
 

 
 

 

 

 

 

 

 فهرست
 

 ۳ اشرف صادقیعلی (۴) یاسالم ۀدر دور یفارس یبیبتح یهاپسوند 
  کیمکرد و کهم یهافعل یت دستوریهو یبررس 
 ۲۱ پورسارا شریف یفارس یهادر فرهنگ    
 ۴۱ آسیه کازرونی دانشنامۀ قدرخان معرفی 
 ۵۳ پرستامین حق مشکاةالمصابیحمعرفی فرهنگ عربی ـ فارسی  
 ۳۳ س موسوینیسیده ا مجمع اللغات و االسماءی فرهنگ عربی ـ فارسی معرف 
  
 ،کوستن ـ کویستن، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا 
 ۸۳ اشرف صادقیعلی بروت، سبیل، کوس ـ گوس    
 ۱۱۱ مقامیسید احمدرضا قائم های فارسیل فرهنگیذچند کلمه از  
 ۱۱۳ رضا غفوری هشاهنامای مبهم در ، واژهسادیا  شاد 
 ۱۲۵ محمود ندیمی هرندی های آن در متون فارسیو گونه هالگاهو  هال 
 ۱۳۵ مریم کوشا عجب ۀواژکاربردی متفاوت از  
 ۱۴۵ سیدآقاییزهراسادات حاجی تفسیر ابوالفتوح رازیدر  داستان ۀواژ ۀدربار 

 
 ۱۴۹ ایوحید عیدگاه طرقبه لغت فرسچند اشکال در  
 ۱۵۳ سیده نرگس رضایی فرهنگ جهانگیری و رهان قاطعبهای صحیفتصحیح برخی ت 
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 (۴) یاسالم ۀدر دور یفارسپسوندهای تحبیبی 

 اشرف صادقیعلی

 (ēn-« )= ـ ین»ـ پسوند ۰۱
فارسـی باسـتان گرفتـه  ina(a)-از  ēn-. اسـتهفارسی میانـه نسـبتاب بـارور بود این پسوند در

ــی . ناماســتهشد ــرزین» Burzēnهــای تحبیب ــن» Dādēn، «ُب ، «گــرگین» Gurgēn ،«دادی
Māhēn «ماهین» ،Mihrēn «مهرین» ،Tīrēn «هـا در گونه ناماین ۀها نمون، و جز آن«تیرین

 .(Gignoux 1979, p. 67)فارسی میانه است 
 هایی که در منابع عربی و فارسی کهن دیده شده از قرار زیر است:نمونه

بـن مـردا ، معـروه بـه اسـماعیلویه از بن ابـراهیم. اشکنین، پدرزن اسماعیلاشکنین
 اشـ بـا  اشـکناین نام معلوم نیسـت. شـاید . اصل (۶)رامهرمزی، ص ناخدایان کشور طال 

تحبیبـی باشـد نـه « ان»بـا  اشکانمخفف  اشکند. اگر ارتباط داشته باش اشکانک( و َش )َار
بـه کلمـات مختـوم بـه « ویـه»تحبیبی به آن نظیر الحاق پسـوند « ین»ُاُبّوت، الحاق « نا ـ»
 است.«  َـ»

از نخسـتین مهـاجران عـره بـه قـم  ،ن ابوخالد، از فرزندان احوص اشعریب. بذینبذین
بـن ابوخالـد طـب  صـورت بنـینین نام بها (۶۱و  ۵۴)ص . در این کتاه (۱۵۹، ص تاریخ قـ )

اسـت. در طـب  شده بنـیننیز در این موطـع  (۱۸۲و  ۱۶۶)ص . در چاپ انصاری استهشد
)ص دوم  موطـعامـا در  نیز در این موطع بنین طـب  شـده، (۱۸۲و  ۱۶۶)ص چاپ انصاری 

هـای باشـد. در میـان نام بـودن، از فعـل būd ذبومخفف « ذب». شاید استهآمد بذین (۳۹۹
 .(Gignoux 1986, p. 60)وجود دارد  ،است بود که شکل تحبیبِی ، Būdēnفارسی میانه 
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ین بــورین و بن ، عبداللــه(۵۳۱، ص ۱مــاکو ،   )ابــنبــن محمــدبن بــورین . عبداللــهبــون
باشد. ژینیو در فارسی میانه آن را  Bōrēn. تلفظ این نام باید (۱۲۴)ذهبی، ص بورین ربن ابوبک
 شود.دیده می بوراندر  بورلی نکرده، و طب 

مبـّدل  پنـدادینشک . بی(۳۴۶، ص [قرن نهم])درویش محمد طبسی اهر پندادین ط. پندادین
ــدادین ــت. در دو ِبن ــانی نام ۀراس ــای ساس -V/Windād-Burzو  V/Windād-Gušnaspه

Mihr  وV/Windād-Ohrmazd ذیل ایـن کلمـات  استهرفتکار میبه(Gignoux 1986, Gignoux 

 ،سردار ایرانی شـروین از آل باونـد ،وندی. در قرن دوم هجری نیز از ونداد هرمز قارن(2003
 خبر داریم که برعلیه عباسیان شورش کرد.

. این نام کامالب ناشـناخته و اشـتقاق آن (۳۸۴بن عثمان، ص )محمود. محمدبن جذین جذین
 ۀداریـم کـه آن را از ریشـ« جـوزین» Jōzēnصـورت نامعلوم است. در فارسی میانه نامی بـه

*yauza- / *yauda-  ذیل همین کلمه اند دانسته «جنگیدن»به معنی(Gignoux 1986). 
 )همانجا( تاریخ ق . صاحب (۶۱، ص تاریخ ق ). جلین پسر ماکین صاحب جمکران ینل  ج  

گوید جلین در جمکران کوشکی ساخت که هنوز )در قرن چهارم هجـری( بـاقی اسـت. می
تـاریخ . در (۱۶، ص [قرن ششـم]شهرآشوه بن)اجلین دوری وّراق دبن احمبن داللهاحمدبن عب

صـورت بـه طـب  نسـخۀ اصـلاین کلمه براسـا   (۱۹۴و  ۱۸۴)تصحیح انصاری قمی، ص  ق 
است )کسی ، گلشکل تحبیبی ، گ لینه احتما ب معّر  جلین. استهگذاری شدحرکت نیل  ج  

، گلـ ، امـا اسـتهدست نیامدنون در فارسی میانه بهتاک گلیناست(. شدهنامیده می گلکه 
 .(Gignoux 1986)ذیل همین کلمه وجود دارد  ،گلشکل تحبیبی 

 ۀدر حاشـی. (۵۲۸، ص ۲،   ماکو ابن)حمدین اشتیخنی بن . ابواللیث نصربن فتححمدین
همین صفحه از یک حمدین هروی، یک حمدین سمرقندی و یک حمدین قرطبـی نیـز نـام 

،   هامقاالت و بررسـی، شیرازی ۀزادالله)آیتحمدین رزیمی دبن احمبن حمدین. استهدبرده ش
 .(«تفسیری کهن به زبان فارسی» ۀ، مقال۱۸۳، ص ۴۴ـ۴۳

عه، در اخبـار ُاَصـیبِ خرمین، صاحب هـرات در قـرن ششـم )ابـن ابـیبن . حسینخرمین
شـده ید بخشی از یک نـام ساختهبا خّرم .(۳۵۳صابونی، ص ابن ۀ)حاشیابوبکر وّتار( دبن محم

 است.ترکیب شده ēn-باشد که با  مخرّ با 
ین تـر ایـن . صورت کهن(۴۶۲، ص ۲،   ماکو ابن)خّرین انطاکی بن . ابوشجاع فار خّر

)ذیـل اسـت  dēaršwxو  arwxاست که شکل تحبیبی نام مـرّخم  nēarwxنام در فارسی میانه 
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بــه قصــۀ شــروین و  (۱۸۵)ص  التــواریخ و القصــ مجمــلدر  .(Gignoux 1986همــین کلمــه، 
 است.بوده، اشاره شدهنرم خوّرین، که در زمان یزدگرد 

ین خشــترین قیمــری بن الــدین صــدق خشــترین و فار بن الدین حســین. ســیفخشــیر
 .استهگرفته شد« خوشتر». ظاهراب این نام از [(المشتبه] توضیح، حاشیه، نقل از ۲،   ماکو ابن)

، انسـا )سـمعانی، ابومنصور محمدبن محمدبن خومکین مشهوری ساکن مرو  .خومکین
 معلوم نیست چه نامی است. خومکین. (۸۳، ص ۱۲  

/  داربـیین/  درابـییناب بـا ظـاهر. این کلمـه (۱۱۵)رامهرمزی، ص . داربزین سیرافی دانبزین
 ارتباط ندارد. «نرده»به معنی  دارفیین

نسیین . (۲۲۹)خلیلـی، ص ابوحـاتم رازی بن حمد عبـدالرحمندرستینی، وصی ابوم. ابند 
 .)همانجا(حسین درستینی قاطی بن علی

بـا پسـوند  دولینرافعی در سه جا نام  التدوین. در (۵۵)تاریخ قم، ص . آسیای دولین دولین
. در ۴۳۱، ص ۳)رافعـی،   دولینه بن عبدالرّزاقبن شود: ابوعناندیده می دولینهصورت به« ـه»

: ۹۹. در محـدث، ص ۱۵۶، ص ۴)همان،   دولینه بن عبدالرزاقربن . ناص: دولبینه(۶۱ص  محدث،
. ایـن شـرح حـال در رافعـی ۳۳)محـدث، ص قزوینـی  ۀدولینـبن عبدالرزاقربن ، عبدالجبادولبنه(

این نـام  ۀکار داریم. ریشوما با یک دولینه سر ،. ظاهراب این سه تن برادرند. بنابراین(اسـتهنیامد
 نگارنده روشن نیست. برای

اسـت.  رامشکل تحبیبـی  رامین. مشهورترین رامین معشوق و دوست ویس است. نامین
 :استهنام برد رامخاقانی در بیت زیر از این رامین به شکل 

 گرچه تـن چنـگ شـبه ناقـۀ لیلـی اسـت
 

 نالــــۀ مجنــــون ز چنــــگ رام برآمــــد 
. (Gignoux 2003)ذیـل همـین کلمـه، ود شدیده می رامیندر فارسی میانه نیز برروی یک ُمهر  

)= رامینویه( نیز بر روی یک مهر ثبت شده و ژینیو بـا  رامینویدر فارسی میانه شکل تحبیبی 
شـکل  رامینـوی. (Gignoux 1986)ذیـل همـین کلمـه  اسـتهدانست رامتردید آن را شکل تحبیبـی 

)در اسـد دبن از محمـ (۲۲۲، ص ۱)  است. رافعـی  رامو شکل تحبیبی ثانوی  رامینتحبیبی 
، یا بخشـی از االحکامکتا برد که در قزوین بن طاو  رامینی نام می : اسـعد(۳۳محدث، ص 

 .استهآن را از ابوسلیمان فامی سماع کرده بود
. در (۵۳، ۵۵بلخـی، ص ابـن). رشتین )رشتن( وزیر داراه پسر دارا )داریوش سـوم( نشیین

اسـپرنگر: رسـبین،  ۀ، رشس، رسپین، رستین، نسـخنببسر: (۶۹۲، ص ۲سری اول،   ) طبری
، ۳ ۀمار، شـJournal Asiatique   ،۹ آسیائی ۀمجل)ای وزیر داراه پسر دارا. یوستی براسا  مقاله
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عنوان زد َرشن بـه. در فارسی میانه نام ای(Justi, S. 259) استهطب  کرد رشنین، آن را (۲۳۱ص 
، Gignoux 1986) استههم از آن ساخته شد Rašnagکار رفته و شکل تحبیبی نام خاص نیز به
، رشـن، شکل تحبیبی دیگـر رشنینمصحف  رسپینو  رشتین. احتمال دارد (ذیل همین کلمات

 باشد.
قـدیم شـهرری بـه تهـران،  ۀدجادر جعفر بن موسیبن سرادینبن . امامزاده هادیسرادین

حاکی از بنای بقعه بـه فرمـان  ای است کهبابویه. گنبد امامزاده دارای کاشیابن ۀبا تر از بقع
آن را  ،شـاه، زمـان ناصرالدین۱۲۸۴( است کـه در سـال ۹۸۴ـ۹۳۱طهماسب صفوی )شاه

 ۀبـه نوشـت ،اند. ظاهراب امام موسی کاظم چنین فرزندی نداشته و مدفون در اینجـاتعمیر کرده
حمـزه از فرزنـدان ن بابوالقاسم محمـد شـهدان دبن هادی فرزند ابوالقاسم احم ،طباطباابن

یـک نـام  سـرادیننـام  ،. بـاریقـم( ۀاندیشـ وبگاهفقه، از ]پدیای[ )ویکیزیدبن امام حسن است 
 ۀخواه درست، اما ریش ،رسد، خواه نسب این امامزاده مجعول باشدنظر میتحبیبی فارسی به
 آن معلوم نیست.

ین نام در فارسـی میانـه  . این(۹۱، ۸۲، ص تاریخ ق ). سورین قمی، معاصر بهرام گور سون
 .(Sūrēn1986 Gignoux ,ذیل  ←)است هم آمده

ین ، محمدبن سیرین، محدث و خوابگزار مشـهور (۲۶۱)سـهمی، ص سیرین بن . انسسیر
مالـک بـن انس ۀد(. وی بـرده و سـپس آزادکـرجـریه ۱۱۱قرن اول هجـری )درگذشـته در 

التمر، ظاهراب در نزدیکی د در عیناز اسرای ایرانی خالدبن ولی ،. پدر محمد، سیریناستهبود
 سـیرین. (دائرةالماارف بیرگ اسـممیدر  «سیرینابن»ناصر گذشته،  ←) استهحیره و مسیحی بود

 .)یوستی(است  شیرینه معّر 
اند. یوسـتی نـام داشـته شـاهینانـد . در تاریخ ایران افراد زیادی که همه مـرد بودهشاهین

 شـاههایی است که با و یا نام شاهشکل تحبیبی  شاهین. استهتعداد بسیاری از آنان را نام برد
بن  کـه قتیبـ ،آفرید دختر پیروز، پسر یزدگرد سـوم، اما شاهشاهدوستاند، مانند ترکیب شده

( هجری ۹۳ـ۸۳در سمرقند دستگیر کرد و ولیدبن عبدالملک اموی ) ۹۴مسلم او را در سال 
. اسـتهاو متولد شد، نیز گاهی شاهین نامیـده شد ولید ازدبن او را وارد حرم خود کرد و یزی

طـب   شـاهینصورت اند و سیوطی آن را بهساء( نوشته)سّیدةالن «شاه زنان»معنی این نام را 
طـب   شـاهین ،آفریدشـاهجـای نیـز بـه (۲۵۳)ص . مقدسی (آفریدشاه)یوستی، ذیل  استهکرد
 .استهکرد
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کـه در  اسـتهدورمیـان آکر شنبذین نامی را به چند بار ذ النورکتا . َسهَلجی در شنبدین
، ۱۶۳، ۱۲۸، ۱۱۶، ۱۱۴، ۹۳، ۹۱بـدوی، ص  ←) اسـتهزیستمی ۵و اوایـل قـرن  ۴اواخر قرن 

عنـوان )= شـنبه( بـه شنبدشکل تحبیبی  شنبدین. (۱۶۳، ۱۵۲، ۱۲۱، ۹۳، ص دفتر روشنایی؛ ۱۳۵
را بـا عالمـت سـ ال از  شـنبویه نولدکـه .(قبل مجلـه ۀردر شما ،شنبوله ← ،نیز)نام خاص است 

ن آو  «کسی که روز شنبه متولد شده»یعنی  زادشنبه استهگاه گفت، آناستهمشت  دانست شنبه
ر  عبری  ۀکلم با را )نولدکـه  اسـتهمقایسه کرد Barsabbasو یونانی  «پسر شنبه»به معنی  ابش  ب 

 .(۲۱، ص ۱۸۸۸
ین دبن شیرین، محمـبن : یحییاستهرفتکار میبر نام زنان، برای مردان نیز به. عالوهشیر

، محمـد شـیرین مبربـی تبریـزی، شـاعر قـرن (۳۴۳)سـهمی، ص شیرین جرجانی دبن احم
قـاری کـوفی کـه در جنـگ . ۱: اسـتههشتم. یوستی چنـد شـیرین مـذّکر دیگـر را نـام برد

. ابوسـیرین، شـاعر عـره ۲( کشـته شـد. جـریه ۸۳) یالدیمـ ۳۱۱دیرالَجماِجم در سال 
. شـیرین پـدر یعقـوه، قاطـی، ۳(. جـریه ۲۱۶یا  ۲۱۵) یالدیم ۸۲۱گذشته در سال در

. ۴. (۱۲۳، ص ۲)بـه نقـل از یـاقوت،   نحوی و شاعر اهل َجند بـر لـب سـیحون در ترکسـتان 
، ص ۴بطوطـه،   ابـن)به نقل از پدربزرگ ابوبکر محمدبن احمد بستی، شاعر غرناطه )اندلس( 

 ۱۵۲۱گذشـته در خواجـه( در. شـیرین خوجـه )۶تیمـور.  . شیرین بیـگ از امـرای۵. (۳۶۹
، پترزبـورگ، هـای خاـی فارسـیفهرسـت نسـخه] Rosen)بـه نقـل از روِزن ( جـریه ۹۲۸) یالدیم

. یوستی سیرین )شیرین( پدر محمد، فقیه و محدث و خـوابگزار بصـری را (۱۲۵، ص [۱۸۸۶
التمر اسیر شـده دو حی که در عیناشتباه با سیرین )شیرین( مسیمادر او تصور کرده و او را به

بایـد  .اسـتهمعنـی کرد« شیرین، طد ترش» süssرا به  شیرین ،. او در پایاناستهنفر دانست
بـه همـان معنـی اسـت کـه یوسـتی  ،بـه احتمـال قـوی ،یادآور شد که شیرین درمورد زنـان

سـت، امـا منسوه به شیر نوشیدنی به مناسـبت سـفیدی آن ا ،یا به احتمال دیگر استهآورد
، شـیرافکن، شـیراوژنهـایی ماننـد امنـدرمورد مردان شکل تحبیبی شیر )حیوان درنـده( یـا 

 Šēragژینیو نیامده، اما شـکل تحبیبـی  ۀهای گردآورددر نام شیریناست.  شیرزاد و ،شیردل
الفیـل مصـر ةرئـیس یـک واحـد نظـامی یـا ع ـو آن واحـد در جزیر که ظاهراب  ،)= شیرک(

 Gignoux)ذیل همین کلمـه  استهروی یک پاپیرو  طب  شد، برناط  دیگر بوده)ِاِلفانتین( و م

2003). 
شهرآشـوه، ابـن)کردین بن ، ابوالحسن علی(۹۳، ص فهرست طوسی)کردین بن . علیکردین

فهرست . نیز در کتاه (۸۳شهرآشوه، ص ابن)عبدالملک بن مسمعبن ، ابوسیار کردین(۶۱ص 
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حسـن انصـاری، ، از ۳۳۳ص ) اء المصنفین و اصـحا  االصـولکتب الشیاه و اصوله  و اسم
شده ، ارسالhttp://ketaban.com/entry2153htmlدر « سوم هجری ۀاول سد ۀمیراث ُغالت: کتابی از نیم»

باشـد.  گـرداست کـه بایـد شـکل تحبیبـی  گ ردینتلفظ این نام  احتما ب  .(۱۳۹۳در اول مرداد 
( به نام ۴۶۱یکی از شاگردان شیخ طوسی )متوفی در  از (۱۴۸)ص  فهرستالدین در منتجب

منسـوه بـه  ردیک ـبرد که معلوم نیسـت کردی فارسی ساکن حلب نام میربن عکببن کردی
کـه شـکل تحبیبـی دیگـر آن  گ ـرداز  ، احتما ب «ی ـ»است یا یک نام تحبیبی مختوم به  ک رد

را مأخوذ از ظاهراب  عکبراست.  گردویه کب  اسـت و نـام  «مـوش»امی به معنی است که در آر ع 
میلـی )میـل شـش ۀچند موطع در عراق، از جمله نـام محلـی در مشـرق دجلـه، در فاصـل

، ص ۱۳۳۸ نولدکـه ←) اسـتهشدخوانده مـی شاپوربیرگساسانی  ۀآلمانی( ببداد که در دور
 .([کتاهذوا ]، ذیل شرح حال شاپوردوم ۸۹ـ۸۸

اسـت در جمکـران کوشـکی سـاخته بوده ماکین صاحب جمکران پدر جلین کـه. ماکین
: ۳۱و  ۲۱؛ ۴۴، ۳۹، ۳۳، ۲۱محـدث، ص  ←)های ایرانی اسـت . ماک از نام(۶۱، ص تاریخ قـ )

هایی که نـام بـردم از گوید اکثر ماکی. رافعی هنگام ذکر عبدالعزیزبن ماک قزوینی میماکی(
ی دیلمـی از آل زیـار . نام ماکان پسـر کـاک(۴۲. نیز محدث، ص ۱۹۳، ص ۳)  نسل او هستند 

 سـپسکه باید یک نـام دیلمـی و  ماک( نیز باید به این فهرست افزوده شود. ۳۲۹)مقتول در 
 است. ماه قزوینی )قزوین سر راه دیلمان است( باشد، احتما ب مخفف 

)همـان، ، محمدبن ماهین قزوینی (۱۱)محدث، ص ماهین قزوینی  . احمدبن محمدماهین
 . (۸۸ص 

بن احمـدبن محمـدبن ... مـزدین قومسـانی همـدانی  ل محمدبن عثمان. ابوالفمزدین
ــمعانی،  ــر)س ــدان (۳۶۳، ص ۲و    ۱۱۱، ص ۲،   تحبی ــان و هم ــین زنج ــی ب ــان محل . )قومس

بن مزدین قومسانی بن ... احمدبن محمدبن علیبن اسماعیلابوطاهر عبدالسالم است(.بوده
ابوالقاسـم . (۴۴۸ــ۴۴۹، ص ۱،   حبیـرت)سـمعانی، هجـری(  ۵۴۱همدانی )درگذشته در سال 

ایـن  (۲۱۳و  ۲۱۲، ص ۴)   البلـدانماج . یـاقوت در (۱۵۵، ص ۲)ابونعیم،   بن مزدین ف ل
ـیداست. در فارسی میانه طب  کرده« مردین»اشتباه نامه را به عنوان نـام خـاص بـه Mazd م 

کهای تحبیبی آن رفته و شکلکار میبه ید  )ذیـل همـین کلمـات  استهبود Mazdēz میدییو  م 
Gignoux 1986) ،ـیدنیز شکل تحبیبی دیگری از  میدین. بنابراین  ص ،۱)  اسـت. در رافعـی  م 

رده شـده نام ببن مردین نهاوندی از محمدبن احمدبن محمدبن علی (۳۱ص  ،، نیز محدث۱۹۵
 که احتما ب جّد همان شخص با  باشد.
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که مـدت چهـل روز بـا سـپاهیان  ۴۴۶ل . یوسف پسر منگین، رئیس خوی در سامنگین
، بـه نقـل محمـدامین ۹۶ــ۹۴جوزی، چاپ آنکـارا، ص سب  ابن مرآةالیمان)طبرل سلجوقی جنگید 

بـه  مانـگ، مرّکـب از مـانگین، مخفف نگینم  . احتما ب تلفظ این نام (۲۸۳، ص ۱۳۳۹ریاحی 
 باشد.« ـین»و پسوند تحبیبی « ماه»معنی 

ین  (۱۲۳۱)ص کتـاه  ۲۱۴کـه در توطـیح  (۸۳۶و  ۸۳۵ص ) بزازابن. نام یک ترک در نون
مّصحف  نورین. اگر استهذکر شد نورالدین، نورینجای گفته شده که در سه نسخۀ کتاه به

 شکل تحبیبی آن است. ،نباشد نورالدین
ین . در فارسـی میانـه (۱۱۱، محـدث، ص ۱۶۱، ص ۴)رافعی،   . نصربن احمدبن وارین وان

هر و یک مهـرواره وجـود دارد کـه اشـتقاق آن روی یک مُ بر« واِرن» Wārin/Vشکل نامی به
بـرروی  Warēn/Vشکل . نیز نامی به(idem 2003؛Gignoux 1986)ذیل همین کلمـه معلوم نیست 

صـورت . در ارمنی نیز نـامی به(Gignoux 1986)ذیل همین کلمه  استهدست آمده بهیک مهروار
Warēn َخـز خاندان َمل  ای از ت که نام شاهزادههسMalxaz اسـت.  مـیالدی ۳۵۱ در سـال

 1عجالتاب برای نگارنده روشن نیست.جزء اول این نام  ،درهرحال
 وردان. (۴۶۸، ص ۲ماکو ،   نب)ااز مشایخ خراسان  ،بن وردینبن خشتنسالم .... وندین

 ۀرهـر از دویـک مُ  روی. بـر(Justi, S. 351-353) اسـتهکار رفتهای ایرانی بارها بـهدر میان نام
 . ژینیـو ایـن را بـا احتمـال ازاسـتهشد طـب  V/Wardānagشـکل ساسانی نیز نـامی بـه

-ta/i̻var* ذیل همین کلمه  استهدانست «د وری»معنی به(1986 Gignoux) .ممکن اسـت  وردین
ردتحبیبی نامی باشد که جـزء اول آن صورت  ایرانـی باسـتان  بـوده و در «لُگـ»بـه معنـی  و 

 .«(لکگُ » gulag، ذیل Gignoux 1986 ←) استهبازسازی شد da̻V/Wr-شکل به
ین  ۲۱۲ص  ← ،و نیـز ۲۱۶، ص ۱وت،   ق)یـا... قزوینـی  ونـدرین بنةحمز. خسروبن وندن

. ریشۀ این نـام بـرای نگارنـده روشـن رو و پشت( ۱۱۳سمعانی، برگ  الشیوخماج  ،همان جلد. نیز
 نیست.

 اشـتباه، اما در آنجا بهاستهاز آسیای هاشمکین نام برد (۵۴)ص  تاریخ ق . در ینکهاشم
صـورت درسـت ایـن نـام  (۱۶۶)ص . در چاپ انصاری قمـی استهچاپ شد «هاشکمین»

 .استهآمد

                                                      
رد ۀیشرهم ،والمبّدل  ظاهراب  ینوارجزء اول  ،یمقامرطا قائماحمد یددکتر س یآقا ،به نظر همکار فاطل. 1  یبه معن و 
 است «لگُ »
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و پسوند  تهمینب از ظاهر مرکّ دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراه به .تهمینه
 Tahmēnagشـکل بایـد بـه ،موجود بـود . اگر این نام در فارسی میانهاستهساخته شد« ه»

 نیمـهو بـا  استهآمد تهمیمهشکل ، نسخۀ فلورانس این نام بهشاهنامهدانیم که در بود. میمی
شـک در فارسی و فارسی میانه ناشناخته است و بی ēma(g)- یا ēm- است. پسوندقافیه شده

هـای فارسـی . در میان ناماستهتتبییر یاف تهمیمهبوده که بعداب به  تهمینهشکل اصلی این نام 
در میـان  ،همـه. بااینتهمینـگنـه  ،شوددیده می تهمینشده از سوی ژینیو نه میانۀ گردآوری

هایی یا نام ته شود که شکل تحبیبی دیده می Tahmēnهای ایرانی قرطی در سریانی نام نام
هـای برای نام))شاپور(.  ب هرشاته  و ،دینته ، تهماسباند، مانند ساخته شده ته است که با 

 (S. 319Justi ,)یوسـتی  .(Justi ← ،تهمـینبـرای ؛ p. 301 ,1980 gnouxGi ← ،ایرانی قرطی در سریانی
دو بـار در سـریانی  همـینت  یـا  تهمین ،. براسا  نوشتۀ اواستهطب  کرد Tahmīnرا  تهمین

مـیالدی  ۵۵۳ر سال ری نام اسقف شهرزور دیکی نام یک رئیس تشریفات، دیگ ؛طب  شده
 ← ،«یـنــ»های مختوم به اسم ۀبرای بقی؛ ۴۲ـ۳۵، ص ۱۳۹۸خطیبی  ←، تهمیمهبه  تهمینهبرای تحول )

Justi, S. 524). 

 «نهو». پسوند ۰۰
آوری کرده نیز فراوان هایی که نگارنده جمعشود. مثالاین پسوند نیز در فاسی میانه دیده نمی

ب است دهد این پسوند مرکّ شوند که نشان میختم می« نو»ها به نیست. بع ی از این مثال
 از این قرارند:« نو»های . مثالa-( و پسوند ūn-)یا  ōn-از 

 .(۸۳، ص ۶،   ماکو ابن)بن سلیمان ُبزنانی مروزی، از محلۀ ُبزنان . احمدبن بندونبندون
 .(۴صابونی، ص ابن)حسنون نرسی . ابنحسنون
. شـاید ایـن و حاشیه( ۹صابونی، ص ابن)خیرون بن عبدالملک . ابومنصور محمدبنخیرون

 اندلس باشد. های متداول درنام عربی یا از نام
یغون گوزگـان یـا  در ۴۱۱تا  هجری ۲۳۹فریبون سلسلۀ کوچکی که از حدود سال . آلفر

ای کنونی و نواحی آن فرمـانروایی داشـتند. سلسـله ان یا جوزجان در شمال افبانستاننگوزگا
مۀ نادانش) «فریبونآل»کردند که بازورث در مقالۀ افریبی در خوارزم حکومت مینام آلنیز به

ای از منـابع سلسـلۀ کـه در پـارهویژه آنداند، بـهریبون مرتب  میفها را با همین آلآن (ایرانیکا
ب از بایـد مرّکـ فریغون ،اند. اگر این ارتباط درست باشدنامیده شده «کاث»اخیر آل فریبون 

هـای شـرقی روشن نیست. احتما ب از یکـی از زبان فریغ(ا)باشد. معنی  نو+  افریغیا  فریغ
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. شـعیابن (الماـارف بـیرگ اسـممیةدائردر  «فریبـونآل»داود، علـی آل ←) اسـتهایران گرفته شد
 زبان عربی است.ةالمعاره کوچکی به دائرکه  الالومجوامعفریبون م لف 

شون بن ابوسـلمه دینـار، بن عبداللـهبن یعقـوهون لقب ابوسـلمه یوسـفماَجش. ابنماج 
. ، ذیـل ماجشـون(۱۲،   انسـا )سـمعانی، هجـری  ۱۸۴یا  ۱۸۳منکدر، درگذشته در مو ی آل

د(. « گلگـون»به فارسی یعنی  ماجشونگوید بن ِحّبان مینویسد: ابوحاتمسمعانی می )ُمـَورد
اسـت، یعنـی  میگوندر فارسی  ماجشوننوشته در حاشیۀ کتاه  انسا مصحح این جلد از 

اسـت. رجوع داده (۴۳۳، ص ۱۱)  ]خطیب ببدادی[  تاریخ بغدادو به « به رنگ می )َخمر(»
بخشی از مطلب سمعانی را نقل کرده و دهخدا نیز بـه  ماجشون، ذیل الاروستاجَزبیدی در 

ا بـه طـم جـیم طـب  ر ماجشـوناست. دهخـدا آورده نامهلغتنقل از او همین بخش را در 
کند خیثمه نقل میابیذیل نام عبدالعزیز ماجشون از ابن (۱۳۴، ص ۱)  است. ابوالشیخ کرده

رو به مدینه وارد و در آنجا مقیم شد. هنگامی کـه بـا مـردم روبـه ،که ماجشون اصفهانی بود
 (۱۲۴، ص ۱)  )در اصل: جونی جونی(. ابونعیم « چونی؟ چونی؟»گفت ها میشد به آنمی

شــکل تر و بهکنــد، جــز آنکــه نــام عبــدالعزیز ماجشــون را کامــلهمــین مطلــب را نقــل می
 ماجشـونبرای  تاریخ بغدادای که در شناسیآورد. ریشهبن ابوسلمه میعبدالعزیزبن عبدالله

 ماجشـونتبـدیل شـود.  ماجشـونتواند در تعریـب بـه نمی میگوننقل شده درست نیست. 
« نو»+ پسـوند  مـاگ شاسـت کـه از  ،گ شنسپ(ه)ماشکل تحبیبی  ،نماگ شواحتما ب معّره 

 است.ساخته شده

 «نهو»به  مهای مخیو مثال
کتابت شده و  ۱۱۴۳قّطان غزنوی است که در  القلو سراجای از . نام کاتب نسخهبابونه

ء . جـز(۳۱، ص القلو سـراج)مقدمۀ کارا خلیلویچ بر شود در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می
 است. «پدر»معنی  به با اول این نام 

 .(۱۱۴)ذهبی، ص بونۀ اصفهانی بن . ولیدبن ابانبونه
فصـول ، ۱۳۴۶ ،عنبـه، تهـران)ابنبویـه در عصر آل امیرحسونه از اکراد قبیلۀ مززکان. حسـونه

 است. حسن. پیداست که این نام شکل تحبیبی (۳۳، ص فخریه
معلـوم  مونـهرر. (۲۶۹ ۀ)صریفینی، ذیـل شـمارمونه، محدث ر. محمدبن محمدبن رمونهنن 

، در ررمونـهجای بـه (۱۵۱)ص صریفینی در چاپ دوم کتاه مصحح  چه نامی است. نیست
های مـأخوذ از سـایر بدلعنوان نسـخهرا بـه« زرقویه»و « درمویه»گذاشته و « رزمویه»متن 

 است.دست دادهمنابع به
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جـا، ذیـل همـین ←. (زنجونی، ذیل ۶،    انسا)سمعانی، . نام شخصی اهل زنجان زنجونه
 «.نا»پسوند 

جیــی. محمــدبن شــاهونه صــاحب کتــاه شــاهونه )کتــاه کوچــک( در تعبیــر خــواه  و 
ــت بوده ــار اس ــل. در (۲، ص ۱۳۴۲)افش ــی  التابیرکام ــدبن  (۳، ص ۱،   ۱۳۹۴)تفلیس از محم

اند، ماننـد کیـب شـدهتر شـاههایی باشد که بـا باید از نام شاهونهاست. شاهونه نام برده شده
 .مردانشاه، و شاهدوست، ب رزینشاه

الله مرعشی قـم، بـرگ  در کتابخانۀ آی ۱۱۴۴ ۀربه شما) شیخ مفید االرشادای از . در نسخهنازونه
نازونـ   [م]وجد فـی نسـخ السـعید ابـی المکـار»: استهاز نازونۀ قمی نام برده شد (رو ۲۲۹

ب مرّکـ نازونـه «.... 1  مام طیاءالدین باسانید صحیحالسید ا [ء]الله من امال هالقمی رحم
 پسـر نـازکشـکل و پسوند موردنظر است. این نام بـه ،نازک ۀدش، احتما ب شکل کوتاهنازاز 
 Gignoux؛ ذیـل همـین کلمـه Justi, S. 227)شود ساسانی دیده می ۀرهر از دوبرروی یک مُ  رویوی

  ] ۹۶، ص ۵  ) خلکـانابنو  (۱۱۱، ص ۸  ) اثیرنابدیگری را به نقل از  نازک. یوستی (1986
 ۳۲۱] مـیالدی ۹۳۲برد که محتسب )رئـیس پلـیس( ببـداد بـوده و در نام می ([۳۵۸، ص ۲

مـّدت کوتـاهی در سـال  تـاریخ فرشـته. نازک دیگری هم، به نقـل از استهدرگذشت هجری[
سـه مـاه پادشـاه بـه مـدت  ۱۵۴۱، سپس باز بعد از مرگ پدرش ابـراهیم در یالدیم ۱۵۲۵

طب   Nāziy« نازی»شکل هر ساسانی نامی به. برروی یک مُ (Justi, S. 228) استهکشمیر بود
 )ذیل همین نـام(. ژینیو استهمنصبان دربار اردشیر بابکان بوداز صاحب Gōkشده که پدرش 

 ازکنـبایـد شـکل تحبیبـی  نـازیرسد که نظر می، اما بهاستهمشت  دانست نازآن را از کلمۀ 
 باشد.

 ān-« نا»ـ ۰۱
رابطـۀ پدرفرزنـدی  ۀددهنو فارسی، غیر از نشـانۀ جمـع، نشـان هدر فارسی میان« نا»پسوند 

ابـراهیم رشـیدان و ساسـانی(،  ۀرند آذرباد مهر )مار( اسپندان )موبـد معـروه دواست، مان
. اسـتهرفتار میکها نیز بهبیبی کردن نامح، اما در فارسی این پسوند برای ت(۳۵۱بزاز، ص ابن)

عنوان نـام خـاص شده با ایـن پسـوند نیـز بـههای ساختههای تحبیبی، تحبیبیمانند سایر نام
نشانۀ پدرفرزنـدی اسـت یـا « نا»ای از موارد تشخیص اینکه در پاره ،اند. بنابراینکار رفتهبه

 ۀردر دو «نا»هـای مختـوم بـه پسوند تحبیبی دشوار است. نکتۀ دیگر اینکه شاید بع ی نام

                                                      
 قسمت از متن نسخه را به خواهش نگارنده رونویس کرد. . با تشکر از دکتر جواد بشری که این1
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اینـک «. هرمـزان» Ohrmazdānو  «پیـروزان» Pērōzanاند، ماننـد میانه هم نام خاص بوده
 :استهنظر نگارنده رسیدبه این پسوند که تاکنون به مهای مختونام

، ص ۲،   ۲۴، محـدث، ص ۴۶۱، ص ۲)رافعی،   بن مختار معروه به امیران . حسینامیران
۳۱۳). 

 .(۵۱)سیرافی، ص  اشکینان
 مختارنامـۀبن محمد اسفراینی معروه به باکان )قرن هشـتم(، کاتـب . ابوبکر علیکانا پ

ۀ آثـار عطـار محفـور در کـا  عکاتب مجمو ،(۶۲، ص مختارنامـه)شفیعی کدکنی، مقدمۀ عطار 
 .(۲۱۲ص  ،الایرمناقۀ ، مقدمکدکنی )شفیعیگلستان 
بـا ن بـن وه بـه صـاحببن احمد سقالطونی ابوشاکر خباز معربن یوسف. یحییباالن

. ، حاشـیه(۲۱۹، ص ۴،   مـاکو ابن)بـا ن ابـن = یثـی(بَ دُ ابن، حاشیه، نقل از ۳۱۱صابونی، ص ابن)
 .استهبود یحییظاهراب نام جد  باالن

رهان ... و ابوالقاسـم  برهـان بن علی دینوری معروه بـهبن حسن. ابوبکر محمدبن علیب 
ابراهیم َبرهان که به ایـن اسـم معـروه اسـت )و بـه بن اسحاقبن عمربن علیبن عبدالواحد

 .(۲۴۶، ص ۱،   ماکو ابن)ُیعره( 
 .(۱۱۱، ص الدینفهرست منتجب)بن ابوالقاسم استرآبادی معروه به بلقمران . علیبلقمران

نان عبـدالملک ُبنـان، یـک  (۹۲ــ۹۱، ص ۳)کچـوئی،   عیسی دبن بن محم. لقب عبداللهب 
 .(۵۳۹)همان، ص ، پوربنان قمی (۵۳۳، ۲۳۱ل رازی، ص )عبدالجلیشاعر شیعی 

 .(۴۳۳)سهمی، ص بیرایان  کابن بوکرد معروه به اخو محمدبن ابراهیم. اسحاقبیرایان
 حّمـان. (۸۱صابونی، ص ابن)ِحّمان . ابوالف ل احمدبن سعدبن نصر معروه به ابنِحّمان

 است. محمدیا  احمدمعلوم نیست شکل تحبیبی 
اسـت  حمـدانبن محمـد مـدینی نیشـابوری. لقـب او محمد احمدبن عتی . ابوحمدان

بـه  ، محمدبن احمدبن بکر معروه[(نقطهابن] استدراک، حاشیه، نقل از ۱۱۴، ص ۶ماکو ،   )ابن
ــدان  ــاکو ابن)حم ــیه(۴۳۶، ص ۱،   م ــلیمان ،، حاش ــعیدبن س ــدبن س ــدالرحمان محم بن عب

، محمدبن علی وّراق جرجانی معروه به (۱۳۵ص  ،۲)ابونعیم،   اصفهانی معروه به حمدان 
اسـت. ابومحمـد  محمـدشکل تحبیبـی  حمدان. در این سه مورد (۳۴۹)سهمی، ص حمدان 

 حمدان. در اینجا و درمورد اول (۳۱)سهمی، ص جرجانی معروه به حمدان  حفصاحمدبن 
آورد و و یـک عبداللـه را مـی نقطه تعـدادی احمـد و محمـدابناست.  احمدشکل تحبیبی 

هستند )کل واحـد   حمدانها ملقب به گوید: هریک از این احمدها و محمدها و عبداللهمی
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درمـورد »گویـد: لـه یلقـب حمـدان(. سـپس میو العباد  ه  ء ا حمدین والمحمدینمن 
)قـد قیـل  «ها ملقب به حمدون هستندحمیری و محمدبن هارون گفته شده که هریک از آن

 ،۲،   مـاکو ابن)به نقـل مصـحح هارون اّن لقب کل  منهما حمدون(  الحمیری و محمدبن فی
 .، حاشیه(۵۱۱ص 

 (۵۴؛ محـدث، ص ۳، ص ۴)رافعـی،   بن حمکان قزوینی معروه به حمکان . علیحمکان
 است. احمدیا  محمد، شکل تحبیبی حم شکل تحبیبی  مکانح

یکان بـن محمـدبن یحیـی کان، لقب یحیـیی  َح  (۲۶۱)ذهبی، ص بن ذهلی ی. لقب یحیح 
 دربن محمـدبن یحیـی، امـام اهـل حـدیث ، ابوزکریا یحیـی(۳۳۲، ص ۴،   انسا )سمعانی، 

ی  . (۵۸۶، ص ۲،   مـاکو ابن ؛۲۹۹)خلیلـی، ص اسـت  حیکاننیشابور، لقب او  شـکل  کـانح 
 است. یحییتحبیبی 
ینی، ش )صـریفنقطه( ن )حره دوم بیالبحه معروه به بیهقی م دِّ  . احمدبن علینحبال

: المعـروه پشـت( ۱۲۳بـرگ ) عبـدالبافر فارسـی السـیا . در تحریر مختصـر کتـاه (۱۴۳۶
المختصر من کتـا  السـیا  نام  به ۱۳۸۴نقطه( )این تحریر در سال ن )حره اول بیالبجب

(. اسـتهبه کوشش محمدکاظم محمودی در میراث مکتوه بـه چـاپ رسید لتاریخ نیشابور
 غیرتحبیبی آن مشخص نیست. صلیاقرائت درست این نام و شکل 

بن سـعیدبن ، لقب احمدبن حسـین(۲۲)فهرست طوسی، ص . لقب ابوجعفر اهوازی دندان
 .(۴۳، ص ۳)کچوئی،    ]قمی[حمادبن سعیدبن مهران 

سیان سـیبخت  اّیـابنبن بن رسـتانبـن اسـماعیلبـن عبـدو بن محمدبن حسین. علین 
ایـن کلمـه را بـه طـم اول  مـاکو (به نقل از ابن ،شیهحا ۱۱)ص . ذهبی (۶۹، ص ۴ماکو ،   )ابن

ستاناست که در آنجا  (۹، ص ۱)  ماکو  است. این طب  ظاهراب از ابنطب  کرده به همین  ر 
ستاناست. شکل طب  شده اسـت. گرفتـه شده رسـت مسلماب یک نام تحبیبی اسـت کـه از  ر 

سته  urustaرا از ریشـۀ  رسـته، کـه (Justi, S. 202)نیز، برعکس نظـر یوسـتی  رستهابندر نام  ر 
 است.  رست گرفته، شکل تحبیبی « روییدن»معنی اوستایی به

، ص ۱،   نسـا االلبا )بیهقـی، بن محمدبن جعفر طیـار بن عبدالله. لقب سلیمانساسـان
ای کلمـه ساسـانرسـد کـه نظر میاست؟ بیشتر بـه سلیمانشکل تحبیبی  ساسان. آیا (۲۳۱

ارتبـاط نـدارد و لقبـی اسـت جداگانـه کـه ایـن شـخص بـه آن ملقـب  سـلیماناست که به 
 . ذکر آن در اینجا از روی احتیاط است.استهشد
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الن ب  ، (۵۲۵)سـهمی، ص بن زیـاد سـبالن . ابراهیم(۳۵۱)ذهبـی، ص . لقب چند تن است س 
سـت چـه معلـوم نی سبمن. (االر منتهـی)بن زیاد بن او  و ابراهیملقب سالم، مو ی مالک

 ای است.کلمه
، ص ۳۲،   مرعشی ۀفهرست کتابخان). محمدبن ابوبکربن ابومحمد معروه به سبزان سبزان

۱۵). 
. (۱۸۱، ص ۵)سـمعانی، انسـاه،   . سعیدبن سعید ُخلمی بلخی معروه به سعدان سعدان

 است. سایدشکل تحبیبی  سادان ،بنابراین
معان بن . اسـماعیل(۲۳۲، ص ۳)سمعانی،   است  اسماعیلها . لقب جماعتی که نام آنس 

کار صورت نام هم بـه. این تحبیبی به(۶۶، ص ۳)ابوالشیخ،   بحر زعفرانی معروه به سمعان 
 .(۲۵۱۴ ۀمار)حاکم نیشابوری، ش: محمدبن محمدبن سمعان حیری نیشابوری استهرفت

اتم رازی، حابیابن)ان فارسی ذ... نهشلی معروه به شا بن محمدبن ابراهیم. اسحاقانذشا
 رجـال. در (۳)کچـوئی،   بـن حسـین قمـی . شادان(۲۱۱، ص ۳۲۱ ۀر، شما۲،   الجرح والتادیل

 شـادویهبـا  شـادانمیـرزا. از برابـری  رجـال. نیـز در استهآمد شاذویه ،انذشاجای ی بهکش
 شود.تحبیبی بودن آن ثابت می

، ص ۲)رافعـی،   به شاهان  . ابوالف ائل محمدبن ناصربن ابوطاهر دیوانی معروهشاهان
 .(۹۱محدث، ص ؛ ۳۸ـ۳۳

( معـروه بـه ۵۳۴بن هـارون اسـترآبادی )درگذشـت بعـد از . ابوعمران موسـیشعروان
 .استهای گرفته شدمعلوم نیست از چه کلمه شاروان. (۵۴۴)سهمی، ص شعروان 

، ص ۴،   مـاکو ابن)بن مصـعب واسـطی بن عبداللـه، لقـب مصـعبشیخ. تثنیۀ شیخان
ند تحبیبـی وباشد. ظاهراب پسـوند ایـن لقـب پسـ شیختثنیۀ  شیخانرسد که نظر نمی. به(۳۸۵

 است.
، ص ۱،   مـاکو ابن)بن َبخَتری معروه بـه شـیران، اهـل رامهرمـز یسبن مو. سهلشیران

)نـدیم، ص بن شـیران صـحاه . ابوعیسی(۴۱۳)ص اند گوید شیران جماعتی. ذهبی می(۴۶۱
Justi ,) بـرد. یوستی شیران نام دیگری را نیز نام می(و حاشـیه ۱۱۱، ص ۵،   و ماکابن ←نیز  ؛۱۲

S. 295)برد.. شیران نام دیگر را نیز نام می 
ابوالنجیــب  المریــدینآدا . عمــربن محمــدبن احمــد شــیرکان. جــد متــرجم شــیرکان
 سهروردی.
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نان ، ص ۵،   مـاکو ابن)نان ُصـبن محمدبن شیران صیرفی ببدادی، ملقب بـه . ابراهیمص 
 .(]نقطهابن[، حاشیه، نقل از استدراک ۱۱۳

 .(۳۸، ص ۵)افندی اصفهانی،   امیرمحمد باقر استرآبادی مشهور به طالبان  . سیدطالبان
ــدان ــهعب ــد. عبدالل ــه  بن احم ــروه ب ــوازی مع ــدان اه ــاکو ابن)عب . (۴۴۹، ص ۴،   م
، چـاپ تهـران، ص تاریخ بیهقیهقی، )بیبه عبدان  بن عبدالحلیم خسروجردی معروهعبدالملک

)خلیلـی، ص تکی معروه به عبدان َع  لهبن جببن عثمان، عبدالله(۲۴۳، چاپ حیدرآباد، ص ۱۴۲
، ۹،   انسـا )سمعانی، عبدان  هببن محمدبن عیسی مروزی معروه . ابومحمد عبیدالله(۳۴۳
 هم هست. عبیداللهشکل تحبیبی  عبدان. پس (۱۸۱ص 

، ص ۳)صـفدی،   عبـدکان ابـنبن محمدبن مودود معروه بـه دالله. محمدبن عبعبدکان
 است. ،، پدر محمدعبداللهشکل تحبیبی  عبدکان. (۳۱۵

الطالب، بـه ةعنبـه، عمـد)ابن. لقب محسن از اعقاه ابوعلی احمدبن علی نقیب قم عضالن
 معلوم نیست تحبیبی چه نامی است. عضمن. (۱۹۲، ص ۲نقل کچوئی،   

. اسـتهبن محمد. از ابوزرعـۀ رازی و ابوحـاتم رازی حـدیث شنیدطبیببن . عالنعالن
بن . علـی(۵۱، محـدث، ص ۴۳۸، ص ۳)رافعی،   شود نام او علی و لقبش عالن است گفته می

 . (۱۹۲)خلیلی، ص عبدالصمد طیالسی ملقب به عاّلن 
. ۵۱ص )محـدث، شود نام او علی و لقبش علکان اسـت بن ماجه. گفته می. علکانعلکان

 ← ،علکـانو  علـ  ۀر. نیـز دربـااسـتیامده. توطیح مربوط و نـام و لقـب او ن۴۳۸، ص ۳در رافعی،   
 .(۸۱ـ۸۱، ص ممدوحین شیخ سادیمحمد قزوینی، 

را بـا روزبهـان همـراه سـبکتکین او  معزالدولـه. از سرداران معزالدولۀ دیلمی کـه علیکان
 .(۱۴۸، ص ۶ه،   ی)مسکوتاد الدوله به ری فرسحاجب کرد و برای کمک به رکن

)بیهقـی، موسـی بطحـانی  بنةحمـزبن بن داودبـن حسـن. لقب محمدبن حسـنعمرکان
 .(۲۸۳، ص ۱،   االنسا لبا 

، (۲۳۸، ص ۶،   مـاکو ابن)بن خویلد، مقلب به ف ـالن بن محمدبن عقیل. ف لفضالن
 .(۴۹۱)سهمی، ص بن نعیم معروه به ف الن ف ل

ــان ــوالعالء ممم ــذانی . اب ــان هم ــاهربن مم ــدبن ط ــمعانی، حم ــر)س ؛ ۲۸۹، ص ۱،   تحبی
باشـد.  محمـدشـکل تحبیبـی  ممـانرسـد کـه نظر می. بـهه( ۱۱۳همـو، بـرگ  ،الشیوخماج 

و ظـاهراب  بخش دوم این مقا ت( ← ،)برای این کلمه ممیلاند از عبارت محمدهای دیگر تحبیبی
 .مممنو  (۸۱، محدث، ص ۳۱۴ص  ،۲)رافعی،   سری بجلی مم بن بن : اسماعیلممه
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ودان )قرن پـنجم( سو نیز پسر وه ،امیر و حاکم آذربایجان ،ودان رّوادیس. پدر وهممالن
در »نویسـد: می (۱۶۶)ص کسـروی  .(۱۳۶کسـروی، ص  ؛S. 340Justi ,-341 ←ودان، سـ)برای وه

... ممـالن  پسرودان سحمدالله مستوفی امیر وه القلو نیهتاثیر و در چند جا از کتاه ابن
ودان را در سـنویسـد کـه وه... ناصرخسـرو آشـکار می. اندنوشـته« بن محمدودانسوه»را 

او در ادامـه «. (۸۱، چـاپ کاویـانی، ص سـفرنامه)کردند یاد می« بن محمدودانسوه»ها خطبه
( و گـاهی همـیوزن  )بـر ممیآذربایگان اکنون نیز محمد را در : »نویسدمی (۱۶۳ـ۱۶۶)ص 
است که الف و نون بر آخر آن اطـافه  مملهمین  مممنخوانند. ( میعمل نوز )بر ملمنیز 

کـه در چنـان ،باشـدمی محمـدّره حـم و با زبـر مـیم ممنم... پس روشن است که . شده
نویسـد می ممـمن ۀرمینورسـکی دربـا«. اندگونـه نوشـتههمین های ارمنی نیز آن را بهکتاه

به کلمات خارجی قرطی در کردی نیست. در گویش کـردی  در کردی منحصر lبه  dتبدیل 
 ،شـود. بنـابراینته تلفظ میشبرگ lبا  xułâ مخ  به شکل  خداُمکری در جنوه دریاچۀ ارومیه 

ممن هـای اشـرافی کـه نام فضـلونو  فضمنبه قیا  با  مممناست. ظاهراب  محمدمعادل  م 
تـوان در نهایـت یـک ایـن کلمـه را می در« ل» l ،همـهاینا. باستهعربی هستند ساخته شد

مراغـه احمـدیل  [ششـم هجـری]شمار آورد. یکی از اتابکان قرن دوازدهم پسوند تحبیبی به
 ۀ. این کلمه قابل مقایسه با نام روستای َمَمدیل در نزدیکی مراغـه و کلمـاستهشدنامیده می

میل  .(Minorsky 1930, p. 65-66)در فارسی است  محمدشکل تحبیبی  م 
مـلدر کـردی درسـت اسـت و  ł« ل»بـه « د»تبـدیل  ۀرسخن مینورسکی دربا شـکل  م 

« نا»عربی ساخته نشده، بلکه بـا پسـوند  فضمناز روی  مممناست، اما  دحممتبییریافتۀ 
مـثالب  ۀدشـ، شـکل کوتاهفضـلهـم از  فضـمن. بـا ( ←) اسـتهتحبیبی فارسی ساخته شد

در ادامـه توطـیح خـواهیم  فضـلونشکل  ۀر. درباستاهو همین پسوند ساخته شد اللهلضف
فرهنـگ صـورت عکسـی در شـده بهچـاپ) یجـیـۀ کجفوقداد. باید یادآور شویم کـه ممـالن در 

 .استهطب  شد ممنم  صورت بهنیز  (۲۲، ص ۲۱،   زمینایران
)ذهبـی، ص بن حّمادبن عبیدبن رزین خزاعی مروزی . لقب احمدبن محمدبن ف لمیران

 .و حاشیه(متن  ۶۲۴
ل   ، چـاپ انصـاری، ص تـاریخ قـ )ِدکان . آسیای عبدویه معروه )اصل: معروفه( به ُول  ِدکانو 

شده کتابت ۸۳۳گذاری کلمات در این چاپ براسا  نسخۀ خطی مور  سال . حرکت(۱۶۳
لِدکانرسد که نظر میاست. به تاریخ ق دست مترجم به لقب عبدویه است کـه خـود یـک  و 

 ت.نام تحبیبی اس
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 ān-در چند نـام تحبیبـی مختـوم بـه  ūn-به  ān-تبدیل  ۀردر اینجا  زم است بحثی دربا
اثیـر و حـافظ نوگو کنـیم. ابـگفت فضلونمذکور در با  به  فضمننخست از تبدیل : بکنیم
 (۱۳۲، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۳۳، ۱۳۱)ص بلخـی ابنمذکور در ای نام ف لویۀ شبانکارهابرو 
شـکل  فضـلویه. (۱۵، ص فارسـنامهمقدمـۀ نیکلسـون بـر  ←)اند طب  کرده فضلونصورت را به

هرچنـد  ،هم شکل تحبیبی دیگر آن است. بنـابراین فضمناست.  اللهفضلیا  فضلتحبیبی 
در اینجـا بـه  فضـلون ،شـوددر عربی وجود دارد، اما طب  قراینی که در ادامه ذکر می فضلون

از پادشاهان شـدادی  ،والسواربات. ف لون دیگر پسر اس فضمناحتمال قوی شکل گفتاری 
را تلفـظ  فضـلوننیز  (۲۳۴و  ۱۶۳)ص گنجه، معاصر و ممدوح قطران تبریزی است. کسروی 

 .استهدانست فضمنگفتاری 
« نو»بـه « نا»هـا شناسـیم کـه در آنما حداقل پنج نام دیگر را از قبل از قرن ششـم می

 ؛استهتبدیل شد
نویسد پس از ذکر عبدالحمیدبن احمدبن عیسی می (۴۳۹)ص ذهبی است.  عیسونیکی 

 است. عیسیشکل تحبیبی گفتاری  عیسونجّد او معروه به عیسون است. 
ــر  ــام دیگ ــماونن ــت.  س ــاکو ابناس ــل  (۳۶۲، ص ۴)   م ــماونابنذی ــد: می س نویس

عون سـمبن اسماعیل واعظ معـروه بـه ابنبن عنبسابوالحسین محمدبن احمدبن اسماعیل
صـورت شکسـتۀ  سماونسمعون نقل کرده که ابناز قول  ازجی، [۳۸۳ببدادی، متوفی در ]

نجم جـدش اسـماعیل اسـت. پـاست. این ابوالحسـین محمـد نسـل  اسماعیلنام جّد من 
. شکسـتن و تحبیبـی کـردن استهکرددر اوایل قرن دوم زندگی می ظاهراب اسماعیل  ،بنابراین

. اسـتههـا سـابقه نداشتکه نگارنده اطالع دارد، در میـان عره ها به این صورت، تا آنجانام
رود کـه اند، احتمال قوی میکردهفراوانی در عراق زندگی میها در قرن دوم بهکه ایرانیازآنجا

، کـه در بـا  سـماون ، بـهسماانجای تلفظ رسمی اسماعیل نام او را به نایاطرافیان ایرانی 
 اند.هتبییر دادآن بحث شد،  ۀدربار

ملوننام سوم   .استهرفتکار میبه مممنجای به ،(۱۶۳)ص وی ربه نوشتۀ کس ،است که م 
نویسد این می (زنجـونی، ذیل ۶،   انسا )است. سمعانی  زنجانجای به زنجوننام چهارم 

کلمه منسوه به زنجونه، نـام جـّد ابـوبکر احمـدبن محمـدبن احمـدبن محمـدبن زنجونـۀ 
 زنجـاناز  زنجونـهو اهل زنجان است. پیداست کـه  ۴۹۱حدود سال  زنجونی، درگذشته در

 است.گرفته شده
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 اکمـالکـه ذیلـی بـر  ،خود استدراکدادی در بب ۀنقطابناست که  حمدوننام پنجم هم 
که گفتـه و در با  نقل شد. چنان استهبرای حمیری و محمدبن هارون آورد ،کو ستماابن

 است. محمدتحبیبی  ، شکلاحمدبر عالوه، اندحمشد، 
« ِن ا»به  مهای مختوکه در فارسی دری این نامبه این نکته هم باید اشاره شود که همچنان

شود. اند، در فارسی میانه نیز این کاربرد دیده میکار رفتهعنوان نام و نه لقب بهپدرفرزندی به
تعـدادی از ایـن های عربی و فارسی مراجعـه کنـیم تـا کافی است به بخش ساسانیان تاریخ

 :کنیمای بسنده میها را ببینیم. ما در اینجا تنها به ذکر نمونهنام
حاکم ایرانـی یمـن  ،بادان ؛برازه پسر خسروپرویز؛ فرخان، نام شهرهرمزان، دایی شیروی

 ؛همـان عهـددر  حـاکم دیگـر یمـن ،َمرَوزان پسر َوهـِرز دیلمـی ؛در زمان خسرو انوشیروان
 خورشیدان. ؛بهانزرو

 نابعم
الدین حسینی ارمـوی )محـدث(، ، به کوشش میرجاللفصول فخرّیه(، ۱۳۴۶الدین احمد )عنبه، جمالابن

 تهران.
مجموعۀ مقاالت تحقیقی خاورشناسی اهدا به آقای ، «التعبیراندر فوائد لبوی کامل»(، ۱۳۴۲افشار، ایر  )

 ، تهران، دانشگاه تهران.پروفسور هانری ماسه
 جلد. ۲التعبیر، به کوشش مختار کمیلی، تهران، میراث مکتوه، (، کامل۱۳۹۴براهیم )بن اتفلیسی، حبیش

هـا و ، زبان«شـناختیشـناختی و ریشهتهمینـه یـا تهمیمـه؟ بررسـی نسخه»(، ۱۳۹۸خطیبی، ابوالف ـل )
 .۴۲ـ۳۵های ، صفحه۱۱ ۀهای ایرانی، شمارگویش

 ، سخن، تهران.چهل گفتار(، ۱۳۳۹ریاحی، محمدامین )
، به کوشش یوسـف الصحیح من اخبار البحار و عجائبها(، ۲۱۱۶بن رباح َاوسی )رافی، ابوعمران موسیسی

 الهادی، دار اقرأ للطباع  و النشر و التوزیع، قاهره.
از عبـدالبافر  المنتخب من السیا  لتـاریخ نیسـابور(، ۲۱۱۳/  ۱۴۳۳/  ۱۳۹۱بن محمد )صریفینی، ابراهیم

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ـ سفیر اردهال، تهران. فارسی، کتابخانه، موزه و
پژوه، و محمدتقی دانش افشار ، به کوشش ایر آثار درویش محمد طبسی[، ۱۳۵۱طبسی، درویش محمد ]

 اللهی، تهران.خانقاه نعمت
 .۱۲ـ۱۱ ۀ، شمار۳، سال تالی  و تربیت، مجلۀ «ممدوحین شیخ سعدی»(، ۱۳۱۶قزوینی، محمد )

، بــه کوشــش نــامیر کــارا خلیلــویچ، مرکــز نشــر القلو ســراج(، ۱۳۸۴وی، ســعیدبن محمــد )َقّطــان غزنــ
 دانشگاهی، تهران.
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، بن عبدالملک قمیبن حسنبن علی، ترجمۀ حسناریخ ق تکتا  ، (۱۳۱۳) قمیبن محمدبن حسن حسن
 هران.طسید جالل طهرانی، تهران، کتابخانۀ به کوشش 

بن عبـدالملک قمـی، بـه بن حسنبن علی، ترجمۀ حسناریخ ق ت(، ۱۳۸۵بن محمدبن حسن قمی )حسن
 محمدرطا انصاری قمی، کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی، قم.کوشش 

 به کوشش اکبر نحوی، موقوفات دکتر محمود افشار، تهران. (،۱۳۹۹) مجمل التواریخ و القص 
 پژوهشـگاه یـاه،عبـا  زر ترجمـه   ،نیاها در زمان ساسـانو عر  یرانیانا یختار ،(۱۳۳۸) تئودور نولدکه،

 .تهران ی،علوم انسان
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. 

 (۲۴، ص ۱۳ ۀشمار، نویسیفرهنگمجلۀ ) aš-یادداشت مربوط به پسوند تحبیبی 
 شـکلو دیگـر به oš-شـکل در ترکی ترکیه نیز این پسـوند بـا دو تلفـظ وجـود دارد. یکـی به

-iš. 
 abdoš، «محمـد» mamoš، «فاطمـه» fâtoš، «ابـراهیم» ibošیـا  oš :eboš-های مثال

 «.عبدالله»
 zališ، «هببــ» babiš، «علــی» ališ، «بابــا» bâbiš، «آنــا، مــادر» iš :ânniš-هــای مثال

 بـا پسـوند در ترکـی تبریـز iš-در ترکـی شـهر خـوی و  oš-بنابراین، ظاهراب پسوند  «.زلیخا»
-aš .نیشابور مرتب  نباشد 



 

 همکرد و کمکی یهافعل یبررسی هویت دستور
 های فارسیدر فرهنگ

 علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی()عضو هیئتپور سارا شریف

 هـای فارسـی پرداختـهدستوری فعل در فرهنگ حاطر به بررسی هویت ۀمقال: در چکیده
دستوری فعل  ۀنویسان در تمیز مقولمورد نظر فرهنگهای مالک ،است. به این منظورشده

بندی دووجهی فعل متعدی در مقابل فعـل تهسد ه وشد واژگانی بررسی هایهاز سایر مقول
عنـوان فعـل زبان فارسی بـه ۀدسا یها. سپس به کارکرد برخی فعلاسته زم تبیین گردید
ای و بـا رد تجزیـهکـسـتفاده از رویها با ارفتار این فعل ۀو پس از مطالع ههمکرد اشاره شد

هویـت عنوان بـه« فعـل همکـرد»ها، بر لزوم اختصاص تکیه بر معنای رویدادی این فعل
ه کارکرد دیگری از سه ب ،. در ادامهاستهکید شدأت های فارسیدر فرهنگدستوری مستقل 

. اسـتهعنوان فعل کمکی پرداخته شـد( بهدنوب، خواستن، داشتنزبان فارسی ۀدفعل سا
مقو ت نقشی هسـتند نـه  ءهای کمکی جزه فعلکرغم اینبه ایمهنشان دادپژوهش این در 

عنـوان یـک رکرد بـهااطالعات غل  در فرهنگ با در  ایـن کـ ۀواژگانی، برای پرهیز از ارائ
عنـوان به« فعل کمکی»معنایی ذیل هویت دستوری فعل  زم یا متعدی،  زم است  برش

 د.شوهای فارسی افزوده ی به فرهنگهویت دستوری مستقل
 هویت دستوری، فعل همکرد، فعل کمکی، معنای رویدادی، مقولۀ نقشی :هاکلیدواژه

 مقدمهـ ۰
 یا چند معنی و شاهد، امـا کی دارد به اختصاص فرهنگ در واژگانی مدخل هر اصلی بخش

 ر تمـامید و نیسـت معنـایی اطالعـات بـه محـدود فقـ  مدخل هر در شدهارائه اطالعات
 هویـت ،تلفـظ، ریشـه هایشیوه یا شیوه مانند واژگانی، اطالعاتی مدخل هر برای هافرهنگ

 ایـن در. اسـتشده ارائه نیز کاربرد ۀنحو و سبکی اطالعات حتی موارد برخی در دستوری و
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فارسی  زبان در فعل واژگانی مقولۀ مشخص طور به و هامدخل دستوری هویت بخش مقاله
 .ستابررسی شده

. اسـت( قاموسـیواژگانی هایفعل دسته دو دارای فارسی زبان دانیم،می که طورهمان
 مانند اند،شده ساخته فعلی جزء یک از تنها که هستند های ساده و سنگینفعل نخست دستۀ
 از که اندبمرکّ  هایفعل دوم دستۀ. نشستن و ،مردن، رفتن، دویدن، خوردن، خندیدن، آمدن

 جـزء یـک همـراهباشـد، بـه ایاطافهحره یا اسمی، صفتی تواندمی لی، کهغیرفع جزء یک
، «کـردن تمیـز» ماننـد ،اندشده تشکیل نامند،می «همکرد» یا «سبک فعل» را آن که فعلی،

 نامـهلغتفارسـی، ماننـد  هـایدر فرهنگ کـه اینکتـه. «زدن کلک»و ، «خوردن شکست»
، (۱۳۸۱عمیـد )فارسـی عمیـد فرهنـگ، (۱۳۶۳)فارسـی نامۀلغت، (۱۳۳۳و همکـاران  دهخدا)

 جـامع فرهنگ، (۱۳۸۸اران کو هم افشاری صدری) فارسی فرهنگ، (۱۳۴۲ معین) فارسی فرهنگ
 بـه آن توجـه شـده، ظرفیـت هـافعل دسـتوری هویت تعیین در ،(۱۳۹۲صادقی)فارسی زبان

زبـان  ۀساد یهافعل دستوری هویت هافرهنگ این دیگر، در عبارت هاست، بهآن موطوعی
 درمـورد اسـت.صـورت فعـل  زم و فعـل متعـدی نشـان داده شدهفارسی، در دو دسته و به

 دسـتوری اند، هویـتشده ارائه فرعی مدخل صورتبه ازآنجاکه عموماب  هم بمرکّ  هایفعل
 هـایفعل انواع برای دهخدا نامۀلغت در ،نمونه برای است.نشده مشخص حیث این از هاآن

 ظرفیـت ترتیـب، ایـن بـه اسـت وشده اسـتفاده «مرکـب مصـدر» دستوری یتهو از مرکب
هـای سـبک و کمکـی هـم م لفـان ایـن درمورد فعل. نیست مشخص هافعل این موطوعی

هـا، بـه انـد و حتـی در بع ـی از ایـن فرهنگهـای متفـاوتی رفتـار کردهها به روشفرهنگ
 است.های سبک یا کمکی رفتار شدههای گوناگونی با فعلشیوه

 در سـنگین و سـاده فعـل عنوانبه زبان فارسی، کارکردی کمکی سبک و هایفعل تمامی
 مـدخل زبان این هایدر فرهنگ خود الفبایی ردیف در هریک نتیجه در و دارند فارسی زبان
 آیـا ولـی. گیرنـدمی را متعـدی فعل یا  زم فعل دستوری هویت دو از یکی قطعاب  و شوندمی
 کمکـی فعل یا سبک فعل عنوانبه را هاآن دستوری، کارکرد هویت برچسب این ذیل توانمی

 مرّکبـی هـایفعل در سـبک فعل عنوانبه خوردن مانند ایساده فعل رفتن کاربه آیا داد؟ نشان
 در را آن توانمی که است معنایی برش یک صرفاب  «خوردن زمین» و «خوردن شکست» مانند
 پیداسـت ناگفتـه داد؟ قـرار «متعدی فعل» دستوری هویت لذی فعل آن هایمعنی سایر کنار

 .است فرهنگ در نادرست اطالعات ارائۀ معنای به قطعاب  امری چنین که
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 اطالعـات از میـزان ایـن آیـا است؛ اینکه موطوع همین بررسی حاطر پژوهش از هده
 فارسـی نزبـا در آن ۀشدمحق  هایصورت تمام بازنمایی فعل، برای واژگانی مقولۀ درمورد
 دو هـایویژگی بررسـی بـه حاطـر در مقالۀ س ال، این به پاسخ در. خیر یا نمایدمی کفایت

 همکردهــا یــا ســبک هــایفعل و کمکــی هــایفعل یعنــی فارســی زبــان هــایفعل دســته از
 هـایهویت افـزودن آیـا کـه دهـیم نشان بررسی این رهگذر از کنیممی تالش و ایمپرداخته

 دسـتوری هـایهویت فهرسـت بـه / همکـرد، سـبک فعـل یـا مکـیک فعل مانند دستوری،
 فرهنـگ در آن ذکـر از تـوانمی کـه اسـت امکـانی این یا است طروری فارسی هایفرهنگ

 اشـاره هـای گونـاگونپژوهش در هم ترپیش و دانیممی کهچنان آنکه، ویژهبه. کرد خودداری
 مقو ت جزء را کمکی هایفعل توانی، نم(۱۳۸۳ ، انوشه۲۱۱۸ طالقانی نمونه، برای)استشده

 هـافرهنگ در آنکه هستند، حال نقشی مقو ت از اینمونه هافعل این و کرد قلمداد واژگانی
 .است زبان یک واژگانی هایشود، مقولهبررسی می آنچه

 و رفتـاری هـایویژگی بررسـی بـه حاطـر مقالـۀ دوم بخش و در ادامه در اسا ، این بر
 مشخص ترتیب این به و پردازیممی متعدی و  زم از اعم فارسی زبان ساده هایفعل معنایی

 واژگانی مدخل یک به فعل دستوری هویت اختصاص برای نیاز مورد هایمالک که کنیممی
 معنایی و رفتاری هایویژگی بررسی به سوم بخش در سپس. است صورت چه به فرهنگ در

 آیـا کـه دهـیم پاسـخ سـ ال ایـن به تا پردازیمیم فارسی زبان یا همکردهای سبک هایفعل
. خیـر یـا اسـت طـروری فارسـی هـایفرهنگ در «همکرد فعل» دستوری هویت بازنمایی

 ایـمداده اختصاص فارسی زبان کمکی هایفعل رویپژوهش بر به مقاله را این چهارم بخش
 آیـا کـه ایمدهرکـ مشـخص هافعل از دسته این رفتاری و معنایی هایویژگی بررسی از پس و

 طـروری فارسی هایفرهنگ به «کمکی فعل» صورت به جدید دستوری هویت یک افزودن
 توانـدمی کـه پـژوهش ایـن نتـایج پـنجم بخـش در. کـرد پوشیچشم آن از توانمی یا است

 گرفتـه نظـر در هـافرهنگ دسـتوری اطالعات سطح اعتالی جهت در پیشنهادهایی عنوانبه
 .گرددمی ارائه شود

 های سادهفعل معنایی و نفیانی هایویژگیـ ۱
م لفـان  نظـر از کـه دهـیم پاسـخ سـ ال ایـن بـه مختصـر صـورتبه آنـیم بر بخش این در

 مجـزا واژگـانی مقو ت سایر از را فعل که است هاویژگی یا ویژگی کدام فارسی هایفرهنگ
 ممیـز وجه تواندیم که است خاص هایویژگی یا هامشخصه کدام دیگر، عبارتبه کند؟می

 هـاییمالک تواندمی س ال این به پاسخ شود؟ گرفته نظر در واژگانی مقو ت سایر از هافعل
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 فارسی زبان کمکی هایفعل و سبک هایفعل بررسی به آن مدد به که دهد قرار ما اختیار در
 در اهـفعل از گـروه ایـن بـه مسـتقل دستوری هویت افزودن آیا که کنیم مشخص و بپردازیم
 در فعـل دسـتوری مقولـۀ تعریـف منظـور، این به. خیر یا است طروری فارسی هایفرهنگ

 .شوداجمال بررسی میفارسی به زبان دستور هایکتاه
هـای دسـتور مبحث مقو ت واژگانی از آن دست موطوعاتی اسـت کـه در همـۀ کتاه

است و دستورهای سنتی هشناسی به آن پرداخته شدهای جدید زبانسنتی و نیز در همۀ نظریه
بنـدی های دستور زبان فارسـی بـه طبقهتاهکفارسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. م لفان 

انـد کـه های عمدتاب معنایی و گاهی رفتارهای صـرفی و نحـوی پرداختهواژگان بر پایۀ مالک
شــبیه بــه رویکــرد ســنتی در دســتورهای کالســیک یونــانی و رومــی اســت. فعــل در ســنت 

است که به ر  دادن رویـدادی یـا ای تعریف شدهصورت واژهدستورنویسی فارسی عموماب به
؛ انـوری و ۱۳۵۵خـانلری ؛ ناتل۱۳۸۴پور ؛ خیـام۱۳۳۲)نوبهـار کندنسبت دادن حالتی د لت می

؛ صـادقی و ۱۳۸۲؛ وحیـدیان کامیـار و عمرانـی ۱۳۵۵؛ مشـکور ۱۳۸۲؛ فرشـیدورد ۱۳۳۳، ۱۳۶۳گیوی 
 .(۱۳۸۱رهبر ؛ خطیب۱۳۸۸، ۱۳۸۲الدینی ؛ مشکوة۱۳۵۳ ،۱۳۵۶ارژنگ 

ای کـه صـورت واژهبندی فعل فق  با استفاده از مالک معنایی و بهرسد مقولهبه نظر نمی
کند، تنها مـالک مـورد توجـه م لفـان به ر  دادن رویدادی یا نسبت دادن حالتی د لت می

گاهاین مسئله به نویسان ازفرهنگ های فارسی بوده باشد. زیرافرهنگ ها و اند که اسمخوبی آ
لحار معنـایی بیـانگر رویـدادی هسـتند. ی در زبان فارسی وجود دارد که بههای زیادصفت

، از نظـر معنـایی مت ـمن وگوگفـتو  بـار های مشت ، ماننـد برای مثال، بسیاری از اسم
رویـدادی خـود بـه  هـا، بـرای تکمیـل معنـایهماننـد فعل ،عالوهمعنای رویداد هستند. به

 ( توجه فرمایید:۱هایهای مشخصی هم نیازمندند. در این زمینه به مثالظرفیت
 بارد.الف. باران می (۱)

 ه. بارِش باران
های دیگری در زبان فارسی وجود دارد که معمو ب در دستورهای سـنتی بـا همچنین اسم

و مصدرهای دخیل عربی در زبان شود عنوان اسم مصدر یا حاصل مصدر از آنها نام برده می
فارسی هستند که به لحار توزیع دستوری عموماب رفتاری مشابه رفتار اسـمی از خـود نشـان 

ها نیز غالباب مت من معنای رویداد یا عملی هستند و برای تکمیـل دهند. این گروه از اسممی
نمونـه از ایـن ( چنـد ۲هـایهای مشخصی هم نیاز دارنـد. در مثالمعنای خود به ظرفیت

 بینیم:ها را میاسم
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 ( )مت من معنای وقوع عملی(.کاریالف. انجام ) ( ۲)
 

 ( )مت من معنای وقوع عملی(.از جایی( )کسیه. اخرا  )
 

همچنین در ساخت اطافۀ وصفی ما با مفهومی همچون نسبت دادن حالتی به چیزی یـا 
ویژگی سرد بودن را بـه  سردصفت ، «چای سرد»ی مثال، در ساخت کسی سروکار داریم. برا

رسد در ساخت ربطی دهد. در نتیجه، به نظر میاست نسبت می چایاسمی که در این مثال 
شـود، بـه لحـار معنـایی عنوان ویژگی و نسبت دادن آن به چیزی یا کسی مطـرح میآنچه به

سـند قـرار کامالب وابسته به واژه یا ساختی اسـت کـه، بـه تعبیـر دسـتور سـنتی، در جایگـاه م
 ( توجه فرمایید:۳هایاست. به مثالگرفته
 را نوشیدم. سرد الف. چای ( ۳)
 

 است. سرده. چای 
 

بـر معیارهـای شـده از فعـل، عالوههـای ارائهباید به این نکته توجه داشت که در تعریف
 است و آن محدودیتمعنایی ذکرشده در با ، مشخصۀ دیگری هم عموماب در نظر گرفته شده

 1وقوع یا عدم وقوع رویدادی یا نسبت دادن حالتی در زمان معـّین یـا همـان زمـان دسـتوری
شـده از رسد که افزودن این معیار به معیارهای معنـایی سـاب  تعریـف ارائهاست. به نظر می

کند، زیرا زمان دستوری در زبان فارسی در قسـمت صـره تر میفعل را محدودتر و مناسب
شـود، ها نشـان داده میها و صفتهایی که با اسمابد و رویدادها یا نسبتیها تظاهر میفعل

هـا رسـد در بسـیاری از زبانعالوه، بـه نظـر میمبّین محدودیتی در زمان معّین نیسـتند. بـه
دادن زمان دستوری و مفاهیم وابسته به  برخورداری از این ویژگی، یعنی تصریف، برای نشان

های مربوط به مقولـۀ فعـل اسـت. از زمـان یونـان وماب از مشخصهآن، مانند نمود و وجه، عم
ه کـدانسـتند ای فاقد حالت دسـتوری میباستان نیز، در مطالعات زبانی غره، فعل را مقوله

 پذیرد.برای زمان، شخص و شمار تصریف می

                                                      
1. tense 
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ها هـم ها و صـفت، زمان دستوری بـرروی اسـم1مانند ترکی و آبازا ،هادر برخی از زبان
هـا هـم حتـی فعل3و نیوپ 2مانند یروبا ی دیگر،هاهمچنین در برخی زبان .یابدهر میتظا

کم در فارسـی، حال، دسـتبااین (.Baker 2003: 47)پذیرند برای زمان دستوری تصریف نمی
هـای کمکـی هـم براسـا  یابد. در فارسـی فعلها نمود میزمان دستوری در تصریف فعل

دانیم مقو تی نقشی هسـتند و در سـاخت که میرند، درحالیپذیزمان دستوری تصریف می
زمان و نمود هستند  ۀاطالعات مربوط به حوز ۀدهندموطوعی هیچ نقشی ندارند و تنها نشان

ها را از جمله حذه کرد، بدون آنکـه بـه سـاختار موطـوعی راحتی آنتوان بهنتیجه، میو در
 جمله خللی وارد شود.

 
نویسان در تبیین مقولۀ واژگانی فعل، با وجود رسد که فرهنگر میبا این توطیحات به نظ

مشکالتی که همچنان در تعریف مقولۀ فعـل در دسـتورهای سـنتی بـاقی اسـت، دو مـالک 
ای که به ر  دادن رویدادی یـا واژه عنوانبهصورت تعریف فعل . مالک معنایی به۱اند: داشته

عنوان نحوی به صورت تعریف فعل به ـ صرفی . مالک۲کند. نسبت دادن حالتی د لت می
 پذیرد. ای که به لحار زمان دستوری تصریف میمقوله

طور کـه زمان دو مالک ذکرشده برای تعریف فعل طروری است. چون همانح ور هم
گفته شد، اگر تنها به مالک معنایی توجه شود، امکان تمیز فعل از سـایر مقـو ت محمـول، 

نحوی لحار شود، امکان  ـ شود و اگر تنها مالک صرفیمشکل مواجه میها، با مانند صفت
کـه در های مرکب و چنانهای ساده، فعلفعلهای واژگانیهای کمکی از فعلتفکیک فعل

 رود.های همکرد( از دست میادامه خواهیم دید، فعل
زبـان از سـایر ایـن  ۀهـای سـادفعل فارسیهای بنابراین، بر پایۀ این معیارها، در فرهنگ

مقو ت واژگانی متمایز شده و پس از آن با در نظر گرفتن ظرفیت موطوعی هر فعل به تمایز 
های های متعدی در مقابل فعلهای دو یا چند ظرفیتی یا به عبارت دیگر، فعلدووجهی فعل

های متعدی و  زم به لحـار زیرسـاختی و طبـ  است. فعلشده ظرفیتی یا  زم پرداختهتک
ظرفیتی یـا هـای تـکبرای نمونه، عنـوان فعل شناسی انواع گوناگونی دارندهای زبانحلیلت

اسـت کـه  های  زم نامفعولیهای  زم غیرکنایی و فعلفعل ۀ زم در زبان فارسی دربرگیرند
هـای معنـایی خـود تحقـ  نقش ۀهریک دارای ساختار نحوی متفاوت از لحار نـوع و نحـو

                                                      
1. Abaza 

2. Yoruba 

3.  Nupe 
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ها از یکدیگر نیست. موطـوع مـورد بندی قادر به تفکیک آنو این دستههستند( و این معیار 
های دسـتور زبـان و بـه های فارسی است، نه کتاهبحث ما هویت دستوری فعل در فرهنگ

های هـا مقولـهکنـد. زیـرا در فرهنگها کفایـت میبندی برای فرهنگرسد این دستهنظر می
توانـد دارای انـواع که هریـک در جـای خـود میاست واژگانی هر زبان بازنمایی شده ۀعمد

 گوناگون باشد.
 ۀهای سـادبه این ترتیب به فعل توانمیشود این است که اگر س الی که اکنون مطرح می

تـوان از /  زم( داد، آیـا می متعدیها برچسب هویت دستوری فعلزبان فارسی در فرهنگ
ویژه کـه ب زبان فارسی نیز بهـره بـرد؟ بـههای مرکّ همین معیار در تأیید هویت دستوری فعل

این زبان هستند  ۀهای ساده و زندها به لحار شمار بسیار پربسامدتر از فعلاین دسته از فعل
 ؛۱۳۶۸ بـاطنی ؛۱۳۶۵ خـانلری ناتـل)گیرنـدمی نظـر در فعل ۲۳۱ تا ۱۱۵ بین را هاآن که تعداد

زی هست که در فرهنگ بـه هویـت همچنین این پرسش مطرح است که آیا نیا .(۱۳۸۴ گیـوی
های سبک یا همکرد نیز بـه طـور مسـتقل اشـاره کـرد؟ مسـئلۀ سـوم درمـورد دستوری فعل

هـا های کمکی است و اینکه آیـا در ایـن مـورد نیـز  زم اسـت بـه هویـت دسـتوری آنفعل
 ها پاسـخ دادهشود به این پرسـشصورت جداگانه پرداخته شود یا خیر. در ادامه تالش میبه

 شود.

 های مرّکب دن فانسیفعلـ ۳
فعلی در ساخت پربسامد و بسـیار زایـای فعـل  جزءعنوان های سبک در زبان فارسی بهفعل
یعنـی فعـل  ،فعلـی جـزءبر ح ور ب عالوههای مرکّ روند. در ساخت فعلکار میبهبمرکّ 

 دعـوت»د ماننـ)تواند اسم هست که میهم غیرفعلی  جزء، نیاز به همراهی یا همکرد سبک
ماننـد )یـا قیـد  («یـاد آوردنبـه»مانند )اطافه  حره ،(«کردن تمیز»مانند )صفت  ،(«کردن

ب زبـان فارسـی از آن دســت هــای مرّکـفعل مطالعـۀ. (۱۹۸۳)کریمـی باشـد («بـا  بـردن»
 ،)بـرای نمونـهانـدردهکبسیاری بـر روی آن پـژوهش موطوعاتی است که تاکنون پژوهشگران 

؛ کریمـی دوسـتان ۱۳۳۶؛ دبیرمقـدم ۱۹۹۳؛ کریمـی ۱۳۳۶؛ واحـدی لنگـرودی ۱۹۹۲محمد و کریمـی 
هـا ایـن . مشخصۀ اصلی این فعل(Folli, Harley & Karimi 2005؛ ۲۱۱۱؛ مگردومیان ۲۱۱۲، ۱۹۹۳

(، تکـواژ / نَ نِ سـازمنفی پیشـوندتوانـد بـا مییا همکرد و فعل سبک  غیرفعلی جزءاست که 
در  خواسـتنمانند )های کمکی و فعل (شایدو  بایدمانند نمامی(، عناصر وجهاستمراری

های بسـتو نیـز بـا واژه (در انواع نمود کامـل بودنهای مستمر، در زمان داشتنزمان آینده، 
و دیگر اینکه فعـل سـبک  (۲۱۱۱ دوستانکریمی)دش( از یکدیگر جدا شون ِـ / ش َـطمیری
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ب در زبان فارسی و اینکـه های مرکّ گیری فعلکلپذیرد. بحث چگونگی شبا فاعل تطاب  می
؛ کریمـی دوسـتان Goldberg 1995, 2003؛ Ghomeshi & Massam 1994)آیا فراینـدی واژگـانی اسـت

 ,Folli؛ ۲۱۱۲، ۲۱۱۱؛ مگردومیـان ۱۳۳۶؛ واحدی لنگرودی Heny & Samiian 1991)یا نحوی (۱۹۹۳

Harley & Karimi 2005پژوهش حاطر است. آنچـه در  ۀد  از محدوخار (۲۱۱۱ ؛ کریمی دوسـتان
های فارسـی م لفان فرهنگست که ببینیم آیا معیار ا این میان برای ما حائز اهمیت است این

 .های زبان فارسی هست یا نهبندی این گروه وسیع از فعلها قادر به مقولهدر تشخیص فعل

و اینکه کـدام بخـش  در زبان فارسی بمرکّ های گیری فعلفارغ از بحث چگونگی شکل
های معنایی بیرونـی و درونـی اسـت، آنچـه در تشـخیص ها مسئول اعطای نقشاز این فعل
ها همگی مقو تی واژگانی ب اهمیت دارد این است که این دسته از فعلهای مرکّ مقولۀ فعل

اینکـه بـه لحـار زمـان دسـتوری تصـریف هسـتند و نیـز  کامـل و دارای ساخت موطوعی
هـای کاررفته در فرهنگبهها را در دستۀ فعل طب  معیار بندی آنای که مقولهکته، نپذیرندمی

هـای فارسـی عمومـاب هرچند که روش مرسوم در تدوین فرهنگ .سازدپذیر میامکان فارسی
صورت مدخل فرعی ذیل مدخل عنصر غیرفعلی خود در  های مرکب را بهاین است که فعل

نامۀ فرهنـگ دهند، اما اگر در شیوهها نمیت دستوری به آنکنند و در نتیجه برچسب هویمی
توان اطمینان داشـت های فرعی نیز شده باشند، میقائل به در  هویت دستوری برای مدخل

های زبـان فارسـی ها، این دستۀ پرشمار از فعلکه با تعریف موجود از مقولۀ فعل در فرهنگ
صـورت فعـل  زم یـا ب هویـت دسـتوری بهواجد شرای   زم و کافی برای پذیرفتن برچسـ

متعدی هستند.
ب بایـد که در ساخت فعل مرکّ  ،های سبک را نیزمطرح است که آیا فعل این س ال اکنون

ب وابسـته بـه برای ساخت فعـل مرّکـ ،کار روند و به عبارت دیگرماب با عنصر غیرفعلی بهولز
ان فعل قلمـداد نمـود همچن دشدهیاتوان طب  تعریف همراهی با عنصر غیرفعلی هستند، می

گیرنـد یـا اینکـه تنهایی جزء مقولۀ فعل قـرار میهای سبک بهآیا فعل ،یا خیر. به سخن دیگر
 فعل سبک + عنصر غیرفعلی( را فعل در نظر گرفت؟بتوان کل فعل مرکّ تنها می

 های سبک یا همکردهای زبان فانسیفعلـ ۴
 ـ هـا بـا مـالک صـرفیدهد که این دسته از فعلیهای سبک یا همکردها نشان مرفتار فعل
های زبان فارسی براسا  زمـان کاررفته در تعریف فعل، که به قابلیت تصریف فعلنحوی به

شـود، دستوری د لت دارد، مطابقت دارند. اما درمورد مالک معنایی مسئله کمی دشوار می
ویـدادی یـا نسـبت دادن حـالتی که به ر  دادن راست ای واژهزیرا طب  مالک معنایی، فعل 
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بـرای )تقریباب همگی پژوهشگرانپذیرد. و بر این اسا ، ساخت موطوعی می کندد لت می
، ۲۱۱۸، ۲۱۱۵، ۲۱۱۱، ۱۹۹۳؛ کریمی دوستان ۱۳۳۶؛ واحدی لنگرودی ۱۹۹۲محمد و کریمی  ،نمونه

ی سـبک در ایـن هـامعتقدنـد کـه فعل (Folli, Harley & Karimi 2005، ۲۱۱۲؛ مگردومیـان ۲۱۱۱
به عبارت  .ها دارای ساخت موطوعی ناقص و یا فاقد ساخت موطوعی کامل هستندساخت

طـرح م v1درمـورد ای هستند شبیه بـه آنچـه شدههای سبک دارای معنای طعیففعل ،دیگر
 Folli, Harley) فولی، هارلی و کریمی و (۲۱۱۲)، مگردومیان(۱۹۹۳)شود. کریمی دوستانمی

& Karimi 2005) ب، فعل سـبک کنند که در ساخت یک فعل مرکّ اشاره می ،یهایبا ارائۀ شاهد
هـای تواند در تعیین نقش معنایی کنشگر/ مسـبب مـ ثر باشـد. سـاختار موطـوعی فعلمی

فعـل  ۀوعـالغیرفعلی به جزءمرکب در نهایت به صورت ترکیبی و از مجموع ساختار معنایی 
گیـریم ب در نظـر میفعـل مرّکـ عنوانبـهطـور کلـی هشود، یعنی آنچه ما بسبک تشکیل می

، ایـن مجموعـه در نتیجـه .«یا همکرد + فعل سبکغیرفعلی جزء»عبارت است از مجموعۀ 
و سپس ، یده شودباید سنج بکّ مر در تشخیص فعل موجودکه با معیار  است نخستین چیزی

 .بررسی گردد ییتنهاهای سبک بهفعلباید 

 را، بـدون سبک هایفعل رفتاری و معنایی هایویژگی است م ز های سبکدرمورد فعل
 در فعـل دسـتوری مقولۀ برای کاررفتهبه تعریف شان، براسا غیرفعلی عنصر گرفتن نظر در

 .نیمک ها، بررسیفرهنگ
 تـرپیش کـهدسـتوری، چنان زمان تصریف پذیرفتن یعنی نحوی، ـ صرفی مالک درمورد

 لحـار بـه مرّکـب فعل در آنچه و کنندمی رفتار معیاراین  طب  سبک هایشد، فعل اشاره نیز
تـر نیـز طور کـه پیشهمـان است، امـا سبک یا همکرد شود فعلمی تصریف دستوری زمان

های کمکی نیز تصریف زمان دستوری زیرا فعل .تنهایی کافی نیستاشاره شد، این مالک به

                                                      
چامسـکی ( و Hale & Keyser 1993)هیـل و کـایزر (، Larson 1988,1990) رسـون (، Kayne 1984)کـین . 1
(Chomsky 1995درمورد ) براسا  این فرطیه هر گروه . هستندای گروه فعلی  یه ۀقائل به فرطی، ساختار گروه فعلی

مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر و  vواژگانی  ۀبا یی با هست ۀ.  یاستشدهواژگانی فعل تشکیل  ۀفعلی از دو هست
در  هـاهـده و ماننـد آن، پذیرهای معنایی درونی فعل یعنی کنشمسئول اعطای نقش Vواژگانی  ۀپایینی با هست ۀ ی

در نظـر گرفتـه عنصر مجزایی مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر ، ه لحار نحویب ،ترتیب به اینشود. نظر گرفته می
 و (Chomsky 1995)چامسکی ( و Hale & Keyser 1993)هیل و کایزر های همان چیزی که بنا به تحلیل، استشده

این مطلب است که هر  ۀکنندانبیها، فعلبه ای اند. رویکرد تجزیهنامیده voiceو یا  v( آن را Kratzer 1996)کراتزر 
رویـداد بیرونـی معنـای سـببی و عـاملی دارد و ، استرویداد فعلی عموماب از دو رویداد بیرونی و درونی تشکیل شده

با این تحلیـل (. Levin & Rapaport 1988؛ Dowty 1979مندی است )رویداد درونی بیانگر تبییر وطعیت و غایت
v عنوان عنصر سبب و بهV شوندمی در نظر گرفتهنوان محمولی که بیانگر نتیجه است عبه. 
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ی سـبک در سـاخت موطـوعی هـاپذیرند و درنتیجه،  زم اسـت کـه نشـان دهـیم فعلمی
 مشارکت دارند و بنابراین، واجد هر دو معیار طروری در تعریف فعل هستند.

 یـا رویـدادی دادن ر  بـه کـه ایواژه عنوانبـه فعل تعریف یعنی معنایی، مالک درمورد
 کمـی اسـت، مسـئله موطوعی ساخت دارای درنتیجه، و کندمی د لت حالتی دادن نسبت

مرّکـب،  فعـل در و هسـتند شـدهطعیف معنـای دارای سـبک هایفعل رااست، زی ترپیچیده
 حاصل سبک فعل+  غیرفعلی جزء مجموعۀ از معنایی هاینقش اعطای و موطوعی ساخت

 اسـا ، ایـن بـر. نیست کامل موطوعی ساخت دارای سبک دیگر، فعل عبارت به شود.می
 کمبـود دچـار فعل تعریف در ییمعنا لحار از سبک هایفعل که برسد نظر به گونهاین شاید

 در هـاآن دسـتوری هویـت ردنکدر  ن برای باشد توجیهی بتواند مورد همین شاید و هستند
 نشـان متعـدد هـایپژوهش که داشت توجه باید و نیست سادگی این به مسئله اما ها.فرهنگ

 معنــای دارای و کنشــگرند معنــایی نقــش اعطــای مســئول ســبک هــایفعل کــه اســتداده
 هـم کنـار در غیرفعلـی جزء عنوانبه که گروه دستوری، نوع تعیین در که هستند ایدادیروی

 در موطـوع این بیشتر توطیح برای است. سازند، تأثیرگذارمی را مرکب گیرند و فعلقرار می
 معنـای تعیـین مختصـر، بـه طوربه شودمی تالش ایتجزیه رویکرد از استفاده با بعد بخش

 کـه متممـی، دسـتوری گروه گزینش در آن تأثیر نیز و شود پرداخته سبک هایفعل رویدادی
 سازند، بررسی شود.می را مرّکب فعل یک هم کنار در غیرفعلی جزء عنوانبه

یعنی ، ندافعل کامل یا سنگین ۀدشلحار معنایی شبیه به نسخۀ طعیفهای سبک بهفعل
ساختار موطـوعی ناقصـی دارنـد، امـا  تنهاییاست و بهبسیار وابسته معنایشان به متممشان 

هیـل و های بنا به تحلیل voice و یا v این مفهوم که تر بهپیششوند. ان فعل تلقی میهمچن
، مسـئول (Kratzer 1996)کراتـزر و  (Chomsky 1995)چامسـکی  ،(Hale & Keyser 1993)کـایزر 

ی نسبتاب ردکای روییهشدن به رویکرد تجز . قائلاشاره شداعطای نقش معنایی کنشگر است 
 درمـوردهای اخیـر ی کـه در دهـههـایپژوهشبیشتر و  گراستمرسوم در نظریات غیرواژگان

که نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحـو  دهنداست نشان میمعنای فعل صورت گرفته
 Borer؛ Hale & Keyser 1993)شـناختی اسـتهای زبانو معنا قادر به توجیه بسـیاری از پدیـده

 .(Travis 1994؛ 1994
بنـدی چهارگانـۀ ترین اثر در تحلیل انواع رویداد و بازنمایی واژگانی فعـل، طبقهشاخص

ــدلر ــای  (Vendler 1957)ون ــت. رویکرده ــاگوناس ــه معنی گون ــی و از جمل ــی منطق شناس
 اند و معنای فعل را بـه عناصـرهبردشناسی واژگانی از مفهوم رویداد برای بازنمایی بهره معنی
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؛ Dowty 1979؛ Carter 1976)انــدتجزیــه کرده «عمــل، ســبب، ایســتایی و تبییــر وطــعیت»
Jackendoff 1983 ؛Levin & Rapaport 1988 ؛Pustejovsky 1988, 1991 ؛Croft 1988؛Parsons 1990  ؛

Harley 1995 ؛Folli & Harley 2005). 
توسـل بـه رویـدادهای هـا بـا بـین فعل ساختاریهای ای، تفاوتدر رویکردهای تجزیه

گرا وجـود دارد کـه اصو ب این اعتقاد در نظریات غیرواژگـان شود.توطیح داده میمتفاوتشان 
سببی، نامفعولی، ایستا، غیرکنایی( تنهـا از طریـ  اطالعـات های فعلیانواع مختلف گروه

ه اسـت کـ v واسطۀ وجود انواع متفـاوت هسـتۀشود، بلکه بهمدخل ریشۀ فعلی حاصل نمی
 .(Folli & Harley 2005؛ Harley 1995؛ Miyagawa 1998 ،)از جملهآیددست میچنین اطالعاتی به

 صـورتبه عموماب ، وجود داشته باشد بدر ساخت فعل مرکّ  تواندمی غیرفعلی چون جزء
xP ۱۹۹۳دوسـتان ؛ کریمی۱۹۹۲؛ محمـد و کریمـی ۱۹۸۳کریمـی  ،)برای نمونهشودنشان داده می ،

غیرفعلـی متـأثر از  جـزءباید گفت که چگونگی تحق   ،ما براسا  این توطیحات. ا(۲۱۱۲
 است v نوع هستۀ

واسطۀ نوع ماهیت رویدادشان که یا به تبییـر های سبک نامفعولی، بهفعل ،بر این اسا 
و یـا پایـداری و ایسـتایی  کننـد )تبییـر وطـعیت(ذیر د لت میپوطعیتی در موطوع کنش

 (PredP) گـروه محمـولی صورتکنند )ایستایی(، متممی بهرا بیان میپذیری موقعیت کنش
پـذیر موطـوع فعـل ها به لحار ساختار موطوعی، کنشچون در این دسته از فعل .گیرندمی

کار ب بـههـای مرّکـغیرفعلـی در ایـن محمول جزءعنوان سبک نیست و اسم یا صفتی که به
 است.پذیر را گزینش کردهو موطوع کنش رداست، کارکرد محمولی دارفته

واسـطۀ نـوع بـه، رونـدکار میمتعـدی بـه بمرکّ های های سبکی که در ساخت فعلفعل
را بـه موطـوع کند، نقش معنایی کنشگر یا مسبب ماهیت رویدادشان که د لت بر سبب می

اعطـا  به موطوع درونـی غیرفعلیجزء پذیر توس  نقش معنایی کنشکنند و بیرونی اعطا می
در ایـن دسـته از  ،گیرد. بنابراینو موطوع می ردکارکرد محمولی دا ،شود که بر این اسا می

 .یابدتظاهر می (PredPگروه محمولی صورتهای مرکب نیز متمم بهمحمول
ماند کـه در سـاخت از میان چهار نوع ماهیت رویدادهای فعل سبک، تنها عمل باقی می

های سبک با ماهیت رویدادی عمل که ناظر بـه رود. فعلکار میب غیرکنایی بههای مرکّ فعل
 صـورتب هستند کـه متممشـان بـههای مرکّ از فعل اینقش معنایی کنشگر است تنها دسته

 غیرفعلـی جزءهای سبک در این دسته از فعل زیرا .شودمحق  نمی (PredPگروه محمولی
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 (Predمحمـول یهسـتۀ نقشـ نیازی به همـراه شـدن بـا ،درنتیجهکارکرد محمولی ندارد و 
 .یابدتظاهر می NP/DP صورتهای سبک بهمتمم این دسته از فعل ،نیست. بر این اسا 

با وجود اینکه ح ور عنصر غیرفعلی برای سـاخت فعـل شود مشخص می ،بدین ترتیب
چگـونگی  ۀدکننـهـای سـبک نیـز، تعیینب طروری است، اما نوع ماهیت رویداد فعلمرکّ 

زبـان فارسـی نیـز گرچـه در یا همکـرد  های سبکفعل ،رفعلی است. بنابراینغی جزء تحق 
غیرفعلـی در جایگـاه متممشـان  جزءب، به لحار معنایی وابسته به ح ور ساخت فعل مرکّ 

هستند، اما هریک دارای مفاهیم رویدادی مشخصی هستند که در سـاختار موطـوعی فعـل 
 ست.ب م ثر امرکّ 

زبــان فارســی براســا  نــوع ماهیــت رویدادشــان  هــای ســبکاکنــون بــه بررســی فعل
ب در زبـان فارسـی هـای مرّکـبـه بررسـی سـاخت فعل ی مربوطهاپژوهشپردازیم. در می

)کریمـی اسـتمورد عنـوان شده ۱۸تا  ۱۵های سبک زبان فارسی بین تعداد فعل، اندپرداخته
هـای فعل، (۲۱۱۲)دوسـتانطبـ  تحلیـل کریمی. (۱۳۸۶؛ عالیـی ۲۱۱۲دوستان ؛ کریمی۱۹۹۳

نخست دستۀ شوند، میهای نمود، به دو دستۀ کلی تقسیم سبک زبان فارسی براسا  ویژگی
های سبک با نمود پویا که خود بـه دو دسـتۀ های سبک با نمود ایستا و دیگری دستۀ فعلفعل
اختصـاص »ماننـد  های سبک با نمود ایسـتافعل ؛شودتقسیم میهای انتقالی و آغازیفعل
 جـزءاما در کنـار ، کنندتنهایی موقعیتی را بیان نمی، گرچه خود به«عالقه داشتن»و « نداشت

یعنی به لحار . کنددهند که د لت بر ایستایی میب تشکیل میغیرفعلی نوعی محمول مرکّ 
دهـد یـا به این معنی که در این رویداد چیزی ر  نمی ،معنایی بیانگر رویدادی ایستا هستند

 جـزءهـای سـبک بـا نمـود پویـا در کنـار فعل ،شـود. در مقابـلحاصل نمی تبییر وطعیتی
افتـد یـا تبییـر آورند کـه بـر رویـدادی کـه اتفـاق میوجود میبی را بهغیرفعلی محمول مرکّ 

هـای سـبک بـا نمـود پویـای فعل ،کند. بـر ایـن اسـا دهد د لت میوطعیتی که ر  می
طـرر »، «هـدر رفـتن»، «درد گـرفتن»، «تنانتقـال یـاف»، «شکست خوردن»، مانند انتقالی

پـذیر کننـد کـه در آن موطـوع کنشدار مید لت بر رویدادی هده« فوت کردن»و  «دیدن
مانند  عمل، رویدادی معنای با سبک هایفعل ،شود. در مقابلدستخوش تبییر وطعیت می

 ایـن د.هسـتن آغـازی نـوع از پویـا سبک هایفعل دستۀ ، جزء«گریه کردن»و « حره زدن»
 فعـل رویدادی معنای نیستند، زیرا دارهده خوانش دارای لزوماب  مرّکب هایمحمول از دسته
 غیرفعلی جزء این و شود ایجاد وطعیت در تبییری حتماب  که نیست ایگونه به هاآن در سبک
 .است تأثیرگذار رابطه این در که است
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و « مسـخره کـردن»، «دادن شکسـت»ماننـد  سـبب، رویدادی معنای با سبک هایفعل
 عنصـر بـا همراهـی در و انـدآغازی نـوع از پویا سبک هایفعل دستۀ جزء نیز« درد آوردن»

ها دارند و در آنهده خوانش است، دارای صفت معمو ب  سببی هایمحمول در غیرفعلی که
 توس  موطوع این که اینجاست نکته دهد.می ر  پذیرکنش موطوع در وطعیت تبییر نوعی
 هـاینـوع محمول ایـن سـاخت در که ایغیرفعلی عنصر شود، بلکهنمی گزینش سبک فعل

همچنـین فعـل سـبک  (۲۱۱۲)دوسـتانکریمی. کنـدمی گزینش رود، آن رامی کاربه مرّکب
 .گیـردترین فعل سبک پویای زبان فارسـی در نظـر میرا سبک« انجام دادن»در معنی  کردن

تواند هم آغازی و هـم انتقـالی شود، میبا آن همراه می که چون بسته به نوع عنصر غیرفعلی
 باشد.

 نیستند قادر مرّکب فعل یک ساخت در سبک هایفعل که هرچند بینید،می که طورهمان
 اعطـا تنهاییرا بـه مرّکـب فعـل یک معنایی هاینقش سنگین، تمام و ساده هایفعل همانند

 بررسـی هسـتند، امـا ناقصـی طـوعیمو سـاخت دارای غیرفعلـی جزء ح ور بدون و کنند
 اعطای مسئول هم هافعل از گروه این که دهدمی نشان روشنیبه هافعل این رویدادی معنای

 گـروه دسـتوری نـوع گـزینش در شـانرویدادی معنای براسا  هم و کنشگرند معنایی نقش
 نظـر مـورد ییمعنا مالک نیز هافعل این در نتیجه،. م ثرند غیرفعلی جزء همان یا خود متمم

 سـاخت و رویـدادی معنـای دارای نوعیبه و کنندمی رعایت را هافرهنگ در فعل تعریف در
 .هستند موطوعی

های سبک یا همکرد و نقشی که به عهده دارند در اعطـای اکنون که معنای رویدادی فعل
 غیرفعلـی بررسـی ءو تعیین نوع گروه دستوری متممشان یا همـان جـز کنشگر نقش معنایی

هـا ال پیش آید که پس چه مشکلی وجود دارد اگر این دسته از فعل ممکن است این س، شد
هـای زبـان فارسـی به همان روشی در فرهنگ منعکس شوند که در بخش مقدمـه از فرهنگ

یعنی ذیل هویت دسـتوری فعـل  زم یـا فعـل متعـدی کـه بـه کارکردشـان . نمونه آورده شد
پاسـخ  ؟معنایی در فرهنـگ برشعنوان یک بهو است   گرفتهعنوان فعل ساده و سنگین تعلبه

 یبلکـه کـارکرد، معنـایی نیسـتند بـرشهای سبک یا همکرد اول فعل ۀاین است که در وهل
رونـد، کار میب بـهعنوان همکرد در ساخت فعل مرکّ ها وقتی بهمجزا هستند، یعنی این فعل

 علـتند و بـه همـین امتفاوتی از آن فعلبلکه کارکرد  ،یک برش معنایی از فعل ساده نیستند
غیرفعلـی.  ءند و نیازمنـد ح ـور جـزااست که رفتار متفاوتی دارند، دارای معنـای ناقصـی

سازند که ساخت موطـوعی می یبغیرفعلی فعل مرکّ  ءهای همکرد در کنار جزفعل ،عالوهبه
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ب ّکـمره فعـل فعلی و غیرفعلی است و به همین دلیل اسـت کـ ءآن حاصل تعامل هر دو جز
 هـاید و این هویت دستوری همیشه با هویت دستوری این فعلباش زم یا متعدی تواند می

فعـل سـاده، فعـل متعـدی  عنوانبهدر کارکرد خود  کردنفعل  ،برای نمونه .تسساده یکی نی
دیـدن: »ماننـد هایی . بـه همـین ترتیـب اسـت نمونـهاستفعل  زم  «دیر کردن»اما  ،است

دن: ورخـوردن یـا غصـه خـزمـین»و « خوردن: متعدی»یا « دیدن:  زم صدمه»و « متعدی
معنـایی ذیـل هویـت دسـتوری فعـل  برشدادن همکرد به صورت یک  قرار ،بنابراین«.  زم
بلکه منجـر بـه انتقـال اطالعـات غلـ  بـه کـاربر فرهنـگ ، انگارانه استتنها سهلنه، ساده

ها از طری  هویت وطوح در فرهنگز رفتاری بهت که این تمایاسطروری  ،شود. بنابراینمی
 مجزا نشان داده شود. دستوری

 های کمکی زبان فانسیفعلـ ۵
 داشـته توجـه دستوری زمان و نمود مقولۀ دو تعامل به است  زم کمکی هایفعل بررسی در

 ح ـور بـا توانـدمی فارسی زبان است، در پیوند در دستوری زمان با که نمود، مقولۀ. باشیم
 گذشـتۀ زمـان در «مـی» ماننـدپیشـوند ، بـا(بـود رفتـه: کامـل گذشتۀ مانندکمکی فعل

 و( رفتمی داشت: مستمر گذشتۀ زمان مانند پیشوند و کمکی فعل ، با(رفتمی: استمراری
بـا  عوامـل از هیچیک ح ور بدون اصلی فعل واژگانی ویژگی و موقعیت نوع به توجه با یا

 نمـود و کامـل نمـود تعامـل از فارسـی زبـان در. شـود محقـ ( فـتر: ساده گذشتۀ مانند
 فعـل هایزمان انواع را هاآن که رسیممی مختلفی هایساخت به دستوری زمان با استمراری

، خواسـتن و داشـتن، بودن هایفعل فعل ساده، یعنی در زبان فارسی سه. نامندمی فارسی در
. هسـتند نیـز کمکی فعل کارکرد ه و سنگین، دارایبر معنای واژگانی و کارکرد فعل سادعالوه
 نمودهـای و هـازمان در کمکـی فعـل کـاربرد از ایاست، نمونـهآمده( ۴در که هاییمثال

 نظـر در وجـه و دسـتوری زمان تعامل حاصل را آینده، آن زمان درمورد البتهاست گوناگون
 : گیرند(می

 کامل(. حال) .استبرده تهران به را علی مریم( لفا (۴)
 کامل(. گذشتۀ) .بود برده تهران به را علی مریم( ه 
 استمراری(. کامل حال) .استبردهمی تهران به را علی مریم( پ 
 آینده(.)  .برد خواهد تهران به را علی مریم( ت 
 مستمر(. حال)  .بردمی تهران به را علی دارد مریم( ث 
 مستمر(. گذشتۀ)  .بردمی تهران به را علی داشت مریم(   
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 در دوظرفیتـی متعدی فعل یک که است بردن جمله، فعل اصلی فعل( ۴هایجمله در
 جمله فاعل به و است کنشگر معنایی نقش دارای فعل این بیرونی ظرفیت. است فارسی زبان
 و اسـت پذیرکنش معنایی نقش دارای فعل این درونی ظرفیت. استشده اعطا «مریم» یعنی

 .استشده اعطا ،«علی» یعنی جمله، قیممست مفعول به
موطـوعی،  و معنـایی سـاختار لحـار بـه کـه است این آیدبرمی توطیحات این از آنچه

 سـاخت در تـأثیری تبییرشـان یـا و هاآن نبود و بود و ندارند عهده بر نقشی کمکی هایفعل
 خللـی جمله موطوعی ساختار به آنکه بدون ،آورد. درنتیجهنمی وجودبه جمالت موطوعی

 کرد. حذه جمله از را هاآن راحتیبه توانشود، می وارد
 امـا کننـد،می فرافکنـی کـه هسـتند هاییمقوله نقشی هایمقوله دانیم،می طور کههمان

 بـه مربـوط معـانی بـا متفـاوت معنایی اما هستند، معنی دارای البته. دهندنمی معنایی نقش
 جملـه بـه را هـاییمعنی نقشـی هایمقولـه ت دیگـر،عبار به. معنایی دارند هاینقش ۀحوز
اجبـار،  مفـاهیم ماننـد ندارد، دخالت معنایی هاینقش و موطوعی ساختار در که افزایندمی

 فعـل کـه داشـت توجـه بایـد. (Adger 2004, p. 165 نمونه، برای) دستوری زمانو  امکان، آینده،
 صـره همراه به و رودمی کاربه یخاص صورت به کمکی هایفعل این با همراه جمله اصلی

 و مفعولی صفت صورت به کامل حال و گذشته هایزمان کند. درنمی پیدا تبییری صیبگان
 کاربـه صـورت ایـن بـه فعـل کـه وقتی. رودار میکگذشته به ریشۀ صورت به آینده زمان در

 این. ستانشده مشخص فعل روی مستقیماب  زمان مشخصۀ که است این ۀدهندنشان رودمی
نـدارد وجـود جملـه در ایشـدهمشخص زمـان کـه باشد علت این به یا است ممکن حالت

 دیگـری عنصـر توسـ  زمـان کـردن مشـخص که باشد علت این به یا و( وجه التزامی مثل
 فعـل یک با همراه که ساختی در. نامندمی کمکی فعل را آن سنتی طوربه که استشده انجام

 حـد در ساختاری جایگاه لحار به که کمکی فعل روی همیشه دستوری است، زمان کمکی
 هـایفعل از هریـک اما یابد.می دارد، تظاهر قرار فعلی گروه و دستوری زمان گرهِ  بین فاصل

 طوربـه. گذارندمی جابه خود از بعد فعلی عنصر بر را مخصوصی واژیساخت تأثیر کمکی
خـاص،  کمکی هایفعل با ریشه، همراه یا مفعولی صفت صورتبه هافعل از استفاده کلی،

 .خاص نمودی هایتفاوت دادن نشان برای است ایوسیله
 موطـوعی سـاختار در هـافعل این نداشتن تأثیر ارائه شد، یعنی که توطیحاتی به توجه با
 گرفـت نتیجـه تـوانبودن، می نمود و زمان نشانگر یعنی نقشی معانی از برخورداری و جمله

 .واژگانی نه هستند، نقشی مقو تی خود کارکرد این در هافعل این که
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اما س الی که ما در پی پاسخ آن هستیم این است که آیا باید برچسـب هویـت دسـتوری 
هـا ویژه اینکـه فرهنگها در نظر گرفـت؟ بـهدر فرهنگ« فعل کمکی»صورت ای بهجداگانه

پرسش بدون تردید مثبت اسـت  محل بازنمایی عناصر واژگانی هستند، نه نقشی. جواه این
های سبک هـم بـه آن اشـاره تر در بخش فعلترین دلیل آن همان چیزی است که پیشو مهم

فعـل سـاده و سـنگین در زبـان  عنوانبـههای کمکی همگی دارای کـارکردی شد؛ اینکه فعل
 شوند و برچسبعنوان فعل ساده مدخل میفارسی هستند و هریک در ردیف الفبایی خود به

کنند. با این وصف آیـا دریافت می« فعل متعدی»یا « فعل  زم»هویت دستوری به صورت 
یک برش معنایی، ذیـل هویـت  عنوانبهها به صورت فعل کمکی توان به کارکرد این فعلمی

خواهم »در فعل  خواستنتوان اشاره کرد؟ برای نمونه، آیا می« فعل  زم یا متعدی»دستوری 
عنوان فعل متعدی قرار داد؟ روشن اسـت کـه چنـین کـاری به خواستن را ذیل مدخل« رفت

 منزلۀ ارائۀ اطالعات غل  در فرهنگ است.اصالب درست نیست و به
باشـد. اختصـاص دادن برچسـب  نشـدهتر به آن توجه ای نیست که پیشالبته این مسئله

کسـفورهای کمکی در فرهنگهویت دستوری مجزا به فعل د و روبـر های شاخصی ماننـد آ
های دستوری فعـل  زم درستی، در کنار هویتها، بهمسبوق به سابقه است و در این فرهنگ

اسـت و در نتیجـه تمـایز بـین و فعل متعدی از هویت دستوری فعل کمکی هم استفاده شده
 است.روشنی نشان داده شدهخوبی حفظ و بهانواع فعل به

 گیرینییجهـ ۶
ر مدخل در فرهنگ به اطالعـات معنـایی اختصـاص دارد، هرچند بخش اصلی اطالعات ه

شود نیز اهمیـت دارنـد. اما سایر اطالعاتی که در کنار معنا برای هر مدخل واژگانی ارائه می
، آوردن، آمـدن، ماننـد زبـان فارسـی ۀهـای سـاددر این مقاله نشان داده شد که بع ـی فعل

، بـودنماننـد  دیگـر،برخـی و  ندفعل همکـرد یـا سـبک هسـت ،زدنو ، دیدن، دادن، خوردن
هم فعل سبک یـا همکردنـد و هـم  ،داشتنمانند  ،اند و برخیفعل کمکی، داشتنو  خواستن

روند. به همین دلیـل ار میکعنوان فعل کمکی در ساخت مستمر یا ملمو  زبان فارسی بهبه
تـا از در   ها دقت بیشتری به خر  داد زم است در تعیین هویت دستوری این دسته از فعل

 اطالعات غل  در فرهنگ جلوگیری شود.
ای و معنـای رویـدادی در پژوهش حاطر، با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـه ،به این منظور

ها بدون همراهـی جـزء غیرفعلـی معنـای های سبک، نشان داده شد که هرچند این فعلفعل
وجـه بـه معنـای ناقصی دارند، اما همچنـان عامـل اعطـای نقـش معنـایی کنشـگرند و بـا ت
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شـان، در شان، در گزینش نوع گـروه دسـتوری متممشـان یـا همـان جـزء غیرفعلیرویدادی
هـا بـا هویـت دسـتوری طروری اسـت در فرهنگ ،ساخت فعل مرّکب تأثیرگذارند. بنابراین

ها اشاره شود. برای به آن« فعل  زم»و « فعل متعدی»در کنار « فعل همکرد»مستقلی مانند 
فعـل »توان هویت دسـتوری می« فعل  زم»پس از هویت دستوری  آمدندخل نمونه، در م

، بــه «دســتور»تخصصــی  ۀرا آورد و پــس از تعریــف آن در کنــار برچســب حــوز« همکــرد
تنگ بـه»، «فـرود آمـدن»، «دیـد آمـدنپ»هایی از همراهی آن با جزء غیرفعلی، مانند نمونه
زی به ارائۀ شاهد در این مرحلـه نیسـت، زیـرا اما دیگر نیا ،، اشاره کرد«بار آمدن»و  ،«آمدن

صـورت های مرّکب ذیل نخستین بخـش خـود، یعنـی جـزء غیرفعلـی، بههریک از این فعل
 رخواهد گردید.کهای آن با شاهدهای مناسب ذمدخل فرعی در  خواهد شد و معنی

های کمکی جزء مقـو ت اینکه فعل وجودهای کمکی نشان داد با همچنین بررسی فعل
توان بـا ها همگی فعل ساده هم هستند و نمینقشی هستند نه واژگانی، اما ازآنجاکه این فعل

ها در فرهنگ ذیل هویت دستوری فعل ساده، اطالعات غلطی را بـه کـاربران منتقـل در  آن
سـفورد و روبـر، هویـت کهـای آها نیز، مانند فرهنگکرد،  زم است برای این دسته از فعل

 خواسـتندر نظر گرفت. برای مثال، در مـدخل فعـل « فعل کمکی»مانند دستوری مستقلی 
فعـل »توان هویت دستوری و ارائۀ معنی و شاهد، می« فعل متعدی»پس از هویت دستوری 

، شـاهدهایی «دسـتور»تخصصی  ۀرا وارد کرد و پس از تعریف آن با برچسب حوز« کمکی
 تر شدن تعریف ارائه نمود.نیز برای روشن
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 1 معرفی

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

هـای یکـی از فرهنـگبن شره مـذکر فـاروقی اثر اشره دانشنامۀ قـدرخان: چکیده
 .اسـتشدههند نوشته  ۀقارقرن نهم در شبهکه در دارای شاهد شعری است فارسی 
های ایـران باسـتان را روزهـا و جشـنها، ای کوتاه، اسامی ماههز دیباچپس ا م لف

هزار مدخل را بـه ترتیـب حـره ودو باه، بیش از دوپس ذیل بیست. ساستهآورد
و همچنـین برخـی شـماری از داروهـا  نـام . در این کتاه بهاستکردهآخر مرتب 

در  موجـود یهاها و شاهد. برخی مدخلاستشدهنیز اشاره اصطالحات پزشکی 
 فزاید.و این به ارزش کتاه می شوددیده نمی دیگرهای در فرهنگ قدرخان ۀدانشنام

ست، تکـرار یـک مـدخل در دو ، معنی نادرتصحیف خطاهایی مانندگاه  در کتاه
نام شاعر نادرست ذکر ها، طب  مخدوش شاهدها، دستی در بیان معنییکباه، نا

تنهـا  دانشنامۀ قـدرخانظاهراب از  .شوددیده مینتساه بیت شاعری به شاعر دیگر و ا
فرهنگستان علـوم آذربایجـان  یهای خطسخهنسسۀ  فرد در ممنحصربهیک نسخۀ 

 موجود است.
 ی.قفارو، فرهنگ، دانشنامۀ قدرخان، نویسیفرهنگ: هاکلیدواژه

 مقدمهـ ۰
 منـا بـه آن در کـه اسـت شـده در هنـدتألیف های فارسـیاز جمله فرهنگ دانشنامۀ قدرخان

از . متأسـفانه اسـتشدهنیز اشـاره و همچنین برخی اصطالحات پزشکی شماری از داروها 

                                                      
مجلـۀ ) اسـتو سپس به تأیید م لف رسیده شده تماماب ویرایش علمی نویسیفرهنگاین مقاله در دفتر مجلۀ الف( . 1

 .(نویسیفرهنگ
 است.یف شدهه( این مقاله به پیشنهاد و راهنمایی دکتر محسن محمدی فشارکی، دانشیار دانشگاه اصفهان، تأل
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قاره فارسـی در شـبه یهـایک از آثار نویسـندگانی کـه فهرسـتی از فرهنگدر هیچاین کتاه 
 .استنشده یاد اندآورده
شـادروان رحـیم هاشـم و  نویسـیاثر ارزشـمند فرهنگ این ۀمعلومات ابتدایی را دربار»

سالگی ابوعبدالله رودکی سال ۱۱۱۱ای که به مناسبت جشن زاده در مقالهجان حسینشریف
 .(مص چار ،۲۱۱۳)فاروقی  «اندعلم گردانیده نمنظور طالبا، اندنشر نموده ۱۹۵۸

دسـت ایـن کتـاه به ۀراطالعات بیشـتری دربـا دانشنامۀ ایرانیکافسکی در ایپس از آن ب
 .(۱۳۸۱انوشه  ←)است هآمد دانشنامۀ اد  فارسیمقاله در فارسی همین  ۀ. ترجماستدهدا

خطی فرهنگستان علـوم  هایهنسخ م سسۀتنها یک نسخه در  دانشنامۀ قدرخانظاهراب از 
آن  از مختصـری پـژوه گـزارشمحمدتقی دانش و شودآذربایجان در شهر باکو نگهداری می

 .(۸۳ ص، ۳ ،  ۳۴۸۱پژوه دانش ←)است تهیه کرده
را بـا  دانشنامۀ قـدرخانعکسی  اوا، نسخۀالدیناه و رخساره نظامم نورالله غیاثسرانجا

چـاپ در شـهر خجنـد تاجیکسـتان بـه ۲۱۱۳هایی به زبان فارسی و روسی در سـال مقدمه
 اند.رسانده

 هـا و معایـبارزش، را نقـد کـرده دانشنامۀ قدرخانفاروقی، پس از معرفی در این مقاله 
 .ایمهشمردا چاپ عکسی آن برکتاه را براسا  تنه

 معرفی نویسندهـ ۱
فارسـی در  هـاین م لفـان فرهنگنوشاهی از نخسـتی قادری فاروقی المذکرشره بناشره

 غـوریفرزنـد د ورخـان  ،رخانَد َقـپیشـگاه بـه  دانشنامۀ قدرخان. است هندوستان ۀرقاشبه
دیری فرمـانروایی مـالوای هنـد در ایالـت چنـ ۀکه در منطق ،(هجری ۸۱۸ـ۸۱۴سلطنت: )

 ، محـل تحصـیل، اسـتادان و دیگـر آثـارچگونگی زنـدگی ۀر. دربااستشدهتقدیم  ،کردمی
 در دست نیست. چندانیهای دانسته فاروقی

لفکه  آیدکتاه چنین برمی ۀاز دیباچ ای سزاوار بوده: پس از تألیف کتاه در پی صله مو 
نـوق نمایـد. دل ن میترنّ  شکر یوطی بطلعت گل تبسمی نکند و طبا خود گفتم که بلبل بی»
بـرای کفـاه  ،مندرجی خواهاننیک ۀردعاگویان متداخلی و در دای ۀرکه چون در زم آوردهبر

تـا  ای این دادار غواصـی کنـیخار در بحر سوغواص، ارروزگار و لفاه عمر در این دهر غّد 
 ( 4aص )فاروقی، «فراغ روزگار به کف صده آید وِ مگر از جود ذات شاهوار لول

 



41  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 دانشنامۀ قدرخانمعرفی  مقاله  
 

 معرفی کیابـ ۳
ی از متـون هایبـه همـراه شـاهد ودو باهشامل یک دیباچه و بیست دانشنامۀ قدرخان. ۱

علیـه  ـی نبالحجه که از هجرت ویکم ماه ذیبه تاریخ بیست»نظم فارسی است. این کتاه 
 «(6b ، ص)همـان ... هشتصدوهفت گذشته و لطافت آفتـاه در بـر  سـرطان تافتـه ـالسالم 

 .استشدهف تألی
 رم دعحد و ثنای بیحمد بی»د: شوکتاه با ستایش خداوند و پیامبر آغاز میۀ دیباچ. ۲
 ]و[ و درود ،بیرون از مقـدار و افـزون از شـمار، ]ماه[ و مهر ۀگاه و سپهر و دارند ۀآورندپدید

، یـاران صـدهزار بـار بـاپیبـامبران،  آوران و مهـرر مهتر و بهتر پیامآفرین و ستودگی برترین م
ممدوح را ز بیان مقصود از تألیف کتاه، پس ا .(1b ، ص)همـان «دم بادبهپی و دمدریاوران پی

به یمن قدوم ذات عالی صفات شمس فلک خاوری، : »استهدکرسجع ستایش متی ادر عبار
حال عنبری، به طالع سعد مشتری، به علو تخت خسروی، غنچۀ گلستان مهتری،  ۀدمحوکنن

 .(3a، ص )همان...«  وزخانبن دهزمان، مشهور به قدرخان ۀسروری، قطب دایرسرو بوستان 
آن  ت برهمه وقت هّم »کند: چنین بیان میرا لف هده خود از نوشتن این فرهنگ  م .۳

کـه خواجـه فردوسـی در زبان، چنانکه شعرای فصیح ،و جز آنت پهلوی اتا لب راغب شدی
و اسامی ادویه کـه  ،(الله مرقدهم نور) شعرای دیگر و سکندرنامهو شیخ نظامی در  شاهنامه

.. و کتـب . سکندرنامهو  شاهنامهتا خوانندگان ، .. مرتب کند. اندحکما در طب اختیار کرده
 .(20، ص )همان «مند و از این هستی دلبند گردند.. از این زبان بهره. طب

روزهـا و و  هـانـام مـاه بـه ،هـای کتـاهنویسنده پس از دیباچه و پیش از آوردن باه .۴
کتاه دو  توان گفت دیباچۀمی ،دین ترتیببهای ایران باستان نظری کوتاه و گذرا دارد. جشن

 لیف کتاه و ثنای ممدوحأبخش دارد: بخش نخست در حمد خدا و ستایش پیامبر و سبب ت
هـای هـای ایـران باسـتان. نـام هریـک از مـاهها و روزها و جشنبخش دوم در ذکر نام ماه و

 :(9b ، ص)هماناست هشمسی به ترتیب آغاز در با ی نام یک ماه قمری آمد
 ردادوخ ، اردیبهشت ، فروردین»

 «.... ربیع ا ول ، ماه صفر ، ماه محرم
 :(10a ، ص)همان ترتیب ذکر شدهنام روزها به، هاپس از نام ماه

 شهریور ،اردیبهشت ،بهمن ،هرمز»
 «.چهارم ماه سوم ماه، ،دوم ماه ،اول ماه
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 :(10b ، ص)همان در پایان دیباچه نام شش جشن ایران باستان آورده شده
 سده ، خزان ، نوروز»

 دهم روز بهمن هشتم روز از مهر بود،  ، نخست روز فروردین
 بهمنجه  ، مهرگان ، فوردیان

 «.اول روز بهمن ،ماهشانزدهم از مهر ،پنج روز آخر آبان
از لبـات  آنچـه». نویسـنده قصـد دارد استشده رتبم براسا  حره آخر هامدخل .۵

ص )همـان،  «حره آخر مرتب کنـد با ترتیب و طابطۀ، یابدترتیب و طابطه می.. بی. مذکور
2b). هـا بـه تر از طب  نوشتاری دانسته و از این رو، در ترتیب مدخلفاروقی گاه تلفظ را مهم

در ، شـودکه حره آخر آن به فتح خوانده مـیبدان سبب  مرواعتنا است. مثالب واژه بی امالی
 :استهآمد« باه الف»ذیل 

 . (12aص )همان،  غم دشتی یعنی بری: سپرمرو
ودو بـاه اسـت. نویسـنده هریـک از دارای بیسـت دانشنامۀ قـدرخان، که ذکر شدچنان

 و بـه حـروه کـردهگـذاری نام« باه البا»و « باه ا لف»ها را با نام حره مربوط نظیرباه
، ث». همچنین ذیل حـروه استهای اختصاص ندادباه جداگانه« گ»، «ژ»، «چ»، «پ»
 .استهنیامد مدخلی« ر، ط، ض، ص، ح

چنانچـه مـدخلی بـا . اسـتردهکـ گذاری ها را حرکتمدخلیا کاتب نسخه فاروقی  .۶
دوباره همان مدخل را با تلفـظ و معنـا و شـاهدی ، شودمعنایش متفاوت می، اختاله تلفظ

 کند:یگر ذکر مید
ب وک   خواجه نظامی راست: .: اسبم 

 چــو موکــب ســوی راه دور آورم
 

ــور آورم  ــرق ف ــر ف ــ  ب ــر تی  س
 شکر بود. خواجه نظامی راست:ل: موِکب 

ــب ق ــد از موک ــرون آم ــاهبلب  گ
 

 «به آواز گفتا کدامسـت شـاه؟ 
 (.19a ، صهمان) 

ای کوتـاه در جز اشارهبه لیو، استههای پیش از خود بهره بردفرهنگ ی ازققطعاب فارو .۳
آنچه از لبـات مـذکور »کند و تنها قصد دارد نمی های پیشین یادیک از کتاهدیباچه از هیچ

. حتـی در ذیـل (2b ،)همـان «.. مرتـب کنـد، .یابـدهـای مختلـف مـیو محل هادر فرهنگ
اسـدی  سلغـت فـرردپـای کتـاه . امـا در استهنامی از منابع نویسنده نیامد ها هممدخل

 شود.بیش از دیگر منابع دیده می هاو هم در ذکر شاهد هامدخلترتیب  ۀوطوسی هم در نح
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 دانشنامۀ قدنخان شاهدهایـ ۴
، بیـت، یک کندتجاوز می معنیندرت از یک که بهقی پس از آوردن تعریف هر مدخل، فارو

قـرن چهـارم  نرااعشاز  هاکند. شاهدذکر می را در قالب شاهد ت و گاه یک مصراعبی گاه دو
 نامهشـرفگنج نظامی به ی از میان پنجقاست. فارو ،ویژه فردوسی و نظامیبه، تا زمان م لف

 .استهدگزیخود را از این کتاه بر هایشاهد ۀای وافر دارد و عمدعالقه
بزرگـی »، «شاعر گوید»اراتی نظیر ، به عباندهنگام ذکر شاهد، نام شاعر را ند چنانچه به

کند. شـماری از ایـن میبسنده  «قائل گوید»و ، «شاعری گوید»، «حکیمی گوید»، «گوید
، ابوشـکور بلخـی، شهید بلخی، شاکر بخاری، رودکی مانند، کهن نارعامتعل  به ش هابیت

 است. ،سرخسی و فردوسی خجستۀ، اورمزدی، منجیک
 هاهداشاعر است. ایـن شـ ۶۱ حدودشاهد از  ۹۹۱در مجموع دارای  دانشنامۀ قدرخان

، ابوالعبـا ، ابوالقاسـم مـ ده، شوشـتری ءابـوالعال، ابوعاصـم، آغاجی ماننداز شاعرانی 
اسـماعیل ، اسـدی طوسـی، قیزرا، ادیب صابر، ابونصر مرغزی، ابوشعیب، ابوشکور بلخی

، خسـروی، خاقـانی، تـا  دبیـر، بهرامـی، امیرخسـرو، ابوالمثل، اورمزدی، انوری، رشیدی
، شاکر بخـارایی، یزنسو، ی، سنایسا ر، رودکی، دقیقی، غذمالتر کاخد، خفاه، خسروانی

علـوی ، عنصـری، عمـاره، جدیسع، طاهرف ل، طیان مرغزی، شهید بلخیه، رممهشهاه
، فخـری، فرخـی، فردوسـی، فـاخری، عـوفی، علی قـرط انـدکانی، لویکی عمید، اختیاری

، معروفـی، منجیـک، مظفـری، نیقـامجیـر بیل، لبیبـی، اسماعیلکمال، کسایی، الدهرقریع
 نظامی و یوسف عروطی است.، ناصرخسرو، مو نا مطهر، معزی، سلمان د سعدسعوم

 دانشنامۀ قدنخان یهاشمان مدخلـ ۵
یفسـکی در اب ی. بنابر معلومات  .» دانشنامۀ قدرخانآورندگان متن م لفان مقدمه و فراهم

 .)همـان، ص پـانزدهم( «انـدهدوهزاروچهارصدونوزده واحد لبوی شرح یافت دانشنامۀ قدرخان
گویای آن است کـه در ایـن کتـاه  دانشنامۀ قدرخانصفحۀ بهسطر و صفحهشمارش سطربه

مـدخل و بـاه  ۵۱۵بـا « باه الها. »استشدهمدخل گردآوری  ۲۳۵۴باه  دووبیستذیل 
ار زیر شم جدول. در دارند دربرها را ترتیب بیشترین و کمترین مدخل، بهمدخل ۱۲ الذال با
 :استهدمهر باه جداگانه آ هایها و شاهدمدخل
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 ش   ز،ژ ر ذ د    ،چ ت ه،پ الف باه

 ۳۲ ۴۳ ۳۹ ۱۹۹ ۱۲ ۹۱ ۲۹ ۱۱۵ ۶۹ ۴۱ ۹۳ تعداد مدخل

 ۳۹ ۱۳ ۴۱ ۸۵ ۳ ۴۲ ۱۶ ۳۹ ۲۳ ۱۸ ۳۱ تعداد شاهد

 
 ی ه و ن م ل ک،گ ق ه غ ع باه

 ۱۱۵ ۵۱۵ ۳۳ ۲۳۳ ۶۹ ۱۱۴ ۲۶۸ ۲۴ ۲۳ ۳۵ ۱۸ تعداد مدخل

 ۴۵ ۲۵۵ ۲۱ ۱۱۲ ۳۴ ۲۴ ۱۱۴ ۶ ۸ ۲۶ ۲ داد شاهدتع

 دانشنامۀ قدنخانها دن ها و لهجهزبانـ ۶
معـادل برخـی  و شـدههـای دیگـر ذکـر ها و لهجهبرخی لبات به زبان دانشنامۀ قدرخاندر 

. بسامد اسامی هندی داروها و گیاهان استهدمو هندی آیونانی، عربی، سریانی ها به مدخل
 ها است.از دیگر مدخلو جانوران بیش 

 .(11b ، ص)همان «: زاک را گویندسفتریا»یونانی: 
 .(20a ، ص)همان« گویند شنگبیر: ادرک را گویند. به پارسی الرطبزنجبیل»عربی: 

ی یانصم  کرفس دشتی است. در صفاهان بسیار بود و بـه لبـت سـر :جاوشیر»ی: سریان
 .(59a، ص )همان «را گویند دفا

 .(11b)همان، ص « معروه است، به هندی ساویی گویند که پیوسته سبز باشد ۀر: تسراب»هندی: 
 :استآوردهبه دو زبان را  گاه دو معادل

 .(22a، ص )همان «خوانند بهتکریو به هندی  زمج بلور: زاک ترکی که به پارسی شب  »
 :استهالنهری آمدهای دیگر نظیر دیلمانی و ماوراءها هم به لهجهمعادل برخی مدخل

 .(12a، ص )همان را گویند پهلوان: دهقان را گویند و به زبان دیلمان کیا
 .(53b، ص )همان 1را گویند مادر النهرگویند و به زبان ماوراء: حاکم دادگر را میداور

 دانشنامۀ قدنخانهای انزشـ ۷
رسـتی بر د کهشود دیده میتنها در این کتاه  دانشنامۀ قدرخانهای شماری از مدخل. ۱

، قرائـت نادرسـت، تصره کاتـبۀ بسا برخی نتیجتوان اعتماد کرد. چهها نمیو نادرستی آن
                                                      

 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ  دادردرست است و اصل لبت  برادر. 1
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ممکـن اسـت چنـین  ،خوانی و یا خطاهای دیگری از این دست باشد. از دیگر سوتصحیف
قـاره رایـج ایی باشـد کـه در آن روزگـار در شـبههـهـا و زبـانگـویشته از گرفهایی برمدخل

 است:« باه الف»از زیر  های. نمونهاستهبود
 .(17b، ص )همان : مارگیر را گویندشمرا

 .(13a ، ص)همان ای هندی را گویندخرم: صبا
 .(12b، ص )همان : جوانی را گویندکهورا

 .(15a، ص )همان: ق ا را گویند وبدا
 ناشناخته همراه با شاهد است: هایبرخی مدخل

 : درشتی و رنج بود. شاعر گوید:کنا
 زمـــینســـرو ایـــرانمیـــر احمـــد خ

 
 ]؟[ که در شادی چو شب آید کنـاآن 

 (.14b ، صهمان) 
ذکر و »است. افزوده قدرخان دانشنامۀ و اهمیتارزش  به داشتن شاهدهای کهن دربر .۲

نقل شواهد از آثار فصحا البته این فایده را دارد، که اگـر از نسـخ صـحیح معتبـر نقـل شـده 
« اسـتحیح و استعمال درسـت یـک لبـت چـه بودهتوان مطمئن بود که طب  صباشد، می

ل شده که یا دیوان قی ننعراااز ش هاشماری از شاهد. از دیگر سو، (۱۵۴، ص ۱۳۵۶کوه )زرین
 :استهها بر جای ماندکمی از آن هایاز میان رفته یا بیتها نآ

 تا  دبیر گوید: .بود دحستایش و م :آفرین
 به خواهش نمـودن زبـان برگشـاد

 
ــ  ــی آبس ــادف ــرد ی ــاه را ک  رین ش

 (.144b ، صهمان) 
 تا  دبیر گوید: .: ماتم را گویندشیون

 از فصل گل چو موسـم سورسـت بـاغ را
 

 سـتبـاز[ شیون]او  ۀوشـی کـه قمری نگر 
 (.151b ، صهمان) 

 تر کاغذمال گوید:خ: ترشی بود مثل پنیر. دکنج
 من چون شکرم به لب چـرا تـو کنجـی

 
 1ین لنجـیتو بـه کـه سـرگین قلمین زر 

 (.36b )فاروقی، 
 و خرمای ابوجهل را نیز گویند. تا  دبیر گوید: ؛: زهر استنیش

                                                      
« دختر کاغـذ مـال»بیت شاهد نیز مخدوش است. تنها ذکر شاهدی از  است. وزن مصراع دوم کتختصحیف  کنج. ۱

 مقصود است.
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 بـرای مـن معلوم رای توست که خلقـی
 بـــــــــــــــــرای مـــــــــــــــــن

 

ــه  ــیش تعبی ــته ن ــد در پیوس ــین کنن  انگب
 (.86a ، صهمان) 

شمار زیـادی از اصـطالحات پزشـکی و نـام بسـیاری از داروهـا و گیاهـان طبـی در  .۳
 است. مدخل شده رخانقد ۀدانشنام

لیفاز مرزهای ایران  بیرون دانشنامۀ قدرخانکه ازآنجا .۴ ی هـاواژه پـژوهش در، شده تا 
گاه کند. شناختی مردم شبههای جامعهتواند محق  را از ارزشمی آن  قاره آ

 دانشنامۀ قدنخانموجود دن خطاهای ـ ۸
از ایـن خطاهـا ناشـی از  شـود. شـماریخطاهـایی دیـده مـی دانشنامۀ قـدرخاندر سراسر 

بـه نظـر ، یـک نسـخه از ایـن کتـاه در دسـت اسـت نهای م لف است. ازآنجاکه تمایگکم
 رسد شماری هم برخاسته از سهو کاتب باشد.می

 :دقی  نیستها برخی مدخل . معنی۱
 .(15aص )همان،  : حکیمی بود از گبرانقسطا

 .(17b، ص )همان جای پرستشگران بود :کلیسیا
  .(15b ، ص)هماننام مردی از گبران : نغوشا

 :وجود داردتصحیف  هامدخلدر برخی . ۲
 .(13b ، ص)هماند ه باشد: لکام بود که بر آن کفشیر کرکبدا

 است. لحامتصحیف  «لکام»به نظر می رسد 

ص ، همـان) .. نیز بود. چوه بود که بدان کبوتر گریزند و نام پادشاه کابل و ۀ: حلقمضرراب
22a). 

 .، استشاهنامه پادشاه کابل در، «مهراه»مصحف  «م راه»
 .(24aص )همان،  : آویخته بودنکوت
 .است نگونتصحیف  «نکوت» اب ظاهر

بـاه »و « باه الـدال»)ذیل  زند و پازنداست، مانند ها دو بار ذکر شدهل. برخی مدخ۳
 .(«اباه الی»و « باه الها»ذیل ) تبیره یکسان و شواهد متفاوت و یمعنا با («الها

 ذیل باه الها:
 : دمامه و طبل بود. بزرگی گوید:تبیره

ـــره ـــل نخســـتینتبی ـــزد طب  زن ب
 

ــی بند  ــتربانان هم ــلش ــد محم  ن
 خواجه اسدی گوید: 
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 ره گرد برخاست و از شـهر جـوش ز
 

 فبان و از تبیـره خـروش همهر ز 
 (.171b، ص همان) 

 ذیل باه الیا: 
ـــا درای ـــد ب ـــم آواز ش ـــره ه  تبی

 
 «دمیدنـد نـایچو صـور قیامـت  

 (.226b ، صهمان) 
 .است، نه برای مدخلی معنی ذکر شدهگاه شاهد برا. ۴

 هر چیز. خواجه نظامی راست: ۀ: دارنددارا
ــــتد ــــمان اوس ــــین و آس  ادار زم
 

 جــان و انــس و جــان اوســت ۀدنــدار 
 (.10b ، صهمان) 

 : غراره بود و غراره مثل شریطه است. شاعر گوید:لیرت
 آسـان باشـد از پشم غراره کـردن

 
 باده منـاره کـردن آسـان نبـود ز و 

 (.26b ، صهمان) 
 شود:های زیر دیده میبه صورتهایی دستیها نایک. در تعریف مدخل۵
 :است نادرستها مدخلمعنی برخی  ـ۱ـ۵

 ناصرخسرو گوید:  انگور بود.ۀ : خوشچرخشت
ــ ــتمکاران کردن ــر س ــه از به ــار ن ــن ک  دای

 
 ت بـه چرخشـتسا انگور نه از بهر شراه 

 (.26b ، صهمان) 
   بود. خواجه نظامی گوید:گردوخاک  :دشت

ــر کــوه و دشــت ــاد ب ــرزه افت ــان ل  چن
 

 کــه گــرد از گریبــان گــردون گذشــت 
 (.22b، ص )همان 

   :دیگو رودکیبود.  این جهان :سپنج
 پنجمهر مفکن بـر ایـن سـرای سـ

 
 ست بـازی و نیـرنجا جهانین اک 

 (.32a ، صهمان) 
و به فهـم  کندخوبی هدایت نمیکه مخاطب را به ار کوتاه استیسب هامعنیبرخی  ـ۲ـ۵

 کند:ها کمکی نمیمعنی سرمدخل
 .(80b ص)فاروقی،  نام مردی است :طوس

ها نوشته شده، برخی تعریف قارهزبانان شبهبرای فارسی قدرخان دانشنامۀازآنجاکه ـ ۳ـ۵
 :است به زبان هندی فق  شامل مترادفی
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 .(27b ، ص)همان نکره را گویندبه :جعره
 .(24b ، ص)همان : کلته را گویندقلت

 :شاهد است فاقدها بسیاری از مدخلـ ۴ـ۵
 . (159b ، ص)همانسفره و شمع بود  : طشت ولگن

 «کانیدعلی قرط ان» کنشیوذیل مدخل  :استهغل  آمددر کتاه به نعرااش نام برخی .۶
، ذیل مدخل «بهرام گور»غل  به« یامی سرخسبهر» شمن، ذیل مدخل «علی قطب»غل  به

یان، ذیل مدخل «خفتان»غل  به «خفاه» شمیدن غل  بـه« ل رشـیدیاسـماعی» ترنیـانو  تر
و « مسـعود سـلیمان»غلـ  به« سلمان مسعود سعد» اخیرذیل مدخل  ،«اسماعیل زردیش»

 .استهآمد« ال اسریعابوال»غل  به« شوشتری ءالعابوال» عثربذیل مدخل 
 :شودخطاهایی دیده می هاشاهد برخیدر طب   .۳
 :استشدهبه دیگری منتسب ها، برخی شاهدـ ۱ـ۳

 دی گوید:سج: دیوار بود. عترا
 صف دشمن تو را نه اسـتد پـیش

 
ـــرا باشـــد  ـــین ت  گـــر همـــه آهن

 (.12b ، صهمان) 
 .(۴، ص ۱۳۳۶اسدی  ←)است شده دانستهاز شهید بلخی  لغت فرسهمین بیت در 

 ی بود که چهارپایان در او کنند و طاق و دیوار نیز بود. کسایی گوید:: جایکمرا
 سـتکمـی حاسداز سهم تـو آن را کـه 

 
 راپیرایـــه کمنـــد اســـت و خلـــد کمـــ 

 (.14b ، صفاروقی) 
 به قرار زیر است: طب  درست آن است و یمذظاهراب بیت از منجیک تر

 سـتحاسـد توسـهم تـو آن را کـه  با
 

ــ   ــت و خل ــد اس ــه کمن ــپیرای  راد کم
 (.۲۱۸، ص ۱۳۳۱)مدبری  

 است:لوط بم هاشاهد شماری ازطب  ـ ۲ـ۳
 حکیم سنایی گوید: .ست را گویندگبهر، کردهپارهه: زمین پارشدیار

ــد ــت فکن ــت آرزوی مزرع  جاهس
 

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

 :بیت سنایی چنین است
ـــد ـــت فکن ـــدر مزارع ـــت ان  گاه

 
 وک در شـدیارخـ جرم کیـوان چـو 

 (.۱۹۳، ص ۱۳۸۱ سنایی) 
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 دانشنامۀ قدنخان شناخییمشخصات نسخهـ ۹
هـای خطـی فرهنگسـتان علـوم نسـخه ۀکامل در م سسۀ تنها یک نسخ دانشنامۀ قدرخاناز 

و « دنـا»، «فنخـا»هـای وجود دارد. براسا  فهرسـت m291 ۀآذربایجان شهر باکو به شمار
 د.دیگری ندار ۀسخاین کتاه ن« منزوی»

، هـر متر اسـتسانتی ۲۳×  ۳/۱۳ ۀبرگ در انداز ۲۲۳نسخه به قطع ربعی بیاطی شامل 
و نـام شـاعران بـا  هـالمدخسـر سطر دارد. خ  کتاه ثلث درشـت سـیاه اسـت. ۹صفحه 

ت. در ها با نشان چهار نقطه مشخص اسـو مصراع هاآغاز و پایان بیت شنگره نوشته شده و
هجـری قمـری  ۸۱۱ ۀذیقعـد ۲۹ابراهیم بخاری و تـاریخ  بنکتاه نام کاتب اسحاق ۀانجام

متأسـفانه »ها با حروه ابجد اسـت. شود. کاربرد حواشی نسخه در شمارش مدخلدیده می
 منقطـع« را»بـاه در ، 63b ۀگردد و در صـفحگذاری تا آخر کتاه رعایت نمیرقماین طرز 

 اسـتهتا آخر رعایت گردید خطی این چیز کامالب ۀ گردد. ما گمان داریم که در خود نسخمی
 .، ص نوزدهم(فاروقی) ...«

« ه»در حره  برای مثال، چندان دقی  صورت نگرفته است.های کتاه شمارش مدخل
را سـه « و نشـیب شـیب و تیـب»های پرتعـداد نظیـر چنانچه مدخل وجود دارد.مدخل  ۴۱

ار بـاز هـم شـم، را دو مـدخل فـرض کنـیم« لـبعب و خصـی الثخصـی الکلـ»مدخل و 
: اسـتهرسد. زیرا در مقدمـه آمدبه تعداد حروه ابجد حواشی نمی« ه»های حره مدخل

لبـوی  ۀمـاد ۴۸یعنی این بـاه دارای ، می باشد ۴۸این باه میم و ها است که برابر  ۀافاد»
 .)همان( «است

 های امالییویژگیـ ۰۱
 . در مـتناسـتهتنوش تعلیـ  سخه را تمیز و خوانـا بـه خـ  زیبـاین دانشنامۀ قدرخانکاتب 

« ثنـایی»غلـ  شـاعر را بـه« سـنایی»گـاه گـه ،برای نمونـهشود. اغالط امالیی هم دیده می
یـا « ص»بـه « ھ»شـباهت ، «چ»و  «ژ»و  «پ»برای حـروه  گذاشتن یک نقطه. استهنوشت

، «ک»شـکل به« گ»کتابت حره  ،« »به « ش»شباهت حره ، «ل»به  «ا»شباهت ، «م»
 .همان، ص شانزده و هفده( ←) استهای امالیی نسخه از ویژگی و درهم گذاری مبهمو اعراه

 منابع
، اشـره صـادقیالله مجتبایی و علـیفتح به کوشش، لغت فرس، (۱۳۶۵) احمدبن علیابومنصور ، اسدی

 تهران.، خوارزمی
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 1ةفارسی رعربی معرفی فرهنگ 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد( آموختۀ)دانشست پرامین حق

،  ذقــی بن قبــادمصــطفی تــألیف المصــابیحةمشکافرهنــگ عربــی ـ فارســی : چکیــده
هـای بـر تعریفعـالوهحدود هزار مـدخل ایـن کتـاه،  است. ،س قرن هشتمینوفرهنگ

را فرهنگـی  تـوان آنمیمترادفات و حواشی ترکـی اسـت و بـا تسـامح  ۀدفارسی، دربردارن
هـای پـس از معرفـی کتـاه و م لـف و بررسـی ویژگـی زبانه دانسـت. در ایـن مقالـهسه

 بررسی خواهیم کرد.را  هاتعریف کاررفته درکاربرد بههای کمهشماری از واژ ،هانسخه
 بن قبـادمصـطفی، المصـابیحةمشکا، فارسی، فرهنگ عربی ـ نویسی: فرهنگهاکلیدواژه

  ذقی.

 مقدمهـ ۰
بـن قبـاد  ذقـی تألیف مصـطفی ةالمصابیحکامش عربی ــ فارسیکهن های فرهنگیکی از 

 ایم.های گوناگون به این کتاه پرداختهدر این مقاله از زاویه است.

یخ تألیف کیابـ ۱  تان
 اسـتکردهذکـر  جـریه ۳۲۲ ،بدون هیچ سند و مدرکی ،تورنبرگ تاریخ درگذشت م ّلف را

(Tornberg, p. 12). اوایـل  زمان تدوین اثر را باید اواخر قرن هفتم و ،اگر این قول صحیح باشد
و  السامی فی األسـامیازجمله اینکه  .کندقراینی نظر تورنبرگ را تأیید می. دانستقرن هشتم 

اسـت. بـودهکتـاه منـابع جـزو  تـرکهنهای و آثار زمخشری و فرهنگ األسماء فی األسماء
                                                      

مجلـۀ ) اسـتسیدهو سـپس بـه تأییـد م لـف ر شـده تماماب ویرایش علمـی نویسیفرهنگاین مقاله در دفتر مجلۀ  .1
 .(نویسیفرهنگ

دکتـر محمـدجعفر یـاحقی  ۀجانب به راهنمایی دکتر عبدالّله رادمرد و مشـاوراین مقاله مستخر  از رسالۀ دکتری این
 است. اع ای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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صـورت موطـوعی هـا ابتـدا بـهدانیم کـه فرهنگها میناسِی فرهنگشوانگهی از نظر سبک
حـدود تـألیف ایـن کتـاه بایـد نزدیـک باشـد بـه  ،سپس الفبایی. بنـابراین ،اندتدوین شده

. نکتۀ دیگر اینکه هرچنـد دو اإلخواندستورو  األسامیتاجو  األسماءمهذ  مانندی هایهاکت
امالیی و کتـابتی نسـبتاب  های غلاما  ،گردندمیباز انده از این کتاه به قرن دهممجاهنسخۀ ب

دهد نسخۀ اصلی بایـد چنـد بـار کتابـت شـده باشـد و زیادی که به کتاه راه یافته نشان می
هجـری( بایـد فاصـلۀ  ۹۳۴تاریخ تألیف کتاه با تاریخ استنسا  نسخۀ مرعشـی ) ،بنابراین

 زیادی داشته باشد.

 های کیابنسخهـ ۳
 o vet.19 ۀرشماخه در دست است: یکی نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه اوپسا  بهاز این اثر دو نس

 اسـتآمـده های خای دانشـگاه اوپسـاالفهرست نسخهشناسی آن در که مشخصات نسخه
نویس این کتابخانه تاریخ درگذشت م ّلف را بـا ارجـاع . فهرست(۱۴و  ۱۳ص ، ۲۱۱۲ )محّدث

 ۀرنویس کتابخانۀ مرعشی قم است به شمادست . نسخۀ دیگر1استهآورد ۳۲۲به بروکلمان 
و  ۱۳۹ص )حسـینی، اسـت شدههای این کتابخانه شناسـانده که در جلد دهم فهرست ۳۳۹۶

 هجری است. ۹۳۴ کتابت تاریخ نسخۀ کتابخانۀ مرعشیدر ترقیمۀ  .(۱۸۱
آن توان به حدود قرن دهم هجری یا پـیش از میسی شنانسخۀ اوپسا  را به د یل نسخه

تواند نظـر الخ  میازجمله کهنگی زبان و رسم ،در متن هاقرینهربوط دانست. البته بع ی م
اسـت هششـم و هفـتم بود ۀدم ّلف و اینکه او از علمای سـ سال درگذشت ۀرا دربارتورنبرگ 

الخّطی مربوط به خود دانیم چه مقدار از این اختصاصات زبانی و رسماما ما نمی تأیید کند،
حاوی تمام و برگ دارد  ۱۴۸ه نسخاین  ها متأّثر است از منابع اثر.چه میزان از آناثر است و 

 است.  مدخل فرهنگکه آخرین  (یلی مدخلجز هب)کتاه است 
ومض خلده عباده العلماء بالعلم و النـور و وطـد جنـابهم أالحمدلّله الذی ، : بسملهآغاز

 .اتیح...و قرشت فیه المف المصابیحمشآةبالعلوم... فسمیته 
 زده.ةیوسف نام و حسر، یوح آفتاه، ذا وقع فی البحر قلت یمإیّم ، : یموم دریاهاانجام

 پبا اندکی افزوده به نسبت مقدمۀ ) و شامل مقدمه 2نسخۀ کتابخانۀ مرعشی کامل است
 درها نیزدر این نسخه مص رگ دارد.ب ۲۱۲. این نسخه شودمی ( و متنمورد افزودن مصادردر

درسـتی به .استشدهبیهقی آورده  المصادرتاجزوزنی و  المصادرهر باه از کتاه در ابتدای 
                                                      

 .استکردهنگار از تورنبرگ استفاده ظاهراب در کتاه بروکلمان چنین ذکری نشده و احتما ب فهرست .1
 (.۳۹۸۱جهانشاهی ) ← دمند این نسخهبرای معرفی مفصل و سو .2
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م ّلف کتاه است و یا پـس از او دیگـران آن را بـه کتـاه  ۀددانسته نیست که این بخش افزو
. اسـتشدهصـرفی توطـیح داده  هاینکتهگاه  هامدخلفارسی  معنیبر اند. نیز عالوهافزوده

« من حلیمـی»گونۀ ترکی هم دارد که اغلب با عبارت شرح حواشِی  ،یافزون بر برابرهای ترک
و  شـده جـزو حـروه الفبـا در نظـر گرفتـهنیـز «  ». در این نسخه عبـارت استشدهآورده 

 است. هآمدذیل آن  تعدادی مدخل
  لف المفتوحـومض خلد عباده العلماء بالعلم و النور... باه األأالحمدلّله الذی »: آغاز

 .«آبی، آه، آءه، آء ،اانت، آ
 .« یلز ای طخم أةمرال یلز یقال  ةالمکسور»: انجام

ر تـدوین اولّیـۀ کتـاه رسد برابرهای ترکی که در هر دو نسخه موجود اسـت دبه نظر می
های فارسـی در ندرت در دو نسخه مشترک است. از طرفی معادلها بهاین معادل نبوده، زیرا

ترکـی در تـدوین اولیـۀ کتـاه  هـایواژهو اگـر  اسـتشده ب قرمز نوشتههر دو نسخه با مرکّ 
فارسی به همـان  هایواژهشد و در ادامۀ مانند حواشی( نوشته نمی) به رنگ سیاه ،موجود بود

 شد.رنگ قرمز نگاشته می
اسـت: آمـده ایـن یادداشـتپیش از متن  ه ودر صفحات اولیدر نسخۀ کتابخانۀ مرعشی 

رث عن جّدی مرحـوم الّله الحقیر عامله الّله بلطفه الخطیر باإلالی نوب  العبد الفقیر لطف »
الّلـه الّله القاطی لطـفاین لطف رسدبعید به نظر می«. لطف الّله القاطی رحمه الّله تعالی

یوسف حلیمی قاطـی بن ابوالّلهبرجستۀ قرن نهم باشد. لطفس ینوفرهنگحلیمی دانشمند 
 وارزشـمندی پدیـد آورده  هـایت کـه فرهنـگسیوا  از جمله علمـای آسـیای صـبیر اسـ

م لـف . درسـتی مشـخص نیسـتهاست. تاریخ وفات حلیمی ب بحرالغرایبها ترین آنمهم
هجـری  ۸۸۳در اسـت کـه حلیمـی آورده (دانشنامۀ جهان اسـمم)به نقل از  زاده تاریخیصوال 

ــده  ــدام ش ــفو اع ــ  م ل ــول در او را  الظنونکش ــریه ۹۱۱مقت ــدمی ج ــۀ . در مدان قّدم
تـاریخ  ،که گفته شداند. چناندانسته جریه ۹۲۲یا متوفی  ۹۱۱ا مقتول در او ر بحرالغرایب

منظـور از  ظـاهراب  ،بنـابر تـاریخ وفـات حلیمـیو  اسـتهجری  ۹۳۴نسخۀ مرعشی کتابت 
نویسی به زبان ترکـی بـا . در این نسخه مقداری حاشیهاستحلیمی در یادداشت فرد دیگری 

ها این حاشیه حلیمیمالکان بعدی از روی آثار  احتما ب آورده شده که  «من حلیمی»عبارت 
 اند.را نوشته

 نام کیابـ ۴
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 المصـابیحمشـکاةمرعشـی  ۀو در نسخۀ کتابخان المصابیحمشآةنام کتاه در نسخۀ اوپسا  
تـر طـب  مشـکلشناسـی از جملـه اینکـه و کتـاهشناسـی . د یـل نسـخهاستشدهطب  

و نیز اینکـه در نسخۀ مرعشی  مشکاةنشانۀ دستکاری در کلمۀ  ار بودنو آشکتراست صحیح
گوئی  .است المصابیحمشآةم ّید نام ، 1طب  شده المصابیحمشآة الظنونکش نام کتاه در 

به کیفّیت استخرا  لبات از متون یا کتب لبت دیگر اشاره  استهم ّلف با این تسمیه خواست
رسد و مخاطب در دریافت منظور م ّلف ر غریب به نظر میکه این تعبیر بسیا. اما ازآنجاکند

تـوان یافـت و از طرفـی نمـی مصابیحو  مشآةشود و ظاهراب ارتباطی میان با مشکل مواجه می
 الصـابیحمشکاةنام کتـاه را همـان ، مأخوذ از اشارات قرآنی است المصابیحمشکاةترکیب 

ن در مـتن هـر دو نسـخه بـه همـی مشـکوةلمۀ کته نیز باید اشاره کرد که کیم. به این ناهدانست
اسـت کـه ایـن صـورت مطـاب  بـا  مشـکاةصـورت صورت و در مقدمۀ نسخۀ مرعشـی بـه

 الخ  قرآنی است.رسم
بن قباد  ذقـی اسـت. در مقّدمـۀ هـر دو نگاشتۀ مصطفی ،که ذکر شدچنان ،این فرهنگ

در  ،م ّلـف ۀرین اشـاجـز همـثبت شده و ظاهراب بـه « دقی»واطح  صورتنسخه این نام به
تـر بـه آن کـه پـیش ،اسا  نظر تـورنبرگ. بر2استهمنابع دیگر هیچ ذکری از او به میان نیامد

شـمار آورد. از نـام او چنـین دانسـته هفـتم و هشـتم به ۀدباید او را از علمـای سـ ،اشاره شد
ارسـی اسـت است. اینکه نام پـدرش فبوده واقع در سوریۀ کنونی هشود که از اهالی  ذقیمی

. اسـتهی ایرانـی داشـته و بـا زبـان فارسـی کـامالب آشـنا بودتلادهد که احتما ب اصنشان می
طـور اند. همـاناند که به آناتولی مهاجرت کردهاحتما ب م ّلف و یا اجداد او از ایرانیانی بوده

یـان بـه ایـن شمار بسـیاری از ایران ،ارسالن در نبرد مالزگردپس از پیروزی الب ،دانیمکه می
های بعد این سرزمین پناهگاه دانشمندان در برابـر حملـۀ اند و در دورهنواحی مهاجرت کرده

. از جمله دانشمندانی که در این نواحی اقامت (۴ص ، ۱۳۹۱)ریـاحی است هویرانگر مبول بود

                                                      
لمصطفی بن قباد الاّلذقی اوله الحمد لّله الـذی   فی الّلب»است: آمده مشآةالمصابیحذیل مدخل  الظنونکش در  .1
اتیح و قرشت فیه المفـ حالمصابیمشآةقسام قال و سّمیت  أومض خلد عباده الخ رّتبه علی الحروه و قّسمه علی ثالث  أ

 (.۱۶۸۶، حاجی خلیفه) «و هو لب  مترجم  بالفارسّی 
اسـماء الکتـب  ، هدیة الاـارفین، عثمانلی مؤلّفلری :استشدهیافتن شرح احوال م ّلف به منابع زیر مراجعه برای  .2

، االعـمم، جلّـد الثـامنتـاریخ الّتـرا  الاربـی الم، الّسر المصون  ذیل علی کش  الّظنـون، المتّم  لکش  الّظنون
سل  الوصول الی ، ذیل کش  الّظنون، ماج  المؤلّفین، فرهنگ اعمم تاریخ اسمم، الکنی و االلقا ، قاموس االعمم
به فردی با نام  الّشقایق الّنامانّیه. تنها در الّشقایق الّنامانیه و ،(سجّل عثمانی) مشاهیر عثمانیهۀ تذکر، طبقات الفحول

 ،باشـد الذقـیتواند تصحیف می « دفی»خوریم. می( بر۹۵۹ــ  ۸۶۹ حدود) الّدین مصطفی الالدفیالّشیخ مصلح
 باشد.  آة المصابیحکمششده در شرح حال بعید است این فرد همان م ّلف ولی با توجه به مطالب گفته



57  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 مشکاةالمصابیح معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مقاله  
 

شـده فارسی تألیفــ  ترکی فرهنگی است که اولین الم من خویالدین عبد، حساماندهگزید
 .(۱۳۹۱،۱۲۱)ریاحی،  در این نواحی از آثار اوست

کتـاه » :اسـتهآمد ،خـ  محمـود مرعشـی نجفـیبـه ، 1مر در یادداشت ابتدای نسخۀ
 بن قبـادمصـطفیمع رعایـ  المثلثـات للعالمـ  الّلبـوی الشـیخ   فی الّلب المصابیحمشکوة

«. رة و الّنسخ  نفیسـ   جـداب الاّلذقی من العلوّیین فی سوریا من علماء المائ  الّتاسع  او العاش
حسـاه ن بـهار مقدمـۀ نسـخه آمـده او را از علویـخاطر صلوات بر آل پیامبر کـه دظاهراب به

کـّرم »السالم عبارت اند و این در حالی است که در متن کتاه برای ح رت علی علیهآورده
 ن حـد  زدتـوااسـت. همچنـین میشدهآورده « رطی الّلـه عنـه»و برای خلفا « الّله وجهه

 ۀد ذقی را از علمـای سـ، را داشته هجری ۹۳۴که رقم  ،اسا  ترقیمۀ آخر نسخهبرمرعشی 
همچنین حواشی و  کتاهنسخۀ . برابرهای ترکی موجود در دو استهشمار آوردنهم یا دهم به

تواند ارتباط این اثـر را بـه منطقـۀ می استشدهآورده « من حلیمی» با عبارت مرترکی که در 
 ی صبیر تأیید کند.آسیا

  های کیابویژگیـ ۵
 کیفیت تدوین و تبویب کیابـ ۰ـ۵

حمد خدا و نعـت پیـامبر و نـام است، به به زبان عربی ، که المصابیحةکامشدر مقدمۀ کوتاه 
. است فاقد شاهدن فرهنگ ی. ااستپرداخته شده تنظیم لبات ۀوکتاه و م ّلف و توطیح شی

اسا  ترتیب حروه الفبا با بر های مفصل است،ه فرهنگکه از جمل ن فرهنگیهای امدخل
است. شدهبدون قید کلمۀ فصل( تدوین ) باه و فصل ۀوگانه به شیدر نظر گرفتن حرکات سه

و بـه همـین  «مـع ا  لف المفتوحباه األ» ،برای مثال .یک از حروه الفبا یک باه استهر
 ترتیب تا انتهای کتاه.

 فرد کیاببههای فّنی و منحصر ویژگی ـ۱ـ۵
ها آوری آنبرابرها و حواشی ترکی است که جمع ۀدربردارند د هزار مدخل در این کتاهحدو

در ایـن . را ترتیـب خواهـد داد در آسـیای صـبیر ترکی پیش از قرن دهم هایواژهفهرستی از 
هـر دو نسـخه اسـت. آمـده بـالترکیو  یانـیهای های ترکی پس از واژهاغلب مترادهکتاه 

انـد. بینیم( کتابت شدهالّلفظی میم تحتهای مترَج مانند آنچه در قرآن) ایت ترجمهصوربه

                                                      
 ست.ا« اوپسا  کتابخانۀ دانشگاه نسخۀ»رمز  پو  «مرعشیکتابخانۀ نسخۀ »رمز  مر .1
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در تعریـف « آن» ۀرد برای جلوگیری از تکـرار از طـمیر اشـادر موارد متعد هدر هر دو نسخ
 . ماننِد استشدهاستفاده  مدخل

 دادن. آننان پختن و  :اختباز
 .شدن و خلل در آوردن آنمحتا  کردن و  :اخالل

 .شمردن آن ارزان خریدن و: ارتخاص
 .کردن آنو  گواهی خواستن :استشهاد

 .ر آنفریادکن و  :صارخ

 مآخذ کیاب ـ۳ـ۵
گـاه کلمـۀ  مردر متن ، ها اشاره شدتر به آنکه پیش، المصادرتاجو  المصادرهای جز کتاهبه

 اشاره دارد: اللغهمجملده که به کتاه مآ مجمل
 .مجمللیرابیع و ال باه، زمین، کاۀ د: جنبنحشره

هـا را جـزو منـابع توان مأخـذ آنو ظاهراب نمی استهآمدتعداد اندکی شاهد در هر دو نسخه 
 کتاه برشمرد.

ذیـل ) تفسیر ثالبیتوان به این موارد اشاره کرد: ها اشاره شده میاز آثاری که در فرهنگ به آن
، (خلـق عظـی )ذیل عربی ابن سفارنتایج األسفار فی رسالة األ ،(وجوهذیل ) تفسیر قشیری ،(آمنه

)شـاید  (حواصـلذیـل )؟  مشـکمت، (طولذیل ) مختارالصحاح، (حصیدذیل ) صحاحو  قانون
 البلغــهدر کتــاه  حواصــل ۀواژ ، ولــی[۵، ۱۳۳۳منـزوی، ] البلغــهدر شــرح  البلغــهمشــکمت

 .(تهلکه)ذیل  1المصادرنوادر(، و استهنیامد
عربی  هایفرهنگت عربی را که در اگاه عبار ها،مدخلتعریف  شده درموارد اشاره جزبه

طـور بـه هـافرهنگیک از ایـن توان تشخیص داد کدام. نمیاستهآوردعیناب و یا با تبییر  هآمد
الغریب ، کتا  الجی ، الاین مانندی هایهاولی از کت ،استهم ّلف بود ۀدخاص مورد استفا

مسـتقیم اسـتفاده کهـن عربـی مسـتقیم یـا غیر هـایفرهنگو دیگر  لسان الار ، المصّن 
 .استکرده

 کاننفیه دن دو نسخهاخیصانی به هاینشانه ـ۴ـ۵
شود: ها اشاره میکه بدان استرفتهکار اختصاری به هاینشانهدر دو نسخۀ این کتاه برخی 

بـرای  «م»و  «الجمـعجمـع» ایربـ« جـج» ،«جمـع» ایبـر«  »، «معروه»جای به «ه»
                                                      

 ،۱۳۳۳دهخـدا و همکـاران  ←) داشته نوادربن مبارک یزیدی یکی از ائمۀ لبت عره است که کتابی به نام یحیی .1
 است.دست ما نرسیدههظاهراب ب وذیل یزیدی، یحیی بن مبارک( 
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 ی از تکرار معنی در جایی که معنای مدخلی با مدخل قبل مشابه است و بـه معنـایجلوگیر
« مثـل قبـل»نیز ظاهراب به معنـی « ـهىم در »یا « م دره»عبارت است.  «مثله» و یا «مثل قبل»

شود نشانۀ آن است نیز دیده می المحیط بلغات القرآندر کتاه که  «معا» تنوشکوتهاست. 
نوشـت وتهک و «تعـالی» جایبـه «تع»نوشت کوته ای دو حرکت است.که حرفی از کلمه دار

 .استرفته کاربه «علیه الّسالم» جایبه «ع م»

 کلمات مشکول وجود ـ۵ـ۵
 آوریم:می ،تواند اهمیت داشته باشدکه می ،را هدر اینجا برخی کلمات مشکول در دو نسخ

 نسخۀ مرعشیـ ۰ـ۵ـ۵
ِل  اغـج ، (ثفـوه)ذیـل  ُاسُکـَره، (آن  )ذیل  ُاسُره، (رشیدیه)ذیل  آشیَاُرشته، (ممسی)ذیل  َاخَشام 
ُبسـودن ، (مثقـب)ذیـل  ُبرَمـه، (شایره)ذیل  َبراَزَواَنه، (میث )ذیل  ُاوَشادِجی، (هراس)ذیل  ِاشَکنَجه

 ُبوُکولجـه، (صـاروج)ذیل  َبلُچو*، (اثر)ذیل  1بَلَچن*، (الحی)ذیل  بسیارَسُخن، (دوف)ذیل  مشک
 ُترُبـد، (ارسـع)ذیـل  َبلکتباه، (اصبحی)ذیل  تاَزیانه، (عّثه)ذیل  ُپُیو، (فستق)ذیل  ُپسَته، (بیالو)ذیل 
 ُتوانا، (رعود)ذیل  ُتنُدرها، (طنفسه)ذیل  ُتنده، (ادی )ذیل  ِتَما ، (ا بوجمیل)ذیل  َتّره، (ا بورزین)ذیل 
 َتوبرَتـو، (تشـّظی)ذیـل  ندَتوَبرَتو خاستن چوه از هـم و نـی و جـز آن چـو بشـک، (مقتدر)ذیل 

، (ا بـوملیح)ذیـل  َچکـاُوک ،(دهـا )ذیـل  جـام ُپـر َمـی، (وشق)ذیل  ُتُولَبه، (ماارقه)ذیل  دوختن
َکه*  ُخُسـرها، (کنـده)ذیـل  ِخرَمن دوکنی، (سرفه)ذیل  چوره یعنی ِترِترچوه ،(ام عوف)ذیل  َچُکر 

)ذیـل  ُزلِبَیـه، (کـّوه)ذیـل  َروَزن ،(رض )ذیل  ِدزآِغرَشقلری*، (مفلوج)ذیل  ُوکِدتَره، (اصهار)ذیل 
)ذیـل  ُسـتردن، (امحـ )ذیـل  ستبرَپَلــک، (کناسـه)ذیل  ُسپُروندو، (قماحه)ذیل  ُسُپرندو، (زالبیه

چه ،(احتم  احتمـا ب تلفـظ ترکـی ، سرادیب)ذیل  ِسرَداَبها ،(حصبه)ذیل  ُسرِخَژه، (ا بومحرز)ذیل  َسر 
)ذیـل  ُعّقـاه، (ممسـحه)ذیـل  ُصوُسپاچک، (عشق)ذیل  َصرَمشوق ،(شیراز)ذیل  ُسوزَمه*، (است

 َقَشـاُغو ،(ب ـرب ط)ذیـل  ه، (مرشـه)ذیـل  ِغرَواَشه، (زاغ)ذیل  َغرَقه، (ام الحوار)ذیل  ُعّقاه ،(ا بوهیث 
)ذیـل  ِکرپـی ،(قراطـق)ذیـل  هـاُکرَتـه ،(بسـتوقه)ذیل  ُکـَپرچک  *، (اص )ذیل  َکبَـر،(فرجون)ذیل 

، (ا رب ـه)ذیـل  ِگـِره(ا بوخـدا )ذیل  ُگرَبه، (مای )ذیل  ُکوُلنگ، (محضاج)ذیل  َتِک َگاُزرُکو، (قماول
ام )ذیـل  میُزَبـان،(اداوی)ذیـل  َمشـَکها(آس)ذیـل  َمرِسـن، (منقـل)ذیل  َکشِگل(اّتون)ذیل  ُگلُخن
)ذیـل  ُسـرَفههکـاع: ، (احتما ب تلفـظ ترکـی اسـت، اصما )ذیل  ِهرِگز، (محذار)ذیل  ِهراَسه ،(المثوی

 .(هکاع
                                                      

 .(نویسیفرهنگ)مجلۀ  انداند ترکیهایی که با ستاره مشخص شده. واژه1
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 نسخۀ اوپساالـ ۱ـ۵ـ۵
 ُاوُیـ  ،(فح )ذیل  انِگشت، (دّکه)ذیل  َاسکوَجک، (بقلة االنصار)ذیل  اَ َخانه،(ناهق)ذیل  آِغِرِجی

)ذیـل ُسد  ، (تـوّ )ذیل  َتِوَرَسن، (بینه)ذیل  َخاَکه ،(ضرام)ذیل  ُفرُوزینه، (سرفه)ذیل  ِترِتر، (بیهوج)ذیل 
، (کبریـه)ذیـل  َکــَبرَوا، (فیحا)ذیل  ِفرا  ،(اص )ذیل  َکـَبر  ، (اجدل)ذیل   َگن  طاش اِ ، (ابواالبی 

   .(مفرضابن)ذیل  َوَله ،(املس)ذیل  ُنُسو ،(افییی)ذیل  ُمَصنَدَره، (عمار)ذیل  ِمرِسن

 ها دن دو نسخهاخیالف ضبط واژه ـ۶
دو نسخه از  و ایندارد  واحد وجود هایهدر دو نسخۀ کتاه اختالفات معناداری در طب  واژ

ترکی در دو نسخه متفـاوت  هایهالخ  واژاند. همچنین رسماصل واحدی سرچشمه نگرفته
کلمـات  ،الخ  ترکی اهمیت داشته باشـد. بـرای مثـالتواند از نظر بررسی رسماست که می

ی که بـه است. کلماتآمده« ها» با پجمع بسته شده، در « ان» با مرفارسی که تقریباب در تمام 
کاتـب است. در برخی موارد نوشته شده« ژ» با پشود گاه در نگاشته می« ز» طور معمول با

. براذرجای به برازر، مانند استشتهون« ز» باجای ذال معجم بهواژه را ، مرکاتب خاله بر پ
اسـت. در مـوارد بسـیاری کار رفتهبسیاری جاها صفت و موصوه در نسخۀ دیگر مقلوه به

لبت در یک نسخه به عربی است و همان تعریف در نسـخۀ دیگـر بـه فارسـی آورده  تعریف
 پاسـت. مـثالب صـورت عربـی آمده مـرصورت فارسی و در  پدر  هاهبرخی واژاست. شده

/  شکسـر، سـر /  اسـر ، گرگن/  نیگرگ، اشتر/  شترن: یهمچن«. عقل» مرآورده و « خرد»
 و ... . یندهیشترمرغ گر/  ینده شترمرغیگر، ژالو/  وزال، ستانینا/  ستانین، بردارنافرمان

 فانسی کانبردهای کمها و ترکیبواژه ـ۷
کـاربرد های کمها و ترکیبواژهآمدن  دستفارسی بهــ  عربی هایفرهنگ فواید نشر یکی از

ایـن  تألیف در نظر گرفتن منطقۀ جبرافیاییدر اینجا با بان فارسی است. ز ۀدشفراموشگاه  و
و احیاناب گویشی  های نویافتهها و ترکیبواژهبرخی  ،که به احتمال زیاد آناتولی است ،فرهنگ

آوریم. فرض بـر ایـن اسـت کـه اگـر می ،تواند از جهتی اهمیت داشته باشدکه می ،را کتاه
باید آن را یـک گونـۀ محتمـل  ،تکرار شد نسخه دو یا هر چندین بار در یککاربرد کمای واژه

 :دانست
 .(رواصیر)ذیل  آبکامۀ پیاز

 «قـاروره»معمـو ب  تفسـره. اسـتهآمد پ. این مـدخل فقـ  در (تفسرة)ذیل  آبگینۀ بیمانان
 .استشدهترجمه 
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 .(طمأنینة)ذیل  آنامیدگی
 .(طباخ)ذیل  پیزآش

 .آغشتنای است از . گونه(رّض )ذیل  1آغیشین
 .استرفته کاربه «آماده»در معنای  ساخته. (عتد)ذیل  اسب ساخیۀ نفین

 است. «اسبیو » پ . در(بیرالقاونا)ذیل  اسبوس
بـا قیـد یادداشـت مرحـوم  نامهلغتطب  شده و در  اشکال  پدر  (شظاظ)ذیل  اشکلک

 .«چوه گوشۀ شکیل»دهخدا آورده 
 است. مسهلبرگردان کلمۀ  راناندرون .(راندارویی اندرون: ایارج)ذیل  ناناندنون

 .(«گیرزه»یعنی  انگشتوانه :ختیاة)ذیل  انگشیوانه
 .(اتنجال)ذیل  با چشمه شدن جای

 مغثـة .اسـتشدهتکرار  پ نیز در مغثه. این لبت ذیل (بادپره یعنی پرلفو : خرارة)ذیل  بادپره
 .«کنندچوبی است که کودکان با آن بازی می»

ین  .(بداد)ذیل  بال ز
و در  براسـایانیدن المصـادرتـاجتن . در مـ(برآسـویانیدن و برآسـودن: اراحة)ذیل  برآسویانیدن

 .استشدهطب   برآسویانیدنحاشیه 
 .بربطصورتی است از  بربوط. (پ، در طنانه)ذیل  2طو برب

 .استهآورد باردار پ. (زن بردار: حامل)ذیل  بردان
توان خواند و صورت دیگری از ایـن هم می برزگارآمده که  برزکار پ . در(اکـار)ذیل  برزگر

 کلمه است.
 . (مثلجه)ذیل  دانفبر 

. بـه «لمـس کـردن»یعنـی  برمچیـدن. (آنجا که طبیب ِبَپرمجد از دست: مجّسه)ذیل  برمچیدن
 .استهآمد« برمجیدن»به صورت  (۱۱۳، و ۹۹، ۳۸)ص  ترجمۀ قرآن ریهمین معنی در 

ه رم  بـه فـتح اول اسـت. در  نامـهلغـتدر  برمـه. اسـتکردهطب   بورتو پ. (مثقب)ذیل  ب 
 شود.گفته می پ رمادو  گویش فر

 .زداییدنصورتی است از  زدانیدن. (شوف)ذیل  بزدانیدن

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ تلفظ ترکی . 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ ظاهراب تلفظ ترکی . 2
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صـحیح  «سـبد»در معنـای اگـر . «ریسمانی است از موی بز» بیموی .(سبد)ذیل  بزموی
 است. ایکاربرد نویافته ،باشد

اسـت یـا  چادرشـبآورده کـه احتمـا ب تصـحیف  چارشـ  پ. (مجلس)ذیل  بسیرآهنگ
 مه.ین کلا تلفظی از

 .استکردهطب   مردهای چست پ. (مردهای بشکونه: جلداء)ذیل  1بشکونه
چنین معنا شـده:  المحیطقاموس. در (سیاری در زمین بماندهبن: حصیدةو  جدامة)ذیل  سیانبن

در  سـیاربـن ذا ذّری البّر فی الـریح و عـزل منـه تبنـه.إهی ما یستخر  من السنبل بالخشب 
 .2«ماندشود و روی زمین میاد دادن از کاه جدا میکه پس از ب یگندم»معنای 

 است. «عطار»به معنی  داربوی .(داران یعنی سلسلۀ عطارانبوی: جؤنة)ذیل دانان بوی
از »در معنـی  زدن سـتار. «به غـارت بـدادن» المصادرتاج. در (انها )ذیل  به سیانه بدادن

 رد.ها کاربرد دادر برخی گویش «دست دادن مال و دارایی
 .«آورتر »و نه  «ترسو»به معنای  استکردهطب   ترسناک پ. (عک)ذیل  دلبی

توانـد مـی بیگارو هم  پیکار. جزء اول کلمه هم (ها به باطلبیکارکش: خصماء)ذیل  بیکانکش
هـردو  نپیکـارکیـا  بیگـارکشتناسـب بیشـتری دارد.  خصـ بـا  پیکارهرچند  .خوانده شود

 ند.کاربردکم
 .(مسقامل )ذی بیمانژون

 «مـالپـای»و  «مـالپـی»شاید تصحیف  مالبی. (اتمف)ذیل  مال کردن و بی تنک کردنبی
 تنـ پـیاست. اگر در کلمۀ بعد هـم بتـوان آن را  «اتاله هالک کردن»معنی به  زیرا .باشد

 باشد. «طعیف و  غر کردن و هدر دادن» اتمفشاید معنای  ،خواند
بـه  احتمـا ب  پـاردونکه بر آن وادیج انگور یا مانند آن نهند. . چوبی (دعمه)ذیل  نز 3پاندون

 طب  شده. یاردو پاست. در  «چوه چفته»معنای 
 پاشـینه مدخل و مدخل جاروزه بصورت اینذیل  پدر  پاشنه. لبت (جاروز)ذیل  پاشنۀ دن

 .استهآمد
 .(بریزنده از پختگیگوشت ازهم: خیفس)ذیل  پخیگی
 .(پدر  ،وظر)ذیل  پردونان

 .«پرز»ای است از آورده که گونه پرژه پ .(زئبر)ذیل  پرز جامه
                                                      

 (.نویسیفرهنگدرست است )مجلۀ  بشکول. 1
پاری. 2  .(نویسیفرهنگ)مجلۀ  است« ساقۀ جو و گندم»به معنی  سپاریدرست است.  بن س 
 (.نویسیفرهنگ)مجلۀ  استدر همین معنی مدخل شده باردو های فارسیدر فرهنگ .3
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رش اشیر  دهند.چوبی است که در بینی شتر قرار می خشا . (خشا )ذیل  پ 
« بروارهـا» قرآنـی فرهنگنامـۀو  نامهلغت. در (دیوار و جامۀ رقی ۀ رپروا: رّف )ذیل  دیوانۀ نپروا

 «.ُغـَره»است در ترجمۀ 
. افتادن الف در نظایر این کلمـه بـاز هـم در ایـن کتـاه (گوسبند پروری :اکوله)ذیل  پرونی

 ۀزهای زبانی این کتاه و حوتواند سهو کاتب باشد و از ویژگینمونه دارد و این افتادگی نمی
 تألیف آن است.

 .استرفته کاربه «سبد»در معنای  بیمویو  پژموی. (سبدان)ذیل  پژموی
 .استشدهقرارداده  «مرطم»معادل  پشنجه الفرسحاحص. در (مرط )ذیل  پشنجۀ حالج

 پلّـه .استهآمد «سر کّفه» پ. در (سیپلۀ سر، جمع قحف، یعنی ترازو کفه: اقحاف)ذیل  پلۀ سر
هـا هنوز در زبـان مـردم و در گـویش «بخش دارد قسمت چیزی که دو یکی از دو»به معنی 

 دانسته نشد. «پلۀ سر» در ترکیب «سر» رود. معنی کلمۀمی کاربه
 کار رفته است.به «پوت»صورت در دو موطع به بتکلمۀ  پ. در (آزر)ذیل  پوت

 باشد. «پرز»شاید گونه یا تصحیفی از . (خمل)ذیل  جامهۀ نپو 
 . (پدر  ،سحوف)ذیل  1فربهشتو پ

 .(عجالة)ذیل  خوندپیش
. (د بزرگـوار و پاینـدان یعنـی مامـاکاره و مرپیش: لیقبذیل ؛ آیندهکاره و شبپیش: قابله)ذیل کانه پیش

 .استرفته کاربه کارپیشجای به کارهپیش
برابر دیگری  گیرپیش. استهآورد دستار خوان مقّدمةاالد . در (ل الغمـریمند)ذیل  گیرپیش

 است برای این کلمه.
غربـال » نامه پیکنلغتدر  .استکردهطب   پیکن پ. (چشمپیکین فرا : هلهال)ذیل پیکین 

 تلفظ دیگری ازین واژه است. پیکیناست.  «چشمهتنگ
 .(آش با پینو پخته: ماقوط)ذیل  پینو

 .(کردهگوشت تنک: شریح)ذیل  کردهتنک
 االسـامیتاجو در  «تنورشور» االسماءمهّذ . در (زن و تنورآشوهباه: مفأد)ذیل  تنونآشوب

 .استشدهطب   «تنورآشور»
نی  نیز به معنـای خّبهاست.  «ُخـّبه» نامهلغتدر  خفج های. یکی از معنی(خفج)ذیل  تود 

راهـی از ابـر و ، راهی از ریگ»هاست: این نامهلغتدر  خّبه های. معنیاستهآمد «تودری»
                                                      

 (.نویسیفرهنگجلۀ است )متلفظ ترکی . 1
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 هـای. و معنی«بنـدرگ، ای که از جامه بیرون کنند و بر دسـت و جـزآن بندنـدخرقه، جز آن
را  آن .را قچـی گوینـد ایی کـه آنخردل صـحر، کابو ، بختک، خفتک»چنین است:  خفج

 خّبـه، خاکشـی، لبسـان، البـزازحشیشـ ، شبرق، بکوبند و در ماست کنند و با طعام خورند
و  اسـتههم به نظـر آمد سما .. به معنی .» :استههم آمد تودری. ذیل «یادداشت م لف()

 است. تودریجمعره آن 
ه  .(ودن قّوت راتولَبه و سنگ که بر کراسند آزم: ربیاه)ذیل  1تولغ 

 .(تیزنای سر کوه: حرف الجبل)ذیل تیزنای 
 .استهکار رفتبه «تیزبین»و  «تیزچشم»ی در معن تیینگر. (شائة)ذیل  تیزنگر
 .(مصون)ذیل  نهادگیجامه

هچو  پ. ( یقنفر)ذیل  برهجوش  .استکردهطب   ب ر 
گونه کلمات در آخر این «ه» انداختن .(پ، در روشنایی و چاشتگا: رونق الّضحی)ذیل  چاشیگا

 .شبانگامانند  ،استشدهدر موارد دیگر هم دیده 
ذیـل ؛ های کژ در لگـام، جمـع خطـاهپوزها و آهنپرستوها و چاه: خااطی )ذیل  یوز/ چاه پوزچاه

 .اسـتهآورد «چاه نو» خّااف ذیل االصنافتکملة. در (عودقهذیل ؛ یوز و دیوپرستو و چاه: خّااف
و  یـوزچـاههای سرکج که بـدان دلـو و جـز آن را از چـاه برآرنـد. است با شاخهآهنی  عودقه

 .2استههم آمد نامهلغتدر  جوچاهو  پوزچاه
 چدنـهدرخت سـّقز اسـت و  با  کند.: آن دانۀ سبز که شکم را تر میپ. (با )ذیل  چدنه

 است. کاربردیکم ۀژدر صورت صحیح بودن وا
 .(راتع)ذیل  چران

 .استکردهطب   منگنه پ. (ماصر)ذیل  چرخشت
 .استشدهطب   چرچهو  چرخله نامهلغت. در (شکاعی)ذیل  چرخه

 .(قةیفن)ذیل  کشچوال خاک
 .«چوه»ای است از گونه چوپ. (های پا نچوپ: اقتاد)ذیل  چوپ

شکنجبین)ذیل  حلوای خانگی  .(خ 
 .«زدن ابزار شیار». در معنی (مسواة)ذیل  خانزن

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ ترکی . 1
 (.نویسیفرهنگدرست است )مجلۀ  یوز چاه. 2
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در  خامـهو  قلـ  . تفـاوت میـان(های تراشیده و تیرهای قمار، جمـع قلـمخامه: ماقم)ذیل  خامه
 .استشدهتراشیده بودن آن دانسته 

ین  .(قاةیم)ذیل  آسیابان ۀخایسک و آژ
یزخایه  است. «خاگینه»کاربردتر معادل کم رییخایه. (عّجة)ذیل  ن

 .استهدرآمد به نگارش هکلم تلفظ پ در. (پدر  ،اصمع)ذیل  خردگوش و تیزدیل
 .استکه غل   هدمآ خشخشان پ. در (تخم خشخاش: بیرالخشخا )ذیل  خشخاش

کله)ذیل  خوانه  است. خورهای از گونه رهاخو. (آ
 .(شیی )ذیل  خواسیوان

یز طـب   «بریان کردن در خـرش» المصادرتاج. در (در خوریز بریان کـردن: امتمل)ذیل  خون
بریـان کـردن در » مصـادرکلمـه اسـت. در  هـایبـدلنسـخههم  «خرژ» و «خورژ» شده و
 خـر اسـت.  «خاکستر نرم» خرژبه حد  م لف معنای  نامهلغت. در استهآمد «َخوریژ

تواند تبدیل به خاکستر شود. ذیـل معنا شده که می «خار و خالشۀ افکندنی» برهان قاطعدر 
. «تـا پختـه گـرددگوسبند با پوست در زیر خرژ کـردن »آمده:  المصادرتاجدر  رم  مصدر
در  اسـت «خـور»و  «حـور»، «خرژ»، «حریژ»، «آتش»، «حرث»هم های کلمه بدلنسخه

شـود کـه بـه نظـر گفتـه مـی «آتش نرم زیر خاکستر»به ، آتش خروج / خروژگویش فردو  
را  المصادرتاجهای بدلنسخهدر این کتاه هم  خورییجا همین معنی مراد باشد. رسد اینمی

 دهد.به دست می دیگریو هم صورت کند تأیید می
ایـن لبـت را در ترجمـۀ  هـای فارسـیذیل فرهنگ. در (خال خرمادال: تغاریی)ذیل  خالدال

 برهـان. در استهحد  زد «مال»را  خالو  «درخت»را  دالذکر کرده و  البلغهاز  «الفسیل»
معنـی  «شـاخه»را  خـالو  «درخـت»را  دالو  «درخت و نهـال نونشـانده»را  خالدال قاطع
 نامـهلغـتدر  فسـیلهمعنـی شـده و  «نهالـۀ خرمـابن» تغریی االصنافتکملةدر  .استکرده

در معادل عربی یعنی تبریز و تبـاریز موجودسـت و شـاید  رییهاست. جزء  «خرمابن ریزه»
نیـز  «جثیـث»همچنـین در ترجمـۀ کلمـۀ  خـالدالکلمه اصلی غیـر عربـی داشـته باشـد. 

 .استهآمد
 .است دمه تلفظ ترکی داما. (داما برافتادن: انبهار)ذیل داما 

 است. پ ۀدافزو بارانبی. (بر )ذیل  باناندنخش بی
 باشد. «ورگوش»است و ممکن است تصحیف  «گوشواره». به معنی (شن )ذیل  دنگوش
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 ۀواژدیگـر ایـن  هـایاست. معنیدهشطب   حلواخانگی مردر  .(ابوطّیب)ذیل  اسیاندست
 «حلـوای خـانگی» فرهنگ رشیدیست. در ا« حلوا»و  «آفروشه ،افروشه»ی عربی در فارس

 .استهدآم
 .(تصبیر ید یعنی دستکی: هیدی)ذیل  دسیکی

ــن. ا(پدر  ،دمــ  یــل)ذ دالو ــاورقی( ۱۲۱ص ، ۱۳۳۵)ناصرخســرو  ۀســفرنامدر کلمــه  ی  پ
 است.مدهآ والوصورت به

عربی و پسوند  دلبمشت  از  تاندلبس. استکردهطب   چنارستان پ. (مدلبة)ذیل  دلبسیان
 فارسی است. ستانـ

 .(خشی )ذیل  دنک الله
 است. «دوازده»صورت گویشی  دوانیده. (رحی)ذیل  دوانزده

. «چوه دوشاخه»یعنی  مسماکابزار دهقانان است.  دوبازو. (کمسـما)ذیل  کردهبازویدو
 .استهها نیامدکه در فرهنگ «دوشاخه کردن»یعنی  دوبازوی کردن

 دوختـر. طـب  دختـرتلفظی اسـت از  دوختر. (نیمی پسر و نیمی دوختر: شارة)ذیل  1دوخیر
 .استشدهتکرار  مرنیز در  طفلةذیل 

 .استهآمد پرندو طب   نامهلغتدارد. در  پراندو  پ. (البارحه)ذیل  دوش
بـه معنـی  دوشـانهو  دوشـان. استکردهطب   دوشانه پ. (شتر دوشـان: حلبانة)ذیل  دوشان

 .است« دوشیدنی»و  «شیردار»
 . (پدر  ،اهوج)ذیل  افعالدیوانه

 .است رستخییای از . گونه(پدر  صاّخة)ذیل  نسینخیز
 .(افتضاح)ذیل  نسواییدن

 .(مرد رشکین: رانیغ)ذیل  نشکین
 کاربـهرا برای کشت  «ریشه»به معنی  رگ. (روید از رگ کشت اّولکشت که می: والبة)ذیل  نگ

زراعتـی کـه از ریشـۀ زراعـت قبلـی »: اسـتهآورد ر اإلمنتهـیاز  نامـهلغت . دراستهبرد
 .«بروید

امـروز و »ر معنای د روز انداختنروزبه. (روز انداختن وامهروزب: مال)ذیل  نوز انداخینهنوزب
 .«فردا کردن

 .است رستخییای از . گونه(مردر  صاّخة)ذیل  نوسینخیز
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ین  .(پدر  ،شتی )ذیل  نوی سزای نفر
یشیه  است. رشته ترکی تلفظظاهراب  ریشته. (هامژه و ریشته: اهدا )ذیل  ن

: اسـتهبا قیـد یادداشـت م لـف آمد نامهلغت. در (زا  سازنده طعامی که ب: خرسة)ذیل زاج 
 .«طعامی که زا  را دهند»

کودکی است کـه بـه سـبب بیمـاری » زادخواست. (بچۀ زادخواست: عیقص)ذیل  زادخواست
 .«بزرگ نشود

دندیدن گبرکان » االسماءمهّذ . در (ژاژ خواردنه سخن گفتن گبرکان ب: زمیمه)ذیل  ژاژ خواندن
صـحیح  ژاژرسد طب  دارد. به نظر می نان، ژاژجای نیز به المصادرتاجو در  «بر نان خوردن

زمزم  المجو  و اصل الزمزمـه الکـالم الـذی »: استهآورد زمیمهذیل  اللغةجمهرةباشد. 
و شاید عبارت به این صـورت رسد تر به نظر میصحیح ژاژ ،. با توجه به این عبارت«فهم ی

. این طب  صحیح را ایـن کتـاه حفـظ «خوندن / گفتن گبرکان به ژاژ خواندنسخن »باشد: 
 .استکرده

احتمـا ب  نشـکر. اسـتهدمعنـی کر «سـاز نشـکر و کاسـۀ بـزرگ» پ .(عتـاد)ذیل  نه ساز
 است. لشکرتصحیف 

أ)ذیل  گاهییهسا ـیَّ ف   .(م 
د  .است سبد. تلفظی از (سلّة)ذیل  سپ 

وندو ر   .استکردهطب   سپرندو پ. (ناسةک)ذیل  سپ 
 ریشه است.هم سرخدر کلمه با  سهر. جزء استهآورد سریی پ. (سهریی)ذیل  سرخ
رمه  شد.با سرمه ترکی آورده که شاید تلفظ سرما صورتکلمه را به پ. (امرة)ذیل  ناکردهس 
 .(شوثاک)ذیل  ِسِرند

 .«دارشا »یعنی  سروآور. (ابرو و سروآورپیوسته: اقرن)ذیل  سروآون
 دیده نشد. هافرهنگدر  سیمشنجرفو یا  سیمسنجرف. (سیمسنجرف)ذیل  1سلوکن

 .(سیمغنا)ذیل  کشسنگ آهن
 .(پای و مهرباندانا و مرد سوده: پدر  حفّی )ذیل  پایسوده
 .(باک شدنخون بیشب در: خر )ذیل خون شب

 .(شراه شبنگاهی خوردن: اغتبا )ذیل  شبنگاهی

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ ترکی . 1
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. در «هی شـیء محکـوک کـالجوز یلعـب بـه الصـبیان»آورده:  پ. (حرز)ذیل  غنجشش
ز ۀواژ االصنافتکملة ر   .استشدهمعنی  «گانهباختن شش گوز» ح 

یده  شـکربییهو  بورکشـکرو  شـکرپیره (مازیارذیل ) االد مقدمة. در (یاریماز)ذیل  شکربر
 ای است ازین کلمه.گونه ،اگر تصحیف نباشد شکربریده. استشدهطب  

 .(پدر  ،جابر)ذیل  بسیندهشکسیه
 .(پدر  سماع)ذیل  یدنو شن

 شـواظ. اسـتهآمد شاسب االصنافتکملةو در  شوات نامهلغت. در (خر )ذیل  شواظ نر
 ی است.کاربردکمگونۀ 

. استشدهمعنی  «ارطی و درخت سنجد» ارطات ۀواژ امهنلغت. در (ارطات)ذیل  شونتاخ
   .م لف(یادداشت )« ارطی» هم نوشته شورتاخ ذیل

 «شـیو» المصـادرتاجزوزنی و  مصادر. در (به شیوه فروشدن و به با  بر شدن: افراع)ذیل شیوه 
 .استشدهطب  

بـه  صباناست.  «کردن زمین ابزار شیار» مکر . (ها، جمع ِمکَرهصبان: ار کم)ذیل  صبان
 شاید تصحیفی در آن صورت گرفته باشد.، این معنی دیده نشد

 .«بسته»در معنای  کردهعقیده. (کردهانگبین عقیده: دیاقی)ذیل  کردهعقیده
فیها حبالب و  اهل الیمن ینقرون خشب  مربع  و یثقبون فیها اربع ثواقب و یشدون: فاجو )ذیل  فاجوش

اسـت. محتمـل اسـت کـه هفارسـی نیامد هایفرهنگدر  واژه. این (ه فاجوشایسقون به و یسمون
 باشد. پاجو معّره 

ست نامهلغت. در (ور )ذیل  فیر یعنی ِبِدست ستو  ب د   .استهآمد ِبد 
 .(فردبان و آن پنج روز باشد از آخر آبان: فردجان)ذیل  1فردبان

 پ. در (مـردر ، رؤیـهل )ذیـ «چوه که بدان کادوش استوار کنند ۀرشب و پا ۀرپا»: کادوش
. کـادوش اگـر مصـّحف نباشـد مـورد «چـوه و خمیرمایـه ۀرپا»: استشدهاینچنین معنی 

 به معنی خمیرمایه باشد. پ تعریفاست و شاید با توجه به  جدیدی
یا  .(جیر)ذیل  کاسیگی آب دن

 های دیگر کرفس هستند.گونه کروز و احتما ب  کراوز. (رسبک)ذیل  2کراوز

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ )= فروردگان( درست  فردیان. 1
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ایسینـک    گرایسـتناست. شاید طب  واژه  «اسالم آوردن» سل . یکی از معانی (سل )ذیل  ر 
 .گراییدنای از باشد و گونه
. ساختاری است که باز هـم در ایـن کتـاه نمونـه دارد کـه بسـیاری (اصلخ)ذیل  کری کر

 دهد.چیزی را با تکرار نشان می
 ی اسـت. درکـاربردکم تعبیر کشکریدهنده. یعنی کرایه مکاری. (یارکـم)ذیل  کشکری

ی هگویش فردو    شود.گفته می کشِکر 
 مشخص نشد. کمژه . معنایاستکردهطب   کندس پ. (ندوسک)ذیل  کالژه

 .استرفتهکار هب سرکلجای به کله سر .(قرع)ذیل  سرکله
 .(شهدانج)ذیل  کنبدانه

یعنـی  ،اسـتدهشمعنـی  «دودرآمـدههپشت بـ» االسماءمهّذ . در (اجناء)ذیل  پشتکنج
 .«شدهخمپشت»

 .(زنهکردن آتش کند: اصمد)ذیل  کردن کند
 .استرفتهگ «خاطر»را به معنی  دل. (بلید)ذیل  کندکنددل و دل

 آمده. المصادر کنده کردن دستتاج. در (نگاریدن دست به کنده: وش )ذیل  کنده
 «دو نـه»نـوعی  یرانعیـ. اسـتهآمد مـرفق  در  همسود. (عییران)ذیل  یا همسود 1کوهنج

 .اسـتهآمد نامـهلغـتیادداشت دهخدا در  عنوانبهرا حد  زده و  2آنجاست. دهخدا لبت 
 باشد. «آنج کوهی»شاید به معنی  کوهنج، بنابراین

 است. «انجیرخواره»که همان  استشدهمعنی  مرغ درخت پ . در(تّنوطة)ذیل  کیپو
 تلفظ است از کیپا. .(ةلکان)ذیل  کیپه

 .استهآمد مر تنها در نارود. (بّقار)ذیل  ن و نانودگاوبا
در  گ ـرده. اسـتهکار رفتبه مصادر سوده شدنو  المصادرتاج. در (انسحا )ذیل  گرده شدن

 .استشدهاستعمال  «سوده»معنای 
 .(شیاة)ذیل  دلگروه مردم هم

 کاربـه «شـتپرگو»ی و بـه معنـ گوشـتهی از اگونـه گشـته .(گشـته و فربـه:  یلح)ذیل گشیه 
 .استرفته

 .استهآمد کراس پ. در (جلنار)ذیل  گلنان

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ درست  کوهیج. 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ درست  آلج. 2
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گندامویـه یعنـی مـوی »: استهدمآ واژهاین ذیل  االصنافتکملةدر . (دبـب)ذیل  گندامویه
 شود.گفته می« ییاگند پِتّ » ُرسته. در گویش فردو  به موی خرد و تازه«خرد

 .گندناتلفظی است از  گندنه. (ّرا ک)ذیل  گندنه
 .(میاح)ذیل  نگل کردنگ

 .(خربة)ذیل  گونان
 .استهآمد گرز پ. در (جرز)ذیل  1گونز

 ی است.کاربردکم. تعبیر (نّبا )ذیل  گونگشا
و  نـونمعـادل  گـوزنخ. (ماهی بزرگ و دوات و گوزنخ و تی  شمشیر و حره نون: نون)ذیل  زنخگو 

 است. «چاهک زنخ» یاالسامتاجو در  «چاه زنخ» االسماءمهذ عربی است. در  نونة
نبـت »: اسـتشدهچنـین معنـی  اللغـةجمهـرةدر  اجلـیح. (اجلیح)ذیل  خوندهگیاه باالش

 .«عالیهأکلت أاذا ، اجلیح
 .(صحناء)ذیل  آواماهی
 .استرفته کاربه «کوزه»در معنای  متاره. (های روغنها یا کوزهمتاره: دبا )ذیل  میانه

 . (پدر  ،اجرا)ذیل  ونهادمزد
کـار رفـتن آن در . بـهاستشدهاین لبت از شعوری آورده  نامهلغت. در (عدس)ذیل  منجو

، ۳  ) فرهنگنامۀ قرآنـیویژه که در به، دهد استعمال آن قدمت بیشتری دارداین متن نشان می
مـۀ جدر تر نیـیوو  مرنجو، مژو، میوو، مژوه، مجوی، مرجوی، مرجوهای صورت (۱۱۱۹ص 

 .استهآمد عدس
ا الـف ممـدود در وسـ  آمـده بـ زآدهمـنش صورتبه پدر  واژه. این (آج )ذیل  زدهمنش

یعنـی  زدهمـنشاسـت.  پرکـاربرددر وس  کلمه در هر دو نسخه  «ا»گونه نگارش این است.
خوی و طبیعت »در زبان فارسی به معنای  منش. «استشدهفردی که طبعش از چیزی زده »

ـ  مـنشذیل  المصادراجتاست. در  «دل و اندیشه، مزا ، و سرشت ولـی  ،را آورده بـیدناج 
 .رسدبه نظر میجدید  «مزا زده و تباهدل»به معنی  زدهمنش

 است.دهشطب   فیگ پو  فی  مر در .(ما )ذیل  منگ
 . (زدهای پایوم: پدر  ،اجاال)ذیل  زدو م

 .(گویندمی ن دیووناخ ،دارویی استدر پ:  اظفار)ذیل  نوناخ
 کاربرد است.کم« ناروان». تعبیر (ناروان شدن نر : سادک)ذیل نانوان 

                                                      
 (.نویسیفرهنگ. تلفظ ترکی است )مجلۀ 1
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بـاجی بـوده کـه آسـیابان  طسـق آسـیا. اسـتکردهطـب   نـیده پ. (طسـق)ذیل  آسیاۀ دنژ
 کاربـه «مـزد آرد کـردن گنـدم در آسـیا»بـه معنـی  تیدهدر گویش فردو   .استهپرداختمی
 رود.می

 .(گاهدنبه و گوشت نشسته: الیه )ذیل گاهنشسیه
 .(تساة عشر الفا)ذیل  هزاندهنواز 

یـا  «بیرون آمدن کشت از زمین»عنی ی تیغ زدن برای کشت. (حقل)ذیل  کشت که تیغ زندنو 
 .«بیرون آمدن برگ آن»

 «نتلّهـ»و  «تلهـین»در ترجمۀ  نهاریاست.  «ناشتاشکن» سلفه. (سلفة)ذیل  نهانی کردن
 است. «ناشتایی»ی به معن نهاری. بنابراین استهنیز آمد

فرهنگنامـۀ است کـه در  کاربردیتعبیر کم نیازنهفته. (نیازگدای نهفته: متاّف )ذیل  نیازنهفیه
 .استهآمد« مسکین»جمۀ در تر قرآنی

 .استهمدآ همره الصبیاننصا . در (رسیل)ذیل  نوهم
رار شـدن هـم» اسـحیرارذیل  المصادرتاج. در (زار شدن کشتهم: اسخیرار)ذیل زان شدن هم

 .استهرا در حاشیه آورد «زار و هموارراز و همهم» آورده و «تکش
 ۀژسـت. واا« کـردار نیکـو»به معنای  مأثرهاند. طب  کرده ماثوره مرو  پ. (مأثرة)ذیل  هنر

 .استکار رفتهبه «ف یلت» یدر معن هنر
شـدن  احتما ب با توجه به تعبیر قرآنی به سـفید موی هواشدن. (اشتاال)ذیل  هوا شدن موی
 موی اشاره دارد.

 .(پدر  ،وقود)ذیل  هیزوم

 منابع
 مرکز نشر دانشگاهی. ،تهران، االسامیتاج، (۱۳۶۳)اوس   علی، ابراهیمی

 بیروت. ،لبنان، جمهرةاللغه، (۱۳۴۵) بن حسند، محمدریدابن
 بیروت. ،لبنان، الار لسان، بن مکرم، محمدمنظورابن

بـا مقدمـۀ محمـود جعفـری ، کتا  الملخ  فی اللغـه، (۱۳۹۵) بن حسین، ابوالفتح حمدبن احمدبادی
 میراث مکتوه. ،تهران، دهقی

کتابخانۀ آیت الله العظمـی مرعشـی  ،قم ، المحیط بلغات القرآن، (۱۳۸۳) بن محمد، احمدبن علیبیهقی
 نجفی.

گاه علـوم پژوهش، تهران، زادههادی عالم به کوشش، المصادرتاج، (۱۳۹۱) بن محمد، احمدبن علیبیهقی
 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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صـلنامۀ ف، «المصـابیح مشـکاةمعرفی نسخۀ فرهنگ عربی بـه فارسـی »(، ۱۳۹۸جهانشاهی افشار، علی )
 .۴۵پیاپی  ۀ، شمار۳ ۀشمار ۱۲، سال شناسی نظ  و نثر فارسی )بهار اد (سب  تخصصی

 بیروت.، یاء التراث العربیدار اح، ۲ لدج، کش  الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، حاجی خلیفه
، اللّه الاظمی مرعشـی نجفـیهای خای کتابخانۀ عمومی حضرت آیتفهرست کتا ، سیداحمد، حسینی

 کتابخانۀ مرعشی. ،قم
 نامۀ دهخدا.، تهران، م سسۀ لبتنامهلغت(، ۱۳۳۳) (و همکاران) اکبر، علیدهخدا
 هرمس. ،تهران، سیهای فارذیل فرهنگ، (۱۳۸۱)و مریم میرشمسی  علی، رواقی

 اطالعات. ،تهران، زبان و اد  فارسی در قلمرو عثمانی، (۱۳۹۱) محمدامین، ریاحی
علمـی و  ،تهـران، محمدحسـین مصـطفوی بـه کوشـش، سـماءاألمهذ ، (۱۳۶۴) بن عمر، محمودزنجی

 فرهنگی.
 البرز. ،تهران، تقی بینش به کوشش، کتا  المصادر، (۱۳۳۴) بن احمد، حسینزوزنی
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 1 فارسی ر فرهنگ عربیمعرفی 

 ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی( )کارشناسس موسوی انیسیده 

 ـ مقدمه۰
قرن دوازدهـم ظاهراب در است که و عمومی فرهنگی عربی ـ فارسی  مجمع اللغات و االسماء

بن ســید الحســینی عبدالرســول»صـورت نوشـته شــده و نــام م لـف آن در مقدمــۀ کتــاه به
 هایینسـبت از .نداریم او از دیگری اطالع این از غیراست. آمده« الکاخکی ثم السجستانی

 سجسـتان بـه سـپس و بـوده کاخک در ابتدا او که فهمید توانمی آمده م لف نام دنبال به که
فرد ایـن کتـاه در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی نسـخۀ ظـاهراب منحصـربه .استرفته

است. تصـویری از آن نیـز در کتابخانـۀ مرکـزی  ۱۲۸۱۹ثبت آن  ۀشود و شمارنگهداری می
 دانشگاه تهران هست.
 در»اسـت: آن نوشته ۀپژوه تاریخ کتابت آن را قرن یازدهم دانسته و دربارمحمدتقی دانش

 بایـد کـه اسـتشده یاد اللغات مجمع و اللغه مجمع از (۹۱ و ۸۴ص) نسوِ اُ  دیترِ مِ  فهرست
. اما دو بار در متن کتاه و دو بـار (۵۵، ص ۱۳۹۱پژوه و علمی انواری دانش) «باشد یکی این جز

اسـت کـه مجلسی، دانشمند معروه قـرن دوازدهـم نـام بـرده شده االنواربحاردر حاشیه از 
 کند.حتمل میپژوه را غیرمتاریخ حدسی دانش

 ۲۴را دارد. خ  آن نسـخ و ابعـاد آن « باه الطاء»این نسخه ناقص است و فق  تا پایان 
 الـرحمن اللـه بسـم»سطر و آغاز آن چنین اسـت:  ۱۶متر است. مقدمۀ م لف سانتی ۱۸در 

الم و السـ ة... و الصلو الحدیث کنوز مفتاَح  العربیه جعل الذی لله الحمد .ثقتی به و الرحیم

                                                      
مجلـۀ ) اسـتو سـپس بـه تأییـد م لـف رسیده شـده تماماب ویرایش علمـی نویسیفرهنگ. این مقاله در دفتر مجلۀ 1

 .(نویسیفرهنگ
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... و هـو حسـبی و نعـم الوکیـل و نعـم المـولی و نعـم اشره المخلوقات من ا نـس  علی
 .«النصیر

 منابع فرهنگـ ۱
: ازانـد اسـت، عبارتهآمد نسـخه در کـه عنـوانی همان با این فرهنگ در استفاده مورد منابع

 رحشـ، البلغه، اللغهقاموس، اللغهتاج، اللغهمجمل، اللغه صحاح، 3المغر ، 2مهذ ، 1کنی
 مـال صـافی تفسـیر، ۶اسـبا  شـرح، خلیـل مال کافی شرح، نصا  شرح، ۵النهایه، ۴موجی

 شـرح، 11شـواهد شـرح، 1۱تـاج، ۹دسـتور، ۸کشـاف، ۷ابراهیمبن علی تفسیر، کاشی محسن
)؟(،  ل ع، 1۶مصـادر، 1۵ذکـر، 1۴الـوافی، 13منهـاج، بحاراالنوار، 12االساس، المسل  صحیح

 .)؟( اللغه)؟(،  کتابین)؟(،  زین
 معلـوم مـا بـر «کتابین و اللبه، ل ع، زین» منابع، هویت و عنوان دقی  منابع این میان از

تـألیف  هجـری ۱۲ قـرن تـا ۴ قـرن از منـابع ، دیگررا نادیده بگیریم منبع این چند اگر .نشد
هجـری  یـازدهم قـرن نگارفهرست اطالعات طب  کتاه کتابت تاریخ کهدرصورتی، اندشده

 .است

 فرهنگ هاییویژگـ ۳
در فاصـلۀ قـرن دهـم تـا ابتـدای قـرن  مجمع اللغات و االسـماءفارسی  ـعربی  فرهنگ

فارسی نوشته شده از قـرن دهـم  ـهای عربی است. بیشتر فرهنگشده ألیفدوازدهم ت
 هستند. هایا تنها مختص اسم نصا ند یا در شرح اتا پیش از این فرهنگ یا منظوم

از این فرهنگ یا براسا  حـروه اول  پسو  پیش مومِی عهای منثور فرهنگبیشتِر 
حره اول و دوم و یا  اول و دوم یا اول و دوم و آخر لبتحروه یا حروه اول و آخر یا 

هـای اسـا  حرکتبر االسماءمهذ مانند فرهنگ  برخی نیز .اندمرتب شده ریشهآخر 
نگ تنها فرهنگ منثـور هستند. شاید بتوان گفت که این فره)زیر و زبر و پیش( گانه سه

های کتبراسا  حره اول و دوم و حر آن هایاست که ترتیب الفبایی مدخل عمومی
 است. گانهسه

                                                      
 ابـن النهایۀ. ۵ الطب فی الموجی شرح .۴ مطرزی از المار  ترتیب فی المغر . ۳ مهذ  االسماء .۲ کنیاللغات. ۱

 زمخشری کشاه. ۸ شیعه کهن تفاسیر از قمی تفسیر به معروه. ۳ کرمانی نفیس از الاممات و اسبا  شرح. ۶ اثیر
 کتـب از. ۱۴ البیـان منهـاج. ۱۳ اسـا  البالغـه. ۱۲زمخشـری  شـرح شـواهد. ۱۱ المصادرتا . ۱۱ دستوراللبه. ۹
  زوزنی المصادر .۱۶ الشریاه احکام فی الشیاه ذکری .۱۵ کاشانی فیض از، دیثح
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جای فرهنـگ که در جایآنجااز و 1استردهب کنیاللغات ترین بهره را از فرهنگم لف بیش
گ هنـفر جـامِع  لغـاتالجمعماست، شاید بتوان گفت که استفاده شده کنیاللغاتاز فرهنگ 

یز هست و به مانند آن فرهنگی است در ترجمۀ لبات قرآن و احادیـث. از سـوی ن اللغاتیکن
نـوع هـای همو فرهنگ کنیاللغـاتحجم زیاد نسخه با وجود ناقص بودن، در قیا  با  ،دیگر

سـا در شـمار برسـید، چهدهد که اگر نسخۀ این فرهنگ کامل به دست ما میخود، نشان می
 آمد.حساه میفارسی تا عصر خود به ـهای عربی ن فرهنگترییکی از مفّصل

 هاترتیب مدخلـ ۰ـ۳
 . طبـ سـتاها آغاز شدهمدخل و پس از آن طب  لبات اشاره شده ۀبه شیو مقدمه در

 دلیـل م لـف. انـدآمده هجـا حروه ترتیب بهها مدخلآورده،  مقدمه در م لف آنچه
 از کتـاه اسـتفاده بـهها آن رغبت و گانخواهند برای کار سهولت را شیوه این انتخاه

 اکثـر فیهـا لیرغـب سـدیده ترتیبـاب  الهجـا حـروِه  ترتیِب  علی رتبُتها»است: کرده ذکر
 .«علی الطالبین معرفتها یسهل و الراغبین

 حرکـت براسـا  بـابی هر و باه به هاآغازین مدخل حره با توجه به این فرهنگ
 یکاست. هرشده تقسیم( مکسوره و  مومهمفتوحه، م)فصل  سه به هاواژه اول حره

 ها در هـرمـدخل که اندشده تقسیم غیرمصدر و دو بخش مصدر نیز به هافصل این از
اند. بـرای مثـال، شـده مرتب الفبایی ترتیب به دوم حره ها براسا بخش این از کدام

 است وباه الف به سه فصل الف مفتوحه و الف مکسوره و الف م مومه تقسیم شده
اند. هریک از ایـن ها به دو بخش مصدر و غیرمصدر تقسیم شدههر کدام از این فصل

بخش مصدر الف مفتوحه، براسـا  حـره دوم بـه ترتیـب الفبـا به ها نیز مثالب بخش
 وهشـتبیست بـه را کتـاه کـه آورده مقدمه در م لف اینکه مهم اند. نکتۀمرتب شده

 بـاه تـا نـاقص اسـت و موجـود نسخۀ ولی، کرده هجا، تقسیم حروه تعداد باه، به
 .دربر دارد طاء، یعنی شانزده باه، را

 ضبط تلفظـ ۱ـ۳
 و «... کسـربـه » و« ... فتح به»تلفظ کلمه با تعبیراتی ماننِد  در اکثر موارد از سرمدخلپس 

 بـا تقسـیم کتـاه بـه جز این روش، م لـفاست. بهبیان شده .«.. سکونبه » و« ... طمبه »
 .استکردهرا مشخص مدخل حره اول حرکت  ،م مومه و مکسوره و مفتوحه هایفصل

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ گرفته شده االسماءمهذ . بسیاری از لبات نادر کتاه نیز از 1
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یفـ ۳ـ۳  و میرادف تعر
باشـد،  فارسی معادل مدخل به که رودمی است، انتظار فارسی ـعربی  فرهنگ این ازآنجاکه

 یفارس معنی نیز گاهی و توطیح داده شده عربی به مدخل که هست فرهنگ در مواردی ولی
 :استدهآم یعرب معنی ادامۀ در

بـاُق ُجفـن  َعلـ /معجمـهد بـه طـا/ ااِلْغماض  یِاط 
؛  ن 

برهم گذاشـتن پلـک چشـم بـر پلـک  یعنیُجف 
 .(۶۳)ص یگر د

 در .اسـتهدآم «معـروه» کلمـۀ فقـ  ،جای تعریـف یـا متـرادهبه هامدخلدر برخی 
 :استآورده ، معادل مدخل را«معروه» کلمۀ پس از نیز مواردی
 .(۳۵)ص  آفتاه یترازو یعنی: معروه، ُاصُطرالب

جای معنـی ها نیز بـهاست. در برخی مدخلها اشاره شدهبه متراده عربی برخی مدخل
 است:مدخل، فق  متراده عربی آن ذکر شده

ط و، باشـد ریختـه ابـرویش مـوی کهآن: َاْمَعر  لـ   ا م 
 (.۲۶)ص  ای اب 

ح  بـه /مهملـه حـاء و مشدده تحتانیۀ یاء طم به/ َتَصیُّ
ح معنی  (.۲۳۹)ص  است تصوُّ

 است:گاه به مت اد سرمدخل اشاره شده
 یــداردر خــواه کــردن، و ب /بــه دال مهملــه/ یرردَتْهج

 .(۲۲۱)ص  از لبات ا طداد است ینساختن، و ا
ــدادَبْسررل ــَن اَ ط  ــو ِم ــرام، و ه ــالل، و ح )ص  : ح

۱۵۳). 

باتـ ۴ـ۳  معّر
 :استشدهگاه به زبانی که مدخل از آن وام گرفته شده اشاره 

 یجمـع، و هـ یسبرزگر، َارارِ  /مهمله ینبه س/ یسِار  
 .(۱۳۵)ص ّی   لب   شام

هنگـام مجادلـه  یمـارشـدن ب ّیـر: عّلت و متبُبْحران
)ص  اسـت یونـانیلفـظ  یـنو ا یعت،مرض با طب

۱۶۹). 

 است:بات فارسی نیز اشاره شدهگاه به معَرّ 
رت

ْ
. معـّره اسـت یفارسـ ین: دولت و طالع، و اَبخ

 .(۱۵۲)ص 
 آورده غـارت بـه آنچـه یعنـی، بـرده /جـیم به/ َبْرَدج

 (.۱۵۵)ص  است معّره فارسی این و، باشند
 .(۱۶۳)ص  بنفشه: معّره َنْفَسجبَ 

 است:ذکر شده مدخل ها وجه تسمیۀبع ی از مدخل ۀدر ترجم
ة ن مّک ، ُسـِم  /کاه یدبه تشد/ َبکَّ تاسم َبط  بـذلک  ید

 (.۱۶۱)ص   زدحاِم الّناِ  
رو َیرروُ    یــوم َی الحجــه، و ُســِمّ یروز هشــتم ذ: َیررةالتَّ

 .(۲۸۳)ص  من المآء یهف یروّیون ّنهم  ی الّترو
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 صرف و نحوـ ۵ـ۳
 است:شناختی پرداخته شدهجای فرهنگ به مباحث صرفی و نحوی و زباندر جای

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

در ، [۱۹: غـافر]است هآمد قرآن در که /قاه به/ َتالق
 د لـت و خّفـت جهـت را« یا»، بوده تمقی اصل

ـــره ـــر کس ـــذه وی ب ـــدکرده ح (.۲۳۱)ص  ان
 :استشده ذکر ثالثی مجرد مصدرهای از بسیارینوع باه 

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

و  هابع ـی مـدخل بـرای الجمـعجمع و( جمع اقسام یا) جمع و م نث و اشاره به مفرد
 :آوردن ترکیبات مدخل

رابی الواحد، بادیه اهل: َاْعراب ، جج اَ عاِریب و، َاع 
راه لیس و  (.۱۹)ص  للَعَره جمعاب  اَ ع 

طاع
ْ
َهـم   و زمین؛ هایوشهگ و، پهن هایپیکان: َاق  ِدر 

َطاع  (.۲۲)ص  پارهپاره درمی: َاق 

 شاهد و مثالـ ۶ـ۳
 :استشده یا مدخل در قالب مثال طب  دارندها مثال بع ی مدخل

ــه/ :ُبْقعرران ــون ب ــدگان/ ن ــدمتکاران و، بن ــ ، خ ]=  ی
عـان«[ ُیقال»مخفف   خادمـان ای :الّشـام اهـل ُبق 

 . (۱۳۲)ص الّنا   شّر  ُهم و، شام اهل

 بزرگ خاندان از آن یعنی :الُبُیوَتراِت  اهل من هو یق
 .(۱۳۵)ص  ستا

در کتاه گاه به آیات و احادیث نبوی استناد شده و کتاه از این نظر در شناخت وجـوه و 
ها بـه براین، در بع ی مـدخلنظایر قرآن و لبات غریب احادیث دارای فوایدی است. افزون

 است:مباحث فقهی و شرعی نیز اشاره شده
قار

ْ
 یخـال و، رفـتن خـالی جـای به /مهمله راء به/ ِاف

 َوَردَ  کمـا خانـه؛ شدن خورشنانبی و، جای شدن
َقَر  ما» الحدیث فی  (.۶۳)ص  «َخل   فیهِ  بیت   َاف 

ـَوُن  ُهَو  و» تعالی َقوِلهِ  ِمن   تر؛آسان: َاْهرَون ـه َاه   «َعَلی 
 (.۳۱)ص  علیه َسهل   َهین   ای[ ۲۳ :الروم]

 افـزودن چیـزی قیمـت در /معجمه شین به/ َتناُجش
 از حـدیث در و، نخـرد دیگـری تا خریدن نیتبی 

 .(۲۳۲)ص  «َتناَجُشوا  » که شده منع ینا

 کانبرد فانسیهای کمها و ترکیبواژهـ ۴
اسـت کـه در زیـر بـه کار رفتهکاربرد فارسی بـههای کمها و ترکیبجای فرهنگ واژهدر جای

 است:انگیز اشاره شدهبرخی موارد بحث
غ )ذیل  آنداله  (.۴۹۱ص ) ویندگ هوالکه  آرد آله: (ر 
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 آردهالــهگونــۀ دیگــر ، ârdâle آردالــههمــان فرهنــگ جــامع زبــان فارســی طبــ   آردآلــه
ârd[e]hâle اردهالجـه، اردهالج، اردوله، ارداله، آرددوله، آردتولهدیگر آن  هایاست و گونه ،

غذایی رقیـ  کـه از پخـتن آرد بـا » هامعنی این صورت .(۱  ، ۱۳۹۲صادقی ) است اردهالهو 
 .است هالهف صّح م واله. به احتمال بسیار )همان(است « کنندمی وغن یا آه و شیر تهیهر

شیرک  (.۱۶)ص  ا شترک: ُوشک یعنی (ا شق)ذیل  ا 
ای گیـاه ونـه)ِا.( گ [οštorak/ešterek] اشرتر : »اسـتآمده های فارسـیذیل فرهنگدر 

و  )رواقـی «(۳۶۴ ص ،  االسماءمهذ) خاردار؛ الُنمیراء؛ اشترک؛ گیاهی است که اشتران خورند
 .1(۳۸۱۱میرشمسی 

ه)ذیل  انییز بر   .(۶۱۶)ص  ناکرده از خرمن بردارندگندم یعنی کود گندم که وزن انییی: (ص 
 .2های فارسی نیافتیمرا در فرهنگ انییی ۀواژ

د)ذیل  بخط  .(۱۳۱ )ص بخطگلیم : (ب رج 

ای و معنی با توجه به موصوه آن بخط. معنی متصور برای نیامده هادر فرهنگ بخط ۀژوا
دبرای لبت  الموارداقر  که در کساء  من صوه  احمر و قیل کساء  مخّطـ  » آمده، یعنی ب رج 

 است.« راهراه، دارخ »، (۳۶، ص ۱هجری،    ۱۴۱۳)شرتونی  «ُطخم یصلح للخباء و غیره
قاط)ذیل  فروشپزی قایو  السَّ  (.۵۳۶)ص  «وشفرزبونمتاع»یعنی  فرو پیی: (السَّ
های بدلر نسـخه. د(۱۶۱ )ص «فـروش: نبریالسقطیو  السقاط»آمده:  االسماءمهذ در 

ــذ  ــیروی» مه ــری، س ــرزین، پن ــری و پ ــتهآمد (۴۲۲ )ص «نی ــا و . در فرهنگاس ــله  ذی
 .استف صّح م فرو پییظاهراب  ،رو. ازاینشدهها ثبت نواژهاین  های فارسیفرهنگ
نظل)ذیل  پهیر شود برروی زمین و مر او راست برگ ماننـد گیاهی است که پهن می ۀ: میو(ح 

 .(۳۶۶)ص گویند  پهیرهندی یعنی هندوانه و گل زردی دارد و به فارسی آن را  ۀبرگ خربز
و در جـایی  هآمـد بهـی، پهـی، پهنـور های فارسـیدر فرهنگ حنظلعربی  ۀژمتراده وا

 باشد. 3بهیرواژه  . البته احتمال دارد که ایناستهنیامد پهیرصورت 
ّشاح)ذیل  تالینده  .(۴۳۳)ص  تمیندهآه  ۀ: کوز(کوٌز ر 

بـرای ایـن  نیـزهای فارسی ذیل فرهنگطب  نشده و در  دهخدا نامۀلغتدر  تمینده ۀژوا
مسـعود . (۱۳۸۱رواقـی و میرشمسـی )اسـت مدهبدون منبع و معنـی آ« تمیندهآه » لبت مثاِل 

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ  ا ش  ارتباط ندارد و ظاهراب تصحیف  اشترکبا  اشق. 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ آمده ِکبسدر ترجمۀ  االسمامهذ در  است که انبیرتصحیف  «انییز». 2
درختی در هند که در دباغی و ۀ ثمر» االطباءناظ و به نقل از  «هلیله، هلیلج، حلیلهۀ ثمر» بهیرمعنی  هناملغتدر . ۱

 .بهیرنه  ،استدهطب  ش بهیراۀ این معنی برای واژ االطباءناظ که در حالیشده، در ذکر« برندکار میصباغی به
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با ابدال وا  ل/  تمبنده»معنی کرده و گفته: « کنندهو ترشح کنندهتراوش»قاسمی این لبت را 
 (.۴۱، ص ۱۳۸۲) «است ترابندهر تلفظی دیگر از 

ذروف)ذیل  تونک  .(۴۱۳ )ص آسیا که در سر قطب بود و بادفرک تورک: (خ 
عنـی م مجمـع اللغـات و االسـماءفرهنگ  ماننِد نیز این مدخل عیناب به االسماءمهذ در 

ر : »استشده
ُ

ر از . متأسفانه نتوانسـتیم غیـ(۱۱۹ )ص «که بر سر قطب بود سیاآ تورک: روفخ
 الُعـود الُخـذروه»آمـده:  الار لسـانبیـابیم. در  تورک ۀژوا این شاهد، شاهد دیگری برای

ِق  یف وطعی یالذ ح َخر  َره وقد، ایالُعل یالرد ح َخذ   ، ص۹ ،  هجـری ۱۴۱۸منظـور )ابـن «یالرد
 است. «چوه با ی قطب»همان  تورکظاهراب  ،فاسا  این تعری. بر(۶۲

ه)ذیل  جلک جم   .(۳۵۲)ص  جل : بادریسۀ پستان یعنی (ح 
« نی؛ دوکنیامدکار، بهپست، بد»های معنی جل  ۀبرای واژ های فارسیذیل فرهنگدر 

رفته و در هر مـورد  کاربه بار در فرهنگ . این واژه سهاستدهشثبت  (۱۳۸۱ رواقی و میرشمسی)
هـایی کـه در در همـان معنی (۳۳۱و  ۴۱۴)ص  . دو مورد آناسترفته کاربهمعنی متفاوتی در 

ه. مورد سوم ذیل استرفته کاربه آمده های فارسیذیل فرهنگ جم  نقل  االسماءمهذ و از  ح 
. در اسـتشدهثبت  جل  ۀژاین مدخل بدون وا (۸۴ )ص االسماءمهذ ولی در  ،استشده
 است. هآمد« برآمدگی پستان، گوی پستان»های معنی بادریسهمدخل  ذیل دهخدا نامۀلغت

 :(۴۳۸ص ، رصد)ذیل  چشم داشینگاه
است، هآمد کنیاللغاتبه نقل از  ، در فرهنگاست« بانیمحل دیده»معنی این لبت که به 

صداین ترکیب ذیل مدخل  کنیاللغاتولی در   .استشدهنیز طب  ن هاو در فرهنگ هنیامد ر 
سـر  و سـیاه داشـته  آنچـه رنـگ الکنیو فی  خر شینهاسپ سر  و  :(ا دب س)ذیل  نهخر شی

 (.۱۱)ص باشد 
یـز همـین معنـی بـرای ن االسماءمهذ ترکیب وصفی باشد. در خر شینه رسد به نظر می

. (۱۳ ، ص۱۳۶۴ )سـجزی« خـر شـینه: اسپ سـخت سـر  و اال دبس: »استثبت شده ا دب س
 )ص« و گویند چشم سـیاه و کبـود شینهعین شهالء: چشم : »تاسشدهدر نسخه تکرار  شینه
است و صورتی « خر»و « چشم»صفت برای  شینهرسد که به نظر می ها. در این شاهد(۵۸۴

ذیـل دهخـدا و  نامۀلغت در شینهباشد. « رنگ سیاه و کبود»و ظاهراب به معنی  میشینهدیگر از 
 .استشدهمعنی « سرنای، نوعی ِنی»به  ، فق (۱۳۸۱و میرشمسی  )رواقی های فارسیفرهنگ
ف)ذیل  ناو ذ   (.۳۸۹ص ) فی المهذ کذا  ،ستا ک مرغیی 1راو: (خ 

                                                      
 . اصل: روا1
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ف» است:آمده االسماءمهذ در 
َ

 
َ

 (.۱۱۲، ص ۱۳۶۴)سـجزی  «یک مرغـی اسـت راو: الخ
 .استشدههای فارسی ثبت نیک از فرهنگدر هیچ راو ۀژوا

رس)ذیل  انیزایس  المهـذ و فـی ، سـی و و دت مهیـا سـازندطعامی کـه بـرای عرو: (خ 
 (.۴۱۳)ص  گفته انتزایسمهمانی 

از ایـن نسـخه نیـز طـب  جایی غیر و در  (۳۹۹و  ۴۱۳ )ص آمده زایستاندو بار در نسخه 
 نامـۀلغت درمعنی آن و  1آمده زایسفانصورت بهاین کلمه  االسماءمهذ  دراما  ،استنشده

و  )رواقـی «زن زائـو؛ زاچـه؛ نفسـاء» هـای فارسـیذیـل فرهنـگدر و « زچـه، نفسا» دهخدا
و در  زایسبان، زایسپانهای دیگر صورت دهخدا نامۀلغت. در استشده ذکر (۱۳۸۱میرشمسی 

 .استشدهثبت  زایشاننیز صورت  های فارسیذیل فرهنگ
 (.۴۵۴)ص 3زهر بود و ذروح ایضو گویند او را  2زنبور خار: (ذ رحوحذیل ) زنبون خان

 دهخـدا نامۀلغت. در استشدههای فارسی ثبت نکدام از فرهنگدر هیچ بور خارزن ۀواژ
 و دارد سـر  هایو نقطه باشدمی زرد رنگ و مقدار زنبوری است حیوانی»آمده:  (ذروح)ذیل 
 «.است آن وی زهر و کند بول توقفبی بگیرند را او چون

یاده واچسبیده متعلـ  بـه چیـزی باشـد و از آِن  کـهیعنـی آن زیاده واچسبیده: (زنی )ذیل  ز
اسـت و زیـاده اسـت و از ع ـو او چیزی نباشد همچو َزند بز که در شیب گلـوی او آویخته

 .(۵۱۸)ص نیست 

« مقابـل نقصـان و کمـی، بیشـی، افزونی»معنی به های فارسیدر فرهنگ زیادت/  زیاده
هـای نیـز در فرهنگ زیـاده واچسـبیده و ترکیـِب  هنیامـدهـا در فرهنگ واچسبیدهاست. هآمد

نسخۀ خطی  . نکتۀ دیگر اینکه دراستهنیامد چسپیده/  چسبیدهیا  زیادت/ زیاده  فارسی ذیل
ای کـه متعلـ  یعنی زیاده زیاده واچسبیده: »استهآمد زنمه ۀژوا، ز ند ۀژجای وابه غاتنیاللک

 «اسـتهبـز کـه در شـیب حلـ  او آویخت زنمـههمچـو  ،به چیزی باشد و از آن چیـز نباشـد
 ،ثبت شده زنمههای فارسی لبت در فرهنگ .(۳۱۲ ، ص۱ ،  هجـری ۱۳۹۲ محمدبن عبدالخال )

 باشد. زنمه فصّح م ز ند. احتمال دارد که استشدهبا این معنی طب  ن ز ند ۀژاما وا
بش بشاز سر هم  ..: .(ت فالی)ذیل  ش   (.۲۶۹ص ) واجستن ش 

                                                      
 ←اسـت )ابـوبکر بسـتی نیـز آمده کتا  المصـادر، که صورت کهنه و اصیل این کلمه است، در زایستانصورت . 1

، مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوه، آینـۀ میـرا ، طمیمۀ تحقیق در کتا  المصادر ابوبکر بستیاشره صادقی، علی
 ءمجمـع اللغـات و االسـماکه در اختیار م لف  االسمامهذ ای از نسخهشود (. از این طب  معلوم می۱۳۹۱تهران، 

 (نویسیفرهنگ)مجلۀ  استبوده االسماءمهذ  تر از نسخۀ مبنای چاپم بوطبوده 
 . اصل: رنبور خار2
 . مخفف ای اب 3
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بـدون حرکـت، ثبـت « ه»م ـموم و « ش»خه با در نس، است ِشِپشاین واژه که همان 
 .استشدههای فارسی با این صورت ثبت نشده و در فرهنگ

رنو )ذیل  شموک ش   که خاِرسم بار یعنی شموک دانۀ: (خ   .(۴۱۴ص ) گویند م 
 های فارسیذیل فرهنگ است. این واژه درشدههای فارسی طب  ندر فرهنگ شموک ۀژوا

رنوب»است: طب  شده مهذ  االسماءاز  یشاهدبا 
َ

رواقـی و میرشمسـی )« دانـۀ شـموک :الخ
رنو  دهخدا نامۀلغت. در (۱۳۸۱ معنـی شـده و متـراده « غاله لوبیا»و « گیاه دارویی» خ 

ش   ۀواژ .استهددانسته ش چنگ و  فش، خاِرس    .1استشدهها ثبت ندر فرهنگ م 
مار)ذیل  غلبگی  (.۴۱۶)ص  غلبگی: ... و به معنی گروه و (خ 

 ها م بوط نیست.در فرهنگاست، هآمد« انبوهی و گروه»معنی ، که به غلبگی ۀژوا
لق)ذیل  فرابافیه  (.۴۱۶ )ص فرابافتهخوی و عادت کهنه و : (خ 

 .استشدهثبت ن های فارسیذیل فرهنگو  دهخدا نامۀلغتدر  فرابافته ۀواژ
 .(۲۸۵ )صگویند  قوحه: مرغی است که آن را به پارسی (ت نّوط)ذیل  قوحه

طــب   (۳۶۴، ص ۱،   هجــری ۱۳۹۲ محمــدبن عبــدالخال ) قرچــهایــن واژه  کنیاللغــاتدر 
هـای فارسـی لمـه اسـت. در فرهنگمحـره و مصـحف ایـن ک قوحـهو احتما ب  استشده
 .استشدهیک از این دو صورت طب  نهیچ

 گویند و قیل کاسکینه مرغی است سبزرنگ شقرا نام مرغی است که  :(خابا  ذیل ) کراج
 .(۱۱)ص  کراجای 

نیز واژه بدون طـب  حرکـت و  های فارسیذیل فرهنگدر ثبت نشده و  نامهلغتدر  کراج
 .استآمده (۱۳۸۱رواقی و میرشمسی ) «شکنککاسکینه؛ سبوشکنک؛ کاسه»به معنی 

 (.۱۳۲ ص، ب ا  )ذیل  2نکونکل
آن  مده و معنی  تلفظ آو بدون طب کلنگورصورت این واژه به های فارسیذیل فرهنگدر 

رواقـی و ) «(۵۱ص ،االسـماءمهذ ) درمنه؛ الـُبطم؛ کلنگـور، نوعی گیاه؛ شونیز»چنین است: 
 از پسـته ماننـد اسـت درختـی: »ها چنین اسـتدر فرهنگ ب ا  ۀژوا. معنی (۱۳۸۱میرشمسی 

 را آن سـبز و فلفل هایخوشه شکلبه است پهنی دانۀ آن را و آویخته هایبرگ با جنس حیث
 بنـهفارسـی این درخت را که بـه ۀوسقز. و می درخت نام. »(الموارداقر ) «گویند الخضراحبة

 بـنو به شـیرازی  ونکه به پارسی  الخضراءحبةدرخت » .(االطباءناظ ) «نامند با گویند نیز 
                                                      

ش  . احتمال دارد که 1 م  تصحیف  م  یـر بایـد ، باشد. در ایـن صـورت، تلفـظ کلمـۀ اخشموک، تلفظ دیگری از ش 
موک  (.نویسیفرهنگباشد )مجلۀ  ش 

 انکور.. اصل: کل2
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 مجمع اللغاتمعرفی فرهنگ عربی ـ فارسی  مقاله
 

، بــنهــای نیــز واژه هنامــلغت در .(۲۸۵ ، ص۱   هجــری، ۱۳۹۲ محمــدبن عبــدالخال ) «گوینــد
 هـاینیمع درمنـهو  شونییاست. در هیچ فرهنگی برای هدآم ب ا ذیل  کلنگور، الخضراءحبة
گویـای ایـن  هااهداند. شـنشده و متراده با هم نیز تلقـی نشـده یا شبیه به آن طب  شدهذکر

 شـونییهای معادل ،رواینآن درخت. از ۀویا نام درخت است یا نام می کلنگوراست که ظاهراب 
 تواند صحیح باشد.نمیمورد بحث آمده  ۀژبرای وا های فارسیذیل فرهنگ در که درمنهو 

ر)ذیل  گل آزاد  .(۳۳۲ )صگل بی ریگ و ریگیعنی گل بی گل آزاد: (الح 
 .استهنیامد های فارسیدر فرهنگ گل آزادترکیب 
 نسـپرکرا  است و آنکه در خواه چنان نماید که مردم را فروگرفتهآن: (ضابوک)ذیل  نسپرک

 (.۶۲۸ )صویند گ
در . اسـتآمده« بختک و کابو »و به معنی  باروکذیل مدخل  نسپرک ۀواژ هناملغتدر 
 .استشدهطب  « ه»یعنی با  (۱۹۳، ص ۱۳۶۴)سجزی  نسبرکنیز این واژه  االسماءمهذ 

رض)ذیل  وشالن  .(۳۳۲)ص  ویندگ وشمناشنان که بع ی  :(ح 

 رخـت بـدان کـه باشـد گیـاهی»اسـت:  چنین دهخدا نامۀلغتدر  ا شنانیا  شناناِ  معنی
 چـون خواننـد و غاسول به عربی آن را و بشویند بدان نیز دست خوردن طعام از بعد و شویند

شـنانهـا های دیگـر ایـن واژه در فرهنگ. صـورت«شـود اشخار، بسوزانند آن را شـنان، و  ، و 
 است.شدهطب  ن وشمناست و در جایی صورت  ِاشمن، اشلوم، ِوشنان

 منابع
 جلد، بیروت، دارالفکر. ۱۵، الار لسانهجری(،  ۱۴۱۴منظور، محمد بن مکرم )ابن

 نفیسی، تهران، سنایی. سعید، به کوشش کلیات قاس  انوار، (۱۳۳۳) قاسم، انوار
، ۱،   فهرست نسـخ خاـی کتابخانـۀ مجلـس(، ۱۳۹۱پژوه، محمدتقی و علمی انواری، بهاءالدین )دانش

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. تهران، کتابخانه، موزه و
 نامۀ دهخدا.تهران، م سسۀ لبت نامه،لغت(، ۱۳۳۳اکبر )و همکاران( )دهخدا، علی

 ، تهران، هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(، ۱۳۸۱رواقی، علی و مریم میرشمسی )
 ، تهران، علمی و فرهنگی.االسماءمهذ (، ۱۳۶۴سجزی، محمدبن عمر الزنجی )

 مرعشی نجفی.  اللهیآ ۀ، قم، کتابخانجلد ۳، اقر  الموارد، (هجری ۱۴۱۳) سعید، شرتونی
 ، تهران، فرهنگستان زبان و اده فارسی.۱لد ج، فرهنگ جامع زبان فارسی، (۱۳۹۲اشره )صادقی، علی

 .۱۱۹ ۀمارش، نشر دانش، مجلۀ «های فارسیذیل فرهنگذیلی بر »(، ۱۳۸۲، مسعود )قاسمی
 رطا علوی نصر، تهران، مکتب  المرت ویه. به کوشش، کنی اللغات ،(هجری ۱۳۹۲محمدبن عبدالخال  )

 ، خیام.تهران، جلد ۵، فرهنگ نفیسی، (۱۳۵۵) اکبرعلی، نفیسی



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

 ـ مقّوا۵۴
ستبر و کلفتی که از چندین  ۀصفح»است: ا طباء چنین معنی شدهاین کلمه در فرهنگ ناظم

کـه ایـن تعریـف  ،دهخدا ۀناملغتو در  «سازندهای کهنه میو یا پارچه   کاغذهای بیکاره
کاغذی سخت طخیم »است: دنبال آن آمدهتعریف زیر نیز از یادداشت دهخدا به ،نقل شده

ی که از اگونهکه از خمیر کاغذ یا چند  ی کاغذ بر یکدیگر دوسیده )= چسبیده( کنند. تخته
. سپس دو بیـت زیـر شـاهد آن آورده «اده و چسبانیده سازندنهخمیر کاغذ یا کاغذهای برهم

 است:شده
 دش بـر اولـکنی مصحف و ججلد اگر می

 
 دفتــــر انجیــــل را بهــــر مقــــّوا طلــــب 

 .(۱۶۹پ[ امیرکبیر، ص ا]چوحشی )دیوان،  
ـــیرازه ـــد و ش ـــّوا و جل ـــز مق  ج

 
 هرچه سازم به دسـت خـود سـازم 

 1(علی تا  حلوایی) 

                                                      
ای )قـرن هشـتم( و بیـت دوم قطعـه الشـاردقایقالحالوی، م لف کتاه بن محمد، مشهور به تا . این شعر از علی1

 است. سه بیت اول قطعه این است:این کتاه نقل شده ۵۵بیتی است که در صفحۀ شش
 در مجّلدگری مرا هنـری اسـت

 ز مقــّوا و نقــش و شــیرازهجــ
 تا شـود کـار یـک کتـاه تمـام

 

 کـه کتـابی بـده بـدو )؟( سـازم 
 هرچه سازم به دست خود سازم
 همــــه اوراق او نمــــد ســــازم

کید المدح بما یشبه الّذم»م لف این قطعۀ خود را شاهد صنعت    است.آورده« تأ
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویشپژوه
 

 «شـدهتقویت»به معنی  ،و بنابراین تقویت( اسم مفعول از مصدر مقّوی)در عربی:  مقّوا
و « کاغـذ مقـّوا»تر ایـن کلمـه چه چیزی اسـت؟ صـورت قـدیم ۀشدتقویت مقّوااست، اما 

 :استههای زیر آمداست که در مثال« مقّوای کاغذ»
عظمت شـد نو عمارت کردند و شهری به فرمود )آلب ارسالن سلچوقی( تا شادیا  را از

ا در آخر اّیام سنجر به دست غزان خراه شد. از جمله مسجدی بود که آن را مسجد عقیـل ت
هزار مجّلد کتاه از انواع علوم در آنجـا بـر که پنجکتب معتبر، چنان ۀگفتند و در آن خزانمی

دیگر که در هر یکی مبالبی کتاه بود بسوخت  ۀ... پنج کتابخان طلبه وقف بود؛ آتش زدند و
تـاریخ حـاف  ) «و کمتر نیز بفروخت کاغذ مقّوابخانه غارت کردند؛ مجموع را نر  و هفت کتا

 .(۵۲ـ۵۱م: بخش جبرافیای خراسان، ص )قرن هشتم و نهم(، مجلد دو ابرو
 نویسی فرهنگستان زبان و اده فارسی است:گروه فرهنگ ۀرشواهد زیر نیز از پیک

، ۴،   زبدةالتّواریخ)حافظ ابرو، ای کاغذ سرا ایستاده و بر دهان چیزی بسته از مقودو خواجه
، قسـمت اول، ۲  ) عبدالرزاق سمرقندی )قرن نهـم( مالع سادین. همین شاهد در (۸۴۳ص 
 .استهتکرار شد (۳۴۱ص 

)عبدالرزاق سـمرقندی،   بازیگران از کاغذ مقوا صورت جانوران ساخته بر روی بسته بودند 
 .(۳۳۱، قسمت اول، ص ۲

)قرن یازدهم(،  نامهچین)برند مقوای کاغذ زراندوده کرده ]پیشاپیش[ می ها و شیرهایپلنگ
  .(۶۸ص 

ــد و  ــوان موالی ــۀ دی ــرعمجموع  ناص
 

 از صنع تو ز اوراق فلـک یافـت مقـوا 
 آذری اسفراینی )قرن نهم( 

 روی زردم دیــد جلــد و رنــگ در رویــش نمانــد
 

 بر مقّوا طعف من ظـاهر شـد و پشـتش خمیـد 
 (۵۹رن نهم( )نقل از گلچین معانی، ص سیفی بخارائی )ق 

 پسر کهنه کتـابی اسـت رقیـبای تازه
 

 گر بـد نبـری بهـر مقـوا خـوه اسـت 
 (۱۱۴لسانی شیرازی )قرن دهم( )نقل از گلچین معانی، ص  
... و آن مقـوی را کمسـان زرد بچسـبانند  بعد از آن مقدار مقوای تنـک را مـدور سـاخته

 .(۳۴، ص اصفهانی )قرن دهم( ۀ)نتیج الدول

 منابع
، به کوشش محسن کیانی و عبا  رستاخیز، کتابخانه، مـوزه و مرکـز اسـناد دیوان(، ۱۳۸۹آذری اسفراینی )

 مجلس شورای اسالمی، تهران.
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویپژوهش 
 

 ، به کوشش تقی بینش، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.نتیجةالدوله(، ۱۳۵۱اصفهانی، محمدحافظ )
 ، به کوشش محمدکاظم امام، دانشگاه تهران، تهران.لشارادقایق[، ۱۳۴۱بن محمد ]الوی، علیحالتا 

، مجلـد دوم: بخـش جبرافیـای ابـروتاریخ حاف  (، ۱۹۸۲الله خوافی )بن لطفعبدالله هابرو، نوراللحافظ
 ُدُرِتئاکرا و ولسکی، لودویگ رایِشرت، ویسبادن. به کوششخراسان، 

سـیدجوادی، ، به کوشش کمال حـا التواریخزبدة(، ۱۳۸۱الله خوانی )بن لطفابرو، نورالله عبداللهحافظ
 جلد. ۴وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  تسازمان چاپ و انتشارا

 دهخدا، تهران. ۀناملبت ۀ، م سسنامهلغت(، ۱۳۳۳) (و همکاران)اکبر دهخدا، علی
ازدهم(، بـه کوشـش ، ترجمه از متن  تین به دست محمـد زمـان )قـرن یـنامهچین(، ۱۳۸۳ریچی، ماتیو )

 لوجین، میراث مکتوه، تهران.
، ۲عبدالحسـین نـوایی، جلـد  ، بـه کوشـشمجمع بحرین سادین ومالع ، (۱۳۸۳) سمرقندی، عبدالرزاق

 قسمت اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 ، روایت، تهران.، به کوشش پرویز گلچین معانیشهرآشو  در شار فارسی(، ۱۳۸۱گلچین معانی، احمد )
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویشپژوه
 

 ـ گهوانه ـ گهخوانه ـ گاهخوانه۵۵
، نویسـیفرهنگ)« کشور ـ کشخور ـ کشـخر»ها در بحث از این یادداشت ۲۲ ۀردر شما

/ و سپس ساده شـدن wx/ یا /xw/ به /wمصوت /از تبدیل نیم (۳۱۱ـ  ۳۱۱، ص ۴۱۳۹، ۹ ۀمارش
اند مثـال ابی که اخیراب منتشر شده/ بحث کردم. اکنون با بررسی دو کتxب به /این صامت مرکّ 

 االخبارشـها جدیـدی از  ۀناشناخت ۀترجم ۱۳۹۴ام. در سال دیگری از این تبدیل نادر یافته
قاطی ق اعی که احتما ب در قرن هفتم هجری انجام گرفته از سوی مرکـز پژوهشـی میـراث 

اطراه آن نوشـته شـده مکتوه منتشر شد. در این متن که به احتمال بسیار زیاد در کاشان یا 
وارهصورت به گهواره ۀیک بار کلم واره، یعنی ک هخ  . در همین (۴۱۹)ص  استهکار رفتبه ،گ هخ 

الملخـّ  فـی مـتن عکسـی ی اسـالم یمجلس شورا ۀکتابخان ۱۳۹۵روزهای اول شهریور 
نویس بن حســین بــادی معــروه بــه کــافی را نیــز براســا  دســتاز حمــدبن احمــد اللغــه

 ۀروانـ ۶۸۴مجلس شورای اسالمی بـا تـاریخ کتابـت  ۀکتابخان ۹۴۵۵ ۀرشما فردمنحصربه
. در ایـن دو پشت( ۸۸)برگ  استهبرگردانده شد« گاهخواره»به  مهدبازار کرد. در این متن نیز 

. شاید بعدها متن یا متـونی استه/ تبدیل شدwx/ یا مرّجحاب /xw/ به /wبینیم که /مثال نیز می
 بدل شده باشد. گاهخاره/  گهخاره*به  گاهخواره/  گهخوارهها پیدا شوند که در آن

بد نیست در اینجا به این نکته اشاره کنم که بادی به احتمـال قـوی منسـوه بـه بـادرود، 
 ۀکار رفتن کلمنسبتاب قوی در تأیید این حد  به ۀبخشی بعد از ابوزیدآباد کاشان است و قرین

است کـه امـروز از مجمـوع  رو( ۱۳)برگ ه( در این کتاه در)= دهن ث ؤباء ۀدر ترجم یاوهدهن
و  مزرعتـی ←) dehanoweصـورت های مرکزی ایـران ظـاهراب فقـ  در ابوزیـدآباد بـهگویش

رود و شاید در بادرود هم مستعمل باشـد، هرچنـد بـادرود کار میبه (۱۱۶، ص ۱۳۳۴مزرعتی 
 االبانـهفارسـی  ۀدر ترجمـاسـت کـه  یافهدهنگویش خاصی ندارد. صورت دیگر این کلمه 

نیابـهآه  و  آهنبایـه، آهنیابـههای های فارسی به صورتدر فرهنگ. این کلمه استهکار رفتبه  ب 
 .(۱۸۴ـ۱۸۴، ص ۹۱۳۸صادقی  ←) استهتصحیف شد

 منابع
 ۹۴۵۵ ۀرنـویس شـمابرگـردان دسـت، نسـخهخـ  فـی اللغـهالملّ  کتا ، (۱۳۹۵)بن احمد بادی، حمد

 محمود جعفری دهقی، میراث مکتوه، تهران. ۀی اسالمی، با مقدممجلس شورا ۀکتابخان
(، به کوشش جویا جهانبخش، حسـن عـاطفی و عبـا  ۱۳۹۴) ار قاضی قضاعیباالخشرح فارسی شها 

 بهنیا، میراث مکتوه، تهران.
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویپژوهش 
 

، به کوشش محمد غالمرطایی، محمد ماین ۀنامارج، «برهان قاطع ۀردربا»(، ۱۳۸۹اشره )صادقی، علی
 .۵۱۵ـ۴۶۳ هایفحهراث مکتوه، تهران، صمی

و  فرهنگ ب(، ۱۳۳۴مزرعتی، محمد و علی مزرعتی )  )ابوزیدآباد کاشان(، تهران. ییذ 
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویشپژوه
 

 ـ کوسین ـ کویسین۵۶
قـوا  غزنـوی )در فرهنگ خود هجری( برای نخستین بار  ۳۱۱فخرالدین قوا  )حدود سال 

 «غلــۀ کوفتــه»معنــی آن را طــب  کــرده و « کویســه»صــورت ای را بــهلمــهک (۵۵ص ، ۱۳۵۳
تألیف شده  ۳۴۳که در سال  دستوراالفاضل. پس از او حاجب خیرات دهلوی در استهآورد

 ،. بدرالدین ابراهیم(۲۱۶)ص  استهطب  کرد «کوفته»این کلمه را به همین صورت به معنی 
لمـه را نیـز ایـن ک ،نوشته شده ۸۳۳که ظاهراب در سال  ،و جهان پویا زفان گویام لف فرهنگ 

براسا  نسخۀ مبلوط تاشـکند در  ۱۹۳۴. در چاپی از این کتاه که در سال استهطب  کرد
« هغلـۀ کوفتـ»بدون نقطۀ حره سوم و معنی آن « سهبکو»مسکو به چاپ رسیده طب  کلمه 

براسا  نسـخۀ  ۱۹۸۹. در چاپ دیگر این کتاه که در (۳۶ص ، ۱۹۳۴بدرالدین ابراهیم ) است
ند به کوشش نذیر احمد در کتابخانۀ خـدابخش پتنـه )هندوسـتان( خدابخش و نسخۀ تاشک

طـب  شـده و  «کویسـته»منتشر شده برمبنای نسخۀ خدابخش این کلمه در مـتن بـه شـکل 
غلـۀ »: اسـتهدشکلمه چنین معنـی  زفان گویا در .استهبه حاشیه برده شد« کویسه»طب  

. در چاپ دیگری از (۲۸۹، ص ۱۹۹۳ـ۱۹۸۹بدرالدین ابراهیم )« کوفته و به یای پارسی نیز گویند
کلمـه براسا  نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنای سـاب  چـاپ شـده نیـز  ۱۳۸۱این کتاه که در 

 «غلۀ کوفتـه و بـا بـا پارسـی نیـز گوینـد»: استهآمده و چنین معنی شد« کویسه»صورت به
ظ دیگر آن با بای . پیدا است که کویسه بای تازی ندارد که تلف(۲۱۱ص ، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )

 زفـان گویـافارسی باشد. احتما ب منظور از یای فارسی یای مجهول است و ظـاهراب صـاحب 
 .استهکردتلفظ می ka/uwī/ēsaاین کلمه را 
ـ  ۳۵۳عاش  ) الشاراءلساناند. در طب  کرده« کویسته»های بعدی این کلمه را فرهنگ

، وزن نزیسته، یعنی زنده کویسیه»است:  گونهطب  و تعریف آن این (۲۸۸ص ، ۱۳۳۴)( ۳۹۱
: ]غلـۀ[ کویسیه»هم آمده:  (۴۳۳ص ، ۱۳۹۴بکری بلخی ) بحرالفضایل. در «نگشته: غلۀ کوفته

ریشرف. در «کوفته نی  با یاء فارسی، غلۀ کوفتـه و  :کویسیه»( نیز آمده: ۸۳۸)تألیف در  نامۀ م 
انجـو شـیرازی ) نـگ جهـانگیریفرهدر . «مصـّحح اسـت «نزیسـته»به وزن  الشاراءلساندر 

این واژه با کاه فارسی مفتوح، یعنی گـاه و بـا یـای مجهـول  (۲۱۹۳، ص ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
یعنـی  ،گ ویسـت. در همـین کتـاه اسـتهدشطـب   gawēsta، یعنـی گویسـتهصـورت به

gawēst ، صورت برای کلمه دو مصدر به جهانگیریدر . استهطب  شد «کوفتگی»به معنی
. ســروری تلفــظ کلمــه را اســتهدمهــم آ kuwēstīdan ک ویســتیدنو  kuwēstan ک ویســتن

و  «نزیسـتن»بـه وزن  ک ویسـتندست داده و مصدر آن را به ک ستهو  «نزیسته»به وزن  کویسته
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بـر  ک ویسـتن برهان قـاطعدر . استهنوشت «غله را کوفتن و مطل  کوفتن»به معنی  کویستیدن
را نیز  «گریزدیدن»بر وزن  کویستیدن. استهدشیز طب  به کسر و فتح اول ن «گریختن»وزن 

 .استهبه فتح و کسر اول آورد
طب  شـده و نخسـتین  کویسهشکل های متقّدم این کلمه بهدر فرهنگ ،بینیمکه میچنان

یـک از . در هـیچاسـتهبـدل شد کویسـتهایـن شـکل بـه  زفـان گویـابار در یکـی از نسـخ 
است تا بتوان از این طری  به تلفـظ برای این کلمه نیامدههای مذکور در فوق شاهدی فرهنگ

تری از کلمـات تـر طـب  درسـتهای قـدیمگونـه مـوارد صـورتآن پی برد. معمو ب در این
های متأخر معمو ب تصحیف ـ و اگر کلمه اصالت داشته باشـد ـ دهند و صورتدست میبه

ا واقعیت برعکس است؛ در ایـن مـورد دهند. اما در اینجیافته را نشان میهای تحولصورت
صورت اصلی کلمه است. تنها شاهدی که از این کلمه در  کویستهصورت مصحف و  کوسه

را بـه « طریـ  رکـوه»محمود زنجی سجزی است. سـجزی  االسماءمهّذ دست است از 
نویس اصل، بـرگ ، مطاب  با دست۱۳۹، ص ۱۳۶۴ سجزیزنجی ) استهمعنی کرد« راهی کویسته»

به آن اشاره  فرهنگ سروریکه در  است« هشدکوبیده»در اینجا به معنی مطل   کویسته. (۳۳
مطاب  طب  بع ـی از ، کویستهباشد. اگر  کویستن. مصدر این صفت قاعدتاب باید استهشد

هم بایـد بـه فـتح کـاه باشـد.  کویستنشده، تلفظ می «نزیسته»بر وزن  ک ویسته ،هافرهنگ
خوانـده و آن را بـا اول  «گویسـته»غلـ  را بـه کویسـتهکه  جهانگیریمعلوم نیست  ،بنابراین

. دیگر اینکـه او استهطب  کرد ک ویستنمفتوح و یاء مجهول طب  کرده چگونه مصدر آن را 
 ؟استهرا از کجا آورد «ُکویستیدن»شکل 

کـه در  کوستو  کوساست. کلمۀ « زدن و کوفتن»به معنی  kōstanدر زبان پهلوی فعل 
آمده و بیت زیر از بوشعیب به شـاهد آن  «آسیب»به معنی  (۴۸، ص ۱۳۱۹)اسدی  رسلغت ف

 آورده شده از همین فعل است:
ــاکر ــاش ــودم ی ــیف نعمت نب  ت

 
 تا زمانه زد مـرا ناگـاه کوسـت 

هـم  آن است که دو کس فرا»این کتاه چنین معنی شده:  ۱۹۳ فحۀبار دیگر در ص کوس 
 :استهو بیت زیر از فردوسی در تأیید آن آمد« زنند زنند و دوش به دوش به قّوت به هم

ــو  ــدرافتاد ط ــه روی ان ــه ب  ز ناگ
 

 تو گفتی ز پیل ژیـان یافـت کـو  
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به احتمال زیاد تصحیف همین  فرهنگ جهانگیریدر  «کوفتکی»به معنی  گ ویستکلمۀ 
فرهنـگ در  1.اسـته نیز به احتمال قوی از همین ریشـ «طبل»به معنی  کوساست.  کوست

در آن  کـوسآمـده کـه « صدمه»و  «فروکوفتن»شاهد زیر از فردوسی برای معنی  جهانگیری
 فعل امر است:

 گیاهی که گویم تـو بـا شـیر و مشـک
 

 بکو  و بکن هـردو در سـایه خشـک 
ترجمـۀ قـرآن در « کوسـتهراست »صورت در زبان فارسی صفت مفعولی این فعل نیز به 

تو  او»: استهکار رفتبه مستقی در ترجمۀ  شوری( ۀسور ۵۲، در آیۀ ۲۵۳ص ، ۱۳۵۵) پارس ۀموز
 .«راهی راست کوسته ایا محمد می راه نمایی، واز خوانی و

با این فعل ارتباط ندارد. به احتمال زیاد جـزء اول ایـن کلمـه، یعنـی بخـش  کویستهاما 
 .اسـتههمـراه شد سـتن ــاست که با پسوند  نکوفتریشۀ فعل  kōb > kōwمخفف  ،«کو»

شوند در منطقۀ سیستان ختم می« ئیدن»تعدادی از مصدرهایی که در فارسی دری رسمی به 
اند، ماننـد شـدهخـتم می سـتن ـ( به هقدیم )سیستان قدیم میان افبانستان و ایران تقسیم شد

)گرویـدن( و  گروسـتن)سـرودن، سـراییدن(،  سرایسـتن)بخشودن ـ بخشیدن(،  بخشایستن
/ bبا حـذه / kowistan*یا  kōbistan*. فعل 2، فهرست(۱۱۳۹دقی صا ←))مالیدن(  مالستن

/ بـرای پـر کـردن yبدل شده، سپس صامت میانجی / kōistan*/ از پایان بن آن ابتدا به wیا /
/ در y/ و جـایگزین شـدن آن بـا /w. حـذه /اسـتهجایگاه میان دو مصوت به آن اطافه شد

/ gōwدر فارسـی میانـه / گفتنل . بن م ارع فعتعدادی از افعال دیگر فارسی نیز سابقه دارد
بــه آن اطــافه  y/ بــدل شــده، آنگــاه gō/ بــه /gōw/، امــا در فارســی دری /gōwēmاســت: /

 که همین مسـیر استه/ بودsāwنیز در اصل / سودن/. بن م ارع فعل gō/ūyam: /استهشد
صـورت فتـار هنـوز بـه، امـا در گاسـته/ تبییر یافتsāyرا طی کرده و در پهلوی و فارسی به /

/sâbکـار بـه رویصـورت به االسـماءمهّذ نیـز در  روفـتنفعل رود. بن م ارع کار می/ به
چـاپی مطـاب   ۲۳۲)ص  استهبرگردانده شد« آنچه برویند»به  ق مامه. در این فرهنگ استهرفت

                                                      
بن فعل و اسم مصدر اسـت کـه در  کوسآید. مینیز این احتمال را داده و به نظر درست  فرهنگ جهانگیری. م لف 1

، و غیـره چنـین حـالتی گـوار ، ونشسـ، خور، آویی، آگنشکه است، همچنانکار رفتهنقش اسم ابزار و اسم ذات به
ردر ترجمۀ  کوس( ۲۸)ص  مقاصداللغهدارند. در  یی  «. کـدنگ گـازران»کار رفته و در شرح آن گفته شده یعنی نیز به ب 

ط( ۱۳۶)ص  سماءاالمهّذ در  ا  اسـت آمده« کـو  کربـا »بـه معنـی  شاب( ۲۱۶)ص  تکملةاالصنافو در  ش 
به نقل از پروفسور بیلی بـرای ایـن کلمـه آمـده  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهها در رواقی(. اشتقاقی که در )مثال

 کننده نیست.قانع
 ←متـداول اسـت ) -danīاین پسوند بـه جـای  های جنوه غربی ایران، از جمله شوشتری، نیز. در بع ی گویش2

 (.۳۱(، ص ۱۳۶۶)=  ۱۳۳۹صادقی 
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 be-rōwand*بایـد از « بروینـد. »کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( ۱۳۱ ۀپشت نسخۀ شمار ۱۴۵برگ 
 گرفته شده باشد.

. کلمـۀ اسـته/ جـای آن را گرفتy/ پایانی حذه شده و /v/w/ یا /bها نیز /در بع ی اسم
کـار رفتـه کـه بـه -yauviyāشکل مثال این تحول است. در فارسی باستان این کلمه به ویج

)ص  ریخـوابگیاو  (۴۱۴)ص  تاریخ سیسـتانبدل شده که در  جو و سپس به  جوو* ابتدا به
 ǰōv/ßنیـز از  جـوغ. صـورت عامیانـۀ اسـتهگرفته شد جوو*از  جوی. استهکار رفتبه (۲۳

دیگـر صـامت میـانجی  جوی/ در y« /ی». البته (۱۹۳، ص ۹۱۳۴صادقی  ←) استهگرفته شد
 .استه/ شدw/vنیست و صرفاب جانشین /

ذیـل ، ۱۳۸۱) و میرشمسـی کـه رواقـی ،در دشتسـتانی «کوبیدن»به معنی  kōwīsanفعل 
است که در فوق به آن اشاره کـردیم.  kōwistan*م ید صورت فرطی  اند،نقل کرده (هتکویس

هـا کـه فرهنـگ ،«گریختن»بر وزن  گویستنو  «نزیسته»بر وزن  گویستههای تلفظ ،بنابراین
 رسد.نظر نمیدرست به ،اندطب  کرده
kō-y- کوی ـ( به( جایkōb-  یک شاهد قدیمی دیگر )کوی »نیز دارد و آن جاینام )کوه

جـا در این نام همه الله صفا()چاپ ذبیح اسرارالتوحیداست. در  اسرارالتوحیددر « کویانعدنی
ــه، امــا در نســخه«کویانعــدنی»صــورت مــتن کتــاه بــه شــکل بــدل در بع ــی مــوارد ب

ی یا َعـَدنی ن. َعد  غیره( ، و۸۸، ۶۳، ۱۳، ۹۶ص ، ۱۳۳۲میهنی  ←)مثالب  استهآمد« کوبانعدنی»
ــرد خــاص نیشــابور بــوده کــه آن را می انــد. ابوالحســن بیهقــی در کوفتهنــوعی پارچــه یــا ُب

با بای تـازی آورده، امـا در چهـار نسـخۀ « کوبانعدنی ۀِسکّ »نام این محل را  االنسا لبا 
 استهبا یای تحتانی )دو نقطه( طب  شد «کویانعدنی»شکل جا بههمه اسرارالتوحیداصلی 

در لبـاتی ماننـد  کو جای به کوینویسد که . شفیعی می(۴۵۳، ص ۱۳۶۶ شفیعی کدکنی ←)
نـه( تـا حـدود کـدکن بـاقی اسـت یههنوز در زبان مردم این ناحیه )= نیشابور و م کویجامه

 .)همانجا(

 منابع
 ، به کوشش عبا  اقبال، تهران.کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

 جلد. ۳، دانشگاه مشهد، مشهد، فرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱الدین حسین )انجو شیرازی، میرجمال
 ، به کوشش  . ا. بایفسکی، دانش، مسکو.فرهنگ زفان گویا و جهان پویا(، ۱۹۳۴بدرالدین ابراهیم )
، به کوشـش نـذیر احمـد، کتابخانـۀ خـدابخش، پتنـه فرهنگ زفان گویا(، ۱۹۹۳ـ۱۹۸۹بدرالدین ابراهیم )

 دو جلد. )هندوستان(،
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بخشـی، بـه کوشـش ، فرهنگ لبات فر ، پنجفرهنگنامۀ زفان گویا و جهان پویا(، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )
 الله طالبی، پازینه، تهران.حبیب

، به کوشش میرهاشم محـدث، بنیـاد بحرالفضائل فی منافع االفاضل(، ۱۳۹۴بکری بلخی، محمدبن قوام )
 موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.

 الشعراء(، تهران.(، به کوشش محمدتقی بهار )ملک۱۳۱۴) ریخ سیستانتا
محمـد معـین، زوار، تهـران ـ  بـه کوشـش، برهان قـاطع(، ۱۳۳۵ـ۱۳۳۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین

 جلد. ۴مشهد، 
 (، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.۱۳۵۵) پارس ۀترجمۀ قرآن موز

 ، به کوشش نذیر احمد، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.دستوراالفاضل(، ۱۳۵۲حاجب خیرات دهلوی )
 ، فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۹۳دوست، محمد )حسن

 (، به کوشش ایر  افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.۱۳۴۶) خوابگیاری
 ، هرمس، تهران.های فارسیفرهنگ ذیل(، ۱۳۸۱رواقی، علی با همکاری مریم میرشمسی )

، بــه کوشــش االســماء فــی مرتــب الحــروف و االشــیاءمهّذ (، ۱۳۶۴زنجــی ســجزی، محمــودبن عمــر )
 محمدحسین مصطفوی، علمی و فرهنگی، تهران.

، بـه کوشـش محمـد الفرسکتا  مجمـع(، ۱۳۴۱ـ۱۳۳۸بن حاجی محمد کاشانی )سروری، محمدقاسم
 جلد. ۳ر علمی، تهران، اکبدبیرسیاقی، کتابفروشی علی

 (.۱۳۶۶)میهنی  ← (،۱۳۶۶) شفیعی کدکنی
، ۵ــ۴ ۀمار، شـ۲۱، سـال سـخن مجلۀ ،«چند لبت عامیانۀ فارسی ۀدربار»(، ۱۳۴۹اشره )صادقی، علی

 .۳۹۳ـ۳۸۸ هایفحهص
، فرهنگسـتان زبـان و اده فارسـی و های ایرانینامهنگاهی به گویش(، ۱۳۶۶ = ۱۳۳۹اشره )صادقی، علی

 نشر دانشگاهی، تهران.مرکز 
، آینـۀ میـرا  ۲۳ ۀ، طمیمۀ شمارکتا  المصادر ابوبکر بستی ۀتحقیق دربار(، ۱۳۹۱اشره )صادقی، علی

 میراث مکتوه، تهران.
، به کوشش نذیر احمد، رایزنـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران، الشاراءفرهنگ لسان(، ۱۳۳۴عاش  )

 دهلی.
، به کوشـش نـذیر احمـد، بنگـاه ترجمـه و نشـر فرهنگ قواس(، ۱۳۵۳قوا  غزنوی، فخرالدین مبارکشاه )

 .۱۹۹۹چاپ دوم، کتابخانۀ رطا، رامپور )هند(،  ؛کتاه، تهران
، چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کهـن االصنافتکملة(، ۱۴۱۵/ ۱۹۸۵/ ۱۳۶۳بن محمد )کرمینی، علی

 باد، پاکستان.آمحفور در کتابخانۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم
 کتابخانۀ ملی ایران. ۱۱۴۴، نسخۀ خطی مقاصداللغه

اللـه صـفا، ، بـه کوشـش ذبیحسـایداسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـی(، ۱۳۳۲میهنی، محمدبن منور )
 امیرکبیر، تهران.



91  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویپژوهش 
 

، بـه کوشـش و بـا تعلیقـات سـایداسرارالتوحید فی مقامـات الشـیخ ابـی(، ۱۳۶۶، محمدبن منور )میهنی
گاه، تهران )جلد اول: متن، جلد دوم: تعلیقات(.محم  درطا شفیعی کدکنی، آ
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 ـ کوس ـ گوس۵۷
 آمده: (۲۱۱، ص ۱۳۱۹)اسدی  لغت فرسدر 

 دیگر: تس بود، عسجدی گوید: کوس
ــه ــار من ــر روزگ ــوردنی ه ــدر خ ــو ان ــو  ت  ک

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

در  لغت فـرسجوانی نقل شده و مصحح نخ لغت فرساین مدخل و شاهد آن از حاشیۀ  
. معنـی و شـاهد آن در اصـل نسـخۀ نخجـوانی و، بـه اسـتهچهار مورد آن را غل  نقل کرد

ای که عبرت نائینی از روی آن نوشته و در اختیـار عبـا  اقبـال استثنای مورد دوم، در نسخه
 گذاشته چنین است:

 بود، عسجدی گوید: بس
 ندرمنـها کـانخوردنی هـر روز  ازکو  تو 

 
 و قفــا ســفت و ســیل و عصــا برگشــتبـاد  

و اقبال هم از  استهخوانده و نوشت اندرغل  را به ،ازعبرت کلمۀ سوم مصراع اول، یعنی  
از خـوردنی بـس »معنی بخش اول مصراع اول چنـین اسـت:  ،. بنابرایناستهاو پیروی کرد

 wasیافتـۀ ، صورت تحول/gwasبا تلفظ / گوسامالی ناقص  کوسرسد که . به نظر می«کن
 فارسی میانه باشد.

های دیگر باشـد کـه هـم از ترکیـب دو حـره و حره»نویسد: خواجه نصیر طوسی می
آخر کام باشد با حـره ... از ترکیب یکی از حروفی که مخر  آن  کهحادث شود، مثالب چنان

جای کـه بـه درغـویشهای( عجـم در لفـظ ی لبات )= گویشو در بع  خو واو در لفظ 
سگویند و در لفظ  درویش . (۱۶ــ۱۵، ص ۱۳۹۳ )طوسی« گویند واقع باشد بسجای که به گ و 

/ یـا gw« /گـو»/ و wγ/ یـا مرّجحـاب /wγ« /غو»مقصود خواجه از حره در اینجا وا  است و 
 اند./ در نظر او وا  مرکبwgمرّجحا /

ان فارسـی در چنـد مـورد / در زبwgتر /صورت درست/ و بهgwمیانه به / ۀ/ دورwتبدیل /
 .صادقی، زیر چاپ( ←)غیره  ، وگویرایش، گورغست، گواشامهشود، مانند نادر دیده می
 ،عسـجدی دیـوانمصحح  ،علیرطا شعبانیان ،صورت صحیح بیت عسجدی ۀاما دربار

 :استهبیت را چنین تصحیح کرد
 کو  تو از خـوردنی هـر روز کـاز اندرمنـه

 
 لی و عصـاباز بر پشـت و قفـا و سـفت سـی 

 (۱۱۳، ص دیوان)حکیم عسجدی،  
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در « کو » دیوان، اما مصحح استهمصراع دوم در این تصحیح شکل معقولی پیدا کرد
های پایان کتاه نیـاورده، زیـرا معنـی آن در چـاپ اقبـال غلـ  نقـل ل را جزء واژهمصراع او

. معنـی استهانستد «فک و زنخ و چانه»در مصراع دوم را نیز به معنی « منه»وی  .استهشد
و  «سـیلی»و  «لگـد»به معنـی  ،بخوانیم گازرا  کازبخش دوم مصراع اول روشن نیست. اگر 

 انـدرنهادناز فعـل « اندرمنـه»مسـلماب  ،است. در این صورت «به دندان گرفتن»و  «دندان»
 است.

بـه »آمـده:  گوسبه دنبال  مایاراالشاارهای د که در یکی از نسخهوشدر پایان یادآور می
 .«زبان کرمانی

 منابع
 ، به کوشش عبا  اقبال، تهران.کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

، مجلـۀ «/ آغازی و چند مسـئلۀ آوایـی وابسـته بـه آنwآوایی حذه / ۀقاعد»(، ۱۳۹۶اشره )صادقی، علی
 .۱۸ـ۳های ، صفحه۱۲ ۀ، شمارنویسیفرهنگ

، اصبر قهرمانی مقبـل، مرکـز نشـر دانشـگاهیه کوشش علی، بمایاراالشاار(، ۱۳۹۳طوسی، نصیرالدین )
 .تهران

ــدالعزیز ) ــوان(، ۱۳۹۴عســجدی مــروزی، عب ــه کوشــش علیرطــا شــعبانیان، ســوردی مهــر، تهــران. ۀ، ب
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 ـ ِسبیل۵۸
ده کـه امـروز نامیـده شـ ب روتشود در متون قدیم گفته می سبیلآنچه امروز در زبان فارسی 

های در فرهنگ سبیل. استه( باقی ماندباِد بروتگفتارِی )صورت  ب روتبادوفق  در ترکیب 
شـعر کـه بـه گـواهی وزن  اسـتهآمد سـبلتآن  جایبـهمی طب  نشـده و فارسی معتبر قدی

آن را به کسر اول  برهان قاطعو  فرهنگ جهانگیری. استهشدمیتلفظ  «َسبَلت»یا  «ِسبَلت»
ل تاند، اما چون اصل عربی آن کرده طب  ب  شـک در ابتـدا تلفـظ آن در فارسـی بی ،است س 

ب   ری ۀنامشرفکه در ، چناناستهبود لتس  نی   .اسـتهدر قرن نهم با همین تلفـظ طـب  شد م 
 ظاهر جدید است.تلفظی به سبیلرفته، اما  کاربهدر متون کهن فراوان  سبلت

قـل عبدالجلیل رازی برای این کلمـه ن نق دهخدا شاهد زیر از چاپ اول  ۀناملغتدر 
، ص نقـ )« انـدهای به سوهان بکردهناصبیان با سبیل ۀتا شبهت برخیزد که هم: »استهشد

بدلی هم بـرای آمده و هیچ نسخه سبلتدر اینجا  سبیل جایبه نق ، اما در چاپ دوم (۳۹۱
 بـدِل در اینجا در حاشیه گفته شده که نسـخه نق . در چاپ اول استهآن به دست داده نشد

، سـبلت جایبـههای نقـض شود که بع ی نسخهت. از این قید معلوم میاس سبلت، سبیل
از ایـن قـرار  نقـ مرحـوم محـدث در چـاپ اول  ۀهای مورد استفاداند. نسخهداشته سبیل

اصبر حکمت )سابقاب متعل  به محمدحسین شـعاع شـیرازی( متعل  به علی ۀنسخ .۱است: 
هشـت، سـال و، ص بیستنقـ وم چـاپ د ۀ)در مقدم استهنوشته شد ۱۱۱۱که در سال 

حسین باسـتانی راد کـه در اوایـل  ۀنسخ .۲(؛ استهذکر شد ۱۱۵۱کتابت این نسخه شعبان 
 ۱۱۳۸مجلس شورای ملـی کـه در  ۀکتابخان ۀنسخ .۳؛ استهقرن یازدهم هجری کتابت شد

الدین محدث که چون ربـع آخـر آن افتـاده ملکی خود میرجالل ۀنسخ .۴؛ استهنوشته شد
چاپ اول به تـاریخ تحریـر آن اشـاره نکـرده،  ۀی تاریخ کتابت نیست و محدث در مقدمدارا

از قول پدرش تاریخ کتابت  (وهفتص سی) چاپ دوم ۀدر مقدم ،علی محدث ،ولی فرزندش
 اسـتهای صـحیح شمرد. مرحوم محدث آن را نسـخهاستهآن را اواخر عصر صفوی دانست

کهـن  ۀاین نسـخه غالبـاب بـا نسـخکه لی محدث نوشته و ع (۹۳و تعلیقات آن، ص  نق  ۀ)مقدم
بـه حـد  « ع» ۀنسـخ .هفت(وچاپ دوم، ص سی ۀ)مقدم ردهمخوانی دا« ع»کتاه با عالمت 

و همین  ،ونه(چاپ دوم، ص سی ۀ)مقدماول قرن هشتم نوشته شده  ۀالقّرائی در نیمجعفر سلطان
مجلس  ۀنسخه متعل  به کتابخان. این استهنسخه است که مبنای چاپ دوم کتاه قرار گرفت

 شورای اسالمی است.
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یک  سبیل ۀرسد این است که مبنای طب  محدث در چاپ اول برای کلمآنچه به نظر می
 ۀکه مبتنی بر نسخ ،شده در آغاز قرن یازدهم بوده و در چاپ دومکتابت ۀیا دو یا هر سه نسخ

ایـن طـب  کنـار گذاشـته  همخـوانی داشـته« ع» ۀبـا نسـخ وشخصی او بوده  ۀو نسخ« ع»
 .استهشد

رود همـین کلمـه بـا مـی کاربـه سـبیلای کـه بـرای های ایرانی کنـونی کلمـهدر گویش
و  (۸۱۳۸ــ۳۱۳۸سالمی  ←)های فار  هایی در تلفظ است، از این جمله است گویشتفاوت

 ←)ای،  سـگردی و غیـره های سـمنانی، سـرخهمرکزی و گویش ۀهای منطقبع ی گویش
 ۀ. تنها در گویش ُخنجی هنوز کلمـ(سپیلو  سبیل، ذیل ۱۳۴۲ستوده  ؛سبیل، ذیل برهان قاطع ۀحاشی

borut  در بیرجنــدی نیــز (۶۸، ص ۶۱۳۸ســالمی  ←)مســتعمل اســت .barut  در کنــارsabil 
کوتاه، یعنـی بـه  uبا دو  burut. در فارسی تاجیکی هم (۱۹، ص ۳۱۳۳رطایی  ←)کاربرد دارد 

. همچنـین (Усыذیـل ، Saymoddinov ←)مسـتعمل اسـت « موی لـب»ر صورت ُبُرت، در کنا
لو، انوشه خدابنده ←)رود می کاربه barutشکل است در فارسی افبانی که در آنجا این کلمه به

enzingB  ←) اسـتهطـب  شد« بـرت» brtشـکل . در زبان خوارزمی این کلمه به(بروتذیل 

176 1983, p.)1  استهبود« ُبُرت»یا « ُرتبَ »که احتما ب تلفظ آن. 
 اقل از قرن دهـم در  سبیلدهد که تلفظ نشان می نق های قرن یازدهمی طب  نسخه
دهد، اما ها نیز قدمت این تلفظ را نشان می. صورت موجود در گویشاستهفارسی رایج بود

: سـم  عیـار: نخست در شاهد زیر از استهتر هم آمدحداقل در سه متن قدیم سبیلطب  
 .(۱۶۳، ص ۱،   ۱۳۴۳)اّرجانی سمک درآمد و دو سبیل قطران بگرفت و بکند 

... و  ها سـپید بـود... بع ـی را سـینه اسـت: بوزینـه المخلوقـاتعجائبشاهد دوم از 
 .(۵۹۱، ص ۱۳۴۵ )طوسیوی به آدمی ماند: ریش و سبیل و چشم  ءها دارند. اع اهاسبال

 است: مثنویشاهد سوم هم از 
 را بــر آتــش برنهــاد  ه تــو مــا

 
 کان سبیل چره تـو برکنـده بـاد 

 (۳۳۳، بیت ۴۲، دفتر سوم، ص ۱۹۲۹ )مولوی 
فرد آن احتما ب متعل  به قرون هفـتم منحصربه ۀاز قرن ششم است، اما نسخ سم  عیار
اسـا  مـتن چـاپی در  ۀنیز از قرن ششم است، اما نسخ المخلوقاتعجائبو هشتم باشد. 

                                                      
(. ۶۶، ص ۱۳۹۱بیدی رطائی باغ ←؛ نیز p. 76 Nyberg ,1988است )کار رفتهبه afrušt سبیل. در پهلوی برای 1

kerJun  ←است )طب  کرده ruštßa( و Junker 1912, p. 83 ←) aprušt( tšawruیونکر صورت پهلوی آن را )

1955, p. 6.) 
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هــم از قــرن  مثنــویهای معتبــر . نســخه(۳۲، ص ۱۳۴۵ ســتوده ←) اســتهنوشــته شد ۱۴۳
 رسد.این تلفظ مسلماب به قرن هفتم و قبل از آن می ۀسابق ،اند. بنابراینهفتم

عربی مأخوذ دانسته و همین مطلـب  سبلةرا از  سبیل برهان قاطع ۀمحمد معین در حاشی
را صـرفاب مـأخوذ از عربـی  لسـبینیـز  فرهنگ سـخن. استهدهخدا نیز نقل شد ۀناملغتدر 

ل تمحّره  سبیلنیز  فرهنگ نظام. در استهدانست ب  ، امـا حقیقـت اسـتهعربی دانسته شد س 
گرفته نشده، بلکـه از شـکل ُممـال صـورت جمـع آن،  سبلتمستقیماب از  سبیلاین است که 

 ِسـبیل ،سـبال. ُممـال اسـتهرفت کاربـهصورت مفرد ، گرفته شده که در فارسی بهِسبالیعنی 
اسـت. هنـوز نیـز در بدل شـده( :eیا  ēیای مجهول )و به  هشد ( امالهā) «ا» مصوتاست و 

در گـویش خـوری  ،زجملـهرود. امـی کاربـهبا یای مجهول  سبیلهای ایرانی بع ی گویش
 ←)seve:l  =(lēsev )و در گویش دوانـی بـه شـکل  (۵۲۱، ص ۵۱۳۸)شایگان  lēsebشکل به

ویژه )بـه صورت مفردو به سبیلبه معنی  ِسبال. اینک چند شاهد برای (۲۹۶، ص ۱۳۸۱سالمی 
 :(توجه شود ،استصورت مفرد به کار رفتهبه یشرهمراه با  سبال که ،شاهد دومبه 

ــنم ــا ُک ــر تنه ــی را زان دگ  هریک
 

 چونک تنهـا شـد سـبالش بـرکنم 
 (۲۱۳۱، بیت ۳۶۶، دفتر دوم، ص ۱۹۲۹مولوی ) 

ــی ــبالی م ــا س ــر م ــوتش ب ــدنخ  زن
 

 کنـدلیک ریش از رشـک مـا برمی 
 (۲۱۲۳، بیت ۳۸۸، دفتر ششم، ص همان) 

 گرم شد پشـتش ز خورشـید عـره
 

ــب  ــبال بوله ــتش از س ــه غمس  چ
 (۳۱۲۵، بیت ۴۴۵، دفتر ششم، ص همان)  

 به نیم ِگرده بروبی بـه ریـش بیسـت کنشـت
 

 به سـد کلیچـه سـبال تـو شـوله روه برفـت 
 «(شوله»، ذیل ۴۳۲، ص ۱۳۱۹ اسدی لغت فرس)ُعماره،  

 ،وزیـر دیلمیـان ،بن حسن( ابوالقاسم عالء۴۸۱صابی )متوفی در   غر  النعم ۀبه نوشت
 .(۹۳، ص ۳۱۳۵صادقی  ←)معروه بود « سبالسیاه»در میان مردمان دیلم به 

 منابع
نـگ ، بنیـاد فره۱ لـدپرویـز ناتـل خـانلری، ج به کوشش، سم  عیار(، ۱۳۴۳ارّجانی، فرامرزبن خداداد )

 ایران، تهران.
 عبا  اقبال، تهران. به کوشش، کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

رحـیم عفیفـی،  بـه کوشـش، فرهنـگ جهـانگیری(، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱حسـین )الدین انجو شیرازی، میرجمال
 جلد. ۳دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 
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 جلد. ۸، سخن، تهران، فرهنگ بیرگ سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرست( )
 ، قطره ـ اکو.فارسی ناشنیده(، ۱۳۹۱لو )انوشه، حسن و غالمرطا خدابنده

 جلد. ۴محمد معین، زّوار، تهران،  به کوشش، برهان قاطع(، ۱۳۳۵ـ۱۳۳۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین
جلـد، چـاپ دوم  ۵، حیـدرآباد دکـن )هنـد(، فرهنـگ نظـام(، ۱۳۱۸ــ۱۳۱۵ا سالم، محمـدعلی )داعی

 .۱۳۶۴ـ۱۳۶۲ن، دانش، )افست(، تهرا
 دهخدا، تهران. ۀناملبت م سسۀ، نامهلغت(، ۱۳۳۳اکبر و همکاران )دهخدا، علی

بـه ، نقـ معروه بـه  با  مثالب النواصب فی نق  با  فضائح الرواف (، ۱۳۳۱رازی، عبدالجلیل )
 الدین محدث، تهران.میرجالل کوشش

، نقـ معـروه بـه    با  فضـائح الـرواف با  مثالب النواصب فی نق(، ۱۳۵۸رازی، عبدالجلیل )
 جلد متن و یک جلد تعلیقات. دوجلد،  ۳انجمن آثار ملی، تهران، چاپ دوم در 

 ، روزبهان، تهران.گویش بیرجند ۀنامواژه(، ۱۳۳۳رطایی، جمال )
، فرهنگستان زبـان های ایرانی باستانموضوعی زبان ۀنامواژه(، ۱۳۹۱بیدی، حسن )سرپرست( )رطایی باغ

 و اده فارسی، تهران.
 ، فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران.فرهنگ گویش دوانی(، ۱۳۸۱سالمی، عبدالنبی )

ــدالنبی ) ــالمی، عب ــ(، ۱۳۹۱، ۱۳۸۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵، ۱۳۸۴، ۱۳۸۳س ــارسگویش ۀگنجین ــی ف ، شناس
 جلد. ۶فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران، 

، دانشـگاه تهـران، ای، السگردی، سـنگری، شـهمیرزادیهفرهنگ سمنانی، سرخ(، ۱۳۴۲ستوده، منوچهر )
 تهران.

 (.۱۳۴۵طوسی، محمدبن محمود ) ←(، ۱۳۴۵ستوده، منوچهر )
 ، یوشیج، تهران.گویش خوری(، ۱۳۸۵شایگان، محمد )

 ، دانشگاه آزاد ایران، تهران.تکوین زبان فارسی(، ۱۳۵۳اشره )صادقی، علی
بنگـاه ترجمـه و نشـر ، به کوشش منوچهر سـتوده، مخلوقاتالعجائب(، ۱۳۴۵طوسی، محمدبن محمود )

 کتاه، تهران.
ری ۀنامشرف(، ۱۳۸۶ـ۱۳۸۵فاروقی، ابراهیم قوام ) نی  دبیران، پژوهشگاه علـوم انسـانی،  ۀحکیم به کوشش، م 

 جلد. ۲تهران، 
 ، تهران.نق  و تالیقات آن ۀمقدم(، ۱۳۳۵الدین )محدث، میرجالل

اک، لیدن ـ لنـدن، زولر. ا. نیکلسون، بریل ـ  به کوشش، مثنوی(، ۱۹۲۹د )الدین محممولوی بلخی، جالل
 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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 بروتـ ۵۹
رود ایـن کلمـه از است. احتمـال مـیتاکنون پیشنهادی ارائه نشده بروتدرمورد ریشۀ کلمۀ 
گرفتـه شـده باشـد کـه در آلمـانی « ریـش»به معنی  2o/ah-har(s)dh*b-کلمۀ هندواروپایی 

ــی barbeصــورت ، در فرانســه بهbeardصــورت ، در انگلیســی بهBartصــورت به ، از  تین
barba در روسی به صورت ،boroda در لتونیایی به شـکل ،bār̀da شـکل و در لیتوانیـانی به

barzdà نیـز « چانـه»در معنـی « ریـش»بر معنی ها عالوهکار رفته و در بع ی از این زبانبه
و « تیـزی». جزء اول این کلمه را بـه معنـی (p.. 2008al et koWodt , 4 ←)است استعمال شده

اگر بـرای فارسـی باسـتان، »گویند: . ُوتکو و همکاران می(۵)همان، ص اند گرفته« موی زبر»
 bordo*ود، باید منتظر صـورت پیشنهاد ش āمانند لیتوانیایی و لتونیایی، یک ریشۀ مختوم به 

را  bordusبرای فارسـی باسـتان صـورت  (۴)همانجا، ص . ُوتکو و همکاران )همانجا(« باشیم
هـای ایرانـی اند. چه شکل این صورت بـه واژهاند که معلوم نیست از کجا گرفتهدست دادهبه

 ماند.نمی
اند و هردو تیزی کیل شدهتوان پذیرفت که ریش و سبیل هردو از مو تشاز نظر معنایی می

داده این معنی بارزتر است. درمورد ریش منظور از های تاهخصوص درمورد سبیلدارند، به
شکل مثلثـی اسـت کـه تیزی قسمت پایین ریش، یعنی ریش روی چانه، است که معمو ب به

ت اسـ بروتدر هجای دوم  ūتر مربوط به مصوت رأ  آن رو به پایین است. اما اشکال مهم
که با ریشۀ مذکور در با  تناسب ندارد. البته شکل خوارزمی کلمـه در هجـای دوم مصـوت 

 bord*کوتاه دارد. طب  ریشۀ پیشنهادشده از سوی م لفان مذکور باید صورت فارسی کلمـه 
است که بعدها تحت تأثیر مصوت هجـای دوم  aنیز  بروتباشد. مصوت اصلی هجای اول 

کلمـۀ خاصـی  سـبیلبـرای مـادر هنـدواروپایی زبـان اهر است است. آنچه ظبدل شده oبه 
آلمـانی زبـان اند، امـا  اقـل های دختر هرکدام کلمۀ جدیدی برای آن سـاختهنداشته و زبان

 برد.کار میبه Schnurbartصورت را به Bartترکیبی از همان  سبیلبرای 

 منابع
Wodtko, D. S., B. Irslinger und C Schneide (2008), Nomina im indogermanischen Lexikon, 

Heidelberg, Universitätsverlag, Winter. 



 

 

 چند کلمه از 

 )دانشگاه تهران( مقامیرضا قائمسید احمد

های ذیل فرهنگشده در طب  ی است برای یافتن اصل بع ی کلماتاین مقاله کوشش: چکیده
سـنده سـهو و در عین حال تصـحیح بع ـی سـهوهای آن کتـاه یـا آنچـه بـه نظـر نوی فارسی
ل، اشـتقاقات نادرسـت وار و بـدون بحـث مفّصـ، معمـو ب اشـارهبحثاست. در طمن رسیده

است. در پایان مقاله سعی در اثبات این امر شـده کـه های دیگر نیز اصالح شدهبع ی فرهنگ
تـوان وجود ندارد و از شواهد موجـود مـی «نابِ »و  «عمارت»به معنی  rāzدر فارسی میانه لبت 

 رسید. «بّنا»و  «معمار»به معنی  rāzتنها به یک لبت 
هـای ذیـل فرهنگهـای ایرانـی، شناسـی، زبـاننویسِی فارسی، ریشـهفرهنگ :های کلیدیواژه

 .فارسی

 مقدمه
استعمال یا شـاذ در کماز آقای دکتر رواقی مشتمل است بر بع ی لبات  های فارسیذیل فرهنگ

های قدیم قرآن و بع ی متون دیگـر، های کهن فارسی یا عربی به فارسی یا ترجمهبع ی فرهنگ
های آوایی خاله انتظـار در اند و گاه تبدیلای کلمات گویشی بودهو چون این متون مت من پاره

در آنها استعمال داشته یا  های دیگر ایرانیاند که کلمات زبانشده آنها هست یا در مناطقی نوشته
ای هستند که فارسی زبان معیار همۀ مناط  ایران نبوده یا تصـحیفات و تحریفـات مربوط به دوره

های دیگران بع ـی بد در آنها راه یافته، یافتن اصل بسیاری از کلمات آنها دشوار است. در نوشته
آنجـا کـه در یـاد دارد، از  کنـد، تـاحاطر سعی مـی ۀدهای این کتاه تصحیح شده و نویسناخط
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انـد. بـا از آنها سخن نگفته های فارسیذیل فرهنگکلماتی یاد کند که محققان ساب  در تصحیح 
در  ، هـم. چـون م لـف کتـاه و همکـاران اواسـتهاین حال، این نوشته به قصد نقد نوشته نشد

اند )و نیز کرده سعی در یافتن اشتقاق کلمات کتاه، شناسیریشههم در بخش بخش تعلیقات و 
اند(، یادآوری اشتقاق بع ی کلماتی که بـرای ایشـان مـبهم مانـده در موارد متعدد موف  نیز بوده

تر این کلمات و تتمیم فواید کتاه کمکـی برسـاند. ایـن ممکن است به فهم معنا یا تلفظ درست
همـان نگـاه  چند کلمه که در سطور بعد موطوع سخن است آن کلماتی است که اشتقاق آنها در

آنها نشده، و به همـین سـبب در طـی  اصل و فرعاول به نظر رسیده، یعنی جستجویی برای یافتن 
)کلمۀ آخر استثناست(. در پایان نوشته نـام  استهنوشته، جز به ندرت، به منبعی رجوع داده نشد

رد اشـاره را های آنها کلمـات مـوتوانند با رجوع به مدخلچند فرهنگ نیز آمده که خوانندگان می
 آسانی بیابند.به

 بحث دن اشیقاق یا تلفظ یا ساخت کلمات
زانه  صاصۀخ  است در برابر تعریف شده« انگور بر تاک پس از چیدن ۀماندباقی»به  ،(۲۱)ص  ا 

است. با آنکه « هر چیز اندک»عربی. یک معنی این کلمۀ عربی همین است، ولی معنی دیگرش 
 ا زارهرسـد کـه تعریف شده، به نظر می« شنگلۀ انگور»این کلمه به نیز  تکملةاالصنافدر حاشیۀ 

 «.اندک»بع ی متون فارسی به معنی  ۀجارخو  پهلوی huzāragنیست جز چیزی 
است. صفت فاعلی در  قرآن قدس. شاهد از bovadārخواند نه  būdārرا باید  (۳۱)ص  بودان

 شود.ه از بن ماطی ساخته میو مشتقات آن، مطاب  قاعد ک نارآن متن، به استثنای 
، به معنی گرفتن و کوتاه کردن ُسم یا جدا کردن پشـم از پوسـت (۱۱۱)ص  پیراهسینو  پیراهش
 1.م یـد ایـن اسـت ۹۸( در صـفحۀ ِگـراه)نـه  گ راهپوسـتاسـت.  بیراهستنو  بیراهشتصحیف 
 ویراسـتنست. ا نقل شده، با همین کلمه همریشه تفسیر شنقشیاز  ۳۵۱، که در صفحۀ وابراستن

                                                      
( ۱/۵) نامـهارداویرافاسـت. در عبـارت معروفـی از کار رفتهبه« دباغت»گاهی به معنای  wirāstan. در فارسی میانه نیز 1

 است:نوشتن اوستا برروی پوست گاو چنین آمدهۀ دربار
… 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 … 

 گاو، نوشته به آه زر، در استخر بابکان به دِز نبشت نهاده بود ... ۀشدهای دباغت... همۀ اوستا و زند بر پوست
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در صفحۀ  براهشنیز همین فعل است و چنین است  1(هدایة المتالمین)نقل از  ۳۵۳در صفحۀ 
است. به عبارت دیگـر،  سربیراین آ، که اصل ۲۲۱در صفحۀ  سرپیرای( و تاج المصادر)از  ۵۳۱

wirāstan فعِل دال بر معنای مرتب کـردن و کوتـاهاستهپهلوی به چند صورت وارد فارسی شد . 
یـا  براستن( و آماده کردن طور کلی نظم و ترتیب دادنکردن ناخن و مو و دباغی و هر  کردن )به

تصـحیف شـده یـا بـا آن آمیختـه یـا مصـححان  پیراستنبوده و این در متون مختلف به  بیراستن
 تنبیراسـهـا ها و فرهنگهای متنپیراستناند. بنابراین، بع ی بدل کرده پیراستنامروزی آن را به 

اسـت. چـون بع ـی  بیراسـتهبه معنای سـور و دیـوار شـهر تصـحیف  پیراستهاست. مخصوصاب 
 ←)گـذریم انـد، از ایـن مـیخوبی بحث کـردهبه wirāstanهای فارسی محققان قبالب از صورت

بـود و یـادآوری  هـاذیل فرهنگ؛ اینجا غرض بیان ارتباط چند مدخل از (۱۳۴ـ۱۳۲، ۱۳۸۱صادقی 
های قدیم ایـن نکتـه را بایـد در نظـر داشـته آینده در تصحیح متون و فرهنگ اینکه مصححان در

 باشند.
، زطاست، یعنی صـورت دیگـر  جت، مشت  از طبقات الصوفیه، از (۱۱۳)ص  گری کردنجیی

 نوشته بسیار است(. جتو  زط ۀکولی و لوری )دربار ِی به معنای کلّ 
یا « 2جویای تو اید، نه تـو خریـای راه او ایـدار نه او »در عبارت  ،(۳۶۳، ۱۴۳ص ) هوشـاو  خر

. بـن خریـدن، که به جای تلفظ آن عالمت استفهام آمده، صفت فاعلی است از خریا، (۱۴۳)ص 
در این کلمه یا قیاسـی اسـت « ی»است. صامت  xarا ی xrīn م ارع از این فعل در فارسی میانه

تر این فعل، به شـرط آن کـه بپـذیریم م ارع کهن ۀدای از یک ماتر بازماندهیا به احتمال طعیف
انـد، )این رأی را بع ی محققان صادر کـرده استهداشتنیز می -xrīم ارع  ۀدیک ما -xrīریشۀ 

 خریـاعالوه، بعید است که حاطر هنوز متقاعد نشده که این رأی درست است(. به ۀدولی نویسن
در  هوشـابود.  xrīn قاعده ازداشت، صفت فاعلی مطاب  باشد، که اگر وجود می خریناتصحیف 

و  چـرااست و ساختی شبیه این دارد، ولی چون اسم است، با  هوشیدننیز مشت  از  ۳۶۳صفحۀ 
 گرمـاقابل مقایسه است. احتما ب پسوند آن پسوند دیگری است و با پسوند کلمـاتی ماننـد  گنجا

وی، به سبب تشابه با پسوند ساز پهلاسم āg-قابل مقایسه است. شاید بتوان احتمال داد که پسوند 

                                                      
 بوده و ظاهراب همان درست است. بیراستن. این صورتی است که مصحح از نسخۀ دیگر به متن آورده. اسا  1
 بوده. هیفعل سوم شخص مفرد است. اینجا ظاهراب دوم شخص مفرد انتظار است که در گویش هرات  اید .2
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-āg صفت فـاعلی، در فارسـی بـه بـن م ـارع بع ـی افعـال نیـز اطـافه شـده و اسـم  ۀدسازن
در ادوار  -āka 1. این توطیح البته غیر تاریخی است و در آن کاربردهای پسوند ثانویاستهساخت
 .استهتر زبان عامدانه نادیده گرفته شدقدیم

است، یعنـی  halag-drāyاز اصل « گویگو، بددهن، هرزهیاوه»به معنای  (۱۴۳)ص  دنایخله
، کـه از پهلـوی اشـکانی یـا هرزهدانیم که معادل . می(تعلیقات کتاه ←، خلهدرمورد ) «درایهرزه»

. در همـان اسـتهبود halagهای خویشـاوند آن وارد فارسـی شـده، در پهلـوی ساسـانی گویش
ل مـرد، احتمـا ب بایـد «خـردنـادان، بـی»ه معنای خوانده شده ب xolmard، که خلمردصفحه،   خ 

ـلکه در پهلوی شواهدی دارد.  halag mardخوانده شود، برابر با  بـه معنـای معـروه ظـاهراب  خ 
 شاهد قدیم ندارد.

عربـی  درکة، اگر به طب  متن بتوان اعتماد کرد، همان درکهو  درک، در برابر (۱۶۴)ص  دنکرت
 «.ر»است با اطافه شدن 

، ماننـد دروغـین، اگر غل  کاتب نباشـد، بـه کسـر غـین اسـت و مخفـف (۱۶۵)ص  غندنو 
اند. ایـن تخفیـف حاصـل . معلوم نشد چرا به جای تلفظ کلمه عالمت استفهام گذاشتهسهمگن

 تر تلفظ شدن مصوت پیش از نون است.کوتاه
ت بـا برابـر اسـ -dṛdaya-bara- .*dṛdaya*اسـت از  دلیـرتـر صورت کهن (۱۳۳)ص  دلیون
zṛdaya- اوستایی و hṛdaya- از  دلیـرانـد سنسکریت. کسانی که گفتـه*dṛdi-bara-  اسـت بـه
 دلیـرتـر کلمـۀ اند. محققان دیگر نیز به این صورت کهن)یاء مجهول( توجه نداشته دلیرتلفظ یاء 

 اند.توجه داشته
هـا اسـتعمال ی متنکلمۀ ناآشنایی البته نیست و در بع « گردباد»به معنی  (۱۸۳)ص  باددوله

صـورت ثـانوی اسـت بـر اثـر  لولـهاسـت.  بادلولـههـا صورت دیگر آن در بع ی گویش 2دارد.
، اگر ترکی باشد، احتما ب با این کلمه ارتباطی نـدارد، مگـر آن کـه هـر دو دوالخهمگونی آوایی. 

 دوالخا بـا هـا نقـل کـرده و آن راز فرهنـگ دولـهزاده شواهدی از لبت فارسی باشند. داود منشی
 .(Monchi-Zadeh 1990, p. 53-54) استهمربوط دانست

                                                      
 ساخته شده است. ka-و پسوند  -ā. ثانوی است، چون از کلمات مختوم به 1
 است. جهانگشای جوینی. آنچه در خاطر نویسنده است از 2
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مربوط دانسته شـده کـه  نامهلغتدر  سنا، در تعلیقات با آن «خردل»، به معنی (۲۲۹)ص  سنا
مییا  سناء مکیمعروه است به  ر  ولی آن گیاهی دیگـر اسـت. معلـوم  .)یعنی حرم مکه( سناء ح 

ای باشد باشد، و آن گونه سناوشده یا طب  غل  *د کوتاهشود که این لبت دیگری است و شایمی
دا ای است از که خود گونه سندا از  دا )مشهور  س  ـدا تر است، ولـی تلفـظ درسـت س   س 

نا ی، که خود م ید صورت ارمن sanam. (است نزدیک است. « سنا»است، از جهتی به این  س 
هـای ایـن صـورت ۀر)دربا ز ایرانی استو دخیل ا استهدر عربی استعمال داشت صنا و  سنا 

(. حـال پرسـش ایـن خردل، ذیل صیدنه ←؛ نیز p. 150 Schwartz-Flattery ,1989 ←مختلف کلمه 
 اسـفندای دیگر، کـه موطـوع آن لبـت است که چه نسبت است میان سداه و خردل. در نوشته

 )گیاه معروه( است، امیدواریم بتوانیم در این باره بحث کنیم.
در  ثورانیـدنترجمـه شـده(. « سـوراند»به  ت ثیر  است ) شوراندنتصحیف  (۲۳۱ص ) دنسونان

خوانـد، نـه  شـورانیدنعربی نیز همین لبت است و بایـد آن را  ۀددر ترجمۀ همان ما ۱۱۶صفحۀ 
البته ممکـن اسـت، ولـی ظـاهراب « ث»به « ش» . تبدیلعربی «ث و ر» ۀدفعل جعلی سببی از ما
 شمرد. این را نباید مصداق آن

صـورت  و لخشـانیدنچیزی نیست جز گونۀ دیگـر  (۲۳۸)ص به معنای لبزانیدن  شخشانیدن
اسـت. دیگـران اشـتقاقات  لغییـدنگونۀ دیگـر  لخشیدنبر اثر همگونی آوایی.  لخشیدنمتعدِی 

 اند.دیگر گفته
. معنـای درسـت و اسـتهخوانـده شد far(r)ahi kardanبـه صـورت  (۲۶۸ص ) فرهی کـردن

صفت تف ـیلی اسـت  frehرست در متن و تعلیقات هست، ولی تلفظ نادرست است. اشتقاق د
 فزونخواهی است.فرهی کردن و  ، که معروه است،-frayahاز اصل « بیشتر»به معنای 

اشتقاق روشنی دارد. اینجا غـرض توجـه دادن بـه « پنجۀ دزدیده»به معنای  (۲۳۱ص ) فوندبان
اسـت و دیگـر  ف وردیـانیـا  فوردیـانپیداست که تصحیف  فروردباندو چیز است. اول اینکه این 

نیـز چنـین قلبـی هسـت. تبـدیل  شـاهنامه فـوردیِن . در اسـتهقلبی که در این کلمه اتفـاق افتاد
تـوان قیـا  کـرد مـی پیشـینیانبه  پیشینگانرا با تبدیل  فوردیانو سپس به  فروردیانبه  فروردگان

 māhīgānاز  رودیـانو  سالیانو  ماهیانهمین فرهنگ(. به معنی قابله در  مامیانو  گروهیان)قس 
چیزی اسـت  y( به k)از اصل  gتحولشان قدری فرق دارد. در واقع تبدیل  rōdīgānو  sālīgānو 

بـر اثـر  پیشـا ) پیشـیارهایی ماننـد اند و مثالکه محققان صد و اندی سال قبل یه آن توجه کرده
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و مانند آنهـا را در تأییـد  پرنیان، مادیان(، شدیار)قس  دکارشاز  شیار، پیشکاراشتقاق عامیانه( از 
در اسـناد  فوردیـان. پاول هرن در همان جا از این صورت کلمۀ (Horn 1898-1901, p. 46)اند آورده

در سریانی(. از کلمۀ یونـانی، کـه از  ’Frwrdgn)قس صورت  Phourdiganیونانی نیز یاد کرده: 
تـر از فارسـی دری آید که سابقۀ این قلب قدیمی، نقل شده، برمیمناندر، مور  قرن ششم میالد

 است.
 ورزگـاواسـت )بـه گـاه اول( و آن مبـّدل  گرزگـاوظاهراب « گاو نر»به معنی  (۲۸۱)ص  کرزگاو

 است.
عربون کربـون، »که  استهزمخشری نقل شد مقدمة االد لبت نیست. از  (۲۸۱)ص  کربون

و چنـد صـورت  اربـونو  عربـوننجا حره تشبیه عربی اسـت. در ای« َکـ...«. »آنچه پیش دهند 
یونانی کـه خـود ممکـن اسـت دخیـل باشـد از  arrabonخود دخیل است از  ند،اعربی کلمات

، آن طور کـه از گفتـۀ ربون. (p. 37 Burkert ,1992 ←مورد این نکتۀ آخر )درهای شرقی در یونانی زبان
اسـتعمال داشـته و  ربـونیح نبـوده. در فارسـی آیـد، اسـتعمال داشـته ولـی فصـجوالیقی برمـی

 1.(۴۵۶ق، ص  ۱۹۹۱جوالیقی  ←) استهشناخت
فین معنی شـده و در مـتن و تعلیقـات دو « شدن افتادن و به مجاز گرفتار»، که به (۲۸۵)ص  ک 
بـه تأییـد آن آمـده و در گذشـته موطـوع بحـث  اسرار التوحیـدسمعانی و  روح االرواحشاهد از 
این سـطور  ۀدوجود ندارد. نویسندر آن دو شاهد و منتقد آن بوده، در واقع  وحیداسرار التمصحح 

در بحثی عمومی نادرست بودن نظر این محققان را نشان داد، ولی معلوم شد کـه دیگـران زودتـر 
اند. با این حال، چون این یادداشت مت من یک نکتـۀ مختصـر تـازه متوجه صورِت درست شده

شـود. در واقـع در دو عبـارت مـذکور )عبـارت است اینجا تکـرار مـینسبت به مباحث دیگران 
در آن وقت که خواجه حسن م ده، رحم  اللـه علیـه، بـه ارادت شـیخ بکفـت : »التوحید اسرار
در عربـی. ...« قال بارادة »است و این برابر است با « به ارادت ... بُگفت»، صورت درست ...«(

                                                      
اشـتقاق لبـت را هـم متـذکر  ،مصحح کتـاهعبدالرحیم، به سبب تعلیقات مفید آن است.  المار . ارجاع به این چاپ 1

 است.شده
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بیـان عبـدالجلیل قزوینـی و  الـنق تـون فارسـی، ماننـد در بع ی از م« به چیزی گفتن»تعبیر 
 1ابوالمعالی علوی، شایع است. االدیان

انصـاری، کـه  طبقـاتاز « تحمل، بردباری، صبوری»به معنی  (۲۹۳)ص  کویز داشینو  کویز
و صـفحات دیگـر، بـه  ۴۱۳، ۲۱۵ص  ،۱۳۹۴)شفیعی کـدکنی اخیراب شواهد بیشتری از آن به دست آمده 

صـورت  (۹۳، ص ۱۳۹۵)رواقـی در اثر دیگر خـود  هاذیل فرهنگو م لف  (کویییو  یدرکِوزصورت 
(، به قطع و یقین به گاه درست است و معنی آن کویییدنرا نیز به آنها افزوده )در کنار  گویییدن

، کـه در -vyancریشـۀ «. گنجیـدن، ُگـنج، گنجـا»اند، یعنی همان است که این محققان دریافته
 wفارسی است، در گویش هرات، به واسطۀ تبدیل  گنجیدنتعمال دارد و اصل سنسکریت نیز اس

. در اسـتهدرآمد گوییو  گِوزو شواهد دیگر( به صورت  والیدنو  بالیدنو  گوالیدن)مانند  gwبه 
ایـن ریشـه. بـه  -vyacاز صـورت  گ ـوییو  گ ـِوزاین ریشه اسـت و  -vyanc از صورِت  گ نجواقع 

 به معنای پیمانه ندارد. قفییاین کلمه ارتباطی با اند، خاله آنچه گفته
را قطعاب باید بـه طـم اول خوانـد )بـه جـای تلفـظ عالمـت « زنبور»به معنای  (۳۱۱ص ) گنج

هـای ها کاربرد دارد، و صـورتاند(. این کلمه با همین تلفظ در برخی از گویشاستفهام گذاشته
تـر قـدیم ۀرلفـظ حـره اول ایـن کلمـه در دوهای دیگر به سـبب اخـتاله تدر گویش ِبنیو  ِبنج
صـورت  نیـز( bowzو  bawz) بـوزدر بع ی دیگر.  vها و در بع ی گویش w، یعنی استهبود

نج ۀردیگر همین کلمه است و همین را شاید بتوان دربا همۀ حاطر اصل  ۀدگفت. به نظر نویسن م 
شـده و  بوزبدیل به ت aw به abو  b به vپهلوی است که با تبدیل  vabzیا  wabzهمان ها این گونه
بـدل  بـنجو  گ ـنجبـه  nبـه  bو تبـدیل  ها(در یک دستۀ دیگر از گویش bبه  v)یا  gبه  wبا تبدیل 

میو  گ می)قس  استهشد سـت و مسـیر ا m به bهای بلوچی که حاصل تبدیل در بع ی لهجه گو 
نجدهد(. به ما نشان مینیز را  nبه  b تبدیل و  ب نگقس است ) بنجاصل تبدیل بعدِی احتما ب ح م 
نگ هـای مختلـف های مختلـف ایـن کلمـه در گـویشصورت ۀردربا، یعنی مخدر معروه( )م 

در اشـتقاق ایـن کلمـات دیگـران (. ۲۴۱ــ۲۴۱، ص ۱،   ۱۳۸۹دوسـت، رجوع شود به حسـن
 اند.حاطر نادرست گفته ۀاند و به نظر نویسندسخنان دیگری گفته

                                                      
. در آن بحث، دوست ارجمند، آقای دکتر سیاوش گودرزی، شواهد بیشتری از بنده در تأیید این مطلـب یافـت، از جملـه 1

 ر گیالنی.ددر یکی از آثار عبدالقا...« قال بارادة »شاهد یا شواهدی از 
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 تـر، اگر طب  غل  نباشـد، احتمـا ب از صـورت قـدیم«شنیدن»ه معنای ب (۳۱۴)ص  گوسرای
srāy-wi  است با تبدیل-wi به -wg (در سطور قبل کوییذیل  ←)ها رایج بوده که در بع ی گویش .

صورت سـببی  سرای. است« شنیدن»آن معنی  ودر اوستا استعمال دارد  -viبا پیشوند  -sruریشۀ 
وانیدن است، ولی معنای شنیدن نیز گرفته و این به سـببی اسـت کـه است و در اصل به معنای شن

نـد. در اطلبد، چون چندین فعل دیگـر نیـز مشـمول همـین تحولای را میبحث مفصل جداگانه
آنچه در اشتقاق  .(هاذیل فرهنگتعلیقات م لف  ←)از جمله معنای شنیدن دارد  سراییدننیز  شاهنامه

 آمده نادرست است. هانگذیل فرهجزء اول این کلمه در 
معنی این کلمۀ  دارد و« الّزفن»معنی  ،سجزی نقل شده مهّذ  االسماءکه از ، (۳۱۱ص ) گواژ

. ، ذیـل لبـت(نامـهلغت)است « به بازی داشتن کودک را و رقصانیدن آن»عربی رقص و پایکوبی و 
 wāzīg) بـازیدر همان صـفحه م یـد آن اسـت(، بـا  گواژگیر، اگر طب  آن درست باشد )گواژ

پهلوی(، که یک معنی آن رقص است، از یک اصل است و تابع همان تحولی که در سـطور قبـل 
 .۱۳۸۳صادقی  ←های مختلف این کلمۀ اخیر، صورت ۀرگذشت. دربا

 -gauمرکب اسـت از  گوساله. گوسالهای است از گونه« بچۀ گاو»به معنای  (۳۱۴)ص  گوسرد
( نیـز تقریبـاب بـه همـین جـوذر) گـودر( به معنای نوع. -sarəδaا: در اوست) -sarda به معنی گاو و

ایـن  ۀرباشـد )دربـا استرکه  -asa-tara*، مانند -gau-tara*معناست: آنچه از نوع گاو است، از 
 مباحث مفصل شده و تکرار آنها در اینجا  زم نیست(. دیگران سـخنان تر–کاربرد و معنی پسوند 

 اند.تهاین دو لبت گف ۀردیگری دربا
این را «. ربا، بهره»به معنای  قرآن قدسدو شاهد دارد از  تعلیقات کتاه( ←، نیز ۳۱۴)ص  گوش

کـه تحـول  xšاز خوشـۀ  xپهلوی است به همین معنا، با حـذه  waxšخواند و همان  گو  باید 
که خصوصیت آوایی بع ی مناط  سیستان و بلوچسـتان و  gwبه  wعادی طبیعی است و تبدیل 

سراوان است )مانند ف قرآن قدسو در  استهان بودخراس و  کـوییذیـل  ←، و بـس، برابـر بـا گـو 
 در سطور قبل(. گوسرای
ها بـا کلمـۀ که در شواهد فرهنگ، ویراحتما ب با کلمۀ  (۳۱۶)ص  گویرمندیو  گویرمندو  گویر

نزدیـک بـه آن.  مرتب  است، به معنای غم و انـدوه یـا معـانی ،(وای و ویر) استهبه کار رفت وای
آمده م یـد ایـن ظـن ماسـت:  هاذیل فرهنگکه در  مقامات حریریمخصوصاب این شاهد ترجمۀ 

 «کرد چو آوِه گویرمند.همی پیش آمد مرا پیری که آوه می»
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جاهندر برابر  (۳۵۲)ص  وانون معـروه  وارونـۀیـا  وارونظاهراب چیزی نیست جز همـین  الا 
، نامـهلغت)اسـت « آن که نسب وی صریح نباشد» عجاهن پهلوی. یک معنای abārōnفارسی از 
 فعلی مقایسه کرد. عوضیتوان تا حدی با را از این جهت می وارونو  ذیل لبت(

یوگان ( کهـن vṛddhi) ۀدیک ساخت جالب با نـ« هرویان، هراتیان»به معنی  (۳۵۹ص ) هان
سبی در ایرانـی باسـتان بدون پسوند در صفات ن ۀداست؛ جالب از آن جهت که این ساخت با ن

معمـول در  ۀو. توطیح آنکه در نسبت به جایی یا کسی یا چیزی یـک شـیاستهکاربرد بودهم کم
وایرانی )مخصوصاب در هندی باسـتان( اطـافه کـردن پسـوند نسـبت و با نـده کـردن هندیزبان 

 رازیماننـد  انـد،افزودهمصوت هجای اول کلمه است و گاه این پسوند نسبت را هم به کلمه نمی
ــــی -ragāاز  -rājya*از  ــــت  ری، یعن ــــۀ «  »و « ز»)از اینجاس ــــیو  رازیدر کلم ( و  راج

māzdayasna- از mazdayasna-  در پهلوی(māzdēsnān مازدیسـنان، در فارسـی زردشـتی)  و
šābestanساسانی بوده، مشت  از  ۀ، که عنوانی درباری در دورšabestān  شبسـتان»بـه معنـی» .

 هریـوۀفارسی باستان کـه اصـل  -haraivaاز آن شمار است. به عبارت دیگر، در کنار  ههاریواین 
 -hārōivaنیز در ایرانی باستان وجود داشته که در اوستا بـه صـورت  -hāraivaاست، یک  فارسی

 آمده نادرست است(. هاذیل فرهنگاست )اشتقاقی که در  هاریوهاستعمال دارد و آن اصل 
، که ممکن است تلفظش به فتح یا طم اول باشـد، «سراه، خیال»معنای به  (۳۶۱)ص  همانا

کید است و در فارسـی قـدیم در اصـل قیـد تردیـد و تشـبیه هماناهمان  ست که در فارسی قید تأ
خوانند. سراه و خیال می homānāg یا hamānāg ، و در پهلوی آن را غالباب مانستن، از استهبود

 اند: گو اینکه واقعی است، ولی نیست.نامیده همانارا از همین جهت 
 هـو، جـزء اول (۳۶۳ــ۳۶۶)ص  هونیو و  هونامو  هوکامو  هوسپاسو  هوبختدر کلمات  ـ

اسـت بـه مصـوت  huو این آشناست. معادل این جزء در پهلـوی « نیک، خوه»است به معنای 
ّرماین مصوت کوتاه است، مانند  در بقایای آن در فارسی رسمی نیز کوتاه و (، خـورمندرت )به خ 
مای مایو  ه  هـا هسـت(، در اشتقاق آن گاهی سـخنان نادرسـتی در فرهنـگ؛ -hu-māya)از  خ 
جیر جیرو  ه  (، هویدا )ظاهراب بـه zشده، نه  jایرانی باستان بدل به  cها هایی که در آن)از گویش خ 

(. اما خو کلمۀ غل  است بر اثر خل  با  یامال خوشنود) خشنود، هنر(، huvēdāیاء مجهول: 
، احتمـا ب از آن جهـت کـه در استهآمد hūدر بع ی متون پازند، این قید منظماب به امال و تلفظ 

 وزارشـ  و گمـانی)مـثالب بـه کتـاه  هجای باز است، وگرنه در اشتقاق مصوت آن کوتـاه اسـت
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ع ـی از در فارسی عمدتاب از هرات اسـت. ب ـهو. شواهد توان رجوع کرد در مواطع مختلف(می
که بع ی متون فارسی زردشتی، در بع ی نـواحی خراسـان ماننـد خـواه متون پازند، همچنان

 1ها و گویش هرات خویشاوندی است.است و میان گویش آننوشته شده
درسـت باشـد، ایـن کلمـه  تکملةاالصـنافاست. اگر طـب   هیربدمعادل  (۳۶۸)ص  هیشبد

در اوســتا  هیربــدی خویشــی دارد. اصــل ســبدی اســت یــا از گویشــی کــه بــا ســبدی از جهــات
aēϑrapati-  است و در پهلویērbad  وhērbad (h  در زبان سـبدی اسـت .)اطافۀ بعدی است

 )بهرام(. -Vṛθraγnaاز  Wšaγn )مهر( و -Miϑraز ا Miš ، ماننداستهشد šبدل به  ϑrکه 
کنـیم و ری بحث مـیها با تفصیل بیشتیکی از کلمات ذیل فرهنگ ۀردر پایان این نوشته دربا

و درودگـران کـار  رازکـانآوردنـد و یـاران سـنگ و چـوه مـی: »(۱۸۳)ص اسـت  رازکآن کلمۀ 
: ، بـه نقـل از همـان کتـاه(۹۲[، ص ۱۳۴۵] ۱۳۹۸تف ـلی  ←؛ و پیلمقامـات ژنـده)نقـل از « کردند.می

 .«(ن گرفتنـد.کار کرد رازکانو درودگران را حاطر کنید ... پس  رازکانشمع و مشعله درگیرید و »
در اینکـه صـورت درسـت ( مقاالت احمد تفضـلی)در نقد کتاه حاطر در جای دیگر  ۀدنویسن

ها باشد کـه مطـاب  فرهنگ رازۀو احتمال داده که این همان  استهباشد تردید کرد رازکاین کلمه 
و تا شـاهد روشـن دیگـری بـه دسـت نیایـد بـر همـین رأی  استهجمع بسته شد رازگانقاعده به 

های پهلوی و مانوی نیز به نظر نویسنده هنوز ابهاماتی ( در نوشتهrāz) رازکلمۀ  ۀرهست. اما دربا
 ها را رفع کرد.بع ی شواهد بتوان آن ۀرهست که شاید پس از سنجیدن دوبا

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 )بّنای( نورانی.
«( بّنـای بـزرگ)» rāz ī wuzurgای است که نام دیگرش آن ایزد یا فرشته« راِز روشن»مقصود از 

. بـه اتکـای استهنام داشت«( بانی بزرگ، بّنای بزرگ)» ’bn rbاست و همان است که به سریانی 
 ام سریانی است که عبارتهمین ن

rāz ī wuzurg/wazurg wahišt ī nōg āfurīdan rāy hān panz kandār2 ī marg hangand 

                                                      
هایی دارند. مخصوصاب بر کسانی دربارۀ متون پازند و متون فارسی زردشـتی تحقیـ  نزدیکیها با سیستانی نیز . این گویش1

 های آن مناط  تحقی  کنند.کنند واجب است که در گویشمی
ممکـن ای دارد. ، کاربرد جداگانـهباشدیا اگر  نباشدسازندۀ صفت فاعلی  ار–پسوند ممکن است همان پسوند این کلمه  .2

هسـت « ل»به جـای « ر»است و به واسطۀ گرایشی که در لهجۀ متون مانوی به  گودالکه در  باشدندی این همان پسو است
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 را به پیروِی بع ی محققان بهتر است به این صورت ترجمه کنیم:
بّنای بزرگ برای آفریدن بهشت نو آن پنج گودال مرگ را )طبقـات دوز ، یعنـی طبقـات جهـان 

 بنا بر تصور مانویان ظلمانی است( پر کرد.زیرین یا زمین که 
ایـن  ۀ)از جمله تف لی، همان جـا؛ دربـارمعنی کنیم « بهشت نو»، یعنی «ِبنای بزرگ»نه آنکه آن را به 

 . (pp. 100, 121 Sundermann ,1979 ←ترجیح 
مایسترارنسـت اسـت کـه در فرهنـگ دزمونـد دورکـین« بانی بزرگ، بّنای بزرگ»همین معنی 

(Durkin-Meisterernst 2004, p. 294) اما در آن فرهنـگ یـک استهپذیرفته شد ،rāz  بنـا، »بـه معنـی
نیـز رجـوع « بّنا، معمـار»به معنای  rāzmerdنیز مدخل اختیار شده و در ذیل همان به « عمارت
معنـی « معمـار»بـه پیـروی از والتـر هنینـگ بـه  نیـز rāz kirrōg. در همـان جـا استهداده شد

 .استهشد

به معنی عمارت تنها یک شاهد دارد و آن عبـارتی اسـت  rāzاقع آن است که در این فرهنگ و
)متن را ورنـر زونـدرمان چـاپ گنگ که بع ی کلمات آن به سبب خرابی نسخه قابل خواندن نیست 

 به معنی بانی و بّناست نه بنا rāzنیز  rāzmerd. در کلمۀ (Sundermann 1973, p. 17, l. 106: استهکرد
 (Geiger 1938, p. 210)و این چیزی است که برنهارد گـایگر « مرِد بّنا»، «مرِد راز»و عمارت، یعنی 

بهتر از دیگران دریافته و رأی او در این موطوع بر رأی دیگرانـی چـون هنینـگ برتـری دارد )قـس 
ینـگ را هن rāz kirrōgامـا «(. اسـتاد مهنـدس مـردیکه هست اینجا »آنچه از نظامی نقل کرده: 

(Henning 1937, p. 87)  معنی کرده و چون « معمار»بهrāz  را در همان جا بـه معنـای بنـا و عبـارت
را ترکیبی شمرده که جزء اول آن بـه معنـی عمـارت اسـت و  rāz kirrōgشود که دانسته، پیدا می

                                                                                                                                   
(rhotacism به این صورت درآمده ،)و  کوپـالو  دنبـالو  چنگـالکه در  الباید توجه داشت که پسوند ـ  حال،بااین .باشد

هنـدی باسـتان  در āla-یـا  āra-ادل وند ظاهراب مع(. اصل این پسکندارشود )برخاله هست به بن ماطی اطافه نمی گودال
در  āla-اوستایی؛ توجه شود که  -zanga)قس « ساق پا»به معنی  -jaṅghālakaو « شا »به معنی  -śrn̥gāraاست، مانند 

سـوند قابل قیا  است(. گاهی نیز ایـن پ دنبالو  چنگالاست و از این جهت با این کلمه معنایی به اصل کلمه اطافه نکرده
mausرساند، مانند معنی نسبت را می ̣ikāra-  ایـن پسـوند،  ۀفارسی( )دربار مش و  مو ریشه با )هم« آهوبچه»به معنی

← Debrunner 1945, p. 286-289 .) اگر این پسوند همان پسوند صفت فاعلی باشد، ممکـن اسـت رأی مشـهور آقـای
حدی دچار اشکال کند. اما به نظر ما چنین نیست، مگـر آنکـه  ر تااسم مصد ار–دکتر صادقی را دربارۀ شکل گرفتن پسوند 

و  kandārظاهراب دو شاهد از متون فعلی به دست است، یکی همین  تر فارسی میانه به دست آید.شواهد دیگر از متون کهن
 .dīdārدیگری 
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ان را هنینـگ از همـ rāz)معنـی عمـارت بـرای کلمـۀ « سازنده»جزء دوم ناگزیر به معنایی مانند 
 در آن عبارت معنی بانی و بّنا دارد نه ِبنا(. rāzالذکِر ما دریافته و گفتیم که عبارت ساب 

هنینـگ «. کـارصـنعت»اسـت هـم بـه معنـی « مـاهر»و « هنرمند»هم به معنی  kirrōgاما 
(1945, p. 480, n. 1 Henning)و فـرض  1تلفظ کلمه را نپذیرفته ۀر، طمن آنکه رأی هارولد بیلی دربا
 .Bailey 1934, p)در ایرانی باستان را هم که بیلی در پایان یادداشت متعـرض شـده  -karnya*ک ی

هـای خـدا هـا بـه یکـی از نـامفارسی نیز، که در فرهنگ کروگرنا زم دانسته، توجه داده که  (514
اسـت. ایـن  nuvakaṛk-اشـتقاق لبـت در فارسـی باسـتان  2تعریف شده، از همین اصل است.

kṛnuvaka- بنـای کـا  شـوش در عبـارت  ۀراز کتیبۀ داریـوش دربـا ۴۳، که در سطرmartiyā 

nuvakāṛk،3  تر به معنای کلی توان آن را، آمده )گرچه گویا می«مردان سنگتراش»ظاهراب به معنی
اسـت؛ معنـی « سـاختن»و « کـردن»به معنی  -karنیز ترجمه کرد(، از ریشۀ « مردان صنعتگر»

. اسـتهو در آن کتیبه در معنایی محدودتر بـه کـار رفت ۴ر در انجام کار استاصلی آن توانا و ماه
ظاهراب نبایـد  kirrōg-gārیا  kirrōk-kārاست، از  «صنعتگر»به معنی  kirrōgحال اگر این کلمۀ 

-یـا  kār–و  استهدر این ترکیب به معنی پیشه و صنعت به کار رفت kirrōgچنین استنباط کرد که 

                                                      
( نقل کرده، kirrōgbedبت )و لبت ( شواهدی از استعمال این لBailey, 1934, p. 512ff.; 1971, p. 84, n. 1لی )ی. ب1

(، -kartنـه از  -karفارسی باستان یافته )از ریشـۀ  -kṛnuvakaاز وارد شدن آن در ارمنی و سریانی یاد کرده، اصل آن را در 
 eو گـاه  a، به معنی پیشه و صنعت، شده، و با این همه مصوت اول کلمه را گـاه kirrōgīhدر دینکرد و  kirrōg-garمتذکر 

 نده است. هنینگ به این رأی اخیر اعتراض کرده است.خوا
، به گاه اول، اگر اصیل باشد )و به نظر ما هست؛ رک. ادامۀ بحث(، حاصل همگونی آوایی اسـت و بنـابراین از گروگر. 2

، که صورت دیگر است، ظاهراب حاصل تبییـر در نظـم هجـایی کلمـه بـه قیـا  بـا گرگرنیست.  گرسیوزو  گرشاسپشمار 
تـوان مـی ،که هنینگ ذکـری از آنهـا نکـرده ،های دیگر فارسیاست. به شواهد هنینگ و شواهد فرهنگ زرگرتی مانند کلما

 شواهدی نیز از فارسی زردشتی افزود.
3 .martiyā kṛnuvakā مانند ،martiyā daranyakarā «(مردان زرگر)» نیز م ید آن است که ،rāzmerd  را باید صفت

معنی کرد و این چیزی اسـت کـه گـایگر بـه آن توجـه داده اسـت « مرد بّنا»لوه به شمار آورد و به و موصوه اصطالحاب مق
(Geiger 1938, p. 211.) 
 Henning، و مشـتقات آن در آن زبـان رک. -kṛnuvāna*سبدی به معنی مـاهر و هنرمنـد، از اصـل  krnw’nc. دربارۀ 4

1936, p. 70اول نظر تصـور شـود،  . بنابراین، بر خاله آنچه ممکن است درkirrōg  ارتبـاطی بـا مـادۀkṛnta-  از ریشـۀ
kart-  وkirrēnīdan .پهلوی ندارد 
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gār و  گـارـ. بیشتر باید احتمال داد که این پسوند در اینجا مانند پسوند استهساخت از آن صفت
 1است. آشکارو  بسیارو  روزگارو  سبیکار و خداوندگاردر  کارـ

کلمۀ مرکب باشد، رابطۀ معنایی و نحـوی  rāz-kirrōgآنچه مایۀ ابهام است این است که اگر 
معنی کرده، جزء اول را به معنی عمارت « معمار»میان اجزای ترکیب چیست. هنینگ که آن را به 

 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). 

ها بنهاد، همچون آن معمار که بـر بنـا ایسـتد و کـارگران را بـه کـار ا  همه زمینو مهر ایزد اس
 گماشته باشد.

معنی کلی عبارت البته درست است، ولی باز رابطۀ میان دو کلمۀ مورد بحث روشن نیست. آیا به 
ز سطور قبل( یا آنکه اساساب یکـی ا ←ست؟ )«نابِ  ۀدسازن»ست؟ آیا به معنی «صنعتگِر بّنا»معنی 

؟ ایـن معنـی نامحتمـل «بّنـای مـاهر»، «معمار توانـا»دو کلمه موصوه است و دیگری صفت: 
تـر بع ـی محققـان نیـز همـین را درسـت نیست، جدا نوشتن دو کلمه م یـد آن اسـت و پـیش

م ید این معنی آن چیزی اسـت کـه محققـانی ماننـد بیلـی و  2.(p. 84 Bailey ,1971 ←)اند دانسته
)و در نسـخۀ  'r’c y gylwkاند و آن در مـتن به شاهد آورده (۲۹/۲) ی زادسپرمهاگییدههنینگ از 

. مادام که شواهد ما منحصر بـه ایـن (Gignoux-Tafazzoli 1993, p. 257, 355 ←)( است 'gylwدیگر: 
 rāz ī kirrōgو  rāz kirrōgی بـر ابرتـری rāz-kirrōgدو شاهد پهلوی و مانوی باشد، به نظر مـا 

تر فارسی میانـه در میـان موصـوه و صـفت امـری اسـت اطافه در متون قدیم ۀرود کسندارد )نب
)اینـان  به اقره احتمال نا زم اسـت های زادسپرمگییدهعادی( و تصحیح مصححان جدید متن 

و درست همان است که بع ی محققان پیشین، اند به خاله نسخه( خوانده rāz-kirrōgکلمه را 
(. بنابراین، تا زمانی کـه شـاهد استه)هنینگ هم آن را کلمۀ مرکب پنداشت اندمانند بیلی، خوانده

ِبنـا و »بـه معنـی  rāzتوان گفت کـه در فارسـی میانـه یا شواهد متقنی به دست نیاید، ظاهراب نمی
                                                      

شـناختی( حاطـر در گذشـته )در نقـد یـک فرهنـگ ریشه ۀنویسـند بسیارممکن است قیاسی باشد. درمورد  خداوندگار. 1
شـمرند. بعـدها معلـوم نویسـنده شـد کـه یم -dāraجهت از اشتقاقی آورده که خاله نظر دیگران است که جزء دوم را بی

اسـت. معـین مقایسـه کرده روزگاراست و آن را با  -kāraای به مجتبی مینوی احتمال داده که جزء دوم همان هنینگ در نامه
 است.هنینگ نقل کرده ۱۹۵۴دسامبر  ۱۶( از نامۀ مور  ۲۶۴، ص ۱۳۳۳)معین  چهارمقالهاین را در حواشی 

 نیز همین معنی را آورده است. غت ختنیفرهنگ ل. بیلی در 2
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بـه یـک نکتـۀ دیگـر نیـز  های زادسـپرمگییدههای . از طب  نسخهاستهاستعمال داشت «عمارت
دوگانـه بـوده و  kirrōgها تلفظ کلمـه که  اقل در زمان کتابت این نسخهینتوان پی برد و آن امی

)طـب  یکـی از تر است فارسی نزدیک گرگرو این به  استهیک تلفظ به گاه اول نیز وجود داشت
 1کلی متأخر و فارسی است(.ها ظاهراب بهنسخه

ارت و ِبناسـت و بـه معنـی عمـ رازفارسی نیز ممکن است باعث این تصور شود کـه  رازیجر
، کـه در درزیگـرپایـه نیسـت، ولـی ِبنا. این تصور البتـه بـی ۀدمفروض به معنای سازن« رازیگرِ »

 ممکن است باعث تردید در آن شـود. پسـونداگر یاء آن میانجی نباشد، ها هست، بع ی فرهنگ
gar-  ،و دو گونۀ دیگر آن(āgar-  وygar- 2 به خاله گونۀ دیگر آن ،)بـن م ـارع و کـه بـه  گارـ

 درمـورد(، ظاهراب به اسم اطافه شده و همین آفریدگارو  آمییگارماطی فعل نیز اطافه شده )مانند 
از ایـن جهـت  3داند، صادق اسـت.حاطر می ۀدباشد، نیز، تا آنجا که نویسن -karaاصل آن، که 

ا ب بـر اسم است. با این حال، این فرض نیز طروری نیست. احتم رازممکن است فرض شود که 
اطـافه شـده و از ایـن  گـرـبه این کلمه یک پسوند  rāzاثر قیا  یا به سبب طعیف شدن معنای 

توان آن را با کلمـاتی ماننـد می عالوه،. بهالذکر قابل مقایسه استساب  درزیگربا  احتما ب  جهت
-kirrōg ورددرممقایسه کرد. توجه باید کرد که همین امر  سواردر فارسی جدید به جای  سوارکار

gar  (.گارـپسوند  ۀربه سطور قبل دربا ←مفروض نیز صادق است )و 
                                                      

های آخرزمانی، عبـارتی آمـده دربـارۀ آمـدن کسـانی از خراسـان، و مـتن (، در طمن پیشگویی۳/۴) زند بهمن یسن. در 1
 ,Cererti 1995, pp. 89, 136ورند. آنچه در تصحیح و ترجمـۀ کـارلو چرتـی آمـده )گوید که اینان بیشتر بنده و پیشهمی

، ۵، صـص ۱۳۳۵است و آنچه در تصحیح و ترجمۀ راشد محصل آمده هوشمندانه است )راشـد محصـل  ( نادرست153
آمـده احتمـا ب  kirrōg-kardārها در اینجا مشّوش است. اما آنچه در تصحیح راشد محصل به صـورت (. نسخه۸۱، ۵۵

دنی است. اما نکتۀ قابـل توجـه ایـن ( شDHها )نسخۀ خوانده شود و این با توجه به طب  یکی از نسخه kirrōg-kārباید 
و  )به گاه اول( آمده است glwk( کلمه به صورت Anklesaria 1957, p. 17است که در اینجا نیز در تصحیح انکلساریا )

 اگر این همان کلمه باشد، شاهد دیگری است از تبدیل کاه اول آن به گاه.
بـوده  i، ولـی ماهیـت آن کـه برزیگرو  برِزگراشباع شده، مانند  یک مصوت کوتاه برای سهولت تلفظ بوده که بعداب  y. این 2

« خوالی»های جدید و قدیمی که به یک کلمۀ نیز چنین است و فرهنگ خوالیگردر « ی»به درستی معلوم نیست.  eاست یا 
وسـتایی بـه معنـی ا arzištavx-بـا  خـوالیگراند بر خطـا هسـتند. اند و برای آن ریشه هم ساختهبه معنی خوراک قائل شده

 .استو این را بارتولومه )ذیل لبت( در همان اوایل قرن بیستم گفته بوده ریشه استهم« شیرین، لذیذ»
 ورزو  بـرزاند. با ایـن حـال، در ظاهر بر روی بن فعل ساخته شده bōžāgarو  bōzygarو  warzygarو اصل آن  برزگر. 3

وجـود نـدارد، ولـی ایـن دو نیـز  bōžو  bōzدر پهلوی اشکانی ظاهراب اسم  و در مورد دو کلمۀ دیگر، گرچه نداسم هم هست
رگـرکـه احتمـا ب ثـانوی اسـت و  درودگردر فارسی  اقل دو استثنا وجود دارد؛ یکی  ترند.احتما ب بازماندۀ اسمی کهن و  د 

فتگرتر آن است و دیگری صورت کهن دروگر  که وطِع جدید است. ر 
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اند م ید این است کـه آنچه محققان از روی اسناد جانبِی عیالمی و آرامی هخامنشی نیز یافته
rāz نه عمارت. یک  استهبه معنی بّنا بود*rāza- (دیوارچین، آجـرچین»به معنی بّنا )در اصل» ،

( ’rzتـر دارد، روی یـک سـند عیالمـی و آرامـی )در آرامـی، کـه صـورتی نزدیـک که محققان از
تـرین سـند ، قـدیماسـتهاند و بنا بر این بازسازی در فارسی باستان استعمال داشتبازسازی کرده

تاورنیـه و مراجـع او، گرشـویچ و زادوک:  ←)های ایرانی است استعمال این لبت به معنای بّنا در زبان
Tavernier 2007, p. 286, 430) . 

به معنی عمارت و ِبنا یا دیوار و چینه به دست  rāzحاطر تا شاهد متقنی از  ۀدبنابراین، نویسن
به معنی بّنا قائل نیست. همین کلمه با یک پسوند اطافی به  rāzنیاید، در فارسی میانه جز به یک 

جمـع بسـته  رازگـانو بـه ( انهآشـیو  آشـیان)ماننـد نیز در فارسی و عربی وارد شـده  رازهصورت 
 .استههم وجود نداشت رازک. پس احتما ب استهشد

 منابع
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 ای مبهم در ، واژهیا  

 رفسنجان( )س(یار دانشگاه حضرت نرجس)دانش رضا غفوری

به  و نیز« شعاع، شراه، بسیار و ُپر، روشادمان و خوش» هاییبه معن هادر فرهنگ شاد ۀژوا
 نامهشـاهاین واژه در . ذیل واژه( ،۱۳۳۳ و همکاران )دهخدا استهآمد« آسانیسادگی و به»معنی 

. اسـتهرفت کاربـهبـا خوشـی( ، شـادی) در معنای متعاره خود اغلب و متون پهلوانی ایران
رواقـی  ←) انـدبرای آن آورده نیز دیگری هایمعنی امهنشاههای در برخی فرهنگ ،حالبااین

 ، معنی دیگری نیز داردشده، گذشته از معانی یادشاد ۀژوا امهشاهنرسد در . به نظر می(۱۳۹۱
 :توّجه شود موارد زیربه  .استهها نیامده و از دید پژوهشگران هم به دور ماندکه در فرهنگ

 گوید:به فرزندان خود میدژ رویین اسفندیار پس از تصّره (الف
 سه پـور جـوان را سـپهدار گفـت 

 ار کســی ســر بپیچــد ز داد  بــه راه
 

ــت  ــنج جف ــا گ ــید ب ــده باش  پراکن
 شــان بــه خنجــر ببّریــد شــادسران

 (.۲۸۶ص ، دفتر پنجم، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 کاربه “آسان و خوار و برابر با پست”در معنای  شاد»: استهبیت دوم نوشت ۀرکزازی دربا

... اگر در راه کسی از سپاهیان از داد سر بپیچـد و بـه کـاری ناپسـند و سـتمگرانه  است.هرفت
. (۶۳۲، ص ۶، جلـد ۱۳۹۱ازی کز) «سرش را با خنجر از تن ببرند درنگ و دری بی، دیازدست 

نسخۀ قاهره مـوّر  طب  پایۀ بر  طب  مصراع دوم، نامهشاهمطل  از خالقیدر پیرایش نهایی 
یکم،  ۀ، بخش دوم، بهر۱۳۹۴)فردوسی  «ید سادشان به خنجر ببّر سران»است:  چنین جریه ۳۴۱

 ،کـه بـدان خـواهیم پرداخـت (،۵۸)بیـت  بیتی از بیژن و منیژه اسا این طب  بر. (۱۳۳ص 
. با این معنا، اسفندیار بـه فرزنـدان استهتلّقی شد «برابر»به معنای  ساد ۀژو وا شدهانتخاه 
طـور برابـر و مسـاوی و از گردانند بـها که از دادگری روی برمیکسانی رسر »گوید: خود می

 است. و نادرست نو نامأ . آشکار است که این برداشت«میانه و دو تّکه ببرید



008 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 هشاهنامای مبهم در ؛ واژهسادیا  شاد های لغویپژوهش
 
 

 

پیـری بـه زادفـّر  ، پـس از بیـدادگری شـاه ایـران، در داستان پادشاهی خسروپرویز (ه
 گوید:می

ــاه ــه ش ــّر  ک ــا زادف ــت ب ــین گف  چن
ــهریار ــی ش ــا یک ــون ت ــدکن  ی پدی

 ویــران شــود کــه ایــن بــوم آبــاد
 نگــه کـــرد بایـــد کـــه فرزنـــد اوی

 بــر تخــت بایــد نشــاند ورا شــاد
 

ـــپاه  ـــاه س ـــد گن ـــو بین ـــی از ت  هم
ــاری ــد، نی ــد چخی ــن نبای ــزون زی  ف

ــوه ــود از آش ــران ش ــو نی ــران چ  ای
 گویوگفـتشـرم و بیکدام است با 
 دینــار بایــد فشــاند، بــر آن تــا 

 (.۳۱۸ـ۳۱۳ ص، دفتر هشتم، ۱۳۸۶فردوسی) 
 خواسـته “شـور و آشـوهآسـان و بـی” شـاداز »: اسـتهنوشتدر شرح این بیـت  کزازی

چنـین بیـت این پژوهشگر، معنـای  پایۀ تعبیر بر .(۴۸۵ ، ص۹، جلد ۱۳۹۱)کزازی  «استهشد
 .«(تا غلبله و شورشی به پا نشود) بی شور و آشوه به تخت بنشانیداو را » است:
 خوانیم:رویز با بهرام چوبین چنین میدر رویارویی و نبرد خسرو پ ( 

ــدر همی ــس ان ــیرپ ــرام ش ــت به  تاخ
 به دست انـدرون جـز کمـانی نداشـت
 چــو خســرو چنــان دیــد برگشــت شــاد
ــــارگی ــــر ب ــــر ب ــــر زد ب ــــی تی  یک

 

ــه دســت  ــرکمــانی ب ــه زی  ، اژدهــایی ب
ـــر ـــت ب ـــتوانی نداش ـــپ برگس  آن اس

ـــــاد ـــــه زه برنه ـــــان را ب  دو زاغ کم
 بشــــد کــــار آن بــــاره یکبــــارگی

 (.۴۶ص ، دفتر هشتم، ۱۳۸۶دوسیفر) 
بگیـریم و ایـن بخـش را در معنـای متعـاره آن را  در بیت سـوم شاد ۀژوا تواناگرچه می

بیند که تنها کمانی در دسـت که خسروپرویز بهرام چوبین را میهنگامی»: چنین معنی کنیم
رانـدازی شـود و کمـان را بـرای تیدارد و بر اسبی برهنه بدون پوشش سوار است شـادمان می

در این بخش و دو بخش دیگـر، نـه بـه  شاد ۀژبا این حال به احتمال بسیار وا ،«کندمیآماده 
 ،کار رفتهبه« درنگ و بدون تعّللبی، شتابان، ُتند»ی بلکه به معن ،«شادمان و مسرور»معنای 

 «الـف» در بنـد، پایۀ این معنای پیشنهادی . براستهها نیامددر فرهنگ هرچند که این معنی
درنگ و بـدون بی، گردان شوداگر کسی از دادگری روی: »گویداسفندیار به فرزندان خود می
پیـر  «ه» در بند. است از این بیت همینگزارش کزازی هم  .«تعّلل سرش را با خنجر ببرید

درنـگ بیاست  و آزرمشرم با که را کسی ، از میان فرزندان خسروپرویز» :گویدبه زادفّر  می
خسـرو پرویـز بـا دیـدن  کـهاست  ایننیز سخن از  « » . در بند«بر تخت بنشانید بانشتاو 

از ) ،بـودبرگسـتوان سـوار  بـدونو بـر اسـبی  شتکمان در دست داکه تنها تیروچوبین بهرام 
 اسب بهرام را با تیر ُکشت.و  گشت( و شتابان و بدون تعّلل براستفاده کردفرصت 
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موارد  .شواهدی دارددر برخی متون پهلوانی نیز « شتابانتند و »به معنای  شاد ۀژواآمدن 
 خور توّجه است: در برزونامۀ کهنزیر از 

دهـد د، به گیـو فرمـان میشنوهنگامی که کیخسرو خبر آمدن برزو را از طو  می (الف
 سوی رستم روانه شود و او را از آمدن برزو با خبر کند:فوراب به

ــای ــردار پ ــو ب ــا گی ــین گفــت ب  چن
 

ــر  ــرایب ــرده س ــیش پ ــا پ ــاد ت  و ش
 (۶۳ ، ص۱۳۳۹ )کوسج 

ها بـرود دهد به دنبال آنرستم با دیدن سه نفر ناشنا  در بیابان، به گرگین فرمان می (ه
 کند: ها را باز گرداند. گرگین با شنیدن این سخن اطاعت امر میو آن

 تهمتن چو این گفت گرگین چو باد
 

 روان شـــد ز نـــزد ســـپهدار شـــاد 
 .(۱۱۶ص  ،)همان 

 گوید:آورد، تهمتن به او میهنگامی که بیژن برزو را دست بسته نزد رستم می ( 
ـــامور ـــژن ن ـــا بی ـــت ب ـــین گف  چن

 ســت راههمــی شــاه ترکــان گرفته
ــان ــان زم ــر ایش ــر آرد ب ــا س  همان
ـــــــیاه ـــــــد ز افراس  زواره بپیچ
 نگه کن کـه تـا کارشـان چـون بـود

 

 زواره فرامــــــــرز پرخاشــــــــخر 
ـــران  ـــداران ای ـــن نام ـــر ای  ســـپاهب

ــــان ــــام تورانی ــــه ک ــــد هم  برآی
ــاه ــادی بت ــه ش ــان را ب ــدر عن  از ای
 ز خون کـه میـدان پـر از خـون بـود

 .(۹۱، ص )همان 
. بـدیهی اسـت کـه استهآمد شادجای به شادیکه در بیت چهارم، نکتۀ درخور توّجه این

شادی  نه ،استهمیان آمدشده، سخن از شتاه و تندی پهلوانان در انجام کار بهدر شواهد یاد
 ها.و خوشحالی آن

، در صحنۀ نبرد گرشاسپ با شیران آمده که شیری بـه سـوی اسـب نامۀ گرشاسپرزمدر 
 آورد:شود اّما اسب شیر را با ُسم خود از پای در میورمیپهلوان حمله

 ســوی مــرکبش شــیر دیگــر دویــد
 

 چو نزدیک آن اسب جنگـی رسـید  
ــاد  ــاره ش ــان ب ــم چن ــۀ ُس ــزد کاس  ب

 
 پریشان شد و جان بـدادکه مبزش   

 .(۲۵۲ـ۲۵۱ هایبیت، نامۀ گرشاسپرزم) 
 :استهکار رفتبه در معنای مورد بحث شاد ۀژچندین بار وا شهریارنامهدر 
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جـّر و شـود و در ایـن درگیـر می شهریار در شـکارگاه بـا سـام، آغاز منظومه در نخست،
 مـاجرا رارود و می شنزد مادر طرخاخواند. شهریار رنجیدهپدر میبیرا  شهریارسام بحث، 
 رود:درنگ نزد رودابه میبی با شنیدن سخنان فرزند . مادر شهریاردهدشرح میبرای او 

 همـالبدو گفت مـادر کـه ای بی
ـــد ـــوهش کن ـــن نک  ورا زال زّری
 بگفت و بشـد پـیش رودابـه شـاد

 

 بگویم من این را بـه فرخنـده زال 
 به نیکی تـو را هـم پـژوهش کنـد

ــه رو ــر ب ــادسراس ــرد ی ــه آن ک  داب
 (.۲۱۱، ص ۱۳۹۳ مختاری) 

نویسـد و ای به جمهور مینامه، هیتال پس از درماندگی در نبرد با ارژنگ و شهریار دوم،
اش یـاری ، جمهـور بـهکند که پس از خواندن نامـهکید میویژه تأخواهد و بهکمک میاز او 

 ،رسیدن نامۀ شهریار به جمهور (. پس ازچو نامه بخوانی سوی ما خرام) بیاید و تعّلل نکند
 شـاد، چو برخواند جمهـور آن نامـه

 
ــاد  ــو ب ــد چ ــرد و بیام ــاز ک ــپه س  س

 (.۲۴۱، ص همان) 
 ۀدسـوی سـراپرچهره بـهبهآورد و نقاهدرمی خود را به سیمای فرانکمرجانۀ جادو  سوم،

گـر نشـانی گویـد امی ،شوندرا جویا می مرجانهکه نگهبانان هویت رود. هنگامیشهریار می
سـوی بـه نگهبانـانمرا خواهد شـناخت. در ایـن هنگـام یکـی از  ،مرا به پهلوان سپاه بدهید

 رود:میشهریار
ـــری بیامـــد   خرگـــاه شـــاد زدلی

 
 بدان یـل سـخن کـرد از مـاه یـاد 

 (.۲۳۳)همان، ص  
نویسد ای به رستم میشاه ایران نامه، انکیس از لهراسب کردنپس از دادخواهی  چهارم،

 کند. فرستاده با دیدن رستم:سوی او روانه میی بهو پیک
 سپردش به رستم همـان نامـه شـاد

 
ـــاد  ـــه را برگش ـــر نام ـــپهبد س  س

 (.۳۴۶)همان، ص  
تخـاره بـه ، در رویارویی ارهنگ دیو با پهلوانان سیستان و پس از گرفتار شدن آنان پنجم،
  رود:میدان می

ــاد ــت ش ــدان او رف ــه می ــاره ب  تخ
 

 و بــردش چــو بــاد ورا نیــز بربــود 
 (.۴۱۲، ص همان) 

که اغلب پهلوانان سیستان را به بنـد  ،شادمان رفتن تخاره برای نبرد با ارهنگ دیودر اینجا 
 عجلۀ تخاره برای نبرد با تخاره مّد نظر است.بلکه شتاه و  ،منطقی نیست ،استهکشید
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جاماسـب  همـراههمسـر شـاه بـه، لهراسب از سپاه تورانخوردن پس از شکست  ششم،
رو چهره بـا آن دو روبـهبر، نقـاهفـرار کـرده بـودکه از میدان  ،شود. گشتاسب نیزگریزان می

گشتاسـب ، کند. در نبرد میـان مـادر و فرزنـدارجاسب معّرفی می ۀدشود و خود را فرستامی
 ،بندد. در این هنگامهای او را میزند و دستمادر خود را بر زمین می

 شـاد، ماسـپبه پهلو زبان گفـت جا
 ت از ســر نیفتــد کــالهچنــان کــن ِکــ

 

ــاه  ــای م ــپ ک ــانوی لهراس ــه ب  زادب
 خـواهرخت بینـد ایـن تـرک پرخـاش

 (.۴۵۱، ص همان) 
« راد»آن را بـه  در ایـن بیـت، شـاد ۀژوا آشـنایی بـا معنـینادلیل ، بهشهریارنامه حمصح

خطای  است؟ . چه جای شادیشاددر اصل »: استهتصحیح قیاسی کرده و در پاورقی نوشت
مصـّحح محتـرم درسـت  سخن .(۲۱۳، ص ۱۳۳۳ شهریارنامه) «تصحیح نمودیم قیاساب ، کاتب
 شتاه و تندی اهّمیت دارد. و جای شادی نیست، زیرا در چنین وقت ناگواری .است

در معنای  شادنیز  «کوه دماوند»ظاهراب در شاهد زیر از منظومۀ  ،موارد برشمردهگذشته از 
و هم مفهوم کنایی مصـراع دوم  استهکار رفتبه ت ندزیرا هم در کنار قید  .مدهآ« تند و شتابان»

هنگـامی کـه تـور و گـرگین بـرای رهـایی که کند. توطیح اینمعنا را تایید میبیت پنجم، این 
 :گویدو می شودمتعّجب می دو جا از دیدن آن، شاه آنروندسوی حصن تاتار میخسرو بهکی

 رینعــــدو گــــرد د ور دو شــــیر 
ـــه یک ـــدب ـــرون آمدن ـــار از در ب  ب

 زبــــان برگشــــادند بهــــر ســــالم
ــــاه زاد ــــالم آن شهنش ــــد س  ز بع
ــد ــد و شــاد آمدی ــرد ن تن  کــه ای پ

ـــا می ـــا از کج ـــد ت ـــیدبگویی  رس
 

 دو ســــردار و دو نامــــدار گــــزین 
 دو پردل چه گویم کـه چـون آمدنـد

 نــامســالمی چــو کردنــد دو نیک
ــو ــوی دو پهل ــه س ــان ب ــاد زب  برگش

ـــ ـــن راه هم ـــددر ای ـــاد آمدی  راه ب
 رســـیدمی صـــفا بـــا پـــی مـــاجرا

 (.۳۱۳، ص ۱۳۹۸ نامهتهمتن) 
 ،تنـد» شـادبر پایۀ شواهدی که آوردیم و به شرط پذیرفتن این نکتـه کـه یکـی از معـانی 

نیـز همـین انگیز زیر از داستان بیـژن و منیـژه شاید در بیت بحث ،است «سرعتو با شتابان
 :باشدمورد نظر  معنی

 تن نــداریم یــاددرختــان کــه ِکشــ
 

 به دنـدان بـه دو نـیم کردنـد سـاد 
 (.۳۱۸ص ، دفتر سوم، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 (۲۱پـاورقی  همان، ←) است شاد ب و ۲ق، ۲ل، ل، ف نویسدست پنجآخر در  ۀژطب  وا
 ←) ظفرنامـهو حاشـیۀ  (۳۱۱ص ، ۱۳۸۹فردوسـی  ←) ژوزهنویس سنهمچنین در دو دست
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بـر پایـۀ  ،مطل امـا خـالقی ،اسـتهشدطـب   شـاد هـم (۵۵۶، جلد یکـم، ص ۱۳۳۳مستوفی 
 سـادبـرای »: اسـتهتن آورده و در گزارش آن نوشترا در م سادطب   ،های دیگرنویسدست
هـا گویـا معنـی انـد و از میـان آنهدکر یاد “برابر، خوک نر، ساده”های گوناگونی چون معنی

کـه کاشـتن  ،رازها درختـان کهـنخورد: گبهتر می ،استهآمد ههنامماج  شاکه در  ،“برابر”
هـا را از میانـه بـه دو نـیم آن به دو نیمۀ برابر بریدند. یعنی با دندان، ها را کسی به یاد نداردآن

ایـن بیـت را  ایـن یکی دیگـر از پژوهشـگران .(۹۳بخش دوم، ص  ،۱۳۸۹مطل  )خالقی «کردند
گرازان چنان دو نیم کردنـد  ،درختانی که در آن بیشه کاشته شده بود» :استهچنین معنی کرد

. (۲۲۲جلـد هفـتم، ص  ،۱۳۹۱)جـوینی  «و ما بـه یـاد نـداریمو خوردند که انگار از آغاز نبوده 
آسان ”در معنای  شاد: »استهنوشتو در توطیح آن  هرا آورد شادکّزازی در گزارش خود طب  

شتشـان را بـه یـاد ِک  انـد کـه زمـان.. درختانی را که چنـان کهـن.. استهرفت کاربه “رنجو بی
نوشین نیز پس از گـزینش . (۳۱۴، ص ۵  )کزازی،  «اندآسانی به دو نیم کردهگرازان به، نداریم
های چنان کهنی را کـه زمـان ت.. گرازها درخ.» :استهمعنی بیت را چنین دانست، شادطب  

کـه چنـان ،نیم کردنـددندان به دو آسانی به کنان و به، شادان و بازیان را به یاد نداریمکاشتش
شایان ذکر است کـه  .(۵۱ـ۵۱، ص ۱۳۳۳)نوشین «آیدنشان سخت نمیسنگ هم به دنداگویی 

به باغ اندرون جملـه گشـتند »چنین است:  امهشاهنهای فرهنگطب  مصراع دوم در برخی 
 «همـوار و برابـر»به معنای  و مجازاب  «نقشساده و بی»به معنای  سادها این فرهنگدر «. ساد

در این صـورت، مفهـوم  .(۱۹۱، ص ۱۳۹۱؛ ببدادی ۲۸و  ۲۳، ص ۱۳۵۳طوسی  )علوی ستادهمآ
 .«اندبا زمین برابر شدهفتاده و بر زمین ا باغ با حملۀ گرازهادرختان »بیت چنین است: 

، بـا توّجـه بـه معنـای درست است از بیژن و منیژه این بیتدر  شادطب  بپذیریم که اگر 
شـتن که زمان ِک را درختانی ها گراز»: خواهد بودآوردیم معنای بیت چنین  ای که برای آنتازه
با دندان خود به شتاه، بادرنگ و بی ،(و تنومند هستندسال کهنچون ) به یاد نداریمرا ها آن

 را سال و تنومنـدکه درختان کهن بودچنان  گرازها دندان ، قدرت. به بیان دیگر«دو نیم کردند
 کردند.یم به دو نبا سرعت 

 :است در خور تأّملابیات زیر نیز  ۀربادردرمعنای یاد شده،  شاد ۀژوا
 گیــو تیبــی چــو بــاد ۀزابــر نیــ

 
ــزد  ــرد ، ب ــزهک ــه نی ــیم دو ب ــاد ن   س

 (.۱۱۱ص ، دفتر چهارم، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 خدنگی بـه رانـش برآمـد چـو بـاد

 
 کــه بگذشــت بــر مــرد و بــر اســپ شــاد  

 (.۱۲۱ص ، همان) 
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 منابع
منصـور  ، ترجمـه و تحشـیۀکـارل گرانـویچ زالمـان به کوشـش، لغت شهنامه (،۱۳۹۱) عبدالقادر ،ببدادی

 علمی. ، تهران،ثروت
 رطا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. به کوشش ،(۱۳۹۸)نامه تهمتن

 ، تهران،د هفتمجل، ۴۱۶محّرم به تاریخ فلورانس  ۀنویس موزاز دست ،نامهشاه (،۱۳۹۱) عزیزالله، جوینی
 دانشگاه تهران.

المعـاره بـزرگ دائرةمرکز  ، تهران،بخش دوم و سوم، نامههای شاهیادداشت (،۱۳۸۹) جالل، مطل خالقی
 اسالمی.

 .نامۀ دهخدام سسۀ لبت ، تهران،نامهلغت (،۱۳۳۳و همکاران ) اکبریعل، دهخدا
 .فرهنگستان هنر ، تهران،نامهفرهنگ شاه (،۱۳۹۱ی )علی، رواق
 رطا غفوری )زیر چاپ(. به کوشش، نامۀ گرشاسپرزم

 ک فرهنگ.یپ ی، تهران،گدلین بیکوشش غالمحس به (،۱۳۳۳)شهریارنامه 
 بنیاد فرهنگ ایران. ، تهران،به کوشش حسین خدیو جم، نامهماج  شاه ،(۱۳۵۳) علوی طوسی

تصــحیح محمــود جلــد ششــم ) مطل یح جــالل خــالقیتصــح، نامهشــاه (،۱۳۸۶) ابوالقاســم، فردوســی
 .یالمعاره بزرگ اسالمئرةمرکز دا تهران، ،فتم تصحیح ابوالف ل خطیبی(لد ه، جامیدسا ر

 سخن. ، تهران،مطل جالل خالقی به کوشش، نامهشاه (،۱۳۹۴) ابوالقاسم، فردوسی
مرکــز نشــر  ، تهــران،حاشــیه ظفرنامــۀ مســتوفی[در ]، نامۀ فردوســیشــاه (،۱۳۳۳) ابوالقاســم، فردوســی
 اهی.دانشگ
نادر  و محمود امیدسا ر و به کوشش ایر  افشار، ژوره، نسخۀ سننامهشاه (،۱۳۸۹) ابوالقاسم، فردوسی

 طالیه. ، تهران،مّطلبی کاشانی
 سمت.، تهران، ۵جلد ، نامۀ باستان (،۱۳۹۱) الدین، میر جاللکّزازی
 سمت. ، تهران،۹جلد ، نامۀ باستان (،۱۳۹۱) الدین، میر جاللکّزازی

 مکتوه.میراث  اکبر نحوی، تهران، به کوشش، برزونامۀ کهن (،۱۳۸۳) الّدین محمدج، شمسکوس
 تصحیح رطا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.، شهریارنامه (.۱۳۹۳) مختاری

 



 

 



 

 

 1های آن در متون فارسیو گونه و  

 نور()استادیار دانشگاه پیاممحمود ندیمی هرندی 

 دمهمق
شـکِل مسـطح انجـام بازی( ورزشی گروهی است که در میـدانی مستطیلچوگان )یا چوگان

باید گوی را بـا چوگـانی  گروهای تعبیه شده و بازیکنان هر میدان دروازه دو سویشود. در می
گـروه حریـف وارد کننـد. در روزگـار گذشـته، بـرای تهیـۀ ایـن  ۀزکه در دست دارند به دروا

 اند و به ایـن دروازهساختهقامت آدمی، می ۀزاز سنگ و گچ، تقریباب به انداون ها دو ستدروازه
کهن ها را در متون های دیگر آنها و گونهین واژهارو مقالۀ پیش اند. در گفتهمی هالگاهو  هال

 ایم.بررسی کرده فارسی
 :کنیمیادآوری میدو نکته را پیش از ورود به بحث اصلی 

های معروه چوگـان در دوران صـفویه میـدان نقـش جهـان میدان یکی ازنخست اینکه 
هـال )= دروازه( طـول متر عـرض دارد،  ۱۶۱متر طول و  ۵۶۱بود. در این میدان که اصفهان 

هـال خوشـبختانه هنـوز در میـدان نقـش جهـان ایـن دو متـر اسـت. هفت متر و سی سانتی
 .تصاویر طمیمه( ←) (۳۶ ، ص۱۳۹۲آذرنوش  ←)پابرجاست 

ی «ها»گاه با  هافارسی و نیز در فرهنگ کهنو مشتقات آن در متون  هال ۀژکه وار ایندیگ
اسـت: در این بـاره نوشته اللغاتغیا است. صاحب ُحطی طب  شده ی«حا»هّوز و گاه با 

 .(۲۹۱ ، ص۱۳۶۳رامپوری  ←) 2«در اصل با های هّوز است و لفظ فارسی است»

                                                      
 است.و م سسۀ علوم کامپیوتری نور استفاده شده ۴افزارهای در  استخرا  شاهدها از نرمدر این مقاله برای  .1
عربـی امـالی آن تبییـر  حـالاست که بعـدها بـه قیـا  بـا کلمـۀ  هالرسد که صورت اصلی این کلمه نظر می. به2

 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ یافته
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 حال/ هالـ ۰
ی کسـ، نخستین هجری( ۱۱۱۳ـ۱۱۱۵های تألیف در سال) نگیریفرهنگ جهام لف ظاهراب 

ر هر طره میدان بآن باشد که »طب  کرده: « چوگان ۀزدروا»را در معنای  هال ۀژاست که وا
، ص ۱،   ۱۳۵۹)انجـو شـیرازی « بازان گوی را از میان آن بگذراننددو میل نصب کنند تا چوگان

هجری( را، سهواب به نام مولـوی  ۳۱۹یا  ۳۱۸فی: و بیت زیر از امیر حسینی هروی )متو (۵۴۶
 :«[(حال»]با امالی  ۱۵۴، ص ۱۳۶۳امیر حسینی هروی  ←)است معنوی، برای آن شاهد آورده

 فالفرخنـــده قبــِل شــاد بــاش ای مُ 
 

 «هـالگوی معنی را همـی بـر سـوی  
 (.۵۴۶ ، ص۱ ،  ۱۳۵۹)انجو شیرازی  

هـای دیگـر نیـز راه بـه فرهنـگ هـانگیریفرهنـگ جاین واژه با همـین معنـا و شـاهد از 
 امیـراز  زیـر جای بیـت مـذکور، بیـتبه الفرسمجمعکه در این میان تنها م لف  استیافته

عنـوان شـاهد بهرا  (۲۲، ص ۱۳۹۲ قاسم انوارشاه  ←)( هجری ۸۳۳: توفی)م قاسم انوار]شاه[ 
 :استکردهنقل 

 گوی دولـت را بـه چوگـاِن طلـب
 

ــرده  ــاِل ای در ب ــ ح ــرهمی  داِن ط
 (.۱۵۳۲ ، ص۳ ،  ۱۳۳۹ روریس ←) 

ریشـۀ کلمـه  ۀردربـا فرهنـگ نظـام( در ۱۳۳۱ا سـالم )متـوفی: محمدعلی داعی سید
بازی که برای نشان آن دو میل نصـب . حد میدان چوگان۲. آرام بود ... ۱هال: »است: نوشته

مجاز از اول اسـت  [ههست و معنی دوم ]= درواز "آرام"به معنی  همدر سنسکریت است ... 
 .(۱۳۶۲ا سالم )داعی« گیردکه گوی آنجا آرام می

را در آن  هالترین متن فارسی که است. کهنکار رفتهبهنیز فارسی  کهندر متون  هال ۀواژ
 پیل است:هجری( اثر شیخ احمد جام ژنده ۵۱۳)تألیف: پیش از  التائبینانسیافتیم 
نیز راستی بازبینی، و اگر میراث رسو ن ایـن بـود کـه اگر میدانی که امروز راستی، فردا »

، ۱۳۹۱پیل )ژنـده« بردیـد هـالشما قومی برداشتید، شما در دو جهان نجات یافتید و گوی به 
 .(۱۶۴ص 

و « طاعـت( »هجـری ۵۱۵: )متـوفی الـیغّز  الـدینماحیاء علواز  آزاد عبارتی در ترجمۀ
 است:مانند شده بازیاز اسباه چوگان« هال»و « گوی»به « رطا»

فیـه  ابقون و خـاَه فیـه الّسـ ذی فاَز الد  وِم فی الیَ  ِب الالعِ  ِک ل اِح ب لِ َج الَع  لد ب کُ َج الَع فَ »
 .(۲۳۹ ، ص۱۴۲۶)غّزالی « لونبِط الُم 
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خود ندانـد در روزی کـه  کارِ  عجب از کسی که به خنده و بازی مشبول شود و حقیقِت »
تخلـف در کـوی نومیـدی  رسانند و اصـحاِه  رطا هاِل سبقت گوی طاعت به  در آن ارباِه 

 .(۵۱۳، ص ۱ ،  ۱۳۸۹)غّزالی « بمانند
 ای گفته:در قصیده هجری( ۳۴۵بدر چاچی )زنده در 

 هر دل که یکی گـو شـد میـدان شـریعت را
 

 شـود ایمـن از طـربت نـه چوگـان حالدر  
 (.۲۴۳ ، ص۱۳۸۳چاچی  )بدر 

 ی گفته:ادر قصیده (هجری ۸۹۸: توفیعبدالرحمان جامی )م
 منم چو گوی به میدان فسـحت مـه و سـال

 
 به صولجان ق ا منقلـب از حـال بـه حـال 

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

« دروازه»در معنای  هال سازد و یادآورای که با اجزای دیگر کالم ایهام میاند، اما به گونهبرده
در مـدح ثقـ المک طـاهربن علـی، ( هجری ۵۱۵: توفی)ماست. برای نمونه، مسعود سعد 

 بونصر مشکان، گفته: ۀبرادرزاد
 چوگان اسـتعدو ز باِر غـم ارچـه خمیـده

 
 همی چو گوی نیابد ز زخِم سـهِم تـو هـال 

 (.۳۹۱ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  
ایهام تناسب  گویو  چوگان، اما با کلمات 1است« قرارآرام و »در این بیت به معنای  هال

است، اما مانند گوی از زخم تیر تـو آرام و دارد: دشمن از بار غم اگرچه مانند چوگان خمیده
 یابد.قرار نمی

 هول، هرـ ۳و  ۱
( har) هـر. در گونـۀ اسـت ū مصوتبه  āبلند  مصوتحاصل تحول آوایی ( hūl) هولگونۀ 

اسـت. تبدیل شده rبه  lهمخوان  و a مصوتبه  āبلند  مصوتاست: دادهر   تحول آواییدو 
در کلماتی ماننـد  ،باشد rیا  l صامتوقتی بعد از آن  aکوتاه  مصوتبه  āبلند  مصوتتحول 
ی در کلمـات r صـامتبـه  l صامتشود و تحول نیز دیده می پ لهنگ/  پالهنگو  ک لبد/  کالبد
 .(۸۲و  ۶۱و  ۶۱، ص ۲،   ۱۳۸۲)خانلری است ر  داده جاب رسا/  جاب لساو  شروار/  شلوارمانند 

سبب غریب بودن، است که بهآمده التائبینانسهایی از نوشتهدر دست هرو  هولدو گونۀ 
 کدر نسـخۀ  هـولگونـۀ  زیـراند: در جملـۀ تبـدیل شـده هالدر متن چاپی این دو طب  به 

                                                      
 .(۱۱۱۸ ، ص۱۳۹۱یار مهاست )تلّقی کرده« دروازه»ای بیت در معناین را در  هالمسعود سعد  دیوانمصّحح . 1
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 مدر نسـخۀ  هـربنگـال در کلکتـه[ و گونـۀ )نسخۀ اسا ( ]نسخۀ کتابخانۀ انجمن آسـیایی 
 است:هجری[ آمده ۹۲۸]نسخۀ کتابخانۀ ملک مور  

 .]حاشیه[( ۱۶۴، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده[ بردید هر]= به  بهرگوی 
 .)همانجا(بردید  هولگوی به 

 هالگاه/ حالگاهـ ۴
اِن بـازِی میـد ۀزدروا»معنای است و در ساخته شده هالبه  گاهپسوند مکان با افزودن  هالگاه
« کـِل میـداِن بـازِی چوگـان»کار رفته و در مواردی مجازاب به به« دروازه ۀمحدود» و «چوگان

الدوله محمـود )حکومـت: بـازی سـیف. مسعود سـعد در وصـف چوگاناستاطالق شده
 است:( چنین گفتههجری ۴۸۱ـ۴۶۹

ــو  ــاهچ ــاه اوِ   هالگ ــود شهنش ــوان ب  کی
 

 کـرد کیـوان گوی ز چوگان بـر اوِ   گذارِ  
 (.۲۱۴ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  

 خوانیم:می التائبینانسدر 
بایـد، گـوی بـه کـه میهمه را نخست در بوتۀ بال برند، اگر از آنجا درست برآیـد، چنان»

 .(۳۸، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده« برد و کار او برآمد و فیروزی یافت هالگاه
 است:هجری( نوشته ۳۱۵ـ۳۱۳)ترجمه و تألیف:  نامهطوطیبن محمد ثبری در عماد

جهِت تفاؤل ... سخنی خوه و نفسی نیک از وی اقتـراح شکر ... بِر طوطی آمد و بهماه»
کرد. ... طوطی ... درحال اسِب تدبیِر خود را به جو نگرِی تزویر درانداخت و گـوِی هـواِی 

 .(۵۹، ص ۱۳۵۲)ثبری « حرمان رسانید حالگاهماهروی به چوگاِن حیلت به 
که در مصاحبت زنان غلو کند ... و از آن ممارست سرمایۀ نجات جویـد،  هرکه خواهد»

« آن نظـر انـدازد حالگـاه... همچنان باشد که مردی بوالهو  گوی در میدان دریا بـازد و در 
 .(۴۴۵، ص ۱۳۵۲)ثبری 

 است:آورده نامهطوطیهجری( در  ۳۵۱یا  ۳۵۱طیاء نخشبی )متوفی: 
سر در سرگردانی نهاد. چون دا  کشتزار عالم ملکـی برادر کهتر ترک سیستان گرفت و »

مشـاره و مناهـل  حالگـاهبرید و چون گـوی زریـن م ـمار فلکـی بـه منازل و مراحل می
 .(۳۱۸، ص ۱۳۳۲)طیاء نخشبی « رسیدمی
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 ۸۴۲ ۀد)سرو« گوی و چوگان»به  شهورم 1حالنامهتمثیلی منظومۀ در آغاز هروی  عارفِی 
 است:در ستایش خداوند گفته (هجری

 این گوی ُدُرسِت زر که ِمهـر اسـت
 از شـــرق بـــه غـــره داده راهـــش

 

ــت  ــپهر اس ــردِش س ــر  ز گ  در چ
ـــّل  ـــت مح ـــاهش کآنجاس  حالگ

 (.۲۶۱، ص ۲۱۱۲)عارفی هروی  
 «:در قصۀ صولجان و درویش»و نیز 

 رفـتمی حالگـاهگه بر سر 
 

 رفـتگه بر سر شـاه راه می 
 (.۲۳۱)همان، ص  

و سـالمان کـودکی  ، در شرح احـوالسممان و ابسالمنظومۀ عبدالرحمان جامی نیز در 
 است:با دیگر کودکان گفتهاو  بازیچوگان

 صولجان بـر کـف بـه میـدان تـاختی
 حـالزنـان جویـاِن یک به یک چوگان

ــودی زخــِم چوگــان از همــه  گرچــه ب
 گــوی بــردی از همــه بــا صــد شــتاه
ـــاه ـــاِل م ـــولجان دنب ـــالِل ص ـــا ه  ب

 

ـــداختی  ـــان ان ـــش در می ـــوی زرک  گ
 گرد یک مـه حلقـه کـرده صـد هـالل

ـــک ـــود چاب ـــهب ـــالمان از هم  تر س
 آفتـــاه مـــه بـــود و ســـالمان   گـــوی  
ــال ــان میح ــا گوی ــدی ت ــاهش  حالگ

 (.۴۱۳ الف، ص ۱۳۳۸)جامی  
 است:هجری( گفته ۹۴۳ ۀ)سرود« گوی و چوگان»قاسمی گنابادی در منظومۀ 
 حالگــــاهشگــــویی شــــده بهــــر 

 
ــش  ــرش راه ــویش ف ــس خ ــرد اطل  ک

 (.۸۴، ص ۱۳۹۳)قاسمی گنابادی  

 ـ هولگاه۵
: نسخۀ حا  محمد اعظم جامی ا حمـدی مـور  ج) التائبینانسنوشتۀ را تنها در دو دست هولگاه

 یافتیم: هجری( ۱۲۴۹نشگاه تهران مور  : نسخۀ محفور در کتابخانۀ مرکزی داد؛ قمری ۱۳۶۱

                                                      
نمـاد  ... چوگان رابلکه گوی و ، پردازدبه چوگان در مقام ورزش و بازی نمی»عارفی هروی  گوی و چوگانمنظومۀ . 1

 ، ص۱۳۹۲)آذرنوش « استهتصویر استعاری و تشبیهات شاعرانه پرداخت هاها دهکمک آنعشقی عارفانه ساخته و به 
ایهام تناسـبی داشـته باشـد. با آن تواند جز آنکه می، ندارد هالارتباطی به  ،حالنامهیعنی  ،هعنوان منظوم .(۱۳۳ـ۱۳۶

 :(۲۵۸ ، ص۲۱۱۲ عارفی هروی) استهعارفی هروی در وجه تسمیۀ منظومۀ خود سرود
 عمـــرم پنجـــاه گذشـــت ســـاِل 

 خیــــال ســــفتم رِ ز اندیشــــه دُ 
 ایــن نامــه کــه ســاختم تمــامش

 

 عمــرم شکســت بــاِل یــک نیمــه  
ــتم ــال گف ــه ز روی ح ــن نام  وی

 نــامش« حالنامــه»حــالی شــده 
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 .حاشیه( ۳۸، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده« برد هولگاهگوی به »

 هرگاهـ ۶
الـدین اسـت. در غزلـی از ابوالم یـد شـهاه هالگـاهای بسیار نادر از کلمـۀ گونهنیز  هرگاه

 :استآورده ،مانددر بیتی که به طره المثل می ،پیلفرزند احمد جام ژنده ،1اسماعیل
 مــن چــون گــویی اســت ۀربیچــا دِل 

ـــــه  ــــر ب ــــاهآخرا م ــــد هرگ  رس
 

ــِم   ــت غ ــان اس ــرا چوگ ــوی م ــو گ  ت
 گوی سرگشـته چـو در میـدان اسـت

 (.، حاشیهور ۱۳۳برگ ، الدین اسماعیلشهاه) 
 
 
 
 

 الدین اسماعیلتصویر غزل ابوالمؤید شهاب
 (مجموعۀ توبینگن ،رو ۳۱۱هامش صفحۀ )

 
 
 
 

 ـ هال کردن۷
بـن مسـعود در چهارشـنبه ششـم در تهنیت جلو  ملک ارسالنای دهمسعود سعد در قصی

 است:سروده هجری ۵۱۹شوال 
ـــتی ـــک بنشس ـــه ُمل ـــو ب ـــا ت ـــدایگانا، ت  خ

 تــو گشــت روان همــای نصــرت زی دولــِت 
 ایســتاده بــه میــدان هنـوز خصــِم تــو راســته نـ
 

ــال،  ــون ف ــروز روز و میم ــر و پی ــّر  اخت ــه ف  ب
 تـــو زد چنگـــال خـــذ ن در دشـــمِن  عقـــاِه 

 کـردی هـالگوِی ُملک به یک زخـِم سـخت  تو
 (.۳۹۴ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  

                                                      
عکسـی  نسـخۀ) or.oct 3784 ۀرشـمامجموعۀ خطی توبینگن به در الدین اسماعیل اشعاری از ابوالم ّید شهاه. 1

برگ  ۵۳برگ دارد که  ۱۶۴است. این مجموعه شده ( طب کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۳۳۵۳و  ۳۳۵۲های شماره
کتابـت  هجـری ۸۳۶در های اخیر است، ولی دیگـر اوراق آن آغازین آن به خّ  نستعلی  کتابت شده و متعّل  به سده

 است.انتشار کرده ۀنویسنده این اشعار را تصحیح و آماد .(۲۲۸ ، ص۳ ،  ۱۳۶۳پژوه دانش ←است )شده
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است. مصراع آخر بـه معنـای « در هال کردن»ظاهراب صورت تخفیف یافتۀ « هال کردن»
مسـعود  دیـوانمصـحح «. تو گوی ُملک را با یک طربۀ محکم در هال کردی»این است که 

« ا در بازی چوگان به هـده رسـانیدنگوی ر»در معنای فعل مرّکب را « هال کردن»سعد نیز 
 .استدانسته (۱۱۱۸ ، ص۱۳۹۱)مهیار 

*** 
 :کنیمیادآوری میدر پایان دو نکته را 

 اند: سعدی و حافظ نیز آنجا که گفتهنخست آنکه 
 گـــوی آن دانـــد ۀدپراگنـــ حـــالســـعدیا 

 
 سـتکه همه عمر بـه چوگـاِن کسـی افتاده 

 (۴۱ ، ص۱۳۸۵)سعدی  
 عنبـِر سـارا چوگـان ای که بر مه کشـی از

 
 مگـردان مـِن سـرگردان را حـالم طره 

 (.۱۱۱ ، ص۱۳۳۳)حافظ  
 و نیز:

ــورت  ــک ص ــوی فل ــتم از گ ــالیگف ــم ح  پرس
 

 کشم اندر خـم چوگـان کـه مپـر گفت آن می 
 (.۲۳۸ ، ص۱۳۳۳)حافظ  

، ۱۳۹۱؛ همـو ۴۸۳، ص ۱۳۸۳فـروز گیتی ← )نیز اندنظر داشته هال/  حالگمان به این معنای بی
 .(۱۹۵ص 

 هـای فارسـیاست تا معادلدیگر آنکه فرهنگستان ایران در زمان رطاشاه پهلوی کوشیده
بـرای  ،بان()= دروازه هالبانلفظ  goal keeperبرای  ،جملهبرای اصطالحات فوتبال بیابد. از

goal post  برای  ،)= دروازه( هاللفظgoal  ثمر رسـیدن حملـه و )= گـل، بـه هـالکردلفـظ
مشـخص دروازه( را  ۀ)= محـدود هالگـاهلفـظ  goal areaحریـف( و بـرای  ۀوازگشایش در

 .(۴۳۴، ص ۱۳۸۵؛ روستایی ۵۳۱، ص ۱۳۳۱الهی  ←)است پیشنهاد کرده
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 میدان نقش جهان اصفهان جنوبیتصویر هالگاه 

 ی میدان نقش جهان اصفهانشمالتصویر هالگاه 



 

 

 منابع
 ماهی. ،تهران، های عربیر ایران و سرزمینتاریخ چوگان د ،(۱۳۹۲) آذرتاش، آذرنوش

، ۱۵ ۀرشـما، ایرانشناسـیمجلـۀ ، «واژگان ورزش نوین در زبان فارسی ۀدربار»(، ۱۳۳۱) صدرالدین، الهی
 .۵۸۵-۵۶۴ص

موز ،(۱۳۶۳) امیر حسینی هروی ، ۱ ۀرشـما، ۵ ۀردو، ماـارفمجلـۀ ، جلیل مسـگرنژاد به کوشش، کنی الرُّ
 .۱۶۸-۹۳ص 

 میرحـ به کوشـش، یجهانگیر فرهنگ ،(۱۳۵۹) حسن نیفخرالد بن نیحس نیالدر جمالیم، یرازیش وانج
 .مشهد یفردوس دانشگاه ،مشهد، یفیعف

 مجلس شورای اسالمی. ،تهران، فروزعلی محمد گیتی به کوشش، دیوان ،(۱۳۸۳) بدر چاچی
ل احمـد، تهـران، الدین آشمس به کوشش، طوطی نامه )جواهر االسمار((، ۱۳۵۲) عماد بن محمد، ثبری

 بنیاد فرهنگ ایران.
جابلقا دادعلیشاه، به کوشش ، ]جلد اول[، اورنگهفتی مثنو(، الف ۱۳۳۸) ناعبدالرحم ، نورالدینیجام

 .یایران مرکز مطالعات ـ مکتوه اصبر جانفدا، ظاهر احراری، حسین احمد تربیت، تهران، میراث
اعالخـان  کوششة(، به الحیا خاتمـ  العقد واسط) یدیوان جام (،ه ۱۳۳۸) ناعبدالرحم ، نورالدینیجام

 .یرانیا مطالعات مرکز ـ مکتوه تهران، میراثزاد، افصح
 میرکعبـدال وشـشک به، یغن و قاسم ینیمحمد قزو به کوشش، دیوان ،(۱۳۳۳) محمد نیالدشمس، حافظ

 ر.یاساط ،تهران، دارجربزه
 دانش. ،نتهرا، فرهنگ نظام ،(۱۳۶۲) محمدعلی، ا سالمداعی

دانشـگاه  ،تهـران، های کتابخانۀ مرکیی دانشگاه تهـرانفهرست میکروفیل  ،(۱۳۶۳) محمدتقی، پژوهدانش
 جلد سوم.، تهران
 .نامۀ دهخدام سسۀ لبت ،تهران، نامهلغت ،(۱۳۳۳)و همکاران  اکبرعلی، دهخدا

 امیرکبیر. ،تهران، به کوشش منصور ثروت، غیا  اللغات ،(۱۳۶۳) الدین محمدغیاث، رامپوری
 نشر نی. ،تهران، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران ،(۱۳۸۵) محسن، روستایی

 تو . ،تهران، علی فاطل به کوشش، التائبینانس ،(۱۳۹۱) ابونصر احمد جام، پیلژنده
، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، الفرسمجمـع ،(۱۳۳۸) بن حاجی محمد کاشـانیقاسم، محمدسروری
 علمی. ،تهران

 سخن. ،تهران، غالمحسین یوسفی به کوشش، غیلیات ،(۱۳۸۵) نیالدمصلح خیش، یرازیش یعدس
 مولی. ،تهران، حسن نصیری جامی به کوشش، الاارفینانیس ،(۱۳۹۲) شاه قاسم انوار

نسـخۀ عکسـی ، or.oct 3784 ۀربـه شـما مجموعـۀ خطـی تـوبینگن، دیـوان ،الدین اسماعیل جامیشهاه
 .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۳۳۵۳و  ۳۳۵۲های شماره

 منوچهری. ،تهران، غالمعلی آریا و ه مجتباییاللفتح کوشش، به نامهطوطی(، ۱۳۳۲طیاء نخشبی )
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 ی فارسیهاهای آن در متنو گونه هالگاهو  هال های لغویپژوهش
 

 

 زهـرا مجیـدی و گرامـی بهـرام بـه کوشـش، (گـوی و چوگـان)حالنامـه  ،(۲۱۱۲) محمـود، عارفی هروی
 .۲۳۵-۲۵۶ص ، ۳و  ۲ ۀرشما، ۲۳سال ، نامهایرانمجلۀ ، یوسفی()

]و معه المبنی عن حمل ا سفار فی ا سـفار  احیاء علوم الدین ،(۲۱۱۵/  ۱۴۲۶) محمدبن محمد، غّزالی
 حزم.ابندار  ،بیروت، فی تخریج ما فی ا حیاء من ا خبار[

به کوشش حسین ، د خوارزمیترجمۀ م یدالدین محم، الدیناحیاء علوم ،(۱۳۸۹) دمحمدبن محم، غّزالی
 علمی و فرهنگی. ،تهران، جم خدیو
 و گرامـی بهـرام به کوشـش، منظومۀ گوی و چوگان )کارنامه( ،(۱۳۹۳) قاسم محمد گنابادی، میرزاقاسمی 

 .۱۲سال ، جدید ۀردو، آینۀ میرا  ۳۴طمیمۀ ، یوسفی() زهرا مجیدی
 بدر چاچی ← بدر چاچی دیوانر تعلیقات ب ،(۱۳۸۳) دعلی محم، فروزگیتی
نویافتـه در شـعر خواجـۀ  ۀرایهـام و اشـا تر ز مو، چنـدهزار نکتۀ باریک» ،(۱۳۹۱د )علی محم، فروزگیتی

 .۲۱۸ـ۱۹۱ هایفحهص، ۵ـ۳ ۀرشما، ۱جدید  ۀردو، اد  فارسیۀ مجل، «شیراز
پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات  ،تهران، د مهیارمحم به کوشش، دیوان ،(۱۳۹۱) مسعود سعد سلمان

 فرهنگی.
 ، تهران، فرهنگ نشر نو.یتاریخ زبان فارس ،(۱۳۸۲) زیپرو، یناتل خانلر

  



 

 

  ۀواژکاربردی متفاوت از 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان(مریم کوشا 

 حالت بیان برای فارسی زبان در که است ایجملهشبه ای عجبو  عجبایا  عجب :چکیده
 را هـا آنفرهنگ همچنـین و سـتورد هایکتاه در. رودمی کاربه گوینده تعجب و شگفتی

یا صفتی برای بیان شگفتی  باشد شگفتی و هیجان حالت آن در که انددانسته ایجملهشبه
زبان مولوی و  در آنکه حال .اندشمرده غیرطلبی انشایی و عاطفی جمالت دسته از را آن و

 بـاصـبیر  در منطقـۀ آسـیایهای هفتم و هشـتم و سدهدر  عصران اوبرخی شاگردان و هم
 اسـتفهام و پرسش معنی دارای، معنی این برافزون که شویممی روروبه عجب از کاربردی

 آن بـاه در آرا بررسـی و نقـد و عجـب از ایـن کـاربرد معرفی به مقاله این هست. در نیز
 ایم.کرده بررسی را آن متفاوت کاربرد منشأ، دوره آن شاهدهای به استناد با و ایمپرداخته

 واژه، پرسشاستفهام، جملهشبه، مولوی، عجبا، عجب: هاژهکلیدوا

 پژوهشپیشینۀ  ـ۰
جملـه و صـفتی را صوت یا شبه عجباو  عجبدستور زبان فارسی  هایهاها و کتفرهنگدر 

 است. «تعجب و شگفتی»که دارای معنی  انددانسته

 نامهلغت ـ۰ـ۰
 :تاسهآمد (۱۳۳۳ همکاران)دهخدا و  عجبذیل  نامهلغتدر 

کـه وارد شـود.  یزیـناشـناختن چ )ع مص( عجب.
آمـدن  یا ره(. || به شگفتیالموارد( )منته)اقره

. یا ره(. شــــــگفتگی. )منتهــــــیاز کســــــ
را دسـت دهـد  یکه آدم یا سماء(. شگفت)مهذه

ــمردن چ ــزرگ ش ــام ب ــهنگ ــگفت.یزی ــار ش  . ک

 عجـب المـوارد(:ا ره( )اقرهی)منته )آنندرا (
چـو دسـتان  یریـدارد دل که/  وراز رستِم نام ستین

 عجـب؛ شـگفتا. عجبـا: یا ]...[(. یفردوس) پدر
برآشـفت و  یتندهب/  اده یشوایسخن پ نیا دیشن

 .(یسعد) عجب یگفت ا



 

 

 فرهنگ بزنگ سخن ـ۱ـ۰
 :استهدآم (۱۳۸۱انوری ) فرهنگ بیرگ سخندر 

ــر.]' ajab عجررب ــج [ع ــب و ۱.( )ش ــام تعج . هنگ
 یدادیـوقـوع رو ای ،یعمل کس ،یزیاز چ یشگفت

کنم؛ یتعجب م شود؛یگفته م بیو عج رمنتظرهیغ
حاطـر  یزود نیـاست: عجب! به ا بیچقدر عج

( عجـب کـه ۲۲۲ ۴یرصادقی! )مواللهیبابا ا ؟شد
همه بـاران نیا یدهد بارم/ که بر ویمحبت نم خیب

 ی. )ص.( بـرا۲( ۵۵۴ ۳ی. )سـعدبـارمیق موش
: گفت: دیآیم نیشیصورت صفت پبه یشگفت انیب

( مطـره ۴۶ ۳یابنـدری! )دریهسـت یعجب خـر

دارد/ نقش هر نبمه که زد  ییعش  عجب ساز و نوا
و  یشـگفت یـۀ. ما۳( ۸۴ ۱دارد. )حافظ ییراه به جا

: عجب آن است که بیعج ز؛یانگتعجب؛ شگفت
. میکنیوار تکــرار مــیعبــارت را طــوط نیــهنــوز ا
 ]...[ (۳۱۵ ی)خانلر

عجـب:  ؛.( شـگفتاشـجفـا.[ ).' ]عـر ajab-a عجبا
 یتعـد یاست که ازبرابوده نیچن شهیهم ایعجبا! آ

 ۳ینـویانـد؟ )مکـردهیکوچک و کـم مجـازات مـ
۱۸۸) ]...[ 

 به لحاظ دسیونی ـ۳ـ۰
اند کـه حالـت تهسـای دانجملهارسی هم این واژه را صوت یا شبههای دستور زبان فدر کتاه

 دیگـرانو  ؛ قریـب۲۴۴ ، ص۲،   ۱۳۸۸ ی گیـویاحمـد و )انـوری کندتی و حیرت را بیان میفشگ
 .(۲۱۱ ، ص۱۳۶۸

هـایی یعنی صـوت است،ههای ویژه دانستصوت ۀرا از دست ای عجبو  عجبافرشیدورد 
 ، ص۱۳۹۲)فرشـیدورد با اسم و فعل و کلمات دیگر مشترک نیستند  که همیشه صوت هستند و

۵۱۹). 

 1دن آثان مولوی عجب ۀژـ وا۱
در . ۲برای ابراز شگفتی و تعجـب؛ . ۱: شوددیده می عجب ۀژربرد از واکاسه  مولوی آثار در

 تعجبی. . کاربرد پرسشی ـ۳ ؛واژهدر نقش پرسش یا «آیا»معنی 

 ـ ابراز شگفیی و تعجب ۰ـ۱
 عهد و آن سوگند کو ای عجب! آن

 
 های آن لـب چـون قنـد کـووعده 

 .(۱۵۶۳ یت، ب۱ فتر، د۱۳۶۵مولوی ) 
 بانـگ زنـد مـه، فلـک بکشی اهل زمین را بـه

 
 که زهی جود و سماحت، عجبا قـدرت و تمکـین! 

 (.۲۱۹۵۱ یت، ب۴،   ۱۳۳۸)مولوی  

                                                      
 است.استفاده شده ۳افزار در  از نرم مافیهفیهو  دیوان شمسو  مثنویدر این مقاله برای استخرا  شاهدهای  .1
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 عجب ۀکاربردی متفاوت از واژ های لغویپژوهش 
 

 

چه عجب که هر دو طفل بودند و در یک ، دارداگر لیلی را دوست میکه مجنون را گفتند 
 .(۱۳۵، ص ۱۳۹۱ مولوی) مکتب

  واژهیا دن نقش پرسش« آیا»ـ دن معنی ۱ـ۱
 مثنوی ـ۰ـ۱ـ۱

 رازرسـید از مفتـی بـهیکی پآن
 آن نماز او عجـب باطـل شـود

 

 نوحه در نمازگر کسی گرید به  
 یا نمازش جایز و کامـل بـَود؟

 (.۱۲۶۵ یت، ب۵ فتر، د۱۳۶۵ مولوی) 
 «شود / ...؟آیا آن نماز او باطل می»معنی بیت: 

 که چه خواهم خورد مستقبل عجب
 

ــوِت   ــب ل ــازم طل ــا س ــردا از کج  ف
 .(۲۸۶۳ تی، ب۵ فترد )همان، 

ۀ ای سرسـبز مسـکن دارد و هـر روز از علوفـاین بیت از داستان گاوی است که در جزیره
آیا فردا غـذایی »پرسد و می ولی نگران غذای فرداست ،خوردفراوانی که آنجا هست سیر می

 «در آینده چه خواهم خورد؟ آیا» معنی بیت: «.برای من هست؟
 گفــت معشــوقی بــه عاشــ  ز امتحــان

ــو دوســمــر مــرا   داری عجــب تــرتت
 

ــالن  ــای ف ــبوحی ک ــن در ص ــالنالب  ف
 رهالکُ ا یا که خود را راست گوی ای ذ

 (۲۱۲۱ یت، ب۵ فتر)همان، د 
 «داری یا خودت را؟دوست میبیشتر را م: »دوم معنی بیت

 خندد عجبمی کهکین مدم  بر 
 

 اینت باطل اینـت پوسـیده سـبب 
 (.۲۸۱۱ یت، ب۱ فتر)همان، د 

 ستات این عجب لطف خفی سحر عین اس
 

 بــر تــو نقــش گــرگ و بــر مــن یوســفی اســت 
 (.۳۳۵۵ یت، ب۱ فتر)همان، د 

صـورت هآیا این سحر است یا لطف خفی خداوند که یـک نقـش بـر تـو ب» :معنای بیت
 «صورت یوسف نمایان است؟گرگ و برای من به
 ریشوید عجب این سستگکه چه می

 
 شـیش؟ُه گ بـیسـت بنـیا کسـی داده 

 .(۱۴۶۴ یت، ب۳ فتر)همان، د 
 او را کشید؟ عقل حیران کاین عجب

 
 یا کشش زانسو بدین جانب رسـید؟ 

 (.۴۴۵۲ یت، ب۳ فتر)همان، د 



018 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 عجب ۀکاربردی متفاوت از واژ های لغویپژوهش
 

 

 «.... است که آیا زدهیرتعقل ح» :ی بیتمعن
 که یکـی رقعـه نبشـتم پـیش شـه

 
آنجا رسـید و یافـت  1کای عجب 

 ره
 

 .(۱۹۳۶ یت، ب۴ فترهمان، د)
 «؟استام به دست او رسیدهکه برای شاه نوشته اینامه آیا»معنی بیت: 

 ی رهگذراپس بپرسیدند ازو ک
 

 زیر ما عجب داری خبـر؟از ُع  
 (۳۲۳۳ یت، ب۴ فترهمان، د) 

گردنـد و از در پـی او می شاین بیت مربـوط بـه داسـتان عزیـر پیـامبر اسـت کـه پسـران
 «آیا از عزیر خبری داری؟»رسند پمی، رهگذری که در واقع خود عزیر است که جوان مانده

 ۲۴۹۳بیت  ،۶دفتر  ؛۳۴۱۸بیت  ،۵دفتر  ؛۴۶۳۴بیت  ،۳دفتر  ؛۱۲۵۱بیت  ،۱دفتر  همان، ←نیز، )
 (.و...

 ـ غزلیات شمس۱ـ۱ـ۱
 آتـش ش پـرست هجرانیکی غاری

 
 ین غار؟ا عجب روزی برآرم سر از 

 .(۱۱۱۴۵بیت  ،۲،   ۱۳۳۸)مولوی  
 سپا  من تا چه عمل کند عجب شکر من و

 
 زینهـار مـن؟ و تا چه اثـر کنـد عجـب نالـه 

 . (۱۹۲۲۴بیت  ،۴)همان،    
ــانی ــنج رایگ ــانی وآن گ ــف مع  آن یوس

 
 دانی عجب خریدن، خود را اگر فروشد 

 . (۲۱۴۱۵بیت  ،۴   )همان، 
 آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی؟

 
ــی  ــی قیاس ــد؟ از راه ب ــه آی  در دل چگون

 .(۳۱۱۳۶بیت  ،۵)همان،    
ــر  ؟ای عجــب گــویم دگــر باقیــات ایــن خب

 
 مطره شیرین زبان خمش کردم تو گوی، نی 

 ...(. و۲۸۶۳۳بیت  ،۵؛   ۱۱۱۴۸بیت  ،۲؛   ۸۴۳بیت  ،۱   ←؛ نیز، ۳۱۲۱۲بیت  ،۴)همان،    

 ـ فیه ما فیه۳ـ۱ـ۱
آیـد  اکنون چرا ما را همان اخالص برون زندان و برون حالت درد نمی آید؟ هزار خیال فـرود

 . (۵۵ص ، ۱۳۹۱مولوی ) که عجب فایده کند یا نکند؟

                                                      
 است.« آیا»ها به معنی نشانۀ ندا نیست و این ترکیب در این بیت عجبادر « ا»و « ای عجب»در  ای. 1
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 عجب ۀکاربردی متفاوت از واژ های لغویپژوهش 
 

 

، بخشـندگاهگـاهی می مـا را ستانند و ایشان نیـزرا می ی ماهاال کرد که مبو ن مالس 
 .(۵۹ص همان، )عجب حکم آن چون باشد؟ 

نعوذبالله او را که گرداند؟ اگـر تـو را  ،اما اگر او برنجد ،بگرداند ، او شاداینان برنجنداگر 
همـان، ) در کـدام زنـی؟ ، عجـب چنـگقماشات باشد از هر نوعی به وقت غرق شـدن ثالب م

 .و ...( ۳۲۱، ۱۳۳، ۱۶۱ص  ← ؛ نیز،۲۱۴ ص

 ی ـ تعجبیدن نقش پرسش عجب ۀژوا ـ۳ـ۱
 .اسـت تفهام و شـگفتیاسـدارای هر دو معنـی  عجب ۀواژ رسدنظر میبه در شاهدهای زیر

، ولـی بـرای اسـت واژهپرسـش عجـبها نیز شاهدن در اغلب ای ،به نظر نگارنده هرچند که
 :رعایت دقت، شاهدهای آن در این بخش ذکر شد

 گفت اینجا ای عجب مصحف چراست
 

 راسـت که نابیناست ایـن درویـِش چون 
 .(۱۸۳۳بیت  ،۳دفتر  ،۱۳۶۵)مولوی  

 خل  گویان ای عجب این بانگ چیست
 

 ون که صحرا از درخت و بر تهی استچ 
 .(۲۱۳۸بیت  ،۳ر دفت همان،) 

 ستا ست عجب یا بشرگفتم این روی فرشته
 

 هـیچ مگـو ست و بشر،این غیر فرشته :گفت 
 .(۲۳۵۳۹بیت  ،۵،   ۱۳۳۸مولوی ) 

گنجـد. شـیخ گفت که مرا حالتی هست که محمد و ملک مقـره آنجـا نمیشخص می
نباشد کـه تـو  حالتی محمد را، فرمود که عجب بنده را حالتی باشد که محمد در وی نگنجد

 ؛۲۲۲بیـت  ،۲دفتر  ،۱۳۶۵مولوی  ←؛ نیز، ۲۱۴و  ۱۲۸، ص ۱۳۹۱ مولوی) نگنجد؟ گنده ببل آنجا
 .(۳۵۶بیت  ،۳دفتر 

 میون دیگردن  عجب ۀژواـ ۳
هجـری در  ۸و  ۳ هـایرویم که در قرنبه سراغ متون دیگر می کاربرداین  برای بررسی منشأ

 انـد وبوده مولـویار کسانی کـه از اصـحاه و پیـروان ویژه آثهب ،اندآسیای صبیر نوشته شده
 دارند: مولویها سبک و زبانی نزدیک به سبک و زبان برخی از آن
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 1ـ مقاالت شمس۰ـ۳
شـمس تبریـزی )گویند متکلمان؟ صفات عین ذات است یا غیر ذات اسـت عجب چه می

 .(۱۲۶ ، ص۱۳۶۹
عجـب از ، بب انقطاع اسـت معـینس، نه در قول و که شیخ را مصدق ندارد نه در فعلآن

 .(۱۵۳ص همان، ) دارد؟بهر چه غرض مصدق نمی
عجب در اینجا پول باشد؟ عجب در اینجا درم باشد؟ قلعی باشد؟ و البته وهمش  گفت:
 .(۱۶۵ص همان، )رود، زیرا روستایی است به زر نمی

؛ ۱۳۹ص همان، )انگ آمد که تو او را نبینی عجب کجاش بینم؟ ب گفت: بروم به زیارت او.
 .(۳۱۲و  ۲۴۳ همان، ص ←نیز، 

 معانف بهاءولدـ ۱ـ۳
 2ام استبفار کنم، عجب آن گناه از من برخیـزد؟ال کرد یکی که اگر از گناهان که کرده س

 .(۴۲، ص ۱۳۸۲)بهاءولد 

برود دستار بر سرم راست نماند و کرته در بـرم آخر این عقلم از تنم روزی چندی اگر می
تـو اگـر بمـانم، سروسامان شوم با آنکه رباط روح با مـن اسـت. عجـب بیدرست نماند بی

 .(۸۸)همان، ص چگونه باشم؟ 
گیرد باز فل  او مرا فرومی ۀدر آن وقتی که ظلمات وسوس .نفس اماره ]نیز[ ترسانم ۀاز فتن

دست آریم هست تا از وی نهنگی و سگ آبی با روشنایی روز است که همچون دریای روشن
 برد تا کشتی وجود مـرا ازرود و این معانی را با خود میی و صده این دریای روز میو یا دّر 

 .(۲۱۱)همان، ص ؟ ینهنگی بود یا دّر  یعنی عجب .ین معانی نصیب کدام بودا
ام. عجب تو را کجا بیـنم؟ داخـل جهـان ام و طالب توگفتم که ای الله، من عاش  تومی

 .و ...( ۱۱۳، ۵۹، ۳۶همان، ص  ←؛ نیز، ۲۱۲ص )همان، بینم یا خار  جهان بینم؟ 

 ولدـ معانف سلطان۳ـ۳
گویند که ای عجب خدایی هست؟ و اگر هست، او را که دید و کی از جهل و غفلت می

 .(۵۲، ص ۱۳۶۳ولد )سلطانبیند؟ 

                                                      
 اند، نه خود او.گردآوری کردهدر قونیه شمس تبریزی مریدان و شاگردان را  مقاالت شمس. 1
 مقاله است.ۀ از نگارند ،پرسشهای سجاوندی، ازجمله نشانۀ . نشانه2



040  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 عجب ۀکاربردی متفاوت از واژ های لغویپژوهش 
 

 

)همـان، عجب مهر من و َکَرم من و نـوازش مـن کـه خـالقم، کـم از آن مخلـوق باشـد؟ 
 .(۱۱۱ ص

و اهل ح  را نزد شما آن قدر و منزلت و مرتبت بودی، شـما در درویشـان بـه اگر خدا را 
کردید کـه عجـب ایـن صـاحب و یـت اسـت و از اینکـه سود و زیان و امتحان که نظر می

 .(۱۲۹)همان، ص  فد، در او هست یا نیست؟ می
آن بدبخت کسی که از او محروم باشد و در خدمت او یاد از گذشتگان کنـد و ندانـد کـه 

اسـت و او از اسـت، نـان پـیش او نهادهکند هم اوست که پیشش نشستهگذشته که یاد او می
شـنوم کـه در فـالن اقلـیم کنان که: کو نان؟ و عجب نان که دید و کجا باشد؟ میخری افبان

 ۲۲۶، ۱۴۲، ۱۱ همـان، ص←؛ نیز، ۱۹۸)همان، ص است نانی هست، یا در فالن عصر نانی بوده
 .و ...(

 الدین ترمذیمعانف برهانـ ۴ـ۳
 پـیش شـیخ مـرده بایـد بـودن ر است و خود را جاهل دانستن دیگر. اّ  جاهل بودن دیگ

 .(۶۱ص ، ۱۳۴۱محق  ترمذی )؟ «همتی بدار»گویند: جویند میاین مردمان چه میعجب 

 ـ نسالۀ سپهساالن۵ـ۳
سـالم و جعفـر مثل موسـی علیـه ال، استانبیا و اولیای صاحب کشف را علم کیمیا بوده

سپهسـا ر ) یا نه؟و عجبا ح رت خداوندگار را نیز باشد . صادق رطی الله عنه و امثال ایشان
 .(۹۳ص ، ۱۳۶۸

 .(۱۱۵ص همان، ) عجبا در طمن این چه کرامت در  خواهد بود؟

 ـ مناقب العانفین۶ـ۳
یا خدمت مولوی بگویم ا این خواه را که مشاهده کردم به گذرد که عجبدر خاطرش می

 .(۲۱۱ص ، ۱،   ۱۳۶۲افالکی )نگویم؟ 
مخفی در گوش شیخ گفته باشد که عجبا این پسر مـن بـه عمـل خـود بـه خـدا خواهـد 

 .(۵۵۴ص ، ۱همان،   )رسیدن یا مو نا به خداش خواهد رسانیدن؟ 
ص ، ۲)همـان،   فرمود که عجب در این و یت کسی باشد که سـخن مـا را فهـم کنـد؟ 

۳۲۳). 
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ولد چـه گذشت که عجبـا بـه ح ـرت سـلطانکرات در طمیر میرا به مگر که آن سایل
 .و ...( ۴۹۵ ،۳۹۳، ۱۱۶ ، ص۱  ان، هم ←، ؛ نیز۸۱۸ص ، ۲همان،   )تکلف کنم؟ 

 اخبان سالجقۀ نومـ ۷ـ۳
 .(۳۶۴، ص ۱۳۵۱بی )ابن بیاهل متوهم بودند که عجب حال چون باشد؟ 

 .(۳۶۵)همان، ص سر نشد؟ عجب از ما چه گناه آمده باشد که شکار بر ما می
 .(۵۱۶)همان، ص عجبا آن پادشاه حقیقی را اعقاه و عشیره هستند؟ 

 مثنوی هایدن شرح عجبـ معنی ۴
را یـا معنـی  عجـبسـفانه اکثـر شـارحان دهـد کـه متأنشان می مثنوی هاینگاهی به شرح

، عجـب مصـححان نیـز بـدون اطـالع از معنـای .انـدگرفته« شـگفتا»اند یا به معنی نکرده
مصـححان کـه انـد. چنانکار بردهدر مـتن بـه را به فراخـور درک خـود های سجاوندینشانه

جمله و بـا شـکل شـبهانـد: عجـب را بهصورت دو جملۀ مستقل آوردهرا به هاهجملگونه این
انـد. حـال آنکـه بـا درنظـر گـرفتن صورت اخباری ذکر کردهنشانۀ تعجب و ادامۀ جمله را به

 آید.های دارای این واژه به حالت پرسشی درمی، خوانش بسیاری از جملهمعنی یادشده
 کـاربرداین اثر گولپینارلی، ادیب و شارح ُترک،  مثنویدر شرح ، مثنویهای از میان شرح

و محل  ظاهراب ازآنجاکه زبان مادری گولپینارلی ترکی بودهاست. هبازتاه یافت درستیبه عجب
ایـن کـاربرد را  اسـت، وی توانسـتهی صبیر )ترکیۀ کنونی( بـودهزندگی وی و مولوی در آسیا

ترجمه و شرح گولپینارلی بـه کوشـش توفیـ  سـبحانی بـه فارسـی درستی تشخیص دهد. به
 :ایمها را آوردهبیتاز این برخی شرح وی بر  در زیراست. ترجمه شده

 بــردآه کــاهی را بــه هــامون می
 

 بردکاه کوهی را عجب چون می 
گولپینـارلی ) توانـد کـوهی را ببـرد؟کـاهی می آیا، ر کاهی را به بیابان ببردتواند پَ ه میآـ  

 .(۲۲۲ص ، ۱ج ، ۱۳۳۱
 ست؟یقبض چ نیعجب ا دیگو یاو هم

 .(۴۲ ص، ۲ج همان، ) تنگی چیست؟این دل آیاـ  
گفتارهـایش در در یکـی از در نیز شنا  معاصر، عبدالکریم سروش، مولویهمچنین 

 است.اشاره کرده عجب ۀواژ کاربردبه این  ثنویمتفسیر 
 .استآمده« عجبا» acaba معادل آیاذیل ، (۱۳۸۵گلکاریان ) اختردر فرهنگ دوسویۀ 
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بـر داشـتن مفهـوم در ، بـدونواژهدر معنی پرسـشرا  عجباافزون بر این، نگارنده کاربرد 
ترکی دارنـد، در  زبانری بر که اشراه بیشت در کشور ترکیه، زبان خودشگفتی، با دوستان ُترک

 اند.میان گذاشته که همگی آن را تأیید کرده

 خاسیگاه این کانبردـ ۵
تبییر معنـایی  ۀرنادری مانند بیت زیر در دست است که ممکن است به همین دو هایشاهد
های دیگر این واژه )ماننـد و گونه عجبمربوط باشد، یعنی ممکن است ابتدا  عجب ۀدر واژ
کـار رفتـه باشـد و های پرسشی بـهدر جمله آیا( در معنی شگفتی همراه با عجب ایو  عجبا

واژه را هـم برعهـده گرفتـه و نقـش پرسـش عجبدر این نحو حذه شده و  آیامرور، بعد، به
 کم معنی پیشین خود را از دست داده باشد:کم

 گفت آیا ای عجـب بـا چشـم کـور
 

 بینی سطور؟خوانی همیچون همی 
 (.۱۸۵۸، بیت ۳، دفتر ۱۳۶۵)مولوی  

آیـد کـه ایـن کـاربرد از چـه ، این پرسش پیش میعجب ۀحال با توجه به عربی بودن واژ
است؟ با توجه به تأثیر عمی  مکتـب مولویـه بـر فرهنـگ و کار رفتهزمانی در آسیای صبیر به

ولـوی و زبان ترکی، این احتمال وجود دارد که ایـن کـاربرد در زبـان ترکـی امـروز از زبـان م
که این کاربرد در ترکی روا  داشته پیروان این مکتب گرفته شده باشد. این هم محتمل است 

و شاعران و نویسندگان یادشده آن را از زبان ترکان آسیای صبیر وارد شـعر و نثـر خـود کـرده 
 است.کم در آن منطقه تبییر کردهای دستهرحال، کاربرد این واژه از دورهباشند. به

 گیرییجهنیـ ۶
ای است برای بیان تعجـب و شـگفتی، از جملهشبه عجب ۀارسی واژفبا وجود آنکه در زبان 

آید کـه در آسیای صبیر چنین برمی فارسی قرن هفتم و هشتم در آثاربررسی کاربرد این واژه 
 .استکار رفتهبهواژه نقش پرسش دریا « آیا»معنای در در موارد بسیاری این واژه 

 منابع
، بـه کوشـش محمـدجواد اخبـار سـمجقۀ روم  مختصـر سـلجوقنامه(، ۱۳۵۱)بن محمد بی، یحییبیناب

 مشکور، تبریز، کتابفروشی تهران.
، تهـران، لدج ۲، به کوشش تحسین یازیجی، الاارفینمناقب(، ۱۳۶۲الدین احمد )افالکی العارفی، شمس

 دنیای کتاه. 
 ن، سخن.، تهرافرهنگ بیرگ سخن (،۱۳۸۱انوری، حسن )
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 فاطمی.، تهران ،۲دستورزبان فارسی  (،۱۳۸۸گیوی )انوری، حسن و حسن احمدی 
 ، تهران، طهوری.لدج ۲الزمان فروزانفر، ، به کوشش بدیعماارف(، ۱۳۸۲ولد )بهاء

 نامۀ دهخدا.، تهران، م سسۀ لبتنامهلغت(، ۱۳۳۳ن )همکارااکبر و دهخدا، علی
، بـه کوشـش سـعید نفیسـی، الـدین مولـوینامۀ موالنا جملزندگی، (۱۳۶۸بن احمد )سپهسا ر، فریدون

 تهران، اقبال. 
 ، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، مو .ماارف(، ۱۳۶۳ولد )سلطان
، بـه کوشـش محمـد علـی موحـد، تهـران، مقاالت شـمس تبریـیی(، ۱۳۶۹الدین محمد تبریزی )شمس

 خوارزمی.
 ، تهران، سخن.امروز دستور مفصل(، ۱۳۹۲فرشیدورد، خسرو )

الکتابی، بـه کوشـش امیـر اشـره (،پنج استاد) دستور زبان فارسی(، ۱۳۶۸قریب، عبدالعظیم و همکاران )
 تهران، اشرفی.
 تبریز، اختر.(، استانبولیـ  فارسی و فارسیاستانبولی ـ ) فرهنگ دوسویۀ اختر(، ۱۳۸۵گلکاریان، قدیر )

تهران، وزارت  ،لدج ۳. سبحانی، ، ترجمه توفی  هشرح مثنوی شری نثر و (، ۱۳۳۱گولپینارلی، عبدالباقی )
 ارشاد اسالمی.

 الزمان فروزانفر، تهران، وزارت فرهنگ.، به کوشش بدیعماارف(، ۱۳۴۱الدین )محق  ترمذی، برهان
 ، تهران، مو .لدج ۳، به کوشش رینولد الین نیکلسون، مثنوی مانوی(، ۱۳۶۵الدین محمد )مولوی، جالل
 ۱۱الزمان فروزانفـر، بـه کوشـش بـدیع (،دیـوان کبیـر) کلیات شمس(، ۱۳۳۸الدین محمد )مولوی، جالل

 ، تهران، امیرکبیر.لدج
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 در   ۀواژ ۀدربار

 (دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی) سیدآقاییهراسادات حاجیز

 است: هترجمه شد« داستانبه»به  بالادل ۀواژ تفسیر ابوالفتوح رازیدر 
ن  ِإلی

ُتم  ِبَدی  ِذیَن آَمُنوا ِإذا َتداَین  َها الد یَ ک  َفا یَأَجل  ُمَسم   یا َأیُّ نَ ک  ُتُبوُه َول  ِل اِتب  کم  کُ ُتب  َبی  ـد  ع  َو  ِبال 
َه  یَ کَ ُتَب ک  اِتب  َأن  یَ ک َیأ  ُه َفل  َمُه اللد ِذ ک  ما َعلد ِلِل الد ُیم  ـُه َو  یُتب  َو ل  ـَه َربد ـِ  اللد َیتد َح ُّ َول  ِه ال  َعَلی 

ئاب َفِإن   ُه َشی  َخس  ِمن  ِذ ک َیب  ـَتِطیُع َأن  ُیِمـ یاَن الد َحـ ُّ َسـِفیهاب َأو  َطـِعیفاب َأو   َیس  ـِه ال  لد ُهـَو َعَلی 
ُه  ِلل  َوِلیُّ ُیم  ِل َفل  د  ع  ِن ِمن  ِرجالِ  ِبال  ِهُدوا َشِهیَدی  َتش  َرَأتاِن کُ م  َفِإن  َلم  یَ کُ َو اس  ِن َفَرُجل  َو ام  ونا َرُجَلی 

داُهما َفُتَذ  َهداِء َأن  َتِ لد ِإح  َن ِمَن الشُّ َطو  ن  َتر  رک  ِممد خ 
ُ داُهَما األ  ـ یَر ِإح  َه الشُّ َهداُء ِإذا َو  َیـأ 

َئُموا َأن   هاَدِة َو کُ َأَجِلِه ذلِ  یِبیراب ِإلکَ ُتُبوُه َصِبیراب َأو  ک  تَ ما ُدُعوا َو  َتس  َوُم ِللشد ِه َو َأق  َد اللد َسُ  ِعن  م  َأق 
ن تاُبوا ِإ د َأن  تَ  یَأد  َتر  نَ کُ َأ د َس َعَلی  کُ وَن ِتجاَرةب حاِطَرةب ُتِدیُروَنها َبی  تَ کُ م  َفَلی  ُتُبوهـا َو ک  م  ُجناح  َأ د

ُتم  َو  ُیَ ارد  ِهُدوا ِإذا َتباَیع  ـُه ُفُسـوق  بِ کَأش  َعُلوا َفِإند ـَه َو ُکـاِتب  َو   َشِهید  َو ِإن  َتف  ُقـوا اللد م  َو اتد
ُم  ُه بِ کُ ُیَعل  ُه َو اللد  .(۲۸۲بقره، آیۀ  ۀسور)ء  َعِلیم  ل  َشي  کُ ُم اللد

 
ه کـد یـآن را و با یسـین بنویّ مع یتا به وقت یوام یچون بستان یادهیبگرو هک یسانکآن  یا

ه آموختـه کـسد چنانیه بنوکاز آن  یریو سر بازنزند دب 1داسیانبه یریان شما دبیسد میبنو
ه ک]خود[  یزد از خدایه بر او حّ  باشد و بپرهکس کند آنکسد و امال یباشد او را خدا بنو

ا یـه بـر او حـ  بـود نـادان کـ، اگـر باشـد آنیزیاز آن چ ندکان نپروردگار اوست، و نقص
دو گواه از مـردان  یری، و برگداسیانبهش یّ ند ولکه امال کد یند او، باکامال  ا نتواندی کوچک

از گواهـان تـا چـو  دیه بپسـندکـسـان کمـرد و دو زن از آن  یـک ،شما، اگر نباشند دو مرد
ستند گواهان چون یرا، و بازنا یگریشان دیاز ا یکید اد دهیشان، با یاز ا یکیند کفراموش 

ا بـزرگ تـا بـه وقـتش، آن شـما را یـ کوچک یسیه بنوکاز آن ییبخوانندشان، و مالل منما

                                                      
 است: کذا در اسا .. مصحح در حاشیه آورده1
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ه کـمگـر  ینـکن که شـکـتر به آنیکو نزد یتر در گواهخدا و راست یکدادتر باشد نزدبه
آن را و  یسـیه ننوکـ یشما گناه ه نباشد برکان شما یم یگردانیه مک یحال یباشد بازرگان

، آن فسـ  اسـت بـه ینکر و گواه، و اگر یند دبکان یه زکد یو نبا ینکع ید چون بیریگواه برگ
تفسـیر ) داناسـت یزیـبـه همـه چ یآموزد شما را خدا، و خـدایاز خدا و م یشما، بترس

 .(۱۲۲، ص ۴  ، ابوالفتوح رازی
 است: نیز چنین آمده در بخش تفسیری این آیه

ِل  اِتب  ک م  کُ نَ ی  بَ  ُتب  ک  یَ َول  : گفت رد،کب تابتک آن انیب یتعال ح  د  ع   اسـت آن یمعنـ و ... ِبال 
ـن نیا هک دیبا عدل یاتبک بود نیچن چون: هک  و عیبـا ایـ نیَمـد و نیـدا انیـم از نوشـتۀ َدی 

 و یادتیـز و یظلمـ و یفـیح آنجـا در هکـچنان ،1داسـیان و عدل و حّ  هب سدیبنو یمشتر
 از یحّقـ صـاحب حـّ   هکـ نباشـد یزیچ و نباشد، اجل ریتأخ و میتقد و نباشد، یصاننق
 .(۱۲۶، ص ۴  ، تفسیر ابوالفتوح رازی) ندانند شانیا هکچنان ند،ک باطل شانیا

 است:ین متن تکرار شدههم ۱۲و  ۱۱، ۸این لبت به همین معنی در جلدهای 
ت   َو ـ  َک ِلَمُ  کَ  َتمد قاب  َرب   وعـد «لمـاتک» و «لمهک» به مراد: گفتند ، ... مفّسران2 ب َعد   َو  ِصد 

قاب . نباشد لیتبد و رییتب آن در هک عقاه و ثواه به ردک یتعال یخدا هک دیوع و است،  ِصـد 
، َو   ؛(۱۱۵انعام، آیۀ  ۀ، سور۱۲ ص ،۸ )  داسیان و یراست به َعد  ب
 یکـی و ندیگو حسنات ۀّف ک را یکی باشد، هاّفهک را امتیق یترازو: گفت ییالجّبا ّی ابوعلـ 
 باشد نهاده یتعال یخدا هک شود منفصل یعالمت به حسنات از ئاتیّ س ۀّف ک. ئاتیّ س ۀّف ک را
 نیـا هک ّلمانکمت شتریب و یبلخ ابوالقاسم ـ علما دگر و گفت مجاهد. بدانند نندیب مردم هک

 خواهـد حـ بـه هحسـا بندگان با امتیق به یتعال یخدا هک عدل از است تیناک و مجاز
 هک ندکن رها سنجد ترازو به یزیچ او هک سکآن هکچنان ،دادن داسیانوعدلبه جزا و ردنک
 ؛(۱۳۳ ص ،۸ )  هاستوجه وتریکن نیا و ند،ک تفاوت و بچربد[ یاکّفه بر یا]ّفهک

 تبـاهی و چیزهاشـان را مردمان مدهی کم و ،داسیانبه ترازو و پیمانه بدهی تمام ،قوم ایـ 
 ؛(۳۱۸، ص ۱۱ )  فسادکننده زمین در مکنی

 ِبالِقسـِ ؛ آن ایفـای به فرمود را ایشان که بود متاع[ آن و] دادند،نمی ترازو و پیمانه ایشانـ 
 ؛(۳۲۱، ص ۱۱ )  راستی و داسیانبه
هَ  ند اِ ـ  ُمُر یَ  اللد ِل  أ  َعد  ساِن، َو  ِبال  ح  ِ

 مـانمرد بـا دیـفرمامـی داسـیان و عـدل یتعـال یخـدا اإل 
 .(۹۱نحل، آیۀ  ۀ، سور۸۲ ص ،۱۲)  

 دادسـتان، ولـی در نسـخۀ اسـا  آمـده داستان ،«قم»نسخۀ  جزهها ببدلدر همۀ نسخه
 است(.

                                                      
 ها.بدلاست: کذا در اسا  و دیگر نسخهمصحح در حاشیه آورده. 1
 راستی و درستی.هترجمه: تمام شد سخن پروردگار ب. 2
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اسـت  «عدل و دادگری» آید، معنِی این لبتطور که از معادِل عربِی این واژه برمیهمان
ایـن  اسـت.ی نیامـدهاین معنـچنی داستانبرابر  بینیم درهای فارسی میو با مراجعه به فرهنگ

 فرهنگنامـۀ قرآنـیو نیـز در  تفسیر ابوالفتـوح رازی پهلوی است که در دادستاِن  ۀدواژه بازمان
 است: آمده

هُ  َشِهَد »ـ  هُ  اللد َمالئِ  َو  ُهَو  ِإ د  ِإلهَ    َأند ِم  َو   ُ کَ ال  ِعل  ـِ   قاِئمـاب  ُأوُلواال  ِقس  َعزِ  ُهـَو  ِإ د  ِإلـهَ    ِبال   ُز یـال 
َح   فرشـتگان و او مگر یخدا ستین هک یخدا داد یوا. گ(۱۸آل عمران، آیۀ  ۀ)سور «ُم یِک ال 

ابوالفتـوح ) ارکـ مکـغالب مح او مگر یخدا ستین ،دادسیانبه ستادهیا علم خداوندان و
 ؛(۱۹۳ ، ص۴ ،  رازی

ُفواـ  ـِ   ... دیـنک راسـت زانیـم و الکیـم و ؛َل ی  کَ ال   َأو  ِقس  )در  ادواسـیانبد بالعـدل یا ،ِبال 
 ؛(۹۱ ، ص۸ )همان،  ی راست و (دادسیانبدل مل: نسخه

هَ  ِإند ـ  ُمُر یَ  اللد ِل  أ  َعد  ساِن، َو  ِبال  ح  ِ
هـا بـدلنسـخه ۀ)در همـ دادسـیان و عدل یتعال یخدا اإل 

 ؛(۸۲ ، ص۱۲ )همان،   مردمان با دیفرمایم : داستان(«قم»جز هب
: دادستان ـ   .(۲۵، قرآن ش ۱۱۱۹، ص ۳ ،  فرهنگنامۀ قرآنی)عدل 

 تون پهلوی این واژه:چند شاهد از م
abāg dušmenān pad dādestān koxš. 

 ؛(۵۲، بند ۱، پرسش مینوی خرد) انصاه ستیزه کنبا دشمنان به
 است: آمده« عدالت»ت به معنای نیز این لب نامۀ بندهشنواژهدر 

 .(۳۴۹، ص ۱۳۴۵ هار)ب (۱۱ـ۱۱و  ۱۳۲ـ۱۱عدالت ) :       dādastānصتاستنان
Mihr rāy ēn-iz gōwēd kū pad hamāg dehān dahibed kū pad har(w) tis ud 

har(w) kas be rasēd dādestān be bawēd. 

هـرکس و هرچیـز  زیـرا بـه ها شاه است.به همۀ سرزمین»د که را نیز گوی مهر این ۀدربار
 .(۱۱۳ ، صبندهشن)« برسد داد پدید آید

 داسـتانبـه  iدر بین دو مصوت و سپس حذه مصوِت کوتاه  dامت حذه ص با دادستان
شـفاهی دکتـر ۀ )اشـار شـوددیده می مادرجای هب ماراست. نمونۀ این حذه در کلمۀ بدل شده

 :اشره صادقی(علی
 )= مادراندر(: مارندر

 فاطمه را عایشه مارندر است
 

 پس تو مرا شیعت مارنـدری 
 .(۵۵، ص ۱ )ناصرخسرو،   

 )= رودان( کشند. = مادران( کنند رودون )= ماران مین: ماروندر ورا
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 چند اشکال در 

 )استادیار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران( ایعیدگاه طرقبهوحید 

 هـاچاپ ها در سنجش با دیگرهای گوناگونی دارد که هر کدام از آناسدی چاپ لغت فرس
 تصحیح این کتـاه را رینآخاشره صادقی الله مجتبائی و علی. فتحداردها و معایبی مزیت

ویراســت بســیار متــداول اســت و اهــل تحقیــ  در  . ایــنانــدکردهمنتشــر  ۱۳۶۵در ســال 
انـد. برخـی از انـد و بـدان اسـتناد کردههای زبانی و لبـوی، بسـیار از آن بهـره بردهپژوهش
ا آن در ایـن ویراسـت مـرتب  بـ هـایفرهنگیـا  لغـت فـرسهای دیگِر های ویراستاشکال

ر ایـن ویراسـت دیـده است یا تنها دها همچنان برطره نشدهاما برخی اشکال ،برطره شده
   شود.می

زیـرا  .ها باید سخنی از روش دو مصـحح مـتن بـه میـان آوردپیش از پرداختن به اشکال
اسـت؛ روشـی کـه مانـده در مـتن از همـین روش ناشـی شدههای برجایبسیاری از اشکال

بـا اند که متن کتاه برابـر نامید. مصححان در مقدمه آورده «روش خوددارانه»توان آن را می
مگـر هنگـامی کـه طـب  اسـا   ،اندنسخۀ اسا  است و در آن تبییر و تصرفی روا نداشته

در تمـامی »انـد کـه . همچنین افزوده(۱۵ ، ص۱۳۶۵)اسدی طوسی باشد  آشکارا نادرست بوده
است اصو ب در طـب  کلمـات مواردی که قرائت یا معنی عبارت یا مصراعی مورد تردید بوده

 .(۱۶ ، صهمان)« استتصحیحات ذوقی و حدسی در متن راه نیافتهتبییری داده نشده و 
ای از بـا توجـه بـه پـاره . زیـراکردندرسد که باید در متن بیشتر مداخله میاما به نظر می

گاهی داری و پرهیز شد در عین امانتهای مربوط به تاریخ زبان و اصول فنی شعر کهن، میآ
های سـجاوندی کـارگیری نشـانهکرد. همچنین بـا بـه تراز تصحیحات ذوقی، متن را پیراسته

شـد میهـا ها و واژهگـذاری جملـهو اهتمـام بیشـتر در حرکتشـده بیشتر در مـتن تصحیح
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ای تر کرد و خوانش قطعی دو مصـحح را نیـز بـه شـیوهمتن را برای خوانندگان آسان خواندن
 تر پیش روی خوانندگان نهاد. برای نمونه، در بیِت نمایان

 ن کن که بدین وقت همی کردی هر سالآ
 

 فـروار هخز پوش و به کاشـانه رو از صـّف  
 (،۸۸ ، صفروار، ذیل لغت فرسفرخی، از ) 

بـوده و طـب  اغلـب  «صـّفۀ فـروار»انـد کـه طـب  بخـش پایـانی در دو نسـخه اشاره کرده
ه چرا مـتن . اما پدید نیست ک)همان جا، پانوشت(است  «صّفه و فروار»ها و منابع نویسدست

 اند.را به صورت کنونی نگه داشته
انـد و لبـت را بـدون اما وارد متن نکرده ،اندرا تشخیص داده بوزجاندر جای دیگر لبت 

 اند:نقطه گذاشته
 لختی خون رز ده نقطه(بی بـ)ز بواز آن جان

 
ــــپارا  ــــدر س ــــای ان ــــر پ ــــپرده زی  س

 (.۹۱ ص، سپارذیل ، لغت فرسرودکی، از ) 
اند به پیروی آورده نیرنگاما در متن  ،انددرستی تشخیص دادهرا به بیرنگت همچنین لب

 .(۱۳۱ ، صهمان)نویس اسا  از دست
های ویراسـت مـورد نظـر اشـاره ای از نادرسـتیاشـره صـادقی بـه پـارهالبته گـاه علی

 است که در بیتای یادآور شدهاست. برای نمونه، وی در مقالهکرده
 ز نخــمهمچــون طــرا گزاننــده

 
 تو گویی که در پیش آتش یخم 

 (.۶۶، ص نخ، ذیل لغت فرس)فردوسی، از  
 .(۹۶ ، ص)صادقیدگرگون شود  گدازندهبه  گیارندهباید 

ها نیاز دارد، اما گویا مجال اصـالح ها و بازنگریمتن کتاه یادشده به این قبیل دگرگونی
 است.و بازچاپ آن هنوز فراهم نشده

 برنسی چند بیت
 ستو نیـایم و نبـوم آخشـیج او( خ۱
 

 کز هر دو روی سود نبینم مگر زبان 
 (.۲۲ ، صآخشیج، ذیل لغت فرسبوشکور، از ) 

هم قافیۀ بیـت  ،کند. این را هم معنی تأیید میزبانباشد نه  زیانقافیۀ بیت مورد نظر باید 
 اش در اینجا روا نیست:فاصلهاست و تکرار بی زباناش که قبلی

 خرد را گوهر نهد همـی کس که مرآن
 

 من پیش او گشاد نخواهم همی زبـان 
 همان جا(.همو، ) 
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 در کون..ر گیرم ان.( گفت من ۲
 

 سبلت و ریـش و مـوی لـنج تـرا 
 .(۵۴ ، صل نج، ذیل لغت فرسعماره، از ) 

. تیـینویس است و در دو دسـت نییها نویسمصراع نخست در اغلب دست ۀسومین واژ
 های هجوآمیز کهـندر سروده ریش طب  کنونی متن تردید کرد. آنچه باپس باید در درستی 

)باد شکم( است و باید همان را وارد متن کرد. اینـک صـورت درسـت  تییپیوند معنایی دارد 
 ها:بدلبراسا  نسخه دارمبه  گیرممورد نظر و دگرگونی  ۀبیت با اصالح واژ

ــز  ــن تی ــت م ــون دارمگف ــدر ک  ان
 

ــوی   ــش و م ــراســبلت و ری ــنج ت  ل
  

 روی مرا زرد کرد زردتـر از زر( ۳
 

 گردن من عش  کرد نرمتـر از دو  
 (۶۳ ، صدوخ، ذیل لغت فرسشاکر بخاری، از ) 

باشـد.  کـرد فعـِل  کار رفته باشد که فاعِل ای بهباید واژه زردجای از موازنه پیداست که به
 اند:ها صورت درست موازنه را حفظ کردهبدلنسخه

 ر کـرد زردتــر از زرروی مـرا هجـ
 

 گردن من عش  کرد نرمتـر از دو  
 )همان جا، پانوشت(. 

ــال (۴ ــاذ چنگ ــی خ ــد یک ــزدرآم  تی
 

 و گریز[ا]ربود از کفش گوشت و برد  
 (.۳۸ ، صخاد، ذیل لغت فرسخجسته، از ) 

ایـن تصـحیح قیاسـی از انـدک تصحیح قیاسـی اسـت.  ۀدهندنشان آمده قالهآنچه در 
با ایـن شان در تصحیح متن. دارانهخویشتن ۀدانِی دو مصحح است از شیوگرهای روینمونه

بنـدی سـخن نیـز )فـارغ از بلکه جمله ،استتنها طب  دشوار از میان رفتهتصحیح قیاسی نه
بـدون فعـل  «او گریـز»آمدن جملـۀ ، ب رداست. پس از فعل هم ریختهکهنه یا نو بودن آن( به

 است:نویس بودهت همان است که در دستهنجار است. صورت درسناب کلیبه
 .، پانوشت(۳۸ ، ص۱۳۶۵)اسدی طوسی « ربود از کفش گوشت و برد و گریز»

های ایجـازی موجـود در با این نویسش اصیل یک ساخت دستوری کهن که از سـاخت
شود: فعل ماطی + فعل امر. این سـاخت را عطـف وجـوه نیـز شعر گذشته است پدیدار می

 اند:صراع دوم بیت زیر از انوری را شاهد آن دانستهاند و منامیده
 گفتم که به باغ درشو ای دلبر خیز

 
 ما دست گالبگـر گـرفتیم و گریـز 

 (.۳۳۱ ، ص۱۳۳۴ )شفیعی کدکنی 
 :مثنویهمچنین است در مصراع نخسِت بیت زیر از 
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 خر ز دورش دید و برگشت و گریز
 

ــل  ــازان نع ــوه ت ــر ک ــه زی ــا ب  ریزت
 (.۱۱۶۲، ص ۲،   ۱۳۹۶)مولوی  

اسـت. مصـراع دوم بیـت زیـر گـواهی رفتهکار نمیبـه گریختنتنها با فعل ساخت مورد نظر 
 است بر آن:

 پیش هّشام کـوفی از طـجری
 

 های گـریاین بگفت و به های 
 (.۳۵۱ ، ص۱ ،  ۱۳۹۳)سنائی  

 ( نه همچون ر  خوبت گل بهار۵
 

 نه چون تـو بـه نیکـوئی بـت بهـار 
 .(۸۸ ، صبهار، ذیل لغت فرس فرا وی، از) 

شـود و اشـکال برطـره می نکـوئی به نیکوئیوزن مصراع دوم نادرست است. با اصالح 
 آید.وزن )مفاعیُل مفاعیُل فاعالن( به سامان می

 ( ملک برفت و عالمت بدان سپاه نمود۶
 

 بــدان زمــان کــه بســیج نهــار کــرد نهــار 
 (۱۱۸ ، صنهار، ذیل لغت فرسفرخی، از ) 

شود ام دیوان دیده میسی ۀاست. اما در قصیداند که این بیت در دیوان فرخی نیامدهگفته
 .(۵۲ ، ص۱۳۹۴ )فرخی سیستانی

 ( مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک۳
 

 سر و کـارش بـا گـاو و خـر اسـت نیـز گـراز 
 (.۱۱۱ ، صگراز، ذیل لغت فرسعماره، از ) 

اند. تا یافتن صورت قطعی، آنچـه اکنـون بـا نکردهای بدان اما اشاره ،وزن نادرست است
را بـه آغـاز مصـراع دوم  کهرسد این است که حره پیوند نویسش موجود به نظر نگارنده می

وزن درسـت دسـت کـم گـاه شـده بینگـاریم. آنحذه استرا از فعِل  تبیاوریم و صامت 
 خواهد بود:

 مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آن
 

 ش با گاو و خر است نیـز گـرازو کارکه سر  
  

 ( کشاورز و دهگان سپاهی شـدند۸
 

 دلیــران و شــاهان جنگــی شــدند 
 (.۱۱۶ ، صکشاورز، ذیل لغت فرسفردوسی، از ) 

هـای مـتن، همـین بیـت بـا  اسـت. در حاشـیه های اصرار بر تبییر ندادن غل از نمونه
 اند که صورت درست چنین است:آورده
 .)همان، پانوشت(« شدند دلیران سزاوار شاهی»
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 ( شاعر کـه دیـد بقـد کاونجـک۹
 

 گوی و نحسک و بوالکنجکبیهوده 
 (.۱۵۴ ، صبوالکنج ، ذیل لغت فرس؟، از ) 

در شـعر  بـه ۀواژ. اما پـیش)همان جا(اند که طب  کنونی از نظر وزن مبشوش است گفته
بوالعبا  را بنگریـد کـه در  این بیت ،است. برای نمونهقدیم گاه بر وزن یک هجای بلند بوده

 شود:خوانده می بربر وزن  بهآغاز مصراع دوم آن 
 ست بصد دهای میر ترا گندم دشتی

 
 مـن انبـازمبه نبنبکـی چنـد تـو را  

 (.۱۳۹ ، صنغنغ، ذیل لغت فرسبوالعبا ، از ) 
 در مصراع دوم این بیت طیان: بههمچنین است 

 ایـن مرد را نهمار خشـم آمـد از
 

 به کف آوردش گزین غاوشنگی 
 (.۱۶۵ ، صغاوشنگهمان، ذیل ) 

 است:به همین سان ادا شدهگاه نیز  بـجزء صرفی 
ــده ــون و ب ــود بخ ــیمان نب ــا پش  کج

 
 رکه بخورد و بداد از آنک بیلفخته 

 .(۴۱ ، صالفختهمان، ذیل ) 
 پس در بیت مورد بحث وزن مبشوش نیست.

 ( ای قحبه نیازی ز ده بـه دوک۱۱
 

 دی چون فراسـتوک )؟(سراینده ش 
 (.۱۵۳ ، صفراستوک، ذیل لغت فرسکتاه، از زرین) 

. امـا بیـت فاقـد اشـکال (، پانوشـت)همـان جـااند صورت صحیح بیت معلوم نیست گفته
در سرآغاز مصـراع، رکـن  «مفعوُل »جای است. باید توجه داشت که در عروض قدیم، گاه به

و این نـه تنهـا غلـ  وزنـی شـمرده  (۱۸۸ ، ص۱۳۸۸ )شمس قیسبردند کار میرا به «مفاعیُل »
اسـت؛ زیـرا وزنـی چـون مفعـوُل تر وزن بودهصورت کامـل ۀدهنداست بلکه نشانشدهنمی

مفاعیُل مفاعیُل فاعلن اسـت )اولـی یـک  ۀشدعروطی، کوتاه ۀمفاعیُل فاعلن بر روی زنجیر
ت مـورد بحـث مصـراع در بیـ کنیم(.هجای کوتاه از آغاز کم دارد که به جای آن سکوت می

نخست بر وزن مفعوُل مفاعیُل فاعالن است و مصراع دوم بر وزن مفاعیـُل مفاعیـُل فـاعالن. 
 است.پس اشکالی در کار نیست و صورت صحیح بیت همان است که در متن آمده

 ( برگشت چر  با من بیچـاره۱۱
 

ـــاره  ـــگ دارد بتی ـــگ جن  وآهن
 .(۲۱۱ ، صبتیاره، ذیل لغت فرسکسایی، از ) 



054 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 لغت فرسچند اشکال در  نقد و بررسی
 

 

بدل، که اگر مطاب  با نسـخه« بال»( است به معنای پتیاره) بتیارهمصراع دوم  ۀواپسین واژ
رسد که درست نیست. صورت پیش از آن واو عطفی نیفزاییم کاربرد امروزِی واژه به ذهن می

 چنین است: جنگبه  پتیارهدرست با عطف 
 برگشت چر  با من بیچاره

 
 و پییانهوآهنگ جنگ دارد  

اند کـه صـورت درسـتی یـادآور شـدهوار یادآوری است که در پانوشت همین بیت بهسزا 
 .)همان جا، پانوشت( بتیارهاست نه  پتیارهدرست 

 ( بدلها اندرآویزد دو زلفش۱۲
 

 چو دوژه کانـدر آویـزد بـدامن 
 (.۲۱۱ ، صدوژه، ذیل لغت فرسخفاه، از ) 

امـا اشـکالی کـه در آن بـه چشـم «. گیاه خـاردار»است به معنای  دوژهبیت شاهد لبت 
اثر فراموش شدن یکی بندی شعر است برله نو شدن جملهئخورد به لبت ربطی ندارد. مسمی

طـب  مصـراع دوم در  ،اندکه در پانوشت یادآور شـدهدر شعر قدیم. چنان چواز کارکردهای 
بـه  چـوت که . این بدان معنی اسپانوشـت( ،)همان جا کاندراست نه بوده اندرنویس سه دست

طـب  « هماننِد »به معنای  چواست؛ کاربردی که در سنجش با کار رفتهبه« کهچنان»معنای 
، انـدرهمین بیت بـا نویسـش  دهخدا نامۀلغترود. از اتفاق، در شمار میدشوار و اصیل به

 .(چو ذیل ،۱۳۳۳و همکاران  )دهخدااست « کهچنان»یکی از شاهدهای معنای 
با این تفـاوت کـه  ،استدر همین کتاه ر  داده همچو ۀواژ ۀدربار همانند این وطعیت

 اند:درستی صورت کهن را در متن حفظ کردهمصححان این بار به
 روز دگر چو شعر تقاطای من شنید

 
 کشد راورا ز بـیم همچوسر درکشید  

را، ذیل لغت فرسمنجیک، از )   (.۳۳ ، صراو 
 ( ببا ی پـای انـدر آورد رود۱۳

 
 شم و به کین نیزه را درربودبه خ 

 (.۲۲۵ ، صباالی، ذیل لغت فرسفردوسی، از ) 
)با واو  رود. افزون بر معنی، تفاوت تلفظ رودنه  ،استزود پیداست که قافیۀ مصراع یکم 

ای قرینـهنیـز  ،که بیت بدو منسوه است ،)با واو معروه( در زبان فردوسی ربودمجهول( و 
کـه مـورد اسـتناد دو ، الفـرسصـحاحصورت درست در حاشـیۀ . تواند بود رودبر نادرستی 

 .(۲۹۸ ، ص۱۳۴۱ بن هندوشاه)محمدشود دیده می ،استمصحح کتاه نیز بوده
 ( سخن مجوی ولیکن چنان نمای به خل ۱۴

 
ــانی  ــه م ــای ک ــدر م ــیند ان ــد نش ــو بترس  از ت

 (.۲۲۵، ص مای، ذیل لغت فرس)کسایی، از  
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اصالح کنـیم تـا  ماییرا باید در آن به  مانی ،. بنابراین«سرزمین جادوگران»ی به معن مای
ناشـی شـده باشـد.  مائیمعنای بیت درست شود. این دگرگشتگی شاید از نویسش احتمالی 

 منوچهری گوید:های دیگر نیز شاهد دارد. است که در متن ماییصورت درست  ،رویهربه
 گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون

 
 مـایی چون مردم ورچه به زمین درشد 

 (.مایی ، ذیل۳۳۱۳ و همکاران )دهخدا 
 ( چو کاسموی گیاهان او برهنه ز بـرگ۱۵

 
 چــو شــا  رنــگ درختــان او تهــی از بــر 

 (.۲۲۳ ، صمویکاس، ذیل لغت فرسفرخی، از ) 
 ۀشـدها و نیـز دیـوان چاپنویسدهند که قافیۀ بیت در همۀ دستها نشان میبدلنسخه

اما از این نظر که تعل  بیت را به  ،. این تفاوت از نظر لبت اهمیتی نداردرباست نه  بارشاعر 
را  بـارکند سزاوار توجه است. هنگامی که همۀ سندها قافیۀ یک شعِر مشخص رد یا تأیید می

 ام دیوان فرخی است با مطلع زیر:سی ۀیابیم که بیت مربوط به قصیددرمی ،کنندتأیید می
 تـاردین محمـد مخ ۀکنندقوی

 
 یمین دولت محمود قاهر کّفار 

 (.۵۱ ، ص۱۳۹۴)فرخی  

 سخن پایانی
ای نویس اسا  داشت. پارههای دستبندی کاملی به طب نباید پای لغت فرسدر تصحیح 

شـدنی ها با دقت در مباحث تاریخی زبان و اصول فنی شعر کهـن فارسـی برطرهاز لبرش
 وار بازنگری است.های دو مصحح نیز سزااست. برخی از پانوشت

 منابع
 .خوارزمیاشره صادقی، تهران، ه مجتبائی و علیاللفتح کوشش، به لغت فرس(، ۱۳۶۵اسدی طوسی )
 .سخن، فر یاحقی و مهدی زرقانی، تهرانمحمدجع کوشش، به حدیقةالحقیقة (،۱۳۹۳سنائی غزنوی )

 تهران، سخن.، وری()نقد و تحلیل شعر ان مفلس کیمیافرو (، ۱۳۳۴شفیعی کدکنی، محمدرطا )
 ، به کوشش سیرو  شمیسا، تهران، علم.الماج  فی مااییر اشاار الاج (، ۱۳۸۸شمس قیس رازی )

 .۹۸ـ ۹۴های ، صفحه۸ ۀ، شمارنویسیفرهنگ، مجلۀ «گیارنده یا گیازنده»(، ۱۳۹۳اشره )صادقی، علی
 زوار. ،، تهرانمحمد دبیرسیاقی کوششبه ، دیوان(، ۱۳۹۴بن جولوغ )فرخی سیستانی، علی

 .(۱۳۶۵اسدی طوسی ) ←، لغت فرس
 ، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاه.الفرسصحاح(، ۱۳۴۱محمدبن هندوشاه )

، به کوشش محمدعلی موحد، تهـران، هـرمس و مثنوی مانوی(، ۱۳۹۶الدین محمد بلخی )مولوی، جالل
 فرهنگستان زبان و اده فارسی.



 

 



 

 

 هایرخی تصحیفتصحیح ب
 و  

 استادیار دانشگاه پیام نور() سیده نرگس رضایی

. ایـن استشدهنوشته  قارههایی است که در شبهترین فرهنگیکی از مهم فرهنگ جهانگیری
. در ایـن اسـتهگذاشت بسیاریتأثیر  ،برهان قاطع، ازجمله ی پس از خودهاکتاه بر فرهنگ

فقـ  در یکـی از ایـن دو  هـابرخـی مـدخل شود.شتباهات و تحریفاتی دیده میدو فرهنگ ا
 .استاند و در دیگری صورت نادرست آمدهفرهنگ درست

در ایـن دو فرهنـگ بـه دیگـر هـای مدخلبرخی  ۀپیش رو با مقایس ۀدر مقالنیز نگارنده 
هـا ایـن یگر فرهنگو دها اهدو تالش دارد تا با استناد به ش استهبرخی اشتباهات دست یافت
کـه در هـر دو فرهنـگ بـه یـک  ایمکردههایی اشاره گاه به مدخل تحریفات را تصحیح کند.

 ۀماشـور»ماننـد  ،ها نادرست اسـتمعنی آن هااهدولی با توجه به ش ،استرفته کاربهشکل 
از فقـ  در یکـی  به واژه یا ترکیبی اشاره شـده کـه. در چند مورد نیز «ریزسیل ۀخان»و  «عا 

در این مقاله به آن اشـاره  ،اما با توجه به نادرستی یا تصحیف آن ،استهشد مدخلها فرهنگ
 .(برهان) «نام از شکم افتادن» و (۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) «لعاه شمس»مانند  ،استشده

 برهان قاطع هایپس به تحریفسو  فرهنگ جهانگیری هایتحریفاین مقاله ابتدا به در 
 .ستاشدهاشاره 

 فرهنگ جهانگیریـ ۰
رفتـه اشـاره کار نادرسـت بـه فرهنگ جهـانگیریهایی که در مدخل بهمقاله  بخش ازدر این 

 :استشده
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چارپـای  /با اول مفتوح به ثـانی زده/ ادیونو  ادیان
انجــو شــیرازی ) دونــده را گوینــد کــه فربــه باشــد

 (.۳۸۲ ص، ۱  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 ه را گوینــدچــاروای دونــد /بــر وزن هــذیان/ ادیرران
 (.۱۳۴۲برهان )

بـه معنـی ادیـان اسـت کـه  /بر وزن گـردون/ ادیون
 (.۱۳۴۲برهان ) چهارپای دونده باشد

 :درست است مادیانو  مادیون ظاهراب 
 دمان رخش بر مادیانان چو دیو

 
ــو  ــیده غری ــر کش ــه ب ــان گل  می

 (.۳۵ص ، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 مادیانان به گشن و فحل شمو 

 
 ت عـرو مردی جوان و هفرشی 

 (.۳۵ص ، ۱۳۳۳نظامی) 
انجـو ) کنایـه از گـور خـر باشـد پیرو لشرکر صرحرا

 (.۵۳۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
گــورخر باشــد و آن جــانوری  پیشرررو لشررکر صررحرا

 (.۱۳۴۲برهان ) است شبیه خر
 :استکار بردهرا به« صحرا سپاهپیشرو »ترکیب  نظامی

ــحرا ــپاه ص ــرو س  ای پیش
 

 خ ـرانشین کوه و خرگاه 
 (.۳۸ص ، ۱۳۶۹نظامی ) 

 است. «گوزن» این ترکیب به معنیآمده و « رهانیدن مجنون گوزنان را»در بخش  بیتاین 
 جاـد انگشـتکنایه از بخیل است و  جغد انگشت

، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) کنایه از بخیل است
 (.۶۴۳ و ص ۲۱۸ص ، ۳  

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

 هنامـلغتو  (جاـدذیـل ، ۱۳۴۳ــ۱۳۱۸نفیسـی ) فرهنگ نفیسـیدر  «جعد انگشت»ترکیب 
بـدون شـاهد  (۱۳۶۳)پادشـاه « بخیـل»در معنی  آنندراجو  (جاد، ذیل ۱۳۳۳ )دهخدا و همکاران

ذیـل  صـحاحاست. در  جاداالنامل عربِی ترکیِب  ۀترجم «جعد انگشت». استمدخل شده
 )الجـوهری« ا نامل فهـو البخیـلدالن جعـد الیـدین او جعـفاما اذا قیل ف»: استهآمد جاد

 .(۴۵۴ ، ص۱ ،  ۱۹۳۵
کنایـه از بـودن  گیرجمشید ماهیو  جمشید ماهی

آفتــاه اســت در بــر  حــوت و کنایــه از ســلیمان 
برهان ) السالم هم هست و یونس را نیز گویندعلیه

۱۳۴۲.) 

کنایــه از دو چیــز اســت: اول آنکــه  جمشررید مرراهی
ح ـرت    حوت باشـد. دوم کنایـه ازآفتاه در بر

ـــت ـــر اس ـــلیمان پیبمب ـــیرازی ) ... س ـــو ش انج
 (.۲۵۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :استرفتهکار به «خورشید»در بیتی از خاقانی در معنی  «گیرجمشید ماهی»ترکیب 

 خورشید نو تأثیر بین حوتش بهین توفیر بین
 

 گیر بین نو ملـک زیبـا داشـتهجمشید ماهی 
 (.۳۸۴ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
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 است. درست« گیرجمشید ماهی» ظاهراب  شاهد،با توجه به 
انجـو ) گیـر بـودربکنایه از اسب فرمـان عنانخشک

 (.۴۵۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
برهـان ) بردار نباشـداسـبی کـه فرمـان عنرانخشک

۱۳۴۲.) 
 پادشـاه) «عنان به معنی اسبی کـه مطاوعـت نکنـدخشک»نیز ترکیب  آنندراجدر فرهنگ 

« القیـادمنقـاد و سـلس، پذیرفرمان»به معنی  عناننرمترکیب  هناملغت. در استهآمد (۱۳۶۳
در مقابل  معمو ب  عنانخش ترکیب است. مدخل شده (نرم عنان، ذیل ۱۳۳۳ )دهخدا و همکاران

 .«پذیر نباشداسبی است که فرمان» عنانخش  ،رود. با این توطیحاتمی کاربه عناننرم
انجــو ) کنایـه از آســمان باشـد پشرت نیلگرون رقعر 

 .(۴۸۱ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
 کنایه از زمین اسـت غبررا  رقعو  پست نیلگون  رقع

 (.)همان

جای بـهکنایـه از زمـین اسـت و  پست نیلگون رقع 
 اسـتهدار هم بـه نظـر آمدنقطه شین نقطهسین بی

 (.۱۳۴۲برهان ) باشد «پشت نیلگون ۀرقع»که 

مـدخل  «زمـین»در معنـی  «غبـرا ۀرقعـ»و  «پست نیلگون ۀرقع»نیز  فرهنگ رشیدیر د
 است: «پست سبزگون ۀرقع». این مدخل احتما ب (۱۳۳۳ )رشیدیاست شده

 پست سبزگون چیست این رقعۀ
 

 و آن چتر بلند سرنگون چیست 
 (.۶۴ ص، ۱۳۳۳ خاقانی) 

کنایه از دو چیز بود: اول معروه اسـت.  زخم ناخن
انجـو شـیرازی ) وم کنایه از قـوم منجمـان اسـتد

 (.۱۱۲ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

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

 است. «رقوم منجمان»رفته و به معنی  کاربهمسعود سعد این ترکیب  دیواندر بیتی از 
 بر اوخم چو روی سطر ه زرد و پوست ر
 

 ز زخم نـاخن چـون عنکبـوت اسـطر ه 
 (.۲۹ص ، ۱۳۶۲مسعود سعد ) 

)دهخـدا و اسـت مـدخل شده «رقـوم منجمـان»در معنی  زخ  ناخنترکیب  هناملغتدر 
 .(زخ  ناخن، ذیل ۱۳۳۳ همکاران

انجــو ) کنایــه از ســبعه ســیاره باشــد کرراروان فلررک
 (.۳۸۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 

از کوکب عطارد است و کواکـب کنایه  کاردان فلک
انـد و مجمـوع را کاردانـان فلـک دیگر را نیـز گفته

 (.۱۳۴۲برهان ) گویندمی
کـارداران » ، ظـاهراب ندسـتدانثر مـی ستارگان را در سرنوشت مـ پیشینیانکه اینبا توجه به 

 :درست است« کواکب»به معنی  «فلک

 کارداران سرای هشتمین را بر فلـک
 

 ر میزبانی آمدسترای عالیقدر تو د 
 (.۸۶ ص، ۱۳۶۴سنایی ) 
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 در نه اقلیم آسمان حکمـش
 

ــر دارد  ــر و ش ــارداران خی  ک
 (.۱۲۵ص ، ۱  ، ۱۳۳۲ انوری) 

امـا شـاهدی بـرای آن  مدخل شـده، «کاردانان فلک»و  کارداراندو ترکیب  هناملغتدر 
کـاردان ، ذیـل ۱۳۳۳)دهخـدا و همکـاراناست شدهای ناشاره «کاروان فلک»همچنین به  .نیامده

 .استهدطب  ش درستیبه برهان قاطعدر . این عبارت (کارداران فل و  فل 
انجـو شـیرازی ) کنایه از شـراه باشـد لعاب شمس

 (.۴۶۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :لعاب شمس: »استهآمد آنندراجاست. در فرهنگ  سرا در این واژه تصحیف  «شراه»

. در (۱۳۶۳ )پادشــاه «کــه از دور مثــل آه نمایــدو آن زمــین خشــکی باشــد  کنایــه از ســراه
چـون  که چیزی: لعاب شمس: »استهآمد فرهنگ نفیسیو  (۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت

تار عنکبوت در صحراها گرمگاهان در هوا دیده شود. آنچه گرمگاه بیننـد از خورشـید چـون 
 .(لاا ، ذیل ۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی )« تار عنکبوت

انجـو شـیرازی ) کنایه از دنیا اسـت سوردانه  مزرع
 (.۴۴۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

برهـان ) کنایه از دنیا و عـالم اسـت سوزدانه  مزرع
۱۳۴۲.) 

 :است درست «سوزدانهمزرعۀ » ظاهراب 
 سـوزدانه ۀتا تو در این مزرع

 
 آه چه آری به روزتشنه و بی 

 .(۳۱۱ص ، ۱۳۳۲نظامی ) 
است: اول کنایه از کنایه از دو چیز  گران فلرکمفرح

انجـو ) هـا بـودرشتگان باشد. دوم کنایه از سـتارهف
 (.۴۳۴ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

ز فرشتگان و مالئکه باشـد و کنایه ا گران فلکمفرج
 (.۱۳۴۲برهان ) ها و کواکب را نیز گویندستاره

 نـدراجآن، در (کواکـب سـباه، ذیـل ۱۳۴۶ )پادشـاه« محـوران افـالک» فرهنگ مترادفات در
مـدخل  «معرجگـران فلـک» اللغـاتغیا در  و (ماـرج، ذیـل ۱۳۶۳)پادشاه « محرران فلک»

بع ی نوشته که عبارت از عقول عشره و آن ده فرشتگان مقررنـد  :گران فلکمعرج: »استشده
 ترکیـب هـای کهـنمتن. در (۱۳۳۳ )رامپـوری «که به اعتقاد حکما افالک ساخته اوشان است

 :استرفته کاربههر دو  «محرران فلک»و  «گران فلکمعرج»
 ز معرا  او در شب ترکتاز

 
 معرجگران فلـک را طـراز 

 (.۲۸ ص، ۱۳۸۱ نظامی) 
 هـا شـکندقدر چو دفتر توجیه رزق

 
 محرران فلک را کف تو قـانون بـاد 

 (.۱۱۲ص ، ۱  ، ۱۳۳۲انوری ) 
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ــوزم ــرح آه دلس ــک ش ــرران فل  مح
 

 ت باه بنویسندبه یک رساله بر هف 
 (.۳۲۱ ص، ۱۳۹۱ میرخسرو دهلویا) 

فرهنـگ و  برهان قاطعدر  «گران فلکمفر »و  «فلک گرانمفرح»رسد ترکیب به نظر می
از نظر شـکل ظـاهری  گرانمارجزیرا  ،است «گران فلکمعر » ِف هر دو مصّح  جهانگیری

 تر است.نزدیک گرانمفرجیا  گرانمفرحبه 
ــت ) منقررار کررل ــان اس ــه از زب ــیرکنای ــو ش ازی انج

 (.۵۱۴ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
کنایه از زبـان اسـت  /به کسر کاه فارسی/ منقار گل

 (.۱۳۴۲برهان ) که به عربی لسان گویند
 است: درست «منقار ِگل» ظاهراب 

 جان تراشیده به منقار گـل
 

 فکرت خاییده به دندان دل 
 .(۲۴۱ص ، ۱۳۳۲ نظامی) 

او در پیرزنی را گویند که هرگاه کسی بمیرد  گرموش
یکایک صفات آن مرده را بشمارد  میان زنان نشسته

و نوحه کنند تا زنان دیگـر آن را شـنیده بـه گریـه و 

، ۲  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) مویه درآیند
 (.۲۱۱۵ص 
 (.۱۳۴۲برهان ) گر باشد...نوحه گرموش

 :( استمویشگر)یا  گرمویه مصّحِف  گرمو ظاهراب 
ــب او ــا مناق ــید ت ــاز پرس  ب

 
 گویدگر بر چه راه میمویه 

 (.۱۶۶ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
 که یک چنـد ای شاد شده بدان

 
 گران همـی گرسـتمچون مویه 

 (.۲۲۱ص ، ۱۳۳۱ناصرخسرو ) 
در . اسـتهآمد (۱۳۳۳)رشـیدی  فرهنگ رشـیدیو  (۱۳۳۹ )چند بهار بهار عج در  گرمویه

 .(موشگر، ذیل ۱۳۳۳مکاران)دهخدا و هاست مدخل شده شاهدبدون  موشگر نیز نامهلغت
چوبی را گویند که نان را بدان پهـن سـازند و  نغروچ

انجو ) خوانند بیلنو به هندی آن را  مدت به تازی 
 (.۱۴۴۵ ص، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

چوبی باشد که خمیر نان را بدان پهن سـازند  نغروچ
 (.۱۳۴۲برهان ) خوانند مدم و به عربی 

چوبی که خمیر نان را بدان پهن سـازند و بـه عربـی  :نغرروچ» :استآمده فرهنگ نظامدر 
چـوبی کـه ، : نبـرو مردمک: »استهآمد هناملغت. در (۱۳۶۳ ا سالم)داعی «خوانند مدم 

 .(مدم ، ذیل ۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  «بدان خمیر نان را پهن سازند
ــت ٌکررل  نقطرر ــز اس ــه از مرک ــیرازی ) کنای ــو ش انج

 (.۴۸۶ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
به کسر کاه فارسـی کنایـه از مرکـز زمـین  گل  نقط

برهــان ) اســت و کنایــه از کــره زمــین هــم هســت
۱۳۴۲.) 

 :استآمده «کل ۀنقط»خاقانی  دیواندر 
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 نداند که از دور پرگار قـدرت
 

 کل بر از خ  اجـزا ۀبود نقط 
 (.۸۱۴ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  

 کـل ۀای ز پرگار امر نقط
 

 رنتوانی برون شد از پرگا 
 (.۱۹۹ ص، همان) 

در و  رسـدبـه نظـر می تردرسـت «کـل ۀنقط»در شاهد خاقانی، « خ  اجزا»با توجه به 
 فرهنگ رشـیدیدر است، ولی مدخل شده «کل ۀنقط»نیز  (۱۳۸۱ )انوری فرهنگ بیرگ سخن

 فرهنگ فارسـیو ، (۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت، (۱۳۶۳ )پادشاه آنندراج، (۱۳۳۳)رشیدی 
 :رفته کاربه« ُگل ۀنقط»نیز  خورشیدجمشیدودر  آمده.بدون شاهد « ِگل ۀنقط» (۱۳۸۱ن )معی

 قو  قزح در هوا تا سر پرگار زد
 

 پرگار گل ۀلعل گشت نقط ۀدایر 
 (.۱۴۹ ص، ۱۳۴۸سلمان ساوجی ) 

 کنایـه از شمشـیرهای در غـاله اسـت نهنگا  نیا 
 (.۵۳۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 کنایه از شمشیرهای در غاله است ر نیا نهنگان د
 (.۱۳۴۲برهان )

 است: درست« نهنگان نیام» ظاهراب 
 برآهیخت جنگی نهنگ از نیام

 
 گفـت نـامرببرید چو رعـد و ب 

.(۱۱۳ص، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 برهان قاطع ـ۱
 :استشده اشاره برهان قاطعی هاو تحریف هاتصحیف بهدر این بخش 

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

ــد آبسررتن فریررادخوان ــرب  باش ــه از ب ــو ) کنای انج
 (.۸ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 :استدرست  «خواندآبستن فریا» ظاهراب 
 برب  آبستن تن و نا ن دل و مردان به طبع

 
 اندخوان افشـاندهدجان بر آن آبسـتن فریـا 

 .(۱۱۶ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
کنایه از دنیاست که فلک قمر باشد و  آستانه گرردان

 (.۱۳۴۲برهان ) گویندگردون هم می ۀآن را آستان
کنایه از آسمان دنیاست و آن را فلک  آستانه گرردون
، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) قمر نیز گویند

 (.۱۵ص 
 :درست است «گردونۀ آستان» ظاهراب 

 کف و کیوان طور حلم برجیس موسوی
 

ــت  ــان اوس ــردون مک ــتانه گ ــارون آس  ه
 (.۳۳ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
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اندوه و دلگیری و اندوهگین و دلتنگ و فرومانده  بفم
 (.۱۳۴۲برهان ) را گویند

انجـو ) دلتنگ را گویند و آن را فـرم نیـز خواننـد بغم
 (.۱۴۶۴ ص، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 :تغم[ درست اس]= به بغ  ظاهراب 
 اگر بودنی بـود دل را ببـم

 
 سزد گر نداری نباشی دژم 

 (.۲۴۱ ص، ۴  ، ۱۳۸۶فردوسی ) 
ــم در ــرآوردی بب ــو آه از دل ب  چ

 
 درافتادی شب و روزش به هم در 

 (.۲۴ ص، ۱۳۳۹عطار ) 
مردم فرومایه را گوینـد و آن را بـه تـازی ارزل  پرژول (.۱۳۴۲برهان ) مردم فرومایه و اراذل گویند پژوی

ص ، ۱  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجـو شـیرازی ) انندخو
۱۲۱۳ .) 

، ۱۳۳۳ )دهخـدا و همکـاراناسـت مـدخل شده «فرومایه»در معنی  پژوی ۀواژ هناملغتدر 
 توان دید:خسرو نیز کاربرد این واژه را میناصر دیوانو در  (پژویذیل 

 اگر گزیده به وحی است زی خدای رسول
 

 تویی گزیده و حیـوان بـه جملگـی پـژوی 
 (.۴۶۸ ص، ۱۳۳۱ناصرخسرو ) 

کنایـه از فراخـی  /داربه طم خای نقطـه/ چراغ آخرر
 (.۱۳۴۲برهان ) عیش و بسیاری نعمت باشد

و فراخی اطعمه باشد و آن  کنایه از عیش چراغ آخرر
ـــدرا آخر ـــز گوین ـــره نی ـــیرازی ) چ ـــو ش انج
 (.۱۳۱ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

ترکیـب  (۳۲۵، ص ۱ ،  ۱۳۳۳رامپـوری ) اللغـاتغیا و  (۱۳۳۹)چنـد بهـار  بهار عجـ در 
و  آخـورچر شـاعران ترکیـب  دیـوانو در  اسـتمـدخل شدهچره آخـر در همـین معنـی 

 :استشدهچندین بار تکرار  یآخورچر 
 رخش به هرا بتاخت بر سـر صـفر آفتـاه

 
 آخوری گنج روان در رکـاهرفت به چره 

 (.۴۲ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
 لطف تو ببست جان و دل را

 
 چره دوسـتکامیآخـوربر  

 (.۱۱۳۳ ص، ۱۳۶۴سنایی ) 
برهـان ) کنایه از شراه انگوری باشـد ریزسیل  خان

۱۳۴۲.) 
انجـو شـیرازی ) کنایـه از شـراه بـود ریزسیل  خان

 (.۵۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :استهدر وفات مجنون آمد لیلی و مجنوندر  «ریزسیل ۀخان»ترکیب 

 ریز منشـینسـیل ۀدر خان
 

 سیل خیز منشینسیل آمد  
 (.۴۱۵ ص، ۱۳۶۹نظامی ) 
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 است: «مرگ»کنایه از  سیلست و «دنیا»در این عبارت کنایه از  رییسیل
 ریزسیاله ۀکن این خانرخنه 

 
ــز  ــت راه گری ــودت فرص ــا ب  ت

 (.۳۳۶ ص، ۱۳۳۲ نظامی) 
 «شراه انگوری»در معنی  (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیو  هناملغتترکیب در این 

 .استهدآم «شراه انگوری»و  «دنیا»، «میخانه»ر معنی د (۱۳۶۳ )پادشاه آنندراج در و
کنایــه از دامــن خــالی باشــد و عــدم  خشررکدامررن

 (.۱۳۴۲برهان ) صالح و تقوا را نیز گویند
کنایـه از دو چیـز اسـت. اول کنایـه از  خشکدامن

انجـو ) دامن خالی است. دوم کنایه از صـالح بـود
 (.۵۶ص ، ۳   ،۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

. رودمی کاربهاست « گناهکار ،آلوده»که به معنی  تردامنیا  تردامندر برابر  خش دامن
 نادرست است. برهان قاطعدر  تردامنمعنی 

 کنایــه از ناشســتن نقشــی بــود بــه مــراد داو نیررافتن
 (.۱۳۴۲برهان )

انجـو ) کنایه از نانشسـتن نقـش بـه مـراد داو نیافتن
 (.۵۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

این  تعریفدر  (۱۳۳۹)چند بهار  بهار عج و  (داو یافتن، ذیل ۱۳۸۱)معین  فرهنگ فارسیدر 
 است.هآمد« نشستن نقش به مراد»مدخل 

کنایه از گرفتاری و محنـت و  در خر کمان کشریدن
برهـان ) مشقتی باشد که نجـات از آن دشـوار بـود

۱۳۴۲.) 

رفتاری اسـت کنایه از محنت و گ در خرکمان شدن
انجـو شـیرازی ) صـعوبت بـودکه نجات از آن بـه

 (.۱۳۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
در  مـدخل شـده. (۱۳۳۳)رشیدی  فرهنگ رشیدیو  (۱۳۶۳)پادشاه  آنندراجاین عبارت در 

یعنی کمان بلند و کار  ینفع و  یعنی و کار دشوار کـه  :خرکمران: »استهآمد شرفنامۀ منیری
ر بـ» ِف صـّح م «در خر کمان کشیدن» . ظاهراب (۲۱۲، ص ۱۳۸۵)منیری « داز آن به در نتوان آم

 است:« کمان کشیدنچر  
 بر چر  کمان کشیدم از دل

 
 کز آتـش دل لهـب کشـیدم 

 (.۳۸۳ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
 نام یکی از نوکران همـای دختـر بهمـن بـود رشتواد

 (.۱۳۴۲ برهان)
 

 نام یکی از اسپهبدان همای بنت بهمن است رشنواد
 هـ  د ود نام او رشـنواد / سـپهبد ب ـیکی مرد ب  : ...

ص ، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) سپهبدنژاد
۱۳۳۹.) 

 :درست است رشنواد
ـــادی ـــنوادمن ـــام او رش  گری ن

 
 های کسرا به یادگرفت آن سخن 

 (.۱۳۱ص ، ۳  ، ۱۳۸۶ فردوسی) 
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کنایه از آفتاه باشد و کنایه از روز هم  کرامران هدزر
 (.۱۳۴۲برهان ) عربان یوم گویندهست که 

ــاه  کررامران هزرد ــز اســت: اول آفت ــه از دو چی کنای
، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) است. دوم روز باشد

 (.۱۴۲ص ، ۳  
 است: «کامران ۀزرد» ِف صّح ماین ترکیب 
 روز دواسبه یک سواری اسـتون

 کــرداز پشــت ســیاه زیــن فرو
 

ــد  ــان برافکن ــه مهرگ ــیب ب  کآس
ــــر زرد ــــامران ب ۀب ــــدک  رافکن

 (.۵۱۹ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
کنایه از کوکب مریخ است. چـه او  رواقسایس پنج

باشد و سایس در عربی شخصی در فلک پنجم می
را گویند که اسب را نگاه دارد و تیمـار و محافظـت 

 (.۱۳۴۲برهان ) آن کند

کنایــه از مــریخ اســت. ســلمان  رواقسررایس پررنجم
یس مرکبانـــت ســـایس ئای ســـ :، بیـــتراســـت

 روا  / و ای غمم آستانت خسرو زرین مجننج پ
 (.۳۳۴ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

کـه در چنان ،استدرست  «رواقپنجم»یا  «رواقسایس پنجم» ، ظاهراب با توجه به شاهد
 .(۱۳۳۳شیدی )ر« یعنی سپهر پنجم :رواقپنجم» :استهآمد فرهنگ رشیدی

نگور است که در های اکنایه از دانه پروران خمسایه
 (.۱۳۴۲برهان ) جهت شراه اندازندخم به

های انگور است کـه کنایه از دانه پروردان خرمسایه
انجـو شـیرازی ) جهـت شـراه اندازنـددر خم بـه

 .(۶۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :درست است« پروردان خمسایه»ظاهراب 

 داران داشت مهر از آفتـاهتا دهان روزه
 

 سـاختند هر بر درپروردان خم را مسایه 
 (.۱۱۱ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  

داری زنـدهکنایه از پیدا کردن و شـب ستاره شمردن
 (.۱۳۴۲برهان ) باشد

انجـو ) کنایـه از بیـدار بـودن باشـد ستاره شرمردن
 (.۱۱۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

مـدخل  «داریزنـدهشـب»و  «بیـدار بـودن»در معنـی  فرهنـگ فارسـیاین عبـارت در 
 .(ستاره شمردن، ذیل ۱۳۸۱)معین  استشده

کنایه از سرانگشتان دست باشد که به  سرخ زنبروران
 (.۱۳۴۲)برهان  حنا رنگ کرده باشد

ــه از اخگــر آتــش اســت زنبررور سرررخ برهــان ) کنای
۱۳۴۲.) 

انجـو شـیرازی ) کنایـه از اخگـر اسـت زنبور سررخ
 .(۲۳۸ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

، همـان) تکنایه از انگشتان سر  اس سرخ زنبوران
 (.۱۴۸، ص ۳  

)دهخدا و  هناملغت، و (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسی، (۱۳۳۹ )چند بهار بهار عج در 
سرانگشـتان رنـگ کـرده شـده بـه »در معنی  «سر  زنبور»نیز  (سرخ زنبورذیل  ،۱۳۳۳ همکاران

 از فرهنـگ جهـانگیریم لـف رسد منظور . به نظر میاستو بدون شاهد مدخل شده« حنا
و دیگـر  برهـان قـاطعدر معنـای زغـال سـر  و اخگـر باشـد و « گ»انگشتان سر  به کسر 
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 کاربـهخاقـانی  دیـواندر  «سـر  زنبـور»انـد. ترکیـب خوانده انگ شـترا  انِگشتها فرهنگ
 :استرفته

ــد و در او ــین کنن ــس آهن  قف
 در مشــبک دریچــه پنــداری

 گیــرانیــا در آن خانــه مگس
 

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

 (.۴۶۶ص ، ۱۳۹۱)خاقانی   
 .استرفته کاربه «اخگر»در این بیت در معنی  «سر  زنبور کافر»

 رومیــان بــین کــز مشــبک قلعــه بــام آســمان
 اند آنگه بـه قصـدشکل خان عنکبوتان کرده

 

 اندافشـانده نیزه با  از بـرون خـونین سـنان 
 اندافشـانده ران در آن شوریده خانسر  زنبو

 (.۱۱۶ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
، ۱۳۳۸)کـزازی  است« هاای آشکار از اخگرها و جرقهاستعاره»در این بیت  «سر  زنبور»

 .(۱۶۹ص 
ــع/ شرراهد رخ زرد ــر راب ــه کس ــاه  /ب ــه از آفت کنای
 (.۱۳۴۲برهان ) عالمتاه است

ــه از آفتــاه و شــراه زعفرانــی  شرراهد رخ زرد کنای
ــ ــیرازی ) دباش ــو ش ــ۱۳۵۱انج  ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ
۳۳۵.) 

 :است «رنگشراه زرد»کار رفته و استعاره از بهخاقانی  دیواندر  این ترکیب
 زرد کـوآن خام خم پرورد کو آن شاهد ر 

 
 آن عیسی هـر درد کـو تریـاق بیمـار آمـده 

 (.۳۸۹ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
کنایه از گوهر و زر باشد و  خروب  شش ضرب نتیج

ه از مشـک و کنایـه از شـکر و عسـل و اقسـام کنای
هـم آمـده کـه  ضر ها هم هست و به حذه میوه

 (.۱۳۴۲برهان ) است «خوه ۀشش نتیج»
 

کنایه از شش چیـز اسـت:  خوب  شش ضرب نتیج
کنایه از گـوهر اسـت. دوم کنایـه از زر باشـد. اول 

سوم کنایـه از مشـک بـود. چهـارم کنایـه از شـکر 
د باشـد. ششـم کنایـه از است. پنجم کنایه از شـه

  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) اجنا  میوه بود
 (.۴۵۱ص ، ۳

 :استرفته کاربه «خوه ۀشش نتیج»و  «طرهشش »انوری  دیواندر 
 عقل را چشم خوشـش در نـرد عشـ 

 
 کنددهد شش طره و ششدر میمی 

 (. ۸۳۶ ص، ۲  ، ۱۳۳۲ انوری) 
 خوه به فر بخت تو دایم به شش نتیجۀ

 
 هر جشن تو آبستن است شش مسکنزب 

 (.۳۳۱ ص، ۱  )همان،  
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ــاولی  زنررانطرفو ــاوش و یس ــدار و چ ــه از چوب کنای
پیش امرا و سالطین رود و مردم را باشد که پیشمی

 (.۱۳۴۲برهان ) از میان راه به طرفی نهیب دهد

کنایه از چاوشان و چوبـداران اسـت کـه  طرقوزنران
مـردم را از  رونـد وپیش ملوک و سـالطین میپیش

، ۳  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) راه دور کنند
 (.۴۳۲ـ۴۳۱ص 

که جزء اول آن فعـل امـر  طرقوازناین کلمه تصحیفی است از : »استهآمد هناملغتدر 
 زننده مخفف آن دوم جزء و «شوید دور و کناررب» یعنی تاریق از مذکر جمع ۀمخاطب صیب

)دهخـدا و همکـاران  «معنـی دهـد فـاعلی ۀصیب هب «گوباشدور» المجموعحیثمن که است
 :(زنطرفوذیل ، ۱۳۳۳

 با سایه رکاه محمد عنـان درآ
 

 زنان تـو گردنـد اصـفیاتا طرقوا 
 (.۴ص ، ۱۳۹۱خاقانی ) 

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

کنایه از شـراه انگـوری اسـت.  رزان  طفل مشریم
رزان بکــر  ۀل مشــیمطفــحکــیم خاقــانی راســت: 

 و بـاد عقـی  آذریا بهـار از ۀخیان / حاملـ ۀمشاط
 (.۴۳۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 است.درست  «رزان ۀطفل مشیم» ، ظاهراب با توجه به بیت خاقانی
برهــان ) باشــدکنایــه از زمــین  رنررگفنرردق سررنجاب

 ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱انجــو شــیرازی ؛ ۱۳۴۲
۵۱۱.) 

 ست.«دنیا»رفته و کنایه از  کاربه االسرارینمخاین ترکیب در 
 تات چو فندق نکند خانه تنـگ

 
 رنگبگذر ازین فندق سنجاه 

 (.۳۵۱ ص، ۱۳۳۲نظامی ) 
پیمـا اسـت کنایه از خورشید جهان شاهد شاه فلک

 (.۱۳۴۲برهان )
 

خـورد خواهـد  :... کنایه از آفتـاه اسـت شاه فلرک
ور کـی همـه کـافشاهد شـاه فلـ  محـروروار / آن

ــــانده ــــتان افش ــــیرازی ) اندهندوس ــــو ش انج
 (.۳۳۵ـ۳۳۴ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :استرفته کاربه «شاهد و شاه فلک»صورت خاقانی نیز این ترکیب به دیواندر 
 وارخورد خواهد شاهد و شاه فلک محـرور

 
 اندافشـانده آن همه کـافور کـز هندوسـتان 

 (.۱۱۸ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
زور ریه از مردم غالب و قوی و پکنا سمگرگ سیمین

 (.۱۳۴۲برهان ) کنندهو زیادی
انجـو ) کنایه از غالب و قوی است سریمینگرگ سم

 (.۱۶۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
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ذیـل ، ۱۳۳۳ دهخـدا و همکـاران) هنامـلغتو در  (گرگذیل ، ۱۳۶۳ پادشاه) آنندراجدر فرهنگ 
 ِف صـّح م. ظـاهراب ایـن مـدخل اسـتهمدخل شدبدون شاهد  ترکیبهمین  (گرگ سیمین سـ 

 :استرفته کاربهانوری  دیواناست که در بیتی از « سمین، گرگ ستم»عبارت 
 اندیک چند بی شبانی حزم تو بوده

 
 عافیـت نـزار ۀبر، گرگ ستم سمین 

 (.۱۸۱ ص، ۱  ، ۱۳۳۲انوری ) 
برهـان ) کنایه از گردن معشـوق باشـد عراج هماشور

۱۳۴۲.) 
انجـو اسـت )ه از گـردن معشـوق کنای عاج ۀماشور

 (.۳۸۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
، ۱۳۳۳دهخـدا و همکـاران ) نامـهلغتو  (ماشورهذیل ، ۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیدر 

. در همـدخل شـد «گـردن معشـوق»معنی  با ترکیبین ا (۱۳۶۳پادشاه ) آنندراجو  (ماشورهذیل 
 :استهی مرگ اسکندر آمدهادر بخش ظاهر شدن نشانه اسکندی ۀخردنام

 تفوســکندر در آن دشــت پرتــاه
 ز آســـیب ره در خـــراش و خـــروش
 ز جوشش چو زد بر تنش مو  خـون

 ریختش بـــر ســـر زیـــن زرفـــرو
 

ــفهمی  ــته ص ــر د ن بس ــد از پ  ران
 به تن خونش از گرمی خور به جوش
 ز راه دمـــاغش شـــد از ســـر بـــرون

ــــر ۀز ماشــــور  عــــا  مرجــــان ت
 (.۹۹۴ ص، ۱۳۶۸ جامی) 

بـه  کـه از شـدت گرمـا اسـتدر ایـن بیـت اسـتعاره از بینـی اسـکندر  «عـا  ۀاشورم»
 .استهریزی افتادخون

 خطان استوکنایه از خ  خوبان و ن عنبرین  مورچ
 (.۱۳۴۲برهان )

انجـو ) کنایه از خ  نوخطـان اسـت عنبرین  مورچ
 (.۵۲۶ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

دهخـدا و ) هنامـلغتو در  (۱۳۶۳ پادشـاه) نندراجآ، (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیدر 
چند هر. استو بدون شاهد مدخل شدهاین ترکیب با همین معنی  (مورچهذیل ، ۱۳۳۳همکاران 
لیلـی و امـا در ، باشـد «خـ  خوبـان»توانـد اسـتعاره از می« مور عنبرین /مورچه »ترکیب 
 :استکار رفتهبه «کلمات و حروه نامه»جامی به معنی  مجنون

 کاین نامه نه نامه نوبهاری است
 هاست کشیده عنبرین مورصف

 

ــاغ امــل بنفشــه  ــتزاریوز ب  س
 ره ســـاخته بـــر زمـــین کـــافور

 (.۸۶۸ص ، ۱۳۶۸جامی ) 
کنایه از گور و قبـر و  /داربا خای نقطه/ مینوی خرا 
 (.۱۳۴۲برهان ) مدفن باشد

انجــو شــیرازی ) کنایــه از گــور اسـت مینروی خرا 
 (.۳۵۶ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :است «مینوی پاک» ِف صّح م «مینوی خاک»ظاهراب 
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 گــر آدم ز مینــو درآمــد بــه خــاک
 گر آمد برون مـاه یوسـف ز چـاه

 

 شد آن گنج خاکی به مینوی پاک 
 چشمه از چاه بـر او  مـاه شد آن

 (.۱۱ ص، ۱۳۳۲نظامی) 
نـد قافیـه توانمی خـاکع دوم ادر مصـر ،اسـت خاک ۀ آنکه قافی ،ع اولابا توجه به مصر
 ،پرداخته شـدهاسالم و پیامبر ابوالبشر جایگاه آدم  ۀبه مقایس هاآنکه در  ،باشد. در این ابیات

 است. «بهشت و قره الهی» به معنی «مینوی پاک»
 کنایــه از معــدوم شــدن باشــد نررا  از شررکم افتررادن

 (.۱۳۴۲برهان )
 ---جهانگیری: 

، ۱۳۴۶)پادشـاه  مترادفـاتفرهنگ ، (۱۳۳۹ار )چند به بهار عج ، (۱۳۶۳)پادشاه  آنندراجدر 
 (شـک ، ذیـل ۱۳۳۳)دهخـدا و همکـاران  هنامـلغتو  (۳۶۸، ص محو و نابود کردن و شدن چیییذیل 

رسد . به نظر میاستو بدون شاهد مدخل شدهدر همین معنی « نام از شکم افتادن»عبارت 
 باشد:« ناه از شکم افتادن»ف عبارت مصّح این ترکیب 

 پشت کرمت زاده بـود گرنه ز
 

 ناه زمین از شکم افتاده بود 
 (.۱۶۵ ص، ۱۳۳۲ نظامی) 

 :استهآمد فرهنگ بیرگ سخندر 
 )آن(: ( از پا در آمدن اویمیقد) .۲ ..: .افتادن (چیزی)ناف کسی 

 هر آهو که با داغ او زاده بود
 

 کشی نافش افتاده بـودز نافه 
 (.نافذیل ، ۱۳۸۱انوری ( )۳۶۸ ۷)نظامی 

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

مبلــوه و  ۀکنایــه از حادثــ نرران حاد رره خررا  بررودن
  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) مراد بودن استان

 (.۳۸۸ ص، ۳
در « نان حادثه خـام بـودن»است. « نامراد بودن» ِف صّح م برهان قاطعدر  «نامرد بودن»
 .استآنجا نیز آمدهدر مدخل شده و این تصحیف  (نان، ذیل ۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت

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

بع ـی و  سـتهاکنایـه از ستاره سقف چرخ  نرگس
انجـــو شـــیرازی ) را گوینـــدثریـــا و پـــروین 

 (.۴۴۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
اسـت کـه  «مطل  ستارگان»رفته و به معنی  کاربهخاقانی  ندیوادر  «چر  ۀنرگس»ترکیب 

 :استکردهبه آن اشاره  فرهنگ جهانگیریم لف 
 داری هزار صفبر سقف چر  نرگسه

 
 از بند آن دو نرگس شهال چه خواستی 

 (.۵۳۵ص ، ۱۳۹۱)خاقانی  
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 در کام صبح از ناه شـب مشـک اسـت عمـدا ریختـه
 

ــا   ــقف مین ــر س ــه ب ــزاران نرگس ــن ه ــهزری  ریخت
 (.۳۳۳ص ، ۱۳۹۱)خاقانی  

گرفتن اع ا باشد با دو سـر انگشـت یـا دو  نشرکنج
کـه بـه درد آیـد و آن را بـه چنـان ،سر ناخن دسـت

 (.۱۳۴۲برهان ) خوانند قرضعربی 

گرفتن بدن بود به سر دو ناخن به نـوعی کـه  نشکنج
 قـر نیز گویند و بـه تـازی  نیل درد کند و آن را 

ص ، ۲  ، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱انجــو شــیرازی ) گوینــد
۱۴۱۱.) 

در  فرهنگ مااصـر عربـی ـ فارسـی نادرست است. در آمده، برهان قاطعدر ، که ضقر
رَرَص »آمده:  قر تعریف 

َ
اش تـآذر) «خراشیدن چیـزی را، نیشگون گرفتن کسی یا چیزی را :ق

 .(۸۴۲ ص، ۱۳۹۳
 بهشت استکنایه از نعمت هشت نعمت ج ر اصرم

 (.۱۳۴۲برهان )
 :استهآمد «نعت جذر اصم»نوری ترکیب ا دیواندر 

 حیرت نعت تو چو جذر اصـم
 

 یک جهان عقل گنگ و کر دارد 
 (. ۱۲۶ ص، ۱  ، ۱۳۳۲ انوری) 

 کنایه از دعای مظلومان است ظـالم را غبارنقش بی
 (.۱۳۴۲برهان )

 کنایه از دعای مظلوم مر ظـالم راسـت غبارنقش بی
 .(۴۸۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 :استرفته کاربه «غبارنفس بی»صورت به نظامی این ترکیب در بیتی از
 غبـارهمت چنـدین نفـس بی

 
 با تو ببین تا چه کند وقت کـار 

 (.۳۱۶ص ، ۱۳۳۲نظامی )  
 است. «غبارنفس بی» ِف صّح م« بارغنقش بی» شاهدبا توجه به بیت 

کنایـه از هفتـاد علـت اسـت. گوینـد  هفتاد کشرتی
برهـان ) شـوده حیوانـات را عـارض میامراطی ک

۱۳۴۲.) 

 دو گیتریهفترادوو  دو شراخهفتادوو  هفتاد کشتی
انجــو شــیرازی ) کنایــه از هفتــادودو ملــت اســت

 (.۲۲۵ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 «هفتاد کشـتی»ترکیب  شاهنامهاست. در بیتی از  ملت ِف صّح م« علت» برهان قاطعدر 

 .استکار رفتهبه« ملت»در معنی 
 و سـاختها اد کشتی برچو هفت

 
 هـــا برافراختـــههمـــه بادبـــان 

 (.۱۱ص ، ۱  ، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 منابع
 تهران.، نشر نی، فرهنگ مااصر عربی ـ فارسی، (۱۳۹۳) آذرنوش، آذرتاش
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 تهران.، امیرکبیر، محمد معین به کوشش، برهان قاطع( ۱۳۴۲) خلف تبریزی بنحسینبرهان، محمد
دانشـگاه ، رحـیم عفیفـیکوشـش بـه ، فرهنـگ جهـانگیری، (۱۳۵۴ـ۱۳۵۱) الدینجمال، انجوی شیرازی

 مشهد.، مشهد

 تهران.، علمی و فرهنگی، محمدتقی مدر  رطوی به کوشش، دیوان، (۱۳۳۲) انوری
 تهران.، سخن، فرهنگ بیرگ سخن، (۱۳۸۱) حسن، انوری
 تهران.، خیام، فرهنگ مترادفات و اصامحات، (۱۳۴۶) محمد، پادشاه
 تهران.، خیام، سیاقیربه کوشش محمد دبی، آنندراج، (۱۳۶۳) مدمح، پادشاه
 تهران.، سعدی، مرت ی مدر  گیالنی به کوشش، مثنوی هفت اورنگ جامی، (۱۳۶۸) جامی

دارالکتـاه ، تحقیـ  احمـد عبـدالبفور عطـار، الصـحاح، (۱۳۳۵/۱۹۵۶) اسماعیل بن حمـاد، الجوهری
 بیروت.، عربی

 تهران.، طالیه، کاظم دزفولیان به کوشش، هار عج ب، (۱۳۳۹)  له تیک، چند بهار
 تهران.، زوار، الدین سجادیبه کوشش طیاء، دیوان، (۱۳۹۱) الدین بدیلاف ل، خاقانی
 تهران.، سپهر، یحیی قریب به کوشش، الاراقینتحفه، (۱۳۳۳) الدیناف ل، خاقانی

 تهران.، دانش، فرهنگ نظام، (۱۳۶۳) محمد علی، ا سالمداعی
 تهران.، نامۀ دهخدام سسۀ لبت، نامهلغت، (۱۳۳۳) و همکاران اکبر، علیخداده

 تهران.، سنایی، ویرایش محمد بهشتی، تصحیح سعید نفیسی، کلیات، (۱۳۹۱ ) خسروامیر، دهلوی
 تهران.، بارانی، به تحقی  و تصحیح محمد عباسی، فرهنگ رشیدی، (۱۳۳۳) رشیدی
 تهران.، دانشگاه تهران، االسرار نظامیار و شرح مخیناحوال و آث، (۱۳۳۲) برات، زنجانی
 تهران.، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عباسعلی وفایی به کوشش، دیوان، (۱۳۳۶) سلمان، ساوجی
بنگاه ترجمه و ،  . پ. آسمو  و فریدون وهمن به کوشش، جمشید و خورشید، (۱۳۴۸) سلمان، ساوجی

 تهران.، نشر کتاه
 تهران.، خوارزمی، و توطیح غالمحسین یوسفی به کوشش، انبوست، (۱۳۶۸) سعدی
 تهران.، سنایی، مدر  رطوی کوششبه ، دیوان، (۱۳۶۴) بن آدم سناییالمجد مجدودواب، سنایی

 تهران.، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شرح لغات و مشکمت دیوان انوری، (۱۳۳۶) سید جعفر، شهیدی
 تهران.، زوار، احمد سهیلی خوانساری به کوشش، نامهخسرو، (۱۳۳۹) ابوبکر ابراهیم، عطار
کـانون ، محمـد دبیرسـیاقی به کوشش، (۱۳۳۳) اللغاتغیا ، الدینبن جاللمحمد، الدین رامپوریغیاث

 تهران.، معرفت
 تهران.، المعاره اسالمیمرکز دائرة، جالل خالقی مطل  به کوشش، شاهنامه، (۱۳۸۶) ابوالقاسم، فردوسی

 تهران.، پژوهشگاه علوم انسانی، حکیمه دبیران به کوشش، شرفنامۀ منیری، (۱۳۸۵) ابراهیم ،قوام فاروقی
 تهران.، مرکز، های دیوان خاقانیگیار  دشواری، (۱۳۳۸) لدینالمیرجال، کزازی

 تهران.، امیرکبیر، رشید یاسمی به کوشش، دیوان، (۱۳۶۲) مسعود سعد
 تهران.، اسالمیه، عبا  اقبال ه کوششب، دیوان، (۱۳۱۸) بن عبدالملکمحمد، معزی
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 تهران.، امیرکبیر، فرهنگ فارسی، (۱۳۸۱) محمد، معین
 تهران.، دانشگاه تهران، مجتبی مینوی و مهدی محق  به کوشش، دیوان، (۱۳۳۱) ناصر خسرو

 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، لیلی و مجنون( ۱۳۶۹) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش ،هفت پیکر( ۱۳۳۳) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، شرفنامه، (۱۳۸۱) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، اقبالنامه( ۱۳۸۱) نظامی
 تهران.، خیام، فرهنگ نفیسی، (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸) اکبرعلی، نفیسی



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ،یـابی()ناهنمـای واژه 
بهروز صفرزاده، نشر نو با همکانی نشر آسیم، تهران، 

 صفحه. ۱۱۴۱ونه + ، سی۰۳۹۶
شود. در گفتاری به قلم م لف آغاز میبا پیش کتاه

روش کار، روش  ۀاین بخش اطالعاتی دربار
بندی مقو ت و هده از تألیف فرهنگ ارائه دسته

فرهنگ این جمالی بین ساختار ای اشده و به مقایسه
 . استههای دیگر پرداخته شدبا فرهنگ

فهرستی از مفاهیم و مقو ت مندر  در کتاه 
مفهوم و موطوع(، بدنه و  ۲۲مقوله در قالب  ۱۲۵۱)

های بعدی کتاه بخش اصلی فرهنگ و نمایه، بخش
دهند. در فرهنگ موطوعی برخالِه را تشکیل می

ا و اصطالحات رایج زبان ههای معمول، واژهفرهنگ
بندی موطوعی و معنایی تنظیم فارسی، براساِ  دسته

 ،ترتیباینبه .نه ترتیب الفبایی استهو مرتب شد
هایی که ازنظِر موطوع و معنا ارتباطی مستقیم واژه

 اند.دارند در کنار هم آمده
مفاهیمی که در متن اصلی فرهنگ آمده در یک 

 گوناگونبا موطوعات فصل  ۲۲بندی کلی به دسته
تر شده و ها جزئیتقسیم شده و سپس هریک از فصل

ها معنایی را شکل داده و درنهایت واژه ۀمقوله یا خوش
و اصطالحات هر مقوله به ترتیِب الفبا طب  و 

هایی ها، مثالتعریف شده و برای بع ی از مدخل
ودوگانه عبارت . این مفاهیم بیستاستهدر  شد
مقوله(؛  ۲۸) : زندگی، تولد، مرگ۱فصل  است از:

 ۴۹) : جانداران: گیاهان، جانوران، انسان۲فصل 
 ۴۶) ها و کارهایشان: بدن، اندام۳مقوله(؛ فصل 
ها، پزشکی، بهداشت، : بیماری۴مقوله(؛ فصل

ها، : خوردن، خوردنی۵مقوله(؛ فصل  ۳۸) آرایش
: جهان، طبیعت، نور، ۶مقوله(؛ فصل  ۳۴) آشپزی

: مکان، جهت، ۳مقوله(؛ فصل  ۲۶) رنگ، دما
 ونقل، سفر، وسایل نقلیهحرکت، فشار، طربه، حمل

: زمان، تاریخ، تقویم، شروع، ۸مقوله(؛ فصل  ۹۳)
: مقدار، تعداد، اعداد، ۹مقوله(؛ فصل  ۵۲) پایان

: ۱۱مقوله(؛ فصل  ۵۴) ریاطیات، شکل، حجم
ه، صنعت، وسایل، ابزارها، سالح، ساختمان، مادّ 

مقوله(؛ فصل  ۱۱۱) وازمش، لبا ، پوششخانه و ل
: داشتن، مالکیت، بخشیدن، خریدوفروش، ۱۱

: کار، فعالیت، ۱۲مقوله(؛ فصل  ۴۹) اقتصاد، پول
: ۱۳مقوله(؛ فصل  ۳۴) توانایی، تصمیم، نیاز

: ۱۴مقوله(؛ فصل  ۲۴) سرگرمی، بازی، ورزش
وآمد، کشور، جامعه، خانواده، فامیل، دوستی، رفت

: قانون، حکومت، ۱۵قوله(؛ فصل م ۳۵) ازدوا 
مقوله(؛  ۴۵) سیاست، جرم، مجازات، جنگ، ارتش
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گاهی، اطالع۱۶فصل  رسانی، توجه، : فکر، ذهن، آ
: زبان، خواندن و ۱۳مقوله(؛ فصل  ۵۴) وجوجست

مقوله(؛  ۱۱۱) نوشتن، آموزش، ادبیات، تصویر، هنر
 ۱۵۵) : احسا ، عواطف، اخالق، رفتار۱۸فصل 

 ۳۶) : اعتقاد، دین، خرافات، افسانه۱۹مقوله(؛ فصل 
: وجود، حقیقت، روی دادن، ۲۱مقوله(؛ فصل 

: آشکار، پنهان، ۲۱مقوله(؛ فصل  ۳۳) شدن، تبییر
: ۲۲مقوله(؛ فصل  ۱۸) نشان دادن، به نظر رسیدن

 ۹۳) مقو ت دیگر: تأثیر، رابطه، شباهت، ویژگی
 ... . مقوله(

ها و ژهبه اعتقاد م لِف فرهنگ، پیدا کردن وا
اصطالحات مناسب برای بیان اندیشه یا مفهومی که 

 .ترین کاربرد این فرهنگ استگذرد مهمدر ذهن می
جو در نمایه و صره زمان وبا جست و برای مثال
تعابیری « آدم قدبلند»توان برای عبارت اندک می

 را یافت.« بلندشاسی» و «نردبون دزدا»چون 
 ۀگوناگون و مقایسقرار گرفتن فهرستی از مفاهیم 

ای خاص از مزایای دیگر ها با هم ذیل مقولهآن
، بیش «کامپیوتر» ۀمقول در ،لامثبرای  .فرهنگ است

واژه و اصطالح گوناگون مربوط به آن  ۱۱۱از 
 ۀمقول مربوط بهتعابیر  ،همچنین .استهآمد

ازخداخواسته،  :استهدر فرهنگ چنین آمد «اشتیاق»
با سر رفتن، تشنه، دلش َپر زدن  با آغوِش باز،اشتیاق، 

ویلی رفتن، دلش َلک زدن، )کشیدن(، دلش قیلی
وشوق، سرودست کردن، ذوق ودلش هوای چیزی

شیکستن، شای ، شائ ، شوروحرارت، شوروشوق، 
َله زدن، مشتاق، وذوق، عطش، َلهشوق، شوق

 مشتاقانه.

چهارچوه اثر یادشده، فارسِی امروز است و 
 ، مانندها و اصطالحاتزترین واژهروجدیدترین و به

این است. نیز، در آن گرد آمده آزماییراستیو  پهپاد
کتاه امکان دستیابی ساده به متراده و مت اد 

 کند.کلمات را نیز فراهم می
توان از جمله خصوصیات دیگر این فرهنگ می

ها یا به طب  همایندها برای بسیاری از واژه
با همایندهای  ابدی ۀژوا اصطالحات اشاره کرد. مثالب 

با  زندگیو مدخل  نفرینو ، لانت، آرامش، عشق
، وسایل، مراحل، مشکمت، محّل  مانندهمایندهایی 

آمده و  زناشوییو ، خصوصی، شخصی، هدف، پایان
، ساعت، دوربینهای ندیانیز هم دیجیتال ۀژبرای وا

 .استهثبت شد گوشی، صوتضبِط ، ترازو
جاکه مخاطبان اصلی نویسنده، ازآن ۀبه گفت

 ۀو، شیانددانانزبانان و فارسیفرهنگ، عموم فارسی
منظوِر و به استهبیان مطلب ساده در نظر گرفته شد

ها و های پایانی واژهتر شدن کار خواننده، کسرهآسان
. تعداد، ترتیب و توالی و استهتشدیدها ِاعمال شد

فرهنگ براسا  تشخیص و  این گذاری مقو تنام
طور برای . همیناستهم لف فرهنگ بود ۀلیقس

حفظ سادگِی صورِی اثر و جلوگیری از سردرگمی 
ها هویت دستوری ارائه خوانندگان، برای مدخل

گذاری جایگزین روش آوانگاری حرکت ۀوشی نشده و
ای بیش از یک تلفظ . گفتنی است اگر واژهاستهشد

. استهترین تلفظ ثبت شدترین و طبیعیداشته، رایج
را به همین  ِعدالتو  ِاصالتزبانان مثالب عموم فارسی

که بع ی ادیبان و آنکنند، حالصورت تلفظ می
دالتو  ا صالتکردگان تحصیل  گویند.می ع 
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های قدیمی ها، معادلگاهی در برخی مدخل
، رنگ ۀژمثال، برای وا برای. استهواژه نیز آورده شد

 .استهآمد لونو  گونه، فامهای معادل
هایی برچسبدار با ها و اصطالحات نشانواژه

آمیز، خودمانی، ادبانه، تحقیرآمیز، توهینبی مانند
دعا، رسمی، زشت، طنز، فحش، گفتاری، 

مشخص محترمانه، مذهبی، م دبانه و نفرین 
 . استهدش

بهروز صفرزاده، باتوجه به کاربرد فراوان صورت 
صورِت  با در مقایسهنوشتارِی فارسِی گفتاری 

ها و نوشتارِی فارسِی رسمی یا ادبی، واژه
اصطالحات فارسِی گفتاری را به همان صورتی که 

موارد  ،منظور این. به استههستند در فرهنگ آورد
 : استهزیر رعایت شد

 .امکان مطاب  با تلفظ است امال تا حد .۱
های مشترک بین فارسِی گفتاری و فارسِی درمورِد واژه
تلفظ و امالی متفاوت دارند، یکی از دو رسمی که 

صورت امالیی اصل قرار داده شده و صورت دیگر، 
 ماننِد  ،استهآمد «=» ۀدرون پرانتز و پس از نشان

؛ )= چیه( چیست؛ )= پشیمون( پشیمان
 .)= داغان( داغون؛ داماد()= شاه دومادشاه

های ترتیب طبیعی اجزای جمله در جمله. ۲
« بچه افتاد تو حوض»مانند  ،ستاهگفتاری حفظ شد

 «.بچه تو حوض افتاد»جای به
که در فارسی گفتاری « را» ۀحره اطاف. ۳

شود، در /، تلفظ میo« /و»/ یا ro« /رو»صورت به
 ،استهاین فرهنگ با فونت ریزتر و اندیس با  آمد

 «.از ماست کشیدن رومو »مانند 

مدخل و  ۳۵۱۱۱ای مشتمل بر کتاه با نمایه
 رسد.پایان میاستفاده از آن به العاتی درمورداط

که حاصل ده سال  ،فرهنگ موضوعی فارسی
تالش نویسنده است، مرجعی بسیار مفید و کارگشا 
برای محّققان، مترجمان و پژوهشگران در تحقیقات 

 .رودشمار میگوناگون به
 زهرا اکبرپور بقایی

 ،، نیکـوالس الـوت
ۀ مهرداد امیری و بهـداد امیـری، تهـران، نویسـۀ ترجم

 .صفحه ۳۰۱، ۰۳۹۹، پانسی
 :استهکتاه از پنج بخش عمده تشکیل شد

مقدمه: »در بخش نخست با عنوان 
به معرفی علم « کاربردشناسی چیست؟

. در این بخش به استپرداخته شدهکاربردشناسی 
تفاوت علم معناشناسی و  مانندموطوعاتی 

 تاریخچه و پیشینۀ کاربردشناسی، شناسی،کاربرد
کاربردشناسی و درنهایت مستقل  ۀزحوظهور 

 شود.کاربردشناسی مدرن پرداخته می
که بخش اصلی این کتاه  ،در بخش دوم کتاه

و عنوان کتاه براسا  همین بخش انتخاه  است،
کاربردشناسی گردآوری  ۀزاصطالحات حو ،هشد

انگلیسی  اند. این کتاه دراصل فرهنگ توصیفیشده
 است ـ فارسی کاربردشناسی 

 ۀدر بخش سوم کتاه اندیشمندانی که در حوز
اند و به رشد و گسترش فعالیت داشته کاربردشناسی

 .اندمعرفی شده اندکمک کرده آن
بخش چهارم کتاه به آثار تالیفی این حوزه در 

 است.شدهاشاره 
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ای است در نامهبخش پنجم و پایانی کتاه واژه
 فارسی. ـانگلیسی و انگلیسی  ـفارسی  دو بخش

های توصیفی دیگر فرهنگ براین کتاه  برتری
کاربردشناسی در آن  ۀاندیشمندان و آثار حوز معرفی

اصطالحات از تعریف است. استفاده از مثال در 
ت کتاه است که کمک شایانی به دیگر نقاط قّو 

 کند. کاربر در درک اصطالح مورد نظر می
ه برای کاربر فارسی زبان نوشته کتا ازآنجاکه

ر بود ترتیب الفبایی اصطالحات بهت استهشد
 اسا  الفبای زبان فارسی باشد و نه انگلیسی.بر

 زادهمعصومه حاجی

ترجمـۀ  ،، پیـت منـدیک
، ۰۳۹۵، محمدحسن ترابـی، تهـران، نویسـۀ پانسـی

 .صفحه ۳۳۱
بر که عالوه ای استای بینارشتهفلسفۀ ذهن حوزه

شناسی، هوش شناسی، زبانهای روانبا حوزه ،فلسفه
شناسی در ارتباط مصنوعی، علوم اعصاه و انسان

در فلسفۀ ذهن دلیل این ارتباط گسترده، است. به
 هها وام گرفتاصطالحات بسیاری از دیگر حوزه

اصطالحات تخصصی این حوزه  ۀو دایر استشده
 بسیار غنی است.

وصیفی از چهار بخش عمده این فرهنگ ت
 :استهتشکیل شد

مقدمه: فلسفۀ ذهن »در بخش نخست با عنوان 
موطوعات اصلی  وبه معرفی فلسفۀ ذهن « چیست؟
تفاوت مسئلۀ ذهن و جسم، قصدمندی،  آن، مانند

 است.پرداخته شده ،هشیاری و مسئلۀ دیگر اذهان
موطوعاتی که به باور م لف مسائل مشترک بین 

الطبیعه، اخالق و ا مابعدفلسفۀ ذهن ب
 ند.اشناسیمعرفت

که بخش اصلی کتاه  ،در بخش دوم کتاه
فلسفۀ  ۀحوزانگلیسی اصطالح  ۳۱۱د وحد است،

ها و معادل فارسی و تعریف آنذهن گردآوری 
 است. شدهدست داده به

بخش سوم کتاه شامل اندیشمندانی است که 
سترش اند و به رشد و گدر این حوزه فعالیت داشته

اند. در این بخش پس از معرفی این حوزه کمک کرده
وی،  ای مختصر به زندگیاندیشمند و اشاره

خ  فکری وی آمده و سپس به آثار  ۀتوطیحی دربار
و نیز علت شهرت هر اندیشمند اشاره  هاآنبرجستۀ 

 .استهشد
لیفی این حوزه اشاره أبخش چهارم کتاه به آثار ت

آن  ۀعنوان هر اثر و نویسند دارد. در این بخش پس از
به اختصار به مطالب و موطوعاتی که در اثر مذکور 

 .استهاشاره شد استهها پرداخته شدبه آن
ـ های فارسی نامهبخش پایانی کتاه به واژه

 .استاختصاص یافته فارسی ـانگلیسی و انگلیسی 
های اصلی، بخشی با عنوان بخش ،اینبرعالوه

ابتدای کتاه و نمایه در انتهای معرفی نویسنده در 
تواند هم برای کاربر قابل توجه باشد و هم کتاه می

 بهتر از کتاه یاری رساند. ۀبه کاربر در استفاد
های توصیفی تفاوت این کتاه با دیگر فرهنگ

اشاره به اندیشمندان این حوزه و آثار تالیفی این حوزه 
ور توان آن را از نقاط قوت کتاه مذکاست که می

 دانست.
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هایی که در انتهای کتاه آمده به کاربر نامهواژه
کند تا با صره زمانی اندک به اصطالحات کمک می

 موجود در این کتاه پی ببرد.
تر شدن این اثر را با پیشنهادها برای کاربردی

کنم. شاید فهرست کتاه آغاز می ۀپیشنهادی دربار
ه تر صفحات بیشتری از کتاداشتن فهرست مفصل

را اشبال کند اما در دنیای مدرن امروز و تنگنای 
وقت دسترسی سریع به اطالعات بسیار ارزشمند 

 است. 
در فهرست کتاه به موطوعاتی که در چنانچه 

کاربردشناسی پرداخته  ۀبخش مقدمه و معرفی حوز
و یا نام اندیشمندان و آثاری که در این  استهشد

ای اشاره استهها مطلبی نوشته شدکتاه درمورد آن
 شد. تر میشد، کاربرد کتاه برای کاربر سادهمی

شد به سهولت مورد دیگری که اگر رعایت می
کرد، فهرست دسترسی به مطالب کتاه کمک می

 .الفبایی اصطالحات است
نظر به اینکه این کتاه برای کاربر فارسی زبان 

ر بود ترتیب الفبایی اصطالحات بهت ،استهنوشته شد
و نه انگلیسی. ذکر  ،  الفبای زبان فارسی باشداسابر

ای که اطالعات توصیفی اصطالح در صفحه ۀشمار
نامه نیز از دیگر مواردی است آن آمده در بخش واژه

 کند.که دسترسی کاربر به اطالعات را بسیار ساده می
ویرایش صوری و محتوایی قوی بر زیبایی 

فانه سأمت. افزایدظاهری و نیز باطن کتاه می
های صوری و محتوایی کتاه نشان از طعف اشکال

رعایت  ماننددر ویرایش این کتاه دارد. مواردی 
از نکردن فاصله، استفاده دقی  فاصله و نیمنکردن 

نامه، ، تکرارهای بسیار در بخش واژهو َسریا همزه

برای یک اصطالح  گوناگونهای استفاده از معادل
ترتیب الفبایی از های متعدد در یکسان و اشکال

 جمله معایب صوری این کتاه است.
طعف در ترجمه و روان نبودن متن نیز ایرادی 

 است که بر ویرایش محتوایی کتاه وارد است.
این فرهنگ به معرفی اصطالحات در که ازآنجا

قادر است  ،استشده های پرداخترشتهای میانحوزه
ذهن، تا فلسفۀ  ۀمندان حوزبر رفع نیاز عالقهعالوه

علوم  گوناگونهای های رشتهگوی نیازحدی پاسخ
 شناختی نیز باشد.

 زادهمعصومه حاجی

سـیلویا ، 
ایفـا  و محبوبه نادنی ترجمۀکلودیا پانودی،  و لوناگی

نویسـۀ ، تهـران، محمدحسـن ترابـی ۀشفائی، ویراسی
 صفحه. ۴۱۶، ۰۳۹۷، پانسی

ای توصیفی نامید، نامهتوان آن را واژهمیاین کتاه که 
 Key Terms in Syntax and کتاهای است از ترجمه

Syntactic Theory های از مجموعۀ کلیدواژه
است. پس از چاپ شده ۲۱۱۸بلومزبری که در سال 

دیباچۀ نویسندگان، پیشگفتار مترجمان و فهرست 
د. شواختصارات و عالئم، مقدمۀ نویسندگان آغاز می

پس از این مقدمه که مختصری از سیر تحو ت 
های اصلی دهد، بخشنحو را گزارش می ۀزحو

های کلیدی، شود که شامِل نظریهکتاه شروع می
ن برجسته و آثار کلیدی است. اها، متفکرکلیدواژه

 براسا ها های کتاه در همۀ بخشترتیب مدخل
الفبای انگلیسی است و در ترجمه نیز همان نظم 

نمای فارسی ـ انگلیسی عایت شده و فهرست واژهر
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بر آن، زبان است. افزوندستگیر مخاطب فارسی
نمایی انگلیسی ـ فارسی نیز دارد و این دو واژه

ها و های دو بخِش نظریهفهرست تمام مدخل
گذارد و جا در اختیار خواننده میها را یککلیدواژه

دا یا انتهای ن برجسته در ابتاالبته فهرست نام متفکر
کتاه نیست تا با نگاهی اجمالی دریابیم شرح حال 

 است.چه کسانی در کتاه آمده
بندی کتاه از نظمی منطقی طور کلی فصلبه

های مهم است؛ یعنی ابتدا مروری بر نظریهبرخوردار 
نحو شده، سپس به اصطالحات کلیدی، افراد  ۀزحو

ه که است. مقدمبرجسته و آثار کلیدی پرداخته شده
نحو را دربر دارد،  ۀزمختصری از سیر تحو ت حو

های بعدی ای برای ورود به بخشخود درآمد و پایه
 ای مفید است.است و در نتیجه چنین ترتیب و ارائه

نویسندگان در دیباچه مشکالت 
دانند؛ نحو را دو دسته می ۀزشناختی حواصطالح

نخست فراوانی این اصطالحات که ناشی از طیف 
های نظری است و دوم وجود چهارچوه ۀدترگس

ای کامالب متفاوت. ایشان اصطالحات مشابه با معانی
در بخش اصطالحات کلیدی فهرستی از 

اند که امروزه در نحو اصطالحات را فراهم آورده
از اصطالحات مهم که در  ،حال. بااینروندکار میبه

پوشی اند نیز چشمکار رفتهمطالعات اخیر به
اند. همچنین نگاه آنان در این کتاه صرفاب دهنکر
زمانی نبوده، بلکه اصطالحات رایج در هم

 ۀداند. نگارنشناسی تاریخی را هم مدخل کردهزبان
های ریهسبب وفور نظاین سطور نیز واقف است که به

های یها و نیز تلقهای متعدد آننحوی و زیرشاخه
یک اصطالح یا ها از متفاوتی که هریک از این نظریه

آوری اصطالحات تا چه های آن دارند، جمعمعادل
اندازه دشوار و یا در یک جلد کتاه ناممکن است، 

ای چندجلدی است. نامهواژه بلکه نیازمند تدوین
های نحوی از اواس  قرن بیستم، دلیل کثرت نظریهبه

اند که خوانندگان به نویسندگان سراغ نظریاتی رفته
ایشان برای این  هایخورند. تعریفرمیها بیشتر بآن

اصطالحاِت بع اب دشوار خوه و از نظر کّمی نیز 
 مناسب و متناسب با موطوع است.

ها ر بخش کلیدواژهبخشی از مزایای کتاه د
 بدین شرح است:

مانند  ،انگیزهای مهم و بحثنویسندگان مدخل
ها و دستورهای ، را از دیدگاه نظریهحاکمیتیا  هسته

اند، و گاه ذیل مدخلی از لف بررسی کردهمخت
برای  .اندهای دیگِر آن مفهوم هم بهره بردهمعادل

های آن در به معادل نقش مانایینمونه، ذیل مدخل 
 اند.های رایج دیگر اشاره کردههچهارچو

دیگر آنکه در مواردی به پیشینۀ تاریخی این 
 اند.مختصری کرده ۀاصطالحات اشار

ها مفید است، مثالب مدخل ا و قیها ارجاع
که اصطالحی زایشی ـ گشتاری  ،بندیزیرمقوله

به موطوع و ظرفیت در دستور وابستگی  ،است
بر ذکر عالوه ظرفیتاست و ذیل ارجاع داده شده

تاریخچۀ ابداع آن و اشاره به اقتبا  آن از مفهوم 
بردشناسی آن ظرفیت در شیمی، مختصری در کار

 .استتوطیح داده شده
های همچنین نویسندگان با توجه به اهمیت داده

شده، بیشتر از زبانی در تفهیم مطالب مطرح
های های انگلیسی و در مواردی از نمونهمثال
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های اخیر همراه با اند که مثالغیرانگلیسی بهره برده
 است.  (grammatical gloss) توطیح دستوری
فراوان،  های زبانِی ها و دادهبر مثالایشان افزون

ها و ها، شکلمتناسب با موطوعات از انگاره
 اند.نمودارهای درختی بهره برده

ترین و ها اصلیطور کلی بخش کلیدواژهبه
ترین بخش کتاه است و خوانندگان هم بیشتر به مهم

الحات به این کتاه جوی همین اصطوقصد جست
 کنند.رجوع می

یاز به ترجمۀ کتاه نیز خوه و تنها درمواردی ن
که گونهبازبینی و ویرایش جزئی دارد. مترجمان ـ آن

کار بردن اند ـ سعی در بهدر پیشگفتار گفته
اند و برای این کار از های فارسی رایج داشتهمعادل

کتب استادان درزی، راسخ مهند، دبیرمقدم و همایون 
اند. به همین دلیل است که اصطالحات بهره برده

بینیم. یکی از فهم میو قابل فارسی را اغلب آشنا
و فراگیر کردن این دست اهداه ایشان یک

 اصطالحات است.
 دوسویۀاز مزایای دیگر ترجمه اینکه ارجاعات 

های مورد ، مدخلدوسویهبسیاری دارد و برای ارجاع 
اند تا )بولد( نوشته شده سیاهشکل نظر در متن به

وع خواننده برای اطالعات بیشتر به آن مدخل رج
 کند.

دیگر آنکه مترجمان هرگاه برای اولین بار به نام 
شخص، کتاه، مقاله یا اصطالح کلیدی 

اند، اصل یا معادل انگلیسی آن را در پانویس برخورده
 اند.آورده

ها را فق  به ایشان نمودارهای درختی و مثال
ها صورت ن مثالاند؛ زیرا در آزبان انگلیسی آورده

اگر در متن اصلی  ،حالناست. باایمهم بوده
نموداری توطیحی بوده، هم نمودار انگلیسی و هم 

 اند.نمودار فارسِی متناظر آن را در کتاه آورده
شناسانی توجه در بخش متفکران برجسته به زبان

اند و ای در نحو داشتهاست که تحقیقات ارزندهشده
 .نحوند ۀزهای اصلی در حودیدگاه ۀداکنون نیز نماین

ای دارد. ماهیتی دانشنامه یادشدهبخش  ،براینبنا
نویسندگان مرور کوتاهی بر زندگِی شخصی، 

ها و رویکردها، اقدامات و آثار این متفکران اندیشه
منابعی »اند و در پایاِن هر مدخل، ذیل عنواِن داشته

به آثار خود آن اندیشمند یا « برای مطالعۀ بیشتر
اند، هایش نوشتهدیشهاو و ان ۀآثاری که دیگران دربار

 اند.ارجاع داده
کتاه پیش از فهرست منابع، بخشی با عنوان 

ساز آثار کلیدی دارد که در آن، آثار مهم و دوران
وار و در همان قالِب فهرست منابع و مآخذ فهرست

دو فهرست  ،که گفتیماند و همچنانبیان شده
نمای فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی واژه

 بخِش کتاه است.انپای
در مجموع این کتاه اثری مفید و کاربردی 

ویژه برای دانشجویان است و راهنمای خوبی به
واطح که  ۀرود. با این اشارشمار میشناسی بهزبان

نحو، طبعاب برای  ۀزهای خاص حومتناسب با دشواری
تر مطالعاتی دانشجویانی مفیدتر است که پیش

اند و به عبارتی داشته هرچند اندک در این زمینه
 الّذهن نیستند.خالی

 آبادیندا حیدرپور نجف
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، کـونش صـفوی، 
 صفحه. ۶۰۴ + ۷ ،۰۳۹۵تهران، علمی، 

که از نام آن چنان، آنفرهنگ توصیفی ماالاات ادبی
پیداست، به تعریف و توصیف اصطالحاتی 

گاهی اختصاص دارد که در مطالعات ادبی نیازمن د آ
ها هستیم. این کتاه از مجموعۀ از آن

نشر علمی است و « شناسیهای زبانفرهنگنامه»
مخاطب اصلی آن دانشجویان  ،بنابراین

اند که برای مطالعۀ ادبیات محتاِ  شناسیزبان
مند به ابزارهای  زِم آن هستند؛ دانشجویانی عالقه

سازی کارگیری و بومیادبیات فارسی که برای به
یی شان نیازمند آشناشناسیهای زبانها و دانستهیافته

برخی  ،دیگر با سّنت ادبیات هستند. از سوی
ها برای دانشجویان ادبیات نیز کارآمد است، مدخل

نظر متا با ابزارهای اولیۀ مطالعۀ ادبیات از 
 شناسی آشنا شوند.زبان

است سعی صفوی، به گفتۀ خود او، بر این بوده
خود و از نظر  ۀمدخل را به زبان ساد که توصیف هر

دست دهد؛ تا آنجا که در راه ساده شناسی بهزبان
ها رسم ایجاز را کنار گذارد و برای کردن تعریف

هایی را اطافه کند که در معرفی هر اصطالح، مدخل
 .اندسّنت مطالعۀ فنون و صناعات ادبی کاربرد نداشته

در  برخی از اصطالحاِت موجود ،برای مثال
. روشن ستاشناسی نیز در کتاه مدخل شدهزبان

است این اصطالحات در منابع ادبی موجود نیستند، 
ند که در توصیف ابلکه جزو اصطالحاتی

ها از بیانی اند که در آنکار رفتههایی بهمدخل
ها همان است. اینشناختی استفاده شدهزبان

ند که صفوی خود معتره است در ااصطالحاتی

ها برای درک بهتر اند، اما ذکر آنت کاربرد نداشتهسنّ 
 نماید.ها طروری میتوصیف

اسا  الفبای های فرهنگ برخلترتیب مد
هایی که معادل انگلیسی فارسی است. مدخل

است و دو اند، آن معادل در مقابلشان ذکر شدهداشته
نامۀ فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی واژه

یابی به این دسته از ای دستراهنمای کاربر بر
ای نامهها نیز، نامنامهاصطالحات است. پیش از واژه

به ترتیب الفبای فارسی همراه با معادل و اصل 
هر نام آمده و شامل اسم بزرگان و  انگلیسی

ها اشاره اندیشمندانی است که در متن به آن
 است.شده

های این ، مانند دیگر فرهنگاین فرهنگ
فراوانی دارد و  دوسویۀرجاعات مجموعه، ا

کار هایی که در توطیحاِت مدخل دیگری بهمدخل
ست. تعیین اشده مشخصاند با نویسۀ سیاه رفته

)به  فرهنگنامۀ ادبی فارسیاسا  ها برمدخل
سرپرستی حسن انوشه( است که م ّلف به مساهمت 

است. با رجوع به کتابنامه در آن اذعان داشته
ها و منابع ادبی از دیگر فرهنگ یابیم که ویدرمی

است، و از منابع قدیم تنها دوران معاصر نیز بهره برده
خواجه نصیر، و پس از آن از  مایاراالشااراز 

واعظی کاشفی استفاده کرده و مستقیماب  االفکاربدایع
 السحرحدائق، البمغهترجمانتری نظیر از منابع کهن

 است.بهره نبرده الماج و 
ها و نسبت مه گزارشی از تعداد مدخلدر مقد

بین اصطالحات سنتی و جدید ادبی نیست، لیکن با 
مربوط  هاتوان دریافت که بیشتِر مدخلزدنی میورق

های ند و تعداد مدخلابه اصطالحات سنتی ادبیات
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شناسی، مربوط به نقد ادبی، ادبیات داستانی، روایت
خش بسیار ها بنآشناسی، مکاتب ادبی و مانند سبک

. پیداست اگر ستاکمتری را به خود اختصاص داده
قرار بود همۀ اصطالحات جدیدی که از منابع غربی 

اند به این فرهنگ اطافه شوند، وارد ادبیات شده
نظر به حال،. بااینشدحجم آن چندین برابر می

ها را تریِن آنرسد صفوی عامدانه بخشی از مهممی
فراوانی اصطالحاِت سّنت  است و با توجه بهآورده

منطقی ادبی ما و هده کتاه، این گزینش کامالب 
ادبیات  ۀژاصطالحات ویبرخی  ،دیگر است. از سوی

شناسی نیز به همان و نقد ادبی نیستند، بلکه در زبان
، برای نمونه .روندکار میمعنا یا با اندکی تبییر به

 شناسی کاربردی و هم درهم در زبان بافتاصطالح 
نقد ادبی کاربرد دارد، لیکن دو تعریف مختلف اما 

است. هم دارد که صفوی هر دو را بیان کردهمرتب  به
که یاکوبسن « های زباننقش»همین گونه است 

شناسی و زمان در زباناست و امروز هممطرح کرده
مطالعات ادبی کاربرد دارد. طبیعی است تعداد 

اوانی اصطالحات های هر حوزه از ادبیات با فرمدخل
های شاخۀ مدخل ،برای مثال .آن حوزه تناسب دارد

های روزافزون سازیویژه با توجه به اصطالحبه ،بدیع
ای ، به گونههای اخیر، بسیار فراوان استآن در سده

 که گاه برای دانشجویان ادبیات نیز کمتر آشناست.
ادبیات  ۀکه بیشتر اصطالحات سّنتی حوزازآنجا
از بسا اند و چهربی وارد مطالعات ما شدهاز زبان ع

ف ابتدا تعریف نظر لفظی نیز غریب هستند، م ل
 ۀزدست داده و سپس به حوها بهای از آنلفظی

ها در سّنت )یعنی معانی، بیان، بدیع، کاربردی آن
که واجب چناناست. آنهعروض یا قافیه( اشاره کرد

ف ف در تعریِف اصطالح، نخست تعریاست، م ل
سّنت از آن را بیان کرده و سپس برای روشن ساختِن 

است و گاه برای های شعری مدد گرفتهمثالآن از 
های موجود در و انگاره هاتفهیم مطلب از شکل

 است.منابع سّنتی یا جدید بهره برده
وی در تعریف برخی اصطالحات از مفاهیم و 

ی برا .استشناسی استفاده کردههای رشتۀ زبانواژه
بودن  نویسهآوا و همبه هم جناس تامدر تعریف  ،مثال

نامی کلمات اشاره شناسی همکلمات و به بیان زبان
 است.کرده

تر بیان گاه نیز اصطالحات با زبانی ساده
از اصطالحات  اقوا، در ذیل برای مثال .استشده

قافیه، پس از تعریف آن در سّنت، که  زمۀ چنین 
تری از آن نیز ارائه شده ادهفرهنگی است، تعریف س

تا برای کسانی که اّطالعات کمتری دارند، قابل 
 تر باشد.فهم

نویسنده در مواطعی اصطالحات را نقد کرده و 
ها، وجه بودِن آنفایده یا بینقد او بیشتر ناظر به بی

بدیع، است که این  ۀزویژه در مورد اصطالحات حوبه
نقد دیگر آنکه نقِد متخّصصان ادبیات نیز هست. 
پوشانی دارند و برخی صنایع ادبی با دیگر صنایع هم

. ها در نظر گرفته شودای برای آننباید عنوان جداگانه
آمده که چیزی جز ت مین یا  االمثالتقریبمثالب ذیل 

ای از نقدها متوجه استشهاد نیست. دسته
وفور اصطالحاتی است که در زبان خودکار نیز به

ها در ادبیات ای برای آنو وجه ممّیزه شوندیافت می
های رایج در متصّور نیست. در این راه م ّلف از مثال

است تا نشان دهد که آن زبان مردم بهره برده
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اصطالح، نه صنعتی ادبی بلکه شگردی رایج در زبان 
 روزمره است.

پس از معرفی مختصری که از کتاه آورده شد، 
 ۀی تنها پیشنهادی دربارای پایاناکنون به عنوان نکته

نامه طب  شود. در این واژهنامۀ کتاه ارائه میواژه
عادل های دارای مهای دوزبانه، واژهنامهعرِه واژه

آنکه بخش اعظمی اند، حال انگلیسی فهرست شده
از اصطالحات این کتاه، اصطالحات سّنتی هستند 
که طبعاب معادلی انگلیسی ندارند و به همین سبب ما 

ها شامِل بحور و مالب فهرستی از تمام مدخلع
های زحافات عروطی، اصطالحات بالغی یا قالب

ای که اّتکای او در شعری در اختیار نداریم و خواننده
گاهی از نام مدخل ها باشد و به نامهها بر همین واژهآ

بسا معادل نداشتن اصطالحات کهن توجه نکند، چه
بخشی زیادی از  نامه متوجههمین واژه براسا 

وجود یک  ،اصطالحات موجود نشود. بنابراین
فهرست از تمام اصطالحات در ابتدا یا انتهای کتاه 

خواننده با استفاده از  ،طور کلیخواهد بود و بهمفید 
تری از تمام راحتی و در مدت زمان کوتاهآن، به
گاه میمدخل  شود.های موجود در فرهنگ آ

 آبادیندا حیدرپور نجف

کیـاب بهـان، سامعی،  حسین، 
 صفحه. ۵۹+  ، نه۰۳۹۸

کارشناسی ارشد م لف  ۀدور ۀنامکتاه متن پایاناین 
اصول  ۀگونه که از نام آن پیداست، درباراست و همان

عمومی نوشته  ۀزباننویسی یکهای فرهنگو شیوه
های ذیل است: بخش ۀداست. این اثر دربردارنشده

گفتار، طرح مسئله، تعریف ویسنده، پیشیادداشت ن

 فرهنگ و انواع آن، مدخل یا ماده، تلفظ، تاریخ کلمه
، مقو ت دستوری، زمینۀ کاربرد یا بافت یا ریشه

ـ  فارسی ۀناممعنایی، تعریف، واژه ۀزموقعیت، حو
 انگلیسی و منابع.

گفتار، وی در تعیین به گفتۀ نویسنده، در پیش
های موجود کتاه به فرهنگاین  گوناگونهای بخش

 .استهفارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه توجه داشت
، نویسنده «طرح مسئله»در بخش اول، 

نویسی و مقاصد آن را اختصار تاریخچۀ فرهنگبه
زبان  ۀزنویسی در حوکند که فرهنگگونه بیان میاین

فارسی دری از حدود قرن پنجم آغاز شد و تا پیش از 
، در قرن فرهنگ نظامنی چاپ جدید، یع ۀدور

چهاردهم هجری شمسی، نوشتۀ محمدعلی 
کرد؛ به ا سالم، مقاصد محدودی را دنبال میداعی

ای از لبات های مذکور مجموعهاین معنی که فرهنگ
های قبلی دیده ادبی کهنه بودند که در آثار دوره

 ۀزشد. در ادامه، نویسنده به مسائلی که در حومی
 پردازد.نوین مطرح است، می ۀوبه شینویسی فرهنگ

، «تعریف فرهنگ و انواع آن»در بخش دوم، 
نویس نویسنده به تعریف فرهنگ و هدفی که فرهنگ

فرهنگ  ۀپردازد و توطیحاتی دربارکند، میدنبال می
دهد. همچنین در این بخش سنتی عربی و فارسی می

 و جدا نشنامهتفاوت بین فرهنگ و دا ۀنکاتی را دربار
کردن دو مفهوم واژگان و گنجینۀ لبت یادآور 

نویسنده انواع  ،شود. در آخر این بخشمی
های های عمومی، تخصصی و فرهنگ لهجهفرهنگ

 کند.محلی را معرفی می
 ۀر، م لف دربا«همدخل یا مادّ »در بخش سوم، 

هایی که مرز کلمه را در واحد واژگانی، کلمه و مالک
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دهد. وی توطیح می کندگفتار مشخص می ۀرزنجی
های . مالک۱داند: ها را در موارد ذیل میاین مالک

آوایی که خود به تکیه و الزامات آوایی تقسیم 
معنایی که شامل ـ  های نحوی. مالک۲شود. می

ناممکن ناپذیری یا انسجام درونی؛ جانشینی؛ ییجدا
حذه سازه است. ناممکن بودن عطف سازه و  بودن

 عنوانبهنویس آنچه را که فرهنگ»د: گویدر ادامه می
آورد، کلمه است و کلمه آن واحد مدخل فرهنگ می

زبانی و واژگانی است که پس از گذشتن از 
« شودفرایندهای صرفی وارد یک فرایند نحوی می

 .(۱۳ )ص
، به «هاتلفظ واژه»بخش چهارم با عنوان در 

ا ای که میان الفبها و ناهماهنگیمشکالت تلفظ واژه
. استهو سیستم آوایی زبان وجود دارد، پرداخته شد

ای، نیاز شناسان به د یل حرفهزبان»گوید: وی می
به یک سیستم عالئم دقی  برای ثبت تمام آواهای 

اند، سیستمی که در آن برای هر زبان را احسا  کرده
آوا تنها یک عالمت و در برابر هر عالمت تنها یک آوا 

از این رهگذر الفباها و خطوط وجود داشته باشد. 
تر تر و رایجآوانویسی مختلفی ساخته شدند که مهم

در «. ( استIPA« )المللیالفبای آوایی بین»از همه 
ها تلفظ واژه ۀهای متفاوت ارائادامه، نویسنده به شیوه

کند. وی تنها های مختلف اشاره میدر فرهنگ
یستم را که با اقتبا  یک س (معین) فرهنگ فارسی

ها را نشان خ   تین تلفظ واژه ۀآوانویسی بر پای
 داند.قابل قبول علمی می ۀو، تا حدی شیاستهداد

، «شناسیتاریخ کلمه یا ریشه»بخش پنجم، در 
پردازد که در معنای محدود شناسی میبه مفهوم ریشه

ها و در معنای وسیع، تحول کلمه جستجوی منشأ دال

نویسنده در پاسخ به این ها است. ها و مدلولدال
پرسش که در اختیار داشتن این اطالعات برای کاربر 

مطالعات »گوید: فرهنگ چه اهمیتی دارد؟ می
شناختی، از این جهت، خصلتی فرهنگی، ریشه

علمی دارند و در واقع بازتاه  ۀدعالمانه و بدون فای
اش »تاریخ»طبیعی انسان به مشاهده و دانستن  ۀعالق

. در ادامه، وی (۲۶)ص« هستند اش«شدن»و 
ها شناسی واژهریشه ۀبا این حال، مطالع»گوید: می

 ۀعملی نیست. تشخیص و مطالع ۀدخالی از فای
ها با کلمات بومی، زیستی آنهای دخیل، نوع همواژه

ای که به تأثیرات امالیی، آوایی، صرفی یا معنایی
 هاآناند یا از های بومی گذاردهمرور زمان بر واژه

های واژگانی اند و میزان تبییراتی که در شبکهپذیرفته
تحو ت  ۀاند، به همراه مطالعزبان بومی ایجاد کرده

تواند مسیر تحو ت های زبان بومی، میساخت
 .جا()همان« تر سازدزبانی را روشن

، نویسنده «مقو ت دستوری»در بخش ششم، 
و توطیحاتی کند باره مطرح میچندین س ال را دراین

دهد. وی سه دسته معیار در تعریف و راجع به آن می
اند از: کند که عبارتتعیین این مقو ت را بیان می

دهد که نحوی، صرفی و معنایی. در پایان توطیح می
ترین اطالعی که از ترین و عملیواسطهترین، بیمهم

آوردن مقو ت دستوری در یک فرهنگ نتیجه 
کاربرد نحوی آن کلمه است. نظر  شود، اشاره بهمی

دستوری در فرهنگ این  ۀآوردن مقول ۀرنویسنده دربا
شود. در  تواند کاری جنبی تلقیاست که این کار می

 ۀبسیاری موارد ساخت صرفی کلمه گویای مقول
نحوی آن است و موارد مبهم را نوع توصیفی که از 

 کند.شود، رفع میمدخل می
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ربرد یا بافت کا ۀزمین»در بخش هفتم، 
نویسی جدید گوید در فرهنگ، نویسنده می«موقعیت
های انتخابی و کوشند مشخصهنویسان میفرهنگ

ها را تا حدودی و به طریقی بافت موقعیت واژه
 ۀرای دربامشخص نمایند و از این رهگذر اطالع تازه

بافت معنایی و کاربرد درست واحد واژگانی ارائه 
ها های معنایی و عوالم مقال واژهدهند. اشاره به مقوله

و جز آن « ورزشی»، «حقوقی»، «شناختیگیاه»نظیر 
تواند سر نخی برای ورود به بافت موقعیت واژه در می

کننده بگذارد. وی در آخر از فرهنگ اختیار مراجعه
برد که در تعیین و ثبت روبرـ کالینز نام می ۀدوزبان

بافت  ۀدر ارائ های انتخابی گام قابل توجهیمشخصه
 .استهنحوی ـ معنایی واحدها برداشت

، به «های معناییحوزه»در بخش هشتم، 
های معنایی واژه وجود مشکالتی که در تعیین حوزه

نویس چگونه و اینکه فرهنگ استهدارد، پرداخته شد
ای کند و چه مبنای علمیها را تعیین میاین حوزه

ده در این بخش توان یافت؟ نویسنبرای این کار می
« چندمعنا»و « معناتک»واحدهای  ۀردربا

گوید که دهد. در ادامه وی میتوطیحاتی را ارائه می
معنا دو گرایش در برخورد با واحدهای همانند و هم

وجود دارد: الف( گرایش به تعداد واحدهای همانند 
هایی است و ه( گرایش به که خود دارای مالک

هر یک  درموردنویسنده  تشکیل واحدهای چندمعنا.
ها توطیحات مفصلی را ها با ارائۀ مثالاز این گرایش

 دهد.ارائه می
بخش نهم و آخر این اثر به تعریف اختصاص 

که به گفتۀ م لف آخرین و در عین حال  استهیافت
نویس و شاید دشوارترین کار او او  کار فرهنگ

 باشد. در این بخش م لف به معرفی و توطیح انواع
المعارفی؛ ةتعریف: تعریف زبانی؛ تعریف دائر

پردازد و ای و تعریف جوهری میتعریف رابطه
 شمارد.های هریک از تعاریف باال را برمیدشواری

 ندا زادگان میاردان

، جـوزف. 
ــا پی ــان، محمدنض ــد ملک ــیان(، مجی ــت )ویراس پیک

 ۵۳۶، ۰۳۹۳شـر نـی، افضلی )میرجمان(، تهـران، ن
 صفحه.

 ۀفارسی دربرگیرند ـانگلیسی  ۀفرهنگ دوزبان این
مخاطبان آن  است ومدخل  ۵۱۱۱بیش از 

مقطع راهنمایی و )سال  ۱۲آموزان با تر از دانش
آن، توصیف تألیف د و هده از ( هستنمتوسطه

ای که گونهبه ،واژگان علوم پایه با زبانی ساده است
تر های جهان طبیعی آسانمفاهیم و رویداد درک

 شود.
مترجمان در بخش آغازین کتاه و در قالب 

ای که این کتاه ترجمه اندشدهیادداشتی متذکر 
 The American Heritageاست از ویراست دوم 

Student Science Dictionary ای که تمامی به گونه
که اند. ازآنجاور کامل ترجمه شدهطآن به هایمدخل
ایرانی احتما ب در طول تحصیل خود با آموزان دانش

برخی اصطالحات علمی مواجه خواهند شد که در 
، مترجمان با استهفرهنگ انگلیسی مذکور نیامد

فرهنگ علوم مانند  ،زبانرجوع به چند مرجع فارسی
هایی مدخل ،(۱۳۳۵)انتشارات مدرسه،  تجربی

اند و برای برای افزودن به این فرهنگ انتخاه کرده
 ۀها از ترجمدستی، در تعریف آنظ یکحف
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 The Americanاینترنتی  ۀهای متناظر در نسخمدخل

Heritage Dictionary of the English Language 
شوند که اسا  کار اند. سپس یادآور میبهره جسته

های فرهنگ تلف  نامها برای طب  نام اشخاص، آن
( و ۱۳۸۱)فریبرز مجیدی، فرهنگ معاصر،  خا 

)مرکز  شیمی ۀنامواژهبرای طب  ترکیبات شیمیایی، 
. طب  ادعای استه( بود۱۳۳۳نشر دانشگاهی، 

مترجمان هیچ مدخلی از فرهنگ اصلی انگلیسی 
و تنها بع ی از توطیحاتی که  استهحذه نشد

لبت انگلیسی داده  ۀریشه و تاریخچ ۀدربار
و همچنین بع ی توطیحات تحت عنوان  استهشد

)در زبان انگلیسی( که در فارسی « ژهکاربرد وا»
 اند.فارسی حذه شده ۀاز ترجم استهکاربرد نداشت

بخش بعدی، پیشگفتاری است به قلم جوزه 
مقام و ویراستار مجری فرهنگ پیکت، قائم پی.

رغِم سعی بر دهد بهانگلیسی که در آن توطیح می
بنا به پیچیده بودن  ها،داشتن زبان تعریف ساده نگه

های احتمالی اصطالحات علمی و پرسش برخی
نگاری گرفته در ذهن مخاطبان، در تعریفشکل

. استهجمله بسنده نشدها به یک تکبیشتر مدخل
های وی در ادامه بر طرورت آوردن انواع یادداشت

 ۀبرای ارائ« دانستیدآیا می»های عنوانتفصیلی تحت 
ان برای نش« کاربرد واژه»توطیحات تکمیلی بیشتر، 

همچنین در زبان روزمره، و ها دادن کاربرد درست آن
منشأ و  ۀاطالعاتی دربار حاوی« واژه ۀتاریخچ»

کید می دیگری  ۀکند. نکتتاریخ اصطالحات علمی تأ
یابیم این است که که از خالل این پیشگفتار درمی

مدخِل این فرهنگ، به نام زنان و مردان  ۳۱۱بیش از 
گذاران علم که از پایه ستاهدانشمندی اختصاص یافت

اند و در جایگاه تعریف اطالعات نسبتاب بوده
و در  استهها ارائه شدآن ۀناممختصری از زندگی

عنوان برخی موارد در قالب یادداشتی تکمیلی با 
تفصیل به دستاوردها و کشفیات مهم به «نامهزندگی»

 تصویر ۴۲۵. همچنین بیش از استهها اشاره شدآن
ها تهیه ریفم رنگی نیز برای تکمیل تعو ترسی

.  زم به ذکر است که در ابتدای کتاه و استشده
پس از فهرست اصلی آن )پیش از یادداشت آغازین 

مشتمل بر  استهمترجمان(، فهرستی تنظیم شد
هایی که دارای انواع های فارسی مدخلمعادل

 های مورد اشاره در با  هستند.یادداشت
هنمای استفاده از فرهنگ است قسمت بعدی، را

غیرپیاپی از فرهنگ و به  ۀکه در آن با آوردن دو صفح
های رنگی حاوی عبارات و کمک خطوط و مستطیل

های جمالت توطیحی، انواع اختصارات، برچسب
مختلف دستوری و معنایی و توطیحات تکمیلی 

تا وی را در هنگام  استهبرای خواننده مشخص شد
 یاری رساند. استفاده از فرهنگ

بعد از این بخش، متن اصلی فرهنگ شروع 
ها به ترتیب الفبای انگلیسی شود که در آن مدخلمی

اند و در برابر هر مدخل معادل یا مرتب شده
که در صورت  استهدر  شد های فارسی آنمعادل

بیشتر از یکی بودن برحسِب رواجشان مرتب و با 
مدخل در اند. ذیل هر ویرگول از هم جدا شده
با زبانی ساده و در  استهجایگاه تعریف سعی شد

کوتاه، اطالعات آورده شود و  ۀقالب یک یا چند جمل
طور که در با  اشاره شد، هرجا که احسا  همان

خواننده به اطالعات علمی بیشتری نیاز  استهشد
تر تکمیلی دارد، در همان صفحه توطیحات مفصل
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به  «دانستیدآیا می»ن هایی رنگی با عنوادر مستطیل
 . استهخواننده ارائه شد

ها با استفاده از در انتهای تعریِف برخی مدخل
خواننده به مدخلی  «همچنین ر.ک.»عبارت 

شود که به نوعی با آن مدخل ارتباط دارد راهنمایی می
و هده از این ارجاع کمک به خواننده برای درک 

مدخل بهتری از مفهوم مدخل اصلی است؛ مانند 
abomasum «که در انتهای تعریف،  «شیردان

ارجاع  «نشخوارکننده» ruminantخواننده به مدخل 
مدخلی بدون  استهشود. البته هرگاه بنا بودداده می

آوردن تعریف، مستقیماب به مدخلی دیگر ارجاع شود 
پیکان که  ۀجای نشانبه« )ر.ک.»اختصاری  ۀاز نشان

مرسوم است( استفاده ها معمو ب در بیشتر فرهنگ
 .استهشد

ها شاهد آن ارجاع دیگری که در برخی مدخل
؛ به این ترتیب که استهای بودهستیم، ارجاع مقایسه

 «م .»اختصاری  ۀدر انتهای تعریف، پس از نشان
شود هایی راهنمایی میخواننده به مدخل یا مدخل

تعریف آن با تعریف مدخل مورد نظر به  ۀکه مقایس
انجامد؛ مثالب در انتهای ری از آن مدخل میدرک بهت

 «باز» base، به مدخل «اسید» acidتعریِف مدخل 
 شود.ارجاع داده می

متراده)های( انگلیسی یک مدخل در انتهای 
آورده .« مت»اختصاری  ۀتعریف و پس از نشان

. در مواردی نیز که مدخل در انگلیسی به استهشد
، این شودقاعده جمع بسته میصورت بی

قاعده در انتهای تعریف آورده صورت)های( جمع بی
اند. همچنین در انتهای تعریِف برخی از شده

بدون  ـها آن های اسمی به صورِت صفتیمدخل

؛ استهاشاره شد ـکه دیگر مدخل شده باشند آن
که در انتهای  «شکم» abdomenمانند مدخل 

 صورت: استهتعریف آن با حروه ایتالیک قید شد
 .abdominalصفتی 

طور که در با  نیز اشاره شد، برای تعدادی همان
 استهها آورده شدها تصاویری مرتب  با آناز مدخل

های علمی که عالوه بر تصاویر اشیا، نمودارها، پدیده
گیرد. می ، تصاویر دانشمندان را نیز دربرهاو مانند آن

ا ها شرحی در قالب یک یهمچنین ذیل برخی از آن
 .استهچند جمله برای توصیف بیشتر افزوده شد

 ۀها، پیش از تعریف، مقولدر برخی از مدخل
. البته این اطالع استهدستوریشان مشخص شد

که بیشتر از یک  استههایی ارائه شدبیشتر در مدخل
 بادستوری متفاوتی  ۀمقول معنیاند و هر معنی داشته
 .استهدیگری داشت

ها ی که در برخی مدخلاز جمله اطالع دیگر
معنایی مدخل است که  ۀاطالع حوز استهذکر شد

تخصصی  ۀتعل  آن مدخل به حوز ۀدهندنشان
دستوری  ۀمربوط به آن است و همانند برچسب مقول

که دو یا چند  استههایی لحار شدبیشتر در مدخل
اند؛ های تخصصی متفاوت داشتهدر حوزه یمعن

که دارای دو  «هجذ» absorption مانند مدخل
شناسی و دیگری زیست ۀیکی مربوط به حوز ـ معنی

 معنیاست و پیش از هر  ـشیمی  ۀمربوط به حوز
 .استهتخصصی مربوط قید شد ۀبرچسب حوز

تر در ای که پیشهای تکمیلیعالوه بر یادداشت
ها اشاره کردیم توطیح پیشگفتار کتاه به انواع آن

اما متمایز  ،فرهنگ)این اطالعات در دل متن اصلی 
شکل سبزرنگ آورده آن، درون کادرهای مستطیل با
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تری با عنوان های تکمیلی مفصلاند(، یادداشتشده
اند که گرچه در فرهنگ تعبیه شده« ترنگاهی دقی »

بسامد آن از اطالعات قبلی کمتر است، اما معمو ب 
ها اختصاص کامل به آن ۀترند و یک صفحمفصل

. همچنین صفحاتی حاوی اطالعات استهداده شد
 ی متن اصلی گنجانده تکمیلی دیگر نیز در  به

اند که عنوانی ندارند و گاه با تصاویری شده
ند، مانند اطالعاتی که درمورد ااختصاصی همراه

 ۀها، منظومهای آلی، انواع سنگشکافت، ترکیب
 اند.شمسی و ... ارائه شده

ی جدا کردن دو برا ُتک در این فرهنگ از عدد
مدخل انگلیسی یکسان با دو معادل فارسی و معنای 

. همچنین در موارد بسیار استهمتفاوت استفاده شد
اندکی که دو مدخل انگلیسی متفاوت با دو معادل 

اند، آن دو معادل با فارسی یکسان پشت هم آمده
 اند.از هم متمایز شده عدد ُتک

فارسی ـ  ای استبخش این فرهنگ، نمایهپایان
ها های فارسی مدخلمعادل براسا انگلیسی که 

 .استهتنظیم شد
اند تا حد رسد مترجمان سعی کردهبه نظر می
اصلی  شده در فرهنگرعایت ۀنامامکان به شیوه

اما جا دارد در قالب چند  ،انگلیسی وفادار باشند
بود در انتقادی به مواردی اشاره کنیم که بهتر می ۀنکت

 کرد: رسی تبییر میفا ۀترجم
شده چون کاربر این فرهنِگ ترجمه. ۱

اند، بهتر بود فرهنگ براسا  زبانان و ایرانیانفارسی
صورت فارسی ـ انگلیسی ترتیب الفبای فارسی و به

شد. تر میشد تا مراجعۀ کاربر به آن آسانتنظیم می
در حالت کنونی، کاربر ناگزیر است نخست نمایه را 

ل انگلیسِی اصطالح را بیابد و سپس به ببیند و معاد
 متن فرهنگ مراجعه کند.

در انتهای تعریف  ها،در بع ی از مدخل. ۲
قاعده انگلیسی )های( جمع بیفارسی به صورت

خود اطالع  ۀکه در به نوب استهها اشاره شدآن
کرد آن تبییر می ۀاما بهتر بود جای ارائ ،مفیدی است

پرانتز یا با عالمت و با قلمی ریزتر در داخل 
 آمد.دیگری پس از مدخل انگلیسی می ۀجداکنند

 ۀها برچسب حوز. برای بع ی از مدخل۳
اما در بسیاری از  ،استهآمد تخصصی مربوط

ها اثری از این برچسب نیست. مشخص مدخل
بر ها، عالوهتخصصی تمامی مدخل ۀکردن حوز

 این اطالع، قطعاب برای ۀدستی در ارائرعایت یک
اند، آموزان فرض شدهمخاطبان که عموماب از دانش

 مفیدتر خواهد بود.
. تصویر یک مدخل بالفاصله زیر آن مدخل ۴

، استهنیامده و در با  یا پایین صفحه قرار گرفت
که اغلب بین مدخل و تصویر آن فاصله طوریبه

بود اگر تصویر، درست در زیر و بهتر می استهافتاد
 آمد.د میمدخل مربوط به خو

که در این فرهنگ  استهه قرارداد شدک. از آنجا۵
برای ارجاع به مدخلی دیگر « همچنین ر.ک.»از 

، استهکننده استفاده شدحاوی اطالعات تکمیل
در موارِد ارجاع مستقیم به مدخل « ر.ک.»اختصار 

دیگر ممکن است خواننده را گمراه کند و بهتر بود 
ها ر که در اکثر فرهنگطوبرای این مورد دوم، همان

 شد.رایج است، از پیکاِن ارجاع استفاده می
شده در با  که بیشتر اشاره هایهبا وجود نکت

نویسی است تا محتوای متوجه روش و اصول فرهنگ
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آن، نقاط قوت این فرهنگ بسیار فراوان است که از 
ساده و دقی  و نثر  هایریفتوان به تعها میآن ۀجمل

بر برآورده کردن نیازهای اره کرد که عالوهروان آن اش
آموزان، منبع خوبی مخاطبان اصلی آن، یعنی دانش

های سنی است. عمومی تمامی گروه ۀبرای استفاد
های تکمیلی مفصلی که در همچنین انواع یادداشت

اند، اطالعاتی بسیار دقی  و متن اصلی تعبیه شده
چاپ  دهند.ارزشمند در اختیار مخاطب قرار می

باکیفیت و رنگی این کتاه نیز لذت استفاده از آن را 
 .استهمندان دوچندان کردبرای عالقه

 ندا گرکانی

 


