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   یهانامه کتاب فرهنگ  یمعرف یها نامهفرهنگ   کتاب یمعرف

 ی به فارس یربع

  513، رقم 4العدد  ،ی ، السنة األوّل1960منشورات جامعة طهران، شتاء   ة،یالدراسات األدب هینشر

 خ(. 1389 – 1302نقی منزوی )، دکتر علی 108  – 94(، صص 1959)

 ی به فارس برگردان 

 ذاکر  م یمحمدابراه

 کتاب القوامیس العربیة باللغة الفارسیة 

 به فارسی های عربی نامهفرهنگ
نقی منزوی که در انتشارات دانشگاه تهران به  ، نوشتۀ دکتر علی یبه فارس   ی عرب  یهانامه فرهنگکتاب یادشده منظور کتاب  

آمارگیری  1337  سال  و  ردیابی  دربارۀ  کتابی  رسید،  چاپ  به  فارس  ی عرب  یهانامه فرهنگ خ  تاریخ  نگارش   ی به  روند  در  شده 

از    هانامههای هر کدام این فرهنگ گفتگو دربارۀ ویژگی های گوناگون تا امروز است که همراه با  زمین در سده فرهنگی ایران 

 دربرگیرندۀ:  ست که شناسی اشناسی و نسخه دیدگاه کتاب 

 نگارندگان هر کدام؛  و نیز شناسایی های عربی به فارسی نامهفرهنگ  شناسایی  -

ی و جزوی کتاب و روش تدوین و نگارش آن؛ تقسیم   -
ّ
 بندی کل

، پس به طور کلی تعیین  هاهای هر کدام واژه رسی برابر هر کدام و چگونگی آواخوانی اهای ف جایگزینی و برابرنگاری واژه -

 ؛هاستدر آن های پارسی واژه های پارسی آن و سندیت ضبط آواخوانی ای کتاب، ارزیابی سندیت واژه ارزش علمی و واژه 

 ها؛ترین آن کهن محل و جایگاه سراسر جهان و یافتن و شناساندن های های موجود آن در کتابخانه نسخه   شناساندن  -
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ها را  های گوناگون که بر روی آن انجام گرفته و نام کسانی که این تصحیحها سده طول زمان های گوناگونی در  تصحیح   - ی فارس  به   یعرب

چنین در صورت چاپ، چه چاپ سنگی و چه سربی، در کجا و در چه زمانی بوده است و شمار بارهای چاپ  اند. هم انجام داده 

 هر کدام نیز بازگو شده است. 

در  که یکی از اندیشمندان بسیار توانا در دانستن دو زبان فارسی و عربی است،    هایی را که نویسندۀ کتاب )منزوی( ویژگی

های  ویژگیگوید، سپس  های عربی به فارسی سخن می نامه به گونۀ کوتاه و سودمند دربارۀ پیشینۀ این فرهنگ  پیشگفتار کتاب 

کجا به رشتۀ نگارش درآمده و در کجا نوشتنش  و این که در    کندمیبازگو    را  های عربی به فارسینامهفرهنگ این  هر کدام از  

 گذاری شده و چگونه شرایط جغرافیایی منطقه بر روی آن تأثیر گذاشته است. پایه 

 :  ، دربرگیرندۀهای عربی به فارسینامه فرهنگ های بازگوشده در پیشگفتار کتاب دربارۀ  ویژگی

  های فارسی در برابر هر واژۀ عربی است و چه مقدار واژه  فارسی ۀ ها گذاشتن یک واژۀ سادنامههدف نوشتن این فرهنگ  - 1

زبانان  اکنون پارسیها به کار رفته است،  نامههای عربی در این فرهنگ در برابر واژه   است کههآن در میان   ساده، سره و شیرین

ای نامأنوس به جای آن  ادبیات واژه گردند؛ و یا فرهنگستان زبان و  ها می و به دنبال آن   کنندها را احساس میجای خالی آن 

 ؛نهاده است

ای که آن واژۀ پارسی برابر با معانی چندین واژۀ  معنی با چندین واژۀ عربی است، به گونه گاهی یک واژۀ فارسی برابر و هم   - 2

 شود؛ها در آن لفظ فارسی فهمیده می یا معنی ما به االشتراک آن   شوند؛عربی می 

  ی پارس  ۀواژمعنی چندین  که آن    یا به گونه  شود،معنی مییک واژۀ عربی با چندین واژۀ پارسی هم   گاهی زآنسوی بند دوم  -3

 ؛ها با واژۀ عربی دانسته خواهد شدد؛ یا اتحاد معنی ما به االشتراک آن گردنی م یعرب  ۀ واژ معنی یکو هم برابر 

گزاره   -4 به  واژه گاهی  از  برخی  معنی  پارسی کهن  کردن  مبهم  و  پیچیده  آن  های  برابر  واژۀ عربی  و  پردازدمیبا  گنگی   ،

شرح و توضیح    ها پیچیده و گنگ فارسی کهن ، واژه های عربیبا معادل   گردد، پس واژۀ پارسی کهن برطرف می   نامفهمومی 

   ؛ داده خواهد شد

 ؛ آیدبه دست می  هانامهاز این فرهنگ ها یاهان و کانی نام بسیاری از جانوران، گ  -5
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،  از ریشۀ پارسی به دست آمده است  ها نامهفرهنگ به وسیلۀ اشتقاق که در این  چنین بسیاری از قواعد و گرامر زبان  هم   - 6 ی فارس  به   یعرب

 ند؛شوبازگو می  گردد و، آشکار می هانامهدر این گونه فرهنگ 

دور و    نشین مناطق عرب   نوشته شد که از های خراسان و پیرامون آن  سرزمین در    ی عربی به فارسی هانامه فرهنگ   نخستین 

زمین که با اعراب تماس  ، درست زآنسوی ایرانیان ساکن مناطق جنوب غربی ایران محروم بودند   زبانان گفتاری با عربی هم   از

، چون نیازشان به ضبط و تدوین معانی  به نگارش درآمدنددر آن جا شکل گرفتند و  هانامه فرهنگرو، این  بیشتر داشتند. ازاین 

ی عربی به فارسی نخستین بار در این  ها مهنافرهنگ طق باختری سرزمین ایران بود، بدین جهت  اهای عربی بیش از من واژه

 مناطق به رشتۀ تحریر درآمدند.  

پایان  تا    ، سده به سدههجرت  م از سدۀ پنجها با تقویم هجری قمری  را برپایۀ تاریخ نگارش آن   هانامهفرهنگ نویسندۀ کتاب،  

رخورد کند که تاریخ نگارش آن را نداند  ای بنامه فرهنگ هجری قمری گرد آورده است. هراینه پژوهشگری به نام  سیزدهم  سدۀ  

ها، پیدا کند و چنانچه پژوهشگر بداند  تواند آن را با جستجو در فهرست نام ، می و تنها با نام کتاب؛ و یا نام نگارندۀ آن آشنا باشد

نسخه  کتابخانه که  در  است،  ای  موجود  نمی ای  را  کتاب  نام  یا  و  آن  نگارندۀ  نام  می ولی  با  داند،  فهرست  تواند  به  مراجعۀ 

 تواند، آن نسخه را در این  کتاب ردیابی کند. ها، شمارۀ نسخه را بیابد، می کتابخانه 

کتاب گونه   نویسندۀ  به  سده،  هر  آغاز  مهمترین  در  دربارۀ  کوتاه  ارزشمندترین  هانامهفرهنگ ای  دربارۀ  نیز  و  سده  آن  ی 

کند، سپس هر سده را  گفتگو می   هاینویسی نسبت به سده نامه فرهنگشناسی و روند پیشرفت  نمودهای نوشتاری دانش واژه 

ی  هانامهفرهنگ نامه؛ و یا  ی آن و خانوادۀ آن فرهنگ هانامهفرهنگ دربارۀ    بخشنماید و در هر  بندی میتقسیم   چند بخش به  

 نوشتاری است. سروده ی نثرنوشتاری؛ و یا نظم و هانامهفرهنگ تراز و مشترک در یک ویژگی، مانند  هم 

شده؛ یا  های تصحیح شده؛ یا کوتاه ها؛ و یا نسخهها؛ یا تألیفاتی به سبک و سیاق آن ، شرح هانامه فرهنگ منظور از خانوادۀ  

 است.  نامهفرهنگ افزایش داده شدۀ آن  

 کنیم: ی زیر برخورد می هانامه فرهنگنخست سدۀ ششم، به   بخش ما برای نمونه در بررسی  

 ؛ي في األساميالسام  -

 است؛  شرح قاموس السامي في األسامي  که همان  االبانة   -
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ْسَماء   - ی فارس  به   یعرب
َ
 ؛األسمی في األ

ْسَماء  ترتیب  و سپس -
َ
 . است   قاموس األسمی في األ

هایی  زمینۀ تاریخی و اجتماعی نیازمندی به چنین کتاب ، نخست پیش هانامهفرهنگ نگارندۀ کتاب دربارۀ تعریف و توصیف  

پیش آورد و به گزارش آن اقدام کند،    زوزنی را  مصادر ۀ کتاب  نامفرهنگخواست  هنگامی که می و بدین جهت    کندمی را بازگو  

آوردند، چون در آن  ب ِگرد می ها و نه الف ها را برپایۀ موضوع های خود، آن نامهبازگو کرد که اعراب در آغاز کار نگارش فرهنگ 

نامه به جای آن که برپایۀ ا، ب،  ا، ب، ت، ث ... مرتب نشده بود، پس هر بخش فرهنگب برپایۀ های الف ها، هنوز حرف زمان 

ْسَماء الخمر، خلق الفرس، خلق االنسان و بندی شود، برپایۀ ت، ث ... تقسیم 
َ
ْسَماء األسد، أ

َ
ْسَماء الخیل، أ

َ
... / نام سواران و    أ

وی ... و جز آن مرتب شده بود و این روشی است که ما آن را  های آدامی و خلقت  گلۀ اسبان، شیران، شراب، اسبان و اندام 

اللغة می نامهفرهنگ  نام هایی همانند فقه  بر آن  ناگزیر بودند، افزون  نویسندگان  ها جداگانۀ دیگری،  ها، بخش بینیم. گاهی 

گوناگون بودند، از نظر اهمیت و  و مشتقات    ها دارای ریشه ها را نیز بدان بیفزایند. از آن جایی که فعل ها و مصدر مانند فعل 

 آورد. گرفت و به نگارش درمی رسید که نویسنده کتابی جداگانه برای آن در نظر می گستردگی به جایی می 

 آورد.  هایی که در این زمینه و این بخش نوشته شده می ترین کتابنگارنده )منزوی( در این بخش فهرستی از بنام 

او بیست و سه کتاب را که بیشترشان با نام مصادر آمده، به همراه نام نویسنده، تاریخ آن، جایی که نام آن کتاب در آن بازگو  

 زوزنی برسد.   المصادرآورد تا به نام کتاب شده را ِگرد می 

کند؛ بلکه گاهی  ر کدام بسنده نمی ها و یادکرد تاریخ ه ها و نام نویسندگان آن تنها به شمارگان و نام کتاب   نگارنده )منزوی( 

 کند.  اندازۀ ارزشمندی هر کدام گفتگو می   و های وی ترین کتاب و رساله نامه و نام ُپرآوازه هایی از زندگی بخش 

 کردن کتاب به نکاتی مهم توجه دارد، مانند:او افزون برآن گاهی در هنگام گزاره 

 آن چه بود؟   ۀنامه در کجا نوشته شدند و انگیز نخستین فرهنگ   -

 های منظوم نگاشته شد؟ نامهچگونه فرهنگ   -

 های گوناگون بر فرهنگ و تمدن در ایران؟چگونگی تأثیرات تحوالت سیاسی در سده   -
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کند، منظور آغاز و انجام هر نسخه  کردن هر نسخه، اقدام به آوردن یک؛ یا دو جمله آغازین و پایانی آن می نگارنده در گزاره  ی فارس  به   یعرب

ها را با سانتیمتر شماره  نماید. وی اندازۀ هر برگه و بخش نوشتاری هر برگه بدون حاشیهبخشی از متن را بازگو می و افزون برآن 

 گوید. چنین شمارگان سطرهای هر برگه را بازمی کرده است. هم 

آغاز آن    وشد،و همان گونه که بازگ گرددشود و هر باب ویژۀ یک سدۀ هجری قمری می به هر رو، کتاب دارای هشت باب می 

ها به جهت تفاوت شمار  بندی شده است که شمار فصل هر باب به چندین فصل بخش  است. ه 13پایان آن سدۀ   و ه 5سدۀ از 

 بودن در هر سده، متفاوت برای هر باب خواهد بود. ها، منظور فراوانی و یا اندککتاب

های  ها و کتاب نامهباشد، پس برآن شدیم که خیلی فشرده نام فرهنگ ما شایسته دیدیم که مقاله بیشتر دربارۀ گزارۀ هر کتاب  

چون تابلویی خوانا و معتبر، هر  را که نگارنده به سختی رّدیابی کرده، گردآورده و بررسی نموده به طور کامل بازگو شود تا هم 

 گو باشد. زبان و فارسی چند به گونۀ اجمال، مرجع و منبعی برای پژوهشگران عرب 

 پنجم سدۀ 
 زبان است، پدیدار شد. های عربی فارسی در خراسان که دورترین نقطه از مرزهای عرب نامهترین فرهنگ کهن 

 گیرد: نامه را دربرمی این باب و سده دارای چهار فصل است که هفت فرهنگ 

 ه 5 ۀسد  ۀ گانتف ه  ی هانامه فرهنگ
  البلغة المترجم في اللغة -1

 ؛  ای ناشناس استنده سی از آِن نو

 مشکالت البلغة  -2
 اند. این دو در فصل یکم جاگرفته

 س  قامو  -3
نامه در فصل دوم  و این فرهنگ   ( بتاریخ البیهقيالمعروف    تاریخ المسعوديصاحب  حسین البیهقي  الفضل البیهقي )ابن أبي 

 ؛ قراردارد
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 المصادر للزوزني -4 ی فارس  به   یعرب
 است.   ق( 486)د:   یفرزند احمد زوزن ن ی ابوعبدالله حس از آِن 

 ترجمان القرآن للزوزني -5
   ند؛اجاگرفته در فصل سوم  هستند وق( 486)د:  یفرزند احمد زوزن  ن ی از آِن ابوعبدالله حس نامهاین دو فرهنگ 

 نزي  ط للن لخالصو کتاب اأ، دستور اللغة -6
 ق( 497د: )  یابراهیم نطنز  فرزندحسین  از آِن 

 نزي ط للن  صحائفاو  مرقات -7
 .  ق( 497د: )  یابراهیم نطنز  فرزندحسین  از آِن 

 اند. گذاشته شده  در فصل چهارمنامۀ نطنزی فرهنگ هر دو  

 ق( 438)نگارش:  البلغة المترجم في اللغة

اللغةنامۀ  فرهنگ  في  المترجم  فرهنگ کهن ق(  438)نگارش:    البلغة  سدۀ  ترین  در  تفلیسی  حبیش  که  است  و   ه 6نامه 

کتاب دارای چهل    اند. های خود آوردههایی از آن را در کتاب ، بخش   ه 9صالح فرزند سلیمان در سدۀ  و    ه 7ربنجنی در سدۀ  

 باب است، نمونۀ آن: 

 هایش، پنجاه و سه فصل؛  باب یک و دو، آفرینش آدمی و نام اندام   -

 ب؛وران به ترتیب الفکاران و پیشه، صنعت 9، 8باب   -

 ها، هشت فصل؛ ، خوراکی 10باب   -

 ... 

 های آن، سیزده فصل؛ و گونه  ، اسلحه 17باب   -

 ، جانوران گوناگون، بیش از سی فصل؛ 28 –  18باب   -

 ، آوازها، یازده فصل؛29باب   -
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 ، زمان و وقت، سیزده فصل. 37باب   - ی فارس  به   یعرب

 ... و جزآن. 

 المصادر للزوزني  کتاب  

 منظوم است و دارای پنج هزار بیت است.  ق(،486نامۀ المصادر نگاشتۀ ابوعبدالله حسین فرزند احمد زوزنی )د: فرهنگ 

 نگارنده آن را به دو بخش تقسیم کرده است: 

 ( مصدرهای ثالثی مجرد؛ 1

 ( مصدرهای ثالثی مزید.  2

گیرند،  هر کدام این دو، دارای چندین فصل است که برپایۀ همانندی در داشتن حرکت عین الفعل در یک فصل قرار می 

اش حرکت  ( و آینده مکسور)  زیر گذشتۀ آن اش حرکت پیش )مضموم(؛ یا مانند عین الفعلی که گذشتۀ آن ِزَبر )مفتوح( و آینده 

 دارد و جزآن که شش حالت دارد.  ِزَبر )مفتوح( 

 سدۀ ششم 
 شناس بنام در این سده و در سرزمین خراسان پدیدار شدند:  تن واژه چهار 

 ق(؛ 518احمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی نیشابوری )د:   -

 ق(؛  538  -  467ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمرزمخشری، جارالله، فخر خوارزم )   -

 ق(؛544بوجعفرک بیهقی، احمد فرزند علی فرزند ابوجعفر محمدفرزند صالح بیهقی لغوی مقری )د: ا  -

 . ق( 573  – 481)  لی عبدالجل فرزندمحمد   فرزندمحمد   ،وطواط  رشیدالدین  -

دربرگیرندۀ سیزده نگارنده برای هر یک از بزرگان و پیراوانشان فصلی جداگانه قرارداد. این باب دارای شش فصل است که  

های بدون نام نگارنده است که هر کدام راه شیوۀ تقلیدی و الگوبرداری از آن سیزده کتاب را  باشد؛ البته به جز کتابکتاب می 

 ها و نیز بخش آغازین و پایانی هر کدام را آورده است. اند. نگارنده نام هر کدام و جایگاه نگاهداری آن دنبال کرده



 

 

 

 ششم  ۀسد ة ی باللغة الفارس ةی العرب س ی القوام  کتاب

 

 

8 

 ه 6سدۀ   گانه سیزدههای نامه فرهنگ ی فارس  به   یعرب
   ساميالسامي في ال  -1

 احمد(؛  فرزند )احمد  نوشتۀ میدانی 

 االبانة -2
 ؛  است سامي السامي في األ شرح   آن و  اشناسن

ْسَماء في  یاالسم -3
َ
 ال

 احمد(؛   فرزنداحمد  فرزند میدانی پیشین )  یسعید بن احمد میدان نوشتۀ  

ْسَماءفي  ياالسم کتاب في ترتیب  -4
َ
  ال

   دبمقدمة ال  - 5
 ؛  ی استزمخشر  به زبان پارسی دری رایج در آن زمان، نوشتۀای  نامهفرهنگ 

 دبمقدمة ال  -6
 ؛ تاست که ترجمۀ نسخۀ فارسی دری اس  خوارزمی  با لهجۀ  اینامهفرهنگ 

 المصادر تاج  -7
 ؛  یبیهق  كجعفر نوشتۀ ابو 

  حمد و ثنا -8
 ؛ دهندنسبت می   وطواط  رشیدالدینکتابی است که به 

 عاجم تراجم ال  -9
 ها از پایان به آغاز است، منظور از سورۀ ناس تا سورۀ بقره است؛شناسی قرآن برپایۀ ترتیب سوره واژه  
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   (ق545نگارش: ) قانون الدب -10 ی فارس  به   یعرب

  القرآندر ترجمان  جوامع البیان -11

  ق(558)نگارش:  وجوه القرآن -12

 ترجمان قوافي -13
 است.  شی ُحبِ های  از گردآوری  1ةیاألدو  م یترجمان القوافي و تقو

 . ی استتفلیس فرزند ابراهیم فرزند محمد یش  بِ ُح ابوالفضل   نوشتۀ( 13 -   10) چهار کتاب آخری 

 شناسی داشته است. واژه نویس است و سرزمین خراسان سهمی یزرگ در دانش نامه شناس و فرهنگ این سده انباشته واژه 

اند. هماره میان میدانی و زمخشری  رآوازگان این سرزمینها را بازگو کرده است، از پُ چهار خراسانی یاد شده که نگارنده نام آن 

 چشمی بوده است.  هم رقابت و چشم 

 ق( 518)د:  یدانیم
برد که از  از تباری نیشابوری دارد و نگارنده یازده کتاب برایش نام می   ق( 518احمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی )د:  

  ؛ نزهة الطرف في علم الصرفنویسی است، مانند: نحو میدانی؛  نامهشناسی و فرهنگ نام هر یک پیداست که دربارۀ دانش واژه 

 و جزآن است.  غریب اللغة ؛ المصادر  ؛ حون نموذج في الاأل

 او را به چهار بخش تقسیم کرده است:  ساميالسامي في ال  نگارنده کتاب 

 های شرعی اسالمی و غیر اسالمی که دارای شش باب است؛شناسی مذهبی، واژه واژه  -1

 شناسی جانوری و جانوران گوناگون، بیست و هفت باب است؛ واژه  -2

 ها، اخترشناسی و اختربینی، پنج باب است؛شناسی فلکی و آسمان واژه  -3

 چون جغرافیا، شش باب است. هر باب هم دارای چندین فصل است. شناسی زمین، هم واژه  -4

 
 . 1370موقوفات محمود افشار،  ادیدر قفقاز. تهران: بن یشعر پارس   ندگانی. سرازیعز ،یآبادولتة، نک: دیدواأل  میو تقو  يقوافالترجمان  1
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 ق( 538 - 467جارالله، فخر خوارزم ) ،یزمخشر  ی فارس  به   یعرب
ق( یکی از اندیشمندان  538  -  467زمخشری، جارالله، فخر خوارزم )   ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمر

از پرآوازگان و بزرگان دانش تفسیر قرآن، حدیث، فقه حنفی، ادبیات از نحو دستور    آیین در سدۀ ششم هجرت است ومعتزله

های خوارزم زاده شد  آید که در زمخشر از کارگزاری شناسی و دانش بیان است. اندیشمندی ُپرآوازه و بنام به شمار می زبان، واژه 

 . که بودخواندند، چون زمانی دراز ساکن مو او را فخر خوارزم و جارالله می

 رفت. راه می او در یکی از سفرهایش، یک پای خود را از دست داد و با پای چوبی )پروتز(  گویند:

شناسی نوشته توان پی برد که بیشترشان در دانش واژه ها می کند که از نام آن نگارنده، بیست کتاب برای او شمارش می 

المفصل في  ؛ و  الکشاف في تفسیر القرآن؛ و  القسطاس في العروض؛ و  میاهامکنة و جبال و    ؛ وکأس البالغة اند، مانند:  شده 

 و جزآن است.  النحو

 او دارای پنج بخش است: اسم، فعل، حرف، چگونگی صرف اسم و فعل.  مقدمة األدب کتاب 

 ق(544)د:  ابوجعفرک بیهقی
تاریخ  ، نویسندۀ کتاب  ق( 544قری )د:  ابوجعفرک بیهقی، احمد فرزند علی فرزند ابوجعفر محمدفرزند صالح بیهقی لغوی م

نُدق ظهابن ،  1ق( 563)نگارش:    بیهق
ُ
ق( نیست؛ بلکه ابوجعفرک بیهقی 565)د:    دی القاسم زواب   فرزند  یابوالحسن عل  نی رالدی ف

 خوانی، نحو و دستور زبان است. اندیشمندی در حوزۀ دین، دانش تفسیر، قرآن 

 نویسی برایش نام برده است. نامهشناسی قرآنی و فرهنگ نگارنده، پنج کتاب واژه 

 ق( 573 –  481وطواط )
رییس داراالنشاء ابوالمظفر    ق( 573  –  481)   لی عبدالجل  فرزندمحمد    فرزندمحمد  سعدالملک    ،کاتب   وطواطرشیدالدین  

 اند. شاه تا آخر عمرش بود. وی را سراینده نیز به شمار آوردهالدین محمد خوارزم اتسز فرزند قطب 

 
نُدق ظهابن،  ق(563)نگارش:    هقیب  خیتار  1

ُ
، تصحیح احمد بهمنیار، مقدمه محمد  ق(565)د:    دیالقاسم زو اب  فرزند  یابوالحسن عل  نیرالدیف

 خ. 1361قزوینی، انتشارات فروغی، تهران،  
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 رسد. هایش به پانزده هزار بیت هم می سروده  دواتشاه گوید: ی فارس  به   یعرب

 دهند.  بدو نسبت می  حمد و ثناکتابی منظوم به نام 

در آورد و پیشکش سلطان    عقود الجواهرمردی رومی آن را دگرگون ساخت به نام    ق( گوید:1067لبی )د:  حاجی خلیفه چ 

 مراد عثمانی کرد. 

 ی یش تفلیسب  ح  
  از اندیشمندان کنیم که  تفلیسی را یاد می فرزند ابراهیم فرزند محمد  حبیش  الدین ابوالفضل  حکیم شرف ما در پایان نام  

را برای    کامل التعبیرق( بود کتاب  588  –   559او وابسته به دربار سلجوقیان روم، به ویژه قلیچ ارسالن )   . است  ه 6نیمۀ دوم سدۀ  

های خود را  های گوناگون دست داشت. وی بیشتر کتاب او نگاشت. وی یکی ازنامداران اندیشمند دوران خود بود که در دانش 

 گویش آذربایجانی نگاشت که اندکی اختالف با لهجۀ دری خراسانی دارد. به زبان پارسی دری با لهجه و  

شناسی، نبرد و حماسه )ملحمه( به زبان عربی  شناسی، واژه های پزشکی، اخترشناسی، قرآن نگارنده، شانزده کتاب در زمینه

 و فارسی برای تفلیسی یاد کرده است. 

و    الله به ترکی ترجمه کرد و در کنار فارسی و عربی آن قراردادن امیناو را کسی به نام سعدالدین سلیما  قانون األدبکتاب  

 . نامۀ سه زبانه نامیدآن را فرهنگ 

 سدۀ هفتم 
فرهنگ  بار  آسان نامه نخستین  برای  منظوم  شد های  سروده  یادگیری  نام   .تر  نویسندگان  از  ) گروهی  عربی  ْسَماء  های 

َ
األ

آوردند، همان گونه که در سدۀ پیشین، برخی از نگارندگان، تنها مصدرها را ِگرد آوردند. گروهی  ( را در یک کتاب ِگرد  العربیة

های  نامهو برخی دیگر اقدام به ترجمۀ فرهنگ   ها را با هم درآمیخته در یک کتاب به انجام رساندند دیگر ِگردآوری اسم و فعل 

 عربی به فارسی کردند. 

 باشد: کتاب می رگیرندۀ هشت این باب دارای چهار فصل است و درب
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   ه 7گانۀ سدۀ هشت ی هانامه فرهنگ ی فارس  به   یعرب
   بیانالص   صاب  ن   -1

 است.  ینصر الفراه واب نوشتۀ  

  دبزهرة ال  -2
ه  نگاشتۀ 

ّ
   ست. احمد بن زکریا  كجمشکزا   شهرقاضی  فرزند  شکرالل

 . نامه در بخش باختری ایران ساخته و پرداخته شداین فرهنگ 

  نصیب الفتیان -3
 است.  ی حسام خوئنوشتۀ  

 . هستند منظوم های یادشده در باال نامه هر سه این فرهنگ 

ْسَماءمهذب  -4
َ
   شیاءفي مرتب الحروف و ال  ال

   .ی سجز یمحمود ربنجن  فرزندعمر   فرزندمحمود  نوشتۀ 

ْسَماء تهذیب  -5
َ
 ساميتاج ال و أال

 است.   ناشناسای  از آِن نویسنده 

 (ق641 :شر اگن) تاحلط صملا ع ما ول و تاغ للا عماوج -6
 . تشا گن ب  ر صنو با   ن ب  ر کبو با   ما ن  هب  م ت فه  ۀدس  رد  ار   ب ات ک  نی ا  ، تسی ن  هت سنا د  شمان  هک  ن ار یا   ن انا بز ر م  راب رد  را کر پُ   ن ار ی بد  زا   یکی

  یدیةدالصحیفة السأو  العذراءالصحیفة  -7
   . یالفضائل محمد نسفو سدیدالدین اب نوشتۀ  

  صراح اللغة -8
 . از زبان عربی است صحاح اللغةنامۀ ی است. آن ترجمۀ فرهنگ عمر قرش فرزندالدین محمد جمال نوشتۀ  
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از نصاب و م ی فارس  به   یعرب از  گونه .  واژۀ آن، منظومه و سرودۀ آموزشی معنی دارد  ی عن منظور  زبان و  سرودهای  آموزشی در دستور  های 

، ولی ساخت کتاب جداگانه  بودهای پراکنده می تکهساخته شد که بیشتر به گونۀ چند بیتی و تک  ادبیات عرب پیش از فراهی 

آغاز سدۀ هفتم هجرت انجام    در  نصاب الصبیانای، پیرامون یورش مغول به دست ابونصر فراهی نویسندۀ کتاب  منظوم سروده 

 گرفت. 

آموزان و دانشجویان  سازی آموزش دستور زبان و ادبیات عرب برای دانش را تنها برای آسان   نصاب الصبیانفراهی کتاب  

بری  مورد بهره   ه 14زبان در دویست بیت سرود. این کتاب پیرامون هفت سده از آغاز سدۀ هفتم تا آغاز سدۀ  ایرانی و فارسی 

نامه  نامۀ کالسیک برای آموزش زبان و ادبیات عرب بود. این فرهنگجایگاه یک فرهنگ   دانشجویان در ایران، هند و ترکیه بود و 

ها کتاب که از  دیگر با روش آموزشی امروزه سازگار نیست و جز این از نظر تاریخی ارزش باالیی دارد ارزش آن با الگوگیری ده 

 سدۀ هفتم تا چهاردهم هجری برای آن ساخته شد.  هایی از شیوۀ آن برداشت کردند و برپایۀ آن نوشته شد و شرح و ترجمه

 سدۀ هشتم 
 :گیردنامه را در برمی این باب دو فصل دارد و شش فرهنگ 

 های نثرنویسی شده و آن دو تاست: نامهفصل یکم فرهنگ   -

 ها چهارتاست. های منظوم و سروده شده و شمار آن نامهفصل دوم فرهنگ   -

 ه 8گانه سدۀ و نثری شش  های منظومنامه فرهنگ
 المستخلص   -1
  فرزند محمد    فرزند الدین محمد  حافظنوشتۀ    ، لیزن ت لا  ن اسل   ا ی  ؛( 710  ل او ش  18  هب ن شر اهچ   :ش ر اگن)   المستخلص   ة صالخ

 هاست؛ های قرآن به ترتیب سوره اژه و  ی. کتاب دربرگیرندۀ نصر بخار

 ترشیح  الفضائل   - 2
 ی؛ ، زمخشرمقدمة األدبنوشتۀ ناشناسی است و آن کوته شدۀ کتاب 
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 ریاض الفتیان  -3 ی فارس  به   یعرب
 ؛  الصبیان است شرح نصاب ترین  دارد و کهن  بیت  3400و نزدیک به ی است  حسام هرو ابن نوشتۀ  

 نصاب تجنیس اللفاظ  -4
 ؛  ای ناشناس استاز آِن سراینده 

 سلک جواهر  -5
  است که با الگوگیری از نصاب البیان فراهی آن را سروده است. نام کتاب   یعبدالرحمان انکور  فرزندعبدالحمید  سرودۀ  

 ؛  است الفتیاننصیب   دی حسام خو

 خوان  ال نصیب ا -6
 اند ای به نام مطهر است. کتاب دربرگیرندۀ چهارصد بیت است و همگی دارای یک وزن و قافیه در بحر رمل از آِن سراینده 

 سدۀ نهم 

در هند    االخواندستور  دومی به نام  ،  کنز اللغاتبه نام    ( قرآنو در یک زمینۀ دانشی )   نامه تنها در شمال ایران یک فرهنگ 

 . باشد چون شرح نصاب می نامۀ قرآنی بوده و هم پدیدار شد که فرهنگ 

دربرمی  را  کتاب  دوازده  و  دارد  فصل  دو  باب  فرهنگ این  چهار  شامل  که  فرهنگ نامهگیرد  دو  و  نثری  و  های  منظوم  نامۀ 

 اند. های نصاب شرح 

 ه 9گانۀ سدۀ دوازدههای نامه فرهنگ

 کنز اللغات  -1
 معروف، و هو من اشهر القوامیس العربیة بالفارسیة؛  فرزندعبدالخالق   فرزند محمد  نوشتۀ

 دستور االخوان   -2
 است بدون شرح و شواهد است؛  دهاروال  یا  ؛دهار از آِن یک نویسندۀ هندی است که لقب او 
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 ترجمان القرآن  -3 ی فارس  به   یعرب
 ؛  گردآوری شده استها سوره   ی است که به ترتیبمیرسید شریف جرجاناز آِن 

 ترجمان القرآن  -4
  باست، ولی مرتب شده برپِا حروف الف پیشینکتاب  آن همانند  ، ی استخراسان یعل  فرزندعادل   ای به نام از آِن سراینده 

 ؛  ( استهجاء ) 

 عقود الجواهر  -5
به نام  نظم قاموس وطواط  ه  باو را فرمان داد تا اقدام  محمد خان    فرزندسلطان مراد    ی است کهکرمیان  یاحمد داعنوشتۀ  

 ؛  بدان داد  عقود الجواهربه نظم درآورد نام بیت    642 در  کند که یاد آن در سدۀ ششم آمد، پس آن را حمد و ثنا

 مرقات االدب  -6
 ؛  است منظوم  عقد الجواهر  نویسندۀ   ی است که کسی جز« کرمیان یمال »احمد از آِن 

 یعالئتحفۀ  -7
است که پیش از این بازگو    نصیب الفتیانو   نصاب الصبیان همانندمنظوم   اینامهاست. آن فرهنگ  بواب  فرزند محمد  از آِن  

 ؛  شد

 تحفة الفقیر   -8
 ؛  پیروی کرده است نصاب  ای ناشناس است و از روش کتاباز آِن سراینده 

 کاتبیة -9
 ؛  ی نام داردانقرو یول  فرزندمحمد   ی، کاتب   و نویسندۀ آن ادبیات عرب به زبان پارسی است   در شناختمنظوم 
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 محمدیة -10 ی فارس  به   یعرب
  محمد   فرزندبکر  و اب  فرزندفقیه محمد    فرزندمحمد  ی است که آن برای  الدین مغلقرهوبهاء ه زبان فارسی از آِن  ب  ایهمنظوم

های فارسی نصاب الصبیان ی است که در سراینده سروده فراه صبیاننصاب ال   این منظومه دومین شرح کهن از سروده است.

 . کندترجمه و گزاره می  عربی ه برا 

 . رافع النصاب و دافع الحجاب 11
نگاشت. وی اشعار فارسی نصاب را به عربی    818از آن احمد فرزند فقیه محمد فرزند ابوبکر فرزند محمد است. آن را در سال   

 گزاره کرده است. 

 نصاب المعلم   -12
 . ی است الدین قائن جالل از آِن   نصب العلم یا  

 سدۀ دهم 
ها  های این صرف جنگ میان ایران دولت عثمانی گذشت اندکی ناآرامی، پریشانی و پراکندگی در پژوهشکده نیمی از سال 

پروا  اندیشمندان بی رخ داد و برخی از مراکز فرهنگی و ادبی از هم پاشید. هنگامی که فرمانروایی صفویان استوار و پابرجا شد،  

های دینی، صوفیان و شیعیان پرداختند و در این برهه کمتر نیاز به دانستن زبان و ادبیات عرب بود، پس اقدام  به ترجمه کتاب 

های مرکزی ایران و  هایی بسیار اندک در بخش کوشش   های عربی به فارسی نشد، ولی تنهانامهبسزایی برای تدوین فرهنگ 

 . باختر آن رخ داد

نصاب  منظوم؛ و یا شرحی برای    نامۀفرهنگ نامۀ نثرگونه و هشت  این باب دارای دو فصل است و دربرگیرندۀ پنج فرهنگ 

 فراهی است.  الصبیان

 ه 10گانۀ سدۀ های سیزدهنامه فرهنگ

 ق( 924)نگارش:  جواهر اللغة -1
 جواهر اللغة و بحر الجواهر 
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 بحر العلوم  -2 ی فارس  به   یعرب
های  تبار ِگردآوری کرده است. او واژه ی خراسان  ییوسف طبیب هرو  فرزندمحمد  ها را  پزشکی هستند و آن   نامهاین فرهنگ 

 متداول در دانش پزشکی نوشته شده به زبان عربی را گزاره کرده است. پزشکی را به زبان عربی، سریانی، یونانی و التین 

   ِگرد آورد.  ملک دینار غّز رای جواهر اللغة نامید آن را بکتاب نخستین کوچک است و آن را 

 ؛  گ نمودمحمد امیر بی  هظهیرالدولپیشکش به بحر الجواهر نامید و کتاب دوم بزرگ است و آن را 

 ییوسف  هایواژه ؛ یالغات یوسفي -3
 است.   ه 10از پزشکان سدۀ  یوسف  فرزند محمد  فرزند یوسف  رود، نوشتۀ گمان می 

 ک است. ای کوتاه و بسیار کوچنامهاین فرهنگ 

 اللغة في ترجمة االسم  -4
آِن   یا الدین حسام   ی، شبستراز  در    الدینبرهان   ؛  که  است  نقشبندی  شبستری  بنیسی  حسین  یا  حسن؛  فرزند  ابراهیم 

نامۀ البلغة؛ و یا  ای است همانند فرهنگ نامهق به دست خوارج کشته شد. فرهنگ 917؛ یا  915ارزنجان؛ یا آذربایجان به سال  

 گیرد.های عربی دربرمی السامي میدانی که تنها اسم 

ْسَماء  -5
َ
 مصرحة ال

ه ف لط ی، حلیمنوشتۀ  
ّ
   را گردآوری کرده است.  صریح  هایی است و تنها اسم یوسف قاض فرزندالل

 شرح نصاب الصبیان )چهار تا( –  9و  8و   7و  6
  فرزند محمد   ی؛ دیگری از آِن بیاضدشت   دارد که یکی از آِن   شرح نصابچهار شرح نصاب الصبیان است که سه تای آن نام 

   ای ناشناس است.نوشتۀ نویسنده نصاب المتعلم  به نام   چهارمیو   ؛جامیر الحا ابن  نوشتۀ  ؛ سومیجالل قهستان 

 لغات مشکل  نصاب   -10
   ی است. محمد چرخ فرزندیعقوب های دشوار کتاب نصاب الصبیان نوشتۀ  واژه
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صابیَن  -11 ی فارس  به   یعرب  وضوح الن 
است، ولی معلوم نیست که کدام چهار کتاب نصاب مورد نظر    نصاب  های چهار کتاب نامۀ یادشده دربرگیرندۀ واژه فرهنگ 

   است.

ی نصاب -12 سنَ    ح 
رو،  های دینی و مقدس است. ازاینکه دربرگیرندۀ اسم   ای ناشناس است ای منظوم در دویست بیت از نویسنده نامهفرهنگ 

   های بسیاری به زبان پارسی دارد. آن را نیکو )ُحسنی( نامید. شرح 

  بدیعی مثلثات -13
ای  نامهرود. فرهنگ ها با هر سه حرکت به کار میشود که حرف اول آن هایی گفته می شناسان به واژه مثلثات در اصطالح واژه 

خمسة شعراء یتخلصون بهذا    كو هنا   ی است. ما پنج سراینده داریم که با چنین نامی تخلص دارند بدیعی بدیع منظوم سرودۀ  

 للبدیعي التبریزي.  االسم، و األرجح إّنه

 سدۀ یازدهم 
ایران در این سده غرق در کشاکش اثبات حقانیت خود و نزدیکی بیشتر باورهایشان به شریعت، میان فقیهان و صوفیان بود.  

 ها به فارسی است. هایشان منحصر به گردآوری احادیث نبوی و ترجمۀ آن رو، نوشتهازاین 

  نامۀ جهانگیری فرهنگ زبان فارسی در هند در حال پیشرفت و سروری بود، به ویژه در روزگار اکبرشاه و فرزندش جهانگیر که  

 را به نامش گرد آوردند.  منتخب اللغات و  فرهنگ رشیدی جهان که  را به نام او نوشتند و فرزندش شاه 

 ، زبان فارسی و در ایران زبان عربی بود. ه 11و   10: زبان علمی و ادبی هند در سدۀ 1االسالم گوید داعی

 است.  این باب دارای سه فصل و ُنه کتاب

 
 . 5االسالم، مقدمه، جفرهنگ نظام، داعی  1
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 های نامه فرهنگ ی فارس  به   یعرب
 
 ه 10گانۀ سدۀ ه ن

 ترجمه و شرح قاموس   - 2و  1
مال    با آوازۀ   ی حسن شیروان  فرزند حسین و محمد    فرزند ن  اعبدالرحماز آِن    المحیط   ترجمه و شرح قاموس   ام ن به    کتاب دو  

است که به پارسی ترجمه و شرحی بر آن زده    القاموس المحیطبه  الفیروزآبادی معروف    نامۀفرهنگ  ۀترجماست. هر دو    میرزا

 شده است. 

 جهاني( )الشاه  منتخب اللغات -3
به دربار  تتو  ی مدن  یسید عبدالغفور حسین   فرزند عبدالرشید  نوشتۀ   پیوستگان  و  شاه ی است که    عاملگیر  فرزندشجهان 

   است.

 قسطاس مستقیم و مفتاح قرآن کریم   -4
 ها ترجمه و گزاره کرد. های قرآن را گرد آورد و آن ی است که در آن واژه راز یشاهقل فرزند  ی محمدعلاز آِن 

 انتخابیة او انتخاب اللغة  -5
های کاربردی  ها و اصطالح واژه   نامه دربرگیرندۀدر هند نوشت. فرهنگ خان  مهابت   ندفرز زمان  خان برای  مال ابراهیم  آن را  

 صوفیانه و متکلمان. 

 قنیة الفتیان  -6
بیت برپایۀ بحر رمل و انباشته از ظرائف و صنایع لغوی    213ای منظوم در  نامهاست. فرهنگ   بدرالدین  فرزندصدرالدین  از آِن  

 است. 

 ابواب العلوم  -7
   ی است.درویش جامای منظوم، سرودۀ نامهفرهنگ 

 شرح نصاب  -8
   ی. محمد مقیم جعفرنوشتۀ 
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 کنز الفنون -9 ی فارس  به   یعرب
 . سروده شده است بیت  200 در  یجهان هند شاه   به نام که   است  نصاب الصبیانچنین این منظومه شرح  هم 

 سدۀ دوازدهم 
از پیروزی فقیهان بر صوفین در نبرد سیاسی و ایدئولوژی، دوباره دانشگاه دینی اصفهان اقدام به ترویج زبان عربی   پس 

نامۀ بزرگ عربی فارسی  ه یک فرهنگ ب به چاپ رسید و بار دیگر نیاز    بحار األنوار کردند و دایرةالمعارف بزرگ روایت و حدیث  قرآنی  

نامه داد، پس  م( دستور به تدوین همانند این فرهنگ 1726  –   1668ق /  1139  –   1079پیدا شد، پس سلطان حسین صفوی ) 

ْسَماء کتاب  
َ
ها بر دولت صفوی و  ولی شورش افغان ،  ِگرد آمد، سپس اقدام به ترجمۀ قاموس المحیط فیروزآبادی شد  سماء األ

 انقراض این سلسله، انگیزۀ ویرانی دانشگاه دینی اصفهان شد. 

 در این سده ترجمه شد.  فیروزآبادی   وس المحیطقام  یک بار دیگر 

 ه 10گانۀ سدۀ ششهای نامه فرهنگ
ْسَماء  -1

َ
 سماء ال

 . خان ی قل ی مهدنوشتۀ 

 ترجمان اللغة  -2
 است.   محمد شفیع فرزند  یمال محمدیحی از آِن 

سلطان حسین صفوی  [ است که به فرمان  فیروزآبادی   قاموس المحیط]  قاموسو شرح    هترجم  نامهچنین این فرهنگ هم 

 به نگارش درآمد. م( 1726  –  1668ق /  1139 –  1079) 

 قابوس  -3
ه اصفهانمحمدحبیب   ی مولوفیروزآبادی[ است که    قاموس المحیط]  قاموس نامه ترجمه و شرح  چنین این فرهنگ هم 

ّ
  ی الل

آن گرد آورد    ( م1747 –  1688ق / 1160 – 1100ار ) روزگار نادرشاه افشهم  ی محمدشاه هند به دستور یدهاو با آوازۀ   یقنوج

 و بدو پیشکش کرد.  
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 نویسی کرد. های آن را تصحیح و درست ها و غلط برخی از نادرستی   وفیروزآبادی افزود  قاموس المحیطاو واژگانی را به  ی فارس  به   یعرب

 ترجمة فروق اللغة  -4
 . تس ا ق( 1158 –  1088)  یفرزند تعمةالله جزائر ی عل نی نورالد  ۀت شون

 ترجمۀ اضداد  -5
 ( 242  -  241 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب  یهافرهنگ )نک:  . دن ر اد م ان  نی دب  یب ات ک ه دن سیو ن  نی دن چ

 

 منتخب اللغة -6
 . ی تدوین کردمحمد و عل برای فرزندانش ی است که آن را محمدتقی نامگردآوری 

 سدۀ سیزدهم 
، ولی نیمۀ دوم آن رویاوری به سوی یادگیری و جداسازی  افتادن علمی و ادبی است نیمۀ نخست این سده، روزگار فروپایین 

ن نشد؛ بلکه  نامۀ ارزشمند در ایران تدوی رو، فرهنگ ها شد. ازاین دانش از دین است، پس ادبیات عرب ویژۀ مسجد و پرستشگاه

ای نامبردار پدید نیامد، ولی در هند  نامه به جز چند جزوه و منظومه با الگوگرفتن از نصاب الصبیان و چند شرح آن، فرهنگ 

 نامۀ بزرگ و ارزشمند ساخته نشد.  چون یک فرهنگ نامۀ منتهی االرب هم فرهنگ 

 .گیردنامه را دربرمیو یازده فرهنگ   این باب دارای دو فصل است 

 ه 10گانۀ سدۀ هیازدهای نامه فرهنگ
 ق(1252)نگارش:  في لغات العرب منتهی االرب -1

  ی هند  یپوری صفعبدالکریم    فرزندعبدالرحیم  نامۀ عربی فارسی است که  ترین و بزرگترین فرهنگ امروزه این کتاب بلندآوازه 

 های بسیار است. تدوین کرد و دارای غلط ق  1252 آن را در سال 

 زبدة اللغات  -2
   ی استمحمدطاهر سبزوار نوشتۀ 
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 منتخبات اللغة -3 ی فارس  به   یعرب
   ها و تدریس دیکته چاپ کردند.آموزشگاه   آموزان نوشته شده است. آن را برای دانش ق  1291 نامه در سال فرهنگ 

 گوهر منظوم   -4
 ی است. هند  یمولو  ی شیخ محمدعلای منظوم از آِن نامهفرهنگ 

 نصاب شیدا  -5
 است.   ق( 1229)د:  یزدی  یشیدا  میرزا ابوالحسن از آِن 

 ( 1247ربیع دوم  17)نگارش:  مفتاح اللغة -6
   لنجانی اصفهانی است.  میرزا محمد فرزند محمدجعفر از آِن   ،نصاب الصبیانای منظوم به شیوۀ نامهفرهنگ 

 تحفۀ وهبي -7
از سرایندگان دربار سلیم سوم عثمانی  ،  ( ق1224د:  بی ) ه، متخلص به وزادهسنبل   یمحمد وهب از  ای منظوم  نامهفرهنگ 

   به ترکی سرود.  نخبۀ وهبيق( که آن را در ایران سرود، سپس در بازگشت به ترکیه آن را با نام  1222 –  1202) 

 لغات قرآن -8
   ها.ه ترتیب سور ه  ب قرآن  هایواژه  ای دربرگیرندۀهمنظوم

 طالقانی شرح نصاب -9
   ی است. شریف طالقان   یرض فرزند محمدحسین ای از آِن منظومه

 التبیان في تصحیح لغات نصاب الصبیان  -10
   است. شریف یمحمدعلای منظوم نامهفرهنگ 

 ( 1291 حجهی ذ  20)نگارش:  الدرة الثمینة -11
 . استالصبیان   نصاب شرح است. این نیز  ی زدیفرزند محمدجعفر متطبب  ی زدی یلغو  ین ی حس  یحسن   اکبریعل
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 ( ذیل دنباله ) ی فارس  به   یعرب
هایی با نویسندۀ ناشناس؛ یا  نامهنگارنده بخشی را به عنوان دنبال و ذیل به کتاب خود افزود. این بخش دربرگیرندۀ فرهنگ 

ها را به  ، آورده است. او آن تدوین شد  ه 14که در همین سدۀ    هایینامهفرهنگ تاریخ و نیز  نام عنوان؛ یا بی بی   یی هانامهفرهنگ 

 ر بخش دنباله یاد کرده است. ها دب نام آن ترتیب الف 

 بدین قرارند:  هانامه فرهنگآن 
 جمال حسیني  إ -1

   ی است.عمر کرور  فرزندحسین  از آِن 

  زهر الواضحال  -2
   ی است. عثمان روم فرزند  ی مصطفاز آِن 

لفاظ مفرده -3
َ
 أ
   ناشناس است.   سرایندۀ آن  ب است.به ترتیب الف بیت   500  ای درمهمنظو

 الصبیان تبصرة  -4
ه شریف  فضل نوشتۀ  

ّ
 .  است محمد شریف   فرزندالل

 نامه دارای دو بخش است: این فرهنگ 

 «؛ لحدیقة»ا به نام   شناسیبخش واژه   -

 «؛  بوستان»  به نام ات ادبی بخش  و  -

 لفاظ تحفة ال -5
   ب مرتب است. الف ام برپایۀ  کتاب دارای سی و دو مطلب است. دو مطلب نخست پراکنده است. مطلب سوم تا سی 

 الترجمان -6
 ب است. به ترتیب حروف الف 
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 ترجمان القرآن -7 ی فارس  به   یعرب
 ( 72، 4، جالذریعةداند. )نک: الدین فرزند محمد فرزند ابراهیم هاشمی می آن را از آِن تاج  الذریعة صاحب 

 اللغات حد   -8
 در هند چاپ شده است.  م1814  های مقامات حریری به فارسی است که به سال ترجمۀ واژه 

9-  
 

 ةدر لغات ثالث النصاب حل
به  در سه زبان عربی، فارسی و فرانسه   م 1898 معاون وزیر دادگستری است و آن را به سال   یباش خان ندیم الدین ضیاء از آِن  

واژۀ فارسی با حروف    د. ی به چاپ رس  م، در قطع جیبی1899ق /  1317چاپ رسانید و نیز این کتاب در تهران، چاپ سنگ،  

 التین و شرقی نوشته شده است. 

 و تفسیر المشکالت غاتلخالصة ال -10
ه باخرزلطف  فرزندسماعیل ااز آِن 

ّ
   ی است.الل

 الدرة إلیتیمة   -11
 برگه پخش شد.  116ق، به چاپ سنگ در 1311است. کتاب در سال  ی قمفرزند محمدرضا شیخ عباس از آِن 

 المعاني للمصادر و المبانيسبیکة  -12
   .1بیت است که به روش نصاب الصبیان سروده است  1270ی در بطوط متخلص  ی حسن اهرمال ای از منظومه

 چهارده شرح گوناگون بر نصاب الصبیان   -13
 ها در این جا به نمایش گذاشته است. نگارنده همۀ آن 

 فتح المثاني   .14

  . ت سا  بف لا ب ی تر ت  هب  و ت سا  یسر اف   هب  ن آر ق ی اهه ژاو  ۀمج رت  ۀژ یو

 
من نظم المولی   1345. طبع في تبریز  نصاب الصبیانم فارسي نظیر  منظو   ،المباني  سبیکة المعاني للمصادر و :  925، رقم  137،  12، ج الذریعة  1

  عشر ومن شعراء القرن الرابع  651: 9حسن االهري المتخلص بطوطی المذکور في 
 
 : هاي عربي بفارسيفرهنگنامه کما في   1351في  کان حیا
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 نامه کتاب ی فارس  به   یعرب

 نمایۀ کتاب و مقاله
 ( 37 ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب  ی هافرهنگ )نک:  ه 6 ۀ دس  ،ناشناس ،السامي في األساميشرح   ، االبانة

 . ق( 514 د:بن جعفر )  یعل ی، مصر یصقل یقطاع سعد ابن ، سماء األ  ةبنی أ

 ق(. 415ز: )  ینحو  یابومنصور محمد بن عمر اصفهان ،فعال األ ةی ن بأ

 ( 233  -  229 ۀبرگ ، یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک: . درویش جامی، همنظوم ، لومابواب الع

 ( 258 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ  : )نک . حسین فرزند عمر کروری  ،یجمال حسین ا

 ( 259  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب  ی اهفرهنگ  :)نک .مصطفی فرزند عثمان رومی  ،األزهر الواضح

ْسَماء 
َ
  میدانی )فرزند میدانی پیشین احمد فرزند احمد(  د مح ا  دن ز ر ف  دم حم د نز ر فاحمد   دن ز ر فسعید    دع سوب ا  ،االسمی في األ

   ( 37 ۀبرگ  ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  

 . ق( 514 د:بن جعفر )  ی عل ی،مصر  یصقل ی قطاع سعدابن   ،فعال و تصاریفهااأل

 است المیه.  یاقصیده  .ق( 672 د:محمد بن عبدالله )  یمالک اندلسابن   ،فعال و تصاریفهااأل

 . حمار   یسعید بن محمد سرقسط   ،تصاریفهاو  فعال األ

 ق(.  416 د:)  یاصفهان  یبن عمر جیان  یمحمد بن عل ،فعال و تصاریفهااأل

 . ق( 367  د:)  یقوطیه نحوابن ه  ف بومعر  ی،محمد بن عمر قرطب  ،تصاریفها و  فعال األ

لفاظ مفرده
َ
 بیت علی االلفباء، مجهول الناظم؛  500، منظوم في  أ

لفاظ مفرده
َ
 ( 259 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یاهفرهنگ  : )نک . ناشناس ،بیت 500 ،منظومه  ،أ

   ق( 538 -   467ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمر زمخشری، جارالله، فخر خوارزم )   ،امکنة و جبال و میاه

  ۀگر ب  171  ، کلم  ۀخس ن  ه 11  ۀ دس  ، ی هندخان  مهابت زمان فرزند  خان   هب  شک شی پ  ،مال ابراهیم   ، انتخاب اللغةاو    ؛انتخابیة

 ( 227  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یها فرهنگ   :)نک .ی رطس  15
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للسمعاني ی فارس  به   یعرب محمد  األنساب  فرزند  عبدالکریم  ابوسعد،   ، ( مروزی  /  1166  -   1113سمعانی  تصحیح    562  -  506م  ق(، 

 م. 1962ق /  1382عبدالرحمان معلمی یمانی، مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآباد، دکن، هند، ،  

   ق( 518)د:  ی روب اشی ناحمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی    ،األنموذج في النحو 

فعت بیلکه کلیشی،  الدین و معلم ر ، محمد شرف ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون

 ق.1366و   1364م /  1947و   1945ترکیه  – چاپ استانبول 

ق( فرزند مالمحمدتقی،  1111  –   1037، مالمحمدباقر مجلسی ) بحار األنوار الجامعة لُدرر أخبار األئمة األطهار، بحار األنوار

 ق. 1376تصحیح محمدباقر بهبودی، دار الکتب االسالمیه، تهران، 

 فیهما الکلمات الطبّیة بحر العلوم
 
. هذان القاموسان طبّیان وضعهما محمد بن یوسف الطبیب الهروي في خراسان، جامعا

 عاشر القرن الالعربّیة و السریانّیة و الیونانّیة و الالتینّیة المتداولة في الطّب العربي. 

  : رگی د  ؛ق1274  ،ی برس   فو ر ح  ،هت کلک  :رگ ید  ؛ق1234  ،هت کلک  ، یگن س  . چ  ،یز یخلف تبر  دنز ر ف  ن ی محمدحس،  برهان قاطع

 . خ1380  ،ن ار هت ، امی ن  تار اشت نا  ؛خ1336 ، یساب ع د محم ش شوک  هب

اللغو ی بغ طبقات  في  الوعاة  ویی ة  جالل النحاة  ن  سیوطی  ،  محمد  911)د:    بکرابو   زندفر ن  اعبدالرحمالدین  تحقیق  ق(، 

 ابوالفضل ابراهیم، مکتبة العصریة، صیدا، دو جلد. 

 ق(. 654، نویسنده ناشناس، رونویسی محمد فرزند حسن حاجی رازی )ز: ق( 438  :)ن  ةاللغ ي المترجم ف ةالبلغ

ف  ،یبهوپال  ةالبلغ َغُة 
ْ
ُصوِل   یُبل

ُ
غَ ا

ُّ
) ة، محمدصدیق حسن الل قنوجی  فرزند علی  ترکیه، 1307  –  1248خان  استانبول،  ق(، 

 ق. 1296ق؛ دیگر: بهوپال، هند، 1294

المکتبة   ،هبود  وسفیبرکات    قی تحق  ،ق( 817  -  729)   یروزآبادی ف  عقوبیمحمد بن    نی مجدالد،  البلغة في تاریخ أئمة اللغة

 م 2001ق /  1422 ، دای ص روت،ی ب  ،العصریة

 . خ1329یونسکو، تهران،   ِی سازماِن فرهنگ یرانِی انجمِن ا،  اصغر حکمت ی عل، مجموعه، نغز  ی پارس

 ؛   القرن السادسالبیهقي،  كجعفر البي  المصادرتاج  

 ق(.  343 د:)  ی : از ابوالحسن محمدبن عبدالله سمرقندتاج المصادر
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 ق(.  544  -  470)  یاحمد بن عل ی،: از ابوجعفرک بیهقالمصادر  تاج ی فارس  به   یعرب

  ط خ  هب   ق(، 544ابوجعفرک بیهقی، احمد فرزند علی فرزند ابوجعفر محمدفرزند صالح بیهقی لغوی مقری )د:    ، تاج المصادر

 . تی ب 5700 ،هگر ب  229 ،ق 1301 ،یئ ب مب  ،یزا ر ی ش د مح م از ر ی م بات کلاکلم

 ق(.  434 د:حسن بن محمد )  ی، شاعر سمرقند ی رودک ،تاج المصادر

 ، چهار جلد. 1914  – 1911، مصر، م( 1914  –  1861)  ، جرجی زیدان تاریخ آداب اللغة العربیة

ظهابن ،  ق( 563)نگارش:    هق ی ب  خی تار نُدق 
ُ
عل  نی رالدی ف زو اب  فرزند   ی ابوالحسن  احمد  ق( 565)د:    د یالقاسم  تصحیح   ،

 خ. 1361بهمنیار، مقدمه محمد قزوینی، انتشارات فروغی، تهران،  

اکبر  م(، تصحیح علی 1077  –   995ق /  470  –   385، ابوالفضل محمد فرزند حسین بیهقی ) تاریخ مسعودی ،  تاریخ ِبیَهقی

 خ. 1375فیاض، مقدمه محمدجعفر یاحقی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم 

ه شریف فرزند محمد شریففضل  ،تبصرة الصبیان
ّ
 ( 260  ۀگر ب ،ی سر اف  هب  یب رع ی اهگ ن هر ف :ک ن)  . الل

  ۀ برگ ، یبه فارس  یعرب ی هافرهنگ  : )نک . محمدعلی شریف ،( ق1293 : شراگن)  التبیان في تصحیح لغات نصاب الصبیان

253 ) 

 ( 260  – 261  ۀگر ب ، یسر اف  هب  یبر ع یاهگ ن هر ف ک ن)  ، تحفة االلفاظ

 ( 189 ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب ی هافرهنگ )نک:  .ه 9  ۀ دس  ،ناشناس ، تحفة الفقیر

 ( 187  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یهافرهنگ )نک: . ه 9  ۀدس  محمد فرزند بواب ، تحفۀ عالئی

 . ل وب نا ت سا یگن س  پ اچق(،  1224زاده، متخلص به وهبی )د: محمد وهبی سنبل ،همنظوم ، تحفۀ وهبي

 ۀ برگ ، یبه فارس  ی عرب  ی هافرهنگ )نک:   . ( ق562  :د)   ی مزر او خ یل اقب  م ساقلاو با   د نز ر ف  د محم خی اشم لان یز ،تراجم األعاجم 

61 ) 

ْسَماء ترتیب االسمي 
َ
   ( 39  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یهافرهنگ )نک:   .سان شا ن  ،في األ

 . ق( 497)د: محرم  ینطنز یب اد  یم،فرزند ابراه ین الزمان ابوعبدالله حس یع بد، ةالفارسی  و  ةترجمان القرآن بالعربی 

 ( 17 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب ی ها)نک: فرهنگ  .ق( 486)د:   یفرزند احمد زوزن نی ابوعبدالله حس ،ترجمان القرآن
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 ( 72، 4، جالذریعة. )نک:  الدین فرزند محمد فرزند ابراهیم هاشمیتاج  ،ترجمان القرآن ی فارس  به   یعرب

 ( 171 ۀبرگ  ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  .( ه 9  ۀدس )  عادل فرزند علی خراسانی ،ترجمان القرآن

  ، یبه فارس  ی عرب  ی هافرهنگ )نک:    . ( ق816  –   740)   ی لع  دن ز ر ف  د م حم  د نز ر ف   ی لع  میرسید شریف جرجانی   ، ترجمان القرآن

 ( 171 ۀبرگ

موقوفات محمود    ادی در قفقاز. تهران: بن   ی شعر پارس  ندگان ی. سرازی عز  ، یآبادولت ة، نک: دیدواأل   م یو تقو  يقوافالترجمان  

 . 1370افشار، 

اللغة شفی   ،ترجمان  محمد  فرزند  محمدیحیی    ط خ  هب  :رگ ید  ؛ق1277  ،ن ار هت  . چ  :رگید  ؛ق1272  ،زار ی ش  . چ  ،عمال 

 .  هگر ب  1180 ، ق1308 –  1302 ،ن ار هت  . چ  ،یر اسن اوخ   نی سحم الغ

قوافي شرف   ،ترجمان  تفلیسیحکیم  محمد  فرزند  ابراهیم  فرزند  حبیش  ابوالفضل   چی لق   ع اج شوب ا  نید لاز ع  یار ب  ،الدین 

 ( 79 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ )نک:   .ق( 588 –  559)  دوع سم دن ز ر ف  مو د ن السر ا

 ( 262  –  261 ۀگر ب  ،ی سر اف  هب  یبرع  یاهگ ن هر ف ک ن)  ، الترجمان 

اللغة فروق    . چ  ، يماس أل ا  ي ف  ي ماسلا  بات ک  ا ب  ها ر مه  ، ( ق1158  –  1088)   یر ئا ز ج  هللاةمعت  دن ز ر ف  یلع  ن ید لار ون   ، ترجمة 

 . ق1275  مود . چ  ؛ق1265 ،یگن س

 ۀ برگ  ،یبه فارس  یعرب  یهافرهنگ)نک:  عبدالرحمان فرزند حسین    ،( ق1027  :شراگن)   طی حملا  ترجمه و شرح قاموس

220 ) 

 ( 242  -  241 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یها)نک: فرهنگ  .ه 12 ۀ دس  ،هدن سی ون  ن ید ن چ ، ترجمۀ اضداد

)نک:    ، هداز   م ی قت سم  ،هللان ی ما  ن ا می لس  نی دل ادع س  ب ه اوم لاو با  ( ق1190  –   1183  : همجر ت)   ، یسی لفت  بدأل ا  نون اق   ۀمج رت

 ( 74 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

 ۀ برگ  ،یبه فارس  یعرب  یهافرهنگ)نک:    .، زمخشری مقدمة األدب  صی خلتناشناسی    ،( ق725  :شراگ ن)   ترشیُح الفضائل

154 ) 

 . یبن محمد جرجان  ی عل فیشر د ی س ، فاتیالتعر



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

 

29 

ْسَماء  ی فارس  به   یعرب
َ
 ( 136 ۀبرگ ، یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ )نک:  .ناشناس  ،( ق663 : شراگن)  تاج األساميأو  تهذیب األ

 . ینگر حمدا  یعبدالنب  ی قاض ،بدستور العلماء الملقب  اصطالحات الفنون  يجامع العلوم ف 

تبار، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، تفلیسی، تصحیح محمدحسین جعفریحبیش    جوامع البیان

 خ. 1390تهران،  

القرآن ترجمان  در  البیان  شرف   ،جوامع  تفلیسی حکیم  محمد  فرزند  ابراهیم  فرزند  حبیش  ابوالفضل  )نک:    .الدین 

 ( 76 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

  ی عرب  یهافرهنگ )نک:    . ن ابزر م  ر صنو با   ن ب  رک بوب ا  یا ر ب  ،سان ش ان   ، ( ق641  : شراگ ن)   تاحلط صم لا  ع ماول   و   تاغ للا  عماو ج

 ( 139 ۀبرگ ، یبه فارس

اللغة اللغة و بحر الجواهر  ،ق( 924)نگارش:    جواهر  العلوم  ،جواهر    ه ب  ،طبیب هروی خراسانیمحمد فرزند یوسف    ،بحر 

 .  ق 1288 ،ن ار هت ،ی ن ان مس  بی ب ط  یضر  ش شوک

 . یر طس  17  ۀگر ب 274  ،ق1229 /  م1814 ،د ن ه داب آر دی ح  .چ  ،های مقامات حریری به فارسی ترجمۀ واژه   ،حّد اللغات 

 . یمقر  یشابوری نحسن  د نز ر فابوجعفر محمد  ، الحدود

 النصاب در لغات ثالثة
ّ

م،  1899ق /  1317تهران، چاپ سنگ،    .چ   :رگ ید  ؛م1898  .چ  ،باشی خان ندیم الدین ضیاء   ،حل

   .قطع جیبی

 .  ق( 573 –  481)   لی وطواط کاتب، سعدالملک محمد فرزند محمد فرزند عبدالجل نی دالدی رش ،مد و ثناح

 لی وطواط کاتب، سعدالملک محمد فرزند محمد فرزند عبدالجل   نی دالدی رش  ،هبکر م  و  هدر فم  ظا ف لا  ؛رهاو ز ل ا  دوقن  ای؛  حمد و ثنا

 ( 56  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب  ی هافرهنگ)نک:   .ق( 573 –  481) 

 . ق( 497محرم   د:)  ، ادیب نطنزی ابراهیم  فرزند بدیع الزمان ابوعبدالله حسین ،  الخالص

هاسماعیل فرزند لطف   ، غات و تفسیر المشکالتلخالصة ال
ّ
 ه ب ن شر اهچ  ،م ی هار با  دن ز ر ف  ب وقعی  یس یون ور   ،قی لعت سن   ، باخرزی  الل

   .ی رط س 15 گر ب  95  ،.1242 م ود عی بر  28
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الدین محمد فرزند محمد فرزند نصر  حافظ   ،لی زن ت لا  ناسل   ای  ؛( 710  ل اوش   18  هب ن شر اهچ  :ش ر اگن)   المستخلص   ةصالخ ی فارس  به   یعرب

 ( 153  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب ی هافرهنگ )نک:  بخاری. 

  . چ   ،یدز ی  بب طت م  رفعجد م حم  دنز ر ف  ی حسنی حسینی لغوی یزداکبر  علی   ،( 1291  هجحیذ   20  :شراگن)   الدرة الثمینة

 . ق 1366 ،یم لع ر شن  ، یگن س . چ ، یعناص  دم حم طخ  ، ن ار هت  :رگید ؛ق1312 و  ق1295 ، دز ی یگن س

 . برگه  116ق، 1311  ،چاپ سنگ ، ( ق1359  –  1294)  شیخ عباس فرزند محمدرضا قمی  ،الدرة إلیتیمة

 ( 169  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یها فرهنگ )نک:   .ی دن هدهار؛ یا دهاروال  ،دستور االخوان

 . ق( 497محرم   د:)  ، ادیب نطنزیابراهیم  فرزند بدیع الزمان ابوعبدالله حسین ، یةب في اللغة العربددستور األ

اللغ ا  ا ی  ؛ةالعربی   ةدستور  حس  یع بد  ، لخالصکتاب  ابوعبدالله  ابراه  ین الزمان  محرم    ی نطنز   یب اد  یم، فرزند    .ق( 497)د: 

 ( 19  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یها فرهنگ نک: )  .ت ی ب 7000

اللغ حسین  ،  ةدستور  ابوعبدالله  الزمان  نطنزیابراهیم   فرزندبدیع  ادیب  انسان   ،ق( 497محرم    د:)   ،  علوم  و    یپژوهشگاه 

 خ. 1380ی، مطالعات فرهنگ

 ق(. 485 د:الملک ) خواجه نظام ، ةدستور اللغ

، تصحیح  خ(، مقدمه 1348 –  1255المجاهدات، آقابزرگ تهرانی )   –عشر، المآب الجزء التاسع الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

شناسه از عنوان    1680م،  1969ق /  1389خ /  1348خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1394  –   1304و تحقیق احمد منزوی ) 

 برگه.  409،  مجاهدات عرب في وقعة جمل و أحوالها به  شود و آغاز می المآب في شرح اآلداب 

، تصحیح و تحقیق احمد  خ(، مقدمه1348  – 1255، الجزء الثالث و العشرون، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  9180  – 7811، شناسۀ کتاب از 1370م، 1975ق /  1395خ /  1354خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1394  –   1304منزوی ) 

 برگه.  362میوه شیرین،   – المنتزع المختار 

الشیعة إلی تصانیف  الثاني ،  الذریعة  ) عشر،  الجزء  تهرانی  نقی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه1348  –  1255آقابزرگ 

  294  ،کارانسیاه   تا   الزائریة  شناسۀ کتاب از   1974م،   1962ق /  1380خ /  1340خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  1302منزوی ) 

 برگه.
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الدین و معلم ، محمد شرف الظنون عن اسامي الکتب و الفنونایضاح المکنون في الذیل علی کشف  :  یل کشف الظنونذ ی فارس  به   یعرب

 ق. 1366و  1364م /  1947و  1945ترکیه  – رفعت بیلکه کلیشی، چاپ استانبول 

  ی عرب  یهافرهنگ )نک:    . احمد فرزند فقیه محمد فرزند ابوبکر فرزند محمد   ،( ق818  : شراگن)   رافع النصاب و دافع الحجاب 

 ( 193 ۀبرگ ، یبه فارس

، اسماعیلیان، قم،  ق( 1313  -   1226)   ی ، محّمدباقر خوانسارروضات  ، صاحبحوال العلماء و السادات أ  يروضات الجنات ف 

 جلد.   8ق. 1390

 ( 156 ۀبرگ  ،یبه فارس  یعرب  یهافرهنگ )نک:  . بیت  3400  ،حسام هرویابن  ،( ق785 : شیار ُس )  ریاض الفتیان

خ  1328ق /  1369، تهران، از  6تا ج  1، محمد علی مدرس تبریزی، ج تراجم المعرفین باللکنیة او اللقب  يدب فریحانة األ 

 خ. 1333ق /  1375تا  

  ی ها فرهنگ   : )نک  .اکی ب   ، ق1240  ی سیو نو ر   ، قی لعت سن  ،ن ار هت  ت ای بدا  ۀ دکشن اد   ۀخسن   ، محمدطاهر سبزواری  ، زبدة اللغات

 ( 247 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب

در حرف »ل« آن را به نام نخست و در    یچلب   . ق( 624  د:)   یبن مراد کاش  ی: از عالءالدین علةاللغ  ة زبد  یا  المصادر  ة زبد

 .  یفعال به فارس أ  -2 ؛سماء أ  - 1حرف »ز« به نام دوم، آورده گوید: مرتب بر دو قسمت است: 

ه فرزند    ،زهرة األدب
ّ
 ۀبرگ  ، یبه فارس  ی عرب  یهافرهنگ)نک:  .  تی ب  360  ،احمد بن زکریا   كجمشکزا قاضی شهر  شکرالل

122 ) 

  ی عرب   ی هافرهنگ )نک:    ق( 518)د:    ی شابوری ن  ی دانی م  م ی ها ر با  د نز ر فاحمد فرزند محمد فرزند احمد    ، السامي في األسامي

 ( 31 ۀبرگ ، یبه فارس

المباني و  للمصادر  المعاني  متخلص  مال    ،سبیکة  اهری   مسا ق لاوب ا  ش شو ک  ه ب  ، یر ها  طخ  ، ( ق1351  :ز)   بطوطی حسن 

 . هگر ب 102  ،بیت  1270  ،ق5431  ،زی رب ت ،ن ا جیا بر ذآ گ ن هر ف . چ  ،فاحص
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جواهر  ی فارس  به   یعرب انکوری   ،( 763  م کی  یدا مج  : شیا ر ُس )   سلک  عبدالرحمان  فرزند  )نک:    . تی ب  500، دی مج  صل خت  ، عبدالحمید 

 ( 162 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

ْسَماء 
َ
به فرمان سلطان حسین    ،( ق1123  :ز)   ن اخی ا غچرق   دن ز ر ف  ن اخی لقی لع  دن ز ر ف  افص  ص لخت  ،خان مهدی قلی   ،سماء األ

 ( 238 -   237  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب  ی هافرهنگ : )نک . م( 1726  –  1668ق / 1139  – 1079صفوی ) 

 . ةی مجمع البحوث االسالم  ،ةی المصطلحات الفلسفشرح  

 . سندگان ی از نو ی جمع  ،ةی شرح المصطلحات الکالم

  یس، شرح بر امرؤالق ق؛ دیگر:  1304، مصر،  ق(   486د:  )   ی زوزن  ی حسین قاضحسین بن احمد بن  ،  شرح المعلقات السبع

پار  ینکوس به خط    ۀهم   ؛ شرحبرگه  45م،  1820  یس،دو برسفال،  :  یگربرگه؛ د  240م،  1852لبنان،    یوحنا،معلقات سبع 

 برگه.   187ق، 1277مصر،   ینی،نصر هور  یحتصح

 ( 236 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب ی هافرهنگ   :)نکنوشتۀ محمد مقیم جعفری.  ،( ق1049 : شراگن )  شرح نصاب

  ۀ برگ   ،ی به فارس  ی عرب  یهافرهنگ )نک:    .( ه 10  ۀ دس)   امیر الحاج ابن   ن ید لال ام ک  د نز ر ف  د مصل ادب ع  ،شرح نصاب الصبیان

205 )   

   ( 204 ۀبرگ  ،یبه فارس  یعرب  یهافرهنگ )نک:   .( ه 10  ۀدس )  محمد فرزند جالل قهستان  ،شرح نصاب الصبیان

  د نز ر ف   نی دب اعلان یر   طخ  ،( ه 10  ۀد س )   بیاضیدشت   م یرک  ۀ ز او آ  ا ب  ،دم حم  د نز ر ف  ح ی صف  د نز ر ف  د م حم  ،شرح نصاب الصبیان

   ( 206 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:   .هگر ب  310 ، ق1266 ،یب ی ج  ع طق ،یی وخ  ی وفص ین ی سح  یلعحت ف

  ع طق  ، یگن س  .چ  ،ینا گیاپ لگ  ن سحد مح م  طخ  ،محمدحسین فرزند رضی شریف طالقانی  ،منظومه  ،طالقانی   شرح نصاب

 . هگر ب 304  ،ق1302  ،ن ار هت  ، یریزو

  ، بات ک  رشن   و   همجر ت  هاگن ب  ،یت عا ط   ی لعلادب ع  حی حص ت  ، یهندوشاه نخجوان  دن ز ر فمحمد    ،( ق728  :شراگ ن)   صحاح الفرس

 . خ1355

العذراء الصح ابو   ، ( ق649  :شراگن)   یدیةد الصحیفة السأو    یفة  نسفی.    رک بوب ا  دنز ر ف  رم ع  دنز ر فالفضائل محمدسدیدالدین 

 ( 140 ۀبرگ  ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  
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  ق 1282  ،قالو ب   .چ   : رگید  ؛دل ج  کی   ،ق1270  ، زیر ب ت  .چ  ،( ه 7  ۀدس)   الدین محمد فرزند عمر قرشی نوشتۀ جمال   ، صراح اللغة ی فارس  به   یعرب

 . د لج  ود ،ق 1292 رگ ید ر اب و

الجواهر کرمیانی  ، عقود  داعی  خان   ر وت سد  ه ب  ، احمد  محمد  فرزند  مراد  به    یعرب   ی هافرهنگ )نک:    . بیت  642،سلطان 

 ( 177  ۀبرگ ، یفارس

احمدالعین فرزند  فراهیدی،  ابراهیم سامرایی، موسسهق( 175  –   100)   ،خلیل  و دکتر  پژوهش دکتر مهدی مخزومی  ی  ، 

 م. 1988ق/1408لبنان، –بیروت  اعلمی،  

 . ق( 518)د:  یر وب اش ی ناحمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی  ، غریب اللغة

   . کا ر ا ،ن اگد  م ی هار با ۀ ناخ بات ک ، یرط س 20 ،هگر ب  دصک ی ، 1224 رفص  ،ی طخ  ۀخسن  ، فتح المثاني

 ناظم االطباء. ← خ.  1317االطباء، چ تهران اکبر نفیسی ناظم علی  ،فرهنگ نفیسی یا    ؛فرنودسار

ش آثار  غفار  ،( ق587  –   549)   یدر ور ه س  ن ید لاب اهش  اشراق  خی فرهنگ اصطالحات    ر خافم   و  ر اث آ  ن مج نا  ،ی محمد خالد 

 . خ 1380 ، ن ار هت ، یگن هر ف

 . خ1387 ، ن ار هت ، رش ن و  عب ط  ت ار اشت نا ، ( خ1392 –  1303)  یجعفر سجاد ، مالصدرا یفرهنگ اصطالحات فلسف

 . ن ار هت ،هی مالس ا ی شور فبات ک  ،ت یا هد یداه دم حم دن ز ر فخان ی قلرضا ،( خ1288 :شراگ ن)  ی ناصر ی فرهنگ انجم آرا

محمد    حی و تصح  ق ی تحق  ، ( ق1071  :د)   ی تتو  ی مدن  ین ی بن عبدالغفور حس  د ی عبدالرش  ،( ق1064  :ش راگن)   ی دی فرهنگ رش

 . هگر ب 1050 ، یریز و  ،خ1386 ،ن ار هت ، شن اد یا می س ت ار اشت نا  : رگید  ؛1300  ، ینا ر اب ی شور فبا ت ک ،یعباس

 . ی نسور ی دری ز ی خزندر  ،فرهنگ علم کالم 

 . 1370تابستان  نتشارات صبا، تهران، ا  ، دکتر احمد خاتمی  ،فرهنگ علم کالم 

 . خ 1366 ،ن ا ر هت  ،ت مکح  ت ار اشت نا  ، یدی بدره  یمنوچهر صانع م جرت م ،بای صل لی جم ، یفلسففرهنگ  

  ، یریز و  ، خ1340  – 1338  ،یقای سر ی بد   دمحم  ش شوک   هب  ، یمحمد کاشان  یحاج دن ز ر فقاسم  محمد   ،فرهنگ مجمع الفرس

 . هگر ب 1810

 . خ 1373 ، ن ار هت  ،شم وک ت ار اش ت نا  ،یجعفر سجاد د ی س ،ی فرهنگ معارف اسالم
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 . خ1337  ،انتشارات دانشگاه تهران ،نقی منزویدکتر علی ، یبه فارس  ی عرب یهانامهفرهنگ  ی فارس  به   یعرب

  ین، نظر محمد مع  یر خ(، ز 1334  –   1258اکبر دهخدا )   یعل  ،نامهلغت ی،  منزو  ینق  ، علی یبه فارس  یعرب   ی هانامهفرهنگ 

 . 372  -   265  ۀ خ، برگ1337نامه،  سازمان لغت   ی، و علوم انسان  یاتادب   ۀ دانشگاه تهران، دانشکد  یسندگان،از نو  ی مقدمه، گروه

 خ. 1331، منزوی، دانشگاه تهران، یبه فارس  یعرب یهانامهفرهنگ

العلوم،  الفهرست  ابن فوز  ابن ،  اسحاق،  فرزند  محمد  ابوالفرج  ) ندیم  چاپ  385ـ    297ندیم  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  ق(، 

 خ.  1346ق؛ پژوهش و برگردان رضا تجدد، چ تهران، 1348

ه اصفهانی قنوجی با آوازۀ  مولوی محمدحبیب  ، ( ق1149  :شر اگن)   فیروزآبادی   قاموس المحیط ترجمه و شرح    ، قابوس 
ّ
الل

 .  دهاوی به دستور محمدشاه هندی

فرزند ابراهیم فرزند محمد تفلیسی، به کوشش غالمرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تهران،  بیش  ُح ابوالفضل    ،نون ادبقا

 خ. سه جلد. 1350

  . ب ب طت م  ی لام ک  الدین ابوالفضل حبیش فرزند ابراهیم فرزند محمد تفلیسی حکیم شرف   ،ق( 545)نگارش:    قانون األدب

   ( 68 ۀبرگ  ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ   نک:) 

 الدین ابوالفضل حبیش فرزند ابراهیم فرزند محمد تفلیسی  حکیم شرف  ، قانون األدب

ا في  )   ، لعروضالقسطاس  خوارزم  فخر  جارالله،  زمخشری،  عمر  فرزند  محمد  فرزند  عمر  فرزند  محمود    -   467ابوالقاسم 

   ق(  538

  ۀبرگ  ، یبه فارس   یعرب  یهافرهنگ   : )نک  .محمدعلی فرزند شاهقلی رازی  ،( ق1082)   قسطاس مستقیم و مفتاح قرآن کریم 

225   - 227 ) 

 . برگه  880،  خ1390 تهران، انتشارات فردوس،   یزاده،عل یزاللهح عزی صحت  ،یخاقان  یات و غزل یدقصا

  -   228  ۀبرگ  ، یبه فارس  یعرب  یها)نک: فرهنگ   . بیت  213  همنظوم  ،ه 11  ۀدس   صدرالدین فرزند بدرالدین   ،قنیة الفتیان

229 ) 

   خ. 1337دانشگاه تهران،   ، یمنزو ینقیعل ة،ی باللغة الفارس ةی العرب  سی القوام
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انقروی  ،همنظوم  ، ( ق851  :شی ار ُس )   کاتبیة ی فارس  به   یعرب ولی  فرزند  محمد   دار م  ن اط لس  د نز ر ف   ح تاف   د محم  ن ا طلس  رو ت سد  هب  ، کاتبی، 

 ( 192 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  . ینامث ع

البالغة زمخشری   ، کأس  عمر  فرزند  محمد  فرزند  عمر  فرزند  محمود  ) یم زر اوخ   ابوالقاسم  خوارزم  فخر  جارالله،   ،467   -  

 ق(  538

 ق( 588 –  559قلیچ ارسالن )  یار ب ، الدین ابوالفضل حبیش فرزند ابراهیم فرزند محمد تفلیسیحکیم شرف   ،کامل التعبیر

التنزیل و عیون األقاویل في وجوه التأویلکشاف زمخشری،   التنزیل، الکشاف عن حقائق  ،  الکشاف عن حقائق غوامض 

م؛ دیگر: بوالق مضر،  1856ق(، کلکته، چاپ سنگی،  538  –   467ابوالقاسم محمود فرزند عمر خوارزمی، جارالله زمخشری ) 

 خ. 1389ق؛ لرگردان به پارسی، مسعود انصاری، انتشارات ققنوس، تهران، 1291

ق(، پژوهش  1067  –   1017چلبی ) ، حاجی خلیفه مصطفی فرزند عبدالله کاتب  الکشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون

 ق.1360م / 1941الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، ترکیه،  محمد شرف 

  ، یبه فارس  ی عرب  ی هافرهنگ   :)نک  .بیت   200  ،یجهان هندشاه  به نام  سان شان   ،نصاب الصبیانمنظومه شرح    ،کنز الفنون

 ( 237 ۀبرگ

 ؛هگر ب   326  ، ق1282  ، ن ار هت  . چ  :رگ ید   ؛ق1275  ، یر اسن اوخ   رقا بال م  . چ  ، محمد فرزند عبدالخالق فرزند معروف   ، کنز اللغات

  ، یلحر   ، زیر ب ت  . چ   ر گید   ؛ق1322  ، زی ر ب ت  ، نی سح   د ن ز ر ف  م شا ه  ط خ  : رگی د  ؛یل حر  ، ق1300  ، زیرب ت  ، یبا ر س  ه للادب ع  طخ   : رگید

   .ق 1316

 ۀبرگ  ، یبه فارس  ی عرب  یهافرهنگ   : )نک  . دن ه  . چ  ، ای منظوم از آِن شیخ محمدعلی مولوی هندینامه فرهنگ ،گوهر منظوم 

250 ) 

 خ. 1362ی، تهران، و فرهنگ یشرکت انتشارات علم تحقیق مهدی محقق،   ،التنزیل  لسان

 . یر طس 13  گر ب  10 ،ص قان  کلم ۀ خسن  ،ن ار هت ،یلعن سح  ه داز هاش  هب  شک شی پ ،سان شا ن  ،منظومه ،لغات قرآن

 ( 206 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب یهافرهنگ )نک: . یعقوب فرزند محمد چرخی  ،( ق945  :شرا گن)  لغات مشکِل نصاب 
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  ۀ برگ   ، یبه فارس  ی عرب   ی هافرهنگ )نک:  .  ه 10سدۀ  یوسف فرزند محمد فرزند یوسف    ، های یوسفی؛ یا واژه لغات یوسفي ی فارس  به   یعرب

199 ) 

   .ق(  486د: )  یزوزن یحسین بن احمد بن حسین قاض،  ةالفارسی  ةاللغ

  الدین ابراهیم فرزند حسن؛ یا حسین بنیسی شبستری نقشبندی الدین؛ یا برهان شبستری، حسام   ،اللغة في ترجمة االسم 

 ( 200 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب ی هافرهنگ )نک:   .یر یزو  گر ب  101  ،ید ن فا  دع سا ۀ خسن  ،( ق917؛ یا 915 :ک) 

ْسَماء  الدین او برهان ، للشبستري )حسام اللغة في ترجمة االسم 
َ
الدین( الذي قتله الخوارج في أرزنجان او آذربیجان، و یضم األ

 عاشر القرن الللمیداني؛  السامياو  کقاموس البلغةالعربیة فقط 

)   ی عل  ،نامهلغت  دهخدا  ز1334  –   1258اکبر  مع  یر خ(،  محمد  گروه   ین،نظر  نو  یمقدمه،  تهران،    یسندگان، از  دانشگاه 

نقی  ، علییبه فارس  ی عرب  ی هانامهفرهنگ ،  372  -265  ۀخ، برگ1337نامه،  سازمان لغت   ی، و علوم انسان  یاتادب  ۀ دانشکد

 منزوی.

 . ی اآلمد ن یالد فی س  ،نی المتکلم  اصطالحات الحکماء و يف  نی المب 

  . چ:ر گید   ؛ق1271  ، یت شخ  عطق  ،ز یرب ت  .چ   : رگید   ؛ق1265  ،ق ی لعت سن  طخ   ، یگن س  . چ   ،یتبریز   یبدیع  ،بدیعی  مثلثات

 ( 211 -  209  ۀبرگ ، یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  .ق 1308 ،یب ی ج  عط ق ،یگن س

)نک:   . بکر فرزند محمدبرای محمد فرزند فقیه محمد فرزند ابو  ، الدین مغلقرهوی بهاء  ،منظومه ، ( ق805  :شی ار ُس )  محمدیة 

 ( 192 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

 ( 183 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب یهافرهنگ )نک:   .ه میرک  ۀ ر یزج  هب ش ز ا ، ( ق815  :د)  مال »احمدی« کرمیانی ، مرقات االدب

 ( 26 ۀبرگ  ،یبه فارس   یعرب ی هافرهنگ نک: ) . ق( 497د:  )  یابراهیم نطنز فرزند حسین    ،صحائفاو  مرقات

فرزند نصر بخاری.  حافظ   ، لیزن ت لا  نا سل  ا ی   ؛( 710  ل اوش   18  هب ن ش ر اهچ   : شراگ ن)   المستخلص  فرزند محمد  الدین محمد 

 ( 153 ۀبرگ  ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:  

 ی، تصحیح مهدی درخشان، دانشگاه تهران. بخارفرزند محمد فرزند نصر  محمد    ین الد حافظ یا جواهر القرآن،    ، المستخلص
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 .  ق( 548 –  490)  یدالقاسم زو اب فرزند  ی ابوالحسن عل یرالدین ظه یهقیفندق بابن یب،  مشارب التجارب و غوارب الغرا ی فارس  به   یعرب

   .ه 5 ۀ دس ،، نویسنده ناشناسةمشکالت البلغ

 ق(.   325 د:)  ییزید  ی ابراهیم بن یحی : از القرآن المصادر 

   .ق( 207 د:بن زیاد فراء )  ی یحی  ، القرآن مصادر

 ق(.  362 د:محمد بن حسن )  ی، مقیم بغدادابن  ، المصادر

 . ق( 215 د:)  سماء األ سعید بن اوس بن ثابت، صاحب  ی،بصر  ی ابوزید انصار ، المصادر

 ( 11  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب  ی هافرهنگنک: )  . پنج هزار بیتق(، 486ابوعبدالله حسین فرزند احمد زوزنی )د:  ، المصادر

( در دیباچه،  15برگۀ  ،  الموارد  اقرب( و صاحب ) ذیل کشف الظنونق(. ) 303  د:)   یبصر  یابوعبیده، معمر بن مثن   ، المصادر

 به این ابوعبیده نسبت داده است.  فعال التشتق منها األ يالمصادر الت به نام   یکتاب

   ق(  518)د:   یر وبا شی ناحمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی   ، المصادر

 . ق( 216  د:قریب )   عبدالملک بن یاصمع ، المصادر

   القرن السادس، المصادر

 . ق(  486د: )  ی زوزن ی حسین بن احمد بن حسین قاض،  المصادر

 . ق( 486 د:حسین بن احمد )   ی،زوزن  ، المصادر

 ق(. ) 189  د:بن حمزه )  یابوالحسن عل  ی،کسای ، المصادر

 . ق( 518  د:)  یاحمد بن محمد نیشابور  یمیدان ، المصادر

 ( و ) کشف الظنونق(. ) 204 د:)  ینضر بن شمیل نحو  ، المصادر

 ق(.  724 د:)  ی بکر تنوسی بن اب ییحی  ، المصادر

 .  ی لغو یبن احمد، ابوزکریا، باران ییحی  ، المصادر

ق(، مکتبة العلمیة، بیروت؛  770یومی )د: فمقری  یعل فرزندمحمد  فرزنداحمد ، یرالشرح الکب  یبغر يف یرالمصباح المن 

 . خ1372ق / 1414دیگر: دارالهجرة، قم،  
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ْسَماء  ی فارس  به   یعرب
َ
ه فرزند یوسف قاضی حلیمی، لطف  ، مصرحة األ

ّ
 ( 203  -   201  ۀبرگ  ،یبه فارس   ی عرب  ی هافرهنگ )نک:  .  ( ق922  :د)   الل

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلی معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

 .بای صل لی جم  ،يالمعجم الفلسف

 . هیدا  زی فا ،ةی العرب ةی معجم المصطلحات العلم

 ق. 1425، بیروت، دار الکتب العلمیة، عزیزه فوال بابتيبه کوشش  ، النحو العربيالمعجم المفصل في 

  ، ذاکر م ی محمدابراه ی به فارس برگردان  ، خ( 1389  –  1302نقی منزوی ) علی  ، یبه فارس ی عرب ی هانامه کتاب فرهنگ  یمعرف

 . روپی ت شه ب ت یاس   و ر کاذ ت ی اس ، یوز ن م تی اس

  س لجم  ۀ خسن  ، از آِن محمدجعفر فرزند میرزا محمد لنجانی اصفهانی  ، همنظوم ،( 1247ربیع دوم   17)نگارش:   مفتاح اللغة 

   .1272 ل او ش  19 هد ن یار س  طخ

 ،ق( 538  -   467ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمر زمخشری، جارالله، فخر خوارزم )   ، المفصل في النحو

 . ق1425  روت،ی به کوشش عزیزه فوال بابتي، دار الکتب العلمیة، ب

مقدمة األدب بالفارسیة ،  ق( محمود بن عمر بن محمد بن عمر خوارزمی538  -  476ابوالقاسم زمخشری )   ،مقدمة االدب

 خ. 1386، تهران،  لی دانشگاه مک گ -دانشگاه تهران   یمؤسسه مطالعات اسالم، )المتداّولة الیوم( للزمخشري  الدرّیة

،  یمز ر اوخ   ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمر زمخشری  ، ای با لهجۀ خوارزمینامه نگ فره  ،دبمقدمة األ 

 ( 47 -  40 ۀبرگ   ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ)نک:   هگر ب 532  ،ق( 538  -   467جارالله، فخر خوارزم ) 

،  یمزر او خ  ابوالقاسم محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند عمر زمخشری  ، ای به زبان پارسی درینامه فرهنگ   ،مقدمة األدب

   ( 47 -  40 ۀبرگ   ،یبه فارس ی عرب یهافرهنگ)نک:   هگر ب 532  ،ق( 538  -   467جارالله، فخر خوارزم ) 

منشورات   ة، ی الدراسات األدب ه ینشر ةی باللغة الفارس  ةی العرب  س ی القوام  کتاب ،ةی باللغة الفارس  یالعرب   خی من مصادر التار

  –  1302نقی منزوی ) ، دکتر علی 108 –  94(، صص  1959)  513، رقم 4العدد  ، ی، السنة األّول1960جامعة طهران، شتاء 

 خ(. 1389
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  881  ، ق1223  /   م1808  ،هت کلک  . چ  ، ینی مدنی تتویعبدالرشید فرزند سید عبدالغفور حس  ،جهاني( )الشاه   منتخب اللغات  ی فارس  به   یعرب

 .  هگر ب  464 ، ق1316 ،ی ری زو ع طق ، یگن س پ اچ  ،یز ار ی ش  دم حا  شش وک  هب  :رگید ؛دادهللا  قی لعت سن  طخ  ،هگر ب

  ی هافرهنگ  : )نک  . یرط س  28  گر ب  26  ،ه 12  ۀدس   ،فلؤم   طخ  ،ا دخ هد  ۀخسن   ، یگردآوری محمدتقی نام  ،منتخب اللغة

 ( 243 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب

 . هگر ب  411 ،د ن ه پ اچ  ؛ق1322 ،ة غللا ب خت ن م ما ن ا ب  ،ن ار هت  ،یگ ن س . چ ،س انشان ،(ق1291 :شراگن) منتخبات اللغة

العرب  منتهی االرب لغات  فرزند عبدالکریم    ،ق( 1252)نگارش:    في   ؛هت کلک  ،دلج  راهچ   ،هندیپوری  صفیعبدالرحیم 

 . دلج  ر اهچ  ،خ1337 ، ن ار هت :ر گید ؛ق1298  –  1297 ، دلج  ود ، یگن س . چ ، ن ار هت  :رگید

 ق(. 470  -  385حسین )   فرزند ابوالفضل محمد  ، یمنشآت ابوالفضل بیهق

 العجم.   قی رف ،ي محمد الجرجانی عل ف یالشر خلدون ومصطلحات ابن  ةموسوع

 .م ی دغ حی سم ،ي الراز  نی مصطلحات االمام فخرالد ةموسوع

 . یجهام  راری ج ، عندالعرب  ة مصطلحات الفلسف ةموسوع

 . م ی دغ حی سم ،مصطلحات علم الکالم ةموسوع

 . یجهام  راری ج  ،عجم  قی رف،م ی دغ حی سم ، جبر  دی فر  ،مصطلحات علم المنطق عندالعرب  ةموسوع

األشیاء  و  الحروف  مرتب  في  ْسَماء 
َ
األ سجزی  ،مهذب  ربنجنی  محمود  فرزند  عمر  فرزند  )نک:  .  ( ه 7  ۀدس )   نوشتۀ محمود 

 ( 131 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

   . ق( 518)د:  ی روب اشی ناحمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی   ، نحو میدانی

 . ق1246 ،قال و ب  .چ ق(، 1224زاده، متخلص به وهبی )د: محمد وهبی سنبل ،همنظوم ، یب هو ۀب خن

  ،ق( 518)د:   یرو با شی ناحمد فرزند محمد فرزند احمد میدانی   ،نزهة الطرف في علم الصرف 

األّول1960شتاء  منشورات جامعة طهران،    ة،ی الدراسات األدب  هینشر    –   94صص  (،  1959)   513رقم  ،  4العدد    ، ی، السنة 

 خ.1337دانشگاه تهران،  ،یمنزو ینقی عل ة،ی باللغة الفارس ة ی العرب سی کتاب القوام، 108
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بیان ی فارس  به   یعرب اب  ن یبدرالدابونصر    ،ِنصاُب الصِّ   ط خ   :ر گید  ؛ق1308  ،یب ی ج  عطق  ،یگن س  . چ  ،( ق640  :د)   یفراه   بکری مسعود بن 

  ط خ  ،ن ا ر هت  ،هی مالس ا  .چ  ؛ق1292  ، یراس نا وخ   دم حا   .چ   ، یریزو  ،یگن س  ؛1271  رفص  ،یت شخ   ع طق  ؛یرا سنا وخ   هللاد سا

 . د ن ب 81  ،تی ب  542 ، هگر ب 69 ، ق1341 ،نی ل ر ب  .چ  ؛ق1368 ، یفجن  دم حا

 ( 205 ۀبرگ  ،ی به فارس ی عرب یهافرهنگ )نک:   .( ه 10 ۀد س) ناشناس  ،نصاب المتعلم 

 ( 194 ۀبرگ  ،یبه فارس  یعرب  ی هافرهنگ )نک:   .ه 9 ۀ دس  ن قائنیالدی جالل   ،نصب العلم یا   ؛نصاب المعلم 

 . ق1265 ، یگن س  پاچ  ،ه 10 ۀد س ،ناشناس ،نصاب تجنیس األلفاظ 

بیت   ، یُحسنَ   نصاب  )نک:    . یر طس  12  گر ب  16  ،ق1254  ی سیو نو ر   ،ا ی ک  قداص  ۀ خسن   ،ه 10  ۀ دس  ناشناس  ،دویست 

 ( 208 ۀبرگ  ،یبه فارس  ی عرب یهافرهنگ 

 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب یها)نک: فرهنگ  . تی ب  را ز ه هس هموظن م  ،ق( 1229میرزا ابوالحسن شیدای یزدی )د:  ،نصاب شیدا

250 ) 

  60  ،خ 1332 ، یروط الف  داوج لادب ع ن دوز فا  و  حی حصت  ،( ق640:)د بکر و اب د نز ر فمسعود  ن یبدرالد ی ابونصر فراه ، زومآب اصن

 .هگر ب

 ( 165  ۀبرگ ، یبه فارس  یعرب یهافرهنگ )نک:  . چهارصد بیت  هموظن م ، مطهر ،( ق776 : شیار ُس )  نصیب االخوان

  ی خوی   ی حسن بن عبدالمومن حسام مظفر  ،نصیب الفتیان و نسیب التبیان لحسام الخوئي القرن السابع    نصیب الفتیان

 .10-9371 مدرک کتابخانه مجلس:   شماره ، 2/ 8817:  یابی شماره باز، ق( 709)زنده در 

 ( 126  ۀبرگ  ، ی به فارس  ی عرب  ی هافرهنگ)نک:    . ی رفظم  ن مؤملا د ب ع  د نز ر ف   ن س ح  نی دلام ا سح  ، حسام خوئی  ، نصیب الفتیان

األثر و  الحدیث  ابن النهایة في غریب  )د:  ،  فرزند عبدالواحد شیبانی  ق(  606اثیر جزری  فرزند محمد  مجدالدین مبارک 

 خ. 1367موصلی رجالی، تصحیح محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، انتشارات اسماعیلیان، قم، 

  ی هافرهنگ)نک:    . الدین ابوالفضل حبیش فرزند ابراهیم فرزند محمد تفلیسیحکیم شرف   ،ق( 558)نگارش:    وجوه القرآن

 ( 78 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب
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محقق، دانشگاه تهران،    ق(، تصحیح مهدی 600 –  515)   ابراهیم تفلیسی فرزندابوالفضل ُحَبیش الدین  شرف  وجوه القرآن ی فارس  به   یعرب

 خ. 1371

 ( 802 ۀبرگ  ،ی به فارس  یعرب  یهافرهنگ )نک:  . ه 01 ۀدس  سان شا ن ، ابیَن وضوح الِنص
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ْ
چاپ  ق(، مطبعة المرتضویة،  1359، شیخ عباس قمی )د:  َو اال

 خ. 1329ق؛ انتشارات امیرکبیر، تهران،  1348سنگی، نجف،  

پاشا بغدادی فرزند محمدامین بابانی، وزارت معارف، استانبول،  ، اسماعیل هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین

1955 . 
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