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کردن چند مدخل و شاهد به فرهنگ جامع زبان فارسی )جلد 1 و 2(  اضافه 

علی اصغر اسکندری

چکیــده: نویســنده براســاس فرهنــگ لغــت عربــی بــه فارســی دیباج األســماء )کتابــت در 
کــه در فرهنــگ جامــع زبــان فارســی وجــود ندارنــد، بــه دســت  719(، ابتــدا برخــی لغــات را 
ادامــه،  در  آریــج«.  آرایش پــاره،  ســنگ زده،  آب  آبِچــک،  »آب انــدازک،  داده اســت: 
کــه در فرهنــگ جامــع زبــان فارســی مدخــل شــده، ولــی شــاهدی از قــرن  برخــی لغــات را 
کرده اســت: »آب خــواره، آب دســتان، آب دســتگاه، آب روش،  هشــتم ندارنــد، مشــخص 
آمیزه مــو،  آمیــزه،  َکنــده،  آ آســوده،  آســوخته،  آَزخ،  آردهالــه،  آدَرم،  آَتنــگ،  ِوشــن،  آب َر
ابریشــم گزار«. آنچــه از ایــن مقالــه اثبــات می شــود، اهمیــت فرهنگ هــای عربــی بــه فارســی و 
کــه بعضــًا در هیــچ متــن  کلمــات عربــی آمده انــد؛ لغاتــی  کــه در برابــر  لغــات فارســی ای اســت 

ــود. ــده نمی ش ــری دی ــور دیگ ــا منث ــوم ی منظ

فرهنگ نویســی،  فارســی،  زبــان  جامــع  فرهنــگ  دیباج األســماء،  کلیــدی:  گان  واژ
فارســی. بــه  عربــی  فرهنگ هــای 

 Adding Several Entries and Examples to the 
Comprehensive Dictionary of the Persian Lan-
guage (Volume 1 and 2)
By: Ali Asqar Eskandari
Abstract: The author, based on Dibājalasmā’, an 
Arabic-Persian dictionary (written in 719), first 
obtains some words that are not in Comprehensive 
Dictionary of the Persian Language: “ābandāzak, 
ābchek, āb sangzade, ārāyesh pāreh, ārīj”. Follow-
ing this, he specifies some words which have been 
included in the Comprehensive Dictionary of the 
Persian Language without having any examples 
from the 8th century: “āb khāre, āb dastān, āb dast-
gāh, āb ravesh, āb roushhan, ātang, ādram, ārdhāle, 
āzakh, āsookhte, āsoode, ākande, āmize, āmize 
moo, abrisham gozār”. What this article is trying 
to show is the importance of the Arabic-Persian 
dictionaries, and the Persian words which have been 
chosen as equivalents for the Arabic words; the 
words which can’t sometimes be found in any other 
poetic or prose texts.
Key words: Dibājalasmā’, Comprehensive Dictio-
nary of the Persian Language, compiling dictionary, 
Arabic-Persian Dictionaries.

 إضافة بعض املداخل والشواهد
إىل القاموس الشامل للغة الفارسّية )ج 1 و  2(

عيل أصغر إسكندري

اخلالصــة: يبــدأ الكاتب هذا املقال بتقدمي بعض املفردات الفارســّية اليت مل 
جيدها يف القاموس الشامل للغة الفارسّية، واليت انتخهبا من قاموس ديباج 
ف سنة 719(، مثل: »آب اندازك، آب 

ّ
األمساء اللغوي العريب الفاريس )املؤل

يج«. ِچك، آب سنگ زده، آرايش پاره، آر

مّث ينتقــل ليشــير إىل بعض املفردات الــيت ُجعلت مدخاًل يف ذلك القاموس 
الشامل للغة الفارسّية، إاّل أ ّنا تفتقر إىل مثال من القرن الثامن، وهي: »آب 
خــواره، آب دســتان، آب دســتگاه، آب روش، آب َرِوشــن، آَتنــگ، آدَرم، 

گزار«. يشم  َكنده، آميزه، آميزه مو، ابر آردهاله، آَزخ، آسوخته، آسوده، آ

واألمــر الــذي يثبــت مــن خالل هــذه املقالــة هــو أمّهّيــة القواميــس العربّية 
الفارســّية؛ وذلك ملا فهيا من املفردات الفارســّية املقابلــة للكلمات العربّية، 
واليت ال يشاهد املرء بعضها يف أّي نّصٍ منظوم أو منشور غير هذه القواميس.

بان فارىس )= القاموس  املفردات األساســّية: ديباج األمساء، فرهنگ جامع ز
بّية الفارسّية. الشامل للغة الفارسّية(، تأليف القواميس، القواميس العر
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اضافه  کردن چند مدخل و شاهد به 
فرهنگ جامع زبان فارسی )جلد 1 و 2(

1. مقدمه
گــر لغت نامــه را ناشــیوه مندترین کتاب لغت در قرن حاضر بدانیم،1 چاپ نخســتین جلــد از فرهنگ جامع  ا

گــر در بدبینانه ترین  زبان فارســی، نشــان از شــیوه مندترین لغت نامۀ زبان فارســی تا زمــان حاضر دارد؛2 حتی ا
کرد«.3 »انتخاب مبنایی درست، آشنایی  حالت، بتوان »انبوهی از اشکاالت را در حروف بعدی پیش بینی 

با اصول فرهنگ نویســی و دقت در اســتخراج مدخل ها و شناسایی و تفکیک معناها، بر استواری و سالمت 

ایــن فرهنــگ داللــت دارد«.4 هدف از نــگارش مقالۀ حاضــر خرده گیری بــر فرهنگ پیش گفته نیســت، بلکه 

کــه در چاپ ها و  اضافه کــردن چنــد مدخــل و تکمیــل برخــی شــاهدهای ایــن فرهنــگ ســترگ اســت. امیــد 

جلدهای بعدی، بسامان تر و آراسته تر به دست مخاطب برسد.

که در فرهنگ  نگارنده در تصحیح تک نســخه ای از فرهنگ عربی به فارســی دیباج األسماء به لغاتی برخورد 

کتاب لغت دیگری هم وجود ندارند؛ برای نمونه در دیباج األسماء6  جامع زبان فارسی نبود5 و بعضًا در هیچ 
گــروه  عظیــم  پیکــرۀ  در  حتــی  »ره روب«  واژۀ  ره روب«؛  و  »خــس روب  اســت:  آمــده  »الَکّنــاس«  ترجمــۀ  در 

فرهنگ نویسی هم نیست. به سبب وجود این لغات شاذ و نادر، واژه های فارسی دیباج األسماء را با فرهنگ 

جامع زبان فارسی مطابقت دادم و به دو نکته برخوردم؛ یکی واژه هایی که در دیباج األسماء بود و در فرهنگ 
که شاهدی از قرن  جامع زبان فارسی مدخل نشده است؛ دیگری مدخل هایی از فرهنگ جامع زبان فارسی 

گانه توضیح داده ام. کدام از این دو بخش را جدا هشتم ندارند. در ادامه هر 

1-1. لزوم ثبت فرهنگ های عربی به فارسی در پیکره های فرهنگ نویسی
که دیدگاه درســتی هم هســت ـ هر واژه زمانی شایســتۀ ثبت در فرهنگ لغت  از دیدگاه فرهنگ نویســی نوین ـ 

اســت که در متون همان زبان وجود داشــته باشــد. برخــی فرهنگ پژوهان بر این باورنــد که فرهنگ های عربی 

به فارســی جزو متون زبان محســوب نمی شــود7 و با همین دیدگاه، ظاهرًا گروه فرهنگ نویســی در ابتدای کار و 

گرچه »این دسته  هنگام گردآوری پیکرۀ فرهنگ خود، این گونه فرهنگ ها را جزو متون فارسی ندانسته است؛ ا

از کتب، حاوی بسیاری از لغات پارسی است که بعدها فراموش شده و تنها به وسیلۀ همین کتب باقی  مانده 

که پرویز ناتل خانلری در مقدمۀ سلسله لغت نامه های ده گانۀ عربی ـ فارسی9 نوشته  است«.8 بی دلیل نیست 

1.  انوری، حسن، »کلیات تعریف نگاری«، فرهنگ نویسی، ص 158.
یســی فارســی و پیکرۀ زبانی رایانه ای«، فرهنگ نویسی، شمارۀ یکم، ص  2.  نک: خطیبی، ابوالفضل، »فرهنگ جامع زبان فارســی، پیکره در فرهنگ نو

8 و 9.
کتاب ادبیات، ص 17. یسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه«، فصلنامۀ نقد  یان، تقی، »مشکالت فرهنگ نو 3. پورنامدار

4.  ارشادسرابی، اصغر، »نقد و بررسی فرهنگ جامع زبان فارسی«، فرهنگ نویسی، ج 9، ص 220.
5. »تعداد شــواهد پیکرۀ فرهنگ جامع زبان فارســی بیش از چهار میلیون و پانصدهزار )دقیقًا 4535110( اســت و البته این غیر از شــواهدی اســت که 
از طریق اینترنت، مجله ها و کتاب های الکترونیک جســت وجو و یافته می شــوند« )شــادروی منش، محمد، »نظری بر »مشــکالت فرهنگ نویســی با 
نگاهی به فرهنگ جامع و ...««، فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات، ص 253-254( و شامل حدود دوازده هزار کتاب کهن و معاصر می شود. )قربان زاده، 

کتاب ادبیات، ص 256( فرهاد، »نگاهی به مقالۀ »مشکالت فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه««، فصلنامۀ نقد 
6.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 216.

یسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه«، ص 257-256. 7.  قربان زاده، فرهاد، »نگاهی به مقالۀ »مشکالت فرهنگ نو
یخ ادبیات در ایران، ج 2، ص 317. 8.  صفا، ذبیح اهلل، تار

کل بنیاد فرهنگ ایران. 9.  برای نمونه، قانون ادب، تفلیسی، تهران: بنیاد فرهنگ، 1350: مقدمۀ دبیر 

 علی اصغر اسکندری
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اســت: »اهمیت این کتاب ها از آن اســت که چون کلمات فارســی در مقابل لغات تازی ثبت شده و معانی 

ی آنها معنی صریح و دقیق  کتب لغت با دقت و صراحت ضبط اســت، از رو کلمات عربی در قاموس ها و 

که در متن های موجود ادبیات فارسی  یافت. دیگر آنکه بســا لغات فارسی اســت  الفاظ فارســی را می توان در

کار نرفته است و تنها منبعی که این گونه کلمات را در بر دارد، همین لغت نامه های عربیـ  فارسی است.« به 

خوشــبختانه مؤلفــان فرهنــگ جامــع زبــان فارســی خیلــی زود متوجه ایــن موضوع شــدند و واژه های فارســی 

کردند و در جلد دوم نام این نوع فرهنگ ها را نیز در  ضبط شــده در فرهنگ های عربی به فارســی را وارد پیکره 

ارجاعات می بینیم.

2. مختصری در شرح دیباج األسماء
ی هشت  در کتابخانۀ مجلس شــورای اســالمی مجموعۀ نفیســی اســت به خط نســخ به شــمارۀ 945910حاو

کــه از بــرگ شــمارۀ 80 پشــت تــا 169 پشــت )89 برِگ پشــت و رو( آن رســاله ای اســت در لغــت عربیـ   رســاله 

ی حدود یازده هزار  کتابت »محمد بن محمد بن احمد ]موفق[ ادکانی« حاو فارســی به نام دیباج األســماء به 

لغــت عربی به همراه معانی فارســی و بعضًا صورت های جمــع و مفرد و برخی توضیحات دیگر. فصل بندی 

دیباج األسماء همانند کتاب هایی چون تکملةاألصناف11 و تاج األسامی12 است؛ یعنی ابتدا بر اساس حرف 
اول هــر کلمــه باب بنــدی شــده و در هــر باب، بر اســاس حــرف پایانی کلمات، فصل بندی شــده و ســپس به 

ترتیِب حرف دوم و سوم و چهارم مرتب شده است.13

حاجی خلیفــه14 دیباج األســماء را »للشــیخ االمام موســی االدیــب الفاروغی« دانســته، ولــی حافظیان بابلی15 

در فهرســت نســخه های خطی کتابخانۀ مجلس شــورای اســالمی مقابل این اســم نشــانۀ پرســش گذاشته که 

نشان دهندۀ شک اوست. با این  حال درایتی16 در فهرستوارۀ دستنوشت های ایران )دنا( به قول حاجی خلیفه 

اعتماد کرده و مؤلف را همان »موسی ادیب فاروغی« نوشته و نشانۀ پرسش هم نگذاشته است. نگارنده هنگام 
کجا به اسم نویسندۀ اصلی برنخورد و همچنان مؤلف این اثر، ناشناس باقی  مانده است.17 تصحیح، هیچ 

که  کاتب  کتابت 719 قمری است، اما به دلیل اشتباهات  یخ  زمان و مکان دقیق تألیف نیز مبهم است. تار

که ذکر  ی نسخۀ دیگری بوده و برخی دیگر از مسائل زبان شناختی و تصحیحی  ظاهرًا ناشی از بدخوانی از رو

که زمان تألیف، قرن هفتم یا حتی ششــم باشــد؛ شــباهت  آن در این مقال نمی گنجد، می توان احتمال داد 

بســیار برابرنهادهای فارســی با تکملةاألصناف18 و وجود واژه های قدیمی و شــاذ فارسی این حدس را تقویت 

کار رفته، تألیف دیباج األســماء را در قرن  که در آن ها واج »ژ« به  کلمات فراوانی  می بخشــد. همچنین وجود 
هفتم تقویت می بخشد.19

یخ  یخ دقیق تألیف هنوز بر نگارنده مشخص نشده، در مقالۀ حاضر تار که تار با وجود همۀ این موارد از آنجا 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ج30، ص 148-147. 10.  حافظیان بابلی، ابوالفضل، فهرست نسخه های خطی 
کرمینی، علی بن محمد بن سعید، تکملةاألصناف. 11.  ادیب 

12. تاج األسامی، تصحیح علی اوسط ابراهیمی.
13.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص چهار.

14.  حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، ج 1، ص 762.
15.  حافظیان بابلی، ابوالفضل، فهرســت نســخه های خطی کتابخانۀ مجلس شــورای اسالمی، ج30، ص 148. حافظیان در ارجاع به کشف الظنون، 

کتاب ارجاع داده است. کرده و به جلد دوم این  سهو 
16.  درایتی، مصطفی، فهرستوارۀ دستنوشت های ایران )دنا(، ج 4، ص 1279.

17.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 6.
کرمینی، علی بن محمد بن سعید، تکملةاألصناف، 1385. 18.  ادیب 

بــارۀ فرهنگ عربی به  ل های صادقی )صادقی، علی اشــرف، »بحثی در 19.  دیباج األســماء، تصحیــح علی اصغــر اســکندری، ص 7. یکی از اســتدال
یخ تألیف المرقاة همین نکته است. فارسی المرقاة و مؤلف آن«، ص 30( دربارۀ تار
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ک قرار داده و در تکمیل شــاهدهای فرهنگ جامع زبان فارسی،  کتابت )719 قمری( یعنی قرن هشــتم را مال

یخ  به همین قرن اشــاره کرده ام. امید اســت در آینده اطالعات دیگری از مؤلف یا ... به دســت آید و بتوان تار
دقیق تألیف را مشخص ساخت.20

که در فرهنگ جامع زبان فارسی مدخل نشده است 3. واژه هایی 
1-3. آب اندازک

کــودکان«. در فرهنگ جامع  ة و الِمنَضَخة« آمده اســت: »آب اندازک 
َ

در دیباج األســماء21 در معنــی »الِمَضّخ

که معنی شمارۀ  زبان فارسی22 »آب اندازک« یا »آب انداز« مدخل نشده، ولی »آبدزدک« هست با چهار معنی 
کاربرد پزشــکی دارد(  2 )تلمبــه ای کوچــک معمواًل از جنس الســتیک برای جابه جــا کردن مایعات که غالبًا 

که در دیباج األســماء وجود دارد. از بین متون فارســی  و معنی شــمارۀ 3 )ســرنگ( نزدیک به معنی ای اســت 

کار رفته  ّراَقة« به   گروه فرهنگ نویســی،23 »آب انداز« فقط در مهذب األســماء24 در ترجمۀ »الّزَ موجود در پیکرۀ 

که چوبی دیگر  ک و میان تهی کرده  کاوا اســت. در لغت نامه در معنی »آب انداز« نوشــته شــده اســت: »چوبی 

کنند و نیز بیرون افکنند. آبدزدک. و به عربی زراقه و ذراقه و ســراقه و  در میان آن فروبرند و به فشــار آب در آن 

گویند« و در فرهنگ فارسی در معنی »آب انداز« نوشته شده است: »آبدزدک« و در توضیح »آبدزدک«  مضخه 

آمده: »سرنگ«. در فرهنگ فارسی عمید نیز »آبدزدک« چنین معنی شده است:  »)پزشکی( ]منسوخ[ تلمبۀ 

کار  ی مایــع به بدن به  کوچــک شیشــه ای یا الســتیکی که مایعات را به خود می کشــد و بــرای داخل کردن دارو

مــی رود؛ ســرنگ«.  بــه نظر می رســد معین و عمید معنی ایــن واژه را از لغت نامه برگرفته انــد و خود دهخدا هم 

کــه این معنــی را از کجا  ایــن واژه را از مهذب األســماء برداشــته  اســت؛ البتــه هیچ کــدام هــم ارجــاع نداده اند 

برداشته اند.

2-3. آبِچک
در دیباج األســماء25 در توضیح »الَمقَطَرة« آمده اســت: »آبچک«. در تاج األســامی26 و دســتوراإلخوان27 نیز در 

که به پای  معنی »الَمقَطَرة«، »آب چک« آمده اســت. »الَمقَطَرة« در فرهنگ های عربی به معنی چوبی اســت 

زندانیان می کشند. در مقدمةاألدب28 آمده است: »کنده؛ کندۀ دزد«. در فرهنگ جامع زبان فارسی »آبچک« 

کنار یا باالی ظرف شویی که ظرف های  ارجاع داده شــده اســت به »آب چکان دو 2 )نوعی قفسۀ مشــبک در 

که برای  یکی  شسته شده را در آن قرار می دهند تا خشک شوند(، دو 5 )]ساختمان[ قطعۀ فلزی یا چوبی بار

یب نصب می شــود(،  جلوگیری از نفوذ آب به داخل ســاختمان، در قســمت عرض پایین پنجره به  صورت ار

ی نمای  که زیر لبۀ بام یا ســرپوش دیوار برای جلوگیری از نفوذ و برگشــت آب، رو دو 6 )]ســاختمان[ شــیاری 

ســاختمان ایجاد می شــود(«. مشخص است که هیچ کدام از معانی مندرج در سرواژۀ »آبچکان« شباهتی به 

که به پای زندانیان بندند« ندارد. »کندۀ دزد« یا »چوبی 

20. بــرای اطالعــات بیشــتر، خواننــدگان محتــرم می توانند بــه مقدمه ای که نگارنده بر دیباج األســماء نوشــته اســت، رجوع کنند )اســکندری، دیباج 
االسماء، سه ـ دوازده(.

21.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 250.
زه فرهنگ ها را به ترتیــب الفبایی مرتب می کنند و ســرواژه ها را می چینند، از ارجاع به شــمارۀ صفحۀ این دســت فرهنگ ها  22. بــا توجــه  بــه اینکــه امــرو

کردم و ذکر سال چاپ و شمارۀ صفحۀ فرهنگ جامع زبان فارسی و لغت نامه و فرهنگ فارسی و فرهنگ عمید را حشو دانستم. خودداری 
که از همکاران و مدیریت آن  کردم  یســی اســتفاده  گروه فرهنگ نو 23. برای رســیدن به اطمینان بیشــتر در یافتن واژه های بحث برانگیز، از پیکرۀ متون 

کمال تشکر را دارم. گروه، 
24. زنجی سجزی، محمود بن عمر، مهذب األسماء فی مرتب الحروف و األشیاء، ص 148.

25.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 251.
26.  تاج األسامی، تصحیح علی اوسط ابراهیمی، ص 570.

27.  قاضی خان بدرمحمد دهار، دستوراإلخوان، 602.
28.  زمخشری خوارزمی، جاراهلل ابوالقاسم محمود بن عمر، مقدمةاألدب، ص 22.
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بــه معنــی ظــرف مخصــوص نوشــیدن  گونــۀ دیگــر آب خــور اســت 

مایعات، به ویژه آب. در دیباج األسماء دو بار این کلمه آمده است: 
»الَمنِزل: آب خواره«39 و »الَمنَهل: آب خواره«.40

2-4. آب دستان
ظرفی که در گذشــته برای شســتن دســت و صورت یا استفادۀ آب و 

کار می رفته است. در دیباج األسماء دو بار این  شراب و مانند آن به 
کلمه آمده است: »اإلبریق: آب دستان«،41 »المیضاة: آبدستان«.42

3-4. آب دستگاه
کــه در آن دســت و صــورت می شســتند یــا قضــای حاجــت  محلــی 

کلمه آمده اســت: »الَخالء:  می کردند. در دیباج األســماء دو بار این 
آبدست گاه«،43 »الَمخَرج: آبدست گاه«.44

4ـ4. آب روش
کــه آب از آنجــا عبور  گونــۀ دیگــر آب َرِوشــن اســت بــه معنــی جایــی 

می کند. در دیباج األسماء شش بار این کلمه آمده است: »الَبطحاء: 

قــب: 
َ

لَعــة: آب روش وادی«،46 »الّث سنگ اســتان بــآب روش«،45 »الّتَ

ــة: آب روش«،48 »الّســال: آب روش تنــک 
َ
آب روش وادی«،47 »الّرِجل

انــدر وادی«،49 »الَغــرب: آب روش چشــم«.50 در فرهنــگ جامع زبان 

کلمه ذکر شده است. فارسی، فقط یک شاهد از قرن 9 برای این 

5-4. آب َرِوشن
کــه آب از آنجــا عبــور می کنــد. در دیباج األســماء ســه بــار  جایــی 

ک«،51 »الَکَرَبة:  کلمه آمده اســت: »األبَطــح: آب روشــن ســیل نا ایــن 
شج: آب روشن«.53 آب روشن«،52 »الّنَ

6-4. آَتنگ

39.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 243.
40.  همان.

41.  همان، ص 14.
42.  همان، ص 253. در دیباج األســماء به هر دو شــکل )آب دستان و آبدستان( ضبط شده 
 اســت، ولی به  منظور رعایت شــیوه نامۀ گروه خط فرهنگســتان، ضبــط فرهنگ جامع زبان 
کــرده ام. در ادامــه نیــز صــورت مضبــوط در فرهنــگ جامع زبان فارســی را  فارســی را مدخــل 

کرده ام. مدخل 
43. همان، ص 73.

44. همان، ص 232.
45. همان، ص 27.
46. همان، ص 42.

47.  همان، ص 43.

48.  همان، ص 105.
49.  همان، ص 121. 
50.  همان، ص 180.

51.  همان، ص 7. 
52. همان، ص 220.

53. همان، ص 256.

3ـ3. آب سنگ زده
ایــن ترکیــب در فرهنــگ جامــع زبان فارســی و حتی در پیکــرۀ متون 

الل« آمده است: »آب  گروه فرهنگ نویسی هم نیست. در ترجمۀ »الّزُ

ی  که رو  مراد مؤلف دیباج األسماء آبی است 
ً

سنگ زده«.29 احتماال

ســنگ می چکد و آنجا جمع می شــود یا آبی اســت که از دل ســنگ 

گرچه هر آب سنگ زده ای هم زالل نیست. برآید؛ ا

4-3. آرایش پاره
در  ولــی  نیســت،  فارســی  زبــان  جامــع  فرهنــگ  در  کلمــه  ایــن 

گــروه  متــون  پیکــرۀ  جــزو  کــه  ـ  دســتوراإلخوان31   و  تاج األســامی30 
در  نیــز  و  کتــاب  دو  آن  در  هســت.  ـ  بوده انــد  نیــز  فرهنگ نویســی 

»آرایش پــارۀ  نوشــته شــده:  »الُقراَضــة«  ترجمــۀ  در  دیباج األســماء32 
درزی و آِن زرگــر«. در خالصةاللغــات هــم تقریبــًا همیــن معنــی ذکر 

شــده اســت: »آرایش پاره ی درزی و زرگر«.33 یکــی از معانی »ُقراَضة« 

در لغت نامــه )بــه نقــل از منتهــی األرب و آننــدراج و ناظم األطبــاء( 

ایــن اســت: »ریزه های زر و ســیم و جــز آن که وقت تراشــیدن برافتد« 

و ســپس بــه نقــل از آننــدراج این گونه تکمیل شــده اســت: »در اصل 

که از مقراض قطع شده بر زمین افتد«. لغت، ریزۀ هر چیز است 

5-3. آریج
یــج«. در  عــرور« آمــده اســت: »آر در دیباج األســماء34  در ترجمــۀ »الّزُ

 همان 
ً

کــه احتماال عــرور«، »آلچ« آمده  تاج األســامی35 در ترجمــۀ »الّزُ
کــه در تکملةاألصنــاف36 و مقدمــةاألدب37 هم آمده  »آلــج« اســت 

اســت. در فرهنــگ جامــع زبــان فارســی »آلــج« بــه »زالزالــک« معنی 

شــده با دو شــاهد از قرن 4 و یک شــاهد از قرن 6 که مربوط به همان 

یــج« مدخــل نشــده اســت. ضمن  تکملةاألصنــاف اســت، ولــی »آر
اینکه شاهد مقدمةاألدب را هم ذکر نکرده اند.38

4. واژه هایی که در فرهنگ جامع زبان فارســی مدخل شــده اند، 
ولی شاهدی از قرن هشتم ندارند

1-4. آب خواره

29. دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 111.
30. تاج األسامی، تصحیح علی اوسط ابراهیمی، ص 462.
31. قاضی خان بدرمحمد دهار، دستوراإلخوان، ص 493.

32.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 209.
33.  ُجناَبذی، محمدمؤمن بن ابوالحسن، خالصةاللغات، ص 319.

34.  دیباج األسماء، تصحیح علی اصغر اسکندری، ص 110.
35.  تاج األسامی، تصحیح علی اوسط ابراهیمی، ص 229.

کرمینی، علی بن محمد بن سعید، تکملةاألصناف، ص 276. 36.  ادیب 
37.  زمخشری خوارزمی، جاراهلل ابوالقاسم محمود بن عمر، مقدمةاألدب، ص 291.

کــه در چاپ  ردن ها آن باشــد   دلیل این نیاو
ً

کــه پیش تــر هم گفتــه ام، احتمــاال 38. همان طــور 
جلــد اول فرهنــگ جامــع زبــان فارســی، فرهنگ هــای عربی بــه فارســی را جزو پیکــرۀ زبانی 

نمی دانستند و این فرهنگ ها را بعدتر به پیکره افزودند.
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گوشت آسوده و بوی گرفته«.67 کلمه آمده است: »الغاّب:  بار این 

َکنده 12-4. آ
کلمه آمده  اسطبل68. در دیباج األسماء، در این معنی، یک بار این 

کندۀ ستوران«.69 است: »اإلصطبل: آ

13-4. آمیزه
موی جوگندمی و سیاه وسفید. در دیباج األسماء، یک بار این کلمه 

آمــده اســت: »الَخلیــس: آمیــزه«.70 در فرهنــگ جامع زبان فارســی، 

فقط یک شاهد از قرن 4 وجود دارد.

14-4. آمیزه مو71
کــه موهــای ســرش سیاه وســفید و جوگندمــی شــده باشــد.  کســی 

»األشــَمط:  اســت:  آمــده  کلمــه  ایــن  بــار  ســه  دیباج األســماء،  در 

»الُمخِلــس:  آمیزه مــوی«،73  اســب  نابــّی:  »الّصِ آمیزه مــوی«،72 

آمیزه موی«.74 در فرهنگ جامع زبان فارسی، فقط یک شاهد از قرن 

4 وجود دارد.

15-4. ابریشم گزار
ابریشم کش یا کسی که شغلش ابریشم کشی است. در دیباج األسماء، 

ّقاض: ابریشــم گزار«.75 در فرهنگ  یک بار این کلمه آمده اســت: »الّنَ

جامع زبان فارســی، فقط یک شــاهد از قرن 8 ذکر شــده  اســت و جا 
دارد شــاهد دیگــری بــدان اضافــه شــود. صادقــی76 مطلــب ممتعی 

که اهمیت این ضبط را  کلمه و فعل »گزاردن« دارد  یشۀ این  دربارۀ ر

در دیباج األسماء دوچندان می سازد.

67.  همان، ص 179.
68. در فرهنگ امالیی خط فارسی )صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقدم، فرهنگ امالیی 
خط فارســی، ص 64(، فقط »اســطبل« مدخل شــده و درواقع درســت دانســته شده است، 
در حالــی  کــه در فرهنگ جامع زبان فارســی »اصطبل« نوشــته اند. بهتر اســت در چاپ های 
بعدی موارد این گونه ای بر اســاس شــیوه نامۀ گروه خط فرهنگستان تنظیم شود؛ به خصوص 

یر نظر علی اشرف صادقی تألیف و تجدید چاپ می شوند. که هر دِو این فرهنگ ها ز
69.  همان، ص 16.
70. همان، ص 76.

71. بهتــر بــود مؤلفان فرهنگ جامع زبان فارســی، همچون مدخل »آبــرو]ی[« عمل می کردند و 
»آمیزه مو]ی[« را مدخل می کردند، نه »آمیزه مو« را.

72.  همان، ص 12.
73.  همان، ص 148.
74.  همان، ص 237.
75.  همان، ص 259.

ــق، ُیُغر، 
ّ
ـ  کشــور، چشــمه، جــادو جنبــل، جعل 76.  صادقــی، علی اشــرف، »ُکشــَخرـ  کشــخور

گزاردن«، فرهنگ نویسی، ج 9، ص 117- 118.

که در گذشــته آن را به خیش می بســتند  یســمان، بنــد یا تســمه ای  ر

و دنبالــۀ آن را بــه یوغ وصــل می کردند. در دیباج األســماء دو بار این 
دیغ: آتنگ«،54 »الَملوّی: آتنگ«.55

َ
کلمه آمده است: »الّش

7-4. آدَرم
نمدزیــن. در دیباج األســماء دو بــار ایــن کلمــه آمــده اســت: »الِبداد: 

آدرم زیــن«56 و »الَجدَیــة: آدرم زین«.57 در فرهنگ جامع زبان فارســی 

کــه خطای در  در شــاهد مربــوط بــه قــرن 4، »آدرم« را »آذرم« نوشــته اند 

حروف چینی است و قاعدتًا در چاپ های بعدی اصالح خواهد شد.

8-4. آردهاله
کــه از پختــن آرد با روغن یا آب و شــیر تهیــه می کنند.  غذایــی رقیــق 

در دیباج األســماء ســه بار این کلمه آمده اســت: »الَحریــَرة: آردهالۀ 

غیــَدة: آردهالۀ  با شــیر و روغــن«،58 »الَخطیَفة: آردهالۀ ِبشــیر«،59 »الّرَ
ِبشیر«.60

9-4. آَزخ
ؤلول: 

ُ
زگیــل. در دیباج األســماء یــک بــار این کلمه آمــده اســت: »الّث

آزخ«.61

10-4. آسوخته
پارۀ آتش. در دیباج األسماء پنج بار این کلمه آمده است: »الُجـِذَوة: 

ة: آســوخته«،64 »الَقَبــس: 
َ
ــعل

ُ
ــهاب: آســوخَته«،63 »الّش آزخ«،62 »الّشِ

آسوخَته«،65 »الُقراط: آسوختۀ چراغ«.66

11-4. آسوده
کهنه شــده باشد. در دیباج األسماء یک  که مانده، ســرد یا  کی  خورا

54.  همان، ص 133.
55.  همــان، ص 254. در نســخۀ دیباج األســماء »اشــک« ضبــط شده اســت، ولی بی شــک 
کاتب. احتمال دیگری هم می توان داد و آن اینکه  تصحیف همان »آتنگ« است و خطای 
در نســخۀ اصلی »آثنگ« نوشــته شده باشد و کاتب به خطا افتاده و »اشک« خوانده است. 
کــه در تکملةاألصنــاف در ترجمۀ »الشــدیغ« نوشــته   یــت می شــود  ایــن احتمــال از آنجــا تقو
شــده اســت: »آثنــگ« )ادیب کرمینــی، علی بن محمد بــن ســعید، تکملةاألصناف، ج 1، 
ص361( )بــرای اطــالع بیشــتر، نک: صادقــی، علی اشــرف، »صامت ث در زبان فارســی و 

پهلوی«، فرهنگ نویسی، ص 11ـ12(.
56.  همان، ص 29.

57.  همان، ص 56.
58.  همان، ص 70.
59.  همان، ص 82.
60.  همان، ص 106.
61.  همان، ص 45.
62.  همان، ص 45.

63.  همان، ص 130. 
64.  همان، ص 137.

65. همان، ص 201.
66.  همان، ص 203.
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