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چکیده: به عقیدۀ بسیاری از صاحب نظران، در بین فرهنگ هایی 
که مجلدات آن به طور کامل منتشر شده، فرهنگ بزرگ سخن، به 
سرپرستی دکتر حسن انوری، بهترین است. اما ازآنجاکه هیچ کار 
بزرگی بی اشتباه نیست، اشتباهات و کاستی هایی نیز در چاپ 
اول آن در سال 1381 وجود داشت که باعث شد مؤلفان، در سال 
1390 ذیل فرهنگ بزرگ سخن را برای تکمیل نواقص و رفع عیوب 
منتشر کنند. اما کار تصحیح فرهنگ به اینجا ختم نشد و آن طور 
رفع  هدف  با  نیز  سخن  بزرگ  فرهنگ  دوم  ذیل  شده،  اعالم  که 
کاستی ها و جبران اشتباهات و افزودن واژه های جدید در دست 
تهیه است و ازاین رو درخواست شده است که پژوهشگران، آرای 
اصالحی خود را برای سرپرست فرهنگ بفرستند. در این مقاله، 

تعدادی از کاستی ها و اشتباهات فرهنگ مذکور بیان شده است.

کلیدواژه ها: فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوری، فرهنگ نویسی، نقد 
فرهنگ، ادب فارسی
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Some Shortcomings and Mistakes in the 
Great Persian Dictionary of Sokhan
Shahab Rouyanian

Abstract:  According to many experts, among 
the Persian dictionaries which have been com-
pletely published, Sokhan dictionary, under the 
supervision of Dr. Hassan Anvari, is the best. 
But since no great work is without mistakes, 
there were mistakes and shortcomings in its 
first edition which was published in 2001, 
which made the authors revise it in 2010 under 
the title of «Great Dictionary of Sokhan» to 
complete the shortcomings and fix the defects. 
But the work of revising the dictionary did not 
end here, and it was announced that the second 
revision of the book is also being prepared with 
the aim of eliminating shortcomings and com-
pensating for mistakes, and adding new words. 
Therefore, researchers have been requested to 
submit their opinions to the head editor of the 
project. In this article, a number of short-
comings and mistakes of the above-mentioned 
dictionary are stated.

Keywords: Great Dictionary of Sokhan, Hassan 
Anvari, Dictionary Criticism, Persian literature

بعض النواقص واهلَفوات يف )القاموس الكبير سخن(
ويانيان شهاب ر

اخلالصـة: يعتقـد الكثيـر مـن املختّصـن أّن أفضـل القواميـس الـي 
سـخن  بـزرگ  فرهنـگ  هـو  اآلن  حـّت  الكاملـة  داهتـا 

ّ
جمل صـدرت 

)القامـوس الكبيـر كام( الـذي أشـرف عـى تأليفـه الدكتـور حسـن 
أنوري.

إاّل أ ّنه وبناًء عى حقيقة أّن أّي عمٍل عظي ال خيلو من االشتباهات، 
 والـي صدرت 

ً
وىل مـن هـذا القامـوس أيضـا

ُ
فقـد احتـوت الطبعـة األ

يف سـنة 1381 عـى بعـض االشـتباهات والنواقـص، وهـو مـا دفـع 
كمال  فيه يف سـنة 1390 إىل إصدار ملحق للقاموس خّصصوه إل

ّ
مؤل

إصاح اهلفوات الي تضّمنهتا طبعة العام السابق. النواقص و
 ملـا مّت اإلعـان عنـه، جيـري 

ً
ومل يتوّقـف األمـر عنـد هـذا احلـّد، وطبقـا

 هبدف 
ً
 عـى هتيئـة امللحـق الثـاين هلـذا القامـوس أيضا

ً
العمـل حالّيـا

إضافـة املفـردات اجلديـدة، مع  رفـع النواقـص وتـايف االشـتباهات و
الطلـب مـن املحّققـن إلرسـال آراهئـم ومـا يقترحونـه مـن إصاحات 

إىل املشرفن عى هذا القاموس.
وهـذا املقـال يتضّمـن إشـارات إىل عدٍد من النواقص واالشـتباهات 

. املوجودة يف القاموس املذكور
املفردات األساسّية: فرهنگ بزرگ سخن )القاموس الكبير سخن(، 

ين القاموس، نقد القاموس، األدب الفاريس. حسن أنوري، تدو
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ی در سـال 1381 و در هشـت جلـد منتشـر شـد،  فرهنـگ بـزرگ سـخن کـه بـه سرپرسـتی دکتـر حسـن انـور
به دلیل دایرٔه لغاِت به نسـبت گسـترده و روشـمندی مناسـب، خیلی زود جایگاهی واال در نزد محققان 
که هیچ کار بزرگی بی اشتباه نیست، اشتباهات و کاستی هایی نیز در آن وجود داشت  یافت، اما ازآنجا
که باعث شد مؤلفان در سال 1390 ذیل فرهنگ بزرگ سخن را برای تکمیل نواقص و رفع عیوب منتشر 

کنند.

آن  طـور کـه اعـالم شـده، ذیـل دوم فرهنـگ بـزرگ سـخن نیـز بـا هدف رفـع کاسـتی ها و جبران اشـتباهات 
و افـزودن واژه هـای جدیـد در دسـت تهیـه اسـت و از ایـن رو درخواسـت شـده اسـت پژوهشـگران آرای 

اصالحی خود را برای سرپرست فرهنگ بفرستند.

از سـال ها قبـل در نظـر داشـتم تـا هـر هشـت جلـد این فرهنـگ را برای تدویـن نقدی جامع، بـه  طور کامل 
بخوانم، ولی مجال این کار دست نداد. با این  حال هر گاه در هنگام مطالعۀ فرهنگ بزرگ سخن و ذیل 
آن، به مواردی از سهو و کاستی برخورد می کردم، آن را می نوشتم. وقتی از قصد مؤلفان برای تدوین ذیل 
یـم میرشمسـی کـه خـود از مؤلفـان این  دوم باخبـر شـدم، یادداشـت های خـود را بـه لطـف سـرکار خانـم مر
، صورِت یکپارچه و  ی فرسـتادم. نوشـتار حاضر فرهنگ اسـت، در چند نوبت برای آقای دکتر حسـن انور

کامل شدٔه یادداشت های مذکور است.

توضیح آنکه همۀ موارد زیر مربوط به فرهنگ بزرگ سخن است و فقط مدخل »َفرمانگاه« مربوط به ذیل 
فرهنگ بزرگ سخن است.

ی ذکر  ُمَسلَسـله یـا »زِن به زنجیربسـته«، فاصلـٔه ایـن کهکشـان از مـا در حـدود سـه میلیـون سـال نور
ْ
ُة ال

َ
ِاْمـرأ

گـر هـم بنـا بـر ِگردکـردن و نیاوردن اعشـار  ی صحیـح اسـت.1 ا شـده، در حالـی  کـه 2/48 میلیـون سـال نـور
یاضی به سـمت  ی می آمد؛ زیرا 0/48 کمتر از 0/5 اسـت و طبق قواعد ر بود، بایسـتی 2 میلیون سـال نور

پایین ِگرد می شود.

جنابت: از دو عامِل جنابت فقط یکی ذکر شده و »آمیزش« نیامده است.

دسته )معنای شمارٔه 10(: 
دسـتٔه سـاعت های قدیمی که مقابل عدد دوازده بود و سـاعت ها را یا با مبدأ زمانی ظهر و نیم شـب یا با 
کنون هسـت( یا  مبدأ غروب تنظیم و کوک می کردند، از این رو دسـته معادل ظهر و نیم شـب )چنان که ا

معادل غروب بود.

در لغت نامٔه دهخدا نیز همین مفهوم آمده است:

1. Encyclopædia Britannica, Andromeda Galaxy.
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( و سـاعت دوازده شـب )نیم شـب( در سـاعت های غروب کـوک. توضیـح  سـاعت دوازده صبـح )ظهـر
آنکـه دسـته ای بـرای گرفتـن و از جـا برداشـتن یـا از جیب و محفظه خارج سـاختن در برخی از سـاعت ها 
تعبیه است و بر صفحٔه ساعت، نقِش عدِد دوازده زیر این دسته واقع است و وقتی عقربه های ساعت 
ی عدد دوازده قرار می گیرند، برابر دستٔه ساعت نیز واقع اند و به همین مناسبت کلمٔه دسته مرادف  رو

ساعت دوازده در تداول رایج شده است.2

اما تعریف مندرج در لغت نامٔه دهخدا و فرهنگ بزرگ سـخن کامل نیسـت؛ زیرا »دسـته« گاه به معنای 
»زمان طلوع آفتاب« هم می آمد.

در خود لغت نامٔه دهخدا و در ذیل »دسته کوک« آمده است:
. مقابل ظهرکوک.3 ]ساعتی که[ شمار ساعات آن را از طلوع و غروب آفتاب گیرند نه از ظهر

توضیح فرهنگ معین نیز چنین است: 
یه ساعت 12 )صبح و غروب( را دسته می گفتند.۴ در عهد قاجار

نه در لغت نامٔه دهخدا و نه در فرهنگ معین، برای این معنِی »دسـته« شـاهدی ذکر نشـده اسـت. شـاید 
برای همین بود که مؤلفاِن فرهنگ بزرگ سخن »زمان طلوع آفتاب« را جزء معانی »دسته« نیاورده اند.

یه وجود دارد که چند مورد ذکر می شود. اما شواهدی برای معنی مذکور در متون عهد قاجار

شاهد 1 
منـزل امـروز صالح الدیـن کال اسـت. از ُسـوِلِدْه تـا اینجـا سـه فرسـخ راه اسـت. ناهـار گفتـم بـه منـزل ببرنـد. 
ی امـروز کوه و جنگل به  ِک ُکُجـور پیـاده ایسـتاده بود. عرض کرد ]آب[ بسـیار حبیـب اهلل خـان در اوِل خـا
یخـت. تقریبـًا بیسـت رودخانـه بـود. سـه رودخانٔه بـزرگ و مابقی کوچک. رودهـای کوچک از دو  یـا می ر در
سـه سـنگ آب الی ده سـنگ بود و سـه رودخانٔه بزرگ که یکی از همه بزرگ تر َکچه رود اسـت، آب بسـیار 
یـا می ریزد. بعد از  داشـت. بـا اسـب و قاطـر می شـد بـه آب زد و ایـن رودخانـه از کچه رسـتاق می آید، به در
ـْم ِدْه رود[ اسـت. پـس از آن رودخانـٔه صالح الدیـن کال اسـت. کوه هـای کجور امروز 

َ
م رود/َال

َ
آن اعلـم رود ]=َال

یا بود. در قلٔه آن ها برف نمودار می شـد. هوای امروز خیلی خوب و باصفا بود. محل  بسـیار نزدیک به در
یا زده بودند. چهار از دسته گذشته وارد منزل شدیم.5 یا و چادرها را رو به در اردو در ساحل در

عبارت »ناهار گفتم به منزل ببرند« نشان می دهد هنوز ظهر نشده است. بنابراین واژٔه »دسته« در عبارِت 

، لغت نامه، ج 7، ص 10888، ذیل »دسته«. 2. دهخدا، علی اکبر
3. همان، ص 10891، ذیل »دسته کوک«.

۴. معین، محمد، فرهنگ فارسی )فرهنگ معین(، ج 2، ص 1535، ذیل »دسته«.
5. ناصرالدین شاه، اعتمادالسلطنه، روزنامٔه سفر مازندران )به روایت ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه(، ص 202-200.



194  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

نـدکبررسیوتـن
چند کاستی و اشتباه در فرهنگ بزرگ سخن 323

« و یا »غروب« و یا »نیم شب« باشد. »چهار از دسته گذشته وارد منزل شدیم«، نمی تواند به معنای »ظهر

شاهد ۲ 
یاد شـد. سـه  یـخ و جغرافیـا صحبت ز ـوزان هـم آنجـا بـود. در تار

ُ
صبـح منـزل امین الدولـه رفتـم. حکیـم ُطل

ى کـه راه  سـاعت از َدسـته گذشـته، شـاه از منـزل صالح الدیـن کال سـمت سـولی ده حرکـت فرمودنـد. قـدر
کـِی مـن میـان جنـگل اسـت و راه 

ْ
پیمودنـد، سـاعدالدوله حبیـب اهلل خـان عـرض کـرد قلعـٔه نارنج  بـن ِمل

یا سـمت جنوبی جاده میان جنگل تشـریف بردند. از دو سه قریه گذشته،  سـاخته شـده. شـاه از کنار در
به دهات که به  اصطالح اهل بلد »محله« می گویند، به نارنج بن رسـیدیم. بسـیار جاى باصفایی بود ... 
یـٔه کجـور اسـت، پادشـاه به  یـا، در میـان جنـگل کنـار رودخانـٔه گلـرود کـه سرچشـمٔه او از قر نزدیـک کناردر

ناهار افتاده.6

پـس از عبـارِت »سـه سـاعت از َدسـته گذشـته« وقایعـی ذکـر و سـپس ناهارخـوردن شـاه بیـان می شـود. در 
نتیجه شکی نیست که »دسته« به معنای »طلوع آفتاب« است.

شاهد 3 
ى داشـت با  کبرخان کار صبح زود هم از خواب بیدار شـدم حمام رفتم. بعد از حمام سـوار شـدم. علی ا
محمدتقـی آمـدم. خیلـی گـرم شـد. خوابـم می آمـد. چهـار از دسـته  گذشـته  وارد باغ شـدم. الحمدهلل حال 
وى خان امروز به شـهر رفت. آقا میرزا 

ُ
آغا شـاهزاده خوب شـده بود. احوال همه اهل خانه سـالمت بود. ُتول

علی اصغرخان آمده بود. ناهار را خوردم.7

شاهد 4 
صبـح فخرالملـک آمـد. پنج  از دسـته  گذشـته  سـوار شـدیم. اعلی حضرت گـوى داغ تشـریف بردند. باالى 

گردنه ناهار افتادند. با ساعدالدوله ناهار خوردیم.8 

شاهد 5 
صبح جناب شریف العلما آمدند نشسته صحبت هاى متفرقه کردیم. پنج  از دسته  گذشته  جناب میرزا 
رضاقلی خـان مسـتوفی هـم آمدنـد. بعضـی فرامیـن و غیره که مانده بود گفتم نوشـتند. تعهد کردند تا فردا 

تمامًا را به صحٔه مبارک رسانیده تمام نمایند. بعد از ناهار هر دو رفتند.9

6. اعتمادالسلطنه، محمدحسن، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 31.
7. عین السلطنه، روزنامۀ خاطرات عین السلطنه، ص 120.

8. همان، ص 500.
9. سهام الدولۀ بجنوردی، سفرنامه های سهام الدولۀ بجنوردی، ص 90.
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شاهد 6 
سـه  از دسـته  گذشـته  سـوار شـدیم. رفته رفتـه هـوا ابـر شـد. بـاد کمـی هـم می آمـد. راه امـروز از قافلـه و زّوار 

خراسان خالی نبود. به سرخه رسیدیم. گفتند منزل نزدیک است به ناهار پایین نیامدیم.10

شاهد 7 
کولی حاضر کرده بود. در ساعت هفت  از دسته  گذشته  آوردند صرف شد.11 آقا علی ناهار مأ

شاهد 8 
ک بلغارستان شدیم. ناهار طور غریبی  ک عثمانی خارج و داخل خا پنج ساعت از دسته گذشته از خا
ُکُمتیف( بستند. سفره خانه با 

ُ
ى سراباال بود، قطار کالسکه را دو دسته کردند. به دو )ل شد. چون راه قدر

ى پنیر و چند خوشـه انگور  دسـتٔه دیگر بود. به هزار مرافعه دو سـاعت بعد از ظهر چند پارچه نان و قدر
پیدا کرده در اتاق با َنّواب موثق الدوله و ظهیراالعیان و هاشم خان و فقیر صرف کردیم.12

شاهد 9 
ى خوابیـدم. بعـد برخاسـته نهـار آوردنـد. میـل  چهـار و نیـم از دسـته گذشـته وارد »بادکوبـه« شـدیم ... فـور

نکردم بخورم .13

، تردیـدی باقـی نمی ماند که یکی از معانِی دسـته، »زمان طلوع آفتاب« اسـت و  بـا توجـه بـه شـواهد مذکـور
این معنی باید به فرهنگ بزرگ سخن اضافه شود.

، آمیخته شـده و سـدر به معنای سرشـوی را مأخوذ از درخت  : تعریف درخت ِسـْدر و درخت ُکنار ِسـْدر
، آن  هـم بـا توصیفـی کـه از ایـن درخـت در ذیـل سـدر آمـده و منطبـق بـر Cedrus دانسـته اسـت، نـه  سـدر

Ziziphus که اشتباه است.14

گانه انـد. سـدر کـه نـام علمـی  توضیـح آنکـه ِسـْدر و ُکنـار در متـون گیاه شـناختِی فارسـی دو درخـت جدا
جنـس آن ِسـْدُروس )Cedrus( اسـت، درختـی همیشه سـبز و سـوزنی برگ اسـت کـه انـواع مختلـف آن در 
یـد و به صـورت وارداتـی در ایـران کاشـته شـده اسـت  یقـا می رو یه، ترکیـه، هیمالیـا و شـمال آفر لبنـان، سـور
، درخت سـدر لبنان بـا نام علمی  و به ویـژه در فضـای سـبز پارک هـا اسـتفاده می شـود. یکـی از انواع سـدر
Cedrus Libani Barrel است که درختی زیبا و شبیه کاج است و شاخه هاى گستردٔه آن به  طور افقی 

10. همان، ص 217.
، روزنامۀ خاطرات امین لشکر، ص 259. 11. امین لشکر

، سفرنامۀ ظهیرالدوله، ص 337. 12. ظهیرالدوله، علی بن محمدناصر
13. حسینی، میرزا داوود، سفرنامۀ میرزا داوود وزیر وظایف، ص ۴7، ۴8.

.» « و ج 6، ص 59۴7، ذیل »کنار 1۴. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 5، ص ۴070، ذیل »سدر
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باالى هم قرار گرفته اند. عطرمایۀ15 سدر لبنان خوشبو و ضدعفونی کننده و قابض است.

امـا ُکنـار درختـی اسـت همیشه سـبز و پهن بـرگ و خـاردار که در عربسـتان، شـمال و شـرق آفریقا، جنوب 
ید و از برِگ خشک شـدٔه  کسـتان می رو یه و عراق و شـرق افغانسـتان و پا ایران و لبنان و فلسـطین و سـور
یکـی از انـواع آن بـا نـام علمـی ).Ziziphus spina-christi )L مـاده ای بـه نـام ِسـْدر بـه دسـت می آیـد کـه 

سرشوی گیاهی و مادٔه اولیه برخی شامپوهاست.16

، هم نام یک درخت است و هم نام ماده ای که از برگ  در واقع منشأ اشتباه نیز همین است، یعنی سدر
درخت ُکنار به دست می آید.17

البته می توان آن نوع درخِت ُکنار را که از آن سـدر گرفته می شـود نیز به نام ُکناِر سـدر یا به اختصار سـدر 
نامید، ولی برای پرهیز از اشتباه بهتر است این تفاوِت معنی رعایت شود.

 ) آن سدر که در قرآن از جمله در آیٔه 16 سوره سبأ و آیٔه 28 سورٔه واقعه آن  هم با صفت َمْخُضود )بی خار
آمده، بر درخت ُکنار با نام علمی Ziziphus spina-christi (L.) که درختی خاردار است و در عربستان 

ید، منطبق است و گویا قرآن می فرماید سدر بهشتی بر خالف سدر زمینی بدون خار است. هم می رو

در تفسیر نمونه آمده است: 

)صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم( آمـد، عـرض کـرد: اى رسـول خدا،  ى خدمـت  پیامبر عربـی بادیه نشـین روز
[ نمی کـردم در  خداونـد متعـال در قـرآن نـام از درخـت مـوذى و آزاردهـی بـرده اسـت و مـن فکـر ]=تصـور
؛ زیـرا داراى خـار اسـت.  بهشـت چنیـن درختـی باشـد. فرمـود: کـدام درخـت؟ عـرض کـرد: درخـت سـدر
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: مگر خداوند نمی فرماید: »ِفی ِسْدٍر َمْخُضوٍد«، مفهومش این  پیامبر
اسـت کـه خارهـاى آن را قطـع کـرده اسـت و بـه جـاى هـر خـار میـوه اى قـرار داده که هـر میـوه اى هفتادودو 

رنگ مادٔه غذایی دارد که هیچ  یک شباهتی به دیگرى ندارد.18

یکی از اسـامی درخت سـدر در زبان عربی، یعنی همان درخت ُکنار در فارسـی، »شـجرالَنَبق« اسـت19 و 
در تفسیر تبیان به این نام تصریح شده است: »فالسدر شجر النبق «.20

15. Essence.
یان، ولـی اهلل، درختان و درختچه های  16. ثابتـی، حبیـب اهلل، جنگل هـا، درختـان و درختچه هـای ایـران، ص 206، 777-779؛ مظفر
ایران، ص 5۴5-5۴7، 637؛ نورانی، مصطفی، دائرة المعارف بزرگ طب اسالمی، ج 3، ص ۴20؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، 

. ذیل ُکنار
. 17. نک: معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل سدر

18. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 23، ص 221.
19. معین، محمد، فرهنگ فارسی، بخش ترکیبات خارجی، ذیل شجرالنبق.

20. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج 9، ص ۴95.
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: شجر النبق «.21 در تفسیر کشاف نیز آمده است: »السدر

ک لفظـی دارنـد، بهتـر اسـت  « فارسـی فقـط اشـترا « عربـی و »سـدر درمجمـوع و بـا توجـه بـه اینکـه »سـدر
« مترادف در نظر گرفته نشود. « و »ُکنار »سدر

ع( و فاطمه)س( است«. سید: »آن  که از نسل علی)

پیامبـر  نیـای  از نسـل هاشـم،  آن  کـه  تعریـف شـود:  این چنیـن  بایـد  و سـید  نیسـت  تعریـف دقیـق  ایـن 
کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است.22 ا

رمانگاه )ذیل فرهنگ بزرگ سخن(: »سامانٔه عامل رایانه« صحیح است، نه »سامانٔه عامل یارانه«.
َ
ف

: فاصلـۀ هـر یـک از مدارهـای رأس الجـدی و رأس السـرطان از اسـتوا 18 درجه ذکر شـده که صحیِح  مـدار
آن 23 درجه و 27 دقیقه است.23

، معنی شمارۀ ۴: تعداد آیات سورۀ نور 24 آیه ذکر شده، در حالی  که 64 آیه صحیح است. نور

ک« ارجاع شده است، در حالی  که همیشک و ازملک دو گیاه متفاوت اند.
َ
َهمیَشک: این مدخل به »َاْزَمل

 Daneae علمـی  نـام  بـا  و  اللـه  تیـرٔه  از  ینتـی  ز و  همیشه سـبز  و  کوچـک  اسـت  درختچـه ای  َهمیَشـک 
racemosa (L.) Moench و بـه ارتفـاع 50 تـا 100 سـانتی متر کـه شـبیه بامبـو اسـت. ایـن گیـاه در سراسـر 

ید.24 جنگل های هیرکانی در شمال ایران و اغلب در نواحی صخره ای و پرشیب و سایه دار می رو

ـک درختچـه ای تک لپـه ای و پیچنـده با سـاقه های خاردار و بومی جنگل هـای ایران و قفقاز و با 
َ
امـا َازَمل

نام علمی Smilax excelsa L. 1758 است. این گونه در تمام جنگل های شمال تا میان بند وجود دارد 
و اغلب، جنگل های مخروبه را اشغال می کند و از درختان باال می رود.25

کتابنامه
، چ ۵، تهران، ۱۳۷۹. ؛ امیرکبیر اعتمادالسلطنه، محمدحسن؛ روزنامٔه خاطرات اعتمادالسلطنه؛ به کوشش ایرج افشار

، چ ۱، تهران، ۱۳۷۸. ؛ روزنامٔه خاطرات امین لشکر؛ اساطیر امین لشکر

انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ ۸ جلد، سخن، چ ۲، تهران، ۱۳۸۲.

21. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۴، ص ۴61.
22. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و همکاران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل  بیت)علیهم السالم(، ج ۴، ص 572.

23. مصاحب، غامحسین و همکاران، دایرةالمعارف فارسی، ص 2712.
یان، ولی اهلل، فرهنگ نام های گیاهان ایران، ص 176؛ شیبانی،  یان، ولی اهلل، درختان و درختچه های ایران، ص 33۴؛ مظفر 2۴. مظفر

حسین علی و علیرضا میربادین، مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز، ص 97.
یـان، ولی اهلل، فرهنگ نام هـای گیاهان ایران،  25. ثابتـی، حبیـب اهلل، جنگل هـا، درختـان و درختچه هـای ایـران، ص 693، 69۴؛ مظفر

ص 51۴.
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ـــــــــــــــــ ؛ ذیل فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن، چ ۱، تهران، ۱۳۹۰.

ثابتی، حبیب اهلل؛ جنگل ها، درختان و درختچه های ایران؛ دانشگاه یزد، چ ۳، یزد، ۱۳۸۲.

، چ ۲، تهران، ۱۳۸۶. ؛ مشعر حسینی، میرزا داوود؛ سفرنامۀ میرزا داوود وزیر وظایف؛ تصحیح: علی قاضی عسکر

: محمد معین و سیدجعفر شهیدی؛ دانشگاه تهران/ روزنه،  ؛ لغت نامه؛ ۱۵ ج + یک جلد مقدمه، زیر نظر کبر دهخدا، علی ا
چ ۲ )از دورٔه جدید(، تهران، ۱۳۷۷.

؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل  و عیون االقاویل فی وجوه التأویل؛ تصحیح:  زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر
مصطفی حسین احمد؛ ۴ ج، دارالکتاب العربی ، چ ۳، بیروت، ۴ ج،.

بجنوردی، سهام الدوله؛ سفرنامه های سهام الدولۀ بجنوردی؛ تصحیح: قدرت اهلل روشنی؛ علمی و فرهنگی، چ ۱، تهران، 
.۱۳۷۴

شیبانی، حسین علی و علیرضا میربادین؛ مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز؛ دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ورامین، چ ۱، ۲۱۴ ص،  ۱۳۷۶.

طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ مقدمه: محمدمحسن آقا بزرگ تهرانی؛ تحقیق: احمد حبیب عاملی؛ 
۱۰ ج، دار احیاء التراث العربی، چ ۱، بیروت، ۱۰ ج.

؛ سفرنامۀ ظهیرالدوله؛ مستوفی، چ ۱، تهران، ۱۳۷۱. ظهیرالدوله، علی بن محمدناصر

، چ  ؛ ۱۰ ج، اساطیر ، ایرج افشار ؛ روزنامه خاطرات عین السلطنه؛ به کوشش: مسعود سالور عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور
۱، تهران، ۱۳۷۴.

، چ ۳،  کتاب های جیبی، وابسته به امیرکبیر مصاحب، غالمحسین و همکاران؛ دایرةالمعارف فارسی؛ ۳ ج، شرکت سهامی 
تهران، ۱۳۸۱.

، چ ۲، تهران، ۱۳۷۷. مظفریان، ولی اهلل؛ فرهنگ نام های گیاهان ایران؛ فرهنگ معاصر

، چ ۱، تهران، ۱۳۸۳. ـــــــــــــــــــــــ ؛ درختان و درختچه های ایران؛ فرهنگ معاصر

، چ ۸، تهران، ۱۳۷۱. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی )فرهنگ معین(؛ ۶ ج، امیرکبیر

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ۲۸ ج، دارالکتب االسالمیه، چ ۱۰، تهران، ۱۳۷۱.

ناصرالدین شاه، اعتمادالسلطنه؛ روزنامٔه سفر مازندران )به روایت ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه(؛ تصحیح و پژوهش: 
یوسف الهی؛ رسانش، چ ۱، تهران، ۱۳۸۹.

نورانی، مصطفی؛ دائرة المعارف بزرگ طب اسالمی؛ ۱۲ ج، ارمغان یوسف، چ ۱، تهران، ۱۳۸۴. 

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و همکاران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل  بیت)علیهم  السالم(؛ ۶ ج، مؤسسه 
دائرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل  بیت)علیهم  السالم(، چ ۱، قم، ۱۳۸۲.
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