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سرسخن قطب علمی فردوسی و شاهنامه

که در دوره ای به ویژه در شبه قاره رونق و اهمیت  فرهنگ نویسی فارسی یکی از زمینه هایی است 
که نوشتن فرهنگ های اختصاصی و از آن میان  فراوانی داشته است. نه تنها فرهنگ های عمومی 
که صرفًا متوّجه یک اثر ادبی نام آور بوده نیز به ضرورت در این سرزمین تدوین می شده  فرهنگ هایی 
آثار  مثنوی،  می رسد  نظر  به  شده  تدوین  اختصاصی  فرهنگ  آن ها  دربارۀ  که  آثاری  بین  از  است. 
سنائی، دیوان حافظ و برخی دیگر از متون مشهور فارسی خواستار و در نتیجه رونق بیشتری داشته 
که در شبه قاره خیلی زود و جدی بدان پرداخته شده  از متونی است  است. شاهنامٔه فردوسی هم 
گرفته  صورت  شبه قاره  در  هم  شاهنامه  انگلیسی  ترجمه های  اولین  نیز  و  چاپ ها  نخستین  است. 

گردیده است. چنانکه بسیاری از نسخ خطی و نگاره های حماسه ملی هم در این سرزمین تولید 
کتب دستور زبان اساسًا  نوشتن فرهنگ لغت بخصوص فرهنگ لغت های عمومی و همچنین 
و  زبان دوم  به مثابۀ  زبان  آن  گیرندگان  فرا برای  باشد،  زبان الزم و سودمند  برای اهل  که  آن  از  بیشتر 
کتب در مورد هر دو دانش یعنی  که تألیف  سوم، ضرورت پیدا می کند. پس جای شگفتی نیست 
کمی بیش از خود ایران  از نظر  گذشته ها،  فرهنگ نویسی و دستور زبان در شبه قارٔه هند، به ویژه در 
مورد توجه بوده باشد؛ نیاز به فرهنگ های تخّصصی مربوط به آثار هم در این سرزمین به دلیل نیاز به 
ی می دهد وشاهنامه به همۀ این  که جنبۀ مدرسی دارند بیشتر رو کتاب هایی  آثار ممتاز و شاخص و 

کتاب های فارسی برای هندیان فارسی دان بوده است. دالیل در شبه قاره یکی از ممتازترین 
به این جهت اغلب چاپ های هندی شاهنامه هم با ذیلی به عنوان فرهنگ لغات و اصطالحات 

کنند. کتاب های لغت بی نیاز  گویی می خواسته اند خواننده را از رجوع به  به چاپ رسیده و 
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کهن و متروک  قدمت و اهمیت خاص شاهنامه برای زبان فارسی و هم به دلیل احتوا بر واژه های 
را  فارسی  می خواسته اند  که  هندیان،  برای  و  عام  به طور  زبانان  فارسی  برای  بعد،  دوره های  همٔه  در 
یادی برخوردار بوده است.  بنابراین طبیعی  به عنوان زبان دوم فرابگیرند، به طور خاص از اهمیت ز
گاه بسیار  که در همۀ فرهنگ های فارسی اعم از قدیم و جدید شواهد شعری شاهنامه نظرگیر و  است 
که تقریبًا  گر به مدخل های لغت نامٔه دهخدا نظری بیفکنیم، می بینیم  برجسته و درخور توجه باشد. ا
در همه جا نخستین و بیشترین شواهد شعری برای بسیاری از واژه های فارسی از شاهنامٔه فردوسی 
که برای  نقل شده است. در نخستین لغت نامه های موجود زبان فارسی یعنی لغت فرس اسدی هم، 
کم  کهن  آذری های ناآشنا به زبان خراسانی نوشته شده، تعداد شواهد شعری شاهنامه برای واژه های 
نیست. چنانکه همین نظر در مورد مهمترین لغت نامه های شبه قاره و از آن جمله فرهنگ جهانگیری 

و آنندراج هم صادق است.
شاهنامه  اختصاصی  فرهنگ  نخستین  هشتم(را  اوایل  یا  هفتم  سدۀ  )اواخر  قواس  فرهنگ  گر  ا
به فرهنگ های شاهنامه«،  ابوالفضل خطیبی، »نگاهی  ندانسته اند )رک:  برخی هم  ندانیم چنانکه 
این  در  که  متعددی  شاهنامه ای  شواهد  دست کم   ،)۳9 ص   ،1۳77 پاییز   ،15 فرهنگستان  نامٔه 
که در شبه قاره  دانستن معانی لغات شاهنامه از اواخر سدۀ هفتم یک  فرهنگ آمده نشان می دهد 
گسترش و استقرار زبان فارسی در این سرزمین عام تر  نیاز مبرم بوده و در دوره های بعد و همزمان با 

هم شده است. 
قویم  لغات  معیار  کتاب  شبه قاره،  در  شاهنامه  اختصاصی  لغت های  فرهنگ  واپسین  از  یکی 
نام  به  هجری  سیزدهم  سدۀ  اول  نیمۀ  در  که  است  »مجرم«  به  ص 

ّ
متخل کشمیری  محمد  میرزا  اثر 

جناب  محترم  همکار  را  کتاب  این  است.  شده  تألیف  کشمیر  ی  هندو کم  حا بهادر  مهاراج  سری 
کتابخانۀ  دکتر مرتضی چرمگی عمرانی بر اساس نسخۀ منحصر به فرد آن محفوظ در »مجموعٔه آذر« 
دانشگاه الهور تصحیح و با نوشتن مقدمه ای نسبتًا مبسوط در شرح حال و آثار مؤلف و سرنوشت 
که اینک در سلسله انتشارات مشترک قطب علمی فردوسی و شاهنامه با  کرده  کتاب، آمادۀ چاپ 
که حتمًا با استفاده از  انتشارات سخن به چاپ می رسد. بدیهی است شواهد شعری این فرهنگ، 
کم هم نیست - فراهم آمده، ممکن است با ضبط  شاهنامه های موجود در هند سدۀ سیزدهم - که 
که همین ناسازگاری زمینه را برای  شاهنامه های موجود و مقبول در ایران سازگار نباشد؛ و چه بسا 
بازتصحیح برخی از ابیات مبهم و محل نزاع دستنویس های شاهنامه فراهم آورد. بنابراین نشر این 

کتاب عالوه بر فایده های لغت شناسی می تواند برای مصّححان شاهنامه هم سودمند باشد.
برای مصحح و ناشر محترم توفیق روزافزون آرزو دارم.

            محمدجعفر یاحقی
مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه  



پیشگفتار مصّحح

گرامی ترین و محبوب ترین منظومه های زبان و ادبیات فارسی است  از  شاهنامٔه فردوسی، یکی 
که به طرز شگفت آوری مورد توجه فارسی دوستان شبه قاره قرارگرفته است. به همین سبب، از اواخر 
گرفت. یکی از این فرهنگ ها،  قرن ششم قمری، تدویِن فرهنگ  های تخصصی برای شاهنامه رونق 
قاره است.  نویسندٔه سدٔه سیزدهم قمری، در شبه  و  کشمیری، شاعر  اثر مجرم  قویم«  »معیار لغات 
پنجاِب الهور  مرکزی دانشگاه  کتابخانٔه  در   D-1/8481 فرهنگ،با شمارٔه این  یگانه نسخٔه موجوِد 
و تعداد برگ های آن 680  این دستنویس، نستعلیِق درشت  آذر( نگهداری می شود. خط  )گنجینٔه 

برابر با 1۳60 صفحه است. 
در این پژوهش، ابتدا از زندگی میرزا محّمدکشمیری، مذهب و آثار او سخن به میان آمده، سپس 
گرفته است.در ادامٔه نسخه شناسی، برخی ویژگی های رسم الخطی،  پیشینٔه پژوهش مورد کاوش قرار 
کشمیری برای شرح و توضیح مدخل ها،  شیؤه تدوین معیار لغات قویم و منابع مورد استفادٔه مجرم 
به تفصیل بیان شده است. بر این مبنا، این فرهنگ الفبایی در ۳1 فصل اصلی و ۳65 فصل فرعی، 
گردیده است. در بخش لغات، 1746 مدخل و ۳249 بیت از  کنایات تدوین  با دو بخش لغات و 
کنایی به همراه 169 بیت از  کنایات نیز در بردارندٔه 119 اصطالح  شاهنامه ذکر شده است. قسمت 
شاهنامه می باشد. در مجموع، در این فرهنگ، ۳426 بیت از شاهنامه و 156 بیت از دیگر شاعران، 
نظیِر نظامی، امیرخسرو دهلوی، رودکی، سنایی، حافظ، ظهوری ترشیزی و غیره شاهد آورده شده 
بهره جسته  و منابع غیرمستقیم  از 41 مأخذ مستقیم  و توضیح مدخل ها،  برای شرح  است. مؤلف 
کاتب نسخه،  که  که برخی از آن ها، در حال حاضر نایاب یا تصحیح و چاپ نشده اند. از آنجا  است 
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یادی به چشم نمی آید. با این حال، صورت صحیِح  خود مؤلف بوده، اغالط نگارشی و رسم الخطی ز
همان موارد اندک هم درون قالب آورده شده است.

و  افتادگی ها  برخی  متن،  به  توجه  با  اّما  ندارد،  افتادگی  رکابه  لحاِظ  به  فرهنگ،  این  دستنویس 
که در  جابجایی ها - در متن و محتوا، نه در برگ ها - آشکار است. در این فرهنگ، برای واژه هایی 
شاهنامه به معانی مختلف به کار رفته، شاهِد مرتبط آورده شده است که البته بعضی شاهدها با شرح 
و توضیح مدخل همخوانی ندارد. برخی مدخل های آن نیز در دیگر فرهنگ های تخّصصی شاهنامه 
شاهنامه  معروف  چاپ های  در  آن ها  مضبوط  صورت  با  هم  شاهدها  برخی  ضبط  نمی شود.  دیده 
یکسان نیست. برای رعایت امانت، این گونه ابیات را به عینه در متن آورده ایم تا باب داوری دربارٔه 
کتاب، نخست،  صحت و سقم آن ها،باز باشد. برای سهولت دستیابی به ابیات شاهنامه، در پایان 
که بیت در آن آمده، و سپس نمایه های دیگر،  نمایٔه ابیات بر اساس حرف اّول و ذکر شمارٔه صفحه ای 
آورده شده است. تصحیح  کتاب ها، ستارگان و غیره  کسان، جای ها،  از اشعاِر شاعران دیگر،  اعم 
که در حوزٔه  فراوانی است  پژوهشی  کارهای  ادامٔه  در  و  راستای احیای نسخ خطی  در  فرهنگ،  این 
آِن  از  فضل  تقّدم  بلکه  تقّدم  فضل  بنابراین،  است.  شده  انجام  شاهنامه پژوهی  و  فردوسی شناسی 

که برای معرفی »معیار لغات قویم« زحمات ستودنی و بسیار کشیده اند. شاهنامه پژوهانی است 
که به پیشگاه  ی، تصحیح این متن، رهاورِد اقامت یک سالٔه اینجانب در الهور است  به هر رو
اثر در آستانٔه چاپ قرار می گیرد، برخود واجب  که این  گرامی تقدیم می شود. و اینک  ادب دوستان 
دانشکدٔه  رییس  مظهر،  سلیم  محّمد  دکتر  پروفسور  جناب  دانشمند،  همکار  و  دوست  از  می دانم 
کردند  پایمردی ها  دستنویس  این  به  دستیابی  برای  که  الهور،  پنجاب  دانشگاه  شرق شناسی 
یاحقی،  محّمدجعفر  دکتر  استاد  فرهیخته،  شاهنامه  پژوه  و  خراسان شناس  از  کنم.  سپاسگزاری 
این  نشر  کار  و موشکافانٔه خود،  ارزنده  رهنمودهای  با  که  و شاهنامه،  فردوسی  رییس قطب علمی 
که  کردند تشکر فراوان دارم. از همکار و دوست دانشمندم دکتر محسن صادقی هم  تصحیح را هموار 
متن را با دقت خواندند و نکات ارزنده ای را یادآوری فرمودند سپاسگزارم. از فرهیختٔه ادب دوست، 
گشاده، مقدمات چاپ این  که با رویی  جناب آقای علی اصغر علمی، مدیر توانای انتشارات سخن، 
که همچون همیشه، سختی های این  کار از خانواده ام  کردند، قدردانی می کنم. در پایاِن  اثر را فراهم 

مسیر را به جان خریدند تا این تصحیح به سرانجام رسد، سپاس فراوان دارم.
»و آِخُر َدْعوانا َاِن الحمد هلل رّب العالمین«

                     مرتضی چرمگی عمرانی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

تابستان 97 - الهور        



مقدمه

کشمیری متخلص به مجرم نگاهی به زندگی میرزا محمد 
محمد  قاضی  است.  کشمیر  ق.  سیزدهم  قرن  ادیبان  و  شاعران  از  کشمیری  محمد  میرزا 
که  صادق خان اختر هوگلی نویسندٔه تذکرٔه آفتاب عالمتاب ]تألیف 1290ق[ اولین تذکره ای است 
ی دربارٔه مجرم می گوید: »نامش میرزا  اطالعات اندک اما مهم از این شاعر به دست داده است. و
محمد، جوانی است به عمر سی ساله. مرد قابل و الیق و متوکل و ادیب ماهر. از فنون دوازده گانٔه فن 
ادب، بهرٔه وافی دارد. « )آفتاب عالمتاب، 1۳92: 524/2( نویسندٔه تذکرٔه شعرای کشمیر، به نقل از 
گلشن هم همان مطالب تذکرٔه آفتاب عالمتاب را به بیان دیگری آورده است. »مجرم  تذکرٔه صبح 
کشمیری شاعری قابل و ادیب متوکل است و با مؤلف - تذکرٔه آفتاب عالمتاب - رسم  میرزا محمد 
یخ تألیف هر دو  و راه مراسلتش حاصل«. )راشدی، 1۳46: 1448/۳( به نظر می رسد با توجه به تار
کشمیری بوده و برخی مانند صاحب تذکرٔه  که نزدیک به هم نوشته شده، هر دو معاصر مجرم  تذکره 

تی داشته اند.  آفتاب عالمتاب، با مجرم مکاتبات و مراسال

دوران زندگانی:
یخ دقیق تولد وحتی مرگ مجرم کشمیری ذکر نشده، حتی در فرهنگ  تقریبًا در هیچ تذکره ای تار
یخ تولد و سایر اطالعات شخصی مجرم چیزی نیامده است.  لغات قویم هم، هیچ نشانه ای از تار
یخ  که ما براساس آن می توانیم تار کلیدی، صاحب تذکرٔه عالمتاب دربارٔه مجرم آورده  اما نکته ای 
که در باال آورده شد، تذکرٔه عالمتاب در زمان تألیف  تقریبی تولد مجرم را حدس بزنیم. همانگونه 
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گر ما زمان تألیف تذکرٔه عالمتاب  کتابش دربارٔه مجرم می گوید: »جوانی است به عمر سی ساله« که ا
به  مجرم  می بایست  بدانیم،  1290ق/187۳م  سال  پژوهندگان  سایر  و  نذیراحمد  گفته  به  بنا  را 
کشمیر  به سال ]1260ق/184۳م[ در  گفتٔه صاحب عالمتاب  به  توجه  با  یقین  به  قریب  احتمال 
ع دقیقی در دست نیست اال اینکه 

ّ
متولد شده باشد اما این که مجرم تا چه زمانی زنده بوده، اطال

می دانیم، قطعًا تا سال 1908 م یعنی سال تألیف معیار لغات قویم برابر 1۳28ق/1286ش زنده بوده 
یخ تولد فرض شده برای او( فردی 65  کتابش را به اتمام رسانده )با توجه به تار که  است و در زمانی 

تا 68 ساله بوده است. 
که در مقدمه آورده در زمان سری میان صاحب بهاُدر،  کتاب خود را براساس آنچه  میرزا محمد 
کم در مقدمه آورده است. مرحوم  ابیاتی )15 بیت( در مدح این حا کرده و  کشمیر، تألیف  کم  حا
کشمیر تألیف شده در آن سال، میان  کتاب در  ظهورالدین احمد درین مورد می گوید: »چون این 
پرتاب سینگ )1885 تا 1925م( حکمران بود و مؤلف در مدحش به عنوان سری میان صاحب 

بهادر ابیاتی نوشته است. « )ظهورالدین احمد، 1۳92: 409( 
کمان  کشمکش هایی بین حا کشمیر  یسته، در  کشمیری می ز که میرزا محمد  با توجه به دوره ای 
از  یکی  سینگ  گالب  می افتد.  اتفاق  گرا،  دوا ی  هندو کم  حا سینگ،  گالب  و  )سیک ها(  محلی 
کشمیر می رسد. او  یاست ایالت جامو در جنوب  که به سال 1820 م به ر مهاراجه های هندی است 
که منجر به شکست او می شود اما در این زمان انگلیس ها مداخله  با سیک ها نبرد سختی می کند 
کشمیر را یک جا به مهاراجه می فروشند.  می کنند و طی معاهدٔه موسوم به امریتسر ]Amritsar[ مردم 
گالب سینگ در سال 1857 درگذشت و بعد از او ران بیرسینگ )1857 تا 1885م( زمام قدرت را 
کرد.  در دست داشت و و پس از او پسرش پرتاب سینگ به قدرت رسید و تا سال 1925 م حکومت 
به قدرت رسید.« )الطاف حسین، 1۳72، صص  نام مهاراجه هری سینگ  به  او  برادرزادٔه  سپس 

.)108-128
که مجرم در  کتابت معیار لغات قویم )1908م( و قصیدٔه مدحیٔه پانزده بیتی  یخ  با توجه به تار
کتابش آورده و نیز نقل ظهورالدین احمد، احتمااًل عنوان »سری میان صاحب بهادر« لقب  مقدمٔه 
صاحب  میان  »سری  عنوان  با  را  هندو  کم  حا این  لقب  دوبار  مجرم  است.  سینگ  پرتاب  همین 

بهادر« در مقدمه و یک بار در منظومٔه مدحیٔه مقدمه آورده است. 
که به مقتضای شوایب نوایب آخرالزمان ... امن و امان بی نام و نشان  نمونه را: »... درین دوران 
کأس مجادله و برش تیغ و فاس مقاتله ... آثاری پدیدار نیست ِاال در  کوس و  شده، سوای غرش 
که از نسایم بهارستان عدل و احسان صاحبان ذی شأن انگلیستان غیرت  سواد اعظم هندوستان 
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گردیده... از راه استحکام مبانی اخالص قلبی و اختصاص جانی و اتحاد جّبلی و  گلستان  افزای 
وداد جنانی که فیما بین بندگان، سری مهاراج صاحب بهادر - و مالزمان ... سرزمین کشمیر جنت 

نظیر شده ...« )مقدمه نسخه خطی، برگ 4( 
یا: 

 .  . بهادر.  صاحب  میان  سری  عباد،  و  بالد  امور  عقود  عّقاد  خداداد،  دولت  نقود  نقاد   ...«
سایه افکن این سواد شده ...« )مقدمه نسخه خطی، برگ 5( 

نمونه نظم: 
به صورت طبع مجرم سست و مست افتاده در معنی 

کرده مستستش عنایات میان صاحب بهادر   
)مقدمه نسخه خطی، برگ 8( 
کشمیر آن دوره رقم  کمک انگلیسی ها امنیت و رفاه در  گفتٔه مجرم، این شاهزاده هندو با  بنا به 
که مجرم در مقدمه می گوید:  زده و داد خلق می داده و بخشش او شامل همه می شده است. آنگونه 
ِکه تا ِمه و از شهر تا ِده هر فردی را وارسی نموده به مراد رسانید و هر پیشه وری را به قدر   ». . . از 
که مجرم تخلص است پیشتر از  کم سواد و ساعی نامراد را  گردانید، ِسّیما داعی  پایٔه هنر، مایه ور 
جمله و بیشتر از همه، جامه دالویز و جام لبریز پوشانید و فقیر حقیر به تقریب تقرب محفل بهشت 

نظیر، این مجموعه متنوع االقوال. . . « )مقدمه نسخه خطی، برگ 5( 
کرده است.  یاد، مجرم این فرهنگ را به نام همین شاهزادٔه هندو نوشته و تقدیم او  به احتمال ز
که در مدح این شاهزاده در پایان مقدمه آورده است این احتمال، به یقین نزدیکتر  از پانزده بیتی 

می شود.

مذهب مجرم
که از وی به جای مانده و صاحب تذکرٔه آفتاب عالمتاب هم آن اشعار را  با توجه به اشعار اندکی 
که مجرم در متن معیار لغات  آورده، به نظر می رسد وی شیعٔه دوازده امامی باشد. البته چند جایی 
کشمیر - که غالبًا  آن دوره  فرهنگی  و شرایط  کرده  یاد  امیرالمومنین  لقب  با  را  قویم، موال علی)ع( 
ی، مذهب تشّیع مجرم آشکارتر می شود. گرایش به تشیع داشته اند - و نیز اشعار اندک باقی مانده از و

نمونه ای از مدح موال علی در قصیدٔه مجرم:
او والی  ل���وای  ک���ه  ذوالعل���ی  واالی  در ع���ال���م ع��م��ل ع��ل��م ه��ف��ت اخ���ت���ر اس��ت -  
رود او  تقدی���م  پای���ٔه  ذک���ر  ک���ه  آنج���ا  اس���ت -   م����ؤخ����ر  م����ق����دم  ش����م����ار  م����ن����زل  در 
حمی« بشارتی است

َ
حُمَک ل

َ
است- او را حدیث »ل پیمبر  نفس  ک��ه  اس��ت  اش��ارت��ی  را  م��ا 
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زی���ن ع��ی��ن، ع��ی��ن م����ردم ع��ال��م م��ن��ّور اس��ت -  اسمش علی و عین عال عکس عین اوست
است-  ی���ا حام���ی خف���ی و جل���ی مرتض���ی عل���ی مضطر  و  زار  دل��م  ک��ه  ک��رم  از  ی��اب��م  در
گ��وه��ر است-  دور از کفت نمی خورم از دس���ت حورعین گ��ر ص��اف  ب��اش��د ا گ��ر سلسبیل 

)آفتاب عالمتاب، 1۳92: 527/2( 

آثار
که مجرم را دارای صفاتی همچون: »ادیب ماهر و اینکه از  گفتٔه صاحب عالمتاب  با توجه به 
گانه ادب بهرٔه وافی داشته«، به نظر می رسد مورد قبول شعرا و ادبای روزگار خود بوده  فنون دوازده 
گرد پروری را  که در اصالح شعر آنها می کوشیده است. نمونه ای ازین شا گردانی داشته  و حتی شا
کشمیری آورده است.  گلشن ذیل نام مصطفی  کشمیر به نقل از تذکره صبح  صاحب تذکره شعرای 
کالم خود را برای اصالح پیش میرزا محمد متخلص به مجرم می گذاشت«. به  گوید: ». . .  که  آنجا 
کشمیری می گوید: »جوانی است بیست ساله  نقل از تذکره آفتاب عالمتاب درباره همین مصطفی 
گرد را سالمت دارد.« در حسن و جمال آیتی و در مکارم اخالق حکایتی، خدای تعالی اوستاد و شا
کشمیر: 1۳46: 1459/۳( )تذکره شعرای   
که مالاختر  کشمیری با صاحب عالمتاب داشته، به نظر می رسد مکتوبی  که مجرم  از مکاتباتی 
از مجرم در تذکره اش به همراه چند قصیده آورده، استعداد و نبوغ او عالوه بر نظم در نثر هم مشهود 
است. توضیح بیشتر این سخن آنکه مالاختر، صاحب تذکرٔه آفتاب عالمتاب، برای دستیابی به 
کشمیر بوده، به همراه چهار  که از تاجران و بزرگان  کشمیر نامه ای به میرزا محمدعلی  اشعار شعرای 
یه، بهار اقبال، صبح صادق و مفید المستفید[ به رسم  کتاب خود تحت عناوین ]محامد حیدر
کشمیر قرار می گیرد و سه نفر  کتاب های فرستاده شده مقبول طبع سخن سنجان  هدیه می فرستد، 
کشمیر به نام های میرزا مجرم، میرزا مصطفی مقطعی تخلص و پندت ست رام بیخود  از شاعران 
کانپور به دست  تخلص، غزل ها و قصاید خود را به واسطه همین میرزا محمدعلی تاجر در ضلع 
مال اختر صاحب تذکرٔه آفتاب عالمتاب می رسانند، مال اختر ضمن بیان این ماجرا و در ادامه شرح 
کرم( و  که اولی 45 بیت )در مدح رسول ا حال مختصر مجرم، نامه ای از مجرم به همراه 2 قصیده 
ی آورده است. نامٔه مجرم در  دومی ۳0 بیت )در مدح موال علی( به همراه 2 بیت از ابتدای دو غزل و

تذکرٔه آفتاب عالمتاب ذیل نام شاعر آمده است. 
کشمیری به مال اختر: نمونه ای از نامٔه میرزا محمد 

قیمت  شاهوار  گوهر  خیال،  و  وهم  صحایف  طراز  صفحه  کمال،  و  دانش  دفاتر  بند  »شیرازه   
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یای فطانت، لعل آبدار بازوبند سیمین ساعد متانت، ... بیت الغزل قصیده معنی پروری،  بلند در
آسمان روشن رای منور جناب مخدومی مال اختر - دامت برکاته - بعد از اّتحاف تحایف نیاز و دعا 
و ارسال صحایف محمدت و ثنا ... مخدوما هرگاه قبل از این در سنوات ماضی و حال، حال کسی 
که از  که در سواد و بیاض دست درستی داشت، برای تشّفی خاطر خود نفس می کشید، درین ایام 
گردانی روزگار قیامت فرجام، شیرازٔه جمعیت خاص و عام برهم خورده، هیچ فردی اسم  ی ورق  رو
گر ندرتًا متنّفسی قدرت تکلم دارد در مجمعه جهل، حرف زدن نمی تواند،  و رسم معنی نمی داند و ا
بزم قرب خود  از  و  را بی سخن مجنون می خوانند  که صاحب سخن  آنانند  مشتریان متاع سخن 
که فی الجمله اظهار زندگانی و جرس جنبانی در فن شاعری می کردند  می رانند. بعضی بیدار دالنی 
بازدارند،  بین  عبرت  چشم  که  برخی  و  رفتند  خواب  به  گفته  جواب  را  زندگی  ما  درد  حال  از  دور 
گوشه نشینی ساز دارند ...« )تذکرٔه آفتاب عالمتاب، 1۳92:   از اوضاع ابنای زمان متوّحش شده، 

.)525/2
کرم:  نیز نمونه ای از مطلع و مقطع قصیده مجرم در مدح رسول ا

راب��از ای��ن چه ح��الل اس��ت زمین را و زم��ان را ج����ه����ان  اف���ک���ن���د  زل����زل����ه  در  ول����ول����ه  ک����ز 
ک���ه و نع���ت شهنش���اه دو عال���م ت���و  ُم��ه��ر ده����ان را مج���رم  ب��ن��ه  ب���ه ع��ج��ز آی و  ی��ک��ب��اره 
اس���ت س���پهر  بخ���ش  ج���ال  مه���ر  آین���ه  آم����ی����ن ت����و ب������اد آی����ن����ه اع����م����ال ج����ه����ان رات���ا 

)همان: 525/2( 
نیز مطلع و مقطع قصیده در مدح و منقبت موال علی )ع(:

که مغزم معطر است ...باز این شمیم چیست  اس��ت  اذف��ر  مشک  یا  غالیه  و  عبیر  ب��وی 
لط���ف هم���ای  ب���ال  س���ایه  زی���ر  ب���ه  ُپ��ر ش��ر استگی���رم  ک��ه  ب��ه خیر از آن َدر  ب��گ��ذرم  ت��ا 

)همان: 527/2( 
نمونه ای از غزل های مجرم:

دان���ی���م و دل م���ا  ب��ی��م��ار  ن���رگ���س  آن  پ��رگ��ار م��ا دان��ی��م و دل ش���ی���ؤه  ای���ن س���اده  صنعت 

نیز:
کز غنچه ننگ است این گویم لبت را غنچه سان  چه سان 

که ننگ است این  گیرم    شکر را پیش لعلش نام چون 
)همان: 527/2( 
که دو مورد آن در تذکرٔه آفتاب  کامل  ی در مورد آثار منظوم مجرم، چیزی جز سه قصیدٔه  به هر رو
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عالمتاب و یک مورد آن در مقدمٔه معیار لغات قویم آمده، چیز دیگری به دست ما نرسیده است. 
جدای ازین سه قصیده، صاحب عالمتاب دو غزل )البته ناقص( به همراه قطعه ای سه بیتی چیز 
گلشن سه بیت از ابیات مجرم  کشمیر به نقل از صبح  گردآورنده تذکرٔه شعرای  دیگری نقل نکرده، 
که  که دو بیت آن با آنچه در عالمتاب آمده یکسان است و فقط یک تک بیت از مجرم آورده  آورده 

به قرار زیر است:
گر پای بزرگان در میان نبود، فرنگ است این که  بیا مجرم چو تیر از قبضٔه شمشیر، بیرون شو 
کشمیر، 1۳46: 1448/۳( )تذکرٔه شعرای 

که دو بیت آن در تذکره آفتاب عالمتاب آمده است.  که قطعًا ادامه غزل ناقصی است 
بیت   20 علی  موال  مدح  در  و  بیت،   45 سروده  پیامبر  مدح  در  مجرم  که  قصایدی  ابیات  تعداد 
کشمیر، سری میان صاحب بهادر، ]پرتاب سینگها[ سروده 15 بیت  کم  که در مدح حا وقصیده ای 
گر  است. جدای از این ابیات پراکنده و مکاتبه مختصری که صاحب عالمتاب از مجرم آورده، ظاهرًا ا
دیوانی شعر یا مکاتباتی با دیگران داشته، در حال حاضر چیز دیگری بدست ما نرسیده است. به نظر 
می رسد مهم ترین اثر مجرم کشمیری همین معیار لغات قویم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

نویسنده معیار لغات قویم
مؤلف معیار لغات قویم نام خود را در مقدمه و متن نیاورده و صرفًا در دوجا با تخلص مجرم از 
که  کم سواد و ساعی نامراد  کرده است. اول در دیباچٔه معیار لغات می گوید: »... داعی  خود یاد 
مجرم تخلص است ...« )مقدمٔه نسخه خطی، برگ 5( و یکبار دیگر در بیت ماقبل آخر قصیده ای 

که در مدح سری میان بهادر آورده: 
بصورت طبع مجرم سست و مست افتاده در معنی 

کرده مستستش عنایات میان صاحب بهادر   
)مقدمٔه نسخه خطی، برگ8( 
که در  برای نخستین بار مرحوم دکترظهورالدین احمد در مقاله ای با عنوان »فرهنگ شاهنامه« 
مجموعه مقاالت فردوسی چاپ شده، براساس بررسی احوال سه تن از شاعرانی که با تخلص مجرم 
کشمیری  که مؤلف معیار لغات قویم همین میرزا محمد  گرفته  یسته اند، نتیجه  در آن دوران می ز

گوید: که  است. آنجا 
می باشد.  کشمیر  اهالی  از  تا  سه  ولی  شده اند  یاد  مجرم  تخلص  با  نفر   1۳ تذکره ها  در   ...«
1- مجرم، شیخ عبداهلل، نبیره شیخ مسلم صنعتی کشمیری بود... 2- مجرم، میرزا محمد کشمیری 



مقدمه    25

که  است  شخصی  محمد  میرزا  نفر  سه  ازین  ق؛   127۳ متوفی  کشمیری  مهدی  میرزا  ۳- مجرم، 
می تواند مؤلف این کتاب باشد زیرا که تذکرٔه آفتاب عالمتاب مؤلف قاضی محمدصادق در حدود 
1290 ق نوشته شده، در آن زمان همین میرزا محمد با تخلص مجرم زنده بود. « )ظهورالدین احمد، 

 )409 :1۳74

پیشینٔه پژوهش دربارٔه مجرم و معیار لغات قویم
گر بخواهیم ترتیب  دربارٔه این فرهنگ تا به حال یک مقاله کامل و سه معرفی کوتاه، نوشته شده، ا
که دربارٔه مجرم و معیار لغات قویم پژوهشی انجام داده، نام ببریم، باید از استاد  زمانی پژوهندگانی 
گزارشی در مجلٔه سخن ]ذیل شماره های 2، 5، 6،  که برای اولین بار طی  حسین خدیوجم نام برد 
کرده اما صرفًا قسمت آخرنسخه را )کنایه در شاهنامه( طی  7 و 8 تیرماه 55[ به این فرهنگ اشاره 
پانوشت شماره 2 مجله سخن می گوید:  شماره های فوق در آن نشریه به چاپ رسانده است. در 
کردم در  کستان  گذشته به هند و پا که در زمستان سال  را در سفر سی و پنج روزه ای  »این نسخه 
کتابخانه دانشگاه پنجاب الهور دیدم و پسندیدم. بر آن شدم که تصحیح این متن را بر عهده بگیرم 
کار شدم. اینک متن تصحیح شده  کردم و با ایمان و امید دست به  در نتیجه عکس نسخه را تهیه 
کتاب خود  که مؤلف به عنوان بخش مستقل به ترتیب حروف الفبا در آخر  »کنایه در شاهنامه« را 
آورده است در چند شماره به خوانندگان نکته یاب سخن پیشکش می کنم، تا لحظٔه پایان چاپ 

همٔه این فرهنگ ارزنده فرا رسد.« )خدیوجم، 1۳55، شمارٔه 2 سخن، پانوشت صفحه 180(.
اما به نظر می رسد ظاهرًا استاد خدیوجم موفق به تصحیح و چاپ آن نشده است. اولین و در 
که در  کامل ترین مقاله از دکتر ظهورالدین احمد تحت عنوان »فرهنگ شاهنامه« است  عین حال 
از این نظر است  بزرگداشت فردوسی، سال 1۳74 به چاپ رسیده است. اهمیت مقاله  همایش 
سومین  است.  کرده  مشخص  داده،  انجام  که  تحقیقاتی  با  را  قویم  لغات  معیار  مؤلف  ی،  و که 
معرفی ازین فرهنگ، مقاله ای است از دکتر ابوالفضل خطیبی تحت عنوان »نگاهی به فرهنگ های 
کوتاه  شاهنامه از آغاز تا امروز« که در شماره ۳/4 نامه فرهنگستان چاپ شده است. و آخرین اشارٔه 
گنج نامه علی بن طیفور بسطامی  که ضمن معرفی  به این فرهنگ، از استاد ابوالقاسم رادفر است 
کوتاه در حد دو سطر درباره معیار لغات  تحت عنوان »درآمدی بر منابع واژگانی شاهنامه« اشاره ای 

قویم آورده است.
که چهار پژوهندٔه فوق در شناسایی معیار لغات قویم انجام داده، دو  با توجه به پژوهش هایی 
که دسترسی به نسخه داشته، به  تن از آنها یعنی استاد حسین خدیوجم و دکتر ظهورالدین احمد 
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نظر می رسد به طور دقیق تمام نسخه را نخوانده و نتوانسته اطالعات دقیقی از محتوای آن به دست 
که دیگر پژوهندگان هم - که به نسخه دسترسی نداشته -  گاه دچار سهوهایی هم شده اند  دهند و 

کرده اند.  همان مطالب استادان فوق به ویژه ظهور الدین احمد را بعینه نقل 
در ادامه به نقد و بررسی برخی از سهوهای مربوط به معیار لغات قویم براساس گفته های مقاالت 

یم: مزبور می پرداز

نقد و بررسی پیشینٔه پژوهش
فرهنگ  معرفی  ابتدای  در  نسخه  این  شناساندن  در  تقدم  فضل  وجود  با  خدیوجم  مرحوم 
شاهنامه و گنج نامٔه مجرم ذیل شمارٔه 2 مجلٔه سخن می گوید: »مجرم نامی ایرانی آن را برای یکی 
گفتٔه  که با توجه به  کرده است.« )خدیوجم، 1۳55، شماره2: 180(  از نواب های زمان خود تألیف 
ذکر  و  کشمیر  و  هندوستان  سرزمین  به  اشاره  که  دیباچه  صریح  سخن  و  احمد  ظهورالدین  دکتر 
کشمیر است. دیگر اینکه  کتاب ایرانی نیست بلکه اهل  کرده معلوم می شود نویسنده این  ممدوح 
گوید:  کرده،  این فرهنگ ذکر  برای  را  نام  پانوشت شمارٔه 5 مجلٔه سخن، سه  مرحوم خدیوجم در 
که هر سه نام در  کنایات شاهنامه  »این فرهنگ سه نام دارد: گنج نامه، معیار لغت قویم و لغات و 
کتاب به نظر می رسد مجرم  که با توجه به دیباچٔه  نسخٔه موجود آمده است« )همان، شماره5: 509( 
مجموعٔه  این   ...« می گوید:  دیباچه  در  و  نامیده  قویم«  لغات  »معیار  را  خود  کتاب  اسم  صراحتًا 
کنایات شاهنامه با شواهد ابیات و اصطالحات  متنوع االقوال مجمع االمثال را مشتمل بر لغات و 
جدیده و استعارات عدیده و امثلٔه مشهوره و اقولٔه منظوره، اشاره ای از نجوم و پاره ای از موسیقی، 
سطری از عروض و شطری از قافیه و چندی از اسمای وحوش و طیور و اندی از اشیای تازه ظهور و 
گذرانید و اسم  قلیلی از ترکی با دلیل فارسی جمع ساخته از نظر شمع افروزان بزم حضور المع النور 
یخ این خزینه فواید هزینه به »معیار لغات قویم« مرتسم نموده، ...« )مقدمه نسخه خطی،  و رسم تار
برگ 6( و در پایان کتاب در قسمت »اعتذار التماس مؤلف« آورده: ». . مخفی نماناد که این فقیر بی 
بضاعت و حقیر بی استطاعت حتی المقدور به جد و جهد میسور این لغات را در »لغت گنجنامه« 
که به ژرفی آن  کشوری است شگرف  کتاب شاهنامه بحری است ژرف و  جمع نموده. نهایت چون 
که  گر لغتی به نظر فیض اثر ایشان درآید  گردیدن خالی از دشواری نبود احیانًا ا رسیدن و سراپای آن 
یش دلریش، اعتراض  که برین درو درین فرهنگ برنیاید، التماس از مکارم اخالق شان این است 
که به نظر شریف شان  گستری این لغت را با مستشهدش  ی ذره پروری و انصاف  نفرمایند و از رو

کتاب مندرج سازند.« )مقدمه نسخه خطی، برگ 679(  رسیده باشد به جایش در حاشیه 


