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 (۵پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسالمی )

 اشرف صادقیعلی

 (a/e-« )= ـه». پسوند ۳۱
ــوند تحبیبی  ــوند دنبالۀ پس ــم، اما نکته ag-این پس ــی میانه اس ای که دربارۀ ارتباط این فارس

نیز به احتمال قوی در دورۀ  ak-ید یادآوری کرد این اسم که پسوند با َـکک پسـوند با پسوند 
هایی اسم که مربوط به آن دوره . گواه این مّدعا وجود ناماسمهوجود داشت ag-میانه در کنار 

، همسر دین و  مزدکاند، مانند ضـب  شده ak-های دورۀ اسـالمی تناا با اسـم و در کتا 
پدر  باب الســلطنه بود، نایب ۴۵۱تا  ۴۵۷های اصــلۀ ســالیزدگرد دوم کـه بعد از او در ف

نام یک ایرانی که یکی از اصحا   هرکس  نام دختر داریوش سوم،  روشن اردشـیر ساسانی، 
، (همین مجله ۱۳بخش اول این مقاالت در شمارۀ  ←) او را به قتل رسـاند ریشـارنگ عثمان در ج

، (مجله ۱۳شمارۀ  ←) س در آغاز فتوحات عر نام مرزبان فار شهرکنام پدر بزرگمار،  ب خت 
)یا به احتمال  مروک، مجله( ۱۳شمارۀ  ←) نام سـهابد یزدگرد آخرین پادشـاه سـاسانی ماه 
ها یک از این نامهای دیگر. پسوند هیچ، و برخی نامیزدک، مجله( ۱۳شمارۀ  ←) (مردککمتر 

ها ای از آنپاره ،که خواهیم دیدانچن ،. البتهاسمهضب  نشد aǰ- َـجصورت در متون عربی به
که اند. از سوی دیگر، چنانگرفته شده yazdagدر دورۀ اسـالمی وجود دارد که از  یزدهمانند 

ها در فارســی و جز آن خایگ، خانگ، نامگ، بنکد دانیم، صــامـم پـایـانی کلمـات می
در آن دوره، یعنی توان گفم این اسم که از کلماتی که . آنچه در حال حاضر میاسـمهافتاد

پایانی  g، ، ...(بند ) اند، مانند کلمات باالشــدهدر اواخر دورۀ ســاســانی، بســی  تلقی می
 راسو ، رهیگ، دانا از کلمات  ōو  ā ،ī ،ūهای بعد از مصـوت gکه چنان، هماسـمهافتاد

(rāsūg) ، سکو (sōgنیز در فارسـی افتاد )ساسانی ، اما در این پسوند در اواخر دورۀ اسمه
. ظاهرًا در گویش دری، یعنی اسمه، در کنار هم وجود داشتak-و  ag-هر دو گونۀ آن، یعنی 
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رایج بوده، اما در زبان  ak-فارسی گفتاری، احتمااًل تحم تأثیر پالوی اشکانی، اساسًا شکل 
 ōk/-ōg-. این مطلب درمورد پسوند اسمهرفتکار میبه ag-رسـمی و نوشـتاری بیشتر شکل 

مجله گفته  ۱۳شمارۀ  ۸صفحۀ  ۱طورکه در یادداشم شمارۀ . البته، هماناسمهز صادق بودنی
روند ندرتًا در بعضی کار میپایانی به kشـده، در فارسی دری در برخی کلماتی که همیشه با 

 .اسمهرفتکار میبه gهای زبان در برخی از مناطق از گونه
شوند. اما این کلمات ختم می کککهکه به پسوند هایی اسم شـود نامیآنچه در زیر نقل م

تۀ اند. دسهایی مشــخ تحبیبی نام یاهله تعلق دارند. یک دسـته که شـکلظاهرًا به دو مقو
ــتند که ظاهرًا از نام ــدهدیگر القابی هس ــخام مورد نظر گرفته نش اند، بلکه کلماتی های اش

 اند.کار رفتهرد نظر بهعنوان لقب برای اشخام موهستند که به دالیل متفاوت به

 هاتحبیبیـ ۳
، پانویس، نقل از ۴۳۵، م ۳، ج ماکوالابن)بن آذة اصــطخری اصــفاانی شــنب بن ماران .آذه

 اسم. آذیناحتمااًل شکل تحبیبی  آذه. نقطه(ابن
اذینه از مشایخ کلینی بن عبداللهبن دمحمبن ؛ علی(۱۳۱شارآشو ، م )ابناذینه ابن .اذینه

. احتمااًل این دو نام را )همان(اذینه بن عبـدالرحمنبن دمحمـبن ر؛ عم(۳۱۱، م ۴ )افنـدی، ج
نام  آذین ،بینیمکه میچنان ،اسم. در اینجا نیز آذینخواند که ظاهرًا شـکل تحبیبی  آذینهباید 

 باشد. «ُاَذینه»مرد اسم. این احتمال نیز هسم که کلمه عربی و تلفظ آن 
 اسکندرباید شکل تحبیبی  اسکنده. (۳۵۱الجلیل رازی، م )عبداسـکندۀ مخّنث  .اسـننده

 باشد.
بن ؛ میمون(۳۸)ذهبی، م اشتۀ اصباانی  (خرجانی، ذیل ۶۱۳-۵۱۳)ابن صـابونی، م  .شـهها  

 )ذهبی، معبدالقادربن َاشــَتۀ اصفاانی بن دَاسـتاد )پانویس    و اشـتاد( یکی از اجداد احم
... . عبدالرّزاق (۳۵۷، م ۱)ســمعانی، ج ه، نام جد   منســو  به اشــتاشــهی. ، متن و پانویس(۳۱

 اسم. اشتهنیز ظاهرًا منسو  به  اشتهی. (۴۱)محدث، م اشتای 
ابوالرجا  .(۴۱۵، م ۱۳۴۷)قفطی االصــفاانی   محمد البن دابونصــر احمدبن حام .الـه

ز منابع من،   ابوالرجا حامد محمد اله  در یکی ا۱۳۵؛ آوی، م ۳۳)مافّروخی، م حامدبن محمد ُاُله 
معلوم نیسم تحبیبی اسم یا لقب  اله .«(عقا »یعنی  ا ل هام، آمده  که متأسفانه آن را یادداشم نکرده

 تحبیبی چه نامی اسم. ،و در صورت تحبیبی بودن
نیز  امکه. (۸۱۶بّزاز، م )ابنالدین توکلی بااءالدین حافظ عمر امکه برادر شــمس .امنـه

 .اسمدهشاز چه نامی گرفته  ،لقب و در صورت تحبیبی بودنمعلوم نیسم تحبیبی اسم یا 
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و نام خام اســم که اســاسًا در نیمۀ غربی ایران، از مناطق  امیریا شـکل فارسـی  .امیره
و یا  اسمهرفتکار میغر ، به ضمیمۀ گیالن و مازندران و ندرتًا در خراسان به سویمرکزی به

ــکل تحبیبی  ــم که به امیرش ــمهرفتکار میم بهعنوان نام خااس ارای دبن ها  امیره. مثالاس
دان، م ؛ امیره قباد، حاکم آستارا (۶۷و  ۶۴، ۶۳)ابوالرجای قمی، م قمی  ؛ (۳۱۳)روملو، چاپ س 

؛ امیرۀ (۱۸۱، م تکاری  گینن)؛ امیره جمشــیـد بیـک (۱۴۱، ۱۱۷)فومنی، م خـان امیره حمزه
ــبان( ــوان )خ خراس ــّرام ةمیر؛ ا(۱۶۵)محمدبن منور، م  خراس ، (۱۵)محدث، م بن ابراهیم ص

 .(۳۷)محدث، م ، عبدالجباربن امیرۀ رباطی (۳۱)محدث، م اباری  ۀ... امیر سعدبن
معلوم نیسم تحبیبی اسم  اوسته. (۳۳۱، ۳۳۱، ۸۵)قمی، م موسی اوسته بن علی .اوسهه

م ) ری  قماتباشد. در  اوستادتحبیبی چه نامی. شـاید تحبیبی  ،یا لقب و اگر تحبیبی اسـم
 .سماشدهیار دانسته سهسم که لقب عبدالله جشنف« اوشته»کلمۀ دیگری با امالی  (۱۱۳

ه م  ، ۴۱۱، م ۳ج  ،، کچوئی۳۳۱)نجاشــی، م اورمۀ قمی بن د[. ابوجعفر محمūrama] ُاور 
 معلوم نیسم نام اسم یا تحبیبی.اورمه . (۱۴۳)طوسی، م اوَرَمه بن د، محم(۴۱۳

، طبرسی( اعنم الورینقل از ، به ۵۳، م ۳)کچوئی، ج بابانه بن ابراهیمن باحمدبن علی .بابانه
. این شخ  قبل از صدوق صدوق( الدیناکمالنقل از  )همو، همانجا، بهبابانه بن ابراهیمبن حسن

شکل تحبیبی  بابانه. احتمااًل اسمهزیست( می۳۸۵ رگذشم ( و طوسی )د۳۸۱ رگذشـم )د
 تحبیبی صامم میانجی اسم. a- َـهقبل از  nاسم و  بابا

رأس مال ، مؤلف کتا  هجری ۵۱۱بابۀ کاشــانی، درگذشــته در بن علیبن داحم .بـابه
کوشــش  نیز به؛ ۱۴۱۸/۱۱۱۷به کوشــش ســایل زّکار، بیروت ) الندیم فی تواری  اعیان اهل االسککنم

 Pābakو هم  Bābak. در فارســی میانه هم (۳۱۱۱محمد عبدالقادر خریســات، امارات، مرکز زاید، 
 .(Gignoux 1986 ←) اسمهعنوان نام خام وجود داشتبه

کتا   کتا  احمدبن قتیبه و  اسماء العشاق من سائر الناس مّمن ُاّلف فی حدیثه .بانوجه
عنوان نام خام به Bānūgدر دورۀ ساسانی  .(۳۳۱، م ۳/۱، ج ۳۱۱۱ الفهرسک )ندیم، ه َج بانُو 

  شــده باشــد و معّر  بانوج. ممکن اســم این نام به (Gignoux 1986 ←) اســمهرفتکار میبه
باشــد. احتمال اینکه  بانوچه  معّر  بانوجهدر آن عربی باشــد. نیز ممکن اســم  کککک پســوند 

 رسد.نظر میباشد ضعیف به Bānūgagمعّر   بانوجه
رزۀ ... ببن ر  ابوالفتح عبدالجبا(۱۶۱، م ۱)ســمعانی، ج ُبرزۀ اردســتـانی بن ابراهیم .ُبرزه

، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی، برزۀ جوهری رازی بن ، ابراهیم(۳۷۷، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، رازی 
 ۀُبرزبن ابراهیمبن عبـداللـهبن رگویـد عبـدالجبـامی (۳۳۸-۱، م ۱)ج  مـاکوالابن. (۴۱۶

های میان نام . دراسمهاز او حدیث شنید ماکوالابنری اسم.  اردسـتانی اسـم، اما مولد او
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ــانی ورۀ خام د ــاس وجود دارد  ،ābuhrŠ-Burz ،Adur-Burzو ترکیبات آن، مانند  Burzس
(← 1986 Gignoux)باید از  ب رزه ،. بنابراین*Burzag  گرفته شده باشد که شکل تحبیبی یکی از

 ها اسم.این نام
نام او  (۳۳۳، ۵۱، م ۳، ج ۱۷، م ۱)ج القضاة ی عینهانامهکه در  از عرفایی اسـم .برکه

عربی اسم یا  برک . آیا این کلمه همان (۴۶۱ مارۀ، شـ۴۱۱، م ۱۳۷۱نیز در جامی ) اسـمهدآم
 دانم.فارسی نمی

زده َلنج از توابع اصــفاان اسم بن حســینبن داحمدبن محم .ب  َلنجی. م  بزدۀ اصــفاانی م 
معلوم  بزده. اسمشدهذکر  هجری ۴۳۷. در حاشیۀ ذهبی تاریخ درگذشم او (۶۱۳)ذهبی، م 

 باشد منتفی نیسم. یزدهف چه نامی اسم. احتمال اینکه مصّح  نیسم
ه . این نام معلوم (۳۳۳و پانویس م  ۳۳۱، م ۱، ج ماکوالابن)نـام چنـد تن اصــفاانی  .ُبطـه

 نیسم چیسم. احتیاطًا ذکر شد.
در یزد  هجری ۸۵۵محمود بکره، شخصی اسم که سنگ قبر او به تاریخ بن حسن .بنره

 اسم. َبکرشکل تحبیبی  بکره. ظاهرًا (۶۸۷، م ۱، ج ۱۳۷۴ )افشار اسمشدهپیدا 
الدین ابوالقاســم ؛ امین(۷۱۳)همان، م ؛ بله عیســی (۶۱۱بّزاز، م )ابنبله یوســف  .بله

التوضککیحات الدین ابوالقاســم در . نام این امین(۶۷۸، م سککفینکب تبریز)معروف به حاج بله 
ــمهنیز آمد الرشککیدیه ــم و  «ُبله»تلفظ این کلمه . (۳۵۸، م ۱۳۵۶)مینوی  اس ــکل  ب لهاس ش

. عثمان به حاج بله مؤلف رسالۀ (۳۷۱-۳۷۷، م ۱۳۸۱صـادقی  ←)اسـم  ابوالقاسکمتحبیبی 
ا   ۷۸۱االولی ســال محمد مؤّد  در یازدهم جمادیبن دمحمبن ، کتابم علینزه العشککق

 .  یله(اسنمح؛ در متن عربی ۷۶، م آوی)بله بن فضل ،(۵۱۵، م ۱۳۴۸پژوه دانش ←) هجری
احمد خرقی شــرابی اصــفاانی معروف به بلیزه، بن عبـداللـهبن دابوالفتح محمـ .بلیزه

در این نام پسوند  ایزهـــ . احتمااًل (۱۳۸، م ۳، ج تحبیر ،)سـمعانی هجری ۵۱۳درگذشـته در 
حبیبی شک شکل تباشد، بی ب لحبیب اسم، اگر جزء اول کلمه ت کمتر احتمالبه تصـغیر و 

 ارتباط ندارد. a-این نام با پسوند  ،م. اگر این توجیه درسم باشداس ابوالفتح
ه ــم اّیو  .ُبنه ــلیمانبن ابوالقاس معلوم  بنقه. (۱۸۳، م ۱ماکوال، ج )ابنُبّنۀ رازی بن دداوبن س

 نیسم چه نامی اسم.
، م ۳، ج ۱۴۱۸/۱۱۸۸ )ابوالشــیخکوفی، اهل َجرواآن  ]اصــفاان[ بن بوب بن ابراهیم .بوبه

ذیل نام ابوعلی  ماکوالابنمعلوم نیسـم چه نامی اسم.  بوبه. (۳۷۱، م ۱ماکوال، ج ابن ؛۳۳۸
اسم  یزید بوبهبن ینسگوید لقب حد اشعری اصفاانی میییزبن حسینبن دمحمبن حسـن

ماکوال، ج ن)اب اسمبودهو بوبه کنیز زیبایی بوده که ]حسـین[ او را به مادی ]خلیفه[ بخشـیده 
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در  وپهپو  بوبهباال ارتباط ندارد.  لمًا این بوبه با بوبه پدر ابراهیم مذکور در. مســ(۳۷۱، م ۱
 اسم. «هدهد»معنی  فارسی به
 ای اسم.معلوم نیسم چه کلمه بوشره. (۳۱۸، ۳۱۷بن منور، م )محمداحمد بوشره  .بوشره

م چه نامی معلوم نیســ بونه. (۳۷۱، م ۱، ج ماکوال)ابنُبونۀ اصــفاانی بن ولیدبن ابان .بونه
 اسم.

 .(۶۴۱)ذهبی، م معّبر  ۀباار یا بااربن رنصبن عبدالسالم .بهاره
 بیبیآیا با  معلوم نیســم چه نامی اســم. بیبه. (۱۱۸، م ۳)ابونعیم، ج نام خام  .بیبـه

 ارتباط دارد؟
حمد مبن ســمرقندی و ابوالقاســم فضــل ۀتافبن دروابن حســینبن دابوالنصــر محم .تافه

معلوم نیســم چه  ،اگر عربی نباشــد تافه. (۴۱۱، م ۱ج  ماکوال،)ابناصــفاانی  ۀمعروف به تاف
 اسم. «اهمیمچیز کوچک و ناچیز و بی»معنی  در عربی به تاِفهنامی اسم. 

 معلوم نیسم چه نامی اسم. ترسه. (۳۵)سامی، م احمدبن ترسۀ جرجانی  .ترسه
 ترکه اسمبن نی و او پدر قابوس... سـجستا بن. ترک (۳۳۳بزاز، م )ابنترکه محمود  .ترکه

عبدالله صــفیر اصــفاانی معروف به بن دمحمبن داحمبن د. محم(۳۳۴، م ۱ج  ماکوال،)ابن
ــمعانی، ترکه  . ترکه نام خاندانی اســمشــدهگرفته  ترکظاهرًا از  ترکه. (۷۷، م ۳، ج تحبیر)س

ــل آن ــفاانی بوده که اص ــلبوده و معروف ها از خجنداص ــدر ترکه اترین فرد آن افض لدین ص
عربی ابن الحکمفصوصشـارح  هجری ۸۳۱الدین ترکه درگذشـته در اسـم. دیگری صـاین

 اسم.
ه ه. (۳۷۵، م ۱۳۸۵)قمی تغّرۀ قمی ابن .تغره  معلوم نیسم چه نامی اسم. تغرق
ــترآبادی  .توبه ــجعفربن توبۀ اس ــامی، ش فّروخ بن فرجبن دمحمبن د. احم(۱۱۸۷ مارۀ)س

 معلوم نیسم چه نامی اسم. توبه. (۱۱)محدث، م  قزوینی معروف به توبه
 .(۵۱۳و  ۳۷۳در م  دهفح؛ مقایسه شود با ۵۱۶)عبدالجلیل رازی، م جعدۀ قمارباز  .جعده
 ۵۵۳سمعانی، چاپ عکسی مارگلیوث، برگ  انساب)ابوالوفاء محمدبن فضـل ... بن جلۀ  جله.

 عربی اسم یا فارسی. ،ممعلوم نیسم چه نامی اس جلهناینجی )خ نایینی(.  الف  حله(
ــاده ــاده اهل ری  .جمش  جمشککاد. ظاهرًا مرکب از (۱۳۸)عبدالجلیل رازی، م احمد جمش

 و این توجیه به نظر من مرّجح اسم. که   شاد   جمیا از  که   (جمشیدامالۀ معکوس )
. آیـا این نام (۱۳۴؛ ذهبی، م ۴۱، م ۳ج  مـاکوال،)ابنجنزۀ مـداینی بن رعمبن دیزیـ .جنزه

 ؟ب اسمس)خ گنجه( محل آذرگشن گنزهّر  مع
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بن علی جولـه حدیث نقل کرده و اســماعیلبن دعلی جیرانی، از احمـبن داحمـ .جولـه
. جیران از (۳۴۸، م ۳ج  ماکوال،)ابن اسمکردهفضـل اصفاانی از او حدیث روایم بن دمحم

ــم. محم ــفاان اس ــتاهای اص ــمعانی، جولۀ اباری بن علیبن دروس . (۳۱۳، م ۳، ج تحبیر)س
له، از جوبن داحمبن دمحمبن جوله، شــیخ رئیس ثقفی؛ ابوالقاســم علیبن داحمبن عبدالله

 ناجوله از ابوعبدالله جرجانی و دیگربن علیبن د؛ ابوبکر محماسمهمنده حدیث شـنیدابن
معلوم نیسم چه نامی اسم. آیا شکل تحبیبی  جوله. (۳۷۴)ذهبی، م  اسمکردهحدیث نقل 

 اسم؟ جوالهه
. جیذه نام جّد (۵۷۷، م ۳ج  ماکوال،)ابنه، شــیخ رازی ذجیبن حســنبن داحمـ .هذیـج

معلوم نیســم چه نامی  جیذه. ، پانویس(۳۳۵)همان، م جیذۀ رازی جیزی بن حســنبن داحم
 اسم.

، کله(جبن هاشمابوبن   ابوالعز۳۳؛ ماخّروخی، م ۱۳۵)آوی، م ابوالعزیز هاشم چکله  .ُچنله
   محمدبن ابوسعدبن جکله.(۳۳)م مافّروخی  .(۱۳۵م )آوی، ابوسعد چکله 

؛ (۱۳۱)طوسی، م  اسمکردهبابویه روایم حسکۀ قمی، از ابنبن حسینبن رجعف .حسنه
شدۀ ، کوتاهسَح مرکب از  حسکه. (۱۵۷)همان، م حسکۀ قمی بن حسنبن رابوالحسین جعف

 پسوند تحبیبی. a-پسوند تحبیبی    ak-   حسن
حسین طوسی عطاردی معروف به حفده، بن دمحمبن داسـعبن دحمابومنصـور م .حفده

بن د. ابومنصور محم(۸۱، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، اهل نیشـابور که اصـل او از طوس اسـم 
جو وگوید هرچه جســمخلکان می. ابن(۳۵۳صــابونی، م )ابناســعد حفدۀ عّطاری طوســی 

، ۳۷۳)عبدالجلیل رازی، م فده . ابومنصــور حاســمشــدهنامیده  َحَفدهکردم نفامیدم چرا وی 
اسم. شاید  «یار»و  «خدمتکار»، «فرزند فرزند»معنی و به افدحدر عربی جمع  َحَفد. (۵۱۳

 همین کلمه با پسوند مورد نظر باشد. حفده
ه ، م ۳ ، جتحبیر)سمعانی، صوفی مقری اصفاانی  ۀحنبن ابوالقاسـمبن دابوبکر محم .حنه

 اسم. معلوم نیسم چه نامی حنقه. (۳۶۶
سمعانی، ذیل  ←نیز  ؛۱۷۱، م ۳، ج بلدان)یاقوت، خرجۀ نااوندی بن داحمبن عثمان .خرجه

 .(خرجی
رشـیده ب مرکّ  خرشیده. (۳۸۸، م ۷ی، ج د)صفتاجر  ۀَخرشیدبن ... عبداللهبن دمحم .خ 

 و پسوند مورد نظر. ،خورشیدتلفظ اصلی ، َخرشیداسم از 
 .  هشفروز خرۀ بنیمان(۱۳۵؛ آوی، م ۱۳۸ی، م )مافّروخهشفروزبن خرةبن بنیمان  .خره
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. در (۳۳۳، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، ابوالمظفر شـبیب ... خورۀ ماربانانی اصـفاانی  .خوره
   خوزه.(  ۴۱۱رگ بچاپ عکسی مارگلیوث، ) سمعانی انساب

 اســمکردهخیرۀ طبری کـه در بغداد روایم حدیث میبن عبـدالرحمنبن دمحمـ .خیره
 .(۳۳، م ۳ج  ماکوال،)ابن

که جزء اول ، دادمخفف  دده. شاید (۵۵)محدث، م ع ۀ َبی  ددبن عبدالرحمنبن علی .دده
و پسوند مورد نظر باشد. احتمال ترکی  ،ها اسـمو جز آن دادماه، دادبرزین، دادبند های نام

 .دادابودن کلمه نیز منتفی نیسم، صورت دیگری از 
شــکل  اً . ظاهر، حاشــیۀ نســخۀ خطی آن(۳۱۳، م ۳ج  وال،ماک)ابننام شــیخی در بغداد  .دینه

 فارسی میانه اسم. دین یافتۀ تحول
زمـه زمه(۳۷۵. در م ۳۶۱)خلیلی، م َرزمۀ قزوینی بن دمحمبن دابوالحســین احمـ .ر  .   ر 

ــم که جزء اول آن  َرزمه ــکل تحبیبی نامی اس ــی میانه نامی  َرزماحتمااًل ش ــم. در فارس اس
ا ب) Razmāyōdشــکل و نام دیگری به (Gignoux 2003) َرزَمدو  (Gignoux 1986) َرزمادشــکل به

 .اسم «بقچه»معنی عربی به ِرزمبقیاس این کلمه با  به ِرزمههسم. ضب   (Razmāgōyامالی 
حسن رسته بن . ابراهیم(۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۱م  ،حظ )منسو  به(جا)پرویز غالم خسرو .ُرسـهه

ــته ، عب(آنجروا، ذیل بلدان)یاقوت،  ــن (۳۵۷، م ۱)ابونعیم، ج دالرحمن معروف به رس ، ابوالحس
 آمده  ماکوالابن. در حاشیۀ این صفحه از (۷۳، م ۴ج  ماکوال،)ابنعمر رسـته بن عبدالرحمن

 تهرسجا گفته شده که در هماناسم. آمده روستا، رستهجای منده، بهدر توضـیح، نقل از ابن
ــم.  ــت لقب عبدالرحمن اس ــایر ملقبین به ؛ ۳۱۶، م ۱)ابونعیم، ج بّطان بن رس  ← ،رسککتهبرای س

. و (۱۳، ۷، م ۴۸۸ مارۀ، ش۳، ج ادبا)یاقوت، . رستۀ اصفاانی ضریر (۴۷-۳۷، م ۴، ج ماکوالابن
 رد.نام ب  عن  النفیسالارستۀ اصفاانی )قرن سوم( مؤلف بن رباالخره باید از احمدبن عم

ها ننه نام تحبیبی آ ،ای عمدتًا اصفاانی اسمدهلقب ع رسکتهدر اینجا  ،بینیمکه میچنان
ه برعکس ک اسمبودهشک دراصل یک نام تحبیبی بی رستهها گرفته شــده باشد. که از نام آن

ــتی  ــکل  ،گرفته «روییدن»معنی  به urustaکه آن را مأخوذ از ، (Justi, S. 202)نظر یوس باید ش
ــد.  رسککتمتحبیبی  ــبخش چاارم این مقا ←) رسککتانباش نیز باید  (۱۴، م همجل ۱۶ مارۀالت در ش

 باشد. رستمشکل تحبیبی 
. بر روی یک مار از دورۀ ساسانی (۴۴)محدث، م روذۀ قزوینی بن داحمبن عبدالله .روذه

باید مشتق از این نام باشد. ژینیو  روده .(Gignoux 1986 ←) اسمهآمد Rōdagنامی به شـکل 
، اما بیشتر احتمال دارد از داندمی «رودخانه»معنی به rauta-ka*را احتمااًل مأخوذ از  رود 
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کار های موجود فارسی میانه بهگرفته شـده باشد که ظاهرًا در نوشته «فرزند»معنی به rōd رود
 .اسمهنرفت

شکل محدث این نام به ۷۱ فحۀ. در ص(۷۸)محدث، م وشاره بن داحم ./ وشـاره رسـاوه
معنی و ساخم این نام معلوم نیسم. بعید اسم  رساوه.بن د  احماسـمشـدهضـب   رسکاوه

 نام دهی از بخش دستجرد شارستان قم اسم. وشارهپسوند آن پسوند تحبیبی باشد. 
یـذه عنی مبه تنایهمشــتق از  تانئریذۀ تانئ اصــفاانی. بن عبـداللـهبن دابوبکر محمـ .ر

؛ ســمعانی، ۳۳۱م  ،۱؛ ذهبی، ج ۸، م ۳؛ ســمعانی، ج ۱۷۵، م ۴ج  ماکوال،)ابناســم  «دهقنه»
ــورت دیگری (۱۳۳؛ آوی، م ۳۱؛ مافّروخی، م ۳۸۶، ۳۶۸، م ۳، ج تحبیر . احتمااًل این نام ص

 آید.شمار نمیباشد که در این صورت تحبیبی به ریدکاز 
َره (۱۳۶؛ آوی، م ۳۴)مافروخی بن زره فرج زره. . نسـخۀ انجمن آسیایی همایونی بریتانیا  ز 

 .(Browne 1901, p. 683اط ندارد )ارتب zerehپس ظاهرًا با 
معلوم نیسم چه نامی  زله. (۳۱۴، م ۷)صفدی، ج علی زلۀ جوینی بن دمحمبن علی .زله

ّله»اسم. شاید تلفظ این نام   .زیله( ←) باشد «ز 
یله  یسینا. در مافروخزیلۀ اصفاانی شاگرد ابنبن رعمبن دمحمبن ابومنصـور حسـین .ز

 دیلهبه غل   (۱۳۶)آوی، م   شـده، اما در ترجمۀ فارسی آن درسـتی ضـباین نام به (۳۴م )
رتباط ا زیلشیردر  دل، صورت دیگر زیل. معنی این نام روشن نیسم. آیا با اسمشدهضـب  

مذکور در باال نیز  زلبدانســم.  زیلشککیرتوان آن را شــکل تحبیبی رت میدارد؟ در این صــو
 شاید با این نام ارتباط داشته باشد.

ه هه ّتۀ اصفاانی بن داحمبن دوبکر احمدبن محماب .سـ  شاید جزء اول  .(۳۸۱)ذهبی، م سـَ
 سککخ  .به همین عنوان در بخش بعدی این مقاله ←باشــد. نیز  سککخ این نام صــورتی از 

. در گویش قدیم اصفاان واج (Gignoux 2003) اسمهعنوان نام در دورۀ ساسانی کاربرد داشتبه
/x« /شکل /به« خh« /اسمشدهیتلفظ م« ھ. 

. در ثعالبی، م ۴۶، م التواری  و القصصمجمل)(. نام پسر افراسیا  سهره، صـرخه) سـرخه
)بخش  (۱۴۶، م ۳، ج نامب طبریتاری و  ۵۱۱، م تاری  بلعمیو در  صککرخه، این نام با امالی ۳۱۷

بر  ر اسم.تاسم(. این نام تحبیبی مسلمًا بخشی از یک نام بزرگآمده سهرهاضافات با ضب  
Gignoux  ←)اسم آمده Gušnasp-Adur-Suxrروی یک ُمار از دورۀ ساسانی نامی به شکل 

1986). 
بخش  ←نیز  ؛۳۳۳، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، ... سلۀ اصفاانی بن ابوالفضـایل موسی .سـله

 .(دوم این مقاله
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نده الشیخ، ابو)ماهان ضّبی و اسم سنده سعید بود بن دولیبن َسندةبن ابومحمد عبدالله .سـ 
ندبن فیضبن . عبـدالرحمن(۳۳۱، م ۴-۳ج  نَده. (۱۱۶، م ۳)ابونعیم، ج ظار بن ةســَ نام  سککَ

مخّفف  سککنده. احتمااًل (۳۸۱)ذهبی، م  هم آمده مندهبن و در نســب حافظاســم خام 
هم احتمااًل مخفف دیگری از  (کنندۀ امام رضــا ) (شــاهک، مســموم)بن سککندیاســم.  سککندباد
 .(۷و سندوال، م  ۳و سندول، م  ۱۱همین مجله، م  ۱۴سندیله در شمارۀ  ←یز ن) اسم سندباد

بن ؛ ابوالقاسم اسماعیل(۱۱۸، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، سـورۀ نیشابوری بن دومحم .سـوره
بن دمحمبن ؛ ابوسعد عبدالرحمن(۸۶، م ۱، ج تحبیر)سـمعانی، ... سـورۀ نیشـابوری سـوری 

، ذیل سوره، انساب. سـمعانی در (۴۶۶، م ۱، ج تحبیر )سـمعانی،سـورۀ امام سـاکن نیشـابور 
بن عیسیبن د؛ ابوعیسی محماســمشــدهگوید نام خام اسـم که نام خاندانی معروف می

عبدالغافر فارسی، )سـوره . ابن(۶۱)ابن صـابونی، م ( هجری ۳۷۱گذشـته در درسـورۀ ترمذی )
ــصککریفینیمختصککر  ــوره بن ؛ حســین(۱۷۵۷ مارۀ، ش نقل از ، به۱۷۱، م ۳ )کچوئی، جمحمد س
. (۳۸۱بّزاز، م )ابنَبَروی یا ُبَروی  ۀ؛ پیره علی ســور(۳۳۵، نیز م الجنقاتروضککاتو  بحاراالنوار

ــوری ــل س ــوی بن ابوالفض ــتان رض ــعود غزنوی که در آس معتز از بزرگان دربار محمود و مس
ین خاندان شــک از همهایی زده بیتعمیراتی انجـام داده و در نیشــابور دســم بـه آبـادانی

، ســورن دورۀ اسالمی، که نام خاندانی Surēnاحتمال قوی با وری[ اسـم. این نام بهب]نیشـا
در اوســتا  -suraمعروف در دورۀ ســاســانی بوده از یک ریشــه اســم. ژینیو این نام را از واژۀ 

 داند.مشتق می «قوی»معنی به
در این نام مخّفف  شککاباحتمااًل . (۱۱۸۴بّزاز، م )ابنپیره بابا شــابۀ کرانی گیالنی  .شــابه

 باشد. «شاپه»نیز شاید  شابه)شاپور( باشد. تلفظ  شاب هر
ره به ه. (۳۵۱)ذهبی، م شـّبره، شـیخ عابد نیشابوری بن دمحمبن داحم .شـ  احتمال  به، شبرق

رب از مرکّ  ،قوی  .اسم عربی و پسوند مورد نظر َشبَّ
ــمه جعفربن بن حســنبن د. محم(۷۶۳بّزاز، م )ابنگر اردبیلی هالدین کاســشــمس .ش

. ابوالطیـب   شــیحـه(۷۵. در محـدث، م ۳۴۶، م ۱)رافعی، ج شــمـ  الـدهخـدا بن داحمـ
به صورت نام  شکمه. (۳۱۸، برگ مشکیخه)سـمعانی، شـمۀ تاجر ظاهرًا اصـفاانی بن عبدالرزاق

باشد، اما این  الدینشمسشکل تحبیبی  شمه. شـاید (۸و  ۷، م ۳، ج تحبیر)سـمعانی، خام 
در  Šāmag-Rašnصــورت تمال ضـعیف اسـم. بر روی ماری از دورۀ سـاسـانی نامی بهاح

معلوم  شامگبا جزء اول این نام مرتب  باشد. معنی  شمهشاید . (Gignoux 2003) دسم اسم
 نیسم.
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بـه ن  ــ   بناســحاقبن نـام تعـدادی ایرانی و غیرایرانی ظاهرًا؛ یک تن دینوری و یعقو  .ش
َنببن ابراهیم ــَ ــفاانی زعفر ۀش ــوی .(۸۱، م ۵ج  ماکوال،)ابنانی اص ــش بن بن حّرةبن ماران ش

)م ذهبی . نقطه(به نقل از ابن ،، حاشیه۴۳۵، م ۳ماکوال، ج )ابنشنب بن آذۀ اصطخری اصفاانی 
اند. معنی و اصل این نام معلوم نیسم، ایرانی نیز گفته« ن»را به سکون  شکنبهگوید می (۴۱۳

همین  ۱۵شمارۀ  ←)هسم  شککنبدینهای ایرانی نامی به شــکل ان ناماسـم یا غیرایرانی. در می
. نامی نیز (۶همین مجله، م  ۱۴شمارۀ  ←)وجود دارد  شکنبولهشـکل . نامی نیز به(۷مجله، م 

المختارات من در  .هجری ۳۳۸شــنبوذ بغدادی درگذشــته در هســم  ابن شککنبودصــورت به
 اسم.نام برده شده از آسیای شنبادجان (۱۶)متن چاپی، م  الرسائل

 .اسمه. این نام نیز ناشناخت(۱۸۷)سامی، م شوکر، و به قولی شوکۀ جرجانی  .شوکه
 گفتۀ فردوسی نام اصلی او پشنگ اسم نام پسر افراسیا  که به .شیده

 که شیده به خورشید رخشنده ماند پشنگ اسم نامش، پدر شیده خواند
 (۱۸۱، م ۴، ج شاهنامه)

عبدالله بن دحمبن د؛ عبدالواح(۶۳، م الدینفهرسکک  منتجب)ی شــیـدۀ قوهدبن خلیـل
، م تحبیر)سمعانی،  هجری ۵۴۳مقری سـکزی اهل اصفاان، معروف به شیده، درگذشته در 

. شــیدۀ (۳۸۱؛ ذهبی ۳۶۸، م ۳، ج تحبیرســمعانی،  ←) اســمبوده. شــیده نام خام هم (۴۱۶
)پسـر افراسیا ( و مورد سوم در باال )مورد دوم در باال( نیز نام خام اسـم، اما شـیدۀ اول 

اسم که برروی  Šēdعنوان نام تحبیبی شکل تحبیبی به Šēdagاند. در فارسی میانه لقب بوده
انند م ،شدۀ یک نام بلندترکوتاهشکل شک هم بی شیداسم. چند مار سـاسـانی ضـب  شده

 .(Gignoux 1986 ←)اسم ، خورشید
ومنصوربن ابوالقاسم عصاری طوسی طبرانی واعظ محمدبن اببن ابومحمد عباس عباسه:

 بلدان. عباسه در (۶۱۳، م۱، ج تحبیر)سمعانی،  ۵۴۱مفقود در واقعۀ غز در  معروف به عباسه،
ن ، نام ایعباسشــکل تحبیبی  عباسککهاســم. تصــحیف شــده عبایهبه  (۴۸۶، م ۳یاقوت، ج )

 شخ  اسم.
ده عبایی( عارض معروف به ابنابوعلی شــقابی )یا شــقبن حاجیبن عبـدالعزیز عبـده.

 د.ده زاید باشبجلوی عاسم. احتمااًل ابن عبدالعزیزشکل تحبیبی  عبده. (۴۳)محدث، م 
، م ۱۳۷۱)جامی فاده بن . محمد(۳۴۸، م ۱۳۱۸الملک طوســی )نظامپدر زن مزدک  فاده.

و  Nāšpād و مخفف نامی مانند پادن، از فعل پاده  . شاید نام فاده پدر زن مزدک معّر (۱۱۶
Hupād اضـافۀ پسوند مورد نظر باشد، اما فاده پدر محمد در باال که در فارسـی میانه آمده به

 رسد.نظر میآغاز کلمه اصلی به« ف»معلوم نیسم همان نام باشد، زیرا 
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 .(۴۶۳ مارۀ، شــ۴۳۱؛ جامی، م ۱۱۱، م ۳، ج ۱۶، م ۱القضــات ج )عینشــیخ فتحه،  فهحه.
 اسم. فتحبی ظاهرًا شکل تحبی فتحه

خوزیان فلیزۀ خوزبن ابوالقاسـمبن محمدبن ابونصـر احمد فلیزه. ی اصـفاانی، ساکن در 
معلوم نیســم چه نامی اســم. آیا جزء  فلیزه. (۶۴۱-۵۱۴، م ۳، ج بلدان)یاقوت، در اصــفاان 

 اسم. īza-آخر آن پسوند تصغیر 
ــک امالی عرببی فوره. (۸)مافّروخی، م ه رفوبن فیروز فوره. ــم که از پور    پورهی ش اس

نام داشته که نام او در کتیبۀ شاپور  Puhragاسم. یکی از درباریان بابک نیز ساخته شده« ـه»
 .( 1986Gignoux ←)اسم  پورهمان کلمۀ  uhrpاسم. در کعبۀ زردشم آمده

ــفاانی  فیره. ــمعانی، نام یک اص ــفاانی بن محمدبن ، ابراهیم(۱، م ۳، ج تحبیر)س فیرۀ اص
اســم. در روی دو مار ســاســانی نیز نامی  پیرهشــک امالی عربی . این نام بی(۱ذهبی، م )

عنوان نام خام روی یک مار اسم که آن هم به Pīrآمده که شکل تحبیبی  pīragصـورت به
. پیرگ نیز نام سهاهبد منطقۀ جنو  در دورۀ ساسانی (Gignoux 1986)اسم ساسانی ضب  شده

 .(Gignoux 2003)اسم ک مار باقی ماندهاسم که نامش بر روی ی
ه». تلفظ این نام (۳۶۵)نجاشــی، م قبۀ رازی بن عبدالرحمنبن محمد قبه. ب  اســم، اما  «ق 

 عربی نیسم و معلوم نیسم چه نامی اسم.
ــر(۵۱؛ ُجرفادقانی، م ۳۳۱)عتبی، م کامه بن علی کامه. ــیف کامه از معاص ن مقتدر ا، وص
روی یک مار . بر(۳۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳فندق، م )ابنکامه  نب. علی(۷۱، م ۵)مسـکویه، ج عباسـی 

. احتمااًل (Gignoux 1986)اسم درج شـده Kām-Ohrmazdشـکل از دورۀ سـاسـانی نامی به
 شکل تحبیبی نامی مانند این نام اسم. کامه

یر و دســم بارام گودرز اســاو تورانی برای بررســی سـهاه ایران که بهژنام فرسـتادۀ ت کبوده.
 .(۶۶-۵۶، م ۳، ج ۱۳۸۶)فردوسی شد شته ک

 .(۱۱۳بّزاز، م )ابناسم کردهبّزاز در هوا پرواز مینوشتۀ ابن نام مردی که به کشه.
 ؛۱۱۴؛ نجاشی، م ۶۸، م فهرس طوسی،  ؛۴۳آشـو ، م شـار)ابنکورۀ قمی بن داود کوره.

 ۱۸۳ فحـۀویی در صــ. کچ(داود و نجـاشــینقـل از رجـال میرزا و ابن ، بـه۱۸۱، م ۳کچویی، ج 
 ۴۱۱ فحۀنام محل مخصوصی اسم در قم. او در ص کورهشده که  ذکر وسائلنویسد  در می

 .اسمههمین مطلب را از ُکلینی نقل کرد
 های. این نـام باید شــکل تحبیبی نامشککاهنکامکهگرازۀ گیوگـان، پالوان ایرانی در  ُگرازه.

 رازوَ )در فارسی میانه( و خود  مهرَوراز، ازشهربر(، مانند < warāz) براز/  گرازشـده با ترکیب
 اند.باشد که برروی مارهای دورۀ ساسانی ضب  شده
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یزید بن حســنبن ، احمد(۵۱)محدث، م ماجۀ امام بن محمدبن حســنبن عمار ماجه.
نام پدر این شخ   (۳۳م ) . در محدث(۳)محدث، م ماجۀ قزوینی، پسر ابوعبدالله ماجه 

حسن بن نام پسر احمد ۵۳ فحۀ. در صاسـمهنقل شـد ماجهو  یزیدیان م بنبا اضـافه کردن 
ماجۀ قزوینی. در بن یزیدبن حســنبن احمدبن   علیاســمهنیز به این صــورت ضــب  شــد

ــ   د  به خگویماجۀ حافظ قزوینی میبن یزیدبن ه محمدلبعد از ذکر نام ابوعبدال ۱۱ فحۀص
گوید ماجه لقب یزید پدر ابوعبدالله ]محمد[ ه میزادان دیدم کبن اللهابوالحسن قطان و هب 

ــم، و گاهی گفته می ــود  محمداس ــمبن یزیدبن ش ــم. این ماجه، اما قول اول درس تر اس
میان  ابن  پس در اول این مدخل کلمۀ اســمههم آمد (۴۱، م ۳ج ) در رافعی مطلـب عینـاً 

ــم، همان ماجهو  یزید ــزائد اس ال مده و ما آن را در باکتا  محدث آ ۳ فحۀطوری که در ص
. داودی نیز در اســمهرا درمیان قال  به متن اضــافه کرد بننقـل کردیم. محـدث در اینجا 

رینطبقات نویسد ماجه لقب یزید ماجه میبن یزیدبن زیر نام محمد (۳۷۳، م ۳)ج  المفسکق
. (۴۱۷م  )ذهبی،ماجۀ اباری . ابناسمهاسـم. پیدا اسم او این مطلب را از رافعی نقل کرد

. نوۀ این شــخ  اصــفاانی اســم، پس احتمااًل (۴۱۴، م ۳، ج تحبیر)مـاجه بن ابوالفتح
در اصفاان نیز  هماجخودش هم اصفاانی اسم. منظور از قید این مطلب این اسم که کلمۀ 

در  مانگه)خ ماهچه( اســم. مقایســه شــود با  ماهجهاحتمااًل مخفف  ماجه. اســمهرایج بود
م )همین مجله  ۱۴در شمارۀ  مانگیلو  (۸-۷م ) همین مجله ۱۵ر شمارۀ د مانگچهادامه و 

۱). 
ابریســمی فقیه شــافعی سمرقندی  ۀمادربن  َحزاببن محمد احمدبن ابوبکر محمد مادره.

معلوم نیسم چه نامی اسم. شاید  مادره. (۴۵۸، م ۳ماکوال، ج )ابنکه اصـل او از مرو اسم 
 سغدی باشد.

تم در ل برهـان خـاندانی ایرانی که از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفآل مـازه یـا آ مـازه.
 یک کلمۀ سغدی باشد. مازهکردند. احتمااًل رود( حکومم میبخارا و ماوراءالنار )َورَاز

ــه. ــبن فّرخبن عبداللهبن عبدالرزاقبن محمد ماس ــماانبن مازیاربن  ماس نگ کناربن کش
 ماسهماسه از پزشکان قرن سوم. بن ؛ عیسـی(۱۴۴، م ۀ فردوسکیهزاردر « شکاهنامهمقدمۀ قدیم )»

پزشک ایرانی  ،ماســویهبن معلوم نیسـم چه نامی اسـم. احتمااًل با ماســویه، نام پدر یوحّنا
 مرتب  باشد. ،خوزی قرن دوم و سوم

ماشــاده )ماشــاده جد یازدهم ابومنصــور اسم( احمدبن بن ابومنصـور محمود ماشـاده.
بن . ابوالفتح مســعود(۱۶۱، م ۱، ج انسکککاب؛ ســمعـانی، ۳۷۱، م ۳ج  ،تحبیر)ســمعـانی، 

ــوربن عبدالواحد ــاده معروف به ابن بنمنص ف ماش ــر   . عبدالجلیل رازی(۵۱۳)ذهبی، م ُمش
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م )ور ماشاده ساکن اصفاان؛ مافروخی   بومنص(۳۷۱م ) ،ابومنصور ماشاده  (۵۱۳، ۴۱۱)
  ابوعبدالله ماشاده، عبدالله علی (۱۳۳آوی، م ) ماشاده؛بن ماشاده و علیبن   ابوعبدالله(۳۱

هماشـّده. بن   ابومنصـور(۱۸۳شـمارۀ  ،بادا)ماشـاده. یاقوت   ماشادهیافتۀ صـورت تحول ماشکدق
 .اسمهشود این شکل از کلمه هم وجود داشتاسم. معلوم می

در  انگم.   ماکده(۶۳. در محدث، م ۱۸، م ۴افعی، ج ر)ابوالغنائم مانگۀ زنجانی  مـانهـه.
معنی  به مانگدیماســم. نیز « ماه»های مرکزی و غربی معادل مازندرانی و بعضــی گویش

 باشد. مانگدیمشکل تحبیبی  مانگهاسم. ممکن اسم  «ماهرو»
ه. مردویه از قریۀ طیران  ]اصــفاان[ متۀ طیرانی شــیخ ابنبن علیبن محمدبن احمـد مهـه

ه. (۴۱۷)ذهبی، م  ویهاسم.  محمدشکل تحبیبی  متق  .اسم محمدنیز تحبیبی دیگر  متق
ــه. ــۀ قزوینی بن احمد مرداس ــکل تحبیبی  مرداسککه. آیا (۱۱)محدث، م مرداس  ِمرداسش

آمده که مسلمًا تصحیف « مردانیه»، مرداسکهجای به (۳۶۳، م ۳)ج در رافعی  عربی اسـم؟
خ  پ س) بهپ سان، مردبههایی مانند های دورۀ ساسانی نام( اسـم. در میان نامبهمردان) مردانبه

 هسم. بهیزدانپسر(، و 
َمرَدۀ کاری بن احمدبن علی (۱۶۷، م ۴و  ۳)ابوالشــیخ، ج رســتم ةبن مردبن محمد مرده.

پالوی  َمرَد یافتۀ صورت تحول َمرده. (۵۳۱)ذهبی، م )کار از روسـتاهای اصـفاان اسم( 
 .(Gignoux 2003; Gignoux 1986) اسمهاسم که بر روی چند مار از دورۀ ساسانی حک شد

نامۀ )فصل، عمل احمد مره ۵۱۶ه تاریخ بالرضــا  یموسـبن سـنگ مشـاد علی احمد مره.
احمد مرۀ یمانی بن ؛ ابوالقاســم عبدالرحمن(۶۵، م ۱۳۸۶، تابســتان ۳۱شــمـارۀ  ،فرهنکگ یزد

 .(۳۱)محدث، م 
ه.، مله یخ نقل از تار، به صابونی)حاشیۀ ابنملۀ اصــفاانی بن محمدبن ابوعثمان اسـماعیل مله

، م ۴و  ۳)ابوالشیخ، ج مّلۀ مسوحی بن . محمدبن اسحق(۴۱، برگ المستفادشـده در نجار، نقلابن
 معلوم نیسم چه نامی اسم. مله. (۱۷۳

ز )خ ناحیۀ( ]متعلق به[ حسن» مملوسـه. ّ
ملک. مردم او  میلویه و مملوسه بن سعدبن َحی 

ــدۀ ، کوتاهَمَملاحتمااًل از  مملوسککه. (۳۱۱، م ۱۳۸۵ قمی؛ ۱۵۱م ، ۱۳۱۳ قمی)« و غیرهم ش
مموسه  ←( ساخته شده باشد. نیز -a)خ  هو پسـوند  - / sū-ōsو پسـوند  -alمحمد با پسـوند 

 در زیر.
؛ همو، چاپ محدث، ۱۳۴شمارۀ  ،۵۱الدین، م )منتجبمموسـۀ ورامینی بن حسـین مموسـه.

 ۵۶. در حاشیۀ صفحه (مموسهبن والحسـناببن   محمد۴۳۱شـمارۀ  ،۱۱۳و م  ۱۳۴شـمارۀ  ،۵۶م 
در «(. ]شــیخ حّر عاملی[  هموســه اآلملامل  مارســه؛ در نسککخب اجازاتدر »گفته شــده  
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نیز ابوالحسن هموسۀ فّرزادی )خ فرحزادی(؛ ظاهرًا این  (۴۵۳، م ۵ج )افندی  العلماءریاض
  مموس؛ محدث (۱۳، م ۳ج )  رافعی اسمهاسم که در منبع زیر آمد ه  پسوند  مموسنام 

 ماوس.بن ... عبدالرحمنبن   محمد(۸۱م )
 / ōs-اسم. اما  ōs / -ūs-دوم آن پسوند  و جزء محمدشدۀ ظاهرًا کوتاه مموسجزء اول 

-ūs  چه پسـوندی اسـم  در فارسی میانه پسوند-ōs  در سه نامPābōs ،Tat(a)ros  وTīrōs 
داند، اما قرض گرفتن یک پسوند از یک زبان میو آن را مأخوذ از یونانی یژینشود که دیده می

 باشد.اگر ناممکن ن ،خارجی بدون قرض گرفتن پایۀ پسوند به مقدار وسیع تقریبًا نادر اسم
ــماعیل ممه. ــری بجلی  بن ممبن اس ــماعیل۱۴محدث، م  ؛۳۱۴، م ۳)رافعی، ج س بن   اس

، م ۱۳شمارۀ ) مم  اسـم. مقایسه شود با محمدشـکل تحبیبی  ممه. سـری عجلی(بن محمد
 .(۸۱محدث، م ) ممویهو  (۱۷و  ۱۶، م ۱۵شمارۀ ) ممننو  ممانو  (۳۱

میســه. ؛ منشــی ۳۳۱، ۱۱۵الدین ابوالرجاء قمی، م )نجمالدین ابوطاهر ممیســۀ قمی شــرف م 
این نام  (۶۱ری، م ی)ظا نامهسککلجو و  (۱۶۷)راوندی، م  لصککدور اراح؛ در (۵۱کرمانی، م 

ارتباط داشته باشد. شاید  مموسکهو  مموس. احتمااًل این نام با اسـمهمدآ مامیسکاصـورت به
اصــیل و  مامیسککاباشــد. اگر  ōs / ūsًا مبّدل ظاهر ،īs-و  محمدجزء اول این نام هم مخفف 

تۀ منشــی نوشــباشــد. به « مادر»به معنی  مامول آن مخفف آن باشــد، احتمااًل جزء ا ممیسکه
 .اسمهکنونی بوداز بخش قاستان قم( )هند کرمانی، وی اهل روستای بید

ــل حمد ِمهره. ــنبن احمدبن ابوالفض ارۀبن محمدبن احمدبن حس ــفاانی  م  )پانویس اص
بن شــامردبن ؛ ابومســعود عبدالجلیل ...معانی(نیز ســ ؛نقطه، نقل از ابن۳۸۳، م ۱ماکوال، ج ابن

ةبن ماربن شارمرد؛ پانویس( ،۳۸۳، م ۱ماکوال، ج ابن)مارۀ حافظ معروف به کوتاه اصـفاانی 
بن احمدبن حسنبن عبیداللهبن ؛ ابوعبدالله محمد(۴۳۳، م ۱، ج تحبیر)سـمعانی  اصـفاانی 

؛ از اجداد (۱۴۷، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، مارۀ حّداد اصــفاانی بن محمدبن احمدبن حســن
 بنســعود عبدالجلیل... و از اجداد ابوم مارهبن علیبن محمدبن ابوعلی حداد و عبدالوها 

بن ؛ ابوعمر عبدالوها (۶۱۸؛ ذهبی، م ۱۷۷، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی، محمـد کوتـاه حـافظ 
، مهردادهایی مانند باید شکل تحبیبی نام مهره. (۱۷۸، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، ماره بن محمد

 ها باشد.و جز آن مهرشاه، مهرب خ 
 ممیسه. ←اسم،  ممیسه. تصحیف (۳۳۱)عبدالجلیل رازی، م قمی  مهیسۀ

ــنبن بنیمان میله. بن ... محمد بن، ابواحمد غانم(۱۳الدین، م )مقدمۀ منتجبمیله بن حس
. این نام معلوم نیسم چه نامی (۱۱-۱، م ۳، ج تحبیر، ی)سمعانمیلۀ خیاط میلی اهل اصفاان 

 اسم؟ īl-a-اسم. آیا جزء آخر آن همان پسوند 
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؛ ابوعبدالله محمدبن (۱۳۳آوی، م  ؛۳۱)مـافّروخی، م  ابوالحســن معروف بـه واره واره.
. ظاهرًا این (۳۵۵، م ۱۳، ج انساب)سـمعانی، . وارۀ رازی (۳۳۵)خلیلی، م رازی  وارۀبن مسلم

. ژینیو اسمهباشــد که بر روی چند مار ســاســانی حک شد Wāragیافتۀ نام صـورت تحول
(Gignoux 1986) داند.می «قلعه»معنی را با تردید به وار 

]بن[ محمود ]و[نکروذه ؛ ]ا[حمد(۳۳)مافّروخی، م محمود ونکروذه بن احمـد وننروذه.
ــخۀ  ونکروذه. (۱۳۵)آوی، م  ــم. نس ــم چه نامی اس ــیاییمعلوم نیس   انجمن همایونی آس
 دنکروده.

گوید می یانی. سمعانی در مدخل (۱۳۵، م ۱۳، ج انساب)سمعانی، یانۀ محمودی ابن یانه.
 بن یان بنخلفبن مجاهدبن محمودبن ابوالعباس محمدبن نیای ابوبکر عبد هنســبم به یان

 .(۴۷۱، م ۱۳ج  )سمعانی،... بن یانه  عبدالرحمنبن کال  مؤذن زاهد یانی نسفی و علی

زده. َلنجی بن حسین بنمحمدبن ابوعبدالله احمد ی  وال، ماک)ابنیزدۀ اصفاانی معروف به م 
ج ) نقطهابن ←. نیز (۶۶۷)ذهبی، م یزده بن مسعودبن . محمد(۷۶۶؛ ذهبی، م ۳۳۵، م ۱ج 
شکل تحبیبی  یزده. اسمهکه از شـش محدث اصـفاانی با این نام نام برد (۳۳۵-۳۳۵، م ۶

 Yazdagاســم. شــکل فارســی میانۀ این نام  بخ یزدان و ،یزدشککاپور، یزدادهایی مانند نام
 .اسمهروی یک مار از دورۀ ساسانی حک شداسم که بر

او را از  کتاب اصفهانفاانی. حمزۀ ]اصفاانی[ در ســۀ اصــبوبن محمدبن احمد سـه.وب
جای ی بهدصف« ت». در نسخۀ (۳۱۳، م ۷ی، ج د)صف اسـمهجملۀ ادبای اصـفاان شـمرد

 اسم. یوسفخوانده شود که شکل تحبیبی  یوسهباید  «سهوب»آمده. پس  یوسف ،«سهوب»
ــعد یوغه. ــمعانی، یوغۀ همدانی بن الرحمن... عبد بنابوالفخر س . (۳۱۶، م ۱، ج تحبیر)س

 معلوم نیسم چه نامی اسم. یوغه
ــًا نامآنچه تا این ــاس ــد اس ــور میجا آورده ش ــکل تحبیبی یک نام هایی بود که تص ــد ش ش

عنوان نام خام اســتعمال ها بهای از ایناند. پارههمراه شــده هاند که با پســوند مشــخ 
ها تعدادی اند. در کنار این نامصورت لقب استعمال شدهیگر ظاهرًا بهاند، اما گروهی دشـده

 د و بهانهایی گرفته شدههسم که معلوم نیسم از چه نام هشـده با پسوند سـاخته کلمۀ دیگر  
اند. ما هرفتکار میعنوان شارت یا لقب اشخام مورد بحث بهتصریح منابع مورد استفاده به

 1دهیم.دسم میاین القا  به در زیر فارستی کوتاه از

                                                      
ها هســم که هیچ پســوند در ســاخم آن هاییآوری کرده لقبها و القابی که نگارنده جمعها و تحبیبی. در میان نام1
 ها باید موضو  مقالۀ دیگری قرار گیرد.ها هم مشخ  نیسم. این لقبکار نرفته و معنی خیلی از آنبه
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، ۱۱۷۳شمارۀ  )سامی،اســترآبادی معروف به آیه  ۀفنجویبن یزدادبن ابویعقو  یوسـف آیه.
. بعید اسم که این لقب همان کلمۀ معروف عربی باشد، هرچند باید جایی برای این (۱۱۱۴

 احتمال گذاشم.
ه. ، م ۱ماکوال، ج )ابنقب به أّبه طّیان اصــفاانی مل ۀخیربن محمدبن ابواســحاق ابراهیم أبه

۱۱). 
 .(۱۱۳، م ۱۳۱۳)قمی ه جشنسفیار للقب عبدال اوشهه.
ه. ماکوال، ج )ابنابوالحسن اصفاانی معروف به ُبّسه بن ابوالفضـلبن ابوعبدالله محمد ُبسـه

 .نقطه(، پانویس، نقل از ابن۳۷۸-۳۷۷، م ۱
خی، از صــدور دولم آل ناصــر محمد معروف به روردۀ بلبن ابومحمـد عبدالله رورده.

های دیگر شــارت وی ... ها و تذکرهدر برخی از ســفینه»گوید . نفیســی می(۳۸۳)عوفی، م 
. یادآور (۶۷۳)همان، م « درسم باشد روده. به همین جام پندارم که اسمهنوشته شد روده

 .اسمهی گرفتآمده که ظاهرًا از عوف روردهنیز  (۱۶۸، م ۱ج ) العاشقینعرفاتدر شود که می
ر  ســاخته  زرد. این کلمه از واژۀ (۶۷۶)ابن بّزاز، م الدین اردبیلی لقـب حـاجی نجم ده.ز 

 .اسمهشد
، ۳، ج رتحبی)سمعانی، علی سفید اصفاانی معروف به زفره بن احمدبن ابوبکر محمد زفره.

 .زفره  ابن(نقل پانویس سمعانی ،۱۱۴، م ۴ج ) الذهبشذرات. در (۶۷م 
. (۳۱۴، م ۳؛ رافعی، ج ۳۴۳؛ خلیلی، م ۷)محدث، م وینی قزعیسی بن قب احمدل زنجه.

 .زنجویهمقایسه شود با 
ه.  .(۱۵۸، م ۴و  ۳)ابوالشیخ، ج ّبه اسم س  اسماعیل. لقب اسماعیل بن ابوجعفر محمد ِسبه

ه. سـلیمان اصفاانی معروف به سله، متولد در بن ابراهیمبن محمدبن ابوطیب محمد سـله
بن ســلیمان بن ابراهیمابوطیب محمد. (۴۳۱، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی،  هجری ۴۷۱حدود 

شاید سلیمان معروف به سله اسم . (۳۱۸، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، اصـفاانی معروف به َسله 
 باشد. انمسلیشکل تحبیبی  سلهو 

. آیا (۳۱۱سمعانی، برگ  مشکیخب)اصـفاانی  احمدبن سـلیمبن لقب ابوالطیب محمد سـله.
، م ۳ ، جتحبیر)سمعانی، ... سلۀ اصفاانی بن سـله لقب سـلیم نیسـم؟ ابوالفضـایل موسـی

۳۳۳). 
، ۳۱۸، م ۴ماکوال، ج )ابنابوبکر معروف به ســوذۀ اصــفاانی بن ابوالفتحبن حمد ســوذه.

 .(استدراکپانویس، نقل از 
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ــه. ــوس  ر قزوین و موصــل و مامطیرلقب محمد ابوجعفر از ســاداتی که اعقا  او د س
 .(۱۷۷؛ علوی عمری، م ۱۳۱)فخر رازی، م اند )باُبل(

، م ۱ج  ،تحبیر)سمعانی، ابوالفتح ... ُحّرانی اصـفاانی به سیوذه بن ابوشـکر حمد سـیوذه.
   معروف بسیوره.وفیات. پانویس سمعانی  در (۳۴۶

. (۳۸۱، م ۳، ج خ)ابوالشیضـحاک مدینی معروف به شاذه بن عبدالعزیزبن ابراهیم شـاذه.
حسین بن مسبوربن . حامد(۳۵، م ۴و  ۳)ابوالشـیخ، ج یزید ملقب به شاذه بن عطاءبن سـنح

ــا ــن حامد(۳۱۴، م ۱۱، ج االولیاء حلیق )ابونعیم، ه ذمعروف به ش ــاوربن . ابوالحس یزید بن مس
، م ۱)ابونعیم، ج  هجری ۳۵۱درگذشته در  ،هاللی مؤذن جامع مدینه، معروف به شاذۀ مؤذن

 عبدکویه(.ةبن   معروف به شاذ۳۴۵م ، ۳. ج (۳۱۳
ــیره. ــیره بن علی ش ــانی( معروف به ش ــانی )خ کاش ــانی( قاش ــابی )وثابی، وش محمد وش

 .(۸۷۱، م ۳)ابوجعفر طوسی، ج 
 .(۴۱)محدث، م سعید قزوینی معروف به شیکه بن محمدبن عبدالرحمن شینه.
. آیا (۸۱)محدث، م فاره عبدالله رازی معروف به ابنبن عثمانبن مســلمبن محمد فـاره.

 اسم؟ «موش»معنی  عربی و به فاره
بن ابوالقاســم عبدالله خرقی احمدبن ]بن[ ابوالفتح ســعدابوعبـداللـه محمـد کورجـه.

، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، اصــفاـانی معروف به کورجه، اهل اصــفاان. او را در آنجا دیدم 
 .(۱۳۳ـ۱۳۳

معنی جا به در این ککذهاحتمـااًل  .(۱۳۵؛ آوی، م ۳۳)مـافّروخی، م ابونصــر کـذه  کـذه.
 نباشد. «خانه»

 .(۴۳۱)جرفاذقانی، م نورالدین ککجه رئیس همدان  کنجه.
ه. ؛ قفطی، ۳۵۶، م ۱، بخش ۳، ج ۳۱۱۱)ندیم حـاســب، اهـل اصــفاان  ُلّرۀبن محمـد لره

لّره لقب  لّره.بن عبدالحمیدبن . بندار(۱۶، م ۱؛ ابونعیم، ج ۳۱۳فارسی، م  ، ترجمۀالحکماتاری 
 .(۳۵۷، م ۱)قفطی، ج  اسمهپدرش اسم. وی اهل جبل بود

ــل  لکذه(. ُلغ   / لهذه ُلغذه ــفاانی )اص ده ؛ ابوعلی ُلک  (۳۴۸، م ۱، ج ۳۱۱۱)ندیم، ذۀ اص
عبدالله اصفاانی معروف به لکذه بن حسن ؛. ]صـحیح ُلگذه اسم[(۱۳۳الدین قمی، م )نجم

، م ۱۳ج ) یدصــف ؛لغذه  (۴۱۳م ) ؛ ســیوطی(۴۳۱شــمارۀ  ،۸۷۳، م ۳، ج ادبکا)یـاقوت، 
/  ل َگذهظاهرًا تلفظ اصلی این لقب    لغذه.(۴۳، م ۳، ج انباه)   لغذه و لکذه؛ قفطی(۸۷ـــ۸۶

 موردی ندارد.« ذ»تلفظ « گ / غ»اسم، زیرا در صورت سکون « گ / غ»به فتح  ل َغذه
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نـده. بن ، یحیی(۱۳۴، ۱۳۳؛ آوی، م ۳۱، ۳۱)مـافّروخی، م منـده بن یحییبن محمـد م 
بن ســالبن محمودبن محمدبن عبدالعزیزبن ؛ محمد(۱۱۱وزی، م )ابن جمنده بن عبـدالله

ــیبویه  ــفاانی نحوی معروف به س ــم منده ابراهیم (۱۶۱، م ۳)قفطی، ج َمندۀ تمیمی اص . اس
، ۶ج ، خلکانابن)؛ اسم منده ابراهیم اسم و منده لقب او اسم (۳۳۱، م ۱ماکوال، ج )ابناسم 

. ابوعمرو (۶۴)محدث، م کرجی مقری  بن مندۀ. ابویعقو  اســحاق(۷۱۵شــمارۀ  ،۱۶۸م 
 هجری قمری ۱۴۱۳)صریفینی مندۀ اصفاانی بن محمدبن اسحاقبن عبدالرحمنبن عبدالوها 

، م ۱۴)همین مجله، شمارۀ  مندوله. مقایسه شود با (۱۱۷۴شمارۀ  ،۵۳۸، م هجری شمسی ۱۳۶۳/ 
 .(دویهمنو  ۶

. وی از مشاهیر واعظان بوده. (۳۳۳۷،   ۳۳۴، م نامهمصیب )عّطار، میرۀ عبدالسالم  میره.
ابوالحسن ابوسعید معروف به امیرجۀ بن عبدالسالمبن نام او را محمد مشیخهعسـاکر در ابن

، میره، امیرکگوید . شفیعی می(۵۸۴، م نامهمصیب )شفیعی کدکنی، تعلیقات  اسمهواعظ آورد
کلمۀ عربی اسم، چگونه قبل  امیر، اما اسمهقبل از اسـالم در میان ایرانیان رواج داشت ... از

ــت ــالم در میان ایرانیان رواج داش ــمهاز اس ــی میانه اس معنی مرد جوان و به mērag؟ در فارس
ه لقب این واعظ امیرج ،عساکر نوشتهکه ابنعربی ارتباطی ندارد. چنان امیرشوهر اسم و با 

اینجا با  میره. پس (۶همین مجله، م  ۱۵ج  ←)اســم  امیر( بوده که شــکل تحبیبی امیرچه )خ
ــی به  میرک ــده ارتباط ندارد و مخف میرهپالوی که در فارس ــکل تحبامیره فتبدیل ش یبی ، ش

ــم ، امیر ــابوری . (۶۸۱، م ۳ج  ،اسککرارالتوحید ←)نیز اس ــاری هروی، م میرۀ نیش ؛ ۵۴۱)انص
ــ .(۳۷۱جامی، م  عبدالله لجامی غزنوی معروف به میره، اهل بن احمدبن فابویعقو  یوس

 .(۳۸۶، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، غزنه 
ــحاقبن ابوعبدالله محمد ناقه. ــالم خوارزمی معروف به ناقه بن اس ، م ۱ماکوال، ج )ابنس

 ای فارسی یا خوارزمی.اینجا همان کلمۀ عربی اسم یا کلمه ناقهدانم . نمی(۴۱۱
در این لقـب  ور. (۱۳۶آوی، م  ؛۳۵)مـافّروخی، م ح معروف بـه ورزرده ابوالفت ورزرده.

کسی که روی او زرد »یعنی  ورزردهاسم و  «رخ»و  «روی»معنی به  برظاهرًا شکل گفتاری 
اسم، اما در نسخۀ « پسوند تعریف». در این صـورت پسـوند آن پسـوند معروف به «اسـم

رَزرده»همایونی بریتانیا  ییانجمن آسیا  .(Browne 1901, p. 683) اسمهب  شدض «و 
محمد جوزدانی معروف به وله، اهل جوزدان اصــفاان بن ابراهیمبن ابوحفض عمر ولـه.

 .(۵۱۴، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، 
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 منابع
اص و المکذکقرینکتکاب الق  (، ۱۱۷۱ابن جوزی، ابوالفرج عبـدالرحمن ) کوشــش مارلین ســوارتز  ، بهصککق

(Merlin Swartzدارالمشر ،).ق، بیروت 
 ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم.۱، ج یادگارهای یزد(، ۱۳۷۴افشار، ایرج )

احمد  کوشــش ســید ، بهالعلماء و حیاض الفضککنءریاض(، جری قمریه ۱۴۱۱افنـدی، میرزاعبدالله )
 الله مرعشی نجفی. قم، کتابخانۀ آی حسینی اشکوری،
الله کوشــش ذبیح ، بهفات العاشککقین و عرصککات العارفینعر(، ۱۳۸۱الدین محمد )اوحدی بلیانی، تقی

 بکاری و آمنۀ فخر احمد، تاران، میراث مکتو .صاح
  ، قاهره مطبعکتاب التاج فی اخن  الملوک(، ۱۳۳۳/۱۱۱۴و  به( )جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر )منس

 اند(.ی دانستهمحمد تغلببن اسم و مؤلف آن را حارث الملوکاخن ، )نام این کتا   االمیری
، به کوشــش جعفر شعار، تاران، بنگاه تاری  یمینیترجمب (، ۱۳۴۵ظفر )بن جرفادقانی، ابوالشـرف ناصـح

 ترجمه و نشر کتا .
 ، تاران، کتابخانۀهای کتابخانب مرکزی دانشککگاه تهرانفهرسکک  میکروفیلم(، ۱۳۴۸پژوه، محمدتقی )دانش

 مرکزی دانشگاه تاران.
ــمس محمدبن ــش عدهالمفسککرینطبقات(، تابیعلی ) داودی، ش ای از علمای بیروت، دارالکتب ، به کوش

 العلمی .
، بـه کوشــش ایرج افشــار، تاران، بنیاد التحبیر فی علم التعبیر(، ۱۳۵۴رازی، فخرالـدین محمـدبن عمر )

 فرهنگ ایران.
 اقبال، لیدن، بریل. ، به کوشش محمدراح الصدور و آی السرور(، ۱۱۳۱بن سلیمان )راوندی، محمدبن علی

، صدر، ، چاپ افسم، تاران(Barodaبروده ) ، به کوشــش ســدانالتواری احسکن(، ۱۱۳۱روملو، حسـن )
۱۳۴۷. 

 ، تاران، مرکز نشر دانشگاهی.سفینب تبریز(، ۱۳۸۱ابوالمجد محمدبن مسعود تبریزی )
عاةب  (، ۱۴۳۶-۱۴۳۵الـدین عبدالرحمن )ســیوطی، جالل عبدالرحیم، بیروت، به کوشــش محمد ، غی  الو 

 دارالفکر.
، ۴، سال ۸و  ۷، شمارۀ نامب بهارستان، مجلۀ «الدین حاج بلهدربارۀ نام امین»(، ۱۳۸۱اشرف )صادقی، علی

 .۳۷۱ـ۳۷۷های صفحه
به کوشش ای. ایچ. مورُتن، انتشارات بنیاد یادگار ای. دابلیو. ، نامهسلجو (، ۳۱۱۴ظایرالدین نیشـابوری )

 گیب.
 ، به کوشش سعید نفیسی، تاران، محمدعلی علمی.االلبابلباب(، ۱۳۳۵ن محمد )الدیعوفی، سدید

نقی منزوی و عفیف ، به کوشــش علی۱، جلد القضککاتهای عیننکامه(، ۱۳۵۱القضــات همـدانی )عین
 عَسیران، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.

 چاری، چاپ دوم.، تاران، منو۳، جلد القضاتهای عیننامه(، ۱۳۷۴القضات همدانی )عین
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، به کوشش جالل خالقی مطلق و دیگران، تاران، بنیاد دائرةالمعارف شاهنامه(، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم )
 بزرگ اسالمی.

واة علی اَنباه الن ح(، میالدی ۱۱۵۱قمری / هجری  ۱۳۶۱الدین )قفطی، جمال ــش محمد اةانباه الر  ، به کوش
 صری .ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالکتب الم

 ، به کوشش باین دارایی، تاران، دانشگاه تاران.الحکماتاری ۀ (، ترجم۱۳۴۷الدین )قفطی، جمال
ــی طباطبایی، تاران، ، ذیل نفث المصککدور (،۱۳۸۱الدین ابوالرجاء )قمی، نجم ــین مدرس ــش حس به کوش

ش به کوش الورزاءتاری )چاپ اول این کتا  با نام  مجلس شـورای اسالمیکتابخانه، موزه و مرکز اسـناد 
در ردیف انتشــارات مؤســســۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی به چاپ  ۱۳۶۳پژوه در محمدتقی دانش

 اسم(.رسیده
 (، به کوشش اکبر نحوی، تاران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.۱۳۱۱) التواری  و القصصمجمل

، به کوشـش محمدرضا شفیعی کدکنی، یداسکرارالتوحید فی مقامات شکی  ابوسکع(، ۱۳۶۵محمدبن منور )
گاه، دو جلد، جلد دوم  تعلیقات و فارسم  ها.تاران، آ

ی ـ ین یوسفس، به کوشش غالمحیادگارنامب حبیب یغمایی، «توضیحات رشیدیه»(، ۱۳۵۶مینوی، مجتبی )
 .۳۶۱ـ۳۴۶محمدابراهیم باستانی پاریزی ـ ایرج افشار، تاران، توس، صفحۀ 

 ، به کوشش ایمن فؤاد سید، لندن، الفقران.الفهرس (، ۳۱۱۱) ندیم، محمدبن اسحاق
(، به کوشش محمود عابدی، تاران، نامهسیاس ) سیرالملوک(، ۱۳۱۸بن علی )الملک طوسـی، حسننظام

 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.
Brown, E. G. (1901), “Account of a rare manuscript, History of Isfahan”, Journal of the Royal 

Asiatic Society, pp. 411-446, 661-704. 



 

 عنوانبه ینترنتیب استفاده از منابع ایا و معایمزا یبررس
 یسینوفرهنگ ۀریکاز پ یبخش

 علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی()عضو هیئت پورفیسارا شر

ــتفاده از یادر   دهنیچ ــاهدهاین مقاله اس ــفرهنگند یدر فرا ینترنتیا ش ــ ینویس  یبررس
ه نشان ک شـدهارائه  یفرهنگ جامع زبان فارسکاز  یشـاهدهاین منظور یو به ا اسـمهدشـ

 کییل نزدیدلم خود، بهیعظ یزبان ۀریکاز پ یمندنار بارهکن فرهنگ در یدهـد مؤلفـان ایم
ــاهدهای ــتفاده از ایزبان، ن یعیاربرد روزمره و طبکبه  ینترنتیا ش ــاهدهان یازمند اس ز ین ش

ورا یاول - ل ترپ و فوئرتسیبا استفاده از تحل پیش رو ۀمقالدر از، ین نیا توجه به اهستند. ب
 یو به بررس شده یمعرف ینترنتیا شاهدهایاسـتفاده از  یهامیا و حسـاسـی(، مزا۳۱۱۶)

. اسمدهش هپرداخت ینترنتیا یهانه و مؤثر از دادهیبا ۀنقش فعال مؤلفان فرهنگ در استفاد
 یبرا یفرهنگ جامع زبان فارسشده در اتخاذ یردهایکل، روین تحلیااسـاس در ادامه، بر
ن یا یهااز مدخل ییهانمونه دسم دادنبهه و با شد یبررس ینترنتیا شاهدهایاستفاده از 

 .اسمهدشل یو تحل یشناسبیآس هاآنفرهنگ، 
ــفرهنگرۀ یکپ  هادواژهیلک ــاهدهای، ینترنتیا ۀریک، پینویس ــتخراج ا ،ینترنتیا یزبان ش س

 ینترنتیا شاهدهای

 مقدمهـ ۳
ــاس تیپا ــ ۀریکرا پ یفرهنگهر  ألیفه و اس  یهااز داده یاره مجموعهیکدهد. پیل مکیآن تش

 و گوناگوناســتخراج اطالعات  یبرا هاآنان از نویســفرهنگه کاســم  یا گفتاری ینوشــتار
ــتورییمانند اطالعات معنا ،یمدخل واژگان یک بارۀدر یمتعدد ــهی، ری، دس ــش ــناس  ،یش

 یکدر  یهر مدخل واژگان یه براک یبرنـد. حجم اطالعاتیره باره میو غ یاربردشــنـاختکـ
اربران مفروض آن دارد. کشــده و فیتعر یاربرک ۀبه محدود یشــود، بســتگیارائه م فرهنگ
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ــامل منابع ز یزبان یهارهیکعمومًا پ ــتاریش ــتند  منابع نوش ن یرتانکتواند از یه مک یر هس
 ،ها، نامهگوناگوندر موضوعات  ییهاها و مقالهتا کفرهنگ، شامل  تألیفتا زمان  هانوشته

 اهل زبان، ۀروزمر یهاوگوگفم حاویه ک یرد. منابع گفتاریبر بگره را دریها و غســفرنـامه
 یهاســم و منابع حاصــل از پژوهش، اهاواژه یا امروزیح یثبم تلفظ صــح یژه برایوبه
، ۱۳۸۶ یبی)خطاربرد دارد کها شهیها و پاصطالحات مربوط به حرفه ورددرمژه یوه بهک یدانیم

 .(۱۴ م
 یهان فرهنگیترانکره و یکنقش پ یو بررســ یخود، به معرف ۀدر مقال (۱۳۸۶) یبیخط

افم یدر پژوهشن ی. آنچه از ااسمهتا دوران معاصـر پرداخت یهجر ۵از حدود قرن  یفارسـ
 از یه سام قابل توجاک، یل از منابع نوشتارکًا متشـها عمومه فرهنگکن اسـم یشـود ایم

موارد  یز در برخیو ن اسمهاختصـام داشـت یمتون منظوم و منثور زبان فارسـ ۀریکبه پ هاآن
شده در فیتأل یهان مسئله شامل فرهنگی. ااسمهبود یدانیم یهامنابع حاصـل از پژوهش

 شود.یمعاصر هم م ۀدور
 یابه اقتض اسمهتوانست یفرهنگ جامع زبان فارس، یارسـمعاصـر ف یهاان فرهنگیدر م

ها نگر فرهیاسم ساینترنم در سراسر جاان و همسو با سیا یایو دن یمجاز یگسترش فضا
سابقه یب یه امرکَبَرد باره  ید و غنیجد یمنبع زبان عنوانبهن فضـا یگر، از اید یشـورهاکدر 

 اسم. یدر زبان فارس نویسیفرهنگ ۀخچیدر تار

 رهیناز پ یبخش عنوانبه ینهرنهیمنابع اـ ۲
زه ن حویدر ا ید بتوان همانند انقالبیرا شــا یســینوفرهنگ گوناگونانه در مراحل یحضــور را

انـه در یـرا یاربرد ابزارکـو وجـه  یفن ۀن حضــور، جنبـیا نمودن ینظر گرفـم. بـارزتردر
ها، حفظ انسجام ع دادهیرس یدهدر سامان ییآن، توانا یاز اصلیه امتکاسم  نویسـیفرهنگ

ره( با یوندها و ارجاعات و غیها )پرمجموعهیدر قالب ز هـاآن یو بـازســاز هـاآنب یـو ترت
موجود در  یهاایندهم ین گردآوریاســم. همچن نویســیفرهنگ یافزارهااســتفاده از نرم

ت ایئاختن به جزدان پرکل امکو در  ینحو ین طبقات و الگوهاییتع یهـا و تا حدودبـافـم
گر یورد دد. مینما کمک یسینوند فرهنگیتواند به فرآیانه میه راکاسم  یز از مواردیشتر نیب

 در ییجوه موجب صــرفهکهاســم انتشــار فرهنگ ۀها در حوزانهیرا ۀنقش پررنگ و برجســت
ها ش فرهنگیرایا ویچاپ  یاز برایر ســرعم و زمان مورد نیش چشــمگیو افزا یمنابع ماد

 .(Zgusta 1989)شود یم
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. اسمهع و قدرتمند نبودیسر یو ابزار یفن یهاجنبه ۀبه اندازمعنی  ۀانه به حوزیاما ورود را
و ، با توجه به حشــیزبان یهاانبوه داده یۀبر پا یواژگان یواحدها ۀناشــناخت ی  معنایتشــخ

دشوار اسم  یامرمعنی  یو مجاز یزبان و مسائل بس  استعار یعیطب یهاموجود در بافم
و  معنیل یف و تحلیتوصــ ،گریســم. به عبارت دیق آن نیانه قادر به انجام دقیـهنوز راه کـ

ش خالق بخ ،ترقیر دقیا به تعبی یسینواز در فرهنگیمورد ن شـاهدهایها و بافم یبندطبقه
راســتاران فرهنگ اســم. با ینگاران و وفیتعر ۀعادها، عمدتًا همچنان بهاز داده یریگباره

ی و مشخصًا در گردآورمعنی  ۀها در حوزانهیرا یّم کرگذار و البته ید از نقش تأثینبااین، وجود 
از  یهبه انبو یان دسـترسکدن امکرم و با فراهم یرمسـتقیصـورت غه بهک غافل شـدها رهیکپ

 د.کنیممعنی  کیک  و تفیبه مؤلفان فرهنگ در تشخ یریچشمگ کمکها، داده
 یعنیرا ) نویسیفرهنگ ۀریکه پکمعتقد اسم  (p. 51 Olivera-Fuertes ,2012)ورا یال ـ فوئرتس

رد  هر کف ین صــورت تعریتوان به امی ف فرهنگ باره برد(یه بتوان از آن در تألکـ یارهیکپ
ــتار یامجموعه ــاختاریمکت یان از آن برانویســفرهنگه ک( یا گفتاری یاز متون )نوش  ل س

ن ینترنم را هم به همیا یتون موجود در فضــام ،جهینت. دربرندیف آن باره میفرهنـگ و تـأل
 عنوانبهتواند یف مین تعریه بر اســاس اکاز متون در نظر گرفم  یاتوان مجموعـهیر میتعب

ــیفرهنگ ۀریکپ ــود. اکبه نویس ــم  ین همان نظریار گرفته ش ــتم ف و گرفنیلگارکیه کاس س
(2003, p. 334 Grefenstetteand  Kilgarriff) نم نتریا ایه آکن پرســش یاند و به اردهکد ییز آن را تأین

 اند.پاسخ مثبم داده روشنیبهره در نظر گرفم، یکپ یکتوان یرا م
توان در یش مدو رو نویسیفرهنگ ۀریکاز پ یبخش عنوانبه ینترنتیاستفاده از منابع ا یبرا

م یمستق ۀاداستف یگرینترنم و دیدر ا موجودره براساس متون یکپ یکجاد یا یکینظر گرفم، 
 ره. یکپ ینوع عنوانبهنترنم یاز ا

ا ی نویسیفرهنگ ۀریکپ عنوانبهنترنم یاستفاده از ادر کشـور ما، برخالف دیگر کشورها، 
ن رابطه یدر ارو، ازاین .اسمهنشـدد ییتأحتی ا یکار گرفته نشـده بهاز آن هنوز چندان  یبخشـ

بر الوهه عکران در نظر گرفم یشور اکرو در شیپ یارا نمونه فرهنگ جامع زبان فارسیتوان یم
ها، تا ک تو  تاکن آثار میاســم بر متون نظم و نثر از اول یه مبتنکم خود یعظ یزبان ۀریکپ

 ینویسفرهنگند یز در فرآینترنم نیر، از منابع ایاخ یهاسال یهاها، مقاالت و روزنامهرساله
ــمهباره برد ــیوجه مم یژگین وی. ااس ــمندار ارزیز بس ــم  یش ــایه اکاس ر ین فرهنگ را از س
فرهنگ د تناا یمعاصــر، شا یفارســ یهاان فرهنگی. از مکندیز میمعاصـر متما یهافرهنگ

باره  هریکاز پ یبخش عنوانبههم  ینترنتیه از منابع اک اسـمهان را داشـتکن امیا بزر  سکخن
ر یتأث یایگو ینروشبه ان فارسیفرهنگ جامع زبآن با  ۀسیفتاده و مقاین اتفاق نیه البته اکبرد ب
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ــ ــتر امیب ینترنم در غنایا یار منابع متنکآش ــیفرهنگانات کش  هاییژه درج معنیوبه نویس
  به انوا یز دســترسیو ن ها، عوامانه و جز آنی، گفتارییامال یهابا صـورت هشـتر، مواجایب

جامع زبان فرهنگ از جلد اول  یطور تصــافر بهیز هایمدخلاســم.  کیســب یهاتفاوت
 ی، همگاسمهر برشـمرده شـدیهر مدخل در ز یه براک یاند. اطالعاتانتخا  شـده فارسکی

اند. دسم آمده و در فرهنگ درج شدهبه ینترنتیا شاهدهایه بر کیبا ت تنااه کهستند  یموارد
، فرهنگ بزر  سکخن یموجود، حت یفارسـ یهااز فرهنگ یکچین اطالعات در هیمشـابه ا

 اسم، وجود ندارد  پررنگمعاصر آن  شاهدهایو  هامعنیه ک

 ۳جلد ـ  یفرهنگ جامع زبان فارس
جمله( )خودمانی( )برای تحقیر )شبه آره و آجرپاره

کسی و « آره»و توهین( )مجاز( در پاسخ به جوا  
ــرزنش  ــبانیم و س برای اعتراض به آن همراه با عص

 رود.کار میبه
ــ۱معنی  ۳آره ــی، برای نش ــش ان دادن   با لحن پرس

 رود.کار میتعجب دربرابر گفتۀ دیگری به
  به آزمایشگاه مراجعه کردن و آزمایش دادن آزمایش

 خود را تحم آزمایش پزشکی قرار دادن.
دو. )قیـد( )درمورد انجام گرفتن امری(  آزماایشااای

طور موقـم تـا کیفیـم و کارایی آن برای هدفی بـه
 مشخ ، مورد ارزیابی قرار گیرد.

)صــفم( مربوط به آژانس. ... دو.  یـک. آژانسااای
 کند.)اسم( کسی که در آژانس کار می

 نظیر.دو. )صفم( )مجاز( بسیار عالی و بی ۴آس
  )ورزش( )معمواًل در فوتبال( بازیکنی آقای گل ۳آقا

هـای دیگر، هـای تیم خود بـا تیمکـه در مســابقـه
قیب زده های ربیشترین تعداد گل را به بازیکنان تیم

 باشد.
کبندصورت  کوتاه   ۳آک  .(۸۳۱)م  آ

یک. )صــفم( )کســی یا چیزی( که از نظر  آنتاای 
 بندی، منظم و سروقم باشد.ریزی و زمانبرنامه

ه در هر مدخل ک اسمهباعث شد ینترنتیا یهابه داده یدسـترسـشـود، که دیده میچنان
ــتریات بیئاطالعات و جز ــودارائه  یش أمل قابل ت ییمعنا یهابرشژه از نظر تعداد یوه بهک ش

ه ک بودند یتناا شامل موارد» یادشده یهاه نمونهکد در نظر داشم یز بایته را نکن نیاسـم. ا
مانند آن، صــرفًا  یگریرمدخل و اطالعات دیز یکجاد یا اید یجد ییمعنـا برش یـکدرج 

ــاهدنار که در ک یموارد یاند و از آوردن نمونه برابوده ینترنتیبر منابع ا یمبتن ره از یکپ هایش
ن یه در چنکداسم یناگفته پ«. اسمهنظر شدهم اسـتفاده شـده، صـرف ینترنتیا شـاهدهای

، اسمهد منجر نشدیجد ینترنم هرچند به درج اطالعیا یاز منابع متن یریگز بارهین یموارد
 .اسمهشده در فرهنگ افزودو اطالعات ارائه شاهدها ید بر غنایتردیاما ب

 ؟مطلو  اســم یتیفکیل و با هر کنترنم، در هر شــیا یاز منابع متن ا اســتفادهیـآ امـا
 بارهن یدر ا فرهنگ جامعمؤلفان ه کنید؟ و اندارهایی چه قاعده بارهن یدر انویســان فرهنـگ

 ؟نداهردکچگونه عمل 
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 نهرنتیب اسهفاده از ایا و معایمزا یبررسـ ۱
 یهامیب و حســاسیمعا و ایان بخش مزیشـده، در امطرح یهاپاسـخ دادن به پرسـش یبرا

 یان بررسکتا ام شودمی یفرهنگ بررسـ ۀریکاز پ یبخشـ عنوانبه ینترنتیاسـتفاده از منابع ا
 .فراهم شودنیز  فرهنگ جامع زبان فارسیرد کعمل

و  هاتهکن خود پژوهشدر  (p. 277 Olivera-Fuertesand  Tarp ,2016)ورا یاول - ترپ و فوئرتس
 .نداکرده معرفیها نترنم در فرهنگیا یج استفاده از منابع متنینتا یابیارز برایرا  ییهاکمال

فرهنگ جامع زبان  یابیو ارز یبررســ یبرا هاها و مالکنکته آناز  پیش رو ۀمقالمـا نیز در 
 یم اهن منظر باره بردیاز ا فارسی

 ابند.یدسم  یاشدهنشیگز ۀریکش از هر نو  پیب بسیار یتوانند به متونیان منویسفرهنگ

 روز هستند.نترنم همواره بهیا یمنابع متن

 ازیر .شــودمی یماد یهانهیدر زمان و هز ییجوصــرفهاســتفاده از منابع اینترنتی موجب 
 سم.یمستقل ن یارهیکجاد پیبه ا یازین

 یه واحدهاه بتوان بکدهد یش مین احتمال را افزایا هریکسه با پینترنم در مقایاستفاده از ا
 دسم آورد.به یشتریب یرد و اطالعات زبانکبرخورد  یشتریب ییمعنا

درتمند ق یشرفم ابزارهایرسد متأثر از پینظر مه بهکم یابوده یر شاهد انقالبیاخ ۀدر ده
اند بوده کبابو مانند یزکمتمر یشگرهایمایگوگل و پ یوجوجسم یموتورها ، مانندینترنتیا
(De Groc 2011)هنگامه ک یتعداد منابع متن م،یدانیه مک گونهاسـم. همان درســمن ادعا ی. ا 

اسم و  اد و متنو یار زیرد بسیگیقرار م نویسفرهنگار ینترنم در اختیا یفضا یوجوجسم
ار یدر اخت یشــتریب یهاباز هم داده شــده،وجوجســمواژۀ ات یـئر جزییمتنـاســب بـا تغ

 شــاهدهایمانند  یاعتبـاریب یشــاهـدهـانظر از ن صــرفیرد و ایگینگـار قرار مفیتعر
ه ژیوبه ین حجم از منابع متنیبه ا یاســم. دســترس هاو جز آن ینی، ماشــیرارکمخدوش، ت

و  یاربردشــناختکو  کیســب یها، تفاوتیگفتار یهامعاصــر، صــورت یهامدخل درمورد
 د اسم.یار قابل توجه و مفیبس هامانند آن

 ینترنم، در مدت زمانیدر ا وجوجســمبا ه ک یر متونینظیو تنو  ب شــاهدها یگســتردگ
ان یه در مکند کین فرصم را فراهم میرند، ایگیان قرار منویسفرهنگار یوتاه در اختکار یبسـ

 زین اسمهشد وجوجسممًا ی، خارج از آنچه مستقیگرید یبه موارد زبان شـاهدهااز  یانبوه
ــمنبه ،بین ترتینند و به اکبرخورد  ــود یدر مقا نویسفرهنگ یطور ض ات اطالع ۀه دامنکش

 یک یوجوجسم ،نمونه یگسترش دهد. برا شوددسـم داده میبهه در فرهنگ کرا  اییزبان
 یاز اطالعات و اصــطالحات تخصص یوتاه انبوهکار یبســ یتواند در زمانیم یعنوان شـغل
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ر متون ن دتوایم یســخته بهکقرار دهد  نویسفرهنگار یا حرفه را در اختیشــه یمربوط به آن پ
نه یبر و پرهززمان یارکز ین هاآن یدانیم یآورافم و جمعیـآن  یبرا یشــاهـدهـایتو  کم

را با  نویسفرهنگواژه،  یک ۀدربار وجوجســمه کـاســم  یگر مواردید یااســم. نمونـه
ها با ییآار در دســترس آن، انبوه همیبســ ۀنمون .ندکیاز آن مواجه م یدیجد یهااشــتقاق

مروزه زبانان ایوفور در گفتار فارسه بهکاسم  یاب برسـاختهکّ مر یهاو فعل کسـب یهافعل
ار یح معیمتفاوت با صورت صح ییامال یهاتوان به صـورتیگر میرود. از موارد دیم کاربه

نترنم به یدر ا وجوجســمبا  نویسفرهنگندارند و  شــاهـدمتون  ۀریکه در پکـرد کاشــاره 
 کیســب یهاازمند برچســبین یحت یه گاهکخورد یبرم هاآن یعیاربرد طبکاز  یشــاهدهای

 ( هستند.«در تداول ...»)مانند  یاربردشناختک یهاا برچسبیچون عوامانه 
ا فراهم ر ییهاواژه یان مطالعه و بررسکه امکاسـم  ینترنتیروز بودن منابع اگر بهیمورد د

گاهبهه کد کنـیم از  یشــاهدهایردن کدا ی، پهاآن یریارگکو به هاآنشــوران از یگو یرغم آ
ــان در پیعیاربرد طبک از آن جمله هســتند  ؛ار همراه اســمیبســ یره اغلب با دشــواریکش

رود و در گفتار و نوشتار یم کاربهه در تداول جوانان هر دوره ک ییناکاصـطالحات و عبارات 
ه بســامد باال ب فور و باوبه یاجتماع یهاهکا شــبینترنم یا یمجاز یها یدر مح یررســمیغ

 خورد.یچشم م
ده یشاسم. پو ینترنتیا شاهدهاینه با استفاده از یدر زمان و هز ییجوصـرفه یبعد نکتۀ

ــم ین ــ هریکپ گردآوریه و یه تاکس ــم. ال انبوه یماد یهانهیهزنیازمند بر و ار زمانیبس بته اس
ه بتوان کم سین یزی، چف فرهنگیتأل یبرا یتنترنیا یهاه استفاده از دادهکد توجه داشـم یبا

از  یخشب عنوانبهرد. اما ک پوشـیچشـم منتشـرشـده هایمتنبر  یمبتن ۀریکا به آن از پکبا ات
ــاهدهاینار کره و در یکپ ــاهدهایتوان از یتو ، مکاز منابع مبرگرفته  ش ز باره ین ینترنتیا ش

 .شوداضافه  نویسیفرهنگ ۀبه پروژ ایهنیا هزیزمان  آنکه، بیبرد
ب یمعا جزو رد راامواین  (p. 208 Olivera-Fuertesand  Tarp ,2016)ورا یاول - و فوئرتسترپ 

 د نشمریره برمیکپ عنوانبهنترنم یم از ایمستق ۀاستفاد
 د.رکنترل کتوان ینترنم نمیاز ا برگرفته یهام و اصالم منبع را در متنیفکی

 ستند.ین یقیها اشخام حقمتن یرخمؤلفان ب

 اسم.باره بی یها از تخص ، ماارت و دانش زبانمتن یرخبان مؤلفان بنو  ز یگاه
 نشده باشند. ینیش و بازبیرایها ون اسم متنکمم

 دشوار اسم. ینترنتیا یهادر متن کاررفتهبه هایواژه گیری ازبسامد
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ده از د استفایه شاکنیاســم. نخسم ا یته ضــرورکح موارد باال توجه به چند نیدر توضـ
ند نترنم هستیا یم فضایاز ماه یادشده در باال ناشیق نباشـد. موارد یچندان دق بیمعا ۀواژ

م یالزم اســم حســاس ینترنتیه در برخورد با منابع اکن اسـم ید در نظر داشـم ایو آنچه با
 ،نیها را در نظر داشم. بنابراداده پایشم و یریمد هاآنبه خرج داد و در استفاده از  یشـتریب

 ظر گرفم.در ن ینترنتیاستفاده از منابع ا یهامیه موارد باال را حساسکاشد تر بحید صحیشا
از  توانگمان نمیبی ،هستند گوناگوناز افراد  یشماریف بینترنم، طیاربران اک ازآنجاکه

ــاهد یموجود در ا یهامتن ۀهم ــ یکی ،نمونه ی. براآوردنترنم ش ه در ک ییهامیاز حســاس
دۀ بیشتر  نویسناصالم منبع و مؤلف آن اسم.  ۀمطرح اسم، مسئل ینترنتیاسـتفاده از منابع ا

ا ی یرواقعیغ هایناما یند اناشناخته نترنمیدر ا یشـخصـ هایهاز صـفح برگرفته شـاهدهای
اند نوشتهن یقیحق ماشخا را نیز برخی شاهدهاارجا  داد.  هاآنبه توان نمیو  دارندمستعار 

مد بسا رو،ازایناند. رار شدهکنًا تیع گوناگون یهاوبگاه و هاهدر صفح شاهدهااز  یاریا بسـی
 شود.یش داده میگر نماوجوجسم هایهه در صفحکسم ین یصرفًا عدد واژه

تر  بیشو  اندحیا و صحیگو هایاسـتفاده از شاهدنویسـان درپی  فرهنگ ازآنجاکهعالوه به
 دشوار اسم. ییهاشاهدچنین افتن ی ی، گاهاندی ناویراستهنترنتیا هاینمت

. دادارجـا   هـاتوان بـه آننمی گـاهو  نـدریرپـذییتغ براین، شـــاهـدهـای اینترنتیافزون
 کارهبج یش نتایب نمایترت یرا برا یده و عوامل متعددیچیپ یهاتمیگرهـا الگوروجوجســم

ه در آن ک ییایجغراف ۀ، منطقوبگاه یکد از یبـازد یبســامـد بـاال مـاننـد یبرنـد، عواملیم
 هایه، صفحIP یکشده از ن انجامیشیپ یهاوجوجسم ۀصـورت گرفته، سابق ووججسـم

ــده در آن موتور یگذارسیاند ــمش ــورک یهامی، ممنوعوجوجس ــاس بر یبند، رتبهیش اس
، یاربرک یها یو مح یاجتماع یهاهکها، شــبوبگاهم یروز بودن و امن، بههاوبگاهم یفکی

 ۳۱۱ ش ازیگوگل ب گروجوجســم ،نمونه ی. براوبگاه یهاپیوندم و تعداد یفکیو ها، ترجمه
ند. کیو اعمال م یبررســ وجوجســمج هر یش نتایب نمایو ترت یبندرتبـه یرا برا عـامـل

ــم گاه رو،ازاین با  .دارد یمتفاوت های گوناگون نتیجۀها و مکاندر زمانواژه  یک یوجوجس
 .جا  دادار ینترنتیا شاهدهایتوان به یمراحتی نبه ،فیوصتن یا

و معتبرتر از شــاهدهای برگرفته از  تماداعه قابلریکپاز  برگرفتـه شــاهـدهـای گمـانبی
ربران اکه با توجه به نو  فرهنگ و کوجود دارد  یپرسـش اسـاســدر این میان این . اندنترنمیا

ها و ا تلفظی، اصــطالحات یا واژگان گفتاریاز اســم؟ آیاز واژگـان ن یاچـه دامنـهبـه آن، 
 در هاجز آنو  یاربردشــناختک یهابرچســب دارای هایها عوامانه، واژی ییامال یاهصــورت
فرهنگ جامع ر. اگر پاسـخ مثبم اسم، مانند آنچه در یا خیواژگان فرهنگ هسـتند  ۀمحدود
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 شاهدهایاز های یادشده، با وجود حسـاسـیمباتر اسـم  ،میشـاهد آن هسـت زبان فارسکی
را فراهم  یاهدهایشگسترده به  یان دسـترسـکام ینترنتیمنابع ا زیرا .شـودباره گرفته  ینترنتیا
اگر ناشدنی  های رایجبرگرفته از پیکره شاهدهایاء به کصرفًا با ات هاآنبه  یابیه دستکنند کیم

 ار دشوار اسم.یبس نباشد،

 یدر فرهنگ جامع زبان فارس ینهرنهیا شاهدهایـ ۴
از ن در آه کاسم  ین فرهنگ فارسینخست ارسیفرهنگ جامع زبان ف ،ه اشاره شدک گونههمان

از  ۀتفاداس ۀوی. شاسمشده هباره برد هریکپ برگرفته از شـاهدهاینار کدر  ینترنتیا شـاهدهای
 جیها و نتام از دادهیمســتق ۀصــورت اســتفاددر ابتدا به فرهنگ جامع ینترنتیا شــاهدهای

ــم ــمهبود ینترنتیا یگرهاوجوجس ــ ینترنتیا یهاهاز داد یارهیکپ یعنی .اس ده گردآوری نش
 ینترنتیا شاهدهایهرچند به استفاده از  (۳و  ۱)مقدمۀ جلد ن فرهنگ یا ۀناموهی. در شاسمبوده

، اصواًل یزمان یهامیل محدودیدل. بهاسمهآن عرضه نشد یبرا اینامهشیوهاما  ،اشـاره شده
هر مدخل تناا  یرنم برانتیشاهد در ا یوجوجسمه ک اسـمهن بودیا فرهنگ جامعرد یکرو

ــرورت پ یزمان ــاهدهایه کند کیدا میض  ۀژه در دوریوبه ،آن مدخل یبرا پیکرهاز  برگرفته ش
جوگر گوگل و وق جسمیتناا از طر شاهدها یوجوجسمد. در جلد اول امل نباشک ،معاصر

 .اسمهگرفتینگاران فرهنگ صورت مفی  تعریه بر تشخکیبا ت
ــتبه (Gudmann 2014, p. 31)ه گودمان کطور همان ــمهگفت یدرس ــان اس  یهاهنوز هم انس

ح یچ پاســخ صــحیو ه یموجود و قطعشیپچ منبع ازیو بدون ه انهخالقصــورت بهدر  یواقع
 نینو یهاابزارها و روش ،گری. به عبارت دکنندها را تألیف میفرهنگسنگ  رویشـده کح

 یکوانند تینم ییتناادام بهکچید هیجد یهاادهبر تجربه و منابع و د یها و اصول مبتنانیو بن
 یهار روشییدنبال آن تغو به فناوریز یانگشــرفم شــگفمینند. با وجود پکف یتأل فرهنـگ
ن ساینوفرهنگ یعنیاســم،  فرهنگتألیف ن عامل یترمامانسـان ، همچنان یسـینوفرهنگ

 ده.یدتجربه و آموزش، بایدانش زبان یماهر، دارا
و  یانن اســتفاده از توانش زبیف فرهنگ بیه در تألکته توجه داشــم کن نیبه ا دیالبتـه با

معتقد  (Kilgarriff 1997, p. 111)ف یلگارکیتفاوت وجود دارد.  یدانش تخصــصــ یریارگکبه
ها، رفتار واژه یاســاس چگونگها و براز داده ینو اســتخراج مع فرهنگف یتأل یه براکاســم 

ن یب یعنی ؛م اسمک  در حریو تشـخ یریگمیتصـم یۀمنبع اولن دو یب پیوسـتهنگار فیتعر
اش و یشـور زبان و اسـتفاده از دانش تخصـصیگو یک عنوانبهاش یاسـتفاده از توانش زبان

 .نویسفرهنگ یک عنوانبهرجو  به بافم 
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ه یکگر نقاط جاان، با تیها در دفرهنگ دیگرز مانند ین فرهنگ جامعدر تـألیف  رو،ازاین
 یووججسم، به شـاهدهاو  هافیتعر ینیراسـتاران در بازبینگاران و دقم وفیتعر بر دانش

ل در جلد او و اسمهر بودیرد چشمگیکن رویا ۀجی. نتاسـمشـده هنترنم پرداختیشـاهد در ا
ــت فرهنگ ــاهد آن هس ــم افزایش ــمگیرش یم و از آن جمله اس ، ییمعنا یهابرشتعداد  چش

ــورت ــناختکانوا  اطالعات  متعدد، ییو امال یگفتار یهاص ــب یاربردش ــناختکو س  ،یش
 ها.و همایندبات، کیتر

ــئوالن گروه نظر به حســاســیپس از آن و  شــاهدهایاســتفاده از  یهامیراســتاران و مس
م و اصــالم یفکی ۀژه با توجه به مســئلیوان بهیتر برشــمرده شــدند و از آن مشیه پک ینترنتیا

 شــاهدها به لحا ن یاررفته در اکو ســطح زبان به ینترنتیا شــاهدهایل مؤلفان  کمنابع، مشــ
و  یدستور یهاکلحا  مالبه هاآنصحم  یگاه ی، و حتی، دانش زبانتخصـ  و ماارت

اســاس آن ه برکنترنم افزودند یادر شــاهد  یوجوجســم یهاکرا به مال یتی، اولوهاجز آن
 هوبگاالت موجود در مانند مقا یه از منابع معتبرکگرفم یتعلق م یشــاهدهایم بـه یـاولو

فرهنگ موظف شدند  ۳نگاران از جلد فیتعر ،بین ترتینورمگز اسـتخراج شـده باشند. به ا
خام مانند  یهانشــان )نه صــورتیب یهاواژه درموردانتخا  شــاهد  یشــان براتیاولو

( به 1روندیم کاربهخام  یهاه در تداول گروهک ییهاا صــورتیعوامانه و مانند آن  ،یگفتار
 رد.یآمده از مقاالت نورمگز تعلق گدسمبه شاهدهای

اررفته کا سطح زبان بهیم و اصالم منبع یفکیم در یحساس ۀمسـئلرویکرد اخیر هرچند 
مه ه در اداکماند یمغفول م میانن یز در این یمسائلگاه ند، اما کیتوسـ  مؤلفان را برطرف م

ــدن مطلب به مثال ترروشــن یش از آن برایم پرداخم. پیخواه هاآنبه  ه جام کر یز یهاش
  دینکتوجه  اسمهانتخا  شد فرهنگ جامع زبان فارسیاز  ینمونه و به صورت تصادف

 (اسمهاز نورمگز تعلق گرفت برگرفته شاهدهایم به ین جلد اولوی)در ا ارنابه
در ه کد دهینشــان م شــاهدهام و یشــویم روروبه ابتکار زدن یفعل صــورتبا در گوگل 

یش از ب ابتکاردر نورمگز  .افزود« یخودمان»برچسب آن به ار رسمی کاربرد ندارد و باید گفت
 .شاهدی ندارد«( دسم به ابتکار زدن»)نه  ابتکار زدنکار رفته، ولی هزار بار بهسی

                                                      
رود، کار میهایی که در تداول گروهی خام بههای خام، مانند گفتاری و عوامانه، یا صــورت. درمورد صــورت1

م نگار با تکیه بر شمجازی که گاه حتی در پیکره هم شاهدی ندارند، تعریف مانند اصطالحات جدید جوانان و فضای
 کند.پردازد و بی هیچ محدودیتی شاهد را انتخا  میوجوی شاهد در اینترنم میزبانی و توانش خود به جسم
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 یار کآخر و  آخرسر
برگرفته  هاآن شاهدهایه کوجود دارد  هایارکآخرو  آخرسرش رمدخلیها دو زن مدخلیدر ا

 شاننگاریفیها در جلد اول قرار دارند، در هنگام تعررمدخلین زیه اکازآنجا .اندنترنمیا از
 .نیز شاهد ندارددر نورمگز  ، هرچند کهاسمهشداستفاده نمیاز نورمگز 

 یاتوبوس
ج یبه تفاوت نتا ینگاه یاما برا اســم،فوت شــده فرهنگ جامع زبان فارسککیدر ن مدخل یا

  دارد بســیاری یشــاهدهان واژه در گوگل یا   و قابل تأمل اســم.خو ی، موردوجوجســم
دفا  »، «ی/ تصــادفات اتوبوســ یســفرها»، «یناوگان اتوبوســ»، «یقطار / نفربر اتوبوســ»

ر ی/ تا کَج »، «یاتوبوســ یهـالمیف»، «یاتوبوســ تـابخـانـۀک»، «)در فوتبـال( یاتوبوســ
 اً ظاهر«. یاتوبوســ ۀبا نقشــ یاخانه»، «یاتوبوســ یاســم / آرایم / ســیریمد»، «یاتوبوســ

 م.یرو هستهروب برش معنایی ۷م با کدسم
 ز ازین چند شاهدهستند و « ره(ک)ن یاتوبوس   »ن واژه در نورمگز یا شـاهدهایبیشـتر  

ظاهرًا  این،بنابرافم شــد. ی« یر اتوبوســیتا»و « یم اتوبوســیریمد»، «یغات اتوبوســیتبل»
 م.یتهس روروبه ییمعنا برش ۳کم با دسم

ن دو ین ایب یزیبرانگه تفاوت تأملکدهد ین چند نمونه نشــان میســاده بـه هم ینگـاه
 آمده وجود دارد.دسمبه شاهدهایج و یاز نظر نتا وجوجسمرد یکرو

و  یعلوم انســان ۀمقاالت حوز ۀثبم و ارائ یبرا یگاهیه نورمگز پاکد توجه داشــم یبـا
از  برگرفته شاهدهایه کنیاول اوجود دارد؛ مام  ۀن مرحله دو مسـئلیاسـم. در هم یاسـالم

ه در اررفتکواژگان به ۀریو دا یسینوزبان مقاله ازآنجاکههسـتند.  هاهاز مقال یهمگ وبگاهن یا
دار محدود نشانکاربردهای نگار با فیان مواجه شدن تعرکاسم، ام یو علم یرسم هاهمقال

 یهابرشا یدار نشان کاربردهایوجه نخسم مت گامدر نگار ممکن اسم تعریفز یشود. نیم
به آن اشــاره  ارکابتدر مدخل  ار زدنکابت یمانند آنچه در صــورت فعل ،خام نشــود ییمعنا
طالعات ا یرگذار باشد و احتمال از دسم رفتن برخیار تأثیتواند بسیم مین محدودیا .شـد
 ن دسم را باال ببرد.یاز ا

تناا شــامل مقاالت  و محدودیم دارندحا  محتوا ز به لین وبگاهن یا هایهه مقالکنیدوم ا
ــان ۀحوز ــالم یعلوم انس ــتند. هم یو اس ــئله نیهس را  ییهامیگر محدودید یز به نوعین مس

 .اررفته به همراه داردکواژگان به ۀرینگارش و دا کن مقاالت، به لحا  سبیدر ا یطور ضمنبه
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نبع با م میفکیحا  اصالم و لبه ینترنتیا شـاهدهای باید توجه داشـم که هرچند برخی
ــاهدهای ــاهدهایا ی هریکپ ش ــده چاپ هایهاز مقال برگرفته ش ــه ش ــتند، اما ینقابل مقایس س

ن یامروزند و از ا ۀروزمره و زند یاز موارد بازتا  زبان فارس یاریه در بسکهستند  یشاهدهای
 هستند. یار ارزشمند و درخور توجه و بررسیلحا  بس

 یاه گونهشود ب یا زبانی یادب ییادگرایبن ید منجر به نوعیهد نبام در انتخا  شایحسـاس
ام از خ یاوهیبا شــ یاز منابعبرگرفته ه کنند کدا یم ورود به فرهنگ پیاولو یشــاهدهایه ک

 ات باشند.یخام از ادب یواژگان و نوع ۀریا با داینگارش 
بر  شــاهدهانش یزبان محل قضــاوت و گز یکه فرهنگ در کنظر داشــم  درد همواره یبا

بان با ، زهافرهنگسم. در یا سـطح دانش مؤلف آن نیمتن  یم ادبیفکیمانند  ییارهایمع یۀپا
 نیا ۀهم زیرا، اسم برخوردار یاز اعتبار واحد کیآن و در تمام سـطوح سب یردهاکارکتمام 

 ییبایز و شیواییبه متون از لحا   یازدهیل زبان هستند و امتیو اص یعیطب یاربردهاکموارد 
 د.ل باشنیدخ دیفرهنگ نبا شاهدهای، در انتخا  کیسب یهایبندا دستهی یا ارزش ادبی

ــم یته را هم نباکن نیبه عالوه ا ــاوتیه چنکد از نظر دور داش ــود یباعث م ییهان قض ش
امل که کاز زبان ارائه دهند  یریفرهنگ، تصو شاهدهایده گرفته شـود و یاز زبان ناد یبخشـ

ن خطر وجود دارد یداده شود، ا یصرفًا به مقاالت علم شاهدهام انتخا  یسـم. اگر اولوین
 کاربه یا مقاالت علمیشــتر در متون یب کیه به لحا  ســبک یاربرد واژگانکنمونه  یه براکـ
 م شود.یتر و پربسامدتر از واقعروند، در فرهنگ برجستهیم

ر گید یا، در مرحلهکنندمینگاران انتخا  فیه تعرکرا  یشاهدهایویراستاران  همچنین
 یم برایدر اولو یز، تناا تعدادین شــاهدهان یان ایموارد از م یو در برخ کننـدمی ینیبـازب

استخراج  معتبرتر یاتیا از نشریتر و شـدهشـناخته یه از مؤلفانکرند یگیقرار م ییانتخا  ناا
ها مدخل یا در برختواند، نه در همه موارد، امیها ممین محدودیا ۀشــده باشــند. مجموع

 شــاهدهایاز  یاالن به مجموعهک یا در نگاهیاطالعات و  یبـاعـث از دســم رفتن برخ
 م منجر شود.یمتفاوت با واقع یجی، به نتاشاهدهان یفرهنگ و بسامد واژگان ا

م یبه رفع حســاســ فرهنگ جامعد یرد جدیکه روکرســد هرچند یبه نظر م بنـابراین،
ــالم منابیفکی درمورد ــاهدهاع م و اص ــطح زبان و واژگان بهی ش ــ  مؤلفان کا س اررفته توس

 .اسمهفرهنگ به دنبال داشت یبرا ییهابیآس هابرخی نکتهده گرفتن ی، اما نادکندیم کمک
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 یر یگجهینه
ــتفاده از دادهیها، نرهیکنار پکها، در نگاران فرهنگفیتعر ــتند. ز هین ینترنتیا یهاازمند اس س

 زین یالتکها و مشمیر آن، حساسیچشمگ یاینار مزاکدر  ینترنتیا شاهدهایالبته استفاده از 
م سین یدرسم و علم ینترنتیا شاهدهایاز  پوشیچشمالت، کن مشـی. با وجود تمام ادارد

 یعیطب یها، با توجه به حشو موجود در بافمیواژگان یواحدها ی  معنیتشـخ ازآنجاکهو 
ــتعار ــ  اس ــائل بس ــمم یو مجاز یزبان و مس ــوار اس از  یریگبخش خالق باره ،عنا، دش

از یرد نمو شاهدهایها و بافم یبندو طبقهمعنی ل یف و تحلیتوص یعنی ینترنتیا شـاهدهای
 راستاران فرهنگ اسم.ینگاران و وفیتعر ۀ، همچنان به عادیسینوفرهنگ یبرا

 منابع
 بانیز رهیکپ و سیرفا یســینو گفرهن در رهیکپ ،سیرفا نباز جامع »فرهنگ(، ۱۳۸۶، ابوالفضــل )یبیخط
 .۶۷ـ۴ یها، صفحه۱ ۀ، شماریسینوفرهنگ ،«یاانهیار

 ، تاران.ی، فرهنگستان زبان و اد  فارسیاشرف صادقینظر عل ری(، ز۱۳۱۵و۱۳۱۳) یبان فارسزفرهنگ جامع 
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  ؛ فرهنگ واژگانمعرفی 

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

)قرن  اثر مجرم کشــمیری معیار لغات قویم این مقـالـه بـه معرفی فرهنـگدر   چنیـده
در  D-1/84481فرد این فرهنگ با شمارۀ ربه. نسخۀ منحصاسمپرداخته شـدهسـیزدهم( 

، براساس حروف الفبا و در دو معیار لغات قویمشود. دانشگاه پنجا   الهور نگاداری می
فصل فرعی اسم.  ۳۶۵فصل اصلی و  ۳۱ ۀبخش  لغات و کنایات مرتب شده و در بردارند

 شاهنامهبیم از  ۱۶۱اصطالح کنایی و  ۱۱۱ ،که در انتاای فرهنگ آمده ،در بخش کنایات
بیم و مجمو   ۳۴۳۶در متن و کنایات  شاهنامه هایاسم. مجمو  بیمشاهد آورده شده

اسم مکان و  ل  مدخ ۱۱۷که از این تعداد،  اسممدخل  ۱۸۶۵ها در متن و کنایات مدخل
های فرهنگ دیگرهای این فرهنگ در . برخی مدخلاســمنام اشــخام  مـدخـل   ۱۸۶

های ها در چاپبا صورت مضبوط آن ی آنضب  برخی شاهدها شود ودیده نمی شکاهنامه
 یکسان نیسم. شاهنامهفعلی و معروف 

 ، گنجنامه، فرهنگ مجرم.شاهنامه، مجرم کشمیری، معیار لغات قویم  هاکلیدواژه

 مقدمهـ ۳
از میرزا محمد  معیار لغات قویم قارهدر شبه شاهنامهی تخصـصـی هان فرهنگآخرییکی از 

نام خود را در مقدمه و متن  معیکار لغات قویمل  بـه مجرم اســم. مؤلف کشــمیری متخ
 »...گوید  میه اول در دیباچ ؛اسمهکرد جا با تخل  مجرم از خود یاد در دو فق نیاورده و 
 و یک (۵خطی، برگ  ۀنسخ ۀ)مقدم...«  سـواد و سـاعی نامراد که مجرم تخل  اسـمداعی کم

 ای در مدح سری میان باادر قصیده خر  آبهماندهیکیبار دیگر در بیم 
 عنایات میان صاحب باادر کرده مستستش صورت طبع مجرم سسم و مسم افتاده در معنیه ب

 (۸ خطی، برگ ۀنسخ ۀ)مقدم
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براساس بررسی ، «شاهنامهفرهنگ »ای با عنوان نخسـتین بار ظاورالدین احمد در مقاله
اند، نتیجه گرفته که زیســتهآن دوران میاحوال ســه تن از شــاعرانی که با تخل  مجرم در 

 ، م۱۳۷۴ظاورالدین احمد ) همین میرزا محمد کشــمیری اســم معیکار لغکات قویممؤلف 
۴۱۱). 

 پژوهش ۀپیشینـ ۲
 خدیوجم ←)برای پیشینۀ پژوهش، اند اشاره کرده معیار لغات قویمبرخی پژوهشـگران پیشین به 

 .(۱۳۸۵ ادفرر؛ ۱۳۷۱ خطیبی ؛۱۳۷۴ظاورالدین احمد ؛ ۱۳۵۵
 .پردازیممی هاهمقالموجود در این در ادامه به نقد و بررسی برخی ساوهای 

 پژوهش ۀنقد و بررسی پیشینـ ۱
ــخه ــاندن این نس ــناس ــل تقدم  خدیوجم در ش  بنامگنج یا شککاهنامهفرهنگ »در  دارد. اوفض

لیف هــای زمــان خود تــأمجرم نـامی ایرانی آن را برای یکی از نوا »گویـد  می «مجرم
ــخن  ۀبا توجه به گفت .(۱۸۱ ، م۳ۀ ، شــمار۱۳۵۵)خدیوجم « اســمهکرد ظاورالدین احمد و س

دیباچه که اشاره به سرزمین هندوستان و کشمیر و ذکر ممدوح کرده مؤلف فرهنگ در صریح 
بلکه اهل کشمیر اسم. دیگر اینکه خدیوجم  ،کتا  ایرانی نیسـم ۀشـود نویسـندمعلوم می

 شاهنامهلغات و کنایات و  معیار لغ  قویم، گنجنامههنگ سه نام دارد  این فر  »اسـمآورده
 ۀبا توجه به دیباچ .(حاشیه ۵۱۱ ، م۵ۀ )همان، شمار« اسمهموجود آمد ۀکه هر سه نام در نسخ

 نامیده و در دیباچه معیار لغات قویمرسـد مجرم صراحتًا اسم کتا  خود را نظر میبه ،کتا 
 ه،مرتسم نمود معیار لغات قویمرسم تاریخ این خزینه فواید هزینه به و اسم و  ..».گوید  می
ــخ ۀ)مقدم« ... ــمم  (۶خطی، برگ  ۀنس آورده  « اعتذار التماس مؤلف»و در پایان کتا  در قس
د جد و جا المقدور بهاســتطاعم حتیبضــاعم و حقیر بیمخفی نمـاناد که این فقیر بی»

ــور این لغات را در  ــخ ۀ)مقدم« ... ع نمودهجم لغ  گنجنامهمیس نظر به .(۶۷۱خطی، برگ  ۀنس
به معنی اعّم آن باشــد و اســم  «فرهنگ»و  «لغم گنجنامه»رســد نامیدن این کتا  به می

اســم که مؤلف در دیباچه صــراحتًا آن را ذکر  معیار لغات قویمخـام این فرهنگ، همان 
 .اسمهکرد

ید گووی می .محل تأمل فراوان اسم تاریخ تألیف این کتا  آورده ۀخدیو جم دربار آنچه
« ق. ۱۱۱۸شود با که برابر می« العاقبم بالعافیم» ۀسـال ختم کتا  برابر اسم با جمل ...»

 آفتاب عالمتاب ۀتذکر مؤلف ۀهم با گفت . این تاریخ(حاشیه ۵۱۱ م ،۵ ۀ، شمار۱۳۵۵)خدیو جم 
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بق حسـا  ُجّمل، سال پایان در تناقض خواهد بود. ط معیار لغات قویم ۀو هم با متن دیباچ
آفتاب های صاحب و این تاریخ با گفته یالدیم ۱۱۱۸برابر اسـم با  معیار لغات قویمکتا  

 خوانی دارد.و متن دیباچه هم صبح گلشنو  عالمتاب
 اللغاتکشففق  دو جا اسم  ،مؤلف مآخذ خود را ذکر نکرده» ظاورالدین احمدبه گفتۀ 
یی که نگارنده هابـا توجه به بررســی .(۴۱ ، م۱۳۷۴ن احمـد )ظاورالـدی« اســمهرا ذکر کرد

آن نام  اللغاتکشفاز بار از  ۷انجام داده، مجرم کشـمیری  معیار لغات قویمبراسـاس متن 
 .بردنام میمأخذ  ۴۱نیز از ها توضیح و شرح مدخل در مجرم کشمیریدیگر اینکه  .برده

ی سطر به معرف دومحمد بســطامی در بن بن طیفورعلی بنامگنجضـمن معرفی  نیزرادفر 
)رادفر  یالدیم ۱۸۷۳/ مری ق ۱۳۱۱پرداخته و تاریخ تألیف آن را در حدود  معیار لغات قویم

 ۱۱۱۸ معیار لغات قویمتاریخ تألیف  ،یادشدهبا توجه به موارد  اسم.دانسته (۱۴۳ ، م۱۳۸۵
 .اسم جری قمریه ۱۳۳۸و  مسیش ۱۳۸۶با  برابر میالدی

 زندگی میرزا محمد کشمیری مهخلص به مجرم نهاهی بهـ ۴
 آفتاب عالمتاب ۀتذکر دسم دادههاز این شاعر ب یاما مام ،ای که اطالعات اندکاولین تذکره

ــم.  ــته  «مردی قابل و الیق و متوکل و ادیب ماهر»مجرم  در این تذکرهاس ــده دانس از »که ش
ــند .(۵۳۴، م ۳ ، ج۱۳۱۳ اختر هوگلی)« وافی دارد ۀفن اد  بار ۀگاندهفنون دواز  ۀتذکر ۀنویس

ا به ر آفتاب عالمتاب ۀهم همان مطالب تذکر صکبح گلشن ۀ، به نقل از تذکرشکعرای کشکمیر
رســد با توجه به تاریخ به نظر می .(۱۴۴۸، م ۳ ، ج۱۳۴۶راشــدی ) اســمهبیان دیگری آورد

 ،ی بوده و برخیتألیف هر دو تذکره که نزدیک به هم نوشته شده، هر دو معاصر مجرم کشمیر
 اند.، با مجرم مکاتبات و مراسالتی داشتهآفتاب عالمتاب ۀمانند صاحب تذکر

حتی مرگ مجرم کشمیری ذکر نشده، حتی در  ای تاریخ دقیق تولد وتقریبًا در هیچ تذکره
ای از تاریخ تولد و سایر اطالعات شخصی مجرم چیزی هم هیچ نشــانه فرهنگ لغات قویم

بایســم مجرم به احتمال می، عالمتاب ۀتذکرصــاحب  مام ۀبا توجه به نکت. اما اســمهنیامد
اما  ،کشمیر متولد شده باشد در میالدی ۱۸۴۳ مری /ق ۱۳۶۱سـال در حدود قریب به یقین 

دانیم مجرم می فق  .اینکه مجرم تا چه زمانی زنده بوده اطاّل  دقیقی در دســم نیســماز 
ــال تألیف  مســی،شــ ۱۳۸۶ / قمری ۱۳۳۸یالدی / م ۱۱۱۸تا ســال  گمانبی معیار یعنی س

ــمهزنده بود، لغات قویم ــاندهو در زمانی که کتابش را به اس لد با توجه به تاریخ تو، اتمام رس
 .اسمهداشت سال ۶۸تا  ۶۵او،  احتمالی
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چند ش امالاختر در تذکره و داشتهمکاتباتی  عالمتابآفتاب مجرم کشـمیری با صاحب 
 .(۵۳۵، م ۳ ، ج۱۳۱۳ آَفتاب عالمتاب) اسمآوردهمجرم  ازچند قصیده  نامه و

 الخطی معیار لغات قویمهای رسمشناسی و برخی ویژگینسخهـ ۵
های خطی در فارسم نسخه D– 84481/1 ۀشده از این فرهنگ به شمارشناخته ۀیگانه نسـخ

 شــود. اطالعاتنگاداری می ،آذر ۀگنجینـ، مرکزی دانشــگـاه پنجـا  الهور ۀکتـابخـانـ
 ۀ. ق، صفح ھ ۱۴ ۀنستعلیق خوش، زیبا، سد»شـناسـی این نسخه به قرار زیر اسم  نسـخه

لوح زیبا، مجدول و مّذهب و الجورد و شگرف، سه سر اول و دوم بسـیار زیبا، منقش و مطال
 «سطری۱۱م،  ۱۳۶۱ها  شنگرف، گرف، کمندبندی، عنواننطالیی و الجورد و ســبز و ش

ــاهی  ــی نوش ــخه   آغاز. (۱۳۳ ، م۱۳۶۵)عباس عد و دیباچه  جواهر زواهر حمد و ثنای بی»نس
 «... حد سزاوارآالی متاللی شکر و سهاس بی

ادامه  ۶۵۳آغاز شــده و تا پایان برگ  ۳۱از برگ  قویملغات معیار پس از مقدمه، فرهنگ 
 از برگ« در ذکر کنایات»عنوان  با شاهنامهدارد. پس از لغات، بخش کنایات و اصـطالحات 

در اعتذار التماس »عنوان  با. ســهس ترقیمۀ این فرهنگ اســمهآمد ۶۷۸تـا آخر برگ  ۶۵۴
این فرهنگ  ،بنابراین یابد.ادامه می ،۶۸۱یعنی برگ  ،تـا پایان نســخه ۶۷۸از برگ « مؤلف
 دارای رکابه و در قطع رحلی اسم. صفحه، ۱۳۶۱برگ برابر  ۶۸۱

ها نظر واژهترکی، رومی یا هندی فارســی، عربی،  ۀریشــبه ها گاه مجرم در شــرح مدخل
 .اسمداشته

 تدوین معیار لغات قویم ۀشیو ـ ۶
ــرو  می ــاس حروف الفبا با رعایم حرف دوم به ترتیب حروف تاجی ش ــوفرهنگ براس د. ش

به نوزده فصل فرعی هریک  «حرف المیم مع االلف»و فصـل « حدهحرف الباء المو»فصـل 
 ل و شاهدند.گاه دارای بیشترین مدخ و اندتقسیم شده

مدخل  ۱۷۴۶بخش فرعی دارد و کاًل دارای  ۳۶۵فصل و  ۳۱این فرهنگ در بخش لغات 
اصطالح و  ۱۱۱در بخش لغات اسم. اما در بخش کنایات  شاهنامهبیم از  ۳۳۴۱و بالغ بر 

ــد ۱۶۱ ــاهد آورده ش ــمهش که از این  داردمدخل  ۱۸۶۵رفته همرویدر متن و کنایات  .اس
 اشخام اسم.اسم مدخل  ۱۸۶سم مکان و مدخل ا ۱۱۷تعداد، 

 منابع معیار لغات قویمـ ۷
  هاستفاد ی کهتوان به منابعها میاما در ذیل مدخل ،مجرم در مقدمه منابع خود را ذکر نکرده
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ــخن دیگران در نقل مجرم  که آیدبرمی قویممعیار لغات پی برد. از متن  کرده ــمامین س  .اس
. اسمهنویسنده یا کتا  را آورد نامصراحم ای مطلبی آورده بهجا از کتا  یا نویسندهزیرا هر
مأخذ در نوشــتن این فرهنگ اســتفاده  ۴۱، مجرم کشــمیری مســتقیمًا از کـه گفتیمچنـان

 المحیطقاموس)خ  قاموس .۳ ؛)انجو شــیرازی( فرهنکگ جهانگیری .۱، ازجملـه  اســمکرده
 .۴ ؛(الرحیم احمد ســوربااری هندیشــیخ عبد) و االصککحنحات اللغاتکشککف .۳ ؛فیروزآبادی(

حســین  ۀرســال .۶ ؛(الفرسصککحا ) فرهنگ هندوشــاه .۵ ؛(محمدبن الد دهلوی) مؤیدالفضککن
حل کتا   .۸ ؛(مســکویهابن ،آداب العرب و الفرسکتا   ۀترجمشــایـد ) آدابکتا   .۷؛ وفـایی
فرهنگ  .۱۱؛ (روقیابراهیم ابن قوام فا) امهنشکرف .۱ ؛(۳۳۷، ۱۱۴، م ۱۳۷۵دبیرسـیاقی  ←) لغات

ــه ،الحالبین قنی) ق نیهکتا  . ۱۳ ؛زفان گویا .۱۱ ؛میرزا ابراهیم ــی ش ــمس  .۱۳ ؛(خطا قاض ش
 .محمد کشمیریالدین[ ]شمس روای  .۱۴ ؛فخری

 های معیار لغات قویمبررسی مدخلـ ۸
  شودمی ین فرهنگ آورده به چند دسته تقسیما یی که مجرم درهامدخل
و همکاران دهخدا ) نامهلغ  و شاهنامهی تخصصی هاه در فرهنگی نادری کهامدخلـ 
  ها نیسمکدام از آندر هیچ هانیامده یا شاهد آن (۱۳۷۷

ای باشــد که بعد از غسل دادن، بدن   جامهچینآب
به یزدان که چیزی نخواهی   مرده را بدان پاک کنند

 ،۳۵)برگ  کفن چین ونکدارم بکه مر  آب/ ز من 
 .(۷سطر 

ش  ط کنیزک ببرد آبدستان و    آفتابه بوددساتانآب
، سطر ۳۶ )برگ ز دیدار مهمان همی خیره گش / 
۶). 

و سپهر برین تختگاه ت    فرش و بسـاط را گویندُبوب
ــطر ۱۳۸)برگ  زمان وزمین ب وب راه تو باد/ باد  ، س
۱۱). 

فر اثاثه س خرجین و مفرش و به معنی فرش و  َپرتال
ب و ببردند اسبا/  بل ز دنبالشکاندلیران زا  را گویند
 .(۷، سطر ۱۵۳)برگ  پ رتالشان

مضبوط کردن چیزی را گویند و آن    محکم وِچشک
سر تنگ تابوت   نیز گویند «چسـم» و «چفم»را 

 به ِدبق و به قیر و به کافور ومشکک / کردند ِچشکک  
 .(۱۱، سطر ۳۳۱)برگ 

ــد که در کتا  «با »  به معنی در ــندباش   ها نویس
و ا همه یاد کرد اندر/ نکامکه بنوشکک  نزد پدر  یکی
 .(۱سطر  ،۳۶۱)برگ  دردربه

ی به شهر«  توانگری» و «قدرت»به معنی   دسترس
 ککه خواریم و نکاشکککاد و/ ککه مکا را نکداننکد کس 

 .(۴، سطر ۳۸۳)برگ  نادسترس
شده / دود  کابل بیامد پر از داغ و ز  اندوه   غم ودود

 .(۳، سطر ۳۱۱گ )بر روز روشن بر او بر کبود
  زمین مشــتمل بر فرازونشــیب را گویند که در رارود

فسیله به رارود هم   سبزه فراوان باشد آن آ  روان و
، ۳۱۶)برگ  روز بر دش  بگذاشتی شب و/ داشتی 

 .(۱ سطر
  کسـانی را گویند که سخن اربا  حاجم به رازیان

بگفتنکد بکا رازیان راز   عرض ســالطین رســاننـد
، ۳۱۴)برگ  آغاز خویش د انجام ونمودن/ خویش 

 .(۳سطر 
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ــم  زادبرزاد ــد به معنی ابًاعنپش ــم باش   دجبرپش
ککه در هنکد بر پای / نکد اهمکه زادبرزاد خویش من

 (.۸سطر ، ۳۳۶)برگ  نداپیش من
خته خته     به معنی بســیارسااَ چو زین باز گفتارها سککَ
، سطر ۳۶۴)برگ  نویسنده از نامه پردخته شد/ شد 

۱). 
یااب بکدو گف  رو خانمان را     امر آراســتن بودساااِ
، ۳۱۵)برگ  بدین کار مر خویشتن را بیاب/ ِسیاب 
 (۷سطر 

ه   آواز پیکـان تیر باشــد که از پی هم هرجایی شاااَ ا 
 بیکی شپ  را گویند «صدای تیر» شک چه  ،بخورد

)برگ  که آمد دل چرخ اندر گداز/ تیر کردند سککاز 
 .(۶، سطر ۴۱۶

محبوبـان باشــد یعنی    کنـایـه ازشاااکرپااساااخاان
  مجمر به دس شکرپاسخان عود و  گفتارانشیرین

، ۶۷۱ )برگ عنبر به دسکک  معنبرخحان مشکک  و/ 
 .(۱۱سطر 

 /به رخ چون بهار و به باال چو سککرو     نی باشــدَغرو
، ســطر ۴۴۳)برگ  میانش چو غرو و به رفتن تذرو

۳). 
ــد /به اول و ثانی مفتوح/  َغَله ــطرا  باش د برآم  اض

برگ ) غله گیتی برآمد خروش و ز/ ی باد با زلزله یک
 .(۶، سطر ۴۴۴

ُرزد
ُ
 «فرزه»ای اسم در غایم سبزی و آن را سـبزه  ف

 ز  نیز خواننــد «فر »و  «فروز» /بـه اول مفتوح/
درخشنده چون / پشک  من اس  این به نام اورمزد 

 (۴، سطر ۴۵۱برگ ) الله اندر فرزد
نگر  /کیار هام شد بیبه خوان پرا    کاهلی باشدِکیار

کیار اگر جنگ سازی منم بیک  تا چه بینی نهاده بیار
ــطر ۵۱۳)برگ  برکش صککف کارزار بیارای و/  ، س
۶). 

راز
ُ

و  بزرگا/ نامور مهترا  گرازا، َگوا،  دلیر   شــجا  وگ
نیز  بیلی بود کــه بــدان زمین را . بر داوران مهترا

و مان د دچو با/ پرس  بیامد یکی مرد یزدان  بَکنند
 .(۶، سطر ۵۱۱)برگ  گ رازی به دس 

الح مس بگف  و    به تازی سالح جنگ باشدَمساِلح
، ۵۷۶رگ )ب باستاد با سام یل در نبرد/ بپوشکید گرد 

 .(۴سطر 
همه یال اسب از کران تا کران   گال  را خوانند  َمی
همه یال اسبان پر . می و زعفران براندوده مش  و/ 

)برگ  نکده دینکار در زیر پیپراک/ می  از مشککک  و
 .(۱۱، سطر ۵۸۴

ــم وَنبید آن را نوید نیز خوانند و در    خبر خوش اس
پدر جسککتی   ســارا  و ســوگ مادرش گوید ۀمرثی

برگ ) جای پدر گورت آمد پدیدبه/ ای شیرمرد نبید 
 .(۴، سطر ۵۱۳

جهانجوی کاوسککشککان     پالوان و دلیر را گویندَنو
، ۶۱۳)برگ  زان نَوسککالشکککر بسککی رزم ز/ پیشککرو 

 .(۶ سطر
ولی ای   باشــد «درحال  »و  «اکنون»  به معنی ُنون

ای که سککازی یکی چاره/ پسککر گاه آن اسکک  نون 
 .(۳، سطر ۶۱۳)برگ  پرفسون

منم رسککتم زاولی پور   آرام بود   به معنی قرار وهال
 )برگ هال آرام و نکه هنگکام خواب اسکک  و/ زال 

 .(۳طر س ،۶۳۸
  آن را مارستان نیز خوانند تان باشد وبیمارس  َهرداز

برند وهمانگه کنندش / بفرمود ککاین را به هردازگه 
 .(۱۱، سطر ۱۳۱ )برگ تبه
/ ها گردون شککسکته شود چرخ و    نمدزین بودُیون

، ســطر ۶۵۳)برگ  هاخون تر شککود یون ینن را ز
۴). 

  اسمهددر کتا  آم به همراه شاهدها آن های متفاوتکه معنیمعنا چند یهامدخلـ 
 چو بشککنید  حیران را گویند ســرگشــته و  اول  ِخیره

جهان پیش چشککم / رسککتم سککرش خیره گشکک  
ود که غباری ب ۀپرد تیرگی و دوم . اندرش تیره گش 

یکی گر  دیکد انکدر آن   پیش چشــم پـدیـد آیـد
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. که چشککمش ز دیدار آن خیره گشکک / دشکک  تیره
ــترگ و لجوج را خوانند ــوم  س خیره تنها به چرا   س

. خرامکان بکه چنکگ نهنکگ آمدی/ جنکگ آمکدی 
چه باید همی خیره   ســببتقریب و بیچاارم  بی

گ )بر چنین دل به کین اندر آویختن/ خون ریختن 
 .(۱سطر ، ۳۶۳

ثـانی کاف  بـه اول مکســور و/ شاااکری / شااا ری
آن را اشــکار نیز  بـه معنی خوردن و  اول/ عجمی
ین ا بر/ بشکککریم  همان به که ما جام می  گوینـد

کس از   شــکار بود دوم . چرخ نکامهربان ننگریم

 .وگر بر زمین پیل را بشکرد/ گردش آسکمان نگذرد 
به هومان بفرمود تا می   سـوم  شــکسـتن را خوانند

، ۴۱۳)برگ  همه لشکر غم همی بشکریم/ خوریم 
 .(۱۱سطر 

نگه کن که دانای پیشین چه     نحس و شوم بودشاور
 دوم  نفیر. مبادا شککوی شکور جف  که هرگز/ گف  

نه  نیاسود کس  را گویند که آن را شیهور نیز خوانند
 زمین پر شککد از بانگ شککور و/ به شککب  به روز و

 گودرز بشکورید با گیو و  ســوم  غوغا باشـد. جلب
 .کنه تخ  و برز و ز بهر فر و/ شاه 

 ند.این دسما از آموو  ،یرآژ، آزرم، ویژه ،نَوند، گاه ،فراز، فر ،غرچه ،شیوهای مدخل
ها در کتا  برای هریک از معنی کهمعنی متفاوت نویسه و دارای تلفظ و های همواژهـ 
  اسمهدمآ شاهنامهاز  یشاهد

ف  که او را به   کتف را گویند /به اول مضــموم/ ساااُ
شاده کمان برگ به تیر و/ گیتی کسکی نیسک  جف  

ف  یظ غل طبر وبه معنی س /به اول مکسور/ و. دو س 

دان ب/ ه کرد رستم بدان سرفراز گن  قوی محکم و و
 .(۷، سطر ۳۸۱)برگ  چنگ ِسف  و رکاب دراز

  اسمهاستنباط کرد شاهنامهی آن را از یی که مؤلف معنهامدخلـ 
ین بیم ا امـا از،   اول مطلق خـادم بـاشــد ...زوار

  گرددحکیم اختصــام خادم زندانیان مستفاد می
 زوارش یکی/ توران به بند اندر اسکک  ککه بیژن به 

 .(۳، سطر۳۴۳)برگ  نامور دختر اس 
 . و.. آورده که نام درختی اسم مؤیدالفضن  در شیز

شــود که آن چو  از این بیم حکیم مســتفاد می

تر رهدلم تی/ نیز  از ریو گودرز و بهرام و ز  سیاه باشد
 .(۱، سطر ۴۳۳)برگ  گش  برسان شیز

 و ... رویاناسم منسو  به خو   نام شاری فرخار
ا در گردد که دیبین بیم حکیم چنان مستفاد میا از

 /ز دیبای فرخار از تخ  نیز   آنجـا نیز خو  بافند
، سطر ۴۵۱)برگ  ها کرده از چوب شیزهمه تخ 

۱). 
 ند.این دسما از واد، کید ،َشرزه، فغستانهای مدخل

  اسمنقل شده بعمعنی از چند منها هایی که در آنمدخلـ 
آورده که قبا را گویند و  مؤیکد /بـه اول مفتوح/ دواج
گفتـه کـه جـامه گرانمایه یکتایی را  سکککنکدریدر 

  چنانچه گفته ،به ضم ذکر کرده قاموسدر ، خوانند

یعنی لحافی  .اللحاف الذی یلبس الدواج َکُغرا  
گه از اصککل و  که پوشــند همی / فرع خراج  نیم آ

 .(۸ ، سطر۳۱۱)برگ  دواجغلتم اندر میان 
های در چاپ چهنبا آ معیار لغات قویمموجود در شاهدهای از  بسـیاری گمان ضـب بی

 ها نیازمند پژوهش دیگری اسم.نیسم و مقایسۀ آنیکسان آمده  شاهنامهمعروف 
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 شاهنامه ؛ فرهنگ واژگانمعیار لغات قویممعرفی  مقاله
 

 های فرهنگها و لغزشکاسهیـ ۹
اینکه برخی  نخسم ؛دشومی در دو مورد خالصـه معیار لغات قویم هایها و لغزشکاسـتی

، لهراسکک ، گرکوز، عروس، گنج، گمانیه، کوچ، فریفته، دروند، ژولیده، مـانند هـامـدخـل
 بدون شاهد اسم. های خام،و اسم آب تاختن، آب جامه، گشواد، لیچار

  نمونهبرای  .با شاهد همخوانی ندارد هامعنی برخی مدخل اینکه دوم
را  و اضــط /عجمی یبـه اول مفتوح و بـا/ ت اااک
اه سپ/ رنگ چو شد چادر چرخ پیروزه  آرامی بودبی

 .(۷ ، سطر۱۸۱)برگ  تپاک اندر آمد به جنگ
 .(۳۸۳، م ۱۳۷۱ فسایی )رستگار اسم ،اردشیر ۀدالور ایرانی در دور، تباکاحتمااًل این فرد 

د آمیخته را گوینهمدو چیز به /به اول مفتوح/ خلیس
 خشــک و تر و ۀیومروارید و م مثل لعل و ،عموماً 
دومویی را خواننــد  و، مـاننـد آن گنـدم و جـو و

بدان / کسکی را که اندیشه ناخوش بود   خصـوصـاً 

همی خویشتن را خلیسا ک  ناخوشی رای او کش بود
 س، ۳۵۱)برگ  به پیش خردمند رسککوا کند/ کند 

۵). 

 منابع
 سفیر اردهال. ،برزگر، تاران ، تصحیح مریمآفتاب عالمتاب (،۱۳۱۳) خاناختر هوگلی، قاضی محمدصادق

 ا.اوست ،، تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی، تارانصبح گلشن (،۱۳۱۱) خان باوپالی، محمدعلیحسن
 .۸و  ۷، ۶، ۵، ۳، ش ۳۵ ۀ، دورسخن، «مجرم ۀفرهنگ شاهنامه یا گنجنام» (،۱۳۵۵) خدیوجم، حسین

 مارۀش، نامه فرهنگسکتان، «آغاز تا امروزاز  شکاهنامههای نگاهی به فرهنگ» (،۱۳۷۱) خطیبی، ابوالفضـل
 .۵۷ـ۳۷ هایفحهص ،۱۵

 آرا. ،، تارانهای دیگرهای فارسی به فارسی و فارسی به زبانفرهنگ (،۱۳۷۵) دبیرسیاقی، محمد
، دفتر پژوهیشککاهنامه، درآمدی بر منابع واژگانی شککاهنامه و معرفی گنجنامه (،۱۳۸۵) رادفر، ابوالقاســم

 فرهنگسرای فردوسی. ،ر محمدرضا راشد محصل، مشادنخسم، زیر نظر دکت
شعرای کشمیر محمد اصلح میرزا(،  ۀتذکر ۀ)تکمل شکعرای کشکمیر ۀتذکر (،۱۳۴۶) الدینراشـدی، حسـام

کادمی پاکستان. ،بخش سوم، الهور  اقبال آ
 . یپژوهشگاه علوم انسان، تاران، مجلد دو ،های شاهنامهفرهنگ نام ،(۱۳۷۱) منصور رستگار فسایی،
 ۀمقاالت کنگر، مجموعهامنمیرم از این پس که من زنده، فرهنکگ شککاهنکامه (،۱۳۷۴) دمـظاورالـدین اح

 .۴۱۱ـ۴۱۷ هایفحهص ،جاانی بزرگداشم فردوسی، به کوشش غالمرضا ستوده، تاران
(، آذر بگنجین) دانشگاه پنجاب الهور بهای خحی کتابخانفهرس  نسخه (،۱۳۶۵) عباسـی نوشاهی، خضر

 مرکز تحقیقات ایران و پاکستان. ،تانپاکس
ــاهی، عارف ، دو جلد، مرکزی دانشککگاه پنجاب الهور بهای خحی کتابخانفهرسکک  نسککخه (،۱۳۱۱) نوش

 میراث مکتو . ،تاران



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

یدن ـ۶۶  گور
مورد مو در اسم و بیشتر« گره خوردن»و  «هم پیچیدنبه»و  «درهم شـدن» به معنی گوریدن

یعنی  whwrydnرود. صــورت فارســی میانۀ این فعل کار میریســمـان و گـاهی کـار به و
/danī/ōrūwihــم که در متون مانوی به ــمهکار رفت/ اس II, 1933, p.  Henning-Andreas ←) اس

Durkin- ←؛ نیز اســمهدســم دادبـه wihurīd*کـه تلفظ آن را  p. 92 Boyce ,1977 ←؛ نیز 343 ,297

Meisterernst 2004, p. 341 ذیل ،whwr-  ــؤال ــب  کرد -wihorکه تلفظ آن را با عالمم س ــمهض . این (اس
ۀ یافتشـک نادرسـم اسـم و ناشی از عدم اطال  مؤلفان نامبرده از صورت تحولها بیتلفظ

اســم که باید از  گوریدنم. شــکل این کلمه در فارســی امروز این فعل در فارســی اســ
، اما سماهکار نرفتدر متون اد  فارسی در هیچ کجا به ریدنگوگرفته شده باشد.  گ هوریدن*

تر های مسن، الاقل در میان نسلگوریدهشدۀ آن و هم صفم مفعولی آن، هم صـورت صرف
های معاصــران نقل هایی از نوشــتهمثال گوریدهو  گوریدنذیل  (۱۳۷۸)رایج اســم. نجفی 

 .اسمهکرد
چیزی » به معنی گوهریدنرا احتمااًل با  نگورید (۴۵۳۱، ذیل شمارۀ ۱۳۱۳)دوسـم حسـن

به همان معانی مرتب   َگهولیو  َگهولیکدنو  (برهکان قکاطع)« را بـه چیزی عوض و بـدل کردن
 -guhur- / *guhar*را  گوهریدنتلفظ اصلی بن مضار   (۴۵۶۴)ذیل شمارۀ . وی اسمهدانست

و ، «درآمیختن»، «ش کردنمغشو» به معنی[ فارسی میانه -wihur] whwrدانسـته و آن را از 
 whyrdو « تغییر دادن» به معنیفارســی میانه  -wihīrمشــتق گرفته و آن را با « ر دادنییتغ»
[wihird پارتی ]که ما  . حقیقم این اسماسمهمقایسه کرد« مغشوش و تغییریافته» به معنی
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ا هم خل  را ب هادوســم آنوکار داریم که حســنبا دو فعل با دو معنی متفاوت ســر اینجـا
 گوهریدنفارسـی میانه گرفته شده و دیگری  /wihū/ōrīdanکه از / گوریدنیکی  ؛اسـمهکرد

در اســم که « عوض کردن )لباس(» به معنی gōhrīdanکـه شــکـل فـارســی میـانـۀ آن 
به در پالوی نیز از این فعل مشتق اسم که  gōhrīg. کلمۀ اسمهکار رفتبه نشایس شکایس 

ــمانهوج»یا  «بیعانه» معنی ــم و با « الض ــورت به« به» padاس  به معنی pad gōhrīg-īص
 .(۵۳۵ـ۴۳۵، م ۱۳۴۸تفضلی  ←) اسمهکار رفتبه« جایدرعوض، به»

ر و اسم مصد گوهرانیدنفعل سببی  ای از تورات به فارســی یاودیاز این فعل در ترجمه
 کاربهودی نیز در فارسی یا گوهرشن. صورت اسمهاسـتعمال شـد گوهرانشک شـکل آن به

، ۱۳۴۱) ویس و رامین. در (۳۳-۳۳، م ۱۳۸۳صادقی  ←؛ نیز p. 62 Paper ,1967 ←) اسـمهرفت
ــخه۳۱۱ یم، ب۱۵۱و م  ۸ یم، ب۱۴۱، م ۳۵۱ یم، ب۱۳۸م  ــاس نس به  ریه  گ  کلمۀ  ها(بدل، براس

، )به( فدای») معنی ، )به( قربان  تانی سزبان ایراه . در یک جمله بهاسمهکار رفتبه« به( عوض 
عثمان در شرح حاالت و بن داز محمو رشدیهمالفردوسکه در کتا   ،)در کنار خلیج فارس(

 ای شــیخ  »اســمهکار رفتبه همین معنی به ریگ ه  نیز  ،اقوال ابواســحاق کازرونی نقل شــده
ما  کُ  . غیر از موارد مذکور، در متون فارســی نه (۳۳، م ۱۳۸۳صــادقی  ←)« ری  جان تو شــَ

های فارســی نخســتین بار . در فرهنگاســمهکار رفتبه گهریو نه  وهرانیدنگو  گوهریکدن
بدل کردن و » به معنیرا بدون شــاهد  گوهر الفرسصککحا محمدبن هندوشــاه نخجوانی در 

« بدل کردن و عوض» به معنیرا باز بدون شــاهد  گهریو  (اشــیه، حـ۱۱۵)م « عوض دادن
آورده، سهس سروری در « بدل و عوض کردن» یبه معنرا  گوهر. بعد از او وفایی اسـمهآورد

و « چیزی را بـه چیزی بدل کردن» بـه معنیرا  گوهریکدن (۱۳۴۵و  ۱۳۳۶)م  الفرسمجمع
. «و این معنی بسیار غریب اسم»را به نقل از وفایی به همان معنی آورده و اضافه کرده  گوهر

کـدام شـــاهـد نقـل یچآورده و برای ه« بـدل و عوض» بـه معنیرا نیز  گهریو  گوهریوی 
ز نی برهانشک سروری اسم، زیرا بی گوهرو  گوهریدنبرای  برهان قاطع. مأخذ اسـمهنکرد
در  هرگو به معنیرا نیز  گهر البته برهان«. و به این معنی غریب اسم»نویسد  می گوهرذیل 

 .اسمههمۀ معانی آن ضب  کرد
را نیز آورده نخستین بار  ولیدنَگهاالطباء برای آن مصدر که ناظم َگهولیصـورت عجیب 

برهان از اوحدی َبلیانی آمده و از آنجا به هجری(  ۱۱۱۱شــده در )تألیف سکرمب سکلیمانیدر 
 .اسمهراه یافته و معلوم نیسم اصل آن چیسم و اوحدی آن را از کجا نقل کرد قاطع
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به فارسی  یدنگورفارسی میانه را با  whwrydدرستی به (194، ذیل شمارۀ 1990)زاده منشـی
 ،ردهمعین نقل ک فرهنگ فارسیکه معنی آن را از  ،«درهم ریختن، آشفتن، آشفته شدن» معنی

 1.اسمهمرتب  دانست
با متمم  گوروندنصــورت به گوریدنکند که در قم شــکل متعدی در پایان یادآوری می

ــم و در «همبه» ــاخ میمورد دو نفر که با متداول اس ــرش ــوند و به همدیگرهم س بیراه بدو ش
وی مورد مو در شوریدهگوریدهصورت نیز به گوریدن رود. صفم مفعولیکار میگویند بهمی

 انسان مستعمل اسم.

 منابع
، به کوشــش محمود مدبری، مرکز نشــر دانشــگاهی، سککرمب سککلیمانی(، ۱۳۶۴الدین )اوحدی بلیانی، تقی

 تاران.
 ار، تاران.به کوشش محمد معین، زو ،برهان قاطع (،۱۳۳۵ـ۱۳۳۱خلف )بن تبریزی، محمدحسین

 ، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.نامب مینوی خردواژه(، ۱۳۴۸تفضلی، احمد )
 ، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تاران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن

بیرسیاقی، تاران، ، به کوشش محمد دالفرسفرهنگ مجمع(، ۱۳۴۱-۱۳۳۸سروری کاشانی، محمدقاسم )
 اکبر علمی.علی

 هایفحه، ص۱، شمارۀ ۱۱، سال شناسیمجلب زبان، «گویش قدیم کازرون»(، ۱۳۸۳اشرف )صـادقی، علی
 .۴۱ـ۱

، به کوشــش ماگالی تودوا و الکســاندر گواخاریا، بنیاد ویس و رامین(، ۱۳۴۱گرگانی، فخرالدین اســعد )
 فرهنگ ایران، تاران.

 ، رنگین، تاران.فرهنگ نفیسییا  فرنودسار(، ۱۳۳۴ـ۱۳۱۸بر نفیسی )اکاالطباء، علیناظم
 ، نیلوفر، تاران.فرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )

، به کوشــش عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر الفرسصکحا (، ۱۳۴۱نخجوانی، محمدبن هندوشـاه )
 کتا ، تاران.
 جو، دانشگاه تاران، تاران. هویوشش تن ، به کفرهنگ فارسی(، ۱۳۷۴وفایی، حسین )

Andreas, F. C and W.B. Henning (1933), Mitteliranische-Manicaica aus chinesisch Türkistan, 

Π, Berlin, Walter de Gruyter. 

Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9a, 

Leiden, Brill. 

                                                      
یرانی استاد های اهای زبان، که نگارنده در پاریس به تحصیل اشتغال داشم و در کالس۱۱۶۷ـ۱۱۶۳های . در سال1

کرد، در یک ترم که بنونیسم متون فارسی میانۀ مانوی را امیل بنونیسـم در مدرسـۀ مطالعات عالیۀ پاریس شرکم می
 فارسی شد. گوریدنمتوجه ارتباط این کلمه با  whwrydکرد در متن حاوی تدریس می
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Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium. 

Monchi-Zadeh, D. (1990), Wörter aus Xurāsān und ihre Herkunft, Acta Iranica 29, Leiden, Brill. 

Paper, H. (1975), “Notes to a Judeo-Persian Bible Manuscript: Ben-Zvi Institute, Jerusalem, Ms 

1028”, Indo-Iranian Journal, V. 17, pp. 217-243. 
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 ـ سپس ـ باسپس۶۳
ن  مُ ۱۱ ــ  رگ  ــتان  سککپستیرنه کلمۀ س ــت hača-pasčā*را از ایرانی باس ــتق دانس ــمهمش  اس

(Morgenstierne 1938, 202) .*hača  و  ازهمان اسـم که در فارسـی به*pasčā ان اسم که هم
آغازی از صــورت ایرانی باســتان این  sبا  سککپس. تردید نیســم که اســمهتبدیل شــد پسبه 

. اســمهســاخته شــد پسو  از. این کلمه در فارســی دری از ترکیب اســمهترکیـب نیامد
 s-sبا فرآیند همگونی به  z-sگفته که  ،شناسی مرگنستیرنه را نقل کردهکه ریشه ،دوسمحسـن

ــهس  ــده و س ــوت میانجی یعنی بدل ش ــی امروز( میان دو  e)در قدیم خ  iیک مص  sدر فارس
دوسم از . منظور حسن(سپس  ۳۱۵۱، ذیل شمارۀ ۳، ج ۱۳۱۳ دوسم)حسـن اسـمهاضـافه شـد

، اسمهوجود آمدبه سپس(اهمگون شده و ) پسدر  sبا  ز(ا) zاین اسم که  s-sبه  z-sتبدیل 
تواند این تر میشـده باشد. توجیه واقعی ز(ادر ) zموجب تبدیل  پسدر  sاما بعید اسـم که 

ده درآم اسپسشکل واک شده و بهبی ،آیدکه بالفاصله بعد از آن می ،pتحم تأثیر  zباشد که 
میان دو صامم اول آن  iمصوت  سهسبدل شده،  spas سَپسبه  aspas اسپس گاهآن باشـد.

نقل  (۸۷)م  ز تفسیری کهنبخشی اشاهدی از  اسپسدوسم برای . حسناسـمهوارد شـد
اسهس( « )خ اسبس»به  وراءنیز  (۱۳ طر، سـ۴۷۶)م کرمینی  تکمل االصکنا . در اسـمهکرد

 )م بخشی از تفسیری کهننیز یک شاهد دیگر از  نامب فارسکیلغ . در اسـمهترجمه شـد
ــاهد از (۵۱۱-۶۱۱ ــاهد از ترجمۀ  (۱۱۳)م  ترجمب تاری  قم، یک ش از آغاز قرن نام و دو ش

 و ترجمب تاری  قمدر  اسپس. ظاهرًا اســمهیزدی از قرن چااردهم نقل شــد االسکنمرایعشک
. اســمهتر گرفته شــدها رایج نبوده و از متون کاندر زمان این ترجمه االسککنمترجمب شککرایع

و  ۱۱۳، ۱۳، ۸۱، ۸۱، [بار ۳] ۸۱، ۴۱، ۳۱م ) بخشکی از تفسیری کهن ←برای شـواهد دیگر، 
 .اسمهکار رفتهم به« اسهس از آن» ۱۱۶و  ۸۷، ۳۱. در م (۱۱۱

که باشــند راضــی شــدند بدان»اســم   زپس(ااز ) سککپس(اشــواهد زیر مؤید اشــتقاق )
ــخۀ  ۶۳۴، م ۳، ج ترجمب تفسککیر طبری)« ماندگانازپس، یعنی زنان ماندگانسککپس ــیه، نس حاش

 ؛«(فبأن یکونوا مع الَخوال   اوو هم اغنیاٌء َرُض »از سورۀ توبه   ۱۳نافذپاشا، در ترجمۀ بخشی از آیۀ 
 زین زپساندر ایران از عطای تو به رادی 

 
 زّر نســتـانـد ســتـاننده از دهنده رایگان 

 الف(. ۳۵۱، متن عکسی، برگ البنغهترجمان)عنصری،  
نیز در تعدادی از  بازپسنیسم.  ازپسدر مرز دو تکواژ منحصـر به  sبا  zهمگون شـدن 

ستارۀ پاسهسین »به  یَجد  ، (۱۳۱)م  تکمل االصنا . در اسمهآمد باسپسصـورت منابع به
 «ین  پیغامبرانسهباسـ  »به  عاقباین کتا   ۴۴۵فحۀ . در صـاسـمهمعنی شـد« از هفتورنگ
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بدون  باسپسین ۷۸۳و  ۷۳۴، ۵۶۵، ۵۳۱، ۴۴۴، ۳۸۷ های. در صـفحهاسـمهترجمه شـد
ــد ــب  ش ــمهحرکات ض یده د باسککپسککینو  سککپسبانیز چندین بار  نامب قرآنیفرهنگ. در اس

آستان  ۵۵در قرآن شمارۀ  «هر  َؤخ ّ نُ  ما و»شود. آیۀ شـود که به بعضـی از موارد آن اشاره میمی
؛ در همین (۱۴۷۳، م ۴، ج نامهفرهنگ) اســمهترجمه شــد« افکنیمشَهس نمیباســ  »قدس به 

ُرکم»قرآن  ّ
در همین قرآن باز ؛ (۱۶۳۴)همان، م  اسمهبرگردانده شـد« َهس َبَردباسـ  »به  «ُیَؤخ 

ر یوم» ؛ همین دو کلمه در قرآن (۷، م ۱)همان، ج  اســمهترجمه شــد« َهســینباســ  »به  «اآلخ 
 ۵۵ مارۀقرآن شــ ،که دیدیم. چنان)همانجا( اســمهبرگردان شــد «باســهســین»به  ۱۷ مارۀشــ

ر یک با ۵ مارۀ، اما کاتب قرآن شاسمهاول ضب  کرد« س»جا این کلمه را با جزم روی همه
ر یوم» َپسینصـورت و بار دیگر به (۱۱۳۶، م ۴)همان، ج  پسکینباسک  صـورت را به« اآلخ   باسکَ

َپسککیناین کلمه را  ۵۵مارۀ . جالب آن اســم که کاتب قرآن شــ)همانجا( اســمهنوشــت  بازسککَ
، ۱)همان، ج  اسمهمبّدل آن را نگه داشـت« س»و هم  بازدر کلمۀ « ز»یعنی هم  ؛اسـمهنوشـت

. در )همانجا( اســمهبدون زیر و زبر نوشــته شــد بازسککپسککیننیز  ۸۸ مارۀشــ . در قرآن(۸م 
 و در بعضــی دیگر صــورت بازپسککینهای دیگر آســتان قدس شــکل اصــلی آنبعضــی از قر

پَ در « س». تردیدی نیســم که فتحۀ روی اســمهکار رفتبه واپسککین یافتۀتحول یک  سککینباسککَ
 هشته اسم.مصوت میان

 های دیگرو صورت بازپسککینو  بازپساسـم این اســم که  ای که ذکر آن ضـرورینکته
دسم داده و ها معنی خود را از در آن وا/  باس/  بازب هستند و وابسته به آن همه کلمات مرکّ 

ابوشکور اسم  شاهد این معنی نیز بیم زیر از 1.اسمههمراه شـد ازبه همین جام گاهی با 
غ  که اســدی برای کلمۀ  گواه  «ه جمله اندام او تیغ باشــد، تشــیجانوری ک» به معنی رسکک 

  اسمهآورد
 چون رسن گر زپس آمد همه رفتار مرا

 
 به سغر مانم کز بازپس اندازم تیر 

 (۱۳۷)اسدی، م  
 بازپس ... کو»  اسمهمصـرا  دوم را چنین ضـب  کرد الفرسصکحا البته نخجوانی در 

 و «از عقب»یعنی  ز بازپسابه این شرح که  ؛که این صـورت هم درســم اســم «اندازد تیر
، اما معلوم نیسم اسمهمعنی خود را حفظ کرد باز. در این صـورت «عقب به»یعنی  بازپس

تر . البته این ضــب  ضعیفاسـمهکه نخجوانی در آغاز قرن هشـتم این ضـب  را از کجا آورد
 اسم.

                                                      
ر»مقایسه شود با  .1  اسم.آن اضافه شده جلو   ازدوباره « راّس »در « س»با « ز»دلیل همگون شدن که به« از َاسَّ
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 منابع
 ن.، به کوشش عباس اقبال، تاراکتاب لغ  فرس(، ۱۳۱۱بن احمد )اسدی، علی

 (، به کوشش محمد روشن، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.۱۳۵۱) بخشی از تفسیری کهن
 .۳ لد، دانشگاه تاران، تاران، جیی(، به کوشش حبیب یغما۱۳۴۱) ترجمب تفسیر طبری

، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تاران، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسـن
 جلد. ۵

اسـالمی آستان قدس  یهاژوهشپ(، زیر نظر محمدجعفر یاحقی، بنیاد ۱۳۷۵ـــ۱۳۷۳) قرآنی نامبفرهنگ
 رضوی، مشاد.

 الدین طارانی، تاران.جالل ، به کوشش سیدکتاب تاری  قم(، ۱۳۱۳علی )مترجم( )بن قمی، حسن
ــی تکمل االصککنا (، ۱۳۶۳/۱۴۱۵/۱۱۸۵بن محمد )کرمینی، علی ــی، مرکز تحقیقات فارس ، چاپ عکس

 آباد )پاکستان(.یران و پاکستان، اسالما
ــیده زلیخا عظیمی، انجمن تکمل االصککنا (، ۱۳۸۵بن محمد )کرمینی، علی ــش علی رواقی و س ، به کوش

 جلد )جلد دوم  فاارس(. ۳آثار و مفاخر فرهنگی، تاران، 
 نامۀ دهخدا، تاران.، تألیف گروهی از مؤلفان، مؤسسۀ لغمنامب فارسیلغ 

، به کوشــش عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر الفرسصکحا (، ۱۳۴۱دبن هندوشـاه )نخجوانی، محم
 کتا ، تاران.
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 ـ الدنگ۶۲
ــیم و بیآدم لش و بیکاره و بی» به معنی الدنگ ــم. این کلمه در ترکی  «ارزشخاص اس

ــار رود. ظاهرًا قدیمکار میآذربایجانی هم به ــاهد آن در یک بیم ترکی از طرزی افش ترین ش
 )قرن یازدهم( اسم، به این صورت 

 آغز پیـاله کبی آچمه شــیشــه تک دولمه
 

 1گوتر باشـک سال ایاغی الندن ای الدنگ 
 (.۱۳۳)دیوان، م  

)قرن دوازدهم( اســم  آن الدنگ را پالانگ به گردن  آرای نادریعالمشــاهد زیر نیز از 
 .(۳۱)م انداخته بیاورد 

هوش خبر و بیبی» به معنیها م که در فرهنگاســ دنگجزء دوم این کلمه ظاهرًا همان 
ــمهآمد (برهان قاطع)« و احمق و ابله ــرح نداده و فق   فرهنگ جهانگیری. اس این معنی را ش

 فرهنگ لغات و تعبیرات، اما مصحح کتا  در تأیید آن بیم زیر را از «معروف اسم»نوشته 
  اسمهصادق گوهرین نقل کرد مثنوی

 نگ شدســهرکه با ناراســتان هم
 

 در کمی افتاد و عقلش دنگ شد 
 (۱۳۳، بیم ۳۵۳، م ۳، دفتر مثنوی) 

  اسمههای زیر نیز آمددر بیم مثنویدر  دنگ
 وار سرگردان و دنگورنه ادهم

 
 درنگملک را بر هم زدندی بی 

 (۶۶۷، بیم ۳۱۸، م ۴دفتر ) 
ــد حیران و دنگ  دیده در وقتی که ش

 
 ُکه سخن گفم و اشارت کرد سنگ 

 (۱۱۱، بیم ۳۳۳، م ۴دفتر ) 
  اسمهنیز بیم زیر از خسروانی نقل شد فرهنگ رشیدیسروری و  الفرسمجمعدر 

 در این کارگه مرد هشیار جوی
 

گاه بســیارگوی   نه دنگ و دژآ
 دهخدا. نامبلغ  ← ،برای شواهد دیگر 

وشکور از اب شعر زیرآمده و  (۸۸م ) لغ  فرساسم که در  دندصـورت دیگر این کلمه 
  اسمهبه شاهد آن نقل شد

 بخواند آنگای زرگر دند را
 

 ز همسایگانان تنی چند را 
                                                       

ای  ،بیندازو باده را از دســتم ( götürســرت را بلند کن ) /مثل پیاله دهان باز مکن و مثل شــیشــه پر مشــو »یعنی  .1
فرهنگستان زبان و اد  فارسی اسم. نویسی گروه فرهنگنویسـی الدنگ. این شـاهد و شـاهد بعدی از پیکرۀ فرهنگ

 اسم.هم آمده سخنبزر  رهنگ فدر  آراعالمشاهد 
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  اسمههخدا آمدد نامبلغ دو شاهد زیر نیز در 
 انداندر این شــار بســی ناکس برخاســته

 
 دانش و دندهمه خرطبع و همه احمق و بی 

 (لبیبی) 
 ســهابد ز شــیروی شــد دل نژند

 
 دندیش دنبرآشفم و گفم ای بدا 

 (اسدی) 
 های دیگر نیز دارد.در پایان کلمه مثال nبعد از  gبه  dتبدیل 

مخفف شــده و بعدها با  عل*باشــد که به  علیرســد که جزء اول الدنگ کلمۀ ر میبه نظ
 علیاسم   مطلق آدم به معنیدر چندین اصـطالح عامیانۀ زیر  علی. اسـمهنوشـته شـد «ا»

 عنیبه م) علی نیزه، علی موجود، علی گنبی، بندزنی چینیعل، چ  علی، گیر(بونه)بهکانه
پای او ونوعی عروسک که به دسم»و نیز  «جیرجیرک» به معنی) علی ورجهو  ،«(آدم الغر»

 ،وقهای فبرای مثال) («رودها و پاهای او باال و پایین مینخی بسـته شده و با کشیدن نخ دسم
 به معنینیز  علی دنگ *احتماالً  ،. بنابراین(۱۳۸۱ نوریا ← ورجهعلیو برای مثال  ۱۳۷۸نجفی  ←

«  »ی جابه «ا». نوشتن اسمهتدریج معنی آن کمی تغییر کردبوده که به «آدم احمق و گیج»
ابکهدر  ابه) ارق شــود. ظاهرًا زمانی که اهل زبان ( نیز دیده میشککنگهعلم )خ شککنکهالم( و عرق

 .اسمهاسم امالی آن عوض شد علیه اند که جزء اول این کلمفراموش کرده

 منابع
 ، به کوشش عباس اقبال، تاران.کتاب لغ  فرس(، ۱۳۱۱احمد )بن اسدی، علی

 ، سخن، تاران.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرسم( )
 فروشی ادبّیه، تاران.، کتا دیوان(، ۱۳۳۸طرزی افشار )

 .۴ لد، دانشگاه تاران، تاران، جویفرهنگ لغات و تعبیرات مثن(، ۱۳۴۱گوهرین، صادق )
 ، به کوشش محمدامین ریاحی، زّوار، تاران.آرای نادریعالم(، ۱۳۶۴مروی، محمدکاظم )

 ، به کوشش رینولد ا. نیکلسون، بریل، لیدن.مثنوی(، ۱۱۳۱و  ۱۱۳۵الدین محمد )لالمولوی بلخی، ج
 ن.، نیلوفر، تارافرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )
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 زردنبو ـ ـ زردمبو۶۱
اســم و به غیر از  «دارای رنـگ زرد و نـاتوان و احیانًا الغر» بـه معنیاین کلمـۀ عـامیـانـه 

و  زردمبو، زردنبوهای معاصران شاهد قدیمی، حتی از دورۀ قاجار هم ندارد. امالی آن نوشته
نقل شده  خنفرهنگ بزر  سککزاده که در اسـم. امالی اخیر در شــاهد زیر از جمال زردانبو

« خواهد این بچۀ ننر زردانبو را زیر لگد خونین و مالین کند... دلش می مادرش  »اسمهآمد
ب ترکی انبوو کلمۀ  زرداز صفم  زردمبو/  زردانبورسد که . به نظر می(۱۳۱، م ۳، ج شکاهکار)

قال ن انتو علم ای اسمهبه این کلمه منتقل شد دسکتنبوظاهرًا از  زردانبودر  انبو. اسـمهشـد
 به انبوییدناز فعل  انبوهای زرد وجود دارد. اســم که در دســتنبو و در چاره زردیشــبه وجه

ــکل  «بوییدن» معنی ــم که بن آن در پالوی به ش ــمهکار رفتبه -hambōyاس  ،. بنابرایناس
ـــم از آن بو میدســتنبو میوه ـــم کـه دس برای  ،هـا غیر از این معنیگیرد. فرهنـگای اس

دن جام بوییب از عطریات که آن را به... مرکّ  گلولۀ» به معنیرا  انبویهدس ، انبو)ی(دسم
امهو به عربی  «بر دســم گیرند ، فرهنگ جهانگیری. 1(برهان قاطع)اند خوانند نیز آورده شککمق

  اسمهبیم زیر را از خاقانی شاهد آورد دستنبویهو  دستنبوذیل 
ــم و آنگه در  ــفق در دس ــرخ جامی چون ش س
 صــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوح

 

 لخلخـه از صــبح و دســتنبو ز اختر ســاختند 
  اسمهعنوان شاهد نقل کردبیم زیر را نیز از شمس طبسی به جهانگیری 

 سان معطر شدز دستنبویۀ خلقش جاان زان
 

 کند سـجده نسیم باغ رضوانشکه هر دم می 
 .اسمهآمد« آهویز دسم»، «ز دستنبویۀ»جای به (۴۱م ) شمس طبسی دیواناما در  

 ابعمن
 علی فاضل، بنیاد فرهنگ ایران، تاران. به کوشش، روض المذنبین(، [۱۳۵۵ خ] ۳۵۳۵)احمد جام 

                                                      
ــی . فرهنگ1 ا های عربی به فارس ــابیزک»یا « گیاهمردم»به معنی  ل فق ــتنبویه»را نیز به « س  ←اند )ترجمه کرده« دس

متن چاپی؛  ۵۷۳و  ۳۷۷متن عکســی و م  ۳۷۴و  ۳۴۱کرمینی، م  تکملک االصککنکا ؛ ۳۱۴کردی، م  البلغکب
امهمتن چاپی(  ۳۷۷عکســی و م  چاپ ۳۴۱(. کرمینی )م ۴۱۳، م االسککامیتاج « دســتنبویه»را نیز به  شککمق

و  ۵۱۷، م ۱سعید میدانی، ج  االسکمی فی االسکماءو  ۵۱۵ابوالفتح میدانی، م  السکامی ←اسـم )نیز برگردانده
ا ، که ۵۱۸ ــتنبویه»را  شککمامهو  ل فق ــی، ج  قانون ادب( و ۱۴۸)م  المرقاةاند(. در ترجمه کرده« دس ، م ۳)تفلیس

امهنیز ( ۱۵۳۱ ــم. ترجمه شــده« دســتنبویه»به  شککمق ه( ۱۴۷۳، م ۳)ج  قانون ادباس « دســتنبویه»را نیز به  َمشککمق
باســم. مؤلف برگردانده  روضکک المذنبیناســم. در نوشــته« دســتنبویه»را نیز  فاح ( معادل ۳۴۶)م  االسککماءمهذق

ا علم نامیده شــدن  اســم.کار رفتهبه« آلم دســم»به معنی مجازی  دسککتنبویکه( ۳۱۴)احمـدجـام، م  به  لفق
 ←لّفاح،  شکل بادنجان اسم )برای توصیفشباهم صوری لّفاح به دستنبویه اسم، زیرا لّفاح تقریبًا به« دستنبویه»

 (.۶۳۱ـ۶۳۱، م ۳بیرونی، ج 
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کوشش رحیم عفیفی، دانشگاه  ، بهفرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱الدین حسین )انجو شیرازی، جمال
 جلد. ۳مشاد، مشاد، 

 ، سخن، تاران.فرهنگ بزر  سخن، (۱۳۸۱) انوری، حسن )سرپرسم(
 جلد. ۳منوچار ستوده و ایرج افشار، تاران،  به کوشش، صیدنه(، ۱۳۵۸ابوریحان احمد ) بیرونی،

 علی اوس  ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تاران. به کوشش(، ۱۳۶۷) االسامیتاج
ــین ـــ۱۳۳۱خلف )بن تبریزی، محمدحس ــش، برهان قاطع(، ۱۳۳۵ـ  ۴محمد معین، زّوار، تاران،  به کوش

 جلد.
 ۳غالمرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تاران،  به کوشـش، قانون ادب(، ۱۳۵۱یش )بل ُح تفلیسـی، ابوالفضـ

 جلد.
 جلد. ۳، تاران، چاپ دوم، شاهکار(، ۱۳۳۷ـ۱۳۳۶جمالزاده، محمدعلی )

و فرهنگی، ، به کوشـش حسین مصطفوی، علمیاالسکماءمهذب(، ۱۳۶۴زنجی سـجزی، محمودبن عمر )
 تاران.

 تقی بینش، زّوار، مشاد. به کوشش، دیوان(، ۱۳۴۳یم )شمس طبسی، محمدبن عبدالکر
، مرکز تحقیقات فارســی ایران و پاکستان، تکمل االصکنا (، ۱۳۶۳/۱۴۱۵/۱۱۸۵محمد )بن کرمینی، علی

 آباد )پاکستان(، چاپ عکسی.اسالم
 ،علی رواقی، با همکاری سیده زلیخا عظیمی به کوشش، تکمل االصنا (، ۱۳۸۵محمد )بن کرمینی، علی

 جلد. ۳انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تاران، 
 ، چاپ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.السامی فی االسامی(، ۱۳۴۵میدانی، ابوالفتح )

 جلد. ۳آبادی، اسوه، تاران، نجف علی امیدی به کوشش، االسمی فی االسماء(، ۱۳۷۷میدانی، سعید )
جعفر ســجادی، بنیاد فرهنگ  ســید به کوشــش، مرقاةال(، ۱۳۴۸نطنزی، ابوعبدالله حســین )منســو  به( )

 ایران، تاران.
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 آبهین ـ اثفیان ـ۶۴
ــخه ــحیح جالل خالقی مطلق قرار ، شککاهنامههای معتبر نام پدر فریدون در نس که مبنای تص

حیف های فارسـی تصدر فرهنگ«  »بر « ت»به تقدیم  ینتبآآمده و  آبتینبه شـکل  ،گرفته
ــم. در متون عربی این نام بهاین کلمه در قرون اخیر ا ــکل س ــمهآمد اثفیانش  طبری، ←) اس

. در متون فارسی شکل (۳۱، ۱۳؛ حمزۀ اصفاانی، م ۱۱۴؛ بیرونی، م ۳۱۵، م ۱سـلسلۀ اول، ج 
شــکل نام فریدون و پدر او را در عنوان به (۱۴۷)م خورد. بلعمی چشــم میندرت بهبه اثفیان

ــتهوریطاثفینان آورده، اما بهبن آفریدون ــیه نوش ــل او نام پدر  ،که باار درحاش ــخۀ اص در نس
الب که مط، التواری  و القصصمجمل. مؤلف اسمهنوشـته شـده بود ابتینشـکل فریدون به

ف  صّح )م اتفیالصورت آن را به ،های قدیم ایران را از حمزۀ اصفاانی گرفتهمربوط به سلسله
آورده  آبتینشکل ضب  آن را به ۳۵ فحۀر صولی یک بار د ،اسمه( ضـب  کرداتفیانیا  اثفیان

ــفحۀ  ــمآمده آبتین شککاهنامهدر گفته  ۳۶و در ص  ،. بعد از این دو متن(۳۷، ۳۶، ۱۳)م  اس
م  ←) ماسهآورد اثفیانشـکل را به آبتینتناا متن معتبر کان اسـم که  بلخیابن فارسکنامب

 ن عربی اسم.این متن نیز تحم تأثیر متو ،. به احتمال قوی(۳۶، ۱۳، ۱۱-۱۳
اند که باید نوشته spyk’n’یا  spyd’n’شکل این نام را به زادسپرمو  دینکرداز متون پالوی 

 اسمهنیز آمد بندهشکن. این امال در (p. 248Tafazzoli , ←) خواند sbīānĀ یا swīānĀرا  هاآن
(← 1, p. 39dākzāP ۱۸خ۱۱۷، م بندهشن ایرانی؛ )کانآسف، یوستی این نام را رو (āsfikān )(p. 

َ ، باار آن را (49 و بارام گور تامورس  )همانجا()اســهیان(  aspiyān، پاکزاد (۱۴۱)م  سککفیانا
. شــکل اوســتایی این (p. 293Akāsīh-Zand ,-4 ←)اند هیان( خوانده)آســ   Āspyānاریا ســانکل

اسم  -āθwyānay*در سـنسـکریم، و صـفم مشتق از آن  -āptyá، معادل -Āθwyaکلمه 
(→ Bartholomae, vol. 323) .āθwyānay شــکل بـاید در پالوی به*āθwyān آمد، اّما درمی

 اثفیان. شکل اسمههای دیگر نزدیک به آن( آمد)یا تلفظ āswiyānجای آن چنانکه دیدیم به
در این کلمه پسوند  ān-در متون عربی و فارسـی معّرف این شکل فرضی فارسی میانه اسم. 

س اردشــیر بابکان و مزدک بامدادان(. اگر از قپدر و فرزندی اســم ) ۀرابطـ ف  بنّوت و معّر 
*āθwyān  وāswyān /āsbīyān  پسوند-ān های باید صورت ،را برداریم*āθwī  و*āswī  و

*āsbī اما در متن اســمهدســم آید که در جایی دیده نشــد*آســوی و *آســبی( بهو وی ث)*آ ،
شود( انده مینیز خو آثبین)البته  آتبینشکل بار بهاین نام یک  های ایرانشهرشکهرستانپالوی 

نزدیک  آثویکه با  (p.Tafazzoli , 248؛ p.Pahlavi Texts , 23 ←) اســمه)فریـدون آتبینان( آمد
. تاکنون کسی اسمهبدل شـد آبتیندر فارسـی به  bو  tجایی اسـم و همان اسـم که با جابه
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های nاز همان  nاین  ،اما به احتمال قوی ،ماســهچیزی نگفت آبتینن( در پـایان ) nدربـارۀ 
ــم که در کلمات  ــتقاقی اس  و خوردنی، زمی)به جای  انگشککترینو  خوردنینو  زمینغیراش

در  آسبیان/  آسکویان. ضـب  کلمۀ (۱-۱صـادقی، م  ←)شـود ( و غیره هم دیده میانگشکتری
 آبتینضــب   ،دیگر در دورۀ میانه اســم. از ســوی sاوســتایی به  θدهندۀ تبدیل پالوی نشــان

 (۳۱)م ثعالبی  ریغررالسدر  آبتینشود که اسم. در اینجا یادآور می tبه  θدهندۀ تبدیل نشان
( نآبثینیز در کنار این ضب  ) اثفیان. شکل 1اسم آثبینضب  شده که مقلو  * آبثینشـکل به

فارسی  در ،اینهای فارسی میانه اسم. بنابردر یکی از گویش θدهندۀ باقی ماندن تلفظ نشان
 ؛θ. همان ۱  اسمه، سه شکل پیدا کرده بودhو  fنظر از تبدیل آن به باسـتانی، صـرف θمیانه 

۳ .t۳ ؛ .s .«جای ظاهرا به اثفیاندر  «فv کار رفته که بعدًا گاهی آن را با فای دندانی بهولب
ی کرد  اید چنین آوانویساین ضب  را احتمااًل ب ،اند. بنابرایننوشتهنقطه میاعجمی یا فای سه

ās̆vīyān های فارسی میانه اسم که این تلفظ مربوط به آن دسـته از گویشw  وجود  هاآندر
های معرف گویش Āswīānاســم. ضــب   vنیز مبدل این  آبتین/  آتبیندر  b. اســمهنداشــت

wرسندنظر نمیاریا درسم بهسهای یوستی، باار، پاکزاد و انکلدار اسم. آوانویسی. 

 منابع
 نیکلسون، بریل، لیدن. ا. ر. ، به کوشش گ. لسترنج وفارسنامه، (۱۱۳۱)بلخی ابن

، به کوشش محمدتقی باار، ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ، تاری  بلعمی(، ۱۳۴۱بلعمی، ابوعلی محمد )
 تاران.

وابی، بنیاد فرهنگ شاه، با مقدمۀ ماهیار نورس دینتام ۱ۀ ر، چاپ عکسی از روی نسخۀ شمابندهشن ایرانی
 ایران، تاران.

 ، به کوشش ادوارد زاخائو، الیهزیک.اآلثار الباقی  عن القرون الخالی (، ۱۸۷۸بیرونی، ابوریحان احمد )
َیرهم(، ۱۱۱۱ثعالبی، ابومنصــور ) . زوتنبرگ، پاریس، چاپ  ھ، به کوشــش غرر اخبار ملوک الفرس و سککِ

 فروشی اسدی، تاران.افسم، کتا 
 ، مطبعۀ کاویانی، برلن.ِسنی ملوک االرض و االنبیاء(، مریق ۱۳۴۳انی )حمزۀ اصفا

، ۳شمارۀ  ،۱۱، سال شناسیمجلب زبان، «دو تحول آوایی در زبان فارسـی»(، ۱۳۸۳اشـرف )صـادقی، علی
 .۱ـ۱ هایفحهپاییز و زمستان، ص

 ، لیدن.خویهد، به کوشش کتاب اخبار الرسل و الملوک(، ۱۸۸۱ـ۱۸۷۱طبری، محمدبن جریر )
                                                      

کتابخانۀ برلن  ۷۵۱باشد، اما در نسخۀ مورخ  آثبیننوشته شده که ممکن اسم مصّحف  آثنین. در یک نسـخۀ کتا  1
اسـم، اما بار دوم و سـوم، در متن حرف سوم نقطه  اثقیانآمده که ظاهرًا مصـّحف  یانڤاث( بار اول در عنوان ۳۸ )م

اســم. ضــب  نسخۀ آمده اثقیاننیز حرف دوم نقطه ندارد. در یک نسـخه از طبری )همانجا( نیز  ۱۵ندارد.در صـفحۀ 
 ف دوم(.ن )بدون نقطۀ حربقیااسم و یک بار ا اثفیانهایدلبرگ سه بار 



56 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ر، شمانویسیفرهنگ

 گوریدن، سهس ـ باسهس، الدنگ، زردمبو، ... های لغویپژوهش
 

 ، ترجمۀ مارداد باار، توس، تاران.بندهشن(، ۱۳۶۱َفرنَبغ داَدگی )
 (، به کوشش محمدتقی باار، کاللۀ خاور، تاران.۱۳۱۸)التواری  و القصص مجمل
برلن، به کوشش ایرج افشار و محمود امیدساالر،  ۷۵۱(، عکس نسـخۀ ۱۳۷۱) التواری  و القصکصمجمل

 تاران.
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 *)بحث لغوی و دستوری( 

 علمی دانشگاه تهران()عضو هیئتمقامی سید احمدرضا قائم

ه صفم فاعلی اسم ک پرستاراسم که در بعضـی دسـتورهای فارسـی گفته شـده  هچنید
 ایدانیم که صفات فاعلیاسم، چون میبرخالف قاعده بر روی بن مضـار  سـاخته شده

اند )جز بعضــی ماضــی ســاخته شــدهۀ شــوند بر روی مادســاخته می« ار-»وند که با پســ
(. راه حّلی که به نظر دســتورنویسان فارسی رسیده این دو ترجمۀ قدیم قرآناسـتثنائات در 

اسم. این های ماضی سبب این ساخم خالف قاعده شدهبا ُبن پرس اسم که مشابام 
لحا  تاریخی در آن تردید اسم. بعضی بهزمانی نادرسـم نیسـم، ولی توجیه از نظر هم

ــهفرهنگ ــتقاق دیگری برای این کلمه حدس زدههای ریش ــی نیز اش ــناس اند که آن نیز با ش
که از قرن  ،-parištar*سـازی در ایرانی باسـتان ناسـازگار اسم. در واقع لفظ قواعد لغم

وز نیز در بعضی اند و امرفارسی شمرده پرسکتارنوزدهم بعضـی محققان آن را اصـل کلمۀ 
نه وجود دارد و نه ساخم آن مطابق قاعده اسم، به شرحی که در  ،شـودها تکرار میکتا 

و ساخم  پرستاراسـم. در این مقاله احتماالت مختلف دربارۀ اصل کلمۀ متن مقاله آمده
ــده ــعی ش ــمن آن س ــده و در ض ــنجیده ش ــرفی  آن س ــتباهات ص ــم برخی از دیگر اش اس

شود و  اصالح پرستارسـی دربارۀ اشتقاق بعضی کلمات وابسته به شـناهای ریشـهفرهنگ
عرضه شود که  tar-شده با پسوند توضیحاتی اجمالی دربارۀ ساخم صرفی کلمات ساخته

 به نظر نویسنده برای فام مسئله حائز اهّمّیم اسم.
 شناسی، پرستار.های ایرانی، دستور زبان فارسی، صرف، ریشه  زبانهاواژهکلید

 
 
 

                                                      
 qaemmaqami@ut.ac.irرایانامه   *
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 مقدمه
ــوند می ــی از پس ــدر ار-دانیم که در فارس ــم مص ــی اس ــفم فاعلی و  1و ماده یا بن ماض و ص

ــازند، مانند مفعولی می ــوند  گرفتارو  خریدارو  گفتارس ــی در کاربرد این پس ــترش و این گس
وی و به ظن قمعروف شده  قرآن قدسنسـبم به فارسـی میانه اسم. اینکه در متنی که به نام 

ز از بن مضار  نینی و یک ترجمۀ قدیم قرآن از سورۀ مائده از همان نواحی متنی اسم سیستا
اسم  متندو ، ظاهرًا فق  خاصیم آن «ُکننده»به معنی  ک نارصفم فاعلی ساخته شده، مانند 

ــتورهای  2شــده با آن.و کلمات مرکب ســاخته ک نارو آن هم منحصــر اســم به همین  در دس
 ار-اند که پسوند نوشته (۳۸۱، م ۱۳۷۴؛ انوری و گیوی ۳۳۵ ، م۱۳۷۵)مثاًل ابوالقاسمی فارسـی 

 ن از نظر بعضــیآاســم. توجیه  پرسککتارشــود، با یک اســتثنا و آن به بن ماضــی متصــل می
شبیه اسم به  پرسکک ظاهرًا این اســم که  (۱۱۱، م ۱۳۱۳)مثاًل سـامعی و تفســیری دسـتوریان 

ه به اند. این توجیساخته پرستیدار*جای  را به پرستارهای ماضی و اهل زبان از روی قیاس بن
لحا  غیرتاریخی درســم اســم، اما به لحا  تاریخی مســّلم نیســم، چون با آنکه کلماتی 

)این اخیر در پالوی( ممکن اسـم مبنای چنین قیاسـی واقع شده  آراسکتارو  خواسکتارمانند 
ها از نظر صورت به ، که بن مضار  و ماضی آنایسککتادنو  فرسکتادنباشـند، از افعالی مانند 

ــم و هر دو یا یکی از آننزدیک پرسکک  ــههم پرسککتیدنها با تر اس ، ادامۀ بحث( ←)اند ریش
در همان زبان  پرستارو به عالوه،  ۳اســممشـتقی با این پسـوند در ادوار قدیم سـاخته نشــده

ای از اســتعمال داشــته و بازگرداندن این قیاس به دوره paristārفارســی میانه نیز به صــورت 
وده تر بتحول زبان فارسـی که اشتقاق و اجزای کلمات آن زبان برای اهل زبان احتمااًل معلوم

، گرچه ممتنع ادامۀ بحث( ←)های دیگر ممکن بوده مانع از ساخم آن شود و بعضی ساخم
                                                      

، هیچ یک البته دقیق نیسم، ولی این درمورد غالب اصطالحات دستوری اسم معنایا  مصدر حاصلیا  مصدر اسم. 1
ح اسم آنچه در نظر نویسنده مرّج  بنو  ماده اصطالحاتترجیح داده شد. درمورد  اسکم مصدرصـادق اسـم. اینجا 

 کار رفم.به بندر اینجا از شیوۀ غالب دستورهای فارسی تبعیم شد و در طی نوشته اسم. با این حال،  ماده
نقل نیز ها ( آورده و در فرهنگ۳۳۳ ، م۱۳۶۱مدرس رضــوی، و  را نیز شــمس قیس )تصــحیح قزوینی فروشککار. 2

 گویا شاهد دیگری ندارد.نیز  این ساخم نامعمول لیو ،شده
از نظر صــورت مشــاباتی با بن مضــار   آراسککتنو  خواسککتنضــار  افعالی مانند . به این نیز باید توجه کرد که بن م3

ندارد و در قیاس میان افعال، آناا که هر دو بن آناا با هم تشـابای دارد بیشـتر در معرض قیاسند )مقصود به  پرسکتیدن
مضار  آناا با بن  ( اسـم که به سـبب تشـابه بننمادنو  گشکادن)به جای  نمودنو  گشکودنوجود آمدن افعالی مانند 

اند(. با این حال، این دلیل دلیل محکمی نیسم و صرف ( قیاسًا ساخته شدهستایو  سرای) ستودنو  سرودنمضـار  
 نیز، با آنکه از نظر دوستارای مانند اهل زبان به سـمم ساخم قیاسی شود. حتی کلمه« رانندۀ»تشـابه ممکن اسـم 

احتمااًل بازماندۀ حالم  دوستارم مبنای قیاس واقع شده باشد. سـاخم به صـورت دیگری تحلیل شـده، ممکن اسـ
حاصل تحلیل ثانوی اسم یا حاصل خل ، به شرط  دوستداراسم و  -dauštarمفعولی از صفم فاعلی یا اسم فاعل 

نیز استعمال داشته و آن نیز  dōšīdārاصـل کان داشـته باشد. در فارسی میانه  دشکمن داشکتنو  دوسک  داشکتنآنکه 
 .دوستارت جعلی ثانوی اسم و ساخم آن، اگر رأی ما درسم باشد، مؤّخر اسم از ساخم  صور
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ی( و شناسنیسـم، یکسـره مسـّلم هم نیسـم و به همین سبب تجدید نظر در اشتقاق )ریشه
ر توجوی بیشه شـاید خالی از وجای نباشد، ولی برای چنین کاری جسمسـاخم این کلم

ان ، یا به بیار-تر دربارۀ بعضــی کاربردهای پســوند هـای ایرانی میانه و بحث دقیقدر زبـان
باشد، الزم اسم و چون چنین مباحثی  tar-تر، اصل این پسوند در ایرانی باستان، که صحیح

های ایرانی به زبان فارســی مطرح نشده یا کمتر ر قدیم زباندربارۀ چنین پسـوندهایی در ادوا
شیده ک پرستارمطرح شـده، مطالب این نوشـته تا حدی به بیرون از حدود بحث دربارۀ کلمۀ 

خواهد شـد و در جزئیات ناگزیر متضــمن تصحیح بعضی مشاورات نیز خواهد شد. با این 
یگر دربارۀ این پسوند در ایرانی باستان توان در جای دای که میهمه، وارد در مباحث پیچیده

 طرح کرد نخواهیم شد.

 و مهرادفات آن و بعضی مسائل وابسهه پرسهارسابقۀ اسهعمال لفظ 
نیز  دهپرسککتناســم. این معنی را به معنی خدمتکار بوده پرسککتاردانیم که در فارســی قدیم می
معنی گاهی اســتعمال  به همین paristārاســم. در متون پالوی زردشــتی نیز رســاندهمی

پنجم  رددینککنیم. در اسم. از بعضی شواهد آن، که پرشمار نیسم، به اختصار یاد میداشته
 مینوی خرداســم؛ در کار رفتهبه معنی خدمتکار به (۵۸، م ۱۳۸۶؛ آموزگـار و تفضــلی ۱۶/۳)
، م ۱۳۱۷؛ میرفخرایی ۵۶/۴) دادستان دینیبه همان معنی؛ در  (۳۸، م ۱۳۸۵؛ تفضـلی ۱۵/۳۳)

تقریبًا  (۳۳۷، ۸۱، م ۱۳۸۵؛ راشد محصل ۳۱/۱۸) های زادسپرمگزیدهدر  1به همان معنی؛ (۱۵۱
د توان یافم، ولی احتمال بایوجوی بیشتر شواهد دیگر نیز میبه همان معنی. قطعًا با جسـم

ه الخصوم باید توجعالوه چندان کان نیز نیسم؛ علیداد که این شـواهد بسیار نیسم و به
اند، این کلمه استعمال ندارد یا تر از متون زردشــتیاشـم که در متون مانوی، که غالبًا کاند

دیگری نیز هســم که شاید از آن نیز  ۀدر متون موجود شـاهدی از آن به دســم نیســم. قرین
، paristīdārبتوان اسـتنباط کرد که اسـتعمال این لفظ سـابقۀ قدیم نداشته و آن این اسم که 

، ۱۳۱۱ )صبوریسوم  دینکردعلی  مطابق قاعده از این فعل، نیز الاقل یک بار در یعنی صفم فا
جا له به، اباام مسئاین کلمه نیز پرکاربرد نیسم حال، چونبا ایناسم. کار رفتهبه (۴۱ـ۳۱م 
 .ماندمی

اســم که صفم فاعلی اسم از مصدر  paristagکلمۀ دیگر به این معنی و از این ریشــه 
paristīdan ( م ۱۳۷۱؛ قس مکنزی ۸۳-۸۱، م ۱۳۷۸وشــی ؛ فرهککارنامب اردشککیر بابکانمثاًل در ،

                                                      
 اسم متأسفانه نادرسم اسم.« خادم آتشکده». تصور مترجم  متن که این کلمه در اینجا به معنی 1
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«( پرستش»و « خدمم»به معنی  paristagīhنیز دارد )قس « پرستنده». این کلمه معنی (۱۳۱
وارد  dēw-paristagو  yazdān-paristagو  hu-paristagو مخصــوصــًا در ترکیباتی مانند 

آن در فارسی ۀ . بازماندنامۀ کتا (، ذیل هر کلمه در واژه۱۳۸۶تفضلی  آموزگار و ←)مثاًل اسم شده
 1.(۱۱، م ۱۳۸۱رواقی  ←)« بنده»اسم به معنی  پرسته

یک  پالوی اشکانی( ۳۷فارســی میانه، سطر  ۳۳)ســطر در کتیبۀ شـاپور اول در کعبۀ زردشـم 
های پهلوی کتیبهنامب لغ هسم که به خالف آنچه در  parištagbadو  paristagbadعنوان 

خوانده  fristagbedآمده و به صورت  (Gignoux 1972, p. 31, 61)فیلیپ ژینیو  و پهلوی اشکانِی 
م اس« رئیس خادمان»( معنی شده، به معنی فرستادن)از مصدر « رئیس سفیران»شـده و به 

 .Szemerényi 1975, p. 361, n)و این چیزی اسـم که بعضـی محققان، از جمله اسوالد سمرنی 

گفته، معنی  (p. 2/167 Huyse ,1999)و چنانکه فیلیپ هویزه  2انددرستی به آن توجه داده، به(187
ای مانند صاحب آن ارمنی باشد و صاحب این عنوان وظیفه spaskapedآن باید چیزی مانند 

 ، یعنی رئیس خادمان.اسمعنوان  دخیل در زبان ارمنی داشته
-یرتاریخی در نظر گرفته شود، پیداسم که با اتصال پسوند ، اگربه جام غparistagاین 

ag مانند( که از کارکردهای آن سـاختن صـفم فاعلی اسم ،šnāsag  شناسا»به معنی)» از ،
ــار    ــتیدن»و « خدمم کردن»به معنی  parist-بن مض ــده« پرس ــاخته ش ــم.س این بن  ۳اس

Saleman )کارل زالمان  ۴انی باستان.در ایر hišta-*pari-مضـار  قاعدتًا بایسم مشتق باشد از 

                                                      
ای اند. معندهنقل کر« پرستنده»، «خدمتکار»، «پرستیده»های دیگر معنی آن را )ذیل لغم( از فرهنگ نامهلغ . در 1

 اسم « پرستش»اند که یک معنی  لفظ اول ظاهرًا شاهدی ندارد. از یک بیم کسایی نیز استنباط کرده
 ای آنکه تو را پیشه پرستیدن مخلوق

   بیش( پرسته؟نامهلغ چون خویشتنی را چه بری پیش )
کند ساخته معلوم می پیشهاعر با درسم اسم و این را جناسی که ش پیشهمان  نامهلغ در  بیشپیداسم که به جای 

ــم را پیش ــورت درس ــر کرده)این ص ــایی را نش ــعار کس ــزد نمودهتر محققانی که اش اند(. با این حال، معنی اند گوش
 را منادا خواند و همان معنی بنده را از آن دریافم. پرستهنیز مسّلم نیسم. احتمااًل بتوان « پرستش»
ته دانس فرستادنمعنی کرده، آن را مشتق از « رئیس خادمان»، با آنکه کلمه را به (Harnack 1970, p. 546. هارناک )2

ــود با  ــه ش ــمم مقایس ــتکار، ناپرهیزگار»ارمنی به معنی  am-barištو  am-parištاس )با حرف نفی( در برابر « نادرس
bare-parišt  و « پرهیزگار»در آن زبان به معنیbare-pašt-el  و « کردن؛ خدای پرســتیدن پرهیزگاری پیشــه»به معنی

paštem  وpaštaun  از اصــل( در آن زبـان*parištamna-  به معنی )پرســتش»و « پرســتیدن»ایرانی بـاســتان »
(Nyberg, 1974, p. 151; Szemerényi, loc. cit..) 
انریکو باشد، ولی در متون موجود شاهد متقنی ندارد.  -parišt. معادل این بن مضـار  در پالوی اشـکانی بایسـم 3

اسم مؤید وجود این فعل در اسم و گفته( در یک عبارت این فعل را بازسازی کردهMorano 2000, p. 404مورانو )
 یادداشم قبل(. ←پالوی اشکانی وجود چندین کلمۀ دخیل از پالوی اشکانی در ارمنی اسم )

ــم، چون 4 ــی به آن قائل-pari-štā*. در واقع راهی جز قبول این نیس ــه، که بعض ــتلزم فرض یک مادۀ ریش ای ند، مس
(stem-root( ــکریم ( البته یک Scarlata 650 ,1999مثاًل  ←( در ایرانی باســتان اســم که وجود ندارد. در ســنس
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1895-1901, p. 302) ــم که گفته ــفم فاعلی ۀ یک ماد -paristاس ــم که از روی ص جعلی اس
*parist حالم فاعلی  مفرد از صــفم ۀ )یعنی بازماند*parištar-  در ایرانی باســتان که بنا بر

صرف مفعولی مفرد، صرف دیگر آن، یعنی ۀ شـود( سـاخته شده و بازماندمی parištāقاعده 
 Horn)اسم. مانند این را پاول هرن  پرستارو در فارسی  paristārدر فارسی میانه بنا بر قاعده 

1901, p. 124-1898) و آن را با  1اسـمنیز به قید احتمال گفتهartēštār اسـم از اصل سـنجیده
-aēštarϑra .)2اوستایی )به این موضو  باز خواهیم گشم 

باشد، ولی از آن  paristādبایسم در فارسی میانه، مطابق انتظار، می بن ماضی این فعل
قیاس آن با  paristīdظاهرًا هیچ شـاهدی به دسـم نیسم. علم حذف و جای سهردن آن به 

اند. به عبارت دیگر، چون ساخم افعال جعلی شدهختم می īd-ای اسـم که به افعال جعلی
ــوند  ــکانی رایج ا ād-با پس ــی میانه کمدر پالوی اش ــم و در فارس در  آن کاربرد و به جایس

فعل ۀ ، که در این فعل به خطا پســوند ســازندād-پرکاربرد اســم،  -īdفارســی میانه پســوند 
سغدی )از  pršt’tو  pšt’tاسم. با این حال، جعلی تلقی شـده، جا به پسوند پرکاربردتر داده

*pari-štāta-) کند که کند و معلوم میعلوم میتر  بن مـاضــی این فعـل را مصــورت قـدیم
paristīd  فارسی یک صورت جعلی قیاسی ثانوی اسم که بر روی بن  پرستیدفارسی میانه و

اسم )از اصل  pšt’yو  pršt’yبن مضار  این فعل در سغدی  ۳اسم.مضـار  سـاخته شـده
                                                      

ایســتد یا قرار آنچه دور چیزی می»و « مانع»به معنی  -pariṣṭhāصــفم و اســم از این پیشــوند و ریشــه به صــورت 
 با بن  فعل ندارد.وجود دارد که ارتباطی « گیردمی

 اسم. این رأی نادرسم اسم.( نیز گفتۀ زالمان و هرن را تکرار کردهHenning 1933, p. 194-195. والتر هنینگ )1
مشــتق دانســته، ولی زالمان )همان جا( به او ایراد کرده و  -stāرا نیز از همین ریشــۀ  فرسککتادن. هرن )همان جا( 2

( رأی هرن را تکرار Cheung 2007, p. 358, 360اســم. جانی چئونگ )شــمرده -far-išفرســتادن را مشــتق از 
دارد البته ممکن اسم « فرستادن»در فارسـی باستان معنی  -fra-stāدر سـنسـکریم و  -pra-sthāاسـم. اینکه کرده

سی مانع در فار فِرستادندر صورت پالوی اشکانی و سغدی  این فعل و احتمااًل کسرۀ  šمؤید این اشـتقاق باشد، ولی 
بعد(.  یادداشم ←اسم )با این حال از پذیرفتن این رأی اسم و تکرار آن به این صورت در کتا  چئونگ جایز نبوده

روانه کردم( در واقع تحولی اسم در معنی  سببی   <  ایستانیدم frāstāyamدر فارسی باستان ) -fra-stāاین معنی  فعل 
بن  مضـار   غیر سببی  این فعل. به عبارت دیگر، این معنی در واقع حاصل « روانه شـدن  »این فعل، در تقابل با معنای 

 اسم. -fra-stāyaو  -fra-hištaتقابل دو بن مضار   
با این حال، علم حذف زودهنگام آن از زبان فارسـی میانه مسأله اسم. آیا ممکن اسم یک صفم مفعولی کان . 3

در اوستا  -staیرانی میانۀ غربی باقی مانده باشد )قس صفم مفعولی ( در ا-st)یعنی  -stāبر روی ریشـۀ ضعیف فعل 
)متأســفانه جای کاربرد آن در اوســتا معلوم  taə*sth-( آورده، از اصــل Bartholomae 1588 :1904که بارتولومه )

درسم اسم )شدهمی -parist*در فارسی میانۀ متقدم  پرستیدننویسـنده نشـد(. اگر چنین باشد، یک بن ماضی فعل 
نیز در فارسی میانه شواهد  paristārمانند بن مضـار (. اما این احتمالی دور اسـم. اگر این احتمال درسـم آید و از 

 شود.روشن می پرستارقدیم به دسم آید، ساخم اصلی 
ربرد در فارســی کا ایسککتایسککتنو  ایسککتیدننیز دو صــورت جعلی  ایسککتادنکه جعلی اســم، از  پرسککتیدنغیر از 

بدانیم، هر  iš-fra-، اگر اشتقاق آناا را از فرستیدنو  فرستادن(. ۳۸، م ۱۳۸۱، و رواقی، نامهلغ  ←سم )اداشـته
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*pari-štāya-رســیبن مضــار  ســببی این کلمه اســم که در اوســتایی و فاۀ ( و این بازماند 
دانیم، چیزی از آن بـاســتـان و ودایی نیز اســتعمال داشــته، ولی در فارســی تا آنجا که می

، م ۱۳۷۴قریب  ←و ادامۀ بحث؛ دربارۀ کلمات سغدی  ۱۱و  ۱۱یادداشم  ←هذا )معاسم بازنمانده
۳۱۱ ،۳۱۳). 

یز ن رستیدنپ، مناسب اسم دربارۀ معنی فعل پرستارتر دربارۀ اشتقاق پیش از بحث دقیق
خدمم »و مجازًا « دور چیزی ایستادن»، یعنی -pari+stāمطلبی گفته شود. مشاور اسم که 

در سنسکریم ودایی نیز مؤید آن  -pari+sthāاین معنی نادرسـم نیسم و استعمال «. کردن
دور نگه »اسم. ولی این ریشه با این پیشوند در سنسکریم ودایی معنی دیگری نیز دارد و آن 

p.  Grassmann ,1964 ←)مثاًل اسم « دیگری از چیزی و بازداشـتن و مانع شدنداشـتن خود یا 

 ;Bartholomae 1904, col. 1603)و آن معنایی هم که در اوسـتا استعمال دارد همین اسم  (1598

Kotwal and Kreyenbroek 2003, p. 36, 60) بنابراین، احتمال دیگر این اسم که همین معنی اخیر .
تحول یافته باشد و اگر چنین باشد، این دو معنی « خدمم کردن»و سهس « دنمراقبم کر»به 

 1قابل مقایسه اسم. پرهیزبا دو معنی لفظ 
پالوی و  paristārدر ایرانی باستان قائلند که  -pari-štar*گفتیم که زالمان و هرن به یک 

اوستایی به  -raϑaēštarدانند و آن را با فارسی را مشتق از حالم مفعولی مفرد آن می پرسکتار
این مقایسه مستلزم این فرض  2اند.مقایسـه کرده«( ایسـتاده در گردونه»معنی جنگجو )لفظًا 

( مشتق haplologyاسم که جزء  دوم این کلمه بر اثر حذف  به قرینه یا حذف هجای مشابه )
ــورت قدیم ــل تحول  -sthātar*تر  از یک ص ــد یا حاص ــورت د-sthə-ter*باش وم ، و این ص

اســم و در واقع به آن تصــریح کرده (Bartholomae 1904, col. 1506)چیزی اســم که بارتولومه 
اســم حذف مصــوت کوتاه و ادغام دو صــامم یکســان را موجب چنین تحولی شــمرده

                                                      
 -fra-stāta*بازماندۀ  فرستادتر، این اسـم که تر و معقولاند، ولی احتمال دیگر، و در واقع احتمال درسـمدو جعلی

به همان معنی با هم خل  شـده باشند و بنابراین، تا  -fra-išو « فرسـتادن»به معنی  -fra-stāباشـد و به عبارت دیگر، 
فارســی میانه از نظر دور  stایرانی باســتان به  štیادداشــم قبل؛ تبدیل  ←توان رأی هرن را اعاده کرد )ای میاندازه

میانه توجیه  را در فارسی (-fra-išya*)از اصل  -frēš*توان نبود بن مضار   نماند(. به واسطۀ همین خل  اسم که می
یا  -fristیا  -frastاسم، ولی با توجه به آنچه گفته شد  -frēstکرد )بن مضـار  این فعل در فارسی میانه بنا بر مشاور 

frest- ها در فارسی میانه توجه شود(. اینکه نیز ممکن اسم؛ به تبدیل گاه به گاه  فتحه به کسره پیش از صفیریfrēst- 
نیز  frēstādباشــد،  -iš؛ اگر ریشــه frēstādیا  frēstīdروی صــفم مفعولی جعلی ) را حاصــل اشــتقاق معکوس از

ناگزیر جعلی اسـم( یا بازماندۀ صـفم مفعولی باستانی )م( بدانیم، به نظر نویسندۀ حاضر باطل اسم. اگر نویسنده 
 گردد.در جای دیگر نظر دیگری اظاار داشته، این جا از آن بازمی

 رهیزپدرمورد نگاداری آتش در متون زردشـتی. دربارۀ اشتقاق  پرهیزه اسـتعمال این لفظ . مخصـوصـًا توجه شـود ب1
 کار آید.هنوز ابااماتی هسم. شاید این مقایسۀ معنایی در یافتن اشتقاق درسم آن به

 اسم.های فارسی تکرار شده. این رأی زالمان و هرن نیز در بعضی نوشته2
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اسم(. این رأی بارتولومه، با آنکه در )بارتولومه ریشـۀ ضعیف را مبنای تحلیل خود قرار داده
انی ها قبل محققسی تکرار شده، نادرسم اسم و نادرستی آن را از سالهای فاربعضی نوشته

Kellens  ←)اند اند و محققان بعدی پذیرفتهمانند یاکو  واکرناگل و امیل بنونیسم نشان داده

1974, p. 231ff. ) در واقع، از بین دو لغـم .raϑaēštar-  وraϑaēštā-  که در اوســتا به معنی
استعمال دارند، کلمۀ دوم اصل اسم و « جنگجو»و اصطالحی  « ادهدر گردونه ایسـت»لفظی  

کلمۀ اول حاصل تحلیل ثانوی اسم. یک قرابم معنایی و محرک دستوری باعث این تحلیل 
اسم و در آن محرک دستوری نیز در واقع یک محرک معنایی هسم، و ثانوی  اهل زبان شـده

ــوند  ــازند tar-آن اینکه کلماتی را که به پس ــم فاعل( ختم میۀ )س ــوند برای بیان معنی اس ش
ــب ــۀ فعل )در این جا فاعلیم و کنندگی مناس ــخی  داده-stāتر از ریش واکرناگل  اند.( تش

(Wackernagel 1929, p. 198)  درمورد این تحلیل ثانوی یا انتقال از اسـم فاعلی که به ریشه ختم
ــه با کلماتی مثل می ــود )تقریبًا قابل مقایس ــم فاعلی که ب فروشکتابش ــی( به اس ه در فارس

آنکه در گردونه »مثال ذکر کرده، به معنی  عنوانبهرا  -savyeṣṭharشود، ختم می tar-پسوند 
 -raϑaēštarاسم، و درمورد  -savya-sṭhāتر آن ، که صورت کان«ایستددر سمم چپ می

همان صــورت  وجود ندارد و آنچه هســم -ratheṣṭhar*)توجه باید داشــم که در در ودایی 
 -sthātárبـاشــد( علم را در کلماتی با معنی نزدیک، مانند  -ratheṣṭhāتر اســم کـه کان

ــم )به همان معنی( می -yātarو «( رانگردونه)» نیز  (Benveniste 1969, p. 286)جوید. بنونیس
های الزم، باشد و از ریشه -stāاسـم فاعل از ریشۀ  -star°اسـم که ممکن نیسـم توجه داده

اسم. با آنکه از این مباحث اسم فاعل ساخته نشده tar-، به واسـطۀ اتصال پسوند -stāمانند 
فرضی را باید کنار بگذاریم، قسمم اخیر از گفتۀ بنونیسم  -pari-štar*آید که به دسـم می

ندرت به افعالی که اصطالحًا ایستا به tar-نیازمند قدری اصـالح اسـم، چون با آنکه پسوند 
(stativeهسـتند متصــل شــده، باز شواهد اندکی از آن می ) توان یافم و یکی از قضا همین

sthā-tár-   ای که در کنار اسم ریشه« ایستاده»و « ثابم»و « حرکمبی»اسـم به معنی لفظی
(noun-root )-sthā  در ودایی کاربرد دارد(← 1995, p. 32 Tichy) ،با این حال، از همین جا .

ر ایرانی باســتان اســم د -star°ریشــۀ این کلمه، نیز باید اســتنباط کرد که  یعنی از روی درجۀ
 1نیسم. stā-از ریشۀ  -tarشده با پسوند فاعل  ساخته

                                                      
به ریشۀ ضعیف در ودایی اندک و به احتمال قوی بر اثر  itar-و  tar-پسـوند سـاخم اسـم فاعل به واسـطۀ اتصـال . 1

شده یا صفات ساخته ti-شده با مصدرهای ساخته های مضـار  یا دیگر مشتقات آن ریشه، مخصوصًا اسمقیاس با بن
به  -mṛḍhitárد اند، ماننها شدهاسم فاعل« جدید  »های ها الگوی ساخماسـم، به این معنی که این سـاخم ta-با 

(. با آنکه ساخم -mṛḍyaو  -mṛḍáاسم )قس بن مضار    -marḍitar، که صورت جدیدتر  «ماربان، شفیق»معنی 
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 paristārفارسی و  پرستار( اشتقاق ۱توان فعاًل به بعضی نتایج رسید  از آنچه گذشم می
 paristār( ۳اسم؛ تهفرضـی نادرسـم اسم و چنین لغتی وجود نداش -parištar*پالوی از 

تر فارسی میانه نیسم و در متون بازمانده از پالوی لغتی اسـم نسـبتًا متأخر و در متون قدیم
، که صفم فاعلی مطابق قاعده از بن paristīdār( ۳پالوی اشـکانی نیز اصـاًل وجود ندارد؛ 

ذف به باشد بر اثر ح paristārتر  این اسـم، ممکن اسـم صورت قدیم paristīdanماضـی 
 paristīdārتر ، که خود صــورت قدیمparistītār*قرینه. به عبارت دیگر، هجای مشــابه در 

( ممکن اسم احتمال سوم درسم نباشد و اهل زبان حقیقتًا در ۴اسم؛ اسـم، حذف شـده
را به اشــتباه به بن  ār-های ماضــی پســوند با بن -paristیک دورۀ متأخر به ســبب مشــابام 

( ممکن ۵گویند؛ ند، و این همان اسـم که بعضی دستوریان فارسی میمضـار  افزوده باشـ
ــد، ولی اهل زبان در حدود اواخر دورۀ  ــم باش ــوم به لحا  تاریخی درس ــم احتمال س اس
سـاسـانی کلمه را طور دیگری در ذهن خود تحلیل کرده باشند و تصور کرده باشند که گویی 

در ایرانی باستان وجود  -pari-štātar*عل  ( یک اسم فا۶؛ ār-و پسوند  paristمشتق اسم از 
ای از کلمه که مطابق قاعده اســم( که صــرف مفعولی مفرد آن داشــتـه )بر روی درجهمی

*parištātāram ــده و این بر اثر حذف به قرینه تبدیل به می ــده paristārش ــم. فرض ش اس
شاهد قدیم به دسم  در فارســی میانه ظاهراً  paristārای ناممکن نیسـم، ولی از چنان کلمه

نیســم و تا مؤید دیگری برای این فرض پیدا نشــود یا شــواهد کانی از این لغم در فارســی 
کید کنیم ـــ فرض آن  میانۀ متقدم به دسـم نیاید، باتر اسـم کنار گذاشته شود، گرچه ـــ تأ

 کلی نادرسم نیسم.به
هم هسم که ممکن  hwprst’yیا  hwplst’yهای ساسانی یک کلمۀ با این همه، در کتیبه

م. در اسکار رفتهتر شدن مسأله شود. این کلمه در چند عبارت  مشابه بهاسـم باعث پیچیده
های کردیر )نقش رجب، سـطر دوم؛ نقش رستم، سطر اول؛ کعبۀ زردشم، سطر اول(، کتیبه

                                                      
سابقه نیسم و در یونانی و التین نیز شواهدی دارد )در آن به ریشۀ ضعیف بی tar-اسـم فاعل به واسطۀ اتصال پسوند 

واهد آن بیش از شـواهد ودایی اسم، باز باید توجه داشم که در ایرانی نیز ( و در ایرانی باسـتان شـter-و  tor-ها زبان
ــواهد از متون جدیدترند و احتمااًل تحم تأثیر بن ــدهاین ش ــاخته ش ــتقات فعلی س به معنی  -vitarاند، مانند ها و مش

)احتمااًل تحم  -ābṛtar(، -āfrīnā)قس بن مضار   « کنندهآفرین» -āfrītar(، -vya)قس بن مضار   « کنندهتعقیب»
ــااد بودهتأثیر کلمۀ کناری آن در جمله ــتش ــم، یعنی ای که مورد اس ــم  -nibṛϑaاس که ، -frabṛtar(، ۱۷/۱۴در یش

پالوی و  burdārای اسم از روحانیون. کلمۀ ، که آن نیز مرتبه-ābṛtای اسم از روحانیون، احتمااًل تحم تأثیر مرتبه
(، دلیل de Vaan 2003, p. 585) -frabṛtarاند بر کانگی  ساخم آن را دلیل گرفتهفارسـی، که بعضی محققان  ب ردار

ــعیف  ــاخم این کلمات در و جز ایناا، چنانکه می خریدارو  مردارو  ب ردارنیســم و درجۀ ض ــیم س ــوص دانیم، خص
 ,Tichy 1995)فارسی میانه تحم تأثیر صفات مفعولی اسم و بنابراین، خصوصیتی اسم ثانوی و متأخر. رأی تیشی 

p. 45تر اسم. دربارۀ درجۀ ریشه در هنگام اتصال به پسوند ( در این جا درسمtar- ← 
Debrunner 1954, p. 673-674; Tichy 1995, p. 43ff. 
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 hwplst’yگوید که نسـبم به شـاه یا نسبم به ایزدان )این اخیر در نقش رجب( گوینده می

W hwk’mky اسم که آن را ظاهرًا باید چنین خواند  بودهhuparistā ud hukāmag فیلیپ .
جزء دوم کلمـۀ مورد بحث را  (Gignoux 1991, p. 37)هـا ژینیو در ترجمـه و شــرح این کتیبـه

paristā  بدون( خواندهy مشتق از ،)paristādan  صفحات  ←)که فرض آن نادرسم نیسم؛
و  (Gignoux 1972, p. 24)اسم که آنچه خود ترجمه کرده و گفته« خو خادم »قبل( و آن را به 
اند، ترجمه کرده« پرســتنده»اند، و کلمه را به گفتـه (Mackenzie 1982, p. 297)دیویـد مکنزی 

« پرستنده»نیز همین معنای  (Mackenzie 1989, p. 54, 57)درسم نیسم. مکنزی در جای دیگر 
ــم.خوانده huparistā را آورده و کلمه را او نیز پایانی این  yبنابراین، از نظر این محققان  اس

ها به شــمار آمده که خصــوصــیتی خطی را های پایان کلمه در کتیبه«ی»کلمه در زمرۀ آن 
، که صــورت تفضیلی این صفم اسم و دو hwprst’tryنماید و مابازایی در تلفظ ندارد. می
ر دهم؛ کتیبۀ شــاپور در کعبۀ زردشــم، ســطر )نقش رجب، ســطهای ســاســانی در کتیبهبار 
جزء اصلی  yمؤید این تلفظ اسم. اما شاید بتوان احتمال داد که این  کار رفتهبهوپنجم( سی

 Back)کلمه باشـد یا به هر صورت منشأی در اشتقاق اصلی کلمه داشته باشد. میخائیل باک 

1978, p. 221)  اسم  بازسـازی کردهصـورت این کلمه در ایرانی باسـتان را چنین*hu-pari-

štā-(ya-?)  یـا*hu-pari-štā-(van-?). توان مبنای بحثی قرار داد که در ســطور و این را می
 آید.آینده می

تر اسـم. ممکن اســم تصــور شود که این ابتدا باید دید کدام احتمال به صـوا  نزدیک
ــار  از  hu-کلمه مرکب از  ــم. tāš-pari-و بن مض ــورت  yāیا  āولی  1اس پایانی در این ص

ــتان به توجیای پیدا نمی ــۀ این کلمه در ایرانی باس ــم که ریش ــم اس ختم  ā-کند، چون درس
رسد که بنابراین، به نظر می 2اسم.پایانی در تحول کلمات حذف شده -āشـود، ولی این می

اسم، تهداشپسوندی می -stāای گشــم که بعد از ریشۀ در ایرانی باسـتان باید به دنبال کلمه
اســم و به نظر کاربرد بودهدر فارســی میانه بســیار کم āy-همچنین به این ســبب که پســوند 

                                                      
«( پادشاه خو )» hu-pādixšāyو «( صـبور، بسـیار بردبار)» hu-pattāw. در متون مانوی و پالوی کلماتی مانند 1

 کار آید.و بن مضار  فعل ساخته شده و به جام مقایسه ممکن اسم به -huهسم که اولی از 
ــه ذکر می2 ــتا را به جام مقایس به  štāəantar-(  p. 221, 228 Kellens ,1974-230 ←کنیم ). چند کلمه از اوس

به  -upastā(، armēšt)در پالوی « راکد )صفم آ (»به معنی  -armaēšta، «آنچه در میان دو چیز ایسـتاده»معنی 
، -upa-stānaفارسی از  اوستامدر سنسکریم و  -upa-sthā؛ قس abest)در فارسـی میانه « یاری، پشـتیبانی»معنی 
در سـنسکریم  -pratiṣṭhā)قس « پناه»به معنی  -paiti-štāو جز ایناا(،  بهرامو  ورهران، بامو  بان، پنامو  پدانمانند 

به  -paiti+staو فعل « مقام، مســکن»به معنی  -paiti-štānaه شــود با به همان معنی، و مقایســ -prati+sthaو فعل 
« وعید»و « تادید»فارسی به معنی  پِدسو  پِدسک پالوی و  padistکه « در برابر چیزی ایسـتادن»و « ماندن»معنی 

 آراء دیگری هم هسم(. پدس ممکن اسم مشتق از این معنی  آن باشد. دربارۀ اشتقاق 
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 ←رســد در ســاخـم این کلمـه بتوان به دنبال این پســوند گشــم )درمورد پســوند نمی
که قید  agāmāyو « زنده»به معنی  zīwāyاسـم  مایسـترارنسـم که دو شـاهد آوردهدورکین

(. برای یافتن اصل جزء پایانی کلمۀ p. 164Meisterernst-Durkin ,2014 ,  «کرهاً »اسم به معنای 
yhuparistā  احتماالتی معقول اســم. اما ابتدا شاید بتوان از  سـطور قبل( ←)دو احتمال باک

یکی را بر دیگری برتری داد. آنچه مشــاور اســم  huparistāو  huparistāyبین دو صــورت 
کلمات مشـابه ناملفو  اسم و در واقع استدالل محققان این در این کلمه و  yاین اسـم که 

د )کلماتی مانندر پایان کلمه در فارسی میانه غالبًا از میان رفته  āuو  āiاسم که مصوت مرکب 
gāw  وnāw  1958 ←اسـتثنا اسـم؛, p. 90 Henning)  و کلماتی که در پالوی اشکانی در پایانāw 

و  xwadāyاند و اگر گاهی بعضــی کلمات  مانند یافتهان میپای āدارند، در فارســی میانه به 
pādixšāy ها در متون متأخر نیز به و جز آنāy شوند، این ختم میy  در واقع صامم میانجی

شده و سهس در غیر حالم یا اتصـال به پسوند به کلمه افزوده می اسـم که در هنگام اضـافه
)مثاًل  اسمفته و جزء اصـلی کلمه تلقی شـدهکار راضـافه و بسـی  نیز در بعضـی کلمات به

xwadāy  بر رویxwadāyīh اســم بر اثر اشتقاق معکوس، یا حاصل مضاف سـاخته شـده
 ,Henning 1958)اسم واقع شدن آن اسم(. مخصوصًا هنینگ به نفع این معنی استدالل کرده

p. 68) مثاًل اند الل نمودهاند یا به همین نحو اســتدو محققـان دیگر نیز از او پیروی کرده(← 
Back 1978, p. 53-55, 69-70)المثل . هنینـگ فی’rt’y  راardā  خوانده، ولی هم اوp’thš’y  را

pādixšāy اسـم، زیرا صفم تفضیلی از آن خواندهp’thš’dtly .2003)هویزه  1اسم,  Huyse

p. 38, 82-83)  نیز، با آنکه کلمات دیگر مختوم به’y توم به ها مخرا در کتیبهā  خوانده، درمورد
p’thš’y  وhwt’y  مردد اســم. حـال باید پرســید که آیا احتمال دارد تلفظ دوگانۀ بعضــی

های سـاسـانی شـواهدی داشــته باشد و به از همان زمان نگارش کتیبه āy-کلمات مختوم به 
کلی ا بهر huparistāyنتوان صورت  سطور قبل( ←)در دو کتیبه  huparistātarاستناد استعمال 

توان از دوگانگی به طور مثال، آیا می  2را در آن خصــوصــیم کتابم شــمرد؟ yکنار نااد و 
اســم، احتمال «( ارجمند)» glady’، که صــفم تفضــیلی از «(ارجمندتر)» gl’tly’امالی 

ــیلی تمایلی به  ــفم تفض ــتقی مانند ص ــته و در کلمات مش داد که هر دو تلفظ آن وجود داش
اســم؟ جوا  محققان به این ســؤال منفی ن کلمات به وجود آمده بودهاز پایان ای yحذف 

                                                      
تر بازگردد، یعنی با حذف کان ardāwīhبه یک  ardāyīh( یک احتمال دیگر هم داده و آن اینکه . هنینگ )همان جا1

w  و اضافه شدن یکy  میانجی به کلمه. آنچه مؤید این فرض اسم این اسم که در متون مانویardāw  صفم اسم
 اسم. ardāyīhوجود ندارد، ولی اسم از آن  ardāyو 
 ←اند؛ شده ولی ملفو  نبوده و دربارۀ منشأ آن بسیار بحث کردهبعضی کلمات نوشته می که در پایان y. دربارۀ این 2

Huyse 2003. 
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ــم، ولی به اعتبار کلماتی مانند  ، که در متون متأخرتر نیز همچنان xwadāyو  pādixšāyاس
و  -pati-xšāya*اصـل هم نیسم )به ترتیب از اصل ها به هر حال بیدر آن yکاربرد دارند و 

ها را در کتیبه agrāyالمثل تلفظ اید باتر باشــد که فی، شــatāvyav*x)1-بنا بر یک احتمال 
اند، قائل شده p’thš’yای را که بعضی محققان برای کلی به کنار ننایم و همان تلفظ دوگانهبه

الخصــوم باید توجه کرد که در پالوی نیز قائل شــویم. علی gr’y’برای کلمـاتی مـاننـد 
در دو گویش اشــکانی و ســاسانی  āyو  āwاسـم و تقابل  agrāwاشـکانی معادل این کلمه 

تا حدی  2اند و در سطور قبل گذشم()ولو آنکه علم این تقابل همان باشد که محققان گفته
باشد، به این معنی که بتوان بعضی از این کلمات را به احتمال  glady’در پایان  yمؤید تلفظ 

 تر دوگانه تلفظ کرد.ضعیف
به  stāya-upa-وجود کلماتی مانند  ۳اســم.حدس زده بازگردیم به دو اشــتقاقی که باک

به معنایی  -upa-stāyukaو « خـادم»بـه معنی  -upa-stāyakaو « حـاضــر و مالزم»معنی 
و به طور کلی  (p. 480 Debrunner1899, p. 211;  Williams-Monier ,1954 ←)نزدیـک به این دو 

دوم ترکیبات در زبان سنسکریم مؤید  در جزء« ایسـتاده، ایستنده»به معنی  -stāya°کاربرد 
به همان معنی در جزء دوم ترکیبات  -sthāvan°حدس اول باک اسم. از طرف دیگر، کاربرد 

ــتاده»به معنی  -prasthāvan)مثاًل  ــتاده»به معنی  -sasthāvanو « در پیش ایس «( با هم ایس
p.  Debrunner ,1954 ←م )دربارۀ این کلمات سنسکریسـازد حدس دوم باک را نیز قابل توجه می

658-1999, p. 657 Scarlata895; ).۴  بنـابراین، فرض-*parištāya  یـا-*parištāvan  در ایرانی
 هیچ خالف تحوالت آوایی و معنایی نیسم.« خادم»باستان به معنی 

وهشتم کند. در سطر بیسمتر میبا این همه، شـاهد دیگری هم هسم که مسأله را مبام
اســم و در واقع کار رفتهبه hwprst’yی در پایکولی نیز بنا بر نظر بعضــی کلمۀ از کتیبۀ نرســ

اسم اسم و در بعضی آثار بعدی ثبم شدهارنسـم هرتسفلد آن بخش کتیبه را چنین خوانده
(← 1972, p. 24 Gignoux) آن عبـارت را هلموت هومبـاخ و پرودز اکتـار شــروو بعدها .W 

                                                      
و خل  آن در فارسی میانه  atāvanv*x-. اگر هم این اشتقاق درسم باشد، اشتقاق دیگر را نباید کنار گذاشم، یعنی 1

اوســتایی  adātavxدر ترجمۀ  xwadāyتا، شــده از اوســهای پالوی ترجمه. توجه شــود که در متنadātav*x-بـا 
 اسم.آمده

 ( اسم.جاویدان) jāwēdanو  jāyēdan)بن مضار  از سرودن( و  -srāwو  -srāy. مقصود تقابل کلماتی مانند 2
p.  Williams-Monier ,1899مثاَل  ←نیز کاربرد داشته )« ستودن»به معنی  stav-با ریشـۀ  pari-. با آنکه پیشـوند 3

از این ریشــه ناممکن نیسم، به نظر نویسندۀ حاضر همان  yhuparistāه لحا  معنایی و آوایی نیز اشـتقاق ( و ب603
 مرّجح اسم. -stāریشۀ 

Debrunner  ,1954 ←« )قاطع»به معنی  hāvaṣṭni-دارد، مانند  -vanنیز گاه کاربردی مانند پسوند  -va. پسوند 4

p. 868.) 
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prst’y YBLWNd اند خوانـده(Humbach-Skjærvø 1978-1983, vol. 3/1, p. 47; 3/2, p. 76)  و
را )چنین اســم ضــب   paristāبنـابراین، کلمۀ مورد بحث ما در این کتیبه وجود ندارد. اما 

، و «و پرستش بردند»معنی کرده و عبارت را به « پرسـتش»آنان( شـروو در تعلیقات خود به 
)چنین  huparistāاســم. از این جا، ایســه کردهفارســی مق سککجده بردنو  نماز بردنآن را با 

ــمرده، لفظًا به معنی  ــب  او( را نیز ترکیبی ملکی ش ــم ض ــتش خو »اس عنی ، ی«دارای پرس
ــتش می» ــوند این کلمه «. کندآنکه خو  پرس ــد، پس نخواهد بود، ولی  van-اگر چنین باش

سم که آن را از ریشۀ ساخته، ناممکن نیسم. احتمال دیگر آن ا، چون اسم نیز میya-پسوند 
stav-  کلمه پسوندی نداشته باشد در صفحات قبل  اینکهبدانیم )احتمال « سـتودن»به معنی

نفی شـد(. از جام نو  ترکیب البته یک احتمال دیگر این اسـم که ترکیب وصفی باشد، نه 
ک از یترکیبی  بنابراین،، و «پادشاه خو »به معنی  1الذکر،سابق pādixšāy-huملکی، مانند 

hu-  وprst’y احتمال  هامذکور در کتیبۀ پایکولی نباشــد. از نظر مقایســۀ درونی زبان  کتیبه
تر اسـم. در بخش نتیجه خواهیم گفم که این کلمه چه ارتباطی ممکن اسم با شـروو قوی

 داشته باشد. پرستار

 نهیجه
ده به خالف قاع فارسی صفتی اسم که ظاهراً  پرستارتوان چنین خالصــه کرد  مطالب را می

اسم و این بنا بر مشاور به سبب مشابام بن مضار  آن با بر روی بن مضـار  سـاخته شـده
 و ایستادنریشـه و مشـابای مانند اسـم. اما اینکه از افعال همبن ماضـی بعضـی افعال بوده

تر زبان سـاخته نشــده ممکن اسم در ادوار قدیم فرسکتار*و  ایسکتار*کلماتی مانند  فرسکتادن
در متون پالوی چندان پرکاربرد  paristārبـب تضــعیف این رأی شــود. از طرف دیگر، ســ

های ترند، هیچ شــاهدی ندارد. در کتیبهو در متون موجود مـانوی، کـه غـالبًا کان 2نیســم
اند )اگر نخواسته باشیم از فارسی ترین اسـناد موجود از فارسـی میانهسـاسـانی نیز، که قدیم

                                                      
1 .hu-  وduš-  ند. به اسـازند و این کاربرد دوگانه را در ایرانی باستان و میانه و نو در خود داشتهرا میهر دو نو  ترکیب

)ملکی(، « خو  yparistāدارای »به هر دو صــورت ممکن اســم   yhuparistāای مانند همین ســبب، تحلیل کلمه
«yparistā  وصفی(. در صورت دوم، « خو(yparistā لقی ژینیو، که کلمه را صفم جانشین اسم اسم و گفتیم که ت

در اصــل قیدند نه پیشــوند( در  -dušو  -huترجمه کرده، همین اســم. درمورد کارکرد قید  دوم )« خادم خو »بـه 
توان مثال ( را میhu-xwadāy)در برابر « حاکم بد»پالوی به معنی  duš-xwadāyفارسی و  دشنامترکیبات وصـفی، 

 زد.
در  paristārتوان شــواهد بیشــتری از گویند ظاهرًا میمی« پیکره»امروز به آن  هایی که. در بعضــی از مجموعۀ متن2

متون پالوی یافم، ولی واقع آن اســم که آن شــواهد، تا آنجا که بعضــی دوســتان به نظر بنده رســاندند، حاصــل بد 
 فارسی. فریفتار، frēftārها هستند به جای خواندن متن
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ز حکومم ســاســانیان سخن بگوییم(، نشانی از این کلمه نیسم. از این میانه در ادوار قبل ا
ــتنباط کرد که این کلمه در حدود اواخر دورۀ  ــواهد کان ظاهرًا باید چنین اس جا و در نبود ش

اسم اسـم و یکی از عوامل زیر، یا هر سه، در ساخم آن مؤثر بودهسـاسـانی سـاخته شـده
ا نفی ها رتًا کنار گذاشــتیم، بی آنکه یکســره آنتر  صــفحات قبل را عجال)احتماالت ضــعیف

 paristār( به paristītār) paristīdār( تبدیل ۳( قیاس با افعال مشابه ماضی؛ ۱کرده باشیم(  
 ←)به شرط وجود این کلمه در معنی صفتی؛  yparistā( تبدیل ۳به واسـطۀ حذف به قرینه؛ 

را  -raϑaēštāک معنایی و دستوری که ، درسم به واسطۀ همان محرparistārسـطور قبل( به 
ــه،  -raϑaēštarتبدیل به  ــد. در هر یک از این س ــفحات قبل دربارۀ آن بحث ش کرده و در ص

شده باشد، اما احتمال  paristārتوانسته باعث به وجود آمدن هسم که می محرکیموجب یا 
 ه سببی که درآخر ممکن اسـم به شـرط درسـتی تحلیل شـروو کنار رود و احتمال اول نیز ب

نیز ممکن اسم ساخم آن را  paristīdārصفحات قبل گذشم تضعیف شود؛ کاربرد اندک 
ــفم  ــتعمال آن در زبان )در کنار ص ــعیف کند، ولی اس ــنعی بنماید و احتمال دوم را تض تص

، برای اهل زبان آشــکار اسم که بنا بر قاعده بر paristīdār، که یکی، یعنی paristagفاعلی  
، بر روی بن مضــار  ســاخته شــده( در عین حال paristagضــی و دیگری، یعنی روی بن ما

در فارسی میانه شود، به سبب روشنی ساخم  paristārای مانع از ساخم توانسته تا دورهمی
ها در سـاخته شـدن بر بن ماضی و مضار ؛ هرچند که در فرایند قیاس، اهل ها و تمایز آنآن

ای که ممکن اسم مانع به وجود آمدن ساخم جدید ریهای دستوزبان همیشـه به سـاخم
عالوه، احتمال اول را گرچه بعضــی مالحظات ممکن اســم شــود لزومـًا توجه ندارند. به

به شــرط نادرســم بودن تحلیل شروو(  ۳)درمورد  ۳و  ۳تضـعیف کند، هر یک از موجبات 
ــند و با ای ــاخم ممکن بوده در تقویم آن در ذهن اهل زبان مؤثر بوده باش ــف، در س ن وص

paristār  بیش از یـک علم در کار بوده باشــد. با این حال، به دلیل نق  شــواهد و معلوم
وان تها، داوری در این باره ظاهرًا آسان نیسم و به دقم نمینبودن تاریخ درسـم تألیف متن

اســم؛ آنچه مؤثر یا مؤثرتر بوده paristārگفـم کـه کدام یک از این موجبات در ســاخم 
 را باید کنار گذاشم. -parištar*توان گفم این اسم که اشتقاق قدیمی می

 منابع
 ، تاران، معین.کتاب پنجم دینکرد(، ۱۳۸۶آموزگار، ژاله و احمد تفضلی )

 ، تاران، سمم.دستور تاریخی زبان فارسی(، ۱۳۷۵ابوالقاسمی، محسن )
 اران، فاطمی.، ت۲دستور زبان فارسی (، ۱۳۷۴) انوری، حسن و حسن احمدی گیوی
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 ، تاران، توس.مینوی خرد(، ۱۳۸۵تفضلی، احمد )
 ، تاران، دانشگاه تاران )دورۀ جدید(.نامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر و دیگران )دهخدا، علی

، تاران، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات های زادسککپرموزیدگی(، ۱۳۸۵راشــد محصــل، محمد تقی )
 فرهنگی.

 ، تاران، هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(، ۱۳۸۱رواقی، علی )

، تاران، فرهنگستان زبان الگوهای ساخ  واژه در زبان فارسی، (۱۳۱۳سـامعی، حسین و ملیحه تفسیری )
 و اد  فارسی.

، به کوشش محمد قزوینی و تصحیح مجدد المعجم فی معاییر اشکعار العجم(، ۱۳۶۱شـمس قیس رازی )
 محمد تقی مدرس رضوی، تاران، زّوار.

، تاران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ پزشکککی به روای  کتاب سککوم دینکرد(، ۱۳۱۱بـانو )صــبوری، نرجس
 اسالمی.

 ، تاران، دانشگاه تاران.کارنامب اردشیر بابکان(، ۱۳۷۸وشی، بارام )فره
 ، تاران، فرهنگان.فرهنگ سغدی(، ۱۳۷۴قریب، بدرالزمان )

ید میرفخرایی، تاران، پژوهشــگاه علوم ، ترجمۀ ماشــفرهنگ کوچ  پهلوی(، ۱۳۷۱مکنزی، دیوید نیل )
 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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 /   ۀواژ ۀدربار

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

. مارۀ بازی، کعبتین. ۳. نوعی ظرف. ۱»سـه معنی اصلی دارد   تاس/  طاس ۀواژ چنیده:
ریشــه و  ۀهای متفاوتی دربارهای کان و معاصــر فارســی دیدگاهدر فرهنگ«. . کچل۳

در فارســی  tāsایم دریابیم که واژۀ این مقاله کوشــیده اســم. درامالی این واژه ذکر شــده
ــده چند واژدر معنی تاس/  طاسمیانه به چه معنی بوده و نیز  ــم یا هم ۀهای یادش نام اس

 «نوعی ساز کان»به معنی  تاس/  طاسایم که چندمعنا. افزون بر این، اشاره کرده ۀیک واژ
ــم که  ــدههای عمومی و تاردر فرهنگاین معنی هم هس ــی فوت ش ــم. در یخی فارس اس

 ایم.و سرانجام به ریشۀ این واژه پرداخته تاس/  طاس ۀادامه، به تاریخچۀ امالی واژ
 پژوهی، گسترش معنایینویسی، واژهشناسی، فرهنگ، ریشهتاس/  طاس ها:کلیدواژه

 مقدمه
ظرف در . نوعی ۱انگیز فارســی اسم و سه معنی اصلی دارد  های بحثاز واژه طاس / تاس

. مکعبی که در ۳جایی مایعات. هـای گونـاگون برای نوشــیـدن یا جابههـا و انـدازهشــکـل
مو؛ کچل. در این مقاله پس از . بی۳رود؛ کعبتین. کـار مینرد بـههـایی مـاننـد تختـهبـازی

 ردازیم پمیو دیگر ابعاد آن این واژه  یهای پیشینیان، به ریشه و معنی و امالبازنگری دیدگاه

 پیشینۀ پژوهش ـ۳
 یم ارا آورده تاس/  طاسپژوهان پیشین دربارۀ ریشۀ نویسان و واژههای فرهنگدر زیر دیدگاه

یشۀ ۳ـ۳  «کعبهین»و « نوعی ظرف»در معنی  /  ـ ر
اشــاره  طاسترین فرهنگ فارســی اســم که در آن به ( کان۱۳)قرن  چراغ هدای فرهنگ 

 و طپیدنبه طای ُحّطی نوشتند و رواج گرفم، از عالم  دانزبانان  عربیفارسـی»اسـم  شـده
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 اللغاتغیاث. مؤلف فرهنگ (کلیدطکاس چل، ذیـل ۱۳۳۸-۳۳۷۱، م ۱۳۳۸)آرزو « ]کـذا[ طن
. یعنی عربی “از لغات مولده اسم طاس”نوشته که  شر  نصابدر »آورده  هجری(  ۱۳۴۳)

ــم، بلکه از آن گرفته در  طاسواژۀ  فرهنگ نفیسککیف . مؤل(۳۴، م ۱۳۳۷)رامهوری « اندنیس
. مؤلف (۱۳۳۴-۱۳۳۱)نفیسی اسم دانسته« مأخوذ از فارسی»را عربی و « نوعی ظرف»معنی 

. در (طاسو  تاس، ذیل ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم )داعیدانســته  تاسرا معّر    طاسنیز  فرهنگ نظام
فارسی  ۀصـورت معّر   واژ« 1کعبتین»و « نوعی ظرف»در معنی  طاسواژۀ  فرهنگ فارسکی

اسم. معین در حاشیۀ ذکر شده tāsپالوی   ۀنیز برگرفته از واژ تاسدانسـته شده و ریشۀ  تاس
دانســته و به اونواال « بازیطاس» tâs-]vâcîkرا برگرفته از واژۀ پالوی  طاسواژۀ  برهان قاطع

 ارجا  تشکک ذکر کرده و به حاشــیۀ مدخل  tâsرا معّر    طاسکک و  طاسارجا  داده و  (۵۴۳)
دانسـته و ریشۀ آن را  طشک نیز معّر  آن را  تشک . ذیل ، حاشـیه(طاس، ذیل ۱۳۷۶)معین داده 

ــته ــم  چنین نوش ــتا »اس ]...[  طاس، ]...[ نیز در عربی tasht)ظرف(، پالوی  tashtaاوس
. همچنین، مکنزی در ، حاشــیه(تشکک ، ذیل ۱۳۷۶)معین « (۳۸۱، هوبشــمان ۳۸۱)اســاس اشــتقاق 

 die (for gaming)را مدخل کرده و معنی آن را  tāsفارسی میانۀ  ۀواژ فرهنگ کوچ  پهلوی
فرهنگ وشی در . پس از او، فره(Mackenzie 1971, p. 82)اسم دانسته« کعبتین )در بازی(»یعنی 

را مدخل کرده و معنی پالوی  بازیتاس( و نرددر بازی تخته) تاس هایهواژ فارسی به پهلوی
آنکه به ، بیغلط ننویسیم. در (۱۳۵۸وشـی )فرهاسـم نوشـته tās vāčīkو  tāsترتیب ها را بهآن

)نجفی اســم معّر  دانســته شــده طاسفارســی و  تاسمعنی  مورد نظر مؤلف اشــاره شــود، 
ــاهد . کان(۱۳۷۱ این َمَثل  « کعبتین»در معنی   طاس ۀبرای واژ فرهنگ بزر  سککخنترین ش

اسم   [(۱۳۱۱-۱۳۱۸] ۱۳۸۳)دهخدا  وِحَکمامثالاز  الممالک فراهانی به نقلمنسو  به ادیب
نخستین فرهنگی  فرهنگ نفیسی. (۱۳۸۱)انوری  کس نراد اس طاس اگر راسک  نشکیند، همه

و نیز نخستین  (۱۳۳۴-۱۳۳۱)نفیسـی ضـب  شـده  طاسذیل « کعبتین»اسـم که در آن معنی 
گفته در معنی  نظامفرهنگ )با همین امال( در آن مدخل شده. مؤلف  تاسفرهنگی اسـم که 

. در (طاس، ذیل ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم )داعیامالی صــحیح این واژه اســم  تاس« مارۀ نرد»
ب  مرت تشکک به لغم « نوعی ظرف»در معنی  تاسواژۀ  شککناختی زبان فارسککیفرهنگ ریشکه

« جام، طاسt’stg [tāstag« ]و « تاس، جام، فنجانt’st [tāst« ]پارتی  دانسـته شده و با واژۀ 
(2004, p. 322 Meisterernst-Durkin1977, p. 86;  Boyce) ۳۱۳۱دوسم )حسناسم سـنجیده شـده ،

دانسته شده  طاسمسـاوی با واژۀ « کعبتین»در معنی  تاس. در همین فرهنگ، واژۀ (1تاسذیل 
                                                      

ــاره به این 1 ــنده کرده، بهتاس/  طاس ۀدو معنی  واژ. در این مقاله برای اش ــامح، به همین حد از ذکر معنی بس ایم. تس
 دانیم صراحم الزم را ندارد.هرچند که می
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ی اند و این شاهد قاجاردانسته tās (Mackenzie 1971, p. 82)و آن را برگرفته از واژۀ فارسی میانۀ 
، ۶، ج السلحنهخاطرات عین) ... آن روز طاس یاری کرده و از همه بردنداند  را برای آن ذکر کرده

 .(۳تاس)همان، ذیل  (۵۳۳م 

یشۀ ۲ـ۳  «موبی»در معنی  /  ـ ر
در  تاس/  طاسرا متفاوت با ریشــۀ واژۀ « موبی»در معنی  تاسو  طکاسمعین ریشــۀ واژۀ 

را در دو  طاسمقایســه کرده و « موبی»به معنی  تزرا با واژۀ  هـای دیگر دانســتـه و آنمعنی
ــب  کرده تاسمدخل و  ــم را نیز در دو مدخل ض لی، (۱۳۴۷-۱۳۴۳)معین اس ــَ . عباس دیوش

 َتزآن را در قدیم »اســم که آورده« موبی»، در برش معنایی نامهلغ در  تاسمؤلف مدخل 
ذیل  نامهلغ . در (۱۳۷۷)دهخدا و همکاران اسم ارجا  داده تزو  طاسبه و آن را « اندگفتهمی
با تبدیل فتحه به الف و زاء به ســین  گوینـد تکاسامروز »اســم  آمـده« موبی»معنی بـه تز

  خ  مرحوم دهخدا(ه )یادداشم ب
 نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

 
 «که مغز گوز خوردن سر کند تز 

 (.۱۳۷۷دهخدا و همکاران از )سوزنی،  
 طاسدر یک مدخل و « کعبتین»و « نوعی ظرف»در معنی  طاسنیز  بزر  سخن فرهنگدر 

ــده« موبی»در معنی  ــب  ش ــهدر مدخلی دیگر ض ــم، به این معنی که ریش های متفاوتی اس
اند و آن را فارســی ای ذکر نکردهریشــه« موبی»در معنی  طاسدارند. در این فرهنگ، برای 

« موبی  »2تاسنیز چنین آمده   شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشکهاند. سـرانجام، در دانسـته
. ]یک شاهد از سوزنی[ (برهان قاطع)« پسـر امرد و متّرش ضـخیم را گویند» تاز. ]...[ (معین)
ــوق و محبو » ــوزنی،   (برهان قاطع)« کل و کچل را گویند». تز (برهان قاطع)« معش ــاهد س ]ش

مأخوذ اسم « مو، کچلبی» daz. ظاهرًا از ترکی  [هناملغ شده در چند سطر باالتر، به نقل از درج
(Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, N. 111 = 2056) تحم تأثیر خّ  (دهخدا)« موبی» طاس. لغم ،

 «قوطیو  ا طا نیســم؛ مانند لغات  تکاسکتـابـم شــده، و معّر   کلمـۀ « ط»عربی، بـا 
 .(-۷ ←)برای نقد این دیدگاه،  (2تاس، ذیل ۳۱۳۱دوسم )حسن

 در فارسی میانه tāsـ ۲
آسانا -کتا  جاماسـپمتن فارسـی میانۀ  ۳۳ ۀ، که دربردارند1فارسـی میانۀ تیتوس ۀدر پیکر

روو، واژ ۀاســم، و پیکر  / tās-vāčik / tās-wāzīgصــورت فق  یک بار، آن هم به tās ۀشــ 

                                                      
1. http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/mpers/jamasp/jamas.htm 
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tās-vāzīk «قبادان و ریدک خسرورسالۀ  ۶۳در بند  « بازیطاس (King Husrav and His Boy, 

p. 28) ــی میانه، آمده ــی متن فارس ــم. آوانویس  عریاندر وبگاه تیتوس و مقالۀ  گونه کهآناس
  (Azarnouche 2013, p. 55-56 ←)نیز، آمده، چنین اسم  (۱۱۸۵، م ۱۳۶۱)

(60) nōhōm framāyēd pursīdan kū huniyāgar-ē kadām xwaštar ud weh. 

(61) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and huniyāgar hamāg xwaš 

<ud> nēk. 

(62) čang-sarāy, win-sarāy ud kennār-sarāy, ud ... (?) ud ... (?) ud 

tambūr sarāy, barbut-sarāy ud nāy-sarāy ud dumbalag-sarāy ... (?) ud 

dīrak-rasan-wāzīg ud zanjīr-wāzīg ud dār-wāzīg ud mār-wāzīg ud 

čambar-wāzīg ud tigr-wāzīg ud tāswāzīg ud wandag-wāzīg ud 

andarwāy-wāzīg ... (?) ... (?) tambūr ī meh (sarāy), spar-wāzīg, zēn-

wāzīg ud gōy-wāzīg ud zīl-wāzīg(?) šamšēr-wāzīg ud dašnag-wāzīg ud 

warz-wāzīg ud šīšag-wāzīg ud kabīg-wāzīg. ēn and huniyāgar hamāg 

xwaš ud nēk. 
ــی ــی کرده، ولی ازآنجاکه ابمنش های آن را اامزاده نیز این متن را با روش قدیمی آوانویس

 کنیم اسم، آن را در اینجا نقل میگشوده
(60) nohom framāyēt *pursītan 'kū huniyākkar 'ī katām 'xvaš-tar ut vēh. 

(61) 'gōv-ēt rētak 'kū anōšak 'bav-ēt 'ēn hēnd huniyākkar hamāk 'xvaš 

<ut> nēvak. 

(62) čang-srāy vin'-srāy vin'-kannār-srāy ut sūr-pīk-srāy ut mustak-srāy 

ut tambūr-srāy barbut-srāy nād-srāy dumbalak-srāy <ut> *hunarīk* 

nigirīk rasan'vāzīk ut zančīr-vāzīk ut dār-vāzīk ut mār-vāzīk ut čambar-

vāzīk ut tīr-vāzīk ut tās-vāzīk ut vandak-vāzīk ut andarvāy-vāzīk <ut> 

karmēr srād ut *suxr srād <'ī> tambul *ut mēx* <ut> spar-vāzīk ut zēn-

vāzīk ut gōy-vāzīk ut sil-vāzīk <ut> šamšēr-vāzīk ut dašnak-vāzīk ut 

varz-vāzīk ut šīšak-vāzīk ut kapīk-vāzīk 'ēn hēnd huniyākēh hamāk 

'xvaš ut nēvak (Monchi-Zadeh 1982, p. 75-76). 
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ــالۀ  ــحیح اونواال،  قبادان و ریدک روخسککمحمد معین این بخش از رس ــاس تص را، براس
  1اسمگونه ترجمه و شرح کردهاین

 «تر و به]تر اسم[؟کدام خنیاگر خوش»( نام فرمود پرسیدن که ۶۱)
 «اند خنیاگر]ان که[ همه خوش و نیک]اند[ انوشه باشم اینان»( ریدک گوید  ۶۱)
زن، ، تنبورزن، برب 5زنشــتک، م۴زن، ســوالچه۳کنارزن، وین2زنزن، وین( چنگ۶۳)

، 8، مـاربـازی7، زنجیربـازی، داربـازی6بـازیرســنزن، ...ی، و دیرکزن، دنبـکنـای
، ... و ...زن، 12بــازی، دروای11بـازی، صــنج10بـازی، تیربـازی، طـاس9چـنبربـازی
بزرگ بازی، ، شــمشــیربازی، دشــنه1۴بازی، زیـل1۳بـازیزن، و ســهربـازی، زینطنبور 

ــه15گرزبازی ــیش ــم[. این خنیاگری17بازی، کبی16بازی، ش  18ها همه خوش و نیکو ]اس
 .(۱۵و  ۱۴، م ۱، ج ۱۳۶۴)معین 

 بازی؛ نواخهن ساز یا نوعی بازی؟طاس ـ۳ـ۲
 kettledrumرا  tās، در حاشیه قبادان و ریدک خسروجمشـیدجی مانکجی اونواال، مصحح 

فارسی  امروزی آن را، به نقل  معنی کرده و معنی   (King Husrav and His Boy, p. 28)« تیمهانی»

                                                      
ــحیح1 ــد. متن تص ــی ترجمه کرد ۀش ــیاونواال، که معین آن را به فارس -Monchiزاده )ه، اندکی با آنچه در مقالۀ منش

Zadeh 1982, p. 75-76( و همچنین مقالۀ عریان )و وبگاه تیتوس آمده متفاوت اســم. این تفاوت اندک در ۱۳۶۱ )
 های متن از معین اسم.تأثیر اسم. پانوشمپژوهش ما بی

تطبیق کرده و  Flûteرا آقای اونواال با « وین. »های آالت موسـیقی که در این فقره یاد شـده کاماًل واضح نیسم. نام2
 (.۳۴۳، م ایران در زمان ساسانیاندانسته )« عود هندی»سن آن را کریستن

را سنتور  رکناسن کریستن«. شکل تخم شترمرغای بهچنگی اسم دارای گردنۀ دراز و بدنه کناروین». اونواال نوشته  3
  گیر.. ظاهرًا ضر ۴ (.۳۴۳، م ایران در زمان ساسانیاندانسته )

 .ocarinaظاهرًا آلتی موسیقی شبیه مشم و نظیر  مشت . 5
 بازی که تا این اواخر در شمال ایران متداول بوده.. ریسمان6
 ایران در زمانسن، در اینجا مراد عود متداول اسم در برابر عود هندی )کریستن ۀعقیداسم و به« عود»معنی به دار. 7

 (.۳۴۳، م ساسانیان
  . دایره )از آالت موسیقی(.۱ مناسب شباهم با تنۀ مار(.نی )بهقره .8

 نیز آمده. طاسه. در پارسی کنونی 10
 .vamsikaو در سانسکریم  ونج. نوعی از چنگ، در تازی 11
 اسم.« ساز دهنی»اسم و در اینجا مراد « هوا»معنی مطلقًا به اندروایو  دروای. 12
  .زیلو در پارسی  زیلیا  ذل. در کردی ۱۴ اسم.« سالح»و « بهحر»معنی مطلق به زین. 13
  «.ویولن چاارسیمه  »رهاب. مراد ۱۶ . این دو کلمه در ترجمۀ اونواال خوانده نشده.15
ــه نواخته می17 ــیقی که با آرش ــود و بدنۀ آن به. آلتی موس ــم، چنانش ــکل کبی )بوزینه( اس  هم نام آلم طاوسکه ش

 س.شکل طاوموسیقی اسم به
های معمول را خالف ترجمۀ ثعالبی( قســمتی از بازیرســالۀ پالوی )به ۀشــود، نویســندکه مالحظه می. چنان18

 اسم.درضمن آالت موسیقی یاد کرده
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 playingرا  ikāčsvātنامۀ پایان کتا  نیز آورده و در واژه  1«طاســه»(، Vullersاز فولرس )

the kettledrum «نواختن تیمهانی »(Ibid., p. 88) که نوعی «تیمهانی»)درمورد اســم معنی کرده ،
 .(۱۷۱-۱۶۱، م ۱۳۱۳منصوری  ←طبل اسم، 

ــتن ــن نیز واژهکریس را، که با « ماربازی» mār-wāzīgو « داربازی» dār-wāzīgهای س
اسم  اند، در شمار سازها آوردهکار رفتههاند و در این رساله بساخته شده wāzīg- ۀپسوندوار

، شاه خسرو و ریدک وی) خسرو و غنمشکثیری از آالت موسـیقی در رسـالۀ پالوی ۀ نام عد»
و عود متداول موسوم به  ونمسطور اسم. ازجمله، عود هندی موسوم به  (۶۳، ۶۳، ۱۳اونواال، 

، و ارمنی موسوم به و نای و قره نقارکَ ، و برب  )بربود( و چنگ و تمبور و سـنتور موسـوم به دار
مَبلَ طبل کوچکی موسوم به   .(۳۴۷-۳۴۶، م ۱۳۸۵سن )کریستن« د 

ــاختهکه دیدیم، معین نیز واژهچنان ــوندوارهای س ــده با پس ــاز  wāzīg- ۀش را نام نوعی س
 اسم.دانسته

یقی نیز موس سن و معین به بسیاری از آثار مربوط به سازهایاین دیدگاه اونواال و کریستن
 .(۱۳، م ۱۳۷۶حدادی  ←)برای نمونه، اسم راه یافته

ا تردستی ب”به معنی  بازیکاسههمان  بازیطاس»زاده نظر دیگری دارد  در مقابل، منشی
، که “دسمتر”به معنی  بازطاس. بسنجید با اشتینگاس( انگلیسی -فرهنگ فارسی )اسم  “کاسـه
 Monchi-Zadeh)« اسمترجمه کرده “بازکعبتین” dice-playerنادرسم آن را ( بهBaileyبیلی )

1982, p. 76)زاده، . آذرنوش نیز، به پیروی از منشـیtās-wāzīg  بازی / تردستی کردن با( »)را
 .(Azarnouche 2013, p. 56, 144) اسممعنی کرده« هاطاس

داند و می« رق  جام»معنی و به بازیشککیشککهرا در ردیف  بکازیتکاسایرج ملکی نیز 
های گوناگون در نقش ظروف ســاسانی قابل رتیم چنین رقصــی به صــورتاین»افزاید  می

 .حاشیه( ۸۷، م ۱۳۴۳)ملکی « اسم
بـه  gīzāw-sātدر ترجمـۀ  (۷۷، م ۱۳۷۱آســـانـا  -؛ جـامـاســـپ ۱۱۱۵، م ۱۳۶۱)عریـان 

نیز  (۴۱۳، م ۱۳۱۵)بیدی اسم. رضایی باغبسـنده کرده و شرحی بر آن ننوشته« بازیتاس»
tās-wāzīg   مشــاغل و »ســعید عریان در فصــل مربوط به  متون پهلویرا بـه نقل از کتا

ــب ــرحی، فق  « َمناس ــم. ذکر کرده« بازیتاس»مدخل کرده و معنی آن را، بی هیچ ش اس
 خسرورسالۀ  (۷۱۱-۷۱۱)تصحیح زوتنبرگ، م  غرر اخبار ملوک الفرسدانیم که ثعالبی در می

هردو »اسم و با وجود اینکه متن پالوی و عربی رساله را به عربی ترجمه کرده قبادان و ریدک

                                                      
 اسم.کار رفتهندرت در فارسی بهاسم، به« طاس»، که به معنی طاسهۀ . واژ1
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 «ای اســم از نســخۀ پالویاز یک اصــل نشــئم یافته ]و[ درحقیقم، نوشــتۀ ثعالبی ترجمه
، ولی این بخش از رســالـه در ترجمۀ ثعالبی نیســم. باار نیز در (۸۳م ، ۱، ج ۱۳۶۴)معین 

. (۱۶۳-۱۵۱، م ۱۳۷۱)باار اســم این بنـد را ترجمـه نکرده« آرزوداســتـان ریـذک خوش»
 کند.کمکی نمی tās-wāzīgدرنتیجه، این آثار به درک معنی دقیق 

به معنی  بازیطاسیک از دو دیدگاه یادشــده درســم اســم و برای اینکـه بدانیم کدام
ی ها، نخسم به فرهنگ«تردسـتی و رق  با طاس»اسـم یا به معنی « نواختن سـاز طاس»

 گذرانیم کنیم و سهس شاهدهای این واژه را از نظر میکان فارسی مراجعه می
ها برآرند و گاهی طاس را در هوا در والیـم طایفه]ای[اند که از زیر خرقه طاس  »باازطااس

د، وغریب دیگر نیز کننهای عجیبباز، و بازی  بگیرند، از عالم شـیشهافکنده و بر سـر  چو
 از عالم باان متی هندوستان 

 بازی کردلبـاس خضــر بهوشــیـد و طاس
 

 ز بچگـان مشــعبد دهد نشــان نرگس 
 .[(۱۷۶، م ۳، ج ۱۱، قرن ۱۳۷۸)محمد عرفی ]عرفی شیرازی  

 ز ُکشــتی چو کردیم هنگـامه ســاز
 دلــربــاخــورد چــرخ، از چــرخ  آن 

 

 بـازبـگـوییم حرفی هم از طـاس 
 بـه من حـال گردیـد چون آســیـا

 .(۱۳۸۱چند باار )الله تیک «)میرزاطاهر وحید( 
بازی و آن شخصی باشد که طاسی را بر کسی که به طاس بازی کند از عالم شیشه  »بازطاس

 هوا انداخته بر سر  چوبی بگیرد و بر تن بگرداند. سلیم گوید، بیم 
ــی هر نفس ز بامافتد ز ب ــم کس  س که طش

 
 بــاز شـــدروی زمــیــن چــو مــعرکــۀ طــاس 

 .[۳۱۷، م ۱۱، قرن ۱۳۸۱]سلیم تارانی  
 شود، بیم  لیکن از این قطعۀ کمال خجندی معنی دیگر مستفاد می

ــازی بــدیــدمطــاس ــغــداد  1ب  از ب
 

گــاهی  2چــون جنیــد از ســلوکش   آ
 و گفم  ۳رفـم در جبـه وقـم بازی 

 
َوی الــ   لایلــیــس فــی جــبــتــی ســَ

 .[۱۱۳۱، م ۸، قرن ۱۱۷۵]کمال خجندی   
شـود. از این عالم اسم که عرفی شیرازی گوید، معلوم می« بازشـعبده»بلکه از اینجا معنی 

 بیم 
ــید و طاس ــر بهوش  بازی کردلباس خض

 
 ز بچگـان مشــعبـد دهـد نشـــان هرکس 

                                                       
 .دیوان. اصل  ندیدم. متن از 1
 .ندیوا. اصل  سکوتش. متن از 2
 .دیوان. اصل  سر فروبرده زیر خرقه. متن از 3
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بودند و خود را  یک دو سـال پیش از این مشـعبد بازیگران از طرف توران در هندوستان آمده
 .(۳۱۵-۳۱۴، م ۱۳۳۸)آرزو [« بهار عجمشاهد  ←گفتند. وحید گوید، بیم  ]می بازطاس

 های کان شاهدهای دیگر نیز دارد در متن بازطاس
 باز وگیر و طاسچون کشــتی ،بازی را گرم کند ۀکـه هنگـامـآن  گیرمعرکاهو  ساااازمعرکاه»
 .(۱۳۸۱چند باار یک)الله ت «باز و مانند آنباز و میمونسگ
ــتان» ــرو  دس ــیرازیباربد  خس ــی ش ــمس تش ــازی، بابا ش ــاگرد س ، در بدایم حال از ش

الدین )تقی «بازی نمودیگیری کردی و گاه طاسگیران میدان فارس بود. گای کشــتیمعرکـه
 .، از کتابخانۀ دیجیتال نور(۳۳۶۸-۳۳۶۷م ، ۱۳۸۱محمد اوحدی 

 ر دستشبازی ساحرت بینم که دمشعبد طاس
 

 گای سـیمینه جامســتی، گای زرینه طاسستی 
 (.، از کتابخانۀ دیجیتال نور۸۱۷۱، م ۱۴، ج [۱۳]قرن  ۱۳۸۱خان هدایم )رضاقلی 

و  داربازیو  زنجیربازیو  بازیرسککندیرکهای برای اطمینـان بیشــتر، بـاید بدانیم واژه
 بازیگویو  بازیزینو  ربازیسپو  بازیدروایو  1بندبازیو  تیربازیو  چنبربازیو  ماربازی

ن ، که در متبازیکبیو  بازیشککیشککهو  گرزبازیو  بازیدشککنهو  شککمشککیربازیو  بازیزیلو 
نی اسم یا به مع« نوعی ساز»کار رفته، به معنی به بازیطاسدر کنار  قبادان و ریدک خسکرو

برای هر واژه یک ایم و های کان فارســی مراجعه کردهبدین منظور، به فرهنگ«. نوعی بازی»
 ایم( ها را به ترتیب حروف الفبا آوردهایم )واژهدسم دادهشاهد به

  (۱۳۸۱چند باار )الله تیک« بازیریسمان  »بندبازی
 2کنون همچو بازیگران گاه گشــتن

 
 کــنــد هــمــتــش را همی بنــدبــازی 

 (۴، از ُدرج ۳۸۱[، م ۶]قرن  ۱۳۴۴)سوزنی سمرقندی  
  (۳۳۳، م ۱۳۳۷)رامهوری « خ زدن و رق  کردنکنایه از چر  »چنبربازی

 زلفکــان تو چنــانــک ر جنبش بـاد  د
 

 یچــنبربــازبـچـگـان کـنــنــد زنـگـی 
 ، از وبگاه گنجور(۱۳۳[، م ۷]قرن  ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال 

ــماندارباز  »دارباز)ی( ــد که چوبی بلند به زمین فروبرند و از اطراف آن ریس  ها  آن باش
ها بزند و بر سر آن چو  بلند برآید و دسـم بر یکی از آن ریسمان ببندند و شـخصـی آمده،

 [ راسم ۸و  ۷های عجیب و غریب کند. امیرخسرو ]قرن بازی
                                                      

1 .wandag و « بند»آمده، به معنی  خسککرو قبادان و ریدک، که در متنwandag-wāzīg  اســم. « بندبازی»به معنی
( و p. 28« )عود» luteغل  اند و اونواال معنی آن را بهخوانـده vanǰakرا  wandagاونواال و بـه پیروی از او، معین، 

 اسم.نوشته« صنج»نادرسم ین نیز معنی آن را بهمع
 . متن  کشتن.2
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 ســهار بوالعجـب از هفـم پرده
 بــه گردش داربــازان بر ســر  دار

 

 جاـان را داربــازی راســـم کرده 
 «شـده سـرگشـته زیشان چرخ دوار

 (.۳۱۱، م ۱، ج ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱)انجو شیرازی  
ــاهدی برای بازیدروای ــدی  لغ  فرسنیافتیم. در  بازیدروای  ما ش  ح( ۱۳، م ۱۳۱۱)اس

 گوید  [۳۱۴(، م ۶)قرن  ۱۳۸۱]  درسم و تحقیق باشد و آویخته را گویند. عمعق دروا»آمده  
ــر به ابر اندر ــیده س  هزاران قبۀ عالی کش

 
 «که کردی کمترین قبه ســهار برترین دروا 

این کلمه بدین صورت در »اسم  چنین آورده بازیدروایدر توضیح  نامهلغ دهخدا در  
که چنان ،اســم و ظاهرًا مراد معلق زدن بر زمین اســمآرزو آمدههـای ریـدک خوشبـازی

)دهخدا و همکاران « که شناگران کنند )یادداشم مرحوم دهخدا(چنان ،یا در هواسم ،پالوانان
 .(دروای، ذیل ۱۳۷۷

    بازیدشنه
ــورم و هنوز پا ــر جراحم ناس  تا به س
 

 های دراز اوســمی مژهبازدشــنهاین  
 (.۱۴۴، م ۱۱، قرن ۱۳۸۷)سنجر کاشی  

ها و آن نوعی از بازیگران بود که چو  بندبازو  بازریسمان  مرادف بازرسن  »باز)ی(رسـن
 ها برآیند ونی ها وها و چو های بلند به ریسمان در زمین استوار کنند و بر آن ریسمانیا نی

 های غریب کنند ]...[ انوا  بازی
 بـاز کـه گردد بـه راهپـای رســن

 
 کی بـه رســن بر رود از روی چاه 

 (.۱۳۸۱چند باار )الله تیک« )امیرخسرو( 
« زورشــور، بیشانداز، ســلحبدرقه همراه ما شــد ســهرباز، چرخجوانی به  »ســپرباز)ی(

 .(۱۶۱، م ۱۳۸۷)سعدی 
ــیرباز)ی( ــمش ــمه که به او غییر الکای مذکوره از او نمودیم که منت  »ش بعد خراج و مقاس

یر و گگیر و کشتیگوینده و سـازنده و معرکه بودیم از کمال اسـراف و نادانی صـرف گذاشـته
 باز و گاوباز وباز و شعبدهباز و حقهقوچباز و خروسو  شـمشـیربازقلندر و  زورگر و رقام و

 «ایمان ننمایندخوانان و حیزان و مسخرگان و ملحدان بیو قصه باز و شـاطران و مطربانگرگ
 .(۳، از جغرافیای جاان اسالم ۱۳۱، م ۳۵۱۱نوایی  ←)شاه طاماسب صفوی، 

فنی اسـم از رقاصی که رقاصان شیشه و صراحی پر از آ  و گال  بر سر   »بازیشـیشـه
و اگر بیجا شود، به  افتدگذارند و رق  آغازند. با وصـف حرکات رق  شــیشــه از ســر نمی

 اثر  نیز. شفیع “بازحقه”دانان ایران. به معنی حرکم اصول بر گردن و بازو نگه دارند. محاوره



81 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 تاس/  طاسدربارۀ واژۀ  های لغویپژوهش
 

 اکیبشکسته بر سر هم از ره شوخی و بی
 

 «بازی شاهد نازشهزاران دل به مشق شیشه 
 (.۱۳۸۱)سیالکوتی وارسته  

لورینی بر عضــوی از بدنش و اســم با حفظ تعادل ظرف بکردهرقصــی می بازیشــهشــ»
« اسمدهکربازی مییا با گوی و ساغر شعبده و گرفتهانداخته و باز میهایی را به هوا میشیشه

 .(۵۳، م ۱۳۴۴)بیضایی 
گیر و گرزبـاز و زورآزمـای کـه در زمان او بودند همه هر پالوان و کشــتی  »گرزبـاز)ی(

 )قاضی احمد تتوی و« ر در چنگال شـاهیننمودند که کبوتالدین سـلطان میآنچنان پیش قطب
 .(۳تاریخ ایران اسالمی ، از ۳۸۳۴[، م ۱۱]قرن  ۱۳۸۳خان قزوینی آصف

باز و بازی گوی که چند عدد گوی الوان در دســم گرفته،   چوگانبـازگوی  »بـازیگوی
نامدار و با شــاهزادگان   »(۱۳۸۱چند باار )الله تیک« یک را بر هوا بیندازد و باز بگیردبـهیـک

تازی در دامان صــحرا و مرغزار ... بازی و اســببرادران کـامکار به ســیر و شــکار و گوی
 .، از کتابخانۀ میراث مکتو (۶۳[، م ۱۳]قرن  ۱۳۸۶)محمدتقی نوری « گشتندمی

  مارباز)ی(
 گفتمش بـا مـاربـاز امرد که با من یار شــو

 
 زهرچشــمی کرد و گفتـا در ره خود راســـم رو 

 .(۴، از ُدرج ۴۵۶[، م ۱۳و  ۱۱]قرن  ۱۱۱۱سفی )سّیدای ن 
های کان فارسی در در متن بازیهای دارای پسوندوارۀ ـــ یک از واژهکه دیدیم، هیچچنان

گیری )و گاه جنگاوری( اشاره اسم و همگی به نوعی بازی و معرکهکار نرفتهبه« سـاز»معنی 
 دارد.

 pā-wāzīg ۀدر واژ wāzīg- ۀسوندوارپ قبادان و ریدک خسکرو ۱۳از سـوی دیگر، در بند 
 «بازی»کار رفته و در آنجا نیز به معنی نیز به (۱۱۸۳، م ۱۳۶۱عریان  ←)« پابازی ]خ رق [»

 «.نواختن»اسم و نه 
 .Hبه نظر بیلی )»اســم  کار رفته آوردهکـه در این متن به huniyāgar ۀواژ ۀبویس دربـار

W. Bailey )(Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, p. 113, n. 1) ،huniyāgar  در
 دســتخوش تخصــی  خنیاگربوده و فق  در فارســی اســم که « کنندهســرگرم»اصــل به معنی 

که خود نیز اشاره کرده، تا حدودی اسم. وی، چنانکار رفتهبه« هنوازند»معنایی شده و در معنی 
توان گفم اسم. میاین نتیجه رسیده به« بخششاد، شادی» huniyāgبراسـاس معنی صـفتی 

huniyāgar  قبکادان و ریکدک خسککرو ۶۳در بنـد (J. Asana, Pahlavi Texts, p. 32)   در شــمار
ــرگرم ــم. هنینگ )کار رفتهبه بندبازانکنندگانی مانند س ( وجود این کاربرد W. B. Henningاس
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ــل  پالوی   ۀبنـد  قابل بحث، واژ دانـد. ... فـارغ از اینمی الحـا فق  در این یـک متن را حـاص
huniyāgarاسمکار رفتهبه« هنوازند»، در معنی خنیاگرفارسی  ۀ، مانند واژ »(Boyce 1957, p. 20). 

آیـد اینکـه آنچـه از متن برمی»درســتی معتقـد اســم افزون بر هنینـگ، عریـان نیز بـه
که مقداری از  ۶۳هـایی از آن تنـاســبی با روند منطقی مطلب ندارد. ازجمله، در بند بخش
 .(۱۱۷۷، م ۱۳۶۱)عریان « ها در شمار هنر خنیاگری داخل شدهبازی

 ۀتا میانۀ این بند، همۀ سازها با پسوندوار ۶۳توجه به این نکته اهمیم دارد که از آغاز بند  
-sarāy شـده با این پســوندواره به نام ساز اشاره های ترکیبگمان همۀ واژهاند و بیکار رفتهبه

که  tambūr ī meh جز عبارت، بهkabīg-wāzīgتا  dīrak-rasan-wāzīg ۀرند، ولی از واژدا
ها با اند، همۀ واژهرا به آن افزوده sarāy- ۀفاقد پسـوندواره اسـم و مصححان متن پسوندوار

شده با این پسوندواره های ساختهاند و به گمان ما هریک از واژهکار رفتهبه wāzīg- ۀپسوندوار
 dīrak-rasan-wāzīgدهیم پیش از رو، احتمال میبه یک بازی اشاره دارند، نه به ساز. ازاین

 ۀارقبادان از ریدک درب پرسش خسرو ۀبخشـی از متن افتاده باشـد و قسمم افتاده دربردارند
 ēn huniyāgar hamāg xwaš ، یعنی۶۳ظاهر، جملۀ پایانی بند هاسم. همچنین، بهبازی

ud nēkand ــل پس از ــته و جمله dumbalag-sarāy، دراص ــابه این جمله، قرار داش ای مش
 اسم.، در انتاای بند بودهēn wāzīg hamāg xwaš ud nēkand* یعنی

ــدهتوجای به این نکتهبی ــبب ش ــند هریک از ها س ــگران بکوش ــم که برخی پژوهش اس
بدانند و برای تأیید سخن خود به را نام نوعی ساز  wāzīg- ۀشده با پسوندوارهای سـاختهواژه

باقری  ←)ازجمله، اند ها نیز دچار همین اشـتباه شــدهمنابع متأخری ارجا  دهند که مؤلفان آن
 .(۴۷-۳۷، م ۱۳۸۱کیاده و حیدری حسن

قبادان  خسرودر « بازیطاس» tās-wāzīg ۀشود که واژاز آنچه تا اینجا گفته شد مشخ  می
ی گیری و تردســتســن و معین، به نوعی نمایش و معرکهال و کریســتن، برخالف نظر اونواو ریدک

ــاز. همچنین، برخالف نظر مکنزی و فره ــاره دارد و نه به نواختن س ــناش ــی و حس ــم وش  دوس
 .دنبالۀ مقاله( ←)نیز، « کعبتین»اسم و نه به معنی « نوعی ظرف»به معنی  sāt ۀ، واژ(-۱-۱ ←)

 ی میانهدر فارس« کعبهین»ـ واژۀ معادل ۲ـ۲
های شــطرنج و نرد اســم. در این رســاله چاار بار متنی پالوی دربارۀ بازی گزارش شککحرنج

 اسم کار رفتهبه« کعبتین»در معنی « گردانا؛ گردانه» gardānāgواژۀ 
(22) gardānāg ēw-tāg ō wardišn ī axtarān ud gardišn ī spihr homānāg 

kunom. 
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(23) ēk abar gardānāg-ēw ōwōn homānāg kunom kū ohrmazd ēk hast 

har nēkīh ōy dād. 

[…] 

(30) wardišn ud gardišn ī muhrag pad gardānāg-ēw ōwōn homānāg 

kunom […] 

(31) ud ka pad gardānāg-ēw ēw gardišn hamāg abar čīnēnd […] 
مانند هگردش ســهار ]یک تا به[ اختران و  روشگردانه به  تایک ]گردش[ ( ۳۳  )ترجمه

 کنم.
 هر نیکی او داد. .اسم که یکرمزد اوه بهمانند کنم  بر گردانه( یک ۳۳)

]...[ 
 ]...[.ن به مردماهمانند کنم را به گردانه ها ش و گردش مارهرو( ۳۱)
 (.۳۴ـ۳۳، م ۱۳۱۶غیبی همه را برچینند ]...[ ) و ]چون[ که به گردش گردانه( ۳۱)

کـار رفتن چنـدبارۀ ر این متن پالوی و در مقـابـل، بـهد« کعبتین»در معنی  tāsنبود  واژۀ 
gardānāg  ی کند در فارسدر این رسـاله، سـند دیگری اسم که ثابم می« کعبتین»در معنی

 اسم.کاربرد نداشته« کعبتین»به معنی  tāsمیانه 

 «نوعی ساز»در معنی  ـ ۱
ا با ها رسم که نباید آنااشاره شده طاسدر منابع تخصـصـی موسـیقی به دو نو  سـاز به نام 

 کار رفته، اشتباه گرفم به قبادان و ریدک خسرو، که در tās ۀواژ
ــاز کوبه. ۱ ــهای و کوچکنوعی س ــتی نرم روی دهانۀ آن تر از کوس که از کاس ای با پوس

ها نیز کاربرد داشته و شود و در جنگسـاخته شـده و با دو مضرا  از چرم ضخیم نواخته می
این  ۀ؛ برای اطالعات بیشتر دربار۱۳۷۶؛ مالح ۱۳۸۸)سـتایشگر دستان متداول اسم هنوز هم در کر

 .(۱۳۱۸روش ؛ نیک۳۶۱-۳۵۷، م ۳، ج ۱۳۸۴درویشی  ←نو  ساز طاس، 
. در (۱۳۸۸)ســتایشــگر های گوناگون و بدون پوســم . تعـدادی طـاس فلزی در اندازه۳

 اسم هجری( آمده ۱۳۵)تألیف   مؤیدالفضنفرهنگ 
ــم می 1جوشگویند که ]از[ هفم. آن را می  ..طاس کنند و بر در  مانند قرم آفتا  راس

زنند تا مردمان دانند که هشتم حصۀ پاس گذشم. آویزند و به مقرعه میملوک و سالطین می
)محمـد الد دهلوی زنند و یک پاس چاارم حصــۀ روز را گویند در یـک پـاس هشــم بار می

 .(۶و  ۵، م ۳، ج ۱۸۸۳-۱۸۱۱
                                                      

 اسم. « فلز  روی»معنی به جوشهف اصل  هفم جوشن. . 1
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ــخن مؤلف فرهنگ ونافز ــاز  ۀدربار مؤیدالفضککنبر س ، عبدالقادر مراغی نیز در طاسس
ــیحاتی دربار االلحانجامع ــات» ۀتوض ــم؛ وی داده« طاس ــات»اس ــات»و « کاس و « طاس

و ما اینجا بعضی از انوا  آالت را اسامی ذکر »اسم  بندی کردهرا در یک گروه طبقه« الواح»
کاسـات و طاسـات  سـاز کاسـات، سـاز طاسات، ساز الواح کنیم بر این موجب  ]...[. اما 

بدان که حکم »افزاید  . او در جای دیگری می(۱۱۱-۱۸۱، م ۱۳۶۶)عبـدالقـادر مراغی « فوالد
. تعریفی که عبدالقادر از الواح (۳۱۱)همان، م « طاسات همان چنان اسم که حکم کاسات

ــم داده با تعریف محمد الد دهلوی از به ــباهم طاسدس ــیار دارد  ش الواح چنان »های بس
باشـد که برای ایجاد نغمۀ ثقیل، لوح بزرگ سازند و برای ایجاد نغمۀ حاد لوح کوچک. و آن 

الواح ســازند و بر هر  از چو  ســازند و بعد از آن بر عدد نغمات   چنان بود که چاار بازوی  
ری دیگر و از آن ســورا ری کنند و یک ســوراخ بر ســَ ها ها ریســمانخلوحی دو ســوراخ بر ســَ

گذرانند و آن الواح را در هوا معلق بندند و آن را به جســمی قر  کنند و استخراج الحان از آن 
، ذیل ۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخن. در (۳۱۱)همان، م « کنند و این هم از مطلقات اسم

 وپنج ظرف چینی، فلزی یاای از صدوسیموسـیقی ایرانی( مجموعه»)اسـم  آمده (طاسکات
 «.شدها تنظیم )کوک( میای که برمبنای بزرگی و کوچکی و کم و زیادی  مایع داخل آنشیشه

  اسمشده« نوعی ساز»در معنی  طاسهایی به در برخی منابع کان فارسی و عربی اشاره
هر وضـعی که سـلطان فیروزشاه ]...[ در مملکم دارالملک دهلی وضع کرده اعجوبۀ »

گویند. ]...[ از سلطان فیروزشاه  طاس گهریالهادرات این بود که آن را زمانه بود. یکی از آن نو
نیز طـاس گاریـاله از حد خراســان تا بنگاله این یادگار باقی ماند. ]...[ چون طاس گاریاله 
بنوازند، آواز آن در گوش جاانیان برسانند، عالم و عالمیان از رفتن روز و گذشتن شب معلوم 

 کنند. ]...[
 زننده بر در  شــه طاس میهر ســاعتی ک

 
 دهندشود، آن یاد مینقصان ز عمر می 

مجرد آنکه آواز طاس گاریاله به گوش ایشـان برســد، جمله عالم را معلوم شود که این به 
د برای تاّجد برخیزد و اســم و اینقدر  روز گذشــته قدر مانده. ]...[ چون صــاحب نماز َتَاج 

از  [ه]شبا فتد. چون آواز طاس گاریاله در گوش او برسد،قیاس شـب معلوم نشود، در تردد ا
داران رسد، مجرد آنکه به وقم غرو  آواز طاس گاریاله به گوش روزهبه دل او برخیزد. ]...[

الحـال روزه افطـار کننـد. ]...[ چون آواز طـاس در گوش خالیق افتـاد، ]...[ برای نظاره فی
کوشـک شار فیروزآباد داشتند. ]...[ طاس گاریاله نیز آمدند و آن طاس گاریاله باالی دربار 
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-۳۵۴[، م ۸]قرن  ۱۸۱۱)شـمس سراج عفیف « دائم پیش َدربار  ُدربار سـالطین نیکوکار نوازند
 .(books.google.com، از ۳۶۱

 ز شــوریدن برق رویینه طاس
 

 بـه گردون َگردان درآمد هراس 
 (.۱غرافیای جاان اسالم ، از ج۶۳۶[، م ۸]قرن  ۱۳۸۳بن محمد هروی )سیف 

ند کننشینند و چراغ روشن میدر آنجا به شـب در ناوه و سایر مرکو  بحری صیادان می»
ــم و طاس ــول می 1و طش ــنیدن نغمات را به انوا  اص نوازند. مرغان را از دیدن آن آتش و ش

ج [، ۱۴]قرن  ۱۳۸۸)دارسی تاد « شودشود که نفرت و وحشم تمام میخوش حالتی عارض می
 .(۳، از جغرافیای جاان اسالم ۸۱، م ۱

 «کعبهین»در معنی  ـ ۴
، درون طاس 2اندگفتهمی مهرهدر قدیم، هنگام بازی نرد، کعبتین را، که در فارسی کان به آن 

ایم، ها را از میان شاهدهای پرشمار برگزیدهاند. در شاهدهای زیر، که آنانداخته)خ جام( می
 اسم دهبه این مسئله اشاره ش

 کعبتین را چو بمالید به سیمین کف دسم
 

 از دل طــاســــک پــوالد بــرآمــد فــریــاد 
 .(۴، از ُدرج ۳۶۴، م [۸قرن ] ۱۳۴۴یمین فریومدی ابن) 

ار تا در طاس عشق افکنده  امکعبتین م 
 

 هر زمان در پیش، نقشی دیگر آوردی مرا 
 .(تال نوراز کتابخانۀ دیجی، ۳۶، م [۱قرن ] ۱۳۸۳)کاتبی نیشابوری  

 چو کعبتین که افتد به طاس، خصمم را
 

 بـه حلق و کـام روان بـاد رشــتـۀ دنـدان 
 ، از کتابخانۀ دیجیتال نور(.۱۳۳م ، [۱۱]قرن  ۱۳۴۱)واصفی  

مرور برای اشاره به مظروف زبانان بهاســم که فارسیاز آنجا بوده طاسگسـترش معنایی 
بوده، دســتخوش « نوعی ظرف»معنی که به ،طاسانـد و درنتیجه، کـار بردهنـام ظرف را بـه

ـــده و افزون کـار نیز بـه« کعبتین»، در معنی «نوعی ظرف»بر معنی گســترش معنـایی ش
تأثیر بی طاس ۀدر این گسترش معنایی واژ کعبتینو  طاس ۀ. شاید همنشینی دو واژ۳اسمرفته

 نبوده باشد 
                                                      

  بخشی از آالت موسیقی طاساتیا  طاس»اسم  را در حاشـیه چنین نوشــته طاس. مصـحح، بی ذکر منبع، معنی 1
های دسم چپ به روی ها انگشمو در نوازندگی با آن قدیم، و آن سـازهایی اسم که برای هر صدایی یک سیم دارند

 ایم.ما این معنی را در جایی نیافته«. گیردها قرار نمیسیم
ش گزا  مینداز مهره اندر طاس. 2  (.۴، از ُدرج ۳۱۸، م ۱۳۸۶)مولوی  به ما گذار که ما اوستاد این نردیم/  خم 
ای از دکتر محمدجعفر محجو  دســم یافم که درآن نیز له. نگـارنده پس از تألیف این قســمم از مقاله، به مقا3

اند و چون برای گفتهمی کعبتیننامند در قدیم می طاسآن جفم ماره را که امروز معمواًل »اســم  همین دیدگاه آمده
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 اگر نـه در پی نردند آن دو نرگس مســم
 

 س کعبتین به دســم؟انـد چرا طـاگرفتـه 
 (۴، از ُدرج ۷۶۱[، م ۱۱و  ۱]قرن  ۱۳۴۴)اهلی شیرازی  

ه مربوط ب« کعبتین»در معنی  طاسترین کاربرد وجوهای نگارنده، کانبر پـایۀ جســم
  1اسمدر این معنی کاربرد نداشته طاسیکی دو قرن اخیر اسم و ظاهرًا پیش از آن 

طاس را معتمد ؛ (۴۱۷، م ۱۳۱۸شاه )ناصرالدین اندازندالمل  با مجدالدوله طاس میعین
آن روز طاس ؛ (۳۶۵)همان، م  انداخ المل  طاس میاول عین؛ (۴۱۶)همان، م  بینکدازد

شککناختی زبان فرهنگ ریشککه، از ۵۳۳، م ۶، ج السککلحنهخاطرات عین) یاری کرده و از همه بردند
 .ـ(۳ـ۶ ←با همین امال،  تاسترین کاربردهای )برای کان (فارسی

های قدیم و جدید عربی نیافته و در فرهنگ طاس ۀرا ذیـل واژ« کعبتین»نگـارنـده معنی 
های کان فارسی اســم. همچنین در فرهنگکار نرفتهظاهرًا این واژه به این معنی در عربی به

ترین فرهنگی که این معنی در آن نیامده و ظاهرًا قدیمی« کعبتین»معنی   طکاس / تکاسذیـل 
 «کعبتین»در معنی  تاس/  طاسکار نرفتن واژۀ . به(-۱-۱ ←)اسم  فرهنگ نفیسیدرج شـده 

هایی اســم که ثابم هـای کان و بســیـار جـدید بودن این معنی یکی دیگر از دلیلدر متن
ای اژهو پذیرفتنی نیسم کهزیرا  اسم.نبوده« کعبتین»به معنی  tāsکند در فارسی میانه نیز می

موجود در کار رفته باشــد و در هزاران شــاهد  انه در معنایی خام بههای ایرانی میدر زبـان
 ناگاان در یکی دو قرن اخیر آن معنی رواج یافته باشد.فارسی نو اثری از آن معنی نباشد و به

 «موبی»ر معنی د ـ ۵
 فرهنگ فارسیو  (طاس، ذیل ۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نامهلغ تر اشـاره شـد، در که پیشچنان

دانســته  تزۀ گونۀ دیگر  واژ« موکچل، بی»در معنی  طاس (طاس -۳، ذیل ۱۳۴۷-۱۳۴۳معین )
                                                      

 ا دسماند تریختهگذاشته و می، آن دو را در طاسکی می“طاس گرفتن”راسـم باختن و پیشـگیری از هرگونه تقلب و 
ــد، رفته ــته باش ــواری نام مارهرفته بهنردباز با آن تماس نداش ــانی نام ظرف آن )کعبتینها )علم دش ، نام (طاس( و آس

ــد و آن را  ( نیز به این ۱۱، م ۱۳۱۶(. غیبی )۸۸، م ۱۳۷۴)محجو  « خواندند طاسظرف به مظروف اطالق ش
 در بیان این نکته فضل تقدم دارند.اسم. ایشان دسم دادهنکته اشاره کرده و چند شاهد سودمند به

 اسم ( چنین آمدهطاس ، ذیل ۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نامهلغ . در 1
 شود  طاسدر بازی نرد کعب، کعب ، هر دو طاس نرد. کعبتین. رجو  به  طاسک »

 آیدنقش از طاسکک  زر چون همه شککش می
 

 از چه معنی اس  فرومانده به ششدر نرگس 
 («.سلمان ساوجی) 

و معنی « دانانداختهطاس یا پیالۀ کوچکی اسم که هنگام بازی نرد، کعبتین را در آن می»در این بیم به معنی  طاس 
( نیز ۱، معنی طاس ، ذیل ۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخنغل  اسم. این معنی نادرسم به  نامهلغ شده در درج

س یا طا»در معنی  طاس یمین برای یک شـاهد دیگر از ابناسـم. در متن مقالۀ پیش رو و چند سـطر باالتر راه یافته
 اسم.ذکر شده« پیالۀ کوچک
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را به نقل از « کچل»در معنی   طاس / تاسنیز  (تاس، ذیل ۱۳۱۳)دوســم اســم. حســنشــده
« مو، کچلبی» dazترکی   ۀبرگرفته از واژ (Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, No. 111 = 2056)دورفر 

کتابم « ط»(، تحم تأثیر خّ  عربی، با دهخدامو" )"بی طاسلغـم »افزایـد می دانـد ومی
ــده، و معّر   کلمۀ  ــم؛ مانند لغات  تاسش دیوان های ترکی  در فرهنگ«. قوطیو  ا طا نیس

و  (۱۳۷۵)کاشــغری « ســرریخته، َاقَر َکل، موی»در معنی  تاز ۀواژ سککنگنخو  الترکلغات
، ۱۳۱۴خان استرآبادی )میرزامادی« لم کچلی مو نداشته باشدعشخصی را گویند که سرش به»

ــده (۷۱۳م  ــم. در مدخل ش  ۀهای ترکی  جغتایی، واژنیز در بخش واژه فرهنگ نصککیریاس
، م ۱۳۱۳)نصــیری و نصــیری اســم ذکر شــده« طاس»روی آن فق  مدخل شــده و روبه تاس
 .اسمر رفتهکادر کدام معنی خود بهدر اینجا  طاس. مشخ  نیسم که (۱۳۸

د. نمایدرسم نمی شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهو  نامهلغ شـده در این دیدگاه درج
اســم و « نوعی ظرف»در معنی  طاس ۀهمان واژ« موبی»در معنی  طاسبه نظر نگارنده، 

 اند )ظرف( تشبیه کرده طاسمو را به پشم صاف و هموار زبانان سر  بیفارسی
 طاس دغ بود سرچکاد او چون

 
ـــه هراس   دیو را زو بود همیش

 (سرچکاد، ذیل فرهنگ رشیدی[، از ۷)عمید لویکی ]قرن  
 و در او آن دماغ و رعنایی طاسی چو سر

 
ــم کله  ــکس ــه ناگاان نرگسکه برش  گوش

 ، از وبگاه گنجور(.۱۱۱[، م ۷]قرن  ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال 
ـــمای ســربرهنـه میجولقی  گـذش

 
 و طشم طاسم چو پش موبیبا سـر  

 .(اشرف صادقی، یادآوری دکتر علی۱۸، م ۱[، ج ۷]قرن  ۱۳۶۳)مولوی  
« اسم طاسموی بر ســر من نیســم و چون  اسـم و اصــالً  کچلی پالوان، سـر من ا»

 .(books.google.com، از ۱۴۸، م ۴[، ج ۱۱]قرن  نامهابومسلم)
 .(۱۳۷۶)برهان « بود موی را نیز گویند که از کچلی همچو کون طاس  ... سر بیدغ»

 گسترش طاس ۀکم از قرن هشتم در این کاربرد ادات تشبیه حذف شده و واژظاهرًا دسم
ر دانیم که این معنی در فارسی معاصاسم. میکار رفتهنیز به« موبی»معنایی یافته و در معنی 

 اسم رواج بسیار یافته
، پســندیده را سککب سککر، طاس را سککرانکدرونگوینـد، متکبر را  سککرکشخواجـه را »

 .(۴، از ُدرج ۳۳۳[، م ۸]قرن  ۱۳۵۳)عوفی « باسروسامان
 طاسنکرد رغبم و از جا نخاسم آن َکل    ...............................................

 (، از کتابخانۀ دیجیتال نور۱۳۳۶م ، ۱۳۸۱الدین محمد اوحدی تقی ←[، ۱۱)بابا شمس تشی شیرازی ]قرن  
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 ی سر خود را مثل عقا  وسیعطاس ،سبب پسران مصفای خود کنده و بتراشبهیم را مو»
، از [۱۳، ترجمۀ فاضــل همدانی ]قرن ۳۱۵، م ۱۶، آیۀ ۱)عاد عتیق، کتا  میکاه پیغمبر، فصــل « ســاز

books.google.com). 
 طاسش سرسه زن بگرفم شد نصف 

 
 ز یک زن بیشــتر بردن خالف اســم 

 (.books.google.com، از ۳۶۸، م ۱، ج [۱۴]قرن  ۱۳۶۴)نسیم شمال  

  / امالی ـ ۶
 های کهندر مهن /  ـ امالی ۳ـ۶

های کان صدها تاریخی زبان فارســی اســم، در متن ۀ، که پیکر۴افزار ُدرج با اسـتناد به نرم
فق  در  تاسها امالی کـه از میان این متنوجود دارد، درحـالی طکاسشــاهـد برای امالی 

ار کبه )تصــحیح حســین نخعی( دیوان وحشککی بافقیو  )تصــحیح مدرس رضــوی(  الحقیقهحدیق
 اسم یافته تاسدیگر نیز برای کان ها، نگارنده چند شاهد این بر اسم. افزونرفته

 ـ ۳ـ۳ـ۶
ل  برنشسته بود و تاسی پیش نهاده بود پر از گنب رجمب تفسیر ت). ]...[ یوسف به تخِ  م 

 .(۱۴، م ۱۳۷۳ ریطب
 طاس (۷۱۸، م ۳[، ج ۱۳۵۶] ۳۵۳۶) ترجمب تفسیر طبریدر تصـحیح حبیب یغمایی از 

 تصرف جعفر مدرس صادقی در متن اسم. تاسبه  طاسگمان تغییر با همین امال آمده و بی

 مةـ ۲ـ۳ـ۶
 .(۱۴۸، م ۱۳۴۳)زمخشری ساغر گرمابه، پنگان مسین، تاس بزرگ، تاس گرمابه  لَسط  

 .(۳۱۱)همان، م تاس  طاس
آمده، در درستی متن تردیدی نیسم.  تاسنیز  مقدم االدبهای نویسازآنجاکه در دسم

 اسم.نوشته« ت»را فارسی پنداشته و آن را با  طاسدهد زمخشری نگارنده احتمال می

  یقةـ ۱ـ۳ـ۶
ــهینزد ا ــه با کاس ــان کراس  ش

 
 کسان چو تاس با تاسهیهسم  

 (۶۴۸[، م ۶]قرن  ۱۳۵۱ی )سنای 
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اسم. ما این بیم را در  طاسدر این بیم  تاس ۀبدل واژدر چاپ مدرس رضـوی، نسخه
مکتو  در قرن ششم )نسخۀ  (۱۳۵۶)سنایی  کلیاتنویس بسـیار کان چاپ عکسـی دسـم

 اسم کابل( نیافتیم. این بیم در چاپ یاحقی و زرقانی به این صورت آمده
 اســـهتـشـــان کراســـه بـا ینزد ا

 
 1اسهکاس با ککسان چو یهسم  

 (۶۳۳، م ۱۳۱۷)سنایی  
معنی روشنی از آن نگارنده دقیق نیسم و درپی آن،  حدیقههای ضـب  این بیم در چاپ

 اسم را با همین امال آورده طاس. سنایی در جاهای دیگر یابددرنمی
 به دور طاس کس نتوان رســیدن

 
 توان دور فلـک پیمودن از طـاس 

 (۳۱۷، م ۱۳۱۳)سنایی  

 وحشی بافقی ـ ۴ـ۳ـ۶
 ای که بوداین تاس خالی از من و آن کوزه

 
ر ز شــاــد مصــفی از آن  تو   پــاریــنــه پــُ

 (۳۸۸[، م ۱۱]قرن  ۱۳۴۷ )وحشی بافقی 
های نوشــم، که آن را براســاس دســماشککعار وحشککی بافقی ۀگزیدحســین مســرت در 
 ۀ( و موز۱۱۱۳۸ ۀتانیا )شــماربری ۀ( و موز۱۱۳۵، شــوال ۴۱۱۸ ۀکتابخانۀ ملک )شــمار

، ۱۳۷۸)وحشی بافقی اسم را با همین امال آورده طاس( تصحیح کرده، or326 ۀبریتانیا )شمار
)دهخدا آمده  طاسنیز با امالی  وحکمامثالبراین، بیـم وحشــی بـافقی در . افزون(۱۵۸م 

ییر تغ تکاسرا بـه  طکاسمالی اگمـان مصــحح و بی (۱۳۳، م ۳[، ج ۱۳۱۸-۱۳۱۱] ۱۳۸۳
 اسم.داده

  ـ۵ـ۳ـ۶
هواللهی چند با زنگوله و منگوله به وی قلای چند به کمر دوختم و تاس چلقنِب ختایی

ــفاانی  آویختم ــن۵۵[، م ۱۴]قرن  ۱۳۷۱)میرزا حبیب اص ــم ، از حس ــمار۱۳۱۳دوس . (۱۳۸۷ ۀ، ش
ی کتا  را تغییر هامتـأســفـانـه جعفر مدرس صــادقی، ویراســتار متن، امالی برخی واژه

)میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  بابای اصفهانیسرگذش  حاجیاسم. در نسخۀ خطی داده

                                                      
ــده1 ــاو ش ــرح این بیم دچار س ــتفاده »را  تاس ۀاند و واژ. یاحقی و زرقانی در ش مکعب کوچکی که در بازی نرد اس

ــودمی ــنایی « ش ــان واژاند، درحالی( معنی کرده۱۳۵۳، م ۱۳۱۷)س ــحیح ایش کار این بیم بهدر  تاس ۀکه در تص
 اسم.نرفته
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ــمار ــورت آمده (۳۶۱۳ ۀتاران، ش ــده به این ص ــاهد یادش ــم  ش قال  خطائی چند بکمر »اس
 «.هواللای چند با زنکوله و منکوله بوی آویختمقلدوختم و طاس چال

ین کاربردهکهنـ ۲ـ۶  امالی ای تر
در ) تاسترین شاهدهایی که نگارنده از کاربرد کاناگر شـاهد زمخشـری را نادیده بگیریم، 

شاه قاجار اسم  های فارسی یافته از ناصرالدینهای خود( با همین امال در متنتمامی معنی
 سردارالل با؛ (۳۱۵، م ۱۳۱۸شـاه )ناصـرالدین آوردصکد تومان باختیم. موسکی خوب تاس می

؛ (۳۵۱)همان، م  الدوله تاس انداخ نصککرت؛ (۳۴۴)همان، م  المل  تاس انداختندعین
. (۳۷۴)همان، م  اندازندعثمکان تکاس می[ و] . محسککن میرزا[اسکک ]نرد در میکان تختکه

 .ـ(۴ ←)اسم کار بردهنیز به« ط»را با  طاسها واژۀ شاه در همین مرّقعناصرالدین
ها( امالی )در همۀ معنی تاسیـابیم کـه فتـه شــد درمیگ تکاسامالی  ۀاز آنچـه دربـار

 اسم. طاس ۀشدفارسی

یشۀ ـ ۷  ر
، باید دیدگاه دانشمندان پیشین را بازنگری کنیم و درستی طاسپیش از پرداختن به ریشۀ واژۀ 

فرهنگ کوچ  ، در (-۱-۱ ←)تر نیز اشاره کردیم که پیشها را بسنجیم. چنانو نادرسـتی آن
ــی میانۀ  ۀواژ معنی   پهلوی ــده tāsفارس  die (for gaming)اســم  به این صــورت ذکر ش

شود که . از آنچه تا اینجا گفته شد، مشخ  می(MacKenzie 1971, p. 82)« کعبتین )در بازی(»
 اسم.بوده« نوعی ظرف»معنی در فارسی میانه به tāsاین معنی درسم نیسم و 

و  (۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نکامهلغک در  گفتیم کـه (-۳-۱ ←)نیز در پیشــینـۀ پژوهش 
« مو، کچلبی»در معنی  تاسو  طاس (۱۳۱۳دوسم )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه

 اند نقل کرده تزاند و شاهد زیر از سوزنی را برای را گونۀ دیگر  آن دانسته تزرا ترکی و 
 نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

 
 که مغز گوز خوردن ســر کند تز 

ــوزنی را آورده و معنی آن را  تز ۀذیل واژ فرهنگ جهانگیریمؤلف   ــاهد س ــر »همین ش س
. به نظر (۱۱۱۶، م ۱، ج ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱)انجو شیرازی اسم سرگیجه، سردرد[ ذکر کرده« ]خ گشتن

نیسم و آنچه « مو، کچلبی»به معنی  تزدوسم، رسـد که برخالف نظر دهخدا و حسـنمی
ر( دچار ســرگیجه»)به معنی  تزدرســم اســم و  آمده فرهنگ جهانگیریدر  اســم. در « ســَ

  ... معده را و رودگانی جوز»اسم  شود آمدهاینکه گردو موجب سـردرد می ۀنیز دربار االبنیه
دا  ]خ سردرد[ انگیزد سوزنی  دیوان. در (۱۳، م ۱۳۴۶بن علی هروی )موفق« را زیان کند و صـُ
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 تزدر حاشیۀ این بیم معنی  (۷۳، برگ ف-۱۱۶ ۀران، به شمار)مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تا
 .1اندذکر کرده« کرخم»را 

آمده،  (2تاس، ذیل ۱۳۱۳دوسم )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشکهبرخالف آنچه در 
م، و اس« موبی سرِ دارای »به معنی  طاسندارد. نخسم اینکه  طاسنیز ارتباطی با  تازظاهرًا 

پسر »تواند اسم. حال این معشوق و محبو  می« معشوق و محبو »نی دراصـل به مع تاز
ش شهم باشـد یا نباشـد. « امرد و ُمَترَّ )و نه َسر( خود را  صورتکسـی( که موی »)یعنی  مترق

)معشــوق و محبو ( قرابم  تازمو( و )دارای ســر  بی طاسدرنتیجه، میان «. اســمتراشــیده
بیم  در دو تازاژه ربطی به یکدیگر ندارند. دیگر اینکه معنایی چندانی وجود ندارد و این دو و

 اسم کار رفته( به۵و  ۴( و قریع )قرن ۴از کسایی )قرن 
 عمر  َخلقان گر بشد شاید که منصور  ُعَمر

 
 لوطیـان را تا زَید هم تاز و هم مکیاز بس 

 «(.یشرمخنث و بی»، به معنی مکیاز، ذیل ۱۸۶، م ۱۳۱۱اسدی  لغ  فرس)کسایی، از  
 مرا که سال به هفتادوشش رسید رمید

 
ـــابوتـه و ز ُهّرۀ تـاز  ۀ ص لـّ  دلم ز شــُ

 «(زن پیر»، به معنی صابوته، ذیل ۵۱۴، م ۱۳۱۱اسدی  لغ  فرس)قریع، از  
های ترکی  رایج در فارســی تعداد واژه اندزیســتهمیکســایی مروزی و قریع ای که هدر دور

 تماجتترکی   ۀبیتی منســو  به کســایی، که در آن واژ ۀاســم. ریاحی درباربســیار اندک بوده
« سممســلمًا از کسایی نی تتماجدلیل وجود کلمۀ ترکی  این بیم به»اسـم  کار رفته، آوردهبه

ــیه( ۱۱۸، م ۱۳۸۶)ریاحی  ــروده تاز. حاش ــمرقندی بهچندین بار نیز در س ــوزنی س کار های س
. نتیجه آنکه به احتمال بسیار، (تاز، ذیل ۱۳۷۷ دهخدا و همکاران ←)برای شاهدهای آن، اسم رفته
 های ایرانی اسم.ای فارسی یا برگرفته از یکی از زبانواژه تاز

باید در یک مدخل ضب  شود، نه  تاسهای های عمومی فارسی نیز همۀ معنیدر فرهنگ
آن، فق  یک ریشـه دارد و معنی اصلی  طاس ۀکه دیدیم، واژدر دو یا سـه مدخل. زیرا، چنان

نیز  «کعبتین»و « موبی»، دسـتخوش گسـترش شده و این واژه در معنی «نوعی ظرف»یعنی 
 اسم.کار رفتهبه

« تشــم» taštفارســی میانۀ  ۀرا معّر  از واژ طاسآیلرس، بدون اشــاره به منبع خود، 
ــم به نظر نمی(Eilers 1971, p. 613)داند می ــد. زیرا عر . این دیدگاه آیلرس درس  ۀها واژرس

اند و معّر  کرده طسق و  طسَّ و  (Nyberg 1974, p. 192) طس صـورت را به taštفارسـی میانۀ 
 ←)ازجمله، اند های اخیر اشــاره کردههـای عربی نیز به فارســی بودن واژهمؤلفـان فرهنـگ

                                                      
 از خانم فائزه قوچی، بابم تذکر این نکته و در اختیار قرار دادن عکس این نسخه، سهاسگزارم.. 1
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ـــاره(طسککس، ذیـل ۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور ابن انـد. در نکرده طکاسای بـه معّر  بودن ، ولی اش
 العربلسککان. در (Wehr 1994, p. 655)اســم نیز آمده طشکک  ۀدیدتر  عربی واژهای جفرهنگ

)فیروزآبادی  المحیطالقاموس و (۱۱۶۱)حســینی الّزبیدی  العروستاجو  (۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور )ابن
دانســته « وسط»عربی و از ریشــۀ « نوعی ظرف»معنی به طکاس ۀواژ (۱۱۵۳قمری /  ۱۳۷۱

بنیز در  (۱۱۱۱)اســم. جوالیقی شــده ای را واژه طاسرا نیاورده و ظاهرًا  طاس ۀواژ المعرق
 اسم.دانستهمعّر  نمی

جام، » cupنیز در معنی  tāst ۀواژ پارتی، که مفّصل به آن پرداختیم، در tāsجز صورت به
. به نظر ویدنگرن (Boyce 1977, p. 86; Durkin-Meisterernst 2004, p. 322)اسم کار رفتهبه« طاس

ــم که در لاجهظاهرًا کلمه» taštایرانی میانۀ  ۀژوا ــکانی، اس ــرقی، و درنتیجه اش های ای ش
[ هم نشان از همین دارد، taštو  taštakاسم، و لفظ دخیل در ارمنی ]خ غربی هم وارد شـده

، م ۱۳۱۴)ویدنگرن « کندکار رفته و این کار را دشوار میبه tāstاما در متون اشکانی صورت 
ریشه اسم، چرا در پالوی اشکانی هم taštبا  tāstدشـواری در این اسـم که اگر  این. (۵۱۳

ای که در های سامیبا واژه tāstآیا ممکن اسم که این  کار رفته؟به stخوشۀ  štجای خوشۀ به
« کاسه، فنجان» -taštaدر اوستایی  taštفارسی میانۀ  ۀواژآید ارتباطی داشـته باشـد؟ پی می

ــم بوده دهد که . چانکالینی احتمال می(Horn 1893, No. 389; Bartholomae 1961, col. 646)اس
« کاسه» bowlبوده باشد و نه به معنی « تشـم» basinدر این زبان به معنی  taštپالوی  ۀواژ

(Ciancaglini 2008, p. 185). 
اند. یشــهرهم ṭ[d]aššuاکدی   ۀو واژ ṭasaمندایی   ۀبا واژ طسق و  طکاسهـای عربی  واژه

های عربی، مندایی و اکدی را نیز با این واژه تشکک فارســی   ۀاژو 1فرهنکگ منکداییمؤلفـان 
و « لوح» plaque، «ورقۀ فلزی» sheet of metalرا  ṭasaمندایی   ۀاند و واژریشـه دانستههم

bowl «ــه ــریانی   ۀ. چانکالینی واژ(Drower and Macuch 1963, p. 175)اند معنی کرده« کاس  س
ṭašt  به معنیsaucer of a lamp «فارسی میانۀ ۀرا برگرفته از واژ« نعلبکی چراغ، زیرچراغی 
tašt صورت افزاید این واژه دوباره بهداند. وی میمیṭassā  و این بار در معنیbasin «تشم »

گرن . ویدن(Ciancaglini 2008, p. 185)اسم های ایرانی وارد سریانی شدهاز زبان« جام» cupو 
در آرامی تلمودی »گرفته شــده و  tštaایرانی میانۀ  ۀاز واژ āaštṭمندایی   ۀمعتقد اســم که واژ

. در سریانی (۵۱۳-۵۱۱، م ۱۳۱۴)ویدنگرن « ، آمده-ak، یعنی با پسوند āqeṭašṭشـکل هم به
نیز وجود دارد که از « تشم» basin، و «تابه» pan، «سـینی» trayبه معنی  ṭaštqāصـورت 

                                                      
 مقامی، که این کتا  را در اختیارم گذاشتند، سهاسگزارم.. از دکتر احمدرضا قائم1
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 .Ciancaglini 2008, p)اسم ( وام گرفته شدهtaštag)بعدها  taštak*فارسـی میانۀ آغازین   ۀواژ

186). 
نیز  tās ۀو واژ tašt (Horn 1893, No. 389)و  taštakهای ایرانی به ارمنی  از زبان tašt ۀواژ
 .Tasse (Ciancaglini 2008, p، آلمانی  tazza، ایتالیایی  tasseهای ایرانی به فرانسوی  از زبان

 اسم.راه یافته taça (OED: tass)، و پرتغالی  taza، اسهانیایی  tass، انگلیسی  (186
در دیگر  طاسریشــه با های همدر فارســی کان و وجود واژه تاسکـار نرفتن امالی بـه

 دهد های سامی دو احتمال را پیش روی ما قرار میزبان
گاه به فارســی نو هیچ tāsفـارســی میـانۀ  ۀاز عربی قرض گرفتـه شــده و واژ طکاس. ۱

 اسم(.نیز به فارسی نو نرسیده tāstمیانۀ  ایرانی ۀکه واژاسم )همچناننرسیده
و  حخراساند )بسنجید با نوشته« ط»را با  طاس. با وجود داشتن ریشۀ فارسی، از قدیم ۳
 (.طوسو  طپیدنو  سحبر

 دانیم.تر میما احتمال نخسم را پذیرفتنی

 گیریهیجهنـ ۸
اسم. کار رفتهبه« پیاله، جام»و در معنی  قبادان و ریدک خسرودر  tās ۀدر فارسی میانه، واژ

بوده و در ادامه دســتخوش گســترش « نوعی ظرف»دراصــل به معنی  طاسدر فارســی نو نیز 
ــده و در معنی  ــاز کوبه»معنایی ش ــباهم آن با طاس( و )به« اینوعی س ــبب ش « موبی»س

طاس و  سبب انداختن کعبتین در)به« کعبتین»مو با پشم طاس( و اهم سر بیسـبب شب)به
های خطی و را در نسخه تاساسم. ما امالی کار رفتهجا شـدن ظرف و مظروف( نیز بهجابه
 استقدمتی بیش از دو قرن ندارد و  تاسهای کان نیافتیم )جز یک مورد( و ظاهرًا امالی متن

های ســامی، اعم از عربی و اکدی و مندایی و در زبان اســم. طاس ۀشــدامالی فارســی
ــریانی، واژه ــه با های همس ــم. درنتیجه، این احتمال وجود دارد که کار رفتهبه طاسریش اس

گاه به فارسی نو نرسیده هیچ tāsفارســی میانۀ  ۀاز عربی قرض گرفته شـده باشـد و واژ طاس
 اسم(.ه فارسی نو نرسیدهنیز ب tāstمیانۀ  ایرانی ۀکه واژباشد )همچنان

 منابع
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تاران، معرفم.چراغ هدای (، ۱۳۳۸خان )الدین علیآرزو، سراج

 جلد. ۱۸، به کوشش علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، العربلسان(، ۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور )ابن
 باستانی راد، تاران، سنایی.، به کوشش حسینعلی دیوان(، ۱۳۴۴یمین فریومدی )ابن
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انجمن  -قطره  -، به کوشـش حسـین اسماعیلی، تاران، معین نامهابومسکلم(، ۱۳۸۱ابوطاهر طرسـوسـی )
 شناسی فرانسه در ایران، چاار جلد.ایران

 ، به کوشش عباس اقبال، تاران، مجلس.لغ  فرس(، ۱۳۱۱بن احمد )اسدی، علی
، به کوشــش رحیم عفیفی، فرهنگ جهانگیری(، ۴۱۳۵-۱۵۱۳الدین حســین )انجو شــیرازی، میرجمـال

 جلد. ۳مشاد، دانشگاه فردوسی مشاد، 
 ، تاران، سخن، هشم جلد.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرسم( )

 ، به کوشش حامد ربانی، تاران، سنایی.کلیات(، ۱۳۴۴اهلی شیرازی )
ساسانی بر پایۀ  ۀسی ابزار]های[ موسیقی دوربرر»(، ۱۳۸۱کیاده، معصـومه و مادیه حیدری )باقری حسـن

 .۵۴-۳۱های ، صفحه۱۷ ۀ، شمارمحالعات ایرانی، مجلۀ «قبادان و رید  خسرومتن پالوی 
 ، به کوشش محمد معین، تاران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۱۳۷۶بن خلف )برهان، محمدحسین

، به ترجمب چند متن پهلوی، در  «آرزووشداســتان ریذک خ»(، ۱۳۷۱الشــعرا( )باـار، محمدتقی )ملک
 کوشش محمد گلبن، تاران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ، تاران، کاویان.نمایش در ایران(، ۱۳۴۴بیضایی، بارام )
 [(، به کوشش حبیب یغمایی، تاران، توس.۱۳۵۶] ۳۵۳۶) ترجمب تفسیر طبری
 راستۀ جعفر مدرس صادقی، تاران، مرکز.(، وی۱۳۷۳) ترجمب تفسیر طبری

، گزارش سعید عریان، تاران، متون پهلوی(، ۱۳۷۱آسـانا، جاماسب جی دستور منوچار جی ) -جاماسـپ 
 کتابخانۀ ملی جماوری اسالمی ایران.

ب(، ۱۱۱۱جوالیقی )  ، به کوشش ف. عبدالرحیم، دمشق.المعرق
 ، تاران، توتیا.زمیننفرهنگنامب موسیقی ایرا(، ۱۳۷۶الله )حدادی، نصرت

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن
تحقیق حسـین نّصار،  العروس من جواهر القاموس،تاج (،۱۱۶۱الّزبیدی، سـید محمد مرتضـی )حسـینی 

 بیروت، دارالادای .

، به های خحی فارسیسفرنامه، از مترجمی ناشناس، در  «نسفرنامۀ مازندرا»(، ۱۳۸۸دارسـی تاد، الیوت )
 کوشش هارون وهومن، تاران، اختران.

، ۱۳۶۴-۱۳۶۳، حیدرآباد دکن )چاپ افســم  فرهنگ نظام(، ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم، محمدعلی )داعی
 تاران، دانش(.

 ، تاران، ماهور.دایرةالمعار  سازهای ایران(، ۱۳۸۴درویشی، محمد )
 ، تاران، امیرکبیر، چاار جلد.وحکمامثال[(، ۱۳۱۱-۱۳۱۸] ۱۳۸۳بر )اکدهخدا، علی
 نامۀ دهخدا.، تاران، مؤسسۀ لغمنامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر )و همکاران( )دهخدا، علی

 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تاران، معرفم.اللغاتغیاث(، ۱۳۳۷الدین محمد )رامهوری، غیاث
 ، به کوشش محمد عباسی، تاران، بارانی، دو جلد.رشیدی فرهنگ(، ۱۳۳۷رشیدی، عبدالرشید تتوی )
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(، تاران، فارسککی -فرهنگ عربی ) جهانیاللغات شککاهمنتخبتاریخ(، رشــیـدی، عبدالرشــید تتوی )بی
 فروشی علمیۀ اسالمیه.کتا 
 فر، تاران، اساطیر.، به کوشش جمشید کیانتاری  روض الصفای ناصری(، ۱۳۸۱خان هدایم )رضاقلی
، تاران، فرهنگستان زبان و اد  های باستانی ایراننامب موضوعی زبانواژه(، ۱۳۱۵بیدی، حسن )باغرضایی 

 فارسی.
 ، تاران، علمی.کسایی مروزی؛ زندگی، اندیشه و شعر او(، ۱۳۸۶ریاحی، محمدامین )

، ، به کوشش محمدکاظم اماممقدم االدبیا  پیشکرو ادب(، ۱۳۴۳زمخشـری، ابوالقاسـم محمودبن عمر )
 تاران، دانشگاه تاران.

 ، تاران، اطالعات.زمیننامب موسیقی ایرانواژه(، ۱۳۸۸ستایشگر، مادی )
 ، به کوشش غالمحسین یوسفی، تاران، خوارزمی.گلستان(، ۱۳۸۷بن عبدالله )سعدی، مصلح
 ، به کوشش محمد قارمان، تاران، نگاه.دیوان(، ۱۳۸۱سلیم تارانی )

اصغر بشیر، ، به کوشش علیکلیات اشعار حکیم سنایی غزنوی(، ۱۳۵۶م )سـنایی، ابوالمجد مجدودبن آد
 کابل. ۀچاپ عکسی، تاریخ کتابم  قرن ششم، محفو  در موز

، تصــحیح محمدتقی مدرس رضــوی، تاران، حدیق الحقیق (، ۱۳۵۱ســنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )
 دانشگاه تاران.

 ه کوشش محمدرضا برزگر خالقی، تاران، زوار.، بکلیات(، ۱۳۱۳سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )
، به کوشش محمدجعفر یاحقی و مادی زرقانی، حدیق الحقیق (، ۱۳۱۷سـنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )

 تاران، سخن، دو جلد.
، به کوشش حسن عاطفی و عباس بانیا، تاران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد دیوان(، ۱۳۸۷سـنجر کاشـی )

 می.مجلس شورای اسال
 حسینی، تاران، سهار.، به کوشش ناصرالدین شاهدیوان(، ۱۳۴۴سوزنی سمرقندی )
 .ف-۱۱۶ ۀ، نسخۀ خطی، مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تاران، به شماردیوانسوزنی سمرقندی، 

 ، به کوشش سیروس شمیسا، تاران، فردوس.الشعرامصحلحات(، ۱۳۸۱سیالکوتی ُمل وارسته )
ــفی ) ــّیدای نس ــحکلیات(، ۱۱۱۱س ــایف، زیر نظر اعالخان افص ــش جابلقا دادعلیش ــغر ، به کوش زاد و اص

 جانفدا، دوشنبه، دانش.
 ، به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد، تاران، اساطیر.تاریخنامب هرات(، ۱۳۸۳بن محمد هروی )سیف

 [.۱۳۸۵طیر، ، به کوشش والیم حسین، کلکته ]تاران، اساتاری  فیروزشاهی(، ۱۸۱۱شمس سراج عفیف )
 ، به کوشش تقی بینش، تاران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.االلحانجامع(، ۱۳۶۶عبدالقادر مراغی )

 الحق انصاری، تاران، دانشگاه تاران، دو جلد.، به کوشش محمد ولیکلیات(، ۱۳۷۸عرفی شیرازی )
 .۱۱۱۱-۱۱۷۳های ، صفحه۱ ۀ، شمارچیستا، مجلۀ «قبادان و ریدکی خسرو»(، ۱۳۶۱عریان، سعید )

 ، به کوشش علیرضا شعبانلو، تاران، آزما.دیوان(، ۱۳۸۱عمعق بخارایی )
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، جلد اول از قســم سوم، به کوشش الروایاتالحکایات و لوامعجوامع(، ۱۳۵۳عوفی، سـدیدالدین محمد )
 بانو مصفا )کریمی(، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.

 ، تاران، بنیاد موقوفات افشار.دوازده متن باستانی  ، درگزارش شحرنج(، ۱۳۱۶غیبی، بیژن )
 ، تاران، دانشگاه تاران.فرهنگ فارسی به پهلوی(، ۱۳۵۸وشی، بارام )فره

 ، بیروت، دارالجیل.القاموس المحیط(، ۱۱۵۳قمری /  ۱۳۷۱فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقو  )
به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد، هشم  ،تاری  اَلفی(، ۱۳۸۳خان قزوینی )قاضـی احمد تتوی و آصف

 جلد، تاران، علمی و فرهنگی.
، به کوشـش تقی وحیدیان کامیار و سعید خومحمدی خیرآبادی و مجتبی دیوان(، ۱۳۸۳کاتبی نیشـابوری )

 نیا، مشاد، آستان قدس رضوی.جوادی
د دبیرســیاقی، ، ترجمه و تنظیم محمالترکدیوان لغات(، ۱۳۷۵بن محمد )کـاشــغری، محمودبن حســین

 تاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
، ترجمۀ رشــید یاســمی، ویرایش حســن رضــایی ایران در زمان سککاسککانیان(، ۱۳۸۵ســن، آرتور )کریســتن

 بیدی، تاران، صدای معاصر.باغ
 ، به کوشش ک. شیدفر، مسکو، دانش.الدین مسعود خجندیدیوان کمال(، ۱۱۷۵کمال خجندی )

 ، به کوشش حسین بحرالعلومی، تاران، دهخدا.دیوان(، ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال
 ، به کوشش کاظم دزفولیان، تاران، طالیه، سه جلد.بهار عجم(، ۱۳۸۱چند باار )الله تیک

 ۀ، شمارشناسیایران، مجلۀ «یک، دوشش، دویکشش، سهکعبتین، سه»(، ۱۳۷۴محجو ، محمدجعفر )
 .۱۱-۸۶های صفحه، ۳۵

ُشور، کانهور )هند(.مؤیدالفضن(، ۱۸۱۱-۱۸۸۳د الد دهلوی )محم  ، مطبع نامی َنَول ک 
 ، به کوشش سوسن اصیلی، تاران، میراث مکتو .التواری اشر (، ۱۳۸۶محمدتقی نوری )

 .۴-۱، تاران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۱۳۴۷-۱۳۴۳معین، محمد )
، به کوشــش مجموعب مقاالت دکتر محمد معین، «قبـادان و ریدک وی خســرو»(، ۱۳۶۴معین، محمـد )

 ، تاران.۱مادخم معین، جلد 
 (.۱۳۷۶برهان ) ←، برهان قاطع(، حاشیه بر ۱۳۷۶معین، محمد )

 ، تاران، کتابسرا.فرهنگ سازها(، ۱۳۷۶مالح، حسینعلی )
 .۱۶و  ۱۵ ۀ، شمارموسیقی، مجلۀ «۳قبادان و ریدک  شاه خسرو و ریدک قبادی؛ خسرو»(، ۱۳۴۳ملکی، ایرج )

 ، تاران، زوار.سازشناسی(، ۱۳۱۳منصوری، پرویز )
، تصحیح احمد بامنیار، به کوشش حسین محبوبی االبنیه عن حقایق االدویه(، ۱۳۴۶بن علی هروی )موفق

 اردکانی، تاران، دانشگاه تاران.
 جلد.۳امیرکبیر، ، به کوشش رینولد ا. نیکلسون، تاران، مثنوی معنوی(، ۱۳۶۳الدین محمد )مولوی، جالل
 ، تاران، امیرکبیر.. سبحانی ھتوفیق ، به کوشش کلیات شمس(، ۱۳۸۶الدین محمد )مولوی، جالل
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، جیمز موریه، ویرایش جعفر بابای اصفهانیسکرگذشک  حاجی(، ۱۳۷۱میرزا حبیب اصـفاانی )مترجم( )
 مدرس صادقی، تاران، مرکز.

ــفاانی )مترجم(،  ، جیمز موریه، میکروفیلم کتابخانۀ ی اصککفهانیباباسککرگذشکک  حاجیمیرزا حبیب اص
 .۳۶۱۳ ۀمرکزی دانشگاه تاران، شمار

 ، به کوشش حسین محمدزاده صدیق، تبریز، اختر.سنگنخ(، ۱۳۱۴خان استرآبادی )میرزامادی
، به شاه قاجارهای ناصرالدینها و یادداش مشقها، سکیاهمرققع ناصکری؛ طراحی(، ۱۳۱۸شـاه )ناصـرالدین
 مجید عبدامین با همکاری مادی فراهانی، تاران، بنیاد موقوفات افشار ـ سخن.کوشش 

 ، تاران، مرکز نشر دانشگاهی.غلط ننویسیم(، ۱۳۷۱نجفی، ابوالحسن )
 ، با مقدمۀ سعید نفیسی، تاران، سعدی.دیوان(، ۱۳۶۴الدین رشتی )نسیم شمال، اشرف

ترکی جغتایی، رومی، قزلباشککی، ) نصککیریفرهنگ (، ۱۳۱۳نصــیری، محمدرضــا و عبدالجمیل نصــیری )
(، به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور، با همکاری مصطفی چایکین، تاران  روسکی و قلماقی به فارسی

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسالمی، تبریز  آیدین.
 ، تاران، خیام.فرهنگ نفیسی(، ۱۳۳۴-۱۳۳۱االطبا( )اکبر )ناظمنفیسی، علی

شککاه طهماسککب صککفوی، مجموعب اسککناد و مکاتبات تاریخی همراه با (، ۱۳۵۱دالحســین )نوایی، عبـ
 ، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.های تفضیلییادداش 

، زیر نظر کاظم موسوی ۶، جلد دانشنامب فرهنگ مردم ایران، در  «طاس»(، ۱۳۱۸روش، حمیدرضـا )نیک
 ن، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.بجنوردی، ویراستار علمی  محمد جعفری )قنواتی(، تارا

 ، به کوشش الکساندر بلدروف، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.الوقایعبدایع(، ۱۳۴۱واصفی، محمودبن عبدالجلیل )
 ، به کوشش حسین نخعی، تاران، امیرکبیر.دیوان(، ۱۳۴۷وحشی بافقی )
 مسرت، تاران، قطره.، انتخا  و شرح حسین گزیدۀ اشعار وحشی بافقی(، ۱۳۷۸وحشی بافقی )

ــکانی در مندایی»(، ۱۳۱۴ویدنگرن، گئو ) ــا قائم«الفا  دخیل از پالوی اش مقامی، در  ، ترجمۀ احمدرض
 .۵۱۱-۴۸۵های (، تاران، سخن، صفحهنامب دکتر حسن انوریجشن) سخن عشق
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 های زبانی )به ترتیب میزان اسهفاده(پینره
 شاهد(. ۸، شرکم مار ارقام رایانه )«۴ُدرج »
 شاهد(. www.noorlib.ir( )۵« )کتابخانۀ دیجیتال نور»بگاه و

 (.شاهد ۴) books.google.comوبگاه 
 شاهد(. ۳، مرکز تحقیقات کامهیوتری علوم اسالمی )«۳و  ۱جغرافیای جاان اسالم »

 (.شاهد ganjoor.net( )۳« )گنجور»وبگاه 
 شاهد(. ۱می و میراث مکتو  )، مرکز تحقیقات کامهیوتری علوم اسال«کتابخانۀ میراث مکتو »
 شاهد(. ۱، مرکز تحقیقات کامهیوتری علوم اسالمی )«۳تاریخ ایران اسالمی »

 (.شاهد http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de( )۱« )تیتوس»وبگاه 

http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/


 



 

 * چند واژه در

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران) ایطرقبه وحید عیدگاه

 مقدمه
ــ یو چگونگ شککاهنامه یهاواژه ۀدربار ــم و اص منابع موجود  ینترها مامآن یلخوانش درس

ــم از   یعل بفرهنگ شککاهنام، نام واژهولف،  یفرهنگ بسککامدو  لغ  شککهنامهعبارت اس
 یاههس ینبر ا یدبا یزمطلق را ن یجالل خالق ۀتنوش شاهنامه بنامواژه. یگرو چند منبع د یرواق

گاه ینا ۀبا مطالع هافزود. اگرچ ــمند هاییمنابع آ ــلغم ینۀدر زم یارزش ــناس  شککاهنامه یش
وجود دارد و هنوز  ییهاها اباامنه چندان اندک از واژه یشمار ۀهمچنان دربار ،آیدیفراهم م

بلکه از اســاس، در  ،یســتیمها مطمئن ناز واژه یاریخوانش و تلّفظ بســ یتناا از چگونگنه
و  شناساناسم که واژه یستهبا ،یرو ین. از همیمدار یدها ترداز واژه یاو اصالم پاره یدرست

بر  یاازهت یکنند تا پرتوها یدّقم بررسپژوهان منابع مربوط به موضـو  مورد نظر را بهفرهنگ
اسم نوشته شده شکاهنامه یهاواژه ینۀزم که در یاثر ینترشـود. تازه یدهمورد بحث تاب ینۀزم

فزون ا شاهنامه یهاتلّفظ واژه یچگونگ یینتع یآن برا یسندۀکه نو سما شاهنامه یشناسواج
 هاییسنودســم ی،از منابع پالو ،( خود کتا یهقاف یژهوزن و به و ی،بر متن )بـافـم، معن

ــ ــنگ فرفرهنگ گران یژهوها و بهفرهنگ ی،کان فارس  گریاز منابع د یاپاره یزو ن ُولف یتسس
 یهااز واژه یاریو مدخل شدن بس شاهنامه یشکناسکواج یافتناسـم. با انتشـار باره جسـته

و لغات  شککاهنامهمربوط به  یاز اّطالعات زبان یبرخ یدر آن ضــرورت بازنگر یزانگبحـث
سندها  و هاهینقر آیدیدر دنباله م آنچه .شودیاحساس م یشاز پ یشب یروزگار فردوس یفارس

                                                      
 .کرد سهاسگزارم شیرایبا دّقم خواند و و که مقاله را ،زادهفرهاد قربان یآقا ،امختهیفرهو  یاز دوسم گرام *

 vahid.idgah@ut.ac.irرایانامه  
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ه ک شاهنامهدر  هاآنتلّفظ  یچگونگ یاها از واژه یضـب  برخ ۀاسـم دربار ییهااسـتدالل یا
 .نادیم یگرام ۀخوانند یمدخل فراروبهنگارنده مدخل

  های مورد بحثواژه
 ایم/ ـیم

که از مجاول اند با آندارای یای معروف دانسته شاهنامهشخ  جمع را در شـناسـۀ یکم
 کککیم. اّما قافیه شدن (۶۳۸ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند یای آن در فارسی میانه مّطلع بودهبودن 

 درستی با یایرا به نشیماسم. جالب اسم که دهد که یای مجاول داشـتهنشـان می نشکیمبا 
اند گیری در قافیه دانســتهرا آســان کشککیماّما قافیه شــدنش با فعل   ،اندمجاول به دســم داده

 .(۵۷۱ ، م۱۳۱۸لق )خالقی مط

 ایمن
ها که نادرسم اسم. همۀ ممال (۶۳۱م )اند را دارای یای معروف دانسـته ایمنیو  ایمن

( نیز باید یای مجاول ایمن) آمن؛ پس ممال  (۷۳ ، م۱۳۵۱)ســهار اند یـای مجاول داشــته
 داشته باشد.

ین  برز
ت صــوربه ب رزبا لغم این واژه را بـه پیروی از فـارســی میـانه و در نظر گرفتن رابطۀ آن 

/burzīn /دهد ها نشان میاّما برخی از قرینه ،(۵۱۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق د انکرده آوانویسی
به  (۳۵۵، م ۱، ج ۱۳۷۶ بن خلف تبریزی)محّمدحسین برهان قاطعسـان با ضب  که این واژه هم

را  آنان نیز نویســکه برخی از دیگر فرهنگ ،اســم. این خوانشتداول داشــته َبرزینصــورت 
، ۱، ج ۱۳۸۸)معین شود های شـاعران قدیم دریافته میپردازیاز دّقم در جناس ،اندتأیید کرده

. بیم زیر از فّرخی سیستانی باترین گواه (۳۴۳-۳۴۳، م ۱۳۱۱ای ؛ عیدگاه طرقبه۳۳۷ـ۳۳۳م 
 اسم برای آنچه گفته آمد 

 روی چو ماهبود ز بخشش بر گاه تازه
 

 زین چو آذر برزینبود ز کوشــش بر  
 (.۳۸۱)فّرخی سیستانی، م  

 برفزود
اند که در حالم اسم با واو مجاول تلّفظ اند و آوردهکرده آوانویسـیاین واژه را با واو مجاول 

ــود می ــم. نرفته کاربهواو معروف دارد و هرگز با واو مجاول  فزوداّما  ،(۴۴۳، ۳۵۶م )ش اس
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 ، م۱۳۸۳ )مکنزیمعروف بودن واوش قطعی اسم  مشّخ  اسم و فزودنازآنجاکه پیشـینۀ 
ــی میانه یعنی /(۳۳ ــۀ این واژه در فارس ــنده از مطرح کردن ریش / خودداری abzūdan، نویس

تا مجاول بودن  (۳۵۶م )اســم پیشــینۀ آن ذکر کرده عنوانبه/ را abzōn/ ابزوناســم و کرده
ی آشکار اسم. وانگای بر فرض  اّما این خطای ،را توجیه کند فزودواوش مجاول بودن واو در 

، باز هم مشکل آوایی برطرف نخواهد شد؛ زیرا افزودنباشد نه  افزون فزودنادرسم که ریشۀ 
با واو  شککاهنامهدر  فزونو  افزون ،اســمنشــان داده افزودنخود  نویســنده در مدخل  کهچنان

 فزونو  افزونیعنی  فزود. پس چگونه اسم که ریشۀ (۴۷۸ـ۴۷۷م )شود معروف خوانده می
 شودقلمداد میکه منشــعب از آن  فزوداّما  ،شـودبا واو معروف خوانده می شکاهنامهدر خود  

را در مدخل  افزونو  فزونشود که چرا شاهدهای واو مجاول دارد؟ نیز این پرسش مطرح می
 ای بهترین اشــارهکوچک فزودولی در مـدخل   ،انـدذکر کرده ،کـه واو معروف دارد، افزودن
اند؟ پیداسم که یادکرد  آن هم با واو مجاول سخن گفته افزونیو  افزوناند و از نکرده افزودن
 اند.با واو مجاول دانسته فزودکنندۀ تلّفظ را نقض افزودن

، م ۱۳۵۱)رواقی اســـم  برفروددر دنبـالـه خواهیم آورد،  کـهچنـانصــورت درســـم، 
در تصحیح خالقی مطلق از این متن و  نامهشکاههای برفرود. اّما همۀ برفزودنه  ،(۱۸۴ـــ۱۸۱

گذاری بلکه یکی دو جا با فاصله ،اسمتصحیف نشده برفزودبه  شکناسی شاهنامهواجنیز در 
 ،اسم که اگرچه نادرسم اسمآمده فرودو کلمۀ  برصورت حرف اضافۀ نادرسم این واژه به

 آوَرد اصیل را پیش چشم می برفرودِ ناخواه تصویری از خواه
 د کــاــتــر از مــاتران بر فرودنــبـُ 

 
 نشـسته به هر جای چون تار و پود 

 (.۴۴۳ ، م۱۳۱۸؛ خالقی مطلق ۳۶۱ ، م۱ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  
اند اند و مصرا  نخسم را این گونه معنی کردهانگاشته بهرا به معنای  بردر بیم مورد نظر 

. اّما اینجا ســخن از نبود (۳۱۷ ، م۱ ، ج۱۳۸۱)خالقی تر نبود تر پایینتر از بزرگکـه کوچـک
( ریشۀ )باالپایین برفرود اند.رساندهمی برفرودتفاوت اسـم و این معنی را گذشـتگان با واژۀ 

های اسم و در ترجمهرفته کاربههم  ،باال()پایین فروَوریعنی  ،صورت وارونهروشنی دارد و به
. صورت نودودو( ، م۳ ، ج۱۳۱۵)رواقی شود دیده می اختن و  درجاتکان قرآنی در ترجمۀ 

 وجود ندارد. زکند که در ساختمان واژۀ مورد نظر اثبات می فرووریعنی  برفرودوارونۀ 

 برو
و در جای  (۴۱۳م )اند کرده آوانویســی)ابرو( این واژه را با واو مجاول  برودر مـدخل 

با واو مجاول  اهنامهشولی در  ،اند که این واژه در فارسی میانه با واو معروفدیگر یادآور شده
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. این اشـتباه برخاسته از خطایی دیگر اسم که در نقل بیم زیر و (۴۷۳م )شـود خوانده می
 اسم نیز تحلیل آن رخ داده

 نـه بودش ز قیـدافه چین در بروی
 

ـــم هرگز دل از آرزوی   نـه برداش
 (.۶۴ ، م۶ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  

ــکالی ندارد؛ زیرا چنان ــخن خواهیم دیددکه در بیم مورد نظر اش ، هنگام افزودن نبالۀ س
اند یا معروف. از در فارســی میانه مجاول بوده هاآنکند که به واوها فرقی نمی یصــامـم 
زیرا اّولی واو  ؛اســمقافیه نکرده آرزورا با  برواند. فردوســی شــدهبا هم قافیه می ،همین روی

زیرا پیش از  ؛اسمقافیه کرده زویآررا با  برویاّما  ،اسـممعروف و دومی واو مجاول داشـته
با نقل نادرسم شناسی شاهنامه واجاسـم. صاحب تمایز واوها از میان رفته بوده یصـامم 

او و شککاهنامهدر  بروکند که گیرد و حکم میدر نظر می آرزو/ بروهای بیم باال آن را با قافیه
 .(۴۱۳ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اسم مجاول داشته

را که در  بروی/ سککویاســم و آن اینکه قافیۀ باه دیگری نیز رخ دادهاشــتبرو در مدخل 
اند و صورت درسم را مطابق با شــود نادرســم دانستهدیده می شکاهنامهویراسـم نخسـم 

 اند ویراسم دوم چنین انگاشته
 نگه کرد شاه اندر آن چارسوی

 
 سهه دید افگنده َپرچین بر اوی 

 (.۷۵۴ ، م۱۳۱۸مطلق  ؛ خالقی۷۵۴، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  
از نظر مجاول و معروف اشکالی ندارد و نباید برای برطرف  برویبا  سویاّما قافیه شدن 

درآورد. خوانش مصــّحح در دومین « بر اوی»را به صــورت  برویکردن اشــکالی که نیســم 
ــم و در  ــل نوعی کنجبر اوی) شککناسککی شککاهنامهواجویراس گیری از کاوی در باره( حاص

هم  ،اســمی خوانشــی  خّ  فارســی اســم که هم ســخن فردوســی را نامفاوم کردههاامکان
صـحنۀ نمادین شطرنج را در داستان طلخند مخدوش ساخته و هم با دیگر کاربردهای مشابه 

 خوانی دارد ناهم بروهای پ رچینو « ُپرچین برو/ بروی»یعنی  شاهنامهدر 
 همـه دل پر از کین و پرچین بروی

 ی زرهســـیــاوش ز گــفــم گــرو
ــوی حجرۀ خویش رفم آرزوی  س
 بــهــیــچیــد رســتم ز گفتــار اوی

 

 به جز جنگشان نیسم چیز آرزوی 
 بــرو پــر ز چــیــن و رخــان پرگره
 ز مـاـمـان بــیکــار پرچین بروی
 بروهـاش پرچین شــد و زرد روی

 (.۴۳۸ ، م۸ ج ؛۴۱۱ ، م۶ ؛ ج۳۳۵، م ۳ج  ؛۱۳۶، م ۱ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  
  اسم بروی ۀدگرگشت« به روی»نیز  در این بیم
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ــتند و پرچین به روی  همه زرد گش
 

 کســی جنـگ دیوان نکرد آرزوی 
 (.۵، م ۳ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  

 در بیم   پس
 نگه کرد شــاه اندر آن چارســوی

 
 ســهـه دیـد افگنده َپرچین بر اوی 

 (۷۵۴ ، م۱۳۱۸؛ خالقی مطلق ۷۵۴، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  
ویژه . به«َپرچین َبر او»نه  ،رفته باشــد کاربه روپ رچین بیا  پ رچین برویرود که انتظار می

 آورد.نیز معنای درستی به ذهن نمی «َپرچین بر سهاه افگندن»که 
 شــود. ایندیده نمی شککاهنامههای در میان واژه َپرچینآنچه گفتیم بدین معنی نیســم که 

 اسم رفته کاربه دارای درسم و معنیاسم و در بیم زیر به گونه شاهنامههای واژه از واژه
 ســهاه و سلیح اسم دیوار او

 
 وها خار ابه پرچینش بر نیزه 

 (.۱۱۵۳، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  

 بلور
م )اند با واو مجاول خوانده شاهنامهولی در  ،این واژه را در فارسـی میانه با واو معروف

ــم و در دیگر متن شککاهنامهویژۀ  بلوراّما مجاول بودن واو  ،(۴۷۳ ــی هانیس نیز ی کان فارس
گیری درسـم از آن این اسـم که واژۀ مورد نظر در پیشینۀ زبان فارسی شـود و نتیجهدیده می

 بلَّوراســم. عّلم این مجاول بودن را باید در صــورت عربی  دری نیز واو مجاول داشــتـه
وجو کرد و در نظر داشم که پیشینۀ واوهای مجاول جسم (۵۱۸، م ۱، ج ۱۳۱۳دوسم حسن)

/ برای ūو در نظر گرفتن صدای / (۳۴۳-۳۴۳ ، م۱ ، ج۱۳۸۳)خانلری اسـم / بودهauی /صـدا
 پیشینۀ واو مجاول فارسی دری از اساس پذیرفته نیسم.

 بویه
 بویهاند که اند و افزودهمدخل کرده «اشتیاق»و  «خواسم»و  «آرزو»این واژه را به معنای 

ــم آمده یوبهدر برخی از متون به گونۀ  ــهس افزوده(۴۱۱-۸۴۱م )اس اند که محّمد معین . س
تۀ یک دگرگشــاند که دربارۀ اینکه کدامداند و خود در پایان آوردهمی بویهیوبـه را دگرگشــتـۀ 

ــیدن (۴۱۱م )توان نظر قطعی داد اند نمیای جداگانهاند یا اینکه هریک واژهدیگری . اّما رس
ــوار نمی ــم چندان دش ــخ درس ــبه پاس ــوار را در نظر بگیریم و به نماید. اگر قاعدۀ ض ب  دش

ن هر های کاهای معتبر رجو  کنیم و بدین نکته توّجه داشــته باشــیم که در متننویسدســم
حکم خواهیم کرد  ،اسمجناس برقرار نشده بویاسم میان آن و رفته کاربهجا واژۀ مورد نظر 
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وجود خارجی  «آرزو»و  «خواســم»به معنای  بویهاســم و  یوبهدگرگشــتۀ  بویهکـه لغم 
رین اند باترا درســم دانســته بویهاســم. باعث شــگفتی اســم که پژوهشــگرانی که نداشــته

اند. حال آنکه تناا توّجه به یک را ترجیح داده بویهاند و باز را در دسـم داشته یوبهسـندهای 
ــتی  نکته کافی بوده ــم که به درس ــتی  یوبهاس ــ ویهبپی ببرند و آن اینکه  بویهو نادرس ه همیش

ــخه ــورت های فراوان دارد و اغلب بهبدلنس ــده پویهص ــته ش ــم. حال آنکه برای هم نوش اس
)در  بویو خود   بوستان، بوممانند  ،مسـّلم اســم بهایی که آغاز شـدنشـان با صـامم واژه

 خورد.م نمیهایی به چشبدلمعمواًل چنین نسخه ،قابل اشتباه نباشد( پوییدنبافتی که با معنای 
اســم. این را  یوبهاســم و آنچه هســم کار نرفتهبه بویهتردید بی شککاهنامهباری، در 

اژه نویس بیروت از این وضــب  دسم ،کنند. برای نمونههای معتبر نیز تأیید مینویسدسـم
 اباام گذاری دقیق و بیاسم با نقطه یوبهآشکارا 
 .(۶۸ ، م۱۳۸۱)فردوسی دخم مارا  خاسم  یوببترا 

، اّما در آن (۳۱۱)همان، م اسم آورده بویه، یوبهجای بیتی دیگر به نویس درهمین دسم
که خود مؤّلف  ،مانند اســتانبول )س( ،آیندهـای دیگری به کمک ما مینویسبیـم دســم

 اسم در آن اشاره کرده یوبهبه ضب   شاهنامهشناسی واج
 .(۴۱۸ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق مرا یوبۀ زال سام اسم گفم 

 ویهپضب   یوبهو  بویهنویس در جایگاه مورد بحث به جای در چند دسمهمچنین اینکه 
دهد که واژۀ آسان خوبی نشان میبه (۳۱۱ ، م۳ ؛ ج۳۵۳، م ۱، ج ۱۳۸۶)فردوسی اسـم آمده

ی )فردوساسم نویس آمدهنیز که در چند دسم نوبهبدل اسم. نسخهفامی در کار نبودهو همه
ــب  ه گواهی میبر همین نکت (۳۱۱، م ۳، ج ۱۳۸۶ ــم بیوهدهد. نیز ض ــیۀ در دس نویس حاش

 اسم نرفته بوده کاربه بویهدهد که واژۀ آشنای کم این را نشان میدسم ظفرنامه
 .(۱۳۵، م ۱، ج ۱۳۷۷)فردوسی ترا بیوۀ دخم مارا  خاسم 

 بینیمای از مجتبی مینوی میرا در مقاله بویهو نادرســم بودن  یوبهباترین تحلیل دربارۀ 
 یماد ۀ، م کج، مقّدم۱۳۶۳ ،یفردوســ) اســمآورده کلیله و دمنهبه اضــافۀ آنچه در تعلیقات 

ــاس منکر وجود لغم  دیبا ،نیبنابرا .(بیقر ــد  هیبواز اس  ۀ، مقّدم۷۳۳، م ۱۳۸۸)قس عّطار ش
 .(قاتی، تعل۴۱۱، م ۱۳۱۴ یکدکن یعیمصّحح؛ شف

 پود
به  شککاهنامهتلّفظ آن شــاهدهایی گویا از اند و برای این واژه را با واو مجاول مدخل کرده

را با واو معروف  پودکه تلّفظ  ،. ســهس بر محّمدتقی ســهار(۴۱۱-۴۱۱م )اند دســم داده
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 و فارسی کان درسم شاهنامهاند که این نظر درمورد اند و گفتهخرده گرفته ،اسمدانسـتهمی
را زی .داشتنداند برمیرده. اّما باید قید فارسـی کان را از حکمی که صادر ک(۴۱۱م )نیسـم 

با واو معروف وجود دارد و پیداسم که در برخی از  پوددر فارسـی کان شـاهدهایی از تلّفظ 
ز ناصر ای ادر قصیده ،اسم. برای نمونهمتفاوت بوده شاهنامهبا تلّفظ  آن های کان تلّفظمتن

قافیه  ،اندوف داشــتهکه همگی واو معر اا،و مـانند آن بودو  دودو  سککودخســرو این واژه بـا 
 اسم شده

 تــنــم چو پیرهنی بود جــانــم را و کنون
 

 همه گسسم و بفرسوده گشم تارش و پود 
 (.۳۳ ، م۱۳۵۷خسرو  )ناصر 

 .(۷۵ـ۷۴ ، م۱۳۳۳ )قطرانخوریم در شعر قطران نیز به همین تلّفظ برمی

یخ  تار
ین نیسم. ممال دانستن ؛ اّما چن(۵۷۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند این واژه را ممال دانسـته

 توان پذیرفم.چنین فرضی را نمی ولیاسم. بوده تاراخآن بدین معنی اسم که در اصل 

 توز )پوست درخت(
تردید واو معروف اّما چنین نیسم و بی (۴۱۳م )اند این واژه را دارای واو مجاول دانسـته

توان دریافم؛ به ها میدیگر متن و شاهنامههای آن در قافیهاسم و این را از توّجه به همداشته
های هقافیهای واژۀ مورد نظر را بدانیم. اّما ازآنجاکه تلّفظ همقافیهشرط آن که تلّفظ درسم  هم

های نویسنده به نتیجۀ درستی اسـم بررسـیبه نادرسـم آمده شکناسکی شکاهنامهواجدر  توز
و  زهنواّما نویسنده  تموزو  کوزبا  زهنواسم و قافیه شده هنوزبا  توز شکاهنامه. در نینجامیده

و ازآنجـاکـه بیم   (۴۴۷-۴۴۶، ۴۶۱-۴۶۸م )اســم کرده آوانویســیرا بـا واو مجاول  کوز
. به اشکال کار پی نبرده (۴۱۱، ۴۶۱م )اسم را الحاقی شـمرده تموز/ هنوزدربردارندۀ قافیۀ 

و  فروز، سوز، روزهایی چون هبا واژ شاهنامهاند و هرگز در ها واو معروف داشتههمۀ این واژه
 .(هنوزو  کوزهای دنبالۀ بحث، مدخل ←)اند مانند آن قافیه نشده

 توفیدن
درسم باشد  نوفیدنهم ممکن اسـم در کنار  توفیدناند که حدس زده نوفیدندر مدخل 

ها شاهد قطعی ندارد و باید با نویسنده در در متن توفیدن. اّما (۴۶۴م ) «لرزیدن»به معنای 
اسم موافق بود، که در کرده شاهنامهاین نظر اخیر مخالفم ورزید و با آنچه در ویراسم دوم 
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ی هااز واژه توفیدناسم و در عمل، بدل شده نوفیدنهای ویراسم نخسم به توفیدنآن همۀ 
 وفهنبه کنار رفته. بر درســتی این تصــمیم قرینۀ دیگری در دســم اســم و آن لغم  شککاهنامه

ــم در متن ــان میهااس ــورتزایا بوده نوفیدندهد ی کان، که نش ــم و ص ــتقاقی اس های اش
که تأییدی دیگر اسم بر  نو . همچنین اسم صورت (نوفه)دهخدا، مدخل  دیگری هم داشـته

 .(۱۳۱۸زاده ؛ قربان۱۳۱۴فیروزبخش  ←نیز ) (نو )همان، مدخل آنچه گفته آمد 

 خسهو
و در جایی دیگر واو آن را مجاول  (۳۳۱م )ند ااین واژه را در جـایی با واو معروف آورده

 دنبالۀ سخن. ←نیز  .(۴۷۷م )اند دانسته

 روس
تناا یک  شاهنامهاّما ازآنجاکه در  (۴۳۷م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

 ، باید واوش را معروف بدانیم و تلّفظ ثانوی  )همان جا(اسم قافیه شده عروسبار با واژۀ عربی  
اسم در نظر های فارســی دیده شدهقافیگی با برخی از واژهبا واو مجاول را که در هم عروس

 ،اسمهای دارای واو معروف قافیه شدهنیاوریم؛ به ویژه که در شـعر نظامی نیز پیوسته با واژه
های ، یا واژه(نامهشککر ، ۴۳۷، م ۱۳۸۱؛ نظامی اقبالنامه، ۳۴۴، م ۱۳۱۳)نظـامی  مجوسمانند 

 َشموسو  (اقبالنامه، ۶۱، م ۱۳۱۳؛ نظامی نامهشر ، ۴۳۱، م ۱۳۸۱)نظامی  عروسمانند  ،ربیع
 فیلقوسو  اسکککندروسمانند  ،های فرنگی، یا واژه(نامهشککر ، ۴۶۱و  ۴۳۱، م ۱۳۸۱)نظامی 
ای چون با واژه روس. اینکه (نامهشککر ، ۴۳۴، م ۱۳۸۱؛ نظامی اقبالنامه، ۱۶۶، م ۱۳۱۳)نظامی 

اســم که واوهای مجاول و معروف را فیه شــود تناا در شــعر شــاعری ممکن بودهقا فسککوس
پس در زبان  .اســمدر زبان او واو مجاول نبوده ،اســم و به ســخن دیگرکردهرعایم نمی

ــان تلّفظ نمی ــی و نظامی که مجاول و معروف واوی را یکس ــاعرانی چون فردوس اند کردهش
 شد.باید با واو معروف بوده با روستلّفظ 

اند. های فرنگی واو معروف نداشتهسـزاوار یادآوری اسم که در این خوشۀ آوایی همۀ نام
لق )خالقی مطاســم کرده آوانویســینویســنده  کهچنان، همقالینیوسو  فرفوریوسبرای نمونه، 

های فردوسی و نظامی نشان پردازیاند و این را قافیهواو مجاول داشته (۴۴۳، ۱۷۵ ، م۱۳۱۸
 .(اقبالنامه، ۳۷۶، ۳۴۶، ۱۳۷، م ۱۳۱۳نظامی ؛ ۱۴۱، ۱۳۵، ۱۳۴، م ۷، ج ۱۳۸۶فردوسی ) دهدمی
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ده شتوان گفم که نظر مطرحهای مشابه میمندیها و دیگر قانونمندیبا دیدن این قانون
 در زبان سمبنی بر اینکه همۀ واوهای مجاول پیش از  داسکتان رسکتم و سهرابدر تعلیقات 

 سزاوار بازنگری اسم. (۳۱۱ـ۳۱۱ ، م۱۳۱۱)فردوسی اند ل شده بودهفردوسی به معروف بد

یش  ر
به مانند فارسی میانه  شکاهنامه)موی صـورت( در  ریشاند که واژۀ در جایی احتمال داده

. این سخن از اساس نادرسم اسم. این واژه نه در (۶۳۱م )اسم شدهبا یای مجاول ادا می
 اسم نه در فارسی دری.دهشفارسی میانه با یای مجاول ادا می

 ُزفت
ــتیزه ــیس و س  (۳۴۱م )اند رو مدخل کردهخوی و ترشاین واژه را به معنای بخیل و خس

 و فرهنگ جهانگیریرا نیز به نقل از  َزف که کاماًل درســم اســم. اّما در میان توضــیحات، 
اسم ولی ربطی  که آن هم درسم (۳۴۱م )اند با معنای ُگنده و ستبر و ُپر آورده برهان قاطع

ه از فرهنگ ولف اسم ک اسم. این خطا برخاستهنرفته کاربه شاهنامهندارد و در  ز ف به واژۀ 
فتیجز  ــتیزه مدخل کرده َزفتیبه معنای بخیلی،  ز  ــونم و س ــمرا نیز به معنای خش م ) اس
 هیرا گوا ز ف  شاهنامههای دهد که قافیه. نویسـنده پس از نقل سخن ولف توضیح می(۳۴۱
ا به یکی نبودن این دو واژه توّجه نمی(۳۴۱م )را  َزفک کنـد نـه می کند و بر نبودن تلّفظ ، امـّ

کید می شکاهنامهَزفم در  کوشد تا نشان دهد میورزد. سهس با شاهدهایی که به دسم میتأ
اسم، کدام یک به معنای بخیل رفته کاربهکدام یک به معنای درشم  ز ف دهد از شاهدهای 

 .(۳۴۱م )گر ام یک به معنای ستیزهو کد
نای به مع ز ف اسم و  «بزرگ و کالن»تناا به معنای  َزف اسـتنباط درسـم آن اسم که 

ــم و آنچه نرفته کاربه شککاهنامهدر  َزف . و اینکه «بدخو و بخیل» ــم رفته کاربهاس  ف ز  اس
فگری هم که نیسم. در هر متن دی شاهنامهمنحصر به  «بخیل یا بدخو»اسـم به معنای    ز 

 اسم و بس. َزف ندارد و آنچه بدین معنی اسم  «بزرگ و کالن»اسم معنای رفته کاربه

 سبوس
؛ اّما ازآنجاکه با (۴۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند کرده آوانویسیاین واژه را با واو مجاول 

س ده سهاسـم باید واو آن را نیز معروف دانســم. نویســن)بؤس( قافیه شـده بوسواژۀ عربی  
د اسم در تأییآورده )فصـل واوهای مجاول پیش از س( براهین العجماز سـنایی به نقل از را بیتی 

 سالوسهای قافیه. اّما اغلب هم(۴۳۱م ) سالوسقافیگی با ، در همسبوسمجاول بودن واو 
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ــتهواژه ــتند که واو معروف داش  وسب. البّته یک بار هم با ناموسو  طاوساند، مانند هایی هس
 نایی در سخن س سالوستواند گواهی باشد بر دوتلّفظی بودن  اسم که می)بوسه( قافیه شده

 همچو هـدهـد کنم زمین پربوس
 

 تـا مـرا مـرغ گــیرد از ســـالوس 
 (.۵۱۱، م ۱۳۵۱)سنایی   

و سـنجش آن با قافیۀ شـعر سنایی، دوتلّفظی بودن  نامهمصکیب با دیدن قافیۀ بیم زیر از 
 رسد دن واو آن در زبان برخی از شاعران قدیم به ذهن میو مجاول بو سبوس

 گـاو گردون و زمین از بانگ کوس
 

 هر دو قانع گشته از یک من سبوس 
 (.۳۶۵، م ۱۳۸۸)عّطار  

)عوفی اســم به ویژه که در شــعری از محّمدبن همام نیز با واوهای مجاول قافیه شــده
 .(۱۳۶، م ۱۳۱۱

)بؤس(  بوسقافیه شدن آن با واژۀ عربی  شاهنامهدر  بوسساّما تناا قرینۀ چگونگی تلّفظ 
. این را نیز باید دانسم که در همین جستار(بوس مدخل  ←)اسـم اسـم که واو معروف داشـته

دن برخی از واوهای مجاول در شـعر فردوسی و مجاول بودنشان در شعر شاعران بومعروف 
 .(۴۸۱، م ۱۳۱۱ ایطرقبه )عیدگاهسهسین باز هم نمونه دارد و امر غریبی نیسم 

 سروی
 آرزویاش قافیه؛ اّما ازآنجاکه هم(۴۳۳م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

اشد اش واو معروف داشته باسم برخالف تلّفظ فارسی میانهتوانستهمی یدر پیوند با صامم 
وان تنیز می بروبا  سرون توان دارای واو معروف دانسـم. این را از قافیه شـدرا نیز می سکروی

ودریافم. سـزاوار یادآوری اسم که  وو  بر  هر دو در فارسی میانه بدون صامم ی و با واو  سر 
های فارسی میانه در و تصّور اینکه معروف (۱۳۸، ۵۵، م ۱۳۸۳ )مکنزیاند رفته کاربهمعروف 

 فارسی دری مجاول شده باشند نامحتمل اسم.

 سوس
؛ اّما با (۴۳۵م )اند ف تلّفظ آن در فارسی میانه با واو مجاول آوردهجای را برخالاین نام

 اسم.قافیه شده عروس)بؤس( و  بوسهای عربی  واو معروف درسـم اسم؛ زیرا تناا با واژه
و مانند آن به واو  کوسو  خروسهـای فارســی از قبیل قـافیگی بـا واژهدر هم عروساینکـه 

 سوسدهد نه مجاول بودن واو ظی بودن آن را نشان میاسـم دوتلّف مجاول نیز خوانده شـده
 را.
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 سوی
اند که گویا هم با ؛ اّما یادآور شــده(۴۳۴م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

اسم و قافیه شده خویو  آرزویاسم هم با واو معروف؛ زیرا از سویی با واو مجاول ادا شده
اند که گشودن این مشکل نیاز و در پایان افزوده )همان جا( وگیسو  خستو، جادواز دیگر سو با 

های مورد از پایان واژه یبه بررسـی جداگانه دارد. اّما اگر بهذیریم که در هنگام حذف نشدن 
اســم تلّفظشــان به گونۀ دیگری بوده یاند اّما در هنگام حذف شــدهنظر همه با هم قافیه می

. در مدخل آهو تلّفظ سو را با خستو یکسان و هر دو لب(دنبالۀ مط ←)شود مشکل گشوده می
، که نادرسم اسم. این دو واژه هر دو واو معروف (۴۷۷م )اند را دارای واو مجاول دانســته

اند. در ضمن، معروف بودن شدهاند و بی آن که به صـامم ی بینجامند با هم قافیه میداشـته
 قطعی اسم. خستوواو 

 شهر/ اشهر
رآوریم مانند آنچه امروز بر زبان میاژه را وتلّفظ این  باید  .(۳۵۱-۳۵۱م )اند دانسته شککت 

ردانسـم که  ی  اسم. تشخنرفته کاربه شاهنامهتلّفظ کانی اسم اّما در  شکَترهم مانند  شکت 
چ اســم هیرفته کاربهدر میان مصــرا   شککترنرفتن بســیار ســاده اســم. هر جا که  کاربهاین 

شود و های گوناگون پدیدار میبدلگیرد نسخها تا در جایگاه قافیه قرار میبدلی ندارد امّ نسخه
اند وگرنه در تواند عّلتی داشـته باشـد جز اینکه کاتبان با تلّفظ این واژه مشکلی داشتهاین نمی

داشــم. در نظر گرفتن این نکتۀ مام و توّجه به بدل میباید نســخهجایگاه غیر از قافیه نیز می
 شککَترشــود که واژۀ مورد نظر را به صــورت رتری ضــب  دشــوار ما را بدان رهنمون میقانون ب

های متن نویسهای کان شاهد دارد هم شماری از دسمبخوانیم که هم در شماری از دیوان
این واژه  شناسی شاهنامهواج. صاحب (۱۱۵ـ۱۱۳، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبهکند آن را تأیید می

ــورت  ببرفعل  قافیگی بارا در هم ربه ص ــم که فعل می شککت  خواند؛ از همین روی ناگزیر اس
رمورد نظر را  ؛ هرچند چنین معنایی برای فعل (۳۵۱م )معنی کند « تعیین کن»بخوانـد و  بب 

 َبرباســم. بیم پیچیدگی خاّصی ندارد و با تا کنون جز در فارسـی معاصــر دیده نشــده بردن
 معنایش درسم اسم 

 انی شــترمرا ده یکی کــارو
 

 چو رای آیدت مزد ما هم ببر 
 (.۱۱۶ـ۱۱۵، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبه 

ردر ترجمۀ بنداری تأییدکنندۀ ضب   لؤلؤدر بیتی دیگر وجود کلمۀ   شتری با قافیگدر هم د 
 بَرد را نیز از میان می زراسم و عیب تکرار 
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 بـه دیبـا بیـاراســته ده شــتر
 

 رکیبش همه زّر و پاالنش ُدر 
 (.۳۵۱، م ۱۳۱۸القی مطلق )خ 

ربر فرض که عیب باشد دلیل استواری برای گزینش ضب   زراّما تکرار  ود. آنچه نمی ش د 
ها و وجود زر نویساسم در برخی از دسم شترجای )استر( به سترماّم اسـم وجود ضب  

رجای به ای بهاه طرق)عیدگها که به هیچ روی نباید نادیده گرفته شود نویسدر نیمی از دسـم د 
آن  َترش. در بیم دیگری نیز برخی از کاتبان برای از میان بردن دشواری ضب  (۱۱۵، م ۱۳۱۷
ررا به  زراند و دگرگون کرده سکتررا به  اند و رداشتهرا ب شتراند؛ برخی نیز به کّلی بدل ساخته د 

 اند فعلی بر جای آن نااده
 برو همچنـان بـار کن بازبر

 
 واهیم و زرمبادا کزو سیم خ 

 (.۴۳۷، م ۷، ج ۱۳۸۶)فردوسی  
 کند را تأیید می شَترها چنین اسم و تلّفظ نویساّما ضب  بسیاری از دسم

ــتر  برو همچنان بازگردان ش
 

 مبادا کزو سیم خواهیم و زر 
 (.۱۱۵، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبه 

دان بازگر»دارد، در مصرا  نخسم  دردر مصرا  دوم  زرجای ضب  نسخۀ بیروت نیز که به
بارکن »بر « بازگردان شتر»شناختی . پس پشتوانۀ نسخه(۸۳۶، م ۱۳۸۱)فردوسی اسم « شـتر

 دارد که« انصــرف»گیرد؛ به ویژه که بنداری نیز در ترجمۀ آن فزونی آشــکـاری می« بـازبر
رکه  لؤلؤکند. نیز این بار بنداری از بازگردان را تأیید می اسم؛ تهکند سخنی نگفد میرا تأیی د 

. اّما (۳۳بدل ؛ نسخه۴۳۷، م ۷، ج ۱۳۸۶)فردوسی اسـم  زردارد که تأییدکنندۀ  دنانیردر عوض 
ــب  ــنده که اغلب مدافع ض ــحیح خود را بر پایۀ قانون برتری نویس ــم و تص ــوار اس های دش

رشخوانش گذرد و گفته میهای پیشبه آسانی از قرینه اسمههای دشـوار بنیاد ناادضـب  را  ت 
 .(۳۵۱، م ۱۳۱۸)خالقی مطلق  پذیردنمیرا  شَترداند و خوانش حتمی می شاهنامهدر 

 عروس
م )اند دارای واو مجاول دانســته شککاهنامهاین واژه را در عربی دارای واو معروف و در 

 هک بوساند ســزاوار بازنگری اســم؛ زیرا این واژه با واژۀ عربی  . بخش دوم آنچه گفته(۴۱۸
قافیگی واوشــان از اســم و دلیلی ندارد که در این همنیز قافیه شــده بؤسصــورتی اســم از 

 .معروف به مجاول بدل شده باشد
برخالف نظر مؤلف  ،اسمقافیه شده َشموسعربی با واژۀ عربی   بوِس همچنین ازآنجاکه 

. مطمئن بوداش قافیهاز معروف بودن واو آن و معروف بودن واو  همبـایـد  ،(۴۱۷م )کتـا  
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)بوســه(،  بوسهای انجامیده به واو و ســین مانند اینکـه فردوســی در قافیه کردن دیگر واژه
که در دنباله بدان خواهیم  عروسبَرد )جز نمی کاربههای عربی واژه خروس، فسککوس، کوس

ــانهای عربی قافیه میعربی را با واژه بوِس پرداخم( ولی  دهندۀ معروف بودن واو آن کند نش
را با هر دو دســته  عروسهای آن اســم. اینکه قافیهفارســی و هم بوسو مجاول بودن واو در 

ه تبار مرتب  باشــد. اصــواًل تا آنجا کاســم باید به دوتلّفظی بودن این واژۀ عربیقافیه کرده
هـای ممکن بود و تا زمانی که در شــاهدها منـدیممکن اســم بـایـد در پی یـافتن قـانون

م ) شاهنامهشناسی خوَرد نباید همچون نویسندۀ واجداری به چشم مییهای معنهماهنگی
هـا داد. اگر چنین تحّولی رخ داده بود باید هـا بـه مجاولحکم بر تحّول همـۀ معروف (۴۱۷

 موسشبودیم یا به شاهدهایی از قافیه شدن فارسی می بوسعربی با  بوسشـاهد قافیه شدن 
 خوردیم.و مانند آن برمی فسوس، کوس، طوس، خروسهایی چون با واژه فیلقوسو 

 عور
های کان های دیوانبندی، اّما قافیه(۴۱۴م )اند را دارای واو معروف دانســته عورلغـم 

 اسم.شدهدهد که این واژه همواره با واو مجاول ادا مینشان می

 عیسی
آن که ممال   حال (۶۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند این واژه را دارای یای معروف دانســته

 اسم.تردید یای مجاول داشتهبی عیسَی 

 غربال
ای که با اّما کلمه (۶۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند را دارای یـای معروف دانســته غربکال

 شدۀتواند یای معروف داشته باشد؟ منظور مؤّلف صورت ممالالف نوشـته شـود چگونه می
اسم و باید از بخش یاهای یای مجاول داشته اسـم که آن هم البّتهبوده غربیلاین واژه یعنی 

 معروف در کتا  مورد بحث حذف شود.

رمی  غ 
نادرسـم اسـم و درستش  (۶۳۶ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق به معنای نادانی و ابلای  َغرمی

مری ــم. این واژه در دیگر اثر مؤّلف یعنی  غ  ــم   نامب شککاهنامهواژهاس ــورت نادرس نیز به ص
 .(۳۱۱ ، م۱۳۱۶مطلق )خالقی اسم آمده َغمری
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 غول
ــم داده توان دارای های عربی را نمیاّما واژه (۴۴۱م )اند این واژه را با واو مجاول به دس

ها نشان واو مجاول دانسـم؛ مگر اینکه سندی دگرگونی تلّفظ از معروف به مجاول را در آن
براهین احب چنین سـندی در دســم نیســم. پس باید آن را مانند ص غولبدهد. دربارۀ واژۀ 

توان های دو بیم زیر نیز می. این را از قافیه(۳۷)سـهار، م دارای واو معروف دانسـم  العجم
 دریافم 

 غولبه روزت شیر همراه و به شب 
 

 پــولنـه آبـم را گــذر نـه رود را  
 (،۱۷۱، م ۱۳۴۱)فخری گرگانی   

ــغولاگر گردم بـه لعب و لاو   مش
 

ــود از مکر من   ــیمه ش ــراس  غولس
 (.خسرونامه، ۱۵، م ۳۵۳۵ار )عّط  

( در بیتی از رودکی دلیل بر آغل)غول را با واژۀ فارســی  غولخـالقی مطلق قافیه شــدن 
 اسم مجاول بودن واو دانسته

 ایســــتــاده دیــدم آنــجــا دزد و غــول
 

 ها همچون دو غولروی زشم و چشم 
 (.۴۴۱م )  

ا این بیـم کمکی به اثبات مجاول بودن واو در واژۀ عربی ر د غولکند؛ زیرا نمی غول امـّ
ــم. این کلمه ــندی قطعی الزم اس ــتن واوش س ، عربی واو معروف دارد و برای مجاول دانس

 .اسمرفته کاربهدر دو شاهد قطعی از فخری گرگانی و عّطار با واو معروف  که دیدیم،چنان

 فند 
ا قا(۳۶ ، م۱۳۱۸)خـالقی مطلق انـد خوانـده «د»این واژه را بـه پیش  های پردازیفیه، امـّ

اسم. جالب اسم که تلّفظ به متداول بوده فنَد دهد که به صـورت شـاعران قدیم نشـان می
اند اّما آن را در تعیین تلّفظ فردوســی دخالم دیـده هکدایکهنویس کان زبر دال را در دســم

 .(۳۶ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند نداده

 فیلقوس
ا (۴۷۳، ۴۴۳ ، م۱۳۱۸خـالـقی مطلق )انـد این نـام را دارای واو مجاول دانســتـه ؛ امــّ

ُولف تلّفظ  اسـم.دهد که واو معروف داشـتهنشـان می عروس)بؤس( و  بوسهایش قافیههم
شککناسککی واج؛ اّما نویســندۀ (Wolff 1965, p. 619)اســم ها را به دســم دادهدرســم این واژه

 .(۴۴۳ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق با آن مخالفم ورزیده  شاهنامه
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 بودک
، ، م یکصدوسه(۱، ج ۱۳۱۴)فردوسی این واژه را بر خالف نظر پیشین خود  کبودمدخل در 

در فرهنگ »اند که و در پایان مدخل چنین آورده (۵۱۵م )اند کرده آوانویســیبا واو معروف 
افیه در ق کهچنانمکنزی این واژه برابر با خوانش پارسی میانه با واو تاریک خوانده شده، ولی 

. اّما نه نظر مکنزی همۀ )همان(« دهد، در فارسـی با واو روشن اسمال نشـان میهای بابیم
 ؛ زیرا هیچ کدام مبتنی بر تحقیقشناسی شاهنامهواجدهد نه نظر نویسندۀ واقعّیم را نشان می

اسم. درسم آن اسم که در فارسی دری برخی از شاعران قدیم های کان نبودهکافی در متن
اند کردهرا مانند ما با واو معروف ادا می کبودخسرو و مسعود سعد  همچون فردوسی و ناصر

و برخی مـاننـد نظـامی این واژه را مطـابق بـا تلّفظ آن در فـارســی میـانه، با واو مجاول ادا 
 .(۸۴ـ۸۳، م ۱۳۱۵ای )عیدگاه طرقبهاند کردهمی

 کوز
م )اند دانســته این واژه را به نادرســم دارای واو مجاول ،تر گفته شــدکـه پیشچنـان

 در شعر فردوسی همه واو معروف دارند. کوزهای قافیهاّما هم، (۴۴۷ـ۴۴۶

یز  کر
 ریزکو  تیزهای در بیتی با قافیهاند که توضــیح دادهو  (۳۵۸م )اند این واژه را مدخل کرده

دلیل این تصحیح آن اسم که  .(۳۱۳-۳۱۳م )تصحیح قیاسی شود  نخیزبه  کریزباتر اسم 
ــم  سککتیزقافیگی با تواند در همی معروف دارد و نمییا کریز ــورت درس  خیزنقرار بگیرد. ص

را از  کریز. بنابراین، باید (۴۸، م ۱۳۱۳ای )عیدگاه طرقبه «کمینگاه شــیر»اســم بـه معنـای 
نیز  (۳۱۸، م ۱۳۱۶)خالقی مطلق  نامب شاهنامهواژهبیرون برد. آوردن آن در  شکاهنامههای واژه

 درسم نبود.

 پالکو 
( را نیز مطرح بال   گوی) گوبالدربـارۀ اشــتقـاق این واژه جز کوبیـدن و گـاو پاییدن، 

و زبان )گلوله( در زمان  گویاز  «ی»حذف  ؛ زیرانمایدمیکه نادرســم  (۴۴۵م )اند کرده
 .1اسم این حذفدر گرو   گوبالو اشتقاق  رسدنظر مینامحتمل بهفردوسی 

                                                      
و  جایروبهای اصلی مانند در کنار صورتتناا آن هم  اسم؛دیده شده های مرّکبدر میانۀ برخی از واژه یحذف . 1

 انیم.یافتۀ آن بدرا تحّول گوبالاسم که بخواهیم دیده نشده تاکنون گویبال گویا . اّماسراپردهو  پردهسرای، جاروب
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 گلو
ــیآواناین واژه را برابر با  ــته ویس اّما در پایان  (۴۵۳م )اند مکنزی دارای واو مجاول دانس

د را با واو تاریک خوان گلوباید  شاهنامهتوان گفم که در دقیقًا نمی»اند که مدخل چنین آورده
های شاعران کان دارد که پردازی. این اباام ریشـه در وضعیم قافیه)همان جا(« یا واو روشـن

. خاقانی آن را با (۴۱۳، ۴۸۱، م ۱۳۱۱ ایطرقبه )عیـدگاهکند ید میگاه پژوهشــگر را دچار ترد
اسم ولی نظامی آن را هم با که واو معروف داشـته (۸۵۱، م ۱۳۸۳)خاقانی کند قافیه می عبده  
 که واو معروف داشته  پهلوهم با  اسمکند که واو مجاول داشتهقافیه می آرزو

 چنـان افشــرد روزگـارش گلو
 

 ویش آیدش آرزوکه بر مرگ خ 
 (،اقبالنامه، ۳۴۱، م ۱۳۱۳)نظامی  

 اژدهــا را دریــد کــام و گلو
 

 پالومشم ششناچخ هشم 
 (.پیکرهف ، ۷۵، م ۱۳۸۱)نظامی  

 اسم که واو معروف دارند قافیه شده بانوو  پهلودر شعر سنایی با 
 مـاـتـریـن بنــد هســـم نــای گلو
 مرد و زن را که حرم کون و گلوسم

 

 پــالون شــشکــنــدت طــبــل بــطــ 
 نـامشــان کـدخـدا و کـدبانوســم

 (.۳۱۱، ۳۸۱، م ۱۳۵۱)سنایی  
 تر بوده باشد. بهرسـد که تلّفظ به واو معروف برای این واژه محتملدر مجمو  به نظر می

اســـم بوده گلوهـای لغــم همین واژۀ ویژه کـه مثـال  واو معروف در برخی از فرهنـگ
 .(، م کح۱، ج ۱۳۷۶ بن خلف تبریزی)محّمدحسین

 گیسو
؛ اّما در پایان مدخل پس از یادکرد  نظر  (۵۱۷م )اند این واژه را دارای واو معروف دانســته

. همان()اند که این تلّفظ حتمی نیسم ولف و مکنزی مبنی بر معروف بودن واو  این واژه، گفته
حتمی اسـم و هیچ سـندی خالف آن را نشان  گیسکوواقعّیم آن اسـم که معروف بودن واو 

ها در فارسی اســم که برخی از آنهایی قافیه کردهدهد. اینکه ناصـر خسـرو آن را با واژهینم
ــته ــان پدید نمی گیسککواباامی در تلّفظ  )همان(اند میانه واو مجاول داش آوَرد و تناا این را نش

 اند.شدهدر زبان این شاعر با واو معروف ادا می خو)عیب( و  آهوهایی چون دهد که واژهمی
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 هنوز
و  (۴۷۳، ۴۶۱-۴۶۸، ۴۶۳م )اند را دارای واو مجاول دانسته نوزشـدۀ آن این واژه و کوتاه

. زیرا (۴۳۱م )اند / که در بخش واکۀ کوتاه آوردهhanuz/ هن ز آوانویسیاین در تضاّد اسم با 
آن  ۀتوانیم کوتاه شــداســم نمیرفته کاربهای مصــّوت بلند واو مجاول گوییم در واژهاگر می

/ اسم نه مجاول. ūشدۀ واو معروف /نشان بدهیم؛ چه این نشانه کوتاه /uمصّوت را با نشانۀ /
ز اند و آن را متمایدر بیتی از سعدی توّجه کرده هنوزبه قافیه شـدن این واژه با  تموزدر مدخل 

اند و ؛ اّما این دو واژه هر دو واو معروف داشــته(۴۱۱م )اند بـا تلّفظ فردوســی نشــان داده
 .اسمنشده دهیمعتبر د یهادخالف آن در سن

 منابع
 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن
 تاران، زّوار. ،یسجاد نیاءالدیض کوششبه  ،وانید(، ۱۳۸۳) یشروان یخاقان

 ، تاران، روزباان.هنامهشا }از{ضمیمب دفتر یکم (، ۱۳۶۱جالل ) خالقی مطلق،
 ، تاران، بنگاه موقوفات افشار.شناسی شاهنامهواج(، ۱۳۱۸خالقی مطلق، جالل )
 ، تاران، سخن.نامب شاهنامهواژه(، ۱۳۱۶خالقی مطلق، جالل )

 ، تاران، فرهنگ نشر نو.تاری  زبان فارسی(، ۱۳۸۳خانلری، پرویز )
 نامۀ دهخدا.تاران، مؤسسۀ لغم، نامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر و همکاران )دهخدا، علی

 ، تاران، دانشگاه شاید باشتی.فرهنگنامب بزر  قرآنی(، ۱۳۱۵رواقی، علی )
 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.های رودکیسروده(، ۱۳۱۱رواقی، علی )

 .، با حواشی و تعلیقات جعفر شایدی، تاران، دانشگاه تارانبراهین العجم(، ۱۳۸۳سهار، محّمدتقی )
 مدّرس رضوی، تاران، دانشگاه تاران. به کوشش، حدیق  الحدیقه و شریع  الحریقه(، ۱۳۵۱سنایی )

 .، تاران، سخنانسان بشیدر هرگز و هم (،۱۳۱۴محمدرضا ) ،یکدکن یعیشف
 احمد سایلی خوانساری، تاران، زّوار. به کوشش، خسرونامه(، ۳۵۳۵عّطار، فریدالّدین )
 تاران، سخن.به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، ، نامهمصیب ، (۱۳۸۸عّطار، فریدالّدین )

 .امبریتاران، پ ،یسینف دیسع کوشش، به االلبابلباب(، ۱۳۱۱محمد ) ،یعوف
 .۵۳، شمارۀ آینب میراث، «به یاری قافیه شاهنامههایی از تصحیح بیم»(، ۱۳۱۳ای، وحید )عیدگاه طرقبه

، «شککاهنامههایی از ها در تصــحیح بیمتلّفظ برخی از واژهاهّمیم »(، ۱۳۱۳ای، وحید )عیـدگـاه طرقبـه
 .۳و  ۱، شمارۀ ۸، دورۀ دوم، سال گزارش میراث

 .۱، شمارۀ ۸، سال های ایرانشناسیپژوهش، «شاهنامهتلّفظ چند واژه در »(، ۱۳۱۷ای، وحید )عیدگاه طرقبه
 .۱، شمارۀ ۳۱، سال ب پژوهشآین، «روش درسم تصحیح متن شاهنامه»(، ۱۳۱۸ای، وحید )عیدگاه طرقبه
ظ در شعر کهن فارسی(، ۱۳۱۱ای، وحید )عیدگاه طرقبه  ، تاران، بنیاد موقوفات افشار.تلفق
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 .رانیفرهنگ ا ادیتاران، بن ا،یتودوا و لکساندر گواخار یماگال حیبه تصح ،نیو رام سیو(، ۱۳۴۱) یگرگان یفخر
 سیاقی، تاران، زّوار.، به کوشش محّمد دبیردیوان(، ۱۳۸۸فّرخی سیستانی )

 .یگفرهن قاتیمطالعات و تحق ۀتاران، مؤسس ،ینویم یمجتب کوششبه  ،«اوشیداستان س»، (۱۳۶۳ی )فردوس
 .یتاران، مرکز نشر دانشگاه ،یحمدالّله مستوف بظفرنام ۀمی، ضمشاهنامه(، ۱۳۷۷) یفردوس

 المعارف بزرگ اسالمی.ئرة، به کوشش جالل خالقی مطلق، تاران، مرکز داشاهنامه(، ۱۳۸۶فردوسی )
ژوزف بیروت، به کوشش برگردان از روی نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه سن، نسـخهشکاهنامه(، ۱۳۸۱فردوسـی )

 جالل خالقی مطلق، تاران، طالیه. ۀایرج افشار، محمود امیدساالر، نادر مّطلبی کاشانی، با مقّدم
 ان، سخن.(، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی مطلق، تار۱۳۱۴فردوسی )

، پژوهش، پیرایش و گزارش جالل خالقی مطلق، با همکاری داسککتان رسککتم و سککهراب(، ۱۳۱۱فردوســی )
 محّمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تاران، سخن.

، مجلۀ «یفردوســ بشککاهنکامکاز  یاواژه حیتصــح ؟دنیکنوف ایـ دنیکتوف»(، ۱۳۱۴) پژمـان ،روزبخشیف
 .۱۶۴ـ۱۴۷های ، صفحه۱، شمارۀ یسینوفرهنگ

، ۱۵ ۀشــمار ،یسککینوفرهنگ ۀمجل ،«دنینَوو  دنینوفو  طوفان یهاواژه ۀدربار»(، ۱۳۱۸)زاده، فرهاد قربان
 .۱۶۷ـ۱۳۵ یهاصفحه
 .زیشفق تبر ۀچاپخان ز،یتبر ،یمحمد نخجوان کوششبه  ،وانید(، ۱۳۳۳) یزیقطران تبر

 معین، تاران، امیرکبیر.، به کوشش محّمد برهان قاطع(، ۱۳۷۶بن خلف تبریزی )محّمدحسین
 دانشگاه تاران. ،یو ادب فارس سنایمزد(، ۱۳۸۸محّمد ) ن،یمع

 .یتاران، پژوهشگاه علوم انسان ،ییرفخرایم دیماش ۀترجم ،یفرهنگ کوچ  زبان پهلو(، ۱۳۸۳) لین دیوید ،یمکنز
 ن.دانشگاه تاراتاران، محقق،  یو ماد ینویم یمجتب تصحیحبه  ،وانید( ۱۳۵۳ناصر خسرو )

 دانشگاه تاران.تاران، مجتبی مینوی،  به کوشش، کلیله و دمنه(، ۱۳۸۱نصرالّله منشی )
 ه.تاران، قطر ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحاقبالنامه( ۱۳۱۳) یاگنجه ینظام
 طره.تاران، ق ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحپیکرهف ( ۱۳۸۱) یاگنجه ینظام
 .تاران، قطره ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحنامهشر ( ۱۳۸۱) یاگنجه ینظام
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 قاجاردر دورۀ چند واژه و اصطالح نظامی 

 «(سمت»تحقیق و توسعۀ علوم انسانی ۀ )استادیار پژوهشکدعبدالرسول فروتن 

 مقدمه
وم و فنون رایج در غر  آشنا شدند. در این آشنایی، در دورۀ قاجاریه ایرانیان با بسـیاری از عل

در ابتدا احسـاس نیاز به این علوم و فنون، و سهس تأسیس دارالفنون و آمدن برخی مستشاران 
های فرنگی، اعزام محّصالن ایرانی به اروپا و مدّرسـان فرنگی به ایران، ترجمۀ آثاری از زبان

، به دلیل مســائلی چون ضــعف حکومم و قوای و... مؤثر بود. بـا وجود  اهمیـم این دوره
های متعدد، در تحقیقات مختلف تاریخی، ادبی و زبانی به آن چندان نظامی ایران و شکسم

پرداختـه نشــده و بخش مامی از دورۀ گـذار تـاریخ و فرهنگ ایران از عاد قدیم تا به امروز 
 اسم.نادیده گرفته شده

درپی، به مسائل نظامی بیشتر توجه شد و پیهای نظامی در آن عصـر، به دنبال شـکسم
بر تقویـم ســاختار نظامی ایران، بتوانند با اســتفاده از تالش دولتمردان بر آن بود کـه عالوه

ــوی( و نیز نوشــتن آیین ها و قوانین نظامی اصــالحاتی نامهترجمۀ آثار فرنگی )عمومًا فرانس
با  مسائل نظامی ترجمه و یا تألیف های درخور توجای درانجام دهند. در این دوره رسـاله

ها و اصطالحات نظامی دورۀ شده دربارۀ واژهترین تحقیق انجاماسم. گفتنی اسم مامشـده
نام دارد که در این تحقیق پیوســته فرهنگ اصککحنحات دورۀ قاجار شقشککون و نظمیه( قاجار، 

 اسم.پیش روی نگارنده بوده
 ←)خۀ خطی نظامی مربوط به دوران قاجار در این مقاله کوشـش شـده با بررسی سه نس

های عمومی یا ها و اصــطالحات نظامی آن دوره که در فرهنگتعدادی از واژه منـابع مقـالـه(
ها ضب  شـود و یا معنی مورد نظر در آنقدیم و معاصـر دیده نمیۀ شـدتخصـصـی شـناخته

ها و ن واژههـدی برای ایشــاکـه ایم درصــورتیآن بوده نشــده، معرفی شــود. همچنین بر
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 ۀهای مورد استفاداصـطالحات در دیگر متون ذکر شـده باشد، در پانویس بیاوریم. از نسخه
باره در های فراوان دیگری نیز دراینما در فرهنگ یادشـده باره گرفته نشده و البته آثار و نسخه

به  توانهای خطی بازمانده از آن دوره میدسم اسم. نتیجه اینکه پس از بررسی تمام نسخه
های فارســی ضــب  ها در فرهنگهـای بســیـاری دســم یافم که مدخل یا معنی آنواژه

ی و گزینتواند از نظر تاریخی و زبانی مام باشد، از نظر واژهها، که میاسـم. این یافتهنشـده
 .1یابی نظامی عصر حاضر هم کارامد اسماصطالح

 ها و اصطالحات نظامیواژه
ــم(  ātaš-xāne-ye-dasti خانۀ دساااتیآتش )اس

ونقل  های گرم قابل حملسالح)فارسی( مجموعۀ 
ونقل ای که از قّلم وزن، انسان حملخانههر آتش»

ی خانۀ دستکرده، بنفسـه استعمال نماید، او را آتش
گوینـد کـه عبـارت از تفنگ و تهانچه و قرابنه و می

مظفریه در بیان علم « )ها باشدشمخال و امثال این
 (.۱۱۱، م واعد جنگنظام و ق

مقدار مسافتی )فارسی( )اسم(  ātaš-ras رسآتش
م طول فرون»تواند طی کند  که تیر یک اسلحه می
 «رس اســلحه اسمو آتش eبسـته به موقع کاپونیر 

 (.۱۳۷، م سازی نظامیقلعه)

جایی که با )فارسی( )صـفم(  gir-ātaš 2گیرآتش
جر و های گرم بتوان آن را منفاســتفـاده از ســالح

باید تحصین مقام به حفا  زنجیر و »مشتعل کرد  
ــود که کل دامنه ــمی ش ــتیتوپ و قس ها و ها و پس

، م سککازی نظامیقلعه) «گیر باشــندها آتشدّره
ــتی»(؛ ۸۶ ــتوار کنند؛ دّره و پس های میدان را... اس

                                                      
بیگی، اسـتادان زبان و ادبیات فرانسه، برای توضیح درخصوم . از آقای دکتر محمود جوان و خانم دکتر ماری بارام1

 چند واژۀ فرانسوی و کوشش برای یافتن اصل احتمااًل فرانسوی  چند واژۀ دیگر صمیمانه سهاسگزارم.
هایی و همکاران( معنایی نزدیک به این معنی ضب  شده که البته تفاوت)صدری افشار  فرهنگ معاصکر فارسکی. در 2

 «.گیر(ور شدن و سوختن )مواد آتشدارای ویژگی یا قابلیم زیاد برای شعله»شود  هم دیده می
 (.bélier، ذیل ۱۳۶۷)نفیسی « آلم جنگی سابق برای شکستن و انداختن دیوارها و درهای شارهای محصور. »3
ترتیبی که در این دو فوج این غالم داده و کتابچه شاهد حال »شـود  در دیگر متون دورۀ قاجار هم دیده می . این واژه4

اسـم این اسـم که این دو فوج سـمنان و عر  و عجم دایم باید یکی در رکا  مبارک مشــغول مشق باشد؛ آراسته و 
که جای دوردســم از آبادانی کرده، بعداز آنجای مشــق این اردو را در »(؛ ۳۳، م ۱۳۷۷)فرمانفرما « گردد پرمشــق

، ۳، ج روزنامب اختر« )مطلو  درآوردند به حضور  اعالحضرت شاه عرض خواهند کرد نظم  ها را ُپرمشـق نموده بهآن

 «دگیر باشکه طرف مقابل و کف پســتی آتشچنان
 (.۸۷، م سازی نظامیقلعه)

( چوبی bélier۳)اســم( )فرانســوی   iyebel بلیه
بزرگ که بر باالی برج چوبی برای تخریب لشــکر 

بروج بزرگ چوبی که بر »شــود  دشــمن تعبیه می
روی عّراده یا استوانه مقّرر بودند و در مرتبۀ فوقانی 

هـا پی متحرک بود کـه از آن بر رئوس مدار قلعه آن
 هجوم کردند. بعضـی اوقات آلتی بر آن برج نصب

گی بزرۀ نمودند موســوم به بلیه که عبارت از کندمی
بود که سـر  آن تیز و آهن گرفته شده و برای تخریب 

رفم و در این صــورت، برج می کاربهمـدار قلعـه 
پناهی بود از برای خدمۀ بلیه و منجنیق و کشکنجیر 

گیــان و تـیـرانـدازانـی کـه در آن بـرج بـا قـلـعـه
 (.۳۸۱ ، مسازی نظامیقلعه) «جنگیدندمی

ــفم) por-mašq پرمشاا  ــی   عربی( ( ص )فارس
لشــکری که حرکات نظامی را بسیار تمرین کرده و 

در وقتی که   »۴در امور نظامی ماهر شــده باشــد
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ســوارۀ دشــمن جری و مســتعد بوده، نزدیک شــده 
باشـند و لشــکر پرمشــق، باید صف اول، صف بر 
زانو کرده، صف دوم و سّیم با هم موازنه کرده، آتش 

مظفریه در بیان علم نظام ) «صف معمول دارند دو
 (.۸۵، م و قواعد جنگ

)اسم( )ترکی  tup-e-ātaš-bārān بارانتوپ آتش
افزاری که پیاپی آتش بر دشــمن   فارســی( جنگ

باران های آتشاغلب در محاصرات توپ»ریزد  می
سککازی قلعه) «بر دو ثلـث از قلعه منقســم بودند

 (.۳۵۷، م نظامی
)مصدر( )ترکی    tup-terekāndan دنتوپ ترکان

فـارســی( از بین بردن گلولـۀ توپ از طریق آتش 
بـاید »)؟(    1انـداختن در آن و یـا شــلیـک کردن

هـا را ترکـانـد و انبـارهای باروت را آتش زد و توپ
، م سکککازی نظکامیقلعکه) «هـا را خرا  کردپـل

۱۸۳.) 
)اســم( )ترکی    tup-e-tup-zan زنتاوپ تاوپ

برای شـلیک به سـمم توپ دشمن  فارسـی( توپی

                                                      
ــاه»(؛ ۱۱۴۱م  ــون  زادگان  بومش ــتان... قش زاد  هندوس

، م ۳، ج روزنامب ایران) «بســیار قوی  ُپرمشــقی دارند
ــربازه»(؛ ۱۶۷۵ ــق س ــیدند... ُپرمش ا همه جوان و رش

)همان، م « رســانندهم میشــونـد خیلی امتیـاز به
االغ تا از درویش دوسه چو  خورد، استمرار »(؛ ۳۱۱۷

ــربازهای زحمم را فامید، یک دایرۀ نیم ــی مثل س قوس
ُپرمشق اروپا حرکم مسرعه کرد، سینۀ درویش را هدف 

(؛ ۸۴، م ۳۵۳۶ف طـالبو) «جفتـک خود نمود و زد
ســر او ســایر قـاطرها در ســلســلۀ طوالنی پشــم  »

های ُپرمشــق بانظام بـالنعـل مثل ســوارهالنعـلطـابق
 (.۱۴۱)همان، م « آمدندمی

. بـا توپ چیزی را ترکـانـدن به معنای از بین بردن آن 1
صــدایی چون »شــود  ویژه در متون معاصــر دیده میبه

شده شود و این هوای محبوسصـدای توپ مسمو  می
گاه کشتی چرخی زده و ترکاَند. آنکشتی را میاسم که 
ــی ــروم ــا  «رودف ــر »(؛ ۳۷۶، م ۱۳۸۳)دوم ــگ م

ــادگیاینبه ــد؟ فوالد آ ها َکنده میس ــنگ ش دیده. س
، م ۱۳۶۸ آقایی) «ترکـانـدشخـارایی کـه توپ نمی

خورد ای نمیای منحرف به کوزهاگر آن گلولـه»(؛ ۴۴۳

در این زمان، توپخانه برای محاصره، خمهاره »)؟(  
اســم و محل دو کو  بودهزن و قلعـهو توپ  توپ

های قلعه؛ برای اینکه توپۀ تای  آخری در راه پوشید
ب از توپتوپ هـای مختلفـ الجان زن را کـه مرکـّ

بودنـد، ســرکو  قلعـه نمایند، اغلب ســکوهای 
کردند موســوم به شــا )گربه ه بنا میمرتفعـۀ حمل

chat») (۳۸۳-۳۸۱، م سازی نظامیقلعه.) 
)اسـم( )ترکی   فارسی(  tup-e-rexne توپ رخنه

توپی که برای تعبیۀ آن بخشــی از دیوار را ســوراخ 
)؟(   2دهنـدکننـد و لولـۀ توپ را در آن قرار میمی

پس از تخلیۀ راه پوشـیده در کرت کالسـی، بنایی »
های رخنۀ خود ها نموده و در آن توپولنمواجـه را

هـا را قرار داده، بـدان رخنـه در اســکـارپ راولن
 (.۳۸۴، م سازی نظامیقلعه) «کردندمی

ــم(  čādor-e-yeksar-tabl چادر یکساارطبل )اس
چـادری از جنس رویـۀ طبل/ )فـارســی   عربی( 

یـک بـا  چادر یکســرطبل برای »پوســم )؟(  

 ها تیرصدای ده پراند که هفم کوزه را بهای نمیو جرّقه
 بای و ســواران کهورچالیهای قوشــهتوپ بترکاَند، گلوله

(. ۳۶۵، م ۱۳۷۱)میرکاظمی « بود.همـه را انـداخته
 اما شاهدی برای توپ را ترکاندن دیده نشد.

های های مختلف )پس از اخترا  سالح. از متون دوره2
آیـد که تعبیر رخنه کردن در بناها و ... گرم( چنین برمی

اند، بردهکار میها بهبرای تأثیر مخر  این نو  سالح را
غازیان عظام قرشی را در میان گرفتند و از »چند نمونه  

ها در برج زخم توپ و تفنـگ دالوران فیروزجنگ رخنه
(؛ ۱۱۶۶، م ۳، ج ۱۳۸۴ روملو) «و بارۀ قلعه پیدا شد

آخراالمر بـه زخم  توپ و تفنـگ غـازیـان تیزجنـگ »
 شعارج و بارۀ یزد پیدا شـده سـهاه نصــرتها در بررخنه

بار در شـار ریخته رایم فتح و نصرت برافراختند یکبه
ضـر   تیغ و سـنان بسیاری از الوار را بر خاک بوار و به

نصــرت  به»(؛ ۳۱۶، م ۱۳۶۴)ناشــناس  «انداختند
ها انداز تزلزل در بنیان برج افتاده، رخنههای سنگتوپ

، م ۳، ج ۱۳۷۷نشــی م اســکندربیک) «پـدید آمد
۱۳۳۳.) 
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 ۴، م قانون نظامیه کتابچب) «شوددواسـاز زده می
 پشم(.

ــم(  čub-e-farrāši چوب فراشاای ــی   )اس )فارس
چوبی کـه خـدمتکاران، نوکران و همچنین عربی( 

اند تا در گرفتهمحـافظـان مقـامـات در دســم می
صــورت لزوم برای محـافظـم از اربـا  خود و 

اگر غیر »مــایــمــلــک او از آن اســتفــاده کننــد  
ــاحب ــی ص ــم چو  فّراش ــد، دویس ــب باش منص

 رو(. ۳۵، م کتابچب قانون نظامیه) «خوردیم
قرار )فارسی( )مصـدر(  xār-kāštan کاشاتن خار

تیز و از جنس فلز در راه هـای نوکدادن برآمـدگی
از برای ممانعم »برای جلوگیری از حرکم دشمن  

سازی قلعه) «دشـمن... این فاصـله را خار بکارند
 (.۱۱۳، م نظامی

ــم( )ع amal-e-xatt 1خط عمل ــیر )اس ربی( مس
پیشروی نیروها به سوی هدف از پیش تعیین شده  

رود، او را در راهی که از بنیان عمل به مقصود می»
مظفریه در ) «گوینداصطالح نظامی خ  عمل می

بعضی »(؛ ۱۳۸، م بیان علم نظام و قواعد جنگ
وقـم از تدارکات و آذوقۀ لشــکر حرکم داده، در 

ســتحفظ امـتـداد خ  عمــل انبــارهــا نموده و م
مظفریکه در بیان علم نظام و قواعد ) «گـذارنـدمی

 (.۱۳۱، م جنگ

ـــدر( )عربی    dāyere-raftan دایره رفتن )مص
صــورت گرد و مسطح در کنار هم قرار فارســی( به

که فاصــلۀ همۀ نقاط آن از ایگونهگرفتن نیروها به
راســم هر باره درجا کرده، »مرکز یکســان باشــد  

ر به چپ دایره رفته، به نقط  چپ باره قدم بلند و نظ
گویند  ها میخ  عمودی دو قدم مانده، ســردســته

مظفریه در بیان علم نظام و « )هالم نظام به چپم
 (.۴۸، م قواعد جنگ

                                                      
. در فرهنگ اصطالحات دورۀ قاجار )قشون و نظمیه( 1
 اسم.ضب  شده« خ  اعمال»

ــرانســــوی  )اســــم(  ? diyāmān دیااامااان )ف
diamantهـای کوچک ایجادشــده در ؟( خنـدق

های کوچکی را که خندق»های بزرگ  کف خندق
ی بزرگ جلو مزغل و در بازشو از هادر کف خندق

ــمن می ــتن دش  «کنند، دیامان گویندبرای دور داش
 (.۱۱۵، م سازی نظامیقلعه)

دیواری )فارسی( )اسم(  divār-e-āzād دیوار آزاد
ــترش  ــتحکام بیش ــم آن چیزی برای اس که در پش
ســاخته نشــده باشــد یا خاک ریخته نشــده باشــد  

بعض آن از  دیوار آزاد دیواری اســم که تمامی یا»
، م سککازی نظامیقلعه« )خـاکریز جـدا باشــد

« دیوار آزاد را زود از پـای توان انـداخـم»(؛ ۱۱۳
 (.۱۱۴، م سازی نظامیقلعه)

ــم(  divār-e-bi-jān جاندیوار بی ــی( )اس )فارس
ــوراخی برای تیراندازی تعبیه  دیواری که درون آن س

گاهی در دیوار خندق، روزن تیراندازی »شده باشد  
ر دهنـد و بـه این مناســبم، دیوار را قابل دفع و قرا
 (.۱۱۷، م سازی نظامیقلعه) «جان گویندبی

ــم( divār-e-pošt-baste بسااتهدیوار پشاا   )اس
دیواری که برای مقاومم بیشتر، در پشم )فارسی( 

های مایل داخل ریزند یا با سنگ، تیغهآن خاک می
ـــاختمـانی آن را محکم  ـــالح س پی یـا دیگر مص

از معـایب دیوار آزاد به محاســن دیوار »نـد  کنمی
، سککازی نظامیقلعه) «توان پی بردبســته میپشــم

چون معـایب و محاســن دیوار آزاد با »(؛ ۱۱۱م 
بســته را موازنه کنند، دانند که اولی بر ثانی پشــم

رجـحــان دارد... دیــوار آزاد را زود از پــای تــوان 
 (.۱۱۱، م سازی نظامیقلعه) «انداخم

)اســم(  ’divār-e-qābel-e-daf ابل دفعدیوار ق
 جان.دیوار بی ←)فارسی   عربی( 

)فـارســـی   )اســـم(  divār-e-kele دیاوار کاالااه
های نازک دیواری کـه در آن از شــاخهفرانســوی( 
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اسم. استفاده شده - 1کله -درختان ۀ شدبافتههمبه
ها تعبیه و از سوراخ آن به خارج ها در پشم آنتوپ

ها را برابر همدیگر تخم توپ»شود  تیراندازی می
در اطراف مواجـه خنـدق بنا ناند و دیوارهای جلو 

 سازیقلعه) «آن را که دیوار کله گویند، مزغل زنند
 (.۱۳۱، م نظامی

)اســم( )عربی    roxsat-nām-če نامچهرخصاا 
هر کس از اهل قشــون که »نامه  فـارســی( اجازه

حدودی  خود ... ازۀ نامچه از سرکردبدون رخصم
کـه فـرمـانـده تـعـیین و عبور از آنجـا را قـدغن 

اســم، پـا بیرون گـذارد، ســیصــد تـازیانه کرده
 پشم(. ۳۳، م کتابچب قانون نظامیه« )خوردمی

ــدر(  šelik-xeyr-dādan خیر دادنشاالیک )مص
)فـارســی( شــلیک کردن تمام مامات موجود به 

هر گاه محاصر، مونیسیون  پنج   »صـورت همزمان
ر داشــته باشد، و خاطرجمع باشد که روز را حاضــ

ــد،  ــیون تازه تأخیری نخواهد ش ــیدن مونیس در رس

                                                      
فرهنگ اصحنحات دورۀ در  .Calais. در فرانسـوی  1

( هم این کلمه فرانسـوی دانسته قشکون و نظمیه) قاجار
ــم   ــده و در تعریف آن چنین آمده اس ــبکه»ش ای از ش

ــاخه ــتحکام باهمهای نازک بهش فتۀ درختان که برای اس
 «.رودکار میپناه بهدیوارۀ خاکریز یا جان

، م ۳، ج ۳۱۱۵) سفرنامب شاردن. در ترجمۀ عربی 2
کل المحاربین رجال صــید یحملون »اســم  ( آمده۸۱

ــات،  ــع  تنش ــرج طبل  یبلغ قطرها تس عادة فی حنو الس
«. ʻبس طبــلʼللنــداء علی الطیر کی یعود یــدعوناــا 

ــی برگرداندهیغمایی  ــاین بخش را چنین به فارس م  اس
ســهاهیان و دیگر مردمان شــمشــیرزن اهل  ۀتقریبا هم»

ــب خود طبلکی به  ــکارند. اینان زیر قرپوس زین اس ش
کنند، و برای فریب قطر هشـم تا نه شـسم استوار می

ــدا  ــاختن پرندگان به خود، آن را به ص دادن و نزدیک س
طنبور ʼای کوچک که هآورند. لزوم وجود این طبلدرمی
ـــاً هم نـامیـده می ʻآوازگر هنگـام  شــونـد مخصــوص

ها و صــحراها بیشــتر احســاس وگذار در دشــمگشــم
ـــاردن « شــودمی و در  (۷۵۵، م ۳، ج ۱۳۷۳)ش

گویـد این می منینســکی»اســـم  پـانویس هم آمـده
ــب می ها را معموالً طبلک ــیادان به زین اس بندند، و ص

دفعــه بــه غّرش درآورد؛ هـا را یـکجـمـلـه توپ
، سازی نظامیقلعه) «خیر دهداصـطالح شـلیکبه

 (.۳۱۳م 
)مصـــدر(  tabl-e-bas-zadan طاباال بااس زدن

ــی( نوعی نواختن طبل در پایان کار  )عربی   فارس
ــلطان باادران که دســتۀ اول او»)؟(   2نظامی ل س

با مخبران  ۴و  ۳اسم، فرمان داده، بعد دستۀ دوم و 
ــته بعد از پر کردن به  هر گاه طبل بس زدند، هر دس

مظفریه در بیان علم نظام و ) «کنـددوش فنـگ می
پس طبل بس زدند. همه »(؛ ۵۵، م قواعد جنگ

 «کننـدتفنـگ خود را پر کرده، بـه دوش فنـگ می
، م بیکان علم نظکام و قواعکد جنگمظفریکه در )

۵۷.) 
( عربی   فارسی)اسم( ) xāne-arrāde ۳خانهعراده

ــته  توپۀ های نظامی که افراد آن با عّرادیکی از رس
خانۀ اصــلی، ماندســین از عّراده»کنند  کـار می
خانۀ جـات کوچک جدا کنند و آن را عّرادهدســتـه

رنـدگـان بـه صـــدا برای ترســـانـدن و از جـا پرانـدن پ
 شکاری را به ۀآورند و وقتی از جا برخاسـتند پرنددرمی

این جمالت در ترجمۀ «. دهندهـا پرواز میســوی آن
چون تمام مردان جنگی »گونه اسم  محمد عباسی این

باشــند، معمواًل در قربوس زین اهل صــید و شــکار می
ــم  ــس ــم تا نه ش مرکو  خود یک طبلکی به قطر هش

خصــوم در دشــم و بیابان چنین و بهکنند تعبیه می
شــمارند. این طبلک را برای دســتگاهی را ضــروری می

 ʻطبل آوازʼکوبند و آن را بازخواندن پرندۀ شــکاری می
ــاردن « نامندمی ــــ۱۳۴، م ۴، ج ۱۳۳۶)ش (. ۱۳۵ـ

 tavelafasشود آنچه در اصل متن فرانسوی مشاهده می
به  های مختلفجا(، در ترجمهآمـده )همان، م همان

تعابیر مختلفی ذکر شــده و درهرحال کاربرد آن با طبل 
مورد نظر مـا متفاوت اســم. این طبل در فرهنگ نظام 

طبل کوچکی که در »اسم  نامیده شـده« طبل بازبس»
زدند تا مرغان رم کنند و باز شــکار مرغابی و غیرآن می

 «.ها را بگیردیکی از آن
« خـانـهاراده». در نســخـه تمـام موارد بـه صــورت 3

 اسم.آمده
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 ، مسازی نظامیقلعه) «فاصـله یا واسـطه گویند
ــرای هــمــیــن مصــــرف اســــم »(؛ ۱۱۸ از ب
خانۀ بزرگ ســوا نموده، هایی که از عّرادهخانهعّراده

خانۀ متوازی در متوازی اول مقرر دارند و آن را عّراده
ها همراه راه پســم پیش روند. در این نـامنـد و آن

ینــدهــا را عّرادهصــورت آن  «خــانــۀ مــارپیچ گو
 (.۱۱۸، م سازی نظامیقلعه)

ۀ ماد؟( 1)فرانســوی/ روســیاســم( ) fokāz ? فکاز
گذارند تا در ای کـه در زیر خـاک کـار میمحترقـه

فکاز... عبارت »صورت عبور دشمن منفجر شود  
ترقه، اغلب باروت، که در زمین خاک ۀ اسم از ماد

کرده باشند برای اینکه چون دشمن روی آن رسید، 
(؛ ۶۱، م سککازی نظامیقلعکه) «آتشــش دهنـد

ناا کار گذارند یا ســه سه با هم به فکاز را یا تناا ت»
-۶۱، م سازی نظامیقلعه) «شـکل برگ شـبدر

۶۱.) 
)اسم( )عربی   فارسی(  qāb-e-golule قاب گلوله

اســم شــدهها در آن تعبیه میای که گلولهمحفظه
تفنگ و چقماق دیگری اخترا  نمودند که او »)؟(  

آمد و به ســرعم به عمل نمینیز ســنگین بوده، به
ســربـازان، قطـار و وزنه و قا  گلوله داده جاـم 

هـا، بودنـد کـه پس از اتمـام بـاروت و گلولـۀ آن
مظفریه در بیان ) «شدمصرف و مایۀ معطلی میبی

 (.۱، م علم نظام و قواعد جنگ
)اســم( )عربی( ســوراخی که در  maxraj مخرج

ســنگر، پناهگاه و جز آن وجود دارد و از طریق آن 
های چوبی او را به و پناه  »توان تیرانـدازی کردمی

واســطۀ آالت مختلفه و مخارج و تیرهای آتشــین 
(؛ ۳۸۱، م سازی نظامیقلعه) «کردندمنادم می

ور را به آتش توپ و تفنگ و به مـدافع دفع حملـه»

                                                      
. اصل واژه به دسم نیامد. در دیگر متون فارسی دورۀ 1

فکاز عبارت از خمهارۀ زمینی »شود  قاجار هم دیده می
ب ایران) «اســم ، م ۳، ج ۱۳۷۳ روزنکامب دول  علقیق

فرمـای تمـاشـــای موکـب همـایون تشــریف»(؛ ۱۵۱

های جوا  نموده و در کمال واسطۀ مخارج و نقب
ــکاف ــماجم در ش ــتادگی کردهس  «های قلعه ایس

 (.۳۸۳ ، مسازی نظامیقلعه)
)اســم(  nāre(a)njak-e-harrāq نارنجک حراق

ای حاوی مواد منفجره )فـارســی   عربی( محفظه
و برای کـه بـا دســم یا به وســیلۀ ســالح پرتا  

با »شــود  ســوزانـدن مکانی خام اســتفاده می
 اندازند کهخمهاره و قهوز قســمی از نارنجک نیز می

مخصـوم اسـم به جام سوزاندن و آتش زدن و 
مظفریه در بیان ) «گویندارنجـک حّراق میآن را نـ

 (.۱۱۳، م علم نظام و قواعد جنگ
)صــفم( )عربی   فارســی(  nazar-gir نظرگیر

 اگر میدان نظرگیر نباشد، توپ»تحم نظر و تسل   
را روی زمینی قرار داده، اطراف آن خـاکریزی بـه 

ــازند  ، مسککازی نظامیقلعه) «ارتفا  یک متر بس
۳۱.) 

ــم( )عربی(  ’naqb-e-estemā نقب اسااتما  )اس
نوعی گـذرگـاه زیرزمینی کـه بـا هـدف شــنیـدن 

  شودی دشـمن و خبرگیری از آن کنده میوگوگفم
های فرعی تقریبًا متوازی نقب اســتما  که از نقب»

سککازی قلعه) «های اصــلی منشــعب شــوندبا نقب
 (.۱۴۱ـ۱۳۱، م نظامی

)اســم( )عــربی(  naqb-e-javāb ناقااب جااواب
مینی که بر روی گذرگاه زیرزمینی گـذرگـاهی زیرز

ا شود تدشمن ساخته و در آن مواد منفجره تعبیه می
نقب دشمن یا دیگر استحکامات دشمن را تخریب 

هـای محـاصــر، نقب و بر روی )؟( نقـب»کنـد  
داده و در آن از مواد محترقـه یـا جوا  ترتیـب می

بــخــار گوگرد احــداث نموده، مــانع پیش آمــدن 
سازی قلعه) «گردیدفید میمحاصـر با اسـلحۀ سـ

جا به تماشــای انداختن فکاز تیراندازی شــدند و از آن
ده و فکـاز را در هزار قدمی از ســیم با قّوۀ تشــریف بر

)همان، م « انـد انداخته شــدالکتریســیتـه آتش زده
 جا(.همان
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ور را به آتش مدافع دفع حمله»(؛ ۳۸۱، م نظامی
های جوا  توپ و تفنگ و به واسطۀ مخارج و نقب

های قلعه نموده و در کمال ســماجم در شــکاف
 (.۳۸۳، م سازی نظامیقلعه) «ایستادگی کرده

( )عربی   اســم) ? naqb-e-fokāz نقااب فکاااز
زمینی که در آن مواد فرانسوی/ روسی؟( گذرگاه زیر

منفجره تعبیه و از راه دور با اســتفاده از فتیله منفجر 
از برای فراهم آوردن نقـب فکاز قواعد »شــود  می

، م سککازی نظامیقلعه) «معّین در دســم هســم
 فکاز. ←( ۱۳۸

  منابع
 های خطی. نسخه۳

نۀ مجلس شــورای اســالمی، کتابخا ۱۵۱۱۸ای ناشــناس با نام احمد، نســخۀ ، نویســندهسککازی نظامیقلعه
 .۱۳۱۳االول تاریخ اتمام کتابم براساس ترقیمۀ نسخه  دوم جمادی

. این کتا  با توجه به ۴۱۴۳، نســخۀ کتابخانۀ مجلس شــورای اســالمی به شــمارۀ کتکابچب قانون نظامیه
خان به امر میرزا حســین ۱۳۸۳الثانی پ آن به تاریخ ربیع۳توضــیحـات مـذکور در حاشــیۀ صــفحۀ 

شاه دستور چاپ مطالب آن و بنیان ناادن شاه، نوشته شده و ناصرالدیناالر، صدر اعظم ناصرالدینسهاس
 اسم.قواعد قشون ایران بر این اساس را داده
یف نظام دورۀ ناصری )تأل، نوشتۀ یکی از شاهزادگان و متعّلمین پیادهمظفریه در بیان علم نظام و قواعد جنگ

 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. ۷۳۳۶خۀ شاه(، نسدر عاد مظفرالدین

 شدههای رجوع. فرهنگ۲
 ، به کوشش اسدالله واحد، تبریز، دانشگاه تبریز.زوایدالفواید(، ۱۳۱۱خان )الدین علیآرزو، سراج

، به کوشــش محمد ذیلی بر برهکان قکاطع یکا فرهنگ لغات بازیافته(، ۱۳۸۸ادیـب طوســی، محمـدامین )
 گیل.مطالعات اسالمی دانشگاه تاران ـ دانشگاه مککار، تاران، مؤسسۀ صنعم

 اشرف صادقی، تاران، خوارزمی.الله مجتبایی و علی، به کوشش فتحلغ  فرس(، ۱۳۶۵اسدی طوسی )
 جا، مؤسسۀ بلخ.، بیلغات عامیانب فارسی افغانستان(، ۱۳۶۱نویس، عبدالله )افغانی

 ، ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی، مشاد، دانشگاه مشاد.یریفرهنگ جهانگ(، ۱۳۵۱الدین )انجو شیرازی، میرجمال
 ، هشم جلد، تاران، سخن.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن و همکاران )
 ، تاران، سخن.ذیل فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۱۱انوری، حسن و همکاران )

فارسککی و  ها و اصکحنحاتفرهنگ واژه) فارسکی ناشککنیده(، ۱۳۱۱لو )انوشـه، حسـن و غالمرضــا خدابنده
 (، تاران، قطره.کاربردی در افغانستانۀ شدفارسی

 ، به کوشش محمود مدّبری، تاران، نشر دانشگاهی.سرمب سلیمانی(، ۱۳۶۴الدین )اوحدی بلیانی، تقی
 الله طالبی، تاران، پازینه.، به کوشش حبیبفرهنگنامب زفان گویا و جهان پویا(، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )

 ، تصحیح دکتر کاظم دزفولیان، سه جلد، تاران، طالیه.بهار عجم(، ۱۳۸۱چند )باار، الله تیک
 ، به کوشش محمد معین، تاران، امیرکبیر.برهان قاطع(، ۱۳۶۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین
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 ، به کوشش عزیزالله جوینی، تاران، دانشگاه تاران.مجموع الفرس(، ۱۳۷۸جاروتی، ابوالعالء عبدالمؤمن )
نامب داود، ، به کوشش علی آل«های عامیانه )در دورۀ قاجار(فرهنگ واژه»(، ۱۳۸۴نی، رضا )حکیم خراسـا
 .۱۱، ضمیمۀ شمارۀ فرهنگستان

 ، پنج جلد، تاران، دانش.فرهنگ نظام(، ۱۳۶۳االسالم، محمدعلی )داعی
 ن.، پانزده جلد، تاران، دانشگاه تارانامب دهخدالغ (، ۱۳۷۷اکبر و همکاران )دهخدا، علی

 ، به کوشش نذیر احمد، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.دستوراالفاضل(، ۱۳۵۳دهلوی، حاجب خیرات )
 ، به کوشش منصور ثروت، تاران، امیرکبیر.اللغاتغیاث(، ۱۳۶۳الدین محمد )رامهوری، غیاث

، د، به تحقیق و تصحیح محمد عباسی، دو جلفرهنگ رشکیدیتا(، رشـیدی، عبدالرشـیدبن عبدالغفور )بی
 تاران، کتابفروشی بارانی.

، دو جلد، تاران، فرهنگستان زبان فارسی افغانستان شدری((، ۱۳۱۳رواقی، علی با همکاری زهرا اصالنی )
 زبان و اد  فارسی.

 ، تاران، هرمس.زبان فارسی فرارودی شتاجیکی((، ۱۳۸۳رواقی، علی با همکاری شکیبا صیاد )
 ، تاران، هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(، ۱۳۸۱)رواقی، علی با همکاری مریم میرشمسی 
 ، یازده جلد، تاران، مازیار.کتاب کوچه(، ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۱شاملو، احمد با همکاری آیدا سرکیسیان )

، برگردان از خ  سیریلیک و تصحیحات فرهنگ فارسی تاجیکی(، ۱۳۸۵شکوری، محمدجان و همکاران )
 محسن شجاعی، دو جلد، تاران، فرهنگ معاصر.

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.فرهنگ جامع زبان فارسی(، ۱۳۱۵و۱۳۱۳اشرف و همکاران )صادقی، علی
 ، تاران، فرهنگ معاصر.۴ سم، ویرافرهنگ معاصر فارسی(، ۱۳۱۳) و همکاران افشار، غالمحسینصدری

 ، تاران، امیرکبیر.فرهنگ عمید(، ۱۳۵۱عمید، حسن )
حکیمه دبیران، دو جلد،  به کوشــش، نامب منیری یا فرهنگ ابراهیمیشککر (، ۱۳۸۵فاروقی، ابراهیم قوام )

 تاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ، به کوشش محمد باقر، الهور، دانشگاه پنجا .مداراالفاضل(، ۱۳۴۱ـ۱۳۳۷داد )فیضی سرهندی، الله

اشرف صادقی، ، تصحیح دکتر علیالرفرهنگ فارسکی مدرسکب سکپهسا(، ۱۳۸۱قطران تبریزی ]منسـو [ )
 تاران، سخن.

اس(، ۱۳۵۳قّواس غزنوی )  ، به کوشش نذیر احمد، تاران، بنگاه ترجمه و نشر کتا .فرهنگ قوق
 ، بخش اول، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.فرهنگ تاریخی زبان فارسی(، ۱۳۵۷گروه مؤلفان )
 لد، تاران، دانشگاه تاران.، هشم جنامب فارسیلغ (، ۱۳۱۸تا  ۱۳۶۳گروه مؤلفان )

فرهنگ اصحنحات دورۀ قاجار شقشون و (، ۱۳۸۱مدرسـی، یحیی؛ حسـین سامعی و زهرا صفوی مبرهن )
 های فرهنگی.، تاران، دفتر پژوهشنظمیه(

 ، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، هفم جلد، تاران، کتابخانۀ خیام.فرهنگ آنندراج(، ۱۳۳۵محمد پادشاه )
 ، شش جلد، تاران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی (،۱۳۶۴معین، محمد )

 ، به کوشش سعید حمیدیان، تاران، نشر دانشگاهی.فرهنگ جعفری(، ۱۳۶۳مقیم تویسرکانی، محمد )
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 ، تاران، نیلوفر.فرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )
، بنگاه ترجمه و ، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تارانالفرسصحا (، ۳۵۳۵نخجوانی، محمدبن هندوشاه )

 نشر کتا .
 علیشاه.، دو جلد، تاران، صفیفرهنگ فرانسه ک فارسی(، ۱۳۶۷نفیسی، سعید )

 فروشی خیام.، پنج جلد، تاران، کتا فرهنگ نفیسی(، ۳۵۳۵اکبر )نفیسی، علی
 فر، تاران، میراث مکتو .، به کوشش افسانه شیفتهاللغاتجامع(، ۱۳۱۱نیازی حجازی )
 ، ویراستۀ تن هوی جو، تاران، دانشگاه تاران.فرهنگ فارسی(، ۱۳۷۴وفایی، حسین )

 . سایر منابع۱
، به کوشــش محمداســماعیل رضــوانی، تاران، دنیای آرای عباسککیتاری  عالم(، ۱۳۷۷شــی )ناســکندربیک م

 کتا .
 نگار.، تاران، بهچراغانی در باد(، ۱۳۶۸آقایی، احمد )

 ، ترجمۀ محمدطاهرمیرزا اسکندری، تاران، هرمس.توکن  مون  کریس(، ۱۳۸۳دوما، الکساندر )
(، زیر نظر عبدالحسین نوایی و...، پنج جلد، تاران، کتابخانۀ ملی با همکاری ۱۳۸۳ـ۱۳۷۸) روزنامب اختر

 ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
ملی با همکاری (، زیر نظر عبدالحسین نوایی و...، پنج جلد، تاران، کتابخانۀ ۱۳۷۸ـــ۱۳۷۴) روزنامب ایران

 ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
ب ایران  الملک غفاری، به کوشش جمشید (، مدیر و نقاش، میرزا ابوالحسـن صنیع۱۳۷۳)روزنامب دول  علقیق

 الله رحمانی، تاران، کتابخانۀ مّلی.کیانفر و عنایم
 ی، سه جلد، تاران، اساطیر.، تایه و تحشیۀ عبدالحسین نوایالتواری احسن(، ۱۳۸۴بیک )روملو، حسن
 ، ترجمۀ محمد عباسی، جلد چاارم، تاران، امیرکبیر.شاردن نامبسیاح (، ۱۳۳۶شاردن، ژان )
 ، جلد دوم، تاران، توس.، ترجمۀ اقبال یغماییشاردن سفرنامب(، ۱۳۷۳شاردن، ژان )
 .التوزیع و للنشر دیدی، ابوظبی، دارالس۳، ج صالح صالح ، تعریبفارس فی رحنت(، ۳۱۱۵شاردن، ژان )

 ، با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی، تاران، شبگیر.المحسنینمسال (، ۳۵۳۶طالبوف، عبدالرحیم )
ــش فتحفرمانفرما فیروزمیرزا حکومتی هاینامه(، ۱۳۷۷میرزا )عباسبن فرمانفرما، فیروزمیرزا  الله، به کوش

 ان.ایر ملی اسناد اسناد سازمان ۀکشاورز، تاران، پژوهشکد
 ، تاران، مرکز.یورت(، ۱۳۷۱حسین ) میرکاظمی، سید

ــناس ) ــمتاری  شککاه اسککماعیل) جهانگشککای خاقانی(، ۱۳۶۴ناش ــطر،  دداها از الله(، مقدمه و پیوس مض
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.اسالم



 



 

 *های لغوی ویژگی

 رهنگستان زبان و ادب فارسی(علمی ف)عضو هیئتزهرا اکبرپور بقایی 

 مقدمه
بن عبدالوها  شریف دیلمی الهیجی اشکوری تألیف محمدبن علی تفسیر شریف الهیجی

مری ق ۱۱۸۶در سال اسـم که قرآن  ترجمه و تفسـیر« الدینبااء»و « الدینقطب»ه ملقب ب
ــده ــر باتألیف ش ــاگردان محقق داماد و معاص ــم. الهیجی از علمای امامیه و از ش مال  اس

 عبدالرزاق الهیجی، فیض کاشانی، عالمه مجلسی و شیخ حّر عاملی اسم.
ــاله»، الفؤادثمرة و  الحسککابلحائف، خیرالرجال، القلوبمحبوب، «ای در عالم مثالرس

 از آثار دیگر شریف الهیجی اسم. شر  صحیفب سجادیه
ین ی در اروایی فارسی اسم، الهیج هایدر شمار تفسیر شکریف الهیجیتفسکیر اگرچه 

ها پس از آوردن چند آیه از قرآن، ترجمۀ فارسی آن و بسنده نکرده هامتفسیر تناا به ذکر روای
ده اختصار شرح داشده از اهل بیم را بهنقل هایمبیان کرده و در ادامه روایرا همراه با تفسیر 

 اسم.کرده های ادبی و بالغی اشارهو در ناایم به بحث
ــیاری از م ــی آیۀ مورد نظر آورد هاوارد متن روایماو در بس ــمهرا بدون ترجمۀ فارس . اس

های مان و بدون پیچیدگی اسم. ذکر روایساده، رو هاآن نثرالّلفظی نیسم و ها تحمترجمه
مامی اســم که در تفســیر الهیجی به آن پرداخته  هایهئلها از مســممربوط به اختالف قرائ

ر از علم رجاشــده گاهی مفســّ و  خیرالرجالبا توجه به تألیف دو اثر او با عنوان  ،لاســم. آ
 ازتا بن و امفّسر هایدیدگاهاحاطۀ کامل به  ،با یکدیگر هایهذکر تناسب آی ،القلوبمحبوب

 تفسیر اسم.این های آن در متن از مزیم

                                                      
 نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی اسم.شاهدهای مقاله برگرفته از پیکرۀ گروه فرهنگ* 



011 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ نویسی، شمارفرهنگ

 شریف الهیجی تفسیرهای لغوی ویژگی های لغویپژوهش
 

 الدین حسینیتصحیح میرجاللشمسی با مقدمه و  ۱۳۴۱این کتا  نخستین بار در سال 
ور به محدث ارموی و محمدابراهیم آیتی در چاار مجلد به چاپ رسید و سهس ارموی مشا

براساس   ۱۳۱۱در سال  بار دیگرچاپ شد. بازصورت افسم به ۱۳۶۴و  ۱۳۶۳های در سال
 .چاپ و منتشر شدتصحیح پیشین و به کوشش جعفر پژوم 

 که اسم یردکاربکم فارسی و عربی   یاهو ترکیب هاهاین تفسـیر چاارجلدی شامل کلم
ــدهبه آن نمایهدر  ــاره نش ــم. ازاینها اش ــته به رواس ــاره واژهاین ، نگارنده در این نوش ها اش

مدخل آمده و تناا  شاهدهایبراساس  الفبای فارسی و همراه با  هاها و ترکیبواژهاسم. کرده
ــده فرهنگ بزر  سککخنو  نامهلغ خام با مراجعه به  هایها و ترکیبواژه ــم. امعنی ش س

و معادل عربی  برخی از  (*) دیگر شـاهدی نداشته با نشان ستاره هایهایی که در متنمدخل
 داخل قال  اسم. هاهواژ

 ، ناسخیق ، مسحوریق ، انصاریق ، ابتدائی  فراوان اسـم مصدرهای عربی، مانند کاربرد
، ابالسهمانند  « ات»، «ون»، «ان»، جمع با «جمع  مکسر» مانند های مختلف جمع،صورت

ان، کنادیچ، بحایر بق ات، اضککرابات، اشککعات، مغتابین، آخذین، شکک  ، ونکاذب، منقادون، مکانیق
، ندهنشککیناعتکا ، اظهرسککازنده، اسککتمراردارندهفاعلی، مانند   هایم؛ صــفتارکین، ذبیحین

دعایی و  های؛ عبارتاربط، اسفه، اخحر، احلمتفضیلی، مانند   های؛ صـفموجودبخشکنده
/  خالدون)در ترجمۀ  جاویدماندگان های قرآنی، مانندواژهی فارســی برای برخی از هامعادل

بات)در ترجمۀ  شوهردیدگان(، خالدین صورت نوشتاری  رسمی و گفتاری  دو (؛ کاربرد هرثیق
/  ندآور؛ ایمان نمیآرندهبیرون/  آورندهبیرون؛ آرندهشرک/  آورندهشکرکدر متن تفسـیر، مانند 

 رود.های این تفسیر به شمار میرند، از ویژگیآایمان نمی
)چیزی( کـه در آینـده  âmadešode  1شااادهآمااده

 خکدا وعکدۀ هسککک حتمـًا اتفـاق خواهـد افتـاد  
 (.۴۳، م ۳)ج  آن وقوع تحقق جه به شدهآمده

 را نیکوکککاران این دهیم جزااکنون  ânefan* آنافااا  
 لعم به که بودند آنچه نیکوتر به...  ایشککان جزای

، م ۳)ج  فهمیدی آنفا   که معنی آن به آوردندمی
۷۵۵.) 

                                                      
، ۱۳۳)م  یلالتنزلســان( و ۱۳۷۳، م ۱۳۱۸، م ۱۳۸۷، م ۳؛ ج ۸۳۱، م ۳)ج  فرهنگنامب قرآنی ←. نیز 1

 (.۱۶۳م 
 (.۱۱۵۳، م )طاهرمیرزا کن  مون  کریستوو  (۳۳۸واعظ کاشفی سبزواری، م ) نامب سلحانیفتوت ←. نیز 2

 مرفوع «الینصککرون ثمق » ebtedâ’iyyat* ابتدائی 
 (.۳۱۱، م ۴)ج  ابتدائی  به بود خواهد

... اسکک   خدا نزدتر  پایدارتر، بادوام abqâ  2ابقی
 جناب از که باید پس آخرت، هاینعم و دنیا ثواب

 آنکه نه کند دو هر طلب جنله جلق  الهی کبریای
 به و بگذارد اسکک  اخروی نه که را ابقی و اعلی
 )ج گردد متوجه اسکک  دنیوی منافع که افنی اخس

 .۳۶۶، م ۳ج  ←(. نیز ۷۱۱، م ۱
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ا َیسککَتِوی االَحیککاء  و  ablaqiyyat* ابالااغاایاا  َومککَ
ککه این مثلی باشککد برای  توانکدالاالَمَوات ... می

 رایب باشد دیگر تمثیل که تواندعلما و جهن، و می
 ما و» ابلغیق  بر بنا و اول، از ابلغ ککافر و مؤمن

 (.۸۱۱، م ۳)ج  یافته تکرار «یستوی
 eblis ابلیس

 والی  و امام  تبلیغ...  پیغمبر چون *ابلیس اکبر
 هاخاک ابالسککه کرد، خود ام  بر...  امیرالمؤمنین

: هک گفتند و آمکدند اکبر ابلیس نزد کرده سککر بر
 (.۷۷۳، م ۳)ج  داده ور ایواقعه عجب

 را همهکننده  اقدام etyânkonande*کنناده اتیاان
 ونفرع آن که حالتی در...  گردانیدیم فنا مسککتغر 

 موجب آن سککبببه که چیزی به بود کنندهاتیکان
، م ۴)ج  شکککدمی دریکا در افکنکدن و منمک 

۳۱۶.) 
 اثاب  و کافران تعذیبپاداش دادن   esâbat اثاب 

(. ۱۵۶، م ۴)ج  اسکک  هانعم  هازجمل مؤمنان
 .۳۴، م ۳ج  ←نیز 

 دادن شیر برای دایه که خواهیدمزد   ojure* اجوره
(. ۳۶۱، م ۱)ج  بگیرید اجوره به خود فرزنکدان

، م ۳، ج ۸۱۱، م ۱، ج ۷۶۱، م ۱ج  ←نیز 
 .۸۸۱، م ۳، ج ۸۸۱

هآبســتن کردن   ehbâl  1احبااال  از بود خواهکد منزق
، ۳)ج  اناث احبال به ولد اخذ از و خلق مشککابه 

 (.۳۸م 
 ehtiyâtnamâyande*ناااماااایاااناااده احاااتااایاااا 

ُرون[ ]احتیـاط  ما کهدرسککتیبهنمـاینـدگان خ َحاذ 
                                                      

 (.۴۴۱، م )ثغری هنامطوطی ←. نیز 1
( و ۶۱)اسدی طوسی، م  مناظرات اسدی ←. نیز 2

( و در ۳۷۱اصفاانی، م  )نشاط دیوان نشاط اصفهانی
 (.۳۷۴، م سیف هروی) هراةنامب تاری همین معنی  

دیوان قدسککی ( و ۳۴۱، )شــجا  الَناسانیس ←. نیز 3
 القلوبمفر ( و ۱۴۸مشادی، م  )قدســی مشکهدی

 (.۱۱۱، م ۳، ج )ارزانی

، ۳)ج  نمایندگاناحتیاط و حذرکنندگان جماعتیم
 (.۴۳۱م 

 زنی تو بر کردیم حنل ماحالل کردن   ehlâl احالل
 اشککدب کرده تعالی خدای ربوبیق  به تصککدیق که را

ت علق  را احنل این حقا است...  ، ۳)ج  اس  نبوق
، ج ۶۱۱، م ۳، ج ۳۱۳، م ۱(. نیز ج ۷۳۳م 

 .۷۳۴، م ۳
 انداحلم و اعلم شهر اهلخردمندتر   ahlam 2احل 

 (.۵۷۳، م ۳)ج  صحرا و بدو اهل از
 وطیلوچ و دوبین بودن   ahvaliyyat  ۳احاولیاا 

 بککاع  - پس از خواه و پیش از خواه - زن فرج
 (.۳۵۳، م ۱)ج  شودنمی زندفر احولی 

 علومم کریمه آیب این ازبدتر، پلیدتر   axbas ۴اخبث
  اس کفر طریقب از اخب  نفا  طریقب که شکودمی
 (.۷۳۱، م ۱)ج 

 extelâfkonande کاااااانااااااناااااادهاخااااااتااااااال 
فین[  5کنندگان]اختالف  و...  که فرمایدمیخ ُمخَتل 

، م ۳)ج  دین در کنندگاننداختن  ایشان همیشه
۴۱۴.) 

ن[  axzkonande  6اخاککنناده ذی   اخذکننده]خ آخ 
رغب  آن چیزی را که داده  و رضککا وجه بر باشککند

 (.۳۸۷، م ۴)ج  باشند ایشان را پروردگار ایشان
 دولع که اندگفتهتر، مختصرتر  کوتاه axsar اخصار

 وجود با «الجمعه یوم من للصککلوة نودی اذا» از
 از مراد هک اس  بر این اشارت اس ، اخصکر آنکه

، ۴)ج  نیس  مشهوره غیر صکلوة اینجا، در صکلوة
 (.۵۳۳م 

(، به ۱۳۱، م ۳، ج )نوری االرزا مفکاتیح ←. نیز 4
 تر و مکـارتر از حیوان دیگربـدجنس معنی حیوانی کـه

 اسم، دیده شد.
  

 البنغهنهجترجمـۀ ( و ۳۱۳م ) ریقرآن  ←. نیز 5
، م ۳، ج )نســفی تفسککیر نسککفی( و ۴۱، م ۳ج )

۱۱۳۸.) 
 (.۷۱، م ۱، ج )مردوخ فقه محمدی ←. نیز 6
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 وت چشانیدیممیتر  تر، بااهمیممام axtar *اخطر
 عذاب دوچندان و...  را دنیا عذاب دوچندان...  را

، ۳)ج  اسکک  اخحر خحیر خحاء زیراکه را؛ آخرت
 (.۸۴۱م 

لُون[  adâkonande اداکنناده  آن]اداکنندگان خ َفاع 
 خود مال از را واجب زکات مر ایشککان که نیمؤمنا

 (.۳۴۸، م ۳)ج  اداکنندگانند
 انسککان خلق در دادیم تفصککیلتر  دقیق adaqq ادق

 برای...  را خود بالغب قدرت و وحدانیق  عنمات
 از اد ق  انسان انشکاء چون راه آن کنند فهم که قومی
 (.۱۵۱، م ۱)ج  اس  نجوم خلق

گـاه اعالم کردن مطلب azân  1اذان ی بـه کســی و آ
 وا به فرسککتاد وحی تعالی حقکردن دیگران از آن  

، م ۳)ج  آن رسانیدن من از و اس  اذان تو از که
۳۱۴.) 

 فضکککلازبین بردن، نـابود کردن   ezhâb اذهاااب
 عدم باع  آن و بزر  تو بر هسکک  تعالی خدای
 (.۸۵۴، م ۳)ج  اس  قرآن اذهاب

 در ما آنچه هک نیس  پوشیدهتر  مربوط arbat 2اربط
، م ۴)ج  اسکک  اولی و اربط کردیم ایراد ترجمه

۳۳۵.) 
 از پیش کــه العــادهخــارق امری erhâs  ۳ارهااا 
 گاه و تدافمی اتفاق پیامبری به کسی شـدن برگزیده

ــانۀ پیامبری ــم آینده در او نش  معجزات هااین  اس
 او از ارهاص طریق به بعث  از قبل که بوده موسککی
، م ۳ج  ←. نیز (۷۶، م ۳)ج  شکککده ظکاهر
۵۱۷. 

 hadحد 

                                                      
م ســمعانی، ) االروا رو  ←. در این معنی، نیز 1

 دیوانو  (۴۳۵، م ۱، ج ۱یزدی) یزدی ظفرنامه( و ۱۷۳
 (۷۳۵م  تأثیر تبریزی،) تبریزی تأثیر

م  تبریزی، )تـأثیر ان تکأثیر تبریزیدیو ←. نـیـز 2
۵۵۱.) 

ــرع ش درگذرندگانخ ]ازحـّدشــر  درگـذرنـدهازحـدش
ُقون[  ــ   کنند، ایمان از اعراض که جماعتی اینَفاس

م   ونَ  ه  شرع ایشانند الفاِسق  ، ۱)ج  درگذرندگانازحدق
 (.۴۱۴م 

 hodudحدود 
ف[  *ازحــدوددرگــذرنــده  کککه کسککککی]خ ُمســــر 

)ج  س ا گویندهدروغ...  اسک  ازحدوددرگذرنده
 (.۱۱۳۳، م ۳

شر  درگذرندهازحدوِدشروع درگذرندگانخ ]ازحدود 
ُقون[  اســ   گروه مگر شککد نخواهد کرده هنکفـَ

، م ۴)ج  درگذرندگان؟ازحدودشککروع و فاسککقان
۱۸۴.) 

 nâmiy میان
 میان از را محمکد آلاز میـان انـداختن ازبین بردن  

 (.۴۶۳، م ۱)ج  اندانداخته
 او نام که تبعر؛ اســیران[  ]جمع  اســی osârâ ۴اسااارا
 او اسارای جمله از...  که خزرج و اوس با بود سعد

)ج مکان  این در شککوید سککاکن که گف ...  بودند
 (.۱۳۱، م ۴

فا  » estesnâ’iyyat* اساااتئناائی  زا   و متحرق  «متحیق
 (.۱۷۱، م ۳)ج  استثنائی  برای منصوبند
 خحابدفع چیزی خواســتن   ’estedfâ اساااتدفا 

 که آنانی حق در...  عذاب اسککتدفاع به من با مکن
 (.۴۴۱، م ۳)ج  نیاوردند ایمان و کردند ستم

دایه گرفتن برای شککیر دادن به  ’esterzâ* اساتراااا 
 لیمتس هرگاه ندارد گناهی دایه به کودک: اسکترضاع

، ۱)ج  را آنها اجورۀ محالبب بدون راسککتی، به کنند
 (.۳۶۱م 

، م ۱۳رازی، ج ) الجنکانتفسککیر روض ←. نیز 3
۷۷.) 

، ۱منشی، ج  )اسکندربیک آرای عباسیعالم ←. نیز 4
آرای عالم( و ۷۱۷، م ۳و ج  ۶۸۶، م ۳و ج  ۳۷م 

الممال  دیوان ادیب( و ۱۳۴، م ۳، ج )مروی نادری
 (۳۵، م ۳، ج ۱الممالک)ادیبفراهانی 
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آنجا ...  در را عالم بر پشـم افتادن  estelqâ اساتلقا
 همرتب اول در که اسککتلقا حال  همان در یا یافتند،

کیا   یا جالسا   یا بودند، دیده  ادتعب و نماز در یا و متق
 (.۱۳۳، م ۳)ج  تعالی خدای

ّر[  estemrârdârande*اسااتمراردارنده  ــَتم  ]خ ُمس
 که شومی روز در...  اس  معین ریحی نام صرصر

 (.۳۵۱، م ۴)ج  آن ضرر اس  استمراردارنده
 اس  سکفیه کدامخردتر  تر، بینادان asfah*اسافه 

، م ۱)ج  نباشککد اسککفه آن از خمر شککارب که
۵۸۸.) 
مین[  âvarande’eslâm 1آورندهاساال   بر]خ ُمسل 
 دباشککی اگر...  خدای بر کنید توکل که اسکک  شککما
، م ۳)ج  األمرنفس و واقع در آورندهاسنم شکما
 .۱۷۴م ، ۳ج  ←(. نیز ۳۱۶

 به را خود مدخول «ان» کلمب esmiyyat* اساامی 
 (.۶۳۶، م ۳)ج  آردفروزمی اسمیق  و مصدریق 

 تعالی حقها[  ]جمع  ســوط؛ تازیانه asvât اسااوا 
 از سککوطی به را ایشککان که اسکک  بسککیار اسککواط را

 (.۸۴۷، م ۴)ج  گرفته اسواط
 البیانمجمع صککاحککب ašbahiyyat* اشاااب یا 

 سککیرتف اشککبهیق  به قائل نکرده او روای  به اعتماد
 (.۵۸۶، م ۱)ج شده  ثانی

وَن ... کلمب ašaddiyyat 2اشاادی  َیعلَم   ث مَّ َکنَّ سککَ
 از بعد و ثانی، وعید اشدی  بر اس  اشارت «ثمق »

 صککنایع عجایب از ایددیده آنچه تذکیر مقام در این
 .۱۱۵۷، م ۳ج  ←(. نیز ۷۴۸، م ۴)ج  الهی

 ابواب او برها[  اشعه؛ اشعه ]جمع   ât’aša ۳اشاعا 
 انوار اشککعات و شککود گشککوده قدس عالم فتوحات

                                                      
و م  ۳۳۴، م ۳ج ) البنغکهنهجترجمـۀ  ←. نیز 1

۳۸۱.) 
، ۳، ج ۱)شــیرازی درةالتاج، بخش نخسککتین ←. نیز 2

 (.۳۴۵، م )تنکابنی قصص العلماء( و ۷۷م 
)موسوی اصفاانی)نامی(،  گشکاتاری  گیتی ←. نیز 3

)حســینی  تکاری  احمکدشکککاهی( و ۳۴و م  ۴۵م 

 اندازد پرتو او احوال وجنات بر الجنلذی جمال
 (.۳۳۸، م ۳)ج 
 بیزاری]جمع  شــقیق؛ برادر، نظیر[   ašeqqâ اشاااقا
 و خود صککاحب از ایشککان از هرکدام جویندمی
 بجوا پس. مرا تو بودی مصاحبی بد...  گویندمی

 آن از رمقی که حالتی در دیگر اشککقای را او دهد
 (.۳۷۷، م ۳)ج  باشد نمانده

ــم ’ašna اشاانع  طعام، از مرادترین  ترین، قبیحزش
 آن غصب حق غاصبان که اسک  محمد آل حقو 

 و بخل رذائل اشککنع و کفر عقاید اقبح...  و اندکرده
 (.۶۳۱، م ۴)ج  اس  حق غصب

 esâbat اصاب 

ــابـت عین  کنندهتعجب که فرمودم  زخچشــم اص
 بار اول وا عین اصککاب  و تکبر بر بنا و بود، ابوبکر

(. ۳۵۴، م ۳)ج  افتاد اسنم لشکر بر شککسک 
 .۶۱۸، م ۴، ج ۶۱۷، م ۴ج  ←نیز 

 تعالی خدای قول تر تر، صادقراسم asdaq اصدق
 ←(. نیز ۵۶۸، م ۱)ج  تو قول از اسکک  اصککد 

 .۸۱۷، م ۱ج ، ۷۱۱، م ۱ج 
دارندگان خ ]اطال  ettelâ’dârande رنادهدااطال 

عُون[  ل 
 همنشککین آن به دارندگانیداطنع شککما آیاُمطَّ

، م ۳)ج  اسکک  مبتن عذاب چگونه به که من
۸۸۱.) 

 آن در که را کتابی azharsâzande*اظ رساااازنده 
 کتاب به و...  گذاشکک  نام زبور اسکک  مواعظ

 ،۱)ج  حرام و حنل اظهرسککازندۀ و کنندهروشککن
 (.۵۶۷م 

گر  ]خ َنصیر[ یاری ânatkonande’e ۴کنندهاعان 
 و هیچ یاری را کافران و سککتمککاران مر نیسکک 

ج هدایم، ) الصفای ناصریروض ( و ۳۵منشـی، م 
 (.۳۸، م ۱
( و ۳۱۷م  ،۳)فراهانی سککفرنکامب فراهانی ←. نیز 4

 (.۳۱۵۱، م ۴ج ) اختر روزنامه  
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 کرد تواند دفع آنها از را عذاب که ایکنندهاعان 
 (.۸۳۳، م ۳)ج 

 e’tekâfnešinande نشاااااایااانااانااادهاعاااتاااکاااا 
فین[ ]اعتکـاف  رتحهی از مرادنشــیننـدگان خ الَعاک 

ار کردن منع بیک ،  و خککانه دخول از سکک ا کفکق
 برای...  باشککد مذکورات از اعمق  مراد که تواندمی

، ۱ج ) نشینندگاناعتکا  برای و...  کنندگانطوا 
 (.۳۴۱م 

 که نیسک  صکحیح و نشکاید e’jâziyyat اعجازی 
 دهکر افترا اینکه...  آن اعجازی  وجود با قرآن این

 (.۳۷۳، م ۳)ج باشد  شده
خ 1کنندگان]اعراض râzkonande’e کننادهاعراض

ضــون[  ضــین، ُمعر  های آیکد آیتی از آی نمیُمعر 
قرآنی به ایشان ... مگر که هستند ... از آن آیات ... 

ج ) کنندگان نظر و فکر در آنکنندگان و ترکاعراض
، م ۳، ج ۴۵۴، م ۱ج  ←(. نیز ۸۸۷، م ۱

 .۳۴۸، م ۳، ج ۱۴۱، م ۳، ج ۱۳۳
 بنا چگونه ا[ ه]جمع  عمود؛ ستون a’made اعمده
 قبطب باالی بر را ایطبقه برداشککته و را آن ایمکرده
 به را آن ایمآراسککته و...  مرئیه اعمدۀ بدون دیگر

 (.۳۶۱، م ۴)ج مضیئه  کواکب
 نای کردنترین  ترین؛ عجیبشــگفم aqrab اغرب
 اینها اگرچه نیسکک ، غریب و بعید ما از امور نوع
، ۳)ج  اس  ااشی اغرب و امور اعجب از شکما نزد

 .۱۱۸، م ۴ج  ←(. نیز ۱۶۱م 
 زننده:بهتان]خ ُمفَتٍر[  efterâkonande  2افتراکننده

! محمد ای تو که نیسکک  این جز...  گفتنککدمی
 فیحر خود پیش از و تعالی خدای بر ایافتراکننده

)ج  منسککوخ آن و اسکک  ناسک  آیه این که گوییمی
 (.۷۵۸، م ۳

                                                      
( و ۱۱۴، م ۱، ج )جرجانی تفسککیر گکازر ←. نیز 1

 (.۳۳۵، م ۱شیرازی، ج  )دستغیب گناهان کبیره
( و ۶۱۵، م ۳ج  ) البنغکهنهجترجمـۀ  ←. نیز 2

، م ۴و ج  ۳۱۱، م ۵، ج )جرجـانی تفسککیر گکازر
۳۵۱.) 

 efsâh افصاح

 ن از چیزی و آن را آشکارتبرداش پرده افصاح نمودن
هبنیکردن   و واضـح  ار ایشان خارجی تسکلط و امیق

 هر نمایدمی آن از افصا  «الملعون  والشکجرة» که
 تابعین و ایشککان آزمایش و امتحان سککبببه را دو

 (.۸۳۳، م ۳)ج  کردیم ایشان
 برای کرده اثباتتر، رســواتر  زشــم ’afza افظع

 ابعذ آن که را تردید قسمین از افظع و اقبح ایشان
 (.۷۶۱، م ۳)ج اس   بعید ضنل و

 تعالی خدای : هس نیس  و نابود کردن ’efnâ افناء
، م ۳)ج  توانا و قادر افناء و انشککاء از چیز همه بر

۱۱۸.) 
 و دنیا ثواب...  اس  خدا نزدناپایدارتر   afnâ ۳افنی

 کبریای جناب از که بککاید پس آخرت، هکاینعم
 و اعلی آنکه نه کند دو هر طلب جنله جلق  الهی
 افنی اخس به و بگذارد اسکک  اخروی نه که را ابقی
، م ۱)ج  گردد متوجه اسکک  دنیوی منکافع ککه

۷۱۱.) 
کنندگان خ ]اقامم eqâmatkonande کنندهاقام 

فین[ گوشه  عجل عبدۀ گفتندگیرنده در مسجد  َعاک 
 عبادت بر باشککیم همیشککه ما...  هارون جواب در

اِکِفینَ  عجکل ی کنندگاناقکامک  عکَ  ِالَیَنا َیرِجَع  َحتَّ
ی وسکَ ور ط کوه از موسی ما سویبه برگردد آنکه تا م 

 (.۱۱، م ۳)ج 
  انفا هسک نفقه را بر عیال تنگ کردن   eqtâr اقتار

 اعتدال طریقب و واسحه اقتار و اسکرا  میان ایشکان
 (.۳۱۸، م ۳)ج 

 این: سککیمو گف کـارزار کردن   eqtetâl اقتتاال
 و یحانش کار از قبحی و اسرائیلبنی منازعب و اقتتال

 (.۵۳۷، م ۳)ج  بود او وسوسب از

ــتوفی )مفید جامع مفیدی ←. نیز 3 ، ۳ ، جبافقی مس
 (.۵۱۱، م ۳ق
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رُوَن[  eqtedârdârande اقااتااداردارنااده د  ]خ َمقتــَ
 دکن اراده که دادن هر کاری انجام توانایی کسککی که

 یشانا عذاب بر یعنی ایشان بر که به درستی دارد: را
 (.۱۷، م ۴)ج  ایماقتداردارنده

 eqtesâd اقتصاد

 فتنر در کن اقتصاد وروی کردن  میانه اقهصاد کردن
ج ) آهسته بسکیار نه برو جلد بسکیار نه یعنی خود،

 (.۶۶۳، م ۳
 را مؤمنان مرها[  ]جمع  قـذر، پلیدی aqzâr اقاکار

 و اقذار جمیع از پاکیزه زنان جنقات، آن در اسکک 
، م ۳ج  ←(. نیز ۱۴۶، م ۱)ج بشککری  ادناس

۳۱۱. 
 عبارت شککرع در اقراضقرض دادن   eqrâz 1اقراض

 زا عوض گرفتن ازبرای کسی به مال دادن از اسک 
، ۱ج  ←(. نیز ۳۸۳، م ۱)ج  دیگر وقک  در او

 .۳۸۳م 
در بککیککان مککقکام قککرب بککه  aqrabiyyat اقاارباایاا 

گویند که: زنند، چنانچه میالوریکد مثکل میحبکل
 دوری به حبل و اضافب« الموت ادنی بی من الورید»

 هب ما اعلمی  و اقربی  این و اسکک  بیانی اضککافب
ج  ←(. نیز ۳۶۵، م ۴)ج  اسکک  محقق آدمیان

 .۴۱۴، م ۴
 ekrâmkardešode*شااااااااده کااااااردهاکاااااارا 
وَن[ کــرده]اکــرام ــُ کــَرم ــُ  ایشککککانشــــدگــانخ م

، م ۳)ج  تکریم انواع بکه شکککدگکاننکدکردهاکرام
۸۷۸.) 

ٌم[  alamre(a)sânande رساااااناناادهالا   آن]خ َالی 
، ۳)ج  اس  رسانندهالم که دارد صف  این عذاب

 (.۷۵۱م 

                                                      
، م ۱جزء ،۱ج ، )نخجوانی دسککتورالکاتب ←. نیز 1

( و ۱۴۶اصفاانی، م  )خنجی الملوکسلوک( و ۳۷۱
 فقککه محمککدی( و ۳۳۳۶، م ۴ج ) اختر روزنککامککه  

 (.۵۱، م ۳، ج )مردوخ

خ *]انتظاربرندگان entezârbarande انتظااربرناده
َرٌة[  ...  ماش با نیز من که درسکتی بهالُمنَتظریَن، ناظ 

(. ۴۱۱، م ۳)ج  شککمایم عذاب انتظاربرندگان از
 .۴۸۳، م ۳ج  ←نیز 

خ 2]انتظارکشندگان entezârkešande انتظارکشنده
َرٌة[ ال  نیز نم که درستی بهُمنَتظریَن، ُمَتَرّبُصوَن، ناظ 
(. نیز ۵۸، م ۳)ج  انتظارکشندگانیم از...  شما با

 .۷۱۶، م ۴، ج ۳۸۵، م ۳ج  ←
ز،  enteqâmkešande کشاااناادهانااتااقااا  زیـ  ]خ عـَ

ُموَن[   ندهکشانتقام اسک  او هرآینه تو پروردگارُمنَتق 
ا بر مهربکان اعکداء، بر (. نیز ۵۱۴، م ۳)ج  احبق

 .۱۶، م ۴، ج ۶۸۴، م ۳ج  ←
برابر و هموار گردیـدن مکـان   endekâk اناادکاااک

)ج  اسکک  قیام  روز آن غیر و زمین اندکاک زمان
 (.۸۵۱، م ۴

لیَن[  enzâlkonande کنناادهانزال و نبودیم ]خ ُمنز 
کنندۀ آن یعنی در حکم  و مصککلح  ما ما انزال

ل صککحیح نیسکک  که برای اهنک و اسککتیصککال اه
، م ۳)ج  شککرک لشککگری از منئکه فروفرسککتیم

۸۴۳.) 
 و» جملب که اس  آن انسب ansabiyyat انسابی 

ه جملب «الشکحق  االنفس ا حضکرت  و...  باشد حالیق
 وجه صککورت این در که اسکک  این انسککبیق  وجه

 (.۷۱۴، م ۱)ج  شودمی معلوم صلح خیریق 
 مأموم برخاموش بودن و گوش دادن   ensât انصااا 
، م ۳)ج  اسکک  الزم قرآن اسککتماع و تانصککا

 .۱۶۳، م ۳ج  ←(. نیز ۱۶۱
 خزرج و اوس مدتی از بعد ansâriyyatانصاااری  

  انصاری بلند مرتبب به او فرمودۀ و خواهش محابق

، م ۱، ج )ابن معروف گیالنی کنزاللغکات ←. نیز 2
 (.۳۱، م ۱موسوی شوشتری، ج ) زهرالربیع( و ۶۴۳
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ج ) گردیدند فایز...  پیغمبر دادن نصککرت سککبببه
 (.۳۶۳، م ۴

معجزه ... مانند شــدن   شــکافته enfelâq انفالق
ه و المعجزۀ کلیم لککه ... مثککل انقنب آن بککه حیککق

فروبردن اسککباب و آالت سککحره و انفن  بحر و 
 (.۳۶۶، م ۳)ج  انفجار عیون از حجر

 enqezâzانقضاض 

 جماعتی با مافرودآمدن، افتادن   انقضــان نمودن
 که یمبود نشسته...  پیغمبر نزد هاشمبنی جوانان از

 (.۳۳۳، م ۴)ج  نمود انقضاض کوکبی
]انقیــادکنندگانخ  enqiyâdkonande انقیاادکنناده

َن[  نی   غمبرپی سویبه آیندمی مطیع، فرمانبردار ُمذع 
 نآ مر باشند انقیادکنندگان و اذعان که حالی در... 

 (.۳۴۳، م ۳)ج را  پیغمبر
 دادن  زن را مرد یا و دادن شوهر را زن enkâh انکاح

بکه ادلکب خکارجکه معلوم اسکک  ککه نکا  و انکا  
 (.۳۳۳، م ۳)ج    واجب نیس االطنعلی

نـاســهـاس و  enkârnamâyande انکااارنماااینااده
وا ِاالَّ  نـاگرونده  گمراه گردانند بندگان تو را َواَل َیِلد 

ارا  و نزاینکد  غای به و فجورکننکده مگر فَکاِجرا  َکفکَّ
 (.۶۴۸، م ۴)ج  را حق دین انکارنمایندۀ

 و اصوات انکر از نیز آن رفع ترین زشم ankarانکر 
 (.۶۶۳، م ۳)ج  اس  حمیر صورت مشابه

 این الجامعجوامع صککاحبتر  موجه awjah اوجه
 (.۶۱۳، م ۳)ج  داندمی اوجه را وجه

 اعتقاد شککماباترین هـادی و رهنما   ahdâاهادی 
 من آنچه اما باشککد حق شککما گوییدمی آنچه دارید
 عاقل و اس  اهدی و احق خوانممی آن به را شکما
 (.۸۷، م ۴)ج دهد نمی دس  از را اصلح و احق

 bâzpasmândešodeشااااااده ماااانااادهباااازپاااس
ُفوَن[ مانده]بازپس  که باشککد زودشــدگانخ الُمَخلَّ
 ههرگا...  حدیبیه از شککدگانماندهبازپس بگویند

                                                      
، م ۳، ج )خوارزمی حیکاء علوم الکدینا ←. نیز 1

۴۷۱.) 

، م ۴)ج  خیبر هایغنیم  سککویبه بروید شککما
۳۳۱.) 

 bâzgardânidešodeشااااااده بااااازگاااارداناااایااااده
 هرآینه مکا آیکاُدوُدوَن[ شــدگـانخ َمر]بـازگردانیـده

، م ۴)ج  اولی؟ حال  در شککدگانیمبازگردانیده
۷۶۱.) 

بین[  bâzikonبازیکن   ام نیافریدیم]بازیکنان خ اَلع 
 اسکک  آنها مابین آنچه و را زمین و هکاآسککمکان
 (.۱۳۱، م ۴)ج  فایده بدون بازیکنان

 رد که گوسهند یا ]جمع  َبحیرة؛ ناقه bahâyer بحایر
ــکافته را آن گوش زادمی بطن ده اههرگ جاهلیم  ش

ــر  و خواهد، که هرجا بچرد و برود تا دادندمی س
ــم مردمی چون به  و خوردندی مردان را آن گوش

 نر اگر پنجم بطن در آنکه یا ندادندی زنان خورد
 گوش بود ماده اگر و کردندمی ذبح را نر آن زادمی
 مخود حرا بر آن سواری و شیر و شـکافتندمی را آن

 حالل زنان بر وی گوشم آن مردن بعد و کردندمی
 اس ، چهارپایان این هایشکم در آنچهکردندی[ 

 اسکک  حنل...  سککوائب و بحایر هایبچه از یعنی
، ۱ج  ←(. نیز ۱۷۷، م ۱)ج را  مکا مردمکان مر

 .۱۷۸م 
 ]شــتر بختی، شــتر قوی درازگردن[ boxâti بخاتی

، ۱)ج  رابع و بخاتی را، صنف دو شتر از بخورید
 (.۱۸۳م 

ه هــیــَن[ baddârande  1باااددارناااد  ]خ کــار 
 شما مل  به ما که خواهیدمی شکما دارنده کراهم

نَّا َکاِرهِیَن اگرچه  بددارندۀ ما باشککیم درآییم اََو لَو ک 
 (.۶۱، م ۳)ج شما؟  مل 

 زقوم میوۀ درخ  گوییازشم   badsurat بدصور 
شه بدصورت مارهای سکرهای مانند )ج  اس  موحق

 (.۸۸۳، م ۳
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 ایشکککان هـا[ ]جمع  برزخ؛ برزخ barâzex برازخ
 هب عالیه برازخ در خود پروردگار نزد...  زندگانند

ه ابدان  (.۵۵۵، م ۱)ج  عنصریقه ابدان به یا مثالیق
 barruydar’oftâdeدرافاااااااتااااااااده بااااااارروی

میَن[ درافتـادگـان]برروی اث  پس فراگرفک  این خ جـَ
ای که متضمن زلزه کفار سکرکش را زلزله یا صکیحه

 هایخانه در َجاثمینَ  داِرهم بود ... پس گشککتند فی
 (.۶۳، م ۳)ج  مردگان و درافتادگانبرروی خود

 الس بزرگی از من امرسیده تحقیقبه bozorgiبزرگی 
، ۳)ج  قوا؟ ضککعف و اعصککاب خشکککی به پیری و

 (.۱۳م 
ل زبـان  کنـم و گرفتگی ل bastegiبسااات ی  َواحلک 

قَدة  ِمن لِ   َساِنی و بگشا گره و بستگی را از زبان منع 
 (.۷۱، م ۳)ج 

ع[  besyârbaxšâyeš بسااایااربخشاااایش ]خ َواســ 
، ۱ )جخود  بندگان بر بسیاربخشایش خدای هس 

 (.۷۱۷م 
ع[  besyârbaxšeš 1بسیاربخشش  پروردگار]خ َواس 

، م ۱)ج  اسکک  بسککیاربخشککش خداوند...  شککما
 .۴۱۱، م ۱ج  ←(. نیز ۱۸۷

]خ  besyârbaxšeškonande کنندهبسیاربخشش
 ] حَمن   خدای به برممی پناه من که درسککتی بهالرَّ

 رهیزگارپ تو باشی اگر...  تو از کنندهبسکیاربخشش
 (.۱۱، م ۳)ج 

 خدای]خ واســع[  besyârrahmat بسااایاررحم 
، ۱)ج  خلق مصککالح به دانا و اسکک  بسککیاررحم 

 (.۴۸۴م 
 فربه سمین گاو هف  ]جمع  بقرة[  baqarât 2بقرا 

 از معنی این چون و...  را آنها خورندمی...  که را

                                                      
( و ۱۳۱۵، م ۳ج ) فرهنگنکامکه قرآنی ←. نـیـز 1

 (.۶۱، م )هروی ارشادالزراعه
و م  ۶۸، م )فراهی الحقککائقحکدائق ←. نـیز 2

۵۳۳.) 

 نمودند اکتفا همان به لهذا بود، معلوم بقرات حال
 (.۵۳۷، م ۳)ج 

َرَجاِت ...  bolandsâsandeبلنادساااازنده  َرفِیع  الدَّ
 مراتب و درجات بلندسککازندۀ تعالی یعنی خدای

 (.۱۱۳۴، م ۳)ج  اس  انبیا اوصیاء و انبیاء
 را...  پناهرسککال  حضککرت boluqiyyat غی بلو

، م ۱)ج  گفتندمی ابوطالب یتیم بلوغیق  هنگام
 .۷۱۷، م ۱، ج ۷۱۶، م ۱ج  ←(. نیز ۵۸۳

 duroderâzدور و دراز 

 کلمب طوالنی و مفّصل شدن  به دور و دراز کشیدن
 اکهزیر تبعید، برای نه اسکک  توعید برای «سککو »

، م ۳)ج  کشککید دنخواه دراز و دور به معنی این
۱۱۳.) 

حُون[  besalâh’ârande آرندهصااالحبه ]خ الُمصــل 
 کارهاییم آرندۀصککن به ما که نیسکک  این از جزبه

 (.۱۳۵، م ۱)ج 
 be’amalâvarandeآورنااااااده عااااااماااااالبااااااه
ُلوَن[ عمـل]بـه  ما که درسککتی بهآورنـدگـان خ فاع 

)ج  ایکرده امر که را چیزی آن آورندگانیمعملبه
 (.۵۴۱، م ۳

 bemaqsudresideمااااقصاااااااودرسااااااایااااده بااااه
حُون[ ]بـه ...  گروه آنمقصــودرســیدگان خ الُمفل 

ج ) مقصککودرسککیدگانبه و یافتگانفیروزی ایشککانند
 (.۳۱۸، م ۳
خ ۳شـــدگـانباره]بی bibahrešodeشاااده ب رهبی

 این از شککدگانیمبهرهبی و محروم مکاَمحُروُموَن[ 
 ترک و فقرا منع جه به آن محصککول از و جن 

 (.۵۱۱، م ۴)ج استثنا 

( و ۱۳۳۱، م ۳)ج  یفرهنگنککامککه قرآن ←. نـیز 3
 (.۵۸۴، م ۱، ج )ابن معروف گیالنی کنزاللغات
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 چون...  حیواناتنـامعقول   bi’aqlâne عقالناهبی
، م ۳)ج  کنندمی عقننهبی کارهای ندارند عقلی
۱۴۱.) 

 bimeqdâršavandeمااااقاااادارشاااااااونااااده باااای
رُون[]بی ــوندگان خ داخ   شککما خوار، ذلیل  مقدارش

ج ) آخرت نشأة در باشید مقدارشوندگانبی و خوار
 (.۸۷۳، م ۳
شــدگانخ کرده]بیم bimkardešodeشااده کردهبی 

بارانیدیم بر ایشان باران سنگ، فََشاَء َمَحر  ُمنَذریَن[ 
نککَذِریَن پس بککد  بککاران شکککدیککد و اسککک  الککمکک 

(. ۴۵۱، م ۳)ج  کافران از یعنی شدگان،کردهبیم
، م ۳، ج ۸۸۳، م ۳، ج ۴۱۷، م ۳ج  ←نیز 

 .۳۱۱، م ۳، ج ۸۸۴
ســـازنـدگـانخ ]پـاک pâksâzandeساااازنااده پااک

صــین[   حالتی در....  را تعالی خدای بخوانیدُمخل 
ج ) را خود طاع  او برای باشید سکازندگانپاک که
 .۱۱۵۵، م ۳ج  ←(. نیز ۱۱۳۴، م ۳

 pâkgardânidešodeشاااااده گاااردانااایااادهپااااک
رُون[ گردانیـده]پـاک ـــدگـانخ ُمَطاَّ ...  منئککهش

 عنیق و بشککریه ادناس از شککدگانندگردانیدهپاک
، م ۴ج  ←(. نیز ۴۱۸، م ۴)ج  جسکککدانیکه

۴۱۱. 
 از بخوریکدهـاخ طّیبـات[ ]پـاکیزه pâkize پاااکیزه
، م ۱)ج  را شککما کردیم روزی آنچه هایپاکیزه
 .۴۱۷، م ۱ج  ←(. نیز ۱۸۳

 نبود سوخته و سیاه ما جن  pormivegiگی پرمیوه
، م ۴)ج  بود گیپرمیوه و طراوت غای  در بلکه

۵۱۱.) 
[  parvarande پرورنااده  هر درپروردگـار  ]خ َر  

.. . بدهد میوه که کرده مقرر تعالی خدای که وقتی

                                                      
( ۴)کالنتر، م روزنککامککب میرزاکننتر در ←. نــیز 1
روزنامب دول  علقیه آمده و در « پیشنااد خاطر ساختن»

)نامی اصفاانی، م  گشاگیتی(، ۱۷۱، م ۳)ج  ایران

(. نیز ۶۳۸، م ۳)ج  آن خالق و پرورنده فرمان به
 .۱۳۳، م ۱ج  ←

َضٌ [  pastsâzande ساازندهپسا   واقعه آن]خ َخاف 
 و السافلیناسفل به اسک  جمعی  سکازندۀپسک 

، ۴)ج  علییناعلی به اسکک  دیگر جمعی بردارندۀ
 (.۳۸۱م 

 pasmândešodeشاااااااااده ماااااااناااااادهپااااااس
ُفوَن[ شــدگان خ مانده]پس کسککی که از دیگری ُمَخلَّ

 اعتذار به زبان که باشککد زود  اسکک  عقب مانده
 انعرب از...  شدگانماندهپس را تو بگویند گشکوده،

. .. تو مواقف از را ما ساخ  مشغول...  نشینبادیه
 .(۳۱۱، م ۴)ج  ما هایمال

ن[  poštkonande کنندهپشااا  ری   بگردانید]خ ُمدب 
 که حالتی در اصککنام آن از را خود روی شککمککا
 ←(. نیز ۱۴۷، م ۳)ج  آن بر باشید کنندهپشک 

 .۶۴۵، م ۳ج 
 pašimânšavandeشاااااااونااااده پشااااااایاااامااااان

مین[ ]پشـیمان  مکذبان آن گردندمیشوندگان خ َناد 
 از شککوندگانپشککیمان...  عذاب معکاینب از بعکد

، م ۳ج  ←(. نیز ۳۶۴، م ۳)ج  خود تکذیب
 .۳۴۳، م ۴، ج ۴۴۷

 pušânandeپوشاننده 

 و آمرزنده...  تعالی خدای]خ َغفوٌر[  پوشانندۀ گناه
 (.۵۴۵، م ۱)ج  اس  گناهان پوشانندۀ

 peybandiبندی پی
 هکآ و ســنگ با بنا پی کردن محکم بندی کردنپی

 بندییپ را مندرس هایخانه آن  امثال و ســیمان و
 (.۶۳۳، م ۱)ج  کردمی

 pišnahâdپیشن اد 

ــنهـاد خـاطر کردن  خدای مّد نظر قرار دادن  1پیش
 که او برادران و یوسککف امر بر اسکک  غالب تعالی

، م ۳)خاوری شــیرازی، ج تاری  ذوالقرنین( و ۳۸۳
 اسم.کار رفتهبه« پیشنااد خاطر فرمودن( »۱۱۱
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 ندباش کرده خود خاطر پیشکنهاد را محلبی او دربارۀ
 به محلب آن هرگز باشککد الهی مشککی  مخالف که

 (.۵۱۳، م ۳)ج  آمد نخواهد وقوع
گـرفتگــانخ ]پـیشــی pišigerefteتااه گارفاپایشااای

میَن[  ...  مککا دانیممی تحقیقبککه هرآینککهُمســَتقــد 
 رد یا وفات و والدت در را شککما از گرفتگانپیشککی
 (.۶۷۱، م ۳)ج  عبادات سایر و جهاد و اسنم

 ta’axirkardešodeشاااااااده تااااکخاااایاااارکاااارده
 از دیگر جمعیشـــدگــانخ ُمرَجوَن[ ]تــأخیرکرده

 را ودخ حکم یعنی دگانند،شتأخیرکرده...  مکلفین
 (.۳۳۱، م ۳)ج  اندگذاشته موقو 
بـا یکـدیگر جـدل کردن، بـا هم  tajâdol  1تجااادل

ــومم کردن   و تخاصککم بیان در این از بعد خص
، م ۳)ج  :..که فرمکایکدمی دوزخ اهکل تجکادل
۱۱۴۳.) 

ــبو چیز با را مرده tahnit تحنیط کردن   معطر خوش
 جهاد بمعرک در شککهید که حسککین امام حضککرت

ض و ندارد تکفین و تغسککیل احتیاج اسکک   متعرق
 حضرت گذاشتن قبر به و تحنیط و تکفین و تغسیل

 (.۷۸۴، م ۳)ج  گردد السنمعلیه صاحب
 هر قمککار و مرغ بــازی تخم toxmbâziبااازی تخ 

 و بازیتخم و شککحرنج و نرد از باشککد که قسککمی
 (.۸۵۱، م ۱)ج  آن غیر و بازیگردکان
هـا[  ]جمع  ترجمـان؛ مترجم jemetarâ  2تراجمااه

 اندناطق قرآن و الهی وحی تراجمب معصومین ائمب
 (.۶۱۱، م ۳)ج 

[  tarbiyatkonande کنندهتربیا   پرورنده]خ َر  
، م ۱)ج  اسکک  مخلوقات جمیع کنندۀتربی  و

 .۵۳۴، م ۳ج  ←(. نیز ۱۳۳
                                                      

ۀ نکادره ← . نیز1 احیاء (؛ ۱۱۷م  ،۱)اســترآبادی درق
تجــادل (  »۴۷۳م  ،۳ج  ،)خوارزمی علوم الککدین

(  ۱۳۴، م ۱ج  رازی،) الجنانروضتفسیر و « نمودن
 «.تجادل کردن»
، ۱، ج )ســورآبادی های قرآنترجمه و قصککه ← نیز .2

 (.۴۵۳م 

 ’tarji ترجیع

! هکاکوه ای گردانیـدن آواز را در گلو  ترجیع دادن
 با الهی تهلیل و تسبیح در را خود آواز دهید ترجیع

 (.۷۶۳، م ۳)ج داود 
ــرس] tarsdârandeدارنااده تاارس ــانخ ت ــدگ دارن

قُون[   عذاب از ایشککان ککه آنکانبیمنـاک  ُمشــف 
 (.۶۳۵، م ۴)ج دارندگانند ترس خود پروردگار

های آنها بسوزاند روی torškonande ۳کنندهترش
م فیِ  وَن و ایشککانرا آتش دوزخ َو ه   آتش در َها َکاِلح 

خودند  هایروی کنندۀترش و سازندهعبوس دوزخ
 (.۳۸۸، م ۳)ج 

 tasliyeتسلیه 

 واسککحب به تعالی حقتســاّلی خاطر   خاطر تســلیۀ
 اندوهناک تو پس...  که فرمود او خاطر تسککلیب

بار در  ۱۱بیش از  ←(. نیز ۷۱۳، م ۱)ج  مباش
 .اسمهرفت کاربهمتن تفسیر 

 tašbikبیک تش

 تانانگش در همدیگر کردن انگشتان  کردن تشـبی 
 بر اشککارت سککاخ  متداخل هم به را خود مبارک
 تهباف هم به من انگشتان مانند زمین و آسکمان اینکه
 اصابع تشکبی  حضکرت که آن از بعد...  اندشکده
 (.۳۸۴، م ۴)ج  ... گفتم کرد خود
 خکننـدگانتطو ] ’tatavvokonandeکنناده تطو 

عیَن[  وَّ کسککی ککه امری مسککتحکب را انجکام الُمطَّ
 که را آنان سابقه جماع  از ما خواهیممیدهد: می

 از. .. را نیکوکاران و کنندگانتحوع کنندمی عیب
 صککدقات ادای در...  رسککول و خدا به گرویدگان

 (.۳۱۴، م ۳)ج  مندوبه

ررفی(؛ ۱۳۱)م  التنزیللسان ←. نیز 3  جمانالترالدق
ــمس ، ۳ج ) فرهنگنامه قرآنی( و ۱۴۳، م العارفین)ش

در « کننـدگـانترشروی»( نیز ۱۱۸۷و م  ۱۱۱۳م 
ُحوَن.  ترجمۀ َکال 
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 هب...  را شما دادم زیادتیسایه افکندن   tazlil تظلیل
 تظلیل به دنیا در و او اطهار آل و محمد والی  قبول

(. نیز ۱۷۳، م ۱)ج  سککلوی و منق  انزال و غمامه
 .۵۴۵، م ۳ج ، ۷۸۷، م ۱ج  ←

خ 1کنندگانتفضل] tafazzolkonandeکننده تفضل
َن[  قی 

 یکون جزای تعالی خدای که درستی بهالُمَتَصد 
ل دهدمی  (.۵۵۷، م ۳)ج  را کنندگانتفضق
 tafaqqohتفقه 

ه اند کمراد از شککعرا جمعیفقه آموختن   تفقه کردن
ه کرده  اند برای غیر دین حق و خود گمراه شدندتفقق

 (.۴۶۳، م ۳)ج 
 taqvimتقوی  

اه  ... تسککویه و تعدیل کردن  تقویم نمودن  وَّ ث مَّ سککَ
، ۳)ج  تقویم نمود نسل آدم را به تصویر اعضای او

 (.۶۷۵م 
 تعالی خکدای نزد آنچکه tamâmpazir پاکیرتماا 

 و اس  همیشه متناهی غیر رحم  خزاین از اس 
 (.۷۵۴، م ۳)ج نیس   پذیرتمام

 دبایخواندن   بد لقب به را یکدیگر tanâboz تنابز
 سبح تنابز و بد هایلقب به را یکدیگر نخوانید که

(. ۳۴۱، م ۴)ج  بد لقب به اسکک  مختص عر 
 .۳۵۱، م ۴ج  ←نیز 

ــتن  میراث گذ towris توریث  قابل که دوسککتیاش
 و تعاون و برخیزد مؤمنین میان از باشککد توری 

 مخالح  کفار با و شود برطر  ایشکان میان یاری
 .۳۳۸، م ۳ج  ←(. نیز ۳۳۱، م ۳)ج  نمایند
 کلمب ایراددر میان قرار دادن چیزی   towsit توسیط

 ضمیر طتوسی و تنبیه کلمب به آن تصدیر و مسکتأنفه
 و خسککران در تعریف الم و الف ایراد و فصکککل
 در همبالغ کمال بر دارد دالل  مبین، به آن توصیف
 (.۱۷۵، م ۳)ج  خسران

                                                      
 (.۳۱۱، م ۱رازی، ج ) الجنانروضتفسیر  ← . نیز1
م  ،۳ج  )قرآن کمبریج، کمبریج تفسککیر ←. نیز 2

 (.۳۶۱آصف، ) التواری رستم( و ۱۶۱

 tow’idتوعید 

 از قریش وعـدۀ بـد دادن، بیم دادن  نمودن توعیـد
 عذابی نزول کردند سؤال...  پناهرسکال  حضکرت

، م ۳)ج  نمودمی توعید آن به ایشان حضرت که
 .۴۱۳، م ۳ج  ←نیز(. ۶۱۷

رًا[ savâbdahande دهندهبثوا اک  ــَ  هسکک  ]خ ش
، م ۱)ج شکککرکنندگان  دهنکدۀثواب...  خکدای

 .۸۳۱، م ۳ج  ←(. نیز ۷۳۱
 ایشان مر ها[ ]جمع  ثوا ؛ پاداش savâyebثوایب 

 آن که بزر  ثوایب و...  گناهان آمرزش اسکک  را
 (.۷۷۷، م ۱)ج اس   جاویدان بهش 

خ جـاویـدمـاندگان] jâvidmândeجااویادمااناده 
 آتش آن در ایشککانند  جاویدانخالدون، خالدین[ 

(. ۱۴۶، م ۱)ج  ایشککان غیر نه جاویدماندگانند
 کــاربــهبـار در متن تفســیر  ۳۱بیش از  ←نیز 
 .اسمهرفت

 خلوت یکدیگر با چون جویدن  jâyidan جاییدن
 سککر شککما دشککمن بر...  بگزند و بجایند...  کنند

، م ۱)ج را ... از غای  خشککم خود انگشککتکان
 .۷۶۶، م ۱، ج ۵۶۳، م ۱ج  ←(. نیز ۵۳۳

اٍر[  jabrkonande جابرکننااده ســتمکــار، ]خ َجبـَّ
 اغیط جبرکنندۀ هر فرمان...  شککدند تابعبیدادگر  

 .۳۸۱، م ۴ج  ←(. نیز ۴۵۱، م ۳)ج  را
ٌم[  jedâlkonande  2کاانااناادهجاادال ]خ َخصــــیــ 

ــومم  ایکنندهجدال بعث ، باب در اوکننده  خص
 (.۸۶۳، م ۳)ج هویدا  اس 
ٌم[  jadalkonande  ۳کانناادهجاادل  ←]خ َخصــی 

وَ  فَاذاکننده  جـدال بین   َخصککیم   ه   او آنگاه پس م 
 (.۶۱۱، م ۳)ج  آشکارا اس  ایکنندهجدل

ــفی تفسککیر نسککفی ←. نیز 3 ( و ۱۱۵، م ۳، ج )نس
 (.۱۳۳۷، م )فاضل همدانی عهد عتیق



040  
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 تفسیر شریف الهیجیهای لغوی ویژگی های لغویپژوهش
 

 

 آنچه گناه و جنا  اسکک  شککما بر گناه  jonâhجناح 
 بیارید جا به را آن عمدا   و شککما هایدل کند قصککد

 .۷۷۳، م ۳ج  ←(. نیز ۶۱۳، م ۳)ج 
جــورکــنــنــدگــانخ ] jowrkonandeجااورکااناانااده 

 دخو هاینفس بر جورکنندگان ایشککانندالّظالمُوَن[ 
، م ۳)ج  او رسککول و خدا حکم قبول از امتناع به

۳۴۳.) 
 که بایدهـا[  ]جمع  َجیـب؛ گریبـان joyub جیوب

 هایچاک باالی بر را خود هایمقنعه زنان بیندازند
 جیوب، بر نعهمق ضککرب از مراد و خود هایگریبان

 ردنگ تا گریبان چاک بر اسکک  مقنعه کنار انداختن
 (.۳۳۱، م ۳)ج  ننماید سینه و

 če(a)šmچش  

 زبه ج که )درمورد  زنان( کنندهچشم بر شوهر کوتاه
 نکنند  باز چشم دیگری روی به خود شوهران روی

 بر را خود هایچشککم اندکنندهکوتاه که اندزنانی
، م ۳)ج  نیفکنند نظر یدیگر به و خود شککوهران

۸۷۱.) 
 a(â)hâršambečچ ارشنبه 

ــنبـۀ محـا  بنـابر برخی روایـات آخرین  چهـارش
ــنبۀ ماه قمری    «نحسککات ایام» تفسککیر درچاارش

 احادی  در و...  «میاشککیم ایام» ای که فرمودند
 شودمی معلوم چنین السکنمعلیهم قدس بی  اهل

 هارشنببچ را آن که اس  ماه آخر چهارشنبه مراد که
 (.۱۱، م ۴)ج گویند  محا 
ن[ ] činandeچیننده  ری 

کسی که چینندگانخ ُمَقصـ 
 سککرهای باشککید تراشککندگانکند موی را  کوتاه می

 ناخن یا خود موی باشککید چینندگان و...  را خود
 (.۳۳۳، م ۴)ج  را خود

حاضرشدگانخ ُمحَضرُوَن[ ] hâzeršodeحاارشده 
 آن از و انندحاضککرشککدگ عذاب در...  گروه این

، ۳ج  ←(. نیز ۶۳۱، م ۳)ج  ندارند خنصککی
 .۷۸۵م 
 hâlحال 

واگذارد خدای تعالی  کـه درحـالی کـهکونیحـال
که کونیهای کفر و نفا ، حالایشککان را در تاریکی

(. ۱۳۸، م ۱)ج  نبیننکد اطرا  و حوالی خود را
 کـاربـهبـار در متن تفســیر  ۳۶۱بیش از  ←نیز 
 .اسمهرفت

 اسکک ، «الحقق » که خبر تعریف hâliyyat حالی 
 قید با مقام این در حصککر و کندمی حصککر افادۀ

قا  » که حالیق   بدون و اس  صحیح اسک  «مصکدق
، ۱ج  ←(. نیز ۳۱۶، م ۱)ج  نیس  صکحیح آن

، ۳، ج ۱۷۱، م ۳، ج ۵۸۳، م ۱، ج ۵۱۶م 
، ۴، ج ۷۱۳، م ۴، ج ۷۳۱، م ۳، ج ۸۶۱م 
 .۷۳۷م 

ــو hadasossenالسااااان حااد  ــوج  عککلککی ان ن
، م ۴)ج  نیسکک  کارتجربه و اسکک  السککنحدث

۱۳۱.) 
حــذرکــننــدگــانخ ] hazarkonandeحااکرکااناانااده 

ُرون[   و حذرکنندگان جماعتیم ما که درستی بهَحاذ 
 (.۴۳۱، م ۳)ج  نمایندگاناحتیاط

کنندگانخ حرکم] harkatkonandeکننده حرکا 
 ] َوا    که درسککتی به]جمع  دابَّ ؛ جنبندگان[  الـدَّ

 ذاخ که آنان زمین روی در کنندگانحرک  دترینب
 (.۳۱۶، م ۳)ج  ایشان بعضی از تو کردی عهدی

ٍد[  hasadbarandeحسادبرنده   شر   ِمن وَ ]خ َحاسـ 
د    کند ظاهر چون...  حسککدبرنده بدی از و َحاسککِ

 (.۱۶۳، م ۴)ج را  خود حسد
 نگابـان، نگاــدار  hefzkonande کاناناادهحافا 

 و اشیب کنندهحفظ کهکونیالح را تو ما نفرسکتادیم
 ←(. نیز ۶۶۱، م ۱)ج  ایشان بر باشکی نگاهبان

، ۳۴۱، م ۴، ج ۳۴۸، م ۳، ج ۷۱۱، م ۱ج 
 .۸۱۵و۸۱۴، م ۴ج 
 سلیمان سفر این در شنو حق haqniyušنیوش ح 
 سککخن ریح آن بود او حامل ریح و رف می هوا به

، ۳)ج  رسککانید سککلیمان نیوشحق گوش به را نمله
 (.۴۷۵م 
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ُر[  haqirdânande حاقایرداننااده ر  ]خ ُمَتَکب   المتکب 
، م ۴)ج خود  ذات به اسکک  چیز هر حقیردانندۀ

۴۱۱.) 
 hamlحمل 

ــع حمل، زایمان وواااع حمل حضککرت فاطمه  وض
علیهاالسککنم اظهار کرام  نمود در حمل و وضککع 

 (.۱۶۶، م ۴)ج حضرت سیدالشهداء 
 حرام هــا[ ]جـمـع  َحویـّ ؛ روده havâyâ  1حاوایااا

 حرام و را غنم و بقر شککحوم ایشککان بر گردانیدیم
)ج  را آنها هایروده یعنی را آنها حوایای گردانیدیم

 (.۱۸۶، م ۱
کنندگان خ خال ] xâleskonandeکنناده خاال 

َن[  ــی  ص  حالتی در...  را تعالی خدای بخوانندُمخل 
 تعالی خدای برای...  باشککند کنندگانخالص که

، م ۳ج  ←(. نیز ۶۱۸م  ،۳)ج  را خود دین
 .۱۱۸، م ۴، ج ۶۶۱

ســبز از خانوادۀ درختی همیشــه xarnubeخرنوبه 
های سخم و هایی شــبیه باقال که دانهنخود یا میوه

ــیرین خوراکی دارد   انبات تو موت عنم  مغز ش
 درخ  را آن که المقدسبی  در اسکک  درختی
 (.۷۶۴، م ۳)ج  گویند خرنوبه

  ی، از باال به پایین افتادنشکافتن چیز xorurخرور 
 آن از جبال خرور و ارض و سککماوات شککقق  از مراد

 (.۵۱، م ۳)ج  ... که اس  این سخن
ر[  * xelqatkonandeکنندهخلق   آفریننده ]خ َفاط 

 کننککدۀخلقکک ...  را خککدای مر سککتکایش جمیع
، م ۳)ج  گذشته زمان در اس  زمین و هاآسمان

۷۱۷.) 
ُق[  xalqkonande کنناادهخل  ال 

آفریننــده  ]خ خـَ
 (.۱۵۳، م ۱)ج  کنندۀ جمیع چیزها اس خلق

ــده و ] xârkonandeخااوارکااناانااده  ــن ــن ــوارک خ
ٌن[   خوارکننده عذابی را ایشان مررسـواسازندهخ ُمای 

                                                      
 (.۷۳، م ۸رازی، ج ) الجنانروضتفسیر  ← . نیز1
 (.۶۸، م )لودی الخیالمرآة ←. نیز 2

، م ۳ج  ←(. نیز ۵۶۱، م ۱)ج  رسواسازنده و
۳۳۳. 

ِانَّ اللَه به ]خ َفخُوًرا[  xodsetâyande خودساتاینده
دارد تعالی اَلی ِحبُّ دوسکک  نمیدرسککتی که خدای 

ر  خَتاال  هرکه را که باشککد خرامنده به تکبق َمن َکاَن م 
ورا  خودسککتاینده  و ایشککان بر کند تفاخر که ... فَخ 

 (.۶۳۷، م ۱)ج  نکند ایشان حقو  رعای 
 حبشه سکلحان نجاشکیعطر   xošbuyiخوشابویی 

یسین از نفر سکی  یهاجامه و هاخوشبویی با را قسق
...  خیرالبشککر حضککرت خدم  به...  م پرقی

 (.۸۴۶، م ۱)ج فرستاد 
 واقع که اس  بوستانی مثل xošmive 2میوهخوش

 و منظرنی  آن شجرۀ که بلندی موضع به...  باشکد
 (.۴۱۴، م ۱)ج  اس  میوهخوش
کننـدگانخ خوض] xowzkonandeکنناده خوض

َن[  ائ ضــی 
 و کردیممی خوض کککه مککا بودیم وخــَ

 و کنندگانخوض بکا بکاطلکه امور در رفتیمفرومی
 (.۶۱۸، م ۴)ج  فروروندگان

شــدگانخ دریافته] daryâftešodeشاااده دریاافتاه
 ام درسککتی که به....  موسککی یاران گفتندُمدَرُکوَن[ 

 هک اسکک  نزدی  یعنی شککدگانیم،دریافته هرآینه
 مقاوم  طاق  را ما و دریابند را ما فرعون لشکککر

 (.۴۳۳، م ۳)ج  نیس  ایشان
ُق[  dozdikonande  ۳کنناادهدزدی ار   مرد]خ الســـَّ

 اسکک  این آنها حکم کنندهدزدی زن و کنندهدزدی
(. ۸۱۶، م ۱)ج  را ایشان هایدس  ببرید...  که

 .۵۴۷، م ۳ج  ←نیز 
 دشکک گمراه تحقیق به بســیار  duroderâz دورودراز

(. ۷۱۵، م ۱)ج  دورودراز گمراهی...  حق راه از
 .۳۷۱، م ۴، ج ۱۳۳، م ۳ج  ←نیز 

ترجمۀ ( و ۸۳۴، م ۳ج ) فرهنگنامب قرآنی ←. نیز 3
 (.۳۱۱، م ۱ج ) البنغهنهج
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 به اسککنم بر مردم اجتماع dinxâhi خواهیدین
 به مشککوب بلکه بود، نخواهد خواهیدین محض

 (.۱۳، م ۴)ج  بودمی نیز دنیا طلب
ــکار  ’zâye ذایع  ضککمیر به اثنین مخاطبب چون آش

 و آدم مخاطبب در بنابراین اس  ذایع و شکایع جمع
ا ج  ←(. نیز ۱۶۱، م ۱)ج  آورد جمع ضککمیر حوق

 .۳۱۳، م ۳
رین[  zekrkonande ذکرکننده اک  رات، الذَّ اک  ]خ الذَّ

 رد کنندگانمداوم  نساء و رجال...  که درسکتی به
 به را تعالی خدای مر ذکرکننده مردان...  طاع ،

، م ۳)ج  ذکرکننده زنان و...  بسککیار زبان و دل
۷۱۱.) 
ی[  zalilsâzande سااااازناادهذلیاال  خکدای]خ ُمخز 

 هب ناگرویدگان سکازندۀذلیل و واکنندهرسک...  تعالی
 (.۳۳۴، م ۳)ج اس   رسول و خدا

 عنف جلب برای دیگران رازقی  râzeqiyyat رازقی 
 خن به باشند، خنیق ممدو  که آن مثل اسک ،

، ۴ج  ←(. ۳۳۳، م ۳)ج  تعالی و سککبحانه حق
 .۷۱۴م 
 رازگویان جماع  معنی به نجوی گاهی râzgu رازگو
 (.۷۱۳، م ۱ )ج آیدمی نیز

کننـدگانخ گمراه] râhgomkonandeکنناده گ راه
وَن[  ال  ــَ ، ۴)ج  جنتیم آن کنندگانگمراه هرآینه ماض

 (.۵۱۱م 
 خپیوســتگانحقیافتگان و بهراه] râhyâfteیاافته راه

 انیافتگراه ایشان وشده و رستگار  هدایمُماَتُدوَن[ 
 (.۱۳۶، م ۱)ج پیوستگانند حقبه و

کننــدگــانخ رجو ] roju’konandeننااده کارجاو 
عُون[   او جزای و او سککوی به ما که درسککتی بهَراج 

 (.۳۷۵، م ۱)ج  کنندگانیمرجوع
 ruzروز 

ــهه ــدهروزهای دانس اٍم َمعلُوَماٍت[  ش روزهای ]خ ایَّ
...  را تعالی خدای نام کنند مشخص و معلوم: ذکر

 نآ از بعد روز و عید روز که شدهدانسته روزهای در
 (.۳۱۶، م ۳)ج  اس 

 فی شککیعیککانگرو گــذاشــتن   rahânat رهاااناا 
 سککبببه را خود رقاب السککنمعلیه امیرالمؤمنین

 رهان  قید از...  تعالی خدای ولی والیک  قبول
 (.۶۱۷، م ۴)ج اند برآورده

َسا [ ]خ َسریُع  zudhesâb زودحسااب  خدایالح 
ای اسکک  و بکه مقکدار لمحه زودحسککاب تعکالی

(. ۳۳۱، م ۱)ج  کندال خنیق را میحساب اعم
 .۵۷۷، م ۱ج  ←نیز 

]خ  zud’oqubatkonande کاانااناادهزودعااقااوباا 
قا [ َسریُع   س ا کنندهعقوب  زود تو پروردگارالع 

 (.۱۱۱۳، م ۱)ج  را ناشکیبایان و ناسپاسان مر
 حضککرت هالک شــدن  شـدن، نابود zohuqزهوق 

 و زه و حق ظهور تا کرد تعیین را روز آن موسککی
 (.۸۴، م ۳)ج پذیرد  وقوع سم ...  باطل

 ziyâdatiزیادتی 

یـادتی دادن  هک کنید یکاد نیز را اینبرتری دادن   ز
 هب دین در را شما اسن  یعنی را، شما دادم زیادتی

 (.۱۷۳، م ۱)ج  او اطهار آل و محمد والی  قبول
فوَن[  ziyâdekonande کنناادهزیاااده ]خ الُمضــع 

زکات مال خود ... اراده کنید  دهید شما ازآنچه می
از این رضای خدای تعالی را، فَأ ولَِئَ  پس صاحبان 

وَن ایشککاننکد ضککِعف  م  الم   کنندۀزیکاده این فعکل، ه 
، ۳)ج  دنیوی اموال و اخروی مثوبات و حسککنات

 (.۶۳۷م 
 به ربقانی جدید ارادۀ چنانچه ziyâdiyyat زیادی 

 یادیق ز هب گیردمی تعلقق اسباب و شرایط مقتضکای
 شخصی در آنها نقصکان به شکخصکی، مال و عمر
 (.۸۳۳، م ۱)ج  گیردمی تعلقق نیز دیگر
 sâlemسال  

 خدای مصون داشتن، حفظ کردن  سـالم گردانیدن
 لیبدد و مخالف  از را مؤمنین گردانید سالم تعالی

 (.۳۱۱، م ۳)ج خود  احسان و لحف به
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َذا [  saxt’azâb عااکابساااخاا  یـُدالعـَ د 
ـــَ ]خ ش

 عذابسخ  تعالی خدای کننده:سختی مجازاتبه
 (.۳۸۳، م ۱)ج  اس 
 saxtkonandeکننده سخ 

ــخـت قـا [ کننـدۀ عقوبـتس دیـُدالع   ← ]خ شـــَ
 کنندۀسککخ ...  تعالی خدای عـذا  ســخـم

 (.۱۱۱۶، م ۳)ج  اس  عقوب 
 soxriyyekonandeکااااناااانااااده ساااااااخااااریااااه

ئون[ سـخریه]  زجاستازاءکننده  کنندگانخ ُمســَتاز 
 و اسککتهزاء خود ایمان ادعاء در که نیسکک  این

 (.۱۳۶، م ۱)ج  ایمان اهل با کنندگانیمسخریقه
 sardarhavâmândeساااااااردرهاااااوامااااااناااااده 

ما گردانیدیم در   1ســردرهواماندگانخ ُمقَمُحون[ ]
 هاغل ها و بندها فَِهَی پس آنهای ایشککان غلگردن

م  هایزن  به تا رسککیکدند ِالَی االَذقَاِن  ایشککان فَه 
ونَ م    در یعنی سککردرهواماندگانند ایشککان پس قَمح 

 (.۸۳۱، م ۳)ج  باالس  در ایشان سر جهنم
 برای آفرید شتابنده  sor’atkonandeکننده سرع 
 که زیرا دختران. و...  پسککران...  شککما زنان از شکما
 و اسکک  خدم  در کنندهسککرع  معنی به حافد

 (.۷۳۶، م ۳)ج  نمایندمی سرع  خانه دختران
 sarkešikonandeکاااااناااااناااااده کشااااااایسااااااار

ــی] ــرکش ریَن[ س ــَتکب   اعراض شککماکنندگان خ ُمس
 ککه حکالکتی در قکرآن اسککتکمکاع از ککردیکدمکی

، م ۳)ج  قرآن تکذیب به بودید کنندگانسکرکشی
۳۷۳.) 

وَءة]جمع   saw’ât ساوآ  آشکار ها[  ؛ شـرمگاهسـَ
 کردند شکد مر ایشکان را عورت ایشان، ... و شروع

 سککوآت بر یعنی خودشککان، بر بچسککبانند...  که
                                                      

( در ۱۴۱۶، م ۳ج ) فرهنگنکامکه قرآنی ← . نیز1
 َمُحون.ترجمه ُمق

، م ۳)میبدی، ج  االسککرارتفسککیر کشککف ←. نیز 2
 (.۱۳۴، م ۳)جرجانی، ج  تفسیر گازر( و ۷۶۱

( ۴۱۵، م ۳ج  ،)کوثری گفتگو در کاتدرال ←. نیز 3
جای ( و ۵۶، م ۱۱، ج )جرجانی تفسککیر گازر و در

، م ۳)ج جنک   درخک  بر  از...  خودشکککان
۱۱۳.) 

]جمع  ســائبـه؛ مال، برده، یا  savâ’eb  2ساااوائاب
حیوان رهاشده که در سنم اعرا  جاهلی استفاده 

 تعالی خدای بر کنندمی افترا از آناـا ممنو  بود[ 
 هب اس  تعالی خدای گردانیدن حرام آن که را دروغ
(. نیز ۸۶۷، م ۱)ج را  ذل  غیر و سوائب و حائر
 .۱۷۷، م ۱ج  ←

)درمـورد زن( بـدزبـان و  salitegi  ۳ساااالاایااطاا اای
 را مبینه فاحشککب ابراهیمبن علیطلب بودن  ســلطه

 مردم به را خود و مردم به اشککرا  به و زنا به هم
، م ۴)ج  کرده تفسککیر سککلیحگی به هم و نمودن
۵۴۷.) 

 طلب محابق رو آهســته sahlraftârرفتاار سااا ال
 که وجهی بر را باد گردانیدیم او مسککخر سککلیمان

 و رونرم که حالتی در....  او فرمان بککه رفکک می
 (.۱۳۱، م ۳)ج  بود رفتارسهل

آیندگانخ شــتـا ] šetâb’âyandeآیناده شاااتااب
عین[    داش این بر چه کننده شـتابنده، شتا ُماط 

 که کونیحال تو، نزد شککدند کافر که را آنکان مر
 زا و راس  دس  از آیندگانندشتاب و اندمسکرعین

 (.۶۳۷، م ۴)ج  تو چ  دس 
م[ ] šadidolmarhamat شااادیدالمرحم  حی 

خ الرَّ
 اس  شدیدالمرحم ...  تعالی خدای کهدرسکتیبه
 (.۱۷۱، م ۱)ج  گناهکاران بر

خ ۴کننـدگانشــر ] šorbkonandeکنناده شااارب
بین[  ار   لذت نفس که دارد صککف  این خمر، آنشــَ

 (.۸۷۱، م ۳)ج  کنندگانشرب ازبرای اس 

( به صــورت ۴۵۶آبـادی، م )دولـم خکالی سککلوچ
 اسم.آمده« سلیطگی کردن»
، م ۳، ج )ابن معروف گیالنی لغکاتکنزال ←. نیز 4

 (.۸۵۶و م  ۷۸۴
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شــکرگوینـدگانخ ] šokrguyandeشاااکرگویناده 
ُکوٌر[  رًا، شــَ اک   بککه دانککاتر...  تعککالی خککدایشـــَ

(. ۱۱۵، م ۱)ج  ایمان نعم  بر شکککرگویندگان
، م ۳، ج ۱۶، م ۳ج  ،۳۷۸، م ۱ج ←نیز  
، م ۴، ج ۷۷۱، م ۳، ج ۶۶۱، م ۳، ج ۱۱۱
م  ،۴، ج ۶۶، م ۴، ج ۶۱، م ۴، ج ۶۱

 .۷۱۶، م ۴، ج ۵۴۳
بین[ šomârekonande کنندهشاااماره  و]خ حاســ 

، م ۳)ج  را بندگان اعمال مر کنندهشماره ما بسیم
۱۴۴.) 

 کدام šomârenegâhdârande دارندهن اهشاماره
 زمان ترنددارندهنگاهشککماره و ترکنندهضککبط گروه
 (.۸۸۵، م ۳)ج  کهف اصحاب لب 

 کککه توانیمی تو آیککا šenavâyidan  1شااانواییاادن
 (۳۷۴، م ۳)ج را؟  کران بشنوایی

 ناپاک که زمین آن دارای شوره  urenâkšناک شاوره
 مگر آن نبات آیدنمی بیرون...  ناکشککوره و اسکک 

 (.۵۱، م ۳)ج  اس  نفع بی و اندک که حالتی در
 šo(w)harشوهر 

 َعاِبدات   به عقد ازدواج مردی درآمدن  شوهر دیدن
بکات  ...  شککنکدبکا کننکدگکانعکبکادت  اَبکککارا   وَ  ثَی 

ج ) باشند ندیده شوهر که دخترانی و شکوهردیدگان
 (.۵۶۵، م ۴

خ 2شــوهردیـدگان] o(w)hardidešشاااوهردیاده 
َبات[  ...  ندباشکک کنندگانعبادت َعاِبدات   زن بیوهَثی 

بات    وهرشکک که دخترانی و شککوهردیدگان اَبکارا   وَ  ثَی 
 (.۵۶۵، م ۴)ج  باشند ندیده

 را میوه زیتون درخ  رویاندمی sebqiyyat  صبغی
 که اس  صکبغیق  و دهنی  جامع آن که حالتی در

                                                      
، م ۴)میبدی، ج  االسککرارکشککفتفسککیر  ←. نیز 1

 (.۱۵۱م  ،۱ج ) فرهنگنامب قرآنی( و ۳۱۳، م ۳۷۱
، ۳؛ ج ۵۱۴، م ۳)ج  فرهنگنکامکب قرآنی ←. نیز ۱

 (.۱۳۳۱م 

 افروزندمی چراغ و کنندمی تدهین آن روغن از هم
 (.۳۵۵، م ۳)ج 

ر[  saqiršavande صاااغیرشاااونده اغ  ــَ خوار و ]خ ص
 بقری از...  ایشککان را کنیم بیرون هرآینهمقدار: بی

 دارمقبی یعنی رشونده،صکغی که کونیحال...  سکبا
 (.۴۸۴، م ۳)ج  بندگی و اسیری عل  به گردند

 بر او نصککب که اسکک  محتمل sefatiyyat صاافتی 
 عنیم این به باشد، اس  «ربق » که منادی صفتیق 

 هاآسمان خالق که دارد صف  این من پروردگار که
 (.۵۶۵، م ۳)ج  اس  زمین و

ــف] safkešandeکشااانده صااا  ــندگانص خ ۳کش
وَن[ الصـَّ  جماعتی که افراد آن در صفی منظم قرار اف 

 در مکشندگانیصف ما که داشکته باشکند: به درستی
، ۳)ج  را الهی نهی و امر منتظرانیم و طاع  اداء
 (.۱۱۱م 

َوالله   کننده اصــالح salâhdahande دهندهصاالح
صِلِح و خدای َد ِمن الم  فسکِ  داندمی تعالی َیعلَم  الم 

 ایشان مال دهندۀصن  از را ایتام مال کنندۀضکایع
 (.۳۴۶، م ۱)ج 

ُقون[ *suratbaxšandeبخشنده صاور   ما ]خ خال 
، م ۴)ج آنیم؟  بخشککنکدهصککورت و آفریننکده

۴۱۳.) 
]جمع  ضـحّی ، گوسفندان قربانی[   zahâyâ ااحایا

 یدکنمی مهیا و آماده که وقتی را خدای نام کنید ذکر
 .(۳۱۸، م ۳)ج را  ضحایا و هدایا

 za’fyâftešodeشاااااااده یااااافااااتااااهااااااااعاااا 
َن[ یافتهضـعف]  جمعی راه درشـدگانخ ُمسـَتضَعفی 

 با که نبودند قادر که بیچارگان و شدگانیافتهضعف
 و... مردان  از... کنند  اختیار مهاجرت... پیغمبر 

دیوان ( و ۵۳، م ۳ج ) البنغهنهجترجمۀ  ←. نیز 3
 (.۶۸۳، م )اسفرنگی سیف اسفرنگی
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، م ۱)ج  ممالی  از یا فرزندان از و... زنکان  از
۶۶۵.) 

 اهل قننعضککعیف گویند za’if’aql عقلااااعی 
 (.۶۳۴، م ۳)ج  اندعوام آنها از مراد که کفر

 آن مر ما نیسککتیم tâqatdârande  1دارندهطااق 
 این به دارندگانطاق  را آن تسککخیر و را مرکوب

 اسکک  بیرون ما توانایی و طاق  حیحب از که معنی
 (.۸۳، م ۴)ج 

 واسحببه عمر ارذل به بعضکی رد tefliyyat طفلی 
 اموشفر و طفلیق  هیئ  به کنند عود تا که اس  آن

، ۳)ج  نمایند آن انکار و انددانسته که را آنچه کنند
 (.۱۸۷م 
 از که عباس ]جمع  َطلیق؛ آزادکرده[  tolaqâ طلقاا

 مهاجرین از نه اسکک  طلقا از...  بود اولوااالرحام
 (.۶۱۷، م ۳)ج 
حضککرت ...  منتظر، امیدوار  tama’dâr دارطمع

ق  طلوع فجر از آسککمان فرود فرمود: کوکبی در و
خواهد آمد و در خانه یکی از شککما خواهد افتاد ... 

بود  عباس من پدر وق  آن در مردمان دارترینطمع
 (.۳۳۳، م ۴)ج 

ٌف[ towfkonande کنناادهطو  ائ 
 برسکککد ]خ طـَ

 و کنندهاحاطه که مکری و وسککوسککه بکدیشککان
، م ۳)ج را  ایشککان اطرا  مر اسکک  کنندهطو 
 .۵۱۷، م ۴ج  ←ز (. نی۱۵۱

 تسککمیکبطوالنی بودن   tuloderâzi ودرازیطول
 وجود با اینکه بر اسکک  اشککارت سککاع  به قیام 

 ساع  ی  حکم تعالی خدای نزد آن ودرازیطول
 (.۱۴۵، م ۳)ج  دارد

                                                      
، م ۱۷رازی، ج )الجنککان روضتفسککیر  ←. نیز 1

، م ۳، ج )ابن معروف گیالنی کنزاللغککات( و ۱۴۸
۱۳۴.) 

التکاج، درۀ( و ۵۵۱)زوزنی، م  المصککادر ←. نیز 2
نکامکب فتوت( و ۱۳۱، م ۳)شــیرازی حکمک  عملی

 باید عحسککه ازای بهدهنده  عطســه âtes 2عاطس
 بگویککد بککایککد عککاطس و گفکک  «اللککهیرحمکم»
 (.۶۷۵، م ۱)ج  «میرحمک و لکم یغفرالله»

 واجب یعنی اسکک ، عافی برعفوکننده   âfi عاافی
، ۱ج ) نیکویی به کردن پیروی عفوکننده بر اسکک 

 (.۳۱۷م 
های بسککوزاند روی abussâzande سااازندهعبوس

وَن و ایشککان م فِیَها َکاِلح   در آنهکا را آتش دوزخ َو ه 
 هایروی کنندۀترش و سککازندهعبوس دوزخ آتش

 (.۳۸۸م ، ۳)ج  خودند
خ ۳کــنـنــدگـانعـدل] adlkonandeکااناانااده عاادل

طیَن[   داردمی دوسکک ...  تعالی خکدایالُمقســ 
 ←(. نیز ۸۱۱، م ۱)ج  را حکم در کنندگانعدل

 .۴۱۸، م ۴، ج ۳۴۵، م ۴ج 
خ ۴کننـدگانعـدول] odulkonandeکنناده عادول

ُبوَن[   نایما که آنان کننده:گرداننده، اعراضرویَناک 
 )ج کنندگانندعدول هرآینه...  یام ق به نیکاوردند

 (.۳۷۶، م ۳
 azâbkardešodeشاااااااااده کاااااااردهعاااااااکاب

بیَن[ کردهعـذا ] ذَّ  مکا نیسککتیمشـــدگـان خ الُمعـَ
، ۳ج  ←(. نیز ۴۴۳، م ۳)ج  شدگانکردهعذاب

 .۷۸۳، م ۳، ج ۴۵۱م 
 گردانیدشیرین و گوارا بودن آ    azbiyyat عکبی 

 تا که ایکنندهمنع...  مالح و عذب دریای دو میان
 و نگردند مخلوط یکدیگر با دریا دو آن منع، بکه

 باقی خود مالحیق  بر مالح و خود عذبیق  بر عذب
 (.۴۱۱، م ۳)ج  مانند

ــانخ ] ozr’âvarandeعااکرآورنااده  ــدگ ــذرآورن ع
ُرون[   آورندگان از بعد اشککارت اول عبارتالُمَعذ 

( و ۳۵۸و  ۳۵۶، م واعظ کاشفی سبزواری) سلحانی
 (۱۱۵۱، م ۳، ج ۳)یزدی ترجمب شرایع

 (.۵۶نطنزی، م  ایافوشته)نقاوةاالثار  ←نیز  .3
م ) سککناد و مکاتبات شککاه طهماسککبا ←. نیز 4

۳۷۵.) 
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 بر ثککانیککه عبککارت و بککاشکککد، مقبول صککحکیکح
 (.۳۱۱، م ۳)ج  باطل وغدر عذرآورندگان
خ 1عــذرگــوینــدگــان] ozrguyandeعااکرگاویانااده 
ُرون[  ذ   یا جهاد، در تقصککیرکنندگان آمکدندالُمعـَ

 از تخلف در باطل عذرهای به عذرگویندگان آمدند
 (.۳۱۱، م ۳)ج  جهاد

هــا و ]جــمــع  عســرة؛ تــنــگی asarât  2عسااارا 
.. . وق  در...  را پیغمبر کردند پیرویها[  دشواری
 عسرت سوم راحله، عسکرت دیگری و زاد عسکرت

 «العسککرةجیش» را آن عسککرات این جه  به و آب
 (.۳۳۴، م ۳)ج  اندگفتهمی

ــنگی که هرچند آ  خورده  otâšعطاش  بیماری تش
 رکب را ایشککان رسککید آن از بعد شــود تشــنگی نرود 

 اسککتمرار از اسکک  عبارت که عحاش مرض یا سککن
 (.۳۱۵، م ۱)ج  مفرط تشنگی
زنـان پـارســـا و ]جمع  عفیفـه؛  afâyef عافااایا 

...  را ایشان مهرهای...  ایشان به بدهید  [پاکدامن
 رندۀدانگاه و عفایف کنیزان آن باشککند که حالتی در

ج ←(. نیز ۶۱۳، م ۱)ج  نامشروع از خود فروج
 .۳۱۴، م ۳

 تعالی خدای را تو یاف  وار عیال ayâlbârبار عیال
 (.۸۷۱، م ۴)ج  بارعیال

 نیسککتید]جمع  غدیر؛ آبگیرها[   qodrân  ۳انغادر
 از آورندهبیرون و ایجادکننده را آب آن مر شککمکا

 و حیاض در کنندهذخیره و دارندهنگاه یا سککماء،
 ما کاملب قدرت آن حافظ و موجد بلککه غکدران،

 (.۶۶۱، م ۳)ج اس  
اٍم[  qowskonande کنندهغو   تسککخیر]خ َغوَّ

...  که اسکک  یجن هر تسککخیر معنی به شککیاطین

                                                      
و م  ۳۴۸، م ۱ج ) البنغکهنهجترجمـۀ  ←. نیز 1

 (.۵۸۳، ۳؛ ج ۴۳۳و م  ۳۷۱
، ۱منشی، ج  )اسکندربیک آرای عباسیعالم ←. نیز 2

 (.۶۸م 

 آللی و جواهر انواع و بحار در باشککد کنندهغوص
 (.۱۳۱، م ۳)ج آرند  بیرون ثمینه
 تعالی خدای؛ کنیزکان[  ة]جمع  فتا fatayât فتیا 

 فتیات و محصنات چون شما، ایمان به اس  داناتر
د را  (.۶۱۳، م ۱)ج  گردانید ایمان به مقیق

ار، فجورکنندگانخ ] fojorkonandeفجورکننده  ُفجَّ
رًا[   ارانپرهیزک گردانیممی آیا کار گناهکار، تبهَفاج 

، م ۳)ج  بدکاران؟ و فجورکنندگان مکانند...  را
 .۶۴۸، م ۴ج  ←(. نیز  ۱۳۳

 خکدای]خ َفُخوٍر[  faxrnamâyande فخرنماااینااده
 دهفخرنماین و تکبرکننده هر داردنمی دوسکک  تعالی

 (.۴۳۱، م ۴)ج  را دنیوی فانیب مستلذات به
ٌع[  farâxmaqferat ماااغااافااار فاااراخ ــــ  ]خ َواس

ج ) اس  مغفرتفراخ...  تعالی خدای کهدرستیبه
 (.۳۳۱، م ۱

کـنـنـدگـانخ فـرح] farahkonandeکااناانااده فاارح
حیَن[   دوسکک  تعالی خدای  همیشــه شــادمانالَفر 

، ۳)ج  را دنیا مزخرفات به کننکدگانفر  داردنمی
 (.۵۶۴م 

َماٍت[  farmânpazirande پکیرندهفرمان ]خ ُمســل 
 نندهکتصدیق...  را الهی امر مر باشند پذیرندهفرمان

، م ۴)ج  تعالی خدای وحکدانی  بکه بکاشککنکد
۵۶۵.) 

ــانخ ] foruz’ârandeفاااروزآرناااده  ــدگ ــروزآرن ف
لیَن[   فروزآرنککدگککانم بهترین من فرودآرنــده الُمنز 

 بهترین من یعنی! مهمانی؟ واسککحب به را مردمان
 (.۵۴۱، م ۳ج ) کنندگانمضیاف 

گفتیم ما  فرودآمـدن  foruz’âmadan فروزآمادن
 مرتبه به سککایر بقاعککه فروزآیید از این جن  عالی

، م ۱، ج ۱۶۵، م ۱ج  ←(. نیز ۱۶۱، م ۱)ج 

 تاری ( و ۴۴۷، م ۳بزم و رزم )اســترآبادی ←. نیز 3
 (.۵۷، م ۱، ج اسفندیار)ابن اسفندیارطبرستان ابن
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، م ۱، ج ۳۳۶، م ۱، ج ۱۱۳، م ۱، ج ۱۶۸
 .۵۶۳، م ۳، ج ۴۵۳، م ۳، ج ۳۷۸

 کلمککب فــرودآوردن  foruz’âvardan فااروزآوردن
 و مصککدری «ما» کلمب و اسکک  ببیق سکک برای «با»

، ۱)ج  آوردفروزمی مصککدریق  به را خود مدخول
بار در متن تفســیر  ۴۱بیش از  ←(. نیز ۱۳۴م 

 اسم.رفته کاربه
خ 1کننــدگــانفســق] fesqkonandeکننااده فسااا 

ُقوَن[   شککما اکثر اینکه به ایمآورده ایمان مافاســ 
 (.۸۳۸، م ۱)ج  کنندگانیدفسق

 هرچکهفامیـدن، درک کردن   tfahâma  2ف اااماا 
 فهام  باقی و اس  فصکاح  آن بفرمایند ایشکان

 (.۷۷۳، م ۱)ج 
 را او کنم اکثری فام، درک  fahmideفا امایااده 

 (.۳۴۷، م ۱)ج اند نفهمیده ما فهمیدۀ موافق
 فیروزج از سنگ سکه راه در فیروزه  firuzaj فیروزج

 اهنگ خود با را ما: که گفتند درآمده نحق به داود با
 (.۳۱۱، م ۱)ج  آمد خواهیم تو کار به که دار

خ ۳یــافتگــانفیروزی] firuziyâfteیااافااتااه فایاروزی
حُوَن[   و یافتگانفیروزی ایشککانند...  گروه آنُمفل 

 (.۳۱۸، م ۳)ج  مقصودرسیدگانبه
ی ِانَّه  اَنَاالله   qâherkonande قااهرکنناده وسککَ َیا م 

سکتی که شککأن این درالَعزِیز  الَحکِیم  ای موسکی! به
اس  که منم خدای غالب قاهرکنندۀ افعال محکمب 

 (.۴۶۸، م ۳)ج متقنه 
 از مرادرو  زشم qabihatolmanzar قبیح المنظر
ات شککیاطین، ، ۳)ج  اسکک  المنظرقبیح  هایلب حیق

 (.۸۸۳م 

                                                      
، م ۱، ج )ابن معروف گیالنی کنزاللغکات ←. نیز 1

 .خلعاء(، در ترجمۀ ۵۴۴
 (.۴۸۸، م )ملطیوی روض  العقول ←. نیز 2
و م  ۱۱۸۴، م ۳)ج  قرآنی بفرهنگنکامک ←. نیز 3

، م ۳، ج )ابن معروف گیالنی کنزاللغکات( و ۱۳۱۱
 (۱۳۱۱و م  ۱۱۳۵

 رواگرداننده ]خ َجاٍز[  qazâkonande  ۴قضااااکننده
 روا بترسککیکد روزی را ککه اَلَیجِزی قضکککا نکنکد و

 خود پسر از روز َواِلد  َعن َولَِدِه پدری آن در نگرداند
د  و چیزهیچ َو َجاز  َعن  نیس  را، َواَل َمولو  فرزندی ه 

ا یئ   روز آن در خود پدر از قضککاکننده او َواِلِدِه شککَ
 (.۶۷۱، م ۳)ج  را چیزی

کســی که کافر از  kâfa(e)rmirandeکاافرمیرنده 
 را ایشان مر...  رمیرندهکاف گروه آن  اسـمهدنیا رفت

 (.۴۱۸، م ۱)ج  دردناک عذابی اس 
 شابنده به کسی که اسم اینوشـته ketâbatکتاب  
ــم  آزاد مالی پرداختن از پس او اینکه بر دهد  اس

 بندۀ مکاتبی که از اداء مال کتاب  عاجز شده باشد
 .۳۳۴، م ۳ج  ←(. نیز ۳۱۱، م ۳)ج 

مســلمــان معتقــد بــه ketâbi کااتاااباای کتــا   غیر 
 ریکدیگ بهآسـمانی)یاودی، زرتشتی و مسیحی(  

 و یکتاب غیر و کتابی کافران هایدل دارند مشابه 
، م ۱)ج  نصرت عدم در و عناد در ایشان سابقین

، ج ۳۵۷، م ۳، ج ۳۴۸، م ۱ج  ←(. نیز ۳۴۱
 .۵۱۱، م ۴، ج ۳۴۷، م ۱

 ما دادیم را که وقتی کنید یاد ketâbiyyat کتاابی 
 قیق مفار و کتابیق  صف  جامع که تتورا را موسی

 (.۱۷۷، م ۱)ج  اس  باطل و حق میان
 حق که آن از بعد کتابی  ← ketâbiyye کتاابیاه
ه زنان تحریم به حکم تعالی  به قرهب سککورۀ در کتابیق

 (.۷۶۱، م ۱)ج  نمود آیه این

 ke(a)râhatdârandeدارنااااااده کااااااراهاااااا 
ُهوَن[5دارندگانکراهـم] یا کســی که چیزی  خ َکار 

 هب گرویدگان از گروهی شمارد کاری را ناپسند می
 رفتن از دارندگانندکراه  هرآینه...  رسککول و خدا

  
، م ۱۱ج رازی، ) الجنکانروضتفسککیر  ←. نیز 4

۳۸۸.) 
و م  ۱۸۱، م ۳ج ) البنغکهنهجترجمـۀ  ←. نیز 5

۳۱۳.) 
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، ۳۷۴، م ۳ج  ←(. نیز ۱۷۱، م ۳)ج بدر  به
 .۱۱۳، م ۴ج 

 فرمان هسکک ]خ َمفُعواًل[  kardešode شاادهکرده
 خواهد واقع المحاله یعنی شککده،کرده َمفعوال   خدا
 (.۶۳۸، م ۱)ج  شد

 kermakمک کر

 و جنق  نکرد راهنمونی موریانه  خوارکرم  چوب
 کرم  ارضککه، و ارضککه مگر...  او مر  بر را انس

 (.۷۶۵، م ۳)ج  اس  خوارچوب
 پروردگار]خ َکریٌم[  karamkonande  1کننادهکر 
ر بر نعم  ایصککال به اسکک  کنندهکرم...  من  مکفق

 (.۴۸۸، م ۳)ج 
کننـدگـانخ نکفرا] kofrânkonandeکننااده کفران

ریَن[  اف 
  تربی و نعم  کننکدگکانکفران از توالکـَ

 (.۴۱۱، م ۳)ج  مایی
 تربهرهکم دینی اهل دانیمنمی kambahre ب رهک 

 شما دین از بدتر دینی نه و شکما از آخرت و دنیا در
 (.۸۳۸، م ۱)ج 

 حریص بسیار شده آفریده آدمی kamsabr صابرک 
 (.۶۳۳، م ۴)ج  صبرکم و

کنـدوچ[   ←]جمع  کنـدوچ؛  kanâdič کانااادی 
 بنا فرمود سککنگ از را هاکندوچ یوسککف حضککرت

 را محصوالت و اندودند سکاروج به را آنها و کردند
، م ۳)ج  فرمودند ذخیره کنادیچ آن در خوشککه با

۵۳۵.) 
 غله از پر که گلین بزرگ ظرف kanduč  2کنادو 
 فرمود سنگ از را هاکندوچ یوسف حضکرتکنند  

 محصوالت و اندودند ساروج به را آنها و دکردن بنا
، م ۳)ج  فرمودند ذخیره کنادیچ آن در خوشه با را

۵۳۵.) 

                                                      
ــاعیاالخبارشککهاب ←. نیز 1 ( ۳مغربی، م  ، )قض

 .۳، م پژوهچاپ دانش
 ←اسم؛ نیز ، کندوج ضب  شدهلغتنامب دهخدا. در 2

جککومدراری و الککعککلککومیککواقککیکک  ( و ۳۵۱م ) الککنککق

جاروجنجال، رســوایی،  ko(w)libâziباازی کولی
نَکر و می قشــقرق  أت وَن ِفی نَادِیک م  الم  ر آیید دَو تکَ

مجلس خود به فعل زش  ... و از بعضی احادی  
 اسکک  بازیکولی نکرم از گردد که مرادمسکتفاد می

 (.۵۱۱، م ۳)ج 
 توانگر معنِی به «موسککع» gošâdehâl حالگشاااده
دن ش توانگر و حالگشاده معنِی به «ایساع» از اس 

 (.۳۷۳، م ۱)ج 
ثیَن[ لبث] labskonandeکنناده لباث کنندگانخ اَلب 

 هنمج آن در کنندگانلب  کننده کننده، مکثدرنگ
 اآنج از ایشان . خروج.. متناهی غیر متوالی روزگار
 (.۷۵۱، م ۴)ج  نباشد ممکن

برنـدگانخ لـذت] le(a)zzatbarandeبرناده لاک 
ایَن[  اک   هک عحایی به برندگانندلکذت. ..متقیکانفـَ

 (.۳۱۱، م ۴)ج  داده ایشان پروردگار را ایشان
 «واو» حالیه جملب درچســبیـدن   losuq لصاااوق

کید واسکحب به پس آرند،می  یصفت جملب لصو  تأ
 اندکرده داخل نیز جمله این در «واو» موصککو  به

 (.۶۶۳، م ۳)ج 
 جــو، منــافق عــیــب lamzkonandeلامازکانانااده 
 را چهآن...  نمایند پسند و باشند راضکی لمزکنندگان

، ۳)ج  او فرستادۀ و تعالی خدای را ایشکان دهد که
 (.۳۸۸م 

 گردانید شور و نمکین بودن  mâlehiyyat مالحی 
 تا که ایکنندهمنع...  مالح و عذب دریای دو میان

 و نگردند مخلوط یکدیگر با دریا دو آن منع، بکه
 باقی خود مالحی  بر مالح و خود عذبی  بر عذب
 (.۴۱۱، م ۳)ج مانند 

 کتکاب( و ۴۱۳، م )طوســی مخلوقکاتالعجکایکب
الدوله سفرنامۀ امین( و ۴۳۶قزوینی رازی، م ) النقض

 ( دیده شد.۴۱۴صدراعظم، م  خانمیرزاعلی)
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کننــده  کــنــنــده، ازدواجزن motazavvej ماتازوج
ج ، م ۱)ج  را زانیه از غیر عفیفه زنان باشککید متزوق

۶۱۱.) 
ــکانگم motašakkek متشااکک دارنده  کننده، ش

 رجوع شده متشکق  ایمان اهل وسکیله بدین شکاید
 (.۴۸۳، م ۱)ج  نمایند ما قبلب به

 نمیرید که بکایدکننـده  نطق motanatteq  1متنط 
ق و مسککلمان شککما که حالتی در مگر شککما  به متنحق
 ←(. نیز ۵۱۱، م ۱)ج  باشککید شککهادتین کلمب

 اسم.رفته کاربهدر متن تفسیر  ۱۱بیش از 
َکَذِلَ  کننده در کاری  مبالغه motavaqqel متوغل

ور  مکاننکد این جزا، جزا لَّ َکف   هر دهممی نَجِزی کک 
ل  (.۸۳۳، م ۳)ج  را حق منکر و کفر در متوغق
ــده  نیکوبافته mahbuk محبوک  این آیه حاصککلش
 مدبر و ملکوت با اسک  محبوک آسکمان که اسک 

؛ ۸۴۳، م ۴ج  ←(. نیز ۵۵۸، م ۴)ج  خود
 .۵۵۷، م ۴ج 

 در اس  مثب  قرآن آن mahfuziyyat 2محفوظی 
 )ج کندمی آن محفوظی  بیان و مکنون ... کتاب

 (.۴۱۸، م ۴
م[  mohkamkonande کنناادهماحاکا   بککه]خ ُمبر 
 اهنک در را امری ایمکنندهمحکم نیز ما که درستی

 (.۱۱۳، م ۴)ج  ایشان مجازات و
م نــبــاشـــ mohellمااحاال  حــر  د؛ کســــی کــه مــُ

حلق  و را خود سرهای متراشکید آمده بیرونازاحرام  م 
 (.۳۳۳، م ۱)ج  شوید
 آن از بخورانید mehnatkešande کشاااندهمحن 

(. ۳۱۸، م ۳)ج  را محتاج کشککندۀمحن  قربانی
 .۸۳۴، م ۴ج  ←

 بودند مرده برادران این moxâtabiyyat مخاطبی 
 مخاطبیق  صککنحیق  ایشککان پس شککده، کشککته و

                                                      
، ۳منشی، ج  )اسکندربیک آرای عباسیعالم ←. نیز 1

 «.متنّطق شدن»(، به صورت ۷۴۶م 

 یس بامی مخاطبیق  و صنحیق  تقدیر بر و ندارند
 (.۵۴۶، م ۱)ج  ... که شود گفته

 هــای]جـمع  مخوف؛ جــای maxâvif ماخاااویا 
 پیش در آنچه شما بدانید اگر هولناک[  و ترسـناک

 هرآینه...  عظیمه اهوال و شدیده مخاویف از دارید
، ۴)ج  تفاخر و جمع آن از داش  بازخواهد را شما
 .۶۴۵، م ۳ج  ←(. نیز ۱۳۶م 

 بککه]خ الــَغُفوُر[  maxfidârande دارناادهمااخاافاای
 اسکک  اشککیا دارندۀمخفی تعالی خدای که درسککتی

 (.۵۳۸، م ۳)ج 
 morâje’eمراجعه 

 برد امام به مراجعه اگر رجو  کردن  مراجعـه بردن
، ۱)ج  سککازدمی العنانمحلق را او ماه چهار تا امام
 (.۳۵۷م 

 mozâvejeمزاوجه 

 و ذکور را شککما گردانیددواج کردن  از مزاوجه کردن
 (.۸۱۴، م ۳)ج  کنید مزاوجه هم به تا اناث

 در «واو» کلمب ایراد mashuriyyatمساااحوریا  
  بشریق  و مسحوریق  اینکه بر اس  اشکارت اینجا

، م ۳)ج  اسکک  رسککال  منافی اینها از واحد کل
 .۴۵۳، م ۳ج  ←(. نیز ۴۵۳

 َاَداَء[]خ ُش  mošâhedekonande کنندهمشااهده
َهداَء بلکه آیاگواه   شاهد، م ش  نت   و رحاض بودید أَم ک 

 کرد و حکممی کننده ... وقتی که وصککی مشککاهده
 ها؟فرمود خکدای تعالی شککما را بر تحریم اینمی
 (.۱۸۳، م ۱)ج 

 نیز سکککابقکه کتکب mosaddaqiyyat مصااادقیا 
تند، به موصککو  ی  لیکن حقیق قی  با حقق  مصککدق

 (.۳۱۶، م ۱)ج  اس  نقرآ مخصوص مامعهم
 و پیغمبر از گرددبرمی masrufiyyat مصاااروفی 

 مسککتحق الهی علم سککابق در که قرآن ... کسککی

، م ۳دهلوی، ج  )ارزانی القلوبمفرق  ←. نـیز 2
، م ۱، ج ۱)عقیلی خراسانی  الحکمخنصکک ( و ۶۱۱
۷۳۱.) 
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، م ۴)ج  انکار و عناد جه به شککده مصککروفیق 
۳۸۶.) 

 motma’en(n)مطمئن 

ــدن دل اطمینان قلب پیدا کردن، آرامش  مطمئن ش
 مئنمح دین ائمب والی  قبول به که بدانیدیافتن  

 (.۶۱۸، م ۳)ج  ایشان شیعیان هایدل شودمی
 mozâhereمظاهره 

 کنند مظاهره که آنکان ظاـار کردن  مظـاهره کردن
 عود و خود زنان از جویند دوری ککه کونیحکال

ج ) گفتند این از قبل مردم که چیزی آن بر نمایند
 (.۴۴۱، م ۴

 دادیم راه وقتی کنید یاد mofâreqiyyat 1مفارقی 
 و کتابیق  صککف  جامع که اتتور را موسککی ما

 (.۱۷۸، م ۱)ج  اس  باطل و حق میان مفارقیق 
 گم، نـاپـدید، نایا   mafqudol’asarمفقوداالثر 

 و گنگ و کر مانند مسککتوقدین یا و منافقین این
 در ادراک...  کنندنمی چیزهیچ ادراک که کورند

 ←(. نیز ۱۳۱، م ۱)ج  اس  مفقوداألثر ایشکان
 .۴۱۳، م ۳ج 

 mokâfâtkonande کاااانااااناااادها مااااکااااافاااا
ن[ ]مکـافـات ری  اک   خدایمکرکننده  کننـدگـانخ مـَ

، م ۱)ج اسکک   کنندگانمکافات بهترین تعالی
۴۷۴.) 

 آدمی آفریده تعالی خدایسرنگون   mokebb مکب
 و مکبق  را حیوانات سککایر و...  القامهمنتصککب را

 (.۸۵۶، م ۴)ج آفریده  سرنگون
ننــدگــانخ کمکــث] makskonandeکننااده مکااث

ُثوَن[   اشککم که درسککتیبهکننده  و اقامم درنگَماک 
 شککدید عذاب در جاویدماندگانید و کنندگانمک 

 (.۱۱۳، م ۴)ج 

                                                      
 (.۱۱۵، م روحی) بهش هش  ←. نیز 1
، م ۳، ج )خوارزمی الککدیناحیکاء علوم ←. نیز 2

۳۴۷.) 

 malâmatzadešodeشااااااااده زدهماااااالمااااا 
َن[ زدهمــالمــم] ومــیــ  لــُ  ایشککککانشــــدگــان خ مــَ

 هایفرج حفظ عدم در نیسککتند شککدگانزدهمنم 
 (.۶۳۵، م ۴)ج  خود

 پناهگاه  جای امن و malja’sâzandeملجکسازنده 
ۀ ملجأسازند نه کنندهبیم مگر محمد ای تو نیسکتی

 (.۸۱۱، م ۳)ج  حق سخن استماع به کفر اهل
 momâsekeمماسکه 

یدن ــنه ورز  و پدران که بایدبخل کردن    2ممـاس
 هم با و برند یکدیگر فرمان رضککاع باب در مادران

 رزدنو مماسکه المثلاجرت در والد و کنند موافق 
 .۷۱۴، م ۱ج  ←(. نیز ۵۵۳، م ۴)ج 

ب احادی  مناطیق آنچه از manâtiq  ۳منااطی   ائمق
 مسککتفاد - االعلی المل  اللهسککنم علیهم - هدی

شککود، این اس  که این آیب کریمه اشارت به دو می
اجل اس  برای موت، یکی اجل محتوم ... و دیگر 

، م ۳ج  ←(. نیز ۸۸۵، م ۱)ج  اجکل موقو 
۱۳۳. 

 تعالی حق ]جمع  منقار؛ منقارها[  manâqir اقیرمن
 در گماش ، حبشکه لشککر بر سکیل مانند را ابابیل
، م ۴)ج  بود عدسککه مانند سککنگی آنها مناقیر
۱۳۵.) 

سازندگان منزه] monazzahsâzandeساازنده منزه
وَن[  حــُ بــ   هرآینککه مککا کککه درسککتککی بککهخ الــُمســَ

 یقال آنچه از را تعالی خکدای سککازنکدگکانیممنزه
 (.۱۱۱، م ۳)ج  نباشد او کبریای

 مسجدالحرامیوروش عبادت  راه mansak منساک
 مردمانی برای حج منسکک  را آن ما ایمگردانیده که
(. ۳۱۳، م ۳)ج  مسککافر و باشککند مقیم آن در که

 .۳۳۸، م ۳ج  ←نیز 

 (.۱۳۳، م )میرداماد جذوات و مواقی  ←. نیز 3
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 آیه این ناسخیق  چون mansuxiyyat 1منسوخی 
 کرد باید آن بر حمل اسکک ...  هدی ائمب از مروی

، ۱ج  ←(. نیز ۳۱۱، م ۱)ج منسککوخیق   بر نه
، ۳، ج ۸۱۳، م ۱، ج ۷۸۱، م ۱، ج ۷۵۱م 
، ۴، ج ۳۴۱، م ۳، ج ۳۳۳، م ۳، ج ۷۳۱م 
 .۸۳۸م 

 کنندۀنصککرت کیسکک  mansuriyyat 2منصااوری 
 این و اس  من ناصکر نیز او که تعالی خدای با من

 که زیرا شککود.نمی حواریین جواب موافق تقکدیر
 مفهوم تعالی خدای ناصککری  سککؤال در راینبناب
، م ۴)ج  او منصککوری  جواب در و شککودمی

۵۱۳.) 
منقــادشـــدگــان خ ] monqâdšodeمنقااادشااااده 

مُون[   امروز ایشککان مطیع، فرمانبردار ُمســَتســل 
 حیلککه، عککدم و عجز جهکک بکه نهکادگکاننکدگردن

 (.۸۷۴، م ۳)ج منقادشدگانند 
 ده آفریننـ mo(w)judsâzande موجودسااااازنااده

 موجودسککازندۀ و ظککاهرکننده...  تعککالی خککدای
 (.۳۳۸، م ۳)ج  اس  زمین و هاآسمان

 بایدها[  ]جمع  مار؛ مارهـا؛ ماریه mohur م ور
 دباشن داده که را آنچه شکما از کافران کنند طلب که
 از هری  که بککاید یعنی خود، زوجککات مهور از

 از اندداده خود زنان به که را مهری کافر و مؤمن
، ۱ج  ←نیز . (۵۱۳، م ۴)ج  بگیرنکد یککدیگر

 .۷۶۱، م ۱، ج ۵۸۶م 
 شکما گردانیدیم رو میانه miyânegozinگزین میانه

، م ۱)ج  گزینمیکانکه امتی محمکد امکق  ای را
۳۶۵.) 
 خککدای]خ َفُخوٍر[  nâzeškonande کنناادهنااازش
 و تکبر طریق به خرامنده هر داردنمی دوس  تعالی
 (.۶۶۳، م ۳)ج  را کنندهنازش و فخرکننده بسیار

                                                      
نظام حقوقی زن در ( و ۸۱م ) تبصرةالعوام ←. نیز 1

 (.۸۷، م ۳)مطاری اسنم
 (.۴۵۱، م ۱ج ) امه اخترروزن ←. نیز 2

 والنازعات» از مراد کننده برکننده، قطع ’nâze ناز 
 (.۷۶۱، م ۴)ج  ارواحند نازع فرشتگان «غرقا  

 مروی آیه این ناسخیق  چون nâsexiyyat ناسخی 
 بر نه کرد باید آن بر حمل اسکک ...  هدی ائمب از

، م ۳ج  ←(. نیز ۳۱۱، م ۱)ج منسککوخیکق  
 .۵۴۳، م ۴، ج ۳۴۱، م ۳، ج ۳۳۳

ناشــناســندگانخ ] nâšenâsandeنااشااانااساااناده 
ُروَن[   ناشکناسندگان را یوسکف مر ایشکان بودندُمنک 

 (.۵۳۱، م ۳)ج 
 کرده ما عداوت نصب هرکه nâsebiyyat ۳ناصابی 

 عبادت در اگرچه ساخته خود شکعار را ناصکبی  و
 بود خواهد آی  این اهل از که کند تمام جهد و جد
 .(۸۳۴، م ۴)ج 

 با من کنندۀنصککرت کیسکک  nâseriyyat ناصااری 
 رتقدی این و اس  من ناصکر نیز او که تعالی خدای
 در بنابراین که زیرا شود.نمی حواریین جواب موافق
 در و شودمی مفهوم تعالی خدای ناصکری  سکؤال
 (.۵۱۳، م ۴)ج  او منصوری  جواب

 به شککدند کافر که آنانی کننده بانگ nâ’eq ناع 
 بانگ که اسکک  کسککی مثل مانند...  یمانا سککوی

 نشنود که چیزی به...  را حیوانی خواندمی و زندمی
 نکند فهم آن از هیچ و را آوازی و خواندنی مگر... 

 خوانندۀ مثل یعنی ننماید، اصککن   ناعق اجاب  و
 (.۳۸۷، م ۱)ج ایمان  سوی به کفار

 امر جمعی کننـده، بـازدارنده نای hinân  ۴نااهین
 دندکرنمی صیادین فرقب نهی اما کردند قبول را خدا

 (.۱۳۴، م ۳)ج  کردندمی منم  را ناهین و
نجما    جزء جزء صــورت  به najmannajmanنجماا 

المعمور قرآن ی  بار در ماه رمضککان به سوی بی 
پاره ... بر نکازل گردیکد و از آنجکا نجمکا نجما  و پاره

 (.۳۱۷، م ۱)ج  پیغمبر نازل شد

 (.۱۳۵، م )تنکابنی العلماءقصص ←. نیز 3
 در ایران سککیاسککی احزاب هاینامهنظام و هامرامنامه. 4

 (.۵۵)م ملی شورای مجلس دورۀ دومین
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 که اندگفته نحاة از بعضککینحویون   nohâtنحاا  
ی «فاء» کسککر به «سککفه»  الزم فاء ضککمق  به و متعدق

، ۳۱۴، م ۱ج  ←(. نیز  ۳۵۵، م ۱)ج  اسکک 
 .۳۴۷، م ۱ج 

 در که اس  مقرر ن حات نزد  نحاة ← nohâtنحا  
 و «فا» و «واو» کلمب به شککرط جواب بر معحو 

 (.۳۱۱، م ۴)ج اس   جایز جزم هم «ثم»
ب nassâbin یننسااب ا ؛ َنسـَ شناسان[  ]جمع  نسـّ
ابین میان خنفی و بوده ابراهیم مادری جدق  آذر  نسککق

، ۱)ج  آذر نه اس  تار  ابراهیم پدر نام که نیسک 
 (.۱۳۱م 

 نام دیگر ســورۀ توحید  nesbatorrabالرب نساااب 
 نک بیان را خود پروردگار نسب  گفتند...  جهودان

 آخر تا احد الله هو قل ۀسور فروزآمد آن از بعد... 
)ج  ندگوی الربنسب  سورۀ را سوره این بنابراین و آن
 (.۱۵۷، م ۴

کنندگانخ نشــان] nešânkonandeکنناده نشاااان
َن[  می 

و   را ودخ باشند کنندگاننشان فرشتگان آنُمسـَ
 خود دوش میان در را آن هایطره که هاییعمامه به

 (.۵۳۵، م ۱)ج  باشند انداخته
 nosratyâftešodeشاااااااده افااااتااااهیاااانصااااااار 

 نندایشا هرآینهشدگان خ الَمنُصوُروَن[ یافتهنصـرت]
 (.۱۱۳، م ۳)ج  شدگانیافتهنصرت

 nesfنص  

ــعبان ــش ش ــعبان  1نص  خدم  در جمعی نیمۀ ش
 قسم  که گفتندمی السکنمعلیه صکاد  حضکرت

 (.۱۳۱، م ۴)ج  شودمی شعبان نصف در ارزا 
 به کردن عملمنـد  مؤثر و ســود naf’dâr دارنفع

 عدم و موزون و مکیل ایفاء از شما به فرمودیم آنچه

                                                      
و  ۶۴، م ۱، ج )نوری االرزا مفکاتیح ←. نـیـز 1

۱۱۱.) 
( ۱۱۱، م ۴کاتب ارجانی، ج ) سم  عیار ←. نیز 2
 (.۴۱۱م  ،۶، ج )شاری تاری  اجتماعی تهرانو 

 ار شما مر اسک  دارترنفع و بهتر لَک م َخیر   افسکاد،
 (.۶۸، م ۳)ج 

ــاننده و نفع] naf’re(a)sânandeرسااااننده نفع رس
ٍم[ 2دهندهراحـم  باشککد خن  نه ظل آن وخ َکری 

 ندهدهراح  و رسککانندهنفع نه و ظنل سککایر مانند
َن[ ۳رسـانندگاننفع] (.۳۱۸، م ۴)ج  نی  خ الُمحس 

 راه هیچ...  رسککانندگاننفع و نیکوکاران بر نیسکک 
، ۳ج  ←(. نیز ۳۱۱، م ۳)ج  منمتی و عتکابی

 .۷۱۳، م ۳، ج ۱۴۸م 
کننــدگــانخ نفقــه] nafaqekonandeکننااده نافاقااه

َن[  قی  فرمکاید که: ... در صککفک  اهکل تقوا میُمنف 
َن و اِدقکیکِ اِنتِیَن و  والصکککَّ راسککتکگکویکاننکد، والقککَ

نِفقِیَن و نفقکه  کننکدگان از مالفرمکانبرداراننکد، َوالم 
، م ۱ج  ←(. نیز ۴۵۱، م ۱)ج  حنل خود

۴۱۱. 
 naksنکث 

  نک هرکهفسخ کردن معامله یا پیمان   ننث کردن
 زج پس...  بشکککند را عهد و بیع  آن و کند بیع 

 ودخ نفس بر را بعی  این شکندمی که نیسک  این
 (.۳۱۷، م ۴)ج 
 namâzنماز 

 همیان نماز بر نمایید محافظ نماز ظار   نماز میانه
 (.۳۷۵، م ۱)ج 

 جه  به را کواکب این همب vâjebiyyat ۴واجبی 
 درجب از اس  امکان صفات از که غروب و حرک 

 و بوبیق مر سافلب مرتبب به واجبیق  و ربوبیق  عالیب
 (.۱۳۴، م ۱)ج رسانید  امکانیق 

 عذاب آن شده آمده ← vâqe’šodaniشادنی واقع
، ۳ج  ←(. نیز ۱۳۴، م ۱)ج  اس  شکدنیواقع
 .۳۸۴، م ۴، ج ۱۱۵م 

باباافضـل)مرقی کاشانی(، م ) مصکنفات ←نیز . 3
۱۳۱.) 

( و ۱۳۱، م )میرداماد جکذوات و مواقیک  ←. نیز 4
 (.۱۱۷، م )آخوندزاده الفبای جدید و مکتوبات
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 واقع چون کن یاد vâqe’šavande شاااوناادهواقع
، م ۴)ج  اسکک  قیام  آن که شککوندهواقع شککود
 .۶۳۷، م ۴ج  ←(. نیز ۳۸۱

ُق[  *vojudbaxšandeوجاودبااخشااانااده  ال 
]خ خــَ

 و آفریننده...  اس  شما پروردگار هک اس  خدایی
 (.۱۱۵۳، م ۳)ج  اس  چیزی هر وجودبخشندۀ

ُق[  vojuddahande  1وجوددهناده  خدای]خ َخال 
)ج  اسکک  چیز هر وجوددهندۀ و ایجادکننده تعالی

 (.۱۱۱۵، م ۳
هــای ]جــمع  وحــدة؛ وحــدت vahadât وحاادا 

 اعدا باب از آن که واحد اطن  هشتگانۀ تناقض[ 
 که زیرا...  نیسکک  جایز تعالی خدای بر اسکک 

 بی آن و متکرره وحدت اال نیسکک  عدد حقیق ،
 متألف آنها از عدد که وحداتی تشککاکل و تشککابه

 (.۱۶۵، م ۳)ج  بنددنمی صورت اس 
ها[  ها، بالش]جمع  وساده؛ بالین vasâ’ed وساائد

 آنچه و اسکک  عظیم اختن  «رفر » معنی در
 مرتفعه هایفرش عنیم به یا اسکک  مقام به انسککب

، م ۴)ج  هاتکیه و وسککائد معنی به یا و اسکک 
 .۸۳۵، م ۴ج  ←(. نیز ۳۸۶

 و بسط به را «نمار » وسـائد  ← vasâyedوسااید 
 سائدو از و فرش بسط از مراد که کرده تفسیر وساید

 (.۸۳۵، م ۴)ج اس   هاتکیه
دهنده و وســعم] vos’atdahandeدهنده وسااع 
ُعوَن[ خ ُمو2کنندهوســیع  هرآینه ما که درسککتی بهســ 

، م ۴)ج  آسککمانیم کنندۀوسککیع و دهندهوسککع 
۳۱۱.) 

 ’vaz واع

ــع جنین کردن  از زنی هر ســق  جنین کردن  وض
 (.۱۸۳، م ۳)ج  کند جنین وضع زلزله آن هول

 خدای ولدیق  مرتبب را اینها valadiyyat  ۳ولدی 
، م ۳ج  ←(. نیز ۳۴۱، م ۱)ج نیسکک   تعالی

 .۱۱۷م  ،۴، ج ۶۱
 که بودند نزدی  hojumkonande  ۴کنندههجو 

 و کننککدههجوم وی بککر...  جکنکیککان آن بکاشککنکد
 (.۶۶۱، م ۴)ج  یکدیگر روی بر نمایندهازدحام

 منابع
 محمدزاده، تبریز، احیا. ، به کوشش حمیدالفبای جدید و مکتوبات(، ۱۳۵۷فتحعلی ) آخوندزاده، میرزا

 مشیری، تاران، تابان. ، به کوشش محمدالتواری رستم(، ۱۳۴۸الحکما(، محمدهاشم )آصف )رستم
جلد(،  ۳، )فارسککیفرهنگ کنزاللغات، عربی به قمری(،  ۱۳۱۳ابن معروف گیالنی، محمدبن عبدالخالق )
 .به کوشش رضا علوی، تاران، مرتضوی

 کوشــش عباس، به طبرسککتان تاری (، ۱۳۳۱کاتب ) اســفندیار بنحســن محمدبن ، بااءالدیناســفندیارابن
 خاور. کاللۀ اقبال، تاران،

باغبانی، تاران،  محسن و ناظم ، به کوشش اسماعیلالقلوبمفر (، ۱۳۱۱ارزانی دهلوی، محمداکبرشـاه )
 المعی.
 .، به کوشش جعفر شایدی، تاران، انجمن آثار ملیدرۀ نادره(، ۱۳۴۱، میرزا مادی خان )۱استرآبادی

                                                      
 شککنایی با علوم اسککنمی شمنحق و فلسککفه(آ ←. نیز 1

 (.۱۳۳و م  ۱۳۱، م ۱)مطاری
، م ۳)عقیلی خراســـانی االدویکهمخزن ←. نیز 2

۷۱۱.) 

 (.۱۳۳، )م ه تاری قبال ←. نیز 3
 (.۱۶۱۱، م ۳ج ) اخترروزنامه  ←. نیز 4
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 اوقاف محمد فؤاد، اســتانبول، ، به کوشــش کوپلریلیزادهبزم و رزم(، ۱۱۳۸اردشــیر ) عزیزبن ،۳اســترآبادی
 مطبعی.

 ، به کوشــش جالل خالقی مطلق، مشــاد، مجلۀمناظرات اسککدی(، ۱۳۵۷بن احمد )اســدی طوســی، علی
 انسانی. علوم و ادبیات دانشکدۀ

 قومی پاکستان، ،صدیقی، مولتان به کوشش زبیده ،دیوان سیف اسفرنگی(، ۱۳۵۷)الدین اسـفرنگی، سـیف
 بابود. مرکز ثقافتی

 رضوانی، تاران، دنیای ، به کوشش محمداسماعیلعباسکی آرایعالم تاری (، ۱۳۷۷اسـکندربیک منشـی )
 کتا .

 ایران. فرهنگ نوایی، تاران، بنیاد (، به کوشش عبدالحسین۱۳۵۱) سناد و مکاتبات شاه طهماسبا
اشراقی،  ، به کوشـش احساناالخیار ذکر فی االثار نقاوة(، ۱۳۵۱الله )هدایم نطنزی، محمودبن ایافوشـته

 کتا . نشر و ترجمه تاران، بنگاه
 یحیی ــــ مینوی ، به کوشــش مجتبیمصککنقفات(، ۱۳۶۶محمد ) الدینباباافضــل )مرقی کاشــانی(، افضــل

 مادوی، تاران، خوارزمی.
 رنشــ اجاللی، تاران، مرکز پاشــانبه کوشــش امی ،تبریزی تأثیر دیوان(، ۱۳۷۳تأثیر تبریزی، میرزامحســن )

 دانشگاهی.
(، به کوشش ۱۳۶۴رازی( ) حسنی داعیبن مرتضی سید به )منسـو  االنام مقاالت معرف  فی العوامتبصکرة

 عباس اقبال، تاران، اساطیر.
 تاران. جوینی، تاران، دانشگاه (، به کوشش عزیزالله۱۳۷۷) البنغهترجمب نهج

 کرباسی، عفم -خالقی برزگر به کوشش محمدرضا، العلماءقصص(، ۱۳۸۳سـلیمان ) تنکابنی، محمدبن
 فرهنگی. و تاران، علمی

 احمد، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.الدین آل، به کوشش شمسهنامطوطی(، ۱۳۵۳ثغری، عمادبن محمد )
نی ، ده جلد، به کوشش جالاللـــدین حســـیتفسیر گازر(، ۱۳۳۷بن حسن )جرجانی، ابوالمحاسن حسین
 .ارموی، چاپ رنگین، تاران

، به کوشـش محمد سرور موالیی، تاران، تاری  احمدشکاهی(، ۱۳۱۶ابراهیم ) حسـینی منشـی، محمودبن
 عرفان.

 صاحبقران، به کوشش ناصر رسالۀ دوم، جلد ،ذوالقرنین تاری (، ۱۳۸۱الله )فضـل شـیرازی، میرزا خاوری
 .اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و موزه ،کتابخانه ـ فرهنگ وزارت انتشارات و افشارفر، تاران، چاپ

ــل ــفاانی، فض ــش محمدعلیالملوکسککلوک(، ۱۳۶۳روزباان ) بناللهخنجی اص موحد، تاران،  ، به کوش
 خوارزمی.

حسین خـــدیو جـم، علمـی و  به کوشش، الدیناحیاء علوم بترجم(، ۱۳۸۶خوارزمی، مؤیدالدین محمد )
 ن.فرهنگی، تارا

 جلد، تاران، مرصاد. ۳، گناهان کبیره(، ۱۳۴۷ی، عبدالحسین )شیراز دستغیب
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 ان.، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا، تارنامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر )و دیگران( )دهخدا، علی
 ، تاران، نشر نو.جای خالی سلوچ(، ۱۳۶۱آبادی، محمود )دولم

ــابوری )ن علیبرازی، ابوالفتوح حسین الجنکککان و روض(، ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵بن محمدبن احمد خزاعی نیشـ
، به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمادی ناصح، ویراستار محمدحسن الجنان فی تفسیر القرآنرو 

 ی.های اسالمی آستان قدس رضوخزاعی، بیسم جلد، مشاد، بنیاد پژوهش
 نا.جا، بی، بیبهش  هش تا(، احمد )بی روحی، شیخ

م، پنج جلد، به کوشـش عبدالحسین نوایی و دیگران، سـال اول تا چاارده(، ۱۳۸۳ـــ۱۳۷۸) اخترروزنامب 
 ن.کتابخانۀ ملی جماوری اسالمی ایران، تارا

ه دول  روزنامب ــن میرزا نقاش  و (، مدیر۱۳۷۳) ایران علیق ــنیع خانابوالحس ــش  الملکص غفاری، به کوش
 ایران. اسالمی جماوری ملی رحمانی، تاران، کتابخانه اللهعنایم جمشید کیانفر و

ــش کتاب المصادر(، ۱۳۷۴بن احمد )نی، قاضی ابوعبداالله حسینزوز ــه کوشـ ، دو جلد در یک مجلد، بـ
 تقی بینش، تاران، البرز

 ، به کوشــش نجیباالروا رو (، ۱۳۶۸منصــور ) المظفر ابی احمدبن ابوالقاســم الدینســمعانی، شــاا 
 فرهنگی. و هروی، تاران، علمی مایل

، به کوشــش یحیی مادوی و مادی های قرآنترجمه و قصککه(، ۱۳۳۸ری )ســورآبادی، ابوبکر عتیق نیشــابو
 .بیانی، دو جلد، تاران، دانشگاه تاران

 ، به کوشش محمدزبیرنامب هراةتاری قمری[(،  ۱۳۶۳]خ  ۱۱۴۳یعقو  ) محمدبن بنسـیف هروی، سیف
 مشن. بهتسم الصدیقی، کلکته، مطبع

 نشر کتا . و ترجمه بنگاه ار، تاران،، به کوشش ایرج افشالَناسانیس(، ۱۳۵۱شجا  )
رر(، ۱۳۶۱منصور ) محمدبن االسـالمالعارفین )متحد مروزی(، شـیخشـمس ، به کوشش الترجمان فی الدق

 فرهنگی. مطالعات و تحقیقات مؤسسۀ و فرهنگی و محمد سرور موالیی، تاران، علمی
 رسا. ـ اسماعیلیانجلد(،  ۴، )تاری  اجتماعی تهران(، ۱۳۶۷، جعفر )(بافشاری) شاری

ــیرازی ــیاءالدین محمودبن الدین، قطب۱ش ــعود ) ض ــــ  ۱۳۱۷مس ة(، ۱۳۳۱ـ اجدرق ة التق باج شبخش لغرق  الدَّ
 مجلس. مشکوة، تاران، چاپخانۀ ، به کوشش محمدنخستین(

ة(، ۱۳۸۶مســعود ) ضــیاءالدین محمودبن الدین، قطب۳شــیرازی اج،درق  و سککیر و عملی حکم  بخش التق
 فرهنگی. و همایی، تاران، علمی بانوش ماهدخم، به کوشسلوک

ــی، محمدبن ــش منوچارالموجوداتغرایب و المخلوقاتعجایب(، ۱۳۸۳احمد ) محمود طوس  ، به کوش
 فرهنگی. و ستوده، تاران، علمی

 ناظم، قم، اسماعیلیان. ، اسماعیلالحکم خنص  (،۱۳۸۵محمدحسین ) ،۱خراسانی عقیلی
انصــاری،  مقدم، مصــطفی ، به کوشــش محمداالدویهمخزن(، ۱۱۷۶ین )محمدحســ ،۳عقیلی خراســانی
 شاریور. وپنجبیسم خانهافسم، چاپ تاران، شرکم

 ، تاران، اساطیر.جدید عهد و عتیق عهد مقدس کتاب(، ۱۳۸۱همدانی ) فاضل
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گرمارودی،  موسوی ، به کوشـش سـیدعلیالممال  فراهانیدیوان ادیب(، ۱۳۸۴، محمدصـادق )۱فراهانی
 تاران، قدیانی.

 .تاران ان، تاران، دانشگاهییفرمافرمان ، به کوشش حافظسفرنامب فراهانی(، ۱۳۴۴، میرزاحسین )۳فراهانی
 سجادی، تاران، دانشگاه تاران. به کوشش جعفر ،الحقائقحدائق(، ۱۳۴۶الدین )فراهی، معین

های اســالمی د، بنیاد پژوهش(، پنج جلد، با نظارت محمدجعفر یاحقی، مشــا۱۳۷۷) فرهنگنامب قرآنی
 آستان قدس رضوی.

 افشار، تاران، طالیه. (، به کوشش ایرج۱۳۶۸)ه تاری  قبال
مشاد،  به کوشش محمد قارمان،، دیوان قدسککی مشککهدی(، ۱۱۱۶قدسـی مشـادی، حاجی محمدجان )

 مشاد. فردوسی دانشگاه
 رواقی. محمد شاید فرهنگی (، به کوشش محمدجعفر یاحقی، تاران، مؤسسۀ۱۳۶۴) قرآن ری

 سورۀ از اول جلد کمبریج، دانشگاه کتابخانۀ در محفو  (، نسخۀ۱۳۴۱) مجید( قرآن قرآن کمبریج شتفسیر
 ایران. فرهنگ صافات، به کوشش جالل متینی، تاران، بنیاد تا مریم
 لنواصبا مثالب بعض به معروف ،النقض کتابابالفضل )؟(، بنالحسـینابی بنرازی، عبدالجلیل قزوینی

 ملی. آثار ارموی، تاران، انجمن حسینی الدینالروافض، به کوشش جالل فضایح بعض نقض فی
 شککر  و ترجمه(، ۱۳۴۱)حکمون  علیبن جعفربن ســالم بن محمدبن ابوعبدالله مغربی، قاضــی قضــاعی
 تاران. تاران، دانشگاه پژوه،دانش به کوشش محمدتقی ،االخبارشهاب فارسی

ــش پرویز ناتل خانلری، تاران،  ،عیار سککم (، ۱۳۴۸عبدالله ) خدادادبن فرامرزبن کاتب ارجانی، به کوش
 ایران. فرهنگ بنیاد

د میرزا روزنامب(، ۱۳۶۳محمد ) کالنتر، میرزا آشــتیانی، تاران،  اقبال ، به کوشــش عباسفارس کننتر محمق
 طاوری./ سنایی 

 یوسا، ماریو، تاران، نشر نما. ، بارگاس، دو جلدگفتگو در کاتدرال(، ۱۳۷۱کوثری، عبدالله )
 کتا . نشر و ترجمه ان، بنگاهمادی محقق، تارکوشش به (، ۱۳۴۴) التنزیللسان

 صفرزاده تاران، روزنه. باروز حسنی و ، به کوشش حمیدالخیالمرآة(، تذکره ۱۳۷۷خان ) لودی، شیرعلی
(، به کوشــش ۱۳۶۱) ملی شککورای مجلس دورۀ دومین در ایران سککیاسککی احزاب هاینامهنظام و هامرامنامه

 ایران. تاریخ نشر ، تاران،(مافی نظام)اتحادیه  منصوره
 انصاری. ابراهیم بن، قطر، عبداللهفقه محمدی)؟(، مردوخ، شیخ محمد 
 ریاحی، تاران، نشر علم. محمدامین دکتر ، به کوششآرای نادریعالم(، ۱۳۶۱مروی، محمدکاظم )

 جامعۀ به وابسته)جا، اسالمی ، بی(فلسکفه منحق،ش اسکنمی علوم با آشکنایی(، ۵۸۱۳، مرتضـی )۱مطاری
 .(قم علمیۀ حوزۀ مدرسین

 ، قم، صدرا.نظام حقوقی زن در اسنم(، ۱۳۵۷، مرتضی )۳مطاری
 ، به کوشش ایرج افشار، تاران، کتابفروشی اسدی.جامع مفیدی(، ۱۳۴۳مفید مستوفی بافقی، محمد )
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 نظری، به کوشــش جلیل نامه،مرزبان دیگر تحریر ،العقولروضکک  (،۱۳۸۳زی )غـا ملطیوی، محمـدبن
 گچساران. واحد -اسالمی آزاد گچساران، دانشگاه

 ، به کوشش سعید نفیسی، تاران، اقبال.گشاتاری  گیتی(، ۱۳۶۳موسوی اصفاانی )نامی(، محمدصادق )
ــتری، نورالدین ــوش ــوی ش ــش  الله، نعممعلربیزهرا(، ۱۳۳۳الله )نعمم محمدبن موس جزایری، به کوش

 اسالمیه. کتابفروشی زرندی، تاران، موسوی محمود
اصغر حکمم، تاران، ، به کوشش علیاالسرار و عدةاالبرارکشف(، ۱۳۳۱میبدی، ابوالفضـل رشـیدالدین )

 .دانشگاه تاران
 مکتو . میراث نشر زاوجبی، تاران، مرک ، به کوشش علیمواقی  و جذوات(، ۱۳۸۱میرداماد، محمدباقر )

 ، الکساندر دوما، تاران، هرمس.کن  مون  کریستو(، ۱۳۸۳، محمدطاهر )میرزااسکندری
ــدراعظم ) خانمیرزاعلی ــالمالدولهسککفرنامب امین(، ۱۳۵۴ص ــش اس  علی دکتر مقدمه با کاظمیه ، به کوش
 تاران، توس. امینی،

علیزاده، مسکو،  اوغلی علی عبدالکریم ، به کوششدستورالکاتب(، ۱۱۶۷هندوشـاه ) نخجوانی، محمدبن
 خاور. ادبیات شعبۀ دانش،

جوینی،  ، دو جلد، به کوشش عزیزاللهتفسکیر نسکفی(، ۱۳۷۶محمد ) عمربن الدیننجم نسـفی، ابوحف 
 تاران، سروش.

، به کوشـش حسین نخعی، تاران، مؤسسه دیوان نشکاط اصکفهانی(، ۱۳۳۷نشـاط اصـفاانی، عبدالوها  )
 مطبوعاتی شرق.

 -مکتو  ، به کوشش محمد روشن، تاران، میراثبوذاسکف و بلوهر(، ۱۳۸۱بن محمد )، علینظام تبریزی
 ها.تمدن یوگوگفم المللیبین مرکز

ــف ) ــشکهن هایگنج در کلید یا االرزا مفاتیح(، ۱۳۸۱نوری، محمدیوس ــه جلد، به کوش ــنگ ، س  هوش
 فرهنگی. مفاخر و آثار نژاد، تاران، انجمنقمی مادی همکاری و ساعدلو

، از جلد هشتم تا جلد دهم، خیام، تاری  روضک الصفای ناصری(، ۱۳۴۱و  ۱۳۳۱خان )هدایم، رضـاقلی
 ان.مرکزی و پیروز، تار

 ن.محمد مشیری، دانشگاه تاران، تارا به کوشش، ارشادالزراعه(، ۱۳۴۶) ، قاسمهروی
کوشش محمدجعفر محجو ، تاران،  ، بهنامب سلحانیفتوت(، ۱۳۵۱واعظ کاشـفی سبزواری، مالحسین )

 بنیاد فرهنگ ایران.

 موزه میرمحمدصادق، تاران، کتابخانه، ، به کوشش سعیدیزدی ظفرنامه(، ۱۳۸۷علی ) الدین، شرف۱یزدی
 اسالمی. شورای مجلس اسناد مرکز و

 احمد بنحّلی، به کوشـش ابوالقاسم جلد، محقق ۴، ترجمب شکرایع(، ۱۳۴۱احمد ) بن، ابوالقاسـم۳یزدی
 تاران. یزدی، تاران، دانشگاه

 ایران. فرهنگ پژوه، تاران، بنیاددانش (، به کوشش محمدتقی۱۳۴۵) النقجومدراری و العلومیواقی 



 
 

 * و بررسی نقد

 )عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(معصومۀ امینیان 

ــفرزا ــۀ لغت، بهروز ص ــس نامۀ دهخدا و مرکز ده، تهران، مؤس
 صفحه. ۴۷۸، ۳۱۹۸المللی آموزش زبان فارسی، بین

ــو  زباندو آموز دهخدافرهنگ فارسککی فرهنگ آموزی، پس از کتا   مین اثر مؤلف در موض
 شود. اینآغاز میکوتاه اوســم. کتا  با مقدمۀ بســیار  )سـطح مقدماتی( آموز فارسکِی زبان

ــار اولین م ــو و اختص ــم. کاربر بدون هیچ حش ــمگیر اس ــم که در آغاز کتا  چش زیتی اس
شود. ارائۀ مقدمۀ موجز با تمرکز اضـافاتی با مختصـات کتابی که در پیش رو دارد، آشــنا می

های بسیار مفّصل نماید. آوردن مقدمهبسیار مشکل می بر محوریم مطالب  ضـروری مؤلف
شــوند و در و معمواًل ناخوانده رها می اســم ها موجب ماللم کاربر فرهنگدر آغاز فرهنگ

ماند. با بســیـاری از مطالب مام برای اســتفادۀ هرچه باتر از فرهنگ مغفول می میـان،این 
ل باعث مالل کاربر بـایـد به این مام اشــاره کرد که هماناین، وجود  گونه که مقدمۀ مفصــّ

ار کهایی اسم که مؤلف بهنیز موجب سردرگمی او دربارۀ چرایی روشکوتاه شـود مقدمۀ می
ناد کارگیری از فرهنگ را بر دوش کاربری میهای بههای ناگفته کشف  روشاسم. نکتهبسته

تواند اســم که نمیکـه خود برای یـافتن مجاوالت شــناختی خود به فرهنگی مراجعه کرده
 درستی راهنمایش باشد.به

توان گفم در واقع فارســتی از قدر موجز که میگفتـار کتا  از این نو  اســم، آنپیش
 اسم مطالبی اسم که با چند فعل ساده به نثر روان درآمده

 

                                                      
 اسم )مؤلف(.تألیف شده نویسیفرهنگاین مقاله به پیشنااد مجلۀ * 
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 زبانه  فارسی یکنوع فرهنگ
 آموزان بزرگسال در سطح متوس  آشنا با زبان فارسی  فارسیمخاطب فرهنگ

 های فارسی  امروز )چه رسمی و چه گفتاری(ترین و پربسامدترین واژه  سادهمواد فرهنگ
 مدخل ۸۱۱۱  حدود های فرهنگعداد مدخلت

 فارسی  امروز ای  هواژمیلیوننودپیکرۀ   منبع فرهنگ
 پیش بیاید  ، مانند آنچه در زیر آمده،هاییکاربر این فرهنگ پرسشممکن اسم برای 

های فرهنگ در مقایســه با. چرا بـاید از این فرهنگ اســتفاده کرد؟ مزیم این فرهنگ ۱
مؤلف، چیسـم؟ آیا فق  اشـاره به متوس   دیگر   ،اثرآموز فارسکیزبان فرهنگ مانند ،مشـابه

 بودن این و مقدماتی بودن آن، برای نشان دادن تمایز کامل این دو فرهنگ کافی اسم؟
 و ،شی ، سنجا ، پانسمانمانند  ،هاواژهچرا برخی از چیسم؟  هاواژه. مالک انتخا  ۳

ــده ،فدراسککیون ــیاری از ولی ،اندمدخل نش ــابه هایهواژ بس و ، فوریه، دیسککک مانند   ،مش
 اسم.در فرهنگ آمده ،دموکراسی

برای اساس قرار دادن آن « باید»واژۀ پربسامد چیسم؟ ذکر قید  ۱۱۱۱. مالک انتخا  ۳
 اسم؟در آموزش زبان فارسی از کجا و با چه معیاری آمده

فق  ، واگذار کردنو ، شدنواگذار و  نابود کردن، نابود شکدنمانند  ،هاواژه. چرا برخی ۴
 1اسم؟مدخل نشده ،واگذارو  نابودیعنی  ها،و شکل اسمی آنصورت فعلی مدخل شده به

ما ا سم،ادهکرها دارد و روشمند عمل برای این پرسش یهایپاسـخ کتا مؤلف  گمانبی
فتار، شگپس از پی .اسممانده پاسخبیها ها در مقدمه، این پرسشدلیل اشـاره نکردن به آنبه

  اسمبه این موارد با توضیحی مختصر اشاره شده« راهنمای استفاده از فرهنگ»در بخش 

 یگزینمدخلـ ۳
یعنی مدخل  .اســمی در جایگاه الفبایی خود مدخل شــدهژگانوادر این فرهنـگ هر واحد 

فرعی یا زیرمدخل وجود ندارد. این روش هرچند دارای این مزیم اسم که یافتن هر ترکیب 
اما دارای این  ،کندعبارت فعلی را بدون در نظر گرفتن هسـتۀ اصـلی آن، هموار و ساده می یا

عنایی، م دنبال خود پراکندگیکندگی مدخل اصلی و مشتقات آن، بهنقیصـه نیز هسـم که پرا
بســا مفاوم همراه خواهد داشــم. چهرا به هاهن و مغفول ماندن برخی از ترکیبذ ســردرگمی

شود. رت فعلی در کنار مدخل اصــلی و مشتقات آن باتر و مؤثرتر درک مییک ترکیب یا عبا
                                                      

ه آموز  متوس  نیاز بولی برای فارسـی ،نویس مسـّل  به زبان فارسـی بدیای اسـمشـناخم این روش برای فرهنگ .1
 تبیین دارد.
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 ها، ضمننشـان دادن مدخل یا هستۀ اصلی همراه با مجموعه ترکیبات آن، مانند اکثر فرهنگ
آموختن به بزرگســاالن تواند خود روش مناســبی برای فارســی انســجام صــوری و معنایی می

و  بسازی زبان فارسی، چگونگی ساخم فعل مرکّ ببا ترکی را هاسـطح متوسـ  باشـد تا آن
 ند.کعبارت فعلی، سیر مجازی شدن یک واژه و ... آشنا 

رین ترین و پربسامدتهای این فرهنگ سادهبنابر اشـارۀ مؤلف در پیشگفتار کتا ، مدخل
ــمی و چه گفتاری، بر مبنای پیکرۀ نودمیلیوواژه ــی امروز، چه رس ــی  واژهنهای فارس  ای فارس

در این بخش اولین چیزی که بسیار مشاود اند. گردآوردۀ حمید حســنی گزینش شده ،روزام
شود، مدخل نکردن بسیاری ترین نق  این فرهنگ محسو  میتوان گفم بزرگاسم و می

آموز برای بزرگساالن  در حد متوس  ی اسـم که آوردنشـان در یک فرهنگ  فارسـیهایهواژاز 
های ساده و پربسامد در این کتا  ن مطلب که آیا همۀ مدخلالزامی اسـم. برای بررسـی ای

، که این امر مقدور نیسمولی ازآنجا ،نیاز به دسـترسـی به پیکرۀ مذکور اسم ،اندثبم شـده
. از مؤلف مذکور محدود شــد های پرکاربرد فارسککی امروزواژهبـه کتـا   هـاواژهبررســی 

های آن تعداد واژه اکنونی اسم که اواژهونمیلییک ایهپیکر برگرفته از این کتا های مدخل
مروزی میلیونی اپیکرۀ نوداساس بر وجوجسماین اسم که  روشناسم. میلیون رسیدهبه نود

و نیز  هاهواژتر خواهد بود. در این بررسی، به پیروی از مؤلف، از آوردن مشتقات بسیار گستره
 آنکه جهنتیو  اســمیســتند پرهیز شــدهرســید ســاده یا پربســامد ننظر میبرخی کلماتی که به

 ،آبرنگ ،آبادی مانند   ،اســمســاده و پربســامد در این کتا  نیامده هایهواژبســیـاری از 
 ،اللهمبس ،بافتنی ،اللهبارک ،باجه ،ارشد ،احسکاسکاتی ،اثاثیه ،ابدا   ،آی ،آخرسکر ،آخرالزمان

 ،تابه ،یالهپ ،پوچ ،پنالتی ،رپروردگا ،پاورچین ،پانسککمان ،پاکتی ،فایدهبی ،بلندگو ،بقچکه
 ،ارجهخ ،حوزه ،حریم ،چفیه ،جنایی ،تیغه ،تکالیف ،تقن ،تعبیرخواب ،تشککنج ،واردتازه

 ،درمانده ،دخل و خرج ،داالن ،خودنمایی ،خصوصا   ،خروجی ،وپرتخرت ،خرابه ،خدایی
 ،شککی  ،شککگرد ،سککنجا  ،زیرچشککمی ،زردی ،ریل ،رگبار ،پلهراه ،دیکته ،دژبان ،درماندگی

 ،فرنگی ،فرنگ ،فرسککتنده ،فراگیر ،فانوس ،فاتحه ،عوامانه ،عوام ،عحش ،عحاری ،طبعکا  
 ،(کباب)کوبیده  ،کندو ،کن  ،کرکره ،کرسککی ،کدخدا ،موقلم ،قلقلی ،قل زدن ،الآقزل

 ،مشق ،مستمری ،مترس  ،مبصکر ،مبدأ ،لگن ،لزوما   ،الالیی ،گیرنده ،گلخانه ،کوفته ،کوپه
 ،ننه ،(نفریپنج)نفری  ،(نفرهپنج)نفره  ،میراث،ناظم ،خانهمهمان ،ملحفه ،منقکه ،معکدل

 ،هیزم ،هورا ،هواداری ،همهمه ،همگی ،هقهق ،هسککته ،هرکه ،های ،هان ،وواجهاج ،واگن
 .یوزپلنگ ،دفعهی  ،یاالله
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ــدهعالوه بر کتا   ــی فرهنگ ،یادش ــامدیهای بررس ــۀ اجمالی آن بس ها با این و مقایس
فرهنگ دهد. مثاًل در کتا  سـاده و پربسامد دیگری را نشان می هایهواژجای خالی  ،کتا 

شوند که در ساده و پربسامد دیگری دیده می هایهواژ ،(۱۳۱۱خان و محسـنی جن)بی بسکامدی
نیروی )انتظامی  ،اطنعیه ،استراتژی ،داراستان ،روازاین ،آنگاهمانند   ،این کتا  وجود ندارند

 ،درج ،خواسککتار ،خان ،چراکه ،تولیدی ،توفیق ،تعاونی ،تجاوز ،تبصککره ،باف  ،(انتظامی
 ،نمالسعلیه ،صهیونیستی ،(سهام عدال )سهام  ،سردار ،سخنگو ،ساختار ،رسال  ،راهکار
 ،هقضککائی ،قابلی  ،فقیه ،فرماندار ،فرآیند ،فرآورده ،فدراسککیون ،عموم ،عملکرد ،عمرانی

 ،گشککایش ،کمیته ،(کریم آل عبا ،خدا کریمه)کریم  ،(انوادهککانون خ)ککانون  ،قحعنکامکه
 ،مشککمول ،مشککارک  ،مسککتند ،محدودی  ،(محدودۀ طر  ترافی )محدوده  ،متقاضککی

ن ،معظم ،مصوبه  .همواره ،همانند ،هکتار ،وحدت ،نهض  ،نفع ،میراث ،مواجه شدن ،معیق
 هایهواژ (Stewart-Aghajanianand  Miller 2018) 1فرهنگ بسامدی فارسیدر کتا   همچنین

، اذعان، اختنل، اختنس، ِاحیامانند   ،اسماند که در این کتا  نیامدهدیگری فارسـم شده
 ،اعنمیه، (کارت اعتباری)اعتباری ، (اسکککان مسککافران نوروزی)اسکککان ، ارگان، ارتکاب

، امپراتوری، الله، (اقتدار ملی)اقتدار ، (اقکامب نماز، اذان و اقکامکه)اقکامکه ، افراط، افتتکاحیکه
، ایوان، اینگونه، چنیناین، ایثار، اهل بی ، (اهدای عضو)اهدا ، اهان ، انسانی ، انجامیدن

ی نبا، ازهمب، (بازماندگان آن مرحوم)بازمانده ، بازگشککایی، بازتاب، بازبینی، بازاریابی، بکارز
، (البنغهنهجبوسککتکان )بوسککتکان ، بورس، برکک ، برمن، برداشکک ، برآورد، (بکانی خیر)

، تبعه، تابیدن، هپیوسککت، پیگرد، (  موتورییپ)پی  ، پیشککاپیش، پنالتی، پرسککنل، بهزیسککتی
، دیکتاتوری، دیکاب ، درهم، خیریکه، ختم، حیثیک ، جنسککی، جمکاعک ، تراکتور، تبعیک 

، (مکانیکی سیار)سیار ، سککواری، سککرهنگ، سککپرده، سککازگار، زننده، رویارویی، روشکنفکر
، رمولف، فتوا، فاکتور، غرفه، عمدتا  ، (ا طلبیدهضککامام ر)طلبیدن ، طلبه، (شککر بی)شککر  

، مزار، (مدافع حرم)مدافع ، مجزا، متضککاد، مانور، گرامیداشکک ، قوت، فروند، فروپاشککی
 .نمودار، نصیب، افزارنرم، نامشروع، (جوان ناکام)ناکام ، منافق، رهبمق

و  فرهنگ امنیی خط فارسکیو  یفرهنگ جامع زبان فارسکاجمالی  مقایسـۀدر  همچنین
ســاده و پربســامد  هایهواژجای خالی بســیاری از با این فرهنگ  و فرهنگ معاصککر فارسککی

، آسککتر، مرغانآبله، آبدارچی، انبارآب هـایی مانند  واژهشــود. وضــوح دیـده میدیگری بـه
، اسکککی ، اَجر، ابدالدهر، شککمعدانآینه، آهنگر، چنانیآن، آلونک ، آقکازاده، آقکابکاالسککر

                                                      
 .کنمسهاسگزاری می به بنده معرفی کردندزاده که این کتا  را قربانفرهاد  آقای. از 1
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، انباینج، (تاری  انقضککا)انقضککا ، (اماکن متبرکه)اماکن ، المثنی، اقامتگاه، فروشککیاغذیه
، سککیوپا، پاسککبان، رمقبی، اللهبسککم، بر فرض، بامسککما، بالگرد، بادآورده، باحال، اینکاره

، توبی ، مبهتل، بارتره، ترحم، تحفه، تبرک، تبخال، تاوان، پیمانکار، نمازپیش، پیاله، فرداپس
، خاطرخواه، حواله، حجله، حاج ، کهچون، چندگانه، چرند، مدجزرو، جرثقیکل، جکانبکاز

، دوندگی، دغل، دربان، وخرجدخل، دامکداری، بکازیشککبخیمکه، خیرات، خزانکه، ِخِر 
 ،زیورآالت، زیلو، زنبیل، زمخ ، زاپاس، روکش، روضککه، روزی، رکع ، رادیاتور، بینذره

، سسرویسلف، سرویس بهداشتی، سرایدار، سجده، سکپهبد، گذاریسکپردهسکپاه، ، ژامبون
ل ، الناسعوام، حدهعلی، عبور و مرور، عبا، عامه، طعنه، ضککامن، شککغال، سککوهان، سککمب 
 ،کدبانو، کالسکککه، قولنامه، قشککن ، قل ، قباله، فتیله، فکاتحکه، غلتک ، غسککل، غکدغن

، نازپرورده، ناتنی، من، مشککما، ضککرمح، متل ، مکاک ، لوکس، العنج، گیوه، گروهبکان
، هاون، واوین، رخنیم، نمازخانه، نکب ، نفله شککدن، نعش، نشککاسککته، نجس، نجیب، نبض

 .هواکش، هواشناسی، هذیان
های آن به بـا توجه به مخاطب خام این فرهنگ باتر بود در کنار مدخل ،دیگر طرفاز 

تعددی را برای این گروه از کاربران های زبانی مشــد که گرهمی های دیگری اشــارهمـدخـل
 از قبیل  ، زدساآشنا می هاواژهها را بیشتر با صورت صحیح د و آنایگشمی

ی شناسبرند و از نظر زبانکار میغل  بهرا به هاسواد آنی که معمواًل افراد کمهایمدخل. ۱
 (.فنس ) فنکس و، (دیوار) دیفال، (قفل) قلف مانند  ، هاسمادغام یا قلب واجحاصل 

اسم. ها اشاره شدهی که دارای دو امال هسـتند و فق  به امالی صـحیح آنهایمدخل. ۳
 اسم.مدخل نشده توفانو  اطا و  اطو ها مانند  امالی دیگر آن که طوفانو  اتا و  اتومانند  

 یاههاسم تمامی واژاین اســم که بایســته  هاواژهنکتۀ قابل توجه دیگر در مدخل کردن 
های رشبها مربوط به یک خوشـۀ معنایی مدخل شوند تا کاربر بتواند با بررسی و مقایسۀ آن

 دد بایشونمدخل می سفیدپوس و  پوس سککیاهیی را دریابد. مثاًل در جایی که مشـترک معنا
، نعلبکی، استکان هایهواژ ۀدر مجموع همچنیننیز مدخل شود.  زردپوس و  پوسک سکرخ

 اسم.مدخل نشده نعلبکی ها واژۀو جز آن ریکت، قوری، سماور
ها مرتب  ای که به نوعی به آنیا هر واژه یجنســتابو و مســتاجن و  هایهواژ فرهنگدر 

 .اسمهمدخل نشد ،ختنهو ، )زایمان( فارغ شدن، سرمه، َرِحم، یائسگی، پریودمانند   ،باشد
محل ، معابر عمومی مانند و مکانیکه این نو  مخاطب در هر جا  ایهدر مجمو  هر واژ

های مذهبی و ها، اینترنم، مراسمدانشگاه، رادیو و تلویزیون، مجالت، روزنامه، مدرسه، کار
قابل مدخل شدن اسم. شنود بیند و میمی هاجز آنملی، پالکاردها، شـعارهای سـیاسی و 
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ــن ــم که  روش ــتر  اس ــده ایواژهمیلیون۱۱ ۀدر آن پیکر هاهاین واژ بیش ــماثبم ش . با این س
 د.شاشاره می ها در مقدمهدلیل مدخل نشدن این واژهباتر بود در مقدمه به  توصیف،

یشـ ۲  تعر
 های موجود درکاســتیاز  پستوان گفم جـای بحـث و تـأمل بســیار دارد. می هـاتعریف
ــۀ مام نگاری روش تعریف، گزینیمدخل ــمار میبه فرهنگدومین نقیص در ادامه به رود. ش

  اسمشدهپرداخته  هاها در تعریفکاستی ترینمام
یشسطح نبودن هوازن م. ۱ های رسد مؤلف در تعریف مدخلنظر می  بهکاربرها با سطح تعر

های کتا  های مدخلتعریف، فرهنگ بزر  سخنچشــمی به  ۀعالوه بر گوشـاین فرهنگ، 
قدماتی آن و سطح اسـم و با رعایم سطح مخود را در نظر داشـته آموز فارسکیفرهنگ زبان

م. اسهای این کتا  را متفاوت و در ســطح باالتری ارائه دادهمتوسـ  این، برخی از تعریف
 آبمدخل شــود. مثاًل در  جربه گمراهی مخاطب من ، نبایداین امر هرچنـد مطلو  اســم

 اسم دهمآ
 .بینی/  آِب دهانمایع  داخل بدن  . ۳معنی  آب

نه آ  دهان یا  ،اســم« خون»کند ذهن متبادر می این تعریف اولین مصــداقی را که به
ی، رغم نق  معنایبه، آموز فارسیزبان فرهنگبینی. حتی در این مورد، تعریف مشابه آن در 

  . آ«شودها تولید میمایعی اسم که در بعضی اندام آ   »از این تعریف کمی باتر اسـم  
مایع حاصل از ترشح »اسم  شـده گونه تعریفینا فرهنگ معاصکر فارسکیدر این معنی در 

 «.های بدن )آ  بینی، آ  چشم(بیرونی غده
یشذکر نشـدن مؤلفه. ۳  پوشی از  ارائۀ تعریف در سـطح باالتر و چشـمهای اصـلی در تعر

های مام تعریف شود. مثاًل معنای توضیحات بدیای نبایستی منجر به حذف برخی از مؤلفه
فرهنگ اســم. این معنی در تعریف شــده «دنخارج شــدن و بیرون آم» آمدنمـدخـل  ۵

آید، از آن چیز خارج وقتی مایعی از چیزی می»اسم  به این صـورت آمدهآموز فارسکی زبان
 گردد که با توجه بهچیز برمی« مایع بودن  »به مؤلفۀ اصــلی  ی. تفاوت این دو معن«شــودمی

 هاجز آن  شــیر و که معطوف به آمدن خون، آ  بینی، اشــک چشــم، آ ،های مؤلفمثال
به هرچیزی اطالق  یدر این معن« آمدن»زیرا  .اســم، ذکر آن در تعریف ضــروری اســم

  نمونۀ دیگر رود.کار میشود و فق  درمورد مایعات بهنمی
ــان را  :شاااعر ــات و افکار انس ــاس ــخنی که احس س

 کند.صورتی زیبا و تخیلی بیان میبه
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Oxford: poem: a piece of writing‚ often arranged in short line with similar 

sounds at the ends of lines. 

 و معنی اسم. قافیه، وزن  سخنی که دارای فرهنگ معاصر فارسی
عواطف و تخیل گوینده اســم و با  ۀکنند  ســخنی ادبی کـه بیانفرهنکگ بزر  سککخن

 شود.و تصویر شناخته می قافیه، وزن عناصری از قبیل
ما با توجه ا ،کار بردنوشته یا سخن نثر نیز به بارۀتوان دررا می فرهنگدر ده شارائه تعریف

ن )وز کند آهنگین بودنای که شــعر را از نثر جدا میها و شـم زبانی، مؤلفۀ اصــلیبه فرهنگ
یا  با کمی تسامح برای شعر نو بتوان هرچند ،را فرهنگو قافیه داشتن اسم. تعریف  داشـتن(

ولی معنایی که از واژۀ شــعر به ذهن مخاطب خام این فرهنگ متبادر  ،دکار برنیمـایی بـه
 شعر کالسیک اسم که همواره با وزن و قافیه همراه اسم. گمانبیشود می

یش درجنس و فصل نامناسب . ۳  ، مانند  تعر
ها وتـاهی کـه به آخر بعضــی واژهک واژۀ  پساااوناد

 «انهک»سازد ... پسوند  چسبد و واژۀ جدیدی میمی
 .زنانهو  مردانه، دخترانه، پسرانهدر 

 

، جنس  تعریف درســم انتخا  واژهتکرار نـاخوشــایند ســه بـار جـدا از  این معنیدر 
  درکار بتوان آن را در این بخش بهدر همین فرهنگ، نمی واژهاسم. با توجه به معنای نشده

  مجمو  دو / چند صدای  / حرف  پشم  سر هم واژه
ای امالی خـام و جـداگـانه کـه تلفظ، معنی، و
 دارد؛ کلمه؛ لغم.

 

اتر ب بنابراین،و امالی جداگانه و مستقلی ندارد.  یزیرا معن .واژه نیسم انه ـ باالدر مثال 
 .ذکر شود «یک یا چند حرف غیرمستقل که ...»صورت به پسوندتعریف اسم 

ــبزی  ساایر رد که بو و مزۀ  نوعی س ــفید و تقریبًا گ  س
 د.بسیار تندی دار

 

 اسم گونه تعریف شدههای دیگر ایندر فرهنگ
Oxford: garlic: a plant with a strong taste and smell … 

 ایا از تیرۀ ...پ گیاه علفی  فرهنگ معاصر فارسی
در تعریف خود به همین گیاه علفی بودن  سککبزیرســد که مؤلف در آوردن واژۀ نظر میبه

های دیگر، باتر اسم جنس تعریف  به شم زبانی و فرهنگ اما با توجه ،اسمسـیر نظر داشته
« تندی»و « سفید»انتخا  شود. الزم به ذکر اسم که در این تعریف مؤلفۀ « گیاه»، سیرواژۀ 
 .چندان دقیق نیسمنیز 
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یش بهنا. ۴ ، الگوی تعریفی که ها  درمورد صفمهاویژه در صفتهماهنهی در الهوهای تعر
اخذ کرده  Collins Cobuildرسد از فرهنگ اسم و به نظر میجسته مؤلف بیشتر از آن مدد
نویســی اگر اشــتباه مدخل در تعریف اســم که از نظر فرهنگلفظ بـاشــد، همـان تکرار 

 امری زائد اسم. مثالً نباشد،
 حجم، اندازه، یا وسعتش زیاد اسم. بزرگ  چیز بزرگ

Collins Cobuild: big: A big person or thing is large in physical size. 

 عقل و منطق درستی دارد. عاقل  آدم  عاقل
Collins Cobuild: wise: A wise person is able to … 

دوسم ندارد پول خرج کند یا  خسیس   آدم  خسیس 
 حاضر نیسم چیزی از اموالش را به دیگران بدهد.

Collins Cobuild: Mean: If you describe someone as mean‚ you are being 

critical of them because they are unwilling to spend much money or to use 

very much of a particular thing. 
ز صفم اسم و بعد ا خسیس اشاره کنداین الگو آن باشد که  کار بردناز بهشـاید منظور 

باز هم تکراری و زائد اسم. ، اما یءنه حیوان یا گیاه یا شـ ،آن اسـم آدم اسـم وآید اسـم می
 شــکل  اســم که این واژه صــفم اســم و اگر تعریف بهدر هویم دســتوری اعالم شــده زیرا
 ،بنابراینشود. به انسـان بودن آن نیز اشاره می ،شـود نوشـته «که دوسـم ندارد ... (کسـی»)

 ریف  تع سم که باا ایناشناخته زیرا اصواًل مدخل   .لزومی به تکرار مدخل در تعریف نیسـم
 شود.شناخته و معرفی می

 اسم  متفاوت هاصفم تعریف برخی ، ولیاندبا این الگو تعریف شده هاصفم بیشتر  
ــارت دارای  جسااور ــجا . جس ــی که ) ←؛ ش کس

 جسارت دارد.
اتر کند بکسی اسم که سعی می رقیِب شـما  رقیب

 کندکســی که ســعی می ←و برتر از شــما باشــد. 
 ی باشد.باتر و برتر از دیگر

ــم، در جایی کار  وقهی  شااااغل ــاغل اس ــی ش کس
کســی که در جایی کار  ←کند و در آمد دارد. می
 کند و درآمد دارد.می

ــتید، می وقهی  عاز  خواهید به آنجا عازم جایی هس
خواهد به جایی برود کســی که می ←بروید یا ... 

 یا ...
چیزی قطعی اسم هیچ شک و تردیدی  وقهی  قطعی

چیزی که هیچ شک  ←وجو ندارد یا ...  اشدرباره
 ندارد. داش وجوو تردیدی درباره

چیزی کـه از جنس  ←جنس نـایلون.  از  نااایلونی
 نایلون باشد.

ـــم کـه فرهنـگ ـــب تعریف، مطلو  آن اس نویس باترین و درمورد الگوهـای منـاس
ــب ــیوهترین الگوی تعریف را انتخا  کند و تعریفمناس د که جام دهای اننگاری را نیز به ش
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ــد. ازاین ــته باش ــترین ویژگی تعریف معیار را داش های دارای یک هویم توان واژهمی ،روبیش
 .(۱۳۱۴قطره  ←)کرد با یک الگوی واحد تعریف را دستوری مشترک 

یش یشـمارۀ معن نیاوردن. ۵ ها باتر اسم که شمارۀ گونه تعریف  در اینهای ارجاعیدر تعر
راحتی بتواند ارتباط بین مرجع و مرجو  را دریابد. در این کتا  همعنی ذکر شــود تـا کاربر ب

اند. شاید همین اغلب ارجاعات، هم در مرجو  و هم در مرجع به ترتیب معنایی مرتب شده
ــته ــمارۀ معنی در ارجا  معاف داش ــم که مؤلف خود را از ذکر ش ــم. ولی این ترتیب اس اس

ها در دو مدخل به نوعی دیگر که تعریف آنجایی ویژهبه ،اسمجا رعایم نشدهترتیب در همه
  اسم. در این موارد ذکر شمارۀ معنی الزامی اسمشده ارائه

. چیزهـای طوالنی مســافم یا ۱ .. معنی. طوالنی
ــم ت کوتاه  راه   ــان زیاد اس ــفر   / جادۀ طولش /  / س

 / خیابان  / صف  ... مسافرت  
ـــم ... ت ۳معنی  . چیز طوالنی مـدتش زیـاد اس

 وتاهک

. چیزهـای کوتاه ارتفاعشــان کم ۱ ... معنی کوتااه
 اسم ت بلند

. چیزهای کوتاه طولشــان کم اسم ت بلند  ۳معنی
ــتین   ــیم   آس ــف   / موهای   / س )به  / طنا   ... / ص

 اسم.(متضاد  طوالنی اشاره نشده
. چیز کوتـاه مـدتش کم اســم ... ت بلند، ۳معنی

 طوالنی
به  طوالنی ۱تضــاد معنی میعنی ارجا   ،ارجاعات ننکرد گذاریدر این نمونـه شــماره

اســم، عنوان متضــاد آن ذکر نشــدهبه طوالنی، کوتاه ۳ ویژه اینکه در معنی، بهکوتاه ۳معنی 
 کند. گویا خود مؤلف نیز معترف اسم که این تضاد کامالً کاربر را کمی دچار سردرگمی می

راه، جاده، ســفر و مســافرت مکانی و  های آن. زیرا در اولیعلم مصــداق)به منطبق نیســم
اسم که آن هم  صفزمانی اسم و در دومی سیم، مو و طنا  شیء هستند. تناا اشتراکشان 

 گنجد.(در اولی می
ــر . ۶ ــیاری از واژمعناچندمعنا به ت  هایهدن واژکر منحص ی که در این کتا  فق  هایه  بس

چند معنی مام و کاربردی دیگری هستند اسـم، دارای دو یا ها ارائه شـدهیک معنی برای آن
 آموز در حد متوس  الزامی اسم، مانند  که دانستن آن برای کاربر فارسی

 .. مقطع تحصیلی قبل از دبستان۳...  .۱  آمادگی
رنگ گیاهی که های ســیاه. دانـه۳...  .۱  اسااافناد

زخم ســوزانــده و دود مـعمواًل برای دفع چشــم
 .کنندمی

 .دم درستکار. آ۳...  .۱  انسان
آ  که در  . جایی دارای شــیر۳...  .۱  دسااتشااویی

 ؛شویندآنجا دسم و صورت را می
 . ریش و ... .۳...  .۱ :محاسن

یشنبود . ۷ ــه هایههای واژهماهنهی الزم بین برخی تعر گونه این   ازآنجاکه معموالً ایخوش
قیق و روشنی ارائه شود تا مرز و های دتعریف دشوند، بایها با همدیگر دیده و مقایسه میواژه
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 هدریاچو  دریا، اقیانوسها مشـخ  شود. مثاًل تعریف سه مدخل های معنایی بین آنتفاوت
راحتی بتواند تفاوت این سـه را تشــخی  دهد. شـود که کاربر این فرهنگ به ذکرطوری  دبای

 .یرخ اقیانوسو  دریا اما بین شده، داده نشانخوبی به دریاچهو  دریااین تمایز معنایی بین 
 ُکرۀ زمین... هریک از پنج دریای  بزرگ   اقیانوس

ــطح   دریا ــور که س ــیار بزرگی از آ   ش ... تودۀ بس
 اسم.هایی از ُکرۀ زمین را پوشاندهقسمم

... تودۀ بزرگی از آ  که ُدورش خشــکی  دریااچاه
 تر از دریاسم.اسم و کوچک

 
 قیانوسابرای را، با کمی تغییر،  دریاتعریف  در، بایهای دیگفرهنگ هایبا توجه به معنی

 ردر بیشــترا گنجاند. « تر از اقیانوسکوچک»حتمًا مؤلفۀ  دریاارائـه داد و در تعریف جدید 
 نه معنای اصلی آن. آمده، اقیانوس دوممعنی در  اقیانوسشده برای نوشتهمعنی ها، فرهنگ

Oxford: Ocean: 1. The mass of salt water that covers most of the surface 

of earth. 

2. Ocean one of the five large areas into which the ocean is divided. 

Sea: Aparticular large area of salt water. A sea is smaller than an ocean 

and may be surrounded by land. 

  فرهنگ معاصر فارسی
ای از آ  شور، با دریاها و رده. پانۀ گسـت۱ اقیانوس
. هریک از پنج تودۀ گســتردۀ ۳ های بســیار.جزیره

سطح کرۀ زمین  ۷۱۷آ  که مجموعشــان بیش از 
 اسم.را فراگرفته

تودۀ بســیـار بزرگ آ  شــور کـه بـا توده یا  دریاا
هایی های آ  دیگر پیوســته اســم و خشــکیتوده

 اسم.چند سوی آن را فراگرفته

 اد  متض ت با نشانۀتعریف ها در پایان برخی مدخل   دردر ارجاعات مهضادن بودهوازن نام. ۸
. این روش دارای این مزیم اســم که درک معنی را از طریق مقابله و اســمآمـدهآن کلمـه 
  این روش را افزایش دادیی اکارتوان می زیربا رعایم موارد . دکنتر میآسانضدیم، 

د که معنای مرجو  با معنای مرجع هماهنگ باشد. الف. در ارجا  متضـاد باید دقم شو
 مثالً 
 . ت رقیق . وقتی مایعی غلیظ اسم ...۱ ... معنیغلی  

 . وقتی دود یا مه غلیظ اسم ... ت رقیق۳معنی 
اند با ، دو معنی از همدیگر متمایز شــدهدودو  مایعهای بـا توجـه بـه مؤلفه ،در این واژه

 اسم.معنی آمده هر دو ذیل یک رقیقاینکه در مدخل 
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ــم قســمم مایع آن . رقی  .. وقتی چیزی رقیق اس
خیلی بیشـتر از قسـمم جامد آن اسـم یا فاصـلۀ 

 ذراتش با هم زیاد اسم ت غلیظ

 

برش  به دو ،غلیظمانند  ،نیز رقیقباتر اســم معنی  باال،در تعریف  یابـا توجه به حرف 
 تفکیک شود. معنایی

 دسمبهه معنای مرجع کاماًل متضاد مرجو  باشد.  . در ارجا  متضاد باید دقم شود ک
 کند. مانند  ارتباط معنایی را بین دو مدخل برقرار نمی چندان دقیقنههای یمعن دادن

 . ماربانی، لطف ت بدی۱ .. معنی. خوبی
 . بد بودن یا عیب ت خوبی۱.. معنی . بدی

 . مزیم، ُحسن ت بدی۳ معنی
 . رفتار بد ت خوبی۳معنی 

 خوبی ۱ را به معنی بدی ۳توان دریافم که مؤلف معنی می باالبـا دو مـدخل  بـا نگـاه
نیسـتند. اگر در این قسمم  ی معناییولی این دو در یک راسـتا ،عکسراسـم و بارجا  داده

 لحفو  مهربانیتعریف شود. با اینکه  «رفتار خو » خوبی ۱معنی  دبای ،روشمند عمل شود
دشمنی، کینه، »بدی،  ۳رفتار خو  اسم یا اینکه معنی اسـم که یکی از مظاهر معنی شـده

گذاری نکردن مشــکل شــمارهتعریف شــود تا توازن بین دو واژه برقرار شــود.  «بخل و ...
 ارجاعات در اینجا نیز مشاود اسم.

ــهقـات واژه بـدون مـدخـل کردن آن هـاترکیـب ذکر. ۱ ، طفلکی، خیر ببینی  مانند  هـاو مش
و ، بهره ،طفل، خیر هایهترتیب واژبه دها بایه برای تکمیل معنایی آنک کاهشو ، برداریبهره

 مدخل شوند. کاستن
پرمعنی  هایههای واژیمعنذکر کردن   معیار هاهای مدخلیتعداد معنبودن هوازن نـام. ۱۱

 برخورد کردنولی  دارد،معنی  ۳فق   های پرشماربا معنی آب مشـخ  نیسم. مثاًل مدخل  
 .داردمعنی  ۴

ــت دادن مؤلفـهبـه. ۱۱ یشدس ها ای معمواًل مؤلفههـای خوشــههواژ  در هـای زائـد در تعر
گیرند با مختصاتی واحد که کلی قرار می ۀیک واژ ۀاند و گاهی چند واژه زیرمجموعمشـترک

ها طور تکراری به این مؤلفهرو، الزم نیســم که در همگی بهانـد. ازایناز آن واژه اخـذ کرده
ه اند. وقتی در تعریف  لبنیات بلبنیات ۀزیرمجموع خامه، و پنیر، کره، ماس مثاًل  اشاره شود.
های موجود در تعریف لبنیات در تک مؤلفهشــود دیگر الزم نیســم که تکاره میاین امر اشــ

 ها بیاید هریک از این واژه
شوند. هایی که از شیر تایه میشیر و خوردنی لبنیا 

 و خامه.مثاًل ماسم، پنیر، کره 
ــیار چر  ... که جزو لبنیات  کره نوعی خوردنی بس

 اسم.
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نوعی خوردنی مـایع ... کـه جزو لبنیـات  ماااساااا 
 اسم.

 نوعی خوردنی نرم ... که جزو لبنیات اسم. پنیر

نوعی خوردنی سفید چر  ... که جزو لبنیات  خامه
 اسم.

 
 

های آن ب مثالدر قال خکامکه، و پنیر، کره، مکاسکک تعریف شــده و  لبنیکاتازآنجـاکـه 
نوعی خوردنی ... که جزو لبنیات »جای این موارد به ۀاســم، باتر اســم کـه در همـآمـده

 ...«.نوعی از لبنیات که »فق  نوشته شود  « اسم.
یشنا  های ارجاعیهماهنهی در تعر
... آدم یــا جــانوری کــه هنوز بزرگ و بــالغ  باچااه

 اسم.نشده
یگر بچه . آدم بزرگ بالغ اســم و د۴... معنی بزرگ

 ؛ بزرگسال ت کوچکنیسم
 ... کسی که بزرگ و بالغ اسم ت خردسال بزرگسال

... کسـی که سـنش بین سه تا هفم سال  خردساال
اشــاره  بچه)به متضــاد   کودک ت بزرگســال؛ اســم
 اسم.(نشده

 . خردسال ت بزرگ۳... معنی کوچک
 ... بچۀ آدم. کودک

ــد یا  دسککالخرمدخل   بایدیا  باال هاینیبا توجه به مع در این گردونۀ ارجا  معنایی نباش
  شود.ها رعایم همسان و یا مؤلفۀ سنی در همۀ آن ،کودکو  بچهمعنای آن با معنای 

 ت بخشدآدم بخشـنده به دیگران چیز می :بخشانده
 خسیس.

آدم  خسیس دوسم ندارد پول خرج کند یا  :خسیس
حاضـر نیسم چیزی از اموالش را به دیگران بدهد 

 باز.ودلنده، دسمبخش ت
س. در اسم یا برعک بخشندهمتضاد  خسککیستوان گفم که دقیقًا های باال نمیبا تعریف

ف از طرفی تعری«. آدم بخشنده دوسم دارد پول خرج کند»توان گفم نمی بخشکندهتعریف 
ودلبازند، ولی به دیگران چیزی نیز نق  دارد. زیرا برخی برای خودشان دسم خسکیسخود 
را متضاد  هبخشندتوان گاه میتفکیک شود. آن خسیسد. بنابراین، باتر اسم تعریف دهننمی

 درنظر گرفم. ۳معنی 

 الخطامال و رسمـ ۱
شیوۀ فرهنگستان زبان و اد  فارسی اسم و جدانویسی کمابیش به هاهالخ  واژامال و رسـم

دســم خود را برای  در این جمله کمابیش در برخی موارد رجحـان دارد. مؤلف بـا ذکر قید  
عمال سـلیقه ضروری  ،روایناسم. ازباز گذاشته هاهالخ  واژهای شـخصـی خود در رسـما 

های کمابیش، با ذکر دلیل اشـاره شود تا مخاطب نیز با دالیل اسـم در مقدمه به آن مغایرت
 برای نمونه،مؤلف بر انجام این امر آشنا گردد. 
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کید بهچرا  ــته فرهنگ امنیی خط فارسککیو  دسککتور خط فارسککیرغم تأ ــی  نویبر پیوس  س
در این کتا  به دو  هاه، این کلمخشککمگینو  ،پسککتچی ،پژوهشککگرمانند ، مشــتق هایهکلم

 اسم؟صورت  پیوسته و جدا ضب  شده
 یومآلومین / آلومینیمو ، وسائل / وسایل، اتو / اطو مانند هاییهدو امال برای واژ ضب چرا از 
 اسم؟پرهیز شده

 اسم؟ضب  شده خنثاصورت به فرهنگ امنییبرخالف  خنثیچرا 
 مهتک / دگمه / دکمهمانند  هاییواژه متفاوتهای به گونه فرهنگ امنییاز  پیرویچرا به 

 اسم؟ای نشدهاشاره جزوی / جزئی و

 تلفظـ ۴
، اما paᶾuheš پژوهشاسم، مانند  شـدهبا اسـتفاده از الفبای آوانگار  التین داده  هاواژهتلفظ 

 اسم.هنیامددر آغاز کتا   آوانویسی هاینشانهجدول 
ه اضافبه کلمۀ بعدی »ِـ« ای که حرف آخر آن با مصوت کوتاه های فعلی کلمهدر عبارت

 «.’{qadreقدر چیزی را دانستن }»مانند   ،اسمی شدهویسآوان شده

 دسهور زبانـ ۵
 اسم هطور موجز به مباحث ذیل پرداخته شددر این بخش به

 دسهوریهویت ـ ۳ـ۵
اسم  اسم، پسوند، پیشوند، دهشها از نظر دسـتوری به دوازده گروه تقسیم مدخل فرهنگدر 

ه آنجاکجمله، صفم، ضمیر، فعل، قید. ازجمله، حرف اضـافه، حرف رب ، ریشۀ فعل، شبه
ــی ــم ذکر تمامی این فرهنگ، فارس ــتوری برای مخاطب خام آن، هویمآموز اس های دس

 دهندۀ اهمیم مؤلف به ُبعد آموزشی این فرهنگ اسم.نشان

 در این بین محسوس متصل فاعلی و مفعولی هاییرجای خالی ضم ،با توجه به این تنو 
ولی خودشــان مدخل و  ،اســمشــده اشــارهها آن بهای دیگر هویژه آنکه در مدخلبهاســم. 

 داند. ماننتعریف نشده
 ا من)حرف اضافه   ضمیر( )گفتاری( ب با 

 اسم.جای خود مدخل و تعریف نشده ولی در ضمیر دانسته شده،« م»در مدخل باال 
نکتـۀ قـابل توجه در این بخش خل  اســم و صــفم اســم. مبحثی که معمواًل اغلب 

 کنند. مثالً وپنجه نرم میهای فارسی با آن دسمفرهنگ
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... )صفم( سراسر چیزی یعنی همۀ جاها  سااراساار
 / تاریخ / جاان / اســر  کشــوریا نقاط آن ... در ســر

 اند.عمر. فردا مدارس سراسر استان تعطیل

 

و الحاق آن به اسمی دیگر،  درو  از ۀمعمواًل با توجه به آمدن این واژه بعد از حروف اضاف
اسم که مؤلف در شاید همین امر باعث شده .وجه اسـمی آن به وجه صفتی آن رجحان دارد

 .تی خود پیروی کندتعریف آن نتواند از الگوی صف

 هامفرد و جمع بودن اسمـ ۲ـ۵
ــورت جمع یا مفرد مدخل بارۀدر ــدهاطالعاتی ها رایج بودن یا رایج نبودن ص ــم. ارائه ش اس

کید فراوان مؤلف ، نشانزیاد آن کمابیشای که بسامد نکته   اسم برروی آندهندۀ تأ
 بی مفرد ... جمع   اطرافیان
 ... جمع  بی مفرد انتخابا 
 ... جمع  بی مفرد بست ان

 )نوعی نان( ... بدون جمع بربری
 ... بدون جمع تقوی 

 جمع ... بدون   دفن
 ... بدون جمع رسیدگی

 ... بدون جمع شر 
 .. بدون جمع. غواصی

 .. بدون جمع.. مشاهده
ی جمع، که تعدادشــان محدود اســم، هاماســ موردگونه اطالعات دراین دســم دادنبه

که یعنی این .وری اسمضرشان بسیار زیاد اسم، غیردی مفرد، که تعداهاماس مفید و درمورد
 .دکنآموزی  او نمیجمع دارد یا ندارد کمکی به فارســی نان بربریمخاطب این فرهنگ بداند 

قاعده و صــورت جمع، بابه هاواژهاز  بســیاری و نوشــتار غیررســمیدر گفتار  ،دیگر از طرف
 داد. جمع بودن اسمی توان با قاطعیم، حکم بر بدوننمی بنابراین، .روندکار میقاعده، بهبی

 برچسبـ ۶
 و تعریف شدهنشاندار « گفتاری»و با برچسب  شدهمدخل  فرهنگهای شکسته در صـورت

 . مانند  اسمشده اش ارجا  دادهها به صورت رسمیآن
 آتش گفتاری   آتیش

 گفتاری  خداحافظی ... خدافظی
 نگفتاری  دندا دندون

اســم که با این مقوله تفاوت دارد. کار رفتهاما این برچســب در این کتا  در موارد دیگری به
، رودرواسککی، قراضکه، لحف داشکتن، پاچه شککدندسک ، دسکت  درد نکنه، ذو  کردنمانند  
اما اولی در حوزۀ  ،روندکار میبه گفتاردر  گروه. هرچند هر دو لجش گرفتنو ، بازودلدس 

وه های گربرچسب واژهباتر اسـم که  بنابراین، .و مفاوم اسـممعنی می در حوزۀ تلفظ و دو
 استفاده شود. «غیررسمی»های گروه دوم واژهو برچسب  «شکسته»اول 
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 هاین  اواز متن اصــلی، دو جـدول بـا عن پیشاز راهنمـای اســتفـاده از فرهنـگ و  پس
 / میرهای متصل )رسمیض»و  «گفتاری( / )رسـمی بودنهای مضـار  الخ  صـیغهرسـم»

ــم. درآمده «گفتاری( ــمجدول اول، ازآنجا بارۀاس عمال که این رس الخ  در تمامی فرهنگ ا 
، ادمشبا  امخوبتفاوت ، مانند هاالخ باتر بود که دالیل قراردادی برخی از رسم ،اسمشده

 گونهز هماندوم نی جدول بارۀ. درشدداده میتوضیح  ،تابلوییبا  تابلوامیا  ترسوییبا  امراضی
آموز فرهنگ زبانمانند  هایرباتر بود که این ضــم ،گفته شــد« دســتوری هویم»که در بخش 

 شدند.، اثر دیگر مؤلف، مدخل میفارسی

 گیرینهیجه
ا اسم. بشدهتألیف آموز در حد متوس  برای بزرگسـاالن فارسی آموز دهخدافارسکی فرهنگ

 هایسـاده و پربسامد بسیاری را مدخل کرده و تعریف هایهواژمؤلف  ،توجه به حجم کتا 
اسم که داده دسمبهی مناسب واژگانیهای دستوری متعدد و اطالعات هویمسـاده همراه با 

های ۀ فرهنگ به روشدر مقدمباتر اسم  .خوبی برای کاربران باشد زبانی   تواند راهنمای  می
افزوده  نیز به کتا پربسامد  هایهواژ برخیاشاره شود و  فرهنگکاررفته در نویسـی بهفرهنگ

 .بابود یابدنیز ها تعریفبرخی و شود 
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 *نقد و بررسی 

 )استادیار دانشگاه پیام نور(سیده نرگس رضایی 

 مقدمهـ ۳
م االسالد حسن معروف به داعییپســر س ید محمدعلیفرهنگی فارســی اثر ســ فرهنگ نظام

ا یجان به دنیاز توابع الر کاین یدر روستا جری قمریه۱۳۵۴االسـالم در سال اسـم. داعی
گرفم. او در اصفاان با را فرار علوم یامم و سـک، فقه، اصـول و حیآمد و صـرف و نحو عرب

ــ ــم  یان مناظراتیحیمس به چاپ  ،کرده خود آن را مدیریم میک، االسککنمۀ ه در مجلکداش
االســالم را گرفم. ین شــاه لقب داعین مناظرات از مظفرالدیســبـب همد و بـهیـرســیم

ــالمداعی ــیو انگل یپس از آموختن زبان عبر االس ــتان رفم و با  یس زبان  یریادگیبه هندوس
 ن شــدکدرآباد دیرد و اســتاد دانشــگاه حکرا منتشــر  االسککنمدعوةبـا نام  یااردو مجلـه

 .(۶، م ۱۳۷۸جوادی سید)حاج
اد یز نیم را یرک، بااشا و سانسی، گجراتیی، اوستایپالو هایزباناالسـالم در هند داعی

ا در ر فرهنگ نظامو پرداخم  یلغات فارس شۀیر ین به بررسکگرفم و به درخواسم دولم د
، در نکخان، پادشاه دیرعثمان علیدرآباد، امینظام ح ۀیرد و آن را به سـرماکن یپنج جلد تدو

تجدید چاپ شد. آثار  ۱۳۶۴به چاپ رساند که در سال  مسیشـ ۱۳۱۸ـــ۱۳۱۵ هایسـال
شککعر و ، یعرف یشککعر و شککاعر، یاقبال و شککعر فارسککاالســالم عبارت اســم از  یگر داعید

 .(۱۱۴۵، م ۱۳۷۱)الرسولی و ...  بخش سوم اوستا، دادیوند بترجم، رانید ایصر جدع یشاعر
ۀ قه ســابک ،، نظم و نثر رایلمکت یهاواژه»ه کن فرهنگ آن بوده ین ایاز تدو مؤلف ۀزیانگ

ــاله داردهزار ــب   ،س ــوند. زبان باخب یم دگرگونیفکیم و یمکندگان از یند تا آکثبم و ض ر ش

                                                      
 .سهاسگزارم ،اندکه با دقم نظر این متن را ویرایش کرده ،زادهاز جنا  آقای فرهاد قربان* 
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« شــود یآورد جمعیجـد یهـاوجود آمـده و واژهحفظ زبـان بـه یبرا ین چـارچوبیهمچن
 .، م الف(۱، ج ۱۳۶۳االسالم )داعی

 یاطالعات یبندهای فارســی در مقدمه به دســتهفرهنگان یـن بـار در میاول یبرا مؤلف
 ند کیرا به دوازده اصل تقسیم م هاآنو  کردهل هر واژه به آن اشاره یه در ذکپردازد یم

اصل  ؛لفظ یان معنیاصل سوم( ب ؛ان تلفظ واژهیاصل دوم( ب ؛واژه ۀشین رییاصـل اول( تع
ــواهد معنکچاارم( ذ ــل پنجم( ب ؛یر امثله و ش ــم( ذ ؛اربرد واژهکان یاص ــش ــل ش ر کاص

( اصل هشتم ؛واژه یکب ساختن از کّ مصدر مر یان چگونگیاصل هفتم( ب ؛مشتقات واژه
ان یاصل دهم( ب ؛هاب واژهکّ مر یم فاعلر صفکاصـل نام( ذ ؛هاف واژهیر ابدال و تخفکذ

 یجازمَ  یان معانیاصل دوازدهم( ب ؛لر َمثَ کازدهم( ذیاصل  ؛هاا جمع واژهیصورت مفرد 
 .(۴۱، م ۱)همان، ج ها مشاور واژه

 نویسی را بهمندان به فرهنگشـمارد و عالقهیی برمویسـنشـروطی را برای فرهنگ مؤلف
به  .۳باشد؛  یاستاد زبان فارس .۱»داند  ین فرهنگ میز به تدویشـرط داشـتن آن شـروط جا

در صورت  .۴م را بداند. یرکزبان اوستا و سانس .۳اروپا آشنا باشد؛  یعلم هایاز زبان یکی
 .، م الف(۴ )همان، ج« تبحر داشته باشد یو پالو ی، هندویاردو، گجرات یهاان به زبانکام

 اسم آمدهلی های مفّص مقدمه جز جلد دوم،در آغاز هر مجلد، به
تحول زبان فارسی، ورود لغات جدید به  ۀشـعب زبان فارسـی، تاریخچ  جلد اولمقدمۀ 

 .یویسنفرهنگخود در های فارسی و معرفی شیوه هایزبان فارسی، نقای  فرهنگ
در  هاآنم یو اهم هادرها، مصــل، فعیجامد در زبان فارســ هایاســم  جلد ســوم مقدمۀ

، ی  خ  فارسیدهند، نقایل مکیرا تش یلم فارسـکه تک یی، صـداهایل زبان فارسـکیتشـ
 ر.ل حروف به یکدیگیتبد ۀو نحو یزبان هخامنش ی، حروف تاجیبه پالو یخیل خ  میتبد

 م.یرکآموز زبان سانسدخو  جلد چهارم مقدمۀ
 ی، اقسـام حروف در زبان فارسهاآنو نقد فارسـی  هایفرهنگ یمعرف  جلد پنجممقدمۀ 

زش یآم ی، چگونگیسینوسرهبودن ن کممنا، هاآنو تلفظ  یتیبعد از اسالم، الفا  وال قبل و
 یگارشــمباحث ن ی(، برخیوفکق، نســخ و یگانه، انوا  خ  )نســتعلیبا الفا  ب یزبان فارســ

ت ، ضروری  خ  فارسیقاره، نقاران و شبهیدر ا یفارس یهاواژه یتفاوت امال مانند ،گرید
 .هاجز آناصالح آن و 

 مدخلـ ۲
مقدم اســم. در « ا»بر « آ»دارد. در این فرهنگ حرف  یینظم الفبا فرهنگ نظامهـا در واژه

 و حرف دوم در ترتیب الفبایی  در نظر گرفته شدهحرف مشدد دو حرف مجزا ها ترتیب مدخل
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 .اسمآمده بردیدنو  برده، بردوختنپس از کلمات  برق  کلمۀ برای نمونه، اسم.شدهلحا  
ــتکها چند ننش واژهیگزدر  فمؤل ه کرا  یتیه الفا  والکاول آن  »اســمهته را در نظر داش

 ییزند و پازند و اوستا یهاه واژهکرده؛ دوم آنکبوده در فرهنگ خود حذف  یفاقد سـند شعر
ند و ا زیو  یتی، والیه معلوم نبوده جعلکرا  کیوکاورده و منبع الفـا  مشــیـرا در فرهنگش ن

ـــم، ذ . (۱۳-۸۳، م ۱)همـان، ج « ردیم آن را بر عاـده نگیـرده تـا مســئولکر کپـازنـد اس
 گوید از متون می واژهاستخراج  االسالم دربارۀداعی

هجری( تا  ۱۷۷)وفات ســال  در نظم و نثر فارســی از شــاعران اول تاریخی شــفیق بلخی
 ( الفا  گرفتم و از شعرای عصر۱۱۸۱آخرین شـاعر متوسـطین شـیخ علی حزین )وفات 

که غل  اســم  برهکان قاطعقجر از این جاـم الفـا  نگرفتم کـه الفـا  ادبی خود را از 
ألیفات اسم تا ت تاری  طبری بترجمگرفتند و در نثر فارسـی از سـوم کتا  فارسـی که می

ه اســتفاد هاآنشــعری معتبر را مطالعه و در تألیف از  هایاین عصــر الفا  گرفتم. فرهنگ
 .(۱، م ۵ج االسالم، )داعیکردم می

ادام ب، مغزوبادام د، بادام توامهای ترکیب، مانند ذیل مدخل قرار داردو مشتقات  هابکیتر
. قرار دادن مدخل فرعی در ذیل اســمهآمد بادامذیل مدخل ترتیب که به یبادام قندو  ریزنج

 خوبی رعایم شود.هشده نظم الفبایی در این فرهنگ بمدخل اصلی سبب 
  اسمدهمآ و مصوبات فرهنگستان در فرهنگ توجه شدهی عصر تحوالت زبان به

شــده )عا(. در عربی به انداخته... درزنـدان محبوس
شده و ممنو  هم هسم. فرهنگستان کردهمعنی وقف

 اسم.را وضع کرده زندانیجای این لفظ به

  گروهبـان در نیروی دریایی. این لفظ را تازه م نااوی
ی مه بزرگ و معنی فرهنگســتـان وضــع کرده و معن

 .مالح اسم و ماناوی دو درجه دارد  یک و دو ناوی
،  کاتالو، کاپیتوالسککیون، کاپوت  اســمهدمهای فرنگی در فرهنگ آواژهوامبســیاری از 

، سککیونکلک، کوپن، کروات، کتل ، کپتان، سککولپک، کانال، کامیون، ککاریککاتور، ککارتن
 .کمی و  کمیسر، کمیساریا، کمیته، کمونیس ، کمپانی

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۲
اثر ها معمواًل برفین تصــحی. ااســمف صــّح مف و حّر م هامدخل برخی  شیتصــح .۳

گر به هنگام یحرف به حرف د یـکل یـاســتن نقطـه و تبـدکـنقطـه، افزودن و  ییجـاجـابـه
 ، مثال اسمهجاد شدیو چاپ ا یبردارنسخه

 .ل و ضامنیفک... )سم(  زانیباب
 ینبه مع زنیبابو  زانیباب»  اسمهآمد (، حاشـیهبابیزان، ذیل ۱۳۷۳و همکاران دهخدا ) نامهلغ در 

 .(پایندان، ذیل ۱۳۸۱انوری  ←نیز، ) «اسم ندانیپامصحف  “عیشف”و  “نیضم”



078 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 فرهنگ نظامنقد و بررسی  نقد و بررسی
 

... )سم(، یبات خرا  را گویند و آن را به تازی  یبا 
 «.یبا  خوانند....

 

 .(یباب، ذیل ۱۳۸۱انوری  ←)نیز، اسم ابیباسم و کاربرد درسم همان  یبابمصحف  یبات
 و شـعری، بسیار اندک اسم هایویژه در ترکیبمصـّحف، به هایشـمار واژه فرهنگدر 
 .اسم فرهنگاستعاری و شعری در  هایترکیب آن نبودعلم 
ل یاول و هم در ذ ۀبات واژکیل تریب هم در ذکّ مر هایمو صفها اه اسم  گرار مدخلن. ت۲

ترکیب  و وس پو  ازیپ ذیل یازیپپوس ب کیتر ،مثال برای .اسمشدهرار کدوم ت ۀبات واژکیتر
 .اسمآمده بخ و  سفیدذیل  بخ سفید
 ،اهمدخل ییبا وجود نظم الفبا فرهنگر   دهامدخل یدر برخ یینظم الفبانشــدن ت ی. رعا۱
ــاهده مها در مدخل ییهاینظمیگاه ب ــودیمش ، دمبادوبات یک، ترباد ۀل واژیذ ،مثال . برایش
قرار  دمدوبا پیش ازد یبا دیببادوکه اسم، درحالیآمدهب یترتبه هاجز آنو  هرزهبادو، دیببادو

ب یتتربه ییمایپبکادهو  مودنیبکاده پ، پرسکک بکاده یهـاترکیـب، بکادهل یـذ همچنین .ردیبگ
 .بیاید ییمایپبادهد پس از یبا مودنیباده په کیحال، دراسمهدآم

ب یک واژه در ذیل مشتق و مرکّ  هایهتمام کلم  ب ذیل مدخل اصلیمرکه  هایژهوا. آوردن ۴
 ، وآبرو، آبراه، مانند ب که باید مدخل اصلی شوندمرکّ  هایواژه برخی رو،ازاین اسم.دهآمآن 

 .(۶۱، م ۱۳۱۳)صادقی  اندشدهمدخل فرعی ، آبگوش 
متداول عربی در فارسی ناهای مهکل برخی  مهداول در زبان فارسـیناهای عربی ذکر واژه .۵

تفضیلی،  های، صفمهالمات شــامل مصــدرها، صورت جمع کلمه. این کاندمدخل شـده
 ادخنه (،فضاجمع ) افضیه (،دماغجمع ) ادمغهرایج سم، مثل رغی هایاسم برخیحروف و 

تفضیلی  هایو صفم اسکتشکفاع، اسکتروا ، اسکتجنب مانندی هایدرو مصـ( دخانجمع )
 .(۶۱م )همان،  اسم الذو  میلامانند 

 تلفظـ ۱
ــتین یبرا فرهنگدر  ــم و تازهیک روشبار  نخس ــان دادن تلفظ واژهبرا ایدس ار کبهها ی نش

ا دو ی کیم کر حرکذ و بیان وزن کلمه مانند ،متداول یهاوهیکارگیری شبه جایبه اسم ورفته
و  نویســۀ  از «آ» جایبه،  نویســۀفتحه و همزه از  جایبه ،هاجز آنحرف از کلمـه و 

سه نشانۀ یادشده در خ  اوستایی برای نشان دادن . اسمدهشاستفاده   نویسۀاز  «اُ » جایبه
 د سینویوه مین شیا نبرد کاربهخود از  ۀزیانگ ۀدربار مؤلفاند. رفتهکار میها بهمصوت

ن عالمات اعرا  به هما یاند؛ بعضــان اختالف نمودهمؤلفدر بـا  تلفظ الفـا  فرهنگ 
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ب، تلفظ اتکه به غل  نوشتن کن شد یجه ایردند و نتکتفا کسره و جزم( اک)فتحه و ضـمه و 
تح را و به ف «رفتم»ه مثاًل تلفظ کح نمودند یتصــر یان ]رفم[ و بعضــیح الفا  از میصــح

 یلفظ تلفظ هر یجاسم، برایه طول بکنیابرعالوه م اسم ویون مکون فا و فتح تا و سکس
بعد از هر  ییالســنه اروپا ۀتا  به قاعدکن ی... من در ا شــد[یتا  صــرف ]مکطر ســ یک

نوشتم و شش حرف اعرا  اوستا را در ضمن  یفارسـ ۀلفظ تلفظ آن را هم در حروف مقطع
 .(۵۳، م ۱ )همان، ج دیح هر لفظ به دسم آیحروف مقطعه استعمال نمودم تا تلفظ صح

ــده هها برگزیدن تلفظ واژهایب یبرا یش تارانیگو فرهنگ نظامدر  ــمش  ظ هردر تلف  »اس
نون کچه طاران ا .امکلمـه )اگر در شــارهای ایران اختالف اســم( تلفظ طاران را نوشــته

 .(۳۸، م ۱)همان، ج « اش معتبر و مستند اسمیران و فارسیز علوم اکران و مریتخم ایپا
های واژه برایو  اسمهده شـدنشـان دا ،هاجز عبارتهب ،هادر این فرهنگ تلفظ تمام واژه

 نشده باشد  ه قباًل تلفظ آن ذکرکشود بیان می بخشیب معمواًل تلفظ مرکّ 
 دن.یچیردن و پکته  ـ۱ن[ م    د ر  ک] ردنکتا 

 یابر پیشین هایمعمول در فرهنگ یهاوهیچند تلفظ داشـته باشـد، گاه از شـ یاواژهاگر 
 د شویها استفاده منشان دادن تلفظ واژه

... به فتح خاء معجمه و نزد بعضــی به کســر  خیری
آن و سـکون یاء تحتانی و کسر راء مامله و سکون 

 یاء تحتانی ... .

 

ک متفاوت اسم، باید به ی یل نوشتارکسان، اما در شیک یه از نظر واجک یتلفظ حروف»
 یکبه د یدارند، با یســانیکه واج ک« ط»و « ت»حروف  ،طور مثالبه .صــورت نوشــته شــود

 قحر و [ن ر ل  ]ت  ترالندر  برای نمونه، .(۸۵، م ۱۳۶۸قمصــری  ۀدزا)طبیب« گونه باشــد
 .اسمهکار رفتبه« ط»و « ت»دو شکل نوشتاری « ت»ط ر( برای واج   )ق

  پردازددیگر می هایها در فرهنگواژه به نقد تلفظ مؤلفگاه 
عجب اسم از جاانگیری و رشیدی که این  مرداب
 در شودرا با فتح اول ضب  کردند. معلوم میلفظ 

تکلم فارســی آن زمان مســلمانان هند نبوده و از 
 روی کتا  غل  خواندند.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۱
 یارتاســم و به عب یش تارانیها متفاوت با تلفظ گوواژه برخیلفظ   تتلفظ نادرســت ـــ۳

  اسمهاز قلم افتاد نویسیآواز به هنگام یحروف ن یرسد. برخینادرسم به نظر م
ــ نشان و عالمم ۱ر( سم  ث ث    عر )ت تکثر ـ

 یافتن از چیزی ... .
 

 .اسم ta’assorن واژه یاتلفظ . اسمهشدن هنشان داد همزهن واژه یاتلفظ در 
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 .ندیسر را گو ۀاسکف ت[ سم،   د  ک  فا ]دف ک
 .(۱۳۷۳ن دهخدا و همکارا؛ ۱۳۸۱)انوری اسم  kadoftن واژه یتلفظ ا

 .ردن ... کاه ید( م ، س یو     عر )تدیتسو
 .اسمهاز قلم افتاد «س»ن واژه حرف یدر ا

تفاوت فرانسوی م هایواژهوام تلفظاه   گتلفظ مهفاوت کلمات دخیل با تلفظ رایج در ایران ـ۲
 هانآها، تلفظ انگلیســی رســد این تلفظ. به نظر میاســمضــب  شــدهبا تلفظ رایج در ایران 

کتوَبر، مانند اســمهرا ثبم کرد هاآن مؤلفو  اســمهاســم که ظاهرًا در هند رواج داشــت و  آ
 ، م۵ ، ج۱۳۱۳)صادقی  (آپاندیس) اپندیسکایتیس(، آوریل) اَپریل، ا رِکسکَتر، آسکترالیا، ا کتوَبر

۶۱). 

 نهارشـ ۴
اول پرداخته اء معروف و مجی، واو و «ذ»و  «د»چون تفاوت  ین فرهنگ به مباحثیا در مقدمۀ

ــده ــیدر زم یمباحث ،نیابرعالوه .ش ــکنه مش ــته  یالت خ  فارس در  نیش از ایه پکطرح گش
 .، م یز و یح(۳ ، ج۱۳۶۳االسالم )داعی اسمهبه آن اشاره نشد یفرهنگ

  ماسشدهافته، اشاره یان مردم رواج یغل  در مه بهکواژه  یل نادرسم نوشتارکگاه به ش
ر واقع غل  مشاور اسم اسم و د ستبرمبدل  سطبر

 ) (. غلحیدنو  اصفهانو  صداز قبیل 
 

  اسمشدهح داده یها توضواژه برخیخام در  یل نوشتارکگاه علم رواج ش فرهنگدر 
... لفظ مـذکور را بـا طای مؤلف )طهش( هم  ت ش
نویسـند که غل  مشـاور اسم و سبب این بود می

ی ها در حکومم خود در ایران الفا  فارسکه عر 
 ها نوشتند و ایرانیرا با حروف مخصوصۀ عربی می

کردنـد و چون زبـان علمی ایران عربی تقلیـد می
ها هم بعضــی از الفا  فارسی را بوده، خود ایرانی

 نوشتند.با حروف عربی می

ــم چاکنایی  ن فرهنگ مبحث یدر ا ــوت در  یانجیم بس نار کدر هنگام قرار گرفتن دو مص
  («اءی»ل حرف یذ) اسمهمطرح شد یدادن آن در خ  فارسنشان  یگر و چگونگیدیک

زه اء، همیش از یدر حال نسبم پ ،ضهیبو  پشهمثل  ،د اسمیه آخرشـان هاء زاک یدر الفاظ
ــافه م ــتن یاض ــود، اما در نوش ( بضککیبو  بپسککتهاء ) یهمزه باال یکا، یهمزه و  جایبهش

از  شیافم. پیرواج  یشتم هجرمور به قرن هیالخ  از عصر تن رسمیشود و ایگذاشـته م
 .اسمهد شدیم تجدیالخ  قدنوشتند. در عصر ما رسمیم« یاپسته»ا یآن با همزه و 

و  یها در زبان فارسآن واژه یوه نگارشیبه تفاوت شــ یعرب یهاواژه برخیل یدر ذ مؤلف
 ند کیاشاره م یعرب
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... این لفظ در عربی به معنی پیش آمدن اسم  تبری
اســم که ذکر شــد. ی معنی دیگر گرفتهو در فارســ

 د خوانناین لفظ را در عربی و فارسی با الف هم می

ــم ــتن هم جایز و در رس ــی با الف نوش الخ  فارس
 .اسم

 یشناسشهیر ـ ۵
ان نویسی فارسی تا زمنویسی اسم که در طول تاریخ فرهنگاالسـالم نخستین فرهنگداعی

. اسمها بوده و به نوشتن فرهنگ فارسی روی آوردپالوی و سـانسکریم آشن هایخود با زبان
 ازآنجاکه. اسمهپرداختها پالوی و سـانسـکریم مدخل ۀاو در موارد بسـیاری به بیان ریشـ

ن بار مباحث یاول یآشــنا بوده، برا ییم، باســتان و اوســتایرکســانســ هایبا زبان مؤلف
 ابد ییم یصورت علمو  اسمهانه خارج شدین فرهنگ از صورت عامیدر ا یشناختشهیر
 .اسمهبود واتهو در اوستا  وادفظ مذکور در پالوی   لباد

 یربع و کیتر هایواژه ۀنیز اشاره شده و برای بیان ریش هاواژهوام ۀشیبه ر فرهنگ نظامدر 
  اسمهاستفاده شد« فا»و « عر» و «تر» هاینوشمکوتهترتیب از به یو فارس

 برگشتن بخم.. نکبم و ذلم و ۱  عر. ادبار
، دیپلماسیمانند ، اسمهاشــاره شــد هاآن ۀهای اروپایی و ریشــواژهوامدر این فرهنگ به 

 .سینماو  مین، میکروب
  اسمشدهز توجه یگر نید هایزبان درفارسی  هایهبه معادل کلم نظام فرهنگدر 

 گونآباسـم فارسـی اسـم و نیز به فارسی  نشااساته
ه و نیز ب نشکاستجآن  و معّر  نشکانامند و به عربی 

  و القواملبکابو  الحنحکهلبکابو  البرلبکابعربی 
 

نیز  امونوسو  آموسککن و بـه یونـانی القمحلبکاب
 نامند. استارچگویند و در انگریزی 

 یو معادل هند یهند یهابه واژهقاره شــده در شــبههای نوشــتهمـانند دیگر فرهنگبـه
  اسمهشد اشارههای فارسی واژه

های بزرگ هند ... نـام یکی از رودخانه وترابرهموپ
اسـم که مصـب آن خلیج بنگاله اسم )ج(. لفظ 

 مذکور مأخوذ از زبان هندی اسم.

... )ســم( گلی اســم ســفید خوشــبوی که به  نسااتر
 گویند. سیوتیهندی 

 نادرستی که درباره ریشه هایپردازد و به تحلیلها میشناسی واژهبه نقد ریشـه مؤلفگاه 
 کند اژه وجود دارد اشاره مییک و

ها که از اصل زبان نویس... بعضـی از لغم میزبان
فارسی که اوستا و سنسکریم اسم خبر نداشتند، 

کردند از های بیاوده میســازیاز ظاهر لفظ، لغم
آن جملـه اینکـه لفظ میزبان مرکب از میز به معنی 

دهنده تعمیم ســاقی بوده و بعـد در مطلق مامانی
یـافتـه. ایرانیـان قـدیم خیلی مرید شــرا  بودند. 

کردند و برای آن لفظ مخصوم مامانی شرا  می
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که میز در زبان فارسی مامان و بان اسم، درحالی
 عنی مامان نیامده. میزبان در اصل به معنی به م

میزبـان داشــتند. در پالوی َمَیزد به معنی مامانی 
 شرا  و میامانی دینی اسم.

 
ی > فارس میزبان  اسمهاین واژه آمد ۀریش ۀدربار زبان فارسیناختی شکفرهنگ ریشکه در
 mēzdظاهرًا مشتق از فارسی میانه   میزو  (۴۱۴۱، شمارۀ ۱۳۱۳دوسم )حسـن mēzdpānمیانه 

. تحول معنایی «قربانی و طعام فدیه» -myazdaهـدیه، فدیه، قربانی، خوراک > اوســتایی  
خوراک <  جای ناادن  خوراک < قربـانی <  فـم  طعـام  توان درنظر گراین لغـم را چنین می

 .(۴۱۴۷شمارۀ )همان، طعام، میز  کرسی

 کند یله اشاره مئای نیسم به این مسواژه ۀوقتی قادر به تشخی  ریش فرهنگ نظام مؤلف
  زحمم سخم و گرفتاری. این لفظ عربی دغمساه

م آید معلوو ترکی نیســم و فارســی هم به نظر نمی
 اسم.آمده نیسم از کجا

 

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۵
 های فرانسویویژه واژه، بههاواژه برخی ۀشین رییاه در تع  گهاواژه برخینادرست  ۀشیر  ـــ۳

  اسمصورت گرفتهاشتباه  و انگلیسی،
پادشاه )مفرس( ... شـاهنشاه )عا(. مثال   ام راطور

. لفظ مذکور انگلیس امپراطور هندوسککتان اسکک 
 ن فرانسه اسم.مأخوذ از زبا

 

 .(۱۵، م ۱۳۸۴ )صادقی «اسمهروسی گرفته شد imperátor این کلمه از»
  شــرکـم بزرگ صــرافی که در تمدن جدید بااناک

بان  شککاهنشاهی ایران معمول اسـم )عا(. مثال  
 . لفظ مذکور مفرس از مال تجارت انگلیس اس 

ــی  ــل این واژه  bankانگلیس ــم. اص  banqueاس
 فرانسوی اسم.

 .(۱۶)همان، م  اسمواژه روسی این 
  عر... ســم )ا( دالل که واســطۀ میان سااامساااار

 خریدار و فروشنده متا  اسم.
 

ر شــده ددرج دیدگاه. در اینجا به اســمهاین واژه نظرهای متفاوتی بیان شــد ۀریشــ ۀدربار
 شود اشاره می شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه
 [(قاطع برهان)« دالل» پسارِس قس فارسی  ] . از اصلی ایرانیسکمسکار> عربی   سکمسکار
ــم ــتق پسککارسککِ لوکوچ . مأخوذ اس ــر» سککارو « واگذار کردن» ردنپ  سککِ از  یرا مش « هکلّ ، س

 هاما ب ،دانسته «نسکریم  از اصل سمعّر »را  سمسار (برهان قاطع)محمد معین  .اسمهدانست
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، sām-sārinلغم از  را سمسارداوود رپوابراهیم . اسمهای نکردصورت سنسکریم آن اشاره
. اسمهمأخوذ دانست ،اسـم« دالل، کاسـب»گوناگون سـراسـر هند به معنی  هایکه در زبان

مأخوذ  semsoro را از آرامی سککمسککار  العربی  اللغ معجم غرائبنصــرعلی به نقل از   جاین
 .(۳۱۱۸شمارۀ ، ۱۳۱۳دوسم )حسن اسمهدانست
پردازد و با وجود یها مل ساخم واژهیه تحلب مؤلفاه   گل نادرست ساخهمان واژهیتحل ـــ۲

ا شود و ییها دچار خطا مل واژهیم آشنا بوده، در تحلیرکو سـانس ییاوسـتا هایه با زبانکآن
 آورد های عامیانه روی میتحلیل علمی به وجه تسمیه جایبه

 زار)خورش( و  بامرّکب از  بکازار  ظـاهرًا لفظ باازار
مخصــوم جای  )جا و مکان( اســم که در اول

 فروشی بوده.خورش و اطعمه

 

 wāzārانه یم یفارس <»  اسمهن واژه آمدیا ۀدربار زبان فارسی یشناختشکهیفرهنگ ردر 
ــتان   یرانیا < ــیاز ر -vahāاز  .-vahā-čār(na)-  /*vahā-čarna*باس ــتد دادو» -vah ۀش س
ن سو و یردن، بدکم کحر» -kar ۀشـی، از ر«مکمحل حر» -čāra(na)-  /*čarna*و  «ردنک

 .(۶۳۱شمارۀ )همان،  «آن سو رفتن

 دسهورـ ۶
لمات اشــاره کشــه، به ســاخم دســتوری یتلفظ و ر و مدخلســرپس از  فرهنگ نظامدر 

 هایاند از  اسم، مصدر، فعلعبارت شدهاشاره  هاآندستوری که به  های. ساخماسمشـده
و پرهیز از تکرار از  زابرای ایج ماضــی، مضــار  و امر، صــفم فاعلی و صــفم مفعولی.

  اسمهدآمها در مقدمه و هم در پاورقیهم  هانوشمکوته. این شدهاستفاده  نوشمکوته
 ـ  فل یصفم فاعل ـ امر  مر ـ مضار   مع ــ ی  میماض ــ م  مصدر  ــ اسم  سم ــ

 .(۱، م ۳، ج۱۳۶۳االسالم )داعی   ملیصفم مفعول
 ،هصـفم مشبا مانند ،دسـتوری دیگر هایبر مباحث دسـتوری اصـلی به سـاخمعالوه

  اسمشدهز اشاره ین ،ب و جعلی، اسم صوت، اسم تابع و حروفکّ مصدرهای مر
 خدایاو  االـــ حرف ندا اسم در آخر کلمه مثل ۱  آ

 اشکیبـ عالمم فاعلی اسم در آخر ]کلمه[ مثل ۳
 ... . بیناو 

ــع( ... هک ک ــود )ش   آواز گریه که در گلو کرده ش
صــوت اســم و در تکلم یزد و خراسان لفظ اســم 

 هسم.
ر مشتقات آن نیز اشاره و ی، مضار  و سایبه بن ماضـ هسـتند مصـدر هایی کهدر مدخل

 اسم شدهز مشخ  ین هاآنساخم 
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... )م ( چکیدن و ریختن قطرات آ  و  بااریادن
 )می(، بکاریکدغیره مثـل تگرگ و برف از ابر ... 

 

 ببار)مل(،  دهبکاری)فـل(،  بکارنکده)مع(،  بکاردمی
 (.[)ام ]اسم مصدر بارانو  بارو  بارش)مر(، 

ده توجه ش یدر زبان فارس یعرب یهان بار به تفاوت ساخم واژهیاول ین فرهنگ برایدر ا
  شودیاشاره م هاآنو به تفاوت 

ــی به اجاره ــم و در فارس ــدر اس طور در عربی مص
 شود.اسم مطلق استعمال می

 

  شدهکاربرد دارد اشاره  یه در فارسک یعرب یهاصرفی واژه هایساخم برخیگاه به 
شده )عا(. این لفظ به قانون ... مل. فرستاده مرسول

فعل ماضــی الزم  رسککلعربی غل  اســم، چه 
ــم مفعولی ندارد و به ــم، اس جای آن در عربی اس

 شود.گفته می مرسل

دار و تر )عا(. این لفظ به ... مـل. رطوبـم مرطوب
فعـل الزم  رطکبل  اســـم، چون قـانون عربی غ

 اسم، اسم مفعول ندارد.
 

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۶
ــ سـاخت دسـهور ۳ ها دچار اشتباه واژه ین ساخم دستورییدر تع مؤلفگاه   نادرسـت یـ

 داند یدها و حروف را اسم میق ها وریاشتباه ضمبه برای مثال، شود.یم
ــو  به پاییز مثل خیپاییزه  ــم، هر چیز منس ر ا... س

 پاییزه و هندوانه پاییزه )عا(.
 

 .اسم یصفم نسبهویم دستوری این واژه  (نیمع) فارسیفرهنگ در 
 ... سم، مبدل ناگاه اسم.ناگاج 

 .اسمد یقویم دستوری این واژه ه (۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخندر 
من هرگز وقم )عا(، مثال  ـــ هیچ۱... سم،  هرگز

 .دهمدشنام به کسی نمی
 

 د اسم.یق هویم دستوری این واژه (۱۳۸۱)انوری  سخنهنگ بزر  فردر 
 . ... لفم و ستبرک ـ۱.. سم، . هن ف 

 .اسمن واژه صفم یاهویم دستوری  )معین( فرهنگ فارسیدر 
 ... سم، جمع لفظ آن اسم. آنان

 ر اسم.یضمهویم دستوری این واژه 
... لفظ مذکور مرکب اســم از لفظ پا و یین  پاایین

 .تشبیه اسم که عالمم
 

 عالمم نسبم اسم. نیه شده و ـیتجز نیـ   یپان واژه به یا )معین( فرهنگ فارسیدر 
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ــدن ـــــ۲ ــهور میان  تمایز قائل نش ــاخت دس ــدر مؤلف  گاه هامدخل برخی یس را به  یمص
اشــاره  هاآن یه به تفاوت دســتورکآنی، بکندمیمدخل ســببی و  یالزم، متعد یهاصــورت

 توجه دارد  هاآن ییها به تفاوت معنان نو  واژهیردن اکمعنی م البته به هنگا .ندک
... م ، چکیـدن و ریختن قطرات آ  و  باااریاادن

 غیره مثل تگرگ و برف.
..... م ، باران یا چیزهایی را مثل قطرات  بااراندن

 باران از باال به پایین ریختن.

   ... م ، برخاستن و پا شدن.برخیزیدن
باعث برخاســتن کســی یا   ... م ، برخیزانیدن

 چیزی شدن.
 

 آن اسم. سببین مصدر الزم و مصدر دوم صورت یباال اول هایدر مثال

 یمعنـ ۷
را  حیصــح یرده خود معناک ینبوده و ســع کیها به فام گذشــتگان متواژه یمعن یبرا مؤلف

نه من مقلدا»سد  ینویرد و میگیرا بر عاده م هاهواژ یم معنیمسئول ،رونیا. ازندکاسـتنباط 
االمکان سعی نمودم بفامم را نقل نکردم. اواًل حتی [نویسـانفرهنگخ معنی مفاوم ایشـان ]

همان معنی مذکور دیگران  ،خود شعر ۀخوانی نشده باشد و بعد از قریندر خود لفظ تصحیف
ــئول آن معنذکر نموده یا معنی دیگری فامیده ــم، نه ذ یام. پس فام من مس  «گرانیر دکاس

 .(۳۱، م ۱ ، ج۱۳۶۳االسالم ی)داع
  اسمهستند و فق  به ذکر مترادف بسنده نشدهتعریف ها دارای بسیاری از مدخل

کســی کـه پوســم را پیراســتـه با صــنعم  دبااغ
 مخصوم چرم سازد.

که انســان پسککر انســان مادۀ کوچک مقابل دختر 
 کوچک نر اسم.

  اسمنیز آمده ها پس از تعریف، مترادفمدخل یبرخدر 
... نـام رود بزرگی اســم که از پالوی بغداد  دجلاه
 اسم. اروندرودگذرد. نام فارسی آن می

 

  آمده یاصل یپس از معن یجازمَ  یو معمواًل معن اندشده تفکیک هماز  شمارهها با ینمع
. مادۀ نرمی که در اندرون کاسۀ سر پر کرده ۱  دماغ

کشــیم. این . بینی که با آن نفس می۳اســم. شــده
عنی مخصوم زبان فارسی اسم. مجازًا نخوت م

فنن این روزهکا خیلی دماغ و غرور )عـا(. مثـال  
 . مجازًا کیف و خوشی.۳. اس پیدا کرده

حـده کردن . علی۱  سااابزی کسااای را پاااک کردن
های خوردنی برای های غیرخوراکی از سبزیعلف
 . تملق و چابلوسی کردن ... .۳کسی 

ها ذکر معنی آنو گاه  در قالب شاهد آمده کار رفتهها بهدر آن مدخلۀ ه واژک یهایلثَ مَ  گاه
  اسمشده
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ای اسم شکاری که آن را در سابق ـــ پرنده۱...  باز
  کردند )عا(، مثالبرای شــکار پرندگان تربیم می

از وقتی ککه تفنگ اختراع شککد، نگاهداشککتن باز 
 هر مرغی که منقارش کج ـ ۱ . امثال موقو  گش 

گنجش  در دس  به از باز در ـ ۳ ز نیس اس  با
ـ ۴ جنس پروازجنس با همکند همـــ ۳ هوا اس 

 .کبوتر با کبوتر باز با باز

 دیگر این فرهنگ اسم. هایاز ویژگیمعنی کمک به فام  یر برایاستفاده از تصو
 ۀدورها که در جدید واژه هایمعنیدر آن روز بوده و خود به ۀدور در مقایسه بافرهنگ  این

  اسمشدهاشاره  ها را ساختهآنیا فرهنگستان وارد زبان شده مشروطه 
جای را به مکایه. فرهنگســتـان این لفظ ۷  ... ماایاه

(vaccin اختیار نموده و آن چیزی اسم که برای )
ها در بدن و خون اشــخام جلوگیری از بیمـاری

 کنند )فرهنگستان(.داخل می

مختصر نوشتن  . مطلبی را کوتاه و۱  مختصرنویسی
. الفـا  را بـا رموز خطی نوشــتن کـه در ۳)عـا( 

های فرنگی اخترا  شده )عا( این معنی جدید زبان
 اسم.

  کندرا نقد می هاآندیگر تردید دارد  هایفرهنگ هایمعنی درستیزمانی که از  مؤلف
. پرنده که شب بیرون بیاید ۳. ملک ۳. زمین ۱  بو 

ـــم و نـام دیگرش بوف و هـای و روز مخفی اس
نویسان شعری برای لفظ بوم کوکومه اسم. فرهنگ

ــیار نکرده و  معانی دیگری هم نوشــته مثل زمین ش
 زمین غیرآباد و مقام و سرشم که ثابم نیسم.

به معنی طبیب و جراح  بزشکک   مبدل لفظ پزشااک
... . برهـان و مقلدانش برای پزشــک با فتح اول و 

ندی به دسم اند، اما سدوم معنی جغد هم نوشــته
 نیامده.

 
دیگر خودداری  هاینـادرســم فرهنـگ هـایاز تکرار معنی یـا معنی فرهنکگ نظکامدر 

گردد یمرنویسان شعری معانی دیگری برای لفظ مذکور نوشتند که همه بفرهنگ  »اسمشده
 .(پرداختن، ذیل ۶۱ ، م۳ ، ج۱۳۶۱االسالم )داعی« به شش معنی مذکور

 پردازد یک واژه فارسی در هند میبه نقد کاربرد  مؤلفگاه 
  یـافتن و گرفتن چیزی )عـا(. در هند این دریاافتن

ــشاردو بلفظ را در فارســی و   رای اســتفاام و پرس
 

اســتعمـال کنند که ]کاربرد آن[ در فارســی غل  
 اسم.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۷
  اسمذکر نشدهواژه  هایهمۀ معنیگاه   هاواژه هایینهمۀ مع ذکر نشدن ـ۳

ــب ۳. طویلۀ بزرگ )عا(. ۱  سااارطویله . باترین اس
 اسم )شع(. سرآخوریک طویله که نام دیگرش 

ز دانش گشته مشهور فوقی یزدی در تعریف فرهاد  
 .قبیله / به پایگاه هنر بد سرطویله

نیز آمده که با  «دهیگز»و  «ممتاز» یبه معن (۱۳۷۳)دهخدا و همکاران  نامهلغ ن واژه در یا
 دارد. یشتریتناسب ب یادشدهم یب

. بیرون رفتن و فرار ۳. رفتن )نث و شع(. ۱  دررفتن
 .خواستم بچه را بزنم، دررف کردن )عا(. مثال  
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ــدن /داخل » یمعن به رفتنرد ــ  »بودهنیز « وارد ش رفم و جمع در خدمم رخ دیچون ش
 .(۱۳۵، م ۱۳۷۵ ورمحمدبن من)« ردندکآمدند و خدمم  زباشیان پیرفتند، همه ترسارخ دیش

  علم شدن و مشاور شدن کردنو  درفشاای شاادن
به گفتار گرسیوز بدنهان / درفشی )شع(. فردوسی  

 .مکن خویش را در جهان

 

ن واژه یرسد اینظر مبه ،آمده یصـورت نام بهیدر ب ردنک یدرفشکه فعل کنیبا توجه به ا
 باشد.« ردنکبدنام » و« ردنکرسوا » یداشته و در معنا یمنف یمعنا

ـــ۲ ــ ـ ــ  گیافکحات نا یتوض ــ مؤلفحات یاه توض ــم، بهیبس ه کیطورار کوتاه و مبام اس
حات ناق  ین توضــیبرد. معمواًل اینم یق واژه پیدق یخواننـده پس از خوانـدن آن بـه معن

 شود یاهان و جانداران مشاهده میعلم، خام، گ هایاسم درمورد
 ستان.کاسم از تر یی... نام جابرتاس 
 اسم. ابوخلساءگرش یه نام دکاسم  یی...دوا اانجوس

 نادرسم اسم ها ینمع برخی  نادرست ینمع ـ۱
عربی اسم به  کریم. جمع فارسـی لفظ ۱  کریمان

   شاهنامه. در ۳معنی جوانمرد و بخشندگان )عا(. 
ــی   ــع(. فردوس ــام نریمان بوده )ش به باالی جد س

 .سام نریمان بود / به مردی و زور کریمان بود
 اسم. میرکمان جمع یرکشاهد  م  یدر ب

  بسیار متوحش و مضطر  شدن سر از پا نشناختن
 و اعتنا و توجه به چیزی نکردن )عا(.

 

ــخیتم»ن واژه یامعنی  ــتا  یز و تش ــوق و احترام به  یردن براک  ندادن، ش ــکش  «یس
 .هم هسم« بسیار خوشحال بودن»معنی  بهو  اسم (۱۳۷۳)دهخدا و همکاران 

ــــ۴ خته یبا خرافات و باورهای عامیانه آم هایمعن برخیاه   گـبـا خرافـات ینهن معخیآم ـ
 جایی ندارد  فرهنگکه هرچند از نظر شناخم فرهنگ عامیانه ارزشمند اسم در  اسمهشد

ای اســم در قریۀ هوا نام از   نام چشــمهباادخاانی
والیم دامغان اســم و از عجائب دنیاسم که اگر 

دازند، طوفان بادی به هم لتـۀ حیض زن را در آن ان
 رسد که انسان را هم از جا بکند )ج(.

  نـام درختی اســـم کـه اگر برگش را خر خرزهره
 میرد )عا(.بخورد می

و در تکلم  غلیواجای کـه نـام دیگرش ...پرنـدهزغن
اســم و عقیدۀ عوام اســم که آن گاهی نر و  باشککه

 .اسم گاه ماده

ــ۵ ر کذ مدخل ییناکاستعاری و  هایینمعاه   گبودن معنا ییناکبه اسهعاری یا ننردن اشاره  ـ
 د شویا استعاری بودن آن اشاره  ییناکه به کآنید، بشویم
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  آفتا  اسم. چه ختن در مشرق اسم بانوی ختن
 کند )شع(.و اول آفتا  در بالد شرقیه طلو  می

   طمع کردن )عا(.دندان تیز کردن
 

را   مالحظه ســامع دنادان روی حر  گاکاشاااتن
 کرده، مطلب را واضح نگفتن )عا(.

  به دسم آوردن چیزی که رو دسا  کسی پا شدن
 باید گیر دیگری بیاید....

  شودیم اشارهمدخل به کنایی / استعاری بودن  گاه
ــتعاره( از ناایم نان بر شااایشاااه مالیدن   کنایه )اس

 بخل و خسم شخصی بود.
ر د نانو  نان به دیوار بساااتنو  ناان به دیوار زدن

فایده   کنایه )استعاره( از کار بیتنور ساارد بسااتن
 کردن ...

 شده تناسب ندارد رکذ یشاهد با معن  گاه مدخل با شاهد یمعنبودن هناسب نام ـ۶
اســم به هر ســه معنی. مثال معنی  پدهمرادف  پوده

 نظم دوم یعنی کانه و فرسوده. از حکیم سنایی  
ه شککعر افروز تو / کردافزای عقکلگوهربکار جکان

 ... سر هباشاعران پوده را ی 
مغز، یب» یدر معن پودهد. روینم کاربهانســان  یمعمواًل برا فرسککودهو  هنهک هایصــفم

 .با شاهد تناسب بیشتری دارد (۱۳۷۷و همکاران دهخدا )« هیم ماکنادان و 
... نام منزلی اســم در کشتی زیر عرشه که  دبوسااه

 نگاری از   جای زنان مالحان اسم )شع(. اشرف
 سکراپا باب بوسکه / نگاری کش دهان باشککد دبوسه

... 
)معلوف  «گردســنجاق، ســوزن ته» یرســد معنیبه نظر م .با شــاهد تناســب ندارد یمعن

 .تر باشدناسبم (الدبوس، ذیل ۱۳۷۷
.... جای گذاشـتن پا و بیشتر در آ  کم عمق  پایاب

ــتعمال می ــد و ترجمه اس ــود که پا به ته آن برس ش
ظی آن جای یافته پا اســم... ایضــًا فردوســی از لف

ــفندیار وقم مردن   امید من آن اسکک  که زبان اس
اندر بهش  / دل پاک من بدرود هرچه کش  ک مرا 
 سککخک  از آن اسککک  ککان بکاب من / بکه گیتی

 

با فراق  . ایضــًا ســعدی  خواسکک  پایاب مننمی
چند سککازم بر  تنهاییم نیسکک  / دسککتگاه صککبر و 

ی نویســان شــعرفرهنگ .ییم نیسکک پایاب شکککیبا
موارد اســتعمـال را دیده، معانی متعدده برای لفظ 
مـذکور نوشــتنـد، اما همۀ لوازم همان اســم که 

 نوشتم.
ــب ندارد.  یمعن ــاهد تناس ــاید معنی با ش ــی و معنی  )معین(« پایندگی»ش با بیم فردوس

 با بیم سعدی تناسب بیشتری داشته باشد. (همان) «قدرت و مقاومم»

 اربردکـ ۸
ربرد اکبه های پیشین نیز در فرهنگ. اسـمهدشـها اشـاره واژه برخیاربرد ک یگاه به چگونگ

 اند وشده یدهسامان فرهنگ نظامدر بار  نخستین یبرااین کاربردها  ولی، اشـاره شدهها واژه
ع،   شعرش  نث، نثر  ز، زنان  عل، علما، ک  تیلمنت  عا، انهیعام  اندنوشـم ذکر شدهبا کوته

م  ط و یطب  ج، ایجغراف  با، یبازار  ل   .(۷۸ـ۷۷، م ۱ ، ج۱۳۶۳االسالم )داعی   عمع 
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بوتربازان، صــنعتگران، کبازان، زرگران، نقاشــان، قا  تخصــصــیاصــطالحات  همچنین
، انی، نصارا، منطقکدوزان، اهل سلوفشکاران، غواصـان، فالسفه، خبازان، زارعان، کورزشـ

  اسمنیز مدخل شده رف و نحو، فقه و هندسهفقاا و علوم عروض، ص
... در اصطالح خبازان کسی که دکان نانوایی  پاگرد

کند و هرچه برای آن الزم اسم از آرد و را اداره می
 .کندسوخم و غیره تایه می

 

 اسم شدهاشاره گویشی  هایگاه به واژه
... به اصطالح اهل فارس قسمی از خوراک ان شتو 

شود غن و نان و شیرینی درسم میاسـم که از رو
 مالند.ها میکه هر سه را با انگشم

 

  اسمشدهاشاره  هاد بودن آنیا جدیانه کو  هاها، رواج آنواژه ساخته شدنبه زمان  گاه
ــب انتحار ــتن )عا(. مثال  فالن دیش   ... خود را کش

 انتحار کرد و امروز نظمیه مشغول تحقیق اسم. 
ــتعمال لفظ مذکور  ــم و در اس جدیدالحدوث اس

 ایام مشروطه ایران پیدا شد.

 شاهدـ ۹
 ۱۱به شعر،  هاآندرصد  ۱۵ه کاین فرهنگ شـاهد دارند  هایدرصـد از مدخل ۳۱نزدیک به 

منثور  یهادرصــد به جمله یکمتر از کل اســم و ثَ درصــد مَ  ۳و  یهای گفتاردرصــد جمله
اخته پیش از این به صورت محدود در سدگفتاری و خو هایاختصام دارد. استفاده از مثال

  هکار رفتتر بهشد، ولی در این فرهنگ گستردهنیز دیده می بهار عجمو  الشعرامصحلحات
  پراکنـدن و مشــاور کردن و چیز پراکنـده و نشااار

ــاور )عا(، مثال   فنن مشککغول نشککر خبرهای مش
 خبری که نشر شده بود، . مثال دیگر  دروغ اس 

 .اصل نداش 
نم  اسکک  های فنن خیلی بیحر   ... کنمبی

 .مثل خودش
و نام  (جز قاجارهب)اند گوناگون یهااز دوره در فرهنگ آمده هاآنه شــعر کـ یشــاعران

ازدهم یقرن دهم و  نعراانار نام شکدر  یو انور ی، اسـدی، فردوسـیعنصـر مانند ینعرااشـ
لم ع .شودیم دیده ،یخ آذریو ش یی، ثنای، ظاوری، طالب آملییشفا ، مانندقارهران و شبهیا
 آنان الفا »ه کرده آن اسم کعصر خود استناد نقاجار و هم ۀبه شعر شاعران دور مؤلفه کنیا

 .(۱، م ۵ج  ،)همان «ه غل  اسمکاند گرفته برهان قاطعخود را از  یادب
  اسمی دیگر هافرهنگاز  برگرفته نظام فرهنگ هایشاهدبرخی 

ــیر دهند تا    بره کهبرۀ دومادری آن را از دو میش ش
 خو  چاق شــود و آن را شــیرمســم هم گویند

 

عشککق تو را نواله شککد گاه دلو گهی )شـع( خاقانی  
 .شود چون برۀ دومادریجگر / الغر از آن نمی

 .اسمنیز آمده (۳۸۱ ، م۱ ، ج۱۳۳۷)تتوی  فرهنگ رشیدیشاهد در 
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 . بیاوده و تبـاه و ازکـاربـازمـانده. )شــع(۱  باادر 
ــری   چون به ایشککان بازخورد آسککیب شککاه و عنص

 شهریار / جنگ ایشان عجز گش  و سحر ایشان 

 فرهنگ منظومه. رعیم. )شــع( صــاحب ۳. بادرم
جلد بشککول دان و خوش پدرام / بادرم شد گوید  

 .رعیتان را نام
 .اسمنیز آمده (۱۸۶، م ۱ ، ج۱۳۵۱)انجوی شیرازی  فرهنگ جهانگیریهر دو شاهد در 

  اسممنثور  یاز متن ، برگرفتهغانغرایاو  غالیه، بازعشق، مانند هاد برخی مدخلشاه
را  لفظ عقابین تاری  مسککعودی، بیاقی در عقاابین

شــود در عصــر میمکرر اســتعمال کرده که معلوم 
 ســلطنـم غزنوی در اســتعمـال دولـم بوده. در 

 

و آخر آن بود که گوید   چاپ طاران ۴۴۱صــفحۀ 
 .ر تازیانه عقابین بزدندبوالمظفر را هزا

  داندنادرسم می نویسان راشاهد از سوی فرهنگ ودنسر مؤلف
 معیار جمالی این شعر را شمس فخری در چرویدن

خودش سـاخته برای شـاهد لفظی که ضب  کرده، 
نویس حق ندارد از خودش شاهد، بلکه لیکن لغم

ــاهد بیاورد. پس این  ــاتذۀ قدیم ش باید از کالم اس
 وک اسم.لفظ مشک

جاانگیری سـند از شعر شمس فخری آورده  دخش
نویس بوده و برای شاهد و چون شمس فخری لغم

ــعر می ــم. لاذا نقل از خود ش ــاخته معتبر نیس س
 نکردم.

 هاها و لغزشکاسهیـ ۳ـ۹
  مدخل مناسب اسممشتقات  برایاه شاهد   گمدخل با شاهدبودن هناسب نام ـ۳

ابین دوش و آرنج ... آن حصــه از دســم که م بازو
 هرکه با اش عضــد اســم ...  اســم و نام عربی

 

فوالدبازو پنجه کرد / سککاعد سککیمین خود را رنجه 
 .کرد

 .بیاید بازوفوالدباید در مدخل شاهد 
را م... کاله چاارگوشــه )نث و شــع(. ســیفی   قل اق

 دوز ماهی هسکک  / از این نمد منمحبک  قلپکا 
 

 .درویش را کنهی هس 

 .بیاید دوزقلپا ید در مدخل شاهد با
کنی وروپاکلنگ و لنگ و پارچۀ دسم... پیش فوطه

 و پارچۀ روپوش چیزی )عا(، مثال شعری از سیفی 
ر / تبافی که مرا هسکک  ز جان شیرینفوطهبدیعی  

 .سوخته چون شیر و شکرکی شود با من دل
 .بیاید با فوطهباید در مدخل شاهد 

که رودۀ باریک گوســفند را  ... نوعی از طعـام کی اا
ــم و قیمه و دال نخود پاک کرده، در جوف آن گوش

 ریزند ... . و برنج و مصالح پر کرده، در روغن می

کیپاپزان که صبح سر کله ابواسـحاق اطعمه گوید  
 .واکنند / آیا بود که گوشب چشمی به ما کنند

 .بیاید پاپزکیشاهد باید در مدخل 
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ـــًا   .... دهـتبیرهو  تبیر ل و نقـاره )شــع( ... ایض
زن بزد طبل نخسککتین / شککتربانان تبیرهمنوچاری  

 .همی بندند محمل

 

 .بیاید زنتبیرهشاهد باید در مدخل 
. مجازًا طرز ۳. کار و عمل و عادت )عا(. ۱  کردار

یکی نامب نغزپیکر نوش  / و روش )شع(. نظامی  
 .به نغزی به کردار باغ بهش 

 

 .بیاید «نهمچو»و  «مانند  » به معنی کردارِ بهل شاهد باید در مدخ
ای سراپای . کمین باشد. خسروی گفم  ۳...  کمی

 .معدن خرمی / چشم تو بر دلم نهاده کمی
 

 .بیاید« کمین کردن»و « کمین ناادن»به معنی  کمی نهادنشاهد باید در مدخل 
  اسمدهورشاهد آمترادف  یبرا گاه  مهرادف یر شاهد براکذ ـ۲

، مورد افشــای راز شــدن یا اسااه بر ساار شااکسااتنک
کردن کسـی را و کاسه بر سر کسی شکستن. کنایه 
 از رسوا کردن او را و قدح بر سر کسی شکستن نیز 

دانکد ککه پیمکانک  کس چکه میبـه همین معنی  
ماند درسک  / گر ز بدمسککتی قد  را بر سر ما نمی

 .بشکنی
 .کاسه بر سر شکستن نه ر رفته،کابه ستنکش یسکقد  بر سر ترکیب  شاهددر 

لبی و صد نم  ... زاهد مرتاض )شع(. نظامی   ک بد
 .دادش آواز چشمی و صد ناز / به ره بر زاهدی در

 

 .اسم کهبده مدخل کدرحالی کار رفته،به زاهد ۀشاهد واژدر 

 مؤلش منابعـ ۳۶
های واژه و« نده اسماز خود تکلم که زبان ز»های عمومی و تخصصی را واژهاالسـالم داعی

های گفرهن»های شعری را از ، ولی واژه«نه فرهنگ اسالف»گرفته، « کتب نثری»نثر را نیز از 
ــم نقل کرده« اســالف ــالم )داعیاس  یاد هافرهنگنام این در مقدمه . (۳۱، م ۱، ج ۱۳۶۳االس

که غله را در آن گودالی  بتوارک»  اسمبه این منابع اشاره شدهها مدخل برخیدر  ولی ،هدنشـ
 م اسم یبه چند دسته قابل تقس مؤلفمنابع مورد استفاده  .«)جاانگیری( )شع( مدفون سازند

، اللغ صککحا ، دسککتوراللغ ، یاالسککامیف یالسککام  یعربهای   فرهنگهافرهنگ (الف
 .االسماءمهذبو  اللغاتمنتخب، نزاللغاتک، قاموس

، الشککعرامصککحلحات، یمیفرهنگ ابراه،  یچراغ هدا، بهار عجم  یفارســ هایفرهنگ
، اللغاتاثیغ، الفضنادات، یعلو یمحمد طوس بمعجم شکاهنام، لغ  فرس، برهان قاطع

فرهنگ ، لیبحرالفضککا، آنندراج، آراانجمن، یدیکفرهنکگ رشکک، لغک  فرس، الفرسمجمع
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، اللغاتمجمع، اللغاتشککفک، یین وفایفرهنگ حسکک، یرخکانیفرهنکگ شکک، یریجهکانگ
 .فرهنگ منظومهو  دالفضنیؤم، الفضنمفتا ، یجمالاریمع

م در تلفظ آن را ه اروپایی بعد از هر لفظ ۀالسن ۀمن در این کتا  به قاعد»منابع فرنگی  
 .(۵۳، م ۱ ، ج۱۳۶۳االسالم )داعی «فارسی نوشتم ۀحروف مقطع

 کمکنیز  هاجز آنها و رهک، تذی، طبیخیتار های اتکاز  مؤلف  منثور هایباهـک  (
، عباسی آرایعالم، اراالشعاریمع، یهقی  بیتار، ایاالولرةکتذ، ینصکرآباد ۀرکتذ اسـم گرفته

 رمقادی برسال، البلدانمعجم، شاهمراسنت اکبر، الحکایاتجامع، الصفا روضک، جواهراللغه
، المنجمین روضکک، منؤحکیم م بتحف، اکبرنامه، المخلوقاتعجکایب، منؤمحمـد مراز می

 .عالجوامجمعو ، القضات همدانیعین مکاتبات، ناصری ببازنام، س  باب منظفرشر  بی

 منابع
، به سرپرستی حسن قارهادب فارسکی: ادب فارسی در شبه بدانشکنام، «االسـالمداعی»(، ۱۳۸۱) الرسـولی

 ، تاران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.۳، بخش ۴لد انوشه، ج
 رحیم عفیفی، دانشگاه مشاد، مشاد.به کوشش ، فرهنگ جهانگیری (،۱۳۵۱) الدینانجوی شیرازی، جمال

 ، تاران، سخن.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱) انوری، حسن
 بارانی. ،محمد عباسی، تارانبه کوشش ، فرهنگ رشیدی(، ۱۳۳۷) تتوی، عبدالرشید

 مشاد. رحیم عفیفی، مشاد، دانشگاه فردوسیبه کوشش ، فرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴) الدین انجوجمال
 ، تاران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.آفریناناثر(، ۱۳۷۸)و عبدالحسین نوایی  جوادی، کمالسیدحاج

 آثار. ، تاران، نشرشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳) دوسم، محمدحسن
 ، تاران، دانشگاه تاران.نامهلغ (، ۱۳۷۳)و همکاران اکبر دهخدا، علی

، شناسیزبان ۀ، مجل«هاآنورود  ۀکلمات روسی در زبان فارسی و تاریخچ»، (۱۳۸۴) اشرفصـادقی، علی
 .۳شمارۀ  ،۳۱ الس

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.زبان و ادب فارسی بدانشنام، «فرهنگ نظام»(، ۱۳۱۳) اشرفصادقی، علی
ــیوه»(، ۱۳۶۸) زاده، امیدطبیب ــرونامههای آوانگاری در لغمش ــی و ض  ۀ، مجل«هاآنرت تغییر های فارس

 .۱شمارۀ  ،۶ال ، سزبانشناسی
، به کوشــش محمدرضــا شــفیعی ؛ گزیدۀ اسککرارالتوحیدصککوتو آن سککوی حر  (، ۱۳۷۵محمدبن منور )

 کدکنی، تاران، سخن.

 ریگی، تاران.ۀ محمد بندر، ترجمالمنجد(، ۱۳۷۷) معلوف، لویس



 

 

 
 
 
 
 
 
 

مند هانیه یار ،
یسـا بخشـنده ۀویراسـه ،حسـن عشـایری و  ۀنویس ،پر

 .فحهص ۲۱۲ ،پارسی
چگونگی پردازش  ۀشناسی زبان به مطالععصبدر 

. علم شودپرداخته میاطالعات زبانی در مغز 
شناسی و عصب ۀشناسی محل تالقی نظریعصب

زبانی اسم. از جمله منابع اصلی  ۀنظری
ی ناسششناسی و روانتوان به زبانشناسی میعصب

شناسی و زبان اشاره کرد. ارتباط تنگاتنگی بین عصب
شناسی وجود دارد با این تفاوت که در روان

شناسی تمرکز بر روی مغز اسم. نظر به عصب
شناسی زبان، منابع عصب ۀای بودن حوزبینارشته

 گان این حوزه بسیار نادر اسم. دردسترس برای پژوهند
دادن هدف از این فرهنگ در دسترس قرار 

اصطالحات و مفاهیم پایه و کلیدی این رشته برای 
دانشجویان و پژوهشگران این حوزه اسم. مخاطبان 

های توانند پژوهشگران حوزهاین فرهنگ می
شناسی، شناسی، روانشناسی زبان، عصبعصب

 ،مؤلف ۀشناسی و حتی آواشناسی باشند. به گفتزبان
موجود در  گزینی تا حد امکان از منابعبرای معادل

؛ اسمهفرهنگستان زبان و اد  فارسی استفاده شد
همچنین برای توصیف اصطالحات از منابع 

های ای این رشته و رشتهتخصصی تألیفی و ترجمه
ش فرهنگ از پنج بخاین . اسمهمرتب  باره گرفته شد

  دو بخش آغازین پیشگفتار و اسمهتشکیل شد
پس از آن  دهند.های اختصاری را تشکیل مینشانه

اصطالحات  ۀکتا  اسم که دربردارند ۀبخش عمد
ها اسم. آن و توصیف آن انگلیسیاین حوزه، معادل 

اساس ها برپایانی کتا  به فارسم واژهدو بخش 
ترتیب الفبای التین و فارسم منابع اختصام 

 صد اصطالحشامل بیش از هفت. فرهنگ اسمهیافت
ل شناسی اسم. مؤلف در هر مدخعصب ۀحوز

، معادل فارسی آن و سهس توصیف انگلیسیاصطالح 
دهد. در این آن اصطالح را در اختیار کاربر قرار می

ها تلفظ آوایی، هویم دستوری و فرهنگ برای مدخل
. از جمله مزایای این فرهنگ اسمهمانند آن ضب  نشد

های توصیفی فارسی آن اسم نسبم به دیگر فرهنگ
اند و فارسی مرتب شده ها به ترتیب الفبایکه مدخل

نه التین. در هر مدخل چنانچه اصطالح با دیگر 
اصطالحات این فرهنگ ارتباطی داشته باشد به آن 

شود؛ به عبارت دیگر در انتاای مدخل پس ارجا  می
شود. در ادامه از پیکان نام مدخل مورد نظر ذکر می

. اسمهپیشناادهایی برای باتر شدن این فرهنگ آمد
برای  اسمهنه که مؤلف در مقدمه عنوان کردگوهمان
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که  ماسهشده باره گرفتها از منابع ترجمهتوصیف ۀارائ
ها آشکار اسم؛ روان ردپای ترجمه کاماًل در توصیف

هایی دنبودن و گاه دشواری درک جمله از جمله ایرا
 های این فرهنگ وارد اسم. اسم که به توصیف

تر ه عبارت بایکنواخم نبودن ساختار نحوی یا ب
ها ایراد دیگری اسم که به این بندی توصیفجمله

 «سیناپس»دو مدخل  ،مثال برایفرهنگ وارد اسم؛ 
تواند به صورت عبارتی هر دو می« عصبی ۀشبک»و 

سیناپس  سیناپس، انتقال واقعی »توصیف شوند؛ 
عصبی   ۀشبک»؛ «ها اسم.سازی بین نورونفعال

 «.هاهم مرتب  از نورونگروهی به
 اسمهها ارائه شدتوصیفی که برای بیشتر مدخل

قدر کوتاه و تلگرافی که کمکی به یا مبام اسم یا آن
کند. چند نمونه از این موارد را در اینجا ذکر کاربر نمی

شناس زبان  فردی که متخص  عصب»میکنم  
آواشناس  پژوهشگر « »شناسی زبان اسم.عصب

دن  در تکامل عادی غان و غون کر»؛ «علم آواشناسی
زبان  ۀزبان در کودک مرحله غان و غون از مراحل اولی

ش و انها بر دکدام از این توصیفهیچ« گفتاری اسم.
 افزاید.اطالعات کاربر نمی

ها ذکر مثال یا نمونه کمک در برخی مدخل
تر شدن موضو  برای کاربر خواهد شایانی به روشن

ای حاصل از فورانی  آو»مدخل  ،مثال برایکرد، 
توانسم با مؤلف می« سوجریان هوای چاکنای برون

ای از آواهای فورانی اطالعات بیشتر و ذکر نمونه
مفیدتری در اختیار کاربر قرار دهد. در برخی موارد نیز 

 ها توصیفیآن ۀها بسیار مبام اسم؛ از جملتوصیف
اباام   »اسمهاسم که برای اصطالح اباام آمد

ای را تی از اباام که در آن جملهساختی  صورژرف

؛ «دسم آوردساخم متفاوت بهتوان از دو ژرفمی
آوا  در مطالعات مربوط به زبان، آوا کوچکترین »

  قصدمندی»؛ «واحد آوایی قابل تقطیع گفتار اسم.
 ۀخصوصیتی از یک بازنمایی یا حالم ذهنی که دربار

 توان باچنینی را میموارد این« ای از جاان اسم.جنبه
توضیحات بیشتر و ذکر مثال برای کاربر روشن 
ساخم. این فرهنگ، فرهنگی تخصصی اسم و 

شود و شامل اصطالحات تخصصی این حوزه می
 فرض کار خود را دنبال کند کهمؤلف نباید با این پیش

کاربر احتمااًل با این اصطالحات آشناسم و نیازی به 
ز ر ارجاعات نیتوضیح بیشتر و یا ذکر مثال ندارد. د

در برخی  ،مثال برای، اسمهیکدسم عمل نشد
اسم و برخی موارد این  سویهها ارجاعات دومدخل

ای از آن در مدخل . نمونهاسمهموضو  رعایم نشد
مشاهده « مرکب ۀآغاز»، «ساده ۀآغاز»، «آغازه»

های بسیاری در ویرایش صوری کتا  شود. اشکالمی
یز ها نتیب الفبایی مدخلوجود دارد. ناهماهنگی در تر

خورد؛ همچنین در برخی صفحات کتا  به چشم می
بیگانگی ویراستار با همزه نیز موردی اسم که زیاد به 

ای نامهآخر، چنانچه مؤلف در واژه ۀآید. نکتچشم می
ای که صفحه ۀکه در انتاای کتا  آمده، شمار

 را نیز در مقابل اسمهاصطالح در آن ثبم و ضب  شد
کرد، کاربر بسیار سریعتر به مدخل مورد ذکر می آن

 کرد.نظر دسترسی پیدا می
 زادهمعصومه حاجی

راحله گندمنار، ، 
 صفحه. ۴۳۴، ۳۱۹۹، علمیتهران، 
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چاپ هتاز فرهنگیشناسی، فرهنگ توصیفی معنی
نشر علمی « شناسی  های زبانفرهنگنامه»از مجموعۀ 

شناسی ستادان و دانشجویان زباناسم که برای ا
شده اسم. مؤّلف در ای کاماًل شناختهمجموعه

های این فرهنگ و ای بسیار کوتاه، از ویژگیمقدمه
تۀ او اسم. به گفشناسی سخن گفتهمسائل  ویژۀ معنی

ترین نکات در مواجاه با اصطالحات یکی از مام
هاسم؛ شناسی، نبود  مرزبندی دقیق بین آنمعنی

 هایزمان باید در فرهنگطالحاتی گسترده که هماص
سفۀ فل»شناسی مانند های دیگر  زبانتوصیفی شاخه

یز ن« کاربردشناسی»و حتی « نحو»، «صرف»، «زبان
اسم که این ذکر شوند. نویسنده همچنین یادآور شده

های خام خود را دارد و در عین حال فرهنگ ویژگی
های این  از نظر روش، هماهنگ با دیگر کتا

اسم. فرهنگ دربرگیرندۀ بیش از مجموعه تدوین شده
چاارصد مدخل اسم که بر اساس  الفبای فارسی 
مرتب شده و در برابر هر مدخل معادل انگلیسی آن 

نامۀ فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی اسم و دو واژهآمده
ـ فارسی راهنمای کاربر فرهنگ در مراجعه به 

پیش از شرو  متن  فرهنگ  بر آن،هاسم. افزونمدخل
ها به ترتیب الفبای و در ضمن  فارستی، تمام مدخل

خواننده در زمان  بنابراین،اسم، فارسی تنظیم شده
های موجود در متن اّطال  تواند از مدخلتری میکوتاه

یابد. با توجه به فراوانی و گستردگی اصطالحات  این 
یم ها بر اساس بسامد وقو  و اهّم حوزه، مدخل

اند، به همین سبب با شان انتخا  شدهکاربردی
ر  توان دریافم که بیشتنگاهی اجمالی به اثر حاضر می

اصطالحات  معمول و رایجی را که خواننده در متون 
اسم، دربر دارد. در مقابل شناسی خواندهمعنی

ز بسا ااصطالحاتی که هنوز کاربرد عام نیافته و چه
اند، م مطرح شدهسوی یک پژوهشگر یا مترج

ار که گندمکچناناند. در واقع آندرستی ثبم نشدهبه
گفته این فرهنگ همچون هر فرهنگ توصیفی دیگری 

گراسم. وی همچنین اذعان داشته که ناچار تقلیلبه
اسم که ترجمه را به حسا  تألیف سعی او این بوده

 نگذارد.
های این فرهنگ آنکه، مانند دیگر از ویژگی

های این مجموعه، ارجاعات متقابل فراوانی فرهنگ
دارد که در توضیحات  هر مدخل با قلم توُپر مشخ  

گاهی از آن مفاوم به شده اسم و خواننده را جام آ
دهد. مؤّلف هنگام تعریف  مدخل موردنظر ارجا  می

اند، در اصطالحاتی که در حوزۀ مشّخصی مطرح شده
یین کرده و گاه ها را تعهمان آغاز حوزۀ کاربردی آن

پیشینۀ تاریخی یا منشأ پدید آمدن اصطالح را بیان 
ها، های خام، اسم کتا اسم. در مقابل  نامکرده

مقاالت و اصطالحات  موجود در متن، معادل 
ها آمده که فایدۀ آن مشّخ  اسم. از انگلیسی آن
ها های کتا  اینکه در ترجمۀ مدخلدیگر ویژگی

اسم و اگر الزم ایج استفاده شدههای رعمدتًا از معادل
بوده اصطالح جدیدتری بیان شود، در ضمن  تعریف  

اسم؛ برای مثال در ذیل مدخل مدخل به آن اشاره شده
ه»به معادل کمتر رایج  آن یعنی « ُحسن تعبیر» « گوییب 

اسم. توصیفات و تعاریف ساده، و حجم اشاره رفته
رین تصلیآن نیز مناسب فرهنگ توصیفی اسم. از ا
رای اسم بمحّسنات کتا  اینکه نویسنده تالش کرده

های متعّدد فارسی باره برد و البته تفایم مطلب از مثال
تناا به ذکر مثال بسنده نکند، بلکه آن را برای خواننده 

ندان مشناسان یا عالقهشرح دهد. این ویژگی برای زبان
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ز شده عمدتًا اشناسی که در منابع ترجمهبه زبان
. توجه اسماند، بسیار قابلبارههای فارسی بیمثال

هرچند این نکته را نباید از نظر دور داشم که برخی 
ها نمونه و های صوری، در همۀ زبانموارد و ویژگی

ها نظیر ندارد و طبعًا امکان ذکر مثال  فارسی برای آن
های فارسی، در برخی موارد بر مثالنیسم. افزون

هایی از دن  فرصتی برای قیاس، مثالجام فراهم آور
های بسیار رایج و اسم و گاه مثالهای دیگر آمدهزبان

ن شناسانی چومعروفی از بزرگانی مانند راسل یا زبان
لیکاف، جانسون و دیگران ترجمه شده که ذکر آن در 

اسم. نیز نمودارها و درک آن مدخل ضروری بوده
استفاده  هاهای معروف ترجمه و از آنانگاره

 اسم.شده
ها و اکنون پیشناادهایی اندک دربارۀ فارسم

شود که تناا مربوط به اثر  ارجاعات کتا  مطرح می
هایی از این حاضر  این مجموعه نیسم، اما با مثال

بر شود  نخسم آنکه باتر اسم عالوهکتا  بیان می
ها و نامهاند و در واژهاصطالحاتی که مدخل شده

آیند، فارستی از اصطالحات دیگر  ها میفارسم
همان حوزه که تعریف مختصری از آن در ضمن 
مطلبی دیگر ارائه شده، به صورت جداگانه یا در همان 
فارسم اصلی با قلمی متفاوت ذکر شود تا خواننده با 
رجو  بدان بارۀ بیشتری از فرهنگ برد. اگر اصطالحی 

ه نیاز بشود و تعریف می در ذیل مدخلی مرتب  با آن
تعریف دوبارۀ آن در مدخلی جداگانه هم حس 

شود، باتر اسم ثبم و به مدخل اصلی ارجا  نمی
کم در فارستی که از آن یاد داده شود یا اینکه دسم
سی شنامعنی، در این کتا ، شد، ذکر شود. برای مثال

ذیل آن تعریف  قالباسم، و خود  مدخل شده قالبی

آن نیسم، اما باتر اسم ز ای ابسا چارهکه چه شده
نیز مدخل شود و اگر تعریف کوتاهی  قالباصطالح 

ارجا   شناسی قالبیمعنیشود به هم از آن ارائه نمی
د  صکه همان  تجربیصد  پسداده شود. مثال دیگر 

 صد  تجربیدرستی در ذیل مدخل اسم و به تجربی
اسم، اما از روی معنایی آن دو شدهای به هماشاره

توان دریافم که در کتا  نامه نمییا واژه فارسم
ویژه برای کسانی که هنوز هسم یا نه. این امر به

 هااّطالعات کافی از اصطالحات و ارتباطات بین آن
ندارند مفید و گاه ضروری اسم. البته این قاعدۀ 

انوا  ارجا   ،برای مثال .همیشگی کتا  نیسم
شخ ، )ارجا  به الوجود، ارجا  کلی، ارجا  م

تعریف  ارجاعارجا  مفرد و ارجا  نامشخ (، ذیل 
 ثبم و به مدخلنیز اند، و در ردیف الفبایی خود شده

شناسی معنیاند. نمونۀ دیگر شده اصلی ارجا  داده
 شناسی تاریخیمعنیاسم که ثبم و به  درزمانی

 اسم.ارجا  داده شده
ها دو یا چند مسئلۀ دیگر آنکه در برخی مدخل

 اسم ورایج برای یک اصطالح انگلیسی آمدهمعادل  
نامه، حرف مبنا برای ثبم اصطالح در متن و واژه

نخسم  اصطالح اول اسم. نبود  اصطالح یا 
نامه، شاید برای اصطالحات بعدی در متن یا واژه

ویژه آن در فرهنگ باشد، بهنشدن کاربر به معنای ثبم 
سم ایدههای فارسی دیگر را نشنبرای کسی که معادل

 نامۀداند تا از واژهیا معادل انگلیسی اصطالح را نمی
ان با ارائۀ تومی ،انگلیسی ـ فارسی باره گیرد. بنابراین

 ود.ها افزدسم فرهنگتر به فواید اینفارستی کامل
 آبادیندا حیدرپور نجف


