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امین حقپرست (دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد)
چکیــده :فرهنــگ عربــی ـ فارســی مشکاةالمصــابیح تــألیف مصــطفیبن قبــاد ذقــی،
فرهنگنو یس قرن هشتم ،است .حدود هزار مـدخل ایـن کتـاه ،عـالوهبـر تعریفهـای
فارسی ،دربردارندﮤ مترادفات و حواشی ترکـی اسـت و بـا تسـامح میتـوان آن را فرهنگـی
سهزبانه دانسـت .در ایـن مقالـه پـس از معرفـی کتـاه و م لـف و بررسـی ویژگـیهـای
نسخهها ،شماری از واژههای کمکاربرد بهکاررفته در تعریفها را بررسی خواهیم کرد.
کلیدواژهها :فرهنگنویسی ،فرهنگ عربی ـ فارسی ،مشکاةالمصـابیح ،مصـطفیبن قبـاد
ذقی.
۰ـ مقدمه

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

ّ
تورنبرگ تاریخ درگذشت م لف را ،بدون هیچ سند و مدرکی ۳۲۲ ،هجـری ذکـر کردهاسـت
( .)Tornberg, p. 12اگر این قول صحیح باشد ،زمان تدوین اثر را باید اواخر قرن هفتم و اوایـل
قرن هشتم دانست .قراینی نظر تورنبرگ را تأیید میکند .ازجمله اینکه السامی فی األسـامی و
األسماء فی األسماء و آثار زمخشری و فرهنگهای کهنتـر جـزو منـابع کتـاه بـودهاسـت.
ب
 .1این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمـی شـده و سـپس بـه تأییـد م لـف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
ّ
این مقاله مستخر از رسالۀ دکتری اینجانب به راهنمایی دکتر عبدالله رادمرد و مشـاورﮤ دکتـر محمـدجعفر یـاحقی
اع ای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
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مقاله

ناسی فرهنگها میدانیم کـه فرهنگهـا ابتـدا بـهصـورت موطـوعی
وانگهی از نظر سبکش ِ
تدوین شدهاند ،سپس الفبایی .بنـابراین ،حـدود تـألیف ایـن کتـاه بایـد نزدیـک باشـد بـه
کتاههایی مانند مهذ األسماء و تاجاألسامی و دستوراإلخوان .نکتۀ دیگر اینکه هرچنـد دو
ب
نسخۀ بهجامانده از این کتاه به قرن دهم بازمیگردند ،اما غل های امالیی و کتـابتی نسـبتا
زیادی که به کتاه راه یافته نشان میدهد نسخۀ اصلی بایـد چنـد بـار کتابـت شـده باشـد و
بنابراین ،تاریخ تألیف کتاه با تاریخ استنسا نسخۀ مرعشـی ( ۹۳۴هجـری) بایـد فاصـلۀ
زیادی داشته باشد.
۳ـ نسخههای کیاب

بهشمارﮤ o vet.19

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

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

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

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

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

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

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

در دو نسخۀ این کتاه برخی نشانههای اختصاری بهکار رفتهاست که بدانها اشاره میشود:
«ه» بهجای «معروه» » « ،بـرای «جمـع»« ،جـج» بـرای «جمـعالجمـع» و «م» بـرای
ائمۀ لبت عره است که کتابی به نام نوادر داشته (← دهخـدا و همکـاران ،۱۳۳۳
 .1یحییبن مبارک یزیدی یکی از ب
ذیل یزیدی ،یحیی بن مبارک) و ظاهرا بهدست ما نرسیدهاست.

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

59

جلوگیری از تکرار معنی در جایی که معنای مدخلی با مدخل قبل مشابه است و بـه معنـای
ب
«مثل قبل» و یا «مثله» است .عبارت «م دره» یا «م در ﯨـه» نیز ظاهرا به معنـی «مثـل قبـل»
است .کوتهنوشت «معا» که در کتاه المحیط بلغات القرآن نیز دیده میشود نشانۀ آن است
که حرفی از کلمه دارای دو حرکت است .کوتهنوشت «تع» بـهجای «تعـالی» و کوتهنوشـت
«ع م» بهجای «علیه ّ
السالم» بهکار رفتهاست.
۵ـ۵ـ وجود کلمات مشکول

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

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

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

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

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

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

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

 .1ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2چاه یوز درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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خامه (ذیل اقمم :خامههای تراشیده و تیرهای قمار ،جمـع قلـم) .تفـاوت میـان قلـ و خامـه در
تراشیده بودن آن دانسته شدهاست.
خایسک و آژینۀ آسیابان (ذیل میقاة).
خایهنیز (ذیل ّ
عجة) .خایهریی معادل کمکاربردتر «خاگینه» است.
خردگوش و تیزدیل (ذیل اصمع ،در پ) .در پ تلفظ کلمه به نگارش درآمدهاست.
خشخاش (ذیل بیرالخشخا  :تخم خشخاش) .در پ خشخشان آمده که غل است.
خوانه (ذیل آ کله) .خواره گونهای از خوره است.
خواسیوان (ذیل شیی ).
خونیز (ذیل امتمل :در خوریز بریان کـردن) .در تاجالمصادر «بریان کردن در خـرش» طـب
شده و «خورژ» و «خرژ» هم نسـخهبـدلهـای کلمـه اسـت .در مصـادر «بریـان کـردن در
َ
خوریژ» آمدهاست .در لغتنامه به حد م لف معنای خرژ «خاکستر نرم» اسـت .خـر
در برهان قاطع «خار و خالشۀ افکندنی» معنا شده که میتواند تبدیل به خاکستر شود .ذیـل
مصدر رم در تاجالمصادر آمده« :گوسبند با پوست در زیر خرژ کـردن تـا پختـه گـردد».
نسخهبدلهای کلمه هم «حرث»« ،آتش»« ،حریژ»« ،خرژ»« ،حـور» و «خـور» اسـت در
گویش فردو خروژ  /خروج آتش ،به «آتش نرم زیر خاکستر» گفتـه مـیشـود کـه بـه نظـر
میرسد اینجا همین معنی مراد باشد .خوریی در این کتاه هم نسخهبدلهای تاجالمصادر را
تأیید میکند و هم صورت دیگری به دست میدهد.
دالخال (ذیل تغاریی :دالخال خرما) .در ذیل فرهنگهـای فارسـی ایـن لبـت را در ترجمـۀ
«الفسیل» از البلغه ذکر کرده و دال را «درخت» و خال را «مال» حد زدهاست .در برهـان
قاطع دالخال را «درخت و نهـال نونشـانده» و دال را «درخـت» و خـال را «شـاخه» معنـی
کردهاست .در تکملةاالصناف تغریی «نهالـۀ خرمـابن» معنـی شـده و فسـیله در لغـتنامـه
«خرمابن ریزه» است .جزء رییه در معادل عربی یعنی تبریز و تبـاریز موجودسـت و شـاید
کلمه اصلی غیـر عربـی داشـته باشـد .دالخـال همچنـین در ترجمـۀ کلمـۀ «جثیـث» نیـز
آمدهاست.
داما (ذیل انبهار :داما برافتادن) .داما تلفظ ترکی دمه است.
دنخش بیبانان (ذیل بر ) .بیباران افزودﮤ پ است.
دنگوش (ذیل شن ) .به معنی «گوشواره» است و ممکن است تصحیف «ورگوش» باشد.

66

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

مقاله

دستاسیان (ذیل ّ
ابوطیب) .در مر خانگیحلوا طب شدهاست .معنیهـای دیگـر ایـن واژﮤ
عربی در فارسی «افروشه ،آفروشه» و «حلوا» است .در فرهنگ رشیدی «حلـوای خـانگی»
آمدهاست.
دسیکی (ذیل یدیه :تصبیر ید یعنی دستکی).
دالو (ذیــل دم ـ  ،در پ) .ایــن کلمــه در ســفرنامۀ ناصرخســرو ( ،۱۳۳۵ص  ۱۲۱پــاورقی)
بهصورت والو آمدهاست.
دلبسیان (ذیل مدلبة) .پ چنارستان طب کردهاست .دلبستان مشت از دلب عربی و پسوند
ـستان فارسی است.
دنک الله (ذیل خشی ).
دوانزده (ذیل رحی) .دوانیده صورت گویشی «دوازده» است.
دوبازویکرده (ذیل مسـماک) .دوبازو ابزار دهقانان است .مسماک یعنی «چوه دوشاخه».
دوبازوی کردن یعنی «دوشاخه کردن» که در فرهنگها نیامدهاست.
دوخیر( 1ذیل شارة :نیمی پسر و نیمی دوختر) .دوختر تلفظی اسـت از دختـر .طـب دوختـر
ذیل طفلة نیز در مر تکرار شدهاست.
دوش (ذیل البارحه) .پ پراندو دارد .در لغتنامه طب پرندو آمدهاست.
دوشان (ذیل حلبانة :شتر دوشـان) .پ دوشانه طب کردهاست .دوشـان و دوشـانه بـه معنـی
«شیردار» و «دوشیدنی» است.
دیوانهافعال (ذیل اهوج ،در پ).
ّ
صاخة در پ) .گونهای از رستخیی است.
نسینخیز (ذیل
نسواییدن (ذیل افتضاح).
نشکین (ذیل غیران :مرد رشکین).
ّ
نگ (ذیل والبة :کشت که میروید از رگ کشت اول) .رگ به معنی «ریشه» را برای کشت بـهکار
بردهاست .در لغتنامـه از منتهـیاإلر آوردهاسـت« :زراعتـی کـه از ریشـۀ زراعـت قبلـی
بروید».
نوزبهنوز انداخین (ذیل مال :روزبهروز انداختن وام) .روزبهروز انداختن در معنای «امـروز و
فردا کردن».
ّ
نوسینخیز (ذیل صاخة در مر) .گونهای از رستخیی است.
 .1تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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نوی سزای نفرین (ذیل شتی  ،در پ).
ب
نیشیه (ذیل اهدا  :مژه و ریشتهها) .ریشته ظاهرا تلفظ ترکی رشته است.
زاج (ذیل خرسة :طعامی که به زا سازند) .در لغتنامه با قیـد یادداشـت م لـف آمدهاسـت:
«طعامی که زا را دهند».
زادخواست (ذیل قصیع :بچۀ زادخواست) .زادخواست «کودکی است کـه بـه سـبب بیمـاری
بزرگ نشود».
ّ
ژاژ خواندن (ذیل زمیمه :سخن گفتن گبرکان به ژاژ خواردن) .در مهذ االسماء «دندیدن گبرکان
بر نان خوردن» و در تاجالمصادر نیز بهجای ژاژ ،نان دارد .به نظر میرسد طب ژاژ صـحیح
باشد .جمهرةاللغة ذیل زمیمه آوردهاست« :زمزم المجو و اصل الزمزمـه الکـالم الـذی
یفهم» .با توجه به این عبارت ،ژاژ صحیحتر به نظر میرسد و شاید عبارت به این صـورت
باشد« :سخن گفتن گبرکان به ژاژ خواندن  /خوندن» .این طب صحیح را ایـن کتـاه حفـظ
کردهاست.
ب
ساز نه (ذیل عتـاد) .پ «سـاز نشـکر و کاسـۀ بـزرگ» معنـی کردهاسـت .نشـکر احتمـا
تصحیف لشکر است.
سایهگاهی (ذیل مف َّـیأ).
ّ
سپد (ذیل سلة) .تلفظی از سبد است.
سپروندو (ذیل کناسة) .پ سپرندو طب کردهاست.
سرخ (ذیل سهریی) .پ سریی آوردهاست .جزء سهر در کلمه با سرخ همریشه است.
سرمهناکرده (ذیل امرة) .پ کلمه را بهصورت سرما آورده که شاید تلفظ ترکی سرمه باشد.
ِس ِرند (ذیل کشوثا).
سروآون (ذیل اقرن :پیوستهابرو و سروآور) .سروآور یعنی «شا دار».
سلوکن( 1ذیل سیمسنجرف) .سیمسنجرف و یا سیمشنجرف در فرهنگها دیده نشد.
سنگ آهنکش (ذیل مغنایس).
سودهپای (ذیل ّ
حفی در پ :دانا و مرد سودهپای و مهربان).
شبخون (ذیل خر  :در شبخون بیباک شدن).
شبنگاهی (ذیل اغتبا  :شراه شبنگاهی خوردن).

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

ّ
معره پاجو باشد.

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

 .1فردیان (= فروردگان) درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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کـرایسین (ذیل سل ) .یکی از معانی سل «اسالم آوردن» است .شاید طب واژه گرایسـتن
باشد و گونهای از گراییدن.
کری کر (ذیل اصلخ) .ساختاری است که باز هـم در ایـن کتـاه نمونـه دارد کـه بسـیاری
چیزی را با تکرار نشان میدهد.
کریکش (ذیل مکـاری) .مکاری یعنی کرایهدهنده .کریکش تعبیر کمکـاربردی اسـت .در
گویش فردو ِکریهکش گفته میشود.
کالژه (ذیل کندوس) .پ کندس طب کردهاست .معنای کمژه مشخص نشد.
کلهسر (ذیل قرع) .کله سر بهجای کلسر بهکار رفتهاست.
کنبدانه (ذیل شهدانج).
ّ
کنجپشت (ذیل اجناء) .در مهذ االسماء «پشت بـهدودرآمـده» معنـی شدهاسـت ،یعنـی
«پشتخمشده».
کند کردن (ذیل اصمد :کند کردن آتشزنه).
کنددل و دلکند (ذیل بلید) .دل را به معنی «خاطر» گرفتهاست.
کنده (ذیل وش  :نگاریدن دست به کنده) .در تاجالمصادر کنده کردن دست آمده.
کوهنج 1یا همسود (ذیل عییران) .همسود فق در مـر آمدهاسـت .عیـیران نـوعی «دو نـه»
است .دهخدا لبت آنج 2را حد زده و بهعنوان یادداشت دهخدا در لغـتنامـه آمدهاسـت.
بنابراین ،کوهنج شاید به معنی «آنج کوهی» باشد.
کیپو (ذیل ّتنوطة) .در پ مرغ درخت معنی شدهاست که همان «انجیرخواره» است.
کیپه (ذیل لکانة) .تلفظ است از کیپا.
ّ
گاوبان و نانود (ذیل بقار) .نارود تنها در مر آمدهاست.
گرده شدن (ذیل انسحا ) .در تاجالمصادر و مصادر سوده شدن بهکار رفتهاسـت .گـرده در
معنای «سوده» استعمال شدهاست.
گروه مردم همدل (ذیل شیاة).
گشیه (ذیل لحی  :گشـته و فربـه) .گشـته گونـهای از گوشـته و بـه معنـی «پرگوشـت» بـهکار
رفتهاست.
گلنان (ذیل جلنار) .در پ کراس آمدهاست.
 .1کوهیج درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2آلج درست است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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گندامویه (ذیل دبـب) .در تکملةاالصناف ذیل این واژه آمدهاست« :گندامویـه یعنـی مـوی
ّ
ُ
پت گندایی» گفته میشود.
خرد» .در گویش فردو به موی خرد و تازهرسته « ِ
گندنه (ذیل ک ّرا ) .گندنه تلفظی است از گندنا.
گنگل کردن (ذیل میاح).
گونان (ذیل خربة).
گونز( 1ذیل جرز) .در پ گرز آمدهاست.
گونگشا (ذیل ّنبا ) .تعبیر کمکاربردی است.
گوزنخ (ذیل نون :ماهی بزرگ و دوات و گوزنخ و تی شمشیر و حره نون) .گـوزنخ معـادل نـون و
نونة عربی است .در مهذ االسماء «چاه زنخ» و در تاجاالسامی «چاهک زنخ» است.
گیاه باالشخونده (ذیل اجلیح) .اجلـیح در جمهـرةاللغـة چنـین معنـی شدهاسـت« :نبـت
اجلیح ،اذا أ کلت أعالیه».
ماهیآوا (ذیل صحناء).
میانه (ذیل دبا  :متارهها یا کوزههای روغن) .متاره در معنای «کوزه» بهکار رفتهاست.
مزددونها (ذیل اجرا ،در پ).
منجو (ذیل عدس) .در لغتنامه این لبت از شعوری آورده شدهاست .بـهکـار رفـتن آن در
این متن نشان میدهد استعمال آن قدمت بیشتری دارد ،بهویژه که در فرهنگنامۀ قرآنـی ( ،۳
ص  )۱۱۱۹صورتهای مرجو ،مرجوی ،مجوی ،مژوه ،میوو ،مژو ،مرنجو و نیـیو در ترجمـۀ
عدس آمدهاست.
منشزده (ذیل آج ) .این واژه در پ بهصورت مـنشزآده بـا الـف ممـدود در وسـ آمـده
است .اینگونه نگارش «ا» در وس کلمه در هر دو نسخه پرکـاربرد اسـت .مـنشزده یعنـی
«فردی که طبعش از چیزی زده شدهاست» .منش در زبان فارسی به معنای «خوی و طبیعت
و سرشت ،مزا  ،دل و اندیشه» است .در تاجالمصادر ذیل اجـ مـنشبـیدن را آورده ،ولـی
منشزده به معنی «دلزده و تباهمزا » جدید به نظر میرسد.
منگ (ذیل ما ) .در مر فی و پ فیگ طب شدهاست.
موزد (ذیل اجاال ،در پ :موزدهای پای).
ناخون (ذیل اظفار در پ :دارویی است ،ناخون دیو میگویند).
نانوان (ذیل کساد :ناروان شدن نر ) .تعبیر «ناروان» کمکاربرد است.
 .1تلفظ ترکی است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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نژدﮤ آسیا (ذیل طسـق) .پ نـیده طـب کردهاسـت .طسـق آسـیا بـاجی بـوده کـه آسـیابان
میپرداختهاست .در گویش فردو تیده بـه معنـی «مـزد آرد کـردن گنـدم در آسـیا» بـهکار
میرود.
نشسیهگاه (ذیل الیه :دنبه و گوشت نشستهگاه).
نوازدههزان (ذیل تساة عشر الفا).
نوکشت که تیغ زند (ذیل حقل) .تیغ زدن برای کشت یعنی «بیرون آمدن کشت از زمین» یـا
«بیرون آمدن برگ آن».
ّ
نهانی کردن (ذیل سلفة) .سلفه «ناشتاشکن» است .نهاری در ترجمۀ «تلهـین» و «تلهـن»
نیز آمدهاست .بنابراین نهاری به معنی «ناشتایی» است.
ّ
نهفیهنیاز (ذیل متاف  :گدای نهفتهنیاز) .نهفتهنیاز تعبیر کمکاربردی است کـه در فرهنگنامـۀ
قرآنی در ترجمۀ «مسکین» آمدهاست.
همنو (ذیل رسیل) .در نصا الصبیان همره آمدهاست.
همزان شدن (ذیل اسخیرار :همزار شدن کشت) .در تاجالمصادر ذیل اسـحیرار «هـمرار شـدن
کشت» آورده و «همراز و همزار و هموار» را در حاشیه آوردهاست.
هنر (ذیل مأثرة) .پ و مر ماثوره طب کردهاند .مأثره به معنای «کـردار نیکـو» اسـت .واژﮤ
هنر در معنی «ف یلت» بهکار رفتهاست.
ب
هوا شدن موی (ذیل اشتاال) .هواشدن موی احتما با توجه به تعبیر قرآنی به سـفید شـدن
موی اشاره دارد.
هیزوم (ذیل وقود ،در پ).
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تخصصی سب شناسی نظ و نثر فارسی (بهار اد ) ،سال  ۱۲شمارﮤ  ،۳شمارﮤ پیاپی .۴۵
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فرهنگی.
زوزنی ،حسینبن احمد ( ،)۱۳۳۴کتا المصادر ،به کوشش تقی بینش ،تهران ،البرز.
فراهی ،ابونصر ( ،)۱۳۶۱نصا الصبیان ،به کوشش محمدجواد مشکور ،تهران ،اشرفی.
فیروزآبادی ،محمدبن یعقوه ،قاموسالمحیط ،لبنان ،بیروت.
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۱۳۸۵تکملةاالصناف ،به کوشش علـی رواقـی ،تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
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محدث ،علی ( ،)۲۱۱۲فهرست کتا های خای فارسی در کتابخانـۀ دانشـگاه اوپسـاال ،سـوئد ،دانشـگاه
اوپسا .
محمدحسینبن خلف ( ،)۱۳۳۵برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
منزوی ،علینقی ( ،)۱۳۳۳فرهنگنامههای عربی به فارسی ،تهران ،دانشگاه تهران.
میدانی ،احمدبن محمد ( ،)۱۳۴۵السامی فی االسامی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
ناصرخسرو ( ،)۱۳۳۵سفرنامه ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
نخجوانی ،محمدبن هندوشاه ( ،)۲۵۳۲صحاحالفرس ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاه.
نصیری ،محمدرطا و عبدالجمیل ( ،)۱۳۹۳فرهنگ نصیری ،به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور ،تهـران،
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
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