
 

 ها در زبان ترکی عثمانیفرهنگ جناس؛ 

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان()دانشزیبا بهروز  سیده

 (خوارزمیآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه )دانش ایرانینفیسه 

 هـای تصصصـی شـایاناز شـمار فرهنگ 1اثر شوکتعربی ـ فارسی ـ ترکِی زبانۀ فرهنگ سه
زبان و ادبیات عثمـانی اسـت کـه در زمـان پادشـاهی عبدالمجیـد خـان اول  ۀزتوجه در حو

 است. امهراتوری عثمانی، تألیف شدهسل ان ن ویکمی، سی(میالدی ۷۱۱۷ـ۷۱۵۳)

 مؤلف ۀردربا ـ1
فرهنـگ  نیسـت، جـز اینکـهدست  دراطالب چندانی  2السید محمد شوکت افندی از زندگی

از  یی کــه ســه تــناهمقدمــه طبــق و کــرده تــألیف هجــری ۷۵۱۷ / ۷۱۲۱در ســال  خــود را
در خدمت امهراتوری عثمانی  ،های خودشاند و گفتهنوشته ایلی بر اثر اوعسکران رو قاضی

 است. بوده
وی با تقدیم حمد و سهاس خداوند و درود و صلوات بر رسول خدا و آل او و اظهار عذر 

قلـم بـه شـاگردی به دیوان عالی ]۷[۵۳۱گوید که در تاریخ و عجز، با بیانی فنی و موزون می
به خدمت منیف کتابت تحریرات عساکر خاصۀ شـاهانه  ]۷۵[۵۱ ۀملحق شد و در اواخر سن
خواجگان دربار پا نهاد و رتبۀ ثانیـه نشـان  ۀرادا / ۀربه دای ]۷۵[۲۱ ۀدرآمد و پس از آن در سن

نیز از مناصب خاص دیوانی، شهنشـاه منصـب  ]۷۵[۱۲ذیشأنی دریافت کرد. در اواخر سنۀ 
روز بـه کتابـت اشـتغال یـن ایـا ، شـبانهحسابداری اردوی همایونی را به وی اع ا کرد. در ا

                                                      
1. Eser-İ Şevket 

2. Es-seyyed Mehmet Şevket Efendi 
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است تا برای تشنگان آب زلل ورزیده و به انشای لغات عربی و فارسی و ترکی همت گمارده
 هـایههـای لغـت معتبـر بـه تتبـع واژای برساند. وی خود گفته که از کتابشعر و انشا فایده

که، عربی و فارسی که با ترکی جناس لفظی و خ ی دارند پرداخته و از کلمات و الفاظ مشـتر
اسـت کـه مـدت اساس حـروب تهجـی تنظـیم و ترتیـب دادهلغاتی معدوده جمع آورده و بر

سهاس و شـکر بـر . در آخر، پس از استدهمدیدی این مهم در خاطر و ضمیر وی جایگیر بو
تاب سههر سل نت دودمان عثمـانی، عبدالمجیـدخان، نـا  تـألیف انجا  یافتن آن در پرتو آف

 است.دهرا آغاز کر« باب اول در بیان الف»خود را ذکر کرده و پس از طلب دعا 
اسـت در مقـا   یارهیـه نظکـاد شـده یـهـم  سنبلستانبه نا   یگریاثر د یافندتکاز شو

 گلسـتانج بـوده و یـرا اریسـب یعثمـان ۀزدر حـو یره بر آثار فارسی. نوشتن نظیسعد گلستان
 ،گـرید یدهایـتقل ۀرز در زمـیـن اثـر نیـاست. ادها را داشتهین تقلیشترین بین بیدر ا یسعد

نـا   ظـاهراا  سنبلسـتانقـرار دارد و  ،قاجـار یرزایمخ شـجاب و محمـودیش سنبلستانازجمله 
 یو ولـ )مفتـاح اسـتتهز داشیطبع شعر ن یافندتکه شوکهاست. گفته شده رهین نظیا یعموم
 .(۵۵۱ ، ص۷۳۱۵

 شناختیاطالعات کتابـ ۲
 اسـتیدهچـاپ رسدر اسـتانبول بـه ۷۵۱۱ف و در یتـألهجـری  ۷۵۱۷سـال در  اثر شـوکت

 Aslan 2015, p. 1))های دیگری نیز ذکـر شـده چاپ. از این فرهنگ (۷۱۵ ، ص۷۳۱۱)دبیرسیاقی 
 ازجمله چاپ افست آن با مشصصات ذیل:

Es-Seyyid Mehmed Şevket Efendi (2015). Eser-i Şevket - Tipkibasim, 

Editors: Alparslan, Yasar; Alici, Lütfi Translator: Turkey, Istanbul, Istanbul 

Books, Noya Medya Kitapligi, Kahramanmaras, ISBN 10: 6059907067; 

ISBN 13: 9786059907064  

50 + 800 facsimile pages. Bookseller Inventory # B1503064 

 ساختار فرهنگکالن ـ٣
مـدخل  ۷۱۵۱۳حـدود فصـل و در ۱۱۵باب، بـیش از  ۵۹ ،فحهص ۱۵۲ یدارااین فرهنگ 

اساس حـرب اول و آخـر تهجـی ها براساس حرب اول تهجی و فصلرها باصلی است. باب
در شـوند آغـاز می «پ»و  «چ»، « »، «ژ»حـرب هایی کـه بـا چهـار واژهاند. تنظیم شده

آمـده و « لـزاء بالهـاءافصل »در  ژنده ۀژاند؛ مثالا واآمده «ب»و  «ج»، «ک»، «ز»های باب
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. اسـتدهآم بـوز ۀژپـس از وا« الباء بـالزاء فصل»نیز در  پوزقرار گرفته و  زندهپس از مدخل 
به خـود گنجانـده مشـا ۀچنانچه این حروب در انتها یا میانۀ کلمه بوده، پس یا پـیش از کلمـ

گه؛ همچون استدهش جمع )عربی  اَنکارکه در ذیل مدخل  اَنگارآمده؛ یا  اکهکه پس از آن  آ
حرکـت فتحـه  . ظاهرا  در این مورد آخر،استدهسرمدخل ش رُککه پیش از  رَگآمده و  (نکر

 . استتهرار گرفبر ضمه حرب اول مقد   ق

 گزینیمعیار مدخل ـ1ـ٣
اساس همسانی خ ی یـا لفظـی اسـت کـه دو بر هاهاین فرهنگ گزینش واژد، در که آمچنان

در  هاهمشترک در سه زبان عربی و فارسی و ترکی و دیگری بین واژ هایهیکی بین واژ ـحی ه 
ایــن فرهنــگ بســیاری از در رو، گیــرد. ازایــنمی را دربــر ـدرون هریــک از ایــن ســه زبــان 

که قابلیت  استدهشهای ترکی مدخل واژه همراهبه رکیرایج در تهای فارسی و عربی واژهوا 
گیـری از البتـه وا  .دهـداز ایـن دو زبـان را نشـان می هواژ گیریوا بالی زبان ترکی کهن در 

هنـگ اما در ایـن فر ،استتهنیز در زبان ترکی وجود داش ،ویژه فرانسویبه ،های اروپاییزبان
 .استدهبسنده ش ،اندپیوند داشتهبا ترکی ها زبان از دیگر تنها به این دو زبان، که بیش

خـاص،  یهام، اسـجملـهاند. ازانتصـاب شـدهدسـتوری  هایهاز تمامی مقولها مدخل
 (، ماننِد متصل هستند هاییرها، ترکیبات )که بیشتر متشکل از ضمهای صرفی فعلصورت

 .در« راِز ما»ترکیدر، فارسیده مرادفی  /بکسر السین/ سرمز
 ماننِد  ،وحدت یایبا  شدهبکیترهای واژها ی

 اولور کمیق ایوحدتله بر طر یایده یفارس یراه
نویسـه دلیـل داشـتن همکه البتـه همگـی بـه ها،جز آنو  هاله، فعشدهای کوتاهصورت

اند. ذکـر نشـده هـاآن یآوانویسـه یـا هـمهای همتما  صـورتکه اند، هرچند انتصاب شده
آوا های هـم( و مـدخلُمهـردارو  ِمهـرداراند )ماننـد نویسه در یک باب آمدههای هممدخل

 سـردا ی حرشو  هرشمثل  ـ شوندهای مصتلف یافت میدلیل تفاوت حروب غالباا در باببه
ا یـ یل، صـورت نوشـتارکـ. دراسـتدهگونه ارجاعی در ایـن مـورد داده نشاما هیچ ـ صردو 

 .  استتهت داشیفرهنگ اولو یدهدر سامان یخ  جناس

 هاخلترتیب درج مد ـ٢ـ٣
در درون هر فصـل دارای نظـم و  هاخلبودن ساختار کلی فرهنگ، ترتیب مدرغم روشمند به

اسـاس نظمـی بر ،«راء بالصـاء»فصـل  مانند ،هانسق چندان خاصی نیست؛ در برخی فصل
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. با وجود این، در کل فرهنگ این شیوه بـه ریخ، ردخ، رتخ، رخشود: حرب دو  واژه دیده می
شـود و ناگهـان در یک باب، ترتیبی دیده می یا تنها در بصشی از کار نرفتهمند بهای نظا گونه

الـف »، در فصـل بـرای مثـالشـکند. هـم میای خالب قاعده، ترتیب دردن واژهجایی با آم
، ادجـاب، اخـراب، اتقاب، اغیاب، اطالب، اصحاب، اتوب، اشناب، اریب هایهواژ« بالباء

و ، انصـاب، انسـاب، انقـاب، انجاب، اقطاب، اغیاب، اذناب، احباب، اذهاب، آیب، اتراب
وان از آن دریافـت، تـخاصی را نمی ۀوکه قاعده و شی استدهمهمین ترتیب و توالی آ اب اباب

 هـاهتوالی واژ« بالحاءراء »مورد حرب آغازین و پایانی گفته شد. یا در فصل جز همان که در
، رحـح، روح، رمـح، ریحـک، ریاح، راح، رجاح، رکح، رضح، ردج، ربحاز این قرار است: 

، عیـب، عتـب، عبـاب، عکـب :«عـین بالبـاء»همچنین است در فصل  .رماح، رکاح، رزح
 .عذب ... ،عرب، علب

 خردساختار فرهنگ ـ۴

 تلفظ  ـ1ـ۴
 :استدهنشان داده شبه دو طریق  هاهتلف  واژ

 وزن و غالباا فارسی:ای همبا آوردن کلمه .۷
ه/ یارق  ... /کاذب وزنند 
ه/ یای  ... /چای وزنند 

ه/ رعاف  ... /غراب وزنند 
تلفـ  بسامد بالیی در نشـان دادن  ،غرابو  سحاب ،کتف، کتاب مانند ،بعضی کلمات

 یمتفاوتوزن همآوا نیز هستند، کلمات که به نظر هم یهایخلدارد. گاهی برای مد هاخلمد
 مثال: .باشد هاآنتلف   ۀوتفاوت ظریفی در شی دلیلبهکه ممکن است شده داده 

 .دیار رومده متعارب بر محلک اسمیدر /فیروز وزننده/ سیروز
 .فارسیده اوتوز گون دیمک اولور /فیلوز وزننده/ سیروز

 سلو و ماتمزده معناسنه ...أر، یفارسید /کوشوار وزننده/ سوکوار
 ترکیده امردر و ارسوک آیردیمک و یردن قوپاردیمک اولور. /کوشدار وزننده/ سوکوار
 :حرکت حروب به زبان عربیبا نشان دادن  .۵

 ... /األلف الیاء و بفتح/ یراشمش
 ...؛ /المضمومه السین الفاء و تشدید بفتح/ فسو

 :استدارد هردو ذکر شدهدو تلف  ای واژهدر مواردی که 
 ... /بفتحتین و ضمتین/ رصف
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 :استدهدینشده که شاید مؤلف نیازی بدان نمی دادهدر موارد نادری تلفظی 
 .فارسیدر، مص کی معناسنه، ترکیده ساقز دیر سکز
 ترکیدر، مرادفی فارسیده اسماء آحاددن هشت در. سکز

هـای فعل .اسـتدهش اسـتفاده وزنهـم ییهاها از فعلفعل یبرختلف  نشان دادن  یبرا
در نگـاه اول هـا آن  تلفـ  درسـت یند و تشـصاسـهینوهم کاررفته در بصش تلف  دارایبه

 مثال:  .ده شودیف فهمیاساس تعره برکنیمگر ا ،ستین نکمم
 معناسنه. یتدیمعلومدر، تقلب ا یده تفعل بابندن فعل ماضیعرب /لم وزنندهکت/ تقلب

باست، و نـه  َتَقلََّب دخل در مثال بال، سرم َم کاررفتـه در تلفـ  نیـز . کلمـۀ بهَتَقلُـّ  َتَکلَـّ
 شود.شده دریافت میدادهدست. این نکته از معنی بهَتَکلُّماست، نه 

غه یر بـاب و صـکـداده و غالباا بـه ذ هالفعوزن  یبرا یندرت معادلمؤلف به یلکبه طور 
 :استدهرکتفا کا

 /ضرب وزننده/ عربیدر، یازمق و جمع اتیمک و دکمک معنالرینه. کتب
کاررفتـه در تلفـ  نیـز . کلمـۀ بهَکَتَب یا  ُکُتباست، و نه  بَکت  در مثال بال نیز سرمدخل 

 شده مصدرند.دادهدستهای بهباشد. زیرا معنی بَضر  باید 

 های دستوریویژگی ـ٢ـ۴
ذکـر  صـورت جمـع سـر دارنـدکه جمـع مکـ یعرب هایواژه یالف( صورت جمع: در برخ

مشـابهت لفظـی مـدخل شـده باشـد، مفـرد آن در  دلیلبـه. چنانچه کلمۀ جمعی استشده
و چنانچه صورت جمع  استدهموار، پس از ذکر معنای واژه در حالت مفرد، آتعریفی جمله

 مثال: .استدهشمعنایی جز آن نیز داشته باشد، در ذیل همان مدخل ذکر 
 سنک جمعیدر؛ اطراب معناسنه.اولن، نحو کلمهعربیده راه معناسنه /صحاب وزنندها/ انحاء

 در.یجمع کلمه سنکازو معناسنه اولن خط یدر، یعرب /سقو  وزننده/ خطوط
 در.یجمع کنغهیده صیعرب /نیالغ ونکاء و سیال الصاد و فتح سرکب/ غیص

 : استدهمل مدخل مفرد آیلمات در ذکصورت جمع گاهی 
 لور.کو  یخ یمعناسنه، جمع ]رشته و نخ[ کدر، اپلیعرب /د وزنندهیق/ طیخ

 لور.کافرا   یع و موضع مرتفع معناسنه، جمعیدن و اسراب و صنایدر، حددن جاوز ایعرب /نیبضمت/ فرط

 :اندمدخل شدهاند دیگر قرار داشته هایواژهجناس با  ۀرکه در دای ب( حروب: حروفی
 در.عربیده امای شرطیه /المشدده المیم اللف و مد بفتح/ اما
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های های دسـتوری متفـاوتی دارنـد، در مـدخلکـه مقولـه ،نویسههم ۀژوا گاه دو یا چند
ترتیب در ذیـل هـا بـههای دستوری آنها و ویژگیاند، بلکه تما  معنیجداگانه تعریف نشده
 مثال:است. یک مدخل درج شده

 لور و ادات علت اولورکم معناسنه کیوتاه معناسنه و اداة ربط اولور و کده یفارس /ابکال سرکب/ هک
 ،، جـز مـوارد انـدکهامها و اسدرمصنشان دادن مقولۀ دستوری ج( مصدر و اسم: برای 

 است. موارد استثنا:ده نشدهدست دابهنوشت( واژه یا حرفی )کوته
 ... مصدردر /تابه وزننده/ک اذاقه
 مصدردر ...  /فوق وزننده/ خوق

. شـوددیـده می «جـایی /چیـزی  /کسـی  نا »عال  عبارت ی خاص و ا  هامولی برای اس
 ایم:ترجمۀ دو مدخل اسم خاص را در زیر آورده

ل / بهوش رد   در عربی، نا  یک مرد است. [/که خودش اسم خاص است]بر وزن ج 
 .است (علیهماالسال )سی نا  پادشاهی در داستان حضرت خضر و حضرت مو /بر وزن سحاب/ قنان

کـه  های فعلصیغههای خاص این فرهنگ است. : این مورد از ویژگیهای فعلصیغهد( 
 هـایلفعاین  ۀداند. عماند در این فرهنگ مدخل شدهداشته جناسدیگر  یهاواژهبا هم یا با 

های ثالثی مجرد و مزید مفرد ماضی غایب، امر و مجهول و بیشتر از بـاب عربی در صورت
شص  مفرد شص  و دو اول یهای مضارب التزامتفعیل است. از افعال فارسی نیز صورت

َب ، َکَذبهای مثالا در عربی، صورت .و امر است ب، کذَّ َب ، َکذِّ اند مدخل شـده ِکذبو  ُکذِّ
 اند.ها آمدهجزو مدخل َشویو  َشَوم، یرو، َرَومهایی مثل تو در فارسی، صور

ه( صفت: برای مقولۀ صفت نیز همچون اسـم توضـیح خاصـی نیامـده و بیشـتر از روی 
)وصف « وصفدر»تشصی  است. اما در بعضی موارد معدود دیده شده که عبارت معنا قابل

 ؛ مثال:استتهرف کاربه )صفت است(« صفتدر»ا ی است(
 (.«ارکشانیپر» یمعن/ صفتدر )بهندس وزننده/ خرق

 معناسنه. یجیازیدر، غۀ صفت مشبهیدر، صیعرب /جهول وزننده/ خطوط
ی وجود دارد که هرچند بسـامد بـالیی در هایمدخلو( صورت مصفف: در این فرهنگ 
 دهد:زبان ندارد، دقت نظر مؤلف را نشان می

 .فارسیده آزمویدن مصففدر، قیلدن دیمک اولور /الزاء بکسر/ زمو
 فارسیدر، سقف معناسنه. /بفتحتین/ زمو

 شاهد ـ٣ـ۴
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 هایواژهمگر در برخی موارد اندک و بیشتر برای  ،استدهنش داده هاواژهتقریباا شاهدی برای 
هـایی مثال، هاآنو ترجمۀ  عربی در قالب ترکیبات، عبارات یا جمالتی کوتاه، بدون ذکر منبع

قال» ۀژشود که معمولا با وادیده می  شود:آغاز می« ی 
 «الد الرعاب أییقال ساله من انفه»رق، برون قاننه دینور؛ عربیدر، مصدر اوله /غراب وزننده/ رعاف

مت»عربیدر، کـدی آوازی،  /الهمزه المفتوح و سکونالمیم  اللف و مد بضم/ امااء مـاء أی یقـال، ا  السـنور ا 
 «تصاح

یف۴ـ۴  ـ تعر
 :استدهبه دو گونه درج ش هاریفتع

نچه اطالق ه آرود یا بکار میصورت جمله برای اشاره به مواردی که واژه در آن بهبه الف(
 :شودمی

ن یصـر، چـینـه قکنـه خسـرو، رو  ملوکنه اطالق اولنور، عجـم ملویده هند پادشاهلریفارس /وزننده یای/ یرا
 .یبک یکینلدینه فغفور دیپادشاهلر
 ا متضاد:یصورت مترادب، مشابه بهب( 

 .«مسافر» یعنیمعناسنه،  یجیلکدر، یفارس /ابنده وزننده/ی آینده
 مشودر. یده مرادفیحاضردر، فارس یده نهکیتر /الهمزه بضم/ اولمه

یشۀ ـ۵ـ۴  هاواژه ر
. اسـتدهآم« ترکیـدر»یا « عربیدر»، «فارسیدر» ترکِی  ۀجمل با سرمدخل پس از تلف ، ریشۀ

های ارتبـا  و میـزان همسـانی . زیـرارودشمار میهای این فرهنگ بهترین ویژگیاین از مهم
، در یادگیری و آموزش زبان نقـش مهمـی دارد، و دهدمی نشاندر سه زبان را  خ ی و لفظی

هـا در زبان هـاسـاخت واژه ۀوفراگیـری نحـهای مشابه در هر سه زبان در بررسی آن صورت
اما در این فرهنگ  ،ها به همین اندازه کارگر استدر همۀ فرهنگاین مورد ست. البته یاریگر ا

کید خاص بر همسانی  دلیلبه ها، ایـن تمـایزات نمـود بیشـتری و توالی این مدخل هاواژهتأ
دسـت داده ی بـرای آن بهگفته شده که فارسی است و دو معنـ مَرزَ  در مدخل؛ مثالا استتهیاف

یــاد  «مــتکلم وحــده»کــه در فرهنــگ از آن بــه )یکــی فعــل اول شــص  مفــرد  اســت:شده
 )= تـاک(ِز ر  »یعنـی « رز +  »)رنگ کـردن( و دیگـری ترکیـب  رزیدناز مصدر  (استدهش

هرچند تشابه زیادی با آن دارد، قید شده که عربی  ،َرزم ۀژ. اما برای وااستدهتعریف ش «من
رود. پس این واژه از این زبـان کار میبه «و حربجنگ »است و در فارسی در معنای اسمی 

های صـورت زیـرا .شـودندرت در فرهنگی دیده میای به. چنین شیوهاستتهبه فارسی راه یاف
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، قهـوه ۀژمثـل وا ،شوند. همچنـین در مـوارد نـادرنمی مدخل هافرهنگ درصرفی یا ترکیبی 
توضیح داده کـه هرچنـد نامتعـارب تاریصچه و حکایت پیدایش آن را در بیش از یک صفحه 

نیـز  ،ُروم ماننـد ،برخی اعال  ۀفایده نیست. همچنین وجه تسمیاست، از نظر زبانشاختی بی
 .  استدهروایت ش

  هاکاستی ـ۵
یفکار بردن واژهبه ـ1ـ۵  های قدیمی در تعر

ان خـود حتی بـرای کـاربران زمـاستفاده از فرهنگ را  های قدیمی در تعریفکار بردن واژهبه
عثمـانی ترتیـب  ۀرادبـا در دو ۀدایـن فرهنـگ بیشـتر بـرای اسـتفا .کنـدمحدود میدشوار و 

. ایـن اسـتمدنظر مؤلف بوده ،ویژه لغات فارسیبه ،هاواژهرو، تلف  کهن و ازاین استتهیاف
دست ای دیگر بهاساس وزن واژهکه تلف  مدخلی بر بارز و نمودار استامر بیشتر در مواردی 

کهـن اسـت، در  تلفـ که غالباا مبتنی بر  ،وزنهم ۀژچنانچه تلف  صحیح وا .شده باشد داده
. مثالا شودصحیح خواندن مدخل می ۀواطالعات خواننده نباشد، موجب اشتباه در شی ۀردای
هـا در فرهنگ هـاجـز آنو  َکِتف، َکتف، ِکتف، (االربمنتهی) ُکتف هایبه صورت کتف ۀژوا

ــ. ازاســتدهضــبط ش ــرای نای ــن واژه ب حرفی هــای ســهتلفــ  واژه نشــان دادنرو، آوردن ای
معنـی به ِحرش برای مثال، .یاب نیستچندان سهل هقعو ، هبص، حرشمانند  کاربردیکم

 «زبـر»ی معنبه َحرشجمع  ُحرش، و (االربمنتهی) «که نصوابدآن»معنی به َحِرش، «جنگل»
غالـب کلمـات ضـبط تلفـ  مدنظر بوده و بـرای  َکِتفدر این فرهنگ،  .است (البلدانمعجم)

 است.دهده شآور حرفی با این وزنسه
 افت نشد:ی هیچ منبع دیگریز در یر نیز یهامانند نمونه یهایمدخلن یهمچن

 .نهیبار معنالرکهوده و سبیده بیفارس /الدال اء و فتحیال اللف و ضم بمد/ ندهیآ
کـه حتـی اصـل واژه از دهد ینشان نم روشنیف بهین تعریا شود،گونه که دیده میهمان

  دارد. آن را دربر یو صرفاا مترادب فارسکدا  زبان است 
صحت اطالعات مندرج در فرهنگ و اینکه اصل واژه از چه زبانی ز در یموارد ن یدر برخ

 مثال: .استروشنی بیان نشدهاست تردید و ابها  وجود دارد و به
 .صر دیکنی که سنط اغاخی دیرلرفارسیدر، م /فر  وزننده/ قرط
 دید کلریدر. الماءتراثکو  البقولراثک فارسیدر، پراصه نوعندن برنسته در که عربیده /القاب سرکب/ قرط
 فارسیدر، یونجه دینالن سبزه معناسنه. /القاب بضم/ قرط
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 ،اسـتکند کـه فارسـی و خواننده گمان می دهرک تعریف یفارسهای با عبارتهر سه را 
و  «آتـش ۀشـعل»، «گوشـواره» یمعنو بـه یعربـ یاها واژهدر فرهنگ قَرطا ی قُرطه کیحالدر
 .استدهدرج ش (آنندراج ،االربیمنته ،الموارداقرب) «اه شبدریگ»

 نویسههای همکامل نبودن مدخل ـ٢ـ۵
ه را بیـاورد، چـه های مصتلـف یـک مـاد  اساس مشابهت، گونـهبر صرفاا  استدهکوشیمؤلف 

. پـس انتظـار ایـن های گونـاگون فعـلصـیغهچه در  ،مصدر و اسم یا صفت باشد صورتبه
 قاعـدهولی در بیشـتر مـوارد ایـن  ،دیگر اعمال شود هایواژهتما   درمورداست که این شیوه 

 آن ای بـهاشـارهدلیل نق  منابع مورد استفاده بوده باشد که مؤلـف رعایت نشده که شاید به
، امـا فقـط یکـی از را آورده /بر وزن فـرش/ حرشصورت  ،لامثبرای  .استدهرکن هاصورت

یعنـی  ،را ذکـر کـرده و بـه معنـای دیگـر ،(المصـادرتاج) «کـردن صـید»یعنی  های آن،نیمع
ــب» ــروه و ترتی ــت و گ ــی) «جماع ــن»و  (االربمنته ــر و خش ــدانمعجم) «زب ــاره، (البل ای اش

های یا مثالا تما  صورت. استدههای دیگر این واژه را نیاورصورت ،اینبر. افزوناستدهنکر
َل فعلی  َل )ماضی(،  رتَّ  عنـیمبه َرَتلاسمی فعیل و صورت ت)امر( از باب  َرِتّل)مجهول( و  ُرِتّ

یند و وشاخ ها(و دندان سصنمورد در»)معنای که صفت است به َرِتلو  «انتظا و آراستگی »
 «سـرودن و شـیوا و مـنظم سـصن گفـتن»در مفهو  مصدری  َرتل، اما کردهرا مدخل  «نیکو

یـک بـاب براساس فقط های فعلی را تر آنکه صورتمهمو  دهمدخل نیاوردر را  (دالمواراقرب)
 .استدهرآو بدون ذکر معنی خاص و

عربی جناس دارد، مدخل  ۀی شرطیإمای استثنای فارسی که با اّماهمچنین، کلماتی مثل 
کـار ی فارسـی بـهاّماازجمله  یکه این کلمه در زبان ترکی نیز در سه معن. درحالیاستدهنش

 رود: می
. که: اما اد راضی اولمیه جقمـش کنـدی بیلـه جکـی ۵ .. لکن و آنجق: شوقدر وار که: بیلیر اما سویلمز۷ اما

 .(سامی). ادات تعجب و اعظا : اما یاپدک!، اما نه یازی! ۳ .ایشدر
 زیر توجه بفرمایید: مدخلبه 

 .ریدیضد کنیرلمهکاز  یم و یایده کیتر /نیسرتکب/ قشم
، اشاره شـده و معلـو  نیسـت کـه یازمو  یایمآن،  هایتنها به متضاد ِقِشم ۀدر تعریف واژ

که هم فعل هستند و هم  یازو  یایاست. چون با توجه به معنی ها مدنظر بودهکدا  معنای آن
یـا ارجـاب داده  شدشد و به معنی مورد نظر اشاره مینیز مدخل می یازمو  یایماسم، بهتر بود 
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 یهـم صـورت فعلـ ههر سه واژ زیرا .استهم نامشص   قشم یمعنا ،بیتن تریبدشد. می
 «: »ر متصل یل از اسم و ضمکمتش یب اضافکیهم تر ،شص  مضارب هستنداول
 .زاندنی: زمستان و گرقش

 .گستردن و بسط دادن ل،کش یمانک: تابستان و آلت یای
 (.کی: تابستان و بسط دادن و نوشتن )قاموس ترازی

 اند. از فصول مد نظر مؤلف بوده یکی یدر معنا رود کهرو، احتمال مینیااز

 منابع
 .ةیمنیاللیالقبا البلدان ومعجم ،احمد المقحفی، ابراهیم )؟(

پژوهشگاه علـو   ،زاده، جلد دو ، تهرانعالم هادی به کوشش، المصادرتاج (،۷۳۱۲بیهقی، احمدبن علی )
 انسانی و م العات فرهنگی. 

 اسوه. ،، تهرانالشوارد الموارد فی فصح العربیه واقرب (،۷۳۱۲لبنانی، سعید ) شرتونی خوری
 آرا. ،...، تهرانگرید یهابه زبان یو فارس یبه فار یفارس یهافرهنگ (،۷۳۱۱، محمد )یاقیرسیدب

 فه.لثقاوا للتعلیم یاوهند مؤسسة ،، قاهرهانيود (،۵۰۷۷محمود ) سامی البارودی،
 رهیام ،، استانبولقاموس ترکی (،۷۳۷۱الدین )سامی، شمس
م بعـه  ،، جلـد چهـار ، اسـتانبولاالعالمقـاموس (،هجـری ۷۳۷۷ / ۷۱۹۵الدین فراشـری )سامی، شمس

  مهران.
 م بعه امیره. ،، استانبولاثر شوکت (،۷۱۲۱شوکت افندی، السیدمحمد )

ــورصــفی ــدالرحیمی پ ــدالکریم )بن شــیرازی، عب ــه کوشــش ،العربلغــه االرب فــیمنتهــی (،۷۳۹۰عب  ب
 تهران. دانشگاه ،تهران نژاد،حاجیان علیرضا و فؤادیان محمدحسن

گسترش زبـان  یشورا ،، تهرانیات فارسیبه گسترش زبان و ادب ینگاه (،۷۳۱۵) یمفتاح، الها  و وهاب ول
 .یفارس اتیو ادب
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