
 

  ؛ 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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 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). 
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