
 

 1ةفارسی رعربی معرفی فرهنگ 

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

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

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

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

  ذقی.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 زیادی داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،باشـد الذقـیتواند تصحیف می « دفی»خوریم. می( بر۹۵۹ــ  ۸۶۹ حدود) الّدین مصطفی الالدفیالّشیخ مصلح
 باشد.  آة المصابیحکمششده در شرح حال بعید است این فرد همان م ّلف ولی با توجه به مطالب گفته
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شـده فارسی تألیفــ  ترکی فرهنگی است که اولین الم من خویالدین عبد، حساماندهگزید
 .(۱۳۹۱،۱۲۱)ریاحی،  در این نواحی از آثار اوست

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

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

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

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

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

  های کیابویژگیـ ۵
 کیفیت تدوین و تبویب کیابـ ۰ـ۵

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ر آنفریادکن و  :صارخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(هکاع
                                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :دانست
 .(رواصیر)ذیل  آبکامۀ پیاز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کلمه است.
 . (مثلجه)ذیل  دانفبر 

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

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

 .زداییدنصورتی است از  زدانیدن. (شوف)ذیل  بزدانیدن

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

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

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

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

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

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

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

 ند.کاربردکم
 .(مسقامل )ذی بیمانژون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است رستخییای از . گونه(مردر  صاّخة)ذیل  نوسینخیز
                                                      

 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ تلفظ ترکی . 1
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ین  .(پدر  ،شتی )ذیل  نوی سزای نفر
یشیه  است. رشته ترکی تلفظظاهراب  ریشته. (هامژه و ریشته: اهدا )ذیل  ن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(شراه شبنگاهی خوردن: اغتبا )ذیل  شبنگاهی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ )= فروردگان( درست  فردیان. 1
 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ تلفظ ترکی . 2
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ایسینـک    گرایسـتناست. شاید طب  واژه  «اسالم آوردن» سل . یکی از معانی (سل )ذیل  ر 
 .گراییدنای از باشد و گونه
. ساختاری است که باز هـم در ایـن کتـاه نمونـه دارد کـه بسـیاری (اصلخ)ذیل  کری کر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .استهآمد کراس پ. در (جلنار)ذیل  گلنان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(پدر  ،وقود)ذیل  هیزوم

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

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

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

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

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

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

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

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

 فرهنگی.
 البرز. ،تهران، تقی بینش به کوشش، کتا  المصادر، (۱۳۳۴) بن احمد، حسینزوزنی

 اشرفی. ،تهران، به کوشش محمدجواد مشکور، الصبیاننصا ، (۱۳۶۱) ابونصر، یفراه
 بیروت. ،لبنان، المحیطقاموس، بن یعقوهد، محمفیروزآبادی

انجمـن آثـار و مفـاخر  ،تهـران، به کوشش علـی رواقـی، تکملةاالصناف، (۱۳۸۵) بن محمد، علیکرمینی
 فرهنگی.

 مهر قم. ،قم، و االشاراتماج  الرموز ، (۱۴۱۱) محمدرطا، مامقانی
دانشـگاه  ،سـوئد، های خای فارسی در کتابخانـۀ دانشـگاه اوپسـاالفهرست کتا ، (۲۱۱۲) علی، محدث

 اوپسا .
 امیرکبیر. ،تهران، محمد معین به کوشش، برهان قاطع، (۱۳۳۵) بن خلفمحمدحسین

 تهران. دانشگاه ،تهران، های عربی به فارسیفرهنگنامه، (۱۳۳۳) علینقی، منزوی
 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران، السامی فی االسامی، (۱۳۴۵) بن محمد، احمدمیدانی

 .تهران، زوار یرسیاقی،محمد دب کوشش، به سفرنامه(، ۱۳۳۵اصرخسرو )ن
بنگاه ترجمه و  ،تهران، عبدالعلی طاعتی به کوشش، الفرسصحاح، (۲۵۳۲) بن هندوشاه، محمدنخجوانی

 نشر کتاه.
 ،تهـران، به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور، فرهنگ نصیری، (۱۳۹۳) ا و عبدالجمیلمحمدرط، نصیری

 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
بنیاد فرهنـگ  ،تهران، جعفر سجادی به کوشش، المرقات، (۱۳۴۶))منسوه به(  بن ابراهیم، حسیننطنزی

 ایران.
Tornberg, o.j, codices arabici, percici et turcici bibliotheca regle universities upsaliensis, 

universities upsaliensis. 

 


