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Abstract  

Ajayeb al-Loqaa is a Persian-to-Persian dictionary authored in the first half of the 

eleventh century along with numerous poems by Persian poets. The only hand-

written copy of that dictionary is kept in the library of the parliament at no. 2192. 

It was written by a person named Adibi during the Ottoman period and edited by 

Modabberi in 2010. According to the studies on registering vocabulary and 

recording poetic works, it is obvious that Adibi used his earlier vocabulary 

sources, especially Loqat-e-Fors and Sehah al-Fors for his work. Therefore, the 

present dictionary can be considered as a documentary source for the retrieval and 

edition of the scattered poems of pioneering poets and those who have no 

anthology. One of these poets is Rudaki Samarqandi under whose name the author 

has recorded 92 instances of verses. Since this work has not been cited and used 

in any of the printed anthologies (edited by Nafisi and other subsequent editors), 

it was necessary to discuss some of the verses recorded in this work in the name 

of Rudaki but not mentioned in published anthologies. Since the editor of the 

dictionary (Mahmoud Modabberi), for some reason, has only mentioned the 

attribution of the poems and given some brief explanations of the words and 

verses, a comprehensive study was needed to shed light on the book contents for 

future scholars and editors of Rudaki’s anthology. 
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 چکيده
فارسیی حرریر یافته رر دددر یيۀ  اد  رر  ره  اس،  هۀراه ها وااهد فرهنگ لغتی فارسیی هه غهاللّعجایب

یگهداری  2912ة یایس آ  رر کتاهخای  مجلس هه وۀارزها   که یگایه رس،ر از اویعار ویاعرا  رارسیمتعدّ

ی آ  مدهرمرۀار روت  حرریر ررآدرره د   رر ردرة سالطين عثۀایی هه«اریبی»یام وار. این اثر را فرری ههمی

 اترذیرفته رر ثب، لغهای صارتاس،. مطاهق هررسیحصريح کرره  هراساس یسخ  مذکار 9831  را رر سا

  ایژهه  اضاح مشخص اس، که اریبی هرای حأليف اثرش  از مناهع لغ، ريش از خاره د ضبط وااهد وعری 

 حاا  منبعی مستند هرای هازیاهی دفرهنگ داضر را می  هۀين جه،ههره هرره د هه  الفرسصراحد  لغ، فرس

 ریاا  رایس،. حصريح اوعار رراکندة واعرا  ريشگام د هی

یام دی ثب، ماضییع  اهياحی ههیار د رد یکی از این وییاعرا  ردرکی سییۀررندی اسیی، که م لف رر 

حصیريح یفيسی د ریگر مصررا  )هه های چارییک از ریاا رر هيچ  اسی،. از آیجا که این اثر حا کنا کرره

ام یهه  رر این اثررس از دی(  مارر اسییتنار د اسییتفاره یباره  ضییردری اسیی، حا ررهارة هرخی از اهيات که 
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که مصییرح فرهنگ )مرۀار  جااز آ   هۀچنين .های چاری یيامده  هرث وییارردرکی ثب، وییده د رر ریاا 

ای حاضیيرات مختصیر رر ضیبط داوه د اهيات هسنده حنها هه یارآدری ایتسیا  د راره  مدهری(  هناهه رالیلی

 . وارکرره  ضردرت رارر ماارر مذکار هررسی 

داصی  این مطالعه هدین صارت اس، که  .ویارر  ره هي، از این ماارر هررسیی میرر رژدهش داضی

وییاعرایی ریگر اسیی،. ما متعلق هه  که این اهيات رر اصیی یام ردرکی آدرره  دا  آ اریبی چهار هي، را هه

 ثطار مفص  هرای ایرارات رر ضبط لغات د اهيات رر این رژدهش ههررهارة ایتسیا  ررس، د اصالح راره

هياحی واعرا  ریگر اس،  اوار  ایتسا  هرخی اهيات ردرکی ههمیای . یکت  ریگر که رر این فرهنگ ریدهکرره

 ن اهيات که حعداروا  وش مارر اس،که رر ایتسیا  آیها هه ردرکی حاکنا  حرریدی دجار یداوته  ررهارة ای

 ای .یيز هرث کرره

 
 .اوعار ایتسا   را  داوگا ح متن  حصريح ردرکی  اریبی  اللّغه عجایب فرهنگهای کليدی: داوه

 

 مهمقدّ -9

واژه است. از مقدمة این  0011، فرهنگ لغتي فارسیي به فارسیي در ودود اللغهعجایب

رشییتة آن را در نيمة نخسییت نرن دهب به «ادیبي»فردی به نام  ،پيداسییت كه هاهراً ،اثر

تنها  ،ادیبي، مقدمة مصییح : دوازده .  از این اثر ←تحریر درآورده اسییت .ر. : مدبری 

در كتابخانة  4094ة یک نسیییخة ی بي بدون تاریخ كتابت مو ود اسیییت كه به شیییمار

توان گفت ميشیود. با تو به به شیواهد و نراین مو ود در نسخه، نگهداری مي ،مجلس

مان يو تأليف آن مصییادب با عصییر سییلصییورت گرفته كتابت آن در نلمرو عثماني  كه

.سییال  لو   949های سییال در فاصییلةعثماني و ندرت داشییتن اسییکندر ،لبي، ی ني 

   .ر. : همانجا . .سال نتل اسکندر ،لبي  بوده است 900سل ان  و 

اسدی، لغات بر اسا  ورب آیر ،ينش شده و  لغت فر همانند  ،در این فرهنگ

های ،هارم و پنجب ان سدهآنها از شیاعر بيشیتركه -یک یا ،ند بيت  ،هابرای اغلب واژه

رودكي، منجيک توان بهمي ،، شییاهد آمده اسییت. از  ملة این شییاعران-هجری اسییت

، .ر. : همان بوشیکور، دنيقي، عنصری بلخي، فریي، فردوسي و ... اشاره كرداترمذی، 
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های ششب و در ميان شواهد ش ری، نام شاعراني از سده ب الوه،مقدمة مصیح : پاندده . 

رسد نظر مي.ر. : همانجا . با و ود این، به یورد،شیب ميعصیر مللف نيد بههفتب تا 

 ر لغت فادیبي برای ضبط لغات و شواهد ش ری شاعران پيشگام از ،ند نسخة ی ي 

 بهره برده باشد.هب و ...  الفر صحاحو 

های لغت فارسیي شده، اثر واضر نيد همانند اشیتباهاتي كه گریبانگير سیایر فرهنگ

از دیل و تصیرب و اشیتباهات مکرر مللف و یا كاتب نسخه نبوده است. مدبری  یالي

 ؛ای از ایرادات كلي مو ود در نقل شییواهد را بيان كرده استدر مقدمة این فرهنگ پاره

نام »و گاه « تنام ب ضیي شیاعران را به ،ند صورت آورده اس»صیورت كه مللف بدین

هد نقل شا» نيد است. در بریي مواضع« نادرسیت ضبط كرده ،يکلبب ضیي شیاعران را ب

شی ری به نام شاعراني است كه در منابع و مخیذ مختلف به نام گویندگان دیگری ضبط 

ی از ادر پاره»كاتب فراموش كرده نام شاعر بيت را نيد كند و  ،همچنين گاه«. شده است

-، مقدمة مصییح : پاندده.ر. : همان «شییاهد مثال، مناسییب م ني كلمه نيسییت ،موارد

نوشیته است:  ،دربارة ضیبط شیواهد شی ری در فرهنگ واضیر محمود مدبری .هجده 

رای آید بسياری از ابيات را بها بسيار است. به نظر ميایتالفات شواهد ابيات با فرهنگ»

 .همان، هجده . «سهولت فهب و نرائت وزن ش ر، دستکاری كرده باشد

 خة ی بي آن تصحي  كردهاثر را بر اسیا  یگانه نسیاین  0989در سیال  كه مدبری

تر در متن نسخه دیل و نوشته كه یود كب ،دربارة روش تصحي  یود، در مقدمه كتاب

 در عين وال،تصیرب داشیته و  د در مواردی م دود، در متن نسخه دست نبرده است. 

 ،راین منظو تصری  دارد كه ایرادات مو ود در نسخه را در واشيه تصحي  كرده و برای

، فرهنگ نوا ، الفر صیییحاحاسیییدی،  لغت فر های لغت نظير بیه سیییایر فرهنگ

 و ... مرا  ه كرده است .ر. : همان، بيست و دو . الفر مجمع

بار از رودكي نام برده و از آنجا كه این فرهنگ در تدوین  94 این فرهنگ،ادیبي در 

 ، 0900و  0909.اثر نفيسي در دو ،اپ  محيط زندگي و اووال و اشی ار رودكيكتاب 
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های ،اپي در ایران و تا يکستان مورد استناد نبوده، بررسي شواهد تازه و و دیگر دیوان

ضرورتي انکار  ،پژوهيفرد آن برای ادامة روند رو به رشید رودكيهای منحصیربهضیبط

ر است كه د بابياتي به رودكي منسیو ،چنين از آنجا كه در این فرهنگناپذیر اسیت. هم

نوعي تکليف آنها با و ود تصیحي  اثر، مشخ  نشده، اهميت این دیوان وی نيامده و ب

كنندگان ابيات بر ای مانده از رودكي سییمرنندی پژوهان، تدوینضییرورت برای رودكي

 شود.تر ميداران ش ر كهن فارسي نمایاندر ایران و تا يکستان و نيد دوست

 رودكيه نکات یاد شده، ده بيت از شواهد منسوب بهبا تو به ب ،در پژوهش واضیر

به سییایر منابع، نقد و بررسییي یواهد شیید كه دارای ایراداتي  در این فرهنگ با مرا  ه

 دبی در انتسیاب و ضیبط لغات و شیواهد ش ری هستند. شایان  كر است كه پژوهش 

 تدانس -اللغهعجایبمصح  فرهنگ -ای مفصبل بر كار مدبری توان تکملهواضر را مي

نه نقدی بر آن تصییحي ؛ زیرا همچنان كه یود مصییح  نيد تصییری  داشییته، در باب  و

در پژوهش واضیر، ایشیان تنها در زمينة انتسییاب و ضبط واژه، به  شیده ابيات بررسیي

آن هب در –های متفاوت دیگر منابع اشییاره كرده و  د مواردی م دود انتسییاب و ضییبط

مصح  محترم در تصحي   و از آنجا كه دی برنيامده استدرصدد اثبات ،ي -زمينة لغت

یود را بيیان نکرده، تنهیا ایرادی كیه به آن  نظرهیای -شبیه ویژه ابيیات این پژوه-اثر 

ت های برسایته و انتسابات اشتباه استوان وارد كرد، بالتکليف ماندن ابيات یا مصراعمي

های ،اپي ورود آنها به دیوانكه اگر این موارد با نقد و بررسیییي اثر روشییین نشیییوند، 

 صدمات  بران ناپذیری به ش ر رودكي وارد یواهد كرد.

 

 . ريشين  رژدهش2

، تاكنون بریي اللغهعجایبهیا و ابيیات تازه در فرهنگ دليیل اهميیت بریي ضیییبطبیه

ری اند. مدبسود  سته ،پژوهشیگران از این فرهنگ در بازیافت و تصحي  اش ار شاعران

مقدم در تصحي  دیوان منجيک ترمذی و شواربي دیواناووال شاعران بيشرح در كتاب 
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،هل ، آیدنلو در  -منجيک ترمذی، مقدمة مصییح : سي و نه  ←.ر. : شیواربي مقدم 

 . 009:0994، .ر. : آیدنلو،«ای تصحيف شده در شاهنامهتُخشیان؛ تصیحي  واژه»مقالة 

بررسي ابياتي نویافته از رودكي در فرهنگي »امامي و همکاران در مقالة نصراهلل همچنين 

نصيری شيراز و همکاران نيد در زهرا   و 99:0990، .ر. : امامي و همکاران،«ناشینایته

غت لبررسیي ابيات تازه و منسوب به رودكي سمرنندی در فرهنگ »پژوهشیي با عنوان 

-01-09-00-01: 0990از و همکاران،.ر. : نصيری شير « شیرح بحر الغرائب. وليمي

ای به ابيات اند كه در هيچ یک اشارههایي تازه از ابيات را ارائه داده ، شیواهد و ضبط09

 بررسي شده در پژوهش واضر نشده است. 

 د آثار مذكور، پژوهشییگران در ،ند دهة ایير، مقایتي در باب تصییحي ، بررسییي 

، یک از این آثاراند كه در هيچ ة علمي ارائه داده امانتسیییاب و م رفي ابيات نویافته به

.برای پرهيد از  شیییودنام رودكي دیده نمينقلي از فرهنیگ واضیییر و ابيات تازة آن به

توانند برای بررسي بيشتر دربارة این افدایش وجب پژوهش واضر یوانندگان محترم مي

گ فرهني سمرنندی در و منسوب به رودك بررسیي ابيات تازه»مقالة ها بهنسیب پژوهش
  .9-4: 0990مرا  ه كنند: ر. : نصيری شيراز و همکاران، « شرح بحرالغرائب. وليمي

  

 . اهياحی که ایتسا  آیها هه ردرکی مرردر اس،8

بررسیییي آنها یواهيب پردایت، ابياتي هسیییتند كه ن  اً از رودكي ابيیاتي كه در ادامه به

ر بنام رودكي ضییبط شییده است. عالوهمنبع دیگر بهنيسیتند و تنها در این اثر یا یکي دو 

انتساب، ضبط لغات و ابيات نيد دارای ایراداتي هستند كه پس از بررسي منابع دیگر آنها 

 را نقد یواهيب كرد.
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8-9. 

 [ نوت0]كه یکي  یامیه و بیادروده

 

 دگر این همه بيشییي و برسییریسییت 

    040:0989.ادیبي،                      

آنکه مردم را از آن نا،ار بود ،ون »م ني به« بادروده»ادیبي این بيیت را  ییل واژة 

 نام رودكي آورده است:، به«یورد و پوشش

        
  048تا:.همان، بي

رودكي، دارای سه ، ضیبط بيت و انتساب آن به«بادروده»در این فرهنگ ضیبط واژة 

ده اه تحریفي شب، مرتکب اشیت«بادروده»نخسیت اینکه ادیبي در ضیبط واژة  :ایراد اسیت

 كار رفته اسییتبه ،«بادروزه»صییورت بههای لغت این واژه مکرراً اسییت؛ زیرا در فرهنگ

، ؛  اروتي90:0991، ؛ اوبهي41تا: برگبي، ؛ وليمي400:0909، .ر. : اسییدی سوسییي

؛ 0،ج401:0904، ؛ تبریدی99:0981، فرهنگ فارسییي مدرسییة سیی هسییایر؛ 449:0919

:  یل بادروزه و ... . هر،ند كاربرد 0908، ؛ دهخدا088-080: 0919، الدین انجو میال

ها، بجد صورت مذكور،  ، امبا  مللف بریي از فرهنگ4سیابقه اسیتاین واژه در متون كب

این سیییه  اند. با و ود این، بجد، نيد اشیییاره كرده«9باروزه»و « بادروژه»دو صیییورت به

های م تبر لحاظ نشیییده؛ مگر آنکه در صیییورت، صیییورت دیگری برای آن در فرهنگ

 ای این واژه دسییتخوش تغيير و تحویت گویشییي یا بدیواني كاتبان شییده باشییدنسییخه

 یا باد رو ه «بادروزه»در فرهنگ واضییر كه صییورتي محرزب از « بادروده».مانند ضییبط 

 است .

ا ع را با.یا مللف ، این مصر نخست است. كاتب عاایراد دوم، ضیبط نادرسیت مصر

 .به م ني: «نُوت»بایسییت ، ضییبط كرده كه برای وفو وزن مي«نوت بادرودة»ایتالب: 

.مخفف نُوزت به م ني نيرو، توان و ... ،  «نُوَت»یورا ، غذا، روزی و ...  را به صورت 

 شود. مي یوانش كرد؛ وال آنکه با این نرائت، م ني بيت مخدوش و مغلوط
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بال و تصحي  ان لغت فر نخست در منابع دیگر بدین صورت است:  مصراعضبط 

، ؛ نخجواني009:0909، .اسدی سوسي« نوت  امه وین بادروزه كهیکي : »الفر صحاح

یکي  ام و این با روزه و »نسیییخیة ی بي كتابخانة ملي تبرید  لغیت فر  ؛ 499:0900

 امه وین یکي » 0الفر مجمعو  رشيدیفرهنگ  ؛ 900ق:099، .اسیدی سوسیي« نوت

  .419:0998؛ سروری كاشاني،099:0990.تتوی،« نوت بادروزه ز

توانيب به صیییراوت دربارة ضیییبط در اینجا ،ون مقدبم و ملیر بيت را نداریب، نمي

ط دانيب: یکي ضببدهيب. به همين  هت ما دو ضیبط را نابل تو به ميصیحي  بيت نظر 

ضییبط ایير، «. یکي  امة بادروزه و نوت»دیگر ضییبط « نوت یکي  امه و بادروزه ز»

ودن آن ب ها نيست. در این ضبط كه اوتمال درستبدلضبط پيشنهادی است و در نسخه

. است« پوشندای كه هر روز آن را مي امه»، به م ني « امة بادروزه»بيشتر م رح است، 

ب به نرینة لفظي است. ی ني مراد ، وذ«بادروزه»البته در اینجا «. نوت بادروزه»همچنين 

به نرینه وذب شده « بادروزه»بوده است كه « یکي  امة بادروزه و نوت بادروزه»شیاعر 

نباشد و در اصل م نای « نوت»صفتِ « بادرزوه»اسیت. این اوتمال نيد م رح اسیت كه 

یک دسییت لبا  كه هر روز آدم آن را ب وشیید و نوتِ ییموت كافي »بيت ،نين باشیید: 

 .  ست. بيش از آن هر،ه باشد، اضافي استا

نام رودكي است. م ابق بررسي ما در منابع ی بي و ایراد سوم انتساب اشتباه بيت به

خانة اسدی كتاب لغت فر های فارسي، تاكنون تنها در واشية نسخة ی ي ،اپي فرهنگ

 است: نام رودكي آمدهملي تبرید .م روب به واشية نسخة نخجواني  به

 
  900نخجواني، ص لغت فر .واشية نسخة ی بي                                       

، بيت منسییوب الفر صییحاحو  1تصییحي  انبال لغت فر در سییایر منابع از  مله 

يت . ریاوي نيد بسنایي استمنسوب به، الفر مجمعو  فرهنگ رشیيدی كسیایي و دربه

 است: اش ار كسایي نقل كرده و نوشته ومورد بحث را  د
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اند، اما در دیوان سنایي نيامده و هاهرًا از كسایي به نام رودكي و سینایي هب نوشته»

 ای در استقبال از آن دارد: كه ناصریسرو نصيدهدليل ایناست به
 یرد ،ون بییه  ییان و تنب بنگریسیییت

 

 از این هر دو بيچییاره بر  ییان گریسیییت 
 

 بيت كسایي نظر داشته است: هاهراً به ،و در بيت زیر

 مراد یییدای از  هییان مردم اسیییت

 

 «دگر هر،ه بيني همه بر سییری اسییت 

  409،ح011:0989.ریاوي،              

،  دء الفر صیییحاحو  لغت فر ،ي گيالني نيد این بيت را همانند ضیییبط اداره

 . با و ود 498:0901گيالني،،ي .ن. : اداره ماندة كسییایي نقل كرده اسییتاشیی ار باني

 لغتنام رودكي در فرهنگ مورد بحث و واشییية رسیید انتسییاب بيت بهنظر مياین، به

نخجواني، از یک منبع مشیتر  و البته اشیتباه صییورت پذیرفته باشد. در هر دوی  فر 

اشییتباهات فاوش زیادی، ،ه در ضییبط و ،ه در انتسییاب ابيات، مشییاهده  ،این منابع

دسییت آمدن شییواهد و منابع مسییتندتر ت لق بيت تا به ،مين  هت ف الًهشییود؛ بهمي

 سد.رنظر ميتر بهمحتمل، الفر صحاحو  لغت فر كسایي با تو ه به دو منبع به

 «بادرزوه و باروزه»ایتالب ضبط شایان  كر است كه مدبری در ،اپ یود صرفاً به

، الفر مجمعو  الفر صحاح، لغت فر سه فرهنگ: و نام ش را .كسایي و سنایي  در 

اشییتباه بودن انتسییاب بيت به نام  دربارة  و 9-4،ح040:0989.ر. : همان، اشییاره كرده

 است. سکوت كرده ،رودكي در فرهنگ مورد بحث

 

8-2. 
 نمازست و هر آنکس كد نماز 9ساعت تو ،و

 

 شییک او را كرد باید سیینگسییارسییر بتابد بي 

   99:0989.ادیبي،                                   

 نام رودكي نقل كرده است: ، به«سنگسار»ادیبي این بيت را  یل واژة 
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  00تا:.همان، بي                              

« ،و»كار مللف یا كاتب در ضبط این بيت دو اشکال دارد: ایراد نخست ضبط واژة 

.=،و  نوشته است. « وو»اول است. كاتب این واژه را در نسخه به صورت  مصیراعدر 

داده؛ زیرا در سایر منابع این رخ از انتهای این واژه سهواً« ن»رسد اسقاط ورب نظر ميبه

 تر است.، ضبط شده و همين درست«،ون»واژه به صورت 

ایراد دوم متو ه صیحت انتسیاب آن است؛ تنها در این اثر، بيت به رودكي منسوب 

آمده، شاعر آن « سینگسار»مناب ي كه بيت مورد بحث به اسیتشیهاد واژة اسیت. در همة 

؛ 94:0991؛ همان،009:0909،صییراوتا فریي م رفي شییده اسییت .ر. : اسییدی سوسییي

 . همچنين این بيت 019تیا: برگ؛ وليمي، بي009:0900، 0وفیایي ؛018:0900نخجواني،

ای است با م لع زیر، كه در مدح بيت ،هل و هشتب از نصيده دیوان فریي سيستانيدر 

 سل ان محمود و  كر شکار او سروده شده:

 ای مبار  پي  هاندار و همایون شهریار

 

 ای ز بهر نام نيکو دین و دولت را بکار 

  00:0981.فریي سيستاني،             

 سر»دوم بيت با ایتالب:  مصراعهای دیوان فریي، شیایان  كر اسیت كه در نسخه

 ، ضبط شده در 08:0981؛ همان،81:0900.همان، «او را كرد باید سنگسار بيکسیو تافت

 ند.ادوم را همانند ادیبي ضبط كرده مصراعها سایر فرهنگ جد وليمي مللفانوالي كه ب

 
  019تا: برگ.وليمي، بي                                                   
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، به نکات فوق در ضبط بيت و انتساب آن اللغهعجایبمدبری در تصیحي  فرهنگ 

به رودكي، اشیییاره نکرده و در متن، این بيت را م ابق نسیییخه اسیییا  یود، مت لق به 

 است.رودكي دانسته

 

8-8. 

 انید  اند  ز پس پرده به ،اكر نگرید

 

 از ميغ همي تيغ زند گوشیییة ماه گفتي 

    98:0989.ادیبي،                          

 نام رودكي آورده است:، به«ش اع»م ني به« تيغ»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 
  01تا:.همان، بي                                 

در امر بازیابي  های لغت نقش بسدایيهمان گونه كه در مقدمه اشاره كردیب، فرهنگ

اشیی ار شییاعران پيشییگام دارند. گاه بریي از این آثار در ثبت لغات و شییواهد عيناً از 

ب كه هایي در دست دارینسییخه لغت فر ما از  ،اند. به عنوان مثالیکدیگر تأثير پذیرفته

اند؛ ی ني شواهد و لغات  د در مواردی م دود، یکسان است؛ بر این اسا ، یانوادههب

گيری اسییت و ی ایي در یک نسییخه بر یالب سییایر نسییخ دیده شییود، نابل پياگر 

شیود كه ی ای مو ود از كجا نشیأت گرفته اسییت. .برای بررسییي بيشتر مشیخ  مي

-1: 0991تبار، بنگرید به: اسدی سوسي،های هبهای لغت فر  و نسیخهدربارة نسیخه

09.  

اشيب كه نسخه یا كتاب داشته ب اگر ما در پيشينة ضبط بيت در منابع مستند، تنها یک

ا های نسخ ی ي، شاهد رنام رودكي ضیبط كرده باشد و دیگر منابع و یانوادهبيتي را به
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ور  د سنام رودكي بهتوان در انتسییاب بيت بهنام شییاعری دیگر نقل كرده باشییند، ميبه

 تردید كرد. 

ودكي، ر ب این بيت بهاین موضوع و ضبط سایر منابع و تنوع آنها، انتسابا عنایت به

اوتمال زیاد اشییتباه مللف یا كاتب یا ضیی ف نسخة شیود، بهكه تنها در این اثر دیده مي

 عنه است. منقولً

هستيب، امبا ایتالب در  ایتالب ضبطدر مناب ي كه در ادامه نقل یواهيب كرد، شاهد 

وتياسي ادليل بيرودكي به دهندة آن است كه انتساب بيت بهانتساب، نه؛  این یود نشان

 مللف یا ناآگاهي او از ی ای منبع مورد استفادة او بوده است.

ردازیب: پبررسي منابع مستند این بيت ميبرای روشین شیدن این موضوع نخست به

سيف  دوبایست بههای ش ر شاعران پيشگام، برای  ستجوی این بيت ميدر سیر،شمه

های لغت اسییت؛ در ادامه ضییبط خسییتين آن فرهنگاز منابع مسییتند مرا  ه كرد كه ن

 شود:اند، ارائه ميعنوان شاهد آوردههایي كه این بيت را بهفرهنگ

، بيت بدین صورت ضبط شده  Paul Horn.تصحي  پاول هرن لغت فر الف. در 

 است:

 نگریذ از پس پرده نهیاني سیییوی ،اكر

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زنییذ گوشیییة مییاه 

  18:0890.اسدی سوسي،                  

در تصیحي  دبيرسیياني نيد به تب يت از تصیحي  هرن، ضبط بيت به همين صورت 

  .89:0999است .ر. : همان،

 با ایتالب زیر آمده است:تصحي  انبال بيت  لغت فر در   .

 ز پس پرده بچیاكر نگرید نرم نرمیک

 

 زهره و ماهگفت از ميغ همي تيغ زند  

  494:0909.همان،                      

 

 



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  21

 

 نخجواني برگدیده است:  لغت فر  انبال این ضبط را بر اسا  واشية نسخة

 
  80:0904.همان،                                                

نيد بيت به همين صییورت و با ایتالب:  فرهنگ وفایيو  الفر صییحاحدر فرهنگ 

؛ 094:0900.نخجواني، 8اول و دوم، ضبط شده است مصیراع، در «گفتي»و « نگریسیت»

  .90:0900وفایي،

 

 اند.های یادشده آوردهدر منابع زیر، مللفان، بيت را با تلفيقي از ضبط ج.

 : لغت وليمي

 نگرید از پس پرده نهاني سییوی ،اكر

 

 زهره و ماهگفت از ميغ همي تيغ زند  

  14تا: برگ.وليمي، بي                 

 
  14، نسخة ی بي كتابخانة مجلس برگلغت وليمي.             

 :الفر مجمع  و 091:0991نسخة پنجاب .اسدی سوسي، لغت فر 

 ز پس پرده بچاكر نگرید نرم نرمک

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زند گوشییة ماه 

  914:0998.سروری كاشاني،          

در ميان دیگر متون « اند  اند »شییود در ضییبط بيت، با این گدارش مشییخ  مي

تواند از مقولة تصرفات مللف یا یکي از كاتبان مرتبط با نسخة سیابقه ندارد؛ بنابراین مي

و این  تاس بيت به كسایي منتسبهمة منابع فوق،  درچنين تلقي شیود. هم اللغهعجایب

گونه كه بيان شد، پراكندگي منابع لغت و اتفاق همة آنها تر است. زیرا همانانتساب دنيق

بر سیر انتسیاب بيت به نام كسیایي، تردیدی برای صیحت این انتسییاب به كسایي باني 



 29 اللغهعجایب فرهنگ رر سۀررندی ردرکی هه اهياحی ایتسا  د ضبط هررسی د یقد

 

 

 

كه با تو ه به گدارش ب دی، بيت مورد بحث ضیییب ي دیگرگونه از گذارد؛ مگر ایننمي

 باشد كه كسایي از آن استقبال كرده باشد.یک بيت رودكي بوده 

، دو بيت ایلبابلبابهای فارسیییي اسیییت؛ در تذكرة و امیا سيف دوم منابع، تذكره

وق های فدوم بيت نخسییت آن،  بسيار شبيه ضبط مصیراعمنسیوب به كسیایي آمده كه 

 است: 

 دسییتش از پرده برون آمد ،ون عاج سیی يد

 پشییت دسییتش بمثل ،ون شییکب نانب نرم

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زنیید زهره و مییاه 

 كرده سییر انگشییت سییياه ،،ون دم نانب

  99-94: 0989.ریاوي،                     

« هآمد»هر دو بيت در  كر اووال و اش ار كسایي مروزی با ایتالب  ایلبابلبابدر 

نيد عينًا  ال اشقينعرفات . در 99:0990/4ضیبط شده است .عوفي، ،نخسیت مصیراعدر 

با  الفصحاءمجمع ؛ امبا هدایت در 9090:0989/9ضیبط فوق آمده اسیت .اوودی بلياني،

 «دستي»، با ایتالب آرای ناصییریفرهنگ انجمن، در هر دو بيت و در «دسیتي»ایتالب 

سیییوم ضیییبییط كییرده  مصیییراعدر « كییف دسیییتییي»نییخسییییت و  مصیییراعدر 

  .489:0488؛ همان،0040:0984/0است.هدایت،

مشخ  است كه ما با دو بيت  های دو سيف از منابع مذكور، كامالًضبط با مقایسیة

نویسان شده؛ تا مو ب سردرگمي بریي از فرهنگ امررو هسیتيب و همين متفاوت روبه

 ها، ضب ي تلفيقي را برگدینند. فارغ ازاند ميان همة این ضبط ایي كه بریي س ي كرده

نگاه كلبي ایتالفات ضیییبط بيت بدین  اللغه و ایتالفات  دئي، در یکضیییبط عجایب

 صورت است:

 نرم نرمک ز پس پرده بچاكرنگرید؛  از پس پرده نهاني سییوی ،اكر اد : مصییرا 

 نگرید.

هره ز؛ گفتي از ميغ همي تيغ زند گوشیة ماه: گفتي از ميغ همي تيغ زند ردم مصرا 

 .و ماه
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با بيت نخست ن  ة مذكور ندارد؛  مصراعاول ایرادی از نظر تکرار  مصیراعتا اینجا 

دوم است. ی ني اگر  مصییراعایراد اصیلي مصیححان نظير ریاوي و سی انلو و ... متو به 

 شود. عيناً تکرار مي مصراعرا ب ذیریب، این « زهره و ماهگفتي از ميغ همي تيغ زند »ضبط 

یت دیگر مندلة رواریاوي هر دو صورت را در واشية ن  ة مذكور آورده و آن را به

 . امبا ایتالب 091،ح94:0989بدلي  از بيت نخست دانسته است .ر. : ریاوي،.یا نسخه

ها را یکسو نهيب و آن را نادیده ای نيسیت كه ضبط فرهنگگونههای نخسیت بهمصیراع

 بگيریب.

، شمارة 0989.مجله گوهران، بهار« بخارا ةبيتي بازیافته از ،کام»س انلو نيد در مقالة 

 مصراع ، نگاه یود را به این ن  ه م  وب كرده و در توضيحات یود اوتمال داده كه 9

دوم این بيت، با تو به به تکرار آن در بيت نخسیت ن  ه، شیاید صحو كاتب بوده باشد 

یواهد ن مياز مخاسبا ، ؛ وی همچنين در پایان یادداشت یود099:0989.ر. : سی انلو،

ست را نخ مصراعشدة های سبک یراساني و ش ر كسایي، نيمة گبكه با تو ه به ویژگي

 بسرایند و به دفتر مجله ارسال كنند تا از ميان آنها بهترین سروده برگدیده شود!

تي شود؛ ایشان در یادداشاین یادداشیت البته با استقبال استاد یالقي م لق همراه مي

 زمستان .مجله گوهران،« ها ای از آن سیوی آبز پرده برون آمد .نامهدسیتي ا»با عنوان 

 سراید!دیگر مي مصراعنخست دو  مصراعبرای تکميل   009، ص9 شماره ،0989

ب يد نيست هر سه بيت از یک ن  ه باشند. در ميان اش ار سبک یراساني  ،از نظر ما

ي عينًا در ابيات پس و اعمصریورد كه گاه یک مضیمون مشیتر  یا ،شیب ميابياتي به

پيش بيت یا نصیيده، تکرار شده است. به عنوان مثال این دو بيت كسایي در یک نصيده 

 و پشت سر هب آمده است:

 آر، كیخسیییمان  یام كبود و سیییرخ نبيید

 و شییی اع زرد  یام كبود و بیادة سیییرخ

 

 گویي كیه  ییامهییای كبود اسیییت پر نبيیید 

 ليدست و شنبگویي شیقایق اسیت و بنفشه

  08:0999.ریاوي،                            
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نخسیییت ابيات فوق، كامالً بارز اسیییت. بنابراین اگر،ه این  مصیییراعتکرار در دو 

نویسیییان متقدم نظير اسیییدی سوسیییي و نخجواني با اوتمال و ود دارد روایت فرهنگ

به رواییت عوفي متفیاوت بیاشییید، امبیا این اوتمال نيد و ود دارد كه بيت مورد بحث 

 صورت زیر دو بيت متفاوت از یکدیگر باشند:

 دستش از پرده برون آمد ،ون عاج س يد

 نرمیک ز پس پرده بیه ،یاكر نگرییدنرم

 .از پس پرده نهاني سوی 

 زهره و ماهگفتي از ميغ همي تيغ زنید  

 9گوشییة ماهگفتي از ميغ همي تيغ زند 
 

ب ذیریب تکرار را در این س   های سیبکي شاعر .اگر با و ود این، با تو به ویژگي

 این موضوع را ول كرد. توانمي دانسته ، اید مي

كه ممکن اسیت سیرایندة ابيات مورد بحث، دو شیاعر باشند كه یکي از دودیگر این

 عنوان نمونه، در مثالي را عيناً از او وام گرفته باشیید. بهمصییراعدیگری اسییتقبال كرده و 

شیاعر صیورت گرفته و كاماًل مشییهود است. رودكي در  زیر این اسیتقبال بدون  كر نام

 ای سروده است: ن  ه

 شاهي كه به روز رزم از رادی

 تا كشییتة او از آن كفن سییازد

 

 زربین نهیید او بییه تير در پيکییان 

 تیا یسیییتة او از آن كند درمان

  09:0989.رودكي،               

مودود .از پادشییاهان غدنوی  ای نام لوم، در مدح سییل ان پس از رودكي سییراینده

 سروده است:

 سیل ان زمانه شاه مودود آنک

 یابدتیا كشیییتة او از آن كفن 

 

 از بهر عییدو ز زر كنیید پيکییان 

 تیا یسیییتة او از آن كند درمان

  498:0909شاه،.مبار           

ت نادرس اللغهعجایبنام رودكي در فرهنگ كه اویً انتساب بيت بهاین ،انجام سیخن

نخست، از زمرة دستکاری كاتبان و صاوبان  مصراعدر « اند  اند »اسیت؛ ثانياً ضیبط 
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هیای لغت بوده؛ ثالثاً آن گونه كه مصیییححان دیوان كسیییایي و بریي محققان فرهنیگ

های لغت، روایتي دیگر از بيت مضیییبوط در پنیدارنید كه بيت مضیییبوط در فرهنگمي

صییحي  نيست و این اوتمال نيد  ،اسیت، لدوماً  ایلبابلبابهای فارسیي از  مله تذكره

 و ود دارد كه این بيت  دئي از ن  ة مذكور باشد.

 

8-0. 

 یيد و پيش آر آن مي یوشیییبوی

 

 زود بیگشییییای یيییک را اسیییتيب 

    010:0989.ادیبي،                      

 از  راوت آب ریب و ،ر  بود ]كه[»به م ني « اسییتيب»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 ، به رودكي منتسب كرده است:«آید

 
  010تا:.همان، بي                               

ود شاند، مشخ  ميبا نگاهي به سیایر منابع كه این لغت و شاهد بيت را نقل كرده

نخست و انتساب بيت، مرتکب سه اشتباه شده كه  مصراعمللف در ت ریف واژه، ضیبط 

 ها اشاره یواهيب كرد. ، به آندر ادامه

پردازیب: از ميان به منابع و ،گونگي انتسیییاب و ضیییبط بيت در آنها مي ،نخسیییت

.ه.ق   099اسیییدی، این بيت تنها در نسیییخة مورخ  لغت فر های مو ود از نسیییخه

پاول هرن، انبال و  لغت فر مضیییبوط در كتابخانة واتيکان، نقل شیییده و مصیییححان 

.ر. : اسدی  01اندلغت مذكور و شاهد آن را ضبط كرده دبيرسياني بر اسا  این نسخه،

  .099:0999؛ همان،908:0909؛ همان،99:0890سوسي،
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از آنجا كه دبيرسیياني همانند پاول هرن نسیخة ی ي مذكور را مبنای تصحي  یود 

 اند، ضبط بيت در این دو منبع یکسان و به صورت زیر است: نرار داده

 از آن مي یوشبوی یيد پيش آر
 

 را اسیییتيب یيییگزود بگشیییای  
 

كه انبال بيت را مسیتقيماً از تصحي  پاول هرن نقل كرده، اما ضبط وی با و ود این

، نسیبت به این ،اپ همراه اسیت. در هر سییة «یيک»و « یيد و پيش آر»با دو ایتالب 

اند و بيت مورد بحث نيد ، م ني كرده«آسییتين»را به صییورت « اسییتيب»این منابع، لغت 

لغت »را از سیه منبع « امير یسیرو»اسیت. همچنين پاول هرن نام  خسیردیمنتسیب به 

 ،اپ فرهنگ رشییيدی»، «نسییخة ی بي كتابخانة موزة آسییيائي سیین پ رسییبوغ وليمي

 ، در واشيه نقل كرده است.«فرهنگ ش وری»و « كلکيته

عمل  همانند انبال ،، عيناً«یوش بو»، بجد ضبط الفر مجمعدبيرسیياني در تصحي  

نيد، ضبط واژه و بيت همانند  الفر صحاح . در 98:0998كرده اسیت .سروری كاشاني،

ر. : منتسییب اسییت . فرخی با این تفاوت كه بيت به ،تصییحي  انبال اسییت لغت فر 

كییه مللف آن را تحییت تییأثير - فرهنییگ وفییایيدر  ، . همچنين401:0900نخجواني،

 سرداییخ، به «یيد و پيش آر زان»نخست بيت با ایتالب  صراعم، نگاشته الفر صحاح

 :00منتسب است

 
  98]ه.ق[: برگ0110.وفایي،                   

.نسییخة كتابخانة مجلس و كتابخانة ملي ، ضییبط واژه،  لغت وليميدر دو نسییخة 

يت دوم ب مصراعكه تصحي  هرن است؛  د این لغت فر شاهد بيت و انتساب، همانند 

 ، ضبط شده است:«را استيب ،نگ»در این دو نسخه با ایتالب 
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  09تا، برگ.وليمي، بي                                 

« زا »، «از آن» ای ق  كتابخانة ملبي، به949شیایان  كر اسیت كه در نسخة مورخ .

 ضبط شده است:

 
  00]ه.ق[: برگ949.همان،                                                       

بگشای  همانند  زوردوم بيت و با ایتالفي اند  . مصیراعتنها  فرهنگ رشیيدیدر 

كه -نيد  فرهنگ ش وری . همچنين در 000:0990.تتوی، ضیبط شده است لغت وليمي

انة نسییخة كتابخ لغت وليميضییبط فرهنگ  -اسییت لغت وليميمللف آن تحت تأثير 

 اميرخسردشیود، امبا در این اثر بر یالب دو نسیخة مذكور، بيت به مجلس مشیاهده مي

  .0، ج000: برگ0011منتسب است .ش وری،

، آمده نه «آسیییتين»، به م ني «اسیییتيب»در همیة مناب ي كه تاكنون از آنها نام بردیب، 

، هر الفر مجمعو سییروری در فرهنگ  رهنگ رشییيدیفتتوی در ...«. ،ر  و ریب و »

اند كه ابووف  سییغدی در فرهنگي كه اكنون به دسییت ما نرسییيده، این دو بيان داشییته

.ر. :  04، به كار برده و به همين بيت متمسک شده است«دهانة هروب»لغت را به م ني 

  .  98:0998؛ سروری كاشاني،008:0990تتوی،

، ت ریف نادرستي است كه برای این واژه اللغهعجایباولين ایراد  دی مللف  ،پس

ود شبرای مخاسبان آشکارمي  اآورده اسیت. فسیاد م ني مترتب بر ضبط مذكور، از آن

بویي مي همچون مشک است و نه ،ر  و ریب كه در بيت مورد بحث، سیخن از یوش

 نا  است.ن و بویای مت فیارج شده از درون یيک .یيگ ، كه ماده
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ت: اسیی« سییتي »آورده، در وانع مربوط به واژة « اسیتيب»ت ریفي كه مللف برای واژة 

.اسیییدی  «آن ریب و یون بود كییه سیییر  راوییت فراهب آییید و آن انییدر آن بمییانیید»

تصییحي  پاول هرن، این واژه ،نين ت ریف شییده  لغت فر  . در 900:0909سوسییي،

راوت بو  اول یون بو  پس ریب گرد  سییتيب سییتيب آن آب بو  كه در ریش  »اسییت: 

 یوانندش. رو كي گفت: 

 پيش تو 09گفییت فردا بيني اورا
 

 یو  بياهنجب سییتيب از ریش تو 

  90:0890.همان،                 

در تدوین اثر یود، واژه، ت ریف آن و  اللغهعجایبرسییید مللف فرهنگ به نظر مي

دریافت كرده باشد؛ زیرا در بریي  لغت فر های شاهد بيت را از یک یانواده از نسخه

، واژة اشییتيب با ت ریفي لغت فر یانواده های هبهای مو ود از این نسییخهاز نسییخه

به همراه شیییاهد بيت مورد بحث آمده كه به  لغت فر هیای متمیاید از دیگر نسیییخیه

 یسروی و یسرواني، منسوب است:

 

         
  84كتابخانة ایاصوفيا برگ لغت فر .        00كتابخانة ملي برگ لغت فر .      

 
  99:0490.اسدی سوسي،                                          
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 رمذكو بيت نخجواني اسدی فرهنگ واشية در»دهخدا دربارة این واژه نوشته است: 

 است دهانه مجازاً، و آستين م ني به ش ر این در اسیتيب ولي آمده  راوت ریب م ني به

 گوید: مظفری ،نانکه

 فریي و بشادی بگشیای

 فرارسییيد بشییادی كامروز

 

 یي 00استيب  هان  ان ای 

 «فریي یوا ه شیی را تاج

 :  یل استيب 0908.دهخدا،

ایراد  دبی دیگر، مربوط به انتسیاب نادرست بيت به رودكي است، كه در هيچ یک 

 «یسرواني»، «یسروی»ندارد. در اغلب این منابع شاعر از منابع مورد اسیتفادة ما سیابقه 

باید یسروی یا یسرواني باشد دهد نام شاعر مي، نيد شیده كه نشان مي«اميریسیرو»و 

ا این بيت ر دیوان،شرح اووال و اش ار شاعران بينه رودكي یا فریي. مدبری در كتاب 

، شاعر بدرگ دربار آل زیار در سدة «یسیروری سیریسي» ای مانده از اشی ار به و د

 . با و ود این، شییاید مللف 081:0901،هارم هجری،  كر كرده اسییت .ر. : مدبری،

و شییاهد بيت مذكور از « سییتيب»نگاهي نيد به واژة در تحریر اثر یود، نيب اللغهعجایب

 سایت واژگاني این دو واژه بوده، در هایي دركه شباهترودكي داشته و با تو به به این

 .اهلل اعلب . ضبط نام شاعر د،ار ی ا شده باشد

نخسیت اسیت؛ كاتب نسخه در این موضع نيد  مصیراعایراد دیگر مربوط به ضیبط 

اول را  مصییراعاز « ز»یا « از»ای را  ا اندایته، همانند مواضیی ي دیگر كه ورب یا كلمه

ن آمد رفع ایبنابراین یزم مي و اسیییقاط كرده ،تيدنبكبپرتي یا اوتمیایً بیه دليل ووا 

 نقصان، در تصحي  بيت لحاظ شود.

 اللغهعجایبواصیل سخن دربارة بيت مورد بحث این است كه اوًی مللف فرهنگ 

، اشیتباه كرده، این اشیتباه، محصول «آب ،ر  و ریب»به م ني « اسیتيب»در ت ریف واژة 

 كه انتساب بيت بهاسدی است؛ دوم این لغت فر اسیتفاده از یک یانوادة نسیخ ی ي 

رودكي اگر،ه در منبع واضیر یگانه است، امبا این انتساب نيد همانند ت ریف واژه اشتباه 
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منابع، به اوتمال زیاد بيت از شیاعری به نام یسییروی سریسي  بوده و با تو به به تواتر

نخست اندایته  مصیراعرا از « ز»یا « از»كه كاتب .م. نرن ،هارم ه.ق  اسیت؛ سیوم این

 . 01است

 

 ایتسا  اوتباه اهياحی از ردرکی هه ریگر واعرا  .0

، ما ت داد شیییش بيت را در ادامه اللغهعجایباز ميیان شیییواهد مو ود در فرهنگ 

بررسیي یواهيب كرد كه همگي یک یصوصيت بارز دارند؛ این ابيات همگي با تو به به 

ز های لغت به نام رودكي، او سیییایر فرهنگ لغت فر اسیییتناد متواتر منابع م تبر، نظير 

ت ابيا، این اللغهعجایبشوند؛ اما در  مله ابيات مسیلبب رودكي تا به امروز محسوب مي

به شیاعراني دیگر نظير: دنيقي، بوشیکور، فردوسي و ابوال با ، منسوب شده كه اشتباه 

هسییتند. .مگر آنکه سییندی كهن و ن  ي مبني بر تأیيد انتسییاب بيت به هر كدام از این 

بررسي این نسب شواهد و انتساب آنها در فرهنگ شاعران در آینده یافت شود . اكنون به

 پردازیب:ميواضر و سایر منابع 

 

0-9. 

 دل از دنيای دون بردار و بنشیییين

 

 در یییانییه بییه پژاونیید در بنیید 

  49:0989.ادیبي،                   

نام ، به«،وبي بود كه در پس در نهند»م ني به« 09پژاوند»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:ضبط كرده رريقی

 

 
  40-49تا:.همان،بي                                  
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در كتب لغت این بيت با تغييرات زیاد وزني دیگر »مدبری در واشیيه نوشته است: 

 . نفيسي در ،اپ نخست این بيت را 1،ح41:0989.همان، «به رودكي نسیبت داده شده

ه.ق  و 800 ، نسخة مورخ .48:0890،اپ هرن .اسدی سوسي، لغت فر با اسیتناد به 

،اپ  لغت فر ر ،اپ دوم با اسییتناد به دو ،اپ دیگر از ه.ق ، و د040نسییخة مورخ.

 الفر صیییحییاح  و 99:0999؛ همییان،80:0909انبییال و ،ییاپ دبيرسیییيییاني .همییان،

 ابيات پراكندة رودكي ضبط كرده است: و ، آن را   د01:0900.نخجواني،

 دل از دنيا بردار و بخانه بنشییين پسییت

 

 فیرابینیید در یییانییه بفلو و ب ژاونیید 

  144:0900؛ همان،0111:0909.نفيسي،

با و ود این مشیخ  اسیت كه صیورت اصیيل بيت همان است كه در سر،شمة 

آمده و بيت وارد شییده در  الفر صییحاحو  لغت فر های اصییلي یود، ی ني فرهنگ

صورت مخدوش ضبط كرده و ادیبي یا را شیخصي پيش از وی در منابع به اللغهعجایب

 تر كرده است.صورت مذكور سادهشخصي دیگر آن را به 

است؛ در  دانشنامة ندریانو  فرهنگ نوا های متفاوت دو شیاهد این مدعا ضیبط

 ضبط بيت بدین صورت است: فرهنگ نوا 

 بردار دل از دنيا بنشییين تو بخانة یویش

 

 بیربینیید در یییانییه بییفییلو و ب ژاونیید 

  040:0919.نوا  غدنوی،                

 ست:اارائه داده دانشنامة ندریانفاروني نيد این بيت را با ضب ي كامالً متفاوت در 

 ز دنيییا دل یویش بردار و بنشیییين

 

 فیروبیینیید در را بیفییلیو و پییژاونیید 

  01ه.ق: برگ810.فاروني،        

 
  01، نسخة عکسي دانشگاه تهران برگ دانشنامة ندریان.
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 اند وها ارائه دادهمتفاوت با سییایر فرهنگكه  كر شید، ضییب ي این دو فرهنگ ،نان

دی اس لغت فر رسید كه مأیذ آنها برای ضیبط بيت نسخة مغلوسي از نظر مي،نين به

 اند.نحوی س ي در اصالح آن داشتهبوده و در این صورت هر كدام به

0-2. 

 00كرد روبیه یوزواری یک زغند

 

 یویشییتن را زودتر بيرون فکند 

  90-40: 0989.ادیبي،           

، «بانگ یوز باشد كه به تندی زند»م ني به« زغند»ادیبي این بيت را دو بار  یل واژة 

نام نام رودكي و در موضیی ي دیگر بهاسییت. وی در یک موضییع بيت را بهضییبط كرده

 است:نقل كرده هاوکار

 

  
  90.همان،                                    48تا:.همان،بي                               

تان در داسیی سییندبادنامهمانده از مثنوی بيت مورد بحث از  مله ابيات پراكندة باني

؛ 449:0990اسیییت .ر. : دبيرسیییيییاني،« روبییاه و كفشیییگر و اهییل شیییارسیییتییان»

 های ی بي و منابع لغت با ایتالب  كه نفيسییي آن را از نسییخه009]الف[:0990رودكي،

است .ر. : ، ضبط كردهمحيط زندگي...رودكي، در هر دو ،اپ «یویشیتن را زان ميان»

،اپ  لغت فر از:  عبیارت اند 08 . این منیابع191:0900؛ همیان،0189:0909نفيسیییي،

؛ 89:0909؛ همییان،49:0890هرن، انبییال و دبيرسیییيییاني .ر. : اسییییدی سوسیییي،

.سیییروری  الفر مجمع ، 089:0990.تتوی، فرهنییگ رشیییيییدی ، 98:0999همییان،
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آرای فرهنگ انجمن ، 4، ج09،برگ0011.ش وری: فرهنگ ش وری ، 011:0998كاشاني،

  .09:0900.نخجواني، الفر صحاح ، 090:0488.هدایت، ناصری

نظر هو هي ندارد و ب، هيچاللغهعجایبانتساب بيت به بوشکور در فرهنگ  ،بنابراین

 موضع دوم ضبط بيت باشد. رسد این اشتباه، ناشي از اغماض كاتب درمي

دوم این بيت در تصحي  نفيسي و به تب يت از آن در  مصیراعشیایان  كر اسیت كه 

 ، ضییبط شییده اسییت«زان ميانیویشییتن را »های دیوان رودكي، با ایتالب سییایر ،اپ

؛ 010:0989؛ هییمییان،00:0908؛ هییمییان،19:0900؛ رودكییي،118:0918.مییيییرزایییف،

؛ 88ب:0990؛ هییمییان،08الییف:0990هییمییان، ؛491:0988؛ هییمییان،400:0980هییمییان،

 لغت فر هیا نظير  . در بریي فرهنیگ400:0990؛  نيیدی   فری،491:0999همیان،

د شیویشتن را »با ایتالب  مصراعاین  الفر صیحاحتصیحي  پاول هرن، دبيرسیياني، 

، ضییبط شییده «از ميانیویشییتن را »و ...، با ایتالب  وفایي، فرهنگ شیی وری، در «بدر

بدل آمده ، به عنوان نسییخه«شیید بدانیویشییتن را »ضییبط  نامهلغتين در اسییت. همچن

 :  یل روبه . 0908است.دهخدا،

بایسیت ضیب ي تازه دانست. اما با را مي اللغهعجایببا این وسیاب ضیبط فرهنگ 

مة آن را از سر،ش مصراعتوان سير تغيير و تحول ضبط های فوق، ميبدلبررسیي نسخه

 بدین صورت تشری  كرد: 

بوده، این ضبط در یوانش ب د « شد بدر»اگر ب ذیریب ضیبط نسخة مادر به صورت 

، تغيير یافته اسیییت؛ بدنویس بودن نسیییخة مادر یا بدیواني كاتب، «تندتر»به صیییورت 

همواره مو ب تبدیل وروب همسان به یکدیگر در متون شده و این عمل در فن كتابت 

دهد و شیییباهت وروب در نام دارد. تحریف م موی به دليل بدیواني رخ مي« تحریف»

به:  بنگرید« تحریف»كند. .دربارة یط و زبان فارسیي این م ضل را در متون تشدید مي

  .  401:0981مایل هروی،
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، در ضبط یک واژه، تبدیل یک واژه به مترادب آن است كه «زودتر»به « تندتر»تغيير 

اند. در كردهبه ب د از آن اسییتقبال مي 8ای بوده و م موی كاتبان نرن يد سییليقهاین امر ن

روند این تغيير را  ،شیییود. بنابراینهایي دیده ميفرهنگ واضیییر نيد ،نين دسیییتکاری

با و ود این، ضبط «. زودتر» <« تندتر» <« شید بدر»توان بدین صیورت نشیان داد: مي

د. رسامبا ضب ي مردود و برسایته به نظر مي فرهنگ واضیر اگر،ه ضیب ي تازه اسیت،

ر تواند به مصییححان دها ميناگفته نماند كه در فرآیند تصییحي  متون، این گونه ضییبط

بازیابي صیورت اصیيل ابيات كمک شایاني كند. همچنين شایان  كر است كه رواني در 

دیده و ود برگهای مرا از ميان ضبط« شد بدر»ترین تصحي  از دیوان رودكي، ضبط تازه

  .000و  09: 0999است .ر. : رواني،

 

0-8. 

 مرد دهقییان رفییت و آوردش كننیید

 

 ،ون همي مهمان در من یواست كند 

  90:0989.ادیبي،                         

 ورده است:، آاهاالعباسنام ، به«بيلي بود»م ني به« كنند»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 
  00تا:.همان،بي                             

ورده و نام ابوال با  آ، به«غرید»شییاهد واژة ادیبي پيش از این بيت، بيتي دیگر را به

هاهراً »نوشیته است. مدبری نيد در واشية آن نوشته است: « همو»در اینجا نام شیاعر را 

این بيت در فر  و صحاح به ابوال با  است كه بيت نبل ازوست. اما « همو»منظور از 

  .0،ح90:0989.همان، «رودكي منسوب است
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رودكي اسییت و ن  اً انتسییاب آن به ابوال با   كليله و دمنة منظوماین بيت بر وزن 

  .  191:0900؛ همان،0180:0909.ر. : نفيسي، اشتباه است

، «يدینمرد »نخست با ایتالب  مصراعو منابع دیگر،  الفر صحاحو  لغت فر در 

  و همين ضبط درست 89:0900؛ نخجواني،91:0909.ر. : اسدی سوسي، ضیبط شیده

است: « موش و زاهد و ميهمان او»اسیت. موضیع این بيت در داستان مربوط به وکایت 

تبری سلب تا سوراخ را بگشایب و بنگرم كه او را  یيرتي و استظهاری هست كه بقوبتِ »

  .009:0989.نصراهلل منشي، ...« ياوردندتبر ب ،والتواند نمود. درآن اندام مي

هد دشایان  كر است كه دو بيت دیگر از این داستان به دست ما رسيده كه نشان مي

 ، كامالً برسایته است: «دهقان»درست است و ضبط « دیني»ضبط 

 را كییه این دینییار بود دینيگفییت 

 

 كییيیین فییژاگن موش را پروار بود 

  01الف:0990.رودكي،            

 

0-0. 

 دیوار و دریوا  فروهشییت و درآمد

 

 بيب اسییت كه یکبار فرود آید دیوار 

  19:0989.ادیبي،                     

بط ض هاویکارنام ، به«،ار،وب در»م ني به« دریوا »ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:كرده

 
  90تا:.همان،بي                              

ها به رودكي منسیییوب در فرهنگ»بيیت نوشیییتیه اسیییت:  میدبری در ویاشیییيیة

، «یکباره»به صورت« یکبار» . شایان  كر است كه در نسخه، 0،ح19:0989همان،«.اسیت

 اما مصح  در واشيه به این ایتالب اشاره نکرده است. ؛ضبط شده
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، این بيت را ضمن محيط زندگي، اووال و اش ار رودكينفيسي در ،اپ اول و دوم 

 است:ا م لع زیر  دء اش ار رودكي نقل كردهای بن  ه

 ای عاشییق دلداده بدین  ای سیی نجي

 

 همچون شمني شيفته بر صورت فریار 

  110:0900؛ همان،999:0909.نفيسي، 

 و درواز و دریواز فروگشت»نخست بيت مورد بحث را با ایتالب  مصیراعنفيسیي 

،اپ انبال .ر. : اسدی  لغت فر ، ضبط كرده و به این منابع ار اع داده است: «برآمد

 ، 994-990: 0990.تتوی، فرهنگ رشیییيدی، فرهنگ  هانگيری ، 099:0909سوسیییي

 ، 0،ج001:0011.ش وری، فرهنگ ش وری ، 140:0998.سیروری كاشاني، الفر مجمع

 . 009:0900.نخجواني، الفر صحاح ، 901:0488.هدایت، آرای ناصریفرهنگ انجمن

دیده برگ الفر مجمعهای ی بي را بر اسا  بریي نسخه« یوازدرواز و در»نفيسي ضبط 

دیوار و »های مذكور كه غالب فرهنگ  در والي1،ح140:0998.ر. : سییروری كاشییاني،

 . 09اند، ضبط كرده«دریوا 

: لغت فر های ی ي های لغت .بجد بریي از نسیییخههمچنين در همیة فرهنیگ

  و 09:0490؛ همان،90: برگ0900ق .ر. : اسییدی سوسییي،040نسییخة ی بي مورخ 

 لغت فر  نخجواني  و واشیییية نسیییخة ی بي 919نسیییخة ی بي سیییفينة تبرید .برگ

  كه نام شاعر را ندارند و فرهنگ 018.ص فرهنگ فارسیي مدرسة س هسایر  و 99.ص

ط نام رودكي ضب، به«دریوا »نام بوشیکور اسیت  این بيت  یل واژة كه به اللغهعجایب

و بيت از « دریوا » ماند كه ضییبط اصییلي واژهای باني نميشییبههشییده و دیگر  ای 

 رودكي است. 

توان به این ضییبط و انتسییاب با دیدة تردید نگاه كرد كه منب ي تنها در صییورتي مي

ر های پيشییين را نقک كند. .برای بررسییي بيشییتم تبرتر از این منابع یافت شییود و یافته

  .419: 0999رواني،، بنگرید به: «دریوا »دربارة واژة 
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اسییت كه در بين منابع « فروهشییت و درآمد»، اللغهعجایبنکتة دیگر دربارة ضییبط 

مورد  سیتجوی نگارندگان  سیتار واضر سابقه نداشته است. بررسي این ضبط نياز به 

اگذار های ب دی ودليل كمبود بریي از آنها به پژوهشتأمل بيشییتری در منابع دارد كه به

 یواهد شد.

 

0-1. 

 نیکو گفییت مددور بییا آن یییدیش

 

 مکن بید به كس گر نخواهي به یویش 

  99:0989.ادیبي،                           

بط ض فرردسینام ، به«كدبانوی یانه»به م ني « یدیش»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:كرده

 
  99:0989.ادیبي،                       

بيت یادداشییتي نياورده اسییت. نفيسییي در بخش ابيات مدبری در واشییيه برای این 

پراكنده از بحر متقارب، با استناد به منابع مت ددی بيت مورد بحث را  دء اش ار رودكي 

لغت  . این منابع عبارت است از: 104:0900؛ همان،0199:0909.نفيسي، اسیتنقل كرده

؛ 419:0909همان، ؛19:0890،اپ هرن، انبال و دبيرسیياني .ر. : اسیدی سوسي، فر 

.سیییروری  الفر مجمع ، 100:0990.تتوی، فرهنییگ رشیییيییدی ، 01:0999همییان،

.وليمي، لغت وليمي  ، 0،ج990:0011.ش وری، فرهنگ ش وری ، 009:0998كاشیاني،

  ، و فرهنگ مت لق به كتابخانة مدرسة علوم سياسي تهران. 99تا: برگبي

يد ن الفر صییحاحشییایان  كر اسییت كه نفيسییي در اسییتنادات یود، این بيت را به 

، ضیییبط شیییده اسیییت «سییازییوکيب »نام ار یاع داده؛ امیا در این فرهنیگ بيت به

 . همچنين نفيسیي در واشية ،اپ نخست تصری  كرده است كه 011:0900.نخجواني،
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دادی  بدون نام شاعر ضبط عبدالقادر بغ لغت شهنامه.لغت شاهنامه بيت مورد بحث در 

كه بنا به گفتة یدیو  ب .مصح  فرهنگ   ؛ وال آن0،ح0199:0909شده .ر. : نفيسي،

سوسي  م جب شاهنامه ، شواهد ابيات مو ود در این فرهنگ، برگرفته از م جب شیاهنامه

بيت  م جب شییاهنامه،ون در  ، . با این وال009:0919.ر. : ال لوی ال وسییي، 41اسییت

م جب بغدادی نيد با تو ه به  ، ، اوتمای00ًضییبط شییده .ر. : همان:  دسیییفررنام به

بيت را ضییبط كرده اسییت. با و ود این، شییاید ضییبط بيت و انتسییاب آن به  شییاهنامه

سوسییي باشیید؛ زیرا در  م جب شییاهنامهنيد با تو به به  اللغهعجایبفردوسیي در فرهنگ 

 نام رودكي ضبط شده است.به ، بيت مورد بحثالفر صحاحهمة منابع مذكور بجد 

 

0-1. 

 نییه مییاه سیییيییامي نییه مییاه فلییک

 

 كه این ،ون غالميست و آن ،ون رد  

  98:0989.ادیبي،                           

وییتي است و ناويتي كه از كوه آن ماهِ »به م ني « سيام»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 كرده است:، ضبط فرردسینام ، به40«در آیدمقنبع به

 
  0989تا:.ادیبي،بي                       

 كر شده و « رودكي»در فر  و صحاح و مجمع »مدبری در یادداشتي نوشته است: 

 بيت شاهد بدین صورت است:

 نیه میاه سیییيیامي نیه میاه فلک

 

 «كه اینت غالمسییت و آن پيشییکار 

  0،ح98:0989.همان،                
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كه در متن  لوی آن عالمت سییوال -« رد »واشییية ضییبط همچنين ایشییان در 

  .4.همانجا،ح «شاید زر »نوشته است:  -گذاشته

، بيت را به صییورت فوق .یادداشت محيط زندگي...رودكينفيسیي در هر دو ،اپ 

 لفر اصحاحاسییدی، لغت فر  مدبری ، ضیبط كرده و به منابع مت دد و م تبری نظير 

ترین  . اما مهب110:0900؛ همان،991:0909.نفيسیي، اسیت ار اع داده 44نخجواني و ...،

دوم و انتسیاب بيت به فردوسیي این اسیت كه شواهد نشان  مصیراعنکته دربارة ضیبط 

دهید ادیبي و پس از وی عبییدالقیادر بغییدادی برای ضیییبط واژه و بيیت از فرهنگي مي

. : ر های شاهنامهسود  سته باشند .دربارة فرهنگ لغات شاهنامهفرد در باب منحصربه

عبدالقادر بغدادی ضییبط بيت با  فرهنگ شییهنامهدر  ،وال . به هر00-01: 0909ی يبي،

، آمده اسیییت .ال لوی «و نه... سیییيامنه ماه » اللغهعجایبایتالفي  دئي نسیییبیت بیه 

  .090:0919ال وسي،

:  یل رید  . 0908به م ني غالم بچه اسییت .ر. : دهخدا،« رید »مخفف « رَد »

اوتمال بسيار دوم، به مصیراعبه  ای آن در پایان « رد »و  ایگدیني « پيشیکار»وذب 

زییاد برای پر كردن وزن و  ور كردن نافيه بوده و فردی كه در آن دسیییت برده، آن را 

دهندة آشیینائي وی با لغات بوده اسییت. بنابراین ، آورده و نشییان«غالم»متناسییب با واژة 

عبدالقادر  لغت شیییهنامهو فرهنگ  اللغهجایبعضیییبط بيت و انتسیییاب آن در فرهنگ 

 بغدادی مردود است.

 

 گيری. یتيجه1

های لغت كه سهب بسدایي در ویژه فرهنگنقد و بررسیي منابع مسیتند اشی ار رودكي به

تواند به مصححان و پژوهشگران در اند، ميهای شیاعران پيشیگام داشتهبازیابي سیروده

 یک از آنان، كمک شایاني بکند.فهب دنایق و نقاط ض ف و نوت هر 
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این مهب، یک فرهنگ لغت فارسي به فارسي را، با در پژوهش واضیر با تو به به ،ما

شییواهد مت دد از رودكي بازمانده از نرن دهب هجری نمری، بررسییي و ت داد ده بيت از 

ت رودكي مردود اسآن را نقد كردیب. ،هار بيت نخسیت، ابياتي بودند كه انتساب آنها به

منابع مت دد، با تفصیییيل بيشیییتری و در آن تردیدی نيسیییت؛ ما این نکته را با مرا  ه به

ش   تبيين كردیب. در بخاللغهعجایبهای مدبری .مصح  تصیحي  و یادداشتنسیبت به

ه، اما نام رودكي ضبط شددوم مقاله، شیش بيت دیگر بررسیي شد كه در منابع پيشين به

شیاعراني دیگر منسیوب كرده است. عالوه بر این، دربارة ضبط ابيات و  ادیبي آنها را به

ا هلغات نيد بحث كردیب و نقاط ضیی ف و نوت این فرهنگ را با تو به به دیگر فرهنگ

 .نشان دادیب

ها و منابع مستندی كه ش ر شاعران پيشگام اميد است در آینده، هر یک از سر،شمه

و بررسیییي كار مللف یا كاتب آن، مسیییتقيماً مورد را در یود دارد و ب ضیییاً بدون نقد 

تر بررسي گردد و نقاط شیود، با دنتي افدوناسیتفادة مصیححان و پژوهشیگران وانع مي

ضی ف و نوت آنها نموده شیود تا در امر ی ير بازیابي شی ر شاعران پيشگام، كه سنگ 

ا غدش و ی شود، كمتر گرفتار لهای سیایر محققان  ام ة ادبي محسوب ميبنای كاوش

 شویب.

 

 هایاو،ری
ده ع افدواها به این مصررا بر اسا  ضبط سایر فرهنگ« كه»مدبری .مصیح  كتاب  ورب  -0

و عالمت ميان دو كروشیه، واكي از تصیحي  نياسي وی است. با تو به به این تصحي ، ایشان 

 وال«. نوت بادرودهیکي  امه و »ع نخست را بدین صورت یوانش كرده باشد: اباید مصیرمي

و گویا « نوت بادرودةیکي  امه و »ع فوق را بدین صییورت نوشییته اسییت: اآنکه كاتب مصییر

را نادیده گرفته اسیت. در دو تصویر زیر نيد همدة ورب « ه»مصیح  محترم همدة بایی ورب 

 ، به صورت رید كتابت شده است:«نخله»و « تخله»، «رشته»ی ها، بایی واژه«ه»



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  01

 

 
  048تا:.ادیبي،بي                                            

؛ 400:0909برای بررسییي شییواهد بنگرید به بيتي دیگر از كسییایي .ر. : اسییدی سوسییي، -4

 ، 44:0991.بلخي، مقییامییات وميییدی ، 99:0909/0. تفسیییير كمبریو ، 010:0989ریییاوي،

  و شیاید شیاهنامه فردوسي .ر. : 099:0990ر. : تتوی، فرهنگ رشیيدی.به نقل از المخثرتاج

  .99:0989/9:  یل بادروزه؛ فردوسي0908دهخدا،

 . 44:0980.ر. : صادني، ، به كار رفته است« امة بادروژه»صورت به ،سامي في ایساميدر  -9

يد را  ن« باروزه»،  «بادروزه»، عالوه بر الفر مجمعو سروری در  فرهنگ   فریتویسركاني در 

  419:0998؛ سییروری كاشییاني،010:0994اند.ر. : تویيسییركاني،م ني بادروزه آوردههمان به

  .000:0994،نين برای بررسي بيشتر این واژه .ر. : یامسي هامانه،هب

 .، ضبط شده است«دگر زین همه بيشي و سيریست»ع دوم در این فرهنگ به صورت: امصر -0

ق، 800اسدی .نسخة مورخلغت فر  های مو ود ین بيت در ،هار نسخة ی ي از نسخها -1

نسیخة كتابخانة ایاصوفيا، نسخة كتابخانة مركدی دانشگاه تهران و نسخة كتابخانة ملي  آمده كه 

ت لغها از مجموع نسییخ اند. ناگفته نماند كه این نسییخههمة آنها بيت را به كسییایي نسییبت داده

 گيرند.در یک یانواده نرار مي فر 

 و بدون نق ه ضبط شده است.« وو»صورت هدر نسخه ب -9

، ضییبط «ساعت او»ع نخسییت با ایتالب: ا، مصییر Ten Hyo Jo.در تصییحي  تن هوی  و -0

 های لغت سابقه ندارد.ای از نسخ دیوان فریي و فرهنگشده كه در هيچ نسخه

 اند.آورده« ش اع آفتاب و ماه»را به م ني « تيغ»هر دو واژة  -8

 های ش ری آمده است. به عنوان نمونه:بریي از دیواندر « گوشة ماه» -9

 تییا ،و هالل گوشیییة مییاه ز برنع بنمییا

 

 ،یو بیردارد نقییاب از گوشییییة مییاه

 

 نمای همه عالب رویتشییود انگشییت 

  011:0900.ساو ي،                  

 برآیید نیالیة صییید یوسیییف از ،اه

  909:0994امي،.نظ                    
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 عارض من كرد بناگوش سییياهآن سییمن

 

 گوشة ماهدو شیب تيره برآورد ز دو 

  919:0981.فریي سيستاني،          

 تصحي  مجتبایي و صادني، این لغت و شاهد آن ضبط نشده است.لغت فر  در  -01

در نسیخة ،اپي این فرهنگ به تصیحي  تن هوی  و، شیاهد بيت نقل نشده است .ر. :  -00

  .40:0900وفایي،

به  «استيب»اند كه واژة های دیگر، نوشیتهاثر و فرهنگ و وفایي و بریي فرهنگدر این دو  -04

 نيد به نظر رسيده است.« اشتيب»صورت 

شتر فردا ن»، «فردا بکشب اورا»یوش تغييرات مت ددی شده است. این ضبط در منابع دست -09

 ع است.اهای این مصربدلو ... بریي از نسخه« دایب نشتر آرم»، «آرم

، «آستين»ضیبط دهخدا در این وضع به همين صورت است و  یل واژة آستين، به صورت  -00

 الفر صحاح ، 081:0904.اسیدی سوسیي، اسیت. در فرهنگ اسیدی نسیخة نخجواني آورده

بییه م ني « یي»  و ...  یییل واژة 00تییا، برگ.وليمي،بي لغییت وليمي ، 911:0900.نخجوني،

 ضبط شده است.، «آستين»، این واژه به صورت «یيک»

 ،، بيت را به نام رودكي ضییبط كرده و در پانویسغهاللبعجایبمدبری در تصییحي  فرهنگ  -01

و به انتسییاب فریي در  الفر مجمعو  لغت فر انتسییاب بيت را به نام یسییروی در فرهنگ 

وی با تو به  ،یادآور شده است. ضمناً الفر مجمعهای بدلو یسرواني در نسخه الفر صحاح

را متییذكر شییییده اسییییت .ر. : « آسیییتين»و « دهییانییة هروب»همين منییابع، م ني  بییه

  .4،ح010:0989ادیبي،

، نيد م ابق  سییتجوی ما، شییاهد متقدمي برای كاربرد این واژه یافت «پژاوند»دربارة واژة  -09

، «پژوند»های دیگر نظير های لغت، واژه به این صییورت و صییورتنشیید. امبا در همة فرهنگ

:  یل پژاوند، پژوند و پژاون . رواني در بخش 0908و ... نيد آمده اسییت .ر. : دهخدا،« پژاون»

ت ليقات دیوان رودكي، دربارة ریشییة این واژه اههار نظر نکرده و به  كر دو شییاهد اكتفا كرده 

 . به هر روی، از 941: 0999اسییت .ر. : رواني،« بژافند»اسییت كه یکي شییکل دیگری از واژه 

در اغلب منابع لغت به همين صورت است، دربارة اوتمال ارتباط « پژاوند»واژه آنجا كه شیکل 

 بایست درنگ كرد..=پشتبند  و ...، مي« پشتابند»های دیگر نظير آن با صورت
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ع نيد ،نين است: ا، ضیبط شده است. م ني مصر«ژغند»ها به صیورت در بریي از فرهنگ -00

 «.روباه غربشي یوزوارانه كرد»

،اپ  لغت فر ع دوم در او مصییر« ژغند»ع نخسییت با ایتالب ابریي از منابع مصییردر  -08

-0،ح0189:0909.ر. : نفيسي، ضبط شده است« شید بدر».ق با ایتالب ه 800هرن و نسیخة 

8.  

 ، ضبط شده است.«درواز و دریوا »به صورت  آرافرهنگ انجمندر  -09

ا ،ه یوش گفت آن مرد ب»به صورت  هلغت شهنامع نخست این بيت در اضبط مصر ،البته -41

  ، متفاوت است.اللغهعجایب.همسان با ضبط  م جب شاهنامهاست كه با ضبط « آن یدیش

نام كوهي است مابين سمرنند و »دهخدا به نقل از ،ند فرهنگ، دربارة سیيام آورده است:  -40

بدور  دگفتنع ا ميتاشیکند و بسیمرنند نددیک است. گویند مقنع یراساني كه او را وکيب بن 

سحر و ش بده مدت دو ماه از ،اهي كه در عقب كوه سيام كنده بود، ماهي برمي آورد و آن ماه 

د وی دو شاه«. تافتكرد و تا پنو فرسیخ در پنو فرسیخ نور آن ماه مياز پس آن كوه سلوع مي

اره، يشتر در این بآورده كه نام یک كوه است .برای م ال ة ب« سيام»از ش ر فریي نيد برای واژة 

 :  یل سيام .0908ر. : دهخدا،

  .0،ح91:0989برای مشاهده شماره صفحات بریي از این منابع، .ن. : رودكي، -44

 

 مناهع

 هاالف( کتا 

تصییحي  محمود مدبری، .فرهنگ فارسیي به فارسیي ، بهاللبغه عجائب ، 0989. ادیبي .0

 اسالمي واود كرمان.كرمان: مركد انتشارات علمي دانشگاه آزاد 

 .4094، نسخه ی بي كتابخانة مجلس، شمارهاللبغهعجایبتا ، .بي _________. 4

 ، نسخة لغت فر . فرهنگ فارسي ، 0490بن اومد .. اسیدی سوسي، ابومنصور علي9

ق، كتابخانة مركدی 040ی بي تصیحي  و تحریر سی يد نفيسیي از روی نسخة مورخ 

 .1194دانشگاه تهران، شمارة



 08 اللغهعجایب فرهنگ رر سۀررندی ردرکی هه اهياحی ایتسا  د ضبط هررسی د یقد

 

 

 

، به س ي و اهتمام پاول هرن، برلين.شهر: كتاب لغت فر م ، 0890. _________. 0

 گُتِنْگَن : م بع دیتریخ.

مشییکالت در »نخجواني با عنوان  لغت فر  ، نسییخة ی بي 0904. _________. 1

و  099ای به تاریخ به یطب عبرت نائيني، كتابت شییده از روی نسییخه« پارسییي دری

 .1199وافو ملقب به نظام ت ریفا، كتابخانه مجلس، ش الدین كتابت وسام

ز ، كتابت اعبدالوهاب وسيني، كتابت فرهنگ اسدی سوسي ، 0900. _________. 9

 .01900ق، كتابخانه مجلس، شمارة بازیابي040ای به تاریخ روی نسخه

 ، تصحي  عبا  انبال، تهران: مجلس.كتاب لغت فر  ، 0909. _________. 0

كوشییش محمد دبيرسییياني، تهران: كتابخانه ، بهلغت فر  ، 0999. _________. 8

 سهوری.

اهلل مجتبییایي و ، تصیییحي  فت «لغییت دری» لغییت فر  ، 0991. _________. 9

 اشرب صادني، تهران: یوارزمي.علي

.بخشي از سفينة تبرید ، كتابت لغت فر  اسدی سوسيه.ق ، 040. _________. 01

 .00191انة مجلس، شابوالمجدتبریدی، كتابخ

 .1899، نسخة ی ي كتابخانة ملک، شمارة لغت فر ق ، 044. _________. 00

بن اومد فرهنگ وضرت صدرایفضل ابومنصور عليبتا]الف[ ، .بي _________. 04

الدین همایي، كتابخانة ملبي كا ، نسییخة ی ي مت لق به  الل، .بيایسییدیب ال وسییيب

 .4988811كتابشناسي ملي، شمارة 41988ایران، شمارة

.كتاب اللغة بالفارسيه ، نسخة ی بي كتابخانة  لغة الفر تا]ب[ ، .بي _________. 09

 .0009ایاصوفيه، شماره

ال ییاشیییقين و عرفییات ، 0989الییدین محمیید بن محمیید .اووییدی بليییاني، تقي. 00
ان: ميراث ، تهر9د كار و آمنه فخر اومد،  لاهلل صاوب، تصحي   بي ال ارفينعرصات

 مکتوب.
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تصیییحي  ، بهمقامات وميدی ، 0991بلخي، وميیدالدین ابوبکربن عمر محمودی .. 01

 نژاد، تهران: نشر دانشگاهي.رضا اندابي

اهتمام محمد م ين، تهران: ، بهبرهان ناسع ، 0991بن یلف .تبریدی، محمد وسییين. 09

 اميركبير.

كوشش محمد عباسي، ، بهفرهنگ رشیيدی ، 0990تتوی، عبدالرشیيدبن عبدالغفور .. 00

 تهران: انتشارات كتابخانه باراني.

 تصحي   الل متيني، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران. ، به0909. تفسير كمبریو. 08

، تصیحي  تحشیيه و ت ليق س يد فرهنگ   فری ، 0994تویسیركاني، محمد مقيب .. 09

 وميدیان، تهران: مركد نشر دانشگاهي.

، به تصییحي  عدیداهلل فرهنگ مجموعةالفر  ، 0919 اروتي، ابوال الء عبدالملمن . .41

  ویني، تهران: بنياد فرهنگ ایران.

كوشییش رويب ، بهفرهنگ  هانگيری  ،0919. بن وسیینالدین انجو، وسییين مال. 40

 : انتشارات دانشگاه فردوسي.عفيفي، مشهد

 زادهكوشش فریدون تقي، بهفةایوبابتح  ،0991وافو اوبهي، سل ان علي هروی .. 44

 الدمان ریاضي هروی، مشهد: انتشارات آستان ند  رضوی.سوسي، نصرت

، نسخة ی بي كتابخانة ملبي، شماره شیرح بحرالغرائب ، 991-949اهلل .وليمي، ل ف. 49

 .08008-1ثبت 

 ، نسییخة ی بي كتابخانة مجلس، شییمارهشییرح بحرالغرائبتا ، .بي _________. 40

 .890بازیابي 

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت ، 0908اكبر .دهخدا، علي. 41

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.های رودكيسروده ، 0999رواني، علي .. 49

پژوه، ، شرح و توضي  منو،هر دانشدیوان رودكي ، 0900. رودكي،   فربن محمد. 40

 تهران: تو .
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پژوهش تصحي   .با شرح و توضي  ، دیوان ش ر رودكي ، 0908.  _________. 48

 .ن ره :  فر ش ار، تهران و شرح

 نصرااهلل تصیحي  ویرایش و توضي  ،دیوان اشی ار رودكي ، 0989. _________. 49

 .تحقيقیات و توس ة علوم انساني هامامي، تهران: ملسسی

، متن علمي بن محمبد رودكيدیوان اش ار ابوعبداهلل   فر  ، 0980. _________. 91

زاده و علي محمدی یراسییاني، دوشیینبه: انتقادی با كوشییش و اهتمام رسییول هادی

 تا يکي.-پژوهشگاه فرهنگ فارسي

، تصیییحي  و مقابلة نادر كریميان دیوان اشییی یار رودكي،  0988. _________. 90

 سردشتي، تهران: بنياد فرهنگي هنری رودكي.

دییوان ابیوعبییداهلل   فرابن محمییدابن وکيب ابن  الیف ،0990. _________. 94
، تهيه، تصحي ، پيشگفتار و وواشي نادر رستب، عبدالرومان ابن آدم رودكي سمرنندی

 ميرزا، تهران: ملسسه فرهنگي اكو.منصور شاهزیر نظر صفر عبداهلل، برگردان شاه

اشیی ار ، كامل .با توضییي  و نقد و تحليل دیوان رودكيب ، 0990. _________. 99

 اومدنژاد، تهران: كتاب آمه.

بيت به دسیت آمده تا امروز و شرح  0198. دیوان رودكي  ،0999. _________. 90

 ، تصحي   هانگير منصور، ،اپ سوم، تهران: دوستان. اووال وآثاراو

، ،اپ كسیییایي مروزی: زندگي، اندیشیییه و شییی ر او ، 0989ریاوي، محمدامين .. 91

 علمي. دوازدهب، تهران:

، با مقدمه و تصییحي  ابوالقاسییب دیوان سییلمان سییاو ي ، 0900سییاو ي، سیلمان .. 99

 «.ما»والت، تهران: سلسله نشریات 

، تصییحي  الفر فرهنگ مجمع ، 0998بن محمبد .سییروری كاشییاني، محمد ناسییب. 90

 محمد دبيرسياني، تهران: انتشارات كتابفروشي علمي.



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  01

 

ال جب ، ،اپ سنگي، .لسیانفرهنگ شی وری ، 0011بن عبداهلل .شی وری، وسیين. 98

 نس ن نيه: دارالم ب ة م موره.

، تصحي  و تأليف م جب شاهنامه ، 0919علوی سوسي، محمد بن الرضا بن محمد .. 99

 و تر مه وسين یدیو  ب، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران.

اهتمام ادوارد براون، تر مه محمد  ، بسییی ي وایلبابلباب ، 0990عوفي، محمید .. 01

 .4عباسي، تهران: كتاب فروشي فخر رازی،  لد

، نسخة عکسي كتابخانة دانشنامة ندریانق ، 810ابن شرب المذكر .فاروني، اشرب. 00

 .0998مركدی دانشگاه تهران، ش

، به كوشش دیوان وکيب فریي سيستاني ، 0981بن  ولوغ .فریي سیيستاني، علي. 04

 بيرسياني، ،اپ ششب، تهران: زوبار.محمد د

كوشیش  الل یالقي م لق، دفتر سوم، ، بهشیاهنامه ، 0989فردوسیي، ابوالقاسیب .. 09

 الم ارب بدرگ اسالمي.ةدایرتهران: مركد 

 ، تصییحي  دكتر 0981.منسییوب به ن ران  .فرهنگ فارسییي مدرسییه سیی هسییایر. 00

 اشرب صادني، تهران: سخن.علي

تصییحي  نذیر اومد، ، بهفرهنگ نوا  ، 0919نوا  غدنوی، فخرالدبین مباركشییاه .. 01

 تهران: بنگاه تر مه و نشر كتاب.

های تاریخ نسییخه پردازی و تصییحي  انتقادی نسییخه ، 0981مایل هروی، نجيب .. 09

 ، تهران: كتابخانه مجلس.ی بي

، به تصحي  و الشجاعه الحربآداب ، 0909شاه، محمد بن منصور بن س يد .مبار . 00

 و اهتمام اومد سهيلي یوانساری، تهران: انبال.

هجری  1 ،0 ،9های دیوان در نرنشیرح اووال شاعران بي ، 0901. مدبری، محمود. 08

 .تهران: پانو ، نمری
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، به كوشییش اوسییان دیوان منجيک ترمذی ، 0990بن محمبد .منجيک ترمذی، علي. 09

 ث مکتوب.شواربي مقدبم، تهران: ميرا

تحت نظر ی. . ابوعبداهلل رودكي و آثار منظوم رودكي ، 0918ميرزایف، عبدالغني .. 11

 آباد: نشریات دولتي تا يکستان.استالين،  براگينسیکي

اهتمام عبدال لي ساعتي، تهران: بنگاه ، بهالفر صحاح ، 0900نخجواني، هندوشیاه .. 10

 تر مه و نشر كتاب.

حي  ، تصتر مة كليله و دمنه انشای ابوالم الي نصراهلل منشي ، 0989نصراهلل منشي .. 14

 و توضي  مجتبي مينوی سهراني، تهران: ملسسه انتشارات اميركبير.

، تصحي  بهروز ثروتيان، ،اپ یسیرو و شیيرین ، 0994بن یوسیف .نظامي، اليا . 19

 دوم، تهران: اميركبير.

، 9،  لدووال و اشیی ار ابوعبداهلل   فر بن محمبد رودكيا ، 0909نفيسییي، سیی يد .. 10

 تهران: شركت كتابفروشي ادب.

، ،اپ دوبم، تهران: محيط زندگي و اووال و اش ار رودكي ، 0900. _________. 11

 سينا.انتشارات كتابخانة ابن

ه.ق ، فرهنگ وفائي، نسییخة ی بي كتابخانة مجلس شییورای 0110وفایي، وسییين .. 19

 .01999شمارة  اسالمي،

.م روب به فرهنگ وفایي ، براسیییا   فرهنگ فارسیییي ، 0900. _________. 10

هیای ی بي مو ود در ،ين، بیه تصیییحي  تِن هوی  و، ،اپ اول، تهران: نسیییخیه

 انتشارات دانشگاه تهران.

واج اهتمام ، بهآرای نیاصیییریفرهنیگ انجمن ، 0488ییان .هیداییت، رضیییانلي. 18

اپ ، ،اسالميه، ایوان فرزندان مرووم واج سيد اومد كتابچيسيداسم يل كتابچي و 

 .كتابفروشي سنگي، سهران:
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تصییحي  مظاهر مصییفا، تهران: اميركبير، ، بهالفصییحاءمجمع ، 0984. _________. 19

   لد یکب.

 ها ( مقاله

، «شییاهنامهای تصییحيف شییده در تُخشییان؛ تصییحي  واژه» ، 0994. آیدنلو، سییجاد .0

 .090-098، ص 0شمارة  نویسي،فرهنگ

بررسي ابياتي نویافته از   »0990. امامي، نصراهلل و مژگان شيرمحمدی و سجاد دهقان .4

.بوسیتان ادب ، سیال دهب، شییمارة دوم، شی رپژوهي ، «رودكي در فرهنگي ناشینایته

 .00-00، ص 99پياپي 

، «هاسییوی آبای از آن دسییتي از پرده برون آمد: نامه» ، 0989م لق،  الل .. یالقي9

 .009-009 ص ،9، شمارة گوهران

 نرآن تفسییير لغوی اهميت بازنمود و تحليل» ، 0994. یامسییي هامانه، فخرالسییادات .0

 .014-040، ص 40شماره ، ادب بهار.فارسي نثر و نظب شناسي سبک، «كمبریو

نامة ، «های شاهنامه از آغاز تا به امروزنگاهي به فرهنگ» ، 0909. ی يبي، ابوالفضیل .1
 .10-90، ص 01، شفرهنگستان

هشتب، شمارة  سال ، یغما«رودكي و سندبادنامه» ، 0990. دبيرسياني، منو،هر.محمد  .9

 .449-408، ص  89 پياپي. 9

، 9ة شمار ،گوهران همجل، «بيتي بازیافته از ،کامه بخارا» ، 0989. سی انلو، محمدعلي .0

 .098–099 ص

 مللف و «المرقاة» فارسي به عربي فرهنگ درباره بحثي» ، 0980اشرب .. صادني، علي8

 .90-08، ص 0شمارة  ،دانش نشر، «آن

بررسي ابيات تازه و » ، 0990. نصیيری شیيراز، زهرا و نصیراهلل امامي و سجاد دهقان .9

ناسي شمتن،  «شرح بحرالغرائب.لغت وليميمنسوب به رودكي سمرنندی در فرهنگ 
 .41-0 ، ص 01.پياپي ، شمارة ،هارمادب فارسي
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