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چکیده
از دیرباز تاکنون ،تألیف فرهنگهای دوزبانه ،بخ صوص لغتنامه های عربی بفار سی ،دغدغۀ
اهل ادب و عالمان این حوزه بوده است .تألیف چند ده فرهنگ عربی بفارسی که از نخستین
قرون ورود اسالم به ایران برجا مانده ،شاهدیست بر این مدعا .یکی از این فرهنگهای قدیمی
دیباجاأل سماء ا ست .نگارندگان برا ساس همین کتاب ،تحقیقی کرده اند در جمعهای عربی
لغتنامۀ دهخدا ،و پس از توضیح دربارۀ ضرورت فرهنگ نوی سی نوین و ذکر برخی خطاهای
فرهنگ نگاری در قدیم ،جمعهای عربی دو حرف «الف» و «ب» در دیباج األ سماء را که در
لغتنامۀ دهخدا نبوده ،م شخص کرده و سپس تمام این صورتهای جمع را با شش فرهنگ
عربی بفارسی کهن مقایسه کرده اند .در ضمن این کار ،لغتنامۀ دهخدا را با لغتنامۀ فارسی
مقایسه کرده و برخی سهوها و خطاهای مؤلفان لغتنامۀ فارسی را نشان داده اند.
کلمات کلیدی :لغتنامۀ دهخدا ،دیباج األسماء ،جمعهای عربی ،تصحیح ،فرهنگ نویسی،
لغتنامۀ فارسی ،فرهنگهای دوزبانۀ عربی بفارسی.
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 -2دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران()askandari@ut.ac.ir
 -3دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران()sshamushaki@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
نوشتتتن دربارۀ مفصتتلترین لغتنامۀ زبان فارستتی که «حاصتتل عمر حدود  150پژوهشتتگر و
مؤلف» (لغتنامه؛ رسالت عصر ما ،ستوده :ص  )11است ،کار سادهای نیست .آنان که دستی بر
آتش فرهنگنگاری دارند ت اگرچه از دور ت میدانند که یافتن معنی یا حتی تلفظ صحیح یک
لغت تا چه اندازه دشوار است و چه آسیبها و خطراتی پیش روی فرهنگنگار است .در سختی
کار فره نگن گار همین بس که «هر مؤلفی با مطلبی یا اقالً جم لهای ستتترو کار دارد ،لکن
لغتنویس با حرف و حرکت هم کار دارد عالوه بر مطلب و جمل» (مقدمۀ لغتنامه ،دهخدا:
ص .)514
یکی از ا شکالهایی که بر لغتنامۀ دهخدا وارد دان ستهاند ،این ا ست که لغتنامه برا ساس
پیکرۀ متون فارستتی نوشتتته نشتتده و عالمه دهخدا و استتالفش فرهنگهای دوزبانه همچون
منتهیاألرب و تاجالمصتتادر و یا فرهنگهای یکزبانه همچون متناللغۀ و آنندراج را یکجا در
فرهنگ خویش گرد آوردهاند؛ لغت هایی که بعضتتتاً هی گاه در فارستتتی بکار نرفتهاستتتت
( شیوههای فرهنگنوی سی در لغتنامۀ دهخدا ،صادقی :ص  .)6این نکته ،نکتۀ در ستی ست و
در ظاهر هم لغات بستتتیاری میتوان در لغتنامۀ دهخدا یافت که هی شتتتاهدی برایش ذکر
ن شدها ست .اما باید بدانیم که علیاکبر دهخدا ،خود بر این مو ضوع صحه گذا شته و آن را
حُسن لغتنامهاش دانستهاست:
« اینکه لغات عرب را آوردهام برای آن است که چون یقین دانم این زبان تا نسم ساعت و
قیام قیامت ،زبان مختلط و مرکب استتتت و ما را از بهکاربردن تعدادی الفاظ عرب هی گاه
گریز نباشتتد ،چنانکه پیش از این هم نبودهاستتت ،خواستتتم برای یافتن لغت ،یک تن ایرانی
مجبور به دا شتن دو لغتنامه نبا شد و ناگزیر از آموختن دو زبان ن شود ،و برای این کار بود
که م شتقات عربی در تحت ثالثی مجرد آن نیاوردم ،بلکه هر یک را برح سب حروف آن در
صف خویش نهادم چنانکه « ضرب» را در « ضاد» و «م ضاربه» را در «میم» و «ت ضریب» را
در «تاء» و «اضراب» را در "همزه" توان یافتن» (مقدمۀ لغتنامه ،دهخدا :ص  .)511و تأکید
میکند که «من بر آن بودم که مجموع لغت عرب در این کتاب گرد آید» (همان).
از دیدگاه فرهنگنویسی نوین ت که دیدگاه درستی هم هست ت هر کلمه زمانی شایستۀ
ثبت در فرهنگ لغت ا ست که در متون همان زبان ،وجود دا شته با شد .با این دید ،کلمات
عربیی که هیچگاه در متون فار سی ثبت ن شدهاند ،شای ستۀ ثبت در لغتنامه یا فرهنگ لغت
نیستتتند .به ستتبب همین موارد استتت که لغتنامۀ دهخدا را در عین اینکه «ختم ...و جامع
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فرهنگهایی استتت» (فرهنگ جامع زبان فارستتی ،پیکره در فرهنگنویستتی فارستتی و پیکرۀ
زبانی رایانهای ،خطیبی :ص  )25که تا زمان ما نوشتتته شتتده« ،ناشتتیوهمندترین» (کلیات
فرهنگنگاری ،انوری :ص  )158فرهنگ فارسی هم قلمداد شدهاست.
شتتتاید اگر دهخدا نام اثرش را به جای «لغتنامه»« ،دایرۀالمعارف» یا «فرهنگ جامع»
گذاشتتته بود ،بستتیاری از این نقدها و ایرادها برمرف میشتتد؛ زیرا «لغتنامه از صتتورت یک
فرهنگ لغت بیرون آمده و جنبۀ دایرۀالمعارف به خود گرفتهاستتتت» (فرهنگ جامع زبان
فار سی ،پیکره در فرهنگنوی سی فار سی و پیکرۀ زبانی رایانهای ،خطیبی :ص  .)26خواننده
وقتی لغتنامۀ دهخدا را به دست میگیرد ،انتظار مواجه شدن با یک فرهنگ لغت با سبک و
ستتیاقهای تعریفشتتدۀ علمی1را دارد ،درحالیکه اگر نام این کتاب ستتتر « ،دایرۀالمعارف
لغت فارسی» بود ،خوانندۀ فرضی میدانست که الزامی ندارد لغتهای موجود در آن ،حتماً در
متون فارسی بکار رفته باشند.
 -2لزوم گردآوری لغات عربیی که در متون نیست
نگاه اشخاصی چون صادقی و خطیبی ،بیشتر جنبۀ زبانشناختی دارد؛ چراکه «در تمامی
مراحل تدوین فرهنگ ،نقش زبان شناسی چنان پررنگ است که به هی روی نمیتوان منکر
آن شد یا آن را نادیده انگاشت» (نقش زبانشناسی در فرهنگنویسی امروز ،قطره :ص .)93
بااینحال ،اگر از چنین قاعدۀ علمی و دقیقی در فرهنگنویستتی چشتتم بپوشتتیم و با دید
تصحیح نسخه به موضوع بنگریم ،نتیجۀ دیگری خواهیم یافت .شاید یکی از قوّتهای لغتنامۀ
دهخدا همین جمعآوری لغات موجود در فرهنگهای عربی بفارستتی باشتتد .گردآوری لغتها
موجب شده م صححان ،بهویژه هنگام ت صحیح فرهنگهای لغت قدیم ،ب سادگی بتوانند لغت
خود را بیابند .لغتنامۀ دهخدا کار را برای مصتتححان بستتیار ستتاده کردهاستتت؛ بخصتتوص با
قابلیتهای نرمافزاری جدید و امکان جستجو در لوح فشرده.
بیراه نیستتتت اگر بگوییم یکی از بخشتتتهای مغفول مانده و حلقۀ مفقودۀ فرهنگنگاری،
همین جمعآوری فرهنگهای لغت پیشین است؛ چه فرهنگهایی که پیشتر چاپ سنگی شده
مثل منتهیاألرب فی لغۀ العرب ( صفیپوری شیرازی) و چه ن سخههای خطی که در قالب
رسالۀ دکتری تصحیح شدهاند مثل األسمیفیاألسماء (میدانی)« .این دسته از کتب ،حاوی
بستتیاری از لغات پارستتیستتت که بعدها فراموش شتتده و تنها بوستتیلۀ همین کتب باقی

 -1دربارۀ اصول فرهنگنویسی و مدخلگزینی و ...نگاه کنید به مجلۀ فرهنگنویسی.
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ماندها ست» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :2ص  .)317اگرچه «نباید چنین پندا شت که
هدف اینگونه ادیبان و محققان از تألیف فرهنگهای عربی تتتتت فار سی ،حفظ و ا شاعۀ زبان
فار سی بوده ا ست ،اما آنان ناخوا سته و ندان سته ،بخ شی از زبان و فرهنگ ملی ما را در سایۀ
زبان عربی ،به ما منتقل کردهاند» (تتمۀ فرهنگ البُلغه ،قا سمی :ص 79تتتت .)80نگارنده در
تصحیح فرهنگ عربی بفارسی دیباجاألسماء به این موضوع برخورد؛ یعنی لغات بسیاری که
در هی کجا یافت نمیشتتد .نکته اینجاستتت که اگر این لغتها در جایی ضتتبط نشتتود ،چطور
می شود معادل فار سی شان را یافت .زمانی ما میتوانیم ضبط و معنی برابرنهادهای فار سی را
دریابیم که معادل عربیشان را بتوانیم دقیق تصحیح کنیم.
ممکن استتتت رجوع به فرهنگهای عربی ،مقداری از ستتتنگهای پیشپای ما را در این راه
بردارد ،اما همۀ سنگریزهها را نه .نیاز به بیان ندارد که بگوییم هر کلمه در زبان عربی معانی
متعددی دارد و معانی بسیاری هم به فارسی میتواند داشته باشد .این معانی مختلف ،کار را
برای م صحح د شوار می سازد ،بهحدیکه اگر فار سیاش را نداند ،چهب سا از ت صحیح کلمۀ
عربی بازبماند یا برعکس .از همینجاستتتت که وجود فرهنگهای عربی بفارستتتی ،به غنای
واژگانی زبان فارستتی کمک چشتتمگیری میکند .بیدلیل نیستتت که پرویز ناتل خانلری در
مقدمۀ سل سلهلغتنامههای دهگانۀ عربی تتتت فار سی که در آن سالها در بنیاد فرهنگ ایران
چاپ میشد ،نوشتهاست:
اهمیت این کتابها از آن ا ست که چون کلمات فار سی در مقابل لغات تازی ثبت شده و
معانی کلمات عربی در قاموستتها و کتب لغت با دقت و صتتراحت ضتتبط استتت ،از روی آنها
معنی صریح و دقیق الفاظ فارسی را میتوان دریافت .دیگر آنکه بسا لغات فارسیست که در
متنهای موجود ادبیات فارسی بکار نرفتهاست و تنها منبعی که اینگونه کلمات را در بر دارد،
همین لغتنامههای عربی ت فارسیست (برای نمونه ،رک :مقدمۀ قانون ادب).
شاهد صادق این مدعا ،مقایسۀ شاهنامه با ترجمۀ عربی بنداری آن است که براستی اگر
ترجمۀ فارسیش نبود ،کشف ضبط صحیح برخی لغات شاهنامه غیرممکن بود.
 -3دیباجاألسماء؛ گمشدهای در فرهنگنویسی
در مجموعۀ شمارۀ  9459کتابخانۀ مجلس شورای ا سالمی ،کتابی ست از مؤلفی نا شناس
در لغت عربی بفارسی که در دیباجه ،نامش دیباجاألسماء ذکر شدهاست .از این کتاب ،فقط
همین یک ن سخه به د ست ما ر سیده که در سال  719قمری در  98بر ِ پ شت و رو (از
بر شمارۀ  80پ تا  169پشت) کتابت شده و حاوی حدود یازدههزار لغت عربی به همراه
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معنی فارسی و بعضاً صورتهای جمع یا مثنی و مفرد است.
کتاب مزبور حاوی نویافته های زیادی استتتت؛ لغاتی که فقط در برخی فرهنگهای قدیم
وجود دارد مثل «آتَنگ» (دیباجاأل سماء :ص  133و  )254به معنی «بند یا ت سمهای که در
گذشتتتته آن را به خیش میبستتتتند و دنبالۀ آن را به یوص وصتتتل میکردند» یا «رَخبین»
(دیباجاألستتماء :ص  )214به معنی «نوعی کشتتک یا دوص ترش» و لغاتی که در فرهنگهای
موجود ت حتی ذیلی بر فرهنگهای فارسی ت نیست مثل «ژَرلک» یا «زرلک» (دیباجاألسماء:
ص  )5که معادل «األخطب» نوشته شدهاست .برخی کلمههای ساده نیز در آن دیده میشود
که پیچ ی دگی و اب هامی ندار ند ولی در فرهنگ های موجود نیستتتت ند م ثل «رهروب»
(دیباجاألستتتماء :ص  )216به معنی «رفتگر» که برابر «الکَنّاس» نوشتتتتهاستتتت .این کلمۀ
«رهروب» حتی در پیکرۀ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان با حدود دوازدههزار کتاب کهن و
معاصر نیست.
 -1 -3اسمجمعهای عربی دیباجاألسماء
یکی از ویژگیهای مهم دیباجاألستتماء که آن را از اقرانش متمایز ستتاخته ،وجود جمعهای
نامأنوس عربی استتت ،بهحدیکه تقریباً یکپنجم لغات عربی این کتاب ،همین جمعهاستتت.
این جمعها در فرهنگهای عربی تتتت فارسی بندرت ضبط شده مثل تاجاألسامی (ناشناس) و
تکملۀاأل صناف (ادیب کرمینی) و یا ا صالً ضبط ن شدها ست مثل المِرقاۀ (ادیب نطنزی) و
دستتتوراللغۀ (همان) .یکی از اهمیتهای دیباجاألستتماء همینجاستتت که تعداد قابلتوجهی از
این جمعها در هیچیک از فرهنگهای لغت پی شین و پ سین نیامدها ست .ظاهراً این جمعها را
مؤلف براساس قواعد عربی و قیاساً جمع بستهاست؛ حال یا جمع مکسر یا جمع با نشانههای
عربی .این صتورتهای جمع در استامی ،امروزه جزو امالعات صترفی فرهنگنویستیستت که
« چه در فرهنگ به مور مستقل مدخل شوند چه نشوند ،میتوان به عنوان امالع تکمیلی در
مدخل استتامی مربوذ ذکر کرد تا رابطۀ میان صتتورت مفرد و جمع واژه را به مور مستتتقیم
نشتان دهند» (نقش زبانشتناستی در فرهنگنویستی امروز ،قطره :ص  .)91همچنین «اگر
جمع استتمی ،بیقاعده باشتتد ،ازم استتت که حتماً ستترمدخل شتتود ،مانند جمعهای مکستتر
عربی» (مدخلگزینی در فرهنگ عمومی یکزبانه ،شریفی و فخّامزاده :ص .)113
مؤلف دیباجاألستتتماء کلماتی که میخواستتتته جمعشتتتان را هم ذکر کند ،به ستتته حالت
م شخص کردها ست؛ یا جلوی جمع کلمه ،حرف «ج» را نو شته و یا «جماعۀ» را .در موارد
انگشتتتتشتتتماری نیز همان معادل مفرد فارستتتی را جمع بستتتتهاستتتت .اگر از این موارد
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انگشتتتتشتتتمار و موارد اندکِ «جماعۀ» بگذریم ،تقریباً تمام جمعها با همان حرف «ج»
مشخص شدهاند؛ برای مثال« :اإلقلیم :کشور؛ األقالیم :ج» (دیباجاألسماء ،ص .)18
 -4نوآوری تحقیق
با وجود قدمت زمانی این اثر گرانستتنگ ،نستتخۀ کتاب از چشتتم بستتیاری محققان حوزۀ
تصحیح دور مانده ،بهموریکه حتی در فرهنگنامههای عربی بفارسی (منزوی) که هنوز هم
جزو مهمترین آثار در این حوزه استتتت ،یا در مقالۀ «نگاهی به ستتتیر تدوین معاجم عربی
بفارستتی و معرفی خالصتتۀاللغات جُنابَذی» (فقهی و مهتدی) که جدیدترین مکتوب دربارۀ
فرهنگهای عربی بفارسی است ،ذکری از دیباجاألسماء به میان نیامدهاست.
 -5شیوۀ بررسی جمعهای عربی لغتنامۀ دهخدا
در ابتدای ت صحیح دیباجاأل سماء ،ق صد متمرکز شدن بر جمعهای عربی را ندا شتیم ،اما
پی شرفت کار و شما ِر ب سیا ِر جمعهایی که در دیگر فرهنگها دیده ن شد و همچنین اهمیت
آنها ،ما را بر آن داشت که این لغات را چونان ذیلی بر لغتنامۀ دهخدا عرضه کنیم .از همین
رو ،تمام جمعهایی را که در لغتنامه نبود ،گرد آوردیم و بدلیل حجم بستتیارشتتان ،در اینجا
فقط جمعهای موجود در بابهای «الف» و «ب» دیباجاألسماء را تتتت که  31سرواژه میشود ت
برگزیدیم و به همان ترتیب دیباجاألسماء آوردیم .سپس این کلمات را با شش فرهنگ لغت
عربی بفارستتی کهن یعنی مقدمۀاألدب ،تکملۀاألصتتناف ،تاجاألستتامی ،األستتمیفیاألستتماء،
دستوراإلخوان ،خالصۀاللغات مطابقت دادیم و نکاتش را یادآور شدیم.
با توجه به اینکه لغتنامۀ فارستتتی ،ویرایش جدید و دیگری از لغتنامۀ دهخداستتتت ،تمام
مدخلها را با آن کتاب هم مطابقت دادیم؛ اگرچه ،لغتنامۀ فارسی فقط تا پایان سرواژۀ «بأی
نحو کان» منتشتتر شتتدهاستتت و امکان مطابقت تمام مدخلهای ما ،وجود نداشتتت .اهمیت
لغتنامۀ فارسی به این دلیل است که مؤسسۀ لغتنامه ،به گفتۀ عالمۀ فقید (مقدمۀ لغتنامه،
دهخدا :ص  )516عمل کرد و پس از چاپ لغتنامه به فکر بازنگری در آن افتاد و از ابتدا شروع به
ویرایش سرواژهها و شاهدها کرد و ان صافاً تغییرات ارز شمندی هم در آن انجام گرفتها ست.
بااینحال ،برخی سهوها در لغتنامۀ فارسی دیده میشود که در لغتنامۀ دهخدا نیست.
با توجه به شتتتیوه های متفاوت فصتتتلبندی و ترتیب کلمات در فرهنگهای کهن عربی
بفار سی ،شمارۀ صفحۀ این فرهنگها را ذکر کردهایم ،ولی چون ذکر صفحه در فرهنگهای
جدید بدلیل ترتیب الفبایی کلمات ،چندان شای سته و رایج نی ست و ازم ا ست به مدخل
ارجاع داده شود ،از تکرار ارجاع برای لغتنامۀ دهخدا و لغتنامۀ فارسی پرهیز کردیم.
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 -1-5األساتیج
در دیباجاأل سماء (ص  )6جمع «اإل ستیج» ا ست به معنی «ما سوره ،»1ولی در هیچیک از
فرهنگهای برر سی شده ،این جمع ،مدخل ن شدها ست .در لغتنامه «اِ ستیج» با همین معنی
مدخل شده ،ولی از لغتنامۀ فارسی حذف شدهاست.
 -2-5اآلخِرون
در دیباجاألستتماء (ص  )9جمع «اآلخِر» استتت به معنی «پستتین» .در لغتنامۀ فارستتی و
لغتنامه «آخِرین» و در دستتتوراإلخوان (ص  )3و مقدمۀاألدب (ص « )80األواخِر» ضتتبط
شدهاست.
 -3-5اآلخَرون
در دیباجاألستتماء (ص  )9جمع «اآلخَر» استتت به معنی «دیگر» .در لغتنامۀ فارستتی و
لغتنامه «آخَرین» و در د ستوراإلخوان (ص « )3ااُخَر» و مقدمۀاألدب (ص « )80اآلخَرون»
ضبط شدهاست.
 -4-5األزافِل
در دیباجاألسماء (ص  )23جمع «األزفَلَۀ» است به معنی «جماعت مردمان» .در هیچیک
از فرهنگهای برر سی شده ،این جمع ،مدخل ن شدها ست .در لغتنامه «اَزفَلَۀ» با همین معنی
مدخل شده ،ولی از لغتنامۀ فارسی حذف شدهاست.
 -5-5االُسکُفّات
در دیباجاألستتتماء (ص  )24جمع «ااُستتتکُفۀ» استتتت به معنی «ستتتَتانۀ2برین» .در
د ستوراإلخوان (ص « )39ااُ سکُفّات» ضبط شدها ست .البته در لغتنامه و لغتنامۀ فار سی
«اُسکُفۀ» به معنی «آستانۀ زیرین» است ،نه «آستانۀ برین».
 -6-5األشاکِل
در دیباجاألستتماء (ص  )24جمع «األشتتکَلَۀ» استتت به معنی «حاجت» .در هیچیک از
فرهنگهای بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -7-5البَواذِخ
در دیباجاأل سماء (ص  )29جمع «الباذِخ» ا ست به معنی «کوه بلند» .در لغتنامه مدخل

 -1نی باریک که یک سر آن را در دهان و سر دیگرش را در آب یا شربت گذارند و بمکند ،و مطلق نی است.
 -2همان «آستانه» است.
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جداگانهای نشده ،ولی در مدخل «باذِخ» آمدهاست .در لغتنامۀ فارسی سرواژۀ «باذخ» حذف
شدهاست .در تکملۀاألصناف (ص « )33البَواذِخ» ضبط شدهاست .در لغتنامه «بَواذِح» معنی
شده به « شرف بلند» و گفته شده که جمع «باذِح» است ،درحالیکه «باذِح» مدخل نشده و
جزو همان ارجاعات کور لغتنامه استتت .ازآنجاکه یکی از معانی «باذِخ» در لغتنامه «شتترف
بلند» استتت ،به نظر میرستتد «بَواذِح» همان «بَواذِخ» باشتتد که بدلیل خطای حروفچین و
سهو نمونهخوان ،با «ح» ضبط شدهاست.
 -8-5البَرَدَۀ
در دیباجاألستتماء (ص  )30جمع «البَرّ» استتت به معنی «نیکمرد ،و دشتتت» .در لغتنامه
«بَرَدَۀ» جمع «بُرد» است به معانی دیگری .در لغتنامه جمع «بَرّ»« ،بُرور» است.
 -9-5البُشَراء
در دیباجاألستتماء (ص  )30جمع «البَشتتیر» استتت به معنی «مژدهدهنده» .در لغتنامه
مدخل جداگانهای نشتتده ،ولی در مدخل «بَشتتیر» آمدهاستتت؛ البته در معنای «خوبروی و
خوشصتتورت» .در دستتتوراإلخوان (ص « )106البُشتتَراء» و در تکملۀاألصتتناف (ص )36
«البُشُر» و «البُشَراء» ضبط شدهاست.
 -10-5البُزور و األبزُر
در دیباجاأل سماء (ص  )30جمع «البَزر» و «البِزر» ه ستند به معنی «تخم تر ،و کِ شت».
در لغتنامه و مقدمۀاألدب (ص  )14و دستتوراإلخوان (ص  )104و األستمیفیاألستماء (ص
 )503فقط «البُزور» ضبط شده ،و خبری از «األبزُر» نیست.
 -11-5البُکور
در دیباجاألستتتماء (ص  )31جمع «البَکر» استتتت به معنی «اشتتتتر جوانه .»1در لغتنامه
«بُکور» مصدر است به معنی «کم شدن شیر ناقه» ،اما در مدخل «بَکر» ،این جمعها برایش
نو شته شدها ست« :بَکُر»« ،بُکران»« ،بِکار»« ،بِکارَۀ»« ،بَکارَۀ» .در تاجاأل سامی (ص )54
«األبکُر»« ،األبکار»« ،البِکار»« ،البِکارَۀ» و در مقدمۀاألدب (ص  )71و األستتمیفیاألستتماء
(ص « )371البِکار»« ،البِکارَۀ»« ،األبکُر» و در تکملۀاألصناف (ص « )36البُکور»« ،البِکارَۀ»،
«األبکُر» و در دستوراإلخوان (ص « )112البِکار»« ،البِکارَۀ»« ،البَکَر» ضبط شدهاست.

 -1همان جوان است.
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 -12-5البَیادِر
در دیباجاألستتتماء (ص  )31جمع «البَیدَر» استتتت به معنی «چاش .»1در لغتنامه مدخل
جداگانهای نشتتده ،ولی در مدخل «بَیدَر» به معنی «کوخ» آمدهاستتت .در مقدمۀاألدب (ص
 )14و دستوراإلخوان (ص  )118و تکملۀاألصناف (ص « )37البَیادِر» ضبط شدهاست.
 -13-5البَیازِر
«کُتین2گازُر».

در لغتنامه
در دیباجاألستتتماء (ص  )31جمع «البَیزَر» استتتت به معنی
مدخل جداگانهای نشتتتده ،ولی در مدخل «بَیزَر» آمدهاستتتت .در مقدمۀاألدب (ص  )56و
األسمیفیاألسماء (ص « )272البَیازِر» ضبط شدهاست.
 -14-5البُزوز
در دیباجاألستتماء (ص  )31جمع «بَزّ» استتت به معنی «ستتالح ،و جامۀ ابریشتتمین» .در
األسمیفیاألسماء (ص « )223البُزوز» ضبط شدهاست.
 -15-5البَسابیس
در دیباجاألستتماء (ص  )31جمع «البَستتباس» استتت به معنی «اَنگُدان .»3در هیچیک از
فرهنگهای بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -16-5األبواع
در دیباجاألستتماء (ص  )32جمع «الباع» استتت به معنی «باز ،و جوامردی» .در لغتنامه
«اَبواع» جمع «بَوع» و «بوع» استتتت به همین معنی .باوجوداین ،در مدخل «باع»« ،اَبواع»
هم آمدهاست .در تکملۀاألصناف (ص  )40و األ سمیفیاألسماء (ص  )175و دستوراإلخوان
(ص « )95األبواع» ضبط شدهاست .در لغتنامۀ فار سی «اَبواع» به «باع» ارجاع داده شده و
جزو اصالحات درست و دقیقیست که در این فرهنگ انجام شدهاست.
 -17-5البالِغون
در دیباجاألستتتماء (ص  )33جمع «البالِغ» استتتت به معنی «رستتتیده» .در هیچیک از
فرهنگهای بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -18-5البُرقان و البُروق
در دیباجاألستتتماء (ص  )33جمع «البَرق» هستتتتند به معنی «درخشتتتش» .در لغتنامه
 -1غلّۀ ازکاهجداکرده و پاکشده را گویند.
 -2چوبی که گازران برای شستن لباس بکار برند .در لغتنامه « ُکدین» ضبط شدهاست.
 -3گیاهیست از تیرۀ چتریان خودرو که علفی و پایاست و در بیشتر صحراهای ایران میروید.
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«بُروق» و «بَرَقان» م صدرند به معنی «درخ شیدن» و «بُرقان» یکجا صفت ا ست به معنی
«تابان و درخ شان» و یکجا جمع «بَرَق» ا ست به معنی «بره» .در األ سمیفیاأل سماء (ص
« )393البِرقان» آمده که جمع «البَرَق» استتت .در مقدمۀاألدب (ص « )7البُروق» آمده که
جمع «البَرق» استتت و «البِرقان» که جمع «البَرَق» استتت .در دستتتوراإلخوان (ص )103
همچون تاجاألسامی (ص « )58البُرقان» جمع «البَرَق» است؛ البته «البُروق» جمع «البَرق»
به معنی «درخشش» را هم دارد.
 -19-5البَواهِل
در دیباجاألستتماء (ص  )33جمع «الباهِل» استتت به معنی «اشتتتر بیپستتتانبند» .جمع
«باهِل» در لغتنامه «بُهَّل» و «بُهل» است .در هیچیک از فرهنگهای بررسی شده ،این جمع،
مدخل ن شدها ست .در لغتنامۀ فار سی مدخل «باهِل» باوجود شاهدی از منوچهری ،حذف
شتتدهاستتت .باتوجهبه حذف ستترواژههای «باهِلَۀ» و «باهِلیَّۀ» که توضتتیحات زیادی هم در
لغتنامه دارند ،به نظر میر سد یک صفحه از لغتنامۀ فار سی هنگام چاپ حذف شده با شد و
از چشم نمونهخوان و ناظر چاپ هم افتادهاست.
 -20-5البَیارِم
در دیباجاألستتت ماء (ص  )34جمع «البَیرَم» استتتت به معنی «غُ ندبُرّ .»1در هیچ یک از
فرهنگهای بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -21-5البُنیانات
در دیباجاألسماء (ص  )35جمع «البُنیان» است به معنی «بنا» .در هیچیک از فرهنگهای
بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -22-5البِهاء
در دیباجاألسماء (ص  )35جمع «البَهو» است به معنی «خانۀ کالن» .در لغتنامه «أبهاء»
جمع «بهو» ا ست به معنی «گاو سار فراخ» که ربطی به اینجا ندارد .در تکملۀاأل صناف (ص
« )49البِهاء» ضتتبط شتتدهاستتت .در مقدمۀاألدب (ص « )24البَهوَۀ» مفرد ،و «البَهو» جمع
است به همین معنی.
 -23-5البَوادِل
در دیباجاأل سماء (ص  )35جمع «البادِلَۀ» ا ست به معنی «گو شت میان کتف و گردن».
 -1گِردهبُر و م ّته و هر چیزی که نجّار بدان چوب را سوراخ کند.
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در لغتنامه «بَوادِل» مدخل نشده و «بادِلَۀ» جمع «بادِل» است و ارجاع داده شده به «بادِل»
و «بَاْدِلَۀ» ،درحالیکه اصتتتالً «بادِل» و «بَاْدِلَۀ» به این معنی ،مدخل نشتتتدهاند .در لغتنامۀ
فار سی هم «بادِل» و «بَاْدِلَۀ» به این معنی ،مدخل ن شدهاند .در تکملۀاأل صناف (ص  )50و
األسمیفیاألسماء (ص « )177البَآدِل» ضبط شدهاست.
 -24-5البَواری
در دیباجاألسماء (ص  )35جمع «الباریَّۀ» است به معنی «بوریا» .در لغتنامه «بَواری» دو
معنی دارد؛ یکی صفت نسبیست به معنی «بوریا که از حصیر باشد» و دیگری اسم است به
معنی «بوریافروش» .در لغتنامه و لغتنامۀ فارسی «باریّۀ» مدخل نشدهاست.
 -25-5البِدَر
در دیباجاألسماء (ص  )36جمع «البَدرَۀ» است به معنی «کیسه از پوست بزغاله که اندر
وی دههزار درم بود ،و چ شم» .در لغتنامه مدخل جداگانهای ن شده ،ولی در مدخل «بَدرَۀ»
آمدهاستتت .در تاجاألستتامی (ص  )65و تکملۀاألصتتناف (ص « )52البِدَر» و «البُدور» و در
مقدمۀاألدب (ص  )65و دستوراإلخوان (ص « )99البِدَر» آمدهاست.
 -26-5البَرایا
در دیباجاألستتتماء (ص  )36جمع «البَریَّۀ» استتتت به معنی «خَلق» .در لغتنامه مدخل
جداگانهای نشتتتده ،ولی در مد خل «بَر یَّۀ» ،هم «بَرایا» آمدهاستتتت و هم «بَر یّات» .در
دستتتوراإلخوان (ص « )104البَرایا» و در تکملۀاألصتتناف (ص « )53البَرایا» و «البَرایات»
ضبط شدهاست.
 -27-5البُستوقات
در دیباجاألستتتماء (ص  )36جمع «البُستتتتوقَۀ» استتتت به معنی «خمرۀ گاودوش» .در
تکملۀاألصتتناف (ص « )54البُستتتوقات» و در مقدمۀاألدب (ص  )27و دستتتوراإلخوان (ص
 )105و األستتمیفیاألستتماء (ص « )336البَستتاتیق» ضتتبط شتتدهاستتت .در لغتنامه ذیل
«بُستوقَۀ» نوشته شده که جمعش «بَساتیق» است.
 -28-5البَشَر و البَشَرات
در دیباجاألسماء (ص  )36جمع «البَ شَرَۀ» است به معنی «پوست تن ،و نبات تازهرُسته».
در لغتنامه ذیل مدخل «بَش تَرَۀ» نوشتتته شتتده که جمع این کلمه میشتتود «بَشتَر» ،ولی در
مدخل «بَشَر» ،صورت جمع این کلمه ذکر نشدهاست .در دستوراإلخوان (ص « )106البِشر»
و «البَ شَرات» و در تکملۀاألصناف (ص  )54و األسمیفیاألسماء (ص « )119البَ شَر» ضبط
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شدهاست.
 -29-5البَطایِن
در دیباجاأل سماء (ص  )37جمع «البِطانَۀ» ا ست به معنی «آ ستر ،و دو ست خا صه» .در
مدخل «بَطایِن» لغتنامه آمدها ست« :این کلمه در ان ساب سمعانی آمده و بطائنی یا بطاینی
بدان ن سبت داده شدها ست اما در متونی که در د سترس ما ه ست ،کلمۀ بطائن یا بطاین
بهدستتت نیامد و ظاهراً بطائنی منستتوب به بطان استتت و رجوع به بطان شتتود» .مدخل
«بَطائِن» هم در لغتنامه اینمور است« :بطائن .جِ بَطینَۀ .رجوع به بطینه و بطاین شود» .در
مدخل «بَطینَۀ» نیز فقط به یک کلمه بسنده شدهاست« :هِل است» .در مدخل «بِطانَۀ» نیز
جمع این کلمه «البِطانات» نو شته شدها ست« .بِطان» هم جمع «بَطن» ا ست که ربطی به
اینجا ندارد .در مقدمۀاألدب (ص  )62و دستتتتوراإلخوان (ص  )107و تکملۀاألصتتتناف (ص
 )55و األسمیفیاألسماء (ص « )42البَطایِن» ضبط شدهاست.
 -30-5البَکایِر
در دیباجاألسماء (ص  )37جمع «البَکیرَۀ» است به معنی «مادۀ پگاهزاده» .در هیچیک از
فرهنگهای بررسیشده ،این جمع ،مدخل نشدهاست.
 -31-5البِنَی
در دیباجاألسماء (ص  )37جمع «البِنیَۀ» است به معنی « سرشت مردم» .در تاجاألسامی
(ص  )69و تکملۀاأل صناف (ص  57و  )62و األ سمیفیاأل سماء (ص  )109د ستوراإلخوان
(ص « )115البُنَی» ضبط شدها ست .در خال صۀاللغات (ص « )124البُنْی» ضبط شده که
جمع «البُنیَۀ» است به همین معنی.
 -6نتیجه
در مقالۀ پیش رو ،ضرورت فرهنگهای کهن عربی بفارسی را برشمردیم؛ ضرورتهایی که
عالمه دهخدا به نیکی درک کرده بود .سپس ضمن بر شمردن برخی ا صول فرهنگنگاری
نوین ،مصتتتائب این راه را متذکر شتتتدیم .در ادامه ،پس از معرفی فرهنگ عربی بفارستتتی
دیباجاألسماء و ذکر برخی ارزشمندیهای این اثر ،جمعهای عربی این نسخه را که در لغتنامۀ
دهخدا نیامده استتتت ،در کنار هم ذکر کردیم .بدلیل تعداد زیاد این جمعها ،فقط جمعهای
عربی موجود در حرف «الف» و «ب» دیباجاألستتماء را آوردیم و ستتپس اختالف ضتتبطهای
بین دیباجاألسماء و شش فرهنگ لغت عربی بفارسی کهن را نوشتیم .بدلیل اهمیت لغتنامۀ
فارستتی و نو بودنش و اینکه هنوز دو حرف از این فرهنگ هم کامل چاپ نشتتدهاستتت ،این
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سرواژه های لغتنامۀ دهخدا را با لغتنامۀ فار سی مقای سه کردیم تا بع ضی سهوهای مؤلفان
لغتنامۀ فارستتی نشتتان داده شتتود؛ به این امید که در ادامۀ تألیف این فرهنگ ستتتر  ،اگر
صالح دانستند ،اصالحاتی انجام دهند.
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