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چکیده :به عقیدٔه بسیاری از صاحبنظران ،در بین فرهنگهایی
که مجلدات آن بهطور کامل منتشر شده ،فرهنگ بزرگ سخن ،به
سرپرستی دکتر حسن انوری ،بهترین است .اما ازآنجاکه هیچ کار
بزرگی بیاشتباه نیست ،اشتباهات و کاستیهایی نیز در چاپ
اول آن در سال  ۱۳۸۱وجود داشت که باعث شد مؤلفان ،در سال
 ۱۳۹۰ذیل فرهنگ بزرگ سخن را برای تکمیل نواقص و رفع عیوب
منتشر کنند .اما کار تصحیح فرهنگ به اینجا ختم نشد و آنطور
که اعالم شده ،ذیل دوم فرهنگ بزرگ سخن نیز با هدف رفع
کاستیها و جبران اشتباهات و افزودن واژههای جدید در دست
تهیه است و ازاینرو درخواست شده است که پژوهشگران ،آرای
اصالحی خود را برای سرپرست فرهنگ بفرستند .در این مقاله،
تعدادی از کاستیها و اشتباهات فرهنگ مذکور بیان شده است.
کلیدواژهها :فرهنگ بزرگ سخن ،حسن انوری ،فرهنگنویسی ،نقد
فرهنگ ،ادب فارسی

Some Shortcomings and Mistakes in the
Great Persian Dictionary of Sokhan
Shahab Rouyanian
Abstract: According to many experts, among
the Persian dictionaries which have been completely published, Sokhan dictionary, under the
supervision of Dr. Hassan Anvari, is the best.
But since no great work is without mistakes,
there were mistakes and shortcomings in its
first edition which was published in 2001,
which made the authors revise it in 2010 under
the title of «Great Dictionary of Sokhan» to
complete the shortcomings and fix the defects.
But the work of revising the dictionary did not
end here, and it was announced that the second
revision of the book is also being prepared with
the aim of eliminating shortcomings and compensating for mistakes, and adding new words.
Therefore, researchers have been requested to
submit their opinions to the head editor of the
project. In this article, a number of shortcomings and mistakes of the above-mentioned
dictionary are stated.

َ
)بعض النواقص واهلفوات يف (القاموس الكبير سخن
شهاب رويانيان

ّ
املختصين ّأن أفضـل القواميـس التي
 يعتقـد الكثيـر مـن:اخلالصـة
ّ
ّ جملداهتـا الكاملـة
حتى اآلن هـو فرهنـگ بـزرگ سـخن
صـدرت
(القامـوس الكبيـر كالم) الـذي أشـرف على تأليفـه الدكتـور حسـن
.أنوري
ّ
ّ
ً
ّ
،عمل عظمي ال خيلو من االشتباهات
إال أ ّنه وبناء عىل
ٍ حقيقة أن أي
ُ
ً
فقـد احتـوت الطبعـة األوىل مـن هـذا القامـوس أيضـا والتي صدرت
 وهـو مـا دفـع، على بعـض االشـتباهات والنواقـص1381 يف سـنة
ّ
ّ  إىل إصدار ملحق للقاموس1390 مؤلفيه يف سـنة
خصصوه إل كمال
ّ النواقص و إصالح اهلفوات اليت
.تضمنهتا طبعة العام السابق
ً
ّ
ّ
ّ يتوقـف األمـر عنـد هـذا
 جيـري، وطبقـا ملـا مت اإلعلان عنـه،احلـد
ومل
ً
ًّ
العمـل حاليـا على هتيئـة امللحـق الثـاين هلـذا القامـوس أيضا هبدف
 مع،رفـع النواقـص وتلايف االشـتباهات و إضافـة املفـردات اجلديـدة
ّ
الطلـب مـن املحققين إلرسـال آراهئـم ومـا يقترحونـه مـن إصالحات
.إىل املشرفني عىل هذا القاموس
ّ
عدد من النواقص واالشـتباهات
وهـذا املقـال
ٍ يتضمـن إشـارات إىل
. املوجودة يف القاموس املذكور
ّ
Keywords: Great Dictionary of Sokhan, Hassan ،) فرهنگ بزرگ سخن (القاموس الكبير سخن:األساسية
املفردات
Anvari, Dictionary Criticism, Persian literature
. األدب الفاريس، نقد القاموس، تدو ين القاموس،حسن أنوري
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فرهنـگ بـزرگ سـخن کـه بـه سرپرسـتی دکتـر حسـن انـوری در سـال  ۱۳۸۱و در هشـت جلـد منتشـر شـد،
به دلیل ٔ
لغات به نسـبت گسـترده و روشـمندی مناسـب ،خیلی زود جایگاهی واال در نزد محققان
دایره ِ
یافت ،اما ازآنجاکه هیچ کار بزرگی بیاشتباه نیست ،اشتباهات و کاستیهایی نیز در آن وجود داشت
که باعث شد مؤلفان در سال  ۱۳۹۰ذیل فرهنگ بزرگ سخن را برای تکمیل نواقص و رفع عیوب منتشر
کنند.
ن طـور کـه اعلام شـده ،ذیـل دوم فرهنـگ بـزرگ سـخن نیـز بـا هدف رفـع کاسـتیها و جبران اشـتباهات
آ
و افـزودن واژههـای جدیـد در دسـت تهیـه اسـت و از ایـنرو درخواسـت شـده اسـت پژوهشـگران آرای
اصالحی خود را برای سرپرست فرهنگ بفرستند.
از سـالها قبـل در نظـر داشـتم تـا هـر هشـت جلـد این فرهنـگ را برای تدویـن نقدی جامع ،بـهطور کامل
بخوانم ،ولی مجال این کار دست نداد .با اینحال هر گاه در هنگام مطالعۀ فرهنگ بزرگ سخن و ذیل
آن ،به مواردی از سهو و کاستی برخورد میکردم ،آن را مینوشتم .وقتی از قصد مؤلفان برای تدوین ذیل
دوم باخبـر شـدم ،یادداشـتهای خـود را بـه لطـف سـرکار خانـم مریـم میرشمسـی کـه خـود از مؤلفـان این
صورت یکپارچه و
فرهنگ اسـت ،در چند نوبت برای آقای دکتر حسـن انوری فرسـتادم .نوشـتار حاضر ،
ِ
کامل ٔ
شده یادداشتهای مذکور است.
َ
توضیح آنکه همۀ موارد زیر مربوط به فرهنگ بزرگ سخن است و فقط مدخل «فرمانگاه» مربوط به ذیل
فرهنگ بزرگ سخن است.
َ
ِا ْمـرأ ُة ْال ُم َس َ
«زن بهزنجیربسـته» ،فاصل ٔـه ایـن کهکشـان از مـا در حـدود سـه میلیـون سـال نوری ذکر
لسـله یـا ِ
شـده ،در حالـیکـه  ۲/۴۸میلیـون سـال نـوری صحیـح اسـت 1.اگـر هـم بنـا بـر ِگردکـردن و نیاوردن اعشـار
بود ،بایسـتی  ۲میلیون سـال نوری میآمد؛ زیرا  ۰/۴۸کمتر از  ۰/۵اسـت و طبق قواعد ریاضی به سـمت
پایین ِگرد میشود.
عامل جنابت فقط یکی ذکر شده و «آمیزش» نیامده است.
جنابت :از دو
ِ

ٔ
شماره :)۱۰
دسته (معنای

دس ٔ
ـته سـاعتهای قدیمی که مقابل عدد دوازده بود و سـاعتها را یا با مبدأ زمانی ظهر و نیمشـب یا با

مبدأ غروب تنظیم و کوک میکردند ،از اینرو دسـته معادل ظهر و نیمشـب (چنانکه اکنون هسـت) یا
معادل غروب بود.
در لغت ٔ
نامه دهخدا نیز همین مفهوم آمده است:
1. Encyclopædia Britannica, Andromeda Galaxy.
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سـاعت دوازده صبـح (ظهـر ) و سـاعت دوازده شـب (نیمشـب) در سـاعتهای غروبکـوک .توضیـح
آنکـه دسـتهای بـرای گرفتـن و از جـا برداشـتن یـا از جیب و محفظه خارجسـاختن در برخی از سـاعتها
ٔ
عدد دوازده زیر این دسته واقع است و وقتی عقربههای ساعت
نقش ِ
تعبیه است و بر صفحه ساعتِ ،
دسته ساعت نیز واقعاند و به همین مناسبت ٔ
ٔ
کلمه دسته مرادف
روی عدد دوازده قرار میگیرند ،برابر
ساعت دوازده در تداول رایج شده است.

2

اما تعریف مندرج در لغت ٔ
نامه دهخدا و فرهنگ بزرگ سـخن کامل نیسـت؛ زیرا «دسـته» گاه به معنای
«زمان طلوع آفتاب» هم میآمد.
در خود لغت ٔ
نامه دهخدا و در ذیل «دستهکوک» آمده است:
[ساعتى که] شمار ساعات آن را از طلوع و غروب آفتاب گیرند نه از ظهر  .مقابل ظهرکوک.

3

توضیح فرهنگ معین نیز چنین است:
در عهد قاجاریه ساعت ( ۱۲صبح و غروب) را دسته میگفتند.

4

نه در لغت ٔ
معنی «دسـته» شـاهدی ذکر نشـده اسـت .شـاید
نامه دهخدا و نه در فرهنگ معین ،برای این
ِ

مؤلفان فرهنگ بزرگ سخن «زمان طلوع آفتاب» را جزء معانی «دسته» نیاوردهاند.
برای همین بود که
ِ
اما شواهدی برای معنی مذکور در متون عهد قاجاریه وجود دارد که چند مورد ذکر میشود.

شاهد ۱
ْ
منـزل امـروز صالحالدیـنکال اسـت .از ُسـو ِل ِده تـا اینجـا سـه فرسـخ راه اسـت .ناهـار گفتـم بـه منـزل ببرنـد.
ُ
ـاک ک ُجـور پیـاده ایسـتاده بود .عرض کرد [آب] بسـیاری امـروز کوه و جنگل به
اول خ ِ
حبیـباهلل خـان در ِ
ً
ٔ
در یـا میریخـت .تقریبـا بیسـت رودخانـه بـود .سـه رودخانه بـزرگ و مابقی کوچک .رودهـای کوچک از دو
َ
ٔ
رودخانه بزرگ که یکی از همه بزرگتر کچهرود اسـت ،آب بسـیار
سـه سـنگ آب الی دهسـنگ بود و سـه
یشـد بـه آب زد و ایـن رودخانـه از کچهرسـتاق میآید ،به دریـا میریزد .بعد از
داشـت .بـا اسـب و قاطـر م 
ََ
ََ
ٔ
رودخانـه صالحالدیـنکال اسـت .کوههـای کجور امروز
آن اعلـمرود [=المرود/ال ْـم ِد ْهرود] اسـت .پـس از آن
بسـیار نزدیک به دریا بود .در ٔ
قله آنها برف نمودار میشـد .هوای امروز خیلی خوب و باصفا بود .محل
اردو در ساحل دریا و چادرها را رو به دریا زده بودند .چهار از دسته گذشته وارد منزل شدیم.

5

عبارت «ناهار گفتم به منزل ببرند» نشان میدهد هنوز ظهر نشده است .بنابراین ٔ
عبارت
واژه «دسته» در
ِ
 .2دهخدا ،علیاکبر  ،لغتنامه ،ج  ،۷ص  ،۱۰۸۸۸ذیل «دسته».
 .3همان ،ص  ،۱۰۸۹۱ذیل «دستهکوک».
 .4معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۲ص  ،۱۵۳۵ذیل «دسته».
ٔ
روزنامه سفر مازندران (به روایت ناصرالدینشاه و اعتمادالسلطنه) ،ص .۲۰۲-۲۰۰
 .5ناصرالدینشاه ،اعتمادالسلطنه،
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«چهار از دسته گذشته وارد منزل شدیم» ،نمیتواند به معنای «ظهر » و یا «غروب» و یا «نیمشب» باشد.

شاهد ۲
ُ ُ
صبـح منـزل امینالدولـه رفتـم .حکیـم طلـوزان هـم آنجـا بـود .در تاریـخ و جغرافیـا صحبت زیاد شـد .سـه
سـاعت از َدسـته گذشـته ،شـاه از منـزل صالحالدیـنکال سـمت سـولىده حرکـت فرمودنـد .قـدرى کـه راه
ْ
ٔ
کـى مـن میـان جنـگل اسـت و راه
پیمودنـد ،سـاعدالدوله حبیـباهلل خـان عـرض کـرد قلعـه نارنجبـن ِمل ِ
سـاخته شـده .شـاه از کنار دریا سـمت جنوبى جاده میان جنگل تشـریف بردند .از دو سه قریه گذشته،
به دهات که به اصطالح اهل بلد «محله» مىگویند ،به نارنجبن رسـیدیم .بسـیار جاى باصفایى بود ...
سرچشـمه او از ٔ
ٔ
قریـه کجـور اسـت ،پادشـاه به
نزدیـک کناردر یـا ،در میـان جنـگل کنـار رودخان ٔـه گلـرود کـه
ناهار افتاده.

6

ـارت «سـه سـاعت از َدسـته گذشـته» وقایعـی ذکـر و سـپس ناهارخـوردن شـاه بیـان میشـود .در
پـس از عب ِ
نتیجه شکی نیست که «دسته» به معنای «طلوع آفتاب» است.

شاهد ۳
صبح زود هم از خواب بیدار شـدم حمام رفتم .بعد از حمام سـوار شـدم .علىاکبرخان کارى داشـت با
محمدتقـى آمـدم .خیلـى گـرم شـد .خوابـم مىآمـد .چهـار از دسـت ه گذشـته وارد باغ شـدم .الحمدهلل حال
ُ ُ
آغا شـاهزاده خوب شـده بود .احوال همه اهل خانه سلامت بود .تولوىخان امروز به شـهر رفت .آقا میرزا
علىاصغرخان آمده بود .ناهار را خوردم.

7

شاهد ۴
صبـح فخرالملـک آمـد .پنج از دسـته گذشـته سـوار شـدیم .اعلیحضرت گـوىداغ تشـریف بردند .باالى
8
گردنه ناهار افتادند .با ساعدالدوله ناهار خوردیم .
شاهد ۵
صبح جناب شریفالعلما آمدند نشسته صحبتهاى متفرقه کردیم .پنج از دسته گذشت ه جناب میرزا
رضاقلىخـان مسـتوفى هـم آمدنـد .بعضـى فرامیـن و غیره که مانده بود گفتم نوشـتند .تعهد کردند تا فردا
ً
ٔ
9
صحه مبارک رسانیده تمام نمایند .بعد از ناهار هر دو رفتند.
تماما را به

 .6اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ،روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه ،ص .۳۱
 .7عینالسلطنه ،روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه ،ص .۱۲۰
 .8همان ،ص .۵۰۰
 .9سهامالدولۀ بجنوردی ،سفرنامههای سهامالدولۀ بجنوردی ،ص .۹۰
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شاهد ۶
سـ ه از دسـت ه گذشـته سـوار شـدیم .رفتهرفتـه هـوا ابـر شـد .بـاد کمـى هـم مىآمـد .راه امـروز از قافلـه و ّزوار
10
خراسان خالى نبود .به سرخه رسیدیم .گفتند منزل نزدیک است به ناهار پایین نیامدیم.
شاهد ۷
آقا على ناهار مأ کولى حاضر کرده بود .در ساعت هفت از دسته گذشته آوردند صرف شد.

11

شاهد ۸
پنج ساعت از دسته گذشته از خاک عثمانى خارج و داخل خا ک بلغارستان شدیم .ناهار طور غریبى
ُ ُ
شد .چون راه قدرى سراباال بود ،قطار کالسکه را دو دسته کردند .به دو (لک ُمتیف) بستند .سفرهخانه با
دس ٔ
ـته دیگر بود .به هزار مرافعه دو سـاعت بعد از ظهر چند پارچه نان و قدرى پنیر و چند خوشـه انگور
َ
12
پیدا کرده در اتاق با ن ّواب موثقالدوله و ظهیراالعیان و هاشم خان و فقیر صرف کردیم.
شاهد ۹
چهـار و نیـم از دسـته گذشـته وارد «بادکوبـه» شـدیم  ...فـورى خوابیـدم .بعـد برخاسـته نهـار آوردنـد .میـل
13
نکردم بخورم.
معانی دسـته« ،زمان طلوع آفتاب» اسـت و
بـا توجـه بـه شـواهد مذکـور  ،تردیـدی باقـی نمیماند که یکی از
ِ
این معنی باید به فرهنگ بزرگ سخن اضافه شود.

ُ
ْ
ْ
ِسـدر  :تعریف درخت ِسـدر و درخت کنار  ،آمیخته شـده و سـدر به معنای سرشـوی را مأخوذ از درخت
ن هـم بـا توصیفـی کـه از ایـن درخـت در ذیـل سـدر آمـده و منطبـق بـر  Cedrusدانسـته اسـت ،نـه
سـدر  ،آ 
 Ziziphusکه اشتباه است.

14

ُ
ْ
شـناختی فارسـی دو درخـت جداگانهانـد .سـدر کـه نـام علمـی
توضیـح آنکـه ِسـدر و کنـار در متـون گیاه
ِ
ْ
جنـس آن ِسـد ُروس ) (Cedrusاسـت ،درختـی همیشهسـبز و سـوزنیبرگ اسـت کـه انـواع مختلـف آن در
لبنـان ،سـوریه ،ترکیـه ،هیمالیـا و شـمال آفریقـا میرویـد و بهصـورت وارداتـی در ایـران کاشـته شـده اسـت
و بهو یـژه در فضـای سـبز پارکهـا اسـتفاده میشـود .یکـی از انواع سـدر  ،درخت سـدر لبنان بـا نام علمی
ٔ
گسترده آن بهطور افقى
 Cedrus Libani Barrelاست که درختی زیبا و شبیه کاج است و شاخههاى
 .10همان ،ص .۲۱۷
 .11امین لشکر  ،روزنامۀ خاطرات امین لشکر ،ص .۲۵۹
 .12ظهیرالدوله ،علی بن محمدناصر  ،سفرنامۀ ظهیرالدوله ،ص .۳۳۷
 .13حسینی ،میرزا داوود ،سفرنامۀ میرزا داوود وزیر وظایف ،ص .۴۸ ،۴۷
 .14انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۵ص  ،۴۰۷۰ذیل «سدر » و ج  ،۶ص  ،۵۹۴۷ذیل «کنار ».
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باالى هم قرار گرفتهاند .عطرمایۀ 15سدر لبنان خوشبو و ضدعفونىکننده و قابض است.
ُ
نبـرگ و خـاردار که در عربسـتان ،شـمال و شـرق آفریقا ،جنوب
امـا کنـار درختـی اسـت همیش هسـبز و په 
برگ خشک ٔ
شـده
ایران و لبنان و فلسـطین و سـوریه و عراق و شـرق افغانسـتان و پاکسـتان میروید و از ِ
ْ
یکـی از انـواع آن بـا نـام علمـی ) Ziziphus spina-christi (L.مـادهای بـه نـام ِسـدر بـه دسـت میآیـد کـه
سرشوی گیاهی و ٔ
16
ماده اولیه برخی شامپوهاست.
در واقع منشأ اشتباه نیز همین است ،یعنی سدر  ،هم نام یک درخت است و هم نام مادهای که از برگ
ُ
17
درخت کنار به دست میآید.
ُ
ُ
نار سـدر یا بهاختصار سـدر
البته میتوان آن نوع
ِ
درخت کنار را که از آن سـدر گرفته میشـود نیز به نام ک ِ

تفاوت معنی رعایت شود.
نامید ،ولی برای پرهیز از اشتباه بهتر است این
ِ

ْ ُ
آیه  1۶سوره سبأ و ٔ
آن سدر که در قرآن از جمله در ٔ
آیه ٔ 28
سوره واقعه آنهم با صفت َمخضود (بیخار )
ُ
آمده ،بر درخت کنار با نام علمی ) Ziziphus spina-christi (L.که درختی خاردار است و در عربستان
هم میروید ،منطبق است و گویا قرآن میفرماید سدر بهشتی بر خالف سدر زمینی بدون خار است.
در تفسیر نمونه آمده است:
ت پیامبر (صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم) آمـد ،عـرض کـرد :اى رسـول خدا،
عر بـى بادیهنشـین روزى خدمـ 
خداونـد متعـال در قـرآن نـام از درخـت مـوذى و آزاردهـى بـرده اسـت و مـن فکـر [=تصـور ] نمىکـردم در
بهشـت چنیـن درختـى باشـد .فرمـود :کـدام درخـت؟ عـرض کـرد :درخـت سـدر ؛ زیـرا داراى خـار اسـت.
ْ ُ
ْ
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمود :مگر خداوند نمىفرماید«ِ :فی ِسد ٍر َمخض ٍود» ،مفهومش این
اسـت کـه خارهـاى آن را قطـع کـرده اسـت و بـه جـاى هـر خـار میـوهاى قـرار داده که هـر میـوهاى هفتادودو
رنگ ٔ
18
ماده غذایى دارد که هیچیک شباهتى به دیگرى ندارد.
ُ
َ
یکی از اسـامی درخت سـدر در زبان عربی ،یعنی همان درخت کنار در فارسـی،
«شـجرالن َبق» اسـت 19و
در تفسیر تبیان به این نام تصریح شده است« :فالسدر شجر النبق».

20

15. Essence.

لهـا ،درختـان و درختچ ههـای ایـران ،ص 779-777 ،۲۰۶؛ مظفریان ،ولـیاهلل ،درختان و درختچههای
 .16ثابتـی ،حبیـباهلل ،جنگ 
ایران ،ص ۶۳۷ ،547-545؛ نورانی ،مصطفی ،دائرةالمعارف بزرگ طب اسالمى ،ج  ،۳ص ۴۲۰؛ معین ،محمد ،فرهنگ فارسی،
ُ
ذیل کنار .
 .17نک :معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ذیل سدر .
 .18مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۲۳ص .۲۲۱
 .19معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،بخش ترکیبات خارجی ،ذیل شجرالنبق.
 .20طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،۹ص .۴۹۵
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در تفسیر کشاف نیز آمده است« :السدر  :شجر النبق».

21

درمجمـوع و بـا توجـه بـه اینکـه «سـدر » عربـی و «سـدر » فارسـی فقـط اشـتراک لفظـی دارنـد ،بهتـر اسـت
ُ
«سدر » و «کنار » مترادف در نظر گرفته نشود.
سید« :آنکه از نسل علی( ع) و فاطمه(س) است».
ایـن تعر یـف دقیـق نیسـت و سـید بایـد اینچنیـن تعریـف شـود :آن کـه از نسـل هاشـم ،نیـای پیامبـر
اکرم(صلیاهلل علیه و آله و سلم) است.

22

َ
ٔ
ٔ
«سامانه عامل یارانه».
«سامانه عامل رایانه» صحیح است ،نه
فرمانگاه (ذیل فرهنگ بزرگ سخن):
مـدار  :فاصلـۀ هـر یـک از مدارهـای رأسالجـدی و رأسالسـرطان از اسـتوا  ۱۸درجه ذکر شـده که صحیح
ِ
23
آن  ۲۳درجه و  ۲۷دقیقه است.
نور  ،معنی شمارۀ  :۴تعداد آیات سورۀ نور  ۲۴آیه ذکر شده ،در حالیکه  ۶۴آیه صحیح است.
َ َ
َ
َهمیشک :این مدخل به «ا ْز َملک» ارجاع شده است ،در حالیکه همیشک و ازملک دو گیاه متفاوتاند.
َ

َهمیشـک درختچـهای اسـت کوچـک و همیشهسـبز و زینتـی از ٔ
تیـره اللـه و بـا نـام علمـی Daneae
 racemosa (L.) Moenchو بـه ارتفـاع  ۵۰تـا  ۱۰۰سـانتیمتر کـه شـبیه بامبـو اسـت .ایـن گیـاه در سراسـر
جنگلهای هیرکانی در شمال ایران و اغلب در نواحی صخرهای و پرشیب و سایهدار میروید.

24

َ َ
امـا ا َزملـک درختچـهای تکلپـهای و پیچنـده با سـاقههای خاردار و بومی جنگلهـای ایران و قفقاز و با
نام علمی  Smilax excelsa L. 1758است .این گونه در تمام جنگلهای شمال تا میانبند وجود دارد
و اغلب ،جنگلهای مخروبه را اشغال میکند و از درختان باال میرود.

25

کتابنامه

ٔ
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه؛ بهکوشش ایرج افشار؛ امیرکبیر ،چ  ،۵تهران.۱۳۷۹ ،
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن؛
ٔ
روزنامه خاطرات امین لشکر؛ اساطیر ،چ  ،۱تهران.۱۳۷۸ ،
امین لشکر؛
انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛  ۸جلد ،سخن ،چ  ،۲تهران.۱۳۸۲ ،
 .21زمخشری ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج  ،۴ص .۴۶۱
ل بیت(علیهمالسالم) ،ج  ،۴ص .۵۷۲
 .22هاشمی شاهرودی ،سیدمحمود و همکاران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اه 
 .23مصاحب ،غالمحسین و همکاران ،دایرةالمعارف فارسی ،ص .۲۷۱۲
 .24مظفریان ،ولیاهلل ،درختان و درختچههای ایران ،ص ۳۳۴؛ مظفریان ،ولیاهلل ،فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،ص ۱۷۶؛ شیبانی،
حسینعلی و علیرضا میربادین ،مشخصات کاربردی درختان و درختچههای مناسب فضای سبز ،ص .۹۷
 .25ثابتـی ،حبیـباهلل ،جنگلهـا ،درختـان و درختچههـای ایـران ،ص ۶۹۴ ،۶۹۳؛ مظفریـان ،ولیاهلل ،فرهنگ نامهـای گیاهان ایران،
ص .۵۱۴
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ ذیل فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن ،چ  ،1تهران.1390 ،
ثابتی ،حبیباهلل؛ جنگلها ،درختان و درختچههای ایران؛ دانشگاه یزد ،چ  ،۳یزد.۱۳۸۲ ،
حسینی ،میرزا داوود؛ سفرنامۀ میرزا داوود وزیر وظایف؛ تصحیح :علی قاضی عسکر؛ مشعر ،چ  ،۲تهران.۱۳۸۶ ،
دهخدا ،علیا کبر؛ لغتنامه؛  ۱۵ج  +یک جلد مقدمه ،زیر نظر :محمد معین و سیدجعفر شهیدی؛ دانشگاه تهران /روزنه،
چ ( ۲از ٔ
دوره جدید) ،تهران.۱۳۷۷ ،
زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل؛ تصحیح:
مصطفی حسین احمد؛  ۴ج ،دارالکتاب العربی ،چ  ،۳بیروت ۴ ،ج.،
بجنوردی ،سهامالدوله؛ سفرنامههای سهامالدولۀ بجنوردی؛ تصحیح :قدرتاهلل روشنی؛ علمی و فرهنگی ،چ  ،۱تهران،
.۱۳۷۴
شیبانی ،حسینعلی و علیرضا میربادین؛ مشخصات کاربردی درختان و درختچههای مناسب فضای سبز؛ دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ورامین ،چ  ۲۱۴ ،۱ص.۱۳۷۶ ،
طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ مقدمه :محمدمحسن آقا بزرگ تهرانی؛ تحقیق :احمد حبیب عاملی؛
 ۱۰ج ،دار احیاء التراث العربی ،چ  ،۱بیروت ۱۰ ،ج.
ظهیرالدوله ،علی بن محمدناصر؛ سفرنامۀ ظهیرالدوله؛ مستوفی ،چ  ،۱تهران.۱۳۷۱ ،
عینالسلطنه ،قهرمان میرزا سالور؛ روزنامه خاطرات عینالسلطنه؛ بهکوشش :مسعود سالور ،ایرج افشار؛  ۱۰ج ،اساطیر ،چ
 ،۱تهران.۱۳۷۴ ،
مصاحب ،غالمحسین و همکاران؛ دایرةالمعارف فارسی؛  3ج ،شرکت سهامی کتابهای جیبی ،وابسته به امیرکبیر ،چ ،3
تهران.۱۳۸۱ ،
مظفریان ،ولیاهلل؛ فرهنگ نامهای گیاهان ایران؛ فرهنگ معاصر ،چ  ،۲تهران.۱۳۷۷ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ درختان و درختچههای ایران؛ فرهنگ معاصر ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۳ ،
معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی (فرهنگ معین)؛  ۶ج ،امیرکبیر ،چ  ،8تهران.1371 ،
مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛  ۲۸ج ،دارالکتب االسالمیه ،چ  ،۱۰تهران.۱۳۷۱ ،
ٔ
روزنامه سفر مازندران (به روایت ناصرالدینشاه و اعتمادالسلطنه)؛ تصحیح و پژوهش:
ناصرالدینشاه ،اعتمادالسلطنه؛
یوسف الهی؛ رسانش ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۹ ،
نورانی ،مصطفی؛ دائرةالمعارف بزرگ طب اسالمى؛  ۱۲ج ،ارمغان یوسف ،چ  ،1تهران.138۴ ،
ل بیت(علیهمالسالم)؛  ۶ج ،مؤسسه
هاشمیشاهرودی ،سیدمحمود و همکاران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اه 
دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلبیت(علیهمالسالم) ،چ  ،۱قم.۱۳۸۲ ،
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