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علی  فخرالّدین  تألیف  صفی،  علی  فرهنگ  چکیده: 
حسین واعظ کاشفی است. 

ّ
صفی )867-939ق(، پسر مال

است؛  فارسی  عربی-  لغِت  قاموِس  یک  ظاهرًا  کتاب  این 
در  آنها  معادِل  و  فارسی  لغات  الفبایِی  ترتیب  اساس  بر  اّما 
فارسی  لغتنامۀ  یک  درواقع  و  شده   تنظیم  عربی  زبان 
را  مصادر  و  حروف  اسماء،  از  شماری  که  است  عربی  به 
فرهنگنامه های  از  اثر  این  تدوین  در  ف 

ّ
مؤل دربرمی گیرد. 

ب األسماء بهره 
ّ

دیگری چون المصادر، تاج المصادر و مهذ
فارسی  برابرنهاده های  گزینش  در  او  کوشش  است.  برده 
مدرسه اِی  و  فصیح  لغات  استعمال  به  معطوف  بیشتر 
روزگارِ خود بوده است، نه زبان زندۀ گفتاری و رایج هرات در 

قرون نهم و دهم هجری.  

دکتر  عالمانۀ  مقّدمۀ  و  دقیق  تصحیح  با  فرهنگ  این 
مسعود قاسمی احیاء شده است که در این مقاله معّرفی 

اجمالِی آن را می خوانید.

صفی،  علی  فخرالّدین  صفی،  علی  فرهنگ  کلیدواژه: 
فرهنگ فارسی- عربی.
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لپر نصری   استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
ُ

| گ

تصحیِح خوِب یک 
فرهنگ لغت



A Good Editing of an Arabic Dictionary
Golpar Nasri (Assistant Professor of Persian 
Language and Literature, Yazd University)

Abstract: The Arabic Dictionary of Ali Safi, 
authored by Fakhruddīn Ali Ṣafī (867-939 
AH), is the son of Mullah Hussein Wāiz 
Kāshifī. This book is apparently an Arabic-Per-
sian dictionary; However, it is arranged in the 
alphabetical order of Persian words and their 
equivalents in Arabic, and is in fact a Per-
sian-Arabic dictionary that includes a number 
of nouns, prepositions and proper names. In 
compiling this work, the author has used other 
dictionaries such as al-Maṣādir, Tāj al-Maṣādir 
and Muḥaḍḍab Al-Asmā ‘. His effort in choos-
ing Persian equivalents was more focused on 
the use of eloquent and scholastic words of his 
time, rather than the living spoken language of 
Herat in the ninth and tenth centuries AH.
This dictionary has been revived with a precise 
and scholarly editing by Dr. Massoud Ghasemi, 
which you will read about in this brief intro-
duction.
Keywords: Dictionary of Ali Safi, Fakhreddin 
Ali Safi, Persian-Arabic Dictionary.

تصحيح ممتاز ألحد املعاجم اللغوّية
گلپر نصري

ستاذ اللغة واألدب الفاريس يف جامعة يزد
ُ
مساعد أ

ـف فرهنـگ عى صـى )= قاموس عيل صيف( هو فخر 
ّ
اخلاصـة: مؤل

الدين عيل صيف )867ـ  939 هـ  (، ابن املاّل حسني واعظ كاشيف. 
ومـع أّن هـذا الكتـاب يف الظاهـر هـو قامـوس لغـوي عـريب ـ فـاريس، 
 للترتيب األلفبايئ للكلمات الفارسّية وما يقابلها يف 

ً
لكّنه مرّتب وفقا

اللغة العربّية، أي أ ّنه يف الواقع قاموس فاريس ـ عريب حيتوي عى 
عدد من األمساء واحلروف واملصادر.

ـف يف تأليفـه هلـذا الكتـاب مـن عـدٍد مـن املعاجـم 
ّ
وقـد اسـتفاد املؤل

كثـر  خـرى مثـل: املصـادر، تـاج املصـادر و  مهـّذب األمسـاء، وكان أ
ُ
األ

جهـده يف اختيـار املرادفـات الفارسـّية يّتجه حنو اسـتعمال الكلمات 
 عن لغة 

ً
يس يف عصـره، بعيدا الفصيحـة الـي يسـتفاد مهنـا يف التدر

والعاشـر  التاسـع  القرنـني  هـرات يف  والشـائعة يف  الدارجـة  التحـاور 
ّيني. اهلجر

 إحيـاء هـذا القامـوس الدكتـور مسـعود قامسـي الـذي قـام 
ّ

وقـد تـوىل
 املقال 

ّ
بتصحيحـه الدقيـق وكتابـة املقّدمـة العلمّية له، وهو مـا يتوىل

يف اإلمجايل به. احلايل مهّمة التعر
املفـردات األساسـّية: قامـوس عـيل صـيف، فخـر الديـن عـيل صـيف، 

القاموس الفاريس ـ العريب.
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با یاِد مهربان°استادم، دکتر جمشید سروشیار )1396-1321(  

مقّدمه
فرهنـگ علـی صفـی، نوشـتۀ فخرالّدیـن علـی صفـی، ادیب، واعظ و عالـِم دینِی قرن نهـم و دهم هجری، 
کتـاِب انیس العارفیـن،  کاشـفی اسـت. فخرالّدیـن علـی صفـی، بیشـتر بـا سـه  حسـین واعـظ 

ّ
و پسـر ما

َرَشحات عین  الحیات و لطایف الطوایف نام برآَورده و فرهنگ لغِت او تا پیش از این، چندان شناخته 
ـف محـو شـده؛ اّمـا در برگـۀ 

ّ
کتـاب در مقّدمـۀ مؤل نبـوده اسـت )نـک. مقّدمـه، ص23، س آخـر(. نـام ایـن 

کادمـی علـوم تاجیکسـتان، نـام اثـر را »لغـت علـی الصفـی«  مشـّخصاِت نسـخه در مرکـز میـراث خّطـی آ
نوشـته اند. از اینجـا مصّحـِح محتـرم نـاِم »فرهنـگ علی صفی« را برای آن برگزیده اسـت. فخرالّدین علی 

کرده است:  کتاب، تصریح  صفی با این جمله به زمان تألیف 

ّیه، صلوات اهلل و سالمه علیه، هشتصد و نود و نه1 گذشته...«  »در این زمان که از هجرت نبو
)فرهنگ علی صفی، ص75(.

از نظر صوری، شیوۀ تبویِب این فرهنِگ دوزبانه بی سابقه است؛ زیرا کتاب بظاهر عربی- فارسی است؛ 
اّمـا درواقـع، فارسـی بـه عربـی اسـت و برپایـۀ ترتیـِب الفبایـِی لغـات فارسـی تنظیـم شـده که معـادِل عربِی 

هریک، همراِه آن آمده است )مقّدمه، ص29(. 

اسـماء و حـروف در مقالـۀ اّول، و مصـادر در مقالـۀ دوم مرّتـب شـده اند. هـر مقالـه، بیست وسـه بـاب، و 
هـر بـاب سـه فصـل دارد از ایـن قـرار: 1. ممـدوده و مفتوحـه 2. مضمومـه 3. مکسـوره. بـرای نمونـه، »بـاب 
اِء الَمفتوَحِة  کلمات فارسِی آغازشونده با حرف »ت« است و سه فصل دارد: فصُل الّتَ اء« دربرگیرندۀ  الّتَ
یـک، تب خالـه، تبـر و معـادِل  کـه بـا »تـا« و »َت« شـروع می شـوند؛ مثـِل تـا، تابـه، تار )کلمـات و ترکیباتـی 
کـه با »ُت« و »تو« شـروع می شـوند؛ مثل ُتتماج،  ـاِء الَمضموَمـِة )کلمـات و ترکیباتـی  عربـی آنهـا(، فصـُل الّتَ
ک،  که با »ِت« و »تی« شـروع می شـوند؛ مثل تریا اِء الَمکسـوَرِة )کلماتی  کمان(، فصُل الّتَ ُتُنک، توبره، توز 

تشنگی، تیر، تیشه(. 

کرده است:  علی صفی در مقّدمه به مآخِذ خود در تدویِن مصادِر این فرهنگ، اشاره 

کـه از کتـب مشـهوره مثـل تاج المصـادر بیهقـی و  کـه مقالـۀ ثانّیـه، در مصـادری اسـت  »بـدان 
ّیۀ آن به زبان فارسی خوانان جاری  َزنی و غیرهما انتخاب کرده شد و معانی مصدر مصادر َزو

است و در میان عجمی زبانان متداول« )فرهنگ علی صفی، ص76(.

کـه ظاهـرًا »هفـت« یـا »هشـت« بـوده، خـط خـورده و بـاالی آن نوشـته شـده: »و نـه« )فرهنـگ علـی صفـی،  1. روی عـدِد بعـد از »نـود« 
ص75ح(.  
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گزینـش برابرنهاده هـای فارسـی، بیشـتر معطـوف بـه اسـتعمال لغـات فصیـح و  کوشـِش فرهنگ نـگار در 
گفتاری و رایِج هرات در قرون نهم و دهم هجری؛ »مثًا  مدرسـه اِی روزگاِر خود بوده اسـت، نه زبان زندۀ 
سـف در تاج المصـادِر بیهقـی و المصـادر زوزنـی...  کـه معـادِل الَبحـث و الّنَ به جـای واپژوهیـدن و دامیـدن 
آمده، فعلهای بازُجست کردن و برپاشیدن را نوشته است« )مقّدمه، ص31(. او در این باره نوشته است: 

کنان دارالّسـلطنۀ  کلمـات و عبـارات پارسـیان، آنچـه در میـان سـا کنـون در ایـن رسـاله، از  »ا
کابـِر آفـاق و معـدِن افاضـِل به اسـتحقاق اسـت، سـمت انتشـار یافتـه،  کـه مجمـِع ا هـرات... 
عـوام«2  مغلطـاِت  و  مهمـات  از  مبـّرا  تمـام،  تنقیـح  و  تصحیـح  بـا  می شـود،  کـرده  اختیـار 

ص75(. صفـی،  علـی  )فرهنـگ 

براسـاِس نسـخه ای  را  کتـاب  ایـن  فارسـی،  و ادب  زبـان  دکتـر مسـعود قاسـمی، پژوهشـگر فرهنگسـتان 
کـرده و در مقّدمه، اشـارات و ایضاحاِت لغوِی سـودمندی درخصوص برخی از  منحصـر بـه فـرد تصحیـح 

مدخلهای آن آورده است. 

مصّحـح محتـرم بـرای مزیـِد فایـده، تصویـِر کامل دسـتنویس را به پایـان کتاب ُمنَضّم کرده اسـت. در این 
گرفتن شـیوۀ فصل بندِی  نسـخه، شـماِر کمی از واژه های فارسـی مشـکول شـده اند؛ اّما مصّحح با در نظر 
کلمات را در مقّدمه )ص34-35( آورده است؛ برای نمونه، واژه های  ابواب، برخی از تلّفظ های خاّص 

که معلوم می کند به فتِح اّول ادا می شده اند:  یِن الَمفتوَحة آمده اند  ین، فصُل الِسّ زیر در باُب الِسّ

کلمـه توّجـه  کـه بـه اّولیـن مصـّوِت  کـرده اسـت  گاهـی فرهنگ نویـس فرامـوش  کـه  البتـه چنیـن می نمایـد 
کنـد و فقـط شـکِل امایـی و دو حـرِف نخسـِت آن را در نظـر آورده اسـت؛ مثـًا »الِحجـُر« بـه »خـرد« ترجمـه 
کلمـه را نشـان می دهـد؛ یعنـی »ُخـَرد«  کـه َبـدوًا تلّفظـی خـاّص از ایـن  شـده اّمـا زیـِر خـاِء مضمومـه آمـده 
)نـک. ص92(. لیکـن در صفحـۀ بعـد، »خـرد« و »خردمنـد« زیـر خـاِء مکسـوره آمـده اسـت. بنابرایـن، 

ـف سـهوی مرتکـب شـده اسـت.3
ّ
گویـا مؤل جـای مدخـِل »ِخـَرد« نیـز زیـر خـاِء مکسـوره بـوده و 

 کاتـِب نسـخه فقـط یـاِء معـروف را نشـان داده و دو بـار زیـِر حـرِف قبـل از یـاِء معـروِف کلمـۀ »ریـش« )= مـوی 
گذاشـته اسـت )مقّدمه، ص33(.  کسـره  صورت( و دو بار زیر حرف قبل از یاِء واژۀ شـیر )= مایع خوراکی( 

2. از نظـر او زبـان فارسـی یـا »لغـت فـرِس جدیـد ... زبـان زدۀ جمعـی از جّهـال شـده و در افـواِه طایفـه ای از َارذال افتـاده« )فرهنـگ علـی 
صفی، ص75(. بدین جهت »تغّیر بسیار و تبدیل بی شمار بدان راه یافته« است. 

ری دوست فاضل و نکته دان، آقای مسعود راستی پور.  3. یادآو
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این شیوه، در دستنویس ها برای نشان دادن یای مجهول و معروف، هردو 
بـه کار رفتـه اسـت )نـک. تلّفـظ در شـعر کهـن فارسـی، ص553(؛ لیکـن 

رونویسگِر نسخه برای نشان دادن یای معروف استفاده کرده است. 

و  نقـل،  مصّحـح  مقّدمـۀ  در  فرهنـگ  ایـن  خـاّص  لغـات  از  تعـدادی 
گویشـی- بـرای آن ذکـر شـده  کتابهـای  شـواهدی -غالبـًا از فرهنگهـا و 
اسـت. در زیـر، چنـد مدخـل را بـا شـواهدی از متـون مـرور می کنیـم، بـا 
یادکرِد این مطلب که نقِل نمونه های بیشتر، صرفًا برای آن است که این 
 پیداسـت که مصّحِح 

ّ
کوته نوشـتار، یکسـره خالی از فایدت نباشـد؛ واال

گذاشـته  اند.  کار را بـر ایجـاز و اختصـار  کتـاب بنـای  دانشـی و توانمنـِد 
بواقـع مقـاالت و پژوهشـهای زبانـی و لغـوِی ایشـان را - بـه تعبیـر یکـی از 
گاه و بی گاه از  کناِر دست داشت و  کتاب بالینی  دوستان- باید مانند 

گرفت و نکته آموخت.4 اینک چند مدخل:  آنها بهره 

1. الِبلِتیُت: سنار )فرهنگ علی صفی، ص 101(.
کهـن عربـی- فارسـِی در  کثـر فرهنگ هـای  مقّدمـه، ص52: ِبلِتیـت در لغت نامـۀ دهخـدا نیامـده و در ا
که بیم باشـد  گل  دسـترِس دیگر ضبط نشـده اسـت. سـنار در لغت فرس به معنی »آبی بود تنک نزدیک 
کشـتی را بگیرد« اسـت. َسـنار/ ِسـنار در لغت نامه، به نقل از برهان و آنندراج، »موضعی اسـت از بحر  که 

کشتی در آنجا بند شود«. که  گل بوده و بیم آن باشد  که آبش تنک باشد و تهش 

گویا برای این واژه  ▪ سه شاهد 
گنگ رسید کنارهمی کشــــــــید ســــــــپه تا به آِب  ناپدید  یــــــــای  در کــــــــه  گنگ،  نه آب 

کنــــــــاره مــــــــر او را پدید بــــــــود گذر نــــــــه در میانــــــــه مــــــــر او را پدید بود ســــــــنارنــــــــه بــــــــر 

)دیوان فّرخی سیستانی، ص62(  

مارســــــــار کشــــــــتی  همچنــــــــان  ســــــــناردمــــــــان  اندر  مانــــــــده  ُبــــــــَود  لــــــــرزان  کــــــــه 

)دیوان عنصری، ص331(  

4. از آن جملـه: »نگاهـی بـه دو چـاپ عکسـی و حروفـی علی نامـه«: ضمیمـۀ شـمارۀ 22 آینۀ میـراث )1390(، مقّدمۀ صحیفۀ سـّجادّیه 
ص فـی الّلغة«: ضمیمۀ شـمارۀ 8 گزارش 

َ
بـا ترجمـه ای کهـن بـه فارسـی )1394(، »یادداشـتی بـر چـاپ نسـخه برگردان فرهنـگ الُمَلّخ

یس های دیگـر و  یس فرهنـگ الُبلغـة الُمَترَجـم )بـا نگاهـی بـه دسـتنو یژگی هـای لغـوی و زبانـِی کهن تریـن دسـتنو میـراث )1394(، »و
چاپ حروفی آن(«: ضمیمۀ شمارۀ 12 گزارش میراث )1398( و... 
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ســــــــنارکهــــــــی بــــــــد همــــــــان جــــــــا بــــــــه دریاکنار کنــــــــارش  یــــــــا  در ز  گرفتــــــــه 

)گرشاسب نامه، ص 188(  

ُس: نسو شدن )فرهنگ علی صفی، ص147(. 
َ

کردن. اإلنِمال مِلیُس: نسو  2. الّتَ
مقّدمه، ص61: »نسـو- به فتح اّول و ثانی به واو کشـیده، چیزی نرم و سـاده و هموار و لخشـان و لغزنده و 
مِلیس- نسـو  س- نُسـو شـدن؛ الّتَ

َ
بی درشـتی و خشـونت؛ و به کسـر اّول هم آمده اسـت« )برهان(. »اإلنِما

کردن« )زوزنی، ص744و 566(.

■ این کلمه به صورت »نسود« هم در متون به کار رفته است: »ما کننده ایم آنچه بر زمین است، از کوهها 
و بناها و اورازها، هامونی نسود ]= ُجُرزًا[« )تفسیر سورآبادی، ج2، ص1405، نقل از تفسیر بصائر یمینی، 
کی نسـود ]=  گـردد ایـن جـای تـو خا یـک(. »بفرسـتد بـر آن بسـتان تـو عذابـی از آسـمان تـا  ج1، ص یکصدو

قًا[ خالی از نبات« )تفسیر سورآبادی، ج2، ص1428، نقل از همانجا(. 
َ
َزل

ک خشک و درشتست و آب، نرم و نسودز خاک و آتش و آبی، به رســــــــم ایشــــــــان َرو که خا

)دیوان ناصرخسرو، ص32، نقل از همانجا(  

: َجت )فرهنگ علی صفی، ص 89(.  ّیُ ِطّ 3. الّزُ
مقّدمه، ص43: »جت- به فتح اّول و سـکون ثانی، قومی باشـند فرومایه و صحرانشـین در هندوسـتان« 
« )زنجـی  : سـَیاهان« )میدانـی 1345، ص66(. »الـُزّط- جتـان سـیاهان، الواحـد ُزطـّیُ ّطُ )برهـان(. »الـّزُ
کـه داراى اخـاق و سـلوك ناهنجـار باشـد«  کنایـه از شـخصی  سـجزی، ص151(. »جـت- نـام یـك قـوم، 
کولی هندی«  کولی، جوکی، لولی« )انوشه و خدابنده لو، ص317(. »َجت-  )فکرت، ص94(. »َجت- 

)رضایی، ص155(. برای توضیح بیشتر دربارۀ این قوم، نک. دهخدا، ذیل ُزّط. 

کار رفته است: »امیر محمود را َرِحَمُه اهلل، ازجهِت جتان  ■ َجت و معّرب آن، ُزط، هردو در زین االخبار به 
ملتـان و بهاطیـۀ سـاحل سـیحون، غضبـی عظیـم انـدر دل بـود« )زین االخبـار، ص191(. »برقعـی از بصـره 
کـرد و چندیـن گاه همـی سـاخت ]بـا تاخت[کاران و قومی از زنگیان و حبشـیان  بـود و اندریـن روز خـروج 
یخی دیگر: »تلک از ُدِم او باز نشـد  کتاِب تار که به بصره بود« )همان، ص217(. دو شـاهد از دو  و زطان 
یخ  و نامه هـا نبشـته بـود بـه هنـدوان عاصـی جتـان تـا راه ایـن مخـذول فروگیرند و نیـك احتیاط کننـد« )تار
ُکشـتی گیران به حسـب و نسـب°مطعون و از دایرۀ اصول بیرونند  بیهقی، ص559(. »...جمهور سلسـله 
که ایشان را جت و لولی می گویند« )بدایع الوقایع، ج 1، ص508(. مضمون جملۀ بدایع الوقایع را بسنجید 
بـا معنـای رایـج ایـن ترکیـب در فارسـِی هـرات: »جّت جوله[jatta jōla]  جت و جوال، کنایه از اصل و نسـب 
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ی، ص94(.5 نامطلوب« )فارسی هرو

کار رفتـه و در ذیـل فرهنگ هـای فارسـی )ص119(  کـردن نیـز در طبقات الصوفیـه )ص117( بـه  جتی گـری 
که به من آیی، در راه جتی گری مکن«. مسعود قاسمی، پیش تر، در نقد ذیل  مدخل شده است: »این بار 

فرهنگ ها توضیحات خوبی برای این مدخل داده  است: 

یشـهای جنـوِب شـرقِی زبـان تاجیکـِی بدخشـان، واژۀ čati/ čatti بـه معنـای هـرزه،  گو »در 
 :jatgī�ri جتگیـری  نیـز  هـرات  گفتـارِی  زبـاِن  در  اسـت.  ترتیـب  و  بی نظـم  ولگـرد،  بیهـوده، 
جتگـری، کنایـه از سـلوک ناهنجـار، و جـت jat: کنایـه از شـخصی اسـت کـه دارای اخـالق و 
کردن  کردن باید هرزگی  سلوک ناهنجار باشد. با توّجه به این توضیح، ... معنای جتی گری 

باشد« )»ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسی )بخش دوم(«، ص47(.

4. الَعیُن: آیینۀ زانو )فرهنگ علی صفی، ص 79(.

رۀ 
َ

رۀ/ ُسّک
ُ

■ آینۀ/ آیینۀ زانو که شواهِد نسبتًا فراوان از کاربرِد آن در متون دستیاب می شود، از مقولۀ »ُسّک
کثـرث اسـتعمال، کمرنـگ  چشـم«،6 »کاسـۀ چشـم« و »کاسـۀ زانـو« اسـت؛ یعنـی وجـِه تصویـرِی آن، بـر اثـر 
گشـته، به حوزۀ قاموسـِی زبان وارد شـده و به کتب علمی، بویژه نگاشـته های طّبی راه یافته اسـت )برای 

نمونه، نک. خاصة الّتجارب، ص 11، س22؛ بحرالجواهر، ص164؛ خزائن الملوک، ص13(.7 

چشـمۀ زانـو، گردنـای زانـو و عینـک زانـو نیـز هم معنـای آیینـۀ زانوسـت: »و از زیـر این هردو اسـتخوان، اعنی 
ی عین الرکبه به تازی و به پارسـی،  قلـم ران و غروجـۀ سـاق یکـی استخوانسـت پهـن، چـن نهنبنـی، نـام و
گـر پـای بـود، انگشـِت نـِر پـای را بـا چشـمه ی زانـو راسـت بایـد داشـتن و  چشـمۀ زانـو« )هدایـه، ص47(. »ا
که پیوندگاِه رانست با ساق، یک  کشیدن و ُچن راست شد، بباید بستن« )همان، ص626(. »بر سر زانو 
پـاره استخوانسـت؛ آن را الرضفـة گوینـد و بـه پارسـی گردنـای زانـو گوینـد« )ذخیرۀ خوارزمشـاهی، ص23، 
س31(. »الّداغصة: استخوان ِگرد که می جنبد زبر گردنای َزانو، َو قیل: چشمه ی زانو« )تکمله، ص216(. 
عینک زانو در افغانستان و تاجیکستان متداول است: »با عینک زانوی خود او را به شّدت به جلو پراند« 
)گـذرگاه آتـش، ص133، نقـل از زبـان فارسـی افغانسـتان، ج2، ص1187(. »بـاز میرغضبان به شـور آمده 

یند و باز در سیسـتان »جّتاز jattȃz« به معناى تاخت وتاز سـریع  5. در سیسـتان به آدم نتراشـیده نخراشـیده و بیابانی »گّت gatt« می گو
است )واژه نامۀ سکزى، ص136(.  

6. نک. ذخیرۀ خوارزمشاهی، ص27، س18. 
7. ظاهرًا در این بیِت شاه اسماعیل نامه هم آیینۀ زانو مقصود بوده است:

انگشـــــــترین چـــــــو  شـــــــد  َخـــــــم  کـــــــه  را  ز آیینـــــه زانـــــوم )ظ: ز آیینـــــۀ زانویم( شـــــد نگینقـــــــدم 
)شاه اسماعیل نامه، ص352(

یس، مقابل آن نشان تعّجب گذاشته و در تعلیقات، »زانو آیینه شدن« را  یرنو یم« است؛ اّما مصّحح محترم در ز ضبط سه نسخه »زانو
کرده است )نک. شاه اسماعیل نامه، ص370(.  شرح 
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می زدند، در َخم گشـِت پای هاشـان چوب می بسـتند و به عینک زانوهشـان با سـنگ می زدند« )داخونده، 
ص186، نقل از زبان فارسی فرارودی، ص255(.  

مصّحـح فاضـِل فرهنـگ، پیش تـر در مقالـۀ »پژوهـِش برخـی از واژه  هـا در زبـان تاجیکـی...« )ص51(، 
کرده اسـت: در زبان تاجیکی به این اسـتخوان،  مترادفاِت دیگِر این ترکیب را با ذکِر شـاهد آورده و مرقوم 
عـروس ُکشـک ]arukošak[، کاسـۀ زانـو، صابـون زانـو، عینـک زانـو و کلچۀ زانـو، و در ایران آینۀ زانو، کاسـۀ 

کشکک زانو و در افغانستان عینک زانو می گویند.  زانو، 

گویند )ص82(. : َبرغست، و بجند نیز 
ُ

ول
ُ
5. الُغمل

مقّدمه، ص38: ... این گیاه در لغت فرس و برهان قاطع به گونۀ پژند آمده است: »پژند- برغست باشد 
کـه خـر بیشـتر خـورد و آن را بـه تـازی ُقّنابـری خواننـد و گلکـی زرد دارد« )اسـدی طوسـی،  گیاهـی بـود  و آن 
کـه در آش اندازنـد« نیـز تلّفـظ  گفتـار هـرات بـه صـورت بجنـدک و پژنـدک »گیاهـی  ص91(. ... بجنـد در 
ـول و الُقّناَبـَری، بجنـد و بزنـده آمـده اسـت 

ُ
ب االسـماء، معـادل الُغمل

ّ
می شـود )فکـرت، ص73(. در مهذ

گویند. و بعضی  گوید تملول نبات برغست را  )زنجی سجزی، ص 244، 272، 438(. »قنابری- لیث 
گوینـد و اهـل سیسـتان بجنـد ]در  گوینـد و اهـل ماوراء الّنهـر و فرغانـه او را ورغسـت  عـرب او را غملـول نیـز 
گوینـد و حمـزه او را بـه کنگـران تعریـف  گوینـد و اهـل ری هنجمـک  یـاب )ص509(: بچنـد[  تصحیـح زر

کرده است« )بیرونی 1358، ص569(.

کـه در  یـخ سیسـتان )ص270( جـزو قدیم تریـن نمونه هـای اسـتعمال آن اسـت  کاربـرد ایـن واژه در تار  ■
لغت نامه هم نقل شده است: »پیرزنی دید و چیزی اندر بغل گرفته، گفتا: زاال چه داری؟ گفت: نکانک 

گفت: بیار«.  و َپَژند، 

کردن )فرهنگ علی صفی، ص 137(. 6.الُقبُح: زشت رویی 
کـه مـّد نظـر علـی صفـی بوده، الُقبح به »زشـت شـدن«  مقّدمـه، ص50: در کتاب المصـادر و تاج المصـادر 

برگردانیده شده است )زوزنی، ص264؛ مقری بیهقی، ص333(.

گمانـم نکتـۀ درخـور توّجـه دربـاب  کار رفتـه اسـت؛8 بـه  سـت رویی« و »گسـتی« نیـز دربرابـر »ُقبـح« بـه 
َ
■ »گ

َداِن 
ْ
ِول

ْ
ُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن ال

ْ
ْن َتْنِکُحوُهَنّ َوال

َ
ُهَنّ َو َتْرَغُبوَن أ

َ
ُکِتَب ل  ُتْؤُتوَنُهَنّ َما 

َ
ِتي ال

ّ
َساِء الاَل ِکَتاِب ِفي َیَتاَمی الِنّ

ْ
ْیُکْم ِفي ال

َ
ٰی َعل

َ
8. »َو َما ُیْتل

کاِر زناِن نارسـیدۀ بی پدر آن زنان که ایشـان را آنچه رسـیده اسـت  )نسـاء/ 127(: و آنچه بر شـما خوانده می شـود در قرآن و آیات آن در 
از میراث بدیشان نمی دهند و در نکاح ایشان رغبت نمی نمایند تا ایشان بیوه بماندند، به سبب بی... شما نمی خواهید و به سبب 
بی چیـزی بیگانـگان نمی خواهنـد )نسـخه بدل: بـه سـبب گسـت رویِی ایشـان شـما نمی خواهیـد و بـه سـبب بی چیـزی بـه نکاحشـان 
یان« در قرآن قدس  نمی خواهید« )تفسیر بصائر یمینی، ص396و 397ح؛ نیز نک. مقّدمه، ص هشتادونه(. همچنان که »گست رو
ز رستاخیز ایشان از گست رویان  گیتی، لعنتی و به رو ین  )ص254( در ترجمۀ »الَمقُبوحیَن« آمده است: »و دررسانیدیم ایشان را در
بنـد«. گسـتی غالبـًا بـه معنـی زشـتِی چهـره، سـّیئة و ُمنَکـر دیـده می شـود: »و او به خوبِی خود معجب اسـت و از گسـتِی ]= زشـتی[ من 
نفـور می باشـد، مـرا دسـتوری ده تـا او را طـالق دهـم« )تفسـیر بصائـر یمینی، ج3، ص1505(. »ار رسـد به شـما نیکـوی، اندهگن کند 
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کـه  کـه زشـت رویی کـردن بایـد ناظـر بـر عملـی باشـد، نـه کیفیـت و حالتـی؛ بویـژه  مدخـِل اخیـر ایـن اسـت 
کاربردهـای مجـازی و طیـِف معنایـِی »زشـت«، »زشـتی« و ترکیبـات آن، در قدیم بسـی گسـترده تر از امروز 
بوده است. مثًا در ترجمه های کهن قرآن، زشتی کردن دربرابر »َرَفث« )فرهنگنامۀ قرآنی، ج2، ص803( و 
َئة« )همان، ج2،  »َطعن« )همان، ج3، ص963(، زشتی در برابر »َسَفاَهة« )همان، ج2، ص856(، »َسّیِ
ص877و 878(، »َفحشاء« )همان، ج3، ص1098( و »َقَتر« )همان، ج3، ص1136(، و زشت کاری در 

کار رفته است.  برابر »َفاِحَشة« )همان، ج3، ص1085( و »َفحشاء« )همان، ج3، ص1098( به 

7.الَقرُبوُس: زین کوَیه )فرهنگ علی صفی، ص 99(. 
مقّدمـه، ص51: زین کویـه در برهـان قاطـع بـه صـورت زین کـوده و زین کوهـه بـه معنـی »بلنـدی پیـش زیـن 

اسب« آمده است. »القربوس- زین کویه« )میدانی 1345، ص282(. 

کـه »کوبـه« صـورت آشـناتر و ُپرکاربردتـری اسـت، مصّححـان عمومـًا در ضبـط ایـن واژه دچـار  ■ از آنجـا 
پای  بدخوانـی شـده و مصّحـف آن را آورده انـد: »سـجده کنـد بـر زیـن کوبه ]صح: زین کویه[ یا بـر یال چهار
یخـی، ص371(. »هـزار مـرد بـه میـدان آمـد و بهـرام را بـه حـرب  خـود« )عطائیـه،9 مقـاالت و رسـاالت تار
که خود و خفتان و جوشن، از  خواند. بهرام بیرون آمد و با این هزار مرد بگشت و آخر زخمی بزد بر سرش 
یخ، ج1، ص854(.  کوبه ]صح: زین کویه[ رسـید و پرویز بخندید« )جامع الّتوار همه بگذشـت و به زین 
گـر به جهـِت خـوف شـهرت، بـر فـرود آمـدن قـادر نباشـد، رخسـار خـود را بـر قربـوس و زین کوبـه ]صـح:  »و ا

گذارد« )تحفة االولیاء، ج3، ص267(. زین کویه[ 

8.الَقّنآُء: چاخو )فرهنگ علی صفی، ص90(. 
ی و برخی از  مقّدمـه، ص44: »چاخـو- چاه خـو، چاه کـن، مقّنـی« )دهخدا(. این واژه هنوز در فارسـی هرو
گویشـهای ایـران بـه صـورت čaxo / čâu/ čaxu / čâxu رایـج اسـت )فکـرت، ص99؛ همایونفـر، ص153؛ 

کیا، ص768؛ ساعدی، ص188؛ محتشم، ص201؛ خزاعی، ص236(.

یـان نگاشـته شـده اسـت، شـواهد خوبی  یـخ تیمور کـه در تار ■ از کتـاب مطلـع سـعدین و مجمـع بحریـن 
کلمـه بـه دسـت می آیـد: »آن حضـرت فرمـود تـا خنـدق را چاخویـان شـیبه داده، از آب خشـک  بـرای ایـن 
کردند« )مطلع سـعدین، ج1، دفتر دوم، ص535(. »...شـب و روز چاخویان به نقب کندن، و لشـکریان 
کار فرمـودن مشـغول بودنـد« )همـان، ج1، دفتـر دوم، ص682-681(.  ک بیـرون آوردن و امـرا بـه  بـه خـا
کار  »... آب خنـدق را نقـب زده، بیـرون بردنـد و خرکهـا پیـش بـرده، نقبچیـان و چاخویـان بـه جـّدی تمـام 

َئٌة[ رامشتی شند بدان« )آل عمران/ 120، قرآن قدس، ص20؛ نیز، نک. فرهنگنامۀ قرآنی، ج2،  ایشان را؛ و ار رسد به شما گستی ]َسّیِ
که بکردند آن را« )ترجمۀ سـورۀ مائده، آیۀ 79، نقل از:  که وازنمی زدند یکدیگر را از گسـتی و بدیی ]ُمنَکٍر[  ص877 و 878(. »بودند 

فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی، ج1، ص چهل ونه(. 
9. متِن فقهی. 
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می کردند« )همان، ص866؛ نیز، نک. ص946، س4(. 

کلمـه وارد متـن چاپـِی برخـی از آثـار شـده اسـت؛ از آن جملـه: »کـت: بـه فتـح اّول و  صـورت مصّحـف ایـن 
سکون ثانی، تخت پادشاهان را گویند... و به معنی کاریز هم آمده است؛ چه، چاهجو ]صح: چاهخو/ 
کتکـن می گوینـد« )برهـان قاطـع، ذیـل »کـت«(. »کتکـن بـر وزن مخـزن، جاه جـوی  کاریزکـن را  چاخـو[ و 

کاریزکن باشد« )همان، ذیل »کتکن«(.  که  گویند  ]صح: چاهخو/ چاخو[ را 

گـر  کـه ا نیـز: »در ایـن وقـت یـک نفـر چاهجـو ]صـح: چاهخـو/ چاخـو[ بـه خدمـت اقـدس عـرض نمـود 
کاریـِز آب حفـر نمـوده، آب را بـه رود مـرو جـاری  گـردد، مـن رفتـه بنـِد مزبـور را چـون  امـر جهانگشـا صـادر 
کـه: آن ممکـن نمی شـود، هـرگاه  می نمایـم« )عالـم آرای نـادری، ج1، ص205(. »و بعضـی عـرض نمودنـد 
بـه قـدر دوهـزار نفـر عملـه مجـّددًا روانـه نماینـد، و جمعـی از چاه جویان ]صـح: چاهخویـان/ چاخویان[ و 
سّیاحان صاحب وقوف روانه نمایند، که رفته زیر زمین را حفر نموده، آب را به مرو برسانند« )همان، ج1، 

ص367(. 

9.الِمسَوَجُة: مالۀ تنه مال )فرهنگ علی صفی، ص 111(.
که »آهار و آش بر تار جامه ای که می بافند، بمالد«  مقّدمه، ص43: ... تنه مال باید همان شوی مال باشد 
)برهان، ذیل شوی مال(. تنه به معنی »تار، رشته، ریسمان« در متن های کهن آمده و در گویش های ایران نیز 
کرمینی، عکسـی، ص164(. در اسـفراین َتَنه »نخ های عمودی  رایج اسـت: »الِزیج- ِزه و تنۀ بّنا« )ادیب 

در دستگاه بافندگی، منسوج، تار« )همایونفر، ص144(. در دلیجان تنه tona »تار« )آذرلی، ص116(.  

■ تنـه بـه معنـای تـار، ظاهـرًا بایـد اسـم باشـد از مصدر تنسـتن/ تنیـدن؛ نظیر بافـه از بافتن، تابـه از تافتن و 
امثالهم )نک. مقامات حریری، ص بیست وشش، حاشیه، س4(.

کهـِن دسـترس و لغت نامـه ضبـط نشـده و مصّحـح محتـرم در  کـه در فرهنگهـای  شـماری از واژه هایـی 
مقّدمه و نمایه آورده اند: 

کردن[ )ص121(. کردن: اإلفَکاُر ]= فکر  افکار 
َبُب )ص82(.

َّ
بربنِد در:10 الل

بغل بند: الَیلَمُق ]= قبا[ )ص83(. 
گوش: الُغضُروُف )ص91(.  چرک 

َبغَطَری ]= َمَترَسک[ )ص90(.
َ

کنند: الّض که در مزرعه ها بر پای  چِل پالیز و آن عامتی است 
ی ]= رتیل[ )ص96(.

َ
َتیل دلنبه: الّرُ

َبُب، به معنی پیش بند و سینه بند اسب است نه بربنِد در« )فرهنگ علی صفی، 
َّ
10. »بربند در فرهنگهای کهِن دسترس، در ترجمۀ الل

مقّدمه، ص38؛ نیز، نک. فرسنامۀ قیم نهاوندی، ص41، س12؛ آداب الحرب، ص184، س1(. 
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دورَغور: الَعمیُق )ص99؛ نیز، نک. ص90(.11
کچکول: الُعلَبُة ]= نوعی ظرف چرمی مخصوص دوشیدِن شیر، شیردوشۀ چرمین[ )ص106(.

طَبُة ]= قاِچ هندوانه و خربزه[ )ص106(.
َ

َکش خربزه: الّش
گوشِی ساز[ )ص110(. گردنا،  گوشه تاِب عود و امثال آن: الِملَوی ]= 

که پشت در را با آن محکم می کنند[ )ص111(. کلون و چوبی  َزاُز ]= 
ّ
لنگر که در پس در اندازند: الِل
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