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  چكيده
 ناصري آراي انجمن فرهنگ. است هدايت يكي از مفاخر ادبي معاصرخان  قلي رضا

 ،مقدمه: شده استتأليف  اين فرهنگ در سه بخش .ستوا ليفاتأتو  آثار ةاز جمل
و ، قاطع برهان، جهانگيري فرهنگبه تبع  ،در اصل ،اين فرهنگ .كنايات ، وواژگان

هـاي   هژبرخـي وا  ،سـفانه أمت. هاي پيش از خـود نوشـته شـده اسـت     ديگر فرهنگ
 ،وارد زبان فارسـي و اشـعار اسـتادان شـعر     قاطع برهاندساتيري از اين فرهنگ و 

واژگـان   زدگـيِ  باعث برهم كه شده است ،الممالك فراهاني همچون شيباني و اديب
هـاي   لامثـ  شـاهد داراي اشعار و  آرا انجمن فرهنگ ،وليكن. زبان فارسي شده است

 لف در جاي جاي اين فرهنگؤم ةنقدهاي عالمان ،همچنين. است يبسيار ارزشمند
  .فرهنگ داده استاين ي تازه به يرنگ و بوي انتقادي و فضا

  .نقد آرا، فرهنگ انجمن، پازند و زند خان هدايت، رضاقلي دساتير، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
در شـهر تهـران حـدوث     ق، 1225نة سـ در  ،متخلص به هـدايت  ،رضاقلي فقيرلف ؤم«

الرأس، چارده كالته از ملك هزار جريب بوده كه سمنان و دامغـان    والدم را مسقطيافته، 
 »پيوسـته   از بالد مشهور آن حدود است و نسبت آبا و اجداد به شيخ كمال خجندي مـي 
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با مادرش نزد خويشان خود به ق،  1218 به سال ،پس از فوت پدر. )1209: 1340 ،هدايت(
باز به شيراز آمد و زير نظر حمايت و تربيـت ناپـدري    ،پس از چند سال ،بارفروش رفت و
به تحصيل علوم متداوله پرداخت و در جواني  ،»شحنه«متخلص به  ،خان خود، محمدمهدي

ميـرزا   علـي  حسـن  ،ميرزا فرمانفرما و فرزنـدان او و بـرادرش   علي به مالزمت خدمت حسين
  .)261: 1379 پور،  آرين(درآمد  ،السلطنه شجاع

. نمـود  مي متخلص »چاكر«از ابتداي جواني طبع موزوني داشت و در آن اوان خود را به 
 »خان«شاه قاجار به لقب  داد و از طرف فتحعلي تغيير »هدايت«تخلص خود را به  ،در اواخر

به منصـب   خان صبا، فتحعلي الشعراي وقت، از وفات ملك پس ،ملقب شد و »اميرالشعرا«و 
 شاه به شيراز رفـت،  كه فتحعلي هنگامي ).356 :1349 ،يمدرس( گرديدمفتخر  »الشعرا ملك«

خـان   قلـي  شاعر جوان را به حضور بـرد و رضـا   الممالك، منشي آبادي، محمدتقي علي ميرزا
بـه   »خـاني «و لقـب   »الشعرايي ملك« ي به عرض رسانيد كه پسند افتاد و شاه سمتا قصيده

 ،بيماري ةبه واسط ،ولي، وي داد و مقرر شد كه در بازگشت شاه به همراه وي به تهران بيايد
پـس از جلـوس محمدشـاه،     .شاه درگذشت موفق نشد و همچنان در شيراز ماند تا فتحعلي

اما قيام آنـان   در شيراز به دولت ياغي شدند، ،ميرزا علي ميرزا و حسن علي حسين ،شاهزادگان
همچنان در شـيراز  خان  رضاقلي .ه شد و ياغيان دستگير و به مركز اعزام شدندفوري شكست
ميرزا معاونت و نديمي فيروزميرزا و پس از انتقال او به كرمان معاونت فريدون بود و سمت ،

كه محمدشاه از جنـگ هـرات بـه تهـران     ق،  1254در  .داشتبرعهده را  ،فيروزميرزا برادر
به تهران آمـد و   بود، ،رواي فارس فرمان ،ميرزا حامل پيام فريدونكه  ،خان رضاقلي برگشت،
او هدايت را به دربـار معرفـي كـرد و     .وارد شد ،صدر اعظم ،حاجي ميرزاي آقاسي ةبه خان

كه  آرا، ميرزا ملك عباس ،محمدشاه او را از بازگشت به شيراز بازداشت و به تربيت فرزندش
   .معروف شد »باشي لَلَه«جا به  از آن هدايتو  برگماشت العاده طرف محبتش بود، فوق

در سـفر و   كه محمدشاه درگذشـت، ق،  1264زيست و تا  هدايت در دربار محترم مي
ـ    العـارفين  ريـاض معـروف   ةحضر همـراه شـاه بـود و تـذكر      .ليف كـرد أرا بـه نـام وي ت

 ،پس از مـرگ محمدشـاه و شورشـي كـه برخاسـت و بـه فـرار شـاگرد او        ، خان رضاقلي
نشـين بـود تـا     مـدتي بيكـار و خانـه    ،به سعايت بدخواهان ،گويا منجر شد، ،ميرزا عباس

شاه او را به خدمت و به رياست يك هيئـت سياسـي بـه     ناصرالدينق،  1267در  ،كه آن
 پـور،   آريـن (فرستاد  خواند، كه خود را خوارزمشاه مي ،والي خيوه خان، دربار محمدامين

نقـل   ،خـان هـدايت   پسـر رضـاقلي   ،رالملكخان ني عفرقلياز قول مرحوم ج .)262 :1379
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موريتي كـه اميركبيـر در اوان   أبه علت م ،خان اميركبير و هدايت كنند كه مابين ميرزاتقي مي
 ؛صفايي وجـود نداشـت   ،صدارت خود به هدايت داده و او از قبول آن استنكاف كرده بود

سـختي و پريشـاني روزگـار     بـه نشـين بـود و    ها خانه مرحوم هدايت مدت ،به همين علت
. )9: 1326 ،يادگار( كرد منزل خود زندگي مي ةيو فروش اثاث راضقاستو از راه گذراند  مي

كه اميركبيـر مغضـوب و معـزول     يك روز پيش از آن ق، 1268محرم  18خان در  رضاقلي
علـوم  شاه به معاونت وزيـر   از سفر خوارزم به تهران بازگشت و به فرمان ناصرالدين د،شو

در  ،او .و معارف و رياست دارالفنون گماشته شد و پانزده سال در اين سـمت بـاقي مانـد   
 ،الفصـحا  مجمـع  به نـام  ،ف خودوالشعراي معر ةمشغول تأليف تذكر ،دارالفنون ةادار منِض

 و االنبيـا  ةسـير  الصـفا  ضـة رو موريت يافت كه تاريخ عمـومي أم ،به دستور شاه ،شد و نيز
آن  او به اين كار دست زد و سه جلد بر .را تكميل كند ،تأليف ميرخواند، الخلفا و الملوك

در ده جلـد بـه   ق  1274 االول در ربيـع  ناصـري  الصفاي ضةرو افزود و اين كتاب را به نام
و آن را در پرداخـت   كه آخرين اثر اوست، ،الفصحا مجمعتأليف به ادامة  ،سپس .پايان برد

از خـدمت دولـت متقاعـد شـد و بـه عنـوان مربـي         ق 1278وي در . ختم كردق  1288
بـه آذربايجـان رفـت و منتخـب      ساله بـود،  كه در آن هنگام يازده ميرزا وليعهد، مظفرالدين

در ق  1283را به سـال   التواريخ اجمل وق   1280در  الحقايق  شمسرا به نام  شمس ديوان
  .تبريز تمام كرد و به چاپ رساند

از علـوم متـداول    ، وو به مهرباني و حسن خلق معروفبود نام  مردي نيكخان  رضاقلي
او . )263: 1379 پـور،   آريـن (عمر را به مطالعـه و تحقيـق گذرانـد    همة وافي داشت و  ةبهر

  :گويد  آثار خود مي ةدربار
لـيكن از هـر يـك    ، اگرچه منظومات و مرقومات فقير بيش از آن است كه در تذكره گنجد

 گلستان، االسرار مخزنبر وزن  انوارالواليهـ  همثنويات ستّ :خواهد شدچيزي به نمونه مذكور 
بر  بهشت خرم، لعاشقين ا انيسسنايي،  ةحديقبر وزن  بحرالحقايق، نامه بكتاشمشهور به  ارم

، البالغـه  مدارجة ، رسالالهدايت  نهجو جز اين مثنوي  ـ به وزن رمل نامه هدايتوزن تقارب، 
و رسايل  ،العارفين رياض تذكرة، التواريخ فهرس، المعارف لطايف، الكنوز مفتاح، مظاهراالنوار

رد و قبـول آن بـه    .هزار بيت مجموع اسـت  ديگر است و از قصايد و غزليات زياده از سي
  ).1211: 1340 ،هدايت(ل است مستقيم و طبع سليم محو ةسليقصاحبان 

از تأليفات . العاده دارد  هميتي فوقخان هدايت، از نظر تاريخ ادبيات، ا علمي رضاقليآثار 
شـاه نوشـته اسـت؛     تـاريخ مختصـر ايـران اسـت كـه بـراي مظفرالـدين        التـواريخ  اجملاو 



 يناصر يآرا انجمن فرهنگنقدي بر    4

در تـذكرة شـعراي    العـارفين  ريـاض اسـت؛ و   ميرخواندتكملة تاريخ  ناصري الصفاي ضةرو
 ديـوان و حتـي  كـرده  فارسي وقت فراوان صـرف   هدايت در تحقيق و مطالعة شعر. صوفيه

 ،ضمن مطالعه و تتبـع در اشـعار گوينـدگان    ،وا .ده استنمورا براي چاپ آماده  منوچهري
خوبي  ببرد و به پيكاربرد  ها مراجعه نمايد و به معاني لغات كهن و كم  ناگزير بوده به فرهنگ

پس بر آن شد فرهنگي جامع و  .هاي موجود اشتباهات فراوان دارند  دريافته است كه فرهنگ
 ق، 1288بـه سـال   را، ايـن فرهنـگ   . تدوين كند ناصري آراي انجمن فرهنگام مفصل به ن
 ،كه به جاي پدر به مديريت دارالفنون منصوب شده بـود  ،مخبرالدوله خان  يلعليق، فرزندش

عظمت و جايگـاه هـدايت همـين     ةدربار .)263: 1379پور،   آرين( داندر تهران به چاپ رس
خـان يكـي از ادبـا و دانشـمندان       رضـاقلي « :گفته است ،شناس روسي  ايران ،بس كه برتلس

آموزشـي اروپـايي نيـز     ةسسـ ؤبلكـه هـر م   ،لفنـون اتنهـا دار  شناس ايراني است كـه نـه    زبان
  ). همان( »توانست به داشتن چنان مدير و سرپرستي افتخار كند  مي

  
  آراي ناصري فرهنگ انجمن. 2

 فرهنـگ خاصـه   ،هاي متقـدم  فرهنگي است كه بر اساس لغات فرهنگ ناصري آراي انجمن
 ،ايـن فرهنـگ   .شده استنوشته  ،جامع برهانو  ،قاطع برهان، رشيدي ،جهانگيري ،سروري

 ،52 :1340 اصـفهاني، (و امثـال آن اسـت    جهـانگيري  فرهنگاي از  گونه كه تقليد و اقتباس
در  مؤلـف  .است رشيدي فرهنگو  قاطع برهانهايي چون   رو فرهنگ دنباله ،)همايي مقدمة

 ،را بدون تحقيق علمي در متن خود گنجانـده اسـت   قاطع برهانبرخي موارد عيناً جمالت 
 پـور،  آرين(رسد   نمي قاطع برهاندر صحت و اعتبار به پاي اين فرهنگ ليكن بايد گفت كه 

نيـز ديـده    آننـدراج  فرهنـگ در  بعـدها  گـويي  تقليـد پيروي و  ةاين شيو ،البته .)264: 1379
و  آورده اسـت خان هدايت را عيناً   رضاقلي اي كه بسياري از نقدها و اشعارِ به گونه ؛شود  مي

 مـثالً  ،شــده اسـت   نامـه  لغـت وارد  آننـدراج به نام آرا انجمن لفؤهمين ابيات و نقدهاي م
و  ،»خشــگل «، »زانخـ «، »زبـر تنـگ  «هـايي چــون    واژهو رجوع كرد نامه  لغت توان به  مي

  .ضبط شده است نامه لغت در آنندراجكه به نام  را ديد هاي ديگر بسياري واژه
  :بخش تقسيم كرده استسه را به  ناصري آراي انجمن فرهنگ هدايت

بـه  (نويسـي   فرهنـگ  ةسابقدر اين بخش، . استكتاب  ةدرواقع مقدم  آن بخش نخست
 ةلف دربارؤبرخي نقدها و تحقيقات م ،تحقيق در واژگان پارسي و عربي ،)صورت مختصر

نكات و مباحث دسـتوري   نويسان پيش از خود، و بحث و نقد مفصل در اشتباهات فرهنگ



 5   بهمن افشاني آقاجري و ابوالقاسم رادفر

در مقدمـه ترتيـب    مؤلفدوازده آرايشي كه  .درمجموع در دوازده آرايش نوشته شده است
  :استذيل داده به شرح 
  متفرقه؛ و دهمولّ و برّمع لغات تحقيقدر  :يكم آرايش
  ها؛ آن تبديالت و عربي و پارسي لغات بعضي توضيحدر  :دوم آرايش
 آن در برهـان  و جهـانگيري  فرهنـگ  صـاحب  كه لغاتاز  برخيبيان  در :سوم آرايش

  اند؛ كردهو سهو  اشتباه
 دسـت  را ديگران كه خطايي و برهان لغات در اشتباهات بعضي بيان در: چهارم آرايش

  ؛است داده
  نظم؛ و نثر كالم و كلمه صفت و آن تغييرات و پارسي زبان تحقيقدر  :پنجم آرايش
  آن؛ تحقيقات و يتهج حروف بيان در :ششم آرايش
 كه( ديگر حروف به وچهارگانه بيست حروف از يك هر تبديالت بيان در :هفتم آرايش

  ؛)شود مي تقسيم آيين شانزده به
  گفتار؛ چند ضمن در فوايد بعضي بيان در :هشتم آرايش
 كـه  يحروفـ  و مصـدر  اسـم  بيـان  و آن عالمت و مصدر شناخت بيان در :نهم آرايش

  مضارع؛ و ماضي تصريفات بيان و نمايد مصدر معني بر داللت
  نحو؛ و صرف علم ةضروري مصطلحات در :دهم آرايش
  آن؛ هاي ساخت انواع و فعل بيان در :ميازده آرايش
  .اسم بيان در :دوازدهم آرايش
 القوانين تحقيق هاز جمل در تدوين مباحث دستوري از منابعي استفاده كرده است، مؤلف

حدود دوسـوم مباحـث    مؤلفدر هند نوشته شده و ق  1262الدين كه به سال  حاجي محي
نيـز بهـره بـرده     قاطع برهاناز  ،عالوه بر آن ؛دستوري فرهنگش را از اين كتاب گرفته است

 فرهنـگ  اين در تبريزي خلف قاطع برهان دستوري مطالب از بسيارياي كه  به گونه ؛است
 منيـري  شرفنامة كرده استفاده آن از هدايت خان رضاقلي كه ديگري مĤخذ از .است موجود
 شـود  مي ديده منيري شرفنامة دستوري مباحث و آرا انجمن مطالب بين هايي شباهت ؛است

 مباحـث  ةدربـار  مقدمـه  در هـدايت  كـه  بسـطي  و شـرح  رغم به ).71 -  50: 1357 ،رادفر(
 هـا  واژه ترتيـب  و كـار  شـيوة بـه   داده، سـت د به خود از پيش هاي فرهنگ نقد و دستوري

  .است نكرده اي اشاره
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 ايـن  در هـدايت . اسـت  انجمن 24 دربردارندة كتاب، اصلي و عمده بخش ،دوم بخش
  .است پرداخته فارسي واژگان به بخش

 شعري شواهد با كه است عربي و فارسي زبان هاي  استعاره و كنايات شامل سوم بخش
: اين بخش از فرهنگ در سه بخـش نوشـته شـده اسـت    . از بزرگان ادب فارسي آمده است

كـه از  اسـت  كنايـاتي   ةپيرايش دوم دربار ،استكنايات فارسي شامل پيرايش نخست فقط 
ه در زبان و پيرايش سوم شامل كنايات عربي است ك ،هاي فارسي و عربي تركيب يافته واژه

  .ادب پارسي كاربرد داشته استو 
هـا و    كشيده، ضـعف  ناصري آراي انجمن فرهنگ در نگارش مؤلفزحماتي كه  همةبا 
 ،هاي پيش از او فرهنگ همةها در  اين كاستي ،البته .مشهود استآن بسياري در  يها  كاستي

نقد و بررسـي  به نخست  .يستمختص اين فرهنگ نفقط شود و  مي ديده اختالفي،با اندك 
  :پردازيم  هاي فرهنگ مذكور مي كاستي
ليكن چون  ،هاي فارسي بوده است  نوشتن فرهنگ فارسي و آوردن واژه مؤلفهدف  .1
كه ،  هاي هندي، يوناني، عربي، و تركي  او تقليدي بوده، تقليد باعث شده كه برخي واژه ةشيو

كـه  (شـود   مي ديده ،رشيدي و، جهانگيري ،قاطع برهانهمچون  ،پيش از اوهاي    در فرهنگ
از  ،شـود  آرا انجمـن  فرهنـگ وارد  ،)براي فرهنگ او چندان هم نياز نبودهها  وجود اين واژه

  :ها  اين واژه ةجمل
از  :كچري؛ برگي كه آن را در هند با آهك و فوفل خورند :پان مثل ،هاي هندي  واژهـ 

  .برنج و ماش و روغن خورش كنند هنديان
بـيخ گيـاهي اسـت كـه آن را دورس و تخـم آن را       :تودريون مثل ،هاي يوناني  واژه ـ

 :اوسـيمون ؛ انـار دشـتي   :درمنـين ؛ به معني نعوظ دايم است :فريسيموس؛ شوكران گويند
  ...و  كالبدهايي چون   و واژه. گويند  دوايي كه آن را تودر مي

 ؛بـرات  ؛سختي گرمـا  :باحور ؛زدن چانه: مكاس ؛هاون :مهراس مثل، عربيهاي  واژه ـ
  .سخره ؛غمزه ؛رباب ؛غارتيدن ؛لغز؛ بذله
اسبي كه از غايت سواري قابليت آن  :يراغ ؛بچه :وشاق مثل ،مغولي ـ تركيهاي  واژه ـ

 :پـايزه  /پـايژه ؛ علم و امير واليـت  :سنجوق و سنجق؛ پيدا كند كه با اطمينان بر آن نشينند
دوزي  نـوعي از زركـش   :چكين /چكن ؛نوعي نـان  :چروك؛ ملكي كه ملوك به كسي دهند

لنهر كه مجرم نزد سلطان خم شود و گوش خود را به ءارسمي در ماورا :تابوغ تومن؛؛ جامه
 ،آج بـوده   اي از اتراك و در اصل مغولي قال نام طايفه :خلج ؛كاسه و پياله :اياغ؛ دست گيرد
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 ،انـد  سـاكن ه فطايجايي كه اين  ،يعني بمان گرسنه و اين لغت تركي است و اكنون در عراق
  ...وار و   چمن و سبزه :آلنگ به النگ ؛خلجستان گويند

 تنهـا  نـه  ،گرفت هاي پيش از خود را پيش نمي تقليد و پيروي از فرهنگ ةاگر شيو مؤلف
هـا و اشـتقاقات اسـمي و فعلـي غيرضـروري را از       و تركيبها  توانست بسياري از واژه مي

كـه اكثـر    ،فارسـي را هـاي     توانسـت بسـياري از واژه   مـي  بلكـه  فرهنگ خود حذف نمايد،
خـويش  اند، در فرهنگ خود بگنجاند و بر ارزش فرهنگ  ها غافل بوده نويسان از آن فرهنگ
هايي كه در زبان فارسي هضم شده و سـاختار   فارسي يا واژههاي    چند مورد از واژه. بيفزايد

در  كـار رفتـه و هـدايت    بـه هـا   اعران و فرهنـگ فارسي به خود گرفته و در زبان و ديوان ش
 :1شود مي نام برده ،فرهنگ خود ذكر نكرده است، به همراه شاهد مثال

 هـاي  برآمدگي آن و. وارو سگيل، پالو، زگيل، زخ، اژخ، كوك، ثولول، بالو، :آژخـ  آزخ
 و هـا  دسـت  بر كه غيرحساس و پوست رنگ به گوشتين تر، بزرگ و ماشي چند باشد خرد
 ... سـر  بـر  زشـت  آزخ چـون / او سـر  بر عمامه سرخ آن :)1337 دهخدا،( افتد روي بر گاه

  ).54 :1370 ،مدبري(
/ گرمابـه  ميـان  ايسـتاده  :)1337دهخدا، ( سوز نيم )سوخته سغده، + نا آ،: از( :آسغده

 بسـيجيده  ، سـيجيده  آمـاده،  سـاخته، ). 141: 1370 ،مدبري( تنور ميان در آسغده همچو
 را هـا  شـغل  سـر  يـك  دار بسـغده  /اسـت  دور راه و رفت بايدت همي :)1337 دهخدا،(
  ).همان(

ـ  سـپرز  شدن بزرگ و برآمدگي سبب به كه گويند را لرزي و تب :تبيازه  رسـيده  هـم ه ب
درد كمـر   /بيمـارم از نهيـب شـفت فريخـه     :)منيـري  ةشرفنام( لرزه تب). قاطع برهان( باشد

  .)321: 1370مدبري، ( بگرفت تبيازه
 چرمين افزار پاي). آنندراج؛ قاطع برهان( چرمي پاپوش كفش، پاليك،) ا( :پاليكـ  باليك

 تـازي  اسب و خواهم مي چيني موزه /همي كه رسيدم جاي آن باليك و خر از :)لغت فرس(
  ).1337 دهخدا،(

 جـوهردار  و عظيم باشد درختي آن و است چنار به معني). لغت فرس( بود چنار :چنال
 /شـدي  نـام  بزرگ ايشان نعمت و نام به). االطباء ناظم( چنار درخت. )آنندراج؛ قاطع برهان(

  .)303: 1370، مدبري( نال بودي بوده كه گه آن از گشتي چنال
 قبـل  در كه اين ):آنندراج؛ االطباء ناظم؛ قاطع برهان( گويند را كننده منع و مانع :خشكاب

  ).277 :1370، مدبري؛ جهانگيري فرهنگ( خشكابي و راو ت مانع هيچ /نبود عالمي
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 و فربـه  چنـين  تـو  ):دهخدا يادداشت( نحيف سخت ،نزار ،الغر ،اندام خشك :خشكانج
  .)486 :1370، مدبري( نحيف و خشكانج و الغر يكي بود هندوي /پدرت چرائي كندهآ

 برهان( چوب از يا باشد سفال و گل از خواه كنند غله آن در كه دراز و بزرگ خم :خنبه
 بـر  كه باشد چهارديواري). لغت فرس( نهند چيزي كه جداجدا بود بقاالن ةخان انبار). قاطع
 دانه از رپ /دره ب تا را خانه كن ميوه از رپ ):الفرس صحاح( غله بهر از سازند چرخشتي شكل
  .)نامه  لغت( سره ب تا را خنبه كن

 نتوانم را محال ):دهخدا مرحوم يادداشت( پوپو .)االطباء ناظم؛ فرس لغت( هدهد :ربوت
 تـو  طلـب  بزرگان قصر و سراي /مسلماني در است كفر گفتن هزل كه /دروغ و هزل شنيد
  .)250 :1370، مدبري( ويراني جاي تو گزيني چند مار چو /ربوت همچو

 .)قاطع برهان( باشد رفته هم از كهنه ةلت و جامه كه است ركو معني به :رگوكـ  ركوك
بـه  ، 24 ورق ،2 ج ،شـعوري ( زننـد  جامه بر كه پاره ،وصله .)االطباء ناظم( كهنه ةپارچ و لته

 بـوق  ركـوك  چون غم ز كرده /جا اين من و قبا در تو نشسته پست ):1337 دهخدا، نقل از
  .)284 :1370، مدبري( آهن چو

 ةشرفنام( ضعيف و كوچك است مرغكي). لغت فرس( كوچك باشد مرغي) ا( :سارنج
 و خرد است مرغي). آنندراج؛ قاطع برهان( ضعيف و كوچك و سياه باشد مرغكي). منيري
 و خـرد  كودك تو :)جهانگيري فرهنگ؛ رشيدي فرهنگ( گويند سودان آذربايجان به و سياه
  .)302 :1370، مدبري( رنجم نداني همي ببري جانم /سارنجم چنان من

توان ذكـر   مي بسياري به همراه شاهدمثالموارد  .نمونه ذكر گرديد از باباين چند مثال 
  .گنجد كرد كه در بحث نمي

كه هـدايت مقلّـد صـرف از يـك فرهنـگ       بيان كردتوان  مي ،دشاز چند مثالي كه ذكر 
 برهانمثالً اگر مقلد  نويسان، ن و فرهنگابعضي منتقد ةگفت زيرا اگر بنا بر، خاص نبوده است

كه ساختار فارسي دارند و هدايت هـم مؤلـف   ، قاطع برهانهاي    چرا برخي واژه بوده، قاطع
انتسـاب تقليـد صـرف او از     ،همچنـين  .در فرهنگ او نيست ،هاي فارسي بوده   فرهنگ واژه

كـه ابـزار اصـلي    ضروري اسـت  نكته اين  كيدأييد و تأت .درست نيست جهانگيري فرهنگ
بـوده و   يديرشـ  فرهنـگ و ، جهـانگيري فرهنـگ   ،قـاطع  برهانهايي چون  هدايت فرهنگ

غناي واژگاني فارسي و مباحث نقد در اين سـه فرهنـگ ديـده     زيرااي جز اين نبوده؛  چاره
هـاي معتبرتـر و رجـوع بـه ديـوان شـاعران و          خر زماني و داشتن نسخهأوليكن ت، شود مي

ها اشاره كرده است، اين توانمندي  خود بارها در نقد واژههدايت كه  ،ها تفحص در ديوان آن
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هاي پـيش از خـود اقـدام     ت را به او داده كه به نقد و تأليف فرهنگي مشابه فرهنگو فرص
هاي معروفي چون    جاي فرهنگ جا و بي هكشيدن هدايت در نقد ب رخ نمايي و به قدرت .نمايد
زني شده است كـه وي   باعث اين گمانه رشيدي فرهنگو ، جهانگيريفرهنگ  ،قاطع برهان

مقدمه اشـاره نمـوده، از    بخشهمچنان كه در  ،در كار خود هدايت .است مقلد صرف بوده
پـردازد مجبـور    و هرجا كه به نقد واژه يا بحث يـك واژه مـي  ا .منبع استفاده كرده است 41
  :مثال، شود براي مستندكردن سخن خود منابع را ذكر نمايد مي

كواكب سـياره   )با اول مفتوح به ثاني زده و دال مفتوح(آورده كه  جهانگيريدر  :دزدمه
مهر و ماه م ئداكز تو در سيرند / بر مرادت چون نگردد تا قيامت دور چرخ :شاعر .را گويند
شايد روزمه باشد كه . نيافتم، همانا صحيح ندانسته رشيدي فرهنگاين لغت را در  .و دزدمه

  .گفته خواهد شد »را«در حرف 
بدمذهب و فاسق را ) اول مضمومبا (دروند  .اسم دارويي است. نام پهلوان ايراني: دروند

ديـن   درود از مـا بـه بـه   : زراتشت بهرام گفتـه  .مرقوم شده زندگويند و اين معني در كتاب 
به  گويد رشيدي. به راء مهمله آمده فرهنگو در . كه دور است از ره و آيين دروند/ خردمند

  .كه خواهد آمد ژاي فارسي است، چنان
: گفتـه  جهـانگيري در  .ب اسـت معـرّ  بوده و به كسـر بالفتح زري معروف : درهمـ   درم

 االحبـاب  حفةت و جمالي معياردر . از آن ياد كرده رشيديدرهام به معني درهم رايج است و 
  .نيز به نظر رسيد اللغه كشفو  سروريو 

نويسان و تكرار اشتباه گذشـتگان بـدون بررسـي و     هاي ديگر فرهنگ  پيروي از شيوه .2
  :كنيم  ذكر مي ينمونه مثالاز باب ، استتر   البته اين مورد كم ؛تحقيق علمي دقيق

امـا در   ،تفسـير شـده اسـت    »همچنـين « فقط به معنـي  اسدي فرهنگكه در  ايدون ةكلم
و  جهانگيرينظير  ،قبل تاكنون تأليف شدهسال كه از حدود چهارصد  ،هاي متأخر  فرهنگ
و » اكنـون «را بـه هـر دو معنـي     ايـدون  ةكلم ،، عموماًناصري آراي انجمنو  قاطع برهان

و  آدونضـبط كـرده و بـر ايـن قيـاس      » ايـدر «مرادف » جا اين«و نيز به معني » همچنين«
عجيب ايـن اسـت كـه     .اند  نوشته» جا آن«، »چنان آن«، »آن زمان«را به هر سه معني  آندون

هم به غلـط   ،است» همچنان«و  »همچنين«كه صريح در معني اصلي قديم  ،اشعار قدما را
اند؛ بالجمله اكنون حـدود چهارصـد     تفسير كرده »جا اين«يا  »آن زمان«و  »اكنون«در معني 

كار رفته و چنـدان شـهرت و شـيوع     سال است كه اين الفاظ در غير معني اصلي قديم به
يافته كه معني اصلي آن فراموش شده و به اصطالح ادبا وضع ثانوي تخصصي پيدا كـرده  

  .)، مقدمة همايي52: 1340اصفهاني، (
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  آوردن كنايات. 3
ديگر لزومي نداشته كـه در   بنابراين، بخش پاياني را به كنايات اختصاص داده است، مؤلف
لكن دچار اين لغزش گرديده و چنـدين كنايـه را بـه عنـوان     ، بياوردرا كنايات  نواژگامتن 

  :از آن جمله ،مدخل اصلي آورده است
  ؛عاجز و زبون ،نادان ولگ فيحري معن به :دندان آب
  ؛اروراه مركبي معن به :سير آب
  ؛اسب تندرونده را گويند :بادپا
  ؛ايام جواني :خوش روز

  ؛دار زنده عابد و زاهد شب :خيز شب و بسروزخ
  ؛بردار فرمان :زودخيز

  ؛تلون مزاج :پرست سايه
  ؛كسي كه به راحت عادت كند: پرور سايه
  ؛كردن ترك :دادن ده
  ؛تراز تك و هم هم :تازيانه هم
  .معشوق :خرگهي ماه
  

  هاي دساتير  واژه. 4
دهـم   ةدوران سلطنت اكبرشـاه در سـد  در كتابي مجهول است كه  آسماني دساتيريا  دساتير

هجري به دست شخصي به نام آذركيوان فراهم شده و آن را به پيـامبري مجعـول از ايـران    
اين كتاب  .است نسبت داده و خود آن را ترجمه و تفسير كرده ،به نام ساسان پنجم ،باستان

چـون شـيباني و    ،نويسـان شـده و در ديـوان شـاعراني     گمراهي فرهنگ ةبعدها چاپ و ماي
خان  اهللا فتح .هاي دوران قاجار شده است  راه يافته و نيز وارد تاريخ ،الممالك و فرصت اديب
را در  ،پيغمبر ساختگي دسـاتير  ،بادآ مه ،در منتخبات ديوانش ،شاه معاصر ناصرالدين ،شيباني

  :رديف پيغمبر خود آورده گويد
 عيسـوي  ةچه پيچـي تـو در آن سـ      باد ايـن گفـت و احمـد همـينآمه

  :آورده »معجزه« را به معني فرجود آرا انجمنهدايت در 
ــره  ش را هـزاران برهـان اسـتادعوي ــت  ف ــود اس ــزار فرج  اش را ه
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شايد در ديوان اشعار شاعراني چـون قـاآني و يغمـاي جنـدقي و سـروش اصـفهاني و       
رواج پيدا  ناصري آراي انجمن فرهنگو  قاطع برهاناين از . فروغي بسطامي نيز يافت شود

واژه  600 هاي دساتيري در اين فرهنگ بـه حـدود    واژه .)همقدم :1337دهخدا، ( كرده است
  :گويد مي دساتير چنينهاي    هژوا ةدربار ،خودهدايت،  .رسد  مي

نـام كتـابي اسـت     ،پارسيان قديم ايران ةبه عقيد .اند نيز گفته) اول و به فتح به كسر( دساتير
نازل شـده و در آن زبـاني ديگرگونـه نتـوان فهميـد و       ،اول پيغمبر ايشان ،آباد آسماني كه بر مه

در توحيـد،   .نوشـته  ،اللفـظ  تحـت  ةيعنـي ترجمـ   ،چمي ساسان پنجم آن را به پارسي قديم پاي
و طاعت است و آن چهارده صحيفه است كه بر چارده بزرگـوار نـازل و وارد    ،حكمت تجريد،

اند و به ايران رسـيده و لغـات    ي بانيمه و بانگريزي ترجمه كردهئشده است و آن را در بندر بمب
و بعضي لغـاتش را ذكـر    آن را ديده، برهانصاحب  ،همانا ابن خلف تبريزي .آن نيز با آن است

مطالب خردپسند در آن بسيار است و در نـزد پارسـيان بـس عزيـز      اينك حاضر است و .كرده
، و در معني و حقيقت آن پارسيان گويند اصـل در آن دسـاتير اسـت   . است و آن را تمجيد كنند

يعنـي   ،اسـت  »بهتر هـر چيـز  «و  »اعلي«و  »روشني«زيرا كه تير به معني  ،»روشني ةدهند«يعني 
نور «و  »روشني«يعني  ،قلوب خوانندگان آن است و باساتير ةحقايق اين نامه روشني و نوردهند

خواننـد و باسـاتير    »باستانيان«را گويند و قديمان را به پارسي  »زمان قديم«زيرا كه باس  ،»قديم
 ةدهنـد «معنـي  گذشته را گويند كه از پيغمبران سابق به مردم رسيده و داسـاتير بـه    ةحقايقِ ازمن

هـاي   نـام  اي است كه از حكمـا بـر   تازه ةو نورند ترجم. است كه يزدان باشد »حقايق و معارف
كـه مـا بـدين     ،ساسـان نخسـت   ةيزداني قديم نگاشته شود و گفته است ساسان پـنجم در نامـ  

ايم و هر كـس نيـارد    چه ما را خواست آن است كه به باساتير كه در داساتير نگاشته فروگذاريم،
مؤلف . گيرد پس اين نورند را هر يزداني در آغاز خواند تا لختي از دادار بِديدآورنده ياد. خواند

كه بعضي اين لغت را معرب و جمع دستور دانند اساطير است نه دسـاتير و شـاعري    گويد اين
  .دساتير مه نه بر استاي زردشت /ر موبد نمازاگ ،اين در دري زيبد بر :در مدح شعر خود

  :ها هايي از اين واژه  نمونه
  ؛آباد  امتان و پيروان مه :آباديان

  ؛آبي كه رنگ و مزه و بوي آن تغيير كند :كرد آب
  ؛به معني امتدال در مهام است كه به تازي آن را نظام خوانند :داد آرامش
  ؛عقل اول :بهمن آزاد

  ؛است هستيالنوع درخت سرو  پارسيان رب ةاي كه به عقيد  نام فرشته :آزروان
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  ؛حقيقت وجود اوست و هر چه جز اوست عدم است كي زيرانام ايزد تعالي است به  :خريو
  ؛كلي و همگي :همادي
  ؛به معني كليات در برابر جزئيات هماني آسماني با فلك كلي را گويند :هماديان

  ؛به معني مفهوم يعني آنچه به فهم آيد و فهميده شود :رافته هم
  ؛به معني درم و دينار هم :رس هم

  ؛كردن يعني لغتي را از زباني به زباني ديگر معني ،به معني ترجمه باشد :سيراز
  .آب ةقطر :همينه

كند و گـاهي ذكـري از     بودن واژه اشاره مي گاهي به دساتيري مؤلفدر فرهنگ مذكور، 
همچون  ،ذكر نشده استها نيز در فرهنگ دساتير   برخي واژه ،البته .آورد  فرهنگ دساتير نمي

  .»آدم ةپيرايند«يعني  ،پيرا آدم
  

  شناسي اللغت و ريشه فقه. 5
چگونگي پيدايش و ساختار هر واژه و نيز تـاريخ   ةشناسي شامل اطالعاتي است دربار ريشه

هـاي فرهنـگ    شناسـي از ويژگـي   توضيحات ريشه .تحول واژگان و تحول معنايي يك واژه
را قرض گرفته يا  ...، و تركي ،عربي هاي يوناني، بسياري از واژهزيرا اين زبان  فارسي است،
شـناخت   ، بنـابراين، وام داده و با ساختار ديگر وارد زبان خود كـرده اسـت  ها  به ديگر زبان
هـاي    نويسـان بـا زبـان    جا كه اين فرهنگ از آن. داردي بسياراهميت ها  اي واژه درست ريشه

هـر آنچـه از ظـاهر واژه     ،انـد   آشـنايي نداشـته   )شناختي ريشه( باستان و مباحث اتيمولوژي
پردازي معنـايي   هاي ذهن خود به خيال  كردند و با ساخته  فهميدند پيوند معنايي ايجاد مي  مي
بيگانه را فارسي بپندارند و هاي    واژهاز آگاهي باعث شده است كه برخي ناين ا. پرداختند  مي

  :از جمله، ساختار فارسي نيز بدهندها  به آن
من چـه  «ب و اصل در اين لغت فارسي و فارسي منجنيق است و منجنيق معرّ :منجنيك

  .اندازي است آن است و آن آلت سنگ ةترجم »ما اجودني«بوده كه به عربي  »نيكم
  ).پانوشت، قاطع برهان( است يوناني mêxanikós زا ميخنيق مصحف كلمه در حالي كه اصل   

  :فارسيهاي  واژهديگر از هاي     لمثا
بـه معنـي    نـاي اسـت و   به معنـي بـاال   برياول عمر باشد و گويند  ةجوان و نوچ :برنا
  .يدآبر قدري ايشان ناي استخوان پشت شود بالغ جوان چونو  .حلقوم
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. »نابرنـاي « معنـي  به aparanâyu اوستا در، apurnây پهلوي: است چنين برنا كه حالي در
a  جزء دو از است مركب »پرنايو« و است نفي ادوات از parane و »پر« معني به âyu معني به 
 بلـوغش  سـن  بـراي  كه سالي ةعد هنوز كه است كسي نابرنا يا پرنايو پس. »مدت« و »زمان«

  ).پانوشت ،قاطع برهان( كنند اراده را جوان فارسي زبان در و باشد نشده رپ است الزم
 چـه  ؛بـوده  پاسخ لغت اين اصل ولي. است معروف الؤس مطلق جواب معني به :پاسخ
 نگارد  مي راست صفحه پايان در كه آن كه شود  مي معلوم چنان. آمده سنجيدن معني به سختن

 بـه  تـدريج  بـه  و بود پاسخ گويند  مي پاورقي را آن و است چپ ةصفح سطر اول مطابق كه
 رس پـي  و راسـت  پي و رس پاي و گويند  مي ده جواب را آن مطابق و مستعمل جواب معني

ب است و پاسخ بـه  و پهرس نيز گويند و پهرس را فهرست معرّ است پاسخ معني همين به
فتح سين صحيح است نه به خم، چه سختن مفتوح است و پاسنگ به معني پاسنج و پاسخ 

  .نيز خواهد آمد
 از مركـب  pâti-sahvan :اسـتان ب ايـران  ،pâsax :ميانه فارسي: است چنين اصل در ليكن

pati )و) پيشــوند sahvan »ريشــة از مشــتق »گفتــار و نطــق »sah« كــردن آگــاه كــردن، بيــان 
 سـوگندخوردن  معنـي  بـه  sanh+paiti جـواب  pasux: پهلوي .)243: 1383 دوست، حسن(
  .)تپانوش ،قاطع برهان(

 ،زهره را گويند و ظن مؤلف آن است كـه آن نيـز هيـدروخت بـوده     ةستار :بيدخت
خواني، چه دخت به معني دختر است و هي خـوب، يعنـي دختـر      مانند بيدخ تصحيف

  ...خوب 
و آن بـه  ) خدا(يعني دختر بغ ، اصل آن بغدخت است :در حالي كه درست چنين است

 »بيدخت« و نام آرامي اين ستاره زهره). پانوشت ،قاطع برهان(زهره اطالق شده است  ةستار
  ).اسالم المعارف ةداير(دانند  مي

. باشـد  )ديتشـد  به ضـم و ( كتابي كه به عرب نديگو خانه را مكتب دبيرستان و :دبستان
 ،ن باشـد يچنـ  اگر مخفف ادبستان است و گفته رشيديو ). يسعد( سر آمدم به كتاب انهپير
 :خاقاني گفته است .استي و ستان پارسي چه ادب تاز بود، خواهندي بيتركي و پارسي عرب

آمـوختن علـوم   ي و از دبيرستان جا .آهنگ مطران را مطراكنم / كل روميدبيرستان نهم در ه
  .گردد مي مستفادي دبير

  :د چنين آورده استودر حالي كه پورداو
 دپ بلكه از ،اند مخفف ادبستان نيست نويسان متذكر شده به خالف آنچه فرهنگ ،اين كلمه
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قرائـت و   جـا كـه نوباوگـان را    آن. پسوند مكان مركب است ستانو  نوشتن پارسي باستان
درين معني بـا لغـت دبيرسـتان فرقـي      خط آموزند و كتابت و جا كه هنر آن. كتابت آموزند
هاي دبير، دبستان،  از قوم سومر به ايران رسيده است و لغت ،يعني ديپي، كلمه ةندارد و ريش
  .)112 -  111/ 1 :1326( و ديوان از همين ريشه هستند ،ديباه، ديبه، ديباچه دبيرستان،

  
  ها  در ذكر تلفظ برخي واژه مؤلفنبودن  دقيق. 6

يـك بـه يـك     ةزيرا بين نوشتار و گفتـار رابطـ  است،  وجود تلفظ در يك فرهنگ ضروري
 .دباشـ صـورت ملفـوظ آن   بازتاب تواند دقيقاً  وجود ندارد و شكل نوشتاري يك واژه نمي

برخـي از حركـات و    ،همچنـين . شـوند  ليكن تلفظ نمـي ، شوند مي برخي از حروف نوشته
، هدايت ناصري آراي انجمن فرهنگدر . شوند اصوات نيز در دستگاه نوشتار نشان داده نمي

  :استفاده كرده استها  دادن تلفظ واژه هاي گوناگون براي نشان از روش
  :ذكر حركت تلفظ واژهـ 

  .با اول مفتوح و به دال مكسور به معني فرش و بساط است :مندش
  :وزن واژه با كلمات همتلفظ  ذكرـ 

  ؛قيمتي متاع و كاال بر وزن اندك كساد و ناروا و بي :مندك
  .بر وزن سراسر شهري است به تركستان قريب به ختا و چين :منادر

  :كند مي استفاده )وزن هم ةذكر حركت و بيان كلم( تركيبي ةشيواز  )ندرت به( گاهيـ 
مـزد و   فارسي به وزن تگـرگ كـار بـي   به فتح اول و ثاني و راي ساكن و كاف  :مجرگ

  .اجرت كه آن را بيكار و بيكاري گويند و بيغاري تبديل آن است
  :اخته باشدنوزن براي خواننده ناش همة ممكن است واژگاهي تركيبي  ةدر اين شيو

ز يـ ني را درشـ  و آن و دراز است كيبار و آن ار باشدياز خي نوع خرش بر وزن :درش
 )مفتـوح  بـا اول (درش . عرش به وزن نه است، مفتوحي ثان و با اول اريخي و به معن. نديگو
  .براق صفت در ،نديرا گـو اسبان گاهيپا

  :كند مي حركت حرف آغازين اشارهبه گاهي فقط ـ 
  .با اول مكسور به معني بركشيدن آمده است :ملنجيدن

البتـه اگـر   ( ها داده اسـت  متفاوت با ديگر فرهنگ يندرت دچار لغزش شده و تلفظ بهـ 
  ):اشتباه كاتب نباشد
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مسين و برنجين كه چـون بـه جانـب     ةد مكسور لولبه فتح و فتح زا و ميم مشد :مزمل
راست گردانند آب روان شود و چون به جانب چپ بگردانند بايستد و در اين روزگار او را 

  .زيرا كه آن را به تركيب دهان شير بسازند كه دهانش ،دهان شير گويند
  .به ضم اول ضبط شده است نامه لغتدر ت اين لغ

بـه   نكـردن گـاهي ايـن ذكر  . را اصالً ذكر نكرده است ها تلفظ واژهها  در برخي از واژهـ 
  :واژه است نبود معروف سبب

  .به معني كف دست نيز در فرهنگ آمده. مرغي معروف است :كبك
  :پذيرفته گاهي ساختار واژه بيش از يك تلفظ را نمي ،مؤلفبه نظر ـ 

  گوشه و كمين :گوشانه
شكل درست آوانگاري را ذكر نكرده اسـت كـه خواننـده     مؤلفدر بسياري از موارد ـ 

  :شود  دچار لغزش مي
  ؛ديدن است به معني خواب :گوشاسب
  ؛و زشت ،سخنان هرزه، بد :گوزگند
  ؛نارس باشد ةبه معني ميو :چغاله
  ؛يكي از نزديكان فريدون فرخ بود :جندل
  ؛به معني افشرده و فشارده باشد :زغيده
  ؛خواجه عميد لومكي ؛همان كرمي است كه خون خورد :زلو

  :شود مي در اسامي شهرها نيز اين لغزش ديده
  ؛فارس مشتمل بر قراء متعددهة كار اي است از واليت شبان ناحيه :مشكانات

  :مثال ،نويس را آورده است در ذكر تلفظ نظر چند فرهنگ مؤلفگاهي ـ 
و خشم، چه آن نيز زشـت و بـد اسـت و بعضـي      ،بد، ترش بالضم به معني زشت، :دژ

، اول اصح است و رشيديبه قول  ،و برهانمانند صاحب  ،اند گفته) به كسر دال(بدين معني 
  .دش نيز بدل دژ و به همه معاني با آن موافق است

  
  هاي غيرمرتبط با مدخل اصلي  آوردن شاهدمثال. 7

  :از باب نمونه
اي را گويند كه بادگير داشته باشـد كـه بـاد در آن آيـد و آن را       به فتح باي خانه: بادپروا
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بـاد   /عمر چگونه جهد از دست خلـق : كسايي گفته. نيز گويند بادخوان و بادخن و بادخون
چون صـوفيان بـه   : حكيم شمالي دهستاني در صفت طاوس گفته. چگونه جهد از بادخوان

پـروا    بادپروا به معني بي ...چون سعتري به باغ و معاشر به بادخن  /بزمخوانگه و شاهدان به 
  .هم آمده است

و  »بـادخوان «هاي   براي مدخل اصلي شاهدي نيامده است و واژه ،شود  كه ديده مي چنان
 يديگر ةهمراه شاهدمثال آمده است و اين سه واژه در مدخل جداگان »بادخون«و  »بادخن«

 .بگردد، نخواهد يافت »بادخوان«ة خواننده دنبال واژاند و اگر   نيامده
ايـا سـتوده بـه تـو      :سوزني در مدح سـيدي  .داده است به معني خاندان و خانه :دودمان

  .جهان گرفته به عزم صواب و راي قوي /نبوية دودخان
  

  ها آن ةآوردن چند واژه در يك مدخل و شرح هم. 8
  :از باب نمونه

را پاداش دهد و ت] مصراع[ )ع(. جزا و مكافات نيكي :پادشپاداش، پاداشت، پاداشن، 
 گنـه  صـد  بـه  /پاداشن هزار بخشد خدمت نيم به :گويدفرخي . )فخر گرگاني(ايزد به مينو 

 بـا  فايـده  هـزار / بدهد عطا هگ دستش دو كه اي يگانه :المعي گرگاني .بادافراه نيم به نگرايد
  .پاداشند صدهزار

از  »مالحظـه «است، مركب از پاد به معني  »داش پاه«مخفف  »پاداشت«اند  و بعضي گفته
. نيك گويي اسـت  ةپس معني تركيبي حفظ و مالحظ .»حفظ«داشت به معني  ايدن بيباب پا

  .كند بدون هيچ شرحي را ذكر ميها  هژوا مؤلفو گاهي 
  .هر چهار لغت به همان معني است كه گذشت :خپه، خپيده خپاك، خپك،

مترادف در هاي  هژگاهي نيز بدون آوردن وا .روشن نيست »همان معني«از  مؤلف منظور
  .پردازد مي و به شرح آورد مي جديد ژةمتن وا

خاقـاني  . آويختـه  نگـون  ،به معني حيـران، سرگشـته  ) به فتح اول و سكون دويم( :دروا
 دروا و سـرگردان  ذره چـون  چـرا  مـن  /انـد   رفته خندان و آزاد آفتاب چون روان ره :راست
 سـتارگان / فلـك  به شود بر كه تيغش آتش بيم ز :معزي .اند نيز گفته درواهآن را اما . ام هماند
/ درواستي سري بي را سران گر :مولوي گويد .نيز آمده درواي. ندا درواه خويش برج در همه

به معني دربايست نيز آورده كه چيزي ضـروري   جهانگيريو . درواستي سري را سرنگونان
  .خواهد گفته شاهد مي رشيدي. باشد
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  كردن واژگان بازتاب حوادث زندگي شاعر در معني. 9
البتـه  ، است ساختهنعكس مها، حوادث زندگي خود را  گاهي در شرح برخي از واژهمؤلف، 

دهشـ آغاز  جهانگيري فرهنگكاري كه از  ؛توان ديد عد مثبت معنايي واژه هم ميبه عنوان ب 
  :مثالاست، 

كي را گويند كه از درون خانه بيـرون را تـوان ديـد و از بيـرون     مشب اي  دريچه :بادگانه
خاصه بوشهر كه به گرمي هوا معـروف   ،چنين درها را در بنادر فارس و .درون را نتوان ديد

  .ام و آن را كركري نيز گويند  بسيار ديده ،است
  
  به متون نثر يتوجه بي. 10

به متـون   يتوجه بي. رسد از انگشتان يك دست نميشاهدمثال از متون نثر در اين فرهنگ به بيش 
ها رايج بوده و شايد عامل اصلي همان عامل وزن و موسيقي بوده كه در شعر وجود  نثر در فرهنگ

  :شود ذكر مي از باب نمونه چند مورد. شده است تر ضبط مي داشته و در اذهان بهتر و سريع
درويش خـاكي اسـت   : انصاري گفته هللاخواجه عبدا. به معني ترشح و پاشيدن: اشپيخته

 .نه پشت پا را از آن گردي ،نه كف پا را از آن دردي .پخته و آبكي بر آن اشپيخته
موالنا عبدالرحمن  االنس نفحاتكه در  مباحثه و مناقشه، چنان) بر وزن هريسه: (خويسه
  .اداند كه ابوعبداهللا خيف را با موسي بن عمران جيرفتي خويسه افت جامي آورده
شـمس  ( خصم او را نبود ز دردها درواخ. به معني نقاهت از بيماري است )به فتح( :درواخ

به معني محكـم و  . )سنايي(تر از درون كه درواخ  تنگ/ كرده خصمان بر او جهان فراخ .)فخري
چون كنـي بـا وي    :ذوالنون گفته كه پير هرات، عبداهللا انصاري، گفته كه مضبوط و محقق، چنان

همچنـان  . دست او بود و درد تو موافق داروي او باشد، دامن او را درواخ داره كه بضاعت تو ب
و بـه معنـي    .يعني محكم است و به سـرحد يقـين رسـيده    ،گويند گمانم به فالن درواخ است
  ).منصور شيرازي(رايت و اسددرواخ  مراتب و مه زحل :دليري و درشتي و غلظت نيز آمده

  
  آن كاربردسازي و پيشنهاد براي  سازي و معادل  واژه. 11

  :هايي ساخته است هژالبته در حد چند واژه وا مؤلف
  ؛عزت صاحب آبرو و :مند آب

  .به معني ساعت :سنج گردون و سنج آسمان
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  نكردن ترتيب معنايي براي يك تلفظ واژه در واژه بودن و رعايت. 12
اماليي مشترك ولـي تلفـظ و معنـاي متفـاوت را در يـك      هدايت گاهي دو واژه يا ساخت 

  :از باب نمونه ،مدخل آورده است
آماج  .گاه محل گذاشتن نشانه و يك تير پرتاپ را يك آماج گويند  تير آماج ةنشان :آماج

 هك نرا دووچهار حصه و فرسنگ سه ميل است و هر ميل مسافت  يك حصه است از بيست
 .چهـار آمـاج شـود   و ه قدر چهار آمـاج كـه فرسـنگي بيسـت    و نرا ب دفرسنگي شش نرا باش

نام آشي  :نيز به دو معني است) به ضم الف( اماج به معني تخت و سرير آورده و جهانگيري
آلتي را گويند از آهن برزگران بـه آن زمـين    ،كه گذشت چنان ،نيز مد به .كه اماج نيز گويند

  .شيار كنند
آمـاج  ة ژاُماج و دوباره به سـراغ وا  ژةبه وا ،سپس ،آماج پرداخته حبه شر نخست مؤلف
  .رفته است

  
  آوردن هزوارش. 13

  .»پازند و زند«اند با عنوان   و به فارسي خوانده اند لغاتي كه به آرامي نوشته
آوردن لغات زنـد و پازنـد در رديـف لغـات فارسـي      « :گويد  دبيرسياقي در اين باره مي

داده است، در حالي كه اين  بآبه  جهانگيريتبريزي به دنبال كار  برهانگلي است كه  دسته
 .)145: 1368( »اند  كار نرفته لغات مطلقاً در نظم و نثر فارسي به

 .آمده »خريدن«گفته به لغت زند و پازند  برهاندر ) وزن سبوشكن بر( :2زدونتن
باشد بـه لغـت    »نيزه«است كه  »رسنواد« گفته به معني برهاندر ) بر وزن پسين( :3رسين

  .ازند، و اهللا اعلمپزند و 
است » انار«لغت زند و پازند به معني ه گفته ب برهاندر ) به ضم اول و فتح ميم( :4رومنا

 .گويند »رمان«كه 
 »كـارد «گفته به لغت زند و پازنـد بـه معنـي     برهاندر ) به فتح اول و كسر ثاني( :5زكيا

  .گويند »سكين« است كه به عربي
در ايـن  هرچنـد   .اسـت  حدود شصت واژه ناصري آراي انجمن فرهنگدر  ها هزوارش

هاي مـذكور   نسبت به فرهنگاست،  جهانگيريو  قاطع برهانبه تقليد از فرهنگ هزوارش 
  .تري دارد درصد كم
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  ها ديگر فرهنگ اب در مقايسهها   برخي از واژه مختصرِ شرحِ. 14
  :از باب نمونه
زند  مي گتهي بان كه از ميان خوردن آن آب و خواب بيفزايدمعروف است و  :خشخاش

  .)سعدي( خشخاش
  : چنين آمده است قاطع برهاندر حالي كه در 

خشخاش ابيض بوستاني اسـت و   .و مقَرَّن ،ابيض، اسود، زبدي: خشخاش چند قسم باشد
و  .و بعضي گويند خشك است خوردن آن با عسل منـي را زيـاد كنـد    .آن سرد و تر باشد

گويند و آن سرد و خشك  آن را خشخاش مصري هم مي ي است ويخشخاش اسود صحرا
و خشخاش زبدي نوعي  .اسهال را نافع باشد ،در سيم اگر بكوبند و با شراب بخورند .است

و  .باشـد و آن مسـهل بلغـم اسـت     از خشخاش است و آن را برگ و تخم و ثمر سفيد مي
غـالف آن   هاي دريا رويـد و  سته در كنارهبحري است و آن پيو ن خشخاشخشخاش مقرّ

مانند شاخ گاو باشد و با شير بر نقـرس طـال كننـد نـافع اسـت و مطلـق آن را بـه عربـي         
  .)»خشخاش«ذيل ( السعال گويند رمان

  .بازي نيز گويند نوعي از بازي است كه آن را خرسك :خيز بگير
   :چنين آمده است قاطع برهان در

نشـينند   چنان است كه جمعي به طريق دايره بر سر پا مي نوعي از بازي باشد و آن
 ،دود و اگر همان لحظه او را گرفت و شخصي بر دور همين دايره از دنبال ديگري مي

اي دويـد و نتوانسـت    گرداند و اگـر پـاره   شود و بر دور دايره مي سوار مي بر گردن او
را از مردم همان دايـره  گريزد يكي  آن شخص كه مي ،گرفتن رسيده بگيرد يا نزديك ب

 ةنشيند و آن شخص از دنبـال دونـد   و خود به جاي او مي ،بگير و برخيز گويد كه مي
خيزگير به حـذف   آن را گريزد و همچنين آن مقدار كه خواهند و دود و او مي اول مي

  .گويندباي ابجد هم 
 .گلي است صحرايي ةثمر :دليك

  : آمده چنين االدويه مخزندر 
 و زرد عفوصـت شيريني گل سرخ صحرايي است مثل بار گل سرخ بستاني و با اندك  ثمر

مايل به سرخي و به قدر زيتوني و در تنكابن كليك نامند و بـه تركـي آيـت برونـي و بـه      
بـو و مشـتمل بـر     بـي گل بستاني و گلش  از رخارتراصفهان بن گل گويند و گل نبات او پ

  ).1326 ،خراساني عقيلي( ني سفيد استهاي طوال چهار ورق و محتوي بر دانه
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  معنايي واژه و آوردن معناي جديد ةتوجهي به پيشين  بي. 15
نويسان  اين اشتباه در اكثر فرهنگ اين مورد به صورت نادر در اين فرهنگ آمده است و ،البته

  : گويد  چنين مي حافظ شعر گلگشترياحي در  امين .رايج بوده
راهي باشد در ميان باغ، ميان درختان و از هـر  ’ :چنين آمده اسدي فرهنگوصف چمن در 

 ‘.وي كاشته باشـند  دو سوي راه درخت نشانده و آن جاي نشستنگاه بگذاشته از رياحين بر
رگلي است در ميان رديف درختان سرو و شمشاد و معنايي نزديك به گلزار پ ةچمن محوط

خوش بود ياري و ياري  .اند   هناميد  زار مي  بزهناميم س  آنچه را امروز چمن مي .و گلستان دارد
اما از  .)877: 1385، سعدي(حسودان بر كناري  مهربانان روي بر هم وز/ زاري  در كنار سبزه

كنم اين تعبير در اصل از   زار جاي خود را به چمن داده است؟ تصور مي  كي و چگونه سبزه
بـه ايـن معنـي     ‘چمنگـاه ’نظـامي   شـيرين  و خسـرو زيرا در ، شمال غرب ايران بود ةلهج
هـا در آذربايجـان مصـطلح      زاري دشـت   رفته و تعبير چمنگاه هنوز هم در مورد سبزه  كار به

چمـن را   آرا انجمن درابتدا  .سال اخير است 150هاي   است و گويا نخستين بار در فرهنگ
  .)121: 1374(به معني زمين سبز و خرم و مرغزار معني كرده است 

  
  كدام هر توضيح و مدخل يك در اصلي ةواژ چند آوردن. 16
  :نمونه باب از است، زياد بسيار ناصري آراي انجمن فرهنگ در مورد اين

 است اسفنددارماه پنجم مردگيران جشن و .ملكي هاي سال از است اول روز :ساز جشن
  .است اين نامه اين سبب و كنند مطايبه مردان بر زنان و نويسند دمژك ةرقع روز آن در و

  .ديگري ذكر شود كه در فرهنگ چنين نشده است مدخل در بايد »مردگيران جشن«
اي است از توابع بلخ كه به ده فرعـون   نام قصبه) ميم به ضم اول و ثاني و سكون: (خلم

به معني گل تيره و چسـبنده   ،آب بيني ،به معني غضب )بالكسر( فرهنگدر  و مشهور شده
ده فرعـون   /سـت نـام خلـم   ا اي بلخ را قريه :آذري به معني اول نظم نمودهم يحك .اند آورده

ز بيني كند مغز  /عدو را خيال سر تيغ او :شمس فخري :و به معني آب بيني. خواندش مردم
 /تر از چنين خلم خـدا  حلم خوش :مولوي راست: به معني خشم و غضب .بيرون چو خلم

من همه خلمم / سهو و نسيان را مبدل كن به علم :مناجاتم در ه. كه كند از نور ايمانم جدا
ولي در خلم / هفغان زين صوفي در خلم ماند :عطار :به معني گل تيرهو  .ممرا كن جمله حل

  .علم مانده بيخود 
تـا  : ابلق و دورنـگ را گوينـد  ) به فتح اول و ثاني و سكون نون و جيم( :خلنگ خلنج،
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و . )منوچهري( ن آبگون گردد ز رنگ آن خلنگآسما /برآيد رنگ رنگ از كوه ميغ ماهگون
  .كه به درد آيد و آن را اشكنج نيز گويند گرفتن اعضا را به ناخن چنان) كسرتين به(

 ،به معني مكر، حيلـه  .اسبي را گويند كه دست راست و پاي چپ او سفيد باشد :اشكل
دوايي است كه آب بـرگ آن   اشكيل .اند  و فريب نيز آمده و آن را شكيل به زيادتي نيز گفته
  .سفيدي چشم را زايل كند و به عربي عوسبح گويند

گاهي يك واژه را مدخل اصلي قرار داده و مشتقات آن واژه را ذكر كـرده و بـراي هـر    
  :وليكن در مدخل جداگانه ديگر مشتقات را نياورده است، ه استآوردكدام مثالي 

برگرد است و آن را به تكرار برد برد و  بر وزن سرد امر است به دورشدن و مخفف: برد
. آفتاب و ماه را كـز راه بـرد   /گفته رايش در شب معراج جاه :انوري گفته. بردابرد نيز گويند

. نبـرد زال بـاد   هر غالم شه بـه مـردي هـم   / روز داروگير و بردابرد ميدان نبرد :سوزني گفته
و برديدن  .چاوش ز پادشاه برآمد كه برد برد/ همت سبك مدار كه با همت شگرف :مولوي

  .ديگر برد به معني سنگ آمده. مصدر آن است
  
  آوردن ابيات طوالني و غيرمرتبط. 17
  :نمونه باب از

 آن بمعـرّ  تشديد به دبوس. گويند عمود تازي بـه كه گـرز مـعني بـه) فتح به( :دبوس
  :شود مي مرقوم شعر چند كالم عذوبت سبب و مثنوي در است

ــت      د نــزد تــرك مســتيــمطــرب آغاز ــرار الس ــه اس ــاب نغم  در حج
 ز مـن ي خـواه  يندانم تا چـه مـ  يم   ا وثــني يــنــدانم كــه تــو مــاهيمــ
ــ   از مـن جــدايسـت يعجـب كـه ن  يا ــا يم ــن كج ــدانم م ــاين ــو كج  م ت

 گرفـت ن حـرارت دل  يترك ما را ز   شگفتيشد ندانم اميچون ز حد
 ديــســر مطــرب دو بــرعليهــابا   ديكشـ يد آن تـرك و دبوسـ  يبرجه

  
  دهاي معتبر امروز جايگاهي ندارن هايي كه در نسخ و تصحيح آمدن شاهدمثال. 18

 آرا انجمـن  فرهنـگ شود و مختص  مي ها اين نقص ديده فرهنگ همةكه در  دبايد متذكر ش
  :مثال نيست،

تاج خروس و گل تاج خـروس كـه مشـابهت بـه تـاج       )وزن كوج بر( :خوچه خوچ،
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اكنـون بـه رخ    /چون خوچ و چو نيلوفر بودم به رخ دوست :مختاري غزنوي .خروس دارد
سر و فرق سر مرغان تاجدار و گوسفند جنگي كـه آن   ةكل و  6.خوجمدوست چو نيلوفر و 

  .برآورده خوچاليد جنگ گس/ سپاهي به كردار كوچ و بلوچ :فردوسي. را قوچ گويند
: هفرخـي گفتـ  . و خـوب  ،به معني چست، چابك، جلد، هشـيار ) بر وزن هزاره( :خباره

خبارگـان  / بكشت و دشمن دين را بكشت بايد زار /دو منزل و همه را فت بردمشان يكبر
فلـك   :ناصرخسـرو  7.گـان را پـي كـرد و خسـته و افكـار      نفايـه  /صف پيل آن سپه بگرفت

 /گنجاره ماند جا همي ما اين ز/ كار خويش در جلد و خبارهه ب/ ست ما را گري گشته روغن
شـواهد آن در گـاف خواهـد     گير و گر يعني روغن روغن. چو روغن برگرفت از ما عصاره

ـ  جهـانگيري جيم است كه صاحب ه گفته كه ظاهر اين لفظ ب رشيدي .آمد خـا نوشـته و   ه ب
  .و نفايه برخالف خباره استاين بوده باشد  ةيحتمل كه جبيره كه در جيم گذشته امال

 :بيت مذكور نوشته ةدربار )1ستون ، 673: 1337( ناصرخسرو ديواندهخدا در تعليقات 
 خيـاره و . است كه گزيده و منتخـب باشـد   خياره اين كلمه جعل كرده، جهانگيري خباره«

  .»عربي است
  
  نسبت اشتباه شعر به شاعر. 19
  :مثال

  .جهت به معني سبب و .عربي وجه گويندمعروف است كه به ) ضم اول(به  :رو
 تا باز نوجوان شوم و صـد گنـه كـنم      موي سفيد را نه از آن روي سيه كـنم
 من موي از مصيبت پيري سـيه كـنم     نه جامه از براي مصـيبت سـيه كننـد

  8)خاقاني(
  
  از خود به عنوان شاهدمثال يآوردن اشعار. 20

 شـاهد آن اشعار را و  ايدسرباشعاري از خود  مؤلفاز عيوب مهم يك فرهنگ آن است كه 
يـافتن بـر اصـالت كلمـه      از لحاظ اطمينانها  اين شاهدمثال روشن است كه. هدد رقرات لغ

 زيرا هـدف از نقـل شـاهدمثال از شـاعران قـديم      آيند، شمار نمي د و سندي بهنارزشي ندار
و همچنين آگـاهي   است،مستندساختن واژه به كالم بزرگان سخن و رواج آن نزد اهل زبان 

 ،البته اين شيوه هم تازگي ندارد و شـمس فخـري   ؛وجود آمده است بر زماني كه آن واژه به
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كه مثالي در دسـترس   ،اي نخستين كساني بوده كه براي هر واژه وجز، جمالي معيارصاحب 
 ساخته و از اين طريق ابيات بسياري را در فرهنگ خود گنجانـده  مي بيت و شعري ،نداشته
ابيات زيادي از او در فرهنگ خود به عنوان  جهانگيري فرهنگاي كه صاحب  ، به گونهاست

كه  ،تاريخي و زماني را ةهدايت بسياري از ابيات بدون پشتوان به تبع او، ،شاهد نقل كرده و
همچنـين اسـت كـار صـاحب     . آورده اسـت  در فرهنگ خود متعلق به شمس فخري بوده،

  .كمي از شمس فخري نداشته است دست كه او نيز ،منصوري فرهنگ
  
  مصحفهاي   واژه. 21

 بيشتر اين حروف دركه  چند جا ذكر كرده مؤلفبعضي از لغات به تصحيف خوانده شده و 
. سباروك =سپاروك ؛پتياره =بتياره ؛پروار =بروار ؛بنگان =پنگان :فارسي» پ« و عربي »ب«
 و» ژ« حـرف . بلكنجك =بلگنجك ؛آگب =آكب ؛گاوه= كاوه: فارسي» گ« و عربي» ك« در
 صـدها  و. كـرف  =كزف ؛كراد =كزاد :»ز« و» ر« حرف. كژيم =كجيم ؛كژاوه =كجاوه :»ز«

هـا رايـج و شـايع     مصحف در فرهنـگ هاي    واژه ،البته. گنجد نمي مقاله اين در كه ديگر مورد
 هـا  معتبرتـرين فرهنـگ  كـه از  ، قاطع برهانو  ،جهانگيري ،سروريهايي چون  بوده و فرهنگ

را هـا   انـد كـه واژه   را در فرهنگ خود گنجانده و مجبـور بـوده  ها  انبوهي از اين واژه ،ندهست
  .حداقل در دو مدخل جداگانه ذكر نمايند و هدايت نيز از اين گروه مستثنا نبوده است

 است كرده سعي ،ناصري آراي انجمن فرهنگ انتقاديِِ تصحيح با ،مقاله اين اول نويسندة
 ارزشـمند  ميـراث  وجـز  كـه  ،را فرهنـگ  ايـن  آوانگاري با و ايدنم رفع را نواقص اين اكثر

مزاياي  آرا نمانج فرهنگ. دهد قرار خواننده اختيار در شكل بهترين به ،است فارسي فرهنگ
ر اختصـ ا بـه  يمـوارد بـه  از آن جمله  اند، ها از آن محروم  كه برخي فرهنگ دارداي نيز   عمده
  :دشو  مياشاره 

از برخي از  او و انتقادبه قلم هدايت برخي واژگان  ةعالمانو دقت و بررسي دقيق ) الف
، چغـه : چـون  ،از آن جملـه اسـت واژگـاني    .هاي پيش از خود در بررسي واژگـان   فرهنگ
از . بسـغده ، ون، چـاچ ، خجكول، خاشاك، ريوه، رسمين، روش، رشك، چنبك، چكاك

  :باب نمونه
گفته به معني پيشاني باشد كه عرب ناميه گويند و ايـن   برهانبر وزن هالك در : چكاك
است و ديگـر گويـد    چكاد و چكاده به معني ناصيه و پيشاني نيست و تارك سر .خطاست

نويس است و منشورنويس را هـم گوينـد و چنـين نيسـت و صـكاك       قباله ]برهانمنظور [
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] برهـان [ديگـر   .ب چك اسـت و صك معرّ نويس است و عربي است به معني قباله رمشهو
چه او  ؛ر و گوهر سوراخ كند، معلوم شد اين هم خطاستچكاك كسي را گويند كه د گفته

ر و گوهر سوراخ كند و نگين اسامي را حك كندحكاك است كه د.  
 /يتـت شـد  ادر ظلّ هماي ر. معروف است و خاشه مخفف و مرادف آن است :خاشاك
مجـد  ( در فصـل بهـار خـار و خاشـه    / در باغ به جاي گل نشسته/ آشيان باشه گنجشك هم

رشك و حسد است و اين بيـت حكـيم    نوشته كه معني دويم خاشه جهانگيريدر . )همگر
ور  ور و خاشـه  ان كينهگهم/ شان كار همه ساخته از يكدگر است گرچه :ناصرخسرو را گفته

كه از روي شش ديوان تصحيح  ،ناصر ديوانبه  ،چون اين لغت از نظر غريب آمد. يكدگرند
معنـي   »حسـدبرنده «ور را بـه   معلوم شد كه شعر را غلط دانسته و خاشه .رجوع كردم شده،

همـه بـا    ،شود مي كرده و معني اصل بيت چنان است كه اگرچه كار خلق از يكديگر ساخته
بـي واو صـحيح    »برخاسته«چون اين خاسته به معني  .ورند يكديگر برخاسته بجنگند و كينه

 ،شـده  است، خاسته را خاشه خوانده و بر را عطف بر خاشـه كـرده و چـون مـوزون نمـي     
ور و خاسـته بـر    همگـان كينـه   :معني نموده و اصل شـعر ايـن اسـت    »حسدبر«بر را  خاشه

گـري   نوشته كه خاشه جهانگيرياز روي  ،كرده جهانگيريكه اصالح ، رشيديو  .يكدگرند
 .گفته و از حقيقت كالم غافـل مانـده   »دوستي«به معني  فرهنگدر و  »چيني سخن«به معني 

 برهانصاحب  .و اهللا اعلم ،ننوشته »دوستي«شد كه به معني  جهانگيرياين قول نيز مخالف 
  .آورده »رشك و حسد«است و بدو اقتفا كرده و به معني  جهانگيرينيز پيرو 

است  يا وهيگفته به وزن حوادث به لغت اهل شام شفتالو باشد و آن م برهاندر  :درافس
ي ق بـه معنـ  يـ و در دنبال آن نوشته كه در افق با فـاء بـر وزن خال   .نديخوخ گوي كه به عرب

ح يچه صـح  ؛ن غلط فاحش است ازويو ا .شفتالو باشد به لغت اهل شاماست كه  »درافس«
 مشـدد  الـدراقن  گفتـه،  قـاموس كـه صـاحب    چنـان  قاف و نون اسـت،  اقنبادر  ين معنيبد

ن لغت بـدان  يغلط ا حيحاست و به جهت تص يز لغت عربين آن. اميه خوخش والمشمس،
  .رفتي اشارت

به روزگار  :انوري گويد. اند گدا و آن را كجكول نيز گفته ةبه معني گدا و كاس :خجكول
روان  كعبـه  :سيف اسفرنگي. مگر به بارگهش رفت از قضا گه بار/ ملك شه عرابي خجكول

المغـافر و   السامي في وگفته  رشيديو  .احرام ةاشتر خجكول را ز جام /صفا پالس نسازند
پس ظاهراً  .مغافر به معني پياده كه به حج رود و طفيلي باشد صراحالحجاج خجكول و در 

 .اما معني تركيبي خجكول معلـوم نشـد انتهـي كالمـه     ،جكول است نه خجكولاين لفظ ح



 25   بهمن افشاني آقاجري و ابوالقاسم رادفر

مؤلف گويد حجكول به معني خجكول شمردن خطا است، چراكـه كجكـول لغتـي اسـت     
يابند آن را كشكول  مي قرب مخرج با يكديگر تبديل ةواسطه متداول و چنان كه كج و كژ ب

معروف است كـه بـه عربـي آن را    دوش و دوش  نيز خوانند و كجكول تركيبي است از كج
چـون تـواني شـدن بـه صـدر       /معصيت بر كول كول باري ز :اند كه گفته چنان ،كتف گويند

و چون دوش را كول گويند باالپوشي كه به جهت گرمي دوش به كول پوشـند آن را  . قبول
شـانه و   يعنـي كـج   ،اگر به معني اشتر كجكـول  ،كه مرقوم شد ،و شعر سيف .كوليجه گويند

كي بـوده كـه    زيراكه اشتر، بهتر از آن است كه به معني شتر گدا قياس نماييم ،بگيريم ،تفك
شـاعر  . احرام را پالس آن كنند و اشتر به كجي كتف و دوش و شانه معـروف اسـت   ةجام
معنـي ديگـر كـول در آن     ست چرا؟ا گفت نقشت همه كج /ابلهي ديد اشتري به چرا: گفته

نـام نهـاده و    كشكولاي است كه آن را  الدين عاملي را سفينه حرف خواهد آمد و شيخ بهاء
  .اي خوشا خرقه و خوشا كشكول /دلم از قيل و قال گشته ملول: هم از اشعار اوست

در برخـي   نامـه  لغـت و حتي  يستنها  آوردن اعالم جغرافيايي كه در ديگر فرهنگ) ب
آوردن اعالم را  ،چون عالمه قزويني ،هرچند برخي .دهد  ارجاع مي ناصري فرهنگموارد به 

 ،كه بتوان استفاده كرد ،در اين فرهنگ اعالم مفيد ،دانستند  لغات كار درست و موفق نمي در
  .جاجرود، جاجرم، چاركناربه مانند  ،توان ديد  مي

كـار   تر فرهنگـي بـه   شود يا كم  ديده نمي ها وجود برخي واژگان كه در ديگر فرهنگ) ج
  :يك مورد با شرح كامل. خاميز، هفته، داستان، هلبال، جور، داراشكنهمانند  ،برده است

گـرفتن و در   كردن و عيـب  كنايه از واگذاشتن و ترك )به فتح اول به دويم زده( :دادن ده
ولي از اين ابيات مولوي ايـن معـاني   ، اين لغت ديده نگرديده برهانو ] جهانگيري[ فرهنگ

 .حكايت آن غالم فرج نام و عشق دختر خواجـه بيـان كـرده    مفهوم و معلوم گرديده كه در
 وي بر ساعتي/ عروس چون دختر بنشست او پيش /فسوس كردك ده حمام از آمد :مولوي

نسـوان در   اين حالتي اسـت كـه غالبـاً    و .بداد ده دستش دو هر با ،وانگها /عناد از كرد نظر
هنگام انزجار طبع و نفرت و تمسخر ده انگشت دست خود را به سـوي كسـي گشـاده بـه     

  .كردن بر آن كس است اين عالمت طعنه و بيزاري و نفرين و ،روي او حركت دهد
 كـه بـه شـهري مـاني و ويـران دهــي        تــو ده دهـــيخرشĤكـــمركبــي را

ــت در    ده دهش اكنون كه چون شهرت نمود ــد رخ ــا نباي ــود  ت ــران گش  وي
ــران     ده دهش اكنون كه صد بستانت هست ــاجز و وي ــاني ع ــا نم ــت ت  پرس
 از نــدامت آخـــرش هــم ده دهنـــد     صــورت بــد را چــو در دل ره دهنــد
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ــ ــالبنيهمچن ــدوق ــوني و لون  دهنــدوقــت تلخــي عــيش را ده مــي   خ
 كشدشـان سـوي كـار    باز نسـيان مـي     وارآرنــد و هــم پروانــهتوبــه مــي

  )928: 1386 مولوي،(

ده انگشت گشاده به سوي كسي فرودآوردن بـه  «: اين تركيب چنين گويد ةدهخدا دربار
 »خاك بـر سـر تـو    باز به سوي كسي فرودآوردن به معني ةپنجدو  .معني خاك بر سرت باد

  .)مؤلف يادداشت :1337 دهخدا،(
نسبت به  ورسد   شاهدمثال ميها كه گاه به چندين   واژه تر بيشآوردن شاهدمثال براي ) د
اين مزيت را يافتـه اسـت و حتـي گـاهي      ،كه خالي از شاهدمثال شعري است، قاطع برهان

  :يك نمونه ،ها ضبط نشده است  هايي دارد كه در بسياري از فرهنگ  شاهدمثال
 از ابريشـم  كه /را بهرامه كرم شد حله كفن :گويندوزن شهنامه ابريشم پيله را  بر :بهرامه

  .را جامه كند جان
بـه تقليـد از    مؤلـف كـه روش   با ايـن . تحقيق در وجود و صحت و سقم يك واژه) ـه

جـو  و هاي گونـاگون جسـت    واژه در فرهنگ ةدربار ،بوده قاطع برهانو  جهانگيري فرهنگ
  :مثال ،نمايد  حتي گاهي منابعي را كه براي واژه استفاده كرده ذكر مي كرده است و
  .ها نيافتم  ولي در فرهنگ ،به معني چشمه و قنات آورده برهاندر  :افراس
كـه   ايـن  .مخفف خوابيده نيز آمـده . شده و گلوفشرده به معني خبه) فتح اول به( :خبيده
  .نيافتمها  من در فرهنگ ،به معني خاكشي آمده )به ضم اول(گفته  برهانصاحب 
به معني سامان و پيچيده و جمـع حسـاب نوشـته و هـيچ يـك       برهاندر  :خبيره خبير،

و مهيا كه گفتـه جبيـره    ،ساخته برهان ندارد و ظن غالب اين است كه به معني جمع، آماده،
ريگ است  ةبه معني تود گويا زفان در :به معني جمع حساب آورده و گفته رشيديباشد و 

  .شده و بسيجيده ميرزا به معني جمع ةو در نسخ
درويشان و فقراست و  ةگويد به معني جامه و لباس پشمين برهانبر وزن پروانه  :نهختوا

 .نيافتم ،اصح آن ختوانه استكه  ،ها اين لغت را در فرهنگ
 ةي سـتار نـ بـه مع  برهـان در  )ي و باي فارسي تحتـاني نثا نبه ضم اول و سكو( :خسپي

  .ها نيافتم در فرهنگ ،مشتري نوشته
كـرده بـود او   هـا   بسـا زخـم  . جراحت و زخم اعضا را گويندبه معني  )بالكسر( :خسم
 فرهنـگ چـون ايـن لغـت از روي    . )عنصري( مرا چاره جستهاي    مر اين خسم/ درست
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او نيـز از   ،كـردم  برهـان خـاطر آمـد رجـوع بـه      شبهتي بـه  ،نگاشتم رشيديو  جهانگيري
 و يفخـر  الـدين  شـمس  جمـالي  معيـار  و كاشـي  سـروري  لغت فراگرفتـه بـه   جهانگيري

بازآمدم در آنـان   ،كه اصل لغات پارسي است ،بهي و فرهنگ دساتيروا حافظاالحباب تحفة
مـرا  هـاي     مر اين زخم :شعر عنصري را كه گفته جهانگيريب يافت كه ئحدس صا .نيافتم

خسـم   جهـانگيري صـاحب   ،ضعيف بوده محو شد و خاء ممدود نوشته زاء؛ چاره جست
به تقليد متابعـت او   رشيديو  برهانخوانده و از قرينه به معني زخم و جراحت دانسته و 

ام به يك بيت ديـده   ا بايستي در بيتي از چندين هزار بيت شعرا افزون كه ديدهوالّ ،اند كرده
 .ام شود، در لغت عربي نيز نيافته

 :گفتـه  ،كه معاصر مأمون عباسي بـوده  ،ابوالعباس مروزي .برگ معني مفلس و بي :خشته
خسته نيز تـوان  . زيراكه غريبم من و مجروحم و خشته /معذور كن اي شيخ گستاخي كردم

» جنگ برسان خـوچ  ةسكالند«و اين بيت را . اين قطعه خبري ندارم ةزيرا كه از قافي ،خواند
كـه   ،حرير سرخ به معني االحبابتحفة در .شنيده بودم و آن براي خروش و قوچ انسب بود

ترك كاله و خود  برهانآورده و اين معني با برآورد خوج مناسب است و  ،بر سر نيزه بندند
  .اند معاني خوج و خوجه مرادف ةدر هم .نيز گفته

كه بر اين كتاب غير از هدايت يكي از دانشـمندان  اين نكته نيز ضروري است  ييادآور
 ،»درويـش فـاني  «معـروف بـه    ،ريـه كيـاني  به نام مانكجي پورليجي هوشـنگ هاتَ  ،زردشتي
لـيكن در   خوانـده،  هوشـنگ  آراي انجمـن او در مقدمه نام كتـاب را  . اي نوشته است مقدمه
پايـان   ق به 1288ليف كتاب در أت. ناميده ناصري آراي انجمناثر خود را  مؤلفاصلي  ةمقدم

هللا منشـي  ابـه تصـحيح عبـد    ،آن مؤلـف رسيده و در همان سال و اندكي پس از درگذشت 
. چـاپ رسـيده   بـه  هصـفح  هشماراي در قطع رحلي و بدون  مازندراني و به خط ميرزا كمره

 ش  1338فروشـي اسـالميه در    صد سال بعد در تهران به اهتمام كتاب چاپ دوم حدود يك
شخصـي بـه نـام محمـدعلي تبريـزي       آرا انجمـن  تـأليف  پس از. صفحه انجام شد 827در 

ديگر به آن افزود هاي    آورد و شواهد آن را حذف كرد و برخي واژهپديد را تلخيصي از آن 
 .)328 /1 :1385آل داود، ( ناميد نوبهار فرهنگو آن را 

  
  گيري نتيجه. 22
جا كه اين فرهنگ به دست يكي از نوابغ معاصر نوشته شـده اسـت و بـا توجـه بـه       از آن

هـاي ادبـي    بر دانش مؤلف ةاحاطگفته شد، و همچنين  آرا انجمن فرهنگة نكاتي كه دربار
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 ،جهـانگيري ارزشـمندي چـون   هـاي     كه بعد از فرهنگ ،فرهنگتأليف  تاريخ زمان خود و
هـاي     ديـدگاه  ةاين فرهنـگ دربردارنـد   شده است،تأليف  رشيديو  ،قاطع  برهان، سروري
به دقت  مؤلفدر اين زمينه  و است ،مذكورهاي    فرهنگ ويژه به ،هاي پيش از خود فرهنگ

هاي پيش از خود پرداختـه اسـت و انتقادهـاي ارزشـمندي نسـبت بـه        به بررسي فرهنگ
 دهخـدا بـوده و   نامة لغتاي كه مورد توجه  به گونه؛ هاي پيش از خود داشته است فرهنگ
اسـتفاده كـرده    قـاطع  برهـان در تصـحيح   مؤلـف ارزشمند اين هاي    معين از انديشه محمد
پازنـد در ايـن    پايه در آوردن كلمـات دسـاتير و زنـد و    كوركورانه و بيليكن تقليد  .است

ن معاصـر از  اباعـث گرديـده كـه منتقـد     ،بوده است قاطع برهانكه سرآغاز آن از  ،فرهنگ
نـد و  ازدپرنآن درسـت  نقـد  تصحيح انتقادي و به د و ونارزش واقعي اين فرهنگ غافل ش

تـوان ارزش آن   نمي ،با اين اوصاف. فراموشي سپرده شود ةچنين ميراث ارزشمندي به بوت
 ةدر زمين انتقادي بسيار ارزشمند يك اثر منزلةاين فرهنگ به از توان  را ناديده گرفت و مي

بـر مـا فـرض اسـت كـه در معرفـي و        بنـابراين،  .نقد لغت و بررسي واژگان استفاده كرد
  .هايي كوشا باشيم شناخت چنين فرهنگ

  
  نوشت پي

 

 انتشـار،  تـاريخ  ذكر بدون مؤلفان، برخي و ها فرهنگ نام به فقط ها واژه شرح براي بخش اين در .1
  .شود مي خواننده مالل سبب متعدد، صورت به نشر، سال ذكر زيرا. كنيم مي بسنده

 ).پانوشت ،قاطعبرهان ( خريدن ،xrîtan پهلوي ،Z(a)dôn(i)tan .Natan هزوارش. 2
  ).پانوشت ،قاطع برهان) (نيزه( nêzak پهلوي ،rasnî(k) هزوارش 3.
  ).پانوشت ،قاطعبرهان ( انار معني به rôramnâ از است اماليي ،rôm(a)nâ هزوارش 4.
 اسـت  شـده  تصـحيف  »زكينـا « به »سكينا« جا اين در. كارد kârt پهلوي ،s(a)gînâ ،skînâهزوارش. 5

  ).پانوشت ،قاطع برهان(
  :است آمده چنين بيت) 343: 1357( مختاري عثمان ديوان در. 6

 جـوجم  و نيلوفر چو دست و رخبهواكنون   دسـتورخبـهبودمنيلوفروجوجم چون
  

  :است شده ضبط »خيارگان«) 52: 1374( ديوان در. 7
 نـزار  و كـرد خسـته  و كـرد  پيرانفايگان   بگرفــتســپهآنپيــلصــفخيارگــان

  

  .است آمده پژوه دانش منوچهر اهتمام به) 21 :1374( رودكي ديوان در بيت. 8
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