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فرهنگ شمس قيس
محسن ذاـکر الحسيني
از انبوه خزاين ادب پـارسي کـه روزگـاري چـراغ راه سـخنوران پـارسيگوي و تـرازوي
صيرفيان سخنسنج بوده ٬المعجم في معايير اشعار العجم اثر شمسالدّ ين مح ّمد بن قيس رازي

اديب و منتقد برجسته سده هفتم هجري غنيترين گنجي است که بر جاي مانده و از آن
سراغ داريم.
فن نقد شعر تازي
شمس قيس پيش از اين اثر کتابي ّ
مفص ل در علم عروض و قوافي و ّ

ظن قوي همان کتاب الکافي في العروضين و القوافي
و پارسي به زبان عربي تأليف کرده که به ّ

باشد که در يک جا ١از آن ياد کرده و سپس در پي خـردهـگـيري و خـواهش جـمعي از
شاعران فارس هر چه در آن تأليف به ادب فارسي راجع بوده ٬به زبان فارسي گرد آورده

و آن را المعجم في معايير اشعار العجم نام کرده و گويا آنچه به ادب عرب ربط داشته ٬در کتاب
المعرب في معايير اشعار العرب گرد آورده که در دو جا ٢از آن ياد کرده است.
در اين موضوع اثري ديگر نيز به وي نسبت دادهاند که به قول شادروانان قزويني ٣و
مدرس رضوي ٤حدايق المعجم نام داشته و در چاپهاي مختلف غياث اللّغات ٥و فـرهنگ
ّ

ص.١٧٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
١ـ( ـ المعجم:
٣ـ( ـ المعجم ٬مقدّ مه قزويني ٬ص يا.
٥ـ(ــطبع بمبئي و دبيرسياقي و ثروت ٬ذيل »عروض«.

٢ـ( ـ المعجم ٬صص ٢١٧و .٢٧٣
مدر س ٬صص يط و ک.
٤ـ( ـ المعجم ٬مقدّ مه ّ

٦
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آنندراج ٦بهصورت حدايق العجم ضبط شده و بنا به نظر ريو ٧مـمکن است اخـتصاري از
المعجم في معايير اشعار العجم باشد.
توج ه صـاحبنظران
شمس قيس رازي اثر ارجمند ديگري نيز داشته که کمتر مورد ّ
قرار گرفته و آن کتابي بوده است در علم لغت و صاحب فرهنگ جهانگيري در ديباچه از آن
محمد بن قيس نام برده و آن را از مآخذ اثر خويش شمرده ٨و همو يک
بهصورت فرهنگ ّ

محم د بن قيس ياد کرده و از آن سود جسته است .٩آقابزرگ طهراني نوشته
جا هم از عروض ّ

محم د بن قيس فرهنگ خود را براي جاللالدّ ين خوارزمشـاه تأليـف کـرده است ١٠امّـا
ّ
مستند اين سخن پيدا نيست.

عال مه قزويني در مقدّ مه خود بر
نگارنده ديرزماني شگفت داشت که چگونه بود که ّ
المعجم به اين اثر شمس قيس اشارهاي نکرد و اخيرًا در ضمن يـادداشتهـاي قـزويني
يادداشتي جست که معلوم شد مرحوم قزويني زماني به اين نکته پي برده که المعجم در
بيروت زير چاپ بوده است.١١
محم د بن قيس خبري در دست نيست امّ ا از آنجا که جزو مآخذ
از ّ
کم و کيف فرهنگ ّ

فرهنگ جهانگيري قرار گرفته ٬ميتوان دانست که اين فرهنگ مشتمل بر واژههاي فارسي
بوده؛ زيرا جمالالدّ ين حسين انجو فقط به جمع لغات فارسي نظر داشته و نيز از قياس با
گران سنگترين اثر پارسي است ٬به آساني
اثر ديگر شمس قيس المعجم  ٬که در نوع خود ْ
ميتوان به ارزش و مرتبه احتمالي اين فرهنگ پي برد.
محمدـبنـقيس در ميان آثار وي معلوم ميدارد که شمس قيس از لُغويّون
احصاي فرهنگ ّ

و فرهنگنويسان معتبر روزگار خويش بوده و آراي وي در باب لغت نيز همانند عروض و
قافيه و نقد شعر مستعدّ اعتنا بوده است .اين نکته را از البهالي سطور و عبارات المعجم

تفر س توان کرد .آراي سنجيده وي در باب دقايق زبان پـارسي و
في معايير اشعار العجم نيز ّ
درستي اين مدّ عاست.
ـگزارش معناي بسياري از لغات و برخي عبارات گواه
ِ

الب ّت ه يکي از عبارات المعجم گوياي آن است که نويسنده تأليف ديگري هم در لغت

٦ـ(ــطبع هند ٬ج ٢و دبيرسياقي ٬ج ٬٤ذيل »عروض«.
٧ـ( ـ المعجم ٬مقدّ مه قزويني ٬ص يا.
٩ـ( ـ فرهنگ جهانگيري  ٬ج ٬٢ذيل »خورنگاه«.
١١ـ( ـ يادداشتهاي قزويني ٬ج ٬٥ص.٢٢٨

٨ـ( ـ فرهنگ جهانگيري ٬ج ٬١ص.٧
١٠ـ( ـالذّ ريعه ٬ج ٬١٦ص.٢١٥
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١٢
مبين فرهنگنويسي شمس
ترکي داشته است ّ ٬ام ا اين اشاره به دو دليل ممکن است ّ
قيس نباشد؛ يکي اينکه »لغت« محض به معناي »زبان« هم به کار ميرفتهـــ چنان که در

کر ات به همين معني آمدهـــ و ديگر آن که عبارت مذکور و صفحاتي
سرتاسر المعجم به ّ

چند پيش از آن ٬از ميان نسخ متعدّ ده المعجم فقط در نسخه اياصوفيا آمده و ممکن است
ـکاتب يا فاضلي که نسخه کتاب را به دست داشته ٬آن را الحاق کرده باشد.

امروز کتاب نفيس المعجم في معايير اشعار العجمـــ که تاـکنون چند بار به زيور طبع آراسته
شدهـــ يگانه اثري است که از شمس قيس رازي ٬اين مفتي بزرگ ادب پارسي ٬در اختيار
داريم و دريغا که از ديگر آثار وي نشاني بـه دست نـيست .البـتّ ه هـيچ دور نـيست کـه
محم د بن
نسخهاي بينام و نشان از الکافي في العروضين و القوافي يا نسخهاي از همين فرهنگ ّ

قيس در گوشهاي از دنيا ٬در کنج کتابخانهاي ٬بر طاق نسيان نهاده شـده بـاشد و گـرد
فر اموشي بر آن نشسته و مشتاقان ادب پارسي را از آن خبر نه.

طي سالها با المعجم حاصل کرده بود ٬بر آن شـد کـه
نگارنده به حکم الفتي که در ّ
واژهها و عبارتهايي را که شمس قيس به گزارش معناي آنها پرداخته ٬با دقّ تي تمام از
البهالي سطرهاي کتاب بيرون آورد و فرهنگي مختصر سامان دهد تا فوايد لغوي اين اثر
محم د بن قيس  ٬دست
ارزشمند بيشتر به چشم درآيد و بدين گونه اـگر نه بخشي از فرهنگ ّ

ـکم ياد آن فرهنگ ٬احيا شود و باشد که اهل تحقيق را به کار آيد.

ارزش اين فرهنگ در آن است که در تحقيق پارهاي از لغات فارسي کهنترين منبع
موجود است که به گزارش معناي آنها پرداخته و همچنين از معناي فارسي و توضيحي
ـکه در برابر واژهها و عبارات عربي آورده ٬فايدهاي مشابه حاصل است.
در اين مجموع پس از حذف کلّ ي مباحث فنّ ي ٬واژهها و عـبارتهاي گـزارششـده
ـکتاب المعجم في معايير اشعار العجمـــ چه فارسي چه عربيـــ با انشاي اصلي شمس قيس
تصر في ناچيز در حدّ جابهجايي برخي عبارات و حذف زوايد
رازي گرد آمد و با اعمال ّ
بيرون از موضوع ٬سياق فرهنگ يافت و به منظور استفاده بيشتر پس از نشانهـگذاري و
لحاظ شيوه رسمالخط رايج امروزي مطابق نظام الفبايي جامه تکوين پوشيد و فـرهنگ

شمس قيس نام گرفت.
١٢ـ( ـ المعجم  ٬ص.٤٠

٨
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مصحح شادروان قزويني بوده که بـه
اساس اين کار متن المعجم في معايير اشعار العجم
ّ
مدر س رضوي رسيده و تفاوت ميان نسخ مورد استفاده ايشان
تصحيح ثانوي شادروان ّ

مصحح آقاي دکتر سيروس شميسا در پاورقي نشان داده شده است.
پس از مقابله با متن
ّ
اختصارات
مصحح قزويني.
چاپي :متن چاپي
ّ
مصحح مد ّرس رضوي.
مدرس :متن چاپي
ّ
ّ
مصحح دکتر سيروس شميسا.
شميسا :متن چاپي
ّ
اصل :نسخه قديم بيتاريخ ٬موزه بريتانيا ٬لندن .اساس کار قزويني همين نسخه بوده است.

آ :نسخه قديم بيتاريخ ٬کتابخانه آستان قدس رضوي ٬مشهد .اساس کارمد ّرس همين نسخه بوده است.
ذ :نسخه مو ّرخ  ٬٧٨١کتابخانه ذـکاءـالملک فروغي.
س :نسخه مو ّرخ  ٬٨٨١کتابخانه اياصوفيا ٬اسالمبول.
ش :نسخه مو ّرخ  ٬٧٣٩کتابخانه مجلس ٬تهران .اساس کار شميسا همين نسخه بوده است.
عبدالرحمان مد ّرس آستان قدس.
ع :نسخه بيتاريخ ٬کتابخانه ميرزا
ّ
حج ةاالسالم حاج شيخ فضل علي مجتهد تبريزي.
م :نسخه مو ّرخ  ٬٨٩١کتابخانه ّ
+ـ :افزوده.
-ـ :ندارد.

منابع مقدّ مه
الذّ
الي تصانيف ال ّش يعة  ٬ج٬١٦آقابزرگ طهراني ٬داراالضواء ٬بيروت ٬چ.٣
ريعة ٰ

غياث اللّ غات  ٬غياثالدّ ين مح ّمد رامپوري ٬مطبع محمدي ٬بمبئي ٬١٣٩٠/١٩٧٠ ٬سنگي.

غياث اللّ غات  ٬غياثالدّ ين مح ّمد بن جاللالدّ ين بن شرفالدّ ين رامپوري ٬به کـوشش مـنصور ثـروت٬
مؤس سه انتشارات اميرکبير ٬چ ٬١تهران .١٣٦٣
ّ
فرهنگ آنندراج  ٬ج ٬٢منشي محمد پادشاه ٬مطبع نول کشور ٬لکهنو  ٬١٨٩٤سنگي.
فرهنگ آنندراج  ٬ج ٬٤محمد پادشاه متخلّص به »شاد« ٬زير نظر محمد دبيرسياقي؛ کـتابخانه خـيام٬
تهران ٬چ.١
فرهنگ جهانگيري  ٬ج ١و  ٬٢مير جمالالدّ ين حسين بن فخرالدّ ين حسن انجو شيرازي ٬ويراسته رحيم
عفيفي ٬انتشارات دانشگاه مشهد.١٣٥١ ٬
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فرهنگ غياث اللّ غات  ٬ج ٬٢غياثالدّ ين محمد بن جاللالدّ ين بن شرفالدّ ين رامپوري ٬به کوشش محمد
دبيرسياقي ٬کانون معرفت.
الرازي ٬تصحيح محمد بن عبدالوهّاب قزويني
المعجم في معايير اشعار العجم  ٬شمسالدّ ين مح ّمد بن قيس ّ
زوار ٬چ ٬٣تهران .١٣٦٠
و تصحيح مجدّ د مد ّرس رضوي ٬کتابفروشي ّ
همان ٬همو ٬به کوشش سيروس شميسا ٬انتشارات فردوس ٬چ ٬١تهران .١٣٧٣
يادداشتهاي قزويني  ٬ج ٬٥محمد بن عبدالوهّاب قزويني ٬به کوشش ايرج افشار ٬انـتشارات دانشگـاه
تهران.١٣٣٩ ٬

الر حيم
الر ح ٰمن ّ
بسم اللّه ّ

آبدار ] ـبا[ ـ ١طراوت و رونق .انوري گفته است: ٢
چون سلک معاني نظام دادم

زان تــا سـخنم آبـدار بـاشد

آس هم بر آسيا ٣اطالق کنند و هم بر آنچه آسيا ٤خرد کند.٥
آسا  Äبآسا.

آسياب

گفتهاند آسياب اصلش آسآب بوده است .ياء درافزودهانـد و بـه کـثرت

استعمال باء طرح کرده و آسيا ميگويند .و بر اين وجه ٦آسيايباد و دستآسيا ٧گفتن خطا
باشد؛ از بهر آن که همچنان باشد که گويي آسآبباد و آسآبدست و بايد گفت آسباد
و آسدست و دستآس ٬ ٨همچنان که ميگويند خرآس و نگويند خرآسيا .خاقاني گفته
است: ٩
هست به پيرامنش طـوفکنان آسـمان

آري بر گرد قطب چـرخ زنـد آسـياب

آوند خنور آب ١٠را گويند .و همانا در اصل آبوند بوده است.

آيت لَن تَراني ميخواند

١١

در زبان عوام هست که چون از کسي چيزي طلبند ١٢تا

بنگرند و آن کس ضنّت کند ١٣و گويد :نميتوان ديد؛ گويند :آيت لن تراني ميخواند.١١
ابتر دنبال ١٤بريده.

اثرم دندان پيشين ١٥شکسته.
اثلم رخنه شده.

٢ـ(ــذ :کويد.
١ـ(ــبه اقتضاي سياق فرهنگ افزوده شد.
٥ـ(ــس :و هم بر آس و آسياب.
٤ـ(ــم:ـــ آسيا.
٩ـ(ــذ :کويد.
٨ـ(ــذ :دس.
٧ـ(ــشميسا:ـــ آسيا.
١٣ـ(ــس :ـــ کند.
١٢ـ(ــشميسا:ـ +که.
١١ـ(ــم :خواند.
١٥ـ(ــم :پيش.
١٤ـ(ــمدرس :دنبان .متن از شميسا.

٣ـ(ــم:ـ +هم.
٦ـ(ــم :جهت.
١٠ـ(ــچاپي :ختوراب.
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اجتالب چيزي از جايي به جايي بردن است.

اجتثاث

از بيخ برکندن است .ونهال خرما را که از جاي ١٦برآرند و به جاي ديگر

بنشانند ٬ ١٧جثيث خوانند.

احد مصراعي الباب در لغت عرب يک پاره باشد از دري دو لختي .از دري ١٨دو

پاره هرـکدام که خواهند ٬فراز و باز توان کرد بيديگري و چون هر دو به هم فراز کنند٬
يک در باشد.

اَ َح ّذ دنبال ١٩بريده.
اخرم بريده بيني.٢٠

اسالم گردن نهادن احکام خدا و رسول راست.

اشباع )به شين معجمه و عين مهمله( سير کردن.

اشتر پلک چشم نورديده ٢١بود.٢٢

الر ّس
اَ ْص ٰح ُ
اب َّ
اصلم گوش از بن بريده.
اعنات ٢٤در کاري دشوار افکندن باشد.٢٥
اغراق پر در ٢٦کشيدن کمان است.
اقتضاب باز بريدن چيزي از چيزي است . ٢٧و چوب تازيانه را بهر آن قضيب خوانند
ابوعبيده ميگويد : ٢٣يعني اصحاب چاه قديم.

ـکه شاخي است از اصلي بازبريده.

اقوا در اصل لغت تاب ٢٨بازدادن ريسمان است .٢٧و ٌ
حبل مقوي رسني باشد که تاب

او سست شده باشد.

َأت القو َم عن وجهتِ هم؛
اـکفا روي از مقصد و مقصود برگردانيدن است .٢٧و گويندَ :اـکْف ُ

يعني آن قوم را از آنجا که روي بدان آورده بودند ٬برگردانيدم.٢٩

َأت
القوم عن وجه ِت هم  Äاـکفا.
اـکْ ف ُ
َ

١٧ـ(ــذ :نشانند.
١٦ـ(ــشميسا :جايي.
٢٠ـ(ــم :بيني بريده .آ ٬ذ:ـــ بيني.
٢٣ـ(ــآ :ميکويند.
٢٢ـ(ــذ :باشد.
٢٦ـ(ــذ :بزور .م:ـــ در .س:ـــ پر.
٢٩ـ(ــذ :بازکردانيدم.

١٩ـ(ــشميسا :دنباله.
١٨ـ(ــم :در.
٢١ـ(ــآ ٬م ٬ع ٬س ٬ذ ٬شميسا :فرو دريده.
٢٥ـ(ــس :بود.
٢٤ـ(ــذ :اعتاب.
٢٨ـ(ــم:ـــ تاب.
٢٧ـ(ــذ :باشد.

١٢
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الذي بالکل

٣٠

در علم موسيقي نسبت ضعف که صحيحترين نسب ٣١است .و آن را

مضاعف ثنوي نيز گويند.

الغا لغو و باطل آوردن.٣٢

الغاز راههاي کژمژ ٣٣است.

المام
فتون َبع قْ ِل ِه َو ِش ْع ِر ِه َو ِا ْبنِ ِه
رء َم ٌ
اَ َلم ُ
٣٤

قصد کردن ٣٥و نزديک شدن است ٣٦به چيزي.٣٧
يعني مرد فتنه و مغرور عـقل خـويش و شـعر

خويش و پسر خويش باشد و به پسند ٣٨عقل و شعر و فرزند خويش مبتال بود.٣٩

المضاعف ٤٠الثنوي و الزايد جزءًا

٤١

نسبت پنج و دو که نسبت ضعف و زيـادت

نصفي است .و آن ٤٢دور است ٤٣از تأليف اعداد در ٤٤موسيقي.

امرأة ّ
زال ء در لغت عربي زني را گويند که بر رانها و نيمه زيرين گوشت ندارد.

نوار زني پارسا و رمنده از فواحش.
امرأةٌ ٌ

اَ من بيبيم ٤٥شدن.

امير

در پارسي ٤٦معني مفرد ندارد .و تفسير٤٧
رويراست آن کارفرماي است بـر
ْ

سبيل مبالغت .٤٨و معنيش خداوند فرمان است.

ک ٰع ِاد ٍل
اناُ ٤٩ولِ ْد ُت في َز َم ِن َم ِل ٍ

٥٠

حمن عليه ٥١اين سخن در
الر ٰ
پيغامبر صلوات ّ

معرض شکر ٥٢فضل کردگار٥٣
تعالي و تـقدّ س ٥٤گـفته بـاشد در حـق خـويش ٥٥؛ يـعني
ٰ

سرشت و طينت مرا به محض لطف خويش از رذايل و نقايص ٥٦چنان پـاـک آفـريد کـه

والدتم نيز در زمان عدل و ايّ ام دولت پادشاهي عادل ٥٧تقدير کرد.
انتحال سخن ديگري بر خويشتن بستن است.

مدر س نوشته :ظاهرًا الذي بالکل غلط و الزايد بالکل يا الزايد کًال صحيح باشد.
٣٠ـ(ــم :الزايد بالکل .شادروان ّ
٣٣ـ(ــمدرس :کثرمژ .و آن غلط چاپي است.
٣٢ـ(ــم:ـــ آوردن.
٣١ـ(ــشميسا :نسبت.
٣٦ـ(ــشميسا:ـــ است.
٣٥ـ(ــشميسا:ـ +است.
٣٤ـ(ــاز اصل سقط شده.
٣٨ـ(ــم :نپسند .شميسا :بند.
٣٧ـ(ــس :شدن بچيزي باشد.
٤٢ـ(ــشميسا :اين.
٤١ـ(ــذ:ـــ جزءًا.
٤٠ـ(ــس ٬م :مضاعف.
٣٩ـ(ــشميسا :باشد.
٤٦ـ(ــذ :فارسي.
٤٥ـ(ــم :بيبم.
٤٤ـ(ــذ:ـــ در.
٤٣ـ(ــچاپي :درست.
٤٩ـ(ــمدرس:ـــ انا .متن از شميسا.
٤٨ـ(ــذ:ـ +است.
٤٧ـ(ــس :نفريد.
٥١ـ(ــم :پيغمبر صلّ ي اهلل عليه .شميسا :صلوات اهلل عليه.
٥٠ـ(ــذ :الملک العادل.
٥٥ـ(ــذ:ـــ در حق خويش.
٥٤ـ(ــذ:ـــ و تقدّ س.
٥٣ـ(ــذ :حق.
٥٢ـ(ــم:ـــ شکر.
٥٧ـ(ــذ:ـــ و ايام دولت پادشاهي عادل.
٥٦ـ(ــم :تفاضل.
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او دوستداشتني است او اليق آن است که ٥٨دوست دارند.
اهتم دندان پيشين شکسته.

ايطا قدم بر جاي قدمي ديگر نهادن است در راه .و مواطاة موافقت است در کاري

و ٥٩سخني.

ايغال دور برفتن در شهرها باشد.

ايمان تصديق و باور داشتن ٦٠خدا و رسول است.٦١

ايمن لفظ ايمن و ايمني اـگرچه اصل آن از آمِن است و لفظ آمِن ٦٢تـازي مـحض
است؛ به حکم آن که آمِن را در پارسي معني مفرد نيستـــ و تفسير َامن بيبيم ٦٣شـدن
استـــ و اين لفظ مستعمل نيست ٬پس گويي ايمني پارسي شده است به کثرت استعمال.
اـگر لفظ ايمن و ايمني به ياء نويسند تا به قاعده کتابت پارسي ٦٤نزديکتر بـاشد ٬خـطا
نباشد .و چون در ايمن و ايمني چون ٦٥برنسق تازي نويسند ٬دو الف عادت نيست؛ اـگر در
پارسي يايي بدل الفي ديگر بنويسند ٬بر آن دقّ ي نبايد گرفت.٦٦
ايمني  Äايمن.

اين کار کردني است اين کار الزم است کردن.
ايهام به گمان افکندن است.

بآسا

٦٧

ُر واست.٦٨

با وقار و ُروا .٦٨خراسانيان گويند :فالن ٦٩مردي بآساست ٦٧؛ يعني با وقار و

با صد هزار مردم تنهايي

بي صد هزار مردم تنهايي )رودکي( يعني با صد هزار

مردم تو فردي به هنر و دانش در ميان ايشان .و بي صد هزار مردم تو بسياري و گويي به
جاي صد هزار مردمي.

بحر اصل بحر در لغت عرب شکافتن است .و دريا را از آن جهت ٧٠بحر خوانند ٧١که

٧٣
٧٢
مکو نات آبي .و گويند :فالن
شکافي است فراخ در زمين مشتمل بر آب بسيار و انواع ّ

٦٠ـ(ــذ:ـ +است.
٥٩ـ(ــذ:ـ +در.
٥٨ـ(ــذ:ـ +ويرا .شميسا:ـ +او را.
٦٢ـ(ــذ:ـ +و تفسير آن .شميسا :اـگرچه لفظ اصل آمِن است و آمِن.
٦١ـ(ــذ :رسول را.
٦٦ـ(ــذ :کرفتني نيست.
٦٥ـ(ــشميسا:ـــ چون.
٦٤ـ(ــذ :فارسي.
٦٣ـ(ــم :بيبم.
٦٩ـ(ــذ ٬شميسا:ـــ فالن.
٦٨ـ(ــذ:ـــ و روا.
٦٧ـ(ــذ ٬شميسا :با آسا.
٧٢ـ(ــس:ـ +است.
٧١ـ(ــس ٬آ ٬شميسا :خواندند.
٧٠ـ(ــذ :از بهر آن.
٧٣ـ(ــم :اسباب.

١٤
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توس عي دارد در فـنون
مرو ت؛ يعني ّ
ـکس بحري است در علم و بحري است در کرم و ّ
علوم و مخصوص است به انواع مکارم عادات.

بستان

٧٤

اصل آن بويستان بوده است . ٧٥از آن حذفي کردهاند و آن را اسم عـلم

مشاجر و مغارس رياحين گردانيده ٬گويي کلمهاي مفرد است.

بگاه به معني زود مستعمل است ٬نه به معني وقت؛ به دليل آن که اـگر کسي حاجتي
به بزرگي رفع کند و در ّ
محل اجابت افتد ٬او را نگويند که :اين سخن ٧٦بگاه گفتي ٬بل که
ـگويند :بوقت گفتي ٬يا بهنگام گفتي .و اـگر گويند :بگاه گفتي ٬چنان فهم کند ٧٧که زود گفتي
و ديرتر از اين ٧٨ميبايست گفت .پس معلوم شد که بگاه به معني زود ٧٩است ٬نه به معني
با وقت.٨٠

بنيز قدما اين کلمه را هم به معني نيز ٨١و هم به معني هرگز استعمال کردهاند .چنان

ـکه بوشکور ٨٢بلخي گفته است: ٨٣
نه آن زين بيازرد روزي بـنيز

نه اين را از آن اندهي بد بنيز

و ٨٤قافيه ّاول به معني هرگز است و دوم به معني نيز .و ازرقي ٨٥گفته است: ٨٦
در مدح ناـکسان نکـنم کـهنه تـن

بـنيز٨٧

زان بــاـک نـايدم کـه بـود کـهنه پـيرهن

بودني چيزي را گويند که بودن آن الزم باشد.

بيت در لغت عرب خانه باشد .و اشتقاق آن از بيتوتت ٨٨است؛ يعني شب گذاشتن.
و خانه را از بهر آن بيت خواندند ٨٩که جاي شب گذاشتن است؛ چه مردم غالبًا به شب
مالزمت خانه بيش از آن نمايد ٩٠که مالزمت جايي ديگر که نه خانه باشد.

بيتوتت
بيداد ظلم.
بيک )به امالت ٩٢کسره باء (٩٣در پارسي قديم به معنيٰ ٩٤لـ کن استعمال کردهاند .و
٩١

شب گذاشتن.

٧٥ـ(ــذ:ـ +اما .م:ـ +و.
٧٩ـ(ــس :زودتر.

٧٤ـ(ــس :بوستان.
٧٨ـ(ــم :آن.
٨١ـ(ــاصل :بنيز .ذ :تن بتبز.
٨٥ـ(ــاصل :ازروقي.
٨٤ـ(ــشميسا:ـــ و.
٨٨ـ(ــشميسا :بيتوته.
٨٧ـ(ــاصل :برنبيز.
٩٢ـ(ــشميسا :اماله.
٩١ـ(ــشميسا :بيتوته.
٩٤ـ(ــاصل ٬س ٬شميسا :معني.

٧٧ـ(ــذ :کنند.
٧٦ـ(ــذ:ـــ سخن.
٨٠ـ(ــس :ناوقت و بيوقت .شميسا :وقت.
٨٣ـ(ــذ :کويد.
٨٢ـ(ــاصل :بوسلور.
٨٦ـ(ــذ :کويد .شميسا :راست.
٩٠ـ(ــشميسا :نمايند.
٨٩ـ(ــم :خوانند.
٩٣ـ(ــم :يا.
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اـکنون آن لفظ از زبانها افتاده است و مهجور االستعمال شده و با را به الم بدل کردهاند

٩٥

و »ليک« ٩٦ميگويند .و باشد که کاف ٩٧نيز حذف کنند ٩٨و »لي« تنها ٩٩گويند و غالبًا اين
لفظ بيـواو ابتدا مستعمل ندارند.

بيگار کار به حکم و زور و بيمزد.

بيگاه

به معني ديرمستعمل است ٬نه به معني ناوقت ١٠٠؛ به دليل آن که اـگر کسي

حاجتي به بزرگي رفع کند و در آن تعويقي افکند ١٠١و به اسعاف مقرون ندارد ٬ ١٠٢نگويند
ـکه :اين سخن بيگاه گفتي .بلکه ١٠٣گويند :بيوقت گفتي ٬يا بيهنگام گفتي .و اـگر گويند:
بيگاه

١٠٤

گفتي ٬چنان فهم کند ١٠٥که دير گفتي و ١٠٦زودتـر از ايـن مـيبايست گـفت .پس

معلوم شد که بيگاه به معني دير است ٬نه به معني بيوقت.

بيهوش
مغمي ١٠٧عليه.
ٰ

پادشاه دست ظلمه ١٠٨از اموال مسلمانان کوتاه گردانيد و پاي کـفره ١٠٩از بـالد
اسالم منقطع کرد١١٠
تصرف ظلمه ١١١از اموال مسلمانان بازداشت و آمد شد
پادشاه ّ
ـکفره از بالد اسالم منع کرد.

پاوند بند که بر پاي نهند.

پايدار ثابت و دايم .انوري گفته است: ١١٢
ملکي ١١٣چو جهان پايدار

يابي١١٤

خـود مـلک چـنين پـايدار بـاشد

پاي و دست
پدرگان آنچه به فرزند ١١٥رسيده باشد از پدر.
تخنيق گلو بازگرفتن.
تراـکب بر هم نشستن باشد .تراـکب در تزاحم کمتر است از تکاوس.١١٦
ترصيع جواهر درنشاندن است.
Ä

دست و پاي.

٩٧ـ(ــشميسا:ـ +را.
١٠١ـ(ــس :افتد.

٩٦ـ(ــاصل :وليکن .ن :ليک.
٩٥ـ(ــشميسا :کرده.
١٠٠ـ(ــذ :بيوقت.
٩٩ـ(ــذ:ـــ تنها.
٩٨ـ(ــذ:ـ +و.
١٠٤ـ(ــم :بيهنکام.
١٠٣ـ(ــذ:ـــ بلکه.
١٠٢ـ(ــذ :نشود.
١٠٧ـ(ــشميسا :مُ ْغ ما.
١٠٦ـ(ــشميسا:ـــ و.
١٠٥ـ(ــذ :شود .آ ٬س ٬شميسا :افتد.
١١١ـ(ــذ :ظلم.
١١٠ـ(ــذ :کردانيد.
١٠٩ـ(ــذ :کفر را.
١٠٨ـ(ــذ :ظلم را.
١١٤ـ(ــذ :بادا.
١١٣ـ(ــذ ٬م ٬س ٬شميسا :ملکت .آ :ملک.
١١٢ـ(ــذ :کويد.
١١٦ـ(ــذ :کمتر از تکاوس است.
١١٥ـ(ــشميسا :فرزندي.

١٦
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ترکيوار مانند ١١٧ترکان.

تشبيه چيزي به چيزي ماننده کردن است.

تعاطي در لغت عرب جرأت و اقدام است .رافعي گفته است:
مـعطي نشـود مـردم مـمسک بـه تـعاطي

تکــحل
احـــور نشــود ديــده ازرق بــه
ّ

و همانا پنداشته است که تعاطي تفاعل است از اعطا؛ يعني :مردم به اراءت اعطا و
تکلّ ف بخشندگي بخشنده نشود ٬چنان که خداوند ديده ازرق به تک ّل ف سرمه سيه چشم
نگردد .و تعاطي از اعطا مشتق نيست و بدان تعلّ قي ندارد .و اـگر گفتي:
معطي نشود مردم ممسک به تسخّ ي

ولـ کن او خواسته است که مجانست معطي و تعاطي به جاي آرد.
راست بودي؛ ٰ

تفويف١١٨
مـفو ٌف ١١٩؛ يـعني
ملون .و گـويند
ٌ
ثـوب ّ
تخطيط جامه است به خطوط ّ
جامهاي باريک و انگفت ١٢٠است ١٢١و مخطّط به خطوطي ١٢٢دلگشاي ٬چنان کـه هـيچ

تفاوت در غزل و نسج ١٢٣آن نباشد و ّاول و آخر آن يکسان بود.١٢٤

تکاو ٌس ؛ يعني گياهي در هم رسته و
تکاوس انبوهي و مزاحمت .و گويندٌ :
نبت مُ ِ

١٢٥

بيرون شده.

تنديس
توجيه روي گردانيدن کسي بود به سوي چيزي.
مفو ٌف Ä ١١٩تفويف.
ٌ
ثوب ّ
١٢٧
جامهباره جامهدوست .
جامهوار به اندازه جامه.
َج ثيث نهال خرما که از جاي ١٢٨برآرند و به جاي ١٢٨ديگر بنشانند.١٢٩
فرارفتن چيزي باشد از روي زمين.
جحف پاـک ببردن و ُ
چهارگان چهارـچهار.
١٢٦

تمثال باشد.

١١٩ـ(ــذ :مصفوف.
١١٨ـ(ــذ :تصفيف.
١١٧ـ(ــشميسا :ماننده.
١٢٢ـ(ــذ :مخطوطي .س :بخط.
١٢١ـ(ــذ:ـــ است.
١٢٤ـ(ــذ :باشد.
١٢٣ـ(ــس :نسخ .ذ :گشايش در غزل و مدح.
١٢٧ـ(ــبا جيم فارسي نيز توان خواند.
١٢٦ـ(ــذ :تبديس.
١٢٩ـ(ــذ :نشانند.

١٢٠ـ(ــشميسا :هنگفت.
١٢٥ـ(ــذ ٬شميسا:ـ +در هم.
١٢٨ـ(ــشميسا :جايي.
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چيست آن در خراسان لغز را خوانند.

حبلٌ مقوي رسني باشد که تاب او سست شده باشد.

حذا النّ علَ بالنّ عل حذوًا
حذو در اصل ١٣١لغت ١٣٢برابر کردن است .گويند :حذا النّ َ
عل بالنّ عل حذوًا ١٣٠؛ يعني
١٣٠

 Äحذو.

نعلين را اندازهاي گرفت راست.١٣٣

حشو انبارش بيت .١٣٤آـگين مياني.١٣٥

حلوب
خال ابر.
خانهوار به اندازه خانه.
خبل فساد عقل و تباهي عضو باشد.
خبن درشکستن کنار جامه باشد ١٣٧تا کوتاه شود.
خدايگان گماشته خدا ١٣٨بر خلق.
خذيش )فهلوي( کدبانوي خانه باشد .و در لغت دري غريب است.
١٣٦

محلوب.

دارد هر ١٣٩ـکس بتا به انـدازه خـويش

خر

در خانه خود بنده و آزاد

مردم کُند طبع نادان را خوانند؛ به واسطه

١٤١

و خذيش١٤٠

بـالدتي کـه مشـترک است مـيان

هرـدو.١٤٢

خربت
خرت برت ١٤٤قصبهاي در نواحي ارمن.
دين  Äسناد.
خ ََر َج الْ ق َْو ُم ُم تَ سانِ َ
خرم پارهاي از ديوارک ١٤٥بيني بريدن باشد.
خزامه شتر زيادت حلقهاي باشد پشمين که در بيني شتر کنند تا مهار در وي بندند.
١٤٣

سوراخ پهن باشد؛ همچنان که در گوش هندوان معتاد است.

١٣٢ـ(ــذ:ـــ در اصل لغت.
١٣١ـ(ــم:ـــ اصل.
١٣٠ـ(ــآ ٬ذ ٬س ٬ع ٬م :حدا النعل بالمثال حذوا.
١٣٤ـ(ــم :نيست .ذ اين معني را ندارد.
١٣٣ـ(ــذ معني عبارت را ندارد.
١٣٨ـ(ــشميسا :خداي.
١٣٧ـ(ــم :بود.
١٣٦ـ(ــآ ٬ع ندارد.
١٣٥ـ(ــشميسا :ميان.
١٤١ـ(ــذ :بسبب.
١٤٠ـ(ــمدرس :خديش .متن از شميسا.
١٣٩ـ(ــشميسا :همه.
١٤٣ـ(ــذ :خريب .آ :خرب.
١٤٢ـ(ــشميسا :او و خر.
١٤٤ـ(ــاصل :فقط در »س« آمده و ممکن است الحاقي باشد .اصل :حرت برت.
١٤٥ـ(ــم :ديواريک.
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خزم از خزامه شتر گرفتهاند Ä .خزامه شتر.
خسرواني لحون و اغاني باربد جهرمي

١٤٦

استاد بربطي ١٤٧در مجلس خسروـپرويز

ـکه بناي ] ـآن[ ـ١٤٨ـــ با آن که سربهسر مدح و آفرين خسرو استـــ برنثرنهاده است و هيچ از
ـکالم منظوم در آن به کار نداشته.
خوردني اليق خوردن.

خورنق ابن قتيبه ميگويد : ١٤٩خورنق را ١٥٠در عجم خورنگاه ١٥١نام نهاده بودند ١٥٢؛
يعني جاي خوردن و آشاميدن ١٥٣و نشستن

١٥٤

پادشاهزاده .و عرب آن را خورنق ١٥٥کردند

به تعريب.

خورنگاه

١٥١

خورنق

١٥٥

جاي خوردن و آشاميدن ١٥٣و نشستن

١٥٤

پـادشاه زاده .و عـرب آن را

کردند به تعريب.

خويش خويشاوند .خود.

درازنا درازي.

در سراي فالن ١٥٦کسي بسته نبيند يعني مردم به خدمت او بسيار ميروند ١٥٧؛ چه
ِ

در سراي نابستن از لوازم کثرت تر ّد د و اختالف مردم است.
ِ

در ضمان خدا باش به ١٥٨حفظ و کالءت ١٥٩خدا پيوسته باش.

ضاف
ِد ْرع
ٍ
درمگان آنچه مال شمارند.
١٦٤
١٦٣
مکو نات آبي.
دريا شکافي است فراخ در زمين؛ مشتمل بر آب بسيار و انواع ّ
١٦٠

زرهي ١٦١تمام دامن.١٦٢

اصل آن در آب بوده است؛ يعني ١٦٥دريده آب .١٦٦و به کثرت استعمال دريا کردهاند .پس
متقدّ مان درياب بر آن ١٦٧وجه گفتهاند.
١٤٧ـ(ــذ :بربط.

١٤٨ـ(ــبه اقتضاي سياق فرهنگ افزوده شد.
١٥١ـ(ــذ :خوردنکاه.
١٥٠ـ(ــم:ـــ را.

١٤٦ـ(ــذ :مهري.
١٤٩ـ(ــذ :اين قبيله ميکويند.
١٥٣ـ(ــس:ـ +و آشاميدن.
١٥٢ـ(ــذ:ـــ بود.
١٥٥ـ(ــذ ٬شميسا:ـ +نام .س :بخورنق.
١٥٤ـ(ــشميسا :يعني جاي نشستن و خوردن.
١٥٩ـ(ــذ:ـــ وکالءت.
١٥٨ـ(ــذ ٬شميسا :در.
١٥٧ـ(ــذ :روند.
١٥٦ـ(ــذ :فالني.
١٦١ـ(ــدر يک موضع م :زره.
١٦٠ـ(ــدر يک موضع م :صاف.
١٦٤ـ(ــم :اسباب.
١٦٣ـ(ــس:ـ +است.
١٦٢ـ(ــدر يک موضع:ـــ دامن.
١٦٧ـ(ــشميسا :بدان.
١٦٦ـ(ــذ :و بعضي دريده آب کفتهاند.
١٦٥ـ(ــاصل :بعضي.
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دست و پاي در اصل وضع به معني اين دو جارحت مخصوص نهادهاند .١٦٨چنان
ـکه گويي :دست به شمشير برد و ١٦٩پاي فراپيش نهاد.

دستور خداوند دست و منصب .و آنچه اجازت را دستوري خوانند ٬از اين است؛

يعني او را صاحبيد

١٧٠

گردانيدن است بر آن کار.١٧١

دستوري اجازت .دستور يعني خداوند دست و منصب .و آنچه اجازت را دستوري

خوانند ٬از اين است؛ يعني او را صاحبيد

١٧٠

دوگان دودو.١٧٢

دوگان و سهـگان و چهارگان

گردانيدن است بر آن کار.١٧١

به معني دودو ١٧٣و سهسه و چهارچهار .و هو معني

تعالي  :مثني و ثُالث و ُر باع.
قوله
ٰ
دير همانا در قديم گنبد را به زبان پهلوي ١٧٤دير ميخواندهاند ١٧٥؛ از بهر آن که در
بعضي از کتب مسالک ديدهام که منزلي از طرف اصفهان بر صوب ري ١٧٦هست و آن را
دير گچين

١٧٧

دير گچين

مجصص بوده است.
ميخوانند ٬گنبدي
ّ

١٧٧

منزلي که از طرف اصفهان بر صوب ري ١٧٦هست .و در بعضي از کتب

مجصص بوده است.
مسالک ديدهام که گنبدي
ّ

ديگ ١٧٨او ١٧٩از آتشدان فرو نميآيد يعني مهماني بسيار ميکند؛ چه ديگ از بار

فرو ناـگرفتن از لوازم طعام بسيار است.

ديوالخ جاي ديوان .و آن خانههاي ١٨٠خراب و جايهاي ١٨٠ن َِز ه بسيار آب و گياه را

ـگويند که در شعاب ١٨١کوهها و مواضع ١٨٢غير مأهول باشد.

رايگان

در اصل راهـگان بوده است .حرف هاء به همزه مليّ نه بدل کـردهانـد و بـه

صورت ياء مينويسند .يعني آنچه در راه يابند

١٨٣

بـيبذل

١٨٤

تـحمل مشـقّت
عـوضي و
ّ

١٦٩ـ(ــذ:ـــ و.

١٦٨ـ(ــذ ندارد .شميسا :در معني اين دو جارح است مخصوص.
١٧٠ـ(ــذ ٬م ٬شميسا:ـــ يد.
١٧٢ـ(ــم:ـــ دو.
١٧١ـ(ــذ :کردنست بدين کار .م:ـــ بر آن کار .چاپي:ـــ کار.
١٧٥ـ(ــشميسا :ميخواندند.
١٧٤ـ(ــشميسا :فهلوي.
١٧٣ـ(ــم:ـــ دو.
١٧٨ـ(ــذ :ديک پايه.
١٧٧ـ(ــم :کنجين.
١٧٦ـ(ــذ :از طرق بر صورت دهي.
١٨١ـ(ــبرخي نسخ :شغاف.
١٨٠ـ(ــم:ـــ ي.
١٧٩ـ(ــذ:ـــ او.
١٨٤ـ(ــم :بيبذلي و .ذ :بيبدلي و .شميسا:ـ +و.
١٨٣ـ(ــم :مييابند.
١٨٢ـ(ــذ :و خانها.
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ـکسبي ١٨٥و سعيي.١٨٦

ربع چهار يک مال ستدن

١٨٧

مال ايشان بستدم.

ت الْق َْو َم ؛ يعني چهار ١٨٨يک
باشد؛ چنان که گويندَ :ر َب ْع ُ

ت الْ ق َْو َم  Äربع.
َر َب ْع ُ
رجز در اصل لغت اضطراب و سرعت است.

َر جلٌ غَزلٌ

١٨٩

مردي عشقباز و سماع دوست .مردي که متشکّل باشد به صورتي که

موافق طبع زنان باشد ١٩٠و ميل ايشان بدو بيشتر بود ١٩١به سبب شمايل شيرين و حرکات
ظريفانه و سخنان مستعذب.

ردف در اصل لغت آن است که از پس چيزي درآيد.

رس در اصل لغت ابتدا کردن چيزي
ّ

١٩٢

باشد بر سبيل پوشيدگي و آهستگي .و از

اين جهت آغاز تب و عشق را که در تن و دل

الحم ي و رسـيس
رس
ّ
مردم پديد آيدّ ٬

١٩٣

الهوي گويند . ١٩٤همچنين چاه خراب قديم را که پوشيدهترين آثاري
ٰ
رس خوانندَ .
الر ِّس.ابو عبيده ميگويد : ١٩٦يعني اصحاب چاه قديم.
عالي َ :و َا
ُ
ّ
صحاب َّ
قال اهلل تَ ٰ
١٩٥

باشد از عمارت٬

الحم ي آغاز تب را گويند ١٩٤که در تن مردم پديد آيد.
رس ّ
ّ
١٩٣
١٩٤
رسيس الهوي آغاز عشق را گويند که در دل مردم پديد آيد.
اذا غــير النأي المــحبّين لم اجــد

رسيس الهوي من حب

مية يبرح١٩٧

رکوب
الر مّال بَيْ تًا؛ يعني مرد حصيري يک خانه حصير
رمل حصير بافتن است .گويندَ :ر مَل ّ
١٩٨

مرکوب.

بافت.

الر ّم ال َب ْي تًا  Äرمل.
َر َم ل ّ
رنجور خداوند رنج.١٩٩
١٨٦ـ(ــذ:ـــ وسعيي.
١٩٠ـ(ــس :بود.
١٩٤ـ(ــذ :خوانند.

١٨٧ـ(ــس :بستدن.
١٩١ـ(ــم ٬س :باشد.
١٩٥ـ(ــم ٬شميسا :آبادي.

١٨٥ـ(ــذ :مشقتي از کسي و کسبي.
١٨٩ـ(ــذ :مغازل.
١٨٨ـ(ــس:ـــ چهار.
١٩٣ـ(ــذ:ـــ دل.
١٩٢ـ(ــآ:ـــ چيزي.
١٩٦ـ(ــآ :ميکويند.
رسيس الهوي من حب ميت ينزع.
اذا عير الهجر و المحين لم اجد
١٩٧ـ(ــش:
١٩٨ـ(ــآ ٬ع ندارد.
اين بيت در نسخههاي ديگر نيست .متن از تاج العروس نقل شده.
١٩٩ـ(ــم:ـــ رنج.
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ِر واء رسني باشد که بدان بار بر شتر بندند.
روسپي باره روسپي دوست.٢٠٠

زحف دوري است از اصل و تأخير از مقصد و مقصود .و از اين جهت سهم زا ِح ف

تيري را گويند که از نشانه به يک سو ٢٠١افتد.
زنگبار اسم ٢٠٢واليتي است.
سبب طناب ] ـخيمه[.٢٠٣

سخنباره
سدير سه گنبد بود متداخل يکديگـر و آن را سـهدير خـوانـدندي .عـرب آن را
سخندوست.

سدير

٢٠٤

کردند .و چنين ٢٠٥گويند که آن سه گنبد مَ عبد ٢٠٦ايشان بوده است .و هـمانا در

قديم گنبد را به زبان پهلوي ٢٠٧دير ميخواندهانـد ٢٠٨؛ از بـهر آن کـه در بـعضي از کـتب
مسالک ديدهام که منزلي که از طرف اصفهان بر صوب ري ٢٠٩هست و آن را دير گچين

٢١٠

مجصص بوده است.
ميخوانند ٬گنبدي
ّ

لت ٢١٣هذا في سراح و
سراح در لغت عرب آساني ٢١١و رواني باشد .٢١٢و گويند :فَ َع ُ
ٍ
رواح ٢١٤؛ اين کار بکردم به سهولت و آساني.
ٍ
٢١٦
٢١٥
سر ُپ ل شهرکي است نزديک سمرقند بر کنار آب .
سلخ پوست باز کردن است.

سناد

دين ؛ يعني آن گروه بيرون رفتند بر
اختالف است .گويند :خَ َر َج الْق َْو ُم مُتَ ٰسانِ َ

رايهاي مختلف و انديشههاي پر اـکنده.

سنگالخ
سهدير  Äسدير.
سهـگان سهسه.

سنگستان.

٢٠٠ـ(ــفقط در ذ معني شده.
٢٠٣ـ(ــبه استنباط از متن افزوده شد.
٢٠٧ـ(ــشميسا :فهلوي.
٢٠٦ـ(ــذ :بعيد.
٢٠٩ـ(ــذ :از طرق بر صورت دهي.
٢١١ـ(ــمدرس :آسان .متن از شميسا.
٢١٥ـ(ــشميسا:ـ +به.
٢١٤ـ(ــذ:ـــ و رواح.

٢٠٢ـ(ــذ :نام.
٢٠٥ـ(ــم :همجنين.

٢٠١ـ(ــشميسا :سوي.
٢٠٤ـ(ــذ:ـ +نام.
٢٠٨ـ(ــشميسا :ميخواندند.
٢١٠ـ(ــم :کنجين.
٢١٣ـ(ــم:ـــ فعلت.
٢١٢ـ(ــشميسا :بود.
٢١٦ـ(ــبه جاي همه عبارت ذ :اسم موضع است.
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زاح ف تيري که از نشانه به يک سو ٢١٧افتد.
سهم ِ

سيل ُج حاف
جم اء گوسپندي ٢٢٠بود که هر دو گوش با ٢٢١هر دو سروي او ٢٢٢بريده باشند.٢٢٣
شاة ّ
شاـگار ٢٢٤کار به حکم و زور و بيمزد.
شايگان در اصل شاهـگان بوده است .يعني کاري که به حکم ٢٢٥پادشاه کنند بيمزد و
سيلي

٢١٩

٢١٨

باشد که به هر چه رسد ٬ببرد.

منّ ت .چنان که شهيد شاعر گفته است: ٢٢٦
مفرماي درويش را شايگان

شتر عيب و نقصان باشد.

شد ممکّن در جهان هر کاو بساطش بوسه داد

و آن دهد بوسه بساطش کز در تمکين بود
)بوالفرج(٢٢٧

بوسه دهد ٬ممکّن شود در جهان و کساني به حضرت او

هر کس ٢٢٨که بساط او را

٢٢٩

توانند ٢٣٠رسيد و شرف تقبيل بساط او ٢٣١يافت که استحقاق تمکين و احترام دارند و اين
سعادت هر کس را مسلّ م نباشد.٢٣٢

شعر

در اصل لغت دانش

٢٣٣

است و ادراـک معاني به حدس صايب و انديشه ٢٣٤و

استدالل راست.

شهرنورد شهر کازرون کهنه را در قديم شهرنورد خواندهاند.٢٣٥

شهرود

آلتي

٢٣٦

موسيقاري .ابونصر فارابي در کتاب خويش ٢٣٧صورت شهرود که

بعد از بوحفص ٢٣٨هيچ کس آن را در عمل نتوانست آورد ٬برکشيده.

شير

مرد

٢٣٩

شجاع را خوانند ٢٤٠؛ به سبب دليري و اقدامي که مشترک است ميان

هرـدو.

٢١٧ـ(ــشميسا :سوي.
٢٢١ـ(ــشميسا :يا.
٢٢٥ـ(ــذ :که از براي.
٢٢٨ـ(ــشميسا:ـــ کس.
٢٣١ـ(ــذ:ـ +توانند.
٢٣٤ـ(ــآ ٬ذ ٬ع ٬س ٬م٬
٢٣٧ـ(ــذ :خود.

٢٢٠ـ(ــذ ٬م :کوسفندي.
٢١٩ـ(ــس :سيل.
٢١٨ـ(ــذ :حجاف.
٢٢٤ـ(ــم :شکار.
٢٢٣ـ(ــم :باشد .ذ :بود.
٢٢٢ـ(ــشميسا :وي.
ـمدر س ٬شميسا :بلفرج .ذ :ابوالفرج.
٢٢٦ـ(ــس:ـــ است.
٢٢٧ـ(ـ ّ
٢٣٠ـ(ــس :او بود و.
٢٢٩ـ(ــذ ٬م ٬س ٬شميسا:ـــ را.
٢٣٣ـ(ــذ :دانستن.
٢٣٢ـ(ــشميسا :نشود.
٢٣٦ـ(ــذ :آلت.
٢٣٥ـ(ــذ ٬س ندارد.
شميسا:ـــ و انديشه.
٢٤٠ـ(ــشميسا :گويند.
٢٣٩ـ(ــذ:ـــ مرد.
٢٣٨ـ(ــذ ٬م :ابوحفص.
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ضرب در کالم عرب نوع و مثل

باشد.

٢٤١

اء
َض َر َب ال ِْخ ٰب َ

خرگاه بزد .و جز به ضرب از خيمه و خـبا ٢٤٢و خـرگاه و مـانند آن

سکني و بيتوتت حاصل نميشود.
منفعت
ٰ

َض َر َب الْخ َْي َم ةَ

خيمه بزد .و جز به ضرب از خيمه و خـبا ٢٤٢و خـرگاه و مـانند آن

سکني و بيتوتت حاصل نميشود.
منفعت
ٰ

ضريب
درع
ضاف ٢٤٤زرهي تمام دامن باشد.
ضفو تمام شدن .و ٌ
ٍ
ضمان مال در شريعت آن است که کسي ذمّت ٢٤٥خويش را در تعلّق دين با ذمّت
٢٤٣

در کالم عرب نوع و مثل

٢٤١

باشد.

مديون پيوندد .و گويند :در ضمان خدا باش؛ يعني به ٢٤٦حفظو کالءت ٢٤٧خدا پيوسته باش.
طباق الخيل آن است که اسب در رفتار ٢٤٨پاي به جاي دست نهد.

عروض فعولي است به معني مفعول؛ چنان که رکوب به معني مرکوب و حلوب به
معني محلوب.٢٤٩

عروض ٢٥٠خيمه چوبي باشد که خيمه بدان قايم ماند.

ِع صابه سربند و رگبند بود.
عصب بستن باشد.

غزال آهو .گويند : ٢٥١چون سگ در صيد بـه آهـو رسـد و آهـوک بـيچاره گـردد٬
بانگکي ٢٥٢ضعيف بکند از ترس جان .سگ را رقّ تي پيدا شود و از وي باز ايستد و بـه
چيزي ديگر مشغول شود .٢٥٣گويند :غ َِز َل
الکلب .و همانا آهو را غزال از ايـنجا ٢٥٤نـام
ُ
نهادهاند که اين ٢٥٥مغازلت را شايسته است.

غزل در اصل لغت سمر
جل غ ٌ
زنان ٢٥٧است .و گويندَ :ر ٌ
َزل ٢٥٨؛ يعني مردي عشقباز و سماعدوست .و از اين جهت
٢٥٦

٢٤١ـ(ــشميسا :مثل و نوع.
٢٤٤ـ(ــم :صاف.
٢٤٨ـ(ــاصل :فتار.
٢٥٠ـ(ــمدرس :عرض .و آن
٢٥٢ـ(ــشميسا :بانگي.
٢٥٥ـ(ــم:ـــ اين.

دختران و حديث ايشان است .و مغازلت عشقبازي با

٢٤٢ـ(ــذ ٬م:ـــ خبا.
٢٤٦ـ(ــذ ٬شميسا :در.

٢٤٣ـ(ــع ٬س :ضربت.
٢٤٧ـ(ــذ :وکالءت.

٢٤٥ـ(ــم :دست.
٢٤٩ـ(ــآ ٬ع ندارد.
٢٥١ـ(ــشميسا:ـــ گويند.
خطاي چاپ است .متن از شميسا.
٢٥٤ـ(ــم ٬س ٬شميسا :از اينجا غزال.
٢٥٣ـ(ــشميسا:ـ +و.
٢٥٨ـ(ــذ :مغازل.
٢٥٧ـ(ــذ :با ايشان.
٢٥٦ـ(ــشميسا :سخن.

٢٤
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شرح احوال عاشق و صفت جمال معشوق را غزل خواندند.٢٥٩
در اصل لغت حديث زنان و صفت عشقبازي با ايشان و تهالک در دوسـتي ايشـان
است .و مغازلت عشقبازي و مالعبت ٢٦٠است با زنان .و گويندَ :ر ُج ٌل غ َِز ٌل ؛ يعني مردي

ـکه متشکّل باشد به صورتي که موافق طبع زنان باشد ٢٦١و ميل ايشان بدو بيشتر بود ٢٦٢به
سبب شمايل شيرين و حرکات ظريفانه و سخنان مستعذب .و بعضي اهل معني گفتهاند:
غزلدوستي زنان است و ميل هواي دل بـر ايشـان ٢٦٣و بـه افـعال و اقـوال ايشـان .و از
اينجاست که گويند : ٢٦٤چون سگ در صيد به آهو رسد و آهوک بيچاره گردد ٬بانگکي
ضعيف بکند از ترس جان .سگ را ر ّق تي پيدا شود و از وي باز ايستد و به چيزي ديگر

٢٦٥

مشغول شود .٢٦٦گويند :غ َِز َل
الکلب .و همانا آهو را غزال از اينجا ٢٦٧نام نـهادهانـد کـه
ُ
اين ٢٦٨مغازلت را شايسته است.
غالمباره پسردوست.٢٦٩

فاصله جدايي ميان دو دامن ] ـخيمه[ ـ.٢٧٠

فراخنا فراخي.

فرخار بتخانه باشد.٢٧١

فرداد ] ـاز نوع زيادات[ ـ فردا.

فرناس

٢٧٢

مـدان٢٧٤

از کلمات غريب لغة الفرس است.٢٧٣

کـه فـتنه بـخسبد در ايـن زمـانه وليک

رواح
سراح و
َعلت ٢٧٨هذا في
ف ُ
ٍ
ٍ

٢٧٩

ز ٢٧٥عدل توست که باري شده

است در فرناس٢٧٦

)سيد حسن اشرف غزنوي(٢٧٧

ّ

 Äسراح.

٢٥٩ـ(ــس :خوانند .ذ :وصف جمال معشوق و شرح احوال عاشق را غزل خوانند.
٢٦٢ـ(ــم ٬س :باشد.
٢٦١ـ(ــس :بود.
٢٦٠ـ(ــس :بالغت.
٢٦٤ـ(ــشميسا:ـــ گويند.
٢٦٣ـ(ــم ٬س ٬شميسا :بديشان.
٢٦٧ـ(ــم ٬س ٬شميسا :از اينجا غزال.
٢٦٦ـ(ــشميسا:ـ +و.
٢٦٥ـ(ــشميسا :بانگي.
٢٦٩ـ(ــمعني فقط در ذ ذـکر شده.
٢٦٨ـ(ــم:ـــ اين.
٢٧١ـ(ــذ :است.
٢٧٠ـ(ــبه استنباط از متن افزوده شد.
٢٧٣ـ(ــس ٬شميسا اين جمله را ندارد.
٢٧٢ـ(ــحاشيه ذ:ـ +فرناس غافل و نادان طبع بود.
٢٧٦ـ(ــم :قرياس.
٢٧٥ـ(ــمدرس :ر .و آن خطاي چاپ است.
٢٧٤ـ(ــم ٬س :بدان.
٢٧٨ـ(ــم:ـــ فعلت.
٢٧٧ـ(ــشميسا:ـــ حسن .همه نسخ جز س ٬م ٬شميسا:ـــ اشرف .ذ:ـــ غزنوي.
٢٧٩ـ(ــذ:ـــ و رواح.
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فک در اصل لغت گشادن و جدا کردن
ّ

٢٨٠

است.

فالن ٢٨١در دوستي تو پاي ندارد او در دوستي تو ثبات ننمايد.

فالن ٢٨١را بر تو دستي نيست او را بر تو قدرتي و نعمتي نيست.

توس عي دارد در فنون علوم.
فالن کس بحري است در علم يعني ّ

مروت يعني مخصوص است به انواع مکارم عادات.
فالن کس بحري است در کرم و ّ
قافيت پس رو اجزاي بيت.

قرمز

٢٨٢

رنگي سرخ است که ابريشم بدان رنگ کنند .و ميگويند اصل ٢٨٣آن کرمي

است که در نواحيّ ٢٨٤ار ان يا آذربيجان ميباشد.٢٨٥

توج ه و روي نهادن است به چيزي و جايي .و مقصود ّ
قصد
محل قصد مردم است به
ّ

طلب و تحصيل و گفتن و کردن آن.

توج ه و روي نهادن است به چيزي و
قصيده اشتقاق قصيده از قصد است .و آن ّ
جايي و مقصود ّ
محل قصد مردم است به طلب و تحصيل و گفتن و کردن آن .پس قصيده
فعيلي است به معني مفعول؛ يعني مقصود شاعر است به ايراد معاني مختلف و اوصاف
متفرق از مدح و هجا و شکر و شکايت و غير آن .و هاء در آخر قصيده از بـراي ٢٨٦آن
ّ
است تا داللت کند بر وحد آن ٢٨٧؛ چنان که شعير و شعيره و ذبيح و ذبيحه.
قضيب چوب تازيانه؛ از بهر آن که شاخي است از اصلي بازبريده.

قطف ميوه چيدن است.٢٨٨

قفوت فالنًا از پس فالني فرا رفتم.
ُ

قفّيت فُالنًا کسي را از پس فالني ٢٨٩روان کردم.
ـکسف )به سين مهمله( پي ٢٩٠پاشنه بريدن بود.

ـکشف )به شين معجمه( برهنه کردن اندام باشد.

ـکُ فّة القميص نورد دامن جامه باشد ٢٩١که درـدوزند.
٢٨٢ـ(ــذ :قرميز.

٢٨١ـ(ــس:ـ +کس.
٢٨٠ـ(ــشميسا :جدا کردن و گشادن.
٢٨٤ـ(ــذ:ـــ نواحي.
٢٨٣ـ(ــذ:ـــ ميگويند اصل.
٢٨٦ـ(ــآ ٬ذ ٬م ٬شميسا :از بهر.
٢٨٥ـ(ــذ ٬شميسا :و آذربايجان باشد.
٢٨٧ـ(ــس :وجدان .ذ :وشدت آن .مدرس :وحدت آن .همه نسخ ديگر مانند متن آوردهاند.
٢٩١ـ(ــم :شد.
٢٩٠ـ(ــم:ـــ پي.
٢٨٩ـ(ــذ :فالن.
٢٨٨ـ(ــذ:ـ +از درخت.

٢٦
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ـگروگان آنچه گرو را شايد . ٢٩٢گروگان به کثرت استعمال اسم مرهون گشته ٢٩٣است
و صفت نسبت از وي افتاده.

ـگنج

٢٩٤

شايگان گنجي که شاهان نهاده باشند .يا گنجي ٢٩٥که اليق

٢٩٦

شاهان تواند

بود .٢٩٧رشيد گفته است:
بيشايگان وليک به از گنج شايگان

اشعار پر بدايع دوشـيزه مـن است

الـک در اصل ٢٩٨نون ٰلـکن ٢٩٩مشدّ د است ٣٠٠و تخفيف را ساـکن در لفظ ميآرند .و
ِ

ضرورت شعر را نيز نون را

٣٠١

اسقاط ميکنند و الـک ميگويند؛ چنان که: ٣٠٢

کان
اس ِق ني ِا ْن َ
َو ال ِ
ـک ْ
به معني٣٠٤
ولـکن ْاس قني.
ٰ

ما ُؤ ـک ذافْضل٣٠٣

َ

َ ِ

لُغز در خراسان آن را چيست آن خوانند .در اصل لغت برگردانيدن چيزي است از
سمت راست.و الغاز راههاي کژمژ ٣٠٥است .ولُغَيزا سوراخ موش دشتي است که بر ُوريب

خانه اصل ٣٠٦ببرد و چند راه مختلف بيرون برد تا از مضيق طلب صيّ ادان به سويي بيرون
٣٠٧
ضم الم و غينـــ و در ديوان االدب آن را در
جهد .و بعضي مردم آن را لُغُز خوانند ـــ به ّ

ضم فا و فتح عين.
باب فُ َع ل آورده استـــ به ّ

لُ غَ يزا سوراخ موش دشتي است که بر ُوريب خانه اصل ٣٠٦ببرد و چند راه مختلف

بيرون برد تا از مضيق طلب صيّ ادان به سويي بيرون جهد.

ٰلـ کن به اتفّاق لفظي تازي است .و در اصل ٢٩٨نون ٰلـکن ٢٩٩مشدّ د است ٣٠٠و تخفيف
را ساـکن در لفظ ميآرند .و ضرورت شعر را نيز نون را ٣٠١اسقاط ميکنند و الـک ميگويند.
در لفظ ٰلـ کن که تازي محض است ٬به هيچ سبيل نشايد که ياء نويسند.٣٠٨
لَمح ٣٠٩جستن برق باشد .و لَ محه ٣٠٩يک نظر بود.

لَمحه

٣٠٩

يک نظر بود.
٢٩٣ـ(ــذ :شده.
٢٩٧ـ(ــذ ٬شميسا :باشد.
٣٠٠ـ(ــذ:ـــ است.

٢٩٤ـ(ــذ :کان.

٢٩٢ـ(ــذ فاقد معني است.
٢٩٦ـ(ــم:ـــ اليق.
٢٩٥ـ(ــم :کنج.
٢٩٩ـ(ــذ :نون آن.
٢٩٨ـ(ــذ:ـــ در اصل.
٣٠٢ـ(ــشميسا:ـ +گفتهاند.
٣٠١ـ(ــذ :بوزن نيز .م ٬س ٬شميسا :نون نيز .اصل :و نون.
٣٠٥ـ(ــمدرس :کثرمژ .و آن خطاي چاپ است.
٣٠٤ـ(ــس :يعني.
٣٠٣ـ(ــم :وافضل.
٣٠٧ـ(ــس اين جمله را ندارد.
٣٠٦ـ(ــذ ٬شميسا :اصلي.
٣٠٩ـ(ــم :ملح.
٣٠٨ـ(ــذ :درـآورند.
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اس کُل َُّه ُم
ل َِو استَ ط َْع ُت َرـ ِک ْب ُت النّ َ

ـعرانـا
عبد ِ
بن ِ
لي َس ِ
اهلل ُب ْ
عيد ِ
ِا ٰ

٣١٠

توانستمي ٣١١جمله مردمان را شتر

٣١٢

)مــتنبّ ي(

اـگـر

سـعيد عـبداهلل
ساختمي و برنشسته ٣١٣به خدمت
ِ

رفتمي.

لي در پارسي قديم به معنيٰ ٣١٤لـ کن »بيک« استعمال کردهاند )به امالت ٣١٥کسره
باء ( ٣١٦و اـکنون آن لفظ از زبانها افتاده است و مهجور االستعمال شده و با را به الم بدل
ـکردهاند ٣١٧و »ليک«

٣١٨

ميگويند .و باشد که کاف ٣١٩نيز حـذف کـنند ٣٢٠و »لي« تـنها

٣٢١

ـگويند .و غالبًا اين لفظ بيواو ابتدا مستعمل ندارند؛ چنان که: ٣٢٢
به نـيک و بـد سـرـآيـد زنـدگاني

ولي بــي تــو نــباشد شـادماني

ليرد
ليک در پارسي قديم به معنيٰ ٣١٤لـ کن »بيک« استعمال کردهاند )به امالت ٣١٥کسره
٣٢٣

در بعضي لغات پارسي غراره ٣٢٤را بدين نام خوانند.٣٢٥

باء ( ٣١٦و اـکنون آن لفظ از زبانها افتاده است و مهجور االستعمال شده و با را به الم بدل
ـکردهاند ٣١٧و »ليک«

٣١٨

ميگويند .و باشد که کاف ٣١٩نيز حـذف کـنند ٣٢٠و »لي« تـنها

٣٢١

ـگويند .و غالبًا اين لفظ بي واو ابتدا مستعمل ندارند» .ليک« چون بدل »بيک« است ٬در
پارسي بي ياء و به الم الف نشايد نوشت.
مادرگان آنچه به فرزند

٣٢٦

ماهتاب تاب ماه.

رسيده باشد از مادر.

ما هذا التّ رتيل ّ
الذي ما کنّ ا شعرنا بک تقوله؟

٣٢٧

ـکالم است که ٣٢٩از تو مثل اين گفتار

٣٣٠

مثني و ثُالث و ُر باع

اين چه نسق سخن ٣٢٨و ترتيب

ندانستهايم.

دوگان و سهـگان و چهارگان؛ به مـعني دودو ٣٣١و سـهسه و

چهارچهار.

٣١١ـ(ــشميسا :توانستي.
٣١٠ـ(ــمدرس :کلمهم .متن از شميسا.
٣١٣ـ(ــذ :برنشستمي .م :نشسته.
٣١٢ـ(ــم :شر.
٣١٥ـ(ــشميسا :اماله.
٣١٤ـ(ــاصل ٬س ٬شميسا :معني.
٣١٨ـ(ــاصل :وليکن .ن :ليک.
٣١٧ـ(ــشميسا :کرده.
٣٢٢ـ(ــشميسا:ـ +گفتهاند.
٣٢١ـ(ــذ:ــ تنها.
٣٢٠ـ(ــذ:ـ +و.
٣٢٤ـ(ــبعضي نسخ :غناره.
٣٢٣ـ(ــذ :ايرد.
٣٢٦ـ(ــشميسا :فرزندي.
٣٢٥ـ(ــس :خواندهاند .ذ :بلغت بعضي غراره باشد.
٣٢٩ـ(ــآ ٬ع ٬شميسا:ـ +ما.
٣٢٨ـ(ــذ:ـــ سخن.
٣٢٧ـ(ــذ:ـــ تقوله.
٣٣١ـ(ــم:ـــ دو.
٣٣٠ـ(ــم :بکفتار.

٣١٦ـ(ــم :يا.
٣١٩ـ(ــشميسا:ـ +را.

٢٨
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مجبوب
مجدوع ٣٣٢بينيبريده.
محدود بازداشته.
محذوف دنبالبريده.
مخلّع  ٣٣٣دستبريده.
مذال دامنفروهشته.٣٣٤
مرا چه اين و چه آن نزديک ٣٣٥من هر دو متساوي ٣٣٦است.
مراقبت کواـکب افقي ٣٣٧چون به مغرب ٣٣٨ستارهاي فروشد ٬رقيب او هر آينه از
خصيکرده.

مشرق طالع باشد و چون اين طالع شد ٬رقيب ٣٣٩او هرآينه غارب باشد .و ٣٤٠چنان که هر
دو به هم در برابر يکديگر پيدا نمانند ٬ ٣٤١هر دو به هم نيز ناپديد ٣٤٢نشوند.٣٤٣
مردوار مانند

٣٤٤

مردان.

مرفَّل دامندرازکرده.

مستحق مزد.
مزدور
ّ
ُم ْس َب ْغ تمامکرده.

ُم سته طعمه
پوست بيرون کشيده.
مسلوخ
ْ
مشع ث ژوليده ٣٤٦و آشفته گردانيده.
ّ
٣٤٥

مرغان شکاري که به وقت حاجت بديشان دهند.

مشکناـک مشک دغل.

مشکول
مضارعت مشابهت ٣٤٨و مقابلت است.
٣٤٧

شکالبرنهاده.

٣٣٣ـ(ــذ ٬شميسا:ـ +هردو.
٣٣٢ـ(ــذ :مجذوع.
٣٣٥ـ(ــذ ٬شميسا :نزد.
٣٣٤ـ(ــآ :سرنهاده .ذ ٬م ٬س ٬شميسا :برنهاده.
٣٣٨ـ(ــم :بعرف.
٣٣٧ـ(ــذ :اخفي.
٣٣٦ـ(ــذ :يکسان .س ٬شميسا :مساوي.
٣٤٢ـ(ــم :ناپيدا.
٣٤١ـ(ــشميسا :ننمايند.
٣٤٠ـ(ــشميسا:ـ +هم.
٣٣٩ـ(ــم :رقبت.
٣٤٣ـ(ــبه جاي عبارت آخر ذ :چون قلب العقرب و دبران که يکي در افق مشرق باشد و يکي در افق مغرب و ظهور
٣٤٤ـ(ــشميسا :ماننده.
هر دو مجتمع نشود و هر دو به هم ناپديد نشوند.
٣٤٥ـ(ــم ٬س ٬شميسا :خورش.
٣٤٧ـ(ــذ :شکل.
٣٤٦ـ(ــمدرس :زوليذه .س ٬ذ :بژوليده .متن از م و شميسا.
٣٤٨ـ(ــشميسا:ـ +است.
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مضاعف ثنوي در علم موسيقي نسبت ضعف که صحيحترين نسب ٣٤٩است .و آن
را الذي بالکل

٣٥٠

خوانند.

ُم ضفّي
مطابقه در اصل لغت مقابله چيزي است به مثل آن .و طباق الخيل آن است که اسب
٣٥١

تمامکرده.

در رفتار ٣٥٢پاي به جاي دست نهد.
مطموس ناپديد کرده.٣٥٣

مطوي
ّ
٣٥٦
٣٥٥
٣٥٤
هر چه از پس چيزي درآيد  .در معاقبت راحله معاقب آن کس باشد
معاقب
درنورديده.

ـکه بر

٣٥٧

نشيند ٬نه آن کس که فرو ٣٥٨آيد.

معاقبت

مـناوبت دو شـريک کـه ٣٥٩در سـفري يک مـرکوب دارنـد و بـه نـوبت

برـنشينند.٣٦٠

معقول
جل غ ٌ
مغازلت عشقبازي با زنان ٣٦١است .و گويند َر ٌ
َزل ٣٦٢؛ يعني مردي عشقباز و
شکالبرنهاده.

سماعدوست .و از ايـن جـهت شـرح احـوال عـاشق و صـفت جـمال مـعشوق را غـزل
خواندند .٣٦٣مغازلت عشقبازي و مالعبت ٣٦٤است با زنان.

ب بازبريده.
ُم قْ تَ َض ْ
ّ
محل قصد مردم است به طلب و تحصيل و گفتن و کردن آن.
مقصود
مقصور کوتاه کرده.

قافيت پديد کرده.
مقفّي
ْ

مقي د از حرکت بازداشته.
ّ
٣٤٩ـ(ــشميسا :نسبت.
مدر س نوشته :ظاهرًا الذي بالکل غلط و الزايد بالکل يا الزايد کًال صحيح باشد.
٣٥٠ـ(ــم :الزايد بالکل .شادروان ّ
٣٥٣ـ(ــذ :کرديده.
٣٥٢ـ(ــاصل :فتار.
٣٥١ـ(ــذ :مضفّا.
٣٥٥ـ(ــشميسا :در.
٣٥٤ـ(ــمدرس و نسخ ديگر :معاقبت .متن از آ ٬س ٬شميسا.
٣٥٨ـ(ــس ٬شميسا :فرود.
٣٥٧ـ(ــشميسا :برو.
٣٥٦ـ(ــتا اينجا در اصل نيست.
٣٦١ـ(ــذ :با ايشان.
٣٦٠ـ(ــم :بر مينشيند .شميسا :بر مينشينند.
٣٥٩ـ(ــم:ـــ که.
٣٦٣ـ(ــس :خوانند .ذ :وصف جمال معشوق و شرح احوال عاشق را غزل خوانند.
٣٦٢ـ(ــذ :مغازل.
٣٦٤ـ(ــس :بالغت.

٣٠
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منحور گلو بريده.

منسرح کسي را گويند که از لباس خويش بيرون آيد.٣٦٥
مواطاة موافقت است در کاري و

٣٦٦

گردن کوتاه.٣٦٧
موقوص
ْ

مير

سخني.

چون در پارسي ٣٦٨لفظ امـير مـعني مـفرد نـدارد و تـفسير٣٦٩
روي راست آن
ْ

ـکارفرماي است بر سبيل مبالغت ٣٧٠و معنيش خداوند فرمان است و لفظ امير موجز و
مفيد

٣٧١

است ٬پس گويي پـارسي ٣٦٨ـگـويان آن را مـختصرتر

٣٧٢

کـردهانـد و هـمزه از آن

انداخته.

نار آتش که در التهاب مضطرب و رمنده باشد.

ناقَ ةٌ ُم وا ِت َر ةٌ

٣٧٣

شتري باشد که يک زانو بر زمين زند و زماني بايستد ٬آنگه ديگر

٣٧٤

زانو بر زمين آرد .تواتر در هر چيز اقتضاي آن کند که ميان هر دو حال فترتي باشد .و اـگر
مترس الن گويند و نويسند :بـر
آن فترت نباشد ٬متتابع و متدارک ٣٧٥گويند .و آنچه عامّ ه
ّ

تواتر خبر فالن يا نامههاي فالن ميرسد؛ و مراد آن بود که ٬پياپي ميرسد بـيانـقطاع٬
خطاست .و صواب آن است که گويند :بر تتابع ٬يا بر توالي.
ناـک دغل .چنان که مجير ٣٧٦گفته است: ٣٧٧

به شام ناـک ده و آفتاب راهنشين

ناـگاهيان ] ـاز نوع زيادات[ ـ ناـگاهان.

نامهوار اليق نامه.

کاو ٌس گياهي در هم رسته و ٣٧٨بيرون شده.
نَ ْب ٌت ُم تَ ِ
ب )يَنْ ِس ُب  ٬نَسيبًا(  Äنسيب.
نَ َس َ
ب )يَنْ ُس ُب  ٬نِ سب ًة(  Äنسبت.
نَ َس َ

نسبت

ضم آن ٣٧٩در مستقبل(؛
از باب فَ َع َل يَ ْف ُع ُل است )به فتح عين در ماضي و ّ

٣٦٦ـ(ــذ:ـ +در.
٣٦٥ـ(ــذ :آمده باشد.
٣٦٧ـ(ــدر يک موضع اصل ندارد .در يک موضع ذ:ـ +کرده.
٣٧١ـ(ــشميسا :مقيد.
٣٧٠ـ(ــذ:ـ +است.
٣٦٩ـ(ــس :نفريد.
٣٧٥ـ(ــذ :متوالي.
٣٧٤ـ(ــذ :آنکاه دکر.
٣٧٣ـ(ــم :متواترة.
٣٧٨ـ(ــذ ٬شميسا:ـ +در هم.
٣٧٧ـ(ــذ :کويد.

٣٦٨ـ(ــذ :فارسي.
٣٧٢ـ(ــس:ـــ تر.
٣٧٦ـ(ــس:ـ +بيلقاني.
٣٧٩ـ(ــذ:ـــ آن.
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)ينْ ُس ُب نِ سب ًة (؛ يعني چيزي را به چيزي بازخواند.
چنان که گويند :ن ََس َب َ

محبت است و
نسيب در اصل لغت صفت جمال محبوب و شرح احوال عشق و ّ
حکايت حال عاشق با ٣٨٠معشوق .و از باب فَ َع َل َي ْف ِع ُل است )به فتح عين در ماضي و کسر

)ينْ ِس ُب نَ سيبًا(؛ يـعني غـزل گـفت و احـوال
آن ٣٨١در مستقبل( چنان که گويند : ٣٨٢ن ََس َب َ
عاشق و معشوق و آنچه بر آن ٣٨٣تع ّلق دارد ٬شرح داد.
نفاذ بيرون گذشتن ٣٨٤تير از نشانه و روان شدن کار و فرمان باشد.

نفوذ بيرون گذشتن ٣٨٤تير از نشانه و روان شدن کار و فرمان باشد.

نِ وار

٣٨٥

رميدن .و آتش را به همين ٣٨٦معني نار خواندند ٣٨٧که در التهاب مضطرب و

نوار ؛ زني پارسا و رمنده از فواحش.
رمنده باشد .و گويند :امرأ ٌة ٌ

نوروز نام روزي ٣٨٨معيّن
نوک واو مفتوح ماقبل در پارسي جز نوک نيافتم ٣٩٠که آن تيزي سر سنان و سر قلم
٣٨٩

است.

باشد.٣٩١

الح ّم ي تب او را ضعيف و نزار ٣٩٢کرد.
نَ ِهکَ تْ ُه ُ

َاس تَخ َْونْ تُ ُه فَ اَ َّد ْب تُ ُه فَواف ََق ا َال َد ُب اال ََج لَ
َو ّام ا فُالن فائتَ َمنْ تُ ُه ف ْ

معروف چنان بود که او را امين بعضي از اموال

٣٩٤

يعني حال ٣٩٣فـالن

ديوان سـاختم و خـاين يـافتم .ادبش

ـکردم .تأديب من با اجل او ٣٩٥موافق افتاد.٣٩٦

شعرت ِب ه من ٣٩٨نفسي قبل َي ومي هذا
و انا ٣٩٧ايضًا ما
ُ

نمط ٣٩٩سخن از خود

٤٠٠

من نيز تا اين غايت ايـن

نيافتهام.

وتد ميخ چوبين ] ـخيمه[ ـ.٤٠١

وسم داغ و نشان کردن است.
٣٨١ـ(ــذ:ـــ آن .س :بفتح العين در ماضي و کسر العين.
٣٨٠ـ(ــذ :و.
٣٨٤ـ(ــذ ٬شميسا :شدن.
٣٨٣ـ(ــذ ٬م ٬س :بدان.
٣٨٢ـ(ــذ :کويد.
٣٨٨ـ(ــم:ـــ ي.
٣٨٧ـ(ــذ ٬م :خوانند.
٣٨٦ـ(ــذ :هم بدين.
٣٨٥ـ(ــذ :نور.
٣٩٠ـ(ــس :نيافتم جز نوک.
معين.
٣٨٩ـ(ــس :نامي ّ
٣٩٣ـ(ــشميسا:ـــ حال.
٣٩٢ـ(ــذ:ـــ و نزار.
٣٩١ـ(ــاين معني فقط در ذ ٬ن ٬س ٬هست.
٣٩٧ـ(ــذ:ـــ انا.
٣٩٦ـ(ــشميسا :آمد.
٣٩٥ـ(ــس :من باجل.
٣٩٤ـ(ــشميسا :احوال.
٤٠٠ـ(ــذ :از سخن خويش.
٣٩٩ـ(ــمتن از شميسا .نسخ ديگر:ـــ نمط.
٣٩٨ـ(ــذ :بمن.
٤٠١ـ(ــبه استنباط از متن افزوده شد.
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وقف در لغت عرب دستينه عاجين

٤٠٢

باشد که زنان در دست کنند.

وقفّ ينا علي آثار هم برسلنا از پس ايشان رسوالن فرستاديم.٤٠٣

ويگل
هزج گردانيدن آواز است در غنا و ٤٠٥حدا.
هندبار اسم ٤٠٦واليتي است.
هوش عقل.
قاء
ک ما َوق َْي َت ِب ِه ِع ْر َض َ
ْت ِب ِه ِم ْن مالِ َ
يا هذا خ َْي ُر ما َب َذل َ
ک َو ِا َّن ِم ن ْاب ِت غاء الخ َْي ِر اتِّ َ
الش َّر يعني بهترين بذلي که از مال خويش کني ٬آن باشد که عرض خويش را بدان از بد
َّ
٤٠٤

از واليت کاشان است.

ـگفت ٤٠٧خلق در نگا ْه داشت آري و از جمله خواست و طلب ب ْه افتاد خويش يکي آن
است که از شرور بپرهيزي و خود را در معرض آن نياري.

َي ِق ُّر ِب َع ْي ني ما َي ِق ُّر ِب َع ْينِ ها

چشمروشن شوم.
خوش دل و
ْ
ْ

٤٠٢ـ(ــذ :عاج.
٤٠٥ـ(ــشميسا:ـ +در.

چشم روشن شود ٬من بدان
خوش دل و
ْ
هر چه ع ّز ه بدان
ْ

٤٠٣ـ(ــفقط شميسا آورده.
٤٠٦ـ(ــذ :نام.

٤٠٤ـ(ــذ :وبيکل.
٤٠٧ـ(ــس :بد گفتن.

فرهنگ شمس قيس ٣٣
توضيح :در اين فهرستهاي سهـگانه شمارههاي سياه به متن
و شمارههاي نازک به مقدّ مه و پابرگي مربوط است.

ـکتابها
تاج العروس

٢٠

٧

فرهنگ شمس قيس )ـکتاب حاضر(

حدايق العجم

٦

فرهنگ مح ّمد بن قيس

٧ ٬٦

حدايق المعجم

٥

الکافي في العروضين و القوافي

٧ ٬٥

ديوان االدب
ّ
الي تصانيف ال ّش يعه
الذريعه ٰ
غياث اللّغات

٢٦

٨
٩ ٬٨ ٬٥

فرهنگ آنندراج

٨ ٬٦

فرهنگ جهانگيري

٨ ٬٦

ـکتاب ابونصر فارابي
المعجم في معايير اشعار العجم

٢٢

٩ ٬٨ ٬٧ ٬٦ ٬٥

المعرب في معايير اشعار العرب

٥

يادداشتهاي قزويني

٩

ـکسان
پرويز  Äخسرو پرويز

آقاـبزرگ طهراني  Äطهراني
ابن قتيبه

١٨

ابوعبيده

٢٠ ٬١١

افشار ٬ايرج
انجو شيرازي ٬مير جمالالدّ ين حسين
انوري

ثروت ٬منصور
جالل الدّ ين خوارزم شاه  Äخوارزم شاه

] ـمير[ جمالالدّ ين حسين انجو  Äانجو شيرازي

ابونصر فارابي  Äفارابي
ازرقي

٨

١٤

٩
٨ ٬٦
١٥ ٬١٠

] ـسيد[ حسن اشرف غزنوي

٢٤

خاقاني

١٠

خسرو پرويز

١٨

خوارزم شاه ٬جاللالدّ ين

باربد جهرمي

١٨

دبيرسياقي ٬مح ّمد

بوحفص

٢٢

ذـکاءالملک فروغي  Äفروغي

بوشکور بلخي

١٤

رازي ٬شمسالدّ ين مح ّمد بن قيس

بوالفرج

٢٢

رافعي

٦
٩ ٬٨
٩ ٬٧ ٬٦ ٬٥
١٦

٣٤
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٩ ٬٨

رامپوري ٬غياثالدّ ين مح ّمد

٨

عفيفي ٬رحيم

رشيد

٢٦

غياثالدّ ين مح ّمد رامپوري  Äرامپوري

رودکي

١٣

فارابي ٬ابونصر

٦

ريو
سعيد بن عبداهلل

٢٧

٩ ٬٨

شهيد )شاعر(

٢٢

طهراني ٬آقاـبزرگ

٨ ٬٦

عبدالرحمان )مد ّرس آستان قدس(
] ـميرزا[
ّ
ع ّزه

فروغي )ذـکاءالملک(
قزويني ٬مح ّمد بن عبدالوهّاب

٨
٩ ٬٨ ٬٦ ٬٥

ـحج ةاالسالم حاجشيخ[ فضلعلي ٨
مجتهد تبريزيّ ] ٬

شمسالدّ ين مح ّمد بن قيس رازي  Äرازي
شميسا ٬سيروس

٢٢

٨
٣٢

مجير

٣٠

مح ّمد بن عبدالوهّاب قزويني  Äقزويني
مح ّمد بن قيس  Äرازي
] ـمنشي[ مح ّمد پادشاه )شاد(
مد ّرس رضوي

٨
٩ ٬٨ ٬٥

جايها
آذربيجان

٢٥

دير گچين

٢١ ٬١٩

ا ّران

٢٥

ري

٢١ ٬١٩

ارمن

١٧

زنگبار

٢١

٨

سدير

٢١

اصفهان

٢١ ٬١٩

سرپل

٢١

اياصوفيا

٧

سمرقند

٢١

بمبئي

٨

سه دير

٢١

بيروت

٨ ٬٦

شهرنورد

٢٢

اسالمبول

خراسان

٢٦ ٬١٧ ٬١٣

فارس

٥

خرتبرت

١٧

ـکازرون

٢٢

خورنق

١٨

ـکاشان

٣٢

خورنگاه

١٨

ـکتابخانه آستان قدس رضوي

٨

ـکتابخانه اياصوفيا

٨

تهران

٩ ٬٨

فرهنگ شمس قيس ٣٥
٨

ـکتابخانه مجلس

٨

موزه بريتانيا

لکهنو

٨

نورد  Äشهرنورد

لندن

٨

ويگل

٣٢

مشهد

٨

هندبار

٣٢
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