
 

 نقد و بررسی فرهنگ 

 )استادیار دانشگاه پیام نور(سیده نرگس رضایی 

 مقدمهـ 1
اسوت. در ایون دهکور توألیفدر قورن یوازدهم در هنود را  مداراالفاضلداد فیضی فرهنگ الله

ها، ها، ریشهها، تلفظمدخلبه نقد و تحلیل  ،های این فرهنگضمن معرفی ویژگی پژوه ،
 ایم.آن پرداختها و منابع ها، شاهدهمعنی

 داد فیضیالله ۀردرباـ ٢
 اکبرنامـهبن اسدالعلما علیشیر سرهندی در سرهند به دنیا آمد. او مؤلف کتا  داد فیضیالله

 «فیضی»است. تخل  وی در شاعری بوده ناز و نيازکتا   ۀدو سراین (۴۱۵ ، ص۸۳۳۸ )نقوی
ابوالفضول  بورادرش بن شویخ مبوارک ویاست و همین امر سبب شده او را با معاصرش فیض

 .(۸۴، ص ۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم )داعیاشتباه بگیرند 

 مداراالفاضل ۀردرباـ ٣
الودین اکبور گورکوانی در زمان پادشاهی جالل هجری ۸۱۱۸داد فرهنگ خود را در سال الله

ربی را نیز های ترکی و عواژه ،اندعنوان فرهنگ فارسی یاد کردهنوشت. هرچند از این کتا  به
ها در این فرهنگ چنان اسوت کوه ابتودا کلموات عربوی، سوپس . روش ترتیب واژهدارد بردر

 ،استاد دانشوگاه پنجوا  ،گیرد. این فرهنگ به کوش  محمد باقرفارسی و بعد ترکی قرار می
 .استهدر چهار مجلد در الهور تصحیح و چاپ شد
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 مدخلـ ۴
، ص ۸۳۱۱ )دبیرسویاقیداند هزار مدخل میدوازدهرا های این فرهنگ دبیرسیاقی تعداد واژه

الفبوایی  صوورتبهبا  و  ۳۲با  نوشته شده که مصحح آن را در  ۲۱. این فرهنگ در (۸۱۲
هایی که در ایون فرهنوگ مودخل شوده از نظور سواختمانی . واژهاستهتنظیم و تصحیح کرد

 برخویاسوت. مؤلوف اغلب اسم، ترکیبات اسمی، گاه فعل، مصدر و بوه نودرت از حوروب 
علـم  مانندآورد، سوم شخ  می ۀبه صیغ صورت مصدری بیاورد،جای آنکه به، بهرا هافعل

 .  فرارفتو  عنان تافت و انداخت
آن اصولی  ۀژکوه واحالیاند، درشدهمدخل  در فرهنگهای مرّکب و واژه هاترکیب برخی

، آهـن جفـتاموا  ،نشوده مودخل آهـن ،مثوال برای .استهنشدمدخل مرّکب  ۀژیا واترکیب 
 .استهشدمدخل  گاوآهنو  آهن کرسی، رباآهن

 ماننِد ، استگرفتهگاه دو مترادب در یک مدخل قرار 
 نیز گویند. ابنای روزگارعهد و اهل روزگار و آن را زادان و هم)د( هم ابنای عصرو  ابنای دهر

  هامعایب مدخلـ 1ـ۴
 انتخاب نادرست مدخل ـ٢ـ۴

مؤلف برگزیده با بیت شاهد تناسب نودارد کوه ایون امور ناشوی از اشوتباه در گاه مدخلی که 
 ماننِد گزین  و انتخا  مدخل و تصحیف بیت است، 

یود اسوت ؤ. در م«قید طمع»معنی به )د( بندطمع
/  طمع بند حکمت ز دفتـر بشـوی مفمع. بوستان:

 .طمع بهسل و هرچه خواهی بهوی
 :استهبدین صورت آمد بوستاناین بیت در 

 طمووع بنوود و دفتوور ز حکمووت بشوووی
 

 طمووع بگسوول و هرچووه خووواهی بگوووی 
 (۱۱۱بیت ، ۸۳۱۱ )سعدی  

مفعول آن است و مدخل مناسب با  طمعفعل امر و  بندیک جمله و « طمع بند»در این بیت 
 است.« طمع بستن»توجه به بیت شاهد 

معوروب و آنکوه  /به ضم کاب پارسوی/ )ب( گوش
وز /  العـرش مـرادش بـد ای مل  خواجه نظامی:

||  «گوشه» معنیبهو . || خطر چشم بدش دار گوش
 نیز مستعمل است. ...« محافظت»و 

 است. « گوش داشتن»مدخل مناسب این بیت با توجه به بیت شاهد 
من این  بـه  )ب( معروب و دستگاه. فردوسی: مایه
 .دار توامآوری مایهچو جنگ/ کار یار توام  هر
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 است.« دارمایه»این بیت  مدخل مناسب

 تصحیف مدخل ـ٣ـ۴
کوه  های مصحف زیادی وجوود داردهای کهن، واژهنیز، مانند دیگر فرهنگ مداراالفاضل در
برای یوافتن کلموه و  ها ادر کتنکردن های دیگر، تتبع جمله دالیل آن رونویسی از فرهنگاز

 د:شوها اشاره میعدادی از آناست. به ت نویسیآن و اشتباه کاتبان به هنگام نسخه معنی
فرمایود: /به مد/ نام شهری است. حکویم می آرزوم

تبریز غم فـزود مـرا و آرزوم هسـت / کـين غـم بـه 
 .آرزوم و یار من درآورم

 است: ارزروممصّحف « آرزوم»
 تبریووز غووم فووزود موورا و آرزوم هسووت

 
 کوواین غووم بووه ارزروم و بووه ارموون درآورم 

 .(۲۳۳، ص ۸۳۵۸)خاقانی   
 )ب( نام دیوی که انگشتری سلیمان علیه السالم غا ب کرده بود. صخره چینی

 است:« صخر جنی»مصّحف « نیچی هصخر»
 خداوند زر برکنود چشوم دیوو

 
 به دام آورد صخر جنی به ریوو 

 (۱۲، ص ۸۳۱۱)سعدی  
همه، به دست وی جز بوادی تر نیاید. بازینعزیزتر از سلیمان نباید و ملک از وی عظیم»

گه قدر ملک  به وی نمودنود کوه او را از تخوت فورود آوردنود و الریح(. آننبود )و لسلیمان
« صخر جنی را که شیفانی بود به جای او بنشاندند تا همان ملک که وی رانود وی نیوز رانود

 .(۳۱۸، ص ۸۳۱۱)محمدبن منور 
 )ب( کودکی که سخنان استاد را پی برد. طفل زیاندان

را گویند که سخن استاد ی طفل: طفل زباندان: »است طفل زباندان مصّحف «زیاندان طفل»
 :گوید (۲۱۵، ص ۸۳۵۸)خاقانی خاقانی  :(۸۳۱۱)برهان  بفهمد و یاد گیرد را به یک شنیدن

 دان مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان
 

 دم تسلیم سر عشر و سور زانوو دبسوتان  
 )ب( خوشۀ انگور. عشرم 

 .است« خوشۀ انگور»معنی به حصرممصّحف « عشرم»
 )د( نام وزیر مامون.  فصل سهیل

 است.« فضل سهل»مصّحف « فصل سهیل»
 بالله.)ب( نام وزیر معتصم فضل مردان

 است.« فضل]بن[ مروان»مصّحف « فضل مردان»
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 )د( درشتی. فطاظ
، بوه 13۴۱)دهخودا و همکواران اسوت « خوی گردیدندرشت»معنی به فظاظمصّحف « ففاظ»

 .(الموارداقربو  االربمنتهیاز  نقل
 آمده.)ب( /به کسر الم/ دیوانه و خشمگین و تنگ کالقته

 :(کالفتهتبریزی، ذیل  ←)است  کالفتهمصّحف « کالقته»
 یووک خیوول خوووک وار درافتوواده

 
 بووا یکوودیگر چووو دیوووان کالفتووه 

 (.۳۱۳ ، ص۸۳۴۱)ناصرخسرو  
ی که )ب( /به ضم کاب تازی/ نام پهلوان ایران کزررم

به گفتوۀ گشتاسوب شواه اسوفندیار را کشوته بوود . 
 است.در کاب پارسی نیز آورده مؤیدصاحب 

فرمانودِه ”معنی به kavārasmanاین واژه در اوستا کوارسمن »است:  گرزم مصّحف« گزرم»
است. گوارزم یکی از خویشان گشتاسب و از بدخواهان اسفندیار بوود. وی نوزد  “رزم کیانی

کرد. گشتاسب با شنیدن این سخنان بدخواهانوه اسوفندیار فندیار بدگویی میگشتاسب از اس
 .(گرزم، ذیل ۱۸۳، ص ۸۳۴۴)شهیدی مازندرانی  «را به بند کرد

 )ب( /به کاب تازی/ پهلوانی از پهلوانان ایران و پسر شاپور ... . کودر
« وی  بوود: ... نام پسر شواپور کوه ولیعهود پودر خوگودرز»است:  گودرزف مصّح « کودر»

 .(13۴۱)دهخدا و همکاران 
ــری)ب( در  گرنجززه اسووت /بووه فووتح کوواب  تبخت

موذکور و هموان مستشوهد.  گـرن پارسی/. همان 
داشت لقمان یکی گرنجه تنگ / چو حکیم سنایی: 

 .گلوگا  نای و سينه چنگ
یج»است:  کری مصّحف « گرنجه» : /به فتح و ضم اول/ خانۀ کوچک مفلقًا باشد و خانۀ کر

ای که دهقانان در کنار زراعوت و فوالیز کی را گویند که از نی و علف سازند، مانند خانهکوچ
 :(۸۳۴۱)تبریزی « سازندمی

 داشت لقمان یکی کریجی تنگ
 

 چو گلوگواه نوای و سوینۀ چنوگ 
 .(114، ص 1331)سنایی  

 در خاک چه زر ماند و چه سونگ و توو را
 

 گور چه زیر کریجی و چه در خانۀ خضرا 
 (.۱ ، ص۸۳۴۱ناصرخسرو ) 

)ب( بووه وزن و معنووی لعبووت و آن صووورتی  لهفزز 
 گـدیاست که دختوران از جاموه سوازند. هنودش 

 لهفـات، حرفـهاسوت بوه وزن  تبختریخوانند. در 

شود که این لفظ توازی خواهود جمع او. معلوم می
 «.بود، والله اعلم

 .محمد معین(، حاشیۀ لهفت، ذیل ۸۳۱۲تبریزی  ←)است  لعبتمصّحف « لهفت»
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 )د( طاس چوبین که بدان شرا  خورند. یالغ
، 1، ج ۸۳۳۱سوروری کاشوانی ؛ ۲۳۱، ص ۸۳۸۵)اسدی طوسوی ست ا پالغو  بالغمصّحف  «یالغ»

 .(۸۳۱۲؛ تبریزی ۸۱۱ص 

 تلفظـ ۵
 :استشدهها از دو شیوه استفاده برای نشان دادن تلفظ واژه مداراالفاضلدر 
 :متحرک حرببه حرکت . اشاره 1

 .شیر بیشه /به فتحتین/ اجم
 وزن:هم ۀژوا . اشاره به2

 ./ بزرگانوزن اعزه/)د(  اجله
وزن وجود دارد این است که ممکن است مخاطوب مشکلی که در استفاده از کلمات هم

 نیابد.رتلفظ واژه را د ،نتیجهو دروزن نیز آشنا نباشد هم ۀژبا تلفظ وا
 ماننِد کند، اشاره میگوناگون های ر فرهنگواژه دهای متفاوت یک به تلفظ گاهمؤلف 

 ابلووه و حرامووزاده. کووذا فووی /بووه ضووم/)ب(  فغززا 
 تبختـریو در  ،است به کسر اداتو در  ،فنامهرشلا

 ابله و نادان. /به فتح/ :است

یشهـ ۶  شناسیر
 هدشها مشخ  واژه ۀریش ،بیان کرده فرهنگ ۀکه مؤلف در مقدم گونههمان ،در این فرهنگ

هوای بورای واژه« د»هوای فارسوی، برای واژه« ب» هاینوشتکوتهاز  و (۳، ص ۸۳۳۳ )فیضی
 .استشدههای ترکی استفاده برای واژه« ت»عربی و 

دهود، های متفاوتی دارند در یک مدخل قرار میآوایی را که ریشههای هممؤلف گاه واژه
 ماننِد 

 گویند. معکه به تازی « با»معنی ... || و /به فتح/ بهبرزدن || و به فارسی نانخورش  )د( /به کسر/ سر ابا
 :استشده نقدنیز  ی دیگرهافرهنگ درها ی برخی واژهسشناگاه ریشه مداراالفاضلدر 

معنی فرسوده، یعنی سخت کهنه و به )د( فراسزوده
 ،ردهاین لغت را در فصل تازی آو مؤیدریزیده. در 

 .اما معلوم و مسمود پارسی است
هایی که از واژه ۀگاه به ریش های فارسی و عربی و ترکی،ریشۀ واژهجز به اراالفاضلمددر 

 :استنیز اشاره شده ههای دیگر وارد زبان فارسی شدزبان
 السالم.)د( /به کسر/ اسمی است عبرانی و یا سریانی و نام پیغمبر علیه عیسی
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آن را فارسوی  ۀمؤلوف ریشو، ای عربی و پسوندی فارسوی باشودمشتق از پایهای اگر واژه
 داند:می

 .نیز منقول است« نگاهبان»معنی گوید که به مؤید)د( باغبان. صاحب  ناطور
 )ب( کشتبانی. ناطوری

یشهـ 1ـ۶  شناسی نادرستر
 کنیم:کند، در زیر به چند نمونه اشاره میها اشتباه میواژه ۀگاه مؤلف در تعیین ریش

و « || تورک کون»نی مع)د( /به فتح/ امر است بوه زر
همی نوبهار آید و و پیر کهن. دقیقی:  ذهبترجمۀ 

. || و لقوب پودر تيرما  / خزان گا  برنا شود گـا  زر

جهت آنکه موی گفتندی به« زال زر»رستم که او را 
سوور و مژگووان او وقووت زادن سووپید بودنوود و او را 

 نیز گفتندی.« دستان زر»
 .(زر، ذیل ۸۳۵۳)حسن دوست فارسی است « تپیر فرتو»و « طال»در هر دو معنی  زر

)ب( /بووه فتحتووین/ گیوواهی مقووّوی بوواه. در  سزقنقور
است آن ماهی که به ریگستان ُبَود، بورای  ابراهيمی

 کار برندش.قّوت باه به
 .(۸۳۱۸)انوری است  سقنقس، معّر  از التینی و محّرب «نوعی سوسمار»معنی ، بهسقنقور

 نیز گویندش. صخر  صماو  صخر  و صماالمقدس. ست در بیت)ب( /به فتح/ سنگی ا صخره
 .  (۸۳۱۱)معین است  عربی صخر 

 )د( /به ضم/ نشانی پادشاهان بر توقیع ... . طغرا
 .(۸۳۱۱)معین است  طورغایترکِی  ۀژصورِت معّرِ  وا طغرا

و کبوووتر || معووروب  /بووه فووتح و تشوودید/)ب(  طیززار
گوینود || و  گـردان و کبوتری که او را|| بسیار پرنده 

 .فّرار || و پرنده || و لقب جعفر

 
 

 است.« طیر»آن  ۀعربی و ریش طيار
 .ب( دوستدار) فیل

 یونانی است.در این معنی  فيل
 .است: پاس شب تبختریس داشتن || و در پا /به فتح/)ب(  یتاق

 .(، حاشیهیتا ذیل ، ۲۱۸۳ تبریزی ←محمد معین، ) استترکی  یتا 

 دستورـ ۷
 شود:ندرت در خالل معنی واژه به مسا ل دستوری اشاره میاین فرهنگ بهدر 

 )ب( طاِس خورد. طاسک
 )د( منسو  به عدن عدنی



18 
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 مداراالفاضلنقد و بررسی فرهنگ  مقاله
 

برخوی البته در جلد چهوارم مؤلوف بخشوی را بوه مباحوث دسوتوری اختصواص داده و 
)نسوبت و  یـا(، انوواد ورو  منـد، گـر، وارساز )های فاعلینشانه وعات دستوری، مانندموض

(، انواد ساخت فعل ماضی )قیاسی و سوماعی(، تبودیل چهو   صدری(، عال م تصغیر )م
 کند.را مفرح می« تا»و « ب»، «ا»به یکدیگر و انواد معانی حروب  حروب

 یمعنـ ۸
 :استشدهجای تعریف واژه به ذکر مترادب اکتفا اغلب به

و  اسدو || و مرد درشت || شیر شرزه  /به فتح/ غضنفر
 ضـرغامو  ضـيغمو  حيـدرو  قسـور و  یرهژو  ليث

 اند.مترادب

 :استشدهاکتفا « معروب است»یا « معروب» ذکربه  مدخل،تعریف  جایبهگاه 
 . ...  معروب. /به ضم و جیم پارسی/)ب(  غنچه

و  چهـرزادهوای مودخل حجومکه طوریبه است،اطنا  دارای ها مدخلبرخی توضیح 
 .استبی  از یک صفحه  سامری
 :استنیز ذکر شده هاهای عربی و هندی آنمعادل هارخی مدخلدر ب

 .گویند موساکیو هند  الفاراذاناست که عر  آن را  ى[ي])ب( نام دارو موشگوش
 است:و به گونۀ دیگِر آن واژه ارجاد داده شدهها معنی واژه ذکر نشده در برخی مدخل

 )ب( پیر سالخورد ... . فرتوت
 .معنی فرتوت که مذکور شدبه وزن و )ب(  فرتود

هوا مودخل آنبوه کنوایی یوا اسوتعاری بوودن  اشوارهکنایی و استعاری بودون  هایترکیب
 است:شده

 .شد و سیاهی پدید آمد)ب( یعنی آفتا  فرو قرص خورشید در سیاهی شد
 :  استها اشاره شدهبه مصّحف بودن برخی واژه

بیلووی باشوود برزگووران را و آن بیشووتر در  )ب( کننززد
رسود کوه تصوحیف به خاطر موی. ماوراءالنهر بود

 .خواهد بود کلند

 هاتصحیف معنیـ 1ـ۸
حذب و اضافه شدن یک حرب اشتباهاتی در  ها وجایی نقفهبهعلت تبدیل حروب، جاگاه به

   ماننِد ، استهمعنای مدخل ایجاد شد
 .«نزدیک است که چنین باشد»و « شاهد»ی معن)د( به عسی
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 .(۱۱۱ ، ص۸۳۵۳آذرنوش  ←)است  یدشامصّحف « شاهد»
 .نیز گویند سپرغمکه او را  ضيمرانو  افروزبوستاناست  سکندریعفارد. در  )د( صیدانی

مصوّحف « عفارد»و  (۸۳۱۱ ؛ معین۳۱، ص ۲، ج اللغاتشمس) صيدالنیمصّحف « صیدانی»
ار  .(الموارداقربو  االربمنتهی، به نقل از ۸۳۴۱ )دهخدا و همکاراناست  عط 

 )ب( زودوام و آنکه خاصیت کهربا دارد. رنگاکهرب
، ۸۳۱۳)انجوو شویرازی است  فامدزرمصحف « وامدزو»است و « زردرنگ»معنی به کهربارنگ

 .(۲۲۴ص 
نوام  /بوه تشودید/ :اسوت تبختریدر  /به ضم/ لها 

پهلوان بورادر پیوران. پهلووان تووران کوه در جنوگ 
 .ه ر  دوید، رستم تعاقب کرد و کشتدوازد

 :دست گستهم در جنگ دوازده ر  کشته شدلهاک به، شاهنامهبر ابن

 چوووو لهووواک روی بووورادر بدیووود
 بلرزیوووود وز درد او خیووووره شوووود
 ز روشن روانو  بوه سویری رسوید
 شدند آن زمان خسته هر دو سووار
 یکایک گستهم بر او دسوت یافوت
 بووه گووردن  بوورزد یکووی تیووغ تیووز

 

 بدانسوووت کوووز کوووارزار آرمیووود 
 رش تیره شودجهان پی  چشم اند

 کموان را بوه زه کورد و انودر کشوید
 بووه شمشوویر برسوواختند کووارزار
 ز کینه چنان خسوته انودر شوتافت
 بوووورآورد ناگوووواه زو رسووووتخیز

 .(۲۲۱ ص، ۱، ج ۸۳۴۱)فردوسی   
 است. «گستهم»ف در این بیت مصّح  «رستم»پس 

 نادرست هایمعنیـ ٢ـ۸
هوای امر ناشی از رونویسی از فرهنگ شود که اینها اشتباهاتی دیده مینی مدخلگاه در مع

 :ها استبه اصل دیواننکردن و مراجعه  سفحیدیگر، تحقیق 
شواه  ،نام پهلووانی کیکواووس /به فتح/ )ب( فرهاد
و نام پسر گودرز که تازیانه در جنوگ  ، ||زمینایران

طلوب آن رفوت، کشوته  از دست  افتاد و چوون بوه
 .شد... 

 :استآمده شاهنامهرا گم کرد بهرام گودرز است. در  خود ۀنام پهلوانی که تازیان
 دوان رفووت بهوورام پووی  پوودر

 سوتیکی تازیانه ز من گوم شده
 به بهرام بور چنود باشود فسووس

 

 ... سورکه ای پهلوان یالن سربه 
 مایه ترکان به دستچو گیرند بی

 جهان پی  چشمم شود آبنووس
 (.۸۱۸ص ، ۳ ، ج۸۳۴۱)فردوسی   
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 اقص و مبهمن هایمعنیـ ٣ـ۸
 کند:کمک زیادی به فهم معنا نمی وا ناق  و مبهم است همعنی برخی

 .نام گیاهی است || و قیل اشترخوار )ب( خارگیا
 .یاهی مشهور || و نیز نام نوای معروبنام گ )ب( خراسان

 .نام شهری )ب( رام اردشیر

 شاهدـ ۹
، سنایی، منجیک، امیرخسورو صابر،خاقانی، ادیب دارای شاهدهایی ازها مدخل بسیاری از

طاهر، قاسوم کواهی، نثار تونی، شاه مانند ،خر قرن دهمأحافظ و کمال خجندی و شعرای مت
بهاءالدین زنجانی، نظام استرآبادی و غزالی مشهدی هسوتند. در برخوی از مووارد شواعر بوه 

 :کندجای ذکر نام شاعر به لفظ استاد اکتفا می
بحگاهی کوه بوه شرا  صو /به فتح را/ )ب( غارچی

ای  نیوز. اسوتاد: /به کسر را/خوانند.  صبوحتازی  
گيتی به آزرم /  خوشا نبيک غارچی با دوستان یکدله

 .«اندرون مجلس به بانگ و ولوله
 .(۴۲، ص ۸۳۱۳)رودکی از رودکی استبا اندکی تغییر این شعر 

   :کنداستناد می «لمؤلفه»مؤلف گاه به اشعار خود با قید 
 .ساقی بد  پياله که دور گل و مل است / گل و صوت بلبل است امروز باغ پر زاز، لمؤلفه: )د( آو صوت

 تصحیف شاهدـ 1ـ۹
 اند:شده حریفتدستخوش  هاشاهد برخی

 .کابلی ۀبيابند هم سار/  زاولی ۀر  هدیزمين بد ... فردوسی: )ب( کابل
 :استآمدهزیر  صورتاین بیت به شاهنامهدر 

 زابلیۀ من هدیه و برد ز
 

 کووابلیۀ بیابیود بوا شوار 
 (۳۸۳ ص، ۳ج ، ۸۳۴۱)فردوسی   

 .مغز طبرزد به طبرخون شکست / دار و طبرخون به دستلب طبری...  طبرخون
 :استآمدهنظامی این بیت چنین  االسرارمخزندر 

 وار و طبرخببون بببت دسبب لببب طبببری
 

 مغببز طبببرزد بببت طبرخببون شکسبب     
 (۲۱۵ ، ص۸۳۵۳)نظامی  

 .زمانه فرخ و فيروز گشتی / روز گشتیچو بادش بود فرخ ب( نام نوای و لحنی. استاد:) روزفرخ
 :استآمدهنظامی این بیت  خسرو و شيریندر 
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 روز گشوتیچو یارش رای فر 
 

 زمانه فور  و فیوروز گشوتی 
 (.۲۱۳ ، ص۸۳۵۳)نظامی  

گوید حافظ  مؤیدکوتاه. صاحب کنج پهنا )د( کزا 
... بدین معنی . استکرده حکارا تشبیه به  «چشم»

 کــاخ ،«کوواح»جووای خواجووه بووه دیــوان ۀدر نسووخ

 ز . از آن بیت این است خواجوه حوافظ:استآمده
نـه از / چنگ زلف کمندت کسی نيافـت خـال  

 .ابرو و چشم همچون کاخ ۀکمانچ
 :استآمدهدر دیوان حافظ این بیت چنین 

 صز چین زلف کمندت کسی نیافت خال
 

 ابوورو و تیوور چشووم نجوواحاز آن کمانچووۀ  
 .(۱۱، ص ۸۳۵۱)حافظ   

 مدخلسرجای ذکر شاهد برای مترادف به ـ٢ـ۹
 آورد: مدخل برای مترادب آن شاهد میسرجای ذکر شاهد برای گاه مؤلف به

 .اندازفهند  چرخ اطلس پای/  وز آنجای به عزم مجلس راز )ب( عرش. لمؤلف: فلک اطلس

 مؤلف ۀدمنابع مورد استفاـ 1١
، صـراحانود از: فرهنوگ توازی ایون منوابع عبارت .بردنام می خوداز منابع  هؤلف در مقدمم

(، هجری ۱۲۲) الفضالادات، گویازفان، تاجين، الصبياننصاب، الفتيانةقنين، االسمامهکب
 ۵۸۱) السـعادت اسـکندریةتحفق.(،  ۱۱۲) ابراهيمی ۀشرفنام، الشعراحل لغات، تبختری
و در  هسوتند ۸۱و  ۵(. اغلب این منابع مربوط به قرن هجری ۵۲۱) الفضالدمؤی( و هجری

 .نداهشدشبه قاره تدوین 
 دهد:مؤلف گاه در ذکر توضیحات یک مدخل به چندین منبع ارجاد می

و  سـکندریدر  /به زای معجمه/ )ب( آزوغو  آزغ
آنچوه از درخوت خرموا  :اسوت بخشیپن و  مؤید

 .استهرددر عین مهمله آو اداتببرند و در 
 اشاره دارد: هابه آن ر اختیار داشته که در خالل فرهنگظاهرًا مؤلف منابع دیگری د

 اللغاتکشـف(، ترنـبو  طـا )ذیول  رزا کردیيم ۀ(، نسخصاخر)ذیل  فرهنگ گلستان
ذیل ) حقایق االشيا(،  کراشيدن)ذیل  تفسير زاهدی(، گازرگا )ذیل  تاری  هرات(، عزوذیل )

 (.  ض ذیل ) لفقيهاتنبيه( و کاری

 منابع
 ، تهران، سخن.فرهنگ بزرگ سخن(، ۸۳۱۸انوری، حسن )

 ، ویراست دوم، تهران، نشر نی.فرهنگ معاصرعربی ـ فارسی(، ۸۳۵۳آذرنوش، آذرتاش )
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 ، به کوش  محمد معین، امیرکبیر.برهان قاطع(،  ۸۳۱۲برهان، محمدحسین خلف تبریزی )
 ، به کوش  محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، زوار.حافظ دیوان(، ۸۳۵۱الدین محمد )حافظ، شمس

 ، تهران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محمد )حسن
 ، به کوش  ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.دیوان خاقانی(، ۸۳۵۸الدین بدیل )خاقانی، افضل

، ۸۳۱۳وو۸۳۱۲، حیودرآباد دکون )چواپ افسوت: فرهنگ نظام(، ۸۳۸۱و۸۳۱۱االسالم، محمدعلی )داعی
 تهران، دان (.

 ، تهران، اسپرک.هاگونههای فارسی و فرهنگفرهنگ(، ۸۳۱۱دبیرسیاقی، محمد )
 ، تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت(، ۸۳۴۱اکبر )و همکاران( )دهخدا، علی

 ، تهران، فروهر.فرهنگ اعالم اوستا(، ۸۳۳۱رضی، هاشم )
 پژوه، تهران، توس.، به کوش  منوچهر دان دیوان رودکی(، ۸۳۱۳دکی، ابوعبدالله جعفربن محمد )رو

 ، مصر، المفبعه العربیه.۲، ج االعالم: قاموس تراجمقمری(،  ۸۳۳۱زرکلی، خیرالدین )
 ، تهران، دانشگاه تهران.االسرار نظامیاحوال و آثار و شرح مخزن(، ۸۳۱۸زنجانی، برات )

 ، به کوش  مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.الحقيقهحدیقه(، ۸۳۴۳والمجد مجدودبن آدم )سنایی، اب
 ، تهران، نشر بلخ.هافرهنگ شاهنامه: نام کسان و جای(، ۸۳۴۴شهیدی مازندرانی، حسین )

 ، به کوش  سعید حمیدیان، تهران، قفره.شاهنامه فردوسی(، ۸۳۴۱فردوسی، ابوالقاسم )
 ، به کوش  محمد باقر، الهور، دانشگاه پنجا .مداراالفاضل(، ۸۳۳۵داد )هفیضی سرهندی، الل

 ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی(، ۸۳۱۱معین، محمد )
، بوه کوشو  مجتبوی مینووی و مهودی محقوق، تهوران، دیـوان(، ۸۳۴۱ناصرخسرو، ابومعین حمیدالدین )

 دانشگاه تهران.

، بوه تصوحیح و حواشوی حسون وحیود دسوتگردی، بوه خسرو و شيرین(، ۸۳۵۳نظامی، ابومحمد الیاس )
 کوش  سعید حمیدیان، تهران، قفره.

 ، تهران، دانشگاه تهران.نویسی فارسی در هند و پاکستانفرهنگ(، ۸۳۳۸نقوی، شهریار )
(، بوه هند، پاکستان، بـنهالدش) ادب فارسی در شبه قار ، «مداراالفاضل»(، ۸۳۴۱الدین )آبادی، تاجنوش

 انوشه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. سرپرستی حسن


