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مجتبي مينوي ٬در مقدمه خود بر کتاب البلغه اديب يعقوب کردي نيشابوري
مرحوم استاد
ٰ
سال  ٤٣٨هجري آنجا که از تتمه بلغه نام ميبرد ٬مينويسد» :غير از اين
تأليفشده در ِ

تتمه بلغه يک کتاب مشکالت بلغه هم در کتابخانه ملک در طهران به بنده سراغ دادهاند

ولي آن را نديدهام« )مقدمه ٬ص يازده( .کتابي که مرحوم مينوي از آن با نام مشکالت بلغه

آغاز مجموعه شماره ٥٨٣٩
ياد کرده رساله ناقص کوچکي است در هفت صفحه که در ِ
ـکتابخانه ملي ملک آمده و نام آن در باالي صفحه اول مشکالت البلغه ذـکر شده است.
ـضر
آغاز اين رساله چنين است» :عجب ماند و فرا مردمان نـمايد کـي مـن نـيکوام و مُ ّ
باوسني يعني کي شوهر او را زني ديگر باشد و عوان و ثيّ ب کالم يعني زني که شـوهر
»تم ت مشکـالت البـلغة مـن نسـخة سـقيمة بـخط مـوالنا
ـکرده بود «.و پايان آن چنينّ :
خاتمـالطافي جمالالدّ ين ّبر د اهلل مضجعه«.
نگارنده ٬پس از نگاهي کوتاه به اين رساله ٬متوجه شد که لغات شـرحـشـده در آن

ـکامًال شبيه لغاتي است که در االبانة يعني شرح السامي في االسامي ميداني آمده و بسياري از
آنها در البلغه اصًال نيامده است .مقابله آن با نسخه عکسي االبانه  ٬که در پايان کتاب فهرست

الفبائي لغات و ترکيبات فارسي السامي في االسامي تأليف آقاي دکتر محمد دبيرسياقي )تهران٬
بنياد فرهنگ ايران (١٣٥٤ ٬چاپ شده است ٬مؤيّ د حدس اوليه نگارنده بود و مشخص
شد که رسالهاي که در آغاز و پايان آن مشکالت البلغه ناميده شده نسخه ديگري از االبانه

است و هيچگونه ارتباطي با البلغه ندارد .نهتنها بسياري از لغاتي که در اين رساله شـرح
لغات شرح داده شده در آن نيز بـا تـرتيب
داده شده در البلغه نيامده است بلکه ترتيب
ِ
لغات البلغه متفاوت است .برعکس ٬تمام لغات شرح و تفسيرـشده آن همه در السامي في
االسامي آمده و ترتيب آنها نيز همان ترتيب لغات در السامي في االسامي است.

٤
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از آنجايي که نسخه عکسي االبانة در پارهاي از مواضع آبديده بوده و اين مواضع در
چاپ سياه شده است و افزون بر آن ٬پارهاي کلمات نيز از چاپ کمرنگ بـيرونآمده و
ـکامًال خوانا نيست ٬نگارنده بر آن شد تا اصل نسخهاي را که آقاي دبيرسياقي آن را به
چاپ عکسي رسانده است مستقيمًا بررسي کند .آقاي دبيرسياقي ٬در مقدمه خود بر اين
رساله )ص هفت( ٬نوشتهاند که اصل اين رساله در کتابخانه ملي ملک است ٬اما شماره
آن را بهـدست ندادهاند .مراجعه به فهرست کتابخانه ملک نشان داد که نسخهاي از ابانه

در اين کتابخانه به شماره  ٣١٢موجود است ٬اما رؤيت نسخه نشان داد که اين نسخه
نسخه ديگري از االبانه است که با نسخه عکسي آقاي دکتر دبـيرسياقي هـيچ ارتـباطي
ندارد؛ بهعالوه نسخه ناقص است .مراجعه به جلد هشتم فهرست کتابخانه مرکزي دانشگاه

تهران )ص (٢٤معلوم کرد که در اين کتابخانه نسخه ديگري از االبانه بـا شـماره ١٣٣٨
موجود است .مشاهده اين نسخه نشان داد که نسخهاي که آقاي دکتر دبيرسياقي آن را به
چاپ رساندهاند همين نسخه است نه نسخه ملک.
از مقابله نسخه کتابخانه مرکزي دانشگاه با نسخه ملک )يعني نسخهاي که به غلط
مشکالت البلغه ناميده شده( اين نتيجه به دست آمد که نسخه ملک مختصرتر از نسـخه
دانشگاه است و بسياري از لغات و شرح آنها را ندارد؛ اما اين تفاوت را با آن دارد که در
نسخه دانشگاه لغات مشکل السامي به عربي معني شده درـحاليـکه در نسخه ملک شرح
لغات تمامًا به فارسي است .جز اين ٬دو نسخه گاهي از نظر ضبط لغات فارسي نيز تفاوت
دارند و اين تفاوتها غالبًا جنبه لهجهاي دارند .مثًال به جاي بادوان  ٬خستر  ٬خرکش و چوبه

در نسخه دانشگاه ٬در نسخه ملک ٬بادبان  ٬خوستر  ٬خرکوش و چوبينه آمده است .اما فايده
بزرگ نسخه مورد بحث در تعدادي لغت فارسي تازه است که در هيچ منبع ديگر نيامده
است .از اينـرو ٬نگارنده تصميم گرفت متن اين نسخه را ٬پس از تـصحيح و مـقابله بـا
نسخه دانشگاه ٬در دسترس عالقهمندان قرار دهد .همچنين براي آن دسته از خوانندگان
ـکه نسخه عکسي االبانه را در چاپ دبيرسياقي در دسترس دارند مواضع ناخوانـاي آن
چاپ را با اصل نسخه مقابله و نتيجه آن را ضميمه اين گفتار کرد .افزون بر اينها ٬نسخه
شماره  ٣١٢ملک را نيز با نسخه دانشگاه مقابله و اضافات و تفاوتهاي مهم آن را در
پايان مقاله نقل کرد؛ در پايان نيز چند نکته اضافي به اين گفتار افزود .اينک متن نسخه
ملک بانام مشکالت البلغه )آغاز اين نسخه مطابق با ص ٬٤س ١١چاپ دبيرسياقي است(.

ترجمه فارسي االبانة ٥

 ...عجب ماند و فرا مردمان نمايد که من نيکوام؛ و
ضر٬ ١ـ ـ ـ باوسني يعني که شوهر اورازني ديگر باشد؛
ُم ّ
و عوان و ّثي ب  ٬ـ ـ کالم يعني زني که شوهرکرده بود؛
العروه ٬ـ ـ ـ اشکوژنه ٢يعني کوفه ٣؛
الرقعه ٬ـ ـ ـ وژنگ يعني رگويي که پيرهن بدو نـيک
بکنند چون دريده شود؛
القب ٬ـ ـ ـ زورينم پيرهن يعني باالي پيرهن از جـانب
پشت؛
٥
٤
اال تب ٬ـ ـ ـپيرهن بياستين و بيبادبان ٬آن
الب قيره و ِ
َ
پيرهن بودکهدربرافکنندو استين وگريبان ندارد؛
القرطق ٬ـ ـ ـ کرته و آن مانند قبا بود؛
الم قنع ٬ـ ـ ـسيرش ٬ ٦آن بـود کـه زن بـر و
الخ مار و ِ
ِ
ـگردن خود بدان باز پوشاند؛
الجرموق ٬ـ ـ ـخرکش يعني سرموزه؛
حب سه٬ ٧ـ ـ ـبستر آهنگ  ٬آنچ بر بستر
الم قرمه و ِ
ِ
الم َ
بازـافکنند؛
٨
الر َه ص ٬ـ ـ ـ واالذ يعني چينه؛
َ
االطيمه٬ ٩ـ ـ ـ داش ١٠ـکاسه ١١يعني آنچه چيزها بـدو
بپزند؛
گل تُنُک بود؛
المالط ٬ـ ـ ـ آژند ِ ٬
١٢
الساف ٬ـ ـ ـيکـال بود از چينه چون راهي ؛
عز ق ٬ـ ـ ـ کننده  ٬آن بود که گل بـدو کـنند
الم ّر و ِ
الم َ
َ
١٣
چون بال ؛
المجرفه ٬ـ ـ ـ فــه  ٬آن بـود کـه ]ـگِ ـل[ـاز زمـين بـدو
تراشند؛
١٤
السحاله ٬ـ ـ ـساوـآهن  ٬آن بـود کـه از آهـن بـيفتد
چون به سوهان بزنند؛
الکَ لوب ٬ـ ـ ـسکارـآهنج ٬ ١٥آن آهـني کـه در سـرش
آهني درخفته ١٦بود؛
ـ

المليل ٬ـ ـ ـ سکاروا يعني ناني که در ملّ ه پخته بود و
اين آن بود که در آتش١٧جاي از زمين برگيرند و
جاي اين خاـکستر
خمير در آن نهند تا نان شود و ِ
ملّ ه خوانند؛
صر.
١ـ(ــاصلُ :م ّ
٢ـ(ــد )= االبانه ٬نسخه دانشگـاه( و سـاميِ :اخکـوژنه.
اـگـر اشکـوژنه تـصحيف نـباشد ٬احـتماًال تـلفظي از
اخکوژنه است.
٣ـ(ــاين کلمه در جاي ديگري به نظر نرسيد؛ اخکوژنه به
معني بندي است که گوي )دگمه( را در آن مياندازند.
بنابراين ٬ظاهرًا »ـکوفه« نيز معادل اخکوژنه است.
٤ـ(ــاصل :ا ِال بت.
٥ـ(ــاصل :آستر .استين= آستين.
٦ـ(ــدِ :س يرش؛ سامي :سريش.
٧ـ(ــاصل :المـحسبه .در ساميو »د« ايـن دو کـلمه بـه
صورت المقرم و المحبس آمده است.
٩ـ(ــاصل :االطلنه.
٨ـ(ــاصل :واالز.
١٠ـ(ــداش يعني کوره.
١١ـ(ــد :داش کوزه و کاسه و آنچه بدان ماند.
١٢ـ(ــد :الساف و المدماـک ٬رسته اي الطريقة.
١٣ـ(ــبال به معني بيل است؛ د :کننده و هو ما يعمل به
الطين مثل المسحاة .متن ما درستتر است.
ساو آهِن .در قم ٬آهن آهِن تلفظ ميشود.
١٤ـ(ــدِ :
١٥ـ(ــدِ :س کار آ ِه نج :سامي و برهانُ :س کار آهنج.
١٦ـ(ــظاهرًا چفته به جاي درخفته .د :الحديدة الّ تي في
رأسها ُع ـقافة کـالخُ طّ اف ٬يـعني آهـني کـه در سـر آن
قال بي قرار دارد.
ّ
محل آتش را
در
١٧ـ(ــاصل :اببش .معني جمله :يعني ِ
ِ
المـلّ ة و هـوان
بردارند .د :اي الخبزة التي تُـخبز فـي َ
توقد النّار في حفيرة من االرض و يجعل العجين فيها
الم لّ ة.
فيصير خبزا و موضع النّار و الرماد َ
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و فطير ٬ـ ـ ـ از دست فرا پخته ١٨يعني که آنچه بسرشند
و در ساعت پزند؛

المحور ٬ـ ـ ـ چوبينه ١٩يعني وردنه؛

الم ْن خُل ٬ـ ـ ـماشوب يعني آنچه بدان آرد بيزند؛
ُ
النقير ٬ـ ـ ـ ناوه يعني آنچه درو آرد سرشند؛

الس يء٬ ٢٠ـ ـ ـ شمه ٢١يعني شير پيش از آنکه تـرش
َّ
بترد ٢٢؛
شود و ّ
ال ِل باء ٬ـ ـ ـفلَه ْ ٬
اول دوشيدن پس ٢٣از آنکـه ] ـ ص[٢
بار بنهد ٬يعني ژزک ٢٤؛

المحض ٬ـ ـ ـ ويژه  ٬يعني خالص؛

الص غراط ٬ـ ـ ـ ُجغراط ٢٥يعني غليظه از ماست بود و
ِ
ماست تر ٬خشک کنند و
آن شيراز خوانند که از
ِ

قرص کنند؛

ال ِق لده

٬ـ ـ ـ دوغه٢٦

يعني آنچه در بن لويد بماند چون

ـکره بگدازند؛

اال قط ٬ـ ـ ـپينو يعني ماست که پخته باشد؛
ِ

الفَ ّد ان ٬ـ ـ ـ ايمذ  ٬چوبي باشدکه برگردن گاوشده باشد؛

الس ميق ٬ـ ـ ـشم ٬ ٢٧دو چوب باشد در نير؛
َ

الم نسفه ٬ـ ـ ـبنکين ٬ ٢٨آن بود که بدان کاللي کنند و
ِ
ـکاللي جمع کال] ـء[ ـ بود و کال] ـء[ ـ مانعي بود ميان
دو کرته يعني مرز ؛

ال ُن فَ ساء ٬ـ ـ ـزاج  ٬يعني زني که بار بنهاده بود؛
المترعرع٬ ٢٩ـ ـ ـ باليده يعني بر ُر سته؛

المالق ٬ـ ـ ـ بزن ٣٠آن بود که زمين راست کنند بدان؛

گندم خردکرده بدان پاـک
ِ
الم ذراة ٬ـ ـ ـ هيد  ٬آن بود که ِ
ـکنند تا دانه از کاه بيرون آيد؛

السختيان ٬ـ ـ ـ کوببان ٬ ٣١پوستي بود که اديم نباشد؛

الس دي٬ ٣٢ـ ـ ـفَرت  ٬تان بود؛
َ

الم سداة ـ ـ ـتننده  ٬آن بود که بدان تان تنند؛
ِ

الوشيعه ٬ـ ـ ـجفرسته ٬ ٣٣پارها] ـي[ ٣٤ريسـمان کـه از
آن جامه بافند؛

الح ّف ٬ـ ـ ـ َب ْفتَ ري ٬
َ

چوبي ٣٥پهن

باشد که او را دندانها

] ـدندانهها[ ـ بود که بدان برتنند ٬با تـان آن را بـه
دهن گيرند؛
١٨ـ( ـ سامي و »د« :از دست فرا که عبارتي ناقص است
و مترجم ما بهدرست کلمه پخته را به دنبال آن افزوده
است.
١٩ـ( ـ سامي و »د« :چوبه .کلمه وردنه نيز در هيچيک از
دو متن فوق نيست.
٢١ـ( ـ سامي :شَ َم ه ٬د :شُ مه.
الس ّي.
٢٠ـ(ــاصلَ :
الدر ه ٬يعني شـير کـه قـبل از
٢٢ـ(ــد :يعني اللبن قبل ّ
دوشيدن جاري شود .بنابراين ٬معني متن غلط است.
احتماًال اصل عبارت چنين بوده است :شير پـيش از
آنکه دوشيده شود و بريزد.
٢٣ـ(ــاصل :بيش.
٢٤ـ(ــاين کلمه در جايي ديده نشد .فرهنگها زهک
را به اين معني آوردهاند .سامي ٬نسخه ح بـعد از فـله
ـکلمهاي بهصورت رشدن دارد که در متن ما بهصورت
رشه آمده است ٬رک .ص ٬١٨همينجا.
٢٥ـ( ـ سامي  :الصقراط ٬جغرات؛ د :الصقرات ٬جـغرات
و هي لغة ترکية.
٢٦ـ( ـ سامي و »د« :دوغو ٬نسخه ديگر ابانه در کتابخانه
ملک :دوغه.
٢٧ـ(ــصحيح َس َيم است.
٢٨ـ( ـ ساميِ :پنکِ ن؛ د :ينکن؛ سـامي ٬نسـخه ح :بـيکن؛
جهانگيريِ :ب تگِ ن؛ سروري :بَنگِ ن؛ برهان :بَنکَنِ ٬ب تکَن.
٢٩ـ(ــدو لغت نفساء و مترعرع مربوط به ايـن قسـمت
ـکتاب نـيست و در »د« در آغـاز کـتاب ٬بـاب الثـالث
)ص (٢آمده است.
٣٠ـ(ــاصل :بزن؛ سامي :بَ َز ن؛ د :بَ ژن .اين کلمه بعدًا هم
آمده است ٬رک .همينجا ٬ص.١٧
٣١ـ(ــد :کوذـکاني؛ سامي :کوزکاني )=ـگوزگاني( و ظاهرًا
همين درست است.
٣٢ـ(ــاصل :السدا.
فر سته؛ دُ :ج فرسته.
٣٣ـ( ـ ساميَ :ج َ
کب اة الغزل التي يـنسج مـنها٬
هو
د:
بارها؛
٣٤ـ(ــاصل:
ّ
يعني پارههاي ريسمان که...
٣٥ـ(ــاصل :جون.

ترجمه فارسي االبانة ٧
الم نوال ٬ـ ـ ـ نورد  ٬آن بود که جامه بافته برو پيچند؛
ِ

اال ستيج ٬ـ ـ ـزنيژه  ٬آن بود که به انگشت برو پيچند؛
ِ

الر زمه ٬ـ ـ ـ پرونده  ٬جامهاـ] ـجامهها[ ـي گردکرده بود؛
ِ

الوج ٬ـ ـ ـ بژ٬ ٣٦چوبها] ـي[ ـ زرد باشند که بدان درمان
ـکنند؛

الق ّن ه
الوشق ٬ـ ـ ـ بشه ٣٨؛
الحلتيت ٬ـ ـ ـ انگژد  ٬چيزي بود که بـر درخت افـتد
٬ـ ـ ـ باليژه ٣٧؛

چون ترنگمين؛

الشب ٬ـ ـ ـ زمه  ٬سنگي بود که زاج از آن بود؛

الم عصر ٬ـ ـ ـ چرخ ٬جايي ٣٩بودکه انگوردرآن افشارند؛
ِ
اليراع ٬ـ ـ ـشين ٬ني بودکه باددرآن دمند يعني نيشه ٤٠؛
ِ

الفيال ٬ـ ـ ـخاـک نمک ٬ ٤١خاـکي بودکه ] ص [٣ـکودکان
جمع کنند و چيزي درزير آن پنهان کنند پس به دو
قسم کنند ٬غلبه آن را بود که پنهان کرده بود؛

ود له  ٬چوبي بود که کـودکان بـدان بـازي
القُلة ٬ـ ـ ـ ُد َ

٣٦ـ( ـ سامي :پژ.
٣٧ـ(ــ»د« و سامي :بـيرزد )صـمغي است کـه مـصرف
دارويي دارد .صورتهاي ديگـر آن بـيرزه ٬بـيرزي و
بيرژه است .زد به معني صمغ است( .باليزه در جـاي
ديگر ديده نشد؛ قس باليجه در همينجا ٬ص.٢٣
٣٨ـ(ــد :الوشـق ٬کـزع و هـو مـا يـذکي لعـين السـوء٬
يسميـ وشه.
٣٩ـ(ــاصل :جاي.
٤٠ـ(ــظاهرًا بـيشه .در البلغة )ص ٬(١٢١ير اع بـه بـيشه
مــعني شــده است .در عـجائب المـخلوقات طـوسي
)ص (٥٧٢نيز ٬بيشه در اين معني به کـار رفـته است.
سروري نيز اين کلمه را به همين صـورت آورده و دو
بيت زير را از خاقاني به شاهد آن آورده است:
چـون بـيشه ضـمير مـن آوا بـرآورد
روح مع ّز ي آنجا مَ عزي کند به رقص

زان دل که درو جاه بود نايد تسليم
جالب
زان ني که از آن بيشه کني نايد ّ
اين دو بيت در ديـوان خـاقاني ٬چـاپ سـجادي ٬در
صفحات  ٨٩٦و  ٥٧آمده و در هر دو مورد نسخههاي
خطي بيشه ٬پيشه ٬يا نيشه دارند ٬اما مصحح بـه تـبع
ـگفته رشيدي که آن را در تعليقات خود ٬ص ٬١٠٠٥نقل
ـکرده و ما نيز آن را در زير خواهيم آورد کلمه را به نيشه
تصحيح کرده است .در ديوان خـاقاني ٬ص ٬٣١٣نـيز
اين کلمه به کار رفـته کـه بـاز مـصحح آن را بـه نـيشه
تصحيح کرده است:
با تاج خسروي چکني از گيا کاله
با ساز باربد چکني بيشه شبان
در اينجا نيز يکي از نسـخههاي کـهن ديـوان بـيشه و
ديگري نيشه دارد.
فرهنگ جهانگيري اين کلمه را به صورت پيشه )با
ياء مجهول( آورده و شعر اخـير خـاقاني را بـراي آن
شاهد آورده است ٬اما رشـيدي ذيـل بـيشه بـه مـعني
نيستان و جنگل مينويسد» :و به معني ني که نوازند
نيشه است بنون« .اين قول مرحوم مجتبي مـينوي را
نيز در حواشي عجائب المخلوقات )ص (٧٠٨به اشتباه
انداخته و بيشه را در متن اين کـتاب غـلط و نـيشه را
صحيح دانسته است .مرحوم دکتر محمد معين نيز در
حواشي برهان  ٬ذيل پيشه ٬به نقل از مرحوم دهخدا٬
آن را تصحيف نيشه > نيچه دانسته و در ج ٥بـرهان٬
ص ١١٥نيز نيشه را اصح دانسته است.
صورت صحيح اين کلمه بيشک بيشه است کـه
در اصل به معني ني بوده ولي بعدها به معني نيستان
به کار رفته ٬سپس تحول پيدا کرده و به صورت پيشه
درآمده است .ايـن کـلمه امـروز در لهـجه مـاچيان و
اشکور )ـگيالن( به صورت  pu«§ saبه کار ميرود و بـه
معني ني کوچکي است که از پوست درخت تـوسکا
درست ميکنند .در بعضي شهرهاي ديگر گيالن ايـن
ـکلمه بهـصورت  pus§ aـ fis§a ٬و  fus§ aاستعمال ميشود.
مصطفي فرضپور ماچياني» ٬نيشه يا پيشه« ٬نشريه
رکـ.
ٰ
دانشکده ادبيات تبريز  ٬ســال هـجدهم ٬ش٬١٣٤٥ ٬٤
ص.٣٩٤-٣٩٨
٤١ـ(ــد :خاـک ن َُمک.

٨
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ـکنند چو ٤٢آن را بگردانند ٬پس به چوبي ديگـر
بزنند ٬آن را لک ٤٣و الکـدسته گويند؛

ال ُخ ـذروف ٬ـ ـ ـ بـادفر ٬ ٤٤پـوستي سـخت گـرد کـه
سوراخ درو کـنند ٬پس رشـتهاي ٤٥سـخت درو
ـکنند ٬چون بکشند بگردد و آوازي ازو بشنوند٬
يعني گردناـکه ٤٦؛

االرجوحه ٬ـ ـ ـ نرموره  ٬رسني باشد که از جـاي دور
در آويزند و کودکي برو نشيند و او را ميجنباند؛

اللُ غَز و ا ُال حجيه ٬ـ ـ ـ ُپرد ٤٧يعني بله ٤٨؛

الح ـباله ٬ـ ـ ـ دام داهــول  ٬چـوبها بـاشند کـه رسـن
ِ
پارـ] ـ=پاره[ ـها در سرشان کنند و بر زمين فرو برند
براي صيد ٬يعني تله؛

الزيـار ٬ـ ـ ـ لويشــه يـعني آنکـه لب چـارپاي بـدان
بازگيرند؛

ال ِت بر ٬ـ ـ ـ زرساو  ٬زرسبيکه ٤٩؛

الحافد ٬ـ ـ ـ نواده پسرينه يعني فرزند فرزند چون نرينه
بود؛

اللُ هنه ٬ـ ـ ـ نهاري ٬آن بود که بـدان تـعلل کـنند پـيش از
چاشت؛

ال ِق ريس

٬ـ ـ ـافسرد٥٠

يعني گوشتکي که بـپزند و بـه

سرکه سرد کنند؛

] ـ الفُراتق ٬ـ ـ ـفراته بـود و آن[ ـ اهـل خـراسـان را بـه
منزله موابه ٥١بود مارا ٥٢؛

بطون ٥٣و مسيخ ٬ـ ـ ـ بي ٥٤چاشني يعني آن را

] ـکـه[

نمک نبود و طعم ندارد؛

الج وازق ٬ـ ـ ـ گوازه ٬ ٥٥چون گوازه خايه بود که نيک
ُ
پخته باشد؛

القازوزه٬ ٥٦ـ ـ ـ کوز آوره٬ ٥٧

صراحي بود و گفتهانـد

پوستي بود تنک بکرده؛

الم سلة ٬ـ ـ ـ جوالدوز ٥٨؛
ِ

الجشاء ٬ـ ـ ـ زروغ  ٬پاجيده ٥٩شدن معده بوداز امتال؛

٤٢ـ( ـ چو زايد به نظر مـيرسد .د :هـي الخشـبة التـي
يلعب به الصبيان ٬يديرونها ثم يضربونها بالمقالة.
٤٣ـ( ـلک صورت ديگر الک است ٬اما در منابع ديگر
به نظر نرسيد.
٤٤ـ(ــد :بادفُ
بادفر ه؛ سامي ٬دو نسخه ح و ق:
:
سامي
ره؛
ّ
بادفر.
٤٥ـ(ــاصل :رشتهي )در ساير موارد نيز »ي« نکره بـه
همين صورت نوشته شده است(.
٤٦ـ(ــاين کلمه به اين صورت در جايي به نظر نرسيد.
در فرهنگها گردنا به معني چوب مـخروطيـشکـلي
است که کودکان ريسماني به آن ميبندند و آن را روي
زمين رها ميکنند تا بچرخد.
٤٧ـ(ــدُ :پرد و هي اغلوطه؛ سـامي :بُ ـرد؛ سـامي چـاپ
قديم تهران :پرد؛ مهذب االسماء؛ پـردک؛ جـهانگيري:
َپ ردک ٬گردک و بردک )ذيل گردک(؛ سروري و برهان:
ُب رد.
٤٨ـ(ــاين لغت در جايي به نظر نرسيد.
٤٩ـ(ــاصل :سيکه.
٥٠ـ( ـ سامي :اب سرده؛ دو نسخه ديگر سامي :اب سرد.
٥١ـ(ــد :مَ ِّو ينه؛ در سامي ٬نسـخه ح کـه از ابـانه نـقل
ميکند :ميدينه )رکـ .فـهرست الفـبائي ...السـامي ٬ذيـل
فراته (؛ شايد اصل موانه بوده است.
٥٢ـ(ــاصل :و ما را.
٥٣ـ(ــاين کلمه شناخته نشد؛ در د آمده :مسيخ و مليخ
بيخواي و هو الذي ال طـعم له و ال مـلح فـيه .مـتن
سامي :مسيخ و مليخ ٬بيخواي.
٥٤ـ(ــاصل :ي و باالي آن نوشته شده :بر.
٥٥ـ(ــد :کَ واژه؛ سامي :کواژه )=ـگواژه( .گواژه به معني
تخممرغ نيمروست.
٥٦ـ(ــاصل :القـاروره؛ د :القـاقوزه؛ سـامي :القـاقوزه و
القازوزه.
٥٧ـ(ــاصل :کوز اوره؛ »د« و سامي :کـوزآوره؛ کـوزآوره
همان کوزابري به معني ابريق است.
٥٨ـ(ــدَ :ب ندَ رز؛ سامي :بندـ َدرز؛ بلغه :جوالدوز و نسخه
»ـگ« آن :بندـرز.
٥٩ـ(ــاين کلمه شناخته نشـد؛ در »د« آمـده :الجشـاء٬

ترجمه فارسي االبانة ٩
الفواق ٬ـ ـ ـ زغنگ  ٬آوازي بود که از حلق برآيد يعني
سکفه ٦٠؛

المطواء ٬ـ ـ ـفنجا ٬ ٦١يعني مردم را کشيده ٦٢شوند؛
الثوباء ٬ـ ـ ـآسا  ٬يعني دهنـيافه ٦٣؛

الس لعه ٬ـ ـ ـ دامـغول  ٬چـيزي بـود کـه بـر
الخُراج و ِ
ـگردن آيد ٦٤چون دشبد ٦٥؛

الثؤلول ٬ـ ـ ـ بـاله ٬ ٦٦ريشي بود کـه پـوست ]ـاز[ ـ آن
شکافته شود ٬ ٦٧يعني کوجک ٦٨؛

الشري ٬ـ ـ ـبشترم ٬ ٦٩دردي بود که در پوست پديدآيد
و پوست خون در تن سرخ کند ٧٠يعني ابثره ٧١؛

القوباء ٬ـ ـ ـ پريون  ٬ريشي بود که در تن آدمي پـديد
آيد ٬چون خارد پوست بـاز کـرده شـود ٬يـعني
سرخژه ٧٢؛

البرذون ٬ـ ـ ـاسب ماخجي  ٬يعني آنکه پاالني بود نه
تازي؛

الم ذکّ ي
القادح و ُ

٬ـ ـ ـهمـروـشده ٬ ٧٣آن بود که دندان

برآورده بود؛

العسيب

٬ـ ـ ـدنب غزه٬ ٧٤

استخوان دنبال اسب بـود

ـکه موي از بن او بروئيده بود؛
 Ãزروغ و هو تنفس المعده من االمتالء.
٦٠ـ(ــاين کلمه در جايي به نظر نرسيد .فواق به معني
سکسکه است.
٦١ـ(ــاصل :فتحا.
الم طَ واء ٬فنجا و هوان يـتمطّ ي
د:
کسيده؛
٦٢ـ(ــاصل:
ُ
ّ
يتمط( االنسان اي يتمد ّد .استعمال را با فعل
)اصل:
مـجهول در مـتون ديگـر ايـن دوره نـيز گـهگاه ديـده
ميشود ٬رکـ .مجمل التواريخ و القصص ٬مقدمه ٬ص کا.
٦٣ـ(ــاين لغت در جايي ديده نشد .در زبـان پـهلوي
فعل  wiya¦ftanبه معني »باز کردن دهان« است که در
فرهنگهاي فارسي ضبط نشده ٬اما در تاريخ الوزراي
نجمالدّ ين ابوالرجاي قمي ٬ص ٬٣٩به صورت بـيافتن
به کار رفته است» :دهاني که مردم برايشان ميبيافتند
از فواق بود نه از خنده« .کلمه بيافيل ٬که در فرخـنامه

)ص (٣٢١به معني »دهانـدره« آمده ٬از هـمين فـعل
است .کلمه عاميانه  guwaªfدر تداول مردم کرمان نيز
مبدل همين فعل است .شايد يافه در دهنـيافه مخفف
*دهن بيافه و از همين فعل گرفته شده باشد.
٦٤ـ(ــاصل :اند؛ د :و هو شيء يخرج کهيئة الغدة فـي
العنق.
٦٥ـ(ــاين کلمه به اين صورت در جايي ضـبط نشـده
است ٬اما در قم بـه صـورت  dos§ veبـه مـعني غـده
چربي که در سر و گردن پيدا ميشود به کار ميرود.
صورتهاي ديگـر ايـن کـلمه در مـتون و فـرهنگها
دشپل ٬دشبل ٬دشپيل و دژپيه است.
٦٦ـ( ـ باله صورت ديگري از بالو و پالو و وارو به معني
زگيل است که در جاي ديگري ضبط نشده است.
٦٧ـ(ــعبارت »د« چنين است :البثرة التي يتشقق عنها
الجلد.
٦٨ـ( ـ کــوجک در ايـن مـعني در جـايي ديـده نشـد.
فرهنگها کلمه گوک را به اين معني ضبط کردهاند که
هنوز در شيراز متداول است .به نوشته رشيدي ٬گوک
به معني »ـگوي کوچک« است .بنابراين ٬شـايد تـلفظ
ـکوجک ٬گوچک به مـعني گـوي کـوچک بـاشد ٬امـا
صورت بوک  bukـ ٬در تداول مردم قم به معني زگيل٬
اين توجيه را ضعيف ميکند.
شتر م.
شتر م؛ سامي :پُ َ
٦٩ـ(ــد :بُ َ
٧٠ـ(ــاي الداء الذي يأخذ فـي الجـلد کـهيئة الدرهـم
احمر .بنابراين ٬ممکن است خون در تن در اصل چون
ّ
درهم بوده باشد.
٧١ـ(ــضبط اين کلمه معلومنشد .در مـنابع ديگـر نـيز
ـکلمهاي شبيه به آن ديده نشد.
٧٢ـ(ــدر سامي و مرقاة حصبه به »سرخژه« معني شده
و در برهان سرخزه ٬سرخژه ٬سرخيزه و سرخيژه به معني
»سر خجه« يعني نوعي حصبه آمده ٬اما در هيچيک از
فرهنگها سرخژه به مـعني قـوباء )خـارش ٬جـرب(
نيامده است.
٧٣ـ(ــ»د« و سامي :همـرف شده؛ دو نسخه ديگر سامي:
همرو شده )رکـ .فهرست ...السامي ٬ص.(٢٥
٧٤ـ(ــد :دم غژه؛ سامي :دم ـغزه؛ يک نسخه ديگر آن:
دنب غزه.
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العشرينيه ٬ـ ـ ـ بيستگاني  ٬چيزي باشد که به لشکر
دهد سلطان ٬آن را مشاهرت خوانند؛

الفوق ٬ـ ـ ـسوفار  ٬جايگاه زه کمان از تير؛

المغفر ٬ـ ـ ـ سرپايان ٬ ٧٥بافته] ـاي[ ـ بود از حـلقهها در
زير ترک؛

الس ؤر
ُ

٬ـ ـ ـ بشخور٬ ٧٦

بقيه و باقي هر چيزي

سـؤر٧٧

بود؛

الظلف ٬ـ ـ ـ زنگله ٬ ٧٨گاو و گوسفند را به منزله ناخنه
بود؛

الثويه
الدلدل ٬ـ ـ ـسنگر ٬ ٨٠چيزي باشد که خار دارد ٬آن را
ِ
شوغاه شب ٧٩گوسفند
٬ـ ـ ـ

بود؛

جوالهه ٨١خوانند؛

الحشره ٬ـ ـ ـخوستر ٬ ٨٢چيزها که بـر زمـين نـرم رود

٧٥ـ(ــلغتًا بـه مـعني مـحافظ سـر ٬رکـ .لغت فـرس ٬بـه
تصحيح فتحاهلل مجتبائي و علياشرف صادقي ٬ذيل
همين کلمه.
٧٦ـ(ــاصل :نشخور؛ د :بشخور؛ سامي :بَ شخَ ور.
٧٧ـ(ــاصلُ :سؤ.
٧٨ـ(ــد :الظِ لف ٬ژنگله گاو و گوسفند و آهو و هو لهـا
بــمنزلة الظــفر لالنسـان .بـنابرايـن ٬در عـبارت مـتن
افتادگي وجود دارد .ظاهرًا اصل عبارت چـنين بـوده
است :زنگله گاو و گوسفند ] ـو آن گاو و گوسفند[ ـ را به
منزله ناخنه بود .مؤيّ د اين حدس اين نکته است کـه
زنگله در اصل به شکل زنگله نوشته شده است .زنگله
در »د« و يکي از نسخ سامي به صورت ژنگـله آمـده
است .صورت ديگر اين کلمه شنگل است که در تفسير
پاـک )ص ١٥و ) ١٢٦تعليقات(( آمده است.
٧٩ـ(ــاصل :شوغا هست؛ د :الثّوية ٬شوغاه شب و هـو
حظيرة الغنم؛ سامي :شوغاه شب.
٨٠ـ(ــد :الدلدلَ ٬سنکُر و هو شـيء اعـظم مـن القـنفذ
طوال( .سنگر همان
ـشول و
ـشوک
ذو ٍ
ٍ
طوال )اصل :ذو ٍ
ٍ
تشي است .براي صورتهاي اين کلمه ٬رکـ .ص .کيا٬
 ٬١٣٤١ص .١٥١-١٥٦نيز رکـ .گـرشاسبنامه ٬ص ٢٧٩و

جهانگيري ٬ذيل جوله و انجمنآرا ٬ذيل چوله .در قم٬
اين کلمه به شکل سانْغُر  saª nqorبه کار ميرود.
٨١ـ(ــدر فرهنگها جوله و چوله به ايـن مـعني ضـبط
شده و ضبط متن تازه است .جـهانگيري مـينويسد:
هاي آخر اين کلمه غـيرملفوظ است .بـيشک جـوله
امـالي قـديمي چـوله  §cula/eاست کـه در بـعضي از
لهــجههاي ايــرانــي زنـده است .رکـ .کـيا ٬هـمانجا٬
ص.١٥٥-١٥٦
٨٢ـ(ــنسـخه ديگـر ابـانه :خـوستر؛ د :خسـتَر؛ سـامي
خَ ستُر )دو بار( که بار اول زير آن نوشته شده :جنبنده.
در االٔ سمي في االسماء از سعيد ابن احمد ميداني ٬ج٬١
ص ٤٠١نيز اين کلمه با ضبط خستُر آمده است.
در برهان اين کلمه به شکل خراستر بر وزن بداختر در
معني مطلق موذيات ٬مانند مار و عـقرب و زنـبور و
مورچه و غيره آمده است .صورت خراستر در صدد ِرنثر
زردشتي نوشتهشده قبل از قـرن نـهم و
ـکه يک متن
ِ
احتماًال قرن هفتم است نـيز بـه کـار رفـته است .رکـ.
صدد ِرنثر ٬ص .٣٤در ارداويرافـنامه مـنظوم از زرتشت
بهرام پژدو نيز اين کلمه به صورت خراستر آمده است:
مــرا گـفتند مـينو جـاي خـوشتر
ـکسي يابد کجا کشت او خراسـتر
خراستر کشتهاند ايشان و حشرات
بـديشان کـرد يـزدان آن کـرامـات
ارداويرافنامه  ٬ص ٥٢و نيز رکـ .ص ٨٣ ٬٨٢ ٬٨٠ ٬٧٩ ٬٧٥و
غيره.
در نزهتنامه عـالئي تأليـف شـهمردان رازي در قـرن
پنجم ٬اين کلمه به صورت هرستر بـه کـار رفـته است
) نزهتنامه  ٬ص .(٢٥اين کـلمه بـه هـمين صـورت در
روضة المنجمين تأليف ديگر شـهمردان )ص (٣٨نـيز
آمده است .اين کلمه با ضبط »ه« خـاص لهـجههاي
مـرکزي ايـران بـوده است .شکـل پـهلوي ايـن کـلمه
 x(a)rafstarو صورت اوستايي آن  xrafstara -است.
صورت خـرفستر کـه در صـدد ِرنثر ٬ص ٣٣و  ٤٠آمـده
مسلمًا ضبطي است کـه از کـتابهاي پـهلوي گـرفته
شده و تلفظ زنده کلمه نبوده است و خراستر ٬خرستر٬
هرستر و خستر شکلهاي زنـده کـلمه بـودهانـد .تـلفظ
خوستر در متن ظاهرًا َخ َو ْستَر است.

ترجمه فارسي االبانة ١١
چون موش دشتي و خرد بود ٨٣؛

القنفذ ٬ـ ـ ـجيژو ٬ ٨٤کولک تيهي ٨٥بود؛

ابن وردان ٬ـ ـ ـسنگم  ٬چيزي بود زشت در خـانهها
بود پليد ٨٦؛

الجالر ٬ـ ـ ـقوس کمان ٨٧؛

االرض ٬ـ ـ ـ اولنج ٬ ٨٨مولنج ٨٩بود؛

حمارقبان ٬ـ ـ ـ خرکوش ٬ ٩٠حيواني کوچک بود ٬بـر
زمين دوسد و پايها] ـي[ ـ بسيار دارد؛

الحريش ٬ـ ـ ـ گوشـخيه ٬ ٩١گوشالنگ ٩٢بود؛

الح َد أة٬ ٩٣ـ ـ ـزغن  ٬مرغي باشد که شکـار نگـيرد و
ِ
مردار خورد ٬سياهرنگ بود ٬خاـکسترگون ٬موش
خورد و گفتهاند موش شکار گيرد و گفتهاند براي
سليمان صيد کرد؛

اليؤيؤ ـ ــ٬مانند الو ٩٤باشد؛

الص رد ٩٥ـ ــمرغي استُ ٬ب ـورنگ٬ ٩٦سـرش ٩٧بـزرگ
ُ
بود؛

الزمج٩٨

 ٬ـ ــمرغي است کـمتر از آن کـه در لون او

سرخي بود؛

الج غ َن ق ٬ـ ـ ـ َجغنَ ه  ٬مرغي است فراخـ] ـ ص [٤ـچشـم٬
َ
لون او با زردي زند؛

ال ُن حام ٬ـ ـ ـسر خابي ٬ ٩٩مرغي است ُسرخ بر خـلقت
مرغ آبي ٬آواز با سينه گرداند؛

الد بسي ٬ـ ـ ـ مـوسيجه  ٬مـرغي است کـه او را آوازي
ُ
٨٣ـ(ــظاهرًا خرد بود تصحيف کلمات ديگري است .د:
الحشـرة ٬خسـتر يـعني بـه صـغار الدواب کـالقنافذ و
اليرابيع و الضباب.
٨٤ـ(ــد :جيزو؛ سـامي :حـيژو )ظـاهرًا :جـيژو( ٬بـلغه و
برهان :چيزو؛ مهذب :جژ و جج.
٨٥ـ(ــکولک در جايي ديده نشد .برهان کوله را به معني
خارپشت کالن و کوچک آورده است .تـيهي صـورت
ديگر تيغي است .در اصل ٬حرف دوم اين کلمه نقطه
ندارد.

٨٦ـ(ــاصل :بلند؛ د :و هي حشـرة تکـون فـي امـاـکـن
الخبث.
٨٧ـ(ــاين لغت و معني آن در »د« و سامي نيست .جالر
معلوم نيست چه کلمهاي است؟
٨٨ـ(ــاولنـج بـه ايـن مـعني در جـايي ديـده نشـد؛ د:
ريونجو؛ سامي  :نونجو؛ نسخ ديگر آن :ريونجه ٬رنجو؛
بلغه ٬نسـخه گ :ديـونجه؛ تـاج المـصادر بـيهقي ٬ج٬١
ص :١٩٩ريـونجه و ديـويجه؛ المـصادر زوزنـي ٬ج٬١
ص :٢١٤ريونجه؛ تکمله :چوبـخواره؛ مهذب :خوره؛
بلغه :چوبـخوره.
٨٩ـ(ــمولنج نيز به ايـن مـعني در جـايي ديـده نشـد.
فرهنگها مولنجه را به معني شپشهاي نوشتهاند که در
غلّ ه پيدا ميشود.
٩٠ـ(ــد :خرکش ٬سامي :خرکُش.
خي ه ٬تکــمله و مــهذب و بـلغه:
٩١ـ( ـ ســامي :گــوش ّ
ـگوشخيه؛ جهانگيري و سروري و رشيدي :گوشخبه٬
برهان :گوشخبه و گوش خـيه؛ تـاجـاالسـامي :گـوش
اندروا؛ نزهة القلوب  ٬چاپ هند ٬ص :١٣٨گوشخوره؛
دو نســــخه خــــطي آن :گــوشخورده؛ فــرهنگها:
ـگوشخارک ٬گوشخرک ٬گوشخز ٬گوشخزک.
٩٢ـ(ــرکـ .سروري و رشيدي با شاهدي از سراجالدّ يـن
راجي.
الح داه.
٩٣ـ(ــاصلِ :
٩٤ـ(ــ= اله ٬الوه ٬آلوه يعني عقاب .الو در جايي ديده
نشد؛ د :هو طائر يشبه الباشق.
الصرار.
٩٥ـ(ــاصلُ :
٩٦ـ(ــبورنگ معلوم نيست چه کلمهاي است .در يک
خـاص نـامهاي
فــرهنگ کـوچک عـربي بـه فـارسي
ِ
جانوران از لسانالدّ ين افضل سمناني )ظاهرًا از نيمه
اول قرن هفتم( ٬صرد به کرنگ معني شده است ٬رکـ.
دانشپژوه ٬١٣٤٢ ٬ص .٩٢کرنگ به معني اسبي است
ـکه رنگ آن ميان بـور و زرد است .بـنابرايـن ٬مـمکن
است بورنگ مخفف * بورـرنگ باشد.
٩٧ـ(ــاصل :مرش.
الر حج )ـکذا(ُ ٬ز ُم نج.
د:
زمج؛
ج٬
٩٨ـ( ـ سامي :ال ُز َّم
ُ
٩٩ـ(ــد :سر خاف؛ سامي :سرخاب .سرخـابي بـه ايـن
معني در جايي ضبط نشده است.
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عجيب باشد؛

الق ُِّبره ٬ـ ـ ـ خول  ٬مرغي است که بدو مـثل زنـند در

بددلي ٬در لونش سپيدي بـاشد کـه در مـيان او

الد َب ـره و المشـارة  ] ٬ـ ص [٥ـ ـ ـ خـويد و آن کـرده
َ

] ـاست[ ١١٧؛

الش ـطار ٬ـ ـ ـتـژ و آن کشت بـود چـون
الحـقل و َ

مويکهاي چند باشد سياه؛

الو َص ــع ٬ـ ـ ـ دالـبــزه ٬ ١٠٠مــرغي است کـوچک٬
َ
لونها] ـي[ ـ مختلف دارد؛

ال ُخ طّ اف ٬ـ ـ ـ بالوايه  ٬يعني پرستک ١٠١؛

الزرزور ٬ـ ـ ـ ســار  ٬مــرغي است سـياه ٬بـزرگتر از
بـنجشک ٬جـمندههاي ضـعيف خـورد ٬چـون
مگس و مانند آن ٬آن را کارداسنه ١٠٢خوانند؛

ال ُخ فاش ٬ـ ـ ـشبـپره که به روز چيزي نبيند؛

العفريه ٬ـ ـ ـ خوژهـخروه ١٠٣که از باالي سرش بيامده
باشد؛

اال صقع١٠٤

ِ

و

الضوع١٠٥

الشرشور١٠٧

و

السب د١٠٦

الت بشر١٠٨

و َ ِّ

َ

البو هه و
و ُ

ِ
٬ـ ـ ـ
ـن الطّـير
ٌ
ضـروب م َ

اصقع مرغي است که بـر سـرش سـپيدي بـود و
ضوع مرغي است که در اول بام آوازي کند و سبد

مرغي است کـه پـري نـرم دارد کـه ]ـآب[ ـ بـرو
نايستد ١٠٩و گويند در آب َر َود و ماهي بگيرد و

چون بيرون آيد بر پر او تـري نـباشد؛ شـرشور

مرغي است که سبک پرد ١١٠؛ تُبشَ ر مرغي است
] ـچون[ ـ صفاريه و گويند خول است؛

الض َب غطَ ي ٬ـ ـ ـکخ ١١١که کودکان را بدان بترسانند؛
َ

الس فح  ٬ـ ــآنجا که از کوه آب بدو ]ـر[ يخته ١١٢بود؛
َ
القلعه  ٬ـ ــآن بودکهدرغارهاي ١١٣کوه عظيم بنا کنند؛

الش عب ٬ـ ـ ـ درغاله ٬آن بودکه از ميان دوکوه پيدا شود؛
ِ

طين ُح ٌّر ٬ـ ـ ـ گلي شخ  ٬آن بود که در او بنشايد رفتن و
ٌ
پاي درو گيرد؛

الحماه و

الحما١١٤

٬ـ ـ ـلوش  ٬گل سياه بود که در بن

جوي باشد يعني خَ ّره ١١٥؛

کوب له ١١٦بر سر آب؛
الح باب ٬ـ ـ ـ َ
َ

١٠٠ـ(ــد :دالپزاه؛ سامي :دال بَ ُز ه؛ بلغه :دالبزه؛ برهان:
دال ُب َز ه ٬دالبوز ٬دالبوزه.
١٠١ـ(ــد :فُ ُر ستک .برهانِ :پ ِر ستک.
١٠٢ـ(ــاين کلمه شـناخته نشـد .د :ال ُزرزور ٬سـار ...و
يسم ي ها هنا کارثبحه )!(
ّ
خـوج ه خـروه؛ سـامي:
١٠٣ـ(ــاصل :حوژه خـرزه؛ د:
َ
خوجه خروه ٬بلغه :خوچه خروه .خوجه و خـوژه بـه
معني تاجخروس است.
١٠٤ـ(ــد ٬سامي و بلغه :ا ٔال سقَع؛ نسخه گ بلغه :االصقع.
الضوع.
الض َوع؛ دُ :
الص وع؛ سامي و بلغهُ :
١٠٥ـ(ــاصلَ :
١٠٦ـ(ــتلفظ کلمه ُس َب د است.
١٠٧ـ(ــتلفظ کلمه شُ رشور است.
١٠٨ـ( ـ سامي :التَب ِش ّر؛ بلغه :الت ُُب َّش ر؛ د :التُب ِشر.
١٠٩ـ(ــاصل :بايستد؛ د :السبد ٬طائر لين الريش ال يثبت
عليه الماء.
١١٠ـ(ــدر اينجا عبارتي افتاده است .متن »د« چـنين
است :الشرشور طائر علي لون البرود و البوهه ضرب
من الطير خفيف الطيران .بنابراين شـرحـي کـه بـراي
شرشور آمده مربوط به بوهه است و شرح شرشور از
قلم افتاده است.
١١١ـ(ــد :کِ خ؛ سامي :کُخ.
١١٢ـ(ــد :حيث ينفسح اليه الماء اي ينسکب.
١١٣ـ(ــاصل :غارها .عبارت متن مشوش است.
الح َم أ.
الح ْم أة و َ
١١٤ـ(ــيعني َ
خر ه به اين معني در قم و حتي در
١١٥ـ(ــاصل :خزهّ .
تــهران مــتداول است .صـورت ديگـر ايـن کـلمه در
فرهنگها خَ َّر د است.
١١٦ـ( ـ بلغه :کوپله؛ سامي و »د« :کوبله؛ فرهنگها :کوپله.
در مشهد قُ ْـب له  gobleبـه مـعني تـاول پـوست گـفته
ميشود که همين کلمه است.
١١٧ـ(ــد :خويذ و هو الکردج؛ سامي ِخ ِو يذ .اين کلمه در
قم به شکل کُرده مـتداول است ٬امـا در تـهران آن را
ـکرت ميگويند.

ترجمه فارسي االبانة ١٣
خوشه ازو ببرند ١١٨؛

القُ صاره٬ ١١٩ـ ـ ـ کفه ١٢٠زرببک ١٢١؛
العدس ٬ـ ـ ـنيجو ١٢٢بود؛

الحلبه ٬ـ ـ ـ کارتنه ٬ ١٢٣شنبليذه ١٢٤بود؛

البطم ٬ـ ـ ـبانقش ١٢٥يعني ونه ١٢٦؛

١١٨ـ(ــمتن در اينجا افتادگي دارد .در »د« آمده :الحقل
و الشطار تژ و هو الزرع اذا تش ّع ب ورقه؛ الجل ٬سباري
و هو سوق الزرع اذا احصد عنه السنبل.
١١٩ـ(ــاصل :القصاره.
١٢٠ـ(ــکفه خوشهاي است کـه پس از کـوفتن خـرمن
دانههاي آن جدا نشده باقي مانده است .اين خوشهها
را کوزر مينامند .در »د« اين کلمه به شکل کوزه و در
حاشيه نسخه ق سامي به صورت کوزک ضـبط شـده
است .کوزر در قم به شکـل کـو َز لي  kuzaliمـتداول
است.
١٢١ـ(ــزرببک معلوم نشد چه کلمهاي است.
١٢٢ـ(ــاصل :نيجو .در تاريخ قم ٬ص ١١٩و  ١٢١ايـن
ـکلمه به شکل نيژو و در مرقاة ٬ص ١٤٢به صورت ميجو
)نسخه ب :مرجوه( به کار رفته است» .د« و سـامي و
بلغه :دانژه.
١٢٣ـ(ــاصل :کـارشه؛ سـامي :کـارتَنَه؛ د :کـارتَنَه و هـو
الشنبليذج.
١٢٤ـ(ــشنبليده در تاريخ قم ٬ص ١١٢و  ١١٩به هـمين
صورت و در مرقاة به صورت شنبليزه به کار رفته است.
فــرهنگها :شــمليد ٬شــنبليت ٬شـنبليد و شـنبليله.
مهذب :شملو.
َش؛ د:
١٢٥ـ(ــسـامي ٬ص :٥٠٠بـانفْش؛ ص :٥٢١بـانف ْ
بـانقش ٬سـامي ؛ سـه نسـخه ح )مـورخ  ٬(٥٦٥ط و ن
)مورخ :(٦٨١بـانقش؛ نسـخه ق )مـورخ  (٦٥٩کـه از
روي نسخهاي نوشته شده که بر مؤلف خوانده شده(:
بانث ش )رکـ .فهرست ...السامي ٬ص(٤٨؛ نسـخه ديگـر
سامي  ٬مورخ  ٬٦٣٨ورق  :١٤٧بنقش؛ نسخه ديگري از
قرن ششم :بانغش با زيرنويس ونوسک؛ نسخه مورخ
 ٬٦٢٥ورق  :١٧٤بــــــانقش؛ نســــخه مــــورخ ٦٥١
)=نسخهـص( ٬ورق  :١٥٥بانفُش؛ نسخه مورخ ٬٦٧٦

ورق  :٢٨٩بــان ِق ش؛ بــلغه ٬ص ٢٩٩و  :٣٠٩بــانقش؛
ترجمه و قصههاي قر آن )از تفسير تربتـجام مـبتني بـر
تــفسير ســور آبـادي( ٬ص ٩٠٣وقـصص قـر آن مـجيد
)برگرفته از همان تفسير( ٬ص :٣٥١بانقيش و بانقش؛
تکـمله ٬ص :٢٧٠بـانقش؛ سـروري و بـرهان :بـان ِق ش؛
بيروني ) ٬١٣٥٨ص ١٣٤و  ٬١٣٧٠ص :(١١٥نـانکش
)در تــداول مــردم نــيشابور و قــاين(؛ مـرقاة:١٤٣ ٬
بَــــــن ََم شک؛ قــــانون ادب ٬ج ٬٣ص ١٥٧٦و :١٧٤٨
وـنمشک؛ حمزه اصـفهاني )بـه نـقل بـيروني٬١٣٧٠ ٬
ْــو شک )بــه مــعني دانـه درخت ون( و
صَ :(١١٥ون َ
وندانه و اسفردانه) .نسخههاي مـورد اسـتناد سـامي٬
غير از آنها که در فهرست ...السامي ذـکر آنها رفته ٬بـه
صورت عکسي يا خطي در کتابخانه مرکزي دانشگاه
تهران نگهداري ميشوند(.
چنانکه ديده ميشود ٬در اـکثر نسخههاي سامي و
ديگر منابع اين کلمه به شکل بانقش )با قاف( ضـبط
شده است ٬اما در نسخه معتبري کـه از روي نسـخه
خوانده شده بر مؤلف اسـتنساح شـده ايـن کـلمه بـه
شکل بانثش آمده است .فاء سه نقطه يا فاء اعـجمي
در اصل تلفظي سايشي از »ب«  bاست که در جايگاه
بعد از مصوت قرار گرفته باشد )مـانند »ذ« کـه گـونه
سايشي »د« در جـايگاه بـعد از مـصوت است( .ايـن
تلفظ ٬کـه زبـانشناسان آن را بـا  Þنشـان مـيدهند٬
بعدها در زبان فارسي به  vبدل شـده است )تـوجه
شـود کـه تـلفظ »و« فـارسي در اصـل بـه صـورت w
انگليسي و »و« عربي بوده است( و به همين جـهت٬
براي متمايز شدن آن از »ف« ٬آن را به صورت »ث «
نوشتهاند .بنابراين ٬بانثش با تـلفظ امـروز بـا ْن َوش يـا
بانْ ِوش تلفظ ميشده ٬ولي اصل آن * بانَبَ ْش يا * بان َِب ْش
يا تلفظي نزديک به آن بوده است که بعدها به بانفَش
)ضبط سامي ٬ص ٬(٥٢١بانفُش )ضبط سـامي ٬مـورخ
 (٦٥١يا * بـان ِف ش )قس .ضـبط بـان ِق ش در سـروري و
برهان و ضبط بانَ ِق ش در نسخه مـورخ  ٦٧٦و ضـبط
بانقيش در تفسير تربت جام( بدل شده است .اما ضبط
بانقش )با قاف( را نيز که در بسـياري از نسـخ آمـده
است نــميتوان مــردود شــمرد .بـيروني در صـيدنه
Ä
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 ٬١٣٧٠) Ãص (١١٥ميگويد بُ طم و َض رو را در زبان
نيشابوري بانقش مـيگويند .از ايـن عـبارت دو نکـته
برميآيد .نخست آنکه ـــ اـگر در متن صيدنه تحريفي
راه نيافته باشدـــ بيروني نيز اين کلمه را با قاف شنيده
بوده است .دوم آنکه اين کلمه خاص نيشابور بوده يا
الاقل ساـکنان نيشابور چيزي جـز ايـن کـلمه بـه کـار
نميبردهاند .علت ضبط اين کلمه با قاف اين است که
پس از متروک شدن حرف ث ـــ به دليل تبديل تلفظ
 wبه  vو نوشته شدن هردوي آنها با »و«ـــ کاتبان آن
را با قاف اشتباه گرفته و بـا دو نـقطه نـوشتهانـد .در
نسخهاي از لغت فرس اسدي که در دانشگاه پـنجاب
نگهداري ميشود و به تصحيح نگارنده و دکتر فتحاهلل
مجتبائي به چاپ رسـيده است کـلمات اثـ د ٬اثـ در٬
اثدستا ٬باث دم ٬ث ياوار و نث ام به شکل اقد ٬اقدر ٬اقدستا٬
باقدم ٬قـياوار و نـقام ضـبط شـده است )رکـ .اسـدي٬
 ٬١٣٦٥ص.(١٨٢ ٬٩٠ ٬١٨٤ ٬ ٬٩٣ ٬٢٢
بانث ش درختي است که ميوهاي ريز دارد که َو ن يا
َب ـن نـاميده مـيشود و آن را مـيشکنند و مـغز آن را
ميخورند يا از آن ترشي و مربا درست ميکنند .اما
بــــه نــــوشته حــــمزه اصــــفهاني )رکـ .بــــيروني٬
٬١٣٧٠ص (١١٥-١١٦ون نام درخت بـانقش )بُ ـطم(
است و دانه آن ونـدانـه و َونْ َـوشک نـاميده مـيشود.
حمزه در توضيح َونْ َوشک صريحًا مينويسد» :وشک
به لغت پارسي دانه را گويند« .بنابرايـن ثش ) =§ vasـ(
در بانث ش نيز به احتمال زياد صورت ديگري از وشک
است .بان نيز تلفظي از َبن است )قس .ضبط بنقش در
نسخه مورخ  .(٦٣٨طبق اين توجيه بانثش نيز در اصل
به معني دانه ون بوده که به خود درخت اطالق شده
ـمشک نــيز مُ ْـب دَ ل
است .صــورتهاي َبـنَ َمشک و َونَ َ
m
ونوشک با تبديل  vلب و دنداني به دوـلبي است.
ونوسک مذکور در نسخه سامي قرن ششم نـيز ٬اـگـر
غلط اماليي نباشد ٬صورت ديگري از ونوشک است.
ونوشک احـتماًال تـلفظ اصـفهاني بـانثش و بـنمشک
صورت رايـج در نـطنز )زادگـاه اديب نـطنزي مـؤلف
المرقاة( و ونمشک تـلفظ رايـج در آذربـايجان و ّار ان

)نواحي نزديک به زادگاه حبيش تفليسي مؤلف قانون
ادب( بوده است .اـگر توجيه ما از بانثش درست باشد٬
بايد در آينده منتظر ضبط * وانثش نيز در نسخههاي
خطي باشيم .در باال گفتيم تلفظ ث مربوط به جايگاه
بــعد از مــصوت است ٬در حـاليکه ٬در هـيچيک از
ضبطهاي بانثش و بانفش و بانقش ٬حرف »ن« داراي
ـمشک بـه
حرکت نيست؛ اما ضبطهاي َبنَ َمشک و َونَ َ
صراحت اين حرکت را که فتحه است نشان ميدهند.
احتمال قوي ميرود َونْ َوشک و بـانثش نـيز در اصـل
* َونَ َوشک و * بانَثَش بوده باشند .در اين صورت بـايد
پذيرفت که آنچه حمزه آن را به معني دانه دانسته در
اصل با مـصوتي قـبل از »و« و بـه صـورت * ابشک٬
*اوشک يـا *ابش و * اوش تـلفظ مـيشده است .بـه
نــوشته بــيروني در سـيستان )بـه نـوشته او بـه لغت
ســجزي( بــانقش را کـنبشک مــينامند .ايـن کـلمه٬
همانطور که مرحوم دکتر زرياب حدس زده )بيروني٬
 ٬١٣٧٠ص ٬(١١٧بايد گنبشک )=ـگنبشک( خـوانـده
شود که گن در آن مـبدل ون و بشک صـورت ديگـر
وشک است .اين ضبط تنها نمونهاي است که در آن به
جاي »و« يا »ث «» ٬ب« آمده است.
در پايان ٬توضيحي نيز راجع به ضبط نانکش الزم
به نظر ميرسد» .ـک« در اين ضبط مسلمًا ُم ْب دَ ِل »ق«
است ٬اما »ن« مبدل »ب« برـاساس همگوني »ب« بـا
»ن« در پايان هجاي اول کـلمه است .بـه بـيان ديگـر
اصل اين ضبط * بانکش بوده که به نانکش تبديل شده
است .مؤلف برهان اين کلمه را با ضبط نانکِش آورده
است .ـگفتني ديگر در مورد نانکش ايـن است کـه در
متن عربي بيروني گفته شده که مردم نيشابور بطم را
بانقش مــينامند در حـاليکه در تـرجـمه فـارسي آن
ميگويد در تداول اهـل نشـابور و قـاين ايـن درخت
نــانکش نــاميده مــيشود .بــيشک ايــن دوگـانگي
نميتواند از خود بيروني باشد .اما نکته مهم در اينجا
رابطه قاف و کاف است .آيا کاف در ايـنجا قـديمتر
است يا کاف؟ اـگر قاف ٬طبق نظر ما ٬تصحيف »ث «
باشد نميتواند اصالت تلفظ داشته باشد تا به کاف
بدل شود ٬و اـگر کاف اصيلتر باشد چگونه ميتوان
Ä
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الشونيز ٬ـ ـ ـ بوغنج  ٬دانه ١٢٧سياه بود؛

النانخواه ٬ـ ـ ـنغن خواين ٬ ١٢٨دانـهاي بـود سـبز کـه
برقديد کنند؛

البزرقُ طونا٬ ١٢٩ـ ـ ـ کامروش ١٣٠؛

حب الفرفخ ٬ـ ـ ـتخم بوخل ١٣١يعني بلبهن؛
الشهدانق  ٬ـ ــمعروف ١٣٢؛

الح دج٬ ١٣٣ـ ـ ـ کاله ٬ ١٣٤سفجه ١٣٥يعني خربزه نارسيده؛
َ

الجرجير ٬ـ ـ ـ بند] ـ و[ ١٣٦يعني کيکج ١٣٧؛

الح وک ١٣٨و الباذروج ٬ـ ـ ـ بويانک ٬ ١٣٩ترهاي بـود
َ
ـکه به شاهسفرغم ماند؛

الخس ٬ـ ـ ـکيبو ١٤٠يعني کاهو ؛
ّ

] ـ البـقلة[ ـ الحـمقاء ٬ـ ـ ـ بــوخل ٬ ١٤١گـياهي بـاشد
ـگرداـگرد او برگي سپيد بود و ميان او سپيد بود٬
سپيدي دندان بدان تشبيه کنند؛

مـر ه ٬ ١٤٢گـياهي بـود درهـمـشـده يـعني
الثّ ــيل ٬ـ ـ ـ ّ
زرشک ١٤٣؛

المرار ٬ـ ـ ـاشتر ٬ ١٤٤گياهي است تـلخ کـه از تـلخي
نتوان چشيدن؛

النضي ٬ـ ـ ـ سـپيدـگـندمه  ٬گـياهي بـود بـرگش چـون
برگـکشت ١٤٥بود؛

الح لفاء ٬ـ ـ ـ دوخ  ٬گياهي بود که حصير از آن بافند؛
َ

الکشوث٬ ١٤٦ـ ـ ـسرنده ٬ ١٤٧گياهي بود که بر درخت
آويخته بود ٬او را بازپوشاند؛

القُالم ٬ـ ـ ـ کاـکل  ٬گياهي است که در بـيابان بـاشد و
شور بود؛
 Ãآن را با »ث « ارتباط داد؟ ظاهر اين است که قاف
ـکه اصًال از تصحيفخواني »ث « پيدا شده ولي بعدًا
به تلفظي واقعي تبديل شده و اين قـاف در بـعضي
لهجهها به کاف بدل شده است.
١٢٦ـ(ــد :وز که مسلمًا تصحيف ون است؛ نسخه ديگر
ابانه  :ون .ونه در جاي ديگري ضبط نشده ٬اما بنه در

منابع آمده است ٬رکـ .فرهنگ فارسي معين.
١٢٧ـ(ــظاهرًا دانه به جاي دانهاي به کـار رفـته است٬
هرچند کاتب طبق شيوه خود بايد آن را بـه صـورت
دانهي مينوشت و يا ايـنکه دانـه سـياه شکـل اصـلي
ترکيب سياهدانه است.
١٢٨ـ(ــاصل :نغن جواين؛ د :نَـ َغ نخواه؛ نسـخه ديگـر
واي ن؛ سامي ٬نسخه ح:
ابانه :نغن خواين؛ سامي :نغن خَ ْ
نغنخوايين؛ تکمله ٬ص ٤٦٩ ٬٤٥٢و  :٤٩٩نـغنخوادن.
براي اشتقاق اين کلمه ٬رکـ .بهمن سرکاراتـي٬١٣٦٩ ٬
ص.٥٨-٦٠
١٢٩ـ(ــد :بزر القطونا.
١٣٠ـ(ــ»د« و ساميِ :س بيوش؛ در رسالهاي به نام »اسامي
داروها« در هـمين مـجموعه کـه مـطالب آن در ذيـل
همين مقاله نقل خواهد شد :کاسروش ٬رک .ص٢٤؛
اين کلمه در منابع ديگر به نظر نرسيد.
١٣٢ـ(ــد :کنَ ودان.
١٣١ـ(ــد :بوخل تخم.
الح دَ ج.
١٣٣ـ(ــدَ :
١٣٤ـ(ــاصل :کاـکه .کاله در فرهنگها به معني »ـکالک«
ضبط شده است.
١٣٥ـ(ــ»د« و سامي :سفجه )بدون کاله(.
١٣٦ـ(ــد :بندو؛ سامي :يندو.
١٣٧ـ(ــاصل :کبکج؛ د :کَکِ ژ؛ سامي :ندارد.
الحول.
١٣٨ـ(ــاصلَ :
١٣٩ـ(ــد :بــارنک؛ ســامي بـادرنک؛ مـرقاة :بـويانک.
آنندراج و نـاظم االطـباء بـويانک را کـرفس بسـتاني٬
جعفري و بومادران دانستهاند.
١٤١ـ(ــ»د« و سامي :بوخله.
١٤٠ـ(ــاصل :کببو.
١٤٢ـ(ــمعادل فارسي ث َّي ل در فرهنگها فـرزد ٬فـرزه٬
مره
فريز ٬فريج ٬فريژ ٬فريس و مرغ ذـکر شده استّ .
معلوم نيست چه کلمهاي است؟ شايد صورتي از َمرغ
)و مَ رو ٬صورت ديگر اين کلمه( باشد.
١٤٣ـ(ــاين کلمه نيز شناخته نشد.
١٤٤ـ(ــد :اشت َُو ه؛ سامي :اَشْ تَوه .بنابراين ٬اشتر تصحيف
اشتوه است.
١٤٥ـ(ــاين کلمه شناخته نشد.
١٤٦ـ(ــاصل :الکشوب.
١٤٧ـ(ــدِ :س ِر ند؛ سامي :سرند.
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الشکــا َع ي ٬ـ ـ ـ َج ــرخـه ٬ ١٤٨گـياهي بـود سست٬
تُنُکچوب ٬آن را کاـکلو ١٤٩خوانند؛

الد عل٬ ١٥٠ـ ـ ـ َسرم  ٬گياهي است سبز و برگش سرخ٬
َ
بـدوغ پـزند ١٥١و او را سـلمه خـوانـند و جـزو
نحوند ١٥٢؛

١٥٣
ُ
الح ندقوق ٬ـ ـ ـديـوسپست٬ ١٥٤ـ گـياهي
الذ َر ق و َ

] ـاست[ ـ که او را حجفنل ١٥٥خوانند؛

الخشــخاش ٬ـ ـ ـ کـوکنار  ٬گـياهي بـود ] ـکـه[ ـ آن را
توذري ١٥٦خوانند؛

الکُ ماة ٬ـ ـ ـ سماروغ  ٬گياهي بودکه زمين ازآن شکافته
بود ٬ ١٥٧چهارپاي بر ناـکَنَد و رهـگذري برـکَنَد؛

تاـکـرز و آن شاخها بـاشد کـه بـر بـاال
الناميه ٬ـ ـ ـ
َ
برآمده باشند؛

العريش ٬ـ ـ ـ چــفته

رز  ٬چـوبهايي١٥٨

بـود کـه راست

بازـکنند ٬استون را برآن نهند تاشاخهابرآن برويد؛

ال ُخ صله٬ ١٥٩ـ ـ ـتَکِژ  ٬دانه انگور بود؛

رس ک ٬ـ ـ ـشفترنگ  ٬چيزي بود چون شفتالوّ ٬اال
الفَ َ

آن است که ساز ١٦٠بود و سرخ يعني تاالنک ١٦١؛

االدرک ٬ـ ـ ـنلک  ٬چيزي است ] ـکه[ آن

را هـلک١٦٢

خوانند؛

َج وز َخ نِز ٬ـ ـ ـ جوزيـارغ يعني

ساده ١٦٣؛

فَ ريک٬ ١٦٤ـ ـ ـ دستمال  ٬آن بود که چـون بـه دست
بمالند پوست باز کرده شود؛

الزعرور ٬ـ ـ ـ ازدف ٬ ١٦٥ميوهاي بـاشد سـرخ يـعني
ـکُوج ١٦٦؛

ال َن ُب ع ٬ـ ـ ـ ُبشجير٬ ١٦٧درختي است که کمان ازآن کنند؛

الدسکرة ٬ـ ـ ـ کالته  ٬بنايي باشد چون کـوشکي کـه
ـگرداـگرد او بناها باشند؛

االتون ٬ـ ـ ـ داش ١٦٨ـگرمابه ٬آنجا باشد
آتش گرمابه کنند؛

کـه دريش١٦٩

ال ِع لّ يه ١٧٠و الغرفه ٬ـ ـ ـ ورواره  ٬خـانهاي بـاشد بـر

باالي خانه يا صفهاي باشد بر باالي صفه؛

السرب  ٬ـ ــکندهاي بوذ که

او را ] [١٧١

نبود؛

ـرجـه )نسـخه ق سـامي:
١٤٨ـ(ــدَ :جـوخُ ه؛ سـاميِ :ج َ
جرخه؛ نسخه ن :چرخه(؛ مرقاة ٬بلغه ٬تاج االسـامي و
صيدنه :چـرخـه؛ مـهذب :چـرخـه ٬حـرجـه ٬جـرحـه٬
حرحه؛ تکمله :خَ َر خه .احتماًال صورت درست کـلمه
چرخه است.
١٤٩ـ(ــد :کافلوا.
١٥٠ـ( ـ سامي و بلغه :الدُ غلُ .د غل تصحيف ُر غل است.
١٥١ـ(ــاصل :برند ٬تصحيح بـر اسـاس »د« است کـه
مينويسد :يطبخ بمخيص.
١٥٢ـ(ــکذا! و شايد :گويند.
١٥٤ـ(ــاصل :ديوسبست.
١٥٣ـ(ــاصل :الدَ رق.
١٥٥ـ(ــاين کلمه شناخته نشد .در »د« مينويسد :آن را
ـکنکژان مينامند.
١٥٦ـ(ــاصل :توزي؛ تصحيح برـاساس »د« است.
١٥٨ـ(ــاصل :جوبهاي.
١٥٧ـ(ــ= شود.
١٥٩ـ(ــاصل :الحصله.
١٦٠ـ(ــاحتماًال :ساده .در »د« آمده :و هو شـيء مـثل
الخَ وخ اال انّه اجرد )بيپرز( ٬امـلس )نـرم و صـاف(٬
احمر.
١٦١ـ(ــاصل :باالتک .تـاالنک و تـاالنه در فـرهنگها
ميوهاي از نوع شفتالو دانسته شده است ٬اما تاالنه در
يزد به نوعي زردآلو گفته ميشود.
١٦٢ـ(ــدر »د« نيز چنين است ٬اما اين کلمه در جاي
ديگر به نظر نرسيد.
١٦٤ـ(ــاصل :و ِف ربک.
سار ه.
١٦٣ـ(ــاصلَ :
١٦٥ـ(ــاصل :اردف.
١٦٦ـ(ــد :کوح که تصحيف است .صورت درست اين
ـکلمه کِ ِو ج است که آن را کويژ نيز ضبط کردهاند و در
اصفهان کيويج تلفظ ميشود ٬به معني »زالزالک«.
١٦٧ـ(ــاصلِ :ب شجير؛ دُ :ب شجير؛ ساميِ :ب َش جير؛ سروري
و برهان :بُ ْش جير؛ رشيدي :بُ ْش ِجر.
١٦٩ـ(ــيعني درش.
١٦٨ـ(ــد :گلخن.
١٧٠ـ(ــاصل :ال َع ليَ ه.
١٧١ـ(ــدر اصل سفيد است و ظاهرًا کـلمه مـحذوف

ترجمه فارسي االبانة ١٧
الطا] ـ رمه[ ٬ـ ـ ـ تابـخانه ١٧٢از چوب؛

ال ُخ واطه ٬ـ ـ ـپرخو٬ ١٧٣حظيره بودپراز طعام ومانندآن.
الجــايز٬ ١٧٤ـ ـ ـتـژ ٬ ١٧٥چـوبي بـاشد کـه سـرهاي
چوبهاي سقف برو بود؛

الک ناس  ٬ـ ــجايگاه آهو و گوزن و گاو دشتي؛
ِ

١٧٦
گـاو
المالَ ق ٬ـ ـ ـ بزن  ٬چوبي بود کـه از مـيان دو ِ
ورزا ٬چون ١٧٧آن گاوها بروند ٬بر زمين ميکشد؛
الذريـره١٧٨

٬ـ ـ ـ پـرگينه ٬١٧٩دانـهها] ـئـي[ بـودکـه آن را

فخ ١٨٠گويند٬آن دانهها نيک بکوبند بوي خوش دهد؛
الس لـوـالس الل٬ ١٨١ـ ـ ـ ِ
کاهش ٬ ١٨٢علتي بود که از آن
ِ

ُ

تن بکاهد؛

ال ِف نجان ٬ـ ـ ـ پنگان
جفاف١٨٤

ال ِت
ا َال ْه َي م

يعني سره ١٨٣آب؛

٬ـ ـ ـ برگستوان  ٬اسب رابر مثال پيراهن بود؛

٬ـ ـ ـ هوشازده  ٬بهري گويند دردي بود ١٨٥رسد٬

آن را هيام گويند ٬آب پر خورد و سيراب نشود؛

الصنور٬ ١٨٦ـ ـ ـدکر السنابير ؛

المشمجزة٬ ١٨٧ـ ـ ـ ّتر هـدوغ ١٨٨؛

ال ِل بأ٬ ١٨٩ـ ـ ـ فله يعني رشه ١٩٠؛
الشهرق ٬ـ ـ ـ چرخ.

تمت مشکالتـ البـلغة مـن نسـخة سـقيمة بـخط مـوالنا
١٩١
برداهلل مضجعه.
خابم الطافي جمالالدّ ين ّ

الس ربُ ٬س نب و هو
 Ãروزن يا سوراخ بوده است .دَ :
محفور ال منفذ له.
طار م و هو بيت من خشب کالقبّ ه.
١٧٢ـ(ــد:
الطار مهُ ٬
ِ
الطار مه ٬تارم .ظـاهرًا مـتن چـنين بـوده است:
سامي:
ِ
الطارمه ٬تارم ٬خانه از چوب.
١٧٣ـ(ــاصل :برخو؛ ساميَ :برخَ و؛ د :پرخو؛ فرهنگها:
َپ رخو .اين کلمه در مشهد به صورت ُپرخُ ؤ  porxowو
به معني کندويي که در داخل ديوار براي نگهداري آرد
و گندم تعبيه کردهاند به کار ميرود.
١٧٥ـ( ـ سامي :تژه.
١٧٤ـ(ــاصل :الحايره.
١٧٦ـ(ــدَ :ب ژن؛ ساميَ :ب َز ن .اين کلمه قبًال هم در ص٦

آمده است.
١٧٧ـ(ــاصل :کي جون )=ـکه چون(.
١٧٨ـ(ــاز اين لغت به بعد در ابانه نيست و مؤلفـــ به
استثناي کلمه ذريرهـــ آنها را از سامي نقل کرده و خود
توضيحاتي بر آنها افزوده است .بيشتر اين کلمات به
همين شکل در بلغه نيز آمده است.
١٧٩ـ(ــاصــل :بــرکينه؛ تکــملهَ :بـرکَ نه؛ بـلغه :بـرگينه؛
جهانگيري و برهان :پرگنه .صحيح پرگنه و پرگينه است.
١٨٠ـ(ــاين کلمه شناخته نشد.
السالل.
١٨١ـ(ــاصلِ :
ّ
السالل :کاهش.
و
ل
الس
١٨٢ـ( ـ َب لغهِ :
ُ
الس ومَ لَ ه:
١٨٣ـ(ــاين کلمه شناخته نشد .بلغه :الفنجان و َّ
پنگان.
١٨٤ـ(ــاصل :النجاب.
١٨٥ـ(ــظاهرًا کلمات »شتررا« از قلم افتاده است.
١٨٦ـ(ــضبط اين لغت و تعريف آن مشخص نشد.
١٨٧ـ(ــضبط اين کلمه نيز مشخص نشد.
١٨٨ـ(ــاحتماًال :کره دوغ.
١٨٩ـ(ــاين کلمه قبًال هم در ص ٦آمده است.
١٩٠ـ(ــاين کلمه شناخته نشد.
١٩١ـ(ــکذا.
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قسمتهايي که در نسخه عکسي سياه شده و بر اساس نسخه دانشگاه تکميل شده است
صيازده ٬س:٢
صدوازده ٬س:١

و مجلة و مکنبه شغه بسته يعني الّ تي.
دنه گرفته و هو ا ّلذي.

صدوازده ٬س:٢

و النشاط بلغني.

صدوازده ٬س:٦

و المسند و السنيد.

صسيزده ٬س:١

المرءة ...من غير ک ّمين و الجيب )قسمتي کـه بـا سـه نـقطه مشـخص در
نسخه ملک نيست(.

صچهارده ٬س:١

من وجه االرض اي يجعل في اصله.

صپانزده ٬س:١

ما احاط بهما النقير ناوه اي ما يعجن.

صپانزده ٬س:٣

ُب ِسط بالمحور.

صپانزده ٬س:١٠

و الکدادة دوغه يعني ما يبقي في اسفل.

صپانزده ٬س:١١

االقط بينو و هو رائب.

صپانزده ٬س:١٤

النيرجغ.

صشانزده ٬س:٢

النعل و ال يدبغ.

صهفده ٬س:١

الجلد الملکوک يشد به السکاـکين.

صهجده ٬س:١

سشنحنج و هو حور محکوک.

صنوزده ٬س:١

شبه الصراحي و قيل ان القاقوزه.

صبيست ٬س:١

النکعه اغره و هو مايخرج.

صبيست و يک ٬س:١

بنت وردان سنکم.

صبيست و دو ٬س:١

تشقه شعيرات سود.

صبيست و سه ٬س:١

في الکني ام صبيان.

صبيست و چهار ٬س:١
صبيست و پنج ٬س:١
صبيست و شش ٬س:١

من القسم الرابع.
سوق الزرع اذا احصد.
...القرار و البهار )جاي سه نقطه در نسخه ملک نيست و به جاي آن و
دو کلمه آخر صفحه قبل چنين آمده :و هو شييء اشبه به(.

صبيست و هفت ٬س:١
صبيست و هفت ٬س:٢٣

يذوب اللبالب.
الخُ صاصه.

³
صبيست و هشت ٬س :١االيک االدرک نلک¤ .
س :٢جوزخنز ارغ و هو العفن.
¤
 åاين قسمت در نسخه ملک نيستوازروي نسخه دانشگاه تکميل شد.
س :٢٢جاي آهو و.
¤
¤
س :٢٣نافرزام.
¢
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اختالفات مهم نسخه االبانة متعلق به کتابخانه ملک با نسخه عکسي )نسخه دانشگاه(
عکسي

ملک

صنه س ١٥خبر پژو

خبر پژوه

س ١٧مابحبُ وابه

يحتق به

س ١٨مشاهرة

مشاهرة يعني اجرا

س ١٨-١٩و معني قولنا بحبوابه يعطيه

)ندارد(

س ٢٠يکون

ـکان

س ٢٢الباب الثاني

الباب الثاني ليس فيه غريب

س ٢٤القفس

القفص

قولنايهم
صده ٬س١
ِ

دب
قولنايهم اي يَ ّ

س ٦بازنيج

بازنيح

س ٩و احنّه

واحبه

س ١٠باليذ

باليذه

س ١٠الخ ّزور

الخرور
ّ

س ١١الغالم

)ندارد(

س ١١ـکُرتَلَّه

ـکرتلِه

س ١٢الباب الرابع

الباب الرابع في ذـکر االعضاء

س ١٣آهيانه يعني به العظم) ...تاقوله درس (١٥اهيايه يعني قصعة راسه
س ١٨المتلّيد

المتلّ بد

مکاس َرجلد
س١٩
ِ

مکان

س ٢٠تلفظه العين فيلتزق

تلقطه العيون فتلزق

س ٢١هواسيذه

هَ َو اسيده

سَ ٢٢مورمه

ُمو َر مه

س ٢٥اجدل

اخدل

صيازده٬ـس ٣الّذي
س ٦باديسه
المعزل

الّ تي
باريسه
المغرل للنسا

٢٠
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س ١٠ـکي لکي داردبزرگ بر پشت

له لکي دارد بر بشت بزرگ

س ١٤انتفخت

انتضحت

س ١٥-١٦و شيحان و شح

و شيخان و شيخ

س ١٦يشرع

يسرع

س ١٧وقيل الذي يجد في االمور

)ندارد(

س ١٧لح ٌز ...زمخک

بخرَ ...ر مخَ ک

س ١٩نفّاج و فياش

ففاج و قياش

س ٢٠ـکويجي

ـکونحي

س ٢٥تلنکي

بلنکي

صدوازده٬ـس ٥اهون بر
سِ ٦سند

اهون کر
َسنَد

الناس
تري َ
س ١١ضورتها َو ِ

الناس
صورتها و تري ُ

سُ ١٦رنجاس

رنحاس

سِ ١٩س بَرک

پَ َس َر ـک

س ٢١يقطع

يقطع بالمقراض

س ٢٥باذوان

باذنان

صپانزده٬ـس ٤يعني خراجه
صشانزده٬ـس ٢ـکوذـکاني

يعني ما يحبس فيه فضول الماء يعني خراچه

ـکوزکاني

س ١٦دارواخاشاـک

داروخاشاـک

س ١٨جدل ...فضل

هذل ...فصل

س ١٩الحضض

الحضض يخرج

صهفده٬ـس ١٤شطره...
س ١٩يديرونها
صنوزده٬ـس ٢المشاءت
س ١٩بناور

شطره يغلب )ظاهرًا(
يديرونها
المشاة
نناوره

صبيست٬ـس ٢٤خستر

خوستر

صبيست و سه٬ـس ١٢ذـکرناه

ذـکرناها

ـ

ـ
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شاخ

صبيستوچهار٬ـس ٩شخ
س ١٠تسرخ

تسوخ

س ٢٥تژ

نژ
السنبلة ...انبيش

صبيستوپنج٬ـس ٢السنبل ...انبيس

ـکوزر

س ٥ـکوزه
س ١٢يسمي وز

مايسمي ون )ياوز(

س ١٣نغن خواه

نغن خواين

يس مي خاـکزي
سّ ١٥

يس ــمي فـرفهن و قـدياتي ذـکـره انـ شـاءـاهلل
ّ
تعالي .برزـ الخبه وـ الخـفج خـفنج وهـوـ الذي
يسمي خاـکژي

ـکوار

س ٢٤ـکوبَل

برخست

صبيستوشش٬ـس ٦برغست
س ١٦الدغل ...سرم

الرغل ...سرمه

س ١٨ـکنکران

ـکنکران

س ٢٤ميوژه

مونژه )قس .مويزه در السامي ٬ص ٬٥٠٩س(٨

صبيست و هفت سَ ١٤جغَر
ـ

چغر

ـ

س ١٦وهو سدٌ يعترض به الکرم ليحتبس الماء )ندارد(

چند نکته راجع به فهرست الفبايي لغات االبانة
ـکلمه

بج

مربوط به ص ٬٢س ١٨از قلم افتاده است .در متن آمده:

موجن به
السامي )ص (٨٧نيز ّ

بزرگبج

دوبج

يعني الوجنة )ص) ٢ده( ٬س .(١٨در

معني شده و زير آن اضافه شده »ـکثير الخدّ «.

ترخونا مربوط به ص ٬١٧س٬١٩الف در اين کلمه عالمت نصب و مربوط به فعل يسمّ ي
َجزيوز

)خفاش( مربوط به ص ٬١٤س ٬٩از قلم افتاده است.

زنگله

مربوط به ص ٬١٢س ٬٢٠در متن به صورت ژنگله آمده است.

است که قبل ازآن آمده است.

در ص ٣٧سخن نافرزام به سخن »نافر جام« معني شده در حاليکه به معني »سخن ناپسنديده« است.
ـکارنحثه در متن ٬ص ٬١٤س ٬٨به شکل

کارثحه

آمده که احتماًال بايد کارـتنجه )؟( خوانده شود .در ص٬٣٩

ستون ٬١س ١٦٤٬٢٣غلط و  ٢٦٤درست است.

٢٢
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ـککِژ

مربوط به ص ٬١٧س ٬١٨از قلم افتاده است.

ّمو ينه

مربوط به ص ٬١٠س ٬٢٠از قلم افتاده است .ضمنًا در کنار مطلبي که آقاي دکتر دبيرسياقي راجـع بـه

اشتقاق اين کلمه مرقوم داشتهاند ٬ميتوان اين نکته را نيز عنوان کرد که احتماًال جزء اول اين کلمه مو است .و
موابه )موانه؟( در متن ما آن را تأييد ميکند.
وز

مربوط به ص ٬١٧س ٬١٢از قلم افتاده است.

در ص ٤٢فهرست ٬ستون  ٬٢س ٥١٩ :١٣غلط و  ٥٢٩صحيح است.
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مطلب پاياني
در مجموعه مورد بحث ٬پس از نقل متن فارسي االبانه  ٬رساله کوتاهي با نام اسامي داروها آمده است.
اين رساله حاوي چند لغت تازه و چند تلفظ جالب است .ما در زير ٬براي تتميم فايده ٬اين الفاظ و ضبطها
را نيز از اين رساله نقل ميکنيم.
قيسوم و برنجاسف بژه باشد.
عروق الصباغين و عروق الصفر و اصابع الصفر ٬زردچوف.
تشميزج ٬چشمه.
العطرب به زبان يوناني سوداني باشد که بانک خروس کند )!(.
القنّه ٬باليجه.
هليون ٬مارچوفه.
لبالب ٬راشني.
حضض ٬هلذ ١٩٢مکّي.
ميويزج ٬کشمشه باشد.
ِ
خرنوب شامي ٬کلجه شامي.
خرنوب نبطي ٬کلجه ما باشد)!(.
ـکثيرا ٬ژدگانه باشد.
برز الحماض ٬تخم سبک باشد.
طفشيل ٬نيژوآب.
عدس ٬نيژو.
بيزرد ٬باليجه.
عاقرقرحا ٬بيخ طرحان جيل؟
نانخواه ٬ژنيان.
عنزروت ٬گوژده.
بزرقطونا و اسبغول ٬کاسروش.
صمغ البطم و علک البطم ٬ونيژد.١٩٣
١٩٢ـ(ــاصل :بلذ .هُ لُ ذ ظاهرًا مبدل ُح ُضض است.
١٩٣ـ( ـژد به معني صمغ است و ون به معني بطم .حمزه اصفهاني )به نقل بيروني ٬١٣٧٠ ٬ص (١١٦اين کلمه را به
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بطم ٬و ننجه ٬ ١٩٤درخت ون ٬نس )؟( خوانند.
قنطوريون ٬بيخ کليشتر باشد.
پرسياوشان ٬هنجه )؟( بود.
الرتيال ٬خورنده که چون بگزد تخم ملجه در آب بسايند طال کنند.
رصاص ٬ارجيج بود.
برز الخمخم و خمخم ٬شفجه.
داخس ٬ ١٩٥خولشا )؟( بود ١٩٦انگشت را جز از فلوشه )؟(...
الرازيانج ٬کمادان )؟(.
َو َدع ٬کجه )=ـکچه(.
يتوعات ٬اسم جنسي است که چون بشکنند مانند شيري که شته خوانند برآورد.

 Ãشکل ونژد و مؤلف برهان به صورت ونيژد و ونيزد آورده است.
١٩٤ـ(ــممکن است ونـجه مـعرب  wanagبـاشد .بـيروني بشکـجه را بـه مـعني صـمغ درخت بـطم آورده است
)همانجا( .در قم به صمغ َج ِه ه و ِج ِه ه گفته ميشود.
١٩٥ـ(ــداخس و داحس ورمي است که در ميان انگشت و گوشت ايجاد ميشود و آن را به فـارسي کـژدمک و
١٩٦ـ(ــاصل :بودن.
عقربک مينامند.
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مآخذ
اسدي طوسي ٬علي بـن احـمد١٣٦٥ ٬ش ٬لغت فـرس  ٬بـه کـوشش فـتحاهلل مـجتبائي و
عليـاشرف صادقي ٬تهران ٬خوارزمي.
اسدي طوسي ٬علي بن احمد١٣١٧ ٬ش ٬گرشاسبنامه  ٬به کوشش حبيب يغمائي ٬تهران٬
بروخيم.
انجوي شيرازي ٬جمالالدّ ين حسين١٣٥١ ٬ش ٬فـرهنگ جـهانگيري  ٬بـه کـوشش رحـيم
عفيفي ٬مشهد ٬دانشگاه مشهد٢ ٬ج.
بيروني ٬ابوريحان محمد بن احمد١٣٥٨ ٬ش ٬صيدنه  ٬ترجمه ابوبکر بن علي کاساني ٬به
ـکوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ٬تهران٢ ٬ج.
بيروني ٬ابوريحان محمد بن احمد١٣٧٠ ٬ش ٬کتاب الصيدنة في الطب  ٬به کوشش عباس
زرياب ٬تهران ٬مرکز نشر دانشگاهي.
بيهقي ٬ابو جعفر احمد بن علي١٣٦٦ ٬ش و ١٣٧٥ش ٬تاج المصادر  ٬به کـوشش هـادي
عالمزاده ٬تهران ٬مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي٢ ٬ج.
پژدو ٬زرتشت بهرام١٣٤٣ ٬ش ٬ارداويرافنامه منظوم  ٬به کوشش رحيم عفيفي ٬مشهد.
ــــــ١٣٦٧ ٬ش ٬تـاج االسـامي  ٬بـه کـوشش عـلي اوسـط ابـر اهـيمي ٬تـهران ٬مـرکز نشـر
دانشگاهي.
تبريزي ٬مـحمدحسين بـن خـلف١٣٣٠-٣٥ ٬ش١٣٤٢ ٬ش ٬بـرهان قـاطع  ٬بـه کـوشش
محمدمعين ٬تهران ٬زوار٤ ٬ج ٬ج :٥تعليقات ٬تهران ٬ابن سينا.
تتوي ٬عبدالرشيد١٣٣٧ ٬ش ٬فرهنگ رشيدي  ٬به کوشش محمد عباسي ٬تهران ٬باراني.
ـــــ١٣٤٨ ٬ش ٬تفسير قرآن پاـک  ٬به کوشش علي رواقي ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايران.
تفليسي ٬ابوالفضل حبيش٥١ ٬ـ١٣٥٠-ش ٬قانون ادب  ٬به کوشش غالمرضا ظاهر ٬تهران٬
بنياد فرهنگ ايران٣ ٬ج.
جمالي يزدي ٬ابوبکر مطهر١٣٤٦ ٬شّ ٬فرخنامه  ٬به کوشش ايرج افشار ٬تهران ٬اميرکبير.

خاقاني شرواني ٬افضلالدّ ين بديل١٣٤٨ ٬ش ٬ديوان  ٬به کوشش ضياءالدّ يـن سـجادي٬
تهران ٬زوار.
دانشپژوه ٬محمدتقي١٣٤٢ ٬ش» ٬فرهنگ کوچک عربي بـه فـارسي« ٬مـجله دانشکـده

ادبيات  ٬دانشگاه تهران ٬سال يازدهم ٬ش ٬١ص.٨٧-٩٢
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دبيرسياقي ٬محمد١٣٤٥ ٬ش ٬فهرست الفبائي لغات و تـرکيبات فـارسي السـامي فـي االسـامي ٬
تهران ٬بنياد فرهنگ ايران.
زنجي سجزي ٬محمود بن عمر١٣٦٤ ٬ش ٬مـهذّ ب االسـماء  ٬بـه کـوشش مـحمدحسين
مصطفوي ٬تهران ٬علمي و فرهنگي.
زوزني ٬ابو عبداهلل حسين١٣٤٠-٤٥ ٬ش ٬کتاب المصادر  ٬به کوشش تقي بينش ٬مشهد٬
تابستان٢ ٬ج.
سرکاراتي ٬بهمن١٣٦٩ ٬ش» ٬شيرينـسخن« ٬نشريه دانشکده ادبيات و عـلوم انسـاني تـبريز ٬
سال ٬٣٣ش ٬٢-٣ص٤٨-٦٣ـ=ـهـمو١٣٧٨ ٬ش ٬سـايههاي شکـارشده  ٬تـهران ٬نشـر
قطره ٬ص.٣٤٩-٦١
سروري کاشاني ٬محمدقاسم١٣٤١-٤٨٬ش ٬مجمع الفرس  ٬به کوشش محمد دبيرسياقي٬
تهران ٬علياـکبر علمي٣ ٬ج.
سورآبادي نيشابوري ٬ابوبکر عـتيق١٣٤٧ ٬ش ٬قـصص قـرآن مـجيد  ٬بـه کـوشش يـحيي
مهدوي ٬تهران ٬دانشگاه تهران.
سورآبادي نيشابوري ٬ابوبکر عتيق١٣٣٨ ٬ش ٬ترجمه و قصههاي قرآن  ٬به کوشش يـحيي
مهدوي و مهدي بياني ٬تهران ٬دانشگاه تهران٢ ٬ج.
شهمردان ابن ابيالخير رازي١٣٦٢ ٬ش ٬نزهتنامه عالئي  ٬بـه کـوشش فـرهنگ جـهانپور٬
تهران ٬مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
همو١٣٦٨ ٬ش ٬روضة المنجمين  ٬چاپ عکسي به کوشش جليل اخوان زنجاني ٬تـهران٬
مرکز انتشار نسخ خطي بنياد دائرة المعارف اسالمي.
رو نجي دابـار ) ٬( Dhabhar
ـــــ١٩٠٩م ٬صد در نثر و صد در بندهشن  ٬به کوشش بَ َم نجي ٬ن ََس َ
بمبئي.

طوسي ٬محمد بن محمود١٣٤٥ ٬ش ٬عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات  ٬به کـوشش
منوچهر ستوده ٬تهران ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
فرضپور ماچياني٬
مصطفي ١٣٤٥ ٬ش» ٬نيشه يا پـيشه« ٬نشـريه دانشکـده ادبـيات تـبريز ٬
ٰ
سال ٬١٨ش ٬٤ص.٣٩٤-٩٨
قمي ٬حسن بن محمد١٣١٣ ٬ش ٬تاريخ قم  ٬ترجمه حسن بن علي قمي ٬به کوشش سيد
جاللالدّ ين طهراني ٬تهران.
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ابوالر جاء١٣٦٣ ٬ش ٬تاريخ الوزراء  ٬بـه کـوشش مـحمدتقي دانشپـژوه٬
قمي ٬نجمالدّ ين
ّ
تهران ٬مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
ـکردي نيشابوري ٬اديب يعقوب١٣٥٥) ٬ش(  ٬٢٥٣٥کـتاب البـلغة  ٬بـه کـوشش مـجتبي
مينوي و فيروز حريرچي ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايران.
ـکرميني ٬علي بن محمد١٣٦٣ ٬ش ٬تکملة االصناف  ٬چـاپ عکسـي ٬اسـالمآباد ٬مـرکز
تحقيقات فارسي ايران و پاـکستان.
ـکيا ٬صادق١٣٤١ ٬ش» ٬چـند واژه« ٬انـتشارات اداره فـرهنگ عـامه  ٬ش ٬٢تـهران ٬وزارت
فرهنگ و هنر ٬ص.١٥١-٥٦
ـــــ ٬١٣١٨مجمل التواريخ و القصص  ٬به کوشش ملکالشعراء بهار ٬تهران ٬کالله خاور.
مستوفي ٬حمداهلل١٣١١ ٬ق ٬نزهة القلوب  ٬بمبئي.
معين ٬محمد ٬فرهنگ فارسي ٬تهران ٤ ٬ج.
ميداني ٬سعيد ابن احمد ٬١٣٧٨ ٬االٔ سمي في االٔسماء  ٬تهران ٬اسوه٢ ٬ج.
ميداني ٬احمد ابن محمد١٣٤٥ ٬ش ٬السامي فـي االسـامي  ٬چـاپ عکسـي ٬تـهران ٬بـنياد
فرهنگ ايران.
هدايت ٬رضاقليخان١٢٨٨ ٬ق ٬فرهنگ انجمن آراي ناصري  ٬تهران ٬چاپ سنگي.
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