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 چکیده
هـاي کهـن   ایـۀ لغتنامـه  بخشی از پژوهشهاي مرتبط با زبان فارسی و فرهنگ نویسی بـر پ 

 هابنابراین، شناسایی این لغتنامه. هاي عربی به فارسی استوار استویژه لغتنامهدوزبانه و به
در نوشتۀ کنونی به بررسی یکی از این فرهنگها . هاي پژوهشی در این زمینه استاز بایسته

ـ   ۀ شـناخته  چون نسخ. کتابخانه مجلس ــ پرداخته شده است 6788مجموعه در مندرج ـ
این فرهنگ از آغاز و پایان افتادگی دارد، اکنـون از نـام اثـر و نویسـندة آن آگـاهی       ةشد

هـاي شـناخته شـده    تواند یکی از لغتنامـه دهد که این اثر نمینداریم اما بررسیها نشان می
هـاي ویـژة گـویش    کاربرد تعداد معدودي واژة ترکی و نیـز کـاربرد برخـی از واژه   . باشد
قرائنـی در مـتن   . نگاشته شده باشـد  ماوراالنهردهد که این فرهنگ باید در ري نشان میهالنماورا

دهد که اثر پیش از سدة ششم نگاشته نشده و ضمناً نسخۀ بازمانده از آن نیز در حـدود  نشان می
  .دانست یا هفتم توان آن را حدوداً از آثار سدة ششمکتابت شده است و لذا می هفتمسدة 

ـ  زبان فارسی، فرهنـگ  :اهکلیدواژه گ کهـن عربـی بـه فارسـی، گـویش      نویسـی، فرهن
 .یماوراالنهري، نسخۀ خط

 

alisafari_m@yahoo.com /ناس و پژوهشگر متون ادبی شنسخه 

فرهنگ کهن عربی به فارسی
 کتابخانۀ مجلس 6788در مجموعۀ 

علی

بـر پپ  نونوییسیی للغتناماز پژوهشهاي مرتبط بابا ز زبان فارسی و فرفرهنهنگگ پ پ اایـیـۀۀ
ففارسی استوار اسستویژه لغتتننامهه و به یبی بهه بنابراین، شناسایی. هاي عر
ز زمینه استتسته درر ا اینین شهشیی نونوشتۀ ککنونی به بررسی یکی..هاي پژو ددرر

اخانه مجلس ــ پردرداخته شده است6788مجموعه در رج  چون ن. کتاب
نـام اثـر و نویسـن ا ازز اکنـون افتادگی داداردرد،، پاپایایانن ن فرهنگ از آغاز وو

هـايتواند یکی از لغتنامـه دهد که این اثر نمی اما بررسیها نشان می
هـايکاربرد تعداد معدودي واژة ترکی و نیـز کـاربرد برخـی از واژه   
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هـاي علـوم   عمدتاً بـه نسـخه   هاي خطی کتابخانۀ مجلسفهرست نسخهجلد بیستم 
هـایی در  ریاضی و طبیعی ــ در مفهوم قدیم آن ــ اختصاص یافتـه اسـت؛ نسـخه   

وعات را بـه سـوي خـود جلـب     موضوع خود نفیس که توجه دوستداران این موضـ 
اما گاه در میان چنین گنجی، گوهرهایی از لون دیگر نهفته است که به دلیل . کنند می

 .آیندمنفرد بودن، چندان به چشم نمی
محفـوظ در   6788اثري است که در دل مجموعۀ  بهایکی از این گوهرهاي بیش

حسـینی  (رست کتابخانه عناوین مندرجات مجموعه مطابق فه. این کتابخانه قرار دارد
باب االرزاق . 2، )پزشکی، فارسی(الطب  زبدة. 1: چنین است )257: 1389اشکوري 

بـاز مطـابق فهرسـت،    ). لغت، عربی به فارسـی (کتابی در لغت . 3، )طبیعی، فارسی(
درستی نسـتعلیق  کتابت دو اثر نخست مجموعه از سدة سیزدهم هجري و قلمشان به

. اریخ کتابت اثر سوم از سدة ششم هجري یـاد شـده اسـت   اما ت ،هندي دانسته شده
چنین تاریخ کتابتی براي نسخۀ یـک لغتنامـۀ عربـی بـه فارسـی بـه خـودي خـود         

ظاهراً بخشی از کتـاب  «انگیزد و با اینکه در فهرست یاد شده که برمیکنجکاوي را 
داده گاهی  نمود، چرا که تجربه نشانباز هم دیدنش بایسته می» باشدالمصادر میتاج

هاي یک اثر چاپ شده داراي ویژگیهایی هسـتند کـه بـه مـتن چـاپی منتقـل       نسخه
نویس دربارة اثر نادرست از سوي دیگر، چون دانسته شد که گمان فهرست. اند نشده

است و متن آن نیز در جاي دیگر شناسانده نشده، در نوشتۀ کنونی به یادکرد برخـی  
 .ایماز ویژگیهاي آن پرداخته

 اسایی نسخه و متنشن
. متأسفانه نسخه از آغاز و انجام افتادگی دارد، لذا نام اثر و مؤلف آن دانسته نیسـت 

در . اسـت ) پ104ر تـا  56(بـرگ   47باشد آنچه اکنون از این فرهنگ در دست می
جا افتـاده اسـت و شـواهد نشـان      90و  80شماري دستی کتابخانه، دو شمارة برگ

ههرست کتابخعناوین مندرجات مجموعه مطابق فه.  قرار دارد
.2، )پزشکی، فارسی(الطب  زبدة. 1: چنین است )257: 13
(کتابی در لغت .3، )سی بـاز مطـاب ). لغت، عربی به فارسـی  

درستر نخست مجموعه از سدة سیزدهم هججرريي و قلمشان به
اارریخ کتابت ااثثرر سسووم از سدة ششم هجري یـاد شاامماا تت  ،، شده

 کتابتی براي نسخۀ یـک لغتنامـۀ عربـی بـهه ففاارسـی بـه خ
ظاهراً بخش«انگیزدد و با اینکهه درر ففههررست یاد ششدده که برمی 

نمموود، چرا که تجربه نشانباز هم دیددننشش بباایسته می» باشدمی
ک اثر چاپ شدهه  ددااررااي ویژگییههاایییی هسـتنندد کـه بـه مـتن چ

نویس دربارةسوي دیگر، چون دانسته شد که گمان فهرست
آن نیز در جاي دیگر شناسانده نشده، در نوشتۀ کنونی به یا



٢١٧/ فرهنگ کهن عربی به فارسی

به عددنویسی بوده و نباید افتادگی از نسخه یا تصویر مورد دهد که اشتباه مربوط  می
واژه اسـت و بنـابراین، اثـر مـورد      24هاي هر صفحه میانگین واژه. استفادة ما باشد

دربارة . گیردواژة عربی را با برابرهاي فارسی آنها دربر می 2200وگو کمابیش گفت
آن را تـا  بیشتر باید احتیاط  ابتوان سدة ششم را پذیرفت؛ اما تاریخ کتابت نسخه می

نگارنده نسخه را از نزدیک ندیده، اما کاغذ آن باید از گونـۀ  . رساند پایان سدة هفتم
هایی از کاربرد کنف در بافـت کاغـذ   سمرقندي باشد، چرا که در تصویرِ نسخه نشانه

 .شوددیده می
و آثـار   لمصادراتاجکند که نباید بخشی از بررسی متنِ اثر این نکته را روشن می

ها و حتـی برخـی   هاي واژهمشابه آن باشد، چرا که در آن جز مصادر به دیگر گونه
هـاي دسـتگاهی هـم نیسـت، لـذا      از گونـۀ لغتنامـه  . تعبیرات نیز پرداخته شده است

النهر در ها و تعبیرات ویژة ماورانیز کاربرد واژه. تواند بخشی از آن فرهنگها باشد نمی
 .هاي زبانی دیگر باشدهاي گونهکه نباید از نوشتهدهد متن نشان می

آید که این فرهنگ باید لغتنامۀ کـوچکی باشـد کـه    از ساختار کنونی نسخه برمی
ویژه گروههایی چون دبیران تدوین احتماالً با توجه به نیاز نوآموزان زبان عربی و به

ون از محدودة یک شود که بیرویژه که گاهی مدخلهایی در آن دیده میشده است؛ به
یـادکرد   1.تواند براي یک نوآموز سودمند باشـد لغتنامه هستند، اما آگاهی از آنها می

لغوي نبوده و یـا ایـن اثـر را     ،تواند نشانگر آن باشد که نویسندة متناین مدخلها می
 .نویسی تنظیم کرده استصرفاً از دیدگاه کاربردي و نه از منظر لغت

ها تنظیم شده و هر بخش به نـامِ همـان حـرف    انی واژهفرهنگ بر پایۀ حرف پای
یا » باب«و سرفصلهایی چون » حرف الجیم«یا » حرف الثاء«نامیده شده است؛ مثالً 

 

راهاکنیهبرخیوجایهااشخاص،مهاينابرخینیز.آوردمینیزراهاواژهبرخیمکسرجمعمؤلفمثالً. 1
کـه یافتهاختصاصهاییکنیهبهبخشیدستگاهی،هايلغتنامهبرخیدراینکهفتنیگ .استکردهمدخل

 .استنویسیلغتمحدودةازبیرونکهآمدهموارديمامتندرامادارند،مجازيساختاري

. 
لمصا تاجکند که نباید بخشی از تنِ اثر این نکته را روشن می

ها و حهاي واژهشد، چرا که در آن جز مصادر به دیگر گونه
ههــاايي دسـتگاهی هـماز گونـۀ لغتنامـه  . پرداخته شده است

ها و تعبیرات ویژة مننییزز کاربرد واژه. شی ازز آآنن ففررهنگها باشد
 .هاي زبااننی ددیگگر بااششددهاي گونه که نباید از نوششتهدهدی

آیدد ککهه اایینن فرهنگ ببااید لغتنامۀ کـوچکیر کنونی نسخخه برمی
ووییژه گروههایی چون دجه به نیاز نوآموزان ززباانن عربی و به

ون ازششوود که بیرویژه که گاهی ممددخخللههایی در آآنن  ددییده میه
تواند براي یک نوآموز سودمند باشـد، اما آگاهی از آنها می

لغوي نبوده و یـا،تواند نشانگر آن باشد که نویسندة متنمی
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هاي ذیل هر بخش با توجه به حروف آغازین آنها تنظـیم شـده   واژه. ندارد» فصل«
میانۀ حـرف  تا » باء«آنچه اکنون از متن بر جاي مانده، بخشی از آغاز حرف . است

توان گفت که نباید دیباجۀ مبسوطی به دلیل کوتاهیِ اثر می. گیردرا دربر می» یا«
که از آغـاز آن  » با«داشته و لذا دیباجه و حرف الف و بخشی از آغاز حرف  می

طـور افتـادگی پایـان    همین. افتاده است نباید بیش از ده پانزده برگ بوده باشد
اي داشته از دو یا سه برگ باشد و قاعدتاً اگر خاتمهنباید بیش از  نیز» یا«حرف 

که اکنون بخـش عمـدة    گفتتوان پس می. کرده استیکی دو صفحه تجاوز نمی
 .متن را در دست داریم

با توجه به ویژگیهایی که از این فرهنگ یاد کردیم، بـراي سـنجش آن بـا آثـار     
روشن . روندررسی بیرون میهاي شناخته شده از محدودة بمشابه، بسیاري از لغتنامه

است که باید در پی فرهنگی کوچک باشیم که با توجه بـه نیـاز مخاطبـانی نوآمـوز     
حـدود  (در میان آثاري با این مشخصات که پیش از سـدة هفـتم   . تدوین شده است

چنـد سـخن کـه    توان به فرهنگ موسوم شـده بـه   اند، مینگاشته شده) کتابت نسخه
چنـد  اما . اشاره کرد 2ب به ابوالفضل محمدبن حسین بیهقیمنسو دبیران در قلم آرند

وگوي ما یکی نیست، چرا که اوالً ترتیب الفبایی ندارد با فرهنگ مورد گفت ...سخن
هاي فارسی یاد شده و سپس برابر عربی آنها آورده و دیگر آنکه در آن نخست واژه

ن احتمال مطرح شود که حتی اگر ای ...).چند سخن؛ بیهقی، 7: 1337منزوي (شده است 
اي درهم ریخته از اصل اثر باشد ــ آنچه اکنون از نوشتۀ بیهقی بر جاي مانده، گزیده

، باز )175، ص تاریخ بیهقبیهقی، ( او باشد زینۀالکتاباي از که نیست ــ و یا بازمانده
شده  دهد اثر ما پس از روزگار ابوالفضل بیهقی نگاشتهاي داریم که نشان میهم قرینه

 :آمده است) پ88گ (است و آن اینکه در بخشی از متن 
 .کُنیت مصنّف تاریخ آلِ ناصرُالدین سبکتکین: ابوالفضل

 

 .پس برابر تازي آن درج شده استدر این اثر، نخست واژه یا تعبیر فارسی آمده و س. 2

 که اکنون بخ گفتتوان پس می. کرده استحه تجاوز نمی
 .ست داریم

به ویژگیهایی که از این فرهنگ یاد کردیم، بـراي سـنجش
ببررسی بیرون میهاي شناخته شده از محددووددةة بي از لغتنامه

 در پیی ففررههننگی کوچک ببااششییمم که با توجه بـه نیـاز مخاطبـ
در میان آثاريي با این مشخصاات ککه پیشش اازز سـددة هف. ست

چنـدتواان ببهه ففررهنگ موسسوم شـده بـه   اند، مینگاشته شدده) 
اشاره کر2ب به ابوااللففضضلل محمدبن ححسین بیهقیمنسو م آرند

ووگگوويي ما یکیی نییسست، چچررا که اوالً ترتیبرهنگ مورد گفتت
هاي فارسی یاد شده و سپس برابر عربی در آن نخست واژه

یین احتمال مطحتی اگر ای...).چند سخن؛ بیهقی، 7: 1337نزوي 
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منسوب به رشیدالدین وطـواط نیـز    حمد و ثناجز فرهنگ بیهقی، فرهنگ موسوم به 
یـز  گونه کوتاه و با توجه به نیاز نوآموزان پرداخته شده است؛ اما چون آن اثر نهمین

: نـک (وگوي ما یکی باشـد  تواند با فرهنگ مورد گفتفاقد ترتیب الفبایی است، نمی
جز اینها فرهنگهاي دیگري با مشخصات مورد نظر ما موجود  ).60ـ56: 1337منزوي 

فرهنگ است که یا نگارش آنها متأخر از سدة هفتم بوده و یا ساختار آنها با ساختار 
بنابراین باید اشاره کنیم که مطابق منابعی که نویسندة . وگوي ما سازگار نیستمورد گفت

 .وگو تاکنون ناشناخته مانده استاین سطور در دست دارد، اثر مورد گفت
) پ62گ (در مـتن مـا   » المـوت ملک«به » مقَلْموت«به قرینۀ معنی کردن تعبیر 

مطابق  چرا که ،شاید بتوان گفت که اثر پس از روزگار زندگی سنایی پدید آمده است
بـه   )455، ص حدیقـه سـنایی،  ( حدیقۀالحقیقهمنابع ما، این تعبیر صرفاً در بیت زیر از 

 :کار رفته است
 امکاي مقلموت من نه مهسـتی 

 

ــی   ــر محنت  اممــن یکــی زال پی

 

نـام  : ابـوحلیم «: شود، چنین استدیده می) ر93گ (قرینۀ تاریخی دیگر که در متن 
از  طبقـات ناصـري  منابع مورد استفادة ما فقط در در » .پدر سپهسالر ثغر هندوستان

کـه در   )241، ص 1، ج طبقـات جوزجـانی،  (یاد شـده  » محمد باهلیم«شخصی با نام 
 :نیز ضبط شده است» باحلیم«ها به صورت نسخه

بهرامشاه مملکت در ضبط آورد و به طرف هندوستان غزوها کرد و محمد بـاهلیم را در  ... 
عشر و خمسمائه بگرفت و بند کرد و به عاقبتش بگذاشت نه اثنیوهفتم ماه رمضان سبیست

 ...و والیت هندوستان تمام او را داد

باشد، گمان مـا  ) ابویزید و بایزید: ابوحلیم؛ قس(» باحلیم«تحریف » باهلیم«اگر نام 
توان گفـت کـه   و بنابراین می) محمد پسر باحلیم= محمد باحلیم(درست خواهد بود 

 .ق نگاشته شده است512 اثر پس از سال

 .وگو تاکنون ناشناخته مانده است دست دارد، اثر مورد گفت
«به » مقَلْموت«معنی کردن تعبیر  در مـتن مـا» المـوت ملک 

چ ،گفت که اثر پس از روزگار زندگی سنایی پدید آمده است
، صحدیقـه سـنایی،  ((حدیقۀالحققییققهه تعبیر صرفاً در بیت زیر از 

 :ت
ــر محاملموت من نه مهسـتی  مــن یککــی ززاالل پی

ابـ«: شوود، چنین استددییده می)) ر993گگ  (ی دیگر که ددر متنن 
طبقـاتمننااببعع مورد استففااددة ما فقط در در » .ر ثغر هندوستان

، ص 1، ج ططببققـات ججووززججـانی،  ( ییاادد شـده  »»محمد باهلیم«م 
 :نیز ضبط شده است» باحلیم«صورت 

مشاه مملکت در ضبط آورد و به طرف هندوستان غزوها کرد و محمد
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هاي اشخاصی ویژه مانند ابوالفضل بیهقـی ـــ کـه منشـی     اشارة نویسنده به کنیه
دربار غزنویان بوده ــ و نیز ابوحلیم ــ مرتبط با غزنویان و هند ــ و نیز نگاهی که 

تواند نشانگر آن باشـد کـه شـاید جایگـاه     نویسنده به شعر سنایی غزنوي داشته، می
ر همان حدود غزنه بوده است و زمان نگارش متن نیز احتماالً نباید از نگارش اثر د

البته اینکه اثر در . ق، یعنی حدود نیمۀ نخست سدة ششم، چندان دور باشد512سال 
هاي مـاوراالنهري  غزنه ــ خاور افغانستان کنونی ــ نگاشته شده، با کاربرد واژه

که یـا نویسـنده در کـارش از     در این صورت باید گفت. در متن همخوانی ندارد
منابع ماوراالنهري بهره برده یا اینکه اهل آنجا بوده و صـرفاً اثـرش را در غزنـه    

 .پدید آورده است
نکتۀ دیگر اینکه در متن سه واژة ترکی به کار رفته است و چون مؤلف، تصریحی 

. اشته اسـت پندمی فارسیتوان گمان برد که وي آنها را به ترکی بودن آنها ندارد، می
اي باشد براي زیستن نویسنده در مناطقی که بـا سـرزمینهاي   تواند قرینهاین نکته می

ضـمن اینکـه    ،النهر و یا ترکستان غربـی اند؛ مانند شرق ماورازبان همسایه بوده ترکی
هاي با ریشۀ ترکی ــ مانند خدنگ و خفتان ــ از ادوار باید توجه داشت برخی واژه

: آمـده اسـت  ) پ97گ (در یـک جـا   . انـد ن فارسـی وارد شـده  بسیار دور به زبـا 
همـان اسـت کـه امـروز     » تیلماچ«که این ] عیناً با این ضبطها[» تیلماچی: تُرجمان«
به یکدیگر در گویشهاي زبـان ترکـی    »ت«و  »د«شود و تبدیل گفته می» دیلماج«

به نقل از برخی » تیلماچی«دهخدا نیز ذیل  لغتنامۀدر ). دمیر و تمر: قس(رایج است 
» .سارغوت: سؤر«: آمده است) پ72گ (نیز در جاي دیگر . فرهنگها یاد شده است

ضبط شـده و بـه معنـی    » سرقوت«به صورت  خالصۀ عباسیدر » سارغوت«واژة 
. )223، ص خالصـه خـوئی،  (جرعه آمده که برابر با ضبط متن ما است خورده و ته نیم
و به معنی جرعه یاد شده است » سورقُوت«نیز به صورت  به فارسی لغات ترکیدر 

تعبیـر  ) پ61گ (همچنـین در جـایی از مـتن     ).169، ص لغات ترکـی هللا خان، افضل(

که یـا نویسـنده ددر این صورت باید گفت. خوانی ندارد
لنهري بهره برده یا اینکه اهل آنجا بوده و صـرفاً اثـرش

 .است
ر اینکه در متن سه واژة ترکی به کار ررففتتهه است و چون مؤلف

پند می فارسیتوان گماانن ببررد که وي آنها را ن آنهاا نندداارردد،، می
اي باشد براي زیستن نویسنده ددر مننااططققی ککه بـاتواند قرینه
ض ،النهر و یا ترکستان غربـی انندد؛ مانند ششرق ممااووررامسایه بوده

هاي بباا رییششۀ ترکی ـــ مانند خدنگ و خفتانشت برخی واژه
 آ) پ97گ (ددرر یـکک  ججـا   .. انـدد  ن فارسـی  وواارردد شـده   زبـا 
تیلماچ«که این ]عیناً با این ضبطها  [»لماچی همـان اسـت»  
به یکدیگر در گویشهاي ز »ت«و  »د«شود و تبدیل فته می
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بـا همـین   » خرخشـه «واژة . یاد شده اسـت » مخاصمت«در برابر » خرخشه کردن«
این لغـت ترکـی معـادل    «: دهخدا نقل شده و در ذیل آن آمده است لغتنامۀمعنی در 

ترکی بودن ایـن واژه جـاي بررسـی    » .ن نزاع و مجادله و آشوب استقارغاش و آ
 .بیشتر دارد

هایی براي شناسایی اثر و محدودة تألیف آن است که از مـتن  آنچه یاد شد، قرینه
ویژه از دیدگاه زبـان  در بخشهاي سپسین، به ویژگیهاي متنیِ اثر، به. آیدبه دست می

 .م پرداختها و تعبیرات آن، خواهیفارسی و واژه

 یابکمهاي واژه
. هاي کمیاب بـه شـمار آورد  ها و تعبیرات این فرهنگ را باید از نمونهبخشی از واژه

ها و تعبیراتی است که شواهد کاربرد آنهـا در متـون فارسـی    این مدخلها شامل واژه
از  شماري. اندالنهر به کار رفتهتاً نیز در آثار نویسندگان ماورابسیار اندك بوده و عمد

هاي قرآنـی و نیـز فرهنگهـاي عربـی بـه      این مدخلها اصوالً در متونی چون ترجمه
ویژه مترجمـان  دلیل این نکته شاید آن باشد که لغویان، و به. اندفارسی کاربرد داشته

ها و تعبیرات قرآنی، برابرهـایی مسـتقل و   قرآن کریم، تالش داشتند تا در برابر واژه
کـه حتـی در   چنـان اند شاذ بوده ی از برابرهایی که برگزیدهکوتاه برگزینند و لذا برخ

. انـد هاي محلی بودهادوار دور نیز کاربرد چندانی در متون نداشته و شاید حتی واژه
پردازیم و منابع آنها را در برخی متـون  در اینجا به یادکرد مدخلهاي دیریاب متن می

موارد یاد شده به . اد خواهیم کردو مآخذ ــ بی آنکه قصد بر استقصا بوده باشد ــ ی
هاي فارسی است که همراه با برابر عربی آنها با ارجاع به شـمارة  ترتیب الفبایی واژه

ویژه در ها و تعبیرات، بهضبط واژه. صفحۀ نسخه در میان دو کمانک درج شده است
 .گذاریها مطابق نسخه استحرکت

معاشـرت،  (ي خـوش کـردن   ؛ آمیزکـار )ر60عشـرت،  ( باشـی آمیزکاري و خوشـ 

یی .م پرداختها و تعبیرات آن، خواهیژه

 یاب
هاي کمیاب بـه شها و تعبیرات این فرهنگ را باید از نمموونهژه

ها و تعبیراتی  ااست که شواهد کاربرد آنهـا در متـشاملل وواژه
اندااللنههرر ببه ککاارر ررففتهتاً نیز درر آآثار نویسندگگاانن ممااوورراابوده و عمد

هاي قرآنـیی و نیـز فرهنگهـايصوالً در متتوونی چون تترججممهه
ویژدلیل ااینن  ننککتتهه شاید آآنن ببااشد که لغویان، و به. اندد داشته

ها و تعبیرااتت قرآنی، برابرهـاییتالش داشتند تا ددرر ببررابر واژه
 کچنـان اند شاذ بوده خخی از برابرهایی که برگگزیدهند و لذا برخ

هاي محز کاربرد چندانی در متون نداشته و شاید حتی واژه
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 .با همین معنا درج شده است» آمیزگاري«دهخدا ذیل مدخل  لغتنامۀدر ): پ62
در ): پ95قوام، (؛ تنداري و راست ایستادن )پ88استقالل، ( تنداري و خودکاريـ 

ذیل فرهنگهاي فارسی دو شاهد از سنایی آورده شده ولی معناي برداشـت شـده از   
 ).434و  113: 1381رواقی (رد شعرها با متن ما تفاوت دا

؛ خـدوك داشـتنی   )پ64نَفـرت،  (؛ خدوك داشـتن  )ر61کراهیت، ( خدوك آمدنـ 
» خـدوك «دهخـدا ذیـل    لغتنامـۀ در ): ر61کراهـت،  (؛ خدوك دل )ر103مکروه، (

 .اي نزدیک بدان هست، ولی عیناً به کراهیت داشتن و نفرت معنی نشده استمعانی
، »پوشخس«دهخدا ذیل  لغتنامۀدر ): ر76تلبیس، ( پوش کردن کاري بتزویرخسـ 
یاد شده و در دومین مورد اشاره شده که » پوش کردنخس«و » پوش داشتنخس«
 .»زبانان هندي استاز ترکیبات فارسی«
): ر77انتعاش، (توانا شدن پس از ضعیفی و دروا شدن : ، در این عبارتدروا شدنـ 

دیـده  » انتعـاش «تصریح نشده، امـا ذیـل   » دروا«دهخدا ذیل  لغتنامۀبدین معنی در 
 .شود می
و بی یـادکرد شـواهد   » دفزك«دهخدا ذیل  لغتنامۀصرفاً در ): ر98ثَخین، ( زكڤڤدـ 

 .متنی نقل شده است
و  االطباناظمدهخدا بی یادکرد شاهد، به نقل از  لغتنامۀدر ): پ59عثرت، ( شافیدنـ 

اما در جـاي  «ردن آمده و افزوده شده که ، به معنی لغزیدن و سهو کفرهنگ شعوري
متن ما تأییدي بر همین معنا و البته بیشتر به معنـاي خطـا و گنـاه    . »دیگر دیده نشد

کـه همـین   » شافنده: العثور«: آمده است) 455، ص کرمینی( االصنافتکملۀدر . است
 مـدخلهایی چـون شـافتن، شـافته     ذیل فرهنگهاي فارسـی در . کندمعنی را تأیید می

کـه برخـی از    )236-235: 1381رواقـی  ( کردن، شافنده و شافیدن یاد شـده اسـت  
تواند مؤید معناي متن ما باشد اما معانی یـاد شـده در آنجـا بـا مـتن مـا       شواهد می

 .سازگاري چندانی ندارد

یک بدان هست، ولی عینا به کراهیت داشتن و نفرت معنی نش
«دهخدا ذیل لغتنامۀدر ): ر76تلبیس، ( کردن کاري بتزویر

یاد شده و در دومین مورد اش» پوش کردنخس«و » داشتن
 .»زبانان هندي است فارسی

انت(توانا ششددنن پپسس از ضعیفی و دروا شدن : ، در اایینن ععببااررت  
انتعـ«تصریح نششدده، اامـاا ذذیـلل   »دروا«دهخدا ذیلل  لغتنامۀر 

و بی یـاد» دفزك«دهخدا ذذییلل  للغغتتننااممۀۀصرفاً در ): ر98ین، 
 .ه است
دهخدا بی یادکرد شاهد، به نقل ازلغتنامۀدر ): پ59ثرت، 
ا«ککردن آمده و افزوده شده که ، به معنی لغزیدن و سهو کري
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این واژه و صورتهاي دیگـر آن در  ): ر60غفلت، ( فرغولی؛ )پ91غافل، ( فَرغولـ 
در برابر غفلت و صورتهاي دیگـرش بـه کـار رفتـه      طبريترجمۀ تفسیر چند جاي 

و ... «: سورة مریم آمده است 39در ترجمۀ آیۀ  )961ص (است؛ از جمله در جایی 
که بخش مرتبط در اصل آیه چنـین  » کاري باشند و ایشان نگروندایشان اندر فرغول

نیـز   يتفسـیر سـورآباد  در چنـد جـاي   . »و هم الیؤمنون غفلۀٍو هم فی ... «: است
... «: آمده اسـت  )466، ص1، ج تفسیرنیشابوري، (از جمله در جایی . گونه است همین

کـاري کنیـد از   انـد کـه شـما فرغـول    خواهند و دوست دارند آن کسان که نگرویـده 
لو تغفلون عـن  ... «که در برابر این بخش از آیۀ » سالحهاي شما و بار و بنَهاي شما

 ).، با دو شاهد از دو متن دیگر263: 1381رواقی : کنیز، ن(» ...اسلحتکم و امتعکم 
یـادکرد شـاهد بـه     بی» فیریده«دهخدا ذیل  لغتنامۀدر ): ر71بطَر، ( شده] ه[فیریدـ 

ظـاهراً مصـحف فیرنـده    «: معنایی نزدیک به متن ما یاد شده، ولی افزوده شده است
» فیرنده«و » نفیرندگی نمود«و » فیرندگی«ذیل  ذیل فرهنگهاي فارسیدر » .است

، »فریـده «و در آنجـا بـه   ) 272: 1381رواقی (به معنایی برابر با متن ما یاد شده ... و
نیز ارجاع شده که در شواهد این مدخلها نیـز برابـر مـتن مـا     ... و» فریدگی نمودن«

درسـت اسـت و بـا    » فیریـده «دهد که ضبط این موارد نشان می ).269: همان(است 
بیشـتر  » فیرنـده «ید بتوان گفت که احتمال تصحیف در ضبط توجه به این شواهد شا

تفسـیر  در میان متون مورد مراجعۀ ما، صورتهاي صرفی ایـن واژه بیشـتر در   . است
 .شوددیده می نسفی

روشن است و در برخـی  » کولحج«ضبط ): ر102عمرَه، ( کاغد چک حج کـوالن ـ 
: آمـده اسـت   المرقـاة نیـز در   و السامی فـی االسـامی  که در از منابع یاد شده چنان

 ).162، ص المرقاة؛ نطنزي، 47، ص السامیمیدانی، (» کولحج: المعافر«
شواهدسوییاز.درومیحجبهکسیازنیابتبهکهاستکسیمعنیهب معافر

.شدمیصادرعمرهوحجبرايهاییگواهینامهگذشتهادواردرکهدهدمینشان

    کـاانـد کـه شـما فرغـول    وست دارند آن کسان که نگرویـده 
لو... « که در برابر این بخش از آیۀ »ما و بار و بنَهاي شما

، با دو شاهد از دو متن263: 1381رواقی : کنیز، ن(» ...متعکم 
یـادکر بی» ففییریده««دهخدا ذیلل  لغتنامۀدر ): ر71بطَر، ( شده

ظـاهراً مصـح«: ک به ممتتنن مماا یاد شده، وللیی اافززوده شده است
»نففیرننددگگی ننمود««و » فیرندگگی«ذیل  یل فرهنگهاي فارسی

و در آنجـا بـ) 2722: 1381رووااقیی ((ی برابر با متنن ما یاد ششدده 
نیز ارجاع ششددهه  ککه در شوااههدد این مدخلها نیـز براب... و» ودن

درسـت» ففییرریـده ««دهدد  ککه  ضضبط این موارد ننششاانن می).269
فیرنـ«ید بتوان گفت که احتمال تصحیف در ضبط  شواهد شا

ن متون مورد مراجعۀ ما، صورتهاي صرفی ایـن واژه بیشـتر
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سطورایننویسندةبرايشدهآغازايدورهچهازهامهنایگواهاینصدوراینکه
حجهايگواهینامهزیاديتعدادشده،یادمنابعبرخیدرکهآنگونهامانیستروشن

شدههمبررسیاهآنازبرخیکهاستدستدرایوبیدورانتاسلجوقیدورةاز
شدهمیصادرعمرهبرايهاگواهینامهاینبیشتراحتماالً).23: 1392مارزلف(است

معافر،برايبوده)چکی( ايگواهینامهمامتنِدرمندرجعبارتازمقصوداحتماالًو
دیگرجايدر» عمرَه« معنیعنوانبهشودمیدیدهمتندرکهتعبیريحالاینبا

» برات« بهاشارهکهآمدهحکایتی)158-155ص ( نپیراپندمتندرالبته.نشددیده
ساختاروماستفرهنگدرمندرجعبارتدر» چک« معنیِهمویادآوراآنجدر

برايبراتبهاشارهحکایت،ایندرچوناما؛ داردتعبیراینباشباهتینیزحکایت
مامتندشوارينتواندکهرودمیگمان،است رفتهکاربهشخصیکانداختندست

:شودمیمطرحاحتمالیکعنوانبهصرفاًلذاوسازدهمواررا
تا به مکـه رسـیدیم و   ... مرا در خانه مزدوري بود زید نام، به ظاهر ابله و بباطن پارسا ... 

چون از مکه بیرون آمدیم و قصد مدینـه کـردیم، منـزل نخسـتین کـه فـرود       . حج بکردیم
 او پنداشت ــمن به مزاح او را گفتم . زید از درِ خیمه آمد و سالم کرد و بنشست... آمدیم

گفتم طـواف کـردي؟ گفـت    . کردم: حج کردي؟ گفت! زید: گفتم ــگویم که من به جد می
دهند کند او را براتی میگفتم برات استدي؟ گفت برات چه باشد؟ گفتم هرکه حج می. کردم

 ... .که حج کرد و کسی را با وي کار نباشد 

ین مدخل یاد شده دهخدا ذیل هم لغتنامۀدر ): پ91عدول، : به کسر کاف( کیبیدنـ 
ضـبط   ذیل فرهنگهاي فارسـی است که در » کیفتن«گویا شکل دیگري از آن . است

 ).298: 1381رواقی (شده است 
گاه به الغ و مزاح دل خوش ؛ گاه)پ102مطایبه، ( الغ و مزاح؛ )پ66مزاح، ( الغـ 

 .دهخدا ذیل همین مدخل یاد شده است لغتنامۀدر ): ر78احماض، (کردن 
ذیل فرهنگهـاي  در ): پ100تشبیه، ( ماننداك کردن؛ )پ89تقیل، ( ك شدنماننداـ 

اشارکهآمدهحکایتی)158-155ص (نپیراپندمتندرته
ماستفرهنگدرمندرجعبارتدر» چک«معنیِهموور

بهاشارهحکایت،ایندرچوناما؛ داردتعبیراینباشباهتی
دشونتواندکهررودمییگمانن،استرفتهکاربهشخصیکن
:شودمیمطرحاحتمالییککعنوانبهصصررففاًللذذااوزد

پاپارسرساا و بباطاطنن نام، به ظاهر ابلله به مک...  در خانه مزدوري بود زیزید تتاا
کـردیم، منـزل نخسـ. کردیم نون آ آمددیمیم و قصد مدینـهه زاز مکه بیر چون 

منمن به مزاح او را گفتم. زید از درِ خخیمه آآمدمد و و سسالمالم کرد و بنشنشستست..
گفتم طـواف ک.کردم:حج کردي؟ گگفتفت! زید: گفتم ــگویم  به جد می

تفت برات چه بباشاشد؟د؟ گفتم هرکهکه حج می گ گ کند او راگفتم برات استدي؟
... .ج کرد و کسی را با وي کار نباشد 



٢٢٥/ فرهنگ کهن عربی به فارسی

 ).326: 1381رواقی ( استیاد شده » ماننداکی«و » ماننداك«ذیل  فارسی
یـاد  » مچـرگ «و » مجرگ«دهخدا ذیل  لغتنامۀدر ): ر101سخره، ( مچرك گرفتهـ 

 .شده است
ذیل همـین مـدخل یـاد شـده      ذیل فرهنگهاي فارسیدر ): ر74مسکر، ( مستکارهـ 

این واژه در این ساخت، در زبان سـغدي کـاربرد داشـته     ).329: 1381رواقی (است 
بـراي نمونـه در   . شـود و شواهد آن نیز عمدتاً در متون ماوراءالنهر دیـده مـی   3است

تـرین  بن نوح القمري البخاري که یکی از کهـن نگاشتۀ حسن التنویرفرهنگ پزشکی 
بخـاري،  (ترین فرهنگ پزشکی فارسی است، در جایی گویا کهن آثار زبان فارسی و

افتـد از آب   4نام شراب بر مسـتکاره «: گونه آمده استعبارتی بدین )61، ص التنویر
 ».انگور

از ): ر73غَـور،  ( اندیشـی تـک مغـاکی یعنـی مـغ    ؛ )پ78غامض، ( مغ و پوشیدهـ 
 فرهنگهـاي فارسـی  ذیـل  در . آید که به معناي ژرفـی و گـودي اسـت   شواهد برمی

واژة مغـاك  . یاد شده که از همین ریشه هسـتند » رومغ«و » مغاله«صورتهایی چون 
 ).پ95کتم، (مغاکی : در جاي دیگر متن ما آمده است. نیز باید از همین ریشه باشد

در ): پ97تعاون، ( ا]ر[یارمندي کردن یکدیگر ؛ )ر62مساعدت، ( یارمندي کردنـ 
در آغـاز  » یارمند«تعبیر . یاد شده است» یارمندي«و » رمندیا«دهخدا ذیل  لغتنامۀ

بنام ایـزد بخشـاینده   «: در یادکرد خداوند چنین آمده است) 69ص ( صد در بندهش
: تـذلّل «: آمـده اسـت  ) ر89گ (مشابه همین کاربرد در همین مـتن  » .مهربان یارمند
 ».خوارمندي

 .یاد شده است» ینگ«یل دهخدا ذ لغتنامۀدر ): پ75ینگ، برابر طرز، (=ینک ـ 
 

 .با سپاس از آقاي عسکر بهرامی که این نکته را یادآور شدند. 3
 807نسـخۀ  (ضبط شده که بر پایۀ نسخۀ اساس آن چاپ » مستکان«این واژه در متن چاپی به صورت . 4

 .تصحیح شد) التنویر 17کتابخانۀ ملی ملک، ص 

بن نوح القمري البخاري که یکی ازنگاشتۀ حسنالتنویرکی 
ترین فرهنگ پزشکی فارسی است، در جاگویا کهنرسی و

4نام شراب بر مسـتکاره «: گونه آمده استعبارتی بدین)6

غَـو(( اندیشـیی  تـکک ممغغــااککیی ییعنـیی مـغغ    ؛)پ788غغااممضض،، ( یده
فرهنگهـاذیـل  در . آید که به ممععناي ژرفـی و گـودي اسـت   

.یاد ششددهه ککهه از هممین ریشه هسـتند » روممغغ««و »» مغاله«چون 
کت(مغاکی : در جاي دیگر متن ماا آآمده است. مین ریشه باشد

ا]ر[ یارمندديي ککرردن یککددییگر ؛)رر6622مساعدت، ( کردن تعاون(   
یارمند«تعبیر .  یاد شده است»یارمندي«و » رمندیا«دا ذیل 

است)69ص(ش آمده چنین خداوند د یادک ز«:در ای بنام
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 هایی که در دیگر منابع یاد نشدهواژه
خوشبختانه مؤلف . ها و تعبیرات این بخش را در منابع مورد رجوع خود نیافتیمواژه

برخی از این موارد را در شکلهاي صرفیِ گوناگون در چند جا یاد کرده و لذا ضـبط  
ین موارد مانند برت و باش از گویا برخی از ا. گونه موارد تا حدودي روشن استاین

 .اتباع باشند
 ).ر72زاجر، (؛ برت و باش کوینده )ر72زجر، (ــ برت و باش 

 ).ر82مایع، (ــ راوِ تُنک 
 ).پ72برابر زحیر، (ــ زِخاك و نآله 
؛ سرسـر کـردن   )پ78محـرّض،  (؛ سرسر کننده بر کار )ر65باعث، (ــ سرسر کننده 

 ).ر65بعث، (
 ).پ101شعوذه، (دستی بازي و سبک، سرنبک)ر70مشعبِذ، (دست سبکــ سرنبک 

 ).ر77مدهوش، (؛ کالکوته شده )پ57دهشَت، (ــ کالکوته شدن 
توان همین اندازه می): ر94تفخیم، (؛ لور بزرگ گردانیدن )پ59ضخامت، (ــ لوري 

د و شاید بیشـتر  اي از لبنیات است ارتباط داشته باشکه گونه» لور«گفت که نباید با 
 .با معناي گروه لوریان همخوانی دارد

 ضبطهاي نامتعارف
شناسـی  شود کـه بایـد از دیـدگاه ریشـه    برخی ضبطهاي نامتعارف در متن دیده می

بررسی کنیم که آیا وجهی دارند یا اینکه باید آنها را از لغزشـهاي کاتـب بـه شـمار     
 :شاره کردتوان به موارد زیر ااز جملۀ این ضبطها می. آورد

 ).ر102قُبله، (پوسه ـ 
 ).ر74مدخَر، (، کُنج ساخته )پ70ادخار، (، کنچ ساختن )ر72ذُخرْ، (کُنچ ـ 
 ).ر91زلل، (لغژیدن ـ 
 ).پ72سفیر، (میانچی ـ 

).ر82مایع، (
برابر زحیر، ( نآله  ).پ72 
محـرّض،  (؛ سرسر کننده بر کار)ر65باعث، (نده  ؛ سر)پ78 

شعوذ(دستی بازي و سبک، سرنبک))ر70مشعبِذ، (ددست سبک
دهشََت، (شدن  )).رر7777مددههوشش، ((؛ کالکوته ششددهه ))پپ57 

تفخخیم، (؛ لور بزرگگ گردانیدن )پپ59خامت،  همین ان): ر94 
ششد واايي از لبنیاتت ااسستت ارتتبباط داشته باش ککهه گووننهه»لور«د با 

 .وه لوریان همخوانی دارد

تعارف
شود کـه بایـد از دیـدگاه ریشاي نامتعارف در متن دیده می



٢٢٧/ فرهنگ کهن عربی به فارسی

 ابدال حروف
 :توان اشاره کردهاي ابدال حروف به این موارد میاز نمونه

انصاف بـزرگ  بی: ؛ در جاي دیگر)ر61مباسطت، (؛ استاخی )ر79انبساط، (استاخی ـ 
 :آمده است) 9میهنی، ص ( دستور دبیريدر ): ر103مکابره، (وار ظاهر استاخ

شرط آن است کی حرفی را کی محل تهمت است بـدل کننـد؛ چنانـک در کسـتاخی و     ... 
 .استاخی کند: بستاخی کند و به الف نیز روا دارند، گویند: کسیل کردن بنویسد

 ).ر66ذبایح، (کلو بریده  چاروایانـ 
 ).پ93التیام، (» بهم چفسیدن«در عبارت : چفسیدنـ 
 ).پ69مهد، (کجابه ـ 
 ).ر 84خالف، (ناسازواري ـ 
حادثـه،  (مشغولی ؛ کار نَورچ با دل)ر65حوادث، (» بآلهاء نَورچ«در تعبیر : نَورچـ 

 ).پ100
 ).ر88شرك، (» خداي را همباز گفتن«در عبارت : همبازـ 

 الخطیویژگیهاي رسم
. الخطی نیز داراي ویژگیهاي قابل توجهی اسـت وگو از دیدگاه رسمنسخۀ مورد گفت

هاي عربی با یک نقطـه در زیـر   از جمله حروف صاد، طا، راء و عین عمدتاً در واژه
برخـی از مـوارد   . نشان داده شده و کاتب آنها را از حروف مشابه متمایز کرده است

کـه در  رت بینابینی با ویژگیهاي زبانی نیز مـرتبط هسـتند؛ چنـان   الخطی به صورسم
ها به یکدیگر، کسرة اضـافه در پایـان نخسـتین    بسیاري از موارد، هنگام اضافۀ واژه

نشانۀ اضافه در بسیاري از زبانها یک واژه است؛ ولی در زبان . واژه ضبط شده است
نداریم، نیازي به ضبط آن  فارسی چون جز نشانۀ کسره نماد دیگري براي نمودن آن

شود؛ در حالی که این یک ویژگی دستوري است که خواندن را بسـیار  احساس نمی

).ر66ذبایح، (کلو بریده 
التیام، (»بهم چفسیدن«در عبارت  ).پ93 

).پ69، 
).ر 84خالف، ( 

حووااددثث، (»ببآلآلههااءء نَورچ««تعبیر  مشغو؛ کار نَورچ با دل)ر65 

شرك، ((»»خدداي ررا همبااز گگففتنن«عبارت  ).ر888 

 الخطیسم
الخطی نیز داراي ویژگیهاي قابل تووگو از دیدگاه رسمگفت

هاي عربی با یک نقطوف صاد، طا، راء و عین عمدتاً در واژه
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وگوي ما از معدود دستنویسهاي فارسی است که دستنویس مورد گفت. کندآسان می
 .این ویژگی نسبتاً فراوان در آن به کار رفته است

با سه نقطه ضبط شده که در  گهگاه) ڤپ، چ، ژ، (جز اینها، حروف ویژة فارسی 
در ایـن میـان فقـط    . برخی موارد براي تعیین ضبط دقیق یک واژه سودمند هسـتند 

در زیر، ضـبط  . صورت کاف کتابت شده استحرف گاف است که متمایز نشده و به
نقطه ضبط شـده  صورت سهها بههاي ویژة زبان فارسی را که در برخی از واژهنویسه

ها را یاد خواهیم کرد که امروزه بـه ذال  ز فهرستی از برخی واژهنی. است خواهیم دید
 .شدندشوند، ولی در گذشته در برخی مناطق به دال تلفظ مینوشته و تلفظ می

طـرّار،  (؛ پرحیلـه  )ر83وداع، (؛ پـدروذ  )پ61مجازات، (کاري پاذاش :حرف پ
مسـلم،  (؛ درسـپرده  )ر74مخمـر،  (؛ درپزاینده )ر98حصن، (جاي اُستوار ؛ پناه)پ72
 ).ر103نکته، (پارهء دلپدیر ؛ سخن)ر94تسلم، (گرفتن  5؛ سپرده را)ر96

رجاحـت،  (؛ چربیدن )ر66ترجیح، (؛ چربانیدن )ر66ذبایح، (چاروایان  :حرف چ
لَباقـت؛  (؛ چسـتی  )پ86رِفـق،  (نرمی کـردن  ؛ چرب)ر98رجحان، (؛ چربیدن )ر58
سـخره،  (؛ مچـرك گرفتـه   )ر100مـوزون،  (که چنان؛ )پ93التیام، (؛ چفسیدن )ر61

 ).پ59ضرورت، (؛ ناچار )ر101
 ).ر59صفوت، (کی ؛ ویژه)ر104صافی، (؛ وِیژَه )ر91ذبول، (بژمردکی  :حرف ژ

ونـی  ز ڤ؛ ا)پ91فاضل، (ون هنر ز ڤ؛ ا)پ89تفضیل، (زون گردانیدن  ڤا :فاي عجمی
خـواه  ما ڤ؛ )ر98ثَخینْ، (ك ز ڤ؛ د)پ81ریع، (ایش ز ڤ؛ دخل )پ60فضیلت، (بسندیده 

 ).پ56ثاقب، (روزان  ڤ؛ )ر95غریم، (

 )به ترتیب صفحات نسخه(حرف دال 
زوال، (؛ درگدشـتن  )پ88اهمـال،  (؛ ضـایع فروگُداشـتن   )پ86سابق، (گدرنده بیش

 

 .درست باشد» راه«گویا . 5

ها را یاد خواهیم کرد که امرییز فهرستی از برخی واژهنی.م دید
شوند، ولی در گذشته در برخی مناطق به دال تلفظ میظ می

؛ پرحی)ر83وداع، (؛ پـدروذ  )پ61مجازات، (کاري پاذاش 
؛ درسـپ)ر74ممخخممـر،  ((؛ درپزاینده )ر98حصن، (جاي اُستوار 

).ر103نکته،  (پارهء دلپدیر ؛؛ سسخخنن))ر94تسلم،  ((گگررففتتنن5 را
؛؛ چربیدن))ر6666ترجیح، ((؛ چربانیدن )ر6666ذبایح، (چاروایان  

؛ چسـ)پ86ررِِفـق،  (ننرممیی کـردن  ؛ چرب)ر98رجحان،، (دن 
؛ مچـرك گرفت)ر100مـوزون،،  (ککهه چچنناانن؛ )پ93التیام، (دن 
))..پپ559ضرورت، (ر 

صفوت(کی ؛ ویژه)ر104صافی، (؛ وِیژَه )ر91ذبول، (بژمردکی 
تفضیل، (زون گردانیدن ڤا :ی فاضل، (ون هنر زڤ؛ ا)پ89ڤڤ پ91ڤڤ



٢٢٩/ فرهنگ کهن عربی به فارسی

؛ بکـار نابسـته   )پ92معقـول،  (پـدیر  ؛ عقل)ر92مخذول، (؛ بی توفیق گداشته )ر91
؛ )ر94تقـدیم،  (؛ پـیش گدرانیـدن   )ر94تقدم، (؛ پیش گدشتن )پ92مهمل، (گداشته 

؛ تاهی کاغد از کتابی )ر98خذالن، (؛ بی توفیق گداشتن )پ96مقدم، (پیش گُدرانیده 
؛ )ر100غلـو،  (؛ از حد گدشـتن در کـاري   )ر100عفو، (؛ درگُدرانیدن )ر100جزو، (

 ).ر103نکته، (پارهء دلپدیر ؛ سخن)ر102قصه، (حکایت گدشته 
. وگـو اسـت  آنچه یاد شد، برخی از ضبطهاي ویژة مندرج در نسخۀ مـورد گفـت  

تر ـــ در نسـخه هسـت کـه     اهمیتگونه ضبطها ــ البته کمهاي دیگري از ایننمونه
. داد و لـذا از آنهـا درگذشـتیم   یادکرد آنها حجم این نوشته را به مراتب افزایش مـی 

 .اي این متن را نمایان سازدرود که همین موارد بتواند ارزشهگمان می

 منابع
، به کوشش سید محمدکاظم امام، تهران، بنیاد التنویربن نوح القمري، بخاري، ابومنصور حسنــ 

 .ش1352نیکوکاري نوریانی، 
، به کوشش صادق کیا، تهران، اندیشۀ نیک، چند سخن که دبیران در قلم آرندبیهقی، ابوالفضل، ــ 

 .ش1355
 .ش1361، تصحیح احمد بهمنیار، تهران، فروغی، تاریخ بیهقزید،  بنبیهقی، ابوالحسن علیــ 
، تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل، )ج 2( طبقات ناصريالدین، بن سراججوزجانی، ابوعمر عثمانــ 

 .ش1343ـ1342پوهنی مطبعه، 
 .ش1357ناشناس، تصحیح جالل متینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  اثر ،پند پیرانــ 
 هاي خطی کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمیفهرست نسخه، 1389حسینی اشکوري، سیدجعفر، ــ 

 .کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی ، تهران،)20ج (
فرهنگ ترکی به فارسی : چاپ با عنوان نادرست( خالصۀ عباسیخوئی، حکیم محمد، ــ 

 .ش1388، به کوشش حسین محمدزادة صدیق، تبریز، یاران، )سنگالخ
 .، با همکاري مریم میرشمسی، تهران، هرمسذیل فرهنگهاي فارسی، 1381رواقی، علی، ــ 
، به کوشش محمدتقی مدرس رضوي، الحقیقۀ و شریعۀالطریقۀحدیقۀسنایی، مجدودبن آدم، ــ 

تر ـــ در نسـخهاهمیتگونه ضبطها ــ البته کمگري از این
داد و لـذا از آنهـاحجم این نوشته را به مراتب افزایش مـی 

 .ههاي این متن را نمایان سازد که همین موارد بتواند ارزشه

محمدمدکاکاظمظم اماالتنویربن نوح الالقمقمري، منصور حسن سیدد ر، بهبه ک کوشوششش
 ش.ش1352انی، 

نان در قلم آرآرندندفضل،  دبدبییر ک کهه ب به کوششش صادق کیا، تهرانچند سخنخن ،،

بیبیهقزید،  بنحسن علی احاحمد بهمنینیارار، تهران، فروغی، تاتاریریخخ 1، تصحیحیحح
، تصحیح عبدالحی)ج 2( طبقات ناصريالدین،بن سراجابوعمر عثمان

 .ش1343ـ1342
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 .ش1359تهران، دانشگاه تهران، 
 .م1909، به کوشش دابار، بمبئی، صد در نثر و صد در بندهشــ 
 .م1825/ق1240هللا، اخانۀ شیخ هدایت، کلکته، طبعلغات ترکی به فارسیهللا خان، الفضــ 
، به کوشش علی رواقی و سیده زلیخا تکملۀاالصنافعید االدیب، بن محمدبن سکرمینی، علیــ 

 .ش1385عظیمی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
اندوردرشیعیزیارتیسفرازتصویريطومارمشهد؛تامکهاز«، 1392، اولریشمارزلف،ــ 

 .55-22 ص، 2ش،2دورة،بهارستاننامۀزنهاري،رکساناترجمۀ،»قاجار
 .، تهران، دانشگاه تهرانهاي عربی به فارسیفرهنگنامه، 1337منزوي، علینقی، ــ 
، با مقدمۀ )پاشا چاپ عکسی نسخۀ ابراهیم( السامی فی االسامیمیدانی، ابوالفتح احمدبن محمد، ــ 

 .ش1345فرهنگ ایران،  سیدجعفر شهیدي، تهران، بنیاد
، تصحیح سیدعلی رضوي بهابادي، یزد، بهاباد، دستور دبیريمیهنی، محمدبن عبدالخالق، ــ 

 .ش1375
، تصحیح سـیدجعفر سـجادي، تهـران، بنیـاد فرهنـگ ایـران،       المرقاةبن ابراهیم، نطنزي، حسینــ 

 .ش1346
اکبـر سـعیدي   علـی ، بـه کوشـش   )تفسیرالتفاسـیر ( تفسـیر سـورآبادي  نیشابوري، ابوبکر عتیق، ــ 

 .ش1381سیرجانی، تهران، نشر نو، 

 .، تهران، دانشگاه تهرانهاي عربی به فارسیفرهنگنامه، 1337نقی، 
پچاپ عکسی نسخۀ ابراهیم( السامی فی االسامیلفتح احمدبن محمد، 

 .ش1345فرهنگ ایران،  ي، تهران، بنیاد
، تصحیح سیسیددعلی رضوي بهاباديدستور دبیريمدبن عبدالخالق، 

ا ابرراهاهیمیم،،سین سـجادي، تهـران، بنیـاد فرااللمرقاةبن ، تصحیحح س سـیـیدجدجعفرر

، بـه کوشـش)((تفسیرالتفاسـییرر ( ( تفتفسـیر سـورآرآباديدي  بوبکر عتیق،    علـیرر 
 .ش1381ن، نشر نو، 


