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ب
این پسوند در فارسی میانـه نسـبتا بـارور بودهاسـت -ēn .از  -(a)inaفارسـی باسـتان گرفتـه
شدهاســت .نامهــای تحبیبــی ُ « Burzēnبــرزین»« Dādēn ،دادیــن»« Gurgēn ،گــرگین»،
« Māhēnماهین»« Mihrēn ،مهرین»« Tīrēn ،تیرین» ،و جز آنها نمونۀ اینگونه نامهـا در
فارسی میانه است (.)Gignoux 1979, p. 67
نمونههایی که در منابع عربی و فارسی کهن دیده شده از قرار زیر است:
اشکنین .اشکنین ،پدرزن اسماعیلبن ابـراهیمبـن مـردا  ،معـروه بـه اسـماعیلویه از
ناخدایان کشور طال (رامهرمزی ،ص  .)۶اصل این نام معلوم نیسـت .شـاید اشـکن بـا اشـ
َ َ
(ارشک) و اشکان ارتباط داشته باشد .اگر اشکن مخفف اشکان بـا «ان» تحبیبـی باشـد نـه
ُ
«ـ ان» ا ُب ّوت ،الحاق «ین» تحبیبی به آن نظیر الحاق پسـوند «ویـه» بـه کلمـات مختـوم بـه
«َـ » است.
بذین .بذینبن ابوخالد ،از فرزندان احوص اشعری ،از نخسـتین مهـاجران عـره بـه قـم
(تاریخ قـ  ،ص  .)۱۵۹در این کتاه (ص  ۵۴و  )۶۱این نام بهصـورت بنـینبـن ابوخالـد طـب
شدهاست .در چاپ انصاری (ص  ۱۶۶و  )۱۸۲نیز در این موطـع بنـین طـب شدهاسـت .در
چاپ انصاری (ص  ۱۶۶و  )۱۸۲نیز در این موطع بنین طـب شـده ،امـا در موطـع دوم (ص
 )۳۹۹بذین آمدهاست .شاید «بذ» مخفف بوذ  ،būdاز فعـل بـودن باشـد .در میـان نامهـای
تحبیبی بود است ،وجود دارد (.)Gignoux 1986, p. 60
فارسی میانه  ،Būdēnکه شکل
ِ
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بــونین .عبداللــهبــن محمــدبن بــورین (ابــنمــاکو  ،۱ ،ص  ،)۵۳۱عبداللــهبن بــورین و
ابوبکربن بورین (ذهبی ،ص  .)۱۲۴تلفظ این نام باید  Bōrēnباشد .ژینیو در فارسی میانه آن را
طب نکرده ،ولی بور در بوران دیده میشود.
ّ
پندادین .طاهر پندادین (درویش محمد طبسی [قرن نهم] ،ص  .)۳۴۶بیشک پنـدادین مبـدل
بنــدادین اســت .در دورﮤ ساســانی نامهــای  V/Windād-Gušnaspو V/Windād-Burz-
ِ
 Mihrو  V/Windād-Ohrmazdبهکار میرفتهاست (ذیل ایـن کلمـات Gignoux 1986, Gignoux
 .)2003در قرن دوم هجری نیز از ونداد هرمز قارنوندی ،سردار ایرانی شـروین از آل باونـد،
خبر داریم که برعلیه عباسیان شورش کرد.
ب
جذین .محمدبن جذین (محمودبن عثمان ،ص  .)۳۸۴این نام کامال ناشـناخته و اشـتقاق آن
نامعلوم است .در فارسی میانه نامی بـهصـورت « Jōzēnجـوزین» داریـم کـه آن را از ریشـۀ
 *yauza- / *yaudaبه معنی «جنگیدن» دانستهاند (ذیل همین کلمه .)Gignoux 1986جلین .جلین پسر ماکین صاحب جمکران (تاریخ ق  ،ص  .)۶۱صاحب تاریخ ق (همانجا)
میگوید جلین در جمکران کوشکی ساخت که هنوز (در قرن چهارم هجـری) بـاقی اسـت.
احمدبن عبداللهبن احمدبن جلین دوری ّوراق (ابنشهرآشوه [قرن ششـم] ،ص  .)۱۶در تـاریخ
ق (تصحیح انصاری قمی ،ص  ۱۸۴و  )۱۹۴این کلمه براسـا طـب نسـخۀ اصـل بـهصـورت
جلین حرکتگذاری شدهاست .جلین احتما ب ّ
معره گلین ،شکل تحبیبی گل ،است (کسی
که گل نامیده میشدهاست) .گلین تاکنون در فارسی میانه بهدست نیامدهاسـت ،امـا گلـ ،
شکل تحبیبی گل ،وجود دارد (ذیل همین کلمه .)Gignoux 1986
حمدین .ابواللیث نصربن فتحبن حمدین اشتیخنی (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۵۲۸در حاشـیۀ
همین صفحه از یک حمدین هروی ،یک حمدین سمرقندی و یک حمدین قرطبـی نیـز نـام
برده شدهاست .حمدینبن احمدبن حمدین رزیمی (آیتاللهزادﮤ شیرازی ،مقاالت و بررسـیها،
۴۳ـ ،۴۴ص  ،۱۸۳مقالۀ «تفسیری کهن به زبان فارسی»).
ُ
َ
ـیبعه ،در اخبـار
خرمین .حسین ّبن خرمین ،صاحب هـرات در قـرن ششـم (ابـن ابـیاص ِ
محمدبن ابوبکر وتار) (حاشیۀ ابنصابونی ،ص ّ .)۳۵۳
خرم باید بخشی از یک نـام ساختهشـده
با ّ
خرم باشد که با  -ēnترکیب شدهاست.
خر ین .ابوشجاع فار بن ّ
ّ
خرین انطاکی (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۴۶۲صورت کهنتـر ایـن
ّ
نام در فارسی میانه  xwarēnاست که شکل تحبیبی نام مـرخم  xwarو  xwaršēdاسـت (ذیـل
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(ص  )۱۸۵بــه قصــۀ شــروین و

همــین کلمــه .)Gignoux 1986 ،در مجمــلالتــواریخ و القصـ
ّ
خورین ،که در زمان یزدگرد نرم بوده ،اشاره شدهاست.
خشــیرین .ســیفالدین حســینبن خشــترین و فار الــدین صــدق بن خشــترین قیمــری
ب
(ابنماکو  ،۲ ،حاشیه ،نقل از توضیح [المشتبه]) .ظاهرا این نام از «خوشتر» گرفته شدهاست.
خومکین .ابومنصور محمدبن محمدبن خومکین مشهوری ساکن مرو (سـمعانی ،انسـا ،
 ،۱۲ص  .)۸۳خومکین معلوم نیست چه نامی است.
ب
دانبزین .داربزین سیرافی (رامهرمزی ،ص  .)۱۱۵این کلمـه ظـاهرا بـا درابـیین  /داربـیین /
دارفیین به معنی «نرده» ارتباط ندارد.
دنسیین .ابندرستینی ،وصی ابومحمد عبـدالرحمنبن ابوحـاتم رازی (خلیلـی ،ص .)۲۲۹
علیبن حسین درستینی قاطی (همانجا).
دولین .آسیای دولین (تاریخ قم ،ص  .)۵۵در التدوین رافعی در سه جا نام دولین بـا پسـوند
ّ
«ـه» بهصورت دولینه دیده میشود :ابوعنانبن عبدالرزاقبن دولینه (رافعـی ،۳ ،ص  .۴۳۱در
محدث ،ص  :۶۱دولبینه) .ناصربن عبدالرزاقبن دولینه (همان ،۴ ،ص  .۱۵۶در محـدث ،ص :۹۹
دولبنه) ،عبدالجباربن عبدالرزاقبن دولینـۀ قزوینـی (محـدث ،ص  .۳۳ایـن شـرح حـال در رافعـی
ب
نیامدهاسـت) .ظاهرا این سه تن برادرند .بنابراین ،ما با یک دولینه سروکار داریم .ریشۀ این نـام
برای نگارنده روشن نیست.
نامین .مشهورترین رامین معشوق و دوست ویس است .رامین شکل تحبیبـی رام اسـت.
خاقانی در بیت زیر از این رامین به شکل رام نام بردهاست:
گرچه تـن چنـگ شـبه ناقـۀ لیلـی اسـت

نالــــۀ مجنــــون ز چنــــگ رام برآمــــد

در فارسی میانه نیز برروی یک ُمهر رامین دیده میشود (ذیـل همـین کلمـه.)Gignoux 2003 ،
در فارسی میانه شکل تحبیبی رامینوی (= رامینویه) نیز بر روی یک مهر ثبت شده و ژینیو بـا
تردید آن را شکل تحبیبـی رام دانستهاسـت (ذیـل همـین کلمـه  .)Gignoux 1986رامینـوی شـکل
تحبیبی رامین و شکل تحبیبی ثانوی رام است .رافعـی (  ،۱ص  )۲۲۲از محمـدبن اسـد (در
محدث ،ص  :۳۳اسـعد) بن طاو رامینی نام میبرد که در قزوین کتا االحکام ،یا بخشـی از
آن را از ابوسلیمان فامی سماع کرده بودهاست.
نشیین .رشتین (رشتن) وزیر داراه پسر دارا (داریوش سـوم) (ابـنبلخـی ،ص  .)۵۳ ،۵۵در
طبری (سری اول ،۲ ،ص  :)۶۹۲رسببن ،رشس ،رسپین ،رستین ،نسـخۀ اسـپرنگر :رسـبین،
وزیر داراه پسر دارا .یوستی براسا مقالهای (مجلۀ آسیائی  ،۹ ،Journal Asiatiqueشـمارﮤ ،۳
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ص  ،)۲۳۱آن را رشنین طب کردهاست ( .)Justi, S. 259در فارسی میانه نام ایزد َرشن بـهعنوان
نام خاص نیز بهکار رفته و شکل تحبیبی  Rašnagهم از آن ساخته شدهاست (،Gignoux 1986
ذیل همین کلمات) .احتمال دارد رشتین و رسپین مصحف رشنین ،شکل تحبیبی دیگـر رشـن،
باشد.
سرادین .امامزاده هادیبن سرادینبن موسیبن جعفر در جادﮤ قـدیم شـهرری بـه تهـران،
با تر از بقعۀ ابنبابویه .گنبد امامزاده دارای کاشیای است که حاکی از بنای بقعه بـه فرمـان
شاهطهماسب صفوی (۹۳۱ـ )۹۸۴است کـه در سـال  ،۱۲۸۴زمـان ناصرالدینشـاه ،آن را
ب
تعمیر کردهاند .ظاهرا امام موسی کاظم چنین فرزندی نداشته و مدفون در اینجـا ،بـه نوشـتۀ
ابنطباطبا ،هادی فرزند ابوالقاسم احمدبن ابوالقاسم محمـد شـهدان بن حمـزه از فرزنـدان
زیدبن امام حسن است (ویکی[پدیای] فقه ،از وبگاه اندیشـۀ قـم) .بـاری ،نـام سـرادین یـک نـام
تحبیبی فارسی بهنظر میرسد ،خواه نسب این امامزاده مجعول باشد ،خواه درست ،اما ریشۀ
آن معلوم نیست.
سونین .سورین قمی ،معاصر بهرام گور (تاریخ ق  ،ص  .)۹۱ ،۸۲این نام در فارسـی میانـه
هم آمدهاست (← ذیل .)Gignoux 1986, Sūrēn
سیرین .انسبن سیرین (سـهمی ،ص  ،)۲۶۱محمدبن سیرین ،محدث و خوابگزار مشـهور
قرن اول هجـری (درگذشـته در  ۱۱۱هجـری) .وی بـرده و سـپس آزادکـردﮤ انسبـن مالـک
ب
بودهاست .پدر محمد ،سیرین ،از اسرای ایرانی خالدبن ولید در عینالتمر ،ظاهرا در نزدیکی
حیره و مسیحی بودهاست (← ناصر گذشته« ،ابنسیرین» در دائرةالماارف بیرگ اسـممی) .سـیرین
ّ
معره شیرین است (یوستی).
شاهین .در تاریخ ایران افراد زیادی که همه مـرد بودهانـد شـاهین نـام داشـتهاند .یوسـتی
تعداد بسیاری از آنان را نام بردهاست .شاهین شکل تحبیبی شاه و یا نامهایی است که با شـاه
ترکیب شدهاند ،مانند شاهدوست ،اما شاهآفرید دختر پیروز ،پسر یزدگرد سـوم ،کـه قتیبـ بن
مسلم او را در سال  ۹۴در سمرقند دستگیر کرد و ولیدبن عبدالملک اموی (۸۳ـ ۹۳هجری)
او را وارد حرم خود کرد و یزیدبن ولید از او متولد شد ،نیز گاهی شاهین نامیـده شدهاسـت.
معنی این نام را «شاه زنان» ّ
(سیدةالنساء) نوشتهاند و سیوطی آن را بهصورت شـاهین طـب
کردهاست (یوستی ،ذیل شاهآفرید) .مقدسی (ص  )۲۵۳نیـز بـهجـای شـاهآفرید ،شـاهین طـب
کردهاست.
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َ
شنبدینَ .سهلجی در کتا النور چند بار ذکر شنبذین نامی را به میـان آوردهاسـت کـه در
اواخر قرن  ۴و اوایـل قـرن  ۵میزیستهاسـت (← بـدوی ،ص ،۱۶۳ ،۱۲۸ ،۱۱۶ ،۱۱۴ ،۹۳ ،۹۱
۱۳۵؛ دفتر روشنایی ،ص  .)۱۶۳ ،۱۵۲ ،۱۲۱ ،۹۳شنبدین شکل تحبیبی شنبد (= شـنبه) بـهعنـوان
نام خاص است (نیز ← ،شنبوله ،در شمارﮤ قبل مجلـه) .نولدکـه شـنبویه را بـا عالمـت سـ ال از
شنبه مشت دانستهاست ،آنگاه گفتهاست شنبهزاد یعنی «کسی که روز شنبه متولد شده» و آن
را با کلمۀ عبری برشبا به معنی «پسر شنبه» و یونانی  Barsabbasمقایسه کردهاسـت (نولدکـه
 ،۱۸۸۸ص .)۲۱
شیرین .عالوهبر نام زنان ،برای مردان نیز بهکار میرفتهاست :یحییبن شیرین ،محمـدبن
احمدبن شیرین جرجانی (سـهمی ،ص  ،)۳۴۳محمـد شـیرین مبربـی تبریـزی ،شـاعر قـرن
ّ
هشتم .یوستی چنـد شـیرین مـذکر دیگـر را نـام بردهاسـت .۱ :قـاری کـوفی کـه در جنـگ
َ
ماجم در سال  ۳۱۱مـیالدی ( ۸۳هجـری) کشـته شـد .۲ .ابوسـیرین ،شـاعر عـره
الج
دیر
ِ
درگذشته در سال  ۸۲۱میالدی ( ۲۱۵یا  ۲۱۶هجـری) .۳ .شـیرین پـدر یعقـوه ،قاطـی،
نحوی و شاعر اهل َجند بـر لـب سـیحون در ترکسـتان (بـه نقـل از یـاقوت ،۲ ،ص .۴ .)۱۲۳
پدربزرگ ابوبکر محمدبن احمد بستی ،شاعر غرناطه (اندلس) (به نقل از ابـنبطوطـه ،۴ ،ص
 .۵ .)۳۶۹شیرین بیـگ از امـرای تیمـور .۶ .شـیرین خوجـه (خواجـه) درگذشـته در ۱۵۲۱
روزن [ Rosenفهرسـت نسـخههـای خاـی فارسـی ،پترزبـورگ،
میالدی ( ۹۲۸هجـری) (بـه نقـل از ِ
 ،]۱۸۸۶ص  .)۱۲۵یوستی سیرین (شیرین) پدر محمد ،فقیه و محدث و خـوابگزار بصـری را
مادر او تصور کرده و او را بهاشتباه با سیرین (شیرین) مسیحی که در عینالتمر اسیر شـده دو
نفر دانستهاست .او در پایان ،شیرین را به « süssشیرین ،طد ترش» معنـی کردهاسـت .بایـد
یادآور شد که شیرین درمورد زنـان ،بـه احتمـال قـوی ،بـه همـان معنـی اسـت کـه یوسـتی
آوردهاست یا به احتمال دیگر ،منسوه به شیر نوشیدنی به مناسـبت سـفیدی آن اسـت ،امـا
درمورد مردان شکل تحبیبی شیر (حیوان درنـده) یـا نـامهـایی ماننـد شـیراوژن ،شـیرافکن،
شیردل ،و شیرزاد است .شیرین در نامهای گردآوردﮤ ژینیو نیامده ،اما شـکل تحبیبـی Šērag
ب
(= شیرک) ،که ظاهرا رئـیس یـک واحـد نظـامی یـا ع ـو آن واحـد در جزیرةالفیـل مصـر
( ِا ِلفانتین) و مناط دیگر بوده ،برروی یک پاپیرو طب شدهاست (ذیل همین کلمـه Gignoux
.)2003
کردین .علیبن کردین (فهرست طوسی ،ص  ،)۹۳ابوالحسن علیبن کردین (ابـنشهرآشـوه،
ص  ،)۶۱ابوسیار کردینبن مسمعبن عبدالملک (ابنشهرآشوه ،ص  .)۸۳نیز در کتاه فهرست
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کتب الشیاه و اصوله و اسماء المصنفین و اصـحا االصـول (ص  ،۳۳۳از حسـن انصـاری،
ُ
«میراث غالت :کتابی از نیمۀ اول سدﮤ سوم هجری» در  ،http://ketaban.com/entry2153htmlارسالشده
ب
در اول مرداد  .)۱۳۹۳احتما تلفظ این نام گردین است کـه بایـد شـکل تحبیبـی گـرد باشـد.
منتجبالدین در فهرست (ص  )۱۴۸از یکی از شاگردان شیخ طوسی (متوفی در  )۴۶۱به نام

کردیبن عکبربن کردی فارسی ساکن حلب نام میبرد که معلوم نیسـت کـردی منسـوه بـه
ب
کرد است یا یک نام تحبیبی مختوم به «ـ ی» ،احتما از گـرد کـه شـکل تحبیبـی دیگـر آن
ب
گردویه است .عکبر ظاهرا مأخوذ از عکبرا است که در آرامی به معنی «مـوش» اسـت و نـام
چند موطع در عراق ،از جمله نـام محلـی در مشـرق دجلـه ،در فاصـلۀ شـشمیلـی (میـل
آلمانی) ببداد که در دورﮤ ساسانی بیرگشاپور خوانده مـیشدهاسـت (← نولدکـه  ،۱۳۳۸ص
۸۸ـ ،۸۹ذیل شرح حال شاپوردوم [ذوا کتاه]).
ماکین .ماکین صاحب جمکران پدر جلین کـه در جمکـران کوشـکی سـاخته بودهاسـت
(تاریخ قـ  ،ص  .)۶۱ماک از نامهای ایرانی اسـت (← محـدث ،ص ۴۴ ،۳۹ ،۳۳ ،۲۱؛  ۲۱و :۳۱
ماکی) .رافعی هنگام ذکر عبدالعزیزبن ماک قزوینی میگوید اکثر ماکیهایی که نـام بـردم از
نسل او هستند (  ،۳ص  .۱۹۳نیز محدث ،ص  .)۴۲نام ماکان پسـر کـاکی دیلمـی از آل زیـار
(مقتول در  )۳۲۹نیز باید به این فهرست افزوده شود .ماک که باید یک نـام دیلمـی و سـپس
ب
قزوینی (قزوین سر راه دیلمان است) باشد ،احتما مخفف ماه است.
ماهین .احمدبن محمد ماهین قزوینی (محدث ،ص  ،)۱۱محمدبن ماهین قزوینی (همـان،
ص .)۸۸
مزدین .ابوالف ل محمدبن عثمانبن احمـدبن محمـدبن  ...مـزدین قومسـانی همـدانی
(ســمعانی ،تحبیــر ،۲ ،ص  ۱۱۱و  ،۲ص ( .)۳۶۳قومســان محلــی بــین زنجــان و همــدان
بودهاست) .ابوطاهر عبدالسالمبن اسماعیلبن  ...احمدبن محمدبن علیبن مزدین قومسانی
همدانی (درگذشته در سال  ۵۴۱هجـری) (سـمعانی ،تحبیـر ،۱ ،ص ۴۴۹ــ .)۴۴۸ابوالقاسـم
ف لبن مزدین (ابونعیم ،۲ ،ص  .)۱۵۵یـاقوت در ماج البلـدان (  ،۴ص  ۲۱۲و  )۲۱۳ایـن
نامه را بهاشتباه «مردین» طب کردهاست .در فارسی میانه مـید  Mazdبـهعنوان نـام خـاص
بهکار میرفته و شکلهای تحبیبی آن میدک و میدیی  Mazdēzبودهاست (ذیـل همـین کلمـات
 .)Gignoux 1986بنابراین ،میدین نیز شکل تحبیبی دیگری از مـید اسـت .در رافعـی (  ،۱ص
 ،۱۹۵نیز محدث ،ص  )۳۱از محمدبن احمدبن محمدبن علیبن مردین نهاوندی نام برده شـده
ب ّ
که احتما جد همان شخص با باشد.
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منگین .یوسف پسر منگین ،رئیس خوی در سال  ۴۴۶که مـدت چهـل روز بـا سـپاهیان
طبرل سلجوقی جنگید (مرآةالیمان سب ابنجوزی ،چاپ آنکـارا ،ص ۹۴ــ ،۹۶بـه نقـل محمـدامین
ب
ّ
ریاحی  ،۱۳۳۹ص  .)۲۸۳احتما تلفظ این نام منگین ،مخفف مـانگین ،مرکـب از مانـگ بـه
معنی «ماه» و پسوند تحبیبی «ـین» باشد.
نونین .نام یک ترک در ابنبزاز (ص  ۸۳۵و  )۸۳۶کـه در توطـیح  ۲۱۴کتـاه (ص )۱۲۳۱
گفته شده که در سه نسخۀ کتاه بهجای نورین ،نورالدین ذکر شدهاست .اگر نورین ّ
مصحف
نورالدین نباشد ،شکل تحبیبی آن است.
وانین .نصربن احمدبن وارین (رافعی ،۴ ،ص  ،۱۶۱محـدث ،ص  .)۱۱۱در فارسـی میانـه
وارن» برروی یک ُمهر و یک مهـرواره وجـود دارد کـه اشـتقاق آن
نامی بهشکل ِ « V/Wārin
معلوم نیست (ذیل همین کلمـه Gignoux 1986؛ .)idem 2003نیز نامی بهشکل  V/Warēnبـرروی
یک مهرواره بهدست آمدهاست (ذیل همین کلمه  .)Gignoux 1986در ارمنی نیز نـامی بهصـورت
َ
 Warēnهست که نام شاهزادهای از خاندان َملخـز  Malxazدر سـال  ۳۵۱مـیالدی اسـت.
ب
1
درهرحال ،جزء اول این نام عجالتا برای نگارنده روشن نیست.
وندین ... .سالمبن خشتنبن وردین ،از مشایخ خراسان (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۴۶۸وردان
در میان نامهای ایرانی بارها بـهکار رفتهاسـت ( .)Justi, S. 351-353بـرروی یـک ُمهـر از دورﮤ
ساسانی نیز نـامی بـهشـکل  V/Wardānagطـب شدهاسـت .ژینیـو ایـن را بـا احتمـال از
 *varta/iبهمعنی «د وری» دانستهاست (ذیل همین کلمه  .)Gignoux 1986وردین ممکن اسـت
 ُ̻
صورت تحبیبی نامی باشد که جـزء اول آن ورد بـه معنـی «گـل» بـوده و در ایرانـی باسـتان
ُ
 V/Wrdaبازسازی شدهاست (←  ،Gignoux 1986ذیل « gulagگلک»).
بهشکل ̻ -
وندنین .خسروبن حمزةبن ونـدرین  ...قزوینـی (یـاقوت ،۱ ،ص  ۲۱۶و نیـز ← ،ص ۲۱۲
همان جلد .نیز ،ماج الشیوخ سمعانی ،برگ  ۱۱۳رو و پشت) .ریشۀ این نـام بـرای نگارنـده روشـن
نیست.
هاشمکین .در تاریخ ق (ص  )۵۴از آسیای هاشمکین نام بردهاست ،اما در آنجا بهاشـتباه
«هاشکمین» چاپ شدهاست .در چاپ انصاری قمـی (ص  )۱۶۶صـورت درسـت ایـن نـام
آمدهاست.
ب ّ
 ُ.1به نظر همکار فاطل ،آقای دکتر سید احمدرطا قائممقامی ،جزء اول وارین ظاهرا مبدل وال ،همریشۀ ورد به معنی
«گل» است
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ّ
تهمینه .دختر شاه سمنگان ،همسر رستم و مادر سهراه بهظاهر مرکب از تهمین و پسوند
«ه» ساخته شدهاست .اگر این نام در فارسی میانه موجود بـود ،بایـد بـهشـکل Tahmēnag
میبود .میدانیم که در شاهنامه ،نسخۀ فلورانس این نام بهشکل تهمیمه آمدهاست و بـا نیمـه
قافیه شدهاست .پسوند  -ēmیا ) -ēma(gدر فارسی و فارسی میانه ناشناخته است و بیشـک
ب
شکل اصلی این نام تهمینه بوده که بعدا به تهمیمه تبییر یافتهاست .در میان نامهـای فارسـی
میانۀ گردآوریشده از سوی ژینیو نه تهمین دیده میشود ،نـه تهمینـگ .بااینهمـه ،در میـان
نامهای ایرانی قرطی در سریانی نام  Tahmēnدیده میشود که شکل تحبیبی ته یا نامهایی
است که با ته ساخته شدهاند ،مانند تهماسب ،ته دین ،و ته شابهر (شاپور)( .برای نامهـای
ایرانی قرطی در سریانیGignoux 1980, p. 301 ← ،؛ بـرای تهمـین .)Justi ← ،یوسـتی ()Justi, S. 319
تهمین را  Tahmīnطب کردهاست .براسا نوشتۀ او ،تهمین یـا تهمـین دو بـار در سـریانی
طب شده؛ یکی نام یک رئیس تشریفات ،دیگری نام اسقف شهرزور در سال  ۵۵۳مـیالدی
(برای تحول تهمینه به تهمیمه ← ،خطیبی  ،۱۳۹۸ص ۳۵ـ۴۲؛ برای بقیۀ اسمهای مختوم به «ــیـن»← ،

.)Justi, S. 524

 .۰۰پسوند «ونه»

این پسوند نیز در فاسی میانه دیده نمیشود .مثالهایی که نگارنده جمعآوری کرده نیز فراوان
ّ
نیست .بع ی از این مثالها به «ون» ختم میشوند که نشان میدهد این پسوند مرکب است
از ( -ōnیا  )-ūnو پسوند  .-aمثالهای «ون» از این قرارند:
ُ
بندون .احمدبن بندونبن سلیمان ُبزنانی مروزی ،از محلۀ بزنان (ابنماکو  ،۶ ،ص .)۸۳
حسنون .ابنحسنون نرسی (ابنصابونی ،ص .)۴
خیرون .ابومنصور محمدبن عبدالملکبن خیرون (ابنصابونی ،ص  ۹و حاشیه) .شـاید ایـن
نام عربی یا از نامهای متداول در اندلس باشد.
فریغون .آلفریبون سلسلۀ کوچکی که از حدود سال  ۲۳۹هجری تا  ۴۱۱در گوزگـان یـا
گوزگانان یا جوزجان در شمال افبانستان کنونی و نواحی آن فرمـانروایی داشـتند .سلسـلهای
نیز بهنام آلافریبی در خوارزم حکومت میکردند که بازورث در مقالۀ «آلفریبون» (دانشنامۀ
ایرانیکا) آنها را با همین آلفریبون مرتب میداند ،بـهویژه آنکـه در پـارهای از منـابع سلسـلۀ
ّ
اخیر آل فریبون «کاث» نامیده شدهاند .اگر این ارتباط درست باشد ،فریغون بایـد مرکـب از
ب
فریغ یا افریغ  +ون باشد .معنی (ا)فریغ روشن نیست .احتما از یکـی از زبانهـای شـرقی
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ایران گرفته شدهاسـت (← علـی آلداود« ،آلفریبـون» در دائرةالماـارف بـیرگ اسـممی) .شـعیابن
فریبون م لف جوامعالالوم که دائرةالمعاره کوچکی به زبان عربی است.
ماجشون .ابن َ
ماجشون لقب ابوسـلمه یوسـفبن یعقـوهبن عبداللـهبن ابوسـلمه دینـار،
مو ی آلمنکدر ،درگذشته در  ۱۸۳یا  ۱۸۴هجـری (سـمعانی ،انسـا  ،۱۲ ،ذیـل ماجشـون).
سمعانی مینویسد :ابوحاتمبن ِح ّبان میگوید ماجشون به فارسی یعنی «گلگـون» ُ(م َـو درد).
مصحح این جلد از انسا در حاشیۀ کتاه نوشته ماجشون در فارسی میگون اسـت ،یعنـی
َ
«به رنگ می (خمر)» و به تاریخ بغداد [خطیب ببدادی] (  ،۱۱ص  )۴۳۳رجوع دادهاسـت.
َزبیدی در تاجالاروس ،ذیل ماجشون بخشی از مطلب سمعانی را نقل کرده و دهخدا نیز بـه
نقل از او همین بخش را در لغتنامه آوردهاست .دهخـدا ماجشـون را بـه طـم جـیم طـب
کردهاست .ابوالشیخ (  ،۱ص  )۱۳۴ذیل نام عبدالعزیز ماجشون از ابنابیخیثمه نقل میکند
که ماجشون اصفهانی بود ،به مدینه وارد و در آنجا مقیم شد .هنگامی کـه بـا مـردم روبـهرو
میشد به آنها میگفت «چونی؟ چونی؟» (در اصل :جونی جونی) .ابونعیم (  ،۱ص )۱۲۴
همــین مطلــب را نقــل میکنــد ،جــز آنکــه نــام عبــدالعزیز ماجشــون را کامــلتر و بهشــکل
عبدالعزیزبن عبداللهبن ابوسلمه میآورد .ریشهشناسیای که در تاریخ بغداد برای ماجشـون
نقل شده درست نیست .میگون نمیتواند در تعریـب بـه ماجشـون تبـدیل شـود .ماجشـون
احتما ب ّ
معره ماگشون ،شکل تحبیبی ما(ه)گشنسپ ،اسـت کـه از مـاگش  +پسـوند «ون»
ساخته شدهاست.
مثالهای مخیوم به «ونه»

ّ
بابونه .نام کاتب نسخهای از سراجالقلو قطان غزنوی است که در  ۱۱۴۳کتابت شده و
در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود (مقدمۀ کارا خلیلویچ بر سـراجالقلو  ،ص  .)۳۱جـزء
اول این نام با به معنی «پدر» است.
بونه .ولیدبن ابانبن بونۀ اصفهانی (ذهبی ،ص .)۱۱۴
حسـونه .امیرحسونه از اکراد قبیلۀ مززکان در عصر آلبویـه (ابنعنبـه ،تهـران ،۱۳۴۶ ،فصـول
فخریه ،ص  .)۳۳پیداست که این نام شکل تحبیبی حسن است.
ننمونه .محمدبن محمدبن ررمونه ،محدث (صریفینی ،ذیـل شـمارﮤ  .)۲۶۹ررمونـه معلـوم
نیست چه نامی است .مصحح صریفینی در چاپ دوم کتاه (ص  )۱۵۱بـهجای ررمونـه ،در
متن «رزمویه» گذاشته و «درمویه» و «زرقویه» را بـهعنوان نسـخهبدلهای مـأخوذ از سـایر
منابع بهدست دادهاست.
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زنجونه .نام شخصی اهل زنجان (سمعانی ،انسا  ،۶ ،ذیل زنجونی) ← .همـینجـا ،ذیـل
پسوند «ان».
شــاهونه .محمــدبن شــاهونه صــاحب کتــاه وجیــی (کتــاه کوچــک) در تعبیــر خــواه
بودهاســت (افشــار  ،۱۳۴۲ص  .)۲در کامــلالتابیر تفلیســی ( ،۱ ،۱۳۹۴ص  )۳از محمــدبن
شاهونه نام برده شدهاست .شاهونه باید از نامهایی باشد که بـا شـاه ترکیـب شـدهاند ،ماننـد
شاهبرزین ،شاهدوست ،و شاهمردان.
نازونه .در نسخهای از االرشاد شیخ مفید (به شمارﮤ  ۱۱۴۴در کتابخانۀ آی الله مرعشی قـم ،بـرگ
 ۲۲۹رو) از نازونۀ قمی نام برده شدهاست« :وجد فـی نسـخ السـعید ابـی المکـار[م] نازونـ
ّ
القمی رحمه الله من امال[ء] السید ا مام طیاءالدین باسانید صحیح  .»... 1نازونـه مرکـب
ب
از ناز ،احتما شکل کوتاهشدﮤ نازک ،و پسوند موردنظر است .این نام بـهشـکل نـازک پسـر
ُ
ویروی برروی یک مهر از دورﮤ ساسانی دیده میشود (Justi, S. 227؛ ذیـل همـین کلمـه Gignoux
 .)1986یوستی نازک دیگری را به نقل از ابناثیر (  ،۸ص  )۱۱۱و ابنخلکـان (  ،۵ص [ ۹۶
 ،۲ص  )]۳۵۸نام میبرد که محتسب (رئـیس پلـیس) ببـداد بـوده و در  ۹۳۲مـیالدی [۳۲۱
ّ
هجری] درگذشتهاست .نازک دیگری هم ،به نقـل از تـاریخ فرشـته مـدت کوتـاهی در سـال
 ۱۵۲۵میالدی ،سپس باز بعد از مرگ پدرش ابـراهیم در  ۱۵۴۱بـه مـدت سـه مـاه پادشـاه
کشمیر بودهاست ( .)Justi, S. 228برروی یک ُمهر ساسانی نامی بهشکل «نازی»  Nāziyطب
شده که پدرش  Gōkاز صاحبمنصبان دربار اردشیر بابکان بودهاست .ژینیو (ذیل همین نـام)
آن را از کلمۀ ناز مشت دانستهاست ،اما بهنظر میرسد که نـازی بایـد شـکل تحبیبـی نـازک
باشد.
۰۱ـ «ان» -ān

پسوند «ان» در فارسی میانه و فارسی ،غیر از نشـانۀ جمـع ،نشـاندهندﮤ رابطـۀ پدرفرزنـدی
است ،مانند آذرباد مهر (مار) اسپندان (موبـد معـروه دورﮤ ساسـانی) ،و ابـراهیم رشـیدان
(ابنبزاز ،ص  ،)۳۵۱اما در فارسی این پسوند برای تحبیبی کردن نامها نیز بهکار میرفتهاسـت.
مانند سایر نامهای تحبیبی ،تحبیبیهای ساختهشده با ایـن پسـوند نیـز بـهعنوان نـام خـاص
بهکار رفتهاند .بنابراین ،در پارهای از موارد تشخیص اینکه «ان» نشانۀ پدرفرزنـدی اسـت یـا
پسوند تحبیبی دشوار است .نکتۀ دیگر اینکه شاید بع ی نامهـای مختـوم بـه «ان» در دورﮤ
 .1با تشکر از دکتر جواد بشری که این قسمت از متن نسخه را به خواهش نگارنده رونویس کرد.
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میانه هم نام خاص بودهاند ،ماننـد « Pērōzanپیـروزان» و « Ohrmazdānهرمـزان» .اینـک
نامهای مختوم به این پسوند که تاکنون بهنظر نگارنده رسیدهاست:
امیران .حسینبن مختار معروه به امیران (رافعی ،۲ ،ص  ،۴۶۱محـدث ،ص  ،۲ ،۲۴ص
.)۳۱۳
اشکینان (سیرافی ،ص .)۵۱
پا کان .ابوبکر علیبن محمد اسفراینی معروه به باکان (قرن هشـتم) ،کاتـب مختارنامـۀ
عطار (شفیعی کدکنی ،مقدمۀ مختارنامـه ،ص  ،)۶۲کاتب مجموعۀ آثـار عطـار محفـور در کـا
گلستان (شفیعی کدکنی ،مقدمۀ مناقالایر ،ص .)۲۱۲
باالن .یحییبن یوسفبن احمد سقالطونی ابوشاکر خباز معروه بـه صـاحببـن بـا ن
(ابنصابونی ،ص  ،۳۱۱حاشیه ،نقل از ابن ُد َبیثـی) = ابـنبـا ن (ابنمـاکو  ،۴ ،ص  ،۲۱۹حاشـیه).
ب
باالن ظاهرا نام جد یحیی بودهاست.
برهان .ابوبکر محمدبن علیبن حسنبن علی دینوری معروه بـه برهـان  ...و ابوالقاسـم
عبدالواحدبن علیبن عمربن اسحاقبن ابراهیم َبرهان که به ایـن اسـم معـروه اسـت (و بـه
ُیعره) (ابنماکو  ،۱ ،ص .)۲۴۶
بلقمران .علیبن ابوالقاسم استرآبادی معروه به بلقمران (فهرست منتجبالدین ،ص .)۱۱۱
بنان .لقب عبداللهبن محمدبن عیسی (کچـوئی ،۳ ،ص ۹۱ــ )۹۲عبـدالملک ُبنـان ،یـک
شاعر شیعی (عبدالجلیل رازی ،ص  ،)۵۳۳ ،۲۳۱پوربنان قمی (همان ،ص .)۵۳۹
بیرایان .اسحاقبن ابراهیمبن بوکرد معروه به اخو محمدکا بیرایان (سهمی ،ص .)۴۳۳
ّ
ِح ّمان .ابوالف ل احمدبن سعدبن نصر معروه به ابن ِح ّمان (ابنصابونی ،ص  .)۸۱حمـان
معلوم نیست شکل تحبیبی احمد یا محمد است.
حمدان .ابومحمد احمدبن عتی بن محمـد مـدینی نیشـابوری .لقـب او حمـدان اسـت
(ابنماکو  ،۶ ،ص  ،۱۱۴حاشیه ،نقل از استدراک [ابننقطه]) ،محمدبن احمدبن بکر معروه بـه
حمــدان (ابنمــاکو  ،۱ ،ص  ،۴۳۶حاشــیه) ،محمــدبن ســعیدبن ســلیمانبن عبــدالرحمان
اصفهانی معروه به حمدان (ابونعیم ،۲ ،ص  ،)۱۳۵محمدبن علی ّوراق جرجانی معروه به
حمدان (سهمی ،ص  .)۳۴۹در این سه مورد حمدان شکل تحبیبـی محمـد اسـت .ابومحمـد
احمدبن حفص جرجانی معروه به حمدان (سهمی ،ص  .)۳۱در اینجا و درمورد اول حمدان
شکل تحبیبی احمد است .ابننقطه تعـدادی احمـد و محمـد و یـک عبداللـه را مـیآورد و
میگوید :هریک از این احمدها و محمدها و عبداللهها ملقب به حمدان هستند (کل واحـد
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من ه ء ا حمدین والمحمدین و العباد لـه یلقـب حمـدان) .سـپس میگویـد« :درمـورد
حمیری و محمدبن هارون گفته شده که هریک از آنها ملقب به حمدون هستند» (قـد قیـل
ّ
فی الحمیری و محمدبن هارون ان لقب کل منهما حمدون) (به نقـل مصـحح ابنمـاکو ،۲ ،
ص  ،۵۱۱حاشیه).
حمکان .علیبن حمکان قزوینی معروه به حمکان (رافعـی ،۴ ،ص ۳؛ محـدث ،ص )۵۴
حمکان شکل تحبیبی حم  ،شکل تحبیبی محمد یا احمد است.
َ
حیکان .لقب یحییبن ذهلی (ذهبی ،ص  )۲۶۱حیکان ،لقب یحیـیبـن محمـدبن یحیـی
(سمعانی ،انسا  ،۴ ،ص  ،)۳۳۲ابوزکریا یحیـیبن محمـدبن یحیـی ،امـام اهـل حـدیث در
نیشابور ،لقب او حیکان اسـت (خلیلـی ،ص ۲۹۹؛ ابنمـاکو  ،۲ ،ص  .)۵۸۶حیکـان شـکل
تحبیبی یحیی است.
ّ
حبالن .احمدبن علی بیهقی م ِده معروه به حبالن (حره دوم بینقطه) (صـریفینی ،ش
 .)۱۴۳۶در تحریر مختصـر کتـاه السـیا عبـدالبافر فارسـی (بـرگ  ۱۲۳پشـت) :المعـروه
ﺑﺠبالن (حره اول بینقطه) (این تحریر در سال  ۱۳۸۴به نام المختصر من کتـا السـیا
لتاریخ نیشابور به کوشش محمدکاظم محمودی در میراث مکتوه بـه چـاپ رسیدهاسـت).
قرائت درست این نام و شکل اصلی غیرتحبیبی آن مشخص نیست.
دندان .لقب ابوجعفر اهوازی (فهرست طوسی ،ص  ،)۲۲لقب احمدبن حسـینبن سـعیدبن
حمادبن سعیدبن مهران ]قمی[ (کچوئی ،۳ ،ص .)۴۳
ّ
نسیان .علیبن محمدبن حسینبـن عبـدو بـن اسـماعیلبن رسـتانبن ایـابن سـیبخت
(ابنماکو  ،۴ ،ص  .)۶۹ذهبی (ص  ۱۱حاشیه ،به نقل از ابنمـاکو ) ایـن کلمـه را بـه طـم اول
ب
طب کردهاست .این طب ظاهرا از ابنماکو (  ،۱ص  )۹است که در آنجا رستان به همین
ب
شکل طب شدهاست .رستان مسلما یک نام تحبیبی اسـت کـه از رسـت گرفتـه شدهاسـت.
رسته در نام ابنرسته نیز ،برعکس نظـر یوسـتی ( ،)Justi, S. 202کـه رسـته را از ریشـۀ urusta
اوستایی بهمعنی «روییدن» گرفته ،شکل تحبیبی رست است.
ساسـان .لقب سلیمانبن عبداللهبن محمدبن جعفر طیـار (بیهقـی ،لبا االنسـا  ،۱ ،ص
 .)۲۳۱آیا ساسان شکل تحبیبی سلیمان است؟ بیشتر بـهنظر میرسـد کـه ساسـان کلمـهای
است که به سـلیمان ارتبـاط نـدارد و لقبـی اسـت جداگانـه کـه ایـن شـخص بـه آن ملقـب
شدهاست .ذکر آن در اینجا از روی احتیاط است.
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سبالن .لقب چند تن است (ذهبـی ،ص  .)۳۵۱ابراهیمبن زیـاد سـبالن (سـهمی ،ص ،)۵۲۵
لقب سالم ،مو ی مالکبن او و ابراهیمبن زیاد (منتهـیاالر ) .سبمن معلـوم نیسـت چـه
کلمهای است.
سبزان .محمدبن ابوبکربن ابومحمد معروه به سبزان (فهرست کتابخانۀ مرعشی ،۳۲ ،ص
.)۱۵
ُ
سعدان .سعیدبن سعید خلمی بلخی معروه به سعدان (سـمعانی ،انسـاه ،۵ ،ص .)۱۸۱
بنابراین ،سادان شکل تحبیبی ساید است.
سمعان .لقب جماعتی که نام آنها اسماعیل است (سمعانی ،۳ ،ص  .)۲۳۲اسـماعیلبن
بحر زعفرانی معروه به سمعان (ابوالشیخ ،۳ ،ص  .)۶۶این تحبیبی بهصورت نام هم بـهکار
رفتهاست :محمدبن محمدبن سمعان حیری نیشابوری (حاکم نیشابوری ،شمارﮤ .)۲۵۱۴
شاذان .اسحاقبن ابراهیمبن محمد  ...نهشلی معروه به شاذان فارسی (ابنابیحاتم رازی،
الجرح والتادیل ،۲ ،شمارﮤ  ،۳۲۱ص  .)۲۱۱شادانبـن حسـین قمـی (کچـوئی .)۳ ،در رجـال
کشی بهجای شاذان ،شاذویه آمدهاست .نیـز در رجـال میـرزا .از برابـری شـادان بـا شـادویه
تحبیبی بودن آن ثابت میشود.
شاهان .ابوالف ائل محمدبن ناصربن ابوطاهر دیوانی معروه به شاهان (رافعـی ،۲ ،ص
۳۳ـ۳۸؛ محدث ،ص .)۹۱
شعروان .ابوعمران موسـیبن هـارون اسـترآبادی (درگذشـت بعـد از  )۵۳۴معـروه بـه
شعروان (سهمی ،ص  .)۵۴۴شاروان معلوم نیست از چه کلمهای گرفته شدهاست.
شیخان .تثنیۀ شیخ ،لقـب مصـعببن عبداللـهبن مصـعب واسـطی (ابنمـاکو  ،۴ ،ص
ب
 .)۳۸۵بهنظر نمیرسد که شیخان تثنیۀ شیخ باشد .ظاهرا پسـوند ایـن لقـب پسـوند تحبیبـی
است.
َ
َ
شیران .سهلبن موسیبن بختری معروه بـه شـیران ،اهـل رامهرمـز (ابنمـاکو  ،۱ ،ص
 .)۴۶۱ذهبی میگوید شیران جماعتیاند (ص  .)۴۱۳ابوعیسیبن شـیران صـحاه (نـدیم ،ص
۱۲؛ نیز ← ابنماکو  ،۵ ،ص  ۱۱۱و حاشـیه) .یوستی شیران نام دیگری را نیز نام میبـرد ( Justi,
 .)S. 295شیران نام دیگر را نیز نام میبرد.
شــیرکان .عمــربن محمــدبن احمــد شــیرکان .جــد متــرجم آدا المریــدین ابوالنجیــب
سهروردی.
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ُ

صنان .ابراهیمبن محمدبن شیران صیرفی ببدادی ،ملقب بـه صـنان (ابنمـاکو  ،۵ ،ص
 ،۱۱۳حاشیه ،نقل از استدراک ]ابننقطه[).
طالبان .سید امیرمحمد باقر استرآبادی مشهور به طالبان (افندی اصفهانی ،۵ ،ص .)۳۸
عبــدان .عبداللــهبن احمــد معــروه بــه عبــدان اهــوازی (ابنمــاکو  ،۴ ،ص .)۴۴۹
عبدالملکبن عبدالحلیم خسروجردی معروه به عبدان (بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چـاپ تهـران ،ص
َ
 ،۱۴۲چاپ حیدرآباد ،ص  ،)۲۴۳عبداللهبن عثمانبن جبله عتکی معروه به عبدان (خلیلـی ،ص
 .)۳۴۳ابومحمد عبیداللهبن محمدبن عیسی مروزی معروه به عبدان (سمعانی ،انسـا ،۹ ،
ص  .)۱۸۱پس عبدان شکل تحبیبی عبیدالله هم هست.
عبدکان .محمدبن عبداللهبن محمدبن مودود معروه بـه ابـنعبـدکان (صـفدی ،۳ ،ص
 .)۳۱۵عبدکان شکل تحبیبی عبدالله ،پدر محمد ،است.
عضالن .لقب محسن از اعقاه ابوعلی احمدبن علی نقیب قم (ابنعنبـه ،عمـدةالطالب ،بـه
نقل کچوئی ،۲ ،ص  .)۱۹۲عضمن معلوم نیست تحبیبی چه نامی است.

عالن .عالنبن طبیببن محمد .از ابوزرعـۀ رازی و ابوحـاتم رازی حـدیث شنیدهاسـت.
گفته میشود نام او علی و لقبش عالن است (رافعی ،۳ ،ص  ،۴۳۸محـدث ،ص  .)۵۱علـیبن
ّ
عبدالصمد طیالسی ملقب به عالن (خلیلی ،ص .)۱۹۲
علکان .علکانبن ماجه .گفته میشود نام او علی و لقبش علکان اسـت (محـدث ،ص .۵۱
و علکـان← ،

در رافعی ،۳ ،ص  .۴۳۸توطیح مربوط و نـام و لقـب او نیامدهاسـت .نیـز دربـارﮤ علـ
محمد قزوینی ،ممدوحین شیخ سادی ،ص ۸۱ـ.)۸۱
علیکان .از سرداران معزالدولۀ دیلمی کـه معزالدولـه او را بـا روزبهـان همـراه سـبکتکین
حاجب کرد و برای کمک به رکنالدوله به ری فرستاد (مسکو یه ،۶ ،ص .)۱۴۸
عمرکان .لقب محمدبن حسـنبن داودبـن حسـنبن حمـزةبن موسـی بطحـانی (بیهقـی،
لبا االنسا  ،۱ ،ص .)۲۸۳
فضالن .ف لبن محمدبن عقیلبن خویلد ،مقلب به ف ـالن (ابنمـاکو  ،۶ ،ص ،)۲۳۸
ف لبن نعیم معروه به ف الن (سهمی ،ص .)۴۹۱
ممــان .ابــوالعالء محمــدبن طــاهربن ممــان همــذانی (ســمعانی ،تحبیــر ،۱ ،ص ۲۸۹؛
ماج الشیوخ ،همـو ،بـرگ  ۱۱۳ه) .بـهنظر میرسـد کـه ممـان شـکل تحبیبـی محمـد باشـد.
ب
تحبیبیهای دیگر محمد عبارتاند از ممیل (برای این کلمه ← ،بخش دوم این مقا ت) و ظـاهرا

ممه :اسماعیلبن مم بن سری بجلی (رافعی ،۲ ،ص  ،۳۱۴محدث ،ص  )۸۱و مممن.
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ممالن .پدر وهسودان ّروادی ،امیر و حاکم آذربایجان ،و نیز پسر وهسودان (قرن پـنجم)
(برای وهسـودانJusti, S. 340-341 ← ،؛ کسـروی ،ص  .)۱۳۶کسـروی (ص  )۱۶۶مینویسـد« :در
چند جا از کتاه ابناثیر و در نیهتالقلو حمدالله مستوفی امیر وهسودان پسر  ...ممـالن
را «وهسودانبن محمد» نوشـتهاند ... .ناصرخسـرو آشـکار مینویسـد کـه وهسـودان را در
خطبهها «وهسودانبن محمد» یاد میکردند (سـفرنامه ،چـاپ کاویـانی ،ص  .»)۸۱او در ادامـه
(ص ۱۶۶ـ )۱۶۳مینویسد« :در آذربایگان اکنون نیز محمد را ممی (بـر وزن همـی) و گـاهی
نیز ممل (بر وزن عمل) میخوانند .مممن همین ممل است که الف و نون بر آخر آن اطـافه
شده ... .پس روشن است که مممن با زبـر مـیم و محـ ّره محمـد میباشـد ،چنـانکـه در
کتاههای ارمنی نیز آن را به همینگونـه نوشـتهاند» .مینورسـکی دربـارﮤ ممـمن مینویسـد
تبدیل  dبه  lدر کردی منحصر به کلمات خارجی قرطی در کردی نیست .در گویش کـردی
ُمکری در جنوه دریاچۀ ارومیه خدا به شکل خم  xułâبا  lبرگشته تلفظ میشـود .بنـابراین،
ب
مممن معادل محمد است .ظاهرا مممن به قیا با فضمن و فضـلون کـه نامهـای اشـرافی
عربی هستند ساخته شدهاست .بااینهمـه« l ،ل» در ایـن کلمـه را میتـوان در نهایـت یـک
پسوند تحبیبی بهشمار آورد .یکی از اتابکان قرن دوازدهم [ششـم هجـری] مراغـه احمـدیل
نامیده میشدهاست .این کلمه قابل مقایسه با نام روستای َم َمدیل در نزدیکی مراغـه و کلمـۀ
ممیل شکل تحبیبی محمد در فارسی است (.)Minorsky 1930, p. 65-66
سخن مینورسکی دربارﮤ تبـدیل «د» بـه «ل»  łدر کـردی درسـت اسـت و ممـل شـکل
تبییریافتۀ محمد است ،اما مممن از روی فضمن عربی ساخته نشده ،بلکه بـا پسـوند «ان»
ب
تحبیبی فارسی ساخته شدهاسـت (← بـا ) .فضـمن هـم از فضـل ،شـکل کوتاهشـدﮤ مـثال
فضلالله و همین پسوند ساخته شدهاست .دربارﮤ شکل فضـلون در ادامـه توطـیح خـواهیم
داد .باید یادآور شویم کـه ممـالن در وقفیـۀ کججـی (چـاپشـده بهصـورت عکسـی در فرهنـگ
ایرانزمین ،۲۱ ،ص  )۲۲نیز بهصورت مممن طب شدهاست.
میران .لقب احمدبن محمدبن ف لبن ّ
حمادبن عبیدبن رزین خزاعی مروزی (ذهبـی ،ص
 ۶۲۴متن و حاشیه).
ُ
ول ِدکان .آسیای عبدویه معروه (اصل :معروفه) به ول ِدکان (تـاریخ قـ  ،چـاپ انصـاری ،ص
 .)۱۶۳حرکتگذاری کلمات در این چاپ براسا نسخۀ خطی مور سال  ۸۳۳کتابتشده
بهدست مترجم تاریخ ق است .بهنظر میرسد که و ِلدکان لقب عبدویه است کـه خـود یـک
نام تحبیبی است.
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زم است بحثی دربارﮤ تبدیل  -ānبه  -ūnدر چند نـام تحبیبـی مختـوم بـه -ān

در اینجا
بکنیم :نخست از تبدیل فضمن مذکور در با به فضلون گفتوگو کنـیم .ابـناثیـر و حـافظ
ابرو نام ف لویۀ شبانکارهای مذکور در ابنبلخـی (ص )۱۳۲ ،۱۶۳ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۳۳ ،۱۳۱
را بهصورت فضلون طب کردهاند (← مقدمـۀ نیکلسـون بـر فارسـنامه ،ص  .)۱۵فضـلویه شـکل
تحبیبی فضل یا فضلالله است .فضمن هم شکل تحبیبی دیگر آن است .بنـابراین ،هرچنـد
فضلون در عربی وجود دارد ،اما طب قراینی که در ادامه ذکر میشـود ،فضـلون در اینجـا بـه
احتمال قوی شکل گفتاری فضمن است .ف لون دیگر پسر ابوالسوار ،از پادشاهان شـدادی
گنجه ،معاصر و ممدوح قطران تبریزی است .کسروی (ص  ۱۶۳و  )۲۳۴نیز فضـلون را تلفـظ
گفتاری فضمن دانستهاست.
ما حداقل پنج نام دیگر را از قبل از قرن ششـم میشناسـیم کـه در آنهـا «ان» بـه «ون»
تبدیل شدهاست؛
یکی عیسون است .ذهبی (ص  )۴۳۹پس از ذکر عبدالحمیدبن احمدبن عیسی مینویسد
ّ
جد او معروه به عیسون است .عیسون شکل تحبیبی گفتاری عیسی است.
نــام دیگــر ســماون اســت .ابنمــاکو (  ،۴ص  )۳۶۲ذیــل ابنســماون مینویســد:
ابوالحسین محمدبن احمدبن اسماعیلبن عنبسبن اسماعیل واعظ معـروه بـه ابنسـمعون
[ببدادی ،متوفی در  ،]۳۸۳ازجی از قول ابنسمعون نقل کرده که سماون صـورت شکسـتۀ
ّ
نام جد من اسماعیل است .این ابوالحسـین محمـد نسـل پـنجم جـدش اسـماعیل اسـت.
ب
بنابراین ،اسماعیل ظاهرا در اوایل قرن دوم زندگی میکردهاست .شکسـتن و تحبیبـی کـردن
نامها به این صورت ،تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،در میـان عرههـا سـابقه نداشتهاسـت.
ازآنجاکه ایرانیها در قرن دوم بهفراوانی در عراق زندگی میکردهاند ،احتمال قوی میرود کـه
اطرافیان ایرانی این اسماعیل نام او را بهجای تلفظ رسمی سماان ،بـه سـماون ،کـه در بـا
دربارﮤ آن بحث شد ،تبییر دادهاند.
نام سوم مملون است که ،به نوشتۀ کسروی (ص  ،)۱۶۳بهجای مممن بهکار میرفتهاست.
نام چهارم زنجون بهجای زنجان است .سمعانی (انسا  ،۶ ،ذیل زنجـونی) مینویسد این
ّ
کلمه منسوه به زنجونه ،نـام جـد ابـوبکر احمـدبن محمـدبن احمـدبن محمـدبن زنجونـۀ
زنجونی ،درگذشته در حدود سال  ۴۹۱و اهل زنجان است .پیداست کـه زنجونـه از زنجـان
گرفته شدهاست.
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نام پنجم هم حمدون است که ابننقطۀ ببدادی در استدراک خود ،کـه ذیلـی بـر اکمـال
ابنماکو ست ،برای حمیری و محمدبن هارون آوردهاست و در با نقل شد .چنانکه گفتـه
شد ،حمدان ،عالوهبر احمد ،شکل تحبیبی محمد است.
به این نکته هم باید اشاره شود که همچنانکه در فارسی دری این نامهای مختوم به «ا ِن»
پدرفرزندی بهعنوان نام و نه لقب بهکار رفتهاند ،در فارسی میانه نیز این کاربرد دیده میشود.
کافی است به بخش ساسانیان تاریخهای عربی و فارسی مراجعـه کنـیم تـا تعـدادی از ایـن
نامها را ببینیم .ما در اینجا تنها به ذکر نمونهای بسنده میکنیم:
هرمزان ،دایی شیرویه پسر خسروپرویز؛ فرخان ،نام شهربراز؛ بادان ،حاکم ایرانـی یمـن
َ
َ َ
هـرز دیلمـی ،حـاکم دیگـر یمـن در همـان عهـد؛
در زمان خسرو انوشیروان؛ مروزان پسر و ِ
روزبهان؛ خورشیدان.
منابع
ّ
ابنعنبه ،جمالالدین احمد ( ،)۱۳۴۶فصول فخریه ،به کوشش میرجاللالدین حسینی ارمـوی (محـدث)،
تهران.
افشار ،ایر (« ،)۱۳۴۲اندر فوائد لبوی کاملالتعبیر» ،مجموعۀ مقاالت تحقیقی خاورشناسی اهدا به آقای
پروفسور هانری ماسه ،تهران ،دانشگاه تهران.
تفلیسی ،حبیشبن ابراهیم ( ،)۱۳۹۴کاملالتعبیر ،به کوشش مختار کمیلی ،تهران ،میراث مکتوه ۲ ،جلد.
خطیبی ،ابوالف ـل (« ،)۱۳۹۸تهمینـه یـا تهمیمـه؟ بررسـی نسخهشـناختی و ریشهشـناختی» ،زبانهـا و
گویشهای ایرانی ،شمارﮤ  ،۱۱صفحههای ۳۵ـ.۴۲
ریاحی ،محمدامین ( ،)۱۳۳۹چهل گفتار ،سخن ،تهران.
َ
سیرافی ،ابوعمران موسیبن رباح اوسی ( ،)۲۱۱۶الصحیح من اخبار البحار و عجائبها ،به کوشش یوسـف
الهادی ،دار اقرأ للطباع و النشر و التوزیع ،قاهره.
صریفینی ،ابراهیمبن محمد ( ،)۲۱۱۳ / ۱۴۳۳ / ۱۳۹۱المنتخب من السیا لتـاریخ نیسـابور از عبـدالبافر
فارسی ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ـ سفیر اردهال ،تهران.
طبسی ،درویش محمد [ ،]۱۳۵۱آثار درویش محمد طبسی ،به کوشش ایر افشار و محمدتقی دانشپژوه،
خانقاه نعمتاللهی ،تهران.
قزوینی ،محمد (« ،)۱۳۱۶ممدوحین شیخ سعدی» ،مجلۀ تالی و تربیت ،سال  ،۳شمارﮤ ۱۱ـ.۱۲
َّ
قطــان غزنـوی ،ســعیدبن محمــد ( ،)۱۳۸۴سـراجالقلو  ،بــه کوشــش نــامیر کــارا خلیلــویچ ،مرکــز نشــر
دانشگاهی ،تهران.
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حسنبن محمدبن حسن قمی ( ،)۱۳۱۳کتا تاریخ ق  ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبدالملک قمی،
به کوشش سید جالل طهرانی ،تهران ،کتابخانۀ طهران.
حسنبن محمدبن حسن قمی ( ،)۱۳۸۵تاریخ ق  ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبـدالملک قمـی ،بـه
کوشش محمدرطا انصاری قمی ،کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی ،قم.
مجمل التواریخ و القص ( ،)۱۳۹۹به کوشش اکبر نحوی ،موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
نولدکه ،تئودور ( ،)۱۳۳۸تاریخ ایرانیان و عر ها در زمان ساسـانیان ،ترجمـه عبـا زریـاه ،پژوهشـگاه
علوم انسانی ،تهران.

Gignoux, Ph. (1980), «Sceaux chrétiens d’époque sassanide», Iranica Antiqua, vol. XV, pp.
299-314.
Gignoux, Ph. (1983-4), «Déchiffrement des inscriptions sur sceaux», Annuaire de l’École
Pratique des Hautes Études, sciences religieuses, vol. XCII.
Minorsky, V. (1930), «Transcaucasica», Journal Asiatique, vol. CCXVII, pp. 41-111.

یادداشت مربوط به پسوند تحبیبی ( -ašمجلۀ فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۱۳ص )۲۴

در ترکی ترکیه نیز این پسـوند بـا دو تلفـظ وجـود دارد .یکـی بهشـکل  -ošو دیگـر بهشـکل
.-iš
مثالهای  eboš :-ošیـا « ibošابـراهیم»« fâtoš ،فاطمـه»« mamoš ،محمـد»abdoš ،
«عبدالله».
مثالهــای « ânniš :-išآنــا ،مــادر»« bâbiš ،بابــا»« ališ ،علــی»« babiš ،بب ـه»zališ ،
ب
«زلیخا» .بنابراین ،ظاهرا پسوند  -ošدر ترکـی شـهر خـوی و  -išدر ترکـی تبریـز بـا پسـوند
 -ašنیشابور مرتب نباشد.

بررسی هویت دستوری فعلهای همکرد و کمکی
در فرهنگهای فارسی
سارا شریفپور (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چکیده :در مقالۀ حاطر به بررسی هویت دستوری فعل در فرهنگهـای فارسـی پرداختـه
شدهاست .به این منظور ،مالکهای مورد نظر فرهنگنویسان در تمیز مقولۀ دستوری فعل
از سایر مقولههای واژگانی بررسی شده و دستهبندی دووجهی فعل متعدی در مقابل فعـل
زم تبیین گردیدهاست .سپس به کارکرد برخی فعلهای سادﮤ زبان فارسی بـهعنـوان فعـل
همکرد اشاره شده و پس از مطالعۀ رفتار این فعلها با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـهای و بـا
تکیه بر معنای رویدادی این فعلها ،بر لزوم اختصاص «فعـل همکـرد» بـهعنوان هویـت
دستوری مستقل در فرهنگهای فارسی تأ کید شدهاست .در ادامه ،به کارکرد دیگری از سه
فعل سادﮤ زبان فارسی داشتن ،خواستن ،بودن) بهعنوان فعل کمکی پرداخته شـدهاسـت.
در این پژوهش نشان دادهایم بهرغم اینکه فعلهای کمکی جزء مقو ت نقشی هسـتند نـه
واژگانی ،برای پرهیز از ارائۀ اطالعات غل در فرهنگ با در ایـن کـارکرد بـهعنـوان یـک
برش معنایی ذیل هویت دستوری فعل زم یا متعدی ،زم است «فعل کمکی» بهعنـوان
هویت دستوری مستقلی به فرهنگهای فارسی افزوده شود.
کلیدواژهها :هویت دستوری ،فعل همکرد ،فعل کمکی ،معنای رویدادی ،مقولۀ نقشی
۰ـ مقدمه

بخش اصلی هر مدخل واژگانی در فرهنگ اختصاص دارد به یک یا چند معنی و شاهد ،امـا
اطالعات ارائهشده در هر مدخل فقـ محـدود بـه اطالعـات معنـایی نیسـت و در تمـامی
فرهنگها برای هر مدخل واژگانی ،اطالعاتی مانند شیوه یا شیوههای تلفـظ ،ریشـه ،هویـت
دستوری و در برخی موارد حتی اطالعات سبکی و نحوﮤ کاربرد نیز ارائه شدهاسـت .در ایـن
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مقاله بخش هویت دستوری مدخلها و به طور مشخص مقولۀ واژگانی فعل در زبان فارسی
بررسی شدهاست.
همانطور که میدانیم ،زبان فارسی دارای دو دسته فعلهای واژگانی قاموسـی) اسـت.
دستۀ نخست فعلهای ساده و سنگین هستند که تنها از یک جزء فعلی ساخته شدهاند ،مانند
ّ
آمدن ،خندیدن ،خوردن ،دویدن ،رفتن ،مردن ،و نشستن .دستۀ دوم فعلهای مرکباند که از
یک جزء غیرفعلی ،که میتواند اسمی ،صفتی یا حرهاطافهای باشـد ،بـههمـراه یـک جـزء
فعلی ،که آن را «فعل سبک» یا «همکرد» مینامند ،تشکیل شدهاند ،ماننـد «تمیـز کـردن»،
«شکست خوردن» ،و «کلک زدن» .نکتـهای کـه در فرهنگهـای فارسـی ،ماننـد لغتنامـه
(دهخدا و همکـاران  ،)۱۳۳۳لغتنامۀ فارسـی ( ،)۱۳۶۳فرهنـگ فارسـی عمیـد (عمیـد ،)۱۳۸۱
فرهنگ فارسی (معین  ،)۱۳۴۲فرهنگ فارسی (صدری افشاری و همکاران  ،)۱۳۸۸فرهنگ جـامع
زبان فارسی (صادقی ،)۱۳۹۲در تعیین هویت دسـتوری فعلهـا بـه آن توجـه شـده ،ظرفیـت
موطوعی آنهاست ،به عبارت دیگر ،در این فرهنگها هویت دستوری فعلهای سادﮤ زبـان
فارسی ،در دو دسته و بهصـورت فعـل زم و فعـل متعـدی نشـان داده شدهاسـت .درمـورد
ب
ّ
فعلهای مرکب هم ازآنجاکه عموما بهصورت مدخل فرعی ارائه شدهاند ،هویـت دسـتوری
آنها از این حیث مشخص نشدهاست .برای نمونه ،در لغتنامۀ دهخدا برای انواع فعلهـای
مرکب از هو یت دستوری «مصـدر مرکـب» اسـتفاده شدهاسـت و بـه ایـن ترتیـب ،ظرفیـت
موطوعی این فعلها مشخص نیست .درمورد فعلهـای سـبک و کمکـی هـم م لفـان ایـن
فرهنگها به روشهـای متفـاوتی رفتـار کردهانـد و حتـی در بع ـی از ایـن فرهنگهـا ،بـه
شیوههای گوناگونی با فعلهای سبک یا کمکی رفتار شدهاست.
تمامی فعلهای سبک و کمکی زبان فارسی ،کارکردی بهعنوان فعـل سـاده و سـنگین در
زبان فارسی دارند و در نتیجه هریک در ردیف الفبایی خود در فرهنگهای این زبان مـدخل
ب
میشوند و قطعا یکی از دو هویت دستوری فعل زم یا فعل متعـدی را میگیرنـد .ولـی آیـا
میتوان ذیل این برچسب هویت دستوری ،کارکرد آنها را بهعنوان فعل سبک یا فعل کمکـی
ّ
نشان داد؟ آیا بهکار رفتن فعل سادهای مانند خوردن بهعنوان فعل سـبک در فعلهـای مرکبـی
ب
مانند «شکست خوردن» و «زمین خوردن» صرفا یک برش معنایی است که میتوان آن را در
کنار سایر معنیهای آن فعل ذیل هویت دستوری «فعل متعدی» قـرار داد؟ ناگفتـه پیداسـت
ب
که چنین امری قطعا به معنای ارائۀ اطالعات نادرست در فرهنگ است.
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هده از پژوهش حاطر بررسی همین موطوع است؛ اینکه آیـا ایـن میـزان از اطالعـات
درمورد مقولۀ واژگانی فعل ،برای بازنمایی تمام صورتهای محق شدﮤ آن در زبـان فارسـی
کفایت مینماید یا خیر .در پاسخ به این س ال ،در مقالۀ حاطـر بـه بررسـی ویژگیهـای دو
دســته از فعلهــای زبــان فارســی یعنــی فعلهــای کمکــی و فعلهــای ســبک یــا همکردهــا
پرداختهایم و تالش میکنیم از رهگذر این بررسی نشان دهـیم کـه آیـا افـزودن هویتهـای
دستوری ،مانند فعل کمکـی یـا فعـل سـبک  /همکـرد ،بـه فهرسـت هویتهـای دسـتوری
فرهنگهای فارسی طروری است یا این امکـانی اسـت کـه میتـوان از ذکـر آن در فرهنـگ
خودداری کرد .بهویژه آنکه ،چنانکه میدانیم و پیشتر هم در پژوهشهـای گونـاگون اشـاره
شدهاست (برای نمونه ،طالقانی  ،۲۱۱۸انوشه  ،)۱۳۸۳نمیتوان فعلهای کمکی را جزء مقو ت
واژگانی قلمداد کرد و این فعلها نمونهای از مقو ت نقشی هستند ،حال آنکه در فرهنگهـا
آنچه بررسی میشود ،مقولههای واژگانی یک زبان است.
بر این اسا  ،در ادامه و در بخش دوم مقالـۀ حاطـر بـه بررسـی ویژگیهـای رفتـاری و
معنایی فعلهای ساده زبان فارسی اعم از زم و متعدی میپردازیم و به این ترتیب مشخص
میکنیم که مالکهای مورد نیاز برای اختصاص هویت دستوری فعل به یک مدخل واژگانی
در فرهنگ به چه صورت است .سپس در بخش سوم به بررسی ویژگیهای رفتاری و معنایی
فعلهای سبک یا همکردهای زبان فارسی میپردازیم تا به ایـن سـ ال پاسـخ دهـیم کـه آیـا
بازنمایی هویت دستوری «فعل همکرد» در فرهنگهـای فارسـی طـروری اسـت یـا خیـر.
بخش چهارم این مقاله را به پژوهش برروی فعلهای کمکی زبان فارسی اختصاص دادهایـم
و پس از بررسی ویژگیهای معنایی و رفتاری این دسته از فعلها مشـخص کـردهایم کـه آیـا
افزودن یک هویت دستوری جدید به صورت «فعل کمکی» به فرهنگهای فارسی طـروری
است یا میتوان از آن چشمپوشی کـرد .در بخـش پـنجم نتـایج ایـن پـژوهش کـه میتوانـد
بهعنوان پیشنهادهایی در جهت اعتالی سطح اطالعات دسـتوری فرهنگهـا در نظـر گرفتـه
شود ارائه میگردد.
۱ـ ویژگیهای نفیانی و معنایی فعلهای ساده

در این بخش بر آنـیم بهصـورت مختصـر بـه ایـن سـ ال پاسـخ دهـیم کـه از نظـر م لفـان
فرهنگهای فارسی کدام ویژگی یا ویژگیها است که فعل را از سایر مقو ت واژگـانی مجـزا
میکند؟ بهعبارت دیگر ،کدام مشخصهها یا ویژگیهای خاص است که میتواند وجه ممیـز
فعلها از سایر مقو ت واژگانی در نظر گرفته شود؟ پاسخ به این س ال میتواند مالکهـایی
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در اختیار ما قرار دهد که به مدد آن به بررسی فعلهای سبک و فعلهای کمکی زبان فارسی
بپردازیم و مشخص کنیم که آیا افزودن هویت دستوری مسـتقل بـه ایـن گـروه از فعلهـا در
فرهنگهای فارسی طروری است یا خیر .به این منظـور ،تعریـف مقولـۀ دسـتوری فعـل در
کتاههای دستور زبان فارسی بهاجمال بررسی میشود.
مبحث مقو ت واژگانی از آن دست موطوعاتی اسـت کـه در همـۀ کتاههـای دسـتور
سنتی و نیز در همۀ نظریههای جدید زبانشناسی به آن پرداخته شدهاست و دستورهای سنتی
فارسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند .م لفان کتاههای دستور زبان فارسـی بـه طبقهبنـدی
ب
واژگان بر پایۀ مالکهای عمدتا معنایی و گاهی رفتارهای صـرفی و نحـوی پرداختهانـد کـه
شــبیه بــه رویکــرد ســنتی در دســتورهای کالســیک یونــانی و رومــی اســت .فعــل در ســنت
ب
دستورنویسی فارسی عموما بهصورت واژهای تعریف شدهاست که به ر دادن رویـدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند (نوبهـار ۱۳۳۲؛ خیـامپور ۱۳۸۴؛ ناتلخـانلری ۱۳۵۵؛ انـوری و
گیوی ۱۳۳۳ ،۱۳۶۳؛ فرشـیدورد ۱۳۸۲؛ مشـکور ۱۳۵۵؛ وحیـدیان کامیـار و عمرانـی ۱۳۸۲؛ صـادقی و

ارژنگ ۱۳۵۳ ،۱۳۵۶؛ مشکوةالدینی ۱۳۸۸ ،۱۳۸۲؛ خطیبرهبر .)۱۳۸۱
به نظر نمیرسد مقولهبندی فعل فق با استفاده از مالک معنایی و بهصـورت واژهای کـه
به ر دادن رویدادی یا نسبت دادن حالتی د لت میکند ،تنها مـالک مـورد توجـه م لفـان
فرهنگهای فارسی بوده باشد .زیرا فرهنگنویسان از این مسئله بهخوبی آگاهاند که اسمها و
صفتهای زیادی در زبان فارسی وجود دارد که بهلحار معنـایی بیـانگر رویـدادی هسـتند.
برای مثال ،بسیاری از اسمهای مشت  ،ماننـد بـار و گفـتوگو ،از نظـر معنـایی مت ـمن
معنای رویداد هستند .بهعالوه ،هماننـد فعلهـا ،بـرای تکمیـل معنـای رویـدادی خـود بـه
ظرفیتهای مشخصی هم نیازمندند .در این زمینه به مثالهای  )۱توجه فرمایید:
( )۱الف .باران میبارد.
بارش باران
هِ .
ب
همچنین اسمهای دیگری در زبان فارسی وجود دارد که معمو در دستورهای سـنتی بـا
عنوان اسم مصدر یا حاصل مصدر از آنها نام برده میشود و مصدرهای دخیل عربی در زبان
ب
فارسی هستند که به لحار توزیع دستوری عموما رفتاری مشابه رفتار اسـمی از خـود نشـان
ب
میدهند .این گروه از اسمها نیز غالبا مت من معنای رویداد یا عملی هستند و برای تکمیـل
معنای خود به ظرفیتهای مشخصی هم نیاز دارنـد .در مثالهـای  )۲چنـد نمونـه از ایـن
اسمها را میبینیم:
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( )۲الف .انجام (کاری) (مت من معنای وقوع عملی).
ه .اخرا (کسی) (از جایی) (مت من معنای وقوع عملی).
همچنین در ساخت اطافۀ وصفی ما با مفهومی همچون نسبت دادن حالتی به چیزی یـا
کسی سروکار داریم .برای مثال ،در ساخت «چای سرد» ،صفت سرد ویژگی سرد بودن را بـه
اسمی که در این مثال چای است نسبت میدهد .در نتیجه ،به نظر میرسد در ساخت ربطی
آنچه بهعنوان ویژگی و نسبت دادن آن به چیزی یا کسی مطـرح میشـود ،بـه لحـار معنـایی
ب
کامال وابسته به واژه یا ساختی اسـت کـه ،بـه تعبیـر دسـتور سـنتی ،در جایگـاه مسـند قـرار
گرفتهاست .به مثالهای  )۳توجه فرمایید:
( )۳الف .چای سرد را نوشیدم.
ه .چای سرد است.
باید به این نکته توجه داشت که در تعریفهـای ارائهشـده از فعـل ،عالوهبـر معیارهـای
ب
معنایی ذکرشده در با  ،مشخصۀ دیگری هم عموما در نظر گرفته شدهاست و آن محدودیت
وقوع یا عدم وقوع رویدادی یا نسبت دادن حالتی در زمان ّ
1
معـین یـا همـان زمـان دسـتوری
است .به نظر میرسد که افزودن این معیار به معیارهای معنـایی سـاب تعریـف ارائهشـده از
فعل را محدودتر و مناسبتر میکند ،زیرا زمان دستوری در زبان فارسی در قسـمت صـره
فعلها تظاهر مییابد و رویدادها یا نسبتهایی که با اسمها و صفتها نشـان داده میشـود،
مبین محدودیتی در زمان ّ
ّ
معین نیسـتند .بـهعالوه ،بـه نظـر میرسـد در بسـیاری از زبانهـا
برخورداری از این ویژگی ،یعنی تصریف ،برای نشان دادن زمان دستوری و مفاهیم وابسته به
ب
آن ،مانند نمود و وجه ،عموما از مشخصههای مربوط به مقولـۀ فعـل اسـت .از زمـان یونـان
باستان نیز ،در مطالعات زبانی غره ،فعل را مقولهای فاقد حالت دسـتوری میدانسـتند کـه
برای زمان ،شخص و شمار تصریف میپذیرد.

1. tense
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در برخی از زبانها ،مانند ترکی و آبازا ،1زمان دستوری بـرروی اسـمها و صـفتها هـم
تظاهر مییابد .همچنین در برخی زبانهای دیگر ،مانند یروبا 2و نیوپ 3حتـی فعلهـا هـم
برای زمان دستوری تصریف نمیپذیرند ( .)Baker 2003: 47بااینحال ،دسـتکم در فارسـی،
زمان دستوری در تصریف فعلها نمود مییابد .در فارسـی فعلهـای کمکـی هـم براسـا
زمان دستوری تصریف میپذیرند ،درحالیکه میدانیم مقو تی نقشی هسـتند و در سـاخت
موطوعی هیچ نقشی ندارند و تنها نشاندهندﮤ اطالعات مربوط به حوزﮤ زمان و نمود هستند
و درنتیجه ،میتوان بهراحتی آنها را از جمله حذه کرد ،بدون آنکـه بـه سـاختار موطـوعی
جمله خللی وارد شود.
با این توطیحات به نظر میرسد که فرهنگنویسان در تبیین مقولۀ واژگانی فعل ،با وجود
مشکالتی که همچنان در تعریف مقولۀ فعـل در دسـتورهای سـنتی بـاقی اسـت ،دو مـالک
داشتهاند .۱ :مالک معنایی بهصورت تعریف فعل بهعنوان واژهای که به ر دادن رویدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند .۲ .مالک صرفی ـ نحوی به صورت تعریف فعل بهعنوان
مقولهای که به لحار زمان دستوری تصریف میپذیرد.
ح ور همزمان دو مالک ذکرشده برای تعریف فعل طروری است .چون همانطور کـه
گفته شد ،اگر تنها به مالک معنایی توجه شود ،امکان تمیز فعل از سـایر مقـو ت محمـول،
مانند صفتها ،با مشکل مواجه میشود و اگر تنها مالک صرفی ـ نحوی لحار شود ،امکان
تفکیک فعلهای کمکی از فعلهای واژگانی فعلهای ساده ،فعلهای مرکب و چنانکـه در
ادامه خواهیم دید ،فعلهای همکرد) از دست میرود.
بنابراین ،بر پایۀ این معیارها ،در فرهنگهای فارسی فعلهـای سـادﮤ ایـن زبـان از سـایر
مقو ت واژگانی متمایز شده و پس از آن با در نظر گرفتن ظرفیت موطوعی هر فعل به تمایز
دووجهی فعلهای دو یا چند ظرفیتی یا به عبارت دیگر ،فعلهای متعدی در مقابل فعلهای
تکظرفیتی یا زم پرداخته شدهاست .فعلهای متعدی و زم به لحـار زیرسـاختی و طبـ
تحلیلهای زبانشناسی انواع گوناگونی دارند برای نمونه ،عنـوان فعلهـای تـکظرفیتی یـا
زم در زبان فارسی دربرگیرندﮤ فعلهای زم غیرکنایی و فعلهای زم نامفعولی اسـت کـه
هریک دارای ساختار نحوی متفاوت از لحار نـوع و نحـوﮤ تحقـ نقشهـای معنـایی خـود
1. Abaza
2. Yoruba
3. Nupe
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هستند) و این معیار و این دستهبندی قادر به تفکیک آنها از یکدیگر نیست .موطـوع مـورد
بحث ما هویت دستوری فعل در فرهنگهای فارسی است ،نه کتاههای دسـتور زبـان و بـه
نظر میرسد این دستهبندی برای فرهنگها کفایـت میکنـد .زیـرا در فرهنگهـا مقولـههای
عمدﮤ واژگانی هر زبان بازنمایی شدهاست که هریـک در جـای خـود میتوانـد دارای انـواع
گوناگون باشد.
س الی که اکنون مطرح میشود این است که اگر میتوان به این ترتیب به فعلهای سـادﮤ
زبان فارسی در فرهنگها برچسب هویت دستوری فعل متعدی  /زم) داد ،آیـا میتـوان از
ّ
همین معیار در تأیید هویت دستوری فعلهای مرکب زبان فارسی نیز بهـره بـرد؟ بـهویژه کـه
این دسته از فعلها به لحار شمار بسیار پربسامدتر از فعلهای ساده و زندﮤ این زبان هستند
که تعداد آنها را بین  ۱۱۵تا  ۲۳۱فعل در نظـر میگیرنـد (ناتـل خـانلری ۱۳۶۵؛ بـاطنی ۱۳۶۸؛
گیـوی  .)۱۳۸۴همچنین این پرسش مطرح است که آیا نیازی هست که در فرهنگ بـه هویـت
دستوری فعلهای سبک یا همکرد نیز بـه طـور مسـتقل اشـاره کـرد؟ مسـئلۀ سـوم درمـورد
فعلهای کمکی است و اینکه آیـا در ایـن مـورد نیـز زم اسـت بـه هویـت دسـتوری آنهـا
بهصورت جداگانه پرداخته شود یا خیر .در ادامه تالش میشود به این پرسـشها پاسـخ داده
شود.
ّ
۳ـ فعلهای مرکب دن فانسی

فعلهای سبک در زبان فارسی بهعنوان جزء فعلی در ساخت پربسامد و بسـیار زایـای فعـل
ّ
ّ
مرکب بهکار میروند .در ساخت فعلهای مرکب عالوهبر ح ور جـزء فعلـی ،یعنـی فعـل
سبک یا همکرد ،نیاز به همراهی جزء غیرفعلی هم هست که میتواند اسم (ماننـد «دعـوت
کردن») ،صفت (مانند «تمیز کردن») ،حره اطافه (مانند «بـهیـاد آوردن») یـا قیـد (ماننـد
ّ
«بـا بـردن») باشـد (کریمـی  .)۱۹۸۳مطالعـۀ فعلهــای مرکـب زبـان فارسـی از آن دســت
موطوعاتی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری بـر روی آن پـژوهش کردهانـد (بـرای نمونـه،
محمد و کریمـی ۱۹۹۲؛ واحـدی لنگـرودی ۱۳۳۶؛ کریمـی ۱۹۹۳؛ دبیرمقـدم ۱۳۳۶؛ کریمـی دوسـتان
۲۱۱۲ ،۱۹۹۳؛ مگردومیان ۲۱۱۱؛  .)Folli, Harley & Karimi 2005مشخصۀ اصلی این فعلهـا ایـن

َ
است که جزء غیرفعلی و فعل سبک یا همکرد میتوانـد بـا پیشـوند منفیسـاز ِن /ن) ،تکـواژ
استمراری می) ،عناصر وجهنما مانند باید و شاید) و فعلهای کمکی (مانند خواسـتن در
زمان آینده ،داشتن در زمانهای مستمر ،بودن در انواع نمود کامـل) و نیـز بـا واژهبسـتهای
طمیری َـ ش ِ /ـ ش) از یکدیگر جدا شوند (کریمیدوستان  )۲۱۱۱و دیگر اینکه فعـل سـبک
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ّ
با فاعل تطاب میپذیرد .بحث چگونگی شکلگیری فعلهای مرکب در زبان فارسی و اینکـه
آیا فراینـدی واژگـانی اسـت (Ghomeshi & Massam 1994؛ Goldberg 1995, 2003؛ کریمـی دوسـتان
 )۱۹۹۳یا نحوی (Heny & Samiian 1991؛ واحدی لنگرودی ۱۳۳۶؛ مگردومیـان ۲۱۱۲ ،۲۱۱۱؛ Folli,
Harley & Karimi 2005؛ کریمی دوسـتان  )۲۱۱۱خار از محدودﮤ پژوهش حاطر است .آنچـه در
این میان برای ما حائز اهمیت است این است که ببینیم آیا معیار م لفان فرهنگهای فارسـی
در تشخیص فعلها قادر به مقولهبندی این گروه وسیع از فعلهای زبان فارسی هست یا نه.
ّ
فارغ از بحث چگونگی شکلگیری فعلهای مرکب در زبان فارسی و اینکه کـدام بخـش
از این فعلها مسئول اعطای نقشهای معنایی بیرونـی و درونـی اسـت ،آنچـه در تشـخیص
ّ
مقولۀ فعلهای مرکب اهمیت دارد این است که این دسته از فعلها همگی مقو تی واژگانی
و دارای ساخت موطوعی کامـل هسـتند و نیـز اینکـه بـه لحـار زمـان دسـتوری تصـریف
میپذیرند ،نکتهای که مقولهبندی آنها را در دستۀ فعل طب معیار بهکاررفته در فرهنگهـای
ب
فارسی امکانپذیر میسازد .هرچند که روش مرسوم در تدوین فرهنگهـای فارسـی عمومـا
این است که فعلهای مرکب را بهصورت مدخل فرعی ذیل مدخل عنصر غیرفعلی خود در
میکنند و در نتیجه برچسب هویت دستوری به آنها نمیدهند ،اما اگر در شیوهنامۀ فرهنـگ
قائل به در هویت دستوری برای مدخلهای فرعی نیز شده باشند ،میتوان اطمینان داشـت
که با تعریف موجود از مقولۀ فعل در فرهنگها ،این دستۀ پرشمار از فعلهای زبـان فارسـی
واجد شرای زم و کافی برای پذیرفتن برچسـب هویـت دسـتوری بهصـورت فعـل زم یـا
متعدی هستند.
ّ
اکنون این س ال مطرح است که آیا فعلهای سبک را نیز ،که در ساخت فعل مرکب بایـد
ب
ّ
لزوما با عنصر غیرفعلی بهکار روند و به عبارت دیگر ،برای ساخت فعـل مرکـب وابسـته بـه
همراهی با عنصر غیرفعلی هستند ،میتوان طب تعریف یادشده همچنان فعل قلمـداد نمـود
یا خیر .به سخن دیگر ،آیا فعلهای سبک بهتنهایی جزء مقولۀ فعل قـرار میگیرنـد یـا اینکـه
ّ
تنها میتوان کل فعل مرکب فعل سبک  +عنصر غیرفعلی) را فعل در نظر گرفت؟
۴ـ فعلهای سبک یا همکردهای زبان فانسی

رفتار فعلهای سبک یا همکردها نشان میدهد که این دسته از فعلهـا بـا مـالک صـرفی ـ
نحوی بهکاررفته در تعریف فعل ،که به قابلیت تصریف فعلهای زبان فارسی براسا زمـان
دستوری د لت دارد ،مطابقت دارند .اما درمورد مالک معنایی مسئله کمی دشوار میشـود،
زیرا طب مالک معنایی ،فعل واژهای است که به ر دادن رویـدادی یـا نسـبت دادن حـالتی
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ب

د لت میکند و بر این اسا  ،ساخت موطوعی میپذیرد .تقریبا همگی پژوهشگران (بـرای
نمونه ،محمد و کریمی ۱۹۹۲؛ واحدی لنگرودی ۱۳۳۶؛ کریمی دوستان ،۲۱۱۸ ،۲۱۱۵ ،۲۱۱۱ ،۱۹۹۳
۲۱۱۱؛ مگردومیـان  )Folli, Harley & Karimi 2005 ،۲۱۱۲معتقدنـد کـه فعلهـای سـبک در ایـن

ساختها دارای ساخت موطوعی ناقص و یا فاقد ساخت موطوعی کامل هستند .به عبارت
دیگر ،فعلهای سبک دارای معنای طعیفشدهای هستند شبیه بـه آنچـه درمـورد  1vمطـرح
میشود .کریمی دوستان ( ،)۱۹۹۳مگردومیان ( )۲۱۱۲و فولی ،هارلی و کریمی ( Folli, Harley
ّ
 )& Karimi 2005با ارائۀ شاهدهایی ،اشاره میکنند که در ساخت یک فعل مرکب ،فعل سـبک
میتواند در تعیین نقش معنایی کنشگر /مسـبب مـ ثر باشـد .سـاختار موطـوعی فعلهـای
مرکب در نهایت به صورت ترکیبی و از مجموع ساختار معنایی جزء غیرفعلی بهعـالوﮤ فعـل
ّ
سبک تشکیل میشود ،یعنی آنچه ما بهطـور کلـی بـهعنوان فعـل مرکـب در نظـر میگیـریم
عبارت است از مجموعۀ «جزء غیرفعلی +فعل سبک یا همکرد» .در نتیجـه ،ایـن مجموعـه
ّ
نخستین چیزی است که با معیار موجود در تشخیص فعل مرکب باید سنجیده شود ،و سپس
باید فعلهای سبک بهتنهایی بررسی گردد.
درمورد فعلهای سبک زم است ویژگیهای معنایی و رفتاری فعلهای سبک را ،بـدون
در نظر گرفتن عنصر غیرفعلیشان ،براسا تعریف بهکاررفته برای مقولۀ دسـتوری فعـل در
فرهنگها ،بررسی کنیم.
درمورد مالک صرفی ـ نحوی ،یعنی پذیرفتن تصریف زمان دسـتوری ،چنانکـه پیشتـر
ّ
نیز اشاره شد ،فعلهای سبک طب این معیار رفتار میکنند و آنچه در فعل مرکـب بـه لحـار
زمان دستوری تصریف میشود فعل سبک یا همکرد است ،امـا همـانطور کـه پیشتـر نیـز
اشاره شد ،این مالک بهتنهایی کافی نیست .زیرا فعلهای کمکی نیز تصریف زمان دستوری

 .1کـین ( ،)Kayne 1984رسـون ( ،)Larson 1988,1990هیـل و کـایزر ( )Hale & Keyser 1993و چامسـکی
( )Chomsky 1995درمورد ساختار گروه فعلی ،قائل به فرطیۀ گروه فعلی یهای هستند .براسا این فرطیه هر گروه
فعلی از دو هستۀ واژگانی فعل تشکیل شدهاست .یۀ با یی با هستۀ واژگانی  vمسئول اعطای نقش معنایی کنشگر و
یۀ پایینی با هستۀ واژگانی  Vمسئول اعطای نقشهای معنایی درونی فعل یعنی کنشپذیر ،هـده و ماننـد آنهـا در
نظر گرفته میشود .به این ترتیب ،به لحار نحوی ،عنصر مجزایی مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر در نظـر گرفتـه
شدهاست ،همان چیزی که بنا به تحلیلهای هیل و کایزر ( )Hale & Keyser 1993و چامسکی ( )Chomsky 1995و
 )Kratzerآن را  vو یا  voiceنامیدهاند .رویکرد تجزیهای به فعلها ،بیانکنندﮤ این مطلب است که هر
کراتزر ( 1996ب
رویداد فعلی عموما از دو رویداد بیرونی و درونی تشکیل شدهاست ،رویـداد بیرونـی معنـای سـببی و عـاملی دارد و
رویداد درونی بیانگر تبییر وطعیت و غایتمندی است (Dowty 1979؛  .)Levin & Rapaport 1988با این تحلیـل
 vبهعنوان عنصر سبب و  Vبهعنوان محمولی که بیانگر نتیجه است در نظر گرفته میشوند.
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میپذیرند و درنتیجه ،زم اسـت کـه نشـان دهـیم فعلهـای سـبک در سـاخت موطـوعی
مشارکت دارند و بنابراین ،واجد هر دو معیار طروری در تعریف فعل هستند.
درمورد مالک معنایی ،یعنی تعریف فعل بـهعنوان واژهای کـه بـه ر دادن رویـدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند و درنتیجه ،دارای ساخت موطوعی اسـت ،مسـئله کمـی
ّ
پیچیدهتر است ،زیرا فعلهای سـبک دارای معنـای طعیفشـده هسـتند و در فعـل مرکـب،
ساخت موطوعی و اعطای نقشهای معنایی از مجموعۀ جزء غیرفعلی  +فعل سبک حاصل
میشود .به عبارت دیگر ،فعل سبک دارای ساخت موطوعی کامل نیست .بـر ایـن اسـا ،
شاید اینگونه به نظر برسد که فعلهای سبک از لحار معنایی در تعریف فعل دچـار کمبـود
هستند و شاید همین مورد بتواند توجیهی باشد برای در نکردن هویـت دسـتوری آنهـا در
فرهنگها .اما مسئله به این سادگی نیست و باید توجه داشت که پژوهشهـای متعـدد نشـان
دادهاســت کــه فعلهــای ســبک مســئول اعطــای نقــش معنــایی کنشــگرند و دارای معنــای
رویدادیای هستند که در تعیین نوع گروه دستوری ،که بهعنوان جزء غیرفعلـی در کنـار هـم
قرار میگیرند و فعل مرکب را میسازند ،تأثیرگذار است .برای توطیح بیشتر این موطـوع در
بخش بعد با استفاده از رویکرد تجزیهای تالش میشود بهطور مختصـر ،بـه تعیـین معنـای
رویدادی فعلهای سبک پرداخته شود و نیز تأثیر آن در گزینش گروه دسـتوری متممـی ،کـه
ّ
بهعنوان جزء غیرفعلی در کنار هم یک فعل مرکب را میسازند ،بررسی شود.
فعلهای سبک بهلحار معنایی شبیه به نسخۀ طعیفشدﮤ فعل کامل یا سنگیناند ،یعنی
معنایشان به متممشان بسیار وابسته است و بهتنهایی ساختار موطـوعی ناقصـی دارنـد ،امـا
همچنان فعل تلقی میشوند .پیشتر به این مفهوم که  vو یا  voiceبنا به تحلیلهای هیـل و
کـایزر ( ،)Hale & Keyser 1993چامسـکی ( )Chomsky 1995و کراتـزر ( ،)Kratzer 1996مسـئول
ب
اعطای نقش معنایی کنشگر است اشاره شد .قائل شدن به رویکرد تجز یهای رویکردی نسبتا
مرسوم در نظریات غیرواژگانگراست و بیشتر پژوهشهـایی کـه در دهـههای اخیـر درمـورد
معنای فعل صورت گرفتهاست نشان میدهند که نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحـو
و معنا قادر به توجیه بسـیاری از پدیـدههای زبانشـناختی اسـت (Hale & Keyser 1993؛ Borer
1994؛ .)Travis 1994
شاخصترین اثر در تحلیل انواع رویداد و بازنمایی واژگانی فعـل ،طبقهبنـدی چهارگانـۀ
ونــدلر ( )Vendler 1957اســت .رویکردهــای گونــاگون از جملــه معنیشناســی منطقــی و
معنیشناسی واژگانی از مفهوم رویداد برای بازنمایی بهره بردهاند و معنای فعل را بـه عناصـر
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«عمــل ،ســبب ،ایســتایی و تبییــر وطــعیت» تجزیــه کردهانــد (Carter 1976؛ Dowty 1979؛
Jackendoff 1983؛ Levin & Rapaport 1988؛ Pustejovsky 1988, 1991؛ Croft 1988؛ Parsons 1990؛
Harley 1995؛ .)Folli & Harley 2005

در رویکردهای تجزیهای ،تفاوتهای ساختاری بـین فعلهـا بـا توسـل بـه رویـدادهای
ب
متفاوتشان توطیح داده میشود .اصو این اعتقاد در نظریات غیرواژگـانگرا وجـود دارد کـه
انواع مختلف گروههای فعلی سببی ،نامفعولی ،ایستا ،غیرکنایی) تنهـا از طریـ اطالعـات
مدخل ریشۀ فعلی حاصل نمیشود ،بلکه بهواسطۀ وجود انواع متفـاوت هسـتۀ  vاسـت کـه
چنین اطالعاتی بهدست میآید (از جملهMiyagawa 1998 ،؛ Harley 1995؛ .)Folli & Harley 2005
ب
ّ
چون جزء غیرفعلی میتواند در ساخت فعل مرکب وجود داشته باشد ،عموما بهصـورت
 xPنشان داده میشود (برای نمونه ،کریمـی ۱۹۸۳؛ محمـد و کریمـی ۱۹۹۲؛ کریمیدوسـتان ،۱۹۹۳
 .)۲۱۱۲اما براسا این توطیحات ،باید گفت که چگونگی تحق جـزء غیرفعلـی متـأثر از
نوع هستۀ  vاست
بر این اسا  ،فعلهای سبک نامفعولی ،بهواسطۀ نوع ماهیت رویدادشان که یا به تبییـر
وطعیتی در موطوع کنشپذیر د لت میکننـد (تبییـر وطـعیت) و یـا پایـداری و ایسـتایی
موقعیت کنشپذیری را بیان میکنند (ایستایی) ،متممی بهصورت گـروه محمـولی ()PredP
میگیرند .چون در این دسته از فعلها به لحار ساختار موطوعی ،کنشپـذیر موطـوع فعـل
ّ
سبک نیست و اسم یا صفتی که بهعنوان جزء غیرفعلـی در ایـن محمولهـای مرکـب بـهکار
رفتهاست ،کارکرد محمولی دارد و موطوع کنشپذیر را گزینش کردهاست.
ّ
فعلهای سبکی که در ساخت فعلهای مرکب متعـدی بـهکار میرونـد ،بـهواسـطۀ نـوع
ماهیت رویدادشان که د لت بر سبب میکند ،نقش معنایی کنشگر یا مسبب را بـه موطـوع
بیرونی اعطا میکنند و نقش معنایی کنشپذیر توس جزء غیرفعلی به موطوع درونـی اعطـا
میشود که بر این اسا  ،کارکرد محمولی دارد و موطوع میگیرد .بنابراین ،در ایـن دسـته از
محمولهای مرکب نیز متمم بهصورت گروه محمولی  )PredPتظاهر مییابد.
از میان چهار نوع ماهیت رویدادهای فعل سبک ،تنها عمل باقی میماند کـه در سـاخت
ّ
فعلهای مرکب غیرکنایی بهکار میرود .فعلهای سبک با ماهیت رویدادی عمل که ناظر بـه
ّ
نقش معنایی کنشگر است تنها دستهای از فعلهای مرکب هستند کـه متممشـان بـهصـورت
گروه محمولی  )PredPمحق نمیشود .زیرا در این دسته از فعلهای سبک جزء غیرفعلـی
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کارکرد محمولی ندارد و درنتیجه ،نیازی به همـراه شـدن بـا هسـتۀ نقشـی محمـول )Pred
نیست .بر این اسا  ،متمم این دسته از فعلهای سبک بهصورت  NP/DPتظاهر مییابد.
بدین ترتیب ،مشخص میشود با وجود اینکه ح ور عنصر غیرفعلی برای سـاخت فعـل
ّ
مرکب طروری است ،اما نوع ماهیت رویداد فعلهـای سـبک نیـز ،تعیینکننـدﮤ چگـونگی
تحق جزء غیرفعلی است .بنابراین ،فعلهای سبک یا همکـرد زبـان فارسـی نیـز گرچـه در
ّ
ساخت فعل مرکب ،به لحار معنایی وابسته به ح ور جزء غیرفعلـی در جایگـاه متممشـان
هستند ،اما هریک دارای مفاهیم رویدادی مشخصی هستند که در سـاختار موطـوعی فعـل
ّ
مرکب م ثر است.
اکنــون بــه بررســی فعلهــای ســبک زبــان فارســی براســا نــوع ماهیــت رویدادشــان
ّ
میپردازیم .در پژوهشهای مربوط بـه بررسـی سـاخت فعلهـای مرکـب در زبـان فارسـی
پرداختهاند ،تعداد فعلهای سبک زبان فارسی بین  ۱۵تا  ۱۸مورد عنـوان شدهاسـت (کریمـی
۱۹۹۳؛ کریمیدوستان ۲۱۱۲؛ عالیـی  .)۱۳۸۶طبـ تحلیـل کریمیدوسـتان ( ،)۲۱۱۲فعلهـای
سبک زبان فارسی براسا ویژگیهای نمود ،به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند ،نخست دستۀ
فعلهای سبک با نمود ایستا و دیگری دستۀ فعلهای سبک با نمود پویا که خود بـه دو دسـتۀ
فعلهای انتقالی و آغازی تقسیم میشود؛ فعلهای سبک با نمود ایسـتا ماننـد «اختصـاص
داشتن» و «عالقه داشتن» ،گرچه خود بهتنهایی موقعیتی را بیان نمیکنند ،اما در کنـار جـزء
ّ
غیرفعلی نوعی محمول مرکب تشکیل میدهند که د لت بر ایستایی میکند .یعنی به لحار
معنایی بیانگر رویدادی ایستا هستند ،به این معنی که در این رویداد چیزی ر نمیدهـد یـا
تبییر وطعیتی حاصل نمیشـود .در مقابـل ،فعلهـای سـبک بـا نمـود پویـا در کنـار جـزء
ّ
غیرفعلی محمول مرکبی را بهوجود میآورند کـه بـر رویـدادی کـه اتفـاق میافتـد یـا تبییـر
وطعیتی که ر میدهد د لت میکند .بـر ایـن اسـا  ،فعلهـای سـبک بـا نمـود پویـای
انتقالی ،مانند «شکست خوردن»« ،انتقـال یـافتن»« ،درد گـرفتن»« ،هـدر رفـتن»« ،طـرر
دیدن» و «فوت کردن» د لت بر رویدادی هدهدار میکننـد کـه در آن موطـوع کنشپـذیر
دستخوش تبییر وطعیت میشود .در مقابل ،فعلهای سبک با معنای رویدادی عمل ،مانند
«حره زدن» و «گریه کردن» ،جزء دستۀ فعلهای سبک پویـا از نـوع آغـازی هسـتند .ایـن
ب
ّ
دسته از محمولهای مرکب لزوما دارای خوانش هدهدار نیستند ،زیرا معنای رویدادی فعـل
ب
سبک در آنها به گونهای نیست که حتما تبییری در وطعیت ایجاد شود و این جزء غیرفعلی
است که در این رابطه تأثیرگذار است.
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فعلهای سبک با معنای رویدادی سـبب ،ماننـد «شکسـت دادن»« ،مسـخره کـردن» و
«درد آوردن» نیز جزء دستۀ فعلهای سبک پویا از نـوع آغازیانـد و در همراهـی بـا عنصـر
ب
غیرفعلی که در محمولهای سببی معمو صفت است ،دارای خوانش هدهدارند و در آنها
نوعی تبییر وطعیت در موطوع کنشپذیر ر میدهد .نکته اینجاست که این موطوع توس
فعل سبک گزینش نمیشود ،بلکه عنصر غیرفعلیای که در سـاخت ایـن نـوع محمولهـای
ّ
مرکب بهکار میرود ،آن را گزینش میکنـد .کریمیدوسـتان ( )۲۱۱۲همچنـین فعـل سـبک
کردن در معنی «انجام دادن» را سبکترین فعل سبک پویای زبان فارسـی در نظـر میگیـرد.
چون بسته به نوع عنصر غیرفعلی که با آن همراه میشود ،میتواند هم آغازی و هـم انتقـالی
باشد.
ّ
همانطور که میبینید ،هرچند که فعلهای سبک در ساخت یک فعل مرکب قادر نیستند
ّ
همانند فعلهای ساده و سنگین ،تمام نقشهای معنایی یک فعـل مرکـب را بـهتنهایی اعطـا
کنند و بدون ح ور جزء غیرفعلـی دارای سـاخت موطـوعی ناقصـی هسـتند ،امـا بررسـی
معنای رویدادی این فعلها بهروشنی نشان میدهد که این گروه از فعلها هم مسئول اعطای
نقش معنایی کنشگرند و هم براسا معنای رویدادیشـان در گـزینش نـوع گـروه دسـتوری
متمم خود یا همان جزء غیرفعلی م ثرند .در نتیجه ،این فعلها نیز مالک معنایی مـورد نظـر
در تعریف فعل در فرهنگها را رعایت میکنند و بهنوعی دارای معنـای رویـدادی و سـاخت
موطوعی هستند.
اکنون که معنای رویدادی فعلهای سبک یا همکرد و نقشی که به عهده دارند در اعطـای
نقش معنایی کنشگر و تعیین نوع گروه دستوری متممشان یا همـان جـزء غیرفعلـی بررسـی
شد ،ممکن است این س ال پیش آید که پس چه مشکلی وجود دارد اگر این دسته از فعلهـا
به همان روشی در فرهنگ منعکس شوند که در بخش مقدمـه از فرهنگهـای زبـان فارسـی
نمونه آورده شد .یعنی ذیل هویت دسـتوری فعـل زم یـا فعـل متعـدی کـه بـه کارکردشـان
بهعنوان فعل ساده و سنگین تعل گرفتهاست و بهعنوان یک برش معنایی در فرهنـگ؟ پاسـخ
این است که در وهلۀ اول فعلهای سبک یا همکرد بـرش معنـایی نیسـتند ،بلکـه کـارکردی
ّ
مجزا هستند ،یعنی این فعلها وقتی بهعنوان همکرد در ساخت فعل مرکب بـهکار میرونـد،
یک برش معنایی از فعل ساده نیستند ،بلکه کارکرد متفاوتی از آن فعلاند و بـه همـین علـت
است که رفتار متفاوتی دارند ،دارای معنـای ناقصـیاند و نیازمنـد ح ـور جـزء غیرفعلـی.
ّ
بهعالوه ،فعلهای همکرد در کنار جزء غیرفعلی فعل مرکبی میسازند که ساخت موطـوعی
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ّ
آن حاصل تعامل هر دو جزء فعلی و غیرفعلی است و به همین دلیل اسـت کـه فعـل مرکـب
میتواند زم یا متعدی باشد و این هویت دستوری همیشه با هویت دستوری این فعلهـای
ساده یکی نیست .برای نمونه ،فعل کردن در کارکرد خود بهعنوان فعـل سـاده ،فعـل متعـدی
است ،اما «دیر کردن» فعل زم است .بـه همـین ترتیـب اسـت نمونـههایی ماننـد «دیـدن:
متعدی» و «صدمه دیدن :زم» یا «خوردن :متعدی» و «زمـین خـوردن یـا غصـه خـوردن:
زم» .بنابراین ،قرار دادن همکرد به صورت یک برش معنـایی ذیـل هویـت دسـتوری فعـل
ساده ،نهتنها سهلانگارانه است ،بلکه منجـر بـه انتقـال اطالعـات غلـ بـه کـاربر فرهنـگ
میشود .بنابراین ،طروری است که این تمایز رفتاری بهوطوح در فرهنگها از طری هویت
دستوری مجزا نشان داده شود.
۵ـ فعلهای کمکی زبان فانسی

در بررسی فعلهای کمکی زم است به تعامل دو مقولۀ نمود و زمان دستوری توجـه داشـته
باشیم .مقولۀ نمود ،که با زمان دستوری در پیوند است ،در زبان فارسی میتوانـد بـا ح ـور
فعل کمکی مانند گذشتۀ کامـل :رفتـه بـود) ،بـا پیشـوند ماننـد «مـی» در زمـان گذشـتۀ
استمراری :میرفت) ،با فعل کمکی و پیشوند مانند زمان گذشتۀ مستمر :داشت میرفت) و
یا با توجه به نوع موقعیت و ویژگی واژگانی فعل اصلی بدون ح ور هیچیک از عوامـل بـا
مانند گذشتۀ ساده :رفـت) محقـ شـود .در زبـان فارسـی از تعامـل نمـود کامـل و نمـود
استمراری با زمان دستوری به ساختهای مختلفی میرسیم که آنها را انواع زمانهای فعـل
در فارسی مینامند .در زبان فارسی سه فعل ساده ،یعنی فعلهای بودن ،داشـتن و خواسـتن،
عالوهبر معنای واژگانی و کارکرد فعل ساده و سنگین ،دارای کارکرد فعل کمکی نیـز هسـتند.
مثالهایی که در  )۴آمدهاست ،نمونـهای از کـاربرد فعـل کمکـی در زمانهـا و نمودهـای
گوناگون است البته درمورد زمان آینده ،آن را حاصل تعامل زمان دسـتوری و وجـه در نظـر
میگیرند):
(حال کامل).
( )۴الف) مریم علی را به تهران بردهاست.
(گذشتۀ کامل).
ه) مریم علی را به تهران برده بود.
(حال کامل استمراری).
پ) مریم علی را به تهران میبردهاست.
(آینده).
ت) مریم علی را به تهران خواهد برد.
(حال مستمر).
ث) مریم دارد علی را به تهران میبرد.
(گذشتۀ مستمر).
) مریم داشت علی را به تهران میبرد.
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در جملههای  )۴فعل اصلی جمله ،فعل بردن است که یک فعل متعدی دوظرفیتـی در
زبان فارسی است .ظرفیت بیرونی این فعل دارای نقش معنایی کنشگر است و به فاعل جمله
یعنی «مریم» اعطا شدهاست .ظرفیت درونی این فعل دارای نقش معنایی کنشپذیر اسـت و
به مفعول مستقیم جمله ،یعنی «علی» ،اعطا شدهاست.
آنچه از این توطیحات برمیآید این است کـه بـه لحـار سـاختار معنـایی و موطـوعی،
فعلهای کمکی نقشی بر عهده ندارند و بود و نبود آنها و یـا تبییرشـان تـأثیری در سـاخت
موطوعی جمالت بهوجود نمیآورد .درنتیجه ،بدون آنکه به ساختار موطوعی جمله خللـی
وارد شود ،میتوان بهراحتی آنها را از جمله حذه کرد.
همانطور که میدانیم ،مقولههای نقشی مقولههایی هسـتند کـه فرافکنـی میکننـد ،امـا
نقش معنایی نمیدهند .البته دارای معنی هستند ،اما معنایی متفـاوت بـا معـانی مربـوط بـه
حوزﮤ نقشهای معنایی دارند .به عبارت دیگـر ،مقولـههای نقشـی معنیهـایی را بـه جملـه
میافزایند که در ساختار موطوعی و نقشهای معنایی دخالت ندارد ،ماننـد مفـاهیم اجبـار،
امکان ،آینده ،و زمان دستوری (برای نمونه .)Adger 2004, p. 165 ،بایـد توجـه داشـت کـه فعـل
اصلی جمله همراه با این فعلهای کمکی به صورت خاصی بهکار میرود و به همراه صـره
صیبگان تبییری پیدا نمیکند .در زمانهای گذشته و حال کامل به صورت صفت مفعولی و
در زمان آینده به صورت ریشۀ گذشته بهکار میرود .وقتی کـه فعـل بـه ایـن صـورت بـهکار
ب
میرود نشاندهندﮤ این است که مشخصۀ زمان مستقیما روی فعل مشخص نشدهاست .این
حالت ممکن است یا به این علت باشد کـه زمـان مشخصشـدهای در جملـه وجـود نـدارد
مثل وجه التزامی) و یا به این علت باشد که مشـخص کـردن زمـان توسـ عنصـر دیگـری
انجام شدهاست که بهطور سنتی آن را فعل کمکی مینامند .در ساختی که همراه با یک فعـل
کمکی است ،زمان دستوری همیشه روی فعل کمکی که به لحار جایگاه ساختاری در حـد
گره زمان دستوری و گروه فعلی قرار دارد ،تظاهر مییابد .اما هریـک از فعلهـای
فاصل بین ِ
کمکی تأثیر ساختواژی مخصوصی را بر عنصر فعلی بعد از خود بهجا میگذارند .بـهطور
کلی ،استفاده از فعلها بهصورت صفت مفعولی یا ریشه ،همراه با فعلهای کمکی خـاص،
وسیلهای است برای نشان دادن تفاوتهای نمودی خاص.
با توجه به توطیحاتی که ارائه شد ،یعنی تأثیر نداشتن این فعلهـا در سـاختار موطـوعی
جمله و برخورداری از معانی نقشی یعنی نشانگر زمان و نمود بودن ،میتـوان نتیجـه گرفـت
که این فعلها در این کارکرد خود مقو تی نقشی هستند ،نه واژگانی.
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اما س الی که ما در پی پاسخ آن هستیم این است که آیا باید برچسـب هویـت دسـتوری
جداگانهای بهصورت «فعل کمکی» در فرهنگها در نظر گرفـت؟ بـهویژه اینکـه فرهنگهـا
محل بازنمایی عناصر واژگانی هستند ،نه نقشی .جواه این پرسش بدون تردید مثبت اسـت
و مهمترین دلیل آن همان چیزی است که پیشتر در بخش فعلهای سبک هـم بـه آن اشـاره
شد؛ اینکه فعلهای کمکی همگی دارای کـارکردی بـهعنوان فعـل سـاده و سـنگین در زبـان
فارسی هستند و هریک در ردیف الفبایی خود بهعنوان فعل ساده مدخل میشوند و برچسب
هویت دستوری به صورت «فعل زم» یا «فعل متعدی» دریافت میکنند .با این وصف آیـا
میتوان به کارکرد این فعلها به صورت فعل کمکی بهعنوان یک برش معنایی ،ذیـل هویـت
دستوری «فعل زم یا متعدی» اشاره کرد؟ برای نمونه ،آیا میتوان خواستن در فعل «خواهم
رفت» را ذیل مدخل خواستن بهعنوان فعل متعدی قرار داد؟ روشن اسـت کـه چنـین کـاری
ب
اصال درست نیست و بهمنزلۀ ارائۀ اطالعات غل در فرهنگ است.
البته این مسئلهای نیست که پیشتر به آن توجه نشـده باشـد .اختصـاص دادن برچسـب
هویت دستوری مجزا به فعلهای کمکی در فرهنگهای شاخصی ماننـد آ کسـفورد و روبـر
مسبوق به سابقه است و در این فرهنگها ،بهدرستی ،در کنار هویتهای دستوری فعـل زم
و فعل متعدی از هویت دستوری فعل کمکی هم استفاده شدهاسـت و در نتیجـه تمـایز بـین
انواع فعل بهخوبی حفظ و بهروشنی نشان داده شدهاست.
۶ـ نییجهگیری

هرچند بخش اصلی اطالعات هر مدخل در فرهنگ به اطالعـات معنـایی اختصـاص دارد،
اما سایر اطالعاتی که در کنار معنا برای هر مدخل واژگانی ارائه میشود نیز اهمیـت دارنـد.
در این مقاله نشان داده شد که بع ـی فعلهـای سـادﮤ زبـان فارسـی ،ماننـد آمـدن ،آوردن،
خوردن ،دادن ،دیدن ،و زدن ،فعل همکـرد یـا سـبک هسـتند و برخـی دیگـر ،ماننـد بـودن،
خواستن و داشتن ،فعل کمکیاند و برخی ،مانند داشتن ،هم فعل سبک یـا همکردنـد و هـم
بهعنوان فعل کمکی در ساخت مستمر یا ملمو زبان فارسی بهکار میروند .به همین دلیـل
زم است در تعیین هویت دستوری این دسته از فعلها دقت بیشتری به خر داد تـا از در
اطالعات غل در فرهنگ جلوگیری شود.
به این منظور ،در پژوهش حاطر ،با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـهای و معنـای رویـدادی
فعلهای سبک ،نشان داده شد که هرچند این فعلها بدون همراهـی جـزء غیرفعلـی معنـای
ناقصی دارند ،اما همچنـان عامـل اعطـای نقـش معنـایی کنشـگرند و بـا توجـه بـه معنـای
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رویدادیشان ،در گزینش نوع گـروه دسـتوری متممشـان یـا همـان جـزء غیرفعلیشـان ،در
ّ
ساخت فعل مرکب تأثیرگذارند .بنابراین ،طروری اسـت در فرهنگهـا بـا هویـت دسـتوری
مستقلی مانند «فعل همکرد» در کنار «فعل متعدی» و «فعل زم» به آنها اشاره شود .برای
نمونه ،در مدخل آمدن پس از هویت دستوری «فعل زم» میتوان هویت دسـتوری «فعـل
همکــرد» را آورد و پــس از تعریــف آن در کنــار برچســب حــوزﮤ تخصصــی «دســتور» ،بــه
نمونههایی از همراهی آن با جزء غیرفعلی ،مانند «پدیـد آمـدن»« ،فـرود آمـدن»« ،بـهتنگ
آمدن» ،و «بار آمدن» ،اشاره کرد ،اما دیگر نیازی به ارائۀ شاهد در این مرحلـه نیسـت ،زیـرا
ّ
هریک از این فعلهای مرکب ذیل نخستین بخـش خـود ،یعنـی جـزء غیرفعلـی ،بهصـورت
مدخل فرعی در خواهد شد و معنیهای آن با شاهدهای مناسب ذکرخواهد گردید.
همچنین بررسی فعلهای کمکی نشان داد با وجود اینکه فعلهای کمکی جزء مقـو ت
نقشی هستند نه واژگانی ،اما ازآنجاکه این فعلها همگی فعل ساده هم هستند و نمیتوان بـا
در آنها در فرهنگ ذیل هویت دستوری فعل ساده ،اطالعات غلطی را بـه کـاربران منتقـل
کرد ،زم است برای این دسته از فعلها نیز ،مانند فرهنگهـای آ کسـفورد و روبـر ،هویـت
دستوری مستقلی مانند «فعل کمکی» در نظر گرفت .برای مثال ،در مـدخل فعـل خواسـتن
پس از هویت دستوری «فعل متعدی» و ارائۀ معنی و شاهد ،میتوان هویت دستوری «فعـل
کمکی» را وارد کرد و پس از تعریف آن با برچسب حوزﮤ تخصصی «دسـتور» ،شـاهدهایی
نیز برای روشنتر شدن تعریف ارائه نمود.
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معرفی

1

آسیه کازرونی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان)

چکیده :دانشنامۀ قـدرخان اثر اشرهبن شره مـذکر فـاروقی یکـی از فرهنـگهـای
فارسی دارای شاهد شعری است که در قرن نهم در شبهقارﮤ هند نوشته شدهاسـت.
م لف پس از دیباچهای کوتاه ،اسامی ماهها ،روزهـا و جشـنهای ایـران باسـتان را
آوردهاست .سپس ذیل بیستودو باه ،بیش از دوهزار مدخل را بـه ترتیـب حـره
آخر مرتب کردهاست .در این کتاه به نـام شـماری از داروهـا و همچنـین برخـی
اصطالحات پزشکی نیز اشاره شدهاست .برخی مدخلها و شاهدهای موجـود در
دانشنامۀ قدرخان در فرهنگهای دیگر دیده نمیشود و این به ارزش کتاه میفزاید.
در کتاه گاه خطاهایی مانند تصحیف ،معنی نادرست ،تکـرار یـک مـدخل در دو
باه ،نایکدستی در بیان معنیها ،طب مخدوش شاهدها ،ذکر نادرست نام شاعر
ب
و انتساه بیت شاعری به شاعر دیگر دیده میشود .ظاهرا از دانشنامۀ قـدرخان تنهـا
یک نسخۀ منحصربهفرد در م سسۀ نسخههای خطی فرهنگستان علـوم آذربایجـان
موجود است.
کلیدواژهها :فرهنگنویسی ،دانشنامۀ قدرخان ،فرهنگ ،فاروقی.
۰ـ مقدمه

دانشنامۀ قدرخان از جمله فرهنگهای فارسـی تألیفشـده در هنـد اسـت کـه در آن بـه نـام
شماری از داروها و همچنین برخی اصطالحات پزشکی نیز اشـاره شدهاسـت .متأسـفانه از
ب
 .1الف) این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمی شده و سپس به تأیید م لف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
ه) این مقاله به پیشنهاد و راهنمایی دکتر محسن محمدی فشارکی ،دانشیار دانشگاه اصفهان ،تألیف شدهاست.
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این کتاه در هیچیک از آثار نویسـندگانی کـه فهرسـتی از فرهنگهـای فارسـی در شـبهقاره
آوردهاند یاد نشدهاست.
«معلومات ابتدایی را دربارﮤ این اثر ارزشـمند فرهنگنویسـی شـادروان رحـیم هاشـم و
شریفجان حسینزاده در مقالهای که به مناسبت جشن ۱۱۱۱سالگی ابوعبدالله رودکی سال
 ۱۹۵۸نشر نمودهاند ،منظور طالبان علم گردانیدهاند» (فاروقی  ،۲۱۱۳ص چارم).
پس از آن بایفسکی در دانشنامۀ ایرانیکا اطالعات بیشـتری دربـارﮤ ایـن کتـاه بهدسـت
دادهاست .ترجمۀ فارسی همین مقاله در دانشنامۀ اد فارسی آمدهاست (← انوشه .)۱۳۸۱
ب
ظاهرا از دانشنامۀ قدرخان تنها یک نسخه در م سسۀ نسخههای خطی فرهنگستان علـوم
آذربایجان در شهر باکو نگهداری میشود و محمدتقی دانشپـژوه گـزارش مختصـری از آن
تهیه کردهاست (← دانشپژوه  ،۳ ،۱۳۴۸ص .)۸۳
سرانجام نورالله غیاثاه و رخساره نظامالدیناوا ،نسخۀ عکسی دانشنامۀ قـدرخان را بـا
مقدمههایی به زبان فارسی و روسی در سـال  ۲۱۱۳در شـهر خجنـد تاجیکسـتان بـهچـاپ
رساندهاند.
در این مقاله پس از معرفی فاروقی ،دانشنامۀ قدرخان را نقـد کـرده ،ارزشهـا و معایـب
کتاه را براسا تنها چاپ عکسی آن برشمردهایم.
۱ـ معرفی نویسنده

اشرهبن شرهالمذکر فاروقی قادری نوشاهی از نخسـتین م لفـان فرهنگهـای فارسـی در
َ َ
شبهقارﮤ هندوستان است .دانشنامۀ قدرخان بـه پیشـگاه قـدرخان ،فرزنـد د ورخـان غـوری
(سلطنت۸۱۴ :ـ ۸۱۸هجری) ،که در منطقۀ مـالوای هنـد در ایالـت چنـدیری فرمـانروایی
میکرد ،تقدیم شدهاست .دربارﮤ چگونگی زنـدگی ،محـل تحصـیل ،اسـتادان و دیگـر آثـار
فاروقی دانستههای چندانی در دست نیست.
از دیباچۀ کتاه چنین برمیآید که مولف پس از تألیف کتاه در پی صلهای سزاوار بوده:
ّ
«با خود گفتم که بلبل بیطلعت گل تبسمی نکند و طوطی بی شکر ترنمی ننمایـد .دل نـوق
برآورده که چون در زمرﮤ دعاگویان متداخلی و در دایرﮤ نیکخواهان مندرجی ،بـرای کفـاه
ّ
روزگار و لفاه عمر در این دهر غدار ،غواصوار در بحر سخای این دادار غواصـی کنـی تـا
مگر از جود ذات شاهوار لولو فراغ روزگار به کف صده آید» (فاروقی ،ص )4a
ِ
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 .۱دانشنامۀ قدرخان شامل یک دیباچه و بیستودو باه بـه همـراه شـاهدهایی از متـون
نظم فارسی است .این کتاه «به تاریخ بیستویکم ماه ذیالحجه که از هجرت نبی ـ علیـه
السالم ـ هشتصدوهفت گذشته و لطافت آفتـاه در بـر سـرطان تافتـه ( ...همـان ،ص »)6b
تألیف شدهاست.
 .۲دیباچۀ کتاه با ستایش خداوند و پیامبر آغاز میشود« :حمد بیحد و ثنای بیعد مر
پدیدآورندﮤ گاه و سپهر و دارندﮤ [ماه] و مهر ،بیرون از مقـدار و افـزون از شـمار ،و درود [و]
آفرین و ستودگی برترین مر مهتر و بهتر پیامآوران و مهـر پیبـامبران ،صـدهزار بـار بـا یـاران،
یاوران پیدرپی و دمبهدم باد» (همـان ،ص  .)1bپس از بیان مقصود از تألیف کتاه ،ممدوح را
در عباراتی مسجع ستایش کردهاست« :به یمن قدوم ذات عالی صفات شمس فلک خاوری،
محوکنندﮤ حال عنبری ،به طالع سعد مشتری ،به علو تخت خسروی ،غنچۀ گلستان مهتری،
سرو بوستان سروری ،قطب دایرﮤ زمان ،مشهور به قدرخانبن دهوزخان ( »...همان ،ص .)3a
 .۳م لف هده خود از نوشتن این فرهنگ را چنین بیان میکند« :همه وقت ّ
همت بر آن
راغب شدی تا لبات پهلوی و جز آن ،که شعرای فصیحزبان ،چنانکـه خواجـه فردوسـی در
شاهنامه و شیخ نظامی در سکندرنامه و شعرای دیگر (نور الله مرقدهم) ،و اسامی ادویه کـه
حکما در طب اختیار کردهاند  ...مرتب کند ،تا خوانندگان شاهنامه و سکندرنامه  ...و کتـب
طب  ...از این زبان بهرهمند و از این هستی دلبند گردند» (همان ،ص .)20
 .۴نویسنده پس از دیباچه و پیش از آوردن باههـای کتـاه ،بـه نـام مـاههـا و روزهـا و
جشنهای ایران باستان نظری کوتاه و گذرا دارد .بدین ترتیب ،میتوان گفت دیباچۀ کتاه دو
بخش دارد :بخش نخست در حمد خدا و ستایش پیامبر و سبب تألیف کتاه و ثنای ممدوح
و بخش دوم در ذکر نام ماهها و روزها و جشنهـای ایـران باسـتان .نـام هریـک از مـاههـای
شمسی به ترتیب آغاز در با ی نام یک ماه قمری آمدهاست (همان ،ص :)9b
خورداد
اردیبهشت،
«فروردین،
ربیع ا ول .»...
ماه صفر،
ماه محرم،
پس از نام ماهها ،نام روزها بهترتیب ذکر شده (همان ،ص :)10a
شهریور
اردیبهشت،
بهمن،
«هرمز،
چهارم ماه».
سوم ماه،
دوم ماه،
اول ماه،
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در پایان دیباچه نام شش جشن ایران باستان آورده شده (همان ،ص :)10b
سده
خزان،
«نوروز،
دهم روز بهمن
هشتم روز از مهر بود،
نخست روز فروردین،
بهمنجه
مهرگان،
فوردیان،
اول روز بهمن».
شانزدهم از مهرماه،
پنج روز آخر آبان،
 .۵مدخلها براسا حره آخر مرتب شدهاست .نویسـنده قصـد دارد «آنچـه از لبـات
مذکور  ...بیترتیب و طابطه مییابد ،با ترتیب و طابطۀ حره آخر مرتب کنـد» (همـان ،ص
 .)2bفاروقی گاه تلفظ را مهمتر از طب نوشتاری دانسته و از این رو ،در ترتیب مدخلهـا بـه
ب
امالی واژه بیاعتنا است .مثال مرو بدان سبب که حره آخر آن به فتح خوانده مـیشـود ،در
ذیل «باه الف» آمدهاست:
مرو :سپرغم دشتی یعنی بری (همان ،ص .)12a
چنانکه ذکر شد ،دانشنامۀ قـدرخان دارای بیسـتودو بـاه اسـت .نویسـنده هریـک از
باهها را با نام حره مربوط نظیر«باه ا لف» و «باه البا» نامگـذاری کـرده و بـه حـروه
«پ»« ،چ»« ،ژ»« ،گ» باه جداگانهای اختصاص ندادهاست .همچنین ذیل حـروه «ث،
ح ،ص ،ض ،ط ،ر» مدخلی نیامدهاست.
 .۶فاروقی یا کاتب نسخه مدخلها را حرکت گذاری کـردهاسـت .چنانچـه مـدخلی بـا
اختاله تلفظ ،معنایش متفاوت میشود ،دوباره همان مدخل را با تلفـظ و معنـا و شـاهدی
دیگر ذکر میکند:
موکب :اسب .خواجه نظامی راست:
چــو موکــب ســوی راه دور آورم

موکب :لشکر بود .خواجه نظامی راست:
ِ
بــرون آمــد از موکــب قلبگــاه

ســر تیــ بــر فــرق فــور آورم

به آواز گفتا کدامسـت شـاه؟»
(همان ،ص .)19a

ب
 .۳قطعا فاروقی از فرهنگهای پیش از خود بهره بردهاست ،ولی بهجز اشارهای کوتـاه در
دیباچه از هیچیک از کتاههای پیشین یاد نمیکند و تنها قصد دارد «آنچه از لبـات مـذکور
در فرهنگها و محلهـای مختلـف مـییابـد ... ،مرتـب کنـد» (همـان .)2b ،حتـی در ذیـل
مدخلها هم نامی از منابع نویسنده نیامدهاست .امـا در کتـاه ردپـای لغـت فـرس اسـدی
طوسی هم در نحوﮤ ترتیب مدخلها و هم در ذکر شاهدها بیش از دیگر منابع دیده میشود.
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۴ـ شاهدهای دانشنامۀ قدنخان

فاروقی پس از آوردن تعریف هر مدخل ،که بهندرت از یک معنی تجاوز میکند ،یک بیـت،
گاه دو بیت و گاه یک مصراع را در قالب شاهد ذکر میکند .شاهدها از شاعران قـرن چهـارم
تا زمان م لف ،بهویژه فردوسی و نظامی ،است .فاروقی از میان پنجگنج نظامی به شـرفنامه
عالقهای وافر دارد و عمدﮤ شاهدهای خود را از این کتاه برگزیدهاست.
چنانچه به هنگام ذکر شاهد ،نام شاعر را نداند ،به عباراتی نظیر «شاعر گوید»« ،بزرگـی
گوید»« ،حکیمی گوید»« ،شاعری گوید» ،و «قائل گوید» بسنده میکند .شـماری از ایـن
بیتها متعل به شاعران کهن ،مانند رودکی ،شاکر بخاری ،شهید بلخی ،ابوشـکور بلخـی،
منجیک ،اورمزدی ،خجستۀ سرخسی و فردوسی ،است.
دانشنامۀ قدرخان در مجموع دارای  ۹۹۱شاهد از حدود  ۶۱شاعر است .ایـن شـاهدها
از شاعرانی مانند آغاجی ،ابوعاصـم ،ابـوالعالء شوشـتری ،ابوالقاسـم مـ ده ،ابوالعبـا ،
ابوشکور بلخی ،ابوشعیب ،ابونصر مرغزی ،ادیب صابر ،ازرقی ،اسـدی طوسـی ،اسـماعیل
رشیدی ،انوری ،اورمزدی ،ابوالمثل ،امیرخسـرو ،بهرامـی ،تـا دبیـر ،خاقـانی ،خسـروی،
خسروانی ،خفاه ،دختر کاغذمال ،دقیقی ،رودکی ،سا ر ،سنایی ،سوزنی ،شاکر بخـارایی،
شهاهمهمره ،شهید بلخی ،طیان مرغزی ،طاهرف ل ،عسجدی ،عمـاره ،عنصـری ،علـوی
اختیاری ،عمید لویکی ،علی قـرط انـدکانی ،عـوفی ،فـاخری ،فردوسـی ،فرخـی ،فخـری،
قریعالدهر ،کسایی ،کمالاسماعیل ،لبیبـی ،مجیـر بیلقـانی ،مظفـری ،منجیـک ،معروفـی،
مسعود سعد سلمان ،معزی ،مو نا مطهر ،ناصرخسرو ،نظامی و یوسف عروطی است.
۵ـ شمان مدخلهای دانشنامۀ قدنخان

م لفان مقدمه و فراهمآورندگان متن دانشنامۀ قدرخان «بنابر معلومات  .ی .بایفسـکی در
دانشنامۀ قدرخان دوهزاروچهارصدونوزده واحد لبوی شرح یافتهانـد» (همـان ،ص پـانزدهم).
شمارش سطربهسطر و صفحهبهصفحۀ دانشنامۀ قدرخان گویای آن است کـه در ایـن کتـاه
ذیل بیستودو باه  ۲۳۵۴مدخل گردآوری شدهاست« .باه الها» بـا  ۵۱۵مـدخل و بـاه
الذال با  ۱۲مدخل ،بهترتیب بیشترین و کمترین مدخلها را دربر دارند .در جدول زیر شمار
مدخلها و شاهدهای هر باه جداگانه آمدهاست:
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۶ـ زبانها و لهجهها دن دانشنامۀ قدنخان

در دانشنامۀ قدرخان برخی لبات به زبانها و لهجههـای دیگـر ذکـر شـده و معـادل برخـی
مدخلها به یونانی ،عربی ،سریانی و هندی آمدهاست .بسامد اسامی هندی داروها و گیاهان
و جانوران بیش از دیگر مدخلها است.
یونانی« :سفتریا :زاک را گویند» (همان ،ص .)11b
عربی« :زنجبیلالرطب :ادرک را گویند .به پارسی شنگبیر گویند» (همان ،ص .)20a
سریانی« :جاوشیر :صم کرفس دشتی است .در صفاهان بسیار بود و بـه لبـت سـریانی
دفا را گویند» (همان ،ص .)59a
هندی« :سراب :ترﮤ معروه است ،به هندی ساویی گویند که پیوسته سبز باشد» (همان ،ص .)11b
گاه دو معادل را به دو زبان آوردهاست:
«شب :زاک ترکی که به پارسی زمج بلور و به هندی بهتکری خوانند» (همان ،ص .)22a
معادل برخی مدخلها هم به لهجههای دیگر نظیر دیلمانی و ماوراءالنهری آمدهاست:
کیا :دهقان را گویند و به زبان دیلمان پهلوان را گویند (همان ،ص .)12a
داور :حاکم دادگر را میگویند و به زبان ماوراءالنهر مادر را گویند( 1همان ،ص .)53b
۷ـ انزشهای دانشنامۀ قدنخان

 .۱شماری از مدخلهای دانشنامۀ قدرخان تنها در این کتاه دیده میشود که بر درسـتی
و نادرستی آنها نمیتوان اعتماد کرد .چهبسا برخی نتیجۀ تصره کاتـب ،قرائـت نادرسـت،
 .1برادر درست است و اصل لبت دادر است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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تصحیفخوانی و یا خطاهای دیگری از این دست باشد .از دیگر سو ،ممکـن اسـت چنـین
مدخلهایی برگرفته از گـویشهـا و زبـانهـایی باشـد کـه در آن روزگـار در شـبهقـاره رایـج
بودهاست .نمونههای زیر از «باه الف» است:
شمرا :مارگیر را گویند (همان ،ص .)17b
صبا :خرمای هندی را گویند (همان ،ص .)13a
کهورا :جوانی را گویند (همان ،ص .)12b
وبدا :ق ا را گویند (همان ،ص .)15a
برخی مدخلهای ناشناخته همراه با شاهد است:
کنا :درشتی و رنج بود .شاعر گوید:
میـــر احمـــد خســـرو ایـــرانزمـــین

آنکه در شادی چو شب آید کنـا [؟]

(همان ،ص .)14b

 .۲دربر داشتن شاهدهای کهن به ارزش و اهمیت دانشنامۀ قدرخان افزودهاست« .ذکر و
نقل شواهد از آثار فصحا البته این فایده را دارد ،که اگـر از نسـخ صـحیح معتبـر نقـل شـده
باشد ،میتوان مطمئن بود که طب صحیح و استعمال درسـت یـک لبـت چـه بودهاسـت»
(زرینکوه  ،۱۳۵۶ص  .)۱۵۴از دیگر سو ،شماری از شاهدها از شاعرانی نقل شده که یا دیوان
آنها از میان رفته یا بیتهای کمی از آنها بر جای ماندهاست:
آفرین :ستایش و مدح بود .تا دبیر گوید:
به خواهش نمـودن زبـان برگشـاد

شیون :ماتم را گویند .تا دبیر گوید:

از فصل گل چو موسـم سورسـت بـاغ را

بســی آفــرین شــاه را کــرد یــاد

(همان ،ص .)144b
قمری نگر کـه شـیوﮤ او [بـاز] شیونسـت

کنج :ترشی بود مثل پنیر .دختر کاغذمال گوید:
من چون شکرم به لب چـرا تـو کنجـی

(همان ،ص .)151b

زرین قلمین تو بـه کـه سـرگین لنجـی

نیش :زهر است؛ و خرمای ابوجهل را نیز گویند .تا دبیر گوید:

1

(فاروقی.)36b ،

 .۱کنج تصحیف کتخ است .وزن مصراع دوم بیت شاهد نیز مخدوش است .تنها ذکر شاهدی از «دختر کاغـذ مـال»
مقصود است.
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پیوســته نــیش تعبیــه در انگبــین کننــد
(همان ،ص .)86a

 .۳شمار زیـادی از اصـطالحات پزشـکی و نـام بسـیاری از داروهـا و گیاهـان طبـی در
دانشنامۀ قدرخان مدخل شدهاست.
 .۴ازآنجاکه دانشنامۀ قدرخان بیرون از مرزهای ایران تالیف شده ،پـژوهش در واژههـای
آن میتواند محق را از ارزشهای جامعهشناختی مردم شبهقاره آگاه کند.
۸ـ خطاهای موجود دن دانشنامۀ قدنخان

در سراسر دانشنامۀ قـدرخان خطاهـایی دیـده مـیشـود .شـماری از ایـن خطاهـا ناشـی از
کممایگی م لف است .ازآنجاکه تنها یـک نسـخه از ایـن کتـاه در دسـت اسـت ،بـه نظـر
میرسد شماری هم برخاسته از سهو کاتب باشد.
 .۱معنی برخی مدخلها دقی نیست:
قسطا :حکیمی بود از گبران (همان ،ص .)15a
کلیسیا :جای پرستشگران بود (همان ،ص .)17b
نغوشا :نام مردی از گبران (همان ،ص .)15b
 .۲در برخی مدخلها تصحیف وجود دارد:
کبدا :لکام بود که بر آن کفشیر کرده باشد (همان ،ص .)13b
به نظر می رسد «لکام» تصحیف لحام است.
مضرراب :حلقۀ چوه بود که بدان کبوتر گریزند و نام پادشاه کابل و  ...نیز بود (همـان ،ص
.)22a
«م راه» مصحف «مهراه» ،پادشاه کابل در شاهنامه ،است.
نکوت :آویخته بود (همان ،ص .)24a
ب
ظاهرا «نکوت» تصحیف نگون است.
 .۳برخی مدخلها دو بار ذکر شدهاست ،مانند زند و پازند (ذیل «باه الـدال» و «بـاه
الها») با معنای یکسان و شواهد متفاوت و تبیره (ذیل «باه الها» و «باه الیا»).
ذیل باه الها:
تبیره :دمامه و طبل بود .بزرگی گوید:
تبیـــرهزن بـــزد طبـــل نخســـتین

خواجه اسدی گوید:

شــتربانان همــی بندنــد محمــل

مقاله
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ز مهره فبان و از تبیـره خـروش
(همان ،ص .)171b
چو صـور قیامـت دمیدنـد نـای»

 .۴گاه شاهد برای معنی ذکر شدهاست ،نه برای مدخل.
دارا :دارندﮤ هر چیز .خواجه نظامی راست:
دادار زمــــین و آســــمان اوســــت

(همان ،ص .)226b

دارنـدﮤ جــان و انــس و جــان اوســت

لیرت :غراره بود و غراره مثل شریطه است .شاعر گوید:
از پشم غراره کـردن آسـان باشـد
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(همان ،ص .)10b

و ز باده منـاره کـردن آسـان نبـود
(همان ،ص .)26b

 .۵در تعریف مدخلها نایکدستیهایی به صورتهای زیر دیده میشود:
۵ـ۱ـ معنی برخی مدخلها نادرست است:
چرخشت :خوشۀ انگور بود .ناصرخسرو گوید:
ایــن کــار نــه از بهــر ســتمکاران کردنــد

دشت :گردوخاک بود .خواجه نظامی گوید:
چنــان لــرزه افتــاد بــر کــوه و دشــت

سپنج :این جهان بود .رودکی گو ید:

مهر مفکن بـر ایـن سـرای سـپنج

انگور نه از بهر شراه است بـه چرخشـت
(همان ،ص .)26b

کــه گــرد از گریبــان گــردون گذشــت
(همان ،ص .)22b
کاین جهان است بـازی و نیـرنج
(همان ،ص .)32a

۵ـ۲ـ برخی معنیها بسیار کوتاه است که مخاطب را بهخوبی هدایت نمیکند و به فهـم
معنی سرمدخلها کمکی نمیکند:
طوس :نام مردی است (فاروقی ،ص .)80b
۵ـ۳ـ ازآنجاکه دانشنامۀ قدرخان برای فارسیزبانان شبهقاره نوشته شده ،برخی تعریفها
فق شامل مترادفی به زبان هندی است:
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جعره :بهنکره را گویند (همان ،ص .)27b
قلت :کلته را گویند (همان ،ص .)24b
۵ـ۴ـ بسیاری از مدخلها فاقد شاهد است:
لگن :طشت و سفره و شمع بود (همان ،ص .)159b
 .۶نام برخی شاعران در کتاه بهغل آمدهاست :ذیل مدخل کنشیو «علی قرط اندکانی»
بهغل «علی قطب» ،ذیل مدخل شمن «بهرامی سرخسی» بهغل «بهرام گور» ،ذیل مدخل
شمیدن «خفاه» بهغل «خفتان» ،ذیل مدخل تریان و ترنیـان «اسـماعیل رشـیدی» بـهغل
«اسماعیل زردیش» ،ذیل مدخل اخیر «مسعود سعد سلمان» بهغلـ «مسـعود سـلیمان» و
ذیل مدخل عثرب «ابوالعالء شوشتری» بهغل «ابوالعال اسری» آمدهاست.
 .۳در طب برخی شاهدها خطاهایی دیده میشود:
۳ـ۱ـ برخی شاهدها ،به دیگری منتسب شدهاست:
ترا :دیوار بود .عسجدی گوید:
صف دشمن تو را نه اسـتد پـیش

گـــر همـــه آهنـــین تـــرا باشـــد

(همان ،ص .)12b
همین بیت در لغت فرس از شهید بلخی دانسته شدهاست (← اسدی  ،۱۳۳۶ص .)۴

کمرا :جایی بود که چهارپایان در او کنند و طاق و دیوار نیز بود .کسایی گوید:
از سهم تـو آن را کـه کمـی حاسدسـت

پیرایـــه کمنـــد اســـت و خلـــد کمـــرا
(فاروقی ،ص .)14b

ب
ظاهرا بیت از منجیک ترمذی است و طب درست آن به قرار زیر است:
با سـهم تـو آن را کـه حاسـد توسـت

پیرایــه کمنــد اســت و خلــد کمــرا
(مدبری  ،۱۳۳۱ص .)۲۱۸

۳ـ۲ـ طب شماری از شاهدها مبلوط است:
شدیار :زمین پارهپارهکرده ،بهرگست را گویند .حکیم سنایی گوید:
جاهســت آرزوی مزرعــت فکنــد

بیت سنایی چنین است:

گاهـــت انـــدر مزارعـــت فکنـــد

جرم کیـوان چـو خـوک در شـدیار
(فاروقی ،ص .)66b

جرم کیـوان چـو خـوک در شـدیار
(سنایی  ،۱۳۸۱ص .)۱۹۳
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۹ـ مشخصات نسخهشناخیی دانشنامۀ قدنخان

از دانشنامۀ قدرخان تنها یک نسخۀ کامل در م سسۀ نسـخههـای خطـی فرهنگسـتان علـوم
آذربایجان شهر باکو به شمارﮤ  m291وجود دارد .براسا فهرسـتهـای «فنخـا»« ،دنـا» و
«منزوی» این کتاه نسخۀ دیگری ندارد.
نسخه به قطع ربعی بیاطی شامل  ۲۲۳برگ در اندازﮤ  ۲۳ × ۱۳/۳سانتیمتر اسـت ،هـر
صفحه  ۹سطر دارد .خ کتاه ثلث درشـت سـیاه اسـت .سـرمدخلهـا و نـام شـاعران بـا
شنگره نوشته شده و آغاز و پایان بیتها و مصراعها با نشان چهار نقطه مشخص اسـت .در
انجامۀ کتاه نام کاتب اسحاقبن ابراهیم بخاری و تـاریخ  ۲۹ذیقعـدﮤ  ۸۱۱هجـری قمـری
دیده میشود .کاربرد حواشی نسخه در شمارش مدخلها با حروه ابجد اسـت« .متأسـفانه
این طرز رقمگذاری تا آخر کتاه رعایت نمیگردد و در صـفحۀ  ،63bدر بـاه «را» منقطـع
ب
میگردد .ما گمان داریم که در خود نسخۀ خطی این چیز کامال تا آخر رعایت گردیدهاسـت
( »...فاروقی ،ص نوزدهم).
شمارش مدخلهای کتاه چندان دقی صورت نگرفته است .برای مثال ،در حره «ه»
 ۴۱مدخل وجود دارد .چنانچه مدخلهای پرتعـداد نظیـر «شـیب و تیـب و نشـیب» را سـه
مدخل و «خصـی الکلـب و خصـی الثعلـب» را دو مـدخل فـرض کنـیم ،بـاز هـم شـمار
مدخلهای حره «ه» به تعداد حروه ابجد حواشی نمیرسد .زیرا در مقدمـه آمدهاسـت:
«افادﮤ این باه میم و ها است که برابر  ۴۸می باشد ،یعنی این بـاه دارای  ۴۸مـادﮤ لبـوی
است» (همان).
۰۱ـ ویژگیهای امالیی

کاتب دانشنامۀ قدرخان نسخه را تمیز و خوانـا بـه خـ زیبـای تعلیـ نوشتهاسـت .در مـتن
اغالط امالیی هم دیده میشود .برای نمونـه ،گـهگـاه «سـنایی» شـاعر را بـهغلـ «ثنـایی»
نوشتهاست .گذاشتن یک نقطه برای حـروه «پ» و «ژ» و «چ» ،شـباهت «ﮬ» بـه «ص» یـا
«م» ،شباهت «ا» به «ل» ،شباهت حره «ش» به « » ،کتابت حره «گ» بهشـکل «ک»،
و اعراهگذاری مبهم و درهم از ویژگیهای امالیی نسخه است (← همان ،ص شانزده و هفده).
منابع
اسدی ،ابومنصور علیبن احمد ( ،)۱۳۶۵لغت فرس ،به کوشش فتحالله مجتبایی و علـیاشـره صـادقی،
خوارزمی ،تهران.
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انجو شیرازی ،میرجمالالدین (۱۳۵۳ـ ،)۱۳۵۹فرهنگ جهانگیری ،به کوشـش رحـیم عفیفـی ،سـه جلـد،
دانشگاه فردوسی ،مشهد.
انوشه ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۸۱دانشنامۀ اد فارسی (اده فارسی در شـبهقـاره) ،جلـد  ،۴بخـش ،۲
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
برهان ،محمدحسین خلف تبریزی ( ،)۱۳۹۱برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ۵ ،جلد ،امیرکبیر ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۱۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبـان فارسـی ،پـنج جلـد ،فرهنگسـتان زبـان و اده
فارسی ،تهران.
حکیمآذر ،محمد (« ،)۱۳۸۹مراکز تقویت زبان فارسی در شبهقاره» ،مجلۀ زبـان و اد پارسـی ،دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد فسا ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۴۵ـ.۶۵
خیامپور ،عبدالرسول ( ،)۱۳۳۲فرهنگ سخنوران ۲ ،جلد ،طالیه ،تهران.
دانشپژوه ،محمدتقی ( ،)۱۳۴۸فهرست میکروفیل های کتابخانۀ مرکیی دانشگاه تهران ،دانشگاه تهران.
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راهنما :عطامحمد رادمنش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،گروه زبان و ادبیات فارسی.
زرینکوه ،عبدالحسین ( ،)۱۳۵۶نه شرقی نه غربی انسانی ،امیرکبیر ،تهران.
ساکت ،محمدحسین (« ،)۱۳۸۳دیباچهای بر دانشنامهنویسی در شبهقاره» ،مجلـۀ آیینـۀ میـرا  ،سـال ،۶
شمارﮤ  ،۱صفحههای ۳۳ـ.۴۸
سروری ،محمدقاسمبن حاجی ( ،)۱۳۳۸مجمعالفرس ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،علمی ،تهران.
سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۸۱دیوان سـنایی ،بـه کوشـش محمـدتقی مـدر رطـوی،
سنایی ،تهران.
مدبری ،محمود ( ،)۱۳۳۱شرح احوال و اشاار شاعران بیدیوان ،پانو  ،تهران.
منزوی ،احمد ( ،)۱۳۳۳فهرست نسخههای خای مرکی دائرةالماارف بیرگ اسممی ،مرکـز دائرةالمعـاره
بزرگ اسالمی ،تهران.
نفیسی ،سعید (« ،)۱۳۱۱فرهنگهای پارسی» ،مجلۀ شر  ،دورﮤ  ،۱شمارﮤ  ،۳صفحههای۳۹۳ـ.۴۱۵
نقوی ،شهریار ( ،)۱۳۴۱فرهنگنویسی در هند و پاکستان ،وزارت فرهنگ ،تهران.
Bayevski (1993), in: Encyclopedia Iranica, Volume VI, Mazda Pablishers, Costa mesa,
California, p. 653-654.
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امین حقپرست (دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد)
چکیــده :فرهنــگ عربــی ـ فارســی مشکاةالمصــابیح تــألیف مصــطفیبن قبــاد ذقــی،
فرهنگنو یس قرن هشتم ،است .حدود هزار مـدخل ایـن کتـاه ،عـالوهبـر تعریفهـای
فارسی ،دربردارندﮤ مترادفات و حواشی ترکـی اسـت و بـا تسـامح میتـوان آن را فرهنگـی
سهزبانه دانسـت .در ایـن مقالـه پـس از معرفـی کتـاه و م لـف و بررسـی ویژگـیهـای
نسخهها ،شماری از واژههای کمکاربرد بهکاررفته در تعریفها را بررسی خواهیم کرد.
کلیدواژهها :فرهنگنویسی ،فرهنگ عربی ـ فارسی ،مشکاةالمصـابیح ،مصـطفیبن قبـاد
ذقی.
۰ـ مقدمه

یکی از فرهنگهای کهن عربی ــ فارسی مشکاةالمصابیح تألیف مصـطفیبـن قبـاد ذقـی
است .در این مقاله از زاویههای گوناگون به این کتاه پرداختهایم.
۱ـ تانیخ تألیف کیاب

ّ
تورنبرگ تاریخ درگذشت م لف را ،بدون هیچ سند و مدرکی ۳۲۲ ،هجـری ذکـر کردهاسـت
( .)Tornberg, p. 12اگر این قول صحیح باشد ،زمان تدوین اثر را باید اواخر قرن هفتم و اوایـل
قرن هشتم دانست .قراینی نظر تورنبرگ را تأیید میکند .ازجمله اینکه السامی فی األسـامی و
األسماء فی األسماء و آثار زمخشری و فرهنگهای کهنتـر جـزو منـابع کتـاه بـودهاسـت.
ب
 .1این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمـی شـده و سـپس بـه تأییـد م لـف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
ّ
این مقاله مستخر از رسالۀ دکتری اینجانب به راهنمایی دکتر عبدالله رادمرد و مشـاورﮤ دکتـر محمـدجعفر یـاحقی
اع ای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
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ناسی فرهنگها میدانیم کـه فرهنگهـا ابتـدا بـهصـورت موطـوعی
وانگهی از نظر سبکش ِ
تدوین شدهاند ،سپس الفبایی .بنـابراین ،حـدود تـألیف ایـن کتـاه بایـد نزدیـک باشـد بـه
کتاههایی مانند مهذ األسماء و تاجاألسامی و دستوراإلخوان .نکتۀ دیگر اینکه هرچنـد دو
ب
نسخۀ بهجامانده از این کتاه به قرن دهم بازمیگردند ،اما غل های امالیی و کتـابتی نسـبتا
زیادی که به کتاه راه یافته نشان میدهد نسخۀ اصلی بایـد چنـد بـار کتابـت شـده باشـد و
بنابراین ،تاریخ تألیف کتاه با تاریخ استنسا نسخۀ مرعشـی ( ۹۳۴هجـری) بایـد فاصـلۀ
زیادی داشته باشد.
۳ـ نسخههای کیاب

بهشمارﮤ o vet.19

از این اثر دو نسخه در دست است :یکی نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه اوپسا
که مشخصات نسخهشناسی آن در فهرست نسخههای خای دانشـگاه اوپسـاال آمـدهاسـت
ّ
ّ
(محدث  ،۲۱۱۲ص  ۱۳و  .)۱۴فهرستنویس این کتابخانه تاریخ درگذشت م لف را بـا ارجـاع
به بروکلمان  ۳۲۲آوردهاست .1نسخۀ دیگر دستنویس کتابخانۀ مرعشی قم است به شمارﮤ
 ۳۳۹۶که در جلد دهم فهرستهای این کتابخانه شناسـانده شدهاسـت (حسـینی ،ص  ۱۳۹و
 .)۱۸۱در ترقیمۀ نسخۀ کتابخانۀ مرعشی تاریخ کتابت  ۹۳۴هجری است.
نسخۀ اوپسا را به د یل نسخهشناسی میتوان به حدود قرن دهم هجری یا پـیش از آن
مربوط دانست .البته بع ی قرینهها در متن ،ازجمله کهنگی زبان و رسمالخ میتواند نظـر
ّ
تورنبرگ را دربارﮤ سال درگذشت م لف و اینکه او از علمای سـدﮤ ششـم و هفـتم بودهاسـت
ّ
تأیید کند ،اما ما نمیدانیم چه مقدار از این اختصاصات زبانی و رسمالخطی مربوط به خود
ّ
اثر است و چه میزان از آنها متأثر است از منابع اثر .این نسخه  ۱۴۸برگ دارد و حاوی تمام
کتاه است (بهجز مدخل یلی) که آخرین مدخل فرهنگ است.
ّ
آغاز :بسمله ،الحمدلله الذی أومض خلده عباده العلماء بالعلم و النـور و وطـد جنـابهم
بالعلوم ...فسمیته مشآةالمصابیح و قرشت فیه المفاتیح....
انجام :یموم دریاهاّ ،یم إذا وقع فی البحر قلت یم ،یوح آفتاه ،یوسف نام و حسرةزده.
نسخۀ کتابخانۀ مرعشی کامل است 2و شامل مقدمه (با اندکی افزوده به نسبت مقدمۀ پ
درمورد افزودن مصادر) و متن میشود .این نسخه  ۲۱۲برگ دارد .در این نسخه مصدرها نیز
در ابتدای هر باه از کتاه المصادر زوزنی و تاجالمصادر بیهقی آورده شدهاست .بهدرسـتی
ب
ب
 .1ظاهرا در کتاه بروکلمان چنین ذکری نشده و احتما فهرستنگار از تورنبرگ استفاده کردهاست.
 .2برای معرفی مفصل و سودمند این نسخه ← جهانشاهی (.)۱۳۹۸
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ّ
دانسته نیست که این بخش افزودﮤ م لف کتاه است و یا پـس از او دیگـران آن را بـه کتـاه
افزودهاند .نیز عالوهبر معنی فارسی مدخلها گاه نکتههای صـرفی توطـیح داده شدهاسـت.
حواشی شرحگونۀ ترکی هم دارد که اغلب با عبارت «من حلیمـی»
افزون بر برابرهای ترکی،
ِ
آورده شدهاست .در این نسخه عبـارت « » نیـز جـزو حـروه الفبـا در نظـر گرفتـه شـده و
تعدادی مدخل ذیل آن آمدهاست.
ّ
آغاز« :الحمدلله الذی أومض خلد عباده العلماء بالعلم و النور ...باه األلف المفتوحـ
آ ،اانت ،آء ،آءه ،آه ،آبی».
انجام« :المکسورة ل یلز یقال امرأة یلز ای طخم ».
ّ
به نظر میرسد برابرهای ترکی که در هر دو نسخه موجود اسـت در تـدوین اولیـۀ کتـاه
نبوده ،زیرا این معادلها بهندرت در دو نسخه مشترک است .از طرفی معادلهای فارسـی در
ّ
هر دو نسخه با مرکب قرمز نوشته شدهاسـت و اگـر واژههـای ترکـی در تـدوین اولیـۀ کتـاه
موجود بود ،به رنگ سیاه (مانند حواشی) نوشته نمیشد و در ادامۀ واژههای فارسی به همـان
رنگ قرمز نگاشته میشد.
در نسخۀ کتابخانۀ مرعشی در صفحات اولیه و پیش از متن ایـن یادداشـت آمـدهاسـت:
ّ
ّ
ّ
«الی نوب العبد الفقیر لطف الله الحقیر عامله الله بلطفه الخطیر باإلرث عن جدی مرحـوم
ّ
ّ
ّ
ّ
لطف الله القاطی رحمه الله تعالی» .بعید به نظر میرسد این لطفالله القاطی لطـفاللـه
ّ
حلیمی دانشمند فرهنگنو یس برجستۀ قرن نهم باشد .لطفاللهبن ابو یوسف حلیمی قاطـی
سیوا از جمله علمـای آسـیای صـبیر اسـت کـه فرهنـگهـای ارزشـمندی پدیـد آورده و
مهمترین آنها بحرالغرایب است .تاریخ وفات حلیمی بهدرسـتی مشـخص نیسـت .م لـف
صوال زاده تاریخی (به نقل از دانشنامۀ جهان اسـمم) آوردهاسـت کـه حلیمـی در  ۸۸۳هجـری
ّ
اعــدام شــده و م لــف کشــ الظنون او را مقتــول در  ۹۱۱هجــری میدانــد .در مقدمــۀ
بحرالغرایب او را مقتول در  ۹۱۱یا متوفی  ۹۲۲هجری دانستهاند .چنانکه گفته شد ،تـاریخ
ب
کتابت نسخۀ مرعشی  ۹۳۴هجری اسـت و بنـابر تـاریخ وفـات حلیمـی ،ظـاهرا منظـور از
حلیمی در یادداشت فرد دیگری است .در این نسخه مقداری حاشیهنویسی به زبان ترکـی بـا
ب
عبارت «من حلیمی» آورده شده که احتما مالکان بعدی از روی آثار حلیمی این حاشیهها
را نوشتهاند.
۴ـ نام کیاب
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نام کتاه در نسخۀ اوپسا مشآةالمصابیح و در نسخۀ کتابخانۀ مرعشـی مشـکاةالمصـابیح
طب شدهاست .د یـل نسـخهشناسـی و کتـاهشناسـی از جملـه اینکـه طـب مشـکلتـر
صحیحتراست و آشکار بودن نشانۀ دستکاری در کلمۀ مشکاة در نسخۀ مرعشی و نیز اینکـه
نام کتاه در کش الظنون مشآةالمصابیح طب شده ،1م ّید نام مشآةالمصابیح است .گوئی
م ّلف با این تسمیه خواستهاست به ّ
کیفیت استخرا لبات از متون یا کتب لبت دیگر اشاره
ّ
کند .اما ازآنجاکه این تعبیر بسیار غریب به نظر میرسد و مخاطب در دریافت منظور م لف
ب
با مشکل مواجه میشود و ظاهرا ارتباطی میان مشآة و مصابیح نمـیتـوان یافـت و از طرفـی
ترکیب مشکاةالمصابیح مأخوذ از اشارات قرآنی است ،نام کتـاه را همـان مشکاةالصـابیح
دانستهایم .به این نکته نیز باید اشاره کرد که کلمۀ مشـکوة در مـتن هـر دو نسـخه بـه همـین
صورت و در مقدمۀ نسخۀ مرعشـی بـهصـورت مشـکاة اسـت کـه ایـن صـورت مطـاب بـا
رسمالخ قرآنی است.
ّ
این فرهنگ ،چنانکه ذکر شد ،نگاشتۀ مصطفیبن قباد ذقـی اسـت .در مقدمـۀ هـر دو
ّ
ب
نسخه این نام بهصورت واطح « دقی» ثبت شده و ظاهرا بـهجـز همـین اشـارﮤ م لـف ،در
منابع دیگر هیچ ذکری از او به میان نیامدهاست .2براسا نظر تـورنبرگ ،کـه پـیشتـر بـه آن
اشاره شد ،باید او را از علمـای سـدﮤ هفـتم و هشـتم بهشـمار آورد .از نـام او چنـین دانسـته
میشود که از اهالی ذقیه واقع در سوریۀ کنونی بودهاست .اینکه نام پـدرش فارسـی اسـت
ب
ب
نشان میدهد که احتما اصالتی ایرانـی داشـته و بـا زبـان فارسـی کـامال آشـنا بودهاسـت.
ب ّ
احتما م لف و یا اجداد او از ایرانیانی بودهاند که به آناتولی مهاجرت کردهاند .همـانطـور
که میدانیم ،پس از پیروزی البارسالن در نبرد مالزگرد ،شمار بسـیاری از ایرانیـان بـه ایـن
نواحی مهاجرت کردهاند و در دورههای بعد این سرزمین پناهگاه دانشمندان در برابـر حملـۀ
ویرانگر مبول بودهاست (ریـاحی  ،۱۳۹۱ص  .)۴از جمله دانشمندانی که در این نواحی اقامت
ّ
ّ
ّ
 .1در کش الظنون ذیل مدخل مشآةالمصابیح آمدهاست« :فی اللب لمصطفی بن قباد الالذقی اوله الحمد لله الـذی
أومض خلد عباده الخ ّرتبه علی الحروه و ّقسمه علی ثالث أقسام قال و ّ
سمیت مشآةالمصابیح و قرشت فیه المفـاتیح
ّ
بالفارسی » ّ(حاجی خلیفه.)۱۶۸۶ ،
و هو لب مترجم
ّ
الاـارفین ،اسـماء الکتـب
هدیة
،
فلری
مؤل
عثمانلی
:
است
شده
اجعه
ر
م
زیر
منابع
به
ف
ل
م
احوال
شرح
 .2برای یافتن
ّ
ّ
ّ
الظنـون ،تـاریخ ّ
الظنونّ ،
ّ
التـرا الاربـی المجلـد الثـامن ،االعـمم،
کش
علی
ذیل
المصون
ر
الس
المتم لکش
ّ
ّ
قاموس االعمم ،الکنی و االلقا  ،فرهنگ اعمم تاریخ اسمم ّ ،ماج المؤلفین ،ذیل کش ّ الظنون ،سل الوصول الی
ّ
النامانیه .تنها در الشقایق ّ
سجل عثمانی) ،و الشقایق ّ
الن ّ
امانیه به فردی با نام
طبقات الفحول ،تذکرﮤ مشاهیر عثمانیه (
ّ
ّ
خوریم « .دفی» میتواند تصحیف الذقـی باشـد،
می
بر
)
۹۵۹
ــ
۸۶۹
حدود
الشیخ مصلحالدین مصطفی الالدفی (
ّ
ولی با توجه به مطالب گفتهشده در شرح حال بعید است این فرد همان م لف مشکآة المصابیح باشد.
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گزیدهاند ،حسامالدین عبدالم من خویی است که اولین فرهنگ ترکی ــ فارسی تألیفشـده
در این نواحی از آثار اوست (ریاحی.)۱۳۹۱،۱۲۱ ،
در یادداشت ابتدای نسخۀ مر ،1بـه خـ محمـود مرعشـی نجفـی ،آمدهاسـت« :کتـاه
ّ
ّ
مشکوةالمصابیح فی اللب مع رعایـ المثلثـات للعالمـ اللبـوی الشـیخ مصـطفیبن قبـاد
ب
ّ
العلویین فی سوریا من علماء المائ ّ
ّ
التاسع او العاشرة و ّالنسخ نفیسـ جـدا».
الالذقی من
ب
ظاهرا بهخاطر صلوات بر آل پیامبر کـه در مقدمـۀ نسـخه آمـده او را از علویـان بـهحسـاه
آوردهاند و این در حالی است که در متن کتاه برای ح رت علی علیهالسالم عبارت « ّ
کـرم
ّ
ّ
الله وجهه» و برای خلفا «رطی اللـه عنـه» آورده شدهاسـت .همچنـین میتـوان حـد زد
مرعشی براسا ترقیمۀ آخر نسخه ،که رقم  ۹۳۴هجری را داشته ،ذقی را از علمـای سـدﮤ
نهم یا دهم بهشمار آوردهاست .برابرهای ترکی موجود در دو نسخۀ کتاه و همچنین حواشی
ترکی که در مر با عبارت «من حلیمی» آورده شدهاست میتواند ارتباط این اثـر را بـه منطقـۀ
آسیای صبیر تأیید کند.
۵ـ ویژگیهای کیاب
۵ـ۰ـ کیفیت تدوین و تبویب کیاب

در مقدمۀ کوتاه مشکاةالمصابیح ،که به زبان عربی است ،به حمد خدا و نعـت پیـامبر و نـام
ّ
کتاه و م لف و توطیح شیوﮤ تنظیم لبات پرداخته شدهاست .این فرهنگ فاقد شاهد است.
مدخلهای این فرهنگ که از جمله فرهنگهای مفصل است ،براسا ترتیب حروه الفبا با
در نظر گرفتن حرکات سهگانه به شیوﮤ باه و فصل (بدون قید کلمۀ فصل) تدوین شدهاست.
هریک از حروه الفبا یک باه است .برای مثال« ،باه األلف المفتوح مـع ا» و بـه همـین
ترتیب تا انتهای کتاه.
ّ
۵ـ۱ـ ویژگیهای فنی و منحصر بهفرد کیاب

حدود هزار مدخل در این کتاه دربردارندﮤ برابرها و حواشی ترکی است که جمعآوری آنها
فهرستی از واژههای ترکی پیش از قرن دهم در آسـیای صـبیر را ترتیـب خواهـد داد .در ایـن
کتاه اغلب مترادههای ترکی پس از واژههای یانـی و بـالترکی آمـدهاسـت .هـر دو نسـخه
ّ
بهصورت ترجمهای (مانند آنچه در قرآنهای َ
مترجم تحتاللفظی میبینیم) کتابت شدهانـد.
 .1مر رمز «نسخۀ کتابخانۀ مرعشی» و پ رمز «نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه اوپسا » است.
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در هر دو نسخه در موارد متعدد برای جلوگیری از تکـرار از طـمیر اشـارﮤ «آن» در تعریـف
مانند
مدخل استفاده شدهاستِ .

اختباز :نان پختن و آن دادن.
اخالل :محتا کردن و آن شدن و خلل در آوردن.
ارتخاص :ارزان خریدن و آن شمردن.
استشهاد :گواهی خواستن و آن کردن.
صارخ :فریادکن و آنر .
۵ـ۳ـ مآخذ کیاب

بهجز کتاههای المصادر و تاجالمصادر ،که پیشتر به آنها اشاره شد ،در متن مر گـاه کلمـۀ
مجمل آمده که به کتاه مجملاللغه اشاره دارد:

حشره :جنبندﮤ زمین ،کالیرابیع و ال باه ،مجمل.

ب
در هر دو نسخه تعداد اندکی شاهد آمدهاست و ظاهرا نمیتوان مأخـذ آنهـا را جـزو منـابع
کتاه برشمرد.
از آثاری که در فرهنگ به آنها اشاره شده میتوان به این موارد اشاره کرد :تفسیر ثالبی (ذیـل
آمنه) ،تفسیر قشیری (ذیل وجوه) ،رسالة األسفار فی نتایج األسفار ابنعربی (ذیل خلـق عظـی )،
قانون و صحاح (ذیل حصید) ،مختارالصحاح (ذیل طول) ،مشـکمت ؟ (ذیـل حواصـل) (شـاید
مشــکمتالبلغــه در شــرح البلغــه [منـزوی ،]۵ ،۱۳۳۳ ،ولــی واژﮤ حواصــل در کتــاه البلغــه
نیامدهاست) ،و نوادرالمصادر( 1ذیل تهلکه).
بهجز موارد اشارهشده در تعریف مدخلها ،گاه عبارات عربی را که در فرهنگهای عربی
ب
آمده عینا و یا با تبییر آوردهاست .نمیتوان تشخیص داد کدامیک از ایـن فرهنگهـا بـهطـور
ّ
خاص مورد استفادﮤ م لف بودهاست ،ولی از کتاههایی مانند الاین ،کتا الجی  ،الغریب
ّ
المصن  ،لسان الار و دیگر فرهنگهـای کهـن عربـی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم اسـتفاده
کردهاست.
۵ـ۴ـ نشانههای اخیصانی بهکاننفیه دن دو نسخه

در دو نسخۀ این کتاه برخی نشانههای اختصاری بهکار رفتهاست که بدانها اشاره میشود:
«ه» بهجای «معروه» » « ،بـرای «جمـع»« ،جـج» بـرای «جمـعالجمـع» و «م» بـرای
ائمۀ لبت عره است که کتابی به نام نوادر داشته (← دهخـدا و همکـاران ،۱۳۳۳
 .1یحییبن مبارک یزیدی یکی از ب
ذیل یزیدی ،یحیی بن مبارک) و ظاهرا بهدست ما نرسیدهاست.
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جلوگیری از تکرار معنی در جایی که معنای مدخلی با مدخل قبل مشابه است و بـه معنـای
ب
«مثل قبل» و یا «مثله» است .عبارت «م دره» یا «م در ﯨـه» نیز ظاهرا به معنـی «مثـل قبـل»
است .کوتهنوشت «معا» که در کتاه المحیط بلغات القرآن نیز دیده میشود نشانۀ آن است
که حرفی از کلمه دارای دو حرکت است .کوتهنوشت «تع» بـهجای «تعـالی» و کوتهنوشـت
«ع م» بهجای «علیه ّ
السالم» بهکار رفتهاست.
۵ـ۵ـ وجود کلمات مشکول

در اینجا برخی کلمات مشکول در دو نسخه را ،که میتواند اهمیت داشته باشد ،میآوریم:
۵ـ۵ـ۰ـ نسخۀ مرعشی

َ َ
ُ ُ
خشامل (ذیل ممسی)َ ،ا ُرشتهآشی (ذیل رشیدیه)ُ ،ا ُ
سره (ذیل آن ) ،اسک َـره (ذیـل ثفـوه) ،اغـج
ا
ِ
ُ َ
َ ََ َ
َ َ
ُ
ُ
َ
ادجی (ذیل میث ) ،برازوانه (ذیل شایره) ،برمـه (ذیـل مثقـب) ،بسـودن
ِاشکنجه (ذیل هراس) ،ا
وش ُ ِ
َ
ُ ُ
ُ
َ
َ
َ
مشک (ذیل دوف) ،بسیارسخن (ذیل الحی)* ،بلچن( 1ذیل اثر)* ،بلچو (ذیل صـاروج) ،بوکولجـه
ُ
َ
عثه)َ ،
ّ
تازیانه (ذیل اصبحی) ،تباه َبلک (ذیـل ارسـع) ،ت ُربـد
(ذیل لو بیا)ُ ،پسته (ذیل فستق)ُ ،پ ُیو (ذیل
ُ
ُ
َ
ُ ُ
(ذیل ابورزین) ،ت ّره (ذیل ابوجمیل)ِ ،ت َما (ذیل ادی ) ،تنده (ذیل طنفسه) ،تندرها (ذیل رعود) ،توانا
ّ َ َ
َ َ َ
تشـظی) ،توبرتـو
(ذیل مقتدر) ،توبرتو خاستن چوه از هـم و نـی و جـز آن چـو بشـکند (ذیـل
دوختن (ذیل ماارقه)ُ ،ت ُو َلبه (ذیل وشق) ،جـام ُپـر َمـی (ذیـل دهـا )َ ،چ ُ
کـاوک (ذیـل ابـوملیح)،
ُ
* َچ ُکر َکه (ذیل ام عوف) ،چوهچوره یعنی ترتر (ذیل سرفه) ،خ َ
رمن دوکنی (ذیـل کنـده) ،خ ُسـرها
ِ
ِ َِ
ُ
َ
َ
َ
ّ
زآغرشقلری (ذیل رض ) ،روزن (ذیـل کـوه) ،ز ِلبیـه (ذیـل
(ذیل اصهار)ِ ،د َتره ُوک (ذیل مفلوج)ِ * ،د
ِ
ََ
ستبرپلــک (ذیـل امحـ )ُ ،سـتردن (ذیـل
زالبیه)ُ ،س ُپرندو (ذیل قماحه)ُ ،س ُپروندو (ذیل کناسـه)،
ب
ُ َ
َ َ
رخژه (ذیل حصبه)ِ ،سردابها (ذیل سرادیب ،احتمـا تلفـظ ترکـی
احتم )َ ،سرچه (ذیل ابومحرز) ،س
ِ
ُّ
رمشوق (ذیل عشق)ُ ،ص ُ
وزمه (ذیل شیراز)َ ،ص َ
است)ُ * ،س َ
وسپاچک (ذیـل ممسـحه) ،عقـاه (ذیـل
ُّ
َ
ََ ُ
َ َ
ابوهیث ) ،عقاه (ذیل ام الحوار) ،غرقه (ذیل زاغ)ِ ،غ َرواشه (ذیـل مرشـه) ،ه (ذیـل بـربط) ،قشـاغو
ُ َ
ُ
َ
(ذیل فرجون)،کبَـر (ذیل اص )* ،ک َـپرچک (ذیل بسـتوقه) ،کرتـههـا (ذیـل قراطـق)ِ ،کرپـی (ذیـل
ُ ُ
ُ
ُ َ َ
قماول) ،کوت ِک گ ُازر (ذیل محضاج) ،کولنگ (ذیل مای ) ،گ َربه (ذیل ابوخـدا ) ِگ ِـره (ذیـل اربـه)،
ُ ُ
َ
َ
َُ
رسـن (ذیـل آس) َمشـکها (ذیـل اداوی)،میز بـان (ذیـل ام
گلخن (ذیل ّاتون) ِگلکش (ذیل منقـل)َ ،م
ِ
َ
ب
ا
المثوی)ِ ،هر َاسه (ذیل محذار)ِ ،ه ِرگز (ذیل اصم ،احتما تلفـظ ترکـی اسـت) ،هکـاعُ :سـرفه (ذیـل
هکاع).
 .1واژههایی که با ستاره مشخص شدهاند ترکیاند (مجلۀ فرهنگنویسی).
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۵ـ۵ـ۱ـ نسخۀ اوپساال

َ
َ َ
َ
ّ
دکه) ،انگشت (ذیل فح )ُ ،ا ُ
ویـ
ِآغ ِر ِجی (ذیل ناهق)،ا خانه (ذیل بقلة االنصار) ،ا
سکوجک (ذیل َ ِ
ُ
َ َ
اکه (ذیل بینه) ،تو َر َسن (ذیل ّ
تـو)ُ ،سد (ذیـل
(ذیل بیهوج)ِ ،ت ِرتر (ذیل سرفه) ،ف ُروزینه (ذیل ضرام) ،خ
ِ
ابواالبی ) ،طاش ِا َگن (ذیل اجدل)َ ،ک َـبر (ذیل اص ) ،فرا (ذیل فیحا)َ ،ک َ
ــب َروا (ذیـل کبریـه)،
ََِ
َ
ُ
رسن (ذیل عمار)ُ ،م َصند َره (ذیل افییی) ،ن ُسو (ذیل املس) ،وله (ذیل ابنمفرض).
ِم ِ
۶ـ اخیالف ضبط واژهها دن دو نسخه

در دو نسخۀ کتاه اختالفات معناداری در طب واژههای واحد وجود دارد و این دو نسخه از
اصل واحدی سرچشمه نگرفتهاند .همچنین رسمالخ واژههای ترکی در دو نسخه متفـاوت
است که میتواند از نظر بررسی رسمالخ ترکی اهمیت داشته باشـد .بـرای مثـال ،کلمـات
ب
فارسی که تقریبا در تمام مر با «ان» جمع بسته شده ،در پ با «ها» آمدهاست .کلماتی که بـه
طور معمول با «ز» نگاشته میشود گاه در پ با «ژ» نوشته شدهاست .در برخی موارد کاتـب
پ برخاله کاتب مر ،واژه را بهجای ذال معجم با «ز» نوشتهاست ،مانند برازر بهجای براذر.
بسیاری جاها صفت و موصوه در نسخۀ دیگر مقلوه بهکار رفتهاسـت .در مـوارد بسـیاری
تعریف لبت در یک نسخه به عربی است و همان تعریف در نسـخۀ دیگـر بـه فارسـی آورده
ب
شدهاست .برخی واژهها در پ صورت فارسی و در مـر صـورت عربـی آمدهاسـت .مـثال پ
«خرد» آورده و مر «عقل» .همچنین :شتر  /اشتر ،گرگین  /گرگن ،اسـر  /سـر  ،سـرکش /
نافرمانبردار ،نیستان  /نایستان ،زالو  /ژالو ،گریینده شترمرغ  /شترمرغ گریینده و . ...
۷ـ واژهها و ترکیبهای کمکانبرد فانسی

یکی از فواید نشر فرهنگهای عربی ــ فارسی بهدست آمدن واژهها و ترکیبهای کمکـاربرد
و گاه فراموششدﮤ زبان فارسی است .در اینجا با در نظر گرفتن منطقۀ جبرافیایی تألیف ایـن
ب
فرهنگ ،که به احتمال زیاد آناتولی است ،برخی واژهها و ترکیبهای نویافته و احیانا گویشی
کتاه را ،که میتواند از جهتی اهمیت داشته باشد ،میآوریم .فرض بـر ایـن اسـت کـه اگـر
واژهای کمکاربرد چندین بار در یک یا هر دو نسخه تکرار شد ،باید آن را یـک گونـۀ محتمـل
دانست:
آبکامۀ پیاز (ذیل رواصیر).
ب
آبگینۀ بیمانان (ذیل تفسرة) .این مـدخل فقـ در پ آمدهاسـت .تفسـره معمـو «قـاروره»
ترجمه شدهاست.
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آنامیدگی (ذیل طمأنینة).
آشپیز (ذیل طباخ).
ّ
رض) .گونهای است از آغشتن.
آغیشین( 1ذیل
اسب ساخیۀ نفین (ذیل عتد) .ساخته در معنای «آماده» بهکار رفتهاست.
اسبوس (ذیل بیرالقاونا) .در پ «اسبیو » است.
اشکلک (ذیل شظاظ) در پ اشکال طب شده و در لغتنامه بـا قیـد یادداشـت مرحـوم
دهخدا آورده «چوه گوشۀ شکیل».
اندنوننان (ذیل ایارج :دارویی اندرونران) .اندرونران برگردان کلمۀ مسهل است.
انگشیوانه (ذیل ختیاة :انگشتوانه یعنی «زهگیر»).
با چشمه شدن جای (ذیل اتنجال).
بادپره (ذیل خرارة :بادپره یعنی پرلفو ) .این لبت ذیل مغثه نیز در پ تکرار شدهاسـت .مغثـة
«چوبی است که کودکان با آن بازی میکنند».
بال زین (ذیل بداد).
برآسویانیدن (ذیل اراحة :برآسـویانیدن و برآسـودن) .در مـتن تـاجالمصـادر براسـایانیدن و در
حاشیه برآسویانیدن طب شدهاست.
بربوط( 2ذیل طنانه ،در پ) .بربوط صورتی است از بربط.
بردان (ذیل حامل :زن بردار) .پ باردار آوردهاست.
برزگر (ذیل اکـار) .در پ برزکار آمده که برزگار هم میتوان خواند و صورت دیگری از ایـن
کلمه است.
برفدان (ذیل مثلجه).
برمچیدن (ذیل ّ
مجسه :آنجا که طبیب ِب َپرمجد از دست) .برمچیـدن یعنـی «لمـس کـردن» .بـه
همین معنی در ترجمۀ قرآن ری (ص  ،۹۹ ،۳۸و  )۱۱۳به صورت «برمجیدن» آمدهاست.
برمه (ذیل مثقب) .پ بورتو طب کردهاسـت .برمـه در لغـتنامـه بـه فـتح اول اسـت .در
گویش فردو پرما گفته میشود.
بزدانیدن (ذیل شوف) .زدانیدن صورتی است از زداییدن.

 .1تلفظ بترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2ظاهرا تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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بزموی (ذیل سبد) .بیموی «ریسمانی است از موی بز» .اگـر در معنـای «سـبد» صـحیح
باشد ،کاربرد نویافتهای است.
ب
بسیرآهنگ (ذیل مجلس) .پ چارشـ آورده کـه احتمـا تصـحیف چادرشـب اسـت یـا
تلفظی از این کلمه.
بشکونه( 1ذیل جلداء :مردهای بشکونه) .پ مردهای چست طب کردهاست.
بنسیان (ذیل جدامة و حصیدة :بنسیاری در زمین بمانده) .در قاموسالمحیط چنین معنا شـده:
هی ما یستخر من السنبل بالخشب إذا ّذری ّ
البر فی الـریح و عـزل منـه تبنـه .بـنسـیار در
معنای «گندمی که پس از باد دادن از کاه جدا میشود و روی زمین میماند».2
بویدانان (ذیل جؤنة :بویداران یعنی سلسلۀ عطاران) .بویدار به معنی «عطار» است.
به سیانه بدادن (ذیل انها ) .در تاجالمصادر «به غـارت بـدادن» .سـتار زدن در معنـی «از
دست دادن مال و دارایی» در برخی گویشها کاربرد دارد.
بیدل (ذیل کع) .پ ترسناک طب کردهاست به معنای «ترسو» و نه «تر آور».
بیکانکش (ذیل خصماء :بیکارکشها به باطل) .جزء اول کلمه هم پیکار و هم بیگار مـیتوانـد
خوانده شود .هرچند پیکار بـا خصـ تناسـب بیشـتری دارد .بیگـارکش یـا پیکـارکن هـردو
کمکاربردند.
بیمانژون (ذیل مسقام).
بیمال کردن و بی تنک کردن (ذیل اتمف) .بیمال شاید تصحیف «پـیمـال» و «پـایمـال»
باشد .زیرا به معنی «اتاله هالک کردن» است .اگر در کلمۀ بعد هـم بتـوان آن را پـیتنـ
خواند ،شاید معنای اتمف «طعیف و غر کردن و هدر دادن» باشد.
ب
پاندون 3نز (ذیل دعمه) .چوبی که بر آن وادیج انگور یا مانند آن نهند .پـاردون احتمـا بـه
معنای «چوه چفته» است .در پ یاردو طب شده.
پاشنۀ دن (ذیل جاروز) .لبت پاشنه در پ ذیل این مدخل و مدخل جاروزه بصورت پاشـینه
آمدهاست.
پخیگی (ذیل فسیخ :گوشت ازهمبریزنده از پختگی).
پردونان (ذیل وظر ،در پ).
پرز جامه (ذیل زئبر) .پ پرژه آورده که گونهای است از «پرز».
 .1بشکول درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2بن سپاری درست است .سپاری به معنی «ساقۀ جو و گندم» است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .3در فرهنگهای فارسی باردو در همین معنی مدخل شدهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
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پرش اشیر (ذیل خشا ) .خشا چوبی است که در بینی شتر قرار میدهند.
ّ
رف :پروارﮤ دیوار و جامۀ رقی ) .در لغتنامه و فرهنگنامـۀ قرآنـی «بروارهـا»
پروانﮤ دیوان (ذیل
ُ
است در ترجمۀ «غ َـره».
پرونی (ذیل اکوله :گوسبند پروری) .افتادن الف در نظایر این کلمـه بـاز هـم در ایـن کتـاه
نمونه دارد و این افتادگی نمیتواند سهو کاتب باشد و از ویژگیهای زبانی این کتاه و حوزﮤ
تألیف آن است.
پژموی (ذیل سبدان) .پژموی و بیموی در معنای «سبد» بهکار رفتهاست.
پشنجۀ حالج (ذیل مرط ) .در صحاحالفرس پشنجه معادل «مرطم» قرارداده شدهاست.
ّ
ّ
پلۀ سر (ذیل اقحاف :پلۀ سر ،جمع قحف ،یعنی ترازو کفهسی) .در پ «کفه سر» آمدهاست .پلـه
به معنی «یکی از دو قسمت چیزی که دو بخش دارد» هنوز در زبـان مـردم و در گـویشهـا
بهکار میرود .معنی کلمۀ «سر» در ترکیب «پلۀ سر» دانسته نشد.
پوت (ذیل آزر) .در پ کلمۀ بت در دو موطع بهصورت «پوت» بهکار رفته است.
پونﮤ جامه (ذیل خمل) .شاید گونه یا تصحیفی از «پرز» باشد.
پوشتفربه( 1ذیل سحوف ،در پ).
پیشخوند (ذیل عجالة).
پیشکانه (ذیل قابله :پیشکاره و شبآینده؛ ذیل قبیل :پیشکاره و مرد بزرگـوار و پاینـدان یعنـی مامـا).
پیشکاره بهجای پیشکار بهکار رفتهاست.
ّ
پیشگیر (ذیل مندیل الغمـر) .در مقدمةاالد دستار خوان آوردهاست .پیشگیر برابر دیگری
است برای این کلمه.
پیکین (ذیل هلهال :پیکین فرا چشم) .پ پیکن طب کردهاست .در لغتنامه پیکن «غربـال
تنگچشمه» است .پیکین تلفظ دیگری ازین واژه است.
پینو (ذیل ماقوط :آش با پینو پخته).
تنککرده (ذیل شریح :گوشت تنککرده).
ّ
تنونآشوب (ذیل مفأد :باهزن و تنورآشوه) .در مهذ االسماء «تنورشور» و در تاجاالسـامی
«تنورآشور» طب شدهاست.
ُ
ّ
ّ
تودنی (ذیل خفج) .یکی از معنیهای خفج در لغتنامه «خـبه» است .خبه نیز به معنـای
«تودری» آمدهاست .معنیهای ّ
خبه در لغتنامه اینهاست« :راهی از ریگ ،راهـی از ابـر و
 .1تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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جز آن ،خرقهای که از جامه بیرون کنند و بر دسـت و جـزآن بندنـد ،رگبنـد» .و معنیهـای
خفج چنین است« :خفتک ،بختک ،کابو  ،خردل صـحرایی کـه آن را قچـی گوینـد .آن را
بکوبند و در ماست کنند و با طعام خورند ،شبرق ،حشیشـ البـزاز ،لبسـان ،خاکشـیّ ،
خبـه
(یادداشت م لف)» .ذیل تودری هم آمدهاست ...« :به معنی سما هم به نظـر آمدهاسـت و
معره آن تودریج است.
َ
ّ
تولبه و سنگ که بر کراسند آزمودن قوت را).
تولغه( 1ذیل ربیاه:
تیزنای (ذیل حرف الجبل :تیزنای سر کوه).
تیزنگر (ذیل شائة) .تیینگر در معنی «تیزچشم» و «تیزبین» بهکار رفتهاست.
جامهنهادگی (ذیل مصون).
جوشبره (ذیل قنفری ) .پ چو بره طب کردهاست.
ّ
الضحی :روشنایی و چاشتگا ،در پ) .انداختن «ه» در آخر اینگونه کلمات
چاشیگا (ذیل رونق
در موارد دیگر هم دیده شدهاست ،مانند شبانگا.
چاهپوز  /چاهیوز (ذیل خااطی  :پرستوها و چاهپوزها و آهنهای کژ در لگـام ،جمـع خطـاه؛ ذیـل
ّ
ّ
خااف :پرستو و چاهیوز و دیو؛ ذیل عودقه) .در تکملةاالصناف ذیل خااف «چاه نو» آوردهاسـت.

عودقه آهنی است با شاخههای سرکج که بـدان دلـو و جـز آن را از چـاه برآرنـد .چـاهیـوز و
چاهپوز و چاهجو در لغتنامه هم آمدهاست.2
ّ
چدنه (ذیل با ) .پ :آن دانۀ سبز که شکم را تر میکند .با درخت سـقز اسـت و چدنـه
در صورت صحیح بودن واژﮤ کمکاربردی است.
چران (ذیل راتع).
چرخشت (ذیل ماصر) .پ منگنه طب کردهاست.
چرخه (ذیل شکاعی) .در لغتنامه چرخله و چرچه طب شدهاست.
چوال خاککش (ذیل فنیقة).
چوپ (ذیل اقتاد :چوپهای پا ن) .چوپ گونهای است از «چوه».
حلوای خانگی (ذیل خشکنجبین).
خانزن (ذیل مسواة) .در معنی «ابزار شیار زدن».

 .1ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2چاه یوز درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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خامه (ذیل اقمم :خامههای تراشیده و تیرهای قمار ،جمـع قلـم) .تفـاوت میـان قلـ و خامـه در
تراشیده بودن آن دانسته شدهاست.
خایسک و آژینۀ آسیابان (ذیل میقاة).
خایهنیز (ذیل ّ
عجة) .خایهریی معادل کمکاربردتر «خاگینه» است.
خردگوش و تیزدیل (ذیل اصمع ،در پ) .در پ تلفظ کلمه به نگارش درآمدهاست.
خشخاش (ذیل بیرالخشخا  :تخم خشخاش) .در پ خشخشان آمده که غل است.
خوانه (ذیل آ کله) .خواره گونهای از خوره است.
خواسیوان (ذیل شیی ).
خونیز (ذیل امتمل :در خوریز بریان کـردن) .در تاجالمصادر «بریان کردن در خـرش» طـب
شده و «خورژ» و «خرژ» هم نسـخهبـدلهـای کلمـه اسـت .در مصـادر «بریـان کـردن در
َ
خوریژ» آمدهاست .در لغتنامه به حد م لف معنای خرژ «خاکستر نرم» اسـت .خـر
در برهان قاطع «خار و خالشۀ افکندنی» معنا شده که میتواند تبدیل به خاکستر شود .ذیـل
مصدر رم در تاجالمصادر آمده« :گوسبند با پوست در زیر خرژ کـردن تـا پختـه گـردد».
نسخهبدلهای کلمه هم «حرث»« ،آتش»« ،حریژ»« ،خرژ»« ،حـور» و «خـور» اسـت در
گویش فردو خروژ  /خروج آتش ،به «آتش نرم زیر خاکستر» گفتـه مـیشـود کـه بـه نظـر
میرسد اینجا همین معنی مراد باشد .خوریی در این کتاه هم نسخهبدلهای تاجالمصادر را
تأیید میکند و هم صورت دیگری به دست میدهد.
دالخال (ذیل تغاریی :دالخال خرما) .در ذیل فرهنگهـای فارسـی ایـن لبـت را در ترجمـۀ
«الفسیل» از البلغه ذکر کرده و دال را «درخت» و خال را «مال» حد زدهاست .در برهـان
قاطع دالخال را «درخت و نهـال نونشـانده» و دال را «درخـت» و خـال را «شـاخه» معنـی
کردهاست .در تکملةاالصناف تغریی «نهالـۀ خرمـابن» معنـی شـده و فسـیله در لغـتنامـه
«خرمابن ریزه» است .جزء رییه در معادل عربی یعنی تبریز و تبـاریز موجودسـت و شـاید
کلمه اصلی غیـر عربـی داشـته باشـد .دالخـال همچنـین در ترجمـۀ کلمـۀ «جثیـث» نیـز
آمدهاست.
داما (ذیل انبهار :داما برافتادن) .داما تلفظ ترکی دمه است.
دنخش بیبانان (ذیل بر ) .بیباران افزودﮤ پ است.
دنگوش (ذیل شن ) .به معنی «گوشواره» است و ممکن است تصحیف «ورگوش» باشد.
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دستاسیان (ذیل ّ
ابوطیب) .در مر خانگیحلوا طب شدهاست .معنیهـای دیگـر ایـن واژﮤ
عربی در فارسی «افروشه ،آفروشه» و «حلوا» است .در فرهنگ رشیدی «حلـوای خـانگی»
آمدهاست.
دسیکی (ذیل یدیه :تصبیر ید یعنی دستکی).
دالو (ذیــل دم ـ  ،در پ) .ایــن کلمــه در ســفرنامۀ ناصرخســرو ( ،۱۳۳۵ص  ۱۲۱پــاورقی)
بهصورت والو آمدهاست.
دلبسیان (ذیل مدلبة) .پ چنارستان طب کردهاست .دلبستان مشت از دلب عربی و پسوند
ـستان فارسی است.
دنک الله (ذیل خشی ).
دوانزده (ذیل رحی) .دوانیده صورت گویشی «دوازده» است.
دوبازویکرده (ذیل مسـماک) .دوبازو ابزار دهقانان است .مسماک یعنی «چوه دوشاخه».
دوبازوی کردن یعنی «دوشاخه کردن» که در فرهنگها نیامدهاست.
دوخیر( 1ذیل شارة :نیمی پسر و نیمی دوختر) .دوختر تلفظی اسـت از دختـر .طـب دوختـر
ذیل طفلة نیز در مر تکرار شدهاست.
دوش (ذیل البارحه) .پ پراندو دارد .در لغتنامه طب پرندو آمدهاست.
دوشان (ذیل حلبانة :شتر دوشـان) .پ دوشانه طب کردهاست .دوشـان و دوشـانه بـه معنـی
«شیردار» و «دوشیدنی» است.
دیوانهافعال (ذیل اهوج ،در پ).
ّ
صاخة در پ) .گونهای از رستخیی است.
نسینخیز (ذیل
نسواییدن (ذیل افتضاح).
نشکین (ذیل غیران :مرد رشکین).
ّ
نگ (ذیل والبة :کشت که میروید از رگ کشت اول) .رگ به معنی «ریشه» را برای کشت بـهکار
بردهاست .در لغتنامـه از منتهـیاإلر آوردهاسـت« :زراعتـی کـه از ریشـۀ زراعـت قبلـی
بروید».
نوزبهنوز انداخین (ذیل مال :روزبهروز انداختن وام) .روزبهروز انداختن در معنای «امـروز و
فردا کردن».
ّ
نوسینخیز (ذیل صاخة در مر) .گونهای از رستخیی است.
 .1تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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نوی سزای نفرین (ذیل شتی  ،در پ).
ب
نیشیه (ذیل اهدا  :مژه و ریشتهها) .ریشته ظاهرا تلفظ ترکی رشته است.
زاج (ذیل خرسة :طعامی که به زا سازند) .در لغتنامه با قیـد یادداشـت م لـف آمدهاسـت:
«طعامی که زا را دهند».
زادخواست (ذیل قصیع :بچۀ زادخواست) .زادخواست «کودکی است کـه بـه سـبب بیمـاری
بزرگ نشود».
ّ
ژاژ خواندن (ذیل زمیمه :سخن گفتن گبرکان به ژاژ خواردن) .در مهذ االسماء «دندیدن گبرکان
بر نان خوردن» و در تاجالمصادر نیز بهجای ژاژ ،نان دارد .به نظر میرسد طب ژاژ صـحیح
باشد .جمهرةاللغة ذیل زمیمه آوردهاست« :زمزم المجو و اصل الزمزمـه الکـالم الـذی
یفهم» .با توجه به این عبارت ،ژاژ صحیحتر به نظر میرسد و شاید عبارت به این صـورت
باشد« :سخن گفتن گبرکان به ژاژ خواندن  /خوندن» .این طب صحیح را ایـن کتـاه حفـظ
کردهاست.
ب
ساز نه (ذیل عتـاد) .پ «سـاز نشـکر و کاسـۀ بـزرگ» معنـی کردهاسـت .نشـکر احتمـا
تصحیف لشکر است.
سایهگاهی (ذیل مف َّـیأ).
ّ
سپد (ذیل سلة) .تلفظی از سبد است.
سپروندو (ذیل کناسة) .پ سپرندو طب کردهاست.
سرخ (ذیل سهریی) .پ سریی آوردهاست .جزء سهر در کلمه با سرخ همریشه است.
سرمهناکرده (ذیل امرة) .پ کلمه را بهصورت سرما آورده که شاید تلفظ ترکی سرمه باشد.
ِس ِرند (ذیل کشوثا).
سروآون (ذیل اقرن :پیوستهابرو و سروآور) .سروآور یعنی «شا دار».
سلوکن( 1ذیل سیمسنجرف) .سیمسنجرف و یا سیمشنجرف در فرهنگها دیده نشد.
سنگ آهنکش (ذیل مغنایس).
سودهپای (ذیل ّ
حفی در پ :دانا و مرد سودهپای و مهربان).
شبخون (ذیل خر  :در شبخون بیباک شدن).
شبنگاهی (ذیل اغتبا  :شراه شبنگاهی خوردن).

 .1ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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ششغنج (ذیل حرز) .پ آورده« :هی شـیء محکـوک کـالجوز یلعـب بـه الصـبیان» .در
تکملةاالصناف واژﮤ حرز «گوز باختن ششگانه» معنی شدهاست.
شکربریده (ذیل مازیاری) .در مقدمةاالد (ذیل مازیار) شـکرپیره و شـکربورک و شـکربییه
طب شدهاست .شکربریده اگر تصحیف نباشد ،گونهای است ازین کلمه.
شکسیهبسینده (ذیل جابر ،در پ).
شنو یدن (ذیل سماع در پ).
شواظ نر (ذیل خر ) .در لغتنامه شوات و در تکملةاالصناف شاسب آمدهاسـت .شـواظ
گونۀ کمکاربردی است.
شونتاخ (ذیل ارطات) .در لغتنامه واژﮤ ارطات «ارطی و درخت سنجد» معنی شدهاست.
ذیل شورتاخ هم نوشته «ارطی» (یادداشت م لف).
شیوه (ذیل افراع :به شیوه فروشدن و به با بر شدن) .در مصادر زوزنی و تاجالمصـادر «شـیو»
طب شدهاست.
صبان (ذیل مکار  :صبانها ،جمع م َ
کره) .مکر «ابزار شیار کردن زمین» است .صبان بـه
ِ
این معنی دیده نشد ،شاید تصحیفی در آن صورت گرفته باشد.
عقیدهکرده (ذیل یاقید :انگبین عقیدهکرده) .عقیدهکرده در معنای «بسته».
ب
فاجوش (ذیل فاجو  :اهل الیمن ینقرون خشب مربع و یثقبون فیها اربع ثواقب و یشدون فیها حبال و
یسقون به و یسمونه فاجوشا) .این واژه در فرهنگهای فارسـی نیامدهاسـت .محتمـل اسـت کـه

ّ
معره پاجو باشد.

فیر یعنی ِب ِدست (ذیل ور ) .در لغتنامه بدست و ِبدست آمدهاست.
فردبان( 1ذیل فردجان :فردبان و آن پنج روز باشد از آخر آبان).
کادوش« :پارﮤ شب و پارﮤ چوه که بدان کادوش استوار کنند» (ذیـل رؤیـه ،در مـر) .در پ
ّ
مصـحف نباشـد مـورد
اینچنین معنی شدهاست« :پارﮤ چـوه و خمیرمایـه» .کـادوش اگـر
جدیدی است و شاید با توجه به تعریف پ به معنی خمیرمایه باشد.
کاسیگی آب دنیا (ذیل جیر).
ب
کراوز( 2ذیل کرسب) .کراوز و احتما کروز گونههای دیگر کرفس هستند.

 .1فردیان (= فروردگان) درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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کـرایسین (ذیل سل ) .یکی از معانی سل «اسالم آوردن» است .شاید طب واژه گرایسـتن
باشد و گونهای از گراییدن.
کری کر (ذیل اصلخ) .ساختاری است که باز هـم در ایـن کتـاه نمونـه دارد کـه بسـیاری
چیزی را با تکرار نشان میدهد.
کریکش (ذیل مکـاری) .مکاری یعنی کرایهدهنده .کریکش تعبیر کمکـاربردی اسـت .در
گویش فردو ِکریهکش گفته میشود.
کالژه (ذیل کندوس) .پ کندس طب کردهاست .معنای کمژه مشخص نشد.
کلهسر (ذیل قرع) .کله سر بهجای کلسر بهکار رفتهاست.
کنبدانه (ذیل شهدانج).
ّ
کنجپشت (ذیل اجناء) .در مهذ االسماء «پشت بـهدودرآمـده» معنـی شدهاسـت ،یعنـی
«پشتخمشده».
کند کردن (ذیل اصمد :کند کردن آتشزنه).
کنددل و دلکند (ذیل بلید) .دل را به معنی «خاطر» گرفتهاست.
کنده (ذیل وش  :نگاریدن دست به کنده) .در تاجالمصادر کنده کردن دست آمده.
کوهنج 1یا همسود (ذیل عییران) .همسود فق در مـر آمدهاسـت .عیـیران نـوعی «دو نـه»
است .دهخدا لبت آنج 2را حد زده و بهعنوان یادداشت دهخدا در لغـتنامـه آمدهاسـت.
بنابراین ،کوهنج شاید به معنی «آنج کوهی» باشد.
کیپو (ذیل ّتنوطة) .در پ مرغ درخت معنی شدهاست که همان «انجیرخواره» است.
کیپه (ذیل لکانة) .تلفظ است از کیپا.
ّ
گاوبان و نانود (ذیل بقار) .نارود تنها در مر آمدهاست.
گرده شدن (ذیل انسحا ) .در تاجالمصادر و مصادر سوده شدن بهکار رفتهاسـت .گـرده در
معنای «سوده» استعمال شدهاست.
گروه مردم همدل (ذیل شیاة).
گشیه (ذیل لحی  :گشـته و فربـه) .گشـته گونـهای از گوشـته و بـه معنـی «پرگوشـت» بـهکار
رفتهاست.
گلنان (ذیل جلنار) .در پ کراس آمدهاست.
 .1کوهیج درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2آلج درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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گندامویه (ذیل دبـب) .در تکملةاالصناف ذیل این واژه آمدهاست« :گندامویـه یعنـی مـوی
ّ
ُ
پت گندایی» گفته میشود.
خرد» .در گویش فردو به موی خرد و تازهرسته « ِ
گندنه (ذیل ک ّرا ) .گندنه تلفظی است از گندنا.
گنگل کردن (ذیل میاح).
گونان (ذیل خربة).
گونز( 1ذیل جرز) .در پ گرز آمدهاست.
گونگشا (ذیل ّنبا ) .تعبیر کمکاربردی است.
گوزنخ (ذیل نون :ماهی بزرگ و دوات و گوزنخ و تی شمشیر و حره نون) .گـوزنخ معـادل نـون و
نونة عربی است .در مهذ االسماء «چاه زنخ» و در تاجاالسامی «چاهک زنخ» است.
گیاه باالشخونده (ذیل اجلیح) .اجلـیح در جمهـرةاللغـة چنـین معنـی شدهاسـت« :نبـت
اجلیح ،اذا أ کلت أعالیه».
ماهیآوا (ذیل صحناء).
میانه (ذیل دبا  :متارهها یا کوزههای روغن) .متاره در معنای «کوزه» بهکار رفتهاست.
مزددونها (ذیل اجرا ،در پ).
منجو (ذیل عدس) .در لغتنامه این لبت از شعوری آورده شدهاست .بـهکـار رفـتن آن در
این متن نشان میدهد استعمال آن قدمت بیشتری دارد ،بهویژه که در فرهنگنامۀ قرآنـی ( ،۳
ص  )۱۱۱۹صورتهای مرجو ،مرجوی ،مجوی ،مژوه ،میوو ،مژو ،مرنجو و نیـیو در ترجمـۀ
عدس آمدهاست.
منشزده (ذیل آج ) .این واژه در پ بهصورت مـنشزآده بـا الـف ممـدود در وسـ آمـده
است .اینگونه نگارش «ا» در وس کلمه در هر دو نسخه پرکـاربرد اسـت .مـنشزده یعنـی
«فردی که طبعش از چیزی زده شدهاست» .منش در زبان فارسی به معنای «خوی و طبیعت
و سرشت ،مزا  ،دل و اندیشه» است .در تاجالمصادر ذیل اجـ مـنشبـیدن را آورده ،ولـی
منشزده به معنی «دلزده و تباهمزا » جدید به نظر میرسد.
منگ (ذیل ما ) .در مر فی و پ فیگ طب شدهاست.
موزد (ذیل اجاال ،در پ :موزدهای پای).
ناخون (ذیل اظفار در پ :دارویی است ،ناخون دیو میگویند).
نانوان (ذیل کساد :ناروان شدن نر ) .تعبیر «ناروان» کمکاربرد است.
 .1تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
مقاله
معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مشکاةالمصابیح

70

نژدﮤ آسیا (ذیل طسـق) .پ نـیده طـب کردهاسـت .طسـق آسـیا بـاجی بـوده کـه آسـیابان
میپرداختهاست .در گویش فردو تیده بـه معنـی «مـزد آرد کـردن گنـدم در آسـیا» بـهکار
میرود.
نشسیهگاه (ذیل الیه :دنبه و گوشت نشستهگاه).
نوازدههزان (ذیل تساة عشر الفا).
نوکشت که تیغ زند (ذیل حقل) .تیغ زدن برای کشت یعنی «بیرون آمدن کشت از زمین» یـا
«بیرون آمدن برگ آن».
ّ
نهانی کردن (ذیل سلفة) .سلفه «ناشتاشکن» است .نهاری در ترجمۀ «تلهـین» و «تلهـن»
نیز آمدهاست .بنابراین نهاری به معنی «ناشتایی» است.
ّ
نهفیهنیاز (ذیل متاف  :گدای نهفتهنیاز) .نهفتهنیاز تعبیر کمکاربردی است کـه در فرهنگنامـۀ
قرآنی در ترجمۀ «مسکین» آمدهاست.
همنو (ذیل رسیل) .در نصا الصبیان همره آمدهاست.
همزان شدن (ذیل اسخیرار :همزار شدن کشت) .در تاجالمصادر ذیل اسـحیرار «هـمرار شـدن
کشت» آورده و «همراز و همزار و هموار» را در حاشیه آوردهاست.
هنر (ذیل مأثرة) .پ و مر ماثوره طب کردهاند .مأثره به معنای «کـردار نیکـو» اسـت .واژﮤ
هنر در معنی «ف یلت» بهکار رفتهاست.
ب
هوا شدن موی (ذیل اشتاال) .هواشدن موی احتما با توجه به تعبیر قرآنی به سـفید شـدن
موی اشاره دارد.
هیزوم (ذیل وقود ،در پ).
منابع
ابراهیمی ،علی اوس ( ،)۱۳۶۳تاجاالسامی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
ابندرید ،محمدبن حسن ( ،)۱۳۴۵جمهرةاللغه ،لبنان ،بیروت.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم ،لسانالار  ،لبنان ،بیروت.
بادی ،ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین ( ،)۱۳۹۵کتا الملخ فی اللغـه ،بـا مقدمـۀ محمـود جعفـری
دهقی ،تهران ،میراث مکتوه.
بیهقی ،احمدبن علیبن محمد ( ،)۱۳۸۳المحیط بلغات القرآن ،قم  ،کتابخانۀ آیت الله العظمـی مرعشـی
نجفی.
بیهقی ،احمدبن علیبن محمد ( ،)۱۳۹۱تاجالمصادر ،به کوشش هادی عالمزاده ،تهران ،پژوهشگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
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جهانشاهی افشار ،علی (« ،)۱۳۹۸معرفی نسخۀ فرهنگ عربی بـه فارسـی مشـکاة المصـابیح» ،فصـلنامۀ
تخصصی سب شناسی نظ و نثر فارسی (بهار اد ) ،سال  ۱۲شمارﮤ  ،۳شمارﮤ پیاپی .۴۵
حاجی خلیفه ،کش الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ،جلد  ،۲دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
ّ
حسینی ،سیداحمد ،فهرست کتا های خای کتابخانۀ عمومی حضرت آیتالله الاظمی مرعشـی نجفـی،
قم ،کتابخانۀ مرعشی.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
رواقی ،علی و مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،تهران ،هرمس.
ریاحی ،محمدامین ( ،)۱۳۹۱زبان و اد فارسی در قلمرو عثمانی ،تهران ،اطالعات.
زنجی ،محمودبن عمر ( ،)۱۳۶۴مهذ األسـماء ،بـه کوشـش محمدحسـین مصـطفوی ،تهـران ،علمـی و
فرهنگی.
زوزنی ،حسینبن احمد ( ،)۱۳۳۴کتا المصادر ،به کوشش تقی بینش ،تهران ،البرز.
فراهی ،ابونصر ( ،)۱۳۶۱نصا الصبیان ،به کوشش محمدجواد مشکور ،تهران ،اشرفی.
فیروزآبادی ،محمدبن یعقوه ،قاموسالمحیط ،لبنان ،بیروت.
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۱۳۸۵تکملةاالصناف ،به کوشش علـی رواقـی ،تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی.
مامقانی ،محمدرطا ( ،)۱۴۱۱ماج الرموز و االشارات ،قم ،مهر قم.
محدث ،علی ( ،)۲۱۱۲فهرست کتا های خای فارسی در کتابخانـۀ دانشـگاه اوپسـاال ،سـوئد ،دانشـگاه
اوپسا .
محمدحسینبن خلف ( ،)۱۳۳۵برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
منزوی ،علینقی ( ،)۱۳۳۳فرهنگنامههای عربی به فارسی ،تهران ،دانشگاه تهران.
میدانی ،احمدبن محمد ( ،)۱۳۴۵السامی فی االسامی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
ناصرخسرو ( ،)۱۳۳۵سفرنامه ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
نخجوانی ،محمدبن هندوشاه ( ،)۲۵۳۲صحاحالفرس ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاه.
نصیری ،محمدرطا و عبدالجمیل ( ،)۱۳۹۳فرهنگ نصیری ،به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور ،تهـران،
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
نطنزی ،حسینبن ابراهیم (منسوه به) ( ،)۱۳۴۶المرقات ،به کوشش جعفر سجادی ،تهران ،بنیاد فرهنـگ
ایران.
Tornberg, o.j, codices arabici, percici et turcici bibliotheca regle universities upsaliensis,
universities upsaliensis.
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سیده انیس موسوی (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی)
۰ـ مقدمه

ب
مجمع اللغات و االسماء فرهنگی عربی ـ فارسی و عمومی است که ظاهرا در قرن دوازدهـم
نوشـته شــده و نــام م لـف آن در مقدمــۀ کتــاه بهصـورت «عبدالرســولبن ســید الحســینی
الکاخکی ثم السجستانی» آمدهاست .غیر از این اطالع دیگری از او نداریم .از نسـبتهایی
که به دنبال نام م لف آمده میتوان فهمید که او ابتدا در کاخک بـوده و سـپس بـه سجسـتان
ب
رفتهاست .نسـخۀ ظـاهرا منحصـربهفرد ایـن کتـاه در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی
نگهداری میشود و شمارﮤ ثبت آن  ۱۲۸۱۹است .تصـویری از آن نیـز در کتابخانـۀ مرکـزی
دانشگاه تهران هست.
محمدتقی دانشپژوه تاریخ کتابت آن را قرن یازدهم دانسته و دربارﮤ آن نوشتهاسـت« :در
ُ
فهرست ِم ِردیت ا ِونس (ص ۸۴و  )۹۱از مجمع اللغه و مجمع اللغات یاد شدهاسـت کـه بایـد
جز این یکی باشد» (دانشپژوه و علمی انواری  ،۱۳۹۱ص  .)۵۵اما دو بار در متن کتاه و دو بـار
در حاشیه از بحاراالنوار مجلسی ،دانشمند معروه قـرن دوازدهـم نـام بـرده شدهاسـت کـه
تاریخ حدسی دانشپژوه را غیرمحتمل میکند.
این نسخه ناقص است و فق تا پایان «باه الطاء» را دارد .خ آن نسـخ و ابعـاد آن ۲۴
در  ۱۸سانتیمتر است .مقدمۀ م لف  ۱۶سطر و آغاز آن چنین اسـت« :بسـم اللـه الـرحمن
الرحیم و به ثقتی .الحمد لله الذی جعل العربیه َ
مفتاح کنوز الحدیث  ...و الصلوة و السـالم
ب
 .1این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمـی شـده و سـپس بـه تأییـد م لـف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
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علی اشره المخلوقات من ا نـس  ...و هـو حسـبی و نعـم الوکیـل و نعـم المـولی و نعـم
النصیر».
۱ـ منابع فرهنگ

منابع مورد استفاده در این فرهنگ با همان عنـوانی کـه در نسـخه آمدهاسـت ،عبارتانـد از:
کنی ،1مهذ  ،2المغر  ،3صحاح اللغه ،مجملاللغه ،تاجاللغه ،قاموساللغه ،البلغه ،شـرح
موجی ،۴النهایه ،۵شرح نصا  ،شرح کافی مال خلیـل ،شـرح اسـبا  ،۶تفسـیر صـافی مـال
محسن کاشی ،تفسیر علیبن ابراهیم ،۷کشـاف ،۸دسـتور ،۹تـاج ،1۱شـرح شـواهد ،11شـرح
صحیح المسل  ،االساس ،12بحاراالنوار ،منهـاج ،13الـوافی ،1۴ذکـر ،1۵مصـادر ،1۶ع ل (؟)،
زین (؟) ،کتابین (؟) ،اللغه (؟).
از میان این منابع ،هویت و عنوان دقی منابع «زین ،ع ل ،اللبه و کتابین» بـر مـا معلـوم
نشد .اگر این چند منبع را نادیده بگیریم ،دیگر منـابع از قـرن  ۴تـا قـرن  ۱۲هجـری تـألیف
شدهاند ،درصورتیکه تاریخ کتابت کتاه طب اطالعات فهرستنگار قـرن یـازدهم هجـری
است.
۳ـ ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع اللغات و االسـماء در فاصـلۀ قـرن دهـم تـا ابتـدای قـرن
دوازدهم تألیف شدهاست .بیشتر فرهنگهای عربی ـ فارسی نوشته شده از قـرن دهـم
تا پیش از این فرهنگ یا منظوماند یا در شرح نصا یا تنها مختص اسمها هستند.
مومی پیش و پس از این فرهنگ یا براسا حـروه اول
بیشتر فرهنگهای منثور ع ِ
ِ
یا حروه اول و آخر یا حروه اول و دوم یا اول و دوم و آخر لبت یا حره اول و دوم و
آخر ریشه مرتب شدهاند .برخی نیز مانند فرهنگ مهذ االسماء براسـا حرکتهـای
سهگانه (زیر و زبر و پیش) هستند .شاید بتوان گفت که این فرهنگ تنها فرهنگ منثـور
عمومی است که ترتیب الفبایی مدخلهای آن براسا حره اول و دوم و حرکتهای
سهگانه است.
 .۱کنیاللغات  .۲مهذ االسماء  .۳المغر فی ترتیب المار از مطرزی  .۴شرح الموجی فی الطب  .۵النهایۀ ابـن
اثیر  .۶شرح اسبا و الاممات از نفیس کرمانی  .۳معروه به تفسیر قمی از تفاسیر کهن شیعه  .۸کشاه زمخشری
 .۹دستوراللبه  .۱۱تا المصادر  .۱۱شـرح شـواهد زمخشـری  .۱۲اسـا البالغـه  .۱۳منهـاج البیـان  .۱۴از کتـب
حدیث ،از فیض کاشانی  .۱۵ذکری الشیاه فی احکام الشریاه  .۱۶المصادر زوزنی
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م لف بیشترین بهره را از فرهنگ کنیاللغات بردهاست 1و ازآنجاکه در جایجای فرهنـگ
از فرهنگ کنیاللغات استفاده شدهاست ،شاید بتوان گفت که مجمعاللغـات جـامع فرهنـگ
ِ
کنیاللغات نیز هست و به مانند آن فرهنگی است در ترجمۀ لبات قرآن و احادیـث .از سـوی
دیگر ،حجم زیاد نسخه با وجود ناقص بودن ،در قیا با کنیاللغـات و فرهنگهـای همنـوع
خود ،نشان میدهد که اگر نسخۀ این فرهنگ کامل به دست ما میرسـید ،چهبسـا در شـمار
یکی از ّ
مفصلترین فرهنگهای عربی ـ فارسی تا عصر خود بهحساه میآمد.
۳ـ۰ـ ترتیب مدخلها

در مقدمه به شیوﮤ طب لبات اشاره شده و پس از آن مدخلها آغاز شدهاسـت .طبـ
آنچه م لف در مقدمه آورده ،مدخلها به ترتیب حروه هجـا آمدهانـد .م لـف دلیـل
انتخاه این شیوه را سهولت کار برای خواهندگان و رغبت آنها بـه اسـتفاده از کتـاه
ب
ذکر کردهاستُ « :
حـروه الهجـا ترتیبـا سـدیده لیرغـب فیهـا اکثـر
ترتیب
رتبتها علی
ِ
ِ
الراغبین و یسهل معرفتها علی الطالبین».
این فرهنگ با توجه به حره آغازین مدخلها به باه و هر بـابی براسـا حرکـت
حره اول واژهها به سه فصل (مفتوحه ،م مومه و مکسوره) تقسیم شدهاست .هریک
از این فصلها نیز به دو بخش مصدر و غیرمصدر تقسیم شدهاند که مـدخلها در هـر
کدام از این بخشها براسا حره دوم به ترتیب الفبایی مرتب شـدهاند .بـرای مثـال،
باه الف به سه فصل الف مفتوحه و الف مکسوره و الف م مومه تقسیم شدهاست و
هر کدام از این فصلها به دو بخش مصدر و غیرمصدر تقسیم شدهاند .هریک از ایـن
ب
بخشها نیز مثال به بخش مصدر الف مفتوحه ،براسـا حـره دوم بـه ترتیـب الفبـا
مرتب شدهاند .نکتۀ مهم اینکه م لف در مقدمه آورده کـه کتـاه را بـه بیستوهشـت
باه ،به تعداد حروه هجا ،تقسیم کرده ،ولی نسخۀ موجـود نـاقص اسـت و تـا بـاه
طاء ،یعنی شانزده باه ،را دربر دارد.
۳ـ۱ـ ضبط تلفظ

مانند «به فتح  »...و «بـه کسـر  »...و
پس از سرمدخل در اکثر موارد تلفظ کلمه با تعبیراتی ِ
«به طم  »...و «به سکون  »...بیان شدهاست .بهجز این روش ،م لـف بـا تقسـیم کتـاه بـه
فصلهای مفتوحه و مکسوره و م مومه ،حرکت حره اول مدخل را مشخص کردهاست.
 .1بسیاری از لبات نادر کتاه نیز از مهذ االسماء گرفته شدهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
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۳ـ۳ـ تعریف و میرادف

ازآنجاکه این فرهنگ عربی ـ فارسی است ،انتظار میرود که معادل مدخل به فارسی باشـد،
ولی مواردی در فرهنگ هست که مدخل به عربی توطیح داده شده و گاهی نیز معنی فارسی
در ادامۀ معنی عربی آمدهاست:

ْ
ُ
َ
االغماض /بـه طـاد معجمـهِ /اطبـاق ُجفـن علـی
ِ
ُجفن؛ یعنی برهم گذاشـتن پلـک چشـم بـر پلـک
دیگر (ص .)۶۳

در برخی مدخلها بهجای تعریـف یـا متـراده ،فقـ کلمـۀ «معـروه» آمدهاسـت .در
مواردی نیز پس از کلمۀ «معروه» ،معادل مدخل را آوردهاست:

ُ

ُ

اصطرالب :معروه ،یعنی ترازوی آفتاه (ص .)۳۵
َ

به متراده عربی برخی مدخلها اشاره شدهاست .در برخی مدخلها نیز بـهجای معنـی
مدخل ،فق متراده عربی آن ذکر شدهاست:

ا ْم َعر  :آنکه مـوی ابـرویش ریختـه باشـد ،و املـط
ب
ای ا (ص .)۲۶
َ

گاه به مت اد سرمدخل اشاره شدهاست:

ت ْهجیررد /بــه دال مهملــه /در خــواه کــردن ،و بیــدار
ساختن ،و این از لبات ا طداد است (ص .)۲۲۱

َ

ت َص ُّیح /به طم یاء تحتانیۀ مشدده و حـاء مهملـه /بـه
معنی ُّ
تصوح است (ص .)۲۳۹

َ َ
ـن ا طــداد (ص
َب ْسررل :حــالل ،و ح ـرام ،و هــو ِمـ
.)۱۵۳

۳ـ۴ـ ّ
معر بات

گاه به زبانی که مدخل از آن وام گرفته شده اشاره شدهاست:

َ
ِاریس /به سین مهمله /برزگر ،ار ِاریس جمـع ،و هـی
لب شام ّی (ص .)۱۳۵

گاه به َّ
معربات فارسی نیز اشاره شدهاست:

َب ْخرت :دولت و طالع ،و این فارسـی ّ
معـره اسـت.
(ص .)۱۵۲

ّ
ُب ْحران :علت و متب ّیـر شـدن بیمـار هنگـام مجادلـه
مرض با طبیعت ،و ایـن لفـظ یونـانی اسـت (ص
.)۱۶۹
َ
َب ْردج /به جـیم /بـرده ،یعنـی آنچـه بـه غـارت آورده

باشند ،و این فارسی ّ
معره است (ص .)۱۵۵
َب َن ْف َسجّ :
معره بنفشه (ص .)۱۶۳

در ترجمۀ بع ی از مدخلها وجه تسمیۀ مدخل ذکر شدهاست:

َّ
ّ
َبکة /به تشدید کاه /اسم َبطن مک ُ ،س ِـم دیت بـذلک
زدحام ّالنا ِ (ص .)۱۶۱
ِ

َّ
َیررو ُ الترو َیررة :روز هشــتم ذیالحجــه ،و ُسـ ِّـم َی یــوم
ّ
الترو ی ّنهم ّ
یرویون فیه من المآء (ص .)۲۸۳
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۳ـ۵ـ صرف و نحو

در جایجای فرهنگ به مباحث صرفی و نحوی و زبانشناختی پرداخته شدهاست:

َ

ت َزیی /به یاء تحتانیه /لبـا پوشـیدن؛ و او مشـت از
« ِز ّی» است (ص.)۲۳۶
َ َ

َ

تالق /به قاه /که در قرآن آمدهاست [غـافر ،]۱۹ :در
ّ
اصل تمقی بوده« ،یا» را جهـت خفـت و د لـت
کســـره بـــر وی حـــذه کردهانـــد (ص .)۲۳۱

نوع باه بسیاری از مصدرهای ثالثی مجرد ذکر شدهاست:

اشب/ :به فتح شین معجمه و با /به هـم درآمیخـتن،
از باه رابع (ص .)۳

اشاره به مفرد و م نث و جمع (یا اقسام جمع) و جمعالجمـع بـرای بع ـی مـدخلها و
آوردن ترکیبات مدخل:

َ
َ
َ
عاریب جج،
ا ْعراب :اهل بادیه،
الواحد َ اعرابی ،و ا ِ
َ
ب
و لیس ا عراه جمعا للع َره (ص .)۱۹

َْ

اقطاع :پیکانهای پهن ،و گوشههای زمین؛ و ِدر َهـم
َ َ
اقطاع :درمی پارهپاره (ص .)۲۲

۳ـ۶ـ شاهد و مثال

ْ

بع ی مدخلها مثال دارند یا مدخل در قالب مثال طب شدهاست:

ُبقعرران/ :بــه نــون /بنــدگان ،و خــدمتکاران ،یــ [=
ّ
مخفف « ُیقال»] ُبقعـان اهـل الشـام :ای خادمـان
اهل شام ،و ُهم ّ
شر ّالنا (ص .)۱۳۲

ْ

َ

ُُ
رات :یعنی آن از خاندان بزرگ
یق هو من اهل البیوت ِ
است (ص .)۱۳۵

در کتاه گاه به آیات و احادیث نبوی استناد شده و کتاه از این نظر در شناخت وجـوه و
نظایر قرآن و لبات غریب احادیث دارای فوایدی است .افزونبراین ،در بع ی مـدخلها بـه
مباحث فقهی و شرعی نیز اشاره شدهاست:

ِافقار /به راء مهمله /به جـای خـالی رفـتن ،و خـالی
شدن جای ،و بینانخورش شدن خانـه؛ کمـا َو َر َد
َ َ
َ
فیه خل» (ص .)۶۳
فی الحدیث «ما افق َر بیت
ِ
َ ُ ََ
َ
َ ْ
اه َرون :آسانتر؛ ِمن ق ِول ِه تعالی «و ُه َو اه َـون علیـه»
[الروم ]۲۳ :ای َهین َسهل علیه (ص .)۳۱
۴ـ واژهها و ترکیبهای کمکانبرد فانسی

َ

ُ
ناجش /به شین معجمه /در قیمـت چیـزی افـزودن
ت
بی نیت خریدن تا دیگـری نخـرد ،و در حـدیث از
َ َ ُ
ناجشوا» (ص .)۲۳۲
این منع شده که « ت

در جایجای فرهنگ واژهها و ترکیبهای کمکاربرد فارسی بـهکار رفتهاسـت کـه در زیـر بـه
برخی موارد بحثانگیز اشاره شدهاست:
آنداله (ذیل رغ ) :آرد آله که واله گویند (ص .)۴۹۱
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آردآلــه طبـ فرهنــگ جــامع زبــان فارســی همــان آردالــه  ،ârdâleگونــۀ دیگــر آردهالــه
 ârd[e]hâleاست و گونههای دیگر آن آردتوله ،آرددوله ،ارداله ،اردوله ،اردهالج ،اردهالجـه،
و اردهاله است (صادقی  .)۱ ،۱۳۹۲معنی این صورتها «غذایی رقیـ کـه از پخـتن آرد بـا
روغن یا آه و شیر تهیه میکنند» است (همان) .به احتمال بسیار واله م ّ
صحف هاله است.
اشیرک (ذیل اشق)ُ :وشک یعنی اشترک (ص .)۱۶
در ذیل فرهنگهای فارسـی آمدهاسـت« :اشرتر [ِ ( ]οštorak/ešterekا ).گونـهای گیـاه
ُ
خاردار؛ النمیراء؛ اشترک؛ گیاهی است که اشتران خورند (مهذ االسماء ،ص ( »)۳۶۴رواقـی و
میرشمسی .1)۱۳۸۱
انییز (ذیل صبره) :انییی گندم یعنی کود گندم که وزنناکرده از خرمن بردارند (ص .)۶۱۶
واژﮤ انییی را در فرهنگهای فارسی نیافتیم.2
بخط (ذیل برجد) :گلیم بخط (ص .)۱۳۱
واژﮤ بخط در فرهنگها نیامده .معنی متصور برای بخط با توجه به موصوه آن و معنیای
ّ
که در اقر الموارد برای لبت برجد آمده ،یعنی «کساء من صوه احمر و قیل کساء مخطـ
ُ
طخم یصلح للخباء و غیره» (شرتونی  ۱۴۱۳هجری ،۱ ،ص « ،)۳۶خ دار ،راهراه» است.
السقاط و َّ
پزیفروش (ذیل َّ
السقای) :پییفرو یعنی «متاعزبونفروش» (ص .)۵۳۶
در مهذ االسماء آمده« :السقاط و السقطی :نبریفـروش» (ص  .)۱۶۱در نسـخهبدلهای
مهــذ «ســیروی ،پنــری ،نیــری و پــرزین» (ص  )۴۲۲آمدهاســت .در فرهنگهــا و ذیــل
فرهنگهای فارسی این واژهها ثبت نشده .ازاینرو ،ظاهربا پییفرو م ّ
صحف است.
پهیر (ذیل حنظل) :میوﮤ گیاهی است که پهن میشود برروی زمین و مر او راست برگ ماننـد
برگ خربزﮤ هندی یعنی هندوانه و گل زردی دارد و به فارسی آن را پهیر گویند (ص .)۳۶۶
متراده واژﮤ عربی حنظل در فرهنگهای فارسـی پهنـور ،پهـی ،بهـی آمـده و در جـایی
صورت پهیر نیامدهاست .البته احتمال دارد که این واژه بهیر 3باشد.
تالینده (ذیل ٌ
کوز ر ّشاح) :کوزﮤ آه تمینده (ص .)۴۳۳
واژﮤ تمینده در لغتنامۀ دهخدا طب نشده و در ذیل فرهنگهای فارسی نیـز بـرای ایـن
مثال «آه تمینده» بدون منبع و معنـی آمدهاسـت (رواقـی و میرشمسـی  .)۱۳۸۱مسـعود
لبت ِ
ب
 .1اشق با اشترک ارتباط ندارد و ظاهرا تصحیف اش است (مجلۀ فرهنگنویسی).
« .2انییز» تصحیف انبیر است که در مهذ االسما در ترجمۀ ِکبس آمدهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .۱در لغتنامه معنی بهیر «ثمرﮤ هلیله ،هلیلج ،حلیله» و به نقل از ناظ االطباء «ثمرﮤ درختی در هند که در دباغی و
صباغی بهکار میبرند» ذکر شده ،درحالیکه در ناظ االطباء این معنی برای واژﮤ بهیرا طب شدهاست ،نه بهیر.
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قاسمی این لبت را «تراوشکننده و ترشحکننده» معنی کرده و گفته« :تمبنده با ابدال وا ل/
ر تلفظی دیگر از ترابنده است» ( ،۱۳۸۲ص .)۴۱
تونک (ذیل خذروف) :تورک آسیا که در سر قطب بود و بادفرک (ص .)۴۱۳
ب
مانند فرهنگ مجمـع اللغـات و االسـماء معنـی
در مهذ االسماء نیز این مدخل عینا به ِ
ُ
شدهاست« :خر روف :تورک آسیا که بر سر قطب بود» (ص  .)۱۱۹متأسفانه نتوانسـتیم غیـر از
ُ
الخـذروه ُ
العـود
این شاهد ،شاهد دیگری برای واژﮤ تورک بیـابیم .در لسـانالار آمـده« :
الرحی ُ
العلیا ،وقد َخذ َره د
الذی یوطع فی َخرق د
الرحی» (ابـنمنظـور  ۱۴۱۸هجـری ،۹ ،ص
ِ
ب
 .)۶۲براسا این تعریف ،ظاهرا تورک همان «چوه با ی قطب» است.
جلک (ذیل حجمه) :بادریسۀ پستان یعنی جل (ص .)۳۵۲
در ذیل فرهنگهای فارسی برای واژﮤ جل معنیهای «بد ،پست ،بهکارنیامدنی؛ دوک»
(رواقی و میرشمسی  )۱۳۸۱ثبت شدهاست .این واژه سه بار در فرهنگ بهکار رفته و در هر مـورد
در معنی متفاوتی بهکار رفتهاست .دو مورد آن (ص  ۴۱۴و  )۳۳۱در همـان معنیهـایی کـه در
ذیل فرهنگهای فارسی آمده بهکار رفتهاست .مورد سوم ذیل حجمه و از مهذ االسماء نقل
شدهاست ،ولی در مهذ االسماء (ص  )۸۴این مدخل بدون واژﮤ جل ثبت شدهاسـت .در
لغتنامۀ دهخدا ذیل مدخل بادریسه معنیهای «گوی پستان ،برآمدگی پستان» آمدهاست.
چشم داشینگاه (ذیل رصد ،ص :)۴۳۸
این لبت که به معنی «محل دیدهبانی» است ،در فرهنگ به نقل از کنیاللغات آمدهاست،
ولی در کنیاللغات این ترکیب ذیل مدخل رصد نیامده و در فرهنگها نیز طب نشدهاست.
خر شینه (ذیل ادبس) :اسپ سر و خر شینه و فی الکنی آنچـه رنـگ سـر و سـیاه داشـته
باشد (ص .)۱۱
به نظر میرسد خر شینه ترکیب وصفی باشد .در مهذ االسماء نیـز همـین معنـی بـرای
ادبس ثبت شدهاست« :االدبس :اسپ سـخت سـر و خـر شـینه» (سـجزی  ،۱۳۶۴ص .)۱۳
شینه در نسخه تکرار شدهاست« :عین شهالء :چشم شینه و گویند چشم سـیاه و کبـود» (ص
 .)۵۸۴در این شاهدها به نظر میرسد که شینه صفت برای «چشم» و «خر» است و صورتی
ب
دیگر از میشینه و ظاهرا به معنی «رنگ سیاه و کبود» باشد .شینه در لغتنامۀ دهخـدا و ذیـل
فرهنگهای فارسی (رواقی و میرشمسی  ،)۱۳۸۱فق به «سرنای ،نوعی ِنی» معنی شدهاست.
ناو (ذیل خذف) :راو 1یک مرغی است ،کذا فی المهذ (ص .)۳۸۹
 .1اصل :روا
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ف :راو یک مرغـی اسـت» (سـجزی  ،۱۳۶۴ص .)۱۱۲

در مهذ
واژﮤ راو در هیچیک از فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست.
زایسیان (ذیل خرس) :طعامی کـه بـرای عروسـی و و دت مهیـا سـازند ،و فـی المهـذ
مهمانی زایستان گفته (ص .)۴۱۳
در نسخه دو بار زایستان آمده (ص  ۴۱۳و  )۳۹۹و در جایی غیر از ایـن نسـخه نیـز طـب
نشدهاست ،اما در مهذ االسماء این کلمه بهصورت زایسفان آمده 1و معنی آن در لغتنامـۀ
دهخدا «نفسا ،زچـه» و در ذیـل فرهنـگهـای فارسـی «زن زائـو؛ زاچـه؛ نفسـاء» (رواقـی و
میرشمسی  )۱۳۸۱ذکر شدهاست .در لغتنامۀ دهخدا صورتهای دیگر زایسپان ،زایسبان و در
ذیل فرهنگهای فارسی نیز صورت زایشان ثبت شدهاست.
3
زنبون خان (ذیل ذرحوح) :زنبور خار 2و گویند او را زهر بود و ذروح ایض (ص.)۴۵۴
واژﮤ زنبور خار در هیچکدام از فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست .در لغتنامۀ دهخـدا
(ذیل ذروح) آمده« :حیوانی است مقدار زنبوری و رنگ زرد میباشد و نقطههای سـر دارد و
چون او را بگیرند بیتوقف بول کند و زهر وی آن است».
زیاده واچسبیده (ذیل زنی ) :زیاده واچسبیده یعنـی آنکـه متعلـ بـه چیـزی باشـد و از ِآن
چیزی نباشد همچو َزند بز که در شیب گلـوی او آویختهاسـت و زیـاده اسـت و از ع ـو او
نیست (ص .)۵۱۸
زیاده  /زیادت در فرهنگهای فارسی بهمعنی «افزونی ،بیشـی ،مقابـل نقصـان و کمـی»
ترکیـب زیـاده واچسـبیده نیـز در فرهنگهـای
آمدهاست .واچسبیده در فرهنگهـا نیامـده و
ِ
فارسی ذیل زیاده  /زیادت یا چسبیده  /چسپیده نیامدهاست .نکتۀ دیگر اینکه در نسخۀ خطی
کنیاللغات بهجای واژﮤ زند ،واژﮤ زنمه آمدهاست« :زیاده واچسبیده یعنی زیادهای کـه متعلـ
به چیزی باشد و از آن چیـز نباشـد ،همچـو زنمـه بـز کـه در شـیب حلـ او آویختهاسـت»
(محمدبن عبدالخال  ۱۳۹۲هجـری ،۱ ،ص  .)۳۱۲در فرهنگهای فارسی لبت زنمه ثبت شده،
اما واژﮤ زند با این معنی طب نشدهاست .احتمال دارد که زند م ّ
صحف زنمه باشد.
شبش (ذیل تفالی) ... :از سر هم شبش واجستن (ص .)۲۶۹
 .1صورت زایستان ،که صورت کهنه و اصیل این کلمه است ،در کتا المصـادر ابـوبکر بسـتی نیـز آمدهاسـت (←
علیاشره صادقی ،تحقیق در کتا المصادر ابوبکر بستی ،طمیمۀ آینـۀ میـرا  ،مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوه،
تهران .)۱۳۹۱ ،از این طب معلوم میشود نسخهای از مهذ االسما که در اختیار م لف مجمـع اللغـات و االسـماء
بوده م بوطتر از نسخۀ مبنای چاپ مهذ االسماء بودهاست (مجلۀ فرهنگنویسی)
 .2اصل :رنبور بخار
 .3مخفف ای ا
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این واژه که همان ِش ِپش است ،در نسخه با «ش» م ـموم و «ه» بـدون حرکـت ،ثبـت
شده و در فرهنگهای فارسی با این صورت ثبت نشدهاست.
خارسم که مش گویند (ص .)۴۱۴
شموک (ذیل خرنو ) :دانۀ شموک یعنی بار ِ
واژﮤ شموک در فرهنگهای فارسی طب نشدهاست .این واژه در ذیل فرهنگهای فارسی
َ
با شاهدی از مهذ االسماء طب شدهاست« :الخرنوب :دانـۀ شـموک» (رواقـی و میرشمسـی
 .)۱۳۸۱در لغتنامۀ دهخدا خرنو «گیاه دارویی» و «غاله لوبیا» معنـی شـده و متـراده
خارس  ،فش و چنگ دانسته شدهاست .واژﮤ مش در فرهنگها ثبت نشدهاست.1
ِ
غلبگی (ذیل خمار) ... :و به معنی گروه و غلبگی (ص .)۴۱۶
واژﮤ غلبگی ،که به معنی «انبوهی و گروه» آمدهاست ،در فرهنگها م بوط نیست.
فرابافیه (ذیل خلق) :خوی و عادت کهنه و فرابافته (ص .)۴۱۶
واژﮤ فرابافته در لغتنامۀ دهخدا و ذیل فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست.
قوحه (ذیل ت ّنوط) :مرغی است که آن را به پارسی قوحه گویند (ص .)۲۸۵
در کنیاللغــات ایــن واژه قرچــه (محمــدبن عبــدالخال  ۱۳۹۲هجــری ،۱ ،ص  )۳۶۴طــب
ب
شدهاست و احتما قوحـه محـره و مصـحف ایـن کلمـه اسـت .در فرهنگهـای فارسـی
هیچیک از این دو صورت طب نشدهاست.
کراج (ذیل اخاب) :نام مرغی است که شقرا گویند و قیل کاسکینه مرغی است سبزرنگ
ای کراج (ص .)۱۱
کراج در لغتنامه ثبت نشده و در ذیل فرهنگهای فارسی نیز واژه بدون طـب حرکـت و
به معنی «کاسکینه؛ سبوشکنک؛ کاسهشکنک» (رواقی و میرشمسی  )۱۳۸۱آمدهاست.
کلنکون( 2ذیل با  ،ص .)۱۳۲

در ذیل فرهنگهای فارسی این واژه بهصورت کلنگور و بدون طب تلفظ آمده و معنی آن
چنین است« :نوعی گیاه؛ شونیز ،درمنه؛ ُ
الـبطم؛ کلنگـور (مهذ االسـماء ،ص( »)۵۱رواقـی و
میرشمسی  .)۱۳۸۱معنی واژﮤ با در فرهنگها چنین اسـت« :درختـی اسـت ماننـد پسـته از
حیث جنس با برگهای آویخته و آن را دانۀ پهنی است بهشکل خوشههای فلفل و سـبز آن را
حبةالخضرا گویند» (اقر الموارد)« .نام درخت سقز .و میوﮤ این درخت را که بـهفارسـی بنـه
گویند نیز با نامند» (ناظ االطباء)« .درخت حبةالخضراء که به پارسی ون و به شـیرازی بـن
 .1احتمال دارد که مش تصحیف شم  ،تلفظ دیگری از شموک ،باشد .در ایـن صـورت ،تلفـظ کلمـۀ اخیـر بایـد
شموک باشد (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2اصل :کلانکور.
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گوینــد» (محمــدبن عبــدالخال  ۱۳۹۲هجــری ،۱ ،ص  .)۲۸۵در لغتنامـه نیــز واژههــای بــن،
حبةالخضراء ،کلنگور ذیل با آمدهاست .در هیچ فرهنگی برای شونیی و درمنـه معنیهـای
ذکرشده یا شبیه به آن طب نشده و متراده با هم نیز تلقـی نشـدهاند .شـاهدها گویـای ایـن
ب
است که ظاهرا کلنگور یا نام درخت است یا نام میوﮤ آن درخت .ازاینرو ،معادلهای شـونیی
و درمنه که در ذیل فرهنگهای فارسی برای واژﮤ مورد بحث آمده نمیتواند صحیح باشد.
گل آزاد (ذیل الحر) :گل آزاد یعنی گل بیریگ و ریگ بیگل (ص .)۳۳۲
ترکیب گل آزاد در فرهنگهای فارسی نیامدهاست.
نسپرک (ذیل ضابوک) :آنکه در خواه چنان نماید که مردم را فروگرفتهاست و آن را نسـپرک
گویند (ص .)۶۲۸
در لغتنامه واژﮤ نسپرک ذیل مدخل باروک و به معنی «بختک و کابو » آمدهاسـت .در
مهذ االسماء نیز این واژه نسبرک (سجزی  ،۱۳۶۴ص  )۱۹۳یعنی با «ه» طب شدهاست.
وشالن (ذیل حرض) :اشنان که بع ی وشمن گویند (ص .)۳۳۲
معنی ِاشنان یا اشنان در لغتنامۀ دهخدا چنین اسـت« :گیـاهی باشـد کـه بـدان رخـت
شویند و بعد از طعام خوردن دست نیز بدان بشویند و آن را به عربی غاسول خواننـد و چـون
آن را بسوزانند ،اشخار شـود» .صـورتهای دیگـر ایـن واژه در فرهنگهـا وشـنان ،وشـنان،
ِوشنان ،اشلومِ ،اشمن است و در جایی صورت وشمن طب نشدهاست.
منابع
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ۱۴۱۴هجری) ،لسانالار  ۱۵ ،جلد ،بیروت ،دارالفکر.
انوار ،قاسم ( ،)۱۳۳۳کلیات قاس انوار ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
دانشپژوه ،محمدتقی و علمی انواری ،بهاءالدین ( ،)۱۳۹۱فهرست نسـخ خاـی کتابخانـۀ مجلـس،۱ ،
تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
رواقی ،علی و مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،تهران ،هرمس.
سجزی ،محمدبن عمر الزنجی ( ،)۱۳۶۴مهذ االسماء ،تهران ،علمی و فرهنگی.
شرتونی ،سعید ( ۱۴۱۳هجری) ،اقر الموارد ۳ ،جلد ،قم ،کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۹۲فرهنگ جامع زبان فارسی ،جلد  ،۱تهران ،فرهنگستان زبان و اده فارسی.
قاسمی ،مسعود (« ،)۱۳۸۲ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسی» ،مجلۀ نشر دانش ،شمارﮤ .۱۱۹
محمدبن عبدالخال ( ۱۳۹۲هجری) ،کنی اللغات ،به کوشش رطا علوی نصر ،تهران ،مکتب المرت ویه.
نفیسی ،علیاکبر ( ،)۱۳۵۵فرهنگ نفیسی ۵ ،جلد ،تهران ،خیام.

علیاشرف صادقی
۵۴ـ ّ
مقوا

این کلمه در فرهنگ ناظما طباء چنین معنی شدهاست« :صفحۀ ستبر و کلفتی که از چندین
کاغذهای بیکاره و یا پارچههای کهنه میسازند» و در لغتنامۀ دهخدا ،کـه ایـن تعریـف
نقل شده ،تعریف زیر نیز از یادداشت دهخدا بهدنبال آن آمدهاست« :کاغذی سخت طخیم
که از خمیر کاغذ یا چند ی کاغذ بر یکدیگر دوسیده (= چسبیده) کنند .تختهگونهای که از
خمیر کاغذ یا کاغذهای برهمنهاده و چسبانیده سازند» .سپس دو بیـت زیـر شـاهد آن آورده
شدهاست:
جلد اگر میکنی مصحف و جلـدش بـر او

ّ
مقـــوا و جلـــد و شـــیرازه
جـــز

دفتــــر انجیــــل را بهــــر مقـ ّ
ـــوا طلــــب

وحشی (دیوان ،چ[اپ] امیرکبیر ،ص .)۱۶۹
هرچه سازم به دسـت خـود سـازم
(علی تا حلوایی)

1

 .1این شعر از علیبن محمد ،مشهور به تا الحالوی ،م لف کتاه دقایقالشـار (قـرن هشـتم) و بیـت دوم قطعـهای
ششبیتی است که در صفحۀ ّ ۵۵این کتاه نقل شدهاست .سه بیت اول قطعه این است:
کـه کتـابی بـده بـدو (؟) سـازم
در مجلدگری مرا هنـری اسـت
جــز ّ
هرچه سازم به دست خود سازم
مقــوا و نقــش و شــیرازه
همــــه اوراق او نمــــد ســــازم
تا شـود کـار یـک کتـاه تمـام
ّ
م لف این قطعۀ خود را شاهد صنعت «تأکید المدح بما یشبه الذم» آوردهاست.
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مقوا (در عربیّ :
ّ
مقوی) اسم مفعول از مصدر تقویت و بنابراین ،به معنی «تقویتشـده»
مقوا تقویتشدﮤ چه چیزی اسـت؟ صـورت قـدیمتر ایـن کلمـه «کاغـذ ّ
است ،اما ّ
مقـوا» و
« ّ
مقوای کاغذ» است که در مثالهای زیر آمدهاست:
فرمود (آلب ارسالن سلچوقی) تا شادیا را از نو عمارت کردند و شهری بهعظمت شـد
تا در آخر ّایام سنجر به دست غزان خراه شد .از جمله مسجدی بود که آن را مسجد عقیـل
ّ
میگفتند و در آن خزانۀ کتب معتبر ،چنانکه پنجهزار مجلد کتاه از انواع علوم در آنجـا بـر
طلبه وقف بود؛ آتش زدند و  ...پنج کتابخانۀ دیگر که در هر یکی مبالبی کتاه بود بسوخت
و هفت کتابخانه غارت کردند؛ مجموع را نر کاغذ ّ
مقوا و کمتر نیز بفروخت» (تـاریخ حـاف
ابرو (قرن هشتم و نهم) ،مجلد دوم :بخش جبرافیای خراسان ،ص ۵۱ـ.)۵۲
شواهد زیر نیز از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اده فارسی است:
ّ
زبدةالتواریخ،۴ ،
دو خواجهسرا ایستاده و بر دهان چیزی بسته از مقوای کاغذ (حافظ ابرو،
ص  .)۸۴۳همین شاهد در مالع سادین عبدالرزاق سمرقندی (قرن نهـم) (  ،۲قسـمت اول،
ص  )۳۴۱تکرار شدهاست.
بازیگران از کاغذ مقوا صورت جانوران ساخته بر روی بسته بودند (عبدالرزاق سـمرقندی،
 ،۲قسمت اول ،ص .)۳۳۱
پلنگها و شیرهای مقوای کاغذ زراندوده کرده [پیشاپیش] میبرند (چیننامه (قرن یازدهم)،
ص .)۶۸
مجموعــۀ دیــوان موالیــد و عناصــر

روی زردم دیــد جلــد و رنــگ در رویــش نمانــد

از صنع تو ز اوراق فلـک یافـت مقـوا

آذری اسفراینی (قرن نهم)
بر ّ
مقوا طعف من ظـاهر شـد و پشـتش خمیـد

سیفی بخارائی (قرن نهم) (نقل از گلچین معانی ،ص )۵۹
گر بـد نبـری بهـر مقـوا خـوه اسـت
ای تازهپسر کهنه کتـابی اسـت رقیـب
لسانی شیرازی (قرن دهم) (نقل از گلچین معانی ،ص )۱۱۴

بعد از آن مقدار مقوای تنـک را مـدور سـاخته  ...و آن مقـوی را کمسـان زرد بچسـبانند
(نتیج الدولۀ اصفهانی (قرن دهم) ،ص .)۳۴
منابع
آذری اسفراینی ( ،)۱۳۸۹دیوان ،به کوشش محسن کیانی و عبا رستاخیز ،کتابخانه ،مـوزه و مرکـز اسـناد
مجلس شورای اسالمی ،تهران.
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اصفهانی ،محمدحافظ ( ،)۱۳۵۱نتیجةالدوله ،به کوشش تقی بینش ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
تا الحالوی ،علیبن محمد [ ،]۱۳۴۱دقایقالشار ،به کوشش محمدکاظم امام ،دانشگاه تهران ،تهران.
حافظابرو ،نورالله عبداللهبن لطفالله خوافی ( ،)۱۹۸۲تاریخ حاف ابـرو ،مجلـد دوم :بخـش جبرافیـای
ُُ
ایشرت ،ویسبادن.
خراسان ،به کوشش در ِتئاکرا و ولسکی ،لودویگ ر ِ
حافظابرو ،نورالله عبداللهبن لطفالله خوانی ( ،)۱۳۸۱زبدةالتواریخ ،به کوشش کمال حـا سـیدجوادی،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ۴ ،جلد.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
ریچی ،ماتیو ( ،)۱۳۸۳چیننامه ،ترجمه از متن تین به دست محمـد زمـان (قـرن یـازدهم) ،بـه کوشـش
لوجین ،میراث مکتوه ،تهران.
سمرقندی ،عبدالرزاق ( ،)۱۳۸۳مالع سادین و مجمع بحرین ،بـه کوشـش عبدالحسـین نـوایی ،جلـد ،۲
قسمت اول ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
گلچین معانی ،احمد ( ،)۱۳۸۱شهرآشو در شار فارسی ،به کوشش پرویز گلچین معانی ،روایت ،تهران.
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۵۵ـ گهوانه ـ گهخوانه ـ گاهخوانه

در شمارﮤ  ۲۲این یادداشتها در بحث از «کشور ـ کشخور ـ کشـخر» (فرهنگنویسـی،
شمارﮤ  ،۱۳۹۴ ،۹ص  ۱۱۳ـ  )۱۱۳از تبدیل نیممصوت  /w/به  /xw/یا  /xw/و سپس ساده شـدن

ب
ّ
این صامت مرکب به  /x/بحث کردم .اکنون با بررسی دو کتابی که اخیرا منتشر شدهاند مثـال
دیگری از این تبدیل نادر یافتهام .در سال  ۱۳۹۴ترجمۀ ناشناختۀ جدیـدی از شـها االخبار
ب
قاطی ق اعی که احتما در قرن هفتم هجری انجام گرفته از سوی مرکـز پژوهشـی میـراث
مکتوه منتشر شد .در این متن که به احتمال بسیار زیاد در کاشان یا اطراه آن نوشـته شـده
یک بار کلمۀ گهواره بهصورت کهخواره ،یعنی گهخواره ،بهکار رفتهاست (ص  .)۴۱۹در همین
روزهای اول شهریور  ۱۳۹۵کتابخانۀ مجلس شورای اسـالمی مـتن عکسـی الملخـ ّ فـی
اللغــه از حمــدبن احمــدبن حســین بــادی معــروه بــه کــافی را نیــز براســا دســتنویس
منحصربهفرد شمارﮤ  ۹۴۵۵کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی بـا تـاریخ کتابـت  ۶۸۴روانـۀ
بازار کرد .در این متن نیز مهد به «گاهخواره» برگردانده شدهاست (برگ  ۸۸پشت) .در ایـن دو
ّ ب
مرجحا  /xw/تبدیل شدهاست .شاید بعدها متن یا متـونی
مثال نیز میبینیم که  /w/به  /xw/یا
*
پیدا شوند که در آنها گهخواره  /گاهخواره به گهخاره  /گاهخاره بدل شده باشد.
بد نیست در اینجا به این نکته اشاره کنم که بادی به احتمـال قـوی منسـوه بـه بـادرود،
ب
بخشی بعد از ابوزیدآباد کاشان است و قرینۀ نسبتا قوی در تأیید این حد بهکار رفتن کلمۀ
دهنیاوه در ترجمۀ ثؤباء (= دهندره) در این کتاه (برگ  ۱۳رو) است کـه امـروز از مجمـوع
ب
گویشهای مرکزی ایـران ظـاهرا فقـ در ابوزیـدآباد بـهصـورت  ←( dehanoweمزرعتـی و
مزرعتی  ،۱۳۳۴ص  )۱۱۶بهکار میرود و شاید در بادرود هم مستعمل باشـد ،هرچنـد بـادرود
گویش خاصی ندارد .صورت دیگر این کلمه دهنیافه اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی االبانـه
بهکار رفتهاست .این کلمه در فرهنگهای فارسی به صورتهای آهنیابـه ،آهنبایـه و آهبنیابـه
تصحیف شدهاست (← صادقی  ،۱۳۸۹ص ۴۸۱ـ.)۴۸۱
منابع
ّ
بادی ،حمدبن احمد ( ،)۱۳۹۵کتا الملخـ فـی اللغـه ،نسـخهبرگـردان دسـتنـویس شـمارﮤ ۹۴۵۵
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،با مقدمۀ محمود جعفری دهقی ،میراث مکتوه ،تهران.
شرح فارسی شها االخبار قاضی قضاعی ( ،)۱۳۹۴به کوشش جویا جهانبخش ،حسـن عـاطفی و عبـا
بهنیا ،میراث مکتوه ،تهران.
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صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۸۹دربارﮤ برهان قاطع» ،ارجنامۀ محمد ماین ،به کوشش محمد غالمرطایی،
میراث مکتوه ،تهران ،صفحههای ۴۶۳ـ.۵۱۵
مزرعتی ،محمد و علی مزرعتی ( ،)۱۳۳۴فرهنگ بیذوی (ابوزیدآباد کاشان) ،تهران.
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۵۶ـ کوسین ـ کویسین

فخرالدین قوا

(حدود سال  ۳۱۱هجری) برای نخستین بار در فرهنگ خود (قـوا غزنـوی

 ،۱۳۵۳ص  )۵۵کلمــهای را بــهصــورت «کویســه» طــب کــرده و معنــی آن را «غلــۀ کوفتــه»
آوردهاست .پس از او حاجب خیرات دهلوی در دستوراالفاضل که در سال  ۳۴۳تألیف شده
این کلمه را به همین صورت به معنی «کوفته» طب کردهاست (ص  .)۲۱۶بدرالدین ابراهیم،
ب
م لف فرهنگ زفان گویا و جهان پویا ،که ظاهرا در سال  ۸۳۳نوشته شده ،نیـز ایـن کلمـه را
طب کردهاست .در چاپی از این کتاه که در سال  ۱۹۳۴براسا نسخۀ مبلوط تاشـکند در
مسکو به چاپ رسیده طب کلمه «کوﺑسه» بدون نقطۀ حره سوم و معنی آن «غلـۀ کوفتـه»
است (بدرالدین ابراهیم  ،۱۹۳۴ص  .)۳۶در چاپ دیگر این کتاه که در  ۱۹۸۹براسا نسـخۀ
خدابخش و نسخۀ تاشکند به کوشش نذیر احمد در کتابخانۀ خـدابخش پتنـه (هندوسـتان)
منتشر شده برمبنای نسخۀ خدابخش این کلمه در مـتن بـه شـکل «کویسـته» طـب شـده و
طب «کویسه» به حاشیه برده شدهاست .در زفان گویا کلمه چنین معنـی شدهاسـت« :غلـۀ
کوفته و به یای پارسی نیز گویند» (بدرالدین ابراهیم ۱۹۸۹ـ ،۱۹۹۳ص  .)۲۸۹در چاپ دیگری از
این کتاه که در  ۱۳۸۱براسا نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنای سـاب چـاپ شـده نیـز کلمـه
بهصورت «کویسه» آمده و چنین معنی شدهاست« :غلۀ کوفتـه و بـا بـا پارسـی نیـز گوینـد»
(بدرالدین ابراهیم  ،۱۳۸۱ص  .)۲۱۱پیدا است که کویسه بای تازی ندارد که تلفظ دیگر آن با بای
ب
ب
فارسی باشد .احتما منظور از یای فارسی یای مجهول است و ظـاهرا صـاحب زفـان گویـا
این کلمه را  ka/uwī/ēsaتلفظ میکردهاست.
فرهنگهای بعدی این کلمه را «کویسته» طب کردهاند .در لسانالشاراء عاش ( ۳۵۳ـ
 ،۱۳۳۴( )۳۹۱ص  )۲۸۸طب و تعریف آن اینگونه است« :کویسیه ،وزن نزیسته ،یعنی زنده
نگشته :غلۀ کوفته» .در بحرالفضایل (بکری بلخی  ،۱۳۹۴ص  )۴۳۳هم آمده« :کویسیه[ :غلـۀ]
کوفته» .در شرفنامۀ منیری (تألیف در  )۸۳۸نیز آمده« :کویسیه :با یاء فارسی ،غلۀ کوفتـه و
ّ
در لسانالشاراء به وزن «نزیسـته» مصـحح اسـت» .در فرهنـگ جهـانگیری (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۲ ،۱۳۵۴ص  )۲۱۹۳این واژه با کاه فارسی مفتوح ،یعنی گـاه و بـا یـای مجهـول
بهصـورت گویسـته ،یعنـی  gawēstaطـب شدهاسـت .در همـین کتـاه گویسـت ،یعنـی
 ،gawēstبه معنی «کوفتگی» طب شدهاست .در جهانگیری برای کلمه دو مصدر بهصورت
کویســتن  kuwēstanو کویســتیدن  kuwēstīdanهــم آمدهاســت .ســروری تلفــظ کلمــه را
کویسته به وزن «نزیسته» و کسته بهدست داده و مصدر آن را کویسـتن بـه وزن «نزیسـتن» و
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کویستیدن به معنی «غله را کوفتن و مطل کوفتن» نوشتهاست .در برهان قـاطع کویسـتن بـر
وزن «گریختن» به کسر و فتح اول نیز طب شدهاست .کویستیدن بر وزن «گریزدیدن» را نیز
به فتح و کسر اول آوردهاست.
ّ
چنانکه میبینیم ،در فرهنگهای متقدم این کلمه بهشکل کویسه طب شـده و نخسـتین
بار در یکـی از نسـخ زفـان گویـا ایـن شـکل بـه کویسـته بـدل شدهاسـت .در هـیچیـک از
فرهنگهای مذکور در فوق شاهدی برای این کلمه نیامدهاست تا بتوان از این طری به تلفـظ
ب
آن پی برد .معمو در اینگونـه مـوارد صـورتهای قـدیمتـر طـب درسـتتری از کلمـات
ب
بهدست میدهند و صورتهای متأخر معمو تصحیف ـ و اگر کلمه اصالت داشته باشـد ـ
صورتهای تحولیافته را نشان میدهند .اما در اینجا واقعیت برعکس است؛ در ایـن مـورد
کوسه صورت مصحف و کویسته صورت اصلی کلمه است .تنها شاهدی که از این کلمه در
ّ
دست است از مهذ االسماء محمود زنجی سجزی است .سـجزی «طریـ رکـوه» را بـه
«راهی کویسته» معنی کردهاست (زنجی سجزی  ،۱۳۶۴ص  ،۱۳۹مطاب با دستنویس اصل ،بـرگ
 .)۳۳کویسته در اینجا به معنی مطل «کوبیدهشده» است که در فرهنگ سروری به آن اشاره
ب
شدهاست .مصدر این صفت قاعدتا باید کویستن باشد .اگر کویسته ،مطاب طب بع ـی از
فرهنگها ،کویسته بر وزن «نزیسته» تلفظ میشده ،کویستن هم بایـد بـه فـتح کـاه باشـد.
بنابراین ،معلوم نیست جهانگیری که کویسـته را بـهغلـ «گویسـته» خوانـده و آن را بـا اول
مفتوح و یاء مجهول طب کرده چگونه مصدر آن را کویستن طب کردهاست .دیگر اینکـه او
ُ
شکل «کویستیدن» را از کجا آوردهاست؟
در زبان پهلوی فعل  kōstanبه معنی «زدن و کوفتن» است .کلمۀ کوس و کوست کـه در
لغت فرس اسدی ( ،۱۳۱۹ص  )۴۸به معنی «آسیب» آمده و بیت زیر از بوشعیب به شـاهد آن
آورده شده از همین فعل است:
شــاکرنعمت نبــودم یــا فتــی

تا زمانه زد مـرا ناگـاه کوسـت

کوس بار دیگر در صفحۀ  ۱۹۳این کتاه چنین معنی شده« :آن است که دو کس فرا هـم
زنند و دوش به دوش به ّقوت به هم زنند» و بیت زیر از فردوسی در تأیید آن آمدهاست:
ز ناگــه بــه روی انــدرافتاد طــو

تو گفتی ز پیل ژیـان یافـت کـو
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کلمۀ گویست به معنی «کوفتکی» در فرهنگ جهانگیری به احتمال زیاد تصحیف همین
کوست است .کوس به معنی «طبل» نیز به احتمال قوی از همین ریشـه اسـت 1.در فرهنـگ
جهانگیری شاهد زیر از فردوسی برای معنی «فروکوفتن» و «صدمه» آمـده کـه کـوس در آن
فعل امر است:
گیاهی که گویم تـو بـا شـیر و مشـک

بکو و بکن هـردو در سـایه خشـک

در زبان فارسی صفت مفعولی این فعل نیز بهصورت «راست کوسـته» در ترجمـۀ قـرآن
موزﮤ پارس ( ،۱۳۵۵ص  ،۲۵۳در آیۀ  ۵۲سورﮤ شوری) در ترجمۀ مستقی بهکار رفتهاست« :او تو
یا محمد می راه نمایی ،واز خوانی وا راهی راست کوسته».
اما کویسته با این فعل ارتباط ندارد .به احتمال زیاد جـزء اول ایـن کلمـه ،یعنـی بخـش
«کو» ،مخفف  kōb > kōwریشۀ فعل کوفتن است که با پسوند ــ سـتن همـراه شدهاسـت.
تعدادی از مصدرهایی که در فارسی دری رسمی به «ئیدن» ختم میشوند در منطقۀ سیستان
قدیم (سیستان قدیم میان افبانستان و ایران تقسیم شده) به ـ سـتن خـتم میشـدهاند ،ماننـد
بخشایستن (بخشودن ـ بخشیدن) ،سرایسـتن (سـرودن ،سـراییدن) ،گروسـتن (گرویـدن) و
مالستن (مالیدن) (← صادقی  ،۱۳۹۱فهرست) .2فعل  *kōbistanیا  *kowistanبا حـذه /b/
یا  /w/از پایان بن آن ابتدا به  *kōistanبدل شده ،سپس صامت میانجی  /y/بـرای پـر کـردن
جایگاه میان دو مصوت به آن اطافه شدهاسـت .حـذه  /w/و جـایگزین شـدن آن بـا  /y/در
تعدادی از افعال دیگر فارسی نیز سابقه دارد .بن م ارع فعل گفتن در فارسـی میانـه /gōw/
اســت ،/gōwēm/ :امــا در فارســی دری  /gōw/بــه  /gō/بــدل شــده ،آنگــاه  yبــه آن اطــافه
شدهاست ./gō/ūyam/ :بن م ارع فعل سودن نیز در اصل  /sāw/بودهاست که همین مسـیر
را طی کرده و در پهلوی و فارسی به  /sāy/تبییر یافتهاسـت ،امـا در گفتـار هنـوز بـهصـورت
ّ
 /sâb/بهکار میرود .بن م ارع فعل روفـتن نیـز در مهذ االسـماء بهصـورت روی بـهکـار
رفتهاست .در این فرهنگ قمامه به «آنچه برویند» برگردانده شدهاست (ص  ۲۳۲چـاپی مطـاب
 .1م لف فرهنگ جهانگیری نیز این احتمال را داده و به نظر درست میآید .کوس بن فعل و اسم مصدر اسـت کـه در
نقش اسم ابزار و اسم ذات بهکار رفتهاست ،همچنانکه آگنش ،آویی ،خور ،سـونش ،گـوار  ،و غیـره چنـین حـالتی
دارندّ .در مقاصداللغه (ص  )۲۸کوس در ترجمۀ بییر نیز بهکار رفته و در شرح آن گفته شده یعنی «کـدنگ گـازران».
در مهذ االسماء (ص  )۱۳۶شاط و در تکملةاالصناف (ص  )۲۱۶شاب بـه معنـی «کـو کربـا » آمدهاسـت
(مثالها در رواقی) .اشتقاقی که در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی به نقل از پروفسور بیلی بـرای ایـن کلمـه آمـده
قانعکننده نیست.
 .2در بع ی گویشهای جنوه غربی ایران ،از جمله شوشتری ،نیز این پسوند بـه جـای  -īdanمتـداول اسـت (←
صادقی  ،)۱۳۶۶ =( ۱۳۳۹ص .)۳۱
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برگ  ۱۴۵پشت نسخۀ شمارﮤ  ۱۳۱کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)« .بروینـد» بایـد از *be-rōwand

گرفته شده باشد.
در بع ی اسمها نیز  /b/یا  /w/v/پایانی حذه شده و  /y/جـای آن را گرفتهاسـت .کلمـۀ
جوی مثال این تحول است .در فارسی باستان این کلمه بهشکل  yauviyā-بـهکـار رفتـه کـه
ابتدا به *جوو و سپس به جو بدل شده که در تاریخ سیسـتان (ص  )۴۱۴و خـوابگیاری (ص
 )۲۳بهکار رفتهاست .جوی از *جوو گرفته شدهاسـت .صـورت عامیانـۀ جـوغ نیـز از ǰōv/ß
گرفته شدهاست (← صادقی  ،۱۳۴۹ص  .)۳۹۱البته «ی»  /y/در جوی دیگـر صـامت میـانجی
ب
نیست و صرفا جانشین  /v/w/شدهاست.
فعل  kōwīsanبه معنی «کوبیدن» در دشتسـتانی ،کـه رواقـی و میرشمسـی ( ،۱۳۸۱ذیـل
کویسته) نقل کردهاند ،م ید صورت فرطی  *kōwistanاست که در فوق به آن اشاره کـردیم.
بنابراین ،تلفظهای گویسته بر وزن «نزیسته» و گویستن بر وزن «گریختن» ،کـه فرهنـگهـا
طب کردهاند ،درست بهنظر نمیرسد.
( kō-yکوی ـ) بهجای ( kōb-کوه) یک شاهد قدیمی دیگر نیز دارد و آن جاینام «کویعدنیکویان» در اسرارالتوحید است .در اسرارالتوحید (چاپ ذبیحالله صفا) این نام همهجـا در
مــتن کتــاه بــهصــورت «عــدنیکویان» ،امــا در نســخهبــدل در بع ــی مــوارد بــهشــکل
َ َ
َ
ب
(مثال ← میهنی  ،۱۳۳۲ص  ،۸۸ ،۳۶ ،۳۱ ،۶۹و غیره) .عدنی یا عـدنی
«عدنیکوبان» آمدهاست
نــوعی پارچــه یــا ُبــرد خــاص نیشــابور بــوده کــه آن را میکوفتهانــد .ابوالحســن بیهقــی در
ّ
لبا االنسا نام این محل را « ِسکۀ عدنیکوبان» با بای تـازی آورده ،امـا در چهـار نسـخۀ
اصلی اسرارالتوحید همهجا بهشکل «عدنیکویان» با یای تحتانی (دو نقطه) طب شدهاست
(← شفیعی کدکنی  ،۱۳۶۶ص  .)۳۵۴شفیعی مینویسد که کوی بهجای کو در لبـاتی ماننـد
جامهکوی هنوز در زبان مردم این ناحیه (= نیشابور و میهنـه) تـا حـدود کـدکن بـاقی اسـت
(همانجا).
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسین (۱۳۵۱ـ ،)۱۳۵۴فرهنگ جهانگیری ،دانشگاه مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
بدرالدین ابراهیم ( ،)۱۹۳۴فرهنگ زفان گویا و جهان پویا ،به کوشش  .ا .بایفسکی ،دانش ،مسکو.
بدرالدین ابراهیم (۱۹۸۹ـ ،)۱۹۹۳فرهنگ زفان گویا ،به کوشـش نـذیر احمـد ،کتابخانـۀ خـدابخش ،پتنـه
(هندوستان) ،دو جلد.
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بدرالدین ابراهیم ( ،)۱۳۸۱فرهنگنامۀ زفان گویا و جهان پویا ،فرهنگ لبات فر  ،پنجبخشـی ،بـه کوشـش
حبیبالله طالبی ،پازینه ،تهران.
بکری بلخی ،محمدبن قوام ( ،)۱۳۹۴بحرالفضائل فی منافع االفاضل ،به کوشش میرهاشم محـدث ،بنیـاد
موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
تاریخ سیستان ( ،)۱۳۱۴به کوشش محمدتقی بهار (ملکالشعراء) ،تهران.
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۱۳۳۱ـ ،)۱۳۳۵برهان قـاطع ،بـه کوشـش محمـد معـین ،زوار ،تهـران ـ
مشهد ۴ ،جلد.
ترجمۀ قرآن موزﮤ پارس ( ،)۱۳۵۵به کوشش علی رواقی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
حاجب خیرات دهلوی ( ،)۱۳۵۲دستوراالفاضل ،به کوشش نذیر احمد ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۱۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران.
خوابگیاری ( ،)۱۳۴۶به کوشش ایر افشار ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
رواقی ،علی با همکاری مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،هرمس ،تهران.
ّ
زنجــی ســجزی ،محمــودبن عمــر ( ،)۱۳۶۴مهذ االســماء فــی مرتــب الحــروف و االشــیاء ،بــه کوشــش
محمدحسین مصطفوی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
سروری ،محمدقاسمبن حاجی محمد کاشانی (۱۳۳۸ـ ،)۱۳۴۱کتا مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،کتابفروشی علیاکبر علمی ،تهران ۳ ،جلد.
شفیعی کدکنی ( ← ،)۱۳۶۶میهنی (.)۱۳۶۶
صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۴۹دربارﮤ چند لبت عامیانۀ فارسی» ،مجلۀ سـخن ،سـال  ،۲۱شـمارﮤ ۴ــ،۵
صفحههای ۳۸۸ـ.۳۹۳
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۶۶ = ۱۳۳۹نگاهی به گویشنامههای ایرانی ،فرهنگسـتان زبـان و اده فارسـی و
مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۹۱تحقیق دربارﮤ کتا المصادر ابوبکر بستی ،طمیمۀ شمارﮤ  ۲۳آینـۀ میـرا ،
میراث مکتوه ،تهران.
عاش ( ،)۱۳۳۴فرهنگ لسانالشاراء ،به کوشش نذیر احمد ،رایزنـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران،
دهلی.
قوا غزنوی ،فخرالدین مبارکشاه ( ،)۱۳۵۳فرهنگ قواس ،به کوشـش نـذیر احمـد ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاه ،تهران؛ چاپ دوم ،کتابخانۀ رطا ،رامپور (هند).۱۹۹۹ ،
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۱۴۱۵ /۱۹۸۵ /۱۳۶۳تکملةاالصناف ،چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کهـن
محفور در کتابخانۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد ،پاکستان.
مقاصداللغه ،نسخۀ خطی  ۱۱۴۴کتابخانۀ ملی ایران.
میهنی ،محمدبن منور ( ،)۱۳۳۲اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـیسـاید ،بـه کوشـش ذبیحاللـه صـفا،
امیرکبیر ،تهران.
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میهنی ،محمدبن منور ( ،)۱۳۶۶اسرارالتوحید فی مقامـات الشـیخ ابـیسـاید ،بـه کوشـش و بـا تعلیقـات
محمدرطا شفیعی کدکنی ،آگاه ،تهران (جلد اول :متن ،جلد دوم :تعلیقات).
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۵۷ـ کوس ـ گوس

در لغت فرس اسدی ( ،۱۳۱۹ص  )۲۱۱آمده:
کوس دیگر :تس بود ،عسجدی گوید:
کــو تــو انــدر خــوردنی هــر روزگــار منــه

باد برگست و قفـا سـفت و سـیل و عصـا (؟)

این مدخل و شاهد آن از حاشیۀ لغت فرس نخجوانی نقل شده و مصحح لغت فـرس در
چهار مورد آن را غل نقل کردهاسـت .معنـی و شـاهد آن در اصـل نسـخۀ نخجـوانی و ،بـه
استثنای مورد دوم ،در نسخهای که عبرت نائینی از روی آن نوشته و در اختیـار عبـا اقبـال
گذاشته چنین است:
بس بود ،عسجدی گوید:
کو تو از خوردنی هـر روز کـان اندرمنـه

بـاد برگشــت و قفــا ســفت و ســیل و عصــا

عبرت کلمۀ سوم مصراع اول ،یعنی از ،را بهغل اندر خوانده و نوشتهاست و اقبال هم از
او پیروی کردهاست .بنابراین ،معنی بخش اول مصراع اول چنـین اسـت« :از خـوردنی بـس
کن» .به نظر میرسد که کوس امالی ناقص گوس با تلفظ  ،/gwas/صورت تحولیافتـۀ was
فارسی میانه باشد.
خواجه نصیر طوسی مینویسد« :و حرههای دیگر باشـد کـه هـم از ترکیـب دو حـره
ب
حادث شود ،مثال چنانکه  ...از ترکیب یکی از حروفی که مخر آن آخر کام باشد با حـره
واو در لفظ خو و در بع ی لبات (= گویشهای) عجـم در لفـظ درغـویش کـه بـهجای
درویش گویند و در لفظ گوس که بهجای بس گویند واقع باشد» (طوسی  ،۱۳۹۳ص ۱۵ــ.)۱۶
ّ ب
مرجحـا  /γw/و «گـو»  /gw/یـا
مقصود خواجه از حره در اینجا وا است و «غو»  /γw/یـا
ّ
مرجحا  /gw/در نظر او وا مرکباند.
تبدیل  /w/دورﮤ میانه به  /gw/و بهصورت درستتر  /gw/در زبان فارسـی در چنـد مـورد
نادر دیده میشود ،مانند گواشامه ،گورغست ،گویرایش ،و غیره (← صادقی ،زیر چاپ).
اما دربارﮤ صورت صحیح بیت عسجدی ،علیرطا شعبانیان ،مصحح دیـوان عسـجدی،
بیت را چنین تصحیح کردهاست:
کو تو از خـوردنی هـر روز کـاز اندرمنـه

باز بر پشـت و قفـا و سـفت سـیلی و عصـا

(حکیم عسجدی ،دیوان ،ص )۱۱۳
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مصراع دوم در این تصحیح شکل معقولی پیدا کردهاست ،اما مصحح دیوان «کو » در
مصراع اول را جزء واژههای پایان کتاه نیـاورده ،زیـرا معنـی آن در چـاپ اقبـال غلـ نقـل
شدهاست .وی «منه» در مصراع دوم را نیز به معنی «فک و زنخ و چانه» دانستهاست .معنـی
بخش دوم مصراع اول روشن نیست .اگر کاز را گاز بخوانیم ،به معنـی «لگـد» و «سـیلی» و
ب
«دندان» و «به دندان گرفتن» است .در این صورت ،مسـلما «اندرمنـه» از فعـل انـدرنهادن
است.
در پایان یادآور میشود که در یکی از نسخههای مایاراالشاار به دنبال گوس آمـده« :بـه
زبان کرمانی».
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۹۶قاعدﮤ آوایی حذه  /w/آغازی و چند مسـئلۀ آوایـی وابسـته بـه آن» ،مجلـۀ
فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۱۲صفحههای ۳ـ.۱۸
طوسی ،نصیرالدین ( ،)۱۳۹۳مایاراالشاار ،به کوشش علیاصبر قهرمانی مقبـل ،مرکـز نشـر دانشـگاهی،
تهران.
عســجدی مــروزی ،عبــدالعزیز ( ،)۱۳۹۴دیــوان ،بــه کوشــش علیرطــا شــعبانیان ،ســورﮤ مهــر ،ته ـران.
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آنچه امروز در زبان فارسی سبیل گفته میشود در متون قدیم بروت نامیـده شـده کـه امـروز
باد بروت) باقی ماندهاست .سبیل در فرهنگهای
فق در ترکیب بادو بروت (صورت
گفتاری ِ
ِ
فارسی معتبر قدیمی طب نشـده و بـهجای آن سـبلت آمدهاسـت کـه بـه گـواهی وزن شـعر
َ
َ
« ِسبلت» یا « َسبلت» تلفظ میشدهاست .فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع آن را به کسر اول
طب کردهاند ،اما چون اصل عربی آن سبلت است ،بیشـک در ابتـدا تلفـظ آن در فارسـی
سبلت بودهاست ،چنانکه در شرفنامۀ منیری در قرن نهم با همین تلفـظ طـب شدهاسـت.
سبلت در متون کهن فراوان بهکار رفته ،اما سبیل تلفظی بهظاهر جدید است.
در لغتنامۀ دهخدا شاهد زیر از چاپ اول نق عبدالجلیل رازی برای این کلمـه نقـل
شدهاست« :تا شبهت برخیزد که همۀ ناصبیان با سبیلهای به سوهان بکردهانـد» (نقـ  ،ص
 ،)۳۹۱اما در چاپ دوم نق بهجای سبیل در اینجا سبلت آمده و هیچ نسخهبدلی هم بـرای
بـدل
آن به دست داده نشدهاست .در چاپ اول نق در اینجا در حاشیه گفته شده که نسـخه ِ
سبیل ،سبلت است .از این قید معلوم میشود که بع ی نسخههای نقـض بـهجای سـبلت،
سبیل داشتهاند .نسخههای مورد استفادﮤ مرحـوم محـدث در چـاپ اول نقـ از ایـن قـرار
ب
است .۱ :نسخۀ متعل به علیاصبر حکمت (سابقا متعل به محمدحسین شـعاع شـیرازی)
که در سال  ۱۱۱۱نوشته شدهاست (در مقدمۀ چـاپ دوم نقـ  ،ص بیستوهشـت ،سـال
کتابت این نسخه شعبان  ۱۱۵۱ذکر شدهاست)؛  .۲نسخۀ حسین باسـتانی راد کـه در اوایـل
قرن یازدهم هجری کتابت شدهاست؛  .۳نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای ملـی کـه در ۱۱۳۸
نوشته شدهاست؛  .۴نسخۀ ملکی خود میرجاللالدین محدث که چون ربـع آخـر آن افتـاده
دارای تاریخ کتابت نیست و محدث در مقدمۀ چاپ اول به تـاریخ تحریـر آن اشـاره نکـرده،
ولی فرزندش ،علی محدث ،در مقدمۀ چاپ دوم (ص سیوهفت) از قول پدرش تاریخ کتابت
آن را اواخر عصر صفوی دانستهاست .مرحوم محدث آن را نسـخهای صـحیح شمردهاسـت
ب
(مقدمۀ نق و تعلیقات آن ،ص  )۹۳و علی محدث نوشته که این نسـخه غالبـا بـا نسـخۀ کهـن
کتاه با عالمت «ع» همخوانی دارد (مقدمۀ چاپ دوم ،ص سیوهفت) .نسـخۀ «ع» بـه حـد
جعفر سلطان ّ
القرائی در نیمۀ اول قرن هشتم نوشته شده (مقدمۀ چاپ دوم ،ص سیونه) ،و همین
نسخه است که مبنای چاپ دوم کتاه قرار گرفتهاست .این نسخه متعل به کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی است.
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آنچه به نظر میرسد این است که مبنای طب محدث در چاپ اول برای کلمۀ سبیل یک
یا دو یا هر سه نسخۀ کتابتشده در آغاز قرن یازدهم بوده و در چاپ دوم ،که مبتنی بر نسخۀ
«ع» و نسخۀ شخصی او بوده و بـا نسـخۀ «ع» همخـوانی داشـته ایـن طـب کنـار گذاشـته
شدهاست.
در گویشهای ایرانی کنـونی کلمـهای کـه بـرای سـبیل بـهکار مـیرود همـین کلمـه بـا
تفاوتهایی در تلفظ است ،از این جمله است گویشهای فار (← سالمی ۱۳۸۳ــ )۱۳۸۸و
بع ی گویشهای منطقۀ مرکزی و گویشهای سـمنانی ،سـرخهای ،سـگردی و غیـره (←
ُ
حاشیۀ برهان قاطع ،ذیل سبیل؛ ستوده  ،۱۳۴۲ذیل سبیل و سپیل) .تنها در گویش خنجی هنوز کلمـۀ
 borutمســتعمل اســت (← ســالمی  ،۱۳۸۶ص  .)۸۶در بیرجنــدی نیــز  barutدر کنــار sabil
کاربرد دارد (← رطایی  ،۱۳۳۳ص  .)۹۱در فارسی تاجیکی هم  burutبا دو  uکوتاه ،یعنـی بـه
صورت ُب ُرت ،در کنار «موی لـب» مسـتعمل اسـت (←  ،Saymoddinovذیـل  .)Усыهمچنـین
است در فارسی افبانی که در آنجا این کلمه بهشکل  barutبهکار میرود (← انوشه خدابندهلو،
ذیل بروت) .در زبان خوارزمی این کلمه بهشـکل « brtبـرت» طـب شدهاسـت (← Benzing
ب
 1)1983, p. 176که احتما تلفظ آن « َب ُرت» یا « ُب ُرت» بودهاست.
طب نسخههای قرن یازدهمی نق نشان میدهد که تلفظ سبیل اقل از قرن دهـم در
فارسی رایج بودهاست .صورت موجود در گویشها نیز قدمت این تلفظ را نشان میدهد ،اما
طب سبیل حداقل در سه متن قدیمتر هم آمدهاست :نخست در شاهد زیر از سـم عیـار:
سمک درآمد و دو سبیل قطران بگرفت و بکند ّ
(ارجانی  ،۱ ،۱۳۴۳ص .)۱۶۳
شاهد دوم از عجائبالمخلوقـات اسـت :بوزینـه  ...بع ـی را سـینهها سـپید بـود  ...و
سبالها دارند .اع اهاء وی به آدمی ماند :ریش و سبیل و چشم (طوسی  ،۱۳۴۵ص .)۵۹۱
شاهد سوم هم از مثنوی است:
ه تــو مــا را بــر آتــش برنهــاد

کان سبیل چره تـو برکنـده بـاد

(مولوی  ،۱۹۲۹دفتر سوم ،ص  ،۴۲بیت )۳۳۳

ب
سم عیار از قرن ششم است ،اما نسخۀ منحصربهفرد آن احتما متعل به قرون هفـتم
و هشتم باشد .عجائبالمخلوقات نیز از قرن ششم است ،اما نسخۀ اسـا مـتن چـاپی در
 .1در پهلوی برای سبیل  afruštبهکار رفتهاست (Nyberg 1988, p. 76؛ نیز ← رطائی باغبیدی  ،۱۳۹۱ص .)۶۶
یونکر صورت پهلوی آن را ( )Junker 1912, p. 83 ←( aprušt )awruštو  aßruštطب کردهاست (← Junker
.)1955, p. 6
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 ۳۴۱نوشــته شدهاســت (← ســتوده  ،۱۳۴۵ص  .)۲۳نســخههای معتبــر مثنــوی هــم از قــرن
ب
هفتماند .بنابراین ،سابقۀ این تلفظ مسلما به قرن هفتم و قبل از آن میرسد.
محمد معین در حاشیۀ برهان قاطع سبیل را از سبلة عربی مأخوذ دانسته و همین مطلـب
ب
در لغتنامۀ دهخدا نیز نقل شدهاست .فرهنگ سـخن نیـز سـبیل را صـرفا مـأخوذ از عربـی
دانستهاست .در فرهنگ نظام نیز سبیل ّ
محره سبلت عربی دانسته شدهاسـت ،امـا حقیقـت
ب
این است که سبیل مستقیما از سبلت گرفته نشده ،بلکـه از شـکل ُممـال صـورت جمـع آن،
یعنی ِسبال ،گرفته شده که در فارسی بهصورت مفرد بـهکار رفتهاسـتُ .ممـال سـبالِ ،سـبیل
است و مصوت «ا» ( )āاماله شده و به یای مجهول ( ēیا  )e:بدل شـدهاسـت .هنـوز نیـز در
بع ی گویشهای ایرانی سبیل با یای مجهول بـهکار مـیرود .ازجملـه ،در گـویش خـوری
بهشکل ( sebēlشایگان  ،۱۳۸۵ص  )۱۲۵و در گویش دوانـی بـه شـکل ←( )sevēl =( seve:l
سالمی  ،۱۳۸۱ص  .)۲۹۶اینک چند شاهد برای ِسبال به معنی سبیل و بهصورت مفرد (بـهویژه
به شاهد دوم ،که سبال همراه با ریش بهصورت مفرد به کار رفتهاست ،توجه شود):
ُ
هریکــی را زان دگــر تنهــا کــنم

چونک تنهـا شـد سـبالش بـرکنم

نخــوتش بــر مــا ســبالی مــیزنــد

(مولوی  ،۱۹۲۹دفتر دوم ،ص  ،۳۶۶بیت )۲۱۳۱
لیک ریش از رشـک مـا برمیکنـد

گرم شد پشـتش ز خورشـید عـره

(همان ،دفتر ششم ،ص  ،۳۸۸بیت )۲۱۲۳
چــه غمســتش از ســبال بولهــب

به نیم ِگرده بروبی بـه ریـش بیسـت کنشـت

(همان ،دفتر ششم ،ص  ،۴۴۵بیت )۳۱۲۵
به سـد کلیچـه سـبال تـو شـوله روه برفـت

ُ
(عماره ،لغت فرس اسدی  ،۱۳۱۹ص  ،۴۳۲ذیل «شوله»)

به نوشتۀ غر النعم صابی (متوفی در  )۴۸۱ابوالقاسم عالءبن حسن ،وزیـر دیلمیـان،
در میان مردمان دیلم به «سیاهسبال» معروه بود (← صادقی  ،۱۳۵۳ص .)۳۹
منابع
ّ
ارجانی ،فرامرزبن خداداد ( ،)۱۳۴۳سم عیار ،به کوشش پرویـز ناتـل خـانلری ،جلـد  ،۱بنیـاد فرهنـگ
ایران ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسـین (۱۳۵۱ــ ،)۱۳۵۴فرهنـگ جهـانگیری ،بـه کوشـش رحـیم عفیفـی،
دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
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انوری ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۸۱فرهنگ بیرگ سخن ،سخن ،تهران ۸ ،جلد.
انوشه ،حسن و غالمرطا خدابندهلو ( ،)۱۳۹۱فارسی ناشنیده ،قطره ـ اکو.
ّ
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۱۳۳۱ـ ،)۱۳۳۵برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،زوار ،تهران ۴ ،جلد.
داعیا سالم ،محمـدعلی (۱۳۱۵ــ ،)۱۳۱۸فرهنـگ نظـام ،حیـدرآباد دکـن (هنـد) ۵ ،جلـد ،چـاپ دوم
(افست) ،تهران ،دانش۱۳۶۲ ،ـ.۱۳۶۴
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
رازی ،عبدالجلیل ( ،)۱۳۳۱با مثالب النواصب فی نق با فضائح الرواف معروه بـه نقـ  ،بـه
کوشش میرجاللالدین محدث ،تهران.
رازی ،عبدالجلیل ( ،)۱۳۵۸با مثالب النواصب فی نق با فضـائح الـرواف معـروه بـه نقـ ،
انجمن آثار ملی ،تهران ،چاپ دوم در  ۳جلد ،دو جلد متن و یک جلد تعلیقات.
رطایی ،جمال ( ،)۱۳۳۳واژهنامۀ گویش بیرجند ،روزبهان ،تهران.
رطایی باغبیدی ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۹۱واژهنامۀ موضوعی زبانهای ایرانی باستان ،فرهنگستان زبـان
و اده فارسی ،تهران.
سالمی ،عبدالنبی ( ،)۱۳۸۱فرهنگ گویش دوانی ،فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران.
ســالمی ،عبــدالنبی ( ،)۱۳۹۱ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۶ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۳گنجینــۀ گویششناســی فــارس،
فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران ۶ ،جلد.
ستوده ،منوچهر ( ،)۱۳۴۲فرهنگ سمنانی ،سرخهای ،السگردی ،سـنگری ،شـهمیرزادی ،دانشـگاه تهـران،
تهران.
ستوده ،منوچهر ( ← ،)۱۳۴۵طوسی ،محمدبن محمود (.)۱۳۴۵
شایگان ،محمد ( ،)۱۳۸۵گویش خوری ،یوشیج ،تهران.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۵۳تکوین زبان فارسی ،دانشگاه آزاد ایران ،تهران.
طوسی ،محمدبن محمود ( ،)۱۳۴۵عجائبالمخلوقات ،به کوشش منوچهر سـتوده ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاه ،تهران.
فاروقی ،ابراهیم قوام (۱۳۸۵ـ ،)۱۳۸۶شرفنامۀ منیری ،به کوشش حکیمۀ دبیران ،پژوهشگاه علـوم انسـانی،
تهران ۲ ،جلد.
محدث ،میرجاللالدین ( ،)۱۳۳۵مقدمۀ نق و تالیقات آن ،تهران.
مولوی بلخی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۹۲۹مثنوی ،به کوشش ر .ا .نیکلسون ،بریل ـ لوزاک ،لیدن ـ لنـدن،
جلد دوم (= دفتر سوم و چهارم).
Benzing, J. (1983), Chwaresmischer Wortindex, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
Junker, H. F. J. (1912), The Frahang i Pahlavīk, Heidelberg, Carl Winter.
Junker, H. F. J. (1955), Das Frahang i Pahlavīk, Leipzig, Otto Harrassowitz.
Nyberg, H. S. (1988), Frahang i Pahlavīk, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
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۵۹ـ بروت

درمورد ریشۀ کلمۀ بروت تاکنون پیشنهادی ارائه نشدهاست .احتمـال مـیرود ایـن کلمـه از
کلمۀ هندواروپایی  *bhar(s)dh-o/ah2-به معنی «ریـش» گرفتـه شـده باشـد کـه در آلمـانی
بهصــورت  ،Bartدر انگلیســی بهصــورت  ،beardدر فرانســه بهصــورت  ،barbeاز تینــی
 ،barbaدر روسی به صورت  ،borodaدر لتونیایی به شـکل  bār̀ daو در لیتوانیـانی بهشـکل
 barzdàبهکار رفته و در بع ی از این زبانها عالوهبر معنی «ریـش» در معنـی «چانـه» نیـز
استعمال شدهاست (←  .)Wodtko et al. 2008, p. 4جزء اول این کلمه را بـه معنـی «تیـزی» و
«موی زبر» گرفتهاند (همان ،ص ُ .)۵وتکو و همکاران میگویند« :اگر بـرای فارسـی باسـتان،
مانند لیتوانیایی و لتونیایی ،یک ریشۀ مختوم به  āپیشنهاد شود ،باید منتظر صـورت *bordo
باشیم» (همانجا)ُ .وتکو و همکاران (همانجا ،ص  )۴برای فارسـی باسـتان صـورت  bordusرا
بهدست دادهاند که معلوم نیست از کجا گرفتهاند .چه شکل این صورت بـه واژههـای ایرانـی
نمیماند.
از نظر معنایی میتوان پذیرفت که ریش و سبیل هردو از مو تشکیل شدهاند و هردو تیزی
دارند ،بهخصوص درمورد سبیلهای تاهداده این معنی بارزتر است .درمورد ریش منظور از
ب
تیزی قسمت پایین ریش ،یعنی ریش روی چانه ،است که معمو بهشکل مثلثـی اسـت کـه
رأ آن رو به پایین است .اما اشکال مهمتر مربوط به مصوت  ūدر هجای دوم بروت اسـت
که با ریشۀ مذکور در با تناسب ندارد .البته شکل خوارزمی کلمـه در هجـای دوم مصـوت
کوتاه دارد .طب ریشۀ پیشنهادشده از سوی م لفان مذکور باید صورت فارسی کلمـه *bord
باشد .مصوت اصلی هجای اول بروت نیز  aاست که بعدها تحت تأثیر مصوت هجـای دوم
به  oبدل شدهاست .آنچه ظاهر است زبـان هنـدواروپایی مـادر بـرای سـبیل کلمـۀ خاصـی
نداشته و زبانهای دختر هرکدام کلمۀ جدیدی برای آن سـاختهاند ،امـا اقـل زبـان آلمـانی
برای سبیل ترکیبی از همان  Bartرا بهصورت  Schnurbartبهکار میبرد.
منابع
Wodtko, D. S., B. Irslinger und C Schneide (2008), Nomina im indogermanischen Lexikon,
Heidelberg, Universitätsverlag, Winter.

چند کلمه از
سید احمدرضا قائممقامی (دانشگاه تهران)
چکیده :این مقاله کوششی است برای یافتن اصل بع ی کلمات طب شده در ذیل فرهنگهای
فارسی و در عین حال تصـحیح بع ـی سـهوهای آن کتـاه یـا آنچـه بـه نظـر نویسـنده سـهو
رسیدهاست .در طمن بحث ،معمـو ب اشـارهوار و بـدون بحـث ّ
مفصـل ،اشـتقاقات نادرسـت
بع ی فرهنگهای دیگر نیز اصالح شدهاست .در پایان مقاله سعی در اثبات این امر شـده کـه
در فارسی میانه لبت  rāzبه معنی «عمارت» و « ِبنا» وجود ندارد و از شواهد موجـود مـیتـوان
تنها به یک لبت  rāzبه معنی «معمار» و « ّبنا» رسید.
نویسی فارسی ،ریشـهشناسـی ،زبـانهـای ایرانـی ،ذیـل فرهنگهـای
واژههای کلیدی :فرهنگ
ِ
فارسی.
مقدمه

ذیل فرهنگهای فارسی از آقای دکتر رواقی مشتمل است بر بع ی لبات کماستعمال یا شـاذ در
بع ی فرهنگهای کهن فارسی یا عربی به فارسی یا ترجمههای قدیم قرآن و بع ی متون دیگـر،
و چون این متون مت من پارهای کلمات گویشی بودهاند و گاه تبدیلهای آوایی خاله انتظـار در
آنها هست یا در مناطقی نوشته شدهاند که کلمات زبانهای دیگر ایرانی در آنها استعمال داشته یا
مربوط به دورهای هستند که فارسی زبان معیار همۀ مناط ایران نبوده یا تصـحیفات و تحریفـات
بد در آنها راه یافته ،یافتن اصل بسیاری از کلمات آنها دشوار است .در نوشتههای دیگران بع ـی
خطاهای این کتاه تصحیح شده و نویسندﮤ حاطر سعی مـیکنـد ،تـا آنجـا کـه در یـاد دارد ،از
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کلماتی یاد کند که محققان ساب در تصحیح ذیل فرهنگهای فارسی از آنها سخن نگفتهانـد .بـا
این حال ،این نوشته به قصد نقد نوشته نشدهاسـت .چـون م لـف کتـاه و همکـاران او ،هـم در
بخش تعلیقات و هم در بخش ریشهشناسی کتاه ،سعی در یافتن اشتقاق کلمات نیز کردهاند (و
در موارد متعدد موف نیز بودهاند) ،یادآوری اشتقاق بع ی کلماتی که بـرای ایشـان مـبهم مانـده
ممکن است به فهم معنا یا تلفظ درستتر این کلمات و تتمیم فواید کتاه کمکـی برسـاند .ایـن
چند کلمه که در سطور بعد موطوع سخن است آن کلماتی است که اشتقاق آنها در همـان نگـاه
اول به نظر رسیده ،یعنی جستجویی برای یافتن اصل و فرع آنها نشده ،و به همـین سـبب در طـی
نوشته ،جز به ندرت ،به منبعی رجوع داده نشدهاست (کلمۀ آخر استثناست) .در پایان نوشته نـام
چند فرهنگ نیز آمده که خوانندگان میتوانند با رجوع به مدخلهای آنها کلمـات مـورد اشـاره را
بهآسانی بیابند.
بحث دن اشیقاق یا تلفظ یا ساخت کلمات
ازانه (ص  ،)۲۱به «باقیماندﮤ انگور بر تاک پس از چیدن» تعریف شدهاست در برابر خصاصۀ

عربی .یک معنی این کلمۀ عربی همین است ،ولی معنی دیگرش «هر چیز اندک» است .با آنکه
در حاشیۀ تکملةاالصناف نیز این کلمه به «شنگلۀ انگور» تعریف شده ،به نظر میرسـد کـه ازاره
چیزی نیست جز  huzāragپهلوی و خجارﮤ بع ی متون فارسی به معنی «اندک».
بودان (ص  )۳۱را باید  būdārخواند نه  .bovadārشاهد از قرآن قدس است .صفت فاعلی در
آن متن ،به استثنای کنار و مشتقات آن ،مطاب قاعده از بن ماطی ساخته میشود.
پیراهش و پیراهسین (ص  ،)۱۱۱به معنی گرفتن و کوتاه کردن ُسم یا جدا کردن پشـم از پوسـت
1
تصحیف بیراهش و بیراهستن اسـت .پوسـتگراه (نـه ِگـراه) در صـفحۀ  ۹۸م یـد ایـن اسـت.
وابراستن ،که در صفحۀ  ۳۵۱از تفسیر شنقشی نقل شده ،با همین کلمه همریشه است .ویراسـتن
 .1در فارسی میانه نیز  wirāstanگاهی به معنای «دباغت» بهکار رفتهاسـت .در عبـارت معروفـی از ارداویرافنامـه ()۵/۱
دربارﮤ نوشتن اوستا برروی پوست گاو چنین آمدهاست:
… hamāg abestāg ud zand ī abar gāw pōstīhā ī wirāstag pad āb ī zarr nibištag andar Staxr ī
… Pābagān pad diz ī nibišt nihād ēstād

دز نبشت نهاده بود ...
 ...همۀ اوستا و زند بر پوستهای دباغتشدﮤ گاو ،نوشته به آه زر ،در استخر بابکان به ِ
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در صفحۀ ( ۳۵۳نقل از هدایة المتالمین) 1نیز همین فعل است و چنین است براهش در صفحۀ
( ۵۳۱از تاج المصادر) و سرپیرای در صفحۀ  ،۲۲۱که اصل آن سربیرای است .به عبارت دیگـر،
 wirāstanپهلوی به چند صورت وارد فارسی شدهاست .فعل دال بر معنای مرتب کـردن و کوتـاه
ِ
کردن ناخن و مو و دباغی و هر کردن (بهطور کلی نظم و ترتیب دادن و آماده کردن) براستن یـا
بیراستن بوده و این در متون مختلف به پیراستن تصـحیف شـده یـا بـا آن آمیختـه یـا مصـححان
امروزی آن را به پیراستن بدل کردهاند .بنابراین ،بع ی پیراستنهای متنها و فرهنگهـا بیراسـتن
ب
است .مخصوصا پیراسته به معنای سـور و دیـوار شـهر تصـحیف بیراسـته اسـت .چـون بع ـی
ب
محققان قبال از صورتهای فارسی  wirāstanبهخوبی بحث کـردهانـد ،از ایـن مـیگـذریم (←
صادقی ۱۳۲ ،۱۳۸۱ـ)۱۳۴؛ اینجا غرض بیان ارتباط چند مدخل از ذیل فرهنگهـا بـود و یـادآوری
اینکه مصححان در آینده در تصحیح متون و فرهنگهای قدیم ایـن نکتـه را بایـد در نظـر داشـته
باشند.
جییگری کردن (ص  ،)۱۱۳از طبقات الصوفیه ،مشت از جت است ،یعنی صـورت دیگـر زط،
ّ
به معنای کل ِی کولی و لوری (دربارﮤ زط و جت نوشته بسیار است).
خریا و هوشـا (ص  ،)۳۶۳ ،۱۴۳در عبارت «ار نه او جویای تو اید ،نه تـو خریـای راه او ایـد»2
(ص  ،)۱۴۳خریا ،که به جای تلفظ آن عالمت استفهام آمده ،صفت فاعلی است از خریـدن .بـن
م ارع از این فعل در فارسی میانه  xrīnیا  xarاست .صامت «ی» در این کلمه یا قیاسـی اسـت
یا به احتمال طعیفتر بازماندهای از یک مادﮤ م ارع کهنتر این فعل ،به شـرط آن کـه بپـذیریم
ریشۀ  xrī-یک مادﮤ م ارع  xrī-نیز میداشتهاست (این رأی را بع ی محققان صادر کـردهانـد،
ولی نویسندﮤ حاطر هنوز متقاعد نشده که این رأی درست است) .بهعالوه ،بعید است که خریـا
تصحیف خرینا باشد ،که اگر وجود میداشت ،صفت فاعلی مطاب قاعده از  xrīnبود .هوشـا در
صفحۀ  ۳۶۳نیز مشت از هوشیدن است و ساختی شبیه این دارد ،ولی چون اسم است ،با چـرا و
ب
گنجا قابل مقایسه است .احتما پسوند آن پسوند دیگری است و با پسوند کلمـاتی ماننـد گرمـا
قابل مقایسه است .شاید بتوان احتمال داد که پسوند  -āgاسمساز پهلوی ،به سبب تشابه با پسوند
ب
 .1این صورتی است که مصحح از نسخۀ دیگر ببه متن آورده .اسا بیراستن بوده و ظاهرا همان درست است.
 .2اید فعل سوم شخص مفرد است .اینجا ظاهرا دوم شخص مفرد انتظار است که در گویش هرات هی بوده.
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 -āgسازندﮤ صفت فـاعلی ،در فارسـی بـه بـن م ـارع بع ـی افعـال نیـز اطـافه شـده و اسـم
ساختهاست .این توطیح البته غیر تاریخی است و در آن کاربردهای پسوند ثانوی -āka 1در ادوار
قدیمتر زبان عامدانه نادیده گرفته شدهاست.
خلهدنای (ص  )۱۴۳به معنای «یاوهگو ،بددهن ،هرزهگوی» از اصل  halag-drāyاست ،یعنـی
«هرزهدرای» (درمورد خله ← ،تعلیقات کتاه) .میدانیم که معادل هرزه ،کـه از پهلـوی اشـکانی یـا
گویشهای خویشـاوند آن وارد فارسـی شـده ،در پهلـوی ساسـانی  halagبودهاسـت .در همـان
ب
صفحه ،خلمرد ،که  xolmardخوانده شده به معنای «نـادان ،بـیخـرد» ،احتمـا بایـد خلمـرد
ب
خوانده شود ،برابر با  halag mardکه در پهلوی شواهدی دارد .خـل بـه معنـای معـروه ظـاهرا
شاهد قدیم ندارد.
دنکرت (ص  ،)۱۶۴در برابر درک و درکه ،اگر به طب متن بتوان اعتماد کرد ،همان درکة عربـی
است با اطافه شدن «ر».
دنوغن (ص  ،)۱۶۵اگر غل کاتب نباشـد ،بـه کسـر غـین اسـت و مخفـف دروغـین ،ماننـد
سهمگن .معلوم نشد چرا به جای تلفظ کلمه عالمت استفهام گذاشتهاند .ایـن تخفیـف حاصـل
کوتاهتر تلفظ شدن مصوت پیش از نون است.
دلیون (ص  )۱۳۳صورت کهنتـر دلیـر اسـت از  *dṛdaya- .*dṛdaya-bara-برابـر اسـت بـا
 zṛdayaاوستایی و  hṛdaya-سنسکریت .کسانی که گفتـهانـد دلیـر از  *dṛdi-bara-اسـت بـهتلفظ یاء دلیر (یاء مجهول) توجه نداشتهاند .محققان دیگر نیز به این صورت کهنتـر کلمـۀ دلیـر
توجه داشتهاند.
دولهباد (ص  )۱۸۳به معنی «گردباد» کلمۀ ناآشنایی البته نیست و در بع ی متنهـا اسـتعمال
دارد 2.صورت دیگر آن در بع ی گویشهـا لولـهباد اسـت .لولـه صـورت ثـانوی اسـت بـر اثـر
ب
همگونی آوایی .دوالخ ،اگر ترکی باشد ،احتما با این کلمه ارتباطی نـدارد ،مگـر آن کـه هـر دو
لبت فارسی باشند .داود منشیزاده شواهدی از دولـه از فرهنـگهـا نقـل کـرده و آن را بـا دوالخ
مربوط دانستهاست (.)Monchi-Zadeh 1990, p. 53-54
 .1ثانوی است ،چون از کلمات مختوم به  ā-و پسوند  -kaساخته شده است.
 .2آنچه در خاطر نویسنده است از جهانگشای جوینی است.
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سنا (ص  ،)۲۲۹به معنی «خردل» ،در تعلیقات با آن سنا در لغتنامه مربوط دانسته شـده کـه
معروه است به سناء مکی یا سناء حرمی (یعنی حرم مکه) .ولی آن گیاهی دیگـر اسـت .معلـوم
میشود که این لبت دیگری است و شاید کوتاهشده یا طب غل *سناو باشد ،و آن گونهای باشد
از سندا که خود گونهای است از سدا (مشهور سدا است ،ولـی تلفـظ درسـتتر سـدا
است) sanam .ارمنی ،که خود م ید صورت سنا است ،از جهتی به این «سنا» نزدیک است.
سنا و صنا در عربی استعمال داشتهاست و دخیل از ایرانی است (دربارﮤ ایـن صـورتهـای
مختلف کلمه ← Flattery-Schwartz 1989, p. 150؛ نیز ← صیدنه ،ذیل خردل) .حـال پرسـش ایـن
است که چه نسبت است میان سداه و خردل .در نوشتهای دیگر ،کـه موطـوع آن لبـت اسـفند
(گیاه معروه) است ،امیدواریم بتوانیم در این باره بحث کنیم.
سوناندن (ص  )۲۳۱تصحیف شوراندن است (تثیر به «سـوراند» ترجمـه شـده) .ثورانیـدن در
صفحۀ  ۱۱۶در ترجمۀ همان مادﮤ عربی نیز همین لبت است و بایـد آن را شـورانیدن خوانـد ،نـه
ب
فعل جعلی سببی از مادﮤ «ث و ر» عربی .تبدیل «ش» به «ث» البته ممکـن اسـت ،ولـی ظـاهرا
این را نباید مصداق آن شمرد.
شخشانیدن به معنای لبزانیدن (ص  )۲۳۸چیزی نیست جز گونۀ دیگـر لخشـانیدن و صـورت
متعدی لخشیدن بر اثر همگونی آوایی .لخشیدن گونۀ دیگـر لغییـدن اسـت .دیگـران اشـتقاقات
ِ
دیگر گفتهاند.
فرهی کـردن (ص  )۲۶۸بـه صـورت  far(r)ahi kardanخوانـده شدهاسـت .معنـای درسـت و
اشتقاق درست در متن و تعلیقات هست ،ولی تلفظ نادرست است freh .صفت تف ـیلی اسـت
به معنای «بیشتر» از اصل  ،frayah-که معروه است ،و فرهی کردن فزونخواهی است.
فوندبان (ص  )۲۳۱به معنای «پنجۀ دزدیده» اشتقاق روشنی دارد .اینجا غـرض توجـه دادن بـه
دو چیز است .اول اینکه این فروردبان پیداست که تصحیف فوردیـان یـا فوردیـان اسـت و دیگـر
فـوردین شـاهنامه نیـز چنـین قلبـی هسـت .تبـدیل
قلبی که در این کلمه اتفـاق افتادهاسـت .در
ِ
فروردگان به فروردیان و سپس به فوردیان را با تبدیل پیشینگان به پیشـینیان مـیتـوان قیـا کـرد
(قس گروهیان و مامیان به معنی قابله در همین فرهنگ) .ماهیان و سالیان و رودیـان از māhīgān
و  sālīgānو  rōdīgānتحولشان قدری فرق دارد .در واقع تبدیل ( gاز اصل  )kبه  yچیزی اسـت
که محققان صد و اندی سال قبل یه آن توجه کردهاند و مثالهایی ماننـد پیشـیار (پیشـا بـر اثـر
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اشتقاق عامیانه) از پیشکار ،شیار از شدکار (قس شدیار) ،مادیان ،پرنیان و مانند آنهـا را در تأییـد
آوردهاند ( .)Horn 1898-1901, p. 46پاول هرن در همان جا از این صورت کلمۀ فوردیـان در اسـناد
یونانی نیز یاد کرده( Phourdigan :قس صورت ’ Frwrdgnدر سریانی) .از کلمۀ یونـانی ،کـه از
مناندر ،مور قرن ششم میالدی ،نقل شده ،برمیآید که سابقۀ این قلب قدیمتـر از فارسـی دری
است.
ب
ّ
کرزگاو (ص  )۲۸۱به معنی «گاو نر» ظاهرا گرزگـاو اسـت (بـه گـاه اول) و آن مبـدل ورزگـاو
است.
کربون (ص  )۲۸۱لبت نیست .از مقدمة االد زمخشری نقل شدهاست که «عربون کربـون،
َ
آنچه پیش دهند « .»...کـ» در اینجا حره تشبیه عربی اسـت .عربـون و اربـون و چنـد صـورت
کلمات عربیاند ،خود دخیل است از  arrabonیونانی کـه خـود ممکـن اسـت دخیـل باشـد از
زبانهای شرقی در یونانی (درمورد این نکتۀ آخر ←  .)Burkert 1992, p. 37ربون ،آن طور کـه از گفتـۀ
جوالیقی برمـیآیـد ،اسـتعمال داشـته ولـی فصـیح نبـوده .در فارسـی ربـون اسـتعمال داشـته و
1
شناختهاست (← جوالیقی  ۱۹۹۱ق ،ص .)۴۵۶
کفین (ص  ،)۲۸۵که به «افتادن و به مجاز گرفتار شدن» معنی شـده و در مـتن و تعلیقـات دو
شاهد از روح االرواح سمعانی و اسرار التوحیـد بـه تأییـد آن آمـده و در گذشـته موطـوع بحـث
مصحح اسرار التوحید و منتقد آن بوده ،در واقع در آن دو شاهد وجود ندارد .نویسندﮤ این سـطور
در بحثی عمومی نادرست بودن نظر این محققان را نشان داد ،ولی معلوم شد کـه دیگـران زودتـر
صورت درست شدهاند .با این حال ،چون این یادداشت مت من یک نکتـۀ مختصـر تـازه
متوجه
ِ
نسبت به مباحث دیگران است اینجا تکـرار مـیشـود .در واقـع در دو عبـارت مـذکور (عبـارت
اسرار التوحید« :در آن وقت که خواجه حسن م ده ،رحم اللـه علیـه ،بـه ارادت شـیخ بکفـت
ُ
 ،)»...صورت درست «به ارادت  ...بگفت» است و این برابر است با «قال بارادة  »...در عربـی.

 .1ارجاع به این چاپ المار به سبب تعلیقات مفید آن است .عبدالرحیم ،مصحح کتـاه ،اشـتقاق لبـت را هـم متـذکر
شدهاست.
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عبـدالجلیل قزوینـی و بیـان

تعبیر «به چیزی گفتن» در بع ی از متـون فارسـی ،ماننـد الـنق
1
االدیان ابوالمعالی علوی ،شایع است.
کویز و کویز داشین (ص  )۲۹۳به معنی «تحمل ،بردباری ،صبوری» از طبقـات انصـاری ،کـه
ب
اخیرا شواهد بیشتری از آن به دست آمده (شفیعی کـدکنی  ،۱۳۹۴ص  ۴۱۳ ،۲۱۵و صـفحات دیگـر ،بـه
درکوزی و کوییی) و م لف ذیل فرهنگها در اثر دیگر خـود (رواقـی  ،۱۳۹۵ص  )۹۳صـورت
صورت ِ
گویییدن را نیز به آنها افزوده (در کنار کویییدن) ،به قطع و یقین به گاه درست است و معنی آن
ُ
همان است که این محققان دریافتهاند ،یعنی «گنجیـدن ،گـنج ،گنجـا» .ریشـۀ  ،vyanc-کـه در
سنسکریت نیز استعمال دارد و اصل گنجیدن فارسی است ،در گویش هرات ،به واسطۀ تبدیل w
گوز و گویی درآمدهاسـت .در
به ( gwمانند گوالیدن و بالیدن و والیدن و شواهد دیگر) به صورت ِ
صورت  vyanc-این ریشه اسـت و گ ِـوز و گـویی از صـورت  vyac-ایـن ریشـه .بـه
واقع گنج از
ِ
خاله آنچه گفتهاند ،این کلمه ارتباطی با قفیی به معنای پیمانه ندارد.
ب
گنج (ص  )۳۱۱به معنای «زنبور» را قطعا باید بـه طـم اول خوانـد (بـه جـای تلفـظ عالمـت
استفهام گذاشتهاند) .این کلمه با همین تلفظ در برخی از گویشها کاربرد دارد ،و صـورتهـای
ِبنج و ِبنی در گویشهای دیگر به سـبب اخـتاله تلفـظ حـره اول ایـن کلمـه در دورﮤ قـدیمتـر
بودهاست ،یعنی  wدر بع ی گویشها و  vدر بع ی دیگر .بـوز ( bawzو  )bowzنیـز صـورت
دیگر همین کلمه است و همین را شاید بتوان دربارﮤ منج گفت .به نظر نویسندﮤ حاطر اصل همۀ
این گونهها همان  wabzیا  vabzپهلوی است که با تبدیل  vبه  bو  abبه  awتبدیل به بوز شـده و
با تبدیل  wبه ( gیا  vبه  bدر یک دستۀ دیگر از گویشها) و تبـدیل  bبـه  nبـه گـنج و بـنج بـدل
شدهاست (قس گمی و گومی در بع ی لهجههای بلوچی که حاصل تبدیل  bبه  mاسـت و مسـیر
ب
بعدی بنج است (قس بنگ و
تبدیل
اصل
ح
تبدیل  bبه  nرا نیز به ما نشان میدهد) .منج احتما
ِ
منگ ،یعنی مخدر معروه) (دربارﮤ صورتهای مختلـف ایـن کلمـه در گـویشهـای مختلـف
رجوع شود به حسـندوسـت ،۱ ،۱۳۸۹ ،ص ۲۴۱ــ .)۲۴۱در اشـتقاق ایـن کلمـات دیگـران
سخنان دیگری گفتهاند و به نظر نویسندﮤ حاطر نادرست گفتهاند.
 . 1در آن بحث ،دوست ارجمند ،آقای دکتر سیاوش گودرزی ،شواهد بیشتری از بنده در تأیید این مطلـب یافـت ،از جملـه
شاهد یا شواهدی از «قال بارادة  »...در یکی از آثار عبدالقادر گیالنی.

018

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
چند کلمه از ذیل فرهنگهای فارسی

پژوهشهای لغوی

ب
گوسرای (ص  )۳۱۴به معنای «شنیدن» ،اگر طب غل نباشـد ،احتمـا از صـورت قـدیمتـر
 wi-srāyاست با تبدیل  wi-به  gw-که در بع ی گویشها رایج بوده (← ذیل کویی در سطور قبل).
ریشۀ  sru-با پیشوند  vi-در اوستا استعمال دارد و معنی آن «شنیدن» است .سرای صورت سـببی
است و در اصل به معنای شنوانیدن است ،ولی معنای شنیدن نیز گرفته و این به سـببی اسـت کـه
بحث مفصل جداگانهای را میطلبد ،چون چندین فعل دیگـر نیـز مشـمول همـین تحولانـد .در
شاهنامه نیز سراییدن معنای شنیدن دارد (از جمله ← تعلیقات م لف ذیل فرهنگها) .آنچه در اشتقاق
جزء اول این کلمه در ذیل فرهنگها آمده نادرست است.
ّ
ّ
گواژ (ص  ،)۳۱۱که از مهذ االسماء سجزی نقل شده ،معنی «الزفن» دارد و معنی این کلمۀ
عربی رقص و پایکوبی و «به بازی داشتن کودک را و رقصانیدن آن» است (لغتنامـه ،ذیـل لبـت).
گواژ ،اگر طب آن درست باشد (گواژگیر در همان صـفحه م یـد آن اسـت) ،بـا بـازی (wāzīg
پهلوی) ،که یک معنی آن رقص است ،از یک اصل است و تابع همان تحولی که در سـطور قبـل
گذشت .دربارﮤ صورتهای مختلف این کلمۀ اخیر ← ،صادقی .۱۳۸۳
گوسرد (ص  )۳۱۴به معنای «بچۀ گاو» گونهای است از گوساله .گوساله مرکب اسـت از gau-
ب
به معنی گاو و ( sarda-در اوستا )sarəδa- :به معنای نوع .گـودر (جـوذر) نیـز تقریبـا بـه همـین
معناست :آنچه از نوع گاو است ،از  ،*gau-tara-مانند  *asa-tara-که استر باشـد (دربـارﮤ ایـن
کاربرد و معنی پسوند –تر مباحث مفصل شده و تکرار آنها در اینجا زم نیست) .دیگران سـخنان
دیگری دربارﮤ این دو لبت گفتهاند.
گوش (ص  ،۳۱۴نیز ← تعلیقات کتاه) دو شاهد دارد از قرآن قدس به معنای «ربا ،بهره» .این را
باید گو خواند و همان  waxšپهلوی است به همین معنا ،با حـذه  xاز خوشـۀ  xšکـه تحـول
عادی طبیعی است و تبدیل  wبه  gwکه خصوصیت آوایی بع ی مناط سیستان و بلوچسـتان و
خراسان بودهاست و در قرآن قدس فراوان است (مانند گـوس ،برابـر بـا بـس ،و ← ذیـل کـویی و
گوسرای در سطور قبل).
ب
گویر و گویرمند و گویرمندی (ص  )۳۱۶احتما با کلمۀ ویر ،که در شواهد فرهنگها بـا کلمـۀ
وای به کار رفتهاست (وای و ویر) ،مرتب است ،به معنای غم و انـدوه یـا معـانی نزدیـک بـه آن.
ب
مخصوصا این شاهد ترجمۀ مقامات حریری که در ذیل فرهنگها آمده م یـد ایـن ظـن ماسـت:
آوه گویرمند».
«همی پیش آمد مرا پیری که آوه میکرد چو ِ
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ب
وانون (ص  )۳۵۲در برابر الاجاهن ظاهرا چیزی نیست جز همـین وارون یـا وارونـۀ معـروه
فارسی از  abārōnپهلوی .یک معنای عجاهن «آن که نسب وی صریح نباشد» اسـت (لغتنامـه،
ذیل لبت) و وارون را از این جهت میتوان تا حدی با عوضی فعلی مقایسه کرد.
هانیوگان (ص  )۳۵۹به معنی «هرویان ،هراتیان» یک ساخت جالب با نـدﮤ ( )vṛddhiکهـن
است؛ جالب از آن جهت که این ساخت با ندﮤ بدون پسوند در صفات نسبی در ایرانـی باسـتان
هم کمکاربرد بودهاست .توطیح آنکه در نسبت به جایی یا کسی یا چیزی یـک شـیوﮤ معمـول در
ب
زبان هندیوایرانی (مخصوصا در هندی باسـتان) اطـافه کـردن پسـوند نسـبت و با نـده کـردن
مصوت هجای اول کلمه است و گاه این پسوند نسبت را هم به کلمه نمیافزودهانـد ،ماننـد رازی
از  *rājya-از  ،ragā-یعنــــی ری (از اینجاســــت «ز» و « » در کلمــــۀ رازی و راجــــی ) و
 māzdayasnaاز ( mazdayasna-در پهلوی  ،māzdēsnānدر فارسـی زردشـتی مازدیسـنان) و ،šābestanکه عنوانی درباری در دورﮤ ساسانی بوده ،مشت از  šabestānبـه معنـی «شبسـتان».
این هاریوه از آن شمار است .به عبارت دیگر ،در کنار  haraiva-فارسی باستان کـه اصـل هریـوۀ
فارسی است ،یک  hāraiva-نیز در ایرانی باستان وجود داشته که در اوستا بـه صـورت hārōiva-
استعمال دارد و آن اصل هاریوه است (اشتقاقی که در ذیل فرهنگها آمده نادرست است).
همانا (ص  )۳۶۱به معنای «سراه ،خیال» ،که ممکن است تلفظش به فتح یا طم اول باشـد،
همان هماناست که در فارسی قید تأکید است و در فارسـی قـدیم در اصـل قیـد تردیـد و تشـبیه
ب
بودهاست ،از مانستن ،و در پهلوی آن را غالبا  hamānāgیا  homānāgمیخوانند .سراه و خیال
را از همین جهت همانا نامیدهاند :گو اینکه واقعی است ،ولی نیست.
ـ در کلمات هوبخت و هوسپاس و هوکام و هونام و هونیو (ص ۳۶۶ــ ،)۳۶۳جـزء اول هـو
است به معنای «نیک ،خوه» و این آشناست .معادل این جزء در پهلـوی  huاسـت بـه مصـوت
کوتاه و در بقایای آن در فارسی رسمی نیز این مصوت کوتاه است ،مانند خ ّرم (بهندرت خـورم)،
همای و خمای (از hu-māya-؛ در اشتقاق آن گاهی سـخنان نادرسـتی در فرهنـگهـا هسـت)،
ب
هجیر و خجیر (از گویشهایی که در آنها  cایرانی باستان بدل به  jشده ،نه  ،)zهویدا (ظاهرا بـه
یاء مجهول ،)huvēdā :هنر ،خشنود (خوشنود امالی غل است بر اثر خل با کلمۀ خو ) .اما
ب
ب
در بع ی متون پازند ،این قید منظما به امال و تلفظ  hūآمدهاست ،احتمـا از آن جهـت کـه در
ب
هجای باز است ،وگرنه در اشتقاق مصوت آن کوتـاه اسـت (مـثال بـه کتـاه شـ و گمـانیوزار
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ب
میتوان رجوع کرد در مواطع مختلف) .شواهد هوـ در فارسی عمدتا از هرات اسـت .بع ـی از
متون پازند ،همچنانکه بع ی متون فارسی زردشتی ،در بع ی نـواحی خراسـان ماننـد خـواه
1
نوشته شدهاست و میان گویش آنها و گویش هرات خویشاوندی است.
هیشبد (ص  )۳۶۸معادل هیربد است .اگر طـب تکملةاالصـناف درسـت باشـد ،ایـن کلمـه
ســبدی اســت یــا از گویشــی کــه بــا ســبدی از جهــاتی خویشــی دارد .اصــل هیربــد در اوســتا
 aēϑrapatiاست و در پهلوی  ērbadو  h( hērbadاطافۀ بعدی است) .در زبان سـبدی اسـتکه  ϑrبدل به  šشدهاست ،مانند  Mišاز ( Miϑra-مهر) و  Wšaγnاز ( Vṛθraγna-بهرام).
در پایان این نوشته دربارﮤ یکی از کلمات ذیل فرهنگها با تفصیل بیشتری بحث مـیکنـیم و
آن کلمۀ رازک اسـت (ص « :)۱۸۳یـاران سـنگ و چـوه مـیآوردنـد و رازکـان و درودگـران کـار
میکردند( ».نقـل از مقامـات ژنـدهپیل؛ و ← تف ـلی  ،]۱۳۴۵[ ۱۳۹۸ص  ،۹۲بـه نقـل از همـان کتـاه):
«شمع و مشعله درگیرید و رازکان و درودگران را حاطر کنید  ...پس رازکان کار کردن گرفتنـد.)».
نویسندﮤ حاطر در جای دیگر (در نقد کتاه مقاالت احمد تفضـلی) در اینکـه صـورت درسـت
این کلمه رازک باشد تردید کردهاست و احتمال داده که این همان رازۀ فرهنگها باشد کـه مطـاب
قاعده به رازگان جمع بسته شدهاست و تا شـاهد روشـن دیگـری بـه دسـت نیایـد بـر همـین رأی
هست .اما دربارﮤ کلمۀ راز ( )rāzدر نوشتههای پهلوی و مانوی نیز به نظر نویسنده هنوز ابهاماتی
هست که شاید پس از سنجیدن دوبارﮤ بع ی شواهد بتوان آنها را رفع کرد.
uš handāzānd ō hān kūrag ud zēndān ud bann ī jāyēdān ī kird rāz īg rōšn
(Sundermann, 1978, p. 488).

و اندازندش به آن کوره و زندان و بند جاودان که ساخت آن را راز ّ
(بنای) نورانی.

مقصود از «ر ِاز روشن» آن ایزد یا فرشتهای است که نام دیگرش ّ «( rāz ī wuzurgبنـای بـزرگ»)
است و همان است که به سریانی ’«( bn rbبانی بزرگّ ،بنای بزرگ») نام داشتهاست .بـه اتکـای
همین نام سریانی است که عبارت
rāz ī wuzurg/wazurg wahišt ī nōg āfurīdan rāy hān panz kandār2 ī marg hangand

ب
 .1این گویشها با سیستانی نیز نزدیکیهایی دارند .مخصوصا بر کسانی دربارۀ متون پازند و متون فارسی زردشـتی تحقیـ
میکنند واجب است که در گویشهای آن مناط تحقی کنند.
 .2پسوند این کلمه ممکن است همان پسوند –ار سازندۀ صفت فاعلی نباشد یا اگر باشد ،کاربرد جداگانـهای دارد .ممکـن
است این همان پسوندی باشد که در گودال است و به واسطۀ گرایشی که در لهجۀ متون مانوی به «ر» به جـای «ل» هسـت
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پیروی بع ی محققان بهتر است به این صورت ترجمه کنیم:
را به ّ ِ
بنای بزرگ برای آفریدن بهشت نو آن پنج گودال مرگ را (طبقـات دوز  ،یعنـی طبقـات جهـان

زیرین یا زمین که بنا بر تصور مانویان ظلمانی است) پر کرد.
نه آنکه آن را به « ِبنای بزرگ» ،یعنی «بهشت نو» معنی کنیم (از جمله تف لی ،همان جـا؛ دربـارﮤ ایـن
ترجیح ← .)Sundermann 1979, pp. 100, 121

همین معنی «بانی بزرگّ ،بنای بزرگ» اسـت کـه در فرهنـگ دزمونـد دورکـینمایسترارنسـت
( )Durkin-Meisterernst 2004, p. 294پذیرفته شدهاست ،اما در آن فرهنـگ یـک  rāzبـه معنـی «بنـا،
عمارت» نیز مدخل اختیار شده و در ذیل همان به  rāzmerdبه معنای « ّبنا ،معمـار» نیـز رجـوع
داده شدهاست .در همـان جـا  rāz kirrōgنیـز بـه پیـروی از والتـر هنینـگ بـه «معمـار» معنـی
شدهاست.
واقع آن است که در این فرهنگ  rāzبه معنی عمارت تنها یک شاهد دارد و آن عبـارتی اسـت
گنگ که بع ی کلمات آن به سبب خرابی نسخه قابل خواندن نیست (متن را ورنـر زونـدرمان چـاپ
کردهاست .)Sundermann 1973, p. 17, l. 106 :در کلمۀ  rāzmerdنیز  rāzبه معنی بانی و ّبناست نه بنا
و عمارت ،یعنی «مرد راز»ّ « ،
مرد بنا» و این چیزی است که برنهارد گـایگر ()Geiger 1938, p. 210
ِ
ِ
بهتر از دیگران دریافته و رأی او در این موطوع بر رأی دیگرانـی چـون هنینـگ برتـری دارد (قـس
آنچه از نظامی نقل کرده« :که هست اینجا مهنـدس مـردی اسـتاد») .امـا  rāz kirrōgرا هنینـگ
( )Henning 1937, p. 87به «معمار» معنی کرده و چون  rāzرا در همان جا بـه معنـای بنـا و عبـارت
دانسته ،پیدا میشود که  rāz kirrōgرا ترکیبی شمرده که جزء اول آن بـه معنـی عمـارت اسـت و

پسوند ـ ال که در چنگـال و دنبـال و کوپـال و
( ،)rhotacismبه این صورت درآمده باشد .بااینحال ،باید توجه داشت که
ب
گودال هست به بن ماطی اطافه نمیشود (برخاله کندار) .اصل این پسوند ظاهرا معادل  -āraیـا  -ālaدر هنـدی باسـتان
است ،مانند  śr̥ngāra-به معنی «شا » و  jaṅghālaka-به معنی «ساق پا» (قس  zanga-اوستایی؛ توجه شود که  -ālaدر
این کلمه معنایی به اصل کلمه اطافه نکردهاست و از این جهت با چنگال و دنبال قابل قیا است) .گاهی نیز ایـن پسـوند
معنی نسبت را میرساند ،مانند  mauṣikāra-به معنی «بچهآهو» (همریشه با مو و مش فارسی) (دربارﮤ ایـن پسـوند،
←  .)Debrunner 1945, p. 286-289اگر این پسوند همان پسوند صفت فاعلی باشد ،ممکـن اسـت رأی مشـهور آقـای
دکتر صادقی را دربارۀ شکل گرفتن پسوند –ار اسم مصدر تا بحدی دچار اشکال کند .اما به نظر ما چنین نیست ،مگـر آنکـه
شواهد دیگر از متون کهنتر فارسی میانه به دست آید .ظاهرا دو شاهد از متون فعلی به دست است ،یکی همین  kandārو
دیگری .dīdār
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جزء دوم ناگزیر به معنایی مانند «سازنده» (معنـی عمـارت بـرای کلمـۀ  rāzرا هنینـگ از همـان
الذکر ما دریافته و گفتیم که  rāzدر آن عبارت معنی بانی و ّبنا دارد نه ِبنا).
عبارت ساب
ِ
اما  kirrōgهم به معنی «هنرمند» و «مـاهر» اسـت هـم بـه معنـی «صـنعتکـار» .هنینـگ
( ،)Henning 1945, p. 480, n. 1طمن آنکه رأی هارولد بیلی دربارﮤ تلفظ کلمه را نپذیرفته 1و فـرض
یک  *karnya-در ایرانی باستان را هم که بیلی در پایان یادداشت متعـرض شـده ( Bailey 1934, p.
 )514نا زم دانسته ،توجه داده که کروگر فارسی نیز ،که در فرهنگهـا بـه یکـی از نـامهـای خـدا
تعریف شده ،از همین اصل است 2.اشـتقاق لبـت در فارسـی باسـتان  kṛnuvaka-اسـت .ایـن
 ،kṛnuvakaکه در سطر  ۴۳از کتیبۀ داریـوش دربـارﮤ بنـای کـا شـوش در عبـارت martiyāب
 3،kṛnuvakāظاهرا به معنی «مردان سنگتراش» ،آمده (گرچه گویا میتوان آن را به معنای کلیتر
«مردان صنعتگر» نیز ترجمه کرد) ،از ریشۀ  kar-به معنی «کـردن» و «سـاختن» اسـت؛ معنـی
اصلی آن توانا و ماهر در انجام کار است ۴و در آن کتیبه در معنایی محدودتر بـه کـار رفتهاسـت.
ب
حال اگر این کلمۀ  kirrōgبه معنی «صنعتگر» است ،از  kirrōk-kārیا  kirrōg-gārظاهرا نبایـد
چنین استنباط کرد که  kirrōgدر این ترکیب به معنی پیشه و صنعت به کار رفتهاست و  –kārیـا -

 .1بیلی ( )Bailey, 1934, p. 512ff.; 1971, p. 84, n. 1شواهدی از استعمال این لبت (و لبت  )kirrōgbedنقل کرده،
از وارد شدن آن در ارمنی و سریانی یاد کرده ،اصل آن را در  kṛnuvaka-فارسی باستان یافته (از ریشـۀ  kar-نـه از ،)kart-
متذکر  kirrōg-garدر دینکرد و  ،kirrōgīhبه معنی پیشه و صنعت ،شده ،و با این همه مصوت اول کلمه را گـاه  aو گـاه e
خوانده است .هنینگ به این رأی اخیر اعتراض کرده است.
ادامۀ بحث) ،حاصل همگونی آوایی اسـت و بنـابراین از
رک.
هست؛
 .2گروگر  ،به گاه اول ،اگر اصیل باشد (و به نظر ما
ب
شمار گرشاسپ و گرسیوز نیست .گرگر ،که صورت دیگر است ،ظاهرا حاصل تبییـر در نظـم هجـایی کلمـه بـه قیـا بـا
کلماتی مانند زرگر است .به شواهد هنینگ و شواهد فرهنگهای دیگر فارسی ،که هنینگ ذکـری از آنهـا نکـرده ،مـیتـوان
شواهدی نیز از فارسی زردشتی افزود.
 ،martiyāمانند «( martiyā daranyakarāمردان زرگر») ،نیز م ید آن است که  rāzmerdرا باید صفت
 kṛnuvakā .3ب
و موصوه اصطالحا مقلوه به شمار آورد و به «مرد ّبنا» معنی کرد و این چیزی اسـت کـه گـایگر بـه آن توجـه داده اسـت
(.)Geiger 1938, p. 211
 .4دربارۀ  krnw’ncسبدی به معنی مـاهر و هنرمنـد ،از اصـل  ،*kṛnuvāna-و مشـتقات آن در آن زبـان رکHenning .
 .1936, p. 70بنابراین ،بر خاله آنچه ممکن است در اول نظر تصـور شـود kirrōg ،ارتبـاطی بـا مـادۀ  kṛnta-از ریشـۀ
 kart-و  kirrēnīdanپهلوی ندارد.
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 gārاز آن صفت ساختهاست .بیشتر باید احتمال داد که این پسوند در اینجا مانند پسوند ـگـار و
1
ـکار در خداوندگار و سبیکار و روزگار و بسیار و آشکار است.
آنچه مایۀ ابهام است این است که اگر  rāz-kirrōgکلمۀ مرکب باشد ،رابطۀ معنایی و نحـوی
میان اجزای ترکیب چیست .هنینگ که آن را به «معمار» معنی کرده ،جزء اول را به معنی عمارت
تصور کرده و گفتیم که این معنی شاهد روشن مسلم ندارد .عبارت چنین است:
ud Mihr Yazad harwisp zamīg bun hassāxt hēnd ciyōn rāz kirrōg ke pad
dēsmān ēstēd uš kārgarān hišt hēnd (Sundermann, 1973, p. 39).

و مهر ایزد اسا همه زمینها بنهاد ،همچون آن معمار که بـر بنـا ایسـتد و کـارگران را بـه کـار
گماشته باشد.

معنی کلی عبارت البته درست است ،ولی باز رابطۀ میان دو کلمۀ مورد بحث روشن نیست .آیا به
ب
صنعتگر ّبنا»ست؟ آیا به معنی «سازندﮤ ِبنا»ست؟ (← سطور قبل) یا آنکه اساسا یکـی از
معنی «
ِ
ّ
دو کلمه موصوه است و دیگری صفت« :معمار توانـا»« ،بنـای مـاهر»؟ ایـن معنـی نامحتمـل
نیست ،جدا نوشتن دو کلمه م یـد آن اسـت و پـیشتـر بع ـی محققـان نیـز همـین را درسـت
دانستهاند (←  2.)Bailey 1971, p. 84م ید این معنی آن چیزی اسـت کـه محققـانی ماننـد بیلـی و
هنینگ از گییدههای زادسپرم ( )۲/۲۹به شاهد آوردهاند و آن در مـتن '( r’c y gylwkو در نسـخۀ
دیگر )gylw' :است (←  .)Gignoux-Tafazzoli 1993, p. 257, 355مادام که شواهد ما منحصر بـه ایـن
دو شاهد پهلوی و مانوی باشد ،به نظر مـا  rāz-kirrōgبرتـریای بـر  rāz kirrōgو rāz ī kirrōg
ندارد (نبود کسرﮤ اطافه در متون قدیمتر فارسی میانـه در میـان موصـوه و صـفت امـری اسـت
عادی) و تصحیح مصححان جدید متن گییدههای زادسپرم به اقره احتمال نا زم اسـت (اینـان
کلمه را  rāz-kirrōgخواندهاند به خاله نسخه) و درست همان است که بع ی محققان پیشین،
مانند بیلی ،خواندهاند (هنینگ هم آن را کلمۀ مرکب پنداشتهاست) .بنابراین ،تا زمانی کـه شـاهد
ب
یا شواهد متقنی به دست نیاید ،ظاهرا نمیتوان گفت کـه در فارسـی میانـه  rāzبـه معنـی « ِبنـا و
 .1خداوندگار ممکن است قیاسی باشد .درمورد بسیار نویسـندﮤ حاطـر در گذشـته (در نقـد یـک فرهنـگ ریشهشـناختی)
اشتقاقی آورده که خاله نظر دیگران است که جزء دوم را بیجهت از  dāra-میشـمرند .بعـدها معلـوم نویسـنده شـد کـه
هنینگ در نامهای به مجتبی مینوی احتمال داده که جزء دوم همان  kāra-است و آن را با روزگار مقایسـه کردهاسـت .معـین
این را در حواشی چهارمقاله (معین  ،۱۳۳۳ص  )۲۶۴از نامۀ مور  ۱۶دسامبر  ۱۹۵۴هنینگ نقل کردهاست.
 .2بیلی در فرهنگ لغت ختنی نیز همین معنی را آورده است.
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عمارت» استعمال داشتهاست .از طب نسخههای گییدههای زادسـپرم بـه یـک نکتـۀ دیگـر نیـز
میتوان پی برد و آن اینکه اقل در زمان کتابت این نسخهها تلفظ کلمـه  kirrōgدوگانـه بـوده و
یک تلفظ به گاه اول نیز وجود داشتهاست و این به گرگر فارسی نزدیکتر است (طـب یکـی از
ب
1
نسخهها ظاهرا بهکلی متأخر و فارسی است).
رازیجر فارسی نیز ممکن است باعث این تصور شود کـه راز بـه معنـی عمـارت و ِبناسـت و
ازیگر» مفروض به معنای سازندﮤ ِبنا .این تصور البتـه بـیپایـه نیسـت ،ولـی درزیگـر ،کـه در
«ر ِ
بع ی فرهنگها هست ،اگر یاء آن میانجی نباشد ،ممکن است باعث تردید در آن شـود .پسـوند
( -garو دو گونۀ دیگر آن -āgar ،و  ،)2 -ygarبه خاله گونۀ دیگر آن ـگار کـه بـه بـن م ـارع و
ب
ماطی فعل نیز اطافه شده (مانند آمییگار و آفریدگار) ،ظاهرا به اسم اطافه شده و همین درمـورد
اصل آن ،که  -karaباشد ،نیز ،تا آنجا که نویسندﮤ حاطر میداند ،صادق اسـت 3.از ایـن جهـت
ب
ممکن است فرض شود که راز اسم است .با این حال ،این فرض نیز طروری نیست .احتما بـر
اثر قیا یا به سبب طعیف شدن معنای  rāzبه این کلمه یک پسوند ـگـر اطـافه شـده و از ایـن
ب
جهت احتما با درزیگر ساب الذکر قابل مقایسه است .بهعالوه ،میتوان آن را با کلمـاتی ماننـد
سوارکار در فارسی جدید به جای سوار مقایسه کرد .توجه باید کرد که همین امر درمورد kirrōg-
 garمفروض نیز صادق است (و ← به سطور قبل دربارﮤ پسوند ـگار).
 .1در زند بهمن یسن ( ،)۴/۳در طمن پیشگوییهای آخرزمانی ،عبـارتی آمـده دربـارۀ آمـدن کسـانی از خراسـان ،و مـتن
میگوید که اینان بیشتر بنده و پیشهورند .آنچه در تصحیح و ترجمـۀ کـارلو چرتـی آمـده ( Cererti 1995, pp. 89, 136,
 )153نادرست است و آنچه در تصحیح و ترجمۀ راشد محصل آمده هوشمندانه است (راشـد محصـل  ،۱۳۳۵صـص  ۵ب،
 .)۸۱ ،۵۵نسخهها در اینجا ّ
مشوش است .اما آنچه در تصحیح راشد محصل به صـورت  kirrōg-kardārآمـده احتمـا
باید  kirrōg-kārخوانده شود و این با توجه به طب یکی از نسخهها (نسخۀ  )DHشدنی است .اما نکتۀ قابـل توجـه ایـن
است که در اینجا نیز در تصحیح انکلساریا ( )Anklesaria 1957, p. 17کلمه به صورت ( glwkبه گاه اول) آمده است و
کاه اول آن به گاه.
اگر این همان کلمه باشد ،شاهد دیگری است از تبدیل ب
برزگر و برزیگر ،ولـی ماهیـت آن کـه  iبـوده
مانند
شده،
اشباع
بعدا
 .2این  yیک مصوت کوتاه برای سهولت تلفظ بوده که
ِ
است یا  eبه درستی معلوم نیست« .ی» در خوالیگر نیز چنین است و فرهنگهای جدید و قدیمی که به یک کلمۀ «خوالی»
به معنی خوراک قائل شدهاند و برای آن ریشه هم ساختهاند بر خطـا هسـتند .خـوالیگر بـا  xvarzišta-اوسـتایی بـه معنـی
«شیرین ،لذیذ» همریشه است و این را بارتولومه (ذیل لبت) در همان اوایل قرن بیستم گفته بودهاست.
روی بن فعل ساخته شدهاند .با ایـن حـال ،بـرز و ورز
 .3برزگر و اصل آن  warzygarو  bōzygarو  bōžāgarدر ظاهر بر ب
هم هستند و در مورد دو کلمۀ دیگر ،گرچه در پهلوی اشکانی ظاهرا اسم  bōzو  bōžوجـود بنـدارد ،ولـی ایـن دو نیـز
اسم ب
احتما بازماندۀ اسمی کهنترند .در فارسی اقل دو استثنا وجود دارد؛ یکی درودگر کـه احتمـا ثـانوی اسـت و درگـر و
دروگر صورت کهنتر آن است و دیگری رفتگر که وطع جدید است.
ِ
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جانبی عیالمی و آرامی هخامنشی نیز یافتهاند م ید این است کـه
آنچه محققان از روی اسناد
ِ
ّ
 rāzبه معنی ّبنا بودهاست نه عمارت .یک *rāza-به معنی بنا (در اصل «دیوارچین ،آجـرچین»)،
که محققان از روی یـک سـند عیالمـی و آرامـی (در آرامـی ،کـه صـورتی نزدیـکتـر دارد)rz’ ،
بازسازی کردهاند و بنا بر این بازسازی در فارسی باستان استعمال داشتهاسـت ،قـدیمتـرین سـند
ّ
استعمال این لبت به معنای بنا در زبانهای ایرانی است (← تاورنیـه و مراجـع او ،گرشـویچ و زادوک:
.)Tavernier 2007, p. 286, 430
بنابراین ،نویسندﮤ حاطر تا شاهد متقنی از  rāzبه معنی عمارت و ِبنا یا دیوار و چینه به دست
نیاید ،در فارسی میانه جز به یک  rāzبه معنی ّبنا قائل نیست .همین کلمه با یک پسوند اطافی به
صورت رازه نیز در فارسی و عربی وارد شـده (ماننـد آشـیان و آشـیانه) و بـه رازگـان جمـع بسـته
ب
شدهاست .پس احتما رازک هم وجود نداشتهاست.
منابع
ابوریحان بیرونی ( ،)۱۳۳۱الصیدنة فی الاب ،به کوشش عبا زریاه خوئی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
تف لی ،احمد ( ،)۱۳۹۸مقاالت احمد تفضلی ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،تو .
ّ
ّ
االعجمـی علـی حـروف الماجـ  ،چـاپ ه.
الماـر مـن الکـمم
جوالیقی ،موهوه بن احمـد ( ۱۴۱۱ق)،
عبدالرحیم ،دمش .
حسندوست ،محمد ( ،)۱۳۸۹فرهنگ تابیقی ـ موضوعی زبانها و گویشهای ایرانـی نـو ،تهـران ،فرهنگسـتان
زبان و اده فارسی.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
راشد محصل ،محمد تقی ( ،)۱۳۳۳زند بهمن یسن ،تهران ،م سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
رواقی ،علی ( ،)۱۳۹۵گونۀ فارسی هروی ،ضمیمۀ گیار میرا ( ،)۴تهران ،میراث مکتوه.
رواقی ،علی و مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،تهران ،هرمس.
شفیعی کدکنی ،محمد رطا ( ،)۱۳۹۴در هرگی و همیشه انسان ،تهران ،سخن.
صادقی ،علی اشره ( ،)۱۳۸۱مسائل تاریخی زبان فارسی ،تهران ،سخن.
صادقی ،علـی اشـره (« ،)۱۳۸۳دربـارﮤ بع ـی واژههـای مربـوط بـه تـاهبـازی» ،فرهنـگ مـردم  ۲۳و ،۲۸
صفحههای ۲۳۵ـ.۲۵۱
معین ،محمد ( ،)۱۳۳۳حواشی بر چهارمقاله ،در مجمعالنوادر ماـروف بـه چهـار مقالـه ،از نظـامی عروطـی
سمرقندی ،به کوشش محمد قزوینی ،با حواشی و تعلیقات جدید ،تهران ،زوار.
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یا

 ،واژهای مبهم در

رضا غفوری (دانشیار دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان)

واژﮤ شاد در فرهنگها به معنیهای «شادمان و خوشرو ،بسیار و ُپر ،شراه ،شعاع» و نیز به
معنی «سادگی و بهآسانی» آمدهاست (دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل واژه) .این واژه در شـاهنامه
و متون پهلوانی ایران اغلب در معنای متعاره خود (شـادی ،بـا خوشـی) بـهکار رفتهاسـت.
بااینحال ،در برخی فرهنگهای شاهنامه معنیهای دیگری نیز برای آن آوردهانـد (← رواقـی
 .)۱۳۹۱به نظر میرسد در شاهنامه واژﮤ شاد ،گذشته از معانی یادشده ،معنی دیگری نیز دارد
که در فرهنگها نیامده و از دید پژوهشگران هم به دور ماندهاست .به موارد زیر ّ
توجه شود:
الف) اسفندیار پس از ّ
تصره روییندژ به فرزندان خود میگوید:
سه پـور جـوان را سـپهدار گفـت
بــه راه ار کســی ســر بپیچــد ز داد

پراکنــده باشــید بــا گــنج جفــت
سرانشــان بــه خنجــر ّ
ببریــد شــاد

(فردوسی  ،۱۳۸۶دفتر پنجم ،ص .)۲۸۶

کزازی دربارﮤ بیت دوم نوشتهاست« :شاد در معنای ”آسان و خوار و برابر با پست“ بهکار
رفتهاست ... .اگر در راه کسی از سپاهیان از داد سر بپیچـد و بـه کـاری ناپسـند و سـتمگرانه
دست یازد ،بیدرنگ و دری سرش را با خنجر از تن ببرند» (کزازی  ،۱۳۹۱جلـد  ،۶ص .)۶۳۲
در پیرایش نهایی خالقیمطل از شاهنامه ،طب مصراع دوم بر پایۀ طب نسخۀ قاهره ّ
مـور
 ۳۴۱هجری چنین است« :سرانشان به خنجر ّ
ببرید ساد» (فردوسی  ،۱۳۹۴بخش دوم ،بهرﮤ یکم،
ص  .)۱۳۳این طب براسا بیتی از بیژن و منیژه (بیـت  ،)۵۸کـه بـدان خـواهیم پرداخـت،
ّ
انتخاه شده و واژﮤ ساد به معنای «برابر» تلقی شدهاست .با این معنا ،اسفندیار بـه فرزنـدان
خود میگوید« :سر کسانی را که از دادگری روی برمیگردانند بـهطـور برابـر و مسـاوی و از
ّ
میانه و دو تکه ببرید» .آشکار است که این برداشت نامأنو و نادرست است.
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ه) در داستان پادشاهی خسروپرویز ،پـس از بیـدادگری شـاه ایـران ،پیـری بـه ز ّ
ادفـر
میگوید:
چنــین گفــت بــا زادفـ ّـر کــه شــاه
کنــون تــا یکــی شــهریاری پدیــد
کــه ایــن بــوم آبــاد ویــران شــود
نگــه کـــرد بایـــد کـــه فرزنـــد اوی
ورا شــاد بــر تخــت بایــد نشــاند

همـــی از تـــو بینـــد گنـــاه ســـپاه
نیــاری ،فــزون زیــن نبایــد چخیــد
از آشــوه ایــران چــو نیــران شــود
کدام است با شـرم و بیگفـتوگوی
بــر آن تــا  ،دینــار بایــد فشــاند

(فردوسی ،۱۳۸۶دفتر هشتم ،ص ۳۱۳ـ.)۳۱۸

کزازی در شرح این بیـت نوشتهاسـت« :از شـاد ”آسـان و بـیشـور و آشـوه“ خواسـته
شدهاست» (کزازی  ،۱۳۹۱جلد  ،۹ص  .)۴۸۵بر پایۀ تعبیر این پژوهشگر ،معنـای بیـت چنـین
است« :او را بی شور و آشوه به تخت بنشانید (تا غلبله و شورشی به پا نشود)».
) در رویارویی و نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبین چنین میخوانیم:
پــس انــدر همیتاخــت بهــرام شــیر
به دست انـدرون جـز کمـانی نداشـت
چــو خســرو چنــان دیــد برگشــت شــاد
یکــــی تیــــر زد بــــر بــــر بــــارگی

کمــانی بــه دســت ،اژدهــایی بــه زیــر
بـــر آن اســـپ برگســـتوانی نداشـــت
دو زاغ کمـــــان را بـــــه زه برنهـــــاد
بشــــد کــــار آن بــــاره یکبــــارگی

(فردوسی ،۱۳۸۶دفتر هشتم ،ص .)۴۶

اگرچه میتوان واژﮤ شاد در بیت سـوم را در معنـای متعـاره آن بگیـریم و ایـن بخـش را
چنین معنی کنیم« :هنگامیکه خسروپرویز بهرام چوبین را میبیند که تنها کمانی در دسـت
دارد و بر اسبی برهنه بدون پوشش سوار است شـادمان میشـود و کمـان را بـرای تیرانـدازی
آماده میکند» ،با این حال به احتمال بسیار واژﮤ شاد در این بخش و دو بخش دیگـر ،نـه بـه
ّ
ُ
معنای «شادمان و مسرور» ،بلکه به معنی «تند ،شتابان ،بیدرنگ و بدون تعلل» بهکار رفته،
هرچند که این معنی در فرهنگها نیامدهاست .بر پایۀ این معنای پیشنهادی ،در بنـد «الـف»
اسفندیار به فرزندان خود میگوید« :اگر کسی از دادگری رویگردان شود ،بیدرنگ و بـدون
ّ
تعلل سرش را با خنجر ببرید» .گزارش کزازی هم از این بیت همین است .در بند «ه» پیـر
به ز ّ
ادفر میگوید« :از میان فرزندان خسروپرویز ،کسی را که با شرم و آزرم است بیدرنـگ
و شتابان بر تخت بنشانید» .در بند « » نیز سخن از این است کـه خسـرو پرویـز بـا دیـدن
بهرام چوبین که تنها تیروکمان در دست داشت و بـر اسـبی بـدون برگسـتوان سـوار بـود( ،از
ّ
ُ
فرصت استفاده کرد) و شتابان و بدون تعلل برگشت و اسب بهرام را با تیر کشت.
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آمدن واژﮤ شاد به معنای «تند و شتابان» در برخی متون پهلوانی نیز شواهدی دارد .موارد
زیر از برزونامۀ کهن درخور ّ
توجه است:
الف) هنگامی که کیخسرو خبر آمدن برزو را از طو میشنود ،به گیـو فرمـان میدهـد
ب
فورا بهسوی رستم روانه شود و او را از آمدن برزو با خبر کند:
چنــین گفــت بــا گیــو بــردار پــای

بــرو شــاد تــا پــیش پــرده ســرای

(کوسج  ،۱۳۳۹ص )۶۳

ه) رستم با دیدن سه نفر ناشنا در بیابان ،به گرگین فرمان میدهد به دنبال آنها بـرود
و آنها را باز گرداند .گرگین با شنیدن این سخن اطاعت امر میکند:
تهمتن چو این گفت گرگین چو باد

روان شـــد ز نـــزد ســـپهدار شـــاد

(همان ،ص .)۱۱۶

) هنگامی که بیژن برزو را دست بسته نزد رستم میآورد ،تهمتن به او میگوید:
چنـــین گفـــت بـــا بیـــژن نـــامور
همــی شــاه ترکــان گرفتهســت راه
همانــا ســر آرد بــر ایشــان زمــان
زواره بپیچـــــــد ز افراســـــــیاه
نگه کن کـه تـا کارشـان چـون بـود

زواره فرامــــــــرز پرخاشــــــــخر
بـــر ایـــن نامـــداران ایـــران ســـپاه
برآیــــد همــــه کــــام تورانیــــان
از ایــدر عنــان را بــه شــادی بتــاه
ز خون کـه میـدان پـر از خـون بـود

(همان ،ص .)۹۱

نکتۀ درخور ّ
توجه اینکه در بیت چهارم ،شادی بهجای شاد آمدهاست .بـدیهی اسـت کـه
در شواهد یادشده ،سخن از شتاه و تندی پهلوانان در انجام کار بهمیان آمدهاست ،نه شادی
و خوشحالی آنها.
در رزمنامۀ گرشاسپ ،در صحنۀ نبرد گرشاسپ با شیران آمده که شیری بـه سـوی اسـب
پهلوان حملهورمیشود ّاما اسب شیر را با ُسم خود از پای در میآورد:
ســوی مــرکبش شــیر دیگــر دویــد
بــزد کاســۀ ُســم چنــان بــاره شــاد

چو نزدیک آن اسب جنگـی رسـید

که مبزش پریشان شد و جان بـداد
(رزمنامۀ گرشاسپ ،بیتهای ۲۵۱ـ.)۲۵۲

در شهریارنامه چندین بار واژﮤ شاد در معنای مورد بحث بهکار رفتهاست:
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نخست ،در آغاز منظومه ،شهریار در شـکارگاه بـا سـام درگیـر میشـود و در ایـن ّ
جـر و
بحث ،سام شهریار را بیپدر میخواند .شهریار رنجیدهخاطر نزد مادرش میرود و مـاجرا را
برای او شرح میدهد .مادر شهریار با شنیدن سخنان فرزند بیدرنگ نزد رودابه میرود:
بدو گفت مـادر کـه ای بیهمـال
ورا زال ّزریـــن نکـــوهش کنـــد
بگفت و بشـد پـیش رودابـه شـاد

بگویم من این را بـه فرخنـده زال
به نیکی تـو را هـم پـژوهش کنـد
سراســر بــه رودابــه آن کــرد یــاد
(مختاری  ،۱۳۹۳ص .)۲۱۱

دوم ،هیتال پس از درماندگی در نبرد با ارژنگ و شهریار ،نامهای به جمهور مینویسـد و
از او کمک میخواهد و بهویژه تأ کید میکند که پس از خواندن نامـه ،جمهـور بـه یـاریاش
ّ
بیاید و تعلل نکند (چو نامه بخوانی سوی ما خرام) .پس از رسیدن نامۀ شهریار به جمهور،
چو برخواند جمهـور آن نامـه ،شـاد

ســپه ســاز کــرد و بیامــد چــو بــاد

(همان ،ص .)۲۴۱

سوم ،مرجانۀ جادو خود را به سیمای فرانک درمیآورد و نقاهبهچهره بـهسـوی سـراپردﮤ
شهریار میرود .هنگامیکه نگهبانان هویت مرجانه را جویا میشوند ،میگویـد اگـر نشـانی
مرا به پهلوان سپاه بدهید ،مرا خواهد شـناخت .در ایـن هنگـام یکـی از نگهبانـان بـهسـوی
شهریارمیرود:
دلیـــری بیامـــد ز خرگـــاه شـــاد

بدان یـل سـخن کـرد از مـاه یـاد

(همان ،ص .)۲۳۳

چهارم ،پس از دادخواهی کردن انکیس از لهراسب ،شاه ایران نامهای به رستم مینویسد
و پیکی بهسوی او روانه میکند .فرستاده با دیدن رستم:
سپردش به رستم همـان نامـه شـاد

ســـپهبد ســـر نامـــه را برگشـــاد

(همان ،ص .)۳۴۶

پنجم ،در رویارویی ارهنگ دیو با پهلوانان سیستان و پس از گرفتار شدن آنان ،تخـاره بـه
میدان میرود:
تخــاره بــه میــدان او رفــت شــاد

ورا نیــز بربــود و بــردش چــو بــاد

(همان ،ص .)۴۱۲

در اینجا شادمان رفتن تخاره برای نبرد با ارهنگ دیو ،که اغلب پهلوانان سیستان را به بنـد
ّ
کشیدهاست ،منطقی نیست ،بلکه شتاه و عجلۀ تخاره برای نبرد با تخاره مد نظر است.
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ششم ،پس از شکست خوردن لهراسب از سپاه توران ،همسـر شـاه بـههمـراه جاماسـب
گریزان میشود .گشتاسب نیز ،که از میدان فـرار کـرده بـود ،نقـاهبرچهره بـا آن دو روبـهرو
میشود و خود را فرستادﮤ ارجاسب ّ
معرفی میکند .در نبرد میـان مـادر و فرزنـد ،گشتاسـب
مادر خود را بر زمین میزند و دستهای او را میبندد .در این هنگام،
به پهلو زبان گفـت جاماسـپ ،شـاد
چنــان کــن ِکـت از ســر نیفتــد کــاله

بــه بــانوی لهراســپ کــای مــاهزاد
رخت بینـد ایـن تـرک پرخـاشخـواه

(همان ،ص .)۴۵۱

مصحح شهریارنامه ،بهدلیل ناآشـنایی بـا معنـی واژﮤ شـاد ،در ایـن بیـت آن را بـه «راد»
تصحیح قیاسی کرده و در پاورقی نوشتهاست« :در اصل شاد .چه جای شادی است؟ خطای
ب
ّ
مصـحح محتـرم درسـت
کاتب ،قیاسا تصحیح نمودیم» (شهریارنامه  ،۱۳۳۳ص  .)۲۱۳سخن
است .زیرا در چنین وقت ناگواری ،جای شادی نیست و شتاه و تندی ّ
اهمیت دارد.
ب
گذشته از موارد برشمرده ،ظاهرا در شاهد زیر از منظومۀ «کوه دماوند» نیز شاد در معنای
«تند و شتابان» آمده .زیرا هم در کنار قید تند بهکار رفتهاست و هم مفهوم کنایی مصـراع دوم
بیت پنجم ،این معنا را تایید میکند .توطیح اینکه هنگـامی کـه تـور و گـرگین بـرای رهـایی
ّ
کیخسرو بهسوی حصن تاتار میروند ،شاه آنجا از دیدن آن دو متعجب میشود و میگوید:
دو گــــرد د ور دو شــــیر عــــرین
بـــه یکبـــار از در بـــرون آمدنـــد
زبــــان برگشــــادند بهــــر ســــالم
ز بعــــد ســــالم آن شهنشــــاه زاد
کــه ای پــرد ن تنــد و شــاد آمدیــد
بگوییـــد تـــا از کجـــا میرســـید

دو ســــردار و دو نامــــدار گــــزین
دو پردل چه گویم کـه چـون آمدنـد
ســالمی چــو کردنــد دو نیکنــام
بــه ســوی دو پهلــو زبــان برگشــاد
در ایـــن راه همـــراه بـــاد آمدیـــد
پـــی مـــاجرا بـــا صـــفا میرســـید

(تهمتننامه  ،۱۳۹۸ص .)۳۱۳

بر پایۀ شواهدی که آوردیم و به شرط پذیرفتن این نکتـه کـه یکـی از معـانی شـاد «تنـد،
شتابان و باسرعت» است ،شاید در بیت بحثانگیز زیر از داستان بیـژن و منیـژه نیـز همـین
معنی مورد نظر باشد:
درختــان کــه ِکش ـتن نــداریم یــاد

به دنـدان بـه دو نـیم کردنـد سـاد

(فردوسی  ،۱۳۸۶دفتر سوم ،ص .)۳۱۸

طب واژﮤ آخر در پنج دستنویس ف ،ل ،ل ،۲ق ۲و ب شاد است (← همان ،پـاورقی )۲۱
همچنین در دو دستنویس سنژوزه (← فردوسـی  ،۱۳۸۹ص  )۳۱۱و حاشـیۀ ظفرنامـه (←
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مستوفی  ،۱۳۳۳جلد یکـم ،ص  )۵۵۶هـم شـاد طـب شدهاسـت ،امـا خـالقیمطل  ،بـر پایـۀ
دستنویسهای دیگر ،طب ساد را در متن آورده و در گزارش آن نوشتهاسـت« :بـرای سـاد
معنیهای گوناگونی چون ”ساده ،خوک نر ،برابر“ یاد کردهانـد و از میـان آنهـا گویـا معنـی
”برابر“ ،که در ماج شاهنامه آمدهاست ،بهتر میخورد :گرازها درختـان کهـن ،کـه کاشـتن
آنها را کسی به یاد ندارد ،با دندان به دو نیمۀ برابر بریدند .یعنی آنهـا را از میانـه بـه دو نـیم
کردند» (خالقیمطل  ،۱۳۸۹بخش دوم ،ص  .)۹۳یکی دیگـر از پژوهشـگران ایـن بیـت را ایـن
چنین معنی کردهاست« :درختانی که در آن بیشه کاشته شده بود ،گرازان چنان دو نیم کردنـد
و خوردند که انگار از آغاز نبوده و ما بـه یـاد نـداریم» (جـوینی  ،۱۳۹۱جلـد هفـتم ،ص .)۲۲۲
ّ
کزازی در گزارش خود طب شاد را آورده و در توطیح آن نوشتهاست« :شاد در معنای ”آسان
و بیرنج“ بهکار رفتهاست ... .درختانی را که چنـان کهـنانـد کـه زمـان ِکشتشـان را بـه یـاد
نداریم ،گرازان بهآسانی به دو نیم کردهاند» (کزازی ،۵ ،ص  .)۳۱۴نوشین نیز پس از گـزینش
طب شاد ،معنی بیت را چنین دانستهاست ...« :گرازها درختهای چنان کهنی را کـه زمـان
کاشتشان را به یاد نداریم ،شادان و بازیکنان و بهآسانی به دندان به دو نیم کردنـد ،چنـانکـه
گویی سنگ هم به دندانشان سخت نمیآید»(نوشین  ،۱۳۳۳ص ۵۱ـ .)۵۱شایان ذکر است کـه
طب مصراع دوم در برخی فرهنگهای شاهنامه چنین است« :به باغ اندرون جملـه گشـتند
ب
ساد» .در این فرهنگها ساد به معنای «ساده و بینقش» و مجازا به معنای «همـوار و برابـر»
آمدهاست (علوی طوسی  ،۱۳۵۳ص  ۲۳و ۲۸؛ ببدادی  ،۱۳۹۱ص  .)۱۹۱در این صـورت ،مفهـوم
بیت چنین است« :درختان باغ با حملۀ گرازها بر زمین افتاده و با زمین برابر شدهاند».
اگر بپذیریم که طب شاد در این بیت از بیژن و منیژه درست است ،بـا ّ
توجـه بـه معنـای
تازهای که برای آن آوردیم معنای بیت چنین خواهد بود« :گرازها درختانی را که زمان ِکشـتن
آنها را به یاد نداریم (چون کهنسال و تنومند هستند) ،بیدرنگ و باشتاه ،با دندان خود به
دو نیم کردند» .به بیان دیگر ،قدرت دندان گرازها چنان بود که درختان کهنسال و تنومنـد را
با سرعت به دو نیم کردند.
ّ
واژﮤ شاد درمعنای یاد شده ،دربارﮤ ابیات زیر نیز در خور تأمل است:
ابــر نیــزﮤ گیــو تیبــی چــو بــاد

خدنگی بـه رانـش برآمـد چـو بـاد

بــزد ،کــرد نیــزه بــه دو نــیم ســاد

(فردوسی  ،۱۳۸۶دفتر چهارم ،ص .)۱۱۱
کــه بگذشــت بــر مــرد و بــر اســپ شــاد
(همان ،ص .)۱۲۱
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منابع
ببدادی ،عبدالقادر ( ،)۱۳۹۱لغت شهنامه ،به کوشـش کـارل گرانـویچ زالمـان ،ترجمـه و تحشـیۀ منصـور
ثروت ،تهران ،علمی.
تهمتننامه ( ،)۱۳۹۸به کوشش رطا غفوری ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
جوینی ،عزیزالله ( ،)۱۳۹۱شاهنامه ،از دستنویس موزﮤ فلورانس به تاریخ ّ
محرم  ،۴۱۶جلد هفتم ،تهران،
دانشگاه تهران.
خالقیمطل  ،جالل ( ،)۱۳۸۹یادداشتهای شاهنامه ،بخش دوم و سوم ،تهران ،مرکز دائرةالمعـاره بـزرگ
اسالمی.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
رواقی ،علی ( ،)۱۳۹۱فرهنگ شاهنامه ،تهران ،فرهنگستان هنر.
رزمنامۀ گرشاسپ ،به کوشش رطا غفوری (زیر چاپ).
شهریارنامه ( ،)۱۳۳۳به کوشش غالمحسین بیگدلی ،تهران ،پیک فرهنگ.
علوی طوسی ( ،)۱۳۵۳ماج شاهنامه ،به کوشش حسین خدیو جم ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
فردوســی ،ابوالقاســم ( ،)۱۳۸۶شــاهنامه ،تصــحیح جــالل خــالقیمطل (جلــد ششــم تصــحیح محمــود
امیدسا ر ،جلد هفتم تصحیح ابوالف ل خطیبی) ،تهران ،مرکز دائرةالمعاره بزرگ اسالمی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۱۳۹۴شاهنامه ،به کوشش جالل خالقیمطل  ،تهران ،سخن.
فردوســی ،ابوالقاســم ( ،)۱۳۳۳شــاهنامۀ فردوســی[ ،در حاشــیه ظفرنامــۀ مســتوفی] ،ته ـران ،مرکــز نشــر
دانشگاهی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۱۳۸۹شاهنامه ،نسخۀ سنژوره ،به کوشش ایر افشار و محمود امیدسا ر و نادر
ّ
مطلبی کاشانی ،تهران ،طالیه.
ّ
کزازی ،میر جاللالدین ( ،)۱۳۹۱نامۀ باستان ،جلد  ،۵تهران ،سمت.
ّ
کزازی ،میر جاللالدین ( ،)۱۳۹۱نامۀ باستان ،جلد  ،۹تهران ،سمت.
ّ
کوسج ،شمسالدین محمد ( ،)۱۳۸۳برزونامۀ کهن ،به کوشش اکبر نحوی ،تهران ،میراث مکتوه.
مختاری ( .)۱۳۹۳شهریارنامه ،تصحیح رطا غفوری ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

و

و گونههای آن در متون فارسی

1

محمود ندیمی هرندی (استادیار دانشگاه پیامنور)
مقدمه

چوگان (یا چوگانبازی) ورزشی گروهی است که در میـدانی مستطیلشـکل مسـطح انجـام
ِ
میشود .در دو سوی میدان دروازهای تعبیه شده و بازیکنان هر گروه باید گوی را بـا چوگـانی
که در دست دارند به دروازﮤ گـروه حریـف وارد کننـد .در روزگـار گذشـته ،بـرای تهیـۀ ایـن
ب
دروازهها دو ستون از سنگ و گچ ،تقریبا به اندازﮤ قامت آدمی ،میساختهاند و به ایـن دروازه
هال و هالگاه میگفتهاند .در مقالۀ پیش رو این واژهها و گونههای دیگر آنها را در متون کهن
فارسی بررسی کردهایم.
پیش از ورود به بحث اصلی دو نکته را یادآوری میکنیم:
نخست اینکه یکی از میدانهای معروه چوگـان در دوران صـفویه میـدان نقـش جهـان
اصفهان بود .در این میدان که  ۵۶۱متر طول و  ۱۶۱متر عـرض دارد ،طـول هـال (= دروازه)
هفت متر و سی سانتیمتـر اسـت .ایـن دو هـال خوشـبختانه هنـوز در میـدان نقـش جهـان
پابرجاست (← آذرنوش  ،۱۳۹۲ص  ←( )۳۶تصاویر طمیمه).
دیگر اینکه واژﮤ هال و مشتقات آن در متون کهن فارسی و نیز در فرهنگها گاه با «ها»ی
ُ
ّ
هوز و گاه با «حا»ی حطی طب شدهاست .صاحب غیا اللغات در این بـاره نوشتهاسـت:
«در اصل با های ّ
هوز است و لفظ فارسی است» ←( 2رامپوری  ،۱۳۶۳ص .)۲۹۱
 .1در این مقاله برای استخرا شاهدها از نرمافزارهای در  ۴و م سسۀ علوم کامپیوتری نور استفاده شدهاست.
 .2بهنظر میرسد که صورت اصلی این کلمه هال است که بعـدها بـه قیـا بـا کلمـۀ حـال عربـی امـالی آن تبییـر
یافتهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
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۰ـ هال /حال

ب
ظاهرا م لف فرهنگ جهانگیری (تألیف در سالهای ۱۱۱۵ـ ۱۱۱۳هجری) ،نخستین کسـی
است که واژﮤ هال را در معنای «دروازﮤ چوگان» طب کرده« :آن باشد که بر هر طره میدان
دو میل نصب کنند تا چوگانبازان گوی را از میان آن بگذرانند» (انجـو شـیرازی  ،۱ ،۱۳۵۹ص
ب
 )۵۴۶و بیت زیر از امیر حسینی هروی (متوفی ۳۱۸ :یا  ۳۱۹هجری) را ،سهوا به نام مولـوی
معنوی ،برای آن شاهد آوردهاست (← امیر حسینی هروی  ،۱۳۶۳ص [ ۱۵۴با امالی «حال»]):
شــاد بــاش ای ُمقبــل فرخنـــدهفال
ِ

گوی معنی را همـی بـر سـوی هـال»

(انجو شیرازی  ،۱ ،۱۳۵۹ص .)۵۴۶

این واژه با همـین معنـا و شـاهد از فرهنـگ جهـانگیری بـه فرهنـگهـای دیگـر نیـز راه
یافتهاست که در این میان تنها م لف مجمعالفرس بهجای بیـت مـذکور ،بیـت زیـر از امیـر
[شاه] قاسم انوار (متوفی ۸۳۳ :هجری) (← شاه قاسم انوار  ،۱۳۹۲ص  )۲۲را بهعنـوان شـاهد
نقل کردهاست:
چوگـان طلـب
گوی دولـت را بـه
ِ

دان طــره
بــردهای در
ِ
حــال میــ ِ

(← سروری  ،۳ ،۱۳۳۹ص .)۱۵۳۲

سید محمدعلی داعیا سـالم (متـوفی )۱۳۳۱ :در فرهنـگ نظـام دربـارﮤ ریشـۀ کلمـه
نوشتهاست« :هال .۱ :آرام بود  .۲ ...حد میدان چوگانبازی که برای نشان آن دو میل نصـب
است  ...در سنسکریت هم به معنی "آرام" هست و معنی دوم [= دروازه] مجاز از اول اسـت
که گوی آنجا آرام میگیرد» (داعیا سالم .)۱۳۶۲
واژﮤ هال در متون کهن فارسی نیز بهکار رفتهاست .کهنترین متن فارسی که هال را در آن
یافتیم انسالتائبین (تألیف :پیش از  ۵۱۳هجری) اثر شیخ احمد جام ژندهپیل است:
«اگر میدانی که امروز راستی ،فردا نیز راستی بازبینی ،و اگر میراث رسو ن ایـن بـود کـه
شما قومی برداشتید ،شما در دو جهان نجات یافتید و گوی به هـال بردیـد» (ژنـدهپیل ،۱۳۹۱
ص .)۱۶۴
ّ
در ترجمۀ آزاد عبارتی از احیاء علومالـدین غزالـی (متـوفی ۵۱۵ :هجـری) «طاعـت» و
«رطا» به «گوی» و «هال» از اسباه چوگانبازی مانند شدهاست:
الع َجب لل احک الالعب فی َالیوم دالذی َ
الع َجب ُک دل َ
« َف َ
َ
ّ
فاز فیـه السـابقون و خـاه فیـه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المبطلون» ّ
ُ
(غزالی  ،۱۴۲۶ص .)۲۳۹
ِ
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کار خود ندانـد در روزی کـه
«عجب از کسی که به خنده و بازی مشبول شود و
ِ
حقیقت ِ
اصـحاه تخلـف در کـوی نومیـدی
هال رطا رسانند و
ارباه سبقت گوی طاعت به ِ
ِ
در آن ّ ِ
بمانند» (غزالی  ،۱ ،۱۳۸۹ص .)۵۱۳
بدر چاچی (زنده در  ۳۴۵هجری) در قصیدهای گفته:
هر دل که یکی گـو شـد میـدان شـریعت را

در حال شـود ایمـن از طـربت نـه چوگـان

(بدر چاچی  ،۱۳۸۳ص .)۲۴۳

عبدالرحمان جامی (متوفی ۸۹۸ :هجری) در قصیدهای گفته:
منم چو گوی به میدان فسـحت مـه و سـال

به صولجان ق ا منقلـب از حـال بـه حـال

(جامی ۱۳۳۸ه ،۲ ،ص .)۳۵
گاه شاعران هال را در معنای «آرام و قرار» (← دهخـدا و همکـاران  ،۱۳۳۳ذیـل هـال) بـهکار

بردهاند ،اما به گونهای که با اجزای دیگر کالم ایهام میسازد و یادآور هال در معنای «دروازه»
است .برای نمونه ،مسعود سعد (متوفی ۵۱۵ :هجری) در مـدح ثقـ المک طـاهربن علـی،
برادرزادﮤ بونصر مشکان ،گفته:
بار غـم ارچـه خمیـدهچوگان اسـت
عدو ز ِ

سـهم تـو هـال
زخم ِ
همی چو گوی نیابد ز ِ

(مسعود سعد  ،۱۳۹۱ص .)۳۹۱

هال در این بیت به معنای «آرام و قرار» است ،1اما با کلمات چوگان و گوی ایهام تناسب
دارد :دشمن از بار غم اگرچه مانند چوگان خمیدهاست ،اما مانند گوی از زخم تیر تـو آرام و
قرار نمییابد.
 ۱و ۳ـ هول ،هر

گونۀ هول ( )hūlحاصل تحول آوایی مصوت بلند  āبه مصوت  ūاسـت .در گونـۀ هـر ()har
دو تحول آوایی ر دادهاست :مصوت بلند  āبه مصوت  aو همخوان  lبه  rتبدیل شدهاسـت.
تحول مصوت بلند  āبه مصوت کوتاه  aوقتی بعد از آن صامت  lیا  rباشد ،در کلماتی ماننـد
کالبد  /کلبد و پالهنگ  /پلهنگ نیز دیده میشود و تحول صامت  lبـه صـامت  rدر کلمـاتی
مانند شلوار  /شروار و جابلسا  /جابرسا ر دادهاست (خانلری  ،۲ ،۱۳۸۲ص  ۶۱و  ۶۱و .)۸۲
دو گونۀ هول و هر در دستنوشتههایی از انسالتائبین آمدهاست که بهسبب غریب بودن،
در متن چاپی این دو طب به هال تبـدیل شـدهاند :در جملـۀ زیـر گونـۀ هـول در نسـخۀ ک
ّ
ّ .1
مصحح دیوان مسعود سعد هال را در این بیت در معنای «دروازه» تلقی کردهاست (مهیار  ،۱۳۹۱ص .)۱۱۱۸
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(نسخۀ اسا ) [نسخۀ کتابخانۀ انجمن آسـیایی بنگـال در کلکتـه] و گونـۀ هـر در نسـخۀ م

[نسخۀ کتابخانۀ ملک مور  ۹۲۸هجری] آمدهاست:
گوی بهر [= به هر] بردید (ژندهپیل  ،۱۳۹۱ص [ ۱۶۴حاشیه]).
گوی به هول بردید (همانجا).
۴ـ هالگاه /حالگاه

بـازی
هالگاه با افزودن پسوند مکان گاه به هال ساخته شدهاست بو در معنای «دروازﮤ میـد ِان ِ
بـازی چوگـان»
میـدان
چوگان» و «محدودﮤ دروازه» بهکار رفته و در مواردی مجازا به «کـل
ِ
ِ
ِ
اطالق شدهاست .مسعود سـعد در وصـف چوگانبـازی سـیفالدوله محمـود (حکومـت:
۴۶۹ـ ۴۸۱هجری) چنین گفتهاست:
چــو هالگــاه شهنشــاه او کیــوان بــود
ِ

گذار گوی ز چوگان بـر او کیـوان کـرد
ِ
ِ
(مسعود سعد  ،۱۳۹۱ص .)۲۱۴

در انسالتائبین میخوانیم:
«همه را نخست در بوتۀ بال برند ،اگر از آنجا درست برآیـد ،چنانکـه میبایـد ،گـوی بـه
هالگاه برد و کار او برآمد و فیروزی یافت» (ژندهپیل  ،۱۳۹۱ص .)۳۸
عمادبن محمد ثبری در طوطینامه (ترجمه و تألیف۳۱۳ :ـ ۳۱۵هجری) نوشتهاست:
جهت تفاؤل  ...سخنی خوه و نفسی نیک از وی اقتـراح
«ماهشکر ِ ...بر طوطی آمد و به ِ
هـوای
گـوی
تدبیر خود را به جو
ِ
نگری تزویر درانداخت و ِ
ِ
کرد ... .طوطی  ...درحال ِ
اسب ِ
چوگان حیلت به حالگاه حرمان رسانید» (ثبری  ،۱۳۵۲ص .)۵۹
ماهروی به
ِ
«هرکه خواهد که در مصاحبت زنان غلو کند  ...و از آن ممارست سرمایۀ نجات جویـد،
 ...همچنان باشد که مردی بوالهو گوی در میدان دریا بـازد و در حالگـاه آن نظـر انـدازد»
(ثبری  ،۱۳۵۲ص .)۴۴۵
طیاء نخشبی (متوفی ۳۵۱ :یا  ۳۵۱هجری) در طوطینامه آوردهاست:
«برادر کهتر ترک سیستان گرفت و سر در سرگردانی نهاد .چون دا کشتزار عالم ملکـی
منازل و مراحل میبرید و چون گـوی زریـن م ـمار فلکـی بـه حالگـاه مشـاره و مناهـل
میرسید» (طیاء نخشبی  ،۱۳۳۲ص .)۳۱۸
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عارفی هروی در آغاز منظومۀ تمثیلی حالنامه 1مشهور به «گوی و چوگان» (سرودﮤ ۸۴۲
ِ
هجری) در ستایش خداوند گفتهاست:
ُُ
ست زر که ِمهـر اسـت
این گوی در ِ
از شـــرق بـــه غـــره داده راهـــش

و نیز «در قصۀ صولجان و درویش»:

گه بر سر حالگـاه میرفـت

گــردش ســپهر اســت
در چــر ز
ِّ
کآنجاســـت محـــل حالگـــاهش

(عارفی هروی  ،۲۱۱۲ص .)۲۶۱
گه بر سر شـاه راه میرفـت
(همان ،ص .)۲۳۱

عبدالرحمان جامی نیز در منظومۀ سممان و ابسال ،در شرح احـوال کـودکی سـالمان و
چوگانبازی او با دیگر کودکان گفتهاست:
صولجان بـر کـف بـه میـدان تـاختی
جویـان حـال
یک به یک چوگانزنـان
ِ
گرچــه بــودی زخـ ِـم چوگــان از همــه
گــوی بــردی از همــه بــا صــد شــتاه
دنبـــال مـــاه
هـــالل صـــولجان
بـــا
ِ
ِ

گـــوی زرکـــش در میـــان انـــداختی
گرد یک مـه حلقـه کـرده صـد هـالل
بـــود چابـــکتر ســـالمان از همـــه
گـــوی مـــه بـــود و ســـالمان آفتـــاه
حــالگویــان میشــدی تــا حالگــاه

(جامی  ۱۳۳۸الف ،ص .)۴۱۳

قاسمی گنابادی در منظومۀ «گوی و چوگان» (سرودﮤ  ۹۴۳هجری) گفتهاست:
گــــویی شــــده بهــــر حالگــــاهش

کــرد اطلــس خــویش فــرش راهــش

(قاسمی گنابادی  ،۱۳۹۳ص .)۸۴
۵ـ هولگاه

هولگاه را تنها در دو دستنوشتۀ انسالتائبین (ج :نسخۀ حا محمد اعظم جامی ا حمـدی مـور
 ۱۳۶۱قمری؛ د :نسخۀ محفور در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران مور  ۱۲۴۹هجری) یافتیم:
 .1منظومۀ گوی و چوگان عارفی هروی «به چوگان در مقام ورزش و بازی نمیپردازد ،بلکه گوی و چوگان را  ...نمـاد
عشقی عارفانه ساخته و به کمک آنها دهها تصویر استعاری و تشبیهات شاعرانه پرداختهاست» (آذرنوش  ،۱۳۹۲ص
۱۳۶ـ .)۱۳۳عنوان منظومه ،یعنی حالنامه ،ارتباطی به هال ندارد ،جز آنکه میتواند با آن ایهام تناسـبی داشـته باشـد.
عارفی هروی در وجه تسمیۀ منظومۀ خود سرودهاست (عارفی هروی  ،۲۱۱۲ص :)۲۵۸
ـال عمــرم
ــال عمـــرم
یــک نیمــه شکســت بـ ِ
پنجـــاه گذشـــت سـ ِ
ویــن نامــه ز روی حــال گفــتم
ز اندیشــــه ُد ِر خیــــال ســــفتم
حــالی شــده «حالنامــه» نــامش
ایــن نامــه کــه ســاختم تمــامش
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«گوی به هولگاه برد» (ژندهپیل  ،۱۳۹۱ص  ۳۸حاشیه).
۶ـ هرگاه

هرگاه نیز گونهای بسیار نادر از کلمـۀ هالگـاه اسـت .در غزلـی از ابوالم یـد شـهاهالـدین
اسماعیل ،1فرزند احمد جام ژندهپیل ،در بیتی که به طره المثل میماند ،آوردهاست:
دل بیچــارﮤ مــن چــون گــویی اســت
ِ
آخرا مــــر بـــــه هرگــــاه رســــد

غــم تــو گــوی مــرا چوگــان اســت
ِ
گوی سرگشـته چـو در میـدان اسـت

(شهاهالدین اسماعیل ،برگ  ۱۳۳رو ،حاشیه).

تصویر غزل ابوالمؤید شهابالدین اسماعیل
(هامش صفحۀ  ۳۱۱رو ،مجموعۀ توبینگن)

۷ـ هال کردن

مسعود سعد در قصیدهای در تهنیت جلو ملک ارسالنبـن مسـعود در چهارشـنبه ششـم
شوال  ۵۱۹هجری سرودهاست:
خـــدایگانا ،تـــا تـــو بـــه ُملـــک بنشســـتی
دولــت تــو گشــت روان
همــای نصــرت زی
ِ
نـه ایســتاده بــه میــدان هنـوز خصـ ِـم تــو راســت

بــه ّ
فــر اختــر و پیــروز روز و میمــون فــال،
ــاه خـــذ ن در دشـــمن تـــو زد چنگـــال
عقـ ِ
ِ
ُ
زخـم سـخت کـردی هـال
گوی ملک به یک ِ
تو ِ

(مسعود سعد  ،۱۳۹۱ص .)۳۹۴

 .1اشعاری از ابوالم ّید شهاهالدین اسماعیل در مجموعۀ خطی توبینگن به شـمارﮤ ( or.oct 3784نسـخۀ عکسـی
 ۳۳۵۲و  ۳۳۵۳کتابخانۀ مرکزی ّدانشگاه تهران) طب شدهاست .این مجموعه  ۱۶۴برگ دارد که  ۵۳برگ
شمارههای ّ
آغازین آن به خ نستعلی کتابت شده و متعل به سدههای اخیر است ،ولی دیگـر اوراق آن در  ۸۳۶هجـری کتابـت
شدهاست (← دانشپژوه  ،۳ ،۱۳۶۳ص  .)۲۲۸نویسنده این اشعار را تصحیح و آمادﮤ انتشار کردهاست.
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ب
«هال کردن» ظاهرا صورت تخفیف یافتۀ «در هال کردن» است .مصراع آخر بـه معنـای
این است که «تو گوی ُملک را با یک طربۀ محکم در هال کردی» .مصـحح دیـوان مسـعود
ّ
سعد نیز «هال کردن» را فعل مرکب در معنای «گوی را در بازی چوگان به هـده رسـانیدن»
(مهیار  ،۱۳۹۱ص  )۱۱۱۸دانستهاست.
***
در پایان دو نکته را یادآوری میکنیم:
نخست آنکه سعدی و حافظ نیز آنجا که گفتهاند:
ســـعدیا حـــال پراگنـــدﮤ گـــوی آن دانـــد

عنبـر سـارا چوگـان
ای که بر مه کشـی از ِ

و نیز:

گفــتم از گــوی فلــک صــورت حــالی پرســم

چوگـان کسـی افتادهسـت
که همه عمر بـه
ِ

(سعدی  ،۱۳۸۵ص )۴۱
م طرهحـال مگـردان مـن سـرگردان را
ِ
(حافظ  ،۱۳۳۳ص .)۱۱۱
گفت آن میکشم اندر خـم چوگـان کـه مپـر

(حافظ  ،۱۳۳۳ص .)۲۳۸
بیگمان به این معنای حال  /هال نظر داشتهاند (نیز ← گیتیفـروز  ،۱۳۸۳ص ۴۸۳؛ همـو ،۱۳۹۱
ص .)۱۹۵

دیگر آنکه فرهنگستان ایران در زمان رطاشاه پهلوی کوشیدهاست تا معادلهـای فارسـی
برای اصطالحات فوتبال بیابد .ازجمله ،برای  goal keeperلفظ هالبان (= دروازهبان) ،بـرای
 goal postلفظ هال (= دروازه) ،برای  goalلفـظ هـالکرد (= گـل ،بـهثمر رسـیدن حملـه و
گشایش دروازﮤ حریـف) و بـرای  goal areaلفـظ هالگـاه (= محـدودﮤ مشـخص دروازه) را
پیشنهاد کردهاست (← الهی  ،۱۳۳۱ص ۵۳۱؛ روستایی  ،۱۳۸۵ص .)۴۳۴
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تصویر هالگاه جنوبی میدان نقش جهان اصفهان

تصویر هالگاه شمالی میدان نقش جهان اصفهان

منابع
آذرنوش ،آذرتاش ( ،)۱۳۹۲تاریخ چوگان در ایران و سرزمینهای عربی ،تهران ،ماهی.
الهی ،صدرالدین (« ،)۱۳۳۱دربارﮤ واژگان ورزش نوین در زبان فارسی» ،مجلـۀ ایرانشناسـی ،شـمارﮤ ،۱۵
ص.۵۸۵-۵۶۴
امیر حسینی هروی ( ،)۱۳۶۳کنی ُّ
الرموز ،به کوشش جلیل مسـگرنژاد ،مجلـۀ ماـارف ،دورﮤ  ،۵شـمارﮤ ،۱
ص .۱۶۸-۹۳
انجو شیرازی ،میر جمالالدین حسین بن فخرالدین حسن ( ،)۱۳۵۹فرهنگ جهانگیری ،به کوشـش رحـیم
عفیفی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
بدر چاچی ( ،)۱۳۸۳دیوان ،به کوشش علی محمد گیتیفروز ،تهران ،مجلس شورای اسالمی.
ثبری ،عماد بن محمد ( ،)۱۳۵۲طوطی نامه (جواهر االسمار) ،به کوشش شمسالدین آ ل احمـد ،تهـران،
بنیاد فرهنگ ایران.
جامی ،نورالدین عبدالرحمان ( ۱۳۳۸الف) ،مثنوی هفتاورنگ[ ،جلد اول] ،به کوشش جابلقا دادعلیشاه،
اصبر جانفدا ،ظاهر احراری ،حسین احمد تربیت ،تهران ،میراث مکتوه ـ مرکز مطالعات ایرانی.
جامی ،نورالدین عبدالرحمان ( ۱۳۳۸ه) ،دیوان جامی (واسط العقد ـ خاتم الحیاة) ،به کوشش اعالخـان
افصحزاد ،تهران ،میراث مکتوه ـ مرکز مطالعات ایرانی.
حافظ ،شمسالدین محمد ( ،)۱۳۳۳دیوان ،به کوشش محمد قزو ینی و قاسم غنی ،به کوشـش عبـدالکریم
جربزهدار ،تهران ،اساطیر.
داعیا سالم ،محمدعلی ( ،)۱۳۶۲فرهنگ نظام ،تهران ،دانش.
دانشپژوه ،محمدتقی ( ،)۱۳۶۳فهرست میکروفیل های کتابخانۀ مرکیی دانشگاه تهـران ،تهـران ،دانشـگاه
تهران ،جلد سوم.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
رامپوری ،غیاثالدین محمد ( ،)۱۳۶۳غیا اللغات ،به کوشش منصور ثروت ،تهران ،امیرکبیر.
روستایی ،محسن ( ،)۱۳۸۵تاریخ نخستین فرهنگستان ایران ،تهران ،نشر نی.
ژندهپیل ،ابونصر احمد جام ( ،)۱۳۹۱انسالتائبین ،به کوشش علی فاطل ،تهران ،تو .
سروری ،محمدقاسمبن حاجی محمد کاشـانی ( ،)۱۳۳۸مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،
تهران ،علمی.
سعدی شیرازی ،شیخ مصلحالدین ( ،)۱۳۸۵غیلیات ،به کوشش غالمحسین یوسفی ،تهران ،سخن.
شاه قاسم انوار ( ،)۱۳۹۲انیسالاارفین ،به کوشش حسن نصیری جامی ،تهران ،مولی.
شهاهالدین اسماعیل جامی ،دیـوان ،مجموعـۀ خطـی تـوبینگن بـه شـمارﮤ  ،or.oct 3784نسـخۀ عکسـی
شمارههای  ۳۳۵۲و  ۳۳۵۳کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
طیاء نخشبی ( ،)۱۳۳۲طوطینامه ،به کوشش فتحالله مجتبایی و غالمعلی آریا ،تهران ،منوچهری.
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عارفی هروی ،محمـود ( ،)۲۱۱۲حالنامـه (گـوی و چوگـان) ،بـه کوشـش بهـرام گرامـی و زهـرا مجیـدی
(یوسفی) ،مجلۀ ایراننامه ،سال  ،۲۳شمارﮤ  ۲و  ،۳ص .۲۳۵-۲۵۶
ّ
غزالی ،محمدبن محمد ( ،)۲۱۱۵ / ۱۴۲۶احیاء علوم الدین [و معه المبنی عن حمل ا سفار فی ا سـفار
فی تخریج ما فی ا حیاء من ا خبار] ،بیروت ،دار ابنحزم.
ّ
غزالی ،محمدبن محمد ( ،)۱۳۸۹احیاء علومالدین ،ترجمۀ م یدالدین محمد خوارزمی ،به کوشش حسین
خدیو جم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
قاسمی گنابادی ،میرزا محمد قاسم ( ،)۱۳۹۳منظومۀ گوی و چوگان (کارنامه) ،به کوشـش بهـرام گرامـی و
زهرا مجیدی (یوسفی) ،طمیمۀ  ۳۴آینۀ میرا  ،دورﮤ جدید ،سال .۱۲
گیتیفروز ،علی محمد ( ،)۱۳۸۳تعلیقات بر دیوان بدر چاچی ← بدر چاچی
گیتیفروز ،علی محمد (« ،)۱۳۹۱هزار نکتۀ باریکتر ز مو ،چنـد ایهـام و اشـارﮤ نویافتـه در شـعر خواجـۀ
شیراز» ،مجلۀ اد فارسی ،دورﮤ جدید  ،۱شمارﮤ ۳ـ ،۵صفحههای ۱۹۱ـ.۲۱۸
مسعود سعد سلمان ( ،)۱۳۹۱دیوان ،به کوشش محمد مهیار ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگی.
ناتل خانلری ،پرو یز ( ،)۱۳۸۲تاریخ زبان فارسی ،تهران ،فرهنگ نشر نو.

کاربردی متفاوت از واژﮤ
مریم کوشا (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان)
چکیده :عجب یا عجبا و ای عجب شبهجملهای است که در زبان فارسی برای بیان حالت
شگفتی و تعجب گوینده بهکار میرود .در کتاههای دسـتور و همچنـین فرهنگهـا آن را
شبهجملهای دانستهاند که در آن حالت هیجان و شگفتی باشد یا صفتی برای بیان شگفتی
و آن را از دسته جمالت عاطفی و انشایی غیرطلبی شمردهاند .حال آنکه در زبان مولوی و
برخی شاگردان و همعصران او در سدههای هفتم و هشـتم و در منطقـۀ آسـیای صـبیر بـا
کاربردی از عجب روبهرو میشویم که افزونبر این معنی ،دارای معنی پرسش و اسـتفهام
نیز هست .در این مقاله به معرفی ایـن کـاربرد از عجـب و نقـد و بررسـی آرا در بـاه آن
پرداختهایم و با استناد به شاهدهای آن دوره ،منشأ کاربرد متفاوت آن را بررسی کردهایم.
کلیدواژهها :عجب ،عجبا ،مولوی ،شبهجمله ،استفهام ،پرسشواژه
۰ـ پیشینۀ پژوهش

در فرهنگها و کتاههای دستور زبان فارسی عجب و عجبا را صوت یا شبهجملـه و صـفتی
دانستهاند که دارای معنی «تعجب و شگفتی» است.
۰ـ۰ـ لغتنامه

در لغتنامه ذیل عجب (دهخدا و همکاران  )۱۳۳۳آمدهاست:

عجب( .ع مص) ناشـناختن چیـزی کـه وارد شـود.
(اقرهالموارد) (منتهیا ره) || .به شگفتی آمـدن
از کســــــی( .منتهــــــیا ره) .شــــــگفتگی.
(مهذها سماء) .شگفتی که آدمی را دسـت دهـد
هنگــام بــزرگ شــمردن چیــزی .کــار شــگفت.

(آنندرا ) (منتهیا ره) (اقرهالمـوارد) :عجـب
رستم نامور  /که دارد دلیـری چـو دسـتان
نیست از ِ
پدر (فردوسی) ]...[ .ای عجـب؛ شـگفتا .عجبـا:
شنید این سخن پیشوای اده  /بهتندی برآشـفت و
گفت ای عجب (سعدی).

۰ـ۱ـ فرهنگ بزنگ سخن
در فرهنگ بیرگ سخن (انوری  )۱۳۸۱آمدهاست:
عش عجب ساز و نوایی دارد /نقش هر نبمه که زد
عجررب [ 'ajabعــر( ].شــج .۱ ).هنگــام تعجــب و
۱
راه به جایی دارد( .حافظ  .۳ )۸۴مایـۀ شـگفتی و
شگفتی از چیزی ،عمل کسی ،یا وقـوع رو یـدادی
تعجب؛ شگفتانگیز؛ عجیب :عجب آن است که
غیرمنتظره و عجیب گفته میشود؛ تعجب میکنم؛
هنــوز ایـن عبــارت را طــوطیوار تکـرار مـیکنیم.
چقدر عجیب است :عجب! به ایـن زودی حاطـر
(خانلری ]...[ )۳۱۵
شد؟ بابا ایوالله! (میرصادقی )۲۲۲ ۴عجـب کـه
بیخ محبت نمیدهد بارم /که بر وی اینهمه بـاران عجبا [ ' ajab-aعـر.فـا( ].شـج ).شـگفتا؛ عجـب:
عجبا! آیا همیشه چنین بودهاست که ازبرای تعـدی
شوق میبـارم( .سـعدی( .۲ )۵۵۴ ۳ص ).بـرای
۳
کوچک و کـم مجـازات مـیکـردهانـد؟ (مینـوی
بیان شگفتی بهصورت صفت پیشین میآید :گفت:
]...[ )۱۸۸
عجب خـری هسـتی! (دریابنـدری )۴۶ ۳مطـره
۰ـ۳ـ به لحاظ دسیونی

در کتاههای دستور زبان فارسی هم این واژه را صوت یا شبهجملهای دانسـتهاند کـه حالـت
شگفتی و حیرت را بیان میکند (انـوری و احمـدی گیـوی  ،۲ ،۱۳۸۸ص ۲۴۴؛ قریـب و دیگـران
 ،۱۳۶۸ص .)۲۱۱
فرشیدورد عجبا و ای عجب را از دستۀ صوتهای ویژه دانستهاست ،یعنی صـوتهـایی
که همیشه صوت هستند و با اسم و فعل و کلمات دیگر مشترک نیستند (فرشـیدورد  ،۱۳۹۲ص
.)۵۱۹
۱ـ واژﮤ عجب دن آثان مولوی

1

در آثار مولوی سه کاربرد از واژﮤ عجب دیده میشود .۱ :برای ابراز شگفتی و تعجـب؛  .۲در
معنی «آیا» یا در نقش پرسشواژه؛  .۳کاربرد پرسشی ـ تعجبی.
۱ـ۰ـ ابراز شگفیی و تعجب
ای عجب! آن عهد و آن سوگند کو
بکشی اهل زمین را بـه فلـک ،بانـگ زنـد مـه

وعدههای آن لـب چـون قنـد کـو
(مولوی  ،۱۳۶۵دفتر  ،۱بیت .)۱۵۶۳
که زهی جود و سماحت ،عجبا قـدرت و تمکـین!
(مولوی  ،۴ ،۱۳۳۸بیت .)۲۱۹۵۱

 .1در این مقاله برای استخرا شاهدهای مثنوی و دیوان شمس و فیهمافیه از نرمافزار در  ۳استفاده شدهاست.
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مجنون را گفتند که اگر لیلی را دوست میدارد ،چه عجب که هر دو طفل بودند و در یک
مکتب (مولوی  ،۱۳۹۱ص .)۱۳۵
۱ـ۱ـ دن معنی «آیا» یا دن نقش پرسشواژه
۱ـ۱ـ۰ـ مثنوی
آنیکی پرسـید از مفتـی بـهراز
آن نماز او عجـب باطـل شـود

گر کسی گرید به نوحه در نماز
یا نمازش جایز و کامـل َ
بـود؟

معنی بیت« :آیا آن نماز او باطل میشود ... /؟»
که چه خواهم خورد مستقبل عجب

(مولوی  ،۱۳۶۵دفتر  ،۵بیت .)۱۲۶۵

لــوت فــردا از کجــا ســازم طلــب
ِ
(همان ،دفتر  ،۵بیت .)۲۸۶۳

این بیت از داستان گاوی است که در جزیرهای سرسـبز مسـکن دارد و هـر روز از علوفـۀ
فراوانی که آنجا هست سیر میخورد ،ولی نگران غذای فرداست و میپرسد «آیا فردا غـذایی
برای من هست؟» .معنی بیت« :آیا در آینده چه خواهم خورد؟»
گفــت معشــوقی بــه عاشـ ز امتحــان
مــر م ـرا تــو دوس ـتتــر داری عجــب

در صــبوحی کــای فــالنبــن الفــالن
ُ
یا که خود را راست گوی ای ذا الکره

معنی بیت دوم« :مرا بیشتر دوست میداری یا خودت را؟»
کین مدم بر که میخندد عجب

سحر عین است این عجب لطف خفی است

(همان ،دفتر  ،۵بیت )۲۱۲۱

اینت باطل اینـت پوسـیده سـبب
(همان ،دفتر  ،۱بیت .)۲۸۱۱
بــر تــو نقــش گــرگ و بــر مــن یوســفی اســت
(همان ،دفتر  ،۱بیت .)۳۳۵۵

معنای بیت« :آیا این سحر است یا لطف خفی خداوند که یـک نقـش بـر تـو بهصـورت
گرگ و برای من بهصورت یوسف نمایان است؟»
که چه میگوید عجب این سستریش

عقل حیران کاین عجب او را کشید؟

یا کسـی دادهسـت بنـگ بـی ُهشـیش؟

(همان ،دفتر  ،۳بیت .)۱۴۶۴
یا کشش زانسو بدین جانب رسـید؟
(همان ،دفتر  ،۳بیت .)۴۴۵۲
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معنی بیت« :عقل حیرتزده است که آیا .»...
که یکـی رقعـه نبشـتم پـیش شـه

1

کای عجب آنجا رسـید و یافـت
ره
(همان ،دفتر  ،۴بیت .)۱۹۳۶

معنی بیت« :آیا نامهای که برای شاه نوشتهام به دست او رسیدهاست؟»
پس بپرسیدند ازو کای رهگذر

ُ
از عزیر ما عجب داری خبـر؟
(همان ،دفتر  ،۴بیت )۳۲۳۳

این بیت مربـوط بـه داسـتان عزیـر پیـامبر اسـت کـه پسـرانش در پـی او میگردنـد و از
رهگذری که در واقع خود عزیر است که جوان مانده ،میپرسند «آیا از عزیر خبری داری؟»
(نیز ← ،همان ،دفتر  ،۱بیت ۱۲۵۱؛ دفتر  ،۳بیت ۴۶۳۴؛ دفتر  ،۵بیت ۳۴۱۸؛ دفتر  ،۶بیت ۲۴۹۳
و.)...

۱ـ۱ـ۱ـ غزلیات شمس
یکی غاریست هجرانش پـر آتـش

عجب روزی برآرم سر از این غار؟

تا چه عمل کند عجب شکر من و سپا من

(مولوی  ،۲ ،۱۳۳۸بیت .)۱۱۱۴۵
تا چه اثـر کنـد عجـب نالـه و زینهـار مـن؟

آن یوســف معــانی وآن گــنج رایگــانی

(همان ،۴ ،بیت .)۱۹۲۲۴
خود را اگر فروشد ،دانی عجب خریدن

آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی؟

(همان ،۴ ،بیت .)۲۱۴۱۵
در دل چگونــه آیــد؟ از راه بــی قیاســی

ای عجــب گــویم دگــر باقیــات ایــن خبــر؟

(همان ،۵ ،بیت .)۳۱۱۳۶
نی ،خمش کردم تو گوی مطره شیرین زبان

(همان ،۴ ،بیت ۲۲۱۳۱؛ نیز ،۱ ← ،بیت ۸۴۳؛  ،۲بیت ۱۱۱۴۸؛  ،۵بیت ۲۸۶۳۳و .)...
۱ـ۱ـ۳ـ فیه ما فیه

اکنون چرا ما را همان اخالص برون زندان و برون حالت درد نمی آید؟ هزار خیال فـرود آیـد
که عجب فایده کند یا نکند؟ (مولوی  ،۱۳۹۱ص .)۵۵

 .1ای در «ای عجب» و «ا» در عجبا نشانۀ ندا نیست و این ترکیب در این بیتها به معنی «آیا» است.
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س ال کرد که مبو ن مالهای ما را میستانند و ایشان نیـز مـا را گاهگـاهی میبخشـند،
عجب حکم آن چون باشد؟ (همان ،ص .)۵۹
اگر اینان برنجند ،او شاد بگرداند ،اما اگر او برنجد ،نعوذبالله او را که گرداند؟ اگـر تـو را
ب
مثال قماشات باشد از هر نوعی به وقت غرق شـدن ،عجـب چنـگ در کـدام زنـی؟ (همـان،
ص ۲۱۴؛ نیز ← ،ص  ۲۱۳ ،۱۳۳ ،۱۶۱و .)...
۱ـ۳ـ واژﮤ عجب دن نقش پرسشی ـ تعجبی

در شاهدهای زیر بهنظر میرسد واژﮤ عجب دارای هر دو معنـی اسـتفهام و شـگفتی اسـت.
هرچند که به نظر نگارنده ،در اغلب این شاهدها نیز عجـب پرسـشواژه اسـت ،ولـی بـرای
رعایت دقت ،شاهدهای آن در این بخش ذکر شد:
گفت اینجا ای عجب مصحف چراست

خل گویان ای عجب این بانگ چیست
گفتم این روی فرشتهست عجب یا بشر است

چونکه نابیناست ایـن درویـش راسـت
ِ
(مولوی  ،۱۳۶۵دفتر  ،۳بیت .)۱۸۳۳
چون که صحرا از درخت و بر تهی است
(همان ،دفتر  ،۳بیت .)۲۱۳۸
گفت :این غیر فرشتهست و بشر ،هـیچ مگـو
(مولوی  ،۵ ،۱۳۳۸بیت .)۲۳۵۳۹

شخص میگفت که مرا حالتی هست که محمد و ملک مقـره آنجـا نمیگنجـد .شـیخ
فرمود که عجب بنده را حالتی باشد که محمد در وی نگنجد ،محمد را حالتی نباشد کـه تـو
گنده ببل آنجا نگنجد؟ (مولوی  ،۱۳۹۱ص  ۱۲۸و ۲۱۴؛ نیز ← ،مولوی  ،۱۳۶۵دفتر  ،۲بیـت ۲۲۲؛
دفتر  ،۳بیت .)۳۵۶
۳ـ واژﮤ عجب دن میون دیگر

برای بررسی منشأ این کاربرد به سراغ متون دیگر میرویم که در قرنهـای  ۳و  ۸هجـری در
آسیای صبیر نوشته شدهاند ،بهویژه آثار کسانی کـه از اصـحاه و پیـروان مولـوی بودهانـد و
برخی از آنها سبک و زبانی نزدیک به سبک و زبان مولوی دارند:
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عجب چه میگویند متکلمان؟ صفات عین ذات است یا غیر ذات اسـت (شـمس تبریـزی
 ،۱۳۶۹ص .)۱۲۶

آنکه شیخ را مصدق ندارد نه در فعل و نه در قول ،سبب انقطاع اسـت معـین ،عجـب از
بهر چه غرض مصدق نمیدارد؟ (همان ،ص .)۱۵۳
گفت :عجب در اینجا پول باشد؟ عجب در اینجا درم باشد؟ قلعی باشد؟ و البته وهمش
به زر نمیرود ،زیرا روستایی است (همان ،ص .)۱۶۵
گفت :بروم به زیارت او .عجب کجاش بینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی (همان ،ص ۱۳۹؛
نیز ← ،همان ،ص  ۲۴۳و .)۳۱۲
۳ـ۱ـ معانف بهاءولد

2

س ال کرد یکی که اگر از گناهان که کردهام استبفار کنم ،عجب آن گناه از من برخیـزد؟
(بهاءولد  ،۱۳۸۲ص .)۴۲
آخر این عقلم از تنم روزی چندی اگر میبرود دستار بر سرم راست نماند و کرته در بـرم
درست نماند بیسروسامان شوم با آنکه رباط روح با مـن اسـت .عجـب بیتـو اگـر بمـانم،
چگونه باشم؟ (همان ،ص .)۸۸
از فتنۀ نفس اماره [نیز] ترسانم .در آن وقتی که ظلمات وسوسۀ او مرا فرومیگیرد باز فل
روشنایی روز است که همچون دریای روشن است تا از وی نهنگی و سگ آبی بهدست آریم
و یا ّدری و صده این دریای روز میرود و این معانی را با خود میبرد تا کشتی وجود مـرا از
این معانی نصیب کدام بود .یعنی عجب نهنگی بود یا ّدری؟ (همان ،ص .)۲۱۱
میگفتم که ای الله ،من عاش توام و طالب توام .عجب تو را کجا بیـنم؟ داخـل جهـان
بینم یا خار جهان بینم؟ (همان ،ص ۲۱۲؛ نیز ← ،همان ،ص  ۱۱۳ ،۵۹ ،۳۶و .)...
۳ـ۳ـ معانف سلطانولد

از جهل و غفلت میگویند که ای عجب خدایی هست؟ و اگر هست ،او را که دید و کی
بیند؟ (سلطانولد  ،۱۳۶۳ص .)۵۲

 .1مقاالت شمس را مریدان و شاگردان شمس تبریزی در قونیه گردآوری کردهاند ،نه خود او.
 .2نشانههای سجاوندی ،ازجمله نشانۀ پرسش ،از نگارندﮤ مقاله است.
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عجب مهر من و ک َرم من و نـوازش مـن کـه خـالقم ،کـم از آن مخلـوق باشـد؟ (همـان،
ص .)۱۱۱

اگر خدا را و اهل ح را نزد شما آن قدر و منزلت و مرتبت بودی ،شـما در درویشـان بـه
سود و زیان و امتحان که نظر میکردید کـه عجـب ایـن صـاحب و یـت اسـت و از اینکـه
می فد ،در او هست یا نیست؟ (همان ،ص .)۱۲۹
بدبخت کسی که از او محروم باشد و در خدمت او یاد از گذشتگان کنـد و ندانـد کـه آن
گذشته که یاد او میکند هم اوست که پیشش نشستهاسـت ،نـان پـیش او نهادهاسـت و او از
خری افبانکنان که :کو نان؟ و عجب نان که دید و کجا باشد؟ میشـنوم کـه در فـالن اقلـیم
نانی هست ،یا در فالن عصر نانی بودهاست (همان ،ص ۱۹۸؛ نیز← ،همـان ،ص ۲۲۶ ،۱۴۲ ،۱۱
و .)...
۳ـ۴ـ معانف برهانالدین ترمذی

ّ

جاهل بودن دیگر است و خود را جاهل دانستن دیگر .ا پـیش شـیخ مـرده بایـد بـودن
عجب این مردمان چه میجویند میگویند« :همتی بدار»؟ (محق ترمذی  ،۱۳۴۱ص .)۶۱
۳ـ۵ـ نسالۀ سپهساالن

انبیا و اولیای صاحب کشف را علم کیمیا بودهاست ،مثل موسـی علیـه السـالم و جعفـر
صادق رطی الله عنه و امثال ایشان .عجبا ح رت خداوندگار را نیز باشد و یا نه؟ (سپهسـا ر
 ،۱۳۶۸ص .)۹۳
عجبا در طمن این چه کرامت در خواهد بود؟ (همان ،ص .)۱۱۵
۳ـ۶ـ مناقب العانفین

در خاطرش میگذرد که عجبا این خواه را که مشاهده کردم به خدمت مولوی بگویم یا
نگویم؟ (افالکی  ،۱ ،۱۳۶۲ص .)۲۱۱
مخفی در گوش شیخ گفته باشد که عجبا این پسر مـن بـه عمـل خـود بـه خـدا خواهـد
رسیدن یا مو نا به خداش خواهد رسانیدن؟ (همان ،۱ ،ص .)۵۵۴
فرمود که عجب در این و یت کسی باشد که سـخن مـا را فهـم کنـد؟ (همـان ،۲ ،ص
.)۳۲۳
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مگر که آن سایل را بهکرات در طمیر میگذشت که عجبـا بـه ح ـرت سـلطانولد چـه
تکلف کنم؟ (همان ،۲ ،ص ۸۱۸؛ نیز ← ،همان ،۱ ،ص  ۴۹۵ ،۳۹۳ ،۱۱۶و .)...
۳ـ۷ـ اخبان سالجقۀ نوم

اهل متوهم بودند که عجب حال چون باشد؟ (ابن بیبی  ،۱۳۵۱ص .)۳۶۴
عجب از ما چه گناه آمده باشد که شکار بر ما میسر نشد؟ (همان ،ص .)۳۶۵
عجبا آن پادشاه حقیقی را اعقاه و عشیره هستند؟ (همان ،ص .)۵۱۶

۴ـ معنی عجب دن شرحهای مثنوی

نگاهی به شرحهای مثنوی نشان میدهـد کـه متأسـفانه اکثـر شـارحان عجـب را یـا معنـی
نکردهاند یا به معنی «شـگفتا» گرفتهانـد .مصـححان نیـز بـدون اطـالع از معنـای عجـب،
نشانههای سجاوندی را به فراخـور درک خـود در مـتن بـهکار بردهانـد .چنانکـه مصـححان
اینگونه جملهها را بهصورت دو جملۀ مستقل آوردهانـد :عجـب را بهشـکل شـبهجمله و بـا
نشانۀ تعجب و ادامۀ جمله را بهصورت اخباری ذکر کردهانـد .حـال آنکـه بـا درنظـر گـرفتن
معنی یادشده ،خوانش بسیاری از جملههای دارای این واژه به حالت پرسشی درمیآید.
ُ
از میان شرحهای مثنوی ،در شرح مثنوی اثر گولپینارلی ،ادیب و شارح ترک ،این کـاربرد
ب
عجب بهدرستی بازتاه یافتهاست .ظاهرا ازآنجاکه زبان مادری گولپینارلی ترکی بوده و محل
زندگی وی و مولوی در آسیای صبیر (ترکیۀ کنونی) بـودهاسـت ،وی توانسـته ایـن کـاربرد را
بهدرستی تشخیص دهد .ترجمه و شرح گولپینارلی بـه کوشـش توفیـ سـبحانی بـه فارسـی
ترجمه شدهاست .در زیر شرح وی بر برخی از این بیتها را آوردهایم:
آه کــاهی را بــه هــامون میبــرد

کاه کوهی را عجب چون میبرد

ـ آه میتواند َپر کاهی را به بیابان ببرد ،آیا کـاهی میتوانـد کـوهی را ببـرد؟ (گولپینـارلی
 ،۱۳۳۱ج  ،۱ص .)۲۲۲
او همی گو ید عجب این قبض چیست؟

ـ آیا این دلتنگی چیست؟ (همان ،ج  ،۲ص .)۴۲
همچنین عبدالکریم سروش ،مولویشنا معاصر ،نیز در یکـی از در گفتارهـایش در
تفسیر مثنوی به این کاربرد واژﮤ عجب اشاره کردهاست.
در فرهنگ دوسویۀ اختر (گلکاریان  ،)۱۳۸۵ذیل آیا معادل « acabaعجبا» آمدهاست.
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افزون بر این ،نگارنده کاربرد عجبا را در معنی پرسـشواژه ،بـدون دربـر داشـتن مفهـوم
ُ
شگفتی ،با دوستان ترکزبان خود در کشور ترکیه ،که اشراه بیشتری بر زبان ترکی دارنـد ،در
میان گذاشته که همگی آن را تأیید کردهاند.
۵ـ خاسیگاه این کانبرد

شاهدهای نادری مانند بیت زیر در دست است که ممکن است به همین دورﮤ تبییر معنـایی
در واژﮤ عجب مربوط باشد ،یعنی ممکن است ابتدا عجب و گونههای دیگر این واژه (ماننـد
عجبا و ای عجب) در معنی شگفتی همراه با آیا در جملههای پرسشی بـهکـار رفتـه باشـد و
بعد ،بهمرور ،آیا در این نحو حذه شده و عجب نقـش پرسـشواژه را هـم برعهـده گرفتـه و
کمکم معنی پیشین خود را از دست داده باشد:
گفت آیا ای عجـب بـا چشـم کـور

چون همیخوانی همیبینی سطور؟

(مولوی  ،۱۳۶۵دفتر  ،۳بیت .)۱۸۵۸

حال با توجه به عربی بودن واژﮤ عجب ،این پرسش پیش میآیـد کـه ایـن کـاربرد از چـه
زمانی در آسیای صبیر بهکار رفتهاست؟ با توجه به تأثیر عمی مکتـب مولویـه بـر فرهنـگ و
زبان ترکی ،این احتمال وجود دارد که ایـن کـاربرد در زبـان ترکـی امـروز از زبـان مولـوی و
پیروان این مکتب گرفته شده باشد .این هم محتمل است که این کاربرد در ترکی روا داشته
و شاعران و نویسندگان یادشده آن را از زبان ترکان آسیای صبیر وارد شـعر و نثـر خـود کـرده
باشند .بههرحال ،کاربرد این واژه از دورهای دستکم در آن منطقه تبییر کردهاست.
۶ـ نییجهگیری

با وجود آنکه در زبان فارسی واژﮤ عجب شبهجملهای است برای بیان تعجـب و شـگفتی ،از
بررسی کاربرد این واژه در آثار فارسی قرن هفتم و هشتم در آسیای صبیر چنین برمیآید کـه
در موارد بسیاری این واژه در معنای «آیا» یا در نقش پرسشواژه بهکار رفتهاست.
منابع
ابنبیبی ،یحییبن محمد ( ،)۱۳۵۱اخبـار سـمجقۀ روم مختصـر سـلجوقنامه ،بـه کوشـش محمـدجواد
مشکور ،تبریز ،کتابفروشی تهران.
افالکی العارفی ،شمسالدین احمد ( ،)۱۳۶۲مناقبالاارفین ،به کوشش تحسین یازیجی ۲ ،جلد ،تهـران،
دنیای کتاه.
انوری ،حسن ( ،)۱۳۸۱فرهنگ بیرگ سخن ،تهران ،سخن.
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انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ( ،)۱۳۸۸دستورزبان فارسی  ،۲تهران ،فاطمی.
بهاءولد ( ،)۱۳۸۲ماارف ،به کوشش بدیعالزمان فروزانفر ۲ ،جلد ،تهران ،طهوری.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
سپهسا ر ،فریدونبن احمد ( ،)۱۳۶۸زندگینامۀ موالنا جملالـدین مولـوی ،بـه کوشـش سـعید نفیسـی،
تهران ،اقبال.
سلطانولد ( ،)۱۳۶۳ماارف ،به کوشش نجیب مایل هروی ،تهران ،مو .
شمسالدین محمد تبریزی ( ،)۱۳۶۹مقاالت شـمس تبریـیی ،بـه کوشـش محمـد علـی موحـد ،تهـران،
خوارزمی.
فرشیدورد ،خسرو ( ،)۱۳۹۲دستور مفصل امروز ،تهران ،سخن.
قریب ،عبدالعظیم و همکاران ( ،)۱۳۶۸دستور زبان فارسی (پنج استاد) ،بـه کوشـش امیـر اشـرهالکتابی،
تهران ،اشرفی.
گلکاریان ،قدیر ( ،)۱۳۸۵فرهنگ دوسویۀ اختر (استانبولی ـ فارسی و فارسی ـ استانبولی) ،تبریز ،اختر.
گولپینارلی ،عبدالباقی ( ،)۱۳۳۱نثر و شرح مثنوی شری  ،ترجمه توفی ه .سبحانی ۳ ،جلد ،تهران ،وزارت
ارشاد اسالمی.
محق ترمذی ،برهانالدین ( ،)۱۳۴۱ماارف ،به کوشش بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،وزارت فرهنگ.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۳۶۵مثنوی مانوی ،به کوشش رینولد الین نیکلسون ۳ ،جلد ،تهران ،مو .
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۳۳۸کلیات شمس (دیـوان کبیـر) ،بـه کوشـش بـدیعالزمان فروزانفـر۱۱ ،
جلد ،تهران ،امیرکبیر.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۳۹۱فیهمافیه و پیوستهای نویافته ،به کوشش توفیـ ه.سـبحانی ،تهـران،
پارسه.

دربارﮤ واژﮤ

در

زهراسادات حاجیسیدآقایی (دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی)

در تفسیر ابوالفتوح رازی واژﮤ بالادل به «بهداستان» ترجمه شدهاست:
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داین ُتم ِبدین ِإلی أ َجل ُم َسمی فاک ُت ُب ُوه َول َیک ُتب َبی َنکم ک ِاتب ِبالعـد ِل َو
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جالکم ف ِإ ُن لم ی ُکونا رجلی ِن فرج ُّل و امرأ ِ
م دمن َتر َطو َن م َن الش َهداء أن َت دل إح ُ
داهما َف ُتذک َر إحداه َما األخری َو َیـأ َه الشـ َه ُ
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جار بة حاط َر بة ُتد ُیر َونها َبی َن ُکم َف َلی َس َع َلی ُکم ُجناح َأ د َتک ُت ُبوهـا وَ
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أدنی أ ترتابوا إ أن تک
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أش ِهدوا ِإذا تبایعتم و ی ار ک ِاتب و ش ِهید و ِإن تفعلوا ف ِإنـه فسـوق ِبکـم و اتقـوا
ُ د
د ُ َ َ
ُی َعل ُمک ُم الل ُه َو الل ُه ِبکل شيء ع ِلیم (سورﮤ بقره ،آیۀ .)۲۸۲
ای آن کسانی که بگرو یدهای چون بستانی وامی تا به وقتی مع ّین بنو یسـی آن را و بایـد کـه
بنو یسد میان شما دبیری بهداسیان 1و سر بازنزند دبیری از آن که بنو یسد چنانکـه آموختـه
باشد او را خدا بنو یسد و امال کند آنکس که بر او ح ّ باشد و بپرهیزد از خدای [خود] که
پروردگار اوست ،و نقصان نکند از آن چیزی ،اگـر باشـد آنکـه بـر او حـ بـود نـادان یـا
کوچک یا نتواند امال کند او ،باید که امال کند ول ّیش بهداسیان ،و برگیری دو گواه از مـردان
شما ،اگر نباشند دو مرد ،یـک مـرد و دو زن از آن کسـان کـه بپسـندید از گواهـان تـا چـو
فراموش کند یکی از ایشان ،با یاد دهد یکی از ایشان دیگری را ،و بازنایستند گواهان چون
بخوانندشان ،و مالل منمایی از آنکه بنو یسی کوچک یـا بـزرگ تـا بـه وقـتش ،آن شـما را

 .1مصحح در حاشیه آوردهاست :کذا در اسا .
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بهدادتر باشد نزدیک خدا و راستتر در گواهی و نزدیکتر به آنکـه شـک نکنـی مگـر کـه
باشد بازرگانی حالی که میگردانی میان شما که نباشد بر شما گناهی کـه ننو یسـی آن را و
گواه برگیرید چون بیع کنی و نباید که زیان کند دبیر و گواه ،و اگر کنی ،آن فسـ اسـت بـه
شما ،بترسی از خدا و میآموزد شما را خدا ،و خـدای بـه همـه چیـزی داناسـت (تفسـیر
ابوالفتوح رازی ،۴ ،ص .)۱۲۲

در بخش تفسیری این آیه نیز چنین آمدهاست:

ُ
ح تعالی بیان آن کتابت بکرد ،گفتَ :ول َیک ُتب َبی َنکم ک ِاتب ِبالعد ِل  ...و معنـی آن اسـت
که :چون چنین بود کاتبی عدل باید که این نوشـتۀ َدیـن از میـان دایـن و َمـدین یـا بـایع و
مشتری بنو یسد بهح ّ و عدل و داسـیان ،1چنانکـه در آنجـا حیفـی و ظلمـی و زیـادتی و
ّ
نقصانی نباشد ،و تقدیم و تأخیر اجل نباشد ،و چیزی نباشـد کـه حـ ّ صـاحب حقـی از
ایشان باطل کند ،چنانکه ایشان ندانند (تفسیر ابوالفتوح رازی ،۴ ،ص .)۱۲۶

این لبت به همین معنی در جلدهای  ۱۱ ،۸و  ۱۲همین متن تکرار شدهاست:

َ َد َ َ ُ َ َ
ک صد بقا َو َعد ب ّ ... ،2
مفسران گفتند :مراد به «کلمه» و «کلمـات» وعـد
ـ و تمت ک ِلم رب
ِ
ب
است ،و وعید که خدای تعالی کرد به ثواه و عقاه که در آن تبییر و تبدیل نباشدِ .صـدقا
َ ب
َو عد  ،به راستی و داسیان (  ،۸ص  ،۱۲سورﮤ انعام ،آیۀ )۱۱۵؛
ّ
ّ
ـ ابوعل ّی ّ
الجبایی گفت :ترازوی قیامت را کفهها باشد ،یکی را کفۀ حسنات گو یند و یکـی
ّ
ّ
را کفۀ س ّیئات .کفۀ س ّیئات از حسنات به عالمتی منفصل شود که خدای تعالی نهاده باشد
ّ
که مردم بینند بدانند .مجاهد گفت و دگر علما ـ ابوالقاسم بلخی و بیشتر متکلمان که ایـن
مجاز و کنایت است از عدل که خدای تعالی به قیامت با بندگان حسـاه بـهحـ خواهـد
کردن و جزا بهعدلوداسیان دادن ،چنانکه آنکس که او چیزی به ترازو سنجد رها نکند که
ّ
ّ
کفه[ای بر کفهای] بچربد و تفاوت کند ،و این نیکوتر وجههاست (  ،۸ص )۱۳۳؛
ـ ای قوم ،تمام بدهی پیمانه و ترازو بهداسیان ،و کم مدهی مردمان را چیزهاشـان و تبـاهی
مکنی در زمین فسادکننده (  ،۱۱ص )۳۱۸؛
القسـ ِ ؛
ـ ایشان پیمانه و ترازو نمیدادند[ ،و آن] متاع بود که ایشان را فرمود به ایفـای آن ِب ِ
بهداسیان و راستی (  ،۱۱ص )۳۲۱؛
د دَ َ ُُ َ َ
سان ،خـدای تعـالی عـدل و داسـیان مـیفرمایـد بـا مردمـان
ـ ِان الله یأمر ِبالعد ِل و ِاإلح ِ
(  ،۱۲ص  ،۸۲سورﮤ نحل ،آیۀ .)۹۱

در همۀ نسخهبدلها بهجز نسخۀ «قم» ،داستان آمـده ،ولـی در نسـخۀ اسـا دادسـتان
است).
 .1مصحح در حاشیه آوردهاست :کذا در اسا و دیگر نسخهبدلها.
 .2ترجمه :تمام شد سخن پروردگار بهراستی و درستی.
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معنی این لبت «عدل و دادگری» اسـت
همانطور که از
ِ
عربی این واژه برمیآیدِ ،
معادل ِ
و با مراجعه به فرهنگهای فارسی میبینیم در برابر داستان چنین معنـایی نیامـدهاسـت .ایـن
دادستان پهلوی است که در تفسیر ابوالفتـوح رازی و نیـز در فرهنگنامـۀ قرآنـی
واژه بازماندﮤ
ِ
آمدهاست:
َ د َُ َ َ ََُ ُ ُ
َ د
ب
َ َ د ُ َد ُ
لـه ِإ ُه َـو ال َع ِز یـ ُز
قائمـا ِبال ِقسـ ِ ِإ
الئک و أولواال ِعل ِم ِ
ـ «ش ِهد الله أنه ِإله ِإ هو و الم ِ
ال َح ِکی ُم» (سورﮤ آل عمران ،آیۀ  .)۱۸گوای داد خدای که نیست خدای مگر او و فرشـتگان
و خداوندان علم ایستاده بهدادسیان ،نیست خدای مگر او غالب محکـم کـار (ابوالفتـوح
رازی ،۴ ،ص )۱۹۳؛
َ ُ َ َ
ـ أوفوا الکیل؛ و مکیـال و میـزان راسـت کنیـد ِ ...بال ِقسـ ِ  ،ای بالعـدل بدادواسـیان (در
نسخهبدل مل :دادسیان) و راستی (همان ،۸ ،ص )۹۱؛
د د
الل َه َیأ ُم ُر بال َعدل َ
سان ،خدای تعالی عدل و دادسـیان (در همـۀ نسـخهبـدلهـا
ح
اإل
و
ـ ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
بهجز «قم» :داستان) میفرماید با مردمان (همان ،۱۲ ،ص )۸۲؛
ـ عدل :دادستان (فرهنگنامۀ قرآنی ،۳ ،ص  ،۱۱۱۹قرآن ش .)۲۵

چند شاهد از متون پهلوی این واژه:

abāg dušmenān pad dādestān koxš.

با دشمنان بهانصاه ستیزه کن (مینوی خرد ،پرسش  ،۱بند )۵۲؛
در واژهنامۀ بندهشن نیز این لبت به معنای «عدالت» آمدهاست:
صتاستنان  :dādastānعدالت (۱۱ـ ۱۳۲و ۱۱ـ( )۱۱بهار  ،۱۳۴۵ص .)۳۴۹

Mihr rāy ēn-iz gōwēd kū pad hamāg dehān dahibed kū pad har(w) tis ud

har(w) kas be rasēd dādestān be bawēd.

دربارﮤ مهر این را نیز گوید که «به همۀ سرزمینها شاه است .زیـرا بـه هـرکس و هرچیـز
برسد داد پدید آید» (بندهشن ،ص .)۱۱۳
مصوت کوتاه  iبـه داسـتان
دادستان با حذه صامت  dدر بین دو مصوت و سپس حذه
ِ
بدل شدهاست .نمونۀ این حذه در کلمۀ مار بهجای مادر دیده میشـود (اشـارﮤ شـفاهی دکتـر
علیاشره صادقی):
مارندر (= مادراندر):
فاطمه را عایشه مارندر است

پس تو مرا شیعت مارنـدری

(ناصرخسرو ،۱ ،ص .)۵۵

در ورامین :مارون (= ماران = مادران) کنند رودون (= رودان) کشند.
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چند اشکال در
وحید عیدگاه طرقبهای (استادیار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران)

لغت فرس اسدی چاپهای گوناگونی دارد که هر کدام از آنها در سنجش با دیگر چاپهـا
مزیتها و معایبی دارد .فتحالله مجتبائی و علیاشره صادقی آخرین تصحیح این کتـاه را
در ســال  ۱۳۶۵منتشــر کردهانــد .ایــن ویراســت بســیار متــداول اســت و اهــل تحقی ـ در
پژوهشهای زبانی و لبـوی ،بسـیار از آن بهـره بردهانـد و بـدان اسـتناد کردهانـد .برخـی از
دیگر لغـت فـرس یـا فرهنگهـای مـرتب بـا آن در ایـن ویراسـت
اشکالهای ویراستهای ِ
برطره شده ،اما برخی اشکالها همچنان برطره نشدهاست یا تنها در ایـن ویراسـت دیـده
میشود.
پیش از پرداختن به اشکالها باید سخنی از روش دو مصـحح مـتن بـه میـان آورد .زیـرا
بسیاری از اشکالهای برجایمانـده در مـتن از همـین روش ناشـی شدهاسـت؛ روشـی کـه
میتوان آن را «روش خوددارانه» نامید .مصححان در مقدمه آوردهاند که متن کتاه برابـر بـا
نسخۀ اسا است و در آن تبییر و تصرفی روا نداشتهاند ،مگـر هنگـامی کـه طـب اسـا
آشکارا نادرست بوده باشد (اسدی طوسی  ،۱۳۶۵ص  .)۱۵همچنین افزودهانـد کـه «در تمـامی
ب
مواردی که قرائت یا معنی عبارت یا مصراعی مورد تردید بودهاست اصو در طـب کلمـات
تبییری داده نشده و تصحیحات ذوقی و حدسی در متن راه نیافتهاست» (همان ،ص .)۱۶
اما به نظر میرسد که باید در متن بیشتر مداخله میکردند .زیـرا بـا توجـه بـه پـارهای از
آگاهیهای مربوط به تاریخ زبان و اصول فنی شعر کهن ،میشد در عین امانتداری و پرهیز
از تصحیحات ذوقی ،متن را پیراستهتر کرد .همچنین بـا بـهکـارگیری نشـانههای سـجاوندی
بیشتر در مـتن تصحیحشـده و اهتمـام بیشـتر در حرکتگـذاری جملـهها و واژههـا میشـد
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نقد و بررسی

خواندن متن را برای خوانندگان آسانتر کرد و خوانش قطعی دو مصـحح را نیـز بـه شـیوهای
بیت
نمایانتر پیش روی خوانندگان نهاد .برای نمونه ،در ِ
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال

ّ
خز پوش و به کاشـانه رو از صـفه فـروار

(فرخی ،از لغت فرس ،ذیل فروار ،ص ،)۸۸

ّ
اشاره کردهانـد کـه طـب بخـش پایـانی در دو نسـخه «صـفۀ فـروار» بـوده و طـب اغلـب
ّ
دستنویسها و منابع «صفه و فروار» است (همان جا ،پانوشت) .اما پدید نیست که چرا مـتن
را به صورت کنونی نگه داشتهاند.
در جای دیگر لبت جانبوز را تشخیص دادهاند ،اما وارد متن نکردهانـد و لبـت را بـدون
نقطه گذاشتهاند:
از آن جانبوز (بـ بینقطه) لختی خون رز ده

ســــپرده زیــــر پــــای انــــدر ســــپارا

(رودکی ،از لغت فرس ،ذیل سپار ،ص .)۹۱

همچنین لبت بیرنگ را بهدرستی تشخیص دادهاند ،اما در متن نیرنگ آوردهاند به پیروی
از دستنویس اسا (همان ،ص .)۱۳۱
البته گـاه علیاشـره صـادقی بـه پـارهای از نادرسـتیهای ویراسـت مـورد نظـر اشـاره
کردهاست .برای نمونه ،وی در مقالهای یادآور شدهاست که در بیت
گزاننــده همچــون ط ـراز نخــم

تو گویی که در پیش آتش یخم

(فردوسی ،از لغت فرس ،ذیل نخ ،ص .)۶۶
باید گیارنده به گدازنده دگرگون شود (صادقی ،ص .)۹۶

متن کتاه یادشده به این قبیل دگرگونیها و بازنگریها نیاز دارد ،اما گویا مجال اصـالح
و بازچاپ آن هنوز فراهم نشدهاست.
برنسی چند بیت
 )۱خستو نیـایم و نبـوم آخشـیج او

کز هر دو روی سود نبینم مگر زبان
(بوشکور ،از لغت فرس ،ذیل آخشیج ،ص .)۲۲

قافیۀ بیت مورد نظر باید زیان باشد نه زبان .این را هم معنی تأیید میکند ،هم قافیۀ بیـت
قبلیاش که زبان است و تکرار بیفاصلهاش در اینجا روا نیست:
آنکس که مر خرد را گوهر نهد همـی

من پیش او گشاد نخواهم همی زبـان

(همو ،همان جا).
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 )۲گفت من ...ر گیرم اندر کون

050

سبلت و ریـش و مـوی لـنج تـرا
(عماره ،از لغت فرس ،ذیل لنج ،ص .)۵۴

سومین واژﮤ مصراع نخست در اغلب دستنویسها نیی است و در دو دسـتنویس تیـی.
پس باید در درستی طب کنونی متن تردید کرد .آنچه با ریش در سرودههای هجوآمیز کهـن
پیوند معنایی دارد تیی (باد شکم) است و باید همان را وارد متن کرد .اینـک صـورت درسـت
بیت با اصالح واژﮤ مورد نظر و دگرگونی گیرم به دارم براسا نسخهبدلها:
گفــت مــن تیــز دارم انــدر کــون

ســبلت و ریــش و مــوی لــنج ت ـرا

 )۳روی مرا زرد کرد زردتـر از زر

گردن من عش کرد نرمتـر از دو
(شاکر بخاری ،از لغت فرس ،ذیل دوخ ،ص )۶۳

از موازنه پیداست که بهجای زرد باید واژهای بهکار رفته باشد که فاعل فعـل کـرد باشـد.
ِ
ِ
نسخهبدلها صورت درست موازنه را حفظ کردهاند:
روی مـرا هجـر کـرد زردتــر از زر

 )۴درآمــد یکــی خــاذ چنگــالتیــز

گردن من عش کرد نرمتـر از دو

(همان جا ،پانوشت).
ربود از کفش گوشت و برد [ا]و گریز
(خجسته ،از لغت فرس ،ذیل خاد ،ص .)۳۸

آنچه در قاله آمده نشاندهندﮤ تصحیح قیاسـی اسـت .ایـن تصـحیح قیاسـی از انـدک
دانی دو مصحح است از شیوﮤ خویشتندارانهشان در تصحیح متن .با ایـن
نمونههای رویگر ِ
تصحیح قیاسی نهتنها طب دشوار از میان رفتهاست ،بلکه جملهبنـدی سـخن نیـز (فـارغ از
کهنه یا نو بودن آن) بههم ریختهاست .پس از فعل برد ،آمدن جملـۀ «او گریـز» بـدون فعـل
بهکلی نابهنجار است .صورت درست همان است که در دستنویس بودهاست:
«ربود از کفش گوشت و برد و گریز» (اسدی طوسی  ،۱۳۶۵ص  ،۳۸پانوشت).
با این نویسش اصیل یک ساخت دستوری کهن که از سـاختهای ایجـازی موجـود در
شعر گذشته است پدیدار میشود :فعل ماطی  +فعل امر .این سـاخت را عطـف وجـوه نیـز
نامیدهاند و مصراع دوم بیت زیر از انوری را شاهد آن دانستهاند:
گفتم که به باغ درشو ای دلبر خیز

ما دست گالبگـر گـرفتیم و گریـز

نخست بیت زیر از مثنوی:
همچنین است در مصراع
ِ

(شفیعی کدکنی  ،۱۳۳۴ص .)۳۳۱
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خر ز دورش دید و برگشت و گریز

تــا بــه زیــر کــوه تــازان نعــلریز
(مولوی  ،۲ ،۱۳۹۶ص .)۱۱۶۲

ساخت مورد نظر تنها با فعل گریختن بـهکار نمیرفتهاسـت .مصـراع دوم بیـت زیـر گـواهی
است بر آن:
ّ
پیش هشام کـوفی از طـجری

 )۵نه همچون ر خوبت گل بهار

این بگفت و به هایهای گـری

(سنائی  ،۱ ،۱۳۹۳ص .)۳۵۱
نه چون تـو بـه نیکـوئی بـت بهـار
(فرا وی ،از لغت فرس ،ذیل بهار ،ص .)۸۸

وزن مصراع دوم نادرست است .با اصالح نیکوئی به نکـوئی اشـکال برطـره میشـود و
ُ
ُ
وزن (مفاعیل مفاعیل فاعالن) به سامان میآید.
 )۶ملک برفت و عالمت بدان سپاه نمود

بــدان زمــان کــه بســیج نهــار کــرد نهــار

(فرخی ،از لغت فرس ،ذیل نهار ،ص )۱۱۸

گفتهاند که این بیت در دیوان فرخی نیامدهاست .اما در قصیدﮤ سیام دیوان دیده میشود
(فرخی سیستانی  ،۱۳۹۴ص .)۵۲
 )۳مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک

سر و کـارش بـا گـاو و خـر اسـت نیـز گـراز

(عماره ،از لغت فرس ،ذیل گراز ،ص .)۱۱۱

وزن نادرست است ،اما اشارهای بدان نکردهاند .تا یافتن صورت قطعی ،آنچـه اکنـون بـا
نویسش موجود به نظر نگارنده میرسد این است که حره پیوند که را بـه آغـاز مصـراع دوم
بیاوریم و صامت ت را از فعل است حذهشـده بینگـاریم .آنگـاه دسـت کـم وزن درسـت
ِ
خواهد بود:
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آن

 )۸کشاورز و دهگان سپاهی شـدند

که سر و کارش با گاو و خر است نیـز گـراز

دلیــران و شــاهان جنگــی شــدند
(فردوسی ،از لغت فرس ،ذیل کشاورز ،ص .)۱۱۶

از نمونههای اصرار بر تبییر ندادن غل هـای مـتن ،همـین بیـت بـا اسـت .در حاشـیه
آوردهاند که صورت درست چنین است:
«دلیران سزاوار شاهی شدند» (همان ،پانوشت).
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بیهودهگوی و نحسک و بوالکنجک

(؟ ،از لغت فرس ،ذیل بوالکنج  ،ص .)۱۵۴
گفتهاند که طب کنونی از نظر وزن مبشوش است (همان جا) .اما پـیشواژﮤ بـه در شـعر

قدیم گاه بر وزن یک هجای بلند بودهاست .برای نمونه ،این بیت بوالعبا را بنگریـد کـه در
آغاز مصراع دوم آن به بر وزن بر خوانده میشود:
ای میر ترا گندم دشتیست بصد ده

همچنین است به در مصراع دوم این بیت طیان:
مرد را نهمار خشـم آمـد از ایـن

به نبنبکـی چنـد تـو را مـن انبـازم

(بوالعبا  ،از لغت فرس ،ذیل نغنغ ،ص .)۱۳۹
غاوشنگی به کف آوردش گزین

جزء صرفی بـ نیز گاه به همین سان ادا شدهاست:
بخــون و بــده کجــا پشــیمان نبــود

پس در بیت مورد بحث وزن مبشوش نیست.
 )۱۱ای قحبه نیازی ز ده بـه دوک

(همان ،ذیل غاوشنگ ،ص .)۱۶۵

هرکه بخورد و بداد از آنک بیلفخت
(همان ،ذیل الفخت ،ص .)۴۱

سراینده شدی چون فراسـتوک (؟)

(زرینکتاه ،از لغت فرس ،ذیل فراستوک ،ص .)۱۵۳
گفتهاند صورت صحیح بیت معلوم نیست (همـان جـا ،پانوشـت) .امـا بیـت فاقـد اشـکال

ُ
است .باید توجه داشت که در عروض قدیم ،گاه بهجای «مفعول» در سرآغاز مصـراع ،رکـن
ُ
«مفاعیل» را بهکار میبردند (شمس قیس  ،۱۳۸۸ص  )۱۸۸و این نـه تنهـا غلـ وزنـی شـمرده
ُ
نمیشدهاست بلکه نشاندهندﮤ صورت کامـلتر وزن بودهاسـت؛ زیـرا وزنـی چـون مفعـول
ُ
ُ
ُ
مفاعیل فاعلن بر روی زنجیرﮤ عروطی ،کوتاهشدﮤ مفاعیل مفاعیل فاعلن اسـت (اولـی یـک
هجای کوتاه از آغاز کم دارد که به جای آن سکوت میکنیم) .در بیـت مـورد بحـث مصـراع
ُ
ُ
ُ
ُ
نخست بر وزن مفعول مفاعیل فاعالن است و مصراع دوم بر وزن مفاعیـل مفاعیـل فـاعالن.
پس اشکالی در کار نیست و صورت صحیح بیت همان است که در متن آمدهاست.
 )۱۱برگشت چر با من بیچـاره

وآهنـــگ جنـــگ دارد بتیـــاره

(کسایی ،از لغت فرس ،ذیل بتیاره ،ص .)۲۱۱
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واپسین واژﮤ مصراع دوم بتیاره (پتیاره) است به معنای «بال» که اگر مطاب با نسـخهبدل،
امروزی واژه به ذهن میرسد که درست نیست .صورت
پیش از آن واو عطفی نیفزاییم کاربرد
ِ
درست با عطف پتیاره به جنگ چنین است:
برگشت چر با من بیچاره

وآهنگ جنگ دارد و پییانه

سزاوار یادآوری است که در پانوشت همین بیت بهدرسـتی یـادآور شـدهاند کـه صـورت
درست پتیاره است نه بتیاره (همان جا ،پانوشت).
 )۱۲بدلها اندرآویزد دو زلفش

چو دوژه کانـدر آویـزد بـدامن

(خفاه ،از لغت فرس ،ذیل دوژه ،ص .)۲۱۱

بیت شاهد لبت دوژه است به معنای «گیاه خـاردار» .امـا اشـکالی کـه در آن بـه چشـم
میخورد به لبت ربطی ندارد .مسئله نو شدن جملهبندی شعر است براثر فراموش شدن یکی
از کارکردهای چو در شعر قدیم .چنانکه در پانوشت یادآور شـدهاند ،طـب مصـراع دوم در
سه دستنویس اندر بودهاست نه کاندر (همان جا ،پانوشـت) .این بدان معنی است که چـو بـه
همانند» طـب
معنای «چنانکه» بهکار رفتهاست؛ کاربردی که در سنجش با چو به معنای «
ِ
دشوار و اصیل بهشمار میرود .از اتفاق ،در لغتنامۀ دهخدا همین بیت بـا نویسـش انـدر،
یکی از شاهدهای معنای «چنانکه» است (دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل چو).
همانند این وطعیت دربارﮤ واژﮤ همچو در همین کتاه ر دادهاست ،با این تفـاوت کـه
مصححان این بار بهدرستی صورت کهن را در متن حفظ کردهاند:
روز دگر چو شعر تقاطای من شنید

 )۱۳ببا ی پـای انـدر آورد رود

سر درکشید همچو کشد راورا ز بـیم

(منجیک ،از لغت فرس ،ذیل راورا ،ص .)۳۳
به خشم و به کین نیزه را درربود
(فردوسی ،از لغت فرس ،ذیل باالی ،ص .)۲۲۵

پیداست که قافیۀ مصراع یکم زود است ،نه رود .افزون بر معنی ،تفاوت تلفظ رود (با واو
مجهول) و ربود (با واو معروه) در زبان فردوسی ،که بیت بدو منسوه است ،نیـز قرینـهای
بر نادرستی رود تواند بود .صورت درست در حاشـیۀ صـحاحالفـرس ،کـه مـورد اسـتناد دو
مصحح کتاه نیز بودهاست ،دیده میشود (محمدبن هندوشاه  ،۱۳۴۱ص .)۲۹۸
 )۱۴سخن مجوی ولیکن چنان نمای به خل

کــه مــانی از تــو بترســد نشــیند انــدر مــای

(کسایی ،از لغت فرس ،ذیل مای ،ص .)۲۲۵
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مای به معنی «سرزمین جادوگران» .بنابراین ،مانی را باید در آن به مایی اصالح کنـیم تـا
معنای بیت درست شود .این دگرگشتگی شاید از نویسش احتمالی مائی ناشـی شـده باشـد.
بههرروی ،صورت درست مایی است که در متنهای دیگر نیز شاهد دارد .منوچهری گوید:
گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون

 )۱۵چو کاسموی گیاهان او برهنه ز بـرگ

ورچه به زمین درشد چون مردم مـایی

(دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل مایی).
چــو شــا رنــگ درختــان او تهــی از بــر
(فرخی ،از لغت فرس ،ذیل کاسموی ،ص .)۲۲۳

نسخهبدلها نشان میدهند که قافیۀ بیت در همۀ دستنویسها و نیـز دیـوان چاپشـدﮤ
شاعر بار است نه بر .این تفاوت از نظر لبت اهمیتی ندارد ،اما از این نظر که تعل بیت را به
شعر مشخص رد یا تأیید میکند سزاوار توجه است .هنگامی که همۀ سندها قافیۀ بـار را
یک ِ
تأیید میکنند ،درمییابیم که بیت مربوط به قصیدﮤ سیام دیوان فرخی است با مطلع زیر:
قویکنندﮤ دین محمـد مختـار

ّ
یمین دولت محمود قاهر کفار

(فرخی  ،۱۳۹۴ص .)۵۱
سخن پایانی

در تصحیح لغت فرس نباید پایبندی کاملی به طب های دستنویس اسا داشت .پارهای
از لبرشها با دقت در مباحث تاریخی زبان و اصول فنی شعر کهـن فارسـی برطرهشـدنی
است .برخی از پانوشتهای دو مصحح نیز سزاوار بازنگری است.
منابع
اسدی طوسی ( ،)۱۳۶۵لغت فرس ،به کوشش فتحالله مجتبائی و علیاشره صادقی ،تهران ،خوارزمی.
سنائی غزنوی ( ،)۱۳۹۳حدیقةالحقیقة ،به کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی ،تهران ،سخن.
شفیعی کدکنی ،محمدرطا ( ،)۱۳۳۴مفلس کیمیافرو (نقد و تحلیل شعر انوری) ،تهران ،سخن.
شمس قیس رازی ( ،)۱۳۸۸الماج فی مااییر اشاار الاج  ،به کوشش سیرو شمیسا ،تهران ،علم.
صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۹۳گیارنده یا گیازنده» ،مجلۀ فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۸صفحههای ۹۴ـ .۹۸
فرخی سیستانی ،علیبن جولوغ ( ،)۱۳۹۴دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
لغت فرس ← ،اسدی طوسی (.)۱۳۶۵
محمدبن هندوشاه ( ،)۱۳۴۱صحاحالفرس ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاه.
مولوی ،جاللالدین محمد بلخی ( ،)۱۳۹۶مثنوی مانوی ،به کوشش محمدعلی موحد ،تهـران ،هـرمس و
فرهنگستان زبان و اده فارسی.

تصحیح برخی تصحیفهای
و
سیده نرگس رضایی (استادیار دانشگاه پیام نور)

فرهنگ جهانگیری یکی از مهمترین فرهنگهایی است که در شبهقاره نوشته شدهاست .ایـن
کتاه بر فرهنگهای پس از خود ،ازجمله برهان قاطع ،تأثیر بسیاری گذاشتهاسـت .در ایـن
دو فرهنگ اشتباهات و تحریفاتی دیده میشود .برخـی مـدخلهـا فقـ در یکـی از ایـن دو
فرهنگ درستاند و در دیگری صورت نادرست آمدهاست.
نگارنده نیز در مقالۀ پیش رو با مقایسۀ برخی مدخلهـای دیگـر در ایـن دو فرهنـگ بـه
برخی اشتباهات دست یافتهاست و تالش دارد تا با استناد به شاهدها و دیگر فرهنگهـا ایـن
تحریفات را تصحیح کند .گاه به مدخلهایی اشاره کردهایم کـه در هـر دو فرهنـگ بـه یـک
شکل بهکار رفتهاست ،ولی با توجه به شاهدها معنی آنها نادرست اسـت ،ماننـد «ماشـورﮤ
عا » و «خانۀ سیلریز» .در چند مورد نیز به واژه یا ترکیبی اشاره شـده کـه فقـ در یکـی از
فرهنگها مدخل شدهاست ،اما با توجه به نادرستی یا تصحیف آن ،در این مقاله به آن اشـاره
شدهاست ،مانند «لعاه شمس» (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ )۱۳۵۴و «نام از شکم افتادن» (برهان).
در این مقاله ابتدا به تحریفهای فرهنگ جهانگیری و سپس به تحریفهای برهان قاطع
اشاره شدهاست.
۰ـ فرهنگ جهانگیری

در این بخش از مقاله به مدخلهایی که در فرهنگ جهـانگیری نادرسـت بـهکار رفتـه اشـاره
شدهاست:
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ادیان و ادیون /با اول مفتوح به ثـانی زده /چارپـای
دونــده را گوینــد کــه فربــه باشــد (انجــو شــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۱ ،۱۳۵۴ص .)۳۸۲

ب
ظاهرا مادیون و مادیان درست است:

دمان رخش بر مادیانان چو دیو

مادیانان به گشن و فحل شمو
پیرو لشرکر صرحرا کنایـه از گـور خـر باشـد (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۳۳

ادیرران /بــر وزن هــذیان /چــاروای دونــده را گوینــد
(برهان .)۱۳۴۲
ادیون /بر وزن گـردون /بـه معنـی ادیـان اسـت کـه
چهارپای دونده باشد (برهان .)۱۳۴۲
میــان گلــه بــر کشــیده غریــو
(فردوسی  ،۱۳۸۶ص .)۳۵
شیرمردی جوان و هفت عـرو
(نظامی ،۱۳۳۳ص .)۳۵
پیشرررو لشررکر صررحرا گــورخر باشــد و آن جــانوری
است شبیه خر (برهان .)۱۳۴۲

نظامی ترکیب «پیشرو سپاه صحرا» را بهکار بردهاست:
ای پیشــرو ســپاه صــحرا

خرگاهنشین کوه و خ ـرا
(نظامی  ،۱۳۶۹ص .)۳۸

این بیت در بخش «رهانیدن مجنون گوزنان را» آمده و این ترکیب به معنی «گوزن» است.

جغد انگشت کنایه از بخیل است و جاـد انگشـت
کنایه از بخیل است (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ،۱۳۵۴
 ،۳ص  ۲۱۸و ص .)۶۴۳

جعد انگشرت کنایه از بخل و خست باشـد (برهـان
.)۱۳۴۲

ترکیب «جعد انگشت» در فرهنگ نفیسـی (نفیسـی ۱۳۱۸ــ ،۱۳۴۳ذیـل جاـد) و لغتنامـه
(دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل جاد) و آنندراج در معنی «بخیـل» (پادشـاه  )۱۳۶۳بـدون شـاهد
عربی جاداالنامل است .در صـحاح ذیـل
مدخل شدهاست« .جعد انگشت» ترجمۀ
ِ
ترکیب ِ
جاد آمدهاست« :فاما اذا قیل فالن جعـد الیـدین او جعـدا نامل فهـو البخیـل» (الجـوهری
 ،۱ ،۱۹۳۵ص .)۴۵۴

جمشید ماهی و جمشید ماهیگیر کنایـه از بـودن
آفتــاه اســت در بــر حــوت و کنایــه از ســلیمان
علیهالسالم هم هست و یونس را نیز گویند (برهان
.)۱۳۴۲

جمشررید مرراهی کنایــه از دو چیــز اســت :اول آنکــه
آفتاه در بر حوت باشـد .دوم کنایـه از ح ـرت
ســـلیمان پیبمبـــر اســـت ( ...انجـــو شـــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۲۵۱

ترکیب «جمشید ماهیگیر» در بیتی از خاقانی در معنی «خورشید» بهکار رفتهاست:
خورشید نو تأثیر بین حوتش بهین توفیر بین

جمشید ماهیگیر بین نو ملـک زیبـا داشـته

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۳۸۴
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ب
با توجه به شاهد ،ظاهرا «جمشید ماهیگیر» درست است.

خشکعنان کنایه از اسب فرمـانبرگیـر بـود (انجـو خشکعنران اسـبی کـه فرمـانبردار نباشـد (برهـان
.)۱۳۴۲
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۵۱
در فرهنگ آنندراج نیز ترکیب «خشکعنان به معنی اسبی کـه مطاوعـت نکنـد» (پادشـاه
 )۱۳۶۳آمدهاست .در لغتنامه ترکیب نرمعنان به معنی «فرمانپذیر ،منقـاد و سـلسالقیـاد»
ب
(دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل نرم عنان) مدخل شدهاست .ترکیب خش عنان معمو در مقابل

نرمعنان بهکار میرود .با این توطیحات ،خش عنان «اسبی است که فرمانپذیر نباشد».

رقعر پشرت نیلگرون کنایـه از آســمان باشـد (انجــو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۸۱
رقع پست نیلگون و رقع غبررا کنایه از زمین اسـت
(همان).

رقع پست نیلگون کنایـه از زمـین اسـت و بـهجای
سین بینقطه شین نقطهدار هم بـه نظـر آمدهاسـت
که «رقعۀ پشت نیلگون» باشد (برهان .)۱۳۴۲

در فرهنگ رشیدی نیز «رقعۀ پست نیلگون» و «رقعـۀ غبـرا» در معنـی «زمـین» مـدخل
ب
شدهاست (رشیدی  .)۱۳۳۳این مدخل احتما «رقعۀ پست سبزگون» است:
این رقعۀ پست سبزگون چیست

زخم ناخن کنایه از دو چیز بود :اول معروه اسـت.
دوم کنایه از قـوم منجمـان اسـت (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۱۱۲

و آن چتر بلند سرنگون چیست

(خاقانی  ،۱۳۳۳ص .)۶۴
زخم ناخن به معنی بـا نـاخن ریـش کـردن باشـد و
کنایه از رقوم منجمان هم باشد (برهان .)۱۳۴۲

در بیتی از دیوان مسعود سعد این ترکیب بهکار رفته و به معنی «رقوم منجمان» است.
رخم چو روی سطر ه زرد و پوست بر او

ز زخم نـاخن چـون عنکبـوت اسـطر ه

(مسعود سعد  ،۱۳۶۲ص .)۲۹
در لغتنامه ترکیب زخ ناخن در معنی «رقـوم منجمـان» مـدخل شدهاسـت (دهخـدا و
همکاران  ،۱۳۳۳ذیل زخ ناخن).
کرراروان فلررک کنایــه از ســبعه ســیاره باشــد (انجــو کاردان فلک کنایه از کوکب عطارد است و کواکـب
دیگر را نیـز گفتهانـد و مجمـوع را کاردانـان فلـک
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۳۸۵
میگویند (برهان .)۱۳۴۲

ب
با توجه به اینکه پیشینیان ستارگان را در سرنوشت مـ ثر مـیدانسـتند ،ظـاهرا «کـارداران
فلک» به معنی «کواکب» درست است:
کارداران سرای هشتمین را بر فلـک

رای عالیقدر تو در میزبانی آمدست

(سنایی  ،۱۳۶۴ص .)۸۶
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در نه اقلیم آسمان حکمـش

کــارداران خیــر و شــر دارد
(انوری  ،۱ ،۱۳۳۲ص .)۱۲۵

در لغتنامه دو ترکیب کارداران و «کاردانان فلک» مدخل شـده ،امـا شـاهدی بـرای آن
نیامده .همچنین به «کاروان فلک» اشارهای نشدهاست (دهخـدا و همکـاران ،۱۳۳۳ذیـل کـاردان
فل و کارداران فل ) .این عبارت در برهان قاطع بهدرستی طب شدهاست.

لعاب شمس کنایه از شـراه باشـد (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۶۵

«شراه» در این واژه تصحیف سرا است .در فرهنگ آنندراج آمدهاست« :لعاب شمس:
کنایــه از سـراه و آن زمــین خشــکی باشــد کــه از دور مثــل آه نمایــد» (پادشــاه  .)۱۳۶۳در
لغتنامه (دهخدا و همکاران  )۱۳۳۳و فرهنگ نفیسی آمدهاست« :لعاب شمس :چیزی که چـون
تار عنکبوت در صحراها گرمگاهان در هوا دیده شود .آنچه گرمگاه بیننـد از خورشـید چـون
تار عنکبوت» (نفیسی ۱۳۱۸ـ ،۱۳۴۳ذیل لاا ).

مزرع دانهسور کنایه از دنیا اسـت (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۴۳

ب
ظاهرا «مزرعۀ دانهسوز» درست است:

تا تو در این مزرعۀ دانهسـوز

مفرحگران فلرک کنایه از دو چیز است :اول کنایه از
فرشتگان باشد .دوم کنایه از سـتارههـا بـود (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۳۴

مزرع دانهسوز کنایه از دنیا و عـالم اسـت (برهـان
.)۱۳۴۲
تشنه و بیآه چه آری به روز

(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۳۱۱
مفرجگران فلک کنایه از فرشتگان و مالئکه باشـد و
ستارهها و کواکب را نیز گویند (برهان .)۱۳۴۲

در فرهنگ مترادفات «محـوران افـالک» (پادشـاه  ،۱۳۴۶ذیـل کواکـب سـباه) ،در آننـدراج
«محرران فلک» (پادشاه  ،۱۳۶۳ذیـل ماـرج) و در غیا اللغـات «معرجگـران فلـک» مـدخل
شدهاست« :معرجگران فلک :بع ی نوشته که عبارت از عقول عشره و آن ده فرشتگان مقررنـد
که به اعتقاد حکما افالک ساخته اوشان است» (رامپـوری  .)۱۳۳۳در متنهـای کهـن ترکیـب
«معرجگران فلک» و «محرران فلک» هر دو بهکار رفتهاست:
ز معرا او در شب ترکتاز

قدر چو دفتر توجیه رزقهـا شـکند

معرجگران فلـک را طـراز

(نظامی  ،۱۳۸۱ص .)۲۸
محرران فلک را کف تو قـانون بـاد
(انوری  ،۱ ،۱۳۳۲ص .)۱۱۲
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به یک رساله بر هفت باه بنویسند
(امیرخسرو دهلوی  ،۱۳۹۱ص .)۳۲۱

به نظر میرسد ترکیب «مفرحگران فلک» و «مفر گران فلک» در برهان قاطع و فرهنـگ
جهانگیری هر دو ّ
مصح ِف «معر گران فلک» است ،زیرا مارجگران از نظر شـکل ظـاهری
به مفرحگران یا مفرجگران نزدیکتر است.

منقررار کررل کنایــه از زبــان اســت (انجــو شــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۱۴

ب
ظاهرا «منقار ِگل» درست است:

جان تراشیده به منقار گـل

موشگر پیرزنی را گویند که هرگاه کسی بمیرد او در
میان زنان نشسته یکایک صفات آن مرده را بشمارد
و نوحه کنند تا زنان دیگـر آن را شـنیده بـه گریـه و

منقار گل /به کسر کاه فارسی /کنایه از زبـان اسـت
که به عربی لسان گویند (برهان .)۱۳۴۲
فکرت خاییده به دندان دل

(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۲۴۱
مویه درآیند (انجو شـیرازی ۱۳۵۱ــ،۲ ،۱۳۵۴
ص .)۲۱۱۵
موشگر نوحهگر باشد( ...برهان .)۱۳۴۲

ظاهربا مو گر ّ
مصح ِف مویهگر (یا مویشگر) است:
بــاز پرســید تــا مناقــب او

ای شاد شده بدان که یک چنـد

مویهگر بر چه راه میگوید
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۱۶۶
چون مویهگران همـی گرسـتم

(ناصرخسرو  ،۱۳۳۱ص .)۲۲۱
مویهگر در بهار عج (چند بهار  )۱۳۳۹و فرهنگ رشـیدی (رشـیدی  )۱۳۳۳آمدهاسـت .در
لغتنامه نیز موشگر بدون شاهد مدخل شدهاست (دهخدا و همکاران ،۱۳۳۳ذیل موشگر).
نغروچ چوبی را گویند که نان را بدان پهـن سـازند و نغروچ چوبی باشد که خمیر نان را بدان پهن سـازند
و به عربی مدم خوانند (برهان .)۱۳۴۲
به تازی مدت و به هندی آن را بیلن خوانند (انجو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۲ ،۱۳۵۴ص .)۱۴۴۵

در فرهنگ نظام آمدهاست« :نغرروچ :چوبی که خمیر نان را بدان پهن سـازند و بـه عربـی
مدم خوانند» (داعیا سالم  .)۱۳۶۳در لغتنامه آمدهاست« :مردمک :نبـرو  ،چـوبی کـه
بدان خمیر نان را پهن سازند» (دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل مدم ).
ٌ

نقطرر کررل کنایــه از مرکــز اســت (انجــو شــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۸۶

در دیوان خاقانی «نقطۀ کل» آمدهاست:

نقط گل به کسر کاه فارسـی کنایـه از مرکـز زمـین
اســت و کنایــه از کــره زمــین هــم هســت (برهــان
.)۱۳۴۲
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نداند که از دور پرگار قـدرت
ای ز پرگار امر نقطۀ کـل

بود نقطۀ کل بر از خ اجـزا
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۸۱۴
نتوانی برون شد از پرگار
(همان ،ص .)۱۹۹

با توجه به «خ اجزا» در شاهد خاقانی« ،نقطۀ کـل» درسـتتر بـه نظـر میرسـد و در
فرهنگ بیرگ سخن (انوری  )۱۳۸۱نیز «نقطۀ کل» مدخل شدهاست ،ولی در فرهنگ رشـیدی
(رشیدی  ،)۱۳۳۳آنندراج (پادشاه  ،)۱۳۶۳لغتنامه (دهخدا و همکاران  ،)۱۳۳۳و فرهنگ فارسـی
ُ
(معین « )۱۳۸۱نقطۀ ِگل» بدون شاهد آمده .در جمشیدوخورشید نیز «نقطۀ گل» بهکار رفته:
قو قزح در هوا تا سر پرگار زد

نهنگا نیا کنایـه از شمشـیرهای در غـاله اسـت
(انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۳۱

ب
ظاهرا «نهنگان نیام» درست است:

برآهیخت جنگی نهنگ از نیام

دایرﮤ لعل گشت نقطۀ پرگار گل

(سلمان ساوجی  ،۱۳۴۸ص .)۱۴۹
نهنگان در نیا کنایه از شمشیرهای در غاله است
(برهان .)۱۳۴۲
ببرید چو رعـد و برگفـت نـام
(فردوسی  ،۱۳۸۶ص.)۱۱۳

۱ـ برهان قاطع

در این بخش به تصحیفها و تحریفهای برهان قاطع اشاره شدهاست:

آبستن فریاد /به کسر نون /کنایه از برب اسـت و آن
سازی باشد که مطربان نوازند (برهان .)۱۳۴۲

ب
ظاهرا «آبستن فریادخوان» درست است:
برب آبستن تن و نا ن دل و مردان به طبع

آستانه گرردان کنایه از دنیاست که فلک قمر باشد و
آن را آستانۀ گردون هم میگویند (برهان .)۱۳۴۲

ب
ظاهرا «آستانۀ گردون» درست است:

برجیس موسوی کف و کیوان طور حلم

آبسررتن فریررادخوان کنایــه از بــرب باشــد (انجــو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۸
جان بر آن آبسـتن فریـادخوان افشـاندهاند
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۱۱۶
آستانه گرردون کنایه از آسمان دنیاست و آن را فلک
قمر نیز گویند (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ،۳ ،۱۳۵۴
ص .)۱۵
هــارون آســتانه گــردون مکــان اوســت
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۳۳
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بفم اندوه و دلگیری و اندوهگین و دلتنگ و فرومانده
را گویند (برهان .)۱۳۴۲

ب
ظاهرا بغ [= بهغم] درست است:

اگر بودنی بـود دل را ببـم

چــو آه از دل بــرآوردی ببــم در
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بغم دلتنگ را گویند و آن را فـرم نیـز خواننـد (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۲ ،۱۳۵۴ص .)۱۴۶۴
سزد گر نداری نباشی دژم
(فردوسی  ،۴ ،۱۳۸۶ص .)۲۴۱
درافتادی شب و روزش به هم در

(عطار  ،۱۳۳۹ص .)۲۴
پرژول مردم فرومایه را گوینـد و آن را بـه تـازی ارزل
پژوی مردم فرومایه و اراذل گویند (برهان .)۱۳۴۲
خوانند (انجـو شـیرازی ۱۳۵۱ــ ،۱ ،۱۳۵۴ص
.)۱۲۱۳
در لغتنامه واژﮤ پژوی در معنی «فرومایه» مـدخل شدهاسـت (دهخـدا و همکـاران ،۱۳۳۳
ذیل پژوی) و در دیوان ناصرخسرو نیز کاربرد این واژه را میتوان دید:
تویی گزیده و حیـوان بـه جملگـی پـژوی
اگر گزیده به وحی است زی خدای رسول
(ناصرخسرو  ،۱۳۳۱ص .)۴۶۸
چراغ آخرر /به طم خای نقطـهدار /کنایـه از فراخـی چراغ آخرر کنایه از عیش و فراخی اطعمه باشد و آن
را آخرچـــره نیـــز گوینـــد (انجـــو شـــیرازی
عیش و بسیاری نعمت باشد (برهان .)۱۳۴۲
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۱۳۱
در بهار عجـ (چنـد بهـار  )۱۳۳۹و غیا اللغـات (رامپـوری  ،۱ ،۱۳۳۳ص  )۳۲۵ترکیـب

چره آخـر در همـین معنـی مـدخل شدهاسـت و در دیـوان شـاعران ترکیـب آخـورچر و
چر آخوری چندین بار تکرار شدهاست:
رخش به هرا بتاخت بر سـر صـفر آفتـاه

رفت به چرهآخوری گنج روان در رکـاه

لطف تو ببست جان و دل را

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۴۲
بر آخـورچره دوسـتکامی

خان سیلریز کنایه از شراه انگوری باشـد (برهـان
.)۱۳۴۲

(سنایی  ،۱۳۶۴ص .)۱۱۳۳
خان سیلریز کنایـه از شـراه بـود (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۲

ترکیب «خانۀ سیلریز» در لیلی و مجنون در وفات مجنون آمدهاست:
در خانۀ سـیلریز منشـین

سیل آمد سیل خیز منشین

(نظامی  ،۱۳۶۹ص .)۴۱۵
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سیلریی در این عبارت کنایه از «دنیا»ست و سیل کنایه از «مرگ» است:
رخنه کن این خانۀ سیالهریز

تــا بــودت فرصــت راه گریــز

(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۳۳۶

این ترکیب در لغتنامه و فرهنگ نفیسی (نفیسی ۱۳۱۸ـ )۱۳۴۳در معنی «شراه انگوری»
و در آنندراج (پادشاه  )۱۳۶۳در معنی «میخانه»« ،دنیا» و «شراه انگوری» آمدهاست.

دامررنخشررک کنایــه از دامــن خــالی باشــد و عــدم
صالح و تقوا را نیز گویند (برهان .)۱۳۴۲

دامنخشک کنایـه از دو چیـز اسـت .اول کنایـه از
دامن خالی است .دوم کنایه از صـالح بـود (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۶

دامنخش در برابر دامنتر یا تردامن که به معنی «آلوده ،گناهکار» است بهکار میرود.
معنی تردامن در برهان قاطع نادرست است.

داو نیررافتن کنایــه از ناشســتن نقشــی بــود بــه م ـراد داو نیافتن کنایه از نانشسـتن نقـش بـه مـراد (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۳
(برهان .)۱۳۴۲
در فرهنگ فارسی (معین  ،۱۳۸۱ذیل داو یافتن) و بهار عج (چند بهار  )۱۳۳۹در تعریف این

مدخل «نشستن نقش به مراد» آمدهاست.

در خر کمان کشریدن کنایه از گرفتاری و محنـت و در خرکمان شدن کنایه از محنت و گرفتاری اسـت
که نجات از آن بـهصـعوبت بـود (انجـو شـیرازی
مشقتی باشد که نجـات از آن دشـوار بـود (برهـان
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۱۳۳
.)۱۳۴۲
این عبارت در آنندراج (پادشاه  )۱۳۶۳و فرهنگ رشیدی (رشیدی  )۱۳۳۳مـدخل شـده .در

شرفنامۀ منیری آمدهاست« :خرکمران :یعنی کمان بلند و کار ینفع و یعنی و کار دشوار کـه
از آن به در نتوان آمد» (منیری  ،۱۳۸۵ص  .)۲۱۲ظاهربا «در خر کمان کشیدن» م ّ
صـح ِف «بـر
چر کمان کشیدن» است:
بر چر کمان کشیدم از دل

رشتواد نام یکی از نوکران همـای دختـر بهمـن بـود
(برهان .)۱۳۴۲

رشنواد درست است:

منـــادیگری نـــام او رشـــنواد

کز آتـش دل لهـب کشـیدم

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۳۸۳
رشنواد نام یکی از اسپهبدان همای بنت بهمن است
 :...یکی مرد بد نام او رشـنواد  /سـپهبد بـد و هـ
سپهبدنژاد (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۲ ،۱۳۵۴ص
.)۱۳۳۹
گرفت آن سخنهای کسرا به یاد
(فردوسی  ،۳ ،۱۳۸۶ص .)۱۳۱
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زرده کرامران کنایه از آفتاه باشد و کنایه از روز هم
هست که عربان یوم گویند (برهان .)۱۳۴۲

این ترکیب م ّ
صح ِف «زردﮤ کامران» است:
نوروز دواسبه یک سواری اسـت
از پشــت ســیاه زیــن فروکــرد

سایس پنجرواق کنایه از کوکب مریخ است .چـه او
در فلک پنجم میباشد و سایس در عربی شخصی
را گویند که اسب را نگاه دارد و تیمـار و محافظـت
آن کند (برهان .)۱۳۴۲
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زرده کررامران کنایــه از دو چیــز اســت :اول آفتــاه
است .دوم روز باشد (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ،۱۳۵۴
 ،۳ص .)۱۴۲
کآســیب بــه مهرگــان برافکنــد
بــــر زردﮤ کــــامران برافکنــــد
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۵۱۹
سررایس پررنجمرواق کنایــه از مــریخ اســت .ســلمان
راســـت ،بیـــت :ای ســـئیس مرکبانـــت ســـایس
پنج روا  /و ای غمم آستانت خسرو زرین مجن
(انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۳۳۴

ب
با توجه به شاهد ،ظاهرا «سایس پنجمرواق» یا «پنجمرواق» درست است ،چنانکـه در
فرهنگ رشیدی آمدهاست« :پنجمرواق :یعنی سپهر پنجم» (رشیدی .)۱۳۳۳

سایهپروران خم کنایه از دانههای انگور است که در
خم بهجهت شراه اندازند (برهان .)۱۳۴۲

ب
ظاهرا «سایهپروردان خم» درست است:
تا دهان روزهداران داشت مهر از آفتـاه

ستاره شمردن کنایه از پیدا کردن و شـبزنـدهداری
باشد (برهان .)۱۳۴۲

سایهپروردان خرم کنایه از دانههای انگور است کـه
در خم بـهجهـت شـراه اندازنـد (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۶۵
سایهپروردان خم را مهر بر در سـاختند

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۱۱۱
ستاره شرمردن کنایـه از بیـدار بـودن باشـد (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۱۱۲

این عبـارت در فرهنـگ فارسـی در معنـی «بیـدار بـودن» و «شـبزنـدهداری» مـدخل
شدهاست (معین  ،۱۳۸۱ذیل ستاره شمردن).

سرخ زنبروران کنایه از سرانگشتان دست باشد که به زنبور سررخ کنایـه از اخگـر اسـت (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۲۳۸
حنا رنگ کرده باشد (برهان .)۱۳۴۲
زنبررور سرررخ کنایــه از اخگــر آتــش اســت (برهــان سرخ زنبوران کنایه از انگشتان سر است (همـان،
 ،۳ص .)۱۴۸
.)۱۳۴۲
در بهار عج (چند بهار  ،)۱۳۳۹فرهنگ نفیسی (نفیسی ۱۳۱۸ـ ،)۱۳۴۳و لغتنامه (دهخدا و
همکاران  ،۱۳۳۳ذیل سرخ زنبور) نیز «سر زنبور» در معنی «سرانگشـتان رنـگ کـرده شـده بـه

حنا» و بدون شاهد مدخل شدهاست .به نظر میرسد منظور م لـف فرهنـگ جهـانگیری از
انگشتان سر به کسر «گ» در معنـای زغـال سـر و اخگـر باشـد و برهـان قـاطع و دیگـر
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انگشت را انگشـت خواندهانـد .ترکیـب «سـر زنبـور» در دیـوان خاقـانی بـهکار
فرهنگها ِ
رفتهاست:
قفــس آهنــین کننــد و در او
در مشــبک دریچــه پنــداری
یــا در آن خانــه مگسگیـران

مــرغ یــاقوت پیکــر اندازنــد
که آفتاه زحل خور اندازند
ســر زنبــور کــافر اندازنــد

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۴۶۶

«سر زنبور کافر» در این بیت در معنی «اخگر» بهکار رفتهاست.
رومیــان بــین کــز مشــبک قلعــه بــام آســمان
شکل خان عنکبوتان کردهاند آنگه بـه قصـد

نیزه با از بـرون خـونین سـنان افشـاندهاند
سر زنبوران در آن شوریده خان افشـاندهاند

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص.)۱۱۶
«سر زنبور» در این بیت «استعارهای آشکار از اخگرها و جرقهها» است (کـزازی ،۱۳۳۸
ص .)۱۶۹
شرراهد رخ زرد /بــه کســر رابــع /کنایــه از آفتــاه شرراهد رخ زرد کنایــه از آفتــاه و ش ـراه زعفرانــی
باش ـد (انجــو شــیرازی ۱۳۵۱ـ ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص
عالمتاه است (برهان .)۱۳۴۲
.)۳۳۵

این ترکیب در دیوان خاقانی بهکار رفته و استعاره از «شراه زردرنگ» است:
آن خام خم پرورد کو آن شاهد ر زرد کـو

شش ضرب نتیج خروب کنایه از گوهر و زر باشد و
کنایه از مشـک و کنایـه از شـکر و عسـل و اقسـام
میوهها هم هست و به حذه ضر هـم آمـده کـه
«شش نتیجۀ خوه» است (برهان .)۱۳۴۲

آن عیسی هـر درد کـو تریـاق بیمـار آمـده

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۳۸۹
شش ضرب نتیج خوب کنایه از شش چیـز اسـت:
اول کنایه از گـوهر اسـت .دوم کنایـه از زر باشـد.
سوم کنایـه از مشـک بـود .چهـارم کنایـه از شـکر
است .پنجم کنایه از شـهد باشـد .ششـم کنایـه از
اجنا میوه بود (انجو شـیرازی ۱۳۵۱ــ،۱۳۵۴
 ،۳ص .)۴۵۱

در دیوان انوری «شش طره» و «شش نتیجۀ خوه» بهکار رفتهاست:
عقل را چشم خوشـش در نـرد عشـ

به فر بخت تو دایم به شش نتیجۀ خوه

میدهد شش طره و ششدر میکند
(انوری  ،۲ ،۱۳۳۲ص .) ۸۳۶
زبهر جشن تو آبستن است شش مسکن
(همان ،۱ ،ص .)۳۳۱
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طرفوزنرران کنایــه از چوبــدار و چــاوش و یســاولی
میباشد که پیشپیش امرا و سالطین رود و مردم را
از میان راه به طرفی نهیب دهد (برهان .)۱۳۴۲
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طرقوزنران کنایه از چاوشان و چوبـداران اسـت کـه
پیشپیش ملوک و سـالطین میرونـد و مـردم را از
راه دور کنند (انجو شـیرازی ۱۳۵۱ــ،۳ ،۱۳۵۴
ص ۴۳۱ـ.)۴۳۲

در لغتنامه آمدهاست« :این کلمه تصحیفی است از طرقوازن که جزء اول آن فعـل امـر
مخاطب صیبۀ جمع مذکر از تاریق یعنی «برکنار و دور شوید» و جزء دوم آن مخفف زننده
است که منحیثالمجموع «دورباشگو» به صیبۀ فـاعلی معنـی دهـد» (دهخـدا و همکـاران
 ،۱۳۳۳ذیل طرفوزن):
با سایه رکاه محمد عنـان درآ

طفل مشیمه کنایـه از شـراه انگـوری لعلـی باشـد
(برهان .)۱۳۴۲

تا طرقوازنان تـو گردنـد اصـفیا

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۴
طفل مشریم رزان کنایه از شـراه انگـوری اسـت.
حکــیم خاقــانی راســت :طف ـل مشــیمۀ رزان بکــر
مشاطۀ خیان  /حاملـۀ بهـار از او بـاد عقـی آذری
(انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۳۳

ب
با توجه به بیت خاقانی ،ظاهرا «طفل مشیمۀ رزان» درست است.

فنرردق سررنجابرنررگ کنایــه از زمــین باشــد (برهــان
۱۳۴۲؛ انجــو شــیرازی ۱۳۵۱ـ ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص
.)۵۱۱

این ترکیب در مخیناالسرار بهکار رفته و کنایه از «دنیا»ست.
تات چو فندق نکند خانه تنـگ

شاهد شاه فلک کنایه از خورشید جهانپیمـا اسـت
(برهان .)۱۳۴۲

بگذر ازین فندق سنجاهرنگ

(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۳۵۱
شاه فلرک کنایه از آفتـاه اسـت  :...خـورد خواهـد
شاهد شـاه فلـ محـروروار  /آنهمـه کـافور کـی
هندوســــتان افشــــاندهاند (انجــــو شــــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص ۳۳۴ـ.)۳۳۵

در دیوان خاقانی نیز این ترکیب بهصورت «شاهد و شاه فلک» بهکار رفتهاست:
خورد خواهد شاهد و شاه فلک محـروروار

گرگ سیمینسم کنایه از مردم غالب و قوی و پرزور
و زیادیکننده (برهان .)۱۳۴۲

آن همه کـافور کـز هندوسـتان افشـاندهاند

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۱۱۸
گرگ سمسریمین کنایه از غالب و قوی است (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۱۶۲
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در فرهنگ آنندراج (پادشاه  ،۱۳۶۳ذیل گرگ) و در لغتنامـه (دهخـدا و همکـاران  ،۱۳۳۳ذیـل
گرگ سیمین سـ ) همین ترکیب بدون شاهد مدخل شدهاسـت .ظـاهربا ایـن مـدخل م ّ
صـح ِف

عبارت «گرگ ستم ،سمین» است که در بیتی از دیوان انوری بهکار رفتهاست:
یک چند بی شبانی حزم تو بودهاند

گرگ ستم سمین ،برﮤ عافیـت نـزار

(انوری  ،۱ ،۱۳۳۲ص .)۱۸۱
ماشوره عراج کنایه از گردن معشـوق باشـد (برهـان ماشورﮤ عاج کنایه از گـردن معشـوق اسـت (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۳۸۳
.)۱۳۴۲
در فرهنگ نفیسی (نفیسی ۱۳۱۸ـ ،۱۳۴۳ذیل ماشوره) و لغتنامـه (دهخـدا و همکـاران ،۱۳۳۳
ذیل ماشوره) و آنندراج (پادشاه  )۱۳۶۳این ترکیب با معنی «گـردن معشـوق» مـدخل شـده .در

خردنامۀ اسکندی در بخش ظاهر شدن نشانههای مرگ اسکندر آمدهاست:
ســکندر در آن دشــت پرتــاهوتف
ز آســـیب ره در خـــراش و خـــروش
ز جوشش چو زد بر تنش مو خـون
فـــروریختش بـــر ســـر زیـــن زر

همیرانــد از پــر د ن بســته صــف
به تن خونش از گرمی خور به جوش
ز راه دمـــاغش شـــد از ســـر بـــرون
ز ماشــــورﮤ عــــا مرجــــان تــــر
(جامی  ،۱۳۶۸ص .)۹۹۴

«ماشورﮤ عـا » در ایـن بیـت اسـتعاره از بینـی اسـکندر اسـت کـه از شـدت گرمـا بـه
خونریزی افتادهاست.

مورچ عنبرین کنایه از خ خوبان و نوخطان است مورچ عنبرین کنایه از خ نوخطـان اسـت (انجـو
شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۵۲۶
(برهان .)۱۳۴۲
در فرهنگ نفیسی (نفیسی ۱۳۱۸ـ ،)۱۳۴۳آنندراج (پادشـاه  )۱۳۶۳و در لغتنامـه (دهخـدا و
همکاران  ،۱۳۳۳ذیل مورچه) این ترکیب با همین معنی و بدون شاهد مدخل شدهاست .هرچند

ترکیب «مورچه  /مور عنبرین» میتوانـد اسـتعاره از «خـ خوبـان» باشـد ،امـا در لیلـی و
مجنون جامی به معنی «کلمات و حروه نامه» بهکار رفتهاست:
کاین نامه نه نامه نوبهاری است
صفهاست کشیده عنبرین مور

مینوی خرا /با خای نقطهدار /کنایه از گور و قبـر و
مدفن باشد (برهان .)۱۳۴۲

وز بــاغ امــل بنفشــهزاریســت
ره ســـاخته بـــر زمـــین کـــافور

(جامی  ،۱۳۶۸ص .)۸۶۸
مینروی خرا کنایــه از گــور اسـت (انجــو شــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۳۵۶

ظاهربا «مینوی خاک» م ّ
صح ِف «مینوی پاک» است:
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شد آن گنج خاکی به مینوی پاک
شد آن چشمه از چاه بـر او مـاه
(نظامی ،۱۳۳۲ص .)۱۱

با توجه به مصراع اول ،که قافیۀ آن خاک اسـت ،در مصـراع دوم خـاک نمیتوانـد قافیـه
باشد .در این ابیات ،که در آنها به مقایسۀ جایگاه آدم ابوالبشر و پیامبر اسالم پرداخته شـده،
«مینوی پاک» به معنی «بهشت و قره الهی» است.
جهانگیری--- :

نررا از شررکم افتررادن کنایــه از معــدوم شــدن باشــد
(برهان .)۱۳۴۲
در آنندراج (پادشاه  ،)۱۳۶۳بهار عج (چند بهار  ،)۱۳۳۹فرهنگ مترادفـات (پادشـاه ،۱۳۴۶
ذیل محو و نابود کردن و شدن چییی ،ص  )۳۶۸و لغتنامـه (دهخـدا و همکـاران  ،۱۳۳۳ذیـل شـک )

عبارت «نام از شکم افتادن» در همین معنی و بدون شاهد مدخل شدهاست .به نظر میرسد
این ترکیب ّ
مصحف عبارت «ناه از شکم افتادن» باشد:
گرنه ز پشت کرمت زاده بـود

ناه زمین از شکم افتاده بود

در فرهنگ بیرگ سخن آمدهاست:
ناف کسی (چیزی) افتادن( .۲ ... :قدیمی) از پا در آمدن او (آن):
هر آهو که با داغ او زاده بود

نرران حاد رره خررا بررودن کنایــه از حادثـۀ مبلــوه و
نامرد بودن را نیز گویند (برهان .)۱۳۴۲

(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۱۶۵

ز نافهکشی نافش افتاده بـود

(نظامی( )۳۶۸ ۷انوری  ،۱۳۸۱ذیل ناف).
نرران حاد رره خررا بررودن کنایــه از حادثـۀ مبلــوه و
نامراد بودن است (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ،۱۳۵۴
 ،۳ص .)۳۸۸

«نامرد بودن» در برهان قاطع م ّ
صح ِف «نامراد بودن» است« .نان حادثه خـام بـودن» در
لغتنامه (دهخدا و همکاران  ،۱۳۳۳ذیل نان) مدخل شده و این تصحیف در آنجا نیز آمدهاست.

نرگس سرقف چررخ کنایـه از پـروین باشـد (برهـان
.)۱۳۴۲

نرگس سقف چرخ کنایـه از ستارههاسـت و بع ـی
ثریـــا و پـــروین را گوینـــد (انجـــو شـــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۴۳

ترکیب «نرگسۀ چر » در دیوان خاقانی بهکار رفته و به معنی «مطل ستارگان» اسـت کـه
م لف فرهنگ جهانگیری به آن اشاره کردهاست:
بر سقف چر نرگسهداری هزار صف

از بند آن دو نرگس شهال چه خواستی

(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۵۳۵
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در کام صبح از ناه شـب مشـک اسـت عمـدا ریختـه
نشرکنج گرفتن اع ا باشد با دو سـر انگشـت یـا دو
سر ناخن دسـت ،چنـانکـه بـه درد آیـد و آن را بـه
عربی قرض خوانند (برهان .)۱۳۴۲

زریــن هــزاران نرگســه بــر ســقف مینــا ریختــه
(خاقانی  ،۱۳۹۱ص .)۳۳۳
نشکنج گرفتن بدن بود به سر دو ناخن به نـوعی کـه
درد کند و آن را نیل نیز گویند و بـه تـازی قـر
گوینــد (انجــو شــیرازی ۱۳۵۱ــ ،۲ ،۱۳۵۴ص
.)۱۴۱۱

قرض ،که در برهان قاطع آمده ،نادرست است .در فرهنگ مااصـر عربـی ـ فارسـی در
َ
تعریف قر آمده« :ق َرر َص :نیشگون گرفتن کسی یا چیزی را ،خراشیدن چیـزی را» (آذرتـاش
 ،۱۳۹۳ص .)۸۴۲

نعمت ج ر اصرم کنایه از نعمت هشتبهشت است
(برهان .)۱۳۴۲

در دیوان انوری ترکیب «نعت جذر اصم» آمدهاست:
حیرت نعت تو چو جذر اصـم

نقش بیغبار کنایه از دعای مظلومان است ظـالم را
(برهان .)۱۳۴۲

یک جهان عقل گنگ و کر دارد

(انوری  ،۱ ،۱۳۳۲ص .) ۱۲۶
نقش بیغبار کنایه از دعای مظلوم مر ظـالم راسـت
(انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۴۸۵

در بیتی از نظامی این ترکیب بهصورت «نفس بیغبار» بهکار رفتهاست:
همت چنـدین نفـس بیغبـار

با تو ببین تا چه کند وقت کـار
(نظامی  ،۱۳۳۲ص .)۳۱۶

با توجه به بیت شاهد «نقش بیغبار» م ّ
صح ِف «نفس بیغبار» است.

هفتاد کشرتی کنایـه از هفتـاد علـت اسـت .گوینـد
امراطی که حیوانـات را عـارض میشـود (برهـان
.)۱۳۴۲

هفتاد کشتی و هفتادودو شراخ و هفترادودو گیتری

کنایــه از هفتــادودو ملــت اســت (انجــو شــیرازی
۱۳۵۱ـ ،۳ ،۱۳۵۴ص .)۲۲۵

در برهان قاطع «علت» م ّ
صح ِف ملت است .در بیتی از شاهنامه ترکیب «هفتاد کشـتی»
در معنی «ملت» بهکار رفتهاست.
چو هفتاد کشتی بر او سـاخته

همـــه بادبـــانهـــا برافراختـــه

(فردوسی  ،۱ ،۱۳۸۶ص .)۱۱
منابع
آذرتاش ،آذرنوش ( ،)۱۳۹۳فرهنگ مااصر عربی ـ فارسی ،نشر نی ،تهران.
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برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( )۱۳۴۲برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،امیرکبیر ،تهران.
انجوی شیرازی ،جمالالدین (۱۳۵۱ـ ،)۱۳۵۴فرهنـگ جهـانگیری ،بـه کوشـش رحـیم عفیفـی ،دانشـگاه
مشهد ،مشهد.
انوری ( ،)۱۳۳۲دیوان ،به کوشش محمدتقی مدر رطوی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
انوری ،حسن ( ،)۱۳۸۱فرهنگ بیرگ سخن ،سخن ،تهران.
پادشاه ،محمد ( ،)۱۳۴۶فرهنگ مترادفات و اصامحات ،خیام ،تهران.
پادشاه ،محمد ( ،)۱۳۶۳آنندراج ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،خیام ،تهران.
جامی ( ،)۱۳۶۸مثنوی هفت اورنگ جامی ،به کوشش مرت ی مدر گیالنی ،سعدی ،تهران.
الجوهری ،اسماعیل بن حمـاد ( ،)۱۹۵۶/۱۳۳۵الصـحاح ،تحقیـ احمـد عبـدالبفور عطـار ،دارالکتـاه
عربی ،بیروت.
چند بهار ،له تیک ( ،)۱۳۳۹بهار عج  ،به کوشش کاظم دزفولیان ،طالیه ،تهران.
خاقانی ،اف لالدین بدیل ( ،)۱۳۹۱دیوان ،به کوشش طیاءالدین سجادی ،زوار ،تهران.
خاقانی ،اف لالدین ( ،)۱۳۳۳تحفهالاراقین ،به کوشش یحیی قریب ،سپهر ،تهران.
داعیا سالم ،محمد علی ( ،)۱۳۶۳فرهنگ نظام ،دانش ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
دهلوی ،امیرخسرو (  ،)۱۳۹۱کلیات ،تصحیح سعید نفیسی ،ویرایش محمد بهشتی ،سنایی ،تهران.
رشیدی ( ،)۱۳۳۳فرهنگ رشیدی ،به تحقی و تصحیح محمد عباسی ،بارانی ،تهران.
زنجانی ،برات ( ،)۱۳۳۲احوال و آثار و شرح مخیناالسرار نظامی ،دانشگاه تهران ،تهران.
ساوجی ،سلمان ( ،)۱۳۳۶دیوان ،به کوشش عباسعلی وفایی ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
ساوجی ،سلمان ( ،)۱۳۴۸جمشید و خورشید ،به کوشش  .پ .آسمو و فریدون وهمن ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاه ،تهران.
سعدی ( ،)۱۳۶۸بوستان ،به کوشش و توطیح غالمحسین یوسفی ،خوارزمی ،تهران.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی ( ،)۱۳۶۴دیوان ،به کوشش مدر رطوی ،سنایی ،تهران.
شهیدی ،سید جعفر ( ،)۱۳۳۶شرح لغات و مشکمت دیوان انوری ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
عطار ،ابوبکر ابراهیم ( ،)۱۳۳۹خسرونامه ،به کوشش احمد سهیلی خوانساری ،زوار ،تهران.
غیاثالدین رامپوری ،محمدبن جاللالدین ،غیا اللغات ( ،)۱۳۳۳به کوشش محمـد دبیرسـیاقی ،کـانون
معرفت ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۱۳۸۶شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطل  ،مرکز دائرةالمعاره اسالمی ،تهران.
قوام فاروقی ،ابراهیم ( ،)۱۳۸۵شرفنامۀ منیری ،به کوشش حکیمه دبیران ،پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران.
کزازی ،میرجاللالدین ( ،)۱۳۳۸گیار دشواریهای دیوان خاقانی ،مرکز ،تهران.
مسعود سعد ( ،)۱۳۶۲دیوان ،به کوشش رشید یاسمی ،امیرکبیر ،تهران.
معزی ،محمدبن عبدالملک ( ،)۱۳۱۸دیوان ،به کوشش عبا اقبال ،اسالمیه ،تهران.
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نقد و بررسی

معین ،محمد ( ،)۱۳۸۱فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
ناصر خسرو ( ،)۱۳۳۱دیوان ،به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محق  ،دانشگاه تهران ،تهران.
نظامی ( )۱۳۶۹لیلی و مجنون ،به کوشش برات زنجانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
نظامی ( )۱۳۳۳هفت پیکر ،به کوشش برات زنجانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
نظامی ( ،)۱۳۸۱شرفنامه ،به کوشش برات زنجانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
نظامی ( )۱۳۸۱اقبالنامه ،به کوشش برات زنجانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
نفیسی ،علیاکبر (۱۳۱۸ـ ،)۱۳۴۳فرهنگ نفیسی ،خیام ،تهران.

(ناهنمـای واژهیـابی)،
بهروز صفرزاده ،نشر نو با همکانی نشر آسیم ،تهران،
 ،۰۳۹۶سیونه  ۱۱۴۱ +صفحه.

کتاه با پیشگفتاری به قلم م لف آغاز میشود .در
این بخش اطالعاتی دربارﮤ روش کار ،روش
دستهبندی مقو ت و هده از تألیف فرهنگ ارائه
شده و به مقایسهای اجمالی بین ساختار این فرهنگ
با فرهنگهای دیگر پرداخته شدهاست.
فهرستی از مفاهیم و مقو ت مندر در کتاه
( ۱۲۵۱مقوله در قالب  ۲۲مفهوم و موطوع) ،بدنه و
بخش اصلی فرهنگ و نمایه ،بخشهای بعدی کتاه
برخاله
را تشکیل میدهند .در فرهنگ موطوعی
ِ
فرهنگهای معمول ،واژهها و اصطالحات رایج زبان
فارسی ،براسا ِ دستهبندی موطوعی و معنایی تنظیم
و مرتب شدهاست نه ترتیب الفبایی .بهاینترتیب،
ازنظر موطوع و معنا ارتباطی مستقیم
واژههایی که
ِ
دارند در کنار هم آمدهاند.
مفاهیمی که در متن اصلی فرهنگ آمده در یک
دستهبندی کلی به  ۲۲فصل با موطوعات گوناگون
تقسیم شده و سپس هریک از فصلها جزئیتر شده و
مقوله یا خوشۀ معنایی را شکل داده و درنهایت واژهها
ترتیب الفبا طب و
و اصطالحات هر مقوله به
ِ

تعریف شده و برای بع ی از مدخلها ،مثالهایی
در شدهاست .این مفاهیم بیستودوگانه عبارت
است از :فصل  :۱زندگی ،تولد ،مرگ ( ۲۸مقوله)؛
فصل  :۲جانداران :گیاهان ،جانوران ،انسان (۴۹
مقوله)؛ فصل  :۳بدن ،اندامها و کارهایشان (۴۶
مقوله)؛ فصل :۴بیماریها ،پزشکی ،بهداشت،
آرایش ( ۳۸مقوله)؛ فصل  :۵خوردن ،خوردنیها،
آشپزی ( ۳۴مقوله)؛ فصل  :۶جهان ،طبیعت ،نور،
رنگ ،دما ( ۲۶مقوله)؛ فصل  :۳مکان ،جهت،
حرکت ،فشار ،طربه ،حملونقل ،سفر ،وسایل نقلیه
( ۹۳مقوله)؛ فصل  :۸زمان ،تاریخ ،تقویم ،شروع،
پایان ( ۵۲مقوله)؛ فصل  :۹مقدار ،تعداد ،اعداد،
ریاطیات ،شکل ،حجم ( ۵۴مقوله)؛ فصل :۱۱
ّ
ماده ،صنعت ،وسایل ،ابزارها ،سالح ،ساختمان،
خانه و لوازمش ،لبا  ،پوشش ( ۱۱۱مقوله)؛ فصل
 :۱۱داشتن ،مالکیت ،بخشیدن ،خریدوفروش،
اقتصاد ،پول ( ۴۹مقوله)؛ فصل  :۱۲کار ،فعالیت،
توانایی ،تصمیم ،نیاز ( ۳۴مقوله)؛ فصل :۱۳
سرگرمی ،بازی ،ورزش ( ۲۴مقوله)؛ فصل :۱۴
کشور ،جامعه ،خانواده ،فامیل ،دوستی ،رفتوآمد،
ازدوا ( ۳۵مقوله)؛ فصل  :۱۵قانون ،حکومت،
سیاست ،جرم ،مجازات ،جنگ ،ارتش ( ۴۵مقوله)؛
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فصل  :۱۶فکر ،ذهن ،آگاهی ،اطالعرسانی ،توجه،
جستوجو ( ۵۴مقوله)؛ فصل  :۱۳زبان ،خواندن و
نوشتن ،آموزش ،ادبیات ،تصویر ،هنر ( ۱۱۱مقوله)؛
فصل  :۱۸احسا  ،عواطف ،اخالق ،رفتار (۱۵۵
مقوله)؛ فصل  :۱۹اعتقاد ،دین ،خرافات ،افسانه (۳۶
مقوله)؛ فصل  :۲۱وجود ،حقیقت ،روی دادن،
شدن ،تبییر ( ۳۳مقوله)؛ فصل  :۲۱آشکار ،پنهان،
نشان دادن ،به نظر رسیدن ( ۱۸مقوله)؛ فصل :۲۲
مقو ت دیگر :تأثیر ،رابطه ،شباهت ،ویژگی (۹۳
مقوله) . ...
لف فرهنگ ،پیدا کردن واژهها و
به اعتقاد م ِ
اصطالحات مناسب برای بیان اندیشه یا مفهومی که
در ذهن میگذرد مهمترین کاربرد این فرهنگ است.
برای مثال و با جستوجو در نمایه و صره زمان
اندک میتوان برای عبارت «آدم قدبلند» تعابیری
چون «نردبون دزدا» و «شاسیبلند» را یافت.
قرار گرفتن فهرستی از مفاهیم گوناگون و مقایسۀ
آنها با هم ذیل مقولهای خاص از مزایای دیگر
فرهنگ است .برای مثال ،در مقولۀ «کامپیوتر» ،بیش
از  ۱۱۱واژه و اصطالح گوناگون مربوط به آن
آمدهاست .همچنین ،تعابیر مربوط به مقولۀ
«اشتیاق» در فرهنگ چنین آمدهاست :ازخداخواسته،
آغوش باز ،با سر رفتن ،تشنه ،دلش َپر زدن
اشتیاق ،با
ِ
َ
(کشیدن) ،دلش قیلیویلی رفتن ،دلش لک زدن،
دلش هوای چیزیو کردن ،ذوقوشوق ،سرودست
شیکستن ،شای  ،شائ  ،شوروحرارت ،شوروشوق،
َ َ
شوق ،شوقوذوق ،عطش ،لهله زدن ،مشتاق،
مشتاقانه.

فارسی امروز است و
چهارچوه اثر یادشده،
ِ
جدیدترین و بهروزترین واژهها و اصطالحات ،مانند
پهپاد و راستیآزمایی در آن گرد آمدهاست .نیز ،این
کتاه امکان دستیابی ساده به متراده و مت اد
کلمات را نیز فراهم میکند.
از جمله خصوصیات دیگر این فرهنگ میتوان
به طب همایندها برای بسیاری از واژهها یا
ب
اصطالحات اشاره کرد .مثال واژﮤ ابدی با همایندهای
عشق ،آرامش ،لانت ،و نفرین و مدخل زندگی با
ّ
همایندهایی مانند محل ،مشکمت ،مراحل ،وسایل،
پایان ،هدف ،شخصی ،خصوصی ،و زناشویی آمده و
برای واژﮤ دیجیتال نیز همایندهای دوربین ،ساعت،
ضبطصوت ،گوشی ثبت شدهاست.
ترازوِ ،
به گفتۀ نویسنده ،ازآنجاکه مخاطبان اصلی
فرهنگ ،عموم فارسیزبانان و فارسیداناناند ،شیوﮤ
منظور
بیان مطلب ساده در نظر گرفته شدهاست و به
ِ
آسانتر شدن کار خواننده ،کسرههای پایانی واژهها و
تشدیدها ِاعمال شدهاست .تعداد ،ترتیب و توالی و
نامگذاری مقو ت این فرهنگ براسا تشخیص و
سلیقۀ م لف فرهنگ بودهاست .همینطور برای
صوری اثر و جلوگیری از سردرگمی
سادگی
حفظ
ِ
ِ
خوانندگان ،برای مدخلها هویت دستوری ارائه
نشده و شیوﮤ حرکتگذاری جایگزین روش آوانگاری
شدهاست .گفتنی است اگر واژهای بیش از یک تلفظ
داشته ،رایجترین و طبیعیترین تلفظ ثبت شدهاست.
ب
مثال عموم فارسیزبانان ِاصالت و ِعدالت را به همین
صورت تلفظ میکنند ،حالآنکه بع ی ادیبان و
تحصیلکردگان اصالت و عدالت میگویند.
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گاهی در برخی مدخلها ،معادلهای قدیمی
واژه نیز آورده شدهاست .برای مثال ،برای واژﮤ رنگ،
معادلهای فام ،گونه و لون آمدهاست.
واژهها و اصطالحات نشاندار با برچسبهایی
مانند بیادبانه ،تحقیرآمیز ،توهینآمیز ،خودمانی،
دعا ،رسمی ،زشت ،طنز ،فحش ،گفتاری،
محترمانه ،مذهبی ،م دبانه و نفرین مشخص
شدهاست.
بهروز صفرزاده ،باتوجه به کاربرد فراوان صورت
صورت
فارسی گفتاری در مقایسه با
نوشتاری
ِ
ِ
ِ
فارسی رسمی یا ادبی ،واژهها و
نوشتاری
ِ
ِ
فارسی گفتاری را به همان صورتی که
اصطالحات
ِ
هستند در فرهنگ آوردهاست .به این منظور ،موارد
زیر رعایت شدهاست:
 .۱امال تا حد امکان مطاب با تلفظ است.
فارسی
فارسی گفتاری و
درمورد واژههای مشترک بین
ِ
ِ
ِ
رسمی که تلفظ و امالی متفاوت دارند ،یکی از دو
صورت امالیی اصل قرار داده شده و صورت دیگر،
مانند
درون پرانتز و پس از نشانۀ «=» آمدهاستِ ،
پشیمان (= پشیمون)؛ چیست (= چیه)؛
شاهدوماد (= شاهداماد)؛ داغون (= داغان).
 .۲ترتیب طبیعی اجزای جمله در جملههای
گفتاری حفظ شدهاست ،مانند «بچه افتاد تو حوض»
بهجای «بچه تو حوض افتاد».
 .۳حره اطافۀ «را» که در فارسی گفتاری
بهصورت «رو»  /ro/یا «و»  ،/o/تلفظ میشود ،در
این فرهنگ با فونت ریزتر و اندیس با آمدهاست،
مانند «مو رو از ماست کشیدن».
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کتاه با نمایهای مشتمل بر  ۳۵۱۱۱مدخل و
اطالعاتی درمورد استفاده از آن بهپایان میرسد.
فرهنگ موضوعی فارسی ،که حاصل ده سال
تالش نویسنده است ،مرجعی بسیار مفید و کارگشا
ّ
برای محققان ،مترجمان و پژوهشگران در تحقیقات
گوناگون بهشمار میرود.
زهرا اکبرپور بقایی

 ،نیکـوالس الـوت،
ترجمۀ مهرداد امیری و بهـداد امیـری ،تهـران ،نویسـۀ
پانسی ۳۰۱ ،۰۳۹۹ ،صفحه.

کتاه از پنج بخش عمده تشکیل شدهاست:
در بخش نخست با عنوان «مقدمه:
کاربردشناسی چیست؟» به معرفی علم
کاربردشناسی پرداخته شدهاست .در این بخش به
موطوعاتی مانند تفاوت علم معناشناسی و
کاربردشناسی ،تاریخچه و پیشینۀ کاربردشناسی،
ظهور حوزﮤ مستقل کاربردشناسی و درنهایت
کاربردشناسی مدرن پرداخته میشود.
در بخش دوم کتاه ،که بخش اصلی این کتاه
است ،و عنوان کتاه براسا همین بخش انتخاه
شده ،اصطالحات حوزﮤ کاربردشناسی گردآوری
شدهاند .این کتاه دراصل فرهنگ توصیفی انگلیسی
ـ فارسی کاربردشناسی است
در بخش سوم کتاه اندیشمندانی که در حوزﮤ
کاربردشناسی فعالیت داشتهاند و به رشد و گسترش
آن کمک کردهاند معرفی شدهاند.
در بخش چهارم کتاه به آثار تالیفی این حوزه
اشاره شدهاست.
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بخش پنجم و پایانی کتاه واژهنامهای است در
دو بخش فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی.
برتری این کتاه بر دیگر فرهنگهای توصیفی
معرفی اندیشمندان و آثار حوزﮤ کاربردشناسی در آن
است .استفاده از مثال در تعریف اصطالحات از
دیگر نقاط ّقوت کتاه است که کمک شایانی به
کاربر در درک اصطالح مورد نظر میکند.
ازآنجاکه کتاه برای کاربر فارسی زبان نوشته
شدهاست بهتر بود ترتیب الفبایی اصطالحات
براسا الفبای زبان فارسی باشد و نه انگلیسی.
معصومه حاجیزاده

 ،پیـت منـدیک ،ترجمـۀ
محمدحسن ترابـی ،تهـران ،نویسـۀ پانسـی،۰۳۹۵ ،
 ۳۳۱صفحه.

فلسفۀ ذهن حوزهای بینارشتهای است که عالوهبر
فلسفه ،با حوزههای روانشناسی ،زبانشناسی ،هوش
مصنوعی ،علوم اعصاه و انسانشناسی در ارتباط
است .بهدلیل این ارتباط گسترده ،در فلسفۀ ذهن
اصطالحات بسیاری از دیگر حوزهها وام گرفته
شدهاست و دایرﮤ اصطالحات تخصصی این حوزه
بسیار غنی است.
این فرهنگ توصیفی از چهار بخش عمده
تشکیل شدهاست:
در بخش نخست با عنوان «مقدمه :فلسفۀ ذهن
چیست؟» به معرفی فلسفۀ ذهن و موطوعات اصلی
آن ،مانند تفاوت مسئلۀ ذهن و جسم ،قصدمندی،
هشیاری و مسئلۀ دیگر اذهان ،پرداخته شدهاست.
موطوعاتی که به باور م لف مسائل مشترک بین

و

فلسفۀ ذهن با مابعدالطبیعه ،اخالق
معرفتشناسیاند.
در بخش دوم کتاه ،که بخش اصلی کتاه
است ،حدود  ۳۱۱اصطالح انگلیسی حوزﮤ فلسفۀ
ذهن گردآوری و معادل فارسی و تعریف آنها
بهدست داده شدهاست.
بخش سوم کتاه شامل اندیشمندانی است که
در این حوزه فعالیت داشتهاند و به رشد و گسترش
این حوزه کمک کردهاند .در این بخش پس از معرفی
اندیشمند و اشارهای مختصر به زندگی وی،
توطیحی دربارﮤ خ فکری وی آمده و سپس به آثار
برجستۀ آنها و نیز علت شهرت هر اندیشمند اشاره
شدهاست.
بخش چهارم کتاه به آثار تألیفی این حوزه اشاره
دارد .در این بخش پس از عنوان هر اثر و نویسندﮤ آن
به اختصار به مطالب و موطوعاتی که در اثر مذکور
به آنها پرداخته شدهاست اشاره شدهاست.
بخش پایانی کتاه به واژهنامههای فارسی ـ
انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی اختصاص یافتهاست.
عالوهبراین ،بخشهای اصلی ،بخشی با عنوان
معرفی نویسنده در ابتدای کتاه و نمایه در انتهای
کتاه میتواند هم برای کاربر قابل توجه باشد و هم
به کاربر در استفادﮤ بهتر از کتاه یاری رساند.
تفاوت این کتاه با دیگر فرهنگهای توصیفی
اشاره به اندیشمندان این حوزه و آثار تالیفی این حوزه
است که میتوان آن را از نقاط قوت کتاه مذکور
دانست.
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واژهنامههایی که در انتهای کتاه آمده به کاربر
کمک میکند تا با صره زمانی اندک به اصطالحات
موجود در این کتاه پی ببرد.
پیشنهادها برای کاربردیتر شدن این اثر را با
پیشنهادی دربارﮤ فهرست کتاه آغاز میکنم .شاید
داشتن فهرست مفصلتر صفحات بیشتری از کتاه
را اشبال کند اما در دنیای مدرن امروز و تنگنای
وقت دسترسی سریع به اطالعات بسیار ارزشمند
است.
چنانچه در فهرست کتاه به موطوعاتی که در
بخش مقدمه و معرفی حوزﮤ کاربردشناسی پرداخته
شدهاست و یا نام اندیشمندان و آثاری که در این
کتاه درمورد آنها مطلبی نوشته شدهاست اشارهای
میشد ،کاربرد کتاه برای کاربر سادهتر میشد.
مورد دیگری که اگر رعایت میشد به سهولت
دسترسی به مطالب کتاه کمک میکرد ،فهرست
الفبایی اصطالحات است.
نظر به اینکه این کتاه برای کاربر فارسی زبان
نوشته شدهاست ،بهتر بود ترتیب الفبایی اصطالحات
براسا الفبای زبان فارسی باشد ،و نه انگلیسی .ذکر
شمارﮤ صفحهای که اطالعات توصیفی اصطالح در
آن آمده در بخش واژهنامه نیز از دیگر مواردی است
که دسترسی کاربر به اطالعات را بسیار ساده میکند.
ویرایش صوری و محتوایی قوی بر زیبایی
ظاهری و نیز باطن کتاه میافزاید .متأسفانه
اشکالهای صوری و محتوایی کتاه نشان از طعف
در ویرایش این کتاه دارد .مواردی مانند رعایت
نکردن دقی فاصله و نیمفاصله ،استفاده نکردن از
همزه و َسریا ،تکرارهای بسیار در بخش واژهنامه،
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استفاده از معادلهای گوناگون برای یک اصطالح
یکسان و اشکالهای متعدد در ترتیب الفبایی از
جمله معایب صوری این کتاه است.
طعف در ترجمه و روان نبودن متن نیز ایرادی
است که بر ویرایش محتوایی کتاه وارد است.
ازآنجاکه در این فرهنگ به معرفی اصطالحات
حوزهای میانرشتهای پرداخته شدهاست ،قادر است
عالوهبر رفع نیاز عالقهمندان حوزﮤ فلسفۀ ذهن ،تا
حدی پاسخگوی نیازهای رشتههای گوناگون علوم
شناختی نیز باشد.
معصومه حاجیزاده

 ،سـیلویا
لوناگی و کلودیا پانودی ،ترجمۀ محبوبه نادنی و ایفـا
شفائی ،ویراسیۀ محمدحسـن ترابـی ،تهـران ،نویسـۀ
پانسی ۴۱۶ ،۰۳۹۷ ،صفحه.

این کتاه که میتوان آن را واژهنامهای توصیفی نامید،
ترجمهای است از کتاه Key Terms in Syntax and
 Syntactic Theoryاز مجموعۀ کلیدواژههای
بلومزبری که در سال  ۲۱۱۸چاپ شدهاست .پس از
دیباچۀ نویسندگان ،پیشگفتار مترجمان و فهرست
اختصارات و عالئم ،مقدمۀ نویسندگان آغاز میشود.
پس از این مقدمه که مختصری از سیر تحو ت
حوزﮤ نحو را گزارش میدهد ،بخشهای اصلی
کتاه شروع میشود که شامل نظریههای کلیدی،
ِ
کلیدواژهها ،متفکران برجسته و آثار کلیدی است.
ترتیب مدخلهای کتاه در همۀ بخشها براسا
الفبای انگلیسی است و در ترجمه نیز همان نظم
رعایت شده و فهرست واژهنمای فارسی ـ انگلیسی
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دستگیر مخاطب فارسیزبان است .افزونبر آن،
واژهنمایی انگلیسی ـ فارسی نیز دارد و این دو
فهرست تمام مدخلهای دو بخش نظریهها و
ِ
کلیدواژهها را یکجا در اختیار خواننده میگذارد و
البته فهرست نام متفکران برجسته در ابتدا یا انتهای
کتاه نیست تا با نگاهی اجمالی دریابیم شرح حال
چه کسانی در کتاه آمدهاست.
بهطور کلی فصلبندی کتاه از نظمی منطقی
برخوردار است؛ یعنی ابتدا مروری بر نظریههای مهم
حوزﮤ نحو شده ،سپس به اصطالحات کلیدی ،افراد
برجسته و آثار کلیدی پرداخته شدهاست .مقدمه که
مختصری از سیر تحو ت حوزﮤ نحو را دربر دارد،
خود درآمد و پایهای برای ورود به بخشهای بعدی
است و در نتیجه چنین ترتیب و ارائهای مفید است.
مشکالت
دیباچه
در
نویسندگان
اصطالحشناختی حوزﮤ نحو را دو دسته میدانند؛
نخست فراوانی این اصطالحات که ناشی از طیف
گستردﮤ چهارچوههای نظری است و دوم وجود
ب
اصطالحات مشابه با معانیای کامال متفاوت .ایشان
در بخش اصطالحات کلیدی فهرستی از
اصطالحات را فراهم آوردهاند که امروزه در نحو
بهکار میروند .بااینحال ،از اصطالحات مهم که در
مطالعات اخیر بهکار رفتهاند نیز چشمپوشی
ب
نکردهاند .همچنین نگاه آنان در این کتاه صرفا
همزمانی نبوده ،بلکه اصطالحات رایج در
زبانشناسی تاریخی را هم مدخل کردهاند .نگارندﮤ
این سطور نیز واقف است که بهسبب وفور نظریههای
نحوی و زیرشاخههای متعدد آنها و نیز تلقیهای
متفاوتی که هریک از این نظریهها از یک اصطالح یا

معادلهای آن دارند ،جمعآوری اصطالحات تا چه
اندازه دشوار و یا در یک جلد کتاه ناممکن است،
بلکه نیازمند تدوین واژهنامهای چندجلدی است.
بهدلیل کثرت نظریههای نحوی از اواس قرن بیستم،
نویسندگان سراغ نظریاتی رفتهاند که خوانندگان به
آنها بیشتر برمیخورند .تعریفهای ایشان برای این
اصطالحات بع با دشوار خوه و از نظر ّ
کمی نیز
ِ
مناسب و متناسب با موطوع است.
بخشی از مزایای کتاه در بخش کلیدواژهها
بدین شرح است:
نویسندگان مدخلهای مهم و بحثانگیز ،مانند
هسته یا حاکمیت ،را از دیدگاه نظریهها و دستورهای
مختلف بررسی کردهاند ،و گاه ذیل مدخلی از
دیگر آن مفهوم هم بهره بردهاند .برای
معادلهای
ِ
نمونه ،ذیل مدخل نقش مانایی به معادلهای آن در
چهارچوههای رایج دیگر اشاره کردهاند.
دیگر آنکه در مواردی به پیشینۀ تاریخی این
اصطالحات اشارﮤ مختصری کردهاند.
ب
ارجاعها و قیا ها مفید است ،مثال مدخل
زیرمقولهبندی ،که اصطالحی زایشی ـ گشتاری
است ،به موطوع و ظرفیت در دستور وابستگی
ارجاع داده شدهاست و ذیل ظرفیت عالوهبر ذکر
تاریخچۀ ابداع آن و اشاره به اقتبا آن از مفهوم
ظرفیت در شیمی ،مختصری در کاربردشناسی آن
توطیح داده شدهاست.
همچنین نویسندگان با توجه به اهمیت دادههای
زبانی در تفهیم مطالب مطرحشده ،بیشتر از
مثالهای انگلیسی و در مواردی از نمونههای
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غیرانگلیسی بهره بردهاند که مثالهای اخیر همراه با
توطیح دستوری ( )grammatical glossاست.
زبانی فراوان،
ایشان افزونبر مثالها و دادههای
ِ
متناسب با موطوعات از انگارهها ،شکلها و
نمودارهای درختی بهره بردهاند.
بهطور کلی بخش کلیدواژهها اصلیترین و
مهمترین بخش کتاه است و خوانندگان هم بیشتر به
قصد جستوجوی همین اصطالحات به این کتاه
رجوع میکنند.
ترجمۀ کتاه نیز خوه و تنها درمواردی نیاز به
بازبینی و ویرایش جزئی دارد .مترجمان ـ آنگونهکه
در پیشگفتار گفتهاند ـ سعی در بهکار بردن
معادلهای فارسی رایج داشتهاند و برای این کار از
کتب استادان درزی ،راسخ مهند ،دبیرمقدم و همایون
بهره بردهاند .به همین دلیل است که اصطالحات
فارسی را اغلب آشنا و قابلفهم میبینیم .یکی از
اهداه ایشان یکدست و فراگیر کردن این
اصطالحات است.
از مزایای دیگر ترجمه اینکه ارجاعات دوسویۀ
بسیاری دارد و برای ارجاع دوسویه ،مدخلهای مورد
نظر در متن بهشکل سیاه (بولد) نوشته شدهاند تا
خواننده برای اطالعات بیشتر به آن مدخل رجوع
کند.
دیگر آنکه مترجمان هرگاه برای اولین بار به نام
شخص ،کتاه ،مقاله یا اصطالح کلیدی
برخوردهاند ،اصل یا معادل انگلیسی آن را در پانویس
آوردهاند.
ایشان نمودارهای درختی و مثالها را فق به
زبان انگلیسی آوردهاند؛ زیرا در آن مثالها صورت
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مهم بودهاست .بااینحال ،اگر در متن اصلی
نموداری توطیحی بوده ،هم نمودار انگلیسی و هم
فارسی متناظر آن را در کتاه آوردهاند.
نمودار
ِ
در بخش متفکران برجسته به زبانشناسانی توجه
شدهاست که تحقیقات ارزندهای در نحو داشتهاند و
اکنون نیز نمایندﮤ دیدگاههای اصلی در حوزﮤ نحوند.
بنابراین ،بخش یادشده ماهیتی دانشنامهای دارد.
زندگی شخصی،
نویسندگان مرور کوتاهی بر
ِ
اندیشهها و رویکردها ،اقدامات و آثار این متفکران
عنوان «منابعی
پایان هر مدخل ،ذیل
ِ
داشتهاند و در ِ
برای مطالعۀ بیشتر» به آثار خود آن اندیشمند یا
آثاری که دیگران دربارﮤ او و اندیشههایش نوشتهاند،
ارجاع دادهاند.
کتاه پیش از فهرست منابع ،بخشی با عنوان
آثار کلیدی دارد که در آن ،آثار مهم و دورانساز
قالب فهرست منابع و مآخذ
فهرستوار و در همان ِ
بیان شدهاند و همچنانکه گفتیم ،دو فهرست
واژهنمای فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
پایانبخش کتاه است.
ِ
در مجموع این کتاه اثری مفید و کاربردی
است و راهنمای خوبی بهویژه برای دانشجویان
زبانشناسی بهشمار میرود .با این اشارﮤ واطح که
ب
متناسب با دشواریهای خاص حوزﮤ نحو ،طبعا برای
دانشجویانی مفیدتر است که پیشتر مطالعاتی
هرچند اندک در این زمینه داشتهاند و به عبارتی
ّ
خالیالذهن نیستند.
ندا حیدرپور نجفآبادی
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 ،کـونش صـفوی،
تهران ،علمی ۶۰۴ + ۷ ،۰۳۹۵ ،صفحه.

فرهنگ توصیفی ماالاات ادبی ،آنچنانکه از نام آن
پیداست ،به تعریف و توصیف اصطالحاتی
اختصاص دارد که در مطالعات ادبی نیازمند آگاهی
از آنها هستیم .این کتاه از مجموعۀ
«فرهنگنامههای زبانشناسی» نشر علمی است و
بنابراین ،مخاطب اصلی آن دانشجویان
زبانشناسیاند که برای مطالعۀ ادبیات محتا
ِ
ابزارهای ِزم آن هستند؛ دانشجویانی عالقهمند به
ادبیات فارسی که برای بهکارگیری و بومیسازی
یافتهها و دانستههای زبانشناسیشان نیازمند آشنایی
با ّ
سنت ادبیات هستند .از سوی دیگر ،برخی
مدخلها برای دانشجویان ادبیات نیز کارآمد است،
تا با ابزارهای اولیۀ مطالعۀ ادبیات از منظر
زبانشناسی آشنا شوند.
سعی صفوی ،به گفتۀ خود او ،بر این بودهاست
که توصیف هر مدخل را به زبان سادﮤ خود و از نظر
زبانشناسی بهدست دهد؛ تا آنجا که در راه ساده
کردن تعریفها رسم ایجاز را کنار گذارد و برای
معرفی هر اصطالح ،مدخلهایی را اطافه کند که در
ّ
سنت مطالعۀ فنون و صناعات ادبی کاربرد نداشتهاند.
اصطالحات موجود در
برای مثال ،برخی از
ِ
زبانشناسی نیز در کتاه مدخل شدهاست .روشن
است این اصطالحات در منابع ادبی موجود نیستند،
بلکه جزو اصطالحاتیاند که در توصیف
مدخلهایی بهکار رفتهاند که در آنها از بیانی
زبانشناختی استفاده شدهاست .اینها همان
اصطالحاتیاند که صفوی خود معتره است در

ّ
سنت کاربرد نداشتهاند ،اما ذکر آنها برای درک بهتر
توصیفها طروری مینماید.
ترتیب مدخلهای فرهنگ براسا الفبای
فارسی است .مدخلهایی که معادل انگلیسی
داشتهاند ،آن معادل در مقابلشان ذکر شدهاست و دو
واژهنامۀ فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
راهنمای کاربر برای دستیابی به این دسته از
اصطالحات است .پیش از واژهنامهها نیز ،نامنامهای
به ترتیب الفبای فارسی همراه با معادل و اصل
انگلیسی هر نام آمده و شامل اسم بزرگان و
اندیشمندانی است که در متن به آنها اشاره
شدهاست.
این فرهنگ ،مانند دیگر فرهنگهای این
مجموعه ،ارجاعات دوسویۀ فراوانی دارد و
توطیحات مدخل دیگری بهکار
مدخلهایی که در
ِ
رفتهاند با نویسۀ سیاه مشخص شدهاست .تعیین
مدخلها براسا فرهنگنامۀ ادبی فارسی (به
ّ
سرپرستی حسن انوشه) است که م لف به مساهمت
در آن اذعان داشتهاست .با رجوع به کتابنامه
درمییابیم که وی از دیگر فرهنگها و منابع ادبی
دوران معاصر نیز بهره بردهاست ،و از منابع قدیم تنها
از مایاراالشاار خواجه نصیر ،و پس از آن از
ب
بدایعاالفکار واعظی کاشفی استفاده کرده و مستقیما
از منابع کهنتری نظیر ترجمانالبمغه ،حدائقالسحر
و الماج بهره نبردهاست.
در مقدمه گزارشی از تعداد مدخلها و نسبت
بین اصطالحات سنتی و جدید ادبی نیست ،لیکن با
بیشتر مدخلها مربوط
ورقزدنی میتوان دریافت که
ِ
به اصطالحات سنتی ادبیاتاند و تعداد مدخلهای
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مربوط به نقد ادبی ،ادبیات داستانی ،روایتشناسی،
سبکشناسی ،مکاتب ادبی و مانند آنها بخش بسیار
کمتری را به خود اختصاص دادهاست .پیداست اگر
قرار بود همۀ اصطالحات جدیدی که از منابع غربی
وارد ادبیات شدهاند به این فرهنگ اطافه شوند،
حجم آن چندین برابر میشد .بااینحال ،بهنظر
میرسد صفوی عامدانه بخشی از مهمترین آنها را
ِ
اصطالحات ّ
سنت
آوردهاست و با توجه به فراوانی
ِ
ب
ادبی ما و هده کتاه ،این گزینش کامال منطقی
است .از سوی دیگر ،برخی اصطالحات ویژﮤ ادبیات
و نقد ادبی نیستند ،بلکه در زبانشناسی نیز به همان
معنا یا با اندکی تبییر بهکار میروند .برای نمونه،
اصطالح بافت هم در زبانشناسی کاربردی و هم در
نقد ادبی کاربرد دارد ،لیکن دو تعریف مختلف اما
مرتب بههم دارد که صفوی هر دو را بیان کردهاست.
همین گونه است «نقشهای زبان» که یاکوبسن
مطرح کردهاست و امروز همزمان در زبانشناسی و
مطالعات ادبی کاربرد دارد .طبیعی است تعداد
مدخلهای هر حوزه از ادبیات با فراوانی اصطالحات
آن حوزه تناسب دارد .برای مثال ،مدخلهای شاخۀ
بدیع ،بهویژه با توجه به اصطالحسازیهای روزافزون
آن در سدههای اخیر ،بسیار فراوان است ،به گونهای
که گاه برای دانشجویان ادبیات نیز کمتر آشناست.
ازآنجاکه بیشتر اصطالحات ّ
سنتی حوزﮤ ادبیات
از زبان عربی وارد مطالعات ما شدهاند و چهبسا از
نظر لفظی نیز غریب هستند ،م لف ابتدا تعریف
لفظیای از آنها بهدست داده و سپس به حوزﮤ
کاربردی آنها در ّ
سنت (یعنی معانی ،بیان ،بدیع،
عروض یا قافیه) اشاره کردهاست .آنچنانکه واجب
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تعریف اصطالح ،نخست تعریف
است ،م لف در
ِ
ّ
سنت از آن را بیان کرده و سپس برای روشن ساختن
ِ
آن از مثالهای شعری مدد گرفتهاست و گاه برای
تفهیم مطلب از شکلها و انگارههای موجود در
منابع ّ
سنتی یا جدید بهره بردهاست.
وی در تعریف برخی اصطالحات از مفاهیم و
واژههای رشتۀ زبانشناسی استفاده کردهاست .برای
مثال ،در تعریف جناس تام به همآوا و همنویسه بودن
کلمات و به بیان زبانشناسی همنامی کلمات اشاره
کردهاست.
گاه نیز اصطالحات با زبانی سادهتر بیان
شدهاست .برای مثال ،در ذیل اقوا از اصطالحات
قافیه ،پس از تعریف آن در ّ
سنت ،که زمۀ چنین
فرهنگی است ،تعریف سادهتری از آن نیز ارائه شده
ّ
تا برای کسانی که اطالعات کمتری دارند ،قابل
فهمتر باشد.
نویسنده در مواطعی اصطالحات را نقد کرده و
بودن آنها،
نقد او بیشتر ناظر به بیفایده یا بیوجه ِ
بهویژه در مورد اصطالحات حوزﮤ بدیع ،است که این
ّ
متخصصان ادبیات نیز هست .نقد دیگر آنکه
نقد
ِ
برخی صنایع ادبی با دیگر صنایع همپوشانی دارند و
نباید عنوان جداگانهای برای آنها در نظر گرفته شود.
ب
مثال ذیل تقریباالمثال آمده که چیزی جز ت مین یا
استشهاد نیست .دستهای از نقدها متوجه
اصطالحاتی است که در زبان خودکار نیز بهوفور
یافت میشوند و وجه ّ
ممیزهای برای آنها در ادبیات
ّ
ّ
متصور نیست .در این راه م لف از مثالهای رایج در
زبان مردم بهره بردهاست تا نشان دهد که آن
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اصطالح ،نه صنعتی ادبی بلکه شگردی رایج در زبان
روزمره است.
پس از معرفی مختصری که از کتاه آورده شد،
اکنون به عنوان نکتهای پایانی تنها پیشنهادی دربارﮤ
واژهنامۀ کتاه ارائه میشود .در این واژهنامه طب
عره واژهنامههای دوزبانه ،واژههای دارای معادل
ِ
انگلیسی فهرست شدهاند ،حال آنکه بخش اعظمی
از اصطالحات این کتاه ،اصطالحات ّ
سنتی هستند
ب
که طبعا معادلی انگلیسی ندارند و به همین سبب ما
ب
عمال فهرستی از تمام مدخلها شامل بحور و
ِ
زحافات عروطی ،اصطالحات بالغی یا قالبهای
ّ
شعری در اختیار نداریم و خوانندهای که اتکای او در
آگاهی از نام مدخلها بر همین واژهنامهها باشد و به
معادل نداشتن اصطالحات کهن توجه نکند ،چهبسا
براسا همین واژهنامه متوجه بخشی زیادی از
اصطالحات موجود نشود .بنابراین ،وجود یک
فهرست از تمام اصطالحات در ابتدا یا انتهای کتاه
مفید خواهد بود و بهطور کلی ،خواننده با استفاده از
آن ،بهراحتی و در مدت زمان کوتاهتری از تمام
مدخلهای موجود در فرهنگ آگاه میشود.
ندا حیدرپور نجفآبادی

 ،حسین سامعی ،کیـاب بهـان،
 ،۰۳۹۸نه  ۵۹ +صفحه.

این کتاه متن پایاننامۀ دورﮤ کارشناسی ارشد م لف
است و همانگونه که از نام آن پیداست ،دربارﮤ اصول
و شیوههای فرهنگنویسی یکزبانۀ عمومی نوشته
شدهاست .این اثر دربردارندﮤ بخشهای ذیل است:
یادداشت نویسنده ،پیشگفتار ،طرح مسئله ،تعریف

فرهنگ و انواع آن ،مدخل یا ماده ،تلفظ ،تاریخ کلمه
یا ریشه ،مقو ت دستوری ،زمینۀ کاربرد یا بافت
موقعیت ،حوزﮤ معنایی ،تعریف ،واژهنامۀ فارسی ـ
انگلیسی و منابع.
به گفتۀ نویسنده ،در پیشگفتار ،وی در تعیین
بخشهای گوناگون این کتاه به فرهنگهای موجود
فارسی ،عربی ،انگلیسی و فرانسه توجه داشتهاست.
در بخش اول« ،طرح مسئله» ،نویسنده
بهاختصار تاریخچۀ فرهنگنویسی و مقاصد آن را
اینگونه بیان میکند که فرهنگنویسی در حوزﮤ زبان
فارسی دری از حدود قرن پنجم آغاز شد و تا پیش از
دورﮤ جدید ،یعنی چاپ فرهنگ نظام ،در قرن
چهاردهم هجری شمسی ،نوشتۀ محمدعلی
داعیا سالم ،مقاصد محدودی را دنبال میکرد؛ به
این معنی که فرهنگهای مذکور مجموعهای از لبات
ادبی کهنه بودند که در آثار دورههای قبلی دیده
میشد .در ادامه ،نویسنده به مسائلی که در حوزﮤ
فرهنگنویسی به شیوﮤ نوین مطرح است ،میپردازد.
در بخش دوم« ،تعریف فرهنگ و انواع آن»،
نویسنده به تعریف فرهنگ و هدفی که فرهنگنویس
دنبال میکند ،میپردازد و توطیحاتی دربارﮤ فرهنگ
سنتی عربی و فارسی میدهد .همچنین در این بخش
نکاتی را دربارﮤ تفاوت بین فرهنگ و دانشنامه و جدا
کردن دو مفهوم واژگان و گنجینۀ لبت یادآور
میشود .در آخر این بخش ،نویسنده انواع
فرهنگهای عمومی ،تخصصی و فرهنگ لهجههای
محلی را معرفی میکند.
ّ
در بخش سوم« ،مدخل یا ماده» ،م لف دربارﮤ
واحد واژگانی ،کلمه و مالکهایی که مرز کلمه را در
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زنجیرﮤ گفتار مشخص میکند توطیح میدهد .وی
این مالکها را در موارد ذیل میداند .۱ :مالکهای
آوایی که خود به تکیه و الزامات آوایی تقسیم
میشود .۲ .مالکهای نحوی ـ معنایی که شامل
جداییناپذیری یا انسجام درونی؛ جانشینی؛ ناممکن
بودن عطف سازه و ناممکن بودن حذه سازه است.
در ادامه میگوید« :آنچه را که فرهنگنویس بهعنوان
مدخل فرهنگ میآورد ،کلمه است و کلمه آن واحد
زبانی و واژگانی است که پس از گذشتن از
فرایندهای صرفی وارد یک فرایند نحوی میشود»
(ص .)۱۳
در بخش چهارم با عنوان «تلفظ واژهها» ،به
مشکالت تلفظ واژهها و ناهماهنگیای که میان الفبا
و سیستم آوایی زبان وجود دارد ،پرداخته شدهاست.
وی میگوید« :زبانشناسان به د یل حرفهای ،نیاز
به یک سیستم عالئم دقی برای ثبت تمام آواهای
زبان را احسا کردهاند ،سیستمی که در آن برای هر
آوا تنها یک عالمت و در برابر هر عالمت تنها یک آوا
وجود داشته باشد .از این رهگذر الفباها و خطوط
آوانویسی مختلفی ساخته شدند که مهمتر و رایجتر
از همه «الفبای آوایی بینالمللی» ( )IPAاست» .در
ادامه ،نویسنده به شیوههای متفاوت ارائۀ تلفظ واژهها
در فرهنگهای مختلف اشاره میکند .وی تنها
فرهنگ فارسی (معین) را که با اقتبا یک سیستم
آوانویسی بر پایۀ خ تین تلفظ واژهها را نشان
دادهاست ،تا حدی شیوﮤ قابل قبول علمی میداند.
در بخش پنجم« ،تاریخ کلمه یا ریشهشناسی»،
به مفهوم ریشهشناسی میپردازد که در معنای محدود
کلمه جستجوی منشأ دالها و در معنای وسیع ،تحول

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱3٣۹ ،۱۶

081

دالها و مدلولها است .نویسنده در پاسخ به این
پرسش که در اختیار داشتن این اطالعات برای کاربر
فرهنگ چه اهمیتی دارد؟ میگوید« :مطالعات
ریشهشناختی ،از این جهت ،خصلتی فرهنگی،
عالمانه و بدون فایدﮤ علمی دارند و در واقع بازتاه
عالقۀ طبیعی انسان به مشاهده و دانستن «تاریخ«اش
و «شدن»اش هستند» (ص .)۲۶در ادامه ،وی
میگوید« :با این حال ،مطالعۀ ریشهشناسی واژهها
خالی از فایدﮤ عملی نیست .تشخیص و مطالعۀ
واژههای دخیل ،نوع همزیستی آنها با کلمات بومی،
تأثیرات امالیی ،آوایی ،صرفی یا معناییای که به
مرور زمان بر واژههای بومی گذاردهاند یا از آنها
پذیرفتهاند و میزان تبییراتی که در شبکههای واژگانی
زبان بومی ایجاد کردهاند ،به همراه مطالعۀ تحو ت
ساختهای زبان بومی ،میتواند مسیر تحو ت
زبانی را روشنتر سازد» (همانجا).
در بخش ششم« ،مقو ت دستوری» ،نویسنده
چندین س ال را دراینباره مطرح میکند و توطیحاتی
راجع به آن میدهد .وی سه دسته معیار در تعریف و
تعیین این مقو ت را بیان میکند که عبارتاند از:
نحوی ،صرفی و معنایی .در پایان توطیح میدهد که
مهمترین ،بیواسطهترین و عملیترین اطالعی که از
آوردن مقو ت دستوری در یک فرهنگ نتیجه
میشود ،اشاره به کاربرد نحوی آن کلمه است .نظر
نویسنده دربارﮤ آوردن مقولۀ دستوری در فرهنگ این
است که این کار میتواند کاری جنبی تلقی شود .در
بسیاری موارد ساخت صرفی کلمه گویای مقولۀ
نحوی آن است و موارد مبهم را نوع توصیفی که از
مدخل میشود ،رفع میکند.
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در بخش هفتم« ،زمینۀ کاربرد یا بافت
موقعیت» ،نویسنده میگوید در فرهنگنویسی جدید
فرهنگنویسان میکوشند مشخصههای انتخابی و
بافت موقعیت واژهها را تا حدودی و به طریقی
مشخص نمایند و از این رهگذر اطالع تازهای دربارﮤ
بافت معنایی و کاربرد درست واحد واژگانی ارائه
دهند .اشاره به مقولههای معنایی و عوالم مقال واژهها
نظیر «گیاهشناختی»« ،حقوقی»« ،ورزشی» و جز آن
میتواند سر نخی برای ورود به بافت موقعیت واژه در
اختیار مراجعهکننده بگذارد .وی در آخر از فرهنگ
دوزبانۀ روبرـ کالینز نام میبرد که در تعیین و ثبت
مشخصههای انتخابی گام قابل توجهی در ارائۀ بافت
نحوی ـ معنایی واحدها برداشتهاست.
در بخش هشتم« ،حوزههای معنایی» ،به
مشکالتی که در تعیین حوزههای معنایی واژه وجود
دارد ،پرداخته شدهاست و اینکه فرهنگنویس چگونه
این حوزهها را تعیین میکند و چه مبنای علمیای
برای این کار میتوان یافت؟ نویسنده در این بخش
دربارﮤ واحدهای «تکمعنا» و «چندمعنا»
توطیحاتی را ارائه میدهد .در ادامه وی میگوید که
در برخورد با واحدهای همانند و هممعنا دو گرایش
وجود دارد :الف) گرایش به تعداد واحدهای همانند
که خود دارای مالکهایی است و ه) گرایش به
تشکیل واحدهای چندمعنا .نویسنده درمورد هر یک
از این گرایشها با ارائۀ مثالها توطیحات مفصلی را
ارائه میدهد.
بخش نهم و آخر این اثر به تعریف اختصاص
یافتهاست که به گفتۀ م لف آخرین و در عین حال
او کار فرهنگنویس و شاید دشوارترین کار او

باشد .در این بخش م لف به معرفی و توطیح انواع
تعریف :تعریف زبانی؛ تعریف دائرةالمعارفی؛
تعریف رابطهای و تعریف جوهری میپردازد و
دشواریهای هریک از تعاریف باال را برمیشمارد.
ندا زادگان میاردان

 ،جـوزف.
پیپیکــت (ویراســیان) ،مجیــد ملکــان ،محمدنضــا
افضلی (میرجمان) ،تهـران ،نشـر نـی۵۳۶ ،۰۳۹۳ ،
صفحه.

این فرهنگ دوزبانۀ انگلیسی ـ فارسی دربرگیرندﮤ
بیش از  ۵۱۱۱مدخل است و مخاطبان آن
دانشآموزان با تر از  ۱۲سال (مقطع راهنمایی و
متوسطه) هستند و هده از تألیف آن ،توصیف
واژگان علوم پایه با زبانی ساده است ،بهگونهای که
درک مفاهیم و رویدادهای جهان طبیعی آسانتر
شود.
مترجمان در بخش آغازین کتاه و در قالب
یادداشتی متذکر شدهاند که این کتاه ترجمهای
است از ویراست دوم The American Heritage
 Student Science Dictionaryبه گونهای که تمامی
مدخلهای آن بهطور کامل ترجمه شدهاند .ازآنجاکه
ب
دانشآموزان ایرانی احتما در طول تحصیل خود با
برخی اصطالحات علمی مواجه خواهند شد که در
فرهنگ انگلیسی مذکور نیامدهاست ،مترجمان با
رجوع به چند مرجع فارسیزبان ،مانند فرهنگ علوم
تجربی (انتشارات مدرسه ،)۱۳۳۵ ،مدخلهایی
برای افزودن به این فرهنگ انتخاه کردهاند و برای
حفظ یکدستی ،در تعریف آنها از ترجمۀ
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مدخلهای متناظر در نسخۀ اینترنتی

The American

Heritage Dictionary of the English Language

بهره جستهاند .سپس یادآور میشوند که اسا کار
آنها برای طب نام اشخاص ،فرهنگ تلف نامهای
خا (فریبرز مجیدی ،فرهنگ معاصر )۱۳۸۱ ،و
برای طب ترکیبات شیمیایی ،واژهنامۀ شیمی (مرکز
نشر دانشگاهی )۱۳۳۳ ،بودهاست .طب ادعای
مترجمان هیچ مدخلی از فرهنگ اصلی انگلیسی
حذه نشدهاست و تنها بع ی از توطیحاتی که
دربارﮤ ریشه و تاریخچۀ لبت انگلیسی داده
شدهاست و همچنین بع ی توطیحات تحت عنوان
«کاربرد واژه» (در زبان انگلیسی) که در فارسی
کاربرد نداشتهاست از ترجمۀ فارسی حذه شدهاند.
بخش بعدی ،پیشگفتاری است به قلم جوزه
پی .پیکت ،قائممقام و ویراستار مجری فرهنگ
رغم سعی بر
انگلیسی که در آن توطیح میدهد به ِ
ساده نگه داشتن زبان تعریفها ،بنا به پیچیده بودن
برخی اصطالحات علمی و پرسشهای احتمالی
شکلگرفته در ذهن مخاطبان ،در تعریفنگاری
بیشتر مدخلها به یک تکجمله بسنده نشدهاست.
وی در ادامه بر طرورت آوردن انواع یادداشتهای
تفصیلی تحت عنوانهای «آیا میدانستید» برای ارائۀ
توطیحات تکمیلی بیشتر« ،کاربرد واژه» برای نشان
دادن کاربرد درست آنها در زبان روزمره ،و همچنین
«تاریخچۀ واژه» حاوی اطالعاتی دربارﮤ منشأ و
تاریخ اصطالحات علمی تأکید میکند .نکتۀ دیگری
که از خالل این پیشگفتار درمییابیم این است که
بیش از  ۳۱۱مدخل این فرهنگ ،به نام زنان و مردان
ِ
دانشمندی اختصاص یافتهاست که از پایهگذاران علم
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ب
بودهاند و در جایگاه تعریف اطالعات نسبتا
مختصری از زندگینامۀ آنها ارائه شدهاست و در
برخی موارد در قالب یادداشتی تکمیلی با عنوان
«زندگینامه» بهتفصیل به دستاوردها و کشفیات مهم
آنها اشاره شدهاست .همچنین بیش از  ۴۲۵تصویر
و ترسیم رنگی نیز برای تکمیل تعریفها تهیه
شدهاست .زم به ذکر است که در ابتدای کتاه و
پس از فهرست اصلی آن (پیش از یادداشت آغازین
مترجمان) ،فهرستی تنظیم شدهاست مشتمل بر
معادلهای فارسی مدخلهایی که دارای انواع
یادداشتهای مورد اشاره در با هستند.
قسمت بعدی ،راهنمای استفاده از فرهنگ است
که در آن با آوردن دو صفحۀ غیرپیاپی از فرهنگ و به
کمک خطوط و مستطیلهای رنگی حاوی عبارات و
جمالت توطیحی ،انواع اختصارات ،برچسبهای
مختلف دستوری و معنایی و توطیحات تکمیلی
برای خواننده مشخص شدهاست تا وی را در هنگام
استفاده از فرهنگ یاری رساند.
بعد از این بخش ،متن اصلی فرهنگ شروع
میشود که در آن مدخلها به ترتیب الفبای انگلیسی
مرتب شدهاند و در برابر هر مدخل معادل یا
معادلهای فارسی آن در شدهاست که در صورت
برحسب رواجشان مرتب و با
بیشتر از یکی بودن
ِ
ویرگول از هم جدا شدهاند .ذیل هر مدخل در
جایگاه تعریف سعی شدهاست با زبانی ساده و در
قالب یک یا چند جملۀ کوتاه ،اطالعات آورده شود و
همانطور که در با اشاره شد ،هرجا که احسا
شدهاست خواننده به اطالعات علمی بیشتری نیاز
دارد ،در همان صفحه توطیحات مفصلتر تکمیلی
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در مستطیلهایی رنگی با عنوان «آیا میدانستید» به
خواننده ارائه شدهاست.
تعریف برخی مدخلها با استفاده از
در انتهای
ِ
عبارت «همچنین ر.ک ».خواننده به مدخلی
راهنمایی میشود که به نوعی با آن مدخل ارتباط دارد
و هده از این ارجاع کمک به خواننده برای درک
بهتری از مفهوم مدخل اصلی است؛ مانند مدخل
« abomasumشیردان» که در انتهای تعریف،
خواننده به مدخل « ruminantنشخوارکننده» ارجاع
داده میشود .البته هرگاه بنا بودهاست مدخلی بدون
ب
آوردن تعریف ،مستقیما به مدخلی دیگر ارجاع شود
از نشانۀ اختصاری «ر.ک( ».بهجای نشانۀ پیکان که
ب
معمو در بیشتر فرهنگها مرسوم است) استفاده
شدهاست.
ارجاع دیگری که در برخی مدخلها شاهد آن
هستیم ،ارجاع مقایسهای بودهاست؛ به این ترتیب که
در انتهای تعریف ،پس از نشانۀ اختصاری «م ».
خواننده به مدخل یا مدخلهایی راهنمایی میشود
که مقایسۀ تعریف آن با تعریف مدخل مورد نظر به
ب
درک بهتری از آن مدخل میانجامد؛ مثال در انتهای
تعریف مدخل « acidاسید» ،به مدخل « baseباز»
ِ
ارجاع داده میشود.
متراده(های) انگلیسی یک مدخل در انتهای
تعریف و پس از نشانۀ اختصاری «مت ».آورده
شدهاست .در مواردی نیز که مدخل در انگلیسی به
صورت بیقاعده جمع بسته میشود ،این
صورت(های) جمع بیقاعده در انتهای تعریف آورده
تعریف برخی از
شدهاند .همچنین در انتهای
ِ
صورت صفتی آنها ـ بدون
مدخلهای اسمی به
ِ

آنکه دیگر مدخل شده باشند ـ اشاره شدهاست؛
مانند مدخل « abdomenشکم» که در انتهای
تعریف آن با حروه ایتالیک قید شدهاست :صورت
صفتی .abdominal
همانطور که در با نیز اشاره شد ،برای تعدادی
از مدخلها تصاویری مرتب با آنها آورده شدهاست
که عالوه بر تصاویر اشیا ،نمودارها ،پدیدههای علمی
و مانند آنها ،تصاویر دانشمندان را نیز دربر میگیرد.
همچنین ذیل برخی از آنها شرحی در قالب یک یا
چند جمله برای توصیف بیشتر افزوده شدهاست.
در برخی از مدخلها ،پیش از تعریف ،مقولۀ
دستوریشان مشخص شدهاست .البته این اطالع
بیشتر در مدخلهایی ارائه شدهاست که بیشتر از یک
معنی داشتهاند و هر معنی مقولۀ دستوری متفاوتی با
دیگری داشتهاست.
از جمله اطالع دیگری که در برخی مدخلها
ذکر شدهاست اطالع حوزﮤ معنایی مدخل است که
نشاندهندﮤ تعل آن مدخل به حوزﮤ تخصصی
مربوط به آن است و همانند برچسب مقولۀ دستوری
بیشتر در مدخلهایی لحار شدهاست که دو یا چند
معنی در حوزههای تخصصی متفاوت داشتهاند؛
مانند مدخل « absorptionجذه» که دارای دو
معنی ـ یکی مربوط به حوزﮤ زیستشناسی و دیگری
مربوط به حوزﮤ شیمی ـ است و پیش از هر معنی
برچسب حوزﮤ تخصصی مربوط قید شدهاست.
عالوه بر یادداشتهای تکمیلیای که پیشتر در
توطیح پیشگفتار کتاه به انواع آنها اشاره کردیم
(این اطالعات در دل متن اصلی فرهنگ ،اما متمایز
با آن ،درون کادرهای مستطیلشکل سبزرنگ آورده

تازههای نشر

شدهاند) ،یادداشتهای تکمیلی مفصلتری با عنوان
«نگاهی دقی تر» در فرهنگ تعبیه شدهاند که گرچه
ب
بسامد آن از اطالعات قبلی کمتر است ،اما معمو
مفصلترند و یک صفحۀ کامل به آنها اختصاص
داده شدهاست .همچنین صفحاتی حاوی اطالعات
تکمیلی دیگر نیز در به ی متن اصلی گنجانده
شدهاند که عنوانی ندارند و گاه با تصاویری
اختصاصی همراهاند ،مانند اطالعاتی که درمورد
شکافت ،ترکیبهای آلی ،انواع سنگها ،منظومۀ
شمسی و  ...ارائه شدهاند.
ُ
در این فرهنگ از عدد تک برای جدا کردن دو
مدخل انگلیسی یکسان با دو معادل فارسی و معنای
متفاوت استفاده شدهاست .همچنین در موارد بسیار
اندکی که دو مدخل انگلیسی متفاوت با دو معادل
فارسی یکسان پشت هم آمدهاند ،آن دو معادل با
ُ
عدد تک از هم متمایز شدهاند.
پایانبخش این فرهنگ ،نمایهای است فارسی ـ
انگلیسی که براسا معادلهای فارسی مدخلها
تنظیم شدهاست.
به نظر میرسد مترجمان سعی کردهاند تا حد
امکان به شیوهنامۀ رعایتشده در فرهنگ اصلی
انگلیسی وفادار باشند ،اما جا دارد در قالب چند
نکتۀ انتقادی به مواردی اشاره کنیم که بهتر میبود در
ترجمۀ فارسی تبییر میکرد:
فرهنگ ترجمهشده
 .۱چون کاربر این
ِ
فارسیزبانان و ایرانیاناند ،بهتر بود فرهنگ براسا
ترتیب الفبای فارسی و بهصورت فارسی ـ انگلیسی
تنظیم میشد تا مراجعۀ کاربر به آن آسانتر میشد.
در حالت کنونی ،کاربر ناگزیر است نخست نمایه را
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انگلیسی اصطالح را بیابد و سپس به
ببیند و معادل
ِ
متن فرهنگ مراجعه کند.
 .۲در بع ی از مدخلها ،در انتهای تعریف
فارسی به صورت(های) جمع بیقاعده انگلیسی
آنها اشاره شدهاست که در به نوبۀ خود اطالع
مفیدی است ،اما بهتر بود جای ارائۀ آن تبییر میکرد
و با قلمی ریزتر در داخل پرانتز یا با عالمت
جداکنندﮤ دیگری پس از مدخل انگلیسی میآمد.
 .۳برای بع ی از مدخلها برچسب حوزﮤ
تخصصی مربوط آمدهاست ،اما در بسیاری از
مدخلها اثری از این برچسب نیست .مشخص
کردن حوزﮤ تخصصی تمامی مدخلها ،عالوهبر
ب
رعایت یکدستی در ارائۀ این اطالع ،قطعا برای
ب
مخاطبان که عموما از دانشآموزان فرض شدهاند،
مفیدتر خواهد بود.
 .۴تصویر یک مدخل بالفاصله زیر آن مدخل
نیامده و در با یا پایین صفحه قرار گرفتهاست،
بهطوریکه اغلب بین مدخل و تصویر آن فاصله
افتادهاست و بهتر میبود اگر تصویر ،درست در زیر
مدخل مربوط به خود میآمد.
 .۵از آنجاکه قرارداد شدهاست که در این فرهنگ
از «همچنین ر.ک ».برای ارجاع به مدخلی دیگر
حاوی اطالعات تکمیلکننده استفاده شدهاست،
موارد ارجاع مستقیم به مدخل
اختصار «ر.ک ».در
ِ
دیگر ممکن است خواننده را گمراه کند و بهتر بود
برای این مورد دوم ،همانطور که در اکثر فرهنگها
پیکان ارجاع استفاده میشد.
رایج است ،از ِ
با وجود نکتههای اشارهشده در با که بیشتر
متوجه روش و اصول فرهنگنویسی است تا محتوای
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آن ،نقاط قوت این فرهنگ بسیار فراوان است که از
جملۀ آنها میتوان به تعریفهای ساده و دقی و نثر
روان آن اشاره کرد که عالوهبر برآورده کردن نیازهای
مخاطبان اصلی آن ،یعنی دانشآموزان ،منبع خوبی
برای استفادﮤ عمومی تمامی گروههای سنی است.
همچنین انواع یادداشتهای تکمیلی مفصلی که در

متن اصلی تعبیه شدهاند ،اطالعاتی بسیار دقی و
ارزشمند در اختیار مخاطب قرار میدهند .چاپ
باکیفیت و رنگی این کتاه نیز لذت استفاده از آن را
برای عالقهمندان دوچندان کردهاست.
ندا گرکانی

