واژههاي فريبکار
احمد سميعي )ـگيالني( /حکيمه دسترنجي
در مجله نشر دانش از انتشارات مرکز نشر دانشگاهي  ٬با عنوان »واژههاي فريبکار ٬ناشناسهاي آشنانما«٬
سهـمقاله )سال نهم ٬شماره دوم ٬بهمن و اسفند ١٣٦٧؛ سال چهاردهم ٬شـماره پـنجم ٬مـرداد و شـهريور
١٣٧٣؛ سال پانزدهم ٬شماره سوم ٬فروردين و ارديبهشت  (١٣٧٤به قلم راقـم ايـن سـطور مـنتشر شـد.
ِ
همچنين ٬در مقاله اي از اين جانب ٬با عنوان »فوايد زباني شرح تعرف« )در دو بخش :سال دوازدهم ٬شماره
مـتن
چهارم ٬خرداد و تير ١٣٧١؛ شماره پنجم ٬مرداد و شهريور ٬(١٣٧١
ِ
فهرست »واژههـاي فـريب ِ
کار« ِ
عرفاني مذکور با شواهد درج گرديد .مقاله حاضر ٬در واقع ٬دنباله آنهاست که عالقه داشتم در همان مجله
ِ
راهان خود را محروم گذاشته است.
ـگرامي از نظر خوانندگان بگذرد .ا ّما نشر دانش مدتي است که چشم به
ِ

درخور تـوجهي
نشر آخرين مقالهام در اين باب ميگذرد ٬مبلغ
ِ
از آن سو ٬طي متجاوز از يک سالي که از ِ
ِ
شواهد تازه ٬در خالل مطالعه متون ٬براي »واژههاي فريبکار« گرد آوردهام که اقتضاي نشر دارد .لذا ٬پس از

مدتي ترديد و تأمل ٬دل بر آن نهادم که مواد برگههاي فراهم آمده را مرتب کنم و به تدريج در شمارههاي نامه
فرهنگستان عرضه دارم.
از آنجا که احتمال داده ميشود از خوانندگان اين فصلنامه کساني مقالههاي موصوف را نخوانده باشند
يا تعريفي را که در آغاز مقاله اول )شماره دوم سال نهم نشر دانش( از واژه فريبکار به دست دادهام در ذهن
حاضر نداشته باشند ٬الزم ديدم که آن را عينًا در اينجا نقل کنم .ا .س) .ـگ(.
در راه فهم متون کهن فارسي مشکالت فراواني از انواع گوناـگون وجود دارد .قسم مه ّم ي از اين
دشواريها از خود نسخههاي خ ّط ي ناشي ميشود و بر حسب ايـنکه چـه مـقدار از آنـها را
صورت مطبوع متن متفاوت خواهد بود.
مصحح متن رفع کند ميزان آنها در
ِّ
ِ
ِ
مشکالت نسخه خطي عمدتًا مربوط ميشود به شيوه اماليي )مثًال صـورت نـوشتاري

١٣٢
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حذف »هاي« مختفي؛ سر هم نويسي؛ ادغام؛ گونه
واحد براي ب و پ ٬ج و چ ٬ک و گ و ل؛
ِ
تکواژي مهجور )مثل فول ٬پول :پل؛ گومُ :گ م؛ ِش سته :نشسته( ٬گونههاي لهجهاي )مانند فام٬
نحوي مـهجور )مـثل حـذف
ساخت
صرفي مهجور )مانند پايان :پاها(؛
صورت
وام ٬اوام(؛
ِ
ِ
ِ
ِ

تحو ِل معنايي )مانند دبيرستان = مکتب؛ شوخ = چرک(؛ تحريفها و
شناسه فعلي به قرينه(؛ ّ
مأنوس عصر يا لهجه کاتب
عمدي کاتبان براي نزديک ساختن متن به زبان
تصرفات
ِ
ِ
سقطات؛ ّ

يا سطح فرهنگي و يا معتقدات او.

کار
مصحح نيز از جمله مولو ِد عوامل زير است :مسامحه در
ِّ
دشواريهاي ناشي از کيفيّت ِ

بدخواني مفردات و ترکيبات صرفي که خـود
نقل که حذف يا تحريف از آن ناشي ميگردد؛
ِ
بروز خطا در نقل يا توضيح و معني کردن مـيشود؛ خـطا در
اقسام گوناـگون دارد و
موجب ِ
ِ

نبردن نشانههاي سجاوندي
نحوي اجزاي کالم و ٬به تَ َبع آن ٬درست به کار
مناسبات
تشخيص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
و حتّي لغزش در پاراـگرافـبندي )مثًال شکستن يک جمله و عبارت در دو پاراـگراف(؛ بيدق تي
در اوزان و قوافي؛ تشخيص نـدادن تـحريفها و تـصحيفها و سـقطات و جـابهجاييها و
آشفتگيهاي نسخه.
قسم ديگر مشکالت ٬که ناشي ميشود از سطح فرهنگي و معلومات و ٬از همه مهمتر٬
مهجور فارسي که طبعًا با مراجعه
زباني خواننده ٬عمدتًا مشتمل است بر لغات و ترکيبات
شم
ّ
ِ
ِ
مـصححان
بيشتر آن حل ميشود؛ عبارات و اشـعار عـربي کـه
به واژهنامهها و استادان فن
ِّ
ِ

تهمت اشتباه ٬حتّي از ِاعرابـگذاري آنها طفره
عمومًا ٬به علت عجز يا براي مصون ماندن از
ِ
کردن آنها؛ اشارات اساطيري و تاريخي و قرآني و اخبار و آثار و
ميروند چه برسد به معني
ِ

قصص و امثال و فرهنگ مردم؛ تعبيرهاي کنايي و مجازي؛ سبک ويژه در عناوين و القاب و
تعبيرات؛ نامهاي کسان و جايها ٬بهويژه اعالم غريب و نامأنوس جـغرافـيايي و تـاريخي و
قبايل و امم و فِ َرق و مذاهب و کتب و رساالت؛ مقياسها و اوزان قديم و سکههاي کهن.

مبتدي
غالب خوانندگان
ِ
امّ ا موضوع مقاله حاضر نوعي ديگر از مشکالت است که اتفاقًا ِ
متون از آنها غافل ميمانند و از روي آنها ميگذرند و ميتوان گفت از جهت آنها اصوًال گير و
بندي احساس نميکنند .اين دشواريها نوعًا مربوط ميشود به عناصري از زبان که صورت
لفظي آنها بعينه در زبان زنده رايج يا ادبي باقي مانده ليکن معنايي که در متون از آنها مراد گرفته
ِ

عرف زبان کاربرد کمتري دارد.
شده منسوخ يا مهجور گرديده يا در ِ
تشابهات صوري را ميتوان به انواع زير تقسيم کرد:
اين
ِ

متون کهن به معني استهزا نيز به کار رفته
ــ تشابه در کتابت و تلفظ )مانند »افسوس« که در
ِ

معني »باشيد« و به معني
است( .ممکن است دو متشابه دو لغت جداـگانه باشند )مانند »بيد« به
ِ

»درخت بيد«(؛

مقاله
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١٣٣

ــ تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در حرکات يا وجود واو معدوله و واو و
ياي مجهول )مثل شستهِ :ش سته ٬شُ سته؛ پول :به واو معلوم و به واو مجهول که لغتي است در
ضم کاف فارسي ٬گَ ْو به معني گودال(؛
معني پُ ل؛ گو :فعل امر از گفتن به ّ

ــ تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در تکيه )مانند انگشتري :انگشتر  +ياي

نکره ٬با تکيه در هجاي اول؛ انگشتري با ياي جزء کلمه و با تکيه در هجاي آخر(؛
ــ تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در مکث بالقوه و تقطيع تکواژي )اوزار:
او /زار؛ ْاوزار به معني افزار(؛

ــ تشابه در کتابت و فرق در تلفظ به جهت فرق در دو يا چند عامل سابق الذکر.

فرق معنايي اين کلمات و عبارات متشابه نيز علل گوناـگون دارد از جمله:
ــ منسوخ يا مهجور شدن معناي مراد )»خانه« به معني »اتاق«(؛
ــ مهجوري معناي اصطالحي )»رخـصت« ٬در مـقابل »عـزيمت« ٬در اصـطالح فـقهي؛
فتو ت(؛
»حفاظ« در اصطالح اهل ّ

معني »اجازه« و »خدمتي« به
ــ فرق در تقطيع تکواژي و ساخت واژهاي )»دستوري« به
ِ

معني »تحفه« و »بربند« به معني »سينهـ بند« در مقابل »دستوري« و »خدمتي« با ياي نکـره و
»برـ بند« فعل امر از »برـ بستن«(؛
دستوري به کار رفته )حذف شناسه فعلي به قرينه(٬
مهجوري قاعده
ــ
ِ
ِ

ــ اختالف در ريشه )»اهداء« :از »هـ د ي« به معني هديه فرستادن ٬از »هـ د ء« به معني

آرام دادن(؛
ــ اختالف در تعلّ ِق زباني )دمدمه :بر وزن فعلله در عربي به معني خشم گرفتن ٬هالـک
ـکردن؛ در فارسي به معني مکر و فريب و افسوس(.
عناصر گويشي و لهجهاي و تحول آوايي نـيز هـمواره
در تشابه صوري و فرق معنايي٬
ِ
دخيل است.
سياهه اين متشابهات بس دراز است و حتي مـيتوان آن را بـه صـورت فـرهنگي بـراي
استفاده دانشجويان و عالقهمندان به متون فارسي درآورد .در ايـنجا تـنها فـهرست کـوتاهي
نمونهوار از نظر خوانندگان ميگذرد که شامل واژگان دستوري و قاموسي اعـم از فـارسي و
مأخوذ از عربي( همراه با شواهد آنهاست.
ضمنًا ٬در اين فهرست ٬براي مزيد فايده ٬هريک از مدخلها باآنچه ذيل آن در لغتنامه دهخدا آمده است
مقايسه شد .نتايج آن با نشانههاي ) (١و ) (٢و ) (٣و ) (٤در مقابل هر مدخل نشان داده شده است .داللت
نشانهها به اين شرح است:
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) (١ـ :به اين معني در لغتنامه نيامده است.
) (٢ـ :به اين معني در لغتنامه آمده ولي شاهد ندارد.
) (٣ـ :به اين معني در لغتنامه با شاهد يا شواهدي ديگر آمده است.
) (٤ـ :به اين معني و با همين شاهد در لغتنامه آمده است.
* ـآب = آبرو(٣) ١
دست کرم آب دريا ببُرد
به
ِ
محل ثـريا بـبُرد
به رفعت ّ ِ

) بوستان(

آراسته = درست کرده براي فريب )(٣
اعيان گفتند :جواب چه داد؟ بوالفتح ليث آراسته
ِ
سخن گفتن گرفت .و بوالحسن گفت :شنويد٬که نه
بر اين جمله گفت؛ و محال باشد که شما مهتران را
عشوه دهند خاصه در چنينروزگاري بدين مهمي.
پسر چنين و چنين گفت) .تاريخ بـيهقي  ٬چـاپ
دوم فياض(٨١٩ ٬
آراميده و بيمشغله = بيسرـوـ صدا ٬بيشکوه )(١
نماز عيد کردند و رسم قربان بـه جـاي آوردنـد٬
ِ
عيدي سـخت آرامـيده و بـيمشغله  ٬و خـوان
نهادند و قوم را بهجمله باز گردانيدند و مردمان آن
فال نيکو نداشتند) .تاريخ بيهقي (٨٧٨ ٬
را به ِ
آري = بل باالتر )(١
چون در اين سخن بودند ٬جبرئيل عـليه السـالم
بيامد با هزار فريشته و پيش پيغمبر بايستاد و او
]ـرا[ ـگفت :مژده مر ترا که خداي ع ّز و جل مرا با
پيش پيغمبر
هزار فريشته به ياري تو بفرستاد ٬و ِ

اندربيستاد و اين آيت بر خواند :قـوله تـعالي ِا ْذ
ف
ت َْس ت
َجاب لَکُم َانّي مُ ِمدُّ ـک ُْم ِب َا ْل ٍ
َ
اس ت َ
َغيثون َربَّک ُْم فَ ْ

فين .پيغمبر گفت :يااخي جبرئيل٬
مِ َن ال َمالئِکَ ِة ُم ْر َد َ

هزار فريشته؟ گفتا :يا مح ّم د ٬سه هزار .گفت :سه

لي ِا ْن ت َْص ِبروا َوتَ تَّقوا
هزار؟ گفت :آري پنج هزارَ .ب ٰ
َويَ ْأتوک ُْم مِ ْن فَ ْو ِرهِ ْم هٰذا يُ ْم ِد ْد ـک ُْم َربُّکُم ن َْج َمة آالف
مين ) بلعمي (١٢٧ ٬
مِ َن المالئِکَ ِة مُ َس ِّو َ
* ـآزادي کردن = شکر و سپاس گذاري کردن )(١
ـگفتا چون پرويز فتحنامه نوشت سوي قيصر ٬از
ثياطوس و سپاه روم بسيار آزادي کـرد) .بـلعمي:
تاريخنامه طبري  ٬چاپ روشن ٬ص (٨٠١
آشنا = شناـگر )(٣
اي که بيگانهاي از عشق مکن گستاخي
آشنا ناشده چون عبره کني جيحون را؟
)نزاري قهستاني(
آمادن = مهيّا کردن؛ آماده است = مهيا کرده است
)نه »مهيّ است«( )(٢

سن دورانديش آمادهست ازخط گِر ِد مشک
ُح ِ

تـا کـند در ُم نتـهاي ُحسن تعميـر تــرا
)صائب(

* ـ احتمال = تح ّمل )(٣

گران عشق نيست
نازکان را
ِ
بار ِ
طاقت ِ
ختيان بارکش را احتمالي ديگرست
بُ
ِ

)نزاري قهستاني(

١ـ(ــســتاره نشــانه آن است کــه واژه در مــقالههاي
»واژههاي فريبکار« يا »فوايد زباني شرح تعرف«٬
ـکه در نشر دانش  ٬نشر يافته با شاهدي ديگـر آمـده
است.

مقاله

* ـ اختالف = رفت و آمد )(٣
خـاندان
سـبب يـافتن آن افـتاد کـه فـاضلي از
و
ِ
ِ
منصور خاسته بود ٬نـام او مسـعود ٬و اخـتالف
نزديک اين قاضي و هرچـه از ايـن بـاب
داشت
ِ
رفتي تعليق کردي) .تاريخ بيهقي (٧٨٧ ٬
* ـ اشخاص  Äشخص
اعتبار = عبرت )(٣
خدايگانا گر ُمدبري خـطايي کـرد
سزاي کرده خود ديد و اعتبار گرفت
)سيدحسن غزنوي(
صياد اعتبار
هرگز گمان که برد که ّ
دام بـال گسـترد مـرا
بــر را ِه تـوبه ِ
)نزاري قهستاني(
افزودن = رشد کردن ٬افـزوده شـدن )نـه »اضـافه
ـکردن«( )(١
ظنـون راست از يقين شيـر ميخـورند و
هـمـه
ِ

ميافزايند) .فيه مافيه (١٣٢ ٬
افسرده = منجمد )(٢

ـگر ِب ِا ستي همچو سنگ افسرده يي

مـرداري و گـاهـي ُم ـردهيي
ـگـاه
ّ
) منطق الطير(

* ـ اـگر = شايد ٬چه ميشد اـگر )(١
» ُرب ّما يود الذين کفروا« اي بساهنگام که دوست
مين«
َبود وآرزو َبود ناـگرويدگان راَ » ٬ل ْو ـکانوا مُ ْسلِ َ

] ـحجر [٢:١٥ ٬اـگر ]ـدر دار دنيا[ مسلمان بودندي
] ـگوينده ال ِا ٰل َه ِا َّال اهلل[ ) ـکشف االسرار ميبدي ٬ج
 ٬٥ص(٢٨٧
قس :بساآرزو برند آنان که نگرويدند کاشکي

بودندي مسلمان ) نمونهاي از ترجمهاي کـهن از
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قرآنمـجيد بـه نـقل هـزار سـال تـفسير پـارسي ٬
ص(٥٢٨
انداختن = پراندن ٬بيتأمل گفتن )(٣
و آن بود که او گفت نه آن که ما انداختيم ٬و ما را
باز رهانيد ) .سياستنامه(
* ـ اهل = همسر )(٣
وقت زادن
اهل موسي در ناله آمد و ِ
در آن حالِ ٬
نزديک گشته موسي را طاقت برسيد ) ...ـکشـف
االسرار  ٬ج .(١٠١ ٬٦
* ـبا آنکه = عالوه بر آن که )نه »با وجود آن که«(
)(١
بـا آن کـه شرمساري ُبـرد بيـم سنگساري بـود.
) ـگلستان  ٬جدال سعدي با مدّ عي(
* ـ باز = اما ٬در حالي که )(٣
مرد متمر ِد طاغي ٬چون او را دعوت کنند ٬اـگر به
عنف و خشونت با وي سخن کنند ٬خشم گيرد...
باز  ٬چون به رفق و لطف با وي گويند ٬سخن به
ســمع خـودراه دهـد ) ...ـکشـف االسـرار ٬ج ٬٦
ِ
.(١٢٦
باز = وارونه ٬باژگونه ٬بازگون ٬هذيان )(١
حسود عيب کند بر من و عجب نبود
مريض محترق ار باز گويد اندر شب
ِ
)نزاري قهستاني(
قس باژ )باز( = دعـاي زردشـتيان بـه

زمـزمه؛ Ä

معاني آن در لغتنامه دهخدا.
باز کردن = معزول کردن )(٣
در آن تدبيرم که هر جهد که بتوانم کردن بکنم تا
او را از اميري باز کنم ) .بلعمي (٧٩٣ ٬

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
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پس حجاج بيست هزار مرد بگزيد از سپاه کوفه و

پاـک کردهام) .فيه مافيه (٤١ ٬

بيست هزار ديگر از بصره ٬و ايشان را روزي بداد

قس :واستـن

و ســالح ٬و عــبدالرحـمن را لوا دربست و بـه

ـکردن(؛ ma-ra bava¦ ste

ک کـابل؛ و
سکستان فرستاد به
حرب َر تبيل ٬ملِ ِ
ِ

هـوس زيـتون
ـکـردم؛ = ma-ra zeytun bava¦ ste
ِ
ـکردم؛ همچنين قس» :وايه« ٬هوس و خواهش و

(٧٩٤

آرزو :تا ز درگاه جود او شب و روز /سـايالن را

عبيداهلل بن ابي َبکَره را باز کرد) .هـمان ٧٩٣ ٬و

عبدالملک را گفتند :مردمان عـراق از تـو هـمان
بسنده کنند که تو حجاج را از عراق بـاز کـني و
ديگري به جاي او بفرستي .و عزل او آسانتر از
طاعت ايشان مر ترا
حرب مردمان :او را باز کن تا
ِ
ِ

خالص شود) .همان ٬ص(٨٠٠

پس او ] ـ= معن بن زايده ٬امير يمن[ را از يمن باز
ـکرد و بر در هميداشت) .همان(١٠٩٨ ٬
باز گرفتن = نکول کردن )(١
َر تبيل گاه بودي که آن خراج بدادي و گاه بودي که
باز گرفتي ) .بلعمي (٧٩٠ ٬

سکني و اقامت و مسکن )(١
* ـباش =
ٰ
بهـر باش
جـاي را همـوار نکْنـد ِ
جاي معاش
داند او که نيست آن ِ

va
¦ stan

)هـوس کـردن ٬مـيـل

= مرا هوس آمد ٬هـوس

نقل لغتنامه دهخدا(.
روا شود وايه )آغاجي ٬به ِ
بخشودني = سزاوار آن که به او )نه بر او( ببخشند
)(١
ـگفتي که به خاقاني وقتي گهري بخشم
بخشودنيم باهلل وقت است اـگرم بخشي
َ
)خاقاني ٬غزل(
بداشتن = پاييدن )(٣
و آن دست آويز )= جنگ ٬زد و خورد( تا نـماز
شام بداشت) .بيهقي(٨٤٩ ٬
* ـ برداشتن = عزم رحيل کردن ٬نقل کردن )(٣

روز چهارشنبه هفتم ماه رمضان ٬چون برداشتيم
چاشتگاه ٬سواريهزار ترکمانان پيدا آمد) .تاريخ
بيهقي(٨٢٤ ٬

هم بر آن در باشدش باش و قرار

و بدين سال اندر ٬مهلّب از سـرو بـرداشت و از

ـکـفـر دارد* کـرد غيـري اختيـار

رو ِد بلخ بگذشت و به کش آمد ) .بلعمي (٧٩٢ ٬

باش عامل است
ـکارگه چون جاي ِ

آنکه بيروناست ازوي غافل است
* ــکفر دارد = کفر شمارد

)فيه مافيه ٬حواشي و تعليقات ٬ص ٬٢٣٧به نقل
از مثنوي(
بايستن /بايست = ميل کردن /ميل ٬هوس )(٣
سـر بـريان مـيبايد٬
شيخ اشارت کـرد کـه او را ِ
بياريد ...گفت :زيرا که سـي سـال است کـه مـرا
بايست نمانده است و خود را از همه بـايستها

* ـ برداشتن = طول کشيدن )(٣

سي و اند سال فتنه او برداشت تا به آخر گرفتار

شد و سرش درصفاهان آويختند ) .سياستنامه(
* ـ برسيدن = تمام شدن )(٣

ـکاغذ برسيد و اين حديث را برسيدن نيست.
)عين القضات  ٬مکتوبات(

بري = بااليي ٬بريني )(٣

شاخ من باش* ـتا بري گردي

مقاله

پاي من باش تا سري گردي) .سنائي ٬سير العباد
اليالمعاد  ٬بيت (١٥١
* ــدر شرح :باش؛ در متن :گير
بـزرگوار )صـفت بـراي غـير ذيـروح = مـقدّ س٬
پُرارزش ٬نفيس ٬با عظمت( )(٣

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
واژههاي فريبکار

١٣٧

بالغت = بلوغ ٬سن بلوغ )(٣
عشق را مرد نه هرمرد که بسياري مـرد
به بالغت نرسيدند به پنجاه و به شصت
)نزاري قهستاني(
* ـ بودن = پاييدن ٬به درازا کشيدن ٬گذشتن )(٣

و اندرزمين ما جاي بزرگوارتر نيست زان جايگاه

هر دو گروه به حرب ايستادند .چون يک ساعت

ـکه او )رسول اـکرم( را کنار گيرد) .تاريخ سيستان ٬

بود  ٬گروه عبدالرحمن هاشمي به هزيمت شدند

(٣٩

و بپراـگندند و جـماعتي اسـير افـتادند ) .بـلعمي ٬

و آن ريگْ ايشان را خزينه بزرگوار است که همه
چيزي که بخواهند به ريگ اندر کنند؛ هرچند که

(٨٠٨
پس چون از سال هجرت دو سال بـبود و نـيمه

ساليان برآيد ٬نگاه دارد و بدان اندر هيچ نـقصان

شعبان بيامد ٬خداي ع ّز ـوـجل قبله پيغمبر به کعبه

هــمه چـيزي از نـعمتهاي الوان و جـامههاي

روي سوي کعبه کند چـون
ـگردانيد و بفرمود تا ْ
نماز کند؛ و هم ٬بدين شعبان ٬روزه ماه رمـضان

نيايد .واين علم کسي ديگررا نيست ) .همان (١٢ ٬
بزرگوار  ...اندر آن شهر يافته شود) .همانجا(
اندر همه عالم چندان بناي بـزرگوار نـيستـــ و
ممکن نيست که باشدـــ کـه بـه سـيستان است.
)همان(١٣ ٬
* ـ بقيّ ت = بقا )نه »بقيّ ه«( )(٣

ّيت اوصاف نشـان کـند و
امّا صحو و سکر بر بق ِ

غــيبت و حـضور بـر فـناي اوصـاف ) .ـکشـف
المحجوب هجويري(٣٢٠ ٬

بگذاشتن = گذاره شدن )(١

و سپا ِه عبدالرحمن فراز رسيد و رود بگذاشـتند.

) بلعمي (٧٩٨ ٬
ِب ل = بهل )(٣

خوان بشر خواهد استخوان
ِبل تا پري ز
ِ

تو چون فرشته بوي شنو استخوان مخواه
)قصيده ٬خاقاني(
)از نظر اشتباه شدن با بَل = بلکه(

فريضه کرد ) .بلعمي (١٠٧ ٬
به اضافت = به نسبت ٬به واسطه )(١
با تو نخواهم به اضافت حضور
وز تو ندارم به مسافت شکيب
)نزاري قهستاني(
»متهور«( )(٣
بيباـک = بيمالحظه و بيپروا )نه
ّ

اـگر در ظاهر تعظيم ننمايند ٬معلوم گردد که باطن
مردان حـق را مـع ّظم نـميدارد.
بيباـک است و
ِ

)فيه مافيه (١٤٩ ٬

بيبها = آنچه بهايش را نتوان تـعيين کـرد ٬بسـيار
ـگرانبها )(١
برسان سالم و خدمت تو عقيق بيبها را
بيرون شو = پايان ٬فرجام ٬نـتيجه ٬مـفر ٬مـخرج
)معادل  issueـي فرانسه( )(٣

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٣٨
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هزاران َزهره و دل آب و خـون است

شو اين کار چون است
ـکه تا بيرون ِ
) الهي نامه(

جان نيست چنين کاسد کرديم بسي سودا
شـو سـودا را
هم نيز رهـي بـايد بـيرون ِ
)نزاري قهستاني(
بيداد = ظالم )(٣
مـتـعصبـان بــيداد
جـور از
ِ
سهل است اـگر قيامتي هست.
)نزاري قهستاني(
پتياره = بال و مصيبت )(٣
چون کيخسرو به آذربادگان رفت ٬و رستم دستان با
فر ايزد تعالي٬
وي ٬وآن تاريکي و پتياره ديوان ٬به ِّ
گوش
بديد کهآذر گُ َش سب پيداگشت و روشنايي بر ِ
اسب او بود و شاهي اورا شد با چندان معجزه.

َپ رخوان = انعکاس ٬پژواـک )(١

خاييدن درخت و دندانهـا کـه بـر هـم مـيزد
و
ِ

رخوان آن ميشنيد ) ـکشف االسرار ٬ج ٬٦
موسي پَ
ِ

(١٠٧

متن چاپي :برخوان(
)در ِ
پس روي = پيروي )(١
روي پير عقل نيست که عشق
مجال پس ِ

فرو گرفته
حوالي شش جهات مـن است
ِّ
)نزاري قهستاني(
مــا کــه ديــوانــه عشــقيم ز عــقل آزاديــم
روي عقل خس است
هر که جايي رسد از پس ِ
)نزاري قهستاني(
پرهيختن = حفظ کردن )(١

نگه دار يا رب به چشم خودش
آسـيب چشـم بـدش
بپرهيز از
ِ
) بوستان(
قوت و صالبت )(٣
پيشاني = ّ

خويشتن بين گو مکن دعوي که کار
نـه بـه زور پـنجه و پـيشاني است
)نزاري قهستاني(

پيش ما = پيش از ما )(١
ِ

ميان مـن و تـو مـوجودست
محبتي که ِ

پيش ما بودست
پس از من و تو بماند که ِ
)نزاري قهستاني(
پيوست = پيوسته )(٣
اي خواجه دماغت آسماني است
ْ
مـحيط پـيوست
مـرکـز دل
بـر
ِ
)نزاري قهستاني(
تبصره )(١
تذکره در ياد دادن است و تبصره فرا ديدار دادن
) ـکشف االسرار ٬ج (٩٧ ٬٦
تطهير = ختنه کردن )(٤
ـکار او و تو چون گ ِه تـطهير
حج امش
آن ّ
ـکار طفل است و ِ
ِ
)خاقاني ٬قطعه(
فالن ولدَه ِاذا اَقا َم ُسنَّ َة ِخ تانِه ) لسان العرب(
و طَ َّهر ٌ

تعج ب = فريب دادن و به فتنه انداختن ) نـاظم
*ـ ّ
ُجب افکندن )(٣
االطباء ( ٬به ع ْ
قوت ْ
حال
چون کسي را از حق نمودي باشد و به ِ

عبارت دست دهـد و فـضل يـاري کـند ٬سـخن
مـتعلّ ق )= مـتعلَّ ِق خـاطر ٬خـاطرمتعلَّ ق( شـود.

مقاله

عبارت خود تعجب نمايد
خاصه کسي معتبر اندر
ِ

آنگاه اوهام را از شنيدن آن نفرت افزايد و عقول

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
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جعد = )اصطالح موسيقي( ) Ú (٤ساده )(٢
آخرست زوال
چه خوش حيات چه ناخوش چو ِ

از ادراـک باز ماند ).ـکشف المحجوب هـجويري ٬

خـارج است نـوا
چه جعد زخمه چه سـاده چـو
ِ
)خاقاني ٬قصيده(

 ...اما چون محققان و اهل بصر بينند ٬در عبارت

جـبين ســاده و بـنشين
جعد نشان بــر
ِ
نغمهـکنان زخمه زن چه جعد و چه ساده
)خاقاني ٬غزل(

(١٩١
نياويزند و به تعجب آن مشغول نگـردند از ذم و
مدح فارغ شوند و از انکار و اقرار برآسايند.
و هر کسي بر وجه تع ّج ب عبارتي ميکنند و بـر
يکديگر قولي غريب ميآرند.
) ـکشف المحجوب هجويري  ٬ص(٦٥
تا اثري مانده است هنوز فنا نيست و چـون فـنا
حاصل آمد فنا ِء فنا هيچ چيز نباشد بجز تـع ّج ب

در بيت دوم جعد اول پيچ و تاب مو ٬جـعد دوم
اصطالح موسيقي
جنبانيدن = برداشـتن از مـقام و مـنصب ٬بـرکنار
ـکردن يا عوض کردن منصب )(١
چون حبيب )پسر مه ّلب بن ابي صفره( به خراسان

انــدر عــبارتي بــيمعني ) ـکشـف المـحجوب
هجويري (٦٧ ٬

آمد ٬آن کارداران را هيچ نجنبانيد ) .بلعمي (٧٩٠ ٬

تو ّقف کـردن = قبـول نـکـردن ٬نپـذيـرفتـن )نـه

چشم پيش = چشم به پيش دوخته ٬چشم به زمين

»ايستادن«( )(١
ـکلمات مرا از آن سـاعت تـا اـکـنون مـيشنوي:
ِ

بعضي را قبول ميکني که جنس آن شـنيدهاي و
قبول کـردهاي بـعضي را نـيم قـبول مـيکني و

بعضي را توقف ميکني )نسخه بدل + :و بحث
باطن تـرا هـيچ
بحث
ميکني( .اين ر ّد و قبول و
ِ
ِ

ـکس ميشنود؟ )فيه مافيه (١٥٠ ٬

تير = حصه ٬بهره ٬حظ ٬نـصيب ٬قسـمت ) نـاظم
االطباء( )(٣
نام خداوندي که از جود او هر مفلسي را نصيبي
ِ
است ٬و از کرم او هر دردمندي را طـبيبي است.

لطيفي که از ِس َعت رحمت او هر کسي را تيري و
بسياري ِب ِّر او هر نيازمندي را بهرهاي است.
از
ِ

) ـکشــف االسـرار  ٬ج ٤٤٦ ٬١٠؛ البـروج )٬(٨٥
النوبة الثّالثة(

دوخته )(٢
شرم آنک
چون کمر حلقه به گوشم چشم پيش از ِ

چون کمرگـا ِه تـو بــازم کـيسه الغــر سـاختند
)خاقاني ٬قصيده(
)فريبکار از جهت ترکيب يا فصل :چشمپيش از/
چشم پيشاز(
چه = چو ٬چون )(١
چه شيث به حد بالغت )= بـلوغ( رسـيد و گـا ِه
دست شـيث گـرفت و او را بـه
رفـتن آدم آمـد٬
ِ
ِ

حوض اعظم برد و گفت :اي پسـر ٬ايـن
نزديک
ِ
وديعت ايزد است نزديک من که
نور که تو داري
ِ
نگذارم آن را مگر به پاـکترين جاي ٬چه به مردان
چه به زنان) .تاريخ سيستان (٤١ ٬
چه انوش بزرگ شد ٬شيث /آن وديعت به انوش
سپرد.

)همان ٤١ ٬و (٤٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٤٠
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بابت( )(٣
حديث )ـکاربرد عام دارد :سخنِ ٬
َم ْعن منصور را گفت :يا اميرالمؤمنين ٬مرا دل از

بهر تو مشغول است تا ترا تيري نرسد .باز گرد و
حديث توفارغ شود.
بهسراي اندر شو تا دل من از
ِ
) بلعمي (١٠٩٧ ٬
خارا = نوعي پارچه )(٣
بالل صبح
مولومثال َدم چو بر آرد ِ

من نيز سر ز چوخه خـارا بـرآورم
)خاقاني ٬قصيده(

و دوش همه شب درين انديشه بودهام و تدبيري
يادآمده است ٬با خداوند نگفتهام و خالي نخواهم
)بيهقي(٧٦٨ ٬

خام = چرم دباغت نشده )(٣
فرمان نبُرد و پيرو راي و قياس شد

در خام از آن گناه گـرفتند تـوس را
)نزاري قهستاني(
خامُش کردن = خموش نشستن )(١
نعمت شه فرامش کنم
مگر
ِ
ـکه بينم تباهي و خامش کنم
) بوستان  ٬باب اول(
خانهداري = خانه داشتن  Úخانه بر دوشي )(١
گذار سيل لنگر کردن است
خانهداري در ِ

حصن سالمت خانه بر دوشي ترا
ميشود
ِ
)صائب(

خرده بيني = نظر به خُ ردان )(١

کشتي انديشه بـر خشک
چه راني
ِ

ـگرت سوزي است طوفان تازه گردان
)خاقاني ٬غزل(
خرم دين = ُم باحي و فراخ کام )(١
ّ

خرم دين
همه غمناـک طبع و ّ

همه بسيار خوار و اندک بين

) سنائي ٬سيرالعباد الي المعاد ٬بيت (٨٩
* ـخُ فت = خُ سب )(٣
چــــون ز دنـــيا فــارغي ٬آزاد خــفت

* ـخالي = در خلوت )(٣

ـگفت.

خشک = خشکي )(٣

روي خـرده بـيني
سر بزرگواري نه ز ِ
ز ِ
چه شود که بر نزاري گذري کني خدا را
)نزاري قهستاني(

خواب خوش بادت بخفت و شاد خفت
ِ
) مصيبتنامه(
نگه کرد شوريده از خواب و گفت
خواني و گـويي مـخفت
مرا فتنه
ّ
) بوستان  ٬باب اول(
پوستين خلق ُا فتي
قس :تو نيز اـگر بخفتي بِ ه که در
ِ
) ـگلستان  ٬باب دوم(

* ـ خواستن = مراد داشتن ٬اراده کـردن )نـه »مـيل
ـکردن« يا »تقاضا کردن«( )(٣
خبري مـحض
خبـر بـي
ِ
اين کــه مـيگـوييم بـي ْ
نميخواهيم )= مرا ِد ما نيست( ) فيهمافيه (٢٢٤ ٬
خوشباش = بيغم )(٣
تفرج ميکني باري بيا طـوفي بکـن
ـگر ّ
کشـان بـيغم خـوشباش را
عـالَم ُدردي
ِ
ِ
ِ
)نزاري قهستاني(
* دانستن = شناختن ٬باز شناختن ٬تميز دادن )(٣
نزديک او شدم سالم کردم مرا بدانست.
)تاريخ سيستان (٣٩ ٬
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طيار داند
الطير ّ
ملِ ک منطق ِ

طيان نمايد
مطين که ّ
ز ژ ِاژ ّ
)خاقاني ٬قصيده(

دچار شدن = برخوردن ٬تالقي کردن )(٣
اتفاقًا ٬در راه ٬يکي از دوستان با وي دچار شـد٬
پرسيد :اي عزيز ٬به کجا رفته بودي؟...
نـصيحت
)پريشان قا آنـي /پـيش از خـاتمه ٬در
ِ
حکايت آخر(
ابناي ملوک ٬يعني
ِ
درياچه = استخر )(٢
در نعيماباد باغي و قصري و درياچهاي احـداث
ـکرد و ساباطي) .تاريخ يزد (٣٦ ٬
منظور از درياچه استخر است .امروز هم در يزد
همين اصطالح مرسوم است.
)تاريخ يزد ٬تعليقات و توضيحات افشار(٢٢٢ ٬
دستآويز = جنگ٬زد وخورد )(٣
فوجي از مخالفان بر اطــراف ريگهــاي بـيابان
پيدا آمدند ودرپـريدند و نـيک شـوخي )= شـوخ
رفتاري( کردند و خـواسـتند کـه چـيزي ربـايند.
ــم ايشـان را نـيک بـازماليدند تـا بـهمرادي
َح َش ْ
نــماز شــام
نـــرسيدند .و آن دست آويــز تــا
ِ
)بيهقي(٨٤٩ ٬
بداشت.
دست بُ ردن = پيشي گرفتن )(٣
بسوخت جان نـزاري کـرشمه تـرکي
ـکز آفتاب عجم دست برد و ماه عرب
)نزاري قهستاني(
ترک ٬عجم ٬عرب )مراعات النظير و تناسب(
معنايي منفي( )(٤
بار
دالور = گستاخ ٬بيپروا )با ِ
ِ
مسـتکبران دالور بـترس
ز
ِ

ازان کو نترسد ز داور بترس
) بوستان  ٬باب اول(

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
واژههاي فريبکار

١٤١

وليکن نينديشم از خشم شاه
دالور بود در سخن بـيگناه
) بوستان  ٬باب اول(
* ـ دليل = نشان ٬بول ٬قاروره )(٣
حال نـاتوان و
لکن طبيب حاذق آن است که از ِ
کيفيت علّت اسـتکشافي کـند و
مدت بيماري و
ِ
ِ

نبض بنگرد و دليل بخواهد و ٬پس از وقوف بر
مـعالجت شَ ـرع
جـزويات مـرض ٬در
ـکـليات و
ْ
ِ

پيوندد ) .ـکليله (٤٠٢ ٬

سفيان ثوري بيمار شد ٬دليل وي بر طبيب عرضه
آب مردي است که ْ
جگر
خوف
ـکردند ٬گفت :اين ِ
ِ
وي پاره کرده است.
)ترجمه رساله قشيريه  ٬ص(١٩٧
الدليل عنداالطباء هوالعالمة کما يستدل من حمرة
النـارنجيه
القاروره علي غلبة الدم و من صـفرته
ّ
علي غلبة الصفراء ...و قد يطلق علي القاروره النه

خص االطباء البول بالدليل
يهتدي بها اليه و ان ّما ّ
تنبيهًا علي ّان له مدخًال عظيمًا في استدالل علي
احوال البدن ) ـکشاف اصطالحات الفـنون  ٬ج٬١

مـصحح مـينوي٤٠٢ ٬؛ الرسـالة
 Ä (٤٢٩کليله
ّ
سر ني  ٬ج.٨٤٢ ٬٢
القشيريه  ٦٢ ٬به نقل از ّ
دماغ = کبر ) ٤و (٣
دوم آن که ٬اـگر در خود دماغي بـيند ٬آن دمـاغ
فروـشکند و دعوي از سر بيرون کند.
)تذکرة االوليا  ٬ديباچه مؤلف(
ديدار = روي ٬چهره ٬سيما ) ٤و (٣
منوچهر ملک
ديدار
دوش
ْ
ِ

زنده در خواب مهنّا ديدهام
)خاقاني ٬قصيده(

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٤٢
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شنگي کن و سنگي زن بر شيشه عقل ايرا
مي چون پري از شيشه ديدار نمود آنَک
)خاقاني ٬قصيده(

ستم کردن )(١
پس دست دراز کرد به دعا ٬تـا ابـوبکر /دسـتش
بگرفت و گفت :يارسول اهلل ٬به دعابرخداي تعالي
ستم مکن ) .بلعمي  ١٢٦ ٬و (١٢٧

* ـراست کردن = مر ّمت کردن )(٣

اما آنچه از جمله ديگر مال بايستي کـرد عـامل و

کردن باره را ٬هر سال ٬اثنا عشر
والي ]ـرا[ راست
ِ

کردن کـورهها
الف ] ـ=  ١٢هزار[ درهـم و راست
ِ

اربعة آالف ] ـ=  ٤هزار[ درهم)...تـاريخ سـيستان ٬
(٣١

* ـ سخت = سنجيد )(٢
ازوي فلک
باز
ِّ
چوزر خالصش سخت تر ِ

صـنعت بـا ِد آذري
لي خزان کند
ِ
تا ُح ِ
)خاقاني ٬قصيده(

سزاوار = داراي حق )سزاواري = حق داري( )(١

* ـ رقيب = نگهبان )(٣
رقيب آمد که بيرونش کنم مـژگان بـر ابـرو زد
يار غار است اين
ـکه اين مايه نداني تو که ما را ِ
) خاقاني  ٬غزل(
رنگين = فريبنده )(١
عقل گر حکـم کـند مـن نکـنم
سخن رنگين است
ترک مي کان
ِ
ِ
)نزاري قهستاني(

غمگني و سـزاواري
اي آن که
ّ

و اندر نهان سرشک همي باري
)رودکي(

امروزه مـعناي آن جـنبه مـنفي دارد ٬بـه مـعني
حق کسي بـودن )در
کيفر ِ
مستوجب کيفر بودنْ ٬
تداول عامّ هَ ٬حقت است!(
شاه = داماد )(٣
شـاه چـون از عـروس روي بگـردانـد ٬عـروس
پژمرده شود) .معارف بهاء ولد ٬ج  ٬٢ص(٢٠

روان = نافذ )(٣
نگاه کرد :خويشتن را به مجلس پادشاه حرمتي و
حشمتي تمام ديد و سخني روان.

)سياست نامه(

يکي برکتفش ميگزد ويکي برشانه بوسش ميدهد

و يکي خودرادر وي ميمالد) .همان ٬ص(٢٢
شاهدي = زيبايي ٬نکويي )(٣

رود = فرزند )(٤
مــادر روزگـار
دولت
زهــي
ِ
ِ
ـکه رودي چنين پرورد در کنار

عروسان نـو بـنشيند٬
چنان که شا ِه زيبا در ميان
ِ

ـکسي را نظر سوي شـاهد رواست
) بوستان(

زدن = دعوي کردن ٬هماوردي کردن )(٣
فسون من چه زند پيش غمزهاي که کند
ِ

بـه يک کـرشمه مسـخّ ر هـزار جـادو را
)نزاري قهستاني(

ـکه داند بدين شاهدي عذر خواست
) بوستان  ٬باب اول(
* ـ شخص = تن ٬هيئت )(٢
اشـخاص دولت
يا يوسف ٬شرط نـباشد کـه بـه
ِ
عــاجزان حـضرت را
دست در آغــوش کــني٬
ِ

نقل هزار
فراموش کني) .تفسير سوره يوسف  ٬به ِ
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سال تفسير فارسي (٥١٧ ٬

به نظر ميرسد ٬در ايـن بـيت ٬عـذرا بـه هـمان

شکوفه کردن = قي کردن )(٣

مجازي »باـکره« است يعني »سالم« چـون
معناي
ِ
توان َج ست.

جام دريا شکل و من
دوستگاني داد شاهم ِ

خوردم آن جام و شکوفه کردم ورفتم ز دست
)خاقاني(
طويله = رشته )(٤
طويله سخنش سي و يک جواهر داشت
نهادمش به بـهـاي هـزار و يـک اسما
)خاقاني ٬قصيده(

غريق )شايد »به جاي غ ََرق«( )(٢

و اـگر جاي به غريق يا به سـببي ويـران گشـتي

آبادان کردندي.

سر چيزي ٬فروـبردن
غ ََرق )مصدر(
گذشتن آب از ِ
ِ

آب چيزي را

الح َرق
حديث :اللهم اني اعوذ بک من الغ ََرق و َ

نقل لسان العرب(
)به ِ

عذر = ظاهرًا تشکر از بـابت خـدمتي و مـح ّب تي٬
دست درد نکند گفتن )(١

عـذر آن را هـم او
من نيز به خـدا مـيگذارم تـا
ِ

عذر
بخواهد ٬چون براي او کردهاي؛ که اـگر من به ِ
زبان اـکرام کنم و مدح کنم
آن مشغول شوم و به ْ
چــنان بــاشد کــه بـعضي از آن اجـر کـه حـق
خواهدـدادن به شما رسيد) .فيه مافيه (١١٠ ٬

شادروان استاد فروزانفر در حواشـي و تـعليقات
متذکر آن نشده است.
عذرا ظاهرًا به معني فـقط ٬بـاالنحصار )اصـطالح
ِ
نرد( )(٣
عشق پيدا ميکند تنها مرا
يار بر در ميزند عذرا مرا
)نزاري قهستاني(
قس:
چشـمان مـاليک مـنظرند
حــور
ِ
آن که بر عـذرا دل از مـا مـيبرند
)نزاري قهستاني(
مالک ز پس و صراط در پيش
عذرا ز ميانه چون توان َج ست
)نزاري قهستاني  Äپانوشت در ديوان(

)تاريخ سيستان (٣٣ ٬

فتنه = مفتون )(٣
من چنان فتنه رويت که ز خود بيخبرم
تو چنان فتنه خويشي که ز ما بيخبري
)سعدي(
فزودن = باليدن ٬رشد کردن )(٣
و آن نور هرچند شيث ميفزود همي بر فزود تا
به آسمانها بر شد) .تاريخ سيستان (٤٠ ٬
* ــفسوس کردن = استهزا کردن )(٣
اـگر ما را حرب بايد کردن اين قوم با ما بس نيايند
وليکن با خداي آسمان حرب کنيد چنان که محمد
با ياران گويد و بدين سخن فسوس کرد بر پيغمبر.
) بلعمي (١٢٢ ٬
ـکنار = آغوش ٬هماغوشي )(٣
چه طمع کنم کنارت که نيرزمت به بوسي
مفرح که شکر دريـغ داري
چه طلب کنم ّ
)خاقاني ٬غزل(
ـگذاشتن = در نوشتن )(١

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٤٤
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مرکب* خاـکي توان گذاشت؟
ـگفتم هوابه
ِ

ـگفتا توان اـگـر بـه ريـاضت کـنيش رام
)خاقاني ٬قصيده(
مرکب
مرکب = با
* ــبه
ِ
ِ
* ـ گذشت از = گذشته از ٬صرف نظر از )(١
ـکه در مراغه گذشت از سخاي صدرالدين
ـگل مراغي بيني دل مراعي نـيست
) خاقاني  ٬قطعه(
همچنين

از گذشت Ä

ذيل گذشت
لغتنامه ِ ٬

ـگرد آمدن = همخوابه شدن )(٣
و هر که را به زني رغبت افتد با او گرد آيد.
) سياست نامه(
* ـ گرفتن )به = (...مؤاخذه کردن )(٣
موسي گفت :خداوندا ٬مرا بـدين مگـير کـه مـرا
ضعيف آفريدهاي ) .ـکشف االسرار ٬ج (١٠٨ ٬٦
* ـگونه = رنگ )(٢
ـگونه روي وي متغير نگشته ) ـکشف االسرار ٬ج ٬٦
(١٢١
مازار = ميازار)آزرده مشو( )(٣
زحمت خـاقـاني مازار کــه بــد نـبْ َود
از
ِ
خوان وصالت را چون او مگسي باشد
ـگر
ِ

)خاقاني ٬غزل(

فريبکار از نظر مشتبه شدن با ما زار.
مالکي = دوزخي )آن کـه سـرـوـکـارش بـا مـالک
دوزخ افتد( )(٣
مالکي باشد که از روي حسد
معترض باشد مسيحانفاس را
)نزاري قهستاني(

قس:
مالک کند به حشر مکافات محتسب
رستم دهد جزا بهسزا اشکـبوس را
)نزاري قهستاني(
* ـ ماندن = )متعدي(
سنّت بيضا ماندن و به حيله مشغول شدن ٬بدان
خداوندان دل نيست.
کار
ِ
ـکه آن ِ
)روضة الفريقين (٢١ ٬
مــثلّ ث = تأليــف ســهبخشي )بـا ايـهام بـه نـام
خوشبويي ) = عـطري( کـه قـرصهاي آن را سـه
ـگوشه ميساختند) .به قرينه »عطار «( )(٣
انبيا و صحابه و اهل بيت سه قوماند .ان شاء اهلل
در ذـکر ايشان کتابي جمع کرده آيد تا از آن سه قوم
مثلثي از عطار يادگار ماند.
)تذکرة االولياء  ٬ديباچه مؤلف(
* ـ محضر = استشهاد )(١
نوشتندآنجاخواص مکّه
شعرم بهزر
ِ
بر بينظيري من کردند حاج محضر
)خاقاني ٬قصيده(
مح ّقق = اهل حقيقت )(٢
نه محقّق بود نه دانشمند
چارپايي بر او کتابي چند

)سعدي(
»دانشمند« نيز در اين بيت به معني »فقيه« است.

* ـ محل = اهميت ٬قدر )(٣
بر پاي طلب در بيابان عشق /محلّي ندارد فراز و
نشيب(٨٨) .
* ـ محيط = اقيانوس ٬درياي بزرگ )(٣
عاشقي چيست عذابي که درو راحت نيست
دوستي چيست محيطي کـه بـود بـيپاياب
)نزاري قهستاني(

مقاله

مُدام = مي )(٣
ـدام تــو
دام تـو
ِ
سـرمست ُم ِ
مـن بستـه ِ
آوخ که چه دامست اين يارب چه ُم دامست آن
)خاقاني ٬غزل(
مداد = مرکّب )(٢
به روزنامه سـوداي مـن چـنين مـنگر
مداد او همه از مغز استخوان من است
)نزاري قهستاني(
* ـ مردم = آدمي ٬آدميزاد ٬انسان )(٣

چون به نزديک آن مردم شود ٬اـگر هيچ چـيزي

آلوده بر آن فکند ٬آن ريگ بنالد چـنان کـه رعـد
بنالد؛ و اين از عجايبهاست) .تاريخ سيستان ٬
(١٥

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٤٥

واژههاي فريبکار

ناچار = ناـگزير )(٣
چه پادشا چه گدا هر که را حياتي هست
عشـق نـاچارست
فـرمان
شدن مسـخّ ِر
ِ
ِ
)نزاري قهستاني(
* ـ ناچيز = نابود ٬معدوم )(٣
جهان و هر چه در وي است بر گذر است و همه
به آخر ناچيز گردد) .تاريخ سيستان (٤ ٬
ناـگزير بودن )از = (...گريز و چاره از ...نبودن
مرا از روي خـوبان ناـگـزير است
نظر بر شاهدان چشمم منير است
)نزاري قهستاني(
به جانان زنـده بـاقي تـوان بـود
ـکه جانهاراازآن جان ناـگزيرست
)همانجا(

مشغله = هياهو ٬سر و صدا )(٣

سگ صيد را مشغله برآرند و پيش
سگان بازاري ِ
ِ

آمدن نيارند ) .ـگلستان  ٬آداب صحبت(
مقالت = حرف ٬دعوي )تِز( )(٣

مذهب تناسخ داشتند .و مقالت ايشان آن بود که

هر جاني کز تني بيرون آيد به تني ديگر اندر شود
)= داخــل شـود( هـم در آن سـاعت؛ و جـهان

* ـ نبايد = مبادا )(٣

ـگستاخ بـرمپـر کـه نبايد کـه نـاـگـهي

شاهين َبود نشانده به راهت عدوي حق
)خاقاني ٬غزل(
و فريضه بعد از عمل و آن ترس است که نبايد که
قبول نيفتد )روضة الفريقين (٢٥ ٬

با وي رفقي کنم؛ که نبايد که اين آزمايشي باشد٬

همچنين بود هميشه .و هر کجا مردي ديدندي که

صفت وي گرداند و
اـگر تقصير کنم نبايد که مرا به
ِ

به تن اين اندر شده .و چـون مـردي نـيکو روي

نبايد که سپاه او شما را به پاي بکوبند.

جان اوست
به مردي مانستي ٬گفتي )= گفتندي( ِ

صفت من ) .ـکيمياي سعادت(
وي را به
ِ

ديدندي ٬او را سجده کردندي و گفتندي اندرايـن

)ترجمه تفسير طبري  ٬ج(١٢٢٢ ٬٥

ناانديشيده = بي آن که خود فکرش را کرده باشد و

حوالي  ٬جاي نزديک به
نزديکان = نزديکيهاي٬
ِ
ِ
)(٣

جزوي است از خداي.

) بلعمي (١٠٩٤ ٬

انتظارش را داشته باشد ) ٤و (٣

دولت آل سامانبهپايانآمدواميرمحمود ناانديشيده

بدان زودي اميرخراسان شد) .بيهقي(٨٦٨ ٬

نزديکان نشابور رسيدند ٬خبر مرگ
پس چون به
ِ
کـردن او بـه طـوس و
هــارون شـنيدند و دفـن
ِ

بازگشتن سپاه به بغداد) .تاريخ سيستان (١٦٩ ٬
ِ

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٤٦

واژههاي فريبکار
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نمودن )الزم( = جلوه کردن ٬جلوهـگـر شـدن )(٣
جام کَ ْي مينمودي جهان؟
نه در ِ
ـي از آفـتاب؟
جام کَ ْ
چه کم بود ِ
)نزاري قهستاني(

ـگوييم با ايشان که کردار ما را مي فعل نهيد و نهيم
بهاتـفاق ٬و افـعال را
مـحل عـ ّلت و مـنبع آفت.
ِّ

المحاله ناـکرده را هم فعل بايد نهاد .چون هر دو

فعل /آمد و فعل محل علت ٬پس چرا ناـکرده از
 (٣٣٠قس:

و رجال است که اهلل بدان نـيک کـند انـاث را و
آسيب زند به ايشان ٬چنانکه با مريم ...و کس اين
صحبت و آسيب و نـيک را چگـونگي نـدانـد.
)معارف بهاء ولد ٬ج  ٬٢ص(٢٠

* ــنهادن = شمردن )(٣

اوليتر دانند.
ـکرده ٰ

تصوير فحول
ايشان از قُ بله و غير آن و يکي ...اهلل
ِ

) ـکشـف االسـرار  ٣٢٩ ٬و

poser

و اـگرَ = ...و ْلو  ٬چه ميشد اـگر(٣) ...

سعيد را گفتند که خالد بدين جاي همي آيد و او

مردي بد است و ما بر تو همي تـرسيم و اـگر از
اينجا برفتي تا او ترا نيافتي ).بـــلعمي (٨٥٥ ٬

Ä

»فوايد زبـاني شـرح تـعرف« نشـر دانش  ٬سـال
دوازدهم ٬شماره پنجم ٬مرداد و شهريور ١٣٧١

نهيب = بيم ٬ترس داشتن ٬باـک )(٣
قلزم عشـق رو
به تسليم در ِ
نهنگ مالمت نهيب
مدار از
ِ
)نزاري قهستاني(
نيز = ديگر )(٣
مـا راست َر ِوشْ ـن را از وزارت مـعزول کـرديم و

بازـداشتيم و نـيز او را شـغل نـخواهـيم فـرمود.

) سياستنامه (٢٨ ٬
و هر که را راست روشن شغل فرموده بود همه را
مـعزول کـردند و هـرگز نـيز عـمل نـفرمودند...
) سياستنامه (٣٢ ٬
ـکساني را که قلم ايشان در مملکت تو روان باشد٬
ِ
سر
چون بيازردي ٬نيز ايشان را شغل مفرماي که ّ

با دشمنان تو يکي کنندو به هالـک تو و اورا مهجور
ـکنند و نيز عمل نفرمايند ) .سياستنامه (٢٥ ٬

نَ يْ ک = مباشرت و صحبت )با زن( )(٢

فحول ساير حيوانات را آن
و نيک اهلل مردان را و
ِ
باشد که آسيب زند به مردان به صورت و توابـع
ِ

هرچند = به هر مدّ ت ٬هرچند زمان )(١
و عجب آن است که چون مرد بصالح و پاـکيزه و
نيکوسيرت باشد ٬آب بر او برچکد؛ پس اـگر مردم
مفسد و بدکردار باشد بر او آب نيايد و هرچند که
آن مفسد آنجا باشد ٬اـگر چه دير بماند ٬آب فرو
آب چکان شود.
نيايد .چون برخيزد ٬باز ْ

)تاريخ سيستان (١٤ ٬

* ـ هر کدام که = ...هر چه ...که )(١
اـگر حقـــ تعاليـــ بفرمايد که دشـمن را هـالـک
ـکنند ٬هالـک کنيم هر کدام که قويتر باشد) .هر
چه قويتر که باشد(
همه = فقط )(١
مرا چون سگاصحابکهف ٬اـگر همه بااستخواني٬
نوميد باز نگرداند) .تذکرة االوليا  ٬ديباچه مؤلف(
هنرپيشه = داراي هنر )(٣
مر ِد هنرپيشه خود نباشد سـاـکـن
ـکز پي کاري شدست گردون گردان
) بوحنيفه اسکافي  ٬بيهقي(٨٥٦ ٬

مقاله

مـير مـيران مسـعود
شا ِه هنرپيشه ِ
بسته سعادت هميشه با وي پيمان
)همان ٬ص(٨٥٨
يا نه = وگرنه ٬اـگرنه )(١
اـگر درونهاي اين قوم که به بـاديه رونـد ظـاهر
شديـــ در ديده عموم را ميگويم ٬يا نه خصوص
فضيحت بيايماني
را خود ظاهر استـــ چندان
ِ
و رسوايـي بـودي کـه آسـمان و زمـين ) ...عـين
القضات(
يک لخت = بيشيله پيلهُ ٬ر ـک و راست ٬ظاهر و

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
واژههاي فريبکار

١٤٧

باطن يکي  Úدو تا )(٣
مـقدمان لشکـر کـه
قرآن خواندهام از جمله همه
ِ
مردي دوتا نيستي و صالح کار راست و درست
ِ
باز نمايي ...چه گويي کـه کـار را روي چـيست؟
زندگاني خواجه بزرگ دراز باد! من تُرکيام
ـگفت:
ِ

يک لخت و راست گويم بيمحابا :اين لشکر را٬
چنانکه من ديدم ٬کار نخواهند کـرد و مـا را بـه
دست خواهند داد) .بيهقي(٨٢١ ٬
و اـگر تُرک سخت سادهدل و راست نبودي تن در
اين ندادي) .همان(٨٢٢ ٬
سخن تمام يک لختوار ترکانه بگفت) .همانجا(

