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 پیشگفتار
 

 . ماند قرار بر شود ثبت آنچه و بگریزد شود حفظ آنچه، بکشید بند به نوشتن با را دانش

 (السالم علیه علی حضرت)

 

 جبسران  راههسای  از يکسی ، نیسست  پوشسیده  کس   برهیچ نويسی وفرهنگ فرهنگ اهمیت

 آثسار  يکايسک  بسرای  مجسزا  لغت فرهنگ تنظیم و تهیه نويسی فرهنگ و فرهنگ مشکالت

 . است فارسی ادب درخشان ستارگان و بزرگان

، است پراکنده نثر و نظم درمتون که فارسی زبان تعبیرات و ترکیبات و لغات وقتی تا

 در فارسسی  زبسان  بسرای  وکامل جامع لغت فرهنگ يک توان نمی نگردد منظم و گردآوری

 تحقیس   و بحس   بسه  فارسسی  ادبیسات  و زبسان  در کسه  برکسانی جهت اين از. داشت دست

 را آن لغسات ، میدهنسد  قرار تحقی  و مطالعه مورد که را هرمتنی که است الزم پردازند می

 باشد کاملتر و بیشتر نويسان فرهنگ منابع و مأخذ آينده تادر، کنند مرتب و آوری جمع

 در بیشستر  دقست  سبب ديوانها موردی تحقی  زيرا. کنند استفاده آنها از بتوانند بآسانی و

 .  گردد می ما متون غوامض شدن حل

 کسه  اسست      س  خاص ی   تعبیسر ، شسود  می خوانده اصطالح، فنون و علوم اهل عرف در آنچه

 بسه ، فسن  و علسم  هسر  در کساربرد  کثسرت  اثسر  در يا، شده وضع      خاص ی معنای رساندن برای

 . است يافته اصطالحی تلحا و شده اراده آن از      خاص ی معانی تدريج

 ويا؛ شود می وضع اراده و قصد با يا، کلمات لغوی مفاهیم مانند نیز اصطالحی مفاهیم

 اصسطالحی  جنبسه  علسم  يسک  ودر دهسد  می دست از را خود لغوی معنای تدريج بهای  واژه

 . است متناسب آن لغوی معنای با عموما، واژه اصطالحی معنای البته؛ يابد می

، تعبیسرات  و اصسطالحات  همسه  معنسی  توضسیح ، استخراج، جستجو که است واضح     ام ا

 بسر         مسد عی  هرگسز  بنسده  کسه  طلبسد  مسی  فسرا   خاطری و فراخ و عالی      هم تی، وسیع دانش

 کساربرد  کسه  را اصسطالحات  ايسن ترين  مهم که هست رقد اين     ام ا. نیستم آنها از خورداری

 و توضیح، ديوان ابیات به استناد با و گردآوردهاند،  داشته فاريابی ظهیر ديوان در بیشتری

 از را پژوهشسگر  بتواند شايد تالش اين و نمايم باز را لغات نوادر و مشکالت و نمايم تبیین

 شسود  مسی  وی سردرگمی موجب گاه که آنها دريافت و يافت برای متعدد منابع به مراجعه
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 و جايگساه          مع رفسی  غرض مجموعه دراين چند هر. گرداند نیاز بی و نمايد ياری حدودی تا

، ترکیبسات ، لغسات  غسوامض ، مشسکالت       حسل  ،        ک منامی يا گمنامی غبار زدودن، شاعر پايگاه

 فاريسابی  ظهیسر  ششسم  قسرن  نامدار شاعر بالغی و بديعیهای  جنبه و لغات نوادر، تعبیرات

 . است

 بسه  ولسی  دانند می     دو م درجه شاعران از را او همواره و ندارد چندانی شهرت او چه اگر

. اسست  بیشتری بررسی و      توج ه قابل دارد وجود شعرش وجوه برخی در که امتیازی دلیل

 ازداليلسی  يکسی  شايد. است شیرازی سعدی مخصوصا خود از پ  شعرای راه هموارگر او

 در و        مسنق ح  ديسوان  يک نبودن دردسترس، است کرده ابهام دچار را او شعر و را ظهیر که

 . باشد مناسب چاپ با نفاست کمال

، سسهل  و سساده  چنسدان  نسه  زبان، آفرينی مضمون و تصويرسازی، پردازی خیال شیوۀ

 کسه  اسست  شسده  باعس   شسعری            ازخصوص یات ديگر برخی و ادبی صنايع از استفاده کثرت

 ايسن  بسا  شوند اشکال دچار او بديع بیان و شعر از مستقیمگیری  بهره در خوانندگان      عام ه

 به بديعی صنايع و ترکیبات و لغات جهت از ظهیر ديوان که رسید نظر به ضروری داليل

 آشسنايی  راه    سد  موانع قرارگیردو خوانندگان اختیار در      مرت ب و      منظ م فرهنگ يک صورت

 لغست          فرهنسگ   ايسن  تسا  شسود  برداشته پای پیش شاعراز اين با دوستان ادب همه و مردم

 . شود شمرده عالقمندان آشنايی       الع قد واسطة پیوندو حلقۀ

 و     س  ن س خ   اخستالف  نیسز  و ظهیر به اشعار انتساب سقم و     صح ت در      تفح ص است بديهی

 ايسن  انجسام  در ولسی . اسست  مجموعه اين دايرۀ از خارج موجود ديوانهای چاپی اشتباهات

 موجسود های  نسخه از استفاده و موشکافی و     دق ت ازام  داشته دراستطاعت که آنجا تا     مه م

 خسودم  آگساهی  بسه  بنا موجود کتبترين  مطمئن و بهترين از و نشده قصور دسترس در و

 را آن آنچسه  و نبسوده  اشسکال  از خسالی  شماسست  روی پسیش  آنچسه  اگرچه. ام گرفته بهره

 . است فن اساتید ارزنده پیشنهادات و نظرات نمايد می تکمیل

 بیسنش  تقسی  مقابلسه  و مقدمه و تصحیح با ظهیر ديوان مجموعه اين در ما کار مبنای

 . دارند ترديد وی به اشعار برخی انتساب در نیز ايشان هرچند، است

 کسردن  پیسدا  بسرای  بسسا  چه وام  بوده مواجه فراوان مشکالت وها  سختی با راه اين در

 از آنهسا  معنسی  يسافتن  بسرای  وام  کسرده  تسالش ها  هفته بلکه و روزها ترکیبی يا واژه معنی

 که فرهنگهای از هیچکدام در ترکیبات وها  واژه معنی که گاهی وام  جسته ياری فرهنگها

 در که، بوده شاعر خود لغات نوادر و بديع و تازه تعابیر از؛ شد نمی پیدا داشتم دردسترس
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 بسه  ع    س تتب    و تسالش  بسا  تعبیسر  يسا  واژه کاربرد به توجه باام،  رسیده بست بن به موارد اغلب

 معنسايی  خود استنباط ويا حدس با گزير نا هم مواردی در وام  پرداخته آن مناسب معنی

 .نیسست  فسردی  سسلیقه  اعمسال  از خسالی  شايد که است شده اراءه متن به توجه با مناسب

          است. گرديده      مرت ب      مجز ا بخشی در داگانهارائه ج بطور، ظهیر شعری دقاي 

 از ظهیسر  دورۀ، او بسه  راجع نويسان وتذکره بزرگان نظر، ظهیر حال شرح      مفص ل بطور

 و شسعری  مختصسات  و، او دورۀ شسعری  مهسم  اختصاصسات  فارسسی  شسعر  انواع رواج لحاظ

 . است گرديده مطرح او ازديوان ا شعر      تتب ع و او سبکی

      ، گرديسسده مرتسسب الفبسسايی بصسسورت        مجسسز ا بخسسش در ظهیسسر ديسسوان        وحکسسم          ا مثسسال

، شسماره  بساککر  پساورقی  در، اسست  بوده ترکیبی معنی به نیاز يا و ابهام که هم درمواردی

 . است گرديده ثبت الزم توضیح

 مآخسذ  و منسابع  چنسد  هر. گردد ککر نیز خذ مأ کلمه هر معنای جلوی در شده سعی

 . اند گرديده ککر       تماما ، امانت حفظ ازجهت استفاده مورد

 در «ديسوان  بالغی و ادبیهای  جنبه در بح » بهای  جداگانه بخش اختصاص بر عالوه

 بسر  نیسز  «واصسطالحات  لغسات » بخسش  در وبالغی بديعی مسايل داشته ضرورت که هرجا

 . است شده داده توضیح مورد حسب

 اشسعار  از فقس   نشسود  زيساد  کتاب نباشدوحجم کننده خسته مجموعه اين اينکه برای

 . امنموده استفاده شاهد عنوان به فاريابی ظهیر

 کسه  دارم اکعسان  گسردد  معنسی  و بررسی اصطالحات و لغات تمام که بوده آن بر سعی

 . نیست کاستی و کمی از خالی

        درحسد   تسا  داده      تذک ر را سطورهای  اشکال دوستان ادب اگر بود خواهد نامتنا موجب

       .گردد اقدام نقص رفع به نسبت توان

 و لغسات  تمسام           تقريبسا   بلکه نیست ديوان لغات تمام        مسل ما  آمده مجموعه اين در آنچه

 بکسار       خاص ی اصطالحی معنی در کهای  کلمه يا و داشته توضیح به نیاز که است ترکیباتی

 لغست  معانی ديگر توضیح از و گرديده ککر نظر مورد بیت در کلمه معنی تنها، است رفته

 در و شسده  ککسر  ديسوان  از مثسال  شاهد يک لغت هر برای. است شده اجتناب          حد االمکان

 کلمه کاربرد که گرديده سعی، است نبوده ديگر شواهد آوردن در ضرورتی که موارد      بقی ه

 . شود مشخص صفحه شمارۀ ککر با ترکیب يا
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دانم از مدير محترم انتشارات آوای نسور و سسرکار خسانم حسسینی و     بر خود فرض می

ارجمندشان سپاس قلبی خسود را ابسراز دارم و موفقیست آنهسا را از خسدای      ديگر همکاران 

 های بشری موف  باشند.متعال خواهانم. امید است پیوسته در راه نشر معارف و دانش

  

0394 نجفی علی دکتر            
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