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  چكيده
شناسان بوده است، زيـرا   زبانه از ديرباز مورد توجه اهل لغت و واژههاي دو فرهنگ

پـي داشـته و   زبان مادر و زبـان برگـردان را در  رواج سو  يك ها از گونه فرهنگ اين
بسـا در تـأليف    چـه . سـاخته اسـت   مـان را بـرآورده مـي   ازسوي ديگـر نيـاز مترج  

است  شدهكار گرفته شده كه امروزه مهجور  اصيل بههايي  هاي دوزبانه واژه فرهنگ
شـايد بتـوان گفـت    . توان به تنقيح و تزكية زبان ياري رسـانيد  ها مي آن با احيايو 

كـه   اسـت زبانه حفظ و حراسـت از زبـاني   هاي دو تأليف فرهنگمزيت ترين  بيش
را بايد براي هر كتابي كـه از   مزيتشود و شايد اين  فرهنگي به آن زبان ترجمه مي
زبانان از هر  اگر بنا باشد فارسي. درنظر گرفتشود،  زباني به زبان ديگر برگردان مي

هـاي معـادل    گمان به ساختن واژه ، بيببرند زبان اصلي آن بهره هفرهنگ يا كتابي ب
اعتنايي ضعف زبـان فارسـي را درپـي خواهـد      نخواهند پرداخت و المحاله اين بي

گير بر  اي است كه با وسعتي چشم هاي دوزبانه از گونة فرهنگ االرب منتهي. داشت
از عربـي بـه فارسـي     ،ديگرهاي  گرفتن از فرهنگ فيروزآبادي و با بهره قاموسپاية 

شناساندن ايـن فرهنـگ و    منظور بهمقالة حاضر كوششي است . شده است برگردان
مـورد اسـتفادة    تـر  بـيش هـاي آن، بـدان اميـد كـه      ها و يـادكرد كاسـتي   بيان ارزش

  .پژوهان قرار گيرد دانش
دسـتوري،   و سـبكي  هـاي  ويژگـي  نوشـتاري،  هـاي  ويژگـي  فرهنگ، :ها كليدواژه
  .هاي واژگاني ويژگي
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  مقدمه. 1
 ،ت عبـدالرحيم بـه همـ   ق 1252در  العـرب  لغـة االرب في  منتهيفارسي  ـ فرهنگ عربي

 ،مؤلف اساس كار اين فرهنگ را. ه استشدتأليف  ،هنديپوري  فرزند عبدالكريم صفي
بر ترجمة كتاب  ،فارسي است ـ هاي عربي نامه كه يكي از معتبرترين و مشهورترين لغت

هـاي   گاه كمبودهاي آن را بـا اسـتفاده از فرهنـگ    آن ؛فيروزآبادي بنا نهاده قاموس معظم
در مقدمـة مؤلـف آمـده اسـت،      هـا  فارسي، كه نام آن ـ هاي عربي نامه كهن عربي و واژه

  .برطرف ساخته است
در ايـران و  ) االطبـاء  نـاظم (اكبر نفيسـي   نامه همين بس كه علي زش اين واژهدر بيان ار

و  فرنودسـار هـاي   محمد پادشاه در هند آن را مأخذ و سند اصلي در كـار تـأليف فرهنـگ   
  .اند قرار داده آنندراج

ظر مؤلف در چهار جلد به چاپ رسـيد و  در كلكته زير ن نخست االرب منتهيفرهنگ 
در چهار جزء و دو مجلد چـاپ سـنگي شـد و     1298 -  1297پس از آن در تهران به سال 

  .در تهران در چهار جزء زيور طبع پذيرفت 1337بار ديگر در 
اي  اين كتاب از روي نسخه«: گويد مي نخستين ناشر اين فرهنگ در تأييد مطلب باال

بـه   ،از شهرهاي دوردست هنـد  ،شد و در روزگار وي در كلكتهبه خط مؤلفش نگاشته 
 ،گاه از روي همان نسخة چاپي رونويسي شد و براي بـار دوم در تهـران   آن .چاپ رسيد
هـاي   هـاي آن واژه  كنـاره  د و درشـ چـاپ   ،مدهاي ناگوار روزگار در امان باداكه از پيش
بـه يـاري خـداي    . افـزوده شـد  ] هـا  همـراه بـا معـاني آن   [رفتـه در كتـاب   كار فارسي به
  .»1296. گر بخشايش
م معلـ  ،نام جناب يوسف اوزلـي انگليسـي  اين فرهنگ را به اشارت شخصي به  مؤلف

  ).347مقدمه : 1337 ،دهخدا( تأليف كرده است ،ويليام فورت كالجمدرسة 
. پـوري اطـالع چنـداني در دسـت نيسـت      ح احوال و زندگاني عبدالرحيم صـفي از شر
ولـيكن در رديـف    ،پـوري بـه عبـدالرحيم ارجـاع داده     زيـر كلمـة صـفي    نامه لغتصاحب 

البته در كتب زير اشارات مختصـري  . شود عبدالرحيم، نام و نشاني از اين شخص يافت نمي
  :سازد به شرح حال و آثار اين مؤلف شده كه هيچ مطلبي بر اين اندك كه آمد افزون نمي

 ،پـور  يحيـي آريـن  ترجمـة  برگـل،  . ا .، يـو يادبيات فارسي بر مبناي تأليف اسـتور  .1
، 1362مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،    : كريم كشاورز، تهران، و سيروس ايزدي

 . 855 ةفح، ص2 لدج
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، 1361شركت مؤلفان و مترجمان ايـران،  : اهللا صفا، تهران ، ذبيحتاريخ ادبيات در ايران .2
 .411 ةفح، ص1، بخش 5 لدج

ق، چـاپ      1322 بـابومنوهرالل، : رحمـان علـي صـاحب، لكهنـو    ، تذكرة علماي هند. 3
 .119 ةفحسنگي، ص

، 3 لـد ، ج1341، نـا  بـي : تهـران   خانبابا مشار، ،عربي مؤلفين كتب چاپي فارسي و. 4
  .829 فحةص

 
  االرب منتهيهاي فرهنگ  ويژگي. 2

الزم است اشاره كنـيم كـه    ،يمبپرداز االرب منتهيهاي فرهنگ  كه به يادكرد ويژگي پيش از آن
نويسي در زبان عربي از قرن دوم هجري و در زبان فارسي از قرن پنجم هجري آغاز  فرهنگ

آغاز ه زبان فارسي نويسي ب يسي به زبان تازي زودتر از فرهنگنو  اگرچه فرهنگ .شده است
ة سـعيد  و بـه گفتـ   انـد  نويسان متقدم در زبان عربـي ايرانـي   همة فرهنگ ،به كار كرده است

ختراعـات و ابـداعات   نويسـي بـه زبـان تـازي از ا     ت گفت كه لغتئجر توان به مي« ،يسينف
  ).67: 1342، برهان قاطع ه برمقدمنفيسي، ( »ايرانيان است
كه در قرن سيزدهم هجري تأليف يافته، پنجمين ترجمه و شرح از  ،االرب منتهيفرهنگ 

  :ند ازا ها عبارت اين ترجمه. فيروزآبادي به زبان فارسي است قاموس
  .ق  1027ال تأليف سحسين،   بن  ، عبدالرحمانترجمه و شرح قاموس
  .ق  1098حسين شيرواني، سال تأليف   بن  ، محمدترجمه و شرح قاموس

  .ق  1117سال تأليف  ،محمديحيي قزوينيمال  ،اللغة ترجمان
  .ق  1149سال تأليف  اصفهاني قنوجي، اهللا  ، مولوي محمد حبيبقابوس

بـر حــروف آخــر   كـه مبتنــي  ،روش فرهنــگ قــاموس را االرب منتهـي مؤلـف فرهنــگ  
اي و الفبايي مرتب ساخته اسـت و   به هم زده و فرهنگ خود را به روش ريشه ،هاست واژه

ترتيـب از ابـواب ثالثـي     گاه افعال را بـه  آن ،اسامي و مصادر و صفاتنخست ه زير هر ريش
  .مجرد تا ابواب مزيدفيه و ابواب رباعي مجرد و مزيد داده است

بـه روش لغـات دسـتگاهي بـوده اسـت و       تـر  بيشكه  ،هاي كهن برخالف اكثر فرهنگ
  كردنـد  بنـدي مـي   هـايي گـروه   هاي خود را از نظر معاني لغات به دسته نامه واژه نويسانْ لغت

اسم، فعل، حرف، (هاي كلمات  ويژة يكي از گونه ها را و يا آن ـ اسماء الخيل و األَسدمانند  ـ 
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المصـادر، االفعـال و تَصـارِيفُها، السـامي فـي       چـون  هم ـ دادند ترتيب مي) مصادر و مانند آن
، مصـادر و  بر اسما و افعال و حروف اي است جامع كه عالوه نامه واژه اين فرهنگ ـ األسامي

و حتي اسبان  ،ها قبيله ،شهرها ،ها كوه ،زنان ،صفات را در خود گنجانيده، به ذكر اعالم مردان
 ،هـا از آيـات   منظـور تصـريح معـاني واژه     رداخته است و در بسياري مواقع بـه معروف نيز پ

  .شاهد استفاده كرده است منزلة بهتازيان  و كاربردهاي ويژة ،امثله ،اشعار ،احاديث
كلي طور  از لحاظ نثر و انشا به ،مؤلفات قرن سيزدهم هجري است اگرچه اين فرهنگ از

جا كه مؤلف بـه ترجمـة     آن. پيروي نكرده استواحدي دست نيست و از سامان و نظم   يك
مطلبي پرداخته چندان تحت تأثير متن عربي آن بوده است كه خواننده با اندك توجهي ايـن  

بر را به تأبط خواهد علت تلقّب ثابت بن جا مثل وقتي مي ؛كند تفاوت را در نثر احساس مي
تركش در بغل و كمان در دست گرفته يا كارد در بغل گرفته در « :گويد شَراً توضيح دهد، مي

 »بعـض «و كـاربرد   »گرفتـه «تكـرار فعـل   كـه  » بعض مجلس عرب آمده، پس زد ايشـان را 
معناي يكي از، و تكرار آن و تأخير مفعول از فعل و فاعل و بقية اجزاي جمله همه و همه  به
فارسي پيش  ـ جا كه به معاجم عربي  يا آن. شود    ذهن يادآور مي ق نثرنويسي عربي را درسيا

كـه   ها قرار گرفته اسـت، چنـان   و نثر آن استناد كرده سخت تحت تأثير انشا از روزگار خود
كـه از   ،»آن«جـاي    بـه » او«، يا مطابقت عدد و معدود، يا اسـتعمال  »مر«كاربرد كلماتي مانند 

 .شـود   در اين معجم ديده مي ،)59 /2: 1349، بهار(است هاي سبك نثر دورة ساماني  ويژگي
و زير  ؛»قريضه را چاهي است در مدينة منوره مر بني«: آمده است» أبي«براي نمونه زير واژة 

يعني  ؛إحدي من سبع: چون عرب را كار دشوار پيش آيد گويند«: آورده است» إحدي«واژة 
) ع(   يوسـف هاي زمان قحط   ن يكي از جملة هفت شدائد است و از لفظ سبع، هفت سالاي

ـقاء  ؛هاي عذاب قوم عاد، مراد گيرند يا هفت شب ي السـصـالح شـد   : گويـد  و زير واژة اَد
  .»خيك كه شير در او جنبانيده شود براي برآوردن مسكه

 ،از نـام حضـرت علـي   اوقـات پـس    تـر  بـيش كه مسلماني شيعه اسـت و     مؤلف با اين
هنگام ذكر  به ـ كنيد مراجعه» أبر«براي نمونه به واژة مأبور از ريشة  ـ آورد را مي» السالم عليه«

بـراي نمونـه بـه واژة     .كند كوتاهي نمي» اهللاُ عنْه رضي«صحابه و تابعين از آوردن  نام خلفا و
اي از تأثيرپذيري و دليلـي بـر    هكه اين خود نمون كنيدمراجعه ) ابر(ابرشهر ذيل همين ريشه 

  .ستاواقتباس مؤلف از نحوة نثرنويسي كتب مورد استفادة 
و اشعار به فارسي ترجمه  ،امثال ،احاديث ،درصد شواهد اعم از آيات 80تا  70در حدود 

اي از جمـالت   نشده است و مؤلف در بسياري موارد برخـي از اشـارات نحـوي و يـا پـاره     



 95   سيدحميد طبيبيان

  1391 زمستاندوم، پاييز و شمارة سوم، سال ، نامة ادب پارسي كهن

كـه  رد گفتـه شـود   خذ خود ثبت كرده است و جاي داأيا كتب م قاموستوضيحي را عيناً از 
اغالق و تعقيد  سبب ا ضروري ندانسته و برخي را هم بهه  لحاظ وضوح آن ترجمة برخي را به

  .اند، بر سبيل تساهل رها ساخته است ها داشته شناسان در آن يا اختالف نظري كه واژه
 ،كه مؤلـف در برخـي جاهـا كلمـات مكـرر     شود  در خالل متن كتاب بارها مشاهده مي

صـورت     را به ،»تَعالَي«و » اهللاُ عنْه رضي«چون   هم ،يا جمالت دعايي ،»كَذلك«و » يقالُ«همانند 
طور كامل آورده است و   ها هم به  مخفف كرده و بسياري جاي» تع«و  ،»رض« ،»كك« ،»يق«
در  ،كار رفتـه  عالئم اختصاري يكسان به آنكه در سراسر  ،فيروزآبادي قاموسخالف متن بر

  .نسق يكنواختي نيست هيچ روش واحد و نظم و االرب منتهي
مومي و سبك كلـي و روش جـاري   هاي ع كه همه تقريباً ويژگي ،پس از بيان موارد باال

هـاي   نمايـد كـه بـه ويژگـي     شـود، ضـروري مـي    را شامل مي االرب منتهياسر كتاب در سر
كلي سـه   طور به. ته باشيمداشاي  و دستوري اين كتاب نيز اشاره ،سبكي ،نوشتاري ،واژگاني

  :كنيم طور جداگانه بحث مي ها به آن دربارةكه  كند ويژگي در اين فرهنگ جلب نظر مي
  
  هاي نوشتاري ويژگي 1.2

خـورد كـه    چشـم مـي   پيشينيان، برخي مختصات اماليي بـه در اين فرهنگ به شيوة نگارش 
. استكنندگان  ها موجب اشكال در كار مراجعه نيست، درنتيجه بسياري از آنامروزه مرسوم 

  :كنيم ها اشاره مي اي از اين ويژگي اينك اجماالً به پاره
آمـده اسـت و كـار     ،كجيعني با يك سـر  ،»ك«به گونة » گ«اسر كتاب حرف در سر. 1

جا رسيده كه مرحوم عالمـه دهخـدا زيـر     به آنآميختگي اين دو حرف گاه  اختالط و درهم
معني گـريختن   رفتن را گريز، به لكمعني تو كلمة كريز، به االرب منتهيبه نقل از » انوق«واژة 

 .ضبط كرده است
عالمـت جمـع    ي»هـا «هنگام جمـع بـا پسـوند     ملفوظ بهغير ي»ها«به مختوم كلمات . 2

 .ها جاي جامه ها به ها و جام جاي شاخه ها به ها حذف شده است، مانند شاخ آن ي»ها«فارسي، 
ماننـد   ،نوشته شـده اسـت  » يا«نكره فقط با يك  ي»يا«همراه با » يا«به مختوم كلمات . 3

 .وادي به جاي واديي
ماننـد   ،آورده اسـت  »واو«صورت مشبع همـراه بـا    گاهي ضمة حرف اول كلمه را به. 4

و  ؛»خورد و حقير پنداشت او را«: گويد» اَبسه«كه در ترجمة واژة  چنان ؛خورد به جاي خُرد
 .»هاي خورد پشته«: گويد» أمت«در ترجمة واژة 
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جـاي   وشـي بـه  گاهي برخي كلمات را با واو معدوله همراه كرده اسـت، ماننـد خوام  . 5
 .است  را خواموشي تعبير كرده» أزم«كه واژة  چنان ؛خاموشي

 .است  كار رفته به» گوسفند«جاي  به» وسپندگ«در سراسر كتاب . 6
كـه زيـر    چنان ؛»نپريدن«جاي  به» نه پريدن«بر سر مصدر مانند  نفي» نون«نوشتن جدا. 7
  .و نه پريدن در ايام كريز: دهد گويد جزو ده خصلتي كه به عقاب نسبت مي» أنُوق«واژة 
  
  دستوري هاي سبكي و ويژگي 2.2

چاهي است در مدينـة   :گويد» اَبي«كه زير واژة  چنان» براي«معني  به» را...  مر«كاربرد . 1
 .قريظه را منوره مر بني

 .»مئْلَق«زير واژة  مانند بهوش ،صورت پيشوند اتّصاف به» با«كاربرد حرف . 2
هـا   شـاخ  ةتنة بريد: گويد» إهان«كه زير واژة  چنان ،»آن«جاي  به» وي«يا » او«د كاربر. 3

 .و باالي وي
 .ها مفاخر آن: گويد» مĤثرُ العرب«كه زير واژه  چنان ،»آنان«جاي  به» ها آن«كاربرد . 4
» فراخان«و » پهنايان«مانند  ،»الف و نون«العقول با  بستن اسما و صفات غير ذوي جمع. 5

 .»إراض«زير واژة 
: گويد» أرطَي«كه زير واژة  چنان ،»پهن«جاي  به» پهنا«جاي صفت مانند  كاربرد اسم به. 6

: گويـد » اَيهقـان «و زير واژة  ستدرختي است كه شكوفة آن مانند شكوفة بيد و برگش پهنا
 .باشد و برگ آن پهنا مي ،گياهي است دراز، شكوفة آن سرخ

» اَسف«كه زير واژة  چنان ،»خشم«جاي  به» خشمناك«مانند جاي اسم  كاربرد صفت به. 7
 .فر راگرفتن خشمناك است مر كا: گويد
 .پيچيده گياه باهم: گويد» اسير«كه زير واژة  چنان ،»در و به«معني  به» با«كاربرد . 8
جهت كـه   ها بدان معني رسن به: كه زير واژة أُشُول گويد چنان ،»با«معني  به» به«كاربرد . 9

 .پيمايند به آن مي
در (بـه شـمس   : گويـد » ُسافَةا«و » سيفَةاَ«كه زير واژة  چنان ،»در«معني  به» به«كاربرد . 10

 .زمين تنك يا زميني كه چيزي نروياند) العلوم شمسفرهنگ 
: گويـد » أزلُـوا أمـوالَهم  «كه زيـر واژة   چنان ،»خودها«مانند » خود«بستن ضمير  جمع. 11

 .سوي چراگاه نگذاشتند شترهاي خودها را به
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 »ثاننـد چنـد محـد  «و » احدي«زير واژة » ها هفت سال«مانند  ،مطابقت عدد با معدود. 12
 .»أُشْناني«زير واژة 

كه زيـر   چنان ،»خشمگين«جاي  به» خشمگي«مانند  ،»ين«جاي  نسبت به» ي«كاربرد . 13
 .خشمگي شد: گويد» اَسد«واژة 

كـه   چنـان  ،»علم و آگاهي«معني  به» دانست«مانند  ،جاي اسم كاربرد مصدر مرخم به. 14
 .داده است »دانست«را » اَذين«و » إذْن«معني 

احمد سمسـار و    بن  مانند محمد جناني ،اليهآوردن مسند و مطابقت آن با مسند جمع. 15
 .»جنان«ثانند، زير واژة ، محدمحمد   بن  نوح جناني

كنـد،   افزايـد و از آن معنـي مصـدري اراده مـي     را به صفت مفعولي مـي » يا«گاهي . 16
ناگواريدگي : گويد» ابِي الفَصيلُ«تيزي باليدگي كودك و زير : گويد» الصبـِياَنَفَةُ «كه زير  چنان

 .يافت بچة شتر از شير
 .»أُس«زير واژة » روان راه«جاي صفت فاعلي  به» رفتگان راه«كاربرد صفت مفعولي . 17
زيـر  » نمكـزار «جاي  به» نمكسار«مانند  ،»زار«جاي  به» سار«كاربرد پسوند مكان . 18
 .»اَوليل«واژة 

آلَـي  «كردن صفات با استفاده از پسوند اتصـاف در آخـر اسـم ذات، ماننـد      درست. 19
اَصـي  «نـاك شـد زمـين، و ماننـد      گياه: »اَرِضَت األَرض«جا پشكناك شد و مانند  آن :»المكانُ
نام بارمند شد پيه كوهان :»السـ. 
 .ظلم و بيدادي: »اُم جنْدب«مانند  ،»بيداد«جاي اسم  به» بيدادي«كاربرد حاصل مصدر . 20
جـاي   بـه » كـردن  شـتابي «زائـد بـه جـزء اسـمي فعـل مركـب، ماننـد         يافزودن يا. 21

 .ترسيد و شتابي كرد: »استَأور«كه گويد  چنان ،»كردن شتاب«
زيـر واژة  » برادري هر«جاي  به» هريك برادر«نكره، مانند » ي«جاي  به» يك«كاربرد . 22

  .»آلَف إيالفاً«
 
  هاي واژگاني ويژگي 3.2

هـاي دقيـق بـراي     هاي فارسي كهن و دادن معادل از لحاظ كاربرد واژه االرب منتهيفرهنگ 
كلمات عربي اهميت بسيار دارد و مؤلف همواره سعي داشته است برخي از اسما و صفات 

اگرچـه   ،نگـه دارد  حالت وصـفي  چنان به شود، هم صورت جمله ترجمه مي كه امروزه به ،را
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تنـة درخـت   «را » إهـان «  بـراي نمونـه واژة   ؛مركـب از چنـد كلمـه باشـد     آن اسم يا صفت
اختن كلماتي مركب هماننـد  ترجمه كرده است و گاهي نيز به س» ها و باالي وي شاخه بريده

اي  پرداخته است و در بعضي مواقع هـم كلمـه  » گر مساح و پيمايش«معني  به» كننده پيمايش«
جـاي   بـه » سـازواري «كـار بـرده اسـت، ماننـد      با تبديل و تغيير برخي از حـروف آن بـه   را
هـايي از   جـا بـه نمونـه    در اينو ها در اين كتاب بسيار است  واژه گونه از اينكه » سازگاري«

   :شود ها اشاره مي اهم آن
  )مركب(چشم  آشوب  زير واژة  الرَّمد

  آكَفْت    آفة
  اوك    اوج

  )مركب) (بيمي بي(پژماني  بي    اُنس، أنس

  )سپس(پستر     أحي

  )مركب(جاي با كسان     منْزِلٌ آهلٌ

  )مركب) (چهارپا(چهارپايه     آرِية، أخية

زدن نفس نفس(رخيدن     اَنَح(  

  )مشهور(روگاه     ، إدامأدمةأدم، 

  )سختي(سختگي     أُكْل

  )مركب) (ميدان جنگ(كارزارجاي     مأْقط

  )مركب) (عروسي(كدخدايي     أُدبـَة

  )لنگ(لنج     اَثَر

  )اندودكردن(ليسيدن     لطخ

  )عضله، ماهيچه(موشك     ألْية
 ترْأَةُآممركب) (شوهر بي(ناكدخدا     الم(  
  )بخيه(نكنده     اَلّ
  )سار نگون(نگونه     مئْتان

  )بازايستاننده، تيزكنندة گوش(وادارنده     أُذُن



 99   سيدحميد طبيبيان

  1391 زمستاندوم، پاييز و شمارة سوم، سال ، نامة ادب پارسي كهن

  االرب منتهيهاي فرهنگ  نادرستي. 3
هايي كه در اين فرهنـگ بـزرگ    تر به لغزش در اين بخش الزم است با احتياطي هرچه تمام

خورد نگاهي بيفكنيم و از خداي متعال استدعا كنيم ما را از منهج اعتدال  چشم مي گاه به گاه
  :مولوي فرمايد. منحرف نسازد

ــه خواســت ــا را ب ــز ده م ــارب آن تميي  ژ ز راســتتــا شناســيم آن نشــان كــ     ي

  :خوريم ميرفته به دو گونه اشتباه بر هم روي االرب منتهيدر كتاب 
نخست خطاها و اشتباهاتي كه ناشي از تحريف و تصحيف برخي كلمات است و ايـن  

علت بدخواني  هنگام كتابت متن كتاب، يا در موقع چاپ آن، يا به ها يا به تحريف و تصحيف
» اُذُن الحمار«كه زير واژة  چنان  ها رخ داده است، اعرابي آنها و يا پس و پيشي حركات  واژه
و زيـر  » مأمون«صورت  به» مأفون«واژة » مأفول«و زير واژة » گرزها«صورت  به» گزرها«واژة 
كـه تحريـف عبـارت    » شتربچه كه به سـال دوم بـار آيـد از آن درآمـد    «عبارت » اَفيل«واژة 

» ذُوأُثــُول «چنين  هم. خورد چشم مي است، به» ن درآمدهبه سال دوم يا زائد از آ شتربچه كه«
صـورت نادرسـت    العـروس  تـاج و  ،العـرب  لسـان  ،قـاموس بنـابر مـتن    »ا ث ل«زير مـادة  

زيـر  » متـاوِج «صورت نادرسـت   ،قاموسو شرح  قاموسبنابر متن » متاوِج«و » ذُوالمأْثُـول«
صـورت نادرسـت    ،قـاموس و  العـرب  لسـان بنابر متن » ارز«زير مادة » نُز«و » ت و ج«مادة 

هـاي متـأخر    ها و اغالط در فرهنـگ  گونه لغزش بسياري از اين كه است و بايد گفت» رنْـز«
  .دهخدا راه يافته است نامة لغتو نفيسي و  آنندراجچون فرهنگ  هم

گونـه   گيـرد و ايـن   مـي  نشـئت ها و سهوهايي كه از استنباط نادرست مؤلف  دوم لغزش
هـيچ   ها در نهايت دقـت و بردبـاري و بـي    كه بايد براي تشخيص و اصالح آناغالط است 
فيروزآبـادي مراجعـه    قـاموس ها  به معاجم معتبر عربي و در صدر آن ،انگاري اهمال و سهل

براي نمونه، زيـر  . پذير نيست ها جز ازطريق مقابله امكان گونه لغزش د، زيرا دريافت اينشو
دردناك شد معني شده است كه ترجمة درسـت آن   ،»ألَم بِي علَيه: أزِم بِي علَي فالنٍ« عبارت

صورت باال ترجمه كـرده   خوانده و به» ألم«را » ألَم«، و مؤلف است» مرا نزد فالني فروآورد«
» رسـن «خوانـده و  » حبل«صورت  به )اسبمعني  به( »خَيل«واژة  ،»مسموك«زير واژة . است

علّـت  «گرفتـه و   اللغـة  تهـذيب و  صحاحاز  االرب منتهيدر » معلَّل« واژة. ترجمه شده است
درسـت آن كسـي اسـت كـه او را بـه خـوردن و         كه ترجمـة  ترجمه شده و حال آن» نهاده

  .اند آشاميدن مشغول و فريفته كرده



  االرب منتهيهاي واژگاني، زباني، دستوري، و نگارشي  نقد و بررسي ويژگي   100

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال نامة ادب پارسي،  كهن

كـه در   ،ها گونه لغزش نگارنده بر آن است كه پس از اين مقاله در مقاالتي به يادكرد اين
  .اي گسترده بپردازد گونه به روش الفبايي و به ،شود يافت مي االرب منتهيكتاب  سراسر

  
  گيري نتيجه. 4

هايي است كه پس از آن تـأليف   مأخذ و سند اصلي بسياري از فرهنگ االرب منتهيفرهنگ 
دهد كه ميزان برداشت اين  دهخدا نشان مي نامة لغتنگاهي كوتاه به چند صفحه از . اند يافته
تصـحيح و توضـيح و ترجمـة    . بزرگ از اين فرهنگ تا چه اندازه بوده اسـت  المعارف دايرة

هاي نوين پژوهشي و نگارشي ضرورتي است كه اين فرهنـگ   با روش االرب منتهيفرهنگ 
از آن برداري  مند را از انزوا و اختصاص يافتنش به خواص بيرون خواهد آورد و بهره ارزش

توانا اين كار را به  به ياري خداي بجان اين. خواهد ساخت رميسرا براي ساير اهل تحقيق 
  .باشم عهده گرفته و در شرف انجام و اتمام آن مي
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