ترویـح األرواح
محمدحسین حیدریان
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ترویح األرواح فی تهذیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح)،
ش�هابالدین محمودب�ن احمدب�ن بختی�اری الزنجان�ی،
ب�ه تحقیق محمدصالح ش�ریف العس�کری ،ته�ران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب ،1389 ،قیمت  34000تومان.

کتاب ترویح األرواح فی تهذیب الصحاح از شهابالدین محمود
ب��ن احمد بن بختی��ار زنجانی که در  573هـ .در زنجان به دنیا
آم��د و در ح��دود نیمۀ قرن هفتم به دس��ت مغوالن بر مرکب
چوبین نشست ،پیرایشی از کتاب گرانسنگ صحاح از ابونصر
اس��ماعیل بن ح ّماد جوهری (د 393 :هـ ) است و بر پایۀ منابع
موجود ،نخستین پیرایشی اس��ت که در زمینۀ فرهنگنویسی
تازی به انجام رسیده است.
این عروس زیبا که با کوشش ستودنی پژوهشگر ارجمند،
مح ّمد صالح ش��ریف العسکری ،و ه ّمت در خور ستایش مرکز
پژوهشی میراث مکتوب از سال  1389در بزم فرهنگدوستان
ایرانی به جلوهگری نشسته است از همان آغاز برای بهرهگیری
نوآموزان ومیانمایگان و دسترسی آسانتر آنان به مصادر لغت
فراهم آمده است ،بیآنکه سرآمدان و میانداران در این زمینه
را از وجود خود بیبهره بگذارند .خردمندان را پذیرفتنی اس��ت
که در هر کار نو و بیپشینهای چه بسا کاستیها و نارساییهایی
باشد که روشن ساختن و زدودن آنها بر گردن پسینیان است،
فارغ از وابس��تگیهای خاکی و نژادی و در نتیجه ،داوریهای
کوتهبینانه و تنگنظرانه.
اکنون که زنجانی توفیق آن را یافته است که از همراهی و
همدمی پژوهشگری ارجمند برخوردار گردد ،بار دیگر در چشم
صاحبنظران مینش��یند و جویندگان را گرهگشا میگردد .به
یاد داش��ته باشیم که بیش��تر دانشمردان گذشته برای کسب
دانش و فضیلت در گوش��ه و کنار س��رزمینهای پهناور ایرانی

و اس�لامی به جستجو و سفر میپرداختند و همواره کولهباری
س��نگین از کتابهای مورد نیاز خود را به همراه داشتهاند .اگر
هم سالیانی در شهری میمانده و در این یا آن مدرسه تدریس
میکردهان��د ،باز هم نیازمند منابع کار و دانش خود بودهاند .در
این میان ،فرهنگ زبان تازی که نخستین و کلیدیترین ابزار
دانشمردان و دانش��جویان در همۀ زمینههای دانش به شمار
میرفته از جایگاه ویژهای نیز برخوردار بوده اس��ت .بیگمان،
همین واقعبینی و پاسخگویی به نیاز موجود بوده که زنجانی را
بر آن داش��ته تا به پیرایش یکی از مهمترین فرهنگهای زبان
تازی بپردازد و نام آن را «خوش��بو گردانین جانها در پیرایش
صح��اح» بگذارد (هرچند در پیرایش خ��ود همین معنا از کلمۀ
«ترویح» را نیز فرو گذاشته است).
مصحح ارجمند در پیش��وایی زنجانی در زمینۀ پیرایش و

* استادیار دانشگاه پیام نور.
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کرد و برگرداند تا آنچه در آنهاس��ت بریزد .در همان صفحۀ
« ،35ا ِْجتفا ُء الش��یءِ» یعنی برکندن چیزی و سپس پرت کردن
آن ،ا ّما زنجانی تنها معنای برکندن را برای آن آورده است.
از آنج��ا ک��ه َم َثلها در هر زبان ب��ار معنایی مهمی را در
بردارن��د و به دلیل کاربرد ف��راوان آنها در زبان مردم ،خود به
گونهای آموزگار معنای بس��یاری از کلمهها هس��تند ،نیاوردن
آنه��ا در ی��ک فرهنگ ،کاس��تی نه چندان خردی به ش��مار
میرود( .ص «َ ،36ح أَ َل ْت حال ِئ ُة عن ُکوعِها»).
گاه آمیخت��ن چند معن��ا در یک عبارت ،خواننده را س��ر درگم
میس��ازد« :و َح أَ ْ
لتُه بالسوط ،و السیف :ضربته به ،و اذا أعطیته
ش��یئ ًا (ص  .)37واپسین بخش عبارت روش��ن نمیسازد که آیا
پارهای از تازیانه را به او بخش��یده یا تکهای از شمش��یر را و یا
چیزی دیگر را.
آنچه در شیوۀ نخست ،زنجانی روشمند و پسندیده پیرایش
کرده اس��ت ،شرح و تفصیل درازدامن معنای کلمه ،شواهد پی
در پ��ی برای یک معنا ،داس��تانهایی که کلمه در آنها به کار
رفته اس��ت ،نام راویان س��خن ،و عبارتهای گوناگون از یک
س��خن اس��ت (ص  .)36دیگر اینکه آنچه جوهری هم در باب
المهموز و هم در باب المعتل آورده ،زنجانی به درس��تی و تنها
در همان باب المعتل آورده است (ص  37و .)38
در ش��یوۀ دوم ،زنجان��ی کلم��ه را با اندک��ی دگرگونی در
عب��ارت توضیحی صحاح میآورد .در این ش��یوه ،زنجانی گاه
کارب��رد کلمه را در جمل��ه ندیده میگیرد – آنچ��ه امروزه در
توجه است ،و بویژه دربارۀ چگونگی
فرهنگنویسی بسیار مورد ّ
فرهن��گ گفت��اری مردم در س��دههای پیش��ین میتواند پایۀ
بررسیهای زبانشناختی قرار گیرد و به جای آوردن «وقع فی
وا ِم ّئةٍ ،»...تنها وامِئۀ را معنا میکند :الوا ِم ّئة :الداهیة (ص .)39
در این ش��یوه ،در بیش��تر موارد ،عب��ارت صحاح را اندکی
دگرگون س��اخته و کوتاهتر و آس��انتر میس��ازد ،که روش��ی
پسندیده در پیرایش عبارتهای طوالنی صحاح است ،هرچند
نحو جمله هم گاه اندکی دگرگون میشود( .ص 38و .)39
در شیوۀ س��وم ،زنجانی خواسته تا دریافت معنای کلمه را
با افزودن توضیحی از س��وی خود آس��انتر سازد ،ولی گاه آن
را دش��وارتر نیز کرده است (ص  ،39کلمۀ «شَ ْأشَ ��أ» ،که برای نمونه در
همین جا ،دو کاربرد گفتاری کلمه را نیز انداخته اس��ت) .جای دیگری ،در
توضی��ح دربارۀ دو نام خاص « َوس��يمع و د ِْح ِرض» ضمیر مث ّنی

س��اده و کوچکتر کردن فرهنگهای بزرگ و دربارۀ خود وی
و آثارش بر پایۀ منابع موجود و چگونگی کار خود بر روی شش
نس��خۀ در دس��ترس از ترویح األرواح به اندازۀ بس��نده سخن
رانده اس��ت .آنچ��ه در این گزارش میآید بررس��ی چگونگی
ش��یوۀ پیرایش صحاح و نیز ار مصحح محترم اس��ت ،و اگرچه
برخی گوش��ههای نازک از کار ارزشمندشان به دیدۀ تیزبینی و
پژوهش نگریس��ته شده اس��ت ،ولی انصاف باید داد که هر دو
ب��زرگ بر گردن زب��ان و فرهنگ تازی حقّی بس��زا دارند و در
چش��م و خرد جویندگان و دانشجویان زبان تازی و نیز فارسی
پایگاهی در خور ستایش.
مصحح ،در ش��یوۀ نخس��ت از سه ش��یوهای که زنجانی
پیرای��ش خود را بر آنها پایه نهاده اس��ت گاه با تس��اهل ،و یا
منسوب ساختن پیچیدگی و نارسایی معنایی و کاستی در دیگر
معانی کلمه به لغزش و کاهش کاتبان و نسخهپردازان ،تالش
کرده اس��ت تا ای��ن پیچیدگیها و کاس��تیها را توجیه نمناید.
نمونه اینکه از فروگذاری عبارتهای رایج در فرهنگ گفتاری
مردم به س��ادگی گذشته اس��ت :و هو بِی َئ ِة َس ْو ٍء (حال و روزگار
بدی دارد) .بر پایه این معناست که معنای عبارت دیگر صحاح
��ن البِی َئة (روزگار خوشی دارد) .اما
روش��ن میشود :و انّه لَ َح َس ُ
زنجانی تنها به آوردن عبارت دوم بسنده کرده است (مقدمه.)32 /
در صفح��ۀ  ،33زنجان��ی بیآنکه کلم��های و معنای بَواء
(برابر ،یکس��ان) را بیاورد ،دو عبارت س��اخته شده بر پایۀ آن را
میآورد و مصحح نیز معنای دیگر را مکرر دانس��ته و انداختن
آنها را توجیه میکند.
در صفحۀ  ،34زنجانی توضیح بایستۀ صحاح را وامیگذارد
بحقِّه :أ َق َّر» چیس��ت .آیا
و خواننده در نمییابد که معنای «و با َء َ
ح��ق خودش را پذیرفت ،حق خودش بر دیگری را پذیرفت ،یا
حق دیگری بر خودش را پذیرفت؟ مصحح بر پایۀ معنای شایع
و شناخته ،این پیرایش را توجیه کرده ،اما روشن نمیکند که آیا
این معنای شایع در زمان مؤلّف بوده است یا در زمان مصحح.
مصحح در صفحۀ  ،34دلی��ل نیاوردن آیۀ قرآن را کاربرد
معن��ای مجازی کلمه در آیه میداند ،ام��ا از کنار دیگر معنای
مج��ازی کلمه که زنجانی آورده اس��ت میگ��ذرد« :و کذلک
ال ِق ْدر».
در صفحۀ  34و  ،35باز هم نیاوردن توضیح صحاح ،معنا را
نارسا میسازد ،زیرا دیگ لبریز و نیمه پر ،هر دو را میتوان کج
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��ر ُج ال َع ْی َب�� ِة باید به همین صورت اضافه
ص  ،1/144که شَ َ
الع ْی َبة .البته
باشد ،نه آنچنان که در صحاح آمده است :شَ َر َج َ
این م��ورد میتواند خطای چاپی هم باش��د که در صحاح
فراوان اس��ت .گاه هم همانند صحاح ،کلمۀ نادرست آورده
شده است ،مانند ص  /63ما ٌء َمشْ ُروب و شَ ِریب ،که درست
وب و
��ر ٌ
آن ،آن چن��ان که در تهذیب و لس��ان آمده ،ما ٌء شَ ُ
یب است).
شَ ِر ٌ
 .6گاه زنجان��ی توضی��ح را ناق��ص آورده و معن��ای کلم��ه را
دش��واریاب کرده اس��ت (ص  .1 /95آنچه در صحاح آمده
میمون األم ِر َی ْن َج ُح فیما ُیحا ِو ُل و َی ْظف َُر (آن
اس��ت :اذا کان
َ
که کارش همه فرخندگی و بهروزی اس��ت و به هر کاری
درآید خوش درخشد و اندر آن پیروز گردد)).
معرب بودن برخ��ی کلمهها یاد کرده (ص
 .7زنجان��ی گاه از ّ
 ،)2 /39و گاه بس��یاری را فرو گذاشته است (ص .3 /132
نی��ز َص ْولَجان از مادۀ صلجَ ،ص ْن َج��ۀ از مادۀ صنج ،راقود از
مادۀ رقد ،و.)...
 .8گاه زنجان��ی دامنۀ پیرایش را به آنجا کش��انده که معنای
کلمه را فدای آن کرده اس��ت (ص  .2 /208وی ٌ
رجل بَ ْع ٌد
وام��رأ ٌۀ َج ْع َد ٌۀ را به خطا کنایه از بخیل گرفته اس��ت ،حال
آنک��ه این دو کلمه در اینجا به معنای مرد و زن ُپرموی با
موهای پیچیده و فرفری اس��ت که مورد پسند تازیان بوده
��د َالی َد ْی ِن و َج ْع ُد
«ج ْع ُ
اس��ت .آنچه به معنای بخیل اس��ت َ
«ج ْعد»
األنامِل» اس��ت .به م��ردان بزرگوار و بخش��نده نیز َ
گویند ،آنچنان که در صحاح و لسان هم آمده است).
 .9در بس��یاری موارد ،زنجان��ی کلمهای را معنا کرده و توضیح
داده ،ول��ی آن معن��ا و کلمۀ توضیح��ی را در جای خودش
معنا نکرده اس��ت ،و بنابراین خوانده را به سراغ کتابهای
دیگر میکشاند (ص  ،2 /272و مصحح در برخی موارد آن
توضیح را بر پایۀ صحاح معنا کرده و کار زنجانی را تکمیل
��ر ٌق ،أی به ُق َّوةٌ .در
نموده اس��ت .نی��ز ص  :3 /391اُ به طِ ْ
پانوش��تِ ،ق َّر ٌة آمده که نادرست است .البته گاه هم زنجانی
توضیح یک معنا را در جای خود معنا کرده است :ص /283
ِیرة معنا ک��رده و وکیرۀ را نیز در جای
��رة را َوک َ
 ،1ک��ه ُحشْ َ
خودش در باب الراء ،فصل الواو سور و مهمانی خانۀ نوساز
معنا کرده است).
 .10گاه زنجانی متن صحاح را دگرگون کرده و به جای آنچه

میآورد ،بیآنکه مرجع ضمیر را که یک بیت ش��عر است آورده
باش��د ،و همین ضمیر خواننده را سردرگم میسازد (نیز ص ،41
کلمههای «سیأ»« ،عبأ» و «قرأ») .اما در این شیوه ،زنجانی ماه به جای
توضیح جوهری توضیح و تفسیرهای خوبی از کلمهها میآورد
ک��ه هم کوتاهتر اس��ت و هم روش��نتر ،و اینچنین کار خود را
ارتق��ا میدهد( .ص  40و  ،41کلمههای «قص��ب»« ،رقب»« ،خرج»« ،فدح»
و «فرض»).
اکنون در پی بررس��ی مقدمه ،چند نمونه از چگونگی کار
مؤلّف و مصحح محترم آورده میش��د .در این نمونهها ،بیشتر
به پانوشت مصحح ارجاع داده شده است.
 .1در بس��یاری موارد ،زنجانی کلمه و معنا را نارس��ا و پیچیده
آورده اس��ت( .ص  .8 /19مصحح درس��ت آن را از صحاح
آورده اس��ت .در لسان هم نزدیک به همین عبارت صحاح
آمده که کامل است).
 .2گاه زنجان��ی در آوردن معانی اصل��ی کلمه کوتاهی ورزیده
اس��ت (ص  .3/25آنچه در لسان آمده ،چنین است :لَ َم ًا به:
��ن ألْ َم َأ علیه .نیز
اشْ �� َت َم َل علی��ه .و َذ َه َب ثَ ْوبِی فما أ ْد ِری َم ْ
اف��زوده که در صحاح آمده اس��تَ :م ْن ألُ َم َأ به .آنگاه ادامه
ِص علی الش��یءَِ :ذ َه َب به خُ ف َْی ًة .و ألْ َم َأ
داده اس��ت :ألْ َم َأ الل ُّ
عل��ی َحقِّیَ :ج َح�� َده .و ما َیلْ َم ُأ َف ُمه بکلم�� ٍة ( از گفتن هیچ
سخن زشتی پروا ندارد)).
 .3گاه زنجانی معنای کلمه را ناقص آورده اس��ت (ص ،3 /48
ک��ه باید م��یآورد :نَ ْب ٌت معروف .نیز ص  .3 /62در لس��ان
الزاج ،و نیز آنچه
��ب آمده است :شی ٌء ُیشْ ��بِ ُه َ
در معنای شَ ّ
فارس��ی آن چنین اس��ت :س��نگی که زاج از آن گیرند ،یا
س��نگی معروف مانند زاج که بدان پوست پیرایند .نیز ص
.)3 /192
 .4گاه زنجانی معنای کلمه را نادرس��ت آورده است (ص /67
ِین الحامِض (شیری
الحق ُ
 .1در لسان هم آمده است :اللَ َب ُن َ
که چند روزی در آوندی سربس��ته نگهدارند تا ترش ترش
گردد)).
 .5برخی کلمههای نادرس��ت که در صح��اح تصحیح و چاپ
ش��ده ،توسط احمد عبدالغفور ّ
عطار آمده ،در کتاب زنجانی
درس��ت آنها آورده شده اس��ت ،و این احتما ًال به دلیل در
دست داشتن نسخهای درستتر از صحاح بوده است (ص
 .1 /71در صحاحَ ،طوا ِرب هم آمده که نادرس��ت است .نیز
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و همین درس��ت است ،نه ش��ریس که زنجانی آورده و در
لسان هم آمده که خطاست .شریس کلمهای تازی است با
��رط ندارد .این نکته دلیل دیگری
معنای خود و ربطی به شَ ْ
بر نزدیکی بسیار نسخههای زنجانی و صاحب لسان است
که حتی در خطاها هم مانند هم هستند).

در صحاح آمده ،کلمهای مترادف یا کلمهای دیگر میآورد
(ص  .1 /315زنجانی به جای َسماء که در اینجا به معنای
َم َطر است ،خود َم َطر را آورده است .نمونۀ دیگر ،ص /319
 ،1که در لس��ان هم مانند صحاح آمده استَ :
أهلک النِسا َء
َران ،و زنجانی نساء را ناس کرده است).
األصف ِ
ْ
 .11گاه پیرای��ش ،ی��ا نقض توضیح ،یا خطای نگارش��ی معنا
را کام ً
ال برعکس س��اخته ،که خوش��بختانه د ّقت مصحح
بسیاری از این موارد را چاره کرده است (ص .)3 /338
 .12گاه زنجان��ی با نیاوردن یک کلم��ه «یقال» که در صحاح
آمده اس��ت عبارت را پیچیده و دیریاب میسازد (ص .)330
��ر ،للذی یعمل بکلتا یدیه
صحاح :و یقال :رجل أ ْع َس ُ
��ر َی َس ُْ
جمیع�� ًا ،آن که به هر دو دس��ت کار کن��د برابر .ابنمنظور
هم در لس��ان ،برخالف آنچه مصحح در پانوشت  3آورده
است ،آن را به جوهری منسوب نمیکند ،بلکه از زبان خود
میآورد.
 .13گاه زنجانی بخش مهمی از معنای کلمه را نیاورده اس��ت
(ص  /396مادۀ نش��ز .آنچه در صحاح آمده چنین اس��ت:
نَشَ َز ِت المرأ ِة تَ ْنشُ ُز و تَ ْنشِ ُز نُشُ وزاً ،اذا ْاس َت ْع َص ْت علی بَ ْعلها و
أبْ َغ َض ْته .و نَشَ �� َز بع ُلها علیها ،اذا ضربَها و جفاها .و منه قوله
إن امرأ ٌة خا َف ْت م ِْن بَ ْعلِها نُشُ وزاً»).
تعالی« :و ِ
 .14گاه اف��زون بر پیچیدگی در دریاف��ت معنا ،معنای بنیادی
عب��ارت را که در پی آن آمده نیز رها کرده و نیاورده ،یعنی
در واق��ع چیزی به خواننده نرس��انده اس��ت (ص .1 /400
خاصته).
فالن ُ
صحاح :و ٌ
ابن إن ِ
ْس ٍ
فالن ،أی صفیُّه و ّ
 .15گاه عبارتی را ناقص آورده که بخش��ی از آیۀ قرآن اس��ت
و به آیه بودن آن نیز اش��ارهای نشده است ،و چون دانشی
مردان و زباندانان پیشین معمو ًال حافظ قرآن هم بودهند،
این موارد اندکی شتاب زنجانی را نیز میرساند (ص /435
 .3س��ورۀ طه /آی��ه  .67البته باید گفت ک��ه در این زمینه،
مؤلّ��ف صحاح ،مصحح صحاح (احم��د عبدالغفور عطار) و
مصحح محترم کتاب زنجانی نیز شتاب ورزیدهاند).
 .16گاه زنجان��ی مدخل��ی را آورده که در صحاح نیس��ت .این
نکت��ه ،گویای دگرگونی نس��خۀ زنجانی با نس��خۀ ّ
عطار،
مصحح صحاح جوهری است (ص .)1 /470
 .17گاه زنجانی معنایی آورده که نادرست است (ص .1 /498
آنچه در صحاح آمده ،یعنی سریش ،نام فارسی شَ ْرط است

موارد دیگری هم هست که ترس از درازآهنگ شدن گزارش،
آنها را واگذاشته و به کار مصحح محترم میپردازم.
 .1گاه آنچه در حواش��ی نس��خهای آمده ،همان است که در
صحاح و لسان هم هست و جا داشت برای روشنتر شدن
معنای س��خن ،در کروش��ه به متن افزوده میش��د (مانند
آنچه در صفحۀ  ،6پانوش��ت  9ش��ده است) ،ا ّما مصحح با
این که در حواش��ی چندین نس��خه آن را دیده و در صحاح
هم هس��ت ،ا ّما آن را به متن نیفزوده اس��ت (ص  .2 /7در
لس��ان هم همی��ن آمده و نیز از قول اب��ن األنباری افزوده
فالن
حریص علی الباء و البا َء ِة و الباهِ ،بالهاء و الق َْص ِر،
شدهٌ :
ٌ
أی علی النِکاح .نیز ص .)2 /10
 .2گاه مصحح با اش��اره به صحاح دربارۀ ش��کل درس��ت یک
کلمه داوری ک��رده ،بیآنکه همۀ آنچه را در صحاح آمده
اس��ت ،پایۀ داوری خود سازد (ص َ .2 /8ج ْبأة قارچی است
ک��ه رنگش به س��رخی بزند ،و ِفق ََعۀ قارچ س��فید را گویند،
ح��ال آنکه مصحح ِج َبأة بر وزن ِفق ََعة را درس��ت میداند،
نه َج ْبأة را).
 .3مصحح گاه آنچه را سیاق سخن ایجاب میکرده ،از صحاح
افزوده است (ص  ،)5 /17و در بسیاری موارد نیز چنین نکرده
است (ص  2 /24 ،7 /17و  5و  1 /218 ،6و .)2
 .4گاه عبارت��ی که از صحاح در پانوش��ت آورده ش��ده ،دقیق
نیست (ص  .6 /18عبارت صحاح چنین است ... :اذا غ ََسلْ َته
و ثَ َّو ْر َت َو َس��خَ ه و ل��م ُت ْن ِقهِ .نی��ز ص  .1 /140صحاح :و
الملَبَّقَة .عبارتی که مصحح آورده ،در مادۀ لتت در
ال َثری��د ُة ُ
صحاح آمده است .بنابراین ُملَتَّ َتة افزودۀ خود زنجانی است،
و در صحاح و لسان نیامده است.
راج ٌةُ :ملَیَّ َن ٌة ُم ْک َتنِ َزةٌ.
آنچه در لسان آمده ،چنین است :ثَ ِرید ٌة ِر ْج َ
نیز ص  ،2 /396که برخالف آنچه مصحح گفته ،این ماده در
بعض
لس��ان آمده است :نَ َغ َز بی َنهم :أغ َْری و َح َم َل َ
بعضهم علی ٍ
ک َن َز َع).
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رجوع به بس��یاری از فرهنگهای کهن و معتبر و استناد به
آنها در داوری میان معانی و شکل درست کلمهها ،همراه
ب��ا چاپ گیرا و نزدیک ب��ه بیخطای این کتاب  -به رغم
موارد اندکی که گزارش ش��د -توفیق س��ترگی است که
بهرۀ مصحح محترم گش��ته است و همکاران سختکوش
در «مجموعۀ میراث مکتوب» که در این آش��فته بازاری که
بیش��تر آنان که میدانند و آنان که میتوانند میدوند تا به
نامی و نانی برس��ند ،استوار ایس��تادهاند تا پردۀ زمان را از
چهرۀ زیبای گنجینههای کهن بازپس زنند و بنیادهای این
فرهنگ دیرینه را هرچه بهتر آشکار سازند.
غ�لام هـ ّم��ت آن نـازنــیـن��م
ک��ه کار خی��ر ب��یروی و ریا کرد

 .5گاه عبارت مصحح در پانوش��ت چنان است که گویی آنچه
در نس��خه بدلها آمده ،همان هم در صحاح آمده اس��ت،
حال آنکه چنین نیس��ت (ص  .7 /19در صحاح نیز َعبَّ ْأ ُت
آمده ،و َعبَّ ْی ُت تنها در نس��خههای ج ،ک ،هـ آمده اس��ت.
در لس��ان هم افزوده شده اس��ت که گاه همزه را انداخته و
گوین��دَ :عبَّ ْی ُتهم َت ْعبِ َی ًة ،أی َرت َّْب ُتهم فی َمواضِ عِهم ،و َهیَّ ْأتُهم
��رب .نی��ز ص  .1 /137آنچه زنجان��ی در اینجا آورده
َ
للح ْ
از افزودههای وی نیس��ت ،بلکه هم��ان عبارت توضیحی
صحاح و لسان است که در مادۀ نهد آورده شده است (ولی
زنجانی این کار بایس��ته را در همۀ کتاب خود دنبال نکرده
است)).
 .6گاه مرجع ارجاع مصحح روشن نیست (ص  .1 /551روشن
نیست که مصحح در پانوشت به کجا نظر دارد).
 .7مادۀ کش��ع در صحاح هم آمده ،اما مانند چندین مورد دیگر
در صحاح ،در جای خود نیامده است ،بلکه پس از مادۀ کعع
آمده که از چشم مصحح محترم دور مانده است (ص .)1 /596
 .8د ّقت نظر مصحح محترم که گاه آمدن یا نیامدن یک «واو»
را نیز از نظر دور نداشته است ،در کنار اشاره به َم َثلی بودن
بسیاری از سخنان و عبارتها در پانوشت ،که در متن کتاب
به آنها اش��ارهای نشده است ،افزایش بسیاری کلمهها در
متن درون ق�ّل�اّ ب برای دریافت بهتر معنای س��خن و در
نتیجه گاه حتی پرهیز از معنای نادرس��ت و عکس در متن،
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