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 چکیده
صوص لغتنامه از دیرباز تاكنون، تالیی  سی، دغدغةفرهنگهای دوزبانه، بخ  های عربی بفار

است. تالیی چند ده فرهنگ عربی بفارسی كه از نخستین اهل ادب و عالمان این حوزه بوده 

قرون ورود اسالم به ایران برجا مانده، شاهدیست بر این مدعا. یکی از این فرهنگهای قدیمی 

ست. نگارندگادیباج سماء ا سا  هاأل اند در جمعهای عربی مین كتاب، تحقیقی كرده ن برا

سی نوین و ذكر برخی خطاهای نویپس از توضیح دربارة ضرورت فرهنگ  لغتنامة دهخدا، و

سماء را كه در در دیباج « ب»و « الی»ربی دو حرف نگاری در قدیم، جمعهای عفرهنگ  األ

صورتهای جمع را سپس تمام این  شخا كرده و  شش فر لغتنامة دهخدا نبوده، م هنگ با 

اند. در ضمن این كار، لغتنامة دهخدا را با لغتنامة فارسی عربی بفارسی كهن مقایسه كرده 

 اند.لفان لغتنامة فارسی را نشان داده مقایسه كرده و برخی سهوها و خطاهای مؤ
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 مقدمه -1

پژوهشتگر و  150حاصتل عمر حدود »نوشتتن دربارة مفصتلترین لغتنامة زبان فارستی كه 

ای نیست. آنان كه دستی بر ( است، كار ساده11)لغتنامه؛ رسالت عصر ما، ستوده: ص « مؤلی

ت میدانند كه یافتآتش فرهنگ ت اگرچه از دور  ن معنی یا حتی تلفظ صحیح یک نگاری دارند 

نگار است. در سختی لغت تا چه اندازه دشوار است و چه آسیبها و خطراتی پیش روی فرهنگ

كه كار فرهنگ گار همین بس  له»ن یا اقالً جم با مطلبی  كار دارد، لکن هر مؤلفی  ای ستتترو

، دهخدا: )مقدمة لغتنامه« نویس با حرف و حركت هم كار دارد عالوه بر مطلب و جمللغت

 (.514ص 

شکال ستهیکی از ا سا  هایی كه بر لغتنامة دهخدا وارد دان ست كه لغتنامه برا اند، این ا

پیکرة متون فارستتی نوشتتته نشتتده و عالمه دهخدا و استتالفش فرهنگهای دوزبانه همچون 

ر اللغة و آنندراج را یکجا دزبانه همچون متنالمصتتادر و یا فرهنگهای یکاألرب و تاجمنتهی

استتتت گاه در فارستتتی بکار نرفتههایی كه بعضتتتاً هییاند؛ لغتفرهنگ خویش گرد آورده

شیوه صادقی: ص های فرهنگ) سی در لغتنامة دهخدا،  (. این نکته، نکتة درستیست و 6نوی

در ظاهر هم لغات بستتتیاری میتوان در لغتنامة دهخدا یافت كه هیی شتتتاهدی برایش ذكر 

شده ست. اما باید بدانیمن شته و آن را كه علی ا صحه گذا ضوع  اكبر دهخدا، خود بر این مو

 است:اش دانستهحُسن لغتنامه

ام برای آن است كه چون یقین دانم این زبان تا نسم ساعت و اینکه لغات عرب را آورده» 

گاه كاربردن تعدادی الفاظ عرب هییقیام قیامت، زبان مختلط و مركب استتتت و ما را از به

استتت، خواستتتم برای یافتن لغت، یک تن ایرانی ، چنانکه پیش از این هم نبودهگریز نباشتتد

مجبور به داشتتن دو لغتنامه نباشتد و ناگزیر از آموختن دو زبان نشتود، و برای این كار بود 

سب حروف آن در  شتقات عربی در تحت ثالثی مجرد آن نیاوردم، بلکه هر یک را برح كه م

ضاربه»و « ضاد»را در  «ضرب»صی خویش نهادم چنانکه  ضریب»و « میم»را در « م  را« ت

و تاكید  (.511)مقدمة لغتنامه، دهخدا: ص  «توان یافتن "همزه"را در « اضراب»و « تاء»در 

 )همان(.« من بر آن بودم كه مجموع لغت عرب در این كتاب گرد آید»میکند كه 

ت هر كلمه زمانی شایستة از دیدگاه فرهنگ ت كه دیدگاه درستی هم هست  نویسی نوین 

شد. با این دید، كلمات  شته با ست كه در متون همان زبان، وجود دا ثبت در فرهنگ لغت ا

شده سی ثبت ن ستة ثبت در لغتنامه یا فرهنگ لغت عربیی كه هیچگاه در متون فار شای اند، 

ختم... و جامع »د استتت كه لغتنامة دهخدا را در عین اینکه نیستتتند. به ستتبب همین موار
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نویستتی فارستتی و پیکرة )فرهنگ جامع زبان فارستتی، پیکره در فرهنگ« فرهنگهایی استتت

)كلیات « مندترینناشتتیوه»( كه تا زمان ما نوشتتته شتتده، 25ای، خطیبی: ص زبانی رایانه

 است.شده( فرهنگ فارسی هم قلمداد 158نگاری، انوری: ص فرهنگ

« فرهنگ جامع»یا « دایرةالمعارف»، «لغتنامه»جای شتتتاید اگر دهخدا نام اثرش را به

لغتنامه از صتتورت یک »گذاشتتته بود، بستتیاری از این نقدها و ایرادها برطرف میشتتد؛ زیرا 

)فرهنگ جامع زبان « استتتتفرهنگ لغت بیرون آمده و جنبة دایرةالمعارف به خود گرفته

سی، پیکره در  سی و پیکرة زبانی رایانهفرهنگفار سی فار (. خواننده 26ای، خطیبی: ص نوی

وقتی لغتنامة دهخدا را به دست میگیرد، انتظار مواجه شدن با یک فرهنگ لغت با سبک و 

دایرةالمعارف »را دارد، درحالیکه اگر نام این كتاب ستتترگ،  1شتتدة علمیستتیاقهای تعریی

نست كه الزامی ندارد لغتهای موجود در آن، حتماً در بود، خوانندة فرضی میدا« لغت فارسی

 متون فارسی بکار رفته باشند.

 لزوم گردآوری لغات عربیی که در متون نیست -2

در تمامی »شناختی دارد؛ چراكه نگاه اشخاصی چون صادقی و خطیبی، بیشتر جنبة زبان

وی نمیتوان منکر شناسی چنان پررنگ است كه به هیی رمراحل تدوین فرهنگ، نقش زبان

(. 93نویسی امروز، قطره: ص شناسی در فرهنگ)نقش زبان« آن شد یا آن را نادیده انگاشت

نویستتی چشتتم بپوشتتیم و با دید حال، اگر از چنین قاعدة علمی و دقیقی در فرهنگبااین

تصحیح نسخه به موضوع بنگریم، نتیجة دیگری خواهیم یافت. شاید یکی از قوّتهای لغتنامة 

آوری لغات موجود در فرهنگهای عربی بفارستتی باشتتد. گردآوری لغتها هخدا همین جمعد

صححان، به شده م سادگی بتوانند لغت موجب  صحیح فرهنگهای لغت قدیم، ب ویژه هنگام ت

استتت؛ بخصتتوص با خود را بیابند. لغتنامة دهخدا كار را برای مصتتححان بستتیار ستتاده كرده

 مکان جستجو در لوح فشرده.افزاری جدید و اقابلیتهای نرم

نگاری، مانده و حلقة مفقودة فرهنگبیراه نیستتتت اگر بگوییم یکی از بخشتتتهای مغفول

 سنگی شدهآوری فرهنگهای لغت پیشین است؛ چه فرهنگهایی كه پیشتر چاپهمین جمع

صفیمثل منتهی سخهاألرب فی لغة العرب ) شیرازی( و چه ن های خطی كه در قالب پوری 

این دسته از كتب، حاوی »األسماء )میدانی(. فیاند مثل األسمیدكتری تصحیح شدهرسالة 

بستتیاری از لغات پارستتیستتت كه بعدها فراموش شتتده و تنها بوستتیلة همین كتب باقی 

                                                
 نویسی.گزینی و... نگاه كنید به مجلة فرهنگدخلنویسی و مدربارة اصول فرهنگ -1
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ستمانده صفا، ج « ا شت كه »(. اگرچه 317: ص 2)تاریخ ادبیات در ایران،  نباید چنین پندا

ز تالیی فرهنگهای عربی تتتتت فارستی، حفظ و اشتاعة زبان هدف اینگونه ادیبان و محققان ا

سته، بخشی از زبان و فرهنگ ملی ما را در سایة فارسی بوده سته و ندان است، اما آنان ناخوا

سمی: ص « اندزبان عربی، به ما منتقل كرده (. نگارنده در 80تتتت79)تتمة فرهنگ البُلغه، قا

ین موضوع برخورد؛ یعنی لغات بسیاری كه األسماء به اتصحیح فرهنگ عربی بفارسی دیباج

در هیی كجا یافت نمیشتد. نکته اینجاستت كه اگر این لغتها در جایی ضتبط نشتود، چطور 

سی را  ضبط و معنی برابرنهادهای فار شان را یافت. زمانی ما میتوانیم  سی شود معادل فار می

 دریابیم كه معادل عربیشان را بتوانیم دقیق تصحیح كنیم.

پای ما را در این راه رجوع به فرهنگهای عربی، مقداری از ستتتنگهای پیشممکن استتتت 

ها را نه. نیاز به بیان ندارد كه بگوییم هر كلمه در زبان عربی معانی بردارد، اما همة سنگریزه

متعددی دارد و معانی بسیاری هم به فارسی میتواند داشته باشد. این معانی مختلی، كار را 

شوار می صحح د سیحدیسازد، بهبرای م صحیح كلمة اش را نداند، چهكه اگر فار سا از ت ب

عربی بازبماند یا برعکس. از همینجاستتتت كه وجود فرهنگهای عربی بفارستتتی، به غنای 

دلیل نیستتت كه پرویز ناتل خانلری در واژگانی زبان فارستتی كمک چشتتمگیری میکند. بی

سله سل سالها در بنیاد فرهنگ ایران های دهگانة عربی تتتت فارسی كه لغتنامهمقدمة  در آن 

 است:چاپ میشد، نوشته

شده و  سی در مقابل لغات تازی ثبت  ست كه چون كلمات فار اهمیت این كتابها از آن ا

معانی كلمات عربی در قاموستتها و كتب لغت با دقت و صتتراحت ضتتبط استتت، از روی آنها 

نکه بسا لغات فارسیست كه در معنی صریح و دقیق الفاظ فارسی را میتوان دریافت. دیگر آ

است و تنها منبعی كه اینگونه كلمات را در بر دارد، متنهای موجود ادبیات فارسی بکار نرفته

 های عربی ت فارسیست )برای نمونه، ر : مقدمة قانون ادب(.همین لغتنامه

 شاهد صادق این مدعا، مقایسة شاهنامه با ترجمة عربی بنداری آن است كه براستی اگر

 ترجمة فارسیش نبود، كشی ضبط صحیح برخی لغات شاهنامه غیرممکن بود.

 نویسیای در فرهنگاألسماء؛ گمشدهدیباج -3

شمارة  شنا   9459در مجموعة  سالمی، كتابیست از مؤلفی نا شورای ا كتابخانة مجلس 

فقط  است. از این كتاب،األسماء ذكر شدهدر لغت عربی بفارسی كه در دیباجه، نامش دیباج

سال  سیده كه در  ست ما ر سخه به د شت و رو )از  98قمری در  719همین یک ن برگِ پ

هزار لغت عربی به همراه پشت( كتابت شده و حاوی حدود یازده 169پ تا  80برگ شمارة 
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 معنی فارسی و بعضاً صورتهای جمع یا مثنی و مفرد است.

ط در برخی فرهنگهای قدیم های زیادی استتتت؛ لغاتی كه فقكتاب مزبور حاوی نویافته

سمه»( به معنی 254و  133األسماء: ص )دیباج« آتَنگ»وجود دارد مثل  ای كه در بند یا ت

« بینرَخ»یا « كردندبستتتتند و دنبالة آن را به یوغ وصتتتل میگذشتتتته آن را به خیش می

ی و لغاتی كه در فرهنگها« نوعی كشتتک یا دوغ ترش»( به معنی 214األستتماء: ص )دیباج

ت نیست مثل  ت حتی ذیلی بر فرهنگهای فارسی  األسماء: )دیباج« زرلک»یا « ژَرلک»موجود 

های ساده نیز در آن دیده میشود است. برخی كلمهنوشته شده« األخطب»( كه معادل 5ص 

ثل  ند م های موجود نیستتتت ند ولی در فرهنگ ندار هامی  یدگی و اب «  روبره»كه پیچ

استتت. این كلمة نوشتتته« الکَنّا »كه برابر « رفتگر»عنی ( به م216األستتماء: ص )دیباج

هزار كتاب كهن و نویسی فرهنگستان با حدود دوازدهحتی در پیکرة گروه فرهنگ« روبره»

 معاصر نیست.

 األسماءجمعهای عربی دیباجاسم -1 -3

جمعهای األستتماء كه آن را از اقرانش متمایز ستتاخته، وجود یکی از ویژگیهای مهم دیباج

پنجم لغات عربی این كتاب، همین جمعهاستتت. كه تقریباً یکحدینامانو  عربی استتت، به

األسامی )ناشنا ( و این جمعها در فرهنگهای عربی تتتت فارسی بندرت ضبط شده مثل تاج

استت مثل المِرقاة )ادیب نطنزی( و تکملةاألصتناف )ادیب كرمینی( و یا اصتالً ضتبط نشتده

توجهی از األستتماء همینجاستتت كه تعداد قابل(. یکی از اهمیتهای دیباجدستتتوراللغة )همان

سین نیامده شین و پ ست. ظاهراً این جمعها را این جمعها در هیچیک از فرهنگهای لغت پی ا

های است؛ حال یا جمع مکسر یا جمع با نشانهمؤلی براسا  قواعد عربی و قیاساً جمع بسته

نویستیستت كه ی، امروزه جزو اطالعات صترفی فرهنگعربی. این صتورتهای جمع در استام

چه در فرهنگ به طور مستقل مدخل شوند چه نشوند، میتوان به عنوان اطالع تکمیلی در »

مدخل استتامی مربوط ذكر كرد تا رابطة میان صتتورت مفرد و جمع واژه را به طور مستتتقیم 

اگر »(. همچنین 91نویستی امروز، قطره: ص شتناستی در فرهنگ)نقش زبان« نشتان دهند

جمع استتمی، بیقاعده باشتتد، الزم استتت كه حتماً ستترمدخل شتتود، مانند جمعهای مکستتر 

 (.113زاده: ص زبانه، شریفی و فخّامگزینی در فرهنگ عمومی یک)مدخل« عربی

األستتتماء كلماتی كه میخواستتتته جمعشتتتان را هم ذكر كند، به ستتته حالت مؤلی دیباج

شخا كرده ست؛ یا جلوی جمم شته و یا « ج»ع كلمه، حرف ا را. در موارد « جماعة»را نو

استتتت. اگر از این موارد شتتتماری نیز همان معادل مفرد فارستتتی را جمع بستتتتهانگشتتتت
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« ج»بگذریم، تقریباً تمام جمعها با همان حرف « جماعة»شتتتمار و موارد اند ِ انگشتتتت

 (.18األسماء، ص باج)دی« اإلقلیم: كشور؛ األقالیم: ج»اند؛ برای مثال: مشخا شده

 نوآوری تحقیق -4

با وجود قدمت زمانی این اثر گرانستتنگ، نستتخة كتاب از چشتتم بستتیاری محققان حوزة 

های عربی بفارسی )منزوی( كه هنوز هم كه حتی در فرهنگنامهطوریتصحیح دور مانده، به

عاجم عربی نگاهی به ستتتیر تدوین م»ترین آثار در این حوزه استتتت، یا در مقالة جزو مهم

)فقهی و مهتدی( كه جدیدترین مکتوب دربارة « بفارستتی و معرفی خالصتتةاللغات جُنابَذی

 است.األسماء به میان نیامدهفرهنگهای عربی بفارسی است، ذكری از دیباج

 شیوة بررسی جمعهای عربی لغتنامۀ دهخدا -5

صحیح دیباج شدن بر جمعهای عربی در ابتدای ت صد متمركز  سماء، ق شتیم، اما األ را ندا

شد و همچنین اهمیت  سیارِ جمعهایی كه در دیگر فرهنگها دیده ن شمارِ ب شرفت كار و  پی

آنها، ما را بر آن داشت كه این لغات را چونان ذیلی بر لغتنامة دهخدا عرضه كنیم. از همین 

نجا رو، تمام جمعهایی را كه در لغتنامه نبود، گرد آوردیم و بدلیل حجم بستتیارشتتان، در ای

سرواژه میشود ت  31األسماء را تتتت كه دیباج« ب»و « الی»فقط جمعهای موجود در بابهای 

األسماء آوردیم. سپس این كلمات را با شش فرهنگ لغت برگزیدیم و به همان ترتیب دیباج

األستتماء، فیاألستتامی، األستتمیتکملةاألصتتناف، تاجعربی بفارستتی كهن یعنی مقدمةاألدب، 

 و نکاتش را یادآور شدیم.خالصةاللغات مطابقت دادیم دستوراإلخوان، 

با توجه به اینکه لغتنامة فارستتتی، ویرایش جدید و دیگری از لغتنامة دهخداستتتت، تمام 

بای »مدخلها را با آن كتاب هم مطابقت دادیم؛ اگرچه، لغتنامة فارسی فقط تا پایان سرواژة 

استتت و امکان مطابقت تمام مدخلهای ما، وجود نداشتتت. اهمیت منتشتتر شتتده« نحو كان

لیل است كه مؤسسة لغتنامه، به گفتة عالمة فقید )مقدمة لغتنامه، لغتنامة فارسی به این د

به  شروعبازنگری در آن افتاد و از ابتدا  فکراز چاپ لغتنامه به  عمل كرد و پس( 516دهخدا: ص 

سرواژه شمندی ویرایش  صافاً تغییرات ارز شاهدها كرد و ان ست. گرفتهآن انجام  هم درها و  ا

 .نیستكه در لغتنامة دهخدا  میشودلغتنامة فارسی دیده  حال، برخی سهوها دربااین

بندی و ترتیب كلمات در فرهنگهای كهن عربی های متفاوت فصتتتلبا توجه به شتتتیوه

صفحة این فرهنگها را ذكر كرده شمارة  سی،  صفحه در فرهنگهای بفار ایم، ولی چون ذكر 

ست سته و رایج نی شای ست به مدخل  جدید بدلیل ترتیب الفبایی كلمات، چندان  و الزم ا

 ارجاع داده شود، از تکرار ارجاع برای لغتنامة دهخدا و لغتنامة فارسی پرهیز كردیم.
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 األساتیج -1-5

، ولی در هیچیک از «1ماسوره»است به معنی « اإلستیج»( جمع 6األسماء )ص در دیباج

سی شدهفرهنگهای برر ست.شده، این جمع، مدخل ن ستیج»در لغتنامه  ا همین معنی با « اِ

 است.مدخل شده، ولی از لغتنامة فارسی حذف شده

 اآلخِرون -2-5

و  در لغتنامة فارستتی«. پستتین»استتت به معنی « اآلخِر»( جمع 9األستتماء )ص در دیباج

ضتتبط « األواخِر( »80( و مقدمةاألدب )ص 3دستتتوراإلخوان )ص  و در« آخِرین»لغتنامه 

 است.شده

 اآلخَرون -3-5

و  در لغتنامة فارستتی«. دیگر»استتت به معنی « اآلخَر»( جمع 9اء )ص األستتمدر دیباج

ستوراإلخوان « آخَرین»لغتنامه  «  اآلخَرون( »80مقدمةاألدب )ص و « االُخَر» (3)ص و در د

 است.ضبط شده

 األزافِل -4-5

در هیچیک «. جماعت مردمان»است به معنی « األزفَلَة»( جمع 23األسماء )ص در دیباج

سیاز فرهنگه شدهای برر ست.شده، این جمع، مدخل ن با همین معنی « اَزفَلَة»در لغتنامه  ا

 است.مدخل شده، ولی از لغتنامة فارسی حذف شده

 االُسکُفّات -5-5

تانة»استتتت به معنی « االُستتتکُفَّة»( جمع 24األستتتماء )ص در دیباج در «. برین 2ستتتَ

ستوراإلخوان  سکُفّات» (39)ص د شده« االُ ست. ضبط  سی ا البته در لغتنامه و لغتنامة فار

 «.آستانة برین»است، نه « آستانة زیرین»به معنی « اُسکُفَّة»

 األشاکِل -6-5

در هیچیک از «. حاجت»استتت به معنی « األشتتکَلَة»( جمع 24األستتماء )ص در دیباج

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهفرهنگهای بررسی

 البَواذِخ -7-5

سماء )ص در دیباج ست به معنی « الباذِخ»( جمع 29األ در لغتنامه مدخل «. كوه بلند»ا

                                                
 نی باریک كه یک سر آن را در دهان و سر دیگرش را در آب یا شربت گذارند و بمکند، و مطلق نی است. -1

 است.« آستانه»همان  -2
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حذف « باذخ»است. در لغتنامة فارسی سرواژة آمده« باذِخ»ای نشده، ولی در مدخل جداگانه

معنی « بَواذِح»در لغتنامه  است.ضبط شده« البَواذِخ» (33)ص است. در تکملةاألصناف شده

مدخل نشده و « باذِح»است، درحالیکه « باذِح»مع و گفته شده كه ج« شرف بلند»شده به 

شتترف »در لغتنامه « باذِخ»جزو همان ارجاعات كور لغتنامه استتت. ازآنجاكه یکی از معانی 

چین و باشتتد كه بدلیل خطای حروف« بَواذِخ»همان « بَواذِح»استتت، به نظر میرستتد « بلند

 است.ضبط شده« ح»خوان، با سهو نمونه

 البَرَدَة -8-5

لغتنامه در «. نیکمرد، و دشتتت»استتت به معنی « البَرّ»( جمع 30األستتماء )ص ر دیباجد

 است.« بُرور»، «بَرّ»است به معانی دیگری. در لغتنامه جمع « بُرد»جمع « بَرَدَة»

 البُشَراء -9-5

لغتنامه در «. دهندهمژده»استتت به معنی « البَشتتیر»( جمع 30األستتماء )ص در دیباج

خوبروی و »استتت؛ البته در معنای آمده« بَشتتیر»ای نشتتده، ولی در مدخل مدخل جداگانه

راء» (106)ص در دستتتوراإلخوان «. صتتورتخوش  (36)ص و در تکملةاألصتتناف « البُشتتَ

 است.ضبط شده« البُشَراء»و « البُشُر»

 األبزُر البُزور و -10-5

سماء )ص در دیباج ستند به معنی « البِزر»و « البَزر»( جمع 30األ شت»ه «. تخم تر، و كِ

)ص األستماء فیو األستمی (104)ص و دستتوراإلخوان  (14)ص لغتنامه و مقدمةاألدب در 

 نیست.« األبزُر»ضبط شده، و خبری از « البُزور»فقط  (503

 البُکور -11-5

در لغتنامه «. 1اشتتتتر جوانه»استتتت به معنی « البَکر»( جمع 31األستتتماء )ص در دیباج

 ، این جمعها برایش«بَکر»، اما در مدخل «كم شدن شیر ناقه»مصدر است به معنی « بُکور»

شده شته  ست: نو سامی در تاج«. بَکارَة»، «ةبِکارَ»، «بِکار»، «بُکران»، «بَکُر»ا   (54)ص األ

األستتماء فیو األستتمی (71)ص و در مقدمةاألدب « ةالبِکارَ»، «البِکار»، «األبکار»، «األبکُر»

، «البِکارَة»، «البُکور» (36)ص و در تکملةاألصناف « األبکُر»، «البِکارَة»، «البِکار» (371)ص 

 است.ضبط شده« البَکَر»، «البِکارَة»، «البِکار( »112دستوراإلخوان )ص  و در« األبکُر»

 

                                                
 همان جوان است. -1
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 البَیادِر -12-5

لغتنامه مدخل در «. 1چاش»استتت به معنی « البَیدَر»( جمع 31 األستتماء )صدر دیباج

)ص استتت. در مقدمةاألدب آمده« كوخ»به معنی « بَیدَر»ای نشتتده، ولی در مدخل جداگانه

 است.ضبط شده« البَیادِر» (37)ص و تکملةاألصناف  (118)ص و دستوراإلخوان  (14

 البَیازِر -13-5

در لغتنامه «. گازُر 2كُتین»استتتت به معنی « البَیزَر»( جمع 31األستتتماء )ص در دیباج

( و 56)ص استتتت. در مقدمةاألدب آمده« بَیزَر»ای نشتتتده، ولی در مدخل مدخل جداگانه

 است.ضبط شده« البَیازِر» (272)ص األسماء فیاألسمی

 البُزوز -14-5

در «. شتتمینستتالح، و جامة ابری»استتت به معنی « بَزّ»( جمع 31األستتماء )ص در دیباج

 است.ضبط شده« البُزوز» (223)ص األسماء فیاألسمی

 البَسابیس -15-5

در هیچیک از «. 3اَنگُدان»استتت به معنی « البَستتبا »( جمع 31األستتماء )ص در دیباج

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهفرهنگهای بررسی

 األبواع -16-5

در لغتنامه «. باز، و جوامردی» استتت به معنی« الباع»( جمع 32األستتماء )ص در دیباج

«  اَبواع»، «باع»استتتت به همین معنی. باوجوداین، در مدخل « بوع»و « بَوع»جمع « اَبواع»

و دستوراإلخوان  (175)ص األسماء فیو األسمی (40)ص است. در تکملةاألصناف هم آمده

رجاع داده شده و ا« باع»به « اَبواع»است. در لغتنامة فارسی ضبط شده« األبواع» (95)ص 

 است.انجام شده جزو اصالحات درست و دقیقیست كه در این فرهنگ

 البالِغون -17-5

در هیچیک از «. رستتتیده»استتتت به معنی « البالِغ»( جمع 33األستتتماء )ص در دیباج

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهفرهنگهای بررسی

 البُرقان و البُروق -18-5

                                                
 شده را گویند.جداكرده و پا غلّة ازكاه -1
 است.ضبط شده« كُدین» نامهلغتکار برند. در چوبی كه گازران برای شستن لبا  ب -2
 گیاهیست از تیرة چتریان خودرو كه علفی و پایاست و در بیشتر صحراهای ایران میروید. -3
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لغتنامه در «. درخشتتش»هستتتند به معنی « البَرق»( جمع 33األستتماء )ص در دیباج

صدرند به معنی « بَرَقان»و « بُروق» شیدن»م ست به معنی « بُرقان»و « درخ صفت ا یکجا 

شان» ست به معنی « بَرَق»و یکجا جمع « تابان و درخ سمی«. بره»ا سماء فیدر األ )ص األ

آمده كه « البُروق» (7)ص استتت. در مقدمةاألدب « البَرَق»آمده كه جمع « البِرقان» (393

 (103)ص استتت. در دستتتوراإلخوان « البَرَق»كه جمع « البِرقان»استتت و « البَرق»جمع 

«  البَرق»جمع « البُروق»است؛ البته « البَرَق»جمع « البُرقان» (58)ص األسامی همچون تاج

 را هم دارد.« درخشش»به معنی 

 البَواهِل -19-5

جمع «. بندپستتتاناشتتتر بی»استتت به معنی « الباهِل»( جمع 33األستتماء )ص در دیباج

شده، این جمع، است. در هیچیک از فرهنگهای بررسی« بُهل»و « بُهَّل»در لغتنامه « باهِل»

شده سی مدخل مدخل ن ست. در لغتنامة فار شاهدی از منوچهری، حذف « باهِل»ا باوجود 

كه توضتتیحات زیادی هم در « باهِلیَّة»و « باهِلَة»های رواژهبه حذف ستتاستتت. باتوجهشتتده

شد و  شده با صفحه از لغتنامة فارسی هنگام چاپ حذف  لغتنامه دارند، به نظر میرسد یک 

 است.خوان و ناظر چاپ هم افتادهاز چشم نمونه

 البَیارِم -20-5

ندبُرّ»استتتت به معنی « البَیرَم»( جمع 34األستتتماء )ص در دیباج در هیچیک از «. 1غُ

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهفرهنگهای بررسی

 البُنیانات -21-5

در هیچیک از فرهنگهای «. بنا»است به معنی « البُنیان»( جمع 35األسماء )ص در دیباج

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهبررسی

 البِهاء -22-5

«  أبهاء»لغتنامه در «. خانة كالن»است به معنی « البَهو»( جمع 35األسماء )ص در دیباج

ست به معنی « بهو»جمع  سار فراخ»ا صناف « گاو )ص كه ربطی به اینجا ندارد. در تکملةاأل

جمع « البَهو»مفرد، و « البَهوَة( »24در مقدمةاألدب )ص  استتت.ضتتبط شتتده« البِهاء» (49

 .است به همین معنی

 البَوادِل -23-5

                                                
 بُر و متّه و هر چیزی كه نجّار بدان چوب را سوراخ كند.گِرده -1
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سماء )ص در دیباج ست به معنی « البادِلَة»( جمع 35األ شت میان كتی و گردن»ا «. گو

« بادِل»است و ارجاع داده شده به « بادِل»جمع « بادِلَة»مدخل نشده و « بَوادِل»در لغتنامه 

اند. در لغتنامة به این معنی، مدخل نشتتتده« بَاْدِلَة»و « بادِل»، درحالیکه اصتتتالً «بَاْدِلَة»و 

سی هم  شده« بَاْدِلَة»و « بادِل»فار صناف به این معنی، مدخل ن و  (50)ص اند. در تکملةاأل

 است.ضبط شده« البَآدِل» (177)ص األسماء فیاألسمی

 البَواری -24-5

دو « بَواری»در لغتنامه «. بوریا»است به معنی « الباریَّة»( جمع 35األسماء )ص در دیباج

و دیگری اسم است به « بوریا كه از حصیر باشد»دارد؛ یکی صفت نسبیست به معنی معنی 

 است.مدخل نشده« باریّة»در لغتنامه و لغتنامة فارسی «. بوریافروش»معنی 

 البِدَر -25-5

كیسه از پوست بزغاله كه اندر »است به معنی « البَدرَة»( جمع 36األسماء )ص در دیباج

شم هزار درم بود، ووی ده شده، ولی در مدخل در لغتنامه مدخل جداگانه«. چ «  بَدرَة»ای ن

 و در« البُدور»و « البِدَر» (52)ص و تکملةاألصتتناف  (65)ص األستتامی استتت. در تاجآمده

 است.آمده« البِدَر( »99( و دستوراإلخوان )ص 65مقدمةاألدب )ص 

 البَرایا -26-5

لغتنامه مدخل در «. خَلق»استتتت به معنی  «البَریَّة»( جمع 36األستتتماء )ص در دیباج

نه گا َّة»ای نشتتتده، ولی در مدخل جدا یا»، هم «بَری مده« بَرا ّات»استتتت و هم آ در «. بَری

« البَرایات»و « البَرایا» (53)ص و در تکملةاألصتتناف « البَرایا» (104)ص دستتتوراإلخوان 

 است.ضبط شده

 البُستوقات -27-5

در «. خمرة گاودوش»استتتت به معنی « البُستتتتوقَة» ( جمع36األستتتماء )ص در دیباج

)ص و دستتتوراإلخوان  (27)ص و در مقدمةاألدب « البُستتتوقات» (54)ص تکملةاألصتتناف 

استتت. در لغتنامه ذیل ضتتبط شتتده« البَستتاتیق» (336)ص األستتماء فیو األستتمی (105

 است.« بَساتیق»نوشته شده كه جمعش « بُستوقَة»

 راتالبَشَر و البَشَ -28-5

َشرَة»( جمع 36األسماء )ص در دیباج «. رُستهپوست تن، و نبات تازه»است به معنی « البَ

رَة»لغتنامه ذیل مدخل در  ر»نوشتتته شتتده كه جمع این كلمه میشتتود « بَشتتَ ، ولی در «بَشتتَ

« البِشر» (106)ص است. در دستوراإلخوان ، صورت جمع این كلمه ذكر نشده«بَشَر»مدخل 
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َشرات»و  َشر» (119)ص األسماء فیو األسمی (54)ص و در تکملةاألصناف « البَ ضبط « البَ

 است.شده

 البَطایِن -29-5

سماء )ص در دیباج ست به معنی « البِطانَة»( جمع 37األ صه»ا ست خا ستر، و دو در «. آ

ست: لغتنامه آمده« بَطایِن»مدخل  سمعانی آمده و بطا نی یا بطاینی »ا ساب  این كلمه در ان

شدهبدا سبت داده  ستن ن ستر  ما ه ست اما در متونی كه در د  بطاین یا بطا ن ةكلم ،ا

مدخل «. و ظاهراً بطا نی منستتوب به بطان استتت و رجوع به بطان شتتود نیامد دستتتبه

در «. ن. جِ بَطینَة. رجوع به بطینه و بطاین شود بطا»طور است: هم در لغتنامه این« بَطا ِن»

نیز « بِطانَة»در مدخل «. ل استهِ»است: به یک كلمه بسنده شده نیز فقط« بَطینَة»مدخل 

شده« البِطانات»جمع این كلمه  شته  ست. نو ست كه ربطی به « بَطن»هم جمع « بِطان»ا ا

)ص و تکملةاألصتتتناف  (107)ص و دستتتتوراإلخوان  (62)ص اینجا ندارد. در مقدمةاألدب 

 است.بط شدهض« البَطایِن» (42)ص األسماء فیو األسمی (55

 البَکایِر -30-5

در هیچیک از «. زادهمادة پگاه»است به معنی « البَکیرَة»( جمع 37األسماء )ص در دیباج

 است.شده، این جمع، مدخل نشدهفرهنگهای بررسی

 البِنَی -31-5

األسامی تاجدر «. سرشت مردم»است به معنی « البِنیَة»( جمع 37األسماء )ص در دیباج

صناف و  (69)ص  سمی (62و  57)ص تکملةاأل سماء فیو األ ستوراإلخوان  (109)ص األ د

شده« البُنَی( »115)ص  ست. در ضبط  شده كه « البُنْی( »124خالصةاللغات )ص ا ضبط 

 است به همین معنی.« البُنیَة»جمع 

 نتیجه -6

هایی كه در مقالة پیش رو، ضرورت فرهنگهای كهن عربی بفارسی را برشمردیم؛ ضرورت

صول فرهنگ شمردن برخی ا ضمن بر سپس  نگاری عالمه دهخدا به نیکی در  كرده بود. 

نوین، مصتتتا ب این راه را متذكر شتتتدیم. در ادامه، پس از معرفی فرهنگ عربی بفارستتتی 

ای این اثر، جمعهای عربی این نسخه را كه در لغتنامة األسماء و ذكر برخی ارزشمندیهدیباج

استتتت، در كنار هم ذكر كردیم. بدلیل تعداد زیاد این جمعها، فقط جمعهای دهخدا نیامده

األستتماء را آوردیم و ستتپس اختالف ضتتبطهای دیباج« ب»و « الی»عربی موجود در حرف 

وشتیم. بدلیل اهمیت لغتنامة األسماء و شش فرهنگ لغت عربی بفارسی كهن را نبین دیباج
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استتت، این فارستتی و نو بودنش و اینکه هنوز دو حرف از این فرهنگ هم كامل چاپ نشتتده

سهوهای مؤلفان سرواژه ضی  سه كردیم تا بع سی مقای های لغتنامة دهخدا را با لغتنامة فار

، اگر لغتنامة فارستتی نشتتان داده شتتود؛ به این امید كه در ادامة تالیی این فرهنگ ستتترگ

 صالح دانستند، اصالحاتی انجام دهند.
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