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 چکیده
یل این امرر  د  دترن ندرودن     . یکی از دالاندکردهزمخشری توجّه ن األدبمقدمهبه  باید کهپژوهشگران چنان

ی هرا چرا  هرای  ص و ایرادیضرو ی اتن نقرا   و این ازتصحیحی منقّح   وشمند و دقیق از این کتاب اتن. 
به انواع اشکاالت دو چا  موجود   تصحیح انتقادی این متن بر تی شود. د  این مقاله برایموجود این کتاب 

اشکاالتی مانند نداشتن  اتن؛شدهه  متن و فها س پرداخته )چا  الیپزیک و چا  دانشگاه تهران(  د  مقدم
  نداشرتن  و،  هرا نروی  دترن های تفصیلی دقیق و  وشمند د با ۀ مؤلف و اثرر،  مررفری نراقص     مقدمه

ی آنها د  نتیجر   هامرادلها  ضدط ناد تن مداخل و بدلمشخص د  تصحیح متن  ا ائه نکردن دقیق نسخه
های ناد تن و وجود اشکاالت بسیا  د  تنظیم فها س شناتی ائ  توضیحات و  یشه  اهانوی دتنبدخوانی  

-های اترتفاده نوی دتنتر از ی مرتدرتر و کهنهانوی دتناینها  به دتن آمدن   برعالوهعربی و فا تی. 

 . اتن شده د  دو چا  یادشده  دلیل محکم دیگری بر این ضرو ت
 

 نویسی عربی به فا تی  فرهنگاألدبزمخشری  مقدمه تصحیح انتقادی  واژگان کلیدی:

   قزوین خمینی امام المللیبین دانشگاه  فا تی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی. 1

 قزوین خمینی امام المللیبین دانشگاه  دانشیا  زبان و ادبیات فا تی. 2
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 مقدمه -1

برز     لغروی  و مفسرر  نحروی   ادیر،   محمد خوا زمی زمخشری  عمربن محمودبن ابوالقاتم
 تال به و متولد خوا زم به نام زمخشر   وتتاهای از یکی د  ق 167  ج، 27جهان اتالم د  

فقره و دردیو و تفسریر تررآمد      او د  ادب و لغرن  . یافرن  وفات خوا زم جرجانی  د  ق 535
 «جرا ال » بره  دلیرل  ایرن  بره  و گردیرد  کرده مجاو  مدتی و کرد تفر همک  وزگا  خود بود. به

بن جریرر  مضر محمودونزد اتتادانی چون اب ها به تلمّذتال .(5/177: تابی خلکان ابن)شد  نامدردا 
. (7/5526: 1993 )یراقوت دمروی    (1)الحسن علی المظفر النیسابوی پرداخنوالضدی االصدهانی و اب

المحاجراه    الکشراف : اترن  قررا   ایرن  از آنهرا  تررین مرروف زمخشری تألیفات بسیا ی دا د که
  هالدالغر  اتراس   الفرائق   االخدرا   فصرو   و االبررا    بیر    المفرد و المرکّ،  بالمسائل النّحویه
  شرر  ابیرات کتراب تریدویه      سالقسراا   النصرائح الصرغا     الکدرا   النصائح  المفصّل فی النحو

دیروان    دیروان الرترائل   (2) األدبمقدمره دیوان التمثیل    توائر األمثال  المستقصی فی األمثال
 (.7/2691: 1993؛ یاقوت دموی  169-5/165تا: بی خلکان ابن) المنهاج  هالناصح هالرتال  الشرر

تنهرا   هرای  دیگر کتاب د  و اتن زمخشری فا تی -تنها مرجم دوزبان  عربی األدبمقدمه     
 یهرا مررادل  شردن  مشخص و اثر این تصحیح  و این از. اتنشده یاد فا تی لغات از اتتاراداً

 اترن  فا تری  بره  عربی فرهنگی األدبهمقدم. یایدمی پی  از بی  اهمیتی انتخابی زمخشری
 اترم   بخر    پرن   به و تدوین -الفدایی تدوین مقابل  د  - موضوعی یا دتتگاهی صو ت به که
 تألیف  زمان نظر از فرهنگ این. اتنشده تقسیم افرال تصریف و اتماء تصریف و درف و فرل
  ترا  د واقر   و گیررد مری  قرا  االتامی فی السامی و الدلغ  چون دیگر کهن  فرهنگ چند از برد

 بره  ا تری ف زبران  د  فا تری  بره  عربی نام لغن هشتمین تری پیدا نشود زمانی که تألیف کهن
 اترالمی  علوم فهم د  آن به نیاز و عربی زبان اهمین به خود اثر م مقد د  مؤلف. آیدمی شما 
 اتن.های مختلف کتاب آمدهپ  از مقدمه بخ . اتنکرده اشا ه

 برا  و شرود می شروع آتمان و آن اوقات و زمان ذکر از. هاتناتم مختص کتاب اول بخ 
 بیشرترین  کره  اترن  مربوط بره افررال   دوم بخ  .یابدمى مهخات موصوالت و اشا ه اتماء ذکر

 براتراس  افررال  ترتیر،  و افررال  اوزان تررداد  به بخ  این د  کتاب ابواب. دا د  ا کتاب دجم
. انرد شرده  ترجمره  و نقرل  کتراب  ایرن  د  مرترل  و مضاعف صحیح  افرال. اتن الفرلالم درف

یشران  هاغن دا د و مرداخل و مررادل  صو ت فرهنگ ل تنها این دو بخ  کتاب شکل و د واق  
. اترن  درروف  شرامل  و فصرل  هشرن   د  کتراب  تروم  . بخ اتنآمدهتنها د  این دو بخ  

  ا اترم  کره  دروفرى  ه )هفرده دررف(   جرا   درروف : آو ده ذیرل  ترتی، به  ا فصول زمخشری
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 درروف ) کننرد مرى  مرفوع  ا خدر و منصوب  ا اتم که دروفى کنند )هفن درف( مى منصوب
 الى و مرا ) کننرد مرى  منصوب  ا خدر و مرفوع  ا اتم که درفى دو  (بالفرل؛ ش  درفهمشده
 مضرا ع  فرل که دروفى کنند )چها  درف( مى منصوب  ا مضا ع فرل که دروفى  (جن  نفى
دو بخر  بررد    .عامرل غیر درروف  و عاف )نُره دررف(   کنند )پن  درف(  دروفمى مجزوم  ا

تن: صرف اترماء و شرامل   هاا م مربوط به صرف اتممربوط به مدادو صرف اتن. بخ  چه
(  اترم مررفره  تنروین و الرف و الم  منصررف و      ادو درکرات اعرراب ) فر  و نصر، و جرر     مد
الجمر   اضرافه   ثنی  اتم جم   جم  تالم  جم  مکسر  جمر  قللّره  جمر    منصرف  اتم مغیر

م کره الرف و ال  و ترالم  اترم علمری    ه(  عردد  اترماء مؤنرو  جمر  مؤنر     الیر )مضاف و مضاف
هایی که اولشران الرف وصرل اترن )ده     ر  تصغیر جم   اتمپذیرد  اتم منسوب  اتم مصغنمی

مترردی  مضراعف    غیراتم(. بخ  پنجم مربوط به صرف افررال و شرامل مدادرو مترردی و     
   (3)مرتل  افرال خمسه  مصد   اتم فاعل  اتم مفرول و اتم تفضیل اتن.

نیرز   ترکی یهامرادل األدبمقدمه یهانوی دتن از سیا یب د  فا تی  یهامرادل از غیر
 از مسرتقلی  ترکری  هایترجمه این  برعالوه. اتنآمده ی فا تی یا به تنهاییهامرادلبه همراه 

 ادمردبن  از األدبمقدمره  هترجمر  فری  األ ب اقصری  آنها ترینمهم از که دا د وجود نیز اثر این
 د گذشرته  بروته  تاکن تى خوجه اتحق به مشهو  فى الحن الرومى الکوزلحصا ى خیرالدین

 ایرن  از که دیگری مهم . ترجم (275: 1337؛ منزوی  1/165: 1951)بغدادی  اتن  ق1127 تال به
 یهرا مررادل  برا  نویسری دترن  باشرد   زمخشرری  خرود  از  ودمری  ادتمال و آمده دتن به اثر

 اهمیتری  و ا ج چنران  خروا زمی  زبران  بره  مربوط تحقیقات د  نوی دتن این. اتن خوا زمی
 آید.می شما  به خامو، زبان این از موجود مناب  ترینمهم از که دا د

 دیدراجی  محمرد  ترردبن  محمردبن   األدبراء  مرجرم  د  (6/2535 :1993) دمروی  نوشرت   به
 األدبمقدمره  از تهرذیدی   اترن داشرته  دیردا   زمخشرری  برا  ظاهراً که  (ق 679 -517) المروزی
 وی  هرر دو  هرر   بره  .اتننمانده باقی نوی  آندتن که داده صو ت ششم رنق د  زمخشری

نیسرن.   األدبمقدمهآید  د خو  شأن متن ا جمندی چون میبه دالیلی که  األدبمقدمهچا  
د  کنرا  اشرکاالت   کره   اترن آمرده ی مرتدری نیز به دتن هانوی دتناز این دو چا    پ 
 کند.  از کتاب  ا آشکا  میی های موجود  ضرو ت چا  منقحچا 

 

 پیشینۀ تحقیق -2

به غیر از دو چرا  موجرود و    -تحقیقات چندانی نشده و مختصر تحقیقات  األدبمقدمهد با ۀ 

ی الیپزیک و تهرران اترن.   هاچا مربوط به انتقاد از  -مقدم  محمدکاظم امام بر تصحیح خود
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مهردی  ترپ   ز چرا  تهرران پرداخرن.    انتقراد ا به  (359-17/351: 1316)ابتدا منوچهر تتوده 

ای هرم  . مداخل دانشرنامه ه نوشنمقدمبر فاکسیمیل  چا  الیپزیک  (شرانزده  - نه: 1356) محقق

د   (1).دای د  بر نردا  عمدتاً ماال، تازههای پیشین د با ۀ این کتاب اتن و تقریداً تکرا  نوشته

 و لغویّراً : الزمخشرری ند؛ اهپرداختصا  به اخت  زمخشری و آثا ، به  هایی نیز به عربینگا یتک
عمرده اترتفاده از     واقر  . د از ادمد محمد الحروفی  الزمخشریزادۀ شیرازی و الاز آین مفسّراً

ی فا تی د  مااوی مدادو زبرانی اترن و   هامرادلقان از گیری محقاین کتاب مربوط به بهره

 ی  جرای تصرحیح   وایرن  از. اترن هشرد هرای مختلرف پرداختره ن   مستقلّاً به این کتاب از جنده

 مستقل د با ۀ کتاب هموا ه خالی اتن.   یانتقادی از کتاب و نیز تحقیق
 
 األدبمقدمهدالیل لزوم تصحیح انتقادی   -3

 ی موجودهاچاپدالیل مرتبط با  -3-1

 چاپ الیپزیک -3-1-1

 .I.G) نرام ای. جری. وتزشرتاین    بره  کشیشری  پری    ترال  175 (5) م1513  ا د  کتراب  این

Wetzstein کتاب برای تصحیح گام اولیناند. این  ت چا  به دمجل دو د  آلمان الیپزیک ( د  

فهرترن لغرات بره همرراه      مقدمه  متن و. کتاب یک صفحه بود عجی، بسیا  ایشیوه به الدته

و شیوۀ کرا  پرداختره    هانوی دتنبه مررفی بسیا  مختصر ه د  مقدم دا د. ترجم  التین آنها

 عرددی   مزهرای  ناچا به کرده  وا د متن د  که هاییضدط نشدن  خلط برای اتن. مصححهشد

 ثرال   و( دوگانه تلفظ) مرا  (مترادف) جم (  م)   چون  مزهایی و  (هانوی دتن نام مرادل)

 .اتنافزوده کتاب متن به  ا (گانهته تلفظ)

 الکتر،  هانر زخ از نروی  تره دترن   -1: اترن هشرد  نوی  د  این چا  اترتفاده هفن دتن

 -2 (6) [1 و 3  2  مرز  برا ] کتابخان  بادلیان د  اکسرفو د( ) «اقسونیه همدین فی بالدُدْلَیانه المسمّاه»

 د  موجرود  نروی  دتن -3[ 5  مز با] لندن() «لُنْد ا» شهر د  مصحح شدۀخریدا ی نوی دتن

 خزانره » د  موجرود  نروی  دترن  -1[ 6  مرز  با] «بَ » شهر د  موجود «هالقیصری الکت، هخزان»

 الکتر،  هخزانر » د  موجرود  نروی  دترن  -5[ 6  مز با] (7)برلین شهر د  موجود «الملکیه الکت،

 (5).مقدم  عربی( :3561 )زمخشری  [7  مز با( ]الیپزیک) «للدسیا» شهر د  موجود «هالدلدی
 مرداخل  از فهرترتى  کتاب نپایا د   األدبمقدمه مقدم  خود و متن ا ائ  برعالوه وتزشتاین    

دوم برا  د      ااین کتاب . اتنالتین آو ده صفحه به زبان 269مرانی آنها  ا د   به همراه کتاب
ای بره  گیل  با افزودن مقدمره دانشگاه مگ - ، مؤتس  ماالرات اتالمی دانشگاه تهران1356
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کره   دان   تر بره صرو ت فاکسریمیله بره چرا      مهدی محقق عینراً از  وی چرا  اول  فا تی از 
 اشکاالت آن به شر  زیر اتن:

 
 مناسب   ۀنداشتن مقدم -الف

 برا  صرفحه  یرک  د  تنهرا  مصرحح نردا د.   کا  شیوۀ و اثر د با ۀ کافی توضیحات و مهمقدکتاب 
 شرده اترتفاده  یهرا نروی  دترن  نراقص  مررفری  بره  «المحرر   هجهر  من القا ی تندیه» عنوان

. اترن  مواجه آنها  موز و نوی دتن چند از کلی ذکری با تنها خواننده  و این از. اتنپرداخته
 د  آنهرا  اهمیرن  میرزان  و هانوی دتن د با ۀ تواننمی مررفی از شیوه این با که اتن بدیهی

 .کرد داو ی تصحیح کا 
 
 در متن عجیب کارِ روشِ -ب

 کرا   بره  دیگرری  فا تی تصحیح هیچ د  و اتن بدی  و عجی، کامالً د  متن مصحح کا   و،
 نره  چرا   ایرن  د  که اتن اتاس نوی دتن برمدنای عمدتاً تصحیح  شیوۀامروزه . اتنهنرفت
مرداخل   ابتردا  مصرحح بلکره  . مرتروم  هرای شریوه  دیگرر  بره  نره  و اتنشده عمل شیوه این به

 مرتن  وا د  ا شرده ی اترتفاده هرا نروی  دتن یهامرادل تمام ادامه  د  و  ا ذکر هانوی دتن
 و غَروّ  هرای ضردط  برا  جدیرد  و قدیم یهانوی دتن از ایملغمه به متن  نتیجهد  .اتنکرده

 مقابرل  د   ا مرادل چندین خواننده. ندا د بدلینسخه چا  این  د واق . شودمی تددیل تَمین
 مرداخل  برابرر  د  زمخشرری   ا هرا مررادل  تمامی که کند تصو  باید قاعدتاً و بیندمی هامدخل
 تحول زبران  از منظر واژه یک برای ی فا تیهامرادلیقیناً ذکر  .ننیس چنین اما  اتنگذاشته

 متنری  به نزدیک اتن متنی ا ائ  آن غائی هدف که متن  تصحیح نظر از اما اتن  فا تی مفید
 هرا مررادل مداخل و با ۀ مصحح د از آنجاکه  .نیسن پذیرفته شده  خا ج مؤلف دتن زیر از که

  به این شیوۀ عجیر،  هامرادلن دادن چاپی جام  و تجمی  داو ی نکرده و ظاهراً برای به دت
 .پردازیمبه آنها می وی آو ده  اشکاالتی د  متن  اه یافته که 

 :تصحیفات( 1
 بخست

زمخشرری   )ضَررَباناً   هالزدمر  مر   الجرر   تحرّك جرادن  بادید 6  ی  بخَسْن الْجُرْ ُ ضَرَبَ

هرای  ن کره د  بسریا ی از فرهنگنامره   ضدطل مصحّف ات صحیح  صو ت« بجسن». (57: 1356

: الضرربان »(  91: 1371)زوزنری   « د د از جرادن و  ی  جستن: الضربان»شود: کهن دیده می

 (.1/112: 1375 -1366)بیهقی  « د د از  ی  و جرادن جستن
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 نیک

د   .(267: 1356زمخشرری   ) شردند  نزدیک  ا یکدیکر 7 تالصَقوا 6 بیستادند نیک بصف تَرَاصُّوا

به مرنی نزدیک اترن کره براتراس تصرحیح داضرر و      « تنگ»تصحیف « نیک»این مدخل 

 تنرگ  تَرَاصُّروا: »شود. این مدخل د  تصرحیح داضرر ایرن گونره اترن:      مناب  دیگر تأیید می

اترن:  های کهن بر این مرنری تأکیرد شرده   نامهد  لغن«. ایستادند تنگ یکدیگر با نشستند 

 تنرگ : التراصرف » ( 2/1161: 1397)قرشری   « ادن قوم د  صفتراصُف: با یکدیگر نزدیک ایست»

-1357)تفلیسی  « آمدن یکدیگر د  تنگ: التراصف»  (551: 1371)زوزنی  « آمدن یکدیگر بر د 

1351 :1/1117.) 

 خَظّی

 عنروان  بره  «خاّی» جای به «خَظّی» ضدط مداخل  ضدط د  مصحح آشکا  بسیا  اشتداهات از

 و نظرم  د  تردیر این (.69: 1356 زمخشری ) «هقدیل اتم خظ خظی  یزۀن: خَظِّی: »اتن نیزه صف

 :اتنآمده (366: 1327) الدین اصفهانیدیوان جمالد  . اتنهآمدبسیا   فا تی و عربی نثر
 خاّیرررن ترررنان ترررو  زم  وز

 

 شرررکند اخترررر دیررردۀ د  نرررو  
 

 بجنبانید

  ا  خندانیرد  چروب  بجندانیرد   ا  چوب کرد کژ» یهامرادل« الرُود عَاَفَ»مصحح برای مدخل 

از مصرد   « بخندانیرد »آو ده که مرادل دوم به یقرین تصرحیف   ( 97:  1356)زمخشری  «  ا چوب

 اتن:د  وصف خود گفته( 379: 1357)خندانیدن اتن. ناصرخسرو 
 یرررا د خندانیرررد کررره مرررن آنرررم نررره

 

 هاللررری چرررون برررد ی هجرررران  مررررا 
 

 مِسمَل

مردخل و مررادل    که( 15: 1356 زمخشری ) شده آو ده «ردونگ باوی دو» «لملسمَ» مدخل برای

برخرری  براترراسدررداقل  - «برراوی» و «ملسررماك» تصررحیف مسررمل. اتررن ناد تررن آن

: 1367)نرک. تراج األترامی      هرا فرهنرگ این لغن د   .اتن «بازوی»  تصحیف - (17)هانوی دتن

 .اتنآمده« چوب خیمه»به مرنی  (312: 1361؛ زنجی  512

 ی فارسیهامعادلحات اضافی بعد از توضی (2

اتن که عمدتاً به قلرم   األدبمقدمهی هانوی دتنهای برضی توضیحات برگرفته از یادداشن

ترر شردن   بررای  وشرن   هانوی دتنو کاتدان یا مالکان  ندا د  بای به اصل کتاب  دهآم یزتر 

برای وا د کردن آنهرا د  مرتن   ضرو تی   و این ازافزودند. نوی  میی فا تی به دتنهامرادل
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« ملشروا  »بررای مردخل    :برای نمونره   کتاب مملو از این توضیحات اتن (11)کتاب وجود ندا د.

 شرو   برازا    ترتو ان   بازا  ملشْوَا ٌ: »اتنشدهنقل  (235: 1351)میدانی   السّامیاین توضیحات از 

بررای مردخل   ؛ (77: 1356مخشرری   )ز «کنند. عرضه  ا تتو  که آنجا المشوا  السامى فى و تتو 

 هللمصرید  زن  پوشرید  تیاه جامه تَسَلَّدَنْ» :اتنشدهاضافه  الدیوان این توضیحات از« تَسَلَّدَنْ»

 المرأتم  هری ثیراب   و السُّلُ، وادد السِّلَابُ الدیوان فى و مصیدن  جامه تیاه  جامه السِّلَابُ هو و

 (.257)همان:  «السُّود

ۀ وتزشتاین آمده  عمدتاً با ذکرر  شدهی اتتفادهانوی دتن هایی که د  دواشی و زیرنوی
(  75)  قُدَّررَۀ  (77)د  مرداخل: الصررا     (12)السرامی ها متنوع اترن:  مناب  اتن. مناب  این مدخل

د   (13)لردیوان ا ؛(76)وَ َلٌ   (61) ملسْرنَدَۀ (  57)نَّرا َۀ   ( 35) الْقَلْر،   دَدَّر ُ (  25) ملزْلَراج (  22)ملشْوَا  
الدَلَرردَ    اجْتَرروَى(212)   ا ْتَرا َ (222)   زَوَّقَ(173)جُسُرروءا  ( 171)شَررى   ( 122)مرداخل: الخُاْدَرر   

   صلرنْوَان (25) دَیْسَرق  ( 27)  بَرْنلیَّر   (251)   الج لْدَابُ(272)ءَ الشَّىْ   اتْتَشْرَفَ(257)  السِّلَابُ (211)
  (77)    کَد رد (69)   عَاملرل (55)  صَرنْدَل  (55)  قُسْرط  (53)  قَلْر   (17)عَررَ     (37)  ملسْدَا  (29)

  (15)  صلرهْر  (33)  هَامَر   (25)  ملشْرکَاۀ  (25)  تَفْسلررَۀ  (25)د  مداخل: عَا     القانون ؛(72) دَرْف

 ( 69)کَد رد   ( 19)د  مرداخل: صَرحلیفَ     االقنراع  (؛17)  غَضرا  (17)    وُشَرا  (75)  دُمَّرَۀ (63)نلاْ  
 ( 25)فَراثُو    ( 27)  بَرْنلیَّر   (251)  تَجَلْدَ،َ (257)  ز ئْدُرُ (272)  اتْتَشْرَفَ (211)اجْتَوَى  ( 71) ملنْاَقَ 
د   المغرب ؛(36)د  مدخل: تَاعلد التهذی،  ؛(17)د  مدخل: غَضا  مشکالت السامی ؛(29)قَوْصَرَّۀ 

د  مردخل:  ا    الدرهران  ؛(115) َجَراوَۀ  (  127)خل: خَروى  د  مردا  الکشراف  ؛(63)مدخل: نَمَرط  
 .(173)یَدُهُ    جَسَأَتْ(21)   َف (17)د  مداخل: وُشَا   الصحا  ؛(112)

 
 فهارس( 3

اترتفاده از  ه  اینکره ترجمر   با. اتنآمدهترجم  التین آنها ا کتاب فهرتتی از مداخل ب پایاند  

کنرد  مغترنم اترن. از اشرکاالت کتراب د       ین دشوا  مری فهرتن  ا برای ناآشنایان با زبان الت

فها س  به دتن ندادن  فهرتن لغات فا تی به عربی )بره صرو ت الفدرایی( و فهرترن لغرات      

 .اتن  ضرو ی الفداییغیری دوزبان  عربی به فا تی هافرهنگعربی به فا تی اتن که برای 
 
 چاپ تهران -3-1-2

  محمدکاظم امام د  انتشا ات دانشگاه تهران  د  ته 1313تا  1312های تال ا د  این کتاب 

-1( و مرتن ) 56 -1شامل مقدّمره ) و  ها اختصا  دا د. مجلد اول به اتماندمجلد به چا   ت
ی فا تری  هرا مررادل (  155- 1( اتن. جلد دوم به فهرتن الفدرایی مرداخل جلرد اول )   522
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اند. جلد به چا   تیده 1312لد د  نامه اختصا  دا د. این دو ج( و غلط359- 161مداخل )
ای کوتاه )یک ترا پرن (  مرتن    مربوط به افرال و شامل مقدمه به چا   تیده و 1313توم د  
-793ی فا تری ) هرا مررادل (  797 -766(  فها س الفدایی مداخل جلد توم )762 -1کتاب )

 نامه اتن.( و غلط517
 ایرن  اشرکاالت  برخی. اتن دیگری نوع یک  ازتهران  د  قیاس با چا  الیپز چا  اشکاالت     
 کره  انرد هآو د (شرانزده  -: نره  1356) محقق مهدی و( 359-17/351: 1316) تتوده منوچهر  ا چا 
 و تصرحیح  کرا   د  نا وشرمندی  و دا انره غیرامانرن  نقل و متن د  بردن دتن به مربوط عمدتاً
زمخشرری   ) خرود  مقدمر   د  حمصرح  خرود  کره  الیپزیک چا  از اتتفاده. اتن اثر ناقص چا 

 .اتن چا  این اشکاالت دیگر از کرده  وا د جدّی نقد بدان (32-31: 1312
خرود   شدۀنوی  اتتفادهدتن انجام  قرائن د  دتی مؤلف که ب  همین چا   اینبا ۀ د 

 نرام کاتر، یرنری   ؛ وی کنرد  وا د خدشره  وی امانن و دقّن د  تواندمی کهکرده  اشتداهاتی هم
 (  ا 373) ملرک  نروی  دترن  انجامر   د  «الال ندی الحافظ الدیندسام بنیون  دینناصرال»
 .  (13)همان:  (11)اتنخوانده «الهرندی الحافظ بنالدیندسام بنیون »

 چرا   ایرن  به انضمام  چا  الیپزیک و چا  عکسی ترجم  خوا زمی  د  نوی  دتن ش 
 چرا   عکسری  نوی دتن -2 [چ  مز با] م1513 تال به لیپزیک چا  -1 :اتنهشد اتتفاده
 خرط  بره  ملرک   کتابخانر   نروی  دترن  -3م 1951 ترال  به طوغان زکی ولید چا  اتتاندول

 از دیگرر  نویسری دترن  -1 [مک  مز با] ق795 مو خ الهرندی الحافظ بنالدیندسام بنیون 
 ا یختر  بره   ضروی   قردس  آترتان  کتابخانر   نروی  دترن  -5 [مرد   مرز  با] (15)ملک کتابخان 

 برن عیسری  برن عددالردمن خط به اتالمی  شو ای مجل  کتابخان  نوی دتن -6 (61)ق755
 بره  اترالمی   شرو ای  مجلر   کتابخان  نوی دتن -7[ م   مز با] (17)ق572 تا یخ به موتی 
 مجلر   کتابخانر   نروی  دترن  -5 [مجرد   مز با] (15).خلیل بناترائیل خط به ق 797 تا یخ

 ایرن  مصرحح   نوشرت   بره . (19)ق1313 ترا یخ  بره  عدررت   محمردعلی  طخر  به اتالمی  شو ای
 .(13)همان:  اتنشده کتابن ق571 تا یخ به قدیمی نوی دتن  وی از ظاهراً نوی دتن

 کنیم:دیگری از اشکاالت این چا  اشا ه میموا د د  اینجا به      

 نام کتاب( 1

سری بره عنروان اترم کتراب      نویکتراب انتخراب شرده د  هریچ دترن     برای که « پیشرو ادب»

ایرن   (72)اتن. األدبمقدمه  گرفته از ترجم  نام کتاب د  دیداچبه ادتمال زیاد برو  اتنمدهانی
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کره بره   ایرن نرام د  هریچ مندرری     اترن.  بدعتی برخالف تنّن مرمول د  تصحیح مترون   کا 

 .(353: 1316)نک. تتوده   شوددیده نمی اتنزمخشری و آثا ، پرداخته

و فرهنگ ترازی بره پا تری     هاللغترین فقهتالکهن»کتاب  زیر نام مؤلف  عدا تل  وی جلد 

ی هرا فرهنگکتاب تا این ددّ از تا یخچ  نگا ،  مصححکه شود. عجی، اتن دیده می« د ی

نامر   تررین لغرن  نیسرن و کهرن  ه اللغر فقه األدبمقدمهداند خدر اتن و نمیبیعربی به فا تی 

 .اتن (ق135 تألیف)ز یرقوب کردی نیشابو ی ا الدلغهعربی به فا تی 
 

 ح به نگارش فارسی سرهتعلّق خاطر مصح( 2

اشرکاالت بسریا ی د  چرا  ایجراد     و  شودبیشتر د  مقدم  کتاب دیده مینگا ، فا تی تره 

 د  الیپزیرک  چرا   فاکسریمل   برر  مقدّمر  خرود   د  (شانزده: 1356) محققد آمد. کرده که خواه

 و اترن  دانشرگاه  اتتاد یک شأن د  نه» که دانسته «شروبیگری و ترصّ،»  ا مقوله این تهران 

اولین ایراد این ترلّق خاطر د   وی جلرد   .«اتن آن  وی بر دانشگاه نشان  که کتابی منات، نه

 (12)مشهو  از نام کتاب اتن.غیرصو تی   «پیشرو ادب»انتخاب  و کتاب ظاهر شده

 
 هیمعمول و دلبخواغیرهای بندیفصل( 3

د تررتی برره مصررحح  اتررن.مررفرری کترراب فرونهرراده شرردهد  ماالرر، ضرررو ی  ه د  مقدمرر

صرو ت کامرل    نموده و بره   وزن و اعتدا  هر کدام  ا برازن نکردهی خود  ا مررفی هانوی دتن

 زمخشرری  ) ایرران  هشتگان  هایبه تفصیل د با ۀ اتتان اتن. اماندادهشیوۀ کا  خود  ا توضیح 

 برز    خراتران  نقشر   یرا  (21همران:  ) خراتران  هایشهرتتان د  د ی بومی زبان  (22 :1312

اتن که ممکن اتن د  جای خود مفید باشرد امرا د  مقدمر  کتراب چنردان      نوشته (31همان: )

ا تدراط برا کتراب اترن     و عمردتاً بری  آمده اتن. عناوینی که د  مقدم  تصحیح خو، ننشسته

زمخشرری د    ( 3)زمخشرری فخرر خروا زم     ( 3)   زمخشری جرا ال (1)زمخشری  اند از:عدا ت

  مذه، و مسرلک  (6)  زایچه و د گذشن زمخشری (5)  دانشمندان مراصر زمخشری (5)بغداد 

(  17)د  نظر علمرای اهرل ترنن و جماعرن     تفسیر کشاف  ( 5) اشاعره -  مرتزله (7)زمخشری 

زبان برومی   ( 22)تگان  ایران های هشاتتان ( 22)  زمخشر (19)خوا زم  ( 17)تألیفات زمخشری 

کترراب پیشرررو ادب یررا  ( 31)نقشرر  خراترران بررز    ( 21)هررای خراترران د ی د  شهرتررتان

لهج  پا تی برومی   ( 31)ترجم  خوا زمی (  32)عیوب و نواقص چا  مذکو   ( 32) األدبمقدمه

ردآو ده  گر  هایرن چرا  چگونر   (  11) األدبمقدمره ترجم  ترکی (  36)خوا زمی از  یش  پهلوی 
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اترلوب ایرن   (  53)هرای مرا   نوی تخن دیگر د با ۀ دتن ( 13)اتن آ اتته و پیراتته گردیده

 (.56) ای  دلگرمی منم ( 51) یک پیروزی خداداده ( 53)چا  
 
 و شیوۀ تصحیح هانویسدستمعرفی ناقص ( 4

تنهرا   . مصصرحح اتنهآمدترین صو ت ممکن د  مقدم  مصحح به ناقص هانوی دتنمررفی 

اشرا ه  مررفی آنهرا و شریوۀ خرود بررای تصرحیح کتراب         هانوی صفحه به یادکرد دتن 1د  

  «نراقص »هرا د  درد ذکرر صرفن     نروی  اتن. نهاین تال، مصحح برای مررفری دترن  کرده

تواند ا ز، و اعتدرا   تن که به هیچ  وی نمیهانوی دتنبرای « نسدتاً صحیح»و « نونوی »

چند تراری   هانوی دتناند. برای اطالع بیشتر از شیوۀ عجی، مررفی  ا بنمای هانوی دتن

هرای مرذکو ه همره لغرات مصردَّ  برالف و الم       د  یکری از نسرخه  »شود: از این مقدمه نقل می

آترتان    انرد و د  نسرخه کتابخانر   باشد و تایر نسخه همه لغات  ا بدون الف و الم نگاشرته می

پا تی هر کلمره د     بی  از چند تار نیسن که ترجم قدس خاده آغاز کتاب بسیا  کوتاه و

... دو نسخه از مخاوطرات مترلرق بکتابخانره ملری ملرک و کتابخانره        اتنشدهزیر آن نوشته 

آغراز  « الوقرن: هنگرام  »عربری و فا تری  ا نردا د و از کلمره       مجل  شو ای ملی نیرز دیداچر  

   .(53)همان:  .«اتنشده

 (22)قهرراً نسخه خوا زمی چون اول آن مقدا ی ناقص اتن »دهد: گاه از مغیّدات خدر می وی     

 (جا)همان« خاده کتاب با ترجمه آن دو جزء قسمن مفقودۀ آن اتن.

د هم »مدوّب ندودن و به اصاال  او  ی موجود وهانوی دتنمصحح برد از بیان آشفتگی 

« باین تردک »ده  ا با ذکر گوید و خواننبودن  آنها  از  و، خود چیزی نمی« هم و پریشانو بر

هرای  دهد که الدته خود نقض غر  اتن  زیررا قاعردتاً یکری از بخر     به متن کتاب ا جاع می

باید مربوط به بیان  وشن  وشی باشد که قرا  اتن د  متن به کا  گرفته شرود:   مصحح  مقدم

نوشرته   های پا تی هم د  مخاوطات زیرنوی  شده و د  زیر هر لغن د  میان تاو ترجمه»

نوی  که برای چا  آماده شرده برود  مردتی بررای نوشرتن عنراوین        پی   و این از. اتنشده

های پا تی و جز اینها چنرد برا  تغییرر و تدردیل یافتره  ترا       اتلوب نگا ، لغات تازی  ترجمه

بندی شده و تفکیک و تدویر، گردیرده  و مفرردات  جمروع      ترانجام به این تدک لغات دتته

آ اترته    نروی  اتن و نسخه پری  نگا ، یافته (32)بدین اتلوبهای پا تی ترجمه مترادفات 

شرود و همر  ایرن    دیین نمیهیچ گاه ت« اتلوب». این (51)همان:  «اتنپیراتته و آماده گردیده

  ا خواننده باید با نگاه به متن و اتتنداط از آن د یابد.ها شیوه
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هرای  بردل نسرخه »اشا ه کرده که تنها به ذکرر   بدلد  گزا ، مقدمه د با ۀ ذکر نسخه وی

ی هرا نروی  دترن هایی از این دترن کره   اتن. د  دالی  که د  کتابپرداخته( جا)همان« الزم

 هرا نروی  دترن آو  و نزدیک به اصل از آنها وجود ندا د  باید به ذکر تخاوتمندان  تمامی یقین

 محروم نکرد. هانوی دتنپرداخن و خواننده  ا از فواید زبانی و ادبی دیگر 
 

 ناقص ارجاع( 5

 بررای  عجیدری  و نراقص  شریوۀ  صفحات  ذیل د  کلمات توضیح د  هم و مقدمه د  هم مصحح

 ذیرل  د  «وَدْردلهل  نسری    هو و» مدخل برای ؛اتنه  ا نیاو دهصفح شما ۀ دتی  برگزیده ا جاع

 ذکر صو ت بدین صفحه ما ۀش بدون  ا آن ا جاع و کرده نقل قتیدهابن از مالدی صفحه همان

 .(15: همان) «لیدن -هقتیدابن -الکات، ادب: »اتن کرده

 خروا زمی  ترجمر   عکسری  چرا   بره  اشرا ه  ضرمن  مصرحح  مقدمره   پایرانی  هایبخ  د 

 یهرا مررادل  از هرایی نمونره  «د ی پا تی زبان با آن اختالف اندازۀ نمودن» برای  األدبمقدمه

 ذکرر  خروا زمی  یهرا مررادل  صرفح   شما ۀ ذکر بدون فا تی  یهامرادل برابر د   ا خوا زمی

 مقایسر   و خروا زمی  لغرات  یافتن کا  زبان  دو لغات دادن دتن به از ناقص شیوۀ این. کندمی

 .(35: مقدمه همان ) تازدمی دشوا   مخاط، برای کتاب اصل  وی از  ا مصحح خوان  نوع
 

 متن  ( 6

کرردل  الیپزیک  انتقادی ندودن شریوۀ تصرحیح و د هرم    ترین ایراد متن کتاب  مانند چا بز  

  مروا د دیگرر   و غوّ و تمین اتن. به غیر از ایرن   از د تن و غلط هانوی دتنضدط تمامی  

   پردازیم.میاز آن به بخشی شود که د  ادامه کتاب دیده می نیز د  متن
 
 هامدخل( 7

ف مراجم مرتدر عربری و دتری   د  موا دی ضدط مداخل ناد تن اتن و مشخص اتن که مؤل

 :شوداتن. برای نمونه موا دی ذکر می ا ندیدهمراجم خود زمخشری 

 خاسر

کره ناد ترن و صرو ت     (177 :1312 )زمخشرری   آو ده« خاتر» ا مرادل « خودمرد بی»مصحح 

 فری  االتمیو د  ( 1/133: 1355)ادی، کرمینی   األصناف هتکملاتن. د  « داتر»د تن آن واژۀ 
. ایرن واژه د   اتنآمده« الحاتر»برای «  خودبی و ز هبی»مرادل  (1/92: 1352)میردانی    ماءاالت
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: 1171)جروهری    و د  صرحا   (5/167: 1992منظرو    )ابندا ( آمده )ز ه« دا ع»مقابل لسان الررب 

 به مرنی کسی اتن که دل ْع و مغفر ندا د. (2/629

 السَّیْف هشَقْرَ

آمرده کره   « السَّریْف ه شَرقْرَ »بررای  « کنا  شمشریر »مرادل ( 117: 1312  )زمخشرید  این چا  

فرا س   )ابن همرجم مقایی  اللغاتن. این عدا ت د  « السَّیْفه شَفْرَ»ناد تن و شکل صحیح آن 

 .  اتنآمدهبه مرنی تیزی شمشیر  (3/277: 1171

 المُذَّکَر

آمرده کره    (117: 1312 زمخشرری  ) «کَرالمُذَّ»برای « پوالد کنا ه شمشیر»د  چا  تهران مرادل 

بره  ( 2/95: 1115)فیروزآبرادی   قراموس المحریط   ایرن واژۀ د    اترن. « المرذکَّر »شکل صحیح آن 

«. و المُرذَکَّرُ  مرنَ السَّریف: ذوالمراء    : »اتنآمدهصو ت صحیح  با تشدید و فتح  وی درف کاف 

: 1367) تراج األترامی  و ( 322: 1361)زنجی   مهذّب األتماءی هافرهنگضدط صحیح این واژه د  

 شود.نیز دیده می( 521

 ونج

  ایرن . اترن آمرده  «ون » مدخل برای «شیا  چوب» مرادل (177: 1312 زمخشری ) کتاب این د 

 شرده  دانسته (1/365: 1357 تفلیسی ) «نهد گاو گردن بر که چوب آن» مرنای به لغن د  که واژه

 .اتن «وَیْ » آن صحیح صو ت و ناد تن  شده تردیر( 375: 1361 زنجی ) «گاوجا » به آن از و
 
 ی فارسی و دست بردن در آنهاهامعادلبدخوانی  ( 8

های مصرحح  بره صرو ت ناد ترن ضردط      د  نتیج  بدخوانی هامرادلاز  بسیا ید  این چا   

 :دنشوذکر میبرخی اند که د  اینجا شده

 باهو

آمرده کره ناد ترن و    ( 119 :1312 )زمخشرری   «ناهوچوبدتن  وته  »  مرادل «عَصَا»برای واژۀ 

ی کهرن فا تری بره مرنری چوبدترن      هرا فرهنرگ د   تن. ایرن واژه «باهو»صو ت صحیح آن 

)ادیر، کرمینری    دا نرد  ای که بدان برا  برمری  یا چوبدتتی( 277: 1365)اتدی  مسافران و شدانان 

اتن. فراالوی شراعر  یز به کا   فتهو د  متون فا تی نآمده  (562: 1367؛ تاج األتامی  675: 1355

 اتن:گفته (12: 1377)مدبری   قرن چها م
 ورباه و کماته با انررشد چون            گردانی     همیشه گیتی گلردل                  
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 اتن:  گفته( 152: 1319)فرخی 
 فراز دمررش اشتر بر ردهررک دتنبه باهو       خواب   ز جای جستم بدیدم چنان چون من

 آپی

ضردط  « آپری »مرادل کلمه  ا برا   و بره صرو ت     (176: 1312 زمخشری )« تَفَرْجَل»د  مدخل 

گرایری افراطری   ا تداط با ترهکرده که د  هیچ متن فا تی تابقه ندا د. این نوع ضدط شاید بی

 مصحح نداشد.

 کو

)همران:  « و دانر  خرمرا  کو آتت  خرما  کر »ی هامرادلبه ترتی، « فَتیل»و « نَقلیر»برای مداخل 

صرو ت  « کرو »ا کره د  آنهر   اترن آمرده  (177)همران:  «  شت  گو دانره  - شته کو داند »و ( 177
الخط چاپی خود همره جرا   شیا   وی دان  خرماتن. ایشان که د   تم به مرنی« گو»ناد تن 

نره  یرن  شرود کره ا  و از اینجا مرلوم میگاف  ا با دو ترک  ضدط کرده  د  اینجا با کاف آو ده 
 های مصحح اتن.خاای دروفچینی بلکه د  شما  بدخوانی

 
 هانویسدست با مختلف یهامعادل نسبت نبودن مشخص (8

 برابرهرای  چرا   ایرن  د  شرده   مشرخص  عددا ب اهنوی دتن  مز که الیپزیک چا  برعک 
 وا دشر  تحقیرق  برای  ا کا  اینمده و آد پی آنها مشخص شود پی نوی دتنی آنکه ب فا تی
 د خرن   از بدریرد  افزونری  خا : »آمده مرادل چها  «هَالشَّجَرَ خَضَدَ» مدخل برابر د اتن؛ کرده
 .(19 :1313زمخشری  ) « ا د خن کرد خشاوه  ا  د خن کرد خشداوه د خن  از خا  بدرید

 
 هامعادل ناقص ذکر (9

 واژه «میان» واژۀ از برد. تناآمده «میان  وزگا » عدا تل  ملک نوی دتن د  «هفَترَ» برابر د 
 مصرحح  از مخاطر،  انتظا  کمترین. اتن فته نوی دتن ترمیمی صفح  زیر به برد واژگان یا

 ایگونره  بره  یا بگذا د نقاه ته مثالً ناخوانا  کلمات یا کلمه جای به موا د  این د  که اتن این
 بره  «میران   وزگا » ناقص دا تلع( 7: 1312 زمخشری ) تهران چا  د  اما. کند اشا ه نقص این به

 بره  فا تری  بره  عربری  هرای نامره لغن بیشتر د  کلمه این. اتندهآم کلمه این برابرنهادۀ عنوان
 چنردان »  (1/215 :1361زنجری   ) «آمدن د  بود پیغمدر دو میان د  چندانک» مانند هاییصو ت

 بیغرامدر  دو میران  چندانکره » و (1/515: 1355ادی، کرمینری   ) «آمدن د  بود مدرپیغا دو میان که
 کمرک  برا  بایرد  مرادل این تصحیح برای بنابراین . اتندهآم (1/73: 1352 میدانی ) «آمدن از بود
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 ایرن  به و اضافه متن به و گذاشن قالب د   ا «پیغامدر /پیغمدر دو» عدا ت هانوی دتن دیگر
 .[پیغامدر دو] میان  وزگا  هالفَتْرَ: کرد تصحیح صو ت

 
 هامعادلضافه کردن برابرهای جعلی یا دست بردن در ا( 11

 بره ( پراییز  از مراه  یرک  نام) «ماه مهر» بردن کا  به لغات  مرانی د  مصحح هایبردگیدتن از
 برای «ماه تیر» کهن مرنای از که مصحح (.5: 1312 زمخشری ) اتن «خریف» برای «تیر» جای
 خرود  تصرحیح  جرلیرات  بره  کا  این با و آو ده  اصال به خود زعم به  ا آن نداشته  اطالع پاییز

 :(372: 1397) تلمان ترد مسرود. آمده فا تی نثر و نظم د  کرّات به واژه این. اتنافزوده
 تیر ماه غا ت کرد  ا بوتتان و باغ گن       عصیر عصر و بازآمد مهربان مهرگان

« تدرل »درل بره صرو ت    ط آو دنبردن د  نگا ، اصیل برخی کلمرات  از دیگر موا د دتن
« توترک »و « تروتی »به صو ت و طوطی و طوطک ( 175: 1312)زمخشرری   « طَدْل»برای مدخل 

مقابرل   هانوی دتنکه د  بیشتر « فَقّاع»اتن. مصحح برای ( 177)همان: « بَدْغاء»خل برای مد
اترن   ا از خرود افرزوده  « نوشاب  جرو »لی آن عالمن م به نشان مرروف آو ده شده  مرادلی جر

جررل کررده    ا « فررو، نوشرابه »و « دا شرابه نو»ی هرا مرادل« شَرَاب ی» وی برای  (.379)همان: 
 ا کره  « دمریم »ی هرا مررادل  ؛ جرزء اول یکری از  گاه جزئی از مررادل  ا تغییرر داده  (. جان)هما
 .(277)همان: « دَمیم: ... نوشاب  دوزخیان از م  گداخته»ل کرده: بد« نوشابه»بود به « شراب»

بره همرین دلیرل تررا یفی     . اترن گرایی افراطی مصحح ترهبه دلیل بردها شاید این دتن
نوشرته و بره   « بیروت النیرران  »و  «زنردیق »و « شرروبیه »امرروزی بررای    تاری به زبران چند

آزادمردان از مردم پرا س  آنران کره    : »اتنهتنوش« هالشُروبی». برای اتنزمخشری نسدن داده
 ا برتر از تازیان داننرد  آن گرروه از مرردم پرا س کره تازیران و دیرن         مردم پا س و نژاد ایشان

ایشان  ا خوا  شما ند و دین و آیین کهن پا س  ا خواهند و گرامری دا نرد  آنانکره برر تازیران      
هرا  آن  آتشکده: »اتنآمده« بیوت النیران»یا د  برابر   (273)همان: « خشک گیرند و ندرد کنند

های لرزان و تروزان خرود   هدینان پا س گرد آیند و آت  فروزان با زبانهکاخ و ترای بلند که ب
های ایشان  ا بلرزاند و آفریدگا  ایرن  که نشان  بز گی و خشم و پاکی و مهر خدای یکتاتن دل

 .(275)همان:  «جهان و آن جهان  ا تتای  گویند و نماز برند
 

 هامعادلذکر نکردن تمامی ( 11

ی هرا نروی  دترن ی هامرادلیکدتن عمل نکرده و بسیا ی از  نیزود مصحح د  ا ائ  شیوۀ خ

نروی  ملرک   دترن  براتراس اتن. این موا د جاافتاده تنها د  دو باب از کتراب  نیاو دهخود  ا 
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تر شود: غُررَّۀ: ترر مراه  تَرلْخ      شود تا وضرین کتاب از این دیو  وشن( ذکر می3756)شما ۀ 

 (  فَیْنَر : تراعتکی   5) پگراه بتدای  وشنای تپیده  بُکْرَۀ: بامرداد   (  تَداشیر الصّدح: ا1آخر ماه )

 (  6 (  مغرب: خاو   خافلقان: شرق و غرب  قوس قُرزَ : کمانر  تررخ د  کنرا ۀ آترمان )     5)

: برا ان  ه (  جَرودَ 7تراب )  (  ظُلْمَ : تا  کی  مشر ق : آفتاب7هاله: چرخ ماه  الرَیّوق: تتا ۀ بلند )

 . (5باد مشرق  جَنوب: باد قدله  شَمال: باد دتن  اتن )بسیا آب  قَدول: 
 

 توضیحات ذیل صفحات( 12

آنهرا  ا   : پرانزده( 1356)این موا د که ظاهراً د  دکم ترلیقرات کتراب هسرتند و مهردی محقرق      

. انتظا  اتنشدهدانسته  بدون هیچ نظم و نسق یا مریا  خاصی ذکر « دواشی با د و ناد تن»

ی فا تری کتراب باشرد  امرا قسرمن عمردۀ       هرا مررادل وضیحات مربوط بره  این اتن که این ت

 توضیحات مربوط به توضیحات عربی اتن که د  ا تداط مستقیم با متن کتاب نیسن.
 

 توضیحات بدون ارجاع( 13

« ههرامَ فلری الدَر یَّر   »توضریح مردخل    اترن.   د  بسیا ی موا د توضیحات مداخل بردون ا جراع  

از آن جملره   (223)همران:   «غلینَرنل السَّرمُءُ الغَریْنَ   »  (222)همان: « یْنا َ» ( 219: 1313)زمخشری  

و »مردخل    ماننرد  اترن شدهنام صفحات ذکر ناما  اتن. د  برخی توضیحات از مناب  یاد شده

 .(225)همان:  «هتَاهَ فلی المَفازَ
 

 تشخیص ندادن موارد نیازمند توضیح  ( 14

فهرم   بررای  ات و کلماتی آمده که دانستن یا ندانستن  آن د  بسیا ی موا د توضیحات برای عدا

ای: قَرْررُهُ و  »توضیح عربی  «  الجُ،ِّهُ غلیابَ»مثالً ذیل    ندا د ایفایدهمدخل یا مرادل فا تی آن 

هرا پرداختره   د برا ۀ انرواع چراه    (21)آمده و د  پای  صفحه به توضیحاتی از کتاب ثرالدی« اَتْفَلُهُ

ال یُرلَرم لهرا صراد،ٌ و ال     هصیل اتماء االبا  و اوصافها: القُلَیْر،: الدرررُ الرادیَّر   فی تف: »اتنشده

دافرٌ؛ الجُ،ُّ: الدررُ التی لم تُاْوَ؛ الرَکیَّ : الدررُ التری فیهرا مراءٌ قرلَّ او کَثرر؛ الظَُنرونُ: الدررر التری         

(. 197: 1313)زمخشرری    «ه: الدررُ الکدیرر الماء؛ الرَسُّ هُالیُد َی أ فیها ماءٌ أم ال؟ الرَیْلَمُ: الدرر الکثیر

به ذکر توضیحاتی از خروا زمی د برا ۀ    (267)همان:  د  پای صفحه« دَسَ،َ الشَیْءَ»ذیل مدخل 

زم اترن. توضریحات د برا ۀ    الغیرر تازمان دیوان ایرانشهر پرداخته شده که توضیحی مفید اما 

أَدَیَ اللَّردَنُ: ای:  » ذیرل مردخل   « خَثَررَ »ا ۀ د بر  ( 191)همان:  «التَ الشَیْءَ»ذیل مدخل  « التَ»

نیرز   آمده« تَاهَ»توضیحی برای مدخل   که د  عدا ت عربی« قلنَّسْر ین»د با ۀ  (229)همان:  «خَثَرَ
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 ءلآمرده کره بره یقرین جرز      (52)توضیح جغرافیایی د با ۀ عدا تی(. 225)همان:  د  این شما  اتن

 اتن. األدبمقدمههای برافزوده
 

 هامعادلتوضیح برای مداخل یا ( 15

 آن بره  نیرازی  اما باشد  مفید تواندمی هرچند که شده پرداخته عربی هایمدخل توضیح به گاه

 پهلروی   واژۀ مرررب  کلمره  ایرن  کره  شده اشا ه (276: همان) صفحه پای د  «اَیْضَاً» ذیل  نیسن؛

 افزایرد مری  مصرحح . اتنشده گرفته چنین مرنی به اَیتون از اینکه یا و اتن نیز مرنی به اَدیَن

 تَراهَ  و» مرداخل  توضیح ند. نیزاهکرد عربی زبان وا د ایرانی اتتادان دوم قرن د  ا  کلمه این که

 فری  المَرُءَ  قَررَی  و»  (225) « َثَراهُ »  (226) «هًجَدراوَ  یَجْداً یَجْدُو جَدَا و»  (225-221) «المَفازَۀ  فلی

 شلرفُءً  » و (235) «الشَریْءَ  قَضَری  و»  «نَحْدَهُ قَضَی و»  (236) «هُالمَرْأ مَشَنل و»  (231) «الملقْراتل

 (.211) «شَفَُءً
هرا هسرتند  بهترر برود توضریحات بره فا تری        زبران که مخاط، کتاب عمدتاً فا تیاز آنجا

خروانی نردا د. ذیرل     د  مقدمه کتاب هرم  رایی ویگنویسی مصحح با ترهد.  ویکرد عربیآممی

از « جاشَرن »د  پای صفحه اشا ه کرده کره فررل   «   جَیَشَانَا: جوشیدن  جو،  جوش جَیْشَاً»

جاشَرن: هرذه کلمر     »اترن:  ده و این توضیح  ا به عربی آو دهمصد  جوشیدن عربی گرفته ش

« : جرو،  جوشر   جوشریدن   ه  و اصرلها الفا تریَّ  هفا تی  اُجرین علیها تصا یف اللغ  الرربیر 

توضیحی به عربی  به همراه یک شررر از درافظ و توضریح    « خدا  ا»لفظل . یا برای ( 271)همان: 

ترجمتهرا  « اُنْشلردُکُم ب رال   »و « نَشَردَهُ ب رال   » هخردا  ا: ای الجملر  »اترن:  عربی آن نقرل کررده  

 ود ز دترتم صرادددالن خردا  ا  ای: تروف     خواج  شیراز گویرد: دل مری  « خدا  ا: »هبالفا تی

 .(297)همان: « ها اَتَلَظَّی ب نا   الحُ،ِّ اُنشلدُکُم بال  یا اهلَ الرَّشادل و الدَعَاَفْتَقلدُ فُؤادی و ان
 

 شناسی نامعتبرریشه( 16

د برا ۀ  یشر  کلمر     ( 256)همران:  « صَرَخَ: بانگ کرد  بانگ کرد و بفریاد خواترن »ذیل مدخل  

بفریاد خواترن:  : »اتنشده داده   بدون ا جاع و اتتناد به مندری مرتدر  چنین توضیح«فریاد»

کلم  )فریاد( از دو تیکه تاخته شده: )فر(: شأن  بلندی  بز گوا ی  تنگ  هنگ. و بمرنی )بَرر(  

   (26).«که پیشوند اتن. )یاد(: نگا   نق   کیان و شخصین  بنیاد و بیدا ی

: هبالفا تری مُرَررَّبٌ و اصرله    همَنْج نیق: منچنیک  هی التری ترمری بهرا الحجرا     »ذیل مدخل      

منچنیرک: از منجرک یرا منچنیرک آمرده کره       : »اتنآمده« منجنیق»د با ۀ  یش  « منچنیک
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برجستن و برجهانیدن اتن و آن فالخنیسن بسیا  بز   که دژها از بیرون و دو  بدان ویرران  

و مرنای آن بره کلّری   توضیحات مصحح د با ۀ  یش  فا تی این  (.176: 1312)زمخشری  « کنند.

دانرد کره از زبران     ا از کلمات دخیلی میآن  (2615-2611: 1393)دوتن اتن. دسن اتاسبی

   .اتنشدهوا د زبان فا تی  -و آن از طریق یونانی  -آ امی 
 

 ذکر تلفظ کلمات در توضیحات( 17

ی فا تری  هرا فرهنرگ مصحح برای تریین تلفظ کلمات  شیوۀ نا تا و متروك تلفظ کلمات د  

چرون: برچیرد    »اترن:  آو ده« فلخیرد  فلخرود  »مثالً برای تریین تلفرظ    اتنکهن  ا برگزیده

 .(13: 1313)زمخشری   «برکشید
 

 فهارس( 18

های جداگان  این چا  د  مقایسه با چا  الیپزیک  د  هر دو بخ  اتم  و فرل دا ای فهرتن

بررده   ی آنها دتن هامرادلمصحح د  برخی مداخل و  چوناما   تنهامرادلمفصل مداخل و 

 چندان محل اعتماد نیسن.  
 
 هانویسدست با دالیل مرتبط -3-2

. د  اترن شدهیاب ی مرتدر بسیا ی دتنهانوی دتن األدبمقدمهبرد از دو چا  یادشده از 

نروی  از  نوی  قرن هشتم )مجل ؛ ملک؛ آتتان قدس(  یرک دترن  چا  تهران از ته دتن

نروی  بردون ترا یخ    م )مجل (  و یک دتننوی  قرن چها دهقرن نهم )مجل (  یک دتن

. د  ایرن دو  اتنشدهاتتفاده  (27)نوی  بدون تا یخ)مجل ( و د  چا  الیپزیک از هفن دتن

شده د  آن  وزگا  اتتفاده نشده بود. پیداتن ی موجود و شناختههانوی دتنچا  از برخی 

نوی   ا برد از ا زیابی کامرل  نترین دتترین و کاملبرای تصحیح انتقادی  باید بهترین و کهن

ترا دردّی    األدبمقدمره ی مرتدرتر  تصحیح انتقادی هانوی دتناتاس قرا  داد. با پیدا شدن 

 تواند محقق شود.می

یی برا کاتدران   هانوی دتنیا   زادگاه زمخشری  ی خوا زمهانوی دتنیاب شدن  با دتن

توان امید داشرن کره د  تصرحیح جدیرد     میشده  ی مرتدر مقابلههانوی دتنخوا زمی و نیز 

ی موجرود و مقابلر    هانوی دتنهایی با اصالن و اعتدا  بیشتر ا ائه داد. با بر تی تمامی ضدط

ای تررام و تمررام از انررواع تحرروالت زبررانی د   ترروان گسررترهنرروی  اصررل  مرریآنهررا بررا دتررن

فا تری نهراد ترا هرر      پی  چشم محققان زبان و ادبیرات  األدبمقدمهی مختلف هانوی دتن
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گیرند  بر غنرای واژگرانی و ادبری زبران فا تری      کدام به اقتضای تخصص و نیاز خود از آن بهره

 کا  فته د  آن اتتفاده کنند.های بهتازی زبان فا تی از شیوهبیفزایند و د  واژه
 

 گیرینتیجه -4

یرن  اهمزبران فا تری     اترن و د  ترین مراجم عربی به فا تیاألدب از بهترین و مفصّلهمقدم

تررین  ن  هنوز تصحیح انتقادی  وشمندی از آن بر مدنرای کهرن   غم این اهمیدا د. علیبسیا  

ایرن  دو چرا  موجرود از ایرن اثرر دا ای       برر عالوهاتن. ی موجود صو ت نگرفتههانوی دتن

انرواع   اشکاالت  اغالط و تقاات بسیا  د  مداخل و برابرهای فا تی اترن. د  ایرن مقالره بره    

کره خرود یکری از دالیرل اصرلی ضررو ت تصرحیح انتقرادی          -یافته به این دو چا ایرادات  اه

ی کهرن   هرا نروی  دترن یاب شردن  . دلیل دیگر  دتناتنشدهپرداخته  -األدب اتنهمقدم

  با بر تی دو چا  از اثر مشخص شد که هرر دو  د واق شده و قابل اعتنا از این اثر اتن. مقابله

برا  دا د. نیرز  د اشکاالت بسیا  د  مقدمه  متن  فها س و نیز د  شیوۀ تصحیح مرتن  چا  موجو

ترر  األدب  مشرخص شرد کره صرو ت اصریل     هدا  از مقدمر ی کهن ترا یخ هانوی دتنبر تی 

توان به دتن آو د و د  نتیجه به صرو تل  تر میی کهنهانوی دتنبرابرهای فا تی  ا از این 

براین  با توجه به دو دتته از دالیرل یادشرده  تصرحیح    تر شد. بنااصلی تألیف زمخشری نزدیک

  تد.  انتقادی این اثر ضرو ی به نظر می

 
 نوشتپی
 الزمخشری: لغویّاً و مفسّرراً  زاده الشیرازی  مرتضی  النک. آین اطالع بیشتر از زندگی و آثا  او برای -1

 ه عامره المصری هالهیر  الزمخشری أدمدمحمد  لحوفی م؛ ا1977 هو النشر  مصر  قاهر هدا الثقاف  للاداع

 تا.بی جا ه  بیالثانی هالادر للکتاب 

 اآلدابهمتن: مقدم -2

 .اتنمدهانی زیکپالی چا  د  یادشده اخیر بخ  دو و تهران چا  د  اخیرالذکر بخ  ته -3

 ناجی  محمد ضا: اتن  تیده چا  به فا تی ادب و زبان  دانشنام د  که اتن همان مدخل بهترین -1

 .1395  تهران ششم  جلد فا تی  ادب و زبان دانشنام   «األدبهمقدم»

 للدسریا  همدینر  فری  هالمسریحی  1513 هترن  طُدر  : »اترن دهآمر  نشرر  ترا یخ  د با ۀ کتاب جلد  وی -5

 .«الصّحاف با تابن اندروتیوس عند یداع و الاّدّاع قنَیسَلابن اوغسن عند هالمحروتی

 .دا د  ا کتاب اول قسمن فقط 3  مز با ی نودتن -6

 .اتنشده فادهتات نوی دتن این از کتاب آخر تا 57 صفح  از -7
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 .اتنآمده متن شروع از قدل و محقق دکتر فا تی مقدم  از برد دقیقاً ایصفحهیک مقدم  این -5

 .«نزم» لمدخ برای مرین دکتر داشی . 2133   1ج تدریزی  خلف الدینبرهان. نک نیز -9

 .21 بر  مجل   9176 شما ۀ نوی دتن. نک نمونه  برای -17

 .باشد تواندمی کتاب توضیحات یا ترلیقات د  تادیقی هایبر تی این جای -11

 .اتن میدانی األتامی فی السامی کتاب -12

 .اتن فا یابی األدب دیوان ظاهراً -13

 آن ترا  عصرا  زیرن » اما شهرند  نام دو هر الدته. رکیهت قونی  د  ال نده و اتن واق  اصفهان د  هرند -11

 .«ژ ف فرقیسن عصا

 .اتنشدهن ذکر آن  مز و نوی دتن شما ۀ -15

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -16

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -17

 .اتنشدهن ذکر نوی دتن شما ۀ -15

 .اتنشدهن ذکر آن  مز و نوی دتن شما ۀ -19

 چا  دیداج  د  تنها و نشده دیده نگا ندگان اختیا  د  یهانوی دتن از کدام هیچ د  مرادل این -27

 .اتنآمده( 1: 1356 زمخشری ) الیپزیک

 «ادب پیشررو » ماننرد  صو تی به اتم این  األدبمقدمه دا دیداجه یهانوی دتن از کدام هیچ د  -21

 .اتنآمده عدا ت زیر د  خود اصلی صو ت به کتاب اتم مرادل و نشده ترجمه

 .اتن نگا ندگان از کیدأت -22

 توضریحی  الدتره  و شرده  گرفتره  کرا   به متن د  که اتن ایشیوه مقصود. اتن نگا ندگان از کیدتأ -23

 .اتنشدهن ا ائه آن د با ۀ

 .اتنشدهن ذکر ثرالدی کتاب نام -21

 .«فَرْتَخا عَشَرَ الثْنا هلیَ وَ قلنَّسْر ینَ اللی المُقَدَّس  بَیْنُ بَیْنَ مَا التلیْهل ب الدُ وَ: »اتن این عدا ت -25

 .3/2732  1393 دوتن دسن: نک کلمه  این  یش  د با ۀ گوناگون نظرات از اطالع برای -26

 اتن بوده تا یخدا  که نیسن مرلوم نکرده  مررفی کامل صو ت به  ا یهانوی دتن مصحح چون -27

 .کردیم هانوی دتن تا یخبی به دکم نکته  این به علم با و تسامحاً اینجا د . نه یا
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 .گیل مک دانشگاه اتالمی ماالرات مؤتس و تهران  دانشگاهتهران: 

 .3756 شما ۀ ملک   کتابخان نوی دتن األدب همقدم  .ــــــــــــــــــــ

 .9176 شما ۀ مجل    کتابخان نوی دتن ب األدهمقدم .ــــــــــــــــــــ

 .فرهنگی و علمی :تهران  االشیاء و الحروف مرت، فی االتماء مهذب. 1361 .م تجزی  زنجی

 کوش  ت. بین   تهران: الدرز.  بهکتاب المصاد . 1371زوزنی  ا. 

 17  کتراب   اهنمرای   «األتماء قسم هو و األول القسم االدب همقدم یا ادب پیشرو» .1316 .م تتوده 

(1:) 351- 359. 

 کوش  م.  . دید یان  تهران: انجمن آثا  و مفاخر فرهنگی.به  الصّرا  من الصّحا . 1397قرشی  ج. 

 هجرری  5-1-3 هرای قررن  د  دیروان بری  شراعران  اشرا  و ادوال شر . 1377[. کوش به. م. ]مدبّری
 .پانوستهران:   قمری



 173 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش األدب زمخشری هتصحیح انتقادی مقدّمضرورت 

 

 .میرا  آیین تهران:  بُستی  المصاد  کتاب د  تحقیق .1391.ا. ع صادقی 

 .ا زو :تهران دبیرتیاقی . م کوش به  دیوان. 1319 تیستانی. فرّخی

 الرلمیه. الکت، دا  بیروت: المحیط  القاموس .ق1115. ی. م فیروزآبادی 

 انتهرر  دانشرگاه تهران:  وتزشتاین  جی ای تصحیح  (فاکسیمیله) األدبهمقدم. مقدم  1356 .م محقق 

 .گیل مک دانشگاه اتالمی ماالرات مؤتس  و

 .انسانی علوم پژوهشگاهتهران:  مهیا   .م کوش به .1397 .دیوان تلمان  ترد مسرود

 چاپخانر  تهرران:    دهخردا  نامر  لغرن   مقدمر  د   «فا تی به عربی یهافرهنگ». 1337 ن.. ع منزوی 

 .ایران دولتی

. م کوشر  بره  االترامی   فری  السرامی  فا تری  ترکیدرات  و لغات الفدائی فهرتن. 1351 . م.ا. ا میدانی 

 .ایران فرهنگ بنیادتهران:  دبیرتیاقی 

 .اتوهتهران:  آبادی نجف امیری .ج کوش به االتماء  فی االتمی .1352 .ا. س. ا میدانی 

 .تهران دانشگاه :تهران محقّق  .م و مینوی .م کوش به دیوان . 1357 .قدادیانیسرو ناصرخ

   .دا  الغرب االتالمیه بیروت:  عداس .ا تحقیق االدبا  مرجم .م1993 .ومیالر دموی قوتیا


