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        ژيال گل نظراواژيال گل نظراواژيال گل نظراواژيال گل نظراوا
  »فرهنگ آثار جامي«سيري در  

  

هاي مهم علم زبانشناسي است كه در زمينة تركيب لغوي  نگاري يكي از رشته لغت
  .كند زبان، ترتيب فرهنگها و راههاي ساخته شدن آنها فعاليت مي

 زبان بهره هاي حيات به انكشاف دائمي تركيب لغوي نوآوري. حيات  هميشه در رشد است
شود، بسياري واژها منسوخ  هاي نو پيدا مي از اين جاست كه در زبان مجموعه اي از كلمه. رساند مي
از . شوند هاي اقتباسي از زبانهاي ديگر وارد مي گردد و كلمه شوند يا حوزة كاربردشان محدود مي مي

اي است كه  مانند خزينه) نامه( لغت«آيد و  ها به ميان مي اين رو در زبان ضرورت شرح و تفسير واژه
  )142؛9(» كند آن انعكاس مي) رشد(دايرة لغات زبان را در دورة معين انكشاف 

ها   نامه ترين لغت معمول. نگاري فارسي تاجيكي نيز تاريخي خيلي غني و قديمي دارد لغت
  .روند به شمار مي...و »  اللغات غياث«، »برهان قاطع«، »فرهنگ جهانگيري«، »لغت فُرس«

ها و فرهنگهاي يك زبانة تفسيري،  نامه نگاري شوروي و معاصر تاجيك لغت در لغت
نگاري تاجيك استاد صدرالدين عيني با  در لغت. اند دو زبانه و چند زبانه تدوين و نشر شده

  .براي زبان ادبي تاجيك همتي شايسته نشان داده است» لغت نيم تفصيلي تاجيكي«
، »فرهنگ زبان تاجيكي«هايي همچون  نامه و فرهنگ احه لغتدر طول سالها در اين س

  .اند تأليف شده... و » ها لغت مرادف«، » روسي-لغت تاجيكي«، » تاجيكي     -لغت روسي«
اما لغتنامه يا فرهنگ آثار يا اثر جداگانة شاعران و اديبان، خيلي كم تدوين و نشر 

د،كه شرح و تفسير ايجاديات يا اثر مستقل ان البته، در گذشته اثرهايي انشا شده. اند شده
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ي فردوسي، »شاهنامه«، لغات »شرح قصايد ديوان حافظ«.گيرند شاعران واديبان را در بر مي
  .ها كم هستند نامه ولي اين نوع لغت. اند از آن جمله» لطايف الّلغات«و» شرح گلستان سعدي «

 نسبتاً كامل منسوب به نگاري تاجيك، اولين فرهنگ در لغت» فرهنگ آثار جامي«
 هزار كلمه و 15فرهنگ مذكور، بنا به قول خود مؤلف، . آثار يك اديب به شمار مي رود

ها بر اساس حروف  را در بر گرفته، از دو جلد عبارت بوده و در آن كلمات وعبارت عبارت 
 و ذخيرة هاي مهم ايجاديات فرهنگ آثار جامي جهت«: مؤلف نگاشته است. اند الفبا تنظيم شده

بايستي گفت كه تنظيم فرهنگ ). 11:4(» كناند را عكس مي لغوي زبان آثارجامي ) غني(باي 
زيرا زبان آثار بديعي خصوصيت انفرادي «عر دشواريهاي خاص خود را دارد،  آثار يك شا

تواند كه از بايگاني لغوي زبان استفاده برد و  داشته، ايجادكار وابسته به ذوق حسي خود مي
اش در مورد معين افاده نمايد و در عين زمان  اش را موافق طبع ايجادي هوم در نظر داشتهمف
ها و فرهنگ مربوط به آثار يك اديب  نامه از اين رو، در لغت). 15:56(» تواند نوآوري كند مي

 را در آثار و ي در حالت و مورد معين و موافق ويژگيهاي خاص خود معناي كلمه  بايد تا اندازه ا
  .يابد اثر بيان كند، زيرا اسلوب و سبك مؤلف در آن تجسم مي

را در » فرهنگ آثار جامي«هاي  در اينجا به طور انتخابي شرح و تفسير برخي واژه
  .كنيم ذكر مي» مقايسه با فرهنگ زبان تاجيكي

  : رمل- 
  .فرهنگ زبان تاجيكي.                           فرهنگ آثار جامي

 علمي افسانوي كه  علمي افسانوي كه  علمي افسانوي كه  علمي افسانوي كه ....2222ريگ ريگ ريگ ريگ ....1111   رمل   رمل   رمل   رمل
گويا با وي چيزهاي گم شده و تقدير يگان گويا با وي چيزهاي گم شده و تقدير يگان گويا با وي چيزهاي گم شده و تقدير يگان گويا با وي چيزهاي گم شده و تقدير يگان 

        ....بيني، پيشگوييبيني، پيشگوييبيني، پيشگوييبيني، پيشگويي    اند، فالاند، فالاند، فالاند، فال    يافتهيافتهيافتهيافته    كس را ميكس را ميكس را ميكس را مي

نوعي از فال كه به نوعي از فال كه به نوعي از فال كه به نوعي از فال كه به . . . . 2222. . . . ريگريگريگريگ....1111رمل رمل رمل رمل 
ها مانده، آنها را با ها مانده، آنها را با ها مانده، آنها را با ها مانده، آنها را با     روي ريگ يا خاك نقطهروي ريگ يا خاك نقطهروي ريگ يا خاك نقطهروي ريگ يا خاك نقطه

ها را ها را ها را ها را             ها به هم پيوسته، بعد تركيب اين خطها به هم پيوسته، بعد تركيب اين خطها به هم پيوسته، بعد تركيب اين خطها به هم پيوسته، بعد تركيب اين خط    خطخطخطخط
كردند، كردند، كردند، كردند،     داد ميداد ميداد ميداد مي    از كتاب مخصوص معنياز كتاب مخصوص معنياز كتاب مخصوص معنياز كتاب مخصوص معني

        . . . . يشگويييشگويييشگويييشگوييبيني، پبيني، پبيني، پبيني، پ    فالفالفالفال
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        به انگشت بر ريگ رملي كشيد                         به انگشت بر ريگ رملي كشيد  به انگشت بر ريگ رملي كشيد                         به انگشت بر ريگ رملي كشيد  به انگشت بر ريگ رملي كشيد                         به انگشت بر ريگ رملي كشيد  به انگشت بر ريگ رملي كشيد                         به انگشت بر ريگ رملي كشيد  
        را حيرت آمد پديد                          كز آن خلق را حيرت آمد پديدرا حيرت آمد پديد                          كز آن خلق را حيرت آمد پديدرا حيرت آمد پديد                          كز آن خلق را حيرت آمد پديدرا حيرت آمد پديد                          كز آن خلق را حيرت آمد پديد    كز آن خلق كز آن خلق كز آن خلق كز آن خلق 

)                            )                            )                            )                            12:5212:5212:5212:52                                                     (                                                     (                                                     (                                                     ())))17:11917:11917:11917:119((((        
فرهنگ زبان «البتّه، در . در اينجا نيز مثال و شرح و معني تقريباً يك نوع است

  .  تر بيان شده است شرح مفصل» تاجيكي
  .شود در مورد واژة تقطيع نيز چنين حالت ديده مي

  .فرهنگ آثار جامي                                     فرهنگ زبان تاجيكي
كردن، به جزءها تقسيم كردن، به جزءها تقسيم كردن، به جزءها تقسيم كردن، به جزءها تقسيم قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه  . . . .1111: : : : تقطيعتقطيعتقطيعتقطيع
         وزن شعر از روي عروض وزن شعر از روي عروض وزن شعر از روي عروض وزن شعر از روي عروضسنجيدنسنجيدنسنجيدنسنجيدن    ....2222::::كردنكردنكردنكردن

        نظم پر معني چو در تقطيع گردد مفترقنظم پر معني چو در تقطيع گردد مفترقنظم پر معني چو در تقطيع گردد مفترقنظم پر معني چو در تقطيع گردد مفترق
        ش ز هم در جزو بي معنا بودش ز هم در جزو بي معنا بودش ز هم در جزو بي معنا بودش ز هم در جزو بي معنا بود    جمله اجزاجمله اجزاجمله اجزاجمله اجزا

                                                                                                                                                                                        ))))12:19212:19212:19212:192((((        

سنجيدن وزن سنجيدن وزن سنجيدن وزن سنجيدن وزن .  .  .  .  2222: : : : به جزءها تقسيم كردنبه جزءها تقسيم كردنبه جزءها تقسيم كردنبه جزءها تقسيم كردن. . . . 1111تقطيع تقطيع تقطيع تقطيع 
        .  .  .  .  و آهنگ از روي عروضو آهنگ از روي عروضو آهنگ از روي عروضو آهنگ از روي عروض

        آواز موزون او برآوردآواز موزون او برآوردآواز موزون او برآوردآواز موزون او برآوردزِ رود زِ رود زِ رود زِ رود 
        غنا را رسم تقطيع او برآوردغنا را رسم تقطيع او برآوردغنا را رسم تقطيع او برآوردغنا را رسم تقطيع او برآورد

        ))))17:35317:35317:35317:353((((نظامي نظامي نظامي نظامي                                                                                                                                                                         
ها تقسيم كردن، در   رمل به معناي ريگ و تقطيع به معناي به جزء  در شرح كلمه

  .از آثار شاعر مثالي آورده نشده است» فرهنگ آثار جامي «
  :سمين

                             : فرهنگ آثار جامي

 .      .      .      .      غثغثغثغث. . . . غث و سمين نكغث و سمين نكغث و سمين نكغث و سمين نك: : : : فربهفربهفربهفربه....1111

 اما در شعر نزاري غث و سمين زياد است اما در شعر نزاري غث و سمين زياد است اما در شعر نزاري غث و سمين زياد است اما در شعر نزاري غث و سمين زياد است 

        ) .            ) .            ) .            ) .            12:9712:9712:9712:97((((به خالفت شعر وي  به خالفت شعر وي  به خالفت شعر وي  به خالفت شعر وي  

  :فرهنگ زبان تاجيكي
        ....فربه، چاقفربه، چاقفربه، چاقفربه، چاق. . . . 1111

        يده ز آسمان واز زمينيده ز آسمان واز زمينيده ز آسمان واز زمينيده ز آسمان واز زمينــــــــاي كشاي كشاي كشاي كش
        و سمينو سمينو سمينو سمينز جسم تز جسم تز جسم تز جسم ت    ها گشتهها گشتهها گشتهها گشته    مايهمايهمايهمايه

        ))))15:18515:18515:18515:185. (. (. (. (روميروميروميرومي
. پروفسور خ. اند ها به طور خيلي عمومي شرح يافته  مذكور كلمههمچنين در كتاب

اديب بايد مقصد خود را به بهترين وجهي فهماند و در روح شنونده «كند كه  اف قيد مي شريف
مؤثر باشد، تا حالتي را كه منظور اوست، از غم، شادي، مهر، كين، رحم و عطوفت، انتقام، 
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كار اصيل هميشه  ايجاد). 19:12(» اني در وي ايجاد كندخشم وعتاب و اغماض و امثال آن مع
كند كه به  ذكر مي«هايي را  را رعايت كند، يعني واژه كوشد كه هنگام آفريدن اثر تناسب كالم  مي

پس در ) .6:27(»دارد  را  الزم مي همديگر مرتبط باشند و ذكر يكي ذكر ديگري  اعتبار معنا به 
هاي بديعي با تمام  گون بازتاب گردد، تا زبان اثر ن نكته با راههاي گونايد اي نامه با فرهنگ يا لغت

  .نگاري عميق و كامل و روشن از همه جهت تجسم يابد جزئياتش در قالب موافق لغت
  مشعر

 :                             فرهنگ آثار جامي

گزاري، مكان اجراي مراسم حج،  جاي حج
  .جاي عبادت حاجيان

   مشعر حرامشروي به آن
  ).15:376.  (فامش وين در غم شعر مشك

  :فرهنگ زبان تاجيكي
گزاري در مكه، جاي  جاي اجراي مراسم حج

  ) 16:622( عبادت مسلمانان

دهنده و به  مشعر، خبر: كلمة مزكور اين گونه شرح داده شده است »اللغات غياث«در 
تراشيدن  مكه و جاي موي سر جاي قرباني حج در ) يعني مشعر(فتح و عين مهملة مفتوح 

 كه منظور شاعر از مشعر، جاي موي سر  گردد پس معلوم مي). 4:268(حاجيان و جاي عبادت
زيرا عبارتهاي .  را در نظر دارد شدة حاجيان تر همان موي تراشيده  تراشيدن حاجيان و دقيق
  .كند  فام به همين معني داللت مي مشعر حرام و شعر مشك

  نوشتن: تحرير
  ).11:193(زِ تحرير سطور و نظم اَشعار         دارــالصي جستن است از وهم و پنخ

آزاد كردن غالم و : رد كلمة تحرير چنين نگاشته است مؤلف در مو» اللغات غياث«در 
به . گي آواز باشد و نوعي از نغمه كه به پيچيد. و به معني نوشتن و پاكيزه گفتن. كنيزك
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و نام . هاي باريك كه از موقلم بر نقوش و تصاوير كشند عني خطو به م. هندي گتكري گويند
  ).3:182(كتابي در علم اَشكال هندسه از اقليدس 

بينيم كه  و بيت جامي دقّت كرده و مي» اللغات غياث«ها به شرح دوم         از اين گفته
  . ا استه را صاف كردن، پاكيزه نمودن از خطا شده  كلمة تحرير به معناي چيز نوشته 

  را سايه ــــاب ند بلي آفتـــب نهــلق
  )12:114( چو از صرافت اشراق خود شود نازل                             

  ).17:210(نيز هم شرح و هم مثال چنين است » فرهنگ زبان تاجيكي«در 
صرافت، سره كردن و خالص بودن و «: است آمده» اللغات غياث«       در 

  .)4:7(گردانيدن
انتخاب اديب خصوصيت صفتي دارد، زيرا «: كند اف قيد مي شريف.       پروفسور خ

پس در اين حالت صرافت ). 19:40(» نيده شده است معرفت او به اساس زيبايي و حسن نگرا
را آفتاب تا حدي سره، خالص و  درخش و روشنايي . به معني سره كردن و خالص بودن است

چند كه  هاست، هر است، يعني پس از درخش و نور درجة دوم ماندهآاليش كرده كه خود به  بي
  . روشنايي و نور از اوست

  . مندي مهرباني، دوستي، محبت، عالقه. 1    ِرقت 
  )15:69( زِ بس رقّت  نهاده روي بر روي  گذاران توي بر توي همه مشكين

  نازكي، لطيفي، . 2    
  ) 15:69. ( چمن عشق و محبت     روضة پنجم در تقرير حال رقت بلبالن

در مورد دوم به معناي مؤثر، تأثر، حس غمخواري آمده است، زيرا » رقت«    واژة 
  .نازكي و لطيفي خاص گل است نه بلبل

  .گرفتار مصيبت و بدبختي، دچار بال و آفت: سنج چنين شرح داده شده است  كلمة بال
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  )11:75(سنج است  كش و بال تخاصيت عشق همه بال و رنج است و عاشق هميشه محن
 را در خود  سنج در اينجا به معناي گرفتار عذاب و رنج، بال و عاقبت        كلمة بال

  . است كننده آمده امتحان
  :به معني سود، فايده» فرهنگ آثار جامي«واژة بهبود در 
  ).11:108(كز اين سودا نيابي سود خود را    بهبود خـود را مجو اندر خودي

  .است ن بيت بهبود به معناي خوشحالي، حال به، برتري، افضليت آمدهدر اي
  .غلبه، پيروزي: استيال

  ).11:289(به استغنات از بود و نبودم     به استيالي عشقت بر وجودم
به زوري به : است كلمة استيال اين گونه شرح يافته» فرهنگ زبان تاجيكي«        در 

  ).16:500(آوردن كشوري  آوردن چيزي، جبراً به دست دست در
از افادة معناي  اي پس كلمه«دانيم كه  ما مي.    در اين مورد استيال به معناي مجازي آمده است

ها طي نموده، بين خود مناسبت معين لغات و  را در سطح مانندي كلمه اصلي خود جريان معيني 
). 15:25(» كنند اي مجازي را افاده ميگردند و معن قرار نموده، داراي تابشهاي نو مي را بر بندي  كلمه
معناي پيروزي، غلبه، ظفر در . هاي استيال، استغنا، وجود، بود و نبود با هم مناسبت معنايي دارند كلمه

هاي  كنند و به اين حالت موافق با كلمه را افاده مي   خود يك آهنگ سرور، شادي و هيجان خرسندي
پس در بيت مذكور استيال از . يند را انعكاس نما اين حالت كنند كه  ديگر ارتباط معنايي پيدا مي

  .معناي ضبط، تصرّف، صاحب كردن منشأ گرفته است
  . قوت، توانايي- رونق:  مورد چهارم چنين نگاشته استرا  در         مؤلف كلمة رونق 

  به وصلت مرهم داغ دلم باش    م باشـــــبيا و رونق باغ  دل
گي، زيب و زينت و شكوفايي ميل  تر به معني تري و تازاين جا تابش معنايي بيش

  .كند، نه به قوت، توانايي و مدار  مي
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  .ضد آزاد: دانش نادان، جاهل، بي: در مورد دوم » بنده«       شرح واژة 
  )11:77(كه نادان مرده و داناست زنده     دهــوم هر آزاد و بنـــبود معل

هم متضادند،اما در اين بيت بنده با كلمة آزاد به معناي هاي آزاد و بنده با  البتّه، كلمه
  . است مجازي هر كس، همه آمده

بالغت كالم و فصاحت نطق به صحيح و «: كند اف قيد مي الدين كمال.       محقق ب
ها عادتاً از جهت معنا و  كلمه. شده، به موقع استعمال آن وابسته است پرمعنايي كلمه انتخاب

پيدا نموده، در گنجينة لغوي زبان ) ارتباط(مندي  وبشان به همديگر عالقهخصوصيتهاي اسل
را با هر گونه كلمه به طور  گانه  هاي جدا نمايند، از اين سبب كلمه را اشغال مي موقع معيني 

پس، هنگام شرح كلمه در اين حالت، ). 7:18(» را افاده كردن محال است صنعي پيوسته، فكري 
ها، اساس منطقي  را رعايت تناسبت سخن و ارتباط و رابطة مفاهيم و كلمهبايد دقت  كرد، زي

كار  يعني ايجاد. رساند را به شنونده و خواننده مي كرده  ايجاد و ماهيت اصيل اثر ايجاد
 را  چنين حالتي. كند كه بين خود از هر جهت مناسبت داشته باشند را انتخاب مي هايي  كلمه

  : بينيم مي ميهاي آثار جا در شرح كلمه
  . سخت، مستحكم استوار- گسي - 
  )11:153(كز اين شكر پيوند گردد گسي     بين بسي  گير كم ليك مي همي

  دهد را مي گي، انفصال  كه معناي كند
  .ها ها، كسلي  بيمار- عرض. اعراض ج - 
  ).11:60(ياب  ز اجسام و اعراض شد بهره    يده از جمال طبايع نقابـــكش

اگر .  زمين، خاك است، اجسام جمع جسم، طبايع، طبيعت- عرضاينجا اعراض جمع 
  .ياب شوند، نه از آن بهره  بيماري گرفتار مي-به تناسب بنگريم، به عرض
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  .گري ه تأكيد، اصرار، ايستاد: ابرام
  )11:277(به چند؟  اي زاهد فرسوده دل، ابرام تا    پوش بس نازك است خاطر رندان دور

پس اينجا به . ر نازك، رندان دورپوش، زاهد فرسوده دلخاط: نگريم به تناسب مي
  .ارزش آمده است معناي مالل كردن، آزرده دل ساختن، بيزار كردن با سخنان بي

  :چنين آمده است» يوسف و زليخا«داستان ذيل در بيت 
  ــــروماخت محـــاز آن دولت چو بختم س

  )2:332. (به زندان كردمش محروم و مظلوم
  .هشيار، بيدار :خواب چنين آمده است بيدر شرح كلمة 

  اه رختـــبرون بر يك زمانه ز خوابگ
  )11:105(خت عالمي، بيدار به بخت تو ب

  !خواب نيامده است بينيم، در اين بيت كلمة بي چنان كه مي
اند، اما  ها به چند معني شرح و تفسير يافته كلمه» فرهنگ آثار جامي«همچنين در

  :كه چنان .اند يا برعكس دهها در يك مورد آم مثال
  .افيون، شيرة غوزة كوكنار.2: زهر،  داروي ضد زهر ، پا. 1: ترياك

  ـــــم چشاندتپس از عمري، كه زهر غ
  )12:182.  (به ترياك وصال من رساندت

هاي  سخن.4، ها نقش و نگار و زيب و زينت. 3طالّ، زر، زيور، .2: زخرف. ج. 1زخارف
  :آراسته با دروغ

  ل زخارفـــــره از ميــــت تيـــدرون
  )11:161.(زبان مگشاي در شرح معارف
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جواهر شنانيدن در چيزي، : ترصيع چنين شرح يافته است» فرهنگ زبان تاجيك«در 
  ).17:333(را ترصيع دادن، جواهر شنانيدن  شمشير . زينت دادن با جواهر، مس

و نام اثر مربوط به ها صفحه  هنگام آوردن مثال» فرهنگ آثار جامي«همچنين در 
  .است  بيت يا نام اثر ذكر نشده

هاي زبان آثار بديعي شاعر  خصوصيت» فرهنگ آثار جامي«صرف نظر از همة اينها، 
هاي گوناگون معنايي  معنا با تابش هاي پر بسياري از واژه. را به قدر كافي بازتاب نموده است 

،  هاي سر، چشم مثالً، كلمه. اند د را يافتهاند، شرح و تفسير خو كه در آثار جامي به كار رفته
كند، در كتاب مذكور هنگام انتخاب  همچنين، چنان كه مؤلف قيد مي. دل، عنان، گل و هكذا

اند كه اين حالت در ديگر  ها، ديگر عناصر بديعي و صناعتي مرتبط نيز توضيح يافته كلمه
توان  را در فرهنگ مي  خاص شاعر هاي ها و معنا همچنين واژه. شود ها ديده نمي  نامه لغت

از اين رو، نشر اين اثر براي . رود  مشاهده كرد كه اين خصوصيت ممتاز اثر به شمار مي
  .شود شناخت آثار جامي، منبعي ارزشمند محسوب مي
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