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پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۲
علیاشرف صادقی
۴ـ پسوند ـ ول و مشتقات آن

ً
این پسوند و مشتقات آن بیشتر مربوط به مناطق غربی ایران است و ظاهرا در شرق و جنوو
ایران کمتر بهکار رفتهاست .این پسوند امروز در فارسی اصفهانی بهشکل  -ulو در کوردی بوا
تلفظ  -ōḷبهعنوان پسوند تحبیب و تصغیر زنده است .اینک چند نام کهن با این پسوند:
باجول :نام شخصی که پدرش از تیرمردان فارس بودهاست (ابنبلخی ،ص .)۸۱۱ ،۸۳۳
بخسول :بخسولبن فیجان (صریفینی ،شمارﮤ .)۱۳۴
جستول :ابوالقاسم عبدالرحمانبن جستولبن جابار ،نام فردی سواکن همودان (سومعانی،
تحبير ،ج  ،۲ص  .)۸۱۱جزء اول این نام همان است که در جستان نیز دیده میشود.
حسول :ابن ّ
حسول یا ّ
حسول همدانی ،محمدبن علی (ابنشاکر کتبی ،ج  ،۳ص  ،۳۳۱شمارﮤ
حسوول (عبودالجلیل رازی ،ص )۲۸۴؛ محمودبن علویبن ّ
)۳۱۱؛ بوالعالء ّ
حسوول معوروب بوه
صفیالملک و صفیالحضرتین .وی همدانی بود که در ری پرورش یافت و معروبترین فرد
آل ّ
حسول بود و به وزارت وزیر مجدالدولۀ دیلموی رسوید ( صوادق سوجادی« ،آل ّ
حسوول» در
←
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) .ابن ّ
حسول مؤلف رسالهای است به نام رسالة فی تفضـيل االتـرا
علی سائر االخبار (حافظیوان بوابلی ،ج  ،۳ص )۳۳؛ اوحودالملک ابوطواهر حسونبن احمودبن
حسول (ثعالبی ،تتمه ،ج  ،۸ص )۸۱۲؛ علیبن ّ
ّ
حسول ابوالقاسم ،از معاصرین صاحببن ّعبواد
ً
(صفدی ،ج  ،۱ص  .)۱۳۵حسول یا حسول ظاهرا شکل تحبیبی حسن است.
سندول :محمدبن عبدالجبار همدانی ملقب به سندول (عسقالنی ،ص  ،۳۵۸شمارﮤ )۱۱۱۲؛
ُ
نیز لقب محمدبن موسی عکلی از طبقۀ دهوم کوه گفتهانود بخواری از او روایوت کردهاسوت
(همو ،ص  ،۳۱۱شمارﮤ  .)۱۵۵۱مقایسه شود با سندیله و سندوال.
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کاسول ،ابوالقاسم همدانی (صریفینی ،شمارﮤ  .)۸۳۱۴کاس تلفظ ایرانوی بخو اول کلموۀ
قاسم است (نیز ← کاسوال و کاسيل).
یزول :عیسیبن یزول قزوینی (سيرۀ ابنخفيف ،ص  ،۸۱۸محدث ،ص  ،)۱۸اموا در رافعوی (ج
 ،۳ص  )۳۴۲این نام بزول خوانده شدهاست (این چاپ بسیار مغلوط است) .نام این شوخ
یک بار در کتابالنور سهلجی نیز آمده و بدوی (ص  )۸۱۳آن را نـزول خوانوده ،اموا شوفیعی
ً
کدکنی (ص  )۳۸۱آن را بزول ضبط کردهاست .احتماال جوزء اول ایون نوام مخفوف نامهوایی
است که با یزد ساخته میشدهاند ،مانند یزدان ،یزدگرد ،یزدنرسه ،و غیره.
یکتول :نام شخصی که معلوم نیست فارسی است یا عربی (ذهبی ،ص .)۳۱۱
َ
چنانکه گفته شد ،در اصفهان این پسوند زنده است .در فارسی اصوفهانی حبـول شوکل
تحبیبی حبيبَ ،رجول شکل تحبیبی ایرج ،و ِصقول صورت تحبیبی صدیقه است .در اشوعار
مال رجب نرمول ،شکل تحبیبی نرم ،یعنی «شخصی کوه دارای بودن نورم اسوت» و نرمـولی
یعنی «نرمول بودن» نیز بهکار رفتهاست:1
کفلین بت من گردتر از هور گوولی اسوت

لب بمال و بگو وه چقدر نرمولی اسوت

چه خارپشت شوود گربوه پنبواخی پیشوم

(ص .)۸۳
توووا یوووار نرموووول ماننووود پووور قوووو دارم

قتی سرین یوار روی مخمول زیون اسوت

(ص .)۱۸
نرمووولی مخموول آن سوورین را آزار اسووت
(ص .)۸۱

مثالهووای کووردی« ،nāskōḷ :نازکووک ،لفیووفتن»« narmōḷ ،نرمووک ،نرمووه (صووفت
انسان)»« xərtōḷ ،انسان چاق و گرد ،معادل چاقالو در تهران».
ّ
در تهران نیز این پسوند در کلمات کوچول ،مرکب از جزء اول کلمۀ کوچـ و موچـول،
که تابع کوچول است ،نیز دیده میشود .همچنوین در کلموۀ زاغـول کوه دیگور تصوغیر از آن
فهمیده نمیشود .در کلمۀ کوچولو این پسوند با  -uتصغیر و تحبیب همراه شدهاست.
۴ـ .۱ـ وله

ّ
ّ
ووله مرکب است از ــ ول ِ +ـو (  .)-a/eایون پسووند مرکوب در شوهرهای واقوع در قلمورو
گوی های مرکزی ایران ،مانند تفرش و فراهان و آشتیان و اراک و همدان ،زنده است.
 .1شواهد از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی
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اینک چند نام کهن:

احمولــه :احموودبن احمولووه (مو ّ
وافروخی ،ص ۳۲؛ ترجمووۀ فارسووی آوی ،ص )۸۲۳؛ احموودبن
محمدبن حسینبن حف  ،معروب به احموله (ابوالشیخ ،ج  ۳و  ،۳ص )۸۱؛ احمولۀ بروجردی
ُ
ّ
(مافروخی ،ص )۳۱؛ ابوونعیم (ج  ،۸ص  )۱۳ایون نوام را احمولـه ضوبط کردهاسوت :احمودبن
محمدبن حسینبن حف ابوجعفر معروب به ُا ُ
حم َوله .در ّ
مافروخی (ص  )۳۳نامی بهشوکل
ً ُُ
ُُ
«ابوالرجا حامدبن محمداله» ضبط شده کوه احتمواال الـه تلفظوی از اولـه اسوت (در ترجموۀ
فارسی ،ص  :۸۲۱محمدله) .احموله شکل تحبیبی احمد است.
برسوله :حسین برسوله (بیهقی ،لباباالنساب ،ج  ،۲ص .)۱۱۱
بشکوله :ابومحمد عبدالعزیزبن محمدبن ابوجعفربن بشکولۀ میهنی اهل میهنه (سومعانی،
تحبير ،ج  ،۸ص  .)۳۱۳شاید این نام همان کلمۀ بشکول بهمعنی « َجلد و چابک» باشد کوه بوا

پسوند َـِـه ( )-a/eترکیب شدهاست.
ّ
بوله :محمدبن عبدالعزیزبن بولۀ مفسر ،درگذشته در سوال  ۲۱هجوری (ابوونعیم ،ج  ،۲ص
 .)۲۱۲در فارسی بودن این نام تردید دارم.
حسوله( :افندی ،ریاضالعلما ،ج  ،۱ص )۱۳؛ ابوالعباسبن حسولۀ نیشابوری (ثعوالبی ،یتيمـه،
ج  ،۳ص )۳۱۱؛ محموودبن حسوونبن حسووولهبن صووالحان قمووی (عوواملی ،املاآلمــل ،ج  ،۲ص
)۲۱۱؛ حسنبن حسوولۀ قموی (کچوو ی ،ج  ،۳ص  ،۸۸۱نقول از بحـار ،نقول از تـککر  ،ص )۳۳۱؛
ابوعلیبن حسوله ،نام او در یک قرآن وقفی آسوتان قودس ،موور رمضوان  ۳۲۸آمدهاسوت
(احمد گلچین معانی ،در یغما ،سال بیستم ،شمارﮤ  ،۸۳۳۱ ،۸۸ص .)۱۵۱
حموله :وزیر آل ابودلف (ابن صابونی ،ص  ۳۱۱حاشیه)؛ حسنبن احمد ،استاد معوروب بوه
ُ
ابن حموله (محدث ،ص )۲۱؛ ابوعلی حسنبن حموله (عتبی ،ص  ۳۸۱و ۱۱۸؛ ترجمۀ فارسی آن با
عنوان ترجموۀ تـاری یمينـی از جرفادقوانی ،ص  .)۲۳۱ ،۲۳۱ ،۲۳۴نسوبت بوه آن حمـولی اسوت:
ابوالحسن حمولی (همان ،ص  ۸۱۵و  ،۸۴۱رشیدالدین فضلالله ،بخ غزنویان و سامانیان و آلبویوه،
ص  .)۴۵ ،۴۱ ،۴۲حموله شکل تحبیبی احمد است.
دوله( :ابنبزاز ،ص .)۸۱۱۴ ،۸۱۱۱
سبوله :در تاری قم (ص  )۸۳۱از رحا ( آسیا)ی سبوله نام برده شدهاست .شاید جزء اول
سبوله همان جزء اول سيبویه  /سبویه باشد.
ً
سهوله :ابوزرعه عبدالکریمبن اسحاقبن سهوله (کچو ی ،ج  ،۳ص  .)۳۳۴این نام احتمواال
شکل تحبیبی َسهل است.
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سیوله :شمسالدین امیرهبن خواجه توکلی بقال مشهور به سیوله .نام او در اقرارنامهای بوه
تاریخ  ۴۴۱آمدهاست (شیخالحکمایی ،ص .)۱۱۱
شنبوله( :فهرست طوسی ،ص  ،)۴۱لقب محمدبن حسنبن ابوخالد (کچوو ی ،ج  ،۸ص ،۱۸۱
ج  ،۲ص  ،۳۱۲ج  ،۳ص  ۳۲۳و  .)۳۲۱در تاری قم این نام یوک جوا بهصوورت «شونوله» (ص
ً
 )۸۱۵و در جای دیگر بهشکل «شویبوله» (ص  )۲۸۱ضوبط شدهاسوت و ظواهرا «شویبوله» یوا
«شنبوله» درست است .شاید جزء اول شنبوله جزء اول کلمۀ شنبد  /شنبک ( شنبه) باشد که
َ
بهعنوان نام خاص بهکار میرفتهاست .در کتابالنور َسهلجی چند بار از فردی به نام شنبذین
نام برده شدهاسوت (بودوی ،ص  ،۸۱۳ ،۸۲۱ ،۸۱۳ ،۵۴ ،۵۱و ۸۴۱؛ شوفیعی ،شومارههای ،۸۲۱ ،۵۳
 ،۸۱۲و  .)۸۱۴یکی از مقامات زمان شواپور اول ساسوانی  šamb[ī]dagān šnb[y]tknنوام
دارد .شاید شمبيدگان نام خانوادگی بودهاست .این نام را وامواژه از  šmbatارمنوی دانسوتهاند
(ژینیو  ،۸۵۱۱ص ۸۱۳و .)۸۱۳در کتا مختارات مـن الرسـائل ،کوه در سوال  ۱۵۳گوردآوری
شده ،سندی هست که در آن از آسیای شنبادجان و در جای دیگور از بواد ِد ِز شونبادجان نوام
برده شدهاست (افشار ،ص  ۸۲و  ۸۱مقدمۀ همان کتا ) .درصورتیکه «شنبوله» غلط و «شیبوله»
درست باشد ،باید جزء اول آن را جزء اول کلمۀ شيبان عربی دانست.
شیبوله( :تاری قم ،ص  .)۲۸۱شاید جزء اول آن از شيبان گرفته شدهاست.
عموله :حاجی عموله (ابنبزاز ،ص ۳۲۳ ،۳۲۲؛ نیوز ← نمایوه) .عمولـه شوکل تحبیبوی عـم
عربی است .مقایسه شود با عمی.
ماقوله :محمدبن حسینبن علیبن ماقوله ،درگذشته در سال  ۳۸هجری (ابوونعیم ،ج  ،۲ص
 .)۲۴۵در فارسی بودن این نام تردید دارم.
مموله :عبداللهبن معروببن یزید ،برادر محمدبن معروب مموله (ابوونعیم ،ج  ،۲ص )۱۱؛
احمدبن محمد جرواآنی معروب به مملوله (ابونعیم ،ج  ،۸ص )۸۳۳؛ محمدبن معروب العفار
ً
معروب به مموله (ابونعیم ،ج  ،۲ص  .۸۱۵در ابوالشیخ ،ج  ،۲ص  :۲۱۴مهوله که ظاهرا غلوط اسوت).
ّ
ابوجعفر اعرج مموله محمدبن حسنبن ّفرو قمی معروب به صفار (وفات ۲۵۱ :هجوری)
صاحب بصائرالدرجات (محمدتقی دان پژوه ،فهرست نسـخههای خطـی دانشـها تهـران ،ج  ،۱ص
 .)۳۳۴پیداست که مموله شکل تحبیبی محمد است.
مندوله :لقب عبدالرحمانبن محمدبن زیدبن سلمه (ابوونعیم ،ج  ،۲ص  .)۸۸۱مقایسه شود بوا
َ
مندویه که نولدکه (ج  ،۸ص  )۲۳آن را مأخوذ از َمندل عربی میداند .نیز مقایسه شود با َمنـد در
نام ابنمنده محمدبن اسحاقبن یحییبن مندﮤ اصفهانی حنبلی ،محدث مشهور قرن چهارم.
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یوله :احمدبن محمدبن یولۀ میهنی (ذهبی ،ص .)۸۸۵
در اراک و تفرش زاغوله یعنی «زاغۀ کوچک» ،سوسوله یعنوی «آخورین فرزنود یوا فرزنود
کوچک» ،دیهوله یعنوی «دیوگ کوچوک و دیوزی پهون» .در همودان قوزولـه یعنوی «کووزﮤ
ّ
کوچک» (اذکایی ،ص  .)۱۱در تهران کوتوله یعنی «آدم قدکوتاه» مرکب است از کـوت ،جوزء
اول کلمۀ کوتا  ،و پسوند مورد نظر .در فارسی رسمی این پسووند در کلموۀ زنهولـه بوهمعنی
«زنگ کوچک» نیز دیده میشود .در کردی نیز  āskōḷāبهمعنی «آهوی کوچک» است (آسو
و آس گونههای دیگر آهو است).
۴ـ .۲ـ وال

ّ
اوال مرکب است از و اول و پسوند تحبیبی و ـا .نامهای مختوم به و اوال:
سندوال( :ابنماکوال ،ج  ،۸ص  .)۳۸۳مقایسه شود با سندول و سندیله.
کاسوال :قاسمبن محمد اصفهانی معروب به کاسوال (فهرسـت طوسوی ،ص ۸۲۴؛ نیوز رجـال
عالمۀ حلی ،ص  ۸۳۳و نیز رجال نجاشی ،ص  ،۲۲۲که قاسمبن محمد را قمی نوشوتهاند) .کچوو ی (ج
 ،۳ص  )۳۱۱نیز او را قمی دانسته و گفته که برقی از او روایت میکند .مقایسه شود با کاسـول
که ذکر آن رفت .جزء اول این نام ،چنانکه گفته شد ،کاس است که از تلفوظ ایرانوی قاسـم،
یعنی کاسم ،گرفته شدهاست.
ماکوال :لقب و نام خاندانی ایرانیتبار که بعضی افوراد آن در بغوداد بوه وزرات رسویدهاند
(← صادق سجادی ،مقالۀ «آلماکوال» در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) .عالمه قزوینی در یادداشـتها
(ج  ،۳ص  )۲۱۸این نام را از اسامی عجیب دانسته و دربارﮤ آن نوشته« :این چه کلمهای است
و مراد از آن چه و اشتقاق آن از چه لغتی است؟» جزء اول این نام کلمۀ مـا اسوت کوه در
قزوین و دیلم و مناطق همجوار آن بهعنوان نام خاص بهکار میرفتهاست .در التدوین رافعوی
قزوینی چند تن به این نام ذکر شدهاند (← محدث ،ص  ۳۱ ،۳۴ ،۲۲ ،۲۱و غیره) .جوزء دوم آن
نیز همان پسوند و اول و جزء سوم آن پسوند و ا است .ما در نام ماکـان (کواکی) نیوز دیوده
میشود که با پسوند تحبیبی و ان ترکیب شدهاست.
۴ـ .۳ـ ولی

واول گاهی با پسوند تحبیبی وی (  )-iنیز ترکیب میشود .کلمۀ زاغـولی بوهمعنی «آدم زاد»
مثال معروب آن است .بعضی تهرانیها بابک را نیز به بابولی تغییر میدهنود .در کوردی نیوز
 lānkōḷēبهمعنی «گهوارﮤ کوچک» است .در اصفهان نامهای تحبیبی مختوم به و اولی بسیار
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َ
رایج است :ابولی ( ابوالفضول) ،تزولـی ( مرتضوی ،در توداول قودیمیها کوه مرتضوی را
َ
«مرتضی» تلفظ میکردند .امروز آن را « ِتزولی» میگویند)ِ ،خجولی ( ِخدیجه)َ ،ربولی (
َربا  ،مفابق تلفظ عربی ایون کلموه)ِ ،رضـولی ( رضوا) ،زوزولـی ( ضویاء) ،فـاتولی (
فاطمه)َ ،مهولی ( مهری) .در پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان نیز مثال زیور از دیووان
صادق مالرجب (اصفهانی) (ص  )۱۴پیدا شد:
سوورکار آقووا ِب ِنگوور کووه نووازولی معلووم
ِ

ّ
ما را کشتهاست ،هیچ هیچ نمیذارد محلم

 .۵ـ یل و مشتقات آن

این پسوند نیز بیشتر در غر ایران رایج بودهاست .مثالهای آن:
ابیل :خواجه محمد کججانی خلف خواجه صدیقبن حاجی محمودبن حواجی ابیولبن
ً
حاجی محمدبن خواجه صدیق کججانی (تربیت ،ص  ،۳۸۳در شرح حال کججانی) .ظاهرا جزء
اول ابيل جزء اول ابراهيم است.
ّ
احمدیل( :عبدالجلیل رازی ،ص )۳۴۵ ،۳۸۳؛ احمدیلبن ابراهیمبن وهسودان روادی کوردی
صوواحب مراغووه (ابناثیوور ،حوووادث سووال ۱۱۸؛ کسووروی ،ص )۲۲۵؛ نیووز نووام سلسوولهای بووه نووام
احمدیلیان در مراغه در قرن ششم ،منسو به احمدیلبن ابراهیم.
تلیل :خسروبن تلیل کردی از امرای صالحالدین ایوبی (ابنصابونی ،ص  ۸۱۱حاشیه).
توفیل :کالببن توفیل (مسکویه ،ج  ،۸ص  .)۴۸جزء اول این نام معلوم نیست چیست.
حاجیل( :مسکویه ،ج  ،۳ص  .)۲۱۱جزء اول کلمه همان حاج است.
حسـنیل :ابوالفرج احمدبن محمدبن یحیویبن حسونیل همودانی (ثعوالبی ،تتمـه ،ج  ،۲ص
.)۸۱۱
دیزیل :ابواسحاق ابراهیمبن حسینبن علی معروب به ابندیزیل (خلیلوی ،ارشـاد ،ص ۲۸۸؛

ابنموواکوال ،ج  ،۳ص ۲۱۱؛ ذهبووی ،ص  ۲۱۱و ۱۱۸؛ نیووز صووفدی ،ج  ،۴ص ۲۱۴؛ ابووونعیم ،ج  ،۸ص
ّ
سیفنه (نام مرغی) (سمعانی ،انساب ،ذیل دیزیل)؛ َ
سویب ّنه و
)۲۱۲؛ ابندیزیل همدانی معروب به
َّ
یقال ِسیفنه و هو ابراهیمبن الحسوینبن دیزیول الهموذانی یلقوب سویبنه (ابنمواکوال ،ج  ،۳ص
 .)۲۱۱جزء اول این نام در دیزویه و دیز نیز دیده میشود :علیبن دیزویۀ خیواط (رافعوی ،ج
 ،۳ص )۳۱۳؛ محمدبن دیزک (رافعی ،ج  ،۸ص  .)۲۱۱مصوت «ی» در هجای اول ایون کلموه
یای مجهول ( )ēاست (سمعانی ،انساب ،ج  ،۱ذیل دیزیلی).

رزغیل :ابوعلی حسینبن احمد رزغیل (ثعالبی ،تتمه ،ج  ،۲ص  .)۳۳این نام معلووم نیسوت
چیست.
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ّ

شابیل :ابوالفتح عبیداللهبن شابیل ابوالسعادات نصراللهبن عبدالرحمن قزاز (یواقوت ،ج ،۲
ص  ،۳۸ذیل جبه) .جزء اول این نام معلوم نیست چیست.
شاتیل :حمدبن  ...شاتیل بغدادی (صفدی ،ج  ،۸۳ص  ،)۸۱۱ابووالفتح عبیداللوهبن شواتیل
(ابنصابونی ،ص  ۱۱حاشیه؛ که در آنجا برای این نام به ابنالنجار ،ذهبی تاری االسالم ،النجـومالزاهر  ،ج
 ،۱ص ۸۱۸؛ شکراتالکهب ،ج  ،۳ص  ۲۴۲و سومعانی و صوفدی و ابوندبیثوی ارجواد داده شدهاسوت)؛
ً
ابوالفتحبن شاتیل (ذهبی ،ص  .)۸۳۱این کلمه ظاهرا عربی است.
شهریل :جعفربن احمدبن شهریل (سهمی ،شمارﮤ  .)۴۱۲ ،۱۵۵ ،۱۸۱ ،۱۵۸یزدجرد شهریل
ّ ً
[ یزدگرد شهریار] (تاری سيستان ،ص َ « .)۱۱
شهریل» مسولما تصوحیف شـهریار اسوت .در

نسخۀ تاری سيستان محفوظ در تفلیس نیز بهجای « َ
شهریل»« ،شهریار» ضوبط شدهاسوت.
شهر جزء اول شهریار است.
ً
عبدیل :این نام در ترجمۀ تاریخ قوم مکوررا بوهکار رفتهاسوت (ازجملوه ،ص ،۸۱۳ ،۳۴ ،۳۲
 .)۲۴۵ ،۲۲۴ ،۲۱۵ ،۸۱۱ ،۸۱۵جزء اول این لقب از نامهوای عبداللوه ،عبودالرحمان و ماننود
آنها گرفته شدهاست.
کاسیل :ابوعبداللهبن محمدبن کاسیل (محودث ،ص )۳۱؛ بدرالودینبن حواج کاسویل ،در
مصالحهنامهای به تاریخ  ۱۲۱هجری ،نیز در مبایعهنامهای بوه تواریخ ( ۱۱۲شویخالحکمایی،
ص  ،۴ستون  ۸و ص  ،۱ستون  .)۲مقایسه شود با کاسول و کاسوال.
کوشیل :عبدالوها بن بهمنبن کوشیلبن حسنویهبن آذرجشنس مدینیتبار (ابنماکوال ،ج
 ،۳ص  ۸۱۴حاشیه ،نقل از توضيحالمشتبه) .کوش از نامهای ایرانی است.
مانگیل :محمدبن مانگیل (جامی ،نفحات ،ص  .)۱۱۵ ،۳۲۲وی در لرسوتان درگذشتهاسوت
(ص ۱۳۴؛ نیوووز ← روضـــاتالجنان ،ج  ،۲ص [ ۱۱۱ ،۳۱۱ ،۲۱۳ ،۵۴تعلیقوووات]) .مانـــگ در
گوی های مازندرانی و کردی و بعضی گوی های دیگر بهمعنی «ماه» است .مقایسه شوود
با مانهه (رافعی ،ج  ،۳ص  :)۸۱ابوالغنا مبن مانگۀ زنجانی (محدث ،ص  :۱۲ماکره؟).
متیـل :لقب زیودبن اسوماعیلبن عبداللوهبن جعفور طیوار (بیهقوی ،لبـاب ،ج  ،۸ص )۳۱۴؛
احمدبن متیل (کجو ی ،ج  ،۳ص  ،۱۳نقل از بحار)؛ جعفربن احمدبن متیل به ضم میم و فتحها
ّ
(همان ،ص  .)۵۱صدوق از او روایت میکند (همان ،ص ۸۲۳؛ نیز ص )۳۱۴؛ َمتیل (رجال عالمه،
ص  .)۳۲متيل معلوم نیست چه کلمهای است .شاید مت جزء اول کلمۀ محمد باشد.
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محمدیل ( محمد پیغمبر) :در یک شعر به گوو ی بختیواری از موال علیرضوا بهبهوانی
(.1)Browne 1895, JRAS, pp. 816, 818
َممیل ... :ابن ممیل به فتح المیم و معناه محمد (سبکی ،ج  ،۱ص  ،۳۳ ،۳به نقول قزوینوی در
یادداشتها ،ج  ،۴ص )۸۳۱؛ در ( دروازﮤ) ممیل در اصفهان (ابونعیم ،ج  ،۲ص .)۸۸۵
ً
موسیل( :مسکویه ،ج  ،۸ص  .)۲۸۴ظاهرا جزء اول این نام همان موسی است.
هنجیل :احمدبن علیبن آدم ملقب به هنجیول (تـاری قـم ،ص  .)۳۱جوزء اول ایون لقوب
معلوم نیست از چه نامی گرفته شدهاست.
۵ـ .۱ـ یله

َ
رواآن اصفهان] ،معوروب بوه َممشواد
سندیله :محمدبن سندیلۀ نحوی ،اهل جروان [ ج ِ
(ابوالشوویخ ،ج  ،۳ص )۸۲۵؛ عبداللووهبن داود سووندیله (ابوالشوویخ اصووفهانی ،ج  ،۳ص  ،2۳۳۱نیووز

ابونعیم ،ج  ،۲ص ۳۱؛ ابونعیم ،حليةاالولياء ،ج  ،۸۱ص  ،۳۵۲ابنحجر و نیز نزهة االلباب فی االلقـاب،
خفی ،ص  ،۳۱به نقل از حاشیۀ ابوالشیخ) .شاید جزء اول سندیله جزء اول سـندباد باشود .البتوه

ِســند نیووز جووزو نامهووای ایرانووی آمدهاسووت .یوسووتی (ذیوول ســند) بووه نقوول از ابنخلکووان
() )IX, 5, 1 (3, 437از ِسند پسر سروان هروی ،داماد شاه کابل ،نام میبرد .هموو (ذیول ِسـنداد)
بوه نقول از حموزﮤ اصوفهانی (ص  ۸۳۴از چواپ گوتوالود) از سوندادبن سوخت ،سوازندﮤ قصور
ذوالشرفات در سواحل ( ریف) کنده و حضرموت ،نام میبرد .سندی در سندیبن شاهک،
سردار مأمون ،نیز از همین سند گرفته شدهاست .نیز مقایسه شود با سندوال و سندول.
۵ـ .۲ـ یلی
اذکایی (ص  )۱۱مینویسد این پسوند در همدان زنده است و برای آن مثال مانهيلی بوهمعنی

«ماه کوچک» را ذکر میکند .در تهران و قم و بعضی شهرهای دیگر فينهيلی بهمعنی «بسویار
کوچک» بهکار میرود که جزء اول آن بورای نگارنوده شوناخته نیسوت .در قوم ميخيلـی نیوز
ً
بهمعنی «بسیار بسیار کوچک» است و ظاهرا جزء اول آن مي است.

 .1مسکویه نامی بهصورت ابرکنجیل را نیز ذکر میکند که به احتمال قوی سغدی است :فردکبن ابرکنجیل اشروسنی
(ج  ،۳ص ً .)۳۱۳
 .2این یادداشت ظاهرا مربوط به جلد دوم کتا ابوالشي از چاپ عبدالغفور بلوشی است که اکنوون نگارنوده بوه آن
دسترسی ندارد.
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۶ـ پسوند َـ ل و مشتقات آن

برای پسوند َـ ل چند نام زیر در دست است:
ً
حمل :عبدالرحمنبن حمل قزوینی (محدث ،ص  .)۲۱احتماال حمل شکل تحبیبی احمد
یا حمد است.
زنجل :سعیدبن زنجل بلخی (علمای بل  ،ص  .)۳۵۱جزء اول این نام در زنجله و زنجویـه
نیز دیده میشود.
سیسل :مظفربن سیسل (مسکویه ،ج  ،۳ص  .)۳۱۳سيسل معلوم نیست چه نامی است.
عبدل( :حاکم نیشابوری ،شمارﮤ .)۲۳۳۱
ً
ممل (ظاهرا َم َمل) :محمدبن ابراهیمبن حکویمبن اسوید کوه بوه او ممـل گفتوه میشوود
(ابوالشویخ ،ج  ۳و  ،۳ص  .)۲۵خود ابوالشیخ راهنمایی میکند به محمد ممل گفته میشود .در
ً
تهران و قم و احتماال بعضی شهرهای دیگر قلمرو گوی های مرکزی نیز َم َمل شکل تحبیبی
محمد است .این نام با پسوند َـ  -akنیز ترکیب شدهاست :ابوعبدالله محمدبن عبداللوهبن
مملک اصفهانی .اصل او از گرگان ،ولی ساکن اصفهان اسوت (رجـال نجاشوی ،ص ۲۱۵؛ نیوز
فهرست طوسی ،ص )۳۱۵؛ ابوالعباس احمدبن َمملک (اسماعیلی ،ص .)۳۴
مهل :احمدبن مهل قزوینی (محدث ،ص  .)۲۱مهل معلوم نیست شکل تحبیبی چه نوامی
است .شاید جزء اول آن ،مه ،از نامهایی مانند مهزیار ،مهداد و جز آنهوا باشود .شواید هوم
مهل مصحف ممل باشد.
۶ـ۱ـ (َـ)له = (-a)la/e

ّ
این پسوند مرکب از  -alتحبیب و  -aتحبیب است .مثالهای آن:
ابوبکله ابوبکر تایبادی (مقامات تایبادی ،ص  ۴۴و .)۴۱
احمدله :علیبن احمدله ّ
(مافروخی ،ص ۳۳؛ ترجمۀ آن ،ص .)۸۲۱
اخیله :اخیلۀ همدانی (عبدالجلیل رازی ،ص .)۱۱۸ ،۳۲۸
بیبله :بیبلوه بنوت فضوالنبن داود ،فروشوندﮤ سوهامی از روسوتای صودیق ِده اردبیول (در
ً
مبایعهنامهای به تاریخ  ۴۱۳هجری) (شیخالحکمایی ،ص  .)۸۳این کلمه ظاهرا مخفف بيبیله
است.
ّ
جکله  /چکله :ابومحمدبن ابوسعدبن جکلوه (موافروخی ،ص  ،۳۳ترجموۀ فارسوی ،ص :۸۲۱
چکله)؛ ابوالعزبن ابوهاشمبن جکله ّ
(مافروخی ،ص ۳۳؛ ترجمۀ فارسی ،ص  :۸۲۱ابووالعزیز هاشوم
چکله).
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ِدزله :ابوالفضل اسوماعیلبن عموربن ابوراهیمبن سولیمانبن محمودبن خلوف َم َرسوتانی
( َم َرستان لغتی است که در شام و مصر بهجای مارستان [ بیمارستان] بهکار میرود) صوفی
مقری معروب به ِدزله ،نزیل دمشق (ابنصابونی ،ص .)۸۳۳
ّ
زنجله :سهلبن زنجله (سهمی ،شمارﮤ  .)۱۳۱ابوعمر سهلبن ابیسهل الحناط .او سوهلبن
زنجلۀ اهل ری است (خلیلوی ،ص  .)۲۲۳البیلی عبداللهبن الحسین و قیل ابن الحسن البیلوی
الزاهد ،سمع بالری سهلبن زنجله  ...و بیل من عمل ری (ذهبی ،ص .)۸۱۴
ً
زنکله :ابوالفتح فضلبن جعفربن محمدبن زنکلۀ خانی (ابونعیم ،ج  ،۲ص  .)۸۱۱احتمواال
ُ
این نام صورت دیگری از زنجله است .نولدکه (ص  )۸۵زنجویه و زنهوی را با زنهلـه و زنهـه
در شاهنامه (ج  ،۸ص  ،۳۸۱بیت [ ۱۱۱چاپ خالقی مفلق ،ج  ،۲ص  ،۱۱بیت  ،۴۱۱ص  ،۸۱۳بیوت

 ،۸۳ص  ،۲۳۳بیووت  ،۱۸۱و غیووره بوورای زنگووه و ج  ،۳ص  ،۸۸۱بیووت  ۸۱۲۱و ص  ،۸۲۱بیووت ،۸۱۱۳
 ۸۱۵۱ ،۸۱۱۱و ص  ،۸۲۸بیت  ۸۱۵۸برای زنگله]) مقایسه کردهاست .اموا بوه نوشوتۀ یوسوتی (ص
 ،۳۱۱ذیوول زنــد ) در تــاری طبــری (سووری اول ،ج  ،۲ص  )۱۸۳بووهجای زنهــه ،زنــد و بووهجای

شاوران ،نام پدر او ،شابریغان آمدهاست .بنابراین ،اگر زند را اصیلتر بدانیم ،زنهـه تغییوری
است که فردوسی یا منبع او در زند داده و با زنجویه ارتباط ندارد .زنهه نیز به نوشوتۀ یوسوتی
َ
(” ،)Justi, S. 379: “Zandalānبه نقل از بارت ،همان َزندرای ،برادر افراسیا در تـاری طبـری
فروهول کشوته شود .نیوز ←
(سری اول ،ج  ،۲ص  )۱۸۸است که در جنوگ یوازده ر ُ بهدسوت ِ
حواشی همین صفحه از طبری که به ارتباط میان زنهلۀ شاهنامه و زندرای اشواره شدهاسوت.
ً
بنابراین ،زنهلۀ شاهنامه نیز با زنجویه ارتباط ندارد .پس ظاهرا میتوان گفت که تنهوا زنجـل
(← همین مقاله) ،زنجله (← همین مقالوه) ،زنکلـه ،زنجویـه (خلیلوی ،ص  ۲۳۴و  )۲۴۱و زنجـه
(خلیلی ،ص ۲۳۲؛ ابنمرتضی ،ص  )۵۳همه از کلمهای با تلفظ َزنگ مشتق شدهاند.
شیخله :عمر شیخله (ابنبزاز ،ص .)۴۱۴
شیذله :حبیببن عبدالملک شیذلۀ جیلی (صوریفینی ،شومارﮤ  .)۱۱۴شویذله لقوب قاضوی
عزیزبن عبدالملک جیلی (صفدی ،ج  ،۲۱ص .)۸۵۸
کیله :ابوالحسن کیلۀ قمی (نجمالدین ابوالرجاء قمی ،ص .)۲۱۵
ماهله :ابومحمد هارونبن محمدبن ماهلۀ همدانی (سمعانی ،تحبير ،ج  ،۸ص .)۲۳۵
ُ
محمدا ُلهّ :
(مافروخی ،ص  .)۳۳علت این تلفظ مشخ نیست.
محمودله( :ابنبزار ،ص .)۴۱۱ ،۴۱۳ ،۴۱۲
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َممله :لقب محمدبن قولویه (کچو ی ،ج ،۳ص ۳۱۲؛ نیز ← ج  ،۳ص  ۳۱۵که میگوید ممله یا
حمله یا مسلمه لقب پدر جعفربن محمودبن موسوی قولویوه قموی متووفی در سوال  ۳۱۴یوا  ۳۱۵اسوت).

پیداست که دو صورت حمله یا مسلمه غلط است .ممله لقب محمد پسر قولویه است.
میله :بنیمانبن حسنبن المیلة (منتجبالدین ،ص .)۸۳
ُ
در همدان این پسوند بهشکل ِـله در کلمۀ ت ِنهله دیده میشود (اذکایی ،ص .)۱۱
یادآوری میشود که پسوند وله در زبان قدیم آذربایجان نیز کاربرد داشتهاست .اسودی در
لغت فرس (ص ۲۳وو )۲۳ذیل کلمۀ شبتاب مینویسد« :به آذرآبادگان چراغلـه گوینود» (در
متن چاپی بهغلط :چراغینه) .در تحفةاالحباب اوبهی و فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر نیز
چراغله آمدهاست .در بیلقان (در ّاران قدیم و قرهباد کنونی) نیز گیاهی با نام کبودلـه شوناخته
شده بودهاست که از این نظر کبودله نامیده میشده کوه چوون آن را بوه دسوت میمالیدهانود،
دست کبود میشدهاست (← صادقی ،۸۳۱۸ ،ص .)۲۳
۶ـ۲ـ َـال

چنانکه در شمارﮤ  ۸۳هموین مجلوه (ص  )۱گفتوه شود ،مقدسوی (ص  )۳۵۱مینویسود:
«مردم همدان نامهای احمد و محمد و عيسی را بهشکل احمدال و محمدال و عيشـال بوهکار
ً
میبرند» .نگارنده مثال دیگری برای پسوند َـال یادداشت نکردهاست .احتماال مملوی در نوام
مملی عجمی (جامی ،ص  ۱۵۲حاشیه) با این پسوند ساخته شدهاست.
۷ـ َـکا ()akā

1

چنانکه در بخ اول این مقاالت (فرهنگنو یسی ،شمارﮤ  ،۸۳۵۴ ،۸۳ص  )۱گفته شد ،مقدسوی
مینو یسد مردم ری نامهای خود را تغییر میدهند ،چنانکه علی و حسن و احمـد را علکـا و
حسکا و حمکا میگویند .البته این تغییر تنها مربوط به ری نبوده و در بعضوی منواطق دیگور
نیز نامهای خاص را با این پسوند تغییر میدادهاند .آنچه نگارنده یادداشت کرده از ایون قورار
است:
امیرکا :لقب احمدبن ابوالحسن از طالبیان (ابنطباطبا ،ص  )۲۳۱نیز لقب ابوالفضول علوی
از طالبیان قم که به برسونین ری رفتنود (هموان ،ص  .)۱۵لقوب ابوطالوب مخول سووداوی از
ِ
 .1این پسوند دنبالۀ پسوند ًَـ ( )-akاست و باید پس از آن بیاید (فرهنگنو یسی ،شومارﮤ  ، ۸۳۵۴ ،۸۳ص  .)۲۲در
آن مقاله (ص  )۲۴استفرادا از کیا امیرکا که در عبدالجلیل رازی (ص  )۲۲۳آمده و در اینجا هم نقل شوده ،نوام بورده
ّ
شدهاست .از امیرکا در دو کتا سمعانی و ابنصابونی ،که در آنجوا آموده ،در اینجوا صوربنظر شود .دو «سوتکا»ی
منقول از تحبیر سمعانی و فیرکا و ّ
عزکا نیز ،که در آنجا آمده بودند ،در اینجا ذکر نشدند.
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ً
فرزندان جعفر صادق (علوی ُع َمری ،ص  .)۵۱در التدوین رافعی از چنودین امیرکوا کوه ظواهرا
همه قزو ینی بودهاند نام برده شدهاست (محدث ،ص  ۱ :۸۱تن ،ص  :۲۴یوک تون ،ص  ۳ :۴۳تون،
ً
ص  :۵۱یک تن) .در تمام این موارد ظاهرا امیرکا اسم است .فقط در صفحۀ  ۱۵از یک تن کوه
شهرت او امیرکا بوده نام برده شودهاسوت .محمودبن احمودبن خضوربن زیتواره ،ابومنصوور
قزو ینی معروب به امیرکا .ابوجعفر محمدبن جعفربن امیرکا لهالنی سواروی (ابونشهرآشوو ،
ص )۸۱۳؛ فقیووه امیرکووا قزو ینووی (عبوودالجلیل رازی ،ص )۲۸۱ ،۳۱؛ سوید رضووا امیرکووا حسوینی
قزو ینی (همان ،ص )۲۸۸؛ کیا امیرکا (همان ،ص  .)۲۲۳در فهرست منتجبالدین رازی نیوز نوام
چند امیرکا آمدهاست ،مانند اسحاقبن امیرکابن کرامی جعفری (شمارﮤ  ،)۲۴احمدبن علیبن
ّ
امیرکا قوسینی (شمارﮤ  ،)۳۱معینالدین امیرکابن ابویاللجویمبن امیور المصودری ا ِلعجلوی،
استاد رشیدالدین عبدالجلیل رازی [مؤلف کتا نقض] (شومارﮤ  ،)۸۱محمودبن ابووجعفربن
ّ
فقیه امیرکا مصدری بنرجه از والیت قزو ین (شمارﮤ  .)۳۱۱آنچه اینجا بنرجـه چواپ شوده در
ریاضالعلماء افندی اصفهانی (ج  ،۱ص  )۸۱بنرجه نوشته شدهاست ،و غیره .امیرکوا یکوی از
طالبیان قم که به آوه کوچ کرده بودهاست (ابنطباطبا ،ص .)۳۳
حسکا :لقب جد شیخ صدوق که نام او حسن بوودهاسوت :ابووجعفر محمودبن علویبون
حسینبن موسیبن حسکا بابو یوۀ قموی (کچوو یی ،ج  ،۳ص )۸۸۸؛ شومساالسوالم حسونبون
حسینبن بابو یۀ قمی ساکن ری ،معروب به حسکا (منتجبالدین ،ص  .)۳۲یادآور میشود کوه
افندی (ج  ،۳ص  )۸۳۱میگو ید کا مخفف کيا است .میرزا حسین محدث نووری (متووفی در
 ۸۳۲۱قمری) نیز حسکا را مخفف حسنکيا دانسوته (← قزو ینوی ،ج  ،۴ص  )۵۲کوه درسوت
نیست.
حسنکا :ابوالحسن علیبن احمدبن حسنکای فقیه دیوری از دیه دیووره (ابوالحسون بیهقوی،
چاپ تهران ،ص  ،۲۸۱چاپ هند ،ص .)۳۴۲
ً
حسینکا :نام شخصی ظاهرا قزو ینی (خلیلی ،ص .)۲۱۸ ،۲۳۴
حمکا :علیبن حمکای قزو ینی معروب به حمکان (محدث ،ص  .)۱۳این مدخل در موتن
چاپی التدو ین نیامدهاست .حمکان در اینجا یعنی «فرزند حمکا».
ِس ّتکا :نام زنی از طالبیان قزو ین (ابنطباطبا ،ص .)۲۳۵
س ّیدکا :زیدبن حسنبن محمدبن یحیی صوفی (بیهقی ،لباب ،ج  ،۸ص .)۲۴۱
ً
علیکا :یکی از نقیبان عزالدولۀ (ظاهرا :معزالدوله) دیلمی و از طفیلیان آن روزگار (فقیهی،
ص  ،۱۱۲به نقل از نوشتهای از ابواسحاق ابراهیم صابی کاتب معروب آلبویه ،منقول در کتا التطفيل).

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
مقاله
پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۲

05

محمدکا :اسحاقبن ابراهیمبن بوکرد معروب به اخو محمدکا بیرایان (سهمی ،ص  ،۳۴۳دو

بار).

سه توضیح راجعبه بخش اول این مقاله
 .۸مادا (فرهنگنویسی ،شومارﮤ  ،۸۳ص  :)۳۸رافعی (ج  ،۸ص  ،)۸۵۴ذیل شرح حال محمدبن

احمدبن محمدبن مادا (اصل :ماوا) قزوینی مینویسد مادا یان (مادا یه؛ در اصول :مادابیوه،
در محدث ،ص  :۴۸مادانیه) خاندانی در شهر ( قزوین) اند که در میان آنوان دانشومندان و
عابدان هستند و اصل آنها از دیلم است .چند نفر از آنان که بهدنبال نامشان صوفت دیلموی
آمدهاست :سلیمانبن مادابن یورح دیلمی (محودث ،ص )۳۲؛ محمدبن علیبن ماذا الودیلمی
(من فقهاء الماذانیة ،سمع الحدیث سنة ثالث و ثالثین و خمسما ة (همان ،ص  .)۱۳حال اگر
بهجای مادائيه ،مادانيه درست باشد ،باید گفت مادا مخفف مادان است.
 .۲مأخذ متوا در صوفحۀ « ۳۸محودث ،ص  »۳۳اسوت ،اموا در رافعوی (ج  ،۳ص )۲۸۱
ً
متوله آمدهاست که بنابراین ،به بخ دوم همین مقاله (ص ؟) مربوط میشود .متوله ظاهرا از
مت ( محمد) و پسوند ـ اوله ترکیب شدهاست.
 .۳در صفحۀ  ،۳۱سفر  ۱نظر «سید کسروی» درست است ،نه «سید کردی».
منابع
ابنشاکر کتبی ( ،)۸۵۴۳ / ۸۳۸۱فوات الوفيات ،به کوش احسان عباس ،دارالثقافة ،بیروت.
ابنطباطبا ،ابراهیمبن ناصر ( ۸۳۱۱قمری  ،)۸۵۱۱ /منتقلة الطالبيه ،بوه کوشو محمود مهودی خرسوان،
مفبعۀ حیدریه ،نجف.
ّ
ابوالشیخ ،ابومحمد عبداللهبن  ...حیان ( ،)۸۵۱۵ / ۸۳۱۵طبقات المحدثين باصبهان و الواردین عليها ،بوه
کوش عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
اذکایی ،پرو یز ( ،)۸۳۱۱فرهنگ مردم همدان ،دانشگاه بوعلی ،همدان.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۵کتاب لغت فرس ،به کوش عباس اقبال ،تهران.
افشار ،ایرج و غالمرضا طاهر ( ،)۸۳۴۱مختارات من الرسائل ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
افندی اصفهانی ،میرزا عبدالله ( ۸۳۱۸قمری) ،ریاض العلماء و حياض الفضالء ،بوه کوشو سوید احمود
حسینی اشکوری ،کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،قم ۱ ،جلد.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ۸۳۱۳قمری) ،تتمة اليتيمة ،به کوش عباس اقبال ،تهران ۲ ،جلد.
جامی ،عبدالرحمن ( ،)۸۳۴۱نفحاتاالنس ،به کوش محمود عابدی ،اطالعات ،تهران.
1

 .1در اینجا فقط منابعی ذکر میشوند که در کتابنامۀ بخ اول این مقاالت ذکر نشدهاند.
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حافظیان بابلی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۱۴فهرست نسخههای عکسی کتابخانۀ آیةالله مرعشـی نجفـی ،جلود ،۳
کتابخانۀ مرعشی نجفی ،قم.
َ
َ
ُّ
اآلمل ،به کوش سید احمد حسوینی ،مکتبوة االنودلس،
حر عاملی ،محمدبن حسن ( ۸۳۱۱قمری) ،امل ِ
بغداد.
خلیلی قزو ینی ،خلیلبن عبدالله ( ،)۸۵۵۳ / ۸۳۸۳االرشاد فی معرفة علمـاء الحـدیث ،بوه کوشو عوامر
احمد حیدر ،دارالفکر ،بیروت.
دیلمی ،ابوالحسن ( ،)۸۵۱۱سيرت شي کبير ابوعبداللهبن خفيف شيرازی ،ترجموۀ رکونالودین یحیویبون
جنید شیرازی ،به کوش آن ماری شیمل و طاری ،آنکارا ،چاپ دوم به کوش توفیوق سوبحانی ،بابوک،
تهران.۸۳۱۳ ،
رحمانی ولوی ،مهدی و منصور جغتایی ( ،)۸۳۱۱تاری علمای بل  ،جلد  ،۸بنیاد پژوه هوای اسوالمی
آستان قدس ،مشهد.
شیخالحکمایی ،عمادالدین ( ،)۸۳۱۴فهرست اسناد بقعۀ شـي صـفیالـدین اردبيلـی ،کتابخانوۀ مجلوس
شورای اسالمی و موزﮤ ملی ایران ،تهران.
صادق مالرجب ،دیوان ،تهران ،بدون تاریخ.
َ
ّ
صادقی ،علیاشورب (« ،)۸۳۱۸واژههوایی توازه از زبوان قودیم موردم اران و شوروان و آذربایجوان» ،مجلـۀ
زبانشناسی ،سال  ،۸۴شمارﮤ  ،۸صفحۀ  ۲۲و بعد.
ُ َ
صفدی ،صالحالدین ( ،)۸۵۱۳ / ۸۳۱۳الوافی بالوفيات ،جلد  ،۸۳به کوش محمود الحجیوری ،فورانتس
َُ
اشتاینر ،ویسبادن؛ جلد  ،۲۱به کوش احمد حفیط ،بیروت ،۲۱۱۴ / ۸۳۲۱ ،برلن ،کالوس شوارتس.
ُ
عتبی ،محمدبن عبدالجبار ( ،)۸۳۱۴اليمينی فی اخبار دولة المل یمين الدوله ،به کوش یوسف الهادی،
میراث مکتو  ،تهران.
ّ
عسقالنی ،ابنحجر ،شها الدین احمد ( ۸۳۸۱قمری  ،)۸۵۵۴ /تقریبالتهکیب ،به کوش محمد عوامه،
دارالرشید ،حلب (سوریه).
الحلـی ،بوه کوشو محمود صوادق
عالمۀ حلی ،حسنبن یوسف ( ۸۳۱۸قمری  ،)۸۵۱۸ /رجال العالمـة ِ
بحرالعلوم ،مفبعۀ حیدریه ،نجف.
ُ
علوی ع َمری ،علیبن محمد ( ۸۳۱۵قمری) ،المجدی فی انساب الطـالبيين ،بوه کوشو احمود مهودوی
دامغانی ،کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،قم.
فقیهی ،علیاصغر ( ،)۸۳۱۴آل بو یه و اوضاع زمان ایشان ،صبا ،تهران.
قزو ینی ،محمد ( ۸۳۳۴و  ،)۸۳۳۲یادداشتها ،به کوش ایرج افشار ،دانشگاه تهران ،جلد  ۳و .۴
قمی ،حسنبن محمد ( ،)۸۳۸۳تاری قم ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبدالملک قمی در سوال ۱۱۱
و  ،۱۱۱به کوش سید جالل طهرانی ،تهران.
قمی ،نجمالدین ابوالرجاء ( ،)۸۳۱۳تاری الوزراء ،بوه کوشو محمودتقی دان پوژوه ،مؤسسوۀ مفالعوات
فرهنگی ( پژوهشگاه علوم انسانی) ،تهران.
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کچو ی قمی ،محمودعلی نوا ینی اردسوتانی ( ،)۲۱۱۲ / ۸۳۲۳ / ۸۳۱۸انـوار المشعشـعين فـی ذکـر ورود
الطالبيين الی القميين ،کتابخانۀ آیةالله مرعشی ،قم ۳ ،جلد.
کربالیی ،حافظ حسین ( ،)۸۳۳۵روضاتالجنان ،به کوش جعفر سولفانالقرا وی ،بنگواه ترجموه و نشور
کتا  ،تهران ،جلد .۲
کسروی ،احمد ( ،)۸۳۳۱شهریاران گمنام ،امیرکبیر ،تهران.
مسکو یه ،ابوعلی ( ،)۲۱۱۸ / ۸۳۱۱تجارباالمم ،به کوش ابوالقاسم امامی ،سروش ،تهران.
مقامات تایبادی ( ،)۸۳۱۲به کوش عالءالدین گوشهگیر ،دزفول ،افهام.
منتجبالدین ،علیبن عبیداللهبن بابو یوۀ رازی ( ،)۸۳۱۳فهرسـت اسـماء علمـاء الشـيعه و مصـنفيهم ،بوه
کوش عبدالعز یز طباطبایی ،مجمع ذخایر اسالمی ،قم.
همدانی ،رشیدالدین فضلالله ( ،)۸۳۳۱جامعالتواری  ،تاری غزنو یان و سـامانيان و آلبو یـه ،بوه کوشو
محمد دبیرسیاقی ،تهران.
یاقوت ،ابوعبدالله ( ،)۸۱۱۴معجمالبلدان ،به کوش ب .ووستنفلد ،الیپزیک ،جلد .۲
یاقوت ،ابوعبدالله ( ،)۸۵۵۳معجماالدباء ،به کوش احسان عباس ،دارالغر االسالمی ،بیروت.

Browne, E. G. (1895), “Some Notes on the Poetry of the Persian Dialects”, in: Journal of
Royal Asiatic Society, pp. 773-825.

نگاهی تازه به فرهنگ

و مؤلّف آن

علیاشرف صادقی
ابوالفضل خطیبی

از اواخر قرن هفتم هجری به بعد ،با ظهوور سلسولههای اسوالمی در شوبهقارﮤ هنود ،ماننود
غوریان ،قتلغشاهیان و گورکانیان ،و رواج زبان فارسی در آن دیار و ناآشنایی هندیان بوا زبوان
فارسی ،فرهنگنویسی فارسی در هند رواج چشمگیری یافت .نخستین فرهنگی کوه در ایون
ّ
دوره تألیف شد ،فرهنگ قواس (تألیف :حودود  ۱۵۱هجوری) ،نوشوتۀ فخرالودین مبارکشواه
غزنوی بوود .فرهنوگ اداتالفضـالء ،پوس از فرهنگهوای قـواس ،لسانالشـعراء از عاشوق
(تألیف :قرن هشتم) ،دستوراالفاضل از حاجوب خیورات دهلووی (توألیف ۴۳۳ :هجوری)،
ّ
الدین ّ
محمدبن قوام (تألیف ۴۵۱ :هجری) و دانشـنامۀ قـدرخان
بحرالفضائل از موالنا فضل
ّ
از اشرببن شرب مذکر فاروقی (تألیف ،)۱۱۴ :ششمین فرهنگ فارسی موجود است که در
شبهقارﮤ هند نوشته شده (برای سیر فرهنگنویسی فارسی در شبهقاره ← ،نقوی .)۸۳۳۸
۱ـ مؤلف و زمان زندگی او

دربارﮤ زندگی مؤلف بهجز شرح کوتاهی که خود او در مقدمۀ فرهنگ به دست داده ،آگواهی
دیگری در دست نیست و بخشی از همان (مهاجرت از جونپور به موالوه و تقودیم کتوا بوه
قدرخان ← ،پایینتر) نیز فقط در یکی از نسخههای فرهنگ ،یعنی نسخۀ محفووظ در مووزﮤ
بریتانیاَّ ،
مور  ۸۸۱۲هجری آمدهاست .مؤلف خود را چنوین معرفوی میکنود« :قاضویخان
ِ

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
مقاله
نگاهی تازه به فرهنگ اداتالفضالء و مؤلف آن

09

بدر ّ
محمد دهلوی معروب به دهاروال» .1از نسبت «دهلوی» پیداست که اصل او از دهلوی
بوده و «وال» یا «واال» در دهاروال در زبان هندی پسوند نسبت است بهمعنی ساکن دهار یوا
منسو به دهار ( .)Storey 1984: III(1)/12در اوان جوانی گویوا در زادگواه خوود ،دهلوی ،نوزد
ّ
قاضی برهانالدوله ،معروب به بدهانه 2کوه او را «مقتودای فضوالی صواحبقران و پیشووای
بلغای عصر» و شیخزاده عاشق کوه او را «اکمول نحواریر بلغوای دهور» نامیدهاسوت ،درس
ّ
خواند و «مدتی مدید» به مفالعۀ دیوانهوای شوعرای متقودم و متوأخر پرداخوت .سوپس در
زمانی که بر ما پوشیدهاست ،از دهلی به جونپور و پس از تألیف فرهنوگ اداتالفضـالء ،در
«سنة اثنین (؟) عشر [و] ثمانمایه» از آنجا به نزد قدرخانبن دالورخان کوه دربوار او مجموع
ادبا ،شعرا و علمای زمان خود بود ،رفت و فرهنگ خود را بودو تقودیم کورد .3دربوارﮤ تواریخ
ّ
دقیق تألیف کتا بین دو تاریخ  ۱۸۲یا  ۱۲۲هجری و نیز هویوت قودرخان ،حوامی مؤلوف
اختالب نظر هست .چنانکه مالحظه میشود ،تاریخ تألیف فرهنگ به عربی ،معوادل دقیوق
هیچیک از دو تاریخ یادشده نیست .اگر «اثنین» را به «اثنوی» تصوحیح کنویم ،تواریخ ۱۸۲
هجری و اگر «عشر» را به «عشرین» تصحیح کنیم ،تاریخ  ۱۲۲هجوری بوهدسوت میآیود.
ً
(مثال ←  )Blochmann 1868, p. 7تواریخ ّاولوی و برخوی
ازهمینرو ،برای تألیف فرهنگ ،برخی
دیگور (← Rieu 1881, Vol. II/491/1؛ داعویاالسوالم  ،۸۳۱۳ج  ،۱ص ۸۱؛ نفیسوی  ،۸۳۱۳ج  ،۸ص
۸۵۳؛ نقوی  ،۸۳۳۸ص ۱۵؛ دبیرسیاقی  ،۸۳۱۱ص  )۱۳تاریخ دومی و دیگران (منوزوی  ،۸۳۱۱ج ،۳

 .1دهار در دهاروال ( ،)Dharwalشهری است در ایالت مالوه در مرکز هنود کوه نخسوتین تختگواه شواهان موالوه یوا
بنیغوری (حکومت۱۱۳ :و ۱۳۱هجری) بوده (برای شاهان این خاندان ← ،شوها حکویم  ،۸۵۱۱ص ۸۱وو۲۴؛
هندوشاه  ،۸۳۵۳ج  ،۳ص ۸۴۸و۸۵۱؛ زامباور  ،۸۳۱۱ص  .)۳۳۸برخی (انجو شی ّرازی  ،۸۳۱۸ص ۱؛ نیز ← نقوی
۱۳؛  )Hadi 1995, p.ً 112نوام اشوهر مؤلوف را بوهصوورت دهواریوال نیوز
 ،۸۳۳۸ص ۱۱؛ دبیرسویاقی  ،۸۳۱۸ص ّ
آوردهاند .از نسبت دهاروال پیداست که مؤلف قاعدتا باید با ناحیۀ دهار ارتباط داشته باشد ،ولی تنها اطالعی که او به
دست میدهد ،این است که از جونپور به چندیری نزد قدرخان رفتهاست (← سفور بعد) .شاید پی از عزیمت بوه
چندیری ،یا زمان دیگری ،مدتی در دهار سکونت کرده باشد.
 .2این نام در فهرست ریو (« )Rieu 1881: II/491/1دهانه» ضبط شدهاست ،ولی در نسخههای اداتالفضوالء  ،از
جمله نسخۀ موزﮤ بریتانیا که اساس نوشتۀ ریو است ،آشکارا آمدهاست« :معروب ببدهانه»
 .3ما نمیدانیم چرا این بخ از مقدمۀ ادات الفضالء ،که بیگمان به قلم نویسندﮤ آن است و چنانکه گفته شد و در
بیشتر نسخهها نیست .شاید دهاروال پس از درگذشت ولینعمت خود قدرخان و رقابت اعضای خاندان دالورخان بر
ّ
مقدمۀ فرهنگ خود را حذب کند .البته ایون احتموال را نیوز
سر حکمرانی مالوه ،ترجیح دادهاست که بخ تقدیمنامۀ ّ
نمیتوان نادیده انگاشت که چهبسا کاتبی نزدیک به عصر مؤل ِف فرهنگ ،بهسبب نارضایتی از شاهان مالوه ،این بخ
از مقدمه را حذب کرده باشد.
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ص ۸۵۸۵؛ نوشاهی  ،۸۳۱۱ص  )۲۳۱هردو تاریخ را در نظور گرفتهانود .1از آنجوا کوه دهواروال،
قدرخان را شهریار نامیده و او را با القابی چون «خاقان اعظم و خان معظم» ستوده ،برخی او
را با هوشنگ ألبخانبن دالورخان دومین پادشاه شاهان مال َوه یوا بنیغووری کوه از  ۱۱۱توا
 ۱۳۱فرمان میرانود ،یکوی انگاشوتهاند (← داعیاالسوالم ،همانجوا؛ دبیرسویاقی  ،۸۳۱۸ص ۱۳؛
ذاکرالحسینی  ،۸۳۱۱ج  ،۸ص۸۱۴؛ نوشاهی ،همانجا) ،ولی در هیچیک از منابع تاریخی آن دور ِان
هند ،هوشنگ ألبخان به قدرخان نامبردار نبودهاست .از عنووان «قاضوی» در نوام دهواروال
برمیآید که شاید زمانی در دهار در منصب قضا نشسته باشد .نبیهادی بدون اشاره به منابع
خود مینویسد دهاروال به دعوت قدرخانّ ،
مؤسس سلسلۀ مالوه از دهلی به دهار رفوت و از
سوی او مقام قضا یافت ()Hadi 1995, p. 112؛ ولی و چنوانکوه گفتوه شود و مؤسوس سلسولۀ
شاهان مالوه (برای شرح پادشاهان این سلسله ،بوهویژه ّ
مؤسوس آن ← ،علووی ،ص ۸۳وو )۲۱در هموۀ
منابع دالورخان است نه قدرخان و با اینکه در منابع آن دور ِان هند ،دربارﮤ عزیمت دهواروال
ِ
به دهار و دستیابی او به مقام قضا اطالعی در دست نیست ،ولی ممکن است چنوین اتفواقی
افتاده باشد.
از میان اعضای خانوادﮤ دالورخان ،آگاهی ما از پسر او قدرخان اندک اسوت .در تـاری
محمدی (تألیف ۱۳۵ :هجری) گزارش کوتاهی دربارﮤ او آمدهاست که دستکوم هویوت و
محل حکومت او را روشن میسازد .بنابر این گزارش« ،در عهد او (هوشنگبن دالورخوان)
قودرخان
فتوحات عظیم برآمد و مهمات اهم مکفی گشت و بعد از چند سال چون بورادر او
ِ
ّ
ستودهخصال از سرای مستعار انتقال کرد ،خفۀ چندیری در تحت تصرب سولفان هوشونگ
درآمد» (محمد بهادرخان ،ج  ،۳برگ  ۸۲۴پشت) .از این گزارش برمیآید که در زمان فرمانروایی
هوشنگ ،برادرش قدرخان بر چندیری (امروزه شهری کوچک در ایالت مادیواپرادش) حکوم
میراندهاست .شاهد دیگری که این نظر را تأیید میکند ،ایون اسوت کوه پوی از دهواروال،
ّ
فرهنگنویس دیگری به نام اشرببون شورب موذکر فواروقی ،از اهوالی چنودیری ،فرهنگوی
فارسی به فارسی تألیف میکند و آن را دانشنامۀ قدرخان مینامد و در  ۱۱۴هجری به حامی
2
خود ،قدرخان ،تقدیم میکند .این تاریخ دو سال پی از مرگ دالورخوان در  ۱۱۵هجوری
 .1در نسخۀ موزﮤ کراچی (← نوشاهی  ،۸۳۱۳ص ۳۲۴؛ نوشاهی  ،۸۳۱۱ص  )۲۳۱تاریخ  ۱۳۲هجری نیوز بورای
تألیف این فرهنگ آمدهاست (قس :حاجیخلیفه  ۸۳۱۱هجری ،ج  ،۸ص  ۳۳که نوشتهاسوت ایون فرهنوگ در ۱۲۳
برای قدریخان (!) نوشته شدهاست).
 .2برخی منابع تاریخ مرگ دالورخان را در  ۱۱۱هجوری گوزارش کردهانود (فرشوته  ،۸۳۵۳ج  ،۳ص ۸۴۳؛ نیوز ←
زامباور ،همانجا؛ برای بحثی دربارﮤ هردو تاریخ.)Bazmee Ansari 1982, p. 276 ← ،
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(برای این تاریخ ← ،شها حکیم  )۸۱ :۸۵۱۱است و از این دعوای فواروقی در مقدموۀ فرهنوگ
ّ
( ،۲۱۸۳برگ  ۱پشت) در حق ولینعمت خود که «خداوند جل و عال خفوا ایون والوی را از
ّ
پدر خوود ،دالورخوان
خانی به شاهی منور و مشهور گرداند» ،برمیآید که قدرخان در زمان ِ
نیز از سوی او والی چندیری بوده ،ولی پس از مرگ دالورخان ،در زموان پادشواهی بورادرش
هوشنگ شاه ،گویا در این شهر بهاستقالل فرموان میراندهاسوت؛ زیورا دهواروال در مقدموۀ
ّ
اداتالفضالء حامی خود را شهریار نامیده و با القابی چون «خاقان اعظم و خان معظوم» او
را نیک ستودهاست .گذشته از این ،از این گزارش تاری محمدی (← باالتر) که پس از مورگ
ّ
خفۀ چندیری در تحت ّ
تصرب سلفان هوشنگ درآمد» ،برمیآید که قودرخان در
قدرخان «
قلمرو خود بهاستقالل حکم میراندهاست .تاریخ درگذشوت قودرخان دانسوته نیسوت ،ولوی
ازآنجاکه دهاروال اداتالفضالء را در  ۱۸۲هجری (یا  )۱۲۲به او تقدیم کردهاست ،میتوان
این تاریخ را بین  ۱۸۲تا  ۱۳۱هجری (سال درگذشت هوشنگ) محدود کرد .باری ،چنانکه
ّ
فرهنگ تقدیمی به قدرخان (دانشنامۀ قدرخان و اداتالفضالء) پیداست ،این
از مقدمۀ هردو
ِ
پشتیبان ادبا و فضالی عصر خود بودهاست.1
کوچک چندیری بهواقع
شهر
ِ
ِ
ِ
حاکم ِ
از دیگر آثار دهاروال ،فرهنگی است عربی به فارسی به نام دسـتوراالخوان کوه نوام او در
مقدمۀ این فرهنگ «قاضیخان بودر ّ
محمود دهوار» آمدهاسوت (دهوار  ،۸۳۳۵ص  .)۲برخوی
ً
پژوهنوودگان معاصوور (مووثال ← نجفووی اسووداللهی  ،۸۳۳۵ص پوونج؛ دبیرسوویاقی  ،۸۳۱۸ص ۱۳؛
ذاکرالحسینی ،همانجا؛ فرهانی منفرد ،ص  ،)۱۳۲با استناد به مقدمۀ اداتالفضـالء یوا بوه نقول از
ریو ،آوردهاند که دهاروال بهجز این دو فرهنگ ،کتا دیگری نیز در توذکرﮤ احووال شواعران
داشتهاست ،ولوی نوه در مقدموۀ اداتالفضـالء (و نوه در مقدموۀ دسـتوراالخوان) بوه چنوین
تذکرهای اشاره شده و نه در شرح ریو از دهاروال و نسخۀ اداتالفضالء در موزﮤ بریتانیا .فقط
ریو با استناد به مقدمۀ اداتالفضالء به این نکته اشاره دارد که دهاروال افزون بور اسوتفاده از
شوعری
لغات فرهنگهای پی از خود ،نامهوای پادشواهان و کشوورها و نیوز اصوفالحات
ِ
ِ
موجود در دیوانهوای شواعرانی چوون خاقوانی ،انووری ،فاریوابی ،فردوسوی و سوعدی را در
فرهنگ خود آوردهاست .2آگاهی دیگری از دهاروال در دست نیست ،جوز آنکوه بوه گوزارش
 .1نجفی اسداللهی ( ،۸۳۳۵ص پنج و ش ) حدس می زند که قدرخان مذکور همان قدرخان لکنهویی است کوه از
سال ۴۲۱و ۴۳۱هجری از جانب سالطین دهلی بر بنگاله فرمان میراند .پس دهاروال در اوایل قورن هشوتم هجوری
میزیسته و تاریخ  ۱۸۲یا  ۱۲۲هجری تاریخ استنسا اداتالفضالء است نه تألیف آن؛ ولی این حدس بههویچروی
مقرون به صوا نیست و و چنانکه باالتر توضیح داده شد و با گزارش دهاروال و منابع دیگر همخوانی ندارد.
 .2چنین مینماید انتسا نادرست کتابی در تذکرﮤ شاعران به دهاروال در نتیجۀ ترجمۀ شتا زده و نادرسوتی از ایون
جملۀ ریو باشد:
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ّ
ّ
الدین مکیّ ،
مصنف البـر
کشفالظنون (حاجیخلیفه ،ج  ،۸ص  )۳۳او از اجداد عالمه قفب
اليمانی بودهاست .ازآنجاکه کهنترین نسخۀ دستوراالخوان به قلم موسیبون نصویرالدینبون
شوومسالدین در  ۱۲۴هجووری کتابووت شدهاسووت ،نجفووی اسووداللهی ( ،۸۳۳۵ص شوو )
نوشتهاست که «عاد ً قاضی خان خود باید چند سال پی از این تاریخ زیسته باشد» (کذا!).
ولی از تاریخ مذکور دربارﮤ زمان حیات مؤلف هیچ نتیجهای بهدست نمیآید.
۲ـ اداتالفضالء و منابع آن

عنوان این فرهنگ در نسخۀ بادلیان به سه صورت آمده کوه دو صوورت آن در خوارج از موتن
اصلی در صفحات آغازین آن دیده میشود :یک جا بهنادرسوت« ،فرهنوگ ادابالفضـالت
(برگ  ۸پشت) و در جای دیگر« ،فرهنگ اداةالفضال» (برگ  ۲رو) ،ولی در مقدمۀ این نسخه بوه
قلم دهاروال و نیز در مقدمۀ سه نسخۀ دیگور (س ،ب ،آ) فقوط بوهصوورت اداةالفضـال و در
نسخۀ موزﮤ بریتانیا بهصورت اداتالفضال آمدهاست.
این فرهنگ ،که بدون شاهد است ،1به دو بخ بزرگ تقسویم شدهاسوت :قسوم اول «در
لغات فارسی» و قسم دوم در «اصفالح شعرا» .قسم اول براساس حرب نخست و هور قسوم
2
آخر کلمات مرتب شدهاست.
خود ّبر اساس حرب دوم و ِ
مؤلف منابع فرهنگ خود را چنین معرفی کردهاست:
ّ
ّ
« .۸فرهنگنامۀ فخر قواس» :همان فرهنگ قواس از فخرالدین مبارکشواه قوواس غزنووی
(تألیف :اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هجری).3
« .۲رسالة النصير» :از این فرهنگ و نوام مؤلوف و زموان توألیف آن اطالعوی در دسوت
ّ
نیست .مؤلف فرهنگ جهانهيری از این فرهنگ و نیز از فرهنگ دیگوری بوا عنووان «فرهنوگ
To the above he added other words, names of kings and countries, etc., collected by him in the
Dīvāns, as well as poetical phrases used by KhāĶānī, Anvari, Fāriyābī, Firdausī, Sa‘di and
other classical poets (Rieu 1881, Vol. II, 491/2).

در مقدمۀ اداتالفضالء که اساس نوشتۀ ریو است ،چنین آمدهاست:
لغات دیگر و اسامی سالطین و بلدان و امثال آن ،که در فرهنگنامههای موذکور مسوفور نیسوت و بنوده را از اسواتذﮤ
مذکور و قراءت دواوین مع اختالب االخانین محقق شده ،آن نیز با این لغوات ضوم کورده و اصوفالحات و تراکیوب
نظامی و مشاهیر شعرای دیگر و سعدی که دانستن آن نیوز ناچوار
اشعار دیوان خاقانی و انوری و فاریابی و فردوسی و َّ
بود بر اندازﮤ فهم خود چنانچه از اساتذه مسمود بود ،مؤلف گردانید.
 .1از میان نسخههای اداتالفضالء ،نسخۀ موزﮤ بریتانیا مشحون است از شواهد شعری که و چنانکه در معرفوی ایون
نسخه نشان داده خواهد شد و از افزودههای بعدی است.
 .2در چند قسم ترتیب الفبایی حرب دوم کلمات لحاظ نشدهاست.
 .3به کوش نذیر احمد ،بنگاه ترجمه و نشر کتا  ،تهران( ۸۳۱۳ ،چاپ دوم).
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سعیدبن نصیربن تمیم الغزنوی ،معروب بوه سوخننامۀ نظوامی» در زمورﮤ منوابع خوود نوام
بردهاست و ذکر جداگانۀ این دو فرهنوگ کوه از هویچ یوک نشوانی در دسوت نیسوت ،نشوان
ً
میدهد که قاعدتا باید دو فرهنگ جداگانه باشند (قس :دبیرسیاقی ۸۸۳ ،۱۲ :۸۳۱۱وو .)۸۸۳بجوز
ّ
در مقدمۀ ادات الفضالء ،در متن آن نیز دو بار ذیل واژههای «برزن» و «دژخویم» بوه رسـالة
النصير اشاره شدهاست.
« .۳اسدی طوسی» :همان کتا لغت فرس از ابومنصور علیبن احمد اسودی طوسوی
(تألیف :بین  ۳۱۱تا ۳۴۱ق؛ برای این تاریخ ← ،صادقی  ،)۱۱۳ :۸۳۵۳کهنترین فرهنگ فارسی بوه
فارسی موجود با شواهد شعری .دهاروال در متن فرهنگ خود نیز ،ذیول واژﮤ فرغنـد بوه ایون
ِ
عنوان «فرهنگنامۀ اسدی طوسی» اشاره کردهاست.
با
فرهنگ
ِ
« .۳دستوراالفاضل» :نوشتۀ حاجب خیرات دهلوی (تألیف.1)۴۳۳ :
ّ
« .۱لسانالشعراء» :از شخصی با تخل عاشق 2که فرهنگ خوود را در عهود تغلقشواه
(حکومت۴۱۲ :و ۴۵۱هجری) از سالطین هند تألیف کردهاست .چنانکه دیدیم ،دهواروال
ّ
در مقدمۀ خود از شخصی به نام شیخزاده عاشوق ،در زمورﮤ اسوتادان خوود نوام بردهاسوت و
ّ
را با عاشق مؤلف لسـانالشـعراء یکوی انگاشوتهاند ( Rieu 1881, Vol. II,
برخی همین شخ
ّ
ّ
 ،)491/2ولی نذیر احمد بر آن است که مؤلف لسانالشعراء نویسندهای بودهاست با تخلو
ّ
نویس دیگری است جز شویخزاده عاشوق .زیورا مؤلوف فرهنـگ
عاشق و این شخ فرهنگ ِ
جهانهيری (انجو شیرازی  ،۸۳۱۳ج  ،۸ص  )۴در زمرﮤ منابع خود هم از فرهنگ شیخزاده عاشق
نام میبرد و هم از لسانالشعراء (نذیر احمد  ،۸۳۴۳ص ۳وو .)۳بااینهموه ،ایون احتموال را نیوز
ّ
نمیتوان نادیده انگاشت که مؤلف فرهنگ جهانهيری بهواقع از همۀ  ۳۱فرهنوگ نامرفتوه در
ّ
نوام برخوی از آنهوا را از روی فرهنگهوای دیگور نوشوته و
فقط
و
نگرفته
بهره
کتاب
دمۀ
مق
ِ
بدینسان یک فرهنگ را که در یکی از منابع او با عنوان لسانالشعرا آمده بوده و در منبع دیگر
با نام نویسندهاش (فرهنگ شیخزاده عاشق) ،دو فرهنگ جداگانه انگاشته و ثبت کردهاسوت.
قرینۀ دیگری که این احتمال را تقویت میکند ،این اسوت کوه از فرهنگوی بوه نوام «فرهنوگ
ّ
شیخزاده عاشق» هیچ اطالعی جز ذکر نام آن در مقدمۀ فرهنـگ جهـانهيری (انجوو شویرازی،
ّ
ّ
همانجوا) در دست نیست ،ولی میدانیم که مؤلف لسانالشعراء در بیتی تخل خوود ،یعنوی
عاشق ،را آوردهاست (عاشق  ،۸۳۴۳ص  .3)۱۱همچنین دهاروال و چنانکه دیدیم و از میوان دو
 .1به کوش نذیر احمد ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.۸۳۱۲ ،
 .2به کوش نذیر احمد ،رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو.۸۵۵۱ / ۸۳۴۳ ،
 .3دعا عاشق چنین گوید شب و روز  /جهان تا هست بادا شاه فیروز
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استاد خود ،از شیخ زاده عاشق نام برده و لسانالشـعراء را هوم در زمورﮤ منوابع خوود آورده و
بهنظر میرسد همین استاد °شاگرد خود را به فن فرهنگنویسی عالقهمند کرده باشد .اگر این
شیخزاده عاشق فرهنگ دیگری جز لسانالشعرا میداشت ،البود دهواروال از فرهنوگ اسوتاد
فرهنوگ عاشـ در پایوان
خود نام میبرد و از آن استفاده میکرد .گذشته از این ،عنوان کامل
ِ
ّ
مقدمۀ لسانالشعراء چنین است« :لسان الشعراء و بیان الفضوالء» و شواید دهواروال عنووان
فرهنگ خود را به تأثیر از بخ دوم عنوان فرهنگ استاد خود ،یعنی «بیان الفضوالء» ،ادات
الفضالء نام نهاده باشد .استفادﮤ دهاروال از لسانالشعراء بوه انودازهای اسوت کوه بوه نوشوتۀ
ّ
مؤلووف فرهنووگ مؤیدالفضــالء (تووألیف ۵۲۱ :هجووری) ،در اداتالفضــالء ،همووۀ لغووات
ً
لسانالشعراء گنجانده شدهاست (مثال ← الد دهلووی ،ج  ،۸ص « :۳۳۸و اداتالفضـالء کوه جوامع

لغووات لســانالشــعراء و غیوور آن اسووت»؛ نیووز ← همووان ،ج  ،۸ص « :۸۱۱و در لسانالشــعراء کووه مرجووع
اداتالفضالء است »...؛ نیز ،نذیر احمد  ،۸۳۴۳ص .)۳

« .۱فوایــد برهــانی» :از ایوون فرهنووگ هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت و گذشووته از
اداتالفضالء ،در زمورﮤ منوابع فرهنـگ جهـانهيری نیوز از آن نوام رفتهاسوت (انجوو شویرازی
۸۳۱۸و ،۸۳۱۳ص .)۱
« .۴فردوسی» :ذکر نام فردوسی در کنار فرهنگهای فارسی دیگر حاکی از آن است کوه
در اینجا منظور ِنام شخ ِ فردوسی ،شاعر پرآوازه نیست ،بلکه کوتاهشدﮤ فرهنگی است کوه
پی از دهاروال تألیف شده و از جمله منابع فرهنگ زفان گویـا ،کوه در هموان قورن هشوتم
(مقارن تألیف اداتالفضالء) نوشته شده ،نیز بودهاست .در فرهنگ زفان گویا نزدیک  ۲۱بار
در معانی برخی واژهها به این عبارت برمیخووریم« :در فردوسوی اسوت  »...یوا «فردوسوی
ً
ذیل ببر بيان ،خروش ،دهاز) ،ولوی تنهوا در یوک جوا،
گوید ( »...مثال ← ،بدرالدین ابراهیم ،۸۳۱۸
ِ
ذیل واژﮤ تل نام فرهنوگ« ،فرهنگنامـۀ فردوسـی» ذکور شدهاسوت« :تلـک« :ادرک» و در
فرهنگنامۀ فردوسی است تل «دانه» باشد که به تازی آن را جلبان گویند» (همان ،ص .)۱۲
از برخی واژههای منقول از این فرهنگنامه ،از جمله ببر بيان ،خروش ،راغ ،زکان (یا ژکـان)،
شيد ،کبست ،کهبد و کوپال پیداست که واژههای شاهنامۀ فردوسی را دربر داشتهاست ،ولی
ازآنجاکه برخی دیگر از واژههای منقول از این فرهنگ در شاهنامه نیست (مانند ميزد ،کالبـه
و دهاز) ،بهنظر نمیرسد که فرهنگنامۀ فردوسی مخت ّ واژههای شاهنامه بوده باشود (بورای
ِ
هویت این فرهنگ و شواهد منقول از آن ← ،خفیبی  ،۸۳۴۴ص ۳۳و.)۳۳
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افزون بر منابع باال ،دهاروال در متن فرهنگ نیز در یک جا ذیل واژﮤ خنج بوه فرهنوگ
دیگری با عنوان اجمال اشاره کورده و در حاشویۀ نسوخۀ بادلیوان عنووان کامولتر آن اجمـال
حسينی آمدهاست .از این فرهنگ اطوالد دیگوری در دسوت نیسوت ،جوز آنکوه در فرهنوگ
مجمعالفرس (تألیف ۸۱۲۱ :هجری) ذیل دو واژﮤ ژنهدان (سوروری  ،۸۳۳۱ج  ،۲ص  )۴۱۱و
ساسان (همان ،ج  ،۲ص  )۴۱۳به ایون فرهنوگ بوا عنووان اجمـال حسـينی اشواره شدهاسوت.
سووروری ذیوول واژﮤ ساســان چنووین نوشتهاسووت« :در اجمــال حســينی و ادات الفضــالء
بهمعنی”گدا“ هم آید».
فرهنگ اداتالفضالء یکی از منابع مهم فرهنگنویسان بعدی بوده و بسیاری از آنها چه
ّ
در مقدمه و چه در متن کتا خود به این فرهنگ اشاره کردهانود .از آن جملهانود :شـرفنامۀ
منيری (تألیف ۱۴۱ :هجری) (← قوام فاروقی  ،۸۳۱۱ج  ،۸ص  ،۱۸۱ذیول زاور) ،مؤیدالفضـالء
(تووألیف ۵۲۱ :هجووری) (محموود الد  ۸۳۱۲هجووری ،ص )۲؛ مداراالفاضــل (تووألیف۸۱۱۸ :
هجری) (فیضی سرهندی  ،۸۳۳۴ص )۳؛ فرهنگ جهانهيری (توألیف۸۱۱۱ :وو ۸۱۸۴هجوری)
(انجو شیرازی ۸۳۱۸و ،۸۳۱۳ص )۱؛ فرهنگ در دری از علی یوسوف شویروانی (توألیف۸۱۸۱ :
هجری) (نسخۀ خفی محفوظ در انجمن آسیایی بنگال؛ ←  .)Ivanow 1924, Vol. I, p. 376لغتنامه،
با عنوانهایی چون «اداتالفضالء» و «ادات»( 1دهخدا  ،۸۳۴۴ذیل شنگ ،سابود ،نـوان ،نشـيمه و
جز آنها) .از میان این فرهنگها ،سروری در مجمعالفرس بی از دیگوران از اداتالفضـالء
بهره برده و بی از دویست بار ( ۲۸۱مورد) در معنی واژههوا و ضوبط و تلفوظ آنهوا از ایون
فرهنگ به نام نقل کردهاست.
۳ـ ویژگیهای اداتالفضالء

برخی ویژگیهای اداتالفضالء به شرح زیر است:
ّ
 .۸از ویژگیهای مهم این فرهنگ این است که مؤلف از فرهنگهایی بهره برده که امروزه
نسخهای از آنها باقی نماندهاست؛ از آن جملهاند :رسالة النصير ،فواید برهانی ،فرهنگنامـۀ
فردوسی و اجمال حسينی (← باالتر).
 .۲در معنی بسیاری از لغات معادلهای عربی و هندی لغات را نیز بهدسوت دادهاسوت.
به نظر میرسد از میان فرهنگهای موجود ،اداتالفضالء نخستین فرهنگی اسوت کوه در آن
معادل هندی بسیاری لغات آمده باشد.
ً
 .1ولی هرجا مؤلفان لغتنامه به «دهار» استناد کردهاند ،مراد فرهنگ دیگر دهاروال ،یعنی دستوراالخوان است (مثال
← ذیل دباء ،دستار ،دباج)
ِ
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(ماننود سـنجق،
 .۳این فرهنگ فقط لغات فارسی را دربر ندارد ،بلکه برخی لغات عربی
ِ
که اصل آن ترکی است ،دغدغه ،و غاریقون) و ترکی (مانند خرخشـه ،سنسـن ،و یلـواج) را
نیز شامل میشود.
ّ
جلو آنهوا
 .۳ازآنجاکه ً مؤل ِف فرهنگ هندی است ،گاهی فقط معادل هندی لغات را در ِ
نوشتهاست .مثال ذیل مدخل وردو  ،فقوط نوشتهاسوت« :چهپور» کوه لغتوی اسوت هنودی
ِ
بهمعنی «آنچه از کاه و نی راست کنند» (دهخدا).
 .۱فرهنگنویسان هندی بدان سبب که زبان فارسی زبان دوم ایشان بود و به زبان فارسی
ّ
تسلط کافی نداشوتند ،برخوی واژههوا را بود خوانوده و تصوحیف و تحریوف کردهانود و ایون
تحریفات و تصحیفات در نخستین فرهنگهای نوشتهشده در هند ،از جمله فرهنگ قـواس،
لسانالشعراء و دستوراالفاضـل آشوکارا دیوده میشوود .هریوک از ایون فرهنگهوا از جملوه
اداتالفضالء ،هم تحریفات و تصحیفات منابع خود را منتقل کرده و هوم بوا بودخوانیهای
خود ،تحریفات و تصحیفات دیگری را در کتا خود آورده و به فرهنگهای بعودی ،بوهویژه
برهان قاطع انتقال دادهاند .در مورد اول ،میتوان لغت برمر بهمعنی «انتظار» را مثال آورد که
همراه با ترکیبات آن (برمر داشتن و برمر گرفتن) در متون فارسی شواهد دارد .پوی از ادات،
در لسانالشعراء (عاشق  ،۸۳۴۳ص  )۸۸۵ایون لغوت بوه صوورت پرمـر آموده و در زفـان گویـا
صوورت
صورت پرمر ضوبط شوده و هوم
(بدرالدین ابراهیم  ،۸۳۱۸ص  )۳۳و اداتالفضالء هم
ِ
ِ
ّ
مصح ِف پزمر بدان افزوده شدهاست .فرهنگهای بعدی همین دو صورت را از فرهنگهوای
مذکور گرفته و صورتهای ّ
مصح ِف دیگری را نیز به این دو افزودهاند ،تا آنجا کوه در برهـان
ّ
مصوح ِف دیگور از ایون لغوت درج شدهاسوت:
قاطع افزون بر این دو صورت ،ش صورت
درست برمـر و
صورت
برمو ،پرمو ،پرمور ،پرموز و پرموز (← برهان  ،۸۳۴۱ذیل همین لغات).
ِ
ِ
هفت صورت ّ
مصح ِف آن در لغتنامۀ دهخدا نیز مدخل شدهاند.
 .۱این فرهنگ افزون بر لغات ،اسامی تاریخی و جغرافیایی را نیز دربر دارد.
۴ـ نسخههای خطی ادات الفضالء

چنانکه گفته شد فرهنگ ادات الفضالء همواره مورد ّ
توجه فرهنگنویسان بعد از خود بوده و
ازاینرو برخالب دانشنامۀ قدرخان و کوه تنهوا یوک نسوخه از آن بواقی مانوده و نسوخههای
بازمانده از آن اندک نیست .در زیر ،همۀ نسخههای شناساییشده بوه ترتیوب تواریخ کتابوت
آنها بهاختصار معرفی میشوند:
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 .۸نسخۀ دانشگاه پنجا در الهوور بوه شومارﮤ ( ۱۲۳۱شویرانی) بوه خوط نسوخ کهون
(نوشاهی ،۸۳۵۱ ،ج  ،۸ص  .)۱۵۲این نسخه فقط حدود نیمی از فرهنگ ،از آغاز تا اوایل حرب
«ش» را دربر دارد و با مدخل «شاه َت َره :ترﮤ معروب» متن آن قفع میشود .بنابراین ،نه از نوام
ِ
َ
کاتب آن آگاهی داریم و نه از تاریخ کتابت آن .نوشاهی (همانجا) براساس خط نسخه (نسوخ
کهن) حدس میزند که در قرن نهم هجری ،یعنی همان قرنی که فرهنگ تألیف یافته ،کتابت
شدهاست.
نشوان N. M. 1967-107
حدود قرن  ۵هجوری ،نسوخۀ مووزﮤ کراچوی ،بوه
 .۲کراچی،
ِ
ِ
(نوشاهی  ،۸۳۱۳ص .)۳۲۴
 .۳استانبول ،حدود قرن  ۸هجری :نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ فاتح در استانبول ترکیه بوه
شمارﮤ  .۱۸۱۵این نسخه انجامه دارد ،ولی کاتب نه نام خود را ثبت کرده و نه تواریخ کتابوت
را ،فقط نوشتهاست« :تم بعون الله و توفیقه» .در نخستین صفحۀ بدرقه ،نوشته شدهاست کوه
محمودخان مذکور در
این نسخه به کتابخانۀ «سلفان الغازی محمودخان» وقف شدهاست.
ِ
ایوون نوشووته ،بووه احتمووال قوووی همووان سوولفان محمودخووان ،پادشوواه عثمووانی اسووت کووه از
۸۸۳۲ووو ۸۸۱۴هجووری ۸۴۳۱ /ووو ۸۴۱۳موویالدی فرمووان میرانوود .بنووابراین ،ایوون نسووخۀ
اداتالفضالء در زمانی پی از درگذشت محمودخوان در  ۸۸۱۴هجوری بوه کتابخانوۀ ایون
ً
پادشاه وقف شدهاست .با ّ
توجه به این تاریخ و خط نسخه ،احتماال نسخۀ موذکور در حودود
قرن دهم یا یازدهم هجری کتابت شدهاست.
حدود قرن  ۸۱هجری :نسخۀ محفوظ در کتابخانوۀ ملوی پواریس بوه شومارﮤ
 .۳پاریس،
ِ
 ۸۱۱ ،۵۴۲برگ (.)Blochet 1905, Vol. II, p. 973
 .۱بادلیان ،مور پی از  ۸۱۲۳هجری :این نسخه در کتابخانۀ بادلیان و کوه اکنوون بوه
ِ
موزﮤ بریتانیا در لندن انتقال یافتهاست و به شمارﮤ  ۸۴۸۱نگهداری میشوود (بورای معرفوی ایون
نسوخه )Ethé 1889, Vol. I, p. 1005 ← ،و از معتبرتورین نسوخههای ایون فرهنوگ محسوو
میشود .این نسخه مشتمل است بر  ۲۳۵صفحه ،به خط نستعلیق که تاریخ کتابوت نودارد،
ولی برروی آستر بدرقه و نخستین صفحۀ بدرقه چند سجع مهر با تاریخ و نیز یادداشتهایی
ِ
از برخی مالکان نسخه با ذکر تاریخ بهچشم میخورد .کهنترین آنها ،سجع مهری است به
ِ
تاریخ  ۸۱۲۳هجری.
ِ
 .۱آستان قدس  ۸۱۳۱هجری :این نسخه به شمارﮤ  ۲۴۱۲۸در کتابخانۀ آستان قدس در
مشهد نگهداری میشود .بنابر انجامۀ کاتوب کوه خوود را محمدحسوین بیخوودی جنابودی
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(گنابادی) معرفی میکند ،این نسخه در ذیالقعدﮤ  ۸۱۳۱کتابت شدهاسوت .کاتوب نسوخه
گاهی معانی کلمات را با عبارات دیگری نوشته و گاهی نیز خود مفالب عجیبی را در معانی
برخی کلمات آوردهاست.
 .۴الهور  ۸۱۳۱هجری :پنجا بهلک ال بریری ،به شمارﮤ  ۳۴۳قاص ،مور پنجشنبه
 ۲۸ذیحجۀ  ۵۳ ،۸۱۳۱برگ [مخفوطات فارسیة منظور احسن عباسوی  ،۲ص ( ]۴۲منوزوی
 ،۸۳۱۱ج  ،۳ص .)۸۵۸۵
َ
َ
َ َ
 .۱مدرس  ۸۱۳۱هجری :کتابخانۀ دستنویسهای شرقی مودرس هنود ( Madras 1893,
.)Vol. I, p. 400a
ّ
 .۵نسخۀ موزﮤ بریتانیاَّ ،
مور ذیالحجۀ  ۸۸۱۲هجری  ۸۱۵۸ /میالدی (بنابر انجامۀ کاتب
ِ
ً
در برگ  ۵۱پشت) ،به نشان  ۸۱۸ ،Or. 1262برگ ( ۲۱۲صفحه) بوه خوط شکسوتهآمیز نسوبتا
خوش هندی ( .)Rieu 1881, Vol II, 491/1-492/1این نسخه سه ویژگی مهم دارد که در هیچیک
ِ
از نسخههای دیگر نیست:
الف) چنانکه گفته شد (← بواالتر) ،این نسخه در میان دیباچوۀ فرهنوگ ،بخو اضوافی
ّ
مؤلف فرهنگ سخن گفته شدهاست.
مهمی دارد که در آن ،از
زندگی ِ
ِ
) در متن و حواشی این نسخه انبوهی از مدخلها آمده که در هیچیوک از نسوخههای
در دسترس ما دیده نمیشود .چنین مینمایود کاتوب نسوخه یوا یکوی از کاتبوان پوی از او،
فرهنگ اداتالفضالء را با فرهنگ یا فرهنگهای دیگری مقابله کورده و موتن اسواس خوود را
تکمیل کردهاست.
ج) چنانکه باالتر گفته شد ،اداتالفضالء شاهد ندارد ،ولی در این نسخه برای بسویاری
ً
مدخلها شاهد نقل شده که باز هم تقریبا در هیچیک از نسخههای دیگر دیده نمیشود.
 .۸۱دانشگاه پنجا  ۸۲۳۱هجری :نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجوا
الهور (پاکستان)َّ ،
مور یوازدهم رجوب المرجوب  ۸۲۳۱در عهود غازیالودین حیودرخان
ِ
جهانپناه خلدالله ملکه ،نستعلیق ۸۳۳ ،برگ ۸۴ ،سفر (نوشاهی  ،۸۳۵۱ج  ،۸ص .)۱۵۲
 .۸۸جامعۀ آسیایی بنگال ،بیتاریخ (.)Ivanow 1924, p. 1413
 .۸۲آصفیه ،بیتاریخ :نسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ آصوفیه در حیودرآباد ،شومارﮤ ۲۱۱
(آصفیه ۸۳۳۸و ،۸۳۳۲ج  ،۲ص .)۸۳۱۱
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 .۸۳بادلیان ،بیتاریخ :افزون بر نسخۀ مهم اداتالفضالء در کتابخانۀ بادلیان (← باالتر)،
نسخۀ دیگری نیز از این فرهنگ در  ۸۱۳صفحه به خوط نسوتعلیق بوه شومارﮤ  ۸۴۸۴در ایون
کتابخانه نگهداری نگهداری میشود (.)Ethé 1889, Vol. I, p. 1005
 .۸۳کیووا ،بیتوواریخ :از ایوون نسووخه هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت ،فقووط دبیرسوواقی
نوشتهاست که نسخهای از اداتالفضالء در اختیار صادق کیا بودهاست (دبیرسیاقی  ،۸۳۱۱ص
 )۱۳و کوش های ما نیز برای دسترسی به این نسخه بینتیجه ماند.
منابع
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسینبن فخرالدین حسن ( ،)۸۳۱۸فرهنگ جهـانهيری ،بوه کوشو رحویم
عفیفی ،دانشگاه مشهد ،مشهد.
آصفیه (۸۳۳۲و ،)۸۳۳۳فهرست کتب عربی ،فارسی و اردو مخزونۀ کتبخانۀ آصفيه ،حیدرآباد.
بدرالدین ابراهیم ( ،)۸۳۱۸فرهنهنامۀ زفان گویا و جهان پویا ،فرهنگ لغات فـرس ،بوه کوشو حبیباللوه
طالبی ،پازینه ،تهران.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ،)۸۳۴۱برهان قاطع ،به کوش محمد معین ،امیرکبیر ،تهران.
حاجیخلیفه ،مصففیبن عبدالله ( ۸۳۱۱هجری  ،)۸۵۳۸ /کشف الظنـون عـن اسـامی الکتـب والفنـون،
استانبول.
خفیبی ،ابوالفضل (« ،)۸۳۴۴نگاهی به فرهنگهای شاهنامه از آغاز تا امروز» ،نامۀ فرهنهسـتان ،سوال ،۳
شمارﮤ ( ۳شمارﮤ مسلسل ،)۸۱ :صفحههای ۳۴و.۱۴
داعیاالسالم ،سیدمحمدعلی ( ،)۸۳۱۳فرهنگ نظام ،شرکت دان  ،تهران.
دبیرسیاقی ،سیدمحمد ( ،)۸۳۱۱فرهنگهای فارسی و فرهنگگونهها ،اسپرک ،تهران.
دهار ،قاضیخان بدر ّ
محمد ( ،)۸۳۳۵دستوراالخوان ،به کوش سوعید نجفوی اسوداللهی ،بنیواد فرهنوگ
ایران ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم از دورﮤ جدید.۸۳۴۴ ،
لود  ،۸بوه سرپرسوتی
آثار ایرانـی ـ اسـالمی ،ج ِ
ذاکرالحسینی ،محسن (« ،)۸۳۱۱اداتالفضالء» ،فرهنگ ِ
احمد سمیعی (گیالنی) ،سروش ،تهران.
زامباور ،ادوارد فن ( ،)۸۳۱۱نسبنامۀ خلفا و شهریاران و سير تاریخی حوادث اسالم ،ترجمۀ محمودجواد
مشکور ،کتابفروشی ّ
خیام ،تهران.
سوروری ،محمدقاسوومبن حوواجی محمود کاشووانی (۸۳۳۱وو ،)۸۳۳۸مجمــعالفـرس ،بووه کوشو محموود
دبیرسیاقی ،علیاکبر علمی ،تهران.
شها حکیم ،علیبن محمود کرمانی ( ،)۸۵۱۱مآثر محمودشاهی ،به کوش نورالحسن انصاری ،جمال
پرنتنگ پریس ،دهلی.
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لد  ،۱به سرپرستی اسوماعیل
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۵۳لغت فرس» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،ج ِ
سعادت ،فرهنگستان زبان و اد فارسی ،تهران.
عاشق ( ،)۸۳۴۳فرهنگ لسان الشعراء ،به کوش نذیر احمد ،رایزنی فرهنگوی جمهووری اسوالمی ایوران،
دهلی نو.
عرفی شیرازی ،جمالالدین محمد ( ،)۸۳۴۱کليات عرفی ،به کوش محمد ولیالحق انصواری ،دانشوگاه
تهران ،تهران.
علوی ،مولوی امیراحمد صاحب (بیتا) ،شاهان مالو  ،انوار المفابع ،لکهنو.
ّ
فواروقی ،اشوورببن شوورب الموذکر ( ،)۲۱۸۳دانشــنامۀ قــدرخان ،بووه کوشو نوراللوه غیاثوواب و رخسوواره
نظامالدیناوا ،دانشگاه دولتی خجند ،خجند.
فخرالزمانی ،مال عبدالنبی قزوینی ( ،)۸۳۳۱تککرﮤ ميخانه ،به کوش احمد گلچینمعانی ،شرکت اقبوال و
شرکاء ،تهران.
لد  ،۳بهکوش محمدرضا نصیری ،انجمن آثار
فرشته ،محمدقاسمبن غالمعلی ( ،)۸۳۵۳تاری فرشته ،ج ِ
و مفاخر فرهنگی ،تهران.
لود  ،۲بوه
فرهانی منفرد،
مهدی (« ،)۸۳۱۴بدر محمد دهار» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسـی در شـبهقار  ،ج ِ
ّ
کوش علی مؤذنی ،فرهنگستان زبان و اد فارسی ،تهران.
فیضی سرهندی ،الله داد (۸۳۳۴وَ ،)۸۳۳۵مداراالفاضل ،به کوش محمد باقر ،دانشگاه پنجوا  ،الهوور،
جلد یکم ،۸۳۳۴ :جلد دوم ،۸۳۳۱ :جلد سوم ،۸۳۳۱ :جلد چهارم.۸۳۳۵ :
قوام فاروقی ،ابراهیم (۸۳۱۱و ،)۸۳۱۱شرفنامۀ َم َنيری یـا فرهنـگ ابراهيمـی ،بوه کوشو حکیموه دبیوران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مفالعات فرهنگی ،تهران.
الد دهلویّ ،
محمد ( ۸۳۱۲هجری) ،مؤید الفضالء ،نولکشور ،لکهنو.
نشوان  ،Or. 137ج  ،۳ص
محمد بهادرخان ،تاری محمدی ،نسخۀ محفوظ در موزﮤ بریتانیوا در لنودن ،بوه
ِ
شمار دیجیتالی).
( ۸۲۴صفحه ِ
ّ
منزوی ،احمد ( ،)۸۳۱۱فهرست نسخههای خطی فارسی ،مؤسسۀ فرهنگی منفقهای ،تهران.
ّ
نجفی اسداللهی ،سعید ( ،)۸۳۳۵مقدمۀ دستوراالخوان (← «دهار»).
پیشگفتار فرهنگ لسانالشعراء (← عاشق).
نذیر احمد (،)۸۳۳۴
ِ
نفیسی ،سعید ( ،)۸۳۱۳تاری نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تـا پایـان قـرن دهـم هجـری ،فروغوی،
تهران.
نقوی ،شهریار ( ،)۸۳۳۸فرهنگنویسی فارسی در هند و پاکستان ،ادارﮤ کل نگارش وزارت فرهنگ ،تهران.
نوشاهی ،عارب ( ،)۸۳۱۳فهرست نسخههای خطی فارسی موزﮤ ملی پاکستان ،کراچوی ،مرکوز تحقیقوات
فارسی ایران و پاکستان ،الهور.
لود  ،۳بوه سرپرسوتی اسوماعیل
نوشاهی ،عارب (« ،)۸۳۱۱دهواروال» ،دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی ،ج ِ
سعادت ،فرهنگستان زبان و اد فارسی ،تهران.
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نقد و بررسی فرهنگ
سیده نرگس رضایی (استادیار دانشگاه پیام نور)
1ـ مقدمه

اللهداد فیضی فرهنگ مداراالفاضل را در قورن یوازدهم در هنود توألیف کوردهاسوت .در ایون
پژوه  ،ضمن معرفی ویژگیهای این فرهنگ ،به نقد و تحلیل مدخلها ،تلفظها ،ریشهها،
معنیها ،شاهدها و منابع آن پرداختهایم.
٢ـ دربارﮤ اللهداد فیضی

اللهداد فیضیبن اسدالعلما علیشیر سرهندی در سرهند به دنیا آمد .او مؤلف کتا اکبرنامـه
(نقوی  ،۸۳۳۸ص  )۴۱۵و سرایندﮤ کتا ناز و نياز بودهاست .تخل وی در شاعری «فیضی»
است و همین امر سبب شده او را با معاصرش فیضیبن شویخ مبوارک و بورادرش ابوالفضول
اشتباه بگیرند (داعیاالسالم ۸۳۱۱و ،۸۳۸۱ص .)۸۴
٣ـ دربارﮤ مداراالفاضل

اللهداد فرهنگ خود را در سال  ۸۱۱۸هجری در زمان پادشاهی جاللالودین اکبور گورکوانی
نوشت .هرچند از این کتا بهعنوان فرهنگ فارسی یاد کردهاند ،واژههای ترکی و عربی را نیز
دربر دارد .روش ترتیب واژهها در این فرهنگ چنان اسوت کوه ابتودا کلموات عربوی ،سوپس
فارسی و بعد ترکی قرار میگیرد .این فرهنگ به کوش محمد باقر ،استاد دانشوگاه پنجوا ،
در چهار مجلد در الهور تصحیح و چاپ شدهاست.
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۴ـ مدخل

دبیرسیاقی تعداد واژههای این فرهنگ را دوازدههزار مدخل میداند (دبیرسویاقی  ،۸۳۱۱ص
 .)۸۱۲این فرهنگ در  ۲۱با نوشته شده که مصحح آن را در  ۳۲با و بهصوورت الفبوایی

تنظیم و تصحیح کردهاست .واژههایی که در ایون فرهنوگ مودخل شوده از نظور سواختمانی
اغلب اسم ،ترکیبات اسمی ،گاه فعل ،مصدر و بوه نودرت از حوروب اسوت .مؤلوف برخوی
فعلها را ،بهجای آنکه بهصورت مصدری بیاورد ،به صیغۀ سوم شخ میآورد ،مانند علـم
انداخت و عنان تافت و فرارفت.
ّ
برخی ترکیبها و واژههای مرکب در فرهنگ مدخل شدهاند ،درحالیکوه واژﮤ اصولی آن
ّ
ترکیب یا واژﮤ مرکب مدخل نشدهاست .برای مثوال ،آهـن مودخل نشوده ،اموا آهـن جفـت،
آهنربا ،آهن کرسی و آهنگاو مدخل شدهاست.
مانند
گاه دو مترادب در یک مدخل قرار گرفتهاستِ ،

ابنای دهر و ابنای عصر (د) همزادان و همعهد و اهل روزگار و آن را ابنای روزگار نیز گویند.
۴ـ1ـ معایب مدخلها
۴ـ٢ـ انتخاب نادرست مدخل

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

طمعبند (د) بهمعنی «قید طمع» .در مؤ یود اسوت
مفمع .بوستان :طمع بند حکمت ز دفتـر بشـوی /
طمع بهسل و هرچه خواهی بهوی.

این بیت در بوستان بدین صورت آمدهاست:
طمووع بنوود و دفتوور ز حکمووت بشوووی

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

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

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

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

مدخل مناسب این بیت با توجه به بیت شاهد «گوش داشتن» است.

مایه (ب) معروب و دستگاه .فردوسی :من این بـه
هر کار یار توام  /چو جنگآوری مایهدار توام.
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مدخل مناسب این بیت «مایهدار» است.
۴ـ٣ـ تصحیف مدخل

در مداراالفاضل نیز ،مانند دیگر فرهنگهای کهن ،واژههای مصحف زیادی وجوود دارد کوه
ازجمله دالیل آن رونویسی از فرهنگهای دیگر ،تتبع نکردن در کتا ها برای یوافتن کلموه و
معنی آن و اشتباه کاتبان به هنگام نسخهنویسی است .به تعدادی از آنها اشاره میشود:

آرزوم /به مد /نام شهری است .حکویم میفرمایود:
تبریز غم فـزود مـرا و آرزوم هسـت  /کـين غـم بـه
آرزوم و یار من درآورم.

«آرزوم» ّ
مصحف ارزروم است:

تبریووز غووم فووزود موورا و آرزوم هسووت

کوواین غووم بووه ارزروم و بووه ارموون درآورم

صخره چینی (ب) نام دیوی که انگشتری سلیمان علیه السالم غا ب کرده بود.

«صخره چینی» ّ
مصحف «صخر جنی» است:
خداوند زر برکنود چشوم دیوو

(خاقانی  ،۸۳۵۸ص .)۲۳۳

به دام آورد صخر جنی به ریوو
(سعدی  ،۸۳۱۱ص )۱۲

«عزیزتر از سلیمان نباید و ملک از وی عظیمتر نیاید .بازینهمه ،به دست وی جز بوادی
نبود (و لسلیمانالریح) .آنگه قدر ملک به وی نمودنود کوه او را از تخوت فورود آوردنود و
صخر جنی را که شیفانی بود به جای او بنشاندند تا همان ملک که وی رانود وی نیوز رانود»
(محمدبن منور  ،۸۳۱۱ص .)۳۱۸

طفل زیاندان (ب) کودکی که سخنان استاد را پی برد.

«طفل زیاندان» ّ
مصحف طفل زباندان است« :طفل زباندان :طفلی را گویند که سخن استاد
را به یک شنیدن بفهمد و یاد گیرد (برهان  :)۸۳۱۱خاقانی (خاقانی  ،۸۳۵۸ص  )۲۱۵گوید:
مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندان

دم تسلیم سر عشر و سور زانوو دبسوتان

عشرم (ب) خوشۀ انگور.

«عشرم» ّ
مصحف حصرم بهمعنی «خوشۀ انگور» است.

فصل سهیل (د) نام وزیر مامون.

«فصل سهیل» ّ
مصحف «فضل سهل» است.

فضل مردان (ب) نام وزیر معتصمبالله.

«فضل مردان» ّ
مصحف «فضل[بن] مروان» است.
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فطاظ (د) درشتی.

ّ

«ففاظ» مصحف فظاظ بهمعنی «درشتخوی گردیدن» اسوت (دهخودا و همکواران  ،13۴۱بوه
نقل از منتهیاالرب و اقربالموارد).
کالقته (ب) /به کسر الم /دیوانه و خشمگین و تنگآمده.
«کالقته» ّ
مصحف کالفته است (← تبریزی ،ذیل کالفته):
بووا یکوودیگر چووو دیوووان کالفتووه
یووک خیوول خوووک وار درافتوواده
کزررم (ب) /به ضم کاب تازی /نام پهلوان ایرانی که
به گفتوۀ گشتاسوب شواه اسوفندیار را کشوته بوود .
صاحب مؤید در کاب پارسی نیز آوردهاست.

(ناصرخسرو  ،۸۳۴۱ص .)۳۱۳

«گزرم» ّ
فرمانوده
مصحف گرزم است« :این واژه در اوستا کوارسمن  kavārasmanبهمعنی ”
ِ
رزم کیانی“ است .گوارزم یکی از خویشان گشتاسب و از بدخواهان اسفندیار بوود .وی نوزد
گشتاسب از اسفندیار بدگویی میکرد .گشتاسب با شنیدن این سخنان بدخواهانوه اسوفندیار
را به بند کرد» (شهیدی مازندرانی  ،۸۳۴۴ص  ،۱۸۳ذیل گرزم).

کودر (ب) /به کاب تازی /پهلوانی از پهلوانان ایران و پسر شاپور . ...
«کودر» ّ
مصحف گودرز است« :گودرز ... :نام پسر شواپور کوه ولیعهود پودر خووی بوود»
(دهخدا و همکاران .)13۴۱
حکیم سنایی :داشت لقمان یکی گرنجه تنگ  /چو
گرنجززه (ب) در تبختــری اسووت /بووه فووتح کوواب
گلوگا نای و سينه چنگ.
پارسی ./همان گـرن موذکور و هموان مستشوهد.
ً
«گرنجه» ّ
مصحف کری است« :کریج/ :به فتح و ضم اول /خانۀ کوچک مفلقا باشد و خانۀ

کوچکی را گویند که از نی و علف سازند ،مانند خانهای که دهقانان در کنار زراعوت و فوالیز
میسازند» (تبریزی :)۸۳۴۱
داشت لقمان یکی کریجی تنگ

در خاک چه زر ماند و چه سونگ و توو را

چو گلوگواه نوای و سوینۀ چنوگ

(سنایی  ،1331ص .)114
گور چه زیر کریجی و چه در خانۀ خضرا
(ناصرخسرو  ،۸۳۴۱ص .)۱
جمع او .معلوم میشود که این لفظ توازی خواهود
بود ،والله اعلم».

لهفز (ب) بووه وزن و معنووی لعبووت و آن صووورتی
است که دختوران از جاموه سوازند .هنودش گـدی
خوانند .در تبختری اسوت بوه وزن حرفـه ،لهفـات
«لهفت» ّ
مصحف لعبت است (← تبریزی  ،۸۳۱۲ذیل لهفت ،حاشیۀ محمد معین).
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یالغ (د) طاس چوبین که بدان شرا خورند.
ّ
«یالغ» مصحف بالغ و پالغ است (اسدی طوسوی  ،۸۳۸۵ص ۲۳۱؛ سوروری کاشوانی  ،۸۳۳۱ج ،1
ص ۸۱۱؛ تبریزی .)۸۳۱۲
۵ـ تلفظ

در مداراالفاضل برای نشان دادن تلفظ واژهها از دو شیوه استفاده شدهاست:
 .1اشاره به حرکت حرب متحرک:

اجم /به فتحتین /شیر بیشه.

 .2اشاره به واژﮤ هموزن:

اجله (د) /وزن اعزه /بزرگان.

مشکلی که در استفاده از کلمات هموزن وجود دارد این است که ممکن است مخاطوب
با تلفظ واژﮤ هموزن نیز آشنا نباشد و درنتیجه ،تلفظ واژه را درنیابد.
مانند
مؤلف گاه به تلفظهای متفاوت یک واژه در فرهنگهای گوناگون اشاره میکندِ ،

فغززا (ب) /بووه ضووم /ابلووه و حرام وزاده .کووذا فووی
الشرفنامه ،و در ادات است به کسر ،و در تبختـری
است/ :به فتح /ابله و نادان.
۶ـ ریشهشناسی

در این فرهنگ ،همانگونه که مؤلف در مقدمۀ فرهنگ بیان کرده ،ریشۀ واژهها مشخ شده
(فیضی  ،۸۳۳۳ص  )۳و از کوتهنوشتهای «ب» برای واژههوای فارسوی« ،د» بورای واژههوای
عربی و «ت» برای واژههای ترکی استفاده شدهاست.
مؤلف گاه واژههای همآوایی را که ریشههای متفاوتی دارند در یک مدخل قرار میدهود،
مانند
ِ

ابا (د) /به کسر /سر برزدن || و به فارسی نانخورش  || ...و /به فتح /بهمعنی «با» که به تازی مع گویند.

در مداراالفاضل گاه ریشهشناسی برخی واژهها در فرهنگهای دیگر نیز نقد شدهاست:

فراسزوده (د) بهمعنی فرسوده ،یعنی سخت کهنه و
ریزیده .در مؤید این لغت را در فصل تازی آورده،
اما معلوم و مسمود پارسی است.

در مداراالفاضل بهجز ریشۀ واژههای فارسی و عربی و ترکی ،گاه به ریشۀ واژههایی که از
زبانهای دیگر وارد زبان فارسی شده نیز اشاره شدهاست:

عیسی (د) /به کسر /اسمی است عبرانی و یا سریانی و نام پیغمبر علیهالسالم.
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اگر واژهای مشتق از پایهای عربی و پسوندی فارسوی باشود ،مؤلوف ریشوۀ آن را فارسوی
میداند:

ناطور (د) باغبان .صاحب مؤید گوید که بهمعنی «نگاهبان» نیز منقول است.
ناطوری (ب) کشتبانی.
۶ـ1ـ ریشهشناسی نادرست

گاه مؤلف در تعیین ریشۀ واژهها اشتباه میکند ،در زیر به چند نمونه اشاره میکنیم:

رستم که او را «زال زر» گفتندی بهجهت آنکه موی
زر (د) /به فتح /امر است بوهمعنی «تورک کون» || و
سوور و مژگووان او وقووت زادن سووپید بودنوود و او را
ترجمۀ ذهب و پیر کهن .دقیقی :همی نوبهار آید و
«دستان زر» نیز گفتندی.
تيرما  /خزان گا برنا شود گـا زر || .و لقوب پودر
زر در هر دو معنی «طال» و «پیر فرتوت» فارسی است (حسن دوست  ،۸۳۵۳ذیل زر).
سزقنقور (ب) /بووه فتحتووین /گیوواهی مقو ّووی بوواه .در
ابراهيمی است آن ماهی که به ریگستان ُب َود ،بورای
ّقوت باه بهکار برندش.
معر از التینی و ّ
سقنقور ،بهمعنی «نوعی سوسمار»ّ ،
محرب سقنقس است (انوری .)۸۳۱۸
صخره (ب) /به فتح /سنگی است در بیتالمقدس .صخر و صما و صخر صما نیز گویندش.
صخر عربی است (معین .)۸۳۱۱
طغرا (د) /به ضم /نشانی پادشاهان بر توقیع . ...
ّ
ترکی طورغای است (معین .)۸۳۱۱
طغرا
ِ
صورت معر ِ واژﮤ ِ
طیززار (ب) /بووه فووتح و تشوودید /معووروب || و کبوووتر
بسیار پرنده || و کبوتری که او را گـردان گوینود || و
ّفرار || و پرنده || و لقب جعفر.

طيار عربی و ریشۀ آن «طیر» است.

فیل (ب) دوستدار.

فيل در این معنی یونانی است.

یتاق (ب) /به فتح /پاس داشتن || و در تبختری است :پاس شب.
یتا ترکی است (محمد معین ← ،تبریزی  ،۸۳۱۲ذیل یتا  ،حاشیه).
۷ـ دستور

در این فرهنگ بهندرت در خالل معنی واژه به مسا ل دستوری اشاره میشود:

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

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
نقد و بررسی فرهنگ مداراالفاضل

18

مقاله

البته در جلد چهوارم مؤلوف بخشوی را بوه مباحوث دسوتوری اختصواص داده و برخوی
موضوعات دستوری ،مانند نشانههای فاعلیساز (وار ،گـر ،منـد و ور) ،انوواد یـا (نسوبت و
مصدری) ،عال م تصغیر ( و چه) ،انواد ساخت فعل ماضی (قیاسی و سوماعی) ،تبودیل
حروب به یکدیگر و انواد معانی حروب «ا»« ،ب» و «تا» را مفرح میکند.
۸ـ معنی

اغلب بهجای تعریف واژه به ذکر مترادب اکتفا شدهاست:

غضنفر /به فتح /شیر شرزه || و مرد درشت || و اسد و
ليث و هژ یر و قسـور و حيـدر و ضـيغم و ضـرغام
مترادباند.

گاه بهجای تعریف مدخل ،به ذکر «معروب» یا «معروب است» اکتفا شدهاست:

غنچه (ب) /به ضم و جیم پارسی /معروب. ... .

توضیح برخی مدخلها دارای اطنا است ،بهطوریکه حجوم مودخلهوای چهـرزاد و
سامری بی از یک صفحه است.
در برخی مدخلها معادلهای عربی و هندی آنها نیز ذکر شدهاست:

گوشموش (ب) نام دارو[ﻳ]ﻰ است که عر آن را اذانالفار و هند موساکی گویند.

دیگر آن واژه ارجاد داده شدهاست:
در برخی مدخلها معنی واژه ذکر نشده و به گونۀ ِ

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

ترکیبهای کنایی و استعاری بودون اشواره بوه کنوایی یوا اسوتعاری بوودن آنهوا مودخل
شدهاست:

قرص خورشید در سیاهی شد (ب) یعنی آفتا فروشد و سیاهی پدید آمد.

به ّ
مصحف بودن برخی واژهها اشاره شدهاست:

کننززد (ب) بیلووی باشوود برزگووران را و آن بیشووتر در
ماوراءالنهر بود .به خاطر مویرسود کوه تصوحیف
کلند خواهد بود.
۸ـ1ـ تصحیف معنیها

گاه بهعلت تبدیل حروب ،جابهجایی نقفهها و حذب و اضافه شدن یک حرب اشتباهاتی در
مانند
معنای مدخل ایجاد شدهاستِ ،

عسی (د) بهمعنی «شاهد» و «نزدیک است که چنین باشد».
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«شاهد» ّ
مصحف شاید است (← آذرنوش  ،۸۳۵۳ص .)۱۱۱

صیدانی (د) عفارد .در سکندری است بوستانافروز و ضيمران که او را سپرغم نیز گویند.

ّ
«صیدانی» ّ
مصوحف
مصحف صيدالنی (شمساللغات ،ج  ،۲ص ۳۱؛ معین  )۸۳۱۱و «عفارد»
عطار است (دهخدا و همکاران  ،۸۳۴۱به نقل از منتهیاالرب و اقربالموارد).

کهربارنگ (ب) زودوام و آنکه خاصیت کهربا دارد.

کهربارنگ بهمعنی «زردرنگ» است و «زودوام» مصحف زردفام است (انجوو شویرازی ،۸۳۱۳
ص .)۲۲۴
لها /به ضم /در تبختری اسوت/ :بوه تشودید /نوام
پهلوان بورادر پیوران .پهلووان تووران کوه در جنوگ
دوازده ر دوید ،رستم تعاقب کرد و کشت.

بنابر شاهنامه ،لهاک بهدست گستهم در جنگ دوازده ر کشته شد:
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
جهان پی چشم اندرش تیره شود
کموان را بوه زه کورد و انودر کشوید
بووه شمشوویر برسوواختند کووارزار
ز کینه چنان خسوته انودر شوتافت
بوووورآورد ناگوووواه زو رسووووتخیز
(فردوسی  ،۸۳۴۱ج  ،۱ص .)۲۲۱

پس «رستم» در این بیت ّ
مصحف «گستهم» است.
۸ـ٢ـ معنیهای نادرست

گاه در معنی مدخلها اشتباهاتی دیده میشود که این امر ناشی از رونویسی از فرهنگهوای
دیگر ،تحقیق سفحی و مراجعه نکردن به اصل دیوانها است:

فرهاد (ب) /به فتح /نام پهلووانی کیکواووس ،شواه
ایرانزمین || ،و نام پسر گودرز که تازیانه در جنوگ

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

دوان رفووت بهوورام پووی پوودر
یکی تازیانه ز من گوم شدهسوت
به بهرام بور چنود باشود فسووس

که ای پهلوان یالن سربهسور ...
چو گیرند بیمایه ترکان به دست
جهان پی چشمم شود آبنووس
(فردوسی  ،۸۳۴۱ج  ،۳ص .)۸۱۸

نام پهلوانی که تازیانۀ خود را گم کرد بهرام گودرز است .در شاهنامه آمدهاست:
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۸ـ٣ـ معنیهای ناقص و مبهم

برخی معنیها ناق

و مبهم است و کمک زیادی به فهم معنا نمیکند:

خارگیا (ب) نام گیاهی است || و قیل اشترخوار.
خراسان (ب) نام گیاهی مشهور || و نیز نام نوای معروب.
رام اردشیر (ب) نام شهری.
۹ـ شاهد

بسیاری از مدخلها دارای شاهدهایی از خاقانی ،ادیبصابر ،سنایی ،منجیک ،امیرخسورو،
حافظ و کمال خجندی و شعرای متأخر قرن دهم ،مانند نثار تونی ،شاهطاهر ،قاسوم کواهی،
بهاءالدین زنجانی ،نظام استرآبادی و غزالی مشهدی هسوتند .در برخوی از مووارد شواعر بوه
جای ذکر نام شاعر به لفظ استاد اکتفا میکند:

خوشا نبيک غارچی با دوستان یکدله  /گيتی به آزرم
غارچی (ب) /به فتح را /شرا صوبحگاهی کوه بوه
اندرون مجلس به بانگ و ولوله».
تازی صبوح خوانند/ .به کسر را /نیوز .اسوتاد :ای
این شعر با اندکی تغییر از رودکی است (رودکی ،۸۳۱۳ص .)۴۲

مؤلف گاه به اشعار خود با قید «لمؤلفه» استناد میکند:

صوت (د) آواز ،لمؤلفه :امروز باغ پر ز گل و صوت بلبل است  /ساقی بد پياله که دور گل و مل است.
۹ـ1ـ تصحیف شاهد

برخی شاهدها دستخوش تحریف شدهاند:

کابل (ب)  ...فردوسی :زمين بدر هدیۀ زاولی  /بيابند هم سارﮤ کابلی.

در شاهنامه این بیت بهصورت زیر آمدهاست:
ز من هدیه و بردﮤ زابلی

بیابیود بوا شوارﮤ کووابلی
(فردوسی  ،۸۳۴۱ج  ،۳ص )۳۸۳

طبرخون  ...لب طبریدار و طبرخون به دست  /مغز طبرزد به طبرخون شکست.

در مخزناالسرار نظامی این بیت چنین آمدهاست:
لببب طبببریوار و طبرخببون بببت دس ب

مغببز طبببرزد بببت طبرخببون شکسبب

(نظامی  ،۸۳۵۳ص )۲۱۵
فرخروز (ب) نام نوای و لحنی .استاد :چو بادش بود فرخروز گشتی  /زمانه فرخ و فيروز گشتی.

در خسرو و شيرین نظامی این بیت آمدهاست:
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کزا (د) کنج پهناکوتاه .صاحب مؤید گوید حافظ
«چشم» را تشبیه به کاح کردهاست ... .بدین معنی
در نسووخۀ دیــوان خواجووه بووهجووای «کوواح» ،کــاخ

در دیوان حافظ این بیت چنین آمدهاست:
ز چین زلف کمندت کسی نیافت خالص
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زمانه فور و فیوروز گشوتی
(نظامی ،۸۳۵۳ص .)۲۱۳
آمدهاست .از آن بیت این است خواجوه حوافظ :ز
چنگ زلف کمندت کسی نيافـت خـال  /نـه از
کمانچۀ ابرو و چشم همچون کاخ.
از آن کمانچووۀ ابوورو و تیوور چشووم نجوواح
(حافظ  ،۸۳۵۱ص .)۱۱

۹ـ٢ـ ذکر شاهد برای مترادف بهجای سرمدخل

گاه مؤلف بهجای ذکر شاهد برای سرمدخل برای مترادب آن شاهد میآورد:

فلک اطلس (ب) عرش .لمؤلف :وز آنجای به عزم مجلس راز  /فهند چرخ اطلس پایانداز.
1١ـ منابع مورد استفادﮤ مؤلف

مؤلف در مقدمه از منابع خود نام میبرد .ایون منوابع عبارتانود از :فرهنوگ توازی صـراح،
مهکباالسما ،قنينةالفتيان ،نصابالصبيان ،تاجين ،زفانگویا ،اداتالفضال ( ۱۲۲هجری)،
تبختری ،حل لغاتالشعرا ،شرفنامۀ ابراهيمی ( ۱۱۲ق ،).تحفةالسـعادت اسـکندری (۵۸۱
هجری) و مؤیدالفضال ( ۵۲۱هجری) .اغلب این منابع مربوط به قرن  ۵و  ۸۱هسوتند و در
شبه قاره تدوین شدهاند.
مؤلف گاه در ذکر توضیحات یک مدخل به چندین منبع ارجاد میدهد:

آزغ و آزوغ (ب) /به زای معجمه /در سـکندری و
مؤید و پن بخشی اسوت :آنچوه از درخوت خرموا
ببرند و در ادات در عین مهمله آوردهاست.

ً
ظاهرا مؤلف منابع دیگری در اختیار داشته که در خالل فرهنگ به آنها اشاره دارد:
فرهنگ گلستان (ذیل صاخر) ،نسخۀ ميرزا کردی (ذیول طـا و ترنـب) ،کشـفاللغات
(ذیل عزو) ،تاری هرات (ذیل گازرگا ) ،تفسير زاهدی (ذیل کراشيدن ) ،حقایق االشيا (ذیل
کاری) و تنبيهالفقيه (ذیل ض ).

منابع
انوری ،حسن ( ،)۸۳۱۸فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن.
آذرنوش ،آذرتاش ( ،)۸۳۵۳فرهنگ معاصرعربی ـ فارسی ،ویراست دوم ،تهران ،نشر نی.
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برهان ،محمدحسین خلف تبریزی ( ،) ۸۳۱۲برهان قاطع ،به کوش محمد معین ،امیرکبیر.
حافظ ،شمسالدین محمد ( ،)۸۳۵۱دیوان حافظ ،به کوش محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران ،زوار.
حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،تهران ،فرهنگستان زبان و اد فارسی.
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۸۳۵۸دیوان خاقانی ،به کوش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
داعیاالسالم ،محمدعلی (۸۳۱۱و ،)۸۳۸۱فرهنگ نظام ،حیودرآباد دکون (چواپ افسوت۸۳۱۲ :وو،۸۳۱۳
تهران ،دان ).
دبیرسیاقی ،محمد ( ،)۸۳۱۱فرهنگهای فارسی و فرهنگگونهها ،تهران ،اسپرک.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۸۳۴۱لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.
رضی ،هاشم ( ،)۸۳۳۱فرهنگ اعالم اوستا ،تهران ،فروهر.
رودکی ،ابوعبدالله جعفربن محمد ( ،)۸۳۱۳دیوان رودکی ،به کوش منوچهر دان پژوه ،تهران ،توس.
زرکلی ،خیرالدین ( ۸۳۳۱قمری) ،االعالم :قاموس تراجم ،ج  ،۲مصر ،المفبعه العربیه.
زنجانی ،برات ( ،)۸۳۱۸احوال و آثار و شرح مخزناالسرار نظامی ،تهران ،دانشگاه تهران.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۸۳۴۳حدیقهالحقيقه ،به کوش مدرس رضوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
شهیدی مازندرانی ،حسین ( ،)۸۳۴۴فرهنگ شاهنامه :نام کسان و جایها ،تهران ،نشر بلخ.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۸۳۴۱شاهنامه فردوسی ،به کوش سعید حمیدیان ،تهران ،قفره.
فیضی سرهندی ،اللهداد ( ،)۸۳۳۵مداراالفاضل ،به کوش محمد باقر ،الهور ،دانشگاه پنجا .
معین ،محمد ( ،)۸۳۱۱فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
ناصرخسرو ،ابومعین حمیدالدین ( ،)۸۳۴۱دیـوان ،بوه کوشو مجتبوی مینووی و مهودی محقوق ،تهوران،
دانشگاه تهران.
نظامی ،ابومحمد الیاس ( ،)۸۳۵۳خسرو و شيرین ،بوه تصوحیح و حواشوی حسون وحیود دسوتگردی ،بوه
کوش سعید حمیدیان ،تهران ،قفره.
نقوی ،شهریار ( ،)۸۳۳۸فرهنگنویسی فارسی در هند و پاکستان ،تهران ،دانشگاه تهران.
نوشآبادی ،تاجالدین (« ،)۸۳۴۱مداراالفاضل» ،ادب فارسی در شبه قار (هند ،پاکستان ،بـنهالدش) ،بوه
سرپرستی حسن انوشه ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دستنویس فرهنگ فارسی
در کتابخانۀ دانشکدﮤ شرقشناسی
دانشگاه دولتی سنتپترزبورگ ()Ms. O 174
احسان شواربی (دانشگاه وین ،اتریش)

فرهنگ فارسی به فارسی سرمۀ سليمانی از تقیالدین محمد اوحدی َبلیانی ،ادیوب و شواعر
اوایل قرن یازدهم هجری و صاحب تذکرﮤ مشوهور عرفـات العاشـقين اسوت .مصونف ایون
فرهنگ  ۱۱۱۱واژﮤ فارسی را به ترتیب حرب اول و آخر مدخل کردهاست و شویوﮤ او چنوین
بوده که ذیل هر واژه تنها تعریفی از آن ارا ه داده و از آوردن شواهد منظوم ،چنانکوه از قورون
قدیم در فرهنگنو یسی فارسی رایج بوده ،پرهیز کردهاست.
تصحیح انتقادی این فرهنگ ،به سال  ،۸۳۱۳به اهتمام آقای دکتور محموود مودبری و در
سلسلۀ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در تهران به طبع رسوید .مصوحح از دو نسوخۀ خفوی
محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانۀ ملک در تهران بهره بردهاست .مقدمه و
انجامۀ کتا در این هر دو نسخه افتادهاست .چنانکه مصحح در مقدمهاش (صوفحۀ بیسوت)
ذکر کرده ،دستنویس دیگری از این فرهنگ در لنینگوراد (سونتپترزبورگ کنوونی) موجوود
است ،لیکن متأسفانه مصحح کتا را بدان نسوخه دسوترس نبووده و از مقابلوۀ آن بوا نسوخ
محفوظ در تهران محروم ماندهاست.
در سال  ،۸۳۱۵یادداشتی با عنوان «برگی از مقدمۀ سرمۀ سليمانی» به قلوم اسوتاد دکتور
علیاشرب صادقی در جلد سوم مجلۀ فرهنگنویسی منتشر شد .آقای دکتر صادقی ،در ایون
ُ
یادداشت ،نسخۀ ویراستهای از رونوشت قلموی اسوتاد فقیود خوانم دکتور لیودیا اسومیرنوا از
صفحۀ نخست نسخۀ سنتپترزبورگ را ،با حواشی و مقدمهای موجز ،به چاپ رساندهاست.
لیکن ،از آنجا که اصل نسخه یا تصویر آن در دسترس ایشان نبوده ،همچنان نقاط مبهمی در
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متن مقدمۀ سرمۀ سليمانی باقی ماندهاست .انتشار یادداشت آقای دکتر صادقی بهانهای شود
تا در یکی از سفرهایم به پترزبورگ سراد از دستنویس سرمۀ سليمانی بگیورم و بوه تشوویق
ایشان یادداشت حاضر را بنویسم .دو سال پی از این ،تحریر انگلیسی یادداشت حاضر ،بوا
تفاوتهووای جز ووی ،در مجلووۀ دســتنویسهای شــرقی موووزﮤ انسانشناسووی و قومنگوواری
فرهنگستان علوم روسیه در سنتپترزبورگ منتشر شدهاست (.)Shavarebi 2018
این دستنویس با شمارﮤ  Ms. O 174در بخ نسخههای خفوی کتابخانوۀ دانشوکدﮤ
شرقشناسی دانشگاه دولتی سنتپترزبورگ نگهداری میشود ( Salemann et Rosen 1888, pp. 9,
 .)16در اوایل بهار سال  ۸۳۵۳موفق به دیدن اصل نسخه و بررسی آن در کتابخانۀ دانشوکدﮤ
شرقشناسی شدم و از چند صفحۀ ابتدا و انتهای آن تصاویری تهیه کوردم .از ایون روی ،بور
خود واجب میدانم که از مساعدت بیدریوغ خوانم دکتور میالنوا آزارکینوا ،ر ویس کتابخانوۀ
دانشکدﮤ شرقشناسی دانشگاه دولتی سنتپترزبورگ ،در تهیۀ تصاویر و اجازﮤ انتشار آنها در
ُ
یاستر ُبوا ،اسوتادیار بخو ایرانشناسوی ایون
لگا
ا
مقالۀ حاضر ،از راهنمایی مفید خانم دکتر
ِ
دانشکده و کتابدار بخ نسوخ خفوی کتابخانوۀ ملوی روسویه در سونتپترزبورگ ،و نیوز از
ُ
باالشنکوا ،استادیار بخ مفالعات آسیای مرکزی و قفقواز
همکاری سودمند خانم ِ
یکاترینا ِ
دانشکدﮤ شرقشناسی سنتپترزبورگ ،صمیمانه سپاسگزاری کنم.
دستنویس پترزبورگ تنها نسخۀ کامل فرهنگ سرمۀ سليمانی است که تا کنون شوناخته
شده .متن این نسخه در  ۸۱۴برگ بوه خوط نسوتعلیق خوانوا کتابوت شوده ،لویکن کاتوب آن
ً
بدبختانه بسیار کمسواد بوده و محققا فارسیزبان نبوده و فارسی درست نمیدانستهاسوت .از
این روست که سراسر متن بسیار مغلوط و غیر قابل اعتماد است و کثورت اغوالط امالیوی و
افتادگی حروب و نقاط و سرکجها در بسیاری از موارد به حدی است که موانع درک صوحیح
متن میشود .تنها فایدﮤ این نسخه تکمیل نقای نسخههای دیگور در آغواز و انجوام کتوا
است و برتری دیگری برای این نسخه متصور نیست .در باقی متن ،اگر حرب بوه حورب ایون
نسخه را با نسخ استفادهشده در تصحیح دکتر مودبری مقابلوه کنویم ،بعیود اسوت دگرگوونی
چندانی در متن َّ
مصحح فرهنگ حادث شود .به صوراحت میتووان اظهوار کورد کوه اگور در
هنگام تصحیح سرمۀ سليمانی تصویری از نسخۀ پترزبورگ در اختیار مصوحح میبوود ،نوه
تنها فایدتی جز تکمیل مقدمه و انجامه در پی نمیداشت ،بلکه زحمت تصوحیح موتن را بوه
واسفۀ درج اغالط کثیرﮤ نسخۀ پترزبورگ در حاشیۀ صفحات دوچنودان مویکورد و اسوبا
زیادت حجم کتا چاپی از حیث حواشی بیفایده میشد.
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بر صفحۀ نخست این نسخه ( ،)fol. 1aچند یادداشت و اثر مهر بر جای ماندهاست کوه
از دست به دست شدن نسخه در مقواطع زموانی گونواگون حکایوت دارد .یادداشوت بواالی
صفحه از این قرار است« :من متملکات عبد االقل ابیترا (؟) بن ابوالفتوح المونجم (؟)،
دهگوان سوال ایون
به تاریخ روز دوشنبه هفتم شهر شعبان المعظم سونۀ  »....ارقوام یکوان و
ِ
یادداشت بهدشواری قابل تشوخی اسوت و چیوزی شوبیه  ۲۱یوا  ۳۱مینمایود ،اموا ارقوام
صدگان و هزارگان آن بهکلی افتادهاست .بنا بر سنج روز هفته (دوشنبه) با تاریخ روز و ماه
ِ
بازسوازی
ایون
البتوه
باشود.
ده
بو
۸۱۳۱
(هفتم شعبان) ،میتوان گمان برد که سال مورد نظر
ِ
اسوت ایون
ارقام حدسی بی نیست و مدرکی دال بر صحت یا سقم آن نداریم .در جانوب ر ِ
یادداشت ،اثر مهری با جوهر سیاه مشاهده میشود ،که رنگ آن پخ شده و متون خوانوا
نیست .کمی پایینتر ،یادداشت کوتاه دیگری آمدهاسوت ،بودین قورار ۸۳« :ربیوع الثوانی ۸۵
مهور ذیول ایون یادداشوت نیوز پخو شوده و نوشوتۀ آن محوو
عرض دیده شد ».جوهر اثور
ِ ِ ِ
گردیدهاست .یادداشت دیگری که در زیر دو یادداشت پیشین آموده چنوین اسوت« :هوو .قود
انتقل الی اقل عباد الله الغنی فی ۸۱شهر رجب المرجب  ».۸۸۸۴در زیر این یادداشت ،اثور
مهری دو بار تکرار شده که در انتهای نوشتۀ آن نوام «محمودباقر» را میتووان تشوخی داد،
ّ
ولی باقی متن بهدشواری قابل قرا ت است .کمی پایینتر ،عبارت «مالکه و قابضه» با مرکوب
قرمز نوشته شده ،اما فاقد تاریخ است .ذیل این عبارت ،اثر مهر ّ
مدوری به رنوگ قرموز و بوا
متنی در سه سفر حک شدهاست .سفر باال و پایین آن حامل جملۀ «نصور مون اللوه و فوتح
قریب» است و در سفر میانی نام «فقیر محمد  »...نوشته شدهاست .بر حاشیۀ جانب چو
ً
سفر کوتاه افقی درج شوده ،کوه ظواهرا دسوتور تهیوۀ
این صفحه ،یادداشتی در حدود بیست ِ
مادهای وو شاید یک دارو وو است.
َ
در وسط همین صفحه ،اثر ُمهری با جوهر سیاه ،حامل نشوان عقوا دوسور امپراتووری
روسیه ،بر جای ماندهاست ،که در زیر این نشان ،با رسمالخط قدیم روسی ،عبارت «[متعلق
بوووه] کتابخانوووۀ دانشوووگاه سووولفنتی قوووازان» ( Библіотеки Императорскаго
 ،)Казанскаго Университетаبر جای ماندهاست .این مهر نشوان میدهود کوه ایون
نسخه ،پس از ورود به روسیه و پی از انتقال به سنتپترزبورگ ،در دوران روسیۀ تزاری برای
مدتی در کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قازان (کازان) در تاتارستان نگهداری میشدهاست .ایون
نسخه یکی از نسخ خفی مشهور به «مجموعۀ قازان» در کتابخانۀ دانشوگاه سونتپترزبورگ
است .این مجموعۀ نسخ خفی ،در پی فرمان مور  ۲۲اکتبر  ۸۱۱۳تزار نیکاالی یکم مبنی
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بر گسترش مفالعات شرقشناسی در پایتخت و برپایی دانشوکدﮤ مسوتقلی بورای زبانهوای
ُ
شرقی در دانشگاه سلفنتی سنتپترزبورگ ،در سال  ،۸۱۱۱تحت نظارت یوسیف گتوالد ،از
کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی قازان راهی پایتخت امپراتووری روسویه شود و در تواریخ  ۲۲اوت
 ۸۱۱۱به کتابخانۀ دانشگاه سلفنتی سنتپترزبورگ رسید (دربارﮤ نسخ خفوی «مجموعوۀ قوازان»
بنگریود بوه:
 .)2018در حاشیۀ سمت راست صفحۀ نخست ،دو شمارﮤ ثبت  ۸۵۳۳و  ۸۳۱۸با جوهر آبوی
Abdullaeva 2013; Образцов и Азаркина 2016; Obraztsov, Azarkina, and Slesarev

ً
نوشته شده که هر دو شماره را بعدا با جوهر قرمز خط زدهاند .در حاشیۀ مرمتی این صوفحه،
تاریخ و شمارﮤ ثبت دیگری به روسی با جوهر آبی درج شده ،که از این قرار اسوت« :شومارﮤ
ً
ثبت  ۸۱۱۱وو سال  .»۸۵۳۱نهایتا ،در پایین همین صفحه ،شمارﮤ ثبت فعلوی نسوخه یعنوی
 Ms. O 174با جوهر سیاه نوشته شدهاست.
نخست مقدمۀ فرهنگ ( )fol. 1bچیوزی جوز تحمیدیوه نیسوت و هویچ آگواهی
صفحۀ
ِ
سودمندی دربارﮤ فرهنگ یا مؤلف آن به دست نمیدهد .در انجامۀ کتا  ،در با فایدﮤ ایون
فرهنگ و علت پرهیز مؤلف از نقل شواهد منظوم ،سخنی کوتواه آمدهاسوت .خوتم کوالم ده
دادن تاریخ اتمام کتا است کوه
بیت شعر است .مهمترین فایدﮤ انجامۀ این نسخه به دست ِ
پایانی شعر انتهای انجاموه (،)fol. 157a
تا کنون محل پرس و گمان مانده بود .در مصراد
ِ
تاریخ اتمام کتا بوه صوورت موادهتواریخ «بدیوده هسوت ِبوه [از] سورمۀ سولیمانی» ذکور
ً
شدهاست .در نسخه ،زیر این مصراد عدد  ۱۱۱نوشته شدهاست که قابل اعتنا نیسوت .قوبال
نیز کارل ز ِالمان بهدرستی بیاساس بودن عدد  ۱۱۱را دریافته بوود ،ولوی موفوق بوه تصوحیح
مصراد مادهتاریخ و کشف تاریخ تألیف کتا نشده بود ( .)Salemann 1884, S. 76اگر تصحیح
ما از مصراد پایانی درست باشد ،عدد مادهتاریخ ،یعنی مجموود ارزش حوروب بوه حسوا
ابجد ،برابر با  ۸۱۸۸است .اوحدی بلیانی ،به گفتۀ خودش ،در سوم ّ
محورم  ۵۴۳هجوری در
اصفهان متولد شدهاست .لیکن از طوول عمور و تواریخ وفوات او آگواهی مووثقی در دسوت
نیست .از وی اشعاری ّ
مور سالهای  ۸۱۳۱و  ۸۱۳۵هجری بر جای مانده ،کوه حواکی از
حیات او در آن سالها است (بنگرید به مقدمۀ مصحح سـرمۀ سـليمانی ،صوفحات سوه و چهوار) .در
تککر الشعرای عبدالغنی خان صاحب غنی (صوفحۀ  ،)۳۳تاریخ وفات اوحودی سوال ۸۱۱۱
هجری ثبت شدهاست .با این اوصاب ،مادهتاریخ انجامۀ فرهنگ سرمۀ سليمانی تناقضوی بوا
معلومات احوال اوحدی ندارد .پی از ایون ،مصوحح سـرمۀ سـليمانی (در مقدموۀ مصوحح،
ِ
صفحۀ پانزده ،پانوشت  ،)۱بنا بر شواهد موجود در توذکرﮤ عرفـات العاشـقين ،توألیف فرهنوگ
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سرمۀ سليمانی را به زمان اقامت مؤلف در اصفهان میان سوالهای  ۸۱۱۵توا  ۸۱۸۱هجوری
منتسب کرده بود .اکنون ،کشف مادهتاریخ  ۸۱۸۸در انجامۀ نسوخۀ پترزبوورگ ایون فورض را
تأیید میکند و تاریخ دقیق اتمام نگارش کتا را به دست میدهد.
پایانی انجامۀ کتا ( ،)fol. 157bتاریخ و محل استنسا نسخه چنوین
بر پشت صفحۀ
ِ
ثبت شدهاست« :کتا سرمۀ سلیمانی در علم لغه فرس به تاریخ  ۲۳شهر جموادی االولوی
 ۸۱۱۸در بلدﮤ فاخرﮤ ملتان (کذا) صانها الله تعالی عن الحدثان نویسانیده شد .والله الموفق
بمفالعته» .از آن به بعد ،متن نامرتبفی به زبوان عربوی در هموین صوفحه آغواز میشوود .از
ً
ً
عبارت مذکور چنین برمیآید که این نسخه دقیقا نیمقورن پوس از اتموام فرهنوگ و احتمواال
وفات مصن ِف فرهنگ کتابت شدهاست .دربارﮤ محول کتابوت نسوخه
حدود یک دهه پس از ِ
نمیتوان نظر قفعی داد ،زیرا متأسفانه نام محل کتابت در نسخه بدون نقفه نوشته شدهاسوت
و صحت خوان این نام محل تردید باقی میماند .محتملترین صورتی کوه بورای خووان
ً
این نام میتوان پیشنهاد کرد شهر ملتان در پنجا است .این گمان ،اگر درست باشد ،اتفاقوا
میتواند شاهدی باشد بر بیگانگی کاتب با متن و فقر سواد فارسی او.
در ادامه ،متن ویراستهای از آغاز مقدمه و انجامۀ فرهنگ سرمۀ سليمانی بور پایوۀ نسوخۀ
کامل سنتپترزبورگ به دست داده میشود تا افتادگیهوای نسوخههای مرجوع چواپ دکتور
نخست مقدمۀ کتوا  ،موواردی کوه بوا ویورای دکتور
مدبری رفع گردد .در تصحیح صفحۀ
ِ
صادقی متفاوت است در حاشیه ذکر میشود .تصحیح و رفع برخی اشوکاالت موتن انجاموه
ِ
مرهون تیزبینی و حدسهای صا ب آقایان دکتر احمدرضا قا ممقامی ،علی صفری آققلعه و
پایان این یادداشت،
مسعود راستیپور است .از ایشان برای یاری بیدریغشان سپاسگزارم .در ِ
تصاویر صفحههای ابتدا و انتهای نسخۀ پترزبورگ آورده میشود.
***
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مقدمۀ کتاب
[]fol. 1b
فرهنگ سروری یا کتاب سرمۀ سلیمانی

1

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
ّ
اللهم [اجعل] التقوی 2زادنا و االنبیاء شفعا نا 3انک علی کل شویء قودیر و باالجابوة جودیر.
بهتر لغتی 1که متکلمان بدیعالبیان زبانآوری ،یعنی بلبالن گلستان کمال ،و نکوتر 5نکتی کوه
3
منشیان غریب4اللسان سخنوری ،یعنی طوطیان شکرستان مقال ،زبان بالغتبیوان را بوه آن
متکلم و لسان فصاحتنشان را به آن مترنم فرماینود ،شوکر و سوتای احدیسوت پروردگوار
ّ
جلت 8عظمته ،و حمد و نیای  9واحدی آمرزگار عظمت 10قدرته ،کوه بوه اقتضوای 11ارادت
ازلی نقفۀ ّ
تعین مدار وجود بیرنگ  ،12کوه ذات مفلوق ّ
معورا از لبواس تقیودات اسوما[ء] و
صفات [است] ،13به مجرد 11التیام کاب [و] نون 15در حین ظهوور کنوز 14مخوزون ،13ابوداد
دیوان با برکات وجود و اختراد کلمات متبرکات غیب و شهود ،که [ 18]fol. 2aبه لغوت اهول
ً
 .1ظاهرا در رونوشت خانم دکتر اسمیرنوا این نام به صورت سرمۀ سلفانی ثبت شده بوده و به همین شکل به ویرای
دکتر صادقی راه یافتهاست .البته سبک نگارش کاتب به گونهای است که این بدخوانی را تا حدی موجه میسازد.
 .2اصل :تڡی.
 .3اصل :قڡانیا.
 .4اصل :نعتی؛ در ویرای دکتر صادقی این واژه به نقل از زندهیاد استاد عبواس زریوا بوه «لغتوی» تصوحیح شوده
است.
ً
 .5اصل :نکوترین؛ به جهت حفظ سجع متن و به قیاس عبارت «بهتر لغتی» ،احتماال باید صفت عالی «نکوترین» را
نیز به صفت تفضیلی «نکوتر» تصحیح کرد.
 .6در ویرای دکتر صادقی به نقل از استاد زریا به «عذ » تصحیح شدهاست.
 .7در متن دکتر صادقی «به آن» (اصل :بان) افتاده است.
 .8اصل :جل؛ تصحیح از دکتر صادقی است.
 .9اصل :ثنای ؛ تصحیح از دکتر صادقی است.
 .10اصل :عظیم؛ تصحیح از دکتر صادقی اسوت .ازآنجاکوه اشوتباه یکسوانی در هور دو عبوارت «جلوت عظمتوه» و
«عظمت قدرته» ر داده ،احتمال تصحیف کاتب بسیار کم است و گمان میرود که این اشتباه از مؤلف باشد.
 .11نسخۀ کتابخانۀ ملک از اینجا شرود میشود؛ بنگرید به چاپ دکتر مدبری ،صفحۀ  ،۸پانوشت .۸
 .12اصل :نیرﻧﻜﺒﺶ؛ نسخۀ کتابخانۀ ملک :یرنگی ؛ در ویرای دکتر صادقی این واژه بوهصوورت «بیورنگی » (در
حاشیه :شاید بیرنگ ) تصحیح شدهاست.
« .13است» بر اساس نسخۀ ملک ،به اعتبار چاپ دکتر مدبری ،افزوده شدهاست.
 .14اصل :بمحرد.
 .15اصل :ﺑﺒﻮن.
 .16اصل :که؛ تصحیح بر اساس نسخۀ کتابخانۀ ملک است.
 .17اصل :محزون.
ً
 .18نسخۀ دانشگاه تهران از همین جا آغاز میشود و افتادگی ابتدای آن دقیقا برابور بوا صوفحۀ اول نسوخۀ پترزبوورگ
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تحقیق عبارت از اعیان ثابته و محیط و مرکز صاعده 1و هابفه 2است ،بر وجه احسون فرموود
آفرین فتبارک الله احسن [الو]وخالقین... .
انجامۀ کتاب
[ ... ]fol. 156aاعلم بالصوا

والیه المرجع والمآ  .وصیة االخووان :اسوتدعا از اهول
تمیز 1و انصاب که عرفای زمان معرفتند آنست 5که اگر در این مختصر اسمی از اسوما[ء] یوا
لفظی از الفاظ غیر4فرس لنکتة 3لفیفة او مصلحة بدیعة ِس َم ِت دوردویدن (کذا) گرفتوه ،8در
ُ
سلک ُد َر[ر] غ َرر فرسی 9کشیده شده باشد ،زبان اعتراض نسبت به قا ل 10در کوام خموشوی
ً
ً
13
کشند ،11که اگرچه ظاهرا ناشایست است ،12اما باطنا از فایده خالی نیست .و چون شواهد
این لغات را [به ز]یور 11اسناد شعری ملبس 15ساختن موجب تفویل 14کالم درین مرام بود،
ً
بناء 13علی ذلک ،18در اختصار کوشیده ،19که سیهخفان 20الفاظ 21او را از 22لباس اسوتدالل
معری 1و ّ
و اسناد 23شعری ّ
مبرا جلوه داد (کذا) ،چنانکه فرمود[ه]انود د« :2حاجوت مشواطه
3

 .1اصل :ساعدﮤ.
 .2اصل :هابط.
 .3اصل :مات .متن ویراستۀ دکتر مدبری با این جمله به پایان میرسد« :والله اعلم بالصوا والله مرجوع والموآ »
(صفحۀ .)۲۱۱
 .4اصل :نمیر.
 .5اصل :معرفووند اسوت.
 .6اصل :عور.
 .7اصل :للکنته.
 .8اصل :رفته.
 .9اصل :فرشی.
 .10اصل :ﺑﺴﺒﺖ ﺑفاﺑل.
 .11اصل :خموسی کنید.
 .12اصل :ناساسوست.
 .13اصل :ساهد.
 .14اصل :ﺑﻮر.
 .15اصل :ﺑلیس.
 .16اصل :بفویل.
 .17اصل :ﺑﺒا.
 .18اصل :دلک.
 .19اصل :احﺒطﺒار کوسیده.
 .20اصل :سعه حفان.
 .21اصل :الفاط.
 .22اصل :در.
 .23اصل :اسﺒاد.
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ً
نیست روی دالرام را» .3و مخفی نماند که اجتماد 1لغات کل واحدا السنۀ 5متعارفه و شوایعه
ّ
ُ
و غیره بر وجه 4حصر ّ
متعسر 3بلک متعذر 8است و همچنانکه ظهور کنوه 9اسوماء و صوفات
ذات الهی 10جل جالله ناممکنست [ ]fol. 156bو جلوﮤ آالی نعمات که 11شئونات( 12کذا)
نامتناهی آن حضرتند از حیز حصر و حد متجاوز است ،13احاطۀ کل مراتب [ا]عداد و الفاظ
نیز 11در نظر 15دانایان حقالیقین 14بعینه چنانست که عبور و مرور بر اقصای احصای هر یک
ممتنع و محالست ،چه هر فرقه بل 13هر شخصی را بنا بر کلیة «ال مشاحة فی 18االصفالح»
قدرت و اختیار بر وضع لفظی و اصفالحی هست ،19پس به قدر امکان و وسع ظورب جوود
21
هر کس نشاء توفیق یافته ،ساغری 20چند ازین 21شرا  22روحانی نوشیده 23است .و غرض
غرض 21از تمهید این مقدمات کال (؟) 25عذر 24است فیالجملوه در قصوور و اخوتالل ایون

 .1اصل :معزی.
 .2اصل :د د.
 .3این مصراد از دیباجۀ گلستان سعدی گرفته شدهاست.
 .4اصل :احتماد.
 .5اصل :استه.
 .6اصل :وحر
 .7اصل :منعشور.
 .8اصل :متعدر.
 .9اصل :کتوه.
 .10اصل :آلهی.
 .11اصل :نعماکت.
 .12اصل :سیونات.
 .13اصل :متجاور.
 .14اصل :نیر.
 .15اصل :ﺑنطر.
 .16اصل :اللعین.
 .17اصل :ﺑل.
 .18اصل :مساحه می.
 .19اصل :احﺒﺒار ﺑر وصع لڡفی و اصفالحی ﺑﺒﺴت.
 .20اصل :ارین شاعری؛ واژﮤ نخست که باید «ازین» باشد تکرار شده و در اینجا باید حذب شود.
 .21اصل :ارین.
 .22اصل :سرا .
 .23اصل :پوشیده.
 .24اصل :عرص.
 .25اصل :طوطا.
 .26اصل :عدر.
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کتا  .امید که مسمود ادراک ا[و]لوااللبا گرددّ .
بمنه 1وجود[ه] والله اعلوم [بو]ووالصوا
والیه المرجع [و]المآ  .قفعة التاریخ:2

لغات 3ما که چو 1کحل جواهرست 5به چشم
به چشم 8زمرﮤ بین  9که عین ادراکند
که نام  10از پی آن سرمۀ سلیمانیست
13
به تختگاه بیان که عرش تحقیقست
13
به جلوهگاه معانی که بزم الفاظست
[ ]fol. 157aبه دیده ِ[به]ُ 19ب َود ار سرمۀ سلیمانیت
ز اکتحال 21وی اصحا نفق 22و انشی 23را
به او ز 25چهرﮤ معنی که عین آ بقاست

و زوست [...؟] 4بزم وجود 3انسانی
چو دیده باد منور به نور ایقانی
12
که مینماید( 11کذا) ازو شاهدان پنهانی
14
هزار 11یوسف مصریلقاست 15زندانی
پی مشاهدﮤ 18شاهدان روحانی
20
چنانک ِبه ُب َود انسی به رتبه از جانی
ضیاپذیر شود 21دیدﮤ سخندانی
23
توان چو خضر 24کشیدن نقا ظلمانی

 .1اصل :ﺑمه.
 .2اصل :الﺒارﺑح.
 .3اصل :لعات.
 .4اصل :حو.
 .5اصل :حواهرست.
 .6وزن مصراد خرا است و در اصل باید یک کلمه از قلم افتاده باشد ،شاید «خرم» یا «روشن».
 .7اصل :برم وحود.
 .8اصل :بحشم.
 .9اصل :ﺑﺒﺒس.
 .10اصل :ﺑامس.
 .11اصل :نماند.
 .12اصل :پﺒهاﻧی.
 .13اصل :بﺘﺨﺒﻜاه بیاﺑس که عرس ﺑحفﺒفﺴت.
 .14اصل :هرار.
 .15اصل :لقاسب.
 .16اصل :رندانی.
 .17اصل :نرم الفاطست.
 .18اصل :ﺑی مساهدﮤ.
 19در اصل باید یک واژه افتاده باشد .تصحیح به قرینۀ مصراد بعد است.
 .20اصل :برﺑﺒه ارحانی.
 .21اصل :راکنحال.
 .22اصل :ـــطق.
 .23اصل :کا/ووی (؟).
 .24اصل :سود.
 .25اصل :باور.
 .26اصل :حو خصر.
 .27اصل :ﺑفا طلماﺑی.
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)خفان غیبانی (کذا3 رسی به بنفشه2کزو
 [از] سرمۀ سلیمانی5بدیده هست ِبه

1
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چو نور دیده عزیزش به چشم جان میدار
1
چو یافت زیور اتمام گشت تاریخ

. شد4 کار من نظام،ّتمت تمام شد

منابع
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.۸۳۱۳ ،تهران
، چواپ سونگی علیگوره، به اهتمام محمدمقتدی خان شروانی، تککرة الشعرا، عبدالغنی خان،صاحب غنی
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صفحۀ پشت انجامۀ فرهنگ ،حامل تاریخ و محل کتابت نسخه ()fol. 157b

علیاشرف صادقی
۵۴ـ شدیار ـ شدکار ـ شدغار ـ شیار

در فرهنگهای فارسی دو کلمۀ شدیار و شدکار به دو معنی «شخم زدن زمین» و «زمینی کوه
آن را شخم زده باشند» ثبت شدهاست .قدیمترین فرهنگی که این دو کلمه را ثبت کرده لغت
فرس اسدی است .این دو کلمه ،جز در نسخۀ واتیکوان ( چواپ پواول ُهورن) کوه آنهوا را
ندارد ،در سایر نسخهها مشکول نیست .تنها در نسخۀ نخجوانی ،که تواریخ کتابوت آن ۴۱۱
است ،صورت شدیار در حاشیۀ کتا بهصورت ِشکیار ضبط و به «زمین گواوکرده کوه تخوم
کارند درو» معنی شده و شعر زیر از عنصری به شاهد آن آمده که باز شـکیار در آن بوه کسور
«ش» ،اما با «دال» بینقفه ضبط شدهاست:
بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت

بووه زخووم َیشووک ایشووان دشووت ِشوودیار

در متن نسخۀ نخجوانی این کلمه بهصورت شککار ضبط شده ،ولی در حاشیۀ آن نوشوته
شده که « َو شتکار نیز گویند» (ص .)۲۱۸
از فرهنگهای بعدی ،شرفنامۀ َم َنيـری فقوط شـدکار را آورده و حرکوت «ش» را ضومه
َ
َ
گفتهاست ،ولی سروری آنها را بهصورت شـککار و شـکیار ،جهـانهيری و برهـان بوهشوکل
ُ
ُ
شدکار و شدیار ،و رشيدی بهصورت ِشدکار و ِشدیار ضبط کردهاند.
در لغتنامۀ دهخدا شدیار به فتح اول ،اما شدکار به ضم «ش» ضبط شدهاسوت .معوین
در فرهنگ فارسی شدکار را به ضم و کسر «ش» ،اموا شـدیار را بوه ضوم آن آوردهاسوت .در
فرهنگ زبان تاجيکی تألیف شوکوروب و دیگوران شـدیار بوه کسور «ش» ضوبط شوده و بوه
ُ
ُ
«شدگار» معنی شدهاست .شدگار با گاب فارسی در فارسی تاجیکی صورت زندﮤ این کلموه
است و شدیار صورت ادبی قدیمی آن .در فرهنگ تاجيکی به روسی سیمالدینوب و دیگوران،
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ُ
که حاوی لغات معاصر تاجیکی است ،نیز فقط کلمۀ شـدگار مودخل شوده و بوه
 вспаханное, Распаханное полеیعنی «مزرعه ،مزرعۀ شوخمزده و شویارکرده» معنوی
شدهاست.
َ
َ
ُ
ُ
از سه تلفظ شدکار  /شدیارِ ،شدکار ِ /شدیار و شدکار  /شدیار بوهاحتموال قووی دو تلفوظ
اول اصیل و تلفظ سوم محل تردید است و معلوم نیست سـروری آن را از کجوا آوردهاسوت.
ُ َ َ
ُ
ضووبظ شــدکار از کتووا ِط َلبــة الطلبــة از نجمالوودین عموور نسووفی (درگذشووته در ،)۱۳۴
درصورتیکه ضبط نسخۀ چاپی اصیل باشد (← محقوق  ،13۴۳ص  ،)۴۱نیوز تأییود میشوود.
حال باقی میماند تلفظ حرب سوم کلمه در شکل شدکار .چنانکه دیدیم ،تلفظ زندﮤ فارسی
تاجیکی با «گ» فارسی است .این ضبط را صورت شـدغار ،کوه در چواپ یحیوی قریوب از
دیوان عنصری آمده و مصحح آن را به حاشیه برده و موورد توجوه کسوی قورار نگرفتوه ،تأییود
میکند:
;пошня

بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت

بووه زخووم یشووک ایشووان کوووه شوودغار

(ص 58؛ نیز ← دیوان عنصری ،چاپ دبیرسیاقی ،ص  ،۳۵حاشیه).

این ضبط را ضبط تقیالدین حسینی کاشی در خالصةاالشـعار نیوز ،کوه بوهجوای «کووه
ّ
شدغار»« ،دشت شدغار» دارد ،تأیید میکند« .د» در شدغار ُمبودل «گ» اسوت نوه «ک»،
اما تلفظ تاجیکی معاصر و ضبط شدغار به این معنی نیست که در همۀ قلمرو زبوان فارسوی
شدکار با گاب فارسی بهکار میرفتهاست .ضبط شتکار ،که در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی آمده،
نشاندهندﮤ تلفظ شدکار با کاب تازی است ،زیرا «د» در این کلموه در مجواورت «گ» ،/g/
که یک صامت بیواک است ،به «ت»  /t/بدل شوده و در مجواورت «د»  /d/چنوین تبودیلی
مجال بروز پیدا نمیکردهاست .صورت ِشکغار یا ِشکگار ابتدا به ِشيغار و ِشيهار بدل شوده و
سپس به شيار تحول پیدا کردهاست.
منابع
اسدی طوسی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری ( لغـت فـرس) ،نسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ ملوی
ً
تبریز ،سابقا متعلق به محمد نخجوانی.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۸۳۱۸و ،)۸۳۱۳فرهنگ جهانهيری ،به تصحیح رحیم عفیفی ،دانشوگاه
مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
َ
حسینی ت َتوی ،عبدالرشید ( ،)۸۳۳۴فرهنگ رشيدی ،به کوش محمد محمدلوی عباسی ،بارانی ،تهران۲ ،
جلد.
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حسینی کاشی ،تقیالدین ،خالصةاالشـعار ،نسوخۀ شومارﮤ  ۲۴۲ب ( فیوروز) از جلود اول از رکون اول،
متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
خلف تبریزی ،محمدحسین (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۱برهان قاطع ،به تصحیح محمد معین ،زوار ،تهران ۳ ،جلد.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)13۴۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
عنصری ،ابوالقاسم حسن ( ،)۸۳۳۸دیوان ،به تصحیح یحیی قریب ،ابن سینا ،تهران ،چاپ دوم.
عنصری ،ابوالقاسم حسن ( ،)۸۳۱۳دیوان ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،سنایی ،تهران ،چاپ دوم (چواپ
اول.)۸۳۳۲ :
َ
َ
فاروقی ،ابراهیم قوام (۸۳۱۱و ،)۸۳۱۱شرفنامۀ منيری ،به تصحیح حکیمۀ دبیران ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مفالعات فرهنگی ،تهران ۲ ،جلد.
ّ
کاشانی ،محمدقاسم متخل به سروری (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۸مجمعالفرس ،بوه کوشو محمود دبیرسویاقی،
علیاکبر علمی ،تهران ۳ ،جلد.
محقق ،مهدی (« ،)۸۳۴۳کلمات فارسی در یک متن فقهی عربی» ،نامـۀ فرهنهسـتان ،سوال  ،1شومارﮤ ،۸
صفحههای ۴۳و.۴۱
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران ۱ ،جلد.
Шукуров, М. Ш., Капранов, В. А., Ҳошим, Р., Маъсумй, Н. А. (1969), Фарҳанги Заъони
Точики, Москва, 2 volumes.

برگردان آن بت خط فارسی توسط محسن شجاعی با عنوا ِن
فارسی تاجيکی ،تألیف محمدجان شکوری ،والدیمیر کاپرانف ،رحیم هاشبم و ناصبرجان
فرهنگ
ِ
معصومی ،فرهنگ معاصر ،تهران 2 ،1385 ،جلد.

Саймиддинов, Д., С. Д. Холматова, С. Каримов (2006), Фарҳанги Точикй ъа Русй,
Душанъе.
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۴۶ـ پرتاب

در دیوان منوچهری کلمۀ پرتاب یک بار در یک بیت بهمعنایی نزدیک بوه درخشو و تؤلوؤ
بهکار رفتهاست .این بیت و بیت دوم و سوم بعد از آن چنین است:
عصیر جوانه هنووز از قودح
برافتاد بر طرب دیووار و بوام
منجم به بام آمد از نور موی

همیزد بوهتعجیل پرتا هوا
ز َبگمازهووا نووور مهتا هووا
گرفت ارتفواد صوفرال ها

(منوچهری  ،۸۳۴۱ص )۱

دهخدا در لغتنامه یکی از معانی پرتاب را با دو عالمت سؤال «پرتو؟ تؤلؤ؟» ذکر کرده
و همین بیت منوچهری را به شاهد آوردهاست .دبیرسیاقی نیز در فهرست لغات پایوان دیـوان
منوچهری کلمۀ پرتاب در این بیت را «پرتو» معنی کردهاست.
در زبانهای ایرانی ریشۀ تاب بهمعنی «درخشیدن» است ،اما در فارسی تاب با پیشوند و
ً
بهصورت پرتاب به این معنی بهکار نرفتهاست و ظاهرا شواهدی بورای آن در دسوت نیسوت.
بااینهمه ،در زبان پارتی کلمهای با امالی ( frd’bفردا ) یا ( prd’bپردا ) وجود دارد کوه
از پیشوند  fraو ریشۀ  tābساخته شده و معنوی آن «درخشو » اسوت و تلفوظ آن را fradāb
دانستهاند (←  .)Boyce 1977, p. 39این کلمه یک بار نیز در فارسوی میانوۀ موانوی بوا اموالی
 prd’bبهکار رفتهاست (←  .)Durkin-Meisterernst 2004, p. 154احتمال دارد که پرتاب همین
کلمه باشد که به فارسی رسیده و تحت تأثیر کلمۀ پرتاب بهمعنی «انداختن» یا «پرتو» تلفوظ
آن تغییر کرده و یا قبل از آنکه  tدر آن به  dبدل شود به فارسی رسیدهاست .احتموال دیگوری
که میتوان مفرح کرد این است که پرتاب قرا ت غلط «بر ،تا » باشد که بـر حورب اضوافۀ
پسین یا پساضافه است که پی اضافۀ به قبل از کلمۀ تعجيل را تقویت کردهاسوت .در شوعر
زیر از کسا ی کلمۀ شعاع با برزدن بهکار رفتهاست:
سزد که پروین بارد دو چشم من شوب و روز

کنون کزین دو شب من شوعاد بورزد پورو

(اسدی  ،۸۳۸۵ص )۳۸۲
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)1319کتاب لغت فرس ،بت تصحیح عباس اقبال ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۸۳۴۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
منوچهری ،احمدبن قوص ( ،)۸۳۴۱دیوان ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،زوار ،تهران.

65

۸۳۵۱ ،۸۳  شمارﮤ،فرهنگنویسی
پژوهشهای لغوی
... ،  پرتا،شدیار و شدکار و شدغار و شیار

Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian. Acta Iranica 9a,
Brill, Leiden, Tehan-Liège.
Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean, Middle Persian and Parthian,
Brepols, Belgium.
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۴۷ـ بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن

آنچه ما امروز آن را بادبزن مینامیم در اکثر متون قدیم بادبيزن نامیده شودهاسوت .در نسوخۀ
نخجوانی از لغت فرس اسدی این کلمه به « ِم َروحه» برگردانده شده و شعر زیر از عسوجدی
به شاهد آن آمدهاست:
من کرده پی جوزا وز پوس بنوات نعو

ایوون همچووو بووادبیزن و آن همچووو بووابزن

(اسدی  ،۸۳۸۵ص )۳۱۸

در حدودالعالم (ص  )۸۱۵نیز این کلمه بهکار رفتهاسوت .ایون شواهد نیوز از زیناالخبـار
است:
مردی کوسه را بر خر نشاندندی ،جامۀ غليله پوشيد و دستار خویش اندربسته و بادبيزن
برداشته ،خود را باد همیکردی (گردیزی  ،۸۳۳۴ص .)۲۳۱
این شاهد هم از ترجمۀ کهن من ال یحضر الطبيب است:
ُ
شش را بزشکان پيشين مروحةالقلب گفتهاند ،یعنی «بادبيزن دل» (ترجمـهای کهـن  ،...ص
.)۸۴
َ
در تاجاالســامی (ص  )۱۱۳و البلغــه (ص  )۸۱۳نیووز ِمروحــه بووه «بووادبیزن» برگردانووده
شدهاست .برای شواهد دیگر (از اسدی ،سندبادنامه ،سعدی [ ۲شاهد] و نظوام قواری)← ،
لغتنامــۀ دهخوودا و لغتنامــۀ فارســی (از اسوودی ،شووهمردانبوون ابوویالخیوور ،ذخيــرﮤ
خوارزمشاهی ،حدیقۀ سنایی ،و غیره).
اما این کلمه یک گونۀ بادویزن نیز دارد .دهخدا برای این تلفظ یک شواهد از زمخشوری
در ترجمۀ م َ
روحه و یک شاهد دیگر از مسعود سعد ،به نقول از لسـانالعجم شوعوری (ج ،۸
ِ
ورق  )۸۴۵آوردهاست .شاهد مسعودسعد این است:
راست گویی که باد رفتارش

خاستی از دو بوادویزن گووش

اما این شواهد قبول از شوعوری در مجمـعالفرس سوروری (ج  ،۸ص  ،۸۴۱ذیول بـادویزن و
بادبيزن) آمده و در آنجا بهجای «خاستی»« ،خاستهاست» آمدهاست .در دیوان مسـعود سـعد
(ص  )۱21هم بهجای بادویزن ،بادبيزن آمدهاست.

بادویزن در مقدمةاالدب زمخشری دو بار بهکار رفتوهاسوت .یکوی در بخو افعوال ،در
ترجمۀ م َ
رو َحه (ص  )۲۲۸و دیگر در بخ اسمها ،باز در ترجمۀ مروحه (ص .)۳۱
ِ
دو شاهد زیر نیز از اوراداالحباب باخرزی و انسالتائبين احمد جام در دست است:
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سماع قـومی را همچـون دارو و دواسـت و قـومی را چـون غـکا و طایفـهای را همچـون
بادویزن( 1باخرزی ،ص )۲۳۱؛
باز وحشی را بهيرند و پيش سلطان برند .سلطان ببيند و به بازدار دهد که بياموز ایـن بـاز
ََ
را .بازدار او را ببرد  ...و دست خویش جای وی سـازد  ...و نفـس خـود بـادویزن وی سـازد
(احمد جام ،ص .)۴۴
پاول هرن جزء «ـبيز  / -bēzـبيزن  / -bēzanـویز  / -vēzـویزن  »-vēzanدر این کلمه را
با ریشۀ  √vyaǰدر سنسکریت بهمعنی «باد زدن» و مشتقات آن ،یعنی  vīǰatiو  vīǰatēو نیوز
 vyaǰanaبهمعنی «بادزن» همریشوه دانسوته و بوه کتوا W. Geiger, Etymologie des Balūčī, No. 112, 113رجود دادهاست (← .)Horn 1893, No. 250
*
حسندوست درمورد جزء دوم بادبيزن نوشتهاسوت« :آیوا ممکون اسوت کلموۀ بيـزن در
ً
بادبيزن (لفظا «بیزندﮤ باد»؛ نک بيخـتن) بور مبنوای اشوتقاق عامیانوه سواخته شوده باشود؟
همچنین دربارﮤ جزء اخیر لغت بادبيزن قس اوستایی« ātrə-vazana- :آت بزن ،بادزن آت
2
(جزء دوم مشتق از « vaz-وزیدن ،دمیدن»( ».حسندوست  ،۸۳۱۳ص  ،۸۱۵ذیل بادبیزن).
علت اینکه محققان تاکنون بهدرستی به اصل جزء دوم بادبيزن پی نبردهاند این اسوت کوه
بيختن (پهلوی  )wēxtanرا تنها بهمعنی «الک کردن» و «غربال کردن» گرفتهاند ،درحالیکه
این فعل در فارسوی میانوه در معنوی «بوهحرکوت درآوردن» و «پرتوا کوردن» و «(بیورون)
ریختن» نیز بهکار رفتهاست .مکنزی حتی این فعل را دو مدخل کردهاسوت و معنوی مودخل
دوم آن را  throw ،brandish ،swingو  )MacKenzie 1971, p. 90( pour outذکر کردهاست.
ّ
َ
بنابراین ،جزء دوم این کلمه مرکب اسوت از  wēz-بوه اضوافۀ پسووند  -anکوه در ن ُهنـبن
بهمعنی «سرپوش دیگ» و پرویزن نیز دیده میشود و افادﮤ معنی فاعلیت میکند (دربوارﮤ ایون
پسوووند در اوسووتایی .)Williams-Jackson 1892, p. 229 ← ،بنووابراین ،بــادبيزن  /بــادویزن یعنووی
«بهحرکتدرآورندﮤ باد».3
 .1اما این کلمه در صفحۀ  ۲۱۱کتا بهصورت بادبيزن آمدهاست.
 .2این مقاله ،همراه با چند مقالۀ دیگر مربوط به پژوه های لغوی ،چند سوال پوی نوشوته شوده و بوه دفتور مجلوۀ
فرهنگنویسی تحویل داده شده بود .در آن زمان هنوز نسخۀ کامل فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی بهچاپ نرسویده
بود .مؤلف در چاپ جدید نیز درمورد جزء دوم بادویزن مفلبی شبیه مفلب باال نوشتهاست ،اینچنین« :ممکن است
جزء دوم در بادبيزن ،با تأثیرپذیری از لغت بيـزوو ( :بيخـتن) از َزدن مشوتق باشود» (حسندوسوت  ،۸۳۵۳ج  ،۸ص
 ،۳۱۱ذیل بادبيزن).
ً
 .3در اینجا یادآور میشوم که جزء دوم وازني  /بازني را که من قبال تشخی نوداده بوودم (← صوادقی  ،۸۳۴۴ص
 )۲۳۱بایوود همووین پسوووند دانسووت .بنووابراین وازنــي بووه ایوون صووورت تجزیووه میشووودَ .wāz-an-īǰ :
وازن بووهمعنی
ً
«بهحرکتدرآورنده» است و جزء -īǰکه ظاهرا پسوند نسبت است .البته در بعضی نسخههای خفی روی حورب «ن»
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ً

بادبيزن ظواهرا یوک گونوۀ بـادپيزن نیوز داشوته کوه در مقدمـةاالدب زمخشوری (ص )۳۱

آمدهاست .یک گونۀ بادبيزان نیز از این کلمه در شعر زیر از اسدی آمدهاست:
کمر بسته در پی

خوبانپرست

همه باده و بوادبیزان بوه دسوت

(اسدی ،ص )۳۲۳

بادبيزن با تخفیف مصوت مجهول  ēبه بادبزن تحول پیودا کورده و ایون صوورت در کنوار
بادزن تنها صورت رایج این کلمه در فارسی ایران است .قدیمترین شواهدی کوه بورای کلموۀ
بادبزن وجود دارد از داستانهای بيدپای محمدبن عبدالله بخاری از قرن ششم است:
شوی  ...بادبزن بر دست گرفت و مهس از وی میراند (بخاری  ،۸۳۱۸ص .)۸۵۳
شاهد بعدی از مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی از قرن نهم است:
دویستهزار آدمی سالحها گرفته و بادبزن خطایی ملون و منقش هری برابر سـپری بـر
دوش نهاد (سمرقندی  ،۸۳۱۳ص .)۳۳۳
این شاهد هم از تنکلوشا از قرن نهم است:
و از جانب راست او برآید دستههای برگ خرمای سپيد شکافته از جهت بادبزن (تنکلوشا،
ص .1)۳۵
در آغاز قرن یازدهم مؤلف فرهنگ جهانهيری (ج  ،۸ص  ،۸۱۱ذیل بادزنه) نیز ایون کلموه را
آوردهاست.
صورت دیگر این کلمه بادبيز است که در بیتی از کمال خجنودی (قورن هشوتم) آموده و
سروری آن را ذیل بادبيز (ج  ،۸ص  )۸۳۱نقل کردهاست:
بووادبیزی کووه کسووی بوور موون بیمووار زنوود

از ضعیفی چو مگس بواد بورد پیکور مون

بادبيز یعنی «بهحرکتدرآورندﮤ باد» .میبینیم که در اینجا پسوند  -anبهکار نرفتوهاسوت.
در این معنی موصوب بادبيز خارج از آن قرار دارد (ترکیب برونمرکز) .بنابراین ،بـادبيز یعنوی
«وسیلۀ بادبیزنده».
لغتنامۀ دهخدا و بهدنبال آن فرهنگ فارسی معوین و لغتنامـۀ فارسـی کلموۀ بـادبيز را
بهمعنی «فصل پاییز» نیز آوردهاند .در لغتنامۀ دهخدا َ
بادبز نیز به این معنی آمده و مأخذ آن
لغت فرس اسدی (نسخۀ نخجوانی) ذکر شدهاست .فرهنگ فارسی و لغتنامـۀ فارسـی نیوز
این کلمه فتحه گذاشته شده که نشان میدهد «یا»ی کلمه مجهول است ،یعنی تلفظ آن  wāz(a)nēǰبودهاسوت (←
صادقی ،همانجا).
 .1دو شاهد اخیر از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی است .بعضی شواهدها هوم از فرهنـگ
ریشهشناختی زبان فارسی نقل شدهاست.
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این معنی را بدون ذکر مأخذ نقل کردهاند .در نسخۀ نخجوانی از لغت فرس معنی تير «فصل
خزان» ذکر شده و بهدنبال آن گفته شده« :و گروهی باذبز گویند» ،اما باذبز در اینجوا اموالی
ناق و غلط پاذیز ،صورت قدیمتر پایيز است .اقبال در چاپ خود از لغت فـرس (ذیول تيـر،
ص  ،۸۳۵حاشیه) ،به نقل از نسخۀ نخجوانی ،1بادبز را بادبيز نوشته و بـادبيز از ایون کتوا بوه
لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین و لغتنامۀ فارسی راه یافتهاست.
اما معنی بادبيز در بیت زیر از سنایی که در وصف نوروز گفته روشن نیست:
مرد نالید به گلبن ز فنوون

َ
بادبیز است درختوان ز ف َوتن

(سنایی  ،۸۳۳۸ص )۱۳۳

ً
احتماال «بادبیز است» تصوحیف «بواد پیراسوت» اسوت و پيراسـتن در اینجوا بوهمعنوی
«آراستن» بهکار رفتهاست .بنابراین ،معنی مصراد دوم شعر چنین اسوت :بواد بوا شوا ها[ی
جوان] درختان را آراست.
جزء دوم کلمۀ بادزن بهجای بادبيزن از فعل زدن گرفته شده و با بيخـتن ارتبواطی نودارد.
بادزن به این معنی از قرن پنجم هجری در متون شاهد دارد .در اینجا بوه چنود نمونوه اشواره
میشود.
ِم َروحه :بادزن (ادیب نفنزی  ،۸۳۱۳ص .)۴۳۸
المروحه :بادزن (المرقاة ،ص ۴۴؛ تفلیسی ،ج  ،۸ص .)۳۴۵
الم َروح :بادزن (تفلیسی ،ج  ،۸ص .)۳۴۴
ِ
المراوح :بادزنها (همان ،ص .)۳۵۱
در تموزم برگ بیدی نه ولیک از روی قدر

بادزن شد شا طوبی از پی گرموای مون

(خاقانی  ،۸۳۳۱ص ۳۲۲؛ نیز ← دیوان سيفالدین فرغانی ،ج  ،۸ص ۸۳۳؛ ج  ،۲ص ،۸۱۵ ،۸۳۸
۲۸۱؛ ج  ،۳ص )۱۳

بادزن بهصورت بادزنه نیز بهکار رفتهاست:
بادزنه دست به دسوت هموه

وز دم او باد به دسوت هموه

(امیرخسرو دهلوی ،به نقل فرهنگ جهانهيری)
بادزنۀ خطایی که در دست داشت عنایت فرمود (سمرقندی ،ج  ،۲بخ  ،۸ص .2)۱۳۳
 .1در حقیقت از روی نسخهای که عبرت نا ینی از روی نسوخۀ نخجووانی نوشوته و در اختیوار عبواس اقبوال گذاشوته
بودهاست .این نسخه اکنون در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و عکس آن در اختیار نگارنده است.
 .2این شاهد و شواهد سیف فرغانی از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی است.
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منابع
احمد جام نامقی ( ،)۸۳۱۱انسالتائبين ،به تصحیح علی فاضل ،توس ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۵کتاب لغت فرس ،به تصحیح عباس اقبال ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری ( لغت فـرس) ،نسوخۀ حواج محمود نخجووانی ،بوا تواریخ
کتابت  ،۴۱۱اکنون متعلق به کتابخانۀ ملی تبریز.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۴گرشاسبنامه ،به تصحیح حبیب یغمایی ،بروخیم ،تهران.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۸۳۱۸و ،)۸۳۱۳فرهنگ جهانهيری ،به تصحیح رحیم عفیفی ،دانشوگاه
مشهد (فردوسی) ،مشهد.
باخرزی ،ابوالمفاخر ( ،)۸۳۳۱اوراداالحباب ،به تصحیح ایرج افشار ،دانشگاه تهران ،تهران.
بخاری ،محمدبن عبدالله ( ،)۸۳۱۸داستانهای بيدپای ،خوارزمی ،تهران.
تاجاالسامی ( ،)۸۳۱۴به تصحیح علی اوسط ابراهیمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
ترجمۀ کهن کتاب من ال یحضر الطبيب ( ،)۸۳۵۱به کوش احسانالله شکراللهی ،کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.
َ
تنکلوشا ( ،)۸۳۱۳به کوش رحیم رضازادﮤ ملک ،مرکز پژوهشی میراث مکتو  ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۱۳فرهنگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی ،جلود اول ،فرهنگسوتان زبوان و اد
فارسی ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی ،جلود اول ،فرهنگسوتان زبوان و اد
فارسی ،تهران ۱ ،جلد.
ّ
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۸۳۳۱دیوان ،به تصحیح ضیاءالدین سجادی ،زوار ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
زمخشری ،محمودبن عمر ( ،)۸۳۱۱مقدمةاالدب ،به تصحیح وتزشتاین ،چاپ افست تهوران ،بوه کوشو
مهدی محقق.
سروری کاشانی ،محمدقاسم (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۸مجمـعالفرس ،بوه کوشو محمود دبیرسویاقی ،علویاکبور
علمی ،تهران ۳ ،جلد.
سمرقندی ،عبدالرزاق ( ،)۸۳۱۳مطلع سعدین و مجمع بحـرین ،بوه کوشو عبدالحسوین نووایی و سوعید
میرمحمدصادق ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مفالعات فرهنگی.
سنایی ،ابوالمجد مجدود ( ،)۸۳۳۸دیوان ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،ابنسینا ،تهران.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۱۴دربارﮤ بعضی واژههای مربوط به تا بازی» ،فرهنگ مردم ،سال  ،۴شومارﮤ
 ۲۴و  ،۲۱صفحههای ۲۳۴و.۲۱۱
فرغانی ،سیفالدین (۸۳۳۸و ،)۸۳۳۳دیوان ،به تصحیح ذبیحالله صفا ،دانشگاه تهران ،تهران ۳ ،جلد.
کردی نیشابوری ،یعقو ( ،)]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱کتاب البلغه ،به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچوی،
بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
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ّ
عبدالحی حبیبی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
گردیزی ،ابوسعید عبدالحی ( ،)۸۳۳۴زیناالخبار ،به تصحیح
گروه مؤلفان ،لغتنامۀ فارسی ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
المرقاة ( ،)۸۳۳۱منسو به بدیعالزمان ادیب نفنزی ،به تصوحیح جعفور سوجادی ،بنیواد فرهنوگ ایوران،
ِ
تهران.
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
نفنزی ،بدیعالزمان ابوعبدالله حسین ( ،)۸۳۱۳دستوراللغه (کتـاب الخـال ) ،بوه تصوحیح علوی اردالن
جوان ،بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) ،مشهد.
Horn, P. (1893), Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg, Trübner.
Mackenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, Oxford University Press.
Williams-Jackson, A. V. (1892), An Avesta Grammar, Stuttgart, Kohlhammer.
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۴۸ـ تیپا

تیپا بهمعنی «ضربه با نوک انگشتان پا» است و قبل از دو قورن اخیور اخیور شواهدی نودارد.
براساس پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی قدیمترین شاهد این کلمه
از یغمای جندقی (متوفی در  ۸۲۴۱قمری) است :فرمان داد و پيمان گرفت که  ...بهخـواری
رنجه دارند و بهزاری شکنجه کنند به تيپای و ز کونی (یغما ،ج  ،۲ص )۸۱۱؛ گفتی آن روز کـه
رغم دولت را تو مير محاصر بودی و من شير مشاجر  ،قوام مغالبه را ساز مراودت کردم تـا ز
مسافرت آوردی به آذوقه برگ  ...تا ميری تو تيپای فنایی خورد و شيری مـن فطـرت روبـاهی
گرفت (همان ،ص .)۳۳۱
ُ
معین بعد از شرح معنی کلموه ،متورادب آن را بهصوورت «توک پوا» ( توک پوا) ضوبط
کردهاست .منشیزاده احتمال داده که کلمه از ریشۀ ترکی  tep-بوهمعنوی «لگود زدن» گرفتوه
شده باشد ( .)Monchi-Zadeh, p. 176, n.حسندوست حدس زده کوه از ادغوام دو کلموۀ تيـز +
پا(ی) ساخته شده باشد و آن را با کلمۀ سیوندی  tīzäkبهمعنی «لگود» و از نظور معنوایی بوا
واژﮤ آلمانی « Fuβ-trittتیپا» مقایسه کردهاسوت (حسندوسوت  ،۸۳۵۳ج  ،۸ذیول هموین کلموه).
 Trittدر آلمانی بهمعنی «گام» است و از فعل  tretenبهمعنی «گام نهادن» گرفته شوده ،اموا
 Fuβ-trittبهمعنی «لگد» و «تیپا» است.
ً
هیچیک از این سه پیشنهاد درسوت بوهنظور نمیرسود .ظواهرا تيپـا از تيـغ  +پـا ترکیوب
َ
شدهاست .تيغ و تيغه بهمعنی «دم» و «لبه» است ،چنانکه در بیت زیر از فردوسوی (بوه نقول
لغتنامۀ دهخدا):
بلندی

[ بلندی کوه را] بینا همی دیر دیود

سووور کووووه چوووون تیوووغ شمشووویر دیووود

[شاهنامه ،چاپ خالقی مفلق ،ج  ،۱ص ]۱۳
تلفظ تيغ در کردی /تی tî /و معنی آن «شمشویر» اسوت (← حاشویۀ برهـان قـاطع از محمود
معین).

احتمال اشتقاق تيپا از تيغ  +پا از زنودهیاد احمود تفضولی اسوت کوه سوالهوا پوی  ،در
گفتوگویی که دراینباره با هم داشتیم ،آن را عنوان کرد.
منابع
تبریزی ،محمدحسینبن خلف ( ،)۸۳۳۱برهان قاطع ،به کوش و با حواشی محمد معین ،زوار ،تهران۳ ،
جلد.

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
شدیار و شدکار و شدغار و شیار ،پرتا ... ،

71

حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و اد فارسی ،تهوران،
 ۱جلد.
دهخدا ،علی اکبر (و دیگران) ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۸۳۱۱شاهنامه ،به کوش جالل خالقی مفلق ،مرکز دا ر المعارب بزرگ اسوالمی،
لد .۱
تهران ،ج ِ
لد .۲
یغمای جندقی ،ابوالحسن ( ،)۸۳۱۲مجموعۀ آثار ،به کوش علی آلداوود ،توس ،تهران ،ج ِ
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران ،چاپ هشتم.

Monshi-Zadeh, D. (1990), Wörter aus Xurāsān und ihre Herkunft, Acta Iranica 29, Brill,
Leiden.

از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی
در فارسی
سیر تحول کلمۀ نقشی
مهرداد نغزگویکهن (عضو هیئتعلمی گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینا)
مهرداد مشکینفام (دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلیسینا)
چکیده :هدب این تحقیق ،بررسی سیر تحول نق های کلموۀ پـس در فارسوی باسوتان،
فارسی میانه و فارسی نو است .در این مقاله ،برای روشنتر شدن بحث ،فارسی نو را به دو
دورﮤ متمایز فارسی نو متقدم (از آغاز توا قورن هفوتم هجوری) و فارسوی معاصور تقسویم
کردهایم .پس در فارسی باستان تنها بهعنوان ستاک مقید در نق کلمۀ ربط زمانی بوهکوار
میرفتهاست ،اما با گذشت زمان ،از رهگذر فرایند دسوتوریزدایوی ایون واحود زبوانی در
فارسی میانه در بعضی کاربردهای خود بهصورت تکواژ آزاد درآمده و عالوهبر حفظ نق
ّ
کلمۀ ربط زمانی ،در مقام کلمۀ ربط علی و اسم نیز بهکار رفتهاست .کاربرد اسمی پس راه
ّ
را برای شرکت آن در مقام جز ی از کلموۀ مرکوب بازنمودهاسوت .اداموۀ کواربرد اخیور در
فارسی نو موجب شبهوندشدگی آن در ترکیبات اسمی و فعلی شدهاسوت .کواربرد پـس در
فارسی نو (متقدم) تنها منحصر به کاربرد اسمی نیست ،بلکه نق های متقدم دیگر آن نیز
در این دوره ادامه یافتهاست و عالوهبراین ،جزء مزبوور بوا دسوتوریشودگی نقو حورب
اضافهای نیز کسب نمودهاست .بهندرت ،کاربرد صوفتی نیوز در فارسوی نوو متقودم قابول
مشاهدهاست .در نهایت ،در فارسی معاصر ،پس نق قدیمی خوود در مقوام کلموۀ ربوط
ً
زمانی را کامال ازدست داده و تنها نق های اسمی (بهصوورت آزاد ،یوا در ترکیوب اسومی
ّ
بهصورت شبهوند) ،صفتی ،حرب اضافهای و ربفی علی را حفظ نمودهاست .نقو پـس
ّ
در مقام کلمۀ ربط علی موجب بهوجود آمدن بافتهای مناسب برای تبدیل ایون جوزء بوه
گفتماننما از رهگذر فرایند کاربردیشدگی شدهاست .در انتهای این مقالوه ،تموامی ایون
مسیرهای تغییر پس با استفاده از نقشۀ معنایی تاریخی ایون جوزء بوهصوورت تصوویری و

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

75

صریح بازنموده شدهاست.
کلیدواژهها :فارسی ،کلموۀ ربوط ،دسوتوریشودگی ،دسوتوریزدایی ،کواربردیشودگی،
شبهوندشدگی.
۱ـ مقدمه

تغییرات زبانی انواد و دالیول متفواوتی دارنود .یکوی از دالیول مهوم تغییور ایجواد امکانوات
دستوری جدید از رهگذر دستوریشدگی اسوت .در دسوتوریشودگی کلموات قاموسوی در
بافتهای خاص نق های دستوری جدید کسب میکنند و همزمان جوهر آوایوی و معنوای
قاموسی آنها کاه مییابد .با این کاه  ،آزادی حرکت آنها نیز کمتر میشود و با تبودیل
شدن آنها به واژهبست یا بهخصوص وند (اشتقاقی یا تصریفی) نمویتووان آنهوا را جابوهجا
کرد (برای توضیحات و مثالهای عینی از دستوریشدگی در زبان فارسی ← نغزگوویکهون ۸۳۵۱الوف و
) .بسیاری از زبانشناسان این تغییر ،یعنی مسیر حرکت از کلمات قاموسی اولیه بهسومت
تحقیقات (بهخصوص) دو دهۀ اخیر مفلق و قفعی بودن
دستور ،را یکسویه میدانند .البته
ِ
یکسویگی تغییر را تا حدی به زیر سؤال بردهاست ( .)Norde 2009, pp. 8-9حرکت و تغییر در
جهت عکس تغییر دستوریشدگی ،دسوتوریزدایوی 1نامیوده مویشوود .در دسوتوریزدایوی
کلمات دستوری (کلمات نقشی ،واژهبستها یا وندهای تصریفی) مشخصههوای دسوتوری
خود را از دست میدهند و با کسب آزادی حرکت بیشتر معنای قاموسی کسب میکنند؛ مثل
تبدیل فعل معین باید به اسوم و جموع بسوته شودن آن ماننود اسوامی در عبوارت «بایودها و
نبایدها» (برای مشاهدﮤ مواردی دیگر از دستوریزدایی و توضیح دقیقتر این فراینود در زبوان فارسوی← ،
نغزگوی کهن  ۸۳۵۱ج و  .)۸۳۱۴در این مقاله نیز خواهیم دید که جزء پس در سیر تحوول خوود
متحمل هر دو تغییر (دستوریزدایی و دستوریشدگی) شدهاست.
تغییرات در امکانات دستوری تنها منحصر به دستوریشدگی و دستوریزدایوی نیسوت و
بعضی اوقات در زبانها در بافتهایی فرایند تغییر زبانی کاربردیشدگی 2نیز اتفاق میافتود.
در فرایند کاربردیشدگی یک واحد واژگانی در بافتی ّ
معین ،معنای گزارهای خود را از دسوت
اارتباطی 3تعاملی کسب میکند ( .)Frank-Job 2006, p. 379منظور از
میدهد و معنای معنای فر
ِ
اارتباطی تعاملی این است که جزء مورد نظر دیگر تنهوا دارای یوک نقو در نظوام
معنای فر
ِ
1. degrammaticalization
2. pragmaticalization
3. metacommunicative
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زبان نیست ،بلکه نق های دیگری را نیز در گفتمان ایفا میکند .این نق هوا فرازبوانیانود،
یعنی معنایشان افزون بر چیزی است که بیان شدهاست (← بخ  ۲این مقاله).
زبانشناسان برای نمای صریحتر نق های مرتبط یک جزء زبانی که از رهگوذر تغییور
زبانی بهوجود میآیند ،از نقشۀ معنایی 1استفاده میکنند .نقشۀ معنایی نمای فضایی معناها
(فضای مفهومی) یا نق های یک واحود زبوانی چندنقشوی 2اسوت (Haspelmath 2003؛ بورای
توضیحات بیشتر ← ،بخ  ۳همین مقاله).
در این پژوه  ،برآنیم تا معناهوا و نقو هوای واژﮤ پـس را در دورههوای متفواوت زبوان
فارسی ،یعنی فارسی باستان ،فارسی میانه و فارسی نو 3بیان کنیم .فارسی نو یا فارسوی دوران
اسالمی را به دو دورﮤ مجزا یعنی فارسی نو متقدم (قرنهای اولیۀ هجری دوران اسوالمی ،توا
قرن هفتم) و فارسی معاصر تقسیم کردهایم (برای توضیح ادوار مختلف زبوان فارسوی ← ،صوادقی
 ،۸۳۱۴ص 1و.)۱۳
تمامی شواهد پـس در دورههوای مختلوف فارسوی از شوواهد عینوی مکتوو اسوتخراج
شدهاند .شواهد مربوط به فارسی معاصر بیشتر از اینترنت با استفاده از موتور جسوتوجوی
گوگل استخراج شدهاند.1
ازآنجاکه در زبان فارسی درمورد دستوریشدگی و دستوریزدایی منابع متعوددی وجوود
دارد ،در ادامۀ این مقاله (در بخ  )۲با تفصیل بیشتری تنها به بررسی فرایند کاربردیشودگی
میپردازیم .بخ  ۳این مقاله به معرفی نقشۀ معنایی اختصواص دارد .نقشوۀ معنوایی از آن
جهت مهم است که ابزاری دیداری برای توصیف نهایی ما از نق های پس است .بخو ۳
به توصیف نق های این جزء در دورههوای مختلوف فارسوی اختصواص دارد .در بخو ۱
نقشۀ معنایی تاریخی این جزءارا ه شدهاست .این مقاله با نتیجهگیری پایان مییابد.
۲ـ کاربردیشدگی

کاربردیشدگی یک فرایند درزمانی تغییر زبانی است که از رهگذر آن یوک جوزء زبوانی بوه
گفتماننما تبدیل میشود .عنصری که در مسیر کاربردیشدگی قرار میگیورد ،خصوصویات
اصلی زیر را کسب میکند (:)Heine 2013
1. semantic map
2. multifunctional
3. New Persian
 .4یعنی با قرار دادن کلیدواژﮤ «پس» در این موتور جستوجو ،موارد عینی کاربرد آن در متون استخراج شدهاست.
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 .۸آزادی نحوی :1به این معنا که دیگر محدودیتهای نحوی قبلی را ندارد و میتوانود در
بافت مورد نظر بهراحتی جابهجوا شوود ( .)Frank-Job 2006, p. 400درواقوع ،رابفوۀ سسوتی بوا
ساختار نحوی گفتمان پیدا میکند.
 .۲جدایی نوایی گفتماننماهای سرنمونی از بقیۀ گفته.
 .۳افزای حوزﮤ معنایی و کاربردی :2به این معنی که واحد زبانی کاربردیشده معوانی و
میدهود ( Brinton and
نق های متفاوتی را کسب میکند و حوزهای فراتر (از بند) را پوش
 .)Traugott 2005, p. 138البته ،واحد زبانی کاربردیشده ،نق اولیۀ خود را نیز گاهی بهعنووان
یک جزء دستوری یا واژگانی میتواند حفوظ کنود .ایون اصول برابور مفهووم واگرایوی 3هواپر
( )Hopper 1991است (نیز ← نغزگویکهن  ۸۳۵۱الف).
 .۳اختیاری بودن :1عنصر کاربردیشده قابل حذب است و با حذب آن خللی در معنای
اصلی گفتمان وارد نمیشود .همچنین ،بوا حوذب عنصور کواربردیشوده ،گفتموان هموواره
دستوری باقی میماند.
 .۱غیرترکیبی بودن 5و کوتاهی :بسیاری از گفتماننماها تکهجاییاند.
ً
مثال در جمالت زیر سویر تحوول کلموۀ «توازه» و تبودیل آن بوه گفتمواننموا را مشواهده
میکنید:
 )۸سبزیهای تازه خریدم.
 )۲کار را تازه شرود کردم.
 )۳جریمهام کردند ،تازه یک هفته هم باید مغازهام را ببندم.
در جمالت  ۸و  ۲کاربرد تاز را در مقام صفت و قید مشاهده میکنیم .در جملۀ  3تاز با
کسب نق جدید ،تبدیل به گفتماننمای تقابلی شدهاست .در این جمله تـاز آزادی نحووی
ً
پیدا کردهاست و مثال میتوان در گفتار آن را به مواضع دیگر منتقل کرد:
 )4جریمهام کردند ،یک هفته هم باید مغازهام را ببندم تازه.
 )5جریمهام کردند ،یک هفته هم باید مغازهام را تازه ببندم.

1. syntactic freedom
2. scope extension
3. divergence
4. optionality
5. Non-compositional

78

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

پژوهشهای لغوی

تاز در مقام گفتماننما (مانند سایر گفتماننماها) حوزﮤ معنوایی و کواربردیاش از یوک
بند به دو بند افزای یافتهاست و تقابل دو بند با هم را نشان میدهد .عالوهبراین ،حذب تـاز
از جملۀ  ۳آن را غیردستوری نمیکند .جدایی نوایی آن نیز این حذب را آسانتر میکند .تـاز
مانند بسیاری از گفتماننما بسیط است.
در بخ ۳و۳و۱و خواهیم دید که کلمۀ پس نیز در فارسوی معاصور بوا کواربردیشودگی
عالوهبر نق های دیگر ،نق گفتماننمایی نیز پیدا کردهاست.
۳ـ نقشۀ معنایی

یکی از مشکالت تحلیل زبانی ،کاربردهای چندگانۀ یک واحود زبوانی اسوت .ایون مشوکل
درمورد بسیاری از واحدهای زبانی ،یعنی هم کلمات نقشی 1و هم کلمات قاموسی ،2صادق
است .یکی از عواملی که باعث بهوجود آمدن چند نق برای یوک واحود زبوانی مویشوود،
فرایندهای تغییر تاریخی اسوت .نقشوۀ معنوایی روشوی بورای توصویف و نموای الگوهوای
چندنقشی در نظام زبان است ( .)Haspelmath 2003درواقع ،با بهرهگیری از نقشۀ معنایی روابط
دوری و نزدیکی نق های متفاوت یک واحد زبانی را میتوان بهروشنی و بهصورت ملموس
نشان داد .در مفالعات همزمانی ،در نقشۀ معنایی رابفۀ میان نق های یک صورت بوا خوط
مستقیم نشان داده میشود .در مفالعوات تواریخی ،بوه شورط وجوود مودارک معتبور ،رابفوۀ
نق ها با پیکان مشخ میشود تا نشان داده شود کدام نق پایهایتور و متقودمتور بووده و
ً
کدام نق از دیگری مشتق شدهاست ،مثال شکل زیر ناظر یک نقشۀ معنایی تاریخی است:

برطبق نقشۀ معنایی فرضی فوق ۳ ،نق متفاوت دسوتوری بورای یوک صوورت در نظور
گرفته شدهاست .چنانکه مشاهده میشود ،نق  ۲از نق  ۸مشتق شدهاست و نق های ۳
1. function words
2. content words
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و  ۳هریک از نق  ۲بهوجود آمدهاند .به عبارتی ،نق  ۸تنها از رهگذر نق  ۲با نق های
 ۳و  ۳در ارتباط است.
 .۴نقشهای

از فارسی باستان تا امروز

در این بخ از مقاله ،به بررسی نق های متفاوت کلمۀ پـس در دورههوای مختلوف زبوان
فارسی ،از فارسی باستان گرفته تا فارسی امروز ،میپردازیم.
۴ـ۱ـ

در فارسی باستان

پس در فارسی باستان بهصورت  /pasā/در مقام ستاک مقید 1و بهمعنوای «پشوت»« ،بعود»،
پس» بودهاسوت (Kent 1953, p. 196؛ حسوندوسوت  ،۸۳۵۳ذیول پـس) .در فارسوی
پس» و «از ِ
« ِ
ّ
باستان ،این ستاک مقیود بوه جوزء  va / watمتصول مویشوده و کلموۀ ربوط زموانی مرکوب
 pasāva / pasāwatرا بهوجود میآوردهاست .کلمات ربط زمانی ،ناظر بر رابفوۀ زموانی دو
بند یا گزارهای هستند که هر دو بهوقود میپیوندند (برای توضیح درموورد انوواد کلموات ربوط← ،
نغزگویکهن  ،۸۳۵۲ص  .)۲۳۵البته دو گزارهای که با کلمات ربط زمانی به هم متصل میشوند
به دو گونه بهوقود میپیوندند؛ یا بهطور همزمان (یعنی دو رویداد با هم ر مویدهنود) و یوا
غیرهمزمان (یکی بعد از دیگری)؛ رابفۀ زمانی اخیر از نود توالی است .پس در مقوام کلموۀ
ربط زمانی ناظر بر این نود رابفۀ زمانی است:
6) pasāwat aiwah martyah maguš āhat gaumātah nāman, hau
udapatata.

«پس از آن مردی مغ بود گوماته نام ،او قیام کرد» (بیستون ،ستون  ،۸سوفرهای ۳۱وو)۳۱
(ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۲۵
7) pasāwat gaumātah hyah maguš adīnāt kambuǰyam, uta pārsam uta

mādam … naid āhat martyah … hyha awam gaumātam tyam magum
xšaçam čaxryāt.

«پس از آن گوماتۀ مغ [شهریاری را] از کمبوجیه بستد ،هم پوارس را هوم مواد را  ...نبوود
مردی  ...که آن گوماتۀ مغ را از شهریاری راندی» (بیستون ،ستون  ،۸سوفرهای ۳۱وو)۱۱
(ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۲۵

8) nadintabairah hada kamnaibiš asabāraibiš amunθat, bābairum
ašyawat, pasāwat adam bābairum ašyawam.

1. bound stem
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«ندینتبیره با سواران کمی گریخت ،به بابل شد ،پس من به بابل شدم» (بیستون ،ستون ،۲
سفرهای ۸و( )۳ابوالقاسمی  ،۸۳۱۵ص .)۳۱۱
9)θātiy : Dārayavauš : xšāyaθiya : ima : tya : manā : kartam : pasāva:
yaθā :xšāyaθiya : abavam.

«داریوش شاه :این کاری است که توسوط مون انجوام شود ،بعود از آنکوه پادشواه شودم»
(بیستون ،ستون اول ،سفرهای ۲۱و.)Kent 1953, p. 117( )۲۱

در تمامی کاربردهای فوق  pasāدر مقام جز ی از کلمۀ ربط زمانی ،تووالی رویودادها را
نشان میدهد .در میان این جمالت ،جملۀ  ۱که از سه بنود مختلوف تشوکیل شوده جالوب
توجه است .ربط دو بند اول بدون کلمۀ ربط و تنها از رهگذر همجواری بندها صورت گرفته
و فقط در بند سوم است که از کلمۀ ربط  pasāwatاستفاده شدهاست.
۴ـ۲ـ

در فارسیمیانه

در این بخ  ،نق های پس در این دوره از زبان فارسی را به تفکیک و بوا مثوالهوای عینوی
توضیح میدهیم.
۴ـ۲ـ۱ـ

در مقام کلمۀ ربط زمانی آزاد

در متون فارسی میانه ،کاربرد پس  pas /در نق کلمۀ ربط زمانی با معنوای «سوپس» ،ولوی
بهصورت آزاد ادامه یافتهاست:
10) Kay-husraw ī siyāwaxšān ānōh zād u-š warzāwand ātaxš wahrām
ānōh nišāst. pas zardušt dēn āwurd az framān [ī] wištāsp-šāh 1000 ud
200 fragard pad dēn dibīrīh pad taxtagīhā [ī] zarrēn kand ud nibišt ud
pad ganj [ī] ān ātaxš nihād. udpas gizistag *skandar sōxt ud andar ō
drayāb abgand.

«کیخسرو پسر سیاوش آنجا زاده شود و او آتو بهورام ورجاونود را آنجوا نشوانید .سوپس
زرتشت دین آورد .به فرمان شاه گشتاسب  ۸۲۱۱فرگرد (اوستا) به خوط دیندبیوره بورروی
لوحهای زرین کند و نوشت و در خزانوۀ آن آتشوکده نهواد و سوپس اسوکندر ملعوون آن را
سوزاند و به دریا افکند» (دریایی  ،۲۱۱۲ص .)۸۳
دریایی ( )Daryaee 2002, p. 76نق پس را قیدی میداند ،ولی از مثال فوق میتوان چنوین

برداشت کرد که درواقع با کلمۀ ربط زمانی سروکار داریم ،زیرا همانطور کوه ازشواهد فووق
مشخ است ،ابتدا «زاده شدن سیاوش و نشاندن آتو بهورام» ر دادهاسوت و پوس از آن
«آوردن دین توسط زردشت» و همچنین در ادامه ابتدا «نوشتن الواح» بهوقود پیوسوته و بعود
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از آن «سوزاندن آنها توسط اسکندر» .دو نمونه  pasکه در شاهد فوق بوهعنووان کلموۀ ربوط
زمانی بهکار رفتهاند ،1وظیفۀ ارتباط دادن گوزارههوا را برعهوده دارنود توا مشوخ کننود کوه
ً
رویدادها به چه ترتیبی بهوقود پیوستهاند .پس در این مثال یک واحد زبانی کامال آزاد اسوت.
در شواهد زیر نیز همین نق پس را میتوانیم (بههمراه « udو» یا بهتنهایی) مشاهده کنیم:
11) dō bēwar spāh ī wizīdag pad bayaspānīh ō ērān-šahr frēstīdudpas
ǰāmāsp ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud.

دو بیور سپاه گزیده برای پیغامبری به ایرانشهر فرستادند و سپس جاماسب پیشینیان سواالر
زود اندرون اندر شد (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۱

12) pas wištāsp-šā ka-šān saxwan ašnud garān dušxwarīh būd udpasān

tahmag spāhbed ī nēw zarēr čiyōn-š dīd kū wištāsp-ša nihīg būd zūd
andarōn andar šud.

پس گشتاسب شاه چون آن سوخن شونود بورای گوران [ دشووار] بوود و سوپس آن تهوم
سپاهبد دلیر ،زریر ،چون دید که گشتاسوب شواه ترسوان (؟) شود زود انودرون انودر شود
(جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۲

13) ud gōwēd kūšaw ud gōw kū čē dīd az dast ī man yal spandyād ud
pas gōwēd kay-wištāsp-šā.

و گوید که شو و بگو که چه دیدی از دست من یل اسفندیار و سوپس کوی گشتاسوب شواه
گوید (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۱

14) Wištāsp-šā nēāxēzēd nē abāz nigerēd. pas ān pād-husrō ī ardāy
māzdēsnān kēšawēd ud gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk
abar āxēzēd.

گشتاسب شاه نه برخیزد (و) نه بازنگرد .سپس آن پاد خسرو پرهیزگار مزدیسنان اسوت کوه
رود و گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد ،از این خاک برخیزیود (جاماسوب ،۸۳۴۸
ص .)۲۱۱
15) čē agar tā šab zīndag zarēr, ēg nē dagr-zamān bawēd ka az amā

xiyōnān ēč zīndag abāz bē nē pāyēd. pas ān wīdrafšīǰādūg abar ō pāy
ēstēd gōwēd kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm.

چه اگر تا شب زریر زنده (بماند) ،پس نه دیر زمان بود که از ما خیونان هیچ (کوس) زنوده
باز به نپاید .سپس آن ویدرف جادو بر پای ایستاده (و) گوید که من را اسب زیون سوازید
تا من روم (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۸
 .1در این شاهد ،دومین  pasبههمراه  udبهمعنای «و» بهکار رفتهاست.
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16) zarēr ī man pidar, agar zīndag aybāb murdag čiyōn ast pēš ašmā
bayān gōwēm. pas wištāsp-šā gōwēd kū tō ma šaw čē tō aburnāy hē
ud razmān pahrēz nē dānē, u-t angust pad tigr nēōst ēstēd.

زریر را که پدر من است اگر زنده یا مرده ،چنانکه هست پی شما خدایگان گویم .سپس
گشتاسب شاه گوید که تو مرو چه تو نابرنایی و دفاد رزمها را ندانی (و) توو را انگشوت بور
تیر استوار نیست (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۳

شواهد اخیر نیز نشان میدهد که کلمۀ ربط زمانی آزاد  pasچوه بوا « udو» و چوه بودون
آن ،نشاندهندﮤ توالی رویدادها است .همانطوور کوه در بخو 4وو 1دیودیم ،ایون جوزء در
فارسی باستان بهصورت مقید در ترکیب بهکار میرفتهاست .اگر کاربرد مقید پس در فارسوی
باستان را نمونۀ واقعی کاربرد این جزء فورض کنویم pasā ،در گوذر زموان و در دورﮤ فارسوی
میانه دچار آزادشدگی 1شدهاست .این تغییر نوعی از دستوریزدایی تلقوی مویشوود ( Norde
 )2009, p. 3, 131که جهتی خالب دستوریشدگی است .در دستوریشدگی ،عناصور نقشوی
طی زمان جوهر آوایی خود را ازدست میدهند و مقیدتر میشوند (Hopper and Traugott 2003,
 .)p. 7درمورد پس چنین چیزی ر ندادهاست و این جزء با کسب نق های جدید دسوتوری
نهتنها مقیدتر نشده ،بلکه بهصورت آزاد نیز بهکار رفتهاست (برای توضیحات بیشوتر ← ،نغزگووی
کهن  ۸۳۵۱ج).
۴ـ۲ـ۲ـ

ّ
در نقش کلمۀ ربط علی

در فارسی میانه pas ،عالوهبر ایفای نق در مقام کلمۀ ربط زمانی ،بهعنوان کلموۀ ربوط
ّ
ّ
ّ
علی نیز کاربرد داشتهاست .در رابفۀ علی میان دو بند ،یکی از بنودها نواظر بور علوت و بنود
دیگر بیانگر معلول است .درواقع ،یکی از دو بند یا گزاره ،سبب وقود گزارﮤ دیگر مویشوود و
یک بند نتیجۀ بند دیگر است:
17) ān pāy pad ēn darrag ēw nihēd ud tigr ō ān čīdāg ēw wihēd pas kē
tigr ō ān čīdāg abganēd ōy dast nēw.

او پای به این دره بنهد و تیر به آن سنگچین پرتا کند ،پس کسی که تیر به آن سنگچین
افکند ،او نیودست است (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۳

ّ
در شاهد فوق ،گزارﮤ «تیر بر سنگچین پرتا کردن» گزارﮤ علت است که باعوث گوزارﮤ
معلول ،یعنی «کسی را قوی دست دانستن» ،میشود .در بسیاری از زبانها کلمۀ ربط زمانی
1. debonding
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ّ
میتواند منبع تکوین کلمۀ ربط علی باشود ( .)Kuteva and Heine 2004, p. 328ایون امور بسویار
ّ
ّ
منفقی است ،زیرا در توالی علت و معلول( ،در موقعیتهای بینشان) این علوت اسوت کوه
اول بیان میشود و سپس معلول میآید .به عبارت دیگر ،یک رابفۀ تصویرگونگی 1میان آنچه
ً
در دنیای واقعی ر میدهد و رویدادهایی که بهصورت زبانی بیان میشوند وجود دارد ،مثال
به جملۀ زیر دقت کنید:
 )۸۱روزی ی پاکت سيهار میکشيد ،پس سرطان گرفت.
ّ
در جملۀ فوق «یک پاکت سیگار کشیدن» که علت سورطان اسوت ،اول ر مویدهود و
سپس معلول ،یعنی «سرطان گرفتن» بهوقود میپیوندد.
این نود تصویرگونگی ،تصوویرگونگی نمووداری 2نامیوده مویشوود ( Hopper and Traugott
2003, p. 27؛ نیز ← ،داوری  .)۸۳۵۳اگور دو رویوداد (ماننود شواهد  )۲۱هوم نواظر بور تووالی
ّ
رویدادها باشند و هم رابفۀ علت و معلولی ،کلمۀ ربفی که میان دو بند قرار میگیرد و رابفۀ
آنها را بازمینماید نیز دارای ابهام میشود .یعنی هم میتوانود خووان کلموۀ ربوط زموانی
ّ
ّ
داشته باشد و هم خوان علی .به این ترتیب ،با گذر زمان و با کواربرد مکورر ،معنوای علوی
کلمۀ ربط در زبان تثبیت خواهد شد .این همان اتفاقی است که برای کلمۀ ربط زموانی پـس
اتفاق افتادهاست .همانطور که گفتیم ،ازآنجاکه در این مورد نیز کاربرد در نق کلموۀ ربوط
ّ
زمانی متقدمتر از کاربرد بهعنوان کلمۀ ربط علی است ،میتوانیم نتیجه بگیوریم کوه کواربرد
ّ
ّ
علی پس از کاربرد ربط زمانی آن بهوجود آمدهاست.در زیر شواهد بیشتری از کواربرد علوی
پس را مشاهده میکنیم:
19) ma xiyōn <-ān> resēnd ud tōōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad pas

(xiyōnān)dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed umānōzad bastwar ī-š pus.

مبادا خیونان رسند و تو را کشند چه آنها زریر را نیز کشند؛ پس خیونان دو نام برند که موا
کشتیم زریر سپاهبد را (و) ما کشتیم بستور پسر او را (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۴

20) wištāsp-šāō zarēr ī brād framān dād kū wiyān kun tāērān-iz wiyān
kunēnd tā amā-iz bē dānēm kūšab ast ayāb rōz. pas zarēr az wardēn
bērōn bē āmad ud wiyān kard.

گشتاسب شاه به زریر برادر فرمان داد که خیمه (برپا) کن تا آزادگان نیز خیمه (برپا) کننود
1. iconicity
2. diagrammatic iconicity

84

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

پژوهشهای لغوی

تا ما نیز بدانیم که شب است یا روز .پس زریر از گردونه بیورون بیامود و خیموه برپوا کورد
(جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۳

21) u-t az pus tā brad wīst-ud-sē murd bawēnd. pas wištāsp-šā ka-šān
saxwan ašnūd az farroxān-gāh ō zamīg ōbast.

تو را از پسر تا برادر بیستوسه (تن) خواهند مورد .پوس گشتاسوب شواه چوون آن سوخن
شنود ،از فرخان گاه بر زمین افتاد (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۴
۴ـ۲ـ۳ـ

در نقش اسمی

ّ
در فارسی میانه پس عالوهبر نق کلمۀ ربط (زمانی و علی) ،در نق اسمی نیز کواربرد
داشتهاست؛ این واحد زبانی در نق اسمی بهصورت َپس  /pas/تلفوظ مویشوده و بوهمعنی
«عقب» و «پشت» بودهاست (Nyberg 1974, p. 152؛ حسندوست  ،۸۳۵۳ذیل پس):
22) ud ēč abrāz nēst kē šēb nē az pēš ud ēč šēb nēst kē abrāz nē az
pas.

و هیچ فراز نیست که شیب از پی و هویچ شویب نیسوت کوه فوراز از پوس ( عقـب) نوه
(داشته باشد) (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۱۲

در این مثال ،پس در نق اسمی بهکار رفته ،زیرا بهلحواظ توزیوع نحووی بعود از حورب
ً
اضافه قرار گرفتهاست .در این نق پس بهمعنی «پشت» دقیقا در تقابل با واژﮤ پيش بوهمعنی
«جلو» قرار گرفتهاست .در زیر شواهدی دیگر از این کاربرد را آوردهایم:
23) bē rafthēnd…Vahuman pēš zartuxšt pas.

آنها رفتند  ...وهومن در جلو ،زرتشت در عقب (نیبرگ  ،۸۵۴۳ص .)۸۱۲

24) az pas frāz šawēd.

از پس فراز رود (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۲۸۱
۴ـ۲ـ۴ـ

ّ
بهعنوان جزئی از کلمۀ مرکب

در کاربردهای ربفی و اسمی پس در فارسی میانه این جزء بهصورت آزاد بوهکوار رفتهاسوت.
ّ
در این دوره مواردی نیز داریم کوه ایون جوزء بوا معنوای اسومی در کلموات مرکوب اسوتفاده
شدهاست:
25) nohom pēš-rawišnīh ud pas-rawišnīh ī dēn šnāxtan ud pēšrawišnīh ī dēn frāz ō pēš dāštan ud kār ud bahr padiš xwāstan ud pasrawišnīh ka petyārag ō dēn rasēd dēn abāz ō pas ud tan pad magindīh
ī dēn dāštan.
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نهم ،پیشروی و پسروی دین شناختن و پی روی دین (این که دین را) به پی فراز داشتن
و کار و بهره به آن خواستن و پس روی (این که) اگر پتیاره به دین رسد دین را به باز پـس و
تن به محافظت دین داشتن (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۱۸
26) andar pēš-āmārīh ud pas-āmārīh saxwan rāstīhā gōwēd kū pad
dādestān bōxtag-tar bawēd.

اندر پی آماری و پس آماری سخن بهراستی بگویید که به دادستان [ مراحول محاکموه]
رستگارتر باشید (جاماسب  ،۸۳۴۸ص .)۳۱۱

در شواهد فوق ،پس در ترکیب بهکار رفتهاست ،ولی نق ترکیبی که پـس در آن شورکت
میجوید ناظر بر توالی رویدادها نیست ،بلکه بیشتر ناظر بر معنی «عقب» است .همین امر
نشان میدهد که کاربردهای پس در ترکیبات جمالت  20و  21از نق اسمی آن سرچشومه
گرفتهاست .موارد دیگری از این نود کواربرد نیوز در فرهنـگ کوچـ زبـان پهلـوی (مکنوزی
 )۸۳۴۳در شاهد  ۲۴و نیوز فرهنـگ زبـان پهلـوی (فرهوشوی  )۸۳۱۸در مووارد  28و  29ثبوت
شدهاست:
«ناآگاهی ،نادانی» 27) pas-dānišnīh

«پسبودگی ،عقبافتادگی» 28) pas-bavišnīh
«پسفردا» 29) pasfarda

همانطور که در ادامه این مقاله خواهیم دید ،این کاربرد با زایاتر شدن تا فارسوی اموروز
ادامه یافتهاست.
۴ـ۳ـ

در فارسی نو متقدم

ّ
در قرون متقدم هجری ،کلمۀ پس عالوهبر کاربرد در مقام کلمۀ ربط (زمانی و علی) ،و اسم
نق های جدیدی را بهعنوان صفت و پی اضافه کسب کردهاست .در این دوره ،بسامد وقود
ّ
پس در کلمات مرکب نیز افزای چشمگیری یافتهاست .در ادامه با استفاده از شواهد عینوی
از متون مکتو  ،این نق ها را بهتفکیک بررسی خواهیم کرد.
۴ـ۳ـ۱ـ

در نقش کلمۀ ربط زمانی

در فارسی نو متقدم بهندرت با کاربرد پس در مقام کلمۀ ربط زمانی روبهرو مویشوویم .ایون
جزء هم با «و» و هم بدون «و» بهکار میرفتهاست:
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 )۳۱چون بنشست از اميرالمومنين سالم کرد و در دعای نيکـو پيوسـت .و اميـر مسـعود
جواب ملکانه داد .پس رسول برپای خواست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد (بیهقوی ،۸۳۱۳
ص .)۴۱
شاهد ( )۳۱بیانگر وقود یک رویداد پس از رویداد دیگر است .ابتدا شخ حاضور بوه
امیر «سالم و وی را دعا میکند» و پس از پاسخ امیر ،بلند میشود و «نامه و منشوور را روی
تخت میگذارد» .همانطور که مشخ است ،رابفۀ زمانی توالی با کلمۀ ربط زموانی پـس
برقرار شدهاست .مثالهای زیر نیز ناظر بر همین نق هستند:
 )۳۸پيش امير آمد با خلعت و خدمت کرد و از لفظ عالی ثنا شنيد و پس به خيمۀ طـاهر
آمد (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)52
 )۳۲چون تحيت امير برآمد امير بر پای خاست و بساط تخت را ببوسيد و پس بنشسـت
و منشور و نامۀ بوسهل بخواند (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۴۴
 )۳۳اعيان و بزرگان لشکر پيش او بنشستند و دیهران بایستادند .و پس اعيان ری را پـيش
آوردند ،تنی پنجا و شصت از محتشمتر .و امير اشارت کرد تا همهـان را بنشـانند ،دورتـر و
پس سخن گفت (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۱۱
 )۳۳و ابتدا کردم به هندسه ،پس به شمار ،پس به صورت عالم ،پـس بـه احکـام نجـوم
(ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص .)۲
 )۳۱چندان آب بر او باید افکند که اندر آن بتوان ماليد پس بباید جوشيد تا رنگ تمـام از
او بيرون آید (جمالی یزدی ،ص .)۳۱۱
 )۳۱پس زنهی دیهر بيامد وهم بهدست جوان بخاری کشته شـد (اسـکندرنامه  ،۸۳۳۱ص
.)۳۵۸
۴ـ۳ـ۲ـ

ّ
در مقام کلمۀ ربط علی

ّ
واژﮤ پس در فارسی نو متقدم (مانند فارسی میانه) بهعنوان کلموۀ ربوط علوی نیوز بوهکوار
رفتهاست .این کاربرد را در شواهد زیر میتوان مشاهده کرد:
 )۳۴با خود گفتم این پيغام بباید نبشت ،اگر تمکـين گفتـار نيـابم بخوانـد ،و غـرض بـه
حاصل شود .پس رقعتی نبشتم به شرح تمام و پيش شدم ،و امير آواز داد که چيست؟ (بیهقی
 ،۸۳۱۳ص .)۸۴۴
 )۳۱گفت :سوی جيحون صوابتر ،از آن بهکریم و ایمن شو یم ،که خراسان دور است.
گفتند فرمان تو راست .پس بر جانب سيا گرد کشيد و تيز براند (بیهقی  ،۸۳۱۳ص .)۲۳۸
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 )۳۵اکنون اگر راضی باشی تا با هم عقد اخو یت بنـدیم ،تـا چنـانکـه بـه نسـب هـر دو
برادریم ،به عهد هم برادر باشيم .پس پيغمبر با علی عقد برادر بستند (عوفی  ،۸۳۴۳ص .)۳۸
 )۳۱اگر بر هستی خود دليل گفتهاید ،دليل واسطه شد .باشد ميان یـ چيـز تنهـا ،پـس
خود را به خود رسانيد .باشد و خود به خود هميشه خـود و بـا خـود بـود (نصویرالدین طوسوی
 ،۸۳۴۳ص .)۳۵
 )۳۸منصور گفت هيچکس مرا دشمنتر از تو نيست ،پس فرمود تا شـخ او را بعـد از
آنکه کشته بودند در بساطی پيچيدند و در گوشـۀ خانـه بنهادنـد (جوامعالتوواریخ ← ،کشواورز
 ،۸۳۴۸ص .)۵۱۲
 )۳۲پس مرد و زن را بدین معنی لباس خواند که یکدیهر را همچون جامهانـد مـر تـن را
(میبدی  ،۸۳۳۸ص .)۱۱۳
 )۳۳دین و مل دو برادر همزادند که در شکل و معنی از یکدیهر هيچ زیادت و نقصـان
ندارند .پس به حکم این قضيت بعد از پيغامبری هيچ عملـی گـرانتـر از پادشـاهی و هـيچ
عملی قویتر از مل نيست (نظامی عروضی  ،۸۳۴۸ص .)۸۱
۴ـ۳ـ۳ـ

در نقش اسم

4ـ3ـ4ـ

در مقام صفت

نق اسمی پس در فارسی نو ادامه یافتهاست .در فارسی نوو متقودم نیوز پـس در ایون نقو
بهمعنی «پشوت»« ،عقوب»« ،ظهور» و گواهی «باسون» در تضواد معنوایی بوا کلموۀ پـيش
بودهاست .کاربرد پس بعد از حروب اضافه ناظر بر چنین کاربردی است:
 )۳۳ناگا از پس نها کرد ،جوانی را دیـد در آن جایهـا ایسـتاد (اسـکندرنامه  ،۸۳۳۱ص
.)۸۱۳
وار مکـار در پـيش
 )۳۱لکت عيش دنيا را لدغۀ اجل در پس است و نعي ِم بهشـت را دیـ ِ
(سعدی  ،۸۳۳۱ص .)۲۸۵
در شاهد  ۳۳پس ناظر بر معنای مکانی است ،درحالیکه در شاهد  ۳۱ایون جوزء بورای
معنای زمانی بهکار رفتهاست (برای شواهد متعدد درمورد کاربرد اسمی پس ← ،لغتنامه).
در موارد کمی در فارسی ِنو متقدم شاهد کاربرد جزء پس در مقام صفت هستیم:
 )۳۱جان در تن هر دو به ی وقت و ی انداز کرد ،نـه پـيش و نـه پـس ،وگرنـه چنـين
بودی موافقت نبودیشان (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۸۳
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در جملۀ فوق پس در معنای «کم» بهکار رفتهاست و در تضاد معنوایی بوا پـيش بوهمعنی
«زیاد» قرار دارد .بنابراینّ ،
مبین کیفیت است .ازآنجاکه کاربرد اسمی در زبانهوا پایوهایتور
است ،و نگارندگان موردی را در دوران متقدمتر نیافتهاند که ناظر بر کاربرد صفتی باشد ،این
کاربرد را میتوان مشتق از کاربرد اسمی آن از رهگذر دستوریشودگی دانسوت (بورای مبحوث
چگونگی تبدیل تاریخی اسم به صفت و گروههایی از اسامی که بهطور بالقوه مویتواننود بوه صوفت تبودیل
شوند.)Heine and Kuteva 2007, p. 60-61 ← ،
۴ـ۳ـ۵ـ

در مقام حرف اضافه

نق دیگر پس در فارسی نو متقدم،کاربرد در مقام حرب اضافه بودهاست .در ایون کواربرد،
عقب» یا «آن سوی» است .در ایون
کسرﮤ اضافه به پس متصل میشود و بهمعنی « ِ
پشت»ِ « ،
نق  ،گاهی از قبل از پس بهکار رفتهاست .مثالهوای زیور نواظر بور کواربرد پـس در نقو
پی اضافه (با از یا بدون از) است:
پس کيومرث گو یند صدوهفتاد سال هيچ پادشا نبود (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۸
 )۳۴از ِ
ـس یزجــرد بفرســتاد
 )۳۱ســعد ،ب ـرادرزاد را هاشــمبــن عقبــهبــن وقــا را مثــال از پـ ِ
(مجملالتواری  ،۸۳۸۱ص .)۲۴۳
پس ایشان و فرزندان که بيمار و میترسند ور
 )۳۵و بترسا آن کسانی که بازماند ترکت از ِ
ایشان و بترسيد از خدای (ترجمۀ قرآن ری  ،۸۳۱۳ص .)۴۲
 )۱۱و پس هفتاد سال فرتوتيسـت (تفسـير کمبـری  ،۸۳۳۵ج  ،۸ص  ،۱۲۳بوه نقول از مقدموۀ
مصحح ،ص هفتادوچهار).
 )۱۸و زند شدن از پس مرگ (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۸ص  ،۳۳۱به نقل از مقدموۀ مصوحح،
ص هفتادوچهار).
َ
پس کارهای
 )۱۲کيومرث از آن هنرها و ِخرد هوشنگ سخت شاد شد ،پس او را بفرمود ِ
من همی ران (بلعمی  ،۸۳۱۳ص .)۸۲۱
همانطور که گفتیم ،تمامی موارد فوق ناظر بر کاربرد پی اضافهای پس اسوت .در ایون
کاربردها حضور اسم (گروه اسمی) بعد از پس الزامی اسوت .کواربرد اسوامی کوه نواظر بور
«جهت» هستند با کسرﮤ اضافه (بهخصوص نام اعضای بدن) در مقام حرب اضافه در زبوان
سور
فارسی بیسابقه نیست .این امر با استفاده از بسط استعاری صورت مویگیورد ،ماننود « ِ
کوچه» و «سینۀ دیوار» .پس نیز ناظر بر جهت است و حتی گاهی ناظر بور عضووی از بودن
(باسن) نیز هست .این کاربرد را ترکیباتی مثل پسسو (ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص  ،)۱۸کوه در
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فارسی نو متقدم رواج داشتهاست ،میتوانیم مشاهده کنیم .هنوز این کلموه در ایون معنوا در
فارسی کاربرد دارد (برای شاهد ← ،نجفی  .)۸۳۴۱بنابراین ،کاربرد آن با کسرﮤ اضوافه در مقوام
حرب اضافه عادی است (برای توضیح فرایند تبودیل اسوامی بوه حوروب اضوافه بوا کسورﮤ اضوافه← ،
نغزگویکهن و راسخمهند  .)۸۳۵۸با توجه به این مالحظات کاربرد حرب اضوافهای مشوتق پـس
ناشی از نق اسمی این کلمه است.
نکتۀ جالب توجه این است کوه در فارسوی نوو متقودم گواهی بوهجوای کسورﮤ اضوافه از
پی اضافۀ از استفاده میشدهاست:
 )۱۳هيچکس پس از انبيا و رسل بهتر و فاضلتر از یاران رسول صلی الله عليه نبود انـد
(غزنوی  ،۸۳۳۱ص .)۸۲
 )۱۳پس از تکبيرات چون قرائت خواهد خواندن (ابوالفتوح رازی  ،۸۳۱۵ج  ،۸ص .)۲۱
بهار ( ،۸۳۴۱ج  ،۲ص ۸۳۸و )۸۳۲دربوارﮤ تاریخچوۀ ایون گونوه کواربرد و نوواحی رواج آن
مینو یسد:
در قدیم در پهلوی شمالی و پهلوی جنووبی زی بوه عووض عالموت موذکور [ اضوافه]
استعمال میشدهاست ،مثل «بغداد زی بغکرت» یعنی «بغوداد پسور بوغکورت» ،و در زبوان
دری قدیم بهجای زی مزبور از میآوردهانود  ...گو یوا مخوت بوه لهجوۀ خراسوان غربوی و
طخارستان بوده و به تقلید آنان به طبرستان و ری و آن حدود تجواوز کورده و در اسـکندرنامه
هم دیده شد ،مثال «پادشاهی اسکندر ارسفاطالیس حکیم راسوت مون داشوت ،و شواه بوی
دستوری و صوا دید از وی هیچ کاری نکردی» یعنوی «بوی دسوتور و صووابدید وی»  ...و
هنوز این لفظ در هرات و قسمتی از طخارستان (افغانستان) متداول است که گو یند «دسوت
از تو»« ،سر از تو» یعنی «دست تو» و «سر تو» (نیز ← ،مقدمۀ بهوار بور مجمـلالتـواری ،۸۳۸۱
ص «ط»؛ یمین  ،۸۳۴۱ص  ۸۳۳و .)۸۵۱
ً
بهدلیل همین کاربرد است که مثال ترکیب بهظاهر عجیوب «از پوس از» را مویتووانیم در
متونی مثل تفسير کمبری مشاهده کنیم:
 )۱۱و آن جنان بود که خدای عز و جل از پس از مکان و زمـان و لـوح و قلـم ،گـوهر را
بيافرید سبز (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص  ،۸۱۳به نقل از مقدمۀ مصحح ،ص هفتادوچهار).
 )۱۱پس از قوم هود و قوم صالح و  ...از پس ازیشان (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص ،۸۱۴
به نقل از مقدمۀ مصحح ،ص هفتادوچهار).
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 )۱۴از پس از هالکت ایشان (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ج  ،۲ص  ،۸۴۳به نقل از مقدمۀ مصوحح،
ص هفتادوچهار).

هنوز در فارسی امروز کاربرد از بهجای فارسی کسرﮤ اضافه میتوان مشاهده کرد:
 )۱۱من پس از شما خواهم آمد [ پس شما] (به نقل از معین  ،۸۳۳۸ص .)۲۵
۴ـ۳ـ۶ـ

در مقام شبهوند

1

ً
ّ
قبال دیدیم که کاربرد کلمۀ قاموسی و آزاد پس در مقام جز ی از کلمه مرکب از فارسی میانوه
آغاز شدهاست .در فارسی نو متقدم نیز این کاربرد ادامه مییابد .در زیور موواردی از کواربرد
اخیر را در متون متقدم آوردهایم:
 )۱۵پس پشت کردن «پشت سر گذاشتن» (میهنی  ،۸۳۱۱ص .)۸۱۱
 )۱۱پستر «اندکی پستر و عقبتر» (ابوریحان بیرونی  ،۸۳۸۱ص .)۱۸
 )۱۸پسآیندگان ّ
(امتان پیشین) «آنهایی که بعد از دیگران میآیند» (تفسير شنقشی ،۸۳۱۱
ص .)۸۱۵
 )62پسروان «تابعان» (تفسير شنقشی  ،۸۳۱۱ص .)۳۱
 )63پسپشت «پشتسر» (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ص .)۱۱۲
 )۱۳پسماندگان «عقبماندگان» (تفسير کمبری  ،۸۳۳۵ص .)۳۳۴
ادامه یافتن و زایاتر شدن این ترکیبات ناظر بر شبهوندشدگی 2اسم پـس در ایون ترکیبوات
ّ
است .طی فرایند شبهوندشدگی ،در ساخت بعضی از کلمات مرکب ،اجزاء واژگانی با تغییر
استعاری در معنا ،عملکردی شبیه به وندها را بهنمای میگذارند ،بدین معنا که با انتزاعیتر
شدن بهوسیلۀ بسط استعاری ،ویژگیهای مخصوص وندها ،چون زایایی و پی بینویپوذیری
را کسب میکنند (برای توضیحات بیشتر و مثالهای متعدد از شبهوندشدگی در زبان فارسوی ← ،داوری
و نغزگویکهون  .)۸۳۵۱در ترکیبات (59و )64شاهد بسط انتزاعی کلمۀ پس بهمعنای جهتوی و
زمانی هستیم .در چهارچو صرب ساختی ،3ساختهایی که در آنها شبهونود قورار دارنود
مانند اصفالحات ساختی 1عمل مویکننود ( .)Booij 2010, p. 13اصوفالحات سواختی دارای
الگوی زایایی هستند که مرتب میتوانند کلمۀ جدید با اجزاء ثابت واژگانی (در اینجوا پـس)
ِ
1. affixoid
2. affixoidation
3. Construction Morphology
4. consttuctional idiom
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تولید کنند (برای توضیحات بیشتر درمورد چگونگی تحلیول شوبهونودها در رویکورد سواختی← ،
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 .)2010, p. 57-66زایایی پس تا فارسی امروز ادامه یافتهاست (← بخ ۳و۳و۱و همین مقاله).
۴ـ۴ـ

در فارسی معاصر

ً
در این دوره از زبان فارسی ،کلمۀ ربوط زموانی پـس کوامال از رواج افتادهاسوت .در فارسوی
ّ
معاصر ،این جزء زبانی عالوهبر کاربرد در نق کلمۀ ربط علی ،حورب اضوافه و شوبهونود،
دارای نق های کاربردشناختی نیز شدهاست .در ادامه ،بهتفکیک به بررسی این نقو هوا در
فارسی معاصر میپردازیم.
۴ـ۴ـ۱ـ

ّ
در مقام کلمۀ ربط علی

ّ
شواهد زیر ناظر بر کاربرد پس در نق کلمۀ ربط علی است:
 )۱۱استثمار عالو بر آنکه به منافع متضاد دو (یا چند) طبقه میانجامد ،بهـر وری یـ
طبقه از نيروی کار طبقه (یا طبقات) دیهر را بهدنبال دارد؛ پـس سـرمایهداران نمـیتواننـد ـ
آنگونه که سفيدپوستان به نسلکشی سرخپوستان پرداختند ـ خواستار نابودی کارگران باشـند
(روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱او با کم نظریۀ بنيامين دربارﮤ پيوند خشـونت و قـانون ،نظریـۀ اشـميت را پایـان
ماجرا نمیداند و تأکيد دارد چون امروز خود مفاهيم دولت و قانون مسئلهاند ،پس بازگشـت
به وضعيت قانون واقعی از دل وضعيت استثنایی محال است (روزناموۀ شـر  ،شومارﮤ ۴ ،۲۴۳۵
آذر .)۸۳۵۱
 )۱۴برخی از این محيطها بهصورت مصنوعی تشکيل میشوند ،مثـل کاتاليسـتها کـه
ازطریق بههم دوخته شدن ذرات نانو ییشکل ایجاد میشوند .پس یا این محيطها بهصـورت
طبيعی وجود دارند یا ما بهصورت مصنوعی این محيط را ایجاد میکنيم تا بتـوانيم چيـزی را
در آن ذخير کنيم (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱براثر خارج شدن گاز همرا و همچنين آب ،فشار داخل مخزن کاهش پيدا میکنـد
ً
و زمانی که این اتفا افتاد ،اصطالحا میگو یند آسفالتين گرفتهاست یـا ماسـيد شد اسـت.
پس وقتی فشار داخل مخزن افت میکند ،ما باید دوبار فشار داخـل مخـزن را ایجـاد کنـيم
(روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۵خودتان را دوست دارید؟ پس اینگونه غکا بخورید (مجلۀ اینترنتی برترینها).
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ً
 )۴۱اگر کودکتان در هنهام خواب مرتبا غلت میزنـد ،پـس در جـای خـود چرخيـد و
پاهایش باالتر از سر او قرار گيرد و به این ترتيب همۀ زحمات شما از انجام ایـن کـار ازبـين
میرود (وبالگ مهارتهای بچهداری).
۴ـ۴ـ۲ـ

در نقش اسم

۴ـ۴ـ۳ـ

در مقام صفت

۴ـ۴ـ۴ـ

در نقش حرف اضافه

در فارسی معاصر ،کاربرد پس تنها در معنای «باسن» است (← معین ۸۳۱۱؛ نجفی .)۸۳۴۱
نگارندگان شاهدی برای کاربرد صفتی پس نیافتند .تنها نجفی ( )۸۳۴۱نق صوفت را بورای
پس ذکر کردهاست و در اصفالحات «هوا پس است» و «هوا را پس دیدن» آن را در معنوای
«وخیم ،برخالب دلخواه» میداند.
در فارسی معاصر ،نق حرباضافهای پس از فارسی نو متقدم حفظ شدهاست (برای تحلیلی
شناختی از کاربرد «پس» « /پس از» در فارسی امروز ← ،رازانی و کریمی دوسوتان  .)۸۳۵۳البتوه ماننود

پس) و بعد از آن گوروه اسومی
گذشته این جزء در نق مزبور با کسرﮤ اضافه بهکار میرود ( ِ
میآید:
 )۴۸نوسان بازار سکه و ارز موجب شد که قيمت برخی از کاالها بهطور ناگهانی افزایش
پيدا کند؛ درحالیکه هيچ توجيهی هم در پس این افـزایش قيمـتهـا نيسـت (روزناموۀ ایـران،
ِ
شمارﮤ  ۸۱ ،۱۱۱۸بهمن .)۸۳۵۱
 )۴۲برخـی همچنــان دوســت دارنــد آتــش اخــتالف و تنازعــات سياسـی را روزبــهروز
پس این اتفاقات ببرند (پایگاه تحلیلی خبری انتخا ).
گسترد تر کنند تا انتفاع خو یش را از ِ
پس در مثالهای فوق بهمعنای «پشت» است .پس در برخوی اصوفالحات نیوز کواربرد
دارد .برای نمونه ،چند مورد از این اصفالحات را در زیر آوردهایم:
پس سر کسی حرف زدن بهمعنی «غیبت کسی را کردن» (دهخدا و همکاران .)۸۳۴۱
ِ )۴۳
پس پرد بهمعنی «پشت پرده ،شبستان و خانه» (دهخدا و همکاران .)۸۳۴۱
ِ )۴۳
پس دست خود را داشتن «همۀ پوول خوود را خورج نکوردن و مبلغوی بورای مواقوع
ِ )۴۱
ضروری نگه داشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
پس کسی دادن بهمعنی «به صاحب اصلی بازگرداندن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۱
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پس کلۀ کسی زدن بهمعنی «کنایه از کسی را به کاری واداشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۴
پس دست داشتن بهمعنی «موجود داشتن» (نجفی .)۸۳۴۱
ِ )۴۱
در فارسی معاصر (مانند فارسی نو متقدم و حتی بسویار پوی تور از آن) بوهجوای کسورﮤ
اضافه پی اضافۀ از بهکار میرود (برای سوایر حوروب اضوافۀ گروهوی بوا از در فارسوی معاصور← ،
صادقی :)۸۳۳۵
 )۴۵من هم بالفاصله پس از مشاهدﮤ خبر این رسانه به دیوان عالی کشور مراجعه کـردم
و موضوع را از چند مرجع قضایی پرسوجو کردم (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۱پس از فعاليتهایش در دوران تحریم ایران ،نام او بـر زبانهـا افتـاد (روزناموۀ شـر ،
شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۸ایاالت متحد بهطور کامـل روابـط دیپلماتيـ خـود بـا کوبـا را پـس از  ۰۵سـال
تنشهای جنگ سرد ،احيا کرد (روزنامۀ شر  ،شمارﮤ  ۴ ،۲۴۳۵آذر .)۸۳۵۱
 )۱۲پس از تأسيس وزارت علوم در سال  ،3164بار دیهر این سازمان به «دانـشسـرای
عالی» و در ادامه نيز در سال  31۰1با تصو یب مسئوالن به «دانشها تربيـت معلـم تهـران»
تغيير نام پيدا کرد (وبگاه تابناک).
 )۱۳این ساختمان زیبا پس از بازسازی ،بـههمـرا فضـای سـبز اطـراف آن ،بـه یکـی از
جاذبههای تاریخی و گردشهری دانشهاهی تهران تبدیل خواهد شد (وبگاه تابناک).
پس» نیز جالب توجه است:
عالوهبراین ،در فارسی معاصر کاربرد پی اضافۀ مرکب «در ِ
 )۱۳گولن :یقين دارم اردوغان در پس کودتا بود (وبگاه تابناک).
 )۱۱تخمهای هشتپا در پس تابش نور (آفتا نیوز).
 )۱۱هدف بزرگتری در پس ماجراجو یی فراگير منطقهای نهفتهاست (شبکۀ خبر).
 )۱۴دنيای شيشهای که در پس عين توهم میشکند (جوان آنالین).
 )۱۱ترکيه و عربستان در پس حمله به «جسر الشغور» سوریه قـرار دارنـد (وبگواه مجموع
متخصصین ایران).
۴ـ۴ـ۵ـ

در نقش شبهوند

ّ
کاربرد شبهوندی پس در مقام جز ی از کلمۀ مرکب در این دوره افزای یافتهاست و آن را
در ترکیبات زیادی میتوانیم مشاهده کنیم .پس در ایون کواربرد مویتوانود جوزء اول ترکیوب
باشد:
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 )۱۵ترکیبات اسمی :پسزمينه ،پسانداز ،پساپيش ،پسادست ،پساچين ،پسافت و جوز
آنها
 )۵۱ترکیبات فعلی :پسآوردن ،پسدادن ،پسافتادن ،پسانداختن و جز آنها.
ّ
البته پس در مقام جزء آخر کلمۀ مرکب نیز مشاهده شدهاست .البته این موارد بوهمراتوب
ّ
کمتر از جایگاه آغازین آن در کلمات مرکب است:
 )۵۸از آن پس ،از این پس ،واپس ،دلواپس ،پساپس و جز آنها.
۴ـ۴ـ۶ـ

در مقام گفتماننما (کاربردیشدگی

)

عالوه بر نق هایی که برای پس در فارسی معاصر ذکر شد ،این جزء ،همانطور که در آغواز
مقاله گفتیم ،طی فرایند کاربردیشدگی به گفتمواننموا تبودیل شوده و کاربردهوای متفواوتی
کسب کردهاست .با توجه به معیارهایی که در بخ  ۲همین مقاله برای کاربردیشدگی ذکر
کردیم ،با ارا ۀ مثالی کاربردیشدگی پس در این دوره را بازمینماییم (برای تحلیلهوای دیگوری
از کاربردهووای گفتمووانی پــس ← ،توواکی  ،۸۳۱۱ص  ۸۱۴و ۸۱۵؛ منشوویزاده و توواکی ۸۳۱۱؛ صووابری

کرهرودی :)۸۳۱۱
 )۵۲حاجی رو کرد به او و گفت :فردا همين وقت بيا ،خبرش را مـیدم .پـس یـادت نـر
سجلاحوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هرچهزودتر اقدام کـنم (هودایت  ،۸۳۳۱ص
.)۲۳
در شاهد فوق ،با حذب پس از متنی کوه در آن قورار دارد ،خللوی در معنوای گفتوه پدیود
نمیآید و آن را غیردستوری نمیکند .همانطور که گفتیم ،اختیاری بودن یکی از مهومتورین
ویژگیهای کاربردیشدگی است .عالوهبراین ،پس در بافت فوق میتواند جابهجا شوود و در
جایگاههای متفاوتی قرار گیرد ،بدون آنکه خللی در دستوری بودن جمله ایجاد شود:
 )۵۳یادت نر پس سجلاحوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هرچهزودتـر اقـدام
کنم.
قدرت جابهجایی این جزء نواظر بور آزادی نحووی آن اسوت کوه از جملوه خصوصویات
گفتماننماها است .در شاهد  92حوزﮤ کاربردی پس گفتمان است و نه یک جمله یا بند .در
تلفظ پس نیز ،میتوان آن را با مکث از سایر اجزای جمله جدا کرد .توانایی انجوام ایون کوار
میتواند حاکی از جدایی نوایی آن از سایر اجزای گفته باشود .سورانجام اینکوه پـس جز وی
تکهجایی است .تمامی این خصوصیات ناظر بر مشخصههای گفتمانی این جزء است .بوا
کاربردیشدگی پس ،این جزء نق های گفتمانی جدیدی کسب میکند .در جملۀ  ،92پس

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
از دستوریزدایی تا کاربردیشدگی؛ سیر ...

95

ناظر بر «تأکید» بر بخ خاصی از گفته است؛ یعنوی گوینوده بوا اسوتفاده از پـس بورروی
«یادت نره  »...تأکید میکند .نق دیگر گفتماننمای پس «تغییر موضود گفتوگو» اسوت.
کاربرد اخیر در مثال زیر قابل مشاهده است:
 )۵۳ـ «مراد ،برو بهو سماور را آتـش بيندازنـد ».کسـی کـه تـاز وارد شـد بـود گفـت:
«خيلی متشکرم ،چائی صرف شد  ».ـ «پس برو غليان را بياور» (هدایت  ،۸۳۳۱ص .)۸۱
ّ
در هر دو نق گفتمانی پس هنوز رگههایی از معنای علی ایون جوزء نیوز قابول مشواهده
ّ
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت کوه کواربرد گفتموانی پـس از کواربرد علوی آن نشوئت
ّ
ً
گرفتهاست .تبدیل کلمات ربط علی به گفتماننما در زبانهای دیگر نیز ر دادهاسوت .موثال
در زبان خو ،1کلمۀ ربط زمانی  taátenuبهمعنای «سپس» به گفتمواننموا تبودیل شدهاسوت
(.)Kuteva and Heine 2007, p. 212
۵ـ نقشۀ معنایی

برای رسم نقشۀ معنایی تاریخی پس ،الزم اسوت نقو هوای متفواوت ایون واحود زبوانی را
مشخ نماییم و سپس مشخ کنیم کدام نق ها متقدمترند و کدامیک از دیگری مشوتق
شدهاست .تا اینجای مقاله هر دو این کارها را انجام دادهایم:
اولین شواهد ما از پس به فارسی باستان بازمیگردد .در این دوره ،مشاهده کردیم که پس
ّ
بهتنهایی کاربردی ندارد و تنها بهعنوان جز ی از کلمۀ مرکب در نق کلمۀ ربط زمانی بوهکار
رفتهاست .در گذر زمان ،در فارسی میانه این کلمه با دسوتوریزدایوی تبودیل بوه جز وی آزاد
میشود .در مقام تکواژی آزاد پس کاربرد قدیمی خود را حفظ میکند و بهعنوان کلموۀ ربوط
زمانی بهکار میرود .کلمات ربط زمانی منبع مناسبی برای وقوود دسوتوریشودگی و تبودیل
ّ
آنها به کلمات ربط علی هستند ( .)Kuteva and Heine 2004, p. 328این همان اتفاقی است کوه
در فارسی میانه برای کلمۀ پس ر دادهاست .در تحولی دیگر که ادامۀ دسوتوریزدایوی پـس
در فارسی میانه است ،این جزء تبدیل به اسم شدهاست ،اسمی که ناظر بر معنای «جهوت»
است .آن دسته از اسمها که دارای چنین مشخصهای هسوتند (مثول نوام بعضوی از اعضوای
بدن) قابلیت تبدیل به حرب اضافه را در بافتهای خاصی دارند .در فارسی نو متقدم این امر
از رهگذر بسط استعاری در ساخت اضافهای که پس در آن کاربرد دارد روی دادهاست (نیوز،
← نغزگویکهن و راسخمهند  .)۸۳۵۸بهندرت ،کاربرد پس در مقام کلمۀ ربط زموانی در فارسوی
1. Kxoe
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نو متقدم قابل مشاهده است .سایر کاربردها مثل کاربرد اسمی ،شبهوندی ،حرب اضافهای و
ّ
علی در فارسی نو متقدم کاربرد بیشتری دارد .عالوهبراین ،بهندرت شاهد کاربرد صفتی ایون
جزء در فارسی نو متقدم هستیم .در فارسی معاصر کاربرد پس در مقوام کلموۀ ربوط زموانی
ازبین رفتهاست ،ولی نق های دیگر آن کمو بوی حفوظ شدهاسوت .در هموین دوره ،براثور
فرایند کاربردیشدگی این جزء در بافتهایی تبدیل به گفتماننما شوده و نقو هوایی ماننود
نق تأکیدی و تغییر موضود گفتمان را یافتهاسوت .ایون تغییورات را بوا نقشوۀ معنوایی زیور
میتوان باز نمود:
در نقشۀ معنایی تاریخی باال (شکل  ،)۲روابط دوری و نزدیکی نق های متفاوت پـس،
در دورههای متفاوت فارسی (از فارسی باستان تا امروز) قابول مشواهده اسوت .بوا پیکانهوا

مسیرهای تغییر نق ها را بهروشنی میتوان پیگیری کرد.
۶ـ نتیجهگیری

در این مقاله ،به بررسی نق ها و معناهای متفواوت واژﮤ پـس در دورههوای مختلوف زبوان
فارسی ،از فارسی باستان تا فارسی معاصر پرداختیم .شواهد ما نشاندهندﮤ آن است که جزء
پس طی گذر زمان هم تحت تأثیر دستوریزدایی قرار گرفتهاست و هم دسوتوریشودگی .بوا
دستوریزدایی این جزء بهصورت کلمۀ آزاد درآمدهاست و با تبدیل آن به اسم راه برای تبدیل
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این جزء به پی اضافه و شبهوند از رهگذر دستوریشدگی هموار شدهاست .دستوریشدگی
ّ
بیشتر پس موجب کاربرد آن در مقام کلمۀ ربط علی شدهاست .در نهایت ،در فارسی معاصر
ّ
با کاربردیشدگی کلمۀ ربط علی پس در بعضی از بافتها ،این جزء تبدیل بوه گفتمواننموا
شدهاست .ترتیب وقود فرایندهای ذکرشده را با نمودار مرحلهای زیر میتوانیم نشان دهیم:
دستوریزدایی > دستوریشدگی > کاربردیشدگی
منابع
آفتا نیوزhttp://aftabnews.ir/ .
ابوالفتوح رازی ( ،)۸۳۱۵روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن ،مشهور به تفسـير ابوالفتـوح رازی،
به تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)۸۳۱۵دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران ،سمت.
ابوریحان بیرونی ،محمد ( ،)۸۳۸۱التفهيم الوائل صناعه التنجيم ،به کوش جاللالودین هموایی ،تهوران،
انجمن آثار ملی.
اسکندرنامه ( ،)۸۳۳۱به کوش ایرج افشار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتا .
بلعمی ،ابوعلی محمدبن محمود ( ،)۸۳۱۳تـاری بلعمـی :تکملـه و ترجمـه تـاری طبـری ،بوه تصوحیح
محمدتقی بهار ،به کوش محمد پروین گنابادی ،تهران ،تاب .
بهار ،محمدتقی ( ،)۸۳۴۱سب شناسی ۳ ،جلد ،تهران ،امیرکبیر.
بیهقی ،ابوالفضل محمدبنحسین ( ،)۸۳۱۳تاری بيهقی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
پایگاه تحلیلی خبری انتخا http://www.entekhab.ir/ .
تاکی ،گیتی (« ،)۸۳۱۱نق نماهای کالمی گفتمانهای استداللی در زبوان فارسوی» ،پایوانناموۀ دکتوری،
استاد راهنما :مجتبی منشیزاده ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
ترجمۀ قرآن ری نسخۀ مورخ  ،)۸۳۱۳( ۰۰4به کوش محمدجعفر یاحقی ،تهران ،مؤسسۀ شوهید محمود
رواقی.
تفسير شنقشی ،گزار ای از بخشی از قرآن کـریم ( ،)۸۳۱۱بوه اهتموام و تصوحیح محمود جعفور یواحقی،
تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
تفسير کمبری ( ،)۸۳۳۵تصحیح جالل متینی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
جاماسب و آسوانا ،جاماسوب جوی دسوتور منووچهر جوی [گردآورنوده] ( ،)۸۳۴۸متـون پهلـوی (ترجمـه،
آوانوشت) ،گزارش سعید عریان ،تهران ،نیلوفر.
جمالی یزدی ،ابوبکر مفهر ( ،)۸۳۳۱فرخنامه ،به کوش ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر.
جوان آنالینhttp://javanonline.ir/ .
حسندوستّ ،
محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،تهران ،فرهنگستان زبان و اد فارسی.
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داوری ،شادی (« ،)۸۳۵۳نمود دسوتوری و تصوویرگونگی در فارسوی» ،مجلوۀ ادب پژوهـی ،شومارﮤ ،۲۱
صفحههای ۸۱۳و.۸۳۸
داوری ،شادی و مهرداد نغزگویکهن (« ،)۸۳۵۱شبه وندشدگی» ،در :زبان فارسی در گکر زمان (مجموعـۀ
مقاالت) ،صفحههای 29و ،14تهران ،کتا بهار.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا.
رازانی ،آرزو و غالمحسین کریمیدوستان (« ،)۸۳۵۳سیر و توالی زمان در چند واژﮤ زبان فارسوی» ،نشـریۀ
پژوهشهای زبانشناسی تطبيقی ،شمارﮤ  ،۴صفحههای ۸۳۱و.۸۸۱
روزنامۀ ایران ( ۸۱بهمن  ،)۸۳۵۱شمارﮤ .۱۱۱۸
روزنامۀ شر ( ۴آذر  ،)۸۳۵۱شمارﮤ .۲۴۳۵
سعدی شیرازی ( ،)۸۳۳۱گلستان سعدی ،به کوش سعید نفیسی ،تهران ،فروغی.
صابری کرهرودی ،رضا (« ،)۸۳۱۱بررسی نق نمای گفتمان پس در زبان فارسی» ،پایانناموۀ کارشناسوی
ارشد .استاد راهنما :علیرضا خرمایی ،دانشگاه کردستان.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۳۵حروب اضافه در فارسی معاصر» ،نشریۀ دانشکدﮤ علوم انسانی تبریز ،سال
 ،۲۲شمارﮤ ۳و ،۳صفحههای ۳۴۱و.۳۳۸
صادقی ،علیاشرب ( ،)1357تکوین زبان فارسی ،تهران ،دانشگاه آزاد ایران.
عوفی ،سدیدالدین محمد ( ،)۸۳۴۳جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،به کوش جعفور شوعار ،تهوران،
علمی و فرهنگی.
غزنوی ،خواجه سدیدالدین محمد ( ،)۸۳۳۱مقامات ژند پيل (احمد جام) ،به کوش حشمتاللوه مؤ یود
سنندجی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتا .
فرهوشی ،بهرام ( ،)1381فرهنگ زبان پهلوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
کشاورز ،کریم ( ،)۸۳۴۸هزار سال نثر فارسی ،تهران ،انتشارات و آموزش انقال اسالمی.
مجلۀ اینترنتی برترینهاhttp://www.bartarinha.ir/ .
مجمل التواری و القص ( ،)۸۳۸۱تصحیح محمدتقی بهار ،به همت محمد رمضانی ،طهران.
معین ،محمد ( ،)۸۳۳۸اضافه .بخ اول و دوم .تهران ،ابنسینا.
معین ،محمد ( ،)۸۳۱۱فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
مکنزی ،د .ن ،)۸۳۴۳( .فرهنگ کوچ زبان پهلوی ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،تهوران ،پژوهشوگاه علووم
انسانی و مفالعات فرهنگی.
منشیزاده ،مجتبی (و) گیتی تاکی (« ،)1388جایگاه نق نماهای گفتمانهای اسوتداللی زبوان فارسوی»،
مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۲۳شمارﮤ  ،44صفحههای 116و.87
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)۸۳۳۸کشفاالسـرار و ُعـدةاالبرار (معوروب بوه تفسـير خواجـه عبداللـه
انصاری) ،به تصحیح علیاصغر حکمت ،تهران ،مجلس.
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میهنی ،محمدبن منوربن ابیسعدبن ابیطاهربن ابیسوعید ( ،)۸۳۱۱اسـرار التوحيـد فـی مقامـات الشـي
ابیسعيد ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،آگاه.
نجفی ،ابوالحسن ( ،)۸۳۴۱فرهنگ فارسی عاميانه ،تهران ،نیلوفر.
نصیرالدین طوسی ( ،)۸۳۴۳اخال ناصری ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضوا حیودری ،تهوران،
خوارزمی.
نظامی عروضی سمرقندی ( ،)۸۳۴۲چهار مقاله ،تصحیح محمد قزوینی ،شورح لغوات از محمود معوین،
تهران ،جامی.
نغزگویکهن ،مهرداد (« ،)1387دستوریشدگی و دستوریزدایی ،فرایندهایی مسوتقل و مووازی» ،زبـان و
زبانشناسی ،مجلۀ انجمن زبان شناسی ایران ،سال چهارم ،شمارﮤ دوم ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۸۳و.۸
نغزگویکهن ،مهرداد (« ،)۸۳۵۲بررسی کلمات ربوط تقوابلی فارسوی و چگوونگی تکووین آنهوا» ،مجلوۀ
فصلنامۀ جستارهای زبانی ،دورﮤ  ،۳شمارﮤ  ،۳صفحههای ۲۱۱و.۲۳۱
نغزگویکهن ،مهرداد ( ۸۳۵۱الف)« ،چگونگی شناسایی موارد بروز دستوریشدگی» ،در :زبان فارسـی در
گکر زمان ،تألیف مهرداد نغزگوی کهن ،صفحههای 12و ،1تهران ،کتا بهار.
نغزگویکهن ،مهرداد (« ،) ۸۳۵۱کاربرد دستوریشدگی در تحلیل برخی تغییرات عوام در فارسوی نوو»،
در :زبان فارسی در گکر زمان ،تألیف مهرداد نغزگوی کهن ،صفحههای 28و ،13تهران ،کتا بهار.
نغزگویکهن ،مهرداد ( ۸۳۵۱ج)« ،مقایسۀ دستوریشدگی و دستوریزدایی ،فرایندهایی مستقل و موازی».
در :زبان فارسی در گکر زمان ،تألیف مهرداد نغزگوی کهن ،صفحههای 145و ،134تهران ،کتا بهار.
نغزگووویکهوون ،مهوورداد و راسووخمهنوودّ ،
محموود (« ،)۸۳۵۸دسووتوریشوودگی و بسووط اسووتعاری» ،مجلووۀ
پژوهشهای زبانی ،دانشکدﮤ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهوران .دورﮤ سووم ،شومارﮤ  ،۳صوفحههای
۸۳۳و.۸۸۴
وبگاه تابناکhttp://www.tabnak.ir/ .
وبگاه مجمع متخصصین ایرانhttp://www.isaorg.ir/.
و نوشت مهارتهای بچهداریhttp://takabnini.blogfa.com/.
هدایت ،صادق ( ،)۸۳۳۱حاجی آقا ،تهران ،جاویدان.
یمین ،محمدحسین ( ،)۸۳۴۱دستور تاریخی زبان فارسی ،کابل ،پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل.
Booij, Geert (2010), Construction Morphology, Oxford and New York, Oxford University
Press.
Brinton, Laurel and Elizabeth Traugott (2005), Lexicalization and language change,
Cambridge, Cambridge University Press.
Daryaee, Touraj (2002), A Middle Persian text on late antique geography, epic, and history,
California, Mazda.
Frank-Job, Barbara (2006), “A dynamic-interactional approach to discourse marker”, In:
Kerstin Fischer (ed), Approaches to discourse particles, pp. 395-413, Amsterdam, Elsevier.
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چند واژه در
عباس بگجانی (استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
مقدمه

الس َير نوشتۀ نظامالدین یحییبن صواعدبن احمود ارزنجوانی (نیموۀ نخسوت سودﮤ ۴
حدائق ِ
ً
هجری) است .او ظاهرا پس از اینکه مدتی دبیر سلجوقیان روم بود ،بهعلت واقعهای که بر ما
روشن نیست از دربار رانده شد و پس از پانزده سوال ،در توالش بورای بازگشوت بوه دسوتگاه
سالجقه ،کتا حاضر را در آیین کشورداری و آدا ملوک به نام عالءالدین کیقباد سلجوقی
(حکومت۱۸۴ /۱۸۱ :و ۱۳۳هجری) تألیف و به او اهدا کرد.
ً
نثر حدائقالسير منشیانه و غالبا مصنود است و متن آن شامل ده با است :چهوار بوا
آغازین ،در کلیاتی چون سیرت ملوک ،قواعد سیاست ،فضیلت عدل ،و زشتی ظلوم؛ چهوار
با میانی در خشم و بردباری ،عفو و ستیزهجویی ،جود و ُبخل و مانند آنهوا ،صوفاتی کوه
پادشاه باید بدانها آراسته باشد یا از آنها دوری کند؛ و دو با پایانی ،در وصف اطرافیوان و
مقربان پادشاه .مؤلف در چهار با نخستین ،بهطور ضمنی ،از سوء رفتار حاکمان عصر بوا
خود سخن گفتهاسوت؛ در چهوار بوا دیگور ،ضومن تشوریح صوفات پسوندیده و ناپسوند
پادشاهان ،مخاطب را به بعضی صفات ترغیب کرده یا از برخی دیگر برحذر داشتهاسوت؛ و
در دو با پایانی دربارﮤ اربا مناصب ،مانند وزیر ،حاجوب ،رسوول ،و کاتوب ،و اهمیوت
مسئولیت آنها اطالعاتی عرضه کردهاست.
از جمله تازگیهای حدائقالسير ،لغات ،ترکیبوات و تعوابیری اسوت کوه کمتور در متوون
فارسی بهکار رفتهاند یا مؤلف معنایی تازه از آنها اراده کردهاست .موضود این مقالوه عرضوۀ
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نمونههایی از این کلمات است که فرهنگنویسان کمتر به آنها پرداختهاند و شوناخت آنهوا
1
در مفالعات آتی در حوزﮤ فرهنگنویسی و تحقیق در متون سودمند خواهد بود.
۱ـ برهان امیرالمؤمنین

برهان ( دلیل ،حجت) کلمهای قرآنی است« :یا ایها ّالن ُ
اس َقد َ
جاءکم ُبرهوان ِمون َر ِّبکوم َو
ًَ ُ ً
َ
انزلنا ِالیکم نورا مبینا» (نساء .)۸۴۳ :در قرآن ،از پیامبر (ص) به «برهان» تعبیر شدهاست (←
ً
میبدی  ،۸۳۴۸ج  ،۲ص  )۴۱۱و ظاهرا با همین سابقۀ معنایی است که «برهان امیرالمؤمنین» را
معادل «نمایندﮤ امیرالمؤمنین» بهکار بردهاند .چنین لقبی پی از سولجوقیان مرسووم نبوود و
گویا طغرل (حکومت۳۲۵ :و ۳۱۱هجری) ،مؤسس این سلسله ،نخستین کسوی اسوت کوه
به این لقب خوانده شد .قا م بأمراللوه (حکوموت۳22 :وو ۳۱۴هجوری) ،بیسوتوششومین
خلیفۀ عباسی ،پس از اینکه با شورش یکی از امیران خود به نام ابوحارث بساسویری مواجوه
شد ،دست استمداد بهسوی طغرل دراز کرد و او را به القابی مفتخر ساخت که یکی از آنهوا
«برهان امیرالمؤمنین» بوود (ابنالموصوالیا  ۸۳۲۳هجوری ،ص ۴۱؛ ابنعمرانوی  ۸۳۲۸هجوری ،ص
 .)۸۵۱پس از درگذشت طغورل ،قوا م بأمراللوه ایون لقوب را بوه فرزنود و جانشوین او ،یعنوی
البارسالن (حکومت۳۱۱ :و ۳۱۱هجری) ،اعفا کرد (ابنالموصوالیا  ۸۳۲۳هجوری ،ص ۵۱؛
مستوفی  ،۸۳۱۲ص  .)۳۳۱المعی گرگانی ( ،۸۳۱۳ص  )۸۳۸در بیت زیور بوه ایون معنوی اشواره
دارد:
در جهان ایدون کدامین شاه جز کهفاالنام

برهان میرالمؤمنین
بوشجاد البارسالن ِ

اهل تحقیق احتموال دادهانود کوه امیرالشوعرا عبودالملک برهوانی (وفوات :حودود ۳۱۱
هجری) ،پدر امیرمعزی ،تخل خود «برهانی» را از این لقب البارسالن گرفته باشود (←
معزی  ،۸۳۸۱ص ۲۱۱؛ دهخدا و همکاران  ،۸۳۴۴ذیل برهانی؛ صفا  ،۸۳۴۱ج  ،۲ص .)۳۳۱
سوولفان سوونجر (حکومووت۱۸۸ :و و ۱۱۲هجووری) لقووب «برهووان امیرالمووؤمنین» را از
مسترشدبالله (حکومت۳۱۱ :و ۱۲۵هجری) ،بیستونهمین خلیفۀ عباسی ،دریافوت کورده
بود (مستوفی  ،۸۳۱۲ص  )۳۳۱و غالب مؤلفان این دوره بوه آن اشواره کردهانود (بورای نمونوه← ،

 .1حدائقالسير اخیرًا در گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و اد فارسی تصحیح شده و به ّ
همت بخ نشور آثوار
ِ
فرهنگستان منتشر شدهاست .در آنجا با اختصاری که تعلیقات متن اقتضا میکرده ،به این کلمات و معانی آنها اشاره
شدهاست؛ ما در اینجا با جستوجویی دیگر تفصیل آن معانی را با شواهدی تازه آوردهایم و در این جستوجو بوی
از همه از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی سود جستهایم.
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مجمل التواری و القص  ،۸۳۸۱ص  ۵و ۳۸۲؛ بدیع جوینی  ،۸۳۱۳ص  .)۸۳عبدالواسع جبلی ،کوه
از مداحان سلفان سنجر بود ،چند بار او را با این لقب خواندهاست .از جمله در این بیت:
پادشاه ِانس و جان ،سنجر ،خداوند جهان

وان میو ِور مووؤمنین
شو ِ
وهریار داد و دیوون ،برهو ِ

(جبلی  ،۸۳۱۸ص  ،۳۱۳نیز ← همان ،ص )۳۵۵ ،۳۴۱

برکیووارقبن ملکشوواه (حکومووت۳۱۱ :ووو ۳۵۱هجووری) و سلیمانشوواه (وفووات۱۱۱ :
هجری) ،از دیگر پادشاهان سلجوقی ،نیز این لقب را از دارالخالفه دریافت کرده بودنود (←
معزی  ،۸۳۸۱ص ۱۴۱ ،۸۱۵ ،۸۸۱؛ مستوفی  ،۸۳۱۲ص .)۳۱۸
مؤلف حدائقالسير «برهان امیرالمؤمنین» را در شمار القا عالءالدین کیقباد اول ،ذکور
ِ
کرده (ارزنجوانی  ،۸۳۵۳ص  )۳که از پادشاهان مشهور سالجقۀ روم است و دیگران نیز او را بوه
این لقب میشناختهاند؛ چنانکه در نامۀ جاللالدین خوارزمشواه (م  ۱۲۱هجوری) بوه ایون
پادشاه« ،برهان امیرالمؤمنین» را هم در میان القا او آوردهاند (مشکور  ،۸۳۱۱ص .)۸۱۳
«برهان امیرالمؤمنین» در انحصار سالطین سلجوقی نماند و پادشاهان دیگور سلسولهها
نیز در ضمن القا خود آن را بوهکار بردنود .کسوانی ماننود عالءالودین تکو خوارزمشواه
(حکومووت۱۱۱ :وو ۱۵۱هجووری) (بغوودادی  ،۸۳۱۱ص  ،)۲قفبالوودین محموودبن خمیتبووور
(حکومووت۱۳۲ :ووو ۱۱۱هجووری) از قراختا یووان کرمووان (منشووی کرمووانی  ،۸۳۱۲ص )۲۱؛
ابوالمظفر قلجطمغاجخان ابوراهیم (وفوات :حودود  ۱۱۱هجوری) از ملووک آل افراسویا
1
(ظهیری سمرقندی  ،۸۳۱۸ص .)۲۳۱
۲ـ تشنیع

ً
تشنيع ،که در متون فارسی معموال با زدن و کردن بهکار رفته ،معنیهای متعددی دارد:
و ناله و افغان ،بانگ و فریاد:
مرد سحر تشنیعزن بر قتول مورد بوا زن

مرد صراحی در دهن تریاق غمها داشوته

(خاقانی  ،۸۳۱۱ص )۳۱۲
 .1مشابه این لقب «قسیم امیرالمؤمنین» و «یمین امیرالمؤمنین» است که به دیگر شواهان سولجوقی اعفوا شوده بوود
(راوندی  ،۸۳۱۳ص ۱۱؛ نیز ← دهخدا  ،۸۳۴۴ذیل اختيار اميرالمؤمنين ،حسام اميرالمؤمنين ،ظهير اميرالمؤمنين،
معين اميرالمؤمنين) .اعفای لقب توسط خلیفه که در عهد غزنویوان ّ
حتوی درموورد سولفان محموود غزنووی هوم بوا
سختگیری بسیار صورت میگرفت (← توسی  ،۸۳۱۳ص  )۲۱۸با ضعیف شودن قودرت و جایگواه خالفوت و اوج
ّ
گرفتن اقتدار سلجوقیان چنان شد که خلیفۀ عباسی نوهتنها بوه پادشواهان سولجوقی القوا متعوددی بخشوید ،بلکوه
نظامالملک ،وزیر مقتدر این سلسله ،را نیز به لقب «رضی امیرالموؤمنین» مفتخور سواخت (← ابنالجووزی ۸۳۸۲
هجری ،ج  ،۸۱ص .)۱۱
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آرزوی خووود از میووان برداشووت

و سرزن  ،مالمت:

وگر قانع و خویشتندار گشت

بانگ و تشنیع از جهان برداشت
(نظامی  ،۸۳۸۱ص )۲۲۱
به تشنیع خلقی گرفتار گشوت
(سعدی  ،۸۳۱۸ص )۸۱۵

و کار زشتی را به کسی نسبت دادن:
آمدند تشنيع زدند پيش قاضی بها که فالن درویش تو را به حقارت گفت کـه او مسـکين
است (تبریزی  ،۸۳۱۵ص .)۲۱۳
و خردهگیری کردن ،اشکال گرفتن:
رئيس بورحان ،که پایۀ تمام داشتهاست در هندسه ... ،سخن را نيـ فهـم نکرد اسـت و
تشنيع زدن گرفتهاست بر خواجه بوعلی (مسعودی  ،۸۳۳۴ص .)۸۱
و اعتراض کردن
زنی بر شوهر تشنيع میکرد که شوهر نفقت وی نمیداد ،و شوهر درویش بود ،نخواست
که وی را بازدارد (ابوجعفر محمد طوسی  ،۸۳۳۲ج  ،۸ص .)۳۱۳
و در حدائقالسير هم به همین معناست:
[ ...مبادا] اگر مسکينی یا بيو زنی برای طلب انصـاف و قضـای حاجـت ،مسـئول خـود
عرض کند ،او را در انتظار قضای مهم ،چنـدان مهمـل فروگـکارد کـه او از غایـت اضـطرار،
حرمت
نوميد و خایب به خانۀ خود بازگردد ،و چون توانهری حاجت خود عرض دارد ،برای
ِ
جهد تمام مبادرت نماید (ارزنجوانی
جا و
رفع تشنيع او ،در انجاز حاجت و تنفيک مهم او ،به ِ
ِ
1
 ،۸۳۵۳ص .)۱۳
۳ـ تیزنایی

در ساخت تيزنایی [تيز (صفت)  +نا (پسوند  /نشانۀ حاصل مصدر اسمساز)  +ی میانجی +
ی مصدری] ،از تيزنا ( لبه یا نووک تیوز هرچیوز) کوه اسوم اسوت ،معنوی صوفتی ( تیوز)
دریافتهاند .کاربرد آن در حدائقالسير چنین است:

ُ
 .1شنعه ،شنعت و شناعت را هم با همین معانی در متون فارسی میتوان دید .بورای نمونوه ← مولووی  ،۸۵۲۱ج ،۸
ص ( ۳۳۳شنعه)؛ غزالی  ،۸۳۱۱ج  ،۲ص ( ۴۱شنعت)؛ بلعمی  ،۸۳۴۱ج  ،۳ص ( ۱۵۳شناعت).
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نه تيزنایی [ تیزی] تبر را در او [ کوه] مجال گـکار بـود و نـه خنجـر مصـائب ،چهـرﮤ
رخسار او تواند خراشيد (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۱۱
ُ
بنياد امور پادشاهی بر تيزنایی [ تیزی] شمشير هندی و رمح خطی نهاد اند (هموان ،ص
1
.)۸۱۴
تیزنایی به این معنا در اغراضالسياسه از آثار قرن ششم نیز دیده میشود:
مرد به بخت کوشد و شمشير به تيزنایی ُبرد (ظهیری سمرقندی  ،۸۳۳۵ص .)۲۱۴
این ساخت قابل قیاس است با درازنایی ( درازی) در مجملالتواری :
ً
همدان قدیما بزرگ بود است ،چنانکه سه فرسنگ درازنایی آن بود اسـت (مجمـلالتواری
 ،۸۳۸۱ص .)۲۳
ملکالشعرا بهار (هموان ،ص  )۱۲۲آن را ذیل کاربردهای خوالب قاعودﮤ مؤلوف فهرسوت
کردهاست ،اما در ترجمۀ تفسير طبری هم هست:
درازنایی کشتی هزارودو یست رش بود و پهنای کشتی سیصدوپنجا رش بـود ،و بـاالی
کشتی همچنان بود (ترجمۀ تفسير طبری ،ج  ،۳ص .)۴۳۱
نیز با تنهنایی ( تنگی) در بیتی از رفیعالدین لنبانی:
راهوی نمووود وهمووم سووی دهووان تنگووت

کاندیشوووه بوووازگردد آنجوووا ز تنگنوووایی

(لنبانی  ،1349ص .)133

و فراخنایی ( فراخی) در تککرةاالوليا:
زمين با بسط و فراخنایی خود تنگ است بر مریدان (عفار  ۸۳۲۲هجری ،ج  ،۲ص .)۲۱۱
۴ـ چهرهگشا

مؤلف حدائقالسير چهر گشا را به مفهوم «کسی یوا چیوزی کوه چهورﮤ بیننوده را میگشواید،
گشایندﮤ چهره ،شادیآور» بهکار بردهاست:
َ
دالیل جهانداری و امارت ِامارت و بزرگواری ،بر طلعت چهر گشـای او هرچـه الیحتـر
است (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۵۳
در زبان فارسی تنها دلهشا را بوه ایون معنوی میشناسویم و مشوابه ایون کواربرد را جوایی
نیافتیم.
ّ .1
البته تيزنای هم در متن دیده میشود:
هر مشکلی که به محاکمت تيزنای شمشير گشاد نهردد ،تا قيامت بسته ماند (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۸۱۴
آنچه رای دلير کند ،تيزنای شمشير نکند (همانجا).
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۵ـ خانگیان

خانهيان [خانه  +گ میانجی  +وی (پسوند نسبت)  +وان (پسوند جموع)] در متوون فارسوی
بیشتر به معنای «زنان و دختران ،اهل حرم» بهکار رفتهاست .مانند این نمونهها:
امير [محمد]  ...اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعـه فـرود آوردنـد و غریـو از
خانهيان او برآمد (بیهقی  ،۸۳۱۳ص  ،۵۴نیز ← همان ،ص .)۳۱۱ ،۱۲
ِ
[رکنالدین خورشا ]  ...فرزندان و خانهيان و متعلقان و ساکنان قلعـه را بـه هـامون آورد
(جوینی  ،۸۳۱۱ج  ،۳ص .)۸۳۳
با اميرمحمد و خانهيان و سرپوشيدگان سخنی نتوانم گفت (عقیلی  ،۸۳۳۴ص .)۸۱۱
نخستین مترجمان قرآن این واژه را در برابر آل و اهل نهادهاند (فرهنهنامۀ قرآنی  ،۸۳۴۲ج ،۸
ص  )۳۱۸ ،۸۲و در رسالۀ منسو به ابوالفضل بیهقی نیوز کوه در آن ،بورای واژههوای فارسوی
برابرهایی عربی پیشنهاد شدهاست ،مؤلوف بوه دبیوران دیووانی توصویه کورده کوه «بوه جوای
1
خانهيان ،اهل بيت» بنویسند (بیهقی  ،۸۳۱۱ص .)۳
در اسرارالتوحيد صورت مفرد واژه ،یعنی خانهی ،در معنوای «زن خانوه ،همسور» دیوده
میشود:
شي ما  ...هر مرید را که تأهل ساختی آن خانهی او را بخواندی (میهنی  ،۸۳۱۱ص .)۸۵۴
اما مؤلف حدائقالسير خانهيان را به این معنا آوردهاست:
و فضل را عادت بودی که هر هفته ی روز با مخـدرﮤ خـود در آن نزهـتجـای خلـوت
ساختی .زبيد خاتون خانهيان فضل را خواند و  ...از وی درخواست کرد که چون فضل با تو
در باغ خلوت گزیند ِ ...زن فضل اشارت زبيد خاتون را قبول کرد (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۳۱
نمونۀ این نود کاربرد در متون دیگر دیده نمیشود و با توجه به اینکه از حدائقالسير تنهوا
2
یک نسخه برجای ماندهاست ،احتمال سهو کاتب را در این مورد نباید از نظر دور داشت.
 .1ناگفته نماند که خانهيان ،برخالب تصور برخی محققان (← بیهقی  ،۸۳۴۳ج  ،۲ص  ،)۱۳۲با سرائيان بوهمعنی
«غالمان سرایی ،غالمانی که در دربار خدمت میکردند» یکی نیست.
خانه» را اراده کردهاند .برای نمونه:
 .2گاه از خانهيان «ساکنان َ
چون غم عشق ز اندرون ،یکنفسی َر َود برون  /خانه چو گور میشود ،خانگیان همه حزین
(مولوی  ،۸۳۱۱ج  ،۳ص .)۸۳۸
نادرﮤ حکم خدای حکیم  /خانه روان ،خانگیان مقیم
(امیرخسرو دهلوی  ،۸۳۱۱ص [ ۲۱۴در وصف کشتی])
دههزار خانه با خانگیان از دختران ماهروی کمندگیسوی و پسران صاحبجمال  ...در حیفۀ تسوخیر و احاطوۀ ایشوان
قرار گرفت (خنجی  ،۸۳۳۸ص .)۲۳۵
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۶ـ سبکباری

بخشی از حدائقالسير «در سبکباری» پادشاه است و سب بـاری «بوهسوهولت اجوازﮤ بوار
یافتن ،آسان بودن دیدار پادشاه» است که نظامالدین یحیی در این عبارات از فواید و مضرات
آن سخن گفتهاست:
بار سهلالحجاب بـود»؛ بـرای آنکـه چـو
گفتهاند« :
بهترین پادشاهان آن است که سب ِ
ِ
ابـواب ابتغـای
المطلب صعبالمـرام بـود ،طریـق عـرض حاجـات و
حضرت پادشا  ،منيع
ِ
ِ
ُم َت َوخيات بر ارباب حاجات و ضعفای رعيت مسدود گردد و از آن ،فسـادی عظـيم و خللـی
کامل و وهنی تمام به بنياد شاهی و نظام حال رعایا را یابد (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۱۲
نمـودن
ابوجعفر احمدبن الحسن ،منصوربن نوح را در اثنای عتاب سب بـاری و بسـيار
ِ
خود بر خلق میگفت که «عظمت حضرت باری ،تعالی ،در عقاید مردمـان از آن اسـت کـه
قوت باصر  ،از ادرا احاطت بزرگواری و نور عظمت حضرت جالل او ،عاجز آمد است».
 ...و از مضایر سب باری پادشا و بسيار نمودن خود به خلقان ،آن است که اگـر عارضـهای
بر ساحت ذات پادشا حلول کند ،آن را پنهان نتواند داشت (همان ،ص .)۱۳
و در مقابل سب باری ،گرانباری آوردهاست:
ِ
پادشاهی را هيچچيزی ضایعکنند تر و رعيت را هيچچيزی هال کنند تر از گـرانبـاری
پادشا و تعسر وصول اصحاب حاجات به حضرتش نيست (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۱۲
معادل سب باری و گرانباری در زبان خواجه نظامالملک فراخباری و تنگباری است:
ِ
از تنگباری پادشا  ،کارهای مردمان فروبسته شـود و مفسـدان دليـر گردنـد  ،...و هـيچ
ترتيبی پادشا را بهتر از فراخباری نيست (نظامالملک طوسی  ،۸۳۱۳ص .)۸۱۵
تنگباری را با این معنا در سخن دیگران نیز میتوان دید:
آوازه فورا شوود بووه عووالم

درگاه تو را بوه تنوگبواری

(خاقانی  ،1348ص .)449

اما فراخباری که از فرهنگها نیز فوت شده ،به این معنا تنها در سيرالملو آمدهاست.
۷ـ ُم ّ
تبرز
ِ

متبرز بهمعنی «نامور ،متشخ » ،چنانکه در این عبارات حدائقالسير میتوان دید ،گویا در
ِ
متون دیگر بهکار نرفتهاست:
 ...روایح تنسم تأیيد الهی از مبانی معانی آن [سخن پيامبر] ،هر دمی بـه مشـام متبـرزان
فضایل رسد (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۱۴
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 ...نهال ایام دولت ،بر جویبـار اقبـال ،ایـن ثمـرﮤ سـعادت کـه هـارونالرشـيد را در ...
جوانب فضالی ایام و متبرزان روزگار  ...کرامت فرمود ،هيچ خليفهای و سلطانی
استجالب
ِ
ِ
را ارزانی نداشت (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۸۲۳
متبرز در این عبارت ،که روزبهان بقلی (وفات ۱۱۱ :قمری) ،از معاصران ارزنجوانی ،از
ابوبکر واسفی نقل کرده ،بهمعنای «آشکار ،ظاهر» است:
َ
چون [خداوند] کون ارواح عاشقه خواست ،از ارادت قدیم صفات تقاضا کرد .علم قدیم
با جالل قدیم و جمال قدیم متبرز شد (بقلی  ،۸۳۳۳ص .)۳۱۳
ً
در فرهنگهای عربی هم چنین معنایی برای متبرز ذکر نکردهاند و در زبان فارسوی غالبوا
در این مورد مبرز را بهکار میبرند:
 ...هرگا که بر ناقدان حکيم و مبرزان استاد گکرد به زیور او التفات ننمایند (نصرالله منشی
 ،۸۳۳۳ص .)۲۱
ّ
متحمالت
۸ـ

در متون کهن تحميل ( کسی را به کاری موظوف کوردن) و تحمـيالت را در معنوی «آنچوه
قاصد باید به مقصد برساند مانند نامه ،پیام و جز آن» بهکار بردهاند:
به وقت معاودت او [قاضی ابـوالعالء صـاعدبن محمـد] از حـریم مکـه ،بـر دسـت وی
نوشتهای به سلطان اصدار فرمودند و در مهمات مل بر زبان او پيغامها دادنـد ،و چـون بـه
خدمت سلطان رسيد و آن تحميالت ادا کرد ( ...جرفادقانی  ،۸۳۳۱ص .)۳۵۱
رسول  ...گفت :اميرالمؤمنين همی گوید که نامۀ تو خواندم و تحميل تو شنودم و جواب
نامۀ تو و جواب تحميل تو این اسـت کـه انـدرین نامـه نبشتهاسـت (عنصورالمعالی  ،۸۳۱۳ص
.)۲۱۵
متحمل ( برندﮤ بار ،باربردارنده) نیز گاهی بهمعنی «کسی که ناموه و پیوامی را میبورد»
ِ
بهکار رفتهاست:
ً
ظهيرالدین شي األسالم در خلـوات پـيش مـا رسيد اسـت و در همـه معـانی ،مشـافهة،
کلمات مصالح شنود  ...و متحمل رسالت گشته ،خود تقریر کنـد (بودیع جووینی  ،۸۳۱۳ص
.)۵۸
مؤلف حدائقالسير متحمالت را در معنی «تحمیالت» آوردهاست:
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حضـرت مرسـلاليـه ،بـی
بر رسول واجب است که جملهی پيغامها و مـتحمالت را در
ِ
تفاوت و نقصان ،معرا از شواهد نفا و دورویی به امضا رساند  ...و طریق تحمـل رسـالت،
مسلو باید داشت (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۸۳۳
همچنانکه معین ( ،۸۳۱۳ذیل تحميل) یادآور شده ،در فرهنگهوای عربوی چنوین معنوایی
برای تحميالت و متحمالت نیامدهاست .بهنظر میرسد که اهل دیوان آن را از این آیوۀ قورآن
ُ َ ََ
ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
ُ
الر ُسول ف ِإن ت َولوا ف ِإن َما عل ِیه َما ح ِّمل َوعلیکم َّما ح ِّمل ُتم
گرفته باشند« :قل أ ِطیعوا الله وأ ِطیعوا
َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َّ
َ
ُ
ُ
ول ِإال ال َبالد ال ُم ِبین» [نور« :]۱۳ :بگوی اللوه را و فرسوتادﮤ
و ِإن ت ِفیعوه تهتدوا وما علی الرس ِ
او را فرمان برید؛ پس اگر برگردند ،بر او آن است که بر او نهادهاند از بار واجب ،و بر شما آن
است که بر شما نهادهاند از بار واجب و اگر فرمان بریود رسوول را بور راه اموت افتیود ،و بور
رساننده مگر رسانیدن آشکار نیست( ».میبدی  ،۸۳۴۸ج  ،۱ص .)۱۱۸
۹ـ مشروح

مشروح نوشتهای است که در آن ،شرح و گزارش موضوعی خواص ،ماننود بورات ،فرموان ،و
وضعیت افراد آمده باشد .در حدائقالسير «شرح برات» است:
ِ
از خصال پسندیدﮤ او [ جعفر برمکی] آن بود که َب َروات به کوچهها بينـداختی تـا هرکـه
یافتی ،آنچه در مشروح دیدی ،به مصارف خود خرج کردی (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۸۸۸
در عتبةالکتبه و آیين دبيری اصفالحی دیوانی است به معنای «شرح و تفصیل فرمان»:
اقطاعات همچنانکه ایشان داشتهاند و بهتازگی مشروح دیوان عرض بدان نـاطق اسـت و
بر ذکر تفاصيل آن مشتمل ،بر وی تقریر فرمودیم (بدیع جوینی  ،۸۳۱۳ص .)۴۱
چون خواجه فالن ،به عمل به فالن جای آمد ،دسـت ظلـم بهشـاد و دسـتور و مشـروح
1
پس پشت انداخت (میهنی  ،۸۳۱۵ص .)۱۳
دیوان و قانون و سنن شریعت را ِ
در سخن نظامی ( ،۸۳۸۱ص « )۳۲۵گزارش وضعیت» است:
چون به شهر آمد ،از گماشتگان
چون در آن روزناموه کورد نگواه
دید سرگشته یک جهان مجروح
گفته در شرحهای ماتم و سوور

خواست مشوروح بازداشوتگان
روز بر وی چو نامه گشت سیاه
نووام هریووک نبشووته در مشووروح
کشتن از شه ،شفاعت از دستور

همینطور در این بیت مجیرالدین بیلقانی ( ،۸۳۱۱ص :)۸۱۳
 .1سیف اسفرنگی ( ،۸۳۱۴ص  )۳۵۳در این معنی ،مشروحه نیز گفتهاست:
ّ
عالم امانی
ای یافته از ِ
در تو امید  /مشروحۀ ِ
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نامووت بووهوقت بسووتن مشووروح مملکووت
ِ

ازجملووه خسووروان همووه سووردفتر آمووده

۱1ـ مضایر

ً
مضایر [ظاهرا جمع مضير] سه بار در حدائقالسير آمده و در همۀ موارد به مفهوم «آسیبها،
ِ
گزندها ،آفات» است .یک نمونه از این موارد را در توضیح سب باری آوردیم و در اینجا نیوز
دو نمونۀ دیگر را نقل میکنیم:
مروت پادشا آن است که  ...مسال ممال را از مضایر دزدان و معرات حراميـان تهـی
گرداند (ارزنجانی  ،۸۳۵۳ص .)۵۲
مضـایر
حسم
موازرت ایشان [ رعیت و امرا] ،قطع
وسيلت اتفا و
 ...بی
ِ
ِ
ِ
ِ
مکاید اعدا و ِ
ِ
خصمان صورت نبندد (همان ،ص .)۸۵
این کلمه در زبان عربی بهکار نرفتهاسوت و در متوون شوناختهشودﮤ فارسوی هوم تنهوا در
ترجمۀ تاری یمينی دیده میشود:
لطف باری تعالی او [محمود] را از مضایر آن معـابر نهـا داشـت (جرفادقوانی  ،۸۳۳۱ص
1
.)۳۴۱
منابع
ابنالجوزی ،جمالالدین ابوالفرج ( ۸۳۸۲هجری) ،المنتظم فی تـاری األمـم و الملـو  ،تحقیوق محمود
عبدالقادر عفا .مصففی عبد القادر عفا ۸۵ ،جلد ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
ابنالموصالیا ،امینالدولوه ابوسوعد ( ۸۳۲۳هجوری) ،رسـائل ممينالدولـة ابنالموصـالیا ،تحقیوق عصوام
مصففی عبدالهادی ،العین ،مرکز زاید للتراث و التاریخ.
ابنعمرانی ،محمدبن علی ( ۸۳۲۸هجری) االنبـاء فـی تـاری الخلفـا ،تحقیوق قاسوم السوامرایی ،قواهره،
داراآلفاق العربیه.
ابوجعفر محمد طوسی ( ،)۸۳۳۲النهایة فی المجرد الفقه و الفتاوی ،مترجم ناشناس ،تصحیح محمودتقی
دان پژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.
ارزنجوانی ،نظامالوودین یحیووی ( ،)۸۳۵۳حدائقالسـير ،تصووحیح محموود پارسانسوب و همکوواران ،تهوران،
فرهنگستان زبان و اد فارسی.
 .1این عبارت در جامعالتواری (همدانی  ،۸۳۱۱ص  )۸۱۳بوه ایون صوورت بازنو یسوی شودهاسوت« :او از مضوایر
[اصلّ :
مضار] آن معابر مصون ماند» .ترجمۀ تاری یمينی از مآخذ اصلی جامعالتواری (بخ سامانیان و بویهیان و
ّ
غزنویان) است و بنا به نوشتۀ مصحح ،شاید بتوان اثر رشیدالدین فضلالله را «بازنگاری پسندیدهای از ترجمۀ تـاری
یمينی برشمرد» (همان ،ص  .)۸۳بااینحالّ ،
مصحح مضایر را ،که در نسخههای مورد استفادﮤ او هوم بووده (هموان،
ً
ّ
ص  ،)۲۳۳احتماال به این علت که در فرهنگها نیافته ،به پانوشت بردهاست.
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اسفرنگی ،سیفالدین ( ،)۸۳۱۴دیوان ،تصحیح زبیده صدیقی ،مولتان ،قومی ثقافتی مرکز بهبود.
امیرخسرو دهلوی ( ،)۸۳۱۱قرانالسعدین ،الهور ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
بدیع جوینی ،منتجبالدین علوی ( ،)۸۳۱۳عتبةالکتبـه ،تصوحیح محمود قزوینوی ،عبواس اقبوال ،تهوران،
اساطیر.
بغدادی ،بهاءالدین محمد ( ،)۸۳۱۱التوسل الی الترسل ،تصحیح احمد بهمنیار ،تهران ،اساطیر.
بقلی ،روزبهان ( ،)۸۳۳۳شرح شطحيات ،تصحیح هنری کربین ،تهران ،بخ ایرانشناسی انستیتو ایوران و
فرانسه.
بلعمی ،ابوعلی ( ،)۸۳۴۱تاریخنامۀ طبری ،تصحیح محمد روشن ۱ ،جلد ،تهران ،سروش.
بیلقانی ،مجیرالدین ( ،)۸۳۱۱دیوان ،تصحیح محمد آبادی ،تبریز ،مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۱۱چند سخن که دبيران در قلم آرند ،تصحیح صادق کیا ،تهران ،اندیشۀ نیک.
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۴۳تاری بيهقی ،شرح خلیل خفیبرهبر ۳ ،جلد ،تهران ،مهتا .
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۱۳تاری بيهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،مشوهد،
دانشگاه فردوسی.
تبریوزی ،شوومسالدین محمود ( ،)۸۳۱۵مقــاالت شـمس تبریــزی ،تصوحیح محموودعلی موحود ،تهوران،
خوارزمی.
ترجمۀ تفسير طبری (بیتا) ،تصحیح حبیب یغمایی ،تهران ،دانشگاه تهران.
جبلی ،عبدالواسع ( )۸۳۱۸دیوان ،تصحیح ذبیح الله صفا ،تهران ،امیرکبیر.
جرفادقانی ،ابوالشرب ناصحبن سعد ( ،)۸۳۳۱ترجمۀ تاری یمينی ،تصحیح جعفور شوعار ،تهوران ،بنگواه
ترجمه و نشر کتا .
جوینی ،عالءالدین عفاملک ( ،)۸۳۱۱تاری جهانهشای جوینی ،تصحیح محمد قزوینی ۳ ،جلد ،تهران،
دنیای کتا .
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۸۳۱۱دیوان ،تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
خنجی ،فضلاللهبن روزبهان ( ،)۸۳۳۸مهماننامۀ بخارا ،تصحیح منوچهر ستوده ،تهوران ،بنگواه ترجموه و
نشر کتا .
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( )۸۳۴۴لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا.
راوندی ،محمدبن علی ( )۸۳۱۳راحةالصدور و آیةالسرور ،تصحیح محمد اقبال ،تهران ،امیرکبیر.
سعدی شیرازی ،مصلحالدین مشرب ( ،)۸۳۱۸بوستان ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران ،خوارزمی.
صفا ،ذبیحالله ( ،)۸۳۴۱تاری ادبيات در ایران ،تهران ،فردوس.
ظهیری سمرقندی ،محمدبن علی ( ،)۸۳۳۵اغراضالسياسه ،تصحیح جعفر شعار ،تهران ،دانشگاه تهران.
ظهیری سمرقندی ،محمدبن علی ( ،)۸۳۱۸سندبادنامه ،تصحیح محمودباقر کمالالودینی ،تهوران ،میوراث
مکتو .
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عفار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( ۸۳۲۲هجری) ،تککرةاالوليا ،تصوحیح رنولود الون نیکلسوون ،لیودن،
بریل.
عقیلی ،سیفالدین حاجی ( ،)۸۳۳۴آثارالوزرا ،تصحیح میرجاللالدین حسینی ،تهران ،دانشگاه تهران.
عنصرالمعالی ،کیکاووس ( ،)۸۳۱۳قابوسنامه ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
غزالی ،ابوحامد محمد ( ،)۸۳۱۱کيميای سعادت ،تصحیح حسوین خودیوجم ۲ ،جلود ،تهوران ،علموی و
فرهنگی.
فرهنهنامۀ قرآنی ( ،)۸۳۴۲زیر نظر محمدجعفر یاحقی ۱ ،جلد ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
المعی گرگانی ،ابوالحسن ( ،)۸۳۱۳دیوان ،تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران ،چاپخانۀ حیدری.
لنبانی ،رفیعالدین ( ،)۸۳۱۵دیوان ،تصحیح تقی بین  ،تهران ،پاژنگ.
مجملالتواری و القص ( ،)۸۳۸۱تصحیح محمدتقی بهار ،تهران ،کاللۀ خاور.
مستوفی ،حمدالله ( )۸۳۱۲تاری گزید  ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،امیرکبیر.
مسعودی ،شربالدین محمد ( ،)۸۳۳۴دو رساله دربارﮤ آثار علوی ،تصحیح محمدتقی دان پژوه ،تهوران،
فرهنگ ایرانزمین.
مشکور ،محمدجواد ( ،)۸۳۱۱اخبار سالجقۀ روم ،تهران ،کتابفروشی تهران.
معزی ،محمد ( ،)۸۳۸۱دیوان ،تصحیح عباس اقبال ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
معین ،محمد ( ،)۸۳۱۳فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
منشی کرمانی ،ناصرالدین ( ،)۸۳۱۲سمطالعلی للحضرةالعليا ،تصحیح عباس اقبال ،تهران ،اساطیر.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۸۳۱۱کليـات شـمس ،تصوحیح بودیعالزمان فروزانفور ۸۱ ،جلود ،تهوران،
امیرکبیر.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۸۵۲۱مثنوی معنوی ،تصحیح رینولد .ا .نیکلسون ،لیدن ،بریل.
میبدی ،احمدبن محمود ( ،)۸۳۴۸کشفاالسـرار و عـدةاالبرار ،تصوحیح علیاصوغر حکموت ۸۱ ،جلود،
تهران ،امرکبیر.
میهنی ،محمدبن عبدالخالق ( ،)۸۳۱۵آیين دبيری ،تصحیح اکبر نحوی ،تهران ،نشر دانشگاهی.
میهنی ،محمدبن منور ( ،)۸۳۱۱اسرارالتوحيد فی مقامات الشي ابیسـعيد ،تصوحیح محمدرضوا شوعیفی
کدکنی ،تهران ،آگاه.
نصرالله منشی ،ابوالمعالی ( ،)۸۳۳۳کليله و دمنه ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
نظامالملک طوسی ( ،)۸۳۱۳سيرالملو  ،تصحیح هیوبرت دارک ،تهران ،علمی و فرهنگی.
نظامی ،ابومحمد الیاس ( ،)۸۳۸۱هفتپيکر ،تصحیح وحید دستگری ،تهران ،مفبعۀ ارمغان.
همدانی ،رشیدالدین فضلالله ( ،)۸۳۱۱جامعالتواری (تاریخ سامانیان و بویهیوان و غزنویوان) ،تصوحیح
محمد روشن ،تهران ،میراث مکتو .

بررسی چند واژه ،ترکیب و تعبیرِ فوتشده از فرهنگها
*
براساس
سید مهدی طباطبایی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران)
مقدمه

این پژوه براساس تصحیح انتقادی کليات کمالالدین اصفهانی انجام گرفته و در آن چند
تعبیر فوتشده از فرهنگهای فارسی ،که در اشوعار کمالالودین بوهکار رفتوه،
واژه ،ترکیب و ِ
بررسی شدهاست .برای درک مفهوم این واژهها و ترکیبها ،سایر اشعار کمالالدین اسماعیل
در اولویت بودهاست .البتوه بورای تبیوین مووارد از فرهنگهوا و متوون اد فارسوی اسوتفاده
شدهاست.
۱ـ به رو درآمدن
نووورگس کوووه مووورا در نظووور آمووود چشوووم
در خوووبی اگرچووه بوور سوور آموود چشووم

وز هرچه خوش است ،خوشتر آمد چشم
بووا چشووم تووو هووم بووه رو درآموود چشووم
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۱۱۳

این ترکیب در لغتنامه بدینگونه ضبط شدهاست« :به روی آمدن یا اندرآمودن :بوه روی
افتادن؛ بر زمین خوردن» .به رو درآمدن با این مفهوم در اد فارسی کاربرد فراوانی دارد:
اتفاقا پلی پيش آمد در اثنای را و اسب هارون غریب در وقت گکشتن از پل ،سـکندری
خورد  ،به رو درآمد و هارون از اسب درافتاد (تاری الفی  ،۸۳۱۲ج  ،۳ص .)۸۴۴۳

* در استخراج برخی شاهدهای درجشده در این مقاله از نرمافزار ُدرج و پایگاه علوم اسالمی نور استفاده شدهاست.
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مفهوم «شرمسار شودن» میدهود کوه در فرهنگهوا
به رو درآمدن در اشعار کمالالدین
ِ
ضبط نشدهاست .باید توجه داشت کمالالدین ترکیبهای به روی کسی بازآمـدن و بـه روی
آوردن را در مفهوم «شرمنده کردن» و «موجب شرمندگی شدن» بهکار بردهاست:
ببین که خصم تو را چون به روی بازآمد

روی بگردان که به روی آردت

به نزد لفف تو گر نوام ُد ّر و مرجوان بورد

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۱۱
اینکه تو آن را ز قفوا مویروی
(همان ،ص )۱۱۱

۲ـ تیر تاب
ِ
پیکووان آبوودادﮤ مژگووان چووه فایووده؟

تیور توا
آن را که تیرهای نظر هست ِ

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۱۳

مرحوم بحرالعلوومی در تعلیقوات خووی آوردهاسوت« :تيرتـاب :تيـر بوهمعنی ”تیوره و
تاریک“ است (نفیسی ۸۳۲۸و )۸۳۲۳و معنی بیت چنین اسوت :کسوی را کوه خفووط شوعاعی
چشم تیره است ،پیکان آبدار مژگان چه فایده دارد (از افادات استاد همایی)» (کمال اصفهانی ،ص
.)۸۱۳۲
بهنظر میرسد تاب در این ترکیب بهمعنی «کژ و دارای انحراب» باشد و طبیعی است که
تیر نظر براثر بیماری کژ خواهد شد؛ از سوی دیگر ،تیر کژ بر هدب نمینشیند:
دخل بیجا ندهد غیر خجالت اثوری

تیر کج باعث رسوایی تیرانداز اسوت

(کلیم کاشانی  ،۸۳۱۴ص )۳۱

تير تابآورد در همین مفهوم در دیوان سيدای نسفی بهکار رفتهاست:
طفوول دورافتوواده از مووادر شووود پرریختووه
ِ

۳ـ حلقۀ ابریشمین
کنون مغنی و چنگی کشویده بینوی صوف
به جای حلقۀ ابریشمين ،به کوف تسوبیح
خموش از آن شد بربط که از تهیشکمی

تیر تا آورده آغوش کمان گم کردهاست
ِ
(سیدا  ،۸۳۱۲ص )۲۸۸

خواجگان معفل به کنج مسوجدها
چو
ِ
به جای زخمه ،به دست دعای تمخیثا
همینجنبد نبض ز ضعف در اعضوا
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۲۱۱

این ترکیب بهصورت «حلقۀ ابریشم» در چند بیت از خاقانی بهکار رفتهاست:

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
بررسی چند واژه ،ترکیب و تعبیر فوتشده ...

ماه نو چون حلقۀ ابریشم و شب مووی چنوگ
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ّ
موی و ابریشم بههم چون عود و شکر ساختند

(خاقانی  ،۸۳۱۴ص  ،۸۸۲نیز ← ص )۱۱۱ ،۳۳۳ ،۳۲۲ ،۸۳۳

مرحوم سجادی دربارﮤ آن توضیح دادهاند« :حلقۀ باریک مانند ابریشم ،ابریشوم دا ورهوار
ّ
و ِگرد و مدور» (سجادی ،ص .)۳۱۱
نویسندﮤ نقد صيرفيان در نقد نظر مرحوم سجادی آوردهاست« :حلقوۀ ابریشوم در اینجوا
نوعی مضرا کمانی (آرشه) از جنس ابریشم است به قرینۀ شوباهت آن بوه هوالل مواه »...

(ترکی  ،۸۳۵۳ص .)۱۲

موی چنوگ بوودن،
توصیفی که خاقانی از حلقۀ ابریشم میکند بدین قرار است :در کنار ِ
زرد و دوتا و الغر بودن ،از ِبر چنگ برکشیدن ،بوهشوکل مواه بوودن؛ از طورب دیگور ،شوکل
ِ
ظاهری آن بهگونهای اسوت کوه
میتوان آن را در گوش نهاد .بوه
نظوور میرسوود حلقووۀ ابریشووم
گرهی حلقهای است که تارهای
ابریشم چنوگ را بوا آن محکوم
ِ
میکردنوود کووه در شووکل زیوور
ً
کامال مشخ است:
چنگ دوران ساسانی در کاوش های
باستانشناسی در بیشاپور ـ مکان
کنونی :موزﮤ لوور

ابریشم ساز حلقهگوش کردن» نیز این مفهوم را تأیید میکند:
تعبیراتی چون« :با
ِ
دماد مرا کز غم آمد به جوش

به ابریشم ساز کن حلقهگوش

(نظامی ،ص )۲۲۱

از بیت کمالالدین اصفهانی برمیآید که حلقۀ ابریشمین چنگ را در دست میگرفتنود و
ِ
آن را به جایی میبردند.
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خانگی دوش با دلم میگفت
که مرا وصل گفت :بوازمگرد

غم که از دوستان من باشود،
از فالن ،تا نشوان مون باشود
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۴۱۱

نزدیکترین مفهومی که برای این واژه در فرهنگها آمده «یگانگی» است:
تو جان خواهی آنگاه بور دسوت هجور
تو جان خواه بیزحمت و هجر و وصل

ندانی کوه ایون رسوم بیگوانگی اسوت
میان مون و توو سوخن خوانگی اسوت
(لغتنامه)

معنوی «صومیمانه ،خودموانی و
بهنظر میرسد برای شاهدی که در لغتنامـه آموده هوم
ِ
محرمانه» بهتر باشد که یک بار دیگر هم در شعر کمال با همین مفهوم بهکار رفتهاست:
با لفف تو مرا سخنی هسوت خوانگی

فارد بگویم که نه مرد اشاعت است

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۱۱۴
۵ـ خالقت
خالقت چو منی جستن از بزرگی نیست
ِ

که خوود پدیود بوود ابتودا و غایوت مون
(کمال اصفهانی ،ص )۳۴۱

این واژه در فرهنگها بهمعنی «کهنگی و پوسیدگی؛ تمرین؛ و درود» 1آمدهاست ،اما در
ابیات کمالالدین ،بیشتر مفهوم «خواری؛ خوار بودن ،و خوار کردن» میدهد:
شاهدان بسوتۀ وصولم بودنود

گرچه اکنون به خالقت سمرم

ز درگاه تو جز عجز و خالقت

موورا تمییووزی از ّ
عمووال بایوود

خالقووت موون و انووواد نامرادیهووا

(همان ،ص )۲۱۸

(همان ،ص )۱۱۱
بدان کشید که زنهار با وطن بخورم
(همان ،ص )۳۴۱

 .1مؤلفان لغتنامه براساس تعلیقات وحید دستگردی بر اقبالنامـه (ص  ،)۸۱۲یکوی از معنیهوای واژﮤ خالقـت را
بور شواه اگور صوورتم بود کنود /
«درود» آوردهاند ،درحالیکه خالقت در این بیت هم مفهوم «خوار کردن» میدهدِ :
خالقت نه بر من ،که بر خود کند (نظامی) (دهخدا و همکاران  ،۸۳۴۱ذیل خالقت).
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ّ
ز لفوف توربیتم گرچوه حوظ موفوور اسوت
برات غلوه و تشوریف خلعوت و زر و سویم
ّ
مبرت و شرب و اختصاص و خشم و عتا
ز هرچه گفتم ،بعضی به من رسد هر وقوت
ز انقفوواد و خلوول نیووز هووم مصووون نبووود
ولیووک آنکووه یقیوونم کووه بیگمووان برسوود
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ّ
ز ضووود آنوووم هوووم بهووورهای تموووام بوووود
چنانکوووه بوووا شوووعرا عوووادت کووورام بوووود
خالقووت و عموول و عووزل و احتوورام بووود
اگرچووه نیسووت ّ
معووین کووه از کوودام بووود
کووه شوورط نیسووت کووه کووار م ورا نظووام بووود
خالقت اسوت کوه هور سوال بور دوام بوود
(دستنویس دیوان کمال ،مربوط به قرن هشتم)

در اشعار دیگر شاعران هم میتوان به کاربرد واژﮤ خالقت در همین مفهوم راه برد:
هرکجا نمرود فعلی ،میکشد در عهد او

آن خالقت کز خلیلالله بت آزر کشوید

(ابن یمین  ،۸۳۱۳ص )۴۱
۶ـ خواب خوشمژه
به کار خوی فرورفوت نورگس از حیورت

ز خوا خوشمژه بیداریاش چو داد قضا
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۲۱۱

این ترکیب در فرهنگها و متون دیگر مشاهده نشد و در تصحیح مرحوم بحرالعلومی هم
بهصورت «ز خوا غفلت بیداریاش چو داد قضا» ضبط شدهاست.
به نظر میرسد «خوا خوشمژه» کنایه از «خوا راحت و آسوده» باشود .بایود توجوه
نماد چشم خمار و نیمخوا است:
داشت گل نرگس در حالت شکفتگی ( بیداری) هم ِ
نرگس قدح باده نهادهاست به کف بور

زان است که در دیدﮤ او خوا و خمار است

مصداق خوا خوشمژه باشد.
بنابراین ،خوا نرگس میتواند
ِ
ُ
تا آن سنبل پرتوا کوه را میباشود؟

(امیر معزی  ،۸۳۸۱ص )۵۱

خوا آن نرگس پرخوا که را میآید؟
(خواجو ،ص )۲۳۸

۷ـ خیره

اگر من زنده مانم خیره ،ور نی
سالمت همرهت بادا همه راه

بود این گفته از من یادگواری:
سعادت یار تو در هور دیواری
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۴۱۱
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معانی خير که در فرهنگهای فارسی آمدهاست ،گره از کوار ایون بیوت کمالالودین بواز
مانند «خیلی خوو » و
نمیکند .به نظر میرسد خير در برخی ابیات کمالالدین ،مفهومی ِ
«چه بهتر» داشته باشد:
گر راضی است خیره ،وگرنه اقالت است

گو عمر باز من ده و َ
سیمت به خود پذیر
ِ

(همان ،ص )۲۵۳

رکیب «خیره احسب» هم برمیخوریم که از اصفالحات خاص
در دیوان کمالالدین به ت ِ
معادل «چنین فرض کن»« ،خیلی خو » و «انگار که» دارد:
اوست و مفهومی
ِ
خیره احسب که مرا با دگری قصدی بود

خیره احسب کوه مجورم اسوت رهوی

چه اثر دارد و تا چند بوود قودرت مون؟

(همان ،ص )۳۳۱
از پی کیسوت حلوم و عفوو و وقوار؟
(همان ،ص )۳۱۸

ُ
۸ـ دست فلج
شفرنج حادثات چو با دسوتخون فتواد
ّ َ
سور قودر در ححوا شود
نور بصور ز
دست اجل قوی شد و لعبی غریب کرد

در دست فلج تعبیه بنگر که چوون فتواد
بوویالتفوواتیای ب وه حریووف زبووون فتوواد
در ضر  ،شاهمواتی از وی بورون فتواد
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۲۴

این ترکیب در فرهنگها نیامدهاست ،اما در متون فارسی میتوان آن را سراد گرفت:
با صاحب کافی مناضلت کردی و خصل سبق او را بردی و با او شطرن مبارات باختی و
دست فل او بردی (ناصح جرفادقانی  ،۸۳۴۳ص .)۲۴۳
در این معامله سودی بهر کردند و در قمار مبالغت که گرو آن جان عزیـز بـود ،در پـيش
دست فل بردند ،آری :به هرچه جان بخرد شخ رایهان باشد (نوری  ،۸۳۱۱ص .)۳۲۲
به راندن بيد بیپروایی ،منصوبۀ خصم جفـاکيش را در اول نـدب درستنشـين کـرد ،
دست فل را چون دست سلطنت از دست دادند و خود هم داو نيافتند (مهودیخان اسوترآبادی

 ،۸۳۱۳ص .)۸۳۴

مرحوم شهیدی در شرح درﮤ نادر در توضیح فل آوردهاند« :پیروزی( .نوف) .بوه احتموال
قوی در استعمال ندب و فل متأثر از این بیت جمالالدین عبدالرزاق است:
فلج ند بقیت وحدی

قفل در ال ّ
نبی بعودی»

(همان).
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مرحوم وحید دستگردی در ذیل همین بیت ،فل را اینگونه توضیح دادهاست« :فلـج /بوه
ضم /اسم مصدر است بهمعنی ”فیروزی و رستگاری“» (جمالالدین اصفهانی  ،۸۳۵۸ص .)۱
در تاجالعروس آمدهاست:
َ
َ
ُُ
ُ َ َ َ َ
والف ُ
الج فی حدیث ّ
سلم مالم َیغ َدن َاء ً َیخش ُع لها إ ذا ذک َورت و
علی رضی الله عنه« :إن الم
ُتغری به ل َ
الم َقام ُر (و) الفال ُج( :الفا ُز مون َّ
ئام َّالناس َ
کالیاسر الفالج»َ .الیاس ُر ُ
الس َوه ِام)َ .سوهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
علوی أصوحابه ،إذا َغ َل َوب ُهم .و فوی حودیث َآخ َورّ « :أی َنوا َف َل َ
َفال ِج :فا ز .و قد َف َل َ
وج
و
ه
أصحاب
ج
ِ
ر
َ
أصحابه» و فی حدیث سعد« :فأخذ ُت َسهمی َالفال َج» :أی «القام ُ
لغال َب» .قال« :و یجووز
ا
ر
ِ
ِ
ر
ِ
َّ َ ّ
َ
هم الذی َس َب َق به فی َّالنضال» (حسینی الزبیدی  ،۸۵۱۵ج  ،۱ص .)۸۱۵
أن یکون الس
ً
ترجمه :فال در حدیث امام علی رضیالله عنه« :قفعا مرد مسلمان تا وقتی کوه بوه عمول
زشتی (پستی) که از آشکار شدن شرمنده شود و موورد سورزن فرومایگوان قورار گیورد
دست نزده باشد ،به قمارباز (تیرانداز) زبردستی میماند ».یاسر بهمعنی «قمارباز» و فال
بهمعنی «تیر َبرنده و پیروز»« .سهم فوالج» بوهمعنوی «تیور َبرنوده و پیوروز» .و «قود َف َلوجَ
َ ََِ َ
َ
صحابه» وقتی گفته میشود که بر آنها چیره و پیروز شده باشد .در حودیث
ا
اصحابه علی
ِ
حودیث «سوعد» آموده
دیگری آمدهاست :کدامین از ما بر یاران پیروز شدهاسوت؟ و در
ِ
است« :تیر َبرنده را برداشتم» .و گفت« :نیز جایز است موراد تیوری اسوت کوه در کوارزار
1
(میدان جنگ) پیشتاز باشد».

با این توضیحات ،بوهنظور میرسود «دسوت فلوج» نووبتی از بوازی شوفرنج اسوت کوه
شفرنجباز در آن حالت به پیروز شدن در بازی نزدیک است.
۹ـ دعاکوش
قدی چون سرو داری ،راستی را

که هستم از میان جان دعاکوش
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۴۲۲

مفهوم «دعواگو»؛ ایون ترکیوب از برسواختههای کمالالودین
یعنی «کوشنده در دعا» در
ِ
است که به نظر میرسد رعایت قافیه موجب آن شدهاست.
۱1ـ دندانی
ّ
ظوواهر و بوواطن او شوور و فسوواد
یوووک زبووووانی نبووووود در دوز
چار سال است که محبوس ویام
 .1ترجمۀ متن از دوست دانشورم ،ابوالفضل رضایی ،است.

صووفت و صووورت او شوویفانی
انجوووانی ایووون دنووودانی
بوووه گر
ِ
سوووور نووووادانی
موووون دانووووا ز
ِ
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(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۱۱۲

کمال در شعر دیگر خوی هم که از فردی به نام «عمر لنبانی» نام میبرد ،از او با عنوان
«دندانی» یاد میکند:
گر ببینی تو شکل دندانی
ِ

ّ
زبانی دوزخ
تو ِ

خوانی

(همان ،ص )۳۱۳

او تعبیر به دندان زدن با کسی را کنایه از «مخالفت و دشمنی کوردن بوا او» در اشوعارش
بهکار بردهاست:
به دندان میزند با من ،وگرچوه

خود او را در دهان دندان نبینم

در اد فارسی ،دندان کردن 1بهمعنی «مخالفت کردن» آمدهاست:
کدام شاه که یک روز با تو دندان کرد

که بندﮤ تو نگشت آخر از بون دنودان

به نظر میرسد دندانی نیز مفهوم «دشمن و مخالف» داشته باشد.
ُ
۱۱ـ ذو خوار
خصم تو را که آرزوی منصب تو خاست
داری تووو احتشووام سوولیمان و دشوومنت

(همان ،ص )۳۱۱

(قفران  ،۸۳۱۲ص )۲۴۱

در چشم عقل چون ُجعلی بود شادخوار
ُ
بر کرسی تو چون جسدی بوود ذو خووار
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۸۳۳

این ترکیب در فرهنگهای فارسی نیست .در تصحیح مرحوم بحرالعلومی هم بهصوورت
دودخوار ضبط شدهاست .دودخوار در برهان قـاطع بودین شوکل معنوا شدهاسوت/« :بوا واو
معدولووه ،بوور وزن هوشوویار« /نووام پرنوودهای اسووت» || و «مفبخووی» || و «گلخوونتووا » || و
«تنباکوک » را نیز گویند» (برهان) .در فرهنگ نفيسی ،افزون بر این معنیها« ،نام پروانوهای
که دور چراد میگردد» هم ذکر شدهاست (نفیسی).
ُ
صاحب بانگ و آواز» باشود
«
مفهوم
در
وار
ذوخ
به نظر میرسد شکل صحیح این ترکیب
ِ ً َ َ ً َّ ُ ُ
ِ َّ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
که به آیهای از قرآن اشاره داردَ « :واتخذ قو ُم ُموسی ِمن بع ِد ِه ِمن ح ِلی ِهم ِعجال جسدا له خووار
ً َّ َ ُ
ُ َ
ََ
َ
َ َّ َ ِّ
ألم ی َروا أن ُه ال یکل ُم ُهم َوال یه ِدی ِهم َس ِبیال اتخذ ُوه َوکانوا ظ ِال ِمی َن» (اعراب .)۸۳۱ ،و قوم موسوی
پس از [عز یمت] او از زیورهای خود مجسمۀ گوسالهای برای خود ساختند کوه صودای گواو
 .1دندان کردن :ظلم کردن؛ اعراض کردن؛ مضایقه نمودن (ناظماالطباء).
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داشت .آیا ندیدند که آن [گوساله] با ایشان سخن نمیگو ید و راهی بدانها نموینمایود آن را
[به پرست ] گرفتند و ستمکار بودند.
قرینۀ «جسد» در بیت کمالالدین هم این مفهوم را تأیید میکند.
۱۲ـ زر َرسته
ز ّزر رسته و از سیم تر دهون پور کورد

ُ
چو کرد ّ
شمهای از خلق تو بیان نرگس
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۸۱۳

مرحوم دهخدا در توضیح رسته آوردهاسوت« :گویوا زری باشود کوه هنووز پواک نشوده و
کدورات خاک و سنگ در آن است ،مقابل ساو» و مؤلفوان لغتنامـه نیوز شواهدهای زیور را
برای این واژه آوردهاند:
فزون زآنکه بخشی به زایر تو زر

نه ساو و نوه رسوته برآیود ز کوان

(فراالوی)

هم از ّزر ساو و هم از رسته نیز
َچهی بود و زیرش چو تار مغاک

ُپوور از ّزر رسووته بیاگنووده پوواک

در این کوه صد سال بودم نشست

بسووی رسووته زر آوریوودم بهدسووت

(اسدی)
(اسدی)

(اسدی)» (نقل از لغتنامه)

فرهنگنویسان در معنی «زر ساو» آوردهاند« :زر و طالی خال را گویند که شکسوته و
ُ
ریزهریزه شده باشد» (برهان قاطع ،غياثاللغات)؛ «زر خرد بود چون گواورس» (حاشویۀ فرهنوگ
اسدی نخجوانی)؛ «آن را به تازی قراضه گویند» (جهانهيری)؛ «خردﮤ زر که آت ندیده باشود»
(تحفةاالحباب).

ُ
بودن آن» برجسوتهتر اسوت .از
مشخ است در معنیهایی که از ساو ارا ه شده« ،خرد ِ
سوی دیگر ،از جمله معنیهای رسته« ،ردیف و صف و قفوار» اسوت .بوهنظور میرسود زر
رسته ،زری بههمپیوسته است که حالت ستونی یا میلهای دارد .قرینۀ موا بورای دریافوت ایون
مفهوم ،ابیات کمال در توصیف گل نرگس است که میلههای زردرنگ درون آن را به زر رسته
مانند میکند:
ز جود عام تو در صحن بوستان نرگس

ز ّزر رسته به سور بور همینهود افسور
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کشیدند از چشم نرگس برون

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۸۳۱
زری َرسته کآن ُبد به ُمهر خدا
(همان ،ص )۲۱۱

البته مفهومی که دهخدا از زر رسته ارا ه میدهد هم درست است ،زیرا زر رسته ،همانی
است که از کوه بهدست میآید و هنوز از خاک و سنگ پاک نشدهاست.
۱۳ـ َ
سزابر
خم ابروی بهطاق
قبلۀ جان من است آن ِ

زان نموواز آورم او را کووه سووز َابر گووردم
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۴۲۴

مفهوم «پاداشگیرنده؛ اجربرنده» کوه بوهنظور میرسود از برسواختههای کمالالودین
در
ِ
باشد.
۱۴ـ سهضربه دادن
به مفر میدهود بلبول سهضوربه

که نق عشرت از نرگس ش آمد
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۴۸۵

سهضربه در فرهنگ فارسی بدینگونه معنی شدهاست(« :اصفالح کشوتیگیوران) آنکوه
کسی را سه مرتبه بر زمین زند» (معین):
چنانکه نراد آسمان را سهضربه پيشی دادی و مشعبد افال را در مهر بازی چون مهر به
بازی داشتی :نراد آسمان را پيشی دهی سهضربه  /زین روی از تو ماندم منصوبۀ هزار[ان]
(سندبادنامه ،ص »)۳۱۳

پرواضح است که از شاهد این مفهوم برنمیآید ،زیورا در آن سوخن از «نورد» اسوت ،نوه
«کشتی» ،و ترکیب سه ضربه دادن است نه سه ضربه زدن.
ُ
سهضربه زدن کنایه از «مغلو کردن کامل حریف» و از اصفالحات کشتی است:
کرمانی که در عموم عدل و شمول امن و دوام خصـب و فـرط راحـت و کثـرت نعمـت،
فردوس اعلی را دو رخ مینهاد و با سغد و سمرقند و غوطـۀ دمشـق الف زیـادی مـیزد ،بـه
اند روزی در خرابی ،دیار لوط و سبا را سه ضربه زد (افضلالدین کرمانی  ،۲۱۳۱ص .)۲۱
سهضربه دادن همان سهضربه پيشی دادن است که در بازی نرد یا شفرنج ،حریوف قووی
به حریف ضعیف ،اجازﮤ سه حرکت میدهد و پس از آن بوازی خوود را شورود میکنود کوه
نشان مهارت کامل و توانمندی در بازی است:
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علوو ،فلوک را
ای در ند
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قدر تو سه ضربه داده پیشی
(مجد همگر  ،۸۳۴۱ص )۱۳۸

مؤلفان لغتنامه این مفهووم را در ترکیوب «پیشوی دادن» ،بوا هموان شواهدی کوه بورای
سهضربه آورده بودند ،ذکر کردهاند و نوشتهاند« :مزیت دادن حریف ضوعیف را بالخصووص
در بازی نرد و شفرنج و جز آن».
۱۵ـ غاشیۀ پوستین
حووودیث غاشووویۀ پوسوووتین مووون میرفوووت
هرآینوووه برسووود غاشووویه ،یقیووونم ،از آنوووک
ولیوووک درخوووور آن ،پوسوووتین کجوووا یابووود
تمووام فرمووای انعووام ،و زان کجووا کوورم اسووت

شووبی ،و الحووق از آن گوووش موون طنووین دارد
یسووووار تووووو برسووووانیدن یمووووین دارد
ِ
رهی که در دو جهان ،جامه خود همین دارد؟
یکووویم غاشووویهای ِده کوووه پوسوووتین دارد

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۴۵

غاشيه در فرهنگها بوهمعنی «پوشو زیون» آمدهاسوت ،اموا ابیوات کمالالودین نشوان
میدهد که «نوعی پوش آدمی است که پوستین را روی آن میپوشیدند».
۱۶ـ قاقیا

کبوتر َدمک سبق برد
تیزی که بر ِ

تیزی که قاقیا بتور از ماکیوان کنود
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۳۱

این واژه در فرهنگها نیامدهاست .به اعتبار مفهوومی کوه در ایون بیوت کمالالودین دارد
ُ ُ
میتواند بهمعنی «صوت و آواز مرد خانگی» یا همان «قدقد کردن» باشد.
۱۷ـ مصطبهبازی
آمد می
پی خوش ِ
به ِ
عهد عدل تو گرگ از ِ

چو خرس مصفبهبازی کند به چو شبان
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۱

یکی از معنیهای مصطبه «سوکو و جایگواهی اسوت کوه غریبوان در آن نشوینند» .از متوون
برمیآید که مصطبه مکانی برای نمای و بازیها بودهاست« :در مرکز محوطوهای کوه بورای
این کار انتخا شده ،مصفبۀ بلندی درست میکنند که  ۲۱تا  ۳۱متر مربوع وسوعت دارد و
ارتفاد آن به یک الی دو متر میرسد .در یک گوشۀ این مصفبه ،شخصی که مدیر نمای یوا
بهاصفالح تعزیهگردان است ،در روی صندلی مینشیند؛ در اطراب این سکوی بلند معبوری
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به عرض  ۳تا  ۳متر معین شده کوه تعزیوهخوانان بتواننود بوا سوهولت در اطوراب آن گوردش
نمایند» (رونه دالمانی  ،۸۳۳۱ص .)۸۵۸
از بیت کمالالدین برمیآید که در این محوطه بازی حیوانات نمای داده میشدهاست و
1
مصطبهبازی به همین موضود اشاره دارد.
۱۸ـ نایگلو
نوای باربودی زیور چنوگ بلبول شود

چو ساخت نایگلو عندلیب با عنقوا

2

(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۲۱۱

این ترکیب هم در فرهنگها ضبط نشدهاست .به نظر میرسد نایگلو همان گلوی نای یا
ّقبهوارههایی است که برروی نای تعبیه میکردند که در شکل زیر مشخ است:

۱۹ـ نزد آن است
غمخوارگی اهل هنور
ای که از غایت
ِ

نزد آن است که بخشی تو دل شاد مرا
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۱۱

ً
این تعبیر که در فرهنگها مشاهده نمیشود ،ظاهرا مفهومی مثل «نزدیک به آن است» و
ِ
معادل «چیزی نماندهاست که» داشته باشد.
نظرستان
۲1ـ ِ
نظرستان چو نکویی ،خجستهپی چو یسار
ِ

رمنده همچو موراد و رسونده چوون روزی
(کمال اصفهانی  ،۸۳۳۱ص )۳۱

 .1به نظر میآید که مصطبهبازی در بیت کمال بهمعنی «رقاصی» است (مجلۀ فرهنگنویسی).
تار چنگ است که آوازی زارتر از دیگر تارها دارد:
 .2مفهوم بیت دیریا است؛ «زیر چنگ» باریکترین ِ
چو زیر چنگ ،همه روز مدح او گویم  /اگرچه گشتم چون زیر چنگ زرد و نزار (مسعود سعد  ،۸۳۵۱ص )۲۳۱
و آوای بلبل را به زیر چنگ مانند کردهاند:
چو زیر چنگ فروکرد بلبل مفر  /هزاردستان بگشاد رودهای ربا (فرخی سیستانی  ،۸۳۱۱ص .)۸۸
عنقا هم در این بیت نام نوایی است از موسیقی:
صوت چکاوک بنواخت  /مفر ُزهرهنوا نغمۀ عنقا آورد (سلمان ساوجی  ،۸۳۱۵ص .)۴۱
بلبل پردهسرا ِ
بهنظر میرسد کمال در مصرد دوم ،برآمدگی گلوی عندلیب در آواز خواندن را به «نایگلو ساختن» تعبیر کردهاست.
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این ترکیب در فرهنگهای فارسی ضبط نشدهاست 1.با عنایت بوه دو بیوت کمالالودین،
ّ
نظرستان مفهومی اینگونه دارد« :جذا ؛ جالب؛ گیرا ،آنچوه نظور را بوهسووی خوود جلوب
ِ
2
میکند» :
فروبرم چو قلم سر به بحر تاریکی

که تا برآرم ُد ّری نظرسوتان روشون

(همان ،ص )۲۲۴
منابع
ّ
ّ
الحسینی الز بیدی ،سیدمحمد مرتضی ( ،)۸۵۱۵تاجالعروس من جواهر القاموس ،تحقیوق حسوین نصوار،
بیروت ،دارالهدایة.
ابن یمین فریومدی ،امیر فخرالدین محمود ( ،)۸۳۱۳دیوان ،تصحیح حسینعلی باستانی راد ،تهران ،سنایی.
اسدی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری ( لغت فرس) ،نسخۀ مکتو به خط عبرت مصاحبی نا ینی
از روی نسخۀ محمد نخجوانی ،محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارﮤ .۱۱۱۵
افضلالدین کرمانی ،ابوحامد احمدبن حامد ( ،)۲۱۳۱عقد العلی للموقف األعلی ،افضولالدین ابوحامود
احمدبن حامد کرمانی ،تصحیح علیمحمد عامری نایینی ،تهران ،روزبهان.
امیرمعووزی ،محموودبن عبوودالملک نیشووابوری ( ،)۸۳۸۱دیــوان ،تصووحیح عبوواس اقبووال آشووتیانی ،ته وران،
کتابفروشی اسالمیه.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۸۳۱۸و ،)۸۳۱۳فرهنگ جهانهيری ،به کوش رحیم عفیفوی ،دانشوگاه
مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
اوبهووی ،حووافظ سوولفانعلی ( ،)۸۳۱۱فرهنــگ تحفــةاالحباب ،بووه کوش و فریوودون تقوویزادﮤ طوسووی و
نصرتالزمان ریاضی هروی ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ،)۸۳۴۱برهان قاطع ،به اهتمام دکتر محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
تتوی ،قاضی احمد تتوی و آصفخان قزوینی ( ،)۸۳۱۲تاری الفی ،تصحیح غالمرضوا مجود طباطبوایی،
تهران ،علمی و فرهنگی.
ترکی ،محمدرضا ( ،)۸۳۵۳نقد صيرفيان ،تهران ،سخن.
جرفادقانی ،ابوالشرب ناصحبن سعد ( ،)۸۳۴۳ترجمۀ تاری یمينی ،تصحیح جعفر شعار ،تهران ،علموی و
فرهنگی.
جمالالدین اصفهانی ،محمد ( ،)۸۳۵۸دیوان ،تصحیح حسن وحید دستگردی ،تهران ،سنایی.
حسینی فسایی ،حاج میرزاحسن ( ،)۸۳۱۲فارسنامۀ ناصـری ،تصوحیح منصوور رسوتگار فسوایی ،تهوران،
امیرکبیر.
نظرستان در مفهوم «پر از نظر؛ پر از نگاه؛ و سراپانگاه» در لغتنامۀ دهخدا مشاهده میشود.
 .1البته ِ
نظرستان بهمعنی «نظرگیر» است (مجلۀ فرهنگنویسی).
ِ .2
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خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۸۳۱۴دیوان ،به کوش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
خواجوی کرمانی ،کمالالدین ( ،)۸۳۱۵دیوان ،تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،تهران ،پاژنگ.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی ،تهران ،مؤسسه
لغتنامۀ دهخدا.
رامپوری ،غیاثالدین محمد ( ،)۸۳۳۴غياثاللغات ،به کوش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،معرفت.
رونه دالمانی ،هوانری ( ،)۸۳۳۱سـفرنامه از خراسـان تـا بختيـاری ،ترجموۀ محمودعلی فرهوشوی ،تهوران،
امیرکبیر.
سجادی ،سید ضیاءالدین ( ،)۸۳۱۲فرهنگ لغات و تعبيرات دیوان خاقانی شروانی ،تهران ،زوار.
سلمان ساوجی ،جمالالدین ( ،)۸۳۱۵کليات ،تصحیح عباسعلی وفایی ،تهران ،سخن.
سیدای نسفی ،میرعابد ( ،)۸۳۱۲دیوان ،تصحیح حسین حسن رهبری ،تهران ،الهدی.
فرخی سیستانی ،ابوالحسن علیبن جولود ( ،)۸۳۱۱دیوان ،تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
قفران تبریزی ،ابومنصور ( ،)۸۳۱۲دیوان ،تصحیح محمد نخجوانی ،تهران ،ققنوس.
کلیم کاشانی ،ابوطالب ( ،)۸۳۱۴دیوان ،تصحیح حسین پرتو بیضایی ،تهران ،سنایی.
کمالالدین اصفهانی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۳۱دیوان ،تصحیح حسین بحرالعلومی ،تهران ،دهخدا.
مجد همگر ،هبةاللهبن احمد ( ،)۸۳۴۱دیوان ،تصحیح احمد کرمی ،تهران ،ما.
مسعود سعد سلمان ( ،)۸۳۵۱دیوان ،تصحیح محمد مهیار ،تهران ،پژوهشوگاه علووم انسوانی و مفالعوات
فرهنگی.
معین ،محمد (۸۳۳۲و ،)۸۳۳۴فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر ،جلد ۸و ،۳چاپ اول.
مهدیخان استرآبادی ( ،)۸۳۱۳در نادر  ،تصحیح سیدجعفر شهیدی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
نظامی گنجوی ،الیاسبن یوسف ( ،)۸۳۸۴اقبالنامه ،تصحیح حسن وحید دستگردی ،تهران ،علمی.
نفیسی ،علیاکبر (ناظماالطبا) ( ،)۸۳۳۳فرهنگ نفيسی ،تهران ،خیام.
نوری ،محمدتقی ( ،)۸۳۱۱اشرفالتواری  ،تصحیح سوسن اصیلی ،تهران ،میراث مکتو .

واژههای برساختۀ فارسیزبانان به قیاس عربی
بهروز صفرزاده

آشنایی دیرینۀ فارسیزبانان با قواعد صرب و نحو و قالبها و اوزان عربی موجوب شوده کوه
َ
ً
گاه آنان براساس قیاس واژهسازی کنند .مثال وجود واژههای عربی بور وزن «ف ّعوال» ،از قبیول
بقال ،جراح ،حمال ،خياط ،و طماد باعث شوده کوه فارسویزبانان ثبـات ،حـراف ،خـراج،
سياس ،شياد ،طراح ،عصار ،عکاس ،قناد ،کفاش ،لفاظ ،و نراد را بسازند.
در فارسی امروز بی از هفتهزار تکوواژ عربوی و عربینموا وجوود دارد .نگارنوده ایون
تکواژها را در فرهنگهای هفدهگانۀ عربی ،که مشخصاتشان در پایان مقاله آمده ،جستوجو
و تفاوتهای آوایی ،امالیی ،و معنایی آنهوا را ثبوت کردهاسوت .اینوک واژههوایی را کوه در
فرهنگهای هفدهگانۀ عربی نیافتهاست ،با دسوتهبندی براسواس وزن صرفیشوان ،در اینجوا
میآورد.
وزن استفعال

استحمارِ :حمار شمردن؛ خر دانستن؛ تحمیق :استعمار و استحمار ملتها.
ً
استعالج :عالج خواستن؛ درمانخواهی .قیاسا درست است.

َ
وزن افعال

َ
اسهام :جمع سهم؛ سهمها؛ سهام .طبق آماری که نگارنده از جمعهای مکسر در عربوی
َ
َ
گرفته ،بی از چهارصد واژﮤ بر وزن «افعال» وجود دارد که مفردشان بر وزن «فعل» اسوت،
َ
َ
َ
َ
ازجمله احجام (جمع حجم) و اميال (جمع َميل) .بنابراین ،جمع بستن فعل به افعال قیاسی
است.
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َ
اقشار :جمع قشر؛ قشرها؛ طبقات .طبق آماری که نگارنده از جمعهای مکسر در عربوی
َ
گرفته ،بی از سیصدو پنجاه واژﮤ بر وزن «افعال» وجود دارد کوه مفردشوان بور وزن « ِفعول»
َ
است .بنابراین جمع بستن ِفعل به افعال قیاسی است.
وزن ِافعال

اعزام :روانه کردن؛ گسیل کردن؛ فرستادن .تحت تأثیر عازم و عز یمت ساخته شدهاست.

َ ُ
وزن تفاعل

تبانی :زدوبند؛ بندوبست؛ ساختوپاخت؛ گاوبندی .تبانی از ریشۀ « نی» (ساختن)
و همریشه با بنا ،بانی ،مبنی ،و مبتنی است .معادل یعنی «ساختوپاخت» نیز این ارتبواط
معنایی با ساختن را نشان میدهد.
تداوم :استمرار .تحت تأثیر دائم و دوام ساخته شدهاست.
ََ ُ
وزن تفعفع

جم  :واژهها را مبهم بیان کردن؛ جویده حرب زدن .در عربی َم َ
َت َم ُ
جمجة بوه ایون معنوی
بهکار میرود.
ََ
وزن تف ُّعل

تسری :سرایت؛ تعمیم .تحت تأثیر سرایت ساخته شدهاست.
تور  :ورق زدن .در عربی تصفح به این معنی بوهکار مویرود کوه در فارسوی هوم رایوج
است.
وزن تفعیل

تزریق :وارد کردن هر مایعی ،بهویژه دارو ،در بدن بهوسیلۀ سرنگ .در عربی َزر و َزرقـة
به این معنی بهکار میرود.
تنقيد :انتقاد.
َ
وزن ف ّعال

َ َ
ثبات :مسئول ثبت نامهها و مدارک در سازمانها و ادارات .چون فعل ثالثی مجورد ث َبـت
ُ َ ً ُ ً
ی ُثبت ثباتا و ثبوتا الزم است ،نه متعدی ،واژﮤ ثبات نمیتواند چنین معنایی داشته باشد.
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حراف :پرگو؛ پرچانه؛ وراج .چون حرف بهمعنی «سخن» از دیرباز در فارسی رایج بوده،
این صیغۀ مبالغه ساخته شدهاست.
خراج :کسی که دستودلبازانه و بی ازحد خرج میکند؛ ولخرج.
سياس :سیاستمدار؛ سیاستباز .واژﮤ سياست از ریشۀ «سوس» اسوت؛ بنوابراین ،بور
َ
وزن «ف ّعال» میشود َسواس ،نه َسياس .اما این مخالفت قیاس در خود عربی هم نمونههایی
َ
دارد ،چنانکه واژههای َصياغ ( َصواغ ،بهمعنی «دروغگوو») از ریشوۀ «صود» ،قيـاس (
َ
َ
َ
قواس ،بهمعنی «کمانساز ،کمانگر») از ریشۀ «قوس» ،و قيام ( قيـوم ،بوهمعنی «همیشوه
پاینده») از ریشۀ «قوم» در فرهنگهای عربی آمدهاست.
شياد :فریبکار؛ حقهباز .مادﮤ «شید» در عربی بوهمعنی «سواختن و بورآوردن بنوا» یوا
«اندود کردن دیوار» است و ارتباط آن با مفهووم «فریبکواری» و «حقوهبازی» بور نگارنوده
پوشیدهاست.
َ
ُ
طراح :کسی که چیزی طرح میکنود .عر هوا طوراح هنوری را مصـمم (اسوم فاعول از
تصميم) مینامند.
عصار :کسی که کارش روغنگیری (روغنکشی) از دانههای روغنی است؛ روغنگر.
عکاس :کسی که عکس میگیرد .عر ها ُم َصور (اسم فاعل از تصویر) میگویند.
قناد :شیرینیپز؛ شیرینیساز؛ شیرینیفروش .عر ها به این معنی َحلوانی میگوینود .در
فارسی قناد از قند گرفته شده و از نظایر آن در عربوی میتووان بوه اینهوا اشواره کوردَ :جبـان
َ
(پنیرفروش ،از ُجبن) ،حداد (آهنگر یوا آهنفوروش ،از حدیـد) ،خشـاب (چوو فروش ،از
َ
َ
َ
َ َ
خشب)َ ،سـراج (زینسواز ،از َسـرج) ،لبـان (شویرفروش ،از ل َـبن) ،لحـام (گوشوتفروش،
َ
قصا  ،از لحم)َ ،مواز (موزفروش ،از موز).
کفاش :کسی که کف میدوزد یوا تعمیور میکنود .واژﮤ فارسوی کفـش در فرهنگهوای
هفدهگانۀ عربی نیامدهاست .عر ها به کفاش میگویند َحکاء (از ِحکاء بهمعنی «کف »).
لفاظ :لفظپرداز؛ لفظباز.
نراد :کسی که در بازی تختهنرد مهارت دارد؛ نردباز چر دست.
وزن فعالت

بخالت :بخیلی؛ بخل.
بداعت :نوآوری؛ خالقیت.
حفاظت :نگهداری؛ حفظ .در عربی ِحفاظ به این معنی است.
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دخالت :مداخله.
رشادت :دلیری.
رضایت :خشنودی؛ رضا.
شباهت :تشابه.
صباوت :کودکی؛ بچگی؛ طفولیت.
فراغت :فارد بودن یا شدن؛ آسودگی؛ فراد.
قضاوت :داوری.
نظامت :شغل و مقام ناظم .در عربی وزن « ِفعالة» را برای داللت بر شغل و پیشه یا مقام
ً
و منصب قرارداد کردهاند؛ مثال ِتجارة (از تـاجر)ِ ،جراحـة (از جـراح)ِ ،حـدادة (از حـداد)،
ِخبازة (از خباز) ،خياطة (از خياط)ِ ،رئاسة  /ریاسة (از رئيس)ِ ،قصابة (از قصاب)ِ ،قبالة (از
قابلة)ِ ،نجارة (از نجار) ،نيابة (از نائب)ِ ،وزارة (از وزیر).
ً
بنابراین ِنظامت (از ناظم) قیاسا درست است.
هالکت :نابودی؛ هالک.
َ
َ
نمونههایی در عربی دیده میشود که در آنها وزن فعال یا ِفعال مساوی فعالة یوا ِفعالوة اسوت،
َ
َ
یعنی بود و نبود « » پایانی تأثیری در معنی نودارد :خسـار خسـارة؛ َسـغاب َسـغابة؛ َسـالم
َ
َ
َ
َ
َ
َسالمة؛ َسماح َسماحة؛ َصغار َصغارة؛ ضالل ضـاللة؛ ِفضـاح فضـاحة؛ کـالل کاللـة؛
َ
َ
لجاج لجاجة؛ ِلواط ِلواطة .حتوی در قورآن (سوورﮤ  ،۲۸آیوۀ  ۴۳و سوورﮤ  ،۲۳آیوۀ « )۳۴إقوام
الصال » بهجای «إقامة الصال » آمدهاست .بنابراین ،واژههای زیر را در فارسوی میتووان از هموین
قبیل دانست :حفاظت (حفاظ  +ت) ،رشادت ( َرشاد  +ت) ،رضایت (رضا  +ی  +ت) ،صـباوت
(صبا  +و  +ت) ،فراغت (فراغ  +ت) ،قضاوت (قضا  +و  +ت) ،هالکت (هال  +ت).
وزن ِفعالی

کفایی :مربوط به کفایت :واجب کفایی.
ً
کنایی :مربوط به یا دارای کنایه :تعبيرات کنایی .کفائی و کنائی قیاسوا درسوتاند ،ماننود
جنائی (جنایت) ،روائی (روایت) ،و نهائی (نهایت).
ُ
وزن فعل

ُحجب :شرم؛ حیا .ممکن است تغییریافتۀ َحجب بوهمعنی «پوشویدگی یوا گوشوهگیری»
باشد.

ُ
وزن ف َعالء
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ُبلَها :جمع ابله؛ ابلهوان؛ نادانوان .در عربوی ،طبوق قاعوده ،صوفتهای ّ
مشوبهۀ بور وزن
َ
ُ
«ا َفعل» جمع مکسرشان بر وزن «فعل» است .بنابراین ،جمع ابله و احمق ُبله و ُحمق است،
َ
َ
نه ُبلهاء و ُح َمقاء .نگارنده تواکنون در عربوی واژهای بور وزن «ا َفعول» نیافتهاسوت کوه جموع
َ
ُ
ُ
مکسرش بر وزن «ف َعالء» باشد .قیاس این است که ف َعالء جموع فعيـل باشود :مدبـاء (جموع
مدیب) ،خطباء (جمع خطيب) ،رفقاء (جمع رفيق) ،سفهاء (جموع سـفيه) ،شـهداء (جموع
َ
شهيد) ،و وکالء (جمع وکيل) .بنابراین ،فارسیزبانان در جمع بستن ابله و احمـق بوه ُبلهـا و
ُح َمقا برخالب قیاس عمل کردهاند.
ُح َمقا :جمع احمق؛ احمقها؛ بیخردان.
عرفا :جمع عارف؛ عارفان .به قیاس شاعر و شعرا ،صالح و صلحا ،عاقل و عقال ،و فاضل
ُ
َ
و فضال ساخته شده؛ هرچند که آمار نشان میدهد در عربی فعيل و ف َعالء بوهمراتب زایواتر از
ُ
فاعل و ف َعالء است .در فرهنگهای عربی ُع َرفاء را جمع َعریف آوردهاند.
َ
وزن ف ُعالنی

ُ
َعضالنی :مربوط به عضالت .به قیاس واژههای مختوم به پسوند عربی «و انـی» سواخته
شده :تحتانی ،جسمانی ،روحانی ،عصبانی ،عقالنـی ،فوقـانی ،نفسـانی ،نـورانی .در عربوی
َ
« َعضلی» به این معنی بهکار میرود.
َ
وزن فعلوله

قيمومت :قیم بودن؛ سرپرستی .به قیاس بيتوتة ،بينونـة ،دیمومـة ،شـيخوخة ،صـيرورة ،و
قيلولة ساخته شدهاست.
ُ
وزن ف َعله

ُ َ
ُ
ُ
ُ َ
شکات :جمع شاکی؛ شاکیان .شکاة (در اصل :شک َوة) بر وزن ف َعلـة از ریشوۀ «شکو»
ُ
ً
ُ
است .قیاسا درست است ،مانند قاضی و قضات ،راوی و ُروات ،غالی و غالت.
َ
وزن فعول

َجبون :ترسو؛ بزدل .در عربی َجبان به این معنی است که در فارسی هم بهکار رفته.
َ
َ
شرور :آشوبگر؛ فتنهگر .در عربی شریر و ِشریر به این معنی است .ممکون اسوت شـرور
مرکب از شر  +و ور (پسوند) باشد.
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َ
ضرور :ضروری .در عربی ضروری صفت نسبی از ضـرورة و بوهمعنی «الزم و نواگزیر»
است .در فارسی ،عدهای بهغلط «یا»ی نسبت آن را زا د پنداشته و حذب کرده و واژﮤ ضرور
را ساختهاند .بهکار بردن ضرور بهجای ضروری همانقدر درست است کوه کواربرد حقيـق و
طبيع بهجای حقيقی و طبيعی!
َ
فکور :غرق در تفکر؛ بسیاراندی ؛ متفکر .در عربی ِفکير به این معنی است.
َ
قطور :دارای قفر زیاد؛ ضخیم؛ کلفت.
ُ
وزن فعول

ُ
قبوض :جمع قبض؛ قبضها .به قیاس قبر و قبور ،قرض و قروض ،قرن و قـرون ،قلـب و
قلوب ،و متن و متون ساخته شدهاست .طبق آماری که نگارنده از جمعهای مکسر در عربوی
َ
ُ
گرفته ،بی از پانصد واژﮤ بر وزن «فعوول» وجوود دارد کوه مفردشوان بور وزن فعول اسوت.
ُ
َ
بنابراین ،جمع بستن فعل به فعول قیاسی است.
َ
ُ
نسوج :جمع نس ؛ نسجها؛ بافتها.
ُ
وزن فعولت

ً
سکونت :ساکن بودن؛ اقامت؛ سکنا .ظاهرا به قیاس حاکم و حکومت ساخته شدهاست.

ُ
وزن فعولی

ً
ُ
ُعفونی :مربوط به یا دارای عفونت .در عربی صفت نسبی از واژههای بر وزن فعولة قیاسوا
ُ
میشود فعولیُ :بطولة و ُبطولیُ ،حکومة و ُحکومیُ ،رطوبة و ُرطوبیُ ،عقوبة و ُعقوبی.
َ
وزن فعیل

حجيم :دارای حجم زیاد .به قیاس ضخيم و عریض و طو یل و عميق ساخته شدهاست.
شکيل :دارای شکل زیبا.
َ
وزن فواعیل

خوانين :جمع خان؛ خانها؛ خانان .جمع بستن خان به خوانين عجیب و بینظیر است.
ً
ظاهرا خان را با امالی «خوان» در نظر داشتهاند.
وزن ُم َ
ستفعل

ُم َ
ست َ
فرنگ :فرنگیمآ  .حرب آخر (هفتم) آن اضافه بر وزن ش حرفی مستفعل اسوت.
ً
مستفرنگ ظاهرًا به قیاس ُم َ
عرب (عر مآ ) ساخته شدهاست و قاعدتا باید به صیغۀ اسم
ست
ِ
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َ
مسوتفرنگ) .عر هوا بورای بیوان ایون
مستفرنگ) تلفظ شود ،نه صیغۀ اسم مفعوول (
فاعل (
َ
ََُ
َ
ُ
ََِ ُ
ــرن (فرنگیمووآ ) را بووهکار میبرنوود .تفــرنس
مفهوووم واژﮤ تفــرن (فرنگیمووآبی) و متف ِ
(فرانسویمآبی) و ُ
تأمر (آمریکاییمآبی) نیز جالبتوجهاند.
ُ
فاعل
وزن م ِ

ُمر ِاحم :در تعارب در پاسخ «ببخشید مزاحم شدم» ،میگویند «خواه مویکنم؛ شوما
ُمراحماید » .واژﮤ ُمراحم را با اشتقاق از رحـم و رحمـت و مرحمـت و بوه قرینوۀ «مـزاحم»
ساختهاند.
وزن ُمفاعله

معارفه :آشنایی با یکدیگر .واژﮤ معارفه را با توجه به کارکرد با مفاعله ،یعنی بیان رابفوۀ
دوطرفه ،از ریشۀ «درب» (شناختن) ساختهاند.
معاشقه :عشقبازی با یکدیگر .واژﮤ معاشقه را با توجه به کارکرد با مفاعله ،یعنی بیوان
رابفۀ دوطرفه ،از ریشۀ «دشق» ساختهاند.
مفاهمه :منظور یکدیگر را فهمیودن؛ تفواهم .واژﮤ مفاهمـه را بوا توجوه بوه کوارکرد بوا
مفاعله ،یعنی بیان رابفۀ دوطرفه ،از ریشۀ «بهم» ساختهاند.
وزن َمفاعیل

معاریف :جمع معروف؛ معروفوان؛ سرشناسوان .بوه قیواس مشـهور و مشـاهير سواخته
شدهاست .طبق آماری که نگارنده از جمعهای مکسر در عربی گرفته ،حدود پنجواه واژﮤ بور
وزن َمفاعیل وجود دارد که مفردشان بر وزن َمفعول است.
وزن َم َ
فعل

ً
مطب :محل طبابت؛ اتاق پزشکَ .م َطب (در اصلَ :م َ
فبب) بور وزن َم َفعول و ظواهرا بوه
ً
قیاس َم َصب ساخته شده و قیاسا درست است.
ُ
فعل
وزن م ِ

ُمسری :واگیردار .مسری را از سرایت مشوتق کردهانود .در عربوی بوه ایون معنوی ُمعـدی
میگویند.
ُمکفی :کافی .مکفی را از کفایت مشتق کردهاند.
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َ
وزن ُمف َّعل

َ
ُ
ُمخبط :پریشانحواس؛ دیوانه .در عربوی خبـاط بوهمعنی «پریشانحواسوی و دیووانگی»
ُ
است .مخبط را از خباط مشتق کردهاند.
ُم َزلف :ژیگول؛ اوا؛ امرد .از واژﮤ فارسی زلف ساخته شده و در اصل بوهمعنی «پسور یوا
مردی بوده که موهای بلندی دارد».
َُ
َ
َ
ُمقپز :اهل قمپز درکردن؛ قمپزدرکن؛ عصواقورتداده؛ شوقورق .شوکل دیگور آن مقمپـز
َ
است که خارج از وزن صرفی ُمف َّعل است.
ً
َ
ُمکال :کالهبرسر؛ کالهدار .از واژﮤ فارسی کال ساخته شده و معموال در تقابول بوا ُم َعمـم
(عمامهای) بهکار رفتهاست.
َ
وزن ُمف ِّعل

ً
َ
ُم َبهی :شهوتآور؛ باهآور .بر وزن ُمشهی و ظاهرا به قیاس آن ساخته شدهاسوت .واژﮤ بـا
بهمعنی «نیروی جنسی» از ریشۀ « وه» است و اگر آن را بوه بوا تفعیول ببوریم ،میشوود
تبو یه (بر وزن تنبیه) و اسم فاعل آن هم ُم َب ِّو است ،نه ُم َبهی.
ُم َنقد :منتقد .اسم فاعل از تنقيد است.
وزن مفعول

مبرو  :مبتال به َب َرص (پیسی)؛ پیس .به قیاس مجنون (مبتال به جنوون) ،مسـلول (مبوتال
به سل) ،و مصروع (مبتال به صرد) ساخته شدهاست .در عربی مبر به این معنی میگویند.
َ َ َُ َ ً
غر غ َرقا الزم است ،نه متعدی،
مغرو  :غرقشده؛ غریق .چون فعل ثالثی مجرد غ ِر ی
ً
قیاسا نمیتواند اسم مفعول (مغروق) داشوته باشود .در عربوی ،دو مصودر متعودی إغـرا و
َ
تغریق بهمعنی «غرق کردن»اند و اسم مفعولشان بهترتیب ُم َ
غر و ُمغر است .با ایون حوال
نمونههایی استثنایی در عربی دیده میشود که اسوم مفعوول بوا إفعوال بور وزن «مفعوول»
ً ََ ُ ُ ً َ
ُ
ً
قال ُم َ
سعد.
الله فالناَ :ج َعل ُه سعيداُ ،فه َو َمسعود ،و الی
میآید ،نه « ُم َفعل»؛ مثال :مسعد
واژهسازی با وندهای عربی
پیشوند «بال ـ»

ً
بالدرنگ :فوری؛ فورا؛ بیدرنگ .به قیواس بالاسـتثنا ،بالانقطـاع ،بالشـبهه ،بالفاصـله،
بالفصل ،و  ...ساخته شدهاست.
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پیشوند «ال ـ»

الجون ،الکردار :به قیاس العالج ،القيد ،الکتاب ،المکهب ،و ...ساخته شدهاند.
الی َت َچ َ
سب  :نچسب .از ریشۀ چسبيدن و به قیاس الیتغير و الیتناهی ساخته شدهاست.

پیشوندوارﮤ «ابو ـ»

ابوالمشاغل :کسی که چند شغل دارد .به قیاس ابوالعجایب و ابوالهول ساخته شدهاست.
ابوطيار  ،ابوقراضه :وسیلۀ نقلیۀ بسیار فرسوده ،بهویژه خودرو .به قیاس ابوجهل ،ابودردا،
و ابوعطا ساخته شدهاند.
میانوند «ـ الـ ـ»

ابوالچپ :گوشهای در موسیقی سنتی ایرانی.
دستورالعمل :شیوﮤ انجام دادن کاری یا استفاده از چیزی.
قرضالپسند  :قرضی که قرار نیست آن را پس بدهنود .بوه قیواس قرضالحسـنه سواخته
شدهاست.
ممنوعالــــ :...ممنوعاالنتشـــار ،ممنـــوعالپخش ،ممنوعالتـــدریس ،ممنوعالتصـــو یر،
ممنوعالچــا  ،ممن ـوعالچهر  ،ممنــوعالخروج ،ممنوعالصــدا ،ممنــوعالقلم ،ممنوعالکــار،
ممنوعالمداخلـــه ،ممنوعالمعاملـــه ،ممنوعالمالقـــات ،ممنـــوعالمنبر ،ممنوعالـــورود،
ممنوعالوکاله.... ،
پسوند «ـ وی»

َ
َ
َحلقوی :بهشکل حلقه؛ حلقهمانند .در عربی َحلقی به این معنی میگویند.
َ
حوزوی :مربوط به حوزﮤ علمیه .طبق قاعدﮤ نسبت در عربی ،منسو به َحـوزة میشوود
َ
َحوزی ،نه حوزوی؛ چنانکه منسو به َدولة میشود َدولی ،نه َدولوی.
دایرویِ :گرد؛ مدور .طبق قاعدﮤ نسبت در عربی ،منسو بوه دائـرة میشوود دائـری ،نوه
دائروی .در عربی دائری بهکار میرود.
سهموی :مربوط به سهمی (شکل هندسی) .به قیاس بيضی و بيضوی ،صفی و صفوی ،و
علی و علوی ساخته شدهاست.
ً
ُ
کليوی :مربوط به کليه .ظاهرا به قیواس اخـروی ،حلقـوی ،حـوزوی ،و دنيـوی سواخته
ُ
ُ
شدهاست .در عربی کلوی (مربوط به کلوة کلیه) به این معنی میگویند.
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ُ
ماهوی :مربوط به ماهيت.
َ
ُهکلولوی :مربوط به ُهکلولی (شکل هندسی) .بوه قیواس بيضـی و بيضـوی ،سـهمی و
سهموی ،صفی و صفوی ،و علی و علوی ساخته شدهاست.
پسوند «ـ یات»

جفنهيات ،چرنـدیات ،درونيـات ،راسـتيات :بوه قیواس ادبيـات ،االهيـات ،بـدیهيات،
ریاضيات ،شرعيات ،کشفيات ،و  ...ساخته شدهاند.
پسوند «ـ یت»

آشــنایيت ،امنيـت ،ایرانيـت ،خریـت ،خوبيـت ،دوئيـت ،راســتيت ،رهبریـت ،زنيـت،
شهریت ،فنریت ،مردیت ،منيت :به قیاس اهميت ،عموميت ،فعاليت ،قابليت ،مسئوليت ،و
 ...ساخته شدهاند.
منابع
ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدین محمودبن مکورم ( ۸۳۸۱هجوری  ،)۸۵۵۱ /لسـان العـرب ،بیوروت ،دار
صادر.
إلیاس ،إلیاس أنفون ،و إلیاس ،إدوار ا ( ،)۸۵۱۱القاموس العصری (عربی ـ انکليـزی) ،القواهر  ،المفبعوة
العصریة.
َ
أنیس ،إبراهیم ،و دیگران ،و أشرب علی الفبع حسن علی عفیة و محمد شوقی أمین (تاریخ مقدموه۸۳۵۲ :
هجری  ،)۸۵۴۲ /المعجم الوسيط .بیجا ،بینا ،.بیتا.
بستانیُ ،ب ُ
فرس ( ،)۸۵۵۳محيط المحيط .بیروت ،مکتبة لبنان.
بعلبکی ،روحی ( ،)۸۵۵۲المورد (عربی ـ انکليزی) ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
بعلبکی ،منیر ( ،)۸۵۵۲المورد (انکليزی ـ عربی) ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
َزبیدی ،محمد مرتضی (بیتا) ،تاج العروس ِمن جواهر القاموس ،بیروت ،دار مکتبة الحیا .
َ
ُ
شرتونی ،سعید الخوری ( ۸۳۱۳هجری) ،مقرب الموارد فی ف َصح العربية و الشوارد ،قم ،منشورات مکتبة آیة
ِ
الله العظمی المرعشی النجفی.
طبیبیان ،سید حمید (مترجم) ( ،)۸۳۱۳فرهنگ الروس (عربی ـ فارسی) ،ترجمۀ کتوا المعجـم العربـی
الحدیث ،تألیف خلیل ُج ّر ،تهران ،امیرکبیر.
عدنانی ،محمد ( ،)۸۵۱۵معجم األخطاء الشائعة ،بیروت ،مکتبة لبنان.
عدنانی ،محمد ( ،)۸۵۱۵معجم األغالط اللغو یة المعاصرة ،بیروت ،مکتبة لبنان.
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فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقو ( ۸۳۸۱هجوری  ،)۸۵۵۳ /القـاموس المحـيط ،بیوروت ،مؤسسوة
الرسالة.
مسعودُ ،جبران ( ،)۸۵۵۱الرائد ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
المنجد ( ،)۸۵۱۱بیروت ،دارالمشرق .در پایان متن ،تکملهای بهنام «ملحق» افزوده شده که در آن تعدادی
از واژهها و اصفالحاتی که در متن المنجد ثبت نشده آمدهاست.
المنجد األبجدی ( ،)۸۵۱۴بیروت ،دارالمشرق.
Dozy, R. Supplément aux dictionnaires arabes (1967), Leyde: E. J. Brill / Paris, G. P.
Maisonneuve et Larose.
Wehr, Hans, & Cowan, J. Milton (ed.) (1974), A Dictionary of Modern Written Arabic,
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, [Reprinted by Librairie du Liban, 1980].

عنوان عربی :فیر ،هانز ،و کوان ،ج .میلتون ( ،)۸۵۱۱معجم اللغة العربية المعاصـرة (عربـی ـ انکليـزی)،
بیروت ،مکتبة لبنان.
ترجمۀ فارسی :آذرنوش ،آذرتاش ( ،)۸۳۵۸فرهنـگ معاصـر عربـی ـ فارسـی (براسـاس فرهنـگ عربـی ـ
انهليسی هانس ور) ،ویراست  ،۲تهران ،نی.

دربارﮤ واژﮤ روسی  grivenkaو واژﮤ فارسی
واسیلی ایوانوویچ آبایف

/

1

ترجمۀ محسن شجاعی

پایانی کتا معروب خود با عنووان ریشـهشناسـی و واجشناسـی زبـان
هوبشمان 2در بخ
ِ
آسی( 3استراسبورگ  )۸۱۱۴فهرستی از واژههای قرضی در زبان آسی بهدست میدهد .در آنجا،
آسی ) ģiranka (ʒirankaبهمعنای « funtواحد وزن حدود  ۱۱۱گورم»
در صفحۀ  ۸۲۳واژﮤ ِ
آمده کوه وی آن را یوک صوورت قرضوی از واژﮤ گرجوی  girvankaبوه هموان معنوا بهشومار
آوردهاست .هوبشمان ادامۀ تاریخ این واژه را پیگیوری نمیکنود ،اموا در ایون نکتوه تردیودی
نیست که در بستر زبان گرجی (کارتولی) نیز این واژه بومی بهشومار نمیآیود .ایون واژه در

 .1واسیلی ایوانوویچ آبایف (۸۵۱۱و ،)۲۱۱۸ایرانشناس بوزرگ آسویتبار و زادﮤ گرجسوتان ،از بیستوهشتسوالگی
شناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی بودهاست .وی در سوال ،۸۵۱۴
(سال  )۸۵۲۱عضو هیئتعلمی مؤسسۀ زبان
ِ
بهعنوان چهرﮤ ماندگار علوم در جمهوری خودمختار آستیای شمالی (آالنیای کنونی) و در سال  ۸۵۱۱بهعنوان چهورﮤ
ماندگار علوم در جمهوری شوروی گرجستان برگزیده شد .از او بی از  ۲۴۱کتوا و مقالوۀ علموی در زمینوۀ زبوان
آسی ،زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای ایرانی باستان و میانه بهجای ماندهاست ،اما بیشک بزرگترین و ماندگارترین
چهارجلدی ریشهشناسی زبان آسی است که چاپ آن از  ۸۵۱۱تا  ۸۵۱۵بهدرازا کشید.
اثر وی فرهنگ
ِ
مقالۀ زیر از مجلۀ مسائل زبانشناسی (شمارﮤ  ،۳سال  ،۸۵۱۱ص ۵۱و )۵۱برگرفتوه شدهاسوت .ایون مجلوه از سوال
 ۸۵۱۲با دورﮤ انتشار ش شماره در سال با نظمی کممانند از سوی انستیتوی زبوان روسوی وینواگرادوب ،وابسوته بوه
ً
کوامال ّ
تخصصوی حتوی در سوالهای پرآشوو دهوۀ
فرهنگستان علوم روسیه منتشر میشود .انتشار منظم این مجلۀ
 ۸۵۵۱ادامه داشت .در حوال حاضور ،سوردبیر مسـائل زبانشناسـی والدیمیور آلکسواندروویچ پلونگیوان اسوت کوه
اصلی طرح پیکرﮤ ملی زبان روسی است.
پژوه های جالبی در زمینۀ زبانشناسی پیکرهای داشته و از همکاران
ِ
2. H. Hübschmann
3. Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache
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فارسی [ girvānka, g rvānkaبه همان معنای  ]funtگرفته شدهاسوت.1
زبان گرجی از واژﮤ
ِ
هوبشمان زبان فارسی را بهخوبی میدانست و اگر از واژﮤ فارسی گيروانکه سوخنی بوهمیوان
فارسی ادبی رواج گستردهای ندارد .بهواقع ،در
نمیآورد ،بهدلیل آن است که این واژه در زبان
ِ
ّ
ّ
یواگلو،
بیشتر
فرهنگهای فارسی نیز این واژه را نمییابیم .واژﮤ مورد نظر ما در آثار وولورسِ ،
ِ ّ
3
2
کواربردی ِز ِتلور ذیول واژﮤ
زنکر ،غفاروب و لمبتون دیده نمیشود  .در فرهنگ مختصر ،اما
ِ
ِ
وزن فارسی (خروار ،من ،مثقال ،نخود ،گندم) آمدهاسوت ،اموا
« Gewichtوزن» واحدهای ِ
از گيروانکه خبری نیست .برپایۀ منابع موجود این واژه در تاجیکی نیوز وجوود نودارد (قوس.
ِ
واژﮤ ازبکی و تاجیکی  qadaqبهمعنای .)funt
اما وجود این واژه در زبان فارسی جای تردید ندارد .واژﮤ موورد نظور موا در فرهنگهوای
معتبری مانند فرهنگ روسی به فارسی گالونوب( 1ج  ،۲مسوکو )۸۵۳۴ ،و فرهنـگ فارسـی بـه
ّ
روسی میلر( 5چاپ دوم ،مسکو )۸۵۱۳ ،ضبط شدهاست.
این واژه بهجز زبانهای فارسی ،گرجوی و آسوی در برخوی زبانهوای قفقوازی نیوز ثبوت
شدهاسووت (ارمنووی ،grvanka :لزگووی ،girwenka :دارغووی و آواری ،gilavka :چچنووی:
 ،gierkaاینگوشووی ،geräkä :کابوواردینی geronkä :و ماننوود آنهووا)؛ و نیووز در بعضووی از
(ت ِلئوت ،کومانودی ،küränkä4 :تاتواری ،güränkä1 :چوواشویkěrenkě, :
زبانهای ترکی ِ
.)kěrepenkě
ّ
ادبی امروز این واژه  gervankeاست.
 .1تلفظ ِ
 .2منظور نویسنده فرهنگها و کتا های زیر است:

Vullers, Johann August. Lexicon persico- latinum etymol. 2 bd med suppl., 1855–67.
Ягелло, Иван Дионисьевич. Персидский (фарсидский) переводчик: С перс.-рус. и рус.перс. слов. Ташкент: тип. Штаба Турк. воен. окр., 1907.
Zenker, Jules Theodore. Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig: I, 1866; II, 1876.
Гаффаров, М.А. Персидско-русский словарь: Т. 1-2. Москва: тип. М.О. Аттая и К°,
1914-1927.
(مترجم) Lambton, Ann K. S. Persian Grammar. Cambridge University Press, 1953.
3. Sättler, F. Deutsch-persisch Konversations-wörterbuch. Wien-Leipzig: Hartleben‘s,
(مترجم) 1895.
4. Галунов, Р. А. Русско-персидский словарь. 2 тома. М.: Гос. институт "Советская
(مترجم) энциклопедия", 1936-1937.
5. Миллер, Б.В. Персидско-русский словарь. 2-е изд. М.: Государственное издательство
(مترجم) иностранных и национальных словарей, 1953.
6. Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий. вып. 11, т. II. вып. 5. СПб., 1898, стр.
1451.
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اما نه در بستر فارسی میتوان ریشۀ این واژه را یافت و نه در بسوتر ترکوی یوا قفقوازی .در
هریک از زبانهای برشمرده واژﮤ مورد نظر ما یک واژﮤ تکافتاده و فاقود هرگونوه پیونودی بوا
دیگر واژههای آن زبان یا زبانهای خویشاوند آن است.
در جستوجو برای توصیف ریشهشناختی واژﮤ موورد نظور بوه واژﮤ روسوی гривенка
ِ
ِ
فارسوی
ﮤ
ژ
وا
روسوی
ریشوۀ
بوه
نیز
این
از
پی
البته
]« [grivenkaیک واحد وزن» میرسیم.
ِ
ِ
گروانکه اشواره شدهاسوت .2اموا برخوی نکوات زبانشوناختی و تواریخی همچنوان نیازمنود
تصریحاند.
واژﮤ اسووالوی مشووترک  [griv’na] гривьнаبووا معنووای آغووازی «گردنبنوود» (از грива
ِ
ِ
] [grivaبه معنای «گردن») در بستر زبان روسی معانی دیگری به خود گرفت« :واحود وزن»
و «واحد پول» .برای معنای واحد وزن از نیمۀ نخست سدﮤ دوازدهم مویالدی سوند موجوود
است.3
معنوی یادشوده (گردنبنود ،واحود وزن ،واحود پوول) بوهکوار
هرچند  griv’naبه هر سه
ِ
میرفتهاست ،اما  (griv’nka) grivenkaکه از آن ساخته شده بود ،بهطور خاص ،بوهمعنوای
سر ِزنفسکی (سونپتربورگ[ )۸۱۵۳ ،پانوشوت
«واحد وزن» بهکار رفت .در کتا یادشده از ِ
 ]۲هم تنها این معنی مستند شدهاست.
همۀ نامهای برشمرده در باال برای  funtدر زبانهای قفقازی ،ترکی و فارسی بیشوک بوه
اهیابی این واژه به زبانهوای غیرروسوی
روسی  grivenkaبازمیگردند .اما
واژﮤ
یافتن مسیر ر ِ
ِ
ِ
نیازمند جستوجوهای بیشتری است .وجود این واژه در همۀ زبانهای منفقۀ قفقاز ممکون
است این فکر را به ذهن بیاورد که گيروانکه ازطریق زبانهای قفقازی به فارسی رسیدهاست،
بهویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم که روابط روسیه و ایران هم از راه دریای مازندران انجام
میشده و هم از راه گرجستان.
ً
گرجوی  girvankaنمیتوانسوته مسوتقیما از
اما بهسادگی میتوان متقاعود شود کوه واژﮤ
ِ
آغازی  gr-را حفظ میکند:
روسی گرفته شده باشد .زبان گرجی بهآسانی خوشۀ [همخوانی]
ِ
« grialiسروصدا»« Grigola ،گریگوری»« grili ،خنوک»« groši ،قوروش» (از روسوی)،
 .2برای نمونوه← ،

1. Шерген, А. Осетинская грамматика, ч. 2. СПб., 1844, стр. 49.

Н.Н. Белгородский. Современная персидская лексика. М.- Л.: 1936. стр.

41. сн. 2.

3. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. I. СПб. 1893.
стр. 589-591.
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مسوتقیم ایون واژه [در گرجوی] از واژﮤ
گیری
ِ
« grdzeliدراز» و مانند اینها .اگر گمان به وام ِ
گنجاندن واکۀ  iدر آن هیچ توجیهی نخواهود داشوت .اموا در
روسی  grivenkaباشد ،آنگاه
ِ
آغوازی  gr-بهگونوۀ قانونمنودی
فارسی با تصویر دیگری روبوهرو هسوتیم .در اینجوا خوشوۀ
ِ
انوی gr vā-؛
صورت  gir-را بهدست میدهود girē :بوهمعنوای «گوردن» [کوذا] از ریشوۀ ایر ِ
انسوی
 giriftanاز gŗb-؛  gir stanاز *grid-؛  girādبهمعنای «مرحله»« ،سفح» از واژﮤ فر ِ
 gradeو ماننوود ایوونهووا .از  grivenkaدر فارسووی هوویچ صووورت دیگووری بووهجز girvānka
گرجی  girvankaنیز (همچوون دیگور برابرهوای  funtدر
نمیتوانستهاست بهدست آید .واژﮤ
ِ
زبانهای قفقازی) از فارسی میآید.
دربارﮤ صورتهای ترکی باید گفت که وجود ایون صوورتها در ایون زبانهوا ِ(ت ِلئووت،
کوماندی ،چوواشی) که همسایۀ فارسی نیستند ،اما بوا روسوی همسوایهاند ،ایون احتموال را
افزای میدهد که صورتهای ترکی از روسی گرفته شدهاند.
روسی  grivenkaدر زبان فارسی بپوردازیم .نیوازی بوه
گیری واژﮤ
اکنون باید به تاریخ وام ِ
ِ
گیری اصوفالحات اوزان و مقوادیر هموواره در پیونود بوا روابوط
اثبات این نکته نیست که وام ِ
روسی  grivenkaاز سووی ایرانیوان بوهعنووان یوک
بازرگانی صورت میگیرد .وامگیری واژﮤ
ِ
واحوود وزن نیووز بیشووک از مسوویر موراودات بازرگووانی صووورت گرفتهاسووت .ایوون وامگیووری
ً
میبایسوت زموان نسوبتا دوری ر داده باشود ،زموانی کوه رایجتورین واحود وزن در روسوی
 grivenkaبودهاست و نه  funtکه بعدها از آلمانی وام گرفته شده بود .اما این واژﮤ اخیور نیوز
چندان «جوان» نیست funt ،در اسوناد سوال  ۸۳۱۱مویالدی و نیوز در گـکر از سـه دریـای
آفاناسی نیکیتین [نوشتهشده در سدﮤ پانزدهم میالدی  /نهم قموری] دیوده میشوود .1بوا ایون
ً
وجود در سدههای ۸۳و ۸۴میالدی  funtواژﮤ نسبتا کمکاربردی بوده ،حوال آنکوه grivenka
بسیار معمول بودهاست.
بازرگانی روسیه و ایوران ایون امکوان را میدهنود کوه
تاریخی مربوط به روابط
اطالعات
ِ
ِ
بازرگوانی روسویه و ایوران را
احتمالی این واژه را روشن سازیم« .آغاز روابوط
تاریخ وامگیری
ِ
ِ
میتوان نیمۀ دوم سدﮤ  ۸۱دانست ،زمانی که منفقۀ پاوولژیه [کرانههای میوانی و پاییندسوت
رود ولگا] به تصرب روسیه درآمد و یک مسیر مستقیم بازرگانی شکل گرفت (تا پی از ایون
اقتصادی فراوان ،هم در ایران و هوم در
رابفه با ایران گاهوبیگاه بود) .در سدﮤ  ۸۴بهدلیل رشد
ِ
1. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. III. СПб. 1912.
стр. 1358.
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روسیه ،این روابط به میزان چشمگیری گسترش یافتند ... .منفقۀ فعالیت اقتصوادی ایرانیوان
 ...در روسیه آستراخان [حاجیطرخان] ،پاوولژیه و مسوکو بودهانود ،اموا روسهوا فعالیوت
بازرگانی خود را در شمال ایران (شماخی ،والیت گیالن ،تبریز ،کاشان و نقاط دیگر) متمرکز
بازرگوانی مونظم میوان روسویه و ایوران بوه آغواز سودﮤ ۸۴
ساخته بودند»« .1برقراری روابوط
ِ
انی تزار آلکسی میخا یلوویچ) شاه عباس دوم حوق
بازمیگردد .در سال ( ۸۱۱۳زمان حکمر
ِ
تجارت آزاد در همۀ شهرهای ایران را به بازرگانان روس اعفا نمود».2
بدین ترتیب سدﮤ  ۸۴میالدی محتملترین زمان وامگیوری واحود وزن روسوی grivenka
ِ
در زبان فارسی است.
فارسی گيروانکه به زبان
شرایط ویژﮤ این وامگیری این نکته را روشن میسازد که چرا واژﮤ
ِ
ملی همگانی وارد نشد و در بسویاری از فرهنگهوا نیوز ثبوت نگردیود :ایون واژه تنهوا در آن
ِ
ً
بخ هایی از ایران و در میان آن الیههایی از موردم رواج یافوت کوه مسوتقیما جوذ حووزﮤ
روابط بازرگانی با روسیه شده بودند.

1. Зеванкин, Е.С. «Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в.». в
Исторические записки (Ин-та истории АН СССР), 8, 1940, стр. 156.

 .2دائرةالمعارف بزرگ شوروی (ج  ،۸۱ص  .)۳۱۵نیوز ← مقالوۀ ای .ن .سوگورسوکی «روابوط بوا ایوران در زموان
گادونوب [تزار روس از سال ۸۱۵۱و ۸۱۱۴ / ۸۱۱۱و ۸۱۸۳هجری]» (پي روس ،۸۱۵۱ ،اکتبور ،سونپتربورگ ،ص
« :)۸۱۴اهالی بومی [ ایرانیان (آبایف)] در آن روزگار [ زمان باریس گادونوب (آبایف)] تجارت پرجنبوجوشی با
پاوولژیه داشتند».

نقد و بررسی
امید طبیبزاده (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
یــوری آرونــوویب روبین یــکگ فرهنگنویســی بــرای زبــان فارســیگ ترجمــۀ محســن شــجاعیگ بــا
یادداشتهای علیاشرف صادقیگ تهرانگ کتاب بهارگ .۱۳۹۷

یکی از مهمترین کارهایی که برای پیشبرد و تعمیوق مفالعوات ایرانشناسوی میتووان و بایود
ً
انجام داد ترجمۀ مقاالت و آثاری است که ایرانشناسان خارجی و مخصوصا غربوی دربوارﮤ
موضوعات مختلف این حوزه انجام دادهاند .این عمل درزمینۀ آثار مربووط بوه زبوان فارسوی
دستکم دو فایدﮤ بسیار مهم دارد :اول اینکه ما را متوجه نکات و موضووعاتی در بخ هوای
گوناگون ساختمان زبان فارسی میسازد که چون برایموان بودیهی هسوتند ،نسوبت بوه آنهوا
بیتوجه بودهایم ،و دوم اینکه ما را هرچه بیشتر با روششناسی علمی و شیوﮤ تحقیوق دربوارﮤ
ورب ترجموۀ صوحیح و روان ایون آثوار بوهخودیخود بسویار
مسا ل زبانی آشنا میسازدِ .ص ِ
سودمند و تأثیرگذار است ،اما اهمیت این عمل زمانی صودچندان میشوود کوه متورجم اثور
خود نیز متخص و صاحبنظر در حوزﮤ مورد ترجمه باشد و ضمن ترجمۀ آن ،به نقد آرای
نویسنده و روشن ساختن خفاهای وی بپردازد؛ یعنی همان اتفاقی که درمورد ترجمۀ کتوا
ارزشوومند فرهنگنویســی ب ـرای زبــان فارســی ر دادهاسووت .روبینچیووک در ایوون کتووا
کوشیدهاست تا ضمن طرح بحثی ّ
همگانی فرهنگنویسی ،سؤاالت و
مفصل در حوزﮤ نظریۀ
ِ
نکاتی را مفرح سازد که فرهنگنویسان زبان فارسی باید همواره به آنها توجه داشته باشوند؛
وی همچنین کوشیدهاست تا پاسخی مبسوط به آن سوؤالها بدهود .در ایون مختصور نشوان
میدهیم که اهمیت این کتا ابتدا در طرح آن سوؤالها و سوپس در پاسوخهایی اسوت کوه
روبینچیک به آنها دادهاست .همچنین بحث میکنیم که چگونه یادداشتهای اسوتاد علوی
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اشرب صادقی و نیز توضیحات مترجم کتا دربارﮤ برخی خفاهای روبینچیوک ،بسویار بور
ارزش کتا افزودهاست ،به حدی که آن را از متن اصلی روسیاش هم بهمراتب سوودمندتر
کردهاست.
روزی مرحوووم غالمحسووین صدریافشووار ،مؤلووف دانشوومند فرهنــگ معاصــر فارســی
(صدریافشار و حکمی و حکمی  )۸۳۴۴از استاد ما ،دکتر علی اشرب صادقی ،پرسید چورا ذیول
ِ
مدخل آجر در فرهنگ جامع زبان فارسی (صادقی « ،)۸۳۵۲آجور سوفالی» و «آجور بهمنوی»
ِ
آمدهاست ،اما خبری از «آجر سلفانی» نیست؟ دکتر صادقی بنوا بور تجوار عملویاش در
کار فرهنگنویسی پاسخی به صدریافشار داد که عین همان پاسخ در کتا فرهنگنویسـی
برای زبان فارسی (روبینچیک  )1۸۳۵۴بهصوورت دسوتورالعملی نظوری ( )theoreticalطورح
شدهاست« :در فرهنگهای عمومی ،تنها اصفالحات تخصصیای گنجانوده میشووند کوه
علمی همهپسوند دیوده میشووند» (ص  ،)۳۴و
کاربرد همگانی دارند و در مفبوعات و متون
ِ
دیگر اینکه «هنگام گزین اصفالحات باید از منابع دردسترس همگان ،و در وهلۀ نخسوت
ِ
ً
علمی همهپسند و آموزشی استفاده نمود ،متونی کوه در آنهوا معمووال اصوفالحات
از متون
ِ
جاافتاده و پذیرفتۀ همگان ارا ه میشود» (ص  .)۱۸نگارندﮤ این سوفور محوض کنجکواوی و
نیز محض اطمینوان یوافتن از روش دکتور صوادقی ،دسوت بوه جسوتوجوی مختصوری در
ً
اینترنت زد و اتفاقا «آجر سفالی» و «آجر بهمنی» را بالفاصله و در اولین جستوجوی خوود
ً
2
یافت ،اما مفلقا نشانی از «آجر سلفانی» ندید!
روبینچیک در کتا فرهنگنویسی برای زبان فارسی سؤاالتی را طورح میکنود و سوپس
ً
ّ
میکوشد تا پاسخی برای هور سوؤال عرضوه دارد؛ موثال میپرسود آیوا افعوال مرکوب را بایود
بهصورت مستقل مدخل کرد ،یا ذیول یکوی از اجزا شوان؟ و اگور قورار اسوت ذیول یکوی از
اجزا شان مدخل شوند ،باید ذیل همکردشان مدخل شوند یا ذیل عنصور غیرفعلیشوان (ص
ً
)۸۱۲؟ یا آیا اصال ترکیبهایی چون «بهخوبی ،بهدرستی» یوا «ازنـو ،درواقـع» یوا «از بـي ،
درحال» و غیره را باید در فرهنگها مدخل کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است ،کجا بایود مودخل
ِ
شوند :ذیل حرب اضافهشان یا ذیل عنصر دیگرشوان یوا ذیول هور دو (ص )۸۱۴؟ در مباحوث
نظری مربوط به فرهنگنویسی ،طرح سؤال بسیار مهمتر از پاسخ به آن است ،زیرا گواه بورای
هر سؤال بی از یک پاسخ وجود دارد ،اما طرح آن سؤال باعث میشوود توا فرهنگنویسوان
 .1از این پس از این کتا تنها با ذکر شمارﮤ صفحه یاد میکنیم.
 .2یک مورد «سفال سلفانی» یافت شد که در آنجا «سلفانی» اسم خاص و نام کارخانۀ سفالسازی بود!
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پی به اهمیت موضود مورد نظر ببرند و براساس روش خود پاسوخی مناسوب بوه آن بدهنود!
دیگر اینکه طرح سؤال ،فرهنگنویسان را متوجه نکاتی میسازد کوه غفلوت از آنهوا ممکون
است باعث بروز نایکدستی در ساخت فرهنگشان بشود ،اما توجه به آن باعوث میشوود توا
ً
شیوهای منسجم و یکدست را در کل فرهنوگ اتخواذ کننود .موثال فورض کنیود زبوانآموزی
خارجی در شواهد زیر ،که همه برگرفته از آثار ادبی معاصر فارسی است ،به کلماتی برخورد
کند همچون «اروا ،په ،پيرن ،خيله ،دس ،دفه ،دقه ،دوس ،کا ،صابَ ،صـبُ ،صـب ،مـث،
وخ  /وخت» (طبیبزاده و بخشیزاده :)۸۳۵۴
اروای آقام نمیدونم (نجدی  ،۸۳۴۵ص .)۲
اگه ی راست باشه ،په چرا هیچکه هیچی نمیگه (محمود  ،۸۳۱۸ص .)۴
َ
مث دکترم ،محرم نامحرم نداریم (یزدانی خرم  ،۸۳۵۳ص .)۲۵
بکن پیرنتو ... .من ِ
اتاق ( ۳۸۱موسوی  ،۸۳۵۳ص .)۲
خیله خبِ ،
بگو ،بگو تا جدوآبادشو بدم دس زن (روانیپور  ،۸۳۱۴ص .)۳۱
بکو میاومدم؛ اونم بیدس (رادی  ،۸۳۱۱ص .)۸۲
یه دفه تو جادﮤ «الکان» سوار چر بودم (رادی  ،۸۳۱۱ص .)۸۲
یه دقه وایسا ببین چه میگم (گلستان  ،۸۳۲۱ص .)۸۱
البد دوسدخترشم با خودش میآره (هاشمینژاد  ،۸۳۱۱ص .)۳
کاها کو؟ (دولتآبادی  ،۸۳۳۴ص .)۸۱
تو ی َم ِردسۀ صاحا مرده چی یادتون میدن؟ (محمود  ،۸۳۴۱ص .)۸۴
همین حاال صداش میزنم؛ صب کن (رادی  ،۸۳۱۱ص .)۸۲
مث ابرای باهار گریه میکردن پریا (شاملو ،از منظومۀ «پریا»).
مردم هیچو چیزی به آدم نمیدن (فرسی ،۸۳۵۳ ،ص .)۸۴
حال سؤال این است که آیا باید این کلمات را به همین شکل شکستهشان در فرهنگهای
ِ
عمومی درج کرد؟ یا اینکه باید از خیر آنها گذشت و فقط صورت سالمشان ،یعنوی ارواح،
پس ،پيراهن  /پيرهن ،خيلی ،دست ،دفعه ،دقيقه ،دوست ،کا  ،صاحبَ ،صبرُ ،صبح ،مثـل،
ً
وقت ،را مدخل کرد؟ روبینچیک در پاسخ به این سؤال صریحا مورد دوم را صحیح دانسته و
چنین پاسخ دادهاست« :در سفح آوایی ،زبان گفتاری روزمره با زبوان ادبوی بسویار متفواوت
است :صورتهای گوناگون فشرده و کوتاهشده ،تبدیل واکهها و همخوانها ،دگرگونی برخوی
واکهها به واکههای دیگر در موقعیتهای خاص آوایی ،و مانند اینها از ویژگیهای این زبان
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گفتواری
نوشتاری واژههای
است .اما این ویژگیها نباید در فرهنگ نشان داده شوند؛ بازتا ِ
ِ
ِ
آوانویسی آنها باید مفابق با صورت ملفوظ آنها در زبان ادبی باشد» (ص .)۳۵
روزمره و
ِ
اما ممکن است فرهنگنویس دیگری ،بسته به روش خود پاسخ روبینچیک را نپسوندد و
سعی کند صورتهای شکسته را در فرهنگ مدخل کند .حال میگوییم اگر چنوین اسوت،
معاصر پیکرﮤ خود اسوتخراج و آنهوا را
وی باید تمام صورتهای شکسته را از متون ادبیات
ِ
بهصورت مدخلی فرعی با ارجاد بوه شوکل سالمشوان در فرهنوگ ضوبط کنود .پوس نبایود
ّ
پاسخهای روبینچیک را به این قبیل سؤالها قفعی و مسلم فرض کرد ،اما باید توجه داشوت
ً
ً
که اوال هیچیک از مباحث او را نمیتوان بیجوا رها کورد ،و ثانیوا هور روشوی درموورد آن
مبحث اتخاذ شود ،باید تا پایان به صورتی دقیق و نظاممند رعایت شود.
روبینچیک در این کتوا کوشیدهاسوت توا براسواس تجوار عملوی خوودش در زمینوۀ
فرهنگنویسی فارسی ،و نیز براساس مفالعات نظریاش در حوزﮤ مفالعات فرهنگنویسی،
ّ
کلیۀ مسا ل دستوری و لغوی مربوط به تدوین فرهنگهای یکزبانه و دوزبانۀ فارسی را طرح
کند .هدب او از این همه این است که مؤلفان فرهنگهوا از ایون طریوق «رویکورد یکسوانی
نسبت به این مسا ل پی گیرند» (ص  ،)۸اما هموانطور کوه اشواره کوردیم بهتور اسوت کوه
خوانندگان همواره بوا دیودی انتقوادی بوه دسوتورالعملهای روبینچیوک نگواه کننود و هرگوز
راهحلهای او را قفعی و نهایی ندانند و آنها را بیچونوچرا نپذیرند .برای مثالهای دیگر در
تأیید نظر فوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد :روبینچیک تصریح کردهاست که «ضومیرهای
پیوسته (واژهبستها) ،که استقالل یک واژﮤ جداگانه را ندارند ،در فرهنگها ثبت نمیشوند»
(ص  ،)۸۱۱اما دکتر علیاشرب صادقی در پانوشت کتا تصریح کردهاست که «ضومیرهای
ّمتصل (پیوسته) وام ،وای ،واش هم باید در فرهنگهای فارسی ضبط شوند» .درهرحال بایود
توجه داشت که فرهنگنویسان اگر این اقالم را در فرهنگ خود بهشکل مدخل مسوتقلی درج
ً
نمیکنند ،باید به طریقی تکلیف آنها را در کار خود روشن سازند ،و مثال در مقدمۀ فرهنگ
متذکر آنها شوند ،یا آنها را ذیل صورتهای سالم و غیر واژهبستیشان معرفی کنند و غیره.
یا روبینچیک تصوریح کردهاسوت کوه ترکیبوات ثوابتی چوون «موورد مفالعوه» و «در کموال
تعجب» و «با کمال میل» باید ذیل مدخلهای جزء دومشان ،یعنی بهترتیب ذیول مطالعـه و
تعجب و ميل ضبط شوند (ص  ،)۸۳۸اما دکتور صوادقی بورعکس نظور او معتقود اسوت ایون
ترکیبها باید ذیل مدخلهای مورد و کمال ضبط شوند ،زیرا جزء دوم این ترکیبها متغیرنود
و کلمات زیادی میتواننود در جایگواه بعود از آنهوا بوهکار رونود (ص  .)۸۳۲در اینجوا نیوز
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فرهنگنویس موظف است به هر روشی که برمیگزیند پایبند باشد و تا پایوان از آن پیوروی
ً
کند و مفلقا شیوﮤ خود را تغییر ندهد.
ً
تذکر این دو نکته نیز ضروری است که اوال ممکن است خوانندگان ناآشنا با متون نظری
ً
روسووی ،مخصوصووا در ابتوودای مفالعووۀ ایوون اثوور ،از بعضووی پرگوییهووا و گوواه حتووی
پراکندهگوییهای روبینچیک دربارﮤ بعضی جز یات خسته شوند ،اموا ایون خواننودگان بایود
اندکی صبر بهخرج دهند و کار مفالعه را رها نکنند ،و مفمئن باشند که روبینچیک هیچگواه
سررشتۀ کالم را رها نمیکند و همواره به بحوث اصولی خوود بوازمیگردد و آن را طبوق روال
ً
منفقی خود تا به انتها ادامه میدهد .ثانیا روبینچیک عادت دارد ابتدا بحثوی را طورح کنود و
سپس شواهدش را عرضه دارد .البته مترجم کتا با جلوتر آوردن برخوی شواهدها ،توا حود
زیادی این ایراد روششناختی روبینچیک را حل کردهاسوت ،بااینحوال ،بواز موواردی بواقی
مانده که در آنها شواهدها در پایوان بحوث طورح میشوود .در ایون مووارد نیوز خواننودگان
میتوانند در هر بخ ابتدا نگاهی به شواهد در پایوان بحوث بیاندازنود و سوپس بوه ابتودای
بخ باز گردند و مفالعهشان را از سر بگیرند.
فصل نخست کتا با عنوان «فرهنگنویسی برای زبوان فارسوی :مسوا ل و بررسویهای
انجام شده» (ص ۳و )۲۲شامل شرح روش مؤلف در تدوین کتا حاضر اسوت .او در پایوان
این بخ مسا ل اصلی مورد بحوث خوود در کتوا حاضور را بوه شورح ذیول آوردهاسوت:
معیارهای گزین واژهها و ترکیبهای ثابت در فرهنگهای عمومی بوزرگ؛ اصوول گوزین
جداسازی معناهای واژهها و ترکیبهوای ثابوت و چگوونگی تبویوب
واژههای بیگانه؛ اصول
ِ
آنها در فرهنگها؛ تعیین مرز میان چندمعنایی و همآوایی و چگونگی تنظویم ایون مووارد در
دستوری گوناگون کلمات و چگوونگی نموای ایون
فرهنگها؛ طرح و بحث دربارﮤ طبقات
ِ ّ
ویژگیها درمورد هر مدخل؛ مرزبندی واژهای مرکبی کوه دارای سواختاری نحووی هسوتند؛
ّ
ّ
چگووونگی شناسووایی و ارا ووۀ انووواد گونوواگون واژههووای مشووتق ،مرکووب ،و مشووتقمرکب در
فرهنگها؛ تعیین حجم ترکیبهای ثابت و شویوﮤ گنجانودن و تبویوب آنهوا در فرهنگهوا؛
چگونگی استفاده از ارجاعات درون هر مدخل و نیز ارجاعوات گونواگون بوین مودخلها؛ و
دستوری گوناگون کالم و ترتیب ارا وۀ
باالخره توضیحاتی دربارﮤ ساختار هر مدخل و طبقات
ِ
معناهای واژههای چندمعنا.
مؤلف در فصل دوم با عنوان «بررسی فرهنگنگاشتی واژگان زبان فارسی» (ص ۲۳و)۸۸۵
بهدرستی از وضوعیت تواریخی پیچیوده و اجتمواعی ایوران سوخن میگویود و اینکوه چنوین
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وضعیتی بهشکل انواد صوورتهای منسوو و کمکواربرد و ادبوی و تخصصوی و گفتواری و
ِ ِ
عامیانه و گویشی و غیره در واحدهای واژگانی این زبوان مونعکس شدهاسوت .بوه بواور وی،
یکی از مهمترین وظیفههای فرهنگنویسی نظری تعیین معیارهای گزین الیههای گوناگون
ً
مخصوصا برای فرهنگهای عموومی و ّ
مفصول اسوت (ص  ،)۲۴و از ایون رو
سبکی واژگان،
شناسایی این نق هوا و سوبکهای گونواگون و برچسوبزنی بوه آنهوا در فرهنگهوا دارای
اهمیت بسیاری است .وی همچنین بهدرستی تصریح میکند کوه «آنچوه میتوانود گوزین
عینوی زبوان روز در فرهنگهوا را
واقعبینانۀ واژهها ،یا به سوخن دیگور ،دسوتیابی بوه بازتوا ِ
ِ
گردآوری درست منابع است ،به این معنوا کوه بایود پراطالدتورین آنهوا را
امکانپذیر سازد،
ِ
علمی همگوانی ،و کتا هوای درسوی» (ص  .)۲۱وی
بهکار برد :مفبوعات ،نشریات ،متون
ِ
همچنین بهاختصار و با ذکر چند مثال نشان میدهد که معیارهای گوزین واژه در لغتنامـه
ً
دهخدا و فرهنگ فارسی معین بر پایههای علمی و دقیقی استوار نبودهاست؛ مثال دکتر معوین
در فرهنگ فارسی واژههای نارایجی چون آژوغ و آمادن و َ
آلجخت و امباردن را مدخل کورده،
اما واژههای رایجی چون جنایتکار و جنایی و استاندارد و خودکار را مودخل نکردهاسوت .از
دیگر نکات جالب توجهی که در این فصل آشکارا بهچشم میآید ،دان زبانی بسیار بواالی
روبینچیک از زبان فارسی است که در حوزﮤ زبان ادبی و رسمی گاه دستکمی از ّ
شم زبانی
فارسیزبانان باسواد و تحصیلکرده ندارد .وی همچنین برخوورد خیرخواهانوهای بوا مسوا ل
ً
زبان فارسی دارد؛ مثال درمورد آن دسته از معادلهای فرهنگستان کوه همزموان بوا واژههوای
ً
بیگانۀ پیشین بهکار میروند (مثال کامپيوتر و رایانه ،یا صامت و همخوان) ،1متوذکر میشوود
که این عمل بورای نظوام اصوفالحات زبوان فارسوی بسویار نوامفلو اسوت .ازآنجاکوه از
بودن زبانها ،اختیار کردن یک و فقط یک اصفالح بورای هور مفهووم
ویژگی
های بارز معیار ِ
ً
ً
است (مثال ← سارلی  ،)۸۳۱۳باید گفت که نظر روبینچیک در این زمینه کامال صحیح اسوت
و وجود چند اصفالح برای یک مفهوم از میزان معیار بودن زبان میکاهود .وی بوهدنبال ایون
بحث از اهمیت کار فرهنگنویسان در انتخا چنین صورتهایی و شیوﮤ برچسوب زدن بوه
آنها یاد میکنود (ص  .)۱۸همچنوین روش او در برخوورد بوا وامواژههوای عربوی و کلموات
ً
ً
ّ
معر  ،برخالب بسیاری از سرهگرایان ایرانی ،کامال علمی و غیراحساسوی اسوت؛ موثال وی
بهدرستی تأکید میکند که لغاتی چون پارسی و پوالد و لهام باید در فرهنگها مدخل شوند،
 .1مثالها از نویسندﮤ این سفور است.
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اموا از آنهوا بوه صوورتهای عربیشودﮤ فارســی و فـوالد 1و لجـام ارجواد داده شوود ،زیورا
صورتهای ّ
معر اخیر پرکاربردتر از صورتهای اصویل فارسوی هسوتند (ص  .)۱۱بخو
«وامواژههووای عربووی» در ایوون فصوول (ص ۱۳وو )۱۱ضوومن عرضووۀ دسووتورالعملهایی بورای
چگونگی بازتا این واژهها در فرهنگهای فارسوی اطالعوات ارزشومندی را دربوارﮤ انوواد
وندها و لغات و ترکیبات عربی در زبان فارسی در اختیار خوانندگان قرار میدهود .همچنوین
دستوری گوناگون واژهها در فرهنگ» (ص
بخ «مسا ل مربوط به بازتا طبقات واژگانی و
ِ
۵۲و )۸۱۵شامل اطالعات بسیاری درزمینۀ صرب و لغت فارسی است که خواندن آن نه فقط
برای فرهنگنویسان ،بلکه برای عالقهمندان به حوزﮤ صرب و نحو و حتی معنیشناسی زبوان
فارسی نیز بسیار مغتنم است.
اما فصل سوم که با دقت بیشتری بدان میپردازیم ،بوا عنووان «پوردازش فرهنگنگاشوتی
ترکیبهای ثابت» (ص ۸۸۵وو ،)۸۵۲به بحث دربارﮤ چگونگی مدخل کردن ترکیبهای ثابوت
فارسی در فرهنگها اختصاص دارد .ازآنجاکه به بعضی از دیودگاههای روبینچیوک در ایون
بخ انتقاداتی وارد است ،الزم است ابتدا برخی از اصوفالحات و تقسویمبندیهای وی را
بهاختصار شرح دهیم.
ترکیبهای ثابت ،طبق تعریف روبینچیک ،شامل موارد بسویاری اسوت همچوون مووارد
ذیل« :صندوق رأی»« ،تجدید نظور کوردن»« ،آهوک ُمورده»« ،جووش شویرین» (ص ،)۸۲۳
«دست کج است« ،»2سایهتان کم نشود« ،»3مورد بحث»« ،اعالم کردن»« ،چاپ کردن»،
«پایت را به اندازﮤ گلیم خود دراز کون« ،»1گورگ باراندیوده»« ،جووفروش گنودمنما»« ،دل
باختن»« ،دود چراد خوردن»« ،پهلوی چر است« ،»5دود از سرش بلند شود« ،»4درود

ّ
خود فارسی صورت گرفتهاسوت
 .1فارسی و فوالد واژههایی فارسیاند ،نه معر و تبدیل واج /پ /به /ب /در آنها در ِ
(مجلۀ فرهنگنویسی).
 .2به نظر نگارندﮤ این سفور ،این اصفالح در فرهنگها باید بهشوکل «دسوت کسوی کوج بوودن» ضوبط شوود (←
طبیبزاده  ،۸۳۱۱ص .)۲۱-۱
 .3به نظر نگارندﮤ این سفور ،این اصفالح در فرهنگها باید بهشکل «سایۀ کسی از سر کسی کم نشدن» ضبط شود.
 .4به نظر نگارندﮤ این سفور ،این اصفالح در فرهنگها باید بهشکل «پای خود را به اندازﮤ گلویم خوود دراز کوردن»
ضبط شود.
 .5به نظر نگارندﮤ این سفور ،این اصفالح در فرهنگها باید بهشکل «پهلوی کسی چر بودن» ضبط شود.
 .6دکتر صادقی بهدرستی متذکر شدهاست که این اصفالح باید بهشکل مصدری «دود از سر کسی بلند شدن» ضبط
شود.
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ّ
شاخدار»« ،سود جوود»« ،تورک گفوتن»« ،بوه دسوت فراموشوی سوپردن»« ،حرفوت پوی
نمیرود.»1
روبینچیک ترکیبهای ثابت را از حیث طبقۀ دستوری آنها به انواعی چوون ترکیبهوای
ً
ّ
ثابت نامی( 2موثال «گورک بواران دیوده»« ،جووفروش گنودمنما»« ،درود شواخدار» و «سود
ً
جود») ،ترکیبهای ثابت فعلی یا همان فعلهای مرکوب (موثال «دل بواختن»« ،دود چوراد
خوردن»« ،ترک گفتن»« ،به دست فراموشی سپردن») و ترکیبهای ثابت جملهای یا هموان
ً
عبارتهای فعلی (مثال «پهلوی کسی چر بودن»« ،دود از سر کسی بلند شدن»« ،حورب
کسی پی نرفتن») تقسیم کردهاست .او همچنین از حیث معنایی ایون ترکیبهوا را بوه سوه
ً
دسووتۀ «ناانگیختووه» و «نسووبتا انگیختووه» و «انگیختووه» ( )motivatedتقسوویم کردهاسووت.
ترکیبهای ناانگیخته یعنی ترکیبهایی که معنای کل آنها سرجمع معنای اجزایشان نیست.
ً
ً
مثال «گرگ باراندیده» یک ترکیب نوامی ناانگیختوه اسوت .زیورا منظوور از آن مفلقوا گرگوی
نیست که باران دیده باشد! یا «مار در آستین داشتن» یک عبارت فعلی (یا به قول روبینچیوک
یک ترکیب ثابت جملهای) ناانگیخته است .زیرا منظور از آن داشتن موار در آسوتین نیسوت!
ً
ترکیبهای نسبتا انگیخته نیز یعنی ترکیبهایی که معنای کل آنها تا حدی سرجمع معنوای
اجزایشان است ،مانند «درود شاخدار»« ،ترک گفتن»« ،حورب کسوی پوی نورفتن»؛ و بوه
همین قیاس ترکیبهای انگیخته به ترکیبهای اطالق میشود که معنای کل آنهوا سورجمع
ً
ً
معنای اجزایشان است؛ مثال «کتا داستان .»3این انوواد اخیور معمووال در فرهنگهوا درج
نمیشوند (ص ۸۲۱و.)۸۲۱
ّ
روبینچیک برای چین مجموعۀ ترکیبهای ثابوت در فرهنگهوا از دو شویوﮤ کلوی یواد
میکند:
 )۸ترکیب ثابت در مدخل واژهای میآید که یکی از اجزای ترکیب است؛
 )۲و یا همچون یک واحد واژگانی به شکل یک مدخل مستقل ثبت میشود (ص .)۸۲۱
در شیوﮤ دوم هر ترکیب ثابت دارای مدخل مستقلی است که به ترتیوب الفبوایی در کنوار
واحدهای واژگانی قرار میگیرد .او بهدرستی شیوﮤ دوم را مردود میداند .زیورا معتقود اسوت
ً
ً
ً
اوال بر حجم فرهنگ میافزاید و ثانیا استفاده از آن برای کاربران فرهنگ ساده نیسوت و ثالثوا
 .1مترجم به درستی این مورد را به شکل «حرب کسی پی نرفتن» بازنویسی کرده است.
 .2منظور از نامی ([ )]nominalیعنی مربوط به اسم و صفت.
 .3مثال از نگارندﮤ این سفور است.
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ً
اجرای آن برای مؤلفان فرهنگ دشوار است .به نظر نگارندﮤ این سفور نیز شویوﮤ فووق اصوال
شیوﮤ مناسبی برای مدخل کردن چنین عباراتی نیست ،اما از سه ایرادی که روبینچیک بور آن
ً
گرفته فقط ایراد دوم وارد است و آن دو ایراد دیگر هیچکدام موضوعیت ندارند .مثال طبق این
عبوارت فعلوی
عبارت فعلی «باد به پرچم کسی خوردن» ذیل حرب « (بواد ،»)...و
شیوه
ِ
ِ
«کاله سر کسی گذاشتن» ذیل حرب «ک (کواله »)...مودخل میشوود .در واقوع ایون روش
ً
سادهترین و بیدردسرترین راه برای فرهنگنویس است ،مضافا اینکه هر اصفالح فقوط یوک
بار درج میشود و در نتیجه هیچ جای زیادی را اشغال نمیکند .ایراد اصلی آن این است کوه
کاربر فرهنگ برای پیدا کردن آنها گاه باید
این قبیل عبارتها شکل ثابتی ندارند و از این رو
ِ ً
ذیل چند مدخل را ببیند تا عاقبت به مفلوب برسد .مثال ممکن است دو عبارت فعلی فوق
را در متنی بهصورت «به پرچم کسی باد خوردن» یا «سر کسی کواله گذاشوتن» ببینود و لوذا
بهترتیب ذیل حروب « (به »)...و «س (سر »)...دنبال آنها بگوردد .از ایون گذشوته ایون
شیوه به کاربر فرهنگ اجازه نمیدهد که عبارتهای فعلی و ترکیبهای ثابت دیگری را که با
واژههای مشترکی ساخته شدهاند یکجا و در کنار هم ببیند .اما روبینچیک برای شویوﮤ دوم از
حیث نظری سه امکان زیر را درنظر میگیرد (ص :)۸۲۱
ً
 )۸ترکیب را میتوان در مدخلهای مربوط به همۀ اجزای واژهای تکرار نمود؛ یعنی موثال
عبارت فعلی «کاله
عبارت فعلی «باد به پرچم کسی خوردن» ذیل مدخلهای باد و پرچم ،و
ِ
سر کسی گذاشتن» ذیل مدخلهای کال و سر ضبط میشود .بدیهی است که اگر قرار باشود
در هر مورد اطالعات مربوط به هر مدخل تکرار شود ،این شیوه بسیار جاگیر خواهود بوود و
بیهوده بر حجم فرهنگ میافزاید.
ّ
 )۲میتوان آن را در مدخل مربوط به نخستین واژﮤ مستقل ترکیب ارا ه نمود؛ در این معنا
عبارت فعلوی «کواله سور کسوی
عبارت «باد به پرچم کسی خوردن» فقط ذیل مدخل باد ،و
ِ ً
گذاشتن» نیز فقط ذیل مدخل کال ضبط میشود .ایراد این شیوه را قبال متوذکر شودیم ،و آن
کاربر فرهنگ برای پیودا کوردن آنهوا
اینکه این قبیل عبارتها شکل ثابتی ندارند و از این رو ِ
باید ذیل چند مدخل را ببیند .دیگر اینکه طبق این شیوه عبارتهای فعلی و ترکیبهای ثابت
دیگری که با واژههای مشترکی ساخته شدهاند یکجا و در کنار هم جمع نمیشوند.
 )۳آن را در مدخل واژهای از ترکیب کوه از دیود معنوایی و /یوا دسوتوری اصولی اسوت،
ّ
گنجاند .ایراد این شیوه این است که تعیین قفعی و مسل ِم واژﮤ اصلی ،یا به قوول روبینچیوک
ً
«واژﮤ پایه» ،در هر ترکیب کار سادهای نیست .مثال واژﮤ پایه در عبارت فعلی «باد بوه پورچم
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عبارت فعلی «کواله سور کسوی گذاشوتن»
کسی خوردن» باد است یا پرچم؟ یا واژﮤ پایه در
ِ
کال است یا سر؟ روبینچیک که این شیوه را بهترین شیوه برای تعیین محل ترکیبهای ثابت
در فرهنگها میداند ،بهدرستی نظر میدهد که «اصول تعیین واژﮤ پایه در ترکیبهای ثابوت
دارای ساخت دستوری متفاوت ،باید جداگانه بررسی شود» (ص :)۸۲۵
ً
ّ
 )۸واژﮤ پایه در افعال مرکب عبارت است از بخ نامی [ عنصر غیرفعلوی کوه معمووال
ً
ّ
اسم یا صفت است] .مثال واژههای پایه در فعلهای مرکب «اعالم کردن» و «پایوان دادن» و
«تعلیم دیدن» به ترتیب عبارتاند از اعالم و پایان و تعليم (ص  .)۸۳۱بوه نظور نگارنودﮤ ایون
ً
ّ
سفور نیز افعال مرکب فوق را یا باید ذیل همین واژههای پایه ضبط کرد ،یا اینکه اصال آنهوا
را بهصورت مدخلهای مستقل در ترتیب الفبایی فرهنگ آورد.
ّ
 )۲واژﮤ پایه در افعال مرکبی نیز که با حرب اضافه آغاز میشوند ،باز همان بخو نوامی
ً
ّ
است و یعنی حرب اضافه در این ترکیبها را نادیده میگیریم؛ مثال واژﮤ پایه در افعال مرکوب
«از دست دادن» و «به وجود آوردن» و «در فکر بودن» بهترتیب عبارتاند از دست و وجـود
و فکر (ص .)۸۳۱
ً
 )۳واژﮤ پایه در ترکیبهای ثابت پرعضو عبارت است از نخستین جزء نوامی؛ موثال واژﮤ
پایه در «در باد سبز نشوان دادن» و «ماسوتها را کیسوه کوردن» و «سویاه و سوفید را از هوم
تشخی ندادن» به ترتیب عبارتاند از در و ماست و سيا (ص  .)۸۳۱به نظور نگارنودﮤ ایون
کواربر فرهنوگ
سفور در این موارد بهتر است فرهنگنویس وظیفۀ تعیین واژﮤ پایه را برعهدﮤ
ِ
نگذارد و به شیوهای که توضیح میدهیم خود آن را برعهده بگیرد ،زیرا همانطور که دیودیم،
ً
عبارتهای فعلی همواره شکل ثابتی ندارند :مثال ممکن است کاربر فرهنگ بهجای «باد بوه
پرچم کسی خوردن» (ذیل باد) ،دنبال «به پرچم کسی بواد خووردن» (ذیول پـرچم) بگوردد؛ یوا
بهجای «کاله سر کسی گذاشتن» (ذیل کال ) دنبال «سر کسی کاله گذاشتن» (ذیل سر) بگردد.
نامی آن عبارت آورد ،اما توضویحات
در این موارد میتوان عبارت فعلی را ذیل تمام واژه ِ
های ِ
اصلی را فقط زیر واژﮤ پایهای که فرهنگنویس خود تعیوین میکنود قورار داد و خواننوده را از
ً
واژههای نامی دیگر به همان واژﮤ پایه ارجاد داد .مثال میتووان عبوارت فعلوی «ماسوتها را
کیسه کردن» را هم ذیل ماست آورد و هم ذیل کيسه ،اما توضیحات اصولی مربووط بوه ایون
عبارت را فقط ذیل ماست (واژﮤ پایه) آورد و خواننده را از ذیل کيسه به مدخل ماست ارجواد
داد؛ یا عبارت «سیاه و سفید را از هم تشخی ندادن» را هم ذیل سيا آورد و هم ذیل سفيد،
اما تمام توضیحات مربوط به این عبارت را فقوط ذیول سـيا درج کورد ،و خواننوده را از ایون
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عبارت در ذیل سفيد ،به مدخل سيا ارجواد داد .ایون روش فقوط انودکی جواگیرتر از روش
ً
روبینچیک است ،اما درعوض اوال خواننده را در اولین جستوجوی کموبی به مفلوو
ً
خود میرساند و ثانیا به کاربر اجازه میدهد تا عبارتهایی را که با کلموات مشوترک سواخته
شدهاند یکجا و در کنار هم ببیند.
 )۳واژﮤ پایه در ترکیبهای ثابت نامی که دارای معنای ناانگیخته هستند ،نخسوتین جوزء
ً
معنای واژگانی اصلی خوود را ازدسوت دادهاسوت .موثال «مورگ
ترکیب است ،زیرا این جزء
ِ
موش» باید ذیل مرگ« ،گرگ باران دیده» ذیل گرگ و «مار در آستین» ذیول مـار ضوبط شوود
(ص  .)۸۳۱نکته اینجاست که در بسیاری از این ترکیبات نه فقط جزء نخست ،بلکه جزء دوم
ً
هم معنای واژگانی خود را ازدست میدهد .مثال در ترکیب ثابت «مار در آستین» نوه مـار در
معنای واژگانی خودش بهکار رفتهاست و نه آستين ،یا در «جوفروش گنودمنما» هور دو جوزء
ً
ترکیب در معنایی غیر از معنای واژگانی خود بوهکار رفتهانود .مضوافا اینکوه بسویاری از ایون
ً
ترکیبها شوکل ثوابتی ندارنود و اجوزای آنهوا ممکون اسوت جابوهجا شوود؛ موثال بوهجای
«جوفروش گندمنما» میتوان گفت «گندمنمای جوفروش» .به نظر نگارندﮤ این سفور ،اگور
نه در همۀ موارد ،دستکم در مواردی مانند «جوفروش گنودمنما» کوه شوکل ترکیوب ثابوت
کواربر فرهنوگ نگوذارد و
نیست ،بهتر است فرهنگنویس وظیفۀ تعیین واژﮤ پایه را بر عهودﮤ
ِ
خودش این وظیفه را بهعهده بگیرد و ترکیب را ذیل تمام واژههوای تشوکیلدهندهاش بیواورد،
اما توضیحات اصلی را فقط زیر واژﮤ پایهای که فرهنگنویس خود تعیین کورده قورار دهود و
خواننده را از واژههای دیگر به واژﮤ پایه ارجاد دهد.
ً
 .۱واژﮤ پایه در ترکیبهای ثابت نامی که دارای معنای نسبتا انگیختوه هسوتند آن جز وی
ً
ّ
مثال ترکیبهای « ّ
صراب سخن» و «سود
است که در معرض بازمعناشدگی قرار گرفتهاست.
جود» و «شلیک خنده» باید ذیل مدخلهای صراف و سد و شلي ضبط شوند ،اموا «درود
ِ
شاخدار» و «کاله سبدی» و «چو قانون» [ باتوم] باید بهترتیب ذیل شـاخدار و سـبدی و
قانون جای داده شوند (ص  .)۸۳۸به نظر نگارندﮤ این سوفور ،در ایون مووارد نیوز بهتور اسوت
ّ
حکم کلی و مکانیکی صادر نکنیم و بسته به نود ترکیب تصمیم بگیریم .همانطور که انوواد
ً
آجر (مثال بهمنی ،خشتی ،سفالی ،سیمانی )... ،ذیل مدخل آجر ضبط میشوند ،بهتر است
ً
انواد کاله (مثال پهلوی ،سبدی ،سیلندر ،شاپو )... ،هم ذیل مدخل کال ضبط شوند .خیلی
بعید است کار ِبر فرهنگ برای اینکه بفهمد آجر بهمنی چه آجوری اسوت بوه مودخل بهمنـی
مراجعه کند ،یا برای اینکه بفهمد کاله پهلوی چه نود کالهی است ،به مدخل پهلوی رجوود
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کند! در مجمود به نظر اینجانب ،در چنین ترکیبهایی بهتر است هستۀ ترکیوب را بوهعنوان
واژﮤ پایه در نظربگیریم و اگر الزم بود آن ترکیب را ذیل بقیۀ اجوزا هوم ضوبط کنویم ،اموا
خواننده را به واژﮤ پایه ارجاد دهیم (برای بحث دربارﮤ شناسایی هسوته در انوواد ترکیبهوای فارسوی،
ً
ً
مخصوصا ← طباطبایی  .)۸۳۱۳مثال واژﮤ پایه در ترکیب «خدمت سوربازی» عبوارت اسوت از
ً
هستۀ ترکیب ،یعنی خدمت ،اما ازآنجاکه گواه ایون ترکیوب مخصوصوا در توداول بهصوورت
سربازی تقلیل مییابد ،بایود آن را ذیول مودخل سـربازی هوم ضوبط کورد و کواربر را بورای
توضیحات مربوط به آن ،به ذیل مدخل خدمت ارجاد داد.
ً
 )۱ترکیبهای نامی الگودار عمدتا در مدخلهای جوزء دیگرشوان گنجانوده میشووند.
ً
مثال «مورد استفاده»« ،مورد مفالعه»« ،در کمال تعجب» و «با کمال میول» بایود بوهترتیب
ذیل مدخلهای استفاد و مطالعه و تعجب و ميل ضبط شوند .به نظر نگارندﮤ این سفور ،در
این موارد نیز بهتر است هستۀ ترکیب را بهعنوان واژﮤ ترکیب درنظر بگیوریم ،و هسوتۀ ترکیوب
نیز در این موارد چیزی نیست جز همان کلمواتی کوه الگوهوای ترکیوب را میسوازند .دکتور
صادقی در پانوشت این قسمت بهدرستی توضیح دادهاست که« :برعکس نظر مؤلف ،به نظر
نگارنده کلماتی مانند مورد و (با) کمال که تغییر معنایی پیدا کردهاند ،باید در مدخل مورد و
مورد استعمال آنها شرح داده شود ،زیرا جزء دوم ایون ترکیبوات
کمال ضبط شوند و معنی و ِ
ّ
متغیرند و کلمات زیادی میتوانند در جایگاه بعد از آنها بهکار روند» (ص .)۸۳۲
ثابت دارای ساختار جملهای عبوارت اسوت از نخسوتین واژﮤ
 )۴واژﮤ پایه ًدر ترکیبهای ِ
قاموسیشان .مثال ترکیبهای ثابت «خواب برد »1و «خدا به همراه» و «دریغم آمد »2بایود
ذیل واژههای خواب و خدا و دریغ ضبط شوند (ص  .)۸۳۲توجه شوود کوه افعوال پیبسوتی را
میتوان بهصورت مدخلهای مستقل نیز در فرهنگ ضبط کرد.
ّ
حرب ربفی ،یا همان حروب ربط مرکب ،عبارت است
ثابت ِ
 )۱واژﮤ پایه در ترکیبهای ً ِ
ّ
از نخستین واژﮤ قاموسیشان .مثال حورب ربطهوای مرکوب «وقتوی کوه» و «درحالیکوه» و
«باوجود اینکه» و «بهمجرد اینکه» باید ذیل مدخلهای وقت و حال و وجود و مجـرد ضوبط
شوند (ص  .)۸۳۲بهنظر نگارندﮤ این سفور ،گروه حرباضوافهای در ایون مووارد دارای نقو
قیدی است و درنتیجه ،حرب اضافه در آنها هستۀ ترکیب محسوو میشوود .در ایون معنوا

 .1به نظر نگارندﮤ این سفور ،این فعل پی وندی در فرهنگها باید به شکل «خواب بردن» ضبط شود.
 .2به نظر نگارندﮤ این سفور ،این فعل پی وندی در فرهنگها باید به شکل «دریغ آمدن» ضبط شود.
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بهتر است این موارد یا بهصورت مدخلهای مستقل درحالیکه و بـاوجود اینکـه و بـهمجرد
اینکه ضبط شوند ،یا بهترتیب ذیل مدخلهای در و با و به مدخل شوند.
ادامۀ این فصول شوامل بحثهوای بسویار جوذا و خوانودنی دربوارﮤ مرزبنودی میوان
ً
ّ
ّ
ترکیبهای ثابت نامی و واژههای مرکب ،و مخصوصا دربارﮤ فعل مرکب فارسوی و انوواد آن
است که بهویژه برای دستورنویسان و عالقهمندان به مباحث دستور زبان بسیار مغتنم است.
فصل چهارم کتا با عنوان «ساختار مدخل فرهنگها» (ص ۸۵۳و )۲۲۲به بحث دربوارﮤ
مسا ل گوناگونی اختصاص دارد ،همچوون ویژگیهوای هور مودخل از حیوث محتویوات و
چین و آرای و حتی نود حروب آنها در فرهنگها ،پردازش معنوای واژههوای فارسوی در
فرهنگها ،توصیف عناصر الگوساز و معنای آنها ،چگونگی درج معنای واژههای چنودمعنا
و گروهبندی معناهای آنها .سرانجام ،در فصل پنجم اطالعات ارشمندی دربوارﮤ آوانویسوی
کلمات فارسی در فرهنگها در اختیار گذاشته میشود.
ً
درمجمود میتوان گفت گرچوه کتوا یادشوده اساسوا بورای فرهنگنویسوان و درزمینوۀ
فرهنگنویسی زبان فارسی نوشته شدهاسوت ،خوانودن آن بورای تموام عالقهمنودان مباحوث
ً
دستور زبان فارسی مغتنم و بلکه واجب است .خوانندﮤ عالقهمند با خواندن ایون کتوا اوال
ً
به نکات بسیاری دربارﮤ صرب و نحو زبان فارسی پی میبرد و ثانیوا بوه زمینوههای بسویاری
برمیخورد که محتاج تحقیوق و توجوه بیشوتر اسوت .ایون کتوا هووای توازهای در فضوای
فرهنگنویسی و دستورنویسی زبان فارسی است که انتشوار آن را بوه فوال نیوک میگیوریم و
عالی ترجموه و چواپ ،در ایوران منتشور
امیدواریم هرچه بیشتر چنین آثاری با همین کیفیت ِ
شود.
منابع
آلاحمد ،جالل (« ،)۸۳۲۴بچۀ مردم» ،در :سه تار ،تهران ،جاویدان.
دولتآبادی ،محمود (« ،)۸۳۳۴هجرت سلیمان» ،در :الیههای بيابانی ،تهران ،بینا.
رادی ،اکبر ( ،)۸۳۱۱افول ،تهران ،قفره.
روانی پور ،منیرو ( ،)۸۳۱۴کنيزو ،تهران ،نیلوفر.
صادقی ،علی اشرب (سرپرست) ( ،)۸۳۵۲فرهنگ جامع زبـان فارسـی ،جلود اول :آ ،تهوران ،فرهنگسوتان
زبان و اد فارسی.
صدریافشار ،غالمحسین و نسرین حکمی و نسوترن حکموی ( ،)۸۳۴۴فرهنـگ معاصـر فارسـی ،تهوران،
فرهنگ معاصر.
طباطبایی ،عالءالدین ( ،)۸۳۱۳اسم و صفت مرکب در زبان فارسی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
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طبیبزاده ،امید (« ،)۸۳۱۱عبارتهوای فعلوی ضومیردار» ،مجلوۀ نامـۀ فرهنهسـتان ،دورﮤ  ،۱شومارﮤ ،۲
صفحههای ۱و.۲۱
طبیبزاده ،امید (و) بخشیزاده ،یوسوف (« ،)۸۳۵۴صوورتهای شکسوته و فرهنگهوای فارسوی» ،زبـان
فارسی و گویشهای ایرانی ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۴و.۳۳
ُ
فرسی ،بهمن ( ،)۸۳۵۳آرامسایشها (بازی در دو پرده) ،تهران ،بیدگل.
گلستان ،ابراهیم (« ،)۸۳۲۱در خم راه» ،در :آذر ،ما آخر پایيز ،بیجا ،بینا.
محمود ،احمد ( ،)۸۳۱۸زمين سوخته ،تهران ،معین.
محمود ،احمد (« ،)۸۳۴۱قصۀ آشنا» ،در :قصۀ آشنا ،تهران ،نگاه.
موسوی ،محبوبه ( ،)۸۳۵۳سکوتها ،تهران ،مرکز.
نجوودی ،بیووژن (« ،)۸۳۴۵یووک سرخپوسووت در آسووتارا» ،در :دوبــار از همــان خيابانهــا ،ته وران ،مرکووز،
صفحههای ۲و.۳
هاشمینژاد ،قاسم ( ،)۸۳۱۱فيل در تاریکی ،تهران ،زمان.
هدایت ،صادق (« ،)۸۳۸۲زنی که مردش را گم کرد» در :سایه روشن ،تهران ،بینا.
یزدانی خرم ،مهدی ( ،)۸۳۵۳سرخ سفيد ،تهران ،چشمه ،صفحههای ۲۱و.۳۱
ِ

نقد و بررسی

*

فرهاد قربانزاده (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
استادم ،افالطون ،را دوست دارم،
ولی حقیقت را بیش از وی دوست دارم (ارسطو).

ابوالحسن نجفی،

 ،مرکز نشر دانشگاهی ،1٣۶۶ ،ویراست دوم.1٣٣١ :

کتا غلط ننویسيم ،که در این مقاله از زاویههایی دیگر به نقد ویراست دوم آن میپوردازیم،
نخستین بار در سال  ۸۳۱۱منتشر شد و «فهرستی است به ترتیب الفبایی از غلطهوای رایوج
در نوشتههای امروز ،اعم از غلطهای امالیی و انشایی ،و استعمال نادرست واژهها ،ازجمله
واژههای مأخوذ از زبانهای خوارجی ،و نیوز اشوتباهات صورفی و نحووی و بهخصووص ...
گرتهبرداری [ ...و] دشواریهایی که در خود زبان وجود دارد و غالب اوقوات نویسوندگان را
هنگام نوشتن گرفتار تردید و تزلزل میکند» (نجفی  ،۸۳۱۲ص چهار).
1ـ تأثیر

مرتبط پس از خود تأثیری عمیق
این کتا که جامع و ناسخ آثار پیشین است ،بر تمامی آثار
ِ
زبانی فارسی را به دو دورﮤ پی از غلط ننویسيم و پس
گذاشت .گزافه نیست اگر فن ویرای
ِ
از غلط ننویسيم تقسیم کنیم .اغلب ادیبان آن را بسیار پسندیدند و دیدگاههای موجوود در آن
را الگوی خود در نوشتن قرار دادند .از دهۀ هفتاد به بعد ،توجه روزافزون به ویرای نام غلط
* شاهدهای درجشده در این مقاله برگرفته از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی ،به سرپرسوتی
دکتر علیاشرب صادقی است.
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ننویسيم را بیشتر بر سر زبانها انداخت و در دهۀ نوود ،بوا گسوترش رسوانههای اجتمواعی و
پیامرسانها ،بسیاری از ویراستاران مندرجات آن را در فضوای مجوازی همرسوانی کردنود و
موجب شهرت بیشتر کتا شدند.
تأثیر شگفتانگیز غلط ننویسيم بر بسیاری از ویراستاران ایرانی موجوب شدهاسوت آن را
«کتا بالینی» خود بدانند .شمار زیادی از نویسندگان و مترجمان و ویراستاران نیز ،که برای
تشخی معیار و نامعیار یا بهاصفالح «درست و غلط» منبعی جز غلط ننویسـيم دراختیوار
نداشتهاند ،دیدگاههای منودرج در آن را الگووی خوود در نگوارش و ترجموه و ویورای قورار
دادهاند.
برپایۀ این کتا انبوهی کتا و مقاله و پایانناموه نیوز درزمینوۀ ویورای زبوانی توألیف
شدهاست.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در «برنامۀ درسی دورﮤ کارشناسی ارشد رشوتۀ زبوان و
ادبیات فارسی ،گرای ویرای و نگارش» (مصوبۀ هشتصودوپنجاهوپنجمین جلسوۀ شوورای عوالی
برنامهریزی آموزشی در تواریخ  ،۵۳/۱/۸۱ص  )۳۳برای درس قواعد نگارش ،غلط ننویسيم را یکی
از منابع اصلی قرار دادهاست و استادان و مدرسان نیز در دانشوگاهها و آموزشوگاهها مفالوب
آن را تدریس میکنند.
هرچند که امروز مؤلف فرزانۀ غلط ننویسيم در میان ما نیست و نمیتواند بر کتا خوود
ویرایشی ِاعمال کند ،ولی تا زمانی که برخی غلط ننویسـيم را «کتوا مقودس ویراسوتاران»
میدانند و ویراستاران مندرجات آن را الگوی خود در نوشتن قرار میدهند ،باید دربوارﮤ ایون
کتا سخن گفت و لغزشهوا و کاسوتیهای موجوود در آن را توذکر داد توا مخاطبوان غلـط
ننویسيم همۀ آنچه را در این کتا آمده حجت ندانند و دریابند که بر قلوم مبوارک دانشومند
یگانهای چون نجفی نیز ممکن است خفاهایی رفته باشد.
٢ـ پیکرﮤ زبانی و ویرایش

اصلیترین کاستی غلط ننویسيم استفاده نکردن مؤلف آن از پیکرﮤ زبانی غنی است و بهدلیل
وجود همین نق ِ بهظاهر پی پاافتاده ،شاهد نظرهایی در کتا هستیم که پیکرههای زبانی
ً
دقیقا خالب آنها را ثابت میکننود .متأسوفانه هیچیوک از منتقودان غلـط ننویسـيم نیوز بوه
زیاد پیکرﮤ زبانی این کتا توجهی نداشتند و بسیاری از کاربران هرچوه را
کاستیهای بسیار ِ
در کتا دربارﮤ بهکار رفتن یا بهکار نرفتن واحدی واژگوانی یوا سواختی نحووی در متنهوای
کهن آمدهاست بیقیدوشرط درست دانسوتهاند .بورای مثوال ،در جایجوای غلـط ننویسـيم
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آمدهاست« :این کلمه در متون معتبر فارسی بهکار نرفتهاست» .گواه نیوز چنوین جملوهای در
ً
مدخل نیامدهاست ،ولی با ذکر شاهدهایی یا بیان قیدها یا عبارتهایی مانند «اخیرا» (نجفی
 ،۸۳۱۲ذیل سؤال پرسيدن)« ،در دورﮤ متأخر» (همان ،ذیول اسـلحه ،معـاریف ،موفقيـت)« ،در قورن
اخیر» (همان ،ذیل َمال )« ،در سالهای اخیر» (همان ،ذیل اقشار)« ،امروزه» (هموان ،ذیول االغ،
معنوی
خصایل ،سالمتی) ،و «در دوران متأخر» (همان ،ذیل دخالت) نشان داده شوده کوه واژه یوا
ِ
اغلوب
موردنظر در متنهای کهن فارسی بهکار نرفته و جدید است .این در صورتی است که
ِ
این واژهها یا معنیها در متنهای کهن فارسی بهکار رفتهاند و گاه بسوامد بواالیی نیوز دارنود.
نگارنده ازاینرو بر کاربرد واژهها در متنهای کهن تأکید دارد که یکوی از معیارهوای مؤلوف
غلط ننویسيم برای درست دانستن واژهها و ساختهای نحوی بهکار رفتن آنها در متنهوای
کهن است (همان ،ص پنج و ش ) ،وگرنه خود نیک میداند که واژههای نوساخته نیز به هموان
اندازﮤ واژههای پیشینهدار درستاند .در اینجا از میان دهها مدخلی که بوهگمان مؤلوف غلـط
ننویسيم در متنهای کهن بهکار نرفتهاند به هفده مدخلی اشاره میکنیم که دستکم از سودﮤ
چهارم ،پنجم ،ششم یا هفتم در فارسی شاهد دارند .نگارنده برای هر واژه دهها و گاه صودها
شاهد یافتهاست و اینگونه نیست که هر واژه شاهدهای معدودی داشته باشد .در هر مورد به
ذکر یک شاهد کهنتر بسنده میکنیم:
آنچه که :قرن  :۱طب حق است ،وليکن بصيرت طبيعی بر طب مقصور اسـت و قاصـر
است از آنچه که طبيعت و مستعمل طبيعت مسخر آن است (محمد غزالی  ،۸۳۱۲ص )۱۱؛
مفلق «عر ها») :قرن  :۱الشـعوبی :آنکـه شـان [ شوأن] اعـراب را
ُ اَعراب (در معنی ِ
خرد گرداند و ایشان را بر دیهران فضل نبيند (کرمینی  ،۸۳۱۱ج  ،1ص )381؛
تمسخر :قرن  :۱با رای تو خند میزند صبح؟  /این اسـت نهایـت تمسـخر (جمالالودین
اصفهانی  ،۸۳۲۱ص )۸۴3؛
توصیف :قرن  :۴از موقوفات او  ...دیه صهروج است  ...و تمامت دیـه عصـمتآباد انـار
که هم مشهور و معروف است و مستغنی از زیادت تحدید و توصيف (تاری شـاهی قراختائيـان
 ،]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱ص )22۳؛
حفاظت :قرن  :۴حق ایشان آن اسـت کـه ایشـان را بـه نصـيحت حفاظـت کنـی (مؤیود
خوارزمی  ،۸۳۱۱ج  ،۲ص )۴۳۱؛
خصایل (در معنی «خصلتها») :قرن  :۱خصایلش همه تهکیب دانش اسـت و خـرد /
جوارحش همه ترکيب بخشش است و وقار (ازرقی  ،۸۳۳۱ص )۳۸؛
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ُ
دراثر :قرن  :۱برادر بوالحسن عراقی با همۀ لشکر کرد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن
ِ
دراثر وی دررسد (بیهقی  ،۸۳۱۱ص  ←( )۱۱0دنبالۀ مقاله)؛
رشید :قرن  :۱مراد از این آیت آن است که مال یتيم ِآن یتيم دارند ،چون به بالغت رسـند
و رشيد باشند ،مال ایشان از ایشان بازمدارید (سورآبادی  ،۸۳۱۸ج  ،۸ص ۳۱۸و)۳۱۲؛
سالمتی :قرن  :۳ای نوح ،فرود آی بهسالمتی از ما و برکتهای بر تو و بر امتان از آنکه با
تواند (ترجمۀ تفسير طبری ۸۳۳۵و ،۸۳۳۳ج  ،۳ص )۴۸۳؛
سؤال پرسیدن :قرن  :۱هر سؤالی که از تو پرسند ،آن را که دانی جـواب د (عنصورالمعالی
 ،۸۳۳۱ص )1۱0؛
چند این مجلد بياید ـ و اخبـار او و از ِآن هریکـی از
ضخیم :قرن  :۱اگر یاد کنيم ،دو بار ِ
این سهان که یاد کردیم ـ کتابی هرچه بزرگتر و ضخيمتر ،مقرمط نبشـته (نظامالملوک ،۸۳۵۱
ص )۲۴۱؛
فکور :قرن  :۱گهی به جيب فروبرد سر چو بوتيمار  /ز فکر دور ولکن چو غمهنان فکور
(اثیر اخسیکتی  ،۸۳۳۴ص )180؛
قحطی :قرن  :۳پس چون هفت سال فراخی بهکشـت ... ،سـال دیهـر قحطـی انـدرافتاد
(بلعمی  ،۸۳۳۸ص ۳۱۳و)۳۱۳؛
کساد (در کاربرد صفتی) :قرن  :۳متاعها عرضه کردند و خریدار نيافتنـد و آن بـر ایشـان
کساد شد و نرخ ارزان میفروختند (بلعمی  ،۸۳۱۱ج  ،۸ص )۳۱۱؛
گنجایش :قرن  :۱یاد تو چنان فروگرفتش که در او  /گنجایش هيچچيـز دیهـر نهکاشـت
(ابوالحسن خرقانی ،از شرح احوال و اشعار شاعران بیدیوان  ،۸۳۴۱ص )۳۱۱؛
معاریف :قرن  :۴جماعتی بسيار از معاریف شام به کوفه آمدنـد ،کـه دارالخالفـۀ سـفاح
بود ،و به حضرت رسيدند (عوفی  ،۸۳۱۵جزء  ،۸قسم  ،۲ص )۱۸؛
ُ
َ
گوشت سپيد و سرخ گرم بود و
نفّاخ :قرن  :۳انهور شيرین بسيارغکاست و گرم و نفاخ ،و
ِ
بسيارغکا ،ولکن نفاخ ُنب َود ،و پياز نفاخ ُب َود (اخوینی بخارایی  ،۸۳۳۳ص .)۱۸۱
ممکن است برخی این نقد را وارد کنند کوه هموۀ متنهوای کهون بوه یوک انودازه معتبور
نیستند .در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت .۸ :برای اظهار نظر دربارﮤ اعتبوار یوک موتن
نخست باید آن را مفالعه کرد و نمیتوان با کلیگویی متنی را نوامعتبر دانسوت .۲ .هنگوامی
میتوان این انتقاد را وارد کرد که واژﮤ بررسیشده تنها در یکی دو متن بهکار رفته باشد ،ولوی
چنانکه گفتیم ،هر واژه در دهها و گاه صدها متن منظوم و منثور بهکار رفتهاست .۳ .استادانی
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که تاکنون دربارﮤ درست و غلط سخن گفتهاند ،از داعیاالسالم و محمود قزوینوی و محمود
معین و حسن عمید و عبدالرسول خیامپور و ابوالحسن نجفی و حسن انوری ،به همین معیار
(درست بودن واژههایی که در متنهوای کهون بوهکار رفتهانود) پایبنود بودهانود و موا معیوار
جدیدی را بنیان ننهادهایم .به سخن دیگر ،پذیرفته نیست که وقتوی موا از ایون معیوار پیوروی
میکنیم ،آن را مردود بشمارند ،ولی تبعیت استادان یادشده از همین معیار را علموی بداننود.
 .۳حتی اگر با بهانوهگیریهای غیرعلموی نثور ترجمـۀ تفسـير طبـری و تاریخنامـۀ طبـری و
قابوسنامه و سياستنامه و تاری بيهقی و تفسـير سـورآبادی و جوامعالحکایـات را نافصویح
بدانیم (که چنین نیست) ،شواهدهای ذکرشوده نشواندهندﮤ قودمت کواربرد ایون واژههوا در
فارسی است و ثابت میکند آنچه تاکنون دربارﮤ بهکار نرفتن این واژهها در فارسی کهن گفتوه
میشده درست نبودهاست .۱ .معیار یادشده ،که برخاسوته از زبانشناسوی درزموانی اسوت،
یکی از معیارهای تعیین درست و غلط است .بیگموان معیارهوای همزموانی نیوز در تعیوین
درست و غلط دخیلاند .این دو رویکرد مکمل یکدیگرند ،نه ناقض یکدیگر .۱ .نبود واژهای
در متنهای کهن بهمعنی غلط بودن آن نیست ،ولی وجود آن در این متنها ،آنهم با بسوامد
باال ،بهمعنی رایج بودن آن در زبان درطول صدها سال و پذیرفته شودن آن در دایورﮤ واژگوانی
نسلهای متعددی از سخنگویان زبان در حوزههای جغرافیایی گوناگون است.
همچنین ممکن است برخی متذکر شوند در دهۀ  ۸3۱۱پیکرهای در زبان فارسی وجوود
نداشتهاست ،حال آنکه در آن دوران ،در مؤسسوۀ لغتناموۀ دهخودا ،پیکورهای بوزرگ بورای
تألیف لغتنامۀ فارسی گردآوری شده بودهاست .لغتنامۀ فارسی فرهنگ بزرگوی اسوت کوه
پژوهشگران مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا پس از بهسرانجام رساندن لغتنامۀ دهخدا ،تدوین آن
را آغاز کردند و اکنون نیز در حال تألیف آن هسوتند و توا سوال  ۸39۱نزدیوک بوه شو هزار
صفحه از آن را منتشر کردهاند .پژوهشگران مؤسسۀ شهید محمد رواقی نیوز زیور نظور دکتور
دو ایون پیکرههوا در اختیوار پژوهشوگری
علی رواقی پیکرهای کالن گرد آورده بودهاند و هور ِ
مانند ابوالحسن نجفی بودهاست .افزون بر اینها ،پس از انتشار ویراست دوم غلط ننویسيم،
از دهۀ هشتاد ،پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی و نرمافزار ُدرج (کوه
پیکرﮤ تاریخی زبان فارسی است) در اختیار وی بودهاست ،اما تا جایی که نگارنده میدانود،
مؤلف غلط ننویسيم ،نه خود و نه به دستیاری کسی که با مبانی رایانه آشنا باشود و بتوانود در
این پیکرههای رایانهای جستوجو کند ،از پیکرههای در دسترس خود اسوتفاده نکردهاسوت.
اشکال کار نه در نداشتن پیکرﮤ زبانی ،بلکوه بیتووجهی بوه اهمیوت پیکوره در پژوه هوای
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زبانی بودهاست .متأسفانه ،این بیتوجهی به پیکره امروز نیز در ویرای زبانی فارسی وجوود
دارد .بیگمان اگر مؤلف غلط ننویسيم بهجای مراجعه بوه کتا هوا و مقالوههای مربووط بوه
درست و غلط و آثاری مانند لغتنامۀ دهخدا ،به این پیکرههای زبانی استناد میکورد ،غلـط
ننویسيم یکسره با آنچه امروز در اختیار داریم متفاوت میشد.
٢ـ1ـ شاهدهای برگرفته از منابع دیگر بدون اشاره به نام منبع

در پژوه های زبانی ذکر منبع یا پیکرهای که شاهد از آن استخراج شدهاست اهمیت فراوان
دارد ،ولی بسیاری از پژوهشگران ایرانی از اشاره به نام چنین منابعی خودداری میکنند و
خوانندﮤ ناآگاه نیز میپندارد که شاهدهای موجود در مقاله یا کتا حاصل غور و تفح
خود پژوهشگر در انبوهی از متون است.
برخی شاهدهای موجود در غلط ننویسيم نیز برگرفته از لغتنامۀ دهخدا و آثار دیگر (←
۱و منابع غلط ننویسيم) است ،ولی در غلط ننویسيم اشارهای بوه ایون منوابع نشوده و متأسوفانه
کوش پژوهشگران پیشین بیاجر ماندهاست .در اینجا ،از میان انبوه شاهدهای اینچنینوی،
فقط به چند شاهدی اشاره میشود که مؤلف غلـط ننویسـيم آنهوا را از مجموعهمقالوههای
«غلط مشهور» به قلم عبدالرسول خیوامپور برگرفتوه ،ولوی در کتوا خوود بوه ایون مقالوهها
اشارهای نکردهاست:
در موودخل جــزء  /جــزو شوواهد مولوووی برگرفتووه از مقالووۀ «غلووط مشووهور» (خیووامپور
۸32۴و ،۸32۱شمارﮤ  ،۳ص  )۳۱است.
در مدخل حوالی شاهد نظامی برگرفته از مقالۀ «غلط مشهور» (هموان ،شومارﮤ  ،۳ص )۳۳
است.
در مدخل حور  /حوری شاهد گلستان سعدی برگرفته از مقالوۀ «غلوط مشوهور» (هموان،
شمارﮤ  ،۳ص  )۳۳است.
در مدخل صاف  /صافی شاهد حافظ (کنون که در کف گل  )...برگرفته از مقالوۀ «غلوط
مشهور» (همان ،شمارﮤ ۱و ،۴ص  )۳۱است.
در مدخل فضول  /فضولی شاهد حافظ (در کارخانهای که  )...برگرفتوه از مقالوۀ «غلوط
مشهور» (همان ،شمارﮤ ۱و ،۵ص  )۳۲است.
َ
در مدخل ِنظار  /نظار شاهد نظامی (گیرم که مرا  )...برگرفته از مقالوۀ «غلوط مشوهور»
(همان ،شمارﮤ ۲و ،۳ص  )۸۸۱است.
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دیگر ایراد مهم غلط ننویسيم نظرهای قاطعانهای است که مؤلف آن دربوارﮤ کواربرد نداشوتن
برخی واژهها در زبان عربی میدهد .توضیح اینکه عبدالرسول خیامپور در سالهای  ۸32۴و
 ۸32۱چند مقاله با عنوان «غلط مشهور» در نشریۀ دانشکدﮤ ادبيات دانشـها تبریـز منتشور
کرد و در آنها ،به آن دسته از واژههای عربی پرداخته بود کوه در فارسوی بوا تلفوظ یوا معنوی
متفاوت بهکار میرود یا ،بوه گموان او ،در عربوی کواربرد نودارد .پوی از او فرهنگنویسوان
بسیاری به این واژهها اشاره کرده بودند و خیامپور این واژهها را ،بدون اشاره به منابع خود ،از
فرهنگهای پیشین گرد آورده بودهاست .محمدحسین رکنزادﮤ آدمیت نیز در ارکان سخن ،در
فصل «اغالط مشهوره» (رکنزادﮤ آدمیت  ،13۳7ص  ،)۱7-11مفوالبی مشوابه آرای عبدالرسوول
خیامپور بیان کردهاست .نجفی نیز ،بی ذکر نام پژوهشگران پیشین ،این دیدگاهها را در غلـط
ننویسيم وارد کرد .نتیجه آنکه در غلط ننویسيم ،دهها واژه وجوود دارد کوه مؤلوف آن معتقود
است در عربی بهکار نرفتهاند.
تمامی این واژهها غلط دانسته شده بودند ،ولی بوا
در چاپ نخست این کتا  ،نزدیک به
ِ
انتقادهای بسیاری که به کتا شد ،در ویراست دوم ،مؤلف غلط ننویسيم تا حودی از روش
ُ
خود رویگردان شد و حکم به درستی برخی از آنها ،مانند حجيم ،خليق ،و قطور ،داد (←
طبیبزاده  ،۸۳۵۱ذیل هر مدخل) .شگفت آنکه منتقدان غلط ننویسـيم بورای بررسوی درسوتی و
نادرستی این دست از آرای مندرج در غلط ننویسيم به فرهنگهای عربی مراجعه نکردهاند تا
ِ
خود شاهد کاربرد داشتن یا نداشتن این گروه از واژهها در زبان عربوی باشوند و تنهوا بوه ایون
اشاره کردهاند که چون واژههوای یادشوده در فارسوی رواج دارد ،بوهکار بردنشوان بیاشوکال
است .البته که این سخن درست است ،ولی برای تجویزگرایان قانعکننده نیسوت و اگور قورار
بود این استداللها بر تجویزگرایان تأثیری داشته باشد ،تاکنون قانع شده بودند و از لجواج بوا
شیوﮤ سخن گفتن دهها میلیون فارسیزبان دست کشویده بودنود .شوگفتتر آنکوه ایون آرای
نجفی به دهها کتا مربوط به ویرای زبانی راه یافتهاست و مؤلفوان ایون کتا هوا نیوز ،بوی
هیچ پژوهشی ،به نقول از منودرجات غلـط ننویسـيم بسونده کردهانود .نتیجوه آنکوه ایون آرا
بهگستردگی در میان ادیبان و ویراستاران و فارسیپژوهان رواج یافتهاست .حال آنکه بسویاری
از واژههای عربیای که مؤلفان فرهنگهای کهون و معاصور و همچنوین خیوامپور ،رکونزادﮤ
آدمیت و نجفی و پیروان او آنها را «از ساختههای فارسیزبانان در دوران متأخر» میدانستند
هم در عربی بهکار رفتهاست و هم در فارسی کهن شاهدهای پرشمار دارد.
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صفرزاده ( )۸۳۱۸در بیان نکتۀ اشارهشده فضل تقدم دارد .وی در مقالۀ «واژههوای عربوی
عربوی اینچنینوی را در فرهنگهوای عربوی
بحثانگیز در فارسی امروز» چهل و اندی واژﮤ
ِ
زبانی پس از خود تأثیری نگذاشت
یافتهاست .متأسفانه این مقالۀ مهم بر کتا های ویرای
ِ
و مؤلفان این کتا ها نیز به آن بیتوجه بودهاند .از میان این کتا ها میتوان به شيوﮤ نهارش
(کاخی  ،۸۳۴۱ص ۱۸و ،)۸۵۱فرهنـگ درستنویسـی سـخن (انووری و عوالی عباسآبواد ،)۸۳۵۱
مبانی درستنویسی زبان فارسـی معيـار (نیکوبخوت  ،۸۳۵۱ص ۱۱وو ،)۱۱شـيو نامۀ ویـرایش
(خدایار و ذوالفقاری  ،۸۳۵۲ص ۸۱۸و ،)۸۱۳مجموعـۀ کامـل اصـول و قواعـد ویـرایش (شواهری
لنگرودی  ،۸۳۱۲ص ۳۵۴و ،)۳۵۱و آموزش ویراستاری و درستنویسـی (ذوالفقواری  ،۸۳۵۱ص
 )۸۵۳اشاره کرد .در ادامه ،از بین دهها مدخلی که بهاعتقاد مؤلف غلط ننویسـيم و پیوروان او
عربوی
در عربی بهکار نرفتهاست ،به بیستوسه واژه اشاره کردهایم و به یک یوا چنود فرهنوگ
ِ
دربردارندﮤ آن واژه ارجاد دادهایوم .واژههوای سوتارهدار در مقالوۀ صوفرزاده هوم آمدهاسوت.
فرهنگهایی که روبهروی هر واژه ذکر شوده موواردی اسوت کوه نگارنوده بوه آنهوا مراجعوه
کردهاست (برای آگاهی از فرهنگهای قدیم و
معاصر دیگر که این واژهها در آنها مدخل شدهاسوت← ،
ِ
صفرزاده  ،۸۳۱۸ذیل هر واژه:)1
َ
*احجام( :معلوب  ،۸۵۵۱ملحق المنجد ،ص  ،۵۱۱ذیل «کسر»«:الک َّسارة :آلة لتکسویر الحجوار
َ
في أحجام مختلفة» .نیز ← ،صفرزاده  ،۸۳۱۸ص ۵۴؛ معلوب  ،۲۱۱۱ص ۲۱۱؛ )Wehr 1994, p. 186؛
ْ
َ
فـاتن :موا
*امیال (جمع ِميـل)( :معلووب  ،۸۵۵۱ملحوق المنجـد ،ص  ،۵۱۲ذیول «بتن»«:الم ِ
ِ
یعجب ویستمیل ،أو ُیثیر العواطف واألمیال» .نیز ← ،صفرزاده  ،۸۳۱۸ص ۵۱؛ )Wehr 1994, p. 1098؛
*تقــدیر (در معنووی «قوودردانی»)( :معلوووب  ،۸۵۵۱ملحووق المنجــد ،ص  ،۵۱۱ذیوول «کرم»:
َ
« َّالتکـ ِـر یم :المعاملووة بوواحترام وتق ودیر» .نیووز ← ،صووفرزاده  ،۸۳۱۸ص ۵۱؛ معلوووب  ،۲۱۱۱ص :۸۸۳۱
ُ
ُّ
َ
َومزایاهَ :ت ْقـ ُ
دیر ُم ْع َجبـين،
صادر عن َرأی ح َسن فی جدار شخ
«تقدیر :ما یدل علی اح ِترام ِوإعزاز ،شعور ِ
َ
ََْ
ً
َْ َ
حتورام
م کسبه ذل تقدیر الجميع ،نال تقدیرا»؛ قیم « :۸۳۵۳قدردانی»؛ بعلبکوی « :۸۵۵۱تقـدیرِ :ا ِعتبوارِ ،ا ِ
»esteem, regard, respect, honor؛ ”)Wehr 1994, p. 874: “appreciation؛
ِّ
*تمامیت( :بعلبکی َ « :۸۵۵۱ت َم ِام َّیة :کمالُ ،کل َّیة و راجع َت َمام»؛ قیم )۸۳۵۳؛
َ
*تهویه( :معلوب  ،۸۵۵۱ملحق المنجد ،ص َّ « :۵۱۳الته ِو یة :تجدید الهواء فوي األبنیوة والمسواکن»؛
معلوووب  ،۲۱۱۱ص َ « :۸۳۵۴ه ّوایــةِ :جهوواز تهویووة»؛ عموور  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۲۳۴۱ذیوول «هوي»:

 .1برخووی واژههووای منوودرج در فرهنگهووای یکزبانووۀ عربووی را ازطریووق وبگاههووای  http://www.baheth.infoو
 https://www.almaany.comیافتهایم.
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َ
َ
هو َیةَ :مصودر
«تجدید الهواء في األبنیة والمساکن»؛ قیم « :۸۳۵۳تهویه ،تعویض هوا»؛ بعلبکی « :۸۵۵۱ت ِ
َه َّوی »ventilation, airing, fanning؛ ”)Wehr 1994, p. 1220: “airing, ventilation؛
َ
َ
َ
*خجلت( :ابنمنظور  ،۸۵۱۱ / ۸۳۱۱ذیل « جل»« :رجل خ ِجل و به خجلة أي حیاء»؛ همان ،ذیول
َ َ
َ َ
َّ
َّ
«شور» و « ِمئشیر»« :الش َورة :الخجلة»؛ مسعود « :۸۵۵۲الش َورة :خجلة» .نیوز ← ،صوفرزاده  ،۸۳۱۸ص
۸۱۱؛ رشیدی ،ص  ،۸۴۸ذیل خجالت)1؛
َ
*خجول( :معلوب  ،۲۱۱۱ص « :۳۱۱خجول :ج ُخ ُجل؛ َحی ّیَ ،یضفر من َ
الحیواء :ولـد خجـول،
ِ
َ
َ
ِ ُ
َ َ
َ
ط ْبع خ ُجول»؛ عمر  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۱۸۱ذیل « جل»« :خ ُجول :جمع خ ُجل ،مؤ خ ُجول و خ ُجولـة:
ّ
َ
صفة َّ
مشبهة تدل علی الثبوت من خجل»؛ قویم « :۸۳۵۳کمورو ،خجوالتی»؛ Wehr 1994, p. 265: “shy,
ِ
َ
َ
َ
”bashful, diffident, timid؛ بعلبک وی « :۸۵۵۱خجــل ،خجــالن ،خ ُجــولُ :مسو َوتحَ ،حیو ّ
وي abashed,
ِ
ر ِ
ashamed, shamefaced, embarrassed, self-conscious; shy, bashful, diffident, modest, coy,

.)»timid
َ َ
َ
*دهشت( :ابنمنظور  ،۸۵۱۱ / ۸۳۱۱ذیل « رق»« :لکل داخل برقة أي دهشة»؛ فیروزآبوادی ۸۳۴۸
َ َ ُ َّ َ ُ
حالوة
البرقة :الدهشة»؛ معلوب  ،۲۱۱۱ص َ « :۳۱۱دهشة :ما َیعتری اإلنسان من
 ،۸۵۱۲ /ذیل « رق»« :
ر
َ
َّ
ً
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
فواجی :سـبب ذلـ دهشـة کبيـرةْ ،اسـتولت عليـه
م
شویء
من
ج
نات
ثیر
أ
ت
ع،
توق
م
غیر
ر
م
أ
ناشئة عن حدوث
ِ
ِ
ِ
ر
َ
ُ
الد ْهشة || حالة النواظر إلوی موا ُیثیور اإلعجوا َ :د ْهشـة ولـد معـام لعبـة»؛ رشویدی ،ص « :۸۵۸حیورت و
سراسویمگی»؛ قویم ۸۳۵۳؛ بعلبکوی astonishment, amazement, wonder(ment), surprise, « :۸۵۵۱
»bewilderment؛ ”Dozy 1881, vol. 1, p. 466: “étonnement, surprise; peur؛ Wehr 1994, p. 341:
”)“astonishment, amazement؛
َّ
َ َ
َ
ُ
ُ
رسوخ( :عمر  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۱۱۱ذیل «رس »« :رسوخ :مصدر رسوخ»« ،رسوخ الشوخ /
َّ
َ
ّ
ُ
يء َ /
َ
رسخ ُ
الش ُ
األمرَ :ثبت في موضعه وتمکن فیه :رسخ ِت المعلومات في ذهنه»؛ رشویدی ،ص :۲۸۳
رسخ
تری باران در زمین»؛ ”)Wehr 1994, p. 390: “to seep in؛
«رفتن آ ِ چشمه و رفتن ِ
*سکنه( :رشیدی ،ص ۲۳۱؛ )Wehr 1994, p. 488؛
َّ
ُ
ّ
*شای ( :انیس و همکاران  ،۸۵۴۲ص « :۱۱۱الش ِائ ُ  :المشتاق»؛ مسعود « :۸۵۵۲شائ  :من یهیجوه
ُ ّ
شـائ  :مشوتاق»؛ صوفیپوری  ،۸۳۵۴ص « :۸۴۱۴آزمنود»؛ قویم
الحب إلی الشيء»؛ بعلبکوی ِ « :۸۵۵۱
« :۸۳۵۳مشتاق ،بسیار عالقهمند و راغب»)؛

 .1خجالت :شرمنده شدن || و بسیار گیاه شدن زمین .لیکن در مغرب گفته که خجالت از خفای عامه اسوت ،صووا
خجلت /بالفتح ، /خجل /بفتحتین( /رشیدی ،ص  ،۸۴۸ذیل خجالت).
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َ
َّ ِّ
ْ
جمعیة ممثلین:
*شراکت( :بعلبکی « :۸۵۵۱راجع ِاش ِترا »؛ معلوب  ،۲۱۱۱ص « :۴۱۱شراکة :فی
َ
ُعض َّ
َّ
الجمعیة»؛ عمر  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۸۸۵۱ذیل «شرک»« :شـراکة :عالقوة تقووم علوی
ویة کاملة فی
َ
التعاون وتبادل المصالح فوي َّ
َّ
شوتی المجواالت بوین کیوانین :شـراکة اقتصـادیة»؛ قویم « :۸۳۵۳مشوارکت،
شراکت ،شریک شدن»)؛
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
* ِشکوه( :مسعود « :۸۵۵۲الشکوة :المر من شکا»؛ بعلبکی « :۸۵۵۱شکوة :راجع شکوی»؛ معلوب
َ
 ،۸۵۵۱ص  ،۳۵۵ذیل «شکا»« :شکوةَّ :
المر من شکا [ شکایة]»؛ معلوب  ،۲۱۱۱ص « :۴۵۱شکوة:
َ َ
َ
َ
َ َ ْ ً
ما ُیشتکی منه (؟) :قد َم شکوة بما َحدث»؛ عمر  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۸۲۳۱ذیل «شکو»« :شکوة :اسم
َّ
مر من شکا  /شکا من»؛ قویم ۸۳۵۳؛ Dozy 1881, vol. 1, p. 780: “complainte”; Wehr 1994, p. 565:

”)“complaint؛
َ َ َ َ َ ُ َ ً
َ
َ ُ
*فجیع( :ابنمنظوور  ،۸۵۱۱ / ۸۳۱۱ذیول «بجد»« :فجعوه یفجعوه فجعوا ،فهوو مفجوود وف ِجیوع»؛
َ
فاجع :موت فجيع»)؛
معلوب  ،۲۱۱۱ص « :۸۱۴۱ف ِجیعِ :
الراشن ُ
ّ
ّ
َ
المجانیوة
والعفیوة
والحلوان
*مجانی( :معلوب  ،۸۵۵۱ص  ،۲۱ذیل « ش»« :البخشیشِ :
واالکرامیووة و هووي موون کووالم ّ
العامووة» .نیووز ← ،صووفرزاده  ،۸۳۱۸ص ۸۱۱؛ معلوووب  ،۲۱۱۱ص :۸۳۲۸
َ
َّ ً
« َم َّج ّ
انی :ما کان َمجانا بال ث َمن وال ُمقابل ،بدون مقابلُ :مساعدة َمجانية ،استشارة مجانية ،مدرسة َمجانية»؛
ُ
َّ
قیم « :۸۳۵۳رایگان ،بالعوض ،مجوانی»؛ الیواس و الیواس  ،۸۵۴۵ص َ « :۱۳۳مجـان ّ  :بالمقابول ;free
ِ
َ َُ
َ َّ
ـان  :بوال مقابول free, free of charge, gratuitous,
ِ
»gratuitous; free of charge؛ بعلبکی « :۸۵۵۱مج ِ ِ
»gratis, complimentary؛ ”)Wehr 1994, p. 1049: “free؛
غـرض :ذو الحوز أو المیول أو الهووی سیاسو ّي أو نحووه»؛ معلووب
* ُمغرض( :مسوعود « :۸۵۵۲ال ُم
ِ
ِ
 ،۸۵۵۱ص ۱۳۱و ،۱۳۵ذیل «درض»« :هو عند المحدثین الذي لوه غورض سیاسوي او نحووه یرموي الیوه
َّ
ُ
ِّ
الماد َّیوة،
ویؤیده»؛ معلوب  ،۲۱۱۱ص ُ « :۸۱۱۱مغ ِرض :ینظر إلی َمصلحته الشخص َّیة و َیسعی وراء الفا د
َ َّ ُ ْ
ِّ
رجل ُمغ ِرض»؛ عمر  ،۲۱۱۱ / ۸۳۲۵ص  ،۸۱۱۵ذیل «درض»َ « :ر ُجل ُمغ ِـرض :ینظور
تحرکة َدوافع نفعیة:
ِّ
الماد َّیة»؛ قویم « :۸۳۵۳دارای غورض ،غورضورز ،مغورض»؛
إلی مصلحته الشخص ّیة و یسعی وراء الفا د
َُ َ
بعلبکوی ُ « :۸۵۵۱مغـرض :متح ِّیوز biased, tendentious, prejudiced, unfair, partial, one-sided, ex
ِ
»parte؛ ”)Wehr 1994, p. 785: “partial, biased, tendentious؛
ُ
َ ُ
*مفلوک( :انیس و همکاران  ،۸۵۴۲ص  :۴۱۸المفلو ُک :الفقیر .جمعَ :مفالیک؛ معلووب  ،۲۱۱۱ص
َ ُ
ََ
« :۸۸۱۱مفلوک :ج مفالیک :فقیر»؛ ” .Wehr 1994, p. 851: “ill-starred, unlucky, unfortunateنیز← ،
صفرزاده  ،۸۳۱۸ص ۸۱۱و)۸۱۴؛

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸39۱ ،۸۳
نقد و بررسی
نقد و بررسی غلط ننویسيم

067

ّ
* َمال ک( :معلوب  ،۸۵۵۱ملحق المنجد ،ص  ،۵۱۱ذیل «قطد»«:اإلقطاع ّ  :علی التشوبیه :مـال
َ
َ
راضـي نیوز
کبير» .نیوز ← ،صوفرزاده  ،۸۳۱۸ص
۸۱۴؛ قویم « :۸۳۵۳زمویندار ،مالوک زموین ،مـال األ ِ
َ
َّ
َ
میگوینوود»؛ بعلبکوی َ « :۸۵۵۱مــال ک (األر ِضووي إلووخ)landowner, landholder, landlord, landed :
»proprietor, real estate owner؛ Wehr 1994, p. 1182: “landowner, landholder, landed
”)proprietor؛
*ممهـور( :بعلبکوی « :۸۵۵۱مختووم »sealed, stamped, impressed, imprinted؛ Wehr 1994, p.
”)1090: “having a seal or stamped impression؛
َّ
ُ
موسوم (به) (در معنی «معروب به ،مشهور به»)( :بعلبکی َ « :۸۵۵۱مو ُسوم بِ  :مت ِصف بِ و راجع
ِ
ُمت ِسم بِ »؛ قیم  ،۸۳۵۳ذیل َم ْو ُسوم ِبـ « :معروب به ،مشهور به»)؛
َّ
َ
وافخِ :مریواح »windy; flatulent؛ قویم :۸۳۵۳
نفـاخ( :الیواس و الیواس  ،۸۵۴۵ص « :۴۲۱نفـاخ .ن ِ
«نفخآور ،بادآور ،ایجادکنندﮤ نفخ»؛ ”)Wehr 1994, p. 1152: “flatulent؛
*نقاهت( :معلوب  ،۸۵۵۱ملحق المنجد ،ص  ،۵۱۳ذیل «نقه»« :نقاهة :حالة المریض بعد شفا ه،
ً
َّ
َّ َ
قاهة :حالة المریض بعد شفا ه قبل استرجاعه َّقوته کاملة:
وقبل استعادته کامل صحته»؛ مسعود « :۸۵۵۲الن
ِ
َ
َ
هو في طور النقاهةُ ،دور النقاهة»؛ معلووب  ،۲۱۱۱ص « :۸۳۳۵نقاهـةَ :مرحلوة انتقوال بوین ِنهایوة َم َورض
ّ َّ
َ
واستعاد ِّ
الص َّحة :ط ْور النقاهة || المد التی تستغرقها هذه المرحلة :ممضی النقاهة فی الجبل»؛ عمر ۸۳۲۵
ِ
 ،۲۱۱۱ /ص  ،۲۲۴۱ذیل «نقه»« :نقاهة :حالة المریض بعد شفا ه ،وقبول اسوتعاد کامول ّ
صوحتهَ :طـورْ
َ َ َ َ َ ُ ِ ِّ
للشووفاء َّ
التو ّ
وام
النقاهــة»؛ رشوویدی ،ص « :۱۲۵از بیموواری برخاسووتن»؛ بعلبک وی « :۸۵۵۱نقاهــة :تماثوول
ِ
»convalescence, recovery, recuperation؛ قویم  .۸« :۸۳۵۳بهبوودی بیموار ،نقاهوت .۲ .دورﮤ بهبوودی
بیمار ،دورﮤ نقاهت»؛ ”)Wehr 1994, p. 1168: “recovery, convalescence؛
َ
َ
وقایع (در معنی «جمع واقعه»)َ ( :بعلبکی « :۸۵۵۱وقائع :أحوداث ،ح َوو ِادث»؛ معلووب ،۲۱۱۱
ص « :۸۱۱۸واقعة :ج َوقا عِ :ما َوقع من حادث أو َح َدث ونحوهَ :وقائع اليوم ،وقائع َ
الح ْرب»؛ قیم .)۸۳۵۳
ِ
ِ
ر
ِ ر
ِ

ممکن است برخی بدون اشاره به واژهای خاص این نقد را وارد کنند کوه شوماری از ایون
واژهها در عربی فصیح یا عربی کهن نیامدهاند یا گویشیاند یا در ترکی عثمانی ساخته شده و
بعد وارد عربی شدهاند یا چرا به این فرهنگ ارجاد دادهایم و به آن فرهنگ ارجواد نودادهایم.
نبوود برخوی از ایون واژههبا در
در پاسخ بایود گفوت هیچ
یوک از ایون نقودها وارد نیسوتِ .
ً
فرهنگهای قدیم عربی لزوما بهمعنی کواربرد نداشوتن آنهوا در عربوی کهون نیسوت .زیورا،
برخالب نظر برخی افراد غیرمتخص در فرهنگنویسوی ،فرهنگهوای کهون کاسوتیهای
بسیار داشتهاند و پژوهشگر باید در چنین مواردی به همۀ فرهنگها ،اعوم از جدیود و قودیم،
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مراجعه کند و اگر واژهای را در فرهنگها نیافت ،به پیکرههای عربی رجود کند .افزونبوراین،
فرهنگنویسان و مؤلفان کتا های ویرای زبانی نگفتهاند که این واژهها در عربی فصیح یوا
کهن نیامده ،بلکه گفتهاند در «عربی» نیامدهاست .حتی مؤلف غلط ننویسـيم بوا اسوتناد بوه
کاربرد شماری از این واژهها در فرهنگهای معاصر عربوی ،ماننود «الروس عربوی» (نجفوی
 ،۸۳۱۲ذیل توصيف) ،و زبان «عربی امروز» (همان ،ذیل منعـدم) آنهوا را درسوت دانستهاسوت.
همچنین ،در هیچیک از فرهنگهای مراجعهشده ،جز بهندرت ،به عامیانه یا گویشوی بوودن
گویشوی عربوی کوه در فارسوی
واژههای ذکرشده اشاره نکردهاند .از میان واژههای عامیانه یا
ِ
رواج دارد ،میتوان به چفيه  /چپيه (عربی معیار :کوفية) (تذکر شفاهی دکتر علیاشرب صوادقی)،
َ
دشداشه ،عهال (عربی معیار :عقال) و گعد (عامیانه ،عربی معیار :قعد ) اشاره کورد کوه از
خوزسوتانی زبوان عربوی وارد فارسوی شودهانود و ،جوز چفيـه  /چپيـه،
گوی های عراقی یا
ِ
تجویزگرایان واژههای دیگر را غلط ندانستهاند .بههرروی ،مهم این است کوه ایون واژههوا در
«عربی» (در مفهوم گستردﮤ آن) بهکار میرود و فارسیزبانان نیز این واژهها را مسوتقیم یوا بوا
واسفه از عربی وام گرفتهاند.
۴ـ بیتوجهی به قاعدههای زبانشناختی

در غلط ننویسيم به برخی نکتههای زبانشناختی ،اعم از واجی ،صرفی ،معنایی ،تواریخی و
گاه نحوی ،نیز توجهی نشدهاست.
۵ـ1ـ بیتوجهی به قاعدههای واجشناسی
۵ـ1ـ1ـ هماهنگی واکهای

قاعدﮤ هماهنگی واکهای 1یکی از قاعدههای واجشناسی است که طی آن یک واکه از واکهای
دیگر ،که در هجای کناری قرار دارد ،تأثیر میپذیرد و در برخی یا تمامی مشخصهها شبیه آن
میشود .برای نمونه ،در واژﮤ رفيق  rafiqواکۀ  iبرروی واکۀ  aتوأثیر گذاشتهاسوت و  rafiqدر
برخی بافتها بهصورت  refiqتلفظ میشود .در واژﮤ بناگوش نیز ،که مشتق از ُبـن  +وواوو +
گوش است ،واکۀ  âبرروی واکۀ  oتأثیر گذاشتهاست و  bonâgušبهصورت  banâgušتلفوظ
میشود .همچنین:

1. vowel harmony
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ترکه tarake > tareke

چغاله čâqâle > čaqâle

خروس xurus > xorus

خزانه xazâne > xezâne

سبیل sibil > sebil

شهاب šahâb > šehâb

رئیس re’is > ra’is

قواره qavâre > qovâre
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زمین zemin > zamin
لعاب la’âb > lo’âb

مالط malât > melât
محال mahâl > mohâl
َ
َ
وث م ِلـ و بووهمعنای
در غلــط ننویســيم
آمدهاسووت «م ِلکــه ،بووه فووتح اول و کسوور دوم ،مؤنو ِ
ً
”شهبانو“ست ... .غالبا ،خاصه در رادیو و تلویزیون ،این کلمه را به فتح ”ل“ تلفظ میکنند و
غلط است» .درحالیکه در این واژه واکۀ هجای دوم ،یعنی  ،eاز واکۀ هجای نخست ،یعنوی
 ،aتأثیر پذیرفته و  eبه  aبدل شدهاست .درنتیجه ،فارسیزبانان ،برای تلفظ راحتترَ ،م ِلکه را
َ
َ/ملکه /تلفظ میکنند (در اینجا به اینکه پرداختن به تلفظ در کتابی بوا عنووان غلـط ننویسـيم
وجهی ندارد نمیپردازیم) .در فارسی صدها واژه وجود دارد که واکۀ یکی از هجاهای آنهوا
از واکۀ هجای کناری خود تأثیر پذیرفتهاست .نگارنده در همین کتوا غلـط ننویسـيم چنود
واژﮤ دیگر نیز یافتهاست که در آنها این قاعده ر داده و در کتا بهنادرست برخوی از آنهوا
َ
غلط دانسته شدهاند و در هیچکدام نیز به این فرایند واجی اشاره نشدهاست ،ازجمله ،ت ِرکـه >
َ
َ
ت َرکهِ ،خزانه > خزانهِ ،سالح > َسالحُ ،محال > َمحالِ ،مالط > َمالط.

۵ـ1ـ٢ـ حذف

فرایند واجی حذب 1فرایندی است که طی آن یک همخوان ،واکه یا هجوا در گفتوار بوهتلفظ
درنمیآید .اگر این حذب در پایان واژه ر دهد به آن حذب پایوانی 2میگووییم .در فارسوی،
هنگامی که بست چاکنایی ،که در خط آن را با «ء» یا «د» نشان میدهیم ،در پایان واژه قورار
بگیرد ،آن را بهتلفظ درنمیآوریم ،مانند انشـا  <( /enšâ/انشـاء  )/inšā’/و نعنـا <( /na’nâ/
نعناع « .)/na’nā‘/د» و «ء» در فارسی بست چاکناییانود و هوردو بوه یوک صوورت تلفوظ
میشوند .فرهنگنویسان ،دستکم از سدﮤ نهم ،با این تحول واجی آشنا بودهاند .برای مثال،
مؤلف شرفنامۀ َم َنيری (تألیف ۱۴۱ :هجری) ذیل نعنا چنین آوردهاسوت« :نعنـاع را بوه غیور
عین استعمال کردهاند» (ابراهیم قوام فواروقی  ،۸۳۱۱ص  .)۸۱۸۵در مؤیدالفضال (توألیف۵۲۱ :
هجری) آمدهاست« :نعناء :پودنه .اصل این نعناع است و آن تازی است .فارسیان بوه حوذب
2. apocope

1. deletion
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عووین اسووتعمال کردهانوود» (محموود الد دهلوووی ،ج  ،۲ص  .)۲۸۴و مؤلووف برهــان قــاطع نیووز
آوردهاست« :نوعی از پودنه باشد و اصل آن نعنـاع اسوت در عربوی و پارسویان عوین آخور را
حذب کرده ،نعنا میگویند» (برهان  .)۸۳۴۱در نسخهای از االبنيه عن حقـایق االدویـه (قورن
 ،)۱که به خط اسدی طوسی کتابت شده ،در دو جا نعنا آمدهاست ،ازجمله« :هرکه را موزاج
سرد ُب َود باید که [کاهو را] با کرفس و نعنا َ
خورد» (موفق هروی  ،۸۳۳۱ص  ،۸۲۴نیوز ← ص ۳۵؛
موفق هروی  ،۸۳۱۱ص  ۱۱پشت ،نیز ← ص  ۳۳پشت) .از آنچه ذکر شد مشوخ میشوود هوم
حذب بست چاکنایی پایانی در فارسی گفتاری فرایندی رایج و طبیعی است ،هم امالی نعنا
دستکم از سدﮤ پنجم در فارسی رواج داشتهاست و هم واژﮤ فارسیشدﮤ نعنا در فرهنگهای
کهن فارسی مدخل شدهاست .بااینحال ،مؤلف غلط ننویسيم معتقد است «تلفظ و اموالی
این کلمه به همین صورت ،با حرب «د» پایانی ،صحیح است .نعنا تلفظ عامیانۀ آن اسوت»
(نجفی  ،۸۳۱۲ذیل نعناع).
در فارسی فراینود حوذب بسوت چاکنواییای کوه در خوط آن را بوا «د» نشوان مویدهیم
شاهدهای پرشماری دارد:
راجبه <( /râjebe/ :1راجع  + 2/rāji‘/به)؛
ری <( /rey/ :3ریع )/ray‘/؛
طالیه <( /talâye/ :طالیع )/ṭalāyi‘/؛
قاب <( /qâb/ :کعب )/ka‘b/؛
کاک <( /kâk/ :1کع )/ka‘k/؛
کالت <( /kalât/ :قلعة 5)/qal‘at/؛
ً
اجب مینویسند که در آن امالی حرب اضافۀ به برخالب امالی رایج آن است .راجبـه /
معموال با امالی ر
ِ
 .1راجبه را ً
ِ
برداشت کند کوه تحلیول
اجب معموال در نوشتههای جدی یا رسمی بهکار نمیرود .خوانندﮤ این مقاله نباید اینگونه
ر ِ
واجی این واژهها بهمعنی تأیید بهکار بردن آنها در هر بافتی است.
فارسوی  /â/و  /i/و  /u/و  /e/و  /o/در
 .2آوانوشتهای درون کمانک تلفظ عربی واژههوا را نشوان میدهود .واکوههای
ِ
عربی بهترتیب بهصورت  /ā/و  /ī/و  /ū/و  /i/و  /u/تلفظ میشوند و واج  ( /’/د) نیز در فارسی بهصورت چاکنوایی و
در عربی بهصورت ًحلقی تلفظ و با نشانۀ  /‘/نمایانده میشود.
همکرد کردن بهکار میرود و بهمعنی «(برنج) بلندی و کشیدگی براثر پختن» است.
 .3واژﮤ ری ،معموال با
ِ
 .4بهمعنی «نان خشک» و «نانی که از آرد خشکه پخته باشند» (برهوان  )۸۳۴۱و نووعی شویرینی سونتی کرمانشواه.
مؤلف برهان قاطع (ذیل کا ) بهخفا کع را ّ
معر کا دانسته ،درحالیکه کا رایج در فارسی برگرفتوه از کعـ
عربی است.
ً
مثال در «کالت نادری» .معین در حاشیۀ برهان قاطع (ذیل کالت) بهخفا قلعه را ّ
معر کالت دانسته ،درحالیکه
.5
کالت برگرفته از قلعة عربی است (برای ریشۀ واژههای قاب ،کا  ،و کالت ← ،صادقی  ،۸۳۱۱ص .)۸۴ ،۸۵ ،۲۲
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الل <( /lâl/ :1لعل )/la‘l/؛
متنابه <( /motanâbe(h), mote-/ :معتنی به )/mu‘tanābih/؛
مشما <( /mošammâ/ :مشمع )/mušamma‘/؛
َ
مالقه <( /malâqe/ :ملعقة )/mel‘aqa/؛
نال <( /nâl/ :2نعل .)/na‘l/
در واژههای کعب ،کع  ،قلعة ،مشمع ،و ملعقه پس از حوذب بسوت چاکنوایی ،یعنوی
«د» ،واکۀ پس از بست چاکنایی ،یعنی  ،aدستخوش کش جبرانی 3شده و  aبوه  āو سوپس
به  âبدل شدهاست .در غلط ننویسيم واژههوای راجبـه ،ری ،قـاب ،کـا  ،کـالت ،و مشـما
نیامده ،طالیه «فارسیشدﮤ طليعه یا طالیع» دانسته شده (نجفوی  ،۸۳۱۲ذیول طليعـه  /طالیـه) و
دربارﮤ متنابه آمده «غلط است» (همان ،ذیل ُم ْع َتنی به) .حال آنکه طالیه بویشوک فارسیشودﮤ
مشابه یادشده غلط یا درست است و
طالیع است و نه طليعه ،متنابه به همان اندازﮤ واژههای
ِ
ذیل مالقه نیز به چگونگی تبدیل ملعقه به مالقه اشارهای نشدهاست (نیوز۳ ← ،وو۲وو۱وو معیوار
همسانی).
۵ـ٢ـ بیتوجهی به قاعدههای صرف
۵ـ٢ـ1ـ ساخت معکوس

قاعدﮤ ساخت معکوس 1از فرایندهای صورفی رایوج اسوت کوه طوی آن بخشوی از واژه ،کوه
ً
معموال وند انگاشته شدهاست ،حذب و واژﮤ جدیودی سواخته میشوود .پوی از اشواره بوه
واژههای دستخوش این فرایند که در غلط ننویسيم مدخل شدهاند ،بوه مثالهوای زیور توجوه
بفرمایید:
ارتش :ارتش سواخت معکووس واژﮤ ارتيشـدار (انجوو شویرازی  ،۸۳۱۸-۸۳۳۵ج  ،۸ص ۱۲۸؛
برهان  )۸۳۴۱و ارتيشتار( 5بسنجید با بزرگارتشتار) بهمعنی «لشکری و سوپاهی» اسوت .ایون
واژه برگرفته از واژﮤ فارسی میانۀ  )MacKenzie 1971, p. 11( artēštārاست .در اواخر دورﮤ قاجار
 .1الل :لعل باشد .عنصری گوید :دو لب چو نار کفيد  ،دو لب چو سوسن سرخ  /دو رخ چو نار شکفته ،دو برگ اللۀ
الل (اسدی .)۸۳۸۵
« .2خدا داده به ما مالی  /یک اسب میخواد (میخواهد) سه پا نالی»( .کسی یک نعل پیدا کرده بود و میگفت خودا
َ
به من یک َمرکب کرامت فرموده؛ یک اسب و سه پا نعل آن را کم دارم) (معین ۸۳۳۲و ،۸۳۳۴ذیل نال).
3. compensatory lengthening
4. back formation
 .5هنرورزید شد ارتيشتاران  /سليحپرور پياد با سواران (زرتشت بهرامپژدو  ،۸۳۳۳ص .)۸03
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ً
یا اوایل دورﮤ پهلوی ،سرهگرایان (احتماال در انجمن وزارت جنگ) ارتيشدار را در فرهنگها
معنی
یافتهاند و جزء «دار» را ِبن ِ
حال فعول داشـتن پنداشوتهاند و ارتيشـدار و ارتيشـتار را بوه ِ
«دارندﮤ ارت » فرض کردهاند و با حذب «دار» و تبدیل ( ēیای مجهول) به  ،eواژﮤ ارتـش را
در معنی «سپاه ،لشکر» ساختهاند و بهجای قشون بهکار بردهاند .واژﮤ فارسی میانوۀ artēštār
برگرفته از واژﮤ اوستایی  raθaē-štar-بهمعنی «ایستاده برروی گردونه  /عرابه» اسوت ( Nyberg
1974, p. 30؛ نیز ← ،پورداوود  ،۸۳۲۱ص .)۱۸۳
اژدر :اژدر ساخت معکوس واژﮤ اژدرها 1است .فارسیزبانان جزء «ها» در انتهای اژدرها
را پسوند جمع ها انگاشتهاند و بوا حوذب آن واژﮤ اژدر را سواختهاند .واژﮤ اخیور در سواخت
ِ
واژههای اژدرافکن و اژدرمار و چند واژﮤ دیگر بهکار رفتهاست.
روسی دوجين (← دنبالۀ مقاله) بهمعنی «دوازده» است؛
جین :جين ساخت معکوس واژﮤ
ِ
دو فارسی انگاشوتهاند و بوا حوذب آن،
فارسیزبانان جزء «دو» در آغاز دوجين را همان عدد ِ
جين بهمعنی «ش » را ساختهاند.
خشــایار :خشــایار سوواخت معکوووس واژﮤ خشایارشــا اسووت .در یکووی دو قوورن اخیوور،
تلفوظ
باستانشناسان و زبانشناسان سنگنبشتههای هخامنشی را رمزگشایی کردند و بهمرور ِ
باستان نام شاهان هخامنشی به نوشوتههای فارسوی و بوهویژه کتا هوای تواریخی راه
فارسی
ِ
یافت .فارسیزبانان پس از آشنایی با نام خشایارشا ،پنداشتند کوه جوزء «شوا» در پایوان واژه
همان واژﮤ شا است و خشایارشا یعنی شاهی که نام او خشایار بودهاست .در ادامه ،با حذب
باسوتان
جزء «شا» ،خشایار را پدید آوردند .درحالیکوه خشایارشـا برگرفتوه از واژﮤ فارسوی
ِ
« xšāyaθiyaشاه» ( )Nyberg 1974, p. 183است.ُ
ماتیــک :ماتي ـ سوواخت معکوووس واژﮤ فرانسوووی کسـ ِـمتي ( )cosmétiqueبووهمعنی
«آرایشووی» اسووت .فارسوویزبانان ،بووهجز ماتيـ (کووه در آن  eبووه  âبوودل شدهاسووت) ،بقیووۀ
قسمتهای واژه را حذب کردهاند تا ،به گمان خود ،اد را نیز رعایت کرده باشند.
واکســیل :واکســيل سوواخت معکوووس واژﮤ روسووی واکســيلبند ( )akselʸbántاسووت.
فارسیزبانان جزء «بند» در پایوان واکسـيلبند را هموان واژﮤ فارسوی بنـد انگاشوتهاند و آن را
حذب کردهاند و واژﮤ واکسيل را ساختهاند و در مواردی هم کوه «بنود» را حوذب نمیکننود،
واکسيلبند را جدا و با امالی «واکسیلبند» مینویسند.
 .1اژدرها گونۀ دیگر واژﮤ اژدها است و واج «ر» در آن غیراشتقاقی است (← صادقی ۸۳۱۳الف ،ص ۳و.)۱
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همبر :در برخی شهرها ،مانند شیراز ،بهجای همبرگر واژﮤ همبر را بهکار میبرند ،بوه ایون
دلیل که این واژه را همبرگرد (همبری که گرد است) پنداشتهاند و با حذب ِگر (یوا ،بوه گموان
خودِ ،گرد) ،واژﮤ همبر را پدید آوردهاند.
یونانی  Aléxandrosگرفته شوده و عر هوا
اسکندر (در عربی) :واژﮤ اسکندر که از واژﮤ
ِ
1
جزء مل در آغاز واژه را حرب تعریف عربی پنداشتهاند و آن را از آن حذب کردهاند .
ماس (در عربی) :واژﮤ المـاس از یونوانی بهصوورت  almāstوارد فارسوی میانوه (تفضولی
 ،۸۳۳۱ص  )۳۱و از فارسی میانه بهصورت ملماس وارد عربی شدهاست ،اما عر ها گاه جزء
مل در آغاز واژه را حرب تعریوف عربوی پنداشوتهاند ( Lane 1863-1893, p. 2744; Wehr 1994, p.
 )30و با حذب آن واژﮤ ماس را ساختهاند.
burgerگ  cheeseburgerو غیره (در انگلیسی) :در انگلیسوی  hamburgerکوتاهشودﮤ
 hamburger steakو برگرفته از نام شهر  Hamburgآلمان اسوت .در هموین زبوان یکوی از
معنیهای « hamران خوک» است .انگلیسیزبانها جزء  hamدر هموین واژﮤ hamburger
را حذب کردهاند و یوا  burgerرا بوهتنهایی بوهکار بردهانود و یوا بوهجای آن ازجملوه cheese
«پنیر» را افزودهاند و واژههایی مانند  cheeseburgerرا ساختهاند.
( editدر انگلیسی) :در انگلیسی نیز « editorویراستار» واژهای بسویط بودهاسوت ،ولوی
انگلیسیزبانها پنداشتهاند که واژﮤ اخیر از  editو پسوند  -orساخته شدهاسوت و بوا حوذب
جزء  ،orفعل  editرا ساختهاند (.)Haspelmath and Sims 2010, p. 49
( vanدر انگلیسی) :بعید نیست که واژﮤ انگلیسی (« vanخوودرو) ون» ،کوه کوتاهشودﮤ
فارسوی « caravanکواروان» اسوت ( ،)Soanes and Stevenson 2005: caravanبراثور هموین
واژﮤ
ِ
آغواز
فر ِ
ایند ساخت معکوس ساخته شده باشد .بدینصورت که انگلیسیزبانان جزء  carدر ِ
انگلیسی « carخودرو» انگاشتهاند و با حذب  carو نیز واکوۀ پوس از
 caravanرا همان واژﮤ
ِ
آن van ،را ساختهاند.
ً
در غلط ننویسيم به فرایند کمابی پرکاربرد ساخت معکوس اشارهای نشده و در آن موثال
ووی کاندیــد ( )candideبووهمعنی
واژﮤ فارسیشوودﮤ کاندیــد بووه
معنی «نووامزد» ب وا واژﮤ فرانسو ِ
ُ
«سادهدل» یکی دانسته شده و حکم به نادرستی کاندیـد در معنوی «نوامزد» داده شدهاسوت.
انسوی  candideدر معنی «سادهدل» در فارسی بهکار نمیرود و اصورار بور
حال آنکه واژﮤ فر ِ
 .1در این واژه ،طبق قاعده  -osحذب شده /ks/ ،به  /sk/قلب شده و پس از همخوان  ،dبرای تلفظ راحتتر ،واکوۀ a

درج شدهاست.
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ً
اینکه کاندید بوهمعنی «سوادهدل» اسوت اصوال ربفوی بوه فارسوی نودارد و بیوجوه اسوت.
فارسیزبانان «ا»ی پایانی کاندیـدا ( )candidatرا بوا پسووند جموع «ا» در فارسوی گفتواری
خلط کردهاند و چنین انگاشتهاند که کاندیدا بهمعنی «کاندیدها» است و با حذب آن کاندیـد
دیگور واژﮤ
کاندید رایج در فارسی گونۀ
را ساختهاند (صادقی  ،۸۳۱۲ص  .)۸۳۱به سخن دیگر،
ِ
َ َِ
َ َ
انسوی کاندیدا است و ربفی به واژﮤ فرانسوی  candideندارد .واژههای جلـب (از جلبـای
فر ِ
عربی) ،دوجين (از دیوژینای روسی( )dʸúžina :صادقی  ،۸۳۱۲ص ۸۳۱؛ صادقی  ، ۸۳۱۳ص
ُ
َ
 ،)۳۱رتيل (از رتيالء عربی) (صادقی  ،۸۳۱۲ص  ،)۸۳۱قل( 1از دوقلـوی ترکوی) ،کالبـاس (از
کالباسای روسی( )kolbasá :صادقی  ،۸۳۱۲ص ۸۳۱؛ صادقی  ، ۸۳۱۳ص  ،)۳۸لنت (از لنتای
روسووی( )lénta :صووادقی  ،۸۳۱۲ص ۸۳۱؛ صووادقی  ، ۸۳۱۳ص  ،)۳۱و واکــس (از واکســای
روسووی( )váksa :صووادقی  ،۸۳۱۲ص ۸۳۱؛ صووادقی  ، ۸۳۱۳ص  )۳۸نیووز همینگونووه سوواخته
شدهاند و اگر کاندید را غلط بینگاریم ،نواگزیریم واژههوای اخیور و دههوا واژﮤ مشوابه را نیوز
نادرست بدانیم .واژﮤ رتيل در غلط ننویسيم مدخل شده ،ولی در آن به چگونگی تبدیل رتيال
به رتيل اشارهای نشدهاست.
تبدیل انهشتری به انهشتر نیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه میشوود؛ فارسویزبانان،
وبی موجووود در فارسووی کووه از اسووم و پسوووند -« -iی» سوواخته
بووهقیاس انب ووهی صووفت نسو ِ
نسوبی انهشـتر انگاشوتهاند و واکوۀ -« -iی» را از انتهوای آن
شدهاست ،انهشتری را صوفت
ِ
حذب کردهاند تا ،به گمان خود ،از صفت اسم بسازند .واژههوای بـه ( میووﮤ معوروب) (از
بهی) ،صاف (از صافی عربی) ،فاش (از فاشی عربی) ،فخار (از فخـاری عربوی) ،و فضـول
(از فضولی عربی) (مثالها از صادقی ۸۳۴۲الف ،ص  ۲۸حاشیه) نیز اینگونه ساخته شودهاند .در
غلط ننویسيم (ذیل انهشتر  /انهشتری ،صاف  /صـافی ،فضـول  /فضـولی) اشوارهای نشدهاسوت کوه
انهشتر ،صاف و فضول طبق چه فرایندی و چگونه ساخته شدهاست.
ساخت صرفی خودکفا نیز با فرایند ساخت معکوس توجیوه میشوود .در غلـط ننویسـيم
(ذیل خودکفایی  /خودکفا) آمدهاسوت« :کفـا معلووم نیسوت کوه برطبوق چوه قاعودهای سواخته
ً
شدهاست .خودکفا مسلما غلط است و از استعمال آن باید پرهیوز کورد» .در فارسوی برخوی
سواز
اسمها ،که در دستورهای سنتی آنها را حاصل مصدر مینامند ،از صفت و پسوند اسم ِ
-« -iی» ساخته میشود ،مانند اسمهای خودآرایی و خودبسایی و خودستایی .فارسویزبانان
 .1بهمعنی «هریک از دو یا چند خواهر یا برادر همزاد» .برای مثال ،در این جمله :من و برادرم با هم دوقلـو هسـتيم و
ُ
من قل بزرگترم.
ِ
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عربی کفایی (در عربوی ،منسوو بوه کفایـة)
ضمیر خود و
خودکفایی را که مشتق از
ِ
صفت ِ
ِ
ْ
سوواز -« -iی»
نجی - / -y-ی -و
اسووت ،مشووتق از خــود و کفــا و
ِ
ِ
پسوووند اسم ِ
صووامت میووا ِ
انگاشتهاند و با حذب ِیی پایانی ،واژﮤ خودکفا را ،به قیاس با صفتهای خودآرا و خودبسـا و
پایوانی  âدر خودکفـا
خودستا ،ساختهاند و آن را در معنی صفتی بهکار بردهاند .بیگمان واکۀ
ِ
در این اشتقاق بیتأثیر نبودهاست .پس ،برخالب آنچه در غلط ننویسيم آمده ،معلووم اسوت
ً
که کفا برطبق چه قاعدهای ساخته شدهاست و خودکفا مسلما درست اسوت و اسوتعمال آن،
بهمانند دیگر واژههای ساختهشده با فرایند ساخت معکوس ،بیاشکال است.
۵ـ٢ـ٢ـ پسوندِ ـِش

از دیگر لغزشهای راهیافته به کتا در حووزﮤ صورب مفوالبی اسوت کوه ذیول مودخلهای
گنجایش و نرمش آمدهاست:
گنجـایش« :این واژه ،برطبق قاعدﮤ اشتقاق اسم مصدر ،بایستی از فعل گنجایيـدن گرفتوه
ً
شده باشد و حال آنکه این فعل در فارسی بهکار نرفتهاست .در متون قدیم نیز ظاهرا گنجایش
نیامدهاست( »1نجفی  ،۸۳۱۲ذیل گنجایش).
ً
نرمش« :این کلمه که بر طبق قاعدﮤ اشتقاق اسم مصدر ،ظاهرا براساس امر فعل ِ +ــ ش
امور
مصدری ساخته شده غلط است ،زیرا فعل نرميدن در فارسی وجود ندارد و بنابراین نـرم ِ
هیچ فعلی نیست ( »...همان ،ذیل نرمش).
این سخن نادرست ،که مشابه آن در اغلب دستورهای سنتی نیز تکرار شودهاسوت ،فقوط
ِ
به یکی از کاربردهای پسوند  -ešاشاره دارد و بی هیچ توجیهی ،کاربردهای دیگر آن را غلوط
میداند .توضیح اینکه پسوند  -ešکاربردهای گوناگونی دارد که در اینجا به دو کاربرد اصولی
آن ،که اولی پرکاربرد و دومی کمابی کمکاربرد است ،میپردازیم:
 .۸به بن حال افزوده میشود و اسم مصدر یا محصول عمول میسوازد ،ماننود آمـوزش،
پيمایش ،روش ،و سوزش.
 .۲به اسم یا صفت افزوده میشود و اسممصدر میسازد ،مانند پيـدایش (نجفوی ،)۸۳۱۲
چربش (بسنجید با فعل برساختۀ چربيدن) ،رهـایش ،سـرمایش ،گرمـایش ،گـرمش (موفوق
هروی  ،۸۳۳۱ص  ۱۱ ،۳۱و غیره؛ تذکر دکتر علیاشرب صادقی) ،نيازش (← انووری  ،)۸۳۱۸نيـایش
(نجفی  ،)۸۳۱۲و واالیش (← انوری  .)۸۳۱۸واژههای گنجایش و نرمش نیز طبق قاعودﮤ اخیور
 .1چنانکه گفتیم ،واژﮤ گنجایش دستکم از سدﮤ پنجم ،با بسامد باال ،در متنهای فارسی بهکار رفتهاست.
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ساخته شدهاند (نیز ← معین  ،۸۳۱۳ص ۲۱و .)۳۴ذکر این نکتۀ بدیهی کوه وظیفوۀ زبانشوناس
کشف و استخراج قاعدههای موجود در زبان است ،نه بیرون رانودن قاعودههایی کوه آنهوا را
نمیپسندد ،برای عموم خوانندگان این سفور توضیح واضحات اسوت (نیوز ← نجفوی ،۸۳۱۲
ص پنج).
۴ـ۲ـ۳ـ اشتقاق

اشتقاق پرکاربردترین فرایند واژهسازی در فارسی اسوت .در ایون فراینود ونودی بوه واژﮤ پایوه
افزوده و واژﮤ جدیدی ساخته میشود ،مانند دانش ،قلمی ،کارمند ،گير و هزاران واژﮤ دیگور.
در غلط ننویسيم آمدهاست:
سنتی :در زبان عربی برای ساختن صفت از اسم قاعده این است که اگر اسوم مختووم بوه
ً
« » ثأنیث باشد ،غالبا این حرب را حذب میکنند و «ی» نسبت را بور جوای آن مینشوانند،
مانند تجارة > تجاری ،فاطمه > فاطمی ،غریز > غریـزی ،مکـه > مکـی .بور ایون اسواس،
صفت منسو به ُسنه ( سنت) میشود ُسنی و نه ُسنتی .با این هموه چوون ُسـنی بیشوتر بوه
«اهل مذهب ّ
تسنن» اطالق میشود ،برای پرهیز از التباس ،در سالهای اخیر ترکیب سـنتی
را بووهمعنای «مفووابق سوونت و رسوووم کهوون جامعووه» (بووهازای  traditionnelفرانسوووی و
 traditionalانگلیسی) ساختهاند ... .چون از ُسنی و ُسنتی دو معنای مختلف اراده میشوود
و عالوهبراین ،سنتی جانشوین مناسوب دیگوری در زبوان نودارد ،میتووان آن را بوهکار بورد و
سواز وی -i /
اشکالی ندارد (نجفی  .)۸۳۱۲درحالیکه سنتی مشتق از سـنت و پسووند صفت ِ
است و ربفی به قاعدﮤ ساختن صفت از اسم در زبان عربوی نودارد .روشون اسوت کوه ایون
پسوند فارسی را میتوان به اسمهای فارسی یا وامواژههای رایج در فارسی افوزود و صودها و
هزاران صفت نسبی ساخت ،ماننود امـانتی ،اینترنتـی ،تلفنـی ،ذهنـی ،رادیـویی ،زیـارتی ،و
سياحتی .درنتیجه ،دلیل درست بودن سنتی این است که طبق قاعدههای واژهسوازی فارسوی
ساخته شدهاست و اراده شدن دو معنای مختلف از ُسـنی و ُسـنتی و نبوود جانشوین مناسوب
دیگر در زبان دلیل درستی آن نیست.
همچنین در غلط ننویسيم آمدهاست:
جدارهِ :جدار در عربی بهمعنای «دیوار» است ،ولی ِجدار در عربوی یوا در متوون معتبور
فارسی بهکار نرفتهاست .این کلمه از جعلیات اخیر رادیو و تلویزیون و بعضوی از گروههوای
ّ
عی جدار ،یعنوی «آنچوه شوبیه جودار اسوت» یوا «جودار
علمی است که آن را به
معنای توس ِ
ً
کوچک» ،بهکار میبرند .مثال بهجای «جدار لولۀ آزمایشوگاهی» میگوینود« :جودارﮤ لولوۀ
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آزمایشگاهی» .در همۀ این موارد میتوان واژﮤ فارسی دیوار را بهکار برد و از استعمال کلموۀ
جعلی جدار چشم پوشید (نجفی  .)۸۳۱۲حال آنکه یکی از کاربردهای پسوند « » -سواخت
ِ
اسمی است که به پایه شباهت دارد .روشن است که این پسوند نیز ،بهمانند دیگور پسووندها،
میتواند هم بوه واژههوای فارسوی بپیونودد ،ماننود تيغـه ،دندانـه ،دسـته ،و زبانـه ،و هوم بوه
وامواژههای رایج در فارسی ،مانند اصله بهمعنی «واحد شومارش درخوت» ،جـزو  ،جـوهر
(نیز ← ،نجفی  ،)۸۳۱۲و ساقه بهمعنی «بخشی از گیاه» (سـاقه در ایون معنوی ربفوی بوه واژﮤ
عربی ساقة بهمعنی «قسمت انتهایی لشکر» ندارد) .واژههوای دیـوار و جـدار نیوز ازطریوق
ِ
ایند ساخت اسم با پسووند « » -از فراینودهای زایوای فارسوی
همین فرایند ساخته شدهاند .فر ِ
صرفی عربی ندارد.
است و ربفی به قاعدههای
ِ
۴ـ۲ـ۴ـ قیاس

تغییر قیاسی 1هنگامی روی میدهد که سخنگویان زبان ،براساس ساختار یک کلموه (یوا بوه
قیاس آن) ،واژهای جدید پدید آورند ( .)Haspelmath and Sims 2010, p. 127در زیر به چند مثوال
اشاره شدهاست (سه مثال نخست از طباطبایی ( ،۸۳۵۱ذیل قياس) است):
درازنا :درازنا به قیاس پهنا ساخته شدهاست .صورت قاعدهمند این واژه درازا است.
سرما :سرما به قیاس گرما ساخته شدهاست .اگور ایون قیواس صوورت نمیگرفوت ،بایود
*سردا بهجای سرما بهکار میرفت .واژﮤ سرما ریشوه در زبوان فارسوی میانوه ( )sarmāgدارد
( ،)MacKenzie 1971, p. 74هرچند که در فارسی میانه و پارتی Durkin-Meisterernst 2004,( sardāg
ً
 )p. 308نیز کاربرد داشتهاست .ظاهرا *سردا در فارسی نو بهکار نرفتهاست.
نارضایتی :نارضایتی به قیاس ناراحتی و ناخشنودی سواخته شدهاسوت .در دو واژﮤ اخیور
پسوند وی به ناراحت و ناخشنود افزوده شدهاست ،ولوی در فارسوی واژﮤ *نارضـایت وجوود
ندارد (نیز بسنجید با ناپرهيزی).
حال نمای و در فارسی میانه  nimāy-بوده و « nimūdنمود»
نمود و غیره (بن گذشته)ِ :بن ِ
شودن بون گذشوتۀ
به قیاس  srāy-: srūdساخته شدهاست .به سخن دیگر ،به قیواس سواخته
ِ
حال نمای و ساخته شدهاست .صورتهای
حال نمود نیز از بن ِ
حال سرای و  ،بن ِ
سرود از بن ِ
قیاسی آزمود ،آسود ،فرمود و گشود نیز براساس الگوی «سرای و  :سرود» ساخته شدهاسوت
(← چنگیزی  ،۸۳۵۱ذیل قياس).
1. analogical change
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در غلط ننویسيم برخی واژههای ساختهشده بوا فراینود قیواس غلوط یوا نافصویح دانسوته
شدهاند:
اثاثیه :در عربی اثاثيه نیامدهاست .بهجای آن اثاث بهمعنای «لوازم خانه» گفته میشوود و
واحد آن اثاثه است .در فارسی فصیح بهجای اثاثيه بهتر است اثاث بهکار رود (نجفی .)۸۳۱۲
نشـریه :بهمعنای «آنچه بهصورت ورقوه یوا کتوا منتشور شوود» .ایون کلموه و جموع آن
نشریات در عربی فصیح نیامدهاست ،ولی بی از یوک قورن اسوت کوه در نوشوتار و گفتوار
ََ
َْ
فارسی بهکار میرود و اشکالی ندارد( .در عربی در این معنی نشر و نشرات میگویند که در
فارسی مستعمل نیست) (نجفی .)۸۳۱۲
عربی ساختهشده با ادات -یه - /یة از واژﮤ
فارسیزبانان اثاثيه و نشریه را به قیاس واژههای ِ
واژی
عربی اثاث  /نشر و ِ
عربی -یه (عربی- :یة) ساختهاند .در فارسی الگووی سواخت ِ
ادات ِ
ِ
«اسم  +پسوند اسم» بسیار زایاست .در اینجا نیز فارسیزبانان بهدرستی با -یه - /یة بهمانند
پسوند رفتار کردهاند .در فارسی واژههای پرشوماری بوا الگووی «اسوم - +یـه - /یـة اسوم»
ساخته شدهاست ،مانند ابالغيه ،اجالسيه ،احضاریه ،اخطاریه ،ارثيـه ،اطالعيـه ،اظهاریـه،
اعطائيه ،امنيه ،اهدائيه ،تحریریه ،سـهميه ،نظميـه ،و ورودیـه .ایون واژههوا در عربوی بوهکار
نرفتهاند یا دستکم نگارنده آنها را در فرهنگهای قدیم و جدید عربی نیافتهاست (همچنوین
است واژههایی که فارسیزبانان با پسوند ویت عربی ساختهاند).
۴ـ۲ـ۵ـ معیار همسانی

1

نگارنده در اینجا قصد دارد در کنار معیارهایی که تاکنون دیگران درمورد درسوت و غلوط در
زبان برشمردهاند ،معیار دیگری پیشونهاد دهود و آن را «معیوار همسوانی» بنامود .طبوق ایون
معیار ،از میان چندین واژه یا ساخت نحوی که طبق فرایندی واحد تغییور کردهانود ،یوا بایود
ً
همۀ آنها را غلط دانست یا باید همۀ آنها را درست دانست و پوذیرفتنی نیسوت کوه موثال از
میان بیست واژﮤ همسان دو یا سه واژه را غلط و بقیه را درست بدانیم .به سخن دیگر ،درمورد
واژهها یا ساختهای مشابه باید حکم واحدی صادر کرد و نمیتوان براساس میول شخصوی
برخی را غلط و برخی دیگر را درست دانست .برای مثال ،چنانکوه در بواال نیوز اشواره شود،
ساخت صرفی واژههای اثاثيه و نشریه تفواوتی بوا واژههوای ابالغيـه ،اجالسـيه ،احضـاریه،
 .1چون این معیار پیشنهاد نگارنده است و در کتا های زبانشناسی نیامده ،شاید بهتر بود آن را ذیل دیگر قاعدههای
زبانشناختی نیاوریم ،ولی بهدلیل رابفۀ نزدیک آن با قاعدﮤ قیاس ،ناچار شدیم آن را پس از قاعدﮤ قیاس ذکر کنیم.
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اخطاریه ،ارثيه ،اطالعيه ،اظهاریه ،اعطائيـه ،امنيـه ،اهدائيـه ،تحریریـه ،سـهميه ،نظميـه ،و
ورودیه ندارد .همچنین گفتیم که واژههای پيدایش ،چربش ،رهـایش ،سـرمایش ،گرمـایش،
گرمش ،گنجایش ،نرمش ،نيازش ،نيایش ،و واالیش ساخت مشابهی دارند .افزون بر اینها،
متذکر شدیم که در تمامی واژههای راجبه ،ری ،طالیه ،قاب ،کا  ،کالت ،متنابه ،مشـما ،و
مالقه واج بست چاکنایی حذب شدهاست .1درنتیجه ،یا باید همه را درست دانست یوا بایود
همه را غلط دانست .اگر معیار همسانی را بپذیریم ،بسیاری از دیودگاههای منودرج در غلـط
ننویسيم مردود خواهد بود .به مثالهای زیر نیز ،که در این کتا آمدهاست ،توجه فرمایید:
بالدرنگ :واژﮤ درنگ فارسی است و آوردن بالی عربی قبل از آن خالب فصاحت اسوت.
بهجای آن بهتر است بیدرنگ گفته شود (نجفوی  .)۸۳۱۲حال آنکه افزوده شدن وندهای یوک
زبان به پایهای از زبانی دیگر بیاشکال است و از فصواحت نمیکاهود ،چنانکوه واژههوایی
مانند ایرانیمآب و فرنهیمآب و عربیمآب و الکردار و الجان از افزوده شدن وندی عربی به
پایهای فارسوی یوا رایوج در فارسوی سواخته شودهاند و واژههوای آبدارباشـی و آشپزباشـی و
معمارباشی و پستچی و تلفنچی و شکارچی و دههوا واژﮤ مشوابه دیگور از پیوسوتن ونودهای
ترکی به پایهای فارسی یا رایج در فارسی پدید آمدهاند .اگر آوردن بالی عربی قبول از درنـگ
خالب فصاحت است ،ناگزیر افزودن الو و ومـآب عربوی بوه واژههوای یادشوده و همچنوین
چی ترکی به واژههای فارسی یا رایج در فارسی نیز بایود خوالب فصواحت
افزودن وباشی و و ِ
یی معتدل معتقد باشد ،میتواند بیدرنگ را
باشد ،که البته چنین نیست (اگر کسی به سرهگرا ِ
بر بالدرنگ ترجیح دهد).
همکالسی :این ترکیب غلط است و بهجای آن باید گفت همکالس ،همچنانکه همدرس
گفته میشود و نه همدرسی ... .هم ،پیشوند اشتراک ،چون بر سر اسم درآیود ،بور شخصوی
داللت میکند که در مفهوم آن اسم با دیگری شریک است ،چنانکه همکار یعنوی «شوریک
در کار» یا «کسی که دارای کار مشترک با دیگری است» و هموطن یعنوی «کسوی کوه دارای
وطوون مشووترک بووا دیگووری اسووت» و جووز اینهووا (نجفووی  ،۸۳۱۲ذیوول همکالســی و همشــاگرد /
همشاگردی) .در فارسی هرگاه پیشوند هم و به اسم مکان بپیوندد ،ممکن است پسوند وی نیوز
به آنها افزوده شود ،مانند هماتاقی ،همحجـر ای ،همخوابهـاهی ،همدهـاتی ،همسـلولی،
 .1تکرار و تأکید میکنیم که منظور ما از درست بودن واژههایی مانند راجبه و متنابه و مشما ایون نیسوت کوه میتووان
آنها را در هر بافتی بهکار برد .روشن است که برخی واژهها ممکن است متعلق به سبک عامیانه یا غیررسمی باشوند،
ولی عامیانه یا غیررسمی بودن بهمعنی غلط بودن نیست.
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همشهری ،همکالسی ،هممحلهای ،هممدرسـهای ،و هموالیتـی (نیوز ← ،سوامعی  ،۸۳۵۱ص
 .)۱۲برخی از این واژهها گونۀ بدون پسووند وی هوم دارنود ،ماننود هماتـا  ،همکـالس ،و

ً
هممحله ،و برخوی دیگور ظواهرا فقوط بوا پسووند وی بوهکار میرونود ،ماننود همشـهری و
هممدرسهای .هریک از این واژهها بهمعنی «کسی اسوت کوه بوا دیگوری در یوک ( ...اتواق،
حجره ،خوابگاه )... ،بهسر میبرد» .درنتیجه ،مقایسۀ همکالسی با هـمدرس قیواس درسوتی
نیست ،چون درس اسم مکان نیست .کوتاه آنکه همکالسـی درسوت اسوت و بوهفرض ،اگور
بخواهیم همکالسی را غلط بینگاریم ،طبق معیار همسانی ،باید واژههای یادشده را نیز غلوط
بهشمار آوریم ،که البته پذیرفتنی نیست.
۵ـ٣ـ بیتوجهی به قاعدههای معنیشناسی
۵ـ٣ـ1ـ «رنگباختگی معنایی» و «تأکید و تصریح و شفافیت»

در طول زمان ،برخی واژهها دستخوش «رنگباختگی معنایی» 1یوا «تهیشودگی معنوایی»
میشوند و نمیتوانند ماننود سوابق تموامی بوار معنوایی خوود را بوه مخاطوب منتقول کننود
(” .)→ Campbell and Mixco 2007, “semantic bleachingگاهی نیز واژهای پس از ورود به زبانی
دیگر رنگباخته میشود .در چنین شرایفی ممکن است سخنگویان زبان برای تقویت معنی
این واژهها و شفافیت 3بیشتر ،پسوند یا پیشوندی به آنها بیفزایند یوا آنهوا را بوههمراه واژهای
دیگر بهکار ببرند .باید توجه داشت که این واژههوا یوا ونودهای افوزوده «حشوو» یوا «غلوط»
نیستند و اگر آنها را از متن بزداییم ،از تأکید ،تصریح یا شفافی کاسبهت خواهبد شبد.
ً
تأکید در نحو نیز کاربرد دارد (مثال برای رای تأکید ← ،طبیبزاده  ،۸۳۵۸ص ۵۱و ۵۱و برای حوروب
اضافۀ تأکیدی ← ،خیامپور  :۸۳۸ ،۸۳۱۱در ،را ،تا ،که :۸۱۱ ،از :۸۱۸ ،به :۸۱۱ ،بـر) ،ولی ما در اینجا
بیشتر به صرب و تصریف نظر داریم و کمتر به نحو میپردازیم.
محمدتقی بهار بهدرستی معتقد است« :هیچ حرفی یا ابزاری در زبان نیست که محوض
زینت یا به زیادتی استعمال شود .چه بشر در هر چیز صورفهجوی اسوت ،خاصوه در زبوان و
تکلم سعی دارد همواره زواید حرفی را دور بریزد و کلمات را حکاکی کرده و تراش بدهد .در
این صورت ،معنی ندارد که حرفی را برای زینت یا به زیادتی و بدون فایده بر لغتی بیفزایود و
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در حقیقت ،تا حرفی یا کلمهای ضرورت معنوی نداشوته باشود ،بور زبوان نگوذرد و در نوزد
فصحا مقبول نیفتد» (بهار  ،۸۳۴۱ص .)۳۳۳
با وجود اینکه رنگباخهگی معنایی و وندافزایی برای تأکید ،تصبریح یوا شوفافیت
معنایی فراینودهایی مسوتقلاند و بوه دو شواخۀ جداگانوۀ زبانشناسوی مرتبطانود ،واژههوای
دستخوش آنها را زیر یک عنوان آوردهایم ،زیرا گاه در یک واژه هر دو فراینود ر دادهاسوت.
پی از اشاره به آن دسته از مدخلهای غلط ننویسيم که دسوتخوش ایون فراینودها شودهاند،
چند مثال ذکر میکنیم:
«ب ـ» :محمدتقی بهار تکواژ بـ را ،که پی از فعل میآید« ،بواء تأکیود» (بهوار  ،۸۳۴۱ص
 )۳۳۳مینامد و ازجمله این شاهدها را برای آن ذکر میکند:
مسلمان شد بود و به موسی بهروید (تاری بلعمی)؛
فراشی آمد و مرا بخواند ،برفتم (تاری بيهقی).
ـ باشی :در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی صفتهای فواعلی /
اسمهای شغل ،پسوند صفتفاعلیسواز -باشـی را بوه آنهوا میافزاینود .ماننود آبدارباشـی،
آشپزباشی ،حکيمباشی ،عکاسباشی ،فراشباشی ،معمارباشی ،و وکيلباشی که معنی آنها
با معنی واژههای آبدار ،آشپز ،حکيم ،عکاس ،فراش ،معمار ،و وکيل تفاوتی ندارد.
برعلیه :واژﮤ عليه نیز دارای مفهوم «مخالفت» و «ضدیت» است ،ولی فارسیزبانان برای
شفافیت بیشتر ،حرب اضافۀ بر را نیز که بر «مخالفت» و «ضودیت» هوم داللوت
تصریح و
ِ
میکند (برای مثال ،از ماست که بر ماست) به آن افزودهاند.
ـ تر :در فارسی گاه برای شوفافیت و تصوریح بیشوتر و تقویوت معنوی صوفتهای برتور /
تفضیلی عربی ،مانند ارشد ،اصلح ،اولی و دهها واژﮤ مشابه ،پسوند صفتبرترساز -تـر را بوه
ِ
آنها میافزایند .هنگامی که فارسیزبانان صفتهای برتر عربی را از ایون زبوان وام گرفتنود،
معنی صفت برتر را از آنها درنمییافتند و این جنبۀ معنایی صفتهای برتر برایشان تیره بود.
درنتیجه ،برای تصریح و شفافیت بیشتر و تقویت معنی آنها ،پسوند سازندﮤ صفت برتر را به
این واژهها میافزودند و گاه آنها را بهصورت ارشدتر ،اصلحتر و اولیتـر و غیوره نیوز بوهکار
میبردند (← صادقی  ، ۸۳۵۸ص .)۴
چه (در اگرچه و آنچه و هرچه) :چه در اگرچه و آنچه و هرچـه دسوتخوش رنگبواختگی
معنایی شده و معنی آن تیره 1گردیدهاست .درنتیجوه ،فارسویزبانان بورای تقویوت اگرچـه یوا
1. opaque
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تأکید بر آن ،در ساخت نحوی جمله ،ولی و مترادبهای آن را افزودهاند و میگو یند «اگرچه
 ،...ولی  1»...و برای تقویت آنچه و هرچه نیز که افزودهاند و میگویند «آنچه که» و «هرچه
که» .در غلط ننویسيم (ذیل «اگرچه  ...ولی  )»...آمدهاست «در یک عبارت یا باید اگرچه بهکار
رود یا ولی ،و جمع هردو غیرمنفقی است» .و ذیل آنچه  /آنچه که نیوز آمدهاسوت« :پوس از
اسوتعمال کـه نیسوت و در متوون معتبور فارسوی نیوز کـه هموراه آنچـه بوهکار
آنچه نیازی به
ِ
نرفتهاست» .چنانکه پی تر دیدیم ،آنچه کـه دسوتکم از سودﮤ پونجم ،بوا بسوامد بواال ،در
متنهای فارسی بهکار رفتهاست.
عجوزه :عجوز در عربی بهمعنی «پیرزن» است ،ولی فارسیزبانان برای تصریح بر مؤنث
بودن آن ،ـة (تای تأنیث) را به آن افزودهاند و واژﮤ عجوز را ساختهاند.
َ َ
گر :گر در فارسی کهن بوهمعنی «کچلویَ ،ج َور » بودهاسوت ،ولوی فارسویزبانان بورای
تقویت معنی اسممصدری آن و شفافیت و تصریح بیشوتر ،پسووند -ی را بوه آن افزودهانود و
َ
َ
امروزه گر را در معنی «کچل» و گری را در معنوی «کچلوی ،ج َور » بوهکار میبرنود (توذکر
شفاهی دکتر وحید عیدگاه).
ً
ـ گر :جادو در فارسی کهن بوهمعنی «جوادوگر» بووده (موثال در «نورگس جوادو») ،ولوی
ساز -گر را بوه آن افزودهانود و
فارسیزبانان برای تقویت معنی فاعلی آن ،پسوند صفتفاعلی ِ
جادوگر میگویند.
ـ گری :در فارسی گاه برای شفافیت و تصریح بیشتر و تقویت معنی اسممصدرها ،پسوند
ساز -گری را ،که خود مشتق از دو پسوند -گر و -ی اسوت ،بوه آنهوا میافزاینود ،ماننود
اسم ِ
اخاللهری ،تصدیگری (تذکر شفاهی دکتر مهدی کمالی) ،تکدیگری ،رامشهری ،عشـو گری،
و البهگری که معنی آنها با معنی واژههای اخالل ،تصـدی ،تکـدی ،رامـش ،عشـو  ،و البـه
تفاوتی ندارد.
مانستن :مانستن دستخوش رنگباختگی معنایی شدهاست و فارسیزبانان بورای تقویوت
مانند را به آن میافزایند و بهجای «به  ...میماند» میگویند «مثل  ...میماند».
آن،
مثل یا ِ
ِ
 .1مجتبی مینوی آوردهاست« :در اشعار و منشآت قدیم ... ،آوردن اگرچه و هرچند و با آنکه در ابتدا ،هموراه بوا امـا و
ولی و وليکن و معهکا در وسط بسیار نادر است ،ولی هرچه به زمان ما نزدیکتر میشویم ،این جفوت کوردن هور دو
ّ
لفظ
لفظ در یک جملۀ مرکب بیشتر میشود .سبب این امر یکی از دو چیز است :میل به تأکید ،و احساس ضعفی در ِ
اگرچه و هرچند .شاید هم هر دو سبب دست به دست هم دادهاند .یعنی اگرچه و هرچند برای اهول زبوان بوه قودری
ساده و پی پاافتاده و کممعنی شدهاست یا در یک جملۀ طوالنی بوه قودری از موتمم دور افتادهاسوت کوه انشواکنندﮤ
لفظ اما و ولی و وليکن تأکید و تقویت کنود و بوه خواطر
عبارت میبیند الزم است این استدراک را بهوسیلۀ استعمال ِ
خواننده یا شنونده بیاورد» (مینوی  ،۸۳۳۱ص ۳۳؛ نیز :مینوی  ،۸۳۱۸ص ۱۳۴و.)۱۳۱
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مورچه :مور بهتنهایی در زبان ادبی امروز بهمعنی «حشرهای کوچوک» اسوت و بنوابراین،
پسوند وچـه را
مورچه تصغیر مور نیست ،بلکه فارسیزبانان برای تأکید بر کوچک بودن مور
ِ
به آن افزودهاند (صادقی  ،۸۳۴۸ص .)۲۳
ناغافل :در برخی موارد واژﮤ مورد نظر دستخوش رنگباختگی معنایی نشده ،ولوی بورای
تأکید بیشتر بر آن ،وندی به آن میافزایند یا آن را در کنار واژهای دیگر بوهکار میبرنود .بورای
مثال ،در فارسی صفتها میتوانند با تغییر مقوله بهراحتی به قید تبدیل شووند ،ولوی در واژﮤ
قیدی ناغافل ،برای تأکید و تصوریح بیشوتر ،پیشووند نـا -نیوز بوه واژﮤ صوفتی غافـل افوزوده
شدهاست (در فارسی کهن غافل در معنی قیدی نیز بهکار میرفتهاست) .ساخت واژﮤ ناغافل
َ
را میتوان با واژﮤ نهخير سنجید .خير (که در اصل بهمعنی «نیکویی» است و در معنی «نوه»
َ
بهگویی یا حسن تعبیر است) بهتنهایی معنی منفی دارد ،ولی فارسیزبانان واژﮤ نه را نیز به آن
افزودهاند تا معنی آن را تقویت و بر منفی بودن آن تأکید کنند .رابورت ا .هوال ،1اسوتاد فقیود
ُ
زبانشناسی در دانشگاه کرنل ،2درمورد اینگونه واژهها و ساختهای نحوی دلیل دیگری نیز
اقامه میکند« :اغلب گفته میشود که ” ...منفی در منفی میشوود مثبوت“ .اشوتباه اینوان در
ً
اینجاست که زبان را با منفق مقایسه میکنند و انتظار دارند که استعمال روزمرﮤ زبوان دقیقوا
ً
منفقی باشد .حقیقت امر این است که نه هیچ زبوانی هرگوز دقیقوا منفقوی بودهاسوت و نوه
سخنگویان آن زبان آن را چنین کرد» (هال  ،۸۳۱۱ص .)۲۱-۸۵
کردن
ِ
میتوان با موعظه ِ
در غلط ننویسيم به فرایند رنگباختگی معنایی اشاره نشدهاست .در ادامه مثالهایی را از
این اثر نقل کردهایم:
ـ گاه :افزوده شدن پسوند وگا به برخی اسمهای مکان نیوز بورای تصوریح بیشوتر اسوت.
ازجمله ،جایها  ،مقامها  ،منزلها  ،ميدانها  ،ميعادگا  ،ميقاتها  ،و نشـيمنها کوه در غلـط
ننویسيم مدخل شدهاند و دلیلی برای ساخت صرفی آنها ذکر نشدهاست .این واژههوا قابول
مکان وکـد و
مکان ِد و مکتب و
ِ
پسوند ِ
قیاساند با دهستان و دهکد و مکتبخانه که از اسم ِ
ِـستان و پسوندوارﮤ وخانه ساخته شده و با آنکه ِد و مکتب خود بر معنی مکان داللت دارند،
پسوند و پسوندوارﮤ مکان نیز به آنها افزوده شدهاست.
ـ ها  /ـ ان  /ـ ات :جمع بستن دوبارﮤ جمعهای مکسر عربوی نیوز بوهدلیل رنگبواختگی
معنایی است .فارسیزبانان ،که برای جمع بستن اسم دو پسوند وها و وان را بهکار میبردنود،
هنگامی که جمعهای مکسر عربی ،مانند اسلحه ،اشعه ،جواهر ،حبوب ،طلبـه و دههوا واژﮤ
2. Cornell

1. Robert A. Hall
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معنی جموع را از آنهوا درنمییافتنود و ایون جنبوۀ معنوایی
مشابه ،را از این زبان وام گرفتندِ ،
جمعهای مکسر برایشان تیره بود .درنتیجه ،برای تصریح و شفافیت بیشتر ،آنها را دوباره بوا
پسوندهای جمع فارسی و عربی جمع میبستند (← صادقی و حاجیسیدآقایی  ،۸۳۱۵ص  )۴۸و
ِ
اسلحهها ،اشعهها ،جواهرات ،حبوبات ،و طلبهها میگفتهاند (بورای برخوی از ایون واژههوا← ،
نجفی  ،۸۳۱۲ذیل جمع جمع) .با افزای تعداد واژههای عربی رایوج در فارسوی ،فارسویزبانان
ِ
بیشتر با وزنهای جمع عربی آشنا شدند و از افزودن پسوندهای جمع فارسی بوه جمعهوای
ِ
ِ
مکسر عربی کاسته شد .از همین رو است که جمعهای مکسر عربیای که در فارسی پسوند
جمع گرفتهاند در سدههای نخستین اسالمی بسیار بوی از قرنهوای بعودی بودهاسوت (←
خانلری  ،۸۳۵۱ج  ،۲ص  .)۸۱۸در غلط ننویسيم ذیل اشعه بهنادرست آمدهاسوت« :ایون کلموه
ُ
جمع است و مفرد آن شعاع بهمعنای ”پرتو“ است .بنابراین ،اشعهها صحیح نیست و بوهجای
آن باید گفت :اشعه یا شعاعها یا پرتوها» (نجفی .)۸۳۱۲
ـ ـ ی ( -i /فارسووی میانووه :)-īh :در غلــط ننویســيم ذیوول دریــوز  /دریــوزگی بهنادرسووت
ً
آمدهاست« :دریوز بهمعنای ”گدایی“ است .امروزه بهجای آن غالبا دریوزگی میگوینود ،اموا
در متون معتبر فارسی دریوزگی بهکار نرفتهاست و بهتر اسوت کوه از اسوتعمال آن خوودداری
مصدرسواز -ی /
شود» (نجفی  .)۸۳۱۲با توجه به قاعدﮤ یادشده ،دلیل افزوده شدن پسوند اسم
ِ
 -iبه دریوز تقویت معنای اسممصدری آن و شفافیت بیشتر است .همچنین است واژههوای
بازدهی ،بهبودی (بهبود یافتن) ،خالصی (خالص شدن) ،دسترسی (امکان دسوت یوافتن)،
راحتی (راحت شدن  /بودن) ،سـالمتی (سوالمت بوودن) ،شـهفتی (شوگفتانگیز بوودن)،
فروگــکاری (فروگووذار کووردن) ،فضــولی (دخالووت) ،قحطــی (قحووط بووودن) ،کاندیــداتوری
(کاندیداتور بودن) ،گوشمالی (گوشمال دادن) ،و یارایی (یوارا و تووان داشوتن) کوه در غلـط
ننویسيم مدخل و برخی از آنها بهنادرست غلط انگاشته شدهاند و در هیچکدام نیز دلیل این
تحول بیان نشدهاسوت .روشون اسوت کوه دو جملوۀ «بورای راحـت بیشوتر ،جورا هوایم را
درآوردم» و «برای راحتی بیشتر ،جورا هوایم را درآوردم» متفاوتانود و دوموی صوراحت و
مصدری تعطيل (مانند ایون بیوت :بـی یـاد
شفافیت بیشتری دارد .در فارسی به واژههای اسم
ِ
روزگار تو گر ی نفس زنم  /تضييع عمر دانم و تعطيل روزگار [بیغموی ۸۳۳۵وو ،۸۳۳۸ج  ،۸ص
 ،)]۲۳دستبـوس بوهمعنی «اظهوار اد و احتورام و فروتنوی» (← انووری  ،)۸۳۱۸فراخـوان
معنوی  )۲نیوز
(صادقی  ، ۸۳۵۸ص  ،)۴و قبول بهمعنی «مقبولیت» (← انوری  ،۸۳۱۸ذیول قبـول،
ِ
ساز -ی افزودهاند و تعطيلی ،دستبوسی ،فراخوانی (← هموان) ،و قبـولی (بورای
پسوند اسم ِ
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معنی  )۸میگوینود .واژههوای
مثال« ،آرزوی قبولی طاعات و عبادات») (← همان ،ذیل قبولیِ ،
اخیر در غلط ننویسيم مدخل نشدهاست (برای مثالهای بیشتر ← ،صادقی .) ۸۳۵۸
پسوند -ی  -i /دیگر هم وجود دارد که از واژﮤ
ـ ی ( -i /فارسی میانه :)-īg :در فارسی یک
ِ
پایووه صووفت میسووازد و بووا پسوووند اخیوور ریشووۀ متفوواوتی دارد و پسوووند مسووتقلی اسووت.
معنی صفتی واژههای حـاج (بهجاآورنودﮤ حوج) ،دایـم ،راحـت،
فارسیزبانان برای تقویت ِ
صميم ،قدیم ،مصنوع ،معمول ،موروث ،و موقت و تأکید یا صراحت و شفافیت بیشتر ،ایون
پسوند -ی  -iرا به آنها افزودهاند و واژههای حاجی ،دایمـی ،صـميمی ،قـدیمی ،مصـنوعی،
معمولی ،موروثی ،و موقتی را ساختهاند .در غلط ننویسيم تمامی این واژهها مدخل شدهاند،
ولی به چگونگی ساخت آنها اشارهای نشده و برای نمونوه ،ذیول دایـم  /دایمـی بهنادرسوت
چنین آمدهاست« :دایم در فارسی در مقام صفت یا قید بهکار مویرود و بنوابراین دیگور الزم
نیست که ی صفتساز بر آن بیفزاییم و دایمی بگوییم» (نجفوی  .)۸۳۱۲در فارسی به واژههای
پسوند -ی  -i /صفتساز افزوده شده و این واژههوا بهصوورت
مرجوع ،مزروع ،و مسکون نیز
ِ
مرجوعی ،مزروعی ،و مسکونی هم کاربرد دارند (صوادقی ۸۳۴۲الوف ،ص  ،)۸۵ولوی در غلـط
ننویسيم مدخل نشدهاند.
۵ـ۵ـ بیتوجهی به نحو

مرتبط پی و پس از آن با بیتوجهی یا کمتوجهی به نحوو ،آن را از
غلط ننویسيم و همۀ آثار
ِ
دایرﮤ دان های موردنیاز ویراستار کنوار گذاشوتند و ویورای را بوه واژههوای زبوان محودود
کردند .بد نیست یادآور شویم که خانلری در بیان نکتههای نحو ِی مربوط به درسوت و غلوط
(یا معیار و نامعیار) بر مؤلف غلط ننویسيم تقدم دارد و از میان معودود مودخلهای نحووی
غلط ننویسيم ،شماری از آنها بوه توأثیر از دسـتور زبـان فارسـی (خوانلری )]۸۳۱۲ [ ۲۱۳۱
تألیف شدهاست ،ازجمله مدخلهای «برعلیه» و «علیه» (بسنجید با خانلری ،]۸۳۱۲ [ ۲۱۳۱
ص ۳۱۴و« ،)۳۱۱حوذب حورب اضوافه» (بسونجید بوا هموان ،ص ۳۲۴وو« ،)۳۳۱درازنویسوی»
(بسنجید با همان ،ص ”« ،)۳۱۱را“ پس از اسم نکره» (بسنجید با همان ،ص ۳۸۵و« ،)۳۲۱عبارت
وصفی» (بسنجید با همان ،ص ۳۳۱و« ،)۳۳۵گویی  /گفتی» (بسونجید بوا هموان ،ص ۳۱۴وو،)۳۸۸
«هست  /است» (بسنجید با همان ،ص ۳۲۳و« ،)۳۲۱یک» (بسنجید با همان ،ص ۳۳۸و.)۳۳۱
۵ـ۴ـ کاستیها و لغزشها در تشخیص ریشۀ واژهها

در غلط ننویسيم گاه آنچه دربارﮤ ریشۀ واژهها آمده کاستیها و لغزشهوایی دارد و در برخوی
موارد موجب گمراهی خواننده میشود .در زیر فقط به ده مثال اشاره شدهاست:
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آزوقه  /آذوقه« :اصل این کلمه ترکی است (بعضی آن را عربی و سنسکریت نیز گفتهاند)
و اموالی آن در فرهنگهووا بووه دو صووورت آزوقـه و آذوقــه آمدهاسووت .صووورت دوم ،بووهدلیل
استعمال آن در متون دو قرن اخیر ،غلط نیست ،اما صحیحتر آن است کوه بهصوورت آزوقـه
نوشته شود» (نجفی  .)۸۳۱۲همانگونه که دیده میشود ،در غلط ننویسيم هویچ دلیلوی بورای
ترجیح دادن آزوقه به آذوقه ذکر نشدهاست .طبیبزاده در تأییود ایون مفلوب غلـط ننویسـيم
آوردهاست« :وقتی مفالعات آماری در انتخوا صوورت معیوار کمکوی بوه موا نکنود ،بایود
صورت سادهتر یا آسانتر را بهعنوان صورت معیار برگزید و در اینجا چوون آزوقـه سوادهتر از
آذوقه است (چون تعداد کلماتی که در فارسی با حرب «ز» نوشته میشوند بهمراتب بوی از
کلماتی است که با حورب «ذ» نوشوته میشووند) ،بایود آزوقـه را صوورت معیوار دانسوت»
(طبیبزاده  ،۸۳۵۱ص بیستوپنج) .بهتر بود چنین استداللهایی در خود غلط ننویسيم میآمود
و توضیحات ذیل هر مدخل آنقدر کامل میبود که نیاز به شرح و توضیح نداشوته باشود .در
ادامه ،علت نادرستی آنچه در غلط ننویسيم آمده را 1متذکر خواهیم شد:
ترکوی « azuqخواربوار لشوکر»
 .۸آذوقه (و هریک از امالهای دیگر آن) برگرفتوه از واژﮤ
ِ
است (Doerfer 1965, vol. 2, p. 56, no. 475؛ داعیاالسوالم ۸۳۱۱وو .)۸۳۸۱در سوه فرهنوگ کهون
ِ
َ
َ
ترکی امالی این واژه به صورتهای ا ُز  ،آزوغ ،ازو  ،آزو  ،و ازوغ آمدهاست:
َُ
ترجمۀ دیوان لغاتالتر (تألیف  ۳۱۱هجوری) :از  :توشوه (محموودبن حسوین کاشوغری
 ،۸۳۱۵ص .)۸۸۱
ً
فرهنگ نصيری (احتماال تألیف  ۸۱۵۱هجوری) :آزو و ازوغ :آذوقوه (نصویری و نصویری
 ،۸۳۵۳ص .)۲۲۲
َ
سنهالخ (تألیف  ۸۸۴۲یا  ۸۸۴۳هجری) :آزوغ /به ضم را و سکون غین معجمه /و ازو /موع
القاب :/بهمعنی «توشه و خوراک» است (میرزامهدی خان استرآبادی  ،۸۳۵۳ص .)۲۴۱
ً
ُ
 .۲این واژههای ترکی احتماال با واژﮤ سوغدی  āδukبوهمعنی «غلوه ،محصوول» ( Gharib
ِ
 )1995, p. 2, No. 38همریشهاند ،اما اینکوه واژههوای ترکوی از سوغدی وام گرفتوه شودهاند یوا
سوغدی  āδukاموالی آذوقـه را توجیوه
برعکس مشخ نیست .وجود واج  ( δذ) در واژﮤ
َ َ َِ َ
عربی عدوقة یا عکوقة بوهمعنی «خووردنی» (←
میکند .اینکه برخی آذوقه را برگرفته از واژﮤ ِ
 .1برخالب آنچه در غلط ننویسيم (نجفی  ،۸۳۱۲ذیل «را» پس از فعل) آموده ،بوهکار بوردن را پوس از فعول درسوت
است ،ولی در اینجا مجال پرداختن به آن نیست (برای نقد دیدگاه درجشده در غلط ننویسـيم ← ،دبیرمقودم ،۸۳۱۵
ص ۱۱و.)۱۸
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وکریت اجيوکــا (بهووار  ،۸۳۴۱ج  ،۸ص )۲۱۸
دهخوودا و همکوواران  ،۸۳۴۱ذیوول آذوقــه) یووا واژﮤ سنسو ِ

ً
عربوی مراجعهشوده واژههوای
دانستهاند 1ظاهرا بر اساسی نیسوت .نگارنوده در فرهنگهوای
ِ
َ
َ
َعدوقة یا َعکوقة را نیافتهاست .چنانکه خواهیم دید ،هر دو امالی آذوقه و آزوقه دسوتکم از
سدﮤ نهم وارد فارسی شدهاست ،ولی در آن دوران زبان سغدی فراموش شده بودهاست .شاید
آذوقه قرنها پی از سدﮤ نهم وارد فارسی شده باشد ،ولی در پیکرههای دردسوترس نگارنوده
شاهد پی از قرن نهم ثبت نشده باشد .این احتمال نیز وجود دارد که آذوقه بهواسفۀ زبوانی
دیگر وارد فارسی شده باشد .در این زبان واسط واج  δیا /ذ /وجود داشتهاست ،وگرنه اموالی
آذوقه بهنگارش درنمیآمدهاست.
 .۳احتمال دیگر این است که چون واج  zدر آزوقـه پوس از واکوه ،یعنوی  ،āآمدهاسوت،
گذشتگان تصور کردهاند که اموالی آن بایود بوا «ذ» باشود توا تلفوظ واج  δیوا /ذ /فارسوی را
بنمایاند (تذکر دکتر علیاشرب صادقی).
 .۳واژﮤ آذوقه دستکم از سدﮤ نهم (و نه در «دو قرن اخیر») با بسامد بواال در متنهوای
فارسی بهکار رفتهاست:
قرن  :۵چون قلعه را آذوقه مهيا شد ِدر قلعه محکم کردند (حافظ ابرو  ،۸۳۱۱ص .)۲۵۵
 .۱واژﮤ آزوقه نیز دستکم از سدﮤ نهم در متنهای فارسی بهکار رفتهاست:2
قرن  :۵آزوقه برداشتند و در کشتی درآمدند و برفتند (بیغمی  ،۸۳۱۱ص .)۱۵۱
 .۱در پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی آزوقه  ۳۵شاهد و آذوقه
 ۸۳۱۱شاهد دارد .درنتیجه ،اگر بخواهیم از میوان ایون دو اموال یکوی را معیوار و دیگوری را

 .1بهنظر میرسد مفلب سب شناسی بهار ،که در غلط ننویسيم نقل شده ،برگرفته از مقالۀ «غلط مشوهور» خیوامپور
(۸32۴و ،۸32۱شمارﮤ  ،۸ص  )۸۵است.
 .2در برخی چاپهای سفرنامۀ ناصرخسرو (قرن  )۱واژﮤ آزوقه یک بار بهکار رفتهاست :به شـهری رسـيدیم کـه آن را
صالحيه میگفتند و این روستایی پر نعمت و خواربار است .کشتیها بسيار میسازند و هری را دویست خروار بـار
میکنند و به مصر میبرند تا در دکان بقال میرود ،که اگر نه چنين بودی ،آزوقۀ [نسخهبدل :آذوقـۀ] آن شـهر بهپشـت
ستور نشایستی داشتن با آن مشغله کـه آنجاسـت (ناصرخسورو  ،]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱ص  .)۱۴در درسوتی ایون ضوبط
تردید جدی وجود دارد .زیرا بسیار بعید است که واژهای از قرن نهم به بعد شاهدهای انبوه داشوته باشود و پوی از آن
فقط یک بار در متنی از سدﮤ پنجم بهکار رفته باشد .در سفرنامۀ ناصرخسرو (تصحیح جعفور شوعار براسواس نسوخۀ
کتابخانۀ ملی پاریس به تاریخ  ۸۲۵۳قمری) واژﮤ آزوقه در قال آمده (ناصرخسرو  ،۸۳۴۸ص  )۸۱۳و در تعلیقوات
(همان ،ص  )۸۱۱آمدهاست « -آزوقه از ب افزوده شد» » « .کوتهنوشوت سـفرنامۀ ناصرخسـرو ،بوه تصوحیح م.
غنیزاده ،برلین ۸۳۳۸ً ،قمری است که تصحیح دبیرسیاقی نیز براساس آن است .نتیجه آنکه این واژه در نسخۀ خفوی
بهکار نرفته و ظاهرا افزودﮤ م .غنیزاده است و از آنجا به چاپ دبیرسیاقی نیز راه یافتهاست.
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غیرمعیار بدانیم ،بیشک آذوقه ،بهدلیل بسامد سیبرابری و اینکه اموالی تواریخی 1کلموه را
ً
بازمینماید ،معیارتر از آزوقه است ،هرچند که هردو نیز کامال درستاند.
االغ« :االغ در ترکی بهمعنای ”چاپار“ است و در متون قدیم فارسی نیوز بوه هموین معنوی
بهکار رفتهاست .امروزه در فارسی ،هم در نوشتار و هم در گفتار ،االغ را بهمعنای ”خر“ بهکار
میبرند ،ولی در نثر فصیح بهتر است که از استعمال آن به ایون معنوی پرهیوز شوود» (نجفوی
رکوی  ulaγبوهمعنی «اسوب چاپوار»،
 ،۸۳۱۲ذیل خر  /االغ) .درحالیکوه االغ برگرفتوه از واژﮤ ت ِ
«اسب یدک» و «درازگوش؛ خر» است ( .)Doerfer 1965, p. 102درنتیجه ،االغ هم در ترکوی و
هم در فارسی کهن در معنی «درازگوش؛ خر» بهکار میرفته و این گسترش معنایی در فارسی
ر ندادهاست .در سه فرهنگ کهن ترکی نیز معنوی ایون واژه را ،عالوهبور «قاصود و پیوک»،
ِ
َ
« َمرکب [اعم از اسب و خر و شتر و استر]» و «اسب» نیز ذکر کردهاند:
ُ
ترجمۀ دیوان لغاتالتر (تألیف  ۳۱۱هجری) :االغ :قاصد و پیک || .اسبی که به فرمان
بیگ ،پیک رهنورد و تیزرو بر آن سوار شود تا اسب دیگر سر رسد (محموودبن حسوین کاشوغری
 ،۸۳۱۵ص .)۸۳۳
ً
فرهنگ نصيری (احتماال تألیف  ۸۱۵۱هجری) :اوال و اوالغ :اسوب (نصویری و نصویری
 ،۸۳۵۳ص .)۸۱۵
َ
سنهالخ (تألیف  ۸۸۴۲یا  ۸۸۴۳هجوری) :اوال  /اوالغ :سوه معنوی دارد :اول «مرکوب
سوار» را گویند || ]...[ .دویم بهمعنی «پیک و قاصد بود که از جوایی بوه جوایی میفرسوتاده
باشندّ || .
سیم «کار بیاجرت» باشد (میرزامهدی خان استرآبادی  ،۸۳۵۳ص .)۳۱۳
ُ
افزون بر این ،مؤلف مجمعالفرس ،با استناد به بیتی از سعدی ،یکی از معنیهای االغ را
ُ
اسب خرد باشد در تحفةالسعادة || و بر «خر» نیوز اطوالق کننود.
«خر» دانستهاست« :االغِ :
2
مردم سـفری  /نـه چشمبسـته و
اسب االغاند ِ
مثال این معنی شیخ سعدی گوید ،شعر :مثال ِ
سرگشته همچو گاو 3عصار» (سروری ۸۳۳۱و ،۸۳۳۸ص  .)۱۳هرچند که در ایون بیوت سوعدی
اسب االد» بهمعنی «اسب چاپار» است ،ولی معنی درجشده در این فرهنگ نشان میدهد
« ِ
که در نیمۀ نخست قرن یازدهم نیز فرهنگنویسان معنی «خر» را برای االغ ضبط کردهاند.

1. historical dictation

 .2متن« :اسب و االداند» .طبق ضبط کليات سعدی ( ،۸۳۱۱ص  )۱۳۴تصحیح شد.
 .3متن« :چون گو» .با توجه به نسخهبدل مجمعالفرس و ضبط کليات سعدی ( ،۸۳۱۱ص  )۱۳۴تصحیح شد.
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رامش« :این واژه اسممصدر است ،بهمعنای ”آسودگی“ و نیز ”عی  ،نشاط“ ،اما مصودر
آن (راميدن؟) در فارسی بهکار نمیرود و از این لحاظ شبیه است به نيایش و پيدایش و منش
که مصدرشان نامعلوم است» (نجفی  ،۸۳۱۲ذیل رامش) .در تکمیل مفلب درجشوده در غلـط
حوال رامـش در فارسوی میانوه
ننویسيم باید بیفزاییم که رامش با آرامش همریشه اسوت .بون ِ
 rāmاست و رام در فارسی نو نیز بهکار رفته و میرود .رامـش برگرفتوه از واژﮤ فارسوی میانوۀ )Nyberg 1974, p. 166( rāmišnاست.
ساروج« :واژﮤ ساروج  ...فارسی است و صاروج (یا صهروج) معر آن اسوت» (نجفوی
ّ
 ،۸۳۱۲ذیل ساروج) .واژﮤ صاروج معر و برگرفته از واژﮤ فارسی میانۀ MacKenzie 1971, ( čārūg
ِ
ً
تعریب واژههای ایرانی ،واج  /č/یا /چ /معموال به /ص /بودل میشوود
 )p. 21است .در فرایند َ ِ
ِ
ً
(ماننود  > čawlagānصــولجان) ،نووه بووه /س ،/و واج  /g/یوا /گ /نیووز معموووال بووه /ج /بوودل
میشود .درنتیجه ،اینکه صاروج را عربیشدﮤ ساروج بدانیم پوذیرفتنی نیسوت .سـاروج نیوز
پهلوی  čārūgدر فارسی نو بوه چـارو بودل
عربی صاروج است .واژﮤ
ِ
امالی فارسیشدﮤ واژﮤ ِ
شدهاست (برای شاهدهایی از چارو ← ،کردی نیشابوری  ،]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱ص ۸۸۸؛ تبصرةالعوام ،ص
۲۱۱و۲۱۵؛ محمدبن عبدالخالق  ۸۳۵۲قمری ،ج  ،۲ص  .)۸۸۲۳در فارسی نو صوورت چهـرو نیوز
بووهکار رفتهاسووت (← ابوووبکر بسووتی  ،۸۳۵۸ص ۵۲؛ تووذکر دکتوور علیاشوورب صووادقی) .وجووود
صورتهای چهرو در فارسی و صهروج در عربی نشوان میدهود در فارسوی میانوه صوورت
 *čahrūgنیز وجود داشتهاست و صهروج عربی ّ
معر از همین واژﮤ فارسی میانه است.
سکنجبین :در غلط ننویسيم واژﮤ سکنجبين کوتاهشدﮤ سرکه انهبـين دانسوته شوده (نجفوی
 ،۸۳۱۲ذیل حرف اضافۀ مرکب) ،درحالیکه سکنجبين ّ
معر سکنهبين است ،نه سـرکهانهبين.
سکنهبين از ِس (فارسی میانه )sik :و انهبين ترکیب شوده و سـ  ،کوه بوهمعنی «سورکه»
است ،ازجمله در واژﮤ سکبا بهمعنی «آش سرکه» نیز کواربرد داشتهاسوت .اینکوه سـنکجبين
ّ
معر ِ سکنهبين است سخن تازهای نیست و مؤلف شرفنامۀ َم َنيری (توألیف ۱۴۱ :هجوری)
ُ
ذیل سکنهبين آوردهاست ...« :تعریب آن سکنجبین ب َود» (ابراهیم قوام فاروقی  ،۸۳۱۱ص )۱۵۱
ِ
ُ
ّ
و در مجمعالفرس نیز آمدهاست« :سکنگبین :سکنجبین باشد و آن مرکب است از ِس  ،کوه
«سرکه» باشد ،و انهبين .مولوی معنوی فرماید ،بیت :ازبهـر سـکنهبين عسـل ِد  /مـا خـود
همه سرکه میفزایيم» (سروری ۸۳۳۱و ،۸۳۳۸ص  .)۴۵۲مؤلوف فرهنـگ جهـانهيری نیوز ذیول
سکنهبين آوردهاستّ ...« :
معر ِ آن سکنجبين است» (انجوو شویرازی ۸۳۳۵وو ،۸۳۱۸ج  ،۲ص
 )۸۱۲۱و مصحح در حاشیه ایون شواهد را از هدایـةالمتعلمين افزودهاسوت :بـاز جـالينوس
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بستاید مر سکنهبين را و گوید معد را زیان ندارد ... ،چه سکنهبين از شکر کنند وز انهبـين
کنند (اخوینی بخارایی  ،۸۳۳۳ص .)۸۱۵
غلیان  /قلیان« :غليان  /قليان بهمعنای ”آلتی برای کشیدن تنبواکو“ ،اصول کلموه نوامعلوم
ً
است .آن را بوه هوردو صوورت مینویسوند ،ولوی غليـان (بوا حورب «د») رایجتور و ظواهرا
ََ
صحیحتر است (اگر ریشۀ کلمه را غليان «جوشو » بودانیم)» (نجفوی  ،۸۳۱۲ذیول غليـان /
َْ
قليان) .در پاسخ باید گفت غليان  /قليان برگرفته از واژﮤ عربی غليون به همین معنوی رایوج در
فارسوی اسوت (” .)Wehr 1994, p. 799: “water pipe, narghile, hubble-bubbleواژﮤ فارسیشودﮤ
غليان  /قليان طبق قاعدﮤ تصوحیح افراطوی 1سواخته شدهاسوت .بسونجید بوا واژﮤ غیرمعیوار
ُ
ماکارانی که ازروی واژﮤ ماکـارونی و واژﮤ غیرمعیوار فرغـان کوه ازروی واژﮤ فرغـون سواخته
شدهاست.
ّ
طوفان« :واژﮤ فارسی توفان صفت است و بهمعنای ”غران ،دمان“ است و ربفی به ”بواد و
فریواد بلنود
باران بسیار شدید“ ندارد .این واژه صوفت
فواعلی از مصودر توفيـدن بوهمعنای ” ِ
ُ
ّ
آواز گردان بتوفيد کو  /زمين شـد ز نعـل سـتوران
کشیدن“ یا ”غریدن و خروشیدن“ است :ز ِ
ســتو (فردوسووی) .واژﮤ توفنــد بووهمعنای « ّ
غرنووده و خروشوونده» نیووز از همووین فعوول مشووتق
شدهاست» (نجفی  ،۸۳۱۲ذیول طوفـان  /توفـان) .در تصوحیح آنچوه در غلـط ننویسـيم آموده و
متأسفانه بهگستردگی در منابع دیگر نیز نقل شده باید گفت در فارسوی فعول توفيـدن وجوود
نداشتهاست و صورت رایوج آن نوفيـدن بودهاسوت (← فیوروزبخ  .)۸۳۵۳درنتیجوه ،توفـان
ربفی به توفيدن ندارد .توفان تصرفی است که فارسیزبانان دستکم از سدﮤ یوازدهم قموری
ً
در امالی واژﮤ ّ
معر ِ طوفان کردهاند .این امال ظاهرا نخستین بار در برهان قاطع ضبط شوده
و از آنجا به فرهنگها و منابع دیگر راه یافتهاست .از سوی دیگر ،نگارنده هیچ شاهدی بورای
توفان در معنی صفتی نیافتهاست و اینکه در غلط ننویسـيم واژﮤ توفـان صوفت دانسوته شوده
ً
ظاهرا بر اساسی نیست .به سخن دیگر ،توفان واژهای ممکن است ،نه موجود .یعنی میتووان
از بن فعل ّ
مصح ِف توفيدن (توف) و پسوند صفتساز  -ان واژﮤ توفان را ساخت (بسنجید با
ً
خندان) ،ولی ظاهرا تواکنون چنوین واژهای سواخته نشدهاسوت .توفنـد نیوز ،کوه قودیمترین
ّ
مصوحف
شاهدی که نگارنده برای آن یافته از ملکالشعراء بهار اسوت ،از هموین بون فعول
ِ
ساخته شدهاست .در شعر فردوسی نیز ،که باید در آن «بتوفید» را به «بنوفیود» اصوالح کورد
1. hypercorrection
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ً
(← فردوسی  ،۸۳۵۳ج  ،۸ص  ،)۲۳۱این واژه ظاهرا در معنی «لرزیودن» بوهکار رفتهاسوت ،نوه
«فریاد بلند کشیدن» و « ّ
1
غریدن و خروشیدن» (← انوری  ،۸۳۱۸ذیل توفيدن).
ً
منش :منش ،که در غلط ننویسـيم سوهوا مودخل نشوده ،ولوی در مودخلهای پيـدایش،
رامش ،نرمش و نيایش ،به آن اشواره شوده ،برگرفتوه از واژﮤ فارسوی میانوۀ  menišnاز ریشوۀ
 menاست و مصدر آن نیز در فارسی میانه « menīdanاندیشویدن» ()MacKenzie 1971, p. 55تاریخی مـن در دشـمن (در لغوت بوهمعنی «بدانودی ») همریشوه
است و ازجمله با تکواژ
ِ
است.
نوین« :ساخت این کلمه ازنظر دستور زبان فارسی غلط است ،زیرا پسوند ین [ ]inهمراه
اسم میآید و آن را صفت میسازد ،مانند آهنين ،مسين ،مویين ،خونين و نظوایر اینهوا .اموا
واژﮤ نو صفت است و نمیتواند با ین صفتساز ترکیب شود( »... .نجفوی  ،۸۳۱۲ذیول نـوین).
دیگور واژﮤ نـوآیين اسوت (صوادقی  ، ۸۳۴۲ص  ۲۸حاشویه) و یـن در آن
حال آنکه نوین گونوۀ
ِ
کوتاهشدﮤ آیين است و ربفی به پسوند -ین ندارد .نوآیين معنیهای گونواگونی دارد و یکوی از
معنیهای آن «نوپدیدآموده و بودیع» اسوت (اسودی  ،۸۳۸۵ص  ۳۴۵حاشویه) .در فرهنگهوای
ترکی  nevînبهمعنی )(« Yeni, yepyeni (şeyچیز) جدیود ،نوو» آمدهاسوت و در آنهوا بوه
فارسی بودن  nevînاشاره کردهاند ( .)Doğan 1981; Radoاین تحلیل نادرست که نـوین از نـو و
وین ساخته شده در مقولۀ بازتحلیل 2میگنجد.
نیایش« :این واژه اسم مصدر است ،بهمعنای ”عبادت“ و نیوز ”پرسوت “ ،اموا مصودر آن
(نيایيدن؟) در فارسی بهکار نمیرود» (نجفی  ،۸۳۱۲ذیل نيـایش) .در فارسوی مصودر نيایيـدن
وجود ندارد و نيایش برگرفته از واژﮤ فارسی میانۀ  )Nyberg 1974, p. 142( niyāyišnاست و بوه
همین شکل بسیط به فارسی رسیده و در فارسی باستان مشتق از پیشوند  *ni-و ریشۀ gā(y)-
«آواز خواندن» بودهاست (.)Ibid.
۴ـ منابع

توجه به نوشتارگان یا آثار مربوط به درست و غلط و منابعی که مدخلهای غلط ننویسيم از
آنها استخراج شدهاست اهمیت بسیار دارد .در گفتوگو با بسیاری از کاربران غلط ننویسيم
دریافتهام که عموم آنان میپندارند مرحوم استاد نجفی مدخلهای موجود در کتا را
3

 .1نگارنده در مقالۀ دیگری دربارﮤ واژﮤ طوفان سخن گفتهاست و در اینجا بی از این به آن نمیپردازد.
2. Reanalysis
3. literature
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بهتفاریق و ازجمله بههنگام ترجمۀ آثار ادبی غربی گرد آوردهاست .نگارنده حدود سیصد
ُ
مدخل غلط ننویسيم را ،که مؤلف کتا حکم به غلط بودن آنها داده ،بهدقت بررسی کرده
و درستی و نادرستی این حکمها را سنجیدهاست .همچنین به کتا ها و مقالههای پیشین
مراجعه کرده و درمجمود ،در بی از نود درصد موارد ،آرای درجشده در ذیل این مدخلها
را در کتا ها و مقالههای پیشین یافتهاست و احتمال میدهد دیگر مدخلهای کتا نیز از
منابع مشابه نقل شده باشد ،ولی ازآنجاکه در غلط ننویسيم ذیل هر مدخل به منابع آن
اشارهای نشدهاست ،کاربران مفالب گردآمده در کتا را حاصل پژوه ها و
جستوجوهای خود مؤلف انگاشتهاند .به سخن دیگر ،از مجمود حدود سیصد مدخل
بررسیشده ،دستکم دویستوهفتاد مدخل غلط ننویسيم حاصل گردآوری است و نه
تألیف (یا به تعبیر قدما «تصنیف») .اغلب مدخلهای غلط ننویسيم برگرفته از فرهنگ نظام
(محمدعلی داعیاالسالم) ،یادداشتهای قزوینی (محمد قزوینی)« ،غلط مشهور»
(عبدالرسول خیامپور) ،غلط ننویسيم (فریدون کار) ،در مکتب استاد (سعید نفیسی)،
غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی (حسن عمید) ،در مکتب استاد (ضیاءالدین سجادی)،
فرهنگ فارسی (محمد معین) ،و ارکان سخن (محمدحسین رکنزادﮤ آدمیت) است .در زیر
پیشینۀ پژوه فقط سه مدخل غلط ننویسيم ،که بهصورت تصادفی انتخا شدهاند،
آمدهاست:
مأیوس
 مأیوس« :آنچه از آن امید بریده شده باشد» ،و بهمعنی «ناامید» در لغت نیاموده ،بلکوهبدین معنی آئس آمده (رشیدی ،ص .)۳۳۴
 مأیوس« :چیزی که از آن امید بریده شده باشد» و بهمعنی «نومید» مستعمل فارسویان،و بدین معنی در عربی یومس  /به فتح تحتانی /مأخوذ از یـأس ،و آیـس /بالمود /موأخوذ از ایـس
/بالفتح /که قلب یأس است (الله تیکچند بهار .)۸۳۱۱
 مأیوس« :آن چیز که از او امید بریده شده باشد» و بهمعنی «بیامید» که آن را در عورب«ناامید» گویند و لفظ مأیوس در لغت عر نیامده ،مگر مسوتعمل فارسویان اسوت (از بهـار
عجم) (رامپوری .)۸۳۳۴
 -مأیوس بهمعنی «ناامید» ،و حال آنکه بدین معنی ایوس است ،به وزن «عبوس» (کما فی

القاموس) (نجمالغنیخان رامپوری  ،۸۳۵۱ص .)۸۱۴۱
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مأیوس :ناامید .این لفوظ در عربوی از ّ
موادﮤ ایـس ،کوه فعول الزم اسوت ،مـایوس منـه
استعمال میشود و بهمعنی «چیزی که از آن ناامیدی شده باشد» و در معنی «ناامیود» آیـس
مأیوس فارسی در لفظ و معنی محرب است (داعیاالسالم ۸۳۱۱و.)۸۳۸۱
صحیح است .پس
ِ
 مــأیوس :بووهمعنای «ناامیوود» .ایوون کلمووه در لغووت عوور نیامووده و از سوواختههایفارسیزبانان است (در عربی برای بیان این معنی یـائس و یـؤوس میگوینود کوه در فارسوی
مستعمل نیست)[ ... .شاهد] (نجفی .)۸۳۱۲
مزلف
 -مزلف /بر وزن منور« /معشوق صاحب زلف و نوخط» و این تصرب فارسیزبانان متعر

است .محمد اسحاق شوکت گوید :مزلف است رخ خامهام ز بخت سيا  /سواد شـام فـراقم
خط لب جام است (از بهار عجم) ،و در مصطلحات بهمعنی «معشووق نووخط» ،و در چـراغ
هدایت نوشته که «مزلف لفظی است صناعی فارسیزبانان متعر که بهطریق صویغۀ عربوی
آوردهاند مأخوذ از زلف ،که لفظ فارسی از عالم نزاکت که از لفظ ناز تراشیدهاند» (رامپوری
.)۸۳۳۴
ّ
 مزلف به صیغۀ مفعول از با تفعیول از موادﮤ زلـف[ :شواهد] (نجمالغنیخوان رامپووری ،۸۳۵۱ص .)۸۱۴۸
 مزلف ... :اگرچه این لفظ عربی است ،اما به ایون معنوی اسوتعمال نشوده ،چنانچوه [چنانکه] لفظ زلف هم عربی است و در معنی زلـف فارسوی اسوتعمال نشوده (داعیاالسوالم
۸۳۱۱و.)۸۳۸۱
 مزلــف ،بوور وزن «معظووم» ،کلمووۀ مجعووولی اسووت کووه از زلــف سوواختهاند (خیووامپور۸32۴و ،۸32۱سال  ،۲شمارﮤ  ،۸ص ۲۸؛ معین ۸۳۳۲و ،۸۳۳۴ذیل مزلف ،به نقل از خیامپور).
 زلف ،به ضم زا ،بهمعنی «موی سر» و فارسی است .کال هوم فارسوی اسوت .شووخیآنها را عربی فرض کرده ،از آن اسم فاعل یا مفعول ساختهاسوت و برخوی نویسوندگان ازراه
مزاح و خوشمزگی یا نادانی آنها را مینویسند .البته نویسندگان فاضل ،که ُم ّقید بوه صوحت
انشاء خود هستند ،باید از بهکار بردنشان خودداری کنند (رکنزادﮤ آدمیت  ،13۳7ص .)۳۳
ْ
سویاق
 ُم َزلف بهمعنای «دارای زلف» .این کلمه را فارسیزبانان از واژﮤ فارسی ُزلف بوهِ
مفعول عربی ساختهاند و در وصف «پسور خوودآرا و جلوف» گفتوه میشوود .چوون در
اسم
ِ
فارسی فصیح معادلی ندارد ،میتوان استعمال آن را جایز دانست (نجفی .)۸۳۱۲
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وقایع
 وقایع /به فوتح /رویدادها و حوادث و احوال و اخبار کارزارهوا ،جموع وقعـه کوه بوهمعنی«فتنه» و «قتل» است .پس معنی اول َمجاز باشد از معنی اخیر (از صراح و غیره) و کسانی کوه
جمع واقعه دانند خفاست (رامپوری .)۸۳۳۴
 وقایع :واقعه و خبرها .این معنی مخصوص فارسی است و در عربی جمع وقيعه اسوت،بهمعنی «فتنه» و «قتل» (داعیاالسالم ۸۳۱۱و.)۸۳۸۱
 -در تداول ایرانیان وقایع جمع واقعه گرفته میشود (معین ۸۳۳۲و ،۸۳۳۴ذیل وقایع).

ِ
 این کلمه در عربی جمع َوقيعه بهمعنی «بدگویی در پشوت سور کسوی» اسوت ،اموا درفارسی از قدیم آن را بهمنزلۀ جموع واقعـه بوهکار بردهانود و اشوکالی نودارد [شواهد] (نجفوی
.)۸۳۱۲
۴ـ1ـ مدخلهای افزودهشده به ویراست دوم

شمار زیادی از مدخلهایی که در ویراست دوم به کتوا افوزوده شوده و آن را پربوارتر کورده
برگرفته از پیشنهادهای منتقدان غلط ننویسيم بودهاسوت .ازجملوه ،آسـيا  /آسـياب ،اعـالم /
َ
اعالن ،به بهانۀ ،تککر  /تککار ،تفکر  /تفکير ،تنآسانی  /تنآسایی ،چشمهير ،چهر  ،خلـط /
ِخلط ،دعوی  /دعوا ،قصـار ،گشـتن ،لحـيم ،نمایـانهر ،ویـران سـاختن ،یعنـی  /اعنـی (←
طبیبزاده  ،۸۳۵۱ذیل هر مدخل).
۶ـ تجویزهای سلیقهای

نگارنده معتقد است دستکم آن گروه از مدخلهایی که در غلط ننویسيم نادرسوت دانسوته
شده نیازمند بازنگری جدی است .توجه به این نکته ضروری است که بورای «تجوویز» هوم
ً
باید دلیل داشت و «صرفا گفتۀ فالن شخ نمیتواند برای نحوﮤ کار زبان مالک قرار گیرد»
(هال  ،۸۳۱۱ص  .)۱۸در برخی از مدخلهای غلط ننویسيم دلیلی برای غلط دانسوتن مودخل
ذکر نشده و نویسنده سلیقۀ شخصی خود را ذکر کردهاست .در زیر ،نمونهوار ،به دو موورد از
این دیدگاهها اشاره و دیدگاه خود را نیز یادآور شدهایم:
ََ
براثر« :کلمۀ اثر در عربی بهمعنای ”نشانۀ بازمانده از چیزی“ و خاصه ”جای پا“سوت و از
ِ
ً
ّ
پوی“ و مجوازا
از
،
دنبوال
در
”
معنای
بوه
اند
سواخته
ا
ر
اثـر
ر
ب
وب
مرک
اضافۀ
حرب
فارسی
آن در
ِ
ِ
ِ
ِ
برپی نیوز بوه هموین معنوی بوهکار
اثر] .در متون قدیم،
ِ
”به ِ
سبب“ [چهار شاهد برای بر ِ
ترکیب ِ
اثـر کوه گواهی در نوشوتههای اموروزه بهچشوم
برپـی].
ِ
ترکیوب در ِ
رفتهاست [دو شاهد برای ِ
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میخورد غلط است و بهجای آن باید گفت :براثر» (نجفی  .)۸۳۱۲چنانکه مویبینیم ،در ایون
اثر غلط دانسته شدهاست .در رد دیدگاه منودرج در
مدخل نیز بی هیچ دلیلی حرب اضافۀ در ِ
اثـر و ترکیوب
برپـی و بر ِ
غلط ننویسيم باید گفت .1 :در فارسی ترکیب ِ
عربی «علی أثره» بوه ِ
اثر ترجمه شدهاست .همۀ ش ترکیوب و واژﮤ یادشوده بوا هوم
درپی و در ِ
ِ
عربی «في أثره» به ِ
مترادباند .اثر و پی بهمعنی «ردپا» هستند .پس همانگونه که حرب اضافۀ در میتواند با پی
ّ
درپی را بسازد ،میتواند با اثـر نیوز ترکیوب شوود و حورب
ترکیب
شود و حرب اضافۀ مرک ِب ِ
ّ
دنبوال ،از
حقیقوی «در
اثر دستکم از سدﮤ پنجم در معنی
ِ
اثر را بسازد .2 .در ِ
اضافۀ مرک ِب در ِ
ِ
مجوازی «درنتیجوۀ» در متنهوای فارسوی بوهکار
پی» و دستکم از سدﮤ سیزدهم در معنوی
ِ
ِ
رفتهاست و کاربرد آن منحصر به «نوشتههای امروزه» نیست:
ُ
قرن  :۱برادر بوالحسن عراقی با همۀ لشکر کرد و عرب به هرات بباشد تا بوالحسن دراثر
وی دررسد (بیهقی  ،۸۳۱۱ص .)۱۱0
قرن  :۸۳دراثر آفت سالها ،اغلب جنس را از عرا و فارس میآوردند (تحویلدار اصفهانی
 ،۸۳۳۲ص .)۱۳
ّ
سن ...سالگی :عبارت «در سن ...سالگی» درست نیست و باید یا کلموۀ سـن یوا کلموۀ
ً
سالهی را از آن حذب کرد .مثال باید گفت« :در بیستسالگی» یوا «در سون بیسوت» ،و نوه
«در سن بیستسالگی» (نجفوی  .)۸۳۱۲این در حالی است که .۸ :سال و سن مترادب نیستند
و نباید پنداشت عبارت «در سون بیستسوالگی» حشوو دارد ،زیورا سـال واحودواژه اسوت.
ً
واحدواژهها پس از عدد میآیند و موثال میگووییم «دو سوال زنودان» ،درحالیکوه نمیتووان
گفت *«دو سن زندان» .2 .سن در این معنی فقط با سـال بوهکار نمویرود و حتوی میتووان
ساخت سن ...سالهی دستکم از سودﮤ
گفت« :در سن ش ماهگی» (برگرفته از اینترنت).3 .
ِ
ششم ،با بسامد باال ،در متنهای فارسی بهکار رفتهاست :خواجه بلفتح گفت« :مـن در سـن
هفد هچد سالهی بـودم پـيش شـي آمـدم» (محمود منوور  ،۸۳۱۱ج  ،۸ص  .۳ .)۸۳7در ایون
ساخت میتوان سن را حوذب کورد و گفوت« :در بیستسوالگی» ،ولوی صوورت «در سون
ً
بیستسالگی» نیز کامال طبیعی است.
چنانکه دیدیم ،در مدخلهای جدار  ،جوهر ،نعنا ،و بسویاری از مودخلهای دیگور نیوز
سلیقههای شخصی مؤلف وارد کتا شدهاست.
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در این مقاله به دیدگاههای درجشده در ذیل بوی از صودوده مودخل غلـط ننویسـيم اشواره
شدهاست .اینها بهجز واژهها و ترکیبهایی است که بهتر بود در کتا مودخل شوود ،ولوی
جای آنها در کتا خالی است و ما دهها مورد از آنها را یادآور شدیم.
روش ما پژوه برروی تکتک واژههایی بودهاست که ،برخالب آنچه در غلط ننویسيم
آمده ،آنها را درست میدانیم .این با روش کلیگویی رایج میان طرفداران یا مخالفان چنوین
ً
کتا هایی متفاوت است .نگارنده قویا معتقد است برای رسویدن بوه نتیجوۀ نهوایی درموورد
درست و غلط در زبان باید از کلیگویی پرهیز کرد و دربارﮤ هر واژه جداگانه «پژوه » کرد
و اگر جز این باشد ،بحث دربارﮤ درست و غلط در زبان هیچگاه پایان نخواهد یافت.
نگارنده باز هم تأکید و تکرار میکند کوه اغلوب دیودگاههای منودرج در غلـط ننویسـيم
(بهویژه در چاپ نخست) ،جز در مواردی اندک (مانند برخی واژهها و سواختهای نحووی
گردهبرداریشده) ،تألیف مؤلف فقید آن نیست و از صدها سال پی در فرهنگهای فارسوی
و آثار ادبی این زبان به آنها اشاره شدهاست ،ولی بوهدلیل بیگوانگی عمووم مخاطبوان غلـط
ننویسيم و پژوهشگران این حوزه با فرهنگهای کهن فارسی ،تا جایی کوه نگارنوده میدانود،
هیچ پژوهشگری به پیشینۀ مفالب کتا در منابع کهن اشارهای نکردهاسوت .درنتیجوه ،اگور
کسی قصد دفاد از کتا را دارد ،بهطریق اولی باید از مندرجات منابع قدیمتر دفاد کند .این
را نیز بیفزاییم که گرد آمدن دیدگاههای پیشین در کتابی واحد و بینیاز کردن کاربر از مراجعه
به منابع گوناگون از محاسن این کتا است.
از آنچه در این مقاله ذکر شد نباید اینگونه استنباط کرد کوه هرچوه در ایون کتوا آموده
نادرست است .نگارنده بهصراحت متذکر میشود که بسیاری از مدخلهای غلـط ننویسـيم
برای مراجعۀ آنی و رهنمون شدن بهسوی پاسخ یاریرسوان اسوت و در آن مفالوب سوودمند
فراوانی نیز هست .برای نمونه ،شاهدهای موجوود در کتوا  ،کوه کواربرد واژه را در گذشوته
نشان میدهد ،برای پژوهشگران بسیار کارآمد است .هرچند که مفالوب سوودمند کتوا در
مدخلهایی که غلط دانسته شدهاست کاه چشمگیری مییابد.
نباید فراموش کرد که غلط ننویسيم «فرهنگ» است و بهاقتضای فرهنگ بودن  ،مفالب
حجم کنونی
ذیل هر مدخل کوتاه است .دربارﮤ مدخلهای کتا گاه میتوان تا چندین برابر ِ
آن مدخل سخن گفت و مفلب را از زاویههای گوناگون کاوید .درنتیجه ،کاربر کتوا بورای
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دست یافتن به پاسخ کاملتر و دقیقتر باید به فرهنگهای گوناگون (و نه فقط یک فرهنگ) و
پیکرههای تاریخی و معاصر نیز مراجعه کند.
آنچه در این مقاله گفته شد مربوط به زبان فارسی در مفهوم گسوتردﮤ آن اسوت (نوه فقوط
زبان فارسی معیار) و نمیتوان با این استدالل که هودب کتوا غلـط ننویسـيم معیارسوازی
زبان فارسی است ،نقدهای مفرحشده را نادیده گرفت .نخست اینکه بورای معیارسوازی نیوز
باید دلیل استوار داشت و نمیتوان دلیلهای فاقود پشوتوانۀ علموی یوا مبتنوی بور سولیقههای
شخصی را تحت عنوان معیارسازی به دیگران عرضه کرد .دیگر اینکه مؤلف غلط ننویسيم نه
در این کتا و نه در گفتوگوها و سخنرانیهای خود بهدرستی هیچگاه ادعوای معیارسوازی
زبان فارسی را نداشتهاست و بیگمان او بی از طرفداران کتا از نیت خود آگاه بودهاست.
زیرا بهخوبی میدانستهاست که در دنیای امروز ،برخالب گذشته ،معیارسوازی زبوان اغلوب
برعهوودﮤ نهادهووایی دولتووی ماننوود فرهنگسووتانها و آموووزش و پوورورش و گوواه رسووانهها و
خبرگزاریها و مفبوعات و مؤسسههای انتشاراتی و مؤسسههای فرهنگنویسی اسوت ،و نوه
اشخاص.
منابع
َ
َ
ابراهیم قوام فاروقی ( ،)۸۳۱۱شرفنامۀ منيری ،به کوش حکیمه دبیران ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی ،دو
جلد.
ابنمنظور ( ۸۳۱۱هجری  ،)۸۵۱۱ /لسان العرب ،به کوش علی شیری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی،
هجده جلد.
ابوالحسن خرقانی ( ← ،)۸۳۴۱شرح احوال و اشعار شاعران بیدیوان در قرنهای  ۰ ،6 ،1هجـری قمـری
(.)۸۳۴۱
ابوبکر بستی ( ← ،)۸۳۵۸صادقی ،علیاشرب (.)۸۳۵۸
اثیر اخسیکتی ( ،)۸۳۳۴دیوان ،به کوش رکنالدین همایونفر  ،تهران ،رودکی.
اخوینی بخارایی ( ،)۸۳۳۳هدایة المتعلمين فی الطب ،به کوش جالل متینی ،مشهد ،دانشوگاه فردوسوی
مشهد.
ادیبصابر ( ،)۸۳۳۳دیوان ،به کوش محمدعلی ناصح ،تهران ،علمی.
ازرقی هروی ،ابوبکر زینالدین ( ،)۸۳۳۱دیوان ،به کوش سعید نفیسی ،تهران ،زوار.
اسدی ( ،)۸۳۸۵لغت فرس ،به کوش عباس اقبال ،تهران ،مجلس.
اسفراینی ( ،)۸۳۴۱تاج التراجم فی تفسير القرآن لألعاجم ،به کوش نجیب مایل هروی و علیاکبر الهوی
خراسانی ،تهران ،میراث مکتو و علمی و فرهنگی ،سه جلد.
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الیاس ،انفون الیاس و ادوار ا .الیاس ( ،)۸۵۴۵قاموس الياس العصری (عربی ـ انجليزی) ،القاهر  ،شورکة
دار الیاس العصریة.
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسین ( ،)۸۳۱۸-۸۳۳۵فرهنگ جهانهيری ،ویراستۀ رحیم عفیفوی ،مشوهد،
دانشگاه فردوسی ،سه جلد.
انوری ،حسن (سرپرست) ( ،)۸۳۱۸فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن ،هشت جلد.
انوری ،حسن و یوسف عالی عباسآباد ( ،)۸۳۵۱فرهنگ درستنویسی سخن ،تهران ،سخن.
أنیس ،ابراهیم و عبودالحلیم منتصور و عیفوة الصووالحي و محمود خلوف اللوه احمود ( ،)۸۵۴۲المعجـم
الوسيط ،مجمع اللغة العربیة ،القاهر .
برهان ( ،)۸۳۴۱برهان قاطع ،به کوش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر ،پنج جلد.
َبعلبکی ،روحی ( ،)۸۵۵۱المورد (قاموس عربی ـ إنکليزی) ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
بلعمی ( ،)۸۳۱۱تاری نامۀ طبری ،به کوش محمد روشن ،تهران ،سروش ،پنج جلد.
بلعمی ،ابوعلی محمد ( ،)۸۳۳۸تاری بلعمی ،به کوش محمدتقی بهار و محمد پروین گنابادی ،تهوران،
وزارت فرهنگ.
بهار ،محمدتقی ( ،)۸۳۴۱سب شناسی ،تهران ،امیرکبیر ،سه جلد.
بیغمی ،محمدبن شیخ احمد (۸۳۳۵و ،)۸۳۳۸دارابنامه ،به کوش ذبیحالله صفا ،تهران ،بنگواه ترجموه و
نشر کتا .
بیغمی ،محمدبن شیخ احمد ( ،)۸۳۱۱فيروزشا نامه ،بوه کوشو ایورج افشوار و مهوران افشواری ،تهوران،
چشمه.
بیهقی ( ،)۸۳۱۱تاری بيهقی ،به کوش علیاکبر فیاض ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
پورداوود ،ابراهیم (« ،)۸۳۲۱ارتشتار» ،مجلۀ یغما ،شمارﮤ  ،۲۸صفحههای ۱۱۵و.۱۸۳
تاری شاهی قراختائيان ( ،)]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱به کوش محمدابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ،بنیاد فرهنگ
ایران.
تبصرة العوام فی معرفة مقاالت االنام ( ،)۸۳۱۳منسو به سید مرتضابن داعوی حسونی رازی ،بوه کوشو
عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،اساطیر.
تحویلدار اصفهانی ،میرزاحسینخان ( ،)۸۳۳۲جغرافيای اصـفهان ،بوه کوشو منووچهر سوتوده ،تهوران،
دانشگاه تهران.
ترجمۀ تفسير طبری (۸۳۳۵و ،)۸۳۳۳به کوش حبیب یغمایی ،تهران ،دانشگاه تهران ،هفت جلد.
تفضلی ،احمد ( ،)۸۳۳۱واژ نامۀ مينوی خرد ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
جمالالدین اصفهانی ،محمدبن عبدالرزاق ( ،)۸۳۲۱دیوان ،به کوشو حسون وحیود دسوتگردی ،تهوران،
ابنسینا.
چنگیزی ،احسان ( ،)۸۳۵۱فرهنگ توصيفی دستور تاریخی ،تهران ،علمی.
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حافظ ابرو ،عبداللهبن لففالله ( ،)۸۳۱۱ذیل جامعالتواری رشيدی ،به کوشو خانبابوا بیوانی ،تهوران،
انجمن آثار ملی.
خانلری ،پرویز ناتل ( ،)۸۳۵۱تاری زبان فارسی ،سه جلد در یک مجلد ،تهران ،فرهنگ نشر نو و آسیم.
خانلری ،پرویز ناتل ( ،)]۸۳۱۲ [ ۲۱۳۱دستور زبان فارسی ،تهران ،بابک.
خدایار ،ابراهیم و حسن ذوالفقاری ( ،)۸۳۵۲شيو نامۀ ویرایش ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
خیامپور ،عبدالرسول (۸32۴و« )۸32۱غلط مشوهور» ،مجلوۀ دانشـکدﮤ ادبيـات دانشـها تبریـز ،دورﮤ ،۸
شمارﮤ  ۸تا دورﮤ  ،۲شمارﮤ  ۲و .۳
خیامپور ،عبدالرسول ( ،)۸۳۱۱دستور زبان فارسی ،تبریز ،تهران.
داعیاالسالم ،محمدعلی (۸۳۱۱و ،)۸۳۸۱فرهنگ نظام ،حیودرآباد دکون (چواپ افسوت۸۳۱۲ :وو،۸۳۱۳
تهران ،دان ).
دبیرسیاقی ،محمد (و همکاران) (۸۳۱۸و ،)۸۳۵۴لغتنامۀ فارسی ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،هشت
جلد.
دبیرمقدم ،محمد (« ،)۸۳۱۵پیرامون را در زبان فارسی» ،مجلۀ زبانشناسی ،شمارﮤ .۸۳
دهخدا و همکاران ( ،)۸۳۴۱لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا.
ذوالفقاری ،حسن ( ،)۸۳۵۱آموزش ویراستاری و درستنویسی ،تهران ،علم.
رامپوری ،غیاثالدین محمد ( ،)۸۳۳۴غياثاللغات ،به کوش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،معرفت.
رشیدی تتوی (بیتاریخ) ،منتخباللغات شا جهانی (فرهنگ عربی و فارسی) ،تهوران ،کتابفروشوی علمیوۀ
اسالمیه.
رکنزادﮤ آدمیت ،محمدحسین ( ،)13۳7ارکان سخن ،تهران ،شرق.
زرتشت بهرامپژدو ( ،)۸۳۳۳ارداویرافنامۀ منظوم ،به کوش رحیم عفیفی ،دانشگاه مشهد.
سامعی ،حسین ( ،)۸۳۵۱صرف در زبان فارسی ،تهران ،کتا بهار.
سروری ،محمدقاسم (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۸مجمعالفرس ،به کوش محمد دبیرسیاقی ،علیاکبر علمی ،تهران.
سعدی ،مصلحبن عبدالله ( ،)۸۳۱۱کليات سعدی ،به کوش حسن انوری ،تهران ،قفره.
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشابوری ( ،)۸۳۱۸تفسير سـورآبادی ،بوه کوشو علیاکبور سوعیدی سویرجانی،
تهران ،فرهنگ نشر نو ،پنج جلد.
شاهری لنگرودی ،جلیل ( ،)۸۳۱۲مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش ،تهوران ،دانشوگاه آزاد اسوالمی،
واحد تهران جنو .
شرح احوال و اشـعار شـاعران بیدیـوان در قرنهـای  ۰ ،6 ،1هجـری قمـری ( ،)۸۳۴۱تصوحیح محموود
مدبری ،تهران ،پانوس.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۴۸شیوهها و امکانات واژهسوازی در زبوان فارسوی معاصور ( ،»)۴مجلوۀ نشـر
دانش ،سال  ،۸۲شمارﮤ  ،۱صفحههای ۸۵و.۲۳
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صادقی ،علیاشرب (۸۳۴۲الف)« ،شیوهها و امکانات واژهسازی در زبوان فارسوی معاصور ( ،»)۸۱مجلوۀ
نشر دانش ،سال  ،۸۳شمارﮤ  ،۳صفحههای ۸۱و.۲۳
صادقی ،علیاشرب (« ،) ۸۳۴۲شیوهها و امکانات واژهسازی در زبان فارسی معاصر ( ،»)۸۸مجلوۀ نشـر
دانش ،سال  ،۸۳شمارﮤ  ،۱صفحههای ۲۸و.۲۱
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۱۲فرهنگ اصـطالحات دورﮤ قاجـار :قشـون و نظميـه» ،مجلوۀ زبانشناسـی،
شمارﮤ  ،۳۱صفحههای ۸۳۵و.۸۱۳
صوامت ”ر“ بوه
صادقی ،علیاشرب (۸۳۱۳الف)« ،یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی :فرایند افزوده شدن
ِ
بعضی از کلمات» ،مجلۀ زبانشناسی ،شمارﮤ  ،۳۵صفحههای ۸و.۸۱
صووادقی ،علیاشوورب (« ،) ۸۳۱۳کلمووات روسووی در زبووان فارسووی و تاریخچووۀ ورود آنهووا» ،مجلووۀ
زبانشناسی ،شمارﮤ  ،۳۱صفحههای ۳۱و.۳۱
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۱۱تحول صامت ”ق“ عربی در زبان فارسی» ،مجلۀ زبانشناسی ،شومارﮤ  ۳۸و
 ،۳۲صفحههای ۳و.۳۲
صادقی ،علیاشرب و اکرم حاجیسیدآقایی (« ،)۸۳۱۵برخی نشانههای نادر جمع در زبان فارسی» ،مجلۀ
دستور ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۱۳و.۴۱
ُ
المصادر ابوبکر بستی ،مجلۀ آینۀ ميراث ،ضمیمۀ .۲۳
صادقی ،علیاشرب (۸۳۵۸الف) ،تحقيق در کتاب
ِ
صادقی ،علیاشرب (« ،) ۸۳۵۸اضافه شدن پسوند  -īمصدری به اسامی معنی» ،مجلۀ دستور ،شمارﮤ ،۱
صفحههای ۲و.۵
صفرزاده ،بهروز (« ،)۸۳۱۸واژههای عربوی بحوثانگیز در فارسوی اموروز» ،مجلوۀ معـارف ،شومارﮤ ،۱۱
صفحههای ۵۲و.۸۱۵
صفیپوری ،عبودالرحیمبن عبودالکریم ( ،)۸۳۵۴منتهـی االرب فـی لغـات العـرب ،بوه کوشو علیرضوا
حاجیاننژاد ،تهران ،سخن.
طباطبایی ،عالءالدین ( ،)۸۳۵۱فرهنگ توصيفی دستور زبان فارسی ،تهران ،فرهنگ معاصر.
طبیبزاده ،امید ( ،)۸۳۵۸دستور زبان فارسی؛ براساس نظریـۀ گرو هـای خـودگردان در دسـتور وابسـتهی،
تهران ،مرکز.
طبیبزاده ،امید ( ،)۸۳۵۱غلط ننویسيم؛ از چا اول تا ویراست دوم ،تهران ،کتا بهار.
عبداللفیف شوشتری ( ،)۸۳۱۳تحفةالعالم و ذیل التحفه ،به کوش ص .موحد ،تهران ،طهوری.
َ ُ
عمر ،احمد مختار ( ۸۳۲۵قمری  ،)۲۱۱۱ /معجم اللغة العربية المعاصرة ،قاهره ،عالم الک ُتب.
عنصرالمعالی ،کیکاووسبن اسکندر ( ،)۸۳۳۱قابوسنامه ،به کوش غالمحسوین یوسوفی ،تهوران ،بنگواه
ترجمه و نشر کتا .
عوفی ،سدیدالدین محمد ( ،)۸۳۱۵جوامعالحکایات ،جزء اول از قسوم دوم ،بوه کوشو امیربوانو مصوفا
(کریمی) ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
فردوسی ( ،)۸۳۵۳شاهنامه ،تصحیح جالل خالقی مفلق ،تهران ،سخن ،دو جلد.
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فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقو ( ۸۳۴۸قمری  ،)۸۵۱۲ /القـاموس المحـيط ،بیوروت ،دارالجیول،
چهار جلد.
فیووروزبخ  ،پژمووان (« ،)۸۳۵۳توفيــدن یووا نوفيــدن؟تصووحیح واژهای از شــاهنامۀ فردوسووی» ،مجلووۀ
فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۵صفحههای ۸۸۵و.۸۳۲
قیم ،عبدالنبی ( ،)۸۳۵۳فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،ویراست دوم ،تهران ،فرهنگ معاصر ،دو جلد.
کاخی ،مرتضی ( ،)۸۳۴۱شيوﮤ نهارش ،تهران ،امیرکبیر.
کردی نیشابوری ،ادیب یعقوو ( ،)]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱کتـاب البلغـه ،بوه کوشو مجتبوی مینووی و فیوروز
حریرچی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
کرمینی ،علیبن محمدبن سعید ادیب ( ،)۸۳۱۱تکملةاألصناف :فرهنگ عربی ـ فارسی ،به کوشو علوی
رواقی ،با همکاری زلیخا عظیمی ،دو جلد ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
الله تیکچند بهار ( ،)۸۳۱۱بهار عجم ،به کوش کاظم دزفولیان ،تهران ،طالیه ،سه جلد.
محمد غزالی ،ابوحامد ( ،)۸۳۱۲مکاتيب فارسی غزالی به نام فضائل االنام من رسـائل حجـة االسـالم ،بوه
کوش عباس اقبال ،تهران ،امیرکبیر.
محمد الد دهلوی ( ،)۸۱۵۵مؤیدالفضال ،کانپور ،مفبع نامی منشی نول کشور ،دو جلد.
محمد منور ( ،)۸۳۱۱اسرارالتوحيد ،به کوش محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،آگاه ،دو جلد.
محمدبن عبدالخالق ( ۸۳۵۲قمری) ،کنزاللغات ،به کوش رضا علوی ،تهران ،مرتضوی ،دو جلد.
محمودبن حسین کاشغری ( ،)۸۳۱۵دیوان لغاتالتر  ،ترجمۀ حسین محمدزادﮤ صدیق ،تبریز ،اختر.
محمودبن محمد اصفهانی ( ،)۸۳۱۳دستورالوزار  ،به کوش رضا انزابینژاد ،تهران ،امیرکبیر.
مسعود ،جبران ( ،)۸۵۵۲الرائد ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
معلوب ،لو یس ( ،)۸۵۵۱المنجد في اللغة ،بیروت ،دارالمشرق.
معلوب ،لو یس ( ،)۲۱۱۱المنجد فی اللغة العربية المعاصرة ،بیروت ،دارالمشرق.
معین ،محمد (۸۳۳۲و ،)۸۳۳۴فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر ،جلد ۸و ،۳چاپ اول.
معین ،محمد ( ،)۸۳۱۳اسممصدر ـ حاصل مصدر ،تهران ،امیرکبیر.
منصوووری ،یداللووه و جمیلووه حسوونزاده ( ،)۸۳۱۴بررســی ریشهشــناختی افعــال در زبــان فارســی ،تهوران،
فرهنگستان زبان و اد فارسی.
موفق هروی ،ابومنصور ( ،)۸۳۳۱االبنية عن حقایق االدویة ،بوه کوشو احمود بهمنیوار ،تهوران ،دانشوگاه
تهران.
موفق هروی ،ابومنصور ( ،)۸۳۱۱االبنية عن حقایق االدویة ،نسخهبرگردان نسخۀ خفی شومارﮤ A. F. 340
کتابخانۀ ملی اتری  ،تهران ،میراث مکتو .
مؤید خوارزمی ،محمد ( ،)۸۳۱۱ترجمۀ احياء علومالدین ،نوشتۀ امام محمد غزالوی ،بوه کوشو حسوین
خدیو جم ،علمی و فرهنگی ۳ ،جلد.
میرزامهدی خان استرآبادی ( ،)۸۳۵۳سنهالخ ،به کوش حسین محمدزادﮤ صدیق ،تبریز ،اختر.
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مینوی ،مجتبی (« ،)۸۳۳۱اگرچه ،با آنکه ،هرچند» ،مجلوۀ دانشـکدﮤ ادبيـات دانشـها تهـران ،سوال ،۸۳
شمارﮤ .۳
مینوی ،مجتبی (« ،)۸۳۱۸اگرچه ،با آنکه ،هرچند» ،مندرج در :مينوی بر گسترﮤ ادبيات فارسی ،به کوشو
ماهمنیر مینوی ،تهران ،توس.
ناصرخسرو ( ،)]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱سفرنامۀ ناصرخسرو ،به کوش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
ناصرخسرو ( ،)۸۳۴۸سفرنامۀ ناصرخسرو (متن کامل) ،به کوش جعفر شعار ،تهران ،قفره.
نجمالغنیخان رامپوری ( ،)۸۳۵۱نه االدب ،تحقیق و تصحیح زهره مشاوری ،تهران ،سخن.
نصیری ،محمدرضا و عبدالجمیل نصیری ( ،)۸۳۵۳فرهنـگ نصـيری (ترکـی جغتـایی ،رومـی ،قزلباشـی،
روسی ،و قلماقی به فارسی) ،به کوش حسن جوادی و ویلم فلور ،با همکاری مصففی کاچالین ،تهران
 /تبریز ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  /آیدین.
نظامالملک ( ،)۸۳۵۱سيرالملو  ،به کوش محموود عابودی ،تهوران ،فرهنگسوتان زبوان و اد فارسوی /
سخن.
نیکوبخت ،ناصر ( ،)۸۳۵۱مبانی درستنویسی زبان فارسی معيار ،تهران ،چشمه.
هال ،رابرت ( ،)۸۳۱۱زبان و زبانشناسی ،ترجمۀ محمدرضا باطنی ،تهران ،فرانکلین.
یارشاطر ،احسان (« ،)۸۳۳۱غم زبان» ،مجلۀ سخن ،سال  ،۱شمارﮤ .۲
Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco (2007), A Glossary of Historical Linguistics, Edinburgh,
Edinburgh University Press.
Doerfer, Gerhard (1965), Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, band II,
Wiesbaden, Steiner.
Doğan, Mehmet (1981), Büyük Türkçe Sözlük, Ankara.
Dozy, R (1881), Supplément aux dictionnairies arabes I-II, Leyde.
Durkin-Meisterernst, Desmond (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and
Parthian, Brepols, Turnhout, Belgium.
Gharib, Badrozzaman (1995), Sogdian Dictionary, Tehran, Farhangan.
Haspelmath, Martin and Andrea D. Sims (2010), Understanding Morphology, second edition,
Hodder Education, UK.
Lane, Edward William (1863-1893), Arabic-English Lexicon, London.
Mackenzie, David Neil (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford University Press,
Oxford.
(چاپ Nyberg, Henrik Samuel (1974), A Manual of Pahlavi II, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
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نقد و بررسی

(آذرتاش آذرنوش)

*

عبدالنبی قیم (فرهنگنویس)

چاپ نخست فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی تألیف آذرتواش آذرنووش در سوال  ،۸۳۴۵در ۱۱۳
صفحه و به قفع رحلی و ویراست دوم آن در سوال  ،۸۳۵۲در  ۸۲۱۱صوفحه و بوه قفوع وزیوری
منتشر شد .در این مقاله به نقد و بررسی ویراست دوم این فرهنگ پرداختهایم.
۱ـ ویرایش حداقلی

ویرای فرهنگ بهمعنی بازنگری و تودقیق در آن بوهمنظور تغییور ،افوزای  ،حوذب و اصوالح آن
است .این عمل شامل کل فرهنگ میشود .در ویراست دوم فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـی بوه
حداقل ویرای بسنده شده و به همین دلیول ،بیشوتر اشوتباهات و غلطهوا همچنوان در آن بواقی
ماندهاست .در بسیاری از موارد ،غلطها حذب نشدهاند ،بلکه در کنار غلطهای قبلی صوحیح آن
را نوشتهاند ،مانند مدخلهای مجندة ،مرضية ،برطم ،اذخار ،التحليل النفسي ،و متوتر.
۲ـ ترتیب مدخلها

پی از این فرهنگهای یکزبانۀ عربی بر مبنای جذر و ریشوۀ مودخلها نوشوته میشودند و مؤلفوان
َ
فرهنگهای عربی و فارسی نیز بهت َبع آن فرهنگها ،آثار خود را به همین روش تألیف میکردنود .بورای
فارسی در این مقاله ،شأن و منزلت آقای دکتر آذرتاش آذرنووش و
* با وجود انتقادهای مفرحشده به فرهنگ معاصر عربی ـ
ِ
آثار ارزشمند ایشان همچنان رفیع و درخور توجه باقی خواهد ماند.
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استفاده از فرهنگهای ریشهای کاربر باید به قواعد زبان عربی و با های آن آشنا باشد .این دشوواری
بهویژه برای کاربرانی که زبان مادریشان عربی نیست دوچندان میشود .به هموین دلیول ،از نیموۀ دوم
قرن بیستم به بعد مؤلفان فرهنگهای عربی مبادرت به تألیف فرهنگهای الفبایی کردهاند.
مشکل دیگر فرهنگهای ریشهای این است که در آنهوا جایگواه واژههوای ّ
معور و دخیول،
َ
َ َْ
َ
َ
ْ َ
مانند َتأ َ ْم َر َ َ ،ت َفلْ َس َفَ ،
لش ِفي ِکیُ ،م َتأ ِمر ُ ،م َتف ِرنس ،تلف َـزَ ،بلک َنـةَ ،ب ْيـد  ،و صودها واژﮤ دیگور،
ب
ِ
چون غیرعربیاند و جذر ندارند ،موبهم و نامشوخ اسوت .بنوابراین ،معلووم نیسوت کواربر در
کجای فرهنگ باید بهدنبال این واژهها بگردد .حال آنکوه در فرهنگهوای الفبوایی ایون واژههوا در
جایگاه الفبایی خود قرار دارند .ساختار فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی (آذرنوش) ریشهای اسوت و
ازاینرو ،اشکاالت مترتب بر این گونه فرهنگها در آن نیز وجود دارد.
۳ـ مشکل ماهوی و اساسی

مشکل ماهوی فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی (آذرنووش) این است که براسواس فرهنوگ یکزبانوۀ
عربی تألیف نشده ،بلکه تألیف آن براساس فرهنگ عربی و انگلیسی است .عالوهبوراین ،فرهنوگ
انگلیسی اشارهشده نیز در اصل عربی و آلمانی بوده و بعد عربی و انگلیسی شدهاست.
عربی و
ِ
هر زبانی براساس شورایط و اوضواد و احووال اجتمواعی ،اقتصوادی ،سیاسوی ،جغرافیوایی و
طبیعی مردم آن شکل میگیرد و تفور مییابد .مردم آن زبان با توجه به عوامل فوق واژههایی برای
خود خلق میکنند .به همین دلیل ،زبانهای اقوام گوناگون هیچگاه بهطور کامول بوا هوم انفبواق
واژگانی و معنایی ندارند .واژههای عربی و آلمانی نیز چنینانود ،زیورا متعلوق بوه دو فرهنوگ ،دو
سرزمین ،و دو ساختار اجتماعی و اقتصادی مختلفانود .بورای مثوال ،در اروپوا بوهدلیل شورایط
آ وهوووایی ،انسووان گنوودمگون و سووبزهرو وجووود نوودارد و واژهای هووم ب ورای آن نیسووت ،امووا در
َ
سرزمینهای عربی ،بهدلیل وجود افراد گندمگون و سبزهرو ،واژﮤ م ْس َمر را برای آن بهکار بردهاند.
به همین دلیل ،فرهنگنویسان هیچگاه فرهنگ دوزبانه را بر مبنای فرهنگ دوزبانۀ دیگر تألیف
نمیکنند .زیرا آ را باید از سرچشمه نوشید.
۴ـ ترجمه با استفاده از فرهنگهای انگلیسی ـ فارسی

ً
در تألیف فرهنگ دوزبانه ،باید عمیقا معنی واژهها را در هر دو زبان درک کرد و کاربرد آنهوا را در
بافتهای گوناگون دانست .مؤلف فرهنگ باید بوا هور دو زبوان زنودگی کورده باشود و دسوتکم
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چندین بار واژهها را در زبانهای مبدأ و مقصد شنیده باشدِ .صرب خواندن این دو زبان و آشونایی
با آنها در حد خواندن و دانستن قاعدههای صرفی و نحوی کافی نیست.
در موارد بسیاری ،معادلهای فارسی مدخلهای فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی (آذرنووش) نوه
براسوواس معنووی واقعووی آنهووا در زبووان عربووی ،بلکووه براسوواس معنیهووا و معادلهووای آنهووا در
َ
فرهنگهای انگلیسی و فارسی استخراج شدهاست .بورای مثوال ،در زبوان عربوی ،ک َـری بوهمعنی
َ
«الیروبی کردن» است ،ولی در فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،واژﮤ ک َری را «حفر کردن ،کندن»
معنی کردهاند (آذرنووش ،ص  .)۵۸۵علت این اشتباه استفاده از فرهنگ انگلیسی و فارسی است .در
َ
فرهنگ هانس ِور ،معادل ک َری را  to digآوردهانود ( )Wehr, p. 824و در فرهنگهوای انگلیسوی و
فارسی  to digبهمعنی «حفر کردن ،کندن» است .همچنین استخراج را «کنوارهگیری» و دفـاع را
«نگهداری» و طيان بهمعنی « ِگلکار» را «ناوشکن» معنی کردهاند .استفاده از فرهنوگ عربوی و
انگلیسی برای معادلیابی موجب شدهاست که بسویاری از معادلهوای فارسوی بودون توجوه بوه
ماهیت مدخل عربی باشند .برای مثال ،احترا بهمعنی «سوختن ،سوخته شدن» اسوت ،ولوی در
فرهنگ معنی آن را «سوزاندن؛ آت زنی ،آت سووزی» (آذرنووش ،ص  ،۸۱۳ذیول حـر ) آوردهانود،
تأثيث بهمعنی «مبله کردن ،اثاثیه گذاشتن» است ،ولی معنی آن را «مبلموان» (هموان ،ص  ،۳ذیول
مثث) ذکر کردهاند ،و نقيع را ،که اسم است ،یک بار بهصورت فعول و بوار دیگور بهصوورت اسوم
معادلگذاری کردهاند (همان ،ص  ،۸۸۸۱ذیل نقع).
در بسیاری موارد ،معادلهای فارسی واژههای عربی غلطاند و فرهنگهوای فارسوی نیازهوای
واژگانی را بهتر از فرهنگ یادشده برطرب میکنند ،مانند خکالن ،بغات ،ادبار ،اسـتخراج ،ذراح،
سعدان ،سيسبان ،استعالم ،اقتباس ،قرن الغزال ،کروان ،و هریسه.
۵ـ مترادفهای نادقی

در فرهنگ عربی ـ انهليسی (کوان) گاه بی از پنج معادل انگلیسوی بورای یوک واژﮤ عربوی ذکور
شدهاست .هریک از این معادلهای انگلیسی نیز در فرهنگهای انگلیسوی و فارسوی دو یوا سوه
معادل دارند .ازاینرو ،در فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـی (آذرنووش) معادلهوای فارسوی بسویار
زیادی وجود دارد و شمار انبوهی از آنها دقیق نیستند و حتی برخی معادلها نهتنها نادقیق ،بلکه
متضاد «تحمل ،عدم مقاومت» پشوت سور هوم
متضادند .برای مثال ،در مدخل انفعال دو معنی
ِ
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آمدهاند؛ معادل مطرة «رگبار ،تگرگ» دانسته شدهاست ،درحالیکه رگبار و تهرگ مترادب نیستند؛
ذیل مدخل شعور ،به پیروی از فرهنگهای انگلیسی و فارسی ،بیستودو معادل در هشت بورش
معنایی آمدهاست که بی از پانزده تای آنها غلطاند.
در پیشگفتار فرهنگ (ص ُنه) آمدهاست« :ما کوشیدهایم در معنوای یوک کلموه ،هرچوه کلموۀ
مترادب میشناسیم ذکر کنیم تا زحمت جستوجو را از دوش پژوهشوگر و بهخصووص متورجم
برداریم» .درحالیکه این معادلهای نادقیق بی از آنکه پژوهشگر و متورجم را یواری کنود ،او را
گمراه میکند.
در فرهنگ عربی ـ انهليسی (کووان) گاه فقط یک معادل نوشته شدهاست و در فرهنگ معاصـر
ً
عربی ـ فارسی (آذرنوش) نیز همان واژﮤ مدخل ،بدون هیچ مترادفی ،عینا تکرار شدهاست:

ِإحقاق :احقاق (ص .)۲۱۱
َ
المحسوسات :محسوسات (ص .)۸۱۱

ِامتنانِ :امتنان (ص .)۸۱۳۱

۶ـ واژههای معاصر اندک
ِ
فرهنگ عربی ـ آلمانی (هانس ِور) در سوال  ۸۵۱۲مویالدی ( ۸۳۳۸شمسوی) منتشور شدهاسوت.

میلتون کوان این کتا را پس از برگردانودن بوه زبوان انگلیسوی در قالوب یوک فرهنـگ عربـی ـ
انهليسی در  ۸۸۸۱صفحه به سال  ۸۵۱۱میالدی در نیویورک چاپ و منتشور کردهاسوت .در ایون
شصت سال ،در زبان عربی ،مانند زبانهای زندﮤ دیگر ،پیوسته واژههای جدیدی سواخته شوده و
برای بسیاری از وامواژههای علمی و فنی معادلگزینی شدهاست .این تغییرات در فرهنگ عربی ـ
آلمانی (هانس ِور) و فرهنگ عربی ـ انهليسی (کووان) ثبوت نشدهاسوت .عالوهبوراین ،مبنوای کوار
ً
هانس ِور آثار نویسندگان و داستاننویسان عر و عمدتا مصوری و لبنوانی ،ماننود طوه حسوین،
محمدحسنین هیکل ،توفیق الحکیم ،محموود تیموور ،منفلووطی ،جبوران خلیول جبوران و اموین
الریحانی ،بودهاست (آذرنوش ،ص هفت) .ازاینرو ،فرهنگ عربی ـ آلمانی (هانس ِور) و دو فرهنوگ
بعدی بیشتر دربردارندﮤ واژههای ادبی و عمومیاند و واژههای علمی اندکی در آنها وجود دارد.
۷ـ تکرار ترکیبها

در فرهنگهای معتبر ،اعم از یکزبانه و دوزبانه ،ترکیبها ذیل واژﮤ اصلی خود مدخل میشووند
و اگر ذیل واژههای دیگر نیز مدخل شوند ،بدون ذکر معنی ،به ترکیبی کوه ذیول واژﮤ اصولی ثبوت
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شده ارجاد داده میشود .در فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی (آذرنوش) برخی ترکیبها دو بار و گاه
سه بار مدخل شدهاند ،ولی به زیرمدخلی کوه ذیول واژﮤ اصولی ثبوت شوده ارجواد داده نشوده و
َ ُ ُ
عاب الق َوی :بازیهای ورزشی مبتنی بور
مانند أل
معادلهای فارسی آنها نیز با هم اختالب دارندِ ،
ً
نیروی جسمانی ،ورزشهای پهلوانی (ص  ،۱۵۳ذیل قُوة)؛ ورزشهای قدرتی (موثال وزنوهبرداری،
َ ُ ُّ
الدول َ
ْ
الع َر َّبیة :اتحادیۀ کشوورهای عربوی ،اتحادیوۀ عور
جامعة
دومیدانی) (ص  ،۵۴۱ذیل ِلعب)؛ ِ
ُ
جام َعة)؛ اتحادیۀ عر (ص  ،۱۴۲ذیل َع َر ِبيـة)؛ َجهاز الحفر :دستگاه حفاری (ص ،۸۱۳
(ص  ،۸۳۱ذیل ِ
َ
َ
ُ
حـارس المرمـی :گلور ،دروازه
ذیل جهز)؛ ابزار چاهکنی ،متۀ حفر چاه (نفت) (ص  ،۲۱۳ذیل حفر)؛ َ ِ
َ ُ
یف َ
الح َرکة :چاالک ،زبورو زرنوگ،
بان (ص  ،۸۱۸ذیل حارس)؛ دروازهبان (ص  ،۳۵۲ذیل مرمی)؛ ح ِف
َ
چابکُ ،پر تحرک (ص  ،۸۱۳ذیل َح َرکة)؛ ُچسوت ،چواالک ،چابوک ،فورز (ص  ،۲۴۱ذیول خ ِفيـف)؛
َ ّ
ُ
المسـماری:
حوت سلیمان :ماهی آزاد (ص  ،۲۲۴ذیل حوت)؛ آزاد ماهی (ص  ،۲۱۵ذیل سلم)؛ الخط ِ
ُ َ ّ
َ
َ
(ص  ،۲۱۳ذیل خط؛ ص  ،۳۴۳ذیل ِمشمار)؛ خ ِفیـف الظـل :نوازنین ،دوستداشوتنی (شوخ ) (ص
َ
َ
ُ
 ،۲۴۱ذیوول خفيــف)؛ خوشووخو ،دوستداشووتنی ،خووونگرم (انسووان) (ص  ،۱۳۱ذیوول ِظــل)؛ خ ِفیــف
العارضین :کمریو (ص  ،۲۴۱ذیول خفيـف)؛ دارای ریو ُتنوک (ص  ،۱۴۱ذیول عـارض)؛ َ
الـزر و
ِ
َّ ِ
َ
َ
ْ
ْ
الضر  :کشاورزی و دامپروری (ص  ،۳۱۵ذیول زرع)؛ کشاورزی و داموداری (ص  ،۱۱۸ذیول ضـرع)؛
ُ ُ َ َ
ُ
َزهرة اللؤلؤ :گل مینا (ص  ،۳۸۵ذیل َز ْهر)؛ گل مروارید (ص  ،۵۱۳ذیل لؤلؤ)؛ ش َّد ا ّز َرهُ :یاریاش کورد،
حمایت کرد ،تشویق کورد ،پشوتیبانی اش کورد (ص  ،۸۳ذیول مزر)؛ قووی بوود ،نیرومنود بوود،
باشهامت بود ،دلیر بود (ص  ،۱۱۴ذیل َشـد)؛ ُ
قص ُ
ور البا  :ناتوانی ،ضعف ،عجز ،نواالیقی (ص ،۱۳
َُ
ـاف َّیة:
ذیول بــاع)؛ عجووز ،نوواتوانی ،ضووعف (در انجووام کوواری) (ص  ،۱۱۱ذیوول قصــر)؛ طـ ِ
ـائرة ِاستکشـ ِ
طائ َرة)؛ هواپیمای شناسوایی ،هواپیموای جاسوسوی ،هواپیموای
هواپیمای شناسایی (ص  ،۱۳۳ذیل ِ
ُ ُ
ََ
اکتشافی (ص  ،۵۲۱ذیل ِاستکشـاف)؛ طـول اننـاة :صوبر طووالنی ،رنوج دیرپوا (ص  ،۳۲ذیول منـی)؛
ُ
باگذشت ،شکیبا ،بردبار ،پرتحمل (ص  ،۱۳۱ذیل طال)؛ َطویل انناة :کسی که دیور زموانی تحمول
َ َّ ُ َ
ََ
ـاد الشـمس:
میکند (ص  ،۳۲ذیل منی)؛ باگذشت ،شکیبا ،بردبار ،پرتحمل (ص  ،۱۳۱ذیل طال)؛ عب
ً
ُ
(ص  ،۱۳۱ذیل َش ْمس؛ ص  ،۱۱۳ذیل َعباد)؛ علی ُرؤوس انشهاد :علنا ،در انظوار موردم ،در موؤ عوام
ً
َْ
شاهد)؛ علنا ،آشکارا ،پی چشوم
(ص  ،۳۳۴ذیل رمس)؛ در مؤ عام ،در حضور همه (ص  ،۱۳۲ذیل ِ
همه (ص  ،۴۸۱ذیل علـی)؛ َقد ُیم َ
العهد ِب :بسیار باتجربه در  ،...کارکشته در  ،...بسیار آشنا بوا ،...
ِ
َ
ْ
دیرآشنا با ( ...ص  ،۴۳۱ذیل عهد)؛ دارای دوستی دیرینه با  ،...دارای آَشنایی و اطوالد زیواد از ،...
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َ

کارکشته در  ،...خبره یا با تجربه در ( ...ص  ،۱۳۱ذیل قَ ِدیم)؛ ق ِص ُیر البا  :ناتوان ،کوتاه دست ،تنگ
چشم ،بخیل و خسیس (ص  ،۱۳ذیل باع)؛ ناتوان ،ضعیف ،عاجز ،بی کس ،بوی نفووذ ،خسویس،
بخیل ،تنگ چشم ،لئیم (ص  ،۱۱۱ذیل قصر)؛ ُ
سـاکنا :تکوان نمیخوورد ،بیحرکوت بواقی
الی َح ّر ُک
ِ
ِ
مانده ،انگشت را هوم نمیجنبانود (ص  ،۸۱۳ذیول حـر )؛ تکوان نمیخوورد ،از جوا نمیجنبود،
ُ ِّ
بیحسوحرکت (ص  ،۳۱۸ذیل سکن)؛ َوزن الدیک( :ص  ،۳۳۸ذیول ِد ْیـ ؛ ص  ،۸۲۱۳ذیول َو ْزن)؛ َوزن
ّ َ
َ
َ ُ َّ
َ ْ
ـوعی( :ص  ،۸۸۳۱ذیول نـوعی؛ ص ،۸۲۱۳
الر یشة( :ص  ،۳۱۲ذیل ریشة؛ ص  ،۸۲۱۳ذیل وزن)؛ الوزن الن ِ
ِ
َ
َ َ
ُ
ذیل َو ْ
الیات ُ
الم َت َّح َدة( :ص  ،۸۸۵۸ذیل ُم َت ِحد؛ ص  ،۸۲۳۳ذیل ِوالیة)؛ ت َج َامـل( :ص  ۸۳۴دو بوار)؛
الو
؛
)
ن
ز
ِ
طاع َّیة( :ص  ۱۱۱دو بار).
ِإق ِ
۸ـ مالحظات ساختاری

 .۸در فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی (آذرنوش) ،معادلهای مترادب یا نزدیک به هم با ویرگوول
و معادلهای متفاوت با نقفهویرگول (؛) از هم تفکیک شدهاند (آذرنوش ،ص ش ) .مفلو تر این
است که معادلهای متفاوت ،بهجای نقفهویرگول ،با شماره از هم تفکیک شوند.
 .۲در مدخلهایی که با حرب همزﮤ «إ» آغاز میشووند ،هموزه را بوهصوورت « ِأ» نوشوتهاند،
مانند ِمجحـاف (ص ِ ،)۸۴۱مرهـا (ص ِ ،)۳۵۳مسـکان (ص ِ ،)۳۱۸محجـام (ص ِ ،)۸۴۸مرهـا (ص
ِ
َ
َ
ِ ،)۳۵۳مســکان (ص ِ ،)۳۱۸مشــباع (ص ِ ،)۳۵۵مضــاءة (ص ِ ،)۱۱۱معجــاب (ص ِ ،)۱۱۱مضــافة
(ص ،)۱۱۵و ِممتنان (ص  .)۸۱۳۱این نحوﮤ نوشتن همزه درست نیست.
 .۳نام کشورها و شهرها به ترتیب حروب الفبا و در بدنۀ فرهنگ قرار دارد .بهتر بود این نامهوا
بهطور جداگانه در پیوست میآمدند.
 .۳مقولۀ دستوری مدخلها ،مانند اسم ،فعل و حرب ،مشخ نشدهاست.
َ
 .۱بسیاری از صورتهای جمع اسمها ذکر نشدهاست .برای مثال ،ذیل مخ بهمعنی «بورادر»،
ِ
َ
ْ
جمع إ َ
خوة و مخوان آمده (ص  ،)۵مدخل خ ِسيل بدون جمع است
از مجمود ش جمع ،فقط دو
ِ
(ص  ،)۲۱۴و ذیل َظ َ
عينة ،از میان پنج جمع ،فقط دو جمع ذکر شدهاست (ص .)۱۳۱
 .۱حرب «ي» بهصوورت «ی» نشوان داده شوده ،حوال آنکوه در عربوی تلفوظ «ی» بوا «ي»
متفاوت است.
َْ
َْ
َ
َ
 .۴گاه « » بهصورت «ه» نشان داده شدهاست ،مانند بشنه که درست آن بشنة است (ص .)۱۸
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 .۱گاه برای یک حرب دو حرکت متضاد گذاشته شدهاست ،حال آنکه یک حورب فقوط یوک
ً
حرکت میگیرد یا اصال فاقد حرکت است (← قبصة ،لعب).
 .۵در فرهنــگ عربــی ـ آلمــانی (هووانس ِور) تعووداد بسوویار زیووادی واژه و اصووفالح مصووری
آمدهاست .این واژهها و اصفالحات گویشیاند و به گویشی بودن آنها اشاره نشدهاست.
 .۸۱جمع جمع بهصورت جمع نوشته شدهاست .حال آنکه میباید جمع بوهصوورت جودا و
جمع جمع ِنیز بهصورت مجزا نوشته شود ،مانند َج َمل (ص  )۸۳۱و َظ َ
عينة (ص .)۱۳۱
ُ َ
ِ
 .۸۸گاه بهجای معادل ،تعریف آمدهاست ،ماننود َطویـل اننـاة :کسوی کوه دیرزموانی تحمول
ِّ
ُ
میکند (ص )۳۲؛ َم َرض الذئب انح َمر :نوام نووعی بیمواری غیرمسوری پوسوتی (ص )۳۳۳؛ ذ َّراح:
نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر تهیه میکردند (ص .)۳۳۱
۹ـ معادلهای غلط

در این بخ از مقاله پس از ذکر معنی درجشده در فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـی (آذرنووش)،
پیشنهاد خود را پس از نشانۀ ● ذکر کردهایم .المنجد فی  ...صورت کوتاهشدﮤ المنجد في اللغـة
العربية المعاصرة است .بهمنظور جلوگیری از افزای حجوم مقالوه ،تعریوف عربوی مودخلهای
فرهنگهای عربی را بهدست ندادهایم:

ِآفل :گذرا ،زودگذر ،ناپایدار (ذیل افل ،ص .)۲۱
●  .۸بیفووورود .۲ .ناپدیووود ،فروخفتوووه (المنجـــد
األبجدی ،ص ۲؛ المورد ،ص .)۸۳۳
َ
إئتم َن :اطمینان کردن ،اعتمواد کوردن ،ایموان داشوتن
(به کسی) (ذیل امن ،ص .)۲۱
● معنی «ایمان داشتن (به کسی)» غلط است .ایمان
مرحلهای بسیار باالتر از اطمینان و اعتماد است.
إبرة َمغناط ّ
یسیة :عقربۀ مغناطیسی (ص .)۲
ِ
● عقربۀ قفبنما (المنجد فی  ،...ص  .)۲آن را إبرة
َم َ
غنطيسية یا إبرة ممغنطة نیز میگویند.
ا َت ّ
کالیززة :جبرگرایووی ،قدریمووذهبی (ذیوول وکــل ،ص
ِ
.)۸۲۳۱

● اتکا به دیگری ،تکیه بوه دیگوران ،چشوم امیود بوه
دیگووری داشووتن (المــورد ،ص .)۳۲جبرگرایــی را در
عربی َج ْب ِریة میگویند (المنجد فی  ،...ص .)۸۴۱
ّ
أتوقراطی :دیکتاتوری ،استبداد (ص .)۳۳
● ( .۸اسووم) دیکتوواتور ،مسووتبد ،حوواکم مفلووق،
اتوکرات( .۲ .صفت) دیکتاتوری ،استبدادی :حکـم
ّ
أتوقراطی :حکومت استبدادی ،حکومت دیکتاتوری
(المنجد فی  ،...ص. )۱۲
ََ
ِاجتن َب :در کنار (چیزی) رفتن یوا قورار گورفتن ،کنوار
(کسووی) راه رفووتن ،در امتووداد (چیووزی) رفووتن (ذیوول
جنب ،ص .)۸۳۵
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● (از کسی) اجتنا ورزیدن ،دوری گزیدن ،احتراز
کووردن (المنجــد فــی  ،...ص ۲۲۳؛ المــورد ،ص
.)۲۱۱
ِاجتهاد... :؛ پشتکار ،همت در کاری (ذیل جهد ،ص
.)۸۱۳
● معنی «پشتکار ،همت در کاری» غلط است.
َ َ
أجندة :دفتر یادداشت ،آژندا [؟] (ص .)۱
َ ● دستور جلسه ،برنامۀ کار ،دستور کار.
َ َ
جهش :گریستن ،ناگهان به گریه افتادن (ذیل جهش،
أ
ص .)۸۱۱
● مجهش بهتنهایی بهمعنی «آماده شدن ،مهیا شدن»
ً
است (المنجد فـی  ،...ص  .)۲۳۸ایون واژه معمووال
برای گریه کوردن بوهکار مویرود :أجهـش بالبکـاء:
بغووض گلووو را فشووردن ،آمووادﮤ گریووه شوودن (همووان؛
المورد ،ص .)۳۳
َ
ِاحاطززة :ادراک ،فهووم ،آگوواهی؛ دانوو (نسووبت بووه
چیزی) ،آشنایی (به )...؛ اطالدرسوانی ،اطالعوات،
ارتباطات (ذیل حوط ،ص .)۲۳۸
●  .۸آگوواهی ،اطووالد ،دان و  .۲ .شووناخت کاموول،
تسلط (به ( )...المنجد فـی  ،...ص ۳۳۱؛ المـورد،
ص .)۳۳
حتراف :اشتغال به کاری ،پیشهگری (ذیل حرف ،ص
ِا ِ
.)۸۱۳
●  .۸حرفوهای شوودن ،حرفوهای بووودن (المــورد ،ص
 .۲ .)۳۱اشتغال به کاری.
حتراق :سوزاندن ،آت زنی ،آت سوزی (ذیل حـر ،
ِا ِ
ص .)۸۱۳
● (عمل) سوختن ،سووخته شودن (احتـرا مصودر
احتر است).
َ َ
ِاحتز َزرف...:؛ کوش و ف وراوان کووردن ،ب ورای موفقیووت
زحمت کشیدن (در کاری) (ذیل حرف ،ص .)۸۱۲
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● حرفهای شدن ،از کسووت آمواتوری بیورون آمودن
(المنجد فی  ،...ص ۲۴۳؛ المورد ،ص .)۳۱
حتکار :احتکوار ،پی خریود بوهمنظور انبوار کوردن؛
ِا ِ
انحصار ،امتیاز ،تفوق (ذیل حکر ،ص .)۲۸۱
● ( .۸عمل) خریدن و انبار کوردن .۲ .انحصوار.۳ .
حق انحصار ،امتیاز انحصاری.
َ
أحجن :خم شده ،خمیده ،دوتوا ،دوال (ذیول حجـن،
ص .)۸۴۸
● معنی «دوتا ،دوال» غلط اسوت (المنجـد فـی ،...
ص .)۲۱۴
ُ
احقاق :احقاق (ذیل حق ،ص .)۲۱۱
● تحقق ،عملی شدن ،اعموال ،اجورا (المـورد ،ص
 .)۱۸احقا الحق :تحقق حق ،اجرای حق ،حوق بوه
حقدار رسیدن.
َ
اخبل :دیوانه ،مجنون؛ کمعقل ،بیخورد (ذیول خبـل،
ص .)۲۳۳
● معنی «کمعقل ،بیخرد» غلط است (← المنجد
فی  ،...ص ۳۱۳؛ المورد ،ص .)۱۳
ِادبار :فرار ،عقبنشینی (ذیل دبر ،ص .)۲۵۱
● (عمل) روی برگرداندن ،روی برتافتن ،پشت کردن
(المورد ،ص .)۱۳
ِادماج :جذ و تحلیل (ذیل دمح ،ص .)۳۸۴
●  .۸ادغوووام ،تلفیوووق ،یکوووی کوووردن( .۲ .عمووول)
گنجانوودن ،درج کووردن ،منظووور کووردن (المــورد،
ص.)۱۱
ِاذخار:گردآوری ،جمعآوری ،فراهمآوری (ذیل دخـر،
ص .)۳۳۱
● ذخیرهسووازی( ،عموول) ذخیووره کووردن ،پسانووداز،
(عمل) اندوختن (المورد ،ص۱۱؛ المنجـد فـی ،...
ص .)۱۱۱
َ
اربد :خاکستری (ذیل ربد ،ص .)۳۱۸
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● دارای رنگ تیره ،کدر (المنجد فـی  ،...ص ۱۲۱؛
المورد ،ص .)۴۱
ِا ِرتجاعی :مرتجع ،کهنهپرست ،واپسگرا (ذیل رجـع،
ص .)۳۱۵
●  .۸روبهعقب ،بازگشوتی بوه عقوب .۲ .عفوف بوه
ماسبق (المورد ،ص.)۴۸
أرضیة :مخزن ،انبار (ذیل مرض ،ص .)۸۳
● این معنی غلط است (← المنجد ،فرهنگ الياس
العصــری ،الروس ،المنجــد االبجــدی ،المعجــم
الوسيط ،المورد ،و المنجد فی .)...
َ
ِارهاق :ستم ،جور؛ فشار؛ بار سنگین ،فشوار سونگین
(کار) (ذیل رهق ،ص .)۳۵۳
●  .۸خستگی ،خستگی زیاد ،از پا افتادن .۲ ،فشار،
سنگینی ،فشوار بوی از حود (المنجـد فـی  ،...ص
۱۵۸؛ المورد ،ص .)۴۴
ِأزعاج :اضفرا  ،آشفتگی ،ناراحتی ،ایجواد دردسور،
پریشانسازی (ذیل زع  ،ص .)۳۸۸
● ایجاد ناراحتی ،رنج  ،آزردگی خاطر ،رنجانودن
(المنجد فی  ،...ص ۱۸۳؛ المورد ،ص .)۴۵
إستاتیکی :الکتریسیتۀ ساکن (ص .)۸۱
● مربوط به استاتیک یا ایستاییشناسی (المنجد فـی
َ
الک َ
هرباء
 ،...ص  .)۲۲در عربی الکتریسيتۀ ساکن را
ُ
َ َ
ستاتية میگویند.
المسک ِونية یا الکهرباء اال ِ
ستتباب :قراریابی ،سامانیابی ،عادی شدن؛ ترتیوب؛
ِا ِ
استقرار ،ثبات؛ گسترش مناسب (ذیل تب ،ص .)۵۸
● معنی «ترتیب» و «گسترش مناسب» غلط است.
ستخراج... :؛ کنارهگیری (ذیل خرج ،ص .)۲۱۸
ِا ِ
● معنی «کنارهگیری» غلط اسوت (← المنجـد فـی
 ،...ص ۳۴۳؛ المورد ،ص .)۱۴
إسترات ّ
یجی... :؛ حیاتی ،کلیدی ،حساس (ص .)۸۱
ِ
● راهبردی ،استراتژیک ،سوقالجیشی.

سترزاق :زندگی مستقل ،زندگی بینیازی (ذیل رز ،
ِا ِ
ص .)۳۱۴
● طلب روزی ،دنبال رزقوروزی بودن (المنجد فی
 ،...ص ۱۳۱؛ المورد ،ص .)۵۱
َ َ
ِا ْست ْره َن :به امانت خواستن (چیزی را از کسی) (ذیل
رهن ،ص .)۳۵۳
● از کسووی گوورو خواسووتن ،رهوون خواسووتن ،وثیقووه
خواسووتن (المنجــد فــی  ،...ص ۱۵۲؛ المــورد ،ص
.)۵۱
ِا ْس ِتطراد :انحوراب ،گریززنوی ،از شواخی بوه شواخی
پریدن؛ ضمیمه ،پیوست (ذیل طرد ،ص .)۱۲۱
● خووارج شوودن از موضووود ،انحووراب از موضووود.
(المنجد فی  ،...ص ۵۱۱؛ المورد ،ص  .)۵۲معنوی
«از شاخی به شاخی پریدن» و «ضومیمه ،پیوسوت»
غلط است.
َ
ِا ْسززت َا َار :قوورض گوورفتن (چیووزی را) (ذیوول عــور ،ص
.)۴۳۱
● این معنوی غلوط اسوت ،در عربوی چیوز را قورض
نمیگیرند ،بلکه آن را به عاریت میگیرند.
ا ْسززت َ
اارة :وامگیووری ،عاریووتخواهی ،اسووتعاره (ذیوول
ِ ِ
عور ،ص .)۴۳۱
● (عمووول) عاریوووت خواسوووتن ،طلوووب عاریوووت،
عاریتخواهی.
ِأ ْس ِتاالم عن :تحقیق ،جسوتوجو ،پرسو (دربوارﮤ
موضوعی) (ذیل علم ،ص .)۴۸۳
● کسب آگاهی ،پرس .
ََْ َ
ِا ْستغفل :احمق یا نادان پنداشتن؛ مسخره کردن ،آلوت
دست خوود قورار دادن ،دسوت انوداختن (کسوی را)،
سر (کسی) گذاشتن (ذیل غفل ،ص .)۴۱۱
سربه ِ
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● همۀ معنیهوای بواال غلوط اسوت (← المنجـد،
فرهنگ الياس العصری ،الروس ،المنجد االبجـدی،
المعجم الوسيط ،المورد ،و المنجد فی .)...
ِا ْس ِتغاللی :انتفاعی ،استثماری (ذیل غل ،ص .)۴۱۵
●  .۸استثمارگر ،بهرهک  .۲ .استثمارگرایانه ،از روی
بهرهکشی ،سودجویانه (المنجد فـی  ،...ص ۸۱۱۲؛
المورد ،ص .)۵۱
ْ
ِا ْس ِتفسار :تحقیق ،استفسار (دربارﮤ کسی یوا چیوزی)
(ذیل فسر ،ص .)۴۵۱
● (عمل) توضیح خواستن ،تفسیرخواهی ،استفسوار
(المنجد فی  ،...ص ۸۱۵۳؛ المورد ،ص .)۵۱
ْ
ِا ْس ِتفهام :تحقیق (درمورد  ،...پیرامون ( )...ذیل فهم،
ص .)۱۸۳
● معنی باال غلط است (المنجد فی  ،...ص ۸۸۸۲؛
المورد ،ص .)۵۱
َ
ِا ْس ِزتالم :قبض رسید؛تحویلگیری ،پوذیرش؛ اشوتغال
(ذیل سلم ،ص .)۳۱۵
● (جنس ،بستۀ پستی و مانند آنها) تحویول گورفتن
(المنجد فی  ،...ص ۱۵۱؛ المورد ،ص .)۵۵
ّ
ِا ْس ِتهالکی :استهالکی (ذیل هل  ،ص .)۸۸۱۱
● مصرفی (المنجد فی  ،...ص ۸۳۱۴؛ المورد ،ص
.)۸۱۲
َ
أسطورة :افسانه ،اسفوره ،داستان (ص .)۸۱
● معنی «داستان» غلط است.
ّ
أسطوری :افسانهای ،اسفورهای ،داستانی (ص .)۸۱
َ ● معنی «داستانی» غلط است.
َ
أ ْسفع :گندمگون ،سیهچهره (ذیل سفع ،ص .)۳۱۱
● برنزه ،سیاه مایل به قرمز ،خرماییرنوگ (المنجـد
فی  ،...ص ۱۴۳؛ المورد ،ص .)۸۱۱
ْ
أس َمر :سیهچرده ،سوبزه ،گنودمگون (ذیول سـمر ،ص
.)۳۴۳
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● معنی «سیهچرده» غلط است.
ْ
ِاشزبا  :سیری ،پری ،اشباد؛ ارضاء؛امتناد (ذیل شبع،
ص .)۳۵۵
● ( .۸عمل) سیر کوردن( .۲ .عمول) خویس کوردن،
(عمل) خیسواندن (المـورد ،ص ۸۱۵؛ المنجـد فـی
 ،...ص .)۴۳۱
ْ َ
ِاشززتها  :ولووع ،میوول ،آرزو ،عالقووه ،اشووتیاق ،تمایوول،
عف  ،هوس ،میل شدید ،شوروشوق؛ شهوت ،میول
جنسی؛ اشتها (ذیل شها ،ص .)۱۳۳
● معادلهووای «ولووع ،میوول ،آرزو ،عالقووه ،اشووتیاق،
تمایل ،عف  ،هوس ،میل شدید ،شوروشوق» غلوط
َ است (المنجد فی  ،...ص ۱۱۸؛ المورد ،ص .)۸۸۲
ْ
أش َهل :دارای چشمهای تیره ،چشومآبی (ذیول شـهل،
ص .)۱۳۳
● دارای چشمان میشی.
َ
ِأطاقة :توانایی ،توان ،قدرت ،استفاعت ،تا  ،طاقوت
(ذیل طو  ،ص .)۱۳۵
● معنی «توانایی ،توان ،قودرت ،اسوتفاعت» غلوط
اسووت (المـــورد ،ص ۸۲۲؛ المنجــد فـــی  ،...ص
َ .)۵۲۱
َ
َُ
أطزززال لسزززانه :پرگوووویی کووورد ،رودهدرازی کووورد،
زباندرازی کرد (ذیل طول ،ص .)۱۳۱
● گستاخی کردن ،جسارت کردن ،زباندرازی کردن
َ (المنجد فی  ،...ص .)۵۲۱
أ َ
عار :وام دادن ،عاریوت دادن ،قورض دادن (بوه کسوی
چیزی را) (ذیل عور ،ص .)۴۳۱
● معنووی «وام دادن ،قوورض دادن» غلووط اسووت .در
عربی پول را وام یا قرض میدهنود و چیوز را عاریوت
میدهند.
أ َ
عارة :وامدهی ،قرضدهی (ذیل عور ،ص .)۴۳۱
ِ
● عاریه( ،عمل) عاریه دادن.
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ِأعالة :خرجی ،گذران ،معاش (ذیل عول ،ص .)۴۳۴
● تأمین معاش ،تأمین قوت ،برآورده کردن مایحتواج
(المنجد فی  ،...ص ۸۱۳۱؛ المورد ،ص .)۸۲۱
ْ
ِأعجاب ب :شیفتگی ،تحسین ،خشونودی ،رضوایت؛
تحسینانگیزی ،تشویق؛ غرور ،تکبور؛ خودپسوندی،
خودبینی (ذیل عجب ،ص .)۱۱۱
●  .۸شگفتی ،تعجب( ۲ .عمل) پسندیدن( ،عمول)
خوش داشتن (المنجـد فـی  ،...ص ۵۳۴؛ المـورد،
َْ
الـنفس
ص ْ .)۸۳۱إعجاب درصورتیکه با الکات یوا
همراه باشد ،بهمعنی «خودپسندی ،خودبینی» اسوت
(همان).
ْ
ِاق ِتبززا  :فراگیووری (علووم و دانوو )؛ قرضگیووری،
ً
وامگیری (مجازا) (ذیل قبس ،ص .)۱۲۳
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۸۲۱؛ المورد ،ص .)۸۳۱
ْ
ّ
صادیات :اقتصاد (ذیل قصد ،ص .)۱۱۳
االق ِت
● عناصر و اجزای اقتصاد ،اموور اقتصوادی ،مسوا ل
اقتصادی (المنجد فی  ،...ص .)۸۸۱۱
کتراث :مراقبت ،مواظبت ،توجه ،اعتنا ،تمایول (ذیول
ِا ِ
کرث ،ص .)۵۸۱
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۲۲۳؛ المورد ،ص .)۸۱۸
ا ْکتفا ٌ
ذات ّی :خودمختاری (سویا)؛ اسوتقالل (موالی)
ِِ
ِ ِ
ََ
(ذیل کفی ،ص .)۵۳۲
● خودکفایی .معادل خودمختـاری در عربوی ُح ِکـم
ذاتی است.
ُ ُ
ألااب الق َزوی :بازیهوای ورزشوی مبتنوی بور نیوروی
جسمانی ،ورزشهای پهلوانی(ذیل قـوة ،ص)۱۵۳؛
همچنین:
ُ ُ
ً
ألااب القوی :ورزشهای قدرتی (مثال :وزنوهبرداری،
دوومیدانی) (ذیل لعب ،ص .)۵۴۱

● دوومیدانی.
َأ ْم َلس :صابّ ،
بوراق ،نورم ،لفیوف (ذیول ملـس ،ص
.)۸۱۳۸
ّ
● معنی «براق» غلوط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۳۱۱؛ المورد ،ص .)۸۴۸
أنززاة :متانووت ،تأموول ،حوصووله ،بردبوواری ،پایووداری،
استقامت (ذیل منی ،ص .)۳۲
●  .۸حلووم ،بردبوواری ،شووکیبایی  .۲درنووگ ،تأموول
(المنجد فی  ،...ص.)۱۱
َ َ
إنزبج َس :روان شدن ،بوا شودت جریوان یوافتن (ذیول
بجس ،ص .)۳۲
● (آ ) فوران کردن ،با شدت بیورون زدن (المنجـد
فی  ،...ص.)۱۱
ْ
ّ
تاجی :تولیدکننده ،مولد (ذیل نت  ،ص .)۸۱۱۱
ِان
● تولیدی (المورد ،ص ۸۴۱؛ المنجـد فـی  ،...ص
.)۸۳۱۸
نحززراف :انح وراب ،انشووعا ؛ کووژی ،میوول ،شوویب،
ِا ِ
سرازیری (ذیل حرف ،ص .)۸۱۳
● بهجز «کژی» ،همۀ معادلهای باال غلط است.
َ َ
ِانح َمق :عصوبانی شودن ،خشومگین شودن ،از کووره
دررفتن (ذیل حمق ،ص .)۲۲۲
● احمق شدن ،بیشعور شدن (المورد ،ص .)۸۱۱
ْ
ِان ِخززلال :بیکسووی ،رهاشوودگی ،تنهووایی ،شکسووت،
ناتوانی (ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
● عدم یاری ،عدم حمایت( ،عمل) یاری نشودن بوه
هنگام نیاز ،تنها ماندن ،پشت (کسوی) خوالی شودن
المنجد ،ص .)۳۴۱
(
َْ َ َ
ِانخزلل :درماندن ،گرفتارماندن؛ بی پناه شدن ،دچوار
شکست شدن ،نومید شدن (ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
●  .۸به هنگام نیاز تنها ماندن ،پشت (کسی) خوالی
شوودن ،بووی یووار و یوواور شوودن .۲ .سوورخورده شوودن،
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برآ شودن اسوت (المنجـد

آرزوهای (کسی) نق
فی  ،...ص .)۳۴۱
ِانرعززاج :زحمووت ،دردسوور ،نوواراحتی؛ اضووفرا ؛
آشووفتگی ،پریشووانی ،دسووتپاچگی (ذیوول زع ـ  ،ص
.)۳۸۸
● معادلهای بواال ،بوهجز «نواراحتی» ،غلوط اسوت
ُ (المنجد فی  ،...ص ۱۸۳؛ المورد ،ص .)۸۱۱
أنس :آدا دانی ... ،دوستی (ذیل انس ،ص .)۳۸
● معنیهووای بوواال غلووط اسووت .اولووین معنووی انــس
«انس ،الفوت» اسوت .اموا در فرهنـگ ،معادلهوای
مزبور جزء معادلهای سوم و هفتم آمدهاست.
ْ َ
ِان َسززح َب علززی :منفبووق شوودن ،شووامل شوودن (ذیوول
سحب ،ص .)۳۳۵
● بهاجرا درآمدن ،اجرا شدن ،عملی شدن (المـورد،
ص .)۸۱۵
ا ْنطز َ
زززو ِائ ّی :درونگوووورد ،خووووودمرکز ،خودمحووووور،
ِ ِ
درونگرایانه (ذیل طوی ،ص .)۱۳۲
● (شخ ) درونگورا (المـورد ،ص ۸۵۳؛ المنجـد
فی  ،...ص .)۵۲۵
ُ
أنطولوجی :هستیشناسی (فلسفه) (ص .)۳۸
● أنطولوجیززا :هستیشناسووی ،علووم موجووودات
(المنجد فی  ،...ص .)۳۱
ََ
أنفة :غرور ،اعراض ،عدم پذیرش ،ابا (ذیل انـف ،ص
.)۳۸
● عزت نفس ،عزت و کرامت (المنجد فـی  ،...ص
.)۳۱
ْ
ِان ِفازززال :بیارادگوووی ... ،تحمووول ،عووودم مقاوموووت؛
انگیزش ،تحریوک ،تهیویج؛ هیجوان ،برانگیختگوی،
انفعاالت (ذیل فعل ،ص .)۱۱۳
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● معنیهای باال غلط اسوت (← المنجـد فـی ،...
ص ۸۸۱۲؛ المـــورد ،ص  .)۸۵۴تحمـــل و عـــدم
مقاومت نیز متضادند ،نه مترادب.
ْ
ِانهززرام :شکسووت ،ناکووامی ،حرمووان؛ ف ورار ،گریووز،
هزیمت ،عقبنشینی (ذیل هزم ،ص .)۸۸۱۱
● شکست ،هزیمت (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۱۳؛
المورد ،ص .)۲۱۲
ْ
ِانهرا ِم َّیزة :احساس شکست ،یأس ،ناامیدی( ... ،ذیل
هزم ،ص .)۸۸۱۱
● روحیۀ شکست ،روحیۀ تسلیمطلبی ،عدم اعتقواد
به پیروزی (المنجد فی  ،...ص ۸۳۱۳؛ المـورد ،ص
.)۲۱۲
ْ
ِان ِهمزا  :اسارت محض ،شیفتگی ،جذبه ،دلبستگی،
استغراق؛ دلمشغولی ،فکر و ذکر ،مشغلۀ ذهنی (ذیل
هم  ،ص .)۸۸۱۳
● (در کاری) غرق شدن ،استغراق (المنجد فـی ،...
ص ۸۳۵۱؛ المورد ،ص .)۲۱۲
ْ
االعتماد :اعتبارنامه (ذیل ور  ،ص .)۸۸۵۵
اوراق ِ
● اوراق اعتماد :استوارنامه.
إینزززا  :شادمانسوووازی ،نشووواطانگیزی ،دوسوووتی،
صمیمیت ،خونگرمی ،خوشمشربی (ذیل انس ،ص
.)۳۸
● مؤانست ،الفت ،انس.
ً
ً
ً
ً ً
َّ
بالط ْبع :ففرتا ،ذاتا ،طبعا؛ البته ،حتموا ،طبیعتوا (ذیول
طبع ،ص .)۱۸۱
ْ ً
ً
طبعا است (← طبعا).
● بالطبع بهمعنی
َ
بت َم ُّهل :بهکندی ،بهآهستگی؛ رفتهرفته ،بهتدریج (ذیل
مهل ،ص .)۸۱۳۱
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۳۱۳؛ المورد ،ص .)۳۴۳
َ
ُبخنق :روسری ،چادر (ص .)۳۳
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● مقنعوووه (قـــاموس اليـــاس العصـــری ،ص .)۱۲
عالوهبراین ،روسری و چادر مترادب نیستند.
َ
َبرط َم :حرب بیربط زدن ،یاوه گفتن؛ به لکنت افتادن؛
لب برچیدن (ازخشم)؛ خشمناک شدن (ذیل بـرطم،
ص .)۱۳
● ( .۸به هنگام ناراحتی) لوب ورچیودن ،لبولوچوه
آویزان کوردن .۲ .خشومگین شودن ،عصوبانی شودن
(المورد ،ص .)۲۳۲
ُ
ُبرعم :جوانه ،غنچوه؛ شوکوفه ،گول (ذیول بـرعم ،ص
.)۱۳
● معنی «شکوفه ،گل» غلط است (المنجد فـی ،...
ص .)۱۲جوانه با غنچه مترادب نیست.
رقش :نووعی سوهره یوا گنجشوک (ذیول بـرقش ،ص
ِب ِ
.)۱۳
● معنی «گنجشک» غلط است.
ّ
َبشم :سیری ،اشباد ،بیمیلی ،بیزاری ،تنفر (ذیل بـرم،
ص .)۱۸
● سنگینی غذا (بر معده) ،رودل (المنجد االبجدی،
ص.)۵۱
َب َ
صمة :چاپ ،طبع (ذیل بصم ،ص .)۱۲
● ُ .۸مهر  .۲اثر ،عالمت ،نشوان (المنجـد فـی ،...
ص .)۵۴بصمة اإلصبع :اثر انگشت.
َب َ
صمة الخزتمُ :مهر ،چاپ و زدن مهر (ذیل بصـم ،ص
.)۱۲
َ
ُ
ُ
● اثر مهر ،جای مهر (روی چیوزی) .خـتم بوهمعنی
« ُمهر» و بصمة بهمعنی «اثر» است.
َ
ُبط  :کندی ،سستی (ذیل بط ،ص .)۱۳
●  .۸کندی ،آهستگی .۲ .تأخیر و معفلی (المنجـد
فی  ،...ص .)۵۴
َ
َبطزززر :گسوووتاخی ،بیپروایوووی ،جسوووارت ،غووورور،
خودخواهی (ذیل بطر ،ص .)۱۳

●  .۸ناسپاسی ،ناشوکری ،کفوران نعموت .۲ .غورور
(المنجد فی  ،...ص .)۵۵
َ
َبغتة :شگفت ،شگفتی ،حادثۀ شگفت (ذیل بغت ،ص
.)۱۱
● غافلگیری (المنجـد فـی  ،...ص  .)۸۱۱شـهفت
(صفت) ،شهفتی (اسم) ،و حادثۀ شـهفت متورادب
نیستند.
َبالغ :کفایوت ،بسوندگی ،شایسوتگی (ذیول بلـغ ،ص
.)۴۳
ُ
● بالغ بهمعنی بلغة است (← بلغة).
َ ُ
َبلشون :بوتیمار ،حواصیل (ص .)۴۳
● بوتیمار ،غمخورک (بوتیمار با حواصویل متفواوت
است).
ََ َ
ُ ُ
الربزی :موضود به اوج خود رسید ،کار بوه
بلغ السیل
منتها درجه رسید (ذیل بلغ ،ص .)۴۳
● اوضاد بحرانی شد ،اوضاد از کنتورل خوارج شود
(المنجد فی  ،...ص ۱۱۱؛ المورد ،ص .)۲۳۴
ُ
ٌبلغززة :کفایووت ،بسووندگی ،شایسووتگی (ذیوول بلــغ ،ص
.)۴۳
● حوووداقل معیشوووت ،روزی بخوووورونمیر ،مقووودار
کفایت ،قوت الیمووت (المنجـد فـی  ،...ص.)۸۸۱
عالوهبراین ،کفایت و بسندگی با شایسـتهی متورادب
نیستند.
َ ُ ّ
ولی :بانووک بینالمللووی (ذیوول بنـ  ،ص
البنززک الززد ِ
.)۴۱
● بانک جهانی.
َب َ
هرجزان :خردهریز ،بنجول ،مخلفوات ،زوایود (ذیول
بهرج ،ص .)۱۱
●  .۸چیز تقلبی ،چیز جعلی ،بدلی .۲ .زرورق ،نوار
زرورق .۳ .پارچووۀ زربفووت (المنجــد فــی  ،...ص
.)۸۲۱
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َ

ُبوظة :نوعی آشامیدنی شبیه آبجو (ص .)۱۳
● بستنی (المـورد ،ص ۲۱۲؛ المنجـد فـی  ،...ص
.)۸۳۱
َ
تأثیث :مبلمان (ذیل مث ،ص .)۳
● (عمل) اثاثیه گذاشوتن ،تجهیوز خانوه (یوا اداره)،
َ مبله کردن (تأثيث اسم مصدر مثث است).
َ ُّ
تأکد :اطمینان (ذیل مکد ،ص .)۲۸
● حصول اطمینان ،خواطرجمعی( ،عمول) مفموئن
شدن (المنجد فی  ،...ص.)۳۳
َ ُ
تأنق :آراستگی ،برازندگی (ذیل منق ،ص .)۳۲
● شیک بودن ،خوشسلیقه بودن ،شیکی و آراستگی
(المنجد فی  ،...ص  .)۳۵عالوهبراین ،آراسـتهی بوا
برازندگی مترادب نیست.
َّ
َتبج َح :الب زدن ،بالیدن ،نازیودن (بوه چیوزی) (ذیول
بجح ،ص .)۳۲
● پووز دادن ،فوویس و افوواده کووردن ،فخوور فووروختن
(المنجد فی  ،...ص.)۱۳
َ ٌّ
ت َبجح :الب ،بالیدن ،نازش (ذیل بجح ،ص .)۳۲
● (عمل) پز دادن ،فیس و افاده داشتن.
َ
ت َب ُّر  :بخش  ،هدیوه؛ سوهم؛ اعانوه (ذیول بـرع ،ص
.)۱۳
●  .۸اعانه ،کمک ،دهو ( .۲ .عمول) دادن ،اعفوا،
(عموول) بخشوویدن .۳ .داوطلبووی( ،عموول) داوطووب
شدن.
َ َ
ت َب َّر بز  :بهره بردن ،لذت بوردن ،دلشواد شودن (ذیول
بر  ،ص .)۱۱
● به فال نیک گرفتن (المورد ،ص ۲۱۵؛ المنجد فی
 ،...ص .)۳۱
َ َ َ
جامل :نسبت به هم خوشرفتوار بوودن ،بوا یکودیگر
ت
خوشرفتاری کردن (ذیل جمل ،ص .)۸۳۴
● به کسی تعارب کردن (المورد ،ص .)۲۴۱

(کسووی) راه رفووتن ،در امتوداد (چیووزی) رفووتن (ذیوول
جنب ،ص .)۸۳۵
● تجانب بهمعنی إجتنب است (← اجتنب)
ّ
َ َ ُّ
تجدد :تولد (ذیل جد ،ص .)۸۲۸
● ( .۸عمل) نو شدن ،نووگرایی ،تجودد .۲ .تجدیود
حیات (المنجد فی  ،...ص .)۸۱۳
َت َج َّن َ
زب :در کنار (چیزی) رفتن ،کنار (کسی) راه رفتن،
در امتداد (چیزی) رفتن (ذیل جنب ،ص .)۸۳۵
● تجنب بهمعنی إجتنب است (← اجتنب)
َ
َ َ َ َ
فس ِزه :به خود قوت داد( ... ،ذیل حمل،
تحامل علی ن ِ
ص .)۲۲۲
● معنی باال غلط است.
ََ َ
تح ّرف :پیچیده و کج شودن ،مایول شودن؛ خوارج یوا
منشووعب شوودن ،منحوورب شوودن (ذیوول حــرف ،ص
.)۸۱۲
●  .۸تحریف شدن ،قلب معنا شدن( .۲ .از کسوی)
خود را کنار کشیدن ،به یک طرب رفتن (المنجد فـی
 ،...ص ۲۴۳؛ المورد ،ص .)۲۱۱
َّ ْ ُ َّ ْ
التح ِلیل النف ِس ّی :تحلیل روانشوناختی (ذیول نفـس،
ص .)۸۸۱۱
● روانکاوی.
ََ َ َ
تخاذل :سست شدن ،وا دادن ،نیرو بواختن؛ افسورده،
پژمرده شدن (ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
● ( .۸قوم) یکودیگر را یواری نکوردن ،پشوت هوم را
خالی کردن( .۲ .پوا) سسوت شودن ،ضوعیف شودن
(المنجد فی  ،...ص .)۳۴۸
ََ ُ
تخززاذل :خسووتگی ،نوواتوانی ،درمانوودگی؛ اخووتالب،
جدایی (ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
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● ( .۸عموول) خووالی کووردن پشووت کسووی ،یوواری
نرساندن ،تنها گذاشتن .۲ .ضعف ،سسوتی ،نواتوانی
(المنجد ،ص .)۳۴۸
َ
دعیم ،... :نگهداری( ... ،ذیل دعم ،ص .)۳۱۱
ت ِ
● حمایت ،پشوتیبانی (المـورد ،ص ۳۱۱؛ المنجـد
فی  ،...ص .)۳۱۱
ََ َ
تلبل َب :تا خوردن ،معلق بودن ،آویزان بودن (ذیول
ذبکب ،ص )۳۳۳
● نوسان کردن ،نوسان داشوتن (المـورد ،ص ۳۱۲؛
المنجد فی  ،...ص .)۱۱۱
َ
ت َر َاو َ َب ْزی َن :در تناو بودن ،در نوسان بودن ،در تغییر
بودن (میان دو چیز) (ذیل روح ،ص .)۳۵۱
● بین دو عدد بودن ،در حدود فوالن  ...و بهموان ...
بووودن (المنجـــد فـــی  ،...ص ۱۵۱؛ المـــورد ،ص
.)۳۱۱
َ َّ
ترف َزع :خود را برتر شمردن (از  ،)...فخرفروشی کوردن
(بووهخاطر چیووزی) ،حقیوور شوومردن ،خوووار شوومردن
(کسی را) (ذیل رفع ،ص .)۳۱۸
● (از بدی ،زشتی) اسوتنکاب ورزیودن ،کسور شوأن
خووود دانسووتن ،دوری جسووتن (المنجــد فــی  ،...ص
۱۴۸؛ المورد ،ص .)۳۱۵
َ ُّ
رفع :غرور ،فخرفروشیّ ،
تکبور (نسوبت بوه چیوزی)،
ت
تحقیوور ،خوارشووماری (چیووزی را) (ذیوول رفــع ،ص
.)۳۱۲
● (از بدی ،زشتی) استنکاب ،دوری ،تبری (المنجد
فی  ،...ص .)۱۴۸
ٌ َ
ت َّرهزة :مسخرگی ،هرزگی ،هور چیوز باطول و بیهووده؛
درود ،حقه ،حیله (ذیل تر  ،ص .)۵۴
●  .۸چیز بیارزش ،چیز بیفایوده ،خرتوپورت.۲ .
وروور .۳ .باطول،
سخن بیهووده و بیمعنوی ،یواوهِ ،ش ِ

بیهوده .۳ .رویداد بد ،پیشوامد نواگوار .۱ .راه فرعوی
(المنجد فی  ،...ص.)۸۳۴
َ ْ
تش ِبیه :تشبیه ،مقایسه؛ تمثیل ،حکایت ،قصه؛ تشوبیه،
انسانانگاری ،انتسوا صوفات انسوانی بوه خداونود
(الهیات) (ذیل شبه ،ص .)۱۱۸
● معنیهای «مقایسه» و «تمثیل ،حکایوت ،قصوه»
غلط است (المنجد فـی  ،...ص ۴۳۳؛ المـورد ،ص
.)۳۲۱
َ َ َّ َ
تشدق ب :الب زدن ،گزافهگویی کردن ،مبالغه کوردن
(درمورد چیزی) ،وراجوی کوردن ،پرچوانگی کوردن،
مهمل گفتن؛ متحیر شدن ،انگشوت بوه دهوان شودن
(ذیل شد  ،ص .)۱۱۵
● ( .۸برای تظاهر به فصاحت) لبولوچه پیچانودن،
گوشۀ دهوان را چرخانودن( .۲ .بوا چرخانودن گوشوۀ
دهان) مردم را مسخره کردن( .۳ .سخن) کو دادن،
طووول و تفصوویل دادن و بیمالحظووه حوورب زدن (←
المنجــد فــی  ،...ص  )۴۱۳و (المــورد ،ص .)۳۲۸
همۀ معنیهوای موجوود در فرهنـگ بوهجز «وراجوی
کردن ،پرچانگی کردن» غلط است.
َ َ َ
تش َّرد... :؛ ولگردی کردن ،هورزه گشوتن (ذیول شـرد،
ص .)۱۸۲
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۴۱۱؛ المورد ،ص .)۳۲۸
َ ْ
تشز ِزرید :اخ وراج ،تبعیوود ،نفووی بلوود (ذیوول شــرد ،ص
.)۱۸۲
● ( .۸عمووووول) آواره کوووووردن ،آوارهسوووووازی.۲ .
بیخانمووانی ،خانهبهدوشووی (المنجــد فــی  ،...ص
۴۱۱؛ المورد ،ص .)۳۲۸
َ
ً
ت ْص ِدیق :اعتقواد ،ایموان (موثال بوه موضووعی) (ذیول
صد  ،ص .)۱۱۳
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● معنیهای باال غلط است (← المورد ،ص ۳۲۱؛
المنجد فی  ،...ص .)۱۲۱
ُ ُّ
َّ ْ
الش ْمسز ّ
زی :فیلمبوورداری (ذیوول صــور ،ص
التصززویر
ِ
ِ
.)۱۱۵
● عکاسی ،عکس گرفتن ،عکسبرداری.
َ
ت ْا ِنیف :سرزن سوخت ،نکووه  ،گوشومالی (ذیول
عنف ،ص .)۴۲۱
● توبیخ ،برخورد تند ،سرزن شدید (المنجـد فـی
 ،...ص ۸۱۲۴؛ المورد ،ص .)۳۳۸
ََ
تغ ُّیب ،... :گریز (ذیل غيب ،ص .)۴۱۵
● معنوی بواال غلوط اسوت (← المـورد ،ص ۳۳۱؛
المنجد فی  ،...ص .)۸۱۱۵
َْ
تفصیل ،... :شا وبرگ( ... ،ذیل فصل ،ص .)۴۵۱
● معنی باال غلط است.
ََ
تق ُّبل :قابلیت ،توان پذیرش ،قووﮤ پوذیرش (ذیول قبـل،
ص .)۱۲۱
● معنیهوای بواال غلوط اسوت (المـورد ،ص ۳۱۸؛
المنجد فی  ،...ص .)۸۸۲۱
ُ ََ
تکلزة :بیثبات ،کسی که اعتمادبهنفس ندارد ،کسی که
پیوسته به دیگران تکیه دارد (ذیل وکل ،ص .)۸۲۳۱
● وابسووته بووه دیگووری ،متکووی بووه دیگ وران ،سووربار
(المنجد فی  ،...ص ۸۱۱۱؛ المورد ،ص .)۳۱۱
َ َ
تک ٌّهن ،... :حدس ،گمان (ذیل کهن ،ص .)۵۳۳
● معنووی بوواال غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۸۲۱۱؛ المورد ،ص .)۳۱۲
َْ َ
َ َ َّ
تلث َم و ِالتث َم :چهرﮤ خود را پوشاندن ،رو گرفتن؛ خوود
را پوشوواندن ،لثووام زدن ،روبنوود زدن (ذیوول لــثم ،ص
.)۵۱۱
● بر بینی یا دهان روبند گذاشتن ،دهوان یوا بینوی را
پوشاندن (المنجد فی  ،...ص .)۸۲۴۸
َ ُّ
ت َمنعّ :رد ،عدم قبول (ذیل منع ،ص .)۸۱۳۱
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● امتناد ،خودداری ،اجتنا  ،احتوراز (المـورد ،ص
.)۳۴۳
َ
ت َم ُّهل :کندی ،آهستگی ،مهلتداری (ذیل مهـل ،ص
.)۸۱۳۱
● تأنی در کار ،انجوام آرام کوار ،انجوام کوار از سور
حوصله (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۱۳؛ المـورد ،ص
.)۳۴۳
َ
ت َم ُّیع :مایعسازی ،مایعشدگی؛ ذو شدگی (ذیل ميع،
ص .)۸۱۳۴
●  .۸ذو ( ،عمووول) ذو شووودن( .۲ .عمووول) آ
شدن ،میعان (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۴۲؛ المـورد،
ص .)۳۴۳
َْ
تن ِسیق :منظمسازی ،آرای ؛ ترتیوب ،... ،نظوامدهی؛
نظوووم؛ نظامبنووودی ،روشووومند کوووردن؛ اقتصووواد
برنامهریزیشده (ذیل نسق ،ص .)۸۱۴۱
● هماهنگی (المنجد فـی  ،...ص ۸۳۱۱؛ المـورد،
ص .)۳۴۱
ََ ُ
ً
تناثر :پراکندهسازی (مثال :مسلسل ،گلولهها را) (ذیول
نثر ،ص .)۸۱۱۱
● پراکنده بودن یا پراکنده شدن ،پراکنودگی ،پخو ،
انتشار ،پراکن (المـورد ،ص ( .)۳۴۳المنجـد فـی
 ،...ص .)۸۳۱۳
ُّ َ
َ َ َّ َ
الص َادا  :از توه دل آه کشوید ،آه عمیوق کشوید
تنفس
(ذیل صعد ،ص .)۱۴۸
● نفس راحتی کشید ،خیال راحت شود (المنجـد
فی  ،...ص ۱۳۳؛ المورد ،ص .)۱۵۳
َ َ ُّ
تنکس :وازایایی (ذیل نکس ،ص .)۸۸۲۲
● نگارنوووده تووواکنون واژﮤ وازایـــایی را در جوووایی
نیافتهاست.
ََ َ ََ َ
تنز َّزوق و تن َّیززق :سووختگیر بووودن ،مشکلپسووند بووودن،
باریکبین بودن (در کاری) (ذیل نو  ،ص .)۸۸۳۱
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● (در خووووراک ،پوشووواک) خوشسووولیقه شووودن،
شیکپوش شدن ،خوشذوق شدن (المنجـد فـی ،...
ص ۸۳۱۱؛ المورد ،ص .)۳۱۲
َت َه ُّکمز ّ
ززی ،... :طعنوووهآمیز ،کنایوووهدار ،تووووهینآمیز،
تحقیرآمیز (ذیل تهکم ،ص .)۸۸۱۱
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۳۱۱؛ المورد ،ص .)۳۱۳
ََ
ثنائی :مدحی ،مدیحی ،ستای  ،تمجیدی (ذیل ثنـی،
ص .)۸۸۳
● تحسینآمیز ،تقدیرآمیز ،سوتای برانگیز (المنجـد
فی  ،...ص .)۸۴۳
َ
ثورة :تحریک ،هیجان ،اضفرا ؛ سرکشوی ،طغیوان؛
انقال  ،شورش ،طغیان ،جنب  ،آشو (ذیول ثـور،
ص .)۸۸۳
● معنی «تحریک ،اضفرا  ،جنب  ،آشو » غلوط
است (المنجد فی  ،...ص .)۸۴۱
َ َ
ج َرش :له کردن ،خورد کوردن ،کوبیودن ،آسویا کوردن
(ذیل جرش ،ص .)۸۲۱
●  .۸نیمکوفته کردن ،بلغور کردن (دانۀ گندم و ماننود
آن) .۲ .کوبیدن ،خرد کردن ،پودر کردن (المنجد فی
 ،...ص .)۸۵۳
ْ ٌ َ
ِجلد ل ّما  :چرم برقی (ذیل لمع ،ص .)۵۱۲
● ورنی ،چرم ورنی.
َ ُ
ُ
زرابط :ارت و (مصوور) (ذیوول ربــط ،ص
الجززیش المز ِ
.)۳۱۳
● الجيش بهمعنی «ارتو » و المـرابط نیوز بوهمعنی
«سوونگرگرفته ،در سوونگر ،آموواده در سوونگر» اسووت
(المورد ،ص .)۸۱۸۳
حازم :استوار ،مصمم ،پابرجا؛ محتاط ،پرحزم ،پخته،
ِ
دوراندی (ذیل حزم ،ص .)۸۱۴

●  .۸قوواطع ،بووا عووزم راسووخ ،مصوومم ،ثابتقوودم .۲
[نظر] قفعی ،نهایی ،تزلزلپذیر ،الیتغیر  .۳عاقالنوه،
سنجیده ،معقول (المنجد فی  ،...ص ۲۱۱؛ المورد،
ص .)۳۳۳
ُ
حاشا لک ان :مبادا که تو (ذیل حشا ،ص .)۸۵۳
● از تو به دور است ،از تو بعید است (المنجـد فـی
 ،...ص ۲۵۸؛ المورد ،ص .)۳۳۱
َح َج َ
زن :خم کردن ،تا کردن ،منحنی کردن (چیوزی را)
(ذیل حجن ،ص .)۸۴۸
● (چو ) خم کردن ،خماندن (المنجد فی  ،...ص
 .)۲۱۴معنی «تا کردن» غلط است و معنی «منحنوی
کردن» دقیق نیست.
َ َ
ح ّمالة :تیر ،شاه تیر ،تیرک اصلی ،پوی ،سوتون اصولی
ساختمانّ ،
حمال (ذیل حمل ،ص .)۲۲۳
● ستون ،بهویژه سوتون اصولی (المـورد ،ص.)۳۱۱
دیگر معنیها غلطاند.
َ ّ َ
وم ّیزة :تعصب نژادی ،میهنپرستی افراطی،
الح ِمیة الق ِ
شووینسم (ذیل حمو ،ص .)۲۲۳
ّ
ّ ّ
حمیت ملیِ ،عرق ملی.
●
خزاتر :فریبکار ،نابکار ،خیانتپیشوه (ذیول ختـر ،ص
ِ
.)۲۳۳
● معنی «فریبکار ،نابکار» غلط است (← المنجـد
فی  ،...ص ۳۱۳؛ المورد ،ص .)۳۵۱
َ َّ
ختزار :خا ن ،خیانتپیشه ،فریبکار ،نابکار (ذیل ختر،
ص .)۲۳۳
● معنی «فریبکار ،نابکار» غلط است (المنجـد فـی
 ،...ص ۳۱۳؛ المورد ،ص .)۱۱۳
َ َ
خت َزر :فووریفتن ،گووول زدن (کسووی را) ،غوودر ورزیوودن،
خیانت کردن ،نابکاری کردن (با کسی) (ذیول ختـر،
ص .)۲۳۳
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۳۱۳؛ المورد ،ص .)۱۱۳
َ
خ ِد َر ،... :مفلوج شدن ،فلج شودن (ذیول خـدر ،ص
.)۲۳۱
● معنی «مفلوج شدن ،فلج شدن» غلط اسوت (←
َالمنجد فی  ،...ص ۳۱۴؛ المورد ،ص .)۱۱۱
َ َ
خلل :رهواکردن ،تورک کوردن( ... ،ذیول خـکل ،ص
.)۲۳۱
● دست از یواری (کسوی) برداشوتن( ،کسوی را) بوه
هنگام نیواز تنهوا گذاشوتن ،پشوت (کسوی را) خوالی
کردن (المنجد فی  ،...ص .)۳۴۱
ْ
ِخزززلالن :ناامیووودی ،یوووأس؛ نووواتوانی ،درمانووودگی،
بیپناهی (ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
● فروگووذاری در یاریرسووانی ،عوودم مسوواعدت،
(عمل) یاری نکردن (المنجد ،ص .)۳۴۱
َ َ
خ َرش :خراشیدن ،تراشیدن؛ خارانودن (ذیول خـرش،
ص .)۲۱۲
(
اسوت
غلوط
»
انودن
ر
خا
«
و
»
اشیدن
ر
● معنی «ت
←
المنجد فی  ،...ص ۳۴۱؛ المورد ،ص .)۱۱۱
َ ُ َّ
ِخفة الزدم :خوشمشربی ،زندهدلی ،لفوف و ظرافوت
(ذیل خف ،ص .)۲۴۱
● تودلبرویی ،دوستداشتنی بوودن ،خوشگوشوتی
(المورد ،ص .)۱۸۱
َ ُ
خ َّفة ُّ
الرو  :هموان معنوی [← ِخفـة الـدم]؛ نشواط،
ِ
شور ،زندهدلی (ذیل خف ،ص .)۲۴۱
● تودلبرویی ،دوستداشتنی بوودن ،خوشگوشوتی
(المورد ،همان).
ّ
خفیف الدم :دلپذیر ،دلزنده ،خوشمعاشورت (ذیول
خف ،ص .)۲۴۱
● تودلبرو ،دوستداشتنی ،خوشگوشت (المنجـد
فی  ،...ص ۳۱۱؛ المورد ،ص .)۱۸۱

● معنی «اقامت ،توقف» غلط اسوت (المنجـد فـی
 ،...ص.)۳۸۱
ُ
خنثی :خنثی (ذیل خنث ،ص .)۲۱۱
● در فارسی به کسی که فاقد دستگاه تناسلی یا اندام
جنسووی متمووایز و رشوودیافته باشوود خنثــی میگوینوود
(فرهنگ بزرگ سخن) ،حال آنکه در عربی به موجوود
دوجنسی ،هم مذکر و هم مونوث ،خنثـی میگوینود
(المنجد فی  ،...ص ۳۲۴؛ المورد ،ص .)۱۲۱
َخیط َب َ
کرة :نخ ،ریسمان (ذیل بکر ،ص .)۴۸
● نخ قرقره.
َ
دأب :استقامت ،پایوداری ،خسوتگیناپذیری؛ اعتیواد
(ذیل دمب ،ص .)۲۵۱
 .۸پشتکارّ ،
جدیت در کار .۲ .عادت ،طبع ،خوی
●
َ(المنجد فی  ،...ص ۳۳۸؛ المورد ،ص .)۱۳۸
َ
دأ َب فززیع علززی :پایووداری کووردن ،اسووتقامت کووردن،
خسووتگیناپذیر بووودن (در چیووزی) (ذیوول دمب ،ص
.)۲۵۱
ّ
● (در کوواری) پشووتکار داشووتن ،جوودیت داشووتن
(المورد ،ص ۱۳۸؛ المنجد فی  ،...ص .)۳۳۸
َ
د ّبو  :سنجاق ،سنجاق قفلی؛ چماق (ص .)۲۵۴
●  .۸سوووزن تووهگرد .۲ .پووونز (المــورد ،ص .)۱۳۱
ِدبــوس زینــی :گوول سووینه ،سوونجاق سووینه .دبــوس
انکلیــزی  /افرنجــی :سوونجاققفلی ،سنجاقسوور.
(المنجد فی  ،...ص .)۳۳۳
َ
َ
َ
دجاجة الح َبش :مرد شاخدار (ذیل دج ،ص .)۲۵۴
● بوقلمون (المنجد فی  ،...ص ۳۳۱؛ المـورد ،ص
)۱۳۴
َ
د َرکه :ژاندارمری ،پلیس (ذیل در  ،ص .)۳۱۱
● ژاندارمری (المنجد فی  ،...ص .)۳۱۱
ِدفا  :نگهداری (ذیل دفع ،ص .)۳۸۲
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● دفوواد (المنجــد فــی  ،...ص ۳۴۸؛ المــورد ،ص
.)۱۳۱
َ
ور َّیة :گردش (ذیل دور ،ص .)۳۲۱
د
ِ
● دوریــة چهووار معنووی متفوواوت دارد کووه هیچکوودام
«گردش» نیست (المورد ،ص ۱۱۱؛ المنجد فی ،...
ص .)۳۵۱
ُ
ّ
تهیه
ذرا  :نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر ِ
میکردند (ص .)۳۳۱
● ذراریح ،مگسک (فرهنگ بزرگ سخن).
راشد ،... :معقول (ذیل رشد ،ص .)۳۴۲
ِ
● معنی باال غلط است.
َر َّبززا  :ورزشووکار ،پهلوووان (مشووتزن ،کشووتیگیر،
وزنهبردار و (.)...ذیل ربع ،ص .)۳۱۳
● وزنهبردار (المنجد فی  ،...ص ۱۲۱؛ المورد ،ص
.)۱۴۳
َر ِبک :بغرنج؛ در رنوج و زحموت ،گرفتوار مشوکالت،
آشفته و پریشان (ذیل رب  ،ص .)۳۱۳
● سردرگم ،آشفته ،سراسیمه ،پریشوانحال ( آنکوه
شیرازﮤ کارها از دسوت خوارج شوده) (المـورد ،ص
۱۴۱؛ المنجد فی  ،...ص .)۱۳۱
َر َّبة َ
البی  :زن میزبان (ذیل رب ،ص .)۳۱۱
● خانم خانه ،کدبانوی خانه (المورد ،ص .)۱۴۱
ٌ َّ ْ
السخ َرة :بردگان ،بندگان ،عملۀ بیگاری (ذیول
رجال
ِ
سخر ،ص .)۳۳۸
● کارگران بیگواری ،کسوانی کوه بوه بیگواری گرفتوه
میشوند( .معادل «بردگان ،بندگان» غلط است).
ُ َ
خصة ،... :وکالت ،اختیار (ذیل رخ  ،ص .)۳۱۳
ر
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۱۳۸؛ المورد ،ص .)۱۱۸
َ َ َ
َ َ َّ َ
َ َ
َرشفَ ،ر ِشف ،ت َرشفع ِارتشف... :؛ مزهموزه کوردن
(ذیل رشف ،ص .)۳۴۳

● معنی «مزهمزه کردن» غلط است (← المنجد فی
 ،...ص ۱۱۱؛ المورد ،ص .)۱۱۱
ُ
ُرضوخ :واگوذاری ،... ،پوذیرش ،قبوول؛ِ ..ل :تفواهم،
همدردی (ذیل رضح ،ص .)۳۴۱
● معنیهای باال غلط است (← المورد ،ص ۱۱۴؛
المنجد فی  ،...ص .)۱۱۱
َ
َر َمش :چشمک زدن (ذیل رمش ،ص .)۳۵۸
● پلوووک زدن (در عربوووی چشـــم زدن را َغ َم َ
ـــز
میگویند).
َر َمش :آماس چشم (ذیل رمش ،ص .)۳۵۸
● ورم ملتحمۀ چشم.
ِر ْمش :مژه ،مژگان (ذیل رمش ،ص .)۳۵۸
● معنی «مژگان» غلط است .مژگان جمع مژ اسوت
که معادل آن در عربی ُر ُموش است.
َ
َر ْمشة :چشمک (ذیل رمش ،ص .)۳۵۸
● یک پلک زدن ،یک چشم به هم زدن (المنجد فـی
 ،...ص .)۱۱۱
َ
َر ِهزل :نرم بودن ،سست بودن ،پایین افتادن؛ فربه بودن
(تن ،پوست) (ذیل رهل ،ص .)۳۵۳
ُ
وول شوودن (گوشووت یووا
●  .۸فروهشووته شوودن ،شوول ِ
پوست بدن) .۲ .متورم شدن ،باد کردن (المنجد فـی
 ،...ص ۱۵۸؛ المورد ،ص .)۱۵۴
َّ
ُ ٌ
جاج ُم َسلح :شیشۀ ایمندار (ذیل سلح ،ص .)۳۱۳
ز
● شیشۀ ایمنی.
ّ
ٌ
َز ْی َم ِادنی :وازلین (ذیل زیت ،ص .)۳۲۱
● روغن کانی ،روغن معدنی (المورد ،ص .)۱۸۳
سائ ِل َّیة :مایعیت ،مایعبودگی (ذیل سيل ،ص .)۳۵۳
ِ
● حالت سا ِ ل ،مایع بودن ،سیال بودن.
َ
َسداد ،... :تناسب ،شایستگی (ذیل سد ،ص .)۳۳۲
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ً
 ،...ص ۲۱۱؛ المورد ،ص  .)۱۲۱ضمنا بهتر اسوت
بهجای «تناسب»« ،مناسب بودن» نوشته شود.
َ ْ ٌ
مائل :سفح مایل (ذیل ميل ،ص .)۸۱۳۱
سطح ِ
● سفح شیبدار.
ُسفل :ته ،گودی ،ورطه (ذیل سفل ،ص .)۳۱۱
● معنووی «ورطووه» غلووط اسووت (← المــورد ،ص
.)۱۳۱
َْ
ُسلفة :وام ،قرض؛ مساعده (ذیل سلف ،ص .)۳۱۱
● پی پرداخت ،پرداخت پیشاپی (المنجد فی ،...
ص ۱۵۱؛ المورد ،ص .)۱۳۸
ُ
ُسلو  :اخالق ،من (ذیل سل  ،ص .)۳۱۴
● معنی باال غلط است (المنجد فـی  ،...ص ۱۵۲؛
المورد ،ص .)۱۳۲
ْ
َسن ُبو َسزک :سنبوسه ،سنبوسوج (نووعی پیراشوکی کوه
مثلثی شکل میپزند) (ص .)۳۴۴
● سنبوسه پیراشکی نیست و توضیح نیز زا د است.
َ
َس ِیئة :گناه ،سیئة؛ شرارت؛ بدی ،بداقبالی ،ناهنجواری
(ذیل سوء ،ص .)۳۱۳
● معنی «شرارت» و «بوداقبالی ،ناهنجواری» غلوط
است (← المنجـد فـی  ،...ص ۴۸۱؛ المـورد ،ص
.)۱۱۲
ّ
ُسوقی :عامی ،پست ،بیفرهنگ؛ بوازاری ،مربووط بوه
بازار (ذیل سو  ،ص .)۳۱۱
● بازاری ،عامیانه (المورد ،ص ۱۱۲؛ المنجـد فـی
 ،...ص  .)۴۲۱معنی «عوامی ،پسوت ،بیفرهنوگ»
غلط است.
َس ْی َس َبان :نوعی گیاه مصری که برگهای آن را بهعنوان
مسهل مصرب میکنند (ص .)۳۵۳
● سیسبان.

امضا کردن ،شرط بستن ،شرطبندی کردن (با کسوی)
(ذیل شرط ،ص .)۱۸۳
●  .۸در معاملووه شوورط گذاشووتن ،معاملووۀ مشووروط
کردن .۲ .بر یکدیگر شرط گذاشتن ،شروطی را بورای
هم گذاشتن (المنجد فی  ،...ص  ،۴۱۸المـورد ،ص
.)۱۱۴
َ
زای َع :پیووروی کووردن ،تقلیوود کووردن (ذیوول شــيع ،ص
شز
.)۱۱۸
● معنی «تقلید کردن» غلط است.
شز ُّزبو  :موواهی کپووور ،نوووعی موواهی بووزرگ کووه در
رودخانووههای دجلووه و فوورات یافووت میشووود (ص
.)۳۵۱
● شو طوبوط موواهی کپووور نیسووت .در خوزسووتان بووه آن
شبوط و گاهي ُ
ُّ
شيربد میگویند.
َ َْ َ
شزتلة :جوانه ،نشا ،گیاه نورسیده ،نهال (ذیل شتل ،ص
.)۱۱۲
● نشووا (المنجــد فــی  ،...ص ۴۳۱؛ المــورد ،ص
.)۱۱۲
َ ْ
شح ُرور :توکا ،سار (ذیل شحر ،ص .)۱۱۱
● باسترک سیاه.
ُ ْ
شح َور :توکا ،سار (ذیل شحور ،ص .)۱۱۱
● باسترک سیاه.
َ َّ َ
شد ا ْز ُر ُه :قوی بود ،نیرومند بود ،باشهامت بود ،دلیور
بود (ذیل شد ،ص .)۱۱۴
● از او حمایت کرد ،از او پشتیبانی کرد ،او را یواری
کرد (المورد ،ص ۱۱۳؛ المنجد فی  ،...ص .)۴۱۲
َ ُ َّ
ش ِدید الش ِک َیمة :لجوج ،یکدنده ،لجباز ،خوودرأی،
سرسخت ،کلهشق ،خیرهسر (ذیل شکم ،ص .)۱۳۱
● باعزتنفس ،بامناعتطبع ،بزرگمن  ،کسي کوه
زیر بار زور نمیرود (المنجد فی  ،...ص .)۴۱۵
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دلگرمیاش بخشید (ذیل شرح ،ص .)۱۸۲
● او را شاد کرد ،او را خوشوحال کورد (المـورد ،ص
۱۱۱؛ المنجد فی  ،...ص .)۴۱۴
ِش ْا ِر َّیة :رشتهفرنگی ،ورمیسل (ذیل شعر ،ص .)۱۲۳
َ
● ش ْا ِر َّیة ... :ورمیشل.
شززاور :دانو  ،شووناخت ،معرفووت ،آگوواهی؛ شووعور،
خودآگوواهی؛ بصوویرت ،درک ،بیوون  ،قوووﮤ مدرکووه؛
حووس ،احسوواس؛ عاطفووه؛ ادراک ،فهووم؛ ذکوواوت،
فراسوت ،زیرکووی؛ تیزهوشووی؛ حووال ،حالوحوصووله،
روحیه (ذیل شعر ،ص .)۱۲۳
● معادلهوووای «دانووو  ،شوووناخت ،معرفوووت»،
«خودآگاهی»« ،بصیرت ،بین  ،قوﮤ مدرکه»« ،فهم،
ذکوواوت ،فراسووت ،زیرکووی ،تیزهوشووی» ،و «حووال،
حالوحوصله ،روحیه» غلط است.
ُ ُ
شغور :آزادی ،خوالی بوودن (موقعیوت ،منصوب)... ،
َ َ
(ذیل شغ َر ،ص .)۱۲۱
● خالی بودن ،بال تصودی بوودن ُپسوت یوا منصوب
(المنجد فی  ،...ص .)۴۴۱
ُ ْ
شکر ،... :قدردانی ،حق شناسوی؛ تحسوین ،تمجیود،
ستای (ذیل شکر ،ص )۱۳۳
ُ
● سپاس ،سپاسگزاری ،شکر ،تشوکر (المنجـد فـی
 ،...ص ۴۱۱؛ المورد ،ص .)۱۴۱
َ
ش ِک َیمة :دهنه ،افسار ،هویزه ،لگوام (ذیول شـکم ،ص
.)۱۳۱
● واژﮤ َهویز در فارسی معیار بهکار نمیرود و بایود
حذب شود.
َ
ززک َیمة :خیرهسووری ،سرسووختی ،سووازشناپذیری،
ش ِ
یکدنوودگی ،لجاجووت ،کلهشووقی؛ توووهین؛ تحقیوور،
اهانت (ذیل شکم ،ص .)۱۳۱

● عزت نفس ،مناعت طبع ،بزرگمنشی (المنجد فی
 ،...ص .)۴۱۵
ُ
َ
َ
الوالدة :شناسنامه (ذیل شهد ،ص .)۱۳۸
شهادة
ِ
● گواهی والدت.
َش ْ
ززوق :آرزو ،... ،حسوورت ،... ،تمنووا ،... ،تمایوول،
طلب ،خواست (ذیل شو  ،ص .)۱۳۱
● معنیهای باال غلط است.
َ َ
ش ْیلم :تلخه ،گندم دیوانه (گیاه) ،نوعی ماش.
● چاودار (المورد ،ص.)۱۱۲
ُصزراخ :نعره ،ماق؛ داد ،فریاد ،شیون ،ناله (ذیل صرخ،
ص .)۱۱۴
● معادلهای «نعره» و «شویون ،نالوه» غلوط اسوت
(المنجد فی  ،...ص  ،۱۲۱المورد ،ص  .)۱۵۲واژﮤ
ما نیز در فارسی رایج نیست.
َص ّراخ :فریادزننده ،شیونکننده ،نعرهک (ذیل صـرخ،
ص .)۱۱۴
● معنی «شیونکننده» غلط است.
ِصرا  :راه ،جاده (ص .)۱۱۴
● معنی «جاده» غلط است.
ِصززرا  :کشووتیگیری ،مسووابقۀ کشووتی؛ کشوومک ،
زدوخورد (ذیل صرع ،ص .)۱۱۱
● مبارزه ،نبرد ،ستیز (المورد ،ص ۱۵۲؛ المنجد فی
 ،...ص .)۱۲۵
َص ِزری  :نعره ،داد؛ شیون ،فریاد ،ناله (ذیل صـرخ ،ص
.)۱۱۴
● َص ِری بهمعنی ُصراخ است (← صراخ).
َ ُّ
َص َّا َر خده :چهره در هم کشید ،روی عبوس کرد (ذیل
صعر ،ص .)۱۴۲
● گونۀ خود را ازروی تکبر و غرور کج کوردن ،قیافوه
گوورفتن (المنجــد فــی  ،...ص ۱۳۱؛ المــورد ،ص
.)۱۵۱

َصال ... :؛ شایستگی ،درخوری ،قابلیت (ذیل صلح،
ص .)۱۴۵
●  .۸درستی ،خوبی ،ضد فساد و خرابوی .۲ .سوود،
نفع ،مصلحت .۳ .مناسبت .۳ .راستی ،درستی.
َ
َص ِلف :به خود بالیدن ،نازیدن ،الب زدن (ذیل صلف،
ص .)۱۱۸
● معنی «الب زدن» غلط است.
َص ِلف :خودپسند ،نازنده ،مغرور ،خوودبین ،خودسوتا،
البزن ،فخرفووروشُ ،پرموودعا (ذیوول صــلف ،ص
.)۱۱۸
● مغرور ،فخرفوروش (المنجـد فـی  ،...ص ۱۳۵؛
المورد ،ص .)۱۵۵
َ
زنی َاة :کار ،عمل ،فعل؛ ...؛ سواختهوپرداخته ،موورد
ص ِ
حمایت؛ آفریده ،مخلوق (ذیل صنع ،ص .)۱۱۱
● معنیهای باال غلط است (← المورد ،ص ۴۱۲؛
المنجد فی  ،...ص .)۱۱۱
َ َ
ُص َو ٌر ُمتح ّ ِرکة :فیلم سینمایی (ذیل حر  ،ص .)۸۱۱
● کارتون (المورد ،ص.)۴۱۳
َ
َ َ ّ
زاع  :توأمین اجتمواعی ،بیموۀ عوام (ذیول
ضمان جم ِ
ضمن ،ص .)۱۱۱
● پیمان امنیت مشترک بوین کشوورها (المـورد ،ص
.)۴۸۳
َّ
ُ ْ َ
َ
الضمان المشتر  :همان معنی [ تأمین اجتمواعی،
بیمۀ عام] (ذیل ضمن ،ص .)۱۱۱
● پیمان امنیت مشترک بین کشورها.
َ
ستطال  :هواپیموای گشوتی ،اکتشوافی... ،
طائرة ِ
ِ
اال ِ
(ذیل طلع ،ص)۱۳۱
● معنی باال غلط است.
ً
ً
ً
ً ً
َ
ط ْبازا :ففرتا ،ذاتا ،طبعوا؛ البتوه ،حتموا ،طبیعتوا (ذیول
طبع ،ص .)۱۸۱
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ً
ً
● مسلما ،بدون شوک ،بوهطور حوتم ،یقینوا ،البتوه،
صوودالبته (المــورد ،ص ۴۲۸؛ المنجــد فــی  ،...ص
.)۱۵۱
َ َ
ط ْرحة :چادر (که زنان عر به سور کننود و شوانهها را
بپوشاند) (ذیل طرح ،ص .)۱۸۵
● روسری بلند ،مقنعه (المنجـد فـی  ،...ص ۵۱۳؛
المورد ،ص .)۴۲۳
َ َ
ط َرف :چشمک زدن (ذیل طرف ،ص .)۱۲۸
● پلک زدن ،پلک بر هم گذاشتن.
َ َ
طف َح :سرشار بودن( ... ،ذیل طفح ،ص .)۱۲۱
● سر رفتن ،لبریز شدن (المنجد فـی  ،...ص ۵۸۸؛
المورد ،ص .)۴۲۴
َ
طز َّزو َر :پووی بووردن ،گسووترش دادن ،دگرگووون کووردن،
متحول کردن (چیزی را) (ذیل طور ،ص .)۱۳۱
● به حالت بهتر درآوردن ،بهبود بخشویدن ،متحوول
کووردن (المنجــد فــی  ،...ص ۵۲۳؛ المــورد ،ص
.)۴۳۲
ُ ُ
طول األناة :صبر طوالنی ،رنج دیرپا (ذیول منـی ،ص
.)۳۲
● سعۀ صدر ،شکیبایی ،بردباری.
َ ُ
طویل األناة :کسی که دیرزمانی تحمل میکند (ذیول
منی ،ص .)۳۲
● دارای سعۀ صدر ،بردبار ،باحوصله ،شکیبا.
َ
ط َّیان :ناوشکن (ذیل طين ،ص .)۱۳۱
● ِگلکارِ ،گلساز (المنجد فی  ،...ص .)۵۳۲
َ ُ َ
هر َ
الحدید َز ُ
الح ِدید (ذیل ظهر ،ص)۱۱۱
ظهر
ِ ←
َ
َ
ُ
● زهر الح ِدید در فرهنگ مدخل نشدهاست.
عاذل :عیبجو ،مالمتگر (ذیل عکل ،ص .)۱۴۸
ِ
● معنی «عیبجو» غلط است (← المنجد فی ،...
ص ۵۱۸؛ المورد ،ص .)۴۳۲

116

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸39۱ ،۸۳
نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی

نقد و بررسی

عافززا اللززه :خوودا نگهوودارت باشوود (ذیوول عفــا ،ص
.)۴۱۱
● خداوند توو را سوالمتی عفوا فرمایود ،خودا توو را
تندرست بدارد ،خداوند تو را صحت و سالمتی دهد.
َََ
معادل «خدا نگهودارت باشود» در عربوی «حفظوک
الله» است.
ُُ
عثور علی :دستیابی ،کشف ،ردیوابی (ذیول عثـر ،ص
.)۱۱۵
● تصادفی (چیزی را) پیدا کردن ،تصوادفی (چیوزی
را) یافتن ،اتفاقی (به چیزی) برخورد کردن (المـورد،
ص .)۴۱۱
ُ ْ
عززد َوان :دشوومنی ،خصووومت ،عووداوت؛ تجوواوز،
سوءقصد؛ حمله بهقصد آزار (ذیل عدد ،ص .)۱۱۵
● معنی «دشمنی ،خصومت ،عداوت ،سوء قصود»
ْ
غلط استُ .عد َوان بهمعنی «حملۀ ناگهانی و شودید،
تجاوز ،تعرض ،تهاجم» است (المنجد فـی  ،...ص
۵۱۱؛ المورد ،ص .)۴۱۳
عدیل :شوهرخواهر (ذیل عدل ،ص .)۱۱۱
● باجناق (المنجد فی  ،...ص .)۵۱۱
ُ ُ
ع ْسلج :شاخۀ کوچک ،جوانه ،پاجوش (ص .)۱۱۱
● شاخۀ نورم درخوت (المنجـد فـی  ،...ص ۵۴۱؛
المورد ،ص .)۴۱۲
ُ ُ
ع ْسلوج :شاخۀ کوچک ،جوانه ،پاجوش (ص .)۱۱۱
ُ
ُ
● ُع ْسلوج بهمعنی ُع ْسل است (← عسل ).
ُ ْ
عشززب :علووف ،سووبزه ،علوفووه؛ مرتووع ،چراگوواه (ذیوول
عشب ،ص .)۱۱۴
● معنیهای «سبزه ،علوفه» و «مرتع ،چراگاه» غلوط
است (← المنجـد فـی  ،...ص ۵۴۵؛ المـورد ،ص
.)۴۱۲
َ
ع َص ِب َّیة :تعصوب قوومی ،قوومگرایی ،ملیگرایوی (ذیول
عصب ،ص .)۱۱۵

● تعصب (المنجد فـی  ،...ص ۵۱۲؛ المـورد ،ص
.)۴۱۳
ُُ َ
عفونة :پوسیدگی( ... ،ذیل عفن ،ص .)۱۵۵
● معنی باال غلوط اسوت (← المنجـد فـی  ،...ص
۵۵۱؛ المورد ،ص .)۴۱۵
َ َّ
عق َب علزی :تغییر دادن ،تصحیح کردن ،ویراستن ،نقد
کردن ،بررسوی کوردن (چیوزی را) (ذیول عقـب ،ص
.)۴۱۸
● معنیهای بواال غلوط اسوت (المـورد ،ص ۴۱۵؛
المنجد فی  ،...ص.)۵۵۴
ُ َّ
َّ
ّ
ربزوی :روانشناسوی آموزشوی (ذیول
لم الزنفس الت
ِع
نفس ،ص .)۸۸۱۱
● روانشناسی تربیتی.
ُْ
عن ُص ِر ّی :نژادی ،قومی؛ ( ...ذیل عنصر ،ص .)۴۲۴
●  .۸نژادی («قومی» غلط است) .۲ .نژادپرست.
ُْ
عن ُص ِریة :نژاد ،ملیت ،نظریۀ نژادی؛ ( ...ذیول عنصـر،
ص .)۴۲۴
● نژادپرستی ،تعصب نوژادی (المنجـد فـی  ،...ص
۸۱۲۴؛ المورد ،ص .)۴۱۳
َ
ع ْهر :فاحشه ،روسپی (ذیل عهر ،ص .)۴۳۸
● زنووا ،زنووای محصوونه ،فاحشووگی ،روسووپیگری
(المنجد فی  ،...ص ۸۱۳۱؛ المورد ،ص ) ۴۱۱
َ
غ َرضز ّزیة :گ ورای  ،غوورض ،تمایوول (ذیوول غــرض ،ص
.)۴۳۵
● جانبووداری ،سوووگیری ،عوودم رعایووت بیطرفووی
(المورد ،ص .)۴۵۱
َ
غ ّماز :پاشنۀ تفنگ (ذیل غمز ،ص .)۴۱۳
● ماشۀ تفنگ (المورد ،ص .)۱۱۱
ُف ُت ُ
اله َّمززة ،... :بیعالقگووی( ... ،ذیوول فتــر ،ص
ززور
ِ
.)۴۴۱
● معنی باال غلط است (المورد ،ص .)۱۸۱
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رجزخوانی کردن (ذیل فخف  ،ص .)۴۱۲
● معنیهای باال غلط و نامترادبانود (المنجـد فـی
 ،...ص ۸۱۱۱؛ المورد ،ص .)۱۸۴
َ ْ َ َ
فخفخزة :خودنمایی ،خودستایی ،تفاخر ،فخرفروشوی
(ذیل فخف  ،ص .)۴۱۲
●  .۸پز ،الب ،فیسوافواده .۲ .خ خو کاغوذ یوا
پارچۀ نو و غیره (المنجد فی  ،...ص ۸۱۱۱؛ المورد،
ص .)۱۸۴
َ
ف ِخیر :البزن (ذیل فخر ،ص .)۴۱۸
● افتخارکننده ،مفتخر (المورد ،ص)۱۸۱
َف ْر َّ
ضیة :فرضیه ،تئوری (ذیل فرض ،ص .)۴۱۱
● معنی «تئوری» غلوط اسوت .تئـوری را در عربوی
ََ
نظ ِریة میگویند.
َ
ف ّیاض :لبریز ،سرشار؛ ( ....ذیل فيض ،ص .)۱۸۱
● معنی باال غلط است (المورد ،ص ۱۳۱؛ المنجد
فی  ،...ص .)۸۸۸۱
َ ُ َ
الاهد ِب :دارای دوستی دیرینه با ( ...ذیل قدم،
ق ِدیم
ص .)۱۳۱
● معنی باال غلط است (المورد ،ص ۱۱۳؛ المنجد
فی  ،...ص .)۸۱۳۱
َ ُ َ
ق ْرن الغرال :گیاهان شبدرمانند (سهبرگی) (ذیل قرن،
ص .)۱۳۱
● گیاه لوطوس.
َ َ
ق ْرنبیط :کلم قمری یا رومی (ص .)۱۳۴
● کلم گل.
َقصز ُ
زیر البززا  :خسوویس ،... ،تنگچشووم ،لئوویم (ذیوول
ِ
قصر ،ص .)۱۱۱
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۸۱۵؛ المورد ،ص .)۱۱۳

خسیس (ذیل باع ،ص .)۱۳
● ضووعیف ،نوواتوان ،عوواجز (المنجــد فــی  ،...ص
.)۸۳۱
َ ْ
قطع ،... :کوتاهشدگی( ... ،ذیل قطع ،ص .)۱۱۳
● بریدن ،قفع کردن ،برش.
َّ ُ
ْ
االکتراث ،... :کمدقتی (ذیل کرث ،ص .)۵۸۱
ِقلة ِ
● معنووی بوواال غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۸۲۲۳؛ المورد ،ص .)۸۱۸
ُ َّ
قنبیط :کلم گل ،کلم رومی ،کلم قموری ،قنبویط (ص
.)۱۱۸
● بهجز «کلم گل» ،بقیۀ معادلها غلط است.
َ
َ
ق ْه َرمانة :دایه( ،خانم) خانهدار (ص .)۱۱۳
● معنی «دایه» غلط است.
َّ
ُ
ق َّوة الش ِک َیمة :انرژی ،نیرو ،توان ،قدرت (ذیل شکم،
ص .)۱۳۱
● عوووزم ،اراده ،ثبوووات رأی (المنجـــد فـــی  ،...ص
.)۴۵۱
َّ
َ
َ
ق ِو ُّی الش ِکیمة :قوی ،نیرومنود ،پرتووان ،پور قودرت،
پرانرژی (ذیل شکم ،ص .)۱۳۱
َ ُ
َ ُّ
َ
َ
● ق ِوی الش ِکيمة بهمعنی ش ِدید الش ِکيمة اسوت (←
َ ُ
ش ِدید الش ِک َيمة).
َ
ک َرا :کنودن ،حفور کوردن (چیوزی را) (ذیول کـرو ،ص
.)۵۸۵
● الیروبی کردن (کانال ،جوی ،رود) (المنجـد فـی
 ،...ص ۸۲۲۵؛ المورد ،ص .)۱۱۵
َ
ک َروان :گونهای مرد باران (ص .)۵۸۵
● کاروانک.
َ
ً
ک َری :حفر کردن ،کندن (مثال :کانوالی را) (ذیول کـرا،
ص .)۵۸۵
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● الیروبی کردن (کانال ،جوی ،رود) (المنجـد فـی
 ،...ص ۸۲۲۵؛ المورد ،ص .)۱۱۵
ْ
ِکش ِمش :کشم (ص .)۵۳۴
● نوعی گیاه (المنجد فی  ،...ص  .)۸۲۳۱در عربی
کشمش را َز ِبيب میگویند.
ْ َ َ
کفکززف :جلوووگیری کووردن (از اشووک) ،نگووه داشووتن
(اشک خود را) (ذیل کفکف ،ص .)۵۳۱
● پاک کردن پیاپی (اشک) ،پشت سرهم پاک کوردن
(اشووک) (المنجــد فــی  ،...ص ۸۲۳۱؛ المــورد،
.)۱۵۴
َْ
کنس :جارو کردن ،نظافت (ذیل کنس ،ص .)۵۳۸
● معنی «نظافت» غلط است.
َ َّ ُ َ
ال فض فو  :کامت شیرین باد ،دهانت گرم باد (ذیول
َ
فض ،ص .)۴۵۵
● آفرین بر تو ،عالی گفتی ،بارک الله؛ احسنت ،گول
گفتی.
ُ َ
ساکنا :تکوان نمیخوورد ،از جوا نمیجنبود،
الیح ّر
ِ
ِ
بیحسوحرکت (ذیل سکن ،ص .)۳۱۸
●  .۸هوویچ کوواری نمیکنوود ،دسووت روی دسووت
گذاشتهاست .۲ .آزارش به کسی نمیرسد ،کاری بوه
کار کسی ندارد .۳ .به هیچ چیزی اهمیت نمیدهود،
بیاعتنا است ،چیزی بورای مهوم نیسوت (المنجـد
َّ األبجدی ،ص ۳۱۸؛ المنجد فی  ،...ص .)۲۴۱
ّ
َ
َ
للة :خوشی ،شادمانی؛ لوذت؛ شوهوترانی (ذیول لـک،
ص .)۵۱۳
َ
● معنی «شادمانی» و «شهوترانی» غلط است .لـکة
«حالت خوشایندی اسوت کوه از احسواس یوا ادراک
امری مفبود به انسان دست میدهد» (فرهنگ بـزرگ
سخن) که با قدری تسامح به آن خوشی میگویند.
َ
ل ْمح ،... :لحظه (ذیل لمح ،ص .)۵۱۱

● معنووی بوواال غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۸۲۵۵؛ المورد ،ص .)۵۲۱
ُ َ
مالک الحرین :مواهیخوار ،حواصویل (ذیول ملـ ،
ص .)۸۱۳۳
● بوتیمار ،غمخورک (نام دیگر این پرنوده در عربوی
َُ
َبلشون است).
ٌ
زاط ّی :سوورمایۀ اندوختووه (ذیوول مــال ،ص
مززال ِاحتیز ِ
.)۸۱۳۳
● اندوختۀ احتیاطی.
ّ
مؤشزر :درجه ،عقربه (در ابزار اندازهگیری) (ذیل مشر،
ص .)۸۱
● شاخ .
َُ
خزاذل :درمانده ،کوفته ،وامانده؛ ناتوان و ازکارافتاده
مت ِ
(ذیل خکل ،ص .)۲۳۱
● تسلیمطلب ،سلفهپذیر ،فاقد روحیۀ مقاوموت (
آنکه در برابر دشمن مقاومت نمیکند) (المنجد فـی
 ،...ص .)۳۴۸
َ
ُمت َر ِبص :داوطلب ،نامزد (ذیل رب  ،ص .)۳۱۸
●  .۸درکمیننشسووته ،کمینکوورده ،کمینکننووده.۲ .
مراقب اوضاد (المنجد فی  ،...ص .)۱۲۱
َ
ُمت َر َّمز ( :شووخ ) سوونگین ،باوقووار ،متووین ،موووقر؛
خووودگیر ،خشووک ،رسوومی؛ تنووگنظر ،متعصووب،
خودرأی (ذیل زمت ،ص .)۳۸۱
● معادلهای باال ،بهجز «خشک» ،غلط است.
َ َ
َمتش ّ ِززرد :بیخانمووان ،آواره ،دربووهدر؛ خانهبووهدوش؛
ماجراجو ،حادثهجو (ذیل شرد ،ص .)۱۸۲
● معنیهووای «موواجراجو ،حادثووهجو» غلووط اسووت
(المنجد فی  ،...ص ۴۱۱؛ المورد ،ص .)۵۱۱
َ َّ َّ
ُمتطلبزات :مفالبات ،خواستهها ،مووارد نیواز ،شورایط
خواستهشده (ذیل طلب ،ص )۱۲۱
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●  .۸ضرورتها ،مقتضویات ،الزاموات .۲ .نیازهوا،
چیزهای مورد نیاز ،مایحتاج ،نیازمنودیها (المنجـد
فی  ،...ص ۵۸۳؛ المورد ،ص .)۵۱۱
َ ّ
ُمت َزو ِتر :سووخت کشیدهشووده ،متشوونج (ذیوول وتــر ،ص
.)۸۸۱۱
●  .۸وخوویم ،بحرانووی ،تیووره .۲ .پوورتن  ،متشوونج
(المورد ،ص ۵۴۱؛ المنجد فی  ،...ص .۳ .)۸۱۱۳
(قدیمی) سخت ،خشک ،غیرقابل انحنا.
َ
مح ّزر :دستگاه گرمازا ،دستگاه شووفاژ (ذیول حـر ،ص
.)۸۴۱
● دماسوونج ،میزانالحوورار (المنجــد فــی  ،...ص
۲۱۱؛ المورد ،ص .)۵۱۱
َ
َمرحبا ِبک :خوش آمدید (ذیل رحب ،ص .)۳۱۸
● خوش آمدی (جمله مفورد اسوت) .مرحبـا بکـم:
خوش آمدید.
َ ْ َُ ُْ ُ ّ
المسألة الانصزریة :مسئلۀ ملیت ،مسوئلۀ اقلیتهوای
نژادی (ذیل عنصر ،ص .)۴۲۴
● مسوئلۀ نژادپرسووتی ،موضوود نژادپرسووتی ،معضوول
نژادپرستی.
َْ
ُمستن ِبط :کاشف ،مخترد (ذیل نبط ،ص .)۸۱۱۲
● مبتکر ،نوآور ،مبدد (المورد ،ص ۸۱۳۱؛ المنجد
فی  ،...ص .)۸۳۴۵
ْ َ َ
ُمشززتکی علیززه :خواسووته ،مووورد اتهووام ،ادعووا ،مووورد
شکایت؛ خوانده ،متهم ،شخ مورد شکایت (ذیول
شکا ،ص )۱۳۱
● معنیهووای «خواسووته ،مووورد اتهووام ،ادعووا ،مووورد
شکایت» غلوط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص ۴۵۱؛
ً
المورد ،ص « .)۸۱۳۱متهم» نیز دقیقا بوا «خوانوده،
شخ مورد شکایت» مترادب نیست.
َ
ُمشز َّزرد :فوراری ،آواره ،راندهشووده ،پناهنووده؛ نامرتووب،
ژولیده (ذیل شرد ،ص .)۱۸۲
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● معنی «فراری ،راندهشوده ،پناهنوده» و «نامرتوب،
ژولیووده» غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص ۴۱۱؛
المورد ،ص .)۸۱۳۴
ْ
ُمش ِزرف :ناظر ،بازرس ،سرپرست ،مدیر؛ راهنما (ذیل
شرف ،ص .)۱۸۴
ْ
● ُمش ِرف درصوورتیکه بوا حورب علـی بوهکار رود،
بووهمعنی «سرپرسووت» اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۴۱۳؛ المورد ،ص .)۸۱۳۴
َ
ِم ْصداق :تأیید ،تصدیق (ذیل صد  ،ص .)۱۱۳
● معنیهووای بوواال غلووط اسووت (← المــورد ،ص
۸۱۱۲؛ المنجد فی  ،...ص .)۱۲۱
َ َ
ُمض َایفة :پریشانی ،آشفتگی ،اضفرا ... ،؛ افسردگی،
عصووبانیت ،آزردگووی ،رنج و ( ...ذیوول ِضــيق ،ص
.)۱۸۸
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۱۵۳؛ المورد ،ص .)۸۱۱۴
ْ
َمض ُزبو  :دقیق ،درست ،کامل ،منظم ،میوزان ،مرتوب
(ذیل ضبط ،ص .)۱۵۳
● معنیهای «کامل ،منظم ،میزان» غلط اسوت (←
المنجد فی  ،...ص ۱۴۱؛ المورد ،ص .)۸۱۱۴
َ
َمط َرة :رگبار ،تگرگ (ذیل مطر ،ص .)۸۱۲۳
● معنیهای باال غلط اسوت (← المنجـد فـی ،...
ص ۸۳۳۱؛ المورد ،ص .)۸۱۱۸
ّ
ُم ِطل :مشرب ،سرانگیز [؟] (ذیل طل ،ص .)۱۲۴
● ُمشرب بر ،مسلط بر (المورد ،ص ُ .)۸۱۱۲م ِطـل
همواره با حرب علی بهکار میرود.
َ َ
ُمظاه َرة :یاری ،حمایت ،پشوتیبانی (ذیول ظهـر ،ص
.)۱۱۸
●  .۸راهپیمووایی ،تظوواهرات (المنجــد فــی  ،...ص
۵۳۵؛ المــورد ،ص  .۲ .)۸۱۱۳همیوواری ،کمووک،
مساعدت.
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ُم ْاجب ِب :فریفته ،ستایشگر ،مغرور ،مفتخر ،بالنوده
(ذیل عجب ،ص .)۱۱۱
● معنیهووای بوواال غلووط اسووت (← المــورد ،ص
۸۱۱۱؛ المنجد فی  ،...ص .)۵۳۴
َم ْا ُهود الیه ب :عهدهدار (ذیل عهد ،ص .)۴۳۸
● تفویضاختیارشوووده در  ،...اختیاریافتوووه در ،...
صاحب اختیار در ( ...المورد ،ص )۸۱۱۴
ُم َا َّول :مورد اطمینان ،مورد اعتماد؛ قابل استناد (ذیول
عول ،ص .)۴۳۴
● تکیهگاه ،عامل اتکوا ،پنواه (المنجـد فـی  ،...ص
۸۱۳۱؛ المورد ،ص .)۸۱۴۱
ُم ِک ٌّب علی :توجهکننده ،عنایتورز؛ شویفته ،مشوتاق،
دلمشغول (به چیزی) (ذیل کب ،ص .)۵۱۸
● سخت گرم کاری ،بسیار مشغول ،آنکه تمام تووان
خود را صرب کاری کردهاست (المنجد فـی  ،...ص
۸۲۱۵؛ المــورد ،ص  .)۸۱۵۱معنیهووای «شوویفته،
مشتاق ،دلمشغول» غلط است و معنی «توجهکننده،
عنایتورز» دقیق نیست.
ُْ
َمکلوب :هوار ،دیوانوه ،برافروختوه ،هیجوانزده (ذیول
کلب ،ص .)۵۳۳
● بهجز «هار» بقیۀ معنیها غلط است (المنجد فـی
 ،...ص .)۸۲۳۲
ُ
البسززات :روابووط ،ارتباطووات؛ مالزمووات؛ محوویط،
م ِ
َ
فضا ،دوروبر (ذیل لبس ،ص .)۵۱۱
●  .۸اوضادواحوال ،شرایط ،وضعیت[ .۲ .موضود]
کموکیف ،چگونگی (المنجـد فـی  ،...ص .)۸۲۱۱
ً
مالبسات عمدتا برای بیان اوضادواحوال و چگونگی
یک موضود مبهم و ناشناخته بهکار میرود.
ُ َ
الز َمة ،... :دنبالهروی ،پیگیری ،تعقیوب؛ موداومت،
م
استقامت ،پشتکار ،همت ،شووق و ذوق (ذیول لـزم،
ص .)۵۱۱

● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۲۱۸؛ المورد ،ص .)۸۸۱۸
َ َ َّ
َ َّ
ُملثمُ ،متلثم :روبنددار ،نقا دار ،باحجا (ذیل لثم،
ص .)۵۱۱
● دارای نقا بینوی و دهوان ،دارای ماسوک بینوی و
دهان ( کسی که دهان و بینی خود را پوشاندهاست)
(المنجد فی  ،...ص .)۸۲۴۸
َ ُ
َملکززوت :ملکوووت ،سوولفنت روحووانی؛ پادشوواهی،
شاهی ،شهریاری ،سلفنت (ذیل مل  ،ص .)۸۱۳۳
 .۸جهووان غیرمووادی ،عووالم غیووبّ .۲ .
عووزت،
●
عظمت ،بزرگی (المنجد فی  ،...ص .)۸۳۱۴
َ
ُمل َّوث :آلوده ،کثیف ،چرکین (ذیل لوث ،ص .)۵۱۱
● آلوده (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۱۱؛ المـورد ،ص
.)۸۸۱۴
ُم َ
مار َسة ،... :مذاکره (ذیل مرس ،ص ؟).
● معنووی بوواال غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۸۳۳۲؛ المورد ،ص .)۸۸۱۱
ِم ْمرا  :پیشرفتکننده ،روبهترقی (شهر) (ذیول مـرع،
ص .)۸۱۸۸
● حاصلخیز ،سرسبز و خرم (المنجـد فـی  ،...ص
۸۳۳۳؛ المورد ،ص .)۸۸۸۱
َ َ َ
ُمناطحة :گاوبازی ،قوچبازی (ذیل فطح ،ص .)۸۱۵۸
● شا بهشا شدن( ،عمل) با شا به یکودیگر زدن
(المنجد فی  ،...ص .)۸۳۸۵
َ َ
ُمناقشة :مشاجره... ،؛ اعتراض ،مخالفت (ذیل نقش،
ص .)۸۸۸۳
● معنیهای باال غلط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۳۳۳؛ المورد ،ص .)۸۸۸۳
ْ َ
ُمنک ٌّب علزی :همان معنی [ توجهکننده ،عنایوتورز؛
شیفته ،مشتاق ،دلمشغول (به چیوزی)] (ذیول کـب،
ص .)۵۱۸

● ← ُم ِک ٌّب علی
ْ
ُمن َه ِمک فزی :شیفته ،مجذو  ،غرق ،مستحیل (در)؛
اسیر  ،...تسلیم (به کسی یوا چیوزی)؛
در
ِ
اختیار ِ ،...
مخت  ،وقف (به کسی یا چیزی) (ذیل همـ  ،ص
.)۸۸۱۳
● سخت مشغول ،غرق در (کاری) ،سوخت سورگرم
(کاری) (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۵۱؛ المـورد ،ص
.)۸۸۳۱
َ
ُمولع :گرفتار( ... ،ذیل ولع ،ص .)۸۲۳۸
● معنووی بوواال غلووط اسووت (المنجــد فــی  ،...ص
۸۱۱۱؛ المورد ،ص .)۸۸۳۳
ُ
َم ْیزؤو  :ازدسوترفته ،قفعامیدشوده (بیموار) (ذیول
یئس ،ص .)۸۲۳۵
● میؤو منزه( :کسی یا چیوزی ،ماننود بیموار یوا
دان آموز تنبل) که از او یا آن قفع امیود شدهاسوت،
کووه بووه او یووا آن امیوودی نیسووت ،قفعامیدشووده،
مأیوسکننووده ،نومیدکننووده (المنجــد فــی  ،...ص
۸۱۱۱؛ المــورد ،ص  .)۸۸۳۳معنووی «ازدسووترفته»
غلط است.
ّ ُ َ َ
یرانیززة ملحقززة :بودجووۀ الحوواقی (ذیوول وزن ،ص
ِم ِ
.)۸۲۱۳
● متمم بودجه.
ُ َْ
المل َمس ،... :صاب ،همووار (ذیول لمـس ،ص
ناعم
ِ
.)۵۱۸
● معنیهای باال غلط است.
ََ ُ ّ َ
الرینزة :گیاه آرایشی ،گیاه تزیینی (ذیل نبت ،ص
نبات
ِ
.)۸۱۱۱
● معادل «گیاه آرایشی» غلط است.
َ
ن ْبش ،... :حفاری؛ بررسی ،جسوتوجو ،کواوش... ،
(ذیل نبش ،ص .)۸۱۱۲
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َ
● شکافتن زمین ،نب (المنجد فی  ،...ص ۸۳۴۱؛
المورد ،ص .)۸۸۱۴
َُ
نج َارة :چو تراشی (ذیل نجر ،ص .)۸۱۱۱
● خاکاره (المنجد فی  ،...ص ۸۳۱۱؛ المورد ،ص
.)۸۸۱۱
َّ
نظاراتی :متخص بینایی ،چشمپزشک؛ عینکسواز،
دوربینساز (ذیل نظر ،ص .)۸۱۵۱
●  .۸عینکسووواز ،عینوووکفروش .۲ .بیناییسووونج،
متخص بیناییسنجی (المنجد فی  ،...ص ۸۳۲۳؛
المورد ،ص .)۸۸۴۴
َ
قابززة :شوورکت تعوواونی ... ،شوورکت (ذیوول نقــب ،ص
ِن
.)۸۸۸۱
● اتحادیه ،سندیکا ،کانون.
َ ُ
الا َّمال ،... :اتحادیوۀ اصوناب (ذیول نقـب ،ص
ِنقابة
.)۸۸۸۱
● معنی باال غلط است.
َ
ن ِق ْیع :خیساندن؛ ( ...ذیل نقع ،ص .)۸۸۸۱
● خیسانده.
َ ْ
ُ ْ
نکززس و نک َسززة... :؛ تبوواهی ،تبهکوواری ،نابکوواری،
فساد؛ زوال ،انحفاط ،سقوط ،فروریزی (ذیل نکس،
ص .)۸۸۲۲
●  .۸پسرفووت ،پووسروی ،بازگشووت بووه عقووب.۲ .
ناکامی ،عدم موفقیت (المنجـد فـی  ،...ص ۸۳۱۲؛
المورد ،ص .)۸۸۵۱
ُ
ن ُم ّزو ،... :ترقی ،... ،گسترش ،پیشرفت (ذیل نمو ،ص
.)۸۸۲۱
● معنیهای باال غلوط اسوت (المـورد ،ص ۸۸۵۲؛
المنجد فی  ،...ص .)۸۳۱۱
ُ
ن ُهوض :احیا ،تجدید ،تحول بنیوادین ،دگرگونسوازی
(چیزی را) (ذیل نهض ،ص .)۸۸۲۱
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● بهپا خاستن ،برخاستن ،بلند شودن (المنجـد فـی
 ،...ص ۸۳۱۴؛ المورد ،ص .)۸۸۵۳
َ
ن ّ ِیزف :زیادتی ،مازاد ،اضافه ،زیوادی ،باقیمانوده (ذیول
نيف ،ص .)۸۸۳۱
َ َُ
َ
● بی از ،افزون بور ،بواالی  :...ثالثـون و ن ِيـف (
سیواندی ،سیوچند) (المنجد فی  ،...ص .)۸۳۱۱
َ
هجا :مسخره کردن ،اسوتهزا کوردن ،ریشوخند کوردن،
تحقیر کردن؛ ( ...ذیل هجو ،ص .)۸۸۳۴
●  .۸بدگویی کردن ،معایوب (کسوی را) برشومردن،
هجووو کووردن( ... .۲ .المنجــد فــی  ،...ص ۸۳۴۳؛
المورد ،ص ۸۲۱۲؛ المنجد االبجدی ،ص .)۸۸۱۱
َهر َ
یسزة :هریسه ،غذایی از گوشت و بلغور؛ ( ...ذیول
ِ
هرس ،ص .)۸۸۱۳
● حلیم  /هلیم.
ْ
َْ
ِهندبِ ،هن ِدبا  :کاسنی فرنگی ،آفدیو (ص .)۸۸۱۱
● کاسنی.
ََْ َ ُ ّ
َّ
الرراعیة :علم زراعوت( ... ،ذیول هندسـی،
الهندسة
ِ
ص .)۸۸۱۱
● معنی باال غلط است.
َ َ ٌ َ
ّ
زدی :آرموواتور ،داربسووت آهنووی (ذیوول
ه ْیکززل ح ِدیز
هيکل ،ص .)۸۸۴۱
● اسکلت آهنی ،اسکلت فلزی.
َ َ
ه ْیک َّلیة :بافت ،ریخت( ... ،ذیل هيکل ،ص .)۸۸۴۱
● معنیهای باال غلط است (المورد ،ص .)۸۲۸۳
َو َثنز ّ
زی :بتپرسووت ،مشوورک ،کووافر (ذیوول وثــن ،ص
ِ
.)۸۸۱۲
● معنیهای «مشرک ،کافر» غلط است.
َ
َوث ّ ِنیة :شرک ،بتپرستی (ذیل وثن ،ص .)۸۸۱۲
● معنی «شرک» غلط است.
َ َ
َوضاعة :پستی ،زبونی ،خواری ،حقارت (ذیول وضـع،
ص .)۸۲۸۱

● کماهمیتوووی ،کووومارزش بوووودن ،نووواچیز بوووودن،
پی پاافتاده بودن (المنجد فی  ،...ص .)۸۱۳۱
َو ْض ُع َ
الیزد :دستگیری؛ اشغال ،تصورب (ذیول وضـع،
ص .)۸۲۸۴
● تصاحب ،تصرب ،تملوک (المنجـد فـی  ،...ص
۸۱۳۴؛ المورد ،ص .)۸۲۳۴
ِوفاق... :؛ رضایت؛ قرارداد ،پیمان؛ ( ...ذیل وفق ،ص
.)۸۲۲۱
● اتفاق نظر ،اتفواق رأی( ... ،المنجـد فـی  ،...ص
۸۱۳۱؛ المورد ،ص .)۸۲۳۸
وقز ّ
زائی :پیشووگیری ،پیشووگیریکننده (ذیوول وقــی ،ص
ِ
.)۸۲۳۱
● پیشگیرانه (المورد ،ص ۸۲۳۲؛ المنجـد فـی ،...
ص .)۸۱۱۳
ْ
َولهان :آشفته ،گیج ،حیران ،سرگشته ،ازخودبیخوود؛
( ...ذیل وله ،ص .)۸۲۳۸
● معنیهای بواال غلوط اسوت (المنجـد فـی  ،...ص
۸۱۱۱؛ المورد ،ص .)۸۲۳۱
ُ
َولو  :حری  ،آزمند؛ مشتاق ،شیفته (ذیل ولـع ،ص
.)۸۲۳۸
● شیفته ،بسیار دلبسته ،بسیار عالقهمند (المنجد فی
 ،...ص ۸۱۱۱؛ المورد ،ص .)۸۲۳۱
ُ
ُولزو  :حرص ،آز؛ شوق ،اشتیاق؛ عشوق (ذیول ولـع،
ص .)۸۲۳۸
● عالقووۀ بسوویار ،دلبسووتگی ،عشووق (المــورد ،ص
.)۸۲۳۱
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؛ فاطمه عظیمیفرد ،نشر
علمی ،تهران ٢۵٣ ،1٣3٢ ،صفحه.

نشانهشناسی یکی از حوزههای زبانشناسی است و
در آن به بررسی انواد نشانهها یا نظامهای نشانهای،
عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها ،و
نیز قواعد حاکم بر نشانهها پرداخته میشود.
ازآنجاکه عالوهبر زبانشناسی حوزههای دیگری مانند
فلسفه و هنر نیز با این علم در ارتباطاند ،کتا های
این حوزه طیف بسیار گستردهای از مخاطبان را دربر
میگیرد و وجود فرهنگهای تخصصی که معنا و
کاربرد اصفالحات این علم را برای مخاطبان روشن
سازد از ضروریات است.
این فرهنگ دوزبانه از جمله فرهنگهای
توصیفی درحوزﮤ نشانهشناسی زبان است و مخاطبان
اصلی آن دانشجویان کارشناسی ارشد
زبانشناسیاند؛ اگرچه دانشجو یان رشتههای هنر و
نیز عالقهمندان به مباحث نشانهشناسی نیز میتوانند
از آن بهرهمند شوند.
مؤلف فرهنگ مدخلها را از میان مجموعۀ
اصفالحاتی که در معتبرترین نوشتههای فارسی در
این حوزه بهکار رفته و نیز از پرکاربردترین

درسنامههای این شاخۀ زبانشناسی که در متون
غیرفارسی آمدهاند انتخا کردهاست.
این فرهنگ دربردارندﮤ حدود  ۳۳۳مدخل به
ترتیب الفبایی فارسی است و معادل انگلیسی هر
مدخل در مقابل آن آمدهاست .در ادامه هر کدام از
اصفالحات تعریف شدهاند و چنانچه اصفالحهای
بهکاررفته در تعریف در فرهنگ مدخل شده باشد،
بهصورت توپر نوشته شدهاند .در برخی موارد که
تعریف دو اصفالح مشابه هستند ،یکی به دیگری
ارجاد شدهاست.
واژهنامۀ انگلیسی و فارسی در انتهای کتا به
کاربر کمک میکند تا بهراحتی از وجود واژههای
انگلیسی در فرهنگ و نیز محل ضبط آنها آگاه شود.
عنوان منابعی که مؤلف برای انتخا مدخلهای
خود به آنها مراجعه کردهاست در انتهای کتا
آمدهاست.
مؤلف سعی کردهاست تا حد امکان تمامی
اصفالحات این حوزه را گرد آورد و تا حد زیادی در
این راه موفق بودهاست .میتوان گفت این فرهنگ
اغلب نیازهای دانشجویان کارشناسی ارشد
زبانشناسی را برطرب میکند.

تازههای نشر

با وجود نکات مثبتی که این فرهنگ دارد و
اطالعات خوبی که در اختیار کاربر قرار میدهد،
کاستیهایی نیز دارد که در اینجا به برخی از آنها
بهاختصار اشاره میشود.
 .۸برخی اصفالحات مهم نشانهشناسی در
کتا مدخل نشدهاست ،مانند ایما  /تصویر
(.)image
 .۲برخی معادلها دقیق نیست ،مانند
نقش احساسی

ربط

pathematic role

شاید «نق عاطفی» بهتر باشد.
conjunction

شاید «همپایگی» بهتر باشد.
 .۳برخی تعریفها بهدلیل پایبندی بی
مترجم به متن مبدأ مبهم و ناگویا است.

از حد
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 .۳بهتر بود توضیح داده میشد که در ارجاد از
چه معیاری پیروی شدهاست.
 .۱گاه واژههایی توپر شدهاند که در جمله در
معنی عمومی بهکار رفتهاند و نه تخصصی ،مانند
کلمۀ عينی در «شاهد عینی» (ص  )۸۱۲و کلمۀ
ارتباط در « ...گفتهخوان را که در ارتباط با نق
خودش  .»...از سوی دیگر ،برخی اصفالحات
تخصصی بهکاررفته در تعریفها توپر نشدهاند.
ِ
 .۱متن فرهنگ نیازمند ویرای صوری است.
 .۴واژههای انگلیسی و فرانسوی بهکاررفته در
متن توپر است و از چشمنوازی صفحهآرایی
کاستهاست.
 .۱کیفیت چاپ کتا مفلو نیست و برخی
صفحهها کمرنگ است.
معصومه حاجیزاده

