
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه
 علمی1

 45ی اپیپ شماره -1398 پاییز -سوم شماره -دوازدهم سال

 «المصابیح ةمشکا»معرفی نسخۀ خطی فرهنگ عربی به فارسی 

 (87 -67 )ص

 2علی جهانشاهی افشار

 97بهار  تاریخ دریافت مقاله:

 97ن تابستا تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

هن تا كدوار ازبان فارسی با عربی تنیده شده است و بسیاری از واژه های دخیل عربی از 

لمی عی و به امروز در شمار شهروندان لغوی زبان فارسی در آمده و در متون مختلف ادب

رک دت و استعمال شدند. از سوی دیگر به واسطة حنبة اعجازی قرآن كریم و اهمیت قرائ

ر بی را دن عرطیة الهی و مخزن اسرار نبوی، ایرانیان دغدغة تعلیم و تعلم زباصحیح این ع

و ه های دنام همة ادوار تاریخی داشته اند. یکی از مراجع بسیار مهم در آموزش زبان، لغت

 از زمرة این زبانه است كه اهم واژه های پركاربرد و ضروری را فهرسا و معنی كرده باشد.

سی ه فاربكه در خارج از ایران تصنیف شده باید از فرهنگ عربی واژه نامه های متقدم 

ی در ال ومشکاة المصابیح یاد كرد. اثر مذكور نگاشتة مصطفی بن قباد الذقی است. احو

فاد وی مست باب هاله ای از ابهام قرار دارد و از مطاوی آثار رجالی و تراجم نیز مطلبی در

اظ ه لحاب و فصل تبویب شده است. این اثر بنمیشود. مشکاة المصابیح بر اساس روش ب

وان فرا مطالعات زبانشناسی عربی و فارسی و اختصاصات رسم الخطی حائز بررسی و ارزش

 است.

 

به  فرهنگ لغت، مشکاة المصابیح، مصطفی بن قباد الالذقی، عربی کلمات کلیدی:

 فارسی

                                                           
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 a.j.afshar@uk.ac.ir) شگاه شهید باهنراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دان -2
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 مقدمه -1

ی لغت تشکیل میدهند. هاای مربوط به زبان فارسی را فرهنگهبخشی از پژوهش

نویسی از مفاخر ایرانیان است و ایرانی، نخستین قومی است كه در جهان فرهنگ لغت»

 (63)برهان قاطع، « نوشته است.

دو فرهنگ كه در قرن مذكور »فرهنگ نویسی در زبان فارسی از قرن پنجم آغاز شده و 

الفرس تالیف شرف تالیف شده یکی رسالة ابوحفص سغدی و دیگری تفاسیر فی اللغه 

ها به ما قرن پنجم كه هیچ یک از این كتاب الزمان قطران بن منصور ارموی شاعر معروف

بـرای پاسخگویی بـه  رب،ایرانیان در زمان استیالی ع( 39)فرهنگ فارسی، « نرسیده است.

هایی به زبان عربی تدوین فرهنگ به فرهنگی، اقـتصادی و سـیاسی خود، یازهای علمی،ن

كـه در آن روزگار زبان -زبـان غـالب فراگرفتن برای خته بودند، مردم شبه قاره نیزپردا

و دستور  فرهنگهای ـاگزیر شدند دسـت بـه تـدوین كـتابن -فارسی و فرهنگ ایران بود

 (196، 4ج ،)تاریخ ایران: از اسالم تا سالجقه «بزنند. زبان

 فهمیدن و قرآن خواندن آنها، درست ایشپید اصلی سبب كه فنونی و علوم جملة از»

تدوین  و تألیف تاریخ سبب همین به است و بوده خبر و حدیث فهم همچنین و آن معنی

 و عربی زبان صحیح فهم به مربوط است، علوم اسـالمی عـلوم و معارف اغلب بر مقدم آنها

 علوم است بخش این از .باشدمی آن گوناگون وجوه و دقائق و مشکالت و لغات معانی درک

 مجموع كه فنون و آداب از دیگر ایپاره و بالغت و فصاحت و لغت و اشتقاق نحو و صرف

 و ابتکاری یهاشیوه از ای)نمونه« .است ساخته فراهم را اسالمی دورة فـرهنگ و ادب آنـها

از ( برای رفع این نی458-459نویسی،  فرهنگ فنّ در ایرانی دانشمندان گوناگون

شود كه به فرهنگی دو زبانه گفته می»ود. فرهنگهای دو زبانه فارسی و عربی تدوین میش

لغتی از یک زبان، به ترتیب الفبایی خاص آن زبان، به لغتی از زبانی دیگر معنی شده 

های لغت تدوین فرهنگ( »44)مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیّات فارسی، « باشد.

)مرجع شناسی ادبی .« م هجری  در خراسان آغاز شده است... عربی به فارسی در سدة پنج

كتاب البلغه المترجم فی اللغه »ترین فرهنگِ عربی به فارسی ( كهن91و روش تحقیق، 

تألیف شده و نگارندة آن شناخته  (438است كه در نیمة نخست سدة پنجم هجری )سال 

( فرهنگهای كهن 181 های مرجع،)مرجع شناسی: شناخت خدمات و كتاب.« نیست... 

های فارسی و عالوه بر اهمیتی كه از نظر لغت نویسی دارند، از نظر واژه»عربی به فارسی 

های عربی كرده اند قابل مطالعه و بررسی هایی كه لغت نویسان در برابر واژهمعادل سازی
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 هـدفشان امر آغـاز در نویسانلغت( »76)روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، « است.

 بیان و شرح و آنها درسـت تـلفظ بیان و عربی زبان در متداول و عمومی لغـات گـردآوری

 هایشـیوه كـتاب در لغات آوردن ترتیب و تنظیم در كهآن بود، جز هریک گوناگون معانی

 لغـتنامة نخستین مؤلف لغوی و نـحوی احمد بن خلیل كهبردند، چنانمی به كار گوناگونی

 حروف مخرج چون و آورد خـود كـتاب در آنها حروف مخارج به ترتیب ار عـربی، لغات

 به كه آنها از را كلمات است دهان انتهای( ها، عین، حا، خا، غینهمزه،)حلق  ششگانة

 به و -داد قـرار حـرف نـخستین را عین حرف و كرد شدند، شروعمی آغـاز حـلق حروف

خلیل،  از پس فـرهنگها مـؤلفان دیگر یافت. رتشه «العین» به نام كـتابش جهت همین

 كتب در را لغات گونهبدان و كردند انتخاب یابیلغت و نویسیلغت برای ایشیوه هركدام

 فرهنگ فنّ در ایرانی دانشمندان گوناگون و ابتکاری یهاشیوه از ای)نمونه« .آوردند خود

كه در خارج از ایران تدوین شده ( از فرهنگهای دو زبانة كهن عربی فارسی 460نویسی، 

است باید از مشکاة المصابیح یاد كرد. این اثر تاكنون معرّفی و تصحیح نشده است و ذیالً به 

 مانده از این اثر پرداخته خواهد شد.بحث در باب معرّفی نویسنده و بررسی تنها نسخة باقی

 معرّفی مشکاه المصابیح و مؤلّف -2

اه المصابیح، فهرست مطالب است؛ بدین صورت كه برای دو صفحة آغازین نسخة مشک

هر حرف الفبا، بر اساس حركت حرف آغازین، سه باب درنظر گرفته شده است؛ به عنوان 

مثال: باب االلف المضمومه، باب االلف المضمومه، باب االلف المکسوره؛ و فهرست به باب 

سه صفحه و نیم آورده شده است.  یابد. در ادامه، مقدمة نسخه درره پایان مالیاء المکسو

صفحة اول، شامل حمد و ستایش خداوند و درود و صلوات بر پیامبر اكرم )ص( و آل و 

خود، در سبب  اصحاب گرامی ایشان است. مؤلّف در صفحة دوم مقدمه ضمن ذكر نام

بر  نویسد كه با مالحظة ایثار علمای متبحر از متقدم تا متاخر، او نیزتالیف كتاب چنین می

آن شده كه در عرصة لغت كه از نظر وی كلید همة علوم است، كوششی نماید و اثری 

 فراهم آورد.

ها به ترتیب حروف هجا در سه قسم آورد كه واژهدر ادامه در باب تبویب اثر خود می

می كلماتی كه با حرف الف آغاز ضمّه، فتحه و كسره تنظیم شده؛ بدین صورت كه ابتدا تما

مرتبه بر اساس حركت فتحه، یک مرتبه ضمّه و یک مرتبه بر اساس حركت شوند یک می

ین قیاس، سایر گردند و بر همایی حروف دوم، سوم و ... مرتب میكسره به ترتیب الفب

ها شبیه شود؛ به عبارتی، صرف نظر از حركت، نحوة تنظیم واژهحروف نیز تنظیم می
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نظیم الفبایی، سه رای هر حرف، این تنامة دهخداست و به خاطر حركات سه گانه، بلغت

اگانه شود؛ بدین گونه كه ابتدا مصادر مجرّد بر اساس اوزان به صورت جدمرتبه تکرار می

ها، رباعی مجرد و در ادامه، مصادر ثالثی مزید، اسمگردند؛ و طبق حركت فاءالفعل مرتب می

مطالعة فرهنگ حاضر،  سی ونیز مزید وارد شده است. با توجه به توضیحات مولف و نیز برر

در فرهنگ حاضر به  جوی واژگانمشخص میشود كه برخالف بسیاری از فرهنگهاجست

شیوة صبط لغات در برخی از فرهنگها  گیرد. عالمه دهخدا در انتقاد ازسهولت صورت می

گوید كه در ترتیب الفبایی تنها حرف اول و بعضا حرف دوم را یا حرف اول و یا اول و می

مدخل مورد نظر به سهولت جو و دستیابی به كرده اند كه با این شیوه، جست ظآخر را لحا

 (377گیرد. )لغت نامة دهخدا، صورت نمی

نهاده و ضمن طلب رحمت، از خداوند « مشکاة المصابیح»مؤلّف نام اثر خویش را 

 خواسته كه هر كس را كه به اثر او با دیدة اغماض و گذشت بنگرد، مورد آمرزش قرار دهد.

توان شامل تلفّظ، هویّت دستوری، تعلّـق  لّف فرهنگ نظام، اركان لغت را میمطابق نظر مو

، 1ها دانست. )فرهنگ نظـام، ج دَل(، معنی/معانی، شواهد و تركیبزبانی، اشکال)مخفّف یا مُب

هـا و حتـی برخـی تعبیـرات و     هـای واژه ( در این فرهنگ، عالوه بر مصادر به دیگر گونه41

رداخته شده است و با این اوصاف و نیز عدم اصرار در ارائة تمامی معانی یـک  تعریفات نیز پ

رسد بایـد فرهنـگ لغتـی كـاربردی     رتر و كم كاربردتر آن، به نظر میواژه خصوصا معانی دو

باشد كه مؤلّف جهت استفادة همروزگاران و هموطنان خود فراهم آورده اسـت و در مـوارد   

هوم یـک واژه در ادامـة توضـیح فارسـی و بـرای تفهـیم       بسیاری برای شناساندن معنا و مف

آورد و گـاه بـه جـای ذكـر     تر، معادل و یا توضیح آن را به زبان تركی مـی تر و مطمئنسهل

کنـد و نظـر بـه مـوارد گفتـه      واژه اكتفا می معنای فارسی، تنها به ارائة معنی و معادل تركی

توان چنـین اسـتنتاج   حجم و تعداد می زان معانی از بابشده و نیز اكتفا به ذكر كمترین می

نویسی، بلکه از دیـدگاه كـاربردی تنظـیم و    كرد كه مؤلّف، فرهنگ حاضر را نه از منظر لغت

مدوّن نموده است. این موضوع كه در این فرهنگ به موضـوعات متعـددی چـون حکمـت،     

گـر بـر   های دینی و ... پرداختـه شـده، خـود دلیلـی دی    طب، نجوم، اعالم و اشخاص و روایت

 كاربردی بودن آن است.

نویس، ثبت شده چنین آمده در یادداشتی كه در آغاز نسخه، محتمال به وسیلة فهرست

است: كتاب مشکاة المصابیح در لغت به شیوة رعایت مثلثات، متعلق به عالم لغوی، شیخ 

س، ینومصطفی بن قباد الالذقی از علویان سوریه است كه البتّه برخالف یادداشت فهرست
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توان به علوی بودن مؤلّف معتقد شد؛ زیرا مؤلّف از بنا بر برخی اشارات متن، نمی

و از خلیفة دوم نیز « كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ»امیرالمومنین )ع( و نیز امام حسن)ع( با جملة دعایی 

 کند كه این شیوة بیان، خود، گواه سنّی بودن مؤلّفیاد می« رضی اللّه عنه»با  جملة دعایی 

كرّم اهلل »( همچنین است به كارگیری جملة دعایی 53متون،  تصحیح است. )راهنمای

 به شیوة سنیان برای حضرت امیرالمؤمنین )ع(:« وجهه

اَبُوتُراب: علی كرّم اهلل وجهه/ اَسَدُاللّه: علی بن ابی طالب كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ/ اَبُوحَسَن: علی 

آء: حضرت حمزه رضی اللّه عنه/ سَیِّدَان: حسن و حسین رضی كرّم اهلل وجهه/ سَیِّدُ الشُهَد

 اللّه عنهما/ اَبُوحَفصْ: عُمَر رضی اللّه عنه/ سَیفُ اللّه: خالد بن ولید رضی اللّه عنه.

 نسخه شناسی -1-2

در فهـارس نسـخ خطّـی فارسـی بـا چنـدین عنـوان و در        « مشـکاة المصـابیح  »با عنوان 

اسـالمی، اعتقـادات، تفسـیر، فلسـفه و حـدیث مواجـه       موضوعاتی چون نحو عربـی، كـالم   

و در موضوع لغت « مشکاة المصابیح»میشویم. نسخة مورد بحث در نوشتار حاضرِ مسمّی به 

یابیم كه از ایـن  های خطّی در مای عربی به فارسی است. با بررسی فهارس نسخهنامهو واژه

ی نجفی قم بـاقی مانـده اسـت. ایـن     ای منحصر به فرد در كتابخانة آیت اهلل مرعشاثر نسخه

بـرگ   202قمـری و در   934و به خط نسخ در اواخر ذیقعدة سـال   3796نسخه به شمارة 

 (  602، 9ا، ج های ایران: دننوشتكتابت شده است. )فهرستوارة دست

 و هـای عربـی بـه خـط نسـخ     قمری است. واژه 934القعده ذی كتابت نسخه اواخر تاریخ

 روی بـه شـنگرف اسـت.    نشانیها تحریر شده است. عناوین و تعلیقنس لغات به خط ترجمة

 رو درت بـر  آگـاه  ما درون سر ز ای» دارنقشه لوزی مهر با القاضی اهلل لطف تملّک اول برگ

 بـه تـاریخ   نـام  بـدون  تملّکـی  و « الموسـوی  ابراهیم» گوشه هشت مهر و « اهلل لطف نهاده

 بـاهلل  الواثـق » و « الحسینی نظام بن فتاح نمسکه حق علی صراط» مربع مهرهای با 1276

میشـود،   دیـده  «الموسـوی  احمد بن محمد» بیضوی مهر و «الحسینی نظام بن فتاح الغنی

 مشـکی  تیمـاج  است. جلد نسخه مشهود نیز اول صفحه فراز بر وی مربع مهر و فتاح تملّک

ه تقریبـا  ت كـ واژه در هر سطر اس 8سطری با متوسط  11 برگِ 202ضربی و  تعداد اوراق 

 گیرد.واژه را در بر می 36000
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 الخطی نسخهویژگیهای رسم -1-1-2

به كـار رفتـه   « گ»به جای « ک»در تمام متن، : «گ»به جای « ک»الف( استفاده از 

ــکر)گ  ــکوف: كفشـ ــت: اُسـ ــف(15اسـ ــنکی)گ  /1الـ ــه: كرسـ ــوال:  16اُلیَـ ــف(/ اُمال االفـ الـ

ب(/ اِثخـان: بسـیار   117ثـم: كنـاه )گ  ب(/ ا117ِالف(/ اِثالث: سه كشتن )گ16كوسبند)گ

الـف(/ جُلَّنـار:   64الف(/ جُلَنجَبین: كـل انکبـین)گ  62ب(/  جواز: بکذشتن)گ17كشتن)گ

الـف(/ جُـول:   64الـف(/ جُنـون: دیـوانکی)گ   64الف(/ جُنـاح: كنـاه و تنکـی)گ   64كلنار)گ

 الف(.64كرداكرد اندرون)گ

 صل و منفصل نگاشـته شـده  به دو صورت متّ« ها»نشانة جمع : ب( کاربرد نشانۀ جمع

  است:

ا/  هـ الـف(/ ابـراج: بـرج   63ها و پدر پـدرها )گ ها و بختها و توانگرها و بزرگجُدُود: بهره»

هـای  ب(/ اَرفـاد: قـدح  6های سـرون جمـع ردف)گ  ها/ اَرداف: میانها/ ابیات: خانهابدان: تن

ب(/ 7ی سـرنیزه)گ هـا ب(/  اَسِـنّه: آهـن  7هـای ترسـایان)گ  ب( / اَساقِفه: قاضی6بزرگ)گ

اههـا  ب(/  اَجـرام: گن 4ب(/ اَجیاد: گردنها جمـع جیـد )گ  4اَجراس: درایها جمع جرس: )گ

ها جمع جفون ب(/ اَجفان: پیله4ها در شکم جمع جنین)گب(/  اَجِنَّه: بچّه4جمع جُرم )گ

ع حکم ب(/ اَحکام: فرمانها جم4ب(/  اَجحار: سوراخهای مار و سوسمار جمع جُحر )گ4)گ

ب(/  4ب(/  اَحطـاب: هیزمهـا جمـع حطـب)گ    4(/  اَحجار: سنگها جمـع حَجـر )گ  ب4)گ

 «ب(.3. )گها. اَبدا: مب(/ اَبدُء: نصیب4حزاب: گروهها جمع حزب)گ

 ا كـه ایـن  کند؛ تا آنجـ استفاده می« ها»عمدتا از نشانة  نویسنده از دو نشانة جمع فارسی،

جمـع بسـته    «ان»ارسی عموماً بـا  تون فهایی كه در منشانه را بر سر اسم جمعها و نیز واژه

 گیرد:میشوند نیز به كار می

های بیابـانی، جمـع غـول/ اَكلُـب:     ها و شوهرها، جمع عرس/ اَغْوال: مردماَعْراس: عروس»

هـا، جمـع   ها، جمع انسـان/ اَنَـس: مـردم   ها، جمع لدود/ اُناس: مردمها و .../ اَلِدّه: خصمسگ

ها و یارها، جمع ولـی/ اَیْتـام:   ها/ اَولِیَه: دوستهای مردموزاع: گروهانسان/ اَنظا: شترها و .../ اَ

هـا و ... و پـدرِ پـدرها/ حُـور:     ها و .../ بَنَات: دخترها و .../ جُدُود: ... و بزرگها/ بُعُول: زنیتیم

ها، جمع رجل/ اعقـاب: پورهـا و ... جمـع    ها و ... جمع حوراء ام احور/ رِجَال: مردمچشمسیه

                                                           
نظر به اینکه متن مورد پژوهش، فرهنگ لغت است و جست و جوی ارجاعات در آن چندان دشوار نیست و   -1

نیز برای رعایت اختصار در کتابت ارجاعات درون متنی به متن نسخه، به ثبت شمارۀ برگ نسخه با حرف گ و 
 کتفا شد.صفحۀ مربوط با الف و ب ا
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ها جمع تـابع/  ها و ... جمع ترک/ اَتباع: تابعها ... جمع شاهد/ اتراک: ترکقب/ اَشْهاد: گواهع

 «اَبطال: دلیرها جمع بطل.

در کلمات مختوم به های بیان حرکت در هنگام اتصـال بـه هـای    « ه»ج( حذف 

ء: پارها/ اَثْواب: جامها جمع ثوب/ اَجْناس: گونها، جمع جنس/ اَجْزا»: جمع در بیشتر موارد

 «: بندهاء گریزان، قاچنجی تركی.آبِقْگوشه، جمع كوب/ های بیاَحرُف: حرفها/ اَكواب: كوز

-ب(/ جُسور: چیره63گی)گجُزئیّه: پاره»: بیان حرکت در حالت منسوب« ه»ذکر  د(

گان/ ب: كتان تنک و شراب خوردهگان/ شَرْب(/ شَذَّان: پراكنده63گی و دلیری كردن)گ

گی گردانیدن زن/ گان/ تَخدِیر: پردههای بچّهگی/ بَنَات: دخترها و بازیدوشیزه: ةبَکارَ

گی كردن به كسی/ گی/ تَقَیالض: مانندهتَشبِِیه: مانند كردن/ تَشَباله: مانندگی كردن، ماننده

 «گی یکدیگر شدنگی كردن به كسی/ تَمَاثُل: از بیماری به و مانندهتَقَیالل: اقتدا و ماننده

جُـفّ: آنـچ شـکوفه در وی بـود/     »: در تمام موارد« آنکه»و « آنچه»در « ه»( حذف ه

-بند قبا و آنچ شتر از گلو به در آرد چون شتلی/ شَکِیر: آنچ از گرداگرد درخت میشِقَه: شِقْ

ک: آمیختن و درهم افکندن انگشـتان و آنـچ بـدان    بَه: آنچ یکبار بیرون آید./ سَبْروید./ شَخْ

تَه: : آنچ قابله وابُرد از ناف و خط پنجه و خط پیشانی/ سُلَاقَه: آنـچ بلیسـند./ سُـکْ   ماند./ سِرَر

آنچ بچگان بدان خاموش شوند./ سُرّ: آنچ قابله وابُرد از ناف/ اَنُوح: بخیل و آنک تنحـنح كنـد   

در وقت سوال از بخیلی/ اَوْكَعْ: آنک انگشت سترگ بر دیگر افتـاده باشـد./ اِجْبـا: بفـروختن     

ت پیش از آنک بهار رسد./ اِحْصار: آنک حاجی را مانع پیش آید از بیماری یا از دشـمن  كش

 «تا از حج بازماند.

م به یکدیگر به چهار صورت عمـل  مؤلّف در حالت اضافة دو اس: کسرۀ اضافه کاربرد و(

 کند:می

 :«ی»به جای « ء»آوردن  -

هاء دوساله و تیرهاء ب(/ جُذوع: اسب63جُذوم: بندهاء دندان و بنهاء درخت)گ»

ب(/ اَدمغه: 5هاء پشمین)گب(/ اَخبیه: خیمه5ب(/ اَخبات: زمینهاء هموار)گ63خانه)گ

الف(/ اَتُن: خرهاء 14ب(/ اَیمان: دستهاء راست)گ5مغزهاء سر جمع دماغ)گ

الف(/ 16ب(، اُصول: بنهاء درخت)گ14الف(/ اُركوب: جماعتهاء سواران)گ14ماده)گ

هاء گریزان، : بندهآبِقْهاء دیوار، جمع دهلیز/ لند/ دَهَالِیز: میانسَحُوق: درخت خرماء ب

آخِذه: علّت است از علّتهاء داء كه آن را جمود و شحوض گویند./ اَجْذاعْ: قاچنجی تركی/ 



 1398 پاییز /45 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /74

 
 

هاء دو ساله، جمع جذع/ اَجْواعْ: میانهاء آسمان و زمین، جمع جوّ/ اَجوزه: تیرهاء خانه اسب

 «و .../ 

 :«ی»آوردن  -

آمِر: فرمان ده و روز چارم از روزهای برد عجوز/ ابالِسَـه:  ب(/ 6اَریاف: زمینهای آبادان)گ»

هـای نـاخن   جمع ابلیس، مهترهای دیوان/ اَباهیم: انگشتهای بزرگ جمع ابهام/ اَتْفاف: شوخ

و هـا  های مُنج، انگبین/ اَجْالف: نـاكس های سنگین/ اَجْباح: جایجمع تفّ/ اَثافی: دیگ پایه

های نزدیک،  جمع حمیم/ اَحْرار: آزادهـای مـردم،   های تهی، جمع جلف/ اَحْمام: خویشخم

أَحاجی: كارهـای   /های نو، جمع اُحْدوثه و حدیثجمع حرّ/ اَحادیث: افسانها و كارها و سخن

هـای مـار و سوسـمار، جمـع     های مُنج، انگبین/ اَجحار: سوراخنو، جمع اَحجیّه/ اَجْباح: جای

ها و پرهای مرغ، جمع جناح/ اَجْعال: مزدهای پای، جمـع جُعُـل/ اَرْدان:   جْنحه: رسنجحر/ اَ

ها های درخت، جمع رَمَث/ اَزواج: جفتسرهای آستین و یا بنهای او، جمع رُدَن/ اَرْماث: تنه

هـای  های قلم، جمـع سـنّ/ اَظْـراب: بـن    ها و نوکهای زن، جمع زوج/ اَسْنان: دندانو شوی

 «ها.های مردمهای درخت، جمع طَنُب/ اَوزاع: گروههای خیمه و بیخطناب: رسندندان/ اَ

 :«ی»و « ء»نیاوردن  -

هـا شـتر و   الف(/ اَرسـال: رمـه  6الف(/ اَرجاب: ماهها رجب)گ14اَیادیم: پشتها زمین)گ »

هـا  اِستِجعال: ددها ماده به گُشن آمدن/ اَضالِع: بازوهـا و سـال  ب(/ 6گوسبند جمع رسل)گ

 «ها برترین از كوه/ ، جمع ضلع/ اَجوزه: تیرهاء خانه و تیرها روی .../ رُبُود: جایتنگ

 :آورده شده است« ئ»در موارد معدودی نیز، به صورت  -

 «اَحناء: جوبهائ زین/ اَحْمام: خویشهائ نزدیک،  جمع حمیم. »

یسیء روح اهلل: ع»:  «علیه السالم»به جای « ء م»ز( استفاده از صورت اختصاری 

الف(/ آجَرْ: مادر اسمعیل نبیءم/ آلِ یس: آل  88الف(/ روح االمین: جبرئیل ء م)گ 88م)گ

تَورَیت: كتاب موسی ءم/ ثَمُود: رسول ءم/ آمِنَه: مادر نبی ءم/ بَنُواِسرَائیلِ: پسرا یعقوب ءم/ 

 «نام نبیءم

ست در شام اَبُوفانِس: گیاهی»: شودبه کلمات قبل از خود متّصل می« است»ح( فعل 

ایست كه و مصر غاسول رومی/ اَبُوقُبَسْ: كوهیست در مکّه شرفها اللّه/ اَبُوقَلَمون: جامه

گوناگون می نماید، در روم/ اَخْشَبان: دو كوهست در مکّه شَرَفَها اللّه/ اِبْنُ البیض: نام 

حاق: دعوی لدزدیست اندر عرب، مشهور/ اِرْدَب: پیمانة بزرگیست بر اهل مصر و شام/ اِستِ

 «كردن كه فرزند منست.
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 تبویب -2-2

خواستم كه بخشی از زبـان را بـه روش   »الذقی در خصوص تبویب فرهنگ نوشته است: 

هجا با ضمه، فتحه و كسره بیاورم و بر سه قسم مضمومه، مفتوحه و مکسوره تقدیم كـردم.  

آوردم . وارد كـردم  روش: حرف الف را بعد از الف و بعد با )اب( و تا )ات( تا آخـرین حـرف   

پس از آن حرف الف را بر اساس حركتش )فتحه، كسره، ضمه( به اندازة كاربردش آوردم. بر 

این اساس تمامی حروف هجا هم كه آخر كلمه بودند نیز به ترتیب هجا مرتب شـدند. )ابـا،   

شبیه آنهـا  فعل، فعالل، فعول ... و  ابب، ابت، ابث ...( اما مصادر ثالثی مجرد بر وزنهای مانند

های افعل تفضیل باشد مانند اسمع، ابلخ، یا هر چه شبیه ایـن دو باشـد را بـر    باشد یا بر وزن

گرفـت آن را بـه اقتضـای بـابش     ب كردم و آنچه در دو باب قرار میاش مرتاساس ریشة بابی

نوشته مانند بهجه و اوزان هفتگانة ثالثی مجرد را نیز به مقتضای بابش نوشـتم. مصـدرهای   

لثی مجرد را برمصادر سایر بابها مرتب كردم طبق آن چیزی كه در كتب حـرف آمـده و   ثال

همة اسما و مصادری را كه از ثالثی مجرد منشعب شده و ربـاعی مجـرد و مزیـد را كـه بـر      

شوند را آوردم و آن را مشکاه المصابیح نامیـدم و كلیـدهایی را   ساس بابهایشان شناخته میا

های زیر جهت دریافت شیوة كار مولف ذكر آ( به عنوان مثال، نمونه4.« )در آن قرار دادم... 

 شود:می

ها، جمع بطروقه/ بُطْرُقَه: هندوانه/ جَاثُوث: هندوانه/ جَافُوف: هندوانه/ بَطارِق: هندوانه»

های )بَ(، )بُ(، )جَ( : هندوانه/ حَبحَب: هندوانه )واژگان مذكور به ترتیب ذیل مدخلفِیجَا

 «ح شده اند(.و )حَ( مطر

بر شدن زمین/ اِخْتِضاب: خَضْبْ: حنا كردن/ اِخْضاب: به خشکی سال رسیدن و بی»

: حنا كردن/ خضاب كردن چیزی از تن خود/ تَخضِیب: خضاب كردن؛ یعنی حنا/ خِضَابْ

بر شدن زمین )واژگان : رنگ ریش و دست/ اِخْضاب: به خشکی سال رسیدن و بیخِضَابْ

 «های )خَ(، )اِ(، )تَ(، )خِ( و )اِ(  مطرح شده اند(.ل مدخلمذكور به ترتیب ذی

اِخْطا: بر كام زدن، داشتن/ اِخْطا: خطا كردن و .../ تَخَاطُوء: خطا كردن/ خَطآء: بر زمین »

افکندن/ خَطَا: گناه/ خَطآء: بر زمین افکندن/ خَطیئَه: بزه/ خَط َایَا: ح/ خَطَایَات: ح )واژگان 

 « های )اِ(، )تَ( و )خَ( مطرح شده اند(.یل مدخلمذكور به ترتیب ذ

های متعدد یک واژة فارسی را نیز میزان توجه نویسنده به ذكر معادلتوان ضمنا می

 مالحظه كرد:
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(/ احمق قَةثَر(/ احمق شدن )حُمق(/ احمق )حَنْثَر(/ احمق شدن )حَمَااحمق )دَعْ»

)تَغفِیل(/ احمق خواندن )تَحمِیق(/ )حَفْلَقْ(/ به غفلت منسوب كردن و احمق گردانیدن 

احمق )تَاک(/ احمق ضعیف )بَغثَره(/ احمق )باعِک(/ احمق یافتن )اِندال(/ مرد احمق 

)اِلبِیس(/ احمق شمردن )اِستِحماق(/ احمق زادن و آن یافتن )اِحْماق(/ احمق و دیوانه 

فک(/ اَحمق )اَعْفَق(/ سخت )اَوْلَق(/ احمق )اَورَ(/ احمق )اَورَد(/ احمق )الفَک(/ احمق )اَعْ

 «احمق )اَطَبخ(/ احمق )اَرْطَی(/ احمق )اَرْعَی(/ دراز و احمق و شتابان در كار )اَخْدَب(

دستی بگرفتن و به ستم اِجْبار: به ستم بر كاری داشتن/ اِعتِسار: غریم را در وقت تنگ»

به كاری داشتن/ اِلجاء: به  در كاری داشتن/ اِقتِسار: به ستم بر كاری داشتن/ اِكراه: به ستم

 «ستم بر كاری داشتن/ تَلجِئَه: به ستم بر كاری داشتن.

های شوریده/ اِخْتِالط: آمیخته و شوریده، خرد شدن/ اِرْتِجام: اَضْغاث احْالم: خواب »

شوریده شدن چیزی/ اِرْتِثا: شوریده شدن و .../ اِلتِباس: پوشیده و شوریده شدن/ اِلتِحاخ: 

ها/ دن كار/ ایتِشاب: شوریده/ تَبَوالعْ: بشوریدن خون/ تَبَلْبُل: شوریده شدن لغتشوریده ش

تَشوِیش: شوریده كردن/ تَشَوالش: شوریده شدن كار/ تَلبِیس: شوریده كردن كار/ حَضَّاء: آتش 

 «مَرَه: شوریده كردن.فراشوریدن/ خَضْرَمَه: شوریده كردن نسب كسی .../ دَغْ

جمع شبه/ اَمثال: مانندها، جمع مثل/ اِشباه: با چیزی مانند كردن/  اَشْباه: مانندها،»

گی كردن به كسی/ گی/ تَقَیالض: مانندهتَشبِِیه: مانند كردن/ تَشَباله: مانندگی كردن، ماننده

گی یکدیگر شدن/ گی كردن به كسی/ تَمَاثُل: از بیماری به و مانندهتَقَیالل: اقتدا و ماننده

 «ه: مانند و برنج از نُحاس.شِبْ: مانند/ لْشَکْ شَبِیه: مانند/

 ساختار -3-2

شود؛ بخش اول، شامل دیباچه اسـت كـه بـا حمـد و     این اثر به دو بخش كلی تقسیم می 

الحمـد هلل الّـذی اومـض خلـد     »شـود:  الم )ص( آغاز میستایش خداوند و منقبت پیامبر اس

در ادامه به دالیل خویش برای تحریر « ثان...عباده ... و الصلوه و السالم علی محمّدٍ قالع االو

لمّا رایتُ محلّ البّاء ... لمعتُ اَن اقبطَ قطّاً من اللغه  علـی تهـجّ الحـروف    »اثر اشاره میکند: 

مؤلّف، واژگان را به ترتیب حروف الفبا و بر اساس حـرف  «. الهجا بالضمّه و الفتحه و الکسره

حه و كسره( آورده است؛ بدین صـورت كـه از الـف    اول و دوم و نیز ترتیب حركتی)ضمّه، فت

آغاز كرده )أب(؛ دو حـرف اول را اسـاس قـرار داده و در حـرف سـوم و بعـد از آن ترتیـب        

الفبایی را رعایت نکرده است؛ ضمنا نوع صرفی واژگـان نیـز تحـت الشـعاع همـین ترتیـب       

های مکسّر نی و جمعم تفضیل، مصدر، اسامی مثالفبایی قرار گرفته است؛ به گونه ای كه اس
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و حروف اضافه و ضمایر نیز همگی بنا بر ترتیب الفبایی در كنار یکدیگر قـرار گرفتـه انـد و    

این شیوه تا پایان فرهنگ حفظ شده است. مؤلّف در دیباچة كوتاه خود نیز به شیوة تنظیم 

ب و ترتیب واژگان در فرهنگ خویش اشاره كرده است: ضمنا حـرف دوم واژه نیـز در ترتیـ   

الفبایی با واک نشان داده شده است: ... تظافر، تظـالُم. ع: تَعَـب، تَعجِیـب، تَعـذِیب، تَعرِیـب،      

 تَعزِیب، تَعصِیب، تَعقِیب، تَعبِید، ... .

 اختصاصات متن -4-2

 گراییکهن -1-4-2

ای كـه  مؤلّف سعی میکند حتی االمکان واژگان كهن فارسی را در ترجمه بیاورد؛ به گونه

 توان یافت:ر متون نخستین دورة ادب فارسی میاین واژگان را تنها دبرخی از 

الـف(/ رَطُـوب: سپسـت    9اَفقَد: شتری كـه دسـت و پـای وی بـر ... چفسـیده باشـد)گ      »

الـف(/  88الـف(/ رُغبانَـه: پایبنـد دوال نعلـین)گ    88الف(/ رَعُونَه: كالیو شدن)گ88دادن)گ

الـف(/ جُحارِیَّـه:   89الف(/ زاوُوق: سـیماب)گ 88رُهبان: جمع راهب، رُهبانِیَّه: برزیدن آن)گ

ــه: 63الــف(/ جُحانِــب: مــرد كوتــاه ســتبر )گ63اشــتر اســتوار و آگنــده تــن)گ الــف(/ جُثَّ

الـف(/  63هـا و پـدر پـدرها)گ   ها و بخـت ها و توانگرها و بزرگالف(/ جُدُود: بهره63كالبد)گ

 «شِیئاب: برسگزیدن.الف(/ 63جُبُن: بددل شدن)گ

شامل واژگان كهن نمیشود؛ بلکه در موارد بسیاری نیز مؤلّف ویژگیهـای   این ویژگی، تنها

كـارگیری  دستوری كهن را با ویژگـی صـرفی همـراه مینمایـد كـه یکـی از ایـن مـوارد بـه         

ب(/ اِتِّباع: فـراپس  16ب(/ اِتِّزاع: بازایستادن)گ16اِتِّعاد: وعده واپذیرفتن)گ»پیشوندهاست: 

ب(/ اِثبـات:  16ب(/ اِتِّـران: سـخت فراشـدن)گ   16دن)گب(/ اِتِّساق: فراهم آمـ 16شدن)گ

ب(/ اجتِمـــاع: واهـــم 18ب(/ اِجحَـــار: كـــار بـــر تنـــگ فراگـــرفتن)گ16بازداشـــتن)گ

ــیدن)گ ــش)گ  18رسـ ــروختن آتـ ــو برافـ ــاش: نیکـ ــواب  18ب(/ اِحمـ ــاره: جـ ب(/ اِحَـ

 ب(.18بازدادن)گ

بـی، مطـرح و   ای عرها را به عنوان واژهاین فارسی گرایی سبب شده كه در مواردی معرّب

ب(/ جَـوارِش: گـوارش   62صورت غیر معرّب آنها را در ترجمـه بیـاورد: جَـوز: گردكـان )گ    

ب(/ جنابید: گنبدها جمع جنبـد  62ب(/ جَوهَر: گوهر )گ62ب(/ جَوسَق: گوشک)گ62)گ

 «ب(/ 62)گ

آورد و به فارسی ای غیرعربی را ذیل مدخلی به ترتیب الفبا میالبته خود نیز گاه واژه

در محل ترجمه، از ذكر معادل یا « ف»آن نیز اذعان مینماید و با آوردن حرف بودن 
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ب(/ جُلّاب: ف 63جُل: ف )گ»مترادف آن خودداری و به فارسی بودن آن اشاره میکند: 

ب(/ حِنّا: ف 72ب(/ خاوَلِنجان: ف )گ68ب(/ حُقّه: ف )گ65ب(/ جِهاز: ف )گ63)گ

ب(/ 82ب(/ دیباجه: ف )گ77گب(/ خطمی: ف )77ب(/ چهارشنبه: ف )گ72)گ

بَاج: ف/ سُوسَن: ف/ سُورِنجان: ف/ سُمّاق: ف/ سَار: ف/ سِکْجَاب: ف/ سِمْسِنْرَنج: ف/ شَطْ

 «فَران: ف/: ف/ سَختِیان: ف/ زِرنیخ: ف/ زَعْرَه: ف/ سَکَر: ف/ سَروْسُفْ

 آوردن بای تاکید بر سر مادّۀ فعل -2-4-2

ب(/ اِتعَــاب: 17ب(/ اِثابــه: بخشـم كــردن )گ 17اَتیـار: كشــندة خـویش را بکشــتن )گ  »

ب(/ 18ب(/ اِجهَـاز: خسـته را بکشـتن )گ   17ب(/ اِجبَاح: بخسبانیدن )گ17برنجانیدن )گ

اسـتِرواح:  ب(/ 18ب(/ اِحَاطَه: بدانستن )گ18اِجلَاس: بنشاندن/ اِجذا: بیستانیدن بر پای )گ

تن بدادن/ شِصّ: دام مـاهی و آن  بوی بردن و بیارامیدن/ اِستِکانَه: فروتنی كردن خواستن و 

سِقاط: بیفکندن/ سُـهَاد: گونـة روی بگشـتن/    شَوف: بزدانیدن/ دزدی كه هرچه بیند بدزدد/ 

م: زود سُدّ: كوه و ابری كه آفاق را بپوشد./ سُجُور: پر و تهی كردن و بـه آتـش بتـافتن/ سَـوْ    

لَه: خوشه بیاوردن كشت/ بَف: ببوییدن و هالک شدن/ سَنْبگذاشتن و چرا كردن مواشی/ سَوْ

: اشتری كه بچّه بیفکند ناتمام/ سَلقَمَه: بز سخت دندان كه بر هرچه بخایـد بشـکند/   سَلُوبْ

 «سَلَاسِلُ البَرقِ: درخش دراز بکشد.

 منفی کردن -3-4-2

اِجحــاد: نابالیــدن »کنــد: اســتفاده می« نــا»گــاهی از حــرف نفــی بــرای منفــی كــردن، 

بـردار/ اَعِـزَّه: ... و   بـی: نافرمـان  ب(/ آ17نـاكردن از بخیلـی)گ   ب(/ اِجمَاد: قمـار 17نبات)گ

ها/ اَمرَه: سرمه ناكرده/ اَمْقَه: سرمه ناكرده/ اَنیض: گوشـت تمـام بریـان نـاكرده/ اُمّـی:      نایافت

بوی كردن/ اِجْحاد: انـدک خبـر شـدن و    نانویسنده/ اِبْقال: ناگیاه شدن زمین/ اِتْفال: ناخوش

تِوا: ناخوش آمدن/ اِسْتِسماج: ناشـیرین آمـدن/ اِسـتیقان: ناگمـان شـدن/      نابالیدن نبات/ اِجْ

 «نمک و نازیبا شدن/ حَالِی: زنان ناپیرایه.: بیجَةاِعقام: نازاینده كردن/ سَمَا

حَنِیذ: نه بس بریان/ حایِص: شتر مایه كه نـه در وی  » شود:استفاده می« نه»گاهی نیز از 

ش/ تَشرِیج: دوختن نه محکم/ افتار: آب شیر غرم كـردن و  گشنی توان كردن از تنگی اندام

گرم كردن آب، اندک نه سخت گرم/ اَمْلَح: آنکه چشمش از غایت سبزی بـا سـپیدی زنـد و    

 «هر دو سپید باشد، نه روشن.

 استفاده از عالئم اختصاری -4-4-2
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ی آن پیش هااستفاده میکند كه نمونه« ف»مؤلّف برای بیان فارسی بودن واژه از حرف 

از این ارائه گردید. مؤلّف صورت مفرد واژة عربی را بیان و ترجمه میکند و در ادامه، شکل 

کند و در برابر آن به جای معنی ز به عنوان واژه ای مستقل ذكر میجمع مکسّر آن را نی

 آورد:را كه به منزلة آن است كه این واژه، صورت جمع واژة قبلی است می« ح»واژه، حرف 

ب(/  اَریکه: تخت 6ب(/  اَرنَب: خرگوش. اَرانِب: ح )گ5داة: سازِ كار. اَدَوات: ح )گاَ »

ها، جمع عون؛ اَعْوِنَه: ح/ اَغْمآ: آسمانهای خانه دهندهاعوان: یاریب(/ 6آراسته. اَرایک: ح )گ

وَه: ابریق چرمین؛ : ح/ اِداعیاز نی؛ اَغْمِیَه: ح/ اَفْضَل: كبک نر؛ اَفاضِل: ح/ اَفْعی: مار ماده؛ اَفا

اِداوی: ح/ اِرْبَه: حاجت؛ اِرَب: ح/ اِلَه: خدای پرستیده؛ آلهه: ح/ بادِنجان: پاتنکاه؛ بادِنجانَه: 

 «ح.

اَجراس: »را آورده است، اگرچه غلبه با شیوة پیشین است: « جمع»البتّه گاهی نیز لفط 

م: گناهها جمع جُرم ب(/  اَجرا4ب(/ اَجیاد: گردنها جمع جید)گ4درایها جمع جرس: )گ

ب(/ 4ها جمع جفون )گب(/ اَجفان: پیله4ها در شکم جمع جنین)گب(/  اَجِنَّه: بچّه4)گ

ب(/ 4ب(/ اَحکام: فرمانها جمع حکم )گ4اَجحار: سوراخهای مار و سوسمار جمع جُحر )گ

ب(/  اَحزاب: گروهها 4ب(/ اَحطاب: هیزمها جمع حطب )گ4اَحجار: سنگها جمع حَجر )گ

های شیر، جمع های سرای، جمع بُحبوحه/ بَراش: چنگالبَحابیح: میانب(/ 4حزب)گجمع 

ها، جمع برغوث؛ یعنی پَرَه/ بَراقِع: های گل، جمع برعومه/ بَراغیث: كیکبرش/ بَراعِم: غالف

-ها، جمع بطانه/ بَطاطیخ: خربزهها و خانهها و دوشها، جمع برقع/ بَطائِن: آستینپوشروی

های پادشاه، جمع ها، جمع بطروقه/ بَطارِقه: سرهنگطّیخ/ بَطارِق: هندوانهها، جمع بِ

ها، جمع بنبقه/ بُؤُس: ها؛ جمع بلبل/ بنابق: خشتگها و غمبِطریق/ بَالبِل: هزاردستان

 «های چهاردهم، جمع بدر.ها، جمع بَأس/ بُدُور: ماهسختی

را كه حاصل تغییر جزیی در صورت ای را ترجمه میکند و صورتی دیگر گاه مؤلّف، واژه

آورد؛ اما به جای ترجمة آن، حرف ای مستقل در ادامه میاصلی است را نیز به عنوان واژه

ب(/ اَبواب: 3اَتَو: آمدن. آتَی: م. )گ»  تلقّی میشود:« مَرَّ»را ذكر میکند كه معادل « م»

ب(/ 3ها. اَبدا: م. )گبدُء: نصیبب(/ ا3َب(/ اَبی: سركش. اَبیان: م. )گ3درها. اَبوِبَه: م. )گ

پوش؛ بُرعُوم: غنچة سرشکوفه؛ بَرعُمْ: م/ بُرقَع: رویب(/ 5اَدَوس: تاریک چشم. اَدَوش: م. )گ

بُرقوع: م/ بُطُول: باطل شدن؛ بُطْآلن: م/ تَبصیر: بینا گردانیدن و بصیر شدن؛ تَبصِرَه: م/ 

تَجرِبَه: م/ تجویل: واگردیدن؛ یعنی  تَتمیم: تمام كردن؛ تَتِمَّه: م/ تَجریب: آزمودن؛

 «كرودونمک؛ تَجوال: م.
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 هاهای عربی برخی واژهذکر معادل -5-4-2

این ویژگی در مواردی در واقع نوعی ارجاع است؛ به این صورت كه خواننـده بـه معـادل    

ب(/ 32ب(/ اِغتِضـار: المغفـره)گ   32اِغتِضاب: الغضـب)گ »یی واژه ارجاع داده میشود: امعن

اِكالب: ... و هوشبه جنون/ اِنجیل: كتاب الف(/  34ب(/ الداس: الطوع)گ33خار: الفخر)گاِفتِ

عیسی؛ یعنی كتاب اصلی من النجل و هو االصل. اِنّما سُمَیَّ اإلنجیل انجیالن به اظهر الّذین 

بَت: هـو الجـرّی   بعد مادرس فی العیث/ جِعْتِن: اصول الصلبان و هو ضرب من الشـجر/ سَـحْ  

نِین: هـو الطـائر كالفاختـه/ اَخْـرَب: گـوش      سَلَف: پیشینیان و الّذی هو البیـع/ شِـفْ   المقدم/

شکافته، الّذی فیه شق او ثقب مستدیر/ اَخْلَف: البعیر الّذی یمشی عَلی شق/ جَعـر: ذوبطـن   

الذیب و الکلب/ دَوات: الّذی یکتب منها/ اِدْفان: اَن یروح العبد من موالید یوماً او یومین مـن  

یغیب من المصر/ بَالط: كل شی فرشت به الدار من حجـر او غیـره/ حَطَـم: داء یُصـیبُ      غیر

 «فی قَوایِمِها اَو ضَعْفْ. بةالدا

 نظمی ارکان کالم در معانی فارسیبی -6-4-2

در مواردی، ترتیب نحوی كالم در بیان نویسنده مغـایر بـا نحـو متعـارف و معمـول نحـو       

 فارسی زبان نبودن نویسنده است:فارسی است كه محتمال درلیل آن، 

ب(/ اِفتار: آب شیر گرم كردن و گرم كـردن  32اِغتماز: عیب كردن به كاری به كسی)گ»

ب(/ اِلتِحاض: بسته گردانیـدن كـار صـعب مـردم در خـود و      32آب اندک نه سخت گرم)گ

ایـن ویژگـی، واژگـانی را    « ب(.31الف(/ اِمراق: خوردنی بسـیار كـردن)گ  30بسته شدن)گ

شود كه تعریفی توضیحی و مشروح دارند و مؤلّف ناچار است بیش از یـک واژه یـا   می شامل

تركیب فارسی برای معنی آنها ارائه نماید و علّت این آشفتگی را نیـز شـاید بتـوان بـر غیـر      

فارسی بودن زبان مؤلّف حمل كرد كه مؤلّف در نحو این گونه موارد، از زبـان تركـی متـاثر    

ی تحت الفظی به فارسی از ساختار نحوی معنای تركیِ موجود در ذهن ابوده و بعضا ترجمه

 خویش ارائه نموده است.

 ذکر بیش از یک معنی برای واژگان -7-4-2

یـک  کنـد و گـاه نیـز،    ا چند معنی ذكر میمؤلّف گاه برای یک واژه ذیل یک مدخل، دو ی

شـمرد:  ی بـرای آن برمی ابه، معنی/ معـانی کند و در هر مرتمدخل را بیش از یک بار ذكر می

الف(/ اِعـراق: بـیخ آوردن و بـه عـراق      31اِطالق: رها كردن از بند و روان كردن چیزی)گ»

 32الف(/ اِفالج: ظفریافتن و حجّـت آشـکار كـردن)گ    31شدن و شراب به آب آمیختن)گ

الف(/ زَعم:  90الف(/ زَرق: فریب)گ 90الف(. زَرق: زدن به ژوبین و سرگین افکندن مرغ)گ
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الف(/ زَعم: سخن  90الف(/ زَعم: طمع كردن)گ 90وی كردن و به گمان سخن گفتن)گدع

 87الف(/ رَهطَه: سوراخ موش )گ 87الف(/ رَهطَه: گروه مردم از ده تا چهل)گ 90باطل)گ

 «الف(.

 

 مشکول کردن کلمات -8-4-2

 هـای فارسـی را نیـز مشـکول    مؤلّف تمامی واژگان عربـی و گـاه در مـواردی معـدود واژه    

خـوانی  فتد كه احتمـال غلـط  های فارسی در مواردی اتفاق میهمینماید و مشکول كردن واژ

ها، جمع خَلَق/ اَظَلّ: زیر سَوَل شتر/ ها، جمع خُلق و كهنهاَخْالق: خوی» وجود داشته است:

 «اِبْغا: بَرجُستن یاری دادن/ اِجْتِهاد: جُستن/ اِحْقِفار: در سرِ دو پای نشستن مرغ.

 سازیکاربردهای خاص و واژه -9-4-2

ای جدید میسازد یا ساختاری جدید به كار نویسنده گاه برای ترجمة كلمات عربی، واژه

میگیرد كه نظر به غیر متعارف بودن هر دو مورد، شاید بتوان آنها را به فارسی نبودن زبان 

نحوی زبان عمل مؤلّف نسبت داد كه بنا بر توانش زبانی و با اتّکا به ویژگیهای صرفی و 

آنکه به مقبولیت و متعارف بودن آنها در میان صاحبان زبان فارسی توجه كرده است؛ بی

 كافی نماید؛ البته این اتفاق در تركیبات و جمالت افتاده است و در واژگان چنین نیست:

گاه الف(/ تَشَرُّق: در آفتاب52داری كردن)گب(/ تشکّر: سپاس5تَسَحسُح: دویدن آب)گ»

ب(/ اِقها: اندک 34الف(/ اِماتَه: بمیرانیدن)گ 33الف(/ اِفتِضاح: رسواییدن)گ52ستن)گنش

ب(/ اَزّ: 17ب(/ بخسبانیدن )گ33ب(/ اِقفِعالل: از سرما واهم آمدن)گ33خورش شدن)گ

المضاعف المهموز الفاء. از جای بیرون آوردن و برانگیختن و معصیت خواندن و بر آن 

غوره برآوردن خرما/ اِبْتِسام: كاریدن/ اِبْتِالل: ترشیدن اكشیمک/  ژولیدن/ ابالح: بمانیدن،

اِجهاض: ... و شتابانیدن/ اِجْداع: ... و پنج ساله اشتر به زیر رانیدن/ اِجْتِزاز: درویدن كشت و 

 .../ اِحْفاد: شتابانیدن/ اِحْسا: بشامانیدن/ اِحْتِبا: ... خیزیدن كودک/ اِخْباب: بویانیدن/ اِدْماع:

اِسْکان: قرار دادن و آرامانیدن/ اِسْتِحالف: ایستیدن خواستن ریزانیدن اشک/ اِذْرا: ذاهیدن/ 

به جای كسی/ اِسْراع: بشتاویدن و خشک گردانیدن نبات/ اِعبا: درمانیدن و مانده شدن/ 

از آب تَحْلِئَه: ب: واراندن مگس بسیار، .../ شَذْاِفتضاح: رسواییدن/ اِمرآء: بگوارانیدن طعام/ 

: واراندن مگس، .../ ذِیَاوَه: واراندن/ اِذْرا: بیفکندن و اشک ریختن و دامیدن/ واراندن/ ذَبّْ

ر: سپاسداری : دامیدن/ شُکْیو: شاریدن و دامیدن و دندان بیفتیدن/ ذَرِتَذرِیَه: بردامیدن/ ذَرْ

خَلَاقَه:  /و: شاریدن و دامیدن و دندان بیفتیدنذَرْداری كردن/ شَکُور: سپاسكردن/ 
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سزاواری/ حَضّ: بر كاری افژولیدن/ حَضَّاء: آتش فراشوریدن/ تَوَثُّق: به استواری فراگرفتن/ 

گی یکدیگر شدن/ تَلَقُّف: زود فراگرفتن و فروواریدن/ تلقِیف: تَمَاثُل: از بیماری به و ماننده

نمودن از خود/  تَصَرُّف: فروواریدن/ تَصَاغُر: ... خواری نمودن از خود/ تَحَاقُر: ... خواری 

فاگشتن در كاری/ تَبَسالم: گماریدن/ اِنهِضام: گواریده شدن/ اِكراه: به ستم به كاری داشتن/ 

كاری كردن/ اِستِقالل: اندک شمردن و به خودی خود به كاری بیستیدن/ اِسْراف: گزاف

پنج ساله اشتر به زیر رانیدن/ اَرْمَصْ: ژفکین/ اَعْمَض: ژفکین؛ یعنی چپافلر گوز/ اِجْداع: ... و 

 «اِحْتِبا: ... خیزیدن كودک/ اِدْماع: ریزانیدن اشک.

 برای بیان پذیرش حالتی« آن»به کارگیری ضمیر  -10-4-2

اَرْفَد: نزدیک آمدن و آن شدن/ اِحْشاش: خشک شدن دست و آن شدن بچّه در شکم »

ردن و آن شدن/ اِسْنام: بلند گردانیدن و مادر/ اِدناف: نزار كردن و آن شدن/ اِزْدِیاد: افزون ك

آن شدن/ اِسْتِفشاد: پناه شدن و آن شدن خواستن/ اِشتِهار: مشهور كردن و آن شدن/ 

بار كردن و آن شدن/ تَحَقُّق: درست اصمام: كر كردن و آن شدن و آن یافتن/ ایقار: گران

وشن كردن و آن شدن/ ثَلث: كردن و آن شدن/ تَقَسالم: پراكنده كردن و آن شدن/ تَنوِیر: ر

 «سیم كردن و آن شدن

 ابدال -11-4-2

بردار و سازوار گردانیدن/ تَطوِیع: فرمانشَرِیک: همباز/ تَشَارُک: با یکدیگر همباز شدن/ »

: یكنده/ تَسَلُّم: فاستدن یا پذیرفتن/ تَعَدِّحَبْلَه: گوسبند خرد/ خَمیط: گوسبند پوست

ها و آسته خْمَص: زیر پا به زمین چفسیده/ اَفواف: پوستفاگذاشتن و افزونی نمودن/ اَ

چفسیده، جمع فوفه/ اِشتباک: به هم درشدن و چفسیدن/ اِنصِبار: بچفسیدن؛ یعنی 

 «بایشمق/ تَجخِیَه: بچفسیدن و به رو درآمدن/ تَجانُف: چفسیدن

 ساخت مصادر جعلی بر اساس ساختار دستوری زبان -12-4-2

اِنضاج: بریان كردن و بپزانیدن/ ثَعب: ریزانیدن آب/ اِنقِباض: گرفته  اِفتضاح: رسواییدن/»

شدن یا برسکزیدن/ اِشباب: برپاالنیدن و بر سکیزاییدن، خداوند فرزندان جوان شدن/ 

 «تَنزِیق: برسکیزانیدن اسب/ شَبِیب: برسکیزیدن ستور/ شِیئاب: برسگزیدن

 فک اضافه -13-4-2

مضاف و مضاف « از»بت نشده و عمدتا با حرف اضافة كسرة اضافه در انتهای مضاف ث

تقلِیح: دندان پاک كردن از زردی/ تَلَفُّع: جامه از سر تا پا » اند:الیه از یکدیگر جدا شده

ها/ تَسَامُع: از كسی بد گفتن/ درگرفتن/ تَضلِیع: منقّش كردن به نوعی مخصوص از نقش
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باسلیق: رگ زبرین از بازو/ بَرآء: آخر شب از ماه  /تَزكِیَه: زكوة بدادن از مال و پاک گردانیدن

و .../  كه این خصیصه شاید متاثر از نحو عربی است: بَرَم: آنکه اندر قمار نشود از بخل و 

: نوعی از خرما/ تَبشیر: نوعی از مرغ/ تَزكِیَه: زكوة بدادن از مال و پاک نیبَرْ /فرارسیدن

 «گردانیدن/ اِسفَند: نوعی از شراب.

 جانبرای بی« او»کاربرد ضمیر  -2-4-14

 کنـد: اسـتفاده می « او»از ضـمیر جانـدار    جـان مولف در موارد زیادی برای ارجاع بـه بـی  

بَقبَقَه: بانگ كردن كوزه چون آب در او شود/ بَوه: پوست بچّة مرده كه در او كاه آكنده، در »

او هالک شـود/ بُؤبُـون: گیـاهی    پیش مادرش نهند تا شیر دهد./ بَیدآء: بیابانی كه رونده در 

شویند/ سَلَب: ربوده و پوست درختـی اسـت معـروف در یمـن كـه از او      است بر او جامه می

ر: آب بستن؛ یعنی بند كـردن او را/  سازند/ سَکَن: هر آنچه دل بر او قرار گیرد/ سَکْرسن می

بر او بركشند/ دَهَـاس:  سَعَف: ح و آنجا كه بر او برگ بود از شاخ/ سَاجَه: آن چوب كه معیار 

ریگ كه پای بر او فروشود/ رَتَج: در بزرگ كه در او دَرِ كوچـک بـود و در بسـته را گوینـد/     

دِف: بچّة اشتر و پشم او وشیر او و گرمی/ دَرئَه: آنکه صـیاد در پـس او شـود چـون شـیر و      

 «مانند آن/ خَزَمَه: درختی است كه از پوست او رسن كنند.

 نکه به جای آنچهکاربرد آ -15-4-2

 گیرد:به كار می« آنچه»را به جای « نکهآ»مولف در موارد معدودی و در پی مورد قبل، 

 دَرئَه: آنک صیاد در پس او شود چون شیر و مانند آن. -

 جَلْب: آنک از برده و شتر و گوسپند از جای به جای برند برای فروختن -

 تأثیر زبان ترکی -16-4-2

یسنده از واژگان تركی در ترجمة واژگان عربی استفاده میکند. در موارد معدودی، نو

دلیل این ویژگی را كه بسیار هم معدود است شاید بتوان به ترک زبانی مؤلّف و یا نگارش 

 ای ترک زبان مربوط دانست:اثر در منطقه

 اُمّ /15اسیرلرگ: ب(/ اَرویَّه: بز كوهی، طاغ گیچی. اُسَرا5اَدیم: تِماج یعنی سختیان )گ»

: (/ اَمدوحه15)گ لربت یعنی شپش: طلحه (/ ام15ّحاشلق) معنی به الخسنگ: صبّار

 طوب وینیاجق: (/ اِستِکرا16)گ اكشیمک ترشیدن،: اِبتِالل /(15اوكلش)گ یعنی ستودن

 گرم آب به را خود: اِستِحمام /(25 فنزرمق)گ یعنی برآغالیدن: (/ اِستِحثاث25)گ طوطق

هاء گریزان، قاچنجی تركی/ آنِک: اُسرُب، (/ آبِقْ: بنده26یومق)گ گرفتن، خوی و شستن

تركی فورشون/ اَحْجَن: كوژ با تركی آصمه/ اَوَّلُ من كلِّ اَمْسٍ: پریر، بالتركی اصراغی گرن/ 
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تَقمِیص: پیراهن درپوشیدن، با تركی اورنمک/ تَقیِیر: به قیر اندودن بالتركی یمومق/ ثُمَام: 

ذْرا: ذاهیدن؛ یعنی صادرمق/ اِراسَه: براسویانیدن، برآسودن/ اِزْكا: باالنیدن بُغد ایق اوتی/ اِ

 «فَه: نهاری كسن ]: ناشتاشکن[ ؛ یعنی صفرالقذُرالوحَه: االجه بشمقجی بوجکی/ سُلْكشت/ 

اَمْلَس: نسو؛ یعنی طاینجق/ دُوَابَه: پوستگی تنک بر سر شیر؛ یعنی قیمق كبی/ تَرَشُّح: »

ی صرمق و طولمق/ بَناتُ اللَّهو: رودها برزنند؛ یعنی ساز گرشی روزنیه تراویدن؛ یعن

اوروقلری/ بَناتُ النّار: صرغن دكانی/ بَناتُ اللَّهو: رودها برزنند؛ یعنی ساز گرشی روزنیه 

اوروقلری/ اِرْتِیاد: جَستن؛ یعنی صچرمق و شکرمک/ اِقدام: یاشمق یشنمق/ سُلَاف: اوّل نسنه 

: دز آغوز شغلری/ دِرَّه: صویرلر/ سَبِیح: دریه كم گیجه گیب باتورلر/ رَضَفْ كه آدم در سندن

ف، طرّه كه آدمه اوررلر/ حَبَارِجْ: جوزلر/ بَالغِم: قزل اوكکلر/ بَلَسان: بر مشهور آقجدر یاغن 

رها، : شپش؛ یعنی بت لر/ اُسَراء: اسیر لر/ اَعْباب: سریر لر/ اَساكِفَه: كفشگطَلحَةالورلر/ اُمال 

های شتر و گوسپند، جمع رسل؛ یعنی سوریلر/ جمع اسکاف؛یعنی یشمقجی لر/ اَرْسالْ: رمه

 «: اوّل سر، انمجدن برایلر/بْشَذْاَحْیاد: یومری یرلر، .../ 

 مآخذ لغات -5-2

ای نکرده است كه معانی ارائه شده را از چه گونه اشارهنویسندة فرهنگ حاضر هیچ

های هایی از لغات در فرهنگجوی نمونهسندة این پژوهش با جستمآخذی برگرفته است. نوی

، المصادر زوزنی هایقی در ارائة معانی لغات از فرهنگكهن دریافت كه مصطفی بن قباد الذ

مهذب االسماء و تاج المصادر بیهقی استفاده كرده است و برای اثبات ، مصادر اللغه زوزنی

ذیل ارائه گردید و میزان به كارگیری هر  این مدعا و با توجه به حجم مقال، شواهد

 فرهنگ، گویای میزان استفاده از آن در فرهنگ لغت مشکاه المصابیح است:

شَبِیب: برسکیزیدن ستور )تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(/ اَرَتّ: آنکه زبانش درآویزد در »

المصادر، بیهقی: ذیل سخن)تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(/ سُجُوّ: آرامیدن شب و دریا)تاج 

واژه(/ اَرْشَم: آنک طعام بوید و حریص بود به وی)تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(/ اَرْجَل: 

مهذب بزرگ پای و آنکه یک پایش سپید از بهایم)تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(، )

ه(/ اَرْجَز: آن : ذیل واژه(، )المصادر، زوزنی: ذیل واژمحمود بن عمر الزنجی السجزی ء،االَسما

لرزد در وقت برخاستن )تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(، )المصادر، زوزنی: شتر كه پایش می

: بسته شدن شیر و انگبین كردن منج)تاج المصادر، بیهقی: ذیل واژه(، یذیل واژه(/ اَرْ

ادر، بیهقی: )المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ اَذَنّ: آنکه آب از سر بینی او روان باشد)تاج المص

ذیل واژه(، )المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ رُكُود: ایستادن آب در كشتی)تاج المصادر، بیهقی: 
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ذیل واژه(، )المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ رُزُوح: ماندن و سخت الغر شدن)مصادر اللغه 

اد: زوزنی: ذیل واژه(/ شَبّ: برانگیختن آتش و جنگ )مصادر اللغه زوزنی: ذیل واژه(/ سِفَ

گشنی كردن )المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ سُؤر: حمله آوردن شیر به سوی مردم و 

بوی و بر آن آمدن صبح و وُع: دمیدن خوشبرجستن)المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ سُطْ

: به پای زدن و دوانیدن ستور)المصادر، ضْبرخاستن گرد)المصادر، زوزنی: ذیل واژه(/ رَكْ

: ذیل محمود بن عمر الزنجی السجزی ء،مهذب االَسماطََام: كفچة آتش)زوزنی: ذیل واژه(/ سِ

: ذیل واژه(/  محمود بن عمر الزنجی السجزی ء،مهذب االَسماواژه(/  اَسْدَران: هر دو دوش)

: ذیل واژه(/ محمود بن عمر الزنجی السجزی ء،مهذب االَسمااَسَرّ: ... و نیزة میان تهی)

محمود بن عمر الزنجی  ء،مهذب االَسمایش باریک و بیشتر و ستبر)اَدْمَص: مردی دنبال ابرو

مهذب : ذیل واژه(/ رَتیمَه: رشته كه بر انگشت بندند تا بدان چیزی باز به یاد آید )السجزی

 «: ذیل واژه(.محمود بن عمر الزنجی السجزی ء،االَسما

 نتیجه گیری -3

فارسی است كـه در خـارج از ایـران     مشکاة المصابیح در شمار فرهنگهای متقدّم عربی به

تالیف شده است. نویسندة این فرهنگ مصطفی بن قباد الذقی است و از احـوال او اطالعـی   

ای در كتابخانة آیت اهلل مرعشـی قـم موجـود اسـت.     در دست نیست. از این اثر، تک نسخه

بـه لحـاظ   تبویب فرهنگ بر مبنای روشی كه الذقی در مقدمة اثر گفته، استوار شده است. 

معادلهای فارسی، نوعی كهنگی زبانی هـم در سـاحت واژگـانی و هـم در عرصـة دسـتوری       

سـازی فارسـی   ملحوظ است. برخی از معادلهای مذكور نشان دهندة تـالش الذقـی در واژه  

است. نویسنده غالباً از عالئم اختصاری نیز بهره برده است. برخی از معادلها به عربی ساده و 

اند كه نمایانگر تاثیر زبـان تركـی در منطقـة زبـانی     های تركی معنی شدهواژهتعدادی نیز با 

مؤلف است. درست است كه الذقی به بر شمردن تمامی معانی یـک مـدخل اهتمـام نشـان     

ای كه گاه برای یک مدخل چند معنی را ذكر نمـوده اسـت؛ امـا در قیـاس بـا      داده؛ به گونه

شود كه های مشابه میتوان یافت؛ چنین استنتاج میی متعددی كه از یک واژه در فرهنگمعان

نویسی، بلکه از دیـدگاه كـاربردی تنظـیم و مـدوّن     مولف، فرهنگ حاضر را نه از منظر لغت

طـب، نجـوم، اعـالم و اشـخاص و     نموده و پرداختن به موضوعات متعددی چـون حکمـت،   

رسم الخـط نیـز نسـخة     های دینی و ... دلیلی دیگر بر كاربردی بودن آن است. از بابتروایت

 مشکاة المصابیح در شمار نسخ مشکول جای میگیرد.
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Introduction of the Manuscript of "Meshkat-al-Masabih" 

Arabic to Persian Lexicon  
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Abstract 

Persian language has been interwoven with Arabic, and many 

Arabic words from the ancient era to the present day have been 

involved in Persian language and used in various literary and 

scientific texts. On the other hand, due to the miraculous aspects of 

the Holy Qur'an and the importance of reading and understanding 

this divine gift and repository of prophetic secrets, Iranians have 

been teaching Arabic language throughout all Islamic history. One 

of the most important references in teaching a language are the 

bilingual glossaries that contain a list of most important and useful 

words. One of these early glossaries, which have been compiled 

outside of Iran is "Meshkat-al-Masabih", Arabic to Persian 

lexicon. This book is written by Mostafa-ibn Ghobad Lazeqi. His 

biography is mostly ambiguous, and there is no information can be 

obtained from translation or Rijal texts. "Meshkat-al-Masabih" 

consists of books and chapters. Therefor it can be important and 

valuable to investigate this book, in terms of Arabic and Persian 

linguistic studies and the writing style attributes. 

Keywords: glossary, Meshkat-al-Masabih, Mustafa-ibn qubad 

al-lazeqi, Arabic to Persian 
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