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الم َت َ
اللغة یا ُ
لغة ُ
کتاب ُ
البلغة یا ُالبلغه ،تألیف ابویوسف یعقوب
رجم فی اللغة یا ُالبلغة فی
فرهنگ الب
ُ
بناحمد بن ّ
محمد بن احمد قاری کردی نیشابوری (د474.ق) یکی از کهنترین فرهنگهای
شناختهشدۀ عربی به فارسی است که نگارش آن در سال 438ق بهپایان رسیدهاست .این فرهنگ
حدود  6000لغت بسیط ،ترکیب و عبارت عربی دارد که اکثر آنها به فارسی ،و بخشی به عربی،
تعریف و معنی شدهاستّ ،
البته تعداد معتنابهی از این لغات عربی از ّ
معربات است .البلغه مانند
برخی دیگر از فرهنگهای عربی ـ  فارسی به گونۀ موضوعی (دستگاهی) ،در 40باب (هر باب شامل
ً
چند فصل ،و مجموعا  283فصل) تنظیم و تبویب شدهاست .از کتابالبلغه تا کنون چندین
دستنویس ،به شرح زیر ،شناسایی شدهاست:
1 .1دستنویس ش 13051کتابخانۀ مجلس شورای ّملی سابقَّ ،
مورخ 620ق.
2 .2دستنویس ش 954کتابخانۀ عمومی بایزید در شهر آماسیا (ترکیه)َّ ،
مورخ 654ق.
3 .3دستنویس ش 305کتابخانۀ چستربیتی (ایرلند)َّ ،
مورخ 668ق.
ً
4 .4دستنویس ش 540/14433کتابخانۀ مجلس سنای سابق ،ظاهرا از قرن 7ق.
5 .5دستنویس ش 450728مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،از قرن 8ق.
6 .6دستنویس ش 531کتابخانۀ گوتا (آلمان)َّ ،
مورخ 824ق.
ّ
ً
7 .7دستنویس ش 1976-15موزۀ ملی پاکستان (کراچی) ،ظاهرا از قرن  11و 12ق.
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کتاب ُ
البلغه در سال 1353ش بهاهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی ،بر اساس نسخۀ
کتابخانۀ بایزید و با مقابلۀ نسخۀ کتابخانۀ گوتا ،در ردیف انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،در تهران
1
منتشر شد.
نگارنده در مقالهای با عنوان «دربارۀ لغات نسخۀ کهن کتابالبلغه» (قاسمی)30-5 :1383 ،
لغات و حواشی و شروحی را که در دستنویس کتابخانۀ چستربیتی آمده بود و در کتابالبلغۀ چاپ
تهران وجود نداشت ،منتشر کرد و بعدها رسالۀ تتمة کتابالبلغة را با عنوان ّ
«تتمۀ فرهنگ ُالبلغه»
ارائه کرد (نک .قاسمی .)111-78 :1389 ،این رساله یا فرهنگنامۀ مختصر تکملهای است بالغ بر
 480لغت عربی با معادلهای فارسی ،که یعقوب کردی نیشابوری آنها را در کتابالبلغه نیاورده
و یکی از شاگردان و مریدان او به نام ابوالحسن علی بن احمد فنجگردی نیشابوری (د513 .ق) به
کتاب استادش افزودهاست.
همانگونه که در باال اشاره شد ،کهنترین دستنویس شناختهشده از البلغه نسخۀ کتابخانۀ
مجلس شورای ّملی سابق ،با تاریخ  620هجری است .این نسخه در صفحۀ ّ
معرفی کتاب و
ّ
همچنین در فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (نک .صدرایی خویی،ج،36
السامی فیاألسامی دانسته شده و تحت عنوان ّ
ص )228بهاشتباه نسخهای از فرهنگ ّ
«السامی
2
فیاالسامی» معرفی شدهاست.
همانگونه که صفری آققلعه نیز اشاره کرده ،چند برگی از آغاز این دستنویس و همچنین از
بابهای ّاول و دوم آن افتادهاست .خوشبختانه انجامۀ دستنویس از بین نرفته و نام کاتب و تاریخ
کتابت ( 620ق) در آن چنین آمدهاست« :فرغ ِمن کتابته الحسین بن علی بن ابیالفضل القمی فی
ّ
یوم الجمعه فی ذیحجه سنه عشرین و ستمائه».
 .1دکتر علیاشرف صادقی در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگ البلغه را ّ
معرفی کردهاست (نک .صادقی:1386،
.)41-39
 .2علی صفریآققلعه در مقالهای با عنوان «کهنترین دستنویس البلغة» (صفری آققلعه )38-35 :1388 ،نشان داد
که دستنویس کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نه فرهنگ ّ
السامی فیاألسامی بلکه فرهنگ البلغة است .او در این مقاله
به برخی از ویژگیهای نوشتاری و زبانی این دستنویس نیز اشاره کردهاست.

َ
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ویژگیهای لغوی و زبانی کهنترین دستنویس فرهنگ ُالبلغة

ویژگی این دستنویس کهن آن است که اکثر کلمات فارسی آن حرکتگذاری شده 1و لغاتی
در آن به کار رفته که در متن چاپ تهران و دستنویسهای دیگر نیست و یا گونۀ دیگری از آنها
است .از آنجاییکه کاتب اهل قم بوده است ،در چندین مورد زیر لغات فارسی و گاه عربی ،برای
توضیح ،واژههایی نوشته که متعلق به اطراف قم و کاشان و گویشهای مرکزی است .همۀ این
واژهها در مقالۀ حاضر ارائه شده است.
نگارنده در این مقاله کوشش کرده تا لغات ویژهای را که در این دستنویس آمده و در نسخۀ
بدل چاپ تهران (نسخۀ کتابخانۀ گوتا) وجود ندارد ،و یا با آنها
اساس (نسخۀ کتابخانۀ بایزید) و نسخه ِ
تفاوتهایی دارد ،بیاورد؛ همچنین ضبطهای دستنویسهای کتابخانۀ بایزید،چستربیتی و گوتا را
نیز ،با مراجعه به آن دستنویسها ،در ذیل لغات و معانی نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورا نشان دهد؛
همچنین به کلمات مشکول و ویژگی آوایی لغات دستنویس مجلس شورا اشاره کند؛ همچنین
لغات ّ
خاص دستنویسهای کتابخانۀ مجلس سنا و کتابخانۀ دائرةالمعارف بزرگ اسالمی را در
ذیل عنوان «لغات نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا» و «لغات نسخۀ البلغۀ کتابخانه و مرکز اسناد
ّ
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی» بیاورد؛ و در پایان اشتباهاتی را که در بخش «تصحیحات» مقدمۀ
کتابالبلغۀ چاپی و متن آن وارد شده ،در ذیل عناوین «دربارۀ غلطنامۀ کتابالبلغۀ چاپی» و
ّ
«اشتباهات کتابالبلغۀ چاپی با ّ
توجهبه نسخۀ اساس آن (نسخۀ بایزید)» متذکر شود.
ّ
نکاتی دربارۀ رسمالخط حروف «پ ،چ ،ژ ،گ» در دستنویس کهن مجلس شورا
ـ ـحرف «پ» (حدود پنجاه واژه) با سه نقطه (پ) و بقیۀ موارد با یک نقطه (ب)؛
ـ ـحرف «چ» (حدود پانزده واژه) با سه نقطه (چ) و بقیۀ موارد با یک نقطه (ج)؛
ـ ـحرف «ژ» (حدود بیست واژه) ،مانند همۀ دستنویسهای دیگر ،همه جا با سه نقطه (ژ)؛
ـ ـحرف «گ» همه جا با یک سرکش ،بهصورت «ک» ،و بدون عالمتی در باال و زیر آن.
ّ
 .1دوازده صفحه به خط کاتب دیگری است و مشکول نیست .این دوازده صفحه عبارت است از (ارجاع به شمارۀ فریم
است) :ف 46چپ ،ف 47راست و چپ ،ف 48راست و چپ ،ف 49راست و چپ ،ف 50راست ،ف 54چپ،
ّ
کاتب سومی است.
ف 55راست ،ف 57چپ ،ف 58راست .همچنین ف 117مشکول و به خط ِ
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در مقالۀ حاضر ،موارد زیر رعایت شده است:
ـ ـلغاتی که از دستنویس مجلس نقل شده و در نسخۀ اساس کتابالبلغۀ چاپی (دستنویس کتابخانۀ

ّ
بایزید) وجود ندارد ،با رسمالخط امروزی و بهصورت پررنگ نشان داده شدهاست؛

ّ
ـ ـترکیب یا عبارتی که لغت مدخل در آن است و روبروی لغت مدخل آمده ،با رسمالخط دستنویس
نقل شدهاست؛

ّ
ـ ـلغاتی که کاتب به گویش خود زیر و باالی لغات فارسی و عربی نوشته ،با همان رسمالخط اصلی
و بهصورت پررنگ آورده شدهاست؛
ـ ـلغاتی که از نسخههای بایزید ،چستربیتی و گوتا در ذیل لغات و معادلهای نسخۀ مجلس آمده
است ،و همچنین لغاتی که بهطور جداگانه از دستنویس کتابخانۀ مجلس سنا و کتابخانۀ
ّ
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی آورده شده ،همان رسمالخط دستنویسها است.
ـ ـاگر حروف «پ» و «چ» در لغتی در دستنویس مجلس با سه نقطه بوده و در مقالۀ حاضر آمده ،به
آنکه در اصل سه نقطه داشته تصریح شدهاست.
ً
ـ ـهمۀ حرکات لغات مداخل و جز از آن عینا مطابق حرکات دستنویسها است.

نگارنده در پایان سپاسگزار است از:
دانشمند محترم ،دکتر علیاشرف صادقی ،که تصویر نسخههای کتابخانۀ گوتا و کتابخانۀ
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی را در اختیار نگارنده نهادند و راهنماییهای ارزندهای در جهت بهتر
شدن این مقاله کردند؛
جناب آقای دکتر اکبر ایرانی ،سردبیر محترم نشریۀ گزارش میراث که با انتشار این مقاله در ضمیمۀ
گزارش میراث موافقت کردند؛
دوست فاضل جناب آقای مسعود راستیپور ،که ویرایش ضمیمۀ حاضر را بر عهده داشتند؛
سر کار خانم زهرا طاوسی منفرد ،که نمایۀ این ضمیمه را تهیه کردند؛
و همکار فاضل دکتر علی نویدی مالطی ،که نسخههای کتابخانۀ بایزید و کتابخانۀ چستربیتی را به
نگارنده اهدا کردند.

لغات دستنویس کهن مجلس شورا
ََ
َگ ْن ٰد ُام َ
الزغ ُب  ف10چ10/
ویه  
ابیزید :زردموی؛ چسرتبییت،گوات :کنداموی
َ
َ
َّ
َ
ندامویه ...موهای کودک تازه زائیدهشدهَ ...زغب» (دهخدا)« .الد َب ُب ـ کندامویه یعنی
«گ
موی خرد؛ َ
الز َغ ُب ـ ُ َ
ب کرمینی1405 ،ق.)163 ،114 :
کندامویه» (ادی 
ُ ُ ُ
ُپ َی ْه   الق َّصة و الط َّرة ف10چ11/
ابیزید :موی بیجه [= موی پیچه]؛ چسرتبییت :کاللک؛ گوات :پیه (زیرنویس :پیجیذه).
در دستنویس مجلس و گوتا ُپ َی ْه با حرف «پـ» نوشته شده .صورت ُپ َی ْه بهمعنی «کاکل و ّ
طره»
در منابع در دسترس دیده نمیشود.
ُگمیژه    َ[ش ْع ٌر] َخل ٌ
یس ف11را11/
ِ
ِ
ابیزید :سیاه و سبیذ؛چسرتبییت :کمیزه؛ گوات :کمیژه
َ
ِگمیژه در لغتنامۀ دهخدا ،ب ه نقل از آنندراج و ناظماالطباء ،بهمعنی «چیزی که با هم مخلوط
و آمیخته باشد ،آمیخته به هم» ،و در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،بهمعنی یادشده و
نیز بهمعنی «دورنگ» ،با شاهدی از ّ
فرخنامه و با صورت فارسی میانۀ gumēxtan: gumēč
1

 .1شمارههای سمت راست مربوط به دستنویس فرهنگ البلغة در کتابخانۀ مجلس و شمارههای سمت چپ مربوط به
نوشت «راست» و «چپ» است.
نوشت «فریم» و «را» و «چ» کوتاه ِ
نسخۀ چاپ مینوی و حریرچی است« .ف» کوتاه ِ
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«آمیختن» (حسندوست :1393 ،ش ،)4483و صورت کمیژهمویی بهمعنی «جوگندمی شدن
موی در اثر میانسالی» ،با شاهدی از مقامات حریری ،در ذیل فرهنگهای فارسی (رواقی،
میرشمسی )288 :1381 ،آمدهاست.
َ
َ
ٌ
ش ْنگ   [ش ْع ٌر] َر ِجل ف11را11/
َ َ
«ج َعد» است و در کتابالبلغۀ چاپی کلمۀ «راست» را به نقل
معادل َر ِجل در دستنویس ابیزید
ّ
از گوات ،داخل قلب آوردهاند؛ چسرتبییت :نه بشک و نه فرخال میان این و آن؛ گوات :راست
ً
شنگ بهمعنی صفتی برای مو ظاهرا در فرهنگهای فارسی نیامدهاست .در ذیل فرهنگهای
َ
فارسی شنگ و شنگموی بهمعنی «موی مجعد و پرچین و شکن» و «دارای موی پرچین و
شکن» ،با شواهدی از قانون ادب و تفسیر ابوالفتوح رازی آمده است (نک .همان.)494 ،246 :
شواهد شنگ در فرهنگ قانون ادب بدون حرکت است و تعریف َر ِسل و َس ِبط در این فرهنگ
«موی فروهشته و فرخال» است نه تعریفی که در ذیل فرهنگهای فارسی آمده است.
َ
ْ
ٌ
ُپشک (زیرنویس :1موی کی بر مثال خوش[ه] انکور بو[د])   [ش ْع ٌر] َج ْعد ف11را11/
َ ََ ٌ
ْ
ْ
ُپش ٖکی ُپشک   [ش ْع ٌر] قطط ف11را11/
ٌَْ ُ
«بشک ...بضم اول زلف و موی مجعد را گویند » (برهان)« .جعد ـ بشک» (میدانی:1345 ،
ْ
 .)82در بعضی از گویشهای استان فارس ُبش  /boš/و ُبشک « /bošk/زلف» (نک .سالمی،
96 :1390؛ نیز نک .آذرلی.)52 :1387 ،
َ ٌْ َ ٌ
َ َ
ف ْرخال (زیرنویس :موی کی جعد نباشد)   [شعر] س ِبط ف11را11/
ً
َ
ترجمۀ سبط در ابیزید ظاهرا از قلم افتاده است .چسرتبییت :فرخال؛ گوات :ف ْرخال
َ
ٌ
«فرخال ...مویی باشد بیحرکت و بیشکن و فروهشته» (برهان)«َ .ر ِجل ـ نه ُپشک َو نه
فرخال َمیان این و آن» (میدانی .)82 :1345 ،در بعضی متون کهن بهصورت فرخار هم به کار
رفتهاست (نک .فهیمی.)169 :1392 ،
َ ْ
َْ
ان ُجوغ (زیرنویسِ :گ ِره)   الغض ُن ف12چ15/
 .1آنچه بعد از عنوان «زیرنویس» آمده لغات و عباراتی است که کاتب دستنویس مجلس شورا َّ
(مورخ 620ق) در زیر
برخی از لغات فارسی یا عربی متن دستنویس نوشته است.

َ
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یکی از معانی ِگ ِره در لغتنامۀ دهخدا «چین و شکن» است.
َ ُ َ
ْ ُ َ
وش ْن)    َر ُج ٌل َأ ْج ٰ
لی َو َصلتالجبین ف13را15/
َه ْم َو َاره (~ بیشآنی و ر
َ
ابیزید :هموآر بیشانی؛ چسرتبییت :هموار پیشا؛ گوات :ه ْم َو َارهپیشانی (در دستنویس گوات روی حرف
«ه» خط خورده و َه ْم َو َار شدهاست)

در بخش «ویژگیهای زبانی و امالیی» مقالۀ حاضر توضیحاتی دربارۀ همواره بهجای هموار

آمدهاست.
َْ
َ
ُ
َ
ژفک (~ تر)   الغمص ف13چ17/
َ
ٌ َْ
در دستنویس جملس شورا و کتابالبلغۀ چاپی عبارت َ«و َر ُجل أغ َم ُص َو أ ْر َم ُص» ،بعد از
َ
الغ َم ُص و َ
الر َم ُص ،بدون معنی و در چسرتبییت «مرد ژفکن» تعریف شدهاست.
«ژفک ـ بفتح اول بر وزن اشک ،بمعنی چرک کنجهای چشم است خواه تر باشد و خواه
َ
خشک و در عربی رمص چرک خشک و غمص چرک تر را گویند» (برهان)« .الغ َم ُص ـ ژفک
تر؛ َ
الر َم ُص ـ ژفک خشک» (میدانی.)90 :1345 ،
َ َ ُ
ُ
خ ِل ْن   ا ْمخط ف15را21/
ابیزید :خلمکن؛ چسرتبییتُ :خ ْ
لن؛ گوات :خلمبینی
«خلن ـ بضم اول و کسر ثانی و سکون نون ،کسی را گویند که پیوسته آب غلیظ از بینی او
روان شود» (برهان)؛ «خل ـ  ...بکسر اول خلطی باشد که از بینی انسان و گوسفند و امثال آن
ُّ ُ
برمیآید و به این معنی بضم اول هم درست است» (همان)« .خله ـ خلم بینی بود»
(اسدیطوسی .)444 :1319 ،در گویش قاین خل « /xel/آب بینی» ّ
(زمردیان.)88 :1385 ،
ِ
َْ
ُ
َْ
َه ِو یدان (ان ِک َسخ ْن َه ِو یذان ن َ ُکویَذ)   اغ َت ُم ف18را27/
نسخههای دیگر :هویذا
برای اضافه شدن صامت غیراشتقاقی «ن» بعد از ّ
مصوت بلند ،نک .صادقی.5-1 :1383 ،
ّ ُ َ
َ َ ْ
َو ْر ُگوشی َ
(جایکاه ~ ا ْز ک َردن)   اللیت و الذ ِف َری ف19را30/
ٖ
ورگوشی بهمعنی «آویزۀ باالی گوش» در بعضی منابع بهصورت برگوشی ،زبرگوش،
زبرگوشی ،زورگوشی ،ورگوش نیز به کار رفتهاست (نک .قاسمی.)35 :1394،
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َ
َ َ ْ
المرف ُق ف20را32/
وارن    ِ
َ
یزنای ~)    ْ
االب َر ُة ف20را32/
َو َآرن ِ(ت
ابیزید :ارنج؛ چسرتبییت ،گوات :وارن
«وارن ـ بفتح ثالث ...آرنج را گویند که بندگاه ساعد و بازو است» (برهان)« .الم ُ
رفق ـ َو ِارن»
ِ
(االبانة :یازده) .در گویش زردشتیان یزد « vorenjآرنج» (کیا.)16 :1390 ،
َ
َْ ُ
آوله (~ َد ْست)    ِالنفطة ف21چ35/
چسرتبییتَ :آو ِلۀ دست
َ ّ
ٌ َْ
َچ ْنگ    َر ُجل اع َس ُم و شل ُء ف21چ36/
َ
چنگ بهمعنی «شل ([کسی] که دست یا پایش خشک و خمید ه است)» ،در چاپ عکسی
ّ
السامیفیاألسامی(میدانی )109 :1345 ،با «چ» مکسور (چنک) و در دستنویس َّ
مورخ 599ق
ِ
ّ
ّ
السامیفیاألسامی (فیلم ش 704دانشگاه تهران) با «چ» مفتوح َ
(جنک) است .علت اختالف
ّ
مصوتها ( )i ،aظاهرًا آن است که اینها در اصل ّ
تلفظ این ّ
مصوت خنثی (شوا)schwa /
بودهاند .در برخی از گویشهای شمالی نیز چنگ بهمعنی «فلج شدن و جمع شدن اعضای
بدن در اثر گرفتگی عضالت» ،با عالمت شوا ( )əبهصورت  /čəng/آوانویسی شدهاست
(نک .نصریاشرفی .)913 :1381 ،در گویش اسفراین نیز َچنگ « /čang/کج و خمیده ،خمیده
و خشک» و بیشتر برای دست و پا و قامت انسان به کار میرود (همایونفر.)160 :1386 ،
َ
َ
(شک ْس َته َو َکژ~)    َع ْث ُ
مآء ف21چ36/
باد ُرر ْس َته
ابیزید :کژ وارسته؛ چسرتبییتَ :کژ َو َاد ْر ُر ْس َته؛ گوات :کژ ُ
وارسته
َ
َ
«ع ْث َم ُاء ـ ْ
«ع ْث َم ُاء ...شکسته و کژ ُ
شکس َته و کژ َو ْ
وارسته»
ادر ُر ْس َته» (میدانی)109 :1345 ،؛
(میدانی.)171/1 :1382 ،
َ ُ
ُ
َبادک ْنجی   الف ْر َصة ف22چ38/
(زیرنویس گواتَ :د َبه).
چسرتبییت ،گواتٰ :باذکنجی
ِ
ُ
«بادک ْنجی ـ قولنج و نفخی را گویند که در پشت آدمی بهم رسد و بسبب آن پشت خم گردد»
ِ
(برهان)« .کنج ...بضم اول ...کسی را نیز گویند که دوتا شده باشد و چیزی همچو کوهان از
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َ َ

پشتش برآمده باشد و او را بعربی احدب خوانند» (همان)« .الفرصة ـ بادکنجی» (میدانی،

262 :1345؛ زنجی سجزی.)249 :1364 ،
ْ َ
َ
ُدنبغ َزه   ا ُلع ْص ُع ُص ف25را45/
ُ
َ
چسرتبییتُ :د ْمغ َزه؛ گواتُ :د ْمغزه
ْ َ
ُدنبغ َزه در برهان قاطع بهصورتهای دمغازه ،دمغزه ،و دنبغزه بهمعنی «بیخ دم و میان
ُ
َ
العس ُ
یب ،بهگونۀ دمغژه است (نک.
دم و استخوان میان دم حیوانات» و در االبانة ،در ترجمۀ ِ
االبانة :بیست).
ُکندواله    َ
الح َز َّو ُر ف32چ55/
ُ َ َ
ندواله
چسرتبییت :ک
ُ
ُ
ُ
نداوله و کندواله بهمعنی «مرد
در برهان قاطع و لغتنامۀ دهخدا بهگونههای َکنداواله ،ک ِ
ُ
ََ
ب کرمینی1405 ،ق .)72 :کندواله در
بلندباالی قویهیکل»است« .الحز َّو ُر ...کندواله» (ادی 
ّ
السامیفیاألسامی (میدانی )75 :1345 ،با دو نقطه و حرکت ّ
ضمه باالی حرف «ک» ،یعنی
ُ
گندواله ،کتابت شدهاست.
َ
َ
ریب َو َالن ُ
الغ ُ
زیع ف33را57/
بیش ْهر   
گوات :بیشهر
َ
َ
َ
ریب ...بیشهر» (میدانی)301/1 :1382 ،؛ «الغریب :بیشهر» (المرقاة)21 :؛ «الغر ُ
«الغ ُ
یب:
ِ
بیشهری» (بادی.)132 :1395 ،
َ
َوسنی   الض َّر ُة ف33چ59/
چسرتبییتَ :و ْس ٖنی
َوسنی (هوو) در ّ
السامی بهصورت ِو ْس ٖنی آمدهاست (میدانی .)221 :1345 ،این کلمه به
گونههای مختلف وستی ،اوستی ،اوسنی ،هوسنیِ ،ه ْو ِزنیَ ،وزنی و غیره در متون کهن و
گویشها وجود دارد (نک .قاسمی39 :1394 ،؛ کیا.)847-846 :1390 ،
ُخ ْس ُر (زیرنویس :یعنی پدرزن)   الص ْه ُر َو َ
الح ْم ُؤ ف33چ59/
ِ
ُ
َ
ُ
«الص ْه ُر و ...خ ُسر» (میدانی .)221 :1345 ،تاجیکی« :خسر ـ پدرشوهر ،پدرعروس
ِ
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َ

(= پدرزن)» (نظرزاده .)483 :1387 ،در راجی هنجن ،خ ْسرو « /xasrū/مادرزن و مادرشوهر»
(آقاربیع .)198 :1383 ،در قزوینی ،خسرگ ،خوسرگ « /xoserg/مادرشوهر» (صلحجو،
 .)32 :1396برای ریشهشناسی و شواهد بیشتر و صورتهای دیگر این واژه نک .حسندوست،
2054 :1393؛ رواقی163-161 :1383 ،؛ کیا155 :1390 ،؛ قاسمی.33 :1394 ،
َ َ ُُ
ُ ْ
الص ْه َر ُة ف33چ59/
خوش (زیرنویس :یعنی مادرزن)   الحماة و ِ
َ
َ
اذر زن؛ گوات :خسراه [؟]
ابیزید :ماذرزن؛ چسرتبییت :م ِ
خوش (بضم اول و ثانی مجهول) و خش (بضم اول و سکون ثانی) «مادرزن و مادرشوهر باشد»
ّ
(برهان)ِّ .
«الص َ
[مصحح خوش را در متن به خویش اصالح کرده و خوش را به
هرة ـ خوش
«الص َ ُ
حاشیه برده است]» (زنجی سجزیِّ .)195 :1364 ،
هرة ـ خوش یعنی مادرزن» (بادی،
َ
 .)100 :1395در بیرجند و قاین خش «مادرشوهر ،مادرزن» (آذرلی .)162 :1387 ،در بختیاری
خسی « /khosi/مادرزن؛ مادرشوهر» (همانجا).
َ ُ
ُبیو (زیرنویس :زن پسر)   الک َّنة ف33چ59/
زن َپسر
نسخههای دیگرِ :
در گویش الر بیو « /bayu/عروس» (نک .اقتداری52 :1334 ،؛ آذرلی.)67 :1387 ،
َ ُ
َ
الس ِلف ف33چ59/
هام َد َاماد   
نسخههای دیگر :همداماذ
َ ُ
«الس ِلف ـ همسلف یعنی همداماد» (میدانی .)300/1 :1382 ،در گویش بندرانزلی همذاما
«باجناق» (آذرلی .)412 :1387 ،در گویش نائین همذوما «باجناق» (همان).
ُْ ُ َ
َه ْم ٰ
وء َو الک ِفی ُء ف34را60/
آمال   الکف
ابیزیدُ :همال؛ چسرتبییتَ :ه ْم َ
آمال
َ ُ
َ
العدیل ف34را61/
هم َیار   
نسخههای دیگر :همبار
َ ُ
َ ُ
َ
َ
ب کرمینی،
«الع ِدیل ـ همیار» (زنجی سجزی« .)218 :1364 ،العدل و الع ِدیل ـ همتاه» (ادی 
.)306 :1405

َ
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ُ ُّ
َ َ
الم َولد ف35را62/
کدیزاد   
ابیزید ،چسرتبییت :خان هزاذ؛ گوات :خان هزاذه
ُ َ َّ ُ
ُ َّ ُ َ
ِّ
ُ
«الم َولد ـ کذیزاد» (میدانی« .)227 :1345 ،المولد و التالد ـ کذیزاذه» (میدانی:1382 ،
.)306/1
ئیس َو َّ
الر ُ
ده َم ْه َتر    َّ
الز ِع ُیم ف35چ64/
ٌ
«زعیم :دهمهتر» (المرقاة.)384 :
َ
الحار ُس ف36را65/
پاسو ِان   
ِ
ّ
مشخص نیست َ
باس َوان است
نسخههای دیگر :باسبان [= پاسبان]؛ در دستنویس جملس شورا
یا ْ
باس َوان.
َُ
َّ ُ
«الر ُسول») ف36را65/
(زیرنویس «البرید» و
الق   
ِ
«االغ ـ بضم اول ...قاصد و پیک را گویند ...بجای غین قاف هم درست است» (برهان).
ْ
الع ُ
گونجی    َ
زیز ف36چ66/
ٖ
نسخههای دیگر :کرامی [= گرامی]
ُ
«گونجی ـ بضم اول و کسر ثانی و سکون نون ...بمعنی عزیز و گرامی باشد» (برهان)« .ک َونجی
َ
یعنی َب ُق َوت» (میدانیّ ،
السامی ،دستنویس ش 704دانشگاه تهران) .کونجی (همان ،فیلم ش432
ِ
ُ
دانشگاه تهران) .کونجی (همان ،دستنویس ش 1338دانشگاه تهران)« .گویجی ـ العزیز» (دبیرسیاقی،
ُ ّ
َ ّ َ َ
الشریف َ
َ .)371 :1354
الع ُ
المکان ِة» (االبانة :یازده).
ظیم القدر الع ِلی
کویجی و هو
ـ
زیز
«الع
ِ
ُ
َ
«الع ٖزیز ـ ک َونجی» (میدانی.)201 /1 :1382 ،
َ
األ َ
حم ُق ف36چ67/
کال ُیو   
ِ
ابیزید :بیخرذ؛ چسرتبییتَ :کالیو؛ گواتَ :ک ْالیوُ
ِ
َّ
ُ
ُ
وسپاس (باالنویس :سباسدار)   الشکور ف37چ68/
ه ِ
وسپ ْ
چسرتبییتُ :ه َ
اس
«شاکرْ ...
ٌ
هوس َپاس» (فرهنگنامۀ قرآنی.)883 :
َ ُْ
ُ
ِبشکول   الجلد ف37چ68/
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َْ ُ
َ
االمور)؛ گواتُ :بشکول
الماهر علی
ابیزید :جابک؛ چسرتبییت :پشکول (حاشیه :ای الق ِوی ِ
ِ
ْ ُ
ِ«بشکول ـ مردی بود حریص بطبع» (اسدی« .)316 :1319 ،بشکول ـ بکسر اول و سکون ثانی
و ثالث ...مرد جلد و چست و چابک و هشیار و قویهیکل و حریص در کارها باشد و بفتح
َ ُْ َ ُ ْ ُ
َ ُْ
اول هم درست است» (برهان)« .الجلد َو الج ٖلید ـ َبشکول» (میدانی« .)140 :1345 ،الجلد َو
َ ُ
الج ٖلید ـ َب ِشکول» (میدانی ،السامی فی االسامی ،فیلم ش 704دانشگاه تهران).
َ
ُه َ
وساز (زیرنویس :سازدار)   الخ ِل ُق ف37چ69/
ابیزید ،گوات :سازکار؛ چسرتبییتَ :سازنده
ُ ْ َْ َ َ
الش ُّص ف38را70/
دزداوشره    ِ
َ َ
ابیزید :دزدافشار؛ چسرتبییت :دزدا ْوشره؛ گوات :دزدافشره
َ َ
«الش ُّص ـ
دزدافشار و دزدافشره در برهان قاطع «معاون و یاریدهنده و شریک دزد» استِ .
دزدافشار» (المرقاة.)25 :
ُآهون ُبر    َالن ّق ُ
اب ف38را70/
ابیزید :آهنبر؛ گوات:آهونبر
ّ
«آهون نقب بودُ ،سمجه نیز گویند» (اسدیَ .)362 :1319 ،
«النق ُ ٰ ُ ُ
اب ـ اهونبر» (میدانی،
َّ َ
َ
ُ َ ُ
َّ ُ
ناع ُت ُه ُ
لس ِرق ِة »
النقب من َموضع ِالی َموضع ِل
الذی ِص
« .)145 :1345النقاب ـ اهونبر و هو ِ
(االبانة :دوازده).
َ
ُ
َ
َ
س ْند (زیرنویس :کولۀ کی از راه برکیرند)   الز ُ
نیم َو اللقیط َو الد ِع ّی ف38را70/
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
در برهان قاطع ِسندِ ،سندارهِ ،سندره بهمعنی «حرا مزاده» است« .الزنیمِ ...سند» (میدانی،
 .)145 :1345در گویش خور و فرخی « /sen/حرا مزاده» (کیا.)301 :1390 ،
َ
«کوله ...بهمعنی حرا مزاده هم هست» (برهان) .در گویش دلیجان کوله « /kula/زنازاده»
کوله « /kule/حرا مزاده» (ارشادی .)569 :1388 ،همچنین،
(آذرلی .)301 :1387 ،در بختیاری ِ
ُ
قس .غ ْول بهمعنی «حرا مزاده» (برهان).
َ
َ َ
ُ ْ
ُ ََ
َ
کخ (~ کی کوذکان را َبذآن َبت ْر َسان ْند)   الض َبغطی (زیرنویسِ :یوله) ف39چ74/
در قاین یول « /yul/موجود موهومی است که شب خود را روی بدن انسان میاندازد و بدن
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ّ
تکلم کردن را از انسان سلب مینماید» ّ
(زمردیان.)206 :1385 ،
را سنگین میکند و
َ
ً
ُ َُ ٌ
ُ
َ
ْ
عید َلهم ایضا)    َّ
السع ِان ُین ف41چ78/
ُه َوشانی (~ و هو
َ
ابیزید :عیدها است ایشان را؛ چسرتبییتُ :هوش ِانی؛ گوات :هوشانی
هوشانی در البلغه «یکی از عیدهای ترسایان» گفته شدهاستُ .ه َوشانی در دستنویس
َ
کتابخانۀ مجلس سنا (ص )35بهصورت َه ْوشانی و در دستنویس کتابخانۀ دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی (ص ،)84بدون حرکت (هوشانی) آمدهاست.
«هوشیعانا ّ
(تمنا اینکه خالصی دهی) کلمهای بود که در زمان دخول مسیح به اورشلیم
به آواز بلند گفته میشد (مت  )9:21و از مز  25:118گرفته شدهاست و این مزمور با مزامیر
دیگر در عید سایبانها تالوت میشد» (هاکس.)927 :1928 ،
عید هوشیعانا به یکشنبۀ نخل ،عید سعانین یا شعانین نیز معروف است .در وبگاه انجمن
آشوریان تهران ،عید اوشانا «عید پیدا شدن صلیب حضرت مسیح» گفته شدهاست.
ُخ ْفج (زیرنویس :کورستان ایشان [یعنی گورستان مجوس])    َّالن ُاء ُ
وس ف41چ79/
ِ
ابیزید ،چسرتبییت :آنجا کی مرده نهند؛ گوات :خفج
واژۀ خفج بهمعنی «ستودان و گورستان گبران» شاید گونۀ دیگر غفج /غفچ بهمعنی «مغاک
و گودال» باشد (نک .اسدی ،517 :1319 ،در ذیل «غفجی») .همچنین ،قس .گوچی بهمعنی
«گودال و جای عمیق» (برهان) .معنای «آبگیر و شمر» برای غفج در لغت فرس (اسدی:1319 ،
70؛ همو )27 :1356 ،درخور ّ
تأمل است.
ُ ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َْ
المش ِر ُک ف42را79/
هنباز (انک ُبت را ~ خذآی کویذ)   
ابیزید ،چسرتبییت :انباز؛ گوات :هنباز
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َبژول َ(ز ٖنی کی ْبس َت ِانش َچ ْند َبژولی شذه ُبوذ)    ْإم َرأ ٌة ک ِاع ٌب ف42را81/
َ
نارپستان؛ گوات :زنی که پستانش چند
ابیزید :زنی کی بستانش جند کعبی باشذ؛ چسرتبییتَ :ز ِنی
پژول شذه باشذ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َبژول در برهان قاطع بهصورتهای بجل ،بجول ،بژول َ ،پژول بهمعنی «کعب پا و استخوان
َ ُ َ
الکاع ُب ...بژولپستان» (میدانی.)212/1:1382،
شتالنگ و پستان زنان» آمدهاست« .الکعاب و ِ
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ْ َ
ُ
َ
[إم َرأ ٌة] ر َاد ٌة ف43را83/
وانی ~)   
نیکداشت (ج ِ
َ
وانی نیک َداشت
ابیزید :جوان و نیکو؛ چسرتبییت :ج ِ
ُ
ِس ِیرش (زیرنویس :مقنعی باشد کی در زبر مقنع[ ...باقی عبارت خوانده نمیشود])    َالنصیف
ُ َ ْ
َ
المق َن ُع ف45را87/
و ِ
الخمار و ِ
ابیزیدَ :م َ
قنعه؛ چسرتبییتَ :سربوش
ُ
َ ُ
َو ْرگوشی   الش ْنف ف45چ89/
ابیزید :برکوشه؛ چسرتبییت ،گواتَ :ورکوشی
َّ
الرف ُاء ف47چ95/
روفگر   
َ ُ َْ
ابیزیدَ :رفوکر؛ چسرتبییت :رفوکر
َّ َُ َُ
المق ّنی ف47چ95/
کومش   القناء و
ُ
ابیزید ،چسرتبییت :کاریزکن؛ گوات :کاریزکن
ُ
«کومش ...چاهجوی و کتکن را گویند که چاهکن باشد» (برهان)؛ «کموش...کومشّ ،
مقنی،
ِ
ّ
کاریزکن» (دهخدا) .برای اطالع بیشتر ،نک .حسندوست :1393 ،ش.4249
گوشفروش    َالق ّص ُ
اب ف47چ95/
نسخههای دیگر :کوشتفروش
کالهفروش    َ
الع ّص ُ
اب ف47چ95/
َٰ
ابیزید :ریسمانفروش؛ چسرتبییت :کل َوهفروش؛ گوات :کالوهفروش
«کالوه ...بر وزن و معنی کالفه است که ریسمان خام بر چرخه پیچیده باشند» (برهان).
َّ
الط ُ
بیبو ُ
الم َت ّ
طب ُب ف47چ96/
بژژک (دردستنویس:ٽژرک[«بـ»ودومین«ژ»نقطهندارد])   
ابیزید ،چسرتبییت :بزشک؛ گوات :بژشک
ّ ُ ُ َ ِّ
المکل ُب ف47چ96/
سگدار   الکلب و
نسخههای دیگر :سکبان
خانفروش    َ
الح ّب ُ
اب ف47چ96/
ُ
نسخههای دیگر :خمفروش
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بازیار    ْ
الباز ُ
یار ف48چ100/
نسخههای دیگر :بازدار
َ
کجفروش   الق ّز ُاز ف48چ100/
ابیزید :قزفروش؛ چسرتبییتَ :قزین ُ
فروش؛ گواتِ :قزینفروش
ِ
َ
َ َ
«الق ّز ُاز ـ کجفروش» (بادی .)155 :1395 ،ق ْز و ک ْج در برهان قاطع بهمعنی «ابریشم خام بدقماش
و نوعی از ابریشم فرومایۀ کمقیمت» است .کج  /kaj/در گویشهای شمالی نیز «نوعی ابریشم
ب است» (نک .کیا630 :1390 ،؛ نصری اشرفی.)1622 :1381 ،
کمارزش و نامرغو 
ُ
گوراشکاو    َالن ّباش ف48چ101/
ُ
چسرتبییت :گورشکاف
ّ ُ
نگارکن    َالنقاش ف48چ101/
َ ُ
کالرگر   الد ّباغ ف49را103/
در نسخههای دیگر معادل ّ
الدباغ ،بوست ِب َیرا (در دستنویس گوتا :پوستپیرای) آمدهاست .در یک
فرهنگ عربی به فارسی دیگر ،که در قرن نهم هجری در حوزۀ هرات تألیف شده ،و نگارندۀ
ُ
این سطور به تصحیح آن پرداخته ،در ترجمه و معادل ّ
الدباغ نیز کالرگر (با کاف مضموم) آمده
است .عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب نقض دو بار از «کالرگر ِان آوه /آبه» یاد کرده است
(نک .رازی.)539 ،277 :1358 ،
ُ
ُ
َ ّ ُ
الرحاض (دستنویس :الرخاض) ف49را102/
جامهشور   
نسخههای دیگرَ :ج َامهشوی
َ ُ
سوالفروش   الخ ّزاف (دستنویس :الحراف) ف49را104/
َ
سفالینهفروش؛ چسرتبییت ،گوات :سفالفروش
ابیزید:
ّ
سوالفروش مبدل سفالفروش است.
ُ
ُ
المالط ف51را110/
اژند (زیرنویسِ :کل تنک بوذ)    ِ
ََ
َ
آژند و اژند در برهان قاطع «گلی باشد که بر روی خشت پهن کنند و خشت دیگر بر باالی
ُ َٰ ْ
«المالط ـ اژند» (میدانی.)172 :1345 ،
آن گذارند»ِ .
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ُ
ََْ
َ ُّ َ
الم ْع َزق ف51را111/
کنند   المر و ِ
ُ
َ
ابیزید :کلنک؛ چسرتبییت :ک َن ْند؛ گوات :ک ْپ َتذ [؟]
َ
َ َ
َک َن ْند در ّ
ی و األسمی بهصورت کننده /کننده است (نک .میدانی173 :1345 ،؛ میدانی،
السام 
.)245 /1:1382
ْ
ُجغ    ِالن ُیر ف53چ114/
ُ
ْ
ابیزیدُ :یوغ؛ چسرتبییتُ :جغ
ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ ّ
َ
الث َ
ّ ُ
ورین» (میدانی:1382 ،
القاید ُة ـ ُجغ یعنی جو .و هی الخشبة التی تکون علی عن ِق
ٖ
«النیر و ِ
ِ
.)263 /1
َّ
ایمذ (زیرنویس :چوبی بوذ کی بر کردن کاو بندند بوقت ِکشت)   الفدان ف53چ114/
ُ
جفت کاو).
ابیزید :جفت کاو؛ چسرتبییت :جفت؛ گوات :ایمذ (حاشیهِ :
ْ
َّ ُ
«الفدان ـ ِا َیمذ» (میدانی.)185 :1345 ،
َ
َبزن   المال ُق ف53چ114/
َ
ْ
ابیزید :ندارد و در چاپی از گوات افزوده شده؛ چسرتبییتَ :ماله؛ گواتَ :پ َزن
َ
ْ
«...المال ُق ـ َب َزن» (میدانی.)186 :1345 ،
َُ
الم ْن َسفة (زیرنویس :کلوخکوب) ف53چ115/
پنکن    ِ
ابیزید :انج زمین بذان نرم کنند؛ چسرتبییت و گوات :بنکن
ْ َُ ََُْ
ُ َ ُّ
«الم ْس ُ
واة َو ْ َ َ ُ ْ ْ
المنسفة ـ ِپنکن ما یدق ِب ِه
؛«المسواة و ِ
المنسفة ـ ِپن ِکن» (میدانیِ )186 :1345 ،
ِ
ِ
ََ
المدر» (میدانی.)263/1 :1382 ،
ْ
المذر ُاة ف53چ115/
ِهیذ    ِ
ََ
ابیزید :پنجشاخ؛ چسرتبییت ،گواتِ :هیذ (حاشیۀ چسرتبییتِ :هیذ یعنی شنه)
َ َّ ُ
«الم ْذر ُاة ـ هیذ یعنی َش َنه َو ُه َو ما ّ
یذر ٰی ِب ِه الغلة» (میدانی /šana/ .)264/1 :1382،در ارزین،
ٖ
ِ
ّ
طالش میناباد ،طالقان ،و کردی بهمعنی «شانۀ غله باددهی» است (کیا.)534 :1390 ،
ْ َُ
ْ
المج َرفة ف53چ115/
ِفه (زیرنویس :کت)    ِ
چسرتبییتِ :ف ْه (حاشیهِ :ف ْه یعنی َب ُارو [= پارو])؛ گوات :فه
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یکی از معانی ِفه در برهان قاطع «آهنی ...بیلمانند که در میان آن چوبی و بر دو طرف آن
ریسمانی بندند؛ یک شخص سر چوب را و دو کس دیگر هر یک سر ریسمانرا بدست گیرند
و زمین شیارکرده را بدان هموار سازند و آنرا بعربی مجرفه خوانند» و در سرمۀ سلیمانی
ْ َُ
«المج َرفة
«چوب زمینهموارساز برزیگران را هم گویند» (اوحدی بلیانی )185 :1364 ،استِ .
َ َ
َُ
الم ْج َرفة ،به گونههای ِفهه ،فهو ،و
ـ ِفه» (میدانیِ .)173 :1345 ،فه در کتابالخالص ،معادل ِ
فیه آمدهاست (نک .ادیب نطنزی ،728 :1384 ،متن و حاشیه).
َدام َوز    َ
الو ْز َو ُز ف54را115/
َ
چسرتبییتَ :د ْام َو ْز (حاشیهَ :د ْام َو ْز َسبذی باشذ کی َدرو ِک ْل و َس ْر ٖکین ِکشند)؛ گوات :داموز
َ
«الو ْز َو ُز ـ دام َوز» (میدانی173 :1345 ،؛ میدانی.)245/1 :1382 ،
ُ ُ
َزنبر (زیرنویس :پاسه [«پ» در دستنویس با سه نقطه])   الشروف ف54را115/
ْ
چسرتبییتَ :زن َب ْر (حاشیهَ :تختۀ باشذ کی بدان ِکل خشت کشند)؛ گوات :زنبر
َ ُ ْ
« ...الش ُروف ـ َزن َبر» (میدانی173 :1345 ،؛ میدانی)245/1 :1382 ،؛ در ِاوالر « /zambar/زنبه»
(کیا .)446 :1390 ،زنبر در زبان تاجیکی «سبد یا تختهای است که دستههای چوبی دارد و دو
نفر با آن خاک و خشت و مانند اینها را میکشند» (نک .نظرزاده.)528 /1 :1387 ،
در نسخۀ البلغۀ مجلس سنا (ص )52نیز زیر کلمۀ زنبر ،باسه (با یک نقطه) نوشته شدهاست.
پاسه در دیگر منابع در دسترس دیده نمیشود.
َ ُّ
َ
الحف ف54را115/
بفتری (زیرنویس :دفتین)   
ْ
ْ
ابیزید :ناوجه؛ چسرتبییتَ :بف َت ِری؛ گواتَ :وفره (زیرنویسُ :کژ).
َ ّ َْ َ
َ«ب ْف َتری ـ  ...دفتین جوالهگان و ّ
نساجان باشد» (برهان)؛ «الحف ـ بفتری» (میدانی،
ٖ
َ ٌّ
ََ ٌ
« .)191 :1345حفف و حف ـ َدفتین» (ادیب نطنزیَ .)152 :1380 ،دفتین  /daftin/در
گویشهای منطقۀ قصران «آلتی که دندۀ کارگاه بافندگی داخل آنست» (کریمان:1385 ،
َ .)881/1دفدین  /dafdin/در گویش دلیجان «نخ کرباسبافی» است (صفری.)165 :1373 ،
ُ
َ
َُْ
َْ
یص َیة ف54را115/
الص ِ
فرت (خاری باشد کی ~ بذان رآست کنند)    ِ
َ
َ
چسرتبییت :ف ْرت (زیرنویس :یعنی تان)؛ گوات :فرت
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َ َُ
شیعة
کالوهتن   الو
َ َُ ً
ماسوره   و الوشیعة ایضا
ّ
َ َُ
ً
جفرسته (زیرنویسَ :چ َهله [«چ» در دستنویس با سه نقطه])   [و الوشیعة] ایضا ف54را116/
ْ
چسرتبییتَ :ک ٰل َوه َت ْن و َج ْف ْ
رس َته؛ گوات :کالوه و َجف َر ْس َته
«الو َ
شیع ُة ـ َج ْف َر ْس َته و َم ُاس َ
«الم َد َّج ُة ـ کالوه َتن» (میدانیَ .)189 :1345 ،
وره» (میدانی،
ِ
.)190 :1345
ّ
ً
َچ َهله ظاهرا گونهای از جهره /چهره ،چرخه ،چرخ است« .جهره ـ بر وزن بهره ،چرخی
َّ ُ َّ َ ُ
باشد که جوالهگان به آن ریسمان در ماشوره پیچند» (برهان)« .الش ْه َرق َو الش ْه َرقة ـ جرخ [=
چرخ] یعنی َج ْه َره» (میدانی .)271/1 :1382 ،برای توضیح جهرۀ دوک در المرقاة ،نک .صادقی،
1381ب.25 :
ُس ِنیژه (زیرنویس :چوبی باشذ کی ریسمان َبدان پیچند [سه حرف ّاول «پیچند» در دستنویس
ُ
اإلستیج ف54را116/
بینقطه است] تا ببافند)   
َ
چسرتبییتُ :ز ِنیژه؛ ابیزید :سنیژه؛ گوات :ستیژه
«سنیژه ـ بفتح اول و زای فارسی ،ریسمانی باشد که از پهنای کار زیاده میآید و آنرا جوالهگان
نمیبافند و بر انگشت پیچیده بگوشه میگذارند ـ و آن نی که ریسمان خام بر آن تنند»
(برهان)ُ .سنیژه در ّ
السامی و األسمی بهصورت ِس ٖنیژه آمدهاست (نک .میدانی191 :1345 ،؛
ِ
میدانی.)271/1 :1382 ،
ْ ُ
المجداف ف54چ117/
ِفه ِ(ف ِه کشتی)    ِ
َ ْ
چسرتبییتِ :ف ِه کش ٖتی؛ گوات :فهر کشتی
َ
فه و ِف َهه در برهان قاطع بهمعنی «چوب پهنی که کشتیبانان بدان کشتی رانند» است.
ْ َ ُ َ ْ ُ
المجداف ـ ِفه کشتی» (میدانی.)489 :1345 ،
«المجدف و ِ
ِ
َ ُّ
ُ
سکارآهنج   الکلوب ف54چ118/
َ
چسرتبییتَ :سکارآهنج؛ سکارآهنج
«سکارآهنج ـ بضم اول و سکون رابع ...آهنی باشد سرکج که بدان گوشت از دیگ و نان از

َ
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ُّ
َ
«الک ّل ُ
وب َو الکل ُب ـ ُسکاراهنج» (میدانی.)175 :1345 ،
تنور برآرند (برهان).
َُ
ُ
الحبالة ف54چ119/
دامداهول    ِ
چسرتبییتٰ :دام َد ُاهول (حاشیهَ :دام َد ُاهول دامی باشذ از دو سر جوب خرقها َبسر َ
بازب ْسته صیاد بزمین فروبرذ
تا َص ْید کنذ)؛ گوات :دامداهول
َّ
«داحول ـ (ع ِا) داهول .دامداهول ...ج ،دواحیل» (دهخدا ،بهنقل از منتهیاالرب)« .الداحول ـ
َ
الد َواحیل ج» (زنجی سجزیُ .)115 :1364 ،
دام ُ
«داهل ـ عالمتهاست که بزمین اندر
داهول،
ِ
آژنند و از بر او دام بگسترانند تا نخجیر از داهل بترسند و آهنگ دام کنند و در دام افتند ،و
ُ
داهل در بجستان بهمعنی
بآذربایگان داهول نیز خوانند» (اسدی طوسی.)174 :1365 ،
«مترسک ،لولوی سر خرمن» است (اکبری شالچی.)149 :1370 ،
خروه (مرغیباشدکیبردامبندندتامرغانبرویکرد َآی ْندآنرا~خوانند)   الم ُ
لواح ف55را119/
ُ َ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
چسرتبییت :خروهه؛ گوات :خروهه
ُُ
ناقص خروهه) در برهان قاطع بهصورت خروهه بهمعنی «جانوری که صیادان بر
ُ
خرو َه (امالی ِ
کنار دام بندند تا جانوران دیگر فریب خورده در دام افتند و بعربی آنرا ملواح خوانند» است.
واح ـ خروهۀ دام( »...زمخشری)54 :1386 ،؛ «الم ْل َوح ـ ُخ َ
«م ْل ٌ
روهه» (المرقاة.)58 :
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
اوراز (~ خانه صیاد)   الز بیة ف55را119/
َ
َ
ابیزید :افراز ~؛ چسرتبییت :ا ْو َراز ~؛ گوات :خانهافراز ص َّیاد
افراز خانۀ صیاد در همین مقاله ،در ذیل بخش «دربارۀ غلطنامۀ کتابالبلغۀ چاپی» ،توضیح
داده شدهاست.
ُ ََ
ُ ُ
القلة ف55چ121/
دودله (زیرنویس :الک)    ِ
َ
َ
ابیزید :لت؛ چسرتبییتُ :د َودله؛ گوات :دودله
ََ
َ
دودله آمدهاست.
ُد َودله همان «الکدولک» است که در برهان قاطع بهصورت دوداله و
«القلة ـ ُد َودله چوبی بود که کودکان بدان بازی کنند ...آن را لک و الکدسته گویند»
(صادقی .)8-7 :1379 ،در گویش ابیانهای الک و چو « /lākoču/بازی الکدولک» است
(محلوجی.)266 :1395 ،
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ُ َُ
َت ُ
رموره[؟] (زیرنویس:رسنیباشدکیکودکاندرآویزندوبرآنجانشینندومیجنبانند)   األ ْر ُجوحة
ف55چ121/
َْ
َ
چسرتبییت :ن ْر ُم َوره؛ گوات :نرموره
در منابع دیگر نیز ترموره با حرف «نـ» (نرموره) است«َ .ن ُ
رموره ـ ریسمانی است که در عید
ُ
ٌَ
اندازند و به آن باد خورند زنان و اطفال» (اوحدی بلیانی« .)246 :1364 ،أ ْر ُجوحة ـ نرموره»
ُ َ
وحةَ ...ن ُ
رم َوره» (االبانة :هفده).
(زمخشری« .)55 :1386 ،االرج
ُ
َُ ْ
الفیال ف56را123/
خاکنمک    ِ
َ ْ
چسرتبییت :خاکنمک (حاشیه :خاکنمک آن باشد کی کوذکان جمع شوند و جیزی در خاک بنهان کنند
و آن خاک را قسمت کنند هرکی آن جیز بذو افتد دست او را بوذ)؛ گوات :خاکنمک ان سیم باشذ که در
میان خاک باریک پنهان کنند
َ َُ
ُ َ
اآدیده) ف56چ124/
بویدآن   العتیدة (زیرنویسِ :
َ َ
العتیدة در بعضی فرهنگهای کهن هم بهمعنی «بویدان» و هم بهمعنی «آینهدان» است (نک.
ّ
َ
َ َ
آدیده تلفظ فارسی ُ(مف َّر ِس) عتیدة
ادیب کرمینی1405 ،ق313 :؛ زنجی سجزیِ .)217 :1364 ،
ِ
است؛ قس .آمو < عمو؛ ْآی َنک < عینک (اشارۀ دکتر علیاشرف صادقی).
َ
الم ْع َص ُر ف56چ124/
جرشن    ِ
ابیزید :جرخست؛ چسرتبییتَ :چ ْرخ (حاشیهِ :م ْع َص ْر آنجایکه بوذ کی انکور بپا میزنند و ِش َیره کنند)؛ گوات:
َ
ْ
َچ ْر ِخشت (زیرنویس :منک َنۀ ِغج).
در نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا (ص )57زیر کلمۀ الم َ
عص ُر نوشته شده حرشنه ،که با
ِ
ّ
توجه به َجرشن در باال،صورت درست آن باید جرشنه باشد.
َجرشنَ /چرشن و جرشنه بهمعنی «چرخشت» در منابع دسترس دیده نمیشود .در برهان
قاطع ،و به نقل از آن در لغتنامۀ دهخدا ،یکی از معانی َچ َرس «حوضی است که انگور در
آن ریخته بر پای بمالند تا شیرۀ آن گرفته شود» ،این واژه شاید با َجرشنَ /چرشن مرتبط باشد.
الم ْس َعر ف57چ129/
تنورآشوب    ِ
َ
َ
ُ
چسرتبییت :ت ُنورآشوب؛ گوات :تن ٰوراشیب

َ
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َّ
َّ
ُ َُ
(زیرنویس «تلی» :کیسه)   الجؤنة ف58چ133/
او)
(~
تلی
ِ
ُ
چسرتبییت :ت ِلی؛ گوات :تلی
َّ
ّ
«تلی ـ بضم اول و کسر ثانی ...دستافزاردان سرتراشان و حجامان باشد» (برهان) .تلی
ُ
ّ
«الک ْنف
در السامی بهصورت تله و تلی است (نک .دبیرسیاقی ،166 :1354 ،متن و حاشیۀِ .)2
ـ تلۀ درزی َو جز او» (میدانی .)198 :1345 ،همچنین َت ّلی در ّ
السامی (فیلم ش 704دانشگاه
ً
َ
تهران) بهصورت ت ِلي آمدهاست .صورت تله نشان میدهد که تلی ظاهرا با یای مجهول
ّ
تلفظ میشدهاست.
ْ َ
الم َس ُّن ف58چ133/
آوسان    ِ
َْ ْ
چسرتبییت :اف َسان؛ گوات :افسان
ْآو َسان در برهان قاطع با صورتهای افسان ،اوسان ،فسان ،سان بهمعنای «آهن و سنگی که
کارد و شمشیر و خنجر و مانند اینها را بدان تیز میکنند»است .در ّ
السامی صورتهای
افسان و اوسان آمدهاست (نک .دبیرسیاقی ،33 :1354 ،متن و حاشیۀ .)9
َا ْل َوا (زیرنویسَ :چ ُغروا)    َ
الص ِب ُر ف59را135/
َ
چسرتبییت ،گواتَ :ا ْل َ
(زیرنویس چستربیتی :ز ْر َوه)
ا
و
ِ
َّ ُ َ ْ
َ
«الوا ـ بر وزن حلوا ،صمغی باشد بسیار تلخ و آنرا بعربی صبر گویند» (برهان)« .الص ِبر ـ الوا»
َ ُّ
َْ
(میدانی .)197 :1345 ،ال َوا در تکملةاالصناف به گونۀ الو است (ادیب کرمینی1405 ،ق.)250 :
َ
«صبر» در منابع در دسترس دیده نمیشود .ظاهرًا ُ
ََْ
َ ُ
چادروا
چغروا و زروه ،بهمعنی ِ
 ،/čâdorvâ/بهمعنی «صبر زرد» در گویش خوانساری (اشرفی خوانساری ،)285 :1383 ،گونۀ
دیگر َچ ُغروا است .و شاید ِزروک ،در لغتنامۀ دهخدا که بهنقل از برهان قاطع و آنندراج و
ناظم ّ
األطباء آمده و «نوعی گیاه دارویی»معنی شده ،و به َزروق رجوع داده شدهاست ،با
َز ْر َوه مرتبط باشد.
ُ
َ
الط َر ْن َج ُ
بین َو َ
الم ُّن ف59را135/
تلنگبین   
ُ ُ َُ
ُْ َ
ُبلغونه   الجلجونة ف51چ136/
ُُْ َ
ُْ َ
چسرتبییتُ :بلغونه؛ گوات :کلغونه
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ُ
الق َّنة ف51چ137/
بیرژد (زیرنویس :بالیجه)    ِ
َ
ابیزید :بیرزد؛ چسرتبییتَ :ب ْارژه؛ گوات :پیرژذ
َ
َ
َ
بیرزی و بارزد (در ذیل َ
«بیرزی») ،بهمعنی
،
ه
بیرز
،
د
بیرز
بیرژد در برهان قاطع ،بهصورتهای
ِ
«صمغی باشد مانند مصطکی ،سبک و خشک و بوی تیز دارد» ،و در چاپ عکسی
ّ
السامیفیاألسامی (میدانی )197 :1345 ،به گونۀ َ
بیژرذ است (در صفحۀ  65فهرست الفبایی لغات
و ترکیبات فارسی ّ
السامیفیاألسامی بهصورت بیرژد چاپ شدهاست؛ نک .دبیرسیاقی .)1354 ،صورت
بیسره که در حاشیۀ شمارۀ  5فهرست ّ
السامی (همان ،)65 :از نسخۀ «ص» (دستنویس ّ
مورخ
پایان ترجمۀ فارسی االبانة( ...نک .صادقی،
651ق) ،نقل شده و همچنین بیزرد که در رسالهای در ِ
بیژرذ را تأیید میکند .در حاشیۀ  5فهرست ّ
 )23:1379آمده ،اصالت صورت َ
السامی (دبیرسیاقی،
 )65 :1354صورتهای بیرژه و بیرزه (از نسخههای «ح» و «ط») نیز نقل شدهاست .این واژه در
ّ
مقدمةاالدب بهصورت پیرژد است (زمخشری خوارزمی :1342 ،قسم329/1؛ همو.)58 :1386 ،
بالیجه دو بار در رسالۀ کوتاهی که در پایان «ترجمۀ فارسی االبانة( »...نک .صادقی:1379 ،
ّ
القنه و بیزرد ،بهکاررفتهاست.
 )23آمده ،معادل
َپژ (باالنویس :زردجوفه)    َ
الو ُّج ف51چ137/
ابیزید این لغت و معنی را ندارد؛چسرتبییت :پژ ٌ
معرب؛ گواتَ :بژ معرب
َ
«الو ُّج :پژ» (میدانیَ .)197 :1345 ،
َ
«الو ُّج= بژ یعنی ِاکژ» (میدانی« .)277/1 :1382 ،پژ ...بضم
اول ...چوبی باشد زرد که بدان مداوا کنند و آن را بعربی وج خوانند» (برهان).
معادل عروقالصباغین و عروقالصفر و
زردجوفه (= زردچوفه) بهصورت زردچوف،
ِ
پایان «ترجمۀ فارسی
اصابعالصفر ،و جزء چوفه در مارچوفه ،معادل هلیون ،در رسالۀ ِ
االبانة( »...نک .صادقی )23 :1379 ،آمدهاست.
ُ َّ
ُ َّ ُ َ ٌ
«م ْع ُروف» آمدهاست] ف51چ137/
«الوش ُق») [در تعریف الوشق
(زیرنویس
اشتره
ِ
ُ َ
َ
ابیزید :وشه؛ چسرتبییت :وشه؛ گوات :وشه
ُ
َ َ ُ ُ
در نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا (ص )62معادل الوشق ،کز و در زیر کز نوشته شده:
ُ َّ
َ
الوش ُق (در اکثر منابعَ :الوش ُق) در فرهنگهای کهن عربی به فارسی وشه،
اشتره .معادل گیاه
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وشک ،کزغ است (نک .تفلیسی1178 :1350 ،؛ تاجاألسامی615 :؛ زنجی سجزی371 :1364 ،؛

ادیب کرمینی1405 ،ق.)483 :
ُ
(زیرنویس «زاج» :زادن)   الخ ْر ُس ف62را138/
زاج ُسور
ِ
َ
ابیزید :سور زاذن؛ چسرتبییتِ :م ْه َم ٖانی زاذن؛ گوات :مهمانی زاذن و زاجسور
«ز ْاجسور ...نام شادی و جشن وسوری باشد که در هنگام زاییدن زنان و ایام والدت کنند»
ُ
(برهان)« .الخ ْر ُس ـ زاجسور» (میدانی .)240 :1345 ،در افغانستان َز َچه «زن زائو که چند روز
اول در بستر است» (افغانینویس .)305 :1369 ،در قوچان زاچ «زائو» (آذرلی.)205 :1387 ،
در کلیدر زاچی «مرحلۀ پس از زایمان» (اکبری شالچی.)178 :1370 ،
جزدره پیه    ُ
الص َ
هار ُة ف62چ140/
ُ َْ ْ
ْ
َ
ُج ْزدره ُدن َبه   الح ّم ف62چ140/
ْ
ابیزید :جزدک بیه /جزدک دنبه؛چسرتبییتُ :ج ْزدۀ ِ ِبیهُ /ج ْزدۀ ِ ُدن َبه؛ گواتَ :ج ْزدرۀ بیه
َ ُ َ ُ
ِک َو ْر َبا   الک َب َریة َو الل َص ِف َّیة ف63را141/
ابیزید ،گوات :کبروا؛ چسرتبییتَ :کب ْروا
َخام ْیز (الخام ُیز کوشت َخام کی َد ْر س ْر َکه َ
افکن ْند َو ُه َو َم َع َّر ُب ~) ف63چ143/
ِ
ِ
ِ
چسرتبییت :خامیژ؛ گوات :خامیز
«الخامیز ـ گوشت خام که در سرکه افکنند»
«خام ٌیز ـ نیمپخته» (ادیب نطنزی.)287 :1384 ،
ِ
ِ
(زنجی سجزی.)101 :1364 ،
ٌ
بیخوای   [ط ٌ
عام] َم ِسیخ ف64چ145/
ِ
َ
ْ
ابیزید :بینمک؛ چسرتبییتِ :بیطعم؛ گوات :بیخوا
ُ
،
،
خوا  /khovâ/در ایالمی ،لکی و کرمانشاهی ،خو  /khu/در بشاگردی و
در بعضی گویشهای کردی بهمعنای «نمک» است (نک .آذرلی ،ص165؛ کیا ،ص.)810
ُ
ٌ
َسکاروا   [خ ْب ٌز] َم ِلیل ف64چ145/
ُ
چسرتبییت :ک ٰم ْاج؛ گوات :سکاروا
«سکارو ـ بضم اول و رابع ...نان و گوشتی را گویند که بر روی زغال افروخته و اخگر بپزند»
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ُ
ُ َُ َ َ ُ
الملیل ـ
(برهان) .صورتهای ُسکالو و سکالیو نیز در برهان قاطع آمدهاست« .الخبزة و
ً
َسکاروا یعنی ُکوماج» (حرکت حرف «س» ابتدا ّ
ضمه بوده و بعدا فتحه شدهاست؛ ادیب کرمینی،
ٰ
1405قَ .)108 :سکاروا در ّ
السامی ،با حرکت ّ
ضمه ،بهصورت ُسک ُارو (میدانی)176 :1345 ،
ٰ
األسمی ،با حرکت کسره ،بهصورت ِسکارو (میدانی )252/1 :1382 ،است.
و در
َ
ُ
َ
ازد ْستفرا   [خ ْب ٌز] ف ِط ٌیر ف64چ146/
ابیزید :بیمایه پخته؛ چسرتبییت ،گواتَ :
ازد ْستفرا
در برهان قاطع و لغتنامۀ دهخدا بهصورتهای ازدستپزا و ازدستفزا ،بهمعنی «نان فطیر،
َ
نانی که خمیر آن نرسیده باشد» است« .الف ٖط ُیر ـ ازدستفرا» (میدانی178 :1345 ،؛ میدانی،
.)253/1 :1382
ُ
ُ ُ
وازق ف65را147/
گواژه   الج ِ
ُ
ُ
ابیزید :کوازه؛ چسرتبییت :ک ٰواژه؛ گوات :ک َو َازه
َ
َ
در برهان قاطع کواز و کوازه «تخممرغ نیمپخته و نیمبرشت» است.
ُْ َُ
ََْ
َُ
المط َّی ُب ف65را147/
الملح
نمکخوشکرده    ِ
ابیزید ،چسرتبییت :خوشنمک؛ گوات :نمکخوش
َ
َُ
المطوٓا ف52را148/
فنجا (زیرنویس :خنک)   
َ ٰ
َ
چسرتبییت :ف ْنجا (حاشیه :ف ْن َجا یعنی آنک دست و پا بکشذ)؛ گوات (با امالی ناقص) :فنحا
َ
ّ
فنجا ،بهمعنی «کش و قوس بدن» ،در مقدمةاالدب (نسخۀ خطی شمارۀ 22ج ،دانشگاه تهران) و
ّ
کسر «ف» ِ(ف ْن َجا) است .برای ریشهشناسی
السامیفیاألسامی (فیلم ش 704دانشگاه تهران) به ِ
و توضیح فنجا و فنجیدن ،نک .صادقی.61-57 :1395 ،
در نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا (ص )62در زیر فنجا ،خنکه نوشته شدهاست .شاید
َ
َ
«کشش» ،باشند.
خنک و خنکه (خنگ ،خنگه) صورتی از هنج و هنجه ،با معنایی مانند ِ
َ
ُّ
اسآ (زیرنویس :دهنیاوه)   الث َوبآ ف52را148/
چسرتبییتَ :د َهن ُد َره؛ گواتَ :آسا
دهنیاوه /دهنیافه بهمعنای «دهندره» از جملۀ لغات گویشهای مرکزی است که در بعضی

َ
المترجم | 31
ویژگیهای لغوی و زبانی کهنترین دستنویس فرهنگ ُالبلغة

ّ
از متون کهن دیگر نیز به کار رفته و اکنون نیز با تلفظهای متفاوت در برخی از گویشهای
َ
«الث ُ
وباء ـ آسا یعنی دهنیاوه» (بادی .)25 :1395 ،علیاشرف صادقی در
ایران رایج است.
ّ
«ترجمۀ فارسی االبانة »...و «دربارۀ برهان قاطع» توضیح دادهاست که یافه مخفف ویافه ،از
فعل ویافتن  /wiyāftan/پهلوی به معنی «بازکردن (دهان)» است و دهنیافه امروز در
ابوزیدآباد کاشان بهصورت  /dehanowe/و در تداول مردم کرمان بهگونۀ  /guwâf/به کار
میرود (نک .صادقی ،9 :1379 ،حاشیه؛ همو .)481 -480 :1389 ،همچنین دهنیاوه در گویش
خوانساری بهگونۀ  /dânyâva/و  /dânâva/است (نک .اشرفی خوانساری.)210 :1383 ،
ُّ ٰ ُ
ُ
السلق ف52را149/
َو ْر َج ْس َت ٖگی زفان   
بییت:ب َ
چسرت َ
رج ْستکی َزبان
َ ُ
ُ َ
السعال ف52را149/
خف ْه (زیرنویسُ :سرفه)   
ّ
ابیزید :خفه؛ گوات :خفه
در گویش قاین ُخ َفه «سرفه» ّ
(زمردیان.)87 :1385 ،
ُ َ
وزه َ(د ْردی َب َاشد کی ~ از ان َ
بیام َاسد َسخت َش َود)    ُ
داءالفیل ف61چ149/
پ
ِ
ِ
َ
ابیزید :ساق؛ چسرتبییتُ :پوزۀ پا؛ گواتُ :پوژه
«الساق ـ پوزۀ پای و آن درخت» (زنجی سجزی)155 :1364 ،؛ َّ
َّ
«الساق ـ پوژ» (المرقاة.)17 :
َ َ ُ َ ََ ُ
قان َو ُ
الص ُ
فار ف61چ150/
زریر (زیرنویس[ :آف]ت زرد)   الیرقان و األر
ابیزید :زرده؛ چسرتبییت ،گواتَ :ز ِریر
«زریر ـ بفتح اول ...یرقان را نیز گویند و آن علتی است معروف» (برهان) .در تاجیکی:
َز ْرد َپروینَ ،ز ْرد َچه (نظرزاده.)721/2 :1387 ،
َُ ُ َ
َُ َ ْ
الح ْب ُن ف61چ150/
بناور   الدمل و ِ
ْ
ابیزید :دنبل؛ چسرتبییتُ :د َمل؛ گواتَ :بن َاو ْر
«بناور ـ بفتح اول و واو ...دنبل بزرگ را گویند و بعربی حبن خوانند ...و بضم اول هم
آمدهاست» (برهان)ُ .ب َن َاو ْر در األسمی بهصورت َب َن َاور آمدهاست (میدانی.)346/1 :1382 ،
ُ
ُ ُ
بال ْه (زیرنویس :ﭬـالن [؟])   الثؤلول ف61چ150/
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ُ
چسرتبییتَ :بال ْه؛ گوات :باله
ُ ُ
«الثؤلول ،باله ،ریشی بود که پوست [از] آن شکافته شود» (صادقی)9 :1379 ،؛ «الثولول ـ
ُ
ٰب ُ
الوا» (میدانی .)264 :1345 ،باله ،یا همان «زگیل» ،در بعضی از گویشهای کردی بهگونۀ
بالک ( /bālek/همایونفر:1386 ،
 /bâluk/و ( /bâluka/کیا ،)440 :1390 ،در گویش اسفراین ِ
 )112و در قصران بهگونۀ َ
وارگ (کریمان )1017 :1385 ،است.
ﭬـالن در منابع در دسترس دیده نمیشود.
ُ َّ
ُد َژپ ْی   الغد ُة ف61چ150/
چسرتبییتَ :د ْر ِد ِب َیه؛ گوات :دژپیه
ْ
ْ
ْ
َ
دژپیههُ ،دش ِپل ،و ُدشپیل بهمعنی
ُد َژپ ْی در برهان قاطع به صورتهای ِد ِژپهَ ،د ِژپهِ ،دژ ِپیه،
ُ َّ
ُُ
«غدد» آمده است« .الغد ُة ـ ُد ِژب َیه» (میدانی .)264 :1345 ،در گویشهای اصفهان ،همدان،
شول « /došvel/غدۀ چربی» است (آذرلی.)179 :1387 ،
نایین ُد
ِ
َّ
ْ
ُبش َت َر ْم (زیرنویسِ :ایز آفله)   الش َری ف61چ150/
چسرتبییت :بش َ
درم؛ در گوات شبیه «پسترم» خوانده میشود.
َ
ْ
«الش َری ـ ُپ َ
شترم» (میدانیُ .)264 :1345 ،بش َت َر ْم در دستنویس البلغۀ کتابخانۀ دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی (ص )129بهشکل َبشدرم آمده است.
«اثر آبله».
ِایز آفله
یعنی ِ
ُْ َ ِ َ ََُ
سر ِخجه   الحصبة ف61چ150/
َ
ابیزید :سرخژه؛ چسرتبییتُ :سرخژه
ُ ُ َ ْ ُ
َ َُ
السل َعة ف62را150/
دامغول (زیرنویس :خوک کی بر کردن بوذ)   الخراج و ِ
ُ
چسرتبییتَ :دامغول؛ گوات :دامغول
«دامغول ...دانها و گرهها باشد مانند گردکان که از اعضا و گلوی مردم برمیآید و درد نمیکند
ْ ُ
السل َعة ـ دامغول» (میدانی.)264 :1345 ،
ّ و آنرا َسلعه میگویند» (برهان)ِ ...« .
ُ
ُ
ک ٖلی   الجذ ُام ف62را150/
َ
ابیزید :خوره؛ چسرتبییت :لره؛ گوات :لری
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«کلی ـ بضم اول و ثانی بتحتانی رسیده ...نام علتی و مرضی هم هست که آنرا خوره گویند»
ُ
(برهان) .کلی در لغتنامۀ دهخدا ،بهمعنی یادشده ،با دو شاهد از تذکرةاالولیاء و انجیل ،و
َُ
همچنین بهصورت کله ،بهنقل از فرهنگ فارسی معین ،آمدهاست.
َ
ّ
شیربخت ُ(روغن ~)    ُد ْه ُنالحل ف65را151/
َ
شی َربخت؛ گوات :شیربخت
ن
روغ
ابیزید :روغن شیره؛ چسرتبییتِ ِ :
«ش َیر ٌج
«شیره ـ بر وزن زیره ...روغن شیربخت را نیز گویند که روغن کنجد باشد» (برهان)ِ .
ّ
ـ روغن شیربخت» (زمخشری« .)57 :1386 ،شیربخت به زبان اهل خراسان کنجد مقشر
ّ
ً
است و اینان به هر دانۀ مقشری بخت میگویند ،مثال به عدس عدس بخته میگویند»
ّ
َ ْ
شیربخت در ذخیرۀ خوارزمشاهی آمدهاست« :دو
(صادقی .)42 :1381 ،شیربخت با تلفظ
َ
َ ْ
شیربخت تازه دهند» (جرجانی.)213 :1390 ،
روز شکر ُسوذه با روغن
ُش ْ
مه (زیرنویس :رش)    َ
السی ُء ف65چ152/
َ
چسرتبییت :ش َمه؛ گوات :شمه
«شمه  ...بفتح اول و ثانی مخفف ،شیری را گویند که اثر آن در سر پستان پیش از آنکه بدوشند
َْ ُ َ
یء ـ ش َمه یعنی شیر زن در آن دو سه روز کی زاج بود» (میدانی،
ظاهر باشد» (برهان)« .السی
َ
259/1 :1382؛ نیز نک .میدانی .)182 :1345 ،در گویش اسفراین ِشمه « /šema/آغوز ،شیر
حیوان نوزاییده که غلیظ و زرد رنگ است» (همایونفر.)210 :1386 ،
ُرش  /roš/در گویش افتری و در اما مزاده عبداهلل بهمعنی «شیر ّاول دام نوزاییده ،آغوز»
است (نک .آذرلی197 :1387 ،؛ کیا.)25 :1390 ،
ُ
الل َبأ ف65چ152/
فله (زیرنویس :رشه)    ِ
َُ
َ
چسرتبییتُ :ه ْرشه؛ گوات :فله
َر ِشه  /raše/در کالردشت بهمعنی «شیر ّاول زن یا حیوان ماده ،آغوز» (نک .کلباسی:1376 ،
َ
 )178و در دامغان َرشه « /raša/آغوز ،شیر ّاول گاو و گوسفند پس از زایمان» (آذرلی،
.)198 :1387
ُ
َ َّ ُ
گورماست   الر ِثیة ف65چ153/
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َ َ ُ
ُ
وشیذه؛ گوات :دوغ و شیر بردوشیده
ابیزید :دوغ و شیر بر هم آمیخته؛ چسرتبییت :دوغ و ِشیر بر هم د ِ
گورماست در لغت فرس بهمعنی «فله ـ شیری بود ستبر که وقت زادن از آبستن جدا شود و
بعضی آنرا گورماست خوانند( »...اسدی طوسی .)126 :1356 ،در برهان قاطع بهمعنی «ماستی
که صحرانشینان سازند و آن ماست چکیدهایست که شیر خام در آن داخل کنند و بر هم زنند
ٌ
َ ُ
«الر ِث َّیة ـ دوغ و شیر بردوشیده» (زنجی سجزی«َ .)134 :1364 ،ر ِث َّیة ـ گورماست»
و خورند».
(ادیب نطنزی .)351 :1384 ،گورماست در بسیاری از گویشهای ایران ،با صورتهای
مختلف ،رایج است.
َ ُ
ُپینوا (زیرنویس :ماستینه)   األ ِقط ف66را154/
ُ
چسرتبییتِ :بینو (زیرنویس :یعنی کشک)
«کشک» در گویش خور و فرخی پین ( /pin/کیا )640 :1390 ،و در گویشهای مازندران بنیو
 ،/benyo/بینو  /binov/است (آذرلی.)66 ،59 :1387 ،
اخوژنه    ُ
الع ْر َو ُة ف66چ156/
َْ ُ َ
وژ َنه (زیرنویس :یعنی کوی َ
کریبان)؛ گوات (با امالی ناقص) :احکوزنه
چسرتبییت :اخک
ً
ََ
اخوژنه ظاهرا در منابع در دسترس نیامدهاست .در برهان قاطع صورت اخگوژنه با معنی
السامی ،در ترجمۀ ُ
«تکمۀ کاله و جامه و گوی گریبان و امثال آن» ضبط شده است .در ّ
الع ْر َو ُة،
َْ ُ َْ
صورت اخکوژنه آمدهاست (نک .میدانی.)159 :1345 ،
ُ
خریص ف66چ156/
الد
ِت ِیر یژ    ِ
ابیزید و چسرتبییت :تیریز؛ گوات :تیرجه
ّ
تیر یژ در برهان قاطع ،باصورتهای ِتریز و تیریز ،بهمعنی «شاخ جامه و قبا که دو مثلث باشد
ِ
ْ
«دخریص ـ تیریز ،تریز» (زمخشری :1342 ،قسم .)357/1
است.
جامه»
دامن
طرف
دو
از
ِ
َ
َ
گریوان   الج ْی ُب ف66چ156/
کر َیوان
ابیزید:
کریبان؛ چسرتبییتِ :
َ َ ُ
ْ
ِخش ِت َزه   الب ِنیقة ف66چ156/
ْ َ
ابیزید :خشتک؛ چسرتبییتِ :خشتژه؛ گوات :خشتژه
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«خشتچه ـ بکسر اول و فتح جیم فارسی ،خشتک را گویند و آن پارچهای چهارگوش باشد
َ َ ُ
َ
خشتزه» (میدانی.)159 :1345 ،
«الب ِنیقة...
که در زیر بغل جامه و میان تنبان دوزند» (برهان).
ٌَ
َ«بنیقة ـ خشتچه» (ادیب نطنزی.)169 :1384 ،
ُْ ُ
الرق َعة ف66چ156/
وژنگ   
چسرتبییتَ :و َژ ْنک (حاشیهَ :و َژ ْنک یعنی َ
باره کی بر َجامه ُدوزند)
«وژنگ ـ بضم اول بر وزن تفنگ ...پیوند و پینه و وصله را نیز گویند که بر جامه دوزند و آنرا
َُْ ُ
واو
بعربی رقعه خوانند» (برهان)« .الرقعة ـ وژنک» (میدانی .)159 :1345 ،وژنگ در االبانة با ِ
مکسور بهصورت وژنک (االبانة :دوازده) و در ّ
السامی (فیلم ش 704دانشگاه) بهگونۀ َو ِژ یک
ِ
آمدهاست (برای توضیحات و شواهد بیشتر ،نک .قاسمی.)55 :1384 ،
ُ َ
َ
کرته (زیرنویس :بغلطاق)   الق ْرط ُق ف67را157/
ُ َ
ابیزید :کرته؛ چسرتبییت :ک ْرته
ُ َ
ْ
َبغطاق ،بغلتاق ،بغلطاق در برهان قاطع بهمعنی «طاقیه و کاله و فرجی» است« .الق ْرط ُق ـ
بغلطاق» (زنجی سجزی .)270 :1364 ،در تکملة االصناف به صورتهای بغلتاق ،بغلتاخ،
ُ َ
صدةُّ ،
الص َ
درةِّ ،النطاق است(ادیب کرمینی1405 ،ق.)264 ،261 ،6 :
َبغلتاق در ترجمۀ اال
ُ
ُ ُ
پایژه (زیرنویس :پابره [؟])   الق ُّن َو القنان ف67را158/
َ َ
ُ
ابیزید :بایجۀ شلوال؛ چسرتبییتَ :بایجه و ا ْص ُله ِفی الک ِّم؛ گوات :پایژه
ْ
در برهان قاطع بهصورت پایچه بهمعنی «تنبان و شلوار» است« .الرجالن ـ پایژه» (میدانی،
ِ
.)160 :1345
َ
ُ
(جاذر ُدو ~)    ُ
المل َُة ف67چ158/
ل ْحت
َ
ّ
در همین مقاله ،در بخش «تلفظهای دوگانه» ،دربارۀ ل ْحت توضیح داده شدهاست.
َّ ُ
ََ َْ
الکلة ف69را164/
پشهخانه    ِ
َ َ َ
چسرتبییتَ :پشهخانه
َ
ُ ْ
المق ُّص ف69را164/
ناخنبراه    ِ
َ ُ
اخن َ
بیرا؛ گوات :ناخنبراه
ابیزید :ناخنبیرا؛ چسرتبییت :ن
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ُ

در همین مقاله در بخش «اشتباهات کتابالبلغۀ چاپی »...دربارۀ ناخ ْنبراه توضیح داده
شدهاست.
ِّ
ْ
َهرکاره (زیرنویس :تاوه)   الطن ُ
جیر ف69چ165/
ْ
ابیزیدَ :باتیله؛ چسرتبییتِ :ت َیان؛ گوات :هرکاره
ِّ
الط ْن ُ
جیر در فرهنگهای دیگر نیز پاتیله ،هرکاره ،تاوه آمدهاست (نک .تفلیسی:1350 ،
معادل
َ
هرکاره در
682؛ ادیب نطنزی506 :1384 ،؛ تاجاألسامی332 :؛ زمخشری :1342 ،قسم ّاول.)140/
گویش مشهد «دیگ سنگی دردار برای پختن غذا» (اکبری ،شالچی )302 :1370 ،و در
اسفراین بهگونۀ هرکره  /harkara/بهمعنی «دیگ سنگی که در آن همه گونه غذا بپزند» است
(نک .همایونفر.)276 :1386 ،
َ
ُک َ
القاقوز ُة ف70چ167/
وزآو َره   
ُ
ابیزید :کوزهواره؛ چسرتبییت :ک َوز َاو َره؛ گوات :کوزآوره
َ
اوره» (میدانی)253 :1345 ،؛ در ّ
«القاقوز ُة ـ کوز َ
السامی (فیلم ش 704دانشگاه تهران) بهشکل
ُکوزآ َو َر ْه است .این واژه در دستنویس البلغۀ کتابخانۀ دائرةالمعارف بزرگ اسالمی (ص)147
بهشکل نادر کوزافره آمدهاست .برای وجه اشتقاق و توضیح ُک َ
وزآو َره ،نک .صادقی:1366 ،
 ،47-46حاشیه.
َچ َ
راپایه    َ
الم َ
نار ُة ف70چ168/
نسخههای دیگر :جراغبایه [= چراغپایه].
َچ َ
راپایه ،با حذف صامت «غ» بعد از ّ
مصوت بلند ،صورتی از چراغپایه است .در برهان قاطع
چراغپا و چراغپایه «چیزی را گویند که چراغ بر باالی آن گذارند»َ .
«م َ
نار ٌة ـ چراغپایه»
(زمخشری .)28 :1386 ،گونۀ َچرا (= چراغ) در َچ َ
راپایه ،در خوانساری چرا ( /čerā/اشرفی
ِ
خوانساری .)194 :1383 ،در خور و شریفآباد  /čero/و در انارک  /čirā/و در افتری /čelā/
است (نک .کیا.)275-274 :1390 ،
ْ َ
َ َُ
(پل َیته کی می َبشخد)   الشعیلة ف71را168/
بشخیدن ِ
گوات :بلیته که میبشخذ
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ْ َ
ُ ٌَ
َ
َ«بشخیدن ـ درخشیدن» (دهخدا)« .شعلة ـ بارۀ اتش که می َبشخذ» (میدانی.)238 :1345 ،
َُ
َب ُج َّره (کوزۀ ~)    ُالب ُلبلة ف71را169/
ُ
ُ
ُ
ابیزید :کوزه بانکآور؛ چسرتبییت :کوزۀ بج ّره؛ گوات :کوزه َبج َّره
«الب ُلب َل ُة ...کوزۀ َب َّ
«الب ُلب َل ُة ـ کوزۀ َب ُج َّره» (میدانیُ .)254 :1345 ،
ُ
جره یعنی بخرطوم» (میدانی،
ُ .)335/1 :1382ج َّرک در بعضی از گویشهای شمالی تاجیکی بهمعنی «لوله و نوک ظروفی
ُ
مانند کوزه و قوری و آفتابه و مانند اینها» است (نک .محموداف ،)247 :1978 ،بنا  بر این َب ُج َّره
ُ
َ ُ
ُ
ُ
باج َّرک) یعنی «بالوله ،نکدار» ،و همانطور که
(به (= با)  +ج َّره (= ج َّرک)) در کوزۀ بج َّره (= کوزۀ ُ
در باال آوردهایم ،در األسمی نیز به کوزۀ َب َّ
جره ،کوزۀ بخرطوم یعنی «کوزۀ بالوله و بینیدار»
گفتهشدهاست.
َ
َ َ ْ
ْ
َ
ُْ
الم ْسط ُح ف71را169/
کشف (~ کرتی باشد بهن)    ِ
ََ
بییت:بطک؛ گوات :کشف کوزه باشذ
ابیزید[ :کوزه] تنک َو ٖبهن؛ چسرت
«کشف ـ بفتح ثانی وسکون فا ...کوزۀ سرپهن دهانفراخ باشد و آنرا یخدان هم میگویند»
ُ
(برهان) .کرت در برهان قاطع ،و بهنقل از آن در لغتنامۀ دهخدا ،بهصورت کورت آمدهاست:
«کورت ـ بضم اول و سکون ثانی و ثالث ...کوزۀ گردنباریک را گویند» .لغت و معانی باال
ً
َ
َ َ
ّ
«الم ْسط ُح ـ کشف کرتی باشذ بهن» (میدانی،
عینا در السامیفیاألسامی نیز به کار رفته استِ :
محمد معین کورت را در حاشیۀ برهان قاطع ،تصحیف «کوزه» و ّ
ّ .)254 :1345
محمد
دبیرسیاقی نیز کرتی را تصحیف «کوزی» دانستهاست که صحیح نیست (نک .دبیرسیاقی،
331 :1354؛ برای توضیحات دیگر ،نک .قاسمی148 :1366 ،؛ همو.)43 :1388 ،
ُ
ُ ُ ُ
الم ْنخل ف71چ170/
ٰماشوب   
َ َ
رو یجن؛ گوات :ماشوب
ابیزید :برویزن؛ چسرتبییت :پ ِ
ماشو و ماشوب در برهان قاطع «نوعی غربال و آردبیز» است .در ّ
السامی نیز شکلهای ماشو
و ماشوب آمدهاست (نک .دبیرسیاقی ،382 :1354 ،متن و حاشیۀ  .)9ماشوب در بعضی از
گویشهای خراسان بهصورتهای ماشو  ،/mâšu/مشو  /mašu/و مشو  /mešu/رایج است
(آذرلی362 ،353 :1387 ،؛ اکبری شالچی.)280 ،275 :1370 ،
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َ ْ
ُ
َ ُ
َ
الم ْمخض َو الشک َو ُة ف71چ170/
کویش (زیرنویس :نیره)    ِ
ابیزید :شیرزنه؛ چسرتبییتِ :ن ْه َره؛ گوات :کویش
َ
َ
کویش و کویشه در برهان قاطع بهمعنی «ظروف و اوانی دوغ و ماست» است .این لغت در
َ ُ
ّ
الم ْمخض ،بهصورت ٖکویش ،و در
السامیفیاألسامی (میدانی ،)256 :1345 ،در ترجمۀ ِ
َ
نسخۀ ّ
مورخ 565ق آن بهصورت ک ِوش آمدهاست (نک .دبیرسیاقی ،344 :1354 ،حاشیۀ .)2
َ
«نیره ...ظروف سفالین که در آن دوغ را جهت مسکه برآوردن میزنند ...نهره؛ چوبی که
َ
«االْب ٖز ُیج ...ک ِو یش یعنی نیره [متن:
بدان مسکه برمیآورند» (دهخدا ،بهنقل از ناظماالطباء)ِ .
نیزه]» (میدانی.)337/1 :1382 ،
نهره گونۀ دیگری است از نیره« .نهره ـ بر وزن بهره ،چیزیست که با آن روغن را از دوغ
َ ُ
«الم ْمخض ـ نهره» (تفلیسی،
جدا کنند» (برهان) .نهره بارها در قانون ادب به کار رفتهاستِ :
 .)895/2 :1350در خوانساری گونۀ نیره  /neyra/و در تاتی ِن َره « /nera/کوزۀ سفالی کرهگیری»
است (نک .اشرفی خوانساری232 :1383 ،؛ سبزعلیپور )260 :1390 ،و در گویش یارندی
بهصورت ( /nēra/محلوجی.)306 :1395 ،
َ
شاوانی (زیرنویس :رکو کی کوذک را در ان پیچند)    َ
الم َ
عو ُز ف71چ170/
ِ
گوات :شاونی
«شاونی ـ بسکون ثالث و نون بتحتانی کشیده ،گهوارهپوش را گویند ،یعنی چادری که بر روی
«الم ْع َو ُز ـ شاونی و»...
گهوارۀ اطفال پوشند و بعربی معوز [متن :معور] خوانند» (برهان)ِ .
ُ
(ادیب کرمینی1405 ،ق .)407 :در بجستان شونی «کهنۀ ّبچه» (اکبری شالچی.)213 :1370 ،
َ
ُ
العس ُ
یب ف73را176/
دنبغزه    ِ
چسرتبییتُ :دنب َ
غزه
َ
ُْ َ
غازه و ُد ْمغزه بهمعنی «بیخ دم و استخوان میان دم
ُدنبغزه در برهان قاطع بهصورت دم
حیوانات که بعربی عسیب گویند» و در االبانة بهگونۀ ُدمغژه آمدهاست (نک .االبانة :بیست).
َفربی (انک ~ نشوذ)   م ْل ٌ
واح ف73چ182/
ِ
نسخههای دیگر :فربه
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َ
َُ ٌ
ستاغ (زیرنویس :کی نزاید)   [ف َر ٌس] عقوق ف74چ182/
گوات :ستاغ
«ستاغ ـ بکسر اول ...بمعنی نازاینده و آدم نازاینده هم هست که بفارسی سترون و بعربی عقیمه
َُ
«العقوق ـ اسپ آبستن و ستاغ را نیز گویند» (زنجی سجزی.)224 :1364 ،
گویند» (برهان).
زین ُکوده    َالق ُرب ُ
وس ف75چ183/
چسرتبییت :زین ُک َ
ویه؛ گوات :زینکوذه
در برهان قاطع زینکوده ،زینکوه ،زینکوهه «قرپوس زین اسب یعنی بلندی پیش زین»
َ
َ
«الق ُرب ُ
«الق ُرب ُ
وس ـ زینکوذه [متن :زینکرذه]»
وس ـ زینکویه» (میدانی.)282 :1345 ،
است.
(میدانی.)359/1 :1382 ،
َ
َ
(ک َ
ناره ~)   الق ِض ُیم ف77را191/
باریزیده
َ
َ
ابیزید :کناره ریزیذه؛ چسرتبییت :کن َاره َو ِار ِیزیذه؛ گوات :کنارۀ بریزیذه
َ
برازفان (~ او)   ق ِب َیع ُت ُه ف77را192/
ابیزید :برازوان او؛ چسرتبییتَ :بر َ
ازو ِان او
ُ ََُ ُ
َ
الخ َ
ن َاوکی ِ(تیر ~)   الحسبانة و
طو ُة ف78چ196/
َ
ابیزید :تیر َناوک؛ چسرتبییت :تیر ن َاو ِکی؛ گوات :تیر ناوکی
ُ َ
َ ُ
فوقک َرده   الفریض ف79را197/
ُ
ابیزید :سوفارکرده؛ چسرتبییتُ :فوق َ
کرده؛ گوات :فوقکرده
ُ
َ ُ
َ َ
یض ـ ُفوق ْ
کر َده» (میدانی.)294 :1345 ،
دهانۀ تیر» (ادیب نطنزی)597 :1384 ،؛ «الف ٖر
«فوق ـ
َ
الش َ
عیر ُة ف80را199/
َبرازفان (~ کارد)   
ابیزید :برازبان کارد؛ چسرتبییتَ :بر َ
ازو ِان کارد؛ گوات :برازوان کارد و شمشیر
المصادر ُبستی بهصورت کرازبان کردن (= گرازبان کردن) آمدهاست؛ برای
برازفان در کتاب
ِ
توضیح بیشتر ،نک .صادقی.40-39 :1391 ،
بشخوار    ُ
الس ُؤر ف81چ205/
ْ َ
َ
چسرتبییتَ :بشخور؛ گوات :نشخوار ا ْب
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«بشخور ـ بضم اول و سکون ثانی و واو مجهول ...نیمخورده و بازماندۀ آب دواب را گویند
ُ َ ُ ّ ُ َ َ َ َ َّ ُ ّ َ
ً
ُّ ْ
یء ُسؤرا»
و بعربی سور خوانند» (برهان)« .السؤ ُر ـ بشخور و هو بقیة العل ِف و ب ِقیة کل ش ٍ
َ
(االبانة :بیست)ُّ .
«الس ْؤ ُر ـ َب ْسخور» (میدانی .)332 :1345 ،بشخوار در األسمی بهصورت
َبسخور و بسخوار (میدانی ،390/1 :1382 ،متن و حاشیۀ  .)2در فهرست الفبائی ...به صورتهای
نشخور ،پسخور (دبیرسیاقی ،57 :1354 ،حاشیۀ 10؛ همان ،77 :حاشیۀ  .)6در تکملةاألصناف
بشخورده (ادیب کرمینی1405 ،ق .)189 :در تاجاألسامی (ص ،47متن و حاشیه) به شکلهای
پجخورده و پسخورده آمدهاست .در گویش علیآباد کتول پسخور  /pasxor/و پشخوار
« /pašxâr/غذای پسمانده از پیش کسی» است (حسینی .)94 :1370 ،در گویش تهرانی
«باقی غذای خوردهشده» را ،عالوه بر پسماندهَ ،پسخورده نیز میگویند.
ُْ
ْ
ُْ
در گویشهای زبان تاجیکی نشقارِ ،نشخور ،نشخوار بهمعنی «غذای پسمانده و
ُ
نیمخورده» است (نک .محموداف1978 ،م.)183 :
َ
َ
نشخور   الج َّر ُة ف81چ205/
َ
خور یعنی انج ُ
ابیزید ،گوات :نشخوار؛ چسرتبییتَ :س َ
خور (حاشیه :الج َّر ُة َس َ
اشتر از حلق برمیآرذ و
ِ
میخایذ و باز فرو میبرذ)

َو َروار   الع َ
الو ُة ف81چ205/
ِ
َ
َ
ْ
ابیزید :سربار؛ چسرتبییت :سربار؛ گوات :زوربار
َو َروار (= بربار) در اکثر منابع بهصورت سربار و سرباری است« .سرباری ...بار و بستۀ کوچکی
را گویند که بر باالی بار و بستۀ بزرگ بندند( »...برهان)َ .و َروار در فهرست الفبائی ...به
صورتهای سرباری ،سربار ،زوربار آمدهاست (نک .دبیرسیاقی ،244 :1354 ،متن و حاشیۀ .)1
َّ
برزا (گاو ~)   الث ْو ُر ف81چ206/
نسخههای دیگر :کاو نر
َْ َ
َس َبز َارنگ   اخض ُر ف83چ211/
ابیزید و گوات :سبزرنک؛ چسرتبییتَ :س ْب َزارنک
جزء َارنگ (= آرنگ) در َس َبز َارنگ ،گونۀ دیگر رنگ است .آرنگ بهمعنی «رنگ» با چندین
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شاهد در فرهنگ جامع زبان فارسی آمدهاست.
ُ
  الف ْر ِس ُن   212/84
سول (~ شتر) ِ
َ َ ُّ
ُسول (زیر ~ شتر)   االظل   212/84
شتر یعنی پنجۀ دست و پای شتر)؛ چسرتبییت :زیر َس َول ُ
چسرتبییتَ :س َول ُ
شتر (حاشیهَ :س َول ُ
شتر
ِ ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُسول در برهان قاطع به صورتهای سپل و سول بهمعنی «سم شتر ،ناخن فیل ،ناخن پای
«الف ْر ِسن ـ سول اشتر» (زنجی سجزی.)256 :1364 ،
شتر» آمدهاستِ .
ٌَ َُ ٌ َ َ
پرمجیدن (آنک ُک َ
ٌ
ُ
وهانش ببرمجند تا فربی هست یا نه)   [ناقة] عروک و لموس ف85را216/
َ
چسرتبییتُ :ب َپ ْر َمج ْند
َ ُ ُ َّ
الل ُم ُ
وس ـ
«برمچیدن ـ بر وزن برکشیدن ،المسه کردن و دست مالیدن» (برهان)« .العروک و
آن اشتر که کوهانش ُب َبرمجند تا فربیه هست یا نی» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)267 :
َ
َ َ
[ناق ٌة] م ْص ٌ
باح ف86را218/
َچ َره (انک ~ نکنذ َو اکرجه ُص ْبح بینذ تا ُروز نیک َبرآیذ)   
ِ
چسرتبییتَ :چ َرا
َ
[ناق ٌة] م ْل ٌ
حاح ف86چ219/
واتر آمدن (آنک از آبشخور ~ َنیایذ)   
ِ
َ َ
چسرتبییت :فاتر نیاید؛ گوات :فاتر نیاید
َ
َ
خورذ تا ُاشتران ~ َ
[ناق ٌة] َر ُق ٌ
واتر آمدن (آنک آب َن َ
وب ف86چ219/
نیایند)   
چسرتبییتَ :ف َاتر َن َ
یای ْند؛ گوات :فاتر نیایذ
َ ُْ
میشنه   الضأن ف88چ225/
چسرتبییتِ :میش؛ گوات :میش
َّ
«الضان ـ میشینه» (زنجی سجزی.)197 :1364 ،
َ
َ ُ
الع ُ
ریض َو َ
تود ف89چ228/
َچ َره (آنک فرا ~ آمذه باشذ)   الع
َ
چسرتبییت :فا َجره؛ گوات :فا جره
کمربست َ
(سیاهی کی ~ ُسرخ َدارذ)    َر ْب ُ
دآء ف90چ231/
ابیزید :کمربشت؛ چسرتبییتَ :
کمرب ْست؛ گوات :کمرپشت
َ
«ک َم َربست ...محل بستن کمربند .کمرگاه» (دهخدا ،بهنقل از فرهنگ فارسی معین)«َ .ربداء...
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ّ
َُ ٌ ٌ
َ
َّ
وادها نقط بیض
بز مادۀ سیاه که خجکهای سرخ داشته باشد» (دهخدا)« .الربداء ـ التی فی س ِ
َّ َ
َ ُ
«الر ْبدآء :گوسپند سیاه که کمربست سرخ دارد»
ا ْو ح ْم ٌر» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)134 :
(زنجی سجزی.)133 :1364 ،
َ
َ
زنگله (انک َد ْر میان زنکلهاش ُموی باشذ)   ش ِع َر ٌة ف90چ231/
َُْ
ابیزید :ژنکلها؛ چسرتبییتَ :زنکل ٰهاش؛ گوات :زنکلهاش
ِّ ْ ُ
زنگله  الظلف   ف90چ231/
ُ
ابیزید :سم شکافته؛ چسرتبییتَ :زنکله؛ گوات :زنکله
َُ َ َُ
َزنگله و ژنگله بهمعنی «سمی که شکافته باشد همچو سم آهو و گاو و گوسفند ،کفشک» است
(نک .دهخدا و برهان).
َ
خفیدن (انک ُچون بخفد چیزی از بینیش بیفتد)   ن ِاث ٌر ف91را232/
َ
ابیزید :بسرفذ؛ چسرتبییت :بخفذ؛ گوات :بخفذ
«خفیدن ...بفتح اول ...عطسه کردن باشد و بضم اول سرفه کردن را گویند» (برهان)َ .
«الت َن ْح ُنح
ـ خفیدن» (تفلیسی.)384 :1350 ،
کوسب ْند از ان همیالیزذ تا َب َ
میرذ)    ُالنز ُاء َو ُالن ُ
آلیزیدن َ(د ْردی َباشذ کی َ
قاء ف91را232/
َ
َ
آلیزذ
همیجهذ؛ چسرتبییت :برمیجهذ؛ گوات :مي ِ
ابیزیدٖ :
َ
در گویش قاین بهصورت فعل مرکب الیز زده بهمعنی «پریدن و جفتک زدن خر» است
ّ
(زمردیان.)18 :1385 ،
َ
َ َ
َ َّ ُ َ َ ُ
الثایة ف91چ233/
ش ْوغاه (~ کوسفند بش ْب)   الثویة و
َ َ
ابیزید :شبکاه؛ چسرتبییت :شوغاه؛ گوات :شوغاه
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ
َ
الثایة ـ شوغ ِاه
«خ ْبک ـ شوغا بود یعنی آغل گوسفندان» (اسدی طوسی« .)310 :1319 ،الثویة و
شب» (میدانی.)340 :1345 ،
َ َ
َ
الحش َر ُة ف94چ245/
خ ْس ُت ْر   
ُ
ابیزید این لغت و معنی را ندارد؛ چسرتبییت :خ ْس ُتر؛ گوات :رونده خرد و بزرک
این واژه دربرهان قاطع و لغتنامۀ دهخدا بهصورت خراستر و همچنین در لغتنامۀ دهخدا
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َ

بهصورت خرافستر و خرفستر ،بهمعنای «حشرات موذی» ضبط شدهاست .خ ْس ُت ْر در
َ
َ
األسمیفیاالسماء دو بار بهشکل خ ْس ُت ْر و خ ْس ُت ْران (میدانی )401 ،400 /1 :1382 ،و در
ستر (فیلم ش 704دانشگاه تهرانَ :خ ْس ُتر) و َخ ُ
السامیفیاألسامی بهشکل َخ ُ
ّ
ست َران آمدهاست
(نک .میدانی .)346 :1345 ،برای توضیحات بیشتر ،نک .صادقی ،10 :1379 ،حاشیۀ .82
ُ ُُ
َ
ِچیژه   الق ْنفذ ف95را245/
ُ َُ
چیژه (جیژۀ َماذه)   الق ْنفذ ُة ف95را245/
َ
َ
َ
چیژه (جیژه نر)   الش ْی َه ُم ف95را245/
ابیزید :جیزو؛ چسرتبییتْ :
خارپشت؛ گوات :خارپشت ،خارپشت نر
ُ
ُُْ ُ
َس ْنگر   الدلدل ف95را246/
ُ
ّ
ابیزیدُ :سغر؛ چسرتبییتَ :س ْنکر؛ گوات :بجۀ نهنک [شاید این نامگذاری بهسبب شباهت پشت
خارناک خارپشت با پشت خارناک نهنگ (= تمساح) باشد]
«سنگر ـ بفتح اول و ضم ثالث ...بمعنی سیخول است که خارپشت تیرانداز باشد یعنی
ُُْ ُ
ُُْ ُ
ُ
خارهای خود را چون تیر اندازد» (برهان)« .الدلدل ـ سنک ْر» (میدانی« .)345 :1345 ،الدلدل
َ
ُ ُ
ُُْ ُ َ ُ
ُ
نکر َو ُهو ٌ
شیء َا ُ
عظم من القنف ِذ ذوشول َو
ـ َسنکر» (میدانی« .)399/1 :1382 ،الدلدل ـ س
ِط َو ٍال» (االبانة :بیست).
ََ
العل ُق   ف96چ249/
َز ُر ْه  
ُ
َ
ابیزید :دیوجه؛ چسرتبییت :ز ُرو؛ گوات :ز َره
ََ
«العل ُق ـ َز ُره» (میدانی.)347 :1345 ،
«زرو ـ بر وزن و معنی زلو باشد» (برهان).
َ
ُ ُ
گ َو ْزد   الج َعل ف96چ250/
ُ
وزده یعنی سرکینکردان)
ابیزید :کوکردان؛ چسرتبییت :کوزده (حاشیه :ک ِ
ُ
َْ َ
الخ ْن َف ُ
ساء ف96چ250/
گوزد ن ْر   
ُ
وزده؛ گوات :کوزده
چسرتبییت :ک ِ
ُ
ُ َ
َ ْ
الخ ْن َف ُ
ساء« ،جنسی ازو» (یعنی نوعی از الخ ْنفساء) تعریف شده
در دستنویسها ،الق َرن ٰبی ،بعد از
َ ْ
س چسرتبییت زیر الق َرن َبا نوشته شده« :درمدزد کویند».
و در دستنوی 
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َ َ
وزد بهمعنی «جانوری که سرگین را گلوله کند و غلطاند» و ُگ َ
وزده
در برهان قاطع گ

ُ َْ

ُ ْْ

بهمعنی «جانوری شبیه بملخ که شبها فریاد کند» است« .الخنف ُ
ساء ...ک َوزد» (میدانی،
َ

ً

َ

َ ُْ

ُ

 .)351 :1345گ َوزد ظاهرا گونۀ گویشی خ َبزدو است« .خ َبزدو ـ بتازی خنفساء بود» (اسدی

طوسی.)408 :1319 ،
َ
َ َ
خرکش    ِح َم ُارق ّبان ف97را250/
َ ُ
َ ُْ
ابیزید و گوات :خرک؛ چسرتبییت :خرکش (حاشیۀ چسرتبییت :خ ْرکش حیوانکی کوجکست بایها بسیار دارذ
اول بهار ظاهر کردذ در اذربیجان انرا َ
مریمک خوانند).
«خرکش ـ بضم کاف و سکون شین ...جانوری هم هست خاکستریرنگ و شبیه بجعل و
َ َ َ ُ
«ح َم ُارق ّبان ـ خرکش» (میدانی.)354 :1345 ،
بیشتر در قبرستانها میباشد» (برهان)ِ .
ََ ُ
َْ
ریونجه (زیرنویس :افرٽج [«نـ» نقطه ندارد])   األرض ف97را250/
ابیزید :جوبخوره؛ چسرتبییت :ر َیو ْن َجه (حاشیه :ر َیو ْن َجه َ
حیوانکی باشذ سبیذ همجو ُمور در َبهار بیذا
ِ
ِ
یسه خوانند برک درخت خورذ)؛ گوتا :ریونجه
کردذ در ادربیجان انرا اَل ِ َ
ْ
ْ
در برهان قاطع صورتهای َر َو ُنجوِ ،ر ْی َون ُجو ،و ِر ْی َون َجه بهمعنای «چوبخواره ،ارضه،
َ ُ
َْ
َْ َ
دیوک ،کرمی که پشمینه را ضایع کند» آمدهاست.
ریونجه ،حاشیۀ َ :12رونجه»
«د َّابةاألرض ـ
(ادیب نطنزی .)317 :1384 ،در گناباد و سبزوار رونجوک « /revenjuk/موریانه» (آذرلی:1387 ،
 .)202در گویش بجستان َر َم ْن ُجو «موریانه ،بید» (اکبری شالچی.)172 :1370 ،
َ ُ
األرض به ریونجه ترجمه و روی
در نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا (ص )109نیز
ریونجه ر ّادهای گذاشته و در حاشیه نوشته شده اورنج ،که صورت دیگر افرنج یعنی
«چوبخوره» است .این دو صورت در دیگر منابع در دسترس دیده نمیشود.
َ ُ
پرنده [«پ» در دستنویس با سه نقطه]   الف َراش ف97را250/
َ
ابیزید و گوات :پروانه؛ چسرتبییتَّ :پرنده
ُ
ُ َّ َ ُ َ ْ
الصف ِر ُد ف97چ253/
  
نقطه]
سه
با
دستنویس
در
[«چ»
و
چل
و
ة
ر
ب
الق
ِ
ُ ْ
ُ
ابیزید :خول؛ چسرتبییت :خول؛ گوات :خ َول
در نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا (ص )111در ترجمۀ لغات باال خول آمده و در حاشیه

َ
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جلو نوشته شدهاست.
ُّ َّ ُ
دالبژه    َ
الو َص ُع َو الدخل ف97چ253/
ابیزید و گوات :دالبزه؛ چسرتبییتَ :دال َ
بزه
دالبژه در برهان قاطع به صورتهای ُ
دالب َزه ،دال ُبوز ،دال ُپز ،دال ُبوزه ،و دال ُپوژه بهمعنی
َ َ ٌَ
کاسکنه» (زمخشری.)78 :1386 ،
«نوعی از وطواط » است« .وصعة ـ دالوژه ...دالپژهِ ،
ُ ُ
َ َ ُ
فار َّیة ف98را253/
زردچغو   الص ِ
َ َُ
ردجغو؛ گوات :زردهبنجشک
ابیزید :زردک؛ چسرتبییت :ز
ُ َّ ٌ
ُ
ُ
فاریة ـ مرغ زرد ،زردچغو ،کنجشک
در برهان قاطع چغو و چغوک «گنجشک» است« .ص ِ
زرد ،زردک ،چکاوک ،زردج» (زمخشری.)78 :1386 ،
ُّ ُ
خویوز َْک   الخفاش ف98را253/
ابیزید :شببر؛ چسرتبییتُ :خ ُ
ویوز (زیرنویس :یعنی شب َبره)؛ گوات :شباره [شبیازه ؟].
ُ ّ ُ
ُّ ُ َ ُ
«خویوز ـ  ...شپره را گویند» (برهان)« .الخشاف َو الخفاش ـ خویوز یعنی شبپر» (میدانی،
410/1 :1382؛ نیز نک .میدانی.)360 :1345 ،
ْ َ
ُ ّ ُ
بال َواذه   الخطاف ف98را254/
بالواذه    ُ
َ
الع ّو ُار ف98را254/
ْ
ابیزید :بالوایه؛ چسرتبییتَ :بال َو َایه؛ گوات :پرستک
ُتک (~ ُم ْرغ)   الم ْن ُ
قار ف99چ257/
ِ
َ
ُ
نک مرغ
نسخههای دیگر :ج ِ
ً
ُ
ْ
ْ
در دستنویس مورد بحث (مجلس شورا) ظاهرا در اصل َجنک ُم ْرغ (= چنگ مرغ) بوده و به تک
ُم ْرغ تغییر داده شدهاستِ .چ ْنگ در برهان قاطع بهمعنی «منقار مرغان» آمدهاست .در
ْ
بعضی از گویشهای فارس نیز چنگ  /čeng/بهمعنی «منقار» است (سالمی :1390 ،دفتر
ِ
ُ
ُ
ّ
ششم .)177-176/در گویش قاین چنگ « /čong/نک و منقار پرندگان» (زمردیان:1385 ،
ُ
)80؛ در اسفراین ِچ ْنگ « /čeng/نوک ،منقار پرندگان» (همایونفر .)160 :1386 ،تک به معنی
«المنقار ـ تک مرغ» (بادی:1395 ،
یادشده بیشتر در گویشهای مرکزی دیده میشودِ .
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ُ
ٌ
«منقار َو ِم ْن َس ٌر ـ تک مرغ» (ادیب نطنزی.)736 :1384 ،
)188؛
ُ
َا ُروغ (زیرنویس :گندارو)   الج ُ
شاء ف99چ258/
بزغ (بانک ~)    َالن ُ
قیق ف101را262/
ْ
بانک َب َزغ؛ گوات :بانک وزغ
این لغت و معنی در ابیزید نیست؛ چسرتبییتِ :
َ
َ
َ ْ
ُْ
الط ُ
نین ف101چ263/
سارخک (بانک َمک ْس و ~ و طن ُبور)   
َ ْ
چسرتبییتَ :س ُارخک؛ گوات :سارخک
َ
َ
سارشک در برهان قاطع بهمعنی «پشه» است« .الج ُ
الق ِرق ُس ـ َس َارخک
سارخک و
رجس و ِ
ِ ِ
َ
شیء ُ
َو ُهو ٌ
ویلة» (االبانة :بیستویک).
کالبع
وض ِ
برة ط ٍ
ذول ٍ
ِ
َٰ
ویگناه    ِا ْب ُنخل َو َة ف104را270/
ابیزید :بیکناه؛ چسرتبییت :بی َب َناه
ََ
« ِا ْب ُنخل َو َة ـ بیکناه» (میدانی.)379 :1345 ،
ُ
الغایط ف106را275/
ِنشیو    ِ
نسخههای دیگر :نشیب
«الغایط ـ حدث مردم و زمین فراخ نشیب» (زنجی سجزی.)239 :1364 ،
ِ
ُ
َْ ٰ
السنان ف107راـ چ278/
اوسان (سنک ~)    ِ
نسخههای دیگر :سنک افسان
«اوسان ـ بر وزن چوگان ،بمعنی فسان باشد و آن سنگی است که شمشیر و خنجر و کارد بدان
تیز کنند» (برهان) .اوسان به صورتهای افسان ،فسان ،و سان نیز در برها ن قاطع آمدهاست.
ّ ُ
مورخ 681ق ّ
نان َو الم َس ُن ـ سنک افسان» (میدانی .)479 :1345 ،در نسخۀ َّ
السامی
«الس
ِ
ِ
بهصورت سنگ اوسان است (نک .دبیرسیاقی ،33 :1354 ،حاشیۀ  ،9نسخۀ «ن»).
ْ
َ
َ
َ
فاوا (خاک کی َباذ ~ َب َرذ َب ْر ُروی َزمین)   ا ُلم ُور ف108را280/
َ
چسرتبییت :فر َاوا َبرذ؛ گوات :فرا برذ
برای توضیح مشروح فاوا ،بهمعنی «اینسو و آنسو ،اینطرف و آنطرف» ،نک .صادقی،
.101 -97 :1392
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َ
َ َُ
ُْ
ُْ َ
السبیکة ف109را283/
نقره (نقرۀ زر َو سیم کی از ُبوته بیرون آیذ)   
بدون «نقره»؛ چسرتبییت ،گوات :مانند باال
ابیزیدِ :
َّ َ
نقره در اینجا معادل السبیکة بهمعنی «شمش طال و نقره ،قطعۀ طال و نقرۀ ذوبشدهای که در
قالب ریزند و شکل پیدا کند» است .در لغتنامۀ دهخدا نقره به این معنی ،و بدون شاهد،
ُّ ْ
ُ
«النق َرة ـ زر و سیم
آمدهاست« :ن َقرة ...پارۀ زر و سیم گداخته ...قطعۀ مذاب از طال و نقره».
گداخته» (زنجی سجزی.)363 :1364 ،
ُٰ ُ ُ
ُ
ا ْس ُر ْب   االنک َو األ ْس ُر ُّب ف109را284/
نسخههای دیگر :سرب (در دستنویس چسرتبییت بهصورت َس ُر ْب)
ُ
َ
الز ْرنیخ ف109را284/
زرنی (زیرنویس :زرنه)   
ِ
ابیزید ،گوات :معروف؛ چسرتبییتَ :ز ِرنی
«زرنی ـ بر وزن برنی ...مخفف زرنیخ است( »...برهان).
زاغ    َّ
الز ُاج ف109را284/
ابیزید،گوات :معروف؛ چسرتبییت :زاک
«زاغ ...و زاج را نیز گفتهاند که آن گوهریست کانی شبیه نمک» (برهان).
سیماو (زیرنویس :جیوه)    ُ
َ
الزیبق ف109را284/
ابیزید ،گوات :سیماب؛ چسرتبییتِ :س َیماو
َ َُ
ٌ َ ٌ
َ
[مآء] ُزلل ف110را286/
فروخ َیزذ)   
فروخیزیدن (انک آسان بکلو ٖ
ابیزید :فروروذ؛ چسرتبییت ،گوات :فروشوذ
َ
َ
«ز َحف َّ
فروخزیدن است« .خیزیدن ...لغزیدن» (برهان)َ .
الص ِب ُی
دیگر
فروخیزیدن صورت ِ
َ َّ
ـ بخیزیذ» (بادی« .)72 :1395 ،زل ...بخیزید» (همان.)73 :
ُ
الج ُ
فاء ف110چ288/
ُرودآورد   
چسرتبییتُ :روذآورد؛ گوات :رودآور
در کتابالخالص بهصورت رودآورد و رودآورده است (نک .ادیب نطنزی ،223 :1384 ،متن و
حاشیۀ .)8
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ُ َ
َ
بزغ َ
سمه (زیرنویس :خ ّزه)   الط ْحل ُب ف111را289/
ْ
چسرتبییتَ :بزغ َس َمه؛ گوات :بزغسمه
ْ
ُ
«الط ْح َل ُبَ ...بز ْغ َ
سمه» (میدانی.)484 :1345 ،
َ«ب َزغ َس َمه ...جلوزغ را گویند( »...برهان).
ُ َ
ُّ ُ
«الط ْحل ُبَ ...بزغ ِس َمه» (میدانی« .)486/1:1382،الط ْحل ُبَ ...ب َزغ َس ّمه» (االبانة:بیستوچهار).
َ
یکی از معانی خ ِزه در گویش تهرانی «سبزههای نرم و ریزی است که روی آبهای راکد بسته
ْ
ْ َ
پوشش قورباغه) هم میگویند.
میشود» .به این سبزهها ُجل َبک و ُجل َوزغ (=
ِ
َچمن (زیرنویس :رودبند)    ُ
الم َس ّن ُاة ف113را296/
ابیزید :جمن؛ چسرتبییت ،گوات :ندارند.
َ َ َُ
ُ
«م َس ّن ٌاة ـ چمن ،چمنبند ،بند آب از چمن ،کنارۀ آب» (زمخشری« .)14 :1386 ،الع ِرمة و
الم َس ّن ُاة ـ َچ َمن» (میدانیُ .)519 :1345 ،
ُ
«الم َس ّن ُاة ـ چمن» (زنجی سجزی.)325 :1364 ،
ََُْ َ َ َ
ُ
ُ
خوید (زیرنویس :ک ْر َده)   الدبرة و
المش َار ُة ف113را296/
ُ
ابیزید :خویذ؛ گوات :خویذ
«خویذ َو ُهو الکرد» (االبانة :بیستوچهار)ُ .خوید در ّ
السامی بهصورت ِخو یذ است (نک.
ِ
میدانی.)496 :1345 ،
«کرد ـ بفتح اول و سکون ثانی ...قطعه زمینی را نیز گویند که کنارهای آنرا بلند کرده باشند
َ
و در میان آن سبزی بکارند یا زراعت دیگر کنند» (برهان) .ک ْرد در لغتنامۀ دهخدا و برهان
ُ
ُ ُ
َ
َ
َ
قاطع به صورتهای ک ْرت ،ک ْرته ،ک ْرز ،ک ْرزه نیز آمدهاست .در فارسی قمی کرده «کرت (در
َ
زمین زراعتی)» (صادقی1380 ،ب )101 :و در آشتیانی ک َرده «باغچۀ سبزیکاری» است
(آذرلی.)276 :1387 ،
ُّ
الجل ف113چ297/
سفاری (زیرنویس :سفاله)    ِ
ابیزید :سبازی؛ چسرتبییتَ :
سباری (زیرنویس :یعنی ُس ْرت)؛ گوات :سپاری
«سفاری ـ بر وزن شکاری ،ساق خوشۀ گندم را گویند یعنی علفی که بخوشۀ گندم پیوسته
است و میان آن مجوف میباشد و آنرا بعربی جل خوانند بکسر جیم» (برهان) .صورت ِسپاری
نیز در برهان قاطع آمدهاست .در اروانه  ،/sefâl/فیروزکوه  /sefâli/دستگرد «/sufâl/بازماندۀ
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ساقه بر زمین پس از درو کردن» (کیا ،ص .)464 -463سوفال و سوفالی در فارسی قمی «ساقۀ
خشکشدۀ علف و گندم» است (صادقی 1380ب ،ص.)84
برای صورت سبازی ،نک .همین مقاله ،ذیل عنوان «اشتباهات کتابالبلغۀ چاپی.»...
کفه (زیرنویس :کوزله)    ُالق َ
صار ُة ف113چ297/
چسرتبییت :کفه (زیرنویس :کوزر)
ََ
«کفه ...خوشههای گندم و جویی را نیز گویند که در وقت خرمن کوفتن آنها کوفته نشده باشد
و بعد از پاک کردن غله آنها را بار دیگر بکوبند و عربان آن را قصاره [متن :قصاده] خوانند»
ُ
ُ َُ
َ
«الق َ
القصار ُة ـ کفه یعنی
صارة ـ کفۀ غله» (زنجی سجزی« .)271 :1364 ،القصالة َو
(برهان).
ُ ٌَ ُ ٌَ ُ َُ
ُ
ک َوزر» (میدانی« .)500/1 :1382 ،قصارة و قصالة و قصامة ـ کوزر [حاشیۀ  -22م :کوذر]»
(ادیب نطنزی .)628 :1384 ،در کردی کرمانشاهی  ،/kuzar/طالش میناباد  ،/kuzal/طالقان
 ،/kazal/فیروزکوه  ،/kejel/لکی کولیوند ( /kočal/کیا661 :1390 ،؛ نیز صورتهای دیگر).
َ ّ
کوزلی تلفظ میشود (نک .صادقی1380 ،ب.)107-106 :
کوزله در فارسی قمی
ُ
ُ ْ ُ
السلت ف113چ299/
ت ُرشجو   
ُ
ابیزید :جو تروشه؛ چسرتبییت :ترش َجو (حاشیهُ :ترش َجو یعنی جو برهنه)؛ گوات :برهنهجو
ََ
العد ُس ف114را299/
دانژه (زیرنویس :نیژو)   
ُْ
ُ
َ
ابیزید :دانژه؛ چسرتبییت :م ْرجو؛ گوات :نسک
ََ
«العدس ـ دانژه یعنی
«عدس ـ نیژو» (صادقی« .)23 :1379 ،طفشیل ـ نیژوآب» (همان)23 :؛
نیجو» (غزنوی .)215 :1389 ،در کردی کرمانشاه « /neži/عدس» (کیا)560 :1390 ،؛ یهودیان
همدان « /niji/عدس» (همانجا).
ْ
ُ ْ ُ
ِملک (زیرنویس :کرکره)   الجلبان ف114را299/
ُُ
ابیزید ،گوات :ملک؛ چسرتبییت :کلول
ْ
بانقش (زیرنویس :ونجه)    ُالبط ُم ف114را299/
ابیزید :بانقش؛ چسرتبییتَ :و ُنمشک؛ گوات :ونمشک
برای توضیح مشروح بانقش و ونمشک ،نک .صادقی ،14-13 :1379 ،حاشیه.
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ْ
ونجه ،در ترجمۀ ُبطم ،در رسالهای که در پایان «ترجمۀ فارسی االبانة »...آمده بهصورت
وننجه است و ّ
مصحح در حاشیه نوشتهاست« :ممکن است ونجه معرب  wanagباشد»
(صادقی .)24 :1379 ،صورت ونجه در دستنویس مجلس شورا ،و همچنین در دستنویس
ّ
مصحح را تأیید میکند .ونجه  /venja/و
کتابخانۀ مجلس سنا (ص ،)134نظر
ّ
 /venji/در تاتی و در گویش بندر انزلی «سقز» است (آذرلی398 :1387 ،؛ کیا.)483 :1390 ،
همچنین ،نکَ .ب َنه در همین مقاله.
الق ْر ِط ُم ف114را299/
کازیرهتخم    ِ
کاژ َیرهتخم (زیرنویس :تخم کاغله بود)
ابیزید :کاژیرهتخم؛ چسرتبییتِ ُ :
ُ
بوغنج (زیرنویس :شونیجه)   الشونیز ف114را299/
َ
بادیانه   الرازیان ُج ف114را300/
ابیزید :رازیانه؛ چسرتبییتَ :ب َ
اذیان؛ گوات :بادیان
ُ َ
ْ
بزرالقطونا ف114را300/
اس ُبیوش (زیرنویس :کاسروش)   
ابیزید :سبیوش؛ چسرتبییتَ :س ْب ُیوش؛ گوات :اسبغول
َ
«اسپیوش ...بر وزن و معنی اسپغول است که بزر قطونا باشد» (برهان)« .القطونا ـ ِاسپ ُیوش»
ِ
َْ َ
َ َ
طوناء ـ تخم
(المرقاة« .)144 :ب ُزر القطونا ـ تخم اسفیوش» (ادیب نطنزی« .)623 :1384 ،بز ُر الق ِ
ُ َُ َ
«بزر القطونی ـ ْس ْبیوش» (میدانی.)501 :1345 ،
اسبیوش» (ادیب نطنزی ،446 :1384 ،حاشیۀ  .)8
«بزر قطونا و اسبغول ـ کاسروش» (صادقی« .)23 :1379 ،اسفیوش ـ این گیاه شش نام
ُ
ُ
دارد که عبارتاند از :اسفیوش و اسفهارزه و اسفهکند (= گند) و بزیوش و کاسروش و بنکو
(= بنگو) ...کاسروش امروز در دلیجان بهصورت گاسروش اما بهمعنی بارهنگ به کار میرود»
(صادقی.)31-30 :1381 ،
َّ ُ َ ُ ٌ
َ ُ
عروف» آمدهاست]) ف114را300/
(زیرنویس «الک ّتان» [در تعریف الکتان «م
َب َزر ّک
ِ
ُْ
َ َ َ ُ
پلبهن [«پ» در دستنویس با سه نقطه])   ح ُّبالف ْرفخ ف114را
بوخلتخم (زیرنویس :تخم ِ
300/
َ
ْ
ُ
ُ
چسرتبییت :بوخلت ْ
خم؛ گوات :بربهبن
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َ َ
الحد ُج ف114چ301/
سفجه (زیرنویس :قلبوسه)   
َ َ ْ
ابیزید ،گوات :سفجه؛ چسرتبییت :کالک
ََ
صورت قلبوسه در منابع در دسترس دیده نمیشود« .حدج» در لغتنامۀ دهخدا به معانی
«حنظل سخت و کال و زردنشده ،سفچه ،کالک [مانند نسخههای گوتا و چستربیتی] ،کنبزه»
است .قلبوسه شاید گونۀ گویشی کنبوزه= کنبزه باشد.
ُ ُْ
ُ
کوبل (زیرنویس :کافوراسپرم [«پ» در دستنویس با سه نقطه])   االقحوان ف115را302/
ُ ْ
ابیزید :کوبل؛ چسرتبییت :ک َوبل (زیرنویسُ :بابونج بوذ)؛ گوات :کافوراسپرم
ُْ ٌ
«اق ُحوان ـ کافوراسپرغم ،حاشیۀ ،8نسخۀ آ ،م[ :کافور] سپرم» (ادیب نطنزی)141 :1384 ،؛
ُ
«اال ُ
قحوان ـ کافورسپرم» (زنجی سجزی.)30 :1364 ،
ُ
(گل ~)    َالب ُ
هار ف115را302/
َسدبلگ
ُ
َ
«البهار ...گل َس َدبرگ» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)16 :
ِ
َُ
ُد ُوروی (گل ~)    َ
القانیة ف115را303/
الهب ُق َو
این لغات و معنی در نسخههای دیگر نیست.
َ
«اله َبق ـ گل دوروی» (زنجی سجزی.)378 :1364 ،
ُ
بشک َوفه    َالن ْو ُر َو َ
الز ْه ُر ف115را303/
َ
ابیزید ،گوات :شکوفه؛ چسرتبییت :بشکوفه
«بشکوفه ـ بکسر اول و سکون ثانی و ضم ثالث و واو مجهول ساکن و فای مفتوح ،شکوفه و
بهار درخت باشد» (برهان) .بشکوفه < پهلوی( wiškōfag :با ابدال  wi-آغازی فارسی میانه به .)bi-
َ َ
ُت ُرب َ
الحک ُن [؟] ف115چ303/
سره   
این لغت و معنی در نسخههای دیگر نیست.
ُ
معادل عربی ترب در فرهنگهای کهن «الفجل» است و «الحکن» (اگر درست خوانده باشم)
ً
در منابع در دسترس دیده نمیشودُ .ت ُرب َ
سره ظاهرا در فرهنگها ضبط نشده ،ولی طبق پیکرۀ
واژگان گروه فرهنگنویسی فرهنگستان چندین بار در ارشاد ّ
الزراعه بهمعنی «نوعی ترب
خوشخوراک» به کار رفتهاست« :ترب سره حکم ترب دارد که مذکور شدّ ،اما لطیفتر
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است» (هروی .)136 :1346 ،در لغتنامۀ دهخدا ،در ذیل «ترب» ،بیتی از سوزنی نقل شده
ً
که ظاهرا اشاره به ترب سره دارد:
ممـدوح را بـه تـرب صفـت هیچکـس نکرد

چـون مـن کـه شـاعر سـخنآرایم و سـره

َ
بندو (زیرنویس :ککج)   الج ْر ُ
جیر ف115چ303/
ِ
َ
ابیزید :بندو؛ چسرتبییتَ :ب ْن َد ْو (حاشیه :ج ْرج ْیر ُک َنده َ
واره بوذ)؛ گوات :ک ِیکیز
ِ ٖ
ْ ُ َ َْ ُ ُ
َْ ُ َ ُ ْ
«الجرجیر و االیهقان ـ ِبندو یعنی ککچله
.
«الجرج ُیر َو االیهقان ـ ِبندو» (میدانی)503 :1345 ،
ِ
ِ ٖ
الجرجیر :بنداو (ص.)50
بزبان ما» (میدانی:1382 ،
 .)505/1در دیباجاألسماء ،در ترجمۀ ِ
ّ
برای ککج و گونهها و تلفظهای دیگر آن ،نک .صادقی1381 ،ب.23 :
ُ ُ
االیهقان ف115چ303/
بندو دشتی   
این لغت و معنی در نسخههای دیگر نیست.
«ایهقان ...بر وزن پهلوان ،خردل صحرایی است و آن رستنیی باشد که به عربی جرجر
خوانند» (برهان).
َ
َ
ک ْی ُب ُو (زیرنویس :کاهو)   الخ ُّس ف115چ303/
ابیزید :کیو؛ نسخههای دیگر :کاهو
َ
ُ َ َ ٌ
ُ
بقلة ُت ّ
سمی کاهو» (االبانة :بیستوپنج).
«الخ ّس ـ کیبو و هی
َ
َ
ُ
َسغدی [؟]  الط ْرخون   ف115چ303/
َ ُ
چسرتبییت :ترخون؛ گوات :شبیه البیژه یا انبیژه خوانده میشود.
َ
َ
ُ
َسغدی ،معادل «الط ْرخون» ،در منابع در دسترس دیده نمیشود.
ُ َ
َّ
َّ
ُ
«الطرخون ـ ا ْرنبیژ» (میدانی ،فیلم ش 704دانشگاه تهران)؛ «الطرخون ـ ارنبیژ» (میدانی،
503 :1345؛ میدانی.)505/1 :1382 ،
َ ْ
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ
ُبوخل (زیرنویس :پلپهن [اولین «پ» در دستنویس با سه نقطه])   الفرفخ و الرجلة و
َالب ْق َل ُة َ
الح ْمقا   ف115چ304/
َ ْ
ابیزید :بوخل؛ چسرتبییتُ :بوخل (زیرنویس :بربهن)؛ گواتُ :بخل
ُ ُ
ُ
الح ّماض ف115چ304/
ترشه   

َ
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َ َ
ابیزید :تروشه؛ چسرتبییت :ت ُروشه
ُ َ
ُ َ
در برهان قاطعصورتهای ت ْرشک ،ت ُُر َشه ،تروشه بهمعنی «گیاهی ترشمزه؛ رستنیی که تخم
َ
ُ ُ
آن را بعربی بزرالحماض و حبالرشاد خوانند» آمدهاست« .الح ّماض ـ تروشه» (میدانی،
.)503 :1345
ُ
سپیدگند َمه [«پ» در دستنویس با سه نقطه]    َالن ِص ُّی ف116را305/
َ ُ
ابیزید :گندمه؛ چسرتبییتْ :سبیذکند َمه؛ گوات :سپیذکندمه
َّ َ ُ َ ّ
کو َرق ّ
َ َ ُ َ ٌ َََُ َ
الزرع» (االبانة :بیستوشش) .در «ترجمۀ
«السبط و الن ِصی ـ ِسبیذ کندمه و هو نبات ورقة ِ
فارسی االبانة »...نیز آمدهاست« :النصی ـ سپیدگندمه ،گیاهی بود برگش چون برگ کشت
بود» (صادقی.)15 :1379 ،
َ ً ْ
ْ
ََ
الض ْر ُو ...ا ْیضا ِدرخت بان ِقش (زیرنویس :ونجه) ف117چ309/
بنه    ِ
َ ً
َ
ابیزید ،گوات :درخت بانقش؛ چسرتبییتَ :بنه...ا ْیضا درخت ون ُمشک
َ«ب َنه ...گیاه درختی از تیرۀ سماقیها که شبیه پستۀ معمولی است ...از پوست این درخت ...
صمغی استخراج میکنند که سقز یا بطم نامیده میشود ...بنَ ،ب َنگ ،حبةالخضرا» (دهخدا).
َ َ ْ
درخت بانقش اعنی ح َّبةالخضرا» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)270 :
«الض ْرو...
ِ
ِ
َ
ُ
َ
پده (زیرنویس :بیذ)   الغرب ف117چ309/
َ
ابیزید :سبیددار؛ چسرتبییتَ :پذه؛ گوات :بذه
«پده ـ بفتح اول و ثانی ،نام درختی است که هرگز بار و میوه ندهد و آنرا بعربی غرب خوانند»
َ
(برهان)« .غ َر ٌب ـ پده ،سپیددار» (زمخشری .)17 :1386 ،در بلوچی َپ ِده « /pade/نوعی درخت
بید» (آذرلی .)75 :1387 ،در خور  /pada/و در فرخی (فروی) ( /paya/کیا.)362 :1390 ،
ٌ
َْ ٌَ
ُ َ
کزشده   [نخلة] ُر َج َّبیة ف119را312/
نسخههای دیگر :کژشذه
ُ
َ
َ
در ّ
َّ
َّ
الرجبیة کزشذه آمدهاست (نک .میدانی)517 :1345 ،؛ ُ
السامی نیز معادل ُ
«الرج ِبیة ـ
َ
خرم ُابون کژشده» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)155 :
َ
َّ ُ
الع َن ِب ف119را313/
ف ُرشک   حبة ِ
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ُ
ابیزید :دانۀ انکور؛ چسرتبییتَ :یک َدانۀ انکور؛ گوات :فرسک
َ
«ف ِرشک ـ بفتح اول و کسر ثانی ...خوشههای کوچک انگور را گویند که بخوشۀ بزرگ
َ ْ
چسبیده باشد» (برهان)َ .
«الع ْو َز ُة ـ ف ِرشک» (میدانی.)519 :1345 ،
َ َ ُ ُ َُ
َ ْ
الع ْسق َبة َو الخ ْصلة ف119را313/
کوخک   
ُ َ
ابیزید :خوشۀ خردک؛ چسرتبییت :کوخک (زیرنویس :یعنی زنکرده)؛ گوات :کوخک
«کوخک ـ بضم اول و فتح خای نقطهدار ...خوشۀ انگور را گویند و بعربی خصله خوانند
ُ َُ ُ َ
و بفتح اول و ثانی و سکون ثالث و کاف هم آمدهاست» (برهان)« .الخ ْصلة ـ کوخک»
(میدانی.)519 :1345 ،
ُ َُْ
در حاشیۀ ّ
السامیفیاألسامی (میدان )519 :1345 ،در توضیح لغت و معنی «الخصلة
ُ َ
کوخک» آمدهاست« :یعنی زنکرده» («یعنی زنکرده» در فهرست الفبائی ...بهصورت «یعنی زنگوره»
ً
ضبط شده که ظاهرا نادرست است؛ نک .دبیرسیاقی ،339 :1354 ،حاشیه) .زنکرده در األسمی
ُ
الخ ْص َل ُة ،بهگونۀ ز ْن َ
فیاألسماء ،در ترجمۀ
کره (اگر درست خوانده و ضبط شده باشد) است (نک.
ِ
میدانی.)517 /1 :1382 ،
ُ ُ ُ
ُ ْ
الع ْمشوش ف119را314/
اولنج   
َ
ُ
ابیزید :اونک؛ چسرتبییت :اولنج؛ گوات :ا ْو ِلنج
«اولنج ـ  ...بضم اول ...چوب خوشۀ انگور باشد که دانههای آنرا چیده باشند و بعربی آنرا
ُ ُ ُ ُ ْ
عمشوش خوانند» (برهان)« .الع ْمشوش ـ ا ْو ِلنج» (میدانی519 :1345 ،؛ فیلم ش 704دانشگاه
َ
تهران :ا ْولنج).
َ
الث ُ
جیر ف119را314/
تکژ (زیرنویس :تغجه)   
ابیزید :غژم؛ چسرتبییت ،گوات :تکژ
َ َ َ َ
در لغت فرس تکژ و تکس بهمعنی «استخوان و دانۀ انکور» با چند شاهد آمدهاست (نک.
َ ُ َ ُ ُ ََ
الح َّبة ـ تکژ» (میدانی.)519 :1345 ،
اسدی طوسی« .)192 ،179 :1319 ،الثجیر و
َ َ َ َ
تغجه بهاحتمال گونۀ گویشی و نادر تکژ و تکس است .واژۀ ِت ِغژ  /teγež/در لری بهمعنی
ً
«انگور سیاه و هستهدار؛ تفالۀ کشمش» (آذرلی )109 :1387 ،ظاهرا با تغجه مرتبط است.
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َ
َ ُ َ َُ
ف ِجی   الش َمل َو الشملة ف119چ314/
چسرتبییت :فجی (حاشیه :فجی را در آذربیجان ُ
بشاروب کویند)؛ گوات :فجا
«فجا ـ بفتح اول و ثانی بالف کشیده ،بقیۀ انگور و خرما را گویند که بر درخت مانده باشد و
ُ َ َ ُ
بکسر اول هم گفتهاند» (برهان)« .الخصاصة ـ فجا انکور» (میدانی519 :1345 ،؛ فیلم ش704
ُ
دانشگاه تهران :ف َجاء).
ُّ
التف ُاح ف119چ314/
سیفو (زیرنویس :سیب)   
نسخههای دیگر :سیب
ّ
«شراب التفاح به فارسی آب سیف است» (صادقی .)42 :1381 ،در گویش جعفرآباد ،طالقان
و کردی کرمانشاه سیف « /sif/سیب» (کیا.)503 :1390 ،
ُ
َ
ُ
ارغ   (کوزی ~)    َج ْو ٌز خ ِن ٌز ف119چ315/
ُ
ُ
ْ
وزی ُآرغ (حاشیهُ :آرغ َع ِفن بود یعنی ا ْور)؛ گوات :کوزی ارغ
ک
چسرتبییتِ :
«ارغ ـ بضم اول و سکون ثانی و غین نقطهدار ،بادام و پسته و فندق و گردکان و امثال آنرا گویند
ُ
که درون آن تیز و تلخ و تند شده باشد» (برهان) .صورت اور نیز در برهان قاطع بهمعنی «بادام
و پسته و گردکان و امثال آنها را نیز گویند که مغزشان ضایع و تیز شده باشد» آمدهاستَ .
«ج ْو ٌز
ُ
ُ ْ
َ
ُ
خ ِن ٌز...کوزی ا ْرغ یعنی اور» (میدانی .)519/1 :1382 ،صورت اروغ در دانشنامۀ میسری
َ َ
«جوز خ ِن ٌز ـ جوزی
(میسری )232 :1366 ،در عبارت «عالج مغز اروغشده» به کار رفتهاست.
ُْ
ُ
ارغ» (صادقی16 :1379 ،؛ همچنین ،نک .االبانة :بیستوهشت) .ارغ در اسفراین بهصورت ارق
بهمعنی «کپک زدن مواد غذایی و تیز شدن طعم آنها» رایج است (نک .همایونفر.)99 :1386 ،
س َنج ْد ُگ ْرگانی    ُ
الع ّن ُ
اب ف120را315/
ِ
نسخههای دیگر :سنجذ جیالن
ُتود   الف ْر ُ
صاد ف120را315/
ِ
ابیزید :خرتوت؛ چسرتبییتُ :توت؛ گواتُ :تودْ
َا ْز َدف (زیرنویس :گوچه [در دستنویس با سه نقطه زیر «ک» (= گ) و «چ»])    ُ
الز ْع ُ
رور
ف120را315/
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نسخههای دیگر :ازدف
َ
ُ
زعرور /زعرور در لغتنامۀ دهخدا ،بهمعنی «زالزالک و گوجۀ وحشی» است .گوچه
ُ
(در دستنویس مورد بحث :ڮوچه) در «ترجمۀ فارسی االبانة( »...صادقی )16 :1379 ،بهگونۀ کوج
ُ
ُ
(= گوج) و در متن عکسی االبانة (ص بیستوهشت) با امالی ناقص کوح آمدهاست .در
،
جعفرآباد و بروجرد
و در تاتی ِگج « /gej/زالزالک» (کیا432 :1390 ،؛
سبزعلیپور .)98 :1390 ،در ابیانه  ،/gūvēj/در کمجان ( /gūvēje/محلوجی.)189 :1395 ،
َ َ
ُ
الع ْرق ف120را316/
  
نقطه])
سه
با
دستنویس
در
[«چ»
چینه
(زیرنویس:
د
ال
و
ِ
َ ْ
چسرتبییت ،گوات :والذ
الر ُ
واالد زیرین (زیرنویس :بنه چینه [«چ» در دستنویس با سه نقطه])    ِّ
هص   ف120را316/
«واالد ...بعضی دیگر هر مرتبه و چینۀ دیوار گلین را گویند که بر باالی هم گذارند» (برهان).
َ
َ
ِّ
َ
«الر ُ
الر ُ
والذ زیرین» (میدانیِّ .)171 :1345 ،
«الع َر ُق ـ واالذ؛ ِّ
هص ـ َوالذ یعنی الطین
هص ـ
ّ
َ
َ ُ
َُ َ
وق َبعض ُی ّ
سمی َه ُاهنا ِج َینه [= چینه]» (االبانة :سیزده).
یجعل بعضه ف
ال ِذی
ٍ
َ ُّ ُ
َداش (~ َگ َ
تون)   االتون ف121را318/
«داش»:
(زیرنویس
ه)
رماو
ِ
ِ
ابیزید ،چسرتبییت :معروف؛ گوات :تون کرمابه
ََُْ
َ ْ ُ
اإلبل ف122را321/
اشترخان
(زیرنویس «المربد»)   مح ِبس ِِ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َْ
اإلبل» تعریف شدهاست.
ُ«مربد» در نسخههای دیگر نیز «مح ِبس ِ
اشترخان ،شترخان و شترخانه در لغتنامۀ دهخدا بهمعنی «طویله و خوابگاه شتران» ،با چند
شاهد آمدهاست.
َ
ُ
َپادا (زیرنویس ْ
«اإلصط ْبل»)    َجایگاه ِس ُتور ف122را321/
ِ
«پاده ...چراگاه اسبان وشتران و گاوان را نیز گفتهاند» (برهان).
«الز ْر ُب َو َ
هس (زیرنویس َ
ریب ُة»)    َجایگاه ُ
الز َ
گوس َب ْند ف122را321/
َْ ُ َ َِ َُ
«الزرب و الزریبة» در نسخههای دیگر نیز «جایگاه گوسپند» تعریف شدهاست.
َ
در گویش خوری هس « /has/آغل بدون سقف مخصوص گوسفند و بز» (شایگان:1385 ،
 .)215در گویش ابیانهای هاس « /hās/آغل گوسفند در درون ده» (محلوجی.)210 :1395 ،
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َ

در گویش ابوزیدآبادی خس « /xas/جایگاه گوسفندان ،طویله» (همان.)435 :
ُ
ُُْ
ُْ ُ ََُ
السار َیة ف123را324/
استون   االسطوانة و ِ
نسخههای دیگر :ستون
َ
ُ
الجایز ف123چ324/
کلیکران [= گلیگران])   
تژه (زیرنویس :تیر ِ
َ َ
درخت خانه؛ گوات :تیر خانه
ابیزید :تژه؛ چسرتبییت:
ِ
«تژه ـ به فتح اول و ثانی ...چوب بزرگی را هم گفتهاند که اطراف چوبهای سقف خانه را
َ ُ َ َ َ
َ
َ
شبة َ
الع َ
الخ َ
ظیم ِة
بر آن نهند» (برهان)« .الج ِای ُز ـ تژ ْه» (میدانی« .)530 :1345 ،الج ِایز تژ و هی
َّ
َ
َ َ
ال ِتی توض ُع علی الج ِای ُز ِة» (االبانة :بیستوهشت)« .الجایز ،تژ ،چوبی باشد که سرهای
چوبهای سقف برو بود» (صادقی .)17 :1379 ،تژه در فهرست الفبائی ( ...دبیرسیاقی:1354 ،
ُ
َ
 )96تژه خوانده شده ،ولی در چاپ عکسی آن (االبانة )530 :بهصورت تژه آمدهاست؛
ضمه مربوط به َ«ا ْل َجای ُز» است .تژه در ّ
عالمت ّ
السامیفیاألسامی (فیلم ش 704دانشگاه
ِ
ََ
ََ
ٌ
«جائز ـ تیر خانهٌ ...
سهم تیژۀ
دار بزرگ) آمدهاست.
تهران) بهصورت تژه دار بزرک (= تژهِ ،
خرد ...تژۀ خورد» (زمخشری.)25 :1386 ،
«گلکار و ّبنا» و در لغت فرس ،در تعریف لغت راز و خو،
گلیگر در برهان قاطع بهمعنی ِ
آمدهاست (نک .اسدی طوسی109 :1365 ،؛ همو.)417 :1319 ،
ُس ْم (زیرنویس :کندهای کی او را راه بیرون نبوذ)    َّ
الس َر ُب ف123چ325/
نسخههای دیگر :سنب
الس ْر ُ
َس ْر َد َاوه    َ
داب ف123چ325/
چسرتبییتَ :س ْر َد َابه
«سردابه ـ السرداب .حاشیۀ  ،1نسخۀ ط :سردآوه» (دبیرسیاقی.)245 :1354 ،
ُ
َ َ َ
الع ِل َّیة ف123چ325/
ورواره    ِ
ابیزید :برواره؛ چسرتبییت ،گواتَ :و ْر َو َاره
َ
َو ْر َو َاره در لغت فرس بهگونۀ فروار بهمعنی «خانهای باشد تابستانی بر باال» (نک .اسدی
طوسی122 :1319 ،؛ همو)88 :1365 ،؛ و در برهان قاطع به گونههای َب ْر بارَ ،ب ْر بارهَ ،پ ْروار،
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َ

َ

َپ ْرواره ،ف ْروار ،ف ْروارهَ ،و ْرواره بهمعنی «خانۀ تابستانی ،باالخانه ،باالخانۀ چهاردر ،خانهای
ُ َُ ُ ُ
باالی حجره» آمدهاست« .الغ ْرفة َو الع َلیة ـ َو ْر َو َاره» (میدانی،
بر باالی خانۀ دیگر ،حجرۀ
َ ِ َ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ َ ُّ ّ
«الع ِل ّیة ـ َورواره و هو البیت فوق البیت و الصفة فوق الصف ِة» (االبانة :یازده).
ِ .)529 :1345
َُ ُ َْ ُ َ َ َُ َ ُ
َ َ َ
المیضاء و المستراح و الخآلء و الکنیف ف123چ325/
اوخانه    ِ
نسخههای دیگر :آبخانه
ََُ
پش (~ کی بر در زنند [«پ» در دستنویس با سه نقطه])   الضبة   ( 326/124این لغت در
حاشیۀ دستنویس آمدهاست)
نسخههای دیگر :آهن کی بر در زنند
ُّ ْ
المفتاح ف124چ327/
کده (کذۀ کلیذ)   سن
ِ ِ ِ
ابیزید :دندانۀ کلیذ؛ چسرتبییت :کذۀ ِکلیذ؛ گوات :دانۀ کلیذ
َُ
کده در لغت فرس و برهان قاطع بهمعنی«کلید چوبین،کلیدان؛ چوبی که کلیدان بدان بند شود»
ُ
«الم ْسالط ـ کذۀ کلیذ» (میدانی.)532 :1345 ،
است (نک .اسدی طوسی434 :1319 ،؛ برهان)ِ .
ُز ْر َف ْین    ُ
الز ْر َف ْی ُن َو َ
الر َز ُة ف124چ327/
زفرین؛ گوات :زرفین
ابیز ْید :زفرین؛ چسرتبییتِ :
ُ
«زفرین ـ آن آهن بود که بر درها زنند و حلقه در آن افگنند و قفل کنند» (اسدی طوسی:1319 ،
363؛ همو« .)196 :1365 ،زرفین ـ بضم اول بر وزن خرجین ،حلقهای باشد که بر چهارچوب
«الز ْر ٖف ُین
در نصب کنند و زنجیر در را بر آن اندازند ...عربان زرفین را بکسر اول گویند» (برهان)ِ .
َ َ َّ ُ
ِّ ُ ُ
وفلین» (ادیب کرمینی1405 ،ق.)171 :
و الرزة ـ ِزرفین» (میدانی« .)531 :1345 ،الز ِرفین ـ ز ِ
ُ َُ
َ
فاوتها ف125چ331/
شاذو ْر ِد او [او= خورشید]   ط
ابیزید :شادروان او؛ چسرتبییتَ :ش َ
اذو ْر ِد او؛ گوات :سرایپردۀ او
َ
ُ
الض ُ
باب ف128چ339/
نژم (زیرنویس :ه َّرد)   
ابیزید :نژم؛ چسرتبییتِ :ن ْزم؛ گوات :نزم
َ
َّ َ ُ
«ض ٌ
باب ـ نژم (حاشیۀ  ،2نسخۀ س و م :نزم)»
بابة ـ ِنزم یعنی ُهر» (میدانی)448/1 :1382،؛
«الض
(ادیب نطنزی .)487 :1384 ،در گویش ساری ِنزم « /nezm/مه» (کیا.)778 :1390 ،

َ
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َُ َ ُ َ ُ
الصقیعو
الس ِقیط َوالج ِلید ف129را340/
پش (زیرنویس:پشه[«پ»دردستنویسباسهنقطه])
ِ
ْ
ابیزید این لغات و معنی را ندارد؛ چسرتبییتُ :بژ؛ گوات :بژ
پش بهصورت ُبشک ،برابر لغات عربی باال ،چندین بار در تکملةاألصناف (ادیب کرمینی،
ّ
ْ
1405ق )253 ،190 ،48 :آمدهاستُ .پژ در برهان قاطع بهمعنی «برفریزهها که از شدت هوای
سرد مانند زرک از آسمان بریزد» است .بشم در لغت فرس «سرمایی بود که بامداد بر کشته
«الصق ُیع
نشیند سپید چون آبی تنک فسرده ،تازیش صقیع است» (اسدی طوسی.)350 :1319 ،
ِ
َوُ ...پژ» (میدانی.)439 :1345 ،
َ ُ
پاذیز   الخریف ف129چ342/
ابیزیدٔ :
بايز؛ چسرتبییتَ :ب ْرکریزان؛ گوات :پاییز
«خریف ـ پادیز» (ادیب نطنزی.)289 :1384 ،
َ
ش ْهریر َماه ف130چ344/
ْ
شهریر ف130چ345/
َ
َ
ابیزید :شهریور؛ چسرتبییت :ش ْه ِر َیو ْر؛ گوات :شهریرماه ،شهریور
ّ َ
َ
ش ْهریر در کتابالخالص با تلفظ ش ْه ِر َیر است (ادیب نطنزی.)851 :1384 ،
ُا ُ
ورمزد ف130چ344/
ورم ْزد؛ گواتُ :ه ُ
ابیزید :هرمزد؛ چسرتبییتُ :ا ُ
رمزد
فوردین   ف130چ345/
َ
ابیزید و گوات :فروردین؛ چسرتبییت :ف ْر َو ْر ِدین
آرد ف130چ345/
نسخههای دیگرِ :ا ْرد
ُ
ماه پارسی ،در کتابالخالص بهصورت ِا ْرد ،آرد ،ارد (ادیب نطنزی،
روز بیست
وپنجم ِ
آردِ ،نام ِ
ِ
ّ
َ
ّ
 ،851 :1384متن و حاشیۀ  ،)10و در الملخصفیاللغة بهصورت ارد آمده است (بادی:1395 ،
 .)210در پهلوی« Ard :نام بیست و پنجمین روز ماه» (مکنزی.)41 :1394 ،
َْ ْ
اش َن َوذ ف131را347/
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َْ
َْ
چسرتبییت و ابیزید :اش َت َوذ؛ گوات :اش َن َوذ
َ
«اوشتویدگاه» (بهار492 :1345 ،؛ همو.)42 :1369 ،
پهلویuštavaid gāh :
اس َف َ
ْ
ندمذ ف131را347/
َ ْ
َ َ َ ْ
َ
اسفندمذ؛ چسرتبییت :ا ْسف ْند َمذ؛ گوات :اسفند َمذ
ابیزید:
َ ُ
ومدگاه» (بهار484 :1345 ،؛ همو.)42 :1369 ،
پهلویِ « spandōmēn gāh :اسپند ِ
َوخشت ف131را347/
ْ ْ
ْ َ ْ
ابیزید :وهشت؛ چسرتبییتَ :وخشت؛ گواتَ :وخ ِشت
ُ َ
«وهوشهرگاه» (بهار495 :1345 ،؛ همو.)42 :1369 ،
پهلویvahušahr gāh :
َْ
َسه َ
شنبد   الثلثآ ف131چ348/
هارشنبد    ْ
َ
األر َبعا ف131چ348/
َچ
َ
الخ ُ
پنج َ
میس ف131چ348/
شنبد   
ُ
َ
ن َوبارۀ   الباک َور ُة ف139چ372/
َ
ابیزید :نوباوه؛ چسرتبییت :ن ْو َب َاوه؛ گوات :نوباوه
«باکوره» در اکثر منابع به نوباوه و نوبر برگردانده شدهاست«َ .ن َ
وباره ...نوبر ،نخستین بار»
(دهخدا ،به نقل از ناظم ّ
األطباء).
َد ْس َتاران (زیرنویس :نوداران)   الر ِاش ُن ف139چ372/
ابیزید :دستاران؛ چسرتبییتَ :د ْس َت َاران؛ گوات :دستاران
«دستاران شاگردانه باشذ گروهی نود[ا]ران خوانند .عسجدی گفت( »...:اسدی طوسی:1356 ،
 .)148نوداران در حاشیۀ لغت فرس بهصورت نودارانی و نودران (نک .اسدی طوسی،176 :1319 ،
َ
َ
َ
حاشیه) و در برهان قاطع بهصورت ن ْوداران و ن ْودارانی و نودارانه (ذیل نوداران) است.
َ ُ َ ُ ُ
ُربون (زیرنویسّ :ارمون ّ
األربون ف139چ372/
[«ارمنون»نیزخواندهمیشود])   العربونو
ابیزیدَ :ر ُبون؛ چسرتبییت ،گوات :ربون
َ«ربون [و] ارمون ـ پیشمزد باشد» (اسدی طوسی)161 :1356 ،؛ «ارمون بر وزن گردون ،زری
باشد که پیش از کار کردن بمزدور دهند و آنرا بعربی عربون و اربون خوانند» (برهان).

َ
المترجم | 61
ویژگیهای لغوی و زبانی کهنترین دستنویس فرهنگ ُالبلغة

َ
َ َ
ُم ْز ِدگانه   البش َار ُة ف140را372/
َ
ابیزید :مزدکانه؛ چسرتبییتُ :مزدک ِانی؛ گوات :مژدکانی
َ َ َُ ُ
زدکان» (بادی .)16 :1395 ،در کردی سنندج « /mezgāni/مژدگانی» (کیا،
«ا ِلبشارة ـ م ِ
.)759 :1390
َُ
َْ
آسیا    ِالب ْرکة ف140را372/
تزدۀ ِ
نسخههای دیگر :مزد آسیا
ً
ً
َ
«ت َزده ...مطلق اجرت را گویند عموما و اجرت راست کردن آسیا را خصوصا» (برهان).
َُ َ
َ
«ُ ...الب ْرکة ـ ت ْزدۀ ْاس َیا» (میدانی .)181 :1345 ،در گویش قاین ت ِزده «مزد آسیابان برای آرد کردن
ً
معموال از آرد برمیداشتهاند» ّ
(زمردیان.)61 :1385 ،
جو و گندم که
َ َُ
َورای َ
ستاد   الوظیفة ف140را373/
ٖ
َ ٌَ
بییت«م ْع ُروفة» نوشته؛ گوات :ورستاذ
ابیزیدَ :ورستاد؛چسرت
ْ
در برهان بهصورت َو َر ْستاد و َو َرشتاد بهمعنی «اوقاتگذری باشد که بجهت مردم نامراد و
طالب علم مقرر سازند و بعربی وظیفه گویند ،وظیفه و روزمره».
ً
«الوظ َیف ُة ـ َور ْ
َ
یستاذ» (میدانی230 :1345 ،؛ در فهرست الفبائی ...اشتباها َو ِرستاذ ضبط
ٖ
ِ
مورخ 659ق ّ
شدهاست؛ نک .دبیرسیاقی .)429 :1354 ،این واژه در نسخۀ ّ
السامی بهصورت
ّ
ورستا و در مهذباألسماء بهصورت ورشتاد است (نک .دبیرسیاقی ،429 :1354 ،حاشیۀ 6؛
زنجی سجزی.)372 :1364 ،
َ
َ
ُ
اژک (زیرنویس :رنجه) [«نـ» نقطه ندارد و «یـ» نیز میتواند باشد]   الش َر َرة ف140چ374/
ابیزیدٔ :ايژ؛ چسرتبییت :درفش آتش؛ گوات :ایژک
َ
«ایژک ـ با ثانی مجهول و زای فارسی بر وزن میخک ،شرارۀ آتش را گویند» (برهان)« .الشر ُار
َ َ
و الش َر ُر ـ ایژک» (میدانی448 :1345 ،؛ فیلم ش 704دانشگاه تهران ~ :ایژک یعنی شیالن) ~«.ایژک،
حاشیۀ  ~ :4ایژه؛ رش آتش» (میدانی.)458/1 :1382 ،
رنجه یا ریجه در دستنویس کتابخانۀ مجلس سنا (ص ،)166زیر کلمۀ اخکر (= اخگر)،
بهصورت زنحهاست که با ّ
توجه به ضبط کتابخانۀ مجلس شورا میتواند زنجه باشد.

ویژگیهای آوایی و امالیی (بهترتیب الفبا)

کلمات مشکول
ْ
س ْرد (گوشت یخنی).................ف 143/63بان ِقش ...................................ف309/117
آب ِ
ُ
آه ْن.......................ف ،182/75ف 352/133بخنوه ...................................ف339/128
ِ
َ
ْ
ْ
ٰ
(نرم ) ِاهن .................................ف 192/77بذست= بدست (وجب) ................ف35/21
َ
َب ْر ُبط (پهلوی...............)barbut :ف268/103
ا ِه ْن ......................................ف284 /109
ّ ّ
ٰ ْ
تحول تلفظ  batبه  (bot) butدر این واژه،
برای
ا ِهنی .......................................ف182/75
ٰ ْ
ا ِهنین ......................................ف165 /69
نک .صادقی.118-117 :1380 ،
َ
َآرزو .........................................ف( 86/44تیر) ُبرتاب (= تیر پرتاب)...............ف196/78
َ َ َ
ُب ْرد (= ُپرد؛ ّ
اژدها ......................................ف248/96
معما)  .........................ف122/56
َ ُ َ
َبریان ......................................ف139/62
ا ْستخوان ...................ف ،38/22ف256/99
ْاس َت ْنجا ..................................فَ 279/107ب ْر یانی ْ
بر َیان .............................ف139/62
ُ
ّ
َب َزرک (تخم کتان)  ......................ف300/114
ا ْس ُرب ...................................ف284/109
ْ ٰ
ُْ
ُبزشکان (پزشکان)  ......................ف150/62
ِاشتر .......................................ف208/82
َْ
ُب ْز َماورد ...................................ف143/63
ال َوا ........................................ .ف135 /59
ُ
ُْ
َبژولی .......................................ف81/42
 َباذکنجی  ..................................ف38/22

 َب ُاره .......................................ف317/120

َب َس ْر (= پسر) ................................ف86/44

َ
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َب ْس َیار .........ف ،81/42ف ،153/65ف،208/82

َْ

ف243/94

َبشترغ ....................................ف306/116

ْ

ُبشک ..........................................ف11/11

ْ

ْ

ُبشکی ُبشک .................................ف11/11

َّ

بشه (= پشه)...............................ف251/97

ُْ

ُبلغور ......................................ف141/63

ْ

ْ

َبلک َجشم ..................................ف18/14
ْ
َْ
(ج ِهل و ~ َساله) .......................ف82/42
بنچ ِ
َ
ُبوخل ....................................ف304/115

َ

َب ْیغ َ
مب ْر .......................................ف76/40
ْ َ

ُبیف ِتیذه ......................................ف26/17

َب ْیک (= پیک)...............................ف65/36

َ

َب ْی ْ
وسته.......................................ف37/22
پاو ِرنجن ....................................ف89/45
ِ

ُْ

َپ َّره قفل ..................................ف327/124
َپ َی َاپی .....................................ف365/137

ُ

ُ

ت ُرششذه .................................ف153/65

ََْ
َت ُل َ
وسۀ خرما ..............................ف311/118
َّ
تلی (کیسه) ...............................ف133/58
َُ ْ
تنک ..........................ف ،42/24ف160/68
َُ ُ
تنکیتنک.................................ف153/65
ُ ْ َ
توانک ْر (= توانگر)...........................ف67/36
تشنه .........................................ف69/37

َ

ثر ید ........................................ف141/63

ُِ
تهیکاه ....................................ف229/90
َجراغ (= چراغ)............................ف151/65
َ َ
َج َراغ خانه ................................ف168/71
َج َره (= چره) ..............................ف228/89
َ
ُجزدره .....................................ف140/62
ْ
َجشمه خورشیذ ......................ف330/125
ْ
ُجغ (یوغ) ..................................ف114/53
َُْ
َجغندر ...................................ف301/114
ْ
َجک (= چک)..........................ف364/137
َّ

َجنار (= چنار) ...........................ف308/117

ْ

َجنک (= چنگ؛ خشک و خمیده)........ف36/21

ُ

َجنوب ..................................ف336/127

ُج ٰوال .......................................ف170/71
ُجوان ........................................ف55/32

ُجوب (= چوب) .........................ف194/78
َ
َج َهاره َزار.................................ف187/76

َ

َحادثی ..................................ف273/105

ْ َ

َح ٰج َ
امتکاه ...............................ف29/18
َ َ ْ

خذ َاوند .....................................ف62/35

َ ُ

خرکش (نوعی کفش) ....................ف112/52

َ

خ ْر َمن ......................................ف115/53

َ ُ

خ ْست ْر .....................................ف245/94

ُ

خ ْس ُر.........................................ف59/33

 | 64گزارش میراث :ضمیمۀ شمارۀ 12

ُ َ

خف ْه........................................ف149/52

َ ُ
ُ َْ
خورداندام .................................ف84/43
ُ
خ ْوش (مادرزن) ...........................ف59/33
َ
خ َیار ......................................ف301/114
َخ َ
یمه ...................ف ،328/124ف337/128
َ
خ ُیو..........................................ف24/16
َ
دام َوز .......................................ف115/53
خنور ......................................ف163/69

َ

َ
دبیر ْستان .................................ف318/121
َ

د ُ
رازموی...................................ف113/53
ْ َ َ

ِد َرخت ْستان ..............................ف282/108

َ ْ

د َرفش ......................................ف111/52

َ

ِد َر ْمنه .....................................ف305/116

َْ

ِد ُروغزن .....................................ف68/37
َ
َد َره َ
(س ِرکین َد َرۀ شک ْن َبه) .....................ف44/25
ُْ َ َ
دزدا ْوش َره ...................................ف70/38

َ َ ُ

د ْستارخوان...............................ف166/70

َ

ْ

د ْست َو ِرن ِجن ..............................ف88/45

ُ

دو (عدد......)2ف ،23/16ف ،25/16ف194/78

ُ

َ

د َوازده .......................................ف25/16

ُ

دوال ...........ف ،111/51ف ،182/75ف192/77

ُ ََ

دودله .......................................ف121/55

ُ

َْ

د َ
وسنده ..................................ف281/108
ُ

د ُ
وموی .....................................ف55/32
ُ َ

دوه َزار...................................ف358/135

ُ

دویست.................................ف358/135
َ َ
(ه ْم ) د ِهی (= هم ِدهی)....................ف61/34
ْ َ
َرخنه ........................................ف191/77

ُر ْسغ .........................................ف33/20

ْ

َرشک (تخم شپش) ......................ف249/96

ُ

َرکوی (= رگوی)............................ف87/45

َرکوی (= رگویی).........................ف132/58

َ

ُروزن ....................................ف324/123

َ

ُروش ْن ......ف ،14/12ف ،282/108ف334/127

ُ
وشنائی او..............................ف331/125
ر ِ
َ

ُروغن .......................ف ،151/65ف170/71

َ َْ
ُّ
دکان .......................................ف132/58
ََ
دله ......................................... .ف113/53

ز َبان ............................ف ،26/17ف90/46

دنبغ َزه ....................................ف45/25

ِز َره (= زره) ................................ف200/80

دشنه.......................................ف199/79

ِد ِلیر ..........................................ف67/37

ُْ

َ

ُْ َ ْ

دن ِدیذن .....................................ف79/41

ِر ِیم ْن ......................................ف247/95

َ ُ

زانوا (= زانو) ................................ف48/26

ُ

ُ

ز بانکز (= زبانگز).......................ف152/65
َز ُر ْه (زالو).................................ف249/96

َ
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ُ

َ

ز ِم ْستان .................................ف342/129

َ

َ

ِس َم ُاروغ .................................ف306/116

ز َو ِر سینه ....................................ف39/23

س َ
نجذ....................................ف315/120
ِ

~ َسر.......................................ف178/73

ْ ُ
َسنکر ......................................ف246/95
ُس ِنیژه .......................................ف116/54
ُ
ول شتر .................................ف212/84
س ِ
َسه ُروز ...................................ف346/131

~ بیشانی..................................ف174/72

ِز َو ْر ِنیم.....................................ف155/66

َ

ز َورین ....................................ف178/73

ََ

زهار............................ف ،42/24ف46/25

َ َ

زهدان .........................ف ،44/24ف176/73

َسبرغم ...................................ف302/115

ْ

ِس ُپرز .........................................ف43/24

َ

َستاغ ......................................ف240/93

ُ

ِست ْرک .......................................ف33/20

ُ

ِست َره .......................................ف133/58

ُ

ِستور .......ف ،109/50ف ،184/75ف،205/81
ف ،268/103ف ،286/110ف320/121

ُ
َ(بام) ِستون .............................ف325/123
َ

ِسرای فراخ .............................ف323/123

َس ْر ِکین (= سرگین) .........ف ،44/25ف،176/73

ف204/81
َس ُروهاش (= ُسروهایش)...............ف236/92

ِس ُروذ ......................ف ،121/55ف268/103

ْ

ِس ُرون .........................ف ،45/25ف82/43

َ

َسغدی (طرخون).......................ف303/115
َسکاروا ...................................ف145/64

ْ

ِسند..........................................ف70/38

َسه َ
شنبذ..................................ف348/131
ُ َ ْ

سهام اض ٖحی ...........................ف346/131
ِسیَا ْه .......................ف ،203/80ف256/99

ْ

ِس َیاهکوش................................ف244/94

ِسیرش (نوعی مقنعه) ......................ف87/45

ِ
َس َیکی .....................................ف125/56
َ َ
شاذ ْروان ...................................ف161/68
ُ
ش َبان........................ف ،109/50ف226/88
َ
ِش ٰبانفر یب ...............................ف253/98
ِ
ُ
شبش....................................ف269/103
ُ
(سنگ شبه)........................ف284/109
ش َبه
ِ
ُ
ِشت ْ.ر .........ف ،207/82ف ،209/82ف،211/83
ُ

ف ،251/97ف ،259/100ف263/101

ِشت ْردزد ......................................ف70/38

ُ

ِشترغاز ...................................ف306/116

ُ

ِشتری ......................ف ،210/83ف213/84

َ ْ

شخ .......................................ف281/108
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َ ُ

ُ

ْ

شش ْم .......................ف ،185/76ف209/83

ف ُروک َ
ذارند ..................................ف87/45
ِ

شکله ....................................ف300/114

ف ُر َ
وم َایه......................................ف70/38
ِ

َ َ

شغال....................................ف260/100

َ ْ

ِشکوفه ...................................ف313/119

ش ٰ
کیبا .......................................ف68/37
ِ
ُ

ش ْم ِشیر.....................ف ،192/77ف199/79

ُ

ش ْمشیر ُجوبین...........................ف121/55
َش ْنک (موی نه ّ
مجعد و نه صاف) ...........ف11/11

َ َ

ش ْوغاه.....................................ف233/91

ِشیر (مایع خوراکی) ....................ف268/103
ِشیر (حیوان درنده) ......ف ،242/93ف321/122

ُ
طارم .....................................ف324/123
ُ ْ

طن ُبور (پهلوی.............. )tambūr :ف263/101

ُ ْ

َْ

طن ُب َ
ورهزن .................................ف108/50
ْ

ِغالف ِدل ..................................ف41/23

غول َ
ْ
ریمن .................................ف73/39
ِ
ِف َراخ ......................ف ،214/84ف282/108

ِف َر َار َسذ ....................................ف159/67

َ َ

ف ْرخال .........................................ف11/11

َ

ف ْر َس ْب...................................ف324/123

َ

ف ُرشک ...................................ف313/119

َ

ِف ُروت ْر.........................................ف77/41

ُ َ ْ
ُ َ
ِف ُروشذه.....................................ف30/19
ِفروشذن ..............................ف349/132ح

َْ

ُ
وکرفته ....................................ف74/39
ِفر ِ

َ َ
ف ُر ْ َ
وهشته ......................................ف11/11
ِ ِ
َ ْ
فرهخته....................................ف206/81
ـه .........................................ف115/53
ِف ْ.
ِف ِه کشتی ...................................ف117/54
َ ُْ ْ
قرنفل ........................................ف89/45
َ
ک ّبی ........................................ف243/94
َُ
کذین ......................................ف126/57
ُک ُ
رباسه (= کرباسه) ....................ف269/103
ُ
ک ْر ِبز (= گربز)...............................ف70/38
َ َ
ک ْرده (= گرده؛ نوعی نان).................ف145/64
َ
کرسنکی (= گرسنگی) ................ف268/103
ْ
ُ ْ
ِکزیت [چستربیتی :ک ِزیت] (= گزیت؛ جزیه) ......
ِف ُر ِونش ْسته ........ف ،21/15ف ،30/19ف38/22

.......................................ف371/139

َ ْ
َُ
کلو (= گلو).................................ف29/18
َ َُ
(س ِر) کلو....................................ف23/16
َ َُ
(نای) کلوا (= نای گلو) ....................ف23/16
َُ
کلوخکوب................................ف115/53
َ
ک ِلیذدان ................................ف327/124
ُ
ک ِمیژه..........................................ف11/11
کش َو ْر........................................ف72/38

َ
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ََ
کنارۀ (~ ُرسغ)..............................ف33/20
َ ََ
ََ
کناره (~ حشف ْه) ............................ف46/25
ََ

کناره (~ زین).............................ف176/72

ُ

کنج (گوژپشت)............................ف37/22

َْٰ

کند ُام َ
ویه ....................................ف10/10

ََ ْ
َُ
کنودان ...................................ف300/114
َ
َ
کو ِس ُرون (= گ ِو سرون) ...................ف45/25
ِ
َ
َ
کو (~ ث ِرید)................................ف141/63
َ ْ
کوخک ..................................ف313/119
کنند .........................................ف111/51

ِک َو ْر َبا .......................................ف141/63

ُ

کورماست (= گورماست)..............ف153/65

ُ

ک َ
وزآو َره ...................................ف167/70
َ ْ

ک َوزد .......................................ف249/96

ْ َ

َ
کوزد ن ْر ....................................ف249/96

ُ َ
ُ ٖ
کویز (قفیز) .............................ف354/134
َ َ
ک ْهتر ........................ف ،167/70ف245/95
َ َ ُ
ین َ(ب ْهلوی ~) ..........................ف38/22
ک ِه
ِک َیاهی (= گیاهی) .......................ف271/104
َ
ک ُیبو........................................ف253/98
َ ُ
کیلو ......................................ف289/111
َ ْ
ک ْی ُمخت ...................................ف112/52
َ ُ
ک ْینو.......................................ف303/115

کوهر ی (= گوهری)........................ف57/33

َ َ

لکام (= لگام).............................ف183/75

َم َ
حبره ......................................ف131/58
َ َْ

ُمخنده ......................................ف74/40

َ

َم ْرز ْم .....................................ف336/127

َ َ

ُم ْز ِدکانه (مژدگانی).....................ف372/140
ْ
ْ
ُم ُسل َم ٖانی (قس .تاجیکیُ :م ُسل َمانی).....ف75/40
ّ ُ
ُ(م َصلی) نماز ..............................ف161/63

ٰ َ

ُملزه ........................................ف23/15

ُم َ
ورش یمانی ..........................ف284/109

ُم ْوش (بجۀ ~) .........................ف264/102

َ

(ده) َم ْهتر (رئیس و زعیم)..................ف64/35

َ

َم ْهتر؛ َمهتر.....................ف74/39؛ ف77/41

َم ْ
هر َبانی.....................................ف86/44
َْ
ْ
(هف ُت َورنک ~) ...................ف335/127
َمهین

ِ
ُ
ِم َیان ِسرون .................................ف45/25
َم ْی ِتین .......................................ف113/53
ِمیوه ِف ُروش ...............................ف108/50
َم ْیویز ......................................ف144/64
ٖ
ْ
نارد ........................................ف249/96
َ
ن َاوکی ِ(تیر ~) ............................ف196/78
ُ
ِنبیذ خ ْر َما.................................ف125/56
َْ َ ْ
نتوآنذ .......................................ف27/18
َُ
نخ ْست ..................................ف331/126
َُ
نخ ْس ِتین ...................ف ،87/45ف347/131
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ََ ْ
َ َ
(گل خشک ت َرکت َرک)............ف282/108
نخل
ِ ِ
َُ
نخوذ .....................................ف299/114
َ

ن ُسو ......................................ف279/107

َ

ن ُسوکرده ..................................ف197/79

َ

نشخور....................................ف205/81

َْ

َ

نشکرده ....................................ف111/52

ِنشیو .....................................ف275/106
َ
ن ْعلین ُ(دوال ~).............................ف111/51

ِ
ُ
نماز (بانک ~) ..............................ف75/40
ُ َ َ ْ
نماز ک ْردن (بانک ~).......................ف76/40
ّ
ُ
نماز ُ(م َصلی ~) ...........................ف161/63
ُ َْ
ن
مایذ ........................................ف74/39
ُ
َ
ن َمک (خاک ~) .........ف ،123/56ف،147/65
ُ

ف284/109

ْ

ن َمکسار ...............................ف284/109

ُ ِّ

ن َمک ْن ........................................ف14/12

ُ

نـو ......................................ف375/140

َ

ن َ
وباره ....................................ف372/139
ُ

وعی ......................................ف159/67
ن ِ

ُ

نومید....................................ف364/136

َ
ٖ
ِن َهان .....................................ف376/140
ِن َهانخانه ...............................ف325/123
ْ
ِن َهانی ُ(دش َمن ~) ..........................ف60/33
ِ
ِن َهنک......................................ف244/94
َ
نیک (شاید فتحه نشانۀ یای مجهول باشد)...........
نوی (قرآن) .................................ف76/40

......................................ف272/104
َو ُاب َرذ ّ
(ببرد)..................................ف42/24

ْ
ْ
َو َارن؛ َو َآرن .................................ف32/20
َو َرو َاره ...................................ف325/123
َ

ه ُاون ......................................ف166/70

َ

ْ

َ

ه ُاون ْ
دسته................................ف166/70
َ
هزار ُ(دوازده ~)...........................ف187/76
َ

َ َ

ه َزارد ْستان................................ف255/99

ُ
هزینه .....................................ف371/139
َ
ه َمه ...........................................ف13/11
ُ َ
هوشازده ................................ف363/136
َ
هو یذان .....................................ف27/18
ِ
ِهیذ .........................................ف115/53
ْ
َیک ......................................ف369/138

ّ
تلفظهای دوگانه
َْ َ
َآرزو .........................................ف 86/44اه ٰیانۀ َس ْر .....................................ف9/10
َ
ٰ َ
ا ْرزوی........................................ف 15/12ا ِه ٰیانه َس ْر .....................................ف9/10

َ
المترجم | 69
ویژگیهای لغوی و زبانی کهنترین دستنویس فرهنگ ُالبلغة

ََ

باشنه (= پاشنه).............................ف49/26
پاش َنه َ
(س ْنک ~) ........................ف279/107

ِ
َ
َ
ُﺑﺸﺘﹷﯿﹿﻮﺍن دیوار (= پشتیوان دیوار) ....ف316/120
ُ
ت ُرب.......................................ف302/115
ُ
ت ْرب.......................................ف301/114
ُ
ت ُرش (دوبار)............................ف15،14/12
ُ
ُ
ت ُر ٖشی ترش ...............................ف153/65
َ ِ
َجاذر (= چادر) ...........................ف158/67
ُ
جاذر ......................................ف158/67
ُ
وردی ....................................ف141/63
خ ِ
َخ ْ
وردی .................................ف273/105
َ
دلی َس ُبک ..................................ف41/23
َ ْ
دانۀ ِدل ......................................ف41/23
َ
د َرخت ...................................ف307/116
ِد َرخت (اکثر بهصورت ِد َرخت)..........ف307/116
ْ
روشناء ُروز ............................ف349/132
ُ
ُ
وشنائی او..............................ف331/125
ر ِ
ُ
ُ
َسخن (اکثر بهصورت َسخن).............ف27/18
ُ
ُسخن ...................................ف369/138
َ
ُسخ ْن .........................ف369/138 ،27/18
َس ُرو (انک َس ُروش رآست َو ْربالیذه ُبوذ)...ف230/90
َ
َ
ُس ُرو (انک ُس ُروش َب ُبن ک ْر َدن َرسیذه باشذ) .......
.....................................ف230/90

ُ َ َ

شغۀ د ْست .................................ف35/21

َش َغ ْهب َ ْستَه ...................................ف35/21

َ َ

ِف َراخده ْن ...................................ف24/16

َ َ
ِف َراخ ُسخ ْن.................................ف27/18
َ
َ َ َ
ف َراخکوشه ده ْن ...........................ف24/16
َ َ ْ
ف َراخ َجشم ..................................ف18/14
ِف َر َار َسذ ....................................ف159/67
َف َ َ
راشک ْسته ..................................ف26/17
ِ
َ
ف ْرت ........................................ف115/54
ِفرت ........................................ف116/54

ََ

کناره ...........................ف ،33/20ف84/43

ُ

کناره .......................................ف192/77
ُ
کناره ُ(دو ~ زنخ) ...........................ف28/18
ُکنارۀ ُ(دو ~ َف ْ
رج) ...........................ف47/26
َْ
ْ
لخت َ(یک ~)............................ف158/67

َ
ل ْحت ُ(دو ~) .............................ف158/67
.

کاتب ،برای خوانش درست ،زیر حرف «ح» در
َ
حای کوچکی نیز گذاشتهاست
ل ْحت،
ِ
(همچنانکه در بعضی از دستنویسهای کهن
دیده میشود) .حرف «خ» در لخت درواقع به
حرف «هـ» بدل شده و کاتب در خط بهجای
«هـ»« ،حـ» نوشته ،که از نظر شکل به «خـ»
نزدیک است .برای ابدال  /x/به  :/h/آهریان <

آخریان «کاال».
ْ
َمشک َ(د َهن ~) ...........................ف112/53
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َ

ْ

ُ

َمشک ُروغن ..............................ف169/71

ن ِه ْم ......................................ف346/130

َمهتر .....................................ف275/106

ِهر کسی ....................................ف71/38

ْ

ُمشک (بند ~)............ف ،112/53ف285/109
ِمهتر ......................................ف294/112

َ

م ........................................ف209/83
ن ُه ْ .

ْ

َ

ه ْر جن ٖسی ..................................ف72/38

واو معدوله

ّ
تلفظ واو معدوله  /xw/اکثر با گذاشتن ّ
ضمه روی حرف
َ َ
«خ» و یک مورد با فتحه روی حرف «خ» (ا ْس ُتخوان) نشان
داده شدهاست.

َ ُ َ
َ
َُْ َْ
~رند).......ف،16/13
ا ْستخوان (~ ا ْب ُرو؛ ~ بهلو؛
ف ،38/22ف40/23
ُْ ُ
َ
استخوانرند (~ نر) ...................ف256/99

ُ

خواب.......................................ف74/39

ُ

خوار (ذلیل) ...............ف ،66/36ف363/136
ُ
َ
(سرکین) خوار ............................ف206/81
ُ َ َْ
ِشیرخ
واره َ(دندان ~) ......................ف25/17

(سیلی) َ
خواره ..............................ف71/38
ُ

خوان .......................................ف114/53
ُ
َ(د ْس َتار) خوان ............................ف166/70

ُ
َ
(خ َراج) خواه ...............................ف65/36
ْ ُ
َ(بذ) خواه ...................................ف70/38
(باز) ُخوانَنْد ...............................ف57/33

ُ َْ

بخوانذ ......................................ف73/39

ُ

َ

خوآنند ..................................ف346/131

ُ َ

خوانند .....ف ،228/89ف، 248/96ف328/125

ُ

َ

خواهذ ......................................ف84/43

ُ َ
خواه ْر .......................................ف59/33
ُ
واهی......................................ف74/39
خ ٖ
ُ َْ
خورداندام (پهلوی............)xwurd :ف84/43
ُ َ
خ َورددندان ................................ف26/17
ُ َْ ْ
وردن ......................................ف79/41
خ
ُ
وردی ....................................ف141/63
خ ِ
َ ْ َ
َ
وردی کرم واکرده...................ف273/105
خ
َ ُ ْ
ورش ...............................ف83/43
(زار) خ ِ
ُ ْ
(نا) خوش ...................................ف15/12
ُ
(بنا) خوشی ................................ف57/32
ُ
خویذ ....................................ف296/113
ُ
َْ
ویشاوند .................................ف57/32
خ
ٖخویشی .................................ف377/141

َ
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ّ
ّ
(مصوت میانجی)
مصوت میانهشته

در کلمات و ترکیبات زیر که یک ّ
مصوت بلند و یا کوتاه ،دو صامت
مصوت کوتاه میانجی ،که ّ
یا سه صامت کنار هم آمده ،یک ّ
مصوت
میانهشته نامیده میشود ،میانشان قرار گرفتهاست.
َ َ
ُْ َ َ
استخوان َها َب ْه ُلو ...........................ف38/22
ُْ َ
َ
استخوان َهایء پیش سینه................ف40/23
ٰ ََ
افراشته .......................................ف31/19
َا ُ ُ ْ َ
نجوغ ِکرفته ................................ف35/21
َ
اند َام َها .....................................ف149/61
ُ َ
انکشت َوانۀ تیر.............................ف198/79
ََ
باشنه (= پاشنه).............................ف49/26
َ
بامداذ ...................................ف349/132
ِ
ُب ِردبار ........................................ف68/37
ْ
ُب ُز ْر ِک ُبشت (= بزرگپشت) ...............ف37/22
ُب ُز ْر ِک َسر ......................................ف9/10
َْ ُ
ُبشتماز ......................................ف36/22
ْ
ُ
ُبش ِت َمازو ..................................ف37/22
ْ َ ُ
ُبشت َمازو ..................................ف38/22
ُ
شت ُم ْهره ..................................ف37/22
ب ِ
َب ْش ُت َ
واره (= پشتواره) ......................ف127/57
ُ
بشکول .....................................ف68/37
ِ
َْ
بینی .....................................ف21/15
بلن ِد ٖ

َْ َ

َبندها ..............ف ،35/21ف ،34/21ف36/21

ُب َ
وی َها ......................................ف124/56

آردهاله....................................ف142/63

َب ِه ْن (= پهن)....ف ،33/20ف ،50/26ف،51/27
ف191/77

َب ْهن َ
س ْر (= پهنسر) ..........................ف9/10
ِ

َ

َبی َابان َها ......................................ف73/39
َپاش َنه َ
(س ْنک ~) ........................ف279/107

ِ
َٰ َ َ ْ
تمامخلق ....................................ف14/12
َْ ََْ
کاندام ...................................ف84/43
تن ِ
ُت َ
وب َره ........................................ف170/71
ُ ُ
جوی َها خ ْرد (= جویهای خرد) ......ف273/105
َ ََ
ختنه .........................................ف46/25
ََ
ختنهسور .................................ف138/62
.

در سمنانی و بعضی از گویشهای کردی نیز
َ
«خ َت َنه» (نک .کیا.)315 :1390 ،

َ ُ
َ ْ
دانش َمند ....................................ف78/41
ِ
َ ْ َْ
در ِدمند ......................................ف32/20
َ َْ
بیشین ..............ف ،24/16ف26/17
دندان َ َهآء ِ
َْ
َ
دندان َ َهای نیشت ْر ...........................ف26/17

د َامغول ...................................ف150/62
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َ

َراه َهاء/ی َم ْج ُهول .ف ،272/104ف273/105

ْ

َ َ

َسخ ِتک ْردن (= سختگردن) ............ف30/19

ْ َ

َسنک َهاش (= سنگهاش).............ف275/106

ْ َ
َ ْ
َسخت ....................................ف139/62
ُ
وس َمار ..................................ف245/95
س ِ
َس ْه ِم ِک ْن (= سهمگین) .....................ف15/12
َ
ش ْر ِم ِکن (= شرمگین) .......ف ،68/37ف83/43
َ َ ْ
ف َراخ َجشم ...................................ف18/14
َ َ ُ َ
ِفراخ
سخ ْن .................................ف27/18
َ َ
ک َارها ..........................ف ،65/36ف82/42
َسنک َهای (= سنگهایی)..............ف278/107

َ َ

َْ

کال َبذ کفش ...............................ف111/52

َ ُ

َ

ِک ْر ِدنای زانوا (= گردنایزانو) .............ف48/26

ْ

ِک َرن َبوا ....................................ف141/63

َْ

َ

کف ِشک ْر (= کفشگر).......................ف111/52

ُْ ُ
ُ َ ََ ْ
کوتاهَزنخ ...................................ف24/16
ُ
وشاسب (= گوشاسب) .............ف273/105
ک ِ
َ
کوشک .................................ف323/123
ُ
َم ْرغ َزار ....................................ف295/113
کن ِدز َبان ....................................ف27/18

َ
میه ٰمان....................................ف138/62
َ

ن ْر َمآوآز ......................................ف28/18

ّ
ّ
مصوتهای مرکب

َ

َ

زنجیرههای  /aw/و  /ay/در کلمات زیر که برخی فارسی و
برخی عربیاند دیده میشوند.
َ

ِنش ْس ِتکاه(=نشستگاه) ....ف ،45/25ف175/73

ل ْوح ........................................ف132/58

َبول ............................ف ،44/24ف84/43

َم ْوج ......................................ف287/110

aw

َ

ت ْوریة ........................................ف78/41

َج ْو ........................ف ،125/56ف299/113
َج ْوکان (= چوگان)........................ف121/55

َح ْوض ..................ف ،286/109ف290/111

ْ

َس ُبک َر ْو ..................................ف239/92

َ

َ

فوقکرده..................................ف197/79

َ

ل ْونی .......................................ف256/99

َ
ـو .........ف ،84/43ف ،160/68ف،263/101
ن ْ.
َ

ف292/112

ن ْوعی ......................................ف123/56

َ

ه ْم َر ْو ........................................ف62/34

َ

ay

َب ْی ْ
وسته (= پیوسته)..........................ف37/22

َ
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ُْ

َح ْیضافتاده ...............................ف83/43

َ

َ

خ ْیک می .................................ف126/57

واو و یای معروف و مجهول

«واو»
در دستنویس مورد بحث ،در برخی از کلمات ،روی حرف قبل از ِ
مجهول  /ō/و معروف  /ū/حرکت ّ
«یاء» مجهول
ضمه ،و زیر حرف قبل از ِ
 /ē/و معروف  /ī/حرکت کسره گذاشته شدهاست.

ُ

َم ْیکون (= میگون) ...........................ف11/11
«واو» مجهول /ō/
ِ

َْ

بان ُبوه ..........................................ف11/11

ُبوزش ....................................ف377/141

ُب ْ
وست َس ْر (= پوست سر).....................ف8/9

ُجوب (= چوب) .........................ف194/78

َ

خ ُ
اموش ....................................ف27/17
َ

دراز ُموی...................................ف113/53

َْ

ِد ُروغزن .....................................ف68/37

ُ

دو .............................ف ،23/16ف25/16

ُ

دوش (دیشب) .........................ف349/132

ُ
ُ(روز) کور ....................................ف19/14
ُ

کوش (شوخ ~) .............................ف12/11
ِ
ُ
کوش (سوراخ ~) ...........................ف12/11
ِ
ُ
کوشت (= گوشت) ........................ف46/26

ُ

کوشک .................................ف323/123
َ ُ َ
(جک ْر) کوشه (= جگرگوشه)..............ف43/24
ِ
ُ َ
کوهر ی (= گوهری)........................ف57/33

ْٖ
ُ
ورش.......................................ف89/45
م ِ
َ(دراز) ُموی ................................ف113/53
ِمیوه ِ(ف ُروش) .............................ف108/50

َ

َ

«یاء» مجهول /ē/
ِ

ا ِویخت ْه .......................................ف12/11

ُر َ
وباه (بچۀ ~) ..........................ف264/102
َ َ
ُروذ (کرانۀ ~) ...........................ف369/138
ْ
ُروز (روشناء ~).........................ف349/132

ِتیـز ...........................................ف12/11

ُروش ْن ..........ف ،14/12ف ،15/13ف350/132

ِ

ِس ُرون .......................................ف45/25

ِر یک ن ْرم .................................ف281/108

َ

ُروزن ....................................ف324/123

َ

ُ
وشنائی .................................ف331/125
ر ِ

ُ

ِبی کوشه...................................ف169/71

ِر یزیذه ......................................ف26/17
ر یشی ُ(ب ُز ْرک) ..............................ف28/18
ِ(ز َو ْر) ِنیم ..................................ف155/66

َ َ
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ِز َیبا ...........................................ف14/12
ز یر ُ(زبان)...................................ف26/17

«خان هزاد» ،تبدیل به ّ
مصوت مجهول  /ē/در
َ َ
کذیز َاد شدهاست.

ِ

َ
َ
َس ْر ِکید َره (~ شک ْن َبه) ......................ف44/25
َ
(ش ٰبان ) فر یب.............................ف253/98
ِ
ِ
ُ
ْ
شم ِشیر.....................ف ،192/77ف199/79
ِشیر ماده ..................................ف243/93

ِشیر (بانک ~)...........................ف260/100

ش َیو َ
ازبان ...................................ف27/17
ِ
ُ

ک ِمیژه..........................................ف11/11

َ

که َ
ین (بهلوی ~) ..........................ف38/22
ِ

ِمیوه ِف ُروش ...............................ف108/50

َ

ِنیک .........................................ف67/37

ُ

ِنیکو ...........................................ف11/11

َ

َ َ

کذیزاد .....................................ف62/35
 .به نظر میرسد که ّ
مصوت  /a/در کدهزاد ،بهمعنی

َ

«واو» معروف /ū/
ِ

ُروغن ......................................ف151/65

ُ

ِ(تیز) ز بان ...................................ف90/46
ُ
َ(بام) ستون .............................ف325/123

ِ
َس ُروهاش ................................ف236/92
ُس َ
ورآخ ....................................ف214/84
«یاء» معروف /ī/
ِ

َپ ِلیذ ..........................................ف67/37

ُ
وشیذه......................................ف69/37
ب ِ
ُ

وشیزه......................................ف85/44
د ِ
ِشیر (مایع خوراکی) ....................ف268/103

ُ
روآر یذ ....................................ف89/45
م ِ
َم ْیویز 144/64.........................................

شکسته شدن کلمات مختوم به «یک ّ
مصوت بلند و یک صامت» یا «دو صامت»
و یا «یک ّ
مصوت کوتاه و دو صامت»،
با افزوده شدن یک ّ
مصوت کوتاه به پایان آنها

کاتب این دستنویس ،روی حرف آخر تعدادی از کلمات که به «یک ّ
مصوت بلند
و یک صامت» یا به «دو صامت» و یا «یک ّ
مصوت کوتاه و دو صامت» ختم
ّ
مصوتهای فتحه یا ّ
میشوند ّ
ضمه و یا کسره گذاشته است تا برای سهولت تلفظ
ّ
تنوع این ّ
علت ّ
مصوتها بهگفتۀ دکتر علیاشرف صادقی آن است
شکسته شوند.
ّ
کهبهصورت ّ
مصوت خنثی یعنی شوا  schwa /ə/تلفظ میشدهاند.

َ
المترجم | 75
ویژگیهای لغوی و زبانی کهنترین دستنویس فرهنگ ُالبلغة

َ

َ
باسو ِان (= پاسوان؛ پاسبان)................ف65/36
ُ
(س ْرخ) َب َام....................................ف14/12

کوک ْرد (= گوگرد) .........................ف127/57
ِ
َ َ َُْ
کهین (بهلوی ~)...........................ف38/22

ِ
َ
ُ
ُ
ک ْیبو.......................................ف303/115
َم ْر ِد ..........................................ف74/39
ْ
َمغ َز .........................................ف112/52
َ
ن ْر َم ..........................................ف35/21
َ
ن ْر َمآوآز ......................................ف28/18
َ
ِنیک .........................................ف67/37
َ
ه ْم َو َار .......................................ف26/17
َ
ه ْم َو َارهبیشآنی ..............................ف15/13

(سبیذ) َب َام...................................ف22/15
ِ
َ
َ َ َ َ َْ
ْ
(جایکاه) بول اندر شکم .................ف44/24

ِ

.

ُ َ

ّ
حرف «ل» در کلمۀ «بول» بعد از ّ
مصوت مرکب
ّ /aw/
متحرک شدهاست.

خ ْرد ..........................................ف38/22

ُ
خرو َه .......................................ف119/55
ُ ْ

خفج ........................................ف79/41
ِ
َ(ت ْنک) ُخ ُ
وی................................ف67/37

ْ
َ(بانک) َرع ِد ..............................ف263/101

َ
سیماو...................................ف284/109

َ

این ّ
مصوت خنثی در کلمۀ ه ْم َو َاره (بیشآنی =

.

هموارپیشانی) جزء کلمه شده و کاتب آن را با

َ

ش َ
خار .....................................ف126/57

های غیرملفوظ نشان دادهاست .بهگفتۀ دکتر

َ َ

ع ٰیال .....................................ف269/103

علیاشرف صادقی این ویژگی در کلمۀ نیسته

َ َ

کارد.........................ف ،199/79ف228/89

بهجای نیست نیز در این بیت از کسائی ،که در

ُ
کالیو ........................................ف90/46

لغت فرس اسدی (ص )451بهشاهد آمده است

ُ ُ

ک ْرک (= گرگ) ..........................ف260/100
ُ ْ
ُ
کش ُن (= گشن) ...........................ف207/82

دیده میشود:
آس شــدم زیــر آســیای زمانــه

َ

کوشک .................................ف323/123

َ

ُ

تبدیل کسرۀ اضافه به شوا /ə/

آد ُم ِسیاهکون ...............................ف14/12

َْ َ

نیســته خواهــم شــدن همی بــه کرانه

ان َبان ُبزرک .................................ف170/71

ُب َ
وم نر ......................................ف255/98

َ

َ

خ ْیک می .................................ف126/57

ُ

د ّر ُ
اج نر ....................................ف255/99
َ َ

ِر یک ن ْرم .................................ف281/108
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ُ

ِعید روزه ...............................ف346/130

َ

َ

تبدیل حرکت اصلی کسره به شوا /ə/

ُجنانک (= چنانکه).........................ف15/12

ٰ َ

َ

َ ُ ْ َ

ک ِن َیزک خن َیاک ْر .............................ف64/35

انک (= آنکه)...............................ف27/18

َ

نک..............................ف ،19/14ف27/18
ا ِ

نشان دادن کسرۀ اضافه
َُ
َ َ َ
ا ِب ده ْن ....................................فَ 23/16سر کلو (= سر گلو) ........................ف23/16
ِ
ََْ ُ ْ
َ
َ
ک شکاری ............................ف243/94
افر ِاز رخ .....................................ف 20/14س ِ
ُ َ ُ
َ
وراخ کوش ...............................ف12/11
انک خرکوش ........................ف 260/100س
ب ِ
ِ
ُ ْ َ َ
ُ
ُبن کوه ..................................ف 277/106شغل ع ٰیال .............................ف269/103
ُ ِ ُ
ِْ َ
َجن َبر ک ْردن (= چنبر گردن) ................ف 30/19شوخ کوش .................................ف12/11
ِ
ُ ِ َ ُ
َ
د ِر ُب ُز ْرک .................................ف 326/124شوخ ُبن ناخ ْن ............................ف35/21
ِ
غول َ
ُد ْنبال ْ
اسب...............................فْ 176/73
ریمن .................................ف73/39
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ
ف شیر ..................................ف153/66
ز ِر ساو ..................................ف 283/109ک ِ
ُ ْ
َ
َ
ُ
ز َو ِر جشم ................................ف 248/96کو ُبن انکشت ِست ْرک ....................ف35/20
َِ ِ
َ
ََ َْ
گو زنخ).........................ف28/18
زو ِر در ...................................ف 326/124ک ِو زنخ (= ِ
ُ
َ
ِزه ُبن ناخ ْن.................................ف 35/21کو ِس ُرون ...................................ف45/25
ِ
ُِ ْ ْ
ُ
َ َْ
َسر دن ِبش .................................ف 229/90کوشت ُبن دندان .........................ف25/16
ِ
َُْ َ ِ ْ
َسر ُ
ک َجشم ..............................ف17/13
م
د
ر
م
.ف31/19
.
..................................
وش
د
ِ
ِ
َْ
َ
َ
ْ
َسر راه ...................................ف 282/108مغز سر ..........................................ف8/9
ِ
ِ
َسر شاخ .................................ف307/117
ِ
شکسته شدن خوشۀ صامت آغازی با ّ
مصوتی در میان خوشه

َ
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بعضی از کلمات در فارسی میانه با خوشۀ صامت آغاز میشوند که در فارسی
دری این خوشه با آمدن یک ّ
مصوت کوتاه میان دو صامت شکسته شده است.
این ّ
مصوت در کلمات زیر  /a/و  /i/است.

َ

د َرخت ...................................ف307/116

ْ َ َ

ِد َرخت ْستان ..............................ف282/108

َ ْ

د َرفش ......................................ف111/52

َ

ِد َر ْمنه .....................................ف305/116

َْ

ِد ُروغزن .....................................ف68/37

َسبرغم ...................................ف302/115

ْ

ِس ُپرز .........................................ف43/24
سبیذ (= سپید)...............................ف18/14

َ

َستاغ ......................................ف240/93

ُ

ِست ْرک .......................................ف34/21

ُ

ِستور .......ف ،109/50ف ،184/75ف،205/81

ف ،268/103ف ،286/110ف320/121

ُ
َ(بام) ِستون .............................ف325/123
َ
ِسرایء (نهاذ ~) .......................ف322/122
َ

ِسرای فراخ .............................ف323/123

َس ُروهاش (= سروهایش)...............ف236/92

ِس ُروذ .......................................ف121/55
ِس ُرون .......................................ف45/25

َ َ

ِشکافته......................................ف23/15

َ
ف ْر َس ْب...................................ف324/123
ِ(میوه) ِف ُروش .............................ف108/50

شکسته شدن خوشۀ صامت آغازی با ّ
مصوتی قبل از خوشه
ُ ُ
(س ْرخ) ْ
ُ
اسبید (= سرخ اسپید؛ پهلوی ..... )spēd :ا ْستون (= ستون؛ پهلوی......)stūn :ف324/123
ُ
...........................................ف 14/12ا ْس ُرب (= سرب؛ پهلوی......)srub :ف284/109
حذف ّ
مصوت آغازی
ُ
ِست َره (< استره؛ پهلوی« ustarak :استره») ........
َسبریس (= سپریس < اسپریس؛ پهلویasprēs :
«میدان اسبدوانی»)...............ف318/121

........................................ف133/58

ضمیر پیوستۀ سوم شخص مفرد
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ضمیر پیوستۀ سوم شخص مفرد اکثر بهصورت «ِـ ش» و در
چند مورد بهصورت «َـ ش» آمدهاست.

َْ

ْ

ُ

دامش...................................ف222/87
ان ِ

بانش ......................................ف27/18
ز ِ

ْبست ِانش (= پستانش) ......ف ،82/42ف222/87

َسرش ....................ف ،228/89ف275/106

بارش .....................................ف312/118
ِ

ْ

َ ْ

ْ

َجش ِمش ........................ف ،18/14ف19/14

َ

َحیضش ....................................ف84/43

ُْ ْ
َ ْ
دوشش ......................................ف31/19
دن ِبش......................................ف229/90

ُ

ْ

رکش (= سترگش) ......................ف51/27
ِست ِ

ِ
شاخش ..................................ف312/118
ِ
َ َْ
ف ْرزن ِدش ....................................ف86/44
کوذکش ....................................ف86/44
ِ

پیشوندفعلی

پیشون د فعلی «بـ» اکثر بهصورت «بَـ» و در مواردی بهصورت «بُـ»
و «بِـ» ،و پیشوند نفی «نـ» یک بار بهصورت «نِـ» آمده است.

َبایستذ.....................................ف200/80

َ ْ

َب ُبوشذ ....................ف ،200/80ف280/108

ُ

َبخ َ
ورذ .......................................ف26/17

ِب َر َسذ .....................................ف312/118
َبر یزیذه .....................................ف26/17

ُِ َ

َ ْ

َبشذه َباشذ...................................ف10/10

َْ

ُبکذ َرذ .....................................ف198/79

ُ

َبکشذ .....................................ف248/96

ُ ْ

َبک َ
ویذ .......................................ف28/18
َ َْ

َبل ْرزذ .........................................ف39/23

َب َ
میرذ ......................................ف232/91
َ َ
یایذ (فر َاه ْم ~) ............................ف22/15
ِن

نشانۀ جزم

کاتب در برخی ترکیبات اضافی و وصفی ،روی حرف آخر مضاف
ّ
«مصوت کوتاه و صامت» ختم
و موصوف ،در صورتی که به یک
شود ،عالمت جزم گذاشته است.

َ
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ُ ْ
ْ
وشش ِدل (= پوشش ِدل) ................ف40/23
ب ِ
ِ
َ َ ْ ُ َْ
بیستساله بیشوهر .....................ف82/42
َ

د َام ْن کوه ...............................ف277/106

َُ

َراهکذ ْر َب ْول .................................ف84/43

ََ ْ

زنخ ْ
اسب.................................ف182/75
َ

َ ْ

زن َبا کوذک خورد ....................ف269/103

َ

گره عنان)...................ف183/75
کر ْه ِعنان (= ِ

ِ
َ ْ

کوذک خورد ...........................ف269/103

ُ

َ

َم ْرد ْم ناک ْس ............................ف272/105

ْ

َمزکت آذینه .............................ف318/121

ُ

ْ َ

ِم ْس کذاخته ...........................ف284/109
ُ ُ
ّ
والحجه ُ(روز ~) ........ف346/131 -130
نه ْم ذ

ِ

همزه (ء)

َ ْ

َ

غیرملفوظ بعضی کلمات ،بیرون از موضع اضافه،
روی های
ِ
کاتب ِ
یای ابتر (همزه) گذاشتهاست.

َبشذۀ ٰباشذ ..................................ف10/10

َب ْه َرۀ .......................................ف376/141

َ ُ

ُ
بیهذۀکوی (= بیهدهگوی).................ف27/18
َ

د َوندۀ........................................ف74/39

ِر یزیذۀ ......................................ف26/17

َ َ
ِ
َ
َ
نوآذۀ پ َسر ْینۀ ...............................ف58/33
ِ ْ ِ
َ ُ َ َ
نواذۀ دختر ْینۀ..............................ف58/33
ِ
َن َ
وبارۀ ....................................ف372/139
َ
هواسیذۀ ....................................ف22/15
َ

ْ

نر ینۀ از ه ْر جن ٖسی ........................ف74/39

گذاشتن نشانۀ همزه روی های غیرملفوظ در ترکیبات اضافی
َ َ ُ
َ
َ َ
ا ْستۀ خرما .................................ف 311/88د ْستۀ کارد ................................ف199/80
َ ُ ْ
بچۀ َم َ
کندمۀ خشک ..........................ف305/116
اکیان.............................ف265/102
َ
بنجۀ دست.................................ف 33/20کوشۀ دلو................................ف294/112
ُ
َْ َ
تختۀ سر ........................................ف 8/9کونۀ روی....................................ف13/12
َْ َ ْ َ
َ
تختۀ کف ِشک ْر ..............................ف 111/52نشانۀ تیر ..................................ف198/79
ُ َ
َ
َ
توذۀ ِر یک ...............................ف 281/108نوآذۀ پ َسر ْینۀ ...............................ف58/33
ِ ِ
َْ
َ ُ ْ َ َ
َحلقۀ لکام ...............................ف 183/75نواذۀ دختر ْینۀ..............................ف58/33
ِ
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ُ َ

ِنیزۀ کوتاه .................................ف193/77

های غیرملفوظ
ِ
حذف ِ

های بیان حرکت ماقبل را ننوشته و بهجای آن
کاتب در سه مورد ِ
روی حرف قبل از «ه» عالمت فتحه گذاشتهاست.

خر َ
خرو َه (= ُ
ُ
وهه).........................ف119/55
َ َ
یزاده؛ خان هزاده)...........ف62/35
کذیز َاد (= کذ 

َک َ
نار (= کناره)..............................ف156/66

آنک

در چند جا کلمۀ انک (آنکه) بهصورتهای زیر حرکتگذاری
شدهاست.

ُ َ َ ْ
َٰ
ک ُموی از بیش َسر َبشذه َباشذ ...........ف10/10
ان ِ
ُ
ک کوذک َب ْس ٰیار َز َایذ......................ف86/44
ِان ِ

َ
َ َ
ُ ُ َْ
ذارند ........ف87/45
انَک زنان ِایشان َب ْر ُروی ِفروک

لغات نسخۀ البلغۀ کتابخانۀ مجلس سنا
َ ُ

الخد ُبج11............................................

َ

ُ

الق َس َمة زیر ُبج11....................................

َ َ
ُ
الل ُ
عاب بفج (زیرنویس :کلیز) 13...................
َ َ ُ ُ
باذ کنجی 21................................
الفرصة ِ
ُ ُ
الک َلیة ُبلک (زیرنویس :ولجه) 25..................
افط ُس ُبکبینی12....................................

ُ

بلک در نسخۀ چستربیتی بهصورت ُپلک (با سه

نقطه) است .در کردی سنندج « wolkقلوه» (کیا،

.)611 :1390

الر ُّ
َّ
اب بیندر (حاشیه :بذراندر)27...................

ْ ُ َ
َ
السل ُف َهم َ
سلف (زیرنویس :همداماذ؛ حاشیه:
ِ

الصه َرة خ َوش (حاشیه :ماذزن)27.................
ِ
َ َُ َ
الس ِلفة همیاذه) 27................................

َ َّ ُ

الکنة ِب ُیو27............................................

َ

ُ

الع ِدیل همیار 28.....................................

َ ْ ٌ

حشد َوشکرده 39....................................

َ

َ

َ

ک ِلی شتر ،ک ٖلی شترمرغ ،ک ِلی ُمنج و ...بهجای
ُ
گلۀ شتر ،گلۀ شترمرغ ،گلۀ ُمنج و( ...نه بار).
40.................................................

َ

باری نان ،باری شراب ،پاری خاک و ...بهجای

َ

پارهای نان ،پارهای شراب ،پارهای خاک و...
(بیستودو بار)41-40...........................

ُ

السب ُ
ّ
اج ش َبهفروش43................................
َ ّ
الشذ ُار بیسذفروش (= ُب َّسدفروش)43..............

َالف ُ
الک باریسهفروش 45............................
ّ ُ
َالنقال انک بار بخر فراوا برذ 47...................

َ ُ
الط ّیان دانکن 47......................................
َ
الس ْخ َت ُّ
یانی سختیانهفروش48.......................

ْ
ُ
المط َم ُر َو
اإلمام رژه کی بذان اندازه کیرند49....
ِ
َ ُ
المالط آژند (زیرنویس :کل کاغرد) 49............
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َّ ُ
الفدان ِا َیمذ (زیرنویس :هیش)51...................
َ َُ َ َ َ ََُ َ َ ُ
الجرجر و العجلة و
الم ْنج ُنون َبردون 52.............

َ ُ
الش ُّروف زنبر (زیرنویس :باسه) 52...................
ُ َُ َ
اإلستیج زنیژه 53.......................................

ّ
الفطیس ُپک 53........................................
ِ
َ ُّ
َ ُّ
ُ
ُ
الکلوب ِسکاراهنج
(زیرنویس «الکلوب» :قلبتین).
ِ
53...............................................
الم ُ
لواح خروهه 55....................................
ِ
َ َ
ُ
ُ
اآلبدة پرد55.......................................
 ...و ِ
الم َ
عص ُر َج ُرخ (زیرنویس :جرشنه [حرف «ج» در
ِ
نسخه نقطه ندارد])57.............................
الم ُ َ
نشار دستره (زیرنویس :یسه)58..................
ِ
ُ
َالن ِقیر ناوه (زیرنویس :الوک) 58.....................
َْ َُ
الفلکة باریسه دوک (زیرنویس :میانجار) 60.....
ُ
الح ٖلتیت انکژذ (زیرنویس :ژد)61...................
ِ
ُ ُ َُ
ُ
الجلجونة بلغونه (زیرنویس :سوراب) 61..........
ََ ُ
الوش ُق کز (زیرنویس :اشتره)62......................
ُ
الق َّنة بیرژه 62...........................................
ِ
َُ
َ
ُ
المطواء ِفنجا (زیرنویس :خنکه) 62.................
ٌ
َم ٖلیل ِسکاروا63.......................................
الص ْب ُغ َو ُ
األدام ناخورش 64..........................
ِ
ُ ْ
ُ
َ
َ
الحجزة پسۀ شلوار 67................................
الش َعار اندرونه70......................................
ِ
ُ
ُ
ْ
الدرج (زیرنویس :زردان) 70..........................

ْ َ ُ َ َ
الش َ
الممخض و
کو ُة کویش (زیرنویس :نیره) 74...
ِ
ُ
َ
ْ
َ
المعوز شاونی74......................................
ِ
ُ
القماط (زیرنویس :پناده [«پ» در دستنویس با سه
ِ

نقطه]) 74..........................................
َ ُ
السوط تازانه 89........................................
َس ْف ُ
وآء ِستری کی موی بیشانیش اندک بوذ 89...
ُ ُ
القرطاط خراستر89...................................
ُ
ابن َوردان َسنکم (زیرنویس :سوسکه؛ حاشیه:
سوس سبیذ) 109................................
ُ
الخ َنف ُ
ساء کوزد (حاشیه :کجیله) 109...............

ُالیسروع خنج (حاشیه)109..........................
ُ
الس ُ
وس لنبه (حاشیه) 109............................

َّ
الد ّح ُ
اس کوشالنک (حاشیه) 109..................
َ ُ
اال َرض ریونجه (حاشیه :اورنج)109...............
ُ َّ َ ُ َ َ ْ
القبرة و
الصف ِر ُد خول (حاشیه :جلو)111............
َ
الصعو ُة (زیرنویس :وفرجینه) [ظ= برفچینه] 111...
الم ّک ُآء َ
ُ
شبانفریو 111.................................

ُ َ
الدیک خ ُروه 113.....................................
ِ
ُ ُ َ
ُ
الجشآء زروغ 114.....................................
ُ
الم ُور خاک کی باذ فراوا برذ بر روی زمین 125...

ُ ُ
الجلبان ُملک (زیرنویس :کرکره)131...............
ُْ ُ
بانقش (زیرنویس :ونجه)131................
البطم ِ
َ
النان َخ ُ
واه ژنیان 131....................................
َ
ُ َُ
البطیخ دره کی از خربزه برکشند 131........
قوارة ِ

َ
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َ ُ
القرع کیو [= کدو]132................................
َالی ُ
قطین درخت کیو132.............................

َ
الک ُ
رفس کرسف 133.................................
رج ُیر بندو (زیرنویس :کیکج)133..............
ِ
الج ِ
َ
الخ ُّس ُ
کیبو (زیرنویس :کاهو)133..................
َالن َعن ُع پوینه (= پودنه)133............................

ُ ُ
َ
الم ْح ُروت انکیان 133................................
َالن ِص ُّی سبیذکندمه134..............................
الجل ُ
بالب میویژه (زیرنویس :راشینه) 134.........
ِِ
ُ َ َ َ
شکاعی جرخه (زیرنویس:کافلو)134..............
َ ُ
الث ِّیل فریز (زیرنویس :برم) 134......................
ُْ ُ
الرغل َس ْرم 134........................................
َ
َ َّ ُ
الع َن ِب ف ُرشک (زیرنویس :دانه انکور) 139.....
حبة ِ

ُ َُ
الخصلة کوخک (زیرنویس :انکله) 139...........
َ ُ َ َُ
الش َمل َو الش َملة ِفجی 139...........................
َ
ٌ َ
جوز خ ِن ٌز کوزی ا ُرغ 139.............................
ُ
الز ُ
عر ُور اردف [با حرف «ر»] (زیرنویس :کوخ)..
139................................................
ُ
التوت َو الف ُ
رصاد تو139...............................
ِ
ُ َ
اإلفر ُیز کناراب سرای (زیرنویس) 140...
الساف و ِ
َ ً
خسا تا (= تاق) 157...................................
الر ِاش ُن دستاران (زیرنویس :نوداران)165..........
َُ َ
ُالبرکة تزدۀ اسیا 165..................................
َ
الش َر َر ُة ایژک (زیرنویس :براز)166...................
َ
الج ْم َر ُة اخکر (زیرنویس :زنجه [حرف «ج» در

دستنویس نقطه ندارد])166......................

لغات نسخۀ البلغۀ کتابخانه و مرکز اسناد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
ُ
ُ
الق َصة َوالط َر ُة پیه 22....................................
َ ُ
کوهنک 29.....................................
القمع ِ
َ ُ
الخد بج31.............................................
َ ُ
الق ِس َمة زیر بج31.....................................
َ ُ
الو ْج َنة افراز بج 31....................................
َ ُ َ ِّ
دیباجةالخد بوست بج 31...........................

ُ
الحوارض شازده دندان کز لب بدیذ ایذ 36......
ِ
َ َْ َ
ْ
ُ
احنی و اجناء بشت بدو درامذه 49.................
ََ
الع ُ
ُ
صع ُص دنبهغژه56.................................

ُْ
َ
اآلد ُر باذکند 57........................................
َ ُ َ َ ُ
الربع و
الر ْب َعة دوبرخی 61............................

َ
الح َز َّو ُر کندواله 64....................................
ُْ َ َ َ
الصهر و
الح ُم خ ُس ْر 67...............................
ِ
َ َّ ُ
ُ
الکنة بیو 67............................................
َ
الص ْه َر ُة خوس 67.....................................
ِ

الکفوء َو الکف ُ
ُ
یء همامال 68.........................
ِ
َ ُ
الع ِدیل همیار68.......................................
الع ُ
َ
زیز کونجی 73.....................................
الصال ُح بسانمان 75..................................
ِ
ُ
الطالح بیسانمان 75................................
ِ
ُ
الشکور هوسباس 75.................................
َ
الخ ُلق هوساز 75......................................
الم ُ
َ
یشوم بذاختر 76....................................

ِ

َ
عان ُین هوشانی 84.................................
الس ِ
َ
الر ْس َو ُة دستینه 93......................................

کلی (= گلۀ97..................................... )...
ُ
الکات ُب دبیر99.........................................
ِ
ْ ُ
الجهبذ کهوذ 101.....................................
ِ
َ
ُ
الشذاد بیسذفروش 101.............................
َ
الر ُآس سرهفروش 103...............................

َ
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َ ُ َ
صاص کرجکر 103...............................
الج
َّ ُ
النقال انک بخر بار فراوا برذ 105...................

َ َ
الث ْعل ِب ُی ُروباهدوژ 108................................
ُْ ُ
المد َیة تاژ یکارد112.................................

ُ ُ
اإلستیج زنیژه 114.....................................
َ
الص ُ
داء ژنکار آهن 115..............................

الف ُ
طیس پک 115......................................
ِ
ُ ُ
الملواح خروهه 116..................................
ِ
ُ ُ ُ ُ
ْ
الخذروف باذفر 117..................................
َْ َُ
الفلکة باریسه دوک 124.............................
ُ
الق َّنة بیرژه 126.........................................
ِ
َ
ْ
ُ
الفیل دردی باشد کی بوژه ازان بیاماسذ و
داء ِ

سخت شوذ128.................................
َُ ُ
الغد ُة دژبی 129.......................................
َ
الشری َبشدرم 129....................................
ُ
الجذام کلی129.......................................
َْ
َ
الع ُ
یاء انک بژشکان درمانند اندرو 129..........

َ
ُ
َس ِمیط روذهک ْرده 130.................................
َ ُ ُْ
َ ُ
الجشیش َو الج ِریش ُبلغور132......................
َ
الح ُ
لواء شیرینه 133...................................
َ
َ
ف ِط ٌیر از دست فرا ُبخته 134.........................
ُ َ
َ
الع َرو ُة اخکوژنه 139.................................
َ ُ
َالبنیقة خشتژا 139..................................
ُ ْ
الصد َر ُة لپاچه 140....................................

ُ
ُ ُ
الق ُن َو القنان بایژه 140................................
َُ ُ ُ ُ ْ
المنحاز و الهاوون
هاون 146.........................
ِ
ُ
ُ
َ
القاقوزة کوزافره 147..................................
ُ َُ
الق
مقمة آفتاوه 148...................................
ُ
َ
ُ
َ ُ
الف ِتیلة َو الذبالة بلیذه بیاتش 148..................
َ َُ
الش ِعیلة بلیذه افروخته 148..........................
َ
َ َ
الم ْمخ ُص َو الشک ِو ُة نیره 150.........................
ِ
َ
ُ
ْ
القربوس زینکوبه (با حرف «بـ»)159.............
َ
َ
ا ْص َح ُر ک َزرنک172....................................

َُ
عث ٌور ِسکرفنده 172...................................
َ َ
لیق ُة َ
الع
توب ْر کی بر سر ستور کند 173.............

ُ
الس ْو ُر پشخور 173....................................
الع َ
الو ُة سرباره 173...................................
ِ
َ ْ َُ
اخضر سبزارنک 177.................................
َ ُ
الح ِو َّیة هویذ شتر 188...............................
َع ْنز َع ْق ُ
صاء بزی ُسره با بس بیجیذه 192..........
َر ْب ُ
دآء سیاهی کی کمربست سرخ دارذ 193.....
َْ ُ َ ُ َ
الزرب و
الز ِر َیبة ش ْوغاه از جوب و کیاه 195......
ُ
الزبانی ُسروه او (= کژدم)203.......................
ُ
الحار َیة انک از بسیاری زهر و بیری کاس کرفته
ِ
باشد 204.........................................
ُ
الجریش کوشالنج 206..............................
ُ ُ ُ َْ
الج َعل کوزد 206......................................
ُ
الس ُ
وس ِب ْیو 206........................................
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ُ ُ َ
الت َن ِوط ک ْی ُبو 208.......................................
َ ُ
َ
الو َص ُع َو الدخل داربزه (زیرنویس :پلهواذ)208...
َالق ُ
طاة استفروذ 211..................................
َ ُ
الک َروان ماساجینه211...............................
ُ
الج ُ
شاء ِز ُروغ 214.....................................
األز ُیز بانک جوشیدن لهیذ 217...................
ِ
َ
ْ
بناتاللیل بوشاست 224............................
.

ّ
قس .کوشاسـت در األبنیة (موفق هروی:1388 ،

194پ)؛ اوسـتایی« būšạstā :نـام دیـو
خوابآلودگـی ،سسـتی ،تنبلـی» .پهلـوی:
« būšāspخوابآلودگـی ،سسـتی ،تنبلـی»
(حسندوست :1393 ،ش.)926
ُ ْ
ُ
ِط ٌین ح ٌر کلی شخ 231...............................
ُ ُ ََ
القالع نخل231.......................................
َ َ َُ َ َ ُ َ ْ
الحمأة و
الح َمأ لوش 231............................
ِ
ُ
ُ
ُ
اآلنک َو اال ْسرف ُس ُر ْب 233..........................
الز َیب ُق سیماو 233....................................
ِ ُ ُ
الجلو کلیلو 236......................................
ِ
ُ
المسنات جمن 241..................................

ُالق َ
صار ُة کوزل 242....................................
القوطونا کاسروش 243..............................
َ
الش ْه ُ
دانق شادانه 243.................................

ُ
النانخواه ژنیان 244....................................
َالن ْع َن ُع بوینه 246.......................................

َ ُ ُ
الج
رجیر کیکج 246..................................
ُ
المر ُار شتوه 247.......................................
ُ
السکة رستی خرمابن251...........................
ُ
ُ َ ُ
الک ُ
الکافور و
فری تلوشه خ ْرما 252.................
َ
الط ُلع شکوفه کی از تلوشه بدیذ ایذ 252........
الع َن ُب فرشک َو بشکوفه 254..................
حبة ِ
ُ ْ َُ
الخصلة کوخک 254.................................
ُ
ُ
العمشوش اولنج 254.................................
َ ُ َ ُ
الشمل َو الشملة فجی 254...........................

المیدان سبریش (با حرف «ش»)257..............
َ
ُ
الک َّو ُة ُروژن 263.......................................
ُ َُ
َ
فاوتها
ط
شادرورذ او (= خرشیذ)268...............

ُُْ

هفتورنک 270.........................................
ُ
َ ُ َ
السقیط ُبژ 275...............................
الس ِقیع و ِ

دربارۀ غلطنامۀ کتابالبلغۀ چاپی
مرحوم استاد مینوی در صفحۀ ده کتابالبلغه ،دربارۀ خطاهای متن چاپشده نوشتهاند...« :
همچنین در مقابلۀ متن کتاب با کتاب السامیفیاالسامی و دستوراالخوان و فراهم آوردن غلطنامه
و فهرست کلمات و تعبیرات فارسی مرهون همراهیهای آقای علی رواقی هستم».
ّ
این غلطنامه ذیل عنوان «تصحیحات» ،در صفحات هفده تا بیستودوی مقدمه ،چاپ
ّ
شدهاست .در این غلطنامه یا تصحیحات ،که با ذکر «صفحه ،ستون ،سطر» مشخص شدهاست،
اشتباهاتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میشود.
(1 .1ص« 1)23دو زنخ» ،که در این صفحه دو بار آمده است ،به «دو زفر» تصحیح شده ،ولی در

ْ
دستنویس اساس (بایزید) بهروشنی «دو زنخ» و در دستنویس گوتا «دو زفر» (بهصورت «دو َزفر»)
2

است( .ص هفده)

(2 .2ص،36حاشیۀ« )1خشک» به «چنگ» تصحیح شده ،ولی در دستنویس گوتا بهروشنی
«خشک» است( .ص هفده)
 .1این شمارهها مربوط به صفحات مشکلدار متن کتابالبلغۀ چاپی است که سمت راست جدول «تصحیحات» گذاشته
شدهاست.
خود جدول «تصحیحات» در آنها آمدهاست.
که
است
صفحاتی
به
مربوط
ها
 .2این شماره
ِ
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«گو َز َبر سینه» تصحیح شده ،ولی در دستنویس بایزید هیچ حرکتی
(3 .3ص« )39گو زیر سینه» به ِ
روی این کلمات گذاشته نشدهاست( .ص هیجده)

(4 .4ص« )116ستیژه» در دستنویس اساس (ص« )41سنیژه» است( .ص نوزده)

(5 .5ص« )119افراز خانه» به «افزار خانه» تصحیح شده ،ولی صحیح همان افراز خانه ،در ترجمۀ
ُّ ُ
«الز ْب َیة» ،بهمعنی «فراز و قسمت باالیی کمینگاه صیاد» است .افراز خانه به گونۀ اوراز خانه نیز
ُّ ُ
ْ ُ
«الز ْب َیة افراز خانه
«الزب َیة...اوراز خانه صیاد» (ادیب کرمینی1405 ،ق)172 :؛
به کار رفته است:
صیاد» (در برخی از نسخهبدلها بهجای «افراز»« ،سقف» است .زنجی سجزی« .)150 :1364 ،افراز خانه»
َ
در دستنویس مجلس و چستربیتی «اوراز /ا ْو َر ِاز خانه» و در دستنویس گوتا «خانهافراز» است (در
ً
صفحۀ  ،119حاشیۀ « ،6خانهافراز» از دستنویس گوتا اشتباها «خانهافزار» آمدهاست)( .ص نوزده)
(6 .6ص« )139تباعه» به «تباهة» ،تصحیح شدهاست ،ولی صورت صحیح در نسخۀ اساس
َ
«تباهه» است .تباهه در لغتنامۀ دهخدا ،بهنقل از برهان قاطع ،بهمعنی «گوشت پختۀ نرم و
نازک» است( .ص نوزده)
(7 .7ص )142نوشتهاند« :چنگالخوش چنگالخوس هم تواند بود» .صورتی که در نسخۀ اساس
آمده «جنکالخوش» (= چنگالخوش) است( .ص نوزده)
(8 .8ص )145نوشتهاند« :شکارو "سکارو» هم میتواند باشد» .صورتی که در دستنویس گوتا
(ص34را) آمده سکاروا (= سکارو) است .در دستنویس مجلس نیز َسکاروا است( .ص نوزده)

(9 .9ص )147نوشتهاند« :گوازه "گواژه" هم درست است» .هم در دستنویس اساس و هم در
ّ
ُ َ
دستنویس گوتا کوازه /ک َوازه ،با حرف «ز» نوشته شده ،که نشاندهندۀ تلفظش با «ز» است نه
«ژ»( .ص نوزده)

(1010ص )261زبونه به زنویه تصحیح شدهاست .صورت کامل زنویه در دستنویس اساس ّ
مصححان
ِ
َ
«ز ُن َ
تویک)
ویۀ (او)» است( .ص بیس 
ً
ً
(1111ص )277ایضا سرو ،که مربوط به دستنویس گوتا است ،به ایضا سر او تصحیح شده ،ولی
ً

تویک)
سر کوه) است( .ص بیس 
صورت صحیح در دستنویس مذکور (ص57را) ایضا سر کوه (= ایضا ِ

(1212ص )282عزیزنک ،که مربوط به دستنویس گوتا است ،به غریژنگ تصحیح شده .صورت

َ
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تویک)
درست در این دستنویس (ص58چ) غریزنک (= غریزنگ) است نه غریژنگ( .ص بیس 

تویک)
(1313صِ )288نژم در دستنویس اساس بدون حرکت (نژم) است( .ص بیس 

(1414ص )303کیکیز را در دستنویس گوتا کیلیز خوانده و به کیکیز تصحیح کردهاند ،ولی در
دستنویس گوتا (ص62را) بهروشنی َک ْ
یکیز نوشته شدهاست( .ص بیستودو)
ِ
(1515ص )331شادروان او (یعنی شادروان خورشید) به شاذورد او تصحیح شدهاست .این تصحیح
نادرست است ،زیرا عالوه بر شاذورد ،بهمعنی «هالۀ ماه یا خورشید» ،لغت شادروان ،بهمعنی
«سراپرده» ،و همچنین خود لغت سراپرده نیز برای «طوق و هالۀ خورشید» به کار رفتهاست:
َ َ
َ
«الط َ
فاوة :سراپردۀ آفتاب»
«دار ُة الشمس ...شادروان چرخ آفتاب» (زمخشری)25/1 :1342 ،؛
(دهار( .)409/1 :1349 ،ص بیستودو)

ّ

اشتباهات کتابالبلغۀ چاپی باتوجهبه نسخۀ اساس آن (نسخۀ بایزید)

ّ
با مقابلۀ کتابالبلغۀ چاپی با نسخۀ اساس آن (نسخۀ بایزید) ،مشخص میشود که خطاهایی در
«تصحیحات» کتاب (صفحۀ
نسخۀ چاپی راه یافتهاست .در زیر به اینگونه موارد ،که در بخش
ِ
هفده تا بیستودو) وجود ندارد ،اشاره میشود .این نکته را نیز باید اضافه کرد که با وجو د آنکه نسخۀ
کتابخانۀ گوتا در کتابالبلغۀ چاپی نسخهبدل بوده و در تصحیح کتاب به آن مراجعه شده ،ولی در
ّ
موارد متعدد ضبطهای آن داده نشده و یانادرست و ناقص آمدهاست .در اینجا خطاهای کتابالبلغۀ
چاپی در نقل ضبطهای نسخۀ گوتا مطرح نشده است.
ُّ ُ
«الر ْسغ» ،در کتابالبلغۀ چاپی نیامدهاست:
ـ ـ(ص 1)32لغت و معنی زیر ،بعد از لغت و معنی
ُ

ُ
وع کنارۀ ُرسغ از سوی انکشت سترک (ف)17
الک

2

ََ َُ
«المثانة» ،در کتابالبلغۀ چاپی نیامدهاست:
ـ ـ(ص )44لغت و معنی زیر ،بعد از لغت و معنی
ُ

ُ

االبوال َج ُ
َالبول شاشه بیشین َ
مع (ف)20
ُ
ـ ـ(ص )48چاپیَ :پژول ــ اساس :بزول (= پزول) (ف)22

 .1این شمارهها مربوط به صفحات کتابالبلغۀ چاپی است.
اساس کتابالبلغۀ چاپی است.
دیجیتالی
 .2این شمارهها مربوط به نسخۀ
دستنویس ِ
ِ
ِ

َ
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ـ ـ(ص )62چاپی :خان هزاده ــ اساس :خان هزاذ (ف)26
َُ
اض َعه (ف)26
مباضعت ــ اساس :مب ِ
ـ ـ(ص )63چاپیِ :
ـ ـ(ص )103چاپی :پوستپیرا ــ اساس :بوستبیرا (= پوستبیرا) (ف)37
دربارۀ جزء دوم این واژه که از فعل بیراستن (= ویراستن) است ،نک .صادقی ،33 :1366 ،حاشیه و همو،
 ،173 :1380حاشیه.

ـ ـ(ص )105چاپی :آنکه بار بخروار برد ــ اساس :انک بار بخر وابرذ (ف)38
ـ ـ(ص )107چاپی :خزینهدار ــ اساس :خزانهدار (ف)39
ـ ـ(ص )115چاپی :زمین ــ اساس :زنبر (ف)41
ـ ـ(ص )117چاپی :کشتی خرده ــ اساس :کشتی خرد (ف)41
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ(ص )118چاپی :زنگار آهن ــ اساس :زنجار آهن (حرف «ج» در دستنویس نقطه ندارد) (ف)41
َ
ْ َْ ُ
الم ْسد ُاة (ف)43
ـ(ص )122چاپی :ال ِمزداة ــ اساسِ :
ـ(ص )127چاپی :پرونده ــ اساس :بروند (= پروند) (ف)44
َ
ـ(ص )127چاپیِ :سک َنه ــ اساس :شکنه (ف)44
ـ(ص )130چاپی :آرد که بر روی نان ریزند ــ اساس :آرد کی بر روی نان ویزند (ف)45
ویزند صورت کهن بیزند بهمعنی «بپاشند» (مصدر :ویختن= بیختن)؛ پهلویwēxtan, wēz- :
ِ
«ریختن» (مکنزی.)157 :1394 ،

ـ ـ(ص )134چاپی :چوژه دوک ــ اساس :جوزۀ دوک (ف)46
ُ
ـ ـ(ص )138لغت و معنی زیر ،بعد از لغت و معنی «الخ ْر ُس» ،در کتابالبلغۀ چاپی نیامدهاست:
َ

ِاال ْعذ ُار ختنهسور (ف)47

ـ ـ(ص )141چاپی :سفاناخبا ــ اساس :سفاناخوا (ف)48
ـ ـ(ص )150چاپی :زرد ــ اساس :زرده (ف)50
ـ ـ(ص )171چاپی :آنچه ــ اساس :انک (= آنکه) (ف)56
ـ ـ(ص )175چاپی :جایگاه ُپش اسپ ــ اساس :جایکاه بش اسب (پهلوی« buš :یال») (ف)57
ـ ـ(ص )175چاپیُ :پش اسپ ــ اساس :بش اسب (ف)57
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ـ ـ(ص )175چاپی :موی پیشانی و دنبال او ــ اساس :موی بیشانی و دنبال اسب (ف)57
ـ ـ(ص )180چاپیُ :پش (دو بار) ــ اساس :بش (ف)59
ـ ـ(ص )182چاپی :لگام ــ اساس :لجام (حرف «ج» نقطه ندارد) (ف)59
ـ ـ(ص )182چاپی :آهنی باشد در زیر زنخ ــ اساس :آهنی باشد در زیر زنخ اسب (ف)60
ـ ـ(ص )196چاپی :جعبه ــ اساسُ :ج ْع َب ْه (ف)63
ـ ـ(ص )210چاپی :با او ــ اساس :بازو (ف)67
ـ ـ(ص )220چاپی :آنکه نشست را نشاید ــ اساس :انک نشست را شایذ (ف)70
ـ ـ(ص )223چاپی :شتران ــ اساس :شتر (ف)71
ـ ـ(ص )227چاپی :دیگری ــ اساس :دیکر (= دیگر) (ف)72
ـ ـ(ص )245چاپی :کمتر از آن ــ اساس :کهتر ازان (ف)76
ـ ـ(ص )247چاپی :کژدم ــ اساس :کزدم (ف)77
ـ ـ(ص )247چاپی :کژدمی ــ اساس :کزدمی (ف)77
ـ ـ(ص )252چاپی :چرخ ــ اساسَ :ج ْرغ (= چرغ) (ف)78
ـ ـ(ص )261چاپی :بانگ چرخ ــ اساس :بانک َج ْرغ (= بانگ چرغ) (ف)81
ـ ـ(ص )262چاپی :بانگ کژدم ــ اساس :بانک کزدم (ف)81
َْ
ـ ـ(ص )282چاپی :نخل ــ اساس :نخل (ف)87
ّ
ُ ُ
«گل زمینی که از خشکی ترکترک شده» ،در دستنویس
تلفظ نخل ،در ترجمۀ القالع ،بهمعنی ِِ
ََ
ََ
ُ ُ
الع ،در نسخۀ ّ
مجلس و چستربیتی بهصورت نخل است .نهل گونۀ دیگر نخل ،در ترجمۀ الق
مورخ
ّ َ
599قّ .
السامیفیاألسامی (فیلم ش 704دانشگاه تهران) به کار رفتهاست .اینگونه با تلفظ ن ِهل در
بعضی از مناطق استان خراسان بهمعنی «طبقهای از خاک رس که پس از روان شدن سیل یا طغیان
رود در کف مسیل و یا کنارههایش بر جای میماند» رایج است (نک .اکبری شالچی.)295 :1370 ،
ـ ـ(ص )288چاپی :آنچه آب به کنار افکند ــ اساس :آنج اب با کنار افکند (ف)89
ُّ
ُّ
الجل سبازی (ف)91
الجل :سباری ــ اساسِ :
ـ ـ(ص )297چاپیِ :
ّ
مصححان صورت سبازی را در حاشیه و صورت رایج سباری (امالی ناقص سپاری بهمعنی «ساقههای

َ
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ّ
تزار پس از درو») را در متن آوردهاند .سبازی (= سپازی) با ّ
توجه به ابدال «ر» به «ز» ،که
غلت در کش 

در کلمات دیگر نیز دیده میشود ،میتواند صحیح باشد .در دستنویس مجلس (ف 38چ) کلمۀ هزار
در َ
«هژده َهزآز» با حرف «ز» آمدهاست .برای این ّ
تحول ،نک .سلیمی.40-35 :1392 ،
ـ ـ(ص )300چاپی :سپندان گند ــ اساس :سبندان کندا (= سپندان گندا) (ف)91
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ(ص )302چاپی :اسپرم ــ اساس :سبرم (= سپرم) (ف)92
َ َ ْ
ست ِرن (ف)92
ـ(ص )302چاپی :نسترن ــ اساس :ن
ـ(ص )305چاپی :میویژه ــ اساس :میویزه (ف)93
ـ(ص )308چاپی :چنار ــ اساسَ :ج ّنار (ف)94

ـ ـ(ص )335چاپی :در ستارۀ ــ اساس :دو ستاره (ف)102
ـ ـ(ص )337چاپی :شب جهد ــ اساس :بشب َ
جهد (ف)102
ـ ـ(ص )345چاپی :جوشن ــ اساس :جوش (ف)105

ـ ـ(ص )345چاپی :رشن ــ اساس :رش (ف)105
وحشت ــ اساس :وهشت (ف)105
ـ ـ(ص )347چاپیِ :

ـ ـ(ص )354چاپی :کویژ ــ اساس :کویز (ف)108

ـ ـ(ص )354چاپی :ستیزهکیش ــ اساس :ستیزهکش (ف)111
ٔ
اساس:ایژ (= آیژ) (ف)114
ـ ـ(ص )374چاپی :آییژ ــ

توضیحی دربارۀ نمایه

در نمایهای که در پی میآید ،کوشیدهایم تا هر آنچه را که ممکن است پژوهشگری در پی آن باشد
مدخل کنیم و بنا را بر حداکثر نهادهایم؛ از این روی ممکن است برخی کلمات در آن دیده شود
که هیچ ویژگی یا دشواریای نداشته باشند ،اما از آنجا که ممکن است پژوهشگری بتواند برای
یافتن کلمات ویژه و دشوار از آنها راهنمایی بگیرد ،آنها را در این نمایه وارد کردهایم.
در این نمایه مبنا آن چیزی بوده که در متن آمدهاست ،از این روی اگر کلمۀ «پینو» در متن
بهصورت «بینو» آمده بودهاست ،در اینجا نیز آن را زیر حرف «ب» آوردهایم .همچنین است دربارۀ
حروف «چ» و «گ» و نیز دربارۀ الف ممدود و ذال اعجمی .پژوهشگر هنگام جستوجوی
کلماتی که یکی از این حروف در آنها هست ،باید به این نکته توجه داشته باشد و تمامی صورتهای
محتمل را جستوجو کند .کوشیدهایم که صورتهای مشکول کلمات را ،تا آنجا که ممکن است
(یا اندک احتمالی میرود) که نمایندۀ تلفظهای متفاوتی باشند ،در این نمایه بازتاب دهیم؛ با این
حال خواننده برای اطالع از تمامی صورتهای مشکول باید به متن مراجعه کند .کلمات بخش
«ویژگیهای آوایی و امالیی» در این نمایه وارد نشده ،چرا که آن بخش خود بهصورت الفبایی
ترتیب یافتهاست.

نمایه

آبخانه 58..............................................
آدیده
(اآدیده) 26.........................................
ِ
آرد59....................................................
ُآرغ ُ(ک ِوزی ~) 55.........................................
آرنج 14..................................................
آرنگ 40.................................................
َ ٰ
آژند
(آژند ،ا َژ ْند) 81 ،21.................................
َ
آسا (آسا)31 ،30........................................
آفت زرد31..............................................
آفتاوه 85.................................................
آلیزیدن 42..............................................
ْآو َسان 27................................................
َ
آوله َ(آو ِله)14.............................................
آهنبر 18................................................
ٰ
آهونبر (ا ُهون ُبر) 18......................................
ایژک61..................................................
ایژه 61...................................................
احکوزنه34..............................................

َ
َ ْ ُ ََ َْ ُ َْ
اخگوژ َنه) 85 ،34..................
اخکوژنه (اخکوژنه،
اخوژنه 34...............................................
َ ُ
ارد (اردِ ،ا ْرد) 59..........................................
اردف 83.................................................
ُ
ارغ (کوزی ~) 55.........................................
ُ
ا ْرق55...................................................
ّارمنون60................................................
ّارمون60.................................................
َ
ارنبیژ (ا ْرنبیژ)52..........................................
ارنج 14..................................................
َارنگ 40.................................................
َ
اروغ (ا ُروغ) (کوزی ~) 55 ،46..........................
ازدستپزا 30............................................
ازدستفرا30............................................
ازدستفزا30............................................
از دست فرا ُب َ
خته85.....................................
َ
ازدف (ا ْز َدف) 56 ،55...................................
َ
ک 61..................................................
اژ .
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َ

اژن .د (ا َژند) 21............................................
َ
اسآ30....................................................
اسبغول50...............................................
ْاس ُبیوش (تخم ~) 50.....................................
َ ُ
ومدگاه 60.........................................
ِاسپند ِ
اسپیوش ( ِا ِسپ ُیوش) 50...................................
استفروذ 86..............................................
ُ
ا ْس ُتون 57................................................
ُ
ا ْس ُر ْب 47................................................
َ ْ َ َ ْ
َ
(اس َف َ
اسفندمذ ْ
ندمذ،
اسفند َمذ ،ا ْسف ْن َد َمذ)60...............
اسفیوش (تخم ~) 50....................................
ُ
اشترخان (اشترخان) 56..................................
اشتره 82 ،28...........................................
َْ
اش َت َوذ60.................................................
َْ
اش َن َوذ60 ،59...........................................
اال .غ 17..................................................
افرا .ز 25..................................................
افراز بج84...............................................
افرنج 44.................................................
َ
افسان (ا ْف َس ْان) 46 ،27..................................
َ
اکژ28....................................................
َُ
الق 17..................................................
البیژه52..................................................
َ ُّ
الو 27....................................................
َْ
ال َوا27....................................................
َ
الیز زده 42...............................................
َ
ا ِل ِی َسه 44.................................................
انباز19...................................................
انبیژه52..................................................
َْ ُ
انجوغ 12................................................

انکژذ 82.................................................
انکله 83.................................................
ُ
انکیان 83................................................
َ َ َ
اوخانه58................................................
ُ
اور55....................................................
َ
اوراز (ا ْو َراز) 25...........................................
ُا ُ
ورمزد59................................................
اورنج82 ،44...........................................
َ
اوسان (ا ْو ٰسان) 46 ،27..................................
اوستی15................................................
اوسنی15................................................
اوشانا 19................................................
َ
اوشتویدگاه 60..........................................
اولنج َ(ا ْولنجُ ،اولنجُ ،ا ْول ْنجُ ،ا ْ
ولنج) 86 ،54...............
ِ
ِ
اونک54.................................................
ٔايژ 61....................................................
ِایز آفله 32..............................................
َ
ایژک (ایژک) 83 ،61....................................
ایمذ ( ِا َیمذ) 82 ،22.....................................
ٰب ُ
الوا32...................................................
َباتیله 36.................................................
َ
باد ُرر ْس َته 14.............................................
َ ُ
بادکنجی (ب
ادک ْنجیِ ،باد ُک ْنجی) 15 ،14...................
بادیان 50................................................
بادیانه 50................................................
ٰ
(باذ ُکنجی) 81 ،14.............................
باذکنجی ِ
ُ
باذف ْر 85..................................................
ُ
باذک ْند 84................................................
َب َ
اذیان50.................................................
بارزد28..................................................

َ
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َ
َب ْارژه28..................................................
َب ُار .و 22..................................................
باریزیده39..............................................
باریسه دوک85 ،82....................................
باریسهفروش81.........................................
بازدار21.................................................
بازیار21.................................................
باسبان17................................................
باس .ه 82 ،23............................................
َ
باس َوان ْ
(باس َوان)17.......................................
بالک 32.................................................
ِ
ُْ ُ َ ُ
ْ
باله (باله ،باله ،باله) 32 ،31..............................
ْ َ
َ
بالواذه (بال َواذه)45........................................
ْ
بالوایه َ(بال َو َایه) 45........................................
بالیجه 28................................................
(بانقش) 53 ،49.................................
بانقش ِ
بانکآور (کوزۀ ~) 37....................................
ٔ
بايز 59...................................................
بایجۀ شلوال 35.........................................
بایژه 85..................................................
بج ُ(بج) (بوست ~) 84 ،81..............................
ُ
َبج َّره (کوزۀ ~) 37.........................................
ُ
بجل19..................................................
ُبجول19.................................................
ّ
بجۀ نهنک43............................................
بخت33.................................................
بخرطوم (کوزۀ ~) 37.....................................
ُبخل52..................................................
بدو درامذه (بشت ~) 84.................................
ِبذاختر 84...............................................

بذراندر81...............................................
بذه 53...................................................
براز 83...................................................
برازبان کارد 39..........................................
برازفان َ(برازفان)39.......................................
برازوان َ(بر َازو ِان) 39......................................
َب ْربار57..................................................
َب ْرباره 57.................................................
بربهبن50................................................
بربهن52.................................................
َب َ
رج ْستکی َزبان31......................................
بردوشیده (دوغ و شیر ~) 34..............................
َبردون82.................................................
برزا 40...................................................
برفچینه82.............................................
َب ْرکریزان59.............................................
برکوشه 20...............................................
برگوشی 13..............................................
برم83....................................................
برمچیدن41.............................................
برهنهجو49..............................................
برواره57.................................................
برویزن 37...............................................
بریزیذه (کنارۀ ~) 39.....................................
َب َزر ّک 50.................................................
بزشک20................................................
بزغ 46...................................................
ْ
بزغسمه َ
(بزغ َس َمهَ ،ب َزغ َس َمهَ ،بزغ َس ّمه ،بزغ ِس َمه) 48........
َبزن َ(ب َز ْن) 22.............................................
َبژ 28.....................................................
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بژ ُ(ب ْژ) 86 ،59..........................................
بژرک 20.................................................
بژژک20.................................................
بژشک85 ،20..........................................
ُ
َبژول ُ(بژول) 19..........................................
بسانمان 84.............................................
بسخوار40...............................................
َبسخور 40...............................................
ُبش12...................................................
ُ
بشاروب 55.............................................
بشت بدو درامذه 84....................................
ْ
ُبش َت َر ْم 32................................................
بشخوار40 ،39.........................................
ْ َ
بشخور َ(بشخور) 40 ،39...............................
بشخورده 40............................................
َبشخیدن 37 ،36.......................................
َبشدرم (بش َدرم) 85 ،32................................
ْ
ُبشک59 ،12...........................................
َ
ُ
بشکوفه (بشکوفه،
بشک َوفه) 51............................
ُ
ْ
ْ
ِبشکول َ(ب ِشکولَ ،بش ُکولُ ،بشکولِ ،بش ُکول) 18 ،17........
بشم 59..................................................
َ
َبطک 37.................................................
ْ
َبغطاق35................................................
بغلتاخ 35...............................................
بغلتاق َ(بغلتاق) 35......................................
بغلطاق (بغلطاق) 35....................................
ْ
َ
بفتری َ(بف َت ِری) 23........................................
بفج 81..................................................
ُبکبینی 81..............................................
ُْ
ُبلغور 85.................................................

ْ

بلغونه ُ(بل ُغ َونه) 82 ،27..................................
ُبلک81..................................................
بلیذه 85.................................................
َب َن َاور َ(بن َاو ْرُ ،ب َن َاو ْر) 31.....................................
بنداو 52.................................................
بندو دشتی 52...........................................
بندو َ(ب ْن َد ْوِ ،ب ْندوِ ،ب ُندوَ ،بندو) 83 ،52.....................
بنکن 22.................................................
بنه چینه 56..............................................
َب َنه 53....................................................
بنیو 34...................................................
بوخل ُ(ب َوخ ْل) 52........................................
ُ ْ ُ َ
وخ ْل ُت ْ
بوخلتخم (ب
خم) 50...............................
بوژه85...................................................
بوست ِب َیرا 21............................................
بوشاست86.............................................
بوغنج 50................................................
بویدان ُ(بوی َدآن)26.....................................
بوینه86..................................................
بی َب َناه46.................................................
بیخرذ 17...............................................
بیخوا29................................................
بیخوای 29.............................................
بیذ 53...................................................
بیرزد َ
(بیرزد) 28 .........................................
بیرزه َ
(بیرزه) 28...........................................
َ
بیرزی 28................................................
بیرژد 28.................................................
بیرژه85 ،82 ،28......................................
بیزرد 28.................................................

َ
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َ
بیژرذ 28.................................................
بیسانمان 84...........................................
بیسذفروش 84 ،81....................................
بیسره 28.................................................
َ
بیش ْهر 15...............................................
بیشهری 15............................................
َ
ِبیط ْعم 29..............................................
بیندر 81.................................................
بینمک 29..............................................
بینو ِ(ب ُینو) 34.............................................
بیو ُ(بیوِ ،ب ُیوُ ،بیو) 84 ،81 ،16............................
پابره 35..................................................
پاتیله 36.................................................
َپادا 56...................................................
پاده 56...................................................
پادیز (پاذیز) 59..........................................
پاری خاک 81..........................................
پاسه 23..................................................
َ
پاسو ِان 17...............................................
پایچه35.................................................
پایژه 35..................................................
پاییز 59..................................................
پجخورده 40............................................
پده َ(پ ِده) 53.............................................
َ
َپذه 53...................................................
ُپرد82....................................................
پرستک 45..............................................
پرمجیدن 41............................................
پرنده َّ
(پر َنده) 44..........................................
َپ ْروار57..................................................

َپ ْرواره 58................................................
پروانه 44................................................
َ َ
رو یجن 37.............................................
پ
َ َ ِْ
پزن 22...................................................
پژ َ(پژ) 28................................................
ْ
ُپژ 59.....................................................
َپژول19..................................................
پسترم32.................................................
پسخور40..............................................
َپسخورده40............................................
َپسۀ شلوار82............................................
پش58...................................................
پش59...................................................
ُپ َ
شترم32.................................................
پشخوار 40..............................................
پشخور85...............................................
ْ
ُپشک12.................................................
ْ ُ
َپشکول18...............................................
پشه59...................................................
َ َ َ َ
َپشهخانه َ(پش ْه َخانه) 35...................................
ُپک 85 ،82.............................................
پلبهن (تخم ~)50........................................
ِ
پلپهن 52................................................
ُپلک81..................................................
پلهواذ86.................................................
پناده 82..................................................
پنجشاخ22..............................................
پنج َ
شنبد60..............................................
پنکن ِ(پ ْن ِک ْن) 22..........................................
ُپ َوزه31...................................................
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ُپوزۀ (~ِ پا) 31............................................
پوزۀ (~ِ درخت)31.......................................
پوژ 31...................................................
َ
ُپوژه 31..................................................
پوستپیرای21..........................................
پوینه83..................................................
پیجیذه 11...............................................
پیرژد28..................................................
پیرژذ28..................................................
پیشا (هموار~) 13........................................
پین 34...................................................
ُ
پینوا 34..................................................
پیه 84....................................................
ُپ َی ْه 11....................................................
تا 83.....................................................
تازانه 82.................................................
تاژیکارد 85............................................
تان 23...................................................
تاوه 36...................................................
ترب سره ُ(ت ُرب َ
سره) 52 ،51............................
َ ُ
ترخون 52...............................................
ُ
ترش َجو ُ(ت ُرشجو)49....................................
ُ َ
ت ْرشک 53...............................................
ُ
َ
ترشه ُ(ت ُرشه) 53 ،52....................................
ترموره َ(ت ُرموره) 26.......................................
َ
َ
َ
تروشه (تروشهَ ،ت ُروشهُ ،تروشه) 53.........................
تریز ِ(تریز) 34............................................
َ
ت َزده َ(ت ِزده) 61............................................
َ
ت ْزدۀ ْاس َیا َ(ت ْزدۀ ِآسیاَ ،تزدۀ اسیا) 83 ،61...................
تژ57.....................................................

تژه َ(ت َژهُ ،تژهَ ،تژهَ ،تژ ْه)57...................................
تغجه 54.................................................
ِت ِغژ 54...................................................
تک مرغ ُ(تک مرغُ ،ت ْک مرغ) 45..........................
تکژ (ت ََکژ) 54............................................
ََ
تکس54.................................................
ُ
تلنگبین 27..............................................
تله 27....................................................
تلوشه 86................................................
َ
ّ
ت ِلی َ(تلیُ ،ت ِلی) 27........................................
َ
ت ُن ٰوراشیب 26............................................
تنورآشوب 26...........................................
تو83.....................................................
ُ
توت 55..................................................
ُ
تود ُ(ت ْود) 55..............................................
ْ
ِت َیان 36...................................................
تیر ِکلیکران 57..........................................
تیر َناوک39..............................................
تیر ناوکی (تیر َن َاو ِکی) 39.................................
تیرجه34.................................................
تیریز34..................................................
تیریژ ِ(ت ِیریژ) 34..........................................
ِ
جابک18................................................
ُ
جامهشور21.............................................
َج َامهشوی 21...........................................
جراغبایه36..............................................
جرخ 24.................................................
َج ُرخ 82.................................................
جرخست 26............................................
َ
َجرخه 83................................................

َ
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َجرشن 26...............................................
جرشنه 82 ،26.........................................
ُج َّرک 37.................................................
َجره41...................................................
َج ْزدره ُ
(ج ْز َد ْره) 29.......................................
جزدک 29...............................................
ُج ْزدۀ 29.................................................
َ
َج َعد 12.................................................
ْ
ُجغ 22...................................................
ُجفت 22................................................
جفت کاو
(جفت کاو) 22................................
ِ
َْ َْ َْ
َ
ْ
َ
جفرسته (جفرسته ،جفرسته)24...........................
جلو 82 ،45............................................
جمن 86 ،48...........................................
َج ْنک ُم ْرغ45............................................
جهره َ
(ج ْه َره)24..........................................
جهرۀ دوک 24...........................................
جو برهنه 49.............................................
جو تروشه49............................................
جوبخوره44...........................................
جیزو 43.................................................
جیوه 47.................................................
ُ
چادروا 27...............................................
َچرا ِ(چرا) (= چراغ)36....................................
َچ َرا 41...................................................
َچر َ
اپایه 36...............................................
چراغپا36................................................
چراغپایه 36.............................................
چرخ 24.................................................
َچ ْرخ 26.................................................

ْ
چرخشت َ
(چ ْر ِخ
شت) 26................................
چرخه 24................................................
َچ َرس 26................................................
َچ َره41...................................................
َچ ُغروا 27................................................
ُچغو 45..................................................
ُچغوک 45...............................................
ُ
ِچلو 44..................................................
چمن َ(چمنَ ،چ َمن)48...................................
ِچنک14.................................................
چنگ َ(چنگ) 14........................................
ُچنگ ِ(چ ْنگ) 45........................................
َ
هارشنبد 60...........................................
َچ
چهره 24.................................................
ّ
َچ َهله 24.................................................
چوبخوره44...........................................
َ
چیژه ِ(چ َیژه) 43..........................................
چینه56..................................................
حرشنه 26...............................................
خارپشت 43............................................
َ ْ
خاکنمک (خاک ُن َم ْک) 26..............................
خامیز َ(خ ِام ْیز) 29........................................
خامیژ 29................................................
خانفروش 20...........................................
خانهافراز (~ ّ
صیاد) 25...................................
خان هزاذ17...............................................
خان هزاذه17..............................................
َ
خ َبزدو 44................................................
خراستر82 ،42.........................................
خرافستر43..............................................
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خرتوت55...............................................
خرفستر 43..............................................
خرک 44.................................................
َ
خرکش َ(خ ُرکش)44......................................
ُ
خر َوه َ(خ ُروه)82 ،25....................................
ُ
(خ ُروههُ ،خ ْر ُوههُ ،خ َ
خروهه
روهه) 82 ،25...............
َ
ّ
خ ِزه َ(خزه) 48............................................
َ
خس57..................................................
َ
خ ْس ُت ْر ُ(خ ْس ُتر) 43 ،42..................................
ُ
خ ُسر ُ(خ ْس ُرَ ،خ ُس ْر) 84 ،15.............................
خسراه16................................................
خسرگ 16...............................................
َ
خ ْسرو16................................................
خسی 16................................................
خش َ(خش) 16..........................................
خشتچه 35..............................................
ْ
َ
(خش ِت َزه)35 ،34.................................
خشتزه ِ
تژا85..............................................
خش 
ْ َ
(خشتژه) 34..................................
خشتژه ِ
خشتک35 ،34.........................................
ْ
خفج ُ(خفج)19..........................................
ِ
ّ
َ
خفه ُ(خف ْه ،خفه) 31......................................
خفیدن 42...............................................
خلمکن 13..............................................
ِخل13...................................................
خلمبینی 13.............................................
ُخ ْ
لن ُ(خ ِل ْن) 13..........................................
ُّ
خله 13..................................................
ُخ مفروش 20............................................
خنج 82.................................................

خنک 30................................................
خنکه 82 ،30..........................................
خنگ 30................................................
خنگه 30................................................
خو 57 ،29.............................................
ُ
خوا 29...................................................
خوره 33 ،32...........................................
َ
خوس 84................................................
خوسرگ 16.............................................
خوش ُ(خ ْوشَ ،خ َوش) 81 ،16...........................
َ
خوشک ْر َده 30...........................................
خوشنمک 30.........................................
خول 82 ،44...........................................
ُ
ْ
خول ُ(خ َول) 44..........................................
خویذ ُ(خویدِ ،خ ِو یذ) 48.................................
خویش16...............................................
خویوز َ(خ ُویوزُ ،خ ُویوز) 45..............................
خویوز ْ
َک45............................................
خیزیدن 47.............................................
داحول25................................................
داربزه 86................................................
َداش 56.................................................
دالبزه َ(دال َ
بزهُ ،
دالب َزه) 45.................................
دالبژه 45................................................
دال ُبوز45................................................
دال ُبوزه 45...............................................
دال ُپز 45.................................................
دالپژه 45................................................
دال ُپوژه 45..............................................
دالوژه 45...............................................

َ
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ٰدام َد ُاهول25.............................................
ُ
دامغول َ(دامغولَ ،د َام ُغول) 32.............................
داموز َ(د َاموزَ ،دام َو ْز)23...................................
دانژه 49..................................................
دانکن81................................................
دانۀ کلیذ 58.............................................
ُ
داهل 25.................................................
داهول 25................................................
َد َبه14....................................................
ُدبیر84...................................................
درخت (~ِ َخ َانه) 57......................................
َد ْر ِد ِب َیه32................................................
درفش آتش 61..........................................
دزدافشار 18.............................................
َ
دزدافشره (دزدافش َره) 18..................................
َ َ
ْ َ
دزدا ْوشره ُ(د ْز َداوش َره)18..................................
ُدژبی 85.................................................
ُد ِژ َبیه 32.................................................
َد ِژپه ِ(د ِژپه) 32...........................................
ُد َژپ ْی 32.................................................
دژپیه ِ(د ْژ ِپیه)32..........................................
َ
دژپیهه32................................................
دستاران َ(د ْس َتارانَ ،د ْس َت َاران) 83 ،60.....................
َ
دستره82.................................................
دستینه84................................................
ْ
ُدشپل32.................................................
ُِْ
دشپیل32................................................
ُ
شول 32................................................
د ِ
دفتین َ(دفتین) 23.........................................
َدفدین 23................................................

دمغازه ُ(د ْم َ
غازه) 38 ،15.................................
ََُْ ُُْ َُْ
دمغزه (دمغزه ،دمغزه ،دمغزه) 38 ،15....................
ُدمغژه38 ،15...........................................
ْ
ُد َمل 31..................................................
ْ َ
ُدنبغ َزه38 ،15........................................
دنبل 31..................................................
ََ
دنبهغژه84...............................................
دوبرخی84..............................................
دوداله 25................................................
َ
دودله ُ(د َودله) 25.........................................
ُد ُوروی
(گل ~) 51.......................................
ِ
ُ
وشیذه ُ(دوغ و ِشیر َبر َهم ~) 34..........................
د ِ
دهمهتر (ده َم ْه َتر)17.......................................
َد َهن ُد َره30...............................................
دهنیافه31 ،30........................................
دهنیاوه31 ،30........................................
دیوجه 43................................................
دیوک44.................................................
راز 57....................................................
رازیانه 50................................................
راست 12................................................
راشینه 83................................................
ربون ُ
(ربونَ ،ر ُبون) 60....................................
رژه 81...................................................
رستی (~ خرمابن) 86....................................
َر ِسل12..................................................
رش (~ آتش) 61.........................................
رش ُ(رش) 33............................................
َ
رشه َ(رشهَ ،ر ِشه)33.......................................
ُ َ
َرفوک ْر 20.................................................
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ُ
َر َم ْنجو44................................................
رنجه 61.................................................
ُروباهدوژ 85.............................................
رودآور47................................................
ُرودآورد 47..............................................
رودآورده 47.............................................
رودبند48................................................
ُروذآورد 47..............................................
َ
روذهک ْرده85.............................................
َ
ُروژن 86.................................................
روفگر20...............................................
َْ
َرونجه44................................................
ُ
َر َونجو44................................................
رونجوک 44.............................................
رونده (~ خرد و بزرک) 42.................................
ریجه 61.................................................
ریزیذه (کناره~) 39.......................................
ریسمانفروش 20.......................................
ریونجه َ
(ریو ْن َجهِ ،ر َیو ْن َجه) 82 ،44.......................
ُْ
ِر ْی َونجو44...............................................
زاجسور 29..............................................
زاچ 29...................................................
زاچی29.................................................
زاغ 47...................................................
زاک 47..................................................
زبرگوش13..............................................
زبرگوشی13.............................................
َز َچه 29..................................................
زردان82.................................................
َز ْرد َپروین 31............................................

َ َُ
ردجغو 45..............................................
ز
زردجوفه 28.............................................
زردچغو َ(ز َ
ردچ ُغو)45....................................
َز ْرد َچه 31...............................................
زردچوف 28............................................
زردچوفه 28.............................................
زردک 45................................................
زردموی11..............................................
زرده 31..................................................
زردهبنجشک 45........................................
زرفین ُ(ز ْر َف ْینِ ،زرفین) 58.................................
زرنه 47..................................................
َزرنی َ(ز ِرنی) 47..........................................
َز ُره َ(ز ُرْهُ ،ز َره) 43..........................................
َز ُرو 43...................................................
َز ُروغ ِ(ز ُروغ)86 ،82....................................
َزروق27.................................................
ِزروک27.................................................
َز ْر َوه 27..................................................
َز ِریر 31..................................................
ُْ
(زفرین) 58........................................
زفرین ِ
(زن َپسر) 16.....................................
زن پسر ِ
َزنبر َ(ز ْن َب ْر)82 ،23.......................................
زنبه 23...................................................
زنجه 61 ،83...........................................
زنحه 61.................................................
زنکرده 54...............................................
ز ْن َ
کره 54.................................................
ِْ ُ َ
َزنکله42.................................................
َُ
َزنگله42.................................................

َ
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زنگوره 54...............................................
َ
ُز ِنیژه 24..................................................
َ َ
ُزنیژه 82..................................................
زوربار40................................................
زورگوشی 13............................................
زیر بج (زیر ُبج)84 ،81.................................
زینکوبه 85.............................................
ُ
زینکوده (زینکوذه) 39..................................
زینکوه39...............................................
زینکوهه39.............................................
زین ُک َ
ویه 39.............................................
ژد82.....................................................
َْ
ژفک (~ِ تر؛ ~ِ خشک)13.................................
ژنکار آهن85............................................
ژنکله42.................................................
َ َُ
ژنگله42.................................................
ژنیان 86 ،82...........................................
َ
سارخک
(سارخکَ ،س ُار َخ ْک)46.........................
َ
سارشک46..............................................
سازدار18................................................
سازکار18................................................
َسازنده 18...............................................
ساق 31..................................................
سان 46 ،27............................................
َ
سباری48................................................
سبازی49 ،48..........................................
سباسدار17.............................................
سبریش 86..............................................
َس ْب َزارنک َ(س َبز َارنگ) 85 ،40............................
سبزرنک 40.............................................

سبط َ(س ِبط)12...........................................
سبیددار 53..............................................
ْ َ
سبیذکندمه (س
بیذک ُند َمه)83 ،53........................
سبیوش َ(س ْب ُیوش) 50.....................................
سپاری ِ(سپاری) 48......................................
َس َپل 41..................................................
ُ
سپیدگندمه
(سپیدگند َمه) 53..............................
سپیذکندمه53...........................................
ستاغ39..................................................
ستون 57.................................................
ستیژه 24.................................................
سختیانهفروش81.......................................
َس َ
خور40................................................
َسدبلگ 51..............................................
سرب َ(س ُر ْبُ ،س ُر ْب) 86 ،47............................
سربار َ(س ْر َبار) 40........................................
سرباره85................................................
سرباری 40..............................................
َسربوش 20..............................................
ُس ْرت48.................................................
َ
ُس ْر ِخجه32..............................................
ُ َ
سرخژه (س
رخژه) 32......................................
َ
َ
سردابه َ(س ْردابه)57.......................................
َ
سردآوه َ(س ْر َداوه) 57......................................
سرفیذن 42..............................................
سرکینکردان43.........................................
َس ْرم 83..................................................
ُسره 85...................................................
سرهفروش84............................................
ُسروه 85.................................................
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َ
َسغدی 52...............................................
ُسغر 43..................................................
سفاری 48...............................................
سفاله48.................................................
َ
سفالینهفروش21........................................
سفجه 51................................................
سکارآهنج َ(س َکارآهنجُ ،سکاراهنجِ ،سکاراهنج) 82 ،24
سکارو ِ(سکاروُ ،س ٰک ُارو) 30 ،29........................
سکاروا َ(سکارواِ ،سکاروا)82 ،30 ،29.................
ُ
ُسکالو30................................................
سکالیو 30...............................................
سکبان 20..............................................
ِسکرفنده 85.............................................
سگدار 20..............................................
سنب 57.................................................
َ ْ ُ
ِسنجد گ ْرگانی 55.......................................
سنجذ جیالن 55........................................
ِس ْند 18..................................................
ِس ْنداره18................................................
ِس ْندره 18................................................
سنک افسان 46.........................................
ُ
َسنکر43.................................................
َسنکم 82................................................
سنگ اوسان 46.........................................
ُ
َس ْنگر43.................................................
ُس ِنیژه ِ(س ٖنیژه) 24.........................................
َسه َ
شنبد 60..............................................
سوالفروش 21..........................................
سوراب82...............................................
سوس سبیذ 82..........................................

سوسکه 82..............................................
سوفارکرده39............................................
سوفال 49................................................
سوفالی49...............................................
ُسول َ(س َولُ ،س َول) 41.....................................
ِس ِیرش20................................................
سیف55.................................................
سیفو 55.................................................
سیماب 47..............................................
ِس َیماو 86 ،47..........................................
َ
سیماو 47................................................
شادانه 86................................................
شادروان58..............................................
َ
شادرورذ86..............................................
َ
شاذو ْر ِد 58...............................................
شازده 84................................................
َ
شاو ِانی 38...............................................
شاونی َ
(شاونی) 82 ،38.................................
شباره 45.................................................
َ
شبانفریو82.............................................
شببر45................................................
شب َبره 45...............................................
شبکاه 42................................................
ُ
ش َبهفروش81............................................
شترخان56..............................................
شترخانه 56.............................................
شتوه86..................................................
ُ ْ
شخ (کلی ~) 86..........................................
شکوفه51................................................
ُ
َ
شمه (ش َمه ،ش ْمهِ ،ش َمه) 33................................

َ
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َ

شنگ (ش ْنگ) 12.........................................
شنگموی12............................................
َ
ش َنه22...................................................
شوغا 42.................................................
َ َ
ش ْوغاه 85 ،42..........................................
ُ
شونی38.................................................
شونیجه 50..............................................
َ
َ
ش ْهریر (ش ْه ِر َیر) 59.......................................
َ
شهریرماه 59............................................
َ
ش ْه ِر َیو ْر 59..............................................
َ
َ ْ
شیربخت
(شیربخت) (روغ ِن ~) 33......................
شیرزنه 38...............................................
شیره
(روغن ~) 33........................................
ِ
شیرینه85................................................
شیالن61................................................
َ
ِغج
(منک َنۀ ~) 26.........................................
غژم54...................................................
غفج (غفچ) 19...........................................
ُ
غ ْول 18..................................................
َ َ
فاتر آمدن41.............................................
فاوا 46...................................................
فجا55...................................................
ُ َ
فجاء 55.................................................
فجی ( َف ِجیِ ،فجی)86 ،83 ،55........................
فرا بردن 46..............................................
َ
فر َاوا بردن 85 ،82 ،81 ،46...........................
َ
فربی 38.................................................
َ
فرت23..................................................
فرخار 12................................................
فرخال َ(ف ْرخال) 12.......................................

فرسک 54...............................................
فرشک َ(ف ُرشکَ ،ف ِرشک) 86 ،83 ،54..................
َ
فروار 58 ،57...........................................
َ
فروخزیدن 47...........................................
فروخیزیدن 47..........................................
فریز 83..................................................
فسان 46 ،27...........................................
َ
فله ُ(فله) 34 ،33........................................
فنجا َ(فنجاِ ،ف ْن َجا) 82 ،30.....................................
فنجیدن 30..............................................
فنحا 30..................................................
فه ِ(ف ْهَ ،فه) 24 ،23 ،22.................................
ْ
ِفه کشتی ِ(ف ِه َکش ٖتی) 24..................................
فهر کشتی24............................................
ِف َهه 24 ،23.............................................
َ
فهو 23...................................................
فوردین 59...............................................
ُ
فوق39...................................................
ُ َ
فوقک َرده 39.............................................
فیه 23....................................................
ڤالن32 ،31............................................
َ
ق ْز 21.....................................................
قزفروش21..............................................
ِقزینفروش21...........................................
قلبتین 82................................................
قلبوسه51................................................
ُ
کاریزکن
(کاریزکن) 20...................................
کازیرهتخم 50...........................................
کاژ َیرهتخم 50...........................................
ِ
کاس 85.................................................
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کاسروش86 ،50.......................................
کاسکنه45...............................................
ِ
کاغله (تخم ~)50........................................
کافلو 83.................................................
کافوراسپرم51...........................................
َ َ ْ
کالک51.................................................
َ
َ ُْ
کال ُیو) 17....................................
ک ِالیو (کالیوِ ،
کاهو83 ،52............................................
کبروا َ
(کب ْروا) 29.........................................
ُ
ک ْپ َتذ 22..................................................
کت 22..................................................
کج َ(ک ْج) 21.............................................
کجفروش 21............................................
کجیله82................................................
ُ ْ
کخ 18...................................................
کده ُ(ک َده)58.............................................
َ
کدی َزاد 17..............................................
کذۀ کلیذ58.............................................
َ
یزاد 17..............................................
کذ 
یزاذه 17.............................................
کذ 
کرازبان کردن 39........................................
َ
ک ْرت 48.................................................
ُ
کرت 37.................................................
کرته ُ(ک ْر َته)35............................................
َ
ک ْرته 48..................................................
َ
کرجکر 85...............................................
َ
ک ْرد 48...................................................
َ
ک َرده ُ(ک ْر َده) 48...........................................
ُ
ک ْرز48...................................................
ُ
ک ْرزه 48..................................................

کرسف83...............................................
کرکره 82 ،49...........................................
کریبان34................................................
کر َیوان34................................................
ُِ
کز 82 ،28..............................................
َ
ک َزرنک85...............................................
َُ
کزشده53................................................
کزغ29...................................................
ُ
کژ 23....................................................
کژشذه53................................................
َ َ ْ
کشف 37................................................
کشک 34................................................
ََ
کفه 49...................................................
ککج 52.................................................
ککچله52...............................................
کل کاغرد 81............................................
َٰ
کل َوهفروش20..........................................
ُ
کالرگر 21...............................................
کاللک 11...............................................
کالهفروش 20...........................................
کالوه 24 ،20..........................................
َ
کالوهتن24..............................................
َٰ َ
کل َوهت ْن 24...............................................
کالوهفروش20..........................................
ُُْ َ
کلغونه27................................................
کلنک 22................................................
َُ
کله 33...................................................
کلوخکوب 22...........................................
ُُ
کلول 49.................................................
ُّ
ک ٖلی ُ(کلی)85 ،33 ،32................................

َ
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کلی (= گلۀ84........................................ )...
َ
ک ٖلی َ(ک ِلی) (~ شتر؛ ~ شترمرغ؛ ~ منج) 81................
کلیز 81..................................................
ُ
کلیلو 86.................................................
ُ
ک ٰم ْاج 29.................................................
کمربست َ(ک َم َربست)85 ،42 ،41......................
کمربشت 41............................................
کمرپشت 41............................................
ُ
کموش 20...............................................
کمیزه11.................................................
کمیژه11.................................................
کمیژهمویی 12..........................................
کناراب سرای 83........................................
کنداموی 11.............................................
ُ
کنداواله 15..............................................
ُ
نداوله15...............................................
ُک َ ِ
کنده َ
واره52..............................................
ُ َ َ
کندواله (کندواله) 84 ،15...............................
َ
ک َن ْند 22..................................................
َکننده َ
(کن َنده) 22.........................................
َ
کواز 30..................................................
َ
کوازه ُ(ک َو َازه) 30..........................................
ُ
ک ٰواژه 30.................................................
ُ
کوبل ُ(ک َوب ْل) 51.........................................
ُ
کوج 56..................................................
ُ
کوح 56..................................................
کوخ 83..................................................
کوخک86 ،83 ،54...................................
ُ َ
وخک َ
ک
(کو ْخک) 54.....................................
کوذر49..................................................

ِک َو ْر َبا 29.................................................
کورت37................................................
کوزافره 85 ،36.........................................
َ ُ
وزآو َرهُ ،ک َ
(ک َوز َاو َرهُ ،ک َ
وزآو َرْه) 36....................
کوزاوره
ُ
َ
ْ
ک َو ْز ْد ُ(کوزد) 85 ،82 ،44..............................
ُ
وزده43.................................................
ک ِ
ُ
ک َوزر49..................................................
کوزل 86.................................................
کوزله49.................................................
َ
کوزلی49................................................
کوزه 37..................................................
کوزه بانکآور 37........................................
ُ
کوزۀ َبج َّره 37............................................
کوزۀ بخرطوم 37........................................
کوزهواره 36..............................................
َ
ک ِوش 38.................................................
کوشاست 86............................................
کوشالنج 85.............................................
کوشالنک 82............................................
کوشتفروش 20........................................
کوکردان43..............................................
َ
(کوله) 18...........................................
کوله ِ
کومش 20...............................................
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ک ِونجی (کونجی ،کونجی)84 ،17.......................
کوهنک 84..............................................
ِ
َ
کوی کریبان 34.........................................
کویجی 17..............................................
ِ
کویش ٖ(کویشَ ،کویشُ ،کویش) 82 ،38.................
َ
کویشه 38...............................................
کهوذ 84.................................................
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ُ
کیبو َ(ک ْی ُبوَ ،ک ْی ُب ُو) 86 ،83 ،52..........................
کیسه 27.................................................
ُ
کیکج
(کیکج) 86 ،83..................................
َ
ک ِیکیز52.................................................
کیو 83 ، 52............................................
ِگج 56...................................................
ِگ ِره 13 ،12..............................................
َ
گریوان 34...............................................
گلیگر 57................................................
ُ
َ
(گ
میژه)11.........................................
گ ِمیژه ِ
َگ ْن ٰد ُام َ
ویه 11.............................................
گندارو46................................................
گندمه 53................................................
ُ
گندواله15...............................................
ُ
گواژه 30.................................................
ُ
گوج 56..................................................
گوچه56 ،55...........................................
گوچی19................................................
گوراشکاو 21............................................
ُ
گورشکاف 21...........................................
ُ
گورماست 34 ،33.....................................
َ
گ َو ْزد َ(گ َوزد) 44 ،43....................................
َ َ
گو ْزد ن ْر 43...............................................
ُگ َ
وزده44.................................................
گوشفروش20..........................................
ْ
گونجی
(گون ٖجی) 17.....................................
گویجی 17..............................................
َ
لت 25..................................................
الک25..................................................
الک و چو25............................................

الوک82.................................................
لپاچه 85.................................................
َ
ل ْحت35.................................................
َ
لره 32....................................................
لری 32..................................................
لنبه 82...................................................
َ ْ
ل ِوش86..................................................
لهیذ 86..................................................
ُ
ٰماشوب37...............................................
ماذزن 81................................................
مارچوفه28..............................................
ماساجینه86.............................................
ماستینه34...............................................
َم ُاس َوره 24...............................................
ماشو37..................................................
ماشوب37...............................................
َ
َماله22...................................................
َم ْر ُجو49.................................................
َ
مریمک 44..............................................
مزد آسیا 61..............................................
ُم ِزدکان61...............................................
مزدکانه 61..............................................
َ
ُمزدک ِانی 61.............................................
َ َ
ُم ْز ِدگانه 61..............................................
مژدکانی 61.............................................
مژدگانی 61.............................................
مشو 37..................................................
ْ
ِملک ُ(ملک) 82 ،49....................................
ُمنج َ(ک ِلی ~)81..........................................
موی بیجه 11............................................

َ
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میانجار82..............................................
میشنه 41................................................
میشینه41................................................
میویژه 83................................................
ُ
ناخ ْنبراه 36 ،35.......................................
َ ُ
اخن َ
بیرا 35.............................................
ن
ناخورش 82.............................................
َ
نارپستان 19.............................................
ناوجه 23................................................
َ
ن َاوکی 39................................................
ناوه 82...................................................
ََ
نخل86..................................................
نرموره َ(ن ْر ُم َوره) 26.......................................
ِن َره 38....................................................
نزم ِ(ن ْزم) 58..............................................
نژم58....................................................
ُ
ن ْسک49.................................................
ْ
نشخوار ُ(نشخوار) 40 ،39..............................
ْ
َ
نشخور ِ(نش
خور،نشخور)40..............................
ُْ
نشقار40.................................................
نشیب 46................................................
ِنشیو46..................................................
ْ
نقره ُ(نقره) 47.............................................
نگارکن 21...............................................
نمک خوش 30.........................................
َ
ُ
ن َمک خوشک ْر َده 30....................................
نهره ِ(ن ْه َره) 38............................................
َن َ
وباره60.................................................
َ
ن ْو َب َاوه60.................................................
نوبر60...................................................

نوداران َ(ن ْوداران) 83 ،60................................
َ
نودارانه 60...............................................
َ
ن ْودارانی 60..............................................
نودران 60................................................
نیجو49..................................................
نیره َ
(نیره)85 ،82 ،38..................................
نیژو49...................................................
نیژوآب49...............................................
نیک َداشت ُ
(ج ِوانی ~) 20................................
َ
واتر آمدن41.............................................
َو َاد ْر ُر ْس َته َ(کژ ~)14......................................
ُ
وارسته (کژ ~) 14........................................
َ
وارگ 32.................................................
َو َآرن َ(و َار ْن) 14..........................................
َواریز َیذه َ
(کن َاره~)39.....................................
ِ ِ
واالد زیرین 56..........................................
َ
َ
َ ْ
َوالد َ(والذ ،والذ)56.....................................
َ
َوخشت َ(و ْخش ْتَ ،و ْخ ِش ْت) 60...........................
َورای َ
ستاد61..............................................
ٖ
َو ْر َج ْس َت ٖگی (~ ُزفان) 31.................................
ورستا61.................................................
َورستاد َ(و َر ْستادَ ،و ِرستاذ) 61..............................
ْ
ورشتاد َ(و َرشتاد) 61......................................
َورکوشی20..............................................
ورگوش13...............................................
َُْ
وشی َ(و ْر ُگوشی) 20 ،13.............................
ورگ ٖ
َو َروار َ(و َروار) 40.........................................
َ
َو َرواره َ(و ْر َو َاره) 58 ،57..................................
َو ِر ْیستاذ 61..............................................
َوزنی15..................................................
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َْ
َوژنک ِ(وژنک) 35........................................
وژنگ 35................................................
َو ِژیک 35................................................
وستی15.................................................
َوسنی ِ(و ْس ٖنیَ ،و ْس ٖنی) 15.................................
وشک 29................................................
َوشکرده 81..............................................
َ
وشه َ(وشهُ ،وشه) 28......................................
وفرجینه 82..............................................
ْ
َوفره23...................................................
ولجه 81.................................................
ونجه 82 ،53 ،50 ،49................................
ونمشک َ(و ُنمشک) 53 ،49.............................
وننجه50.................................................
وهشت60...............................................
ُ َ
وهوشهرگاه60...........................................
ویافتن31................................................
ویافه31..................................................
ویگناه 46...............................................
هاس 56.................................................
َهام َد َاماد16..............................................
ُ ْ
هاون 85.................................................
ُهر 58....................................................
ُه َّرد58...................................................
َ
ُه ْرشه33.................................................
َ
هرکاره 36................................................
هرکره 36.................................................
ُه ُرمزد 59................................................
َهس 56..................................................
ْ
ُهف ُتورنک86.............................................

هلیون 28................................................
ُهمال 16.................................................
َه ْم ٰ
آمال16...............................................
همامال84...............................................
همبار16.................................................
همداماد (همداماذ)81 ،16...............................
همذاما 16...............................................
همذوما16...............................................
َهم َسلف 81.............................................
هموآر بیشانی13........................................
هموار پیشا13...........................................
َه ْم َو َاره پیشانی 13.......................................
همواره َ(ه ْم َو َاره)13.......................................
َهمیاذه81................................................
همیار َ(هم َیار) 84 ،81 ،16.............................
َه ْنباز19..................................................
َهنج 30..................................................
َهنجه30.................................................
ِه ْو ِزنی15................................................
ُه َ
وساز84 ،18..........................................
هوسباس84.............................................
ُهوسپاس ُ
(ه َ
وسپ ْاس)17..................................
ِ
هوسنی15...............................................
َ
َ
هوشانی َ(ه ْوشانیُ ،هوش ِانیُ ،ه َوشانی) 84 ،19...........
هوشیعانا 19.............................................
َه ِو یدان13...............................................
هویذا 13................................................
هویذ شتر 85............................................
ِهیذ22...................................................
هیش 82.................................................

َ
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یافه 31...................................................
یسه82...................................................
ُ
ُیوغ 22...................................................
یول 18...................................................
َ
ِیوله18...................................................

منابع
َ
زار کرمان.
ـ ـآذرلی ،غالمرضا ( .)1387فرهنگ واژگان گویشهای ایران .تهران :ه ِ
ـ ـآقاربیع ،ابوالحسن ( .)1383گویش راجی هنجن .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ ـاالبانه ← دبیرسیاقی1354 ،
ّ
ّ
ّ
ـ ـادیـب نطنـزی ،ابوعبداللـه حسـین بـن ابراهیـم ( .)1380دسـتوراللغة
المسـمی بالخلاص.
تصحیح رضا هادیزاده .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ّ
ـ ـــــــــــــ ( .)1384دسـتوراللغة (کتـاب الخلاص) .تصحیـح سـیّد علـی اردالن جـوان.
مشهد :بهنشر.

ـ ـادیـب کرمینـی ،علـی بن ّ
محمـد بنسـعید (1405ق1363 /ش1985/م) .تکملةاالصنـاف.
چاپ نسخهبرگردان .اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد.
ـ ـارشادی ،عیدی ّ
محمد ( .)1388فرهنگ بختیاری .تهرانَ :
آرون.
ُ
ـ ـاسـدی طوسـی ،ابومنصـور علـی بناحمـد ( .)1319کتاب لغت فـرس .تصحیح عبّـاس اقبال.
تهران :چاپخانۀ مجلس.
ُ
ّ
ـ ــــــــــــ ( .)1356لغت فرس .بهکوشش محمد دبیرسیاقی .تهران :طهوری.
ُ
ـ ــــــــــــ ( .)1365لغت فرس .تصحیح فتحﷲ مجتبایی و علیاشرف صادقی .تهران :خوارزمی.
ـ ـاشـرفی خوانسـاری ،مرتضی ( .)1383گویش خوانسـاری .تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و
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مطالعات فرهنگی.

ـ ـافغانینویس ،عبدﷲ ( .)1369لغات عامیانۀ فارسی افغانستان .کابلّ :
مؤسسۀ بلخ.
ـ ـاقتداری ،احمد ( .)1334فرهنگ الرستانی .تهران :فرهنگ ایرانزمین.
ـ ـاکبری شالچی ،امیر ( .)1370فرهنگ گویشی خراسان بزرگ .تهران :نشر مرکز.
َ
ّ
ـ ـاوحـدی بلیانـی ،تقیالدیـن ( .)1364سـرمۀ سـلیمانی .تصحیح محمـود ُمد ّبری .تهـران :مرکز
نشر دانشگاهی.
ّ
ُ َّ
ـ ـبـادی (کافـی) ،ابوالفتـح حمدبـناحمد بنحسـین ( .)1395کتـاب الملخـصفیاللغة .چاپ
نسخهبرگردان .با مقدمۀ محمود جعفری دهقی .تهران :مؤسسۀپژوهشی میراث مکتوب.
ـ ـبرهانّ ،
محمدحسینبنخلف تبریزی ( .)1357برهان قاطع .بهاهتمام ّ
محمد معین .تهران :امیرکبیر.
ـ ـبهار ،مهرداد ( .)1345واژهنامۀ بندهش .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ــــــــــــ ( .)1369بُندهش .تهران :توس.
ـ ـتاج االسامی ( .)1367بهتصحیح علی اوسط ابراهیمی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ـتفلیسـی ،ابوالفضـلحبیـشبـنابراهیمبـن ّ
محمـ د ( .)1350قانـون ادب .بهاهتمـام غالمرضا
طاهر .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ـجرجانـی ،سـیّد اسـماعیل ( .)1390ذخیـرۀ خوارزمشـاهی .چاپ نسـخهبرگردان .بهکوشـش
حسن تاجبخش .امیرکبیر :تهران.
ـ ـجهاندیـده ،عبدالغفـور ( .)1396فرهنگ بلوچی  -فارسـی .تهران :معین و دانشـگاه دریانوردی
و علوم دریایی.
ـ ـحسندوسـت ،محمـد ( .)1393فرهنـگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی .تهـران :فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی.
ـ ـحسینی ،سیّد محسن ( .)1370فرهنگ و جغرافیای علیآباد کتول .تهران :خردمند.

ـ ـحکیـم میسـری ( .)1366دانشـنامه در علـم پزشـکی .تصحیح بـرات زنجانی .تهرانّ :
مؤسسـۀ
مطالعات اسالمی دانشگاه تهران.

ـ ـدبیرسـیاقی ،محمـد ( .)1354فهرسـت الفبائـی لغـات و ترکیبات فارسـی ّ
السامیفیاألسـامی

َ
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[بههمـراه متـن عکسـی و فهرسـت الفبائـی لغـات و ترکیبـات فارسـی االبانـة (شـرح
ّ
السامیفیاألسامی)] .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ـدهـار ،قاضـی خـان بدر محمـد ( .)1349دسـتور االخـوان .بهاهتمام سـعید نجفی اسـداللهی.
ج .1تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

ـ ـدهخدا ،علیاکبر ( .)1377لغتنامه .تهرانّ :
مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ـ ـدیباجاألسـماء ( .)1397تصحیـح علیاصغر اسـکندری .تهـران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسـناد
مجلس شورای اسالمی.
ـ ـرواقی ،علی ،با همکاری مریم میرشمسی ( .)1381ذیلفرهنگهای فارسی .تهران :هرمس.
ـ ــــــــــــ ،با همکاری شکیبا صیّاد ( .)1383زبان فارسی فرارودی [تاجیکی] .تهران :هرمس.
ّ
ـ ـزمخشـری خوارزمی ،جارﷲ ابوالقاسـممحمودبنعمر ( .)1342پیشـرو ادب یـا مقدمةاالدب.
تصحیح سید ّ
محمدکاظم امام .تهران :دانشگاه تهران.
ّ
ـ ـــــــــــــ ( .)1386مقدمـةاالدب (از روی چـاپ لیپزیـک آلمـان 1843میلادی) .تهران:
ّ
مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مکگیل.

ــ ّ
زمردیان ،رضا ( .)1385واژهنامۀ گویش قاین .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ّ
ّ
الحروف و األشـیاء.

ـ ـزنجـی سـجزی ،محمـود بـن عمـر ( .)1364مهذب األسـماء فـی مرتـب
تهران :علمی و فرهنگی.
ـ ـسبزعلیپور ،جهاندوست ( .)1390فرهنگ تاتی .رشت :فرهنگ ایلیا.
ّ
َ
(پـور دوان) ( .)1390گنجینـۀ گویششناسـی فـارس .دفتـر ششـم .تهران:
ـ ـسلامی ،عبدالنبـی
ِ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ ـسـلیمی ،مینـا (« .)1392آغـاز و معنـی ناشـناختۀ آن در شـاهنامه و متـون دیگـر» .زبانهـا و
گویشهای ایرانی ،ش .40-35 :2
ـ ـصادقـی ،علیاشـرف (« .)1366لغـات فارسـی کتـاب التلخیـص ابوهلال عسـکری».
زبانشناسی ،سال  ،4ش 1و( 2پیاپی 7و.57-26 :)8

ـ ـــــــــــــ (« .)1379ترجمـۀ فارسـی االبانـة ،شـرح ّ
األسـامی میدانـی» .نامـۀ
السامیفی
ِ
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فرهنگستان ،ضمیمۀ شمارۀ .10
ـ ــــــــــــ ( .)1380مسائل تاریخی زبان فارسی .تهران :سخن.
ـ ــــــــــــ (1380ب) .فارسی قمی .تهران :باورداران.
ـ ـــــــــــــ (« .)1381قطعههایـی بازیافتـه از کتـاب الموازنـۀ حمـزۀ اصفهانـی» .نامـۀ
ایرانباستان ،سال ،2ش.62-3 :1
ـ ـــــــــــــ (1381ب)« .بحثـی دربـارۀ فرهنگ عربی به فارسـی "ال ِمرقاة" و مؤلف آن» .نشـر
دانش ،سال  ،19ش.31-18 :4

ّ
تحـول آوائـی در زبان فارسـی (حـذف و اضافه شـدن صامت «ن»
ـ ـــــــــــــ (« .)1383دو
بعد از ّ
مصوتهای بلند)» .زبانشناسی ،سال  ،19ش.9-1 :2
ـ ـــــــــــــ (« .)1386البلغـة» .در :دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی .ج .2تهران :فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی ،ص .41-39

ـ ــــــــــــ (« .)1389دربارۀ برهان قاطع» .ارجنامۀ ّ
محمد معین .تهران :میراث مکتوب.
المصـادر ابوبکـر بُسـتی» .آینـۀ میـراث ،سـال دهم،
ـ ـــــــــــــ (« .)1391تحقیـق در کتاب
ِ
ضمیمۀ شماره .23
ـ ــــــــــــ (« .)1392فاوا» .فرهنگنویسی ،ویژهنامۀ نامۀ فرهنگستان ،ج.101 -97 :7
َ
ـ ـــــــــــــ (َ .)1395
«هنجیـدن  -فنجیـدن» .فرهنگنویسـی ،ویژهنامـۀ نامـۀ فرهنگسـتان،
ج.63-57 :11
ّ
ـ ـصدراییخویـی ،علـی ( .)1377فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسلامی.
ج .36قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
ـ ـصفری ،حسین ( .)1373واژهنامۀ راجی (گویش دلیجان) .تهران :بینا.
ـ ـصفـری آققلعـه ،علـی (« .)1388کهنتریـن دسـتنویس البلغـة» .گـزارش میـراث ،دورۀ دوم،
سال  ،4ش.38-35 :35
ـ ـصلحجو ،علی ( .)1396فارسی قزوینی .تهران :کتاب بهار.
َ
َ
ّ
عاجـم .بهاهتمام مسـعود قاسـمی ـ
راجماال ِ
ـ ـغزنـوی ،ابوالمعالـیاحمـد بـنمحمـد ( .)1389ت ِ

َ
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ّ
محمود ُم ّ
دبری .تهران :اطالعات.

ّ
ـ ـفرهنگنامۀ قرآنی ( .)1377با نظارت ّ
محمدجعفر یاحقی .تهران :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
ّ
ـ ـفهیمـی ،رضـا (« .)1392نگاهـی به واژههـای جوامع احکامالنجـوم» .فرهنگنویسـی ،ویژهنامۀ
نامۀ فرهنگستان ،ج.174-162 :7

ـ ـقاسـمی ،مسـعود (« .)1366فهرسـت الفبائـی لغـات و ترکیبات فارسـی ّ
السامیفیاألسـامی».
زبانشناسی ،سال ،4ش1و.158-141 :2
ـ ـــــــــــــ (« .)1383دربـارۀ لغـات نسـخۀ کهن کتـاب البلغه» .نامۀ پژوهشـگاه ،سـال ،4
ش.30-5 :6
ـ ـــــــــــــ (« .)1384ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسـی (بخش دوم)» ،نشـر دانش ،سـال،21
ش.57-43 :4
ـ ــــــــــــ (« .)1388ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسی» .نشر دانش ،سال ،23ش.51-38 :3
ـ ـــــــــــــ (ّ .)1389
«تتمۀ فرهنگ البُلغه» .فرهنگنویسـی ،ج ،3ویژهنامۀ نامۀ فرهنگسـتان،
.111-78
ّ
ّ
ـ ـــــــــــــ (« .)1394یادداشـتی بـر چـاپ نسـخه برگـردان فرهنـگ الملخصفیاللغـة».
گزارش میراث ،ضمیمۀ شمارۀ ( 73-72پیاپی ضمیمه.)8 :
ـ ـقزوینـی رازی ،عبدالجلیـل ( .)1358نقـض معـروف بـه بعـض مثالـب النواصـب فـی نقض
ّ
«بعض فضائح الروافض» .بهتصحیح میرجاللالدین محدث .تهران :انجمن آثار ملی.
ـ ـکـردی نیشـابوری ،ادیـب یعقـوب (1353=[ 2535ش]) .کتابالبلغـه .بهکوشـش مجتبـی
مینوی و فیروز حریرچی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ـکریمان ،حسین ( .)1385قصران (ک ُ َ
وهسران) .بخش دوم .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ ـکلباسـی ،ایـران ( .)1376گویـش کالردشـت (رودبـارک) .تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی.
ـ ـکیـا ،صـادق ( .)1390واژنامـۀ شـصتوهفت گویـش ایرانی .تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی
و مطالعات فرهنگی.
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ـ ـمحلوجـی ،حسـین (زیـر نظـر) ( .)1395فرهنـگ گویشهـای کاشـان .تهـرانّ :
مؤسسـۀ بنیاد
فرهنگ کاشان.
ُ
َ
یان ِکتاب .دوشنبه :دانش.
ـ ـمحموداف ،منصور (1978م) .لهجههای تاجیکان ر ِ

ّ
سـجادی .تهران:
ـ ـالمرقـاة (بهغلـط منسـوب بـه ادیـب نطنـزی) ( .)1346تصحیـح سـیدجعفر
بنیاد فرهنگ ایران.
ـ ـمکنـزی ،دیویـد نیـل ( .)1394فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـوی .ترجمـۀ مهشـید میرفخرایـی.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ّ
ّ ّ
ـ ـموفـق هـروی ،موفقالدیـن ابومنصـور علـی ( .)1388االبنیةعنحقایقاالدویـة .چـاپ
نسخهبرگردان .تهران :میراث مکتوب.
ـ ـمیدانـی ،ابوالفتـح احمـد بـن ّ
محمـد (ّ .)1345
السـامیفیاألسـامی .عکس نسـخۀ مکتوب به
سال  601هجری قمری .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
َّ
ـ ـــــــــــــّ .
مـورخ 599ق .فیلـم ش( 704عکـس ش
السامیفیاألسـامی .دسـتنویس
 )1363 -1362دانشگاه تهران.

ّ
ـ ـــــــــــــ .دسـتنویس ش 1338دانشـگاه تهـران( .بـرای اطالعات دیگـر ،نک .قاسـمی (2006م/
1385ش)« .لغات نسخههای فرهنگ ّ
السامیفیاألسامی» .نامۀ پژوهشگاه ،سال ،6ش11و)20-5 :12

ـ ـمیدانـی ،ابوسـعد سـعید بـناحمـد ( .)1382األسمیفیاألسـماء .تصحیح جعفرعلـی امیدی
نجفآبادی .تهران :اسوه.
ـ ـنصریاشرفی ،جهانگیر (زیر نظر) ( .)1381فرهنگ واژگان تبری .تهران :احیاء کتاب.
ـ ـنظرزاده ،سیفالدین ( .)1387فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی .بیجا :سخنگستر.
ّ
ـ ـهاکس ،مستر ( .)1928قاموس کتاب مقدس .بیروت :مطبعۀ آمریکایی.
ّ
ارشـادالزراعه .بهاهتمـام ّ
محمد مشـیری .تهران:
ـ ـهـروی ،ابونصـر قاسـمبـنیوسـف (.)1346
دانشگاه تهران.
ـ ـهمایونفر ،بابا ( .)1386بررسی گویش اسفراین .تهران :چاپار.
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صفحۀ آغاز دستنویس البلغۀ کتابخانۀ مجلس شورای ملی.
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همان دستنویس ،اولین صفحه از متن .دستنویس پیش از این افتادگی دارد.
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همان دستنویس ،یکی از صفحات نونویس (ف46چ) .دربارۀ صفحات نونویس این نسخه نک .صفحۀ  9از همین رساله ،پانویس.
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همان دستنویس ،یکی از صفحات نونویس (ف117چ) .دربارۀ صفحات نونویس این نسخه نک .صفحۀ  9از همین رساله ،پانویس.
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صفحۀ پایان دستنویس البلغۀ کتابخانۀ مجلس شورای ملی .نسخه بعد از این افتادگی دارد.
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- Letter  ژis recorded as  ژin all the words as other copies;
- Letter  گis recorded as  گwith no diacritical marks in all the words.
In this paper the followings are preserved:
Words in the Consultative Assembly Library copy that are
lacking in the printed edition of Kitāb al-Bulghat (Bayezid copy)
are written in modern orthography and appear in bold.
Expressions or phrases containing the entry word and those that
are placed in front of the entry word are exactly reproduced
as in the manuscript copy.
Words that specifically belong to the scribe’s dialect which he
has written under or over Persian and Arabic words are
exactly reproduced as in the manuscript copy and appear in
bold.
Words from the Bayezid, Chester Beatty, and Gotha manuscripts
which appear in the Consultative Assembly Library copies,
and words from the Senate and Great Encyclopedia copies,
are exactly reproduced as in the manuscript copies.
When words containing letters  پand  چappear in the present

article from the Consultative Assembly Library copy, the
editor’s intention has been to emphasize the orthography of
the letters as they appear in the manuscript.

All diacritical marks of the entry words and elsewhere are
exactly reproduced on the basis of the manuscripts copies.
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from Qum, he sometimes uses words and expressions which
belonged to Qum, Kashan, and Central regions dialects to define
and explain Persian and sometimes Arabic words. These words are
also included in this article.
The present editor’s attempt has been to include in this article
the entries which are lacking in the Bayezid and Gotha copies or
that have been recorded with different readings. Words in Bayezid,
Chester Beatty, and Gotha manuscripts that differ from the
readings in the National Consultative Assembly Library copy are
also included in the article. Words with diacritical marks and their
phonetic features in the Assembly Library copy are also listed. The
words which only appear in the Senate or the Great Encyclopedia
copies are listed under titles “Words in the Senate Library copy of
al-Bulghat” and “words in the Center for the Great Islamic
Encyclopedia copy of al-Bulghat”. In the end, an erratum of the
“errata” which is appended to the introduction of the printed
Kītab al-Bulghat and its text is listed and discussed under the title
“On the Erratum of the Printed edition of Kitāb al-Bulghat” and
“Errors in the Printed edition of Kitāb al-Bulghat with regard to
the base (Bayezid) copy.”
Remarks on the orthography of letters ( گ، ژ، چ، )پin the old copy of
Consultative Assembly Library

- Letter  پis recorded as ( پabout 50 words) and as  پin the rest;
- Letter  چis recorded as ( چabout 15 words) and as  چin the rest;

َ
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from 8th/14th century;
- MS No. 531 of the Gotha Library (Germany), Dated 824/1421;
- MS No. 1976-15 of the National Museum of Pakistan (Karachi),
apparently from 11th and 12th/17th and 18th centuries.

Al-Bulghah was edited and published in 1353/1974 by Mojtaba
Minovi and Firouz Harirchi on the basis of Bayezid copy that was
also collated with the Gotha manuscript. Thirty years later, in an
article entitled “On the entries of the old manuscript copy of Kitāb
al-Bulghat” (Ghasemi, 1383: 5-30), the present editor published the
entries, glosses, and annotations found in the Chester Beatty copy
which were lacking in Minovi and Harirchi’s edition, and later on
he published an edition of Tatimah Kitāb al-Bulghat under the title
Tatimahyi Farhang al-Bulghat (Ghasemi, 1389: 78-111). The Tatimmah
is a brief supplement to the al-Bulghat written by Abū al-Ḥasan ʽAlī
b. Aḥmad Fanjgirdī Nishābūrī (d. 513/1134), a student and disciple of
Yaʽqūb Kurdī, which consists of 480 Arabic words and their Persian
equivalents. As Safari Aq-qaleh has pointed out, several folios are
missing from the beginning, the first and the second chapters of
the manuscript. The copy fortunately includes a colophon dated
620/1241 in which the scribe al-Ḥusayn b. ʽAlī Abī al-Faz̤l al-Qumī
states the date on which he completed the transcription of the
copy. Most Persian equivalents are marked by diacritics for
correct pronunciation, and the work includes entries that are
mostly lacking in Minovi and Harirchi’s edition. As the scribe was

Preface
Al-Bulghat al-Mutarjam fī al-Lughat or Al-Bulghat fī al-Lughat or Kitāb
al-Bulghat or smiply al-Bulghah, written by Abū Yūsif Yaʽqūb b.
Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad Qārī Kurdī Nishābūrī (d. 474/108),
is one of the earliest known Arabic-Persian dictionaries. The
dictionary was completed in 438/1046 and consists of 6000 Arabic
words, expressions, and phrases defined or explained in Persian
and/or Arabic. A great part of entries consists of Arabicized words.
Like other Arabic-Persian dictionaries, entries are thematically
arranged into 40 sections (each section comprising of several chapters
out of the total 283 chapters). Several manuscript copies of the work

have been identified as follows:
- MS No. 13051 of the former Iranian National Consultative
-

Assembly Library, Dated 620/1223;
MS No. 954 of Bayezid Public Library in Amasya (Turkey), Dated
654/1256;
MS No. 350 of Chester Beatty Library (Ireland), Dated 668/1270;
MS No. 540/14433 of the former Iranian Senate Library,
apparently from 7th/13th century;
MS No. 450728 of the Center for the Great Islamic Encyclopedia,
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