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        مسعود قاسميمسعود قاسميمسعود قاسميمسعود قاسمي
  خّص اللّغاتنگاهي كوتاه بر مل

  )نقد كتاب(

  
اللّغات، تأليف حسن خطيب كرماني  آيد، نقد كتاب ملخّص آنچه در ذيل مي

در  1362است كه به اهتمام سيدمحمد دبير سياقي و غالمحسين يوسفي به سال 
  .به چاپ رسيده است) تهران(مركز انتشارات علمي و فرهنگي  

اسالم در ايران باعث شد كه ايرانيان خواه و غلبة اعراب بر ايرانيان و رواج آيين مقّدس 
نخستين گامهايي كه در راه اين آشنايي . ناخواه با زبان و فرهنگ عرب روياروي و آشنا شوند

هاي قرآني و غيرقرآني به زبان فارسي بود كه در قالب فرهنگهاي عربي  برداشته شد، برگردان واژه
ميت بسياري برخوردار است زيرا برابرهاي فارسي اين گونه فرهنگها از اه. به فارسي سر بركرد

  .آن در گسترش و غناي زيان فارسي و رفع مشكالت متون منظوم و منثور، تأثير بسزايي دارد
لغه تأليف ابو يوسف البكه در دست است، كتاب  ترين كتاب لغت عربي به فارسي كهن

 فرهنگهاي عربي به فارسي پس از كتاب البلغه به.  هجري است438يعقوب الكردي در سال 
 اي به صورت دستنويس باقي مانده خوريم كه برخي به چاپ رسيده و پاره ديگري نيز برمي

كرماني  يكي از اين كتابهاي لغت چاپ شده، فرهنگ ملخّص اللّغات، تأليف حسن خطيب. است 
م نيست، ولي  دقيقاً معلو-  به گفتة مصححان محترم -احوال مؤلّف و زمان تأليف كتاب . است

  .است ه  در شهركرمان، كتابت شد938در پايان كتاب آمده است كه در سنة 
اي از فرهنگ   را در خود جاي داده، اگر خالصه  لغت4000اين فرهنگ كوچك كه بيش از 

  .گمان بسياري از لغات و معاني مهذّب االسماء را نقل كرده است معروف مهذّب االسماء نباشد، بي
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  حية جنوبي خراسان يعني سيستان و كرمان كه جايگاه تأليف مهذّبنزديكي دو نا
االسماءو ملخّص اللّغات بوده، باعث شده تا گونة زباني اين دو فرهنگ نيز به يكديگر نزديك 

 اي از اين لغات گويشي اكنون نيز پاره. گويشي يكسان در آنها ديده شود هاي باشد و برخي از واژه
  .شود  در منطقة سيستان نيز گفته ميدر كرمان رايج است،كه 

 با تصحيح اساتيد محترم، آقايان دكتر سيد 1362فرهنگ ملخّص اللّغات در سال 
محمددبيرسياقي و دكتر غالمحسين يوسفي از سوي مركز انتشارات علمي و فرهنگي منتشر شده 

اي از آنها براي  به پارههايي دست يافته كه اشاره  كتاب به نكته نگارنده در ضمن مطالعة اين. است
  . نيستهگونه متون خالي از فايد مندان اين هعالق

لغات كتاب در اصلِ نسخه، زير هر حرف ترتيب دقيق «مصححان محترم به اين دليل كه 
. سازند» تر كار مراجعة خوانندگان را آسان«اند تا   »الفبايي داده الفبايي نداشت، به آنها ترتيب دقيق

اند و به هر حال بر اثر همين  اصل را به دقّت توصيف نكردهحان گرامي ترتيب نسخة متأسفانه مصح
مقرون به مصلحت، براي نگارنده ميسر نشد تا مواردي را كه احتماالً خود مؤلف تصرّف مختصر 

  . معلوم و مشخص سازد،اند يا كاتب آن در نقل از مراجع دچار لغزش شده ملخّص اللّغات
در «: اند در پانوشت نوشته . ]بدبختي، و پشت به حق كردن: اراالدب[ 4 صفحة ����

  .» معني دوم فقط پشت كردن است،كه در دسترس بود فرهنگهايي
 در خور ذكر است كه نحوة معني شدن برخي از لغاتي كه در اين فرهنگ است و در قرآن �

مثالً در . است ه بودتفاسير قرآن دهد كه اين معاني تحت تأثير  كريم نيز آمده است، نشان مي
  »االيمان  تولّي و اعرض عن: ادبر «:  گفته شده370، ص 1االسرار ، ج  كشف

جمع . اَفراس جمع فَرس است«: اند در پانوشت نوشته. ] جِ الفارِس: االَفراس[ 6 صفحة ����
  . » االسماء آمده است فوق منحصراً در مهذّب

  .آمده است» فارِس«كي ازجمعهاي ي» اَفراس« نيز 465، ص 1 در دستوراالخوان، ج �
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  .»گر برزه: در اصل«: اند در پانوشت نوشته . ]برزگر: االَكّار[ 6 صفحة ����
به مصوت ختم » ه«نشانگر اين است كه حرف پيش از » گر برزه«در » ه« عالمت خطّي �

 barzgarه برْزگر  ن،شود  تلفظ ميbarzegar گر  يا برْزِهbarzagarگر  شود و ساكن نيست يعني برْزه مي
الخط  الخط قديم به رسم در متن ابقا شود و مشمول تغيير رسم» گر برزه«؛ پس بهتر بود كه صورت 

  :خورد از جمله اين صورت در متون ديگر نيز به چشم مي. كنوني نشود
 و 36، ص 1361، تهران، االخبار شهابشرح / گان  ؛ بنده98، ص 1، جاالدب مقدمة/ گر  برزه

؛ 329، 189، 21 االحباب صص  اوراد/ گي  ؛ بنده352، 348، 340، 308، 266، 21، 9االحباب صص   اوراد
شرح شهاب / گي  ؛ حالل زاده159اوراد االحباب، ص / گان  ؛ پياده109اوراد االحباب، ص / گان  بيوه

  .10، س 238 البالغه، ص ترجمان/ گان  ؛ غمزه241اوراداالحباب، ص / گان  ؛ خوارنده39االخبار، ص 
اقتحام در فرهنگها به «: اند در پانوشت نوشته . ]گذشتن از عقبه: االقتحام[ 6 صفحة ����

  .»انديشه دركاري درآمدن است معني به سختي در افتادن و بي
شدن به عنف در «: چنين معنا شده» اقتحام« ح، 1531، ص 3 در قانون ادب، ص �

 282فرهنگ مصادراللّغه، ص و در »  اندر كاريوگريوه به دشوار بريدن و خويشتن در شكستن
به احتمال زياد اقتحام به معناي . »هفال اقتحم العقبگداره كردن؛ : االقتحام«: آمده است

التنزيل،  است كه در لسان» هفَال اقْتَحم الْعقَب «11آية ) 90(مأخوذ از سورة بلد » گذشتن از عقبه«
  .»ه رنج و سختي از باالپس نگذشت ب«: ، چنين معني شده18ص 

به اين » لثم«ثالثي مجرد آن «: اند در پانوشت نوشته . ]دادن  بوسه:  االلتثام[ 6 صفحة ����
  .»معني است
فرهنگ در . آمده است» بوسه دادن« بايد گفت كه باب ثالثي مزيد نيز به معني �

 در حاشيه 390، ص 2لمصادر، ج و در كتاب ا» االلتثام مثل اللَّثْم«:  گفته شده282اللّغه، ص  مصادر
معنا شده » دهن بند بربستن و بوسه دادن«: »لَثْم «159، ص 1و در ج. »االلتثمام مثل اللثم«: آمده است
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و باالخره در فرهنگ . آمده است» بوسه دادن«به معني » لثم« متن و حاشيه ، 324و همچنين در ص 
  .»بند بستن و بوسه دادن دهن: التثام«: ، نوشته شده210، ص 1كنزاللّغات، ج
در فرهنگهاي در دسترس «: اند در پانوشت نوشته . ]آن خاك كه اشتر بويد :  التاء[ 12 صفحة ����

  .»خاك كه بر اشترگر مالند تا نيكو شود: به اين معني ديده نشد فقط در دستوراالخوان آمده است
: چنين آمده است 53االسماء، ص   عبارت ملخّص اللّغات با كمي تفاوت در مهذّب�

  .»آن خاكستركه اشتر برآن بويد: التاء«
  .»سراغ: ظ«: اند در پانوشت نوشته . ]سراخ :  تفتيش و تفحص[ 13 صفحة ����
. بدل شده است» خ«به » غ«است كه صامت » سراغ«صورت ديگري از » سراخ« واژة �

انجوغ؛ ازخ / انجوخ چرغ؛ / چرخ : شود، چون ابدال اين دو صامت در كلمات ديگر نيز ديده مي
  . گريغ/ ازغ؛ گريخ / 

 ولي ،اي نرفته اشاره» خُفتو«در پانوشت به معني واژة  . ]خفتو :  الجاثوم[ 17 صفحة ����
  .معني شده است» كابوس«در پانوشت صفحات بعد اين واژه 

 براي آشنايي بيشتر با اين كلمه بايد گفت كه هم اكنون نيز در كرمان اين واژه به معني �
  .ترجمه شده» خفتو«، 406االسماء، ص  در يكي از نسخه بدلهاي مهذّب» جاثوم«. رود به كار مي» بختك«

به »  كولك«اند  كه در پانوشت نوشته همچنان . ]كولك :  الجوزق[ 19 صفحة ����
  . است» غوزة پنبه«معناي 

گويشي هاي  از واژه» kulakكولك « براي آشنايي بيشتر با اين واژه بايد افزود كه �
  .رود كار مي نيز در اين لهجه به» كاري پنبه«به معناي » كاري كولك«كرمان است و تركيب 

  . »در اصل تروشي«: اند در پانوشت نوشته . ]ترشي :  الحامض[ 20 صفحة ����
» ترشي«كرده و در متن به جاي آن  را از متن به حاشيه نقل» ترشي« علت اينكه صورت �

به كار رفته است و در » تروش«، 106، 62، 52در همين كتاب، صص . اند، معلوم نيست آورده
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، هر دو ديده 259، ص »ترش«و همچنين » تروش«، نيز صورت 297 و 189االسماء، صص مهذّب
نامة دهخدا  جالب توجه آنكه در لغت. بسيار نزديك است» تروش« با turušتلفظ واژة پهلوي . شود مي

  .اللّغات نقل شده است ز همين ملخّصا» حامض«در برابر » تروش«واژة 
  . »دان  پاي: در اصل«: اند در پانوشت نوشته . ]پاي دام : الحبالة [ 20 صفحة ����
نه تنها در » ن/ م « زيرا ابدال دو صامت ،تواند درست باشد مي» دان پاي« صورت �

دوكان، = وكام بام، د= بان :  بلكه در پايان كلمات فارسي نيز سابقه دارد، چون،آغاز و ميان
  . پنهان= پنهام 

  .» استان سنگ: در اصل«: اند در پانوشت نوشته . ]سنگستان : الحرَّة [ 21 صفحة ����
در » س«نمايندة اين است كه پيش از حرف » سنگ استان« عالمت همزه در كلمة �

ن به عنوا» ستان«كتابت همزه در آغاز كلمة . يا كسره وجود دارد» е«مصوت » استان«كلمة 
، ص 1، ج)عكسي(تفسير سورآبادي / استان خرما : است ه پسوند در متون كهن ديگر نيز ديده شد

/ استان  ؛ ني317عجايب المخلوقات، ص / ؛ گزاستان 300عجايب المخلوقات، ص / ؛ درخت استان 217
  .321تفسيري بر عشري از قرآن مجيد، ص 

اين كلمه در «: اند شتهدر پانوشت نو . ]بچة سوسمار : هالخضم [ 24 صفحة ����
  . »فرهنگهاي در دسترس ديده نشد

�» ف » هخضم«رود   ظاهراً غلط است، نزديكترين صورت كه احتمال ميهخُضْممصح
  .معنا شده است» بچة سوسمار«است كه در فرهنگها آمده و » خُضرم«آن باشد واژة 

 در  كلمه به اين معني اين«: اند نوشته . ]گرفته  شمشيركهنة زنگ: الدار [ 27 صفحة ����
  . »ددان به معني شمشير كند آمده است. فرهنگهاي در دسترس ديده نشد

خورد و در  مياست كه در فرهنگها به چشم » الداثر«مصحف » الدار« به احتمال زياد �
  .»شمشير ديرينة زنگ گرفته: الداثر«:  چنين معني شده است115االسماء، ص  مهذّب
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دسترس به اين معني در فرهنگهاي در «: اند نوشته . ]درخت بنفشه : اءالدرد [ 28 صفحة ����
  .»ديده نشد
نامة دهخدا  در لغت» دردار«. است» دردار«كلمة » الدرداء«ضبط صحيح لغت عربي  «�

  .درخت بنفش: الدردار:  آمده است117االسماء، ص  معنا شده و در مهذّب» نوعي درخت«
در فرهنگهاي در دسترس «: اند در پانوشت نوشته . ]تر مادة پير اش: الدعيل [ 28 صفحة ����

  »به اين معني ديده نشد
 و 1347است كه در قانون ادب، ص » دعبِل«كلمة » الدعيل« صورت صحيح �

  . است براي آن ذكر شده » پير) اشتر(ماده شتر « هم آمده و معني 124االسماء، ص  مهذّب
در كتب «: اند نوشته . ]يف و خرما و موي و تيركشتي مرد ضع: الدقَل [ 28 صفحة ����

  . »ديده نشد و بجاي مرد ضعيف، گوسفند ضعيف آمده است» موي«لغت به معني 
» وموي«را » رموي« در اين مورد اگر تحريفي هم از جانب كاتب شده باشد اين است كه �

  عين عبارت ملخّص. تاس» دقَل«، از معاني »خرما«كه صفت است براي » رموي«ضبط كرده و 
در . »مرد ضعيف و خرماء رموي و تيركشتي: الدقل«: شود  ديده مي119االسماء، ص  اللّغات در مهذب

است، آمده » خرماي بد«كه » قَب«و » حشَف«مرادف » دقل« كلمة 107، ص 1ج، االدب مقدمة
خرماي  «273 معني شده و در دستوراالخوان، ص» خرماي دون «1304و در قانون ادب، ص 

در «: اند همچنين نوشته. شود روشن مي» رموي«، با اين توضيحات معناي واژة »خشك و بد
ولي بايدگفت كه عالوه براينكه » است بجاي مرد ضعيف، گوسفند ضعيف آمده ... كتب لغت
 1304است، در قانون ادب، ص » مرد ضعيف«، »دقل« يكي از معاني 119االسماء، ص  در مهذّب

  .آمده است» مرد سست«به معني » قلد«نيز 
به معني «: اند در پانوشت نوشته . ]خروس وكنارة زبان اسب : الديك [ 29 صفحة ����

  . » در فرهنگها ديده نشد]كنارة زبان اسب[باال 



 
 

 
 

١١T  2  

» گوش اسب استخوان پس«و » خروس« عالوه بر معاني 1285 در قانون ادب، ص �
نيز به جز معني مشهور  125در مهذّب االسماء، ص نيز آمده است و » كنارة زبان اسب«معني 

  .است شده نيز ذكر » كنارة گردن و زبان اسب«، »ديك«
در لهجة مشهدي كلمة «: اند نوشته در پانوشت . ]زنجة دست : الذراع [ 30 صفحة ����

  . »رود زنگيچه، زنگچه به معني آرنج بكار مي
در كرمان تلفظ » zenj«هم اكنون به صورت » zenjeزنجه « بر اين سخن بايد افزود كه واژة �

  .است» آرنج«شود و به معني همان  مي
را از متن به » آرش«(» در اصل آرش«: اند در پانوشت نوشته . ]ارش : الذراع [ 30 صفحة ����

  ).اند پانوشت نقل داده

نامة  در فرهنگ معين ضبط شده و در لغت» аrašاَرش «به معني » ārašآرش « واژة �
  . خورد دا با شاهدي از بيت منجيك به چشم ميدهخ

در بين فرهنگهاي در دسترس «: اند در پانوشت نوشته . ]زن پدر: الرابة [ 32 صفحة ����
 . »آمده است) االطباء ناظم(لغت و معني آن فقط در فرهنگ نفيسي 

مده در اكثر فرهنگها آ»  اندر زن پدر يا مادر«به معني » رابة«كه واژة   بايدگفت�
؛ قانون ادب، 20، صالمرقاة؛ 221األسامي، ص  في ؛ السامي59البلغه، ص  كتاب: است، از جمله

» شويِ مادر يا پدر اندر«به معني » راب«مؤنث » رابة«واژة . 289االخوان، ص  ؛ دستور197ص
  .آمده است» رواب«و » رابات«االسماء  است و جمع آن در مهذّب

در فرهنگها به معني «: اند در پانوشت نوشته . ]يدن زمين لرز: الزَحف [ 38 صفحة ����
 . »لغزيدن بر زمين است 
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شده كتاب نيز ذكر   همين33است كه درصفحة » رجف«مصحف » زحف« لغت �
، )7(كريم، سورة اعراف است، سه بار در قرآن » رجف«كه مصدر مرّه از » رجفَة«كلمة . است

  .ت ياد شده اس155، 91، 78آيات 
در فرهنگهاي در «: اند در پانوشت نوشته . ]مرد ضعيف : الزنجبيل [ 39 صفحة ����

  . »دسترس به اين معني ديده نشد
 آمده 711، ص 1در كنزاللّغات، ج. است» زنجئيل«يا » زِنْجيل«محرّف » زنجبيل «�

: نوشته شده153االسماء، ص  و در مهذّب» مرد سست و ضعيف: زنجيل و زنجئيل«: است
  .»مرد ضعيف: زِنجيلال«

در اصل چنين «: اند در پانوشت نوشته . ]) ؟ (هو السجد: النفس الساق [ 40 صفحة ����
 . »رود احتمال افتادگي و تصحيف مي. است، تصحيح آن ممكن نشد

اي كهن بسيار  اي وغير ترجمه  و در متون ترجمه-است » تن«كه به معناي  »نَفْس« واژة �
 ذكر 29، آية )75 (قيامةسورة است كه در قرآن كريم، » ساق«معاني لغت  يكي از -بكار رفته است 

نيز براي » رنج و سختي و اندوه و ساق پا«و معاني ديگري چون » ُ بِالساقِ و الْتَفَّت الساق«: شده است
ذكر شده » ساق« معاني مختلف 326 و دستوراالخوان، ص 760، ص 2كنزاللّغات، جدر . اند آن گفته

» نفس«نوشته شده كه مرادف همان » تن مردم« يكي از معاني ساق 1212ت و در قانون ادب، ص اس
هم كه در حرف » السجدة«لغت . االسماء آمده است اللّغات و مهذّب در ملخص» ساق«است كه در ترجمة 

اي است و چون معنايش روشن است  ساق آمده است براي خود لغت جداگانه«پس از كلمة » سين«
روبروي واژة . داشته كه آن هم حذف شده است» همعروف«و يا » م«ي نشده و يا احتماالً عالمت معن

با اين توضيحات بايد گفت . نهاده شده است» همعروف«يعني » م«االسماء عالمت  مهذّبدر » سجده«
  )همعروفيا (م : النفس و السجده: الساق: است كه ضبط صحيح كلمات باال چنين بوده 



 
 

 
 

١١٧  2  

گليم سياه، و مهرة تسبيح، و طاعت كه فرض نباشد و سنت : هالسبح [ 41 صفحة ����
به معني اخير با فتح اول است و معني اول «: اند در پانوشت نوشته. ]اي از پوست نبود، و جامه

 . » در فرهنگهاي در دسترس ديده نشد]گليم سياه[

گليم «برشمرده شده، » حةسب«كه براي لغت   يكي از معانيي328 در دستوراالخوان، ص �
» آستين پيراهن بي«و » گليم سياه«، »سبيحة«و » سبحة« برابر 726است و دركنزاللّغات، ص  »سياه

  .نوشته شده است
آمده است، در در برخي از فرهنگها با حرف جيم نيز » هسبيح«و » هسبح«لغات 

 164در السامي في األسامي، ص . » سياهگليم:ه و السبجهالسبيج«: بينيم  مي159البلغه، ص  كتاب
نوشته شده، و در بارة » هسبج«لغت » گليم سياه« نيز براي معني 165االسماء، ص  و مهذّب

، تذكّر اين نكته » با فتح  اول است]اي از پوست جامه[ به معني اخير ]هسبح[«: اند اينكه نوشته
اي از  جامه«باء سين مضموم به معني » هسبح ««165االسماء، ص  الزم است كه در مهذّب

  .شود ديده مي» پوست
 » نرم: ظاهراً«: اند در پانوشت نوشته . ]گرم : السحيق [ 41 صفحة ����

است و به » دور و جاي دور و بسيار سائيده شده و گود«در فرهنگها به معناي » سحيق «�
» بسيار سائيده شده« را توسعاً از » نرم«ظاهراً مصححان معناي . ديده نشده است» نرم«معناي 
، »سخين«نامة دهخدا كلمة  در لغت. چنين باشداند كه بايد  اند و در پاورقي حدس زده گرفته

» آب گرم«به معناي » سخين«و » سخيم«دو كلمة  158االسماء، ص  معنا شده و در مهذّب» گرم«
محرّف » سحيق«توان گفت كه واژة  مي» سخين«به » سحيق«صورت نزديكي آمده است، با توجه به 

  .است» سخين«
در فرهنگهاي در دسترس به «: اند در پانوشت نوشته . ]سرشب : السرات [ 42 صفحة ����

  . »اين معني ديده نشد
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 فصلي كه در آن از قسمتهاي - 119االسامي، ص   و السامي في37البلغه، ص   در كتاب�
آمده است و در » سرِپشت«به معناي » اةسر« واژة -گويد  پشت بدن انسان سخن مي

شود كه  است، بنابراين مشخص مي» سراة«در ترجمة » سرپشت« نيز 158االسماء، ص  مهذّب
  .است» سرپشت«محرّف » سرشب«

معني دوم «: اند در پانوشت نوشته . ]ناف گيرد  كه شتر را در دردي: ...السرد [ 42 صفحة ����
 . »ر فرهنگهاي در دسترس ديده نشد د]دردي كه شتر را در ناف گيرد[

و » در نافدردي كه بگيرد اشتر را : السرَر«:  شده  نوشته159االسماء، ص   در مهذّب�
به اين معنا غلط و » السرد«عربي پس لغت . »درد ناف: السرَر«: است  آمده 548ادب، ص  در قانون

  .است» ناف«در زبان عربي به معني » سرَّة«كلمة در خور ذكر آنكه . است» السرَر«لغت صحيح 
معني گل از براي كلمه «: اند در پانوشت نوشته . ]گل نرم : هالسالل [ 43 صفحة ����

  .»كنند  را فرهنگها تأييد نمي هست ولي صفت نرم
كه ازميان انگشتها برون آيد چون كف  گلي: الساللة«:  آمده است1378 در قانون ادب، ص �

  .را آورد»  نرم«توان صفت  ت كه براي چنين گلي ميطبيعي اس. »بفشارند
  .»خنور: شايد«: اند در پانوشت نوشته . ]سود :... هالسلّ [ 43 صفحة ����
» Savadسود «كامالً درست است و تلفظ صحيح اين واژه » سلَّه«براي لغت » سود« معناي �
كلمات فارسي   آغاز، ميان و پاياندر» ب/و«ابدال دو صامت . »Sūdسود «است، نه » سبد«به معناي 

  :كنيم به چند نمونه از اين نوع ابدال در قسمتهاي مختلف كلمه اشاره مي. كاربرد بسياري دارد
  .شتاب/ ميزبان، شتاو / البه، ميزوان /  بيزار، الوه / بخشودن، ويزار / وخشودن 

فرهنگهاي در در «: اند در پانوشت نوشته . ]زمين درشت: السلْتَع [ 44 صفحة ����
  .»دسترس به اين معني ديده نشد
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» سلْقَع«محرّف » سلْتَع«: نماييم كه اشكال از خود لغت است نه معني آن؛ كلمة  ذكر مي�
جايگاه «، 989ادب، ص و در قانون » زمين درشت«، 162االسماء، ص  در مهذّب» سلقع«. است

  .معني شده است» درشت
  .»تشنگي: ظاهراً«: اند ر پانوشت نوشتهد . ]تشنه : السهاف [ 45 صفحة ����
 تذكر اين نكته الزم است كه استعمال صفت بجاي حاصل مصدر، در متون گذشتة �

تشنه به معني تشنگي «: شدهنوشته » تشنه«نامة دهخدا ذيل واژة  در لغت. فارسي، شواهدي دارد
تشنه نخواهم ز  دن بيخور: آلوده به معني آلودگيآمده است چنانكه گرسنه به معني گرسنگي و 

نيز اين ) 208ص (االسماء،  در مهذب. »)ناصر خسرو(سفرم نيست بكار اسب و زين  بي/ آب 
  .»خيوي خشك شده بر لب از تشنه و سبزي دندان«: شود گونه كاربرد ديده مي

شير « االرب است و  متن از منتهي«: اند نوشته . ]شيرخفته : ... الصامت [ 50 صفحة ����
  .» در اصل آمده ظاهراً اشتباه استكه» پير 

ضبط » شير پير«را بجاي » شيرخفته« مصححان محترم، با تصرف در متن، تركيب �
 همين چاپ 65در صفحة است كه » شير تيره«تصحيف » شير پير«بايد گفت كه . اند كرده

چنين  886اللّغات، ص  در كنز» طاثر«نيز آمده است و » طاثر«در ترجمة ) اللّغات ملخّص(
شير  «261در قانون ادب، ص » صامت«معني . »كه غليظ باشد شيرآشاميدني«: تعريف شده

است كه » شير دلمه شده«و در فرهنگ الروس » شير غليط «830ص و در كنزاللّغات، » ستبر
 ذيل واژة نامه، به يادداشتهاي مرحوم دهخدا در لغت است وبا نگاهي» شير تيره«همگي مترادف 

غليظ، بسته، مقابل رقيق، شيركه زبر آن «: شود آشكار مي» تيره« معناي دقيق 1194ص ، »تيره«
، »صامت«يكي از معاني  نيز 186االسماء، ص  در مهذّب. »...شير تيره: تركيب. تيره بود و زير تنك

  .ضبطاست كه تأييد ديگري است بردرستي اين » شير تيره«
  »بانگ: شايد«: اند شتهدر پانوشت نو . ]باك : الصلْد [ 52 صفحة ����
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تُراب فَمثَله كَمثَلِ صفْوانٍ علَيه «: ، آمده است264، آية )2( در قرآن كريم، سورة بقره �
نوشته شده، واژة » صلْد«كه در برابر » باك«بنابراين صورت صحيح . »فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَكَه صلْداً

هاي قرآن براي  كه درتفاسير و ترجمه  معادلهايي استيكي از» پاك«واژة . »بانگ«است نه » پاك«
  :كنيم بكار رفته است، به برخي از اين برابرها نگاه مي» صلْد«لغت 

؛ 721، ص 1االسرار، ج  كشف/  ح؛ تهي پاك 171ترجمة تفسير طبري، ص / سنگي صافي پاك   
، ص 1تفسير نسفي، ج / ؛ سنگ ساده، صافي نهاده213التنزيل، ص  لسان/ سخت درفشان يعني روشن 

  .356، ص 1تفسير گازر، ج/ ؛ ساده 48هاي قرآن، ص  ترجمه و قصه/ ؛ رت و رده 69
  .»در اصل كاردو«: اند در پانوشت نوشته . ]كارد خرما : ... الضَحك [ 54 صفحة ����
را جايگزين آن » كارد«صورت ) با واو(» كاردو« مصححان محترم به گمان نادرست بودن �

شكوفة «و به ويژه » دار شكوفة درختان ميوه«به معني » كارد«و » كاردو«ند، و حال آنكه واژة ا كرده
نگاه » كاردو«براي واژة . ، به هر دو صورت در متون فارسي بكار رفته و صحيح است»درخت خرما

؛ فرهنگ لغات قرآن خطّي 223هاي قرآن، ص  ؛ ترجمه و قصه1741ترجمة تفسير طبري، ص  :كنيد به
؛ مصادراللغه، 88التّرجمان، ص  ؛ الدررفي326، ص1؛ تفسير قرآن مجيد، ج278آستان قدس رضوي، ص 

  .206، 197االسماء، صص  ؛ مهذب20 و 17صص 
در متون . شود ميديده ) دو مورد(اللّغات   همين فرهنگ ملخّص57در صفحة » كارد«صورت 

كه همة آنها درست است و نشان دهندة  ستفارسي يك واژه به صور گوناگون در يك متن بكار رفته ا
  .استجواز استعمال اشكال متفاوت يك كلمه 

   . ]دامن  نوردة بي: ...هالطُرّ [ 57 صفحة ����
  .باشد» پيِ«يا » بن«بايد تصحيف »  بي «�
در فرهنگهاي در دسترس به اين معني «: اند در پانوشت نوشته . ]نازاينده : العائد [ 60 صفحة ����
  .»ديده نشد
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  .است) بازآينده(= » بازاينده«تصحيف » نازاينده«گمان   بي�
در فرهنگهاي در دسترس به «: اند در پانوشت نوشته . ]شمرنده : العديد [ 62 صفحة ����

  .»اين معني ديده تشد
آن نيز ضبط باشد و همچنين احتمال صحت » شمريده«تواند تصحيف  مي» شمرنده «�

گرونده بجاي :است، مانندشده  گاهي به معني اسم مفعول نيز ديده منتفي نيست، زيرا صيغة اسم فاعل
/ ؛ رسنده بجاي رسيده 905، 809، 787، صص 2 و ج261، 46، 33، صص 1تفسير نسفي، ج/ گرويده 

  .76االنبياء، ص  قصص/ ؛ ريزنده بجاي ريزيده 834، ص 2جتفسير نسفي، 
  .»دراصل دوشيده«: اند هدر پانوشت نوشت . ]زن دوشيزه : العذراء [ 63 صفحة ����
، به همين معني، در ديگر متون فارسي سابقه )با ذال و دال(» دوشيده«و » دوشيذه« ضبط �

  .93؛ خوابگزاري، ص 345؛ قرآن موزة پارس، ص 107ترجمة تفسير طبري، ص : دارد، از جمله
ر فرهنگها اين جمع د«: اند در پانوشت نوشته . ]الغر، الغثاث جمع : الغَثّ [ 68 صفحة ����

  .»نيامده است
» غثاث«و جمع آن، » الغر«به معني » غَثّ «217، ص 1، جاالدب مقدمة بايد گفت كه در �

  .شود ديده مي
االسماء به اين معني  فقط در مهذّب«: اند در پانوشت نوشته . ]ماست : الغَميس [ 70 صفحة ����
  .»آمده است
ذكر شده » غميس« سه معني براي ،808 الزم به يادآوري است كه در قانون ادب، ص �

ياد » غميس«از معاني » ماست« نيز 992در كنزاللّغات، ص . است» ماست«كه يكي از آنها 
  . است شده 

   . ]جاي بلند آب : الفُجرَة [ 72 صفحة ����
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است كه در همين » سد و بند«به معني » بندآب«گمان مصحف  بي» بلند آب «�
 254االسماء، ص  در مهذب. شود نيز ديده مي» عرمة« در ترجمة 63فرهنگ، ص 

 چندين بار ذكر 69، ص1، جاالدب مقدمةدر » بندآب«تركيب . »جاي بندآب: الفجرَة«:بينيم مي
  .  و غيره به تكرار آمده است21شده و در ديگر متون فارسي، چون تاريخ سيستان، ص

ريشه يا چيزي : بيش«: اند در پانوشت نوشته . ]حصير از بيش خرما : الفَحل [ 72 صفحة ����
  .»كه از آن رسن و حصير بافند ) خوص(از نخل خرما 

هاي درخت  شاخه«است كه اكنون نيز در كرمان زنده و به معناي » پيش«مصحف » بيش «�
  .بكار رفته است نيز 248االسماء، ص  در مهذّب» پيش«واژة .  است 1»خرما 

كلمة كتو را ظاهراً مؤلّف از «: اند وشتهدر پانوشت ن . ]كتو : الفَج [ 72 صفحة ����
 و ممكن است محرّف التو به  االسماءگرفته است اما در فرهنگهاي فارسي ديده نشده مهذّب

  .»معني تله باشد
ترجمة  در 248االسماء، ص  در مهذّب» لتو«واژة . است» لتو«محرّف » كتو« واژة �

» a«به مصوت كوتاه » ā«بلند ابدال مصوت . اند فدو صورت مختل» لتو«و » التو«. است آمده » فَخّّ«
  .شود در بسياري از كلمات فارسي ديده مي

 در دسترس به اين  در فرهنگهاي«: اند درپانوشت نوشته . ]سربار : الفُرُط [ 73 صفحة ����
  .»معني ديده نشده

 واژه اين. است» پشته و بلندي «957االرب، ص  در منتهي» فُرُط« يكي از معاني واژة �
و » پشته بلند از زمين «1029و در كنزاللّغات، ص » پشتة كوچك «932در قانون ادب، ص 
محرّف واژة » سربار« و به احتمال زياد  معني شده» سرباال «254االسماء، ص  باألخره در مهذّب

  .است» سرباال«
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االسماء  بمنحصراً در مهذّ«: اند در پانوشت نوشته . ]چراغ پايه : هالقائم [ 77 صفحة ����
  .» آمده است- كه ظاهراً از منابع مؤلف بوده - 

 : هالقايم«:  آمده است1499االسماء، در قانون ادب، ص   بايد افزودكه عالوه بر مهذّب�
  .»چراغ پايه
  .»گاه در اصل بن«: اند درپانوشت نوشته. ]... بندگاه و تختة سر و: هالقبيل [ 78 صفحة ����
است كه در متون ديگر از جمله قانون ادب،ص » قبيله« از معاني يكي» بنگاه«يا » گاه بن «�

  .رسد بجاي آن وجهي به نظر نمي» بندگاه«است و براي ضبط   نيزآمده 260االسماء، ص   و مهذّب1414
منحصراً در «: اند درپانوشت نوشته. ]آوازرعد وآوازدريا : القَصيف [ 80 صفحة ����

  .» آمده است-  مؤلف بوده  كه ظاهراً از منابع- االسماء  مهذّب
؛  قانون ادب، 367األسامي، ص  في ؛ السامي263البلغه، ص به همين معني در كتاب» قصيف «�

  . نيز آمده است500االخوان، ص  ؛ دستور1149ص 
  .]رگ زيرِ نيم از دست : القيفال [ 83 صفحة ����
كاربرد . »زيرين«ني است به مع) ُ م-پسوند + زيرين (» zīrīn-omزيرينُم « صورت درست؛ �

/ ؛ سديگرُم 885، ص المتعلمين هداية/ ديگرُم : شواهد ديگري نيز دارد، از جمله» -omاُم -«پسوند 
  .444اللّغه، ص  فرهنگ مصادر/ ؛ پسينُم 18قرآن موزة پارس، ص / ؛ نخستينُم 890همان، ص 
در فرهنگهاي ديگر به معني  «:اند در پانوشت نوشته . ]زه بند يعني مرواريد : ّاللَط [ 90 صفحة ����

  .»هاي حنظل رنگ كرده است گردن بند از دانه
  .»بند زه: اللَّطّ«: خوانيم  مي924 در قانون ادب، ص �
اين معني در «: اند در پانوشت نوشته . ]... گورستان و : المجازة [ 94 صفحة ����

  .»جوزستان: فرهنگهاي در دسترس ديده نشد، شايد
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: المجازة«: آمده است134، ص المرقاةدركتاب . است» گوزستان«مصحف » گورستان «�
  .است ساخته شده » گردو« معني ، به»گوز«معرب » جوز«به اين معني از كلمة » مجازة«. »گوزستان
معني دوم در «: اند در پانوشت نوشته . ])؟(نامه، و شوي غله : المجلَّة [ 94 صفحة ����

شوي . االسماء است كه ظاهراً از منابع مؤلف بوده ل از مهذّبفرهنگهاي در دسترس ديده نشد و منقو
  .»در فارسي به معناي پيراهن و آهار و شبِت و شَوي در عربي به معني برياني، بريان است

» مانده از ساق گندم«، » جِلّ«و كلمة » سپاري زار «76، ص 1، جاالدب مقدمةدر : مجلَّة �
در . آمده است» سپاري زار: المجلَّةسپاري و : الجِلّ«؛ 498مي، ص األسا في معنا شده و در السامي

گندم و جو را گويند وآن علفي باشد ميان ساق «: آمده است» سپاري«برهان قاطع، ذيل واژة 
زار غله، معني  نامه و شوي» مجلَّة «299االسماء، ص  در مهذّب. »استكه به خوشة گندم پيوسته  خالي
ساقة باقي مانده و «به » جِلّ و سپاري و شوي«شود كه  ات معلوم ميتوضيحبا اين . شده

هاي  ساقهجا و زميني كه «به »  و سپاري زار و شوي زارمجلَّة«شود و  گفته مي» و جوگندم  توخالي
در » مجلّة«معناي در » شوي غله«با توجه به اين تعريف، . »غالت پس از درودن در آن باقي بماند

االسماء، از  در ديگر صفحات مهذّب» شوي«واژة . است» زار غلّه شوي«، ناقص و صحيح آن؛ اللّغات ملخّص
  .شود  نيز ديده مي208 و 184، 78جمله صص 
اين لغت و معني آن در «: اند در پانوشت نوشته . ]بركه : المرقاط [ 97 صفحة ����

در كتابخانة (االسماء  فقط در يك نسخة خطي مهذّب. فرهنگهاي در دسترس ديده نشد
  .»)؟(بركه بزبان زنند :  آمده است) نامة دهخدا لغت

از دو واژة . 2»منْسغَة«و » مرْشَم«مترادفهايي نيزدارد چون » مرقاط«كه واژة   بايدگفت�
در السامي . آمده است» منسغة«نامة دهخدا خبري نيست و تنها واژة  در لغت» مرشم«و » مرقاط«

 129البلغه، ص  و دركتاب» پركه بر نان زنند« : چنين معنا شده» مرقاط«و » مرشم «78األسامي، ص  في
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ضبط » در«، »بر«مانند معناي دو لغت پيش است با اين تفاوت كه در نسخه بدل بجاي » منْسغَة«معناي 
. »كه بر نان زنند، و المرقاط ايضاً برك: المرشَم«:  چنين آمده است340االسماء، ص  شده و در مهذّب

نامه  كه در لغت معنايي. خوانده شود) ك تصغير+پر(» پرَك«االسماء ظاهراً بايد  در مهذّب » برك«
را نشان  دستة پر دم مرغ كه از آن كليچه و نان «: داده شده است درخور توجه است» منْسغَة«براي 

شود كه يكي از ابزاركار  روشن مي» پرك«و » پر«با اين توضيح، معناي . » آن آهنين باشد كنند وگاهي
 يعني 3»پرك نان بند«: نوشته شده» مرقاط« در ترجمة 946در قانون ادب، ص . بوده است» نانوايان«
به اين معنا متأسفانه در فرهنگها » پرك«و » پر«واژة . بند است كه دست افزار شخص نان» پرك«

اللّغات ناقص آمده است و  در ملخّص» رقاطم«توان گفت معني  با توجه به اين دو واژه مي. شود ديده نمي
در عبارتي نيز كه مصححان در حاشيه آورده و روبروي آن . »پركه بر نان زنند«: بايد چنين باشد

:  تصحيف روي داده و درست آن به اين صورت است] بركه بزبان زنند ؟[اند  عالمت سؤال گذارده
  .»پركه بر نان زنند

در فرهنگهاي «: اند در پانوشت نوشته . ]كنار رودخانه  ده يعني افتا)؟(هاد  [ 116 صفحة ����
  .»در دسترس ديده نشد

كريم، سورة توبه  يك بار در قرآن» هار«واژة . است» هار«محرّف كلمة عربي » هاد «�
افتاده «عبارت . »جرُف هارٍأم منْ أسس بنيانَه علي شَفا «: است كاررفته   به109، آية )9(

است كه در تفاسير قرآن » شفا جرُف هارٍ«ترجمة بخشي از اين آيه يعني » كنار رودخانه يعني
  :نيز آمده است

همان / ؛ كناره كنده ژرف و اندر افتاد 627ترجمة تفسير طبري، ص / كنارة رود افتاده 
ه همان مأخد؛ لب واديي آب بريد/  ح؛ كناره رودي زير فروخورده كه همي فروافتد627مأخذ، ص 

  .280، ص 1تفسير نسفي، ج/ و روي به ويراني نهاده 
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ترجمه شده در برخي » افتاده«اللّغات  كه در ترجمة تفسير طبري مانند ملخّص» هار«واژة 
/ فرورونده يعني ناپايدار اي هائر يعني فرورفته و فروريخته و قيل : هارٍ: ديگر از متون چنين است

شكافته شده و نزديك بود به : ؛ هار164ٍص التّرجمان،  فيالدرر / ده فروريزن: ؛ هار171ٍالتنزيل، ص  لسان
  .318، ص 4الصادقين، ج تفسير منهج/ افتادن 

فارسي، در پايان ها و تركيبات  اند تا فهرست كاملي از واژه با آنكه مصححان محترم كوشيده
  .شود  ديده نميتروش، خرماستان، نشكرده، در فهرست: هايي چون كتاب به دست دهند، واژه

اطمينان كه رفت، به اين  در مقالة حاضر به مواردي كه احتمال مطبعي بودن غلطها مي
اميد است، . اشاره نشده استفرمود، مصححان گرامي طبعاً هنگام تجديد چاپ آنها را بررسي خواهند 

اردي را كه الزم نگارنده را مورد توجه قرار داده و مودر چاپ دوم كتاب، مصححان محترم تذكرات 
در پايان اين گفتار بايد . دانند در جاي مناسب منعكس سازند شمارند به صورتي كه شايسته مي مي

ذكر شود كه با وجود نكات مذكور در اين مقاله، سعي و همت مصححان فاضل و ارجمند در نشر 
  .اين گونه آثار، مشكور باد

  
  
  

  توضيحات
  37كرماني، ص  فرهنگ. : رك  ) 1
  .آمده است كه ظاهراً صحيح نيست» عين«االسامي با  در السامي في» منْسغَة«)  2

: ذيل صفحة مذكورنوشته است» بند پرك«مصحح قانون ادب در معناي تركيب  ) 3
با توجه به آنچه . »كرده را روي آن اندازند و بر تنور زنند  را كه خمير پهن آلتي است نانوايان«

  .اشتباه استآورديم ، اين توضيح 
  


