
  

  

  

  

  

  الفرس   هاي فرهنگ صحاح اصول بيان معاني واژه

 

  ضيافت محمد اوا 

  شناسي دانشگاه دولتي باكو  شرقةمعلم زبان فارسي دانشكد

  
  

ق ٧٢٨هندوشاه نخجواني در سال   بن  از طرف محمد،الفرس  فارسي صحاحه فرهنگ فارسي ب
جع مهم اائماً يكي از مراين كتاب جالب د. در شهر تبريز نوشته شده است )م١٣٢٧ -١٣٢٨(

ي مشهور و ها يكي از كتابعنوان  بهلفين مختلف ؤ و از طرف منويسان معروف بوده فرهنگ
  .ارجمند قرن خود ارزيابي شده است

الفرس    فقط سه نسخة صحاح،نويس نشان ساخت كه براي محققين فرهنگ بايد خاطر  
 از مجالت وزين يمحمدحسين بهروز در يك ولي استاد زبان و ادبيات افغانستان دكتر ؛معلوم بود
كند كه يك نسخة خطي ديگري هم در افغانستان موجود  طور مفصل بيان مي هب» آريانا«افغانستان 

خط زيبا و خيلي پخته نوشته شده و صفحة اول و آخر كتاب هم برجاي ه است و اين نسخه ب
رديده ولي از قراين حدس زده  تاريخ كتابت آن تعيين نگ.است و از وسط نيز افتادگي ندارد

  .الدين كتابت كرده است  يعني كمال،را پسر مولف شود كه آن مي
، كرد جلب ميخود  هداران زبان شيرين فارسي را ب الفرس چون توجه دوست  فرهنگ صحاح  

طاعتي اين . اهتمام عبدالعلي طاعتي منتشر شده استه بمتن انتقادي آن ) ١٩٦٢ (١٣٤١در سال 
يعني . طور مفصل حاضر كرده است ها براساس سه نسخة خطي موجود ترتيب داده و بلغتنامه ر
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يك سند معتبر از اسناد ادبي فارسي را كه در سلسلة تكامل «نمايند  كه خودشان ذكر مي طوري هب
هاي آن صد دشواري در كار  ي ايراني حكم حلقة مفقوده را داشته و ناياب بودن نسخهها فرهنگ
آساني ارج زبان شيرين فارسي ه  آماده گرداند، تا با مطالعة آن ب،ن گذشته پديد آوردهنويسا فرهنگ

  ).١٧ ص(» چه بيشتر آشكار گرددهر
چند هر... «: نمايد  چنين ارزيابي ميليف راأطاعتي در مقدمة صحاح الفرس مفصالً اين ت  

اي  ت كامل از احوال و تاريخچه اساي  اما از آغاز تا انجام گويي نمايشنامه،ايست نامه ظاهر لغت هب
تر از مو   هزار نكتة باريك،آيد شمار مي هاز زندگاني ما و مصَنِّف كه از بزرگان سدة هشتم هجري ب

اي از نُخبة اشعار  ليف خود را آراسته و در عين حال گنجينهأصد هنر ته را رعايت كرده و ب
  .)١٩ ص(» ...شاعران قديم را در تصنيف خود حفظ كرده است 

ها                                                                                                                                                                                اين واژه. استتعداد لغاتي كه در اين كتاب معني شده عبارت از دوهزار و سيصد واژه   
 ادوار اسالمي اولية نكه در متواست  ي فارسي غيرمستعملها شامل لغات و اصطالحات و تركيب
  .دآنها در فارسي امروز كاربرد ندار حتي قسمتي از  ونظم و نثر فارسي استفاده شده است

صورت مدخل  ههندوشاه نخجواني سعي كرده است كه براي هر واژه ب  بن شادروان محمد  
خود گرفته باشد ذكر  ه را كه يك لغت بي گوناگون بياورد و محل كاربردهاي خاصمستقل، معاني

لف براي اينكه كاربرد صحيح كلمات و معاني آنها را مفصالً شرح و تفسير نمايد از ؤم. كند
  :ي مختلف زير استفاده كرده استها روش

  تفسير معاني كلمات توسط مترادفات آنها -
   متضاد آنهاها توسط تفسير معاني واژه -
  هاي متشابه و داراي معاني متعدد آنها  تفسير معاني كلمات توسط واژه -
  ها توسط توضيح معاني آنها تفسير معاني واژه -
  ي دستوري آنهاها تفسير معاني كلمات توسط حالت -
  ي خارجيها زبانه ها توسط ترجمة آنها ب تفسير معاني واژه -
  هاي ديگر آنها به واژهتفسير معاني كلمات توسط ارجاع  -
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   تفسير معاني كلمات توسط مترادف آنها.1

اين هم طبيعي . اي استفاده نموده است صورت گسترده ه ب،ل بيان معانيمحمد نخجواني از اين اص
هاي غيرمعمول و يا ناشناس كوشش كرده است كه معاني  لف در موقع شرح واژهؤاست، زيرا م

، از اين لحاظ، براي هر مدخل انواع مختلف كلمه را دهدمولي توضيح آنها را با مترادفات نسبتاً مع
  . انتخاب كرده استاست،كه داراي تلفظ متفاوت و معني خيلي نزديك و حتي عيناً 

 و اين كلمات استبايد ذكر نمود كه اين مترادفات داراي اصطالحات منسوخ و جديد   
 و همچنين از تركيب گنجينة است خيلي كمياب منسوخ در زبان فارسي امروز يا كاربرد ندارد و يا

مفاهيم ولي اصطالحات جديد براي بيان . توانند خارج شوند ي نميه آسانزودي و ب هلغات زبان ب
  .هستندو براي همه معمول و مفهوم آيند  وجود مي ه بجديد
 موارد ها از مترادفات در  در كار بيان معاني واژه،محمد نخجواني موقع تدوين فرهنگ خود  

  :ذيل استفاده كرده است
تر و  لف اول معني معادل رايجؤ م،است در صورتي كه يك مدخل متعلق به چند مترادف -1-1

  :مثالً. تر و بعداً معني دورترش را نوشته است نزديك
  بيت : ابوشكور گفت. اصل و گوهر و نَسب مردم باشد: نژاد

ــد    ران بگسترد دادكه بر شهر اي    نژاد ما نــوح فــرخخداوـن
  .مراد است و تولي و پشت و پناه: كام و كر

لف ؤ م، باشد ها از نظر سطور تاريخي، مورد دگرگوني معنايي قرار گرفته كه واژه  در صورتي-2-1
اگر داشته (معاني نسبتاً معاصرشان براي شرح آنها اول معاني و معادل قديمي و منسوخ آنها و بعداً 

  : مثالً.دهد شرح ميرا ) باشند
  بيت: ابوشكور گفت. خاموش و متحير و درمانده بود: هاژ

  در همه كارها حقيري و هاژ    وي كني و خايي ژاژــهمه دع
   .گويند» رامس«كه اكنون » اهواز«شهريست به : سمنگان
  بيت : پدرم گفت. بوده است» نخجوان«در قديم نام : نشوي

ـكه مطلوبسـتبار ديــگ   طـــة نشـــويبرســانم به خ    ر چناـن
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كه كلمات دوم آنها داراي معني ) يا تركيبي(هاي مركب توابع  در ضمن بيان واژهمؤلف  -3-1
 معاني اجزاء جداگانة كلمات را ي در چنين موارد،آهنگ شود مستقيم نباشد و با كلمات اول هم

  :مثالً. دهد شرح نمي
  بيت: و شتابزده آمده رودكي گفتمعني سرگشته و مدهوش  هاند و ب از قبيل توابع: شيب و تيب

   بشيب و تيبراند فرزند آدمي بتو    نشيب شيب تو با فراز و فراز تو با
است يعني » فاش و قماش«و تفسير اين » خراب و بياب«هر دو اتباع است چون : راس و دلوس

  بيت: ك گفتيسفله و حقير، منج
  ر روي آماس استمردم داس و دلوس از د   رنج همه وسواس استندوش دانستم كي

هايي كه در نتيجة تكامل دروني و تطور تاريخي زبان معروض به تغييرات   براي تفسير واژه-4-1
  : اند آوايي ذيل شده

  : مثالً؛»ه«و » گ«به » الف «فتبديل حر -1-4-1
   بيت  :حكيم انوري گفت.  است »گستاخ«معني  هب: استاخ

   سخاي تو كردست اينچنين گستاخمرا  مرا و بدانك» خياستا«در اين زمان بكش 
  . هنگام باشد :انگام

  : مثالً؛»پ«به » ب« تبديل حرف -2-4-1
 درختي باشد كه هيچ بار ،دو نقطهه به پي سه نقطه و تأ ب» پته«روايت ديگر ه بفتح باء و ب: بده
  بيت: رودكي گفت. نيارد

  دهتا سرو سبز باشد و بادآورد ب    از مهر او بدارم پيچنده كام و لب
  .ينيمعني شبور بود يعني ناي رو هب: شيپور

  : مثالً؛»گ«و » ذ«به » د« تبديل حرف -3-4-1
  بيت : ابوشكور گفت... » رخشذ«برق است يعني : درخش

  همانا بگريد بسي ابر زار        درخش ار بخندد بگاه بهار
  بيت: حكيم سوزني گفت. بود» آونگ«معني  هب: آوند

  آوند شكسته چون خوشة انگور بر    ونساراز دار محن گشته عدوي تو نگ
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  :  مثالً؛»د«و » ل«به » ر« تبديل حرف -4-4-1
  :دوم كوه الوند است و برين موجب اشعار عربي آمده است: ... دو معني دارد: اروند
  شعر

   هاجيلبعدبعدي كمالم يطلب لي     اــفارقت اروند الطابت مراتعه
  بيت: حكيم انوري گفت. يعني دمادم: رمارم
  ارمـــت رمــادم و آن آفــزان فتنة دم  رير حال دولت چندان كه كم كني بهــتق

  :  مثالً؛»ژ«به » ز« تبديل حرف -5-4-1
  بيت: منيجك گفت. است اعتي طرب و شادي» كروز«معني  هب: كروژ

  كز بهر سيم خواجه كني تو همي كروژ    نعمتشه مهمان نكرده شادي چندان ب
  .بود» مژة چشم«اي معجم ضم ميم و فتح زه ب: مزه

الت مختلف مطابق با دستگاه يدر اين فرهنگ عالوه بر تغييرات اماليي كلمات فوق، تبد -5-1
  : رسد نظر مي هآوايي زبان فارسي نيز ب

  :مثالً. طبق قوانين ِادغام و تبديل يكي از دو حرف همانند كلمه به حرف ديگر -5-1 -1
  بيت: گفتاورمزدي . معني هرگز باشد هب: هگرز

  چوب رام شود يوغ را نهد گردنه ب    زرچنان ببيني تاول نكرده كار هگ
  بيت: امير معزي گفت. چشم بود: چمش

  گهي ز دست زند تيغ بر سر اعدا    گهي ز چمش زند تير بر دل عاشق
  بيت: رودكي گفت. بود» بند گردن«: گردبندن

  هتو چو ياقوت سرخ اندر ميان    ان چون گردبندنــبزرگان جه
 اينكه امالي كلمات آسانتر شود، حروف اولي و وسطي و يا جهت به در بعضي موارد -5-1 -2

  :مثالً. شود آخري واژه حذف و يا اضافه مي
  بيت: كسائي گفت... باشد ) بيكار(كار  روايتي شاهه و ب: شاكار

  راست گويي كه همه سخره و شاكار كني      نكني طاعت و آنگه كني سست و ضعيف 
  بيت: رشيدالدين وطواط گفت. بود» زيرا«معني  هب  كسر همزهه ب: ااير
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  منقاد امر او و جز اينش بهانه نيست    ام بر من زمانه بد كند ايرا نگشته
  بيت: خسروي گفت. كمين است: كمي

   كميهچشم تو بر دلم نهاد    اي سراپاي معدن خرمي
هايي كه مطابق دستگاه   واژهخصوص براي توضيح و شرح هضمن بيان كلمات بيگانه، ب -6-1

اند و در زبان فارسي رايج هستند، توسط اصول  آوايي زبان عربي تبديل و يا تعويض شده
  :مثالً. مترادفات استعمال شده است

  .شطرنج بود: شترنگ
  بيت: زرين كتاب گفت. بود» فرسطون«معني  هب: كرستون
  كرستونه هين ده و خواهي بشاه خواهيش ب    گزافه ه شمارش ده و خواهي به خواهي ب
 اصلي كلمات توسط معادالت درست فارسي آنها شرح يها شكل معموالً يدر چنين موارد  
شود و يا بنا به   ميديدههاي ديگر  ها كه در نسخه  مختلف واژهيها شكلشود، حتي  ميداده 

  :مثالً. شود  نيز نشان داده مي،اند  دادهروايتي تغيير شكل 
 ،است» كنند«و در نسخة ديگر ... ي ديوار و زمين بدان كنند ها كه در گران پايچيزي است : كلند

   ....همين معني كه ذكر رفت ه بدون نون معجم ب
همه يك نوع گلي باشد » نسرين«دال غيرمعجم و ه ب» نستردن«واو و ه ب» نسترون«و : نسترن

  .خوشبوي
 معاني  شرِح از اين روِشلفؤخصوص در اواخر كتاب م هنشان ساخت كه ب بايد خاطر  
 نشان دادن ه را شرح بدهد فقط بتها بيشتر استفاده كرده، يعني بدون اينكه معاني مفصل كلما واژه

  . استكردهمترادفات آنها اكتفا 
  
  ها توسط كلمات متضاد آنها تفسير معاني واژه. 2

توانند داراي  ات نميكه اطالع داريم در تركيب لغوي زبان، از لحاظ معني، همة كلم طوري همان
 تر متضادها نسبت به مترادفات كم،ها ي فرهنگ، در تفسير واژهها همچنين در كتاب. متضاد باشند
 نمانده دور نيز ، از جمله از نظر محمد نخجواني نويسان،  ولي اين از نظر فرهنگ؛اند استعمال شده
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 توضيح معاني صحيح و درست اين نوع تفسير هم در كار. و در موارد مناسبي استعمال شده است
  .استكلمات يكي از وسايل مهم 

 اينكه معاني ه سببالفرس استعمال متضادها چندان زياد نيست و فقط ب  در فرهنگ صحاح  
تفسير معاني . كار برده شده است هصحيح كلمات را يك بار ديگر توضيح دهد و روشن سازد، ب

  :شود مي ذيل مشاهده يها به شكلالفرس   واژه در صحاح
  :مثالً. شود  فقط متضاد آن ذكر مي، موقع شرح كلمات-1-2

  ...چهار معني دارد اول ضدفراخ بود : تنگ
  بيت: ناراست بود، شاكر گفت: كژ

  راستي تيرش كژي كند اندر جگرا    ترك با كژ كمان راست كند كار جهان
 متضاد آنها را ذكر دهد و بعداً ها را شرح مي لف اول معني واژهؤدر موارد مختلف م -2-2
  :مثالً. نمايد مي

  بيت: ابوطاهر خسرواني گفت. فال بد باشد، مروا فال نيك باشد: مرغوا
  مروا كنم بدو برو دارد بمرغوا    نفرين كند بمن برو دارم بآفرين

  بيت: ابوشكور گفت. كژ بود يعني ضد راست: خوهل
  نهمت خوهل پاسخ دهد پيرز    پس از ژاژ و خوهل آوري پيش من

  .»باطل«باشد و بيهوده » حق«: هده
  
  ها توسط كلمات متشابه  تفسير معاني واژه.3

.  اهميت جداگانه داده شده استتوسط كلمات متشابه، ، تفسير معاني كلماتبهدر اين فرهنگ 
. نمايد لف يكايك آنها را شرح ميؤكه يك واژه داراي چند مفهوم و يا معاني متعددي باشد م  وقتي

از . را آورده است ترش را و بعداً معناي نسبتاً دورتر و مجازي آن  معني رايج و نزديكيعني اول
  :مثالً. شود معناي خاص ختم مي ترين آن شروع و به معناي اصلي يا عام

باشد چهارم » زيلو«و » طنفه«سوم ... دوم نام ديو باشد ... چند معني دارد اول تار ابريشم بود : نخ
   ...باشد» صف «معني به
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چهارم ... سوم مژده دادن بود ... دوم وعده باشد ... چند معني دارد اول نوان يعني جنبان : نويد
  ...پذيرفتن و نيكويي بود 

  ...كش بود  سوم دزد و مردم... چند معني دارد اول جاي بلند باشد دوم چابك و جلد بود : چاالك
دوم دستان مرغ و آوازهاي ... هاي موسيقي  ايست از دوازده پرده چند معني دارد اول پرده: نوا

ه پنجم گرو كردن كسي باشد ب... چهارم رونق حال مردم بود ... سوم سپاه بود ... ايشان باشد 
  ...جايگاهي 

 بين كلمات متشابه و اغلبلف ؤ م، موقع تدوين فرهنگ،شود  ديده ميها كه از مثال طوري  به  
تشريح شده » نوا«مثالً، پنج معني كلمة . گذارد د فرقي نميهايي كه داراي معاني متعدد باشن واژه

است كه معاني اول و دوم بين خودشان كلمات داراي معاني متعدد، ولي سوم و چهارم و پنجم 
معاني  طور جداگانه نسبت به ههمچنين از سوي ديگر معاني اول و دوم نيز ب. كلمات متشابه هستند

  .شابه هستندسوم و چهارم و پنجم با همديگر مت
 ،بورزلف فرهنگ مؤم. شود تر مي هاي بديعي غني كه معلوم است زبان با استعاره طوري به  

ها نيز دور نمانده و عالوه بر آنكه معناهاي اصلي و   از استعمال استعاره،ضمن تعريف كلمات
  : مثالً.، برخي اوقات به مجازها نيز جاي داده استكردهحقيقي و خاص و نسبتاً دور را تشريح 

اول آنچه از دهان چهارپايان بيرون . پيرامون دهان باشد و او را بر چند وجه استعمال كنند: بتفوز
» بتفوز باز«: گويند. استعارت باشده دوم منقار مرغان باشد و اين ب. آيد و گرداگرد دهان را فراگيرد

  بيت: رودكي گفت. يعني دهان گشاده
   گشته كس نجنبند هيچ رگخشك    وز سگــي ابا بتفـدم سگ بين
 زچوبي را گويند كه درودگران جهت محكمي در پس در نهند و بزرگان را ني: پشتوان و پشتيوان

  .ايشان محكمي و قوت يابنده خوانند جهت آنكه پناه مردم باشند و ب» پشتيوان«استعارت ه ب
افزايد و  را مي)  نطقو يا(ها  شود معناهاي مجازي، آب و رنگ بديعي واژه كه ديده مي طوري به

  .استبيشتر مربوط به معاني اصلي آنها 
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   تفسير معاني كلمات توسط توضيح مفصل معاني آنها.4

 ادبي و ، هنري، فني، علمي،اصطالحات طبياز جمله ي اين فرهنگ، ها  از مدخلشماريلف مؤ
  داروها و برخي، گياهان، شهرها،ها  كوه، رودها، اماكن،اجتماعي و اسامي بعضي اشخاص

يعني در تفسير و شرح اين . ده استكرطور تعريف   همين،ي تخصصي و آالتها تركيب
 كلمات و تغييرات تاريخي و پيدايش آنها ةاصطالحات نه تنها معني اصلي آنها، بلكه وجوه تسمي

  :مثالً. نيز مورد بحث قرار داده استرا 
 جواهر و آالت فاخر از آنجا آرند چون ،فارسسه معني دارد اول شهريست بر كنارة درياي : كيش

معني دين و ملت  هغايت گرم باشد، دوم ب هي زردوزي و هواي آن بها  و بالشها مرواريد و نطع
  بيت: مخدوم مصنف خلداهللا دولته فرمود. باشد

   نظر كيش نداردبنارد بر اربا    كفر سر زلفين تو ايمانه هركس كه ب
 كنند و بعد از ،ر غالف چوبين يا آهنين كه مانند ناوي باريك باشدرا د تيري كوچك كه آن: ناوك

  بيت. ن در كمان نهند و بيندازند و بدان سبب او را ناوك نام نهند و ناوك خوانندآ
  ي خاكسترها چو عفريتان آتشبار بر تل    به پيشت زنده پيالن بر نشسته ناوك اندازان

. نيز خوانند» گاو چشم«زردي و ه ي زند و بعضي بسرخه  كه بها نوعي از گل: آذرگون و آذريون
  بيت: ظهير گفت

  كه از ميانة آذر برآيد آذريون آذرگون    پرور هواي طاعت تست آن نسيم جان
  

  ي دستوري آنهاها  تفسير معاني كلمات توسط حالت.5

عباراتي خود دارد و تنها با آوردن مترادفات يا ذكر ه  معنايي معين و كاربردي مخصوص ب،هر واژه
ي ها الفرس در بعضي موارد حالت  بايد ذكر نمود كه در صحاح. را معرفي كرد توان آن كلي نمي

دستوري و افعال مختلف و همچنين مشتق و مركب بودن كلمات و جمع و مفرد آنها و انواع 
  .طور مفصل شرح شده است هحروف ربط و وندها نيز ب
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  : سامي، مثالًي مختلف اها  ساخت اشتقاقي و حالت-5 -1
و جمعش واها بود و » گندموا«و » دوغوا«و » ناروا« مانند ؛انفراده نوعي از طعامي را گويند ب: وا

حكيم سنائي . و امثال آن» باجزاسفي«و » شورباج«اج بود در مثال عرب باجات گويد چه واحدش ب
  بيت: گفت

  ن در خوان و وا در واكه آنجا باغ است و خوا  صحراي قناعت شوه  همي بايد بتگرت نزه
  بيت: فردوسي گفت. مشتق است» كيوان«پادشاه بلند قدر و بزرگ مرتبه را گويند و از : كي

  فرمان آزاده كاوس كيه ب    روان شد ز زابل يل نيك پي
  :مثالً. هاي ديگر افعال  وجوه مختلف و زمان و ماده-5 -2
  بيت:  گفتابوشكور. صيغة امره گويد ب» خل«گذار و عرب  اعني: بتا

  كنم پيش هركس ترا آفرين      بتا روزگاري برآيد برين
  .»نشاء«: صيغة فعل ماضي است و عرب گويد. يعني بباليد: رستب

  : سوزني گفت. معني اسم مفعول هدو معني دارد اول گزنده باشد ب: گزين
  ردند بندگيت به آزادگي گزينك    آزادگان ز بنده نوازي كه در تو هست

   بيت :حكيم انوري گفت» حمله گزين و جنگ گزين«: سم فاعل باشد گويندمعني ا هدوم ب
  رزم حمله گزين استه و آنكه يمينش ب    بزم حمل گرايسته ش برسايآنكه 

  بيت: رودكي گفت. باشد بر صيغة نهي و در تلفظ كسر دال را اشباع نبايد كرد» مده«: مدي
   مديشآساني از گزافهه تو ب      آنچه با رنج يافتيش و بذل

  :مثالً. فعلي  برخي پسوندهاي غير-5 -3
. يعني مانند مرد و مانند شير» مردوار و شيروار«: كه گويند  چنان،دو معني دارد اول مانند بود: وار

  بيت: سوزني گفت
  وار در زمين حبس باد قارون    اــهر كه او زر گرفت جز به ثن

» آن  ناك و غير ناك و انديشه سناك و خندههو«: گويند. لفظي است كه بر مشابهت داللت كند: ناك
  بيت: كسائي گفت

  با لوس تو كافور كني دائم مغشوش    كافور تو با لوس بود مشك تو با ناك
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دربان و «: گويند. را بر نگاهدارندگان چيزي اطالق كنند دو معني دارد اول لفظي است كه آن: بان
   ....و غير آن » مرزبان و باغبان

 يك ها لف پسوندها را مفصالً شرح داده و آنها را با آوردن مثالؤشود م ده ميكه دي طوري به  
پسوندهاي غيرفعلي و در فارسي امروز نيز نسبتاً زايا » ناك«و » بان«. نمايد بار ديگر روشن مي

. سازد شود و صفت مي با اسم تركيب مي» وار«. سازند سم تركيب شده اسم وصف مي اهستند و با
ي آسا، همتا، ديس، ها در اين فرهنگ مدخل. دارد» شباهت«ن زايا نيست و معني اين وند چندا

  .به اين معني استعمال شده است» وار«فش، وش و همال نيز مثل مترادفات 
لف براي بيان كلماتي ؤم. شده استداده ي اصوات نيز شرح ها  تركيبها در بين اين مدخل  

ال و ؤ س، بيزاري،عم از شگفتي، افسوس، ستايشا(دهندة حالت عاطفي گوينده است،  كه نشان
سازد و با  ها را خاطرنشان مي  بلكه تعريف مفصل واژه،نه تنها تعريف دستوري آنها را) تأسف
  :مثالً. نمايد ي موافق ذكر ميها مثال
  .گويند» نعم«كلمه تصديق باشد و عرب : آري
م تا معلوم شود كه مطلوب به وصول ايست نوميدان گويند بر طريق استخبار و استفها كلمه: آيا

  بيت: خواهد رسيد يا نه؟ پدرم گفت
  اييي ب،چون آمده باشي نروي زود    روز كه ناخوانده بيايي آيا بود آن

شاعر . ايست كه متحير گويد و غالباً وقتي استعمال كنند كه چيزي فوت شده باشد كلمه: افسوس
  بيت: گفت

  م سوزيـن فراق عالــچنيامروز     روز وصل يار جان افروزي  دي
  را روزي اين را روزي نويسد آن    ر عمرم اينمــافسوس كه بر دفت

  .گويند» حروف علت«ايست كه دردمندان گويند و بدين سبب اديبان  كلمه: واي
  
  ي خارجيها زبانه  تفسير معاني كلمات توسط ترجمة آنها ب.6

هاي فارسي،  بسياري از لغات، غير از واژهگردد براي شرح  كه از محتواي كتاب معلوم مي طوري به
. كار برده شده است هخصوص عربي، آذربايجاني، تركي، پهلوي نيز ب هتعدادي كلمات بيگانه، ب
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دست بياورد در ضمن تفسير، معادالت  هلف براي اينكه وجه صحيح كلمات و معاني آنها را بؤم
  .هاي آنها را ذكر كرده است خارجي و يا ترجمه

  :ها توسط معادالت آنها در زبان عرب، مثالً شريح معاني واژه ت-6 -1
  قطعه: ظهيرالدين فاريابي گفت. گويد» مغفر«ترك باشد كه عرب : خود

  اي ادهــر نهــتو ماهروي عادت ديگ    رزده از بهر بر بودـخود از براي س
  اي وان زلف چون زره را بر سر نهاده    اي دل چون خود آهنين در برگرفته

: بوشكور گفت. خواند» اكول«را  را گويند كه بر چيزي خوردن حريص باشد و عرب آن آن: رس
  بيت

  ر بر مبرس هگلو را ز رسي ب      بيفلنج و الفغره خود بخور 
نويسد، تلفظ آنها را نيز  ميها را  ي عربي واژهها لف عالوه بر آنكه مقابلؤ اوقات مبرخي  

  :مثالً. مايدن وسيلة آواهاي زبان فارسي منطبق مي هب
  .تشديد راءه گويند ب» كراسه«تخفيف راء دفتر بود و عرب ه ب: كراسه
اند  نمايد كه اين لغت را از تركيب عرب گرفته گردكردن و سرشتن باشد و چنان مي: ]غنچه[عنجه 

نزديك » عجن«قلب ه ب» عجله«گويند و تركيب » عجن«و قلب الفاظ كرده كه عرب سرشتن را 
  بيت:  گفتابوالعباس. است

   كني با شكر]غنچه[ترف همي عنجه     ل اندريــچ ندانم بچه شغـهي
 اوقات كلمات عربي معمول در زبان فارسي را نه تنها مثل واژة بيگانه، ي ازبسياردر لف ؤم  

طور تاين كلمات در نتيجة مضمون و شكل عربي زيرا . دهد بلكه مانند يك واژة فارسي شرح مي
  :مثالً. اند و در هر دو زبان كاربرد دارند فارسي مخلوط شدهه رده و ب تغيير ك،تاريخي زبان

  .گويند» غمزه«اول مژه بود دوم چشم برهم زدن معشوق و عرب نيز اين را : دو معني دارد: غمزه
  .گويد» كيله« پيمانه باشد و عرب نيز  :كيله

  .گويند» مشغله«آشوب و بانگ و فتنه باشد و عرب نيز : مشغله
  : مثالً. شرح معاني كلمات توسط معادالت آنها در زبان آذربايجاني -6 -2

  . گويند» بيلقان«زبان آذربايجاني ه ناطف باشد و ب: كپيتا
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حكيم . نها باشدخوانند در وير» كنگر«ان آذربايجان زبه كوف بود يعني نوعي از بوم و ب: جغد
  بيت : فردوسي گفت

  د جغ، از خاية بازكه بر نايد     دهقان سغدهچنين گفت دانند
زبان آذربايجان ه دو معني دارد اول موضعي را گويند كه جوب در آن كشته باشند و ب: نخيز
  ...خوانند » كردو«

هاي  لف تمام واژهؤبنابراين م.  زياد است، مثل عربي،در اين فرهنگ كلمات آذربايجاني  
اي از   عده آذربايجاني بودِن منسوب به،بيگانه را تشخيص نداده و از اين جهت در برخي موارد

چوخا، گوز، كابين، يلكن، كومه، چوزه، بكماز، گول، يال، يتاق، : مثالً(ها را خاطرنشان ساخته  واژه
هاي بيگانه  ها مانند ديگر واژه  زيرا دير زمانيست اين واژه) آستر وخان، چخماق، سلجق، بيرق
  .روند كار مي هوارد زبان فارسي شده و ب

اكدش، بلكنجك، تبرزه، تتق، : مثالً(اي از اين كلمات  نشان ساخت كه عدهبايد خاطر  
  .اند منسوخ شده) زك و غيرهيچاالك، خفتان، قرغوي، گزلك، ناچخ، 

  :مثالً.  آنها در زبان تركييها  شرح معاني كلمات توسط معادل-6 -3
را تركان  ي باشد كه آنيست حقير كه بوي او چون بوي شير باشد و گويند كه مانند علفتنبا: راسن

  .م كرده عظيم لذيذ باشد هخورند بهآن گويند و چون دنبة گوشت فربه را با » قجي«
باشد و آن رشته باشد كه بر گوشة لگام بسته باشند از ابريشم يا از موي و تركان » مجر«: پالهنگ

  بيت: فردوسي گفت. گويند» چلبر«
  يكي پالهنگنهاده بگردن     گـر همچنانم ببندند چنــو گ

  .گويند» برنداق«را  پوست خام بود كه تركان بمالند و آن: يشمه
  :مثالً. ها با معادالت آنها در زبان پهلوي  تفسير معاني واژه-6 -4

  بيت: فردوسي گفت. باشد» هالك«زبان پهلوي ه چند معني دارد اول ب: هوش
  هم پور دستان بودتدست  هب      مرا هوش در زاولستان بود

  بيت: خسروي گفت. زبان پهلويه باشد ب» زنار«هر دو : و كشتيكستي 
  چه كشتي بيهوده كستي و چه بندي كمرا    بر كمرگاه تو از كستي جور است بتا
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فارسي ه برخي موارد نيز كلمات پهلوي را مثل مدخل فرهنگ در نظر گرفته و ترجمة آنها را بدر 
  : مثالً. نمايد ذكر مي
  بيت: فردوسي گفت. هزار باشد زبان پهلوي دهه ب: بيور

  هزار بود در زبان دري ده      كجا بيور از پهلواني شمار
  بيت: فردوسي گفت. پارسي خفتان گوينده پهلويست و ب: كبر

  كردار شيره جنگ اندر آمد به ب      يكي كبر پوشيده زال دلير
  بيت: عنصري گفت. بهارخانه باشد به پهلوي يعني بتخانه: هيكل

  ويــانه ار بشنــبود نام بتخ    ين هيكل از پهلويچنان دان كه ا
: از جمله(ي معين ها ها و گويش هاي متعلق به اماكن مختلف و لهجه  تفسير معاني واژه-6 -5

  :مثالً. اند كه وارد زبان فارسي معيار شده)  بلخ وان، طوس، خوزستان، فرغانه، بخارامرو، خراس
  .باشد» بنكو«شيرازي ه زبان يوناني فسليون و به ب: قطونازرب

 درمي است از نقرة ها خراسان، عيار آن ده هفت و در بعضي نسخه درمي بوده است ب: شياني
  بيت: فرخي گفت. خالص
  گر از خاك و از گل زدندي شياني    وديــر او نبـــدازة لشگـانه ب

  بيت: عنصري گفت. زبان مرو خارپشت باشده ب: ريكاسه و ريكاشه
  نه ز ريكاشه كس كند سنجاب       گوزابنتوان كردن از كدو

  استوار، انجوخ، بارگاه، بزرقطونا، يوشك،: مثالً( از اين كلمات شماريقابل توجه است كه   
 رزنگ، فيال، كاك، كرك، كمرا، گنگر، سوتام، شار، شياني، فغ، فلش، چنگال، سبار، سرشك، غتفت
نظر  هالفرس ب  ت كه در محتواي صحاحاند و يا معاني مذكور اغلب اين كلما منسوخ شده)  لوغو
  .ي معاصر جا ندارندها  در فرهنگ،رسد مي
  
  هاي ديگر  تفسير معاني كلمات توسط ارجاع آنها به واژه.7

ها به  خصوص در اواخر آن، براي خودداري از تكرار، برخي از واژه هضمن تدوين كتاب ب
  :مثالً. استشده داده تر ارجاع  هاي ديگر و يا به كلمات رايج واژه
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  .مذكور است» الف  باب«باشد كه در » يارا«معني  هدوم ب... دو معني دارد : ياره
  بيت: عسجدي گفت. بود و در فصل سين از باب غين ذكر آن تقديم يافت» سماروغ«: جله

  چنان گردد كه پندارم سماروغ است يا جله        چو كودك سر فرود آرد بحجره بر سر حمدان
  .ياد كرديم» باب شين«است كه در فصل كاف از » كربش«معني  ههر دو ب: بسهكرباسه و كر

 نيز مفصالً ذكر شده يشود نشاني و عناوين كلمات ارجاع ي فوق ديده ميها كه از مثال طوري به
  .است

 نيز ارجاع داده ها شواهد شعري مدخلبه كلمات، حتي به نامه در بعضي موارد نه تنها  در اين لغت
  :مثالً. شود مي
  .و مستشهد همان بيت خسروي است» سيني«طشت خوان رويين بود يعني : شني
  :خسروي گفت) »سني و طاس«: گويند(طشت خوان باشد : سيني

  كه بترسم ز بانگ سيني و طاس      تو چه پنداريا كه من ملخم
بعضي از  در ،كه در فصل راء از اين باب آورديم» ريژ«هواي و كام و مراد باشد و : كام و ژيژ

معني مراد و كام باشد و بيت مستشهد در هر دو نسخه جهت لغت شعر رودكي  ها هم به نسخه
  .»ژ سه نقطه«است و اينجا به » راي غيرمعجم«ست كه آنجا به  ااست و فرق آن

  بيت: رودكي گفت: كام و هوي باشد: ريژ
   زيبفر وه ريدكان مطرب بودي ب با    ديدي تو ريژ و كام بدو اندرون بسي 

 تغييرات و يا فرق ابيات، همچنين ، در اين فرهنگشود  معلوم ميها كه از مثال طوري به  
  .شود نظر رسانده مي ه ب،كلمات آن ابيات نيز

ي اين ها شود كه مدخل الفرس معلوم مي  در نتيجة مطالعه و آشنايي با فرهنگ صحاح  
 اسالمي گرفته  اوليةادوارنثر فارسي در نظم و  نها و شواهدي هستند كه از متو فرهنگ داراي واژه

شناسي و ادبيات و موضوعات  مربوط به تاريخ زبانهم مسائل رو در آينده  از اين. شده است
  . ضروريستيكارهاي تحقيقاتي و پژوهشاز خاص دستوري اين كتاب، 
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