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سیده انیس موسوی (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی)
۰ـ مقدمه

ب
مجمع اللغات و االسماء فرهنگی عربی ـ فارسی و عمومی است که ظاهرا در قرن دوازدهـم
نوشـته شــده و نــام م لـف آن در مقدمــۀ کتــاه بهصـورت «عبدالرســولبن ســید الحســینی
الکاخکی ثم السجستانی» آمدهاست .غیر از این اطالع دیگری از او نداریم .از نسـبتهایی
که به دنبال نام م لف آمده میتوان فهمید که او ابتدا در کاخک بـوده و سـپس بـه سجسـتان
ب
رفتهاست .نسـخۀ ظـاهرا منحصـربهفرد ایـن کتـاه در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی
نگهداری میشود و شمارﮤ ثبت آن  ۱۲۸۱۹است .تصـویری از آن نیـز در کتابخانـۀ مرکـزی
دانشگاه تهران هست.
محمدتقی دانشپژوه تاریخ کتابت آن را قرن یازدهم دانسته و دربارﮤ آن نوشتهاسـت« :در
ُ
فهرست ِم ِردیت ا ِونس (ص ۸۴و  )۹۱از مجمع اللغه و مجمع اللغات یاد شدهاسـت کـه بایـد
جز این یکی باشد» (دانشپژوه و علمی انواری  ،۱۳۹۱ص  .)۵۵اما دو بار در متن کتاه و دو بـار
در حاشیه از بحاراالنوار مجلسی ،دانشمند معروه قـرن دوازدهـم نـام بـرده شدهاسـت کـه
تاریخ حدسی دانشپژوه را غیرمحتمل میکند.
این نسخه ناقص است و فق تا پایان «باه الطاء» را دارد .خ آن نسـخ و ابعـاد آن ۲۴
در  ۱۸سانتیمتر است .مقدمۀ م لف  ۱۶سطر و آغاز آن چنین اسـت« :بسـم اللـه الـرحمن
الرحیم و به ثقتی .الحمد لله الذی جعل العربیه َ
مفتاح کنوز الحدیث  ...و الصلوة و السـالم
ب
 .1این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمـی شـده و سـپس بـه تأییـد م لـف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
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علی اشره المخلوقات من ا نـس  ...و هـو حسـبی و نعـم الوکیـل و نعـم المـولی و نعـم
النصیر».
۱ـ منابع فرهنگ

منابع مورد استفاده در این فرهنگ با همان عنـوانی کـه در نسـخه آمدهاسـت ،عبارتانـد از:
کنی ،1مهذ  ،2المغر  ،3صحاح اللغه ،مجملاللغه ،تاجاللغه ،قاموساللغه ،البلغه ،شـرح
موجی ،۴النهایه ،۵شرح نصا  ،شرح کافی مال خلیـل ،شـرح اسـبا  ،۶تفسـیر صـافی مـال
محسن کاشی ،تفسیر علیبن ابراهیم ،۷کشـاف ،۸دسـتور ،۹تـاج ،1۱شـرح شـواهد ،11شـرح
صحیح المسل  ،االساس ،12بحاراالنوار ،منهـاج ،13الـوافی ،1۴ذکـر ،1۵مصـادر ،1۶ع ل (؟)،
زین (؟) ،کتابین (؟) ،اللغه (؟).
از میان این منابع ،هویت و عنوان دقی منابع «زین ،ع ل ،اللبه و کتابین» بـر مـا معلـوم
نشد .اگر این چند منبع را نادیده بگیریم ،دیگر منـابع از قـرن  ۴تـا قـرن  ۱۲هجـری تـألیف
شدهاند ،درصورتیکه تاریخ کتابت کتاه طب اطالعات فهرستنگار قـرن یـازدهم هجـری
است.
۳ـ ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع اللغات و االسـماء در فاصـلۀ قـرن دهـم تـا ابتـدای قـرن
دوازدهم تألیف شدهاست .بیشتر فرهنگهای عربی ـ فارسی نوشته شده از قـرن دهـم
تا پیش از این فرهنگ یا منظوماند یا در شرح نصا یا تنها مختص اسمها هستند.
مومی پیش و پس از این فرهنگ یا براسا حـروه اول
بیشتر فرهنگهای منثور ع ِ
ِ
یا حروه اول و آخر یا حروه اول و دوم یا اول و دوم و آخر لبت یا حره اول و دوم و
آخر ریشه مرتب شدهاند .برخی نیز مانند فرهنگ مهذ االسماء براسـا حرکتهـای
سهگانه (زیر و زبر و پیش) هستند .شاید بتوان گفت که این فرهنگ تنها فرهنگ منثـور
عمومی است که ترتیب الفبایی مدخلهای آن براسا حره اول و دوم و حرکتهای
سهگانه است.
 .۱کنیاللغات  .۲مهذ االسماء  .۳المغر فی ترتیب المار از مطرزی  .۴شرح الموجی فی الطب  .۵النهایۀ ابـن
اثیر  .۶شرح اسبا و الاممات از نفیس کرمانی  .۳معروه به تفسیر قمی از تفاسیر کهن شیعه  .۸کشاه زمخشری
 .۹دستوراللبه  .۱۱تا المصادر  .۱۱شـرح شـواهد زمخشـری  .۱۲اسـا البالغـه  .۱۳منهـاج البیـان  .۱۴از کتـب
حدیث ،از فیض کاشانی  .۱۵ذکری الشیاه فی احکام الشریاه  .۱۶المصادر زوزنی
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م لف بیشترین بهره را از فرهنگ کنیاللغات بردهاست 1و ازآنجاکه در جایجای فرهنـگ
از فرهنگ کنیاللغات استفاده شدهاست ،شاید بتوان گفت که مجمعاللغـات جـامع فرهنـگ
ِ
کنیاللغات نیز هست و به مانند آن فرهنگی است در ترجمۀ لبات قرآن و احادیـث .از سـوی
دیگر ،حجم زیاد نسخه با وجود ناقص بودن ،در قیا با کنیاللغـات و فرهنگهـای همنـوع
خود ،نشان میدهد که اگر نسخۀ این فرهنگ کامل به دست ما میرسـید ،چهبسـا در شـمار
یکی از ّ
مفصلترین فرهنگهای عربی ـ فارسی تا عصر خود بهحساه میآمد.
۳ـ۰ـ ترتیب مدخلها

در مقدمه به شیوﮤ طب لبات اشاره شده و پس از آن مدخلها آغاز شدهاسـت .طبـ
آنچه م لف در مقدمه آورده ،مدخلها به ترتیب حروه هجـا آمدهانـد .م لـف دلیـل
انتخاه این شیوه را سهولت کار برای خواهندگان و رغبت آنها بـه اسـتفاده از کتـاه
ب
ذکر کردهاستُ « :
حـروه الهجـا ترتیبـا سـدیده لیرغـب فیهـا اکثـر
ترتیب
رتبتها علی
ِ
ِ
الراغبین و یسهل معرفتها علی الطالبین».
این فرهنگ با توجه به حره آغازین مدخلها به باه و هر بـابی براسـا حرکـت
حره اول واژهها به سه فصل (مفتوحه ،م مومه و مکسوره) تقسیم شدهاست .هریک
از این فصلها نیز به دو بخش مصدر و غیرمصدر تقسیم شدهاند که مـدخلها در هـر
کدام از این بخشها براسا حره دوم به ترتیب الفبایی مرتب شـدهاند .بـرای مثـال،
باه الف به سه فصل الف مفتوحه و الف مکسوره و الف م مومه تقسیم شدهاست و
هر کدام از این فصلها به دو بخش مصدر و غیرمصدر تقسیم شدهاند .هریک از ایـن
ب
بخشها نیز مثال به بخش مصدر الف مفتوحه ،براسـا حـره دوم بـه ترتیـب الفبـا
مرتب شدهاند .نکتۀ مهم اینکه م لف در مقدمه آورده کـه کتـاه را بـه بیستوهشـت
باه ،به تعداد حروه هجا ،تقسیم کرده ،ولی نسخۀ موجـود نـاقص اسـت و تـا بـاه
طاء ،یعنی شانزده باه ،را دربر دارد.
۳ـ۱ـ ضبط تلفظ

مانند «به فتح  »...و «بـه کسـر  »...و
پس از سرمدخل در اکثر موارد تلفظ کلمه با تعبیراتی ِ
«به طم  »...و «به سکون  »...بیان شدهاست .بهجز این روش ،م لـف بـا تقسـیم کتـاه بـه
فصلهای مفتوحه و مکسوره و م مومه ،حرکت حره اول مدخل را مشخص کردهاست.
 .1بسیاری از لبات نادر کتاه نیز از مهذ االسماء گرفته شدهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
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۳ـ۳ـ تعریف و میرادف

ازآنجاکه این فرهنگ عربی ـ فارسی است ،انتظار میرود که معادل مدخل به فارسی باشـد،
ولی مواردی در فرهنگ هست که مدخل به عربی توطیح داده شده و گاهی نیز معنی فارسی
در ادامۀ معنی عربی آمدهاست:

ْ
ُ
َ
االغماض /بـه طـاد معجمـهِ /اطبـاق ُجفـن علـی
ِ
ُجفن؛ یعنی برهم گذاشـتن پلـک چشـم بـر پلـک
دیگر (ص .)۶۳

در برخی مدخلها بهجای تعریـف یـا متـراده ،فقـ کلمـۀ «معـروه» آمدهاسـت .در
مواردی نیز پس از کلمۀ «معروه» ،معادل مدخل را آوردهاست:

ُ

ُ

اصطرالب :معروه ،یعنی ترازوی آفتاه (ص .)۳۵
َ

به متراده عربی برخی مدخلها اشاره شدهاست .در برخی مدخلها نیز بـهجای معنـی
مدخل ،فق متراده عربی آن ذکر شدهاست:

ا ْم َعر  :آنکه مـوی ابـرویش ریختـه باشـد ،و املـط
ب
ای ا (ص .)۲۶
َ

گاه به مت اد سرمدخل اشاره شدهاست:

ت ْهجیررد /بــه دال مهملــه /در خــواه کــردن ،و بیــدار
ساختن ،و این از لبات ا طداد است (ص .)۲۲۱

َ

ت َص ُّیح /به طم یاء تحتانیۀ مشدده و حـاء مهملـه /بـه
معنی ُّ
تصوح است (ص .)۲۳۹

َ َ
ـن ا طــداد (ص
َب ْسررل :حــالل ،و ح ـرام ،و هــو ِمـ
.)۱۵۳

۳ـ۴ـ ّ
معر بات

گاه به زبانی که مدخل از آن وام گرفته شده اشاره شدهاست:

َ
ِاریس /به سین مهمله /برزگر ،ار ِاریس جمـع ،و هـی
لب شام ّی (ص .)۱۳۵

گاه به َّ
معربات فارسی نیز اشاره شدهاست:

َب ْخرت :دولت و طالع ،و این فارسـی ّ
معـره اسـت.
(ص .)۱۵۲

ّ
ُب ْحران :علت و متب ّیـر شـدن بیمـار هنگـام مجادلـه
مرض با طبیعت ،و ایـن لفـظ یونـانی اسـت (ص
.)۱۶۹
َ
َب ْردج /به جـیم /بـرده ،یعنـی آنچـه بـه غـارت آورده

باشند ،و این فارسی ّ
معره است (ص .)۱۵۵
َب َن ْف َسجّ :
معره بنفشه (ص .)۱۶۳

در ترجمۀ بع ی از مدخلها وجه تسمیۀ مدخل ذکر شدهاست:

َّ
ّ
َبکة /به تشدید کاه /اسم َبطن مک ُ ،س ِـم دیت بـذلک
زدحام ّالنا ِ (ص .)۱۶۱
ِ

َّ
َیررو ُ الترو َیررة :روز هشــتم ذیالحجــه ،و ُسـ ِّـم َی یــوم
ّ
الترو ی ّنهم ّ
یرویون فیه من المآء (ص .)۲۸۳
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۳ـ۵ـ صرف و نحو

در جایجای فرهنگ به مباحث صرفی و نحوی و زبانشناختی پرداخته شدهاست:

َ

ت َزیی /به یاء تحتانیه /لبـا پوشـیدن؛ و او مشـت از
« ِز ّی» است (ص.)۲۳۶
َ َ

َ

تالق /به قاه /که در قرآن آمدهاست [غـافر ،]۱۹ :در
ّ
اصل تمقی بوده« ،یا» را جهـت خفـت و د لـت
کســـره بـــر وی حـــذه کردهانـــد (ص .)۲۳۱

نوع باه بسیاری از مصدرهای ثالثی مجرد ذکر شدهاست:

اشب/ :به فتح شین معجمه و با /به هـم درآمیخـتن،
از باه رابع (ص .)۳

اشاره به مفرد و م نث و جمع (یا اقسام جمع) و جمعالجمـع بـرای بع ـی مـدخلها و
آوردن ترکیبات مدخل:

َ
َ
َ
عاریب جج،
ا ْعراب :اهل بادیه،
الواحد َ اعرابی ،و ا ِ
َ
ب
و لیس ا عراه جمعا للع َره (ص .)۱۹

َْ

اقطاع :پیکانهای پهن ،و گوشههای زمین؛ و ِدر َهـم
َ َ
اقطاع :درمی پارهپاره (ص .)۲۲

۳ـ۶ـ شاهد و مثال

ْ

بع ی مدخلها مثال دارند یا مدخل در قالب مثال طب شدهاست:

ُبقعرران/ :بــه نــون /بنــدگان ،و خــدمتکاران ،یــ [=
ّ
مخفف « ُیقال»] ُبقعـان اهـل الشـام :ای خادمـان
اهل شام ،و ُهم ّ
شر ّالنا (ص .)۱۳۲

ْ

َ

ُُ
رات :یعنی آن از خاندان بزرگ
یق هو من اهل البیوت ِ
است (ص .)۱۳۵

در کتاه گاه به آیات و احادیث نبوی استناد شده و کتاه از این نظر در شناخت وجـوه و
نظایر قرآن و لبات غریب احادیث دارای فوایدی است .افزونبراین ،در بع ی مـدخلها بـه
مباحث فقهی و شرعی نیز اشاره شدهاست:

ِافقار /به راء مهمله /به جـای خـالی رفـتن ،و خـالی
شدن جای ،و بینانخورش شدن خانـه؛ کمـا َو َر َد
َ َ
َ
فیه خل» (ص .)۶۳
فی الحدیث «ما افق َر بیت
ِ
َ ُ ََ
َ
َ ْ
اه َرون :آسانتر؛ ِمن ق ِول ِه تعالی «و ُه َو اه َـون علیـه»
[الروم ]۲۳ :ای َهین َسهل علیه (ص .)۳۱
۴ـ واژهها و ترکیبهای کمکانبرد فانسی

َ

ُ
ناجش /به شین معجمه /در قیمـت چیـزی افـزودن
ت
بی نیت خریدن تا دیگـری نخـرد ،و در حـدیث از
َ َ ُ
ناجشوا» (ص .)۲۳۲
این منع شده که « ت

در جایجای فرهنگ واژهها و ترکیبهای کمکاربرد فارسی بـهکار رفتهاسـت کـه در زیـر بـه
برخی موارد بحثانگیز اشاره شدهاست:
آنداله (ذیل رغ ) :آرد آله که واله گویند (ص .)۴۹۱
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آردآلــه طبـ فرهنــگ جــامع زبــان فارســی همــان آردالــه  ،ârdâleگونــۀ دیگــر آردهالــه
 ârd[e]hâleاست و گونههای دیگر آن آردتوله ،آرددوله ،ارداله ،اردوله ،اردهالج ،اردهالجـه،
و اردهاله است (صادقی  .)۱ ،۱۳۹۲معنی این صورتها «غذایی رقیـ کـه از پخـتن آرد بـا
روغن یا آه و شیر تهیه میکنند» است (همان) .به احتمال بسیار واله م ّ
صحف هاله است.
اشیرک (ذیل اشق)ُ :وشک یعنی اشترک (ص .)۱۶
در ذیل فرهنگهای فارسـی آمدهاسـت« :اشرتر [ِ ( ]οštorak/ešterekا ).گونـهای گیـاه
ُ
خاردار؛ النمیراء؛ اشترک؛ گیاهی است که اشتران خورند (مهذ االسماء ،ص ( »)۳۶۴رواقـی و
میرشمسی .1)۱۳۸۱
انییز (ذیل صبره) :انییی گندم یعنی کود گندم که وزنناکرده از خرمن بردارند (ص .)۶۱۶
واژﮤ انییی را در فرهنگهای فارسی نیافتیم.2
بخط (ذیل برجد) :گلیم بخط (ص .)۱۳۱
واژﮤ بخط در فرهنگها نیامده .معنی متصور برای بخط با توجه به موصوه آن و معنیای
ّ
که در اقر الموارد برای لبت برجد آمده ،یعنی «کساء من صوه احمر و قیل کساء مخطـ
ُ
طخم یصلح للخباء و غیره» (شرتونی  ۱۴۱۳هجری ،۱ ،ص « ،)۳۶خ دار ،راهراه» است.
السقاط و َّ
پزیفروش (ذیل َّ
السقای) :پییفرو یعنی «متاعزبونفروش» (ص .)۵۳۶
در مهذ االسماء آمده« :السقاط و السقطی :نبریفـروش» (ص  .)۱۶۱در نسـخهبدلهای
مهــذ «ســیروی ،پنــری ،نیــری و پــرزین» (ص  )۴۲۲آمدهاســت .در فرهنگهــا و ذیــل
فرهنگهای فارسی این واژهها ثبت نشده .ازاینرو ،ظاهربا پییفرو م ّ
صحف است.
پهیر (ذیل حنظل) :میوﮤ گیاهی است که پهن میشود برروی زمین و مر او راست برگ ماننـد
برگ خربزﮤ هندی یعنی هندوانه و گل زردی دارد و به فارسی آن را پهیر گویند (ص .)۳۶۶
متراده واژﮤ عربی حنظل در فرهنگهای فارسـی پهنـور ،پهـی ،بهـی آمـده و در جـایی
صورت پهیر نیامدهاست .البته احتمال دارد که این واژه بهیر 3باشد.
تالینده (ذیل ٌ
کوز ر ّشاح) :کوزﮤ آه تمینده (ص .)۴۳۳
واژﮤ تمینده در لغتنامۀ دهخدا طب نشده و در ذیل فرهنگهای فارسی نیـز بـرای ایـن
مثال «آه تمینده» بدون منبع و معنـی آمدهاسـت (رواقـی و میرشمسـی  .)۱۳۸۱مسـعود
لبت ِ
ب
 .1اشق با اشترک ارتباط ندارد و ظاهرا تصحیف اش است (مجلۀ فرهنگنویسی).
« .2انییز» تصحیف انبیر است که در مهذ االسما در ترجمۀ ِکبس آمدهاست (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .۱در لغتنامه معنی بهیر «ثمرﮤ هلیله ،هلیلج ،حلیله» و به نقل از ناظ االطباء «ثمرﮤ درختی در هند که در دباغی و
صباغی بهکار میبرند» ذکر شده ،درحالیکه در ناظ االطباء این معنی برای واژﮤ بهیرا طب شدهاست ،نه بهیر.
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قاسمی این لبت را «تراوشکننده و ترشحکننده» معنی کرده و گفته« :تمبنده با ابدال وا ل/
ر تلفظی دیگر از ترابنده است» ( ،۱۳۸۲ص .)۴۱
تونک (ذیل خذروف) :تورک آسیا که در سر قطب بود و بادفرک (ص .)۴۱۳
ب
مانند فرهنگ مجمـع اللغـات و االسـماء معنـی
در مهذ االسماء نیز این مدخل عینا به ِ
ُ
شدهاست« :خر روف :تورک آسیا که بر سر قطب بود» (ص  .)۱۱۹متأسفانه نتوانسـتیم غیـر از
ُ
الخـذروه ُ
العـود
این شاهد ،شاهد دیگری برای واژﮤ تورک بیـابیم .در لسـانالار آمـده« :
الرحی ُ
العلیا ،وقد َخذ َره د
الذی یوطع فی َخرق د
الرحی» (ابـنمنظـور  ۱۴۱۸هجـری ،۹ ،ص
ِ
ب
 .)۶۲براسا این تعریف ،ظاهرا تورک همان «چوه با ی قطب» است.
جلک (ذیل حجمه) :بادریسۀ پستان یعنی جل (ص .)۳۵۲
در ذیل فرهنگهای فارسی برای واژﮤ جل معنیهای «بد ،پست ،بهکارنیامدنی؛ دوک»
(رواقی و میرشمسی  )۱۳۸۱ثبت شدهاست .این واژه سه بار در فرهنگ بهکار رفته و در هر مـورد
در معنی متفاوتی بهکار رفتهاست .دو مورد آن (ص  ۴۱۴و  )۳۳۱در همـان معنیهـایی کـه در
ذیل فرهنگهای فارسی آمده بهکار رفتهاست .مورد سوم ذیل حجمه و از مهذ االسماء نقل
شدهاست ،ولی در مهذ االسماء (ص  )۸۴این مدخل بدون واژﮤ جل ثبت شدهاسـت .در
لغتنامۀ دهخدا ذیل مدخل بادریسه معنیهای «گوی پستان ،برآمدگی پستان» آمدهاست.
چشم داشینگاه (ذیل رصد ،ص :)۴۳۸
این لبت که به معنی «محل دیدهبانی» است ،در فرهنگ به نقل از کنیاللغات آمدهاست،
ولی در کنیاللغات این ترکیب ذیل مدخل رصد نیامده و در فرهنگها نیز طب نشدهاست.
خر شینه (ذیل ادبس) :اسپ سر و خر شینه و فی الکنی آنچـه رنـگ سـر و سـیاه داشـته
باشد (ص .)۱۱
به نظر میرسد خر شینه ترکیب وصفی باشد .در مهذ االسماء نیـز همـین معنـی بـرای
ادبس ثبت شدهاست« :االدبس :اسپ سـخت سـر و خـر شـینه» (سـجزی  ،۱۳۶۴ص .)۱۳
شینه در نسخه تکرار شدهاست« :عین شهالء :چشم شینه و گویند چشم سـیاه و کبـود» (ص
 .)۵۸۴در این شاهدها به نظر میرسد که شینه صفت برای «چشم» و «خر» است و صورتی
ب
دیگر از میشینه و ظاهرا به معنی «رنگ سیاه و کبود» باشد .شینه در لغتنامۀ دهخـدا و ذیـل
فرهنگهای فارسی (رواقی و میرشمسی  ،)۱۳۸۱فق به «سرنای ،نوعی ِنی» معنی شدهاست.
ناو (ذیل خذف) :راو 1یک مرغی است ،کذا فی المهذ (ص .)۳۸۹
 .1اصل :روا
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ف :راو یک مرغـی اسـت» (سـجزی  ،۱۳۶۴ص .)۱۱۲

در مهذ
واژﮤ راو در هیچیک از فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست.
زایسیان (ذیل خرس) :طعامی کـه بـرای عروسـی و و دت مهیـا سـازند ،و فـی المهـذ
مهمانی زایستان گفته (ص .)۴۱۳
در نسخه دو بار زایستان آمده (ص  ۴۱۳و  )۳۹۹و در جایی غیر از ایـن نسـخه نیـز طـب
نشدهاست ،اما در مهذ االسماء این کلمه بهصورت زایسفان آمده 1و معنی آن در لغتنامـۀ
دهخدا «نفسا ،زچـه» و در ذیـل فرهنـگهـای فارسـی «زن زائـو؛ زاچـه؛ نفسـاء» (رواقـی و
میرشمسی  )۱۳۸۱ذکر شدهاست .در لغتنامۀ دهخدا صورتهای دیگر زایسپان ،زایسبان و در
ذیل فرهنگهای فارسی نیز صورت زایشان ثبت شدهاست.
3
زنبون خان (ذیل ذرحوح) :زنبور خار 2و گویند او را زهر بود و ذروح ایض (ص.)۴۵۴
واژﮤ زنبور خار در هیچکدام از فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست .در لغتنامۀ دهخـدا
(ذیل ذروح) آمده« :حیوانی است مقدار زنبوری و رنگ زرد میباشد و نقطههای سـر دارد و
چون او را بگیرند بیتوقف بول کند و زهر وی آن است».
زیاده واچسبیده (ذیل زنی ) :زیاده واچسبیده یعنـی آنکـه متعلـ بـه چیـزی باشـد و از ِآن
چیزی نباشد همچو َزند بز که در شیب گلـوی او آویختهاسـت و زیـاده اسـت و از ع ـو او
نیست (ص .)۵۱۸
زیاده  /زیادت در فرهنگهای فارسی بهمعنی «افزونی ،بیشـی ،مقابـل نقصـان و کمـی»
ترکیـب زیـاده واچسـبیده نیـز در فرهنگهـای
آمدهاست .واچسبیده در فرهنگهـا نیامـده و
ِ
فارسی ذیل زیاده  /زیادت یا چسبیده  /چسپیده نیامدهاست .نکتۀ دیگر اینکه در نسخۀ خطی
کنیاللغات بهجای واژﮤ زند ،واژﮤ زنمه آمدهاست« :زیاده واچسبیده یعنی زیادهای کـه متعلـ
به چیزی باشد و از آن چیـز نباشـد ،همچـو زنمـه بـز کـه در شـیب حلـ او آویختهاسـت»
(محمدبن عبدالخال  ۱۳۹۲هجـری ،۱ ،ص  .)۳۱۲در فرهنگهای فارسی لبت زنمه ثبت شده،
اما واژﮤ زند با این معنی طب نشدهاست .احتمال دارد که زند م ّ
صحف زنمه باشد.
شبش (ذیل تفالی) ... :از سر هم شبش واجستن (ص .)۲۶۹
 .1صورت زایستان ،که صورت کهنه و اصیل این کلمه است ،در کتا المصـادر ابـوبکر بسـتی نیـز آمدهاسـت (←
علیاشره صادقی ،تحقیق در کتا المصادر ابوبکر بستی ،طمیمۀ آینـۀ میـرا  ،مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوه،
تهران .)۱۳۹۱ ،از این طب معلوم میشود نسخهای از مهذ االسما که در اختیار م لف مجمـع اللغـات و االسـماء
بوده م بوطتر از نسخۀ مبنای چاپ مهذ االسماء بودهاست (مجلۀ فرهنگنویسی)
 .2اصل :رنبور بخار
 .3مخفف ای ا
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این واژه که همان ِش ِپش است ،در نسخه با «ش» م ـموم و «ه» بـدون حرکـت ،ثبـت
شده و در فرهنگهای فارسی با این صورت ثبت نشدهاست.
خارسم که مش گویند (ص .)۴۱۴
شموک (ذیل خرنو ) :دانۀ شموک یعنی بار ِ
واژﮤ شموک در فرهنگهای فارسی طب نشدهاست .این واژه در ذیل فرهنگهای فارسی
َ
با شاهدی از مهذ االسماء طب شدهاست« :الخرنوب :دانـۀ شـموک» (رواقـی و میرشمسـی
 .)۱۳۸۱در لغتنامۀ دهخدا خرنو «گیاه دارویی» و «غاله لوبیا» معنـی شـده و متـراده
خارس  ،فش و چنگ دانسته شدهاست .واژﮤ مش در فرهنگها ثبت نشدهاست.1
ِ
غلبگی (ذیل خمار) ... :و به معنی گروه و غلبگی (ص .)۴۱۶
واژﮤ غلبگی ،که به معنی «انبوهی و گروه» آمدهاست ،در فرهنگها م بوط نیست.
فرابافیه (ذیل خلق) :خوی و عادت کهنه و فرابافته (ص .)۴۱۶
واژﮤ فرابافته در لغتنامۀ دهخدا و ذیل فرهنگهای فارسی ثبت نشدهاست.
قوحه (ذیل ت ّنوط) :مرغی است که آن را به پارسی قوحه گویند (ص .)۲۸۵
در کنیاللغــات ایــن واژه قرچــه (محمــدبن عبــدالخال  ۱۳۹۲هجــری ،۱ ،ص  )۳۶۴طــب
ب
شدهاست و احتما قوحـه محـره و مصـحف ایـن کلمـه اسـت .در فرهنگهـای فارسـی
هیچیک از این دو صورت طب نشدهاست.
کراج (ذیل اخاب) :نام مرغی است که شقرا گویند و قیل کاسکینه مرغی است سبزرنگ
ای کراج (ص .)۱۱
کراج در لغتنامه ثبت نشده و در ذیل فرهنگهای فارسی نیز واژه بدون طـب حرکـت و
به معنی «کاسکینه؛ سبوشکنک؛ کاسهشکنک» (رواقی و میرشمسی  )۱۳۸۱آمدهاست.
کلنکون( 2ذیل با  ،ص .)۱۳۲

در ذیل فرهنگهای فارسی این واژه بهصورت کلنگور و بدون طب تلفظ آمده و معنی آن
چنین است« :نوعی گیاه؛ شونیز ،درمنه؛ ُ
الـبطم؛ کلنگـور (مهذ االسـماء ،ص( »)۵۱رواقـی و
میرشمسی  .)۱۳۸۱معنی واژﮤ با در فرهنگها چنین اسـت« :درختـی اسـت ماننـد پسـته از
حیث جنس با برگهای آویخته و آن را دانۀ پهنی است بهشکل خوشههای فلفل و سـبز آن را
حبةالخضرا گویند» (اقر الموارد)« .نام درخت سقز .و میوﮤ این درخت را که بـهفارسـی بنـه
گویند نیز با نامند» (ناظ االطباء)« .درخت حبةالخضراء که به پارسی ون و به شـیرازی بـن
 .1احتمال دارد که مش تصحیف شم  ،تلفظ دیگری از شموک ،باشد .در ایـن صـورت ،تلفـظ کلمـۀ اخیـر بایـد
شموک باشد (مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2اصل :کلانکور.
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گوینــد» (محمــدبن عبــدالخال  ۱۳۹۲هجــری ،۱ ،ص  .)۲۸۵در لغتنامـه نیــز واژههــای بــن،
حبةالخضراء ،کلنگور ذیل با آمدهاست .در هیچ فرهنگی برای شونیی و درمنـه معنیهـای
ذکرشده یا شبیه به آن طب نشده و متراده با هم نیز تلقـی نشـدهاند .شـاهدها گویـای ایـن
ب
است که ظاهرا کلنگور یا نام درخت است یا نام میوﮤ آن درخت .ازاینرو ،معادلهای شـونیی
و درمنه که در ذیل فرهنگهای فارسی برای واژﮤ مورد بحث آمده نمیتواند صحیح باشد.
گل آزاد (ذیل الحر) :گل آزاد یعنی گل بیریگ و ریگ بیگل (ص .)۳۳۲
ترکیب گل آزاد در فرهنگهای فارسی نیامدهاست.
نسپرک (ذیل ضابوک) :آنکه در خواه چنان نماید که مردم را فروگرفتهاست و آن را نسـپرک
گویند (ص .)۶۲۸
در لغتنامه واژﮤ نسپرک ذیل مدخل باروک و به معنی «بختک و کابو » آمدهاسـت .در
مهذ االسماء نیز این واژه نسبرک (سجزی  ،۱۳۶۴ص  )۱۹۳یعنی با «ه» طب شدهاست.
وشالن (ذیل حرض) :اشنان که بع ی وشمن گویند (ص .)۳۳۲
معنی ِاشنان یا اشنان در لغتنامۀ دهخدا چنین اسـت« :گیـاهی باشـد کـه بـدان رخـت
شویند و بعد از طعام خوردن دست نیز بدان بشویند و آن را به عربی غاسول خواننـد و چـون
آن را بسوزانند ،اشخار شـود» .صـورتهای دیگـر ایـن واژه در فرهنگهـا وشـنان ،وشـنان،
ِوشنان ،اشلومِ ،اشمن است و در جایی صورت وشمن طب نشدهاست.
منابع
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ۱۴۱۴هجری) ،لسانالار  ۱۵ ،جلد ،بیروت ،دارالفکر.
انوار ،قاسم ( ،)۱۳۳۳کلیات قاس انوار ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
دانشپژوه ،محمدتقی و علمی انواری ،بهاءالدین ( ،)۱۳۹۱فهرست نسـخ خاـی کتابخانـۀ مجلـس،۱ ،
تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،تهران ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا.
رواقی ،علی و مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،تهران ،هرمس.
سجزی ،محمدبن عمر الزنجی ( ،)۱۳۶۴مهذ االسماء ،تهران ،علمی و فرهنگی.
شرتونی ،سعید ( ۱۴۱۳هجری) ،اقر الموارد ۳ ،جلد ،قم ،کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۹۲فرهنگ جامع زبان فارسی ،جلد  ،۱تهران ،فرهنگستان زبان و اده فارسی.
قاسمی ،مسعود (« ،)۱۳۸۲ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسی» ،مجلۀ نشر دانش ،شمارﮤ .۱۱۹
محمدبن عبدالخال ( ۱۳۹۲هجری) ،کنی اللغات ،به کوشش رطا علوی نصر ،تهران ،مکتب المرت ویه.
نفیسی ،علیاکبر ( ،)۱۳۵۵فرهنگ نفیسی ۵ ،جلد ،تهران ،خیام.

