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)بخش اول و دوم(
مسعود قاسمي

مؤلفِ محترم آن ،دکتر علی رواقی ،موادّ
ذيل فرهنگهای فارسی فرهنگی است مختصر که ،به گفته ّ

آن طیّ سیوچند سال بهتدريج جمعآوری و با همکاری خانم مريم ميرشمسی و اشخاصی که نام آنهـا در
مقدمه کتاب آمده تهيه و تأليف و در سال  1381منتشر شده است.

در اين فرهنگ کوشش شده تا واژههای شاذّ و نادری که در متونِ منظوم و منثورِ کهنِ فارسی به کار

رفته ثبت گردد و معنا و حتیاالمکان ريشههای آنها شناسائی شود .معيارِ انتخابِ لغاتِ کمياب و ناياب در

ذيل فرهنگهای فارسی آن بوده که اين گونه لغات در فرهنگهای ديگر ـ بهويژه لغتنامـه دهخـدا کـه

جامع فرهنگهاست ـ نيامده باشد و يا ،اگر آمده باشد ،شاهد و مثالی نداشته يا معنی و ضبط و قرائتِ آنهـا
مشکوک و نادرست باشد.

ذيل فرهنگهای فارسی ،با وجودِ مختصر بودنش ،متأسفانه خالی از سهو و خطا و نارسـائی و کمبـود

نيست.

نگارنده ،در ضمنِ مطالعه فرهنگِ يادشده ،نمونههائی از اين گونه موارد را يادداشت کـرده و ،از آنجـا

مؤلفِ محترم نيز در مقدمه کتاب از خوانندگان خواسته است تا نقد و نظرهای خـود را دربـاره مطالـب
که ّ
مؤلفِ محتـرم در چاپهـای بعـدی مـواردی را کـه
اين فرهنگ ابراز کنند ،پيشنهادهائی ارائه داده است تا ّ

صالح بداند مدﱢ نظرقراردهد .نمونههایديگریاز اين موارد ،که در ايـن مقالـه نيامـده اسـت ،در مقالـهای

ديگر ،همراه با ارزيابیِ ذيل فرهنگهای فارسی ،ارائه خواهد شد .حال به ذکـرِ نمونـههـا و بررسـیِ آنهـا

میپردازيم.

_________________________
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 آبتالينده ])) [âbtalâyande(aص(.

1

ترشحکننده و تراوشکننده آب:

کوزٌ هامِعٌ؛ کوزه آبتالينده )مهذب االسماء ص (378
√ »تالينده« با ابدالِ واجِ ل /ر تلفظی ديگر از »تراينـده« اسـت .صـفتِ فـاعلیِ »تراينـده« کـه در

لغتنامه دهخدا و ذيل فرهنگهای فارسی ثبت نشده ،در متنهای کهن آمده است:

»هوای نيک هوايی صافی باشد که هيچ چيز غريب با وی آميخته نباشد چون بخار درياها و آبدانهـا

و خندقها و بيشهها و زمينهای تراينده« )ذخيره خوارزمشـاهی ،ص (116؛ » ...دوم آنکـه بـه سـبب آن

آبناکی و تری بسيار ،تنک و تراينده بود« )همان ،ص  .(546همچنين ،بايد افزود ترکيبِ »آبتالينـده« و

»تالينده« در ذيلفرهنگهایفارسی ،به »تراينده« يا صورتِ مصدریِ »ترائيـدن« و »تراييـدن« ،کـه در
صفحه  108آمده ،ارجاع داده نشده است.
 آجريدن ]?[ )مص مر(.

مسخره کردن؛ توهين کردن؛ ور رفتن؛ مالعبه:

و نيازارندشان به آجريدن آنها که منافقانند و دمداران کنيزکانند )تفسير نسفی ص (802
َريـدن«  ājaridanاسـت .ايـن
√ در مورد اين فعل بايد گفت که تلفظِ صحيحِ مصـدرِ مـذکور »آج َ

مصدر با ابدالِ مصوتِ  a/āتلفظی ديگر از »آجاريدن«  ājāridanاست» .آجاريدن« يک بـار در ديـوان

ناصرخسرو در اين بيت به کار رفته است:

به نسپاسی ز حدّ بندگی اندر نياجارد

نشانهیْ بندگی شکرست ،هرگز مردم دانا

)ديوان ،ص (203

يکی از مشکالتِ لغوی در ديوان ناصرخسرو همين فعلِ »آجاريدن« است .مصححانِ ديـوان در ص

 739نوشتهاند» :معنی آجاردن يا آچاردن ،روشن نيست«.

بايد گفت که معنی درستِ بيتِ ناصرخسرو اين است» :نشان بندگی شکر است و انسانِ دانا هرگز بـا

ناسپاسی از حدِ بندگی تجاوز و عصيان نمیکند« )از حد خود بيرون نمیرود و زيادهروی نمیکند( .همـين

معنا در بيتی از قصيدهای ديگر از ناصرخسرو چنين بيان شده:
برتر مشو از حدّ و نه فروتر

هشدار مقصّر مباش و غالی

)ديوان ،ص (466
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بنابراين ،معنای صحيحِ »آجريدن« در شاهدِ يادشده از تفسير نسفی» :عصيان ،از حد درگذشتنَ ،بطَر،

گردنکشی« است و معنائی که در ذيل فرهنگهای فارسی آمده است ،صحيح نيست.
 آراياندن ]) [ârâyândanمص م(.

زينت کردن؛ زيبا نمودن:

آراياند مر او را نافرمانی تا بر نشيند آن را) .نهجالبالغه ج  1ص (110
√ در متنِ ذيل نيز فعلِ »آراياند« به کار رفته است:

»و کارهای بد به نزديک وی بياراياند ،از کشتن و اندامها بريدن و آزردن و رنـج نمـودن« )حـیّ بـن

يقظان ،ص .(66

آرج ]) [ârojاِ(.

ظ .موش صحرايی:

النّافقا؛ سوالخ آرج که در وی دود )؟( درآيد) .مقاصداللغه ص (196
√ با توجه به شرحی که ذيلِ کلمه »نافقا« در لغتنامه دهخدا آمده ،کلمه »دود« را بايـد بـه »زود«

تصحيح کرد.

 آزميدن ]?[ )مص م(.
)؟(

هدوبا و تهدبه ،بيازميد) .مقاصداللغه ص (251
ً
َهدَب
]در صفحه  ،377در »پینوشتها« چنين آمده[:

»هدب« چنين معنا شده است :دوشيدن اشـتر و خرمـا رdفـتن )تـاج المصـادر(
در اين فرهنگها واژه َ

)المصادر(؛ بريدن چيزی را ،دوشيدن ،ميوه چيدن ،خرما رdفتن )لغتنامه دهخدا(

ْب/هدdب« آمده است» :ريشه ريزه جامه ،خمل الثوب و طرفه«.
»هد d
√ در لغتنامه دهخدا ،ذيل واژه d

همچنين ذيلِ مصدرِ »تهديب« چنين میخوانيم» :جامه را هدب کردن ،جامه را ريشه کردن ،ريشـه قـرار
دادن جامه را« »لغتنامه دهخدا«؛ »جامه را ريشه کردن« )المصادر ،ج  ،2ص .(154
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اگر معنای »ريشه کردن و ريشه قرار دادن جامه را« برای مصدرِ »آزميدن« بپـذيريم ،آيـا مـیتـوان

گمان برد که »آزميدن«  -با توجه به نزديکیِ معنا  -تلفظی ديگر از مصدر »آزنيدن/آزدن« باشـد؟ ابـدالِ
واجِ ن/م )آزميدن/آزنيدن( در واژههای ديگر نيز ديده میشود :پنهان /پنهام؛ نغل /مغل.
 ارشن ]) [ara(e)šnاِ(.

واحدی برای اندازهگيری طول؛ گز؛ ارش؛ رش:
√ صورتِ »ارشنی« نيز در بعضی از متنهای کهن وجود دارد» :مرفق را به شهر مرو ارشنی گوينـد«

)ذخيره خوارزمشاهی ،ص .(606
 افدق ]) [afdaqاِ(.

آبراهه و جدول؛ اودگ:

√ شکل ديگر و کهنِ »افدق« که چند بار در کتابالتنوير )تأليف ابومنصور حسـن بـن نـوح القمـری

البخاری ،نيمه اول قرن  4ق( به کار رفتـه» ،اوادگـی« بـه معنـیِ »تجويـف ،مجـرا« اسـت» :تجـاويف،

اوادگیهاست به اندر ميان اندامها چون اوادگی رودگانیها و رگها و جز آن« )التنـوير ،ص (52؛ »ارواح،
آن بخارهاست که اندر اوادگیهای تن و مغزست« )همان ،ص .(54

ضمناً صورت »ابدق« نيز در هدايةالمتعلمين آمده است» :و بدان که مثل رگها چن مثـل جـویهـا

بود ...و باز جداول که ورا ابدق خوانند« )ص  146ح(.
 اکرا ]) [okraاِ(.

آش رشته؛ آش آرد:

إطريَة؛ رشته ،ارشته ،آش ارشته ،اکرا )مقدمةاالدب ج  1ص (345
ْ
√ »اکرا« ،با توجه به رسمالخطﱢ کهن ،بايد با حـرف »گ« يعنـی »اگـرا«  ogrâباشـد» .اکـرا« در

برهان قاطع نيز با گاف ثبت شده است .در بخشِ پینوشتهای ذيل فرهنـگهـای فارسـی ،ذيـلِ کلمـه

»اکرا« چنين آمده است که در لغتنامه دهخدا در برابر »اکرا«» ،اطريه« ،و »رشيديه« و ...ثبت شده.

بايد گفت که همچنين در لغتنامه دهخدا ذيل کلمه »اگرا« )با گاف( ،با ذکر معنی از چنـد فرهنـگ،

دو شاهد شعری نيز آورده شده است.
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همچنين بايد افزود که در تاجيکستان به »نوعی آش رشته که از رشتههای باريـکِ خميـر ،گوشـت،

روغن ،نخود و سبزی تهيه شود« »آش اگرا« و به تخفيف »اگرا« میگويند» .اگرا« در واقع نوعی رشـته

است که بـا آن آش و سـوپ تهيـه شـود .در فرهنـگ تـاجيکی ـ روسـی )ص  (402ذيـلِ واژه »اگـرا«

میخوانيم :اگرا :ورميشل ،رشته .آش اگرا :سوپ با رشته ،سوپ رشتهای .اگرا بريدن :رشته بريدن.
 الج ]) [alo(e)jاِ(.

نوعی ميوه؛ آلوچه کوهی؛ آلچ:

الزعرور؛ ا َِلج )مقاصداللغه ص (84
ﱡْ
√ عالوه بر تک شاهدی که در ذيل فرهنگهای فارسی از مقاصداللغه نقل شده» ،الج« در متنهـای

کهنِ ديگر نيز به کار رفته است؛ بنگريد به ذخيره خوارزمشـاهی )ص (173؛ و اغـراضالطبيـه )ص ،382
(591؛ قانون ادب )ج  ،2ص .(663
 انکار ]) [ankârاِ(.

زمين بیآب و گياه ،زمين ناکشته:
القراح؛ آب خالص و زمين که کشت را شايد و انکار) .تکملةاالصناف ص (348
َ
√ با توجه به رسمالخطﱢ کهن و توضيحی که داده میشود ،شکل و تلفظِ صـحيحِ واژه »انکـار« بايـد

»انگار« باشد .در جلد دوازدهم کليّات عينی )ص  (29آمده است:

»ا َْنگار :جای کشت و کار که بعد غن داشته گرفتن ]=جمعآوری کردن[ حاصالت ،در آنجا حيوانـات

را میچرانند« .در فرهنگِ گويشیِ خراسان بزرگ نيز ذکر شده که در فرارود» ،انگار :زمينهای دروشـده،

زمينی که محصولش گردآوری شده باشد ،زمين دروشدهای که علف دارد و حيوانات را برای چرا بـه آنجـا

میبرند«.

 ببوله ]?[ )اِ(.
ظ .سگ:

َزح الک َْلب؛ ببوله بول انداخت )مقاصداللغه ص (233
قَ َ
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√ همان طور که مالحظه میشود» ،ببوله« را واژه فارسی خوانده و دانسته و »سگ« معنی کردهاند.

بايد گفت که »ببوله« لغت و کلمه فارسی نيست ،بلکه عبارتی عربی )از حرف جاره »ب«  +کلمه »بول«
به معنـیِ »ادرار ،پيشـاب«  +ضـمير »هــ«( بـه معنـیِ »بـا ادرارش ،بـا بـولش« و ادامـه جملـه عربـیِ

»قزحالکلب« است.

در فرهنگ نفيسی در برابر کلمه »ق َْزح« نوشته شده» :کميز سگ ...قزحالکلب ببوله قزحاً و قزوحـاً:...

به يک دفعه شاشيد آن سگ« .و در لغتنامه دهخدا نيز آمده است» :قزح .گميز سگ ،بول ،شاش سگ...

قزوحا«.
ً
به يک دفعه شاشيدن گويند :قزحالکلب ببوله قزحاً و
 برآب ]) [barâbق(.

فیالفور؛ زود؛ بهشتاب:

برآب از بادغيس چون آتش روان شدند) .جهانگشای جوينی ج  2ص (221
√ صورتِ ديگرِ »برآب« که در ذيل فرهنگهای فارسی و نيز سـاير فرهنگهـا نيامـده ،واژه »درآب«

است:

»و از آنجا درآب به خانه خدای عزوجل رويم و زيارت کعبه بکنيم« )اسکندرنامه ،ص .(84
 بر خنجيدن ]) [bar xanjidanمص ل(.

بيرون آمدن؛ رشد کردن:

چون آب برو فرستاديم نبات را بجنبانيد و بر دميد و بر خنجيـد ]= ر ََبـتْ[ )کشـفاالسـرار ج  8ص

/533فصلت(39/
ّ

√ »بر خنجيدن« با ابدالِ واجِ هـ /خ )قس .هوشيدن /خوشيدن ،هزينه /خزينه ،آهو /آخـو و (...بايـد

تلفظی از »بر هنجيدن« باشد.

 برميز ]) [barmizاِ(.

مرض استسقا:

اين علّت را به پارسی برميز گويند و به تازی دوّاره) .هدايةالمتعلمين ص .(479
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√ »مرض استسقا« همان بيماری قند يا ديابت است که از نشانههای آن تکررِ ادرار و نوشـيدن زيـاد

آب است .در مثالی که از هدايةالمتعلمين آوردهاند» ،برميز« همان تکررِ ادرار است کـه بـه بيمـاری قنـد
اطالق میشده.

در مــورد »برميــز« بايــد گفــت کــه ايــن واژه از جــزءِ »بــر« و مــاده »ميــز« )بــنِ مضــارع از

»مشتن«»/ميختن« به معنی »پيشاب کردن«( است .برای اطالع بيشتر ،نک» .پژوهش برخی از واژههـا
در زبان تاجيکی« ،مسعود قاسمی ،نامه پژوهشگاه ،س  ،3ش  ،3ص  59و ) 60مشتن؛ ميزيدن؛ ميزک(.
 بشنج ]) [bašanjاِ(.

لکه روی چهره و اندام:
ّ

الک ََلف؛ بشنجِ روی )مهذّباالسماء ص (282

ِشنجْ«  bešenjدر السّامی فـیاالسـامی )ص  (262در
√ عالوه بر متنِ يادشده» ،بَشَنج« با تلفظِ »ب ِ ْ

ترجمه »ک ََلف« نيز ثبت شده است.

 بندنه ])) [bandene(aاِ(.

تکمه؛ دگمه .نيز بندينه:

الدجَة؛ بندنه )البلغه ص (156
الز ﱡﱢر و ّ
√ تلفظِ واژه »بندنه« ) bandene(aدر ذيل فرهنگهای فارسی ،که ظاهراً بـه نقـل از لغـتنامـه

دهخداست ،در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه و در مصادراللغه )که در پینوشتهای کتـاب )ص  (411نيـز

»بند ََنه«  bandanaاست .واژه »بندنه« مرکب است از:
مثال آن آورده شده(ْ َ ،

بند )بنِ مضارعِ بستن(َ -َ »+نه )پسوندِ اسمساز(؛ قس .پوشنه ،دوشنه ،گزنه«
عالوه بر متنهای يادشده» ،بندنه« در کتابالمصـادر )ج  ،1ص  (60و تـاجالمصـادر )ج  ،1ص (100

نيز آمده است.
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نکته ديگر آنکه معنیِ دقيقِ »بندنه« نه »تکمه« بلکه »مادگیِ دگمه« يعنـی »جـا و حلقـه و بنـدی

است که گوی انگله و يا تکمه در آن قرار میگيرد« .در نسخه السّامی فـیاالسـامی )مـورخ  599ق( ،در
»الدجَة«» ،انگله ماده« ثبت شده است.
ترجمه »الزّر« و ﱡ
 بوقهغچ ]) [buqe(a)qočا(.

ابزاری برای هم زدنِ دوغ و شير و مانند اينها؛ شيرزنه:

بوقه ُغچ يعنی چوب که به وی دوغ زنند يا روغن گيرند) .مقاصداللغه ص (193
ْخض؛ َ
المِم َ
√ واژه »غج« به معنای يادشده در هدايةالمتعلمين هم با حرفِ »غ« و هم با حرفِ »ع« ثبت شده است:
»ميويز را چوبکها پاک کند ...و باز اندر غجی کند اعنی شيرزنه« )هدايةالمتعلمين ،ص(167؛ »ديگر
نشان بر ستودگیِ شير آن بود که چن ورا عج زنی ،مستکه زود برآيد« )همان ،ص .(163
 بهده ])) [behode(aص(.

درست؛ راست:

الحقّ؛ بهده )لسانالتنزيل ص (78

پهلوی » wehبه ،خوب« )(CPD. 89
√ واژه »بهده« در متنِ چاپیِ لسانالتنزيل از جمله کلماتی است کـه بـه پيـروی از نسـخه خطـی،

َهده«  bahodaثبت شده است.
مشکول ،يعنی »ب َ d

هده )= هوده( است .در لغت فرس نيـز آمـده اسـت) :هdـده -
»به« )= با(َ d +
َهده« مرکب از پيشوندِ َ
»ب َ d

حق باشد( و مقابلِ آن »بيهده  -ناحق ،ناواجب ،باطل«.

َهده« در مقابلِ »بيهوده« هنوز رايج و متداول است .بنابراين در ريشهشناسـیِ
در زبانِ تاجيکی واژه »ب َ d

مدخلِ مذکور ،واژه پهلوی  wehارتباطی با کلمه مورد نظر ندارد.
 پردو ]?[ )اِ(.

چوبی که گناهکار را بدان میآويزند؛ دار:
)مقدمةاالدب ج  1ص (119
ج َْزع؛ دار ،پردو ّ
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√  .1در کتابالبلغه )ص  (324در ترجمه »العارضَة :فرسب« يعنی »شـاهتيـر ،بـاالر ،درخـت سـتبر
برای پوشاندن بام خانه« و در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه در ترجمه »العارضه« واژه »پَرْدdو«  parduبـا

همين تلفظ ،آمده است.

 .2چنانکه مالحظه میشود ،در ذيل فرهنگهای فارسی کلمه »پردو« را» ،چوبی که گناهکار را بدان

»جـزع« در مقدمـةاالدب
میآويزند؛ دار« معنا کردهاند و اين معنا را با توجه به کلمه »دار« که در ترجمه َ
آمده ،برای واژه »پردو« آوردهاند.

بايد گفت که واژه »دار« به معنای يادشده نيست ،بلکه به معنیِ »تير ،چوبِ ضخيم ،باالر« و مترادف

با »پردو« است .در برهان قاطع آمده است» :دار  ...-چوبی که بدان خانه پوشند«.

 .3همچنين کلمه عربیِ »جَزْع« که در مقدمةاالدب با حرفِ »ز« ثبت شده ،معـانیِ ديگـری دارد و
»جذع« )با حرفِ »ذ«( باشد:
صورتِ صحيحِ آن با توجه به فرهنگهای ديگر بايد ِ
»جذع  -ستون و نرد درخت و باالل« )تکملةاالصناف ،ص (53؛
ِ ْ
»جذع  -تنه درخت خرما« )تاجاالسامی ،ص (99؛
ِ ْ

»جذع  -تاپال خرما ،ستون« )مهذباالسماء ،ص (77؛
ِ ْ

»جذع  -تنه درخت ،تنه درخت خرما ،تيرخانه« )دستوراالخوان ،ص (191؛
ِ ْ

»جذع  -تنه خرما dبن و جز آن ،ساقه و تنه درخت ،ساقِ نخل« )لغتنامة دهخدا(
ِ ْ
 پرک ]) [perakاِصت(.

آواز انگشت شکستن؛ ت َِرک؛ ت َِرق:

التفقيع؛ پرک از انگشت بياوردن )قانون ادب ص (1045
ﱠْ
ُضـاقض«،
َضـقاض« و »ق ِ
√ »پرک« در چاپِ عکسیِ السّامی فیاالسامی )ص  (341در ترجمـه »ق ْ

بهوضوح »پرک« ) parakبه فتحِ »پ« و »ر«( ثبت شده اسـت .در برهـان قـاطع )و بـه نقـل از آن در

لغتنامه دهخدا( نيز »پرک«  parakآمده است .در قانون ادب )ج  ،2ص  (1002نيز »پـرک« ،بـا »پِ«
مفتوح ضبط شده است.
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 پرواز ]) [parvāzاِ(.

چوبی که برای پوشاندن سقف خانه بر باالی چوبهای بزرگ میچيدند و بوريا بر آن میانداختند .نيز
← پروز:

ﱠوافد؛ پروازهای خانه )قانون ادب ص (476
الر ِ

√ »پرواز« به صورت »فرواز« نيز در برهان قاطع و لغتنامه دهخـدا ثبـت شـده اسـت .در فرهنـگِ

گويشیِ خراسان بزرگ )ص  (72نوشته شده که در شهرستان کاشمر» :پَرْوَز  -دستهای هيمه و چوب کـه
روی تير سقف اطاق میگذارند و رويش گل میريزند«.
 پروز ]?[ )اِ(.

سايهبان و مانند آن که از بنای خانه بيرون آمده باشد .نيز ← پرواز:
الطنوف؛ پروزهای ديوار )قانون ادب ص (1144
ﱡ

»الفروَزَة :پروز کردن« .شـکلِ »فَـرْوَزَة« کـه معـرّبِ
√ در قانون ادب )ج  ،2ص  (737چنين آمدهْ َ :
»پروز« است ،نشان میدهد که تلفظِ اين واژه به احتمال  parvazبوده است.
 پنجيدن ]) [panjidanمص ل(.

خميازه کشيدن؛ دهن درهکردن؛ فنجيدن؛ فاژيدن:

التثاؤب؛ پنجيدن و فازه شدن )مصادراللغه ص (449
ﱠ
√ صورت ديگرِ »پنجيدن« با ابـدالِ پ/ف )فنجيـدن( در المصـادرِ زوزنـی آمـده اسـت» :التثـاؤُب:

فنجيدن« )المصادر ،ج  ،2ص .(625

بايد افـزود کـه در بعضـی از زبانهـای معاصـرِ ايرانـیِ شـرقی در تاجيکسـتان )ماننـد وخـانی( فعـلِ

 ] fənjīvakاز ) fənjماده مضارع( ) « -īv-» +برابر پسوندِ »-آن« در افعالِ گذرای فارسی(  +پسوندِ

مصدریِ ») «-akکه در بعضی از زبانهای پاميری ،پسوندِ مصدری است([به معنـیِ »خميـازه کشـيدن و
کش و واکش رفتن« ،رايج است.
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 پيکن ]?[ )اِ(.
غربال:
ْسف؛ پيکن ،غربال تنگچشمه )مقدمةاالدب ج  1ص (138
ِمن َ
√ گفتنی است که در يکی از نسخههای خطیِ مشکول و منقحِ مقدمةاالدب )با تاريخِ تحريرِ  804و
»پي ِْکن« ) (paykenثبت شده اسـت؛ بنـابراين،
به شماره  22ج در فهرستِ منزوی( »پيکن« به وضوح َ
اين تلفظ میتواند برای »پيکن« در نظر گرفته شود.
 تراييدن ]) [tarâyidanمص ل(.

← ترائيدن

و نمیتراييد ...بر دست او هيچ آوندی )مقامات حريری ص (48
√ بايد گفت که صفتِ »تراينده« که در ذيل فرهنگهای فارسی و ديگر فرهنگها نيز ثبت و ضـبط

نشده است ،در کتاب ذخيره خوارزمشاهی چندين بار به کار رفته:

هوای نيک هوايی صافی باشد که هيچ چيز غريب با وی آميخته نباشد ،چون بخار درياها و آبدانهـا

و خندقها و بيشهها و زمينهای تراينده )ص (116؛ دوم آنکه به سبب آن آبناکی و تری بسـيار ،تنـک و

تراينده بود )ص .(546

 ترکز ]) [tarkazاِ(.

يک پاره زمين شخمزده يا کاشته شده:
ُکردَة :ترکز ،پاره زمين ،مرزه ،يک کرد زمين )مقدمةاالدب ج  1ص (198
√ در »پـینوشـتهــا«ی ذيــل فرهنـگهــای فارســی )ص  (432نوشــتهانــد» :ايــن واژه در کتــاب
مقدمةاالدب به صورت ترگز ضبط شده است«.
بايد گفت که واژه »ترکز« در صفحه  99مقدمةاالدب )ج  ،(1با حرفِ »ک« ضبط شده است» :دبَ ْرَة:
يک تخته زمين ،ترکز خرد«.
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 تلوسه ])) [talvase(aاِ(.

غالف شکوفه خرما .نيز ← تلوشه:

والکفرﱠی؛ تلوسة خرما )البلغه ص (311
القفّور ُ ُ
الکافور و َ
 تلوشه ])) [talvaše(aاِ(.

← تلوسه:

الضحْک :تلوشه خرما )قانون ادب ص (1289
ّ
√ در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه بهروشنی تلفظِ »تَلُوسه«  talusaو در برهان قاطع )و به نقـل از

آن در لغتنامه دهخدا( نيز  talawsa/talusaبه معنیِ »غالف شکوفه خرما« ثبت شده است .بنابراين،

تلفظِ  ،talvasa/talvašaکه در ذيل فرهنگهـای فارسـی آمـده صـحيح نيسـت و ضـمناً talvasa
مخففِ »تلواسه«  talvasaو به معنیِ »بیقراری ،اضطراب« است.
 تلی ]?[ )اِ(.

جعبه و ابزاردان حجّام و خيّاط:
الزنﱠ ْفَليجَة؛ تلی حجام )مهذباالسماء ص (150
√ تلفظِ »تلی« ،با توجه به توضيحاتِ ذيل ،به دو صورتِ  taliو  toliبوده است:

الف( تلفظِ اين واژه هم در کتابالبلغه چاپی )ص  (129و هم در نسخه خطیِ چسـتربيتی ،بـهوضـوح

»تلی«  toliو در برهان قاطع نيز »تلی  -به ضمِ اول و کسرِ ثانی و سکونِ تحتانیِ مجهول« و همچنين
ُ
»تلی« است.
در لغتنامه دهخدا و فرهنگ فارسی دکتر معين ُ

»الکنْف» ،«dتَلـی«
ب( در نسخه خطیِ السّامی فیاالسامی که به سال  599ق کتابت شده ،در ترجمه ِ

 taliثبت شده است.

»کنـف و
همچنين ،شکلِ ديگر اين واژه کـه سـه بـار در مقدمـةاالدب )ج  ،1ص  (322در ترجمـه ِ ْ

خليّة« و يکبار در المرقاة )ص  (53آمده» ،تله« است.
َ
بايد افزود که در گويشهای جنوبیِ تاجيکستان به »کيسه پارچهای ،و معموالً گلدوزیشدهای که سرِ

آن با ريسمانی بسته میشود و زنان و مردان وسايلِ آرايش و پيرايشِ خود را در آن میگذارند«» ،تليچه«
 taličaگفته میشود.
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 چخج ]?[ )اِ(.

غدهای که در اثر نوعی بيماری در زير گلو پديد میآيد:
برآمدگی و ّ

س ْ َِلعة؛ دامغول ،خوکک ،خوک ،چخج )مقدمةاالدب ج  1ص (333

√ واژه »چخج« که با يک مثال و بدون تلفظ در ذيل فرهنـگهـای فارسـی از مقدمـةاالدب نقـل
َخج«( دو بـار در حاشـيه فرهنـگ تکملةاالصـناف
شده ،با جيمِ مفتوح به شکل »جَخج« )به احتمال »ج ْ
»الجرية« و ذيلِ کلمه »جاخدانه« در ترکيبِ اضافیِ »جخج مرغ« به معنیِ »ژاغر
)ص  (60در برابرِ کلمه ِ ّ
و برآمدگی گلوی مرغ« ذکر شده است.
 حجکول ]) [hajkulص(.

 -1آن که بسيار حج میگزارد:

الحَجّاج؛ حجکول )تکملةاالصناف ص (69
 -2آن که به جای کسان ديگر به حج میرود؛ حجفروش:
المعافر؛ حجکول )قانون ادب ص (609
ِ d

منقحِ السّامی فیاالسامی که به سال  599ق کتابـت شـده ،در
√ »حجکول« در يکی از نسخههای ّ

ترجمه »المعافر« ،با سه نقطه و ضمه روی حرف »ک) «dحجکُول  (hajgulثبت شده اسـت .ايـن نکتـه
»حجگُول« است.
روشنگر آن است که تلفظِ صحيحْ همين َ

نکته ديگر اين است که صورتِ ديگرِ »حجگُول« يعنی »گولحاج« به نقل از ناظماالطبـاء و بـا يـک

شاهدِ شعری از شعوری در لغتنامه دهخدا )ص  (19412چنين آمده است» :گولحاج) .اِ مرکـب( حـاجی

که پياده به مکه معظم میرود ║حاجی جاهل به اعمال و رسوم حج) .ناظماالطباء( و رجوع به شعوری ج

 2ص  316شود:

ارکان حج هر آن که ادا کرد حاجی است

بسيار حاجی است که گشتند گولحاج

 خسو ]?[ )اِ(.

ظ .طعامی که از خرما تهيه میشود:
اآلصية؛ خسویکه خرما بازان به هم بود) .مهذباالسماء ص(6

)از شعوری(
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َسـو« و بنـابر لغـتنامـه دهخـدا بـدين
√ کلمه »خسو« تلفظی ديگر از واژه عربیِ »حَسْو« يـا »ح d

معناست»:هر چيز رقيق که توان آشاميد ،طعامیکهازآردوآب و روغـن پزنـد و گـاهی بـدان شـيرينی نيـز
کنند«.

َسـو«
َسـو«  hasowو در اغـراضالطبيـه بـا تلفـظِ »ح ْ
اين کلمه در ذخيره خوارزمشاهی با تلفظِ »ح d

 haswدهها بار به کار رفته است» :و طعام او حسوهای نرم بايد چون کشکاب غليظ با جـالب و روغـن
بادام« )ذخيره خوارزمشاهی ،ص  325و نيز ص  665 ،629 ،504 ،477 ،392و(...؛ »حسوی کـه از آرد او
سازند نافع بود« )اغراضالطبيه ،ص  592و نيز ص  468 ،466 ،462 ،346و.(...

در موردِ تلفظِ »خسو« با حرفِ »خ« بايد گفت که در زبانِ گذشته )و همچنـين معاصـرِ فارسـی( واجِ

»هـ  /ح« در تعدادی از کلمات با واجِ »خ« نيز تلفظ میشـده و هنـوز مـیشـود .در همـين کتـابِ ذيـل

فرهنگهای فارسی نيز واژههای محودن /مخودن؛ وحشته /وخشته ،هزينه /خزينه به دو شکل ثبت شـده
است.

به نمونههای ديگر اشاره میکنيم :آهو /آخو؛ پرهيز /پرخيز؛ هسته /خسته؛ نحر /نخر .در تاجيکسـتان

احمق /اخمق؛ حواس /خواس و در افغانستان هسته /خسته ،با هر دو تلفظ هنوز رايج است.
 خو

2

بسياری از کاتبان به شيوه خط عربی ،پس از همخوانِ »او = «uيک الف مینگاشتند تا بـه خواننـده

بگويند که اين را کشيده بخوان...

√ چنانکه معلوم است به جای واکه يا مصوّت کشيده »او« )=  (uتسامحاً »همخـوانِ« »او« )= (u

نوشته شده است.

 خوهل ]) [xohlاِ(.

چوبی که در پشت پاشنه يا در جلوی کفش نهند:

ّاطة؛ خوهل کفشگران )قانون ادب ص (948
الضغ َ
ﱠ
√ تلفظِ  xohlکه در ذيل فرهنگهای فارسی آمده ،از لغتنامه دهخداسـت .در لغـتنامـه دهخـدا

برای اين واژه سه گونه تلفظ ) (xuhal ،xohl ،xwahlبه دست داده شده که در اين کتاب فقط تلفظِ
 xohlضبط شده است.

ذيلي بر ذيل فرهنگهاي فارسي /مسعود قاسمي □ 73

در نسخه عکسیِ السّامی فیاالسامی )بريتانيا ،مورخ  599ق( ،در ترجمه »الضﱠغاطَة« بهروشنی تلفـظِ
ُوهلْ يعنی آن چـوب کـه در مـوزه کننـد بـا
»خُوهَلْ«  xuhalثبت شده و معنای آن نيز چنين آمده» :خ َ
قالب يکجا«.

 داريخانه ])) [dârixâne(aاِ(.
انبارداری:

و حکم فرموده بود به خزانه و داريخانه و جامهخانه و) ...تاريخ طبرستان ج  2ص (91
√ بايد گفت که واژه »داری« ،که در ذيل فرهنگهای فارسی نيامده ،به معنیِ »ناظرِ انبـار و ذخيـره

عمومی« در لغتنامه دهخدا ،بدون مثال از متنهای کهن ،ثبت و معنا شده است» .داری« در کتـابالبلغـه
)ص  (63در ترجمه »الدّارِيج «dبه کار رفته و در پانويسِ کتابالبلغه ،نوشتهاند» :الدّاريج در معجمـی يافـت

نشد« .چنانکه مشخص است ،کلمه »داريج« معرّبِ واژه »داری« است.
 درمزدو ]?[ )اِ(.
)؟(
السم َقلَة؛ درمزدو )تکملةاالصناف ص (211
ﱠْ

√ واژه »درمزدو« به صورتِ مثالی ديگر در بخـش »پـینوشـتهـا« )ص  (460از همـين فرهنـگِ
تکملةاالصناف در ترجمه کلمه »السﱠرمق« نيز آورده شده است .مشخص نيست که چرا کلمه »سـرمق«
که معنای واژه »درمزدو« را روشن میکند ،معنی نشده است .به هر حال ،سرمق »نـوعی گيـاه دارويـی«
است که شرحِ آن در لغتنامه دهخدا ،ذيلِ »سرمج«» ،سرمق«» ،سرمک« و در تحفه حکيم مؤمن ،ذيـلِ

»قطف« )ص  ،(682مشروح آمده است.
َ َ
 دسه ]?[ )اِ(.

رشته؛ پود؛ نخ:

َتيال[ خسته) .قرآن قدس ص  /38نساء(77 /
و ستم کرده نشند چند دسهی ]= ف ً
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√ واژه »دسه« در السّامی فیاالسامی )ص  (190و نسخه چستربيتیِ کتابالبلغـه و برهـان قـاطع و

»دسَه«  dasaآمده است.
لغتنامه دهخدا ،با تلفظِ َ

»اللح َمـة«
وانگهی در ذيل فرهنگهای فارسی )ص 462در »پینوشتها«( ،واژه »دسه« در ترجمه ﱡ ْ
»لحمَة« به معنیِ »پود« است و به جای
از حاشيه کتابالبلغه ،در حکمِ شاهد نقل شده که صحيح نيستْ ُ .
»الجداد« باشد.
آن بايد کلمه ّ d

بايد افزود که با توجه به معادلهای عربیِ واژه »دسه« و معنای آن در لغتنامه دهخدا ،معنای »پـود«

برای واژه »دسه« دقيق نيست.

 دهان دادن ]) [dahân dâdanمص ل(.

بوسه دادن؛ بوسيدن:

َ ﱠقبلَ؛ دهان داد )مقاصداللغه ص (337
√ شاهدِ فعلِ مرکبِ »دهان دادن« در کتابِ ذيـل فرهنـگهـای فارسـی ،از عکـسِ نسـخه خطـیِ

مقاصداللغه و همچنين مطلعِ مقاصداللغه است» .دهن دادن« در تفسيرِ عتيقِ نيشابوری در اين جملـه نيـز

آمده است» :رسول خدای سر بر آورد ،گفت يا عايشه مژدگان ترا ...و دهنی بـر روی عايشـه داد و اشـک
فرود آورد )تفسير قرآن کريم ،ص .(24
 ذک ]?[ )اِ(.
)؟(
الحِرزيت؛ ذک )تکملةاالصناف ص (68
√ در تکملةاالصناف روی حرفِ »ذ« در کلمه »ذک« ،بهوضوح فتحه گذاشته شده است.
 زارخورش ]) [zârxprešص(.

کمخوراک؛ کماشتها .نيز ← زارخوش:

قَتين؛ زارخورش )السّامی فیاالسامی ص (148
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√ »زارخورش« عالوه بر السّامی فیاالسامی ،در کتابالبلغه )نسخه عکسـیِ چسـتربيتی( در ترجمـه

»قَتين« آمده و زير آن چنين نوشته شده است» :يعنی اندکخور«.

القـتن:...
»القتانـه و ُ
»زارخورش« همچنين در دو کتابِ المصادر و تاجالمصادر نيز به کار رفته اسـتَ :

زارخورش شدن« )کتابالمصادر ،ج  ،1ص 414؛ تاجالمصادر ،ص .(341
 زارخوش ]) [zârxošص(.
← زارخورش:

القَتين؛ زن زارخوش )مهذباالسماء ص (261
√ کلمه »زارخوش« را مصححِ محترمِ مهذباالسماء باتوجه به دو نسـخهبـدل )ص  (436در مـتن

آورده ولی در نسخه اساس کلمه »زارخورش« ثبت شده است .کاتبانِ نسخهبدلها ،بـه احتمـالِ زيـاد ،بـه

سببِ نشناختن »زارخورش« ،آن را به »زارخوش« تغيير دادهانـد و همـين اشـتباه در ذيـل فرهنـگهـای
فارسی نيز تکرار شده است.

 زمخک ]) [zomoxkص(.

زمخت؛ سفت و سخت:

]شاهد از قرآنِ موزه پارس[

√ در بخش »پینوشتها« )ص  ،(471بـرای واژه »زمخـک« دو مثـالِ ديگـر از تفسـيرِ شنقشـی و

السّامی فیاالسامی ،نقل شده است .شاهدِ السّامی فیاالسامی اين است» :لَحِزٌ و حَصِرٌ؛ خشک و dزمخـک

)السّامی فیاالسامی .«(135

بايد گفت که در شاهدِ نقلشده از السّامی فیاالسامی ،صفتِ فاعلیِ مرکبِ »زمخکخور« ثبت شـده

و نه »زمخک« .بنابر توضيحِ يکی از نسخههای السّامی فیاالسامی »زمخکخور« يعنی »زحيرخـور« .در

لغتنامه دهخدا ذيل کلمه »زحير« ،چنين آمده» :در فارسی به معنیِ اندوه آمده اسـت و بـدين معنـی بـا
داشتن و خوردن نيز ترکيب میگردد« .در همين لغتنامه دهخدا ذيلِ فعلِ »زحير خوردن« به معنیِ »غم

داشتن ،اندوهگين بودن ،نگران بودن ،دچار سختی و اندوه شدن« نيز دو مثال ذکر شده است.
 زيرتيشه ])) [zirtiše(aص(.

در معرض خطر؛ تحت فشار و ناراحتی .نيز ← زيرتيشگی:
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ليکن کنون ز بس کرمش زيرتيشهام

خواجه رئيس احمد مسعود تيشه را )حديقةالحقيقه ص (56
√ »زيرتيشه« در مثنويهای حکيم سنائی نيز به کـار رفتـه و در فهرسـتِ لغـات و ترکيبـاتِ آن )ص

» ،(320خوار و بیقدر« معنا شده است .با توجه به شواهد به نظر میرسد که »زيرتيشه« بايـد بـه معنـیِ

»مديون ،زيرِ دين« باشد.
 ژه ]?[ )اِ(.

ظُ .خرد:

الج َْرو؛ سگ بچه و ژهِ خيار )تکملةاالصناف ص (57
√ درباره تلفظِ واژه »ژه« بايد گفت که در مـتنِ تکملةاالصناف ،بـهوضـوح روی حـرفِ »ژ« فتحـه
»ژه خيار« ثبت گرديده است .اين واژه عالوه بر متنِ يادشده در کتـابالبلغـه )ص  (301و
گذاشته شده و َ ِ
»الجرو« ،نيز آمده است .در نسخه
السّامی فیاالسامی )ص  (501با حرفِ »ز« يعنی »زه خيار« در ترجمه ِ

)زة خيار( ثبت شـده اسـت .بـا
چستربيتیِ کتابالبلغه نيز با فتحه روی حرفِ »ز« و همزه روی حرفِ »ه« َ
توجه به ترکيب اضافیِ ژهِ /زة خيار ،احتماالً »زه /ژه« بايد به معنیِ »ريزه ،پاره ،تکه« باشد .در لغـتنامـه
»جرو«» ،ريزهای از هر چيز حتی از حنظل و خربزه و خيار و مانند آن« است.
دهخدا يکی از معانیِ َ
 سبان کردن ] ) [?kardanمصم(.

وصله زدن؛ پاره دوختن:

رقعَ؛ سبان کرد )مقاصداللغه ص (229
ََ
√ واژه »سبان« به معنیِ »پاره ،رقعه ،وصله« عالوه بر نسخه عکسیِمقاصـداللغه،در کتـابالمصـادرِ

زوزنی چنين معنا شده است:

»االسترقاع ،بسبان ]= به سبان[ آمدن جامه« )المصادر ،ج  ،2ص  465ح( .در حاشيه همـين صـفحه

مصحح چنين نگاشته است» :تاج :بسبان«.
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 سکوک ]?[ )صِ(.

دارای مزهای که دهان را در هم کشد؛ گس؛ عفص .نيز ← سکوکی:

و آنچه سودا با آن بياميزد ،ترش و سکوک باشد و باشد نيز که سکوکگـردد بـی آنکـه سـودا بـا آن

بياميزد) .اغراض الطبيه ص (61

√ صورت ديگرِ »سکوک« که به آن توجهی نشده واژه »شکوک« با حرفِ »ش« است» .شـکوک«

بارها در ذخيره خوارزمشاهی به کار رفتـه اسـت) .ص  (143 ،129 ،128 ،12و در لغـتنامـه دهخـدا نيـز

چندين شاهد از ذخيره خوارزمشاهی نقل شده است.

»شکوک« در لغتنامه دهخدا نيز بدون تلفظ ثبت شده ،با توجه به آنکه »سکوک« در اغراضالطبيـه

»سکوک« نوشته شده ،میتوان تلفظِ  sokukرا پيشنهاد کرد.
)ص  (61يک بار با »س« مضموم d
 سنگر ]?[ )اِ(.

خارپشت؛ سيخول؛ سغر؛ سگرنه .نيز ← زنکرت:
الد ْﱡلدdل؛ سنگر )دستوراالخوان ص (273

√ »سنگر« عالوه بر متنِ يادشده ،در السّامی فیاالسامی )ص  (345در ترجمه »الدّلـدل« بـا حـرفِ

»گِ« مضــموم و همچنــين در مــتنِ عکســیِ االبانــه )ص بيســت( بــا »سِ« مفتــوح و »کِ« مضــموم
) (sankorنيز ثبت شده است.

 شخاينده ])) [šaxâyande(aص(.
بخشاينده:

ُورا[ بر آنچه از وی بود اندر
اُو خدای آمرزگارست آن را کی اندر وی شرک نبود ،شخاينده است ]= َغف ً

اسالم) .تفسير شنقشی ص  125/نساء(100/

√ با نگاهی به بخشِ »درستنامه« تفسير شنقشی )صفحه دوم( ،درمیيابيم که صورتِ »شخاينده«،

که در ذيل فرهنگهای فارسی ،بـه صـورتِ مـاده لغـوی ثبـت شـده ،غلـطِ چـاپی و شـکلِ درسـتِ آن

»وشخاينده« است» .وشخاينده« و »وشخاييدن« بارها در تفسير شنقشی به کار رفته است )نک .واژهنامه
آن ،ص .(307
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 غيسه ])) [qeyse(aاِ(.

نوعی گياه که در آب میرويد؛ دوخ:

ْسه )تکملةاالصناف ص (65
الح َْلفا؛ ِغي َ

√ »غيسه« بجز در چاپِ عکسیِ تکملةاالصناف ،در متنهای ديگر از جمله ديوانِ سوزنی نيز ديـده
میشود:

ز خشت و خاکِ راهم غيسه رويد

سموم مرگ چون غيسه کند خشک

اگر از خاکِ ره يا از نغيسم

اگر بيشک همان باد انيسم

)ص (457

همچنين صورت ديگرِ واژه »غيسه« که به آن اشاره نگرديده و رجوع داده نشده ،کلمه »غيشـه« بـا

حرفِ »ش« است» .غيشه« با مثالهای متعدد در لغتنامه دهخدا آمده اسـت و عـالوه بـر آن در ترجمـه

کتاب صيدنه و مقدمةاالدب و متونِ ديگر نيز به چشم میخورد» :حَلفاء :غيشـه ...دوخ« )مقدمةاالدب ،ج

 ،1ص .(93
 فاوا ]) [fâvâاِ ،.ص(.
...

√ واژه »فاوا«  -و ترکيبهای فعلیِ آن  -با بعضی از معانیِ مجازی ،در ذيـل فرهنـگهـای فارسـی

نقل شده ولی گونه ديگرِ آن يعنی »فراوا« که کمتر در متون آمده و در لغتنامه دهخدا نيز ثبت نشده ،در
ذيل فرهنگهای فارسی ديده نمیشود.

»فاوا/فراوا« به معنیِ »اين سو و آن سو ،اينجا و آنجا ،اين طرف و آن طرف« بـه احتمـال مرکـبِ از

جزءِ »فا/فرا« » +وا« )پهلوی  ،vāyاوستائی » :vāyuجو ّ،هوا«؛ قس (andarvā .است .واژه »فـراوا«
چندين بار در متنِ کهنِ تاجالمصادر آمده است:

السـيوع:
»السيْع و ﱡ
»النقل :فراوا بردن و) «...ج  ،1ص (50؛ ﱠ
»الندل :فراوا بردن و) «...ج  ،1ص (49؛ ﱠ
ﱢ

رفتن آب و فراوا شدن کوراب« )ج  ،1ص .(182
 فجا ]?[ )اِ(.

باقیمانده انگور و خرما بر درخت پس از چيدن:
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الخُصاصَة؛ فجاء انگور )مهذباالسماء ص (110
√ واژه »فجا« در السّامی فیاالسامی )ص  (519نيز در ترجمه کلمه »الخُصاصه« آمده و در نسـخه

ُجـا«  fojaثبـت
عکسیِ سال  599ق ،بهوضوح با ضمه روی حرفِ »ف« و فتحـه روی حـرفِ »ج«» ،ف َ
شده است.

 فرت ]?[ )اِ(.

تار؛ تنيده:

السهام؛ آنچه گرمگاه بينند از آفتاب چون فرت عنکبوت) .مهذباالسماء ص (164
ﱠ

√ »فرت« همچنين در صفحه  190السّامی فیاالسامی و کتـابالبلغـه )ص  (116آمـده اسـت .در

»فـرْت«  fartو
کتابالبلغه )نسخه گ ،حاشيه » (1فرت« با فتحه روی حرفِ »ف« و سکونِ حرفِ »ر« َ

»فرت« با »فِ« مفتوح و در برهان قاطع نيز به فتحِ
همچنين در نسخه مورخِ  599ق السّامی فیاالسامی َ
اول و سکونِ ثانی» ،فَرْت« ثبت گرديده است.
 فرشک ]?[ )اِ(.
← فرسک:
العَوْزَة؛ فرشک )السّامی فیاالسامی ص (519
َرشـک«  fareškثبـت شـده
√ تلفظِ »فرشک« در صفحه يادشده السّامی فیاالسامی بهوضوح »ف ِ ْ
است.
 فنجا ]?[ )اِ(.

خميازه ،دهندره:

المطْواء :فنجا )السّامی فیاالسامی ص (264
d
√ واژه »فنجا« در صفحه  383تکملةاالصناف )که در »پینوشتها«ی ذيل فرهنگهـای فارسـی

نيز در حکمِ شاهد بدان اشاره شده( با حرفِ »فِ« مکسور و در نسخه السّامی فیاالسامی )مورخِ  599ق(
»فنجَا«  fenjāثبت شده است .همچنين بايد گفت که در بعضی از زبانهای معاصرِ
و در المرقاة )ص ْ ِ ،(5
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ايرانیِ شرقی در تاجيکستان فعلِ ] fənjīvakاز ) fənjماده مضارع( ) «-īv-» +برابـر پسـوندِ »-آن«
در فعلهای گذرای فارسی(  +پسوندِ مصدریِ ) -akکـه در بعضـی از زبانهـای پـاميری پسـوندِ مصـدری

است([ به معنیِ »خميازه کشيدن همراه با کش وا کش رفتن« به کار میرود.
 فه ]?[ )اِ(.

بيل چوبين؛ پارو:

ِجداف؛ فه کشتی )السّامی فیاالسامی ص (489
ِجدف و الم ْ
الم ْ َ
√ واژه »فه« در صفحاتِ يادشده السّامی فیاالسـامی ) 489و  173در پـینوشـتهـا( و در نسـخه

»فهْ«  fehثبت شده است.
چستربيتیِ کتابالبلغه بهوضوح با تلفظِ ِ
کپيدن ]?[ )مصم(.

چيزی را با کف دست در دهان ريختن و خوردن؛ کفلمه کردن .نيز ← با بيکيدن:
َسفﱠ الدّواءَ؛ کف کرد دارو را ،بکپيد دارو را ،انداخت دارو را در دهن) .مقدمةاالدب ج  2ص (599
√ »کپيدن« در صفحه  600کتابِ يادشده مقدمةاالدب ،دو بار به شکل »کپيدن« و »کپيدنی« نيـز
ديده میشود.

وانگهی در گويشهای مرکزی و جنوبیِ تاجيکستان اين فعل با تلفظِ  kapidanبـه معنـای يادشـده

رواج دارد )نک .فرهنگ مصادر زبانها و گويشهای ايرانی تاجيکستان ،ج  ،1ص  .(212همچنـين در زبـانِ
»کپه«  kappaبه معنیِ »گرد ،سفوف« و »کپه کـردن«  kappa kardanبـه همـان
گفتاریِ هرات ّ

معنیِ »کپيدن« رايج است )نک .فارسی هروی ،ص .(153
 کزغ ]?[ )اِ(.

 -1نوعی سياهگوش؛ وشه:
الوشق؛ کزغ )تکملةاالصناف ص (483
َ َ
 -2پوست اين جانور که از آن پوستين میساختند:
الوشق؛ کزغ )السامی فیاالسامی ص (197
ّ
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√ اوالً تلفظِ واژه »کزغ« با توجه به ضبطِ صريحِ السّامی فیاالسـامی و االسـمی فـیاالسـماء ،کـه

رویحرفِ »ک« ضمه و نسخه مورخِ  599ق السّامی فیاالسامی که روی »ک« ضمه و روی حرفِ »ز«

عالمتِ سکون گذاشته شده ،بیشک »کُزْغ«  kozγاست.

ثانياً معانیِ يادشده که در ذيل فرهنگهای فارسـی بـرای واژه »کـزغ« آمـده ،صـحيح نيسـت .واژه

»االشﱠق« )معرّب »وشک« و »اشه«( ،نه به معنـای
»الوشﱠق« و ُ
»کزغ« با توجه به معادلِ عربیِ آن يعنی d

»نوعی سياهگوش و پوست آن« ،بلکه به معنیِ »صمغ گياه انجدان ،صمغ طرثوث ،صمغ گياه بدران و«...
است.

در برهان قاطع واژه »وشج« چنين معنا شده» :وشج  -به ضـم اول و سـکون ثـانی و جـيم ،معـرّبِ

وشک است که صمغ نبات بدران باشد و بدران گياهی است مانند ترب«.

مرحوم استاد معين در توضيح واژه »وشج« در حاشيه آورده» :وشق ،و يقال له اشـق و يقـال اشـج و

وشج و هو لزاق الذهب و هو صمغ الکلخ ...اشکال  wuššaq ،uššaqو صورِ ديگر )کـه بـه ده صـورت

بالغ میشود( معرّب از لغتِ فارسیِ »اشه«  ušaاست.«...

»اشﱠق و ُاشﱠج ...و هو بالروميّة امونياقون و امونيقون.
در کتاب الصّيدنه فیالطّب )ص  (55چنين آمدهُ :
الذهب ...و قـال ماسـرجويه :هـو
و قال صهاربخت :هو کمامای و قيل ّانه بالفارسيّة کُژّ ...انه يسمّی لزاق ّ
صمغ المحروث ...و قال ديسقوريدس :هو صمغ شجرة خضراء ...و قال قسطا :هو عصارةالخشخاش و.«...
الـذهب .اَشـق اسـت کـه صـمغ
در لغتنامه دهخدا چنين آمده» :اَمونياقن .به يونانی ُاشﱠق است«؛ »لِزاقُ ﱠ

»وشهَ .اشـه .اشـق.
طرثوث باشد«؛ »مَحروث .بيخ گياه انجدان« .در لغتنامه دهخدا همچنين میخوانيم َ ِ

»وشـق.
»وشْک .صمغ نباتی است مانند ترب ...معرب آن اشج است و به عربی اشـق خواننـد«؛  dﱠ
َنغوزه«؛ d
اْ َ

)معرب ،اِ( شلم ...و اين لغتی است در اشق يا اشه«.
 کلجه ]?[ )اِ(.

بلدرچين؛ ورتيج .نيز ← کرداک:

السّل ٰ
ْوي◌؛ کلجه )تکملةاالصناف ص (213

√ واژه »کلجه« عالوه بر شاهدی که از تکملةاالصناف نقل شده ،در متنهای کهنِ ديگر نيز آمـده:
کلجه گويند« )اغراضالطبيه ،ص (606؛ »سَمانه مرغی معروفست ،بـه
»سdمانی ،سمانه است؛ به خراسان َ
شهر مرو کلجه گويند« )ذخيره خوارزمشاهی ،ص .(650
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ْچه« با شاهدی از ابوالمعـالی ثبـت
»کلجه« همچنين در لغتنامه دهخدا ،با حرفِ »گ« و تلفظِ »گِل َ

شده است:

آن شهی نيست که در دشمن تو هست مجال

پيش شاهين چه زند بال پريدن گلچه

 کميژهمويی ]?[ )حامص(.

جوگندمی شدن موی در اثر ميانسالی:

بياميزد آن را پديد آمدن کميژهمويی) ...مقامات حريری ص (165
√ »کميژه« يا »گميژه« )با توجه به رسمالخطﱢ کهن( در پهلـوی بـه شـکلِ » gumēzagآميـزه،

آميختگی« و همچنين فعلِ » gumēxtanآميختن ،مخلوط کردن« بـا بـنِ مضـارعِ  gumēz-و نيـز
» gumēgآميزه« ديده میشود )نک .فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،ص .(81

َ/ژ[ )ا( چيزی که بـا هـم مخلـوط و آميختـه باشـد،
در لغتنامه دهخدا هم آمده است» :گميژه] .گِ ژ ِ

آميخته به هم«.

 کوزآوره ]?[ )اِ(.

گونهای ظرف مانند تنگ و کوزه و صراحی .نيز ← کوزآوری ،کوزابری ،کوزبری:
القاقوزه؛ ...کوزآوره )البلغه ص  167ح(
َ

← کوزابری.
√ در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه )نک .کتابالبلغه چاپی ،ص  167ح( در ترجمه »القـاقوزَة« واژه
»کوزآوره« به شکلِ »کُوزاو ََره«  kuzāvarahو در نسخه مورخِ  599ق السّامی فیاالسامی )نک .چاپِ

السـامی فـیاالسـامی
َره« ) (kuzāvarahحرکتگذاری شده و در ّ
عکسی ،ص  (253به صورتِ »کُوزآو َ ْ
ّمن«.
)چاپِ عکسی و نسخه مورخِ  599ق( »کوزآوره« چنين معنا شده» :هی شِبه دبّة الس ِ

با توجه به ضـبطِ صـريحِ ايـن دو نسـخه و نيـز وزنِ »کـوزآوره« و ...در اشـعارِ يادشـده در ذيـل

فرهنگهای فارسی ،بايد تلفظِ صحيحِ  kuzāvari ،kuzābari ،kuzāvarahرا بـرای ايـن واژه در
نظر گرفت.
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 گردنا ]) [gerd<e>nâاِ(.

 -1ابزاری معموالً دايرهایشکل که کودک نوپا با آن راه رفتن میآموزد؛ روروک:
الحال؛ گردنا که کودک ُخرد بدان رفتن آموزد )قانون ادب ص (1367

 -2چوبی مخروطیشکل که ريسمانی در آن میپيچند و در زمين میچرخانند؛ فرفره:
المطثﱠة؛ گردنا ،بازی است )مهذباالسماء ص (343
ِ
مشتق از گرد ← گردامون.
√ معلوم است »گردنا« را از صفتِ »گرد«  + gerdپسوندِ »-نا« دانستهاند .با توجه بـه توضـيحاتِ

ذيل واژه »گرد« در »گردنا« بايد از فعلِ »گرد« )بنِ مضارعِ گشتن( آمده و تلفـظِ صـحيحِ آن نيـز طبعـاً
 gardanāباشد.

»گردنـا«
dوامـة« ،واژه َ
المق َّثـة« و »الد ّ َ
الف( در السّامی فیاالسامی )ص  (206در ترجمه »المِطَثﱠة« و ِ
بهوضوح با »گِ« مفتوح ثبت شده است.
ب( در تکملةاالصناف )ص  (126در ترجمه »الد َّراجَة« و »الحال« و در ترجمـه »الد ّdوامـة« )ص
»گردنا« ،حرکتِ فتحه هست .بنابراين ،تلفظِ ذيل فرهنگهای فارسـی
َ
 (127بهوضوح روی حرفِ »د« در
که حرفِ »د« را ساکن ،و با احتمال در درون قوس کسره نيز آورده ،درست نيست.

پ( نکته ديگری که ارتباطِ »گردنا« را با »گشتن« و »گرديدن« مشخص میکند اين اسـت کـه

در السّامی فیاالسامی )نسخه مورخِ  599ق؛ در چاپِ عکسـی ،ص  (206معنـای »گردنـا« چنـين آمـده:

»چوبی باشد بگردانند« و در چاپِ عکسیِ السّامی فیاالسامی )ص  (73در ترجمه »الحال« و »الد َّراجة«
ذيلِ »گردنا« معنای »گردونک« ذکر شده و در تاجاالسامی )ص  131و  (187نيز در ترجمه »الحـال« و
»الد ّ َ
َراجــة«» ،گردونــک بچگــان...؛ گردونــک کــه بچگــان را بــدان رفــتن آموزنــد« درج شــده و در
تکملةاالصـناف )ص  (78در ترجمـه »الحـال« ...» :گردونـک کودکـان« و در صـفحه  444در ترجمــه
»المقثﱠة« و »المِطَثﱠة« ،ذيلِ »گردنا« چنين آمده» :غلتانک بازی بچگان« .همچنين در دستوراالخوان )ص
َِ
بسير اَوْ َخيط ثـمّ يرمـی علـیاالرض فيـدور« .همـين
 (276آمده است» :الد ّdوامَة -گردنای و هو ما يلف َ
جمالتِ عربی در تاجاالسامی )ص  (189برای »الد ّdوامَة« نيز نقل شده است.
ت( و نيز در برهان قاطع میخوانيم» :گردا  -به فتحِ اول بر وزنِ فردا ...بـادبر را نيـز گوينـد و آن

چوبی باشد مخروطی که طفالن ريسمان بر آن پيچند و از دست رها کننـد تـا در زمـين گـردان شـود«؛
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»گردنا  -به فتحِ اول و ثالث و نون به الف کشيده ...به معنـیِ بـادبر هـم آمـده اسـت و آن چـوبی باشـد
مخروطی که طفالن ريسمان بر آن پيچند و از دست گذارند تا در زمـين بـه چـرخ درآيـد و آلتـی را نيـز

گفتهاند که از چوب سازند و به دست اطفال دهند تا بدان راه رفتن آموزند«.
 گشاريدن ]?[ )مصل(.

گسستن؛ بريدن؛ از بين رفتن:

و گشاريدن تب چنان باشد ...به ظاهر تن مندفع شود و به سوی بيرون ميل کند و تحليل پذيرد ،تـب

گشاريده شود .تب آمدن اينست و گشاريدن تب اينست )االغراضالطبيه ص (528

√ درباره فعلِ »گشاريدن« که تلفظ و وجه اشتقاقِ آن در ذيل فرهنگهای فارسـی بـه دسـت داده

»گشاريدن« تلفظـی ديگـر از فعـلِ
»گشاريدن«  gošāridanاستُ .
نشده بايد گفت که تلفظِ اين فعل ُ

ُسـليدن« )از
»گساريدن« و »گُساردن« با دگرگونيهای رايجِ آوائی ،تلفظـی اسـت از »*گسـاليدن« و »گ َ
ُ
»-ن«( .در کتـاب
»گسل« )بـنِ مضـارعِ گسسـتن(  +پسـوندِ ماضـیسـازِ »-ايـد«  +پسـوندِ مصـدریِ َ

االغراضالطبيه )ص  (528که مثالِ آن را پيشـتر ديـديم بـهوضـوح روی حـرفِ »گ« در »گشـاريده« و

»گشاريدن« ،حرکتِ ضمه گذاشته شده است.

همچنين فعلِ »گشاريدن« با تلفظِ »گساريدن« جای جای در کتاب ذخيره خوارزمشاهی بـه کـار

رفته است» :در اين تب هيچ لرز و سرما نباشد و گساريدن او سخت پوشيده باشد« )ص (269؛ »تبهايی
است که الزم باشد و نگسارد« )ص  237و همچنين نک .ص .(264 ،226 ،220 ،216

در لغتنامه دهخدا نيز فعلِ »گساريدن« ذيلِ »گساردن« به معنیِ »قطع شدن تب ،افتادن تـب«

با چند مثال از ذخيره خوارزمشاهی آمده است.
 گوزد ]?[ )اِ(.

..؛ سرگينگردان؛ سرگينغلطان؛ گوگردان:

الجعل؛ بسيار گوزد شدن آب )تاجالمصادر ص (276
ََ

√ »گوزد« عالوه بر متنِ يادشده ،يک بار در االغراضالطبيـه بـا »زِ« مفتـوح بـه کـار رفتـه اسـت:

»خنفسا گوزَد است ،او را جعل گويند« )ص .(609
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 گوشخيه ]?[ )اِ(.
← گوشاندروا:

الحَريش؛ گوشخيه )مهذباالسماء ص (85

السـامی
√ »گوشخيه« عالوه بر مـتنِ يادشـده و تکملةاالصـناف )پـینوشـتهـا ،ص  ،(529در ّ
»خيَه« )بـا »خِ« مکسـور و
فیاالسامی )ص  (353و يکی از نسخههای آن )فيلم  (475آمده و در هر دوِ ،
»ی« مفتوح  (xeyaضبط شده است.
ِ
 لخا ]) [laxâاِ(.

نوعی پایافزار؛ موزه؛ اللکا .نيز ← لکا:

الزيج؛ زهلخا )السّامی فیاالسامی ص (169
ّ
√ کلمه عربیِ »الزّيج« ،نه به معنیِ »نوعی پایافزار؛ موزه؛ اللکـا« ،بلکـه بـه معنـیِ »نـوعی بنـد و

ريسمان و زهوار« است:

»الزيج :زه موزه« )تاجاالسـامی ،ص (227؛ »الـزيجِ :زه« )تکملةاالصـناف ،ص (164؛ »الـزيج ...:زه
موزه« )دستوراالخوان ،ص (322؛ »زيج :زهوارِ کفش و موزه و زره« )لغتنامه دهخدا(.

بنابراين ،ثبتِ صحيح و معنیِ درست بايد »زهلخا«  zehlaxâبه معنیِ »نوعی بند چرمی« باشـد .در

نسخه کهنِ السّامی فیاالسامی )با تاريخِ تحريرِ  599ق( چنين آمده» :الزّيج زهلَخـا نـوعی از دوال بـود«.

همچنين واژه »زهلخا/زهلکا« عالوه بر السّامی فیاالسامی در مهـذّباالسـماء نيـز آمـده اسـت» :الـزيج:
سازوی بنّا و زهلکا« )مهذّباالسماء ،ص .(153
 لهيد ]?[ )اِ(.

ظ .ديگ؛ خمره:

سر به باال کرده بود ،چيز ديد کی بر کوه میافروخت ،بر شد تا ببيند ،کناره لهيـدی بـود زرّيـن کـی

زرين بود) .عجائبالمخلوقات ص (361
سيل ،گل را از وی بشسته بود ،سر آن پاک کرد ،پر از نعلهای ّ

مؤلفِ محترم ظاهراً با توجه به فحوای اين عبارت در کتاب عجايـبالمخلوقـات ،واژه »لهيـد« را
√ ّ

»ديگ و خمره« معنی کرده است.
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بايد گفت که صورتِ اصلی و صحيحِ ترکيب »کناره لهيدی« در مـتن عجايـبالمخلوقـات )کـه واژه

»لهيد« را از آن در حکمِ ماده لغوی در ذيل فرهنگهای فارسی شاهد آوردهاند( ،ترکيـبِ اضـافیِ »کتـارة
هندی« است .علتِ آنکه »کتارة هندی« را »کنارة لهيدی« خواندهاند آن است که در رسمالخـطِ گذشـته

)در پارهای از متون( ،عالمتِ همزه )»ء«( در آخرِ کلماتِ مختوم بههای بيانِ حرکـت ،در حالـتِ مضـاف،

کشيده و بزرگ نوشته میشد ،تا حدّی که شبيه حرفِ »ل« میگرديد .وجودِ اين شـکل همـزه و نزديـک

شدنش به کلمه هندی و بیدقتی در نقطهگذاریِ »کتاره« و »هندی« ،باعث گرديده تا »کتـارة هنـدی«،

تبديل به »کنارة لهيدی« شود.

برای تأييد اين گونه نوشتن همزه ،از بابِ نمونـه ،مـیتـوان بـه ترکيـبِ »خربـزة هنـدو« در ذخيـره

خوارزمشــاهی )ص  680 ،392 ،294 ،274 ،144 ،143 ،129و (...و »خرمــاء هنــدو« )ص  (680مراجعــه
کرد.

»کتاره« يعنی »حربهای کوتاهتر از شمشير غيرمنحنـی و پهـن
از لغتنامه دهخدا خوب میدانيم که َ َ

که بيشتر اهالی هند داشتهاند«.

نکتهای که در عبارتِ عجايبالمخلوقات ايجادِ ابهام میکند ،آن است که چرا ايـن »کتـاره هنـدی«،

»پdر از نعلهای زرّين بود«؟ برای رفعِ اين ابهام ،معنیِ »نعل« را ،در جملـه يادشـده از لغـتنامـه دهخـدا

میآوريم» :نعل :آهنپاره نيام شمشير ،قطعه آهن يـا نقـرهای کـه پـايين نيـام شمشـير اسـت« .بـا ايـن
توضيحات معلوم میشود که »کتارهای هندی بود که روی نيام و دسـته آن پـارههـای زيـاد طـال )بـرای
تزيين( نصب شده بود«.

 مشت ]?[ )ص(.

ظ .زمين بیگياه و هموار:

ارضٌ مَلْسآءٌ؛ زمين مشت )مهذباالسماء ص (311
√ در دو متنِ کهنِ زير در ترجمه »مَلْساء«» ،زمين تابناک« آمده است:

»المَلساء ...:زمين و سنگ تابناک« )تاجاالسامی ،ص (505؛

»المَلساء ...:زمين و سنگ تابناک« )دستوراالخوان ،ص .(607
 نارد ]?[ )اِ(.

حشرهای که به بدن میچسبد و خون میمکد؛ کنه:
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ُقراد؛ کنه ،نارد )مقدمةاالدب ج  1ص (462
√ واژه »نارد« بجز در متن يادشده ،دو بار در کتابالبلغه )ص (249؛ کتابالمصـادر )ج  ،1ص 321

و ج  ،2ص  (165نيز ديده میشود .در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه سه مورد ) 2مورد در متن و يک مورد
در حاشيه( بهروشنی روی حرفِ »ر« عالمتِ سکون گذاشته شده که با توجه به آن میتوان تلفظِ صـحيحِ

»نارْد«  nardرا برای اين واژه پيش نهاد.
 نخل ]) [naxlاِ(.

زمين خشک شکافته؛ گل خشک ترکخورده:
القالع؛ نخل )البلغه ص (282
ُ

√ تلفظی که در ذيل فرهنگهای فارسی برای واژه »نخل« آمده ،از کتابالبلغه چاپی است .تلفظی

َخل«  naxalاست.
که در نسخه منقحِ چستربيتیِ کتابالبلغه آمده »ن َ

صورتِ ديگرِ اين واژه )با ابدالِ »خ /هـ«( ،که در نسخه مورخِ  599ق السّامی فیاالسامی در ترجمـه

»القالع« آمده »نَهل« است.
ُ

همچنين ،بايد افزود که در بعضی نقاطِ خراسان واژه »ن َِهل«  nahelبـه معنـیِ »طبقـهای از خـاک

رس که پس از روان شدن سيل يا طغيانِ رود ،در کف مسيل و يا کنارههايش بر جای مـیمانـد« ،هنـوز

رايج است )نک .فرهنگ گويشی خراسان بزرگ ،ص .(295
 ورواره ])) [varvâre(aاِ(.

باالخانه؛ حجره .نيز ← ورکد:

الغرفَة؛ ورواره )مهذباالسماء ص (243
ُ ْ
√ »ورواره« بجز در متنِ يادشده )مهذباالسماء( ،در متونِ ديگر نيز آمده است» :ايشـان را وروارهـا

باشد اندر بهشت« )تفسيری بر عشری از قرآن مجيد ،ص (125؛ »بر سر هـر عمـودی وروارهای اسـت از
َرواره و
»الغرفـة :و ْ َ
»الغرفة و العليةَ :ورو ََاره« )السّامی فـیاالسـامی ،ص (529؛ ُ
زبرجد« )همان ،ص (93؛ ُ
الزمـر(؛
َرواره« )المرقاة ،ص  (157و همچنين :فهرست االبانه )ص (42؛ الدّرر فیالترجمان )سورة ّ
العلية :و ْ َ
فرهنگنامه قرآنی )ج  ،5ص  24-43موارد متعدد(.
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 هراسه ])) [harâse(aاِ(.
مترسک:
ِحذار؛ هراسه ،هراسه بوستان ،خوسه )مقدمةاالدبج1ص(80
م ْ
√ واژه »هراســه« بجــز در مــتنِ يادشــده 2 ،بــار در دســتوراالخوان )ص 473و  (561در ترجمــه
»الفزاعة« و »المحذار« نيز آمده است.
ّ
 هو ]) [havاِ(.

مايعی سفيدرنگ ،نه غليظ و نه رقيق که از جراحت يا عفونت بيرون میآيد:...

و هر چه رقيق باشد از ريم آن را صديد گويند و آنچه معتدل و هوار و سپيد بود ،آن را قـيح گوينـد و

مده نيز گويند و به زبان فارسی هو گويند) .االغراضالطبيه ص (560
ّ

√ در بخشی از عباراتِ يادشده االغراضالطبيه آمده است ...» :و آنچه معتدل و هوار و سپيد بود.«...

واژه »هوار« عيناً به همين صورت در چاپِ عکسیِ االغراضالطبيه نوشته شـده و در ذيـل فرهنـگهـای

فارسی نيز نقل شده است.

بايد گفت که واژه »هوار« خطای کاتب و صورتِ صحيحِ آن کلمه »هموار« است .همـين عبـارات را

که با اختالفِ اندک در ذخيره خوارزمشاهی آمده ،ذکر میکنيم» :و آنچه رقيقتر باشـد از ريـم ،آن را بـه

تازی صديد گويند و آنچه معتدل و هموار و سـپيد باشـد آن را قـيح گوينـد« )ذخيـره خوارزمشـاهی ،ص
 .(366همچنين در اغراضالطّبيه میخوانيم» :اگر آماس سر کنـد ...و ريـم سـپيد و همـوار بـود ...اوميـد
سالمت بود« )ص .(366

***

در شماره دومِ سالِ بيستويکمِ )تابسـتان  (1384نشـر دانـش نمونـههـائی از اشـتباهات ،نارسـائيها،

کمبودها و توضيحاتِ نادرستِ ذيل فرهنگهای فارسی ،تأليف علـی رواقـی ،از نظـر خواننـدگان گرامـی
گذشت .با توجه به آن نمونهها و نمونههای ديگری که در اين بخش ارائه میشود و موارد متعدّد ديگر که

بعداً عرضه خواهد شد ،میتوان انواعِ ضعفهای ذيل 3را چنين خالصه کرد:

 -بر اثر قرائتِ نادرست يا اعتماد به نسخههای مغلوطِ چاپی و خطّی ،مدخلهای متعدّدِ بـیاصـالتی در

ذيل درج شده است.

مادههای لغوی درست و مستند نيست.
 -معناهای پيشنهادی برای شماری از ّ
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 -جستهگريخته ريشه و صورتِ پهلوی يا معاصرِ برخی از لغـاتِ سـاده و مـأنوس آمـده اسـت کـه

ضروری به نظر نمیرسد .در عوض ،ريشه لغاتِ نادر عموماً به دست داده نشده است.
 -در ريشهشناسیِ برخی از لغات بیدقتی به چشم میخورد.

 -در استخراج و انتخابِ لغات از متون کهن ضابطه و معياری مالحظه نمیشود .از نوادرِ لغاتِ موجود

در متونِ مأخذِ ذيل بسياری در آن وارد نشده است.

 -در کتابنامه ذيل منابعی درج شده که شواهدی از آنها در خودِ ذيل نيامده است.

شماری از لغاتِ کهنِ مندرج در ذيل در گويشها يا در زبانهای فارسیِ تاجيکی و افغانی )دری( کـاربرد

دارد که جا داشت مورد توجه قرار گيرد.

متضـمنِ تفاوتهـای سـاده آوائـی مـدخل اختيـار
ّ
مادههای لغوی نه چندان مهم و بعضاً فقط
وانگهیّ ،

شدهاند .در عوض ،شمارِ نظرگيری از لغات که حتماً میبايست واردِ ذيل شوند از قلم افتادهاند.
نمونههای اين دو دسته در فهرستهای زير آمده است.
الف( لغات ساده مندرج در ذيل

آبستين )= آستين( ،آرامشگاه ،آرمنده ،افزاياندنd ،بردهدل ،پااليش ،پيشيوايی )= پيشـوايی( ،تـاريز )=

تيريز( ،تاوانزده ،تشنهزدگی ،جاذگـاه ،چپسـيدن ،خانـهروبنـده ،خراشـش ،دارودان ،رسـوايگی ،زايانيـدن،

زينپوش ،سرانداز ،سرغزل ،علتناک ،قپيدن ،غرقيدن ،قصـصگـر ،ماليـده ،مـرزه ،نادانـه ،ناکـار کـردن،
نشاطی ،نشانپذير ،نوعانوع ،نويساندن ،هم ُانس ،همبار ،هالکی.

ب( نوادر لغات يا لغات در معاصِ مهجورِ غايب در ذيل و لغتنامه دهخدا يا بـدون
شاهد

آببها ،آبپاشان ،آب جام ،آبخيزگاه ،آبک ،آبگيرزن ،آبگينگـی ،آبنـاکی ،آتشـبار )= سـالح جنـگ(،

آتشخو ،آتشکار ،آتشکاری ،آدر ،آرک ،آره )= ّاره( ،آشامه ،آشکارهگر ،آشوبانيدن ،آفريدگانی ،آگنده کردن،

آکندهتن ،آماسانيدن ،آموزانيدن ،ا ِْلف کردن ،انبـازی دادن ،انجـين کـردن ،اندوييـدن ،انديشـان ،اوادگـی،
باشاننده ،بخششگاه ،برازا )= برازنده( ،برانيدن)فرو~( )متعـدیِ فروبـردن( ،بربالنـدی )= نمـو ّ،بالنـدگی(،

برمايگی ،برنايه )= برنا( ،بزوشم ،بکی ،بودشی )= بودنی ،موجود( ،بيهشانه )= سخنان هرزه و بـیمعنـی(،
پاخيزشدن )= از بين رفتن( ،پاخيزشونده ،پايش )= پايدار ،زنـده( ،پخشـيدن )= تقسـيم و توزيـع کـردن(،
پرچاب ،پرخاب )~ گاه( ،پرچين کردن ،پرداختگی ،پرويزنـک ،پرهيزانيـدن ،پشـمارمرده ،پلنـگ )= پلنـد،

چوبِ دوطرفِ آستانه در( ،پندمند ،پوشن )= پوشش( ،پيوندگی ،تازانيدن ،تاوانيدن )=درخشانيدن( ،تـذرگ،
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َتربdزه )= بن خربزه( ،ترکانيدن ،تشی )= تشنگی( ،تنآبادانی ،تنگسار ،توزی کردن ،تونی کـردن ،تيرگـاه
)= تيرماه ،پاييز( ،تيمارگن شدن ،جامهکن )= سربينه حمام( ،جراييدن ،جوغن )= جواز عصـاری( ،چـارهور،

چکه )= چکاد( ،چل َمرده )= چـوب قطـور در جـواز آبـی عصـاری( ،چمشـک ،چـوی )=چـوب( ،چينـدر،

حاجتومندی ،حالمند ،حدگاه ،حسدگين ،حقمند ،حقوقمندی ،حقومنـد ،حقومنـدی ،حـوايجی ،خانـهگـر،
خودرست )= خودرو( ،خـوده ،خورنـه )= خورنـق ،کوشـک( ،خوسـک،
d
خردنفْس ،خشمين ،خفتار ،خندنده،
ُ َ

سخـل(؛ دانشـی )= دانسـتنی ،فهميـدنی( ،درمگانـه،
خويشتنگرفته ،خويشتننگر ،خيلـه ...ـس )=  ...ـ ُ
دستآره )= دستاره( ،دستآسيا ،دستارک باختن ،دستپاک ،دستپرمـاس ،دلـک کـردن ،دليـل بـردن،

دمانيدن )= نفخ ،نفث( ،دوختن )= توختن ،ادا کردن ،و پرداختن وام( ،دورفـرو ،دوزبـانی ،دوسـتی بسـتن،

دهمرده )چوبِ قطور( ،ديوتفه ،راهداری ،رحمگنی ،رختگاه ،رخش شدن ،رسمی کـردن ،روانبنـد
دوشگنَ ،

کردن ،رواننده ،رودين )= ساختهشده از فلزِ روی( ،روزينه ،روقال ،رهچه ،رهزده ،زانوک ،زبانگير ،زغارکنـد،

زناشوهرگی ،زنويه ،زودسخن ،زورور ،زيانيدن ،زيرندگی ،زيريدن ،زيير /زئير ،ژاژ خوردن ،ژرفش ،سـايهزد،
سبود )= سبوی( ،ستارهياب )= اسطرالب( ،ستيغيدن ،سخيدن ،سرپيچ ،سغ ،سغگل ،سگرفيدن ،سـوزن )=

نيش( ،سهم دادن )= ترسانيدن( ،سيناور کردن ،شادوار ،شپچ ،شپشن ،شسته کردن )= شستن( ،شـفافينه،

شکاليدن ،شکستگی کردن )= قدح کردن( ،شکهان ،شگردن ،شگفتداری ،شمارگر ،شـويانيدن ،شـهليده،

شهيدن )= شيهه کشيدن( ،شير غرم )= شير گرم ،ولرم( ،شيرين )= ساختهشده از شير( ،شـيناو ،طعـام )=

طعم ،مزه( ،عجه ،غول )کالهخود( ،فراخرگ )= تنبل( ،فرامشتگی ،فرتوتانه ،فروخ )= فـروغ( ،فروختگـار،

فرودوانيدن ،فريزه ،فنجيدج ،فنگ )= نبات بنج( ،قادری )= قدرت( ،قلـب کـردن ،کترمـه بسـتن ،کتمتـو

کردن ،کدو کجکول ،کرخش ،کشتارورز ،کشتورزی ،کشـدانگ ،کشـکاش ،کماريدن/گماريـدن )= فـرو

بلعيدن( ،کندآب )= آبکند( ،کوارهبانی/گوارهبانی ،کيبانيدن ،کيبيده ،کيله ،گرانيده ،گريخانی ،گريختپـای،
گريدن ،گزگلی ،گلست ،گنبيدن ،گوارهدانی،گوشخار ،گيرانيدن )=گيرکردن،پوشانيدن( ،اللچ ،لعب باختن،
لکان ،لهوگری ،ليمونه )= ليمـو( ،مـادن )= مانـدن( ،مـارالن ،ماالنيـدن ،مرانيـدن ،مزدومنـد ،مـویآور،

مويجامه ،مويهگر ،ناخنخوارج ،نوش کردن )= نيوش کردن ،نيوشـيدن( ،نـوگردن ،نهمـارگير ،وارنـگ )=

آرنج( ،واگشتن جا ،ورک )= کرباسه بزرگ( ،وشيدن )= پوشيدن ،کشـيدن( ،وکـک )= کليـه( ،همـزن )=
هوو( ،همگروهی ،هنديانه )= هندوانه( ،هواسانيدن ،ياوان.
اينک به مدخلهای مسئلهدارِ ذيل میپردازيم.

4

 آرستن ]) [ârestanمص م(.

يارستن؛ توانستن؛ قادر بودن؛ جرأت کردن:
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دم زدن نمیآرم که مبادا حضرت مير در اعراض شوند) .بدايعالوقايع ج  2ص (150
√ به صرفِ صورتِ نوشتاریِ »نمیآرم« در بدايعالوقايع و اينکه »نمیآرم« صيغه اول شـخص مفـرد

مضارع است ،نمیتوان مصدر آرستن را به جای يارستن ماده لغویِ اصيل دانست.
 آيژ ]) [âyežاِ(.

پاره آتش؛ شراره؛ اخگر...

الش َﱠرر؛ آيژ )تفسير مفردات قرآن ص  159/مرسالت(32/
 آيژک ]) [âyežakاِ(.
← آيژ:

قصههای قرآن ص  1285ح /مرسالت(32/
همی اندازد آيژکهای ...گوشک گوشک) .ترجمه و ّ
√ آيژ و آيژک در متنهای ديگر نيز شاهد دارد:

الشـرر:d
الشـرار dو ﱠ
ﱠرر :آيژ )فهرست الفبائی لغات و ترکيباتالسّامی فیاألسامی ،ص  39ح(؛ ﱠ
الشرار و الش d
ﱠ d

آيژک )السّامی فیاألسامی ،ص .(448
 ازغ ]) [o(a)zqاِ(.

 -1جوانه درخت؛ ازگ:

الج ْdلمَة؛ ازغ )تکملةاالصناف ص (62
 -2زگيل؛ آژخ؛ ازخ:

الثﱡؤَلول؛ ازغ )البلغه ص (150

● قس .پهلوی » azgشاخه«...

dلمـة« آمـده
√ معنای پيشنهادیِ »جوانه درخت« برای واژه »ازغ« که در ترجمـه کلمـه عربـی »الج ْ َ
درست نيست:

الف( اين واژه در برهان قاطع و ،به نقل از آن ،در لغتنامه دهخدا ،به صورتها و تلفظهـای آزdغ ،آزوغ،

آژُغ ،آژوغ ،اَزْغ ،اَژْغ و به معنای »آنچه از شاخهای درخت خرما و تاک انگور و درختان ديگر ببdرند و آن را
به عربی جلمه خوانند« آمده است.
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ب( کلمه عربیِ الج ْdلمَة به معنای »شاخههای بريدهشده درخـت« در لغـتنامـه دهخـدا نيامـده ولـی
dلمـة در بعضـی فرهنگهـای
مصدر ثالثی مجرّدِ جَلْم به معنای »بريدن ،قطع کردن« در آن آمده است .ج ْ َ
کهن عربی به فارسی نيز به همين معنا آمده است:
الج ْdلمَة :آنچ از خشاوه بيرون آيد )تاجاالسامی ،ص (112؛
الج ْdلمَة :آنچه ببdرند از رز )مهذّباالسماء ،ص .(75
ج( ظاهراً معنای پيشنهادی در ذيل از استنباطِ نادرستِ معنای »آنچ از خشاوه بيرون آيد« ناشی شـده

که تصوّر شده است مراد »جوانة شاخه است که از آن بيرون میآيد« ،در حالی که مراد شاخههای زيـادی
کردن درخت بيرون آيـد ،چنانکـه در برهـان قـاطع
ِ
است و هر آنچه )شاخههای زيادی( با بريدن و هرس

آمده است:

خشاوه  -به کسر اول ...بريدن شاخهای زيادتی درخت باشد.
ماده افزوده شده ،در حالی که معادلِ
وانگهی ،معلوم نيست که معنیِ »زگيل« به چه دليل ذيل همين ّ

تلفظی از ازخ /آزخ ) (azax/āzaxاست که ،از نظر ريشهشناسی ،به azg
آن ازغ /آزغ )ّ ،(azag/āzag
به معنیِ »شاخه« در زبان پهلوی ربطی ندارد.
 استوای ]?[ )اِ(.

● بسياری از کاتبان به شيوه خـط عربـی پـس از هـمخـوان » =uاو« يـک الـف مـینگاشـتند...

]»پینوشتها« ،ص [383

√  = uاو همخوان )= صامت( نيست و واکه )= مصوّت( است.
 افتاده ])) [oftâde(aص(.

ظ .کم؛ قليل:

النادر؛ دندانه و چيز نادر و افتاده )تکملةاالصناف ص (457
ّ
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مادهلغتِ افتاده به َ َتبعِ اين اشتباه »کم؛ قليل« معنی شـده
√ نادر به معنای امروزیِ آن گرفته شده و ّ

که با توجه به معنای dمراد مصدر َندْر و ُندور درست نيست.

الندر :dبيرون جستن و بيفتادن )کتابالمصادر ،ج  ،1ص 28؛ تاجالمصادر ،ج  ،1ص (25؛
ﱠْ

َندْر :افتادن چيزی از درون چيزی و آشکار شدنِ آن )لغتنامه دهخدا(؛ ُندور :افتـادن چيـزی از ميـان
چيزی ...سقوط« )همان(.
 الفتج ]?[ )اِ(.

ظ .نوعی خوردنی:
اللقانق؛ آکنج و الفتج )تکملةاالصناف ص (376
اللقانق و ﱡ ِ
ﱠ ِ
√ از ديگر اشتباهات حيرتآور مؤلف ذيل همين مورد است .صورت صـحيح و کامـلِ لغـت و معنـیِ

اللقانق و ﱡاللقانق :آکنج و الفتح اَو ٰ
ْلی◌ .يعنی َاللقـانق بـه فـتحِ الم
يادشده در تکملةاالصناف چنين است :ﱠ ِ
اولی است .در ذيل ،الفتح ،به معنیِ »فتحه« ،واژه فارسـی پنداشـته شـده و بـه مثابـه مـادهلغـتِ فارسـیِ

ناشناخته ،به صورت الفتج اختيار گرديده و برای آن معنیِ »نوعی خوردنی« احتمال داده شده است.

در شاهد باال از تکملةاالصنافّ ،اللقانق »آکنج« معنی شده که ،با توجه بـه رسـمالخـطّ کهـن ،بايـد
همان »آگنج« باشد.

لقانق معرّبِ َلکانه است و لکانه آن اسـت کـه
لکانه آمدهِ َ ،
همچنانکه در لغتنامه دهخدا ،ذيلِ مدخلِ َ َ

»در رودة گوسفند ،مواد و مصالحی مانند گوشت ،جگر ،دنبه ،شکمبه ،برنج و ...پـر مـیکننـد و سـپس دو
طرفش را میبندند و در آب میپزند و پس از پخته و سرد شدن ،قطعه قطعه کرده و میخورند« .اين نـوع

خوراک ،که ظاهراً بسيار متداول بوده ،در نوشتهها و فرهنگهای کهن ،بسته بـه محـل ،نامهـای متفـاوتی

داشته از جملهآگنج .بعضی ديگر از مترادفهای آگنج و لکانه چنين است :جگرآکنـد ،جهودانـه ،چـربروده،
چرغند ،زونج ،زويج ،سختو ،عصيب .اين نوع خوراک هماکنون در تاجيکستان و ديگر کشـورهای آسـيای
تلفظی از کلمه يادشده عصيب است.
مرکزی متداول است و در تاجيکستان  hasibنام دارد که ّ
 اندخشانيدن ]) [andaxšânidanمص م(.
اندخساندن:

و بيندخشانيديمشان ...سوی باال) .ترجمه تفسير طبری ص  1075ح(...
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√ شاهدِ ديگر برای اين لغت:

ـرف
ـرحالتعـ ّ
گفــت :توکـّـل آن اســت کــه خويشــتن بــه خــدا اندخشــانی يعنــی نيازمنــد گردانــی )شـ ّ

ّصوف ،ربع سوم ،ص .(1300
لمذهبالت ّ

 باسخاله ])) [bâsxâle(aاِ(.

ظ .چادر و جامهای که به دور خود پيچند:

الم َِلفّ؛ باسخاله)پيچ( )تاجاالسامی ص (538
√ الف( معنیِ پيشنهادیِ ذيل درست نيست .معنیِ درست بايد چنين باشد» :نوالهها و قطعههای پنبه

که با چوبی نازک به شکل فتيله ،جهت ريسيدن ،درآمده باشد« .باسخالهپيچ نيز »چوبی اسـت کـه بـا آن

پنبهها را به شکل فتيله درآورند« .به توضيحات زير توجه کنيد:

واژه باسخاله نه تنها در متنِ يادشده تاجاالسامی ،بلکه در کتابِ تکملةاالصناف نيـز معـادل َسـبيخَة

»السبيخَة :باسخاله« )تکملةاالصناف ،ص  .(204همچنين در تاجاالسامی )با ابـدالِ خ بـه غ(
آمده استَ :
»السبيخَة :باسغاله باغنده« )تاجاالسامی ،ص .(262
»باسغاله« در ترجمه َسبيخَة ديده میشودَ :
»سبيخَة :يک نواله از پنبه« )لغتنامه دهخدا(؛ »السَبيخ ...:آنچـه بيفتـد از
اما معنای َسبيخَة و سَبيخَ :
الريش او القطـن و نحوهمـا«
پنبه در وقت زدن« )تاجاالسامی ،ص (242؛ »السَبيخ :ما تناثر او انتفش من ّ
فیاللغة ،ص .(318
ّ
]»آنچه پراکنده و پاشيده شود از پر يا پنبه و مانند آنها«[ )المنجد
ب( تلفظِ پيشنهادی در ذيل برای باسخاله يعنـی ) bâsxâle(aمسـتند نيسـت .در فرهنـگِ کهـنِ
تکملةاالصناف ،چنانکه ياد شد ،روی حرفِ س ،بهروشنی ،عالمت فتحه گذاشـته شـده اسـت .بنـابراين،
تلفظِ درستِ آن بايد bâsxâlش باشد.

ج( به نظر میرسد که باسخاله /باسغاله يا پاسخاله /پاسغاله کلمهای مرکب باشد .جزءِ خاله /غالـه ،بـا

توجه به ابدالِ خ/غ/گ ،بهاحتمال صورتی از واژه گاله به معنای »پنبه برزده و حلّاجیکرده کـه بـه جهـت

رشتن مهيا کنند ،لولههای پنبه برای ريشتن« است )نک .برهان قاطع و لغتنامه دهخدا ،ذيل کاله /گاله(.
در لغتنامه دهخدا ،برای واژه گاله به معنای يادشده ،شاهدی نيامده است .گاله در برخی از متنهای کهـن

»السليلةُ :گاله ،فتيله بزرگ که بريسند« )السّامی فیاألسامی ،فيلم شماره 704
مشاهده میشود ،از جمله :ﱠ
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دانشگاه تهران(؛ »السﱠليل َُة :گاله« )السّامیفیاألسامی ،ص 189؛ تکملةاالصناف ،ص 208؛ تاجاالسـامی،
ص .(266

همچنين واژه کالهدان/گالهدان به معنای »سله و سبدی که زنان پنبة رشته و ريسمانِ رشـتهشـده را

در آن گذارند ،کدوی خشکِ ميانتهی که در وی زنان پنبه نهند« است )نک .لغتنامـه دهخـدا و برهـان

قاطع ،ذيلِ کالهدان و گالهدان(.

ْاسـة آمـده اسـت:
گالهدان/کالهدان ،در بعضی از فرهنگهای کهن نيـز ،در ترجمـه کلمـه عربـی عِرن َ

»العِرنْاسَة :کالهدان« )تاجاالسامی ،ص 387؛ مهذباالسماء ،ص 234؛ تکملةاالصناف ،ص 315؛ قـانون
ادب ،ج  ،2ص .(799
 برينا ]) [borinâاِ(.

ناگواردگی غذا در شکم؛ سوءهاضمه:...

الزحير؛ برينا و نستک )مهذّب االسماء ص (148
َ
√ معنای دقيق برينا »شکمروی همراه با پيچشِ شکم« است .واژه بdرينا ،با همين تلفظ ،هـماکنـون

نيز در گويشِ بيرجند به معنای »اسهال ،شکمروش« رايج است )نک .فرهنگ گويشـی خراسـان بـزرگ،
ص .(47

 بزغه ])) [bazqe(aاِ(.

شاخه يا چوبی که در کنار بوته مو در زمين فرو کنند تا مو دور آن پيچد و رشد کند:
ِشحطَة؛ بزغه )تکملةاالصناف ص (441
الم ْ َ

√ الف( معنای پيشنهادی در ذيل دقيق نيست .در السّامی فیاألسامی نيز آمده اسـت» :المِشْـحَطَة:
بزغه« )ص .(519

مورخ  599ق السّامی فیاألسامی )فيلم شـماره  704دانشـگاه تهـران( ،سـه کلمـه
ب( در نسخه ّ

ِشحطَة چنين معنی و شرح شدهاند» :الد ْﱢعم َُة :پاردو يعنی آن رز که به چوبها بردارند ،از
ِدع َْمةِ ،مر َْزحَة ،و م ْ َ
ِشحط َُة :بزغه يعنی از پاردو کوتاهتر ،چنانکه مردم پشـت فـرو
ْزحةُ و الم ْ َ
»المر َ َ
گرانی ،تا بر خاک نخسبد«؛ ِ
دارد وقتِ چيدن«.
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در فرهنگهائی مانند السّامی فیاألسامی ،که موضوعی و دستگاهی ترتيب يافتهاند ،واژههـای مـذکور

در بخش رز و تاک آمده و ،در اين بخش ،به انواع درخت انگور ،خوشه انگور ،شاخه تاک و ...اشـاره شـده

نه »شاخه يا چوبی که در ...زمين فرو کنند.«...
 پتول ]) [patulاِ(.

اضطراب؛ بیقراری؛ تاسه و اندوه:

هر که صفرايی بود او را ]افتيمون رومی[ نسازد ،او را از کار ببرد و تاسه آردش و پتول) .االبنيه ص (18
√ واژه پتول ،به معنای اصلیِ خود» ،هوای گرم و دمکرده« ،همچنين صورتِ پتـولی هنـوز در زبـان

سيستانیِ زابلی رايج است» :پتول) patōl/ص (.هوای گـرم و مرطـوب و دمکـرده ،شـرجی« )واژهنامـه
سکزی ،ص (85؛ »پتول ) patōl-i /ص (.شرجی« )همان(.
 پچلو ]?[ )ص(.

پليد؛ پلشت؛ پچل .نيز ← پچلی:

ازين دنيای پچلوی شما باری برستم) .طبقاتالصوفيه ص (107

√ واژه پچلو با تلفظهای  pačul ،pačol ،pečal ،pačalدر زبانِ سيستانیِ زابلـی و گويشـهای

َچـل) pačal/ص :(.کثيـف ،پلشـت ،آلـوده«
سيرجانی ،کرمانی ،يزدی و نائينی هماکنون رايج اسـت» :پ َ

)واژهنامه سکزی ،ص (86؛ »پچل :pečal/کثيف ،چرکين« )نامـه سـيرجان ،ص (54؛ »پچـل:pečal/

کثيف ،آلوده ،چرکين« )فرهنگ گويش کرمانی ،ص (52؛ »پچل :pačol ،pačal/کثيف ،ناپاک ،آلوده«
)فرهنگ بهدينان ،ص (27؛ »پچول :pačul/کثيف) «...فرهنگ نائينی ،ص .(48
 پرن ]) [paranاِ(.

سدّی که با بوته و شاخ و برگ جلوی رود و جوی ،برای آبياریِ کشت میبندند:
پرنها را که نگاه داشتندی خمسين الف درهم) .تاريخ سيستان ص (33

√ واژه پرن در زبان سيستانیِ زابلی هنوز زنده و رايج است .ايـن واژه در واژهنامـه سـکزی )ص (90

چنين معنا شده است» :پرن) pran/اِ ...(.کرت يا کـرد اسـت کـه همـان قطعـه زمـينِ محصورشـده بـه
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حاشيههای برآمده خاکی ،به ارتفاع بيست سانتیمتر باشد و اين زمينها اغلب چهارگوش است ...بـه مـانعِ
خاکیِ کوچکی هم که جلو مسير آب ،برای انحرافِ آن ايجاد شود ...میگويند«.
 پنک ]?[ )اِ(.

موی پيشانی؛ ناصيه:

اشنخته )= شناخته( شند گنهکاران به نشان ايشان ،گرفته شند به پنـکهـا ]= النّواصـی[ و قـدمهـا.

)قرآن قدس ص (...360

√ واژه پنــک ،penak /بــه معنــای »پيشــانی« ،هنــوز در زبــانِ سيســتانیِ زابلــی رايــج اســت:

»پنَک) penak/اِ ،(.پيشانی که به آن »پينک« ][pēnakهممـیگوينـد« )واژهنامـه سـکزی ،ص  98و
ِ
.(108
 پیروزی ]?[ )اِ(.
ظ .پيشه و شغل:

الحرفَة؛ پيشه و پیروزی )تکملةاالصناف ص (86
ِ ْ

√ صورت و معنای درستِ پیروزی بیروزی به معنای »بیبهره ،بیرزقوروزی ،بیبخت و طـالع« اسـت.
پيشوندِ نفیِ بی در متنِ تکملةاالصناف »پی« کتابت شده که خطای کاتب يا لکههای نسخه است.
والحرفَةُ بالضّمّ لُغَةٌ فیاألخيرِ »حdرفه به ضمّ
مؤلف يا کاتبِ تکملةاالصناف چنين توضيح داده استْ d :
ّ
حاء لغتی است برای واژه اخير )يعنـی بـیروزی(« .در تـاجاالسـامی )ص  (141نيـز چنـين آمـده اسـت:

dحارف  -بیبهره«.
dحارف« .باز در همين کتاب )ص  (537آمده است» :الم َ
االسمِ dمنَالم َ
»الحرفَة ِ -
ْ d

در لغتنامه دهخدا ْ d
حرفَة ،با ذکر چند شاهد از متون نظم و نثـرِ فارسـی ،چنـين معنـی شـده اسـت:
حر َْفـة و
»بیبختی ،حرمان ،بیبهره شدن ،بیروزی بودن« .در فرهنگ نفيسی همين کلمه ،با دو تلفـظِ ،
حرفَة ،به معنای »بیبختی و بیطالعی« ذکر شده است.
ْ d
 تخته ])) [taxte(aص(.
صاف؛ نرم و لطيف:
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صفيقٌ؛ جامه تخته )تکملةاالصناف ص (255
ثَوْبٌ َ
پهلوی » taxtagتخته« )(CPD. 83؛ ارمنی ) taxtakوامواژه.(179 ،
√ معنی و ريشهشناسیِ پيشنهادی در ذيل نادرست و از ديگر اشتباهات غريب ذيل است.

»صـفيق :جامـه
صفيق در فرهنگهـای معاصـر و کهـن نگـاهی مـیانـدازيمَ :
لف( نخست به معنای َ

صفيق :کثيفٌ نسـجه) «dالمنجـد
ٌ
سختباف ،جامه سفتبافته و تنکنبافته باشد« )لغتنامه دهخدا(؛ »ثوبٌ
فيق :هنگفـت يعنـی
»الصـ ُ
ﱠ
)السـامی فـیاألسـامی ،ص (155؛
»الصفيقُ :هنگفـت« ّ
ﱠ
فیاللغة ،ص (428؛
ّ
»الصفيق] :جامه[ سخت« )المرقـاه ،ص
ّ
سختبافته« )السّامی فیاألسامی ،فيلمشماره704دانشگاهتهران(؛
»الصفيق :جامه نيکبافته« )مهذّباالسماء ،ص .(189
ّ
(83؛

ب( واژه تخته ،با ابدالِ  ،â/aتلفظِ ديگری از کلمه تاخته است .بهمعنای تاخته در لغتنامه دهخدا ،به

نقل از فرهنگهای لغت فرس ،برهان قاطع ،فرهنگ جهانگيری ،اوبهی ،صحاحالفرس ،آنندراج ،انجمـنآرا،

توجه کنيم:

»تاخته :تافته ،تافته است که از تابيدن ريسمان و ابريشم است ،ريسـمان باريـک باشـد سـخت ،تـار

ريسمان تابخورده باشد يعنی تافته ،تار بادخورده و تافته بود« .در لغتنامه دهخـدا و همچنـين فرهنـگ

جهانگيری ،ذيلِ مدخلِ تاخته ،چندين شاهد شعری نيز آمده است.

ج( در حاشيه برهان قاطع اظهار نظر شده است که تاخته مصّحفِ تافته اسـت .امـا صـورتِ تختـه در

تکملةاالصناف و همچنين شواهدِ مکرّرِ شعری دالّ بر آن است که تاخته مصحّفِ بافته نيست و اصـالت
دارد .تاخته/تخته بايد همريشه با واژه تافته باشد.
 جتیگری کردن ] ) [?kardanمص ل(.
گدايی کردن ،دريوزگی کردن:

اين بار که به من آيی ،در راه جتیگری مکن) .طبقاتالصوفيه ص(117

● قس .ريشه  gad-درخواست کردن )(AiW. 487؛ ريشه پارسی باستان ...jad
√ در گويشهای جنوبِ شرقیِ زبانِ تـاجيکی و گويشـهای تـاجيکیِ بدخشـان ،واژه  čati/čattiبـه

معنای »هرزه ،بيهوده ،ولگرد ،بینظم و ترتيب« است .در زبانِ گفتاریِ هـرات نيـز »جتگيـری :jatgīri

جتگری ،کنايه از سلوک ناهنجار« و »جت  ... :jatکنايه از شخصی که دارای اخـالق و سـلوک ناهنجـار

باشد« )نک .فارسی هروی ،ص .(92
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با توجه به اين توضيح ،تلفظ »جتیگری را بايد  jatigariو معنای جتیگری کـردن بايـد »هرزگـی
کردن« باشد.
 حنک زدن ]) [hanak zadanمص ل(.
ضجه زدن؛ زار زدن:...
ّ

ايشان اندران مینالند و حنک میزنند) ...ترجمه تفسير طبری ص  724ح(...

√ در بعضی از لهجههای جنوبیِ زبان تاجيکی ،با هق هقْ گريه و نالـه کـردن را hanak zadan

میگويند.

 خرکول ]) [xarkulص ،.اِ(.

ظ .مردم فرودست و بیسروپا و دون:

لشکر آل مرتضی دانی که باشند؟ شيرمردان فليسان باشند ...نه مشتی ...خرکوالن باطان و خردزدان

درِ شهرستان و کره) .نقض ص (437

√ به نظر میرسد که صورتِ صحيحِ کلمه کول در خرکول بايد گول به معنای »احمق ،ابلـه« باشـد

که در ترکيبِ خرگول به معنای »شخص بسيار احمق و جاهل« به کار برده شده است.
 خمگرد ]) [xamgardاِ(.
موج:
الم َْوج؛ خمگرد )تکملةاالصناف ص (390

√ خمگرد نه به معنای »موج« بلکه به معنای »جا و محلّ پيچيـدن و گرديـدن ،پـيچِ )جـائی( ،خـمِ
)جائی(« است.
المـوج نيسـت ،بلکـه ترجمـه و
در متنِ چاپِ عکسیِ تکملةاالصناف ،واژه خمگرد معـادل و ترجمـه َ
المنع ََرج را ،که همان »خمگـرد« يعنـی
المنع ََرج است .معنیِ کلمه عربیِ ْ d
زيرنويسِ کلمه سطرِ ماقبل يعنی ْ d
»منع ََرج :خـمِ وادی بـر راسـت و چـپ« )لغـتنامـه
»خم ،پيچ« باشد ،از برخی فرهنگها شاهد میآوريمْ d :
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ـه ]يعنــی خــم آن ،پــيچ آن[« )المنجــد فــیاللّغــة ،ص (496؛
َـرج م ـنالــوادی :منعطفـ d
»المنعـ َ
دهخــدا(؛ ْ d
َسرةً« )تاجاالسامی ،ص .(512
يمنَةً و ي ْ َ
َرجالوادیَ :حيْثُ يَميلُ َ ْ
»منع َ d
ْd
 خنبيده ])) [xambide(aص(.
: ... -1

 -2دارای خميدگی و انحنا؛ خميده:

داراب گفت :چگونه رويم که همه اندام ما به زخم چوب کوفتـه شـده اسـت و خنبيـده انـدر افتـاده.

)دارابنامه طرسوسی »] (1/130پینوشتها« ،ص .[453

√ عبارتِ »خنبيده اندر افتاده« در شاهد بـاال ،بـا معنـای پيشـنهادی در ذيـل بـرای خنبيـده چـه را

میرساند؟

»کـرم« .در متنهـای کهـن ،واژه
الف( صـورتِ درسـتِ خنبيـده در شـاهد جنبنـده اسـت بـه معنـیِ ِ

»جنبنده/جdمَنده بيشتر به معنیِ »انواعِ حشرات و خزندگان« و به معنیِ »هر نوع جـانور« ديـده مـیشـود:
َشرَة :جنبنده خـرد،
»هامّة :جنبنده ،همه جانور زهردار« )پيشرو ادب يا مقدمةاالدب ،ج  ،1ص (456؛ »ح َ
جانور خرد« )همان ،ص (461؛ »بپراکند اندران جا از همه جمندهها ]نسـخه حاشـيه :از هـر جنبنـدهای[«
عزوجلّ جمندهای را بفرستاد تا عصـای سـليمان را بـه خـوردن
)ترجمه تفسير طبری ،ص (113؛ »خدای ّ

عزوجلّ آب از زمين بازگرفت و بر روی زمين جمنـده
گرفت« )تاريخنامه طبری ،ص (429؛ »پس خدای ّ

َشرَة :جنبنده زمين« )قـانون ادب ،ج
نمانده بود مگر آنکه با نوح اندر کشتی بودند« )همان ،ص (98؛ »الح َ
 ،2ص (556؛ »الهامّةُ :جنبنده« )کتابالبلغه ،ص .(248
ب( در شاهد ،داراب میگويد که »تن ما از ضربات چوب مجروح شده و کرم افتـاده« .در تأييـد ايـن

معنی ،داستان را از صفحه ماقبل ) ،(1/129با حذف بعضی عبارات ،عيناً نقل میکنيم:

داراب و طمروسيه را به عقابين برکشيدند و چندان بزدند که همه انـدامهای ايشـان مجـروح شـد...

فصل تموز بود و ايام گرما ،همه اندام ايشان گنده شد و کرم افتاد ...داراب گفت چگونـه رويـم کـه همـه
اندام ما به زخم چوب کوفته شده است و جنبنده اندر افتاده« )دارابنامه طرسوسی ،ج  ،1ص .(129-130
چنانکه مالحظه میشود ،در خودِ متن ،واژه »کرم« نيز معادل جنبنده آمده است.
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ج( در نسخه اساسِ دارابنامه طرسوسی نيز صورتِ صحيح )جنبنده( ثبت و شکلِ نادرستِ خنبيـده از

نسخه ديگری نقل و در متن وارد شده و صورتِ صحيحِ »جنبنده« در حاشيه آمده است.
 دجک ]) [dojakاِ(.

گره؛ بند؛ گرفتگی؛ بستگی .نيز ← دژک:

]عقدَةً[ از زبان من) .قرآن قدس ص (.199..
و بگشای دجکی ْ d
√ دجک در قرآن قدس ،بدون حرکت ثبت شده است .صورتِ ديگـرِ دجـک يعنـی دژک ،در برهـان

قاطع ،با تلفظهای  daźek ،deźek ،doźokآمده است .در لغتنامه دهخدا ،تلفظِ  doźakداده شده،
و ضبطِ  dojakمؤلف در ذيل ظاهراً از همين لغتنامه دهخدا نقل شده است.

دجگ) dājg/فتحه کشيده و »گ«( در زبان سيستانیِ زابلی زنده و رايج
واژه کهنِ دجک با تلفظِ َ ْ

»دجگ) dājg/اِ (.گره« )واژهنامه سکزی ،ص (184؛ »دَجـگ داده) a-dād-dāajg/مـص .مـر(
استَ :

گره زدن« )همان(.

 رنگراو ]) [rangrâvاِ(.

ظ) .دندان( دارای رنگ و لعاب و درخشش:

الم ِْلعاب و الم َْلعوب؛ رنگراو )تاجاالسامی ص (509
√ اين کلمه ،با تلفظِ صحيحِ ر ِْنگراو ،rengrāv/در تکملةاالصناف آمده است» :الم ِْلعاب :رِنگراو«

)ص .(387
کلمه م ِْلعاب ،که در تاجاالسامی و تکملةاالصناف »رنگراو« معنی شده ،در فرهنگهای در دسـترس
ديده نمیشود و کلمه م َْلعوب نيز در فرهنگها همراه با کلمه َثغر )دندان( آمده است» :مَلعوب ...ثغر ملعوب:

دندانِ بالعاب« )لغتنامه دهخدا(؛ »مَلعوب ...بازیکردهشده و ثغر ملعوب :دندانِ بالعاب« )فرهنگ نفيسی(؛
فیاللغة ،ص .(723
ّ
ذولعاب« )المنجد
»اللعاب ...ثغرٌ م َْلعوبٌُ :
ُ
با توجه به معادل عربیِ رنگراو ،شايد به قيد احتياط بتوان حدس زد که آن به معنیِ »نوعی بازی يـا
بازيچه« است.
 روزنان ]?[ )ص(.

)مردی( که همصحبتی و معاشرت با زنان را دوست دارد و با ايشان بسيار سخن میگويد:
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الزير؛ مردم رdوِزنان يعنی آنکه حديث زنان و زيارت ايشان دوست دارد) .مقاصداللغه ص (85
ﱢ
√ ثبت روزنان به مثابه ماده لغویِ نادر از خطاهای عجيبِ ديگرِ مؤلف ذيل و ناشی از قرائتِ نادرستِ
رو زنان« يعنی »مردی که دنبالهرو
»مر]د[ dدمْ ِ
ِ
عبارتِ مقاصداللغة است .قرائتِ درستِ عبارت چنين است:
زنهاست« .رو )dبن مضارع رفتن( جزءِ ترکيبیِ واژه dدمرو است نه جزءِ روزنان.

در متون کهن ،واژه dدم ،به معنیِ »دنبال ،پی ،اثر ،عقب« ،در ترکيباتِ متعدد بـه کـار رفتـه اسـت ،از

دم ]امـری[ داشـتن:
دم ]کسی[ رفتن» :متابعت و پيـروی ]از کسـی[ کـردن«؛ ِ d
دمادم» :پیدرپی«؛ ِ d
جملهd d :

»پيرو و دنبالهرو ]امری[ بودن«؛ به dدمْآينده»:پيرو ،پسرو«؛به dدم آمدن» :از عقـب آمـدن«؛ بـه dدم رفـتن:
»دنبال کردن ،تعقيب کردن ،پيروی کردن ،دنبالهروی کردن«:

دمادم و از پس وی زود گُميز کند« )هدايـةالمتعلمين ،ص (479؛ »گفـتمd :دم بـد
»آب خورَد بسيار d d

مرو و به اصالح وی مکوش« )معارفِ بهاءِ ولد ،ج  ،2ص (62؛ »ستمکاران در پرستش بتانd ،دم هواهـای
»تبيعا :بـه dدمآينـده و پـسرو« )لسـانالتنزيـل ،ص
ً
خويش داشتند« )تفسير قرآن مجيد ،ج  ،1ص (469؛
(143؛ »سواران به dدم میآمدند و نيرو میکردند و نيزه میزدند« )تاريخ بيهقی ،ص » ،(751بگتگـين بـه
dدم رفت .خاصگانش گفتند :خصمان زده و کوفته بگريختند ،بـه dدم رفـتن خطاسـت« )همـان ،ص (567؛

»به dدم مرويد بر پیهای ديو! و هر که به dدم رود بر پیهای ديو ،که وی بفرمايـد بـه نـاخوبی و زشـتی«
)ترجمه تفسير طبری ،ص (1113؛ »به dدمآمدگان« )فرهنگنامه قرآنی ،ج  ،5ص .(2048
 زايکند ]?[ )اِ(.
)؟(
صفه در پيش خانه و مادهاشترِ تيزرو )تاجاالسامی ص (267
السّهْوَة؛ زايکند و ّ
الکنـدوج« .کلمـه
d
√ در تکملةاالصناف )ص  ،(210يکی از معانیِ س َْهوة چنين آمده است» :السّهْوَة:
کَندوج در لغتنامه دهخدا چنين معنا شده است» :کَندوج ...4معرّب اسـت و آن ظرفـی اسـت ماننـدِ ُخـمِ

غله ريزند« .در برهـان قـاطع ،ذيـلِ
غله نگاه دارند ...آوندِ گلی که در آن ّ
بزرگی که از ِگل سازند و در آن ّ

/کندو )به فتح و ضمّ »ک«( آمده است» :ظرفی را گويند مانند خم بزرگی کـه آن
لغتِ کندو ،با تلفظِ َکندو ُ
غله کنند و معرّب آن کندوج باشد«.
را از گل سازند و پر از ّ
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با توجه به اين توضيحات ،شايد زايکند صورتی باشد از زکند» .زکند  -به ضمّ اول و فتح ثـانی ...بـه

معنی زکنج است که کاسه سفالين بزرگ باشد« )برهان قاطع( .در لغتنامه دهخدا ،زکند و زکنج ،به نقـل
از برهان قاطع ،با دو شاهدِ شعری از سوزنی و رشيد اعور ،آمده است.
 زخم آب ]) [zaxm-e âbاضا اِ ،.اِ(.
موج:

َوج[ چون
آن کشتی میبرديد ايشان را در زخمهای آب ]= م ْ ٍ

قصههای قرآن ص /384هود(42/
کوهها) .ترجمه و ّ
● زخم:

پهلوی » zaxmزخم« ،پارتی  (CPD.98) jxmريشه » gan-زدن ،ضربه زدن«...

● واژه »زخم« در فرهنگها به معنی »طاق ضربی« ضبط شـده اسـت و شـباهت ظـاهریِ »طـاق

ضربی« به »موج« میتواند توجيهکننده اين معنی برای »زخم آب« باشد ،به شواهد زير که واژه »زخـم«

به معنیِ »طاق ضربی« است ،دقت کنيد:
بر خسرو آمد جهانديده مرد

برو کار و زخم بنا ياد کرد

)شاهنامه ] ...(9/230پینوشتها ،ص .[470

√ الف( واژه فارسی زخم به معنای »زدن« معادل »ضرب و ضربه« عربی است و در طـاق ضـربی و

طاق زخمی نيز همين معنی مراد است.

ب( درباره شباهت موج به طاق ضربی که در ذيل آمده است ،بايد گفت موج شـکلِ چنـدان خـاصّ و

درستی مانند ابرو ،کمان ،يا قوسقزح ندارد تا بتوان آن را شبيه طاق ضربی دانست .در متون نظـم و نثـر

کهن فارسی نيز ،هيچ گاه موج به طاق تشبيه نشده است.

ج( برخی از کلمات و ترکيباتی که در متنهای کهن معادل موج آمده به شرح زير است:
الترجمـان ،ص
خيزاب ،گرداب دريا ،آهنگ دريا )مقدمةاالدب ،ج  ،1ص (64؛ شورش آب )الدّرر فـی ّ

(130؛ کوهه زدن آب )قـانون ادب ،ج  ،1ص (368؛ جنبيـدن دريـا ،زخـم بـرآوردنِ آب ،کوهـه زدن آب
قصههای قرآن ،...ص (836 ،705 ،384 ،364؛
)لسانالتنزيل ،ص (105؛ زخم آب ،نره آب )نک .ترجمه و ّ

نورد آب )مهذباالسماء ،ص (442؛ آشوب دريا )ترجمان القـرآن ،ص
جنبش آب )تاجاألسامی ،ص (512؛ َ
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(88؛ آشوب کردن آب )کتابالمصادر ،ج  ،1ص (63؛ کوهه زدن دريا ،آشوب کردن ،خيـزآب ،جنـبش آب
)دستوراالخوان ،ص .(617

 زنجانيده ])) [zanjânide(aص(.

آزاررسيده و مانده از راه رفتن:

ناقَةٌ وانيةٌ؛ شتر زنجانيده )قانون ادب ص (1808
√ صفت زنجانيده اصالت ندارد و صورتِ درست بايد رنجانيده باشد .در همين متن قـانون ادب )ج ،1

»دؤْب :رنج ديـدن
ص  ،(217مصدر »رنجيدن« درترجمه dدؤب آمده است .در لغتنامه دهخدا میخوانيمd :
دابه.
در کار ...مانده شدن ّ
 سار ]) [sârاِ(.

شکل؛ صورت:

الهيْئَة؛ سار مرد يعنی آرايش وی )مقاصداللغه ص (220
»هيأت :سان ،صورت ،شکل ،حالـت هـر چيـز ،حـال چيـزی و
محرف سان استَ :
√ سار به احتمال ّ ِ

چگونگی آن و شکل و صورت آن« )لغتنامهدهخدا(؛ »الهَيْئَة :صورت و سان و آغـار« )تکملةاالصـناف،
ص (498؛ »الهَيْئَة ...:پيکر و سان« )دستوراالخوان ،ص .(677
 سبالخ ]?[ )اِ(.

اسفناج؛ سپاناخ:

االس ِفناخ؛ سبالخ )مهذّباالسماء ص (35
االسْفاناخ و ِ ْ
ِ
√ سپالخ در بعضی از گويشهای زبان تاجيکی با تلفظِ  sepāloxرايج است.
 سردی ]?[ )حامص(.

ظ .روشنی و سپيدی و آبداری:

الشنَب؛ خوشابی و سردی دندان )قانون ادب ص (149
ﱠ
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√ الف( صفتِ سردی برای دندان نه تنها در قانون ادب بلکه در متنهای کهنِ ديگر نيز آمـده اسـت:

»الشـنَب :dخـوشآبـی و سـردیِ آن«
َب :خوشآبی و سردیِ دنـدانها« )تکملةاالصناف ،ص (217؛ ﱠ
»الشن d
ﱠ
»الشنَب :خوشیِ آب دندان و سردیِ آن« )مهذباألسماء ،ص .(179
)السّامی فیاألسامی ،ص (99؛ ﱠ

شـن ًبا أی َبـرَدَ«
َومنـا َ َ
»شـنبَ ي d
ب( مصدر َشنَب در عربی معنای»خنـکشـدنروز« را نيـز مـیدهـدِ َ :

شنبَ يومنا؛ سرد شد روز ما« )لغتنامه دهخـدا(؛
»شنَب ...:خنک شدن روزِ َ .
)تاجالمصادر ،ج  ،1ص (257؛ َ

»شنِب :روز خنک« )همان(.
همچنين َ

ج( »روشنی و سپيدیِ« دندان در عربی با تعبيرهايی ديگر آمده است» :الظ ْﱠلـم :dآب دنـدان و روشـنیِ

»الحبَــب :dتــازگی دنــدانها«
»الحبــب :dتــازگیِ آن« )همــان(؛ َ
)الســامی فــیاألســامی ،ص (99؛ َ َ
آن« ّ
»الظلم :آب دنـدان و روشـنیِ آن« )مهـذّباألسـماء ،ص (211؛ »الظ ّْلـم :dآب
)تکملةاالصناف ،ص (66؛ ّ
دندان از روشنی« )کتابالبلغه ،ص .(25
 سرسينه ])) [sarsine(aاِ(.

ظ .ابزاری چوبی برای شکنجه يا جنگ:

در اقصای بالد معبر درختی بود سايهدار ...بيخش بـه گـاو زمـين سرسـينه زده و در دلـش نشسـته.

)طوطینامه ص (412

√ در بخشِ »پینوشتها«ی ذيل )ص  ،(481سه شاهد ديگر برای واژه سرسينه از ديـوان سـوزنی،

منتخب رونقالمجالس ،و اسرارالتّوحيد نقل شده است .همه اين شاهدها نشان میدهند کـه سرسـينه بـه

معنای »ابزاری چوبی برای شکنجه يا جنگ« نيست بلکه دقيقاً به معنای »چماق ،دگنک« اسـت .شـاهدِ

منقول در »پینوشتها«ی کتاب )ص  (481از اسرارالتّوحيد )ص  (112چنين است» :شيخت را بگوی که
اين ساعت اين سيم به چوب سرسينه بسـتدهام ازيـن مـرد« .در تأييـدِ معنـای »چمـاق ،دگنـک« بـرای

سرسينه ،به دنباله داستان در اسرارالتّوحيد ،توجه کنيم ..» :شحنه به تهمتِ دروغ مرا بگرفت و صد چـوب
بزد و يک کيسه سيم از من بستد«.

 سروپای ]) [sar-o-pâyاِ(.
سر و وضع؛ ريخت:

وليک سير در چنين سردسير با اين چنين سروپای ممکن نيست) .معارف ترمذی ص (44

 □ 106نقد برتر /مقاالت برگزيدة سومين جشنوارة نقد کتاب

توجه به فحوای جمله منقول از معـارف ترمـذی
√ معنیِ »سر و وضع؛ ريخت« برای سروپا ظاهراً با ّ

اختيار شده است که درست نيست .سروپا به معنی »لباس ،جامه؛ خلعت« است و جای جـای در متنهـای
ديگر نيز ،از جمله به صورتِ سراپا ،به کار رفته است:

تکلـف ...بـه ايـن کمينـه روانـه گردانيـد«
»خواجه را اين سخن معقول افتاد و سروپای در غايت ّ

)بدايعالوقايع ،ج  ،1ص (51؛ » ...اسپِ اليق به زيـن و لجـام و سـروپای مناسـب بـه درويـش فرسـتاد«

)همان ،ص (467؛ »فرمود که يکهزار تنگه و اسپ و سروپا از برای من آوردند« )همان ،ج  ،2ص 303؛

همچنين نک .ج  ،2ص (310 ،199؛ »مشاراليه به بخارا آمد و به نواب امام قلی ...قصيده غرای گذرانيده،
سروپای يافته« )نسخه زيبای جهانگير ،ص (250؛ »سراپای خلعت و اسب و زين و لجام مرصّع ...شـفقت

فرمودند« )عالم آرای شاهاسماعيل ،ص (174؛ »سراپای خلعت بـه او شـفقت فرمـود و اکثـر امـرای او را
مخلع گردانيدند« )همان ،ص .(199
 شکروف ]?[ )ص(.

به سر در آينده ،واژگون و سرنگون شونده:

ِرون[) .تفسير قرآن پاک ص (...87
ايشانند زيانزدگان شکروفان ]= الخاس َ

√ به نظر نمیرسد که خاسِر را بتوان »شکروف« به معنیِ »بهسردرآينده و «...ترجمه کرد .در زبـانِ

سغدی ،واژهای به صورتِ  ’škrwβآمده که به معنیِ »سـختی ،نـاراحتی« اسـت و بـرای آن تلفظهـای

 (ə) škaruβ ،aškrufرا حدس زدهاند )فرهنگ سغدی ،ص  .(1751شـايد کلمـه شـکروف بـه معنـیِ
»خاسِر« از اين ريشه گرفته شده باشد؛ ثانياً شکروف ،که در ذيل از فعل شگرفيدن گرفته شده است )نک.

تفسير قرآن پاک ،ص  ،(146در فرهنگ کوچک زبـان پهلـویِ مکنـزی )ترجمـه فارسـی ،ص  ،(142بـه
صورتِ  škarwīdanبه معنای »لغزيدن« ضبط شده؛ بنابراين ،تلفظِ درست آن ناشناخته نيست.
 شکنجه ]?[ )اِ(.

تگرگ؛ يخچه؛ سنگچه:

بَرَدٍ؛ يخچه و قيل شکنجه )لسانالتنزيل ص (.118..
√ صورت و تلفظِ سگنجه saganja/در لغتنامه دهخدا ،به نقل از فرهنگ نفيسی ،ثبت شده است.
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 فرهانج ]?[ )اِ(.

شاخه تاک که در زمين فرو کنند تا بعد برويد:

العکيس؛ شير که بر خوردی ريزند و فرهانج انگور) .مهذّباالسماء ص (214
َ

َرهـانج« )،(farhānaj
√ واژه فرهانج در السّامی فیاألسامی نيز ،به صورتِ مشکول و بـا تلفـظِ »ف َ َ

)مورخ  599ق ،فـيلم
»العکيس :dفَره ََانجْ« )ص  .(519در نسخه ديگر السّامی فیاألسامی ّ
ثبت شده استَ :

العکيس :dفرهانج يعنی موينهای
شماره  704دانشگاه تهران( نيز ،واژه فرهانج ثبت و چنين معنا شده استَ :
که زمستان در زير خاک نهان کنند از بيم سرما.

واژه فرهانج ،به صورتِ فرغانچ  farγānčو فرغوچ  ،farγučبه همان معنیِ »شـاخة نبريـدة تـاک

َشـقه
که جهت ريشه کردن ،در خاک قرار دهند« ،در گويشهای تاجيکی شهرِ سبز و کتـاب )در واليـتِ ق ْ َ
دريای ازبکستان( به کار میرود.
 کالرود ]) [kâlrudاِ(.

زمينی که سيل يا رود ،آن را برده باشد؛ زمينِ آبکند:
الج ُdرف؛ کالرود )مهذّباالسماء ص (74

√ در بخش »پینوشتها«ی ذيل )ص  ،(512ذيلِ کالرود ،مطـالبی دربـاره واژه کـال ،بـه نقـل از

لغتنامه دهخدا و سبکشناسیِ بهار آمده است» :کال ،لغتی ...که از فرهنگنويسان فوت شده است] ...و[
در ادبيات دری به نظر نيامده«.

واژه کال ،به معنای »آبکند« ،در لغتنامه دهخدا بدون شاهد و در ذيـل فقـط ،در کـالرود ،بـا يـک

شاهد از مهذباالسماء ،آمده است.

اما اين واژه به معنیِ »آبکند« چندين بار در عالمآرای نادری ،به کار رفته و حتـی فعـلِ مرکـبِ کـال

کردن به معنی »کندن ،خالی کردن« نيز در همين کتاب آمده است.

»چون به قدر دو ميل راه طی نمودند ،در کناره کالی ،کـه آب سـيالب در آنجـا جمـع گرديـده بـود،

رسيدند« )عالم آرای نادری ،ص (464؛ »بر فراز کوهی قویبنيان به درآمدند که يک سمتِ آن کالی بـود

چون ظلمات تاريک« )همان ،ص (1041؛ »چشم ايشان بدان لشکرِ خدعهنشان افتاد که در کاواکی کـال

عظيم مختفی گشته و منتظر شـبيخون بودنـد« )همـان ،ص (1069؛ »آب زورآور شـد ...آن نـواحی را...
خراب کرده ،کال میکرد« )همان ،ص .(433
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 کرهزنگگرفته ]?[ )ص(.
کپکزده .نيز ← کرش:

نانهای بيات کرهزنگگرفته را در آنجا تريد کرده ،تمامت آن کاسه را بخـورد) .مناقـبالعـارفين ص

(405
√ صفتِ کرهزنگگرفته نبايد صحيح باشد؛ زيرا خـودِ واژههـای کـره و زنـگ هـر کـدام بـه معنـای

»زنگار« است» :ک ََره  -به فتح اول و ثانی ...زنگارمانندی را گويند کـه بـر روی نـان و ميـوه و امثـال آن
نشيند« )برهان قاطع(.

همچنين فعلهای مرکبِ کره گرفتن و زنگ گرفتن در متون کهن و لغتنامهها ديده میشوند:

کره گرفتن نان و خشـک
کرهگرفته« )تکملةاالصناف ،ص (389؛ »التعشيشّ :
»المتک ﱢَرج :نان و چيزِ ّ
َd
شدن وی« )کتابالمصادر ،ج  ،2ص (507؛

خاطرت زنگ نگيرد نه سرت خيره شود

گر بگيرد دل هشيار تو از گيتی پند

)ناصرخسرو ،به نقل از لغتنامه دهخدا(

ظاهراً در متنِ مناقبالعارفين واو عطف در »کرهزنگگرفته« از قلم افتاده و صورتِ درست بايد چنين

باشد :کره ]و[ زنگگرفته .بنابراين کرهگرفته و زنگگرفته هر کدام ماده لغویِ جداگانهاند.
 کشتار ]?[ )اِ(.
ظ .اسب پير:

الذکیّ؛ تيزهوش و کشتار يعنی اسب کالنسال )مقاصداللغه ص (71
ّ

√ واژه کشتار و معنیِ »اسب پير« ،در ذيل نمیتواند صحيح باشد:

الف( در بعضی از فرهنگهای کهن و معاصر شواهدی وجود دارد که ّ ِ
مؤيد اين قول اسـت» :الـذّکِیّ...:

ستور همره« )تاجاالسامی ،ص (196؛ »الت َْذکيَة ...:همرف شدن سـتور« )کتـابالمصـادر ،ج  ،2ص (248؛
المـذکّی :هـمروشـده يعنـی
»القـارح و َ d
ِ d
المذکّی :همرفشده« )السّامی فیاألسـامی ،ص (268؛
»القارح و َ d
ِ d

»القـارح :اسـبِ
ِ
نيکرو« )السّامی فیاألسامی ،نسخه مورخ  599ق ،فيلم شـماره  704دانشـگاه تهـران(؛

»المذکّی :اسـپ هـمرهشـده ای دنـدان همـه بيـرون
همرهشده ای پنجساله« )مهذّباالسماء ،ص (258؛ َ d
»مذکّی :اسب دندان همه بيرون آمده ...اسبی که به سنّ کمـال و کمـال قـوّت
آمده« )همان ،ص (322؛ َ d
رسيده است ...فرس dمذکﱟ اسبِ از ميانهسال درگذشته« )لغتنامه دهخدا(.
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در برهان قاطع ،واژه همرفشده و همروشده چنين معنی شده است» :همرفشده  -به فتح اول و رای

قرشت و سکون ثانی و فای سعفص ،اسبی را گويند که داخل در پنج سال شده باشد و همه دندانهـايش
برآمده باشد؛ و به جای فا ،واو هم گفتهاند ،که همروشده باشد ،و به زبان عربی قارح خوانند«.

واژه همرف ،به نقل از برهان قاطع ،در لغتنامه دهخدا ،بدون شاهد آمده و در ذيـل هـمرف/هـمرو/

همره ثبت نشده است.

ب( به نظر میرسد که صورتِ صحيحِ کشتار همان گشتار ) gaštārاز بنِ ماضیِ »گشت«  +پسـوندِ

»-ار« ،به معنیِ »در خور و قابل گشتن و رفتن« باشد.
 کنک ]?[ )اِ(.

راهگذر آب؛ آبراهه:

البَر َْبخ؛ کنک ،ناودان و جزو ]= جز او[ )قانون ادب ص (426

√ کنک ،که بدون تلفظ و به صورتِ نادرست در ذيل ثبت شده ،همان واژه گنگ gong/اسـت کـه

در لغتنامه دهخدا ،با دو شاهد از معارفِ بهاءِ ولد و تاريخ قم )ص  ،(42ثبت شده و شادروان فروزانفر نيز،
گنگ را آورده و معنی کرده است .ايـن واژه،
در فهرستِ نوادرِ لغات و تعبيراتِ معارف )ص  (487نيز ،واژه ُ ْ

با همين تلفظ و همان معنای »آبراهه و تنبوشه« ،در بعضی از گويشهای رايـج در ايـران ماننـد آشـتيانی،
دماوندی ،قمی و ...وجود دارد.

گنـگ )در حاشـيه چـاپ
واژه گنگ در حاشيه فرهنگ السّامی فـیاألسـامی )ص  ،(531بـه صـورتِ ُ ْ

عکسیِ قسمتی از کلمه گنگ چاپ شده که در اصل عکس کامالً خوانده میشود( و ،در نسـخه ديگـرِ آن
)فيلم شماره  704دانشگاه تهران( ،در ترجمه البَر َْبخُ ثبت شده است.

نگارنده نيز در مقالهای با عنوان »فهرست الفبائی لغات و ترکيبات فارسیِ السّامی فیاألسامی« ،راجع

به واژه گنگ در چاپِ عکسیِ السّامی فیاألسامی نکاتی درج کرده است )نک .قاسمی ،مسعود» ،فهرست
الفبائی لغات و ترکيبات السّامی فیاألسامی« ،مجله زبانشناسی ،س  ،4ش  1و  ،1366 ،2ص .(155

البـر َْبخ شـمرده شـده ،در حـالی کـه صـورتِ
همچنين ،در ذيل گنگ و ناودان دو کلمه جدا و معادلِ َ

صحيحْ ترکيبِ اضافیِ گنگِ ناودان است.
 کواتهگاه ]?[ )اِ(.
فرق سر؛ تارک:

تا باز زد مرا پيری چو پديد آمد در کواتهگاه من ]= َمف َْرقی[ از آن گناه) .مقامات حريری ص (253
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السـامی فـیاألسـامی
√ حتّی فعل مرکبِ کواته کردن نيز در گذشته کاربرد داشته است .در فرهنگ ّ

مورخ  599قِ السّامی فـیاألسـامی )فـيلم شـماره
ِدراة :سرخاره« )ص  (165و در نسخه ّ
آمده است» :الم ْ ُ

 704دانشگاه تهران( ،آمده است» :الم ِْدراة :سَرخاره؛ چيزی باشد که بـدان کواتـه کننـد و سـر بخارنـد«.
مدری در لغتنامه دهخدا به معنیِ »سيخ و شاخ باريک که زنان به وی مویِ سر راسـت کننـد«
م ِْدراة و ِ ْ
توجه به معنیِ کواتهگاه يعنی »فرقِ سر ،تارک« ،میتـوان فعـل کواتـه کـردن را »بـاز
وارد شده است .با ّ
کردن و راست کردنِ فرقِ سر« معنی کرد.
 کوجی ]) [kujiاِ(.
)؟(
الشّبَکَة؛ کوجی ،دام و کژند )مهذّباالسماء ص (173
توجه کنيم:
√ به نکات زير ّ
الف( يکی از معانیِ ش ََبکة در لغتنامه دهخدا و تکملةاالصناف چنين آمده است» :چاههـای نزديـک
به هم ،چاههای کمآب ظاهر و نمايان« )لغتنامه دهخدا(؛ »الشَبَک َُة ...:چاه نزديک آب« )تکملةاالصناف،
ص .(235

توجه به اين معنی ،صورت صحيحِ کوجی بايد گوچی باشد» :گوچی  -با جيم فارسـی بـر وزن
ب( با ّ

اوجی ،به معنیِ گودال و جای عميق باشد« )برهان قاطع(.

ج( در برهان قاطع ،دو واژه غفچی و غوچی نيز ثبت شده که بايد صـورت ديگـری از گـوچی باشـد:

»غفچی  -به فتح اول و سکونِ ثانی و جيمِ فارسی به تحتانی کشـيده ...گـودال و جـای عميـق باشـد«؛
»غوچی -بهفتحاول و سکون ثانی و جيم فارسی به تحتانی رسيده -به معنی گودال باشد که جای عميـق
است«.

د( تلفظِ  kujiکه در ذيل آمده نامستند و نادرست است.

الشـبکَة :دام مـاهی و
هـ ( .واژه گوچی در دستوراالخوان نيز به همان صورتِ کوجی ديده میشـودَ َ :
کوجی )ص .(360
 کون کچين ]?[ )اِ(.

گویمانندی که از پارچه و مانند آن میساختند و با آن بازی میکردند:
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الکجّة؛ کون کچين که کودکان بدو بازی کنند) .قانون ادب ص (335
ُ
ُجه( بـرای آن در ذيـل
√ صورتِ کون کچين و همچنين معنائی که از لغتنامه دهخدا )ذيل کلمه ک ﱠ

آمده درست نيست .در قانون ادب ضبطهای نادرستِ متعددی وجود دارد که شرح و توضـيح آنهـا درخـور
مقاله جداگانه ديگری است.

الف( ماده لغوی کون کچين صورتِ تحريفشده گوز گچين است به معنیِ »گردوی گچی« که نوعی

بازی با گردوست .در اين بازی ،مغز گردو را خالی و آن را با سرب يا گچ پر میکردند و آنها را بـه نحـوی

خاص به يکديگر میزدند و درونِ چالهای میغلتاندند.

الکجﱠة ،که معادلِ فارسی آن »گوز گچين« است ،در فرهنگنامـههـای کهـنِ ديگـر چنـين
ب( کلمه ُ
»الکجﱠـة:
»الکجﱠة :شش گوز که بچگان بدان قمار کنند« )تکملةاالصـناف ،ص (370؛ ُ
معنی شده استُ :
الکجﱠة :شش خنج گچـين« )مهـذباالسـماء ،ص
شش خنج کجين« )السّامی فیاألسامی ،ص (207؛ » ُ
»الکجّة :شش خانج کجين« )تاجاالسامی ،ص .(484
(284؛ ُ
»الحـرَز :شـش
کلمه عربی الحَرَز نيز در فرهنگهای کهن ،به معنی »نوعی بازی با گردو« آمده استَ :
خنج ]زيرنويس :شش گوز خانج[« )تکملةاالصناف ،ص (74؛ »الحَرَز :شش خنج« )السّامی فیاألسـامی،
ص (207؛ »الحَرَز :شش خنج« )مهذباالسماء ،ص (85؛ »الحَرَز :گوز که کودکان ببازند« )تـاجاالسـامی،
ص (125؛ »الحَرَز :گوز که کودکان بدو بازند« )قانون ادب ،ج  ،2ص .(733
ج( معنی خانجه/خانج/خنج/شش خانج/شش خنج را از برهان

قاطع و لغتنامه دهخدا نقل میکنيم» :خانج  -به سکون ثالث و جيم ،گـوی ]حفـرهای[ باشـد کـه

طفالن به جهت جوزبازی کنند و مشتی از جوز به دست گرفته در آن ميان اندازند« )برهان قاطع(؛ »شش

خنج  -بر وزن شطرنج  -گردکانی باشد که درون آن خالی کنند و به جهت قماربازی پر از سرب سـازند«
خنج :گردکانی که درون آن خالی کنند و از سرب پر کنند )حرز( ،يا از گچ )کجـه( ،بـرای
)همان(؛ »شَشْ َ ْ

مؤلف(؛ »شش خانج :گردکانی که درون آن را خالی کرده ،پر
گردوبازی« )لغتنامه دهخدا ،از يادداشتهای ّ
از سرب کنند و بدان قماربازی کنند« )همان(.

مزداة است» :مِزْدات :مغاکی که در گردوبازی گردکان در آن
د( معادلِ »خانجه/خانج/خنج« در عربی ِ ْ
»المزداة :خانجه گوز باختن« )تکملةاالصناف،
میافتد و آن را به فارسی خانج گويند« )لغتنامه دهخدا(؛ ِ ْ
»المزداة :گوِ گوز« )مهذباالسماء ،ص .(341
ص (439؛ ِ ْ
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 کوهمژه ])) [ku<o>hmože(aاِ(.

جوش چرکی بر لبه پلک چشم؛ گلمژه:

الق ََمع؛ کوهمژه )تکملةاالصناف ص (354
√ تلفظ و ضبطِ کوهمژه به صورتِ اسم مرکب و ماده لغوی در ذيل نادرست است .به توضيحات زيـر

توجه کنيم:
ّ

الف( کوهمژه ترکيبِ اضافی )مضاف و مضافٌاليه( است ،يعنی »جـوشِ مـژه ،برجسـتگیِ مـژه« .واژه

کوه ،که تلفظ درست آن ک َُوه kova /است ،با ابدالِ و /ب ،صورتِ ديگرِ ُکبَه ،koba /به معنیِ »هر چيزِ
برآمده ،برآمدگیِ هر چيز« است.

کبه در برهان قاطع با تلفظهای  kobba/kaba/kobaثبت شده است» :کبه ...برآمدگیِ هـر چيـز

»کـوه -
را نيز گويند« .خودِ واژه ک َُوه نيز ،به معنیِ »چيزهای گرد و برآمده« ،در برهان قاطع آمده اسـتَ ُ :
به ضمّ اول و فتح ثانی  -غوزه و غالف پنبه ...و پيله ابريشم و آنچه بدينها ماند ،همه را ک َُوه میگويند«.

ب( به معنی »قَمَع« در بعضی از فرهنگهای کهن توجه کنيم» :القَمَع :آن که از پلک چشم برجهـد«

)تاجاالسامی ،ص (450؛ »القَمَع :آنچه از ]گوشه[ پلک چشم برجهد« )مهذباالسماء ،ص (267؛ »الق ََمـع:

مانند ازخ بود بر دنبال چشم« )قانون ادب ،ص (983؛ »القَمَع :آنک از پلک برجهد« )السّامی فیاألسـامی،
ص (90؛ »القَمَع :کوهنگ« )کتابالبلغه ،ص ] (17کوهنـگ ،بـر وزنِ هوشـنگ ،بـه معنـی خيزکـردن و

برجستن باشد :برهان قاطع[؛ »القَمَع :باکوهنگ شدن چشم« )کتابالمصادر ،ج  ،1ص 309؛ تاجالمصـادر،

ج  ،1ص .(271

 گاس ]) [gāsاِ(.
بوزينة نر:

)مقدمةاالدب ج  1ص (454
رdبّاح؛ ...ميمون نر ،گاس ّ
● بسنجيد با »کاس« در لغتنامه دهخدا به معنی »خوک نر«»] .پینوشتها« ،ص [521
√ چنانکه میدانيم ،فرهنگهای کهنی چون مقدمةاالدب ،السّامی فیاألسامی ،کتابالبلغه موضـوعی
يا دستگاهی مرتّب شدهاند و حتی در موضوعات آنها نيز طبقهبندی و نظمِ خاصی به چشم میخورد؛ مثالً،

در باب حيوانات وحشی ،به ترتيب به اين حيوانات اشاره شده است :شير ،گرگ ،روباه ،کفتار ،خرس ،يـوز،

پلنگ ،پيل ،خوک ،کپی )بوزينه(...
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به نظر میرسد که واژه »کاس« ،که در مقدمةاالدب معادل رdبّاح يعنی »ميمون« آمده و در ذيل نقل
شده ،مربوط به سطورِ ماقبلِ آن يعنی بخش خوک و معادلِ ِخنْزير باشد .ضمناً کاس کلمهای است سغدی
به معنی »خوک«» k’s[kās] :خوک« )فرهنگ سغدی(p. 4666 ،؛ نيز نک .برهان قاطع ،حاشيه ص

.1563
 گلوآور ]) [galuâvarص(.

شکمپرست؛ پرخور؛ شکمباره:

الهب َْلع؛ خورنده و گلوآور )تکملةاالصناف ص (493
ِ
هدايةالمتعلمين فیالطّب نيز آمده است ...» :اين کس بسـيارخوار
ّ
√ واژه گلوآور ،به معنیِ يادشده ،در
آيد و گلوآور و شرابخوار و شادیدوست و جماعکننده و دونهمت بود« )ص .(119
 گودر ]) [gowdarاِ(.

بچه گاو؛ گوساله .نيز ← گوذرد ،گوزره و گوسرد:
الجَو َْذر؛ گودر )تاجاالسامی ص .(96

√ واژه گودر/گوذر به معنی »پوست گوساله« نيزآمدهاست»:گـودر -بـه فـتح اول و ثالـث ...،پوسـت

گوساله را هم میگويند« )برهان قاطع( .در السّامی فیاألسامی ،در فصل مربوط به انواع »پوست و چرم«،
السـامی فـیاألسـامی )فـيلم شـماره 704
درج شده است» :الجَوْذ َdر :گوذر« )ص  .(188در نسـخه ديگـرِ ّ

دانشگاه تهران( ،به دنبالِ لغت و معنیِ مذکور آمده است ...» :يعنی بطانة ]به معنیِ »آستر ،زيره«[ کفـش

از پوست گوساله بود«.
 الينی ]?[ )اِ(.

جامه کوتاه پشمی که تهیدستان و درويشان میپوشيدند...
الجمّازَة؛ الينی )تاجاالسامی ص (112
d
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√ تلفظ واژه »الينی« در السّامی فیاألسامی )ص  (160و نسخه ديگرِ آن )فيلم شماره  704دانشگاه

الينی  lāyeniضبط شده؛ در برهان قاطع و لغتنامه دهخـدا نيـز همـين تلفـظ آمـده
تهران( ،بهوضوح ِ
است.
 نستوک ]?[ )اِ(.

پنبه رشتهشده و پيچيده؛ نستک

السليلة؛ ...نستوک )مهذّباالسماء ص (162
ّ
َسـتُک ،nastok/در زبـان سيسـتانیِ زابلـی هنـوز زنـده و رايـج اسـت:
√ واژه نستوک ،بـا تلفـظ ن ْ

»نَستُک) nastok/اِ (.مقداری از پنبه زدهشده است که آن را به شکل فتيله ...درمیآورند تا در نخريسـی،
به وسيله چرخ بومی و دوک ،آن را آرام آرام ،سرِ دوک بدهند و تبديل به نخ کنند« )واژهنامه سکزی ،ص

(39؛ »نَستُکپيچ) nastok-pēč /اِ ،(.چوب نازکی است که با آن پنبهها را نستک مـیکننـد ،يعنـی بـه
صورت فتيلههای کوچک درمیآورند« )همان(.
 وژنگ ]) [voźangاِ(.

پاره؛ وصله؛ سجاف .نيز زنگ:

الخ َْلف؛ وژنگ در جامهدا]د[ن )تاجالمصادر ص (37
√ تلفظِ وژنگ vožang /در ذيل دقيق و درست نيست .اين واژه در کتابالمصادر )ج  ،2ص (541

به واوِ مفتوح است؛ در مقدمةاالدب )نسـخه خطـی شـماره  22ج ،فهرسـت منـزوی( ،در ترجمـه dرق َْعـة،
بهوضوح »وَژَنگ« vaźang /آمده است؛ در کتابالبلغه )نسخه چستربيتی ،فـيلم  2443و عکـس 6578
الرقعَة بهروشنی »وَژ َْنگ« važang /آمده و در حاشيه نسخه نيز ،کـه معنـی
دانشگاه تهران( ،در ترجمه ّ ْ

الرقعَة» ،وَژ َْنگ«/
»وَژَنگ« آمده ،ضبط وَژَنگ )به فتحِ »و« و »ژ«( است؛ در المرقاة )ص  ،(85در ترجمه ّ ْ
važnag؛ و در االبانة )ص دوازده(» ،وِژنگ« )به واوِ مکسور( ضـبط شـده اسـت .همچنـين صـورتها و
»الرقعَة:
تلفظهای ديگری از »وژنگ« هست» :الخ َْلف :dوژينگدر جامه دادن« )تاجالمصادر،ج ،1ص (37؛ ّ ْ
و َِژيگ يعنی پارهای که بر جامه دهند« )السّامی فیاألسامی ،نسخه مورخ  ،599فيلم شماره  704دانشـگاه
تهران(.
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 وشکردن ]?[ )مص ل(.

شتاب کردن؛ شتافتن:

َرمز؛ بوشکردن در کاری )مصادراللغه ص (439
التﱠج ْ d

√ در ذيل ،حرفِ »ب« در بوشکردن پيشوندِ فعلی شمرده شده و وشکردن مـاده لغـوی اختيـار شـده
است.

الف( به نظر میرسد که وشکردن و صورتهای ديگرِ وشکريدن /وشـکليدن /وشـکوليدن /بشـکوليدن

فعل بسيط و گونههای يک واژه باشند )نک .برهان قاطع و لغتنامه دهخدا(.

ب( به نظر میرسد که بوشکردن ،به معنیِ »جـدّ و جهـد کـردن ،سـعی و کوشـش کـردن« ،مصـدرِ

مرکب ،يعنی بوش کردن ،و در آن بوش با تلفظِ بَوِش baweš /و بdوِش boweš /باشـد .در لغـتنامـه

دهخدا ،اين مصدر مرکب ثبت شده است» :بوش کردن ]بَ وِ کَ َد[ )مص مرکب( سعی کردن ،کوشيدن،

جهد کردن .جدّ کردن در کار«؛ در يکی از نسخههای کتابالمصادر ،صورتِ »بوشـه کـردن« نيـز وجـود

»االجداد :نو کردن و بوشه کردن« )کتابالمصادر ،ج  ،2ص (123؛ در دستوراالخوان صورتِ »بوش
داردِ :

»االجداد :بوش کردن و نو کردن« )ص (12؛ »التجرد :برهنه شدن و بوش کـردن در
کردن« ،آمده استِ :
کار« )ص .(129

 همجور ]) [hamjurص(.

همانند؛ مثل؛ شبيه:

الفَکّة؛ کاسه درويشان و آن چند ستاره است همجور دايرهای) .البلغه ص (335
√ در ابتدا اين نکته را بايد متذکر شد که کتابالبلغه ،با وجودِ غلطنامه و تصحيحاتِ شـشصـفحهایِ

محرف قيـدِ همچـون بـه معنـای
آن ،باز خالی از خطا نيست .يکی از اين خطاها همين همجور است که ّ ِ

»مثل ،مانند ،شبيه« است .مصحّحان کتابالبلغه نيز در حاشيه کتاب حـدس زدهانـد کـه »همجـور در )آ(
شايد همچون باشد«.

در نسخه چستربيتیِ کتابالبلغه نيز ،به جای »همچون« ،قيدِ مرکبِ »بر سانِ« آمده است:

»الفَک ُّة :کاسه درويشان و آن چند ستاره است بر سانِ دايرهای«؛ در مهذباالسـماء و دسـتوراالخوان،
َک :ستاره چند است بر مثال دايره؛ مردمـان عـام
از قيدهای »بر مثالِ« و »چون« استفاده شده است» :الف ّ
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آن را کاسه درويشان خوانند« )مهذباالسماء ،ص (251؛ »الفکّة :ستارگان چون کاسه رخنهشـده و عامـه
آن را کاسه درويشان خوانند« )دستوراالخوان ،ص .(477

اطالع دارم ،کلمه جور )به معنای »مثل و مانند«( در متنهـای کالسـيک وجـود
همچنين ،تا آنجا که ّ

ندارد تا چه رسد به کلمه غريبِ »همجور«.

افزون بر اين ،در ذيل همجور ،به جای قيد ،از مقوله صفت شمرده شده است.
 يادبر ]) [yâdbarصِ(.
الفزن:
المفايش؛ يادبر و فخرکننده )تکملةاالصناف ص (339
الفياش و d
َّ

الفيوش؛ مردِ يادبر ]م .بادپر[ )تاجاالسامی ص »] (421پینوشتها« ،ص .[561
الفياش و َ
■ َّ
√ در ذيل ،کلمه مشکوکِ يادبَر به جای بادپر ،در متنِ تاجاالسامی وارد شده و ،بـه صـورتِ شـاهدی

ديگر برای يادبر ،در »پینوشتها« آمده است.

در برهان قاطع و ،به نقل از آن ،در لغتنامه دهخدا ،صورتهای بادپَر ،بادپَران همچنـين بـادبَر ضـبط

شده است» :بادبر  -به فتحِ بایِ ابجد و سکون رای قرشت ...،کسی را نيز گويند که همه روز فخر کنـد و

منصب خود به مردم عرض نمايد و هيچ کار ازو نيايد و او را به عربی فياش میگوينـد« )برهـان قـاطع(؛

»بادپر  -بر وزن و معنیِ دويم بادبر است و آن شخصی باشد که پيوسـته حرفهـای دليرانـه گويـد لـيکن

کاری ازو نيايد« )همان(؛ »بادپرّان  -به تشديد رایِ قرشت  -به معنی بادپر است و آن شخصی باشد کـه
پيوسته از خود گويد« )همان(.
پينوشتها:
 .1لغات و معانیای که پس از عالمت  آمده ،از ذيل فرهنگهای فارسی و توضيحات بعد از نشانه √ از نگارنده است.
 .2اين مورد از »پینوشتها«ی ذيل فرهنگهای فارسی ،ص  453و  ،454نقل شده است.

 .3از اين پس ،در اين مقاله ،همه جا همين اختصار )يعنی ذيل( برای اشاره به ذيل فرهنگهـای فارسـی بـه کـار رفتـه

است.

 .4در روستاهای گيالن ،کندوج به ّ
محلی سرپوشيده و از چهارسو باز در محوطه خانه گوينـد کـه خـرمن بـرنج را بـرای

خشکانيدن در آن انبار کنند )نشر دانش(.

منابع
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مقاماتالشيخ ابیسعيد ،مقدّمه ،تصحيح و تعليقات دکتر محمدرضا شـفيعی کـدکنی ،مؤسسـه
ّ
اسرارالتوحيد فی
ّ

انتشارات آگاه ،تهران.1366 ،

بدايعالوقايع ،تأليف زينالدّين محمود واصفی ،تصحيحِ الکساندر بلدروف ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهـران،

.1349

برهان قاطع ،تأليف محمّدحسين بن خلف تبريزی متخلّص به برهان ،به اهتمام محمّد معين ،مؤسسه انتشارات

اميرکبير ،تهران.1362 ،

الزمخشری الخوارزمی ،به کوشش سيّدمحمّد کاظم امام،
پيشرو ادب يا مقدّمةاالدب ،ابوالقاسم محمود بن عمر ّ
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1342-1343 ،

تاجاألسامی )تهذيباألسماء( ،تصحيح علیاوسط ابراهيمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1367 ،

تاجالمصادر ،تأليفِ ابوجعفر احمد بن علی بن محمّد المقری البيهقی ،ج  ،1به تصحيح و تحشيه و تعليـقِ دکتـر

هادی عالمزاده ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،تهران.1366 ،

تاريخ بيهقی ،تصنيفِ خواجه ابوالفضل محمّد بن حسين بيهقی دبير ،تصحيحِ دکتر علیاکبـر ّفيـاض ،دانشـگاه

مشهد ،مشهد.1350 ،

تاريخ قم ،تأليف حسن بن محمّد بن حسن قمی ،ترجمه حسن ابن علی بن حسن بن عبدالملک قمی ،تصحيح

و تحشيه سيّد جاللالدّين طهرانی ،انتشارات توس ،تهران.1361 ،

تاريخنامه طبری ،به تصحيح و تحشيه محمّد روشن ،سروش ،تهران.1374 ،

ترجمانالقرآن ،ميرسيّدشريف جرجانی ،تدوينِ عـادل بـن علـی ابـن الحـافظ ،بـه کوشـش دکتـر سـيّدمحمّد

دبيرسياقی ،بنياد قرآن ،تهران.1360 ،

ترجمه تفسير طبری ،به تصحيح و اهتمامِ حبيب يغمائی ،انتشارات توس ،تهران.1367 ،

ترجمه و قصّههای قرآن مبتنی بر تفسير ابوبکر عتيق نيشابوری ،به اهتمـامِ يحيـی مهـدوی و مهـدی بيـانی،

انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1338 ،

تفسير قرآن پاک ،به اهتمام علی رواقی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1348 ،

تفسير قرآن مجيد )تفسير کمبريج( ،تصحيحِ جالل متينی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1349 ،
تکملةاالصناف ،تصنيفِ علی بن محمّداالديب الکرمينی ،مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان ،اسـالمآبـاد،
.1985

الطرسوسی ،به کوششِ دکتر ذبيحاللّه
دارابنامه طرسوسی ،روايتِ ابوطاهر محمّد بن حسن بن علی ابن موسی ّ

صفا ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.1354 ،

الدّرر فیالترجمان ،محمّد بن منصور المتحمّدالمروزی ،به تصحيحِ محمّدسرور مواليی ،مرکز انتشارات علمی و

فرهنگی و مؤسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگی ،تهران.1361 ،

 □ 118نقد برتر /مقاالت برگزيدة سومين جشنوارة نقد کتاب

اسـداللهی ،ج  ،1انتشـارات بنيـاد
ّ
دستوراالخوان ،تأليف قاضیخان بدر محمّد دهار ،تصحيحِ دکتر سعيد نجفـی

فرهنگ ايران ،تهران.1349 ،

السامی فیاألسامی ،ابوالفتح احمد بن محمّد الميدانی ،عکس نسخه مکتـوب بـه سـال  601هجـری قمـری،
ّ

انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1345 ،

التصوف ،ابوابراهيم اسماعيل بن محمّد مستملی بخـاری ،بـا مقدّمـه و تصـحيح و تحشـيه
شرحالتعرف لمذهب ّ ّ
ّ ّ

محمّد روشن ،انتشارات اساطير ،تهران.1363 ،

عالمآرای شاهاسماعيل ،با مقدّمه و تصحيح و تعليقِ اصغر منتظر صاحب ،بنگاه ترجمـه و نشـر کتـاب ،تهـران،

.1349

عالمآرای نادری ،تأليف محمّدکاظم مروی وزير مرو ،تصحيح و مقدّمـه و توضـيحات و حواشـی و فهرسـتها از

زوار ،تهران.1364 ،
دکتر محمّدامين رياحیّ ،

فارسی هروی ،تأليف محمّد آصف فکرت ،انتشارات دانشگاه فردوسی ،مشهد.1376 ،

فرهنگ بهدينان ،گردآورده جمشيدسروش سروشيان ،به کوششِ منوچهر سـتوده ،انتشـارات دانشـگاه تهـران،

تهران.2536 ،

فرهنگ جهانگيری ،تأليف ميرجمالالدّين حسين بن فخرالدّين حسن انجوشيرازی ،ويراسته دکتر رحيم عفيفی،

انتشارات دانشگاه مشهد ،مشهد.1359 ،

فرهنگ سغدی ،بدرالزّمان قريب ،انتشارات فرهنگان ،تهران.1374 ،

فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،از د .ن .مکنزی ،ترجمه مهشيد ميرفخرايی ،پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات

فرهنگی ،تهران.1373 ،

صرافی ،سروش ،تهران.1375 ،
فرهنگ گويش کرمانی ،محمود ّ

فرهنگ گويشی خراسان بزرگ ،اميرحسين اکبری شالچی ،نشر مرکز ،تهران.1370 ،

فرهنگ نائينی ،گردآوری دکتر منوچهر ستوده ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،تهران.1365 ،

ياحقی ،انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی،
فرهنگنامه قرآنی ،ج  ،5واژهياب فارسی ،با نظارت دکتر محمّدجعفر ّ

مشهد.1377 ،

خيام ،تهران.2535 ،
فرهنگ نفيسی ،تأليف دکتر علیاکبر نفيسی )ناظماالطبّاء( ،کتابفروشی ّ

ترکيباتالسامی فیاألسامی ،به کوشش دکتر محمّد دبيرسياقی ،انتشارات بنياد فرهنگ
ّ
فهرست الفبائی لغات و

ايران ،تهران.1354 ،

قانون ادب ،تأليف ابوالفضل حبيش بن ابراهيم بن محمّد تفليسی ،به اهتمام غالمرضـا طـاهر ،انتشـارات بنيـاد

فرهنگ ايران ،تهران.1350 ،

قرآن قدس ،پژوهش دکتر علی رواقی ،مؤسسه فرهنگی شهيد محمّد رواقی ،تهران1364. ،

کتابالبلغه ،تأليف اديب يعقوب کردی نيشابوری ،مقابله و تصحيح مـتن بـه اهتمـام مجتبـی مينـوی و فيـروز

حريرچی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.2535 ،
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کتابالمصادر ،ابوعبداللّه حسين بن احمد زوزنی ،به کوشش تقی بينش ،کتابفروشـی باسـتان ،مشـهد-1345 ،
.1340

محقق ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1362 ،
لسانالتنزيل ،به اهتمام مهدی ّ
ّ

لغتنامه ،علیاکبر دهخدا ،زير نظر دکتر محمّد معين و دکتر جعفر شهيدی ،مؤسسه لغتنامه دهخـدا ،تهـران،
.1377
سجادی ،انتشارات بنياد فرهنـگ
المرقاة ،منسوب به بديعالزّمان اديب نظری ،مقابله و تصحيحِ دکتر سيّدجعفر ّ
ايران ،تهران.1346 ،

معارف ،مجموعه مواعظ و سخنان سلطانالعلما بهاءالدّين محمّد بن حسين خطيبی بلخی مشهور به بهـاء ولـد،

به اهتمامِ بديعالزّمان فروزانفر ،کتابخانه طهوری ،تهران.1352 ،
المنجد فی ّاللغة ،لويس معلوف ،دارالمشرق ،بيروت.1994 ،

السـجزی ،تصـحيح محمّدحسـين
الزنجـی ّ
مرتبالحروف واالشياء ،تأليف محمود بـن عمـر ّ
مهذباألسماء فی ّ

مصطفوی ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1364 ،

نامه سيرجان )واژهها و اصطالحات لهجه سيرجانی( ،محمود سريزدی ،نشر آثار ،تهران.1380 ،

نسخه زيبای جهانگير ،مطربی سمرقندی ،به کوششِ اسماعيلبيک جانوف  -سيّدعلی موجانی ،قم.1377 ،
واژهنامه سکزی )فرهنگ لغات سيستانی( ،جواد محمّدی ُخمَک ،سروش ،تهران.1379 ،

الطب ،تأليف ابوبکر ربيع بن احمـد االخـوينی البخـاری ،بـه اهتمـام دکتـر جـالل متينـی،
هدايةالمتعلمين فی ّ
ّ
انتشارات دانشگاه مشهد ،مشهد.1344 ،
کتابنامه
)شرحالسامی فیاالسامی( ،متن عکسی با فهرست الفبائی لغات و ترکيبات فارسـی ،بـه کوشـش دکتـر
ّ
االبانة
سيّدمحمّد دبيرسياقی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1354 ،

اسکندرنامه ،به کوشش ايرج افشار ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.1343 ،

االسمی فیاالسماء ،ابوسعد سعيد بن احمد ميدانی ،تصحيح جعفرعلـی اميـدی نجـفآبـادی ،انتشـارات اسـوه،

تهران.1377 ،

ّ
االغراضالطبيّة والمباحثالعالئية ،سيّداسماعيل جرجانی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1345 ،
برهان قاطع ،محمّدحسين بن خلف تبريزی ،به اهتمام محمّد معين ،اميرکبير ،تهران.1362 ،

پيشرو ادب يا مقدّمةاالدب ،ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی ،تصـحيح سـيّدمحمّدکاظم امـام،

انتشارات دانشگاه تهران.1342 ،

تاجاالسامی ،تصحيح علی اوسط ابراهيمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1367 ،
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تاجالمصادر ،ابوجعفر احمد بن علی بن محمّد المقری البيهقی ،تصحيح دکتر هادی عالمزاده ،مؤسّسه مطالعـات

و تحقيقات فرهنگی ،تهران.1366 ،

تحفة حکيم مؤمن ،محمّد مؤمن حسينی ،انتشارات محمودی ،تهران.

تفسير قرآن کريم ،ابوبکر عتيق سورآبادی ،عکس نسخه مکتوب به سال  523هجری قمری ،انتشـارات بنيـاد

فرهنگ ايران ،تهران.1345 ،

تفسيری بر عشری از قرآن مجيد ،تصحيح دکتر جالل متينی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.1352 ،

تکملةاالصناف ،علی بن محمّداالديب الکرمينی ،مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان ،اسالمآباد.1363 ،
محمـدکاظم امـام ،انتشـارات بنيـاد نيکوکـاری
التنوير ،ابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری ،تصحيح سيّد ّ
ّ

نوريانی ،تهران.1352 ،

حیّ بن يقظان ،ترجمه و شرح فارسی منسوب به جوزجانی.1366 ،

الترجمان ،محمّد بن منصور المروزی ،تصحيح دکتر محمّد سرور مواليی ،تهران.1361 ،
الدّرر فی ّ

اسداللهی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايـران،
ّ
دستوراالخوان ،قاضی خان بدر محمّد دهار ،تصحيح دکتر سعيد نجفی

تهران.1349 ،

محقق ،تهران.1357 ،
ديوان اشعار حکيم ناصرخسرو قباديانی ،به اهتمام مجتبی مينوی و مهدی ّ

ذخيره خوارزمشاهی ،سيّداسماعيل جرجانی ،به کوشش سعيدی سيرجانی ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران،
.1353

ذيل فرهنگهای فارسی ،علی رواقی با همکاری مريم ميرشمسی ،انتشارات هرمس ،تهران.1381 ،

السامی فیاالسامی ،ابوالفتح احمد بن محمّد الميدانی ،عکس نسخه مکتـوب بـه سـال  601هجـری قمـری،
ّ

انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،تهران.(1945) 1324 ،

صيدنه ،ابوريحان بيرونی ،ترجمه فارسی از ابوبکر بن علی بن عثمان کاشانی ،بـه کوشـش منـوچهر سـتوده و

ايرج افشار ،تهران.1358 ،

فارسی هروی ،محمّد آصف فکرت ،دانشگاه فردوسی مشهد.1376 ،

فرهنگ تاجيکی ـ روسی ،تحت نظر م .و .رحيمی ،مسکو ،نشريات دولتی لغات خارجی و ّملی.1945 ،

فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،د .ن .مکنزی ،ترجمه مهشيد ميرفخرايی ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات

فرهنگی ،تهران.1373 ،

فرهنگ فارسی ،دکتر محمّد معين ،اميرکبير ،تهران.1360 ،

فرهنگ گويشی خراسان بزرگ ،امير شالچی ،نشر مرکز ،تهران.1370 ،

فرهنگ مصادر زبانها و گويشهای ايرانی تاجيکستان ،مسعود قاسمی و ،...دوشنبه.1376 ،

ياحقی ،انتشارات آستان قدس.1372-1376 ،
فرهنگنامه قرآنی ،با نظارت دکتر محمّدجعفر ّ

خيام ،تهران.1355 ،
االطبا( ،کتابفروشی ّ
فرهنگ نفيسی ،دکتر علیاکبر نفيسی )ناظم ّ
قانون ادب ،ابوالفضل حبيش تفليسی ،تصحيح غالمرضا طاهر ،تهران.1358 ،
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کتابالبلغه ،اديب يعقوب کردی نيشابوری ،به اهتمام مجتبی مينوی ،فيروز حريرچی ،انتشـارات بنيـاد فرهنـگ

ايران ،تهران.2535 ،

کتابالصيّدنه فی ّ
الطب ،ابوريحان بيرونی ،تصحيح عبّاس زرياب ]خوئی[ ،تهران .1370

کتابالمصادر ،ابوعبداللّه حسين بن احمد زوزنی ،تصحيح تقی بينش ،مشهد.1345 ،

کليات ،صدرالدّين عينی ،جلد  ،12عرفان ،دوشنبه.1969 ،
ّ

ياحقی ،بنياد فرهنـگ ايـران ،تهـران،
گزارهای از بخشی از قرآن کريم )تفسير شنقشی( ،به اهتمام محمّدجعفر ّ
.1355

لغت فرس ،اسدی طوسی ،تصحيح فتحاللّه مجتبائی و علیاشرف صادقی ،تهران.1365 ،

لغتنامه ،علیاکبر دهخدا ،مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1377 ،

سجادی ،انتشـارات بنيـاد فرهنـگ ايـران،
المرقاة ،بديعالزّمان اديب نطنزی ،مقابله و تصحيح دکتر سيّد جعفر ّ

تهران.1346 ،

مهذّباالسماء فی ّ
الزنجی السّجزی ،تصحيح محمّدحسين مصـطفوی،
مرتبالحروف واالشياء ،محمود بن عمر ّ

جلد ّاول ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1364 ،
نامه پژوهشگاه ،س  ،3ش  ،3دوشنبه ،بهار .1382

الطب ،ابوبکر ربيع بن احمد اخوينی بخاری ،تصحيح جالل متينی ،مشهد.1344 ،
هدايةالمتعلمين فی ّ
ّ

