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 (۲اسالمی ) ۀحبیبی فارسی در دورپسوندهای ت

 اشرف صادقیعلی

 ول و مشتقات آن ـ پسوند ـ۴
و جنوو  این پسوند و مشتقات آن بیشتر مربوط به مناطق غربی ایران است و ظاهرًا در شرق 

و در کوردی بوا  ul-شکل است. این پسوند امروز در فارسی اصفهانی بهکار رفتهایران کمتر به
 عنوان پسوند تحبیب و تصغیر زنده است. اینک چند نام کهن با این پسوند:به ōḷ-تلفظ 

 .(۸۱۱، ۸۳۳بلخی، ص )ابناست : نام شخصی که پدرش از تیرمردان فارس بودهباجول
 .(۱۳۴ ۀ)صریفینی، شماربن فیجان ل: بخسوبخسول
)سومعانی، بن جابار، نام فردی سواکن همودان بن جستول: ابوالقاسم عبدالرحمانجستول

 شود.نیز دیده می جستان. جزء اول این نام همان است که در (۸۱۱، ص ۲، ج تحبير
ۀ مار، ش۳۳۱، ص ۳شاکر کتبی، ج )ابن: ابن حّسول همدانی، محمدبن علی حّسولیا  حسول

بن حّسوول معوروب بوه ؛ محمودبن علوی(۲۸۴)عبودالجلیل رازی، ص ؛ بوالعالء حّسوول (۳۱۱
ترین فرد الحضرتین. وی همدانی بود که در ری پرورش یافت و معروبالملک و صفیصفی

در « حّسوولآل»صوادق سوجادی،  ←)حّسول بود و به وزارت وزیر مجدالدولۀ دیلموی رسوید آل
رسالة فی تفضـيل االتـرا  ای است به نام حّسول مؤلف رساله. ابن(المیدائرةالمعارف بزرگ اس
بن احمودبن ؛ اوحودالملک ابوطواهر حسون(۳۳، ص ۳)حافظیوان بوابلی، ج  علی سائر االخبار

بن عّبواد بن حّسول  ابوالقاسم، از معاصرین صاحب؛ علی(۸۱۲، ص ۸، ج تتمه)ثعالبی، حّسول 
 است. حسنظاهرًا شکل تحبیبی  ولحس  یا  حسول. (۱۳۵، ص ۱)صفدی، ج 
؛ (۱۱۱۲ ۀ، شمار۳۵۸)عسقالنی، ص : محمدبن عبدالجبار همدانی ملقب به سندول سندول

اسوت انود بخواری از او روایوت کردهنیز لقب محمدبن موسی ُعکلی از طبقۀ دهوم کوه گفته
 .سندوالو  سندیلهمقایسه شود با  .(۱۵۵۱ ۀر، شما۳۱۱)همو، ص 
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اول کلموۀ تلفظ ایرانوی بخو   کاس. (۸۳۱۴ ۀر)صریفینی، شماهمدانی  ، ابوالقاسمکاسول
 .(کاسيلو  کاسوال ←)نیز  است قاسم

 )جی در رافعو، اموا (۱۸ص ، محدث، ۸۱۸، ص خفيفسيرۀ ابن)بن یزول قزوینی : عیسییزول
)این چاپ بسیار مغلوط است(. نام این شوخ   استخوانده شده بزول نام ینا (۳۴۲ص  ،۳

خوانوده، اموا شوفیعی  نـزولآن را  (۸۱۳)ص سهلجی نیز آمده و بدوی  النورکتابدر یک بار 
هوایی است. احتمااًل جوزء اول ایون نوام مخفوف نامضبط کرده بزولآن را  (۳۸۱)ص کدکنی 

 ، و غیره.یزدنرسه، یزدگرد، یزداناند، مانند شدهساخته می یزداست که با 
 .(۳۱۱)ذهبی، ص است یا عربی  : نام شخصی که معلوم نیست فارسییکتول
شوکل  َحبـولکه گفته شد، در اصفهان این پسوند زنده است. در فارسی اصوفهانی چنان
است. در اشوعار  صدیقهصورت تحبیبی  ِصقول، و ایرجشکل تحبیبی  َرجول، حبيبتحبیبی 

 نرمـولیو « شخصی کوه دارای بودن نورم اسوت»، یعنی نرم، شکل تحبیبی نرمولمال رجب 
 :1استکار رفتهنیز به« نرمول بودن»یعنی 

 کفلین بت من گردتر از هور گوولی اسوت
 

 لب بمال  و بگو وه چقدر نرمولی اسوت 
 (.۸۳)ص   

 چه خارپشت شوود گربوه پنبواخی پیشوم
 

 توووا یوووار نرموووول ماننووود پووور قوووو دارم 
 (.۱۸)ص   

 قتی سرین یوار روی مخمول زیون اسوت
 

 نرمووولی مخموول آن سوورین را آزار اسووت 
 (.۸۱)ص   

نرمووک، نرمووه )صووفت » narmōḷ، «تننازکووک، لفیووف»، nāskōḷهووای کووردی: مثال
 «.در تهران چاقالومعادل انسان چاق و گرد، » xərtōḷ، «انسان(

، موچـولو  کوچـ ، مرّکب از جزء اول کلمۀ کوچولدر تهران نیز این پسوند در کلمات 
کوه دیگور تصوغیر از آن  زاغـول شود. همچنوین در کلموۀاست، نیز دیده می کوچولکه تابع 

 است.تصغیر و تحبیب همراه شده u-این پسوند با  کوچولوشود. در کلمۀ فهمیده نمی

 وله  ـ .۱ـ۴
(. ایون پسووند مرّکوب در شوهرهای واقوع در قلمورو a/e-+ ِـو  )   ــ ولمرّکب است از  ولهو

 همدان، زنده است. های مرکزی ایران، مانند تفرش و فراهان و آشتیان و اراک وگوی 
                                                      

 نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسیگروه فرهنگ ۀیکر. شواهد از پ1
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 اینک چند نام کهن:
ــه ؛ احموودبن (۸۲۳؛ ترجمووۀ فارسووی آوی، ص ۳۲)مووافّروخی، ص : احموودبن احمولووه احمول

؛ احمولۀ بروجردی (۸۱، ص ۳و  ۳)ابوالشیخ، ج  ، معروب به احمولهبن حف محمدبن حسین
احمودبن اسوت: ضوبط کرده اُحمولـهایون نوام را  (۱۳، ص ۸)ج ؛ ابوونعیم (۳۱)مافّروخی، ص 

شوکل نامی به (۳۳)ص بن حف  ابوجعفر معروب به ُاحُموَله. در مافّروخی محمدبن حسین
)در ترجموۀ اسوت  اولـهتلفظوی از  اُلُـهضبط شده کوه احتموااًل « ابوالرجا حامدبن محمدُاُله»

 است. احمدشکل تحبیبی  احموله. : محمدله(۸۲۱فارسی، ص 
 .(۱۱۱، ص ۲، ج اباالنسلباب)بیهقی، : حسین برسوله برسوله

)سومعانی، : ابومحمد عبدالعزیزبن محمدبن ابوجعفربن بشکولۀ میهنی اهل میهنه بشکوله
باشد کوه بوا « َجلد و چابک»معنی به بشکول. شاید این نام همان کلمۀ (۳۱۳، ص ۸، ج تحبير

 است.( ترکیب شدهa/e-) َـِـهپسوند 
، ص ۲)ابوونعیم، ج هجوری  ۲۱ر سوال : محمدبن عبدالعزیزبن بولۀ مفّسر، درگذشته دبوله

 در فارسی بودن این نام تردید دارم. .(۲۱۲
، یتيمـه)ثعوالبی، بن حسولۀ نیشابوری ؛ ابوالعباس(۱۳، ص ۱، ج العلماریاض)افندی،  :حسوله

، ص ۲، ج اآلمــلامل)عوواملی، بن صووالحان قمووی بن حسوووله؛ محموودبن حسوون(۳۱۱، ص ۳ج 
؛ (۳۳۱، ص تـککر ، نقول از بحـار، نقول از ۸۸۱، ص ۳ی، ج )کچوو بن حسوولۀ قموی ؛ حسن(۲۱۱

اسوت آمده ۳۲۸رمضوان بن حسوله، نام او در یک قرآن وقفی آسوتان قودس، موور  ابوعلی
 .(۱۵۱، ص ۸۳۳۱، ۸۸ ۀ، سال بیستم، شماریغما)احمد گلچین معانی، در 

معوروب بوه بن احمد، استاد ؛ حسنحاشیه( ۳۱۱)ابن صابونی، ص : وزیر آل ابودلف حموله
؛ ترجمۀ فارسی آن با ۱۱۸و  ۳۸۱)ُعتبی، ص بن حموله ؛ ابوعلی حسن(۲۱)محدث، ص ابن حموله 

اسوت:  حمـولی. نسوبت بوه آن (۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۴از جرفادقوانی، ص  تـاری  یمينـیعنوان ترجموۀ 
ه، بویوالله، بخ  غزنویان و سامانیان و آل، رشیدالدین فضل۸۴۱و  ۸۱۵)همان، ص ابوالحسن حمولی 

 است. احمدشکل تحبیبی  حموله. (۴۵، ۴۱، ۴۲ص 
 .(۸۱۱۴، ۸۱۱۱بزاز، ص )ابن: دوله

است. شاید جزء اول از رحا )  آسیا(ی سبوله نام برده شده (۸۳۱)ص  تاری  قم: در سبوله
ویه/  سيبویههمان جزء اول  سبوله  باشد. سب 

. این نام احتموااًل (۳۳۴ ، ص۳)کچو ی، ج بن سهوله بن اسحاق: ابوزرعه عبدالکریمسهوله
 است. َسهلشکل تحبیبی 
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ای بوه بن خواجه توکلی بقال مشهور به سیوله. نام او در اقرارنامهالدین امیره: شمسسیوله
 .(۱۱۱الحکمایی، ص )شیخاست آمده ۴۴۱تاریخ 

، ۱۸۱، ص ۸)کچوو ی، ج بن ابوخالد ، لقب محمدبن حسن(۴۱، ص فهرست طوسی) :شنبوله
)ص « شونوله»صوورت این نام یوک جوا به تاری  قم. در (۳۲۱و  ۳۲۳، ص ۳، ج ۳۱۲، ص ۲ج 

یوا « شویبوله»اسوت و ظواهرًا ضوبط شده (۲۸۱)ص « شویبوله»شکل و در جای دیگر به (۸۱۵
)  شنبه( باشد که  شنبک/  شنبدجزء اول کلمۀ  شنبولهدرست است. شاید جزء اول « شنبوله»
َسهَلجی چند بار از فردی به نام شنبذین  النورکتابست. در ارفتهکار میعنوان نام خاص بهبه

، ۸۲۱، ۵۳های ؛ شوفیعی، شوماره۸۴۱، و ۸۱۳، ۸۲۱، ۸۱۳، ۵۴، ۵۱)بودوی، ص اسوت نام برده شده
نوام  šnb[y]tkn   šamb[ī]dagānساسوانی . یکی از مقامات زمان شواپور اول (۸۱۴، و ۸۱۲

اند ارمنوی دانسوته šmbatت. این نام را وامواژه از اسنام خانوادگی بوده شمبيدگاندارد. شاید 
گوردآوری  ۱۵۳کوه در سوال ، ات مـن الرسـائلمختاردر کتا  . (۸۱۳و۸۱۳، ص ۸۵۱۱)ژینیو 

شده، سندی هست که در آن از آسیای شنبادجان و در جای دیگور از بواد ِدِز شونبادجان نوام 
« شیبوله»غلط و « شنبوله»که رتیدرصو. مقدمۀ همان کتا ( ۸۱و  ۸۲)افشار، ص است برده شده

 عربی دانست. شيباندرست باشد، باید جزء اول آن را جزء اول کلمۀ 
 است.گرفته شده شيبان. شاید جزء اول آن از (۲۸۱، ص تاری  قم): شیبوله
 عـم  شوکل تحبیبوی  عمولـه. نمایوه( ←؛ نیوز ۳۲۳، ۳۲۲بزاز، ص )ابن: حاجی عموله عموله

 .عمیبا مقایسه شود  است.عربی 
، ص ۲)ابوونعیم، ج هجری  ۳۸بن ماقوله، درگذشته در سال بن علی: محمدبن حسینماقوله

 در فارسی بودن این نام تردید دارم. .(۲۴۵
؛ (۱۱، ص ۲)ابوونعیم، ج بن یزید، برادر محمدبن معروب مموله بن معروبعبدالله: مموله

محمدبن معروب العفار ؛ (۸۳۳ص  ،۸)ابونعیم، ج احمدبن محمد جرواآنی معروب به مملوله 
. : مهوله که ظاهرًا غلوط اسوت(۲۱۴، ص ۲. در ابوالشیخ، ج ۸۱۵، ص ۲)ابونعیم، ج معروب به مموله 

هجوری(  ۲۵۱فّرو  قمی معروب به صّفار )وفات:  بنابوجعفر اعرج مموله محمدبن حسن
، ص ۱، ج تهـران های خطـی دانشـها فهرست نسـخهپژوه، )محمدتقی دان  بصائرالدرجاتصاحب 

 است. محمدشکل تحبیبی  مموله. پیداست که (۳۳۴
. مقایسه شود بوا (۸۸۱، ص ۲)ابوونعیم، ج بن محمدبن زیدبن سلمه : لقب عبدالرحمانمندوله

در  َمنـد داند. نیز مقایسه شود با عربی می َمنَدلآن را مأخوذ از  (۲۳، ص ۸)ج که نولدکه  مندویه
 اصفهانی حنبلی، محدث مشهور قرن چهارم. ۀبن مندبن یحییمنده محمدبن اسحاقنام ابن
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 .(۸۸۵)ذهبی، ص : احمدبن محمدبن یولۀ میهنی یوله
آخورین فرزنود یوا فرزنود »یعنوی  سوسوله، «زاغۀ کوچک»یعنی  زاغولهدر اراک و تفرش 

 ۀکووز»یعنوی  قوزولـهدر همودان «. دیوگ کوچوک و دیوزی پهون»یعنوی  دیهوله، «کوچک
، جوزء کـوتمرّکب است از « آدم قدکوتاه»یعنی  کوتوله. در تهران (۱۱، ص )اذکایی «کوچک

معنی بوه زنهولـه، و پسوند مورد نظر. در فارسی رسمی این پسووند در کلموۀ کوتا اول کلمۀ 
 آسواست )« آهوی کوچک»معنی به ā skō ḷāشود. در کردی نیز نیز دیده می« زنگ کوچک»
 .است( آهوهای دیگر گونه آس و 

 وال ـ .۲ـ۴
 :اوالهای مختوم به و . نامـاو پسوند تحبیبی و  اولمرّکب است از و  اوال

 .سندیلهو  سندولمقایسه شود با . (۳۸۳، ص ۸ماکوال، ج )ابن: سندوال
 رجـال؛ نیوز ۸۲۴طوسوی، ص  فهرسـت)بن محمد اصفهانی معروب به کاسوال : قاسمکاسوال

)ج . کچوو ی اند(بن محمد را قمی نوشوته، که قاسم۲۲۲نجاشی، ص  رجالو نیز  ۸۳۳عالمۀ حلی، ص 
 کاسـولکند. مقایسه شود با نیز او را قمی دانسته و گفته که برقی از او روایت می (۳۱۱، ص ۳

، قاسـماست که از تلفوظ ایرانوی  کاسکه گفته شد، که ذکر آن رفت. جزء اول این نام، چنان
 است.، گرفته شدهکاسمیعنی 

اند تبار که بعضی افوراد آن در بغوداد بوه وزرات رسویدهم خاندانی ایرانی: لقب و ناماکوال
 یادداشـتها. عالمه قزوینی در (دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر « ماکوالآل»صادق سجادی، مقالۀ  ←)

ای است این چه کلمه»آن نوشته:  ۀاین نام را از اسامی عجیب دانسته و دربار (۲۱۸، ص ۳)ج 
اسوت کوه در  مـا جزء اول این نام کلمۀ « و اشتقاق آن از چه لغتی است؟و مراد از آن چه 

رافعوی  التدویناست. در رفتهکار میعنوان نام خاص بهجوار آن بهقزوین و دیلم و مناطق هم
. جوزء دوم آن و غیره( ۳۱، ۳۴، ۲۲، ۲۱محدث، ص  ←)اند قزوینی چند تن به این نام ذکر شده

)کواکی( نیوز دیوده  ماکـاندر نام  ما است.  اجزء سوم آن پسوند و و  اولنیز همان پسوند و 
 است.ترکیب شده انشود که با پسوند تحبیبی و می

 ولی ـ .۳ـ۴
« آدم زاد»معنی بوه زاغـولیشود. کلمۀ ( نیز ترکیب میi-)   یگاهی با پسوند تحبیبی و اولو

در کوردی نیوز دهنود. تغییر می یبابول هها بابک را نیز ببعضی تهرانیمثال معروب آن است. 
lānkōḷē بسیار  اولیهای تحبیبی مختوم به و در اصفهان نام است.« کوچک ۀرگهوا»معنی به
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ها کوه مرتضوی را )  مرتضوی، در توداول قودیمی َتزولـی)  ابوالفضول(،  ابولیرایج است: 
)   َربولیدیجه(، )  ِخ  ِخجولیگویند(، می« ِتزولی»کردند. امروز آن را تلفظ می« مرَتضی»

)   فـاتولی)  ضویاء(،  زوزولـی)  رضوا(،  ِرضـولیَربا ، مفابق تلفظ عربی ایون کلموه(، 
فرهنگستان نیز مثال زیور از دیووان نویسی گروه فرهنگ ۀدر پیکر )  مهری(. َمهولیفاطمه(، 

 پیدا شد: (۱۴)ص انی( هفصصادق مالرجب )ا
 سوورکاِر آقووا ِبنِگوور کووه نووازولی معلووم

 
 ذارد محّلماست، هیچ هیچ نمیکشتهما را  

 
 و مشتقات آن یل ـ .۵

 های آن:است. مثالاین پسوند نیز بیشتر در غر  ایران رایج بوده
بن بن حاجی محمودبن حواجی ابیول: خواجه محمد کججانی خلف خواجه صدیقابیل

زء . ظاهرًا ج، در شرح حال کججانی(۳۸۳)تربیت، ص حاجی محمدبن خواجه صدیق کججانی 
 است. ابراهيمجزء اول  ابيلاول 

بن وهسودان رّوادی کوردی بن ابراهیم؛ احمدیل(۳۴۵، ۳۸۳)عبدالجلیل رازی، ص : احمدیل
ای بووه نووام ؛ نیووز نووام سلسووله(۲۲۵؛ کسووروی، ص ۱۱۸اثیوور، حوووادث سووال )ابنصوواحب مراغووه 

 بن ابراهیم.احمدیلیان در مراغه در قرن ششم، منسو  به احمدیل
 .حاشیه( ۸۱۱صابونی، ص )ابنالدین ایوبی وبن تلیل کردی از امرای صالح: خسرتلیل

 . جزء اول این نام معلوم نیست چیست.(۴۸، ص ۸)مسکویه، ج بن توفیل : کالبتوفیل
 است. حاجهمان کلمه . جزء اول (۲۱۱، ص ۳)مسکویه، ج : حاجیل

، ص ۲، ج تتمـه، )ثعوالبیبن حسونیل همودانی : ابوالفرج احمدبن محمدبن یحیویحسـنیل
۸۱۱). 

؛ ۲۸۸، ص ارشـاد)خلیلوی، دیزیل بن علی معروب به ابنبن حسین: ابواسحاق ابراهیمدیزیل
، ص ۸؛ ابووونعیم، ج ۲۱۴، ص ۴؛ نیووز صووفدی، ج ۱۱۸و  ۲۱۱؛ ذهبووی، ص ۲۱۱، ص ۳موواکوال، ج ابن

؛ سویَبّنه و ل(، ذیل دیزیانساب)سمعانی، دیزیل همدانی معروب به سیّفنه )نام مرغی( ؛ ابن(۲۱۲
، ص ۳مواکوال، ج )ابنبن دیزیول الهموذانی یلقوب سویبنه بن الحسوینیقال ِسیَفّنه و هو ابراهیم

)رافعوی، ج بن دیزویۀ خیواط شود: علینیز دیده می دیز و  دیزویه. جزء اول این نام در (۲۱۱
موه در هجای اول ایون کل« ی»مصوت  .(۲۱۱، ص ۸)رافعی، ج ؛ محمدبن دیزک (۳۱۳، ص ۳

 .(یزیلید یلذ ،۱ ، جانسابی، سمعان) ( استēیای مجهول )
. این نام معلووم نیسوت (۳۳، ص ۲، ج تتمه)ثعالبی، بن احمد رزغیل : ابوعلی حسینرزغیل

 چیست.
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، ۲)یواقوت، ج بن عبدالرحمن قّزاز بن شابیل ابوالسعادات نصرالله: ابوالفتح عبیداللهشابیل
ه، ذیل ۳۸ص   ام معلوم نیست چیست.. جزء اول این ن(جب 

بن شواتیل ، ابووالفتح عبیداللوه(۸۱۱، ص ۸۳)صفدی، ج : حمدبن ... شاتیل بغدادی شاتیل
، ج الزاهر النجـوم، االسالمتاری  النجار، ذهبیحاشیه؛ که در آنجا برای این نام به ابن ۱۱صابونی، ص )ابن

؛ اسوت(دبیثوی ارجواد داده شدهو سومعانی و صوفدی و ابون ۲۴۲، ص ۳، ج الکهبشکرات؛ ۸۱۸، ص ۱
 . این کلمه ظاهرًا عربی است.(۸۳۱)ذهبی، ص بن شاتیل ابوالفتح

یل . یزدجرد شهریل (۴۱۲، ۱۵۵، ۱۸۱، ۱۵۸ ۀر)سهمی، شما: جعفربن احمدبن شهریل شهر
اسوت. در  شـهریارمسوّلمًا تصوحیف  «شهرَیل. »(۱۱، ص تاری  سيستان)]  یزدگرد شهریار[ 

اسوت. ضوبط شده« شهریار»، «شهرَیل»جای محفوظ در تفلیس نیز به تاری  سيستاننسخۀ 
 است. شهریارجزء اول  شهر

، ۸۱۳، ۳۴، ۳۲)ازجملوه، ص اسوت کار رفته: این نام در ترجمۀ تاریخ قوم مکوررًا بوهعبدیل
هوای عبداللوه، عبودالرحمان و ماننود . جزء اول این لقب از نام(۲۴۵، ۲۲۴، ۲۱۵، ۸۱۱، ۸۱۵

 است.دهها گرفته شآن
بن حواج کاسویل، در بدرالودین؛ (۳۱)محودث، ص بن محمدبن کاسیل ابوعبدالله: کاسیل

الحکمایی، )شویخ ۱۱۲ای بوه تواریخ نامههجری، نیز در مبایعه ۱۲۱ای به تاریخ نامهمصالحه
 .کاسوالو  کاسول. مقایسه شود با (۲ تون، س۱و ص  ۸ تون، س۴ص 

ماکوال، ج )ابنتبار بن آذرجشنس مدینیبن حسنویهلبن کوشیبن بهمن: عبدالوها کوشیل
 های ایرانی است.از نام کوش. (المشتبهتوضيححاشیه، نقل از  ۸۱۴، ص ۳

اسوت . وی در لرسوتان درگذشته(۱۱۵، ۳۲۲، ص نفحات)جامی، : محمدبن مانگیل مانگیل
در  نـــگما. ]تعلیقوووات[( ۱۱۱، ۳۱۱، ۲۱۳، ۵۴، ص ۲، ج الجنانروضـــات ←؛ نیوووز ۱۳۴)ص 

مقایسه شوود  است.« ماه»معنی های دیگر بههای مازندرانی و کردی و بعضی گوی گوی 
 .: ماکره؟(۱۲)محدث، ص بن مانگۀ زنجانی : ابوالغنا م(۸۱، ص ۳)رافعی، ج  مانههبا 

؛ (۳۱۴، ص ۸، ج لبـاب)بیهقوی، بن جعفور طیوار بن عبداللوه: لقب زیودبن اسوماعیلمتیـل
؛ جعفربن احمدبن متیل به ضم میم و فتحها (بحار، نقل از ۱۳، ص ۳ج )کجو ی، احمدبن متیل 

عالمه،  رجال)؛ َمّتیل (۳۱۴؛ نیز ص ۸۲۳)همان، ص کند . صدوق از او روایت می(۵۱)همان، ص 
 باشد. محمدجزء اول کلمۀ  متشاید  ای است.معلوم نیست چه کلمه متيل. (۳۲ص 
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ی  بختیواری از موال علیرضوا بهبهوانی )  محمد پیغمبر(: در یک شعر به گوو محمدیل
(, pp. 816, 818JRAS1895,  Browne)1. 

، به نقول قزوینوی در ۳۳، ۳، ص ۱)سبکی، ج : ... ابن ممیل به فتح المیم و معناه محمد َممیل
 .(۸۸۵ص  ،۲ج  یم،)ابونع در اصفهان یلمم (ۀدرواز )  در  ؛(۸۳۱، ص ۴، ج یادداشتها

 است. موسی. ظاهرًا جزء اول این نام همان (۲۸۴، ص ۸)مسکویه، ج : موسیل
. جوزء اول ایون لقوب (۳۱، ص تـاری  قـم)بن آدم ملقب به هنجیول : احمدبن علیهنجیل

 است.معلوم نیست از چه نامی گرفته شده

 یله ـ .۱ـ۵
ان ]  َجرواآِن اصفهان[، معوروب بوه َممشواد ومحمدبن سندیلۀ نحوی، اهل جر: سندیله

، نیووز ۳۳۱2، ص ۳)ابوالشوویخ اصووفهانی، ج بن داود سووندیله عبداللووه؛ (۲۵۸، ص ۳)ابوالشوویخ، ج 
، نزهة االلباب فی االلقـابحجر و نیز ، ابن۳۵۲، ص ۸۱، ج حليةاالولياء؛ ابونعیم، ۳۱، ص ۲ابونعیم، ج 
البتوه باشود.  سـندبادجزء اول  سندیله. شاید جزء اول ، به نقل از حاشیۀ ابوالشیخ(۳۱خفی، ص 

ــند  خلکووانبووه نقوول از ابن (ســندذیوول ) اسووت. یوسووتیهووای ایرانووی آمدهنام نیووز جووزو ِس
(IX, 5, 1 (3, 437)) (ِسـندادذیول )برد. هموو از ِسند پسر سروان هروی، داماد شاه کابل، نام می 

قصور  ۀاز سوندادبن سوخت، سوازند از چواپ گوتوالود( ۸۳۴)ص اصوفهانی  ۀبوه نقول از حموز
بن شاهک، سندی در سندیبرد. و حضرموت، نام میذوالشرفات در سواحل )  ریف( کنده 

 .ولسندو  سندوالمقایسه شود با نیز است. گرفته شده سندسردار مأمون، نیز از همین 

 یلی ـ .۲ـ۵
معنی بوه مانهيلیو برای آن مثال  نویسد این پسوند در همدان زنده استمی (۱۱)ص اذکایی 

بسویار »معنی به فينهيلیبعضی شهرهای دیگر  در تهران و قم و .کندرا ذکر می« ماه کوچک»
نیوز  ميخيلـیرود که جزء اول آن بورای نگارنوده شوناخته نیسوت. در قوم کار میبه« کوچک

 است. مي است و ظاهرًا جزء اول آن « بسیار بسیار کوچک»معنی به
 

                                                      
بن ابرکنجیل اشروسنی کند که به احتمال قوی سغدی است: فردکصورت ابرکنجیل را نیز ذکر می. مسکویه نامی به1

 (.۳۱۳، ص ۳)ج 
ارنوده بوه آن از چاپ عبدالغفور بلوشی است که اکنوون نگ ابوالشي . این یادداشت ظاهرًا مربوط به جلد دوم کتا  2

 دسترسی ندارد.
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 آن اتل و مشتق ـ پسوند َـ۶
 چند نام زیر در دست است: ل َـبرای پسوند 

 احمدشکل تحبیبی  حمل. احتمااًل (۲۱)محدث، ص بن حمل قزوینی حمن: عبدالرحمل
 است. حمدیا 

 زنجویـهو  زنجله. جزء اول این نام در (۳۵۱، ص علمای بل ): سعیدبن زنجل بلخی زنجل
 شود.نیز دیده می

 معلوم نیست چه نامی است. سيسل. (۳۱۳، ص ۳)مسکویه، ج : مظفربن سیسل سیسل
 .(۲۳۳۱ ۀر، شما)حاکم نیشابوری: عبدل
شوود گفتوه می ممـلبن اسوید کوه بوه او بن حکویم(: محمدبن ابراهیمَمَمل)ظاهرًا  ممل

شود. در گفته می محمد مملکند به . خود ابوالشیخ راهنمایی می(۲۵، ص ۳و  ۳)ابوالشویخ، ج 
شکل تحبیبی  َمَملهای مرکزی نیز تهران و قم و احتمااًل بعضی شهرهای دیگر قلمرو گوی 

بن است: ابوعبدالله محمدبن عبداللوهنیز ترکیب شده ak- َـ است. این نام با پسوند  محمد
؛ نیوز ۲۱۵نجاشوی، ص  رجـال)مملک اصفهانی. اصل او از گرگان، ولی ساکن اصفهان اسوت 

 .(۳۴)اسماعیلی، ص لک ؛ ابوالعباس احمدبن َمم  (۳۱۵طوسی، ص  فهرست
معلوم نیست شکل تحبیبی چه نوامی  مهل .(۲۱)محدث، ص : احمدبن مهل قزوینی مهل

هوا باشود. شواید هوم و جز آن مهداد، مهزیارهایی مانند نام از، مهاست. شاید جزء اول آن، 
 باشد. مملمصحف  مهل

 la/e(a-)ـ )َـ(له = ۱ـ۶
 های آن:تحبیب است. مثال a-تحبیب و  al-این پسوند مرّکب از 

 .(۴۱و  ۴۴، ص ادیمقامات تایب)  ابوبکر تایبادی  لهابوبک
 .(۸۲۱؛ ترجمۀ آن، ص ۳۳)مافّروخی، ص بن احمدله : علیاحمدله

 .(۱۱۸، ۳۲۸)عبدالجلیل رازی، ص لۀ همدانی : اخیلهاخی
دِه اردبیول )در سوهامی از روسوتای صودیق ۀبن داود، فروشوندضوالنف: بیبلوه بنوت بیبله

 لهبيبیاین کلمه ظاهرًا مخفف  .(۸۳الحکمایی، ص )شیخهجری(  ۴۱۳ای به تاریخ نامهمبایعه
 است.

: ۸۲۱، ترجموۀ فارسوی، ص ۳۳)موافّروخی، ص : ابومحمدبن ابوسعدبن جکلوه چکله/  جکله
: ابووالعزیز هاشوم ۸۲۱؛ ترجمۀ فارسی، ص ۳۳)مافّروخی، ص بن جکله ؛ ابوالعزبن ابوهاشمچکله(
 .چکله(
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محمودبن خلوف َمَرسوتانی  بنبن سولیمانبن عموربن ابوراهیم: ابوالفضل اسوماعیللهِدز  
رود( صوفی کار می]  بیمارستان[ به مارستانجای لغتی است که در شام و مصر به َمَرستان)

 .(۸۳۳صابونی، ص )ابنله، نزیل دمشق مقری معروب به ِدز  
بن سهل الحّناط. او سوهلبن ابی. ابوعمر سهل(۱۳۱ ۀر)سهمی، شمابن زنجله : سهلزنجله

بن الحسین و قیل ابن الحسن البیلوی . البیلی عبدالله(۲۲۳)خلیلوی، ص زنجلۀ اهل ری است 
 .(۸۱۴)ذهبی، ص بن زنجله ... و بیل من عمل ری الزاهد، سمع بالری سهل

. احتموااًل (۸۱۱، ص ۲)ابونعیم، ج بن جعفربن محمدبن زنکلۀ خانی فضلابوالفتح : زنکله
 زنهـهو  زنُهلـهرا با  زنهویو  زنجویه (۸۵)ص است. نولدکه  زنجلهاین نام صورت دیگری از 

، بیوت ۸۱۳، ص ۴۱۱، بیت ۱۱، ص ۲]چاپ خالقی مفلق، ج  ۱۱۱، بیت ۳۸۱، ص ۸)ج  شاهنامهدر 
، ۸۱۱۳، بیووت ۸۲۱و ص  ۸۱۲۱، بیووت ۸۸۱، ص ۳، و غیووره بوورای زنگووه و ج ۱۸۱، بیووت ۲۳۳، ص ۸۳

)ص ا بوه نوشوتۀ یوسوتی امواست. مقایسه کرده برای زنگله[( ۸۱۵۸، بیت ۸۲۸و ص  ۸۱۵۱، ۸۱۱۱
جای و بووه زنــد ، زنهــهجای بووه (۱۸۳، ص ۲)سووری اول، ج  تــاری  طبــریدر  (زنــد ، ذیوول ۳۱۱

تغییوری  زنهـهتر بدانیم، را اصیل زند است. بنابراین، اگر آمده شابریغان، نام پدر او، شاوران
نیز به نوشوتۀ یوسوتی  زنههارتباط ندارد.  زنجویهداده و با  زند فردوسی یا منبع او در که است 

(Justi, S. 379: “Zandalān”) تـاری  طبـری، برادر افراسیا  در َزنَدرای، به نقل از بارت، همان 
 ←دسوت فروِهول کشوته شود. نیوز است که در جنوگ یوازده ر  به (۱۸۸، ص ۲)سری اول، ج 

اسوت. هاشواره شد زندرایو  زنُهلۀ شاهنامهحواشی همین صفحه از طبری که به ارتباط میان 
 زنجـلتوان گفت که تنهوا پس ظاهرًا میارتباط ندارد.  زنجویهنیز با  زنهلۀ شاهنامهبنابراین، 

 زنجـهو  (۲۴۱و  ۲۳۴)خلیلوی، ص  زنجویـه، زنکلـه، همین مقالوه( ←) زنجله، همین مقاله( ←)
 اند.مشتق شده َزنگای با تلفظ همه از کلمه (۵۳مرتضی، ص ؛ ابن۲۳۲)خلیلی، ص 

 .(۴۱۴بزاز، ص )ابنمر شیخله : عشیخله
. شویذله لقوب قاضوی (۱۱۴ ۀر)صوریفینی، شومابن عبدالملک شیذلۀ جیلی : حبیبشیذله

 .(۸۵۸، ص ۲۱)صفدی، ج عزیزبن عبدالملک جیلی 
 .(۲۱۵الدین ابوالرجاء قمی، ص )نجم: ابوالحسن کیلۀ قمی کیله

 .(۲۳۵، ص ۸، ج يرتحب)سمعانی، بن محمدبن ماهلۀ همدانی : ابومحمد هارونماهله
 . علت این تلفظ مشخ  نیست.(۳۳)مافّروخی، ص : محمدُاُله
 .(۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۲بزار، ص )ابن: محمودله
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گوید ممله یا که می ۳۱۵، ص ۳ج  ←؛ نیز ۳۱۲، ص ۳)کچو ی، ج: لقب محمدبن قولویه لهَمم  
. اسوت( ۳۱۵یوا  ۳۱۴حمله یا مسلمه لقب پدر جعفربن محمودبن موسوی قولویوه قموی متووفی در سوال 

 پیداست که دو صورت حمله یا مسلمه غلط است. ممله لقب محمد پسر قولویه است.
 .(۸۳الدین، ص )منتجببن المیلة بن حسن: بنیمانمیله

 .(۱۱ص )اذکایی، شود دیده می ُتنِهلهدر کلمۀ  لهشکل ِـدر همدان این پسوند به
است. اسودی در ربایجان نیز کاربرد داشتهدر زبان قدیم آذ لهشود که پسوند ویادآوری می

)در « گوینود چراغلـهبه آذرآبادگان »نویسد: می تابشبذیل کلمۀ  (۲۳وو۲۳)ص  لغت فرس
نیز  فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالراوبهی و  تحفةاالحبابغلط: چراغینه(. در متن چاپی به

شوناخته  کبودلـهیز گیاهی با نام نباد کنونی( )در اّران قدیم و قرهاست. در بیلقان آمده چراغله
انود، مالیدهشده کوه چوون آن را بوه دسوت مینامیده می کبودلهنظر که از این  استشده بوده

 .(۲۳، ص ۸۳۱۸صادقی،  ←) استشدهدست کبود می

 الـ َـ۲ـ۶
نویسود: می (۳۵۱)ص گفتوه شود، مقدسوی  (۱)ص هموین مجلوه  ۸۳ ۀرکه در شماچنان

کار بوه عيشـالو  محمدالو  احمدالشکل را به عيسیو  محمدو  احمدهای مردم همدان نام»
در نوام  احتمااًل مملوی   است.یادداشت نکرده الَـنگارنده مثال دیگری برای پسوند «. برندمی

 است.با این پسوند ساخته شده حاشیه( ۱۵۲)جامی، ص عجمی  مملی  

 1(akā) کاـ َـ۷
 یمقدسو ،گفته شد (۱، ص ۸۳۵۴، ۸۳ ۀ، شماریسینونگفره)مقاالت  ینا اول بخ  در کهانچن

 و کـاعلرا  احمـدو  حسنو  یعلکه چنان ،دهندیم ییرخود را تغ یهانام یر ممرد یسدنویم
 یگورمنواطق د یبوده و در بعضون ریتنها مربوط به  ییرتغ ینالبته ا .گویندیم حمکا و حسکا

قورار  یونکرده از ا یادداشتنگارنده  . آنچهنداهدادیم ییرپسوند تغ ینا اخاص را ب یهانام یزن
 :است
 یلقب ابوالفضول علو یزن (۲۳۱ ص ،طباطباابن) یانلحسن از طالببوالقب احمدبن ا :یرکاام

از  یلقوب ابوطالوب مخول سووداو. (۱۵ ، صموان)هرفتنود  یِن رینسوبربه قم که  یاناز طالب
                                                      

(. در ۲۲، ص  ۸۳۵۴، ۸۳ۀ ، شوماریسینوفرهنگپس از آن بیاید ) است و باید (ak-)  َـپسوند  ۀپسوند دنبال ینا. 1
( آمده و در اینجا هم نقل شوده، نوام بورده ۲۲۳( استفرادًا از کیا امیرکا که در عبدالجلیل رازی )ص ۲۴آن مقاله )ص 

ی «سوتّکا»نظر شود. دو صابونی، که در آنجوا آموده، در اینجوا صوربر دو کتا  سمعانی و ابناست. از امیرکا دشده
 منقول از تحبیر سمعانی و فیرکا و عّزکا نیز، که در آنجا آمده بودند، در اینجا ذکر نشدند.
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کوه ظواهرًا  یرکواام دیناز چنو یافعر التدویندر  .(۵۱ ی، صرَم ُع  یعلو)فرزندان جعفر صادق 
 ،تون ۳ :۴۳ص  ،تون یوک :۲۴ص  ،تن ۱ :۸۱ ص ،محدث)است اند نام برده شدهبوده ینیهمه قزو

تن کوه  یکاز  ۱۵ صفحۀفقط در  .اسم است یرکاموارد ظاهرًا ام یندر تمام ا .(تن یک :۵۱ص 
ابومنصوور  ره،یتوامحمودبن احمودبن خضوربن ز .اسوتبوده نام برده شوده یرکاو اما تشهر
، شهرآشوو ابون) یسوارو یالنهل یرکاابوجعفر محمدبن جعفربن ام .کایرمعروب به ام ینیقزو
 ینیحسوو یرکووارضووا ام یدسوو ؛(۲۸۱ ،۳۱ ی، صراز یلعبوودالجل) ینوویکووا قزویرام فقیووه ؛(۸۱۳ ص
نوام  یوزن یراز ینالدمنتجب فهرستدر  .(۲۲۳ ، ص)همان یرکاام یاک ؛(۲۸۸ ، صهمان) ینیقزو

بن یاحمدبن عل ،(۲۴ۀ )شماری جعفر یرامک یرکابنبن اممانند اسحاق ،استآمده یرکاامچند 
 ی،جلولِع ا یرصوّد الم بن امیور لجویملایبن ابویرکاام ینالدینمع ،(۳۱ ۀ)شمار ینیسوق یرکاام

محمودبن ابووجعفربن  ،(۸۱ ۀ)شومار [نقضکتا  ]مؤلف  یراز یلعبدالجل یندیدالاستاد رش
چواپ شوده در  بنرجـه. آنچه اینجا (۳۱۱ۀ مارش)ین قزو یته از والجربن یرصّد م یرکاام یهفق
از  یکوی یرکواامیره. و غ ،استنوشته شده جهبنر (۸۱ ص ،۱)ج  یاصفهان یافند ءالعلمایاضر

 .(۳۳ ، صطباطباابن)است وه کوچ کرده بودهآقم که به  یانطالب
بون یفر محمودبن علوجع: ابوواسوتو حسن بوودهانام که صدوق  یخشجد لقب  :اکسح

بون االسوالم حسونشومس ؛(۸۸۸ ، ص۳ ج یی،کچوو) یقمو یوۀبابو کابن حسیبن موسینحس
کوه  شودیم دآوریا .(۳۲ ین، صالدمنتجب)ا کسحمعروب به  ی،ساکن ر یقم یۀبن بابوینحس
در  یمتووف) ینوور محدث ینحس یرزام .است ياکمخفف  کا یدگویم (۸۳۱ص  ،۳)ج  یافند

کوه درسوت  (۵۲ص  ،۴ج  ینوی،قزو ←)دانسوته  ياکحسنمخفف ا ر کاحس یزن ی(قمر ۸۳۲۱
 یست.ن

 یهقوی،ابوالحسون ب) یوورهد یهاز د یورید یهفق یاکبن احمدبن حسنیابوالحسن عل: حسنکا
 .(۳۴۲ ، صچاپ هند ،۲۸۱ ، صچاپ تهران

 .(۲۱۸، ۲۳۴یلی، ص خل) ینیقزو ظاهراً  یشخص نام :کاینحس
مدخل در موتن  ینا .(۱۳ ، صمحدث)مکان حمعروب به  یینقزو یمکاح بنیعل :مکاح

 «.مکاحفرزند » یعنی ینجادر ا مکانح .استیامدهن ینتدولا یچاپ
 .(۲۳۵ص  ،طباطباابن) ینقزو یاناز طالب ینام زن :کاتّ ِس 
 .(۲۴۱ ص ،۸ ، جلباب یهقی،ب) یصوف یحییبن محمدبن بن حسنیدز :ّیدکاس
 یهی،فق)آن روزگار  یلیانفطو از  دیلمی (معزالدولهظاهرًا: ) ۀدولالزع یبانقناز  یکی :یکالع

 .(يلطفتالمنقول در کتا   بویه،آلمعروب  تبکا یصاب یمابراه سحاقابوااز  یابه نقل از نوشته ،۱۱۲ص 
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 دو ،۳۴۳ص  ی،سهم) یانرابیو محمدکا خبن بوکرد معروب به ایمبن ابراهاسحاق :محمدکا
 .ار(ب

 اول این مقاله به بخشتوضیح راجع سه
، ذیل شرح حال محمدبن (۸۵۴، ص ۸)ج : رافعی (۳۸، ص ۸۳ ۀ، شومارنویسیفرهنگ) مادا. ۸

نویسد مادا یان )مادا یه؛ در اصول: مادابیوه، احمدبن محمدبن مادا )اصل: ماوا( قزوینی می
 : مادانیه( خاندانی در شهر )  قزوین( اند که در میان آنوان دانشومندان و۴۸در محدث، ص 

دنبال نامشان صوفت دیلموی ها از دیلم است. چند نفر از آنان که بهعابدان هستند و اصل آن
بن ماذا الودیلمی ؛ محمدبن علی(۳۲)محودث، ص بن مادابن یورح دیلمی است: سلیمانآمده

. حال اگر (۱۳)همان، ص )من فقهاء الماذانیة، سمع الحدیث سنة ثالث و ثالثین و خمسما ة 
 است. مادانمخفف  مادادرست باشد، باید گفت  مادانيه، ئيهماداجای به

 (۲۸۱، ص ۳)ج اسوت، اموا در رافعوی « ۳۳محودث، ص » ۳۸در صوفحۀ  متوا. مأخذ ۲
ظاهرًا از  متولهشود. مربوط می )ص ؟(است که بنابراین، به بخ  دوم همین مقاله آمده متوله
 است.ترکیب شده ـ اوله)  محمد( و پسوند  مت

 «.سید کردی»درست است، نه « سید کسروی»نظر  ۱، سفر ۳۱صفحۀ در . ۳

 1منابع
 یروت.ب ة،ثقافلدارا ،به کوش  احسان عباس ،فياتوال فوات(، ۸۵۴۳/  ۸۳۸۱) یکتب شاکرابن
 ،خرسوان یبوه کوشو  محمود مهود، منتقلة الطالبيه (،۸۵۱۱قمری /  ۸۳۱۱)بن ناصر یمابراه ،طباطباابن

 .نجف یدریه،ح مفبعۀ
، بوه طبقات المحدثين باصبهان و الواردین عليها(، ۸۵۱۵/  ۸۳۱۵بن ... حّیان )والشیخ، ابومحمد عبداللهاب

 کوش  عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة.
 .همدان ی،دانشگاه بوعل ،فرهنگ مردم همدان (،۸۳۱۱) یزپرو یی،اذکا

 ، به کوش  عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس (،۸۳۸۵بن احمد )اسدی، علی
 ، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.مختارات من الرسائل(، ۸۳۴۱افشار، ایرج و غالمرضا طاهر )

احمود  یدبوه کوشو  سو ،ءفضالال حياضو  ءالعلمایاض ر ی(،قمر ۸۳۱۸)عبدالله  یرزام ی،اصفهان یافند
 جلد. ۱، قم ی،نجف یمرعشالله یتآ ۀکتابخان ی،اشکور ینیحس

 .جلد ۲ ،تهران ،به کوش  عباس اقبال ،تتمة اليتيمة ی(،قمر ۸۳۱۳)ابومنصور عبدالملک  ی،ثعالب
 .تهران ،اطالعات ی،به کوش  محمود عابد ،االنسنفحات (،۸۳۴۱)عبدالرحمن  ی،جام

                                                      
 .اندمقاالت ذکر نشده ینبخ  اول ا ۀشوند که در کتابنامیذکر م یفقط منابع ینجادر ا. 1
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 ،۳لود ج ،ینجفـ یشـالله مرعیةآ ۀکتابخان یعکس یهافهرست نسخه (،۸۳۱۴) ابوالفضل ی،بابل یانحافظ
 .قم ی،نجف یمرعش ۀکتابخان

َ  (،قمری ۸۳۱۱)محمدبن حسن  ی،عامل ّر ُح   ،االنودلس ةمکتبو ینی،احمد حسو یدبه کوش  س ،لل اآلمِ مَ ا
 .بغداد

 روشو  عوامکبوه  ،یثعلمـاء الحـد ةمعرففی رشاد الا (،۸۵۵۳ / ۸۳۸۳) اللهبن عبدیلخل ینی،قزو یلیخل
 یروت.ب ،دارالفکر یدر،احمد ح

بون یحیوی ینالودرکون ترجموۀ ،يرازیش يفبن خفابوعبدالله يرکب ي ش يرتس (،۸۵۱۱)ابوالحسن  لمی،ید
 ،بابوک ی،سوبحان یوقچاپ دوم به کوش  توف ،آنکارا طاری، یمل وش یآن ماربه کوش   یرازی،ش یدجن

 .۸۳۱۳، تهران
هوای اسوالمی پژوه  ، بنیاد۸، جلد تاری  علمای بل (، ۸۳۱۱رحمانی ولوی، مهدی و منصور جغتایی )

 آستان قدس، مشهد.
مجلوس  ۀکتابخانو ،يلـیاردب ینالـدیصـف ي شـ ۀفهرست اسناد بقع (،۸۳۱۴) ینعمادالد یی،الحکمایخش

 .تهران یران،ا یمل ۀو موز یاسالم یشورا
 یخ.بدون تار ،تهران ،یواند ،بجصادق مالر

مجلـۀ ، «َاّران و شوروان و آذربایجوان موردم هوایی توازه از زبوان قودیمواژه»(، ۸۳۱۸اشورب )صادقی، علی
 و بعد. ۲۲، صفحۀ ۸ ۀ، شمار۸۴، سال زبانشناسی

س تفورانالُحَجیوری، به کوش  محمود  ،۸۳ لدج ،ياتبالوف یالواف(، ۸۵۱۳/  ۸۳۱۳) یندالصالح دی،صف
 ، برلن، کالوس شوارتس.۲۱۱۴/  ۸۳۲۱، به کوش  احمد ُحَفیط، بیروت، ۲۱؛ جلد بادنینر، ویساشتا

 ی،الهاد یوسفبه کوش   ،الدوله یمينالمل   ةدول اخبار ينی فیميلا (،۸۳۱۴)عبدالجبار بن محمد ی،بُعت
 .تهران ،مکتو  یراثم

 ،امهبه کوش  محمد عّو  ،یبالتهکیبتقر ،(۸۵۵۴/  قمری ۸۳۸۱) احمد ینالدشها  ،حجرابن ی،قالنسع
 یه(.سور)حلب  ید،رشلدارا
بوه کوشو  محمود صوادق  ،یلـ الِح  ةمـرجال العال  (، ۸۵۱۸/ ی قمر ۸۳۱۸) یوسفبن حسن ی،حل ۀعالم

 .نجف یدریه،ح ۀعبفم ،بحرالعلوم
 یبوه کوشو  احمود مهودو ،يينانساب الطـالب ی فیالمجد قمری(، ۸۳۱۵)بن محمد یعل ی،رَم ُع  یعلو

 .قم ی،نجف یالله مرعشیتآ ۀکتابخان ی،دامغان
 .تهران صبا، ،شانیو اوضاع زمان ا یهآل بو (،۸۳۱۴)اصغر یعل یهی،فق

 .۴و  ۳د جل ،دانشگاه تهران ،افشار یرجبه کوش  ا ،یادداشتها (،۸۳۳۲و  ۸۳۳۴)محمد  ینی،قزو
 ۱۱۱در سوال  یبن عبدالملک قمبن حسنیبن علحسن ۀترجم ،قم ی تار (،۸۳۸۳)بن محمد حسن قمی،
 .تهران ی،هرانطجالل  یدبه کوش  س ،۱۱۱و 

مفالعوات  ۀسسوؤم ،پوژوهدان  یکوشو  محمودتق ، بوهءالوزرای تار (،۸۳۱۳) ءرجابوالا ینالدنجم ی،مق
 .تهران ی(،پژوهشگاه علوم انسان)   یفرهنگ
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ورود  ی ذکـرفـ ينالمشعشـع انـوار(، ۲۱۱۲/  ۸۳۲۳/  ۸۳۱۸) یاردسوتان  ینینوا یمحمودعل ی،قمکچو ی 
 .جلد ۳ ،قم ی،الله مرعشیةآ ۀکتابخان ،يينقمالی ال يينالبالط  
بنگواه ترجموه و نشور   وی،القراوش  جعفر سولفانکبه  ،الجنانروضات (،۸۳۳۵) ینظ حسحاف یی،کربال

 .۲جلد  ،تهران ،کتا 
 .تهران یرکبیر،ام ،گمنام یارانشهر (،۸۳۳۱)احمد  ی،کسرو
 .تهران ،سروش ی،وش  ابوالقاسم امامکبه  ،االممتجارب (،۲۱۱۸/  ۸۳۱۱) یابوعل یه،مسکو

 گیر، دزفول، افهام.وش  عالءالدین گوشه(، به ک۸۳۱۲) مقامات تایبادی
بوه  ،و مصـنفيهم يعهالشـ ءعلمـا ءفهرسـت اسـما(، ۸۳۱۳) یراز یوۀبابو بنیداللهبن عبیعل ین،الدمنتجب

 .قم ی،اسالم یرمجمع ذخا یی،طباطبا یزوش  عبدالعزک
بوه کوشو   ،یـهبوو آل يانو سـامان یانغزنو ی تار ی ،التوارامعج(، ۸۳۳۱)الله فضل یدالدینرش ی،همدان

 .تهران یرسیاقی،محمد دب
 .۲، الیپزیک، جلد فلد. ووستنوش  بکبه  ،البلدانمعجم(، ۸۱۱۴)ابوعبدالله یاقوت، 
 یروت.ب ی،االسالم غر دارال ،به کوش  احسان عباس، ءاالدبامعجم (،۸۵۵۳)ابوعبدالله یاقوت، 

Browne, E. G. (1895), “Some Notes on the Poetry of the Persian Dialects”, in: Journal of 

Royal Asiatic Society, pp. 773-825. 



 

 و مؤلّف آن نگاهی تازه به فرهنگ 

 اشرف صادقیعلی

 ابوالفضل خطیبی

هنود، ماننود  ۀقارهای اسوالمی در شوبهاز اواخر قرن هفتم هجری به بعد، با ظهوور سلسوله
زبوان  او رواج زبان فارسی در آن دیار و ناآشنایی هندیان بو شاهیان و گورکانیان،غوریان، قتلغ

نویسی فارسی در هند رواج چشمگیری یافت. نخستین فرهنگی کوه در ایون فارسی، فرهنگ
اسدوره تألیف شد،  فخرالوّدین مبارکشواه  ۀ(، نوشوتهجوری ۱۵۱)تألیف: حودود  فرهنگ قو 

از عاشوق  الشـعراءلسان، اسقـو   هوای، پوس از فرهنگالفضـالءاداتغزنوی بوود. فرهنوگ 
، هجوری( ۴۳۳از حاجوب خیورات دهلووی )توألیف:  دستوراالفاضل)تألیف: قرن هشتم(، 

 قـدرخان ۀدانشـنامو  هجری( ۴۵۱)تألیف:  قوامبن دالّدین محّم از موالنا فضل بحرالفضائل
(، ششمین فرهنگ فارسی موجود است که در ۱۱۴بن شرب مذّکر فاروقی )تألیف: از اشرب

 .(۸۳۳۸نقوی  ←قاره، نویسی فارسی در شبه)برای سیر فرهنگهند نوشته شده  ۀقارهشب

 مؤلف و زمان زندگی او ـ۱
گواهی  ۀجز شرح کوتاهی که خود او در مقدمهزندگی مؤلف ب ۀدربار فرهنگ به دست داده، آ

دیگری در دست نیست و بخشی از همان )مهاجرت از جونپور به موالوه و تقودیم کتوا  بوه 
 ۀمحفووظ در مووز ۀهای فرهنگ، یعنی نسختر( نیز فقط در یکی از نسخهپایین ←درخان، ق

  ِ خان قاضوی»کنود: است. مؤلف خود را چنوین معرفوی میآمده هجری ۸۸۱۲بریتانیا، مورَّ
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پیداست که اصل او از دهلوی « دهلوی». از نسبت 1«بدر محّمد دهلوی معروب به دهاروال
وال در زبان هندی پسوند نسبت است « واال»یا « وال»بوده و  هار  هار یوا  معنیبهدر د  ساکن د 

هار  نوزد  ،. در اوان جوانی گویوا در زادگواه خوود، دهلوی(Storey 1984: III(1)/12)منسو  به د 
قران و پیشووای مقتودای فضوالی صواحب»کوه او را  2الّدوله، معروب به بدهانهقاضی برهان
اسوت، درس نامیده« اکمول نحواریر بلغوای دهور»او را  زاده عاشق کوهو شیخ« بلغای عصر

هوای شوعرای متقودم و متوأّخر پرداخوت. سوپس در دیوان ۀبه مفالع« مدتی مدید»خواند و 
، در الفضـالءاداتاست، از دهلی به جونپور و پس از تألیف فرهنوگ زمانی که بر ما پوشیده

بن دالورخان کوه دربوار او مجموع خاناز آنجا به نزد قدر« سنة اثنین )؟( عشر ]و[ ثمانمایه»
تواریخ  ۀ. دربوار3ادبا، شعرا و علمای زمان خود بود، رفت و فرهنگ خود را بودو تقودیم کورد

و نیز هویوت قودرخان، حوامی مؤّلوف  هجری ۱۲۲یا  ۱۸۲دقیق تألیف کتا  بین دو تاریخ 
عوادل دقیوق شود، تاریخ تألیف فرهنگ به عربی، مکه مالحظه میاختالب نظر هست. چنان

 ۱۸۲تصوحیح کنویم، تواریخ « اثنوی»را به « اثنین»یک از دو تاریخ یادشده نیست. اگر هیچ
آیود. دسوت میبوه هجوری ۱۲۲تصحیح کنیم، تاریخ « عشرین»را به « عشر»و اگر  هجری
تواریخ اّولوی و برخوی  (p.1868 Blochmann , 7 ←)مثاًل رو، برای تألیف فرهنگ، برخی ازهمین
، ص ۸ ، ج۸۳۱۳؛ نفیسوی ۸۱، ص ۱ ، ج۸۳۱۳االسوالم ؛ داعویII/491/1 , Vol.1881 euRi ←)دیگور 

، ۳ ، ج۸۳۱۱)منوزوی  تاریخ دومی و دیگران (۱۳ ، ص۸۳۱۱؛ دبیرسیاقی ۱۵ ، ص۸۳۳۸؛ نقوی ۸۵۳

                                                      
ه1 وال. د  هار  (، شهری است در ایالت مالوه در مرکز هنود کوه نخسوتین تختگواه شواهان موالوه یوا Dharwal) ار در د 

؛ ۲۴وو۸۱ ، ص۸۵۱۱شوها  حکویم  ←( بوده )برای شاهان این خاندان، هجری ۱۳۱و۱۱۳: ومتغوری )حکبنی
 نقوی ←؛ نیز ۱ ، ص۸۳۱۸(. برخی )انجو شیرازی ۳۳۸ ، ص۸۳۱۱؛ زامباور ۸۵۱و۸۴۸، ص ۳ ، ج۸۳۵۳هندوشاه 

صوورت دهواریوال نیوز ( نوام اشوهر مؤّلوف را بوهHadi 1995, p. 112؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸؛ دبیرسویاقی ۱۱ ، ص۸۳۳۸
هار ارتباط داشته باشد، ولی تنها اطالعی که او به آورده هاروال پیداست که مؤّلف قاعدتًا باید با ناحیۀ د  اند. از نسبت د 

سفور بعد(. شاید پی  از عزیمت بوه  ←است )ور به چندیری نزد قدرخان رفتهدهد، این است که از جونپدست می
هار سکونت کرده باشد.  چندیری، یا زمان دیگری، مدتی در د 

الفضوالء ، از های اداتاست، ولی در نسخهضبط شده« دهانه( »Rieu 1881: II/491/1. این نام در فهرست ریو )2
 «معروب ببدهانه»است: وشتۀ ریو است، آشکارا آمدهبریتانیا که اساس نۀ جمله نسخۀ موز

در  و که گفته شدچنان وآن است ۀ گمان به قلم نویسندکه بی ،ادات الفضالءدانیم چرا این بخ  از مقدمۀ . ما نمی3
نعمت خود قدرخان و رقابت اعضای خاندان دالورخان بر ها نیست. شاید دهاروال پس از درگذشت ولیبیشتر نسخه

نامۀ مقّدمۀ فرهنگ خود را حذب کند. البته ایون احتموال را نیوز است که بخ  تقدیمحکمرانی مالوه، ترجیح دادهسر 
این بخ   ،سبب نارضایتی از شاهان مالوهبسا کاتبی نزدیک به عصر مؤّلِف فرهنگ، بهتوان نادیده انگاشت که چهنمی

 از مقدمه را حذب کرده باشد.
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. از آنجوا کوه دهواروال، 1انودرا در نظور گرفته هردو تاریخ (۲۳۱ ، ص۸۳۱۱؛ نوشاهی ۸۵۸۵ص 
ستوده، برخی او « خاقان اعظم و خان معظم»یده و او را با القابی چون قدرخان را شهریار نام

َوه یوا بنیبن خانرا با هوشنگ ألب توا  ۱۱۱غووری کوه از دالورخان دومین پادشاه شاهان مال 
؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸همانجوا؛ دبیرسویاقی  ،االسوالمداعی ←)اند رانود، یکوی انگاشوتهفرمان می ۱۳۱

یک از منابع تاریخی آن دوراِن ، ولی در هیچ؛ نوشاهی، همانجا(۸۱۴، ص۸ ، ج۸۳۱۱ذاکرالحسینی 
در نوام دهواروال « قاضوی»است. از عنووان خان به قدرخان نامبردار نبودههند، هوشنگ ألب

به منابع اشاره هادی بدون آید که شاید زمانی در دهار در منصب قضا نشسته باشد. نبیبرمی
مالوه از دهلی به دهار رفوت و از  ۀرخان، مؤّسس سلسلنویسد دهاروال به دعوت قدخود می

 ۀمؤسوس سلسول و کوه گفتوه شودچنوان و؛ ولی (Hadi 1995, p. 112) سوی او مقام قضا یافت
 ۀدر همو (۲۱وو۸۳ ، صعلووی ←ویژه مؤّسوس آن، )برای شرح پادشاهان این سلسله، بوهشاهان مالوه 

عزیمت دهواروال  ۀبِع آن دوراِن هند، دربارمنابع دالورخان است نه قدرخان و با اینکه در منا
به دهار و دستیابی او به مقام قضا اطالعی در دست نیست، ولی ممکن است چنوین اتفواقی 

   افتاده باشد.
گاهی ما از پسر او قدرخان اندک اسوت. در  ۀاز میان اعضای خانواد تـاری  دالورخان، آ

کوم هویوت و است که دستآمدهاو  ۀگزارش کوتاهی دربار هجری( ۱۳۵)تألیف:  محمدی
بن دالورخوان( در عهد او )هوشنگ» ،رشبر این گزاسازد. بنال حکومت او را روشن میمح

فتوحات عظیم برآمد و مهمات اهم مکفی گشت و بعد از چند سال چون بورادر او قودرخاِن 
چندیری در تحت تصرب سولفان هوشونگ  ۀخصال از سرای مستعار انتقال کرد، خّف ستوده

آید که در زمان فرمانروایی . از این گزارش برمی(شتپ ۸۲۴، برگ ۳، ج )محمد بهادرخان «رآمدد
هوشنگ، برادرش قدرخان بر چندیری )امروزه شهری کوچک در ایالت مادیواپرادش( حکوم 

کند، ایون اسوت کوه پوی  از دهواروال، است. شاهد دیگری که این نظر را تأیید میراندهمی
بون شورب موذّکر فواروقی، از اهوالی چنودیری، فرهنگوی به نام اشربنویس دیگری فرهنگ

به حامی  هجری ۱۱۴نامد و در می قدرخان ۀدانشنامرا  کند و آنفارسی به فارسی تألیف می
 2هجوری ۱۱۵کند. این تاریخ دو سال پی  از مرگ دالورخوان در تقدیم می ،خود، قدرخان

                                                      
نیوز بورای  هجری ۱۳۲( تاریخ ۲۳۱ ، ص۸۳۱۱؛ نوشاهی ۳۲۴ ، ص۸۳۱۳نوشاهی  ←)کراچی ۀ . در نسخۀ موز1

 ۱۲۳اسوت ایون فرهنوگ در که نوشته ۳۳، ص ۸ هجری، ج ۸۳۱۱خلیفه است )قس: حاجیتألیف این فرهنگ آمده
 است(.)!( نوشته شده خانبرای قدری

 ←؛ نیوز ۸۴۳، ص ۳ ، ج۸۳۵۳)فرشوته انود گوزارش کرده هجوری ۱۱۱. برخی منابع تاریخ مرگ دالورخان را در 2
 .(p. 276 Bazmee Ansari ,1982 ←هردو تاریخ، ۀ زامباور، همانجا؛ برای بحثی دربار
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فرهنوگ  ۀست و از این دعوای فواروقی در مقدموا (۸۱: ۸۵۱۱شها  حکیم  ←)برای این تاریخ، 
خداوند جّل و عال خفوا  ایون والوی را از »نعمت خود که در حق ولی (پشت ۱برگ  ،۲۱۸۳)

آید که قدرخان در زمان پدِر خوود، دالورخوان ، برمی«خانی به شاهی منّور و مشهور گرداند
ر زموان پادشواهی بورادرش نیز از سوی او والی چندیری بوده، ولی پس از مرگ دالورخان، د

 ۀاسوت؛ زیورا دهواروال در مقدموراندهاستقالل فرموان میهوشنگ شاه، گویا در این شهر به
او « خاقان اعظم و خان معّظوم»حامی خود را شهریار نامیده و با القابی چون  الفضالءادات

پس از مورگ که  باالتر( ←) تاری  محمدیاست. گذشته از این، از این گزارش نیک ستوده را
آید که قودرخان در ، برمی«چندیری در تحت تصّرب سلفان هوشنگ درآمد ۀخّف »قدرخان 

گذشوت قودرخان دانسوته نیسوت، ولوی است. تاریخ درراندهاستقالل حکم میقلمرو خود به
توان است، می( به او تقدیم کرده۱۲۲)یا هجری  ۱۸۲را در  الفضالءاداتکه دهاروال ازآنجا

که )سال درگذشت هوشنگ( محدود کرد. باری، چنان هجری ۱۳۱تا  ۱۸۲ا بین این تاریخ ر
( پیداست، این الفضالءاداتو  قدرخان ۀدانشنامهردو فرهنِگ تقدیمی به قدرخان ) ۀاز مقّدم

 .  1استواقع پشتیباِن ادبا و فضالی عصر خود بودهچندیری به کوچِک  شهرِ  حاکِم 
کوه نوام او در  دسـتوراالخوانت عربی به فارسی به نام اساز دیگر آثار دهاروال، فرهنگی 

. برخوی (۲ ، ص۸۳۳۵)دهوار اسوت آمده« خان بودر محّمود دهوارقاضی»این فرهنگ  ۀمقدم
؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸پوونج؛ دبیرسوویاقی  ، ص۸۳۳۵نجفووی اسووداللهی  ←)مووثاًل پژوهنوودگان معاصوور 

یوا بوه نقول از  الفضـالءادات ۀمبا استناد به مقد، (۱۳۲ ، صذاکرالحسینی، همانجا؛ فرهانی منفرد
احووال شواعران  ۀرجز این دو فرهنگ، کتا  دیگری نیز در توذکهاند که دهاروال بآورده ،ریو

( بوه چنوین دسـتوراالخوان ۀ)و نوه در مقدموالفضـالء ادات ۀاست، ولوی نوه در مقدموداشته
بریتانیا. فقط  ۀزر مود الفضالءادات ۀای اشاره شده و نه در شرح ریو از دهاروال و نسختذکره

به این نکته اشاره دارد که دهاروال افزون بور اسوتفاده از  الفضالءادات ۀریو با استناد به مقدم
هوای پادشواهان و کشوورها و نیوز اصوفالحات شوعرِی های پی  از خود، ناملغاِت فرهنگ

ا در هوای شواعرانی چوون خاقوانی، انووری، فاریوابی، فردوسوی و سوعدی رموجود در دیوان
گاهی دیگری از دهاروال در دست نیست، جوز آنکوه بوه گوزارش  .2استفرهنگ خود آورده آ

                                                      
ش ( حدس می زند که قدرخان مذکور همان قدرخان لکنهویی است کوه از  وپنج  ، ص۸۳۳۵. نجفی اسداللهی )1

راند. پس دهاروال در اوایل قورن هشوتم هجوری از جانب سالطین دهلی بر بنگاله فرمان می هجری ۴۳۱و۴۲۱سال 
روی هویچاست نه تألیف آن؛ ولی این حدس به الفضالءاداتتاریخ استنسا   هجری ۱۲۲یا  ۱۸۲زیسته و تاریخ می

 با گزارش دهاروال و منابع دیگر همخوانی ندارد. وکه باالتر توضیح داده شد چنان و مقرون به صوا  نیست و
زده و نادرسوتی از ایون شاعران به دهاروال در نتیجۀ ترجمۀ شتا ۀ انتسا  نادرست کتابی در تذکر نماید. چنین می2

 جملۀ ریو باشد:
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 البـر الّدین مکی، مصّنف او از اجداد عاّلمه قفب (۳۳، ص ۸ ، جخلیفه)حاجیالظنون کشف
بون بون نصویرالدینبه قلم موسی دستوراالخوان ۀترین نسخکه کهن. ازآنجااستبوده اليمانی

 شوو ( ، ص۸۳۳۵)اسووت، نجفووی اسووداللهی کتابووت شده هجووری ۱۲۴ الدین درشوومس
)کذا!(. « عادً  قاضی خان خود باید چند سال پی  از این تاریخ زیسته باشد»است که نوشته

 آید.دست نمیای بهلف هیچ نتیجهزمان حیات مؤ ۀرولی از تاریخ مذکور دربا

 الفضالء و منابع آنادات ـ۲
بادلیان به سه صورت آمده کوه دو صوورت آن در خوارج از موتن  ۀعنوان این فرهنگ در نسخ

 الفضـالتادابفرهنوگ »نادرسوت، شود: یک جا بهاصلی در صفحات آغازین آن دیده می
این نسخه بوه  ۀ، ولی در مقدم(ور ۲)برگ « الفضالةادافرهنگ »و در جای دیگر،  (شتپ ۸)برگ 

و در  الفضـالةاداصوورت ( فقوط بوهآ ،ب، سدیگور ) ۀسه نسخ ۀقلم دهاروال و نیز در مقدم
 است.آمده الفضالاداتصورت به بریتانیا ۀزمو ۀنسخ

در »اسوت: قسوم اول ، به دو بخ  بزرگ تقسویم شده1که بدون شاهد است ،این فرهنگ
اساس حرب نخست و هور قسوم قسم اول بر«. اصفالح شعرا»وم در و قسم د« لغات فارسی

 است.مات مرتب شدهو آخِر کل 2خود بر اساس حرب دوم
 است: مؤّلف منابع فرهنگ خود را چنین معرفی کرده

اسهمان «: فخر قواس ۀنامفرهنگ». ۸ از فخرالّدین مبارکشواه قوّواس غزنووی  فرهنگ قو 
 .3)تألیف: اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هجری(

در دسوت  از این فرهنگ و نوام مؤلوف و زموان توألیف آن اطالعوی«: رسالة النصير». ۲
فرهنوگ »از این فرهنگ و نیز از فرهنگ دیگوری بوا عنووان  فرهنگ جهانهيرینیست. مؤّلف 

                                                                                                                             
To the above he added other words, names of kings and countries, etc., collected by him in the 

Dīvāns, as well as poetical phrases used by KhāĶānī, Anvari, Fāriyābī, Firdausī, Sa‘di and 

other classical poets (Rieu 1881, Vol. II, 491/2). 

 :استآمدهکه اساس نوشتۀ ریو است، چنین  الفضالءاداتدر مقدمۀ 
ۀ های موذکور مسوفور نیسوت و بنوده را از اسواتذنامهکه در فرهنگ ،لغات دیگر و اسامی سالطین و بلدان و امثال آن

آن نیز با این لغوات ضوم کورده و اصوفالحات و تراکیوب  ،قراءت دواوین مع اختالب االخانین محقق شدهمذکور و 
خاقانی و انوری و فاریابی و فردوسی و نظامی و مشاهیر شعرای دیگر و سعدی که دانستن آن نیوز ناچوار  دیواناشعار 

ف گردانیۀ بود بر انداز  د.فهم خود چنانچه از اساتذه مسمود بود، مؤلَّ
که در معرفوی ایون چنان واست از شواهد شعری که  مشحونبریتانیا ۀ ، نسخۀ موزالفضالءاداتهای . از میان نسخه1

 های بعدی است.از افزوده و نسخه نشان داده خواهد شد
 است.. در چند قسم ترتیب الفبایی حرب دوم کلمات لحاظ نشده2
 )چاپ دوم(. ۸۳۱۳ ، تهران، . به کوش  نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر کتا3
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منوابع خوود نوام  ۀردر زمو« نظوامی ۀنامتمیم الغزنوی، معروب بوه سوخنبن رنصیبن دسعی
این دو فرهنوگ کوه از هویچ یوک نشوانی در دسوت نیسوت، نشوان  ۀاست و ذکر جداگانبرده
. بجوز (۸۸۳وو۸۸۳، ۱۲: ۸۳۱۱)قس: دبیرسیاقی دو فرهنگ جداگانه باشند دهد که قاعدتًا باید می

رسـالة بوه « دژخویم»و « برزن»های ، در متن آن نیز دو بار ذیل واژهادات الفضالء ۀدر مقّدم
 است.اشاره شده النصير

بن احمد اسودی طوسوی از ابومنصور علی لغت فرسهمان کتا  «: اسدی طوسی». ۳
ترین فرهنگ فارسی بوه ، کهن(۱۱۳: ۸۳۵۳صادقی  ←ق؛ برای این تاریخ، ۴۱۳تا  ۳۱۱)تألیف: بین 

بوه ایون  فرغنـد ۀژفارسِی موجود با شواهد شعری. دهاروال در متن فرهنگ خود نیز، ذیول وا
 است. اشاره کرده« اسدی طوسی نامۀفرهنگ»فرهنگ با عنواِن 

 .1(۴۳۳نوشتۀ حاجب خیرات دهلوی )تألیف: «: االفاضلدستور». ۳
شواه که فرهنگ خوود را در عهود تغلق 2از شخصی با تخّل  عاشق«: الشعراءلسان». ۱
دهواروال  ،که دیدیماست. چناناز سالطین هند تألیف کرده هجری( ۴۵۱و۴۱۲: ومت)حک

اسوت و اسوتادان خوود نوام برده ۀرزاده عاشوق، در زمودر مقّدمۀ خود از شخصی به نام شیخ
 ,Rieu 1881, Vol. II)اند یکوی انگاشوته الشـعراءلسـانؤّلف برخی همین شخ  را با عاشق م

است با تخّلو  ای بودهنویسنده الشعراءلسان، ولی نذیر احمد بر آن است که مؤّلف (491/2
فرهنـگ زیورا مؤّلوف  .زاده عاشوقنویِس دیگری است جز شویخعاشق و این شخ  فرهنگ

زاده عاشق منابع خود هم از فرهنگ شیخ ۀردر زم (۴، ص ۸ ، ج۸۳۱۳)انجو شیرازی  جهانهيری
عراءلسانبرد و هم از نام می هموه، ایون احتموال را نیوز . بااین(۳وو۳ ، ص۸۳۴۳)نذیر احمد  الش 

رفتوه در فرهنوگ نام ۳۱واقع از همۀ به فرهنگ جهانهيریتوان نادیده انگاشت که مؤّلف نمی
هوای دیگور نوشوته و را از روی فرهنگهوا مّقدمۀ کتاب  بهره نگرفته و فقط نواِم برخوی از آن

عرالسانسان یک فرهنگ را که در یکی از منابع او با عنوان بدین آمده بوده و در منبع دیگر  الش 
اسوت. زاده عاشق(، دو فرهنگ جداگانه انگاشته و ثبت کردهاش )فرهنگ شیخبا نام نویسنده

فرهنوگ »کوه از فرهنگوی بوه نوام کند، این اسوت قرینۀ دیگری که این احتمال را تقویت می
)انجوو شویرازی،  فرهنـگ جهـانهيریهیچ اطالعی جز ذکر نام آن در مقّدمۀ « زاده عاشقشیخ

در بیتی تخّل  خوود، یعنوی  الشعراءلساندانیم که مؤّلف در دست نیست، ولی می همانجوا(
از میوان دو  و که دیدیمچنان و. همچنین دهاروال 3(۱۱ ، ص۸۳۴۳)عاشق است را آورده ،عاشق

                                                      
 .۸۳۱۲. به کوش  نذیر احمد، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1
 .۸۵۵۱ / ۸۳۴۳. به کوش  نذیر احمد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو، 2
 / جهان تا هست بادا شاه فیروز چنین گوید شب و روز عاشق. دعا 3
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منوابع خوود آورده و  ۀررا هوم در زمو الشـعراءلساناستاد خود، از شیخ زاده عاشق نام برده و 
مند کرده باشد. اگر این نویسی عالقهشاگرد خود را به فن فرهنگ °رسد همین استادنظر میبه

عرالسانزاده عاشق فرهنگ دیگری جز شیخ اسوتاد  داشت، البود دهواروال از فرهنوگمی الش 
در پایوان  عاشـ کرد. گذشته از این، عنوان کامل فرهنوِگ برد و از آن استفاده میخود نام می

عرالسانمقدمۀ  و شواید دهواروال عنووان « لسان الّشعراء و بیان الفضوالء»چنین است:  ءالش 
ادات ، «بیان الفضوالء»فرهنگ خود را به تأثیر از بخ  دوم عنوان فرهنگ استاد خود، یعنی 

ای اسوت کوه بوه نوشوتۀ بوه انودازه الشعراءلساندهاروال از  ۀدنام نهاده باشد. استفا الفضالء
، همووۀ لغووات الفضــالءداتا، در هجووری( ۵۲۱)تووألیف:  الفضــالءمؤی د مؤّلووف فرهنووگ

عرالسان کوه جوامع  الفضـالءاداتو : »۳۳۸، ص ۸ ، جالد دهلووی ←)مثاًل است گنجانده شده ءالش 
ــعرالسانو در : »۸۱۱، ص ۸ ، جهمووان ←؛ نیووز «و غیوور آن اسووت اءالشــعرلســانلغووات  کووه مرجووع  ءالش 

 .(۳، ص ۸۳۴۳نذیر احمد  ،؛ نیز...« است الفضالءادات

ــانی». ۱ ــد بره از ایوون فرهنووگ هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت و گذشووته از «: فوای
و شویرازی )انجواسوت نیوز از آن نوام رفته فرهنـگ جهـانهيریمنوابع  ۀر، در زموالفضالءادات
 .(۱ ، ص۸۳۱۳و۸۳۱۸

های فارسی دیگر حاکی از آن است کوه ذکر نام فردوسی در کنار فرهنگ«: فردوسی». ۴
است کوه فرهنگی  ۀدشزه نیست، بلکه کوتاهادر اینجا منظور ناِم شخِ  فردوسی، شاعر پرآو

شوتم کوه در هموان قورن ه ،زفان گویـاپی  از دهاروال تألیف شده و از جمله منابع فرهنگ 
بار  ۲۱نزدیک  زفان گویااست. در فرهنگ ( نوشته شده، نیز بودهالفضالءادات)مقارن تألیف 

فردوسوی »یوا ...«  در فردوسوی اسوت»خووریم: ها به این عبارت برمیدر معانی برخی واژه
ولوی تنهوا در یوک جوا، ، (دهاز، خروش، ببر بيانذیِل  ،۸۳۱۸بدرالدین ابراهیم  ← ،)مثالً ...« گوید 
و در  «ادرک»: تلـک»اسوت: ذکور شده« نامـۀ فردوسـیفرهنگ»نام فرهنوگ،  تل  ۀژذیل وا
. (۱۲ ، ص)همان« گویند جلبانباشد که به تازی آن را  «دانه» تل است  نامۀ فردوسیفرهنگ

(، ژکـان)یا  زکان، راغ، خروش، ببر بياننامه، از جمله قول از این فرهنگهای مناز برخی واژه
، ولی استبر داشتهفردوسی را در شاهنامۀهای پیداست که واژه کوپالو  هبدک، کبست، شيد

 کالبـه، ميزدنیست )مانند  شاهنامههای منقول از این فرهنگ در که برخی دیگر از واژهازآنجا
)بورای بوده باشود  شاهنامههای مختِ ّ واژه نامۀ فردوسیفرهنگرسد که نظر نمی(، بهدهازو 

 .(۳۳و۳۳ ، ص۸۳۴۴خفیبی  ←شواهد منقول از آن، هویت این فرهنگ و 
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بوه فرهنوگ  خنج  ۀژوا افزون بر منابع باال، دهاروال در متن فرهنگ نیز در یک جا ذیل
اجمـال تر آن اشاره کورده و در حاشویۀ نسوخۀ بادلیوان عنووان کامول اجمالدیگری با عنوان 

آنکوه در فرهنوگ  است. از این فرهنگ اطوالد دیگوری در دسوت نیسوت، جوزآمده حسينی
و  (۴۱۱، ص ۲ ، ج۸۳۳۱)سوروری  ژنهدان ۀژذیل دو وا هجری( ۸۱۲۱)تألیف:  الفرسمجمع
. اسوتاشواره شده اجمـال حسـينیبه ایون فرهنوگ بوا عنووان  (۴۱۳، ص ۲ ، ج)همان ساسان

ــان ۀژسووروری ذیوول وا ــينیدر »اسووت: چنووین نوشته ساس ــال حس ــالءو  اجم  ادات الفض
 «  هم آید. “گدا”معنیبه

ها چه نویسان بعدی بوده و بسیاری از آنیکی از منابع مهم فرهنگ الفضالءاداتفرهنگ 
نامۀ شـرفانود: انود. از آن جملهدر مقّدمه و چه در متن کتا  خود به این فرهنگ اشاره کرده

 الفضـالءمؤید، (زاور، ذیول ۱۸۱، ص ۸ ، ج۸۳۱۱قوام فاروقی  ←) هجری( ۱۴۱)تألیف:  منيری
ــلمدار؛ (۲ هجووری، ص ۸۳۱۲محموود الد ) هجووری( ۵۲۱)تووألیف:   ۸۱۱۸)تووألیف:  االفاض

 هجوری( ۸۱۸۴وو۸۱۱۱)توألیف:  فرهنگ جهانهيری؛ (۳ ، ص۸۳۳۴فیضی سرهندی ) هجری(
 ۸۱۸۱از علی یوسوف شویروانی )توألیف:  فرهنگ در  دری؛ (۱ ، ص۸۳۱۳و۸۳۱۸انجو شیرازی )

، نامهلغت. (p. I , Vol.1924 nowIva ,376 ←نسخۀ خفی محفوظ در انجمن آسیایی بنگال؛ ) هجری(
و  نشـيمه، نـوان، سابود، شنگذیل  ،۸۳۴۴)دهخدا  1«ادات»و « الفضالءادات»هایی چون با عنوان

 الفضـالءاداتبی  از دیگوران از  الفرسمجمعها، سروری در . از میان این فرهنگها(جز آن
هوا از ایون هوا و ضوبط و تلفوظ آنژهمورد( در معنی وا ۲۸۱بهره برده و بی  از دویست بار )

 است. فرهنگ به نام نقل کرده

 الفضالءهای اداتویژگیـ ۳
 به شرح زیر است: الفضالءاداتهای برخی ویژگی

هایی بهره برده که امروزه های مهم این فرهنگ این است که مؤّلف از فرهنگاز ویژگی. ۸
نامـۀ فرهنگ، فواید برهانی، رسالة النصيراند: است؛ از آن جملهها باقی نماندهای از آننسخه

 .باالتر( ←) اجمال حسينیو  فردوسی

اسوت. دسوت دادههای عربی و هندی لغات را نیز بهدر معنی بسیاری از لغات معادل. ۲
نخستین فرهنگی اسوت کوه در آن  الفضالءاداتهای موجود، رسد از میان فرهنگبه نظر می

 آمده باشد.معادل هندی بسیاری لغات 

                                                      
است )مثاًل  دستوراالخوان، مراد فرهنگ دیگر دهاروال، یعنی انداستناد کرده« دهار»به  نامهلغتمؤلفان . ولی هرجا 1

 (دباج، دستار، دباءذیِل  ←
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 ،سـنجقبر ندارد، بلکه برخی لغات عربی )ماننوِد این فرهنگ فقط لغات فارسی را در. ۳
( را یلـواج و ،سـنسن، خرخشـهمانند ( و ترکی )غاریقون و ،دغدغهکه اصل آن ترکی است، 

 شود.نیز شامل می

هوا آن که مؤّلِف فرهنگ هندی است، گاهی فقط معادل هندی لغات را در جلوِ ازآنجا. ۳
کوه لغتوی اسوت هنودی « چهپور»اسوت: ، فقوط نوشتهوردو است. مثاًل ذیل مدخِل نوشته

 .)دهخدا(« آنچه از کاه و نی راست کنند» معنیبه

نویسان هندی بدان سبب که زبان فارسی زبان دوم ایشان بود و به زبان فارسی فرهنگ. ۱
انود و ایون و تحریوف کردههوا را بود خوانوده و تصوحیف تسّلط کافی نداشوتند، برخوی واژه

اسشده در هند، از جمله های نوشتهتحریفات و تصحیفات در نخستین فرهنگ ، فرهنگ قـو 
هوا از جملوه یوک از ایون فرهنگشوود. هردیوده میآشوکارا  دستوراالفاضـلو  الشعراءلسان
های ، هم تحریفات و تصحیفات منابع خود را منتقل کرده و هوم بوا بودخوانیالفضالءادات

ویژه های بعودی، بوهخود، تحریفات و تصحیفات دیگری را در کتا  خود آورده و به فرهنگ
ل آورد که را مثا« انتظار» معنیبه برمرتوان لغت اند. در مورد اول، میانتقال داده برهان قاطع

، ادات( در متون فارسی شواهد دارد. پوی  از برمر گرفتنو  برمر داشتنهمراه با ترکیبات آن )
 زفـان گویـادر  آموده و پرمـرایون لغوت بوه صوورت  (۸۸۵ ، ص۸۳۴۳)عاشق  الشعراءلسان در

ضوبط شوده و هوم صوورِت  پرمرهم صورِت  الفضالءاداتو  (۳۳ ، ص۸۳۱۸)بدرالدین ابراهیم 
هوای های بعدی همین دو صورت را از فرهنگاست. فرهنگبدان افزوده شده پزمرمصّحِف 

برهـان اند، تا آنجا کوه در ِف دیگری را نیز به این دو افزودههای مصّح مذکور گرفته و صورت
اسوت: افزون بر این دو صورت، ش  صورت مصوّحِف دیگور از ایون لغوت درج شده قاطع
و  برمـردرسِت . صورِت ذیل همین لغات( ،۸۳۴۱برهان  ←) پرموز و  پرموز، پرمور، پرمو، برمو

 اند.خل شدهدهخدا نیز مد نامۀلغتهفت صورت مصّحِف آن در 
 بر دارد.می تاریخی و جغرافیایی را نیز در. این فرهنگ افزون بر لغات، اسا۱

 های خطی ادات الفضالءنسخه ـ۴
نویسان بعد از خود بوده و همواره مورد توّجه فرهنگ ادات الفضالءکه گفته شد فرهنگ چنان
های نسوخه و مانوده کوه تنهوا یوک نسوخه از آن بواقی و دانشنامۀ قدرخانخالب رو برازاین

شده بوه ترتیوب تواریخ کتابوت های شناساییبازمانده از آن اندک نیست. در زیر، همۀ نسخه
 :شونداختصار معرفی میها بهآن
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)شویرانی( بوه خوط نسوخ کهون  ۱۲۳۱ ۀر. نسخۀ دانشگاه پنجا  در الهوور بوه شوما۸
، از آغاز تا اوایل حرب . این نسخه فقط حدود نیمی از فرهنگ(۱۵۲، ص ۸ ، ج۸۳۵۱)نوشاهی، 

َتَره»بر دارد و با مدخِل را در« ش» نه از نوام  ،اینرشود. بنابمی متن آن قفع «معروب ۀرت :شاه 
گاهی داریم و نه از تاریخ کتابت آن. نوشاهی  اساس خط نسخه )َنسوخ بر )همانجا(کاتب آن آ

لیف یافته، کتابت زند که در قرن نهم هجری، یعنی همان قرنی که فرهنگ تأکهن( حدس می
 است.شده

 N. M. 1967-107کراچوی، بوه نشواِن  ۀز، نسوخۀ مووهجوری ۵. کراچی، حدوِد قرن ۲
 .(۳۲۴ ، ص۸۳۱۳)نوشاهی 

: نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ فاتح در استانبول ترکیه بوه هجری ۸. استانبول، حدود قرن ۳
کرده و نه تواریخ کتابوت  . این نسخه انجامه دارد، ولی کاتب نه نام خود را ثبت۱۸۱۵ ۀرشما

است کوه در نخستین صفحۀ بدرقه، نوشته شده«. تم بعون الله و توفیقه»است: را، فقط نوشته
است. محمودخاِن مذکور در وقف شده« سلفان الغازی محمودخان»این نسخه به کتابخانۀ 

ایوون نوشووته، بووه احتمووال قوووی همووان سوولفان محمودخووان، پادشوواه عثمووانی اسووت کووه از 
رانوود. بنووابراین، ایوون نسووخۀ فرمووان می موویالدی ۸۴۱۳ووو۸۴۳۱ /هجووری  ۸۸۱۴ووو۸۸۳۲
بوه کتابخانوۀ ایون  هجوری ۸۸۱۴در زمانی پی  از درگذشت محمودخوان در  الفضالءادات

است. با توّجه به این تاریخ و خط نسخه، احتمااًل نسخۀ موذکور در حودود پادشاه وقف شده
 .استقرن دهم یا یازدهم هجری کتابت شده

 ۀر: نسخۀ محفوظ در کتابخانوۀ ملوی پواریس بوه شوماهجری ۸۱. پاریس، حدوِد قرن ۳
 .(Blochet 1905, Vol. II, p. 973)برگ  ۸۱۱، ۵۴۲

کوه اکنوون بوه  وابخانۀ بادلیان این نسخه در کتهجری:  ۸۱۲۳. بادلیان، مورِ  پی  از ۱
)بورای معرفوی ایون شوود داری مینگه ۸۴۸۱ ۀربه شما و استبریتانیا در لندن انتقال یافته ۀزمو

های ایون فرهنوگ محسوو  و از معتبرتورین نسوخه (p. I , Vol.1889 Ethé ,1005 ←نسوخه، 
یق که تاریخ کتابوت نودارد، صفحه، به خط نستعل ۲۳۵شود. این نسخه مشتمل است بر می

هایی روی آستر بدرقه و نخستین صفحۀ بدرقه چند سجِع مهر با تاریخ و نیز یادداشتولی بر
ا، سجِع مهری است به هترین آنخورد. کهنچشم میاز برخی مالکان نسخه با ذکر تاریخ به

 .هجری ۸۱۲۳تاریِخ 

قدس در در کتابخانۀ آستان  ۲۴۱۲۸ ۀر: این نسخه به شماهجری ۸۱۳۱. آستان قدس ۱
بر انجامۀ کاتوب کوه خوود را محمدحسوین بیخوودی جنابودی شود. بنامشهد نگهداری می
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اسوت. کاتوب نسوخه کتابت شده ۸۱۳۱ ۀدالقعکند، این نسخه در ذیادی( معرفی می)گناب
گاهی معانی کلمات را با عبارات دیگری نوشته و گاهی نیز خود مفالب عجیبی را در معانی 

 است.برخی کلمات آورده
قاص، مور  پنجشنبه  ۳۴۳ ۀر: پنجا  بهلک ال بریری، به شماهجری ۸۱۳۱. الهور ۴

)منوزوی [ ۴۲ ، ص۲برگ ]مخفوطات فارسیة منظور احسن عباسوی  ۵۳، ۸۱۳۱ذیحجۀ  ۲۸
 .(۸۵۸۵، ص ۳ ، ج۸۳۱۱

 ,Madras 1893)های شرقی َمودَرس هنود نویس: کتابخانۀ دستهجری ۸۱۳۱. َمدَرس ۱

Vol. I, p. 400a). 

ِ  ذیبریتانیا ۀز. نسخۀ مو۵ بر انجامۀ کاتب )بنا میالدی ۸۱۵۸ / هجری ۸۸۱۲الحّجۀ ، مورَّ
آمیز نسوبتًا صفحه( بوه خوط شکسوته ۲۱۲برگ ) Or. 1262 ،۸۱۸، به نشان (پشت ۵۱در برگ 

یک . این نسخه سه ویژگی مهم دارد که در هیچ(Rieu 1881, Vol II, 491/1-492/1)خوِش هندی 
 های دیگر نیست:از نسخه

ی ، این نسخه در میان دیباچوۀ فرهنوگ، بخو  اضوافبواالتر( ←)که گفته شد الف( چنان
 است.مهّمی دارد که در آن، از زندگِی مؤلِف فرهنگ سخن گفته شده

های یوک از نسوخهها آمده که در هیچ ( در متن و حواشی این نسخه انبوهی از مدخل
نمایود کاتوب نسوخه یوا یکوی از کاتبوان پوی  از او، شود. چنین میدر دسترس ما دیده نمی

های دیگری مقابله کورده و موتن اسواس خوود را را با فرهنگ یا فرهنگ الفضالءاداتفرهنگ 
 . استتکمیل کرده

این نسخه برای بسویاری  شاهد ندارد، ولی در الفضالءاداتکه باالتر گفته شد، ج( چنان
 شود.های دیگر دیده نمییک از نسخههم تقریبًا در هیچ اهد نقل شده که بازها شمدخل

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجوا   : نسخۀ محفوظهجری ۸۲۳۱. دانشگاه پنجا  ۸۱
ِ  یوازدهم رجوب المرجوب  الودین حیودرخان در عهود غازی ۸۲۳۱الهور )پاکستان(، مورَّ

 .(۱۵۲، ص ۸ ، ج۸۳۵۱)نوشاهی سفر  ۸۴برگ،  ۸۳۳پناه خلدالله ملکه، نستعلیق، جهان

 .(Ivanow 1924, p. 1413)تاریخ . جامعۀ آسیایی بنگال، بی۸۸

 ۲۱۱ ۀرنسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ آصوفیه در حیودرآباد، شوما ریخ:تا. آصفیه، بی۸۲
 .(۸۳۱۱، ص ۲، ج ۸۳۳۲و۸۳۳۸)آصفیه 
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، باالتر( ←)در کتابخانۀ بادلیان  الفضالءاداتتاریخ: افزون بر نسخۀ مهم . بادلیان، بی۸۳
در ایون  ۸۴۸۴ ۀرصفحه به خوط نسوتعلیق بوه شوما ۸۱۳نسخۀ دیگری نیز از این فرهنگ در 

  .(Ethé 1889, Vol. I, p. 1005)شود نه نگهداری نگهداری میکتابخا

توواریخ: از ایوون نسووخه هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت، فقووط دبیرسوواقی . کیووا، بی۸۳
 ، ص۸۳۱۱)دبیرسیاقی است در اختیار صادق کیا بوده الفضالءاداتای از است که نسخهنوشته

 نتیجه ماند.یهای ما نیز برای دسترسی به این نسخه بو کوش  (۱۳

 منابع
، بوه کوشو  رحویم فرهنگ جهـانهيری(، ۸۳۱۸بن فخرالدین حسن )الدین حسینانجو شیرازی، میرجمال

 عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد.
 ، حیدرآباد.خانۀ آصفيهفارسی و اردو مخزونۀ کتب ،فهرست کتب عربی(، ۸۳۳۳و۸۳۳۲آصفیه )

اللوه ، بوه کوشو  حبیبا و جهان پویا، فرهنگ لغات فـرسفرهنهنامۀ زفان گوی(، ۸۳۱۸بدرالدین ابراهیم )
 طالبی، پازینه، تهران.

 ، به کوش  محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع(، ۸۳۴۱خلف تبریزی )بن برهان، محمدحسین
، کشف الظنـون عـن اسـامی الکتـب والفنـون(، ۸۵۳۸ /هجری  ۸۳۱۱عبدالله )بن خلیفه، مصففیحاجی

 استانبول.
، ۳، سوال نامۀ فرهنهسـتان، «تا امروز از آغاز شاهنامههای نگاهی به فرهنگ»(، ۸۳۴۴، ابوالفضل )خفیبی
 .۱۴و۳۴های فحه(، ص۸۱مسلسل:  ۀر)شما ۳ ۀرشما

 ، شرکت دان ، تهران.فرهنگ نظام(، ۸۳۱۳االسالم، سیدمحمدعلی )داعی
 سپرک، تهران.، اهاگونههای فارسی و فرهنگفرهنگ(، ۸۳۱۱دبیرسیاقی، سیدمحمد )

، به کوش  سوعید نجفوی اسوداللهی، بنیواد فرهنوگ دستوراالخوان(، ۸۳۳۵خان بدر محّمد )دهار، قاضی
 ایران، تهران.

 .۸۳۴۴جدید،  ۀر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دونامهلغتاکبر، دهخدا، علی
، بوه سرپرسوتی ۸لوِد ج، اسـالمی ـ رانـیفرهنگ آثاِر ای، «الفضالءادات»(، ۸۳۱۱ذاکرالحسینی، محسن )

 احمد سمیعی )گیالنی(، سروش، تهران.
، ترجمۀ محمودجواد نامۀ خلفا و شهریاران و سير تاریخی حوادث اسالمنسب(، ۸۳۱۱زامباور، ادوارد فن )

 مشکور، کتابفروشی خّیام، تهران.
کوشوو  محموود ، بووه الفـرسمجمــع(، ۸۳۳۸ووو۸۳۳۱حوواجی محمود کاشووانی )بن سوروری، محمدقاسووم

 اکبر علمی، تهران. دبیرسیاقی، علی
، به کوش  نورالحسن انصاری، جمال مآثر محمودشاهی(، ۸۵۱۱بن محمود کرمانی )شها  حکیم، علی

 پرنتنگ پریس، دهلی.
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، به سرپرستی اسوماعیل ۱لِد ج، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «لغت فرس»، (۸۳۵۳) اشربصادقی، علی
 ان و اد  فارسی، تهران.سعادت، فرهنگستان زب

، به کوش  نذیر احمد، رایزنی فرهنگوی جمهووری اسوالمی ایوران، فرهنگ لسان الشعراء(، ۸۳۴۳عاشق )
 دهلی نو.

الحق انصواری، دانشوگاه ، به کوش  محمد ولیکليات عرفی(، ۸۳۴۱الدین محمد )عرفی شیرازی، جمال
 تهران، تهران.

 ، انوار المفابع، لکهنو.اهان مالو شتا(، علوی، مولوی امیراحمد صاحب )بی
ه غیاثوواب و رخسوواره ، بووه کوشو  نوراللوودانشــنامۀ قــدرخان(، ۲۱۸۳شوورب الموذّکر )بن فواروقی، اشوورب

 ، دانشگاه دولتی خجند، خجند.الدیناوانظام
معانی، شرکت اقبوال و ، به کوش  احمد گلچینميخانه ۀرتکک(، ۸۳۳۱فخرالزمانی، مال عبدالنبی قزوینی )

 اء، تهران.شرک
ری، انجمن آثار یکوش  محمدرضا نص، به۳لِد ج،   فرشتهیتار(، ۸۳۵۳) یغالمعلبن فرشته، محمدقاسم

 .، تهرانیو مفاخر فرهنگ
، بوه ۲لوِد ج، قار دانشنامۀ زبان و ادب فارسـی در شـبه، «بدر محمد دهار»(، ۸۳۱۴فرهانی منفرد، مهدی )

 فارسی، تهران.کوش  علی مؤّذنی، فرهنگستان زبان و اد  
باقر، دانشگاه پنجوا ، الهوور،  ، به کوش  محمدَمداراالفاضل(، ۸۳۳۵و۸۳۳۴فیضی سرهندی، الله داد )

 .۸۳۳۵، جلد چهارم: ۸۳۳۱، جلد سوم: ۸۳۳۱، جلد دوم: ۸۳۳۴جلد یکم: 
 ، بوه کوشو  حکیموه دبیوران،شرفنامۀ َمنَيری یـا فرهنـگ ابراهيمـی(، ۸۳۱۱و۸۳۱۱قوام فاروقی، ابراهیم )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مفالعات فرهنگی، تهران.
 ، نولکشور، لکهنو.مؤی د الفضالء، هجری( ۸۳۱۲الد دهلوی، محّمد )

دیمحمد بهادرخان،   ، ص۳ ، جOr. 137بریتانیوا در لنودن، بوه نشواِن  ۀز، نسخۀ محفوظ در موتاری  محم 
 شماِر دیجیتالی(.)صفحه ۸۲۴

 ای، تهران.، مؤّسسۀ فرهنگی منفقههای خطی فارسیفهرست نسخه(، ۸۳۱۱منزوی، احمد )
 «(.دهار» ←) دستوراالخوانمقّدمۀ  ،(۸۳۳۵نجفی اسداللهی، سعید )

 عاشق(. ←) الشعراءفرهنگ لسان(، پیشگفتاِر ۸۳۳۴نذیر احمد )
، فروغوی، تاری  نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تـا پایـان قـرن دهـم هجـری(، ۸۳۱۳نفیسی، سعید )

 هران.ت
 کل نگارش وزارت فرهنگ، تهران. ۀر، ادانویسی فارسی در هند و پاکستانفرهنگ(، ۸۳۳۸نقوی، شهریار )
، کراچوی، مرکوز تحقیقوات ملی پاکستان ۀزهای خطی فارسی موفهرست نسخه، (۸۳۱۳)نوشاهی، عارب 

 فارسی ایران و پاکستان، الهور.
، بوه سرپرسوتی اسوماعیل ۳لوِد ج، ن و ادب فارسـیدانشـنامۀ زبـا، «دهواروال»(، ۸۳۱۱نوشاهی، عارب )

 سعادت، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تهران.
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 نقد و بررسی فرهنگ 

 )استادیار دانشگاه پیام نور(سیده نرگس رضایی 

 مقدمهـ 1
اسوت. در ایون دهکور توألیفدر قورن یوازدهم در هنود را  مداراالفاضلداد فیضی فرهنگ الله

ها، ها، ریشهها، تلفظمدخلبه نقد و تحلیل  ،های این فرهنگضمن معرفی ویژگی پژوه ،
 ایم.آن پرداختها و منابع ها، شاهدهمعنی

 داد فیضیالله ۀردرباـ ٢
 اکبرنامـهبن اسدالعلما علیشیر سرهندی در سرهند به دنیا آمد. او مؤلف کتا  داد فیضیالله

 «فیضی»است. تخل  وی در شاعری بوده ناز و نيازکتا   ۀدو سراین (۴۱۵ ، ص۸۳۳۸ )نقوی
ابوالفضول  بورادرش بن شویخ مبوارک ویاست و همین امر سبب شده او را با معاصرش فیض

 .(۸۴، ص ۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم )داعیاشتباه بگیرند 

 مداراالفاضل ۀردرباـ ٣
الودین اکبور گورکوانی در زمان پادشاهی جالل هجری ۸۱۱۸داد فرهنگ خود را در سال الله

ربی را نیز های ترکی و عواژه ،اندعنوان فرهنگ فارسی یاد کردهنوشت. هرچند از این کتا  به
ها در این فرهنگ چنان اسوت کوه ابتودا کلموات عربوی، سوپس . روش ترتیب واژهدارد بردر

 ،استاد دانشوگاه پنجوا  ،گیرد. این فرهنگ به کوش  محمد باقرفارسی و بعد ترکی قرار می
 .استهدر چهار مجلد در الهور تصحیح و چاپ شد
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 مدخلـ ۴
، ص ۸۳۱۱ )دبیرسویاقیداند هزار مدخل میدوازدهرا های این فرهنگ دبیرسیاقی تعداد واژه

الفبوایی  صوورتبهبا  و  ۳۲با  نوشته شده که مصحح آن را در  ۲۱. این فرهنگ در (۸۱۲
هایی که در ایون فرهنوگ مودخل شوده از نظور سواختمانی . واژهاستهتنظیم و تصحیح کرد

 برخویاسوت. مؤلوف اغلب اسم، ترکیبات اسمی، گاه فعل، مصدر و بوه نودرت از حوروب 
علـم  مانندآورد، سوم شخ  می ۀبه صیغ صورت مصدری بیاورد،جای آنکه به، بهرا هافعل

 .  فرارفتو  عنان تافت و انداخت
آن اصولی  ۀژکوه واحالیاند، درشدهمدخل  در فرهنگهای مرّکب و واژه هاترکیب برخی

، آهـن جفـتاموا  ،نشوده مودخل آهـن ،مثوال برای .استهنشدمدخل مرّکب  ۀژیا واترکیب 
 .استهشدمدخل  گاوآهنو  آهن کرسی، رباآهن

 ماننِد ، استگرفتهگاه دو مترادب در یک مدخل قرار 
 نیز گویند. ابنای روزگارعهد و اهل روزگار و آن را زادان و هم)د( هم ابنای عصرو  ابنای دهر

  هامعایب مدخلـ 1ـ۴
 انتخاب نادرست مدخل ـ٢ـ۴

مؤلف برگزیده با بیت شاهد تناسب نودارد کوه ایون امور ناشوی از اشوتباه در گاه مدخلی که 
 ماننِد گزین  و انتخا  مدخل و تصحیف بیت است، 

یود اسوت ؤ. در م«قید طمع»معنی به )د( بندطمع
/  طمع بند حکمت ز دفتـر بشـوی مفمع. بوستان:

 .طمع بهسل و هرچه خواهی بهوی
 :استهبدین صورت آمد بوستاناین بیت در 

 طمووع بنوود و دفتوور ز حکمووت بشوووی
 

 طمووع بگسوول و هرچووه خووواهی بگوووی 
 (۱۱۱بیت ، ۸۳۱۱ )سعدی  

مفعول آن است و مدخل مناسب با  طمعفعل امر و  بندیک جمله و « طمع بند»در این بیت 
 است.« طمع بستن»توجه به بیت شاهد 

معوروب و آنکوه  /به ضم کاب پارسوی/ )ب( گوش
وز /  العـرش مـرادش بـد ای مل  خواجه نظامی:

||  «گوشه» معنیبهو . || خطر چشم بدش دار گوش
 نیز مستعمل است. ...« محافظت»و 

 است. « گوش داشتن»مدخل مناسب این بیت با توجه به بیت شاهد 
من این  بـه  )ب( معروب و دستگاه. فردوسی: مایه
 .دار توامآوری مایهچو جنگ/ کار یار توام  هر
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 است.« دارمایه»این بیت  مدخل مناسب

 تصحیف مدخل ـ٣ـ۴
کوه  های مصحف زیادی وجوود داردهای کهن، واژهنیز، مانند دیگر فرهنگ مداراالفاضل در
برای یوافتن کلموه و  ها ادر کتنکردن های دیگر، تتبع جمله دالیل آن رونویسی از فرهنگاز

 د:شوها اشاره میعدادی از آناست. به ت نویسیآن و اشتباه کاتبان به هنگام نسخه معنی
فرمایود: /به مد/ نام شهری است. حکویم می آرزوم

تبریز غم فـزود مـرا و آرزوم هسـت / کـين غـم بـه 
 .آرزوم و یار من درآورم

 است: ارزروممصّحف « آرزوم»
 تبریووز غووم فووزود موورا و آرزوم هسووت

 
 کوواین غووم بووه ارزروم و بووه ارموون درآورم 

 .(۲۳۳، ص ۸۳۵۸)خاقانی   
 )ب( نام دیوی که انگشتری سلیمان علیه السالم غا ب کرده بود. صخره چینی

 است:« صخر جنی»مصّحف « نیچی هصخر»
 خداوند زر برکنود چشوم دیوو

 
 به دام آورد صخر جنی به ریوو 

 (۱۲، ص ۸۳۱۱)سعدی  
همه، به دست وی جز بوادی تر نیاید. بازینعزیزتر از سلیمان نباید و ملک از وی عظیم»

گه قدر ملک  به وی نمودنود کوه او را از تخوت فورود آوردنود و الریح(. آننبود )و لسلیمان
« صخر جنی را که شیفانی بود به جای او بنشاندند تا همان ملک که وی رانود وی نیوز رانود

 .(۳۱۸، ص ۸۳۱۱)محمدبن منور 
 )ب( کودکی که سخنان استاد را پی برد. طفل زیاندان

را گویند که سخن استاد ی طفل: طفل زباندان: »است طفل زباندان مصّحف «زیاندان طفل»
 :گوید (۲۱۵، ص ۸۳۵۸)خاقانی خاقانی  :(۸۳۱۱)برهان  بفهمد و یاد گیرد را به یک شنیدن

 دان مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان
 

 دم تسلیم سر عشر و سور زانوو دبسوتان  
 )ب( خوشۀ انگور. عشرم 

 .است« خوشۀ انگور»معنی به حصرممصّحف « عشرم»
 )د( نام وزیر مامون.  فصل سهیل

 است.« فضل سهل»مصّحف « فصل سهیل»
 بالله.)ب( نام وزیر معتصم فضل مردان

 است.« فضل]بن[ مروان»مصّحف « فضل مردان»
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 )د( درشتی. فطاظ
، بوه 13۴۱)دهخودا و همکواران اسوت « خوی گردیدندرشت»معنی به فظاظمصّحف « ففاظ»

 .(الموارداقربو  االربمنتهیاز  نقل
 آمده.)ب( /به کسر الم/ دیوانه و خشمگین و تنگ کالقته

 :(کالفتهتبریزی، ذیل  ←)است  کالفتهمصّحف « کالقته»
 یووک خیوول خوووک وار درافتوواده

 
 بووا یکوودیگر چووو دیوووان کالفتووه 

 (.۳۱۳ ، ص۸۳۴۱)ناصرخسرو  
ی که )ب( /به ضم کاب تازی/ نام پهلوان ایران کزررم

به گفتوۀ گشتاسوب شواه اسوفندیار را کشوته بوود . 
 است.در کاب پارسی نیز آورده مؤیدصاحب 

فرمانودِه ”معنی به kavārasmanاین واژه در اوستا کوارسمن »است:  گرزم مصّحف« گزرم»
است. گوارزم یکی از خویشان گشتاسب و از بدخواهان اسفندیار بوود. وی نوزد  “رزم کیانی

کرد. گشتاسب با شنیدن این سخنان بدخواهانوه اسوفندیار فندیار بدگویی میگشتاسب از اس
 .(گرزم، ذیل ۱۸۳، ص ۸۳۴۴)شهیدی مازندرانی  «را به بند کرد

 )ب( /به کاب تازی/ پهلوانی از پهلوانان ایران و پسر شاپور ... . کودر
« وی  بوود: ... نام پسر شواپور کوه ولیعهود پودر خوگودرز»است:  گودرزف مصّح « کودر»

 .(13۴۱)دهخدا و همکاران 
ــری)ب( در  گرنجززه اسووت /بووه فووتح کوواب  تبخت

موذکور و هموان مستشوهد.  گـرن پارسی/. همان 
داشت لقمان یکی گرنجه تنگ / چو حکیم سنایی: 

 .گلوگا  نای و سينه چنگ
یج»است:  کری مصّحف « گرنجه» : /به فتح و ضم اول/ خانۀ کوچک مفلقًا باشد و خانۀ کر

ای که دهقانان در کنار زراعوت و فوالیز کی را گویند که از نی و علف سازند، مانند خانهکوچ
 :(۸۳۴۱)تبریزی « سازندمی

 داشت لقمان یکی کریجی تنگ
 

 چو گلوگواه نوای و سوینۀ چنوگ 
 .(114، ص 1331)سنایی  

 در خاک چه زر ماند و چه سونگ و توو را
 

 گور چه زیر کریجی و چه در خانۀ خضرا 
 (.۱ ، ص۸۳۴۱ناصرخسرو ) 

)ب( بووه وزن و معنووی لعبووت و آن صووورتی  لهفزز 
 گـدیاست که دختوران از جاموه سوازند. هنودش 

 لهفـات، حرفـهاسوت بوه وزن  تبختریخوانند. در 

شود که این لفظ توازی خواهود جمع او. معلوم می
 «.بود، والله اعلم

 .محمد معین(، حاشیۀ لهفت، ذیل ۸۳۱۲تبریزی  ←)است  لعبتمصّحف « لهفت»
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 )د( طاس چوبین که بدان شرا  خورند. یالغ
، 1، ج ۸۳۳۱سوروری کاشوانی ؛ ۲۳۱، ص ۸۳۸۵)اسدی طوسوی ست ا پالغو  بالغمصّحف  «یالغ»

 .(۸۳۱۲؛ تبریزی ۸۱۱ص 

 تلفظـ ۵
 :استشدهها از دو شیوه استفاده برای نشان دادن تلفظ واژه مداراالفاضلدر 
 :متحرک حرببه حرکت . اشاره 1

 .شیر بیشه /به فتحتین/ اجم
 وزن:هم ۀژوا . اشاره به2

 ./ بزرگانوزن اعزه/)د(  اجله
وزن وجود دارد این است که ممکن است مخاطوب مشکلی که در استفاده از کلمات هم

 نیابد.رتلفظ واژه را د ،نتیجهو دروزن نیز آشنا نباشد هم ۀژبا تلفظ وا
 ماننِد کند، اشاره میگوناگون های ر فرهنگواژه دهای متفاوت یک به تلفظ گاهمؤلف 

 ابلووه و حرامووزاده. کووذا فووی /بووه ضووم/)ب(  فغززا 
 تبختـریو در  ،است به کسر اداتو در  ،فنامهرشلا

 ابله و نادان. /به فتح/ :است

یشهـ ۶  شناسیر
 هدشها مشخ  واژه ۀریش ،بیان کرده فرهنگ ۀکه مؤلف در مقدم گونههمان ،در این فرهنگ

هوای بورای واژه« د»هوای فارسوی، برای واژه« ب» هاینوشتکوتهاز  و (۳، ص ۸۳۳۳ )فیضی
 .استشدههای ترکی استفاده برای واژه« ت»عربی و 

دهود، های متفاوتی دارند در یک مدخل قرار میآوایی را که ریشههای هممؤلف گاه واژه
 ماننِد 

 گویند. معکه به تازی « با»معنی ... || و /به فتح/ بهبرزدن || و به فارسی نانخورش  )د( /به کسر/ سر ابا
 :استشده نقدنیز  ی دیگرهافرهنگ درها ی برخی واژهسشناگاه ریشه مداراالفاضلدر 

معنی فرسوده، یعنی سخت کهنه و به )د( فراسزوده
 ،ردهاین لغت را در فصل تازی آو مؤیدریزیده. در 

 .اما معلوم و مسمود پارسی است
هایی که از واژه ۀگاه به ریش های فارسی و عربی و ترکی،ریشۀ واژهجز به اراالفاضلمددر 

 :استنیز اشاره شده ههای دیگر وارد زبان فارسی شدزبان
 السالم.)د( /به کسر/ اسمی است عبرانی و یا سریانی و نام پیغمبر علیه عیسی



17  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 مداراالفاضلنقد و بررسی فرهنگ  مقاله  
 

آن را فارسوی  ۀمؤلوف ریشو، ای عربی و پسوندی فارسوی باشودمشتق از پایهای اگر واژه
 داند:می

 .نیز منقول است« نگاهبان»معنی گوید که به مؤید)د( باغبان. صاحب  ناطور
 )ب( کشتبانی. ناطوری

یشهـ 1ـ۶  شناسی نادرستر
 کنیم:کند، در زیر به چند نمونه اشاره میها اشتباه میواژه ۀگاه مؤلف در تعیین ریش

و « || تورک کون»نی مع)د( /به فتح/ امر است بوه زر
همی نوبهار آید و و پیر کهن. دقیقی:  ذهبترجمۀ 

. || و لقوب پودر تيرما  / خزان گا  برنا شود گـا  زر

جهت آنکه موی گفتندی به« زال زر»رستم که او را 
سوور و مژگووان او وقووت زادن سووپید بودنوود و او را 

 نیز گفتندی.« دستان زر»
 .(زر، ذیل ۸۳۵۳)حسن دوست فارسی است « تپیر فرتو»و « طال»در هر دو معنی  زر

)ب( /بووه فتحتووین/ گیوواهی مقووّوی بوواه. در  سزقنقور
است آن ماهی که به ریگستان ُبَود، بورای  ابراهيمی

 کار برندش.قّوت باه به
 .(۸۳۱۸)انوری است  سقنقس، معّر  از التینی و محّرب «نوعی سوسمار»معنی ، بهسقنقور

 نیز گویندش. صخر  صماو  صخر  و صماالمقدس. ست در بیت)ب( /به فتح/ سنگی ا صخره
 .  (۸۳۱۱)معین است  عربی صخر 

 )د( /به ضم/ نشانی پادشاهان بر توقیع ... . طغرا
 .(۸۳۱۱)معین است  طورغایترکِی  ۀژصورِت معّرِ  وا طغرا

و کبوووتر || معووروب  /بووه فووتح و تشوودید/)ب(  طیززار
گوینود || و  گـردان و کبوتری که او را|| بسیار پرنده 

 .فّرار || و پرنده || و لقب جعفر

 
 

 است.« طیر»آن  ۀعربی و ریش طيار
 .ب( دوستدار) فیل

 یونانی است.در این معنی  فيل
 .است: پاس شب تبختریس داشتن || و در پا /به فتح/)ب(  یتاق

 .(، حاشیهیتا ذیل ، ۲۱۸۳ تبریزی ←محمد معین، ) استترکی  یتا 

 دستورـ ۷
 شود:ندرت در خالل معنی واژه به مسا ل دستوری اشاره میاین فرهنگ بهدر 

 )ب( طاِس خورد. طاسک
 )د( منسو  به عدن عدنی
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برخوی البته در جلد چهوارم مؤلوف بخشوی را بوه مباحوث دسوتوری اختصواص داده و 
)نسوبت و  یـا(، انوواد ورو  منـد، گـر، وارساز )های فاعلینشانه وعات دستوری، مانندموض

(، انواد ساخت فعل ماضی )قیاسی و سوماعی(، تبودیل چهو   صدری(، عال م تصغیر )م
 کند.را مفرح می« تا»و « ب»، «ا»به یکدیگر و انواد معانی حروب  حروب

 یمعنـ ۸
 :استشدهجای تعریف واژه به ذکر مترادب اکتفا اغلب به

و  اسدو || و مرد درشت || شیر شرزه  /به فتح/ غضنفر
 ضـرغامو  ضـيغمو  حيـدرو  قسـور و  یرهژو  ليث

 اند.مترادب

 :استشدهاکتفا « معروب است»یا « معروب» ذکربه  مدخل،تعریف  جایبهگاه 
 . ...  معروب. /به ضم و جیم پارسی/)ب(  غنچه

و  چهـرزادهوای مودخل حجومکه طوریبه است،اطنا  دارای ها مدخلبرخی توضیح 
 .استبی  از یک صفحه  سامری
 :استنیز ذکر شده هاهای عربی و هندی آنمعادل هارخی مدخلدر ب

 .گویند موساکیو هند  الفاراذاناست که عر  آن را  ى[ي])ب( نام دارو موشگوش
 است:و به گونۀ دیگِر آن واژه ارجاد داده شدهها معنی واژه ذکر نشده در برخی مدخل

 )ب( پیر سالخورد ... . فرتوت
 .معنی فرتوت که مذکور شدبه وزن و )ب(  فرتود

هوا مودخل آنبوه کنوایی یوا اسوتعاری بوودن  اشوارهکنایی و استعاری بودون  هایترکیب
 است:شده

 .شد و سیاهی پدید آمد)ب( یعنی آفتا  فرو قرص خورشید در سیاهی شد
 :  استها اشاره شدهبه مصّحف بودن برخی واژه

بیلووی باشوود برزگووران را و آن بیشووتر در  )ب( کننززد
رسود کوه تصوحیف به خاطر موی. ماوراءالنهر بود

 .خواهد بود کلند

 هاتصحیف معنیـ 1ـ۸
حذب و اضافه شدن یک حرب اشتباهاتی در  ها وجایی نقفهبهعلت تبدیل حروب، جاگاه به

   ماننِد ، استهمعنای مدخل ایجاد شد
 .«نزدیک است که چنین باشد»و « شاهد»ی معن)د( به عسی
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 .(۱۱۱ ، ص۸۳۵۳آذرنوش  ←)است  یدشامصّحف « شاهد»
 .نیز گویند سپرغمکه او را  ضيمرانو  افروزبوستاناست  سکندریعفارد. در  )د( صیدانی

مصوّحف « عفارد»و  (۸۳۱۱ ؛ معین۳۱، ص ۲، ج اللغاتشمس) صيدالنیمصّحف « صیدانی»
ار  .(الموارداقربو  االربمنتهی، به نقل از ۸۳۴۱ )دهخدا و همکاراناست  عط 

 )ب( زودوام و آنکه خاصیت کهربا دارد. رنگاکهرب
، ۸۳۱۳)انجوو شویرازی است  فامدزرمصحف « وامدزو»است و « زردرنگ»معنی به کهربارنگ

 .(۲۲۴ص 
نوام  /بوه تشودید/ :اسوت تبختریدر  /به ضم/ لها 

پهلوان بورادر پیوران. پهلووان تووران کوه در جنوگ 
 .ه ر  دوید، رستم تعاقب کرد و کشتدوازد

 :دست گستهم در جنگ دوازده ر  کشته شدلهاک به، شاهنامهبر ابن

 چوووو لهووواک روی بووورادر بدیووود
 بلرزیوووود وز درد او خیووووره شوووود
 ز روشن روانو  بوه سویری رسوید
 شدند آن زمان خسته هر دو سووار
 یکایک گستهم بر او دسوت یافوت
 بووه گووردن  بوورزد یکووی تیووغ تیووز

 

 بدانسوووت کوووز کوووارزار آرمیووود 
 رش تیره شودجهان پی  چشم اند

 کموان را بوه زه کورد و انودر کشوید
 بووه شمشوویر برسوواختند کووارزار
 ز کینه چنان خسوته انودر شوتافت
 بوووورآورد ناگوووواه زو رسووووتخیز

 .(۲۲۱ ص، ۱، ج ۸۳۴۱)فردوسی   
 است. «گستهم»ف در این بیت مصّح  «رستم»پس 

 نادرست هایمعنیـ ٢ـ۸
هوای امر ناشی از رونویسی از فرهنگ شود که اینها اشتباهاتی دیده مینی مدخلگاه در مع

 :ها استبه اصل دیواننکردن و مراجعه  سفحیدیگر، تحقیق 
شواه  ،نام پهلووانی کیکواووس /به فتح/ )ب( فرهاد
و نام پسر گودرز که تازیانه در جنوگ  ، ||زمینایران

طلوب آن رفوت، کشوته  از دست  افتاد و چوون بوه
 .شد... 

 :استآمده شاهنامهرا گم کرد بهرام گودرز است. در  خود ۀنام پهلوانی که تازیان
 دوان رفووت بهوورام پووی  پوودر

 سوتیکی تازیانه ز من گوم شده
 به بهرام بور چنود باشود فسووس

 

 ... سورکه ای پهلوان یالن سربه 
 مایه ترکان به دستچو گیرند بی

 جهان پی  چشمم شود آبنووس
 (.۸۱۸ص ، ۳ ، ج۸۳۴۱)فردوسی   
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 اقص و مبهمن هایمعنیـ ٣ـ۸
 کند:کمک زیادی به فهم معنا نمی وا ناق  و مبهم است همعنی برخی

 .نام گیاهی است || و قیل اشترخوار )ب( خارگیا
 .یاهی مشهور || و نیز نام نوای معروبنام گ )ب( خراسان

 .نام شهری )ب( رام اردشیر

 شاهدـ ۹
، سنایی، منجیک، امیرخسورو صابر،خاقانی، ادیب دارای شاهدهایی ازها مدخل بسیاری از

طاهر، قاسوم کواهی، نثار تونی، شاه مانند ،خر قرن دهمأحافظ و کمال خجندی و شعرای مت
بهاءالدین زنجانی، نظام استرآبادی و غزالی مشهدی هسوتند. در برخوی از مووارد شواعر بوه 

 :کندجای ذکر نام شاعر به لفظ استاد اکتفا می
بحگاهی کوه بوه شرا  صو /به فتح را/ )ب( غارچی

ای  نیوز. اسوتاد: /به کسر را/خوانند.  صبوحتازی  
گيتی به آزرم /  خوشا نبيک غارچی با دوستان یکدله

 .«اندرون مجلس به بانگ و ولوله
 .(۴۲، ص ۸۳۱۳)رودکی از رودکی استبا اندکی تغییر این شعر 

   :کنداستناد می «لمؤلفه»مؤلف گاه به اشعار خود با قید 
 .ساقی بد  پياله که دور گل و مل است / گل و صوت بلبل است امروز باغ پر زاز، لمؤلفه: )د( آو صوت

 تصحیف شاهدـ 1ـ۹
 اند:شده حریفتدستخوش  هاشاهد برخی

 .کابلی ۀبيابند هم سار/  زاولی ۀر  هدیزمين بد ... فردوسی: )ب( کابل
 :استآمدهزیر  صورتاین بیت به شاهنامهدر 

 زابلیۀ من هدیه و برد ز
 

 کووابلیۀ بیابیود بوا شوار 
 (۳۸۳ ص، ۳ج ، ۸۳۴۱)فردوسی   

 .مغز طبرزد به طبرخون شکست / دار و طبرخون به دستلب طبری...  طبرخون
 :استآمدهنظامی این بیت چنین  االسرارمخزندر 

 وار و طبرخببون بببت دسبب لببب طبببری
 

 مغببز طبببرزد بببت طبرخببون شکسبب     
 (۲۱۵ ، ص۸۳۵۳)نظامی  

 .زمانه فرخ و فيروز گشتی / روز گشتیچو بادش بود فرخ ب( نام نوای و لحنی. استاد:) روزفرخ
 :استآمدهنظامی این بیت  خسرو و شيریندر 
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 روز گشوتیچو یارش رای فر 
 

 زمانه فور  و فیوروز گشوتی 
 (.۲۱۳ ، ص۸۳۵۳)نظامی  

گوید حافظ  مؤیدکوتاه. صاحب کنج پهنا )د( کزا 
... بدین معنی . استکرده حکارا تشبیه به  «چشم»

 کــاخ ،«کوواح»جووای خواجووه بووه دیــوان ۀدر نسووخ

 ز . از آن بیت این است خواجوه حوافظ:استآمده
نـه از / چنگ زلف کمندت کسی نيافـت خـال  

 .ابرو و چشم همچون کاخ ۀکمانچ
 :استآمدهدر دیوان حافظ این بیت چنین 

 صز چین زلف کمندت کسی نیافت خال
 

 ابوورو و تیوور چشووم نجوواحاز آن کمانچووۀ  
 .(۱۱، ص ۸۳۵۱)حافظ   

 مدخلسرجای ذکر شاهد برای مترادف به ـ٢ـ۹
 آورد: مدخل برای مترادب آن شاهد میسرجای ذکر شاهد برای گاه مؤلف به

 .اندازفهند  چرخ اطلس پای/  وز آنجای به عزم مجلس راز )ب( عرش. لمؤلف: فلک اطلس

 مؤلف ۀدمنابع مورد استفاـ 1١
، صـراحانود از: فرهنوگ توازی ایون منوابع عبارت .بردنام می خوداز منابع  هؤلف در مقدمم

(، هجری ۱۲۲) الفضالادات، گویازفان، تاجين، الصبياننصاب، الفتيانةقنين، االسمامهکب
 ۵۸۱) السـعادت اسـکندریةتحفق.(،  ۱۱۲) ابراهيمی ۀشرفنام، الشعراحل لغات، تبختری
و در  هسوتند ۸۱و  ۵(. اغلب این منابع مربوط به قرن هجری ۵۲۱) الفضالدمؤی( و هجری

 .نداهشدشبه قاره تدوین 
 دهد:مؤلف گاه در ذکر توضیحات یک مدخل به چندین منبع ارجاد می

و  سـکندریدر  /به زای معجمه/ )ب( آزوغو  آزغ
آنچوه از درخوت خرموا  :اسوت بخشیپن و  مؤید

 .استهرددر عین مهمله آو اداتببرند و در 
 اشاره دارد: هابه آن ر اختیار داشته که در خالل فرهنگظاهرًا مؤلف منابع دیگری د

 اللغاتکشـف(، ترنـبو  طـا )ذیول  رزا کردیيم ۀ(، نسخصاخر)ذیل  فرهنگ گلستان
ذیل ) حقایق االشيا(،  کراشيدن)ذیل  تفسير زاهدی(، گازرگا )ذیل  تاری  هرات(، عزوذیل )

 (.  ض ذیل ) لفقيهاتنبيه( و کاری

 منابع
 ، تهران، سخن.فرهنگ بزرگ سخن(، ۸۳۱۸انوری، حسن )

 ، ویراست دوم، تهران، نشر نی.فرهنگ معاصرعربی ـ فارسی(، ۸۳۵۳آذرنوش، آذرتاش )
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 ، به کوش  محمد معین، امیرکبیر.برهان قاطع(،  ۸۳۱۲برهان، محمدحسین خلف تبریزی )
 ، به کوش  محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، زوار.حافظ دیوان(، ۸۳۵۱الدین محمد )حافظ، شمس

 ، تهران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محمد )حسن
 ، به کوش  ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.دیوان خاقانی(، ۸۳۵۸الدین بدیل )خاقانی، افضل

، ۸۳۱۳وو۸۳۱۲، حیودرآباد دکون )چواپ افسوت: فرهنگ نظام(، ۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم، محمدعلی )داعی
 تهران، دان (.

 ، تهران، اسپرک.هاگونههای فارسی و فرهنگفرهنگ(، ۸۳۱۱دبیرسیاقی، محمد )
 ، تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت(، ۸۳۴۱اکبر )و همکاران( )دهخدا، علی

 ، تهران، فروهر.فرهنگ اعالم اوستا(، ۸۳۳۱رضی، هاشم )
 پژوه، تهران، توس.، به کوش  منوچهر دان دیوان رودکی(، ۸۳۱۳دکی، ابوعبدالله جعفربن محمد )رو

 ، مصر، المفبعه العربیه.۲، ج االعالم: قاموس تراجمقمری(،  ۸۳۳۱زرکلی، خیرالدین )
 ، تهران، دانشگاه تهران.االسرار نظامیاحوال و آثار و شرح مخزن(، ۸۳۱۸زنجانی، برات )

 ، به کوش  مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.الحقيقهحدیقه(، ۸۳۴۳والمجد مجدودبن آدم )سنایی، اب
 ، تهران، نشر بلخ.هافرهنگ شاهنامه: نام کسان و جای(، ۸۳۴۴شهیدی مازندرانی، حسین )

 ، به کوش  سعید حمیدیان، تهران، قفره.شاهنامه فردوسی(، ۸۳۴۱فردوسی، ابوالقاسم )
 ، به کوش  محمد باقر، الهور، دانشگاه پنجا .مداراالفاضل(، ۸۳۳۵داد )هفیضی سرهندی، الل

 ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی(، ۸۳۱۱معین، محمد )
، بوه کوشو  مجتبوی مینووی و مهودی محقوق، تهوران، دیـوان(، ۸۳۴۱ناصرخسرو، ابومعین حمیدالدین )

 دانشگاه تهران.

، بوه تصوحیح و حواشوی حسون وحیود دسوتگردی، بوه خسرو و شيرین(، ۸۳۵۳نظامی، ابومحمد الیاس )
 کوش  سعید حمیدیان، تهران، قفره.

 ، تهران، دانشگاه تهران.نویسی فارسی در هند و پاکستانفرهنگ(، ۸۳۳۸نقوی، شهریار )
(، بوه هند، پاکستان، بـنهالدش) ادب فارسی در شبه قار ، «مداراالفاضل»(، ۸۳۴۱الدین )آبادی، تاجنوش

 انوشه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. سرپرستی حسن



 

  فارسی نویس فرهنگدست
 شناسیشرق ۀددر کتابخانۀ دانشک

 (Ms. O 174پترزبورگ )دانشگاه دولتی سنت

 (وین، اتریشدانشگاه ) احسان شواربی

اعر الدین محمد اوحدی َبلیانی، ادیوب و شوتقی زا سرمۀ سليمانیفرهنگ فارسی به فارسی 
ایون  مصونفاسوت.  عرفـات العاشـقينمشوهور  ۀراوایل قرن یازدهم هجری و صاحب تذک

چنوین  او ۀوشوی و استهدکرمدخل را به ترتیب حرب اول و آخر فارسی  ۀژوا ۱۱۱۱فرهنگ 
از قورون کوه و از آوردن شواهد منظوم، چنان هداآن ارا ه د ی ازبوده که ذیل هر واژه تنها تعریف

 .استهبوده، پرهیز کرد رایجیسی فارسی نوفرهنگ قدیم در
و در آقای دکتور محموود مودبری  اهتمامبه ، ۸۳۱۳سال  به ،تصحیح انتقادی این فرهنگ

به طبع رسوید. مصوحح از دو نسوخۀ خفوی سلسلۀ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در تهران 
. مقدمه و استهددر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانۀ ملک در تهران بهره بر محفوظ

 )صوفحۀ بیسوت( اشکه مصحح در مقدمه. چناناستهانجامۀ کتا  در این هر دو نسخه افتاد
موجوود  پترزبورگ کنوونی(لنینگوراد )سونتدر  فرهنگدیگری از این  نویسدستذکر کرده، 

را بدان نسوخه دسوترس نبووده و از مقابلوۀ آن بوا نسوخ متأسفانه مصحح کتا   لیکن ،است
 .استهتهران محروم ماند محفوظ در

به قلوم اسوتاد دکتور « سرمۀ سليمانیبرگی از مقدمۀ »، یادداشتی با عنوان ۸۳۱۵در سال 
، در ایون منتشر شد. آقای دکتر صادقی نویسیفرهنگمجلۀ  جلد سوم اشرب صادقی درعلی

از ای از رونوشت قلموی اسوتاد فقیود خوانم دکتور لیودیا اسومیرُنوا نسخۀ ویراسته یادداشت،
. استهاندبه چاپ رس ،ای موجزبا حواشی و مقدمهرا،  پترزبورگصفحۀ نخست نسخۀ سنت

از آنجا که اصل نسخه یا تصویر آن در دسترس ایشان نبوده، همچنان نقاط مبهمی در  ،لیکن
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ای شود انتشار یادداشت آقای دکتر صادقی بهانه .استهباقی ماند سرمۀ سليمانیمتن مقدمۀ 
م و بوه تشوویق گیورب سرمۀ سليمانی نویسدست سراد ازسفرهایم به پترزبورگ تا در یکی از 

دو سال پی  از این، تحریر انگلیسی یادداشت حاضر، بوا  ایشان یادداشت حاضر را بنویسم.
نگوواری شناسووی و قومانسان ۀموووز های شــرقینویسدســتهووای جز ووی، در مجلووۀ تفاوت

 .(Shavarebi 2018)است نتشر شدهپترزبورگ مفرهنگستان علوم روسیه در سنت
 ۀهای خفوی کتابخانوۀ دانشوکددر بخ  نسخه Ms. O 174 ۀربا شما نویسدستاین 

 ,Salemann et Rosen 1888, pp. 9) شودپترزبورگ نگهداری میشناسی دانشگاه دولتی سنتشرق

 ۀددانشوک و بررسی آن در کتابخانۀ اصل نسخه دیدنموفق به  ۸۳۵۳. در اوایل بهار سال (16
بور  از ایون روی،شدم و از چند صفحۀ ابتدا و انتهای آن تصاویری تهیه کوردم.  شناسیشرق

یس کتابخانوۀ  ومیالنوا آزارکینوا، ر دکتوردریوغ خوانم بی مساعدتاز که دانم می خود واجب
انتشار آنها در  ۀزدر تهیۀ تصاویر و اجا پترزبورگ،دانشگاه دولتی سنتشناسی شرق ۀددانشک

شناسوی ایون خانم دکتر ُالگا یاستِرُبوا، اسوتادیار بخو  ایرانمفید راهنمایی  از ۀ حاضر،مقال
و نیوز از پترزبورگ، کتابخانوۀ ملوی روسویه در سونت نسوخ خفویدانشکده و کتابدار بخ  

همکاری سودمند خانم یکاِترینا باالِشنُکوا، استادیار بخ  مفالعات آسیای مرکزی و قفقواز 
 صمیمانه سپاسگزاری کنم.پترزبورگ، ی سنتشناسشرق ۀددانشک

 است که تا کنون شوناخته سرمۀ سليمانیپترزبورگ تنها نسخۀ کامل فرهنگ  نویسدست
بوه خوط نسوتعلیق خوانوا کتابوت شوده، لویکن کاتوب آن برگ  ۸۱۴در این نسخه متن شده. 

. از اسوتهدانستدرست نمی فارسی زبان نبوده ومحققًا فارسیسواد بوده و بسیار کم بدبختانه
اغوالط امالیوی و  کثورتاعتماد است و  قابل مغلوط و غیر بسیاراین روست که سراسر متن 

 صوحیحدرک  ها در بسیاری از موارد به حدی است که موانعافتادگی حروب و نقاط و سرکج
های دیگور در آغواز و انجوام کتوا  این نسخه تکمیل نقای  نسخه ۀدشود. تنها فایمتن می

ایون حورب  بوه متصور نیست. در باقی متن، اگر حرب برای این نسخهبرتری دیگری  و است
دگرگوونی در تصحیح دکتر مودبری مقابلوه کنویم، بعیود اسوت  شدهبا نسخ استفادهنسخه را 
حدر متن  چندانی کوه اگور در  کوردتووان اظهوار فرهنگ حادث شود. به صوراحت می مصحَّ

بوود، نوه ز نسخۀ پترزبورگ در اختیار مصوحح میتصویری ا سرمۀ سليمانیهنگام تصحیح 
را بوه ، بلکه زحمت تصوحیح موتن داشتدر پی نمیتنها فایدتی جز تکمیل مقدمه و انجامه 

و اسوبا   دکوردوچنودان موی حاشیۀ صفحاتنسخۀ پترزبورگ در  ۀرکثیدرج اغالط  واسفۀ
 .شدفایده میزیادت حجم کتا  چاپی از حیث حواشی بی
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کوه  استه، چند یادداشت و اثر مهر بر جای ماند(fol. 1a) این نسخهبر صفحۀ نخست 
از دست به دست شدن نسخه در مقواطع زموانی گونواگون حکایوت دارد. یادداشوت بواالی 

(، ؟( بن ابوالفتوح المونجم )؟ترا  )من متملکات عبد االقل ابی»صفحه از این قرار است: 
ارقوام یکوان و دهگواِن سوال ایون « .م سونۀ ...المعظ به تاریخ روز دوشنبه هفتم شهر شعبان

ارقوام نمایود، اموا می ۳۱یوا  ۲۱قابل تشوخی  اسوت و چیوزی شوبیه  دشواریهیادداشت ب
. بنا بر سنجِ  روز هفته )دوشنبه( با تاریخ روز و ماه استهکلی افتادصدگان و هزارگان آن به

 ده باشود. البتوه ایون بازسوازِی بو ۸۱۳۱توان گمان برد که سال مورد نظر )هفتم شعبان(، می
نداریم. در جانوب راسوِت ایون  یا سقم آن صحت ال برنیست و مدرکی د ی بی حدس ارقام

که رنگ آن پخ  شده و متون  خوانوا  شود،مشاهده مییادداشت، اثر مهری با جوهر سیاه 
 ۸۵ الثوانی ربیوع ۸۳»بودین قورار:  ،اسوتهتر، یادداشت کوتاه دیگری آمدنیست. کمی پایین

مهوِر ذیوِل ایون یادداشوت نیوز پخو  شوده و نوشوتۀ آن محوو  جوهر اثورِ « .عرض دیده شد
قود  .هوو». یادداشت دیگری که در زیر دو یادداشت پیشین آموده چنوین اسوت: استهگردید

این یادداشت، اثور  یردر ز« .۸۸۸۴شهر رجب المرجب  ۸۱انتقل الی اقل عباد الله الغنی فی
تووان تشوخی  داد، را می« محمودباقر»که در انتهای نوشتۀ آن نوام مهری دو بار تکرار شده 

با مرّکوب « مالکه و قابضه»تر، عبارت دشواری قابل قرا ت است. کمی پایینولی باقی متن به
بوا  و ، اثر مهر مدّوری به رنوگ قرموزعبارت نایقرمز نوشته شده، اما فاقد تاریخ است. ذیل 

نصور مون اللوه و فوتح »باال و پایین آن حامل جملۀ  . سفراستهمتنی در سه سفر حک شد
. بر حاشیۀ جانب چو  استهنوشته شد...« فقیر محمد »است و در سفر میانی نام « قریب

کوه ظواهرًا دسوتور تهیوۀ  ،شوده درجیادداشتی در حدود بیست سفِر کوتاه افقی  ،این صفحه
 است. وو شاید یک دارووو ای ماده

حامل نشوان عقوا  دوَسور امپراتووری  ،هری با جوهر سیاهمُ اثر در وسط همین صفحه، 
]متعلق » بارتع الخط قدیم روسی،، که در زیر این نشان، با رسماسته، بر جای ماندروسیه
 Библіотеки Императорскаго)« کتابخانوووۀ دانشوووگاه سووولفنتی قوووازانبوووه[ 

Казанскаго Университета،) د کوه ایون دهو. این مهر نشوان میاستهبر جای ماند
پترزبورگ، در دوران روسیۀ تزاری برای به سنت انتقالبه روسیه و پی  از  ورودنسخه، پس از 

ایون  .استهشددر تاتارستان نگهداری می)کازان( مدتی در کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قازان 
پترزبورگ در کتابخانۀ دانشوگاه سونت« مجموعۀ قازان»نسخه یکی از نسخ خفی مشهور به 

تزار نیکاالی یکم مبنی  ۸۱۱۳اکتبر  ۲۲ت. این مجموعۀ نسخ خفی، در پی فرمان مور  اس
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هوای مسوتقلی بورای زبان ۀدشناسی در پایتخت و برپایی دانشوکبر گسترش مفالعات شرق
، تحت نظارت یوسیف ُگتوالد، از ۸۱۱۱پترزبورگ، در سال شرقی در دانشگاه سلفنتی سنت

اوت  ۲۲ان راهی پایتخت امپراتووری روسویه شود و در تواریخ کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قاز
« مجموعوۀ قوازان»نسخ خفوی  ۀر)درباپترزبورگ رسید به کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی سنت ۸۱۱۱

 Abdullaeva 2013; Образцов и Азаркина 2016; Obraztsov, Azarkina, and Slesarevبنگریود بوه: 

با جوهر آبوی  ۸۳۱۸و  ۸۵۳۳ ثبت ۀردو شما ،ۀ نخستدر حاشیۀ سمت راست صفح .(2018
 ،اند. در حاشیۀ مرمتی این صوفحهنوشته شده که هر دو شماره را بعدًا با جوهر قرمز خط زده

 ۀرشوما»، که از این قرار اسوت: هثبت دیگری به روسی با جوهر آبی درج شد ۀرتاریخ و شما
یعنوی  ثبت فعلوی نسوخه ۀرانهایتًا، در پایین همین صفحه، شم«. ۸۵۳۱وو سال  ۸۱۱۱ثبت 

Ms. O 174 استهبا جوهر سیاه نوشته شد. 
گواهی  (fol. 1b) مقدمۀ فرهنگ نخسِت  صفحۀ چیوزی جوز تحمیدیوه نیسوت و هویچ آ

ایون  ۀددهد. در انجامۀ کتا ، در با  فایفرهنگ یا مؤلف آن به دست نمی ۀرسودمندی دربا
. خوتم کوالم ده اسوتهکوتواه آمدسخنی  ،فرهنگ و علت پرهیز مؤلف از نقل شواهد منظوم

انجامۀ این نسخه به دست دادِن تاریخ اتمام کتا  است کوه  ۀدترین فایبیت شعر است. مهم
، (fol. 157a) تا کنون محل پرس  و گمان مانده بود. در مصراد پایانِی شعر انتهای انجاموه

ذکور « مانیبدیوده هسوت ِبوه ]از[ سورمۀ سولی»تواریخ تاریخ اتمام کتا  بوه صوورت مواده
. قوباًل که قابل اعتنا نیسوت استهنوشته شد ۱۱۱. در نسخه، زیر این مصراد عدد استهشد

را دریافته بوود، ولوی موفوق بوه تصوحیح  ۱۱۱اساس بودن عدد درستی بینیز کارل زاِلمان به
اگر تصحیح  .(Salemann 1884, S. 76)تاریخ و کشف تاریخ تألیف کتا  نشده بود مصراد ماده

د ارزش حوروب بوه حسوا  وجمومتاریخ، یعنی از مصراد پایانی درست باشد، عدد ماده ما
هجوری در  ۵۴۳است. اوحدی بلیانی، به گفتۀ خودش، در سوم محوّرم  ۸۱۸۸ابجد، برابر با 

گواهی  لیکن. استهاصفهان متولد شد در دسوت  مووثقیاز طوول عمور و تواریخ وفوات او آ
، کوه حواکی از مانده ر جایهجری ب ۸۱۳۵و  ۸۱۳۱ هاینیست. از وی اشعاری موّر  سال

در . سوه و چهوار( فحات، صوسـرمۀ سـليمانی مصحح)بنگرید به مقدمۀ  حیات او در آن سالها است
 ۸۱۱۱تاریخ وفات اوحودی سوال  ،(۳۳ فحۀ)صو عبدالغنی خان صاحب غنی یتککر  الشعرا
تناقضوی بوا  ۀ سليمانیسرمتاریخ انجامۀ فرهنگ . با این اوصاب، مادهاستهدشهجری ثبت 

در مقدموۀ مصوحح، ) سـرمۀ سـليمانیاحوال اوحدی ندارد. پی  از ایون، مصوحِح  معلومات
، توألیف فرهنوگ عرفـات العاشـقين ۀر، بنا بر شواهد موجود در توذک(۱پانزده، پانوشت  فحۀص
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هجوری  ۸۱۸۱توا  ۸۱۱۵های را به زمان اقامت مؤلف در اصفهان میان سوال سرمۀ سليمانی
در انجامۀ نسوخۀ پترزبوورگ ایون فورض را  ۸۱۸۸تاریخ کرده بود. اکنون، کشف مادهمنتسب 
 .دهده دست میکند و تاریخ دقیق اتمام نگارش کتا  را بتأیید می

، تاریخ و محل استنسا  نسخه چنوین (fol. 157b) بر پشت صفحۀ پایانِی انجامۀ کتا 
شهر جموادی االولوی  ۲۳ه تاریخ کتا  سرمۀ سلیمانی در علم لغه فرس ب: »استهثبت شد

( صانها الله تعالی عن الحدثان نویسانیده شد. والله الموفق کذاملتان ) ۀرفاخ ۀددر بل ۸۱۱۸
از  شوود.از آن به بعد، متن نامرتبفی به زبوان عربوی در هموین صوفحه آغواز می «.بمفالعته

احتموااًل ام فرهنوگ و قورن پوس از اتموآید که این نسخه دقیقًا نیمبرمیچنین  مذکورعبارت 
محول کتابوت نسوخه  ۀر. دربااستهکتابت شد فرهنگ ِف صنم پس از وفاِت  حدود یک دهه

 اسوته، زیرا متأسفانه نام محل کتابت در نسخه بدون نقفه نوشته شدنظر قفعی دادتوان نمی
ترین صورتی کوه بورای خووان  ماند. محتملو صحت خوان  این نام محل تردید باقی می

، اگر درست باشد، اتفاقوًا گمانتوان پیشنهاد کرد شهر ملتان در پنجا  است. این ام میاین ن
 .اوفقر سواد فارسی شاهدی باشد بر بیگانگی کاتب با متن و تواند می

بور پایوۀ نسوخۀ  سرمۀ سليمانیای از آغاز مقدمه و انجامۀ فرهنگ ، متن ویراستههدر ادام
چواپ دکتور  مرجوعهای هوای نسوخهشود تا افتادگیپترزبورگ به دست داده میکامل سنت

مدبری رفع گردد. در تصحیح صفحۀ نخسِت مقدمۀ کتوا ، موواردی کوه بوا ویورای  دکتور 
شود. تصحیح و رفع برخی اشوکاالت موتِن انجاموه صادقی متفاوت است در حاشیه ذکر می

قلعه و صفری آقعلی  مقامی،دکتر احمدرضا قا م آقایان های صا بحدسمرهون تیزبینی و 
 ،در پایاِن این یادداشتسپاسگزارم.  دریغشانیاری بی از ایشان برای .پور استمسعود راستی

 .شودمیهای ابتدا و انتهای نسخۀ پترزبورگ آورده تصاویر صفحه
*** 
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  مقدمۀ کتاب
[fol. 1b] 

 1فرهنگ سروری یا کتاب سرمۀ سلیمانی
 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

جودیر.  ةباالجابو قودیر و یءانک علی کل شو 3ا ناعفشزادنا و االنبیاء  2الّلهم ]اجعل[ التقوی
نکتی کوه  5آوری، یعنی بلبالن گلستان کمال، و نکوترالبیان زبانکه متکلمان بدیع 1تیلغبهتر 

 3بیوان را بوه آناللسان سخنوری، یعنی طوطیان شکرستان مقال، زبان بالغت4منشیان غریب
شوکر و سوتای  احدیسوت پروردگوار  ،نشان را به آن مترنم فرماینودم و لسان فصاحتمتکل

ارادت  11قدرته، کوه بوه اقتضوای 10واحدی آمرزگار عظمت 9و حمد و نیای  ،عظمته 8جّلت
، کوه ذات مفلوق معوّرا از لبواس تقیودات اسوما]ء[ و 12ازلی نقفۀ تعّین مدار وجود بیرنگ 

، ابوداد 13مخوزون 14در حین ظهوور کنوز 15ب ]و[ نونالتیام کا 11، به مجرد13صفات ]است[
به لغوت اهول  18[fol. 2a]که  ،دیوان با برکات وجود و اختراد کلمات متبرکات غیب و شهود

                                                      
ظاهرًا در رونوشت خانم دکتر اسمیرنوا این نام به صورت سرمۀ سلفانی ثبت شده بوده و به همین شکل به ویرای   .1

 سازد.موجه میتا حدی ای است که این بدخوانی را ب به گونهاست. البته سبک نگارش کاتدکتر صادقی راه یافته
 .یڡت. اصل: 2
 . اصل: قڡانیا.3
تصوحیح شوده « لغتوی»یاد استاد عبواس زریوا  بوه . اصل: نعتی؛ در ویرای  دکتر صادقی این واژه به نقل از زنده4

 است.
را « نکوترین»حتمااًل باید صفت عالی ، ا«بهتر لغتی»ترین؛ به جهت حفظ سجع متن و به قیاس عبارت نکو. اصل: 5

 تصحیح کرد.« نکوتر»نیز به صفت تفضیلی 
 است.تصحیح شده« عذ »در ویرای  دکتر صادقی به نقل از استاد زریا  به  .6
 )اصل: بان( افتاده است.« به آن»در متن دکتر صادقی  .7
 . اصل: جل؛ تصحیح از دکتر صادقی است.8
 کتر صادقی است.. اصل: ثنای ؛ تصحیح از د9

و « جلوت عظمتوه». اصل: عظیم؛ تصحیح از دکتر صادقی اسوت. ازآنجاکوه اشوتباه یکسوانی در هور دو عبوارت 10
 رود که این اشتباه از مؤلف باشد.ر  داده، احتمال تصحیف کاتب بسیار کم است و گمان می« عظمت قدرته»

 .۸، پانوشت ۸پ دکتر مدبری، صفحۀ شود؛ بنگرید به چانسخۀ کتابخانۀ ملک از اینجا شرود می .11
)در « بیورنگی »صوورت ؛ نسخۀ کتابخانۀ ملک: یرنگی ؛ در ویرای  دکتر صادقی این واژه بوهنكبش. اصل: نیر12

 است.حاشیه: شاید بیرنگ ( تصحیح شده
 است.بر اساس نسخۀ ملک، به اعتبار چاپ دکتر مدبری، افزوده شده« است» .13
 . اصل: بمحرد.14
 .نبوب. اصل: 15
 . اصل: که؛ تصحیح بر اساس نسخۀ کتابخانۀ ملک است.16
 . اصل: محزون.17
شود و افتادگی ابتدای آن دقیقًا برابور بوا صوفحۀ اول نسوخۀ پترزبوورگ نسخۀ دانشگاه تهران از همین جا آغاز می .18
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بر وجه احسون فرموود  ،است 2و هابفه 1تحقیق عبارت از اعیان ثابته و محیط و مرکز صاعده
 آفرین فتبارک الله احسن ]الو[وخالقین. ...

 انجامۀ کتاب
[fol. 156a]  االخووان: اسوتدعا از اهول  ة. وصی3... اعلم بالصوا  والیه المرجع والمآ
یوا  ]ء[که اگر در این مختصر اسمی از اسوما 5و انصاب که عرفای زمان معرفتند آنست 1تمیز

، در 8( گرفتوهکذاِسَمِت دوردویدن ) ةبدیع ةاو مصلح ةلفیف 3ةفرس لنکت4لفظی از الفاظ غیر
در کوام خموشوی  10کشیده شده باشد، زبان اعتراض نسبت به قا ل 9یسَرر فرسلک ُدَر]ر[ ُغ 

 13اما باطنًا از فایده خالی نیست. و چون شواهد ،12که اگرچه ظاهرًا ناشایست است ،11کشند
کالم درین مرام بود،  14ساختن موجب تفویل 15اسناد شعری ملبس 11این لغات را ]به ز[یور

لباس اسوتدالل  22او را از 21الفاظ 20خفانکه سیه ،19، در اختصار کوشیده18علی ذلک 13بناءً 
حاجوت مشواطه : »2و مبّرا جلوه داد )کذا(، چنانکه فرمود]ه[انود د 1شعری معّری 23و اسناد

                                                      
 ۀ.. اصل: ساعد1
 . اصل: هابط.2
« والله اعلم بالصوا  والله مرجوع والموآ »رسد: ه پایان میاصل: مات. متن ویراستۀ دکتر مدبری با این جمله ب .3

 (.۲۱۱)صفحۀ 
  اصل: نمیر. .4
 اسوت. اصل: معرفووند .5
 اصل: عور. .6
 اصل: للکنته. .7
 اصل: رفته. .8
 شی.فراصل: . 9

 .بفابل بتبساصل:  .10
 . اصل: خموسی کنید.11
 . اصل: ناساسوست.12
 . اصل: ساهد.13
 .بور. اصل: 14
 .لیسب. اصل: 15
 . اصل: بفویل.16
 .ببا. اصل: 17
 . اصل: دلک.18
 .کوسیده احبطبار. اصل: 19
 . اصل: سعه حفان.20
 . اصل: الفاط.21
 . اصل: در.22
 .اسباد. اصل: 23
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متعارفه و شوایعه  5ۀالسن اً لغات کل واحد 1. و مخفی نماند که اجتماد3«نیست روی دالرام را
اسوماء و صوفات  9مچنانکه ظهور ُکنوهاست و ه 8بلک متعّذر 3حصر متعّسر 4غیره بر وجهو 

( کذا) 12وناتشئ 11که آالی نعمات ۀوو جل [fol. 156b]جل جالله ناممکنست  10ذات الهی
احاطۀ کل مراتب ]ا[عداد و الفاظ  ،13نامتناهی آن حضرتند از حیز حصر و حد متجاوز است

احصای هر یک بعینه چنانست که عبور و مرور بر اقصای  14الیقیندانایان حق 15در نظر 11نیز
« االصفالح 18فی ةال مشاح» ةهر شخصی را بنا بر کلی 13ممتنع و محالست، چه هر فرقه بل

پس به قدر امکان و وسع ظورب جوود  ،19ستهقدرت و اختیار بر وضع لفظی و اصفالحی 
 21است. و غرض 23روحانی نوشیده 22شرا  21چند ازین 20هر کس نشاء توفیق یافته، ساغری

الجملوه در قصوور و اخوتالل ایون است فی 24عذر 25)؟( الکاز تمهید این مقدمات  21غرض

                                                                                                                             
 . اصل: معزی.1
 . اصل: د د.2
 است.سعدی گرفته شده گلستاناین مصراد از دیباجۀ  .3
 . اصل: احتماد.4
 . اصل: استه.5
 . اصل: وحر6
 منعشور. . اصل:7
 . اصل: متعدر.8
 . اصل: کتوه.9

 . اصل: آلهی.10
 . اصل: نعماکت.11
 . اصل: سیونات.12
 . اصل: متجاور.13
 . اصل: نیر.14
 .بنطر. اصل: 15
 . اصل: اللعین.16
 .بل. اصل: 17
 . اصل: مساحه می.18
 .ببست اصفالحی و لڡفی وصع احببار بر. اصل: 19
 باشد تکرار شده و در اینجا باید حذب شود.« زینا»نخست که باید ۀ . اصل: ارین شاعری؛ واژ20
 . اصل: ارین.21
 . اصل: سرا .22
 . اصل: پوشیده.23
 . اصل: عرص.24
 . اصل: طوطا.25
 . اصل: عدر.26
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وجود]ه[ والله اعلوم ]بو[ووالصوا   1کتا . امید که مسمود ادراک ا]و[لوااللبا  گردد. بمّنه
 :2التاریخ ةالمآ . قفع[و]والیه المرجع 

 انسانی 3بزم وجود 4؟[...و زوست ]  به چشم 5کحل جواهرست 1ما که چو 3لغات
 چو دیده باد منور به نور ایقانی  که عین ادراکند 9 بین ۀرزم 8به چشم

 12ازو شاهدان پنهانی (کذا) 11دینمامیکه   از پی آن سرمۀ سلیمانیست 10که نام 
 14زندانی 15لقاستیوسف مصری 11هزار  13به تختگاه بیان  که عرش تحقیقست

 شاهدان روحانی 18ۀدپی مشاه  13گاه معانی که بزم الفاظستبه جلوه
[fol. 157a] ]20چنانک ِبه ُبَود انسی به رتبه از جانی ُبَود ار سرمۀ سلیمانیت 19به دیده ]ِبه 

 سخندانی ۀددی 21ضیاپذیر شود  را 23و انشی 22وی اصحا  نفق 21ز اکتحال
 23کشیدن نقا  ظلمانی 24توان چو خضر  معنی که عین آ  بقاست ۀرچه 25به او ز

 
                                                      

 .بمه. اصل: 1
 .الباربح. اصل: 2
 . اصل: لعات.3
 . اصل: حو.4
 .. اصل: حواهرست5
 «.روشن»یا « خرم»اده باشد، شاید وزن مصراد خرا  است و در اصل باید یک کلمه از قلم افت .6
 . اصل: برم وحود.7
 . اصل: بحشم.8
 .بببس. اصل: 9

 .بامس. اصل: 10
 . اصل: نماند.11
 .پبهانی. اصل: 12
 .بحفبفست عرس که بسبیا هتخبكاب. اصل: 13
 . اصل: هرار.14
 .سب. اصل: لقا15
 . اصل: رندانی.16
 . اصل: نرم الفاطست.17
 .ۀمساهد بی. اصل: 18
 اید یک واژه افتاده باشد. تصحیح به قرینۀ مصراد بعد است.در اصل ب 19
 .ارحانی ببه. اصل: بر20
 . اصل: راکنحال.21
 .طقـــ. اصل: 22
 )؟(. . اصل: کا/ووی23
 . اصل: سود.24
 . اصل: باور.25
 . اصل: حو خصر.26
 .بیطلما  بفا. اصل: 27
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 خفان غیبانی )کذا(3به بنفشهرسی  2کزو  1دارچو نور دیده عزیزش به چشم جان می
 ]از[ سرمۀ سلیمانی 5بدیده هست ِبه  1چو یافت زیور اتمام گشت تاریخ 

 شد. 4نظام نم تّمت تمام شد، کار

 منابع
 ، به تصحیح و حواشی محمود مودبری، مرکوز نشور دانشوگاهی،سرمۀ سليمانی الدین،تقی اوحدی بلیانی،

 .۸۳۱۳ تهران،
به اهتمام محمدمقتدی خان شروانی، چواپ سونگی علیگوره، ، الشعرا ةککرت ،عبدالغنی خان، صاحب غنی

۸۵۸۱. 
، جلود نامۀ نامـۀ فرهنهسـتان: ویژ نویسیفرهنگ، «برگی از سرمۀ سلیمانی» (،۸۳۱۵اشرب )علی صادقی،

 .۲۱۸و۲۳۵ فحاتسوم، ص

Abdullaeva, F. (2013), “The Persian Manuscript Collection of St. Petersburg University: 

Gotwald’s Curse?”, in: R. M. Kerr and Th. Milo (eds.), Writings and Writing from Another 

World and Another Era: Investigations in Islamic Text and Script in Honour of Dr. 

Januarius Justus Witkam, Professor of Codicology and Palaeography of the Islamic World 

at Leyden University, Cambridge: Archetype, pp. 1-23. 

Azarkina, M., Obraztsov, A., and Slesarev, T. (2018), “Ottoman Manuscripts from Kazan of M. 

Gorky Research Library, St. Petersburg State University”, Manuscripta Orientalia, Vol. 24, 

No. 1, pp. 26-34. 

Salemann, C. (1884), “Recension zu P. de Lagarde, Persische Studien [Abhandlungen der 

historisch-philologischen Classe der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 

Göttingen, Band XXXI], Göttingen, 1884”, Literatur-Blatt für orientalische Philologie, 

Band 2, Leipzig, S. 74-86. 

Salemann, C. et Rosen, V. (1888), Indices alphabetici codicum manu scriptorum persicorum, 

turcicorum, arabicorum qui in Bibliotheca Imperialis Literarum Universitatis 

Petropolitanae adservantur [Списокъ персидскимъ, турецко-татарскимъ и арабскимъ 

рукописямъ Библіотеки И. СПб Университета], Petropolis [Санкт-Петербург]. 

                                                      
 .حانمیدار بحسم. اصل: عریرش 1
 . اصل: کرو.2
 .ببفسه. اصل: 3
 .بحسنتار کسب: . اصل4
 .به. اصل: 5
 . اصل: کامن نفام.6



51  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ مار، شنویسیفرهنگ

 ... مانیيسل ۀسرم فارسی نویس فرهنگدست مقاله 
 

Образцов, А.В. и Азаркина, М.А. (2016), “Турецкие рукописи «казанской коллекции» в 

фонде Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ”, Актуальные вопросы 

тюркологических исследований: к 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-

Петербургского государственного университета, СПбГУ, Санкт-Петербург, с. 467-

475. 

Shavarebi, E. (2018), “The Persian Dictionary Sorme-ye Soleymānī (Early 11th/17th Century) 

and Its Manuscript in the Library of the Oriental Faculty of St. Petersburg State University 

(Ms. O 174)”, Manuscripta Orientalia, Vol. 24, No. 1, pp. 61-67. 

 

 



54 
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ... مانیيسل ۀسرم فارسی نویس فرهنگدست مقاله
 

 
 (fol. 1aصفحۀ نخست نسخه )
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 (fol. 2a) صفحۀ دوم مقدمۀ فرهنگ
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 (fol. 156aصفحۀ نخست انجامۀ فرهنگ )
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 (fol. 156bصفحۀ دوم انجامۀ فرهنگ )
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 (fol. 157a) تاریخ تألیف فرهنگ، حامل مادهصفحۀ پایان انجامۀ فرهنگ
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 (fol. 157bصفحۀ پشت انجامۀ فرهنگ، حامل تاریخ و محل کتابت نسخه )



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

 ـ شیار ار ـ شدغارـ شدیار ـ شدک۵۴
زمینی کوه »و  «شخم زدن زمین»به دو معنی  شدکارو  شدیارهای فارسی دو کلمۀ در فرهنگ

لغت ترین فرهنگی که این دو کلمه را ثبت کرده است. قدیمثبت شده «آن را شخم زده باشند
هوا را این دو کلمه، جز در نسخۀ واتیکوان )  چواپ پواول ُهورن( کوه آن. استاسدی  فرس

 ۴۱۱که تواریخ کتابوت آن  ،ها مشکول نیست. تنها در نسخۀ نخجوانیدارد، در سایر نسخهن
زمین گواوکرده کوه تخوم »ضبط و به  ِشکیارصورت در حاشیۀ کتا  به شدیاراست، صورت 

در آن بوه کسور  شـکیارمعنی شده و شعر زیر از عنصری به شاهد آن آمده که باز « درو کارند
 است:قفه ضبط شدهنبی «دال»، اما با «ش»

 بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت
 

 بووه زخووم َیشووک ایشووان دشووت ِشوودیار 
ضبط شده، ولی در حاشیۀ آن نوشوته  شککارصورت در متن نسخۀ نخجوانی این کلمه به 

 .(۲۱۸ص ) «نیز گویند شتکار َو »شده که 
را ضومه « ش»را آورده و حرکوت  شـدکارفقوط  نامۀ َمنَيـریشرف ،های بعدیاز فرهنگ

شوکل بوه برهـانو  جهـانهيری، َشـکیارو  َشـککارصورت ها را بهآن سروریاست، ولی گفته
 اند.ضبط کرده ِشدیارو  ِشدکارصورت به رشيدیو ، ُشدیارو  ُشدکار
اسوت. معوین ضبط شده« ش»به ضم  شدکاربه فتح اول، اما  شدیاردهخدا  نامۀلغتدر 

اسوت. در را بوه ضوم آن آورده شـدیار، اموا «ش»ر را به ضم و کس شدکار فرهنگ فارسیدر 
ضوبط شوده و بوه « ش»بوه کسور  شـدیارتألیف شوکوروب و دیگوران  فرهنگ زبان تاجيکی

این کلموه  ۀدبا گاب فارسی در فارسی تاجیکی صورت زن ُشدگاراست. معنی شده« ُشدگار»
 ،وب و دیگورانالدینسیم فرهنگ تاجيکی به روسیصورت ادبی قدیمی آن. در  شدیاراست و 
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 ;пошня مودخل شوده و بوه ُشـدگارنیز فقط کلمۀ  ،که حاوی لغات معاصر تاجیکی است

вспаханное, Распаханное поле  معنوی  «زده و شویارکردهمزرعۀ شوخممزرعه، »یعنی
 است.شده

دو تلفوظ احتموال قووی بوه َشدیار/  َشدکارو  ِشدیار/  ِشدکار، ُشدیار/  ُشدکاراز سه تلفظ 
اسوت. آن را از کجوا آورده سـروریتردید است و معلوم نیست  صیل و تلفظ سوم محلاول ا

ــدکارضووبظ  ــةاز کتووا   ُش ــُة الَطلَب (، ۱۳۴ن عموور نسووفی )درگذشووته در الوودیاز نجم ِطلَب
شوود. نیوز تأییود می ،(۴۱، ص ۴۳13محقوق  ←)که ضبط نسخۀ چاپی اصیل باشد صورتیدر

فارسی  ۀدتلفظ زن ،که دیدیم. چنانشدکاردر شکل  ماند تلفظ حرب سوم کلمهحال باقی می
ریوب از قکوه در چواپ یحیوی ، شـدغارفارسی است. این ضبط را صورت « گ»تاجیکی با 

تأییود  ،موورد توجوه کسوی قورار نگرفتوه مصحح آن را به حاشیه برده و آمده و دیوان عنصری
 کند:می

 بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت
 

 شوودغاربووه زخووم یشووک ایشووان کوووه  
 .حاشیه( ،۳۵ ص، چاپ دبیرسیاقی، دیوان عنصری ←نیز  ؛58)ص   

کووه »جوای کوه بوه ،نیوز خالصةاالشـعارالدین حسینی کاشی در این ضبط را ضبط تقی
 ،«ک»اسوت نوه « گ»ُمبوّدل  شدغاردر « د»کند. تأیید می ،دارد« دشت شدغار»، «شدغار

ی نیست که در همۀ قلمرو زبوان فارسوی به این معن شدغاراما تلفظ تاجیکی معاصر و ضبط 
 ،که در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی آمده، شتکاراست. ضبط رفتهکار میبا گاب فارسی به شدکار

، /g« /گ»در این کلموه در مجواورت « د»با کاب تازی است، زیرا  شدکارتلفظ  ۀددهننشان
چنوین تبودیلی / d« /د»/ بدل شوده و در مجواورت t« /ت» به ،واک استکه یک صامت بی

بدل شوده و  يهارِش و  يغارِش ابتدا به  کگارِش یا  کغارِش است. صورت کردهمجال بروز پیدا نمی
 است.تحول پیدا کرده شيارسپس به 

 منابع
نسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ ملوی  ،(لغـت فـرس)   مشکالت پارسی دریاحمد، بن اسدی طوسی، علی

 تبریز، سابقًا متعلق به محمد نخجوانی.
، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )جو شیرازی، جمالان

 جلد. ۳مشهد، مشهد، 
 ۲، به کوش  محمد محمدلوی عباسی، بارانی، تهران، فرهنگ رشيدی(، ۸۳۳۴حسینی َتَتوی، عبدالرشید )

 جلد.
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 ،فیوروز( از جلود اول از رکون اولب )   ۲۴۲ ۀرما، نسوخۀ شوخالصةاالشـعارالدین، حسینی کاشی، تقی
 متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

 جلد. ۳، به تصحیح محمد معین، زوار، تهران، برهان قاطع(، ۸۳۳۱و۸۳۳۱خلف تبریزی، محمدحسین )
 نامۀ دهخدا، تهران.، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (13۴۱) اکبر و همکاراندهخدا، علی

 ، به تصحیح یحیی قریب، ابن سینا، تهران، چاپ دوم.یواند(، ۸۳۳۸عنصری، ابوالقاسم حسن )
، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، سنایی، تهران، چاپ دوم )چواپ دیوان(، ۸۳۱۳عنصری، ابوالقاسم حسن )

 (.۸۳۳۲اول: 
، به تصحیح حکیمۀ دبیران، پژوهشگاه علوم انسانی رینامۀ َمنيَ شرف(، ۸۳۱۱و۸۳۱۱فاروقی، ابراهیم قوام )

 جلد. ۲ت فرهنگی، تهران، و مفالعا
، بوه کوشو  محمود دبیرسویاقی، الفرسمجمع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱کاشانی، محمدقاسم متخّل  به سروری )

 جلد. ۳اکبر علمی، تهران، علی
، ۸ ۀر، شوما1، سوال نامـۀ فرهنهسـتان، «کلمات فارسی در یک متن فقهی عربی»(، ۸۳۴۳محقق، مهدی )

 .۴۱و۴۳ هایفحهص
 جلد. ۱، امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسی، (۸۳۴۸) معین، محمد

Шукуров, М. Ш., Капранов, В. А., Ҳошим, Р., Маъсумй, Н. А. (1969), Фарҳанги Заъони 

Точики, Москва, 2 volumes. 

 فارسی توسط محسن شجاعی با عنوانِ برگردان آن بت خط
رحیم هاشبم و ناصبرجان   ، تألیف محمدجان شکوری، والدیمیر کاپرانف، فرهنگ فارسِی تاجيکی

 جلد. 2، 1385معصومی، فرهنگ معاصر، تهران، 
Саймиддинов, Д., С. Д. Холматова, С. Каримов (2006), Фарҳанги Точикй ъа Русй, 

Душанъе. 
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 ـ پرتاب۴۶
ی نزدیک بوه درخشو  و تؤلوؤ ایمعنیک بار در یک بیت به پرتابکلمۀ  دیوان منوچهریدر 

 ن بیت و بیت دوم و سوم بعد از آن چنین است:است. ایکار رفتهبه
 عصیر جوانه هنووز از قودح
 برافتاد بر طرب دیووار و بوام
 منجم به بام آمد از نور موی

 

 هواتعجیل پرتا زد بوههمی 
 هوواز َبگمازهووا نووور مهتا 

 هاگرفت ارتفواد صوفرال 
 (۱، ص ۸۳۴۱)منوچهری  

ذکر کرده « پرتو؟ تؤلؤ؟»دو عالمت سؤال را با  پرتابیکی از معانی  نامهلغتدهخدا در 
دیـوان است. دبیرسیاقی نیز در فهرست لغات پایوان و همین بیت منوچهری را به شاهد آورده

 است.معنی کرده« پرتو»در این بیت را  پرتابکلمۀ  منوچهری
با پیشوند و  تاب، اما در فارسی است «درخشیدن»معنی به تابهای ایرانی ریشۀ در زبان

شواهدی بورای آن در دسوت نیسوت.  است و ظاهراً کار نرفتهبه این معنی به پرتاب صورتبه
وجود دارد کوه  (پردا ) prd’bیا  (فردا ) frd’bای با امالی در زبان پارتی کلمه ،همهاینبا

 fradābاسوت و تلفوظ آن را  «درخشو »ساخته شده و معنوی آن  tābو ریشۀ  fraاز پیشوند 
. این کلمه یک بار نیز در فارسوی میانوۀ موانوی بوا اموالی (Boyce 1977, p. 39 ←)اند دانسته
prd’b است کار رفتهبه(← Durkin-Meisterernst 2004, p. 154)همین  پرتابتمال دارد که . اح

تلفوظ « پرتو»یا « انداختن»معنی به پرتابه فارسی رسیده و تحت تأثیر کلمۀ کلمه باشد که ب
است. احتموال دیگوری بدل شود به فارسی رسیده dدر آن به  tقبل از آنکه  آن تغییر کرده و یا

حورب اضوافۀ  بـرباشد که « بر، تا »قرا ت غلط  پرتابتوان مفرح کرد این است که که می
اسوت. در شوعر را تقویت کرده تعجيلقبل از کلمۀ  به ۀاضافاضافه است که پی یا پسپسین 

 است:کار رفتهبه نبرزدبا  شعاعزیر از کسا ی کلمۀ 
 سزد که پروین بارد دو چشم من شوب و روز

 
 کنون کزین دو شب من شوعاد بورزد پورو 

 (۳۸۲، ص ۸۳۸۵)اسدی   

 منابع
 ، بت تصحیح عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس(، 1319بن احمد )اسدی، علی
 هران.نامۀ دهخدا، ت، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (۸۳۴۱( )و همکاران)اکبر دهخدا، علی

 ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.دیوان(، ۸۳۴۱منوچهری، احمدبن قوص )
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Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian. Acta Iranica 9a, 

Brill, Leiden, Tehan-Liège. 

Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean, Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium.  
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 ـ بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن۴۷
اسوت. در نسوخۀ نامیده شوده بادبيزننامیم در اکثر متون قدیم می بادبزنآنچه ما امروز آن را 

برگردانده شده و شعر زیر از عسوجدی  «ِمرَوحه»اسدی این کلمه به  لغت فرسنخجوانی از 
 است:به شاهد آن آمده

 من کرده پی  جوزا وز پوس بنوات نعو 
 

 ایوون همچووو بووادبیزن و آن همچووو بووابزن 
 (۳۱۸، ص ۸۳۸۵)اسدی   

 االخبـارزیناسوت. ایون شواهد نیوز از کار رفتهنیز این کلمه به (۸۱۵ص ) حدودالعالمدر 
 است:

زن مردی کوسه را بر خر نشاندندی، جامۀ غليله پوشيد  و دستار خویش اندربسته و بادبي
 .(۲۳۱، ص ۸۳۳۴)گردیزی  کردیخود را باد همی ،برداشته

 است: ترجمۀ کهن من ال یحضر  الطبيباین شاهد هم از 
..، ص . ای کهـنترجمـه) «بادبيزن دل»اند، یعنی گفته مروحةالقلبُشش را بزشکان پيشين 

۸۴). 
ــامیتاجدر  ــهو  (۱۱۳)ص  االس ــهنیووز  (۸۱۳)ص  البلغ ردانووده برگ «بووادبیزن»بووه  ِمرَوح

 ←قواری(،  و نظوام [شاهد ۲]، سعدی سندبادنامهبرای شواهد دیگر )از اسدی،  است.شده
ــۀلغت ــیلغتدهخوودا و  نام ــۀ فارس ــالخیوور، بوون ابووی)از اسوودی، شووهمردان نام  ۀرذخي

 سنایی، و غیره(. حدیقۀ، خوارزمشاهی
ز زمخشوری نیز دارد. دهخدا برای این تلفظ یک شواهد ا بادویزن گونۀاما این کلمه یک 

، ۸ج ) شوعوری العجملسـانو یک شاهد دیگر از مسعود سعد، به نقول از  ِمرَوحهدر ترجمۀ 
 سعد این است:است. شاهد مسعودآورده (۸۴۵ورق 

 راست گویی که باد رفتارش
 

 خاستی از دو بوادویزن گووش 
 و بـادویزنذیول  ،۸۴۱ص  ،۸ج ) سوروری الفرسمجمـعاما این شواهد قبول از شوعوری در  

 دیوان مسـعود سـعداست. در آمده« استخاسته»، «خاستی»جای آمده و در آنجا به (بادبيزن
 است.آمده بادبيزن ،بادویزنجای هم به (۱21ص )

اسوت. یکوی در بخو  افعوال، در کار رفتوهزمخشری دو بار به مقدمةاالدبدر  بادویزن
 .(۳۱)ص  مروحهۀ ها، باز در ترجمو دیگر در بخ  اسم (۲۲۸)ص  ِمرَوَحهترجمۀ 

 احمد جام در دست است: التائبينانسباخرزی و  اوراداالحبابدو شاهد زیر نیز از 
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ای را همچـون سماع قـومی را همچـون دارو و دواسـت و قـومی را چـون غـکا و طایفـه
 ؛(۲۳۱)باخرزی، ص  1بادویزن

ياموز ایـن بـاز باز وحشی را بهيرند و پيش سلطان برند. سلطان ببيند و به بازدار دهد که ب
 ... و نََفـس خـود بـادویزن وی سـازد ... و دست خویش جای وی سـازد را. بازدار او را ببرد

 .(۴۴)احمد جام، ص 
در این کلمه را  «vēzan- ویزنـ / vēz- ویزـ / bēzan- بيزنـ / bēz- بيزـ»پاول هرن جزء 

و نیوز  vīǰatē و vīǰatiعنی و مشتقات آن، ی «زدن باد»معنی در سنسکریت به vyaǰ√با ریشۀ 
vyaǰana- ریشوه دانسوته و بوه کتوا  هم «بادزن»معنی بهW. Geiger, Etymologie des 

Balūčī, No. 112, 113 استرجود داده (← Horn 1893, No. 250). 
در  بيـزن*آیوا ممکون اسوت کلموۀ »اسوت: نوشته بادبيزنمورد جزء دوم دوست درحسن

( بور مبنوای اشوتقاق عامیانوه سواخته شوده باشود؟ بيخـتن؛ نک «ادب ۀدبیزن»)لفظًا  بادبيزن
بزن، بادزن آت  آت » -ātrə-vazanaقس اوستایی:  بادبيزنجزء اخیر لغت  ۀرهمچنین دربا

 2.(، ذیل بادبیزن۸۱۵، ص ۸۳۱۳دوست )حسن«.« وزیدن، دمیدن» vaz-)جزء دوم مشتق از 
اند این اسوت کوه پی نبرده بادبيزندوم درستی به اصل جزء علت اینکه محققان تاکنون به

که اند، درحالیگرفته« غربال کردن»و  «الک کردن»معنی ( را تنها بهwēxtan)پهلوی  بيختن
)بیورون( »و  «پرتوا  کوردن»و  «حرکوت درآوردنبوه»این فعل در فارسوی میانوه در معنوی 

اسوت و معنوی مودخل است. مکنزی حتی این فعل را دو مدخل کردهکار رفتهنیز به «ریختن
 است.ذکر کرده pour out (MacKenzie 1971, p. 90)و  swing ،brandish ،throwدوم آن را 

 نَُهنـبنکوه در  an-بوه اضوافۀ پسووند  -wēzب اسوت از جزء دوم این کلمه مرکّ  ،بنابراین
ایون  ۀر)دربوا کندمعنی فاعلیت می ۀدود و افاشنیز دیده می پرویزنو  «سرپوش دیگ»معنی به

ــادبيزن ،. بنووابراین(Williams-Jackson 1892, p. 229 ←پسوووند در اوسووتایی،  ــادویزن/  ب یعنووی  ب
 .3«باد ۀددرآورنحرکتبه»

                                                      
 است.آمده بادبيزنصورت کتا  به ۲۱۱. اما این کلمه در صفحۀ  1
های لغوی، چند سوال پوی  نوشوته شوده و بوه دفتور مجلوۀ . این مقاله، همراه با چند مقالۀ دیگر مربوط به پژوه 2

چاپ نرسویده به شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهخۀ کامل تحویل داده شده بود. در آن زمان هنوز نس نویسیفرهنگ
ممکن است »چنین: است، اینمفلبی شبیه مفلب باال نوشته بادویزنبود. مؤلف در چاپ جدید نیز درمورد جزء دوم 

، ص ۸، ج ۸۳۵۳دوسوت )حسن« مشوتق باشود َزدن( از بيخـتنوو ): بيـز، با تأثیرپذیری از لغت بادبيزنجزء دوم در 
 (.بادبيزنیل ، ذ۳۱۱

، ص ۸۳۴۴صوادقی  ←را که من قباًل تشخی  نوداده بوودم ) بازني /  وازني شوم که جزء دوم . در اینجا یادآور می3
معنی بووه واَزن. wāz-an-īǰشووود: بووه ایوون صووورت تجزیووه می وازنــي ( بایوود همووین پسوووند دانسووت. بنووابراین ۲۳۱

« ن»های خفی روی حورب د نسبت است. البته در بعضی نسخهکه ظاهرًا پسون īǰ-است و جزء« درآورندهحرکتبه»
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 (۳۱ص ) زمخشوری مقدمـةاالدبنیوز داشوته کوه در  بـادپيزنگونوۀ ظواهرًا یوک  بادبيزن
 ت:اسنیز از این کلمه در شعر زیر از اسدی آمده بادبيزانگونۀ است. یک آمده

 پرستکمر بسته در پی  خوبان
 

 همه باده و بوادبیزان بوه دسوت 
 (۳۲۳)اسدی، ص   

ل پیودا کورده و ایون صوورت در کنوار تحو بادبزنبه  ēبا تخفیف مصوت مجهول  بادبيزن
ترین شواهدی کوه بورای کلموۀ تنها صورت رایج این کلمه در فارسی ایران است. قدیم ندزبا

 محمدبن عبدالله بخاری از قرن ششم است: های بيدپایداستانوجود دارد از  بادبزن
 .(۸۵۳، ص ۸۳۱۸)بخاری  راند... بادبزن بر دست گرفت و مهس از وی می شوی

 عبدالرزاق سمرقندی از قرن نهم است: مطلع سعدینشاهد بعدی از 
ش هری  برابر سـپری بـر هزار آدمی سالحدویست ن و منق  ها گرفته و بادبزن خطایی ملو 

 .(۳۳۳، ص ۸۳۱۳)سمرقندی  نهاد دوش 
 از قرن نهم است: تنکلوشااین شاهد هم از 

، تنکلوشا) های برگ خرمای سپيد شکافته از جهت بادبزنو از جانب راست او برآید دسته
 .1(۳۵ص 

نیز ایون کلموه را  (بادزنهذیل ، ۸۱۱، ص ۸)ج  فرهنگ جهانهيریدر آغاز قرن یازدهم مؤلف 
 است.آورده

است که در بیتی از کمال خجنودی )قورن هشوتم( آموده و  بادبيزاین کلمه صورت دیگر 
 است:نقل کرده (۸۳۱، ص ۸)ج  بادبيزسروری آن را ذیل 

 بووادبیزی کووه کسووی بوور موون بیمووار زنوود
 

 از ضعیفی چو مگس بواد بورد پیکور مون 
اسوت. فتوهکار نربه an-بینیم که در اینجا پسوند . می«باد ۀددرآورنحرکتبه»یعنی  بادبيز 

یعنوی  بـادبيز ،. بنابراینمرکز(برونترکیب ) خارج از آن قرار دارد بادبيزدر این معنی موصوب 
 .«وسیلۀ بادبیزنده»

را  بـادبيزکلموۀ  نامـۀ فارسـیلغتمعوین و  فرهنگ فارسیدنبال آن دهخدا و به نامۀلغت
به این معنی آمده و مأخذ آن  نیز بادَبزدهخدا  نامۀلغتاند. در نیز آورده «فصل پاییز»معنی به

نیوز  نامـۀ فارسـیلغتو  فرهنگ فارسیاست. ذکر شده (نسخۀ نخجوانی)اسدی  لغت فرس
                                                                                                                             

 ←اسوت )بوده ǰwāz(a)nēی کلمه مجهول است، یعنی تلفظ آن «یا»دهد این کلمه فتحه گذاشته شده که نشان می
 صادقی، همانجا(.

فرهنـگ نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی است. بعضی شواهدها هوم از گروه فرهنگۀ . دو شاهد اخیر از پیکر1
 است.نقل شده شناختی زبان فارسیریشه
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فصل » تير معنی لغت فرساند. در نسخۀ نخجوانی از این معنی را بدون ذکر مأخذ نقل کرده
اینجوا اموالی  در باذبز، اما «گویند باذبزو گروهی : »دنبال آن گفته شدهو به ذکر شده «خزان

، تيـرذیول ) لغت فـرساست. اقبال در چاپ خود از  پایيزتر ، صورت قدیمپاذیزناق  و غلط 
از ایون کتوا  بوه  بـادبيزو  نوشته بادبيزرا  بادبز، 1به نقل از نسخۀ نخجوانی ،، حاشیه(۸۳۵ص 

 .استراه یافته نامۀ فارسیلغتمعین و  فرهنگ فارسیدهخدا و  نامۀلغت
 در بیت زیر از سنایی که در وصف نوروز گفته روشن نیست: دبيزبااما معنی 

 مرد نالید به گلبن ز فنوون
 

 بادبیز است درختوان ز َفوَتن 
 (۱۳۳، ص ۸۳۳۸)سنایی   

معنوی در اینجوا بوه پيراسـتناسوت و « پیراسوت بواد»تصوحیف « است بیزباد» احتماالً 
]ی هاشعر چنین اسوت: بواد بوا شوا دوم  معنی مصرادبنابراین، است. کار رفتهبه «آراستن»

 جوان[ درختان را آراست.
ارتبواطی نودارد.  بيخـتنگرفته شده و با  زدناز فعل  بادبيزنجای به بادزنجزء دوم کلمۀ 

به این معنی از قرن پنجم هجری در متون شاهد دارد. در اینجا بوه چنود نمونوه اشواره  بادزن
 شود.می

 .(۴۳۸ص  ،۸۳۱۳)ادیب نفنزی : بادزن ِمرَوحه
 .(۳۴۵، ص ۸تفلیسی، ج  ؛۴۴، ص المرقاة): بادزن المروحه
 .(۳۴۴، ص ۸)تفلیسی، ج : بادزن الِمرَوح
 .(۳۵۱)همان، ص ها : بادزنالمراوح

 در تموزم برگ بیدی نه ولیک از روی قدر
 

 بادزن شد شا  طوبی از پی گرموای مون 
، ۸۱۵، ۸۳۸، ص ۲؛ ج ۸۳۳، ص ۸، ج الدین فرغانیدیوان سيف ←نیز ؛ ۳۲۲، ص ۸۳۳۱)خاقانی   

 (۱۳، ص ۳؛ ج ۲۸۱
 است:کار رفتهنیز به بادزنه صورتبه بادزن

 بادزنه دست به دسوت هموه
 

 وز دم او باد به دسوت هموه 
 (فرهنگ جهانهيری)امیرخسرو دهلوی، به نقل  
 .2(۱۳۳، ص ۸، بخ  ۲)سمرقندی، ج  بادزنۀ خطایی که در دست داشت عنایت فرمود

                                                      
ای که عبرت نا ینی از روی نسوخۀ نخجووانی نوشوته و در اختیوار عبواس اقبوال گذاشوته . در حقیقت از روی نسخه1

 است. این نسخه اکنون در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و عکس آن در اختیار نگارنده است.بوده
 نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی است.گروه فرهنگۀ ی از پیکر. این شاهد و شواهد سیف فرغان2
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 منابع
 ، به تصحیح علی فاضل، توس، تهران.التائبينانس(، ۸۳۱۱احمد جام نامقی )

 ، به تصحیح عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس(، ۸۳۸۵بن احمد )اسدی، علی
(، نسوخۀ حواج محمود نخجووانی، بوا تواریخ لغت فـرس)   مشکالت پارسی دری ،بن احمداسدی، علی

 تبریز.، اکنون متعلق به کتابخانۀ ملی ۴۱۱کتابت 
 ، به تصحیح حبیب یغمایی، بروخیم، تهران.گرشاسبنامه(، ۸۳۸۴بن احمد )اسدی، علی

، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )انجو شیرازی، جمال
 مشهد )فردوسی(، مشهد.

 گاه تهران، تهران.، به تصحیح ایرج افشار، دانشاوراداالحباب(، ۸۳۳۱باخرزی، ابوالمفاخر )
 ، خوارزمی، تهران.های بيدپایداستان(، ۸۳۱۸بخاری، محمدبن عبدالله )

 (، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.۸۳۱۴) االسامیتاج
مرکز  ه وموز ه،الله شکراللهی، کتابخان(، به کوش  احسان۸۳۵۱) ترجمۀ کهن کتاب من ال یحضر  الطبيب

 مجلس شورای اسالمی، تهران.اسناد 
 ملک، مرکز پژوهشی میراث مکتو ، تهران. ۀد(، به کوش  رحیم رضازا۸۳۱۳) َتنکلوشا

اول، فرهنگسوتان زبوان و اد   لود، جشـناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشه(، ۸۳۱۳) ، محمددوستحسن
 فارسی، تهران.

ول، فرهنگسوتان زبوان و اد  ، جلود اشـناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محمد )حسن
 جلد. ۱فارسی، تهران، 

 ، به تصحیح ضیاءالدین سجادی، زّوار، تهران.دیوان(، ۸۳۳۱الدین بدیل )خاقانی، افضل
 نامۀ دهخدا، تهران.، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (۸۳۴۴) اکبر و همکاراندهخدا، علی

چاپ افست تهوران، بوه کوشو   ، به تصحیح وتزشتاین،مقدمةاالدب(، ۸۳۱۱بن عمر )زمخشری، محمود
 مهدی محقق.

اکبور ، بوه کوشو  محمود دبیرسویاقی، علویالفرسمجمـع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱قاسم )سروری کاشانی، محمد
 جلد. ۳علمی، تهران، 

سوعید   عبدالحسوین نووایی و ، بوه کوشومطلع سعدین و مجمع بحـرین(، ۸۳۱۳سمرقندی، عبدالرزاق )
 سانی و مفالعات فرهنگی.صادق، تهران، پژوهشگاه علوم انمیرمحمد

 سینا، تهران.، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، ابندیوان(، ۸۳۳۸ود )مجد سنایی، ابوالمجد
 ۀرما، شو۴، سال فرهنگ مردم، «بازیهای مربوط به تا بعضی واژه ۀردربا»(، ۸۳۱۴اشرب )صادقی، علی

 .۲۱۱و۲۳۴ هایفحه، ص۲۱و  ۲۴
 جلد. ۳الله صفا، دانشگاه تهران، تهران، ، به تصحیح ذبیحواندی(، ۸۳۳۳و۸۳۳۸الدین )فرغانی، سیف

، به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچوی، کتاب البلغه، ([۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری، یعقو  )
 بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
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 ران، تهران.، به تصحیح عبدالحّی حبیبی، بنیاد فرهنگ ایاالخبارزین(، ۸۳۳۴گردیزی، ابوسعید عبدالحی )
 نامۀ دهخدا، تهران.سۀ لغت، مؤسنامۀ فارسیلغتگروه مؤلفان، 

ادی، بنیواد فرهنوگ ایوران، جعفور سوجالزمان ادیب نفنزی، به تصوحیح (، منسو  به بدیع۸۳۳۱) الِمرقاة
 تهران.

 ، امیرکبیر، تهران.فرهنگ فارسی، (۸۳۴۸) معین، محمد
(، بوه تصوحیح علوی اردالن کتـاب الخـال ) دستوراللغه(، ۸۳۱۳الزمان ابوعبدالله حسین )نفنزی، بدیع

 نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(، مشهد.جوان، به
Horn, P. (1893), Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg, Trübner. 

Mackenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, Oxford University Press. 

Williams-Jackson, A. V. (1892), An Avesta Grammar, Stuttgart, Kohlhammer. 
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 ـ تیپا۴۸
اخیور شواهدی نودارد.  دو قورن اخیوراست و قبل از  «ضربه با نوک انگشتان پا»معنی تیپا به

ترین شاهد این کلمه نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی قدیمگروه فرهنگ ۀراساس پیکبر
خـواری ... به فرمان داد و پيمان گرفت که( است: مریق ۸۲۴۱غمای جندقی )متوفی در از ی

گفتی آن روز کـه ؛ (۸۱۱، ص ۲)یغما، ج  ز  کونی زاری شکنجه کنند به تيپای ورنجه دارند و به
مير محاصر  بودی و من شير مشاجر ، قوام مغالبه را ساز مراودت کردم تـا ز  رغم دولت را تو

ی خورد و شيری مـن فطـرت روبـاهی ی... تا ميری تو تيپای فنا دی به آذوقه برگمسافرت آور
 .(۳۳۱)همان، ص  گرفت

)  ُتوک پوا( ضوبط  «توک پوا» صوورتبهمعین بعد از شرح معنی کلموه، متورادب آن را 
گرفتوه  «لگود زدن»معنوی بوه -tepزاده احتمال داده که کلمه از ریشۀ ترکی است. منشیکرده

 + تيـزدوست حدس زده کوه از ادغوام دو کلموۀ . حسن(.Monchi-Zadeh, p. 176, n)شده باشد 
و از نظور معنوایی بوا  «لگود»معنی به tīzäk( ساخته شده باشد و آن را با کلمۀ سیوندی ی)پا
. ، ذیول هموین کلموه(۸، ج ۸۳۵۳دوسوت )حسناسوت مقایسه کرده« تیپا» Fuβ-trittآلمانی  ۀژوا

Tritt است و از فعل  «گام»معنی در آلمانی بهtreten گرفته شوده، اموا  «گام نهادن»معنی به
Fuβ-tritt است. «تیپا»و  «لگد»معنی به 

ترکیوب  پـا + تيـغاز  تيپـارسود. ظواهرًا نظور نمییک از این سه پیشنهاد درسوت بوههیچ
قول )بوه نکه در بیت زیر از فردوسوی است، چنان «لبه»و  «مدَ »معنی به تيغهو  تيغاست. شده
 :دهخدا( نامۀلغت

 بینا همی دیر دیود ]  بلندی کوه را[بلندی  
 

 سووور کووووه چوووون تیوووغ شمشووویر دیووود 
 [۱۳، ص ۱، ج مفلق ، چاپ خالقیشاهنامه]  

از محمود  برهـان قـاطعحاشویۀ  ←)اسوت  «شمشویر»و معنی آن  ît /تی/در کردی  تيغتلفظ 
 .معین(

در  ،هوا پوی د تفضولی اسوت کوه سوالیاد احمواز زنوده پا + تيغاز  تيپااحتمال اشتقاق 
 آن را عنوان کرد. ،باره با هم داشتیماینوگویی که درگفت

 منابع
 ۳ار، تهران، ، زو، به کوش  و با حواشی محمد معینبرهان قاطع(، ۸۳۳۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین

 جلد.
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د  فارسی، تهوران، ، فرهنگستان زبان و اشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محمد )حسن
 جلد. ۱

 نامۀ دهخدا، تهران.، مؤسسۀ لغتنامهلغت(، ۸۳۴۴) (و دیگران)دهخدا، علی اکبر 
، به کوش  جالل خالقی مفلق، مرکز دا ر المعارب بزرگ اسوالمی، شاهنامه(، ۸۳۱۱فردوسی، ابوالقاسم )

 .۱ لِد تهران، ج
 .۲ لِد داوود، توس، تهران، جلی آل، به کوش  عمجموعۀ آثار(، ۸۳۱۲یغمای جندقی، ابوالحسن )

 ، امیرکبیر، تهران، چاپ هشتم.فرهنگ فارسی(، ۸۳۴۸معین، محمد )
Monshi-Zadeh, D. (1990), Wörter aus Xurāsān und ihre Herkunft, Acta Iranica 29, Brill, 

Leiden. 



 

 شدگیتا کاربردی زداییاز دستوری
 در فارسی سیر تحول کلمۀ نقشی 

 سینا(شناسی دانشگاه بوعلیعلمی گروه زبان)عضو هیئتکهن د نغزگویمهردا

 سینا(شناسی دانشگاه بوعلی)دانشجوی دکتری زبانفام مهرداد مشکین

در فارسوی باسوتان،  پـسهای کلموۀ هدب این تحقیق، بررسی سیر تحول نق : چکیده
را به دو  فارسی نوبحث، تر شدن نو است. در این مقاله، برای روشن فارسی میانه و فارسی

متقدم )از آغاز توا قورن هفوتم هجوری( و فارسوی معاصور تقسویم  فارسی نومتمایز  ۀردو
کوار بوه عنوان ستاک مقید در نق  کلمۀ ربط زمانیدر فارسی باستان تنها به پسایم. کرده

 در زدایوی ایون واحود زبوانییند دسوتوریر فرا، اما با گذشت زمان، از رهگذاستتهرفمی
بر حفظ نق  صورت تکواژ آزاد درآمده و عالوهدر بعضی کاربردهای خود به فارسی میانه

راه  پس. کاربرد اسمی استتهکار رفاسم نیز به کلمۀ ربط عّلی و کلمۀ ربط زمانی، در مقام
. اداموۀ کواربرد اخیور در اسوتدهنموب بازن در مقام جز ی از کلموۀ مرّکورا برای شرکت آ

در  پـس. کواربرد اسوتدهشدگی آن در ترکیبات اسمی و فعلی شوندشبهفارسی نو موجب 
های متقدم دیگر آن نیز فارسی نو )متقدم( تنها منحصر به کاربرد اسمی نیست، بلکه نق 

شودگی نقو  حورب بوا دسوتوری این، جزء مزبووربرو عالوه استتهدر این دوره ادامه یاف
متقودم قابول  فارسوی نووبرد صوفتی نیوز در ندرت، کار. بهاستدهنیز کسب نمو ایاضافه
قوام کلموۀ ربوط نق  قدیمی خوود در م پسمعاصر،  در نهایت، در فارسی .استدهمشاه

صوورت آزاد، یوا در ترکیوب اسومی های اسمی )بهدست داده و تنها نق زمانی را کاماًل از
 پـس  . نقواستدهای و ربفی عّلی را حفظ نمووند(، صفتی، حرب اضافهصورت شبهبه

های مناسب برای تبدیل ایون جوزء بوه وجود آمدن بافتدر مقام کلمۀ ربط عّلی موجب به
در انتهای این مقالوه، تموامی ایون  .استدهشدگی شیند کاربردیانما از رهگذر فرگفتمان

صوورت تصوویری و بوه با استفاده از نقشۀ معنایی تاریخی ایون جوزء پسمسیرهای تغییر 



75  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 شدگی؛ سیر ...زدایی تا کاربردیاز دستوری های لغوی  پژوهش 
 

 . ستادهصریح بازنموده ش
 شودگی،کواربردی زدایی،دسوتوریشودگی، دسوتوری : فارسی، کلموۀ ربوط،هاکلیدواژه

 .شدگیدونشبه

 مقدمه ـ۱
تغییرات زبانی انواد و دالیول متفواوتی دارنود. یکوی از دالیول مهوم تغییور ایجواد امکانوات 

شودگی کلموات قاموسوی در شدگی اسوت. در دسوتوریدستوری جدید از رهگذر دستوری
کنند و همزمان جوهر آوایوی و معنوای های دستوری جدید کسب میخاص نق های بافت

شود و با تبودیل کمتر می نیز هاآنآزادی حرکت  ابد. با این کاه ،یکاه  می هاآنقاموسی 
جا ههوا را جابوتووان آنخصوص وند )اشتقاقی یا تصریفی( نمویبهبست یا به واژه هاآنشدن 

الوف و ۱۸۳۵کهون نغزگووی ←شدگی در زبان فارسی های عینی از دستوری)برای توضیحات و مثال کرد
سومت شناسان این تغییر، یعنی مسیر حرکت از کلمات قاموسی اولیه به. بسیاری از زبان (

 مفلق و قفعی بودنخصوص( دو دهۀ اخیر دانند. البته تحقیقاِت )بهسویه میرا یک ،دستور
. حرکت و تغییر در (Norde 2009, pp. 8-9) استدهسؤال برسویگی تغییر را تا حدی به زیر یک

زدایوی شوود. در دسوتورینامیوده موی 1زدایویشدگی، دسوتوریجهت عکس تغییر دستوری
هوای دسوتوری ها یا وندهای تصریفی( مشخصهبستکلمات دستوری )کلمات نقشی، واژه

؛ مثل کنندسی کسب میدهند و با کسب آزادی حرکت بیشتر معنای قاموخود را از دست می
ها و دبایو»به اسوم و جموع بسوته شودن آن ماننود اسوامی در عبوارت  بایدتبدیل فعل معین 

 ← ،تر این فراینود در زبوان فارسویزدایی و توضیح دقیقمواردی دیگر از دستوری ۀد)برای مشاه «نبایدها
ر سیر تحوول خوود د پسدر این مقاله نیز خواهیم دید که جزء  .(۸۳۱۴ج و  ۸۳۵۱نغزگوی کهن 

 .استدهششدگی( زدایی و دستوریمتحمل هر دو تغییر )دستوری
زدایوی نیسوت و شدگی و دستوریتغییرات در امکانات دستوری تنها منحصر به دستوری

. افتودنیز اتفاق می 2شدگیکاربردیهایی فرایند تغییر زبانی ها در بافتبعضی اوقات در زبان
ای خود را از دسوت ن، معنای گزارهک واحد واژگانی در بافتی معیّ شدگی یکاربردی فراینددر 
. منظور از (p. 379 Job-Frank ,2006)کند تعاملی کسب می 3دهد و معنای معنای فراارتباطِی می

معنای فراارتباطِی تعاملی این است که جزء مورد نظر دیگر تنهوا دارای یوک نقو  در نظوام 

                                                      
1. degrammaticalization 

2. pragmaticalization 

3. metacommunicative 
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انود، هوا فرازبوانیکند. این نق را نیز در گفتمان ایفا می های دیگریزبان نیست، بلکه نق 
 .این مقاله( ۲بخ   ←) استدهیعنی معنایشان افزون بر چیزی است که بیان ش

های مرتبط یک جزء زبانی که از رهگوذر تغییور نق تر صریح شناسان برای نمای زبان
نقشۀ معنایی نمای  فضایی معناها  کنند.استفاده می 1نقشۀ معنایی آیند، ازوجود میزبانی به

بورای ؛ Haspelmath 2003)اسوت  2های یک واحود زبوانی چندنقشوی)فضای مفهومی( یا نق 
 .همین مقاله( ۳بخ   ← ،توضیحات بیشتر

هوای متفواوت زبوان را در دوره پـس ۀژهوای وادر این پژوه ، برآنیم تا معناهوا و نقو 
نو یا فارسوی دوران  بیان کنیم. فارسی 3نو و فارسی فارسی، یعنی فارسی باستان، فارسی میانه

های اولیۀ هجری دوران اسوالمی، توا نو متقدم )قرن مجزا یعنی فارسی ۀراسالمی را به دو دو
 صوادقی ← ،)برای توضیح ادوار مختلف زبوان فارسوی ایمتقسیم کرده معاصر قرن هفتم( و فارسی

 . (۱۳و1، ص ۸۳۱۴
مختلوف فارسوی از شوواهد عینوی مکتوو  اسوتخراج  هوایدر دوره پـستمامی شواهد 

جوی وشواهد مربوط به فارسی معاصر بیشتر از اینترنت با استفاده از موتور جسوت اند.شده
 .1اندگوگل استخراج شده

زدایی منابع متعوددی وجوود شدگی و دستوریمورد دستوریازآنجاکه در زبان فارسی در
 شودگییدبا تفصیل بیشتری تنها به بررسی فرایند کاربر (۲)در بخ  این مقاله  ۀدارد، در ادام

این مقاله به معرفی نقشۀ معنایی اختصواص دارد. نقشوۀ معنوایی از آن  ۳پردازیم. بخ  می
 ۳است. بخو   پسهای جهت مهم است که ابزاری دیداری برای توصیف نهایی ما از نق 

 ۱تصواص دارد. در بخو  اخ هوای مختلوف فارسویهای این جزء در دورهبه توصیف نق 
 یابد.گیری پایان می. این مقاله با نتیجهاستدهنقشۀ معنایی تاریخی این جزءارا ه ش

 شدگیکاربردی ـ۲
درزمانی تغییر زبانی است که از رهگذر آن یوک جوزء زبوانی بوه  فرایندشدگی یک کاربردی

گیورد، خصوصویات شدگی قرار میشود. عنصری که در مسیر کاربردینما تبدیل میگفتمان
 :(Heine 2013) کنداصلی زیر را کسب می

                                                      
1. semantic map  

2. multifunctional  

3. New Persian 

 است. در متون استخراج شده جو، موارد عینی کاربرد آنودر این موتور جست« پسۀ »یعنی با قرار دادن کلیدواژ. 4
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توانود در های نحوی قبلی را ندارد و می: به این معنا که دیگر محدودیت1. آزادی نحوی۸
واقوع، رابفوۀ سسوتی بوا . در(Frank-Job 2006, p. 400)جوا شوود بهاراحتی جبافت مورد نظر به

 کند.ساختار نحوی گفتمان پیدا می
 .هگفت ۀاز بقینماهای سرنمونی نوایی گفتمان ی. جدای۲
شده معوانی و : به این معنی که واحد زبانی کاربردی2معنایی و کاربردی ۀز. افزای  حو۳
 Brinton and)دهود ای فراتر )از بند( را پوش  میکند و حوزههای متفاوتی را کسب مینق 

Traugott 2005, p. 138)عنووان خود را نیز گاهی به ۀشده، نق  اولی. البته، واحد زبانی کاربردی
 هواپر 3تواند حفوظ کنود. ایون اصول برابور مفهووم واگرایوییک جزء دستوری یا واژگانی می

(1991 rHoppe)  الف( ۸۳۵۱کهن نغزگوی ←)نیز است. 
شده قابل حذب است و با حذب آن خللی در معنای : عنصر کاربردی1. اختیاری بودن۳

شوده، گفتموان هموواره شود. همچنین، بوا حوذب عنصور کواربردیمیاصلی گفتمان وارد ن
 ماند.دستوری باقی می

 اند.ییهجاتک نماهاگفتمانبسیاری از  ی:و کوتاه 5بودن غیرترکیبی. ۱
نموا را مشواهده و تبودیل آن بوه گفتموان« توازه»مثاًل در جمالت زیر سویر تحوول کلموۀ 

 :کنیدمی
 های تازه خریدم. ( سبزی۸
 ر را تازه شرود کردم.کا( ۲
 ام را ببندم.ام کردند، تازه یک هفته هم باید مغازه( جریمه۳

با  تاز  3 ۀکنیم. در جملرا در مقام صفت و قید مشاهده می تاز کاربرد  ۲و  ۸در جمالت 
آزادی نحووی  تـاز . در این جمله استدهتقابلی شنمای کسب نق  جدید، تبدیل به گفتمان

 توان در گفتار آن را به مواضع دیگر منتقل کرد:میمثاًل  و استدهپیدا کر
 ام را ببندم تازه.ام کردند، یک هفته هم باید مغازهجریمه (4
 ام را تازه ببندم.ام کردند، یک هفته هم باید مغازهجریمه (5

                                                      
1. syntactic freedom 

2. scope extension 

3. divergence  

4. optionality  

5. Non-compositional 
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اش از یوک معنوایی و کواربردی ۀزنماها( حونما )مانند سایر گفتماندر مقام گفتمان تاز 
 تـاز ، حذب اینبرعالوه دهد.و تقابل دو بند با هم را نشان می استتهافزای  یافد به دو بند بن

 تـاز  کند.تر میکند. جدایی نوایی آن نیز این حذب را آسانآن را غیردستوری نمی ۳ ۀاز جمل
 نما بسیط است.مانند بسیاری از گفتمان

شودگی رسوی معاصور بوا کواربردینیز در فا پسخواهیم دید که کلمۀ  و۱و۳و۳ در بخ 
 .استدهنمایی نیز پیدا کرهای دیگر، نق  گفتمانبر نق عالوه

 نقشۀ معنایی ـ۳
یک واحود زبوانی اسوت. ایون مشوکل  یکی از مشکالت تحلیل زبانی، کاربردهای چندگانۀ

صادق  ،2و هم کلمات قاموسی 1مورد بسیاری از واحدهای زبانی، یعنی هم کلمات نقشیدر
شوود، وجود آمدن چند نق  برای یوک واحود زبوانی مویکی از عواملی که باعث بهاست. ی

های تغییر تاریخی اسوت. نقشوۀ معنوایی روشوی بورای توصویف و نموای  الگوهوای فرایند
گیری از نقشۀ معنایی روابط واقع، با بهره. در(Haspelmath 2003)چندنقشی در نظام زبان است 

صورت ملموس روشنی و بهتوان بهیک واحد زبانی را میهای متفاوت دوری و نزدیکی نق 
های یک صورت بوا خوط معنایی رابفۀ میان نق  ۀنشان داد. در مفالعات همزمانی، در نقش

شود. در مفالعوات تواریخی، بوه شورط وجوود مودارک معتبور، رابفوۀ مستقیم نشان داده می
تور بووده و تور و متقودمایپایه شود تا نشان داده شود کدام نق ها با پیکان مشخ  مینق 

 ، مثاًل شکل زیر ناظر یک نقشۀ معنایی تاریخی است: استدهکدام نق  از دیگری مشتق ش

نظور   متفاوت دسوتوری بورای یوک صوورت در نق ۳طبق نقشۀ معنایی فرضی فوق، بر
 ۳های و نق  استدهمشتق ش ۸از نق   ۲شود، نق  که مشاهده می. چناناستدهگرفته ش

                                                      
1. function words 

2. content words 
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های با نق  ۲تنها از رهگذر نق   ۸اند. به عبارتی، نق  وجود آمدهبه ۲یک از نق  هر ۳و 
 در ارتباط است. ۳و  ۳

 از فارسی باستان تا امروز های . نقش۴
هوای مختلوف زبوان در دوره پـسهای متفاوت کلمۀ در این بخ  از مقاله، به بررسی نق 
 پردازیم.می ،ی امروزفارسی، از فارسی باستان گرفته تا فارس

 در فارسی باستان  ـ۱ـ۴
، «بعود»، «پشوت»معنوای و به 1در مقام ستاک مقید /pasā/صورت در فارسی باستان به پس

در فارسوی  .(پـسذیول ، ۸۳۵۳ دوسوت؛ حسونKent 1953, p. 196) اسوتدهبو «از پِس »و  «پِس »
 بموۀ ربوط زموانی مرّکوشوده و کلمتصول موی wat  /vaبوه جوزء  باستان، این ستاک مقیود

pasāwat  /pasāva کلمات ربط زمانی، ناظر بر رابفوۀ زموانی دو  .استدهآوروجود میرا به
 ← ،موورد انوواد کلموات ربوط)برای توضیح درپیوندند وقود میای هستند که هر دو بهبند یا گزاره

شوند هم متصل می ای که با کلمات ربط زمانی به. البته دو گزاره(۲۳۵، ص ۸۳۵۲ کهننغزگوی
و یوا  دهنود()یعنی دو رویداد با هم ر  موی زمانطور همپیوندند؛ یا بهوقود میبه دو گونه به

در مقوام کلموۀ  پس زمان )یکی بعد از دیگری(؛ رابفۀ زمانی اخیر از نود توالی است.غیرهم
 است: ربط زمانی ناظر بر این نود رابفۀ زمانی

6) pasāwat aiwah martyah maguš āhat gaumātah nāman, hau 

udapatata. 

( ۳۱وو۳۱های ر، سوف۸ )بیستون، ستون« پس از آن مردی مغ بود گوماته نام، او قیام کرد»
 (.۲۵، ص ۸۳۱۵)ابوالقاسمی 

7) pasāwat gaumātah hyah maguš adīnāt kambuǰyam, uta pārsam uta 

mādam … naid āhat martyah … hyha awam gaumātam tyam magum 

xšaçam čaxryāt.  

پس از آن گوماتۀ مغ ]شهریاری را[ از کمبوجیه بستد، هم پوارس را هوم مواد را ... نبوود »
( ۱۱وو۳۱های ر، سوف۸ )بیستون، ستون« مردی ... که آن گوماتۀ مغ را از شهریاری راندی

 .(۲۵، ص ۸۳۱۵ )ابوالقاسمی
8) nadintabairah hada kamnaibiš asabāraibiš amunθat, bābairum 

ašyawat, pasāwat adam bābairum ašyawam. 

                                                      
1. bound stem  
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، ۲ )بیستون، ستون« من به بابل شدم ندینتبیره با سواران کمی گریخت، به بابل شد، پس»
 .(۳۱۱، ص ۸۳۱۵ ( )ابوالقاسمی۳و۸های رسف

9)θātiy : Dārayavauš : xšāyaθiya : ima : tya : manā : kartam : pasāva: 

yaθā :xšāyaθiya : abavam. 

« داریوش شاه: این کاری است که توسوط مون انجوام شود، بعود از آنکوه پادشواه شودم»
 .(Kent 1953, p. 117( )۲۱و۲۱)بیستون، ستون اول، سفرهای 

در مقام جز ی از کلمۀ ربط زمانی، تووالی رویودادها را  pasā در تمامی کاربردهای فوق
که از سه بنود مختلوف تشوکیل شوده جالوب  ۱دهد. در میان این جمالت، جملۀ نشان می

صورت گرفته  توجه است. ربط دو بند اول بدون کلمۀ ربط و تنها از رهگذر همجواری بندها
 .  استدهاستفاده ش pasāwatو فقط در بند سوم است که از کلمۀ ربط 

 میانهدر فارسی  ـ۲ـ۴
هوای عینوی کیک و بوا مثوالدر این دوره از زبان فارسی را به تف پسهای در این بخ ، نق 

 دهیم.توضیح می

 در مقام کلمۀ ربط زمانی آزاد  ـ۱ـ۲ـ۴
، ولوی «سوپس»در نق  کلمۀ ربط زمانی با معنوای  pas/  پسدر متون فارسی میانه، کاربرد 

 :استتهآزاد ادامه یاف صورتبه
10) Kay-husraw ī siyāwaxšān ānōh zād u-š warzāwand ātaxš wahrām 

ānōh nišāst. pas zardušt dēn āwurd az framān [ī] wištāsp-šāh 1000 ud 

200 fragard pad dēn dibīrīh pad taxtagīhā [ī] zarrēn kand ud nibišt ud 

pad ganj [ī] ān ātaxš nihād. udpas gizistag *skandar sōxt ud andar ō 

drayāb abgand. 

بهورام ورجاونود را آنجوا نشوانید. سوپس  کیخسرو پسر سیاوش آنجا زاده شود و او آتو »
روی دبیوره بورفرگرد )اوستا( به خوط دین ۸۲۱۱زرتشت دین آورد. به فرمان شاه گشتاسب 

ون آن را و سوپس اسوکندر ملعو آن آتشوکده نهواد ۀهای زرین کند و نوشت و در خزانولوح
 .(۸۳ ، ص۲۱۱۲)دریایی  «سوزاند و به دریا افکند

توان چنوین داند، ولی از مثال فوق میرا قیدی می پسنق   (Daryaee 2002, p. 76)دریایی 
طور کوه ازشواهد فووق واقع با کلمۀ ربط زمانی سروکار داریم، زیرا همانبرداشت کرد که در

و پوس از آن  اسوتدهر  دا« زاده شدن سیاوش و نشاندن آتو  بهورام»مشخ  است، ابتدا 
وقود پیوسوته و بعود به« نوشتن الواح»بتدا و همچنین در ادامه ا« آوردن دین توسط زردشت»
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عنووان کلموۀ ربوط که در شاهد فوق بوه pasدو نمونه «. ها توسط اسکندرسوزاندن آن»از آن 
عهوده دارنود توا مشوخ  کننود کوه هوا را بر، وظیفۀ ارتباط دادن گوزاره1اندکار رفتهزمانی به

مثال یک واحد زبانی کاماًل آزاد اسوت. در این  پس اند.وقود پیوستهرویدادها به چه ترتیبی به
 مشاهده کنیم: تنهایی(یا به «و» udهمراه توانیم )بهرا می پسدر شواهد زیر نیز همین نق  

11) dō bēwar spāh ī wizīdag pad bayaspānīh ō ērān-šahr frēstīdudpas 

ǰāmāsp ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud. 

برای پیغامبری به ایرانشهر فرستادند و سپس جاماسب پیشینیان سواالر  دو بیور سپاه گزیده
 .(۲۱۱، ص ۸۳۴۸ زود اندرون اندر شد )جاماسب

12) pas wištāsp-šā ka-šān saxwan ašnud garān dušxwarīh būd udpasān 

tahmag spāhbed ī nēw zarēr čiyōn-š dīd kū wištāsp-ša nihīg būd zūd 

andarōn andar šud. 

بوود و سوپس آن تهوم  [دشووار]   پس گشتاسب شاه چون آن سوخن شونود بورای  گوران
سپاهبد دلیر، زریر، چون دید که گشتاسوب شواه ترسوان )؟( شود زود انودرون انودر شود 

 .(۲۱۲، ص ۸۳۴۸ )جاماسب
13) ud gōwēd kūšaw ud gōw kū čē dīd az dast ī man yal spandyād ud 

pas gōwēd kay-wištāsp-šā. 

و گوید که شو و بگو که چه دیدی از دست من یل اسفندیار و سوپس کوی گشتاسوب شواه 
 .(۲۸۱، ص ۸۳۴۸ گوید )جاماسب

14) Wištāsp-šā nēāxēzēd nē abāz nigerēd. pas ān pād-husrō ī ardāy 

māzdēsnān kēšawēd ud gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk 

abar āxēzēd. 

رخیزد )و( نه بازنگرد. سپس آن پاد خسرو پرهیزگار مزدیسنان اسوت کوه گشتاسب شاه نه ب
، ۸۳۴۸ ین خاک برخیزیود )جاماسوبا از ،رود و گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد

 .(۲۱۱ص 
15) čē agar tā šab zīndag zarēr, ēg nē dagr-zamān bawēd ka az amā 

xiyōnān ēč zīndag abāz bē nē pāyēd. pas ān wīdrafšīǰādūg abar ō pāy 

ēstēd gōwēd kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm. 

چه اگر تا شب زریر زنده )بماند(، پس نه دیر زمان بود که از ما خیونان هیچ )کوس( زنوده 
باز به نپاید. سپس آن ویدرف  جادو بر پای ایستاده )و( گوید که من را اسب زیون سوازید 

 (.۲۸۸، ص ۸۳۴۸تا من روم )جاماسب 
                                                      

 است. کار رفتهبه «و»معنای به udهمراه به pasدر این شاهد، دومین . 1
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16) zarēr ī man pidar, agar zīndag aybāb murdag čiyōn ast pēš ašmā 

bayān gōwēm. pas wištāsp-šā gōwēd kū tō ma šaw čē tō aburnāy hē 

ud razmān pahrēz nē dānē, u-t angust pad tigr nēōst ēstēd. 

پی  شما خدایگان گویم. سپس که هست زریر را که پدر من است اگر زنده یا مرده، چنان
را انگشوت بور و ها را ندانی )و( توی و دفاد رزمیگشتاسب شاه گوید که تو مرو چه تو نابرنا

 .(۲۸۳، ص ۸۳۴۸ تیر استوار نیست )جاماسب
و چوه بودون  «و» udچوه بوا  pasکلمۀ ربط زمانی آزاد دهد که شواهد اخیر نیز نشان می

دیودیم، ایون جوزء در  1وو4طوور کوه در بخو  ت. همانتوالی رویدادها اس ۀددهنآن، نشان
در فارسوی  پس. اگر کاربرد مقید استتهرفکار میمقید در ترکیب به صورتبهفارسی باستان 

فارسوی  ۀردر گوذر زموان و در دو pasāباستان را نمونۀ واقعی کاربرد این جزء فورض کنویم، 
Norde )شوود زدایی تلقوی مویستوری. این تغییر نوعی از داستدهش 1شدگیدآزا میانه دچار

2009, p. 3, 131) شوی شدگی، عناصور نقشدگی است. در دستوریکه جهتی خالب دستوری
 ,Hopper and Traugott 2003)شوند دهند و مقیدتر میدست میطی زمان جوهر آوایی خود را از

p. 7)ید دسوتوری های جدو این جزء با کسب نق  استدهچنین چیزی ر  ندا پسمورد . در
 نغزگووی ← ،)برای توضیحات بیشوتر استتهکار رفصورت آزاد نیز بهتنها مقیدتر نشده، بلکه بهنه

 .ج( ۸۳۵۱ کهن

 در نقش کلمۀ ربط عّلی  ـ۲ـ۲ـ۴
عنوان کلموۀ ربوط بر ایفای نق  در مقام کلمۀ ربط زمانی، بهعالوه pasدر فارسی میانه، 

و بنود بفۀ عّلی میان دو بند، یکی از بنودها نواظر بور عّلوت در را .استتهعّلی نیز کاربرد داش
شوود و دیگر موی ۀرواقع، یکی از دو بند یا گزاره، سبب وقود گزادیگر بیانگر معلول است. در
 :یک بند نتیجۀ بند دیگر است

17) ān pāy pad ēn darrag ēw nihēd ud tigr ō ān čīdāg ēw wihēd pas kē 

tigr ō ān čīdāg abganēd ōy dast nēw. 

چین کسی که تیر به آن سنگ پسچین پرتا  کند، او پای به این دره بنهد و تیر به آن سنگ
 .(۳۳، ص ۸۳۴۸ افکند، او نیودست است )جاماسب

 ۀرکه باعوث گوزا عّلت است ۀرگزا« چین پرتا  کردنتیر بر سنگ» ۀردر شاهد فوق، گزا
ها کلمۀ ربط زمانی ود. در بسیاری از زبانشمی ،«کسی را قوی دست دانستن»معلول، یعنی 

                                                      
1. debonding 
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. ایون امور بسویار (Kuteva and Heine 2004, p. 328) تواند منبع تکوین کلمۀ ربط عّلی باشودمی
نشان( این عّلوت اسوت کوه های بیمنفقی است، زیرا در توالی عّلت و معلول، )در موقعیت

میان آنچه  1یک رابفۀ تصویرگونگی. به عبارت دیگر، آیدشود و سپس معلول میبیان می اول
شوند وجود دارد، مثاًل صورت زبانی بیان میدهد و رویدادهایی که بهدر دنیای واقعی ر  می
 به جملۀ زیر دقت کنید:

 د، پس سرطان گرفت.يکشیهار مي  پاکت سیی روز( ۸۱
د و دهوکه عّلت سورطان اسوت، اول ر  موی« یک پاکت سیگار کشیدن»در جملۀ فوق 

 .پیونددوقود میبه« سرطان گرفتن»س معلول، یعنی سپ
Traugottand  Hopper )شوود نامیوده موی 2این نود تصویرگونگی، تصوویرگونگی نمووداری

2003, p. 27( هوم نواظر بور تووالی ۲۱. اگور دو رویوداد )ماننود شواهد (۸۳۵۳داوری  ← ،؛ نیز
گیرد و رابفۀ میان دو بند قرار میرویدادها باشند و هم رابفۀ عّلت و معلولی، کلمۀ ربفی که 

توانود خووان  کلموۀ ربوط زموانی شود. یعنی هم مینماید نیز دارای ابهام میمیرا باز هاآن
با گذر زمان و با کواربرد مکورر، معنوای عّلوی  ،داشته باشد و هم خوان  عّلی. به این ترتیب

 پـسرای کلمۀ ربط زموانی کلمۀ ربط در زبان تثبیت خواهد شد. این همان اتفاقی است که ب
که در این مورد نیز کاربرد در نق  کلموۀ ربوط آنجااز طور که گفتیم،. هماناستدهاتفاق افتا

توانیم نتیجه بگیوریم کوه کواربرد عنوان کلمۀ ربط عّلی است، میتر از کاربرد بهزمانی متقدم
شتری از کواربرد عّلوی در زیر شواهد بی.استدهوجود آماز کاربرد ربط زمانی آن به پسعّلی 
 :کنیمرا مشاهده می پس

19) ma xiyōn <-ān> resēnd ud tōōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad pas 

(xiyōnān)dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed u-

mānōzad bastwar ī-š pus.  

ان دو نام برند که موا زریر را نیز کشند؛ پس خیون هاآنمبادا خیونان رسند و تو را کشند چه 
 .(۲۸۴، ص ۸۳۴۸ کشتیم زریر سپاهبد را )و( ما کشتیم بستور پسر او را )جاماسب

20) wištāsp-šāō zarēr ī brād framān dād kū wiyān kun tāērān-iz wiyān 

kunēnd tā amā-iz bē dānēm kūšab ast ayāb rōz. pas zarēr az wardēn 

bērōn bē āmad ud wiyān kard. 

پا( کننود ریر برادر فرمان داد که خیمه )برپا( کن تا آزادگان نیز خیمه )برگشتاسب شاه به ز

                                                      
1. iconicity 

2. diagrammatic iconicity 
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پوا کورد از گردونه بیورون بیامود و خیموه برتا ما نیز بدانیم که شب است یا روز. پس زریر 
 .(۲۱۳، ص ۸۳۴۸)جاماسب 

21) u-t az pus tā brad wīst-ud-sē murd bawēnd. pas wištāsp-šā ka-šān 

saxwan ašnūd az farroxān-gāh ō zamīg ōbast. 

سه )تن( خواهند مورد. پوس گشتاسوب شواه چوون آن سوخن وو را از پسر تا برادر بیستت
 .(۲۱۴، ص ۸۳۴۸از فرخان گاه بر زمین افتاد )جاماسب  ،شنود

 در نقش اسمی  ـ۳ـ۲ـ۴
ق  اسمی نیز کواربرد بر نق  کلمۀ ربط )زمانی و عّلی(، در نعالوه پسدر فارسی میانه 

 یمعنشوده و بوهتلفوظ موی /pas/ َپس صورتبه؛ این واحد زبانی در نق  اسمی استتهداش
 : (پسذیل ، ۸۳۵۳دوست ؛ حسنNyberg 1974, p. 152) استدهبو «پشت»و  «عقب»

22) ud ēč abrāz nēst kē šēb nē az pēš ud ēč šēb nēst kē abrāz nē az 

pas. 

( نوه عقـب که شیب از پی  و هویچ شویب نیسوت کوه فوراز از پوس ) و هیچ فراز نیست 
 .(۲۱۲، ص ۸۳۴۸ )جاماسب )داشته باشد(

لحواظ توزیوع نحووی بعود از حورب کار رفته، زیرا بهدر نق  اسمی به پسدر این مثال، 
 معنیبوه پيش ۀژدقیقًا در تقابل با وا« پشت» معنیبه پس. در این نق  استتهاضافه قرار گرف

 ایم:. در زیر شواهدی دیگر از این کاربرد را آوردهاستتهقرار گرف «جلو»
23) bē rafthēnd…Vahuman pēš zartuxšt pas. 

 (.۸۱۲، ص ۸۵۴۳)نیبرگ  عقبها رفتند ... وهومن در جلو، زرتشت در آن

24) az pas frāz šawēd. 

 .(۲۸۱، ص ۸۳۴۸ )جاماسب فراز رود پساز 

 بکلمۀ مرکّ  عنوان جزئی ازبه  ـ۴ـ۲ـ۴
. اسوتتهکوار رفصورت آزاد بوهبهمیانه این جزء  در فارسی پسدر کاربردهای ربفی و اسمی 

ب اسوتفاده در این دوره مواردی نیز داریم کوه ایون جوزء بوا معنوای اسومی در کلموات مرّکو
 :استدهش

25) nohom pēš-rawišnīh ud pas-rawišnīh ī dēn šnāxtan ud pēš-

rawišnīh ī dēn frāz ō pēš dāštan ud kār ud bahr padiš xwāstan ud pas-

rawišnīh ka petyārag ō dēn rasēd dēn abāz ō pas ud tan pad magindīh 

ī dēn dāštan. 
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دین شناختن و پی  روی دین )این که دین را( به پی  فراز داشتن  پسروینهم، پیشروی و 
و  پـساگر پتیاره به دین رسد دین را به باز  روی )این که( پسو کار و بهره به آن خواستن و 

 .(۳۱۸، ص ۸۳۴۸ )جاماسب تن به محافظت دین داشتن
26) andar pēš-āmārīh ud pas-āmārīh saxwan rāstīhā gōwēd kū pad 

dādestān bōxtag-tar bawēd.  

 [مراحول محاکموه  ]راستی بگویید که به دادستان آماری سخن به پساندر پی  آماری و 
 .(۳۱۱، ص ۸۳۴۸ )جاماسب ستگارتر باشیدر

در آن شورکت  پـس، ولی نق  ترکیبی که استتهکار رفدر ترکیب به پسدر شواهد فوق، 
. همین امر است «عقب»جوید ناظر بر توالی رویدادها نیست، بلکه بیشتر ناظر بر معنی می

آن سرچشومه  از نق  اسمی 21و  20در ترکیبات جمالت  پسدهد که کاربردهای نشان می
مکنوزی ) یفرهنـگ کوچـ  زبـان پهلـو. موارد دیگری از این نود کواربرد نیوز در استتهگرف

ثبوت  29و  28در مووارد  (۸۳۱۸وشوی فره) یفرهنـگ زبـان پهلـو نیوزو  ۲۴در شاهد  (۸۳۴۳
 :استدهش

27) pas-dānišnīh گاهی، نادانی» « ناآ  

28) pas-bavišnīh « افتادگیبودگی، عقبپس»  

29) pasfarda «فرداپس»  

طور که در ادامه این مقاله خواهیم دید، این کاربرد با زایاتر شدن تا فارسوی اموروز همان
 .استتهادامه یاف

 متقدم نو در فارسی  ـ۳ـ۴
بر کاربرد در مقام کلمۀ ربط )زمانی و عّلی(، و اسم عالوه پسدر قرون متقدم هجری، کلمۀ 

در این دوره، بسامد وقود  .استدهکسب کر اضافهپی  صفت و عنوانهای جدیدی را بهنق 
با استفاده از شواهد عینوی  . در ادامهاستتهب نیز افزای  چشمگیری یافدر کلمات مرکّ  پس

 .خواهیم کردتفکیک بررسی ها را بهاز متون مکتو ، این نق 

 در نقش کلمۀ ربط زمانی  ـ۱ـ۳ـ۴
ایون  شوویم.رو مویهدر مقام کلمۀ ربط زمانی روب سپندرت با کاربرد در فارسی نو متقدم به

 :استتهرفمی کاربه« و»و هم بدون « و»جزء هم با 
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عود ر مسـيـوسـت. و اميکـو پينی ن سالم کرد و در دعايرالمومنيچون بنشست از ام( ۳۱
، ۸۳۱۳)بیهقوی خواست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد ی پاجواب ملکانه داد. پس رسول بر

 .(۴۱ص 
( بیانگر وقود یک رویداد پس از رویداد دیگر است. ابتدا شخ  حاضور بوه ۳۱شاهد )

نامه و منشوور را روی »شود و و پس از پاسخ امیر، بلند می« کندسالم و وی را دعا می»امیر 
 پـسطور که مشخ  است، رابفۀ زمانی توالی با کلمۀ ربط زموانی همان«. گذاردمی تخت

 ای زیر نیز ناظر بر همین نق  هستند:ه. مثالاستدهبرقرار ش

طـاهر  ۀميد و پس به خيثنا شنی ر آمد با خلعت و خدمت کرد و از لفظ عاليش اميپ( ۳۸
 .(52، ص ۸۳۱۳)بیهقی  آمد

د و پس بنشسـت يخاست و بساط تخت را ببوسی ر بر پاير برآمد اميت اميچون تح( ۳۲
 .(۴۴، ص ۸۳۱۳)بیهقی  بوسهل بخواند ۀو منشور و نام

ش يرا پـی ان ريستادند. و پس اعیهران بایش او بنشستند و ديان و بزرگان لشکر پياع( ۳۳
و  ر اشارت کرد تا همهـان را بنشـانند، دورتـريتر. و امپنجا  و شصت از محتشمی آوردند، تن

 .(۱۱، ص ۸۳۱۳ )بیهقی پس سخن گفت

 احکـام نجـوم پـس بـه ،پس به صورت عالم ،پس به شمار ،و ابتدا کردم به هندسه( ۳۳
 .(۲، ص ۸۳۸۱ )ابوریحان بیرونی

 د تا رنگ تمـام ازيد جوشید پس بباين بتوان مالآ د افکند که اندریو باا چندان آب بر( ۳۱
 . (۳۱۱ ص )جمالی یزدی، دیرون آيو با

 ، ص۸۳۳۱ اسـکندرنامه) کشته شـدی دست جوان بخارامد وهم بهيهر بیدی پس زنه( ۳۱
۳۵۸). 

 کلمۀ ربط عّلیدر مقام   ـ۲ـ۳ـ۴
کوار کلموۀ ربوط عّلوی نیوز بوه عنواننو متقدم )مانند فارسی میانه( به در فارسی پس ۀژوا

 توان مشاهده کرد:. این کاربرد را در شواهد زیر میاستتهرف

ابم بخوانـد، و غـرض بـه يـن گفتـار نيد نبشت، اگر تمکـیغام بباين پیبا خود گفتم ا( ۳۴
 )بیهقی ست؟ير آواز داد که چيش شدم، و اميشرح تمام و پنبشتم به ی پس رقعت .حاصل شود

 .(۸۴۴، ص ۸۳۱۳

م، که خراسان دور است. یمن شویم و ایتر، از آن بهکرحون صوابيجی گفت: سو( ۳۱
 .(۲۳۸، ص ۸۳۱۳ )بیهقی ز برانديد و تيا  گرد کشيگفتند فرمان تو راست. پس بر جانب س
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کـه بـه نسـب هـر دو م، تـا چنـانیت بنـدیخوتا با هم عقد ای باشی اکنون اگر راض( ۳۵
 .(۳۸ ، ص۸۳۴۳)عوفی  عقد برادر بستندی غمبر با عليپس پ .ميم، به عهد هم برادر باشیبرادر

ز تنهـا، پـس يـ  چیـان يل واسطه شد. باشد ميدل ،دیال گفتهيخود دلی اگر بر هست( ۳۱
)نصویرالدین طوسوی  ودشه خـود و بـا خـود بـيد. باشد و خود به خود هميخود را به خود رسان

 .(۳۵ ، ص۸۳۴۳

ست، پس فرمود تا شـخ  او را بعـد از يتر از تو نکس مرا دشمنچيمنصور گفت ه( ۳۸
کشواورز  ←التوواریخ، )جوامع خانـه بنهادنـد ۀدند و در گوشـيچيپی که کشته بودند در بساطآن

 .(۵۱۲ ، ص۸۳۴۸

 انـد مـر تـن رامچون جامههر را هیکدیلباس خواند که ی ن معنیپس مرد و زن را بد (۳۲
 .(۱۱۳ ، ص۸۳۳۸)میبدی 

ادت و نقصـان یچ زيهر هیکدیاز ی ن و مل  دو برادر همزادند که در شکل و معنید( ۳۳
چ يو هـی تـر از پادشـاهگـرانی چ عملـيهی غامبريت بعد از پين قضیحکم اه ندارند. پس ب

 .(۸۱، ص ۸۳۴۸ )نظامی عروضی ستيتر از مل  نیقوی عمل

 در نقش اسم  ـ۳ـ۳ـ۴
در ایون نقو   پـس نیوزمتقودم  فارسی نوودر  .استتهادامه یاف فارسی نودر  پسنق  اسمی 

 پـيشدر تضواد معنوایی بوا کلموۀ  «باسون»و گواهی  «ظهور»، «عقوب» ،«پشوت»ی معنبه
 ناظر بر چنین کاربردی است:بعد از حروب اضافه  پسکاربرد . استدهبو

، ص ۸۳۳۱ نامهرندکاسـ) سـتاد یا هـا یجا د در آنیـد را یجوان ،ردک نها  از پس ناگا ( ۳۳
۸۱۳). 

 شيواِر مکـار  در پـیـِم بهشـت را دياجل در پس است و نع ۀا را لدغيش دنيلکت ع( ۳۱
 .(۲۸۵، ص ۸۳۳۱ )سعدی

ایون جوزء بورای  ۳۱که در شاهد ناظر بر معنای مکانی است، درحالی پس ۳۳در شاهد 
 .(نامهلغت ← ،پسکاربرد اسمی  درمورداهد متعدد )برای شو استتهکار رفمعنای زمانی به

 در مقام صفت  ـ4ـ3ـ4
 در مقام صفت هستیم: پسمتقدم شاهد کاربرد جزء فارسی نِو در موارد کمی در 

ن يوگرنـه چنـ ،ش و نـه پـسينـه پـ ،  انداز  کردی  وقت و یه جان در تن هر دو ب( ۳۱
 .(۸۸۳، ص ۸۳۱۳ )بلعمی شانیموافقت نبودی بود
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معنی بوه پـيشاست و در تضاد معنوایی بوا رفته کاربه «کم»در معنای  پسجملۀ فوق  در
تور ایپایوههوا که کاربرد اسمی در زبانن کیفیت است. ازآنجا، مبیّ اینقرار دارد. بنابر« زیاد»

اند که ناظر بر کاربرد صفتی باشد، این تر نیافتهموردی را در دوران متقدم نگارندگان است، و
)بورای مبحوث شودگی دانسوت توان مشتق از کاربرد اسمی آن از رهگذر دستورید را میکاربر

تواننود بوه صوفت تبودیل طور بالقوه مویهایی از اسامی که بهچگونگی تبدیل تاریخی اسم به صفت و گروه
 .(p. 60 Kutevaand  Heine ,2007-61 ← ،شوند

 در مقام حرف اضافه  ـ۵ـ۳ـ۴
. در ایون کواربرد، استدهنو متقدم،کاربرد در مقام حرب اضافه بو در فارسی پسنق  دیگر 

است. در ایون « آن سوی»یا  «عقِب »، «پشِت » یمعنشود و بهمتصل می پساضافه به  ۀرکس
در نقو   پـسهوای زیور نواظر بور کواربرد . مثالاستتهکار رفبه پسقبل از  ازنق ، گاهی 

 ( است:ازیا بدون  ازاضافه )با پی 
 .(۸۸، ص ۸۳۱۳ )بلعمی چ پادشا نبوديهفتاد سال هند صدویومرث گويپِس ک از( ۳۴

 زجــرد بفرســتادیبــن وقــا  را مثــال از پــِس بــن عقبــهســعد، بــرادرزاد  را هاشــم( ۳۱
 .(۲۴۳ ، ص۸۳۸۱ التواری مجمل)

ترسند ور یمار و ميشان و فرزندان که بیماند ترکت از پِس اکه بازی و بترسا آن کسان( ۳۵
 .(۴۲ ، ص۸۳۱۳ قرآن ری ۀترجم) ید از خدايو بترسشان یا

مقدموۀ ، بوه نقول از ۱۲۳ ص ،۸ ، ج۸۳۳۵ تفسـير کمبـری ) سـتيو پس هفتاد سال فرتوت( ۱۱
 .چهار(، ص هفتادومصحح
، مصوححمقدموۀ به نقل از  ،۳۳۱ص ، ۸ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) و زند  شدن از پس مرگ( ۱۸

 .چهار(ص هفتادو
ی د هوشنگ سخت شاد شد، پس او را بفرمود پِس کارهارَ ها و ِخ ومرث از آن هنريک( ۱۲
 .(۸۲۱، ص ۸۳۱۳ )بلعمی رانی من هم

اسوت. در ایون  پسای اضافهطور که گفتیم، تمامی موارد فوق ناظر بر کاربرد پی همان
الزامی اسوت. کواربرد اسوامی کوه نواظر بور  پسکاربردها حضور اسم )گروه اسمی( بعد از 

خصوص نام اعضای بدن( در مقام حرب اضافه در زبوان اضافه )به ۀرکس هستند با «جهت»
سوِر »ماننود  ،گیوردسابقه نیست. این امر با استفاده از بسط استعاری صورت مویفارسی بی

نیز ناظر بر جهت است و حتی گاهی ناظر بور عضووی از بودن  پس. «سینۀ دیوار» و« کوچه
کوه در ، (۱۸ ، ص۸۳۸۱)ابوریحان بیرونی  سوپسمثل  . این کاربرد را ترکیباتیهست)باسن( نیز 
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هنوز این کلموه در ایون معنوا در  توانیم مشاهده کنیم.می ،استتهفارسی نو متقدم رواج داش
اضوافه در مقوام  ۀرکاربرد آن با کس ،اینر. بناب(۸۳۴۱نجفی  ← ،)برای شاهدفارسی کاربرد دارد 

 ← ،اضوافه ۀردیل اسوامی بوه حوروب اضوافه بوا کسوتبو فرایند)برای توضیح  حرب اضافه عادی است
 پـسمشوتق ای با توجه به این مالحظات کاربرد حرب اضوافه .(۸۳۵۸ مهندکهن و راسخنغزگوی

 شی از نق  اسمی این کلمه است.ان
اضوافه از  ۀرجوای کسونکتۀ جالب توجه این است کوه در فارسوی نوو متقودم گواهی بوه

 :استدهشاستفاده می ازاضافۀ پی 
 انـده نبود يالله علی اران رسول صلیتر از ا و رسل بهتر و فاضليکس پس از انبچيه( ۱۳
 .(۸۲ ، ص۸۳۳۱)غزنوی 

 .(۲۱ص  ،۸، ج ۸۳۱۵)ابوالفتوح رازی  رات چون قرائت خواهد خواندنيپس از تکب( ۱۳

 آن رواج یاربرد و نوواحکو گونوه نیوا ۀخچویتار ۀردربوا (۸۳۲و۸۳۸ ، ص۲، ج ۸۳۴۱)بهار 
 سد: یونیم

]  اضوافه[  ورکموذ عالموت عووض بوه یز یجنووب یو پهلو یشمال یدر پهلو میقد در
 ، و در زبوان«رتکوبغوداد پسور بوغ» یعنی« رتکبغ یبغداد ز»مثل  ،استدهشیم استعمال

و  یغربو خراسوان ۀلهجو بوه ا مخوت یو... گو انودآوردهیم ازمزبور  یز یجابه میقد یدر
 ندرنامهکاسـو در  ردهکو حدود تجواوز و آن یو ر طبرستان به د آنانیتقل و به بوده طخارستان

 یبو ، و شواهداشوت مون راسوت میکح سیندر ارسفاطالکاس یپادشاه» شد، مثال دهید هم
... و  «ید ویدسوتور و صووابد یبو» یعنوی« یردکن یارک چیه ید از ویدو صوا  یدستور
 دسوت»ند یگو هک ستا ( متداولنستان)افغا از طخارستان یو قسمت هرات در لفظ نیهنوز ا

، ۸۳۸۱ التـواری مجمـلبهوار بور  ۀمقدم ← ،زی)ن« سر تو» و «تو دست» یعنی« سر از تو» ،«از تو
 .(۸۵۱و  ۸۳۳ ، ص۸۳۴۱ نیمی؛ «ط» ص

تووانیم در را موی« از پوس از»ظاهر عجیوب همین کاربرد است که مثاًل ترکیب به دلیلبه
 اهده کنیم:مش تفسير کمبری متونی مثل 

عز و جل از پس از مکان و زمـان و لـوح و قلـم، گـوهر را ی و آن جنان بود که خدا( ۱۱
 .چهار(هفتادو ص ،، به نقل از مقدمۀ مصحح۸۱۳ص ، ۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) د سبزیافريب

، ۸۱۴ ص ،۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) شانیپس از قوم هود و قوم صالح و ... از پس از( ۱۱
 .چهار(هفتادو ص ،ز مقدمۀ مصححبه نقل ا



91 
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 شدگی؛ سیر ...زدایی تا کاربردیاز دستوری های لغویپژوهش
 

 ،، به نقل از مقدمۀ مصوحح۸۴۳ص ، ۲ ، ج۸۳۳۵ تفسير کمبری ) شانیاز پس از هالکت ا( ۱۴
 .چهار(هفتادو ص

 توان مشاهده کرد:اضافه می ۀرجای فارسی کسبه ازهنوز در فارسی امروز کاربرد 
 .(۲۵ ، ص۸۳۳۸ نیمع )به نقل از شما[ آمد ]  پس از شما خواهم پس من (۱۱

 1ونددر مقام شبه  ـ۶ـ۳ـ۴
ب از فارسی میانوه در مقام جز ی از کلمه مرکّ  پسقباًل دیدیم که کاربرد کلمۀ قاموسی و آزاد 

در زیور موواردی از کواربرد  یابد.. در فارسی نو متقدم نیز این کاربرد ادامه میاستدهآغاز ش
 :ایماخیر را در متون متقدم آورده

 .(۸۱۱ ، ص۸۳۱۱)میهنی  «پشت سر گذاشتن» پشت کردنپس( ۱۵
 .(۱۸ ، ص۸۳۸۱)ابوریحان بیرونی  «ترعقبتر و اندکی پس» تر پس( ۱۱
، ۸۳۱۱ تفسير شنقشی) «آیندهایی که بعد از دیگران میآن» )اّمتان پیشین( ندگانیآپس( ۱۸

 .(۸۱۵ ص
 .(۳۱ ، ص۸۳۱۱ تفسير شنقشی) «تابعان» روانپس( 62
 .(۱۱۲، ص ۸۳۳۵ تفسير کمبری ) «سرپشت» پشتپس( 63
 .(۳۳۴، ص ۸۳۳۵ تفسير کمبری ) «ماندگانعقب» ماندگانپس (۱۳

در ایون ترکیبوات  پـساسم  2شدگیوندادامه یافتن و زایاتر شدن این ترکیبات ناظر بر شبه
ب، اجزاء واژگانی با تغییر وندشدگی، در ساخت بعضی از کلمات مرکّ فرایند شبه طیاست. 
تر گذارند، بدین معنا که با انتزاعینمای  میوندها را بهبه ی در معنا، عملکردی شبیه استعار

پوذیری بینویهای مخصوص وندها، چون زایایی و پی وسیلۀ بسط استعاری، ویژگیشدن به
داوری  ← ،وندشدگی در زبان فارسویهای متعدد از شبه)برای توضیحات بیشتر و مثال کنندرا کسب می

معنای جهتوی و به پس( شاهد بسط انتزاعی کلمۀ 64و59. در ترکیبات )(۸۳۵۱کهون ویو نغزگ
ونود قورار دارنود شبه هاآنهایی که در ، ساخت3ارچو  صرب ساختیهزمانی هستیم. در چ

. اصوفالحات سواختی دارای (p. 13 Booij ,2010) کننودعمل موی 1مانند اصفالحات ساختی
( پـستوانند کلمۀ جدید با اجزاء ثابت واژگانی )در اینجوا یالگوِی زایایی هستند که مرتب م

                                                      
1. affixoid 

2. affixoidation 

3. Construction Morphology 

4. consttuctional idiom 
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Booij  ← ،ونودها در رویکورد سواختیمورد چگونگی تحلیول شوبه)برای توضیحات بیشتر درتولید کنند 

66-2010, p. 57) همین مقاله( و۱و۳و۳بخ   ←) استتهتا فارسی امروز ادامه یاف پس. زایایی. 

 در فارسی معاصر  ـ۴ـ۴
. در فارسوی اسوتدهکواماًل از رواج افتا پـسدوره از زبان فارسی، کلمۀ ربوط زموانی در این 

ونود، حورب اضوافه و شوبهکلمۀ ربط عّلی،  بر کاربرد در نق معاصر، این جزء زبانی عالوه
هوا در تفکیک به بررسی این نقو به ،در ادامه. استدههای کاربردشناختی نیز شدارای نق 

 یم.پردازفارسی معاصر می

 در مقام کلمۀ ربط عّلی  ـ۱ـ۴ـ۴
 در نق  کلمۀ ربط عّلی است: پسکاربرد  شواهد زیر ناظر بر

  یـی ورانجامد، بهـر یا چند( طبقه میبر آنکه به منافع متضاد دو )استثمار عالو ( ۱۱
 ـتواننـد یداران نمـهیدنبال دارد؛ پـس سـرماهر را بهیا طبقات( دیکار طبقه )ی رويطبقه از ن

 کارگران باشـندی خواستار نابود ـپوستان پرداختند سرخی کشدپوستان به نسليگونه که سفآن
 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ )

ان یـت را پاياشـم ۀیـنظر ،وند خشـونت و قـانونيپ ۀرن درباياميبن ۀیاو با کم  نظر( ۱۱
اند، پس بازگشـت قانون مسئله م دولت ويد دارد چون امروز خود مفاهيداند و تأکیماجرا نم
 ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شوماشـر روزناموۀ ) محال استی یت استثناياز دل وضعی ت قانون واقعيبه وضع

 .(۸۳۵۱آذر 
ها کـه سـتيمثـل کاتال ،شوندیل ميتشکی مصنوع صورتبهها طين محیاز ای برخ( ۱۴

 صـورتبهها طيحن میا ایشوند. پس یجاد میشکل اییشدن ذرات نانوهم دوخته ق بهیطراز
را ی زيـم چيم تا بتـوانيکنیجاد میط را اين محیای مصنوع صورتبها ما یوجود دارند ی عيطب

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) مير  کنيدر آن ذخ
کنـد یدا مين آب، فشار داخل مخزن کاهش پيشدن گاز همرا  و همچن اثر خارجبر( ۱۱
. اسـتد د  شيا ماسـیـ استتهن گرفيند آسفالتیگویاصطالحاً م ،ن اتفا  افتادیکه ای و زمان

 ميجـاد کنـید دوبار  فشار داخـل مخـزن را ایما با ،کندیفشار داخل مخزن افت می پس وقت
 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ )

 .ها()مجلۀ اینترنتی برترین دیگونه غکا بخورنید؟ پس ایخودتان را دوست دار( ۱۵
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ً اگ( ۴۱ د  و يـخـود چرخی پـس در جـا ،زنـدیغلت م ر کودکتان در هنهام خواب مرتبا
ن يبـن کـار ازیـزحمات شما از انجام ا ۀب همين ترتیرد و به ايش باالتر از سر او قرار گیپاها

 .داری(های بچه)وبالگ مهارت رودیم

 در نقش اسم ـ ۲ـ۴ـ۴
 .(۸۳۴۱نجفی  ؛۸۳۱۱عین م ←)ت اس «باسن»تنها در معنای  پسدر فارسی معاصر، کاربرد 

 در مقام صفت ـ ۳ـ۴ـ۴
نق  صوفت را بورای  (۸۳۴۱)نیافتند. تنها نجفی  پسنگارندگان شاهدی برای کاربرد صفتی 

آن را در معنوای « هوا را پس دیدن»و « هوا پس است»و در اصفالحات  استدهذکر کر پس
 داند.می «وخیم، برخالب دلخواه»

 اضافه در نقش حرف ـ ۴ـ۴ـ۴
)برای تحلیلی  استدهاز فارسی نو متقدم حفظ ش پسای اضافهدر فارسی معاصر، نق  حرب

. البتوه ماننود (۸۳۵۳رازانی و کریمی دوسوتان  ←در فارسی امروز،  «از پس« / »پس»شناختی از کاربرد 
سومی ( و بعد از آن گوروه اپِس ) رودکار میاضافه به ۀرگذشته این جزء در نق  مزبور با کس

 آید:می
ش یافزای طور ناگهاناز کاالها بهی مت برخينوسان بازار سکه و ارز موجب شد که ق( ۴۸

، ایـران)روزناموۀ  سـتيهـا نمـتيش قین افـزایهم در پِس ای هيچ توجيکه هیدا کند؛ درحاليپ
 .(۸۳۵۱بهمن  ۸۱، ۱۱۱۸ ۀرشما

روز روزبــهرا ی اســيتــش اخــتالف و تنازعــات سآهمچنــان دوســت دارنــد ی برخــ( ۴۲
 .پایگاه تحلیلی خبری انتخا () ن اتفاقات ببرندیا پِس ش را از یخوع نند تا انتفاکتر گسترد 

نیوز کواربرد  برخوی اصوفالحاتدر  پساست.  «پشت»معنای های فوق بهدر مثال پس
 ایم:چند مورد از این اصفالحات را در زیر آورده ،دارد. برای نمونه

 .(۸۳۴۱دهخدا و همکاران ) «غیبت کسی را کردن»ی معنبه حرف زدنی پِس سر کس( ۴۳
 .(۸۳۴۱دهخدا و همکاران ) «شبستان و خانهپشت پرده، »معنی به پِس پرد ( ۴۳
همۀ پوول خوود را خورج نکوردن و مبلغوی بورای مواقوع » پِس دست خود را داشتن( ۴۱

 .(۸۳۴۱ )نجفی «ضروری نگه داشتن
 .(۸۳۴۱ )نجفی «لی بازگرداندنبه صاحب اص»معنی به دادنی پِس کس( ۴۱
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 .(۸۳۴۱ )نجفی «کنایه از کسی را به کاری واداشتن»معنی به زدنی کس ۀپِس کل( ۴۴
 .(۸۳۴۱ )نجفی «موجود داشتن»معنی به پِس دست داشتن( ۴۱

 ۀرجوای کسوتور از آن( بوهی پومتقدم و حتی بسویار  فارسی نودر فارسی معاصر )مانند 
 ← ،در فارسوی معاصور از)برای سوایر حوروب اضوافۀ گروهوی بوا  رودمی کاربه ازاضافۀ اضافه پی 

 :(۸۳۳۵صادقی 
کشور مراجعه کـردم ی عال وانین رسانه به دیخبر ا ۀدمن هم بالفاصله پس از مشاه( ۴۵

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) جو کردموپرسی یو موضوع را از چند مرجع قضا
، شـر روزناموۀ ) هـا افتـادران، نام او بـر زبانیم ایدوران تحرش در یهاتيپس از فعال( ۱۱

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀرشما
سـال  ۰۵  خـود بـا کوبـا را پـس از يـپلماتیطور کامـل روابـط داالت متحد  بهیا( ۱۸

 .(۸۳۵۱آذر  ۴، ۲۴۳۵ ۀر، شماشر روزنامۀ ) ا کرديجنگ سرد، احی هاتنش
ی سـرادانـش»ن سازمان به یهر ای، بار د6431س وزارت علوم در سال يس از تأسپ( ۱۲

« ت معلـم تهـرانيـدانشها  ترب»ب مسئوالن به یبا تصو 31۰1ز در سال يو در ادامه ن« یعال
 .تابناک( وبگاه) دا کردير نام پييتغ

از ی کـیسـبز اطـراف آن، بـه ی همـرا  فضـا، بـهیبا پس از بازسازین ساختمان زیا( ۱۳
 .تابناک( وبگاه) ل خواهد شدیتهران تبدی نشهاهدای و گردشهری خیتاری هاجاذبه

 نیز جالب توجه است:« در پِس »اضافۀ مرکب این، در فارسی معاصر کاربرد پی برعالوه
 .تابناک( وبگاه) کودتا بود در پس ن دارم اردوغانيقیگولن: ( ۱۳
 .نیوز(آفتا ) تابش نور در پس پاهشتی هاخمت( ۱۱
 .خبر( ۀ)شبک استتهنهفی ار منطقهيفراگی یراجودر پس ماجی ترهدف بزرگ( ۱۱
 .)جوان آنالین( شکندین  توهم ميکه در پس عی اشهيشی ايدن( ۱۴
جموع م وبگواه) ه قـرار دارنـدیسور« جسر الشغور»ه و عربستان در پس حمله به يترک( ۱۱

 .متخصصین ایران(

 ونددر نقش شبه ـ ۵ـ۴ـ۴
و آن را  استتهب در این دوره افزای  یافکلمۀ مرکّ  در مقام جز ی از پسوندی کاربرد شبه

توانود جوزء اول ترکیوب در ایون کواربرد موی پستوانیم مشاهده کنیم. در ترکیبات زیادی می
 باشد: 
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و جوز  افتپس، پساچين، پسادست، پساپيش ،اندازپس ،زمينهپس ( ترکیبات اسمی:۱۵
 هاآن

 ها.و جز آن انداختنپس، افتادنپس، دادنپس، آوردنپس( ترکیبات فعلی: ۵۱
مراتوب . البته این موارد بوهاستدهب نیز مشاهده شدر مقام جزء آخر کلمۀ مرکّ  پسالبته 

 ب است:کمتر از جایگاه آغازین آن در کلمات مرکّ 
 .هاو جز آن پساپس، واپسدل، واپس، از این پس، از آن پس( ۵۸

 (ی شدگنما )کاربردیدر مقام گفتمان ـ ۶ـ۴ـ۴
طور که در آغواز همان ،در فارسی معاصر ذکر شد، این جزء پسهایی که برای عالوه بر نق 

نموا تبودیل شوده و کاربردهوای متفواوتی شدگی به گفتموانکاربردی فرایندمقاله گفتیم، طی 
شدگی ذکر همین مقاله برای کاربردی ۲. با توجه به معیارهایی که در بخ  استدهکسب کر
دیگوری  هوای)برای تحلیل نماییمبازمی در این دوره را پسشدگی مثالی کاربردی ۀارا  کردیم، با

؛ صووابری ۸۳۱۱زاده و توواکی ؛ منشووی۸۱۵و  ۸۱۴ ، ص۸۳۱۱توواکی  ← ،پــساز کاربردهووای گفتمووانی 
 :(۸۳۱۱کرهرودی 

ادت نـر  یـدم. پـس یخبرش را مـ ،اين وقت بيرو کرد به او و گفت: فردا همی حاج( ۵۲
 ، ص۸۳۳۱ )هودایت زودتر اقدام کـنمچهار تا من هريال خودت و همراهانت را هم باحوسجل

۲۳). 

گفتوه پدیود  از متنی کوه در آن قورار دارد، خللوی در معنوای پسدر شاهد فوق، با حذب 
تورین یکی از مهوم طور که گفتیم، اختیاری بودنکند. همانآن را غیردستوری نمی آید ونمی

جا شوود و در تواند جابهدر بافت فوق می پساین، بری است. عالوهشدگهای کاربردیویژگی
 های متفاوتی قرار گیرد، بدون آنکه خللی در دستوری بودن جمله ایجاد شود:جایگاه
زودتـر اقـدام چهار تا من هرياحوال خودت و همراهانت را هم بادت نر  پس سجلی( ۵۳

 .کنم
حووی آن اسوت کوه از جملوه خصوصویات جایی این جزء نواظر بور آزادی نهقدرت جاب

گفتمان است و نه یک جمله یا بند. در  پسکاربردی  ۀزحو 92در شاهد  نماها است.گفتمان
. توانایی انجوام ایون کوار کردرا با مکث از سایر اجزای جمله جدا توان آن نیز، می پستلفظ 

جز وی  پـسام اینکوه تواند حاکی از جدایی نوایی آن از سایر اجزای گفته باشود. سورانجمی
بوا  های گفتمانی این جزء است.بر مشخصه هجایی است. تمامی این خصوصیات ناظرتک

 پس، 92 ۀکند. در جملهای گفتمانی جدیدی کسب می، این جزء نق پسشدگی کاربردی
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کید»ناظر بر  روی بور پـسیعنوی گوینوده بوا اسوتفاده از  ؛استته بر بخ  خاصی از گف «تأ
کید می...« یادت نره » اسوت.  «گووتغییر موضود گفت» پسنمای کند. نق  دیگر گفتمانتأ

 کاربرد اخیر در مثال زیر قابل مشاهده است:
کـه تـاز  وارد شـد  بـود گفـت:  کسـی.« برو بهو سماور را آتـش بيندازنـد ،مراد»ـ ( ۵۳

 .(۸۱، ص ۸۳۳۱ )هدایت «پس برو غليان را بياور»ـ  «چائی صرف شد . ،خيلی متشکرم»
هایی از معنای عّلی ایون جوزء نیوز قابول مشواهده هنوز رگه پسگفتمانی  در هر دو نق 

ت ئاز کواربرد عّلوی آن نشو پـستوان نتیجه گرفت کوه کواربرد گفتموانی است. بنابراین، می
. موثاًل اسوتدههای دیگر نیز ر  دانما در زبانتبدیل کلمات ربط عّلی به گفتمان .استتهگرف

 اسوتدهنموا تبودیل شبه گفتموان «سپس»معنای به taátenuۀ ربط زمانی ، کلم1در زبان خو
(Kuteva and Heine 2007, p. 212). 

 نقشۀ معنایی ـ ۵
هوای متفواوت ایون واحود زبوانی را ، الزم اسوت نقو پسبرای رسم نقشۀ معنایی تاریخی 

ی مشوتق یک از دیگرترند و کدامها متقدممشخ  نماییم و سپس مشخ  کنیم کدام نق 
 یم:اه. تا اینجای مقاله هر دو این کارها را انجام داداستدهش

 پسگردد. در این دوره، مشاهده کردیم که میبه فارسی باستان باز پساولین شواهد ما از 
کار ب در نق  کلمۀ ربط زمانی بوهعنوان جز ی از کلمۀ مرکّ تنهایی کاربردی ندارد و تنها بهبه
زدایوی تبودیل بوه جز وی آزاد ن، در فارسی میانه این کلمه با دسوتوری. در گذر زمااستتهرف

عنوان کلموۀ ربوط کند و بهکاربرد قدیمی خود را حفظ می پسشود. در مقام تکواژی آزاد می
شودگی و تبودیل رود. کلمات ربط زمانی منبع مناسبی برای وقوود دسوتوریکار میزمانی به

. این همان اتفاقی است کوه (Kuteva and Heine 2004, p. 328)ها به کلمات ربط عّلی هستند آن
 پـسزدایوی . در تحولی دیگر که ادامۀ دسوتوریاستدهر  دا پسدر فارسی میانه برای کلمۀ 

 «جهوت»، اسمی که ناظر بر معنای استدهدر فارسی میانه است، این جزء تبدیل به اسم ش
هسوتند )مثول نوام بعضوی از اعضوای  ایکه دارای چنین مشخصه هاسمااست. آن دسته از 

نو متقدم این امر  های خاصی دارند. در فارسیبدن( قابلیت تبدیل به حرب اضافه را در بافت
 ،)نیوز استدهدر آن کاربرد دارد روی دا پسای که از رهگذر بسط استعاری در ساخت اضافه

فارسوی مۀ ربط زموانی در در مقام کل پسندرت، کاربرد به .(۸۳۵۸مهند کهن و راسخنغزگوی ←

                                                      
1. Kxoe  
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ای و وندی، حرب اضافهمتقدم قابل مشاهده است. سایر کاربردها مثل کاربرد اسمی، شبه نو
ندرت شاهد کاربرد صفتی ایون این، بهربمتقدم کاربرد بیشتری دارد. عالوه فارسی نوعّلی در 
ربوط زموانی در مقوام کلموۀ  پسمتقدم هستیم. در فارسی معاصر کاربرد  فارسی نوجزء در 

اثور در هموین دوره، بر .اسوتدهبوی  حفوظ شوهای دیگر آن کم، ولی نق استتهبین رفاز
 ماننودهوایی نما شوده و نقو هایی تبدیل به گفتمانشدگی این جزء در بافتکاربردی فرایند
کیدی و تغییر موضود گفتمان را یافنق   . ایون تغییورات را بوا نقشوۀ معنوایی زیور اسوتتهتأ

 ن باز نمود:توامی
، پـسهای متفاوت (، روابط دوری و نزدیکی نق ۲در نقشۀ معنایی تاریخی باال )شکل 

هوا های متفاوت فارسی )از فارسی باستان تا امروز( قابول مشواهده اسوت. بوا پیکاندر دوره

 توان پیگیری کرد.روشنی میها را بهمسیرهای تغییر نق 

 گیرینتیجه ـ۶
هوای مختلوف زبوان در دوره پـس ۀژها و معناهای متفواوت وای نق در این مقاله، به بررس

آن است که جزء  ۀددهنفارسی، از فارسی باستان تا فارسی معاصر پرداختیم. شواهد ما نشان
شودگی. بوا و هم دسوتوری استتهزدایی قرار گرفطی گذر زمان هم تحت تأثیر دستوری پس

و با تبدیل آن به اسم راه برای تبدیل  استدهرآمصورت کلمۀ آزاد دزدایی این جزء بهدستوری
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شدگی . دستوریاستدهشدگی هموار شوند از رهگذر دستوریاضافه و شبهاین جزء به پی 
. در نهایت، در فارسی معاصر استدهموجب کاربرد آن در مقام کلمۀ ربط عّلی ش پسبیشتر 

نموا ، این جزء تبدیل بوه گفتموانهادر بعضی از بافت پسشدگی کلمۀ ربط عّلی با کاربردی
 توانیم نشان دهیم:ای زیر میشده را با نمودار مرحلههای ذکردفراین. ترتیب وقود استدهش

 شدگی< کاربردی شدگی< دستوری زداییدستوری

 منابع
 /http://aftabnews.irآفتا  نیوز. 

 ،تفسـير ابوالفتـوح رازیمشهور به  ،نروض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآ(، ۸۳۱۵ابوالفتوح رازی )
 .آستان قدس رضوی ، مشهد،مهدی ناصحدمحم و حقیاجعفر یدبه تصحیح محم

 تهران، سمت. ،دستور تاریخی زبان فارسی(، ۸۳۱۵ابوالقاسمی، محسن )
 تهوران، ،الودین همواییجالل کوش به  ،الوائل صناعه التنجيم التفهيم(، ۸۳۸۱) بیرونی، محمد ابوریحان

 ن آثار ملی.انجم
 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتا . ،ایرج افشار  (، به کوش۸۳۳۱) نامهراسکند

بوه تصوحیح  ،تـاری  بلعمـی: تکملـه و ترجمـه تـاری  طبـری (،۸۳۱۳بلعمی، ابوعلی محمدبن محمود )
 تهران، تاب . ،محمدتقی بهار، به کوش  محمد پروین گنابادی

 .امیرکبیر ، تهران،دجل ۳ ،شناسیسب (، ۸۳۴۱بهار، محمدتقی )
 مشهد، دانشگاه فردوسی. ،تاری  بيهقی(، ۸۳۱۳حسین )بندبیهقی، ابوالفضل محم

 /http://www.entekhab.irپایگاه تحلیلی خبری انتخا . 
ناموۀ دکتوری، ، پایوان«استداللی در زبوان فارسوی هایکالمی گفتماننماهای نق »(، ۸۳۱۱تاکی، گیتی )

 عالمه طباطبایی.زاده، دانشگاه یاستاد راهنما: مجتبی منش
شوهید محمود  ۀمؤسس، تهران، یاحقی به کوش  محمدجعفر ،(۸۳۱۳) ۰۰4مورخ  ۀقرآن ری نسخ ۀترجم

 رواقی.
 ،(، بوه اهتموام و تصوحیح محمود جعفور یواحقی۸۳۱۱) ن کـریمآتفسير شنقشی، گزار  ای از بخشی از قر

 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران
 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ،متینیصحیح جالل ت(، ۸۳۳۵) کمبری تفسير 

متـون پهلـوی )ترجمـه،  (،۸۳۴۸) ]گردآورنوده[ جوی آسوانا، جاماسوب جوی دسوتور منووچهرو  جاماسب
 تهران، نیلوفر. ،گزارش سعید عریان آوانوشت(،

خنامه(، ۸۳۳۱جمالی یزدی، ابوبکر مفهر )  تهران، امیرکبیر. ،به کوش  ایرج افشار ،فر 
 /http://javanonline.irن. جوان آنالی

 .فرهنگستان زبان و اد  فارسیتهران،  ،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محّمد )حسن
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، ۲۱ ۀرشوما، ادب پژوهـیمجلوۀ  ،«نمود دسوتوری و تصوویرگونگی در فارسوی»(، ۸۳۵۳داوری، شادی )
 .۸۳۸و۸۱۳ هایصفحه

مجموعـۀ ) زبان فارسی در گکر زماندر:  ،«شدگیدشبه ون»(، ۸۳۵۱کهن )نغزگویمهرداد داوری، شادی و 
 بهار. کتا تهران،  ،14و29های صفحه (،مقاالت

   .نامۀ دهخدامؤسسۀ لغتتهران، ، نامهلغت(، ۸۳۴۴))و همکاران( اکبر دهخدا، علی
نشـریۀ  ،«زبان فارسوی ۀژسیر و توالی زمان در چند وا» (،۸۳۵۳دوستان )کریمیغالمحسین رازانی، آرزو و 

 .۸۸۱و۸۳۱های ، صفحه۴ ۀر، شماشناسی تطبيقیهای زبانپژوهش
 .۱۱۱۸ ۀر(، شما۸۳۵۱بهمن  ۸۱) روزنامۀ ایران
 .۲۴۳۵ ۀر(، شما۸۳۵۱آذر  ۴) روزنامۀ شر 

 .فروغی ، تهران،به کوش  سعید نفیسی ،گلستان سعدی(، ۸۳۳۱) سعدی شیرازی
ناموۀ کارشناسوی ، پایان«در زبان فارسی پس تماننمای گفبررسی نق »(، ۸۳۱۱صابری کرهرودی، رضا )

 .ارشد. استاد راهنما: علیرضا خرمایی، دانشگاه کردستان
، سال علوم انسانی تبریز ۀدنشریۀ دانشک ،«حروب اضافه در فارسی معاصر»(، ۸۳۳۵اشرب )صادقی، علی

 .۳۳۸و۳۴۱های ، صفحه۳و۳ ۀر، شما۲۲
 ، تهران، دانشگاه آزاد ایران.رسیتکوین زبان فا(، 1357اشرب )صادقی، علی

 تهوران، ،به کوش  جعفور شوعار ،جوامع الحکایات و لوامع الروایات(، ۸۳۴۳عوفی، سدیدالدین محمد )
 .علمی و فرهنگی

یود ؤاللوه مکوش  حشمت (، بهاحمد جام)پيل مقامات ژند  (،۸۳۳۱غزنوی، خواجه سدیدالدین محمد )
 .کتا بنگاه ترجمه و نشر  ، تهران،سنندجی

 تهران، دانشگاه تهران.  ،فرهنگ زبان پهلوی(، 1381وشی، بهرام )فره
 تهران، انتشارات و آموزش انقال  اسالمی. ،سال نثر فارسی هزار ،(۸۳۴۸) کشاورز، کریم

 /http://www.bartarinha.irها. مجلۀ اینترنتی برترین
 .طهران ،ت محمد رمضانیه همببهار،  تصحیح محمدتقی (،۸۳۸۱) مجمل التواری  و القص 

 سینا.ابن تهران،. بخ  اول و دوم. اضافه (،۸۳۳۸) ، محمدمعین
 تهران، امیرکبیر. ،فرهنگ فارسی(، ۸۳۱۱معین، محمد )

تهوران، پژوهشوگاه علووم  ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،فرهنگ کوچ  زبان پهلوی(، ۸۳۴۳مکنزی، د. ن. )
 انسانی و مفالعات فرهنگی.

، «های اسوتداللی زبوان فارسوینماهای گفتمانجایگاه نق »(، 1388تبی )و( گیتی تاکی )زاده، مجمنشی
 .87و116های ، صفحه44 ۀر، شما۲۳، سال مجلۀ زبانشناسی

تفسـير خواجـه عبداللـه  )معوروب بوهاالبرار ةُعـد   االسـرار وکشف (،۸۳۳۸) ، ابوالفضل رشیدالدینمیبدی
 مجلس. ،رانته ،اصغر حکمت(، به تصحیح علیانصاری
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 اسـرار التوحيـد فـی مقامـات الشـي  (،۸۳۱۱سوعید )ابین برطاهابی بندسعابی بنرمنو بندمیهنی، محم
گاه ، تهران،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، سعيدابی  .آ

 تهران، نیلوفر. ،فرهنگ فارسی عاميانه(، ۸۳۴۱نجفی، ابوالحسن )
 ،تهوران ،علیرضوا حیودری ویح مجتبی مینوی تصحیح و توض، اخال  ناصری (،۸۳۴۳) الدین طوسیرنصی

 خوارزمی.
 ،تصحیح محمد قزوینی، شورح لغوات از محمود معوین، چهار مقاله (،۸۳۴۲) نظامی عروضی سمرقندی

 تهران، جامی.
زبـان و  ،«زدایی، فرایندهایی مسوتقل و مووازیشدگی و دستوریدستوری» (،1387کهن، مهرداد )نغزگوی
 .۸و۸۳ های، صفحه۱ ۀرشما دوم، ۀر، سال چهارم، شمابان شناسی ایرانانجمن ز، مجلۀ شناسیزبان

 ، مجلوۀ«هوابررسی کلمات ربوط تقوابلی فارسوی و چگوونگی تکووین آن»(، ۸۳۵۲کهن، مهرداد )نغزگوی
 .۲۳۱و۲۱۱ های، صفحه۳ ۀر، شما۳ ۀرود ،جستارهای زبانی ۀفصلنام

زبان فارسـی در در:  ،«شدگیارد بروز دستوریچگونگی شناسایی مو»الف(،  ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار.  کتا  ،تهران ،1و12 های، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنگکر زمان

 ،«شدگی در تحلیل برخی تغییرات عوام در فارسوی نووکاربرد دستوری»  (، ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار. کتا   ،تهران ،13و28 های، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنزبان فارسی در گکر زماندر: 

. «زدایی، فرایندهایی مستقل و موازیشدگی و دستوریمقایسۀ دستوری» (،ج ۸۳۵۱کهن، مهرداد )نغزگوی
 بهار.  ، کتا تهران ،134و145های ، صفحه، تألیف مهرداد نغزگوی کهنزبان فارسی در گکر زماندر: 

 ، مجلووۀ«شوودگی و بسووط اسووتعاریدسووتوری»(، ۸۳۵۸مهنوود، محّموود )کهوون، مهوورداد و راسووخنغزگوووی
 های، صوفحه۳ ۀرشوما سووم، ۀرادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهوران. دو ۀددانشک ،های زبانیپژوهش

 .۸۸۴و۸۳۳
 /http://www.tabnak.irوبگاه تابناک. 

 /http://www.isaorg.ir وبگاه مجمع متخصصین ایران.
 /http://takabnini.blogfa.com داری.های بچهمهارت نوشتو 

 جاویدان. ،تهران ،حاجی آقا(، ۸۳۳۱هدایت، صادق )
 پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل.کابل،  ،دستور تاریخی زبان فارسی (،۸۳۴۱) ، محمدحسینیمین
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 چند واژه در 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی( استادیار) جانیاس بگعب

 مهمقد
 ۴ ۀدبن صواعدبن احمود ارزنجوانی )نیموۀ نخسوت سوالدین یحیینظام نوشتۀ ريَ الِس حدائق
ای که بر ما ت واقعهعلتی دبیر سلجوقیان روم بود، بهمداینکه ظاهرًا پس از  او .( استهجری

دربار رانده شد و پس از پانزده سوال، در توالش بورای بازگشوت بوه دسوتگاه  روشن نیست از
به نام عالءالدین کیقباد سلجوقی در آیین کشورداری و آدا  ملوک سالجقه، کتا  حاضر را 

 کرد. و به او اهدا ( تألیف هجری ۱۳۳و۱۸۴/ ۱۸۱ ومت:)حک
ده با  است: چهوار بوا  و متن آن شامل است منشیانه و غالبًا مصنود  السيرحدائقنثر 

ظلوم؛ چهوار زشتی عدل، و فضیلت سیاست، قواعد آغازین، در کلیاتی چون سیرت ملوک، 
کوه ، صوفاتی هواآنجویی، جود و ُبخل و مانند خشم و بردباری، عفو و ستیزهدر  با  میانی

رافیوان و ؛ و دو با  پایانی، در وصف اطدوری کند هاآنیا از باشد آراسته  هاپادشاه باید بدان
از سوء رفتار حاکمان عصر بوا  ،طور ضمنیپادشاه. مؤلف در چهار با  نخستین، به مقربان

؛ در چهوار بوا  دیگور، ضومن تشوریح صوفات پسوندیده و ناپسوند اسوتتهسخن گف خود
؛ و اسوتتهیا از برخی دیگر برحذر داشکرده صفات ترغیب  بعضیرا به  مخاطبپادشاهان، 

اهمیوت و  ،کاتوبو وزیر، حاجوب، رسوول، مانند  ،مناصب اربا  ۀردربا در دو با  پایانی
 .استدهکر عرضه یاطالعات هاآنمسئولیت 

، لغات، ترکیبوات و تعوابیری اسوت کوه کمتور در متوون السيرحدائقهای جمله تازگی از
 عرضوۀ. موضود این مقالوه استدهاراده کر هاآناند یا مؤلف معنایی تازه از کار رفتهفارسی به
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 هواآن شوناختاند و پرداخته هاآننویسان کمتر به است که فرهنگ کلماتهایی از این نمونه
 1ند خواهد بود.سودم نویسی و تحقیق در متونفرهنگ ۀزحوآتی در در مفالعات 

 برهان امیرالمؤمنین ـ۱
کوم َو یا ایها الّناُس َقد  جاَءکم  ُبرهوان  ِمو»: ای قرآنی استحجت( کلمهدلیل،  )  برهان ن  َربِّ

نا ِالیکم نوَرًا ُمبیناً   ←) استدهتعبیر ش« برهان»به  )ص(، از پیامبر قرآندر  .(۸۴۳نساء: ) «انَزل 
را « برهان امیرالمؤمنین» است که ظاهرًا با همین سابقۀ معنایی و (۴۱۱ ، ص۲ ، ج۸۳۴۸میبدی 

ز سولجوقیان مرسووم نبوود و پی  ا یلقب چنین. اندبرده کاربه« امیرالمؤمنین ۀدنماین»معادل 
، مؤسس این سلسله، نخستین کسوی اسوت کوه هجری( ۳۱۱و۳۲۵ ومت:گویا طغرل )حک

وششومین ، بیسوتهجوری( ۳۱۴وو۳22 وموت:به این لقب خوانده شد. قا م بأمراللوه )حک
خلیفۀ عباسی، پس از اینکه با شورش یکی از امیران خود به نام ابوحارث بساسویری مواجوه 

 هواآنسوی طغرل دراز کرد و او را به القابی مفتخر ساخت که یکی از به داستمداشد، دست 
 ، صهجوری ۸۳۲۸ عمرانوی؛ ابن۴۱ ، صهجوری ۸۳۲۳الموصوالیا )ابنبوود « برهان امیرالمؤمنین»

یعنوی  ،از درگذشت طغورل، قوا م بأمراللوه ایون لقوب را بوه فرزنود و جانشوین او پس. (۸۵۱
؛ ۵۱ ، صهجوری ۸۳۲۳الموصوالیا )ابنعفا کرد ا ،ی(هجر ۳۱۱و۳۱۱ ومت:ارسالن )حکالب

در بیت زیور بوه ایون معنوی اشواره  (۸۳۸ ، ص۸۳۱۳). المعی گرگانی (۳۳۱ ، ص۸۳۱۲مستوفی 
 دارد:

 میرالمؤمنین ارسالن برهاِن بوشجاد الب  االنامدر جهان ایدون کدامین شاه جز کهف
 ۳۱۱حودود  :وفوات) هوانیانود کوه امیرالشوعرا عبودالملک براهل تحقیق احتموال داده

 ←)ارسالن گرفته باشود را از این لقب الب« برهانی»معزی، تخل  خود امیر، پدر هجری(
 .(۳۳۱ ، ص۲ ، ج۸۳۴۱؛ صفا برهانیذیل  ،۸۳۴۴و همکاران دهخدا ؛ ۲۱۱ ، ص۸۳۸۱معزی 

را از « برهووان امیرالمووؤمنین»لقووب  هجووری( ۱۱۲ووو۱۸۸ ومووت:)حکسوولفان سوونجر 
ونهمین خلیفۀ عباسی، دریافوت کورده ، بیستهجری( ۱۲۵و۳۱۱ :ومتمسترشدبالله )حک

 ← ،)بورای نمونوهانود و غالب مؤلفان این دوره بوه آن اشواره کرده (۳۳۱ ، ص۸۳۱۲)مستوفی بود 

                                                      
اخیرًا در گروه تصحیح متوِن فرهنگستان زبان و اد  فارسی تصحیح شده و به هّمت بخ  نشور آثوار  السيرحدائق. 1

ها اشاره کرده، به این کلمات و معانی آنا با اختصاری که تعلیقات متن اقتضا میاست. در آنجفرهنگستان منتشر شده
وجو بوی  ایم و در این جستوجویی دیگر تفصیل آن معانی را با شواهدی تازه آوردهاست؛ ما در اینجا با جستشده

 ایم.نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی سود جستهگروه فرهنگۀ از همه از پیکر
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کوه  ،. عبدالواسع جبلی(۸۳ ، ص۸۳۱۳؛ بدیع جوینی ۳۸۲ و ۵ ص، ۸۳۸۱ مجمل التواری  و القص 
 . از جمله در این بیت:استدهرا با این لقب خوان بود، چند بار اوسلفان سنجر از مداحان 

 پادشاه ِانس و جان، سنجر، خداوند جهان
 

 میووِر مووؤمنین شووهریاِر داد و دیوون، برهوواِن  
 (۳۵۵، ۳۴۱ ، صهمان ←، نیز ۳۱۳ ، ص۸۳۱۸)جبلی   

 ۱۱۱ وفووات:شوواه )سلیمانو  هجووری( ۳۵۱ووو۳۱۱ ومووت:بن ملکشوواه )حکبرکیووارق
 ←) از دارالخالفه دریافت کرده بودنودرا ین لقب ان سلجوقی، نیز از دیگر پادشاها ،هجری(

 .(۳۱۸ ، ص۸۳۱۲مستوفی ؛ ۱۴۱، ۸۱۵، ۸۸۱ ، ص۸۳۸۱معزی 
را در شمار القا  عالءالدین کیقباد اول، ذکور  «برهان امیرالمؤمنین» السيرحدائقمؤلِف 

یگران نیز او را بوه که از پادشاهان مشهور سالجقۀ روم است و د (۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجوانی کرده 
بوه ایون  هجوری( ۱۲۱)م الدین خوارزمشواه که در نامۀ جاللاند؛ چنانشناختهاین لقب می

 .(۸۱۳ ، ص۸۳۱۱)مشکور اند او آورده میان القا هم در را « برهان امیرالمؤمنین»پادشاه، 
ا هدر انحصار سالطین سلجوقی نماند و پادشاهان دیگور سلسوله« برهان امیرالمؤمنین»

عالءالودین تکو  خوارزمشواه کسوانی ماننود  .نودبرد کاربوهآن را در ضمن القا  خود نیز 
بن خمیتبووور الوودین محموود، قفب(۲ ، ص۸۳۱۱)بغوودادی  هجووری( ۱۵۱ووو۱۱۱ ومووت:)حک
؛ (۲۱ ، ص۸۳۱۲)منشووی کرمووانی از قراختا یووان کرمووان  هجووری( ۱۱۱ووو۱۳۲ ومووت:)حک

از ملووک آل افراسویا   هجوری( ۱۱۱د حودو وفوات:خان ابوراهیم )طمغاجابوالمظفر قلج
 1.(۲۳۱ ، ص۸۳۱۸ سمرقندی )ظهیری

 تشنیع ـ۲
 متعددی دارد:  هایمعنیکار رفته، به کردنو  زدنمعمواًل با در متون فارسی ، که تشنيع
 :ناله و افغان، بانگ و فریاد و

 زنزن بر قتول مورد بوا مرد سحر تشنیع
 

 ها داشوتهمرد صراحی در دهن تریاق غم 
 (۳۱۲ ، ص۸۳۱۱ خاقانی) 

                                                      
است که به دیگر شواهان سولجوقی اعفوا شوده بوود « یمین امیرالمؤمنین»و « قسیم امیرالمؤمنین»مشابه این لقب . 1

، ظهير اميرالمؤمنين، حسام اميرالمؤمنين، اختيار اميرالمؤمنين، ذیل ۴۸۳۴دهخدا  ←؛ نیز ۱۱، ص ۸۳۱۳)راوندی 
حّتوی درموورد سولفان محموود غزنووی هوم بوا  توسط خلیفه که در عهد غزنویوانلقب (. اعفای معين اميرالمؤمنين

( با ضعیف شودن قودرت و جایگواه خالفوت و اوج ۲۱۸، ص ۸۳۱۳توسی  ←گرفت )سختگیری بسیار صورت می
تنها بوه پادشواهان سولجوقی القوا  متعوّددی بخشوید، بلکوه گرفتن اقتدار سلجوقیان چنان شد که خلیفۀ عباسی نوه

 ۸۳۸۲الجووزی ابن ←مفتخور سواخت )« رضی امیرالموؤمنین»ا نیز به لقب الملک، وزیر مقتدر این سلسله، رنظام
 (.۱۱، ص ۸۱هجری، ج 
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 میووان برداشووت آرزوی خووود از
 

 بانگ و تشنیع از جهان برداشت 
 (۲۲۱ ، ص۸۳۸۱)نظامی   

 :سرزن ، مالمت و
 دار گشتوگر قانع و خویشتن

 
 به تشنیع خلقی گرفتار گشوت 

 (۸۱۵ ، ص۸۳۱۸)سعدی   
 :کار زشتی را به کسی نسبت دادن و

فالن درویش تو را به حقارت گفت کـه او مسـکين آمدند تشنيع زدند پيش قاضی بها که 
 .(۲۱۳ ، ص۸۳۱۵)تبریزی  است
 :، اشکال گرفتنکردن گیریخرده و

و  اسـتد ... سخن را نيـ  فهـم نکر، در هندسه استتهتمام داش ۀکه پای ،رئيس بورحان
 .(۸۱ ، ص۸۳۳۴)مسعودی  بر خواجه بوعلی استتهتشنيع زدن گرف

 کردن اعتراضو 
داد، و شوهر درویش بود، نخواست کرد که شوهر نفقت وی نمیمی ر تشنيعزنی بر شوه
 .(۳۱۳ ، ص۸ ، ج۸۳۳۲طوسی ابوجعفر محمد ) که وی را بازدارد

 هم به همین معناست: السيرحدائقو در 
حاجـت، مسـئول خـود  یطلب انصـاف و قضـا یبرا زنیيو ب یا ينیکاگر مس [مبادا]... 
اضـطرار،  یـته او از غاکـمهم، چنـدان مهمـل فروگـکارد  یاند، او را در انتظار قضکعرض 

چون توانهری حاجت خود عرض دارد، برای حرمِت و خود بازگردد،  ۀبه خان یبو خا يدنوم
)ارزنجوانی  او، به جهِد تمام مبادرت نماید جا  و رفِع تشنيع او، در انجاز حاجت و تنفيک مهم  

 1.(۱۳ ، ص۸۳۵۳

 تیزنایی ـ۳
میانجی +  ی+ ( سازاسم / نشانۀ حاصل مصدر )پسوند نا+ )صفت(  تيز] تيزناییدر ساخت 

( کوه اسوم اسوت، معنوی صوفتی )  تیوز( لبه یا نووک تیوز هرچیوز )  تيزنا ، از[مصدری ی
 :  استچنین  السيرحدائقدر  کاربرد آن اند.دریافته

                                                      
، ۸، ج ۸۵۲۱ی مولوو ←توان دید. بورای نمونوه را هم با همین معانی در متون فارسی می شناعتو  شنعت، ُشنعه. 1

 (.شناعت) ۱۵۳، ص ۳ ، ج۸۳۴۱(؛ بلعمی شنعت) ۴۱، ص ۲، ج ۸۳۱۱ی غزال(؛ شنعه) ۳۳۳ص 
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 ۀرب، چهـمجال گـکار بـود و نـه خنجـر مصـائکوه[   ] تبر را در او]  تیزی[  نه تيزنایی
 .(۱۱ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  رخسار او تواند خراشيد

 ، صهموان) اندشمشير هندی و ُرمح خطی نهاد ]  تیزی[  بنياد امور پادشاهی بر تيزنایی
۸۱۴).1 

 شود: از آثار قرن ششم نیز دیده می السياسهاغراضتیزنایی به این معنا در 
 .(۲۱۴، ص ۸۳۳۵ی سمرقندی یر)ظه ُبرد يزناییبه ت يرمرد به بخت کوشد و شمش

 :التواری مجملدر  )  درازی( درازناییقابل قیاس است با  این ساخت
 التواری مجمـل) اسـتد که سه فرسنگ درازنایی آن بوچنان ،استد همدان قدیماً بزرگ بو

 .(۲۳ ، ص۸۳۸۱
مؤلوف فهرسوت  ۀدذیل کاربردهای خوالب قاعورا آن  (۱۲۲)هموان، ص  الشعرا بهارملک

 هم هست: ترجمۀ تفسير طبری، اما در استهکرد
 یرش بـود، و بـاال صدوپنجا یس یکشت یرش بود و پهنا یستهزارودو یکشت ییدرازنا

 .(۴۳۱، ص ۳، ج یطبر ترجمۀ تفسير) چنان بودهم یکشت
 :الدین لنبانیدر بیتی از رفیع )  تنگی( تنهنایینیز با 

 راهوی نمووود وهمووم سووی دهووان تنگووت
 

 زگردد آنجوووا ز تنگنووواییکاندیشوووه بوووا 
 .(133 ، ص1349انی بنل)  

 :تککرةاالوليا)  فراخی( در  فراخناییو 
 .(۲۱۱، ص ۲ هجری، ج ۸۳۲۲ )عفار یدانخود تنگ است بر مر ییبا بسط و فراخنا ينزم

 گشاچهره ـ۴
گشواید، بیننوده را می ۀریوا چیوزی کوه چهو یکس» مفهوم بهرا  گشاچهر  السيرحدائقمؤلف 
 :استدهبر کاربه« آورچهره، شادی ۀدگشاین

تـر گشـای او هرچـه الیحداری و اَمارت ِامارت و بزرگواری، بر طلعت چهر دالیل جهان
 .(۵۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  است

شناسویم و مشوابه ایون کواربرد را جوایی می معنویرا بوه ایون  دلهشا تنهادر زبان فارسی 
 نیافتیم.

                                                      
 شود:هم در متن دیده می تيزنای. البّته 1

 (.۸۱۴، ص ۸۳۵۳)ارزنجانی  بسته ماند يامتگشاد  نهردد، تا ق يرشمش يزنایکه به محاکمت ت یهر مشکل
 جا(.)همان نکند يرشمش يزنایکند، ت يردل یآنچه را
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 خانگیان ـ۵
[ در متوون فارسوی (جموع)پسوند  انو+  (نسبت)پسوند  یو+  یانجیم گ+  خانه] خانهيان

 ها:. مانند این نمونهاستتهرف کاربه «اهل حرم ،زنان و دختران»بیشتر به معنای 
اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعـه فـرود آوردنـد و غریـو از [ ... محمد] امير

 .(۳۱۱، ۱۲ ، صهمان ←، نیز ۵۴ ، ص۸۳۱۳)بیهقی  خانهياِن او برآمد
 فرزندان و خانهيان و متعلقان و ساکنان قلعـه را بـه هـامون آورد[ ... الدین خورشا رکن]

 .(۸۳۳ ، ص۳ ، ج۸۳۱۱)جوینی 
 .(۸۱۱ ، ص۸۳۳۴)عقیلی  با اميرمحمد و خانهيان و سرپوشيدگان سخنی نتوانم گفت

، ۸ ، ج۸۳۴۲ فرهنهنامۀ قرآنی)ند انهاده اهلو  آلاین واژه را در برابر  نخستین مترجمان قرآن
هوای فارسوی و در رسالۀ منسو  به ابوالفضل بیهقی نیوز کوه در آن، بورای واژه (۳۱۸، ۸۲ ص

بوه جوای »، مؤلوف بوه دبیوران دیووانی توصویه کورده کوه استدهبرابرهایی عربی پیشنهاد ش
 1.(۳ ، ص۸۳۱۱)بیهقی بنویسند « اهل بيت، خانهيان

دیوده « زن خانوه، همسور»ی در معنوا، خانهییعنی  ،رد واژهصورت مف اسرارالتوحيددر 
 شود:می

 .(۸۵۴ ، ص۸۳۱۱)میهنی  ... هر مرید را که تأهل ساختی آن خانهی او را بخواندی شي  ما
 : استدهرا به این معنا آور خانهيان السيرحدائقمؤلف اما 

جـای خلـوت خـود در آن نزهـت ۀرو فضل را عادت بودی که هر هفته ی  روز با مخـد
خاتون خانهيان فضل را خواند و ... از وی درخواست کرد که چون فضل با تو ساختی. زبيد 

 .(۳۱ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  خاتون را قبول کرددر باغ خلوت گزیند ... زِن فضل اشارت زبيد 
هوا تن السيرحدائق ازو با توجه به اینکه  شوددر متون دیگر دیده نمیاین نود کاربرد نمونۀ 

  2است، احتمال سهو کاتب را در این مورد نباید از نظر دور داشت.یک نسخه برجای مانده

                                                      
 معنیبوه يانسرائبا  ،(۲۱۳ ، ص۲، ج ۸۳۴۳بیهقی  ←) محققان یبرخالب تصور برخ، خانهيانناگفته نماند که . 1
 .یستن یکی «کردندیخدمت م دربارکه در  یغالمان یی،غالمان سرا»
 نمونه: یاند. برارا اراده کرده« خانه انساکن» يانخانهگاه از . 2

 شود، خانگیان همه حزینخانه چو گور می/  نَفسی َرَود برونغم عشق ز اندرون، یک چون
 .(۸۳۸، ص ۳، ج ۸۳۱۱مولوی )

 خانگیان  مقیم ،خانه روان/  حکم خدای حکیم ۀنادر
 (ی[در وصف کشت] ۲۱۴، ص ۸۳۱۱امیرخسرو دهلوی )

جمال ... در حیفۀ تسوخیر و احاطوۀ ایشوان روی کمندگیسوی و پسران صاحبهزار خانه با خانگیان از دختران ماهده
 (.۲۳۵، ص ۸۳۳۸قرار گرفت )خنجی 
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 باریسبک ـ۶
بوار  ۀزسوهولت اجوابوه» بـاریسب  و استپادشاه « باریدر سبک» السيرحدائقبخشی از 

 فواید و مضرات از این عباراتالدین یحیی در نظام که است« یافتن، آسان بودن دیدار پادشاه
 :استسخن گفته آن

؛ بـرای آنکـه چـو «الحجاب بـودباِر سهلبهتریِن پادشاهان آن است که سب » :اندگفته
المـرام بـود، طریـق عـرض حاجـات و ابـواِب ابتغـای المطلِب صعبحضرت پادشا ، منيع

يات بر ارباب حاجات و ضعفای رعيت مسدود گردد و از آن، فسـادی عظـيم و خللـی  ُمَتَوخ 
 .(۱۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  ی تمام به بنياد شاهی و نظام حال رعایا را  یابدکامل و وهن

بـاری و بسـيار نمـودِن نوح را در اثنای عتاب سب  الحسن، منصوربن ابوجعفر احمدبن
عظمت حضرت باری، تعالی، در عقاید مردمـان از آن اسـت کـه »گفت که خود بر خلق می

« است.نور عظمت حضرت جالل او، عاجز آمد قوت باصر ، از ادرا  احاطت بزرگواری و 
ای باری پادشا  و بسيار نمودن خود به خلقان، آن است که اگـر عارضـه... و از مضایر سب 

 .(۱۳ ، صهمان) بر ساحت ذات پادشا  حلول کند، آن را پنهان نتواند داشت
 :استدهآور باریگران، باریسب و در مقابِل 

بـاری تر از گـرانکنند چيزی هال تر و رعيت را هيچکنند چيزی ضایعپادشاهی را هيچ
ر وصول اصحاب حاجات به حضرتش نيست  .(۱۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  پادشا  و تعس 

 : است باریتنگو  باریفراخ الملکزبان خواجه نظامدر  باریگرانو  باریسب  معادِل 
...، و هـيچ  ان دليـر گردنـدباری پادشا ، کارهای مردمان فروبسته شـود و مفسـداز تنگ

 .(۸۱۵ ، ص۸۳۱۳وسی طالملک نظام) باری نيستترتيبی پادشا  را بهتر از فراخ
 :توان دیدرا با این معنا در سخن دیگران نیز می باریتنگ

 آوازه فوورا  شوود بووه عووالم
 

 یبواررا بوه تنوگو درگاه ت 
 .(449، ص 1348)خاقانی  

 .استدهآم سيرالملو فوت شده، به این معنا تنها در ها نیز که از فرهنگ باریفراخاما 

 زُمتبِرّ  ـ۷
توان دید، گویا در می السيرحدائقکه در این عبارات ، چنان«، متشخ نامور»معنی به زمتبِر  

 است:کار نرفتهمتون دیگر به
م تأیيد الهی از مبانی معانی آن ز[سخن پيامبر] ... روایح تنس  ان ، هر دمی بـه مشـام متبـر 

 .(۱۴ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  فضایل رسد
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الرشـيد را در ... سـعادت کـه هـارون ۀر... نهال ایام دولت، بر جویبـار اقبـال، ایـن ثمـ
زان روزگار ... کرامت فرمود، هيچ خليفه ای و سلطانی استجالِب جوانِب فضالی ایام و متبر 

 .(۸۲۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  را ارزانی نداشت
از صران ارزنجوانی، اقمری(، از مع ۱۱۱)وفات:  روزبهان بقلیکه  ،در این عبارت متبرز

 :است« آشکار، ظاهر»معنای ه، بهدکرابوبکر واسفی نقل 
ون ارواح عاشقه خواست، از ارادت قدیم صفات تقاضا کرد. علم قدیم کَ [ خداوند] چون

 .(۳۱۳ ، ص۸۳۳۳)بقلی  ز شدبا جالل قدیم و جمال قدیم متبر  
اند و در زبان فارسوی غالبوًا ذکر نکرده زمتبر  ربی هم چنین معنایی برای های عدر فرهنگ

زدر این مورد   برند:کار میرا به مبر 
زان استاد گکرد به زیور او التفات ننمایند...  منشی نصرالله ) هرگا  که بر ناقدان حکيم و مبر 

 .(۲۱، ص ۸۳۳۳

 متحّمالت ـ۸
آنچوه »را در معنوی  تحمـيالتوظوف کوردن( و )  کسی را به کاری م تحميل کهن در متون

 اند:برده کاربه« نامه، پیام و جز آن مانند قاصد باید به مقصد برساند
بـر دسـت وی  ،از حـریم مکـه [قاضی ابـوالعالء صـاعدبن محمـد]به وقت معاودت او 

ات مل  بر زبان او پيغامنوشته ه ها دادنـد، و چـون بـای به سلطان اصدار فرمودند و در مهم 
 .(۳۵۱ ، ص۸۳۳۱ )جرفادقانی...  ادا کرد خدمت سلطان رسيد و آن تحميالت

تو خواندم و تحميل تو شنودم و جواب  ۀه نامکگفت: اميرالمؤمنين همی گوید  ...رسول 
 ، ص۸۳۱۳ عنصورالمعالی) اسـتتهه انـدرین نامـه نبشکـسـت ا تو و جواب تحميل تو این ۀنام

۲۱۵). 
 «بوردکسی که ناموه و پیوامی را می» معنیبهگاهی نیز  (ردارندهبار، بارب ۀدبرن)   لمتحِم  

 :  استتهرف کاربه
 ،مشـافهةً  ،و در همـه معـانی اسـتد األسالم در خلـوات پـيش مـا رسيظهيرالدین شي 

 ، ص۸۳۱۳جووینی  )بودیع رسالت گشته، خود تقریر کنـد و متحمل ...کلمات مصالح شنود  
۵۸). 

 : استدهآور« تحمیالت» معنیرا در  التمتحم   السيرحدائقمؤلف 
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 اليـه، بـیالت را در حضـرِت مرسـل  ها و مـتحم  بر رسول واجب است که جملهی پيغام
ا از شواهد نفا  و دورویی به امضا رساند ... و طریق تحمـل رسـالت،  تفاوت و نقصان، معر 

 .(۸۳۳ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  مسلو  باید داشت
 معنواییهوای عربوی چنوین در فرهنگیادآور شده،  (حميلتذیل ، ۸۳۱۳) معین کههمچنان

التو  تحميالتبرای   آیوۀ قورآناین را از  آنرسد که اهل دیوان نظر می. بهاستدهنیام متحم 
ا »ند: شاب گرفته َل َوَعَلیکم َمّ َما َعَلیِه َما ُحِمّ ا َفِإَنّ و  ُسوَل َفِإن َتَوَلّ َه َوَأِطیُعوا الَرّ ُتم  ُقل  َأِطیُعوا الَلّ ل  ُحِمّ

ُمِبیُن  َباَلُد ال  ُسوِل ِإاَلّ ال  َتُدوا َوَما َعَلی الَرّ ِإن ُتِفیُعوُه َته   ۀدبگوی اللوه را و فرسوتا»: [۱۳]نور: « َو
اند از بار واجب، و بر شما آن او را فرمان برید؛ پس اگر برگردند، بر او آن است که بر او نهاده

اگر فرمان بریود رسوول را بور راه اموت افتیود، و بور  اند از بار واجب واست که بر شما نهاده
 .(۱۱۸ ، ص۱ ، ج۸۳۴۸ میبدی)« رساننده مگر رسانیدن آشکار نیست.

 مشروح ـ۹
و ماننود بورات، فرموان،  ،موضوعی خواصو گزارش ای است که در آن، شرح نوشته مشروح

 است:« برات شرِح » السيرحدائقدر . وضعیت افراد آمده باشد
کـه ها بينـداختی تـا هرآن بود که َبَروات به کوچهجعفر برمکی[   ] او ۀدیاز خصال پسند

 .(۸۸۸ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  یافتی، آنچه در مشروح دیدی، به مصارف خود خرج کردی
 «:  فرمانو تفصیل شرح »اصفالحی دیوانی است به معنای  آیين دبيریو  عتبةالکتبهدر 

سـت و ا تازگی مشروح دیوان عرض بدان نـاطقهاند و به ایشان داشتهکاقطاعات همچنان
 .(۴۱ ، ص۸۳۱۳ جوینی )بدیع بر وی تقریر فرمودیم ،ر تفاصيل آن مشتملکبر ذ

چون خواجه فالن، به عمل به فالن جای آمد، دسـت ظلـم بهشـاد و دسـتور و مشـروح 
 1.(۱۳ ، ص۸۳۱۵ میهنی) پشت انداخت دیوان و قانون و سنن شریعت را پِس 

 است:« گزارش وضعیت» (۳۲۵ ، ص۸۳۸۱) نظامیدر سخن 
 چون به شهر آمد، از گماشتگان
 چون در آن روزناموه کورد نگواه
 دید سرگشته یک جهان مجروح

 های ماتم و سوورگفته در شرح
 

 خواست مشوروح بازداشوتگان 
 روز بر وی چو نامه گشت سیاه
 نووام هریووک نبشووته در مشووروح
 کشتن از شه، شفاعت از دستور

 :(۸۱۳ ، ص۸۳۱۱) مجیرالدین بیلقانیر این بیت طور دهمین 
                                                      

 است: نیز گفته مشروحهنی، ( در این مع۳۵۳، ص ۸۳۱۴. سیف اسفرنگی )1
 عالِم امانی ۀمشروح/  ای یافته از دِر تو اّمید
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 وقت بسووتن مشووروِح مملکووتنامووت بووه
 

 ازجملووه خسووروان همووه سووردفتر آمووده 
 

 مضایر ـ۱1
ها، آسیب»آمده و در همۀ موارد به مفهوم  السيرحدائق[ سه بار در مضير مِع ج اهراً ]ظ مضایر

آوردیم و در اینجا نیوز  باریسب است. یک نمونه از این موارد را در توضیح « گزندها، آفات
 کنیم:دو نمونۀ دیگر را نقل می

ات حراميـان تهـی  مروت پادشا  آن است که ... مسال  ممال  را از مضایر دزدان و معر 
 .(۵۲ ، ص۸۳۵۳)ارزنجانی  گرداند

، قطِع مکایِد اعدا و حسِم مضـایِر رعیت و امرا[  ]... بی وسيلِت اتفا  و موازرِت ایشان 
 .(۸۵ ، صهمان) ن صورت نبنددخصما

تنهوا در هوم فارسوی  ۀدشوو در متوون شوناخته اسوتتهنرف کاربه یعرب زباناین کلمه در 
 شود:دیده می تاری  یمينی ۀترجم

 ، ص۸۳۳۱ )جرفادقوانی را از مضایر آن معـابر نهـا  داشـت ]محمود[لطف باری تعالی او 
۳۴۱).1 

 منابع
محمود ، تحقیوق الملـو  المنتظم فی تـاری  األمـم وهجری(،  ۸۳۸۲)بوالفرج االدین جمالالجوزی، ابن

 ه.دارالکتب العلمی، بیروتجلد،  ۸۵، مصففی عبد القادر عفا .عبدالقادر عفا
، تحقیوق عصوام الموصـالیاالدولـة ابنرسـائل ممين ،هجوری( ۸۳۲۳الدولوه ابوسوعد )امین الموصالیا،ابن

 اث و التاریخ.مصففی عبدالهادی، العین، مرکز زاید للتر
، تحقیوق قاسوم السوامرایی، قواهره، االنبـاء فـی تـاری  الخلفـاهجری(  ۸۳۲۸عمرانی، محمدبن علی )ابن

 داراآلفاق العربیه.
مترجم ناشناس، تصحیح محمودتقی  ،النهایة فی المجرد الفقه و الفتاوی(، ۸۳۳۲جعفر محمد طوسی )واب

 دانشگاه تهران. پژوه، تهران،دان 
، تصووحیح محموود پارسانسوب و همکوواران، تهووران، السـيرحدائق(، ۸۳۵۳الوودین یحیووی )امارزنجوانی، نظ

 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.

                                                      
 یراو از مضوا»اسوت: شوده یسویصوورت بازنو یون( بوه ا۸۱۳، ص ۸۳۱۱)همدانی  ی التوارجامعدر  . این عبارت1

ان و بویهیان و سامانی)بخ   التواری جامعاز مآخذ اصلی  ترجمۀ تاری  یمينی «.]اصل: مضاّر[ آن معابر مصون ماند
تـاری   ۀترجمای از بازنگاری پسندیده»را الله رشیدالدین فضلشاید بتوان اثر  ،مصّحح( است و بنا به نوشتۀ غزنویان

هموان، )او هوم بووده ۀ های مورد استفادرا، که در نسخه مضایرحال، مصّحح (. بااین۸۳)همان، ص « برشمرد یمينی
 است.به پانوشت برده نیافته،ها در فرهنگ که ، احتمااًل به این عّلت(۲۳۳ ص
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 .مرکز بهبود یثقافت یقوم، مولتانیقی، صد یدهزب، تصحیح یواند(، ۸۳۱۴الدین )یفس ی،اسفرنگ
 پاکستان. ، الهور، مرکز تحقیقات فارسی ایران وینسعدالقران (،۸۳۱۱یرخسرو دهلوی )ام

عبواس اقبوال، تهوران،  ،، تصوحیح محمود قزوینویهعتبةالکتبـ(، ۸۳۱۳الدین علوی )بدیع جوینی، منتجب
 اساطیر.

 ، تصحیح احمد بهمنیار، تهران، اساطیر.التوسل الی الترسل(، ۸۳۱۱بغدادی، بهاءالدین محمد )
و  یورانا یتوانست شناسینیراا، بخ  تهرانین، کرب یهنر، تصحیح ياتشرح شطح(، ۸۳۳۳)روزبهان  ی،بقل

 .فرانسه
 ، سروش.تهرانجلد،  ۱ تصحیح محمد روشن، ،طبری ۀتاریخنام(، ۸۳۴۱)بلعمی، ابوعلی 

 یران.و فرهنگ ا یخمؤسسۀ تاریز، تبری، محمد آباد، تصحیح یواند(، ۸۳۱۱یرالدین )مج یلقانی،ب
 دق کیا، تهران، اندیشۀ نیک.، تصحیح صاچند سخن که دبيران در قلم آرند(، ۸۳۱۱بیهقی، ابوالفضل )
 جلد، تهران، مهتا . ۳، رهبرخلیل خفیبشرح  ،تاری  بيهقی ،(۸۳۴۳بیهقی، ابوالفضل )
اکبر فیاض، به اهتمام محمدجعفر یاحقی، مشوهد، تصحیح علی ،تاری  بيهقی ،(۸۳۱۳بیهقی، ابوالفضل )

 دانشگاه فردوسی.
، تصوحیح محموودعلی موحود، تهووران، یــزیمقــاالت شـمس تبر(، ۸۳۱۵الدین محمود )تبریوزی، شوومس

 خوارزمی.
 دانشگاه تهران. ، تهران،یغمایی یب(، تصحیح حبتابی) یطبر يرتفسترجمۀ 

 تصحیح ذبیح الله صفا، تهران، امیرکبیر. ،دیوان( ۸۳۱۸جبلی، عبدالواسع )
ن، بنگواه تهورا ، تصحیح جعفور شوعار،ترجمۀ تاری  یمينی(، ۸۳۳۱بن سعد )جرفادقانی، ابوالشرب ناصح

 ترجمه و نشر کتا .
، تهران، لدج ۳، تصحیح محمد قزوینی، تاری  جهانهشای جوینی(، ۸۳۱۱جوینی، عالءالدین عفاملک )

 دنیای کتا .
 .زوار، تهرانی، سجاد یاءالدینض ، تصحیحیواند(، ۸۳۱۱یل )بد ینالدافضل ی،خاقان

یح منوچهر ستوده، تهوران، بنگواه ترجموه و ، تصحنامۀ بخارامهمان(، ۸۳۳۸بن روزبهان )اللهخنجی، فضل
 نشر کتا .
 .نامۀ دهخدالغت، تهران، مؤسسۀ نامهلغت( ۸۳۴۴) )و همکاران( اکبردهخدا، علی

 ، تصحیح محمد اقبال، تهران، امیرکبیر.راحةالصدور و آیةالسرور( ۸۳۱۳راوندی، محمدبن علی )
 ح غالمحسین یوسفی، تهران، خوارزمی.، تصحیبوستان(، ۸۳۱۸الدین مشرب )سعدی شیرازی، مصلح

 ، تهران، فردوس.تاری  ادبيات در ایران(، ۸۳۴۱الله )صفا، ذبیح
 .دانشگاه تهران، تهران، جعفر شعار، تصحیح السياسهاغراض(، ۸۳۳۵ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )
تهوران، میوراث الودینی، ، تصحیح محمودباقر کمالسندبادنامه(، ۸۳۱۸ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )

 مکتو .
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، تصوحیح رنولود الون نیکلسوون، لیودن، تککرةاالولياهجری(،  ۸۳۲۲عفار نیشابوری، فریدالدین محمد )
 بریل.

 الدین حسینی، تهران، دانشگاه تهران.میرجالل ، تصحیحآثارالوزرا(، ۸۳۳۴الدین حاجی )عقیلی، سیف
 .، علمی و فرهنگیتهران سین یوسفی،تصحیح غالمح، قابوسنامه، (۸۳۱۳)کیکاووس  ،عنصرالمعالی

، تهوران، علموی و لودج ۲، تصحیح حسوین خودیوجم، کيميای سعادت(، ۸۳۱۱غزالی، ابوحامد محمد )
 فرهنگی.

 ، مشهد، آستان قدس رضوی.لدج ۱ ،محمدجعفر یاحقیزیر نظر  (،۸۳۴۲) قرآنی ۀفرهنهنام
 قی، تهران، چاپخانۀ حیدری.، تصحیح محمد دبیرسیادیوان(، ۸۳۱۳المعی گرگانی، ابوالحسن )

 ، تصحیح تقی بین ، تهران، پاژنگ.دیوان(، ۸۳۱۵الدین )لنبانی، رفیع
 (، تصحیح محمدتقی بهار، تهران، کاللۀ خاور.۸۳۸۱) التواری  و القص مجمل

 ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.تاری  گزید ( ۸۳۱۲مستوفی، حمدالله )
پژوه، تهوران، ، تصحیح محمدتقی دان آثار علوی ۀردو رساله دربا(، ۸۳۳۴د )الدین محممسعودی، شرب

 زمین.فرهنگ ایران
 ، تهران، کتابفروشی تهران.روم ۀاخبار سالجق(، ۸۳۱۱مشکور، محمدجواد )

 .کتابفروشی اسالمیه، تهران، عباس اقبال، تصحیح دیوان(، ۸۳۸۱) محمد، معزی
 هران، امیرکبیر.، تفرهنگ فارسی(، ۸۳۱۳معین، محمد )

 ، تصحیح عباس اقبال، تهران، اساطیر.العلی للحضرةالعلياسمط(، ۸۳۱۲منشی کرمانی، ناصرالدین )
، تهورانجلود،  ۸۱، فروزانفور الزمانیعبود، تصوحیح شـمس يـاتکل(، ۸۳۱۱) محمد ینالدجالل ی،مولو
 یرکبیر.ام
 .بریل، لیدن یکلسون،ا. ن .ینولدر یحتصح ،یمعنو یمثنو(، ۸۵۲۱محمد ) ینالدجالل ی،مولو

، لودج ۸۱اصوغر حکموت، ، تصوحیح علیاالسـرار و عـدةاالبرارکشف ،(۸۳۴۸میبدی، احمدبن محمود )
 تهران، امرکبیر.

 ، تصحیح اکبر نحوی، تهران، نشر دانشگاهی.آیين دبيری(، ۸۳۱۵میهنی، محمدبن عبدالخالق )
، تصوحیح محمدرضوا شوعیفی سـعيدلشي  ابیاسرارالتوحيد فی مقامات ا(، ۸۳۱۱میهنی، محمدبن منور )
گاه.  کدکنی، تهران، آ

 ، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، دانشگاه تهران.کليله و دمنه(، ۸۳۳۳نصرالله منشی، ابوالمعالی )
 ، تصحیح هیوبرت دارک، تهران، علمی و فرهنگی.سيرالملو (، ۸۳۱۳وسی )طالملک نظام

 .ارمغان ۀتهران، مفبع ی،دستگر یدوح یحتصح ،يکرپهفت ،(۸۳۸۱)نظامی، ابومحمد الیاس 
(، تصوحیح تاریخ سامانیان و بویهیوان و غزنویوان) التواری جامع(، ۸۳۱۱)الله رشیدالدین فضل ،همدانی

 .میراث مکتو ، تهران، محمد روشن



 

  هاشده از فرهنگبررسی چند واژه، ترکیب و تعبیرِ فوت
 *براساس 

 )استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران(مهدی طباطبایی  دسی

 مقدمه
چند در آن و  گرفتهانجام  الدین اصفهانیکليات کمالتصحیح انتقادی  براساسپژوه  این 

، هکار رفتوالودین بوهکه در اشوعار کمال ،های فارسیشده از فرهنگواژه، ترکیب و تعبیِر فوت
الدین اسماعیل ها، سایر اشعار کمالها و ترکیباژهبرای درک مفهوم این و است.شدهبررسی 

هوا و متوون اد  فارسوی اسوتفاده است. البتوه بورای تبیوین مووارد از فرهنگدر اولویت بوده
 است.شده

 به رو درآمدنـ ۱
 نووورگس کوووه مووورا در نظووور آمووود چشوووم 
 در خوووبی اگرچووه بوور سوور آموود چشووم 

 

 تر آمد چشم وز هرچه خوش است، خوش 
 هووم بووه رو درآموود چشووم بووا چشووم تووو 

 (۱۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
آمودن: بوه روی به روی آمدن یا اندر: »استشدهگونه ضبط بدین نامهلغتدر  ترکیباین 

 با این مفهوم در اد  فارسی کاربرد فراوانی دارد: به رو درآمدن«. افتادن؛ بر زمین خوردن
غریب در وقت گکشتن از پل، سـکندری اتفاقا پلی پيش آمد در اثنای را  و اسب هارون 

  .(۸۴۴۳ ، ص۳، ج ۸۳۱۲ تاری  الفی) خورد ، به رو درآمد و هارون از اسب درافتاد

                                                      
 است.افزار ُدرج و پایگاه علوم اسالمی نور استفاده شدهشده در این مقاله از نرمدر استخراج برخی شاهدهای درج *
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هوا دهود کوه در فرهنگمی« شرمسار شودن»الدین مفهوِم در اشعار کمال به رو درآمدن
روی بـه و  به روی کسی بازآمـدنهای ترکیبالدین . باید توجه داشت کمالاستشدهضبط ن
 :استهکار بردبه «موجب شرمندگی شدن»و  «شرمنده کردن»را در مفهوم  آوردن

 ببین که خصم تو را چون به روی بازآمد
 

 به نزد لفف تو گر نوام ُدّر و مرجوان بورد 
 (۳۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 روی بگردان که به روی آردت
 

 رویاینکه تو آن را ز قفوا موی 
 (۱۱۱ص )همان،  

 ِر تابتیـ ۲
 مژگووان چووه فایووده؟ۀ پیکووان آبووداد

 
 آن را که تیرهای نظر هست تیوِر توا  

 (۳۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
تیوره و ” معنیبوه تيـر: تيرتـاب: »سوتامرحوم بحرالعلوومی در تعلیقوات خووی  آورده

و معنی بیت چنین اسوت: کسوی را کوه خفووط شوعاعی  (۸۳۲۳و۸۳۲۸)نفیسی است  “تاریک
ص )کمال اصفهانی، « )از افادات استاد همایی(، پیکان آبدار مژگان چه فایده دارد چشم تیره است

۸۱۳۲). 
باشد و طبیعی است که « کژ و دارای انحراب» معنیبهدر این ترکیب  تابرسد نظر میبه

 نشیند:گر، تیر کژ بر هدب نمییدسوی اثر بیماری کژ خواهد شد؛ از تیر نظر بر
 لت اثوریجا ندهد غیر خجادخل بی

 
 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز اسوت 

 ( ۳۱ ، ص۸۳۱۴)کلیم کاشانی   
 :  استهکار رفتبه دیوان سيدای نسفیدر همین مفهوم در  آورد تير تاب

 طفووِل دورافتوواده از مووادر شووود پرریختووه
 

 استآورده آغوش کمان گم کردهتیِر تا  
 (۲۸۸ ، ص۸۳۱۲)سیدا   

یشمین ۀحلقـ ۳  ابر
 غنی و چنگی کشویده بینوی صوفکنون م

 ، به کوف تسوبیححلقۀ ابریشمينبه جای 
 شکمیخموش از آن شد بربط که از تهی

 

 چو خواجگاِن معفل به کنج مسوجدها 
 به جای زخمه، به دست  دعای تمخیثا

 نجنبد نبض  ز ضعف در اعضواهمی
 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 :استهرفت کاربهبیت از خاقانی در چند « ابریشم ۀحلق» صورتبهاین ترکیب 
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 ماه نو چون حلقۀ ابریشم و شب مووی چنوگ
 

 هم چون عود و شّکر ساختندموی و ابریشم به 
 (۱۱۱، ۳۳۳، ۳۲۲، ۸۳۳ص  ←، نیز ۸۸۲ ، ص۸۳۱۴)خاقانی  

وار مانند ابریشم، ابریشوم دا ورهباریک  ۀحلق»اند: آن توضیح داده ۀرمرحوم سجادی دربا
 .(۳۱۱ص )سجادی،  «و ِگرد و مدّور

جوا ابریشوم در این ۀحلقو: »استهدر نقد نظر مرحوم سجادی آورد نقد صيرفيان ۀدنویسن
...«  شوباهت آن بوه هوالل مواه ۀنوعی مضرا  کمانی )آرشه( از جنس ابریشم است به قرین

 .(۱۲ص ، ۸۳۵۳ترکی )
چنوگ بوودن،  کند بدین قرار است: در کنار موِی ابریشم می ۀتوصیفی که خاقانی از حلق

شوکِل مواه بوودن؛ از طورب دیگور، شوکل غر بودن، از بِر چنگ برکشیدن، بوهزرد و دوتا و ال
ای اسوت کوه گونهظاهری آن به

توان آن را در گوش نهاد. بوه می
ابریشووم  ۀرسوود حلقوونظوور می

ای است که تارهای گرهی حلقه
ابریشِم چنوگ را بوا آن محکوم 

کردنوود کووه در شووکل زیوور می
 خ  است:کاماًل مش

 
 

چنگ دوران ساسانی در کاوش های 
مکان ـ  شناسی در بیشاپورباستان

 لوور ۀزکنونی: مو

 
 

 کند: نیز این مفهوم را تأیید می« گوش کردنبا ابریشِم ساز حلقه»تعبیراتی چون: 
 دماد مرا کز غم آمد به جوش

 
 گوشبه ابریشم ساز کن حلقه 

 ( ۲۲۱ص ، نظامی) 
گرفتنود و ابریشمیِن چنگ را در دست می ۀآید که حلقاصفهانی برمیالدین از بیت کمال
 بردند.آن را به جایی می
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 خانگیـ ۴
 گفتخانگی دوش با دلم می

 که مرا وصل گفت: بوازمگرد
 

 غم که از دوستان من باشود، 
 از فالن، تا نشوان مون باشود

 (۴۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
 است:« یگانگی»ها آمده ه در فرهنگترین مفهومی که برای این واژنزدیک

 گاه بور دسوت هجورتو جان خواهی آن
 زحمت و هجر و وصلتو جان خواه بی

 

 ندانی کوه ایون رسوم بیگوانگی اسوت 
 میان مون و توو سوخن خوانگی اسوت

 
 (نامهلغت) 

صومیمانه، خودموانی و »هوم معنوِی  آموده نامـهلغتدر که  یرسد برای شاهدنظر میبه
 :استهکار رفتبار دیگر هم در شعر کمال با همین مفهوم به باشد که یکبهتر « محرمانه

 با لفف تو مرا سخنی هسوت خوانگی
 

 فارد بگویم  که نه مرد اشاعت است 
 (۱۱۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

 خالقتـ ۵
 خالقِت چو منی جستن از بزرگی نیست

 
 که خوود پدیود بوود ابتودا و غایوت مون 

 (۳۴۱ص )کمال اصفهانی،   
اما در  ،استآمده 1«کهنگی و پوسیدگی؛ تمرین؛ و درود» معنیبهها این واژه در فرهنگ

 دهد: می« خواری؛ خوار بودن، و خوار کردن»الدین، بیشتر مفهوم ابیات کمال
 شاهدان بسوتۀ وصولم بودنود

 
 گرچه اکنون به خالقت سمرم 

 (۲۱۸ص )همان،   
 ز درگاه تو جز عجز و خالقت

 
 یووزی از عّمووال بایوودموورا تمی 

 (۱۱۱ص )همان،   
 هوواخالقووت موون و انووواد نامرادی

 
 بدان کشید که زنهار با وطن بخورم 

 (۳۴۱ص )همان،  
 

                                                      
را  خالقـتۀ هوای واژ(، یکوی از معنی۸۱۲)ص  نامـهاقبالبراساس تعلیقات وحید دستگردی بر  نامهلغت. مؤلفان 1
دهد: بوِر شواه اگور صوورتم بود کنود / می« خوار کردن»در این بیت هم مفهوم  خالقتکه اند، درحالیوردهآ« درود»

 (.خالقت، ذیل ۸۳۴۱خالقت نه بر من، که بر خود کند )نظامی( )دهخدا و همکاران 
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 ز لفوف توربیتم گرچوه حوّظ موفوور اسوت
 برات غلوه و تشوریف خلعوت و زر و سویم
 مبّرت و شرب و اختصاص و خشم و عتا 
 ز هرچه گفتم، بعضی به من رسد هر وقوت

 و خلوول نیووز هووم مصووون نبووود ز انقفوواد
 گمووان برسوودکووه یقیوونم کووه بیولیووک آن

 

 ای تموووام بوووودز ضوووّد آنوووم هوووم بهوووره 
 کوووه بوووا شوووعرا عوووادت کووورام بوووودچنان

 خالقووت و عموول و عووزل و احتوورام بووود
 اگرچووه نیسووت معووّین کووه از کوودام بووود
 کووه شوورط نیسووت کووه کووار موورا نظووام بووود
 خالقت اسوت کوه هور سوال بور دوام بوود

 ، مربوط به قرن هشتم(دیوان کمالس نوی)دست 
 در همین مفهوم راه برد: خالقت ۀژتوان به کاربرد وادر اشعار دیگر شاعران هم می

 کشد در عهد اوهرکجا نمرود فعلی، می
 

 الله بت آزر کشویدکز خلیل آن خالقت 
 (۴۱ ، ص۸۳۱۳ یمین )ابن 

 مژهخواب خوشـ ۶
 به کار خوی  فرورفوت نورگس از حیورت

 
 اش چو داد قضامژه بیداریخوا  خوشز  

 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
ها و متون دیگر مشاهده نشد و در تصحیح مرحوم بحرالعلومی هم این ترکیب در فرهنگ

 .  استشدهضبط « اش چو داد قضاز خوا  غفلت بیداری» صورتبه
شود. بایود توجوه با «خوا  راحت و آسوده»کنایه از  «مژهخوا  خوش»رسد به نظر می

 خوا  است:داشت گل نرگس در حالت شکفتگی )  بیداری( هم نماِد چشم خمار و نیم
 است به کف بورنرگس قدح باده نهاده

 
 او خوا  و خمار استۀ زان است که در دید 

 (۵۱ ، ص۸۳۸۱)امیر معزی  
 مژه باشد.تواند مصداِق خوا  خوشخوا  نرگس می ،بنابراین

 باشود؟ا  کوه را میتا  آن سنبل ُپرتو
 

 آید؟خوا  آن نرگس پرخوا  که را می 
 (۲۳۸ص )خواجو،  

 خیرهـ ۷
 اگر من زنده مانم خیره، ور نی

 راه سالمت همرهت بادا همه
 

 بود این گفته از من یادگواری: 
 سعادت یار تو در هور دیواری

 (۴۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
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الودین بواز ، گره از کوار ایون بیوت کمالستاآمدههای فارسی که در فرهنگ خير  معانی
و « خیلی خوو »الدین، مفهومی ماننِد در برخی ابیات کمال خير رسد کند. به نظر مینمی

 داشته باشد:« چه بهتر»
 گر راضی است خیره، وگرنه اقالت است

 
 گو عمر باِز من ده و سیَمت به خود پذیر 

 (۲۵۳ص )همان،   
خوریم که از اصفالحات خاص هم برمی« خیره احسب»رکیِب به ت الدیندیوان کمالدر 

 دارد: « انگار که»و « خیلی خو » ،«چنین فرض کن»اوست و مفهومی معادِل 
 خیره احسب که مرا با دگری قصدی بود

 
 چه اثر دارد و تا چند بوود قودرت مون؟ 

 ( ۳۳۱ص )همان،   
 خیره احسب کوه مجورم اسوت رهوی

 
 وقوار؟ از پی کیسوت حلوم و عفوو و 

 ( ۳۱۸ص )همان،   

 دست ُفلجـ ۸
 ادثات چو با دسوتخون فتوادحشفرنج 

 ر در ححوا  شودقوَد  نور بصور ز سوّر 
 دست اجل قوی شد و لعبی غریب کرد

 

 ون فتوادچوتعبیه بنگر که  جدر دست فل 
 حریووف زبووون فتوواده ی بوواالتفوواتیبووی

 مواتی از وی بورون فتوادشاه ،در ضر 
 (۳۲۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   

 توان آن را سراد گرفت:، اما در متون فارسی میاستمدهاها نیاین ترکیب در فرهنگ
با صاحب کافی مناضلت کردی و خصل سبق او را بردی و با او شطرن  مبارات باختی و 

 .(۲۴۳ ، ص۸۳۴۳)ناصح جرفادقانی  دست فل  او بردی
آن جان عزیـز بـود، در پـيش در این معامله سودی بهر  کردند و در قمار مبالغت که گرو 

 .(۳۲۲ ، ص۸۳۱۱)نوری  دست فل  بردند، آری: به هرچه جان بخرد شخ  رایهان باشد
نشـين کـرد ، خصم جفـاکيش را در اول نـدب درست ۀپروایی، منصوببه راندن بيد  بی

خان اسوترآبادی )مهودی دست فل  را چون دست سلطنت از دست دادند و خود هم داو نيافتند
 .(۸۳۴ ، ص۸۳۱۳

. بوه احتموال )نوف( پیروزی.»اند: آورده فل در توضیح  نادر  ۀرددر شرح مرحوم شهیدی 
 الدین عبدالرزاق است: متأثر از این بیت جمال فل و  ندبقوی در استعمال 

 فلج ند  بقیت وحدی
 

 «قفل در ال نبّی بعودی 
 .)همان( 
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بوه / فلـج: »استهتوضیح داد گونهرا این فل مرحوم وحید دستگردی در ذیل همین بیت، 
 .(۱، ص ۸۳۵۸الدین اصفهانی )جمال «“فیروزی و رستگاری” معنیبهاسم مصدر است  /ضم

 :استآمده العروستاجدر 
َ  َدَناءَ »والَفالُج فی حدیث علّی رضی الله عنه:  َشُع لها إ ذا ُذُکوَرت  و   ً إن الُمسلَم ماَلم  َیغ  َیخ 

اِس  ِری به ِلئاَم النَّ م   «.کالَیاِسِر الفاِلِج  ُتغ  وَهاِم(. َسوه  الَیاِسُر الُمَقاِمُر )و( الفاِلُج: )الفا ُز مون السَّ
. و قد َفَلَج أصحاَبه و علوی أصوحابه، إذا َغَلوَبُهم. و فوی حودیثر آَخوَر:  : فا ز  أّیَنوا َفَلوَج »َفاِلج 

:  «أصحاَبه می الَفاِلَج »و فی حدیث سعدر ُت َسه  و یجووز ». قال: «لغاِلَب القاِمُر ا»: أی «فأخذ 
َضال هَم اّلذی َسَبَق به فی النَّ  .(۸۱۵ ، ص۱، ج ۸۵۱۵)حسینی الزبیدی « أن یکون السَّ

قفعًا مرد مسلمان تا وقتی کوه بوه عمول » :الله عنهدر حدیث امام علی رضی فال ترجمه: 
 شدن  شرمنده شود و موورد سورزن  فرومایگوان قورار گیورد زشتی )پستی( که از آشکار

 فال و  «قمارباز»معنی به یاسر «ماند.، به قمارباز )تیرانداز( زبردستی میدست نزده باشد
قود َفَلوَج ». و «تیور َبرنوده و پیوروز»معنوی بوه «سهم فوالج». «تیِر َبرنده و پیروز»معنی به

وز شده باشد. در حودیث ها چیره و پیرشود که بر آنوقتی گفته می «َاصحاَبه َعَلی َاصحاِبه
آموده  «سوعد»اسوت؟ و در حودیِث است: کدامین از ما بر یاران  پیروز شدهیگری آمدهد

نیز جایز است موراد تیوری اسوت کوه در کوارزار ». و گفت: «تیر َبرنده را برداشتم»است: 
 1«.)میدان جنگ( پیشتاز باشد

نووبتی از بوازی شوفرنج اسوت کوه  «دسوت فلوج»رسود نظور میبا این توضیحات، بوه
 در آن حالت به پیروز شدن در بازی نزدیک است. بازشفرنج

 دعاکوشـ ۹
 قدی چون سرو داری، راستی را

 
 که هستم از میان جان دعاکوش 

 (۴۲۲ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
الودین های کمال؛ ایون ترکیوب از برسواخته«دعواگو»در مفهوِم « کوشنده در دعا»یعنی 

 .  استشدهرسد رعایت قافیه موجب آن است که به نظر می

 دندانیـ ۱1
 ظوواهر و بوواطن او شووّر و فسوواد

 زبووووانی نبووووود در دوز  یوووک
 امچار سال است که محبوس وی

 

 صووفت و صووورت او شوویفانی 
 بوووه گرانجوووانِی ایووون دنووودانی
 موووون دانووووا ز سووووِر نووووادانی

 
                                                      

 .است، متن از دوست دانشورم، ابوالفضل رضایی ۀترجم. 1
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 (۱۱۲ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی 
برد، از او با عنوان نام می« عمر لنبانی»کمال در شعر دیگر خوی  هم که از فردی به نام 

 کند:یاد می« دندانی»
 گر ببینی تو شکِل دندانی

 
 تو زبانِیّ دوزخ  خوانی 

 (۳۱۳ص )همان،   
در اشوعارش « مخالفت و دشمنی کوردن بوا او»را کنایه از  به دندان زدن با کسیاو تعبیر 

 :استهکار بردبه
 زند با من، وگرچوهبه دندان می

 
 ن نبینمخود او را در دهان دندا 

 (۳۱۱ص )همان،   
 :استآمده «مخالفت کردن» معنیبه 1دندان کردندر اد  فارسی، 

 کدام شاه که یک روز با تو دندان کرد
 

 تو نگشت آخر از بون دنودانۀ که بند 
 (۲۴۱ ، ص۸۳۱۲)قفران  

 داشته باشد.« دشمن و مخالف»نیز مفهوم  دندانیرسد به نظر می

 ذو ُخوارـ ۱۱
 ه آرزوی منصب تو خاستخصم تو را ک

 داری تووو احتشووام سوولیمان و دشوومنت
 

 در چشم عقل چون ُجعلی بود شادخوار 
 بر کرسی تو چون جسدی بوود ذو ُخووار

 (۸۳۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
صوورت یح مرحوم بحرالعلومی هم بههای فارسی نیست. در تصحاین ترکیب در فرهنگ

/بوا واو : »اسوتشدهشوکل معنوا بودین  ن قـاطعبرهادر  دودخوار. استشدهضبط  دودخوار
و ||  «تووا گلخوون»و ||  «مفبخووی»|| و  «ای اسووتنووام پرنووده»معدولووه، بوور وزن هوشوویار/ 

ای نام پروانوه»ها، ، افزون بر این معنیفرهنگ نفيسیدر  .)برهان(« را نیز گویند« تنباکوک »
  .)نفیسی(است هم ذکر شده «گرددکه دور چراد می

باشود « صاحِب بانگ و آواز»در مفهوم  ذوُخواررسد شکل صحیِح این ترکیب ینظر مبه 
ِدِه ِمن  ُحلِ »ای از قرآن اشاره دارد: که به آیه ُم ُموَسی ِمن َبع  َخَذ َقو  ُه ُخوَوار  یَواتَّ اًل َجَسًدا لَّ ِهم  ِعج 

ُه اَل یَأَلم   ا  َأنَّ ُمُهم  َواَل یکَرو  ِد یلِّ َخ یِهم  َسبِ یه  و قوم موسوی  .(۸۳۱)اعراب، « َن یاُنوا  َظاِلِم کُذوُه َو اًل اتَّ
ه صودای گواو کوای برای خود ساختند گوساله ۀورهای خود مجسمیمت[ او از زیپس از ]عز

                                                      
 االطباء(.ایقه نمودن )ناظم. دندان کردن: ظلم کردن؛ اعراض کردن؛ مض1
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د آن را یونماها نموید و راهی بدانیگوشان سخن نمییه آن ]گوساله[ با اکدند یا ندیآ .داشت
   .ار بودندک]به پرست [ گرفتند و ستم

 کند.الدین هم این مفهوم را تأیید میدر بیت کمال« جسد» ۀقرین

 زر َرستهـ ۱۲
 ز زّر رسته و از سیم تر دهون پور کورد

 
 ای از ُخلق تو بیان نرگسچو کرد شّمه 

 (۸۱۳ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
گویوا زری باشود کوه هنووز پواک نشوده و : »اسوتهآورد رستهمرحوم دهخدا در توضیح 

نیوز شواهدهای زیور را  نامـهلغتو مؤلفوان « در آن است، مقابل ساوکدورات خاک و سنگ 
 :اندبرای این واژه آورده

 که بخشی به زایر تو زرفزون زآن
 

 نه ساو و نوه رسوته برآیود ز کوان 
 )فراالوی( 

 هم از زّر ساو و هم از رسته نیز
 )اسدی(

 َچهی بود و زیرش چو تار مغاک
 

 ُپوور از زّر رسووته بیاگنووده پوواک 
 )اسدی(  

 در این کوه صد سال بودم نشست
 

 دسووتبسووی رسووته زر آوریوودم به 
 )نقل از لغتنامه(« )اسدی(  

زر و طالی خال  را گویند که شکسوته و »اند: آورده« زر ساو»در معنی  نانویسفرهنگ
فرهنوگ  ۀ)حاشوی «زر ُخرد بود چون گواورس»؛ (اللغاتغياث، قاطع برهان) «ریزه شده باشدریزه
« زر که آت  ندیده باشود ۀدخر»؛ (جهانهيری) «گویند قراضهآن را به تازی »؛ ی نخجوانی(اسد

 .(تحفةاالحباب)
تر اسوت. از برجسوته« ُخرد بودِن آن»ارا ه شده،  ساوی که از یاهنیمشخ  است در مع
رسود زر نظور میاسوت. بوه« ردیف و صف و قفوار»، رسته هاینیسوی دیگر، از جمله مع

موا بورای دریافوت ایون  ۀای دارد. قرینپیوسته است که حالت ستونی یا میلههمبهرسته، زری 
های زردرنگ درون آن را به زر رسته مفهوم، ابیات کمال در توصیف گل نرگس است که میله

 کند:مانند می
 ز جود عام تو در صحن بوستان نرگس

 
 نهود افسورز زّر رسته به سور بور همی 
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 (۸۳۱ ص، ۸۳۳۱)کمال اصفهانی 
 کشیدند از چشم نرگس برون

 
 زری َرسته کآن ُبد به ُمهر خدا 

 (۲۱۱ص )همان،   
زر رسته، همانی  زیرا ،دهد هم درست استالبته مفهومی که دهخدا از زر رسته ارا ه می

 .استشدهآید و هنوز از خاک و سنگ پاک ندست میکوه بهاز است که 

 سزاَبرـ ۱۳
 طاقبروی بهقبلۀ جان من است آن خِم ا

 
 زان نموواز آورم او را کووه سووزاَبر گووردم 

 (۴۲۴ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
الودین های کمالرسود از برسواختهنظور میکوه بوه «برندهگیرنده؛ اجرپاداش» در مفهوِم 

 باشد.

 ضربه دادنسهـ ۱۴
 ضوربهدهود بلبول سهبه مفر  می

 
 که نق  عشرت از نرگس ش  آمد 

 (۴۸۵ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
کوه گیوران( آناصفالح کشوتی)»: استشدهگونه معنی بدین فارسی فرهنگدر  ضربهسه

  :)معین( «دکسی را سه مرتبه بر زمین زن
ه بازی چون مهر  بمشعبد افال  را در مهر  ضربه پيشی دادی واد آسمان را سهکه نر  چنان

 [ان]رهزا ۀی از تو ماندم منصوبزین رو/  ضربهنراد آسمان را پيشی دهی سه :یبازی داشت
  («۳۱۳ص ، سندبادنامه)

اسوت، نوه « نورد»در آن سوخن از  زیوراآید، پرواضح است که از شاهد این مفهوم برنمی
 . سه ضربه زدناست نه  سه ضربه دادن، و ترکیب «کشتی»

 و از اصفالحات ُکشتی است:  «مغلو  کردن کامل حریف»کنایه از  ضربه زدنسه
در عموم عدل و شمول امن و دوام خصـب و فـرط راحـت و کثـرت نعمـت،  کرمانی که

زد، بـه دمشـق الف زیـادی مـی ۀنهاد و با سغد و سمرقند و غوطـفردوس اعلی را دو رخ می
 .(۲۱ ، ص۲۱۳۱الدین کرمانی )افضل روزی در خرابی، دیار لوط و سبا را سه ضربه زداند 

ت که در بازی نرد یا شفرنج، حریوف قووی اس ضربه پيشی دادنسههمان  ضربه دادنسه
کنود کوه دهد و پس از آن بوازی خوود را شورود میسه حرکت می ۀزبه حریف ضعیف، اجا

 نشان مهارت کامل و توانمندی در بازی است: 
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 ای در ند  علوّو، فلوک را
 

 قدر تو سه ضربه داده پیشی 
 (۱۳۸ ، ص۸۳۴۱)مجد همگر  

، بوا هموان شواهدی کوه بورای «پیشوی دادن»ترکیوب  این مفهووم را در نامهلغتمؤلفان 
مزیت دادن حریف ضوعیف را بالخصووص »: نداهو نوشت اند، ذکر کردهندآورده بود ضربهسه

 .«در بازی نرد و شفرنج و جز آن

 پوستین ۀغاشیـ ۱۵
 رفوووتحووودیث غاشووویۀ پوسوووتین مووون می

 هرآینوووه برسووود غاشووویه، یقیووونم، از آنوووک
 ابووودولیوووک درخوووور آن، پوسوووتین کجوووا ی

 تمووام فرمووای انعووام، و زان کجووا کوورم اسووت
 

 شووبی، و الحووق از آن گوووش موون طنووین دارد 
 یسوووواِر تووووو برسووووانیدن  یمووووین دارد
 رهی که در دو جهان، جامه خود همین دارد؟

 ای ِده کوووه پوسوووتین داردم غاشووویهیکوووی
 (۳۴۵ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

الودین نشوان موا ابیوات کمال، ااسوتآمده «پوشو  زیون» معنیبوهها در فرهنگ غاشيه
 .«پوشیدندنوعی پوش  آدمی است که پوستین را روی آن می»دهد که می

 قاقیاـ ۱۶
 ک  سبق بردتیزی که بر کبوتِر َدم

 
 تیزی که قاقیا بتور از ماکیوان کنود 

 (۳۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
الودین دارد ت کمال. به اعتبار مفهوومی کوه در ایون بیواستنیامدهها این واژه در فرهنگ

 باشد.« ُقدُقد کردن»یا همان « صوت و آواز مرد خانگی» معنیبهتواند می

 بازی مصطبهـ ۱۷
 آمِد می به عهِد عدل تو گرگ از پِی خوش

 
 بازی کند به چو  شبانچو خرس مصفبه 

 (۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
. از متوون «در آن نشوینندسوکو و جایگواهی اسوت کوه غریبوان » مصطبه هاییکی از معنی

ای کوه بورای در مرکز محوطوه: »استهها بودمکانی برای نمای  و بازی مصطبهآید که برمی
متر مربوع وسوعت دارد و  ۳۱تا  ۲۱کنند که بلندی درست می ۀاین کار انتخا  شده، مصفب

  یوا این مصفبه، شخصی که مدیر نمای ۀرسد. در یک گوشارتفاد آن به یک الی دو متر می
نشیند؛ در اطراب این سکوی بلند معبوری گردان است، در روی صندلی میاصفالح تعزیهبه
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خوانان بتواننود بوا سوهولت در اطوراب آن گوردش متر معین شده کوه تعزیوه ۳تا  ۳به عرض 
 .(۸۵۸ ، ص۸۳۳۱)رونه دالمانی « نمایند

و  استشدهی  داده میآید که در این محوطه بازی حیوانات نماالدین برمیاز بیت کمال
 1به همین موضود اشاره دارد. بازیمصطبه

 گلونایـ ۱۸
 نوای باربودی زیور چنوگ بلبول شود

 
 2گلو عندلیب با عنقواچو ساخت نای 

 (۲۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی   
همان گلوی نای یا  گلونایرسد . به نظر میاستنشده ها ضبطاین ترکیب هم در فرهنگ

 کردند که در شکل زیر مشخ  است:روی نای تعبیه میکه براست هایی وارهقّبه
 
 

 نزد آن استـ ۱۹
 ای که از غایت غمخوارگِی اهل هنور

 
 نزد آن است که بخشی تو دل شاد مرا 

 (۳۱۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  
و « نزدیک به آن است»شود، ظاهرًا مفهومی مثِل ها مشاهده نمیاین تعبیر که در فرهنگ

 داشته باشد.« که استهچیزی نماند»معادل 

 نظرِستانـ ۲1
 پی چو یسارنظرِستان چو نکویی، خجسته

 
 رمنده همچو موراد و رسونده چوون روزی 

 (۳۱ ، ص۸۳۳۱)کمال اصفهانی  

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ « رقاصی»معنی در بیت کمال به بازیمصطبهآید که . به نظر می1
 ترین تاِر چنگ است که آوازی زارتر از دیگر تارها دارد:باریک« زیر چنگ». مفهوم بیت دیریا  است؛ 2

 (۲۳۱، ص ۸۳۵۱)مسعود سعد  چنگ زرد و نزار چو زیر چنگ، همه روز مدح او گویم / اگرچه گشتم چون زیر
 اند:و آوای بلبل را به زیر چنگ مانند کرده

 (.۸۸، ص ۸۳۱۱چو زیر چنگ فروکرد بلبل مفر  / هزاردستان بگشاد رودهای ربا  )فرخی سیستانی 
 هم در این بیت نام نوایی است از موسیقی: عنقا

 (.۴۱ ، ص۸۳۱۵نوا نغمۀ عنقا آورد )سلمان ساوجی سرا صوِت چکاوک بنواخت / مفر  ُزهرهبلبل پرده
 است.تعبیر کرده« گلو ساختننای»رسد کمال در مصرد دوم، برآمدگی گلوی عندلیب در آواز خواندن را به نظر میبه
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الودین، با عنایت بوه دو بیوت کمال 1.استشدههای فارسی ضبط ناین ترکیب در فرهنگ
سووی خوود جلوب  ؛ جالب؛ گیرا، آنچوه نظور را بوهجّذا»گونه دارد: مفهومی این نظرِستان

 :2«کندمی
 فروبرم چو قلم سر به بحر تاریکی

 
 که تا برآرم ُدّری نظرسوتان روشون 

 (۲۲۴ ص )همان، 

 منابع
تحقیوق حسوین نّصوار،  العروس من جواهر القاموس،تاج (،۸۵۱۵الّزبیدی، سیدمحمد مرتضی )الحسینی 

 بیروت، دارالهدایة.

 ، تصحیح حسینعلی باستانی راد، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۱۳) محمود امیر فخرالدینومدی، فریابن یمین 
(، نسخۀ مکتو  به خط عبرت مصاحبی نا ینی لغت فرس)   مشکالت پارسی دریبن احمد، اسدی، علی

 .۱۱۱۵ ۀاز روی نسخۀ محمد نخجوانی، محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شمار
الدین ابوحامود افضول عقد العلی للموقف األعلی، (،۲۱۳۱احمدبن حامد ) انی، ابوحامدکرمالدین افضل

 محمد عامری نایینی، تهران، روزبهان.احمدبن حامد کرمانی، تصحیح علی

، تصووحیح عبوواس اقبووال آشووتیانی، تهووران، دیــوان(، ۸۳۸۱محموودبن عبوودالملک نیشووابوری ) ،امیرمعووزی
 کتابفروشی اسالمیه.

، به کوش  رحیم عفیفوی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )جمال انجو شیرازی،
 جلد. ۳مشهد، مشهد، 

طوسووی و ۀ زاد، بووه کوشوو  فریوودون تقوویفرهنــگ تحفــةاالحباب(، ۸۳۱۱اوبهووی، حووافظ سوولفانعلی )
 الزمان ریاضی هروی، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.نصرت

 ، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران، امیرکبیر.برهان قاطع(، ۸۳۴۱ن خلف تبریزی )ببرهان، محمدحسین
تصحیح غالمرضوا مجود طباطبوایی،  تاری  الفی،(، ۸۳۱۲خان قزوینی )تتوی، قاضی احمد تتوی و آصف

 تهران، علمی و فرهنگی.

 تهران، سخن. نقد صيرفيان،(، ۸۳۵۳ترکی، محمدرضا )

علموی و تهران،  ، تصحیح جعفر شعار،ترجمۀ تاری  یمينی(، ۸۳۴۳بن سعد )جرفادقانی، ابوالشرب ناصح
 .فرهنگی

 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۵۸) اصفهانی، محمدالدین جمال

تصوحیح منصوور رسوتگار فسوایی، تهوران،  فارسنامۀ ناصـری،(، ۸۳۱۲حسینی فسایی، حاج میرزاحسن )
 امیرکبیر.

                                                      
 شود.دهخدا مشاهده می نامۀلغتدر « پر از نظر؛ پر از نگاه؛ و سراپانگاه»در مفهوم  نظِرستان. البته 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ « نظرگیر»معنی به اننظرِست. 2
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 به کوش  ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار. دیوان،(، ۸۳۱۴الدین بدیل )ی، افضلخاقانی شروان

 تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، پاژنگ. دیوان،(، ۸۳۱۵)الدین کمالخواجوی کرمانی، 

، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، مؤسسه نامهلغت(، ۸۳۴۴اکبر )دهخدا، علی
 دهخدا.نامۀ لغت

 ، به کوش  محمد دبیرسیاقی، تهران، معرفت.اللغاتغياث(، ۸۳۳۴الدین محمد )رامپوری، غیاث
وشوی، تهوران، ترجموۀ محمودعلی فره سـفرنامه از خراسـان تـا بختيـاری،(، ۸۳۳۱رونه دالمانی، هوانری )

 امیرکبیر.

 تهران، زوار. نی،فرهنگ لغات و تعبيرات دیوان خاقانی شروا(، ۸۳۱۲سجادی، سید ضیاءالدین )

 تصحیح عباسعلی وفایی، تهران، سخن. کليات،(، ۸۳۱۵الدین )سلمان ساوجی، جمال

 تصحیح حسین حسن رهبری، تهران، الهدی. دیوان،(، ۸۳۱۲سیدای نسفی، میرعابد )

 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار.دیوان(، ۸۳۱۱بن جولود )علی سیستانی، ابوالحسنفرخی 
 ، تصحیح محمد نخجوانی، تهران، ققنوس.دیوان(، ۸۳۱۲) زی، ابومنصورتبریقفران 

 ، تصحیح حسین پرتو بیضایی، تهران، سنایی.دیوان(، ۸۳۱۴ابوطالب ) ،کلیم کاشانی

 ، تصحیح حسین بحرالعلومی، تهران، دهخدا.دیوان(، ۸۳۳۱) اصفهانی، ابوالفضلالدین کمال

 تصحیح احمد کرمی، تهران، ما. ،دیوان(، ۸۳۴۱) بن احمداللهةهبمجد همگر، 

تصحیح محمد مهیار، تهران، پژوهشوگاه علووم انسوانی و مفالعوات  دیوان،(، ۸۳۵۱مسعود سعد سلمان )
 فرهنگی.

 ، چاپ اول.۳و۸، تهران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین، محمد )
 تهران، علمی و فرهنگی. ، تصحیح سیدجعفر شهیدی،در   نادر (، ۸۳۱۳خان استرآبادی )مهدی

 ، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران، علمی.نامهاقبال(، ۸۳۸۴بن یوسف )نظامی گنجوی، الیاس
 ، تهران، خیام.فرهنگ نفيسی(، ۸۳۳۳االطبا( )اکبر )ناظمنفیسی، علی

 تصحیح سوسن اصیلی، تهران، میراث مکتو .  التواری ،اشرف(، ۸۳۱۱نوری، محمدتقی )

 



 

 زبانان به قیاس عربیی برساختۀ فارسیهاواژه

 بهروز صفرزاده

ها و اوزان عربی موجوب شوده کوه زبانان با قواعد صرب و نحو و قالبآشنایی دیرینۀ فارسی
از قبیول ، «َفّعوال»های عربی بور وزن مثاًل وجود واژه. سازی کنندگاه آنان براساس قیاس واژه

ـاتزبانان ه کوه فارسویو طماد باعث شود، اطيخ، حمال، جراح، بقال اج، حـراف، ثب  ، خـر 
 .را بسازند نرادو ، لفاظ ،کفاش، قناد، عکاس، عصار، طراح، اديش، اسيس

نگارنوده ایون . نموا وجوود داردهزار تکوواژ عربوی و عربیدر فارسی امروز بی  از هفت
وجو تجس، که مشخصاتشان در پایان مقاله آمده، گانۀ عربیهای هفدهها را در فرهنگژتکوا

هوایی را کوه در اینوک واژه. اسوتکردههوا را ثبوت و معنایی آن، امالیی، های آواییو تفاوت
جوا در این، شوانبندی براسواس وزن صرفیبا دسوته، استگانۀ عربی نیافتههای هفدهفرهنگ

 .آوردمی

 وزن استفعال
 .هااستعمار و استحمار ملت: تحمیق؛ خر دانستن؛ ِحمار شمردن: استحمار
 .قیاسًا درست است. خواهیدرمان؛ عالج خواستن: استعالج

 وزن َافعال
های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. سهام؛ هاسهم؛ سهمجمع : اَسهام

، اسوت «َفعل»وجود دارد که مفردشان بر وزن  «َافعال»بر وزن  ۀژبی  از چهارصد وا، گرفته
قیاسی  اَفعالبه  فَعلجمع بستن  ،بنابراین(. ليمَ مع ج) الياَمو ( حجمجمع ) اَحجامازجمله 

 .است
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های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. طبقات؛ قشرها؛ قشرجمع : اَقشار
 «ِفعول»وجود دارد کوه مفردشوان بور وزن  «َافعال»بر وزن  ۀژپنجاه واصدوبی  از سی، گرفته
 .استقیاسی  اَفعالبه  ِفعلبنابراین جمع بستن . است

 وزن ِافعال
 .استشدهساخته  متیعزو  عازمتحت تأثیر . فرستادن؛ گسیل کردن؛ روانه کردن: اعزام

 وزن َتفاُعل
( ساختن) «ین »از ریشۀ  یتبان. گاوبندی؛ وپاختساخت؛ بندوبست؛ زدوبند: یتبان

ارتبواط نیز این « وپاختساخت»معادل  یعنی . است یمبتنو ، یمبن، یبان، بناریشه با و هم
 .دهدمعنایی با ساختن را نشان می

 .استشدهساخته  دوامو  دائمتحت تأثیر . استمرار: تداوم

 وزن َتَفعُفع
بوه ایون معنوی  ةَمجَمجدر عربی . جویده حرب زدن؛ ها را مبهم بیان کردنواژه: َتَمجُم 

 .رودمی کاربه

ل  وزن َتَفعُّ
 .استشدهساخته  تیسراتحت تأثیر . تعمیم؛ سرایت: یتسر  

حدر عربی . ورق زدن: تور   رود کوه در فارسوی هوم رایوج موی کاربوهبه این معنی  تصف 
 .است

 وزن تفعیل
 ةَزرقـو  َزر در عربی . وسیلۀ سرنگدر بدن به، ویژه داروبه، وارد کردن هر مایعی: قیتزر

 .رودمی کاربهبه این معنی 
 .انتقاد: ديتنق

 وزن َفّعال
ات ثََبـَت چون فعل ثالثی مجورد . ها و اداراتها و مدارک در سازمانمهمسئول ثبت نا: ثب 

ً ی ً و  ثُبُت ثَباتا ات ۀژوا، نه متعدی، الزم است ثُبوتا  .تواند چنین معنایی داشته باشدنمی ثب 
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، از دیرباز در فارسی رایج بوده «سخن» معنیبه حرفچون . وراج؛ پرچانه؛ پرگو: حر اف
 .استهشداین صیغۀ مبالغه ساخته 

اج  .خرجول؛ کندحد خرج میازبازانه و بی ودلکسی که دست: خر 
بور  ،بنوابراین؛ اسوت« وسس»از ریشۀ  استيس ۀژوا. بازسیاست؛ مدارسیاست: اسيس
اسشود می «َفّعال»وزن  هایی اما این مخالفت قیاس در خود عربی هم نمونه. اسيَس نه ، َسو 
اغ  ) اغيَص  هایکه واژهچنان، دارد   ) اسيـقَ ، «ودص»از ریشوۀ ( «دروغگوو» معنیبه، َصو 

اس همیشوه » معنیبوه، وميـقَ   ) اميقَ و ، «وسق»از ریشۀ ( «کمانگر، سازکمان» معنیبه، قَو 
 .استدههای عربی آمدر فرهنگ« ومق»از ریشۀ ( «پاینده
یوا  «دن بنواسواختن و بورآور»ی معندر عربی بوه« دیش» ۀدما. بازحقه؛ کارفریب: اديش

بور نگارنوده  «بازیحقوه»و  «کواریفریب»است و ارتباط آن با مفهووم  «اندود کردن دیوار»
 .استدهپوشی

اح مهوا طوراح هنوری را ر ع. کنودکسی که چیزی طرح می: طر  اسوم فاعول از ) ُمَصـم 
 .نامندمی( ميتصم

ار  .وغنگرر؛ های روغنی استاز دانه( کشیروغن) گیریکسی که کارش روغن: عص 
رها عر . گیردکسی که عکس می: عک اس  .گویندمی( اسم فاعل از تصویر) ُمَصو 

در . گوینودمی یَحلوانها به این معنی عر . فروششیرینی؛ سازشیرینی؛ پزشیرینی: قن اد
ـان: هوا اشواره کوردتووان بوه اینگرفته شده و از نظایر آن در عربوی می قنداز  قنادفارسی   َجب 

اد ،(ُجبناز ، شپنیرفرو) ـاب ،(دیـحداز ، فوروشآهنگر یوا آهن) حد  از ، فروشچوو ) َخش 
اج ،(َخَشب ـان ،(َسـرجاز ، سواززین) َسـر  ـام ،(لَـَبناز ، شویرفروش) لَب  ، فروشگوشوت) لَح 
از ،(لَحماز ، قصا   (.موز از، موزفروش) َمو 

اش هوای رهنگدر ف کفـشفارسوی  ۀژوا. کنوددوزد یوا تعمیور میکسی که کف  می: کف 
اءگویند ها به کفاش میعر . استنیامدهگانۀ عربی هفده  (.«کف » معنیبه ِحکاءاز ) َحک 

اظ  .بازلفظ؛ پردازلفظ: لف 
اد  .دستنردباز چر ؛ نرد مهارت داردکسی که در بازی تخته: نر 

 وزن فعالت
 .بخل؛ بخیلی: بخالت
 .خالقیت؛ نوآوری: بداعت

 .به این معنی است ِحفاظعربی در . حفظ؛ دارینگه: حفاظت
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 .مداخله: دخالت
 .دلیری: رشادت

 .رضا؛ خشنودی: تیرضا
 .تشابه: شباهت
 .طفولیت؛ بچگی؛ کودکی: صباوت
 .فراد؛ آسودگی؛ فارد بودن یا شدن: فراغت

 .داوری: قضاوت
را برای داللت بر شغل و پیشه یا مقام  «ةِفعال»در عربی وزن . شغل و مقام ناظم: نظامت

اداز ) ةِحـداد ،(جـراحاز ) ةِجراحـ ،(تـاجراز ) ةِتجارمثاًل ؛ اندنصب قرارداد کردهو م  ،(حـد 
ازاز ) ةِخباز از ) ةِقبال ،(قصاباز ) ةِقصاب ،(سيرئاز ) ةاسیر/  ةِرئاس ،(اطيخاز ) ةاطيخ ،(خب 
 (.ریوزاز ) ةِوزار ،(نائباز ) ةابين ،(نجاراز ) ةِنجار ،(ةقابل

 .قیاسًا درست است( اظمناز ) ِنظامتبنابراین 
 .هالک؛ نابودی: هالکت

، اسوت ةیوا ِفعالو ةها وزن َفعال یا ِفعال مساوی َفعالشود که در آنهایی در عربی دیده مینمونه
   َسـالم؛ ةَسـغاب   َسـغاب؛ ةَخسـار   َخسـار: پایانی تأثیری در معنی نودارد«  »یعنی بود و نبود 

؛ ةَکاللـ   َکـالل؛ ةفَضـاح   ِفضـاح؛ ةَضـالل   َضالل؛ ةغارَص    َصغار؛ ةَسماح   َسماح؛ ةَسالم
إقوام »( ۳۴آیوۀ ، ۲۳ ۀرو سوو ۴۳آیوۀ ، ۲۸ ۀرسوو) حتوی در قورآن. ةِلواط   ِلواط؛ ةلَجاج   لَجاج
تووان از هموین های زیر را در فارسوی میواژه ،بنابراین .استدهآم«  الصال ةإقام»جای به«  الصال

 صـباوت ،(ت+  ی+ رضا ) تیرضا ،(ت+ َرشاد ) رشادت ،(ت +حفاظ ) حفاظت: قبیل دانست
 (.ت+ هال  ) هالکت ،(ت+  و+  قضا) قضاوت ،(ت+ فراغ ) فراغت ،(ت+  و+  صبا)

 وزن ِفعالی
 .ییواجب کفا: مربوط به کفایت: ییکفا
ماننود ، اندقیاسوًا درسوت یکنائو  یکفائ. ییرات کنايتعب: مربوط به یا دارای کنایه: ییکنا

 (.تینها) ینهائو  ،(تیروا) یروائ ،(تیجنا) یئجنا

 وزن ُفعل
 «گیریپوشویدگی یوا گوشوه» معنیبوه َحجبممکن است تغییریافتۀ . حیا؛ شرم: ُحجب

 .باشد
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 وزن ُفَعالء
های مشوّبهۀ بور وزن صوفت، طبوق قاعوده ،در عربوی. نادانوان؛ ابلهوان؛ ابلهجمع : ُبلَها

، است ُحمقو  ُبله احمقو  ابلهجمع  ،بنابراین. ستا «ُفعل»جمع مکسرشان بر وزن  «َافَعل»
کوه جموع  اسوتهنیافت «َافَعول»ای بور وزن نگارنده تواکنون در عربوی واژه. ُحَمقاءو  ُبلَهاءنه 

جموع ) مدبـاء: باشود ليـفَعجموع  فَُعالءقیاس این است که . باشد «ُفَعالء»مکسرش بر وزن 
جموع ) شـهداء ،(هيسـفجموع ) سفهاء ،(قيرفجمع ) رفقاء ،(بيخطجمع ) خطباء ،(بیمد

و  ُبلَهـابوه  احمـقو  ابلهزبانان در جمع بستن فارسی ،بنابراین(. ليوکجمع ) وکالء و ،(ديشه
 .اندبرخالب قیاس عمل کرده ُحَمقا

 .خردانبی؛ هااحمق؛ احمقجمع : ُحَمقا
 فاضلو  ،عقالو  عاقل، صلحاو  صالح، شعراو  شاعربه قیاس . عارفان؛ عارفجمع : عرفا

مراتب زایواتر از بوه فَُعالءو  ليفَعدهد در عربی آمار نشان میکه هرچند ؛ ساخته شده فضالو 
 .اندآورده فیَعررا جمع  ُعَرفاءهای عربی در فرهنگ. است فَُعالءو  فاعل

 وزن َفُعالنی
سواخته « یانـو »های مختوم به پسوند عربی به قیاس واژه. عضالتمربوط به : یَعُضالن

در عربوی . ینـوران، ینفسـان، یفوقـان، یعقالنـ، یعصبان، یروحان، یجسمان، یتحتان: دهش
 .رودمی کاربهبه این معنی « یَعَضل»

 وزن َفعلوله
و ، ةروريصـ، ةخوخيشـ، ةمومـید، ةنونـيب، ةتوتيببه قیاس . سرپرستی؛ قیم بودن: مومتيق

 .استشدهساخته  ةلوليق

 وزن ُفَعله
« وکش»از ریشوۀ  ةفَُعلَـبر وزن ( ةُشَکوَ : در اصل) ةُشکا. نشاکیا؛ یشاکجمع : ُشکات

 .ُغالتو  یغال، ُرواتو  یراو، قُضاتو  یقاضمانند ، قیاسًا درست است. است

 وزن َفعول
 .رفته کاربهبه این معنی است که در فارسی هم  َجباندر عربی . بزدل؛ ترسو: َجبون
 شـرورممکون اسوت . به این معنی است ریر  ِش و  ریَشردر عربی . گرفتنه؛ آشوبگر: َشرور

 .باشد( پسوند) مرکب از شر + و ور
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 «الزم و نواگزیر» معنیبوهو  ةضـرورصفت نسبی از  یضروردر عربی . ضروری: َضرور
 ضرور ۀژنسبت آن را زا د پنداشته و حذب کرده و وا ی«یا»غلط ای بهعده ،در فارسی. است

و  قيـحققدر درست است کوه کواربرد همان یضرورجای به ضروربردن  کاربه. اندرا ساخته
 !یعيطبو  یقيحقجای به عيطب

 .به این معنی است ريِفک  در عربی . متفکر؛ بسیاراندی ؛ غرق در تفکر: فَکور
 .کلفت؛ ضخیم؛ دارای قفر زیاد: قَطور

 وزن ُفعول
و  قلـب ،قـرونو  قرن، قروضو  قرض، قبورو  قبربه قیاس . هاقبض؛ قبضجمع : قُبوض

های مکسر در عربوی طبق آماری که نگارنده از جمع. استشدهساخته  متونو  متنو ، قلوب
. وجوود دارد کوه مفردشوان بور وزن َفعول اسوت «ُفعوول»بر وزن  ۀژبی  از پانصد وا، گرفته

 .قیاسی است فُعولبه  فَعلجمع بستن  ،بنابراین
 .هابافت؛ هانسج؛ نَس جمع : نُسوج

 وزن ُفعولت
 .استشدهساخته  حکومتو  حاکمظاهرًا به قیاس . سکنا؛ اقامت؛ ساکن بودن: نتسکو

 وزن ُفعولی
قیاسوًا  ةفُعولهای بر وزن در عربی صفت نسبی از واژه. مربوط به یا دارای عفونت: یُعفون

 .یُعقوبو  ةُعقوب، یُرطوبو  ةُرطوب، یُحکومو  ةُحکوم، یُبطولو  ةُبطول: یفُعولشود می

 لوزن َفعی
 .استشدهساخته  قيعمو  لیطوو  ضیعرو  ميضخبه قیاس . دارای حجم زیاد: ميحج
 .دارای شکل زیبا: ليشک

 وزن َفواعیل
. نظیر استعجیب و بی نيخوانبه  خانجمع بستن . خانان؛ هاخان؛ خانجمع : نيخوان

 .انددر نظر داشته« خوان»را با امالی  خانظاهرًا 

 وزن ُمسَتفعل
. حرفی مستفعل اسوتآن اضافه بر وزن ش ( هفتم) حرب آخر. مآ رنگیف: ُمسَتفَرنگ

و قاعدتًا باید به صیغۀ اسم  استشدهساخته ( مآ عر ) ُمسَتعِربظاهرًا به قیاس  مستفرنگ
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هوا بورای بیوان ایون عر (. مسوتفَرنگ) نه صیغۀ اسم مفعوول، تلفظ شود( مستفِرنگ) فاعل
ــرنُ  ۀژمفهوووم وا ــرِن  و( مووآبیفرنگی) َتَف ــرنُس. برنوودمی کاربووهرا ( مووآ فرنگی) ُمَتَف  َتَف

 .اندتوجهنیز جالب( مآبیآمریکایی) تأمرُ و ( مآبیفرانسوی)

 وزن ُمفاِعل
شوما ؛ کنمخواه  موی»گویند می، «ببخشید مزاحم شدم»در تعارب در پاسخ : ُمراِحم

« مـزاحم»و بوه قرینوۀ  تمرحمـو  رحمـتو  رحـمرا با اشتقاق از  ُمراحم ۀژوا« . ایدُمراحم
 .اندساخته

 وزن ُمفاعله
یعنی بیان رابفوۀ ، را با توجه به کارکرد با  مفاعله معارفه ۀژوا. آشنایی با یکدیگر: معارفه

 .اندساخته( شناختن) «ربد»از ریشۀ ، دوطرفه
 یعنی بیوان، را با توجه به کارکرد با  مفاعله معاشقه ۀژوا. بازی با یکدیگرعشق: معاشقه

 .اندساخته« قشد»از ریشۀ ، رابفۀ دوطرفه
را بوا توجوه بوه کوارکرد بوا   مفاهمـه ۀژوا. تفواهم؛ منظور یکدیگر را فهمیودن: مفاهمه

 .اندساخته« مهب»از ریشۀ ، یعنی بیان رابفۀ دوطرفه، مفاعله

 وزن َمفاعیل
سواخته  ريمشـاهو  مشـهوربوه قیواس . سرشناسوان؛ معروفوان؛ معروفجمع : فیمعار

بور  ۀژحدود پنجواه وا، های مکسر در عربی گرفتهطبق آماری که نگارنده از جمع. استشده
 .وزن َمفاعیل وجود دارد که مفردشان بر وزن َمفعول است

 وزن َمفَعل
بور وزن َمفَعول و ظواهرًا بوه ( َمفَبب: در اصل) َمَطب  . اتاق پزشک؛ محل طبابت: مطب

 .استساخته شده و قیاسًا درست  َمَصب  قیاس 

 وزن ُمفِعل
 یُمعـددر عربوی بوه ایون معنوی . انودمشوتق کرده تیسرارا از  یمسر. واگیردار: یُمسر

 .گویندمی
 .اندمشتق کرده تیکفارا از  یمکف. کافی: یُمکف
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ل  وزن ُمَفعَّ
ط  «حواسوی و دیووانگیپریشان» معنیبوه ُخبـاطدر عربوی . دیوانه؛ حواسپریشان: ُمَخب 

ط. است  .اندمشتق کرده باطُخ را از  مخب 
پسور یوا » معنیبوهساخته شده و در اصل  زلففارسی  ۀژاز وا. امرد؛ اوا؛ ژیگول: ُمَزل ف

 .«مردی بوده که موهای بلندی دارد
ز  ُمَقمَپـزشوکل دیگور آن . ورقشوق؛ دادهعصواقورت؛ قمپزدرکن؛ اهل قمپز درکردن: ُمَقپ 

ل است  .است که خارج از وزن صرفی ُمَفعَّ
ـمساخته شده و معمواًل در تقابول بوا  کال فارسی  ۀژاز وا. دارکاله؛ برسرکاله: ُمَکال    ُمَعم 

 .استرفته کاربه( ایعمامه)

ل  وزن ُمَفعِّ
 بـا  ۀژوا. اسوتشدهو ظاهرًا به قیاس آن ساخته  یُمَشه  بر وزن . آورباه؛ آورشهوت: یُمَبه  

شوود می، آن را بوه بوا  تفعیول ببوریماست و اگر « وه »از ریشۀ  «نیروی جنسی» معنیبه
 .یُمَبه  نه ، است ُمَبوِّ و اسم فاعل آن هم ( بر وزن تنبیه) هیتبو

د  .است ديتنقاسم فاعل از . منتقد: ُمَنق 

 وزن مفعول
مبوتال ) مسـلول ،(مبتال به جنوون) مجنونبه قیاس . پیس ؛(پیسی) مبتال به َبَرص: مبرو 

 .گویندبه این معنی می مبر در عربی . استشدهساخته ( مبتال به صرد) مصروعو  ،(به سل
ً یَغِرَ  چون فعل ثالثی مجرد . غریق؛ شدهغرق: مغرو  ، نه متعدی، الزم است غَرُ  َغَرقا
و  إغـرا دو مصودر متعودی  ،در عربوی. داشوته باشود( مغروق) تواند اسم مفعولقیاسًا نمی

با ایون حوال . است ُمَغر  و  ُمغَر ترتیب اند و اسم مفعولشان به«غرق کردن» معنیبه قیتغر
 «مفعوول»شود که اسوم مفعوول بوا  إفعوال بور وزن هایی استثنایی در عربی دیده مینمونه

ً : مثالً ؛ «ُمفَعل»نه ، آیدمی ً يَجَعلَُه سع: مسَعَد اللُه فاُلنا  .قاُل ُمسَعدیو ال، فُهَو َمسعود، دا

  های عربیدسازی با ونواژه
 «ـبال »پیشوند 

، بالفاصـله، بالشـبهه، بالانقطـاع، بالاسـتثنابه قیواس . درنگبی؛ فوراً ؛ فوری: بالدرنگ
 .استشدهساخته ...  و، بالفصل
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 «ال ـ»پیشوند 
 .اندساخته شده... و، المکهب، الکتاب، ديالق، العالجبه قیاس : الکردار، الجون

 .استشدهساخته  یتناهیالو  ريتغیالو به قیاس  دنيچسباز ریشۀ . نچسب: َتَچسَب یال

 «ابو ـ» ۀرپیشوندوا
 .استشدهساخته  ابوالهولو  بیابوالعجابه قیاس . کسی که چند شغل دارد: ابوالمشاغل

، ابودردا، ابوجهلبه قیاس . ویژه خودروبه، وسیلۀ نقلیۀ بسیار فرسوده: ابوقراضه، ار يابوط
 .اندساخته شده ابوعطاو 

 «ـ الــ »میانوند 
 .ای در موسیقی سنتی ایرانیگوشه :ابوالچپ

 .انجام دادن کاری یا استفاده از چیزی ۀوشی: العملردستو
سواخته  الحسـنهقرضبوه قیواس . قرضی که قرار نیست آن را پس بدهنود: ند الپسقرض

 .استشده
ــــممنوع ـــوع، االنتشـــارممنوع :...ال ـــدرممنوع، الپخشممن ، ریالتصـــوممنوع، سیالت

، الکــارممنوع، القلمممنــوع، الصــداممنوع، الخروجممنــوع، الچهر وعممنــ، الچــا ممنوع
ـــهممنوع ـــهممنوع، المداخل ـــاتممنوع، المعامل ـــوع، المالق ـــورودممنوع، المنبرممن ، ال
 .... ،الوکالهممنوع

 «ویـ »پسوند 
 .گویندبه این معنی می یَحلَقدر عربی . مانندحلقه؛ شکل حلقهبه: یَحلَقو
شوود می ةَحـوزمنسو  به ، نسبت در عربی ۀدطبق قاع. علمیه ۀزط به حومربو: یحوَزو

 .یَدولَونه ، یَدولشود می ةَدولکه منسو  به چنان؛ یحوزونه ، یَحوز
نوه ، یدائـرشوود می ةدائـرمنسو  بوه ، نسبت در عربی ۀدطبق قاع. مدور؛ ِگرد: یرویدا
 .رودمی کاربه یدائردر عربی . یدائرو

و ، یصفوو  یصف، یضويبو  یضيببه قیاس (. شکل هندسی) یسهمه مربوط ب: یسهمو
 .استشدهساخته  یعلوو  یعل

سواخته  یويـدنو ، یحـوزو، یحلقـو، یاخـروظاهرًا به قیواس . هيکلمربوط به : یويُکل
 .گویندبه این معنی می(   کلیه ةُکلومربوط به ) یُکلودر عربی . استشده
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 .تيماهمربوط به : یماُهو
و  یسـهم، یضـويبو  یضـيببوه قیواس (. شکل هندسی) یُهکلولمربوط به : یُهکلولَو

 .استشدهساخته  یعلوو  یعلو ، یصفوو  یصف، یسهمو

 «یاتـ »پسوند 
، اتيهیبـد، اتيـااله، اتيـادببوه قیواس : اتيراسـت، اتيـدرون، اتیچرنـد، اتيجفنه

 .اندساخته شده...  و، اتيکشف، اتيشرع، اتياضیر

 «یتـ »پسوند 
، تيــزن، تیــرهبر، تيراســت، تيــدوئ، تيــخوب، تیــخر، تيــرانیا، تيــامن، تیيآشــنا

 و، تيمسئول، تيقابل، تيفعال، تيعموم، تياهمبه قیاس : تيمن، تیمرد، تیفنر، تیشهر
 .اندساخته شده... 

 منابع
دار  ،بیوروت ،لسـان العـرب (،۸۵۵۱/ هجوری  ۸۳۸۱) مکورمدبن الدین محموابوالفضل جمال، منظورابن

 .صادر
 ةالمفبعو ، القواهر ،(یزيــ انکلی عرب) یالقاموس العصر (،۸۵۱۱) إدوار ا، و إلیاس، إلیاس أنفون، إلیاس

 .ةالعصری
 ۸۳۵۲)تاریخ مقدموه:  و محمد شوقی أمین ةو أشرَب علی الفبع حسن علی عفی، و دیگران، إبراهیم، أنیس

 .تابی ،.نابی ،جابی. طيالمعجم الوس (،۸۵۴۲/ هجری 

 .لبنان ةمکتب ،بیروت. طيط المحيمح (،۸۵۵۳) ُبفُرس، بستانی
 .دارالعلم للمالیین ،بیروت ،(یزيـ انکلی عرب) المورد (،۸۵۵۲) روحی، بعلبکی
 .دارالعلم للمالیین ،بیروت ،(یـ عربی زيانکل) المورد (،۸۵۵۲) منیر، بعلبکی
 . الحیا ةدار مکتب ،بیروت ،تاج العروس ِمن جواهر القاموس تا(،)بی محمد مرتضی، َزبیدی

 ةآی ةمنشورات مکتب ،قم ،و الشوارد ةيفَُصِح العربی مقرب الموارد ف هجری(، ۸۳۱۳) سعید الخوری، َشرتونی
 .الله العظمی المرعشی النجفی

المعجـم العربـی ترجمۀ کتوا   ،(یـ فارسی عرب) فرهنگ الروس (،۸۳۱۳) (مترجم) سید حمید، طبیبیان
 .امیرکبیر ،تهران ،تألیف خلیل ُجّر ، الحدیث

 .لبنان ةمکتب ،بیروت ،ةمعجم األخطاء الشائع (،۸۵۱۵) محمد، عدنانی
 .لبنان ةمکتب ،بیروت ،ةالمعاصر یةمعجم األغالط اللغو (،۸۵۱۵) عدنانی، محمد
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 ةمؤسسو ،بیوروت ،طيالقـاموس المحـ (،۸۵۵۳/ هجوری  ۸۳۸۱) یعقو دبن مجدالدین محم، فیروزآبادی
 .ةالرسال

 .دارالعلم للمالیین ،بیروت ،الرائد (،۸۵۵۱) انُجبر، مسعود
افزوده شده که در آن تعدادی « ملحق»نام ای بهتکمله، در پایان متن .دارالمشرق ،بیروت (،۸۵۱۱) المنجد

 .استدهثبت نشده آم المنجدها و اصفالحاتی که در متن از واژه
 .دارالمشرق ،بیروت (،۸۵۱۴) یالمنجد األبجد

Dozy, R. Supplément aux dictionnaires arabes (1967), Leyde: E. J. Brill / Paris, G. P. 

Maisonneuve et Larose. 

Wehr, Hans, & Cowan, J. Milton (ed.) (1974), A Dictionary of Modern Written Arabic, 

Wiesbaden, Otto Harrassowitz, [Reprinted by Librairie du Liban, 1980]. 

 ،(یزيــ انکلی عربـ) ةالمعاصـر ةالعربي ةمعجم اللغ (،۸۵۱۱) میلتون. ج، و کوان، هانز، فیر: عربی عنوان
 .لبنان ةمکتب ،بیروت

ـ ی براسـاس فرهنـگ عربـ) یـ فارسـی فرهنـگ معاصـر عربـ (،۸۳۵۸) آذرتاش، آذرنوش: ترجمۀ فارسی
 .نی ،تهران ،۲ویراست  ،(هانس وری سيانهل



 

  / فارسی  ۀژو وا grivenkaروسی  ۀژوا ۀردربا

  1واسیلی ایوانوویچ آبایف

 ترجمۀ محسن شجاعی

شناسـی زبـان شناسـی و واجشـهیردر بخ  پایانِی کتا  معروب خود با عنووان  2هوبشمان
 ،دهد. در آنجادست میهای قرضی در زبان آسی بهفهرستی از واژه (۸۱۱۴)استراسبورگ  3آسی

 «گورم ۱۱۱واحد وزن حدود » funtمعنای به ģiranka (ʒiranka) آسِی  ۀژوا ۸۲۳در صفحۀ 
شومار بوه هموان معنوا به girvanka گرجوی ۀژوا آمده کوه وی آن را یوک صوورت قرضوی از

اموا در ایون نکتوه تردیودی  ،کنودادامۀ تاریخ این واژه را پیگیوری نمیهوبشمان . استهآورد
آیود. ایون واژه در شومار نمیواژه بومی به ولی( نیز ایننیست که در بستر زبان گرجی )کارت

                                                      
سوالگی وهشتگرجسوتان، از بیستۀ تبار و زادشناس بوزرگ آسوی(، ایران۲۱۱۸و۸۵۱۱. واسیلی ایوانوویچ آبایف )1

، ۸۵۱۴است. وی در سوال شناسِی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی بودهعلمی مؤسسۀ زبان( عضو هیئت۸۵۲۱)سال 
ۀ عنوان چهوربه ۸۵۱۱دگار علوم در جمهوری خودمختار آستیای شمالی )آالنیای کنونی( و در سال مانۀ عنوان چهربه

کتوا  و مقالوۀ علموی در زمینوۀ زبوان  ۲۴۱ماندگار علوم در جمهوری شوروی گرجستان برگزیده شد. از او بی  از 
ترین و ماندگارترین شک بزرگت، اما بیاسجای ماندههای ایرانی باستان و میانه بهشناسی و فرهنگ و زبانآسی، زبان

 درازا کشید. به ۸۵۱۵تا  ۸۵۱۱شناسی زبان آسی است که چاپ آن از اثر وی فرهنگ چهارجلدِی ریشه
اسوت. ایون مجلوه از سوال ( برگرفتوه شده۵۱و۵۱، ص ۸۵۱۱، سال ۳ۀ )شمار شناسیمسائل زبانمقالۀ زیر از مجلۀ 

مانند از سوی انستیتوی زبوان روسوی وینواگرادوب، وابسوته بوه ال با نظمی کمانتشار ش  شماره در سۀ با دور ۸۵۱۲
های پرآشوو  دهوۀ شود. انتشار منظم این مجلۀ کواماًل تخّصصوی حتوی در سوالفرهنگستان علوم روسیه منتشر می

والدیمیور آلکسواندروویچ پلونگیوان اسوت کوه  شناسـیمسـائل زبانادامه داشت. در حوال حاضور، سوردبیر  ۸۵۵۱
 ملی زبان روسی است.ۀ ای داشته و از همکاران اصلِی طرح پیکرشناسی پیکرههای جالبی در زمینۀ زبانپژوه 

2. H. Hübschmann 
3. Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache 
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. 1اسوته[ گرفته شدfunt]به همان معنای  rvānkagirvānka, gفارسِی  ۀژزبان گرجی از وا
میوان سوخنی بوه گيروانکه فارسی ۀژوا دانست و اگر ازخوبی میهوبشمان زبان فارسی را به

در  ،واقعای ندارد. بهبی رواج گستردهدلیل آن است که این واژه در زبان فارسِی ادآورد، بهنمی
مورد نظر ما در آثار ووّلورس، یواِگّلو،  ۀژیابیم. وااین واژه را نمینیز  های فارسیبیشتِر فرهنگ

 ۀژذیول وا 3. در فرهنگ مختصر، اما کواربردِی ِزتِلور2شودزنِکر، غّفاروب و لمبتون دیده نمی
Gewicht «اموا اسوته( آمدگندم، نخود، مثقال، نم، خروارواحدهای وزِن فارسی ) «وزن ،

خبری نیست. برپایۀ منابِع موجود این واژه در تاجیکی نیوز وجوود نودارد )قوس.  گيروانکهاز 
 (. funtمعنای به qadaqازبکی و تاجیکی  ۀژوا

هوای موورد نظور موا در فرهنگ ۀژاما وجود این واژه در زبان فارسی جای تردید ندارد. وا
فرهنـگ فارسـی بـه و  (۸۵۳۴ ،، مسوکو۲)ج  1گالونوب نگ روسی به فارسیفرهمعتبری مانند 

 است.هضبط شد (۸۵۱۳م، مسکو، )چاپ دو 5میّلرروسی 
هوای قفقوازی نیوز ثبوت های فارسی، گرجوی و آسوی در برخوی زبانجز زباناین واژه به

، چچنووی: gilavka، دارغووی و آواری: girwenka، لزگووی: grvanka)ارمنووی:  اسووتهشد
gierka :اینگوشووی ،geräkä :کابوواردینی ،geronkä  هووا(؛ و نیووز در بعضووی از نآو ماننوود

 ,kěrenkě، چوواشوی: 1güränkä، تاتواری: 4küränkäهای ترکی )ِتِلئوت، کومانودی: زبان

kěrepenkě  .) 

                                                      
 است.  gervanke. تلّفظ ادبِی امروز این واژه 1
 ت: های زیر اسها و کتا . منظور نویسنده فرهنگ2

Vullers, Johann August. Lexicon persico- latinum etymol. 2 bd med suppl., 1855–67. 

Ягелло, Иван Дионисьевич. Персидский (фарсидский) переводчик: С перс.-рус. и рус.-

перс. слов. Ташкент: тип. Штаба Турк. воен. окр., 1907. 

Zenker, Jules Theodore. Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig: I, 1866; II, 1876. 

Гаффаров, М.А. Персидско-русский словарь: Т. 1-2. Москва: тип. М.О. Аттая и К°, 

1914-1927.  

Lambton, Ann K. S. Persian Grammar. Cambridge University Press, 1953. )مترجم( 

3. Sättler, F. Deutsch-persisch Konversations-wörterbuch. Wien-Leipzig: Hartleben‘s, 

 )مترجم( .1895

4. Галунов, Р. А. Русско-персидский словарь. 2 тома. М.: Гос. институт "Советская 

энциклопедия", 1936-1937. )مترجم( 
5. Миллер, Б.В. Персидско-русский словарь. 2-е изд. М.: Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей, 1953. )مترجم( 
6. Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий. вып. 11, т. II. вып. 5. СПб., 1898, стр. 

1451.  
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توان ریشۀ این واژه را یافت و نه در بسوتر ترکوی یوا قفقوازی. در اما نه در بستر فارسی می
افتاده و فاقود هرگونوه پیونودی بوا تک ۀژمورد نظر ما یک وا ۀژهای برشمرده وازبانهریک از 
 های خویشاوند آن است.های آن زبان یا زباندیگر واژه

 гривенкаروسوِی  ۀژموورد نظور بوه وا ۀژشناختِی واوجو برای توصیف ریشهدر جست

[grivenka] «فارسوِی  ۀژواریشوۀ روسوِی  بوهپی  از این نیز رسیم. البته می «یک واحد وزن
شوناختی و تواریخی همچنوان نیازمنود . اموا برخوی نکوات زبان2اسوتهاشواره شد گروانکه
 اند. تصریح

 грива)از « بنوودگردن»بووا معنووای آغووازِی  гривьна [griv’na]اسووالوِی مشووترک  ۀژوا
[griva]  د وزنواحو»در بستر زبان روسی معانی دیگری به خود گرفت: «( گردن»به معنای »

دوازدهم مویالدی سوند موجوود  ۀدبرای معنای واحد وزن از نیمۀ نخست س«. واحد پول»و 
 .  3است

کوار بنود، واحود وزن، واحود پوول( بوهبه هر سه معنوِی یادشوده )گردن griv’na هرچند
معنوای ، بوهطور خاصکه از آن ساخته شده بود، به grivenka (griv’nka)، اما استهرفتمی

]پانوشوت ( ۸۱۵۳پتربورگ، کار رفت. در کتا  یادشده از سِرزِنفسکی )سونبه «واحد وزن»
 .  استههم تنها این معنی مستند شد[ ۲

شوک بوه های قفقازی، ترکی و فارسی بیدر زبان funtهای برشمرده در باال برای همۀ نام
روسوی هوای غیربانگردند. اما یافتِن مسیر راهیابِی این واژه به زبازمی grivenkaروسِی  ۀژوا

های منفقۀ قفقاز ممکون وجوهای بیشتری است. وجود این واژه در همۀ زباننیازمند جست
، استههای قفقازی به فارسی رسیدطریق زباناز گيروانکهست این فکر را به ذهن بیاورد که ا

ازندران انجام ویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم که روابط روسیه و ایران هم از راه دریای مبه
 شده و هم از راه گرجستان. می

توانسوته مسوتقیمًا از نمی girvankaگرجوِی  ۀژواتوان متقاعود شود کوه سادگی میاما به
کند: را حفظ می -grآسانی خوشۀ ]همخوانی[ آغازِی روسی گرفته شده باشد. زبان گرجی به

griali «سروصدا» ،Grigola «گریگوری» ،grili «خنوک» ،groši «از روسوی(،  «قوروش(

                                                                                                                             
1. Шерген, А. Осетинская грамматика, ч. 2. СПб., 1844, стр. 49. 

.Л.: 1936. стр.  -. М.Современная персидская лексика Н.Н. Белгородский ←. برای نمونوه، 2

41. сн. 2. 
3. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. I. СПб. 1893. 

стр. 589-591. 
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grdzeli «ۀژگیرِی مسوتقیِم ایون واژه ]در گرجوی[ از واها. اگر گمان به وامو مانند این «دراز 
در آن هیچ توجیهی نخواهود داشوت. اموا در  iگاه گنجاندِن واکۀ باشد، آن grivenkaروسی 

قانونمنودی گونوۀ به -grرو هسوتیم. در اینجوا خوشوۀ آغوازِی فارسی با تصویر دیگری روبوه
gr]کوذا[ از ریشوۀ ایرانوِی « گوردن»معنوای بوه girēدهود: دست میرا به -girصورت  vā- ؛
giriftan  ازgŗb- ؛gir stan  از*grid- ؛girād فرانسوِی  ۀژاز وا« سفح»، «مرحله»معنای به

grade هووا. از و ماننوود ایوونgrivenka جز در فارسووی هوویچ صووورت دیگووری بووهgirvānka 
در  funtنیز )همچوون دیگور برابرهوای  girvankaگرجِی  ۀژدست آید. وابه استهتتوانسنمی
 آید. های قفقازی( از فارسی میزبان

هوا )ِتِلئووت، ها در ایون زبانهای ترکی باید گفت که وجود ایون صوورتصورت ۀردربا
ل را اند، ایون احتمواکوماندی، چوواشی( که همسایۀ فارسی نیستند، اما بوا روسوی همسوایه

 اند. های ترکی از روسی گرفته شدهدهد که صورتافزای  می
در زبان فارسی بپوردازیم. نیوازی بوه  grivenkaروسِی  ۀژگیرِی وااکنون باید به تاریخ وام

گیرِی اصوفالحات اوزان و مقوادیر هموواره در پیونود بوا روابوط اثبات این نکته نیست که وام
عنووان یوک از سووی ایرانیوان بوه grivenkaروسِی  ۀژوا گیریگیرد. وامبازرگانی صورت می

گیووری . ایوون واماسووتهشووک از مسوویر مووراودات بازرگووانی صووورت گرفتواحوود وزن نیووز بی
تورین واحود وزن در روسوی بایسوت زموان نسوبتًا دوری ر  داده باشود، زموانی کوه رایجمی

grivenka و نه  استهبودfunt اخیور نیوز  ۀژده بود. اما این واکه بعدها از آلمانی وام گرفته ش
ی ایـگـکر از سـه درمویالدی و نیوز در  ۸۳۱۱در اسوناد سوال  funtنیست، « جوان»چندان 

. بوا ایون 1شوود/ نهم قموری[ دیوده می میالدی مپانزده ۀدشده در سآفاناسی نیکیتین ]نوشته
 grivenkaه کوکاربردی بوده، حوال آننسبتًا کم ۀژوا funtمیالدی  ۸۴و۸۳های وجود در سده

 .استهبسیار معمول بود
دهنود کوه اطالعات تاریخِی مربوط به روابط بازرگانِی روسیه و ایوران ایون امکوان را می

آغاز روابوط بازرگوانِی روسویه و ایوران را »گیری احتمالِی این واژه را روشن سازیم. تاریخ وام
دسوت ینیهای میوانی و پارانهدانست، زمانی که منفقۀ پاوولژیه ]ک ۸۱ ۀدتوان نیمۀ دوم سمی

رود ولگا[ به تصرب روسیه درآمد و یک مسیر مستقیم بازرگانی شکل گرفت )تا پی  از ایون 
دلیل رشد اقتصادِی فراوان، هم در ایران و هوم در به ۸۴ ۀدوبیگاه بود(. در سرابفه با ایران گاه

                                                      
1. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. III. СПб. 1912. 

стр. 1358. 
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فعالیت اقتصوادی ایرانیوان روسیه، این روابط به میزان چشمگیری گسترش یافتند. ... منفقۀ 
هوا فعالیوت انود، اموا روسطرخان[، پاوولژیه و مسوکو بوده... در روسیه آستراخان ]حاجی

بازرگانی خود را در شمال ایران )شماخی، والیت گیالن، تبریز، کاشان و نقاط دیگر( متمرکز 
 ۸۴ ۀدغواز سوبرقراری روابوط بازرگوانِی مونظم میوان روسویه و ایوران بوه آ. »1«ساخته بودند

)زمان حکمرانِی تزار آلکسی میخا یلوویچ( شاه عباس دوم حوق  ۸۱۱۳گردد. در سال میباز
 .2«تجارت آزاد در همۀ شهرهای ایران را به بازرگانان روس اعفا نمود

 grivenkaگیوری واحود وزن روسوِی ترین زمان واممیالدی محتمل ۸۴ ۀدبدین ترتیب س
 در زبان فارسی است. 

به زبان  گيروانکهفارسِی  ۀژسازد که چرا واگیری این نکته را روشن میاین وام ۀژشرایط وی
هوا نیوز ثبوت نگردیود: ایون واژه تنهوا در آن ملِی همگانی وارد نشد و در بسویاری از فرهنگ

 ۀزهایی از موردم رواج یافوت کوه مسوتقیمًا جوذ  حووهایی از ایران و در میان آن الیهبخ 
 روسیه شده بودند.بط بازرگانی با روا

                                                      
1. Зеванкин, Е.С. «Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в.». в 

Исторические записки (Ин-та истории АН СССР), 8, 1940, стр. 156. 

روابوط بوا ایوران در زموان »مقالوۀ ای. ن. سوگورسوکی  ←(. نیوز ۳۱۵، ص ۸۱)ج  دائرةالمعارف بزرگ شوروی. 2
پتربورگ، ص ، اکتبور، سون۸۱۵۱، پي  روس« )هجری[ ۸۱۸۳و۸۱۱۴/  ۸۱۱۱و ۸۱۵۱از سال گادونوب ]تزار روس 

وجوشی با اهالی بومی ]  ایرانیان )آبایف([ در آن روزگار ]  زمان باریس گادونوب )آبایف([ تجارت پرجنب(: »۸۱۴
 «.پاوولژیه داشتند



 

  نقد و بررسی

 (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زادهامید طبیب

نویســی بــرای زبــان فارســیگ ترجمــۀ محســن شــجاعیگ بــا یــوری آرونــوویب روبین یــکگ فرهنگ
 .۱۳۹۷اشرف صادقیگ تهرانگ کتاب بهارگ های علییادداشت

تووان و بایود شناسوی میکارهایی که برای پیشبرد و تعمیوق مفالعوات ایرانترین یکی از مهم
ۀ شناسان خارجی و مخصوصًا غربوی دربوارانجام داد ترجمۀ مقاالت و آثاری است که ایران

اند. این عمل درزمینۀ آثار مربووط بوه زبوان فارسوی موضوعات مختلف این حوزه انجام داده
هوای اول اینکه ما را متوجه نکات و موضووعاتی در بخ  بسیار مهم دارد:ۀ کم دو فایددست

هوا سازد که چون برایموان بودیهی هسوتند، نسوبت بوه آنگوناگون ساختمان زبان فارسی می
ۀ تحقیوق دربوارۀ شناسی علمی و شیوایم، و دوم اینکه ما را هرچه بیشتر با روشتوجه بودهبی

خود بسویار خودیروان ایون آثوار بوه سازد. ِصورِب ترجموۀ صوحیح ومسا ل زبانی آشنا می
شوود کوه متورجم اثور  سودمند و تأثیرگذار است، اما اهمیت این عمل زمانی صودچندان می

مورد ترجمه باشد و ضمن ترجمۀ آن، به نقد آرای ۀ نظر در حوزخود نیز متخص  و صاحب
مورد ترجمۀ کتوا  نویسنده و روشن ساختن خفاهای وی بپردازد؛ یعنی همان اتفاقی که در

ــان فارســیفرهنگارزشوومند  ــرای زب اسووت. روبینچیووک در ایوون کتووا  ر  داده نویســی ب
نویسی، سؤاالت و نظریۀ همگانِی فرهنگۀ است تا ضمن طرح بحثی مفّصل در حوزکوشیده

ها توجه داشته باشوند؛ نویسان زبان فارسی باید همواره به آننکاتی را مفرح سازد که فرهنگ
ها بدهود. در ایون مختصور نشوان است تا پاسخی مبسوط به آن سوؤالن کوشیدهوی همچنی

هایی اسوت کوه ها و سوپس در پاسوخدهیم که اهمیت این کتا  ابتدا در طرح آن سوؤالمی
های اسوتاد علوی کنیم که چگونه یادداشتاست. همچنین بحث میها دادهروبینچیک به آن
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برخی خفاهای روبینچیوک، بسویار بور ۀ درباراشرب صادقی و نیز توضیحات مترجم کتا  
مراتب سوودمندتر اش هم بهاست، به حدی که آن را از متن اصلی روسیارزش کتا  افزوده

 است.کرده
 فرهنــگ معاصــر فارســیافشووار، مؤلووف دانشوومند روزی مرحوووم غالمحسووین صدری

پرسید چورا ذیوِل از استاد ما، دکتر علی اشرب صادقی،  (۸۳۴۴افشار و حکمی و حکمی )صدری
« آجور بهمنوی»و « آجور سوفالی»، (۸۳۵۲)صادقی  فرهنگ جامع زبان فارسیدر  آجرمدخِل 

اش در نیست؟ دکتر صادقی بنوا بور تجوار  عملوی« آجر سلفانی»است، اما خبری از آمده
نویسـی فرهنگافشار داد که عین همان پاسخ در کتا  نویسی پاسخی به صدریکار فرهنگ

( طورح theoreticalصوورت دسوتورالعملی نظوری )به (۸۳۵۴1)روبینچیک  سیبرای زبان فار
شووند کوه ای گنجانوده میهای عمومی، تنها اصفالحات تخصصیدر فرهنگ»است: شده

، و (۳۴)ص « شووندپسوند دیوده میکاربرد همگانی دارند و در مفبوعات و متون علمِی همه
نابِع دردسترس همگان، و در وهلۀ نخسوت هنگام گزین  اصفالحات باید از م»دیگر اینکه 

هوا معموواًل اصوفالحات پسند و آموزشی استفاده نمود، متونی کوه در آناز متون علمِی همه
این سوفور محوض کنجکواوی و ۀ . نگارند(۱۸)ص « شودجاافتاده و پذیرفتۀ همگان ارا ه می

ری در وجوی مختصونیز محض اطمینوان یوافتن از روش دکتور صوادقی، دسوت بوه جسوت
وجوی خوود را بالفاصله و در اولین جست« آجر بهمنی»و « آجر سفالی»اینترنت زد و اتفاقًا 

 2ندید!« آجر سلفانی»یافت، اما مفلقًا نشانی از 
کنود و سوپس سؤاالتی را طورح می نویسی برای زبان فارسیفرهنگروبینچیک در کتا  

پرسود آیوا افعوال مرّکوب را بایود یکوشد تا پاسخی برای هور سوؤال عرضوه دارد؛ موثاًل ممی
صورت مستقل مدخل کرد، یا ذیول یکوی از اجزا شوان؟ و اگور قورار اسوت ذیول یکوی از به

)ص شوان اجزا شان مدخل شوند، باید ذیل همکردشان مدخل شوند یا ذیل عنصور غیرفعلی
، از بـي »یوا « درواقـع، ازنـو»یوا « درستیبه، خوبیبه»هایی چون ؟ یا آیا اصاًل ترکیب(۸۱۲

ها مدخل کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، کجا بایود مودخل و غیره را باید در فرهنگ« درحاِل 
؟ در مباحوث (۸۱۴)ص شان یا ذیل عنصر دیگرشوان یوا ذیول هور دو شوند: ذیل حرب اضافه
تر از پاسخ به آن است، زیرا گواه بورای نویسی، طرح سؤال بسیار مهمنظری مربوط به فرهنگ

نویسوان شوود توا فرهنگاز یک پاسخ وجود دارد، اما طرح آن سؤال باعث می هر سؤال بی 

                                                      
 کنیم.صفحه یاد میۀ از این پس از این کتا  تنها با ذکر شمار .1
 سازی بود!اسم خاص و نام کارخانۀ سفال« سلفانی»یافت شد که در آنجا « سفال سلفانی»یک مورد  .2
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پی به اهمیت موضود مورد نظر ببرند و براساس روش خود پاسوخی مناسوب بوه آن بدهنود! 
هوا ممکون سازد کوه غفلوت از آننویسان را متوجه نکاتی میدیگر اینکه طرح سؤال، فرهنگ

شوود توا نگشان بشود، اما توجه به آن باعوث میدستی در ساخت فرهاست باعث بروز نایک
آموزی دست را در کل فرهنوگ اتخواذ کننود. موثاًل فورض کنیود زبوانای منسجم و یکشیوه

خارجی در شواهد زیر، که همه برگرفته از آثار ادبی معاصر فارسی است، به کلماتی برخورد 
، مـث، ُصـب، َصـب، صاب، کا، دوس، دقه، دفه، دس، خيله، پيرن، په، اروا»کند همچون 

 :(۸۳۵۴زاده زاده و بخشی)طبیب« وخت/  وخ
 .(۲، ص ۸۳۴۵)نجدی دونم اروای آقام نمی

 .(۴، ص ۸۳۱۸)محمود گه اگه  ی راست باشه، په چرا هیچکه هیچی نمی

 .(۲۵، ص ۸۳۵۳)یزدانی خرم بَکن پیرنتو. ... من مِث دکترم، محرم نامحرم نداریم 

 .(۲، ص ۸۳۵۳سوی )مو ۳۸۱خیله خب، اتاِق 

 .(۳۱، ص ۸۳۱۴پور )روانیبگو، بگو تا جدوآبادشو بدم دس زن  

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی دس اومدم؛ اونم بیبکو  می

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی سوار چر  بودم « الکانۀ »یه دفه تو جاد

 .(۸۱، ص ۸۳۲۱)گلستان گم یه دقه وایسا ببین چه می

 .(۳، ص ۸۳۱۱نژاد شمی)هاآره دخترشم با خودش میالبد دوس

 .(۸۱، ص ۸۳۳۴آبادی )دولتکاها کو؟ 

 .(۸۴، ص ۸۳۴۱)محمود دن؟ مرده چی یادتون میتو  ی َمرِدسۀ صاحا 

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی زنم؛ صب کن همین حاال صداش می

 .«(پریا»)شاملو، از منظومۀ کردن پریا مث ابرای باهار گریه می

 .(۸۴، ص ۸۳۵۳فرسی، )دن و  چیزی به آدم نمیمردم هیچ
های شان در فرهنگحال سؤال این است که آیا باید این کلمات را به همین شکِل شکسته

، ارواحها گذشت و فقط صورت سالمشان، یعنوی عمومی درج کرد؟ یا اینکه باید از خیر آن
، مثـل، ُصبح، َصبر، صاحب، کا ، دوست، دقيقه، دفعه، دست، خيلی، پيرهن/  پيراهن، پس

، را مدخل کرد؟ روبینچیک در پاسخ به این سؤال صریحًا مورد دوم را صحیح دانسته و قتو
در سفح آوایی، زبان گفتاری روزمره با زبوان ادبوی بسویار متفواوت »است: چنین پاسخ داده

ها، دگرگونی برخوی ها و همخوانشده، تبدیل واکههای گوناگون فشرده و کوتاهاست: صورت
های این زبان ها از ویژگیهای خاص آوایی، و مانند اینهای دیگر در موقعیتها به واکهواکه
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های گفتوارِی ها نباید در فرهنگ نشان داده شوند؛ بازتاِ  نوشتارِی واژهاست. اما این ویژگی
 .(۳۵)ص « ها در زبان ادبی باشدها باید مفابق با صورت ملفوظ آنروزمره و آوانویسِی آن

نویس دیگری، بسته به روش خود پاسخ روبینچیک را نپسوندد و هنگاما ممکن است فر
گوییم اگر چنوین اسوت، های شکسته را در فرهنگ  مدخل کند. حال میسعی کند صورت

هوا را خود اسوتخراج و آنۀ های شکسته را از متون ادبیات معاصِر پیکروی باید تمام صورت
در فرهنوگ ضوبط کنود. پوس نبایود صورت مدخلی فرعی با ارجاد بوه شوکل سالمشوان به

ها قفعی و مسّلم فرض کرد، اما باید توجه داشوت های روبینچیک را به این قبیل سؤالپاسخ
جوا  رها کورد، و ثانیوًا هور روشوی درموورد آن توان بییک از مباحث او را نمیکه اواًل هیچ

 د.مند رعایت شومبحث اتخاذ شود، باید تا پایان به صورتی دقیق و نظام
اسوت توا براسواس تجوار  عملوی خوودش در زمینوۀ روبینچیک در این کتوا  کوشیده

نویسی، مفالعات فرهنگۀ اش در حوزنویسی فارسی، و نیز براساس مفالعات نظریفرهنگ
زبانه و دوزبانۀ فارسی را طرح های یککّلیۀ مسا ل دستوری و لغوی مربوط به تدوین فرهنگ

رویکورد یکسوانی »هوا از ایون طریوق است که مؤلفان فرهنگ کند. هدب او از این همه این
طور کوه اشواره کوردیم بهتور اسوت کوه ، اما هموان(۸)ص « نسبت به این مسا ل پی  گیرند

های روبینچیوک نگواه کننود و هرگوز خوانندگان همواره بوا دیودی انتقوادی بوه دسوتورالعمل
های دیگر در وچرا نپذیرند. برای مثالونچها را بیهای او را قفعی و نهایی ندانند و آنحلراه

ضومیرهای »است که توان به موارد زیر اشاره کرد: روبینچیک تصریح کردهتأیید نظر فوق می
« شوندها ثبت نمیجداگانه را ندارند، در فرهنگۀ ها(، که استقالل یک واژبستپیوسته )واژه

ضومیرهای »است که صریح کردهاشرب صادقی در پانوشت کتا  ت، اما دکتر علی(۸۱۱)ص 
درهرحال بایود «. های فارسی ضبط شوندهم باید در فرهنگ اش، وای، واممّتصل )پیوسته( و

شکل مدخل مسوتقلی درج نویسان اگر این اقالم را در فرهنگ خود بهتوجه داشت که فرهنگ
در مقدمۀ فرهنگ  ها را در کار خود روشن سازند، و مثالً کنند، باید به طریقی تکلیف آننمی

شان معرفی کنند و غیره. بستیهای سالم و غیر واژهها را ذیل صورتها شوند، یا آنمتذکر آن
در کموال »و « موورد مفالعوه»اسوت کوه ترکیبوات ثوابتی چوون یا روبینچیک تصوریح کرده

و  مطالعـهترتیب ذیول های جزء دومشان، یعنی بهباید ذیل مدخل« با کمال میل»و « تعجب
، اما دکتور صوادقی بورعکس نظور او معتقود اسوت ایون (۸۳۸)ص ضبط شوند  ميلو  تعجب
ها متغیرنود ضبط شوند، زیرا جزء دوم این ترکیب کمالو  موردهای ها باید ذیل مدخلترکیب

. در اینجوا نیوز (۸۳۲)ص کار رونود هوا بوهتواننود در جایگواه بعود از آنو کلمات زیادی می
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بند باشد و تا پایوان از آن پیوروی گزیند پایه هر روشی که برمینویس موظف است بفرهنگ
 خود را تغییر ندهد.ۀ کند و مفلقًا شیو

تذکر این دو نکته نیز ضروری است که اواًل ممکن است خوانندگان ناآشنا با متون نظری 
هووا و گوواه حتووی روسووی، مخصوصووًا در ابتوودای مفالعووۀ ایوون اثوور، از بعضووی پرگویی

بعضی جز یات خسته شوند، اموا ایون خواننودگان بایود ۀ های روبینچیک دربارگوییپراکنده
گواه خرج دهند و کار مفالعه را رها نکنند، و مفمئن باشند که روبینچیک هیچاندکی صبر به

گردد و آن را طبوق روال کند و همواره به بحوث اصولی خوود بوازمیسررشتۀ کالم را رها نمی
دهد. ثانیًا روبینچیک عادت دارد ابتدا بحثوی را طورح کنود و ه میمنفقی خود تا به انتها ادام

سپس شواهدش را عرضه دارد. البته مترجم کتا  با جلوتر آوردن برخوی شواهدها، توا حود 
حوال، بواز موواردی بواقی اسوت، بااینشناختی روبینچیک را حل کردهزیادی این ایراد روش

شوود. در ایون مووارد نیوز خواننودگان می ها شواهدها در پایوان بحوث طورحمانده که در آن
توانند در هر بخ  ابتدا نگاهی به شواهد در پایوان بحوث بیاندازنود و سوپس بوه ابتودای می

 شان را از سر بگیرند. بخ  باز گردند و مفالعه
های نویسی برای زبوان فارسوی: مسوا ل و بررسویفرهنگ»فصل نخست کتا  با عنوان 

شرح روش مؤلف در تدوین کتا  حاضر اسوت. او در پایوان  شامل (۲۲و۳)ص « انجام شده
اسوت: این بخ  مسا ل اصلی مورد بحوث خوود در کتوا  حاضور را بوه شورح ذیول آورده

های عمومی بوزرگ؛ اصوول گوزین  های ثابت در فرهنگها و ترکیبمعیارهای گزین  واژه
ابوت و چگوونگی تبویوب هوای ثها و ترکیبهای بیگانه؛ اصول جداسازِی معناهای واژهواژه

آوایی و چگونگی تنظویم ایون مووارد در ها؛ تعیین مرز میان چندمعنایی و همها در فرهنگآن
طبقات دستورِی گوناگون کلمات و چگوونگی نموای  ایون ۀ ها؛ طرح و بحث دربارفرهنگ
ها درمورد هر مدخل؛ مرزبندی واژهای مرّکبی کوه دارای سواختاری نحووی هسوتند؛ ویژگی
مرّکب در هووای مشووتق، مرّکووب، و مشووتقگی شناسووایی و ارا ووۀ انووواد گونوواگون واژهچگووون
هوا؛ هوا در فرهنگگنجانودن و تبویوب آنۀ های ثابت و شویوها؛ تعیین حجم ترکیبفرهنگ

ها؛ و چگونگی استفاده از ارجاعات درون هر مدخل و نیز ارجاعوات گونواگون بوین مودخل
ر مدخل و طبقات دستورِی گوناگون کالم و ترتیب ارا وۀ ساختار هۀ باالخره توضیحاتی دربار

 های چندمعنا.معناهای واژه
 (۸۸۵و۲۳)ص « نگاشتی واژگان زبان فارسیبررسی فرهنگ»مؤلف در فصل دوم با عنوان 

گویود و اینکوه چنوین درستی از وضوعیت تواریخی پیچیوده و اجتمواعی ایوران سوخن میبه
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کواربرد و ادبوی و تخصصوی و گفتواری و نسوو  و کمهای مشکِل انواِد صوورتوضعیتی به
اسوت. بوه بواور وی، عامیانه و گویشی و غیره در واحدهای واژگانی این زبوان مونعکس شده

های گوناگون نویسی نظری تعیین معیارهای گزین  الیههای فرهنگترین وظیفهیکی از مهم
، و از ایون رو (۲۴)ص های عموومی و مفّصول اسوت سبکی واژگان، مخصوصًا برای فرهنگ

هوا دارای هوا در فرهنگزنی بوه آنهای گونواگون و برچسوبهوا و سوبکشناسایی این نق 
توانود گوزین  آنچوه می»کند کوه درستی تصریح میاهمیت بسیاری است. وی همچنین به

هوا را ها، یا به سوخن دیگور، دسوتیابی بوه بازتواِ  عینوِی زبوان روز در فرهنگبینانۀ واژهواقع
هوا را تورین آنپذیر سازد، گردآورِی درست منابع است، به این معنوا کوه بایود پراطالدامکان

. وی (۲۱)ص « هوای درسویکار برد: مفبوعات، نشریات، متون علمِی همگوانی، و کتا به
 نامـهلغتدهد که معیارهای گوزین  واژه در اختصار و با ذکر چند مثال نشان میهمچنین به

است؛ مثاًل دکتر معوین های علمی و دقیقی استوار نبودهمعین بر پایه فارسیفرهنگ دهخدا و 
را مدخل کورده،  امباردنو  آلَجختو  آمادنو  آژوغهای نارایجی چون واژه فرهنگ فارسیدر 

اسوت. از را مودخل نکرده خودکارو  استانداردو  جناییو  جنایتکارهای رایجی چون اما واژه
آید، دان  زبانی بسیار بواالی چشم میکه در این فصل آشکارا بهدیگر نکات جالب توجهی 

کمی از شّم زبانی زبان ادبی و رسمی گاه دستۀ روبینچیک از زبان فارسی است که در حوز
ای بوا مسوا ل کرده ندارد. وی همچنین برخوورد خیرخواهانوهزبانان باسواد و تحصیلفارسی

هوای زموان بوا واژههای فرهنگستان کوه هماز معادل زبان فارسی دارد؛ مثاًل درمورد آن دسته
شوود ، متوذکر می1(همخوانو  صامت، یا رایانهو  کامپيوترروند )مثاًل کار میبیگانۀ پیشین به

که این عمل بورای نظوام اصوفالحات زبوان فارسوی بسویار نوامفلو  اسوت. ازآنجاکوه از 
و فقط یک اصفالح بورای هور مفهووم  ها، اختیار کردن یکهای بارز معیار بودِن زبانویژگی
، باید گفت که نظر روبینچیک در این زمینه کاماًل صحیح اسوت (۸۳۱۳سارلی  ←)مثاًل است 

دنبال ایون کاهود. وی بوهو وجود چند اصفالح برای یک مفهوم از میزان معیار بودن زبان می
رچسوب زدن بوه بۀ هایی و شیونویسان در انتخا  چنین صورتبحث از اهمیت کار فرهنگ

هوای عربوی و کلموات واژه. همچنوین روش او در برخوورد بوا وام(۱۸)ص کنود ها یاد میآن
گرایان ایرانی، کاماًل علمی و غیراحساسوی اسوت؛ موثاًل وی معّر ، برخالب بسیاری از سره

کید میبه ها مدخل شوند، باید در فرهنگ لهامو  پوالدو  پارسیکند که لغاتی چون درستی تأ

                                                      
 این سفور است.ۀ ها از نویسندمثال .1
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ارجواد داده شوود، زیوورا  لجـامو  1فـوالدو  فارســیۀ شودهای عربیهوا بوه صوورتموا از آنا
. بخو  (۱۱)ص های اصویل فارسوی هسوتند های معّر  اخیر پرکاربردتر از صورتصورت

هایی بوورای ضوومن عرضووۀ دسووتورالعمل (۱۱ووو۱۳)ص در ایوون فصوول « هووای عربوویواژهوام»
انوواد ۀ ی فارسوی اطالعوات ارزشومندی را دربوارهاها در فرهنگچگونگی بازتا  این واژه

دهود. همچنوین وندها و لغات و ترکیبات عربی در زبان فارسی در اختیار خوانندگان قرار می
)ص « ها در فرهنگمسا ل مربوط به بازتا  طبقات واژگانی و دستورِی گوناگون واژه»بخ  

ست که خواندن آن نه فقط شامل اطالعات بسیاری درزمینۀ صرب و لغت فارسی ا (۸۱۵و۵۲
شناسی زبوان صرب و نحو و حتی معنیۀ مندان به حوزنویسان، بلکه برای عالقهبرای فرهنگ

 فارسی نیز بسیار مغتنم است.
نگاشوتی پوردازش فرهنگ»پردازیم، بوا عنووان اما فصل سوم که با دقت بیشتری بدان می

های ثابوت مدخل کردن ترکیب چگونگیۀ ، به بحث دربار(۸۵۲وو۸۸۵)ص « های ثابتترکیب
های روبینچیوک در ایون ها اختصاص دارد. ازآنجاکه به بعضی از دیودگاهفارسی در فرهنگ

های وی را بندیبخ  انتقاداتی وارد است، الزم است ابتدا برخی از اصوفالحات و تقسویم
 اختصار شرح دهیم. به

ی اسوت همچوون مووارد های ثابت، طبق تعریف روبینچیک، شامل موارد بسویارترکیب
، (۸۲۳)ص « جووش شویرین»، «آهوک ُمورده»، «تجدید نظور کوردن»، «صندوق رأی»ذیل: 

، «چاپ کردن»، «اعالم کردن»، «مورد بحث»، «3تان کم نشودسایه»، «2دست  کج است»
دل »، «نماجووفروش گنودم»، «دیودهگورگ باران»، «1گلیم خود دراز کونۀ پایت را به انداز»

درود »، «4دود از سرش بلند شود»، «5پهلوی  چر  است»، «چراد خوردندود »، «باختن

                                                      
اسوت ها در خوِد فارسی صورت گرفتهاند، نه معّر  و تبدیل واج /پ/ به /ب/ در آنهایی فارسیواژه فوالدو  فارسی. 1

 (.نویسیفرهنگ)مجلۀ 
 ←ضوبط شوود )« دسوت کسوی کوج بوودن»شوکل ها باید بهاین سفور، این اصفالح در فرهنگۀ به نظر نگارند .2

 (.۲۱-۱، ص ۸۳۱۱زاده طبیب
 ضبط شود.« سایۀ کسی از سر کسی کم نشدن»شکل ها باید بهاین سفور، این اصفالح در فرهنگۀ به نظر نگارند .3
« گلویم خوود دراز کوردنۀ پای خود را به انداز»شکل ها باید بهدر فرهنگاین سفور، این اصفالح ۀ به نظر نگارند .4

 ضبط شود.
 ضبط شود.« پهلوی کسی چر  بودن»شکل ها باید بهاین سفور، این اصفالح در فرهنگۀ به نظر نگارند .5
ضبط « شدن دود از سر کسی بلند»شکل مصدری است که این اصفالح باید بهدرستی متذکر شدهدکتر صادقی به .6

 شود.
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حرفوت پوی  »، «بوه دسوت فراموشوی سوپردن»، «تورک گفوتن»، «سوّد جوود»، «شاخدار
 «.  1رودنمی

هوای ها به انواعی چوون ترکیبهای ثابت را از حیث طبقۀ دستوری آنروبینچیک ترکیب
سوّد »و « درود شواخدار»، «نماوش گنودمجووفر»، «گورک بواران دیوده»)موثاًل  2ثابت نامی

دود چوراد »، «دل بواختن»های مرکوب )موثاًل های ثابت فعلی یا همان فعل، ترکیب«(جود
ای یا هموان های ثابت جملهو ترکیب«( به دست فراموشی سپردن»، «ترک گفتن»، «خوردن
حورب »، «دود از سر کسی بلند شدن»، «پهلوی کسی چر  بودن»های فعلی )مثاًل عبارت

هوا را بوه سوه است. او همچنین از حیث معنایی ایون ترکیبتقسیم کرده«( کسی پی  نرفتن
اسووت. ( تقسوویم کردهmotivated« )انگیختووه»و « نسووبتًا انگیختووه»و « ناانگیختووه»دسووتۀ 
ها سرجمع معنای اجزایشان نیست. هایی که معنای کل آنانگیخته یعنی ترکیبناهای ترکیب

یک ترکیب نوامی ناانگیختوه اسوت. زیورا منظوور از آن مفلقوًا گرگوی « دیدهرانگرگ با»مثاًل 
یک عبارت فعلی )یا به قول روبینچیوک « مار در آستین داشتن»نیست که باران دیده باشد! یا 

ای( ناانگیخته است. زیرا منظور از آن داشتن موار در آسوتین نیسوت! یک ترکیب ثابت جمله
ها تا حدی سرجمع معنوای هایی که معنای کل آننیز یعنی ترکیبهای نسبتًا انگیخته ترکیب

؛ و بوه «حورب کسوی پوی  نورفتن»، «ترک گفتن»، «درود شاخدار»اجزایشان است، مانند 
هوا سورجمع شود که معنای کل آنهای اطالق میهای انگیخته به ترکیبهمین قیاس ترکیب

هوا درج واد اخیور معموواًل در فرهنگاین انو«. 3کتا  داستان»معنای اجزایشان است؛ مثاًل 
 .(۸۲۱و۸۲۱)ص شوند نمی

کّلوی یواد ۀ هوا از دو شویوهای ثابوت در فرهنگروبینچیک برای چین  مجموعۀ ترکیب
 کند:می

 آید که یکی از اجزای ترکیب است؛ ای می( ترکیب ثابت در مدخل واژه۸
 .  (۸۲۱)ص شود می( و یا همچون یک واحد واژگانی به شکل یک مدخل مستقل ثبت ۲

دوم هر ترکیب ثابت دارای مدخل مستقلی است که به ترتیوب الفبوایی در کنوار ۀ در شیو
داند. زیورا معتقود اسوت دوم را مردود میۀ درستی شیوگیرد. او بهواحدهای واژگانی قرار می

ت و ثالثوًا افزاید و ثانیًا استفاده از آن برای کاربران فرهنگ ساده نیسواواًل بر حجم فرهنگ می

                                                      
 بازنویسی کرده است.« حرب کسی پی  نرفتن»مترجم به درستی این مورد را به شکل  .1
 [( یعنی مربوط به اسم و صفت.nominalمنظور از نامی )] .2
 این سفور است.ۀ مثال از نگارند .3
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فووق اصواًل ۀ این سفور نیز شویوۀ اجرای آن برای مؤلفان فرهنگ دشوار است. به نظر نگارند
مناسبی برای مدخل کردن چنین عباراتی نیست، اما از سه ایرادی که روبینچیک بور آن ۀ شیو

این کدام موضوعیت ندارند. مثاًل طبق گرفته فقط ایراد دوم وارد است و آن دو ایراد دیگر هیچ
، و عبوارِت فعلوی «  )بواد...(»ذیل حرب « باد به پرچم کسی خوردن»شیوه عبارِت فعلی 

شوود. در واقوع ایون روش مودخل می« ک )کواله...(»ذیل حرب « کاله سر کسی گذاشتن»
نویس است، مضافًا اینکه هر اصفالح فقوط یوک دردسرترین راه برای فرهنگترین و بیساده

کند. ایراد اصلی آن این است کوه جه هیچ جای زیادی را اشغال نمیشود و در نتیبار درج می
ها گاه باید ها شکل ثابتی ندارند و از این رو کاربِر فرهنگ برای پیدا کردن آناین قبیل عبارت

ذیل چند مدخل را ببیند تا عاقبت به مفلوب  برسد. مثاًل ممکن است دو عبارت فعلی فوق 
ببینود و لوذا « سر کسی کواله گذاشوتن»یا « م کسی باد خوردنبه پرچ»صورت را در متنی به

ها بگوردد. از ایون گذشوته ایون دنبال آن« س )سر...(»و «   )به...(»ترتیب ذیل حروب به
های ثابت دیگری را که با های فعلی و ترکیبدهد که عبارتشیوه به کاربر فرهنگ اجازه نمی

دوم از ۀ کنار هم ببیند. اما روبینچیک برای شویو اند یکجا و درهای مشترکی ساخته شدهواژه
 : (۸۲۱)ص گیرد حیث نظری سه امکان زیر را درنظر می

ای تکرار نمود؛ یعنی موثاًل های مربوط به همۀ اجزای واژهتوان در مدخل( ترکیب را می۸
 کاله»، و عبارِت فعلی پرچمو  بادهای ذیل مدخل« باد به پرچم کسی خوردن»عبارت فعلی 

شود. بدیهی است که اگر قرار باشود ضبط می سرو  کال های ذیل مدخل« سر کسی گذاشتن
در هر مورد اطالعات مربوط به هر مدخل تکرار شود، این شیوه بسیار جاگیر خواهود بوود و 

 افزاید.بیهوده بر حجم فرهنگ می
ود؛ در این معنا مستقّل ترکیب ارا ه نمۀ توان آن را در مدخل مربوط به نخستین واژ( می۲

کواله سور کسوی »، و عبارِت فعلوی بادفقط ذیل مدخل « باد به پرچم کسی خوردن»عبارت 
شود. ایراد این شیوه را قباًل متوذکر شودیم، و آن ضبط می کال نیز فقط ذیل مدخل « گذاشتن

هوا نها شکل ثابتی ندارند و از این رو کاربِر فرهنگ برای پیودا کوردن آاینکه این قبیل عبارت
های ثابت های فعلی و ترکیبباید ذیل چند مدخل را ببیند. دیگر اینکه طبق این شیوه عبارت

 شوند.اند یکجا و در کنار هم جمع نمیهای مشترکی ساخته شدهدیگری که با واژه
ای از ترکیب کوه از دیود معنوایی و/ یوا دسوتوری اصولی اسوت، ( آن را در مدخل واژه۳

اصلی، یا به قوول روبینچیوک ۀ یوه این است که تعیین قفعی و مسّلِم واژگنجاند. ایراد این ش
باد بوه پورچم »پایه در عبارت فعلی ۀ ای نیست. مثاًل واژ، در هر ترکیب کار ساده«پایهۀ واژ»
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« کواله سور کسوی گذاشوتن»پایه در عبارِت فعلی ۀ ؟ یا واژپرچماست یا  باد« کسی خوردن
های ثابت این شیوه را بهترین شیوه برای تعیین محل ترکیب؟ روبینچیک که سراست یا  کال 

های ثابوت پایه در ترکیبۀ اصول تعیین واژ»دهد که درستی نظر میداند، بهها میدر فرهنگ
 :  (۸۲۵)ص « دارای ساخت دستوری متفاوت، باید جداگانه بررسی شود

غیرفعلوی کوه معموواًل پایه در افعال مرّکب عبارت است از بخ  نامی ]  عنصر ۀ ( واژ۸
و « پایوان دادن»و « اعالم کردن»های مرّکب های پایه در فعلاسم یا صفت است[. مثاًل واژه

ایون ۀ . بوه نظور نگارنود(۸۳۱)ص  تعليمو  پایانو  اعالماند از به ترتیب عبارت« تعلیم دیدن»
هوا یا اینکه اصاًل آنهای پایه ضبط کرد، سفور نیز افعال مرّکب فوق را یا باید ذیل همین واژه

 های مستقل در ترتیب الفبایی فرهنگ آورد.صورت مدخلرا به
شوند، باز همان بخو  نوامی پایه در افعال مرّکبی نیز که با حرب اضافه آغاز میۀ ( واژ۲

پایه در افعال مرّکوب ۀ گیریم؛ مثاًل واژها را نادیده میاست و یعنی حرب اضافه در این ترکیب
 وجـودو  دستاند از ترتیب عبارتبه« در فکر بودن»و « به وجود آوردن»و « ناز دست داد»
 .  (۸۳۱)ص  فکرو 

ۀ های ثابت پرعضو عبارت است از نخستین جزء نوامی؛ موثاًل واژپایه در ترکیبۀ ( واژ۳
سویاه و سوفید را از هوم »و « ها را کیسوه کوردنماسوت»و « در باد سبز نشوان دادن»پایه در 

ایون ۀ . به نظور نگارنود(۸۳۱)ص  سيا و  ماستو  دراند از به ترتیب عبارت «تشخی  ندادن
کواربِر فرهنوگ ۀ پایه را برعهدۀ نویس وظیفۀ تعیین واژسفور در این موارد بهتر است فرهنگ

طور که دیودیم، دهیم خود آن را برعهده بگیرد، زیرا همانای که توضیح مینگذارد و به شیوه
باد بوه »جای ه شکل ثابتی ندارند: مثاًل ممکن است کاربر فرهنگ بههای فعلی هموارعبارت

بگوردد؛ یوا  (پـرچم)ذیول « به پرچم کسی بواد خووردن»، دنبال (باد)ذیل « پرچم کسی خوردن
بگردد.  (سر)ذیل « سر کسی کاله گذاشتن»دنبال  (کال )ذیل « کاله سر کسی گذاشتن»جای به

هاِی نامِی آن عبارت آورد، اما توضویحات ذیل تمام واژه توان عبارت فعلی رادر این موارد می
کنود قورار داد و خواننوده را از نویس خود تعیوین میای که فرهنگپایهۀ اصلی را فقط زیر واژ

ها را ماسوت»تووان عبوارت فعلوی پایه ارجاد داد. مثاًل میۀ های نامی دیگر به همان واژواژه
، اما توضیحات اصولی مربووط بوه ایون کيسههم ذیل آورد و  ماسترا هم ذیل « کیسه کردن

ارجواد  ماستبه مدخل  کيسهپایه( آورد و خواننده را از ذیل ۀ )واژ ماستعبارت را فقط ذیل 
، سفيدآورد و هم ذیل  سيا را هم ذیل « سیاه و سفید را از هم تشخی  ندادن»داد؛ یا عبارت 

درج کورد، و خواننوده را از ایون  سـيا  اما تمام توضیحات مربوط به این عبارت را فقوط ذیول
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ارجواد داد. ایون روش فقوط انودکی جواگیرتر از روش  سيا ، به مدخل سفيدعبارت در ذیل 
وبی  به مفلوو  وجوی  کمروبینچیک است، اما درعوض اواًل خواننده را در اولین جست

لموات مشوترک سواخته هایی را که با کدهد تا عبارترساند و ثانیًا به کاربر اجازه میخود می
 جا و در کنار هم ببیند.اند یکشده

های ثابت نامی که دارای معنای ناانگیخته هستند، نخسوتین جوزء پایه در ترکیبۀ ( واژ۳
مورگ »اسوت. موثاًل ترکیب است، زیرا این جزء معناِی واژگانی اصلی خوود را ازدسوت داده

ضوبط شوود  مـارذیول « ار در آستینم»و  گرگذیل « گرگ باران دیده»، مرگباید ذیل « موش
. نکته اینجاست که در بسیاری از این ترکیبات نه فقط جزء نخست، بلکه جزء دوم (۸۳۱)ص 

در  مـارنوه « مار در آستین»دهد. مثاًل در ترکیب ثابت هم معنای واژگانی خود را ازدست می
هور دو جوزء « نمامجوفروش گنود»، یا در آستيناست و نه کار رفتهمعنای واژگانی خودش به

انود. مضوافًا اینکوه بسویاری از ایون کار رفتهترکیب در معنایی غیر از معنای واژگانی خود بوه
جای جا شوود؛ موثاًل بوههوا ممکون اسوت جابوهها شوکل ثوابتی ندارنود و اجوزای آنترکیب

این سفور، اگور ۀ به نظر نگارند«. نمای جوفروشگندم»توان گفت می« نماجوفروش گندم»
کوه شوکل ترکیوب ثابوت « نماجوفروش گنودم»کم در مواردی مانند نه در همۀ موارد، دست

کواربِر فرهنوگ نگوذارد و ۀ پایه را بر عهودۀ نویس وظیفۀ تعیین واژنیست، بهتر است فرهنگ
اش بیواورد، دهندههوای تشوکیلعهده بگیرد و ترکیب را ذیل تمام واژهخودش این وظیفه را به

نویس خود تعیین کورده قورار دهود و ای که فرهنگپایهۀ ی را فقط زیر واژاما توضیحات اصل
 پایه ارجاد دهد.ۀ های دیگر به واژخواننده را از واژه

های ثابت نامی که دارای معنای نسبتًا انگیختوه هسوتند آن جز وی پایه در ترکیبۀ . واژ۱
سوّد »و « صّراب سخن» هایاست. مثاًل ترکیباست که در معرض بازمعناشدگی قرار گرفته

دروِد »ضبط شوند، اموا  شلي و  سد  و  صر افهای باید ذیل مدخل« شلیک خنده»و « جود
و  سـبدیو  شـاخدارترتیب ذیل باتوم[ باید به« ]  چو  قانون»و « کاله سبدی»و « شاخدار

 این سوفور، در ایون مووارد نیوز بهتور اسوتۀ . به نظر نگارند(۸۳۸)ص جای داده شوند  قانون
طور که انوواد حکم کّلی و مکانیکی صادر نکنیم و بسته به نود ترکیب تصمیم بگیریم. همان

شوند، بهتر است ضبط می آجرآجر )مثاًل بهمنی، خشتی، سفالی، سیمانی، ...( ذیل مدخل 
ضبط شوند. خیلی  کال انواد کاله )مثاًل پهلوی، سبدی، سیلندر، شاپو، ...( هم ذیل مدخل 

 بهمنـیبِر فرهنگ برای اینکه بفهمد آجر بهمنی چه آجوری اسوت بوه مودخل بعید است کار
رجوود  پهلویمراجعه کند، یا برای اینکه بفهمد کاله پهلوی چه نود کالهی است، به مدخل 
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عنوان هایی بهتر است هستۀ ترکیوب را بوهجانب، در چنین ترکیبکند! در مجمود به نظر این
زم بود آن ترکیب را ذیل بقیۀ اجوزا   هوم ضوبط کنویم، اموا پایه در نظربگیریم و اگر الۀ واژ

هوای فارسوی، شناسایی هسوته در انوواد ترکیبۀ )برای بحث دربارپایه ارجاد دهیم ۀ خواننده را به واژ
عبوارت اسوت از « خدمت سوربازی»پایه در ترکیب ۀ . مثاًل واژ(۸۳۱۳طباطبایی  ←مخصوصًا 

صوورت گواه ایون ترکیوب مخصوصوًا در توداول به ، اما ازآنجاکهخدمتهستۀ ترکیب، یعنی 
هوم ضوبط کورد و کواربر را بورای  سـربازییابد، بایود آن را ذیول مودخل تقلیل می سربازی

 ارجاد داد. خدمتتوضیحات مربوط به آن، به ذیل مدخل 
شووند. های جوزء دیگرشوان گنجانوده میهای نامی الگودار عمدتًا در مدخل( ترکیب۱
ترتیب بایود بوه« با کمال میول»و « در کمال تعجب»، «مورد مفالعه»، «دهمورد استفا»مثاًل 

این سفور، در ۀ ضبط شوند. به نظر نگارند ميلو  تعجبو  مطالعهو  استفاد های ذیل مدخل
ترکیب درنظر بگیوریم، و هسوتۀ ترکیوب ۀ عنوان واژاین موارد نیز بهتر است هستۀ ترکیب را به

سوازند. دکتور جز همان کلمواتی کوه الگوهوای ترکیوب را می نیز در این موارد چیزی نیست
برعکس نظر مؤلف، به نظر »است که: درستی توضیح دادهصادقی در پانوشت این قسمت به

و  مورداند، باید در مدخل که تغییر معنایی پیدا کرده کمال( باو ) موردنگارنده کلماتی مانند 
ها شرح داده شود، زیرا جزء دوم ایون ترکیبوات ضبط شوند و معنی و مورِد استعمال آن کمال

 .(۸۳۲)ص « کار روندها بهتوانند در جایگاه بعد از آنمتغّیرند و کلمات زیادی می
ۀ ای عبوارت اسوت از نخسوتین واژهای ثابِت دارای ساختار جملهپایه در ترکیبۀ ( واژ۴

بایود « 2دریغم آمد»و « مراهخدا به ه»و « 1خواب  برد»های ثابت شان. مثاًل ترکیبقاموسی
بسوتی را . توجه شوود کوه افعوال پی(۸۳۲)ص ضبط شوند  دریغو  خداو  خوابهای ذیل واژه

 های مستقل نیز در فرهنگ ضبط کرد.صورت مدخلتوان بهمی
های ثابِت حرِب ربفی، یا همان حروب ربط مرّکب، عبارت است پایه در ترکیبۀ ( واژ۱

و « کوهدرحالی»و « وقتوی کوه»هوای مرّکوب شان. مثاًل حورب ربطقاموسیۀ از نخستین واژ
ضوبط  مجـردو  وجودو  حالو  وقتهای باید ذیل مدخل« مجرد اینکهبه»و « باوجود اینکه»

ای در ایون مووارد دارای نقو  اضوافهاین سفور، گروه حربۀ نظر نگارند. به(۸۳۲)ص شوند 
شوود. در ایون معنوا ۀ ترکیب محسوو  میها هستقیدی است و درنتیجه، حرب اضافه در آن

                                                      
 ضبط شود.« دنخواب  بر»ها باید به شکل وندی در فرهنگاین سفور، این فعل پی ۀ به نظر نگارند .1
 ضبط شود.« دریغ  آمدن»ها باید به شکل وندی در فرهنگاین سفور، این فعل پی ۀ به نظر نگارند .2
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مجرد بـهو  بـاوجود اینکـهو  کهدرحالیهای مستقل صورت مدخلبهتر است این موارد یا به
 مدخل شوند.  بهو  باو  درهای ترتیب ذیل مدخلضبط شوند، یا به اینکه

مرزبنودی میوان ۀ هوای بسویار جوذا  و خوانودنی دربوارادامۀ این فصول شوامل بحث
فعل مرّکب فارسوی و انوواد آن ۀ های مرّکب، و مخصوصًا درباری ثابت نامی و واژههاترکیب

 مندان به مباحث دستور زبان بسیار مغتنم است.ویژه برای دستورنویسان و عالقهاست که به
ۀ به بحث دربوار (۲۲۲و۸۵۳)ص « هاساختار مدخل فرهنگ»فصل چهارم کتا  با عنوان 
هوای هور مودخل از حیوث محتویوات و ، همچوون ویژگیمسا ل گوناگونی اختصاص دارد

هوای فارسوی در ها، پردازش معنوای واژهها در فرهنگچین  و آرای  و حتی نود حروب آن
های چنودمعنا ها، چگونگی درج معنای واژهها، توصیف عناصر الگوساز و معنای آنفرهنگ
آوانویسوی ۀ ارشمندی دربوارها. سرانجام، در فصل پنجم اطالعات بندی معناهای آنو گروه

 شود. ها در اختیار گذاشته میکلمات فارسی در فرهنگ
نویسوان و درزمینوۀ توان گفت گرچوه کتوا  یادشوده اساسوًا بورای فرهنگدرمجمود می

منودان مباحوث اسوت، خوانودن آن بورای تموام عالقهنویسی زبان فارسی نوشته شدهفرهنگ
مند با خواندن ایون کتوا  اواًل عالقهۀ است. خوانند دستور زبان فارسی مغتنم و بلکه واجب

های بسویاری برد و ثانیوًا بوه زمینوهصرب و نحو زبان فارسی پی میۀ به نکات بسیاری دربار
ای در فضوای خورد که محتاج تحقیوق و توجوه بیشوتر اسوت. ایون کتوا  هووای توازهبرمی

گیوریم و را بوه فوال نیوک می نویسی و دستورنویسی زبان فارسی است که انتشوار آنفرهنگ
امیدواریم هرچه بیشتر چنین آثاری با همین کیفیت عالِی ترجموه و چواپ، در ایوران منتشور 

 شود.

 منابع
 .  جاویدان، تهران، سه تار، در: «بچۀ مردم»(، ۸۳۲۴احمد، جالل )آل

 .نابی، تهران، های بيابانیالیه، در: «هجرت سلیمان»(، ۸۳۳۴آبادی، محمود )دولت
 ، تهران، قفره.افول(، ۸۳۱۱رادی، اکبر )

 ، تهران، نیلوفر. کنيزو(، ۸۳۱۴روانی پور، منیرو )
، جلود اول: آ، تهوران، فرهنگسوتان فرهنگ جامع زبـان فارسـی(، ۸۳۵۲صادقی، علی اشرب )سرپرست( )

 زبان و اد  فارسی.
، تهوران، فارسـی فرهنـگ معاصـر(، ۸۳۴۴افشار، غالمحسین و نسرین حکمی و نسوترن حکموی )صدری

 فرهنگ معاصر.
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.اسم و صفت مرکب در زبان فارسی(، ۸۳۱۳طباطبایی، عالءالدین )
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، ۲ۀ ، شومار۱ۀ ، دورنامـۀ فرهنهسـتان، مجلوۀ «هوای فعلوی ضومیردارعبارت»(، ۸۳۱۱زاده، امید )طبیب
 .۲۱و۱های صفحه

زبـان ، «هوای فارسویهای شکسوته و فرهنگصوورت»، (۸۳۵۴) زاده، یوسوفزاده، امید )و( بخشیطبیب
 .۳۳و۴های ، صفحه۱ ۀشمار، های ایرانیفارسی و گویش

 )بازی در دو پرده(، تهران، بیدگل. آرامسایشها (، ۸۳۵۳ُفرسی، بهمن )
 .نابی، جابی، آذر، ما  آخر پایيز، در: «در خم راه»(، ۸۳۲۱گلستان، ابراهیم )

 ، تهران، معین.ن سوختهزمي(، ۸۳۱۸محمود، احمد )
 ، تهران، نگاه.قصۀ آشنا، در: «قصۀ آشنا»(، ۸۳۴۱محمود، احمد )

 ، تهران، مرکز.هاسکوت(، ۸۳۵۳موسوی، محبوبه )

، تهووران، مرکووز، هــادوبــار  از همــان خيابان، در: «یووک سرخپوسووت در آسووتارا»(، ۸۳۴۵نجوودی، بیووژن )
 . ۳و۲های صفحه

 ، تهران، زمان. ر تاریکیفيل د(، ۸۳۱۱نژاد، قاسم )هاشمی
 .نابی، تهران، سایه روشندر: « زنی که مردش را گم کرد»(، ۸۳۸۲هدایت، صادق )

 .۳۱و۲۱های ، تهران، چشمه، صفحهسرِخ سفيد(، ۸۳۵۳یزدانی خرم، مهدی )



 

 *نقد و بررسی 

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

 را دوست دارم، ،افالطون ،استادم
 ولی حقیقت را بیش از وی دوست دارم )ارسطو(.

 .1٣٣١، ویراست دوم: 1٣۶۶، مرکز نشر دانشگاهی،  ابوالحسن نجفی،
 

پوردازیم، هایی دیگر به نقد ویراست دوم آن می، که در این مقاله از زاویهغلط ننویسيمکتا  
هوای رایوج تی است به ترتیب الفبایی از غلطفهرس»منتشر شد و  ۸۳۱۱نخستین بار در سال 

ها، ازجمله های امالیی و انشایی، و استعمال نادرست واژههای امروز، اعم از غلطدر نوشته
خصووص ... های خوارجی، و نیوز اشوتباهات صورفی و نحووی و بههای مأخوذ از زبانواژه
و غالب اوقوات نویسوندگان را  هایی که در خود زبان وجود داردبرداری ... ]و[ دشواریگرته

 .  ، ص چهار(۸۳۱۲)نجفی « کندهنگام نوشتن گرفتار تردید و تزلزل می

 ـ تأثیر 1
این کتا  که جامع و ناسخ آثار پیشین است، بر تمامی آثار مرتبِط پس از خود تأثیری عمیق 

و پس  غلط ننویسيماز  پی ۀ گذاشت. گزافه نیست اگر فن ویرای  زبانِی فارسی را به دو دور
های موجوود در آن تقسیم کنیم. اغلب ادیبان  آن را بسیار پسندیدند و دیدگاه غلط ننویسيماز 

غلط را الگوی خود در نوشتن قرار دادند. از دهۀ هفتاد به بعد، توجه روزافزون به ویرای  نام 

                                                      
نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی، به سرپرسوتی گروه فرهنگۀ شده در این مقاله برگرفته از پیکرشاهدهای درج *

 اشرب صادقی است.دکتر علی
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های اجتمواعی و سوانهها انداخت و در دهۀ نوود، بوا گسوترش ررا بیشتر بر سر زبان ننویسيم
رسوانی کردنود و ها، بسیاری از ویراستاران مندرجات آن را در فضوای مجوازی همرسانپیام

 موجب شهرت بیشتر کتا  شدند.
اسوت آن را بر بسیاری از ویراستاران ایرانی موجوب شده غلط ننویسيمانگیز تأثیر شگفت

مترجمان و ویراستاران نیز، که برای  شمار زیادی از نویسندگان و خود بدانند.« کتا  بالینی»
دراختیوار  غلط ننویسـيممنبعی جز  «درست و غلط»اصفالح بهمعیار و نامعیار یا تشخی  

های منودرج در آن را الگووی خوود در نگوارش و ترجموه و ویورای  قورار ، دیدگاهاندنداشته
 اند.داده

رزمینوۀ ویورای  زبوانی توألیف ناموه نیوز دبرپایۀ این کتا  انبوهی کتا  و مقاله و پایان
 است.شده

کارشناسی ارشد رشوتۀ زبوان و ۀ برنامۀ درسی دور»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
وپنجمین جلسوۀ شوورای عوالی )مصوبۀ هشتصودوپنجاه« ادبیات فارسی، گرای  ویرای  و نگارش

را یکی  لط ننویسيمغبرای درس قواعد نگارش،  (۳۳، ص ۸۱/۱/۵۳ریزی آموزشی در تواریخ برنامه
ها مفالوب ها و آموزشوگاهاست و استادان و مدرسان نیز در دانشوگاهاز منابع اصلی قرار داده

 کنند.آن را تدریس می
تواند بر کتا  خوود در میان ما نیست و نمی غلط ننویسيمهرچند که امروز مؤلف فرزانۀ 

« کتوا  مقودس ویراسوتاران»را  غلط ننویسـيمویرایشی ِاعمال کند، ولی تا زمانی که برخی 
ایون ۀ دهند، باید دربواردانند و ویراستاران مندرجات آن را الگوی خود در نوشتن قرار میمی

غلـط های موجوود در آن را توذکر داد توا مخاطبوان هوا و کاسوتیکتا  سخن گفت و لغزش
رک دانشومند همۀ آنچه را در این کتا  آمده حجت ندانند و دریابند که بر قلوم مبوا ننویسيم

 ای چون نجفی نیز ممکن است خفاهایی رفته باشد.یگانه

 زبانی و ویرایشۀ ـ پیکر٢
دلیل زبانی غنی است و بهۀ استفاده نکردن مؤلف آن از پیکر غلط ننویسيمترین کاستی اصلی

های زبانی پاافتاده، شاهد نظرهایی در کتا  هستیم که پیکرهظاهر پی وجود همین نقِ  به
نیوز بوه  غلـط ننویسـيمیوک از منتقودان کننود. متأسوفانه هیچها را ثابت میخالب آن دقیقاً 

زبانی این کتا  توجهی نداشتند و بسیاری از کاربران هرچوه را ۀ های بسیار زیاِد پیکرکاستی
هوای کار نرفتن واحدی واژگوانی یوا سواختی نحووی در متنکار رفتن یا بهبهۀ در کتا  دربار

 غلـط ننویسـيمجوای اند. بورای مثوال، در جایقیدوشرط درست دانسوتهبیاست کهن آمده
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ای در گواه نیوز چنوین جملوه«. استکار نرفتهاین کلمه در متون معتبر فارسی به»است: آمده
)نجفی « اخیراً »هایی مانند است، ولی با ذکر شاهدهایی یا بیان قیدها یا عبارتمدخل نیامده

در قورن »، (موفقيـت، معـاریف، اسـلحه)همان، ذیول « متأخرۀ در دور»، (سؤال پرسيدن، ذیل ۸۳۱۲
، االغ)هموان، ذیول « امروزه»، (اقشار)همان، ذیل « های اخیردر سال»، (َمال  )همان، ذیل « اخیر

نشان داده شوده کوه واژه یوا معنوِی  (دخالت)همان، ذیل « در دوران متأخر»، و (سالمتی، خصایل
کار نرفته و جدید است. این در صورتی است که اغلوِب رسی بههای کهن فاموردنظر در متن

اند و گاه بسوامد بواالیی نیوز دارنود. کار رفتههای کهن فارسی بهها در متنها یا معنیاین واژه
کید دارد که یکوی از معیارهوای مؤلوف ها در متنرو بر کاربرد واژهنگارنده ازاین های کهن تأ
هوای ها در متنکار رفتن آنهای نحوی بهها و ساختتن واژهبرای درست دانس غلط ننویسيم

های نوساخته نیز به هموان داند که واژه، وگرنه خود نیک می)همان، ص پنج و ش (کهن است 
غلـط گمان مؤلوف ها مدخلی که بوهاند. در اینجا از میان دهدار درستهای پیشینهواژهۀ انداز

ۀ کم از سودکنیم که دستاند به هفده مدخلی اشاره میفتهکار نرهای کهن بهدر متن ننویسيم
ها و گاه صودها چهارم، پنجم، ششم یا هفتم در فارسی شاهد دارند. نگارنده برای هر واژه ده

گونه نیست که هر واژه شاهدهای معدودی داشته باشد. در هر مورد به است و اینشاهد یافته
 کنیم:تر بسنده میذکر یک شاهد کهن

وليکن بصيرت طبيعی بر طب مقصور اسـت و قاصـر  ،طب حق است: ۱: قرن چه کهآن
 ؛(۱۱، ص ۸۳۱۲ محمد غزالی) است از آنچه که طبيعت و مستعمل طبيعت مسخر آن است

اعـراب را  ]  شوأن[ن اکـه شـالشـعوبی: آن: ۱قرن «(: هاعر »)در معنی مفلِق  اَعراب
 ؛(381، ص 1، ج ۸۳۱۱)کرمینی  دنيهران فضل نبیشان را بر دیرد گرداند و اُخ 

الودین )جمال ت تمسـخریـن اسـت نهای/ ا زند صبح؟با رای تو خند  می: ۱: قرن تمسخر
 ؛(۸۴3، ص ۸۳۲۱اصفهانی 

آباد انـار ه عصـمتیـ... و تمامت د ه صهروج استی... د از موقوفات او: ۴: قرن توصیف
 تاری  شـاهی قراختائيـان) فيد و توصیادت تحدیکه هم مشهور و معروف است و مستغنی از ز

 ؛(22۳[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱
)مؤیود  حق ایشان آن اسـت کـه ایشـان را بـه نصـيحت حفاظـت کنـی: ۴: قرن حفاظت

 ؛(۴۳۱، ص ۲، ج ۸۳۱۱خوارزمی 
/  سـت و خـردا خصایلش همه تهکیب دانش: ۱قرن «(: هاخصلت»)در معنی  خصایل

 ؛(۳۸ص  ،۸۳۳۱ ازرقی) ست و وقارا جوارحش همه ترکيب بخشش
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رد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن لشکر کُ  ۀبرادر بوالحسن عراقی با هم: ۱: قرن دراثرِ 
 ؛دنبالۀ مقاله( ←( )0۱۱، ص ۸۳۱۱)بیهقی  دراثر وی دررسد

یتيم دارند، چون به بالغت رسـند  مراد از این آیت آن است که مال یتيم آِن : ۱: قرن رشید
 ؛(۳۱۲و۳۱۸، ص ۸، ج ۸۳۱۸)سورآبادی  ان بازمداریدمال ایشان از ایش ،و رشيد باشند

 با هکآن های بر تو و بر امتان ازسالمتی از ما و برکتآی به ای نوح، فرود: ۳: قرن سالمتی
 ؛(۴۸۳، ص ۳، ج ۸۳۳۳و۸۳۳۵ ترجمۀ تفسير طبری) تواند

 عالیعنصورالم) را که دانی جـواب د  آن ،هر سؤالی که از تو پرسند: ۱: قرن سؤال پرسیدن
 ؛(1۱0، ص ۸۳۳۱

کـی از یهراگر یاد کنيم، دو بار چنِد این مجل د بياید ـ و اخبـار او و از آِن : ۱: قرن ضخیم
، ۸۳۵۱الملوک )نظام مقرمط نبشـته ،ترميتر و ضخکتابی هرچه بزرگـ م یاد کردین سهان که یا

 ؛(۲۴۱ص 
 لکن چو غمهنان فکور/ ز فکر دور و ماريب فروبرد  سر چو بوتيگهی به ج: ۱: قرن فکور

 ؛(180، ص ۸۳۳۴)اثیر اخسیکتی 
 دقحطـی انـدرافتا، ... سـال دیهـر هفت سال فراخی بهکشـتپس چون : ۳: قرن قحطی

 ؛(۳۱۳و۳۱۳، ص ۸۳۳۸)بلعمی 
شـان یافتنـد و آن بـر ايدار نیها عرضه کردند و خرمتاع: ۳)در کاربرد صفتی(: قرن  کساد

 ؛(۳۱۱، ص ۸، ج ۸۳۱۱می )بلع فروختندکساد شد و نرخ ارزان می
 چيـز دیهـر نهکاشـتگنجایش هيچ/  یاد تو چنان فروگرفتش که در او: ۱: قرن گنجایش

 ؛(۳۱۱، ص ۸۳۴۱ دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بی)ابوالحسن خرقانی، از 
یف کـه دارالخالفـۀ سـفاح  ،ف شام به کوفه آمدنـدیار از معاريجماعتی بس: ۴: قرن معار

 ؛(۱۸، ص ۲، قسم ۸، جزء ۸۳۱۵)عوفی  دنديرسو به حضرت  ،بود
د و وَ د و سرخ گرم بُ يسپ ارغکاست و گرم و نفاخ، و گوشِت ين بسیريانهور ش: ۳: قرن نفّاخ

 .(۱۸۱، ص ۸۳۳۳)اخوینی بخارایی  دوَ از نفاخ بُ يد، و پوَ ولکن نفاخ نبُ  ،ارغکايبس
ک انودازه معتبور هوای کهون بوه یوممکن است برخی این نقد را وارد کنند کوه هموۀ متن

اعتبوار یوک موتن ۀ . برای اظهار نظر دربار۸نیستند. در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت: 
. هنگوامی ۲گویی متنی را نوامعتبر دانسوت. توان با کلینخست باید آن را مفالعه کرد و نمی

رفته باشد، ولوی کار تنها در یکی دو متن به شدهبررسیۀ توان این انتقاد را وارد کرد که واژمی
. استادانی ۳است. کار رفتهها و گاه صدها متن منظوم و منثور بهکه گفتیم، هر واژه در دهچنان
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االسالم و محمود قزوینوی و محمود اند، از داعیدرست و غلط سخن گفتهۀ که تاکنون دربار
ن معیار پور و ابوالحسن نجفی و حسن انوری، به همیمعین و حسن عمید و عبدالرسول خیام

انود و موا معیوار بنود بودهانود( پایکار رفتههوای کهون بوههایی که در متن)درست بودن واژه
ایم. به سخن دیگر، پذیرفته نیست که وقتوی موا از ایون معیوار پیوروی جدیدی را بنیان ننهاده

نود. کنیم، آن را مردود بشمارند، ولی تبعیت استادان یادشده از همین معیار را علموی بدانمی
و  تاریخنامـۀ طبـریو  ترجمـۀ تفسـير طبـریهای غیرعلموی نثور گیری. حتی اگر با بهانوه۳

را نافصویح  الحکایـاتجوامعو  تفسـير سـورآبادیو  تاری  بيهقیو  نامهسياستو  قابوسنامه
هوا در قودمت کواربرد ایون واژه ۀدهندبدانیم )که چنین نیست(، شواهدهای ذکرشوده نشوان

ها در فارسی کهن گفتوه کار نرفتن این واژهبه ۀکند آنچه تاکنون درباریفارسی است و ثابت م
شناسوی درزموانی اسوت، . معیار یادشده، که برخاسوته از زبان۱است. شده درست نبودهمی

زموانی نیوز در تعیوین گموان معیارهوای همیکی از معیارهای تعیین درست و غلط است. بی
ای . نبود واژه۱ د مکمل یکدیگرند، نه ناقض یکدیگر.اند. این دو رویکردرست و غلط دخیل

هم با بسوامد ها، آنمعنی غلط بودن آن نیست، ولی وجود آن در این متنهای کهن بهدر متن
واژگوانی  ۀمعنی رایج بودن آن در زبان درطول صدها سال و پذیرفته شودن آن در دایورباال، به

 های جغرافیایی گوناگون است.های متعددی از سخنگویان زبان در حوزهنسل
ای در زبان فارسی وجوود پیکره ۸3۱۱همچنین ممکن است برخی متذکر شوند در دهۀ 

ای بوزرگ بورای ناموۀ دهخودا، پیکورهاست، حال آنکه در آن دوران، در مؤسسوۀ لغتنداشته
فرهنگ بزرگوی اسوت کوه  نامۀ فارسیلغتاست. گردآوری شده بوده نامۀ فارسیلغتتألیف 

دهخدا، تدوین آن  نامۀلغتسرانجام رساندن نامۀ دهخدا پس از بهوهشگران مؤسسۀ لغتپژ
هزار نزدیوک بوه شو  ۸39۱را آغاز کردند و اکنون نیز در حال تألیف آن هسوتند و توا سوال 

اند. پژوهشگران مؤسسۀ شهید محمد رواقی نیوز زیور نظور دکتور صفحه از آن را منتشر کرده
هوا در اختیوار پژوهشوگری اند و هور دِو ایون پیکرهالن گرد آورده بودهای کعلی رواقی پیکره

، غلط ننویسيمها، پس از انتشار ویراست دوم است. افزون بر اینمانند ابوالحسن نجفی بوده
)کوه  ُدرجافزار نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی و نرمگروه فرهنگۀ از دهۀ هشتاد، پیکر

دانود، است، اما تا جایی که نگارنده میاست( در اختیار وی بوده تاریخی زبان فارسیۀ پیکر
، نه خود و نه به دستیاری کسی که با مبانی رایانه آشنا باشود و بتوانود در غلط ننویسيممؤلف 

اسوت. های در دسترس خود اسوتفاده نکردهوجو کند، از پیکرهای جستهای رایانهاین پیکره
هوای تووجهی بوه اهمیوت پیکوره در پژوه زبانی، بلکوه بیۀ اشکال کار نه در نداشتن پیکر
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توجهی به پیکره امروز نیز در ویرای  زبانی فارسی وجوود است. متأسفانه، این بیزبانی بوده
های مربووط بوه هوا و مقالوهجای مراجعه بوه کتا به غلط ننویسيمگمان اگر مؤلف دارد. بی

غلـط کورد، های زبانی استناد می، به این پیکرهدهخدا نامۀلغتدرست و غلط و آثاری مانند 
 شد.سره با آنچه امروز در اختیار داریم متفاوت مییک ننویسيم

 ـ شاهدهای برگرفته از منابع دیگر بدون اشاره به نام منبع1ـ٢
است اهمیت فراوان ای که شاهد از آن استخراج شدههای زبانی ذکر منبع یا پیکرهدر پژوه 

کنند و یاری از پژوهشگران ایرانی از اشاره به نام چنین منابعی خودداری میدارد، ولی بس
گاه نیز میۀ خوانند پندارد که شاهدهای موجود در مقاله یا کتا  حاصل غور و تفح  ناآ

 خود پژوهشگر در انبوهی از متون است.
 ←) دیگردهخدا و آثار  نامۀلغتنیز برگرفته از  غلط ننویسيمبرخی شاهدهای موجود در 

ای بوه ایون منوابع نشوده و متأسوفانه اشاره غلط ننویسيماست، ولی در  (غلط ننویسيمو منابع ۱
چنینوی، است. در اینجا، از میان انبوه شاهدهای ایناجر ماندهکوش  پژوهشگران پیشین بی
های مقالوههوا را از مجموعهآن غلـط ننویسـيمشود که مؤلف فقط به چند شاهدی اشاره می

ها پور برگرفتوه، ولوی در کتوا  خوود بوه ایون مقالوهبه قلم عبدالرسول خیوام« ط مشهورغل»
 است:ای نکردهاشاره

 پور)خیووام« غلووط مشووهور»شوواهد مولوووی برگرفتووه از مقالووۀ  جــزو/  جــزءدر موودخل 
 است. (۳۱، ص ۳ۀ ، شمار۸32۱و۸32۴

 (۳۳، ص ۳ۀ شومار، هموان)« غلط مشهور»شاهد نظامی برگرفته از مقالۀ  حوالیدر مدخل 
 است.

، هموان)« غلوط مشوهور»سعدی برگرفته از مقالوۀ  گلستانشاهد  حوری/  حوردر مدخل 
 است. (۳۳، ص ۳ۀ شمار

غلوط »شاهد حافظ )کنون که در کف گل ...( برگرفته از مقالوۀ  صافی/  صافدر مدخل 
 است. (۳۱، ص ۴و۱ۀ ، شمارهمان)« مشهور

غلوط »ای که ...( برگرفتوه از مقالوۀ کارخانه شاهد حافظ )در فضولی/  فضولدر مدخل 
 است. (۳۲، ص ۵و۱ۀ ، شمارهمان)« مشهور

ار /  ِنظار در مدخل  « غلوط مشوهور»شاهد نظامی )گیرم که مرا ...( برگرفته از مقالوۀ  نَظ 
 است. (۸۸۱، ص ۳و۲ۀ ، شمارهمان)
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 های عربی رایج در فارسیـ واژه٣
کواربرد نداشوتن ۀ ای است که مؤلف آن دربوارقاطعانهنظرهای  غلط ننویسيمدیگر ایراد مهم 

و  ۸32۴های پور در سالدهد. توضیح اینکه عبدالرسول خیامها در زبان عربی میبرخی واژه
منتشور  ادبيات دانشـها  تبریـزۀ دانشکددر نشریۀ « غلط مشهور»چند مقاله با عنوان  ۸32۱

داخته بود کوه در فارسوی بوا تلفوظ یوا معنوی های عربی پرها، به آن دسته از واژهکرد و در آن
نویسوان رود یا، بوه گموان او، در عربوی کواربرد نودارد. پوی  از او فرهنگکار میمتفاوت به

ها را، بدون اشاره به منابع خود، از پور این واژهها اشاره کرده بودند و خیامبسیاری به این واژه
، در ارکان سخنآدمیت نیز در ۀ زادین رکناست. محمدحسهای پیشین گرد آورده بودهفرهنگ
، مفوالبی مشوابه آرای عبدالرسوول (7۱-11، ص 7۳13آدمیت ۀ زاد)رکن« اغالط مشهوره»فصل 
غلـط را در  هادیدگاهاست. نجفی نیز، بی ذکر نام پژوهشگران پیشین، این پور بیان کردهخیام

اژه وجوود دارد کوه مؤلوف آن معتقود ها و، دهغلط ننویسيموارد کرد. نتیجه آنکه در  ننویسيم
 اند.کار نرفتهاست در عربی به

ها غلط دانسته شده بودند، ولی بوا در چاپ نخست این کتا ، نزدیک به تمامِی این واژه
تا حودی از روش  غلط ننویسيمانتقادهای بسیاری که به کتا  شد، در ویراست دوم، مؤلف 

 ←)، داد قطور، و خليق، حجيمها، مانند از آنگردان شد و ُحکم به درستی برخی خود روی
بورای بررسوی درسوتی و  غلط ننویسـيم. شگفت آنکه منتقدان ، ذیل هر مدخل(۸۳۵۱زاده طبیب

اند تا های عربی مراجعه نکردهبه فرهنگ غلط ننویسيمنادرستِی این دست از آرای مندرج در 
ا در زبان عربوی باشوند و تنهوا بوه ایون هخود شاهد کاربرد داشتن یا نداشتن این گروه از واژه

اشوکال کار بردنشوان بیهوای یادشوده در فارسوی رواج دارد، بوهاند که چون واژهاشاره کرده
کننده نیسوت و اگور قورار است. البته که این سخن درست است، ولی برای تجویزگرایان قانع

قانع شده بودند و از لجواج بوا  ها بر تجویزگرایان تأثیری داشته باشد، تاکنونبود این استدالل
تر آنکوه ایون آرای زبان دست کشویده بودنود. شوگفتها میلیون فارسیسخن گفتن دهۀ شیو

هوا نیوز، بوی است و مؤلفوان ایون کتا ها کتا  مربوط به ویرای  زبانی راه یافتهنجفی به ده
کوه ایون آرا انود. نتیجوه آنبسونده کرده غلـط ننویسـيمهیچ پژوهشی، به نقول از منودرجات 

است. حال آنکه بسویاری پژوهان رواج یافتهگستردگی در میان ادیبان و ویراستاران و فارسیبه
ۀ زادپور، رکونهای کهون و معاصور و همچنوین خیوامای که مؤلفان فرهنگهای عربیاز واژه

دانستند می« زبانان در دوران متأخرهای فارسیاز ساخته»ها را آدمیت و نجفی و پیروان او آن
 است و هم در فارسی کهن شاهدهای پرشمار دارد.کار رفتههم در عربی به
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هوای عربوی واژه»شده فضل تقدم دارد. وی در مقالۀ در بیان نکتۀ اشاره (۸۳۱۸)صفرزاده 
هوای عربوی چنینوی را در فرهنگعربوِی اینۀ چهل و اندی واژ« انگیز در فارسی امروزبحث
های ویرای  زبانِی پس از خود تأثیری نگذاشت ن مقالۀ مهم بر کتا است. متأسفانه اییافته

 نهارشۀ شيوتوان به ها میاند. از میان این کتا توجه بودهها نیز به آن بیو مؤلفان این کتا 
، (۸۳۵۱آبواد )انووری و عوالی عباس نویسـی سـخنفرهنـگ درست، (۸۵۱و۱۸، ص ۸۳۴۱)کاخی 

 نامۀ ویـرایششـيو ، (۱۱وو۱۱، ص ۸۳۵۱)نیکوبخوت  معيـارنویسی زبان فارسـی مبانی درست
)شواهری  مجموعـۀ کامـل اصـول و قواعـد ویـرایش، (۸۱۳و۸۱۸، ص ۸۳۵۲)خدایار و ذوالفقاری 

، ص ۸۳۵۱)ذوالفقواری  نویسـیآموزش ویراستاری و درست، و (۳۵۱و۳۵۴، ص ۸۳۱۲لنگرودی 
و پیوروان او  غلط ننویسـيماد مؤلف اعتقها مدخلی که بهاشاره کرد. در ادامه، از بین ده (۸۵۳

ایم و به یک یوا چنود فرهنوگ عربوِی وسه واژه اشاره کردهاست، به بیستکار نرفتهدر عربی به
اسوت. دار در مقالوۀ صوفرزاده هوم آمدههوای سوتارهایوم. واژهآن واژه ارجاد دادهۀ دربردارند

هوا مراجعوه ارنوده بوه آنروی هر واژه ذکر شوده موواردی اسوت کوه نگهایی که روبهفرهنگ
گاهی از فرهنگاست کرده  ←اسوت، ها مدخل شدهها در آنهای قدیم و معاصِر دیگر که این واژه)برای آ

 :(1، ذیل هر واژه۸۳۱۸صفرزاده 
ارة«:»رسک»، ذیل ۵۱۱، ص المنجدملحق ، ۸۵۵۱)معلوب : احجام* : آلة لتکسویر الحجوار  الَکسَّ

 ؛(p. 186 Wehr ,1994؛ ۲۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ ۵۴، ص ۸۳۱۸فرزاده ص ←نیز، «. في َأحجام مختلفة
: موا الَمفـاِتن«:»نتب»، ذیول ۵۱۲، ص المنجـدملحوق ، ۸۵۵۱)معلووب (: ِمْيـل)جمِع  امیال*

 ؛(p. 1098 Wehr ,1994؛ ۵۱، ص ۸۳۱۸صفرزاده  ←نیز، «. یعجب ویستمیل، أو ُیثیر العواطف واألمیال
ــدیر* «: رمک»، ذیوول ۵۱۱، ص المنجــد، ملحووق ۸۵۵۱)معلوووب  «(:قوودردانی»)در معنووی  تق

یم» کــِر ووالتَّ : ۸۸۳۱، ص ۲۱۱۱معلوووب ؛ ۵۱، ص ۸۳۱۸صووفرزاده  ←نیووز، «. دیر: المعاملووة بوواحترام وَتق 
، َجبـيندیُر ُمعْ َتْقـی َحَسن فی جدار  شخ  وَمزایاه: زاز، ُشعور صاِدر عن َرأ  ِترام وِإع  : ما یُدّل علی اح  تقدیر»
َکْ  : ِاعِتبوار، ِاحِتورام َتقـدیر: »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ «قدردانی: »۸۳۵۳قیم ؛ «نال تقدیًرا، دیَر الجميعَتقْ  َسبه ذل م

esteem, regard, respect, honor» ؛Wehr 1994, p. 874: “appreciation”)؛ 
ة: »۸۵۵۱ی بعلبک): تمامیت* ة و راجع َتَماِمیَّ یَّ  ؛(۸۳۵۳؛ قیم «َتَمام: کمال، ُکلِّ
ه  : »۵۱۳، ص المنجد، ملحق ۸۵۵۱ب )معلو: تهویه* بنیوة والمسواکنِویةالتَّ

َ
؛ «: تجدید الهواء فوي األ

ــة: »۸۳۵۴، ص ۲۱۱۱معلوووب  «: ويه»، ذیوول ۲۳۴۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عموور ؛ «: ِجهوواز تهویووةَهّوای

                                                      
و  http://www.baheth.infoهووای زبانووۀ عربووی را ازطریووق وبگاههووای یکدر فرهنگهووای منوودرج . برخووی واژه1

https://www.almaany.com ایم.یافته 

http://www.baheth.info/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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: َمصوَدر َتهِوَیة: »۸۵۵۱ی بعلبک؛ «تهویه، تعویض هوا: »۸۳۵۳؛ قیم «تجدید الهواء في األبنیة والمساکن»
ی   ؛(”Wehr 1994, p. 1220: “airing, ventilation؛ «ventilation, airing, fanningَهوَّ
؛ همان، ذیول «رجل َخِجل و به َخجلة َأي حیاء«: »لج »، ذیل ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱منظور )ابن: خجلت*

شیر»و « ورش» وَرة«: »ِمئ  وَرة: »۸۵۵۲مسعود ؛ «: الَخجَلةالشَّ ، ص ۸۳۱۸اده صوفرز ←نیوز، «. : َخجَلةالشَّ
 ؛(1خجالت، ذیل ۸۴۸رشیدی، ص ؛ ۸۱۱

، ولـد  َخجـولفِر  من الَحیواء: ؛ َحِیّی، َیض  ُخُجل: ج خجول: »۳۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ): خجول*
: َخُجولـة و َخُجول ، مؤُخُجلجمع : َخُجول«: »لج »، ذیل ۱۸۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «ع  َخُجولَطبْ 

هة تدّل علی الثبوت من خِج   ,Wehr 1994, p. 265: “shy؛ «کمورو، خجوالتی: »۸۳۵۳؛ قویم «َل صفة مشبَّ

bashful, diffident, timid” َحِیووّي َخُجــول، َخجــالن، َخِجــل: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ ،  ,abashed: ُمسووَتحر

ashamed, shamefaced, embarrassed, self-conscious; shy, bashful, diffident, modest, coy, 

timid.)» 
شة«: »رق »، ذیل ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱نظور م)ابن: دهشت* قة َأي َده   ۸۳۴۸؛ فیروزآبوادی «لکل داخل َبر 

َقةُ «: »رق »، ذیل ۸۵۱۲/  َشةُ الَبر  ه  تری اإلنسان من حالوةر : ما َیع  شةَده  : »۳۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «: الدَّ
ع، َتأ   رر ئة عن ُحدوث َأم  ناِش  ب ذلـ ثیر  ناِتج من شویء ُمفواِجی: غیر ُمتوقَّ عليـه  تولْت اْسـ، شـًة کبيـرةَدهْ  سـب 

هْ  حیورت و : »۸۵۸رشویدی، ص ؛ «شـة ولـد مَعـام لُعبـةَدهْ جوا : اإلع  || حالة النواظر إلوی موا ُیثیور  شةالد 
 ,astonishment, amazement, wonder(ment), surprise: »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ ۸۳۵۳؛ قویم «سراسویمگی

bewilderment»؛ Dozy 1881, vol. 1, p. 466: “étonnement, surprise; peur” ؛Wehr 1994, p. 341: 

“astonishment, amazement”)؛ 
وخُ   رَسوخ»، «َخ مصدر رَسو: ُرسوخ»«:  رس»، ذیل ۱۱۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ): رسوخ /  الشَّ

يءُ  رَسخ : ۲۸۳رشویدی، ص  ؛«رسَخِت المعلوماُت في ذهنهن فیه: کّ ثَبت في موضعه وتم :األمُر  رَسخ/  الشَّ
 ؛(”Wehr 1994, p. 390: “to seep in؛ «آِ  چشمه و رفتن ترِی باران در زمینرفتن »

 ؛(Wehr 1994, p. 488؛ ۲۳۱)رشیدی، ص : سکنه*
اِئُ  » :۱۱۱، ص ۸۵۴۲انیس و همکاران ): شای * جوه من یهیّ :  شائ: »۸۵۵۲؛ مسعود «المشتاُق : الشَّ

؛ قویم «آزمنود: »۸۴۱۴، ص ۸۳۵۴ری پوصوفی؛ «: مشوتاقشـاِئ : »۸۵۵۱ی بعلبکو؛ «ءيإلی الش ّب الُح 
 ؛«(مند و راغب، بسیار عالقهمشتاق: »۸۳۵۳

                                                      
از خفای عامه اسوت، صووا   خجالتگفته که  مغرب: شرمنده شدن || و بسیار گیاه شدن زمین. لیکن در خجالت. 1

 (.خجالت، ذیل ۸۴۸/بفتحتین/ )رشیدی، ص  خجل،  /بالفتح/ خجلت
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لین: »: ۴۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «ِترا ِاْش راجع : »۸۵۵۱ی بعلبک): شراکت* ة ممثِّ َشراکة: فی جمعیَّ
ةُعض   ة کاملة فی الجمعیَّ عالقوة تقووم علوی : َشـراکة«: »رکش»، ذیل ۸۸۵۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «ویَّ

ی المجواالت بوین کیوانینالتَّ  مشوارکت، : »۸۳۵۳؛ قویم «ةی  اقتصـاد َشـراکة: عاون وتبادل المصالح فوي شوتَّ
 ؛«(شراکت، شریک شدن

کَوة: »۸۵۵۲مسعود ): ِشکوه* معلوب ؛ «َشکَوی: راجع َشکَوة: »۸۵۵۱ی بعلبک؛ «اک  من شالمرَّ : الشَّ
: وةَشک  : »۴۵۱، ص ۲۱۱۱معلوب ؛ «]  شکایة[ اک  من شالمرَّ : شکوة«: »اکش»، ذیل ۳۵۵، ص ۸۵۵۱
َم َشکْ تَکی منه )؟(: ما ُیش   اسم : َشکوة»«: وکش»، ذیل ۸۲۳۱، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵عمر ؛ «وًة بما َحَدَث قَد 

 :Dozy 1881, vol. 1, p. 780: “complainte”; Wehr 1994, p. 565؛ ۸۳۵۳؛ قویم «مرَّ  من شکا / شکا من

“complaint”)؛ 
ُجوود  وَفِجیوع   َفَجَعوه«: »دجب»، ذیول ۸۵۱۱/  ۸۳۱۱ منظوور)ابن: فجیع* عوًا، فهوو َمف  َجُعوه َفج  ؛ «َیف 

 ؛(«موت فجيع: فاِجع: َفِجیع: »۸۱۴۱، ص ۲۱۱۱معلوب 
: الَراِشن والُحلوان والعفّیوة المجانّیوة البخشیش«: »ش  »، ذیل ۲۱، ص ۸۵۵۱)معلوب : مجانی*

: ۸۳۲۸، ص ۲۱۱۱معلوووب  ؛۸۱۱، ص ۸۳۱۸صووفرزاده  ←نیووز، «. واالکرامیووة و هووي موون کووالم العاّمووة
انّی » اًنا بال َثَمن وال ُمقابل، بدون مقابل: َمجَّ ة: ما کان َمجَّ اني  ة، ُمساعدة َمج  اني  ة، استشارة مج  اني  ؛ «مدرسة َمج 

ـانّ  : »۱۳۳، ص ۸۵۴۵الیواس و الیواس ؛ «رایگان، بالعوض، مجوانی: »۸۳۵۳قیم   ;free: بالُمقاِبول َمجَّ

gratuitous; free of charge» ـاِن   : »۸۵۵۱ی بعلبک؛  ,free, free of charge, gratuitous: ِبواَل ُمَقاِبول َمجَّ

gratis, complimentary» ؛Wehr 1994, p. 1049: “free”)؛ 
معلووب ؛ «أو نحووه ّي هووی سیاسوالمیول أو الحوز  أو الذو : ضغـرِ ُم ال: »۸۵۵۲مسوعود ): ُمغِرض*
هو عند المحدثین الذي لوه غورض سیاسوي او نحووه یرموي الیوه «: »رضد»ذیل ، ۱۳۵و۱۳۱، ص ۸۵۵۱
وعی وراء الفا د  المادِّ س  یَ ة ویَّ خصلحته الشَّ ص  ر إلی مَ ینُظ : ِرضُمغ  : »۸۱۱۱، ص ۲۱۱۱معلوب  ؛«ویؤیده ، ةیَّ

کة َدوافع َنف   ة: تحرِّ ـِرضمُ  َرُجل»«: رضد»، ذیل ۸۱۱۵، ص ۲۱۱۱/  ۸۳۲۵ر عم ؛«ِرضرُجل ُمغْ عیَّ ینظور : غ 
؛ «ورز، مغورضدارای غورض، غورض: »۸۳۵۳؛ قویم «ةیَّ سعی وراء الفا د  المادِّ یة ویّ إلی مصلحته الشخص

وز ُمغـِرض: »۸۵۵۱ی بعلبکو  biased, tendentious, prejudiced, unfair, partial, one-sided, ex: ُمَتَحیِّ

parte» ؛Wehr 1994, p. 785: “partial, biased, tendentious”)؛ 
ُلو : ۴۱۸، ص ۸۵۴۲انیس و همکاران ): مفلوک* ، ص ۲۱۱۱معلووب ؛ ُک َمَفالی: جمع. الفقیر: ُک المف 
 ←. نیز، starred, unlucky, unfortunate”-1994, p. 851: “ill Wehr؛ «: ج َمَفالیک: فقیرُلوکَمف  : »۸۸۱۱

 ؛(۸۱۴و۸۱۱، ص ۸۳۱۸صفرزاده 
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مـال   : علی التشوبیه: طاعّ  اإلق  «:»دطق»، ذیل ۵۱۱، ص المنجدملحق ، ۸۵۵۱)معلوب : َماّلک*
راِضـيدار، مالوک زموین، زموین: »۸۳۵۳؛ قویم ۸۱۴، ص ۸۳۱۸صوفرزاده  ←نیوز، «. کبير

َ
نیوز  َمـال   األ

ک: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ «گوینوودمی َرِضووي إلووخ(:  َمــالَّ
َ
 landowner, landholder, landlord, landed)األ

proprietor, real estate owner»؛ Wehr 1994, p. 1182: “landowner, landholder, landed 

proprietor”)؛ 
 .Wehr 1994, p؛ «sealed, stamped, impressed, imprintedمختووم : »۸۵۵۱ی بعلبکو): ممهـور*

1090: “having a seal or stamped impression”)؛ 
ِصف   بُِسوم  و  مَ : »۸۵۵۱ی بعلبک)«(: معروب به، مشهور به»)در معنِی  موسوم )به( و راجع  بِ: ُمتَّ

ِسم    ؛«(معروب به، مشهور به: » َمْوُسوم  ِبـ، ذیل ۸۳۵۳؛ قیم « بُِمت 
: ۸۳۵۳؛ قویم «windy; flatulentیواح . َنواِفخ: ِمر  َنّفـاخ: »۴۲۱، ص ۸۵۴۵الیواس و الیواس ): نفـاخ

 ؛(”Wehr 1994, p. 1152: “flatulent؛ «نفخۀ آور، بادآور، ایجادکنندنفخ»
حالة المریض بعد شفا ه، : نقاهة«: »هقن»، ذیل ۵۱۳، ص المنجد، ملحق ۸۵۵۱)معلوب : نقاهت*

قاَهة: »۸۵۵۲؛ مسعود «تهکامِل صحَّ  تهوقبل استعاد : ته کاملةً حالة المریض بعد شفا ه قبل استرجاعه قوَّ : النَّ
تقوال بوین ِنهایوة َموَرض رَحلوة ان  : مَ َنقاهـة» :۸۳۳۵، ص ۲۱۱۱معلووب ؛ «ور النقاهةدُ ، طور النقاهة يهو ف
ة: واس   حَّ تی تستغرقها هذه المرحلة:  ر الن قاهةَطوْ ِتعاد  الصِّ  ۸۳۲۵عمر ؛ «ممضی الن قاهة فی الجبل|| المّد  الَّ

َطـْور  :حالة المریض بعد شفا ه، وقبول اسوتعاد  کاموِل صوّحته: نقاهة«: »هقن»، ذیل ۲۲۴۱، ص ۲۱۱۱/ 
وواّم َنَقاَهــة: »۸۵۵۱ی بعلبکوو؛ «از بیموواری برخاسووتن: »۱۲۵رشوویدی، ص ؛ «النقاهــة ووفاِء التَّ : َتَماُثوول  للشِّ

convalescence, recovery, recuperation» بهبوودی ۀ . دور۲. بهبوودی بیموار، نقاهوت. ۸: »۸۳۵۳؛ قویم
 ؛(”Wehr 1994, p. 1168: “recovery, convalescence؛ «نقاهتۀ بیمار، دور
، ۲۱۱۱معلووب  ؛«: َأحوداث، َحوَواِدثوقائع: »۸۵۵۱بَعلبکی )«(: واقعه جمِع »)در معنی  وقایع

 .(۸۳۵۳؛ قیم «بوقائع الَحرْ ، َوقائع اليوم: ج َوقاِ ع: ما وَقع من حاِدثر أو َحَدثر ونحِوه: واِقعة: »۸۱۱۸ص 
ای خاص این نقد را وارد کنند کوه شوماری از ایون ممکن است برخی بدون اشاره به واژه

اند یا در ترکی عثمانی ساخته شده و اند یا گویشیعربی فصیح یا عربی کهن نیامده ها درواژه
ایم. ایم و به آن فرهنگ ارجواد نودادهاند یا چرا به این فرهنگ ارجاد دادهبعد وارد عربی شده

در  هبا هیوک از ایون نقودها وارد نیسوت. نبووِد برخوی از ایون واژدر پاسخ بایود گفوت هیچ
هوا در عربوی کهون نیسوت. زیورا، معنی کواربرد نداشوتن آنعربی لزومًا به های قدیمفرهنگ

های هوای کهون کاسوتینویسوی، فرهنگبرخالب نظر برخی افراد غیرمتخص  در فرهنگ
ها، اعوم از جدیود و قودیم، اند و پژوهشگر باید در چنین مواردی به همۀ فرهنگبسیار داشته
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بوراین، های عربی رجود کند. افزونها نیافت، به پیکرهای را در فرهنگمراجعه کند و اگر واژه
ها در عربی فصیح یوا اند که این واژههای ویرای  زبانی نگفتهنویسان و مؤلفان کتا فرهنگ

بوا اسوتناد بوه  غلط ننویسـيماست. حتی مؤلف نیامده« عربی»اند در کهن نیامده، بلکه گفته
)نجفوی « عربوی الروس»ای معاصر عربوی، ماننود هها در فرهنگکاربرد شماری از این واژه

اسوت. هوا را درسوت دانستهآن (منعـدم)همان، ذیل « عربی امروز»، و زبان (توصيف، ذیل ۸۳۱۲
ندرت، به عامیانه یا گویشوی بوودن شده، جز بههای مراجعهیک از فرهنگهمچنین، در هیچ

انه یا گویشوِی عربوی کوه در فارسوی های عامیاند. از میان واژههای ذکرشده اشاره نکردهواژه
، اشرب صوادقی()تذکر شفاهی دکتر علی( کوفية)عربی معیار:  چپيه/  چفيهتوان به رواج دارد، می

( اشاره کورد کوه از قعد )عامیانه، عربی معیار:  َگعد ( و عقال)عربی معیار:  عهال، دشداشه
، چپيـه/  چفيـهانود و، جوز های عراقی یا خوزسوتانِی زبوان عربوی وارد فارسوی شودهگوی 

هوا در هرروی، مهم این است کوه ایون واژهاند. بههای دیگر را غلط ندانستهتجویزگرایان واژه
ها را مسوتقیم یوا بوا زبانان نیز این واژهرود و فارسیکار میآن( بهۀ )در مفهوم گسترد« عربی»

 اند.واسفه از عربی وام گرفته

 شناختیهای زبانتوجهی به قاعدهـ بی۴
شناختی، اعم از واجی، صرفی، معنایی، تواریخی و های زبانبه برخی نکته غلط ننویسيمدر 

 است. گاه نحوی، نیز توجهی نشده

  شناسیهای واجتوجهی به قاعدهـ بی1ـ۵
 ایـ هماهنگی واکه1ـ1ـ۵
ای اکهشناسی است که طی آن یک واکه از وهای واجیکی از قاعده 1ایهماهنگی واکهۀ قاعد

ها شبیه آن پذیرد و در برخی یا تمامی مشخصهدیگر، که در هجای کناری قرار دارد، تأثیر می
در  rafiqاسوت و توأثیر گذاشته aبرروی واکۀ  iواکۀ  rafiq رفيقۀ شود. برای نمونه، در واژمی

وو + اوو+  ُبـننیز، که مشتق از  بناگوشۀ شود. در واژتلفظ می refiqصورت ها بهبرخی بافت
تلفوظ  banâgušصورت به bonâgušاست و تأثیر گذاشته oبرروی واکۀ  âاست، واکۀ  گوش

 شود. همچنین:می
 

                                                      
1. vowel harmony 
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 čaqâle  >čâqâle چغاله tareke  >tarake ترکه

 xezâne  >xazâne خزانه xorus  >xurus خروس

 zamin  >zemin زمین ra’is  >re’is رئیس

 šehâb  >šahâb شهاب sebil  >sibil سبیل

 lo’âb  >la’âb لعاب qovâre  >qavâre قواره

 melât  >malât مالط mohâl  >mahâl محال

معنای و بووه َمِلــ ، بووه فووتح اول و کسوور دوم، مؤنووِث َمِلکــه»اسووت آمده غلــط ننویســيمدر 
کنند و تلفظ می “ل”ست. ... غالبًا، خاصه در رادیو و تلویزیون، این کلمه را به فتح “شهبانو”

، از واکۀ هجای نخست، یعنوی eکه در این واژه واکۀ هجای دوم، یعنی درحالی«. غلط است
a تأثیر پذیرفته و ،e  بهa را  َمِلکهتر، زبانان، برای تلفظ راحتاست. درنتیجه، فارسیبدل شده

 غلـط ننویسـيمکنند )در اینجا به اینکه پرداختن به تلفظ در کتابی بوا عنووان /َمَلکه/ تلفظ می
هوا پردازیم(. در فارسی صدها واژه وجود دارد که واکۀ یکی از هجاهای آندارد نمیوجهی ن

چنود  غلـط ننویسـيماست. نگارنده در همین کتوا  از واکۀ هجای کناری خود تأثیر پذیرفته
هوا نادرست برخوی از آنها این قاعده ر  داده و در کتا  بهاست که در آندیگر نیز یافتهۀ واژ

<  َتِرکـهاست، ازجمله، کدام نیز به این فرایند واجی اشاره نشدهاند و در هیچهغلط دانسته شد
 .َمالط< ِمالط ، َمحال< ُمحال ، َسالح< ِسالح ، َخزانه< ِخزانه ، َتَرکه

 ـ حذف٢ـ1ـ۵
تلفظ فرایندی است که طی آن یک همخوان، واکه یا هجوا در گفتوار بوه 1فرایند واجی حذب

گووییم. در فارسوی، می 2ب در پایان واژه ر  دهد به آن حذب پایوانیآید. اگر این حذدرنمی
دهیم، در پایان واژه قورار نشان می« د»یا « ء»هنگامی که بست چاکنایی، که در خط آن را با 

/ )> na’nâ/ نعنـا و /(’inšā/ انشـاء/ )> enšâ/ انشـاآوریم، مانند تلفظ درنمیبگیرد، آن را به
صوورت تلفوظ  یوکو هوردو بوه  انودییبست چاکنا یدر فارس« ء» و« د/(. »‘na’nā/ نعناع

اند. برای مثال، نهم، با این تحول واجی آشنا بوده ۀکم از سدنویسان، دستفرهنگ .شوندیم
را بوه غیور  نعنـاع»اسوت: چنین آورده نعناهجری( ذیل  ۱۴۱)تألیف:  شرفنامۀ َمنَيریمؤلف 

 ۵۲۱)توألیف:  مؤیدالفضال. در (۸۱۸۵، ص ۸۳۱۱اروقی )ابراهیم قوام فو« اندعین استعمال کرده
است و آن تازی است. فارسیان بوه حوذب  نعناع: پودنه. اصل این نعناء»است: هجری( آمده

                                                      
1. deletion 2. apocope 
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ــاطع. و مؤلووف (۲۸۴، ص ۲)محموود الد دهلوووی، ج « انوودعووین اسووتعمال کرده ــان ق نیووز  بره
ی و پارسویان عوین آخور را اسوت در عربو نعنـاعنوعی از پودنه باشد و اصل آن »است: آورده

)قورن  االبنيه عن حقـایق االدویـهای از . در نسخه(۸۳۴۱)برهان « گویندمی نعناحذب کرده، 
هرکه را موزاج »است، ازجمله: آمده نعنا(، که به خط اسدی طوسی کتابت شده، در دو جا ۱

؛ ۳۵ص  ←، نیوز ۲۴۸، ص ۸۳۳۱)موفق هروی « با کرفس و نعنا خوَرد]کاهو را[ د که یسرد ُبَود با
شوود هوم . از آنچه ذکر شد مشوخ  میپشت( ۳۳ص  ←پشت، نیز  ۱۱، ص ۸۳۱۱موفق هروی 

 نعناحذب بست چاکنایی پایانی در فارسی گفتاری فرایندی رایج و طبیعی است، هم امالی 
های در فرهنگ نعناۀ شدفارسیۀ است و هم واژپنجم در فارسی رواج داشتهۀ کم از سددست

تلفظ و اموالی »معتقد است  غلط ننویسيمحال، مؤلف است. بااینسی مدخل شدهکهن فار
« تلفظ عامیانۀ آن اسوت نعناپایانی، صحیح است. « د»این کلمه به همین صورت، با حرب 

 .(نعناع، ذیل ۸۳۱۲)نجفی 
دهیم نشوان موی« د»ای کوه در خوط آن را بوا در فارسی فراینود حوذب بسوت چاکنوایی

 دارد: شاهدهای پرشماری
 (؛به+  jiār/2‘/ راجع >/ )beejâr: /1راجبه

 /(؛ray‘/ ریع >/ )rey: /3ری
 ؛/(‘ṭalāyi/ طالیع)> / talâye: /طالیه

 /(؛ka‘b/ کعب >/ )qâb: /قاب
 /(؛k‘ka/ کع  >/ )kâk: /1کاک

 ؛5/(at‘qal/ قلعة >/ )tâkal: /کالت

                                                      
راجبـه / برخالب امالی رایِج آن است.  بهنویسند که در آن امالی حرب اضافۀ می راجِب را معمواًل با امالی  راجبه. 1

گونه برداشت کند کوه تحلیول این مقاله نباید اینۀ رود. خوانندکار نمیهای جدی یا رسمی بهمعمواًل در نوشته راجِب 
 ها در هر بافتی است.کار بردن آنمعنی تأیید بهها بهواجی این واژه

در / o/ و /e/ و /u/ و /i/ و /âهای فارسوِی /دهود. واکوههوا را نشوان میهای درون کمانک تلفظ عربی واژه. آوانوشت2
صورت چاکنوایی و / )  د( نیز در فارسی به’شوند و واج // تلفظ میu/ و /i/ و /ū/ و /ī/ و /āصورت /ترتیب بهعربی به

 شود./ نمایانده می‘صورت حلقی تلفظ و با نشانۀ /در عربی به
 است. «ثر پختنبرا یدگیو کش یبرنج( بلند»)معنی رود و بهکار میبه کردن، معمواًل با همکرِد ریۀ . واژ3
( و نووعی شویرینی سونتی کرمانشواه. ۸۳۴۱)برهوان « نانی که از آرد خشکه پخته باشند»و « نان خشک»معنی . به4

 کعـ رایج در فارسی برگرفتوه از  کا که دانسته، درحالی کا را معّر   کع خفا ( بهکا )ذیل  برهان قاطعمؤلف 
 عربی است.

که دانسته، درحالی کالترا معّر   قلعهخفا ( بهکالت)ذیل  برهان قاطعحاشیۀ  معین در«. کالت نادری». مثاًل در 5
 (.۸۴، ۸۵، ۲۲، ص ۸۳۱۱صادقی  ←، کالت، و کا ، قابهای عربی است )برای ریشۀ واژه قلعةبرگرفته از  کالت
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 /(؛l‘la/ لعل >) l/â/l: 1الل
 ؛/(mu‘tanābih/ به معتنی  )> / -motanâbe(h), mote: /متنابه
 /(؛‘mušamma/ مشمع >/ )mošammâ: /مشما
 ؛/(mel‘aqa/ ملعَقة)>  /malâqe: /مالقه

 /(.l‘na/ نعل >) l/â/n: 2نال
پس از حوذب بسوت چاکنوایی، یعنوی  ملعقه، و مشمع، قلعة، کع ، کعبهای در واژه

و سوپس  āبوه  aشده و  3ی، دستخوش کش  جبرانa، واکۀ پس از بست چاکنایی، یعنی «د»
 مشـما، و کـالت، کـا ، قـاب، ری ،راجبـههوای واژه غلط ننویسيماست. در بدل شده âبه 

و  (طليعـه / طالیـه، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی دانسته شده « طالیعیا  طليعهۀ شدفارسی» طالیهنیامده، 
ۀ شودشوک فارسیبوی طالیه. حال آنکه (به ُمْعَتنی  )همان، ذیل « غلط است»آمده  متنابهۀ دربار

های مشابِه یادشده غلط یا درست است و واژهۀ به همان انداز متنابه، طليعهاست و نه  طالیع
وو معیوار ۱وو۲وو۳ ←)نیوز، است ای نشدهاشاره مالقهبه  ملعقهنیز به چگونگی تبدیل  مالقهذیل 

 .همسانی(

  های صرفتوجهی به قاعدهـ بی٢ـ۵
 ـ ساخت معکوس1ـ٢ـ۵
از فرایندهای صورفی رایوج اسوت کوه طوی آن بخشوی از واژه، کوه  1سساخت معکوۀ قاعد

شوود. پوی  از اشواره بوه جدیودی سواخته میۀ است، حذب و واژمعمواًل وند انگاشته شده
هوای زیور توجوه اند، بوه مثالمدخل شده غلط ننویسيمهای دستخوش این فرایند که در واژه

 بفرمایید:
؛ ۱۲۸، ص ۸، ج ۸۳۱۸-۸۳۳۵)انجوو شویرازی  رارتيشـداۀ سواخت معکووس واژ ارتش: ارتش

اسوت. ایون « لشکری و سوپاهی»معنی ( بهارتشتاربزرگ)بسنجید با  5ارتيشتارو  (۸۳۴۱برهان 
قاجار ۀ است. در اواخر دور artēštār (MacKenzie 1971, p. 11)فارسی میانۀ ۀ واژه برگرفته از واژ

                                                      
ته، دو برگ اللۀ دو لب چو نار کفيد ، دو لب چو سوسن سرخ / دو رخ چو نار شکف: لعل باشد. عنصری گوید: الل. 1

 (.۸۳۸۵)اسدی  الل
گفت خودا )کسی یک نعل پیدا کرده بود و می«. خواهد( سه پا نالیخواد )میخدا داده به ما مالی / یک اسب می». 2

 (.نال، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲به من یک َمرَکب کرامت فرموده؛ یک اسب و سه پا نعل آن را کم دارم( )معین 
3. compensatory lengthening  

4. back formation 

 (.۸03، ص ۸۳۳۳پژدو )زرتشت بهرام پرور پياد  با سواران/ سليح هنرورزید  شد ارتيشتاران. 5
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ها را در فرهنگ ارتيشدارانجمن وزارت جنگ( گرایان )احتمااًل در پهلوی، سرهۀ یا اوایل دور
معنِی را بوه ارتيشـتارو  ارتيشـداراند و پنداشوته داشـتنرا بِن حاِل فعول « دار»اند و جزء یافته

را  ارتـشۀ ، واژe)یای مجهول( به  ēو تبدیل « دار»اند و با حذب فرض کرده« ارت ۀ دارند»
 artēštārفارسی میانوۀ ۀ اند. واژکار بردهبه ونقشجای اند و بهساخته« سپاه، لشکر»در معنی 

 Nyberg)اسوت « ایستاده برروی گردونه / عرابه»معنی به -raθaē-štarاوستایی ۀ برگرفته از واژ

1974, p. 30 ،۱۸۳، ص ۸۳۲۱پورداوود  ←؛ نیز). 
 اژدرهادر انتهای « ها»زبانان جزء است. فارسی 1اژدرهاۀ ساخت معکوس واژ اژدر: اژدر

اخیور در سواخت ۀ اند. واژرا سواخته اژدرۀ اند و بوا حوذب آن واژانگاشته هاا پسوند جمِع ر
 است.کار رفتهدیگر بهۀ و چند واژ اژدرمارو  اژدرافکنهای واژه

است؛ « دوازده»معنی به دنبالۀ مقاله( ←) دوجينروسِی ۀ ساخت معکوس واژ جين: جین
اند و بوا حوذب آن، فارسی انگاشوته دوِ ا همان عدد ر دوجيندر آغاز « دو»زبانان جزء فارسی

 اند.را ساخته« ش »معنی به جين
اسووت. در یکووی دو قوورن اخیوور،  خشایارشــاۀ سوواخت معکوووس واژ خشــایار: خشــایار

مرور تلفوِظ های هخامنشی را رمزگشایی کردند و بهنبشتهشناسان سنگشناسان و زبانباستان
هوای تواریخی راه ویژه کتا های فارسوی و بوهی به نوشوتهفارسی باستاِن نام شاهان هخامنش

در پایوان واژه « شوا»، پنداشتند کوه جوزء خشایارشازبانان پس از آشنایی با نام یافت. فارسی
است. در ادامه، با حذب بوده خشایاریعنی شاهی که نام او  خشایارشااست و  شا ۀ همان واژ

فارسوی باسوتاِن ۀ برگرفتوه از واژ خشایارشـاکوه یرا پدید آوردند. درحال خشایار، «شا»جزء 
xšāyaθiya- «شاه »(Nyberg 1974, p. 183) .است 

معنی ( بووهcosmétique) ُکســِمتي فرانسوووی ۀ سوواخت معکوووس واژ ماتيــ : ماتیــک
اسووت(، بقیووۀ بوودل شده âبووه  e)کووه در آن  ماتيــ جز زبانان، بووهاسووت. فارسووی« آرایشووی»

 اند تا، به گمان خود، اد  را نیز رعایت کرده باشند.های واژه را حذب کردهقسمت
ــیل ــيل: واکس ــيلبندروسووی ۀ سوواخت معکوووس واژ واکس ( اسووت. akselʸbánt) واکس

اند و آن را انگاشوته بنـدفارسوی ۀ را هموان واژ واکسـيلبنددر پایوان « بند»زبانان جزء فارسی
کننود، را حوذب نمی« بنود»ه اند و در مواردی هم کورا ساخته واکسيلۀ اند و واژحذب کرده
 نویسند.می« بندواکسیل»را جدا و با امالی  واکسيلبند

                                                      
 (.۱و۳الف، ص ۸۳۱۳صادقی  ←در آن غیراشتقاقی است )« ر»است و واج  اژدهاۀ گونۀ دیگر واژ اژدرها. 1
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برند، بوه ایون کار میرا به همبرۀ واژ همبرگرجای : در برخی شهرها، مانند شیراز، بههمبر
)یوا، بوه گموان  ِگراند و با حذب )همبری که گرد است( پنداشته همبرگرددلیل که این واژه را 

 اند.را پدید آورده همبرۀ ، واژ(ِگردخود، 
هوا گرفته شوده و عر  Aléxandrosیونانِی ۀ که از واژ اسکندرۀ )در عربی(: واژ اسکندر

 .1انداند و آن را از آن حذب کردهدر آغاز واژه را حرب تعریف عربی پنداشته ملجزء 
)تفضولی  وارد فارسوی میانوه almāstصوورت از یونوانی به المـاسۀ )در عربی(: واژ ماس

ها گاه جزء است، اما عر وارد عربی شده ملماسصورت و از فارسی میانه به (۳۱، ص ۸۳۳۱
 .Lane 1863-1893, p. 2744; Wehr 1994, p)اند در آغاز واژه را حرب تعریوف عربوی پنداشوته مل

 اند.را ساخته ماسۀ و با حذب آن واژ (30
burger گcheeseburger در انگلیسوی )در انگلیسی(:  و غیرهhamburger ۀ شودکوتاه

hamburger steak  و برگرفته از نام شهرHamburg  آلمان اسوت. در هموین زبوان یکوی از
 hamburgerۀ در هموین واژ hamها جزء زباناست. انگلیسی« ران خوک» hamهای معنی

 cheeseجملوه جای آن ازانود و یوا بوهکار بردهتنهایی بوهرا بوه burgerاند و یوا را حذب کرده
 اند.را ساخته cheeseburgerهایی مانند اند و واژهرا افزوده« پنیر»

edit  در انگلیسی(: در انگلیسی نیز(editor «اسوت، ولوی ای بسویط بودهواژه« ویراستار
اسوت و بوا حوذب ساخته شده or-و پسوند  editاخیر از ۀ اند که واژها پنداشتهزبانانگلیسی

 .(Haspelmath and Sims 2010, p. 49)اند را ساخته edit، فعل orجزء 
van انگلیسی ۀ )در انگلیسی(: بعید نیست که واژvan («ون )ۀ شود، کوه کوتاه«خوودرو

، براثور هموین (Soanes and Stevenson 2005: caravan)اسوت « کواروان» caravanفارسوِی ۀ واژ
در آغواِز  carزبانان جزء نگلیسیصورت که افراینِد ساخت معکوس ساخته شده باشد. بدین

caravan انگلیسِی ۀ را همان واژcar «اند و با حذب انگاشته« خودروcar  و نیز واکوۀ پوس از
 اند.را ساخته vanآن، 

ای نشده و در آن موثاًل به فرایند کمابی  پرکاربرد ساخت معکوس اشاره غلط ننویسيمدر 
معنی ( بووهcandide) کاندیــدفرانسوووِی ۀ ا واژبوو« نووامزد»معنی بووه کاندیــدۀ شوودفارسیۀ واژ

اسوت. داده شده« نوامزد»در معنوی  کاندیـدیکی دانسته شده و ُحکم به نادرستی « دلساده»
رود و اصورار بور کار نمیدر فارسی به« دلساده»در معنی  candideفرانسوِی ۀ حال آنکه واژ

                                                      
 aتر، واکوۀ ، برای تلفظ راحتdه و پس از همخوان قلب شد /sk// به ksحذب شده، / os-. در این واژه، طبق قاعده 1

 است.درج شده
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وجوه اسوت. رسوی نودارد و بیاسوت اصواًل ربفوی بوه فا« دلسواده»معنی بوه کاندیداینکه 
در فارسوی گفتواری « ا»( را بوا پسووند جموع candidat) کاندیـدای پایانی «ا»زبانان فارسی

 کاندیـداست و با حذب آن « کاندیدها»معنی به کاندیدااند که اند و چنین انگاشتهخلط کرده
ۀ ی گونۀ دیگوِر واژرایج در فارس کاندیِد . به سخن دیگر، (۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی اند را ساخته
ی َجلَبـا)از  َجلَـبهای ندارد. واژه candideفرانسوی ۀ است و ربفی به واژ کاندیدافرانسوِی 
 ، ص ۸۳۱۳صادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی ( dʸúžinaی روسی: دیوژینا)از  دوجينعربی(، 

)از  اسکالبـی ترکوی(، دوقلـو)از  1قُل، (۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی عربی(  رَتيالء)از  رتيل، (۳۱
ی لنتا)از  لنت، (۳۸ ، ص ۸۳۱۳صادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صادقی ( kolbasáی روسی: کالباسا

ــس، و (۳۱ ، ص ۸۳۱۳صووادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صووادقی ( léntaروسووی:  ــا)از  واک ی واکس
گونووه سوواخته نیووز همین (۳۸ ، ص ۸۳۱۳صووادقی ؛ ۸۳۱، ص ۸۳۱۲)صووادقی ( váksaروسووی: 

مشوابه را نیوز ۀ هوا واژهوای اخیور و دهبینگاریم، نواگزیریم واژهرا غلط  کاندیداند و اگر شده
 رتيالمدخل شده، ولی در آن به چگونگی تبدیل  غلط ننویسيمدر  رتيلۀ نادرست بدانیم. واژ

 است.ای نشدهاشاره رتيلبه 
زبانان، شوود؛ فارسوینیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه می انهشتربه  انهشتریتبدیل 

سوواخته « ی-» -iوهی صووفت نسووبِی موجووود در فارسووی کووه از اسووم و پسوووند قیاس انبووبووه
را از انتهوای آن « ی-» -iاند و واکوۀ انگاشوته انهشـتررا صوفت نسوبِی  انهشتریاست، شده

معوروب( )از ۀ )  میوو بـههوای اند تا، به گمان خود، از صفت اسم بسازند. واژهحذب کرده
ارعربی(،  اشیف)از  فاشعربی(،  صافی)از  صاف(، بهی ـاری)از  فخ   فضـولعربوی(، و  فخ 
اند. در گونه ساخته شودهنیز این حاشیه( ۲۸، ص الف۸۳۴۲ها از صادقی )مثالعربی(  فضولی)از 

اسوت کوه ای نشدهاشواره (فضـولی/  فضـول، صـافی/  صاف، انهشتری/  انهشتر)ذیل  غلط ننویسيم
 است.ه شدهطبق چه فرایندی و چگونه ساخت فضولو  صاف، انهشتر

 غلـط ننویسـيمشوود. در نیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه می خودکفا ساخت صرفی
ای سواخته معلووم نیسوت کوه برطبوق چوه قاعوده کفـا»اسوت: آمده (خودکفا/  خودکفایی)ذیل 
در فارسوی برخوی «. مسلمًا غلط است و از استعمال آن باید پرهیوز کورد خودکفااست. شده
 سواِز نامند، از صفت و پسوند اسممی حاصل مصدرها را های سنتی آنها، که در دستوراسم

i- «-زبانان . فارسویخودستاییو  خودبساییو  خودآراییهای شود، مانند اسمساخته می« ی

                                                      
من و برادرم با هم دوقلـو هسـتيم و برای مثال، در این جمله: «. زادهریک از دو یا چند خواهر یا برادر هم»معنی . به1

 .ترممن قُِل بزرگ
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( کفایـة)در عربوی، منسوو  بوه  کفاییو صفِت عربِی  خودرا که مشتق از ضمیِر  خودکفایی
ــوداسووت، مشووتق از  ــاو  خ « ی-» -iسوواِز و پسووونِد اسم -ْی -/  -y-نجِی و صووامِت میووا کف

و  خودبسـاو  خودآراهای را، به قیاس با صفت خودکفاۀ پایانی، واژ یِی اند و با حذب انگاشته
 خودکفـادر  âگمان واکۀ پایوانِی اند. بیکار بردهاند و آن را در معنی صفتی به، ساختهخودستا

آمده، معلووم اسوت  غلط ننویسيمرخالب آنچه در است. پس، بتأثیر نبودهدر این اشتقاق بی
مسلمًا درست اسوت و اسوتعمال آن،  خودکفااست و ای ساخته شدهبرطبق چه قاعده کفاکه 

 اشکال است.شده با فرایند ساخت معکوس، بیهای ساختهمانند دیگر واژهبه

 شـ پسوندِ ـ٢ِـ٢ـ۵
های فوالبی اسوت کوه ذیول مودخلصورب مۀ یافته به کتا  در حووزهای راهاز دیگر لغزش

 است:آمده نرمشو  گنجایش
گرفتوه  گنجایيـدناشتقاق اسم مصدر، بایستی از فعل ۀ این واژه، برطبق قاعد: »گنجـایش

 گنجایشاست. در متون قدیم نیز ظاهرًا کار نرفتهشده باشد و حال آنکه این فعل در فارسی به
 .(گنجایش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « 1استنیامده

 ِــ شاشتقاق اسم مصدر، ظاهرًا براساس امر فعل + ۀ این کلمه که بر طبق قاعد» :نرمش
اموِر  نـرمدر فارسی وجود ندارد و بنابراین  نرميدنمصدری ساخته شده غلط است، زیرا فعل 

 .(نرمش)همان، ذیل ...« هیچ فعلی نیست 
اسوت، فقوط این سخِن نادرست، که مشابه آن در اغلب دستورهای سنتی نیز تکرار شوده

اشاره دارد و بی هیچ توجیهی، کاربردهای دیگر آن را غلوط  eš-به یکی از کاربردهای پسوند 
کاربردهای گوناگونی دارد که در اینجا به دو کاربرد اصولی  eš-داند. توضیح اینکه پسوند می

 پردازیم:کاربرد است، میآن، که اولی پرکاربرد و دومی کمابی  کم
، آمـوزشسوازد، ماننود شود و اسم مصدر یا محصول عمول میده می. به بن حال افزو۸

 . سوزش، و روش، پيمایش
، (۸۳۱۲)نجفوی  پيـدایشسازد، مانند مصدر میشود و اسم. به اسم یا صفت افزوده می۲

)موفوق  گـرمش، گرمـایش، سـرمایش، رهـایش(، چربيدن)بسنجید با فعل برساختۀ  چربش
 نيـایش، (۸۳۱۸انووری  ←) نيازش، اشرب صادقی(کر دکتر علیو غیره؛ تذ ۱۱، ۳۱، ص ۸۳۳۱هروی 

اخیور ۀ نیز طبق قاعود نرمشو  گنجایشهای . واژه(۸۳۱۸انوری  ←) واالیش، و (۸۳۱۲)نجفی 

                                                      
 است.کار رفتههای فارسی بهتنپنجم، با بسامد باال، در مۀ کم از سددست گنجایشۀ که گفتیم، واژ. چنان1
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شوناس . ذکر این نکتۀ بدیهی کوه وظیفوۀ زبان(۳۴و۱۲، ص ۸۳۱۳معین  ←)نیز اند ساخته شده
هوا را هایی کوه آننه بیرون رانودن قاعودههای موجود در زبان است، کشف و استخراج قاعده

، ۸۳۱۲نجفوی  ←)نیوز پسندد، برای عموم خوانندگان این سفور توضیح واضحات اسوت نمی
 .ص پنج(

 ـ اشتقاق۳ـ۲ـ۴
پایوه ۀ سازی در فارسی اسوت. در ایون فراینود ونودی بوه واژاشتقاق پرکاربردترین فرایند واژه

دیگور. ۀ و هزاران واژ گير ، کارمند، قلمی، دانشد شود، ماننجدیدی ساخته میۀ افزوده و واژ
 است:آمده غلط ننویسيمدر 

است که اگر اسوم مختووم بوه  ینساختن صفت از اسم قاعده ا یبرا یدر زبان عرب: سنتی
 نشوانند،یآن م ینسبت را بور جوا «ی»و  کنندیحرب را حذب م ینباشد، غالبًا ا یثثأن«  »

اسواس،  یون. بور ایمک ـ<  مک ـه ،یغریـز<  غریز  ،یفاطم < فاطمه ،یتجار<  تجارةمانند 
بوه  یشوترب یُسـن  هموه چوون  ین. با ایُسن تو نه  یُسن   شودی)  سنت( م ُسن هصفت منسو  به 

 یسـنت یبترک یراخ یهااز التباس، در سال یزپره یبرا شود،یاطالق م« اهل مذهب تسّنن»
و  یفرانسووو traditionnel یازا)بووه« مفووابق سوونت و رسوووم کهوون جامعووه» یمعنارا بووه

traditional شوودیمختلف اراده م یدو معنا یُسنتو  یُسنچون از  ... اند.خته( سایسیانگل 
کار بورد و آن را بوه تووانیم نودارد،در زبوان  یگوریمناسوب د ینجانشو یسن ت ین،براو عالوه

 i-/  یسواِز وصفت و پسووند سـن تمشتق از  یسنتکه . درحالی(۸۳۱۲)نجفی  ندارد یاشکال
 یوننودارد. روشون اسوت کوه ا یساختن صفت از اسم در زبان عربوۀ به قاعد یاست و ربف
افوزود و صودها و  یدر فارس یجرا هایاژهووام یا یفارس یهابه اسم توانیرا م یپسوند فارس

و  ،یـارتیز ،یرادیـوی ،یذهنـ ،یتلفنـ ،یاینترنتـ، امـانتیساخت، ماننود  یهزاران صفت نسب
 یفارسو یسوازواژه یهااست که طبق قاعده ینا یسنتدرست بودن  یلدل یجه،. درنتياحتیس

و نبوود جانشوین مناسوب  یُسـنتو  یُسـناست و اراده شدن دو معنای مختلف از ساخته شده
 .دیگر در زبان دلیل درستی آن نیست

 :  استآمده غلط ننویسيمدر همچنین 
در عربوی یوا در متوون معتبور  ِجدار است، ولی  «دیوار»معنای در عربی به ِجدار: جداره
هوای است. این کلمه از جعلیات اخیر رادیو و تلویزیون و بعضوی از گروهکار نرفتهفارسی به

جودار »یوا  «آنچوه شوبیه جودار اسوت»، یعنوی جدارمعنای توّسعِی علمی است که آن را به
لولوۀ ۀ جودار»گوینود: می «گاهیجدار لولۀ آزمایشو»جای برند. مثاًل بهکار می، به«کوچک



077  
 ۸39۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 غلط ننویسيمرسی نقد و بر نقد و بررسی 
 
 

کار برد و از استعمال کلموۀ را به دیوار فارسی ۀ توان واژ. در همۀ این موارد می«آزمایشگاهی
سواخت «  -»حال آنکه یکی از کاربردهای پسوند  .(۸۳۱۲)نجفی چشم پوشید  جدار جعلِی 

انند دیگور پسووندها، ماسمی است که به پایه شباهت دارد. روشن است که این پسوند نیز، به
، و هوم بوه زبانـه، و دسـته، دندانـه، تيغـههوای فارسوی بپیونودد، ماننود تواند هم بوه واژهمی
 جـوهر ، جـزو ، «واحد شومارش درخوت»معنی به اصلههای رایج در فارسی، مانند واژهوام

ۀ اژدر ایون معنوی ربفوی بوه و سـاقه« )بخشی از گیاه»معنی به ساقه، و (۸۳۱۲نجفی  ←)نیز، 
نیوز ازطریوق  جـدار و  دیـوار هوای ندارد(. واژه« قسمت انتهایی لشکر»معنی به ساقةعربِی 

از فراینودهای زایوای فارسوی «  -»اند. فراینِد ساخت اسم با پسووند همین فرایند ساخته شده
 های صرفِی عربی ندارد.است و ربفی به قاعده

 ـ قیاس۴ـ۲ـ۴
سخنگویان زبان، براساس ساختار یک کلموه )یوا بوه  دهد کههنگامی روی می 1تغییر قیاسی

. در زیر به چند مثوال (Haspelmath and Sims 2010, p. 127)ای جدید پدید آورند قیاس آن(، واژه
 است(: (قياس، ذیل ۸۳۵۱)است )سه مثال نخست از طباطبایی اشاره شده

 است. درازاین واژه مند ااست. صورت قاعدهساخته شده پهنابه قیاس  درازنا: درازنا
گرفوت، بایود است. اگور ایون قیواس صوورت نمیساخته شده گرمابه قیاس  سرما: سرما

( دارد gāsarmریشوه در زبوان فارسوی میانوه ) سرماۀ رفت. واژکار میبه سرماجای به سردا*
(MacKenzie 1971, p. 74) هرچند که در فارسی میانه و پارتی ،sardāg (Durkin-Meisterernst 2004, 

p. 308) است.کار نرفتهدر فارسی نو به سردا*است. ظاهرًا نیز کاربرد داشته 
اخیور ۀ اسوت. در دو واژسواخته شده ناخشنودیو  ناراحتیبه قیاس  نارضایتی: نارضایتی

وجوود  نارضـایت*ۀ است، ولوی در فارسوی واژافزوده شده ناخشنودو  ناراحتبه  یپسوند و
 (.ناپرهيزی ندارد )نیز بسنجید با

« نمود» nimūdبوده و  -nimāyو در فارسی میانه  نمای)بن گذشته(: بِن حاِل  نمود و غیره
است. به سخن دیگر، به قیواس سواخته شودِن بون گذشوتۀ ساخته شده srāy-: srūdبه قیاس 

های است. صورتو ساخته شده نماینیز از بن حاِل  نمود، بن حاِل  و سرایاز بن حاِل  سرود
اسوت ساخته شده« سرودو :  سرای»نیز براساس الگوی  گشودو  فرمود، آسود، آزموداسی قی
 .(قياس، ذیل ۸۳۵۱چنگیزی  ←)

                                                      
1. analogical change 
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شده بوا فراینود قیواس غلوط یوا نافصویح دانسوته های ساختهبرخی واژه غلط ننویسيمدر 
 اند:شده

و  شوودیگفته م« نهلوازم خا» یمعنابه اثاثآن  یجا. بهاستیامدهن يهاثاث یدر عرب: اثاثیه
 .(۸۳۱۲)نجفی  کار رودبه اثاثبهتر است  يهاثاث یجابه یحفص یاست. در فارس اثاثهواحد آن 

یه ایون کلموه و جموع آن «. صورت ورقوه یوا کتوا  منتشور شوودآنچه به»معنای : بهنشـر
است، ولی بی  از یوک قورن اسوت کوه در نوشوتار و گفتوار در عربی فصیح نیامده نشریات

گویند که در می نََشراتو  نَْشر رود و اشکالی ندارد. )در عربی در این معنی کار میبه فارسی
 .(۸۳۱۲)نجفی فارسی مستعمل نیست( 

ۀ از واژ یة-/  یه-شده با ادات های عربِی ساختهرا به قیاس واژه نشریهو  اثاثيهزبانان فارسی
واژِی اند. در فارسی الگووی سواختته( ساخیة-)عربی:  یه-و اداِت عربِی  نشر/  اثاثعربِی 

مانند به یة-/  یه-درستی با زبانان بهبسیار زایاست. در اینجا نیز فارسی« اسم + پسوند   اسم»
«   اسوم یـة-/  یـه-اسوم + »های پرشوماری بوا الگووی اند. در فارسی واژهپسوند رفتار کرده

 ،اظهاریـه ،اطالعيـه ،ارثيـه ،طاریهاخ ،احضاریه ،اجالسيه ،ابالغيهاست، مانند ساخته شده
کار هوا در عربوی بوه. ایون واژهورودیـه و ،نظميـه ،سـهميه ،تحریریه ،اهدائيه ،امنيه ،اعطائيه

)همچنوین است های قدیم و جدید عربی نیافتهها را در فرهنگکم نگارنده آناند یا دستنرفته
 .اند(هعربی ساخت یتزبانان با پسوند وهایی که فارسیاست واژه

 1ـ معیار همسانی۵ـ۲ـ۴
نگارنده در اینجا قصد دارد در کنار معیارهایی که تاکنون دیگران درمورد درسوت و غلوط در 

بنامود. طبوق ایون « معیوار همسوانی»اند، معیار دیگری پیشونهاد دهود و آن را زبان برشمرده
انود، یوا بایود کردهمعیار، از میان چندین واژه یا ساخت نحوی که طبق فرایندی واحد تغییور 

ها را درست دانست و پوذیرفتنی نیسوت کوه موثاًل از ها را غلط دانست یا باید همۀ آنهمۀ آن
همسان دو یا سه واژه را غلط و بقیه را درست بدانیم. به سخن دیگر، درمورد ۀ میان بیست واژ

ل شخصوی توان براساس میوهای مشابه باید حکم واحدی صادر کرد و نمیها یا ساختواژه
کوه در بواال نیوز اشواره شود، برخی را غلط و برخی دیگر را درست دانست. برای مثال، چنان

 ،احضـاریه ،اجالسـيه ،ابالغيـههوای تفواوتی بوا واژه نشریهو  اثاثيههای ساخت صرفی واژه

                                                      
های شناسی نیامده، شاید بهتر بود آن را ذیل دیگر قاعدههای زبان. چون این معیار پیشنهاد نگارنده است و در کتا 1

 ذکر کنیم. قیاس ۀقیاس، ناچار شدیم آن را پس از قاعد ۀدلیل رابفۀ نزدیک آن با قاعدشناختی نیاوریم، ولی بهزبان
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 و ،نظميـه ،سـهميه ،تحریریـه ،اهدائيـه ،امنيـه ،اعطائيـه ،اظهاریه ،اطالعيه ،ارثيه ،اخطاریه
، گرمـایش، سـرمایش، رهـایش، چربش، پيدایشهای ندارد. همچنین گفتیم که واژه هورودی

ها، ساخت مشابهی دارند. افزون بر این واالیش، و نيایش، نيازش، نرمش، گنجایش، گرمش
، و مشـما، متنابه، کالت، کا ، قاب، طالیه، ری، راجبههای متذکر شدیم که در تمامی واژه

. درنتیجه، یا باید همه را درست دانست یوا بایود 1استب شدهواج بست چاکنایی حذ مالقه
غلـط های منودرج در همه را غلط دانست. اگر معیار همسانی را بپذیریم، بسیاری از دیودگاه

 است، توجه فرمایید:های زیر نیز، که در این کتا  آمدهمردود خواهد بود. به مثال ننویسيم
قبل از آن خالب فصاحت اسوت.  یعرب یبالن است و آورد یفارس درنگۀ واژ: بالدرنگ

 یوک یشدن وندها حال آنکه افزوده .(۸۳۱۲)نجفوی  گفته شود درنگیبآن بهتر است  یجابه
 ییهواکوه واژهچنان کاهود،یاست و از فصواحت نم اشکالیب یگرد یاز زبان اییهزبان به پا

به  یعرب یاز افزوده شدن وند الجانو  الکردارو  مآبیعربو  مآبیفرنهو  مآبیایرانمانند 
و  یآشپزباشـو  یآبدارباشـ یهوااند و واژهسواخته شوده یدر فارسو یوجرا یوا یفارسو اییهپا

 یونودها یوسوتناز پمشوابه دیگور ۀ هوا واژو ده یشکارچو  یتلفنچو  یپستچو  یمعمارباش
 درنـگقبول از  یعرب یبالاگر آوردن . اندپدید آمده یدر فارس یجرا یا یفارس اییهبه پا یترک

هوای یادشوده و همچنوین عربوی بوه واژه مـآبو و وال، ناگزیر افزودن خالب فصاحت است
های فارسی یا رایج در فارسی نیز بایود خوالب فصواحت ترکی به واژه چِی و و باشیافزودن و

 را درنگیب تواندیمعتدل معتقد باشد، م یِی گرابه سره یاگر کسباشد، که البته چنین نیست )
 .(دهد یحترج بالدرنگبر 

 درسهمکه ، همچنانکالسهمگفت  یدآن با یجاغلط است و به یبترک ینا: کالسیهم
 یبور شخصو یود،اشتراک، چون بر سر اسم درآ یشوند، پهم. ... یدرسهمو نه  شودیگفته م

 یکشور» یعنوی همکارکه است، چنان یکشر یگریکه در مفهوم آن اسم با د کندیداللت م
 یکوه دارا یکسو» یعنوی وطنهمو « است یگریمشترک با د رکا یکه دارا یکس» یا« کاردر 

/  همشــاگردو  همکالســی، ذیوول ۸۳۱۲)نجفووی هووا ینو جووز ا« اسووت یگووریوطوون مشووترک بووا د
 یوزن یوممکن است پسوند  یوندد،به اسم مکان بپ و هم یشوندهرگاه پ یفارس در .(همشاگردی

 ،یسـلولهم ،یدهـاتهم ،یخوابهـاههم ،یاحجـر هم ،یاتاقهمها افزوده شود، مانند به آن

                                                      
تووان ایون نیسوت کوه می مشماو  متنابهو  راجبههایی مانند کنیم که منظور ما از درست بودن واژه. تکرار و تأکید می1

ها ممکن است متعلق به سبک عامیانه یا غیررسمی باشوند، کار برد. روشن است که برخی واژهها را در هر بافتی بهآن
 معنی غلط بودن نیست.ولی عامیانه یا غیررسمی بودن به
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، ص ۸۳۵۱سوامعی  ←)نیوز،  یتـیوالهمو  ،یامدرسـههم ،یامحلههم ،یکالسهم ،یهمشهر
، و کـالسهم، اتـا همهوم دارنود، ماننود  یو پسووند بدون ۀها گونواژه یناز ا ی. برخ(۱۲
و  یهمشـهرماننود  رونود،یکار مبوه یوظواهرًا فقوط بوا پسووند  یگورد ی، و برخومحلههم
... )اتواق،  یوکدر  یگوریاسوت کوه بوا د یکس» یمعنها بهواژه یناز ا یک. هریامدرسههم

 یدرسوت یواسق درسهـمبا  یکالسهم یسۀمقادرنتیجه،  .«بردیسر محجره، خوابگاه، ...( به
اگور  ،فرضدرسوت اسوت و بوه یکالسـهمکوتاه آنکه  .یستاسم مکان ن درسچون  یست،ن

غلوط  نیزرا های یادشده واژه یدبا طبق معیار همسانی، ینگاریم،را غلط ب یکالسهم یمبخواه
 .یستن پذیرفتنیکه البته  یم،شمار آوربه

  شناسیهای معنیتوجهی به قاعدهـ بی٣ـ۵
 «تأکید و تصریح و شفافیت»و « باختگی معناییرنگ»ـ 1ـ٣ـ۵

 2«شودگی معنواییتهی»یوا  1«باختگی معنایینگر»ها دستخوش در طول زمان، برخی واژه
 توانند ماننود سوابق تموامی بوار معنوایی خوود را بوه مخاطوب منتقول کننود شوند و نمیمی

(Campbell and Mixco 2007, “semantic bleaching” →)ای پس از ورود به زبانی . گاهی نیز واژه
گویان زبان برای تقویت معنی شود. در چنین شرایفی ممکن است سخنباخته میدیگر رنگ

ای همراه واژههوا را بوهها بیفزایند یوا آنبیشتر، پسوند یا پیشوندی به آن 3ها و شفافیتاین واژه
« غلوط»یوا « حشوو»هوا یوا ونودهای افوزوده کار ببرند. باید توجه داشت که این واژهدیگر به

. ا شفافی  کاسبهت خواهبد شبد   تأکید، تصریح یها را از متن بزداییم، از نیستند و اگر آن
کید در نحو نیز کاربرد دارد  کید، را)مثاًل برای تأ ب وو برای حور ۵۱و۵۱، ص ۸۳۵۸زاده طبیب ←ی تأ

کیدی،  ، ولی ما در اینجا (بـر: ۸۱۱، به: ۸۱۸، از: ۸۱۱، که، تا، را، در: ۸۳۸، ۸۳۱۱پور خیام ←اضافۀ تأ
 پردازیم.میبیشتر به صرب و تصریف نظر داریم و کمتر به نحو 

هیچ حرفی یا ابزاری در زبان نیست که محوض »درستی معتقد است: محمدتقی بهار به
جوی اسوت، خاصوه در زبوان و زینت یا به زیادتی استعمال شود. چه بشر در هر چیز صورفه

تکلم سعی دارد همواره زواید حرفی را دور بریزد و کلمات را حکاکی کرده و تراش بدهد. در 
عنی ندارد که حرفی را برای زینت یا به زیادتی و بدون فایده بر لغتی بیفزایود و این صورت، م

                                                      
1. semantic fading 

2. semantic bleaching 

3. transparency 
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ای ضرورت معنوی نداشوته باشود، بور زبوان نگوذرد و در نوزد در حقیقت، تا حرفی یا کلمه
 .(۳۳۳، ص ۸۳۴۱)بهار « فصحا مقبول نیفتد
فافیت یوا شو باخهگی معنایی و وندافزایی برای تأکید، تصبریح رنگبا وجود اینکه 

هوای انود، واژهشناسوی مرتبطاند و بوه دو شواخۀ جداگانوۀ زبانمعنایی فراینودهایی مسوتقل
اسوت. ایم، زیرا گاه در یک واژه هر دو فراینود ر  دادهها را زیر یک عنوان آوردهدستخوش آن

اند، که دسوتخوش ایون فراینودها شوده غلط ننویسيمهای پی  از اشاره به آن دسته از مدخل
 کنیم:مثال ذکر میچند 
کیود»آید، را، که پی  از فعل می بـ: محمدتقی بهار تکواژ «ـب » ، ص ۸۳۴۱)بهوار « بواء تأ
 کند:نامد و ازجمله این شاهدها را برای آن ذکر میمی (۳۳۳

 ؛(تاری  بلعمی) مسلمان شد  بود و به موسی بهروید 
 .(تاری  بيهقی) فراشی آمد و مرا بخواند، برفتم

های فواعلی / در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی صفت: باشیـ 
، آبدارباشـیافزاینود. ماننود هوا میرا بوه آن باشـی-سواز فاعلیهای شغل، پسوند صفتاسم

ها که معنی آن باشیوکيل، و معمارباشی، باشیفراش، باشیعکاس، باشیحکيم، آشپزباشی
 تفاوتی ندارد. وکيل، و معمار، فراش، عکاس، حکيم، آشپز، آبدارهای با معنی واژه

زبانان برای است، ولی فارسی« ضدیت»و « مخالفت»نیز دارای مفهوم  عليهۀ : واژبرعلیه
هوم داللوت « ضودیت»و « مخالفت»را نیز که بر  برتصریح و شفافیِت بیشتر، حرب اضافۀ 

 ند.ا( به آن افزودهاز ماست که بر ماستکند )برای مثال، می
های برتور / : در فارسی گاه برای شوفافیت و تصوریح بیشوتر و تقویوت معنوی صوفتترـ 

را بوه  تـر-برترساز مشابه، پسوند صفتۀ ها واژو ده اولی  ، اصلح، ارشدتفضیلِی عربی، مانند 
های برتر عربی را از ایون زبوان وام گرفتنود، زبانان صفتافزایند. هنگامی که فارسیها میآن

های برتر برایشان تیره بود. یافتند و این جنبۀ معنایی صفتها درنمیت برتر را از آنمعنی صف
صفت برتر را به ۀ ها، پسوند سازنددرنتیجه، برای تصریح و شفافیت بیشتر و تقویت معنی آن

کار و غیوره نیوز بوه تـراولیو  تراصلح، ارشدترصورت ها را بهافزودند و گاه آنها میاین واژه
 .(۴، ص  ۸۳۵۸صادقی  ←)بردند می

بواختگی دسوتخوش رنگ هرچـهو  آنچهو  اگرچهدر  چه(: هرچهو  آنچهو  اگرچه)در  چه
یوا  اگرچـهزبانان بورای تقویوت است. درنتیجوه، فارسویگردیده 1معنایی شده و معنی آن تیره

                                                      
1. opaque 
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کید بر آن، در ساخت نحوی جمله،  اگرچه »یند گواند و میهای آن را افزودهو مترادب ولیتأ
هرچه »و « آنچه که»گویند اند و میافزوده کهنیز  هرچهو  آنچهو برای تقویت  1...«...، ولی 

کار به اگرچهدر یک عبارت یا باید »است آمده «(... ولی...  اگرچه»ذیل ) غلط ننویسيمدر «. که
پوس از »سوت: انیوز آمده آنچه / آنچه کهو ذیل «. ، و جمع هردو غیرمنفقی استولیرود یا 

کار بوه آنچـههموراه  کـهنیسوت و در متوون معتبور فارسوی نیوز  کـهنیازی به اسوتعماِل  آنچه
پونجم، بوا بسوامد بواال، در ۀ کم از سوددسوت آنچه کـهتر دیدیم، که پی چنان«. استنرفته
 است.کار رفتههای فارسی بهمتن

ن برای تصریح بر مؤنث زبانااست، ولی فارسی« پیرزن»معنی در عربی به عجوز: عجوزه
 اند.را ساخته عجوز ۀ اند و واژ)تای تأنیث( را به آن افزوده ةـبودن آن، 

زبانان بورای اسوت، ولوی فارسویبوده« کچلوی، َجوَر »معنی در فارسی کهن بوه َگر: َگر
انود و را بوه آن افزوده ی-مصدری آن و شفافیت و تصریح بیشوتر، پسووند تقویت معنی اسم

)توذکر برنود کار میبوه« کچلوی، َجوَر »را در معنوی  گریو « کچل»را در معنی  رگَ امروزه 
 .شفاهی دکتر وحید عیدگاه(

، ولوی «(نورگس جوادو»بووده )موثاًل در « جوادوگر»معنی در فارسی کهن بوه جادو: گرـ 
 انود ورا بوه آن افزوده گر-ساِز فاعلیزبانان برای تقویت معنی فاعلی آن، پسوند صفتفارسی

 گویند.می جادوگر
مصدرها، پسوند : در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی اسمگریـ 
ماننود  ،افزاینودهوا میاسوت، بوه آن ی-و  گر-را، که خود مشتق از دو پسوند  گری-ساِز اسم

، گریعشـو ، رامشهری، گریتکدی، )تذکر شفاهی دکتر مهدی کمالی( گریتصدی، اخاللهری
 البـه، و عشـو ، رامـش، تکـدی، تصـدی، اخاللهای ها با معنی واژهکه معنی آن گریالبهو 

 تفاوتی ندارد.
زبانان بورای تقویوت است و فارسیباختگی معنایی شدهدستخوش رنگ مانستن: مانستن

 «.ندمامثل ... می»گویند می« ماندبه ... می»جای افزایند و بهرا به آن می ماننِد یا  مثِل آن، 
                                                      

و  امـادر ابتدا، هموراه بوا  با آنکهو  هرچندو  اگرچهدر اشعار و منشآت قدیم، ... آوردن »است: . مجتبی مینوی آورده1
شویم، این جفوت کوردن هور دو تر میما نزدیک در وسط بسیار نادر است، ولی هرچه به زمان هکامعو  وليکنو  ولی

کید، و احساس ضعفی در لفِظ لفظ در یک جملۀ مرّکب بیشتر می شود. سبب این امر یکی از دو چیز است: میل به تأ
برای اهول زبوان بوه قودری  هرچندو  اگرچهاند. یعنی . شاید هم هر دو سبب دست به دست هم دادههرچندو  اگرچه

ۀ اسوت کوه انشواکننداست یا در یک جملۀ طوالنی بوه قودری از موتمم دور افتادهمعنی شدهاده و کمپاافتساده و پی 
کید و تقویت کنود و بوه خواطر  وليکنو  ولیو  اماوسیلۀ استعمال لفِظ بیند الزم است این استدراک را بهعبارت می تأ

 (.۱۳۱و۱۳۴ ، ص۸۳۱۸؛ نیز: مینوی ۳۳، ص ۸۳۳۱)مینوی « خواننده یا شنونده بیاورد
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اسوت و بنوابراین، « ای کوچوکحشره»معنی تنهایی در زبان ادبی امروز بهبه مور: مورچه
کید بر کوچک بودن نیست، بلکه فارسی مورتصغیر  مورچه را  چـهپسونِد و مورزبانان برای تأ

 .(۲۳، ص ۸۳۴۸)صادقی اند به آن افزوده
ی معنایی نشده، ولوی بورای باختگمورد نظر دستخوش رنگۀ : در برخی موارد واژناغافل

کید بیشتر بر آن، وندی به آن می برنود. بورای کار میای دیگر بوهافزایند یا آن را در کنار واژهتأ
ۀ راحتی به قید تبدیل شووند، ولوی در واژتوانند با تغییر مقوله بهها میمثال، در فارسی صفت

کید و تصوریح بیشوتر، پیشووند ناغافلقیدی  افوزوده  غافـلصوفتی ۀ بوه واژ نیوز -نـا، برای تأ
 ناغافلۀ است(. ساخت واژرفتهکار میدر معنی قیدی نیز به غافلاست )در فارسی کهن شده

« َنوه»است و در معنی « نیکویی»معنی )که در اصل به خيرسنجید.  خيرنهۀ توان با واژرا می
را نیز به آن  نَهۀ بانان واژزتنهایی معنی منفی دارد، ولی فارسیگویی یا حسن تعبیر است( بهبه

کید کنند. رابورت ا. هوالافزوده ، اسوتاد فقیود 1اند تا معنی آن را تقویت و بر منفی بودن آن تأ
های نحوی دلیل دیگری نیز ها و ساختگونه واژه، درمورد این2شناسی در دانشگاه ُکرنلزبان

اشوتباه اینوان در  .“شوود مثبوتمنفی در منفی می”شود که ... اغلب گفته می»کند: اقامه می
زبوان دقیقوًا ۀ کنند و انتظار دارند که استعمال روزمراینجاست که زبان را با منفق مقایسه می

اسوت و نوه منفقی باشد. حقیقت امر این است که نه هیچ زبوانی هرگوز دقیقوًا منفقوی بوده
 .  (۲۱-۸۵، ص ۱۱۸۳)هال « توان با موعظه کردِن سخنگویاِن آن زبان آن را چنین کردمی

هایی را از است. در ادامه مثالنشده اشارهباختگی معنایی به فرایند رنگ غلط ننویسيمدر 
 ایم:این اثر نقل کرده

های مکان نیوز بورای تصوریح بیشوتر اسوت. به برخی اسم گا : افزوده شدن پسوند وگاهـ 
غلـط کوه در  نشـيمنها ، و تها ميقا، ميعادگا ، ميدانها ، منزلها ، مقامها ، جایها ازجمله، 
هوا قابول است. این واژهها ذکر نشدهاند و دلیلی برای ساخت صرفی آنمدخل شده ننویسيم

و  کـد و پسونِد مکاِن و مکتبو  ِد که از اسم مکاِن  مکتبخانهو  دهکد و  دهستاناند با قیاس
د بر معنی مکان داللت دارند، خو مکتبو  ِد ساخته شده و با آنکه  خانهو ۀو پسوندوار ستانِـ

 است.ها افزوده شدهمکان نیز به آن ۀپسوند و پسوندوار
بواختگی دلیل رنگهای مکسر عربوی نیوز بوهجمعۀ : جمع بستن دوباراتـ ان / ـ ها / ـ 

بردنود، کار میرا به انو و هازبانان، که برای جمع بستن اسم دو پسوند ومعنایی است. فارسی
ۀ هوا واژو ده طلبـه، حبوب، جواهر، اشعه، اسلحههای مکسر عربی، مانند معهنگامی که ج

                                                      
1. Robert A. Hall 2. Cornell 
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یافتنود و ایون جنبوۀ معنوایی هوا درنمیمشابه، را از این زبان وام گرفتند، معنِی جموع را از آن
ها را دوباره بوا های مکسر برایشان تیره بود. درنتیجه، برای تصریح و شفافیت بیشتر، آنجمع

و  (۴۸، ص ۸۳۱۵سیدآقایی صادقی و حاجی ←)بستند ارسی و عربی جمع میپسوندهای جمِع ف
 ←هوا، )بورای برخوی از ایون واژهاند گفتهمی هاطلبه، و حبوبات، جواهرات، هااشعه، هااسلحه
زبانان های عربی رایوج در فارسوی، فارسوی. با افزای  تعداد واژه، ذیل جمِع جمع(۸۳۱۲نجفی 

هوای عربی آشنا شدند و از افزودن پسوندهای جمِع فارسی بوه جمع های جمِع بیشتر با وزن
ای که در فارسی پسوند های مکسر عربیمکسر عربی کاسته شد. از همین رو است که جمع

 ←)اسوت هوای بعودی بودههای نخستین اسالمی بسیار بوی  از قرناند در سدهجمع گرفته
ایون کلموه »اسوت: نادرست آمدهبه اشعهل ذی غلط ننویسيم. در (۸۱۸، ص ۲، ج ۸۳۵۱خانلری 

جای صحیح نیست و بوه هااشعهاست. بنابراین،  “پرتو”معنای به ُشعاعجمع است و مفرد آن 
هآن باید گفت:   .(۸۳۱۲)نجفی  «پرتوهایا ها شعاعیا  اشع 

نادرسووت به دریــوز  / دریــوزگیذیوول  غلــط ننویســيمدر (: īh-)فارسووی میانووه:  i-/  یـــ 
گوینود، اموا می دریوزگیجای آن غالبًا است. امروزه به “گدایی”معنای به دریوز : »استآمده

است و بهتر اسوت کوه از اسوتعمال آن خوودداری کار نرفتهبه دریوزگیدر متون معتبر فارسی 
/  ی-مصدرسواِز یادشده، دلیل افزوده شدن پسوند اسمۀ . با توجه به قاعد(۸۳۱۲)نجفی  «شود

-i  هوای مصدری آن و شفافیت بیشتر است. همچنین است واژهقویت معنای اسمت دریوز به
)امکان دسوت یوافتن(،  دسترسی)خالص شدن(،  خالصی)بهبود یافتن(،  بهبودی، بازدهی
انگیز بوودن(، )شوگفت شـهفتی)سوالمت بوودن(،  سـالمتی)راحت شدن / بودن(،  راحتی

 کاندیــداتوریحووط بووودن(، )ق قحطــی)دخالووت(،  فضــولی)فروگووذار کووردن(،  فروگــکاری
غلـط )یوارا و تووان داشوتن( کوه در  یارایی)گوشمال دادن(، و  گوشمالی)کاندیداتور بودن(، 

کدام نیز دلیل این اند و در هیچنادرست غلط انگاشته شدهها بهمدخل و برخی از آن ننویسيم
م را هوایبیشوتر، جورا  راحـتبورای »اسوت. روشون اسوت کوه دو جملوۀ تحول بیان نشده

انود و دوموی صوراحت و متفاوت« هوایم را درآوردمبیشتر، جورا  راحتیبرای »و « درآوردم
بـی یـاد )مانند ایون بیوت:  تعطيلمصدرِی های اسمشفافیت بیشتری دارد. در فارسی به واژه

، ص ۸، ج ۸۳۳۸وو۸۳۳۵]بیغموی  / تضييع عمر دانم و تعطيل روزگار روزگار تو گر ی  نفس زنم
 فراخـوان، (۸۳۱۸انووری  ←)« اظهوار اد  و احتورام و فروتنوی»معنی بوه بـوسدست (،[۲۳

نیوز  (۲، معنوِی قبـول، ذیول ۸۳۱۸انوری  ←)« مقبولیت»معنی به قبول، و (۴ ، ص ۸۳۵۸)صادقی 
)بورای  قبـولی، و هموان( ←) فراخوانی، بوسیدست، تعطيلیاند و افزوده ی-ساِز پسوند اسم
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هوای گوینود. واژهمی (۸، معنِی قبولیهمان، ذیل  ←)«( و عباداتآرزوی قبولی طاعات »مثال، 
 .( ۸۳۵۸صادقی  ←های بیشتر، )برای مثالاست مدخل نشده غلط ننویسيماخیر در 

ۀ دیگر هم وجود دارد که از واژ -i/  ی-(: در فارسی یک پسونِد -gī)فارسی میانه:  -i/  یـ 
فوواوتی دارد و پسوووند مسووتقلی اسووت. سووازد و بووا پسوووند اخیوور ریشووۀ متپایووه صووفت می

، راحـت، دایـمحوج(، ۀ جاآورنود)به حـاجهای زبانان برای تقویت معنِی صفتی واژهفارسی
کید یا صراحت و شفافیت بیشتر، ایون  موقت، و موروث، معمول، مصنوع، قدیم، صميم و تأ
، مصـنوعی، یقـدیم، صـميمی، دایمـی، حاجیهای اند و واژهها افزودهرا به آن -i ی-پسوند 

اند، ها مدخل شدهتمامی این واژه غلط ننویسيماند. در را ساخته موقتی، و موروثی، معمولی
نادرسوت به دایـم / دایمـیای نشده و برای نمونوه، ذیول ها اشارهولی به چگونگی ساخت آن

زم رود و بنوابراین دیگور الکار مویدر فارسی در مقام صفت یا قید به دایم»است: چنین آمده
های . در فارسی به واژه(۸۳۱۲)نجفوی  «بگوییم دایمیساز بر آن بیفزاییم و صفت ینیست که 

صوورت هوا بهساز افزوده شده و این واژهصفت -i/  ی-نیز پسونِد  مسکون، و مزروع، مرجوع
غلـط ، ولوی در (۸۵، ص الوف۸۳۴۲)صوادقی هم کاربرد دارند  مسکونی، و مزروعی، مرجوعی
 اند.نشده مدخل ننویسيم

 توجهی به نحوـ بی۵ـ۵
توجهی به نحوو، آن را از توجهی یا کمو همۀ آثار مرتبِط پی  و پس از آن با بی غلط ننویسيم

هوای زبوان محودود های موردنیاز ویراستار کنوار گذاشوتند و ویورای  را بوه واژهدان ۀ دایر
ِی مربوط به درسوت و غلوط های نحوخانلری در بیان نکتهیادآور شویم که بد نیست  کردند.

های نحووی مودخلاز میان معودود تقدم دارد و  غلط ننویسيم)یا معیار و نامعیار( بر مؤلف 
 ([۸۳۱۲]   ۲۱۳۱ )خوانلری دسـتور زبـان فارسـی ها بوه توأثیر ازاری از آنشم، غلط ننویسيم

، [۸۳۱۲]   ۲۱۳۱)بسنجید با خانلری « علیه»و « برعلیه»های است، ازجمله مدخلتألیف شده
« درازنویسوی»، (۳۳۱وو۳۲۴، ص هموان)بسونجید بوا « حوذب حورب اضوافه»، (۳۱۱و۳۱۴ص 

عبارت »، (۳۲۱و۳۸۵، ص همان)بسنجید با « پس از اسم نکره “را”»، (۳۱۱، ص همان)بسنجید با 
، (۳۸۸وو۳۱۴، ص هموان)بسونجید بوا « گویی / گفتی»، (۳۳۵و۳۳۱، ص همان)بسنجید با « وصفی

 .(۳۳۱و۳۳۸، ص همان)بسنجید با « یک»، (۳۲۱و۳۲۳، ص همانجید با )بسن «هست / است»

 هاها در تشخیص ریشۀ واژهها و لغزشـ کاستی۴ـ۵
هوایی دارد و در برخوی ها و لغزشها آمده کاستیریشۀ واژهۀ گاه آنچه دربار غلط ننویسيمدر 

 است:شود. در زیر فقط به ده مثال اشاره شدهموارد موجب گمراهی خواننده می
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اند( اصل این کلمه ترکی است )بعضی آن را عربی و سنسکریت نیز گفته: »آزوقه / آذوقه
دلیل اسووت. صووورت دوم، بووهآمده آذوقــهو  آزوقـههووا بووه دو صووورت و اموالی آن در فرهنگ

 آزوقـهصوورت تر آن است کوه بهاستعمال آن در متون دو قرن اخیر، غلط نیست، اما صحیح
بورای  یهویچ دلیلو غلط ننویسيمشود، در گونه که دیده می. همان(۸۳۱۲)نجفی « نوشته شود

 غلـط ننویسـيمزاده در تأییود ایون مفلوب است. طبیبذکر نشده آذوقهبه  آزوقهترجیح دادن 
وقتی مفالعات آماری در انتخوا  صوورت معیوار کمکوی بوه موا نکنود، بایود »است: آورده

تر از سواده آزوقـهمعیار برگزید و در اینجا چوون  عنوان صورتتر را بهتر یا آسانصورت ساده
مراتب بوی  از شوند بهنوشته می« ز»است )چون تعداد کلماتی که در فارسی با حرب  آذوقه

« را صوورت معیوار دانسوت آزوقـهشووند(، بایود نوشوته می« ذ»کلماتی است که با حورب 
آمود می غلط ننویسيمی در خود های. بهتر بود چنین استداللوپنج(، ص بیست۸۳۵۱زاده )طبیب

بود که نیاز به شرح و توضیح نداشوته باشود. در قدر کامل میو توضیحات ذیل هر مدخل آن
 متذکر خواهیم شد: 1آمده را غلط ننویسيمادامه، علت نادرستی آنچه در 

« خواربوار لشوکر» azuqترکوِی ۀ )و هریک از امالهای دیگر آن( برگرفتوه از واژ آذوقه. ۸
. در سوه فرهنوگ کهوِن (۸۳۸۱وو۸۳۱۱االسوالم ؛ داعیDoerfer 1965, vol. 2, p. 56, no. 475)است 

 است:آمده ازوغ، و آزو ، اَزو ، آزوغ، اَُز های ترکی امالی این واژه به صورت
)محموودبن حسوین کاشوغری : توشوه اَُز هجوری(:  ۳۱۱)تألیف  التر دیوان لغاتترجمۀ 

 .(۸۸۱، ص ۸۳۱۵
)نصویری و نصویری : آذوقوه ازوغو  آزو هجوری(:  ۸۱۵۱)احتمااًل تألیف  فرهنگ نصيری

 .(۲۲۲، ص ۸۳۵۳
/موع  اَزو و  /به ضم را و سکون غین معجمه/ آزوغهجری(:  ۸۸۴۳یا  ۸۸۴۲)تألیف  سنهالخ

 .(۲۴۱، ص ۸۳۵۳)میرزامهدی خان استرآبادی است « توشه و خوراک»معنی : بهالقاب/
 Gharib)« غلوه، محصوول»معنی بوه āδukُسوغدِی ۀ  با واژهای ترکی احتماالً این واژه. ۲

1995, p. 2, No. 38) اند یوا هوای ترکوی از سوغدی وام گرفتوه شودهاند، اما اینکوه واژهریشههم
را توجیوه  آذوقـهاموالی  āδukسوغدِی ۀ )  ذ( در واژ δبرعکس مشخ  نیست. وجود واج 

 ←)« خووردنی»معنی بوه َعکوقَةیا  َعدوقَةعربِی ۀ را برگرفته از واژ آذوقهکند. اینکه برخی می

                                                      
پوس از فعول درسوت  راکار بوردن ( آموده، بوهپس از فعل« را»، ذیل ۸۳۱۲)نجفی  غلط ننویسيم. برخالب آنچه در 1

، ۸۳۱۵دبیرمقودم  ← ،غلط ننویسـيمشده در است، ولی در اینجا مجال پرداختن به آن نیست )برای نقد دیدگاه درج
 (.۱۸و۱۱ص 
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 (۲۱۸، ص ۸، ج ۸۳۴۱)بهووار  اجيوکــاسنسووکریِت  ۀیووا واژ (آذوقــه، ذیوول ۸۳۴۱دهخوودا و همکوواران 
 هوایواژه شودهمراجعه عربوِی  هوایفرهنگ درنگارنوده ظاهرًا بر اساسی نیسوت.  1انددانسته
کم از دسوت آزوقهو  آذوقهدید، هر دو امالی که خواهیم چنان .استهیافتنرا  َعکوقَة یا َعدوقَة

است. شاید است، ولی در آن دوران زبان سغدی فراموش شده بودهنهم وارد فارسی شدهۀ سد
های دردسوترس نگارنوده نهم وارد فارسی شده باشد، ولی در پیکرهۀ ها پی  از سدقرن آذوقه

واسفۀ زبوانی به آذوقهد دارد که شاهد پی  از قرن نهم ثبت نشده باشد. این احتمال نیز وجو
است، وگرنه اموالی یا /ذ/ وجود داشته δدیگر وارد فارسی شده باشد. در این زبان واسط واج 

 است. آمدهنگارش درنمیبه آذوقه
اسوت، ، آمدهāپوس از واکوه، یعنوی  آزوقـهدر  zاحتمال دیگر این است که چون واج . ۳

یوا /ذ/ فارسوی را  δتوا تلفوظ واج  باشود« ذ»بایود بوا اند که اموالی آن گذشتگان تصور کرده
 .اشرب صادقی()تذکر دکتر علی بنمایاند

هوای بواال در متن بسامد با«( دو قرن اخیر»نهم )و نه در ۀ کم از سددست آذوقهۀ واژ. ۳
 است:کار رفتهفارسی به
 .(۲۵۵، ص ۸۳۱۱)حافظ ابرو  قلعه محکم کردند چون قلعه را آذوقه مهيا شد درِ : ۵قرن 

 :2استکار رفتههای فارسی بهنهم در متنۀ کم از سدنیز دست آزوقهۀ واژ. ۱
 .(۱۵۱، ص ۸۳۱۱)بیغمی  زوقه برداشتند و در کشتی درآمدند و برفتندآ: ۵قرن 

 آذوقهشاهد و  ۳۵ آزوقهنویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی گروه فرهنگۀ در پیکر. ۱
ر بخواهیم از میوان ایون دو اموال یکوی را معیوار و دیگوری را شاهد دارد. درنتیجه، اگ ۸۳۱۱

                                                      
پور خیوام« غلط مشوهور»نقل شده، برگرفته از مقالۀ  غلط ننویسيمبهار، که در  شناسیسب رسد مفلب ر مینظ. به1
 ( است.۸۵، ص ۸ۀ ، شمار۸32۱و۸32۴)
به شـهری رسـيدیم کـه آن را است: کار رفتهیک بار به آزوقهۀ ( واژ۱)قرن  سفرنامۀ ناصرخسروهای در برخی چاپ. 2

بـار  دویست خروار را سازند و هری بسيار می هاکشتیخواربار است.  و نعمت ایی پرگفتند و این روستصالحيه می
پشـت آن شـهر به[ آذوقـۀبدل: ]نسخه ۀآزوق ،رود، که اگر نه چنين بودیتا در دکان بقال می برندو به مصر می کنندمی

در درسوتی ایون ضوبط  (.۱۴[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱)ناصرخسورو  با آن مشغله کـه آنجاسـت ستور نشایستی داشتن
ای از قرن نهم به بعد شاهدهای انبوه داشوته باشود و پوی  از آن تردید جدی وجود دارد. زیرا بسیار بعید است که واژه

)تصحیح جعفور شوعار براسواس نسوخۀ  سفرنامۀ ناصرخسروکار رفته باشد. در پنجم بهۀ فقط یک بار در متنی از سد
( و در تعلیقوات ۸۱۳ ، ص۸۳۴۸در قال  آمده )ناصرخسرو  آزوقه ۀقمری( واژ ۸۲۵۳کتابخانۀ ملی پاریس به تاریخ 

، بوه تصوحیح م. سـفرنامۀ ناصرخسـرونوشوت کوته«  «. »افزوده شد باز  آزوقه -»است ( آمده۸۱۱)همان، ص 
خفوی قمری است که تصحیح دبیرسیاقی نیز براساس آن است. نتیجه آنکه این واژه در نسخۀ  ۸۳۳۸زاده، برلین، غنی

 است.زاده است و از آنجا به چاپ دبیرسیاقی نیز راه یافتهم. غنی ۀکار نرفته و ظاهرًا افزودبه
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کلموه را  1برابری و اینکه اموالی تواریخیدلیل بسامد سی، بهآذوقهشک غیرمعیار بدانیم، بی
 اند.است، هرچند که هردو نیز کاماًل درست آزوقهنماید، معیارتر از بازمی

ون قدیم فارسی نیوز بوه هموین معنوی است و در مت “چاپار”معنای در ترکی به االغ: »االغ
کار به “خر”معنای را به االغاست. امروزه در فارسی، هم در نوشتار و هم در گفتار، کار رفتهبه

)نجفوی « برند، ولی در نثر فصیح بهتر است که از استعمال آن به ایون معنوی پرهیوز شوودمی
، «اسوب چاپوار»معنی بوه ulaγرکوِی تۀ برگرفتوه از واژ االغکوه . درحالی(خر / االغ، ذیل ۸۳۱۲

هم در ترکوی و  االغدرنتیجه، . (Doerfer 1965, p. 102)است « درازگوش؛ خر»و « اسب یدک»
رفته و این گسترش معنایی در فارسی کار میبه« درازگوش؛ خر»هم در فارسی کهن در معنی 

، «قاصود و پیوک»بور در سه فرهنگ کهِن ترکی نیز معنوی ایون واژه را، عالوهاست. ر  نداده
 اند:نیز ذکر کرده« اسب»و « َمرَکب ]اعم از اسب و خر و شتر و استر[»

: قاصد و پیک. || اسبی که به فرمان ااُلغهجری(:  ۳۱۱)تألیف  التر دیوان لغاتترجمۀ 
)محموودبن حسوین کاشوغری بیگ، پیک رهنورد و تیزرو بر آن سوار شود تا اسب دیگر سر رسد 

 .(۸۳۳، ص ۸۳۱۵
)نصویری و نصویری : اسوب اوالغو  اوال هجری(:  ۸۱۵۱)احتمااًل تألیف  فرهنگ نصيری

 .(۸۱۵، ص ۸۳۵۳
َمرکوب »: سوه معنوی دارد: اول اوالغ/  اوال هجوری(:  ۸۸۴۳یا  ۸۸۴۲)تألیف  سنهالخ

فرسوتاده پیک و قاصد بود که از جوایی بوه جوایی می»معنی را گویند. ]...[ || دویم به« سوار
 .(۳۱۳، ص ۸۳۵۳)میرزامهدی خان استرآبادی باشد « اجرتکار بی»سّیم  باشند. ||

را  االغهای ، یکی از معنی، با استناد به بیتی از سعدیالُفرسمجمعافزون بر این، مؤلف 
نیوز اطوالق کننود. « خر»|| و بر  تحفةالسعادة: اسِب ُخرد باشد در االغ»است: دانسته« خر»

بسـته و مردمِ سـفری / نـه چشم 2انداالغ مثال اسِب د، شعر: مثال این معنی شیخ سعدی گوی
در ایون بیوت سوعدی هرچند که . (۱۳، ص ۸۳۳۸و۸۳۳۱)سروری « عصار 3گاوچو همسرگشته 

دهد شده در این فرهنگ نشان می، ولی معنی درجاست« اسب چاپار»معنی به« اسِب االد»
 اند.ضبط کرده االغرا برای « خر»نویسان معنی که در نیمۀ نخست قرن یازدهم نیز فرهنگ

                                                      
1. historical dictation 

 ( تصحیح شد.۱۳۴، ص ۸۳۱۱سعدی ) کلياتطبق ضبط «. انداسب و االد»متن: . 2
 ( تصحیح شد.۱۳۴، ص ۸۳۱۱سعدی ) کلياتو ضبط  الفرسمجمعبدل با توجه به نسخه«. چون گو». متن: 3
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، اما مصودر “عی ، نشاط”و نیز  “آسودگی”معنای مصدر است، بهاین واژه اسم: »رامش
 منشو  پيدایشو  نيایشرود و از این لحاظ شبیه است به کار نمی؟( در فارسی بهراميدنآن )

غلـط شوده در در تکمیل مفلب درج. (رامش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « که مصدرشان نامعلوم است
در فارسوی میانوه  رامـشریشه اسوت. بون حواِل هم آرامشبا  رامش باید بیفزاییم که ننویسيم

rām-  فارسوی میانوۀ ۀ برگرفتوه از واژ رامـشرود. کار رفته و میدر فارسی نو نیز به راماست و
rāmišn (Nyberg 1974, p. 166) .است 

)نجفوی « ( معر  آن اسوتصهروج )یا صاروج... فارسی است و  ساروجۀ واژ: »ساروج
 ,čārūg (MacKenzie 1971فارسِی میانۀ ۀ معّر  و برگرفته از واژ صاروجۀ . واژ(ساروج، ذیل ۸۳۱۲

p. 21) های ایرانی، واِج /است. در فرایند تعریِب واژهčشوود / یا /چ/ معمواًل به /ص/ بودل می
/گ/ نیووز معمووواًل بووه /ج/ بوودل / یوا g(، نووه بووه /س/، و واج /صــولَجان<  čawlagān )ماننود

نیوز  سـاروجبدانیم پوذیرفتنی نیسوت.  ساروجۀ شدرا عربی صاروجشود. درنتیجه، اینکه می
بودل  چـارودر فارسی نو بوه  čārūgپهلوِی ۀ است. واژ صاروجعربِی ۀ واژۀ شدامالی فارسی

، ص تبصرةالعوام؛ ۸۸۸[، ص ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری  ←، چارو)برای شاهدهایی از است شده
نیوز  چهـرو. در فارسی نو صوورت (۸۸۲۳، ص ۲قمری، ج  ۸۳۵۲؛ محمدبن عبدالخالق ۲۱۵و۲۱۱
. وجووود اشوورب صووادقی(؛ تووذکر دکتوور علی۵۲ص  ،۸۳۵۸ابوووبکر بسووتی  ←)اسووت کار رفتهبووه

دهود در فارسوی میانوه صوورت در عربی نشوان می صهروجدر فارسی و  چهروهای صورت
*čahrūg فارسی میانه است.ۀ عربی معّر  از همین واژ صهروجاست و اشتهنیز وجود د 

)نجفوی دانسوته شوده  سرکه انهبـينۀ شدکوتاه سکنجبينۀ واژ غلط ننویسيم: در سکنجبین
. ينانهبسـرکهاست، نه  ينسکنهبمعّر   ينسکنجبکه ، درحالی(حرف اضافۀ مرک ب، ذیل ۸۳۱۲

« سورکه»معنی ، کوه بوهسـ ترکیب شوده و  نانهبي( و sik)فارسی میانه:  ِس از  ينسکنهب
 سـنکجبيناسوت. اینکوه نیز کواربرد داشته« آش سرکه»معنی به سکباۀ است، ازجمله در واژ

هجوری(  ۱۴۱)توألیف:  شرفنامۀ َمنَيریای نیست و مؤلف است سخن تازه سکنهبينمعّرِ  
 (۱۵۱، ص ۸۳۱۱ام فاروقی )ابراهیم قو« تعریِب آن سکنجبین ُبَود»... است: آورده سکنهبينذیل 
، کوه ِس : سکنجبین باشد و آن مرّکب است از سکنگبین»است: نیز آمده الُفرسمجمعو در 

مـا خـود /  ازبهـر سـکنهبين عسـل ِد . مولوی معنوی فرماید، بیت: انهبينباشد، و « سرکه»
نیوز ذیول  فرهنـگ جهـانهيری. مؤلوف (۴۵۲، ص ۸۳۳۸و۸۳۳۱)سروری « فزایيمهمه سرکه می

، ص ۲، ج ۸۳۱۸وو۸۳۳۵)انجوو شویرازی « است سکنجبينمعّرِ  آن »... است: آورده سکنهبين
بـاز جـالينوس اسوت: افزوده هدایـةالمتعلمينو مصحح در حاشیه ایون شواهد را از  (۸۱۲۱
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بستاید مر سکنهبين را و گوید معد  را زیان ندارد، ... چه سکنهبين از شکر کنند وز انهبـين 
 .(۸۱۵، ص ۸۳۳۳ایی )اخوینی بخار کنند

، اصول کلموه نوامعلوم “آلتی برای کشیدن تنبواکو”معنای به غليان / قليان: »غلیان / قلیان
تور و ظواهرًا رایج«( د»)بوا حورب  غليـاننویسوند، ولوی است. آن را بوه هوردو صوورت می

غليـان / ، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی « بودانیم(« جوشو   » َغلَيانتر است )اگر ریشۀ کلمه را صحیح
به همین معنوی رایوج در  َغلْيونعربی ۀ برگرفته از واژ غليان / قليان. در پاسخ باید گفت (ليانق

ۀ شودفارسیۀ . واژ(”Wehr 1994, p. 799: “water pipe, narghile, hubble-bubble)فارسوی اسوت 
غیرمعیوار ۀ اسوت. بسونجید بوا واژسواخته شده 1تصوحیح افراطویۀ طبق قاعد غليان / قليان

سواخته  فرغـونۀ کوه ازروی واژ فُرغـانغیرمعیوار ۀ و واژ ماکـارونیۀ که ازروی واژ نیماکارا
 است.شده

بواد و ”است و ربفی به  “غّران، دمان”معنای صفت است و به توفانفارسی ۀ واژ: »طوفان
فریواِد بلنود ”معنای بوه توفيـدنندارد. این واژه صوفت فواعلی از مصودر  “باران بسیار شدید

ز آواِز ُگردان بتوفيد کو  / زمين شـد ز نعـل سـتوران  است: “ّریدن و خروشیدنغ”یا  “کشیدن
نیووز از همووین فعوول مشووتق « غّرنووده و خروشوونده»معنای بووه توفنــد ۀ . واژ)فردوسووی( ســتو 

آموده و  غلـط ننویسـيم. در تصوحیح آنچوه در (طوفـان / توفـان، ذیول ۸۳۱۲)نجفی « استشده
وجوود  توفيـدنر نیز نقل شده باید گفت در فارسوی فعول گستردگی در منابع دیگمتأسفانه به

 توفـان. درنتیجوه، (۸۳۵۳فیوروزبخ   ←)اسوت بوده نوفيـدناست و صورت رایوج آن نداشته
یوازدهم قموری ۀ کم از سدزبانان دستتصرفی است که فارسی توفانندارد.  توفيدنربفی به 

ضبط شوده  برهان قاطعنخستین بار در  اند. این امال ظاهراً کرده طوفانمعّرِ  ۀ در امالی واژ
است. از سوی دیگر، نگارنده هیچ شاهدی بورای ها و منابع دیگر راه یافتهو از آنجا به فرهنگ

 دانسوته شودهصوفت  توفـانۀ واژ غلط ننویسـيم دراست و اینکه در معنی صفتی نیافته توفان
تووان ، نه موجود. یعنی میای ممکن استواژه توفانظاهرًا بر اساسی نیست. به سخن دیگر، 

را ساخت )بسنجید با  توفانۀ واژ نا -ساز ( و پسوند صفتتوف) توفيدناز بن فعل مصّحِف 
ترین نیوز، کوه قودیم توفنـد اسوت. ای سواخته نشده(، ولی ظاهرًا تواکنون چنوین واژهخندان

مصوّحف  الشعراء بهار اسوت، از هموین بون فعوِل شاهدی که نگارنده برای آن یافته از ملک
اصوالح کورد « بنوفیود»را به « بتوفید»است. در شعر فردوسی نیز، که باید در آن ساخته شده

                                                      
1. hypercorrection 
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اسوت، نوه کار رفتهبوه« لرزیودن»، این واژه ظاهرًا در معنی (۲۳۱، ص ۸، ج ۸۳۵۳فردوسی  ←)
 1.(توفيدن، ذیل ۸۳۱۸انوری  ←)« غّریدن و خروشیدن»و « فریاد بلند کشیدن»

، پيـدایشهای سوهوًا مودخل نشوده، ولوی در مودخل غلط ننویسـيم ، که درمنش: منش
از ریشوۀ  menišnفارسوی میانوۀ ۀ ، به آن اشواره شوده، برگرفتوه از واژنيایشو  نرمش، رامش
men-  است و مصدر آن نیز در فارسی میانهmenīdan «اندیشویدن »(MacKenzie 1971, p. 55) 

ریشوه هم«( بدانودی »معنی )در لغوت بوه دشـمندر  مـناست و ازجمله با تکواژ تاریخِی 
 است.

[ همراه in] ینساخت این کلمه ازنظر دستور زبان فارسی غلط است، زیرا پسوند : »نوین
هوا. اموا و نظوایر این خونين، مویين، مسين، آهنينسازد، مانند آید و آن را صفت میاسم می

. (نـوین، ذیول ۸۳۱۲)نجفوی ..« ساز ترکیب شود. .صفت ینتواند با صفت است و نمی نوۀ واژ
در آن  یـنو  حاشویه( ۲۸، ص  ۸۳۴۲)صوادقی اسوت  نـوآیينۀ گونوۀ دیگوِر واژ نوینحال آنکه 

های گونواگونی دارد و یکوی از معنی نوآیينندارد.  ین-است و ربفی به پسوند  آیينۀ شدکوتاه
هوای رهنگ. در فحاشویه( ۳۴۵، ص ۸۳۸۵)اسودی اسوت « نوپدیدآموده و بودیع»های آن معنی
هوا بوه اسوت و در آنآمده« چیز( جدیود، نوو») Yeni, yepyeni (şey)معنی به nevînترکی 

و  نـواز  نـوین. این تحلیل نادرست که (Doğan 1981; Rado)اند اشاره کرده nevînفارسی بودن 
 گنجد.می 2ساخته شده در مقولۀ بازتحلیل ینو

، اموا مصودر آن “پرسوت ”و نیوز  “عبادت”معنای این واژه اسم مصدر است، به: »نیایش
 نيایيـدن. در فارسوی مصودر (نيـایش، ذیل ۸۳۱۲)نجفی « رودکار نمی؟( در فارسی بهنيایيدن)

است و بوه  niyāyišn (Nyberg 1974, p. 142)فارسی میانۀ ۀ برگرفته از واژ نيایشوجود ندارد و 
 -gā(y)و ریشۀ  -ni*از پیشوند همین شکل بسیط به فارسی رسیده و در فارسی باستان مشتق 

 .(.Ibid)است بوده« آواز خواندن»

 ـ منابع ۴
از  غلط ننویسيمهای یا آثار مربوط به درست و غلط و منابعی که مدخل 3توجه به نوشتارگان

 غلط ننویسيموگو با بسیاری از کاربران است اهمیت بسیار دارد. در گفتها استخراج شدهآن
های موجود در کتا  را پندارند مرحوم استاد نجفی مدخلام که عموم آنان میدریافته

                                                      
 پردازد.است و در اینجا بی  از این به آن نمیسخن گفته طوفان ۀواژۀ . نگارنده در مقالۀ دیگری دربار1

2. Reanalysis 3. literature 
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است. نگارنده حدود سیصد هنگام ترجمۀ آثار ادبی غربی گرد آوردهتفاریق و ازجمله بهبه
دقت بررسی کرده ها داده، بهرا، که مؤلف کتا  ُحکم به غلط بودن آن غلط ننویسيممدخل 

های پیشین ها و مقالهاست. همچنین به کتا ها را سنجیدهحکمو درستی و نادرستی این 
ها شده در ذیل این مدخلمراجعه کرده و درمجمود، در بی  از نود درصد موارد، آرای درج

های کتا  نیز از دهد دیگر مدخلاست و احتمال میهای پیشین یافتهها و مقالهرا در کتا 
ذیل هر مدخل به منابع آن  غلط ننویسيمنجاکه در منابع مشابه نقل شده باشد، ولی ازآ

ها و است، کاربران مفالب گردآمده در کتا  را حاصل پژوه ای نشدهاشاره
اند. به سخن دیگر، از مجمود حدود سیصد مدخل وجوهای خود مؤلف انگاشتهجست
حاصل گردآوری است و نه  غلط ننویسيموهفتاد مدخل کم دویستشده، دستبررسی

 فرهنگ نظامبرگرفته از  غلط ننویسيمهای اغلب مدخل«(. تصنیف»تعبیر قدما ه یف )یا بتأل
« غلط مشهور»)محمد قزوینی(،  های قزوینییادداشتاالسالم(، )محمدعلی داعی
)سعید نفیسی(،  در مکتب استاد)فریدون کار(،  غلط ننویسيمپور(، )عبدالرسول خیام

)ضیاءالدین سجادی(،  در مکتب استادسن عمید(، )ح های فارسیهای فاحش فرهنگغلط
آدمیت( است. در زیر ۀ زاد)محمدحسین رکن ارکان سخن)محمد معین(، و  فرهنگ فارسی

اند، صورت تصادفی انتخا  شده، که بهغلط ننویسيمپیشینۀ پژوه  فقط سه مدخل 
 است:آمده

 مأیوس
در لغت نیاموده، بلکوه « ناامید»نی مع، و به«آنچه از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 .(۳۳۴)رشیدی، ص آمده  آئسبدین معنی 
مستعمل فارسویان، « نومید»معنی و به« چیزی که از آن امید بریده شده باشد: »مأیوس -

 ایـسموأخوذ از  /بالمود/ آیـس، و یـأسمأخوذ از  / به فتح تحتانی/ یومسو بدین معنی در عربی 
 .(۸۳۱۱چند بهار له تیک)الاست  یأسکه قلب  /بالفتح/

که آن را در عورب « امیدبی»معنی و به« آن چیز که از او امید بریده شده باشد: »مأیوس -
بهـار )از در لغت عر  نیامده، مگر مسوتعمل فارسویان اسوت  مأیوسگویند و لفظ « ناامید»

 .(۸۳۳۴)رامپوری  (عجم
)کما فی « عبوس»است، به وزن  ایوس، و حال آنکه بدین معنی «ناامید»معنی به مأیوس -

  .(۸۱۴۱، ص ۸۳۵۱خان رامپوری الغنی)نجم (القاموس
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 مـایوس منـه، کوه فعول الزم اسوت، ایـسۀ : ناامید. این لفوظ در عربوی از موادّ مأیوس -
 آیـس« ناامیود»و در معنی « چیزی که از آن ناامیدی شده باشد»معنی شود و بهاستعمال می

 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم )داعیدر لفظ و معنی محرب است  فارسی مأیوِس صحیح است. پس 
ــأیوس - های ایوون کلمووه در لغووت عوور  نیامووده و از سوواخته«. ناامیوود»معنای : بووهم

گوینود کوه در فارسوی می یـؤوسو  یـائسزبانان است )در عربی برای بیان این معنی فارسی
 .(۸۳۱۲)نجفی مستعمل نیست(. ... ]شاهد[ 

 مزلف
زبانان متعر  و این تصرب فارسی« معشوق صاحب زلف و نوخط» منور//بر وزن  مزلف -

ام ز بخت سيا  / سواد شـام فـراقم مزلف است رخ خامهاست. محمد اسحاق شوکت گوید: 
چـراغ ، و در «معشووق نووخط»معنی به مصطلحات، و در (بهار عجم)از  خط لب جام است

طریق صویغۀ عربوی ن متعر  که بهزبانامزلف لفظی است صناعی فارسی»نوشته که  هدایت
)رامپوری « اندتراشیده ناز که از لفظ  نزاکت، که لفظ فارسی از عالم زلفاند مأخوذ از آورده
۸۳۳۴). 
خوان رامپووری الغنی)نجم: ]شواهد[ زلـفۀ به صیغۀ مفعول از با  تفعیول از موادّ  مزلف -

 .(۸۱۴۸، ص ۸۳۵۱
به ایون معنوی اسوتعمال نشوده، چنانچوه ]   : ... اگرچه این لفظ عربی است، امامزلف -
االسوالم )داعیفارسوی اسوتعمال نشوده  زلـفهم عربی است و در معنی  زلفکه[ لفظ چنان
 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱
 پور)خیوواماند سوواخته زلــف، کلمووۀ مجعووولی اسووت کووه از «معظووم»، بوور وزن مزلــف -

 .پور(نقل از خیام، به مزلف، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲؛ معین ۲۸، ص ۸ۀ ، شمار۲، سال ۸32۱و۸32۴
هوم فارسوی اسوت. شووخی  کال و فارسی است. « موی سر»معنی ، به ضم زا، بهزلف -

اسوت و برخوی نویسوندگان ازراه ها را عربی فرض کرده، از آن اسم فاعل یا مفعول ساختهآن
نویسند. البته نویسندگان فاضل، که ُمقّید بوه صوحت ها را میمزاح و خوشمزگی یا نادانی آن

 .(۳۳، ص 13۳7 آدمیتۀ زاد)رکنکار بردنشان خودداری کنند شاء خود هستند، باید از بهان
بوه سویاِق  ُزلْففارسی ۀ زبانان از واژاین کلمه را فارسی«. دارای زلف»معنای به ُمَزل ف -

شوود. چوون در گفتوه می« پسور خوودآرا و جلوف»اند و در وصف اسم مفعوِل عربی ساخته
 .(۸۳۱۲)نجفی توان استعمال آن را جایز دانست لی ندارد، میفارسی فصیح معاد



094 
 ۸39۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 غلط ننویسيمنقد و بررسی  نقد و بررسی
 
 

 وقایع
معنی کوه بوه وقعـهرویدادها و حوادث و احوال و اخبار کارزارهوا، جموع  /به فوتح/ وقایع -

و کسانی کوه  و غیره( صراح)از است. پس معنی اول َمجاز باشد از معنی اخیر « قتل»و « فتنه»
 .(۸۳۳۴ )رامپوریدانند خفاست  واقعهجمع 
اسوت،  وقيعه: واقعه و خبرها. این معنی مخصوص فارسی است و در عربی جمع وقایع -

 .(۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم )داعی« قتل»و « فتنه»معنی به
 .(وقایع، ذیل ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین )شود گرفته می واقعهجمِع  وقایعدر تداول ایرانیان  -
اسوت، اموا در « در پشوت سور کسویبدگویی »معنی به َوقيعهاین کلمه در عربی جمع  -

)نجفوی انود و اشوکالی نودارد ]شواهد[ کار بردهبوه واقعـهمنزلۀ جموع فارسی از قدیم آن را به
۸۳۱۲). 

 شده به ویراست دومهای افزودهـ مدخل1ـ۴
هایی که در ویراست دوم به کتوا  افوزوده شوده و آن را پربوارتر کورده شمار زیادی از مدخل

/  اعـالم، آسـياب/  آسـيااسوت. ازجملوه، بوده غلط ننویسيمای منتقدان برگرفته از پیشنهاده
/  َخلـط، چهر ، چشمهير، آساییتن/  آسانیتن، تفکير/  تفکر، تککار/  تککر، به بهانۀ، اعالن
 ←) اعنـی/  یعنـی، ویـران سـاختن، نمایـانهر، لحـيم، گشـتن، قصـار، دعوا/  دعوی، ِخلط
 .، ذیل هر مدخل(۸۳۵۱زاده طبیب

 ایتجویزهای سلیقهـ ۶
 نادرسوت دانسوته غلط ننویسيمهایی که در آن گروه از مدخلکم معتقد است دست نگارنده

هوم « تجوویز»نیازمند بازنگری جدی است. توجه به این نکته ضروری است که بورای  شده
« کار زبان مالک قرار گیردۀ تواند برای نحوصرفًا گفتۀ فالن شخ  نمی»باید دلیل داشت و 

دلیلی برای غلط دانسوتن مودخل  غلط ننویسيمهای از مدخل رخی. در ب(۱۸، ص ۸۳۱۱)هال 
وار، به دو موورد از در زیر، نمونهاست. کرده ذکرذکر نشده و نویسنده سلیقۀ شخصی خود را 

 :ایمدهیادآور شخود را نیز  دیدگاهو ها اشاره این دیدگاه
سوت و از “جای پا”و خاصه  “شانۀ بازمانده از چیزین”معنای در عربی به اَثَرکلمۀ : »براثرِ 

و مجوازًا  “در دنبواِل، از پوِی ”معنای اند بوهرا سواخته براثـِر آن در فارسی حرب اضافۀ مرّکوِب 
کار نیوز بوه هموین معنوی بوه برپِی [. در متون قدیم، ترکیِب براثِر ]چهار شاهد برای  “سبِب به”

چشوم های اموروزه بهکوه گواهی در نوشوته دراثـِر  [. ترکیوِب برپـِی است ]دو شاهد برای رفته
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بینیم، در ایون که موی. چنان(۸۳۱۲)نجفی « براثرجای آن باید گفت: خورد غلط است و بهمی
است. در رد دیدگاه منودرج در غلط دانسته شده دراثِر مدخل نیز بی هیچ دلیلی حرب اضافۀ 

و ترکیوب  براثـِر و  برپـِی بوه « أثره ی  عل». در فارسی ترکیب عربِی 1باید گفت:  غلط ننویسيم
یادشوده بوا هوم  ۀاست. همۀ ش  ترکیوب و واژترجمه شده دراثِر و  درپِی به « في أثره»عربِی 

 پیتواند با می درگونه که حرب اضافۀ هستند. پس همان« ردپا»معنی به پیو  اثراند. مترادب
نیوز ترکیوب شوود و حورب  اثـرد با توانرا بسازد، می درپِی ترکیب شود و حرب اضافۀ مرّکِب 

در دنبواِل، از »در معنی حقیقوِی م پنجۀ کم از سددست دراثِر . 2را بسازد.  دراثِر اضافۀ مرّکِب 
کار هوای فارسوی بوهدر متن« درنتیجوۀ»در معنوی مجوازِی  سیزدهمۀ کم از سددستو « پِی 

 نیست:« های امروزهنوشته»و کاربرد آن منحصر به  استرفته
رد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن دراثر لشکر کُ  ۀبرادر بوالحسن عراقی با هم: ۱قرن 

 .(۱۱0، ص ۸۳۱۱)بیهقی  وی دررسد
 تحویلدار اصفهانی) آوردندها، اغلب جنس را از عرا  و فارس میدراثر آفت سال: ۸۳قرن 

 .(۱۳، ص ۸۳۳۲
یوا کلموۀ  سـنکلموۀ  درست نیست و باید یا «در سّن ...سالگی»عبارت  :سن ...سالگی

، و نوه «در سون بیسوت»یوا  «سالگیدر بیست»را از آن حذب کرد. مثاًل باید گفت: سالهی 
مترادب نیستند  سنو  سال. ۸ . این در حالی است که:(۸۳۱۲)نجفوی « سالگیدر سن بیست»

واحودواژه اسوت.  سـالحشوو دارد، زیورا « سوالگیدر سون بیست»و نباید پنداشت عبارت 
تووان کوه نمی، درحالی«دو سوال زنودان»گووییم آیند و موثاًل میا پس از عدد میهواحدواژه

تووان رود و حتوی میکار نمویبوه سـالدر این معنی فقط با  سن. 2 «.دو سن زندان»*گفت 
ۀ کم از سوددست سن ...سالهیساخِت . 3 .)برگرفته از اینترنت(« ماهگیدر سن ش »گفت: 

مـن در سـن »خواجه بلفتح گفت: : استکار رفتههای فارسی بهششم، با بسامد باال، در متن
در ایون . ۳ (.۸۳7، ص ۸ج  ،۸۳۱۱ )محمود منوور «سالهی بـودم پـيش شـي  آمـدمهچد هفد 

در سون »، ولوی صوورت «سوالگیدر بیست»را حوذب کورد و گفوت:  سنتوان ساخت می
  .نیز کاماًل طبیعی است« سالگیبیست

های دیگور نیوز ، و بسویاری از مودخلنعنا،جوهر ، جدار های که دیدیم، در مدخلچنان
 است.ای شخصی مؤلف وارد کتا  شدههسلیقه
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 ـ سخن پایانی۷
اشواره  غلـط ننویسـيمشده در ذیل بوی  از صودوده مودخل های درجدر این مقاله به دیدگاه

ل شوود، ولوی هایی است که بهتر بود در کتا  مودخها و ترکیبجز واژهها بهاست. اینشده
 ها را یادآور شدیم.ها مورد از آنها در کتا  خالی است و ما دهجای آن

 غلط ننویسيماست که، برخالب آنچه در هایی بودهتک واژهروش ما پژوه  برروی تک
گویی رایج میان طرفداران یا مخالفان چنوین دانیم. این با روش کلیها را درست میآمده، آن

است. نگارنده قویًا معتقد است برای رسویدن بوه نتیجوۀ نهوایی درموورد هایی متفاوت کتا 
کرد « پژوه »هر واژه جداگانه  ۀگویی پرهیز کرد و درباردرست و غلط در زبان باید از کلی

 گاه پایان نخواهد یافت.درست و غلط در زبان هیچ ۀو اگر جز این باشد، بحث دربار
کید و تکرار می  غلـط ننویسـيمهای منودرج در کوه اغلوب دیودگاه کندنگارنده باز هم تأ

های نحووی ها و سواختویژه در چاپ نخست(، جز در مواردی اندک )مانند برخی واژه)به
های فارسوی شده(، تألیف مؤلف فقید آن نیست و از صدها سال پی  در فرهنگبرداریگرده

غلـط گوانگی عمووم مخاطبوان دلیل بیاست، ولی بوهها اشاره شدهو آثار ادبی این زبان به آن
دانود، های کهن فارسی، تا جایی کوه نگارنوده میو پژوهشگران این حوزه با فرهنگ ننویسيم

اسوت. درنتیجوه، اگور ای نکردهدر منابع کهن اشاره کتا هیچ پژوهشگری به پیشینۀ مفالب 
ر دفاد کند. این تباید از مندرجات منابع قدیم طریق اولی  را دارد، بهکتا  کسی قصد دفاد از 

نیاز کردن کاربر از مراجعه های پیشین در کتابی واحد و بیرا نیز بیفزاییم که گرد آمدن دیدگاه
 به منابع گوناگون از محاسن این کتا  است.

گونه استنباط کرد کوه هرچوه در ایون کتوا  آموده از آنچه در این مقاله ذکر شد نباید این
 غلـط ننویسـيمهای شود که بسیاری از مدخلتذکر میصراحت منادرست است. نگارنده به

رسوان اسوت و در آن مفالوب سوودمند سوی پاسخ یاریبرای مراجعۀ آنی و رهنمون شدن به
فراوانی نیز هست. برای نمونه، شاهدهای موجوود در کتوا ، کوه کواربرد واژه را در گذشوته 

مفالوب سوودمند کتوا  در دهد، برای پژوهشگران بسیار کارآمد است. هرچند که نشان می
 یابد.است کاه  چشمگیری میهایی که غلط دانسته شدهمدخل

اقتضای فرهنگ بودن ، مفالب است و به« فرهنگ» غلط ننویسيمنباید فراموش کرد که 
توان تا چندین برابر حجِم کنونی های کتا  گاه میمدخلۀ ذیل هر مدخل کوتاه است. دربار
بورای کتوا  های گوناگون کاوید. درنتیجه، کاربر ا از زاویهآن مدخل سخن گفت و مفلب ر
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های گوناگون )و نه فقط یک فرهنگ( و تر باید به فرهنگتر و دقیقدست یافتن به پاسخ کامل
 های تاریخی و معاصر نیز مراجعه کند.پیکره

 آن اسوت )نوه فقوط ۀآنچه در این مقاله گفته شد مربوط به زبان فارسی در مفهوم گسوترد
معیارسوازی  غلـط ننویسـيمتوان با این استدالل که هودب کتوا  زبان فارسی معیار( و نمی

شده را نادیده گرفت. نخست اینکه بورای معیارسوازی نیوز زبان فارسی است، نقدهای مفرح
های های فاقود پشوتوانۀ علموی یوا مبتنوی بور سولیقهتوان دلیلباید دلیل استوار داشت و نمی

نه  غلط ننویسيممعیارسازی به دیگران عرضه کرد. دیگر اینکه مؤلف  شخصی را تحت عنوان
گاه ادعوای معیارسوازی درستی هیچهای خود بهوگوها و سخنرانیدر این کتا  و نه در گفت

گاه بودهاست و بیزبان فارسی را نداشته است. گمان او بی  از طرفداران کتا  از نیت خود آ
اغلوب معیارسوازی زبوان  ، برخالب گذشته،ه در دنیای امروزاست کدانستهخوبی میزیرا به

ها و ها و آموووزش و پوورورش و گوواه رسووانهنهادهووایی دولتووی ماننوود فرهنگسووتان ۀبرعهوود
نویسی اسوت، و نوه های فرهنگهای انتشاراتی و مؤسسهها و مفبوعات و مؤسسهخبرگزاری
 اشخاص.

 منابع
، به کوش  حکیمه دبیران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، دو َيریشرفنامۀ َمن(، ۸۳۱۱ابراهیم قوام فاروقی )

 جلد. 
، به کوش  علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، لسان العرب(، ۸۵۱۱هجری /  ۸۳۱۱منظور )ابن

 هجده جلد.
 هجـری قمـری ۰، 6، 1های دیوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی ←(، ۸۳۴۱ابوالحسن خرقانی )

(۸۳۴۱.) 
 (.۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی ←(، ۸۳۵۸ابوبکر بستی )

 فر ، تهران، رودکی.الدین همایون، به کوش  رکندیوان(، ۸۳۳۴اثیر اخسیکتی )
، به کوش  جالل متینی، مشهد، دانشوگاه فردوسوی هدایة المتعلمين فی الطب(، ۸۳۳۳اخوینی بخارایی )

 مشهد.
 حمدعلی ناصح، تهران، علمی.، به کوش  مدیوان(، ۸۳۳۳صابر )ادیب

 ، به کوش  سعید نفیسی، تهران، زوار.دیوان(، ۸۳۳۱الدین )ازرقی هروی، ابوبکر زین
 ، به کوش  عباس اقبال، تهران، مجلس. لغت فرس(، ۸۳۸۵اسدی )

اکبر الهوی به کوش  نجیب مایل هروی و علی، فی تفسير القرآن لألعاجم التراجم اجت(، ۸۳۴۱اسفراینی )
 انی، تهران، میراث مکتو  و علمی و فرهنگی، سه جلد.خراس
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(، القاهر ، شورکة عربی ـ انجليزی) قاموس الياس العصری(، ۸۵۴۵الیاس، انفون الیاس و ادوار ا. الیاس )
 دار الیاس العصریة.

، ویراستۀ رحیم عفیفوی، مشوهد، فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۸-۸۳۳۵الدین حسین )انجو شیرازی، میرجمال
 ه فردوسی، سه جلد.دانشگا

 ، تهران، سخن، هشت جلد. فرهنگ بزرگ سخن(، ۸۳۱۸انوری، حسن )سرپرست( )
 ، تهران، سخن.نویسی سخنفرهنگ درست(، ۸۳۵۱آباد )انوری، حسن و یوسف عالی عباس

المعجـم (، ۸۵۴۲محمود خلوف اللوه احمود ) و عیفوة الصووالحي و عبودالحلیم منتصور ، ابراهیم وأنیس
 اللغة العربیة، القاهر .، مجمع الوسيط

 ، به کوش  محمد معین، تهران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۸۳۴۱برهان )
 (، بیروت: دارالعلم للمالیین.قاموس عربی ـ إنکليزی) المورد(، ۸۵۵۱بَعلبکی، روحی )

 ، به کوش  محمد روشن، تهران، سروش، پنج جلد.نامۀ طبریتاری (، ۸۳۱۱بلعمی )
، به کوش  محمدتقی بهار و محمد پروین گنابادی، تهوران، تاری  بلعمی(، ۸۳۳۸علی محمد )بلعمی، ابو

 وزارت فرهنگ.
 ، تهران، امیرکبیر، سه جلد.شناسیسب (، ۸۳۴۱بهار، محمدتقی )

الله صفا، تهران، بنگواه ترجموه و ، به کوش  ذبیحنامهداراب(، ۸۳۳۸و۸۳۳۵بیغمی، محمدبن شیخ احمد )
 نشر کتا .

، بوه کوشو  ایورج افشوار و مهوران افشواری، تهوران، نامهفيروزشا (، ۸۳۱۱می، محمدبن شیخ احمد )بیغ
 چشمه.

 اکبر فیاض، مشهد، دانشگاه مشهد.، به کوش  علیتاری  بيهقی (،۸۳۱۱ی )بیهق
 .۱۸۳و۱۱۵های ، صفحه۲۸ۀ ، شماریغما، مجلۀ «ارتشتار»(، ۸۳۲۱پورداوود، ابراهیم )

[(، به کوش  محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، بنیاد فرهنگ ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱) انتاری  شاهی قراختائي
 ایران.

(، منسو  به سید مرتضابن داعوی حسونی رازی، بوه کوشو  ۸۳۱۳) تبصرة العوام فی معرفة مقاالت االنام
 عباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر.

، بوه کوشو  منووچهر سوتوده، تهوران، صـفهانجغرافيای ا(، ۸۳۳۲خان )تحویلدار اصفهانی، میرزاحسین
 دانشگاه تهران.

 (، به کوش  حبیب یغمایی، تهران، دانشگاه تهران، هفت جلد.۸۳۳۳و۸۳۳۵) ترجمۀ تفسير طبری
 ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.نامۀ مينوی خردواژ (، ۸۳۳۱تفضلی، احمد )

وشو  حسون وحیود دسوتگردی، تهوران، ، به کدیوان(، ۸۳۲۱الدین اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق )جمال
 سینا.ابن

 ، تهران، علمی.فرهنگ توصيفی دستور تاریخی (،۸۳۵۱احسان )چنگیزی، 
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بابوا بیوانی، تهوران، ، به کوشو  خانالتواری  رشيدیذیل جامع(، ۸۳۱۱الله )بن لففحافظ ابرو، عبدالله
 انجمن آثار ملی.

 سه جلد در یک مجلد، تهران، فرهنگ نشر نو و آسیم. ،تاری  زبان فارسی(، ۸۳۵۱ناتل )خانلری، پرویز 
 ، تهران، بابک.دستور زبان فارسی[(، ۸۳۱۲]   ۲۱۳۱خانلری، پرویز ناتل )

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.نامۀ ویرایششيو (، ۸۳۵۲خدایار، ابراهیم و حسن ذوالفقاری )
، ۸ۀ ، دورادبيـات دانشـها  تبریـزۀ دانشـکد، مجلوۀ «غلط مشوهور( »۸32۱و۸32۴پور، عبدالرسول )خیام

 .۳و  ۲ۀ ، شمار۲ۀ تا دور ۸ۀ شمار
 ، تبریز، تهران.دستور زبان فارسی(، ۸۳۱۱پور، عبدالرسول )خیام
، ۸۳۱۳وو۸۳۱۲، حیودرآباد دکون )چواپ افسوت: فرهنگ نظام(، ۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم، محمدعلی )داعی

 تهران، دان (.
نامۀ دهخدا، هشت ، تهران، مؤسسۀ لغتنامۀ فارسیلغت(، ۸۳۵۴و۸۳۱۸)دبیرسیاقی، محمد )و همکاران( 

 جلد.
 .۸۳ۀ ، شمارزبانشناسی، مجلۀ «در زبان فارسی راپیرامون »(، ۸۳۱۵دبیرمقدم، محمد )

 نامۀ دهخدا.، تهران، مؤسسۀ لغتنامهلغت(، ۸۳۴۱دهخدا و همکاران )
 ن، علم.، تهرانویسیآموزش ویراستاری و درست(، ۸۳۵۱ذوالفقاری، حسن )

 ، به کوش  محمد دبیرسیاقی، تهران، معرفت.اللغاتغياث(، ۸۳۳۴الدین محمد )رامپوری، غیاث
)فرهنگ عربی و فارسی(، تهوران، کتابفروشوی علمیوۀ  جهانیاللغات شا منتخبتاریخ(، رشیدی تتوی )بی

 اسالمیه.
 ، تهران، شرق.ارکان سخن(، 13۳7آدمیت، محمدحسین )ۀ زادرکن

 ، به کوش  رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد.ارداویرافنامۀ منظوم(، ۸۳۳۳پژدو )رامزرتشت به
 ، تهران، کتا  بهار.صرف در زبان فارسی(، ۸۳۵۱سامعی، حسین )

 اکبر علمی، تهران.، به کوش  محمد دبیرسیاقی، علیالفرسمجمع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱سروری، محمدقاسم )
 ، به کوش  حسن انوری، تهران، قفره.کليات سعدی (،۸۳۱۱عبدالله )بن سعدی، مصلح

اکبور سوعیدی سویرجانی، ، بوه کوشو  علیتفسير سـورآبادی(، ۸۳۱۸سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری )
 تهران، فرهنگ نشر نو، پنج جلد.

، تهوران، دانشوگاه آزاد اسوالمی، مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش(، ۸۳۱۲شاهری لنگرودی، جلیل )
 واحد تهران جنو .

(، تصوحیح محموود ۸۳۴۱) هجـری قمـری ۰، 6، 1هـای دیـوان در قرنشرح احوال و اشـعار شـاعران بی
 مدبری، تهران، پانوس.

نشـر ، مجلوۀ («۴سوازی در زبوان فارسوی معاصور )ها و امکانات واژهشیوه»(، ۸۳۴۸اشرب )صادقی، علی
 .۲۳و۸۵های ، صفحه۱ۀ ، شمار۸۲، سال دانش
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، مجلوۀ («۸۱سازی در زبوان فارسوی معاصور )ها و امکانات واژهشیوه»(، الف۸۳۴۲اشرب )صادقی، علی
 .۲۳و۸۱های ، صفحه۳ۀ ، شمار۸۳، سال نشر دانش

نشـر ، مجلوۀ («۸۸سازی در زبان فارسی معاصر )ها و امکانات واژهشیوه»(،  ۸۳۴۲اشرب )صادقی، علی
 .۲۱و۲۸های ، صفحه۱ۀ ، شمار۸۳، سال دانش

، زبانشناسـی، مجلوۀ «قاجـار: قشـون و نظميـهۀ فرهنگ اصـطالحات دور»(، ۸۳۱۲اشرب )صادقی، علی
 .۸۱۳و۸۳۵های ، صفحه۳۱ۀ شمار

بوه  “ر”یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فرایند افزوده شدن صوامِت »الف(، ۸۳۱۳اشرب )صادقی، علی
 .۸۱و۸های ، صفحه۳۵ۀ ، شمارزبانشناسی، مجلۀ «بعضی از کلمات

، مجلووۀ «هوواکلمووات روسووی در زبووان فارسووی و تاریخچووۀ ورود آن» (، ۸۳۱۳اشوورب )صووادقی، علی
 .۳۱و۳۱های ، صفحه۳۱ۀ ، شمارزبانشناسی
و  ۳۸ ۀ، شومارزبانشناسی، مجلۀ «زبان فارسی عربی در “ق”صامت تحول »(، ۸۳۱۱اشرب )صادقی، علی

 .۳۲و۳های ، صفحه۳۲
، مجلۀ «های نادر جمع در زبان فارسیشانهبرخی ن»(، ۸۳۱۵سیدآقایی )اشرب و اکرم حاجیصادقی، علی

 .۴۱و۱۳های ، صفحه۱ ۀ، شماردستور
 .۲۳، ضمیمۀ آینۀ ميراث، مجلۀ تحقيق در کتاب المصادِر ابوبکر ُبستیالف(، ۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی
، ۱ ۀ، شماردستور، مجلۀ «مصدری به اسامی معنی ī-اضافه شدن پسوند » (، ۸۳۵۸اشرب )صادقی، علی

 .۵و۲ای هصفحه
، ۱۱ۀ ، شومارمعـارف، مجلوۀ «انگیز در فارسوی اموروزهای عربوی بحوثواژه»(، ۸۳۱۸صفرزاده، بهروز )

 .۸۱۵و۵۲های صفحه
، بوه کوشو  علیرضوا منتهـی االرب فـی لغـات العـرب(، ۸۳۵۴بن عبودالکریم )پوری، عبودالرحیمصفی

 نژاد، تهران، سخن.حاجیان
 ، تهران، فرهنگ معاصر.صيفی دستور زبان فارسیفرهنگ تو (،۸۳۵۱عالءالدین )طباطبایی، 

، هـای خـودگردان در دسـتور وابسـتهیدستور زبان فارسی؛ براساس نظریـۀ گرو (، ۸۳۵۸زاده، امید )طبیب
 تهران، مرکز.

 ، تهران، کتا  بهار.غلط ننویسيم؛ از چا  اول تا ویراست دوم(، ۸۳۵۱زاده، امید )طبیب
 ، به کوش  ص. موحد، تهران، طهوری.ةالعالم و ذیل التحفهتحف(، ۸۳۱۳عبداللفیف شوشتری )

 ، قاهره، عاَلم الُکُتب.معجم اللغة العربية المعاصرة(، ۲۱۱۱/ قمری  ۸۳۲۵عمر، احمد مختار )
، به کوش  غالمحسوین یوسوفی، تهوران، بنگواه نامهقابوس(، ۸۳۳۱بن اسکندر )، کیکاووسعنصرالمعالی

 ترجمه و نشر کتا .
، جزء اول از قسوم دوم، بوه کوشو  امیربوانو مصوفا الحکایاتجوامع(، ۸۳۱۵الدین محمد )عوفی، سدید

 )کریمی(، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
 ، تصحیح جالل خالقی مفلق، تهران، سخن، دو جلد.شاهنامه(، ۸۳۵۳فردوسی )
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دارالجیول، ، بیوروت، القـاموس المحـيط(، ۸۵۱۲قمری /  ۸۳۴۸فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقو  )
 چهار جلد.

ــدن»(، ۸۳۵۳فیووروزبخ ، پژمووان ) ــدنیووا  توفي ــاهنامۀای از ؟تصووحیح واژهنوفي ، مجلووۀ «فردوسووی ش
 .۸۳۲و۸۸۵های ، صفحه۵ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ، ویراست دوم، تهران، فرهنگ معاصر، دو جلد.فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی(، ۸۳۵۳قیم، عبدالنبی )
 ، تهران، امیرکبیر.ارشنهۀ شيو(، ۸۳۴۱کاخی، مرتضی )

، بوه کوشو  مجتبوی مینووی و فیوروز کتـاب البلغـه[(، ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری، ادیب یعقوو  )
 حریرچی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

، به کوشو  علوی فرهنگ عربی ـ فارسی: تکملةاألصناف(، ۸۳۱۱بن محمدبن سعید ادیب )کرمینی، علی
 دو جلد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.رواقی، با همکاری زلیخا عظیمی، 

 ، به کوش  کاظم دزفولیان، تهران، طالیه، سه جلد.بهار عجم(، ۸۳۱۱چند بهار )الله تیک
، بوه مکاتيب فارسی غزالی به نام فضائل االنام من رسـائل حجـة االسـالم(، ۸۳۱۲محمد غزالی، ابوحامد )

 کوش  عباس اقبال، تهران، امیرکبیر.
 ، کانپور، مفبع نامی منشی نول کشور، دو جلد.مؤیدالفضال(، ۸۱۵۵د دهلوی )محمد ال

گاه، دو جلد.اسرارالتوحيد(، ۸۳۱۱محمد منور )  ، به کوش  محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آ
 ، به کوش  رضا علوی، تهران، مرتضوی، دو جلد. کنزاللغاتقمری(،  ۸۳۵۲محمدبن عبدالخالق )

 صدیق، تبریز، اختر.ۀ ، ترجمۀ حسین محمدزادالتر دیوان لغات(، ۸۳۱۵محمودبن حسین کاشغری )
 نژاد، تهران، امیرکبیر.، به کوش  رضا انزابیدستورالوزار (، ۸۳۱۳محمودبن محمد اصفهانی )

 ، بیروت، دارالعلم للمالیین.الرائد(، ۸۵۵۲مسعود، جبران )
 ق.، بیروت، دارالمشرالمنجد في اللغة(، ۸۵۵۱معلوب، لو یس )
 ، بیروت، دارالمشرق.المنجد فی اللغة العربية المعاصرة(، ۲۱۱۱معلوب، لو یس )

 ، چاپ اول.۳و۸، تهران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۸۳۳۴و۸۳۳۲معین، محمد )
 ، تهران، امیرکبیر.مصدر ـ حاصل مصدراسم(، ۸۳۱۳معین، محمد )

، تهووران، شــناختی افعــال در زبــان فارســیبررســی ریشه(، ۸۳۱۴زاده )منصوووری، یداللووه و جمیلووه حسوون
 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.

، بوه کوشو  احمود بهمنیوار، تهوران، دانشوگاه االبنية عن حقایق االدویة(، ۸۳۳۱موفق هروی، ابومنصور )
 تهران.

 A. F. 340ۀ برگردان نسخۀ خفی شومار، نسخهاالبنية عن حقایق االدویة(، ۸۳۱۱موفق هروی، ابومنصور )
 ابخانۀ ملی اتری ، تهران، میراث مکتو .کت

، نوشتۀ امام محمد غزالوی، بوه کوشو  حسوین الدیناحياء علوم(، ترجمۀ ۸۳۱۱مؤید خوارزمی، محمد )
 جلد. ۳خدیو جم، علمی و فرهنگی، 

 صدیق، تبریز، اختر.ۀ ، به کوش  حسین محمدزادسنهالخ(، ۸۳۵۳میرزامهدی خان استرآبادی )
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، ۸۳، سوال ادبيـات دانشـها  تهـرانۀ دانشـکد، مجلوۀ «اگرچه، با آنکه، هرچند»، (۸۳۳۱مینوی، مجتبی )
 .۳ۀ شمار

، به کوشو  ادبيات فارسیۀ مينوی بر گستر، مندرج در: «اگرچه، با آنکه، هرچند»(، ۸۳۱۸مینوی، مجتبی )
 منیر مینوی، تهران، توس.ماه

 دبیرسیاقی، تهران، زوار. به کوش  محمد ،سفرنامۀ ناصرخسرو[(، ۸۳۱۱]   ۲۱۳۱ناصرخسرو )
 (، به کوش  جعفر شعار، تهران، قفره.متن کامل) سفرنامۀ ناصرخسرو(، ۸۳۴۸ناصرخسرو )

 ، تحقیق و تصحیح زهره مشاوری، تهران، سخن.االدبنه (، ۸۳۵۱خان رامپوری )الغنینجم
قزلباشـی، ترکـی جغتـایی، رومـی، ) فرهنـگ نصـيری(، ۸۳۵۳نصیری، محمدرضا و عبدالجمیل نصیری )

(، به کوش  حسن جوادی و ویلم فلور، با همکاری مصففی کاچالین، تهران روسی، و قلماقی به فارسی
 / تبریز، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی / آیدین.

، به کوش  محموود عابودی، تهوران، فرهنگسوتان زبوان و اد  فارسوی / سيرالملو (، ۸۳۵۱الملک )نظام
 سخن.

 ، تهران، چشمه.نویسی زبان فارسی معيارمبانی درست(، ۸۳۵۱وبخت، ناصر )نیک
 ، ترجمۀ محمدرضا باطنی، تهران، فرانکلین.شناسیزبان و زبان(، ۸۳۱۱هال، رابرت )

 .۲ۀ ، شمار۱، سال سخن، مجلۀ «غم زبان»(، ۸۳۳۱یارشاطر، احسان )
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 *)آذرتاش آذرنوش( نقد و بررسی 

 نویس()فرهنگعبدالنبی قیم 

 ۱۱۳، در ۸۳۴۵تألیف آذرتواش آذرنووش در سوال  فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیچاپ نخست 
صوفحه و بوه قفوع وزیوری  ۸۲۱۱، در ۸۳۵۲صفحه و به قفع رحلی و ویراست دوم آن در سوال 

 ایم.منتشر شد. در این مقاله به نقد و بررسی ویراست دوم این فرهنگ پرداخته

 ـ ویرایش حداقلی۱
منظور تغییور، افوزای ، حوذب و اصوالح آن معنی بازنگری و تودقیق در آن بوهی  فرهنگ بهویرا

بوه  فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیشود. در ویراست دوم است. این عمل شامل کل فرهنگ می
هوا همچنوان در آن بواقی حداقل ویرای  بسنده شده و به همین دلیول، بیشوتر اشوتباهات و غلط

های قبلی صوحیح آن اند، بلکه در کنار غلطها حذب نشدهاز موارد، غلط است. در بسیاریمانده
 .متوتر، و التحليل النفسي، اذخار، برطم، مرضية، مجندةهای اند، مانند مدخلرا نوشته

 هاـ ترتیب مدخل۲
شودند و مؤلفوان ها نوشوته میزبانۀ عربی بر مبنای جذر و ریشوۀ مودخلهای یکپی  از این فرهنگ

کردنود. بورای ها، آثار خود را به همین روش تألیف میَتَبع آن فرهنگهای عربی و فارسی نیز بهفرهنگ

                                                      
کتر آذرتاش آذرنووش و در این مقاله، شأن و منزلت آقای د فرهنگ معاصر عربی ـ فارسِی شده به با وجود انتقادهای مفرح *

 آثار ارزشمند ایشان همچنان رفیع و درخور توجه باقی خواهد ماند.
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های آن آشنا باشد. این دشوواری ای کاربر باید به قواعد زبان عربی و با های ریشهاستفاده از فرهنگ
دلیول، از نیموۀ دوم شود. به هموین شان عربی نیست دوچندان میویژه برای کاربرانی که زبان مادریبه

 اند. های الفبایی کردههای عربی مبادرت به تألیف فرهنگقرن بیستم به بعد مؤلفان فرهنگ
هوای معوّر  و دخیول، هوا جایگواه واژهای این است که در آنهای ریشهمشکل دیگر فرهنگ

دیگور، ۀ ، و صودها واژَد َبْيـ، َکَنـةَبلْ  ،َفـزَ َتلْ ، ُمَتَفرِنس، ُمَتأَمِر ، یَبلِشفِيِک ، َتَفلَْسَف ، َتأَْمرََ  مانند 
اند و جذر ندارند، موبهم و نامشوخ  اسوت. بنوابراین، معلووم نیسوت کواربر در چون غیرعربی

هوا در هوای الفبوایی ایون واژهها بگردد. حال آنکوه در فرهنگدنبال این واژهکجای فرهنگ باید به
ای اسوت و ریشه )آذرنوش( عربی ـ فارسی فرهنگ معاصرجایگاه الفبایی خود قرار دارند. ساختار 

 ها در آن نیز وجود دارد.رو، اشکاالت مترتب بر این گونه فرهنگازاین

 ـ مشکل ماهوی و اساسی۳
زبانوۀ این است که براسواس فرهنوگ یک )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیمشکل ماهوی 

بوراین، فرهنوگ است. عالوهگلیسی عربی تألیف نشده، بلکه تألیف آن براساس فرهنگ عربی و ان
 است.شده نیز در اصل عربی و آلمانی بوده و بعد عربی و انگلیسی شدهعربی و انگلیسِی اشاره

هر زبانی براساس شورایط و اوضواد و احووال اجتمواعی، اقتصوادی، سیاسوی، جغرافیوایی و 
هایی برای به عوامل فوق واژهیابد. مردم آن زبان با توجه گیرد و تفور میطبیعی مردم آن شکل می

طور کامول بوا هوم انفبواق گاه بههای اقوام گوناگون هیچکنند. به همین دلیل، زبانخود خلق می
انود، زیورا متعلوق بوه دو فرهنوگ، دو های عربی و آلمانی نیز چنینواژگانی و معنایی ندارند. واژه

دلیل شورایط ی مثوال، در اروپوا بوهانود. بوراسرزمین، و دو ساختار اجتماعی و اقتصادی مختلف
ای هووم بوورای آن نیسووت، امووا در رو وجووود نوودارد و واژهوهوووایی، انسووان گنوودمگون و سووبزهآ 

 اند. کار بردهرا برای آن به مَْسَمرۀ رو، واژدلیل وجود افراد گندمگون و سبزههای عربی، بهسرزمین
را بر مبنای فرهنگ دوزبانۀ دیگر تألیف  گاه فرهنگ دوزبانهنویسان هیچبه همین دلیل، فرهنگ

 کنند. زیرا آ  را باید از سرچشمه نوشید.نمی

 های انگلیسی ـ فارسیـ ترجمه با استفاده از فرهنگ۴
هوا را در ها را در هر دو زبان درک کرد و کاربرد آندر تألیف فرهنگ دوزبانه، باید عمیقًا معنی واژه

کم هنگ باید بوا هور دو زبوان زنودگی کورده باشود و دسوتهای گوناگون دانست. مؤلف فربافت
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های مبدأ و مقصد شنیده باشد. ِصرب خواندن این دو زبان و آشونایی ها را در زبانچندین بار واژه
 های صرفی و نحوی کافی نیست.ها در حد خواندن و دانستن قاعدهبا آن

نوه  )آذرنووش( عربی ـ فارسیفرهنگ معاصر های های فارسی مدخلدر موارد بسیاری، معادل
هووا در هووای آنهووا و معادلهووا در زبووان عربووی، بلکووه براسوواس معنیبراسوواس معنووی واقعووی آن

معنی بوه َکـَریاست. بورای مثوال، در زبوان عربوی، های انگلیسی و فارسی استخراج شدهفرهنگ
« ر کردن، کندنحف»را  َکَری ۀ، واژفرهنگ معاصر عربی ـ فارسیاست، ولی در « الیروبی کردن»

. علت این اشتباه استفاده از فرهنگ انگلیسی و فارسی است. در (۵۸۵)آذرنووش، ص اند معنی کرده
هوای انگلیسوی و و در فرهنگ (Wehr, p. 824)انود آورده to digرا  َکَریفرهنگ هانس ِور، معادل 

را  دفـاعو « گیریکنواره»را  استخراجاست. همچنین « حفر کردن، کندن»معنی به to digفارسی 
انو « نگهداری» اند. استفاده از فرهنوگ عربوی و معنی کرده« ناوشکن»را « کارِگل»معنی به طي 

هوای فارسوی بودون توجوه بوه است که بسویاری از معادلیابی موجب شدهانگلیسی برای معادل
ولوی در اسوت، « سوختن، سوخته شدن»معنی به احترا ماهیت مدخل عربی باشند. برای مثال، 

انود، آورده (حـر ، ذیول ۸۱۳)آذرنووش، ص « سووزیزنی، آت سوزاندن؛ آت »معنی آن را  فرهنگ
، ذیول ۳)هموان، ص « مبلموان»است، ولی معنی آن را « مبله کردن، اثاثیه گذاشتن»معنی به تأثيث

سوم صوورت اصورت فعول و بوار دیگور بهرا، که اسم است، یک بار به نقيعاند، و ذکر کرده (مثث
 .(نقع، ذیل ۸۸۸۱)همان، ص اند گذاری کردهمعادل

هوای فارسوی نیازهوای اند و فرهنگهای عربی غلطهای فارسی واژهدر بسیاری موارد، معادل
، ذراح، اسـتخراج، ادبار، بغات، خکالنکنند، مانند واژگانی را بهتر از فرهنگ یادشده برطرب می

 .هریسه، و کروان، غزالقرن ال، اقتباس، استعالم، سيسبان، سعدان

 های نادقی ـ مترادف۵
عربوی ذکور ۀ گاه بی  از پنج معادل انگلیسوی بورای یوک واژ )کوان( فرهنگ عربی ـ انهليسیدر 

های انگلیسوی و فارسوی دو یوا سوه های انگلیسی نیز در فرهنگاست. هریک از این معادلشده
هوای فارسوی بسویار معادل )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیرو، در معادل دارند. ازاین

تنها نادقیق، بلکه ها نهها دقیق نیستند و حتی برخی معادلزیادی وجود دارد و شمار انبوهی از آن
پشوت سور هوم « تحمل، عدم مقاومت»دو معنی متضاِد  انفعالمتضادند. برای مثال، در مدخل 
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مترادب نیستند؛  تهرگو  رگبارکه حالیاست، دردانسته شده« رگبار، تگرگ» مطرةاند؛ معادل آمده
ودو معادل در هشت بورش های انگلیسی و فارسی، بیست، به پیروی از فرهنگشعورذیل مدخل 
 اند. ها غلطتای آناست که بی  از پانزده معنایی آمده

ایم در معنوای یوک کلموه، هرچوه کلموۀ ما کوشیده»است: آمده )ص ُنه( فرهنگدر پیشگفتار 
خصووص متورجم وجو را از دوش پژوهشوگر و بهشناسیم ذکر کنیم تا زحمت جستمیمترادب 
های نادقیق بی  از آنکه پژوهشگر و متورجم را یواری کنود، او را که این معادلدرحالی«. برداریم

 کند.گمراه می
فرهنگ معاصـر است و در گاه فقط یک معادل نوشته شده )کووان( فرهنگ عربی ـ انهليسیدر 
 است:مدخل، بدون هیچ مترادفی، عینًا تکرار شده ۀنیز همان واژ )آذرنوش( فارسی عربی ـ

 (.۸۱۳۱: ِامتنان )ص ِامتنان (.۲۱۱: احقاق )ص ِإحقاق
 (. ۸۱۱: محسوسات )ص الَمحسوسات

 های معاصِر اندکـ واژه۶
اسوت. شمسوی( منتشور شده ۸۳۳۸مویالدی ) ۸۵۱۲در سوال  )هانس ِور( فرهنگ عربی ـ آلمانی

فرهنـگ عربـی ـ میلتون کوان این کتا  را پس از برگردانودن بوه زبوان انگلیسوی در قالوب یوک 
اسوت. در ایون میالدی در نیویورک چاپ و منتشور کرده ۸۵۱۱صفحه به سال  ۸۸۸۱در  انهليسی

های جدیدی سواخته شوده و دیگر، پیوسته واژه ۀهای زندشصت سال، در زبان عربی، مانند زبان
فرهنگ عربی ـ است. این تغییرات در گزینی شدههای علمی و فنی معادلواژهز وامبرای بسیاری ا

بوراین، مبنوای کوار اسوت. عالوهثبوت نشده )کووان( فرهنگ عربی ـ انهليسیو  )هانس ِور( آلمانی
نویسان عر  و عمدتًا مصوری و لبنوانی، ماننود طوه حسوین، هانس ِور آثار نویسندگان و داستان

ل، توفیق الحکیم، محموود تیموور، منفلووطی، جبوران خلیول جبوران و اموین محمدحسنین هیک
و دو فرهنوگ  )هانس ِور( فرهنگ عربی ـ آلمانیرو، . ازاین)آذرنوش، ص هفت(است الریحانی، بوده

 ها وجود دارد.های علمی اندکی در آناند و واژههای ادبی و عمومیواژه ۀبعدی بیشتر دربردارند

 هاـ تکرار ترکیب۷
شووند اصلی خود مدخل می ۀها ذیل واژزبانه و دوزبانه، ترکیبهای معتبر، اعم از یکدر فرهنگ

اصولی ثبوت  ۀهای دیگر نیز مدخل شوند، بدون ذکر معنی، به ترکیبی کوه ذیول واژو اگر ذیل واژه
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و گاه ها دو بار برخی ترکیب )آذرنوش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیشود. در شده ارجاد داده می
اصولی ثبوت شوده ارجواد داده نشوده و  ۀاند، ولی به زیرمدخلی کوه ذیول واژسه بار مدخل شده

عاُب الُقَویها نیز با هم اختالب دارند، ماننِد های فارسی آنمعادل ل 
َ
های ورزشی مبتنی بور : بازیأ

ة، ذیل ۱۵۳)ص های پهلوانی نیروی جسمانی، ورزش برداری، زنوههای قدرتی )موثاًل و؛ ورزش(قُو 
ة؛ (ِلْعب، ذیل ۵۴۱)ص دومیدانی(  بیَّ ول الَعَر : اتحادیۀ کشوورهای عربوی، اتحادیوۀ عور  جاِمَعُة الدُّ

ـة، ذیل ۱۴۲)ص ؛ اتحادیۀ عر  (جاِمَعة، ذیل ۸۳۱)ص  ، ۸۱۳)ص : دستگاه حفاری َجهاُز الحفر؛ (َعَرِبي 
: گلور، دروازه حـاِرُس الَمرَمـی؛ (فرح، ذیل ۲۱۳)ص کنی، متۀ حفر چاه )نفت( ؛ ابزار چاه(جهزذیل 
: چاالک، زبورو زرنوگ، َحِفیُف الَحَرَکة؛ (مرمی، ذیل ۳۵۲)ص بان ؛ دروازه(حارس، ذیل ۸۱۸)ص بان 

؛ (َخِفيـف، ذیول ۲۴۱)ص ؛ ُچسوت، چواالک، چابوک، فورز (َحَرکة، ذیل ۸۱۳)ص چابک، ُپر تحرک 
ـماری؛ (سلم، ذیل ۲۱۵ص )؛ آزاد ماهی (حوت، ذیل ۲۲۴)ص : ماهی آزاد ُحوت سلیمان : الَخّط الِمس 

)ص داشوتنی )شوخ ( : نوازنین، دوستَخِفیـُف الَظـّل ؛ (ِمشمار، ذیل ۳۴۳؛ ص َخط  ، ذیل ۲۱۳)ص 
َخِفیــُف ؛ (ِظــل  ، ذیوول ۱۳۱)ص داشووتنی، خووونگرم )انسووان( ؛ خوشووخو، دوست(َخفيــف، ذیوول ۲۴۱

الـَزر   و ؛ (عـاِرض، ذیول ۱۴۱)ص ؛ دارای ریو  ُتنوک (خفيـف، ذیول ۲۴۱)ص ریو  : کمالعارضِین
ر  ؛ (َضـْرع، ذیول ۱۱۸)ص ؛ کشاورزی و داموداری (َزْرع، ذیول ۳۱۵)ص : کشاورزی و دامپروری الضَّ

رُة اللؤلؤ اش کورد، : یاریهَُشدَّ َاّزَر ؛ (لُؤلُؤ، ذیل ۵۱۳)ص ؛ گل مروارید (َزْهر، ذیل ۳۸۵)ص : گل مینا َزه 
؛ قووی بوود، نیرومنود بوود، (مزر، ذیول ۸۳ص )حمایت  کرد، تشویق  کورد، پشوتیبانی اش کورد 

، ۱۳)ص : ناتوانی، ضعف، عجز، نواالیقی قُصوُر البا ؛ (َشـد  ، ذیل ۱۱۴)ص  باشهامت بود، دلیر بود
ة؛ (قصــر، ذیوول ۱۱۱)ص ؛ عجووز، نوواتوانی، ضووعف )در انجووام کوواری( (بــاعذیول  شــاِفیَّ : طــاِئَرُة ِاستک 

پیمای شناسوایی، هواپیموای جاسوسوی، هواپیموای ؛ هوا(طاِئَرة، ذیل ۱۳۳)ص هواپیمای شناسایی 
؛ (مَنَـی، ذیول ۳۲)ص : صوبر طووالنی، رنوج دیرپوا ُطـوُل اننـاة؛ (ِاستکشـاف، ذیل ۵۲۱)ص اکتشافی 

: کسی که دیور زموانی تحمول َطویُل انناة؛ (طال، ذیل ۱۳۱)ص باگذشت، شکیبا، بردبار، پرتحمل 
س؛ (طال، ذیل ۱۳۱)ص بار، پرتحمل ؛ باگذشت، شکیبا، برد(مَنَی، ذیل ۳۲)ص کند می ـاُد الَشـم  : َعبَّ

اد، ذیل ۱۱۳؛ ص َشْمس، ذیل ۱۳۱)ص  : علنًا، در انظوار موردم، در موؤ عوام علی ُرُؤوس انشهاد؛ (َعب 
؛ علنًا، آشکارا، پی  چشوم (شاِهد، ذیل ۱۳۲)ص ؛ در مؤ عام، در حضور همه (َرمْس، ذیل ۳۳۴)ص 
د ِب  َقِدیُم ؛ (علـی، ذیل ۴۸۱)ص همه  : بسیار باتجربه در ...، کارکشته در ...، بسیار آشنا بوا ...، الَعه 

؛ دارای دوستی دیرینه با ...، دارای آَشنایی و اطوالد زیواد از ...، (َعْهد، ذیل ۴۳۱)ص دیرآشنا با ... 
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ه دست، تنگ : ناتوان، کوتاَقِصیُر البا ؛ (قَدِیم، ذیل ۱۳۱)ص کارکشته در ...، خبره یا با تجربه در ... 
؛ ناتوان، ضعیف، عاجز، بی کس، بوی نفووذ، خسویس، (باع، ذیل ۱۳)ص چشم، بخیل و خسیس 
ُک سـاِکنا  ؛ (قصر، ذیل ۱۱۱)ص بخیل، تنگ چشم، لئیم  حرکوت بواقی خوورد، بی: تکوان نمیالُیَحِرّ

جنبود، خوورد، از جوا نمی؛ تکوان نمی(حـر ، ذیول ۸۱۳)ص جنبانود مانده، انگشت  را هوم نمی
یک؛ (سکن، ذیل ۳۱۸)ص وحرکت حسبی ُن الدِّ ن ؛ (َوْزن، ذیول ۸۲۱۳؛ ص ِدْیـ ، ذیول ۳۳۸)ص : َوز  َوز 

یَشة ـوِعی؛ (َوْزن، ذیل ۸۲۱۳؛ ص ریَشة، ذیل ۳۱۲)ص : الِرّ ُن النَّ ی، ذیول ۸۸۳۱)ص : الَوز  ، ۸۲۱۳؛ ص نـوع 
َدة؛ (َوْزنذیل  د، ذیل ۸۸۵۸)ص : الِوالیاُت الُمَتحَّ  ؛(دو بوار ۸۳۴ )ص :َتَجاَمـَل ؛ (ِوالَیةیل ، ذ۸۲۳۳؛ ص ُمَتِح 

ة   طاِعیَّ  .  (دو بار ۱۱۱ص ) :ِإق 

 ـ مالحظات ساختاری۸
های مترادب یا نزدیک به هم با ویرگوول ، معادل)آذرنوش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیدر  .۸

این  تر. مفلو )آذرنوش، ص ش ( اندشده هم تفکیکویرگول )؛( از نقفه با متفاوت هایادلمعو 
 د. نشو ه از هم تفکیکشمار با ،ویرگولجای نقفهمتفاوت، بههای که معادلاست 
اند، نوشوته« أِ »صوورت شووند، هموزه را بوهمی آغاز« إۀ »هایی که با حرب همزمدخلدر  .۲
)ص  ِمرهـا ، (۸۴۸)ص  ِمحجـام، (۳۱۸)ص  ِمسـکان، (۳۵۳)ص  ِمرهـا ، (۸۴۱)ص  ِمجحـاف ماننِد 
ــکان، (۳۵۳ ــباع، (۳۱۸)ص  ِمس ــاَءة، (۳۵۵)ص  ِمش ــاب، (۱۱۱)ص  ِمض ــافَة، (۱۱۱)ص  ِمعج  ِمض
 نوشتن همزه درست نیست.  ۀ. این نحو(۸۱۳۱)ص  ِممتنان و ،(۱۱۵)ص

هوا این نامبهتر بود  .درفرهنگ قرار دا بدنۀدر  و نام کشورها و شهرها به ترتیب حروب الفبا .۳
 .  آمدندمی در پیوست طور جداگانهبه

 .استشدهنمشخ   ،اسم، فعل و حربها، مانند مدخلدستوری  ۀمقول. ۳
 ،«بورادر»معنی به مَخ ذیلاست. برای مثال، شدهنها ذکر جمِع اسمهای بسیاری از صورت .۱

بدون جمع است  َخِسيلمدخل  ،(۵)ص  آمده ْخوانمو  ِإخَوةفقط دو جمع ، از مجمود ش  جمع
 .(۱۳۱)ص  استذکر شدهفقط دو جمع  مع،جاز میان پنج ، َظعيَنةذیل  و، (۲۱۴)ص 

« ي»بوا  «ی» تلفوظ ، حوال آنکوه در عربویهدداده شو نشوان« ی» صوورتبه« ي»حرب  .۱
 .  متفاوت است

 .(۱۸)ص  است َبْشَنة درست آنکه  َبْشَنهاست، مانند شدهنشان داده « ه»صورت به«  » گاه .۴
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حال آنکه یک حورب فقوط یوک است، برای یک حرب دو حرکت متضاد گذاشته شدهگاه  .۱
 .(لعب، قبصة ←) گیرد یا اصاًل فاقد حرکت استحرکت می

زیووادی واژه و اصووفالح مصووری  رتعووداد بسوویا )هووانس ِور( فرهنــگ عربــی ـ آلمــانیدر  .۵
 است.نشده اشارهها آنبودن  گویشی اند و بهگویشیها و اصفالحات است. این واژهدهآم

صوورت جودا و باید جمع بوهاست. حال آنکه میشته شدهنو جمعصورت جمِع جمع به .۸۱
 .(۱۳۱)ص  َظعيَنةو  (۸۳۱)ص  َجَملمانند  ،صورت مجزا نوشته شودجمِع جمع نیز به

نـاة   است، ماننودآمدهتعریف  ،جای معادلبه . گاه۸۸
َ
زموانی تحمول ر: کسوی کوه دیَطویـُل ان

َمر ؛(۳۲)ص کند می ئب انح  اح ؛(۳۳۳)ص مواری غیرمسوری پوسوتی : نوام نووعی بیَمَرض الذِّ : ُذرَّ
 .(۳۳۱)ص کردند نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر تهیه می

 های غلطـ معادل۹
، )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیشده در در این بخ  از مقاله پس از ذکر معنی درج

المنجد في اللغـة ۀ دشت کوتاهصور المنجد فی ...ایم. ذکر کرده ●پیشنهاد خود را پس از نشانۀ 
های منظور جلوگیری از افزای  حجوم مقالوه، تعریوف عربوی مودخلاست. به العربية المعاصرة

 ایم:دست ندادههای عربی را بهفرهنگ
 (. ۲۱، ص افل )ذیل: گذرا، زودگذر، ناپایدار آِفل
المنجـــد . ناپدیووود، فروخفتوووه )۲فووورود. . بی۸ ●

 (. ۸۳۳ ، صالمورد؛ ۲، ص األبجدی
: اطمینان کردن، اعتمواد کوردن، ایموان داشوتن إئتَمَن 

 (. ۲۱، ص امن )ذیل)به کسی( 
غلط است. ایمان « ایمان داشتن )به کسی(»معنی  ●

 ای بسیار باالتر از اطمینان و اعتماد است.مرحله
 (. ۲: عقربۀ مغناطیسی )ص إبرة َمغناِطیسّیة

إبرة ن را (. آ۲، ص المنجد فی ...نما )عقربۀ قفب ●
ة  گویند. نیز می إبرة ممغنطةیا  َمغَنطيسي 

، ص وکــل )ذیوول مووذهبی: جبرگرایووی، قدریِاَتکالّیززة
۸۲۳۱ .) 

اتکا به دیگری، تکیه بوه دیگوران، چشوم امیود بوه  ●
را در  جبرگرایــی(. ۳۲، صالمــورددیگووری داشووتن )

 (. ۸۴۱، ص المنجد فی ...گویند )می َجْبِری ةعربی 
 (. ۳۳کتاتوری، استبداد )ص : دیأتوقراطّی 

. )اسووم( دیکتوواتور، مسووتبد، حوواکم مفلووق، ۸ ●
حکـم . )صفت( دیکتاتوری، استبدادی: ۲اتوکرات. 
: حکومت استبدادی، حکومت دیکتاتوری أتوقراطّی 

 ( .۱۲، صالمنجد فی ...)
: در کنار )چیزی( رفتن یوا قورار گورفتن، کنوار ِاجَتَنَب 

 )ذیوول( رفووتن )کسووی( راه رفووتن، در امتووداد )چیووزی
 (. ۸۳۵، ص جنب
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)از کسی( اجتنا  ورزیدن، دوری گزیدن، احتراز  ●
، ص المــورد؛ ۲۲۳، ص المنجــد فــی ...کووردن )

۲۱۱ .) 
، ص جهد )ذیل: ...؛ پشتکار، همت در کاری ِاجتهاد

۸۱۳ .) 
 غلط است. « پشتکار، همت در کاری»معنی  ●

 (. ۱: دفتر یادداشت، آژندا ]؟[ )ص أَجنَدة
 جلسه، برنامۀ کار، دستور کار. دستور ●

جَهَش 
َ
، جهش )ذیل: گریستن، ناگهان به گریه افتادن أ

 (. ۸۱۱ص 
« آماده شدن، مهیا شدن»معنی تنهایی بهبه مجهش ●

(. ایون واژه معموواًل ۲۳۸، ص المنجد فـی ...است )
: أجهـش بالبکـاءرود: کار مویبرای گریه کوردن بوه

)همووان؛  گریووه شوودنۀ بغووض گلووو را فشووردن، آموواد
 (. ۳۳، ص المورد
گوواهی؛ دانوو  )نسووبت بووه ِاحاَطززة : ادراک، فهووم، آ

رسوانی، اطالعوات، چیزی(، آشنایی )به ...(؛ اطالد
 (.۲۳۸، ص حوط )ذیلارتباطات 

گوواهی، اطووالد، دانوو . ۸ ● . شووناخت کاموول، ۲. آ
، المـورد؛ ۳۳۱، ص المنجد فـی ...تسلط )به ...( )

 (.۳۳ص 
، ص حرف )ذیلگری پیشه : اشتغال به کاری،ِاحِتراف

۸۱۳ .) 
، ص المــوردای بووودن )ای شوودن، حرفوه. حرفوه۸ ●

 . اشتغال به کاری.۲(. ۳۱
، حـر  )ذیلسوزی زنی، آت : سوزاندن، آت ِاحِتراق

 (. ۸۱۳ص 
مصودر  احتـرا )عمل( سوختن، سووخته شودن ) ●

 است(.  احتر 
:...؛ کوشوو  فووراوان کووردن، بوورای موفقیووت ِاحَتززَرَف 

 (. ۸۱۲، ص حرف )ذیلن )در کاری( زحمت کشید

ای شدن، از کسووت آمواتوری بیورون آمودن حرفه ●
 (.۳۱، ص المورد؛ ۲۴۳، ص المنجد فی ...)

منظور انبوار کوردن؛ خریود بوه: احتکوار، پی ِاحِتکار
 (. ۲۸۱، ص حکر )ذیل انحصار، امتیاز، تفوق

. ۳. انحصوار. ۲. )عمل( خریدن و انبار کوردن. ۸ ●
 متیاز انحصاری.حق انحصار، ا

، حجـن )ذیول: خم شده، خمیده، دوتوا، دوال أحَجن
 (. ۸۴۸ص 

، المنجـد فـی ...غلط اسوت )« دوتا، دوال»معنی  ●
 (. ۲۱۴ص 

 (. ۲۱۱، ص حق )ذیل : احقاقُاحقاق
، ص المـوردتحقق، عملی شدن، اعموال، اجورا ) ●
: تحقق حق، اجرای حق، حوق بوه احقا  الحق(. ۱۸

 دار رسیدن. حق
، خبـل )ذیولخورد عقل، بیدیوانه، مجنون؛ کم :اخَبل
 (. ۲۳۳ص 

المنجد  ←غلط است )« خردعقل، بیکم»معنی  ●
 (. ۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳، ص فی ...

 (. ۲۵۱، ص دبر )ذیل نشینی: فرار، عقبِادبار
)عمل( روی برگرداندن، روی برتافتن، پشت کردن  ●

 (. ۱۳، ص المورد)
 (.۳۸۴، ص دمح )ذیل : جذ  و تحلیلِادماج

. )عمووول( ۲. ادغوووام، تلفیوووق، یکوووی کوووردن. ۸ ●
، المــوردگنجانوودن، درج کووردن، منظووور کووردن )

 (. ۱۱ص
، دخـر )ذیل آوریآوری، فراهم:گردآوری، جمعِاذخار
 (.۳۳۱ص 

انووداز، سووازی، )عموول( ذخیووره کووردن، پسذخیره ●
، المنجـد فـی ...؛ ۱۱، صالمورد)عمل( اندوختن )

 (. ۱۱۱ص 
 (.  ۳۱۸، ص ربد )ذیل ی: خاکسترارَبد
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؛ ۱۲۱، ص المنجد فـی ...دارای رنگ تیره، کدر ) ●
 (.۴۱، ص المورد

، رجـع )ذیل گراپرست، واپس: مرتجع، کهنهِارِتجاعی
 (. ۳۱۵ص 

. عفوف بوه ۲عقب، بازگشوتی بوه عقوب. . روبه۸ ●
 (.۴۸، صالموردماسبق )

 (. ۸۳، ص مرض )ذیل: مخزن، انبار أرضیة
فرهنگ الياس ، المنجد ←)این معنی غلط است  ●

المعجــم ، المنجــد االبجــدی، الروس، العصــری
 (. المنجد فی ...، و المورد، الوسيط

: ستم، جور؛ فشار؛ بار سنگین، فشوار سونگین ِارَهاق
 (. ۳۵۳، ص رهق)کار( )ذیل 

. فشار، ۲. خستگی، خستگی زیاد، از پا افتادن، ۸ ●
، ص المنجـد فـی ...سنگینی، فشوار بوی  از حود )

 (.  ۴۴، ص المورد؛ ۱۵۸
: اضفرا ، آشفتگی، ناراحتی، ایجواد دردسور، ِأزعاج

 (. ۳۸۸، ص زع سازی )ذیل پریشان
ایجاد ناراحتی، رنج ، آزردگی خاطر، رنجانودن  ●

 (.۴۵، ص المورد؛ ۱۸۳، ص المنجد فی ...)
 (.  ۸۱: الکتریسیتۀ ساکن )ص إستاتیکی

جد فـی المنشناسی )مربوط به استاتیک یا ایستایی ●
الَکهَرباء را  الکتریسيتۀ ساکن(. در عربی ۲۲، ص ...
ةالم ةاالالَکهَرباء یا  سُکوِني   گویند.می ستاِتي 

یابی، عادی شدن؛ ترتیوب؛ : قراریابی، سامانِاسِتتباب
 (. ۵۸، ص تب   )ذیلاستقرار، ثبات؛ گسترش مناسب 

 غلط است. « گسترش مناسب»و « ترتیب»معنی  ●
 (.۲۱۸، ص  خرجگیری )ذیل .؛ کناره: ..ِاسِتخراج

المنجـد فـی  ←غلط اسوت )« گیریکناره»معنی  ●
 (.۱۴، ص المورد؛ ۳۴۳، ص ...

 (. ۸۱: ...؛ حیاتی، کلیدی، حساس )ص إستراِتیجّی 
 الجیشی.راهبردی، استراتژیک، سوق ●

، رز  )ذیلنیازی : زندگی مستقل، زندگی بیِاسِترزاق
 (. ۳۱۴ص 

المنجد فی وروزی بودن )رزق طلب روزی، دنبال ●
 (. ۵۱، ص المورد؛ ۱۳۱، ص ...

: به امانت خواستن )چیزی را از کسی( )ذیل ِاْسَتْرَهَن 
 (. ۳۵۳، ص رهن

از کسووی گوورو خواسووتن، رهوون خواسووتن، وثیقووه  ●
، ص المــورد؛ ۱۵۲، ص المنجــد فــی ...خواسووتن )

۵۱ .) 
: انحوراب، گریززنوی، از شواخی بوه شواخی ِاْسِتطراد

 (. ۱۲۱، ص طرد )ذیل ؛ ضمیمه، پیوستپریدن
خووارج شوودن از موضووود، انحووراب از موضووود.  ●

(. معنوی ۵۲، ص المورد؛ ۵۱۱، ص المنجد فی ...)
« ضومیمه، پیوسوت»و « از شاخی به شاخی پریدن»

 غلط است. 
، ص عــور )ذیوول : قوورض گوورفتن )چیووزی را(ِاْسززَتَااَر 
۴۳۱.) 

این معنوی غلوط اسوت، در عربوی چیوز را قورض  ●
 گیرند.گیرند، بلکه آن را به عاریت مینمی

 )ذیوول خواهی، اسووتعارهگیووری، عاریووت: وامِاْسززِتااَرة
 (. ۴۳۱، ص عور

)عمووول( عاریوووت خواسوووتن، طلوووب عاریوووت،  ●
 خواهی. عاریت

ۀ وجو، پرسو  )دربوار: تحقیق، جسوتِأْسِتاالم عن
 (. ۴۸۳، ص علم )ذیل موضوعی(

گاهی، پرس . ●  کسب آ
حمق یا نادان پنداشتن؛ مسخره کردن، آلوت : اِاْسَتْغَفَل 

دست خوود قورار دادن، دسوت انوداختن )کسوی را(، 
 (.۴۱۱، ص غفل ذیلسِر )کسی( گذاشتن )سربه
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، المنجـد ←هوای بواال غلوط اسوت )همۀ معنی ●
، المنجد االبجـدی، الروس، فرهنگ الياس العصری

 (. المنجد فی ...، و المورد، المعجم الوسيط
 (. ۴۱۵، ص غل   )ذیل انتفاعی، استثماری: ِاْسِتغاللی

. استثمارگرایانه، از روی ۲ک . . استثمارگر، بهره۸ ●
؛ ۸۱۱۲، ص المنجد فـی ...کشی، سودجویانه )بهره

 (.۵۱، ص المورد
 کسی یوا چیوزی(ۀ : تحقیق، استفسار )دربارِاْسِتْفسار

 (.۴۵۱، ص فسر )ذیل
)عمل( توضیح خواستن، تفسیرخواهی، استفسوار  ●

 (. ۵۱، ص المورد؛ ۸۱۵۳، ص المنجد فی ...)
، فهم )ذیل : تحقیق )درمورد ...، پیرامون ...(ِاْسِتْفهام

 (. ۱۸۳ص 
؛ ۸۸۸۲، ص المنجد فی ...معنی باال غلط است ) ●

 (.۵۱، ص المورد
 گیری، پوذیرش؛ اشوتغال: قبض رسید؛تحویلِاْسزِتاَلم

 (. ۳۱۵، ص سلم )ذیل
ها( تحویول گورفتن ن)جنس، بستۀ پستی و مانند آ ●

 (. ۵۵، ص المورد؛ ۱۵۱، ص المنجد فی ...)
 (. ۸۸۱۱، ص هل  )ذیل : استهالکیِاْسِتهالّکی

، ص المورد؛ ۸۳۱۴، ص المنجد فی ...مصرفی ) ●
۸۱۲.) 

 (. ۸۱: افسانه، اسفوره، داستان )ص أسطوَرة
 غلط است.« داستان»معنی  ●

 (. ۸۱ای، داستانی )ص ای، اسفوره: افسانهأسطورّی 
 غلط است. « داستانی»معنی  ●

ْسَفع
َ
 (. ۳۱۱، ص سفع )ذیلچهره گون، سیه: گندمأ

المنجـد رنوگ )برنزه، سیاه مایل به قرمز، خرمایی ●
 (.۸۱۱، ص المورد؛ ۱۴۳، ص فی ...

، ص سـمر ذیوله، سوبزه، گنودمگون )درچ: سیهأْسَمر
۳۴۳ .) 

 غلط است.« چردهسیه»معنی  ●
، شبع )ذیلاشباد؛ ارضاء؛امتناد : سیری، پری، ِاْشزبا 

 (. ۳۵۵ص 
. )عمول( خویس کوردن، ۲. )عمل( سیر کوردن. ۸ ●

المنجـد فـی ؛ ۸۱۵، ص المـورد)عمل( خیسواندن )
 (.۴۳۱، ص ...

: ولووع، میوول، آرزو، عالقووه، اشووتیاق، تمایوول، ِاْشززَتها 
عف ، هوس، میل شدید، شوروشوق؛ شهوت، میول 

 (. ۱۳۳، ص شها )ذیل جنسی؛ اشتها
ولووع، میوول، آرزو، عالقووه، اشووتیاق، »هووای دلمعا ●

غلوط « تمایل، عف ، هوس، میل شدید، شوروشوق
  (.۸۸۲، ص المورد؛ ۱۱۸، ص المنجد فی ...است )

ْشَهل
َ
، شـهل )ذیول آبیهای تیره، چشوم: دارای چشمأ

 (. ۱۳۳ص 
 دارای چشمان میشی.  ●

ة
َ
 : توانایی، توان، قدرت، استفاعت، تا ، طاقوتِأطاق

 (. ۱۳۵، ص  طو )ذیل
غلوط « توانایی، توان، قودرت، اسوتفاعت»معنی  ●

، ص المنجــد فـــی ...؛ ۸۲۲، ص المـــورداسووت )
۵۲۱.) 

طزززاَل لسزززاَنُه 
َ
درازی کووورد، : پرگوووویی کووورد، رودهأ

 (. ۱۳۱، ص طول )ذیل درازی کردزبان
درازی کردن گستاخی کردن، جسارت کردن، زبان ●

 (.۵۲۱، ص المنجد فی ...)
عاَر 

َ
دن، عاریوت دادن، قورض دادن )بوه کسوی : وام داأ

 (. ۴۳۱، ص عور )ذیل چیزی را(
غلووط اسووت. در « وام دادن، قوورض دادن»معنووی  ●

دهنود و چیوز را عاریوت عربی پول را وام یا قرض می
 دهند.می

 (. ۴۳۱، ص عور )ذیل دهیدهی، قرض: وامِأعاَرة
 عاریه، )عمل( عاریه دادن.  ●
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 (. ۴۳۴، ص عول ذیل) : خرجی، گذران، معاشِأعالة
تأمین معاش، تأمین قوت، برآورده کردن مایحتواج  ●

 (. ۸۲۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱، ص المنجد فی ...)
: شیفتگی، تحسین، خشونودی، رضوایت؛ ِأْعجاب ب

انگیزی، تشویق؛ غرور، تکبور؛ خودپسوندی، تحسین
 (. ۱۱۱، ص عجب )ذیل خودبینی

 )عمل( پسندیدن، )عمول( ۲. شگفتی، تعجب. ۸ ●
، المـورد؛ ۵۳۴ص  المنجـد فـی ...،خوش داشتن )

اتکه با درصورتی إْعجاب(. ۸۳۱ص   الـَنْفسیوا  الک 
اسوت « خودپسندی، خودبینی»معنی همراه باشد، به

 )همان(.
ِتبززا 

ْ
گیووری، : فراگیووری )علووم و دانوو (؛ قرضِاق

 (. ۱۲۳، ص قبس )ذیل گیری )مجازًا(وام
، ص ... المنجـد فـیهای باال غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۳۱، ص المورد؛ ۸۸۲۱
ِتصادّیات

ْ
 (. ۱۱۳، ص قصد )ذیل : اقتصاداالق
عناصر و اجزای اقتصاد، اموور اقتصوادی، مسوا ل  ●

 (.۸۸۱۱، ص المنجد فی ...اقتصادی )
 )ذیول : مراقبت، مواظبت، توجه، اعتنا، تمایولِاکِتراث
 (. ۵۸۱، ص کرث

، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●
 (. ۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۲۳

: خودمختاری )سویا(؛ اسوتقالل )موالی( ِاْکِتفاٌ  ذاِتِیّ 
 (.۵۳۲، ص َکَفی )ذیل

ُحِکـم در عربوی  خودمختـاریخودکفایی. معادل  ●
 است.  ذاتی

هوای ورزشوی مبتنوی بور نیوروی : بازیألااُب الُقزَوی
ةهای پهلوانی)ذیل جسمانی، ورزش (؛ ۱۵۳، صقـو 

 همچنین:
برداری، های قدرتی )مثاًل: وزنوه: ورزشألااُب الُقوی  

 (.۵۴۱، ص لعبدوومیدانی( )ذیل 

 دوومیدانی. ●
ْمَلس

َ
، ص ملـس )ذیول : صاب، بوّراق، نورم، لفیوفأ

۸۱۳۸ .) 
، ص المنجـد فـی ...غلوط اسوت )« بّراق»معنی  ●

 (.۸۴۸، ص المورد؛ ۸۳۱۱
: متانووت، تأموول، حوصووله، بردبوواری، پایووداری، أنززاة

 (. ۳۲ص  ،منی ذیلاستقامت )
. درنووگ، تأموول ۲. حلووم، بردبوواری، شووکیبایی ۸ ●

 (. ۱۱، صالمنجد فی ...)
 )ذیول: روان شدن، بوا شودت جریوان یوافتن إنزَبَجَس 

 (. ۳۲، ص بجس
المنجـد )آ ( فوران کردن، با شدت بیورون زدن ) ●

 (. ۱۱، صفی ...
 (. ۸۱۱۱، ص نت  )ذیل : تولیدکننده، مولدِاْنتاجّی 

، ص المنجـد فـی ...؛ ۸۴۱ ، صالموردتولیدی ) ●
۸۳۱۸.) 

: انحووراب، انشووعا ؛ کووژی، میوول، شوویب، ِانِحززراف
 (. ۸۱۳، ص حرف )ذیلسرازیری 

 های باال غلط است.، همۀ معادل«کژی»جز به ●
: عصوبانی شودن، خشومگین شودن، از کووره ِانَحَمَق 
 (. ۲۲۲، ص حمق )ذیل دررفتن

 (. ۸۱۱، ص الموردشعور شدن )احمق شدن، بی ●
کسووی، رهاشوودگی، تنهووایی، شکسووت، : بیِخززلالِانْ 

 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیل ناتوانی
عدم یاری، عدم حمایت، )عمل( یاری نشودن بوه  ●

هنگام نیاز، تنها ماندن، پشت )کسوی( خوالی شودن 
 (.۳۴۱، ص المنجد)

َل 
َ

زل
َ

: درماندن، گرفتارماندن؛ بی پناه شدن، دچوار ِاْنخ
  (.۲۳۱، ص خکل )ذیلشکست شدن، نومید شدن 

. به هنگام نیاز تنها ماندن، پشت )کسی( خوالی ۸ ●
. سوورخورده شوودن، ۲شوودن، بووی یووار و یوواور شوودن. 
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المنجـد آرزوهای )کسی( نق  برآ  شودن اسوت )
 (. ۳۴۱، ص فی ...

: زحمووت، دردسوور، نوواراحتی؛ اضووفرا ؛ ِانرعززاج
، ص زعــ  )ذیوول ، دسووتپاچگییآشووفتگی، پریشووان

۳۸۸ .) 
، غلوط اسوت «احتینوار»جز های بواال، بوهمعادل ●

 (.۸۱۱، ص المورد؛ ۱۸۳، ص المنجد فی ...)
نس

ُ
 (. ۳۸، ص انس )ذیلدانی، ... دوستی : آدا أ

 انــسهووای بوواال غلووط اسووت. اولووین معنووی معنی ●
هوای ، معادلفرهنـگاسوت. اموا در « انس، الفوت»

 است.های سوم و هفتم آمدهمزبور جزء معادل
 )ذیوول : منفبووق شوودن، شووامل شوودنِاْنَسززَحَب علززی

 (. ۳۳۵، ص سحب
، المـورداجرا درآمدن، اجرا شدن، عملی شدن )به ●

 (.۸۱۵ص 

گوووورد، خووووودمرکز، خودمحووووور، : درونِاْنِطززززَواِئّی 
 (. ۱۳۲، ص طوی )ذیل گرایانهدرون

المنجـد ؛ ۸۵۳، ص المـوردگورا ))شخ ( درون ●
 (.۵۲۵، ص فی ...

 (. ۳۸شناسی )فلسفه( )ص : هستیأنُطولوجی
شناسووی، علووم موجووودات هستی :أنطولوجیززا ●

 (. ۳۱، ص المنجد فی ...)
، ص انـف )ذیل: غرور، اعراض، عدم پذیرش، ابا أَنَفة
۳۸ .) 
، ص المنجد فـی ...عزت نفس، عزت و کرامت ) ●

۳۱ .) 
ارادگوووی، ... تحمووول، عووودم مقاوموووت؛ : بیِاْنِفازززال

انگیزش، تحریوک، تهیویج؛ هیجوان، برانگیختگوی، 
 (. ۱۱۳، ص فعل )ذیل انفعاالت

، المنجـد فـی ... ←های باال غلط اسوت )معنی ●
ـــورد؛ ۸۸۱۲ص  ـــل(. ۸۵۴، ص الم ـــدم و  تحم ع

 نیز متضادند، نه مترادب. مقاومت
: شکسووت، ناکووامی، حرمووان؛ فوورار، گریووز، ِاْنهززرام

 (. ۸۸۱۱، ص هزم )ذیل نشینیهزیمت، عقب
؛ ۸۳۱۳، ص المنجـد فـی ...شکست، هزیمت ) ●

 (.۲۱۲، ص المورد
زةِاْنهرا  )ذیل : احساس شکست، یأس، ناامیدی، ...ِمیَّ
 (. ۸۸۱۱، ص هزم

طلبی، عدم اعتقواد روحیۀ شکست، روحیۀ تسلیم ●
، ص المـورد؛ ۸۳۱۳، ص المنجد فی ...به پیروزی )

۲۱۲.) 
: اسارت محض، شیفتگی، جذبه، دلبستگی، ِاْنِهمزا 

 )ذیل استغراق؛ دلمشغولی، فکر و ذکر، مشغلۀ ذهنی
 (.  ۸۸۱۳، ص هم 

، المنجد فـی ...)در کاری( غرق شدن، استغراق ) ●
 (. ۲۱۲، ص المورد؛ ۸۳۵۱ص 

 (. ۸۸۵۵، ص ور  )ذیل : اعتبارنامهاْوراق ااِلعتماد
 : استوارنامه.اوراق اعتماد ●

انگیزی، دوسوووتی، سوووازی، نشووواط: شادمانإینزززا 
، ص انس )ذیلمشربی گرمی، خوشصمیمیت، خون

۳۸ .) 
 مؤانست، الفت، انس.  ●

ْبع  )ذیول : ففرتًا، ذاتًا، طبعًا؛ البته، حتموًا، طبیعتواً بالطَّ
 (. ۱۸۱، ص طبع

بع ● ً معنی به بالط   طبعًا(. ←است ) طْبعا
ل  )ذیل تدریجرفته، بهآهستگی؛ رفتهکندی، به: بهبَتَمهُّ
 (. ۸۱۳۱، ص مهل

، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●
 (.۳۴۳، ص المورد ؛۸۳۱۳

 (. ۳۳: روسری، چادر )ص قُبخنَ 
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(. ۱۲، ص قـــاموس اليـــاس العصـــریمقنعوووه ) ●
 مترادب نیستند. چادرو  روسریبراین، عالوه

ربط زدن، یاوه گفتن؛ به لکنت افتادن؛ : حرب بیَبرَطَم 
، بـرطملب برچیدن )ازخشم(؛ خشمناک شدن )ذیل 

 (. ۱۳ص 
ولوچوه . )به هنگام ناراحتی( لوب ورچیودن، لب۸ ●

. خشومگین شودن، عصوبانی شودن ۲ن. آویزان کورد
 (.۲۳۲، ص المورد)

، ص بـرعم )ذیول: جوانه، غنچوه؛ شوکوفه، گول ُبرُعم
۱۳ .) 
، المنجد فـی ...غلط است )« شکوفه، گل»معنی  ●

 مترادب نیست. غنچهبا  جوانه(. ۱۲ص
، ص بـرقش )ذیول: نووعی سوهره یوا گنجشوک ِبرِقش

۱۳ .) 
 غلط است. « گنجشک»معنی  ●

، بـرم )ذیلمیلی، بیزاری، تنّفر شباد، بی: سیری، اَبشم
 (. ۱۸ص 

، المنجد االبجدیسنگینی غذا )بر معده(، رودل ) ●
 (.۵۱ص

 (. ۱۲، ص بصم )ذیل: چاپ، طبع َبصَمة
، المنجـد فـی .... اثر، عالمت، نشوان )۲. ُمهر ۸ ●

 : اثر انگشت.بصمة اإلصبع(. ۵۴ص
، ص بصـم )ذیل: ُمهر، چاپ و زدن مهر َبصَمة الخزتم

۱۲.) 
معنی بوه َخـتماثر ُمهر، جای ُمهر )روی چیوزی(.  ●
 است. « اثر»معنی به بصمةو « ُمهر»

 (. ۱۳، ص بط )ذیل: کندی، سستی ُبَط 
المنجـد . تأخیر و معفلی )۲. کندی، آهستگی. ۸ ●

 (.۵۴، ص فی ...
پروایوووی، جسوووارت، غووورور، : گسوووتاخی، بیَبَطزززر

 (. ۱۳، ص بطر )ذیلخودخواهی 

. غورور ۲ی، ناشوکری، کفوران نعموت. . ناسپاس۸ ●
 (.۵۵، ص المنجد فی ...)

، ص بغت )ذیل: شگفت، شگفتی، حادثۀ شگفت َبغَتة
۱۱ .) 
 شـهفت(. ۸۱۱، ص المنجـد فـی ...غافلگیری ) ●

متورادب  حادثۀ شـهفت)اسم(، و  شهفتی)صفت(، 
 نیستند.

، ص بلـغ )ذیول: کفایوت، بسوندگی، شایسوتگی َبالغ
۴۳ .) 
 (.ب لُغة ←است ) لغةبمعنی به بالغ ●

ون
ُ

 (. ۴۳: بوتیمار، حواصیل )ص َبَلش
بوتیمار، غمخورک )بوتیمار با حواصویل متفواوت  ●

 است(.
: موضود به اوج خود رسید، کار بوه َبَلَغ السیُل الُربزی
 (. ۴۳، ص بلغ )ذیلمنتها درجه رسید 

اوضاد بحرانی شد، اوضاد از کنتورل خوارج شود  ●
 (. ۲۳۴، ص المورد؛ ۱۱۱، ص المنجد فی ...)

، ص بلــغ )ذیوول: کفایووت، بسووندگی، شایسووتگی ٌبلُغززة
۴۳ .) 
حوووداقل معیشوووت، روزی بخوووورونمیر، مقووودار  ●

(. ۸۸۱، صالمنجـد فـی ...کفایت، قوت الیمووت )
متورادب  شایسـتهیبا  بسندگیو  کفایتبراین، عالوه

 نیستند. 
، ص بنــ  )ذیوولالمللووی : بانووک بینالَبنززُک الززّدوِلی

۴۱ .) 
 ک جهانی. بان ●

 )ذیولریز، بنجول، مخلفوات، زوایود : خردهَبهَرجزان
 (. ۱۱، ص بهرج

. زرورق، نوار ۲. چیز تقلبی، چیز جعلی، بدلی. ۸ ●
ــی .... پارچووۀ زربفووت )۳زرورق.  ــد ف ، ص المنج

۸۲۱ .) 
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 (. ۱۳: نوعی آشامیدنی شبیه آبجو )ص ُبوَظة
، ص المنجـد فـی ...؛ ۲۱۲، ص المـوردبستنی ) ●

۸۳۱.) 

 (. ۳، ص مث   )ذیل: مبلمان ثَتأثی
)عمل( اثاثیه گذاشوتن، تجهیوز خانوه )یوا اداره(،  ●

 است(. مث ثاسم مصدر  تأثيثمبله کردن )
د کُّ

َ
 (. ۲۸، ص مکد )ذیل: اطمینان َتأ

حصول اطمینان، خواطرجمعی، )عمول( مفموئن  ●
 (.۳۳، صالمنجد فی ...شدن )

 (.۳۲، ص منق: آراستگی، برازندگی )ذیل َتأُنق
سلیقه بودن، شیکی و آراستگی یک بودن، خوشش ●

بوا  آراسـتهیبراین، (. عالوه۳۵، ص المنجد فی ...)
 مترادب نیست. برازندگی

َح   )ذیول: الب زدن، بالیدن، نازیودن )بوه چیوزی( تَبجَّ
 (. ۳۲، ص بجح

پووز دادن، فوویس و افوواده کووردن، فخوور فووروختن  ●
 (. ۱۳، صالمنجد فی ...)

ح  (. ۳۲، ص بجح )ذیلنازش  : الب، بالیدن،َتَبجٌّ
 )عمل( پز دادن، فیس و افاده داشتن.  ●

، ص بـرع )ذیول: بخش ، هدیوه؛ سوهم؛ اعانوه َتَبرُّ 
۱۳ .) 
. )عمول( دادن، اعفوا، ۲. اعانه، کمک، دهو . ۸ ●

. داوطلبووی، )عموول( داوطووب ۳)عموول( بخشوویدن. 
 شدن. 
َ  بز  شواد شودن )ذیول : بهره بردن، لذت بوردن، دلَتَبرَّ

 (. ۱۱ص ، بر 
المنجد فی ؛ ۲۱۵، ص الموردبه فال نیک گرفتن ) ●
 (. ۳۱، ص ...

رفتوار بوودن، بوا یکودیگر : نسبت به هم خوشَتجاَمَل 
 (. ۸۳۴، ص جمل )ذیلرفتاری کردن خوش

 (.۲۴۱، ص الموردبه کسی تعارب کردن ) ●

: در کنار )چیزی( رفتن یوا قورار گورفتن، کنوار تجاَنَب 
داد )چیووزی( رفووتن )ذیوول )کسووی( راه رفووتن، در امتوو

 (.۸۳۵، ص جنب
 (اجتنب ←است ) إجتنبمعنی به تجانب ●

د  (.۸۲۸، ص جد  : توّلد )ذیل َتَجدُّ
. تجدیود ۲. )عمل( نو شدن، نووگرایی، تجودد. ۸ ●

 (. ۸۱۳، ص المنجد فی ...حیات )
زَب  : در کنار )چیزی( رفتن، کنار )کسی( راه رفتن، َتَجنَّ

 (.۸۳۵، ص جنب در امتداد )چیزی( رفتن )ذیل
 (اجتنب ←است ) إجتنبمعنی به تجن ب ●

، حمل ذیل: به خود قوت داد، ... )َتحاَمَل َعلی َنفِسزِه 
 (. ۲۲۲ص 

 معنی باال غلط است.  ●
: پیچیده و کج شودن، مایول شودن؛ خوارج یوا َتَحّرَف 

، ص حــرف )ذیوولمنشووعب شوودن، منحوورب شوودن 
۸۱۲ .) 

کسوی( . )از ۲. تحریف شدن، قلب معنا شدن. ۸ ●
المنجد فـی خود را کنار کشیدن، به یک طرب رفتن )

 (.۲۱۱، ص المورد؛ ۲۴۳، ص ...
ْفِسّی  ْحِلیُل النَّ ، نفـس )ذیول شوناختی: تحلیل روانالتَّ

 (. ۸۸۱۱ص 
 روانکاوی.  ●

َل 
َ

اذ
َ

: سست شدن، وا دادن، نیرو بواختن؛ افسورده، َتخ
 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیل پژمرده شدن

اری نکوردن، پشوت هوم را . )قوم( یکودیگر را یو۸ ●
. )پوا( سسوت شودن، ضوعیف شودن ۲خالی کردن. 

 (. ۳۴۸، ص المنجد فی ...)
ل

ُ
ززاذ

َ
: خسووتگی، نوواتوانی، درمانوودگی؛ اخووتالب، َتخ

 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیلجدایی 
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. )عموول( خووالی کووردن پشووت کسووی، یوواری ۸ ●
. ضعف، سسوتی، نواتوانی ۲نرساندن، تنها گذاشتن. 

 (.۳۴۸، ص المنجد)
 (. ۳۱۱، ص دعم )ذیل...، نگهداری، ...  :َتدِعیم

المنجـد ؛ ۳۱۱، ص المـوردحمایت، پشوتیبانی ) ●
 (.۳۱۱، ص فی ...

َب 
َ

بل
َ

 )ذیول : تا  خوردن، معلق بودن، آویزان بودنَتل
 (۳۳۳، ص ذبکب

؛ ۳۱۲، ص المـوردنوسان کردن، نوسان داشوتن ) ●
 (.۱۱۱، ص المنجد فی ...

در نوسان بودن، در تغییر : در تناو  بودن، َتَراَوَ  َبزْیَن 
 (. ۳۵۱، ص روحبودن )میان دو چیز( )ذیل 

بین دو عدد بودن، در حدود فوالن ... و بهموان ...  ●
، ص المـــورد؛ ۱۵۱، ص المنجـــد فـــی ...بووودن )

۳۱۱.) 
زَع 

َّ
: خود را برتر شمردن )از ...(، فخرفروشی کوردن َترف

خاطر چیووزی(، حقیوور شوومردن، خوووار شوومردن )بووه
 (. ۳۱۸، ص رفع یلذ)کسی را( )

)از بدی، زشتی( اسوتنکاب ورزیودن، کسور شوأن  ●
، ص المنجــد فــی ...خووود دانسووتن، دوری جسووتن )

 (.  ۳۱۵، ص المورد؛ ۱۴۸
ع

ُّ
: غرور، فخرفروشی، تکّبور )نسوبت بوه چیوزی(، َترف

ــع ذیوولتحقیوور، خوارشووماری )چیووزی را( ) ، ص رف
۳۱۲ .) 

د المنج)از بدی، زشتی( استنکاب، دوری، تبری ) ●
 (.۱۴۸، ص فی ...

َهزة : مسخرگی، هرزگی، هور چیوز باطول و بیهووده؛ ٌترَّ
 (. ۵۴، ص تر  )ذیلدرود، حقه، حیله 

. ۲وپورت. فایوده، خرتارزش، چیز بی. چیز بی۸ ●
. باطول، ۳معنوی، یواوه، ِشوروِور. سخن بیهووده و بی

. راه فرعوی ۱. رویداد بد، پیشوامد نواگوار. ۳بیهوده. 
 (.۸۳۴، صالمنجد فی ...)

ِبیه
ْ

: تشبیه، مقایسه؛ تمثیل، حکایت، قصه؛ تشوبیه، َتش
انگاری، انتسوا  صوفات انسوانی بوه خداونود انسان

 (. ۱۱۸، ص شبه )ذیل)الهیات( 
« تمثیل، حکایوت، قصوه»و « مقایسه»های معنی ●

، ص المـورد؛ ۴۳۳، ص المنجد فـی ...غلط است )
۳۲۱.) 

َق ب دَّ
َ

مبالغه کوردن گویی کردن، : الب زدن، گزافهَتش
)درمورد چیزی(، وراجوی کوردن، پرچوانگی کوردن، 
مهمل گفتن؛ متحیر شدن، انگشوت بوه دهوان شودن 

 (. ۱۱۵، ص شد )ذیل 
ولوچه پیچانودن، . )برای تظاهر به فصاحت( لب۸ ●

. )بوا چرخانودن گوشوۀ ۲گوشۀ دهوان را چرخانودن. 
. )سخن( کو  دادن، ۳دهان( مردم را مسخره کردن. 

 ←مالحظووه حوورب زدن )ادن و بیطووول و تفصوویل د
ــی ... (. ۳۲۸، ص المــورد( و )۴۱۳، ص المنجــد ف

وراجوی »جز بوه فرهنـگهوای موجوود در همۀ معنی
 غلط است.« کردن، پرچانگی کردن

َد  رَّ
َ

، شـرد )ذیول: ...؛ ولگردی کردن، هورزه گشوتن َتش
 (. ۱۸۲ص 

، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●
 (.۳۲۸، ص المورد؛ ۴۱۱

ززِرید
ْ

، ص شــرد )ذیوول: اخووراج، تبعیوود، نفووی بلوود َتش
۱۸۲ .) 

. ۲سوووووازی. . )عمووووول( آواره کوووووردن، آواره۸ ●
ــی ...دوشووی )بهخانمووانی، خانهبی ــد ف ، ص المنج

 (.  ۳۲۸، ص المورد؛ ۴۱۱
 )ذیول : اعتقواد، ایموان )موثاًل بوه موضووعی(َتْصِدیق
 (. ۱۱۳، ص صد 
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؛ ۲۱۳، ص المورد ←های باال غلط است )معنی ●
 (.۱۲۱، ص المنجد فی ...

ْمِسززّی 
ُّ

ْصززِویُر الش ، ص صــور )ذیوول بوورداری: فیلمالتَّ
۱۱۵ .) 

 برداری. عکاسی، عکس گرفتن، عکس ●
 )ذیول : سرزن  سوخت، نکووه ، گوشومالیَتْاِنیف
 (. ۴۲۱، ص عنف

المنجـد فـی توبیخ، برخورد تند، سرزن  شدید ) ●
 (.۳۳۸، ص المورد؛ ۸۱۲۴، ص ...

ب  (. ۴۱۵، ص غيب )ذیل .، گریز: ..َتَغیُّ
؛ ۳۳۱، ص المـورد ←معنوی بواال غلوط اسوت ) ●

 (.۸۱۱۵، ص المنجد فی ...
 (. ۴۵۱، ص فصل ذیلوبرگ، ... ): ...، شا َتْفصیل

 معنی باال غلط است. ●
ل ، قبـل )ذیول پوذیرش ۀ: قابلیت، توان پذیرش، قووَتَقبُّ

 (.۱۲۱ص 
؛ ۳۱۸، ص المـوردهوای بواال غلوط اسوت )معنی ●

 (.۸۸۲۱، ص لمنجد فی ...ا
نفس ندارد، کسی که ثبات، کسی که اعتمادبه: بیُتَکَلزة

 (. ۸۲۳۱، ص وکل ذیلپیوسته به دیگران تکیه دارد )
وابسووته بووه دیگووری، متکووی بووه دیگووران، سووربار  ●

 (.۳۱۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص المنجد فی ...)
ن  (. ۵۳۳، ص کهن )ذیل: ...، حدس، گمان َتَکهٌّ

ــی ...ال غلووط اسووت )معنووی بووا ● ، ص المنجــد ف
 (.۳۱۲، ص المورد؛ ۸۲۱۱

َم 
َّ
َم و  َتَلث

َ
َتث

ْ
خود را پوشاندن، رو گرفتن؛ خوود  ۀ: چهرِال

ــثم )ذیوول را پوشوواندن، لثووام زدن، روبنوود زدن ، ص ل
۵۱۱ .) 

بر بینی یا دهان روبند گذاشتن، دهوان یوا بینوی را  ●
 (.۸۲۴۸، ص المنجد فی ...پوشاندن )

ع  (. ۸۱۳۱، ص منع )ذیل عدم قبول : رّد،َتَمنُّ

، ص المـوردامتناد، خودداری، اجتنا ، احتوراز ) ●
۳۴۳.) 
ل ، ص مهـل )ذیل داری: کندی، آهستگی، مهلتَتَمهُّ

۸۱۳۱ .) 
تأنی در کار، انجوام آرام کوار، انجوام کوار از سور  ●

، ص المـورد؛ ۸۳۱۳، ص المنجـد فـی ...حوصله )
۳۴۳.) 

ع ، ميع )ذیل شدگیگی؛ ذو شدسازی، مایع: مایعَتَمیُّ
 (. ۸۱۳۴ص 

. )عمووول( آ  ۲. ذو ، )عمووول( ذو  شووودن. ۸ ●
، المـورد؛ ۸۳۴۲، ص المنجـد فـی ...شدن، میعان )

 (.۳۴۳ص 
دهی؛ سازی، آرای ؛ ترتیوب، ...، نظوام: منظمَتْنِسیق

بنووودی، روشووومند کوووردن؛ اقتصووواد نظوووم؛ نظام
 (. ۸۱۴۱، ص نسق )ذیل شدهریزیبرنامه

، المـورد؛ ۸۳۱۱، ص منجد فـی ...الهماهنگی ) ●
 (.۳۴۱ص 
ر

ُ
 )ذیول ها را(سازی )مثاًل: مسلسل، گلوله: پراکندهَتَناث

 (. ۸۱۱۱، ص نثر
پراکنده بودن یا پراکنده شدن، پراکنودگی، پخو ،  ●

المنجـد فـی (. )۳۴۳، ص المـوردانتشار، پراکن  )
 (.۸۳۱۳، ص ...

َاَدا  َس الصُّ  میوق کشوید: از توه دل آه کشوید، آه عَتَنفَّ
 (. ۱۴۸، ص صعد )ذیل

المنجـد نفس راحتی کشید، خیال  راحت شود ) ●
 (.۱۵۳، ص المورد؛ ۱۳۳، ص فی ...
س  (. ۸۸۲۲، ص نکس )ذیل : وازایاییَتَنکُّ

ـــایی ۀنگارنوووده تووواکنون واژ ● را در جوووایی  وازای
 است.نیافته
َق  ززَق و  َتَنززوَّ پسووند بووودن، : سووختگیر بووودن، مشکلَتَنیَّ

 (. ۸۸۳۱، ص نو  )ذیل دن )در کاری(بین بوباریک
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سووولیقه شووودن، )در خووووراک، پوشووواک( خوش ●
، المنجـد فـی ...ذوق شدن )پوش شدن، خوششیک

 (.۳۱۲، ص المورد؛ ۸۳۱۱ص 
مزززّی  آمیز، دار، تووووهینآمیز، کنایوووه: ...، طعنوووهَتَهکُّ

 (. ۸۸۱۱، ص تهکم )ذیل تحقیرآمیز
 ص، المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●

 (.۳۱۳ص ، المورد؛ ۸۳۱۱
َنائی

َ
، ثنـی )ذیل: مدحی، مدیحی، ستای ، تمجیدی ث

 (. ۸۸۳ص 
المنجـد برانگیز )آمیز، تقدیرآمیز، سوتای تحسین ●

 (. ۸۴۳، ص فی ...
ورة

َ
: تحریک، هیجان، اضفرا ؛ سرکشوی، طغیوان؛ ث

، ثـورانقال ، شورش، طغیان، جنب ، آشو  )ذیول 
 (. ۸۸۳ص 

غلوط «  ، جنب ، آشو تحریک، اضفرا»معنی  ●
 (. ۸۴۱، ص المنجد فی ...است )

: له کردن، خورد کوردن، کوبیودن، آسویا کوردن َجَرَش 
 (.  ۸۲۱، ص جرش )ذیل

کوفته کردن، بلغور کردن )دانۀ گندم و ماننود . نیم۸ ●
المنجد فی . کوبیدن، خرد کردن، پودر کردن )۲آن(. 

 (. ۸۵۳، ص ...
ّما 

َ
 (. ۵۱۲، ص لمع )ذیل : چرم برقیِجْلٌد ل

 ورنی، چرم ورنی.  ●
، ص ربــط )ذیوول : ارتوو  )مصوور(الَجززیُش الُمززراِبط

۳۱۳ .) 
معنی نیوز بوه المـرابطو « ارتو »معنی به الجيش ●
اسووت « سوونگرگرفته، در سوونگر، آموواده در سوونگر»
 (. ۸۱۸۳، ص المورد)

: استوار، مصمم، پابرجا؛ محتاط، پرحزم، پخته، حاِزم
 (. ۸۱۴، ص حزم )ذیل دوراندی 

. ۲قوودم . قوواطع، بووا عووزم راسووخ، مصوومم، ثابت۸ ●
. عاقالنوه، ۳پذیر، الیتغیر ]نظر[ قفعی، نهایی، تزلزل

، المورد؛ ۲۱۱، ص المنجد فی ...سنجیده، معقول )
 (.۳۳۳ص 

 (. ۸۵۳، ص حشا )ذیل : مبادا که توحاشا لک ُان
المنجـد فـی از تو به دور است، از تو بعید است ) ●
 (. ۳۳۱، ص وردالم؛ ۲۵۸، ص ...

: خم کردن، تا کردن، منحنی کردن )چیوزی را( َحَجزَن 
 (. ۸۴۸، ص حجن )ذیل

، ص المنجد فی ...)چو ( خم کردن، خماندن ) ●
منحنوی »غلط است و معنی « تا کردن»(. معنی ۲۱۴
 دقیق نیست.« کردن
ة

َ
: تیر، شاه تیر، تیرک اصلی، پوی، سوتون اصولی َحّمال

 (. ۲۲۳ص ، حمل )ذیل ساختمان، حّمال
(. ۳۱۱، صالمـوردویژه سوتون اصولی )ستون، به ●

 اند.ها غلطدیگر معنی
پرستی افراطی، : تعصب نژادی، میهنالَحِمّیة الَقوِمّیزة

 (.۲۲۳، ص حمو )ذیل شووینسم
 حمّیت مّلی، ِعرق مّلی.  ●

، ص ختـر )ذیول پیشوه: فریبکار، نابکار، خیانتخزاِتر
۲۳۳ .) 

المنجـد  ←غلط است ) «فریبکار، نابکار»معنی  ●
 (. ۳۵۱، ص المورد؛ ۳۱۳، ص فی ...

زار تَّ
َ

، ختر )ذیل پیشه، فریبکار، نابکار: خا ن، خیانتخ
 (. ۲۳۳ص 

المنجـد فـی غلط است )« فریبکار، نابکار»معنی  ●
 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳، ص ...

َتزَر 
َ

: فووریفتن، گووول زدن )کسووی را(، غوودر ورزیوودن، خ
، ختـر)با کسی( )ذیول خیانت کردن، نابکاری کردن 

 (. ۲۳۳ص 
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، ص المنجـد فـی ...بدترین نود خیانوت کوردن ) ●
 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳

ِدَر 
َ

، ص خـدر )ذیول : ...، مفلوج شدن، فلج شودنخ
۲۳۱ .) 

 ←غلط اسوت )« مفلوج شدن، فلج شدن»معنی  ●
 (. ۱۱۱، ص المورد؛ ۳۱۴، ص المنجد فی ...

َل 
َ

ل
َ

، ص خـکل )ذیول: رهواکردن، تورک کوردن، ... خ
۲۳۱ .) 

دست از یواری )کسوی( برداشوتن، )کسوی را( بوه  ●
هنگام نیواز تنهوا گذاشوتن، پشوت )کسوی را( خوالی 

  (.۳۴۱، ص المنجد فی ...کردن )

الن
ْ

: ناامیووودی، یوووأس؛ نووواتوانی، درمانووودگی، ِخزززل
 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیلپناهی بی
رسووانی، عوودم مسوواعدت، فروگووذاری در یاری ●

 (. ۳۴۱، ص نجدالم)عمل( یاری نکردن )
َرَش 

َ
، خـرش )ذیول : خراشیدن، تراشیدن؛ خارانودنخ

 (. ۲۱۲ص 
 ←غلوط اسوت )« خارانودن»و « تراشیدن»معنی  ●

 (.۱۱۱، ص المورد؛ ۳۴۱، ص المنجد فی ...
م  الزدَّ

ُ
 دلی، لفوف و ظرافوتمشربی، زنده: خوشِخَفة

 (. ۲۴۱، ص خف )ذیل
گوشوتی داشتنی بوودن، خوشبرویی، دوستتودل ●

 (.۱۸۱، ص موردال)
و  ة الرُّ م ←: هموان معنوی ]ِخفَّ [؛ نشواط، ِخَفـُة الـد 
 (. ۲۴۱، ص خف )ذیل دلیشور، زنده

گوشوتی داشتنی بوودن، خوشبرویی، دوستتودل ●
 ، همان(.المورد)

 )ذیول معاشورتزنده، خوش: دلپذیر، دلخفیف الّدم
 (. ۲۴۱، ص خف

المنجـد گوشت )داشتنی، خوشبرو، دوستتودل ●
 (. ۱۸۱، ص المورد؛ ۳۱۱، ص ی ...ف

لود
ُ

 (. ۲۴۱، ص خلد )ذیل: ...؛ اقامت، توقف خ
المنجـد فـی غلط اسوت )« اقامت، توقف»معنی  ●
 (.۳۸۱، ص...

نثی
ُ

 (. ۲۱۱، ص خنث )ذیل : خنثیخ
در فارسی به کسی که فاقد دستگاه تناسلی یا اندام  ●

گوینوود می خنثــیجنسووی متمووایز و رشوودیافته باشوود 
(، حال آنکه در عربی به موجوود زرگ سخنفرهنگ ب)

گوینود می خنثـیدوجنسی، هم مذکر و هم مونوث، 
 (. ۱۲۱، ص المورد؛ ۳۲۴، ص المنجد فی ...)

یط َبکَرة
َ

 (.  ۴۸، ص بکر )ذیل: نخ، ریسمان خ
 نخ قرقره.  ●

 ناپذیری؛ اعتیواد: استقامت، پایوداری، خسوتگیَدأب
 (. ۲۵۱، ص دمب )ذیل

. عادت، طبع، خوی ۲در کار. . پشتکار، جدّیت ۸ ●
 (.۱۳۸، ص المورد؛ ۳۳۸، ص المنجد فی ...)

َب فززیع علززی
َ
: پایووداری کووردن، اسووتقامت کووردن، َدأ

، ص دمب )ذیوولناپذیر بووودن )در چیووزی( خسووتگی
۲۵۱ .) 

)در کوواری( پشووتکار داشووتن، جوودّیت داشووتن  ●
 (.۳۳۸، ص المنجد فی ...؛ ۱۳۸، ص المورد)

 (. ۲۵۴لی؛ چماق )ص : سنجاق، سنجاق قفَدّبو 
(. ۱۳۱، ص المــورد. پووونز )۲گرد. . سوووزن تووه۸ ●

ینــی دبــوس : گوول سووینه، سوونجاق سووینه. دِبــوس ز
ــی ــزی / افرنج سوور. قفلی، سنجاق: سوونجاقانکلی

 (. ۳۳۳، ص المنجد فی ...)
 (. ۲۵۴، ص دج )ذیل : مرد شاخدارَدجاَجة الَحَبش

، ص المـورد؛ ۳۳۱، ص المنجد فی ...بوقلمون ) ●
۱۳۴ ) 

 (. ۳۱۱، ص در  )ذیل: ژاندارمری، پلیس َدَرکه
 (. ۳۱۱، ص المنجد فی ...ژاندارمری ) ●

 (. ۳۸۲، ص دفع )ذیل : نگهداریِدفا 
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ــی ...دفوواد ) ● ــورد؛ ۳۴۸، ص المنجــد ف ، ص الم
۱۳۱ .) 
ة  (.۳۲۱، ص دور )ذیل : گردشَدوِریَّ

کوودام چهووار معنووی متفوواوت دارد کووه هیچ دوریــة ●
، المنجد فی ...؛ ۱۱۱، ص لموردانیست )« گردش»

 (. ۳۵۱ص 
ّرا 

ُ
: نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر تهِیه ذ

 (.۳۳۱کردند )ص می
 (. فرهنگ بزرگ سخنذراریح، مگسک ) ●

 (. ۳۴۲، ص رشد: ...، معقول )ذیل راِشد
 معنی باال غلط است.  ●

ززا  گیر، زن، کشووتی: ورزشووکار، پهلوووان )مشووتَربَّ
 (.۳۱۳، ص ربعو ...(.)ذیل بردار وزنه

، ص المورد؛ ۱۲۱، ص المنجد فی ...بردار )وزنه ●
۱۴۳ .) 

: بغرنج؛ در رنوج و زحموت، گرفتوار مشوکالت، َرِبک
 (. ۳۱۳، ص رب  )ذیل آشفته و پریشان

کوه حال )  آنسردرگم، آشفته، سراسیمه، پریشوان ●
، ص المـوردکارها از دسوت  خوارج شوده( )ۀ شیراز
 (.۱۳۱، ص فی ...المنجد ؛ ۱۴۱

ة الَبی   (. ۳۱۱، ص رب )ذیل : زن میزبانَربَّ
 (.۱۴۱، ص الموردخانم خانه، کدبانوی خانه ) ●

َرة
ْ

خ  )ذیول : بردگان، بندگان، عملۀ بیگاریِرجاٌل السَّ
 (. ۳۳۸، ص سخر

کارگران بیگواری، کسوانی کوه بوه بیگواری گرفتوه  ●
 غلط است(.« بردگان، بندگان»شوند. )معادل می

 (. ۳۱۳، ص رخ  )ذیل : ...، وکالت، اختیارخَصةُر 
، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●

 (.  ۱۱۸، ص المورد؛ ۱۳۸
َف ، َرِشَف ، َرَشَف 

َ
َفع ِارَتش  موزه کوردن: ...؛ مزهَتَرشَّ

 (.۳۴۳، ص رشف )ذیل

المنجد فی  ←غلط است )« مزه کردنمزه»معنی  ●
  (.۱۱۱، ص المورد؛ ۱۱۱، ص ...

: واگوذاری، ...، پوذیرش، قبوول؛.. ِل: تفواهم، ُضوخُر 
 (. ۳۴۱، ص رضح )ذیل همدردی

؛ ۱۱۴، ص المورد ←های باال غلط است )معنی ●
 (. ۱۱۱، ص المنجد فی ...

 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل: چشمک زدن َرَمَش 
ـــم  زدنپلوووک زدن )در عربوووی  ● ـــزَ را  چش  َغَم

 گویند(.می
  (.۳۵۸، ص رمش )ذیل: آماس چشم َرَمش

 ورم ملتحمۀ چشم.  ●
 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل: مژه، مژگان ِرْمش

اسوت  مژ جمع  مژگانغلط است. « مژگان»معنی  ●
 است.  ُرُموشکه معادل آن در عربی 

ة
َ

 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل : چشمکَرْمش
المنجد فـی یک پلک زدن، یک چشم به هم زدن ) ●
 (.۱۱۱، ص ...

فتادن؛ فربه بودن : نرم بودن، سست بودن، پایین اَرِهزَل 
 (. ۳۵۳، ص رهل)تن، پوست( )ذیل 

وِول شوودن )گوشووت یووا . فروهشووته شوودن، ُشوول۸ ●
المنجد فـی . متورم شدن، باد کردن )۲پوست بدن(. 

 (. ۱۵۴، ص المورد؛ ۱۵۸، ص ...
ح  (. ۳۱۳، ص سلح )ذیل دار: شیشۀ ایمنُزجاٌج ُمَسلَّ

 شیشۀ ایمنی.  ●
 (. ۳۲۱، ص یتز )ذیل : وازلینَزْیٌ  َمِادّنی

 (.۱۸۳، ص الموردروغن کانی، روغن معدنی ) ●
ة  (.۳۵۳، ص سيل )ذیلبودگی : مایعیت، مایعساِئِلیَّ

 حالت ساِ ل، مایع بودن، سیال بودن.  ●
 (. ۳۳۲، ص سد )ذیل : ...، تناسب، شایستگیَسَداد
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المنجـد فـی  ←غلط اسوت )« شایستگی»معنی  ●
بهتر اسوت  (. ضمناً ۱۲۱، ص المورد ؛۲۱۱، ص ...
 نوشته شود. « مناسب بودن»، «تناسب»جای به

 (. ۸۱۳۱، ص ميل )ذیل : سفح مایلَسْطٌح ماِئل
 دار. سفح شیب ●

 (. ۳۱۱، ص سفل )ذیل : ته، گودی، ورطهُسفل
ــورد ←غلووط اسووت )« ورطووه»معنووی  ● ، ص الم

۱۳۱.) 
 (. ۳۱۱، ص سلف )ذیل: وام، قرض؛ مساعده ُسْلَفة

، المنجد فی ...ت پیشاپی  )پرداخت، پرداخپی  ●
 (.۱۳۸، ص المورد؛ ۱۵۱ص 

 (. ۳۱۴، ص سل  )ذیل: اخالق، من  ُسُلو 
؛ ۱۵۲، ص المنجد فـی ...معنی باال غلط است ) ●

 (.۱۳۲، ص المورد
: سنبوسه، سنبوسوج )نووعی پیراشوکی کوه َسْنبُوَسزک

 (. ۳۴۴پزند( )ص مثلثی شکل می
 د است. سنبوسه پیراشکی نیست و توضیح نیز زا  ●

: گناه، سیئة؛ شرارت؛ بدی، بداقبالی، ناهنجواری َسِیَئة
 (. ۳۱۳، ص سوء )ذیل

غلوط « بوداقبالی، ناهنجواری»و « شرارت»معنی  ●
، ص المـورد؛ ۴۸۱، ص المنجـد فـی ... ←است )

۱۱۲.) 
ی

ّ
فرهنگ؛ بوازاری، مربووط بوه : عامی، پست، بیُسوق

 (.۳۱۱، ص سو  )ذیل بازار
المنجـد فـی ؛ ۱۱۲، ص لموردا) بازاری، عامیانه ●
« فرهنوگعوامی، پسوت، بی»(. معنی ۴۲۱، ص ...

 غلط است.
عنوان های آن را به: نوعی گیاه مصری که برگَسْیَسَبان

 (. ۳۵۳کنند )ص مسهل مصرب می
 سیسبان.  ●

ناموه : قرارداد بسوتن، عهدناموه بسوتن، موافقتشزاَرَ  
 بندی کردن )با کسوی(امضا کردن، شرط بستن، شرط

 (.  ۱۸۳، ص شرط )ذیل
. در معاملووه شوورط گذاشووتن، معاملووۀ مشووروط ۸ ●

. بر یکدیگر شرط گذاشتن، شروطی را بورای ۲کردن. 
، ص المـورد، ۴۱۸، ص المنجد فی ...هم گذاشتن )

۱۱۴ .) 
، ص شــيع )ذیوول : پیووروی کووردن، تقلیوود کووردنشززاَیَع 
۱۱۸ .) 

 غلط است. « تقلید کردن»معنی  ●
و  عی موواهی بووزرگ کووه در : موواهی کپووور، نوووشززبُّ

شووود )ص های دجلووه و فوورات یافووت میرودخانووه
۳۵۱ .) 

وط موواهی کپووور نیسووت. در خوزسووتان بووه آن  ● شووبط
وط  گویند. می شيرُبدو گاهي  شبُّ

 
َ

، ص شتل )ذیل: جوانه، نشا، گیاه نورسیده، نهال َشزْتَلة
۱۱۲ .) 

ــی ...نشووا ) ● ــد ف ــورد؛ ۴۳۱، ص المنج ، ص الم
۱۱۲.) 

 (. ۱۱۱، ص شحر )ذیل کا، سار: توَشْحُرور
 باسترک سیاه.  ●

 (. ۱۱۱، ص شحور )ذیل : توکا، سارُشْحَور
 باسترک سیاه. ●

: قوی بود، نیرومند بود، باشهامت بود، دلیور َشدَّ َاْزُرُه 
 (. ۱۱۴، ص شد )ذیل بود
از او حمایت کرد، از او پشتیبانی کرد، او را یواری  ●

 (.۴۱۲، ص ..المنجد فی .؛ ۱۱۳، ص الموردکرد )
ِکیَمة

َّ
دنده، لجباز، خوودرأی، : لجوج، یکَشِدیُد الش

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیلسر شق، خیرهسرسخت، کله
من ، کسي کوه طبع، بزرگنفس، بامناعتباعزت ●

 (. ۴۱۵، ص المنجد فی ...رود )زیر بار زور نمی
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اش بگشاد، : به او گشای  بخشید، سینهَشَرَ  َصزْدَرُه 
 (. ۱۸۲، ص شرح )ذیل شیداش بخدلگرمی

، ص المـورداو را شاد کرد، او را خوشوحال کورد ) ●
 (.۴۱۴، ص المنجد فی ...؛ ۱۱۱
ة  (. ۱۲۳، ص شعر )ذیلفرنگی، ورمیسل : رشتهِشْاِریَّ

ة ●  : ... ورمیشل.َشْاِریَّ
گوواهی؛ شووعور، شززاور : دانوو ، شووناخت، معرفووت، آ

گوواهی؛ بصوویرت، درک، بیوون ، قووو مدرکووه؛ ۀ خودآ
سوواس؛ عاطفووه؛ ادراک، فهووم؛ ذکوواوت، حووس، اح

وحوصووله، فراسوت، زیرکووی؛ تیزهوشووی؛ حووال، حال
 (. ۱۲۳، ص شعر )ذیلروحیه 

، «دانووو ، شوووناخت، معرفوووت»هوووای معادل ●
گاهی» فهم، »، «مدرکهۀ بصیرت، بین ، قو»، «خودآ

حووال، »، و «ذکوواوت، فراسووت، زیرکووی، تیزهوشووی
 غلط است.« وحوصله، روحیهحال
خوالی بوودن )موقعیوت، منصوب، ...( : آزادی، ُشُغور
 (. ۱۲۱، ص َشَغرَ  )ذیل

خالی بودن، بال تصودی بوودن ُپسوت یوا منصوب  ●
 (. ۴۴۱، ص المنجد فی ...)

: ...، قدردانی، حق شناسوی؛ تحسوین، تمجیود، ُشْکر
 (۱۳۳، ص شکرستای  )ذیل 

المنجـد فـی سپاس، سپاسگزاری، ُشکر، تشوکر ) ●
 (.۱۴۱، ص المورد؛ ۴۱۱، ص ...

، ص شـکم )ذیول: دهنه، افسار، هویزه، لگوام ِکیَمةَش 
۱۳۱.) 

رود و بایود کار نمیدر فارسی معیار به  َهویز  ۀواژ ●
 حذب شود.

ناپذیری، سووری، سرسووختی، سووازش: خیرهَشززِکیَمة
شووقی؛ توووهین؛ تحقیوور، دنوودگی، لجاجووت، کلهیک

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیلاهانت 

جد فی المنمنشی )عزت نفس، مناعت طبع، بزرگ ●
 (.۴۱۵، ص ...

 (. ۱۳۸، ص شهد )ذیل : شناسنامهَشهادُة الِواَلدة
 گواهی والدت.  ●

، تمایوول، ...: آرزو، ...، حسوورت، ...، تمنووا، َشززْوق
 (. ۱۳۱، ص شو  )ذیل طلب، خواست

 های باال غلط است. معنی ●
 : تلخه، گندم دیوانه )گیاه(، نوعی ماش.َشْیَلم

 (.۱۱۲، صالموردچاودار ) ●
، صرخ )ذیل : نعره، ماق؛ داد، فریاد، شیون، نالهراخُصز

 (. ۱۱۴ص 
غلوط اسوت « شویون، نالوه»و « نعره»های معادل ●

 ۀ(. واژ۱۵۲، ص المورد، ۱۲۱، ص المنجد فی ...)
 نیز در فارسی رایج نیست.  ما 

، صـرخ )ذیل ک کننده، نعره: فریادزننده، شیونَصّراخ
 (. ۱۱۴ص 

 است.  غلط« کنندهشیون»معنی  ●
 (. ۱۱۴: راه، جاده )ص ِصرا 

 غلط است.« جاده»معنی  ●
گیری، مسووابقۀ کشووتی؛ کشوومک ، : کشووتیِصززرا 

 (. ۱۱۱، ص صرع )ذیل زدوخورد
المنجد فی ؛ ۱۵۲، ص الموردمبارزه، نبرد، ستیز ) ●
 (. ۱۲۵، ص ...

، ص صـرخ )ذیل : نعره، داد؛ شیون، فریاد، نالهَصزِری 
۱۱۴ .) 

 (. صراخ ←است ) ُصراخمعنی به َصِری  ●
ه دُّ

َ
َر خ  )ذیل : چهره در هم کشید، روی عبوس کردَصاَّ
 (. ۱۴۲، ص صعر

گونۀ خود را ازروی تکبر و غرور کج کوردن، قیافوه  ●
ــی ...گوورفتن ) ــد ف ــورد؛ ۱۳۱، ص المنج ، ص الم

۱۵۱.) 
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، صلح )ذیل : ...؛ شایستگی، درخوری، قابلیتَصال 
 (. ۱۴۵ص 

. سوود، ۲اد و خرابوی. . درستی، خوبی، ضد فس۸ ●
 . راستی، درستی.۳. مناسبت. ۳نفع، مصلحت. 

، صلف )ذیل : به خود بالیدن، نازیدن، الب زدنَصِلَف 
 (. ۱۱۸ص 

 غلط است. « الب زدن»معنی  ●
: خودپسند، نازنده، مغرور، خوودبین، خودسوتا، َصِلف
، ص صــلف )ذیوول زن، فخرفووروش، ُپرموودعاالب
۱۱۸ .) 

؛ ۱۳۵، ص منجـد فـی ...المغرور، فخرفوروش ) ●
 (.۱۵۵، ص المورد
وپرداخته، موورد : کار، عمل، فعل؛ ...؛ سواختهَصزنِیَاة

 (. ۱۱۱، ص صنع )ذیل حمایت؛ آفریده، مخلوق
؛ ۴۱۲، ص المورد ←های باال غلط است )معنی ●

 (. ۱۱۱، ص المنجد فی ...
کة  (. ۸۱۱، ص حر  )ذیل: فیلم سینمایی ُصَوٌر ُمَتَحِرّ

 (.۴۱۳، صلمورداکارتون ) ●
 )ذیول : توأمین اجتمواعی، بیموۀ عوامَضمان َجَمزاِعّ 

 (. ۱۱۱، ص ضمن
، ص المـوردپیمان امنیت مشترک بوین کشوورها ) ●

۴۸۳ .) 
َتَر 

ْ
مان الُمش ]  تأمین اجتمواعی،  : همان معنیالضَّ

 (. ۱۱۱، ص ضمن )ذیلبیمۀ عام[ 
 پیمان امنیت مشترک بین کشورها.  ●

اکتشوافی، ... ، هواپیموای گشوتی: طاِئَرة ااِلسِتطال 
 (۱۳۱، صطلع)ذیل 

 معنی باال غلط است. ●
 )ذیول : ففرتًا، ذاتًا، طبعوًا؛ البتوه، حتموًا، طبیعتواً َطْبازا  
 (. ۱۸۱، ص طبع

طور حوتم، یقینوًا، البتوه، مسلمًا، بدون شوک، بوه ●
ــی ...؛ ۴۲۸، ص المــوردصوودالبته ) ، ص المنجــد ف

۱۵۱.) 
ها را به سور کننود و شوانه : چادر )که زنان عر َطْرَحة

 (. ۱۸۵، ص طرح )ذیل بپوشاند(
؛ ۵۱۳، ص المنجـد فـی ...روسری بلند، مقنعه ) ●

 (.۴۲۳، ص المورد
 (. ۱۲۸، ص طرف )ذیل : چشمک زدنَطَرَف 

 پلک زدن، پلک بر هم گذاشتن. ●
 (. ۱۲۱، ص طفح )ذیل: سرشار بودن، ... َطَفَح 

؛ ۵۸۸ص  ،المنجد فـی ...سر رفتن، لبریز شدن ) ●
 (.۴۲۴، ص المورد

َر  : پووی  بووردن، گسووترش دادن، دگرگووون کووردن، َطززوَّ
 (. ۱۳۱، ص طور )ذیل متحول کردن )چیزی را(

به حالت بهتر درآوردن، بهبود بخشویدن، متحوول  ●
، ص المــورد؛ ۵۲۳، ص المنجــد فــی ...کووردن )

۴۳۲.) 
، ص منـی )ذیول: صبر طوالنی، رنج دیرپا ُطوُل األناة

۳۲ .) 
 صدر، شکیبایی، بردباری. سعۀ  ●

کند )ذیول : کسی که دیرزمانی تحمل میَطویُل األناة
 (. ۳۲، ص منی
 دارای سعۀ صدر، بردبار، باحوصله، شکیبا.  ●

ان  (. ۱۳۱، ص طين )ذیل : ناوشکنَطیَّ
 (.۵۳۲، ص المنجد فی ...ساز )کار، ِگلِگل ●

 (۱۱۱، صظهرَزهُر الَحِدید )ذیل  ← َظهُر الَحِدید
 است. مدخل نشده فرهنگدر  هُر الَحِدیدزَ  ●

 (. ۱۴۸، ص عکل )ذیل جو، مالمتگر: عیبعاِذل
، المنجد فی ... ←غلط است )« جوعیب»معنی  ●

 (.۴۳۲، ص المورد؛ ۵۱۸ص 
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، ص عفــا )ذیوول : خوودا نگهوودارت باشوودعافززا  اللززه
۴۱۱ .) 

خداوند توو را سوالمتی عفوا فرمایود، خودا توو را  ●
ند تو را صحت و سالمتی دهد. تندرست بدارد، خداو

َحَفَظوک »در عربوی « خدا نگهودارت باشود»معادل 
 است. « الله

ور علی
ُ
، ص عثـر )ذیول : دستیابی، کشف، ردیوابیُعث

۱۱۵.) 
تصادفی )چیزی را( پیدا کردن، تصوادفی )چیوزی  ●

، المـوردرا( یافتن، اتفاقی )به چیزی( برخورد کردن )
 (. ۴۱۱ص 

عووداوت؛ تجوواوز،  : دشوومنی، خصووومت،ُعززْدَوان
 (. ۱۱۵، ص عدد )ذیل قصد آزارسوءقصد؛ حمله به

« دشمنی، خصومت، عداوت، سوء قصود»معنی  ●
حملۀ ناگهانی و شودید، »معنی به ُعْدَوانغلط است. 

، ص المنجد فـی ...است )« تجاوز، تعرض، تهاجم
 (.۴۱۳، ص المورد؛ ۵۱۱
 (. ۱۱۱، ص عدل )ذیل : شوهرخواهرعدیل

 (.۵۱۱، ص نجد فی ...المباجناق ) ●
 (. ۱۱۱: شاخۀ کوچک، جوانه، پاجوش )ص ُعْسُلج

؛ ۵۴۱، ص المنجـد فـی ...شاخۀ نورم درخوت ) ●
  (.۴۱۲، ص المورد

 (. ۱۱۱: شاخۀ کوچک، جوانه، پاجوش )ص ُعْسُلوج
 (.عسل  ←است ) ُعْسلُ معنی به ُعْسلُوج ●

ززب
ْ

 )ذیوول : علووف، سووبزه، علوفووه؛ مرتووع، چراگوواهُعش
 (. ۱۱۴، ص عشب

غلوط « مرتع، چراگاه»و « سبزه، علوفه»های معنی ●
، ص المـورد؛ ۵۴۵، ص المنجـد فـی ... ←است )

۴۱۲.) 
ة  )ذیول گرایویگرایی، ملی: تعصوب قوومی، قوومَعَصِبیَّ

 (. ۱۱۵، ص عصب

، ص المـورد؛ ۵۱۲، ص المنجد فـی ...تعصب ) ●
۴۱۳.) 
 (. ۱۵۵، ص عفن ذیل: پوسیدگی، ... )ُعُفوَنة

، ص المنجـد فـی ... ←ال غلوط اسوت )معنی با ●
 (.۴۱۵، ص المورد؛ ۵۵۱

َب علزی : تغییر دادن، تصحیح کردن، ویراستن، نقد َعقَّ
، ص عقـب )ذیول کردن، بررسوی کوردن )چیوزی را(

۴۱۸ .) 
؛ ۴۱۵، ص المـوردهای بواال غلوط اسوت )معنی ●

 (.۵۵۴، صالمنجد فی ...
ربزوّی  فس التَّ  یول)ذ شناسوی آموزشوی: روانِعلُم الزنَّ

 (. ۸۸۱۱، ص نفس
 شناسی تربیتی. روان ●

 (. ۴۲۴، ص عنصر )ذیل : نژادی، قومی؛ ...ُعْنُصِرّی 
 . نژادپرست.۲غلط است(. « قومی)». نژادی ۸ ●

، عنصـر )ذیول: نژاد، ملیت، نظریۀ نژادی؛ ... ُعْنُصِریة
 (. ۴۲۴ص 

، ص المنجـد فـی ...نژادپرستی، تعصب نوژادی ) ●
 (.۴۱۳، ص المورد؛ ۸۱۲۴

 (. ۴۳۸، ص عهر )ذیل : فاحشه، روسپیَعْهر
گری زنووا، زنووای محصوونه، فاحشووگی، روسووپی ●

 ( ۴۱۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱، ص المنجد فی ...)
، ص غــرض )ذیوول : گوورای ، غوورض، تمایوولَغَرضززّیة
۴۳۵ .) 

طرفووی جانبووداری، سوووگیری، عوودم رعایووت بی ●
 (.۴۵۱، ص المورد)

 (. ۴۱۳، ص غمز )ذیل : پاشنۀ تفنگَغّماز
 (.۱۱۱، ص الموردماشۀ تفنگ ) ●

ززة ُتززوُر الِهمَّ
ُ
ــر )ذیوولعالقگووی، ... : ...، بیف ، ص فت

۴۴۱ .) 
 (.۱۸۱، ص الموردمعنی باال غلط است ) ●
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َفززَ  
ْ

خ
َ
: ...، خودسووتایی کووردن، فخرفروشووی کووردن، ف

 (. ۴۱۲، ص فخف  )ذیل رجزخوانی کردن
المنجـد فـی انود )های باال غلط و نامترادبمعنی ●
 (. ۱۸۴، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص ...

زة
َ

َفخ
ْ

خ
َ
 : خودنمایی، خودستایی، تفاخر، فخرفروشویف

 (. ۴۱۲، ص فخف  )ذیل
خو  کاغوذ یوا . خ ۲وافواده. . پز، الب، فیس۸ ●

، المورد؛ ۸۱۱۱، ص المنجد فی ...پارچۀ نو و غیره )
 (.۱۸۴ص 
ِخیر

َ
 (. ۴۱۸، ص فخر )ذیل زن: البف

 ( ۱۸۱، صالموردافتخارکننده، مفتخر ) ●
ة ْرضیَّ

َ
 (. ۴۱۱، ص فرض )ذیل : فرضیه، تئوریف

را در عربوی  تئـوریغلوط اسوت. « تئوری»معنی  ●
 گویند. می نََظِری ة
ّیاض

َ
 (. ۱۸۱، ص فيض )ذیل : لبریز، سرشار؛ ....ف

المنجد ؛ ۱۳۱، ص الموردمعنی باال غلط است ) ●
 (. ۸۸۸۱، ص فی ...

ِدیُم الَاهد ِب 
َ
، قدم )ذیل...  : دارای دوستی دیرینه باق

 (. ۱۳۱ص 
المنجد ؛ ۱۱۳، ص الموردمعنی باال غلط است ) ●

 (.۸۱۳۱، ص فی ...
ْرُن الَغرال

َ
، قرن )ذیل برگی(: گیاهان شبدرمانند )سهق

 (. ۱۳۱ص 
 گیاه لوطوس.  ●

ْرَنبیط
َ
 (. ۱۳۴: کلم قمری یا رومی )ص ق

 کلم گل.  ●
ِصززیُر البززا 

َ
 )ذیوول چشووم، لئوویم: خسوویس، ...، تنگق

 (. ۱۱۱، ص صرق
، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●

 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۸۸۱۵

صیر البا 
َ
چشوم، بخیول، دسوت، تنگ: ناتوان، کوتاهق

 (. ۱۳، ص باع )ذیلخسیس 
ــی ...) عوواجز، نوواتوان، ضووعیف ● ، ص المنجــد ف

۸۳۱.) 
ْطع

َ
 (. ۱۱۳، ص قطع )ذیلشدگی، ... : ...، کوتاهق

 ، برش. بریدن، قفع کردن ●
 ااِلْکتراث

ُ
ة  (. ۵۸۱، ص کرث )ذیل دقتی: ...، کمِقلَّ

ــی ...معنووی بوواال غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۲۳

بیط نَّ
ُ
: کلم گل، کلم رومی، کلم قموری، قنبویط )ص ق

۱۱۸.) 
 ها غلط است.، بقیۀ معادل«کلم گل»جز به ●

ْهَرماَنة
َ
 .(۱۱۳دار )ص : دایه، )خانم( خانهق

 غلط است.« دایه»معنی  ●
ِکیَمة

َّ
ة الش وَّ

ُ
، شکم )ذیل: انرژی، نیرو، توان، قدرت ق

 (. ۱۳۱ص 
، ص المنجـــد فـــی ...عوووزم، اراده، ثبوووات رأی ) ●

۴۵۱.) 
ِکیَمة

َّ
ِویُّ الش

َ
: قوی، نیرومنود، پرتووان، پور قودرت، ق

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیل پرانرژی
ِکيَمة ●  ←اسوت ) ِکيَمةَشِدیُد الش  معنی به قَِویُّ الش 

ِکيَمة  (.َشِدیُد الش 
، ص کـرو )ذیول : کنودن، حفور کوردن )چیوزی را(َکَرا

۵۸۵ .) 
المنجـد فـی الیروبی کردن )کانال، جوی، رود( ) ●
 (. ۱۱۵، ص المورد؛ ۸۲۲۵، ص ...

 (. ۵۸۵ای مرد باران )ص : گونهَکَروان
 کاروانک.  ●

، کـرا )ذیول را( مثاًل: کانوالی)کندن  ،: حفر کردنَکَری
 (. ۵۸۵ص 
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المنجـد فـی الیروبی کردن )کانال، جوی، رود( ) ●
 (. ۱۱۵، ص المورد؛ ۸۲۲۵، ص ...

ِمش
ْ

 (. ۵۳۴: کشم  )ص ِکش
(. در عربی ۸۲۳۱، ص المنجد فی ...نوعی گیاه ) ●

 گویند. می َزِبيبرا  کشمش
: جلوووگیری کووردن )از اشووک(، نگووه داشووتن کْفَکززَف 

 . (۵۳۱، ص کفکف )ذیل )اشک خود را(
پاک کردن پیاپی )اشک(، پشت سرهم پاک کوردن  ●

، المــورد؛ ۸۲۳۱، ص المنجــد فــی ...)اشووک( )
۱۵۴.) 
 (. ۵۳۸، ص کنس )ذیل : جارو کردن، نظافتَکْنس

 غلط است. « نظافت»معنی  ●
وَ  

ُ
ضَّ ف

َ
 )ذیول: کامت شیرین باد، دهانت گرم باد ال ف

 (. ۴۵۵، ص فَض  
لله؛ احسنت، گول آفرین بر تو، عالی گفتی، بارک ا ●

 گفتی. 
جنبود، خوورد، از جوا نمی: تکوان نمیالُیَحِرّ  ساِکنا  

 (. ۳۱۸، ص سکن )ذیل وحرکتحسبی
کنوود، دسووت روی دسووت . هوویچ کوواری نمی۸ ●

رسد، کاری بوه . آزارش به کسی نمی۲است. گذاشته
دهود، . به هیچ چیزی اهمیت نمی۳کار کسی ندارد. 

المنجـد م نیسوت )اعتنا است، چیزی بورای  مهوبی
 (.۲۴۱، ص المنجد فی ...؛ ۳۱۸، ص األبجدی

ة
َّ

ل
َ
، لَـک   )ذیول: خوشی، شادمانی؛ لوّذت؛ شوهوترانی ل

 (. ۵۱۳ص 
ةغلط است. « شهوترانی»و « شادمانی»معنی  ●  لَـک 
حالت خوشایندی اسوت کوه از احسواس یوا ادراک »

فرهنگ بـزرگ « )دهدامری مفبود به انسان دست می
 گویند. می خوشیی تسامح به آن ( که با قدرسخن

ْمح
َ
 (. ۵۱۱، ص لمح )ذیل : ...، لحظهل

ــی ...معنووی بوواال غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۵۲۱، ص المورد؛ ۸۲۵۵

، ملـ  )ذیول خوار، حواصویل: مواهیمالُک الَحرین
 (. ۸۱۳۳ص 

بوتیمار، غمخورک )نام دیگر این پرنوده در عربوی  ●
 است(.  َبلَُشون

، ص مــال )ذیوول : سوورمایۀ اندوختووهمززاٌل ِاحتیززاِطّی 
۸۱۳۳ .) 

 اندوختۀ احتیاطی. ●
، مشر   )ذیلگیری( : درجه، عقربه )در ابزار اندازهمؤّشزر

 (. ۸۱ص 
 شاخ .  ●

: درمانده، کوفته، وامانده؛ ناتوان و ازکارافتاده ُمَتخزاِذل
 (. ۲۳۱، ص خکل)ذیل 

پذیر، فاقد روحیۀ مقاوموت )  طلب، سلفهتسلیم ●
المنجد فـی کند( )برابر دشمن مقاومت نمیکه در آن
 (.۳۴۸، ص ...

 (. ۳۱۸، ص رب  )ذیل : داوطلب، نامزدُمَتَرِبص
. ۲کننووده. کوورده، کمیننشسووته، کمین. درکمین۸ ●

 (. ۱۲۱، ص المنجد فی ...مراقب اوضاد )
زز  : )شووخ ( سوونگین، باوقووار، متووین، موووقر؛ ُمَتَرمَّ

 نظر، متعصووب،خووودگیر، خشووک، رسوومی؛ تنووگ
 (.  ۳۸۱، ص زمت )ذیلخودرأی 

 ، غلط است. «خشک»جز های باال، بهدلامع ●
د ززِرّ

َ
دوش؛ بووهدر؛ خانهخانمووان، آواره، دربووه: بیَمَتش

 (. ۱۸۲، ص شرد )ذیل جوماجراجو، حادثه
غلووط اسووت « جوموواجراجو، حادثووه»هووای معنی ●

 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۴۱۱، ص المنجد فی ...)
بزات لَّ ها، مووارد نیواز، شورایط ت، خواسته: مفالباُمَتَطّ

 (۱۲۱، ص طلبشده )ذیل خواسته
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. نیازهوا، ۲ها، مقتضویات، الزاموات. . ضرورت۸ ●
المنجـد ها )چیزهای مورد نیاز، مایحتاج، نیازمنودی

 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۵۸۳، ص فی ...
ر ، ص وتــر )ذیوول شووده، متشوونج: سووخت کشیدهُمَتزَوِتّ

۸۸۱۱ .) 
. پوورتن ، متشوونج ۲ره. . وخوویم، بحرانووی، تیوو۸ ●

. ۳(. ۸۱۱۳، ص المنجد فی ...؛ ۵۴۱، ص المورد)
 )قدیمی( سخت، خشک، غیرقابل انحنا. 

، ص حـر )ذیول: دستگاه گرمازا، دستگاه شووفاژ مَحزّر 
۸۴۱ .) 

ــی ...الحوورار  )دماسوونج، میزان ● ــد ف ، ص المنج
 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۲۱۱

 (. ۳۱۸، ص رحب )ذیل : خوش آمدیدَمرَحبا  ِبک
: مرحبـا بکـمخوش آمدی )جمله مفورد اسوت(.  ●

 خوش آمدید.
 الُاْنُصزرّیة

ُ
ة

َ
هوای : مسئلۀ ملیت، مسوئلۀ اقلیتالَمْسأل
 (. ۴۲۴، ص عنصر )ذیل نژادی

مسوئلۀ نژادپرسووتی، موضوود نژادپرسووتی، معضوول  ●
 نژادپرستی. 

 (. ۸۱۱۲، ص نبط )ذیل : کاشف، مختردُمسَتْنِبط
المنجد ؛ ۸۱۳۱ص  ،الموردمبتکر، نوآور، مبدد ) ●

 (.۸۳۴۵، ص فی ...
ززَتَکی  علیززه

ْ
: خواسووته، مووورد اتهووام، ادعووا، مووورد ُمش

 )ذیولشکایت؛ خوانده، متهم، شخ  مورد شکایت 
 (۱۳۱، ص شکا

خواسووته، مووورد اتهووام، ادعووا، مووورد »هووای معنی ●
؛ ۴۵۱، ص المنجـد فـی ...غلوط اسوت )« شکایت
انوده، خو»نیز دقیقًا بوا « متهم(. »۸۱۳۱، ص المورد

 مترادب نیست.« شخ  مورد شکایت
د ززرَّ

َ
شووده، پناهنووده؛ نامرتووب، : فووراری، آواره، راندهُمش

 (. ۱۸۲، ص شرد )ذیل ژولیده

نامرتوب، »و « شوده، پناهنودهفراری، رانده»معنی  ●
؛ ۴۱۱، ص المنجــد فــی ...غلووط اسووت )« ژولیووده
 (.۸۱۳۴، ص المورد
زِرف

ْ
 )ذیلا : ناظر، بازرس، سرپرست، مدیر؛ راهنمُمش

 (. ۱۸۴، ص شرف
کار رود، بوه علـیکه بوا حورب درصوورتی ُمْشِرف ●
، ص المنجــد فــی ...اسووت )« سرپرسووت»معنی بووه

 (. ۸۱۳۴، ص المورد؛ ۴۱۳
 (. ۱۱۳، ص صد  )ذیل : تأیید، تصدیقِمْصَداق

ــورد ←هووای بوواال غلووط اسووت )معنی ● ، ص الم
 (.۱۲۱، ص المنجد فی ...؛ ۸۱۱۲
آشفتگی، اضفرا ، ...؛ افسردگی، : پریشانی، ُمَضاَیَفة

، ص ِضــيق )ذیوول عصووبانیت، آزردگووی، رنجوو  ...
۱۸۸ .) 

، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●
 (.۸۱۱۴، ص المورد؛ ۱۵۳

 : دقیق، درست، کامل، منظم، میوزان، مرتوبَمْضزُبو 
 (. ۱۵۳، ص ضبط )ذیل

 ←غلط اسوت )« کامل، منظم، میزان»های معنی ●
 (.۸۱۱۴، ص المورد؛ ۱۴۱، ص ... المنجد فی

 (. ۸۱۲۳، ص مطر )ذیل : رگبار، تگرگَمَطَرة
، المنجـد فـی ... ←های باال غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۱۱۸، ص المورد؛ ۸۳۳۱ص 
 (. ۱۲۴، ص طل )ذیل : مشرب، سرانگیز ]؟[ُمِطّل 

 ُمِطـل  (. ۸۱۱۲، ص الموردُمشرب بر، مسلط بر ) ●
 ود.رکار میبه علیهمواره با حرب 

، ص ظهـر )ذیول : یاری، حمایت، پشوتیبانیُمَظاَهَرة
۱۱۸ .) 

ــی .... راهپیمووایی، تظوواهرات )۸ ● ، ص المنجــد ف
ــورد؛ ۵۳۵ . همیوواری، کمووک، ۲(. ۸۱۱۳، ص الم

 مساعدت. 
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 : فریفته، ستایشگر، مغرور، مفتخر، بالنودهُمْاَجب ِب 
 (. ۱۱۱، ص عجب )ذیل

ــورد ←هووای بوواال غلووط اسووت )معنی ● ، ص الم
 (.۵۳۴، ص المنجد فی ...؛ ۸۱۱۱

 (. ۴۳۸، ص عهد )ذیل دار: عهدهَمْاُهود الیه ب
اختیارشوووده در ...، اختیاریافتوووه در ...، تفویض ●

 (  ۸۱۱۴، ص الموردصاحب اختیار در ... )
ل  )ذیول : مورد اطمینان، مورد اعتماد؛ قابل استنادُمَاوَّ
 (. ۴۳۴، ص عول

، ص فـی ... المنجـدگاه، عامل اتکوا، پنواه )تکیه ●
 (.۸۱۴۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱

ورز؛ شویفته، مشوتاق، کننده، عنایت: توجهُمِکبٌّ علی
 (. ۵۱۸، ص کب )ذیل مشغول )به چیزی(دل
که تمام تووان سخت گرم کاری، بسیار مشغول، آن ●

، ص المنجد فـی ...است )خود را صرب کاری کرده
ــورد؛ ۸۲۱۵ شوویفته، »هووای (. معنی۸۱۵۱، ص الم

کننده، توجه»غلط است و معنی « مشغولدلمشتاق، 
 دقیق نیست.« ورزعنایت
 )ذیول زده: هوار، دیوانوه، برافروختوه، هیجوانَمْکُلوب

 (. ۵۳۳، ص کلب
المنجد فـی ها غلط است )بقیۀ معنی« هار»جز به ●
 (.۸۲۳۲، ص ...

: روابووط، ارتباطووات؛ مالزمووات؛ محوویط، ُمالِبسززات
  (.۵۱۱، ص لبس )ذیلفضا، دوروَبر 

. ]موضود[ ۲واحوال، شرایط، وضعیت. . اوضاد۸ ●
(. ۸۲۱۱، ص المنجـد فـی ...وکیف، چگونگی )کم

واحوال و چگونگی عمدتًا برای بیان اوضاد مالبسات
 رود.کار مییک موضود مبهم و ناشناخته به

روی، پیگیری، تعقیوب؛ موداومت، : ...، دنبالهُمالَزَمة
، لـزم )ذیول استقامت، پشتکار، همت، شووق و ذوق

 (. ۵۱۱ص 

، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●
 (.۸۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۱۸

م
َّ
م، ُمَلث

َّ
، لثم )ذیل دار، باحجا : روبنددار، نقا ُمَتَلث

 (. ۵۱۱ص 
دارای نقا  بینوی و دهوان، دارای ماسوک بینوی و  ●

است( دهان )  کسی که دهان و بینی خود را پوشانده
 (. ۸۲۴۸، ص ..المنجد فی .)

: ملکوووت، سوولفنت روحووانی؛ پادشوواهی، َمَلُکززوت
 (. ۸۱۳۳، ص مل  )ذیل شاهی، شهریاری، سلفنت

. عووّزت، ۲. جهووان غیرمووادی، عووالم غیووب. ۸ ●
 (. ۸۳۱۴، ص المنجد فی ...عظمت، بزرگی )

ث  (. ۵۱۱، ص لوث )ذیل : آلوده، کثیف، چرکینُمَلوَّ
، ص دالمـور؛ ۸۳۱۱، ص المنجـد فـی ...آلوده ) ●

۸۸۱۴ .) 
 ، ص ؟(. مرس )ذیل : ...، مذاکرهُمماَرَسة

ــی ...معنووی بوواال غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۸۸۱۱، ص المورد؛ ۸۳۳۲
، مـرع )ذیول ترقی )شهر(کننده، روبه: پیشرفتِمْمرا 

 (. ۸۱۸۸ص 
، ص المنجـد فـی ...خیز، سرسبز و خرم )حاصل ●

 (.۸۸۸۱، ص المورد؛ ۸۳۳۳
 (. ۸۱۵۸، ص فطح )ذیل بازیی، قوچ: گاوبازُمَناَطَحة

شا  شدن، )عمل( با شا  به یکودیگر زدن بهشا  ●
 (. ۸۳۸۵، ص المنجد فی ...)

ة
َ

ش
َ
، نقش ذیل: مشاجره، ...؛ اعتراض، مخالفت )ُمناق

 (. ۸۸۸۳ص 
، ص المنجـد فـی ...های باال غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۸۸۳، ص المورد؛ ۸۳۳۳
ورز؛ کننده، عنایوتوجه]  ت : همان معنیُمْنَکبٌّ علزی

، کـب )ذیولمشغول )به چیوزی([ شیفته، مشتاق، دل
 (. ۵۱۸ص 
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 ُمِکبٌّ علی ← ●
: شیفته، مجذو ، غرق، مستحیل )در(؛ ُمْنَهِمک فزی

در اختیاِر ...، اسیِر ...، تسلیم )به کسی یوا چیوزی(؛ 
، ص همـ  ذیلمخت ، وقف )به کسی یا چیزی( )

۸۸۱۳.) 
ری(، سوخت سورگرم سخت مشغول، غرق در )کا ●

، ص المـورد؛ ۸۳۵۱، ص المنجـد فـی ...)کاری( )
۸۸۳۱.) 

ع
َ
 (.  ۸۲۳۸، ص ولع )ذیل: گرفتار، ... ُمول
ــی ...معنووی بوواال غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف

 (. ۸۸۳۳، ص المورد؛ ۸۱۱۱
 )ذیول امیدشوده )بیموار(رفته، قفع: ازدسوتَمْیزُؤو 

 (. ۸۲۳۵، ص یئس
ننود بیموار یوا : )کسی یا چیوزی، مامیؤو  منزه ●

اسوت، آموز تنبل( که از او یا آن قفع امیود شدهدان 
امیدشووده، کووه بووه او یووا آن امیوودی نیسووت، قفع

، ص المنجــد فــی ...کننووده، نومیدکننووده )مأیوس
« رفتهازدسووت»(. معنووی ۸۸۳۳، ص المــورد؛ ۸۱۱۱

 غلط است.
، ص وزن )ذیوول : بودجووۀ الحوواقیِمیراِنّیززة ُملَحَقززة

۸۲۱۳ .) 
 ودجه.متمم ب ●

، ص لمـس )ذیول : ...، صاب، همووارناِعُم الَمْلَمس
۵۱۸ .) 

 های باال غلط است. معنی ●
یَنزة ، ص نبت )ذیل : گیاه آرایشی، گیاه تزیینیَنَباُت الِرّ

۸۱۱۱ .) 
 غلط است.« گیاه آرایشی»معادل  ●

وجو، کواوش، ... : ...، حفاری؛ بررسی، جسوتَنْبش
 (. ۸۱۱۲، ص نبش )ذیل

؛ ۸۳۴۱، ص المنجد فی ...ین، َنب  )شکافتن زم ●
 (.۸۸۱۴، ص المورد

 (. ۸۱۱۱، ص نجر )ذیل تراشی: چو ُنَجاَرة
، ص المورد ؛۸۳۱۱، ص المنجد فی ...اره )خاک ●

۸۸۱۱ .) 
سواز، پزشک؛ عینک: متخص  بینایی، چشمَنّظاراتی
 (. ۸۱۵۱، ص نظر )ذیل سازدوربین

ج، سووون. بینایی۲فروش. سووواز، عینوووک. عینک۸ ●
؛ ۸۳۲۳، ص المنجد فی ...سنجی )متخص  بینایی

 (. ۸۸۴۴، ص المورد
، ص نقــب )ذیوول : شوورکت تعوواونی، ... شوورکتِنقاَبززة

۸۸۸۱ .) 
 اتحادیه، سندیکا، کانون.  ●

ال ، ص نقـب )ذیول : ...، اتحادیوۀ اصونابِنقاَبة الُامَّ
۸۸۸۱ .) 

 معنی باال غلط است.  ●
 (.  ۸۸۸۱، ص نقع )ذیل : خیساندن؛ ...َنِقْیع
 خیسانده.  ●

: ...؛ تبوواهی، تبهکوواری، نابکوواری، َنْکَسززةو  ُنْکززس
، نکس )ذیل فساد؛ زوال، انحفاط، سقوط، فروریزی

 (. ۸۸۲۲ص 
. ۲روی، بازگشووت بووه عقووب. رفووت، پووس. پس۸ ●

؛ ۸۳۱۲، ص المنجـد فـی ...ناکامی، عدم موفقیت )
 (.۸۸۵۱، ص المورد

، ص نمو )ذیل : ...، ترقی، ...، گسترش، پیشرفتُنُمزّو 
۸۸۲۱ .) 

؛ ۸۸۵۲، ص المـوردهای باال غلوط اسوت )معنی ●
 (. ۸۳۱۱، ص المنجد فی ...

سوازی : احیا، تجدید، تحول بنیوادین، دگرگونُنُهوض
 (.  ۸۸۲۱، ص نهض ذیل)چیزی را( )
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المنجـد فـی پا خاستن، برخاستن، بلند شودن )به ●
 (. ۸۸۵۳، ص المورد؛ ۸۳۱۴، ص ...

زف  )ذیول ازاد، اضافه، زیوادی، باقیمانوده: زیادتی، مَنِیّ
 (. ۸۸۳۱، ص نيف

ـفبی  از، افزون بور، بواالی ...:  ● )   ثاَلَثُـون و نَِي 
 (.۸۳۱۱، ص المنجد فی ...وچند( )واندی، سیسی
: مسخره کردن، اسوتهزا کوردن، ریشوخند کوردن، َهجا

 (. ۸۸۳۴، ص هجو )ذیلتحقیر کردن؛ ... 
را( برشومردن، . بدگویی کردن، معایوب )کسوی ۸ ●

ــی .... ... )۲هجووو کووردن.  ؛ ۸۳۴۳، ص المنجــد ف
 (.۸۸۱۱، ص المنجد االبجدی؛ ۸۲۱۲، ص المورد

 )ذیول : هریسه، غذایی از گوشت و بلغور؛ ...َهِریَسزة
 (.  ۸۸۱۳، ص هرس

 حلیم / هلیم.  ●
 (. ۸۸۱۱: کاسنی فرنگی، آفدیو )ص ِهْنِدبا ، ِهْنَدب

 کاسنی.  ●
راع  الِرّ

ُ
ةالَهْنَدَسة ، هندسـی )ذیول : علم زراعوت، ...یَّ

 (. ۸۸۱۱ص 
 معنی باال غلط است.  ●

 )ذیوول : آرموواتور، داربسووت آهنوویَهْیَکززٌل َحِدیززدّی 
 (.  ۸۸۴۱، ص هيکل

 . ، اسکلت فلزیاسکلت آهنی ●
ة  (. ۸۸۴۱، ص هيکل )ذیل : بافت، ریخت، ...َهْیَکلیَّ

 (.۸۲۸۳، ص الموردهای باال غلط است )معنی ●
ِنززّی 

َ
ــن )ذیوول پرسووت، مشوورک، کووافرت: بَوث ، ص وث

۸۸۱۲ .) 
 غلط است. « مشرک، کافر»های معنی ●

ة نِیّ
َ
 (. ۸۸۱۲، ص وثن )ذیل پرستی: شرک، بتَوث

 غلط است. « شرک»معنی  ●
، وضـع )ذیول : پستی، زبونی، خواری، حقارتَوَضاَعة

 (. ۸۲۸۱ص 

ارزش بوووودن، نووواچیز بوووودن، اهمیتوووی، کووومکم ●
 (.۸۱۳۱، ص لمنجد فی ...اپاافتاده بودن )پی 

، وضـع )ذیول : دستگیری؛ اشغال، تصوربَوْضُع الَیزد
 (. ۸۲۸۴ص 

، ص المنجـد فـی ...تصاحب، تصرب، تملوک ) ●
 (. ۸۲۳۴، ص المورد؛ ۸۱۳۴

، ص وفق ذیل: ...؛ رضایت؛ قرارداد، پیمان؛ ... )ِوفاق
۸۲۲۱ .) 

، ص المنجـد فـی ...اتفاق نظر، اتفواق رأی، ... ) ●
 (. ۸۲۳۸، ص دالمور؛ ۸۱۳۱
، ص وقــی )ذیوول کننده: پیشووگیری، پیشووگیریِوقززائّی 

۸۲۳۱ .) 
، المنجـد فـی ...؛ ۸۲۳۲، ص الموردپیشگیرانه ) ●

 (.۸۱۱۳ص 
هان

ْ
خوود؛ : آشفته، گیج، حیران، سرگشته، ازخودبیَول

 (. ۸۲۳۸، ص وله )ذیل... 
، ص المنجـد فـی ...های بواال غلوط اسوت )معنی ●

 (.۸۲۳۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱
و 

ُ
، ص ولـع )ذیل : حری ، آزمند؛ مشتاق، شیفتهَول

۸۲۳۸ .) 
المنجد فی مند )شیفته، بسیار دلبسته، بسیار عالقه ●
 (.۸۲۳۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص ...

زو 
ُ
، ولـع )ذیول : حرص، آز؛ شوق، اشتیاق؛ عشوقُول

 (. ۸۲۳۸ص 
ــوردعالقووۀ بسوویار، دلبسووتگی، عشووق ) ● ، ص الم

۸۲۳۱.) 
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فرد، نشر ؛ فاطمه عظیمی
 صفحه. ٢۵٣، 1٣3٢علمی، تهران، 

و  شناسی استهای زبانیکی از حوزهشناسی شانهن
، یاهای نشانهظامن یا هاانواد نشانه یبه بررس در آن

ها، و آن تعبیرند تولید و مبادله و یعوامل حاضر در فرا
. شودپرداخته میها بر نشانه کمقواعد حا نیز

 مانندهای دیگری شناسی حوزهبر زبانکه عالوهازآنجا
های کتا  ،ندافلسفه و هنر نیز با این علم در ارتباط

ا دربر ن راای از مخاطباین حوزه طیف بسیار گسترده
های تخصصی که معنا و گیرد و وجود فرهنگمی

ن روشن اکاربرد اصفالحات این علم را برای مخاطب
 سازد از ضروریات است. 

های از جمله فرهنگدوزبانه فرهنگ این 
مخاطبان  و ناسی زبان استشنشانه ۀزتوصیفی درحو

جویان کارشناسی ارشد دانش آناصلی 
های هنر و یان رشتهجواند؛ اگرچه دانششناسیزبان

توانند شناسی نیز میمندان به مباحث نشانهنیز عالقه
 مند شوند. بهره آناز 

 ۀها را از میان مجموعمدخل مؤلف فرهنگ
های فارسی در اصفالحاتی که در معتبرترین نوشته

رفته و نیز از پرکاربردترین  کاربهاین حوزه 

تون شناسی که در مزبان ۀهای این شاخدرسنامه
 . استهاند انتخا  کردفارسی آمدهرغی

مدخل به  ۳۳۳حدود  ۀدربردارنداین فرهنگ 
هر و معادل انگلیسی  استترتیب الفبایی فارسی 

. در ادامه هر کدام از استهآمد آندر مقابل  مدخل
های اصفالحاند و چنانچه شده تعریفاصفالحات 

 ،دشده باشمدخل  در فرهنگ تعریفرفته در کاربه
اند. در برخی موارد که شته شدهوصورت توپر نبه

دو اصفالح مشابه هستند، یکی به دیگری  تعریف
 .استهارجاد شد

فارسی در انتهای کتا  به  وانگلیسی  ۀنامواژه
های راحتی از وجود واژهکند تا بهکاربر کمک می

گاه شود. هاانگلیسی در فرهنگ و نیز محل ضبط آن  آ
های لف برای انتخا  مدخلؤمعنوان منابعی که 

در انتهای کتا   استهمراجعه کرد هاخود به آن
 . استهآمد

تا حد امکان تمامی  استهمؤلف سعی کرد
و تا حد زیادی در  گرد آورداصفالحات این حوزه را 

توان گفت این فرهنگ می .استهاین راه موفق بود
نیازهای دانشجویان کارشناسی ارشد  اغلب

 کند.را برطرب می شناسیزبان
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نکات مثبتی که این فرهنگ دارد و  با وجود
دهد، قرار می کاربراطالعات خوبی که در اختیار 

ها هایی نیز دارد که در اینجا به برخی از آنکاستی
 شود. اختصار اشاره میبه

شناسی در . برخی اصفالحات مهم نشانه۸
 ایما / تصویراست، مانند کتا  مدخل نشده

(image.) 
 ها دقیق نیست، مانند . برخی معادل۲

 pathematic role نقش احساسی
 بهتر باشد.« نق  عاطفی»شاید 

 conjunction ربط
 بهتر باشد. « همپایگی»شاید 

دلیل پایبندی بی  از حد ها بهیفعر. برخی ت۳
 مترجم به متن مبدأ مبهم و ناگویا است. 

اد از که در ارج شدداده می. بهتر بود توضیح ۳
 . استهدشچه معیاری پیروی 

 اند که در جمله درهایی توپر شده. گاه واژه۱
 ، ماننداند و نه تخصصیرفته کاربهی عمومی معن
 ۀکلم( و ۸۱۲)ص « شاهد عینی»در  عينی ۀکلم

ارتباط با نق   خوان را که درگفته»... در  ارتباط
 برخی اصفالحات ،دیگر سویاز  ...«. خودش

 .نداهتوپر نشدها کاررفته در تعریفتخصصِی به
 . متن فرهنگ نیازمند ویرای  صوری است.۱

کاررفته در های انگلیسی و فرانسوی به. واژه۴
آرایی نوازی صفحهمتن توپر است و از چشم

 است.کاسته

. کیفیت چاپ کتا  مفلو  نیست و برخی ۱
 رنگ است.ها کمصفحه

 زادهمعصومه حاجی

 


