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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس
 من مصادر التاریخ العربی باللغة الفارسیة 

 القوامیس العربیة باللغة الفارسیة 

 های عربی فرهنگنامه 
   ة دبی درسات األ 

 نقی منزوی علی دکتر 

 108  –  94صص  (،  1959)   513رقم  ،  4ی، العدد  ّول، السنة األ 1960شتاء  منشورات جامعة طهران،  نشریه الدراسات األدبیة،  

 کتاب القوامیس العربیة باللغة الفارسیة  

 به فارسی   های عربینامه فرهنگ
، مع عرض خصائص  الیوم  مختلف العصور االسالمیة حتی   يشرحت بالفارسیة ف  التيالقوامیس العربیة  إحصاء    يکتاب ف

 تلک القوامیس: 

 ؛هافی التعریف بمؤل  -

 ؛التدوین و التقسیم  ي طریقتها ف، تقسیماتها  -

 ؛قیمتها العلمیة و اللغویة -

 ؛ اسناد کلماتها الفارسیة و اسناد ضبط اصوات الکلمات  -

 ؛قدم منهاعدد نسخها و اسبقیة األ -

 ...   و ارقامها، طبعاتها الخ الیوم مختلف القرون و ذکر المصححین و الناشرین، اماکنها   يالتصحیحات علیها ف   -

المصادر القدیمة  ها  فی   أّول ابة بمقدمة وجیزة یتن کت   - اللغتین    فيو من المتضلعین    الیوم و هو من فضالء ایران    ، یبدأ المؤلف

 . تألیفها  في  في إلعداد القوامیس العربیة بالفارسیة و خصائص تلک القوامیس ثم نشأتها و تأثیر الواضع الجغرا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 المقدمة لخصائص القوامیس العربیة بالفارسیة فهي:   في وردها  أ  التياما الخصائص  

 أّولهذه القوامیس مح   في ان    -1
ّ

  التيها من الکلمات الفارسیة  فی کلمة عربیة و کم    ة لوضع کلمة فارسیة بسیطة مقابل کل

 ون بفراغها! و یحّس  الیوم یفتقدها االیرانیون 

 عدة کلمات عربیة کلمة فارسیة واحدة یستفاد معناها من مجموع   -2
ً
 تلک الکلمات.   معانيیقابل احیانا

او ما تشترک به تلک    -3  
ً
یفهم معناها جمیعا فارسیة   عدة کلمات 

ً
احیانا العکس من ذالک یقابل کلمة عربیة واحدة  علی 

 الکلمات من خالل الکلمة العربیة. 

 تعادلها.   التيیر من الکلمات الفارسیة القدیمة الغامضة المعنی بموازاتها للکلمات العربیة  هذه القوامیس کث  في یتضح   -4

 ها  فی   -5
أ
اء األ  الفارسیة لکثیر من الحیوانات و النباتات و المعادن.  ْسمأ

 في هذه القوامیس من اصل فارسي.   التيیتضح کثیر من قواعد اللغة الفارسیة باالشتقاقات   -6

هلها بالعرب کما  أخراسان لبعدها عن المناطق العربیة و قلة احتکاک    في ی  ّولالفارسیة األ   -و قد ظهرت القوامیس العربیة  

بط و التدوین اکثر من حاجة هؤالء و ظهرت القوامیس  ضال إلیایران، فکانت حاجتهم  فيکان حال المناطق الجنوبیة الغربیة 

 دهم عن 
ً
 . أّوال

 لتاریخ کتابتها، فهو یعتمد 
ً
سالمیة الهجریة القمریة من القرن الخامس  التقسیم القرون اال  فيیصنف المؤلف القوامیس تبعا

 حتی نهایة القرن الماضي الثالث 
ً
قرنا

ً
و یعرف  أ ذا کان الباحث یجهل تاریخ الکتاب الذي یفتش عنُه و یعرف اسمُه  إما  أعشر. »قرنا

 جدُه بواسطة فهرست یأ  ْن أفانه یستطیع مؤلفُه فقط 
أ
اء األ    .ْسمأ

فهرست المکتبات و وقوفه    إلیستطیع بالرجوع  فی ذا کان یعرف نسخة في مکتبة و ال یعرف اسم المؤلف او اسم الکتاب  إو  

 هذا الکتاب.  في عرف مکانها یُ   ْن أعلی رقم النسخة 

   في مع ذکر کلمة وجیزة    همطلع کل قرن یدرسُه خالصة ألهم معاجم  في یضع المؤرخ  
ّ
ه من  فی ه او ابرز ما  خاصة القرن کل

 ّق مظاهر النشاط اللغوی و تطور المصنفات المجمعیة؛ ثم یُ 
ّ

   أّول فصول، یتن   إلیقرن    سم کل
ّ

 و اسرته او    في کل
ً
فصل منها قاموسا

علی    تألیفاتو منظومة، و نقصد باسرة القاموس ما نتج عنه من شروح او  عدة قوامیس مشترکة في مزیة واحدة ککونها نثریة ا

 ة:إلی ( من القرن السادس الکتب الت ّول و تصحیحات لنصوصه، فنری في فصل واحد مثاًل )األ أنهجه  
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 ؛السامي في األسامي  -

 ؛ شرح لقاموس السامي في األساميو هو  االبانة   -

  في سمی  األ   -
أ
اء األ  ؛ْسمأ

 سمی في قاموس األ ثم ترتیب    -
أ
اء األ  . ْسمأ

، فأوضح  زوزني( للالمصادرقدم معجم ) یُ   ْن أو في تعریفه لقاموٍس ما قد یقدم له بدراسة تاریخیة او اجتماعیه کما فعل حین اراد  

 مع األ العرب کانوا في باديء األ  ْن أ
ً
 للموضوعات ال تدرجا

ً
   الحروف العربیة لم تکْن   ّن لفباء، ألمر یصنفون المعاجم تبعا

ً
 مرتبة أّوال

 من  
ً
تحمل کعنوان احدأ الحروف الثمانیة و العشرین، تحمل  أْن  الترتیب الحالي ا ب ت ث الخ... فکانت فصول المعاجم بدال

اء ة:  إلی مثال العناوین الت أ ْسمأ
أ
اء الخیل،    أ ْسمأ

أ
اء سد،  األ   أ ْسمأ

أ
و ما نجده في فقه  مثالها و ه أالخمر، خلق الفرس، خلق االنسان و    أ

 
أ
اء اللغة و امثاله. مقابل هذا التقسیم لل  کان المؤلفون مضطرین لوضع فصول مستقلة    ْسمأ

ً
فعال و المصادر؛ و لما کان  لل  أیضا

 اوفر و وضعت  
ً
ه وحده کتب خاصة... و هنا یورد المؤلف  فی فصل المصدر قاباًل لالشتقاق اکثر من باقي الفصول، فقد لقي اهتماما

 
ً
لفت في هذا الباب،    التيالشهر الکتب    فهرسا

ُ
 یحمل معظمها اسم ) فی أ

ً
ر(، مع اسم کل مؤلف  المصادعد ثالثة و عشرین کتابا

 . زوزني ( الالمصادرکتاب )  إلی ان ینتهي    إلیها اسم الکتاب،  فی ورد   التيمنها و تاریخه و المکان او االمکنة 

 سیرة المؤلف و یذکر  فی والمؤلف ال یکتفي بتعداد الکتب و تسمیة مؤل
ً
هم مؤلفاته و  أها و ذکر تاریخها، بل هو یعرض احیانا

 قیمته و اثره، کما هو یورد في ثنایا تعریفاته و مقدماته للفصول معلومات هامة:

 مرة و السبب في ذلک؟   ّول أین ظهرت القوامیس أل   -

 کیف ظهرت القوامیس المنظومة؟ -

 ة في ایران خالل العهود المختلفة الخ.... فی لثقااثر الحوادث السیاسیة علی الحیاة ا  -

 خیرة منها، ثم ینقل معها  ی و کذا األ ّولو في تعریف کل نسخة یذکر المؤلف الجملة او الجمل األ 
ً
 من المتن و هو    أیضا

ً
قسما

طر الصفحة  یذکر في المخطوطات قیاس ورق الصفحة و قیاس ما کتب من الصفحة دون الهامش بالسنتیمتر، کما یذکر عدد اس

 الواحدة في المخطوط. 
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

ثمانیة  إالکتاب    من 
ً
یتن أذا الخامس حت   أّول بواب،  القرن  ابتداء من  القمریة  الهجریة  القرون   من 

ً
قرنا باب منها  نهایة    ی کل 

... و قد فضلنا   عدة فصول یتفاوت عددها بتفاوت الکتب و فرة و قلة في کل قرن   إلی باب مقسوم   ۀ کلعشر کما قدمنا، و  الثالث 

اء کثر من مجرد تعریف بکتاب، فنقلنا بایجاز تام  أ یکون مقالنا    ْن أ ْسمأ
أ
تعب المصنف في تقصیها    التي القوامیس و الکتب الواردة    أ

 و لو اجم 
ً
 یإلی و جمعها و دراستها، لتکون هذه الالئحة مرجعا

ً
 د منه قاريء الفارسیة. فی د منه قاريء العربیة کما ی فی ا

 س القرن الخام 
 بعد نقاط ایران عن الثغور العربیة.  أ  ،الفارسیة في خراسان  - ظهرت في هذا القرن اقدم القوامیس العربیة  

 في هذا الباب اربعة فصول تضم سبعة کتب: 
المؤلف    البلغة  -1 اللغة، مجهول  البلغة  - 2المترجم في  )ابن بي أ  سقامو  -3  ؛مشکالت  البیهقي  البیهقي الفضل  حسین 

،  دستور اللغة  -6  ؛ًأیضاللزوزني    ترجمان القرآن -5  ؛المصادر للزوزني -4  ؛( بتاریخ البیهقيالمعروف    تاریخ المسعوديصاحب  

 للنظنزي   صحائفاو   مرقات -7 ؛للنظنزي لخالص او کتاب ا
ً
 . أیضا

)   أّول  الکتب  قد استند  أ( من  البلغةهذه  و  بالفارسیة،  العربیة  القوامیس  و  إلی قدم  السادس  القرن  التفلیسي في  ه حبیش 

 منها. مثاًل ابواب: خلقة االنسان  الربنجني في القرن السابع و صالح بن  
ً
سلیمان في القرن التاسع في مؤلفاتهم؛ و هو اربعین بابا

اء و   ْسمأ
أ
الزمان و    - االبناء )للحیوانات(    -   ي غاناأل   - األسلحة    - المأکوالت    - ء(  لفباالصناع و اصحاب الحرف )علی األ   - ضائه  ْع أ  أ

 الوقت الخ... 

   . للزوزني فهو منظوم في خمسة آالف بیت المصادرا کتاب  و امّ 

 قسمین:  إلییقسمه المؤلف 

  ؛المصادر الثالثیة المجردة   -1

2-   
ّ

  ضّم منها فصول یأ  المصادر الثالثیة المزیدة، و في کل
ّ

 منها االفعال المتماثلة في عین الفعل.  کل
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 القرن السادس 
قمریة(  ه 538توفي قمریة( و الزمخشري )  ه 518اشتهر في هذا القرن اربعة لغویین کبار من خراسان هم: المیداني )توفي  

   ه 573توفي  قمریة( و الوطواط )   ه 544توفي  ) البیهقي    ك ابوجعفر و  
 

من هؤالء و اتباعه.    قمریة(، و قد خصص المصنف فصاًل لکل

 عدا مؤلفات اخری مجهولة  ستة فصول تضم ثالثة في هذا الباب  
ً
 عشر کتابا

أ
اء األ ها  إلی شار  أ ها تقلید لبعض الکتب المذکورة  فی   ْسمأ

 ماکنها و مطالعها و خواتیمها.  أالمؤلف و ذکر 

 عشر فهي: ا الکتب الثالثة اّم 

 ؛ للمیداني )احمد بن احمد(  ساميالسامي في األ   -1

   ؛ساميالسامي في األ ، لمجهول و هو في شرح  االبانة  -2

 في  ی االسم  -3
أ
اء األ   ؛المیداني السابق احمد بن احمد( لسعید بن احمد المیداني )ابن  ْسمأ

 في   ياالسمکتاب في ترتیب    -4
أ
اء األ   ؛ْسمأ

   ؛( للزمخشريالیومة أّولبالفارسیة الدرّیة )المتد  دبمقدمة األ  -  5

   ؛، باللهجة الخوارزمیة، مترجم عن النسخة الفارسیة الدریةمقدمة االدب -6

  ؛البیهقي  كجعفر البي  المصادر تاج   -7

   ؛المنسوب للوطواط حمد و ثنا   -8

   ؛الناس للبقرة(  السورة  ي منأمعکوسة، ) ، و هو في کلمات القرآن مرتبة علی سور القرآن عاجم تراجم األ   -9

   ؛قانون ادب - 10

   ؛القرآندر ترجمان  جوامع البیان - 11

   ؛وجوه القرآن - 12

 خیرة لحبیش التفلیسي. األ  ربعة األ و الکتب  . ترجمان قوافي - 13

 باللغویین و المؤلفات اللغویة، و کان لخراسان قسم کبیر من هذا الغنی العلمي اللغوي.  
ً
 اذا

ً
 کان هذا القرن غنیا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 منافسة بین المیداني و الزمخشري.  ك ربعة الذین ذکرهم المصنف فمعروفون مشهورون، و قد کانت هناا الخراسانیون األ امّ 

 یظهر من  أ راهیم( فهو من نیشابور، و یعد له المصنف  اما المیداني )احمد بن محمد بن احمد بن اب
ً
مائها  ْس أ حدعشر کتابا

 نّ ا
ّ
 الخ...   غریب اللغة -  المصادر  -  حون نموذج في الاأل  -  نزهة الطرف في علم الصرف  -  نحو میدانةها، مثل:  ها لغویة کل

 اربعة اقسام:    إلی( ساميالسامي في األ و قد قسم کتابة ) 

   ؛ابواب 6الکلمات المذهبیة: الشرعیات االسالمیة و غیر االسالمیة، و به   -1

  27الحیوان و الحیوانیات،    -2
ً
   ؛بابا

   ؛ابواب 5السماویات و معرفة النجوم،   -3

  6ا، فی رضیات کالجغرااأل   -4
ّ

 باب عدة فصول.   ابواب؛ و بکل

علماء المعتزلة في القرن السادس و من ائمة علم التفسیر و الحدیث  ا الزمخشري )محمود بن عمر بن مجمد بن عمر( فمن  امّ 

األ  العلوم  و  الحنفي  الفقه  یلقب  و  کان  و  خوارزم  اعمال  من  بزمخشر  ولد  معروف،  مشهور  هو  و  بیان،  و  لغة  و  نحو  من  دبیة 

ه( أل
ّ
 کان یسیر علی رجل خشبیة.  قام مدة في مکة، و یقال انه فقد ِرجاًل في بعض اسفاره فأه  نّ )فخرخوارزم( و )جارالل

 یظهر من  
ً
اء یعد له المصنف عشرین مؤلفا ْسمأ

أ
القسطاس  و    ؛امکنة و جبال و میاه  و  ؛کأس البالغة،    كها لغویة کذال معظمها انّ   أ

 الخ...    المفصل في النحوو  ؛الکشاف في تفسیر القرآنو   ؛في العروض

 یه خمسة اقسام:  ف( المعروض هنا فدبمقدمة األ اما کتابه ) 
أ
اء األ  ، االفعال، الحروف، صرف ْسمأ

أ
اء األ  ، صرف االفعال. ْسمأ

اما البیهقي فلیس المؤرخ علي بن زید صاحب تاریخ بیهق، بل هو االمام الدیني في التفسیر و القراءة و النحو. عّد له المصنف 

 خمیة کتب تفسیریة لغویة. 

 یقول  بن قطب اتسز  المنظر  ند ابي و الوطواط )رشیدالدین( کان رئیس داراالنشاء ع
ً
الدین محمد الخوارزمشاهي، و کان شاعرا

   .( منظوم، و هو في اللغةحمد و ثناه ) إلی خمسة عشر الف بیت. و الکتاب المنسوب   إلیاشعاره تصل    دولتشاه اّن 

   ّن أو یقول الچلبي  
ً
 أرجاًل رومیا

أ
 السلطان مراد. ( و جعله باسم  عقود الجواهراه ) ّم سأ بدله ف

 حبیش التفلیسي من علماء الثاني من القرن السادس. 
ً
 و نذکر اخیرا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

  (، و قد کان  کامل التعبیرکان من المتحقین بقصور سالجقة الروم، و بخاصة قلیچ ارسالن، و الف له کتاب ) 
ً
بمعارف  علما

 عن لهجة خراسان الدریة.  عصره، و معظم کتبه بالفارسیة الدریة، و في لهجته اآلذربانجانیة، بعض اختالف

 موزعة بین الطب )في العربیة و الفارسیة( و علم النجوم و القرآن و اللغة و المالحم. 
ً
 عّد له المصنف ستة عشر کتابا

ه باالضافة  الترکیة ادیب یدعی سعدالدین سلیمان امین  إلی(  قانون ادبترجم کتابه ) 
ّ
سماه  أ لغتیه العربیة و الفارسیة و    إلیالل

لس) 
أ
   .( ةثالث ةن أ

وردت في القرآن   التيه سوی الکلمات  فی ( فلم یذکر  جوامع البیان في ترجمان القرآنا الکتاب الثاني الذي ذکرناه له ) و امّ 

 ورد الکلمات القرآنیة ذات المعاني المختلفة مرتبة علی الحروف. أ( وجوه القرآنفقط، و في کتابه ) 

 القرن السابع 
التعلیم العمومی، و جمع بعضهم    المعاجم مرة ظهرت    ّول في هذا القرن و أل   المنظومة في سبیل تسهیل 

أ
اء األ العربیة   ْسمأ

 في    المصادر وحدها في کتاب واحد )کما جمع آخرون في القرن السابق  
ً
 فقط( و وضع فریق آخر کتبا

أ
اء األ   و األ   ْسمأ

ً
فعال معا

 عربي.  معجم ممزوجة، کما اهتم سواهم بترجمة 

 في هذا الباب اربعة فصول تضم ثمانیة کتب:  

   ؛نصر الفراهيالبي  بیانالص    صاب  ن    -1

ه ابن  دبزهرة األ  -2
ّ
   ؛احمد بن زکریا، )ظهر هذا القاموس في غربي ایران(   كجمشکزا قاضی مدینة لشکرالل

   ؛لحسام الخوئي نصیب الفتیان  -3

 .و هذه القوامیس الثالثة منظومة

 مهذب  -4
أ
اء األ    ؛لمحمود بن عمر بن محمود الربنجني السجزي شیاء في مرتب الحروف و األ  ْسمأ

 تهذیب    -5
أ
اء األ    ؛، مجهول المؤلفساميتاج األ او   ْسمأ

   ؛الفضائل محمد النسفيلسدیدالدین ابي  الصحیفة السویدیةو  أ  الصحیفة العذراء   -7

 . قاموس صحاح اللغة العربيالدین محمد بن عمر القرشي، و هو ترجمة لجمال  صراح اللغة -8
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

و قد ظهر قبل الفراهي نوع من الشعر التعلیمي في قواعد اللغة العربیة بصورة   .تعني کلمة )نصاب( منظومة شعریة تعلیمیة

   .بیات و مقطعات متفرقةأ

 إفلم یظهر    تعلیمي في وحدة قائمةا ظهور کتاب  مّ ا
ّ

نصاب  صاحب کتاب )   ي نصر الفراهقبیل حملة المغول علی ید ابي   ال

 ( في اوائل القرن السابع للهجرة. الصبیان

 ( الفراهي  الصبیاننظم  الد نصاب  و  التالمیذ  لطالبیها من  العربیة  اللغة  قواعد  تعلیم  لتسهیل  بیت فقط  مأتي  سین  ار ( في 

عشر یقوم في ایران و الهند  مطلع القرن الرابع  إلی و قد بقي هذا الکتاب حوالي سبعة قرون من مطلع القرن السابع  . االیرانیین

 إ  الیوم ب التعلیم  لی اسأ و ترکیا مقام قاموس کالسیکي في تعلیم اللغة العربیة، و لئن کان هذا القاموس ال ینسجم مع  
ّ

ه من   انّ ال

التاریخیة   العربیة  حأ الناحیة  القوامیس  المنظومات    -د  عشرات  باستعراض  قیمته  تتبدی  الهامة،     التيالفارسیة 
ُ
 ق
 
و  ل بها  د 

 و نرجمته من القرن السابع حتی القرن الحالي. أصنفت لشرحه   التيوضعت علی نسقة و الکتب   التيالقوامیس  

 القرن الثامن 
 :في هذا الباب فصالن یضمان ستة قوامیس

 ؛القوامیس النثریة و عددها قاموسان  ّول في الفصل األ   -

 و في الثاني القوامیس المنظومة و عددها اربعة:   -

   ؛کلمات القرآن مرتبة علی السور أّول الدین محمد بن محمد بن نصر البخاري، و هو یتن لحافظ  المستخلص  -1

   ؛( دباأل مقدمة لمجهول، و هو تلخیص لکتاب الزمخشري )  ترشیح  الفضائل  -  2

   ؛قدم شروح النصابأ بیت، و هو من  3400حسام الهروي في قریب من البن  ریاض الفتیان  -3

  ؛، مجهول الناظم لفاظنصاب تجنیس األ   -4

 للفراهي و لکتاب حسام الخودي )  سلک جواهر  -5
ً
  ؛( نصیب الفتیانلعبدالحمید بن عبدالرحمان االنکوري نظمة تقلیدا

 ة  ئفي اربعما  و الکتاب منظوم  . سمه مطهرإ  لشاعر یظهر اّن  نصیب اخوان  -6
ّ
ة واحدة و وزن واحد هو وزن  فی ها علی قا بیت کل

 بحر الرمل. 
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 القرن التاسع 
 إلم یظهر في هذا القرن  

ّ
( و دستور االخوان(، و ثان في الهند باسم ) کنز اللغات قاموس علم واحد في شمالي ایران باسم ) ال

 قاموس القرآني و بضعة شروح النصاب و کتب في تقلیده. 

، یأ 
ً
ضم الفصل الثاني القوامیس  منهما القوامیس النثریة و عددها اربعة و ی  ّول األ   ضّم في هذا الباب فصالن بهما اثناعشر کتابا

 المنظومة و شروح النصاب. 

 القوامیس الواردة في هذا الباب هي:  

  ؛لمحمد بن عبدالخالق بن معروف، و هو من اشهر القوامیس العربیة بالفارسیة کنز اللغات  -1

   ؛ لمؤلف هندي لقبه دهار )أو دهاروال( و هو بدون شروح و ال شواهد دستور االخوان -2

 علی السور ترجمان القرآن  -3
ً
   ؛لمیر سید شریف الجرجاني مرتبا

 علی حروف الهجاء نفسه للشاعر عادل بن علي الخراساني، و هو الکتاب السابق  ترجمان القرآن  -4
ً
   ؛و لکن مرتبا

( الذي  حمد و ثناسلطان مراد بن محمد خان بنظم قاموس الوطواط ) مره  أ  الحمد الداعي الکرمیاني الذي  عقود الجواهر  -5

 فقط و جعل اسمه )  642تقدم ذکره في القرن السادس فنظمه في 
ً
   ؛( عقود الجواهربیتا

   ؛ ، منظومعقد الجواهرلمال »احمدي« الکرمیاني و هو غیر صاحب  مرقات االدب -6

  تحفۀ عالئي   -7
ً
   ؛ لمحمد بن بواب، و هو منظوم علی نسق نصاب الصبیان و نصیب الفتیان المذکورین آنفا

   ؛، علی نسق النصاب، مجهول الناظم تحفة الفقیر  -8

  ؛، منظومة في اللغة العربیة بالفارسیة للکاتبي )محمد بن ولي االنقروي( کاتبیة  -9

بکر بن محمد، و هو ثاني  الدین المغلقرهوي، نظمها لمحمد بن فقیه محمد بن ابي ، منظومة بالفارسیة لبهاء محمدیة  - 10

   ؛ه یشرح المؤلف اشعار النصاب الفارسیه بالعربیةفی شرح قدیم لنصاب الفراهي، و 

 الدین القائني. نصاب المعلم لجالل  - 12
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 القرن العاشر 
األ  النصف  و الدولة    ّول عمر  ایران  بین  بالحروب  المراکز  العثمانیة و ساد  من هذا القرن  الفوضي، فزالت  و  القلق  شيء من 

ة و المذهبیة الشیعیة فی دبیة. و لما استقرت دولة الصفویین جعلت تشجع العلماء علی ترجمة الکتب الدینیة و الصو العلمیة و األ 

ف قاموس عربي بالفارسیة، ولکن ظهر بعض النشاطات القلیلة إلی ط هام في ت فقل الشعور بالحاجة للغة العربیة، ولم یظهر نشا

 في وسط ایران و غربها. 

   . للنصابهما خمسة قوامیس نثریة، و ثمانیة قوامیس بین منظوم او شرح أّول في هذا الباب فصالن یضم 

 هذه الکتب الثالثةعشر هي: 

   ؛جواهر اللغة  -1

  القاموسان طبیّ . هذان  بحر العلوم  - 2
ً
ة هما الکلمات الطبیّ فی ان وضعهما محمد بن یوسف الطبیب الهروي في خراسان، جامعا

 العربي.    ة في الطّب لاوة المتدة و الالتینیّ ونانیّ إلی ة و ة و السریانیّ العربیّ 

   ؛صغیر قدمه لملک دینار غّز  ّول الکتاب األ 

   ؛و الثاني کبیر قدمه لظهیرالدولة محمد امیر بیک

طباء القرن العاشر، و هذا القاموس  أ ة( و ُیظن انه لیوسف بن محمد بن یوسف من  فی وسإلی الکلمات    ّي أ)   لغات یوسفي   - 3

 و بسیط
ً
   ؛مختصر جدا

الدین( الذي قتله الخوارج في أرزنجان او آذربیجان، و یضم  الدین او برهان ، للشبستري )حسام اللغة في ترجمة االسم   -4

 
أ
اء األ    ؛للمیداني السامي او   کقاموس البلغةالعربیة فقط  ْسمأ

 مصرحة  -5
أ
اء األ ه بن یوسف القاضي( و یضّم للحلیمي )لطف ْسمأ

ّ
  الل

أ
اء األ   ؛الصریحة فقط  ْسمأ

امیر  ( لدشت البیاضي و محمد بن جالل القهستاني و ابنشرح نصاباربعة شروح للنصاب، ثالثة باسم )   -   9و    8و    7و    6

   ؛( لمجهول نصاب المتعلم باسم )   الحاج، و الرابع

   ؛کلمات النصاب المشکلة( لیعقوب بن محمد الچرخي  ّي أ) لغات مشکل  نصاب  - 10
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

صابینأ  - 11    ؛اربعة هي من مجموع النصابین  هیّ أ لکن ال ُیعرف  ربعة نصابین وأکلمات   ، یضّم وضوح الن 

سنأی  نصاب   - 12  في مأتي بیت لمجهول، یضم    ح 
أ
اء األ )و في الفارسیة شروح کثیرة   الحسنیالدینیة و المقدسة لذا ُسمي    ْسمأ

 
أ
اء أل ه الحسنی(  ْسمأ

ّ
   ؛الل

 ه للبدیعي التبریزي. نّ إرجح  خمسة شعراء یتخلصون بهذا االسم، و األ  ك منظوم للبدیعي و هنا مثلثات - 13

 عشر القرن الحادي
هذا   ایران في  الصو کانت  و  الفقهاء  صراع  في  غارقة  فکانت  فی القرن  الشریعة،  من  عقائدهم  و قرب  أحقیتهم  اثبات  ة علی 

سائدة و خاصة في عهد  مزدهرة ا في الهند فکانت الفارسیة حادیث النبویة و ترجمتها للفارسیة، امّ المؤلفات منحصرة بجمع األ 

لف باسمه ) 
ُ
(  فرهنگ رشیدي)  قاموس باسمه  لّف أ( و ولده شاه جهان الذي  جهانگیریقاموس  اکبر شاه و ولده جهانگیر الذي أ

 ( العلمیة و األ 5ج  ،)مقدمة  فرهنگ نظاماالسالم في  (. یقول داعيمنتخب اللغاتو  القرنین  (: کانت اللغة  دبیة في الهند في 

 اللغة الفارسیة، و في ایران اللغة العربیة.  عشرالعاشر و الحادي 

 فصول بها تسعة کتب:   هذا الباب ثالثة   یضّم 

( لعبدالرحمن بن حسین و محمد بن حسن الشیرواني المعروف بمال میرزا، و  ترجمه و شرح قاموسکتابین باسم )   -   2و    1

  ؛الفارسیة مع شرح له  إلی(  ... القاموس المحیطروزآبادی المعروف ) فی ال لقاموسهما ترجمة 

اللغات   -3 بقصر    منتخب  الملتحقین  من  التتوي،  المدني  الحسیني  عبدالغفور  سید  بن  لعبدالرشید  جهاني(  )الشاه 

   ؛جهان و ولده عاملگیرشاه 

   ؛ لمحمدعلي بن شاهقلي الرازي، جمع به کلمات القرآن و ترجمها و شرحها مفتاح قرآن کریم و  قسطاس مستقیم   -4

اللغةاو    انتخابیة  - 5 ابراهیم  انتخاب   کلمات المتصوفة و المتکلمین و  في الهند ضامّ خان  مهابت زمان بن  لخان ، ألفه مال 
ً
ا

   ؛اصطالحاتهم 

 علی بحر الرمل ملیئة بالصناعة اللغویة  213لصدرالدین بن بدرالدین، منظومة في    قنیة الفتیان  -6
ً
  ابواب العلوم   -7  ؛بیتا

   ؛لدرویش الجامي، منظوم
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

   ؛لمحمد مقیم الجعفري شرح نصاب   -8

 ، و هو کنز الفنون  -9
ً
 باسم شاه   200شرح للنصاب، منظوم في الهند في  أیضا

ً
 جهان الهندي. بیتا

 عشر القرن الثاني 
لفت    القرآن بعد ان انتصر الفقهاء في صراعهم مع التصوفة جددت جامعة اصفهان الدینیة رواج العربیة في هذا  

ُ
من جدید، و أ

 ( کتاُب  الکبری  المذهبیة  األ الموسوعة  حسین  نواربحار  السطان  فأمر  فارسي،  عربي  کبیر  لقاموس  ثانیة  الحاجة  ظهرت  و   ،)

 سماء  ) ف مثل هذا القاموس و ظهر  لی أالصفوي بت 
أ
اء األ الفارسیة، ولکن ثورة االفغان علی    إلیروزآبادي  فی (، ثم ُترجم قاموس الْسمأ

 ترجم القاموس في الهند مرة اخری في هذا القرن.  كخراب جامعة اصفهان الدینیة، و کذال   إلیدیا  أانقراضها  الدولة الصفویة و  

 یذکر المصنف من کتب هذا القرن ستة قوامیس:  

 سماء    -1
أ
اء األ    ؛خان لمهدي قلي  ْسمأ

 بأمر من السلطان حسین الصفوي  لقاموس ع، و هو ترجمة و شرح افی لمال محمد یحیي بن محمد ش ترجمان اللغة  - 2
ً
 ؛  أیضا

ه االصفهاني القنوجي المشهور بالدهاوي  ، صنفه المولوي محمد حبیب للقاموس ترجمة و شرح    ك، و هذا کذالقابوس   -3
ّ
الل

   ؛و صحح بعض اخطائه القاموسبأمر من محمد شاه الهندي و قدمه له، و قد اضاف علی کلمات  

   ؛ترجمة فروق اللغة  -4

   ؛ترجمۀ اضداد  -5

 لمحمدتقی نامي و قد ألفه لولدیه محمد و علي. منتخب اللغة -6

 عشرالقرن الثالث 
و استقالل العلم عن الدین،    یةپاالوروا النصف الثاني فعهد التوجه نحو اللغات  دبي، امّ عهد االنحطاط العلمي و األ   ّول نصفه األ 

ن في ایران، بل بضعة کتیبات و منظومات  فصارت اللغة العربیة خاصة بالمساجد و المعابد، و لم یظهر قاموس قیم في هذا القر

 ( کقاموس کبیر قیم. منتهی االربا في الهند فظهر قاموس ) في تقلید النصاب و بضعة شروح له، و امّ 

  :
ً
 في هذا الباب فصالن یضمان احد عشر کتابا
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ال مصادر  باللغة    یالعرب  خ یتار من 

 ة یالفارس

الفارسیة، ألفه عبدالرحیم بن عبدالکریم  کبر القوامیس العربیة  أ شهر و  أمن    الیوم في لغات العرب، و هو    منتهی االرب  - 1

   ؛غالطو هو کثیر األ ق. .ه 1252وري الهندي سنة پصفي

   ؛لمحمدطاهر السبزواري زبدة اللغات   -2

   ؛ ق. لطالب المدارسه 1291، ألف سنة  منتخبات اللغة -3

   ؛للشیخ محمدعلي المولوي الهندي، منظوم گوهر منظوم -4

   ؛ للیزدي )میرزا ابوالحسن(، منظومنصاب شیدا   -5

   ؛النصابلمحمدجعفر بن میرزا محمد، منظوم علی نسق  مفتاح اللغة -6

  ؛( نخبۀ وهبيما بعد بالترکیة باسم ) فی زاده، منظوم، و نظمه لمحمد وهبي سنبل تحفۀ وهبي  -7

   ؛بترتیب السور  قرآنکلمات   منظوم، یضّم ، لغات قرآن -8

   ؛ لمحمد حسین بن رضي شریف الطالقاني شرح نصاب   -9

   ؛لمحمد علي شریف التبیان في تصحیح لغات نصاب الصبیان - 10

 زدي، و هو شرح  إلی اکبر الحسني الحسیني اللغوي لعلي الدرة الثمینة - 11
ً
 . النصاب أیضا

 ذیل 
سم او المجهولة التاریخ ثم بعض القوامیس  ضمنه القوامیس المجهولة المؤلف أو المجهولة األ ألحق المصنف بکتابه ذیاًل  

 سمائها. ألفباء في  عشر الحالي، و قد اعتمد في ترتسب قوامیس هذا الذیِل األ ظهرت في القرن الرابع  التي العربیة الفارسیة 

 هذا القوامیس هي:

   ؛للحسین بن عمر الکروري اجمال حسیني  -

   ؛ بن عثمان الرومي في لمصط االزهر الواضح  -

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

ه شریف بن محمد الشریفلفضل  تبصرة الصبیان  -
ّ
   .الل
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 في قسمین:

 ؛«لحدیقة لغوي باسم »ا -

   ؛«بوستانو ادبي باسم »  -

   ؛تحفة االلفاظ  -

 ؛، علی االلفباء الترجمان  -

   ؛ترجمان القرآن  -

   ؛م. في الهند1814الفارسیة، طبع   إلی، ترجمة لکلمات مقامات الحریري  حد اللغات  -

لغات ثالثه   - النصاب در  العدلیة، نشره سنة  خان ندیم الدین ، لضیاء حل  نائب وزارة  لغات: عربیة و  1898باشي  بثاللث  م. 

   ؛ن االتیني و الشرقيفی لفارسیة مکتوبة بالحر فارسیة و فرنسیة، و الکلمة ا

ه باخرزي، السماعیل بن لطف خالصة الغات  -
ّ
   ؛الل

   ؛للشیخ عباس القمي تیمةإلی الدرة   -

بطوطي، منظومة في الف و مائتین و خمسة و سبعین ي المتخلص  ره اال حسن ا، لمال سبیکة المعاني للمصادر و المباني -

  
ً
 مقلدا

ً
  ؛1ها نصاب الصبیان فی بیتا

 مختلفة للنصاب عرضها المؤلف کاًل علی حدة    -
ً
 فتح المثاني في ترجمة  -اربعة عشر شرحا

 

  

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

  عشر ومن شعراء القرن الرابع  651: 9حسن االهري المتخلص بطوطی المذکور في 
ً
 هاي عربي بفارسي: کما في " فرهنگنامه  1351في  کان حیا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس
 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

 السادسمن القرن  ، شرح لقاموس السامي في األساميو هو  االبانة 

 القرن السادس ، السامي في األسامي، لمجهول و هو في شرح 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

 للحسین بن عمر الکروري؛   اجمال حسیني

 لمصطفي بن عثمان الرومي؛   االزهر الواضح

   .سد األ   سماء أ

   . سماء الخمرأ

   . سماء الخیلأ

   .الذئب   سماء أ

اء  ْسمأ
أ
 ؛   القرن السادس، المیداني السابق احمد بن احمد( لسعید بن احمد المیداني )ابن  االسمی في األ

 . 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
أ
 بیت علی االلفباء، مجهول الناظم؛  500، منظوم في  أ

   امکنة و جبال و میاه
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

اللغةاو    انتخابیة لخان انتخاب  ابراهیم  مال  ألفه  بن  ،  و  خان  مهابت زمان  المتکلمین  و  المتصوفة  کلمات   
ً
ضاّما الهند  في 

 عشر القرن الحادي اصطالحاتهم؛  

) للسمعانياألنساب   مروزی  سمعانی  محمد  فرزند  عبدالکریم  ابوسعد،   ،1113   -  1166  / تصحیح    562  -  506م  ق(، 

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

   القرن السادس،  األنموذج في النحو 

الدین و معلم رفعت بیلکه کلیشی،  ، محمد شرف الکتب و الفنونایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي  

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

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

 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 الفي الطّب العربي.  العربّیة و السریانّیة و إلیونانّیة و الالتینّیة المتداولة 

اللغو ی بغ طبقات  في  الوعاة  ویی ة  جالل النحاة  ن  سیوطی  ،  محمد  911)د:    بکرابو   فرزندن  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

     الخامسالقرن  ، المترجم في اللغة، مجهول المؤلف البلغة

ف  ،یبهوپال  ةالبلغ ُة  غأ
ْ
ُصوِل   یُبل

ُ
غأ ا

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

 ق. 1296ق؛ دیگر: بهوپال، هند، 1294

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

 ؛   القرن السادس، البیهقي كجعفر البي  المصادرتاج  

 ق(.  343 د:)  ی : از ابوالحسن محمدبن عبدالله سمرقندتاج المصادر

 ق(.  544  -  470)  یاحمد بن عل ی،: از ابوجعفرک بیهقالمصادر  تاج
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 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

   دی علي بن زتاریخ بیهق، 

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

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

ه شریف بن محمد الشریف.  لفضل  الصبیانتبصرة 
ّ
 الل

 عشر القرن الثالث لمحمد علي شریف؛  التبیان في تصحیح لغات نصاب الصبیان

 ؛  تحفة االلفاظ

 القرن التاسع  ، علی نسق النصاب، مجهول الناظم تحفة الفقیر

 القرن التاسع لمحمد بن بواب،  تحفۀ عالئي

 عشر القرن الثالث (؛ نخبۀ وهبيو نظمه فیما بعد بالترکیة باسم )  زاده، منظوم، لمحمد وهبي سنبل تحفۀ وهبي

 ؛   القرن السادس، تراجم األعاجم 

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

   القرن الخامس   ،للزوزني  ترجمان القرآن

 القرن التاسعللشاعر عادل بن علي الخراساني،   ترجمان القرآن

 القرن التاسع لمیر سید شریف الجرجاني   ترجمان القرآن

 ق(. 816  – 740ی، علی فرزند محمد فرزند علی ) جرجان یفشر  یدس  یرم، ترجمان القرآن

   ترجمان القرآن؛

القرن  بأمر من السلطان حسین الصفوي    لقاموس لمال محمد یحیي بن محمد شفیع، و هو ترجمة و شرح ا  ترجمان اللغة

 عشر الثاني 

 . 10، 1ق(، نک: هدیة العارفین، ج486ی )د:  زوزن ، حسین فرزند احمد فرزند حسین قرآن ترجمان
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 القرن السادس، األخیرة لحبیش التفلیسي  األربعة. و الکتب ترجمان قوافي

 ، علی االلفباء؛مانالترج

 عشر القرن الثاني  ترجمة فروق اللغة؛

( لعبدالرحمن بن حسین و محمد بن حسن الشیرواني المعروف بمال میرزا، و هما ترجمة لقاموس  ترجمه و شرح قاموس

 عشر القرن الحادي ...( إلی الفارسیة مع شرح له؛  القاموس المحیط الفیروزآبادی المعروف ) 

 عشر الثاني  القرن   ترجمۀ اضداد؛

 (؛ مقدمة األدبو هو تلخیص لکتاب الزمخشري )  القرن الثامن  لمجهول،  ترشیح  الفضائل 

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

 خ. 1390تهران،  

   سيی التفل ش ی حب  ،جوامع البیان في ترجمان القرآن

 القرن السادس   ،جوامع البیان

 عاشر القرن ال الهروي   بی الطب  وسفی محمد بن  جواهر اللغة؛

 م. في الهند؛  1814، ترجمة لکلمات مقامات الحریري إلی الفارسیة، طبع حد اللغات 

م. بثاللث لغات: عربیة و فارسیة  1898باشي نائب وزارة العدلیة، نشره سنة  خان ندیم الدین ، لضیاء حل النصاب در لغات ثالثه

 و فرنسیة، و الکلمة الفارسیة مکتوبة بالحرفین االتیني و الشرقي؛  

 ؛   القرن السادس، المنسوب للوطواط   حمد و ثنا

 القرن السادس  الوطواط  حمد و ثنا

   .خالق الفرس

ه باخرزي؛  ، السماعیل بن لطفالغات خالصة  
ّ
 الل

   . خلق االنسان

  لعلي الدرة الثمینة
ً
 عشر القرن الثالث   .النصاب اکبر الحسني الحسیني اللغوي إلیزدي، و هو شرح أیضا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 للشیخ عباس القمي؛  الدرة إلیتیمة

   القرن التاسع  دستور االخوان

   القرن التاسعلمؤلف هندي لقبه دهار )أو دهاروال(  دستور االخوان

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

 . ق( 497)د: محرم  ینطنز یب اد  یم،فرزند ابراه ین الزمان ابوعبدالله حس  یعبدة،  العربی  ة دستور اللغ

   .القرن الخامس ، للنظنزي لخالصاو کتاب ا، دستور اللغة

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

خاقان /  595  –  520)   یشروان  یخاقان   یعل  فرزند  یلبد  ینالّد افضل ،  یدیوان    یاءالدین ض  یحتصحم(،  1190  –  1120ق 

 . خ1338زوار،  ی تهران، کتابفروش ی، سجاد

تصان  یعةالذر  المقإلی   ، یعةالش  یفإلی  العشرون،  و  الثاني  تهران   –   دالجزء  آقابزرگ  منزو  ی،المنتخب،  احمد  کوشش    ی، به 

 م. 1974ق /  1393خ / 1353تهران،  یه،چاپخانه اسالم

الدین و معلم ، محمد شرف ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون:  ذیل کشف الظنون

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

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

 جلد.   8ق. 1390

 بیت، و هو من أقدم شروح النصاب؛    3400حسام الهروي في قریب من البن  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  

 عشر القرن الثالث لمحمدطاهر السبزواري؛  زبدة اللغات
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

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 ابن  زهرة األدب 
ّ
 القرن السابع احمد بن زکریا،   كجمشکزا قاضی مدینة  لشکرالل

 ؛  القرن السادس،  للمیداني )احمد بن احمد(  السامي في األسامي 

 ، من القرن السادس من القرن السادس في األسامي السامي 

بطوطي، منظومة في الف و مائتین و خمسة و سبعین حسن ااالهري المتخلص  ، لمال  سبیکة المعاني للمصادر و المباني

 فیها نصاب الصبیان 
ً
 مقلدا

ً
 ؛ 1بیتا

 للفراهي و لکتاب حسام الخودي )  سلک جواهر 
ً
 (؛ نصیب الفتیانلعبدالحمید بن عبدالرحمان االنکوري نظمة تقلیدا

اء  ْسمأ
أ
 عشر القرن الثاني خان؛ لمهدي قلي  سماء األ

اء  ْسمأ
أ
 ثم ُترجم قاموس الفیروزآبادي إلی الفارسیة،  عشر القرن الثاني ،  سماء األ

  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

 عشرلثالث القرن المحمد حسین بن رضي شریف الطالقاني؛  شرح نصاب

 عشر القرن الحادي لمحمد مقیم الجعفري؛  شرح نصاب

 ( باسم  ابن شرح نصابشروح للنصاب، ثالثة  و  القهستاني  البیاضي و محمد بن جالل  الرابع باسم  ( لدشت  و  امیر الحاج، 

 عاشر القرن ال( لمجهول؛ نصاب المتعلم ) 

 نطنزی.   صحائف

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

  عشر ومن شعراء القرن الرابع  651: 9حسن االهري المتخلص بطوطی المذکور في 
ً
 هاي عربي بفارسي: کما في " فرهنگنامه  1351في  کان حیا
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 الحمد الداعي الکرمیاني الذي أمره سلطان مراد بن محمد خان بنظم قاموس   عقود الجواهر

 القرن السادس   غریب اللغة

 ق(.470 -  385حسین )   فرزندابوالفضل محمد   یفرهنگ بیهق

  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 گروهمقدمه،  

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

 که   زند یحدس م  176 ، 2یوسف، جر، ابنفهرست پیشین سپهساال 

خ،  1328، تهران،  یوسف شیرازی ابن  جلد دوم، کتب خطی فارسی و عربی و ترکی،  ،سپهساالر  درسۀ عالی فهرست کتابخانه م

 . برگه  890

  700خ،  1315تهران،    یرازی،ش  یوسفابن   ی،و عرب  یفارس  ی، کتب خطیکم جلد    سپهساالر،  ی عال   ۀفهرست کتابخانه مدرس

 برگه.

 . 1معارف، ج  یعموم ۀفهرست کتابخان

 ، پاریس. 2، بلوشه، جاست   پاریس  یفهرست کتابخانۀ مل

   جلد دوم. ،  دانشگاه تهران ی مرکز ۀکتابخان ی خط  یهافهرست نسخه 

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

 ؛  القرن الخامس، ( بتاریخ البیهقيالمعروف   تاریخ المسعوديصاحب حسین البیهقي الفضل البیهقي )ابن أبي   قاموس

اء  ْسمأ
أ
 من القرن السادس،  قاموس األسمی في األ

  ت ار اش ت نا  ، رضا طاهر الم غ   ش شوک به    ، یسی تفل  دم حم  د ن ز ر ف  م ی ها ر با  دن ز ر ف  شی ابوالفضل حب ،  ( ق545  : شراگن)   قانون ادب

 . خ1350  ،ن ار هت ، گن هر ف دای ن ب

ه باالضافة إلی لغتیه العربیة و الفارسیة و أسماه ) إلی الترکیة ادیب یدعی سعدالدین سلیمان امینترجم   قانون ادب 
ّ
 الل
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

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

 خ. سه جلد. 1350

 کریم  قرآن

   القسطاس في العروض 

القرن  لمحمدعلي بن شاهقلي الرازي، جمع به کلمات القرآن و ترجمها و شرحها؛    مفتاح قرآن کریم و    قسطاس مستقیم 

 عشر الحادي 

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

الفتیان في    قنیة  منظومة  بدرالدین،  بن  اللغویة؛    213لصدرالدین  بالصناعة  ملیئة  الرمل  بحر  علی   
ً
العلوم   - 7بیتا   ابواب 

 عشرالقرن الحادي لدرویش الجامي، منظوم؛  

ی  ، پژوهش دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم سامرایی، موسسه ق( 175  –  100)   ،خلیل فراهیدی، فرزند احمد کتاب العین

 م. 1988ق/1408لبنان، –اعلمی، بیروت  

   القرن التاسع ، منظومة في اللغة العربیة بالفارسیة للکاتبي )محمد بن ولي االنقروي( کاتبیة

   کأس البالغة

 حبیش التفلیسي    ،کامل التعبیر

 . ق( 497محرم  د:)  ، ادیب نطنزی ابراهیم   فرزندبدیع الزمان ابوعبدالله حسین  ،  الخالصکتاب 

   خ.1337دانشگاه تهران،  ، یمنزو ینقی عل ة،ی باللغة الفارس ةی العرب  سی کتاب القوام

 . زوزنيال المصادر کتاب 

اء االسمي کتاب في ترتیب  ْسمأ
أ
 ؛   القرن السادس   ،القرن السادس، في األ

   الکشاف في تفسیر القرآن

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

 ق.1360م / 1941الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، ترکیه،  محمد شرف 
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 شرح للنصاب، مکنز الفنون
ً
 باسم شاه   200نظوم في الهند في  ، و هو أیضا

ً
 عشر القرن الحادي  جهان الهندي. بیتا

 القرن التاسع لمحمد بن عبدالخالق بن معروف،  کنز اللغات 

 عشرالقرن الثالث للشیخ محمدعلي المولوي الهندي، منظوم؛   گوهر منظوم 

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

 عشر القرن الثالث بترتیب السور؛  قرآن ، منظوم، یضّم کلمات لغات قرآن

 عاشر القرن ال)أّي کلمات النصاب المشکلة( لیعقوب بن محمد الچرخي؛ لغات مشکل  نصاب 

)أّي الکلمات إلیوسفیة( و ُیظن انه لیوسف بن محمد بن یوسف من أطباء القرن العاشر، و هذا القاموس مختصر    لغات یوسفي

 و بسیط؛ 
ً
   عاشرالقرن ال جدا

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

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

 عاشر القرن الللمیداني؛  السامياو  کقاموس البلغةالعربیة فقط 

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

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

 منزوی.

 عاشر القرن ال خمسة شعراء یتخلصون بهذا االسم، و األرجح إّنه للبدیعي التبریزي.  كمنظوم للبدیعي و هنا  مثلثات

بکر بن محمد، و هو ثاني شرح  الدین المغلقرهوي، نظمها لمحمد بن فقیه محمد بن ابي ، منظومة بالفارسیة لبهاء محمدیة

 القرن التاسعقدیم لنصاب الفراهي،  

 . ق( 497)د: محرم   ی نطنز  یباد  یم،فرزند ابراه ین الزمان ابوعبدالله حس  یعبد ، المرقاة

   القرن التاسع لمال »احمدي« الکرمیاني  مرقات االدب 

 القرن الخامس  ، للنظنزي صحائفاو  مرقات

 القرن الثامن الدین محمد بن محمد بن نصر البخاري، لحافظ  المستخلص 
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

 ی، تصحیح مهدی درخشان، دانشگاه تهران. بخارفرزند محمد فرزند نصر  محمد    ین الد حافظ یا جواهر القرآن،    ، المستخلص

 .  ق( 548 –  490)  یدالقاسم زو اب فرزند  ی ابوالحسن عل یرالدین ظه یهقیفندق بابن یب،  مشارب التجارب و غوارب الغرا

 القرن الخامس،  مشکالت البلغة

   ناشناس.، نویسنده ةمشکالت البلغ

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

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

 القرن الخامس ، المصادر للزوزني

 ق(.  362  د:محمد بن حسن )  ی،مقیم بغداد: از ابن المصادر

 .ق( 518 د:)  ی احمد بن محمد نیشابور  ی: از میدانالمصادر

 . ق( 215 د:)  سماء األ سعید بن اوس بن ثابت، صاحب  ی،بصر  ی ابوزید انصار ، 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( 216  د:عبدالملک بن قریب )  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

 ( 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
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التار  مصادر  باللغة    یالعرب  خ یمن 

 ة یالفارس

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

 . خ1372ق / 1414رة، قم،  دیگر: دارالهج

اء  ْسمأ
أ
اء الصریحة فقط؛  للحلیمي )لطف مصرحة األ ْسمأ

أ
ه بن یوسف القاضي( و یضّم األ

ّ
 عاشر القرن الالل

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

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

 . ق 1425 ،تو ر ی ب ،دار الکتب العلمیة ،عزیزه فوال بابتي ش شو ک ه ب ، المعجم المفصل في النحو العربي

 عشر القرن الثالث ؛  النصابلمحمدجعفر بن میرزا محمد، منظوم علی نسق   مفتاح اللغة

 ق. 1425 روت، ی به کوشش عزیزه فوال بابتي، دار الکتب العلمیة، ب  ،ی برع لا المفصل في النحو 

بالفارسیة   مقدمة األدب  ،محمود بن عمر بن محمد بن عمر خوارزمی  ق( 538  -  476زمخشری ) ابوالقاسم    ،مقدمة االدب

 . خ1386  ،ن ار هت  ،لی دانشگاه مک گ -دانشگاه تهران   یمؤسسه مطالعات اسالم ،ّولة الیوم( للزمخشري ا)المتد  الدرّیة

 ؛   القرن السادس ،  الفارسیة الدریة، باللهجة الخوارزمیة، مترجم عن النسخة  مقدمة االدب

درسات    ، ی به فارس  ی عرب  ی هانامهفرهنگ   ة، ی باللغة الفارس  ةی العرب  س ی کتاب القوام  ة، ی باللغة الفارس  ی العرب  خ ی مصادر التار  من

، صص  4العدد    ، ی، السنة األّول1960منشورات جامعة طهران، شتاء    ة،ی الدراسات األدب  ةینشر   ،یمنزو  ی نقی دکتر عل  ة،ی األدب

94  – 108 . 

جهان و  )الشاه جهاني( لعبدالرشید بن سید عبدالغفور الحسیني المدني التتوي، من الملتحقین بقصر شاه   منتخب اللغات

 عشر القرن الحادي ولده عاملگیر؛  

 عشر القرن الثاني   و علي.لمحمدتقی نامي و قد ألفه لولدیه محمد  منتخب اللغة

 ق. لطالب المدارس؛  ه 1291، ألف سنة منتخبات اللغة

االرب  عبدالکریم    منتهی  بن  عبدالرحیم  ألفه  الفارسیة،  العربیة  القوامیس  أکبر  و  أشهر  من  الیوم  هو  و  العرب،  لغات  في 

 عشرالقرن الثالث و هو کثیر األغالط؛ .ق. ه 1252وري الهندي سنة پصفي

 ق(. 470  -  385حسین )   فرزند ابوالفضل محمد  ، یمنشآت ابوالفضل بیهق
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اء في مرتب  ْسمأ
أ
   القرن السابع  لمحمود بن عمر بن محمود الربنجني السجزي الحروف و األشیاء مهذب األ

   القرن السادس نحو میدانة

 القرن السادس ،  نزهة الطرف في علم الصرف 

  –   94صص  (،  1959)   513رقم  ،  4العدد    ، یّول، السنة األ 1960شتاء  منشورات جامعة طهران،    ة،ی الدراسات األدب  هینشر 

 خ.1337دانشگاه تهران،  ،یمنزو ینقی عل ة،ی باللغة الفارس ة ی العرب سی القوامکتاب ، 108

بیان صاب  الص   ؛   السابع  القرن ،  نصر الفراهيالبي  ن 

 القرن التاسع  الدین القائني. نصاب المعلم لجالل 

   القرن الثامن  ، مجهول الناظم نصاب تجنیس األلفاظ 

سنأی   نصاب  لذا ُسمي    ح  المقدسة  و  الدینیة  اء  ْسمأ
أ
بیت لمجهول، یضم األ الفارسیة شروح کثیرة   الحسنیفي مأتي  )و في 

ه الحسنی(؛ 
ّ
اء الل ْسمأ

أ
 عاشر القرن الأل

 عشرالقرن الثالث للیزدي )میرزا ابوالحسن(، منظوم؛ نصاب شیدا 

 القرن الثامن ، لشاعر یظهر اّن إسمه مطهر نصیب اخوان

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

 8817/ 2،  شماره  مدرک کتابخانه مجلس:   9371-10.:  یابی شماره باز ،( ق709)زنده در 

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

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

د أْحباب ف  یة  هأ ْ
ْعروف  ی اال مأ

ْ
ر ال

ْ
ک ن   ینذ 

 
ک

ْ
ال أنْساب  یب 

ْ
قاب وأ اال

ْ
أل

ْ
ق(، مطبعة المرتضویة، چاپ  1359، شیخ عباس قمی )د:  وأ اال

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

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

1955 . 
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یش   ابوالفضلالدین  شرف  وجوه القرآن ق(، تصحیح مهدی محقق، دانشگاه تهران،  600 –  515)   ابراهیم تفلیسی فرزندُحبأ

 خ. 1371

   القرن السادس، وجوه القرآن

صابینأ   عاشر القرن ال، یضّم کلمات أربعة نصابین و لکن ال ُیعرف أّیه اربعة هي من مجموع النصابین؛ وضوح الن 

العصر؛    مةی ت یالدهر،    مةی ت ی أهل  محاسن  في  العصر،    مةی ت ی  ا یالدهر  أهل  شعراء  في  عبدالملک    ، یثعالب الدهر  بومنصور 

 . م 1934ق / 1352مطبعة المصاري، قاهره، مصر،   ف،ی محمد عبداللط ی ق(، به کوشش عل429)د:  ی شابوری ن
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