
 
  
  
  
  
  
  

  هاي فارسيچند واژه در فرهنگ
  

  ٭جيد منصوريدكتر م
  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران ةآموخت دانش

  
  چكيده

هاي لغت خطي و يافتن تصحيفات گستردة آنها، مقايسة تطبيقي هاي تصحيح فرهنگيكي از راه
در  اي گسـترده  د منابع بسـيار براي يافتن سرمنشأ يك واژة جعلي و مصحف باي. هاستاين فرهنگ

هـا را از  ها و روند تحـول و دگرديسـي برخـي واژه   اختيار داشته باشيم تا بتوانيم تغييرها و تبديل
 نويسان، همواره ضبط فرهنگ شود كهها آشكار ميبا نگاهي اجمالي به فرهنگ. منابع اوليه بيابيم

اي كه در برخي موارد، يك لغت يـا تركيـب   هگوناند، بههاي مشكوك و نامعروف را تغيير دادهواژه
اگر در اين موارد روند حركـت واژه و لغـت   . استها دچار تغييرات چندباره شدهخاص در فرهنگ

برهان اسدي به فرهنگ ديگري همانند  لغت فرسو  قواسمشكوك را در انتقال از فرهنگي نظير 
در اين مقاله چند  .واري مواجه خواهيم شدناديده بگيريم، احتماالً در تصحيح آن نيز با دش قاطع

در يك فقـره بـه دو واژة مصـحف كـه     . است هاي لغت فارسي نشان داده شدهتصحيف در فرهنگ
خواني از يك تركيب شعري است، پرداخته شده و چنـد تصـحيف ديگـر نيـز در     حاصل تصحيف

  .استبرخي لغات و تركيبات بررسي شده

   روش، پربرناوش، پيرِ برناوش، غردل، رودگانيتصحيف، پربربا :واژگان كليدي
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  مقدمه -1
شـود كـه صـرفاً    هايي يافـت مـي  هاي لغت فارسي واژهالي اوراق فرهنگهنوز هم در البه

نكتة قابل تأمل درخصوص غالب . اندها شكل گرفتهبراساس تصحيف در ساير لغات و واژه
 هاي ورت توأمان در فرهنگاست كه ضبط صحيح و مصحف آنها به صآن ها اين دست واژه

هاي فارسي كه در آغاز تا حدودي عجيـب  اين ويژگيِ فرهنگ. لغت فارسي مضبوط است
فرهنـگ  عنـوان نمونـه، وقتـي صـاحب     بـه . رسد، يك پاسخ بسـيار سـاده دارد  به نظر مي
هـاي  است به تدوين فرهنگ خـود بپـردازد، شـمار زيـادي از فرهنـگ     خواسته جهانگيري

نوشـته و سـاير    فرهنـگ اسـدي  را از » برروشنان«ري كرده و مثالً واژة آوپيشين را جمع
براسـاس  را ) امـت = پروسـنان / بروشـان / بروسـان / برپروشان(يافتة آن هاي تصحيفضبط

هاي فارسـي را  هاي مشكوك فرهنگتوان واژهبنابراين مي. استها نقل كردهديگر فرهنگ
  .قيِ آنها با يكديگر يافت و تصحيح كردها و مقايسة تطبياكثراً به كمك خود فرهنگ

  :است لغات، چنين نوشتهدر  هيافتمحمد معين دربارة چندگانگي حاصل از تصحيفات راه
اند و اين امر غالباً به سبب خط عربـي فارسـي   بسياري از لغات را مصحف ثبت كرده ]هافرهنگ[

گـذاري خـود   است و همين نقطـه هپيش آمده كه در آن امتياز حروف از يكديگر وابسته به نقطه
 عـدم  ها هـم بـه سـبب   نامهلغتكاتبان متون نظم و نثر و . موجب تصحيف و تحريف بسيار شده

 هاي مختلف، گاه تـا ده و پـانزده  اند و درنتيجه يك لغت به صورتومرجي ايجاد كرده اطالع هرج
  ).5: 1345معين، (صورت نقل شده 

هـا را ناشـي از اشـكال    ت متعدد موجود در فرهنگكوب نيز تصحيفاعبدالحسين زرين    
  :دانددر الفبا و خط فارسي مي

  لغات متعدد متشـابه  .استشك از اسباب رواج تصحيف و التباس در امر لغت بوده خط فارسي بي
  گون از يـك لغـت   ها و تصحيفات گونه بسا كه صورت ،استشده طهاي فارسي ضبكه در فرهنگ

و لغـت   ؛هـاي اژفنـداك  صورته ب ،معني قوس قزح استه ظ آزفنداك را كه بكه لفچنان ،اند بوده
تصـحيف و  ، و آبيـر  آيـژ  ابيد، آبيد، اثيژ، ابيز، هايصورته ب ،آتش است ةمعني شراره آييژ را كه ب
  ).347: 1341كوب، زرين( اند ضبط كرده

تصـحيفات   هاي قـديم را از علـل  گذاري در نوشتههمچنين عالمه قزويني ضعف نقطه    
  :داندها ميگستردة فرهنگ

اسـت كـه در    است و علت آن واضح است و آن ايـن جا بيشتر تصحيف در كتب لغت شدهاز همه
 اند كرده گذاردند، بلكه نقاط را نيز اغلب اهمال و مسامحه ميقديم نه فقط حركات و حروف را نمي
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اسـت، بسـياري از كلمـات از    كـرده  و در بسياري از نسخ بسيار قديمه كه خود اينجانب مالحظـه 
 ).8/ 10: 1354قزويني، ( نقاط عاري است

بر مدخل لغات و اصطالحات، در معاني آنهـا نيـز ورود    گون، عالوهاين تصحيفات گونه
دقتـي در اسـتنباط   خـواني و بـي   تصحيف«. استپيدا كرده كه به آن كمتر پرداخته شده

كـه  چنان، اند دقتي نداشته  حت نقل نيز البتهدر ص. استمعاني هم برين معايب مزيد شده
  ).347: 1341كوب، زرين(» اهم معاني آنها ر ،اند هم تلفظ لغات را مكرر غلط نقل كرده

هـاي هنـدي   هاي قديم، خصوصـاً فرهنـگ  هاي مهم فرهنگسازي از ديگر نقيصهواژه
غالبـاً براسـاس    هـا ورود مستعارات و تركيبات مستخرج از شاعران قديم به فرهنـگ . است

اسـت و  صورت پذيرفتـه ... شروح دواوين و اشعار شاعراني همانند خاقاني، انوري، نظامي و
انداختـه شـود،    برهـان قـاطع  و  فرهنگ جهانگيريهايي چون اگر نگاهي گذرا به فرهنگ

مالحظه خواهد شد كه قسمت اعظم اين تركيبات براساس شعر همان شاعراني است كـه  
  .است ا نيز موجود بودهشرحي از شعر آنه

 هاي لغت نيز از تصحيفات گسترده در امان نمانـده تركيبات شعري مندرج در فرهنگ
تـرين اينهـا آميختگـي اجـزاي     اند؛ مهمگون دچار تغيير و تحريف شدهو به طرزهاي گونه

نويسان ضمير را با حروف ربـط يـا   عنوان نمونه گاه فرهنگيك تركيب شعري است كه به
مـا، در آب و  «مثالً . انداند و آن را يك واژة منفرد انگاشتهقبلي و بعدي آن آميختهكلمات 

» كننـده بـه سـوز   گريـه = مـادرِ آب و آتـش  «را در بيتـي از خاقـاني،   » ...آتش از حسـرت 
= هرباسـب (اي جعلـي را بـا معنـي سـاختگي     و يـا واژه  )180: 1389منصـوري،  (اند پنداشته
انـد  هـاي لغـت كـرده   وارد فرهنگ» ان كه طرّة بام زمانه داشتهر پاسب«از مصرعِ ) سياره

  ).40: 1390منصوري، (
 خوانيِ ها نشان داده شده كه حاصل تصحيفدر بهرة نخست اين مقاله، دو واژه در فرهنگ

در بخش دوم و سوم نيـز دو تصـحيف   . نظامي هستند األسرارمخزنيك تركيب شعري از 
  .استواژه باز نموده شده يافته در معاني و تعريف دوراه

  
  پيربرناوش/ پربرباروش

: ايـم هـا پرداختـه  در اين بخش به معرفي و تحليل يك تصحيف بسـيار مهـم در فرهنـگ   
اي معني. استنيز ضبط شده» پربرناوش«ها به صورت كه در برخي فرهنگ» پربرباروش«
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» سـمان و فلـك  آ«كه براي هر دو ضبط اين واژة غريب و نامأنوس به دسـت داده شـده،   
در تعريـف   شـعوري و مؤيدالفضـال  هـاي  دهخـدا بـه نقـل از فرهنـگ     نامـة لغتدر . است

و رجـوع بـه   ). از شـعوري  مؤيد الفضال(فلك : پربرباروش«: استچنين آمده» پربرباروش«
بـا  : پربرنـاوش «: اسـت همچنين در تعريف پربرناوش آمده ).1377دهخدا، (» پربرناوش شود
  .)همان( »است به معني آسمان كه عربان فلك خوانند لفظي. حركت نامعلوم

اين واژه را آورده و براي يكي از معدود دفعـات   برهان قاطعبرهان تبريزي در فرهنگ 
با باي ابجد و راي قرشت و نـون  : پربرناوش«: »به حركت نامعلوم«است  در برابر آن نوشته

لفظي است به معنـي آسـمان كـه    دار و حركت نامعلوم، به الف كشيده و واو و شين نقطه
در «معـين نيـز در حاشـية همـين كلمـه نوشـته        ).1376تبريـزي،  ( »عربان فلـك خواننـد  

  ).حاشية همان( استقرار داده) ؟( و در مقابل آن عالمت پرسش» پربرباروش: مؤيدالفضال
هايي كهنه و شگرف بـه نظـر   كه در بدو امر، واژه» پربرباروش«و » پربرناوش«دو واژة 

دهخـدا نيـز وارد    نامـة  لغـت رسند، معين در مقابل آنها عالمت پرسـش گذاشـته و در   يم
هستند و صورت و ضبط صحيح » پير برناوش«شكي تصحيف تركيب  اند، بدون هيچشده

  :استهاي مختلف آمدهاين تركيب با اندك تفاوتي در فرهنگ
كنايـه از  . تركيب وصفي: پير برناوش« ؛)1351انجو شيرازي، (كنايه از دنيا و فلك بود : پير برناوش

به كسر اول و فتح بـاي ابجـد، كنايـه از    : پير برناتن ؛)1377دهخـدا،  (پير برناتن . دنيا و فلك باشد
  ).1376تبريزي، ( دنيا و فلك باشد

دانسته شده، مسـتخرج از  » فلك و دنيا و آسمان«كه تعريف آن » پير برناوش«تركيب 
  :است نظامي األسرارنمخزبيتي از مقالة سيزدهم 

 اشپيــــريِ عــــالم نگــــر و تنگــــي   
ــن   ــر كــف اي ــاوش ب ــر كــه برن  اســـت پي

  

ــوان    ــه ج ــي ب ــا نفريب ــيت اشرنگ
)1(نگري و آتش اسـت دستة گل مي

)72: 1387نظامي، (  

  :است آمده» وشپير جوان«در ديوان خاقاني نيز تركيب پارادوكسيِ 
 چو صبح وشپير جوانرو چو چرخ، پيك جهان

  
سر رونـق فصـل شـباب   ته پيرانهياف 

)47: 1378خاقاني، (  

. پير برنـاوش در بيـت مـذكور از نظـامي نيـز مفهـومي در حـدود دنيـا و فلـك دارد         
ها را بايد در شروح دواويـن و  هاي ورود مستعارات و تركيبات شعري به فرهنگسرچشمه
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ل بسـيار همـين   بـه احتمـا  . اشعار شاعراني همچون خاقاني، انوري و نظامي دنبـال كـرد  
هـا راه جسـته و بعـدها در انتقـال از     بـه فرهنـگ   األسرارمخزنتركيب از شروح گوناگون 

بنـابراين ترديـدي بـاقي    . اسـت  ها به يكديگر، دچار تصـحيف و تحريـف گرديـده   فرهنگ
خـواني  نظامي تصحيف األسرارمخزن ماند كه اين دو واژة جعلي از اين تركيب شعريِ نمي

  . نشانگر اين مطلب است) فلك(ها و معني مشترك آنها شده و ضبط واژه
هـا بـه دليـل بـدخواني و كژخـوانيِ بيـت       بايد توجه داشت كه اين تصحيف همچنين

و  برهان قاطعهايي چون ها در فرهنگ، چه صورت درست اين واژهنظامي به وجود نيامده
ي يـا نويسـندگانِ   احتماالً برهـان تبريـز  به همين سبب، . مضبوط است فرهنگ جهانگيري

ــن دو واژه را براســاس تصــحيف  ــابع وي، اي ــاوش«تركيــب  خــوانيِ برخــي من ــر برن از » پي
  .اندتر جعل كردههاي قديمي فرهنگ

  
 )بزدل(غردل = دلسيماب

است و ما بر اين باوريم كـه ايـن   ها آمدهدر فرهنگ» دلسيماب«عنوان معني به» غردل«
نويساني همانند جهانگيري و فرهنگ. ترسان است واژه تصحيف و معني آن نيز ترسنده و

انـد آن را از  انـد، تـالش كـرده   و ساختار آن را غريب ديـده ) غردل(برهان نيز كه اين واژه 
  : اندتر كردهاللغه تبيين كنند و تنها دامنة خطاي خود را گستردهلحاظ فقه

اسـت و مـردم   قحبه هـم آمـده  دل؛ چه غر به معني كنايه از غردل باشد، يعني قحبه: دلسيماب
. ؛ همچنـين نـك  1376 تبريـزي، (نـاك را نيـز گوينـد    دل و ترسنده و لرزنده و واهمـه جگر و بيبي

  :حكيم خاقاني راست، بيت. كنايه از غردل بود: دلسيماب ؛)1377دهخدا، 
 آستانت گنبد سيمابگون را متكاسـت 

  
بندة سيمابدل سيماب شـد زان متكـ  ا 

)1351انجو شيرازي، (  

را بـه تصـحيف   » بـزدل «خطاي برهان تبريزي و صاحب جهـانگيري ايـن اسـت كـه     
اند و برهان نيز ظاهراً اين معني را از جهانگيري و يا يكي از منابعِ او نقـل  خوانده» غردل«

   .استكرده
را نيز در جاي ديگـر بـه عنـوان مـدخل آورده و همـين      » غردل«صاحب جهانگيري 

با اول مفتوح به ثاني زده، نامرد و ترسنده بود : غردل«: است هسخنان را در شرح آن نوشت
ــه ــد و معنــي تركيــب آن قحب ــه را گوين ــر قحب .  )1351انجــو شــيرازي، (» دل باشــد، چــه غ
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وارد برهـان   فرهنـگ جهـانگيري  محمدحسين بن خلف تبريزي نيـز غـردل را براسـاس    
ك را گويند و معني تركيبي ناجگر و ترسنده و واهمهمردم نامرد و بي: غردل«: است كرده

هاي بعدي همين فرهنگ. )1376تبريزي، (» دل است، چه غر به معني قحبه باشدآن قحبه
  : اندسخنان برهان و جهانگيري را تكرار كرده

؛ بيـدل را  )1336محمدپادشـاه،  (بددل كه ضد شجاع است، زيرا غر به معنـي قحبـه اسـت    : غردل
  .)1386رشيدي، (ه است غردل گويند، زيرا غر به معني قحب

را بـددل  » غـر «ها يكي از معاني كلمة است كه بعضي فرهنگ كار تا جايي پيش رفته
 .)1376تبريزي، (» اندزن فاحشه و قحبه را گويند و مردم بددل را هم گفته: غر«: انددانسته
 فرهنـگ دهخدا شاهدي از ميرنظمي، به نقـل از   نامة لغتدر » غردل«تر اينكه ذيل جالب

  :استآمده شعوري
ــتردل   ــردان از ش ــار م ــد ك  نياي

  

  كه غردل هم نباشـد مـرد مقبـل    
 

شـواهدي از ابيـات وي را    فرهنگ شعوريميرنظمي در زمرة كساني است كه صاحب 
در فرهنگ خود آورده و دهخدا معتقد است كه وي و چندين كس ديگـر بـراي شـعوريِ    

انـد و وي نيـز آنهـا را بـه     كـرده يذكـر مـ   خودسـاخته لوح لغات مجعول با شواهدي ساده
امثال  بنابراين به شاهد ).وسه شصت - شصت: 1376تبريزي، . نك(است فرهنگ خود وارد نموده

  .ميرنظمي نيز در اين باره اعتمادي نيست
  
 رودگاني= گوزگاني: يرنداق

 اي كه ذيـالً واژه. ها سخن گفتيمپيش از اين پيرامون چندگانگي لغات مندرج در فرهنگ
به احتمال بسيار . ها با چندين صورت متفاوت مضبوط استايم، در فرهنگبه آن پرداخته

هـاي  شـدة همـان ضـبط   هاي ايـن واژه مصـحف و تحريـف   جز يكي دو مورد، ساير ضبط
، )يرنـداق (هـاي مختلـف ايـن واژه    در اين بخش به يكي از معاني صـورت . نخستين است

» گوزگـاني «به احتمـال فـراوان رودگـاني تصـحيف     . پردازيممي) رودگاني(» روده«يعني 
 .است شدهاست و گوزگاني نيز نوعي تيماج و سختيان بوده كه در واليت گوزگانان توليد مي

را نيـز بـراي آن   » روده«و » رودگـاني «هاي اين واژه كه معنـي  به برخي از صورتدر زير 
  :كنيماند، اشاره ميگفته
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انسـان و   هـاي رودهنقطه به الف كشيده و بـه فـا زده،    و دال بي به ضم اول و سكون نون: برانداف
  ).1376تبريزي، (حيوانات ديگر را گويند 

مختـاري  . اول دوال را گوينـد . با اول مفتوح و ثاني مفتـوح بـه نـون زده، دو معنـي دارد    : برنداف
  :راست

ــير پــي      ــر ش ــو از ب ــر ت ــد تي  كش
 ازيــرا كــه مــي ز ايــن و زآن بايــدت

  

ــام    ــل خ ــن پي ــر ت ــو ب ــغ ت  درد تي
ــام  ــان و لگـ ــن و عنـ ــداف زيـ  برنـ

  

  ).1351انجو شيرازي، ( باشد رودكانيدوم 
به فتح اول و ثاني و سكون ثالث و رابع به الف كشيده و بـه فـا زده، بـه معنـي تسـمه و      : برنداف

  ).1376ريزي، تب(را نيز گويند اعم از آنكه رودة انسان يا حيوان ديگر باشد  هارودهدوال باشد و 
 رودگـاني به فتح اول و ثاني و سكون نون و دال به الف كشيده و به قـاف زده، بـه معنـي    : يرنداق

   )2().همان(باشد كه جمع روده است و تسمه و دوالي را نيز گويند كه نرم و سفيد و جسيم باشد 
  ).1385قوام فاروقي، (و دوال كفشگر  رودكاني: يرنداق
  ).1351انجو شيرازي، (را گويند  هارودهم و ثاني مفتوح، با اول مضمو: برانداف

  
  گوزگاني

منسوب به گوزگانان و از وي : گوزگاني«: شويمپيش از همه، معني گوزگاني را متذكر مي
). 1377حـدودالعالم، بـه نقـل از دهخـدا،     (. هاي گوزگاني خيزد كه به همة جهـان ببرنـد  پوست

  ).1376تبريزي، (» سختيان را گويند بر وزن مولتاني، تيماج و: گوزگاني«
اي در حـدود تسـمه و دوال و سـختيان و تيمـاج دارد،     بنابراين گوزگـاني كـه معـاني   

  :استمنسوب به واليت گوزگانان است كه از محصوالت آن انواع چرم و تنگ اسب بوده
     ي و پالس خيزدو زيلو تنگ اسب، اسباب بسيار خيزد و نمد و حقيبه و )گوزگانان(و از اين ناحيت 

  .)1377حدودالعالم، به نقل از دهخدا، (

اسـت، تصـحيف   آمـده ) ؟(هـاي مختلـف واژة يرنـداق    رودگاني كه در معنـي صـورت  
است، هاي ديگر اين واژه كه در تعريف لغات زير آمدهذيالً به بعضي صورت. گوزگاني است

  :كنيماشاره مي
سـاغري  . پرنـداخ . گوزگـاني  .)1351انجو شـيرازي،  (رندخ پ .)1376تبريزي، (تيماج، سختيان : پرانداخ

  ).1377دهخدا، (سوخته 
  ).همان( گوزگاني. تيماج. سختيان: اپرنداخ
  ).همان( ساغري سوخته. گوزگاني. تيماج، سختيان: پرانداخ
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از اسـت و در برخـي   » دوال و تسـمه «هـاي ايـن واژه،   معني اشـتراكي همـة صـورت   
تفـاوت غالبـاً بـين    . اسـت  زيـن آمـده   نوعات آن و تنـگ به معني چرم يـا مصـ   هافرهنگ

هـاي گونـاگون ايـن    است و اگر اندك تأملي در تعاريف صـورت » گوزگاني«و » رودگاني«
هـاي  ماند كه رودگـاني در تعريـف برخـي ضـبط    واژه صورت گيرد، تقريباً شكي باقي نمي

سـختيان،  (ن واژه مصحف اين واژه، تصحيف گوزگاني است و گوزگاني با سـاير معـاني ايـ   
ها در تعريـف  كه گاه برخي فرهنگتناسب تام دارد؛ چنان) تيماج، دوال، تسمه، تنگ زين

» گوزگـاني . كـرده پوست بز دباغت: سختيان«: اندهاي مذكور، گوزگاني را عنوان كردهواژه
  :كنيمدر ادامه به چند صورت ديگر از اين واژه با همان معاني اشاره مي ).همان(

  ):عسجدي( سختيان. تمسه. دوال. يرنداق: خيرندا
 گفتم ميان گشايي گفتا كه هيچ نـايم 

  
)3(زد دست بر كمربند بگسست او يرنـداخ 

)همان(  
انداز، تيماج و سختيان را گويند دار باشد، بر وزن چپبه سكون حرف آخر كه خاي نقطه: پرانداخ

  ).1376تبريزي، (
دار زده، نقطه به الف كشيده و بـه خـاي نقطـه    الث و دال بيبه فتح اول و ثاني و سكون ث: پرنداخ

  ).همان(تيماج و سختيان را گويند 
  ).1377دهخدا، ( »سختيان و پوست سياه: يرندج
  ).همان(، حميره كه بدان زين بندند يرنداق: ارنداق
  ).تاپوري، بيصفي( كه بدان زين بندند يرنداق: حميره
  ). غت فرسبه نقل از ل 1377دهخدا، (گويندش  يرنداقتركان پوست خام بود كه بمالند : يشمه
  ).1351انجو شيرازي، ( نيز خوانند پرانداخبا اول و ثاني مفتوح، سختيان را گويند و آن را : پرنداخ
  ).همان( به حذف الف نيز خوانند پرنداخسختيان باشد و آن را : پرانداخ

  ).همان(نيز گويند  پرنداحه، سختيان باشد و آن را با اول مفتوح به ثاني زد: اپرانداخ و اپرنداخ

هاي ارنداق، برنداق، يرندج، اپرانـداخ، پرنـداخ، پرانـداخ، يرنـداخ،     رسد ضبطبه نظر مي
يافتـة يـك يـا دو    ، با معاني تقريباً يكسان، منشعب و تصحيف...يرنداق، برانداف، برنداف و

هاي نخسـتين  شدة صورتنيز تعريبهاي فوق باشد و شايد يكي دو صورت صورت از واژه
 برهان برنداف كه در«: دهخدا معتقد است كه صورت صحيح اين واژه يرنداق است. باشند

نيـز  آننـدراج  صـاحب  ). 1377دهخـدا،  ( »آمده غلط است و اصل آن برنداق و يرنداق اسـت 
  .)1336محمد پادشاه، (» صحيح آن برنداق است«: استنوشته
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اسـت كـه   مان مختاري نيز آمده و به كلمة زيـن اضـافه شـده   واژة يرنداق در شعر عث
  :الً به همان معني تنگ زين استاحتما

 كشــد تيــر تــو از پــي شــير، پــي     
ــدت    ــن و آن باي ــي ز اي ــه م ــرا ك  ازي

  

ــام   ــل، خـ ــر تـــن پيـ ــو بـ درد تيـــغ تـ
ــام   ــن و دوال لگــــ ــداق زيــــ  يرنــــ

)330: 1382مختاري غزنوي، (  
 

  :استهمين بيت نوشته ةهمايي در حاشي
نوشـته  ) ص(است؛ اما يرتاق كـه در   نسخة بدل آخر قطعاً تحريف. خ: برنداف، بزندان - ص: يرتاق

ي يا صورت ديگر از امالء همان يرنـداق باشـد كـه از روي    امحتمل است كه اصلش يرنتاق لهجه
ايم و محتمل است كه اصل صحيح آن برنداق با باء و چند نسخة معتبر ديگر در متن آورده) س(

يرنداق يا يرنتاق با ياء اول و قـاف آخـر بـر همـان     ). ؟(است  باشد كه به برنداف تحريف شده اول
وزن يرنداق ظاهراً تركي است، به معني تسمه و دوال يا چرم و پـي و رودگـاني كـه در سـاختن     

پي از ميان خاك برگيرنـد و  «: نويسدميكليله و دمنه است؛ در  رفتهزين و برگ اسبان به كار مي
توضـيحاً يكـي از شـعراي عهـد تيمـوري برنـدق       . »...ها سازند كه مركب ملـوك شـود  ان زينبد

شرح حـالش مسـطور اسـت؛ آيـا      تذكرة دولتشاهسمرقندي است، معاصر عصمت بخارايي كه در 
    » )؟( ممكن است كه اسم برندق در ريشة اصلي با كلمـة مـورد بحـث مـا ارتبـاط داشـته باشـد       

  ).330: همان. نك(
  
 نان خرچنگ ←خرچنگناف 
نـانِ  «دهخـدا، تركيـب   نامـة  لغـت و بـه تبـعِ آن در    برهان قاطعو  فرهنگ جهانگيريدر 

اين ضبط به احتمال قريـب بـه   . استضبط گرديده و به معني ماه دانسته شده» خرچنگ
  :در اين بيت خاقاني است» ناف خرچنگ«خواني يقين، حاصل تصحيف

ــت   ــرو ده تسـ ــگ نيـ ــاف خرچنـ  نـ
  

و دهـــــان ضـــــيغمعشـــــرتگه تـــــ 
)277: 1378خاقاني، (  

 

  :استبه معني زير آمده فرهنگ اصطالحات نجوميناف خرچنگ در 
و ... كنايه از پانزده درجه از برج سرطان، روز پانزدهم مـاه سـرطان و قـوت آفتـاب    : ناف خرچنگ

  ).780: 1388مصفي، (دهان ضيغم كنايه از اول اسد و عشرتگه اشاره به ابتزاز است 
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 عود سيمين ←سيمين عمود
فرهنـگ  و  برهـان قـاطع  به عنوان نمونه در  ،هاي لغت اين تركيب نيز به تواتر در فرهنگ

به معني دوم عودالصليب است كه كنايه از دم صـبح  : عود سيمين«: استآمده جهانگيري
؛ دهخـدا،  1351انجـو شـيرازي،   (» كنايه از صـبحدم اسـت  : عود سيمين«. )1376تبريـزي،  (» باشد

اسـت در بيـت ذيـل از    » عمـود سـيمين  «حاصل تصحيف » عود سيمين«تركيب  .)1377
  :خاقاني

 خانهمرغ از چه زد شناعت بر صبح راست
  

ــرازوي زر  دارد ت ــيمين ــود س عم ــو در ك
)186: 1378خاقاني، (  

   
  به سيره 

شـاهدي از مجيرالـدين   » بـاز  ريسمان«به معني » غازي«ذيل واژة  فرهنگ جهانگيريدر 
  :استبه اين صورت ضبط شدهبيلقاني 

 شو نه به صورت كه عنكبوتبه شبهسالك
  

ــه ريســمان   غــازي نگــردد ارچــه برآيــد ب
)1/412: 1351جهانگيري، (  

 

ضـبط بيـت    فرهنـگ جهـانگيري  و براساس » غازي«دهخدا ذيل مدخل  نامةلغتدر 
  :استآمده زير ترتيبه مجير ب

 شو نه به صورت كه عنكبوت به سيرسالك 
  

ي نگــردد ارچــه برآيــد بــه ريســمان غــاز 
) 1377دهخدا، (  

 

اما ضبط بيت مورد بحث، در ديوان مجير بيلقاني با هر دو صورت پيشين تفاوت دارد 
  :و به صورت ذيل است

 نه به صورت كه عنكبوت سينه شوسالك به 
  

غــازي نگــردد ارچــه برآيــد بــه ريســمان 
)152: 1358بيلقاني، (  

 

 رسد ضبط به نظر مي. است» به شبه، به سير، به سينه«در  تفاوت هر سه صورت بيت،
است، با اين دهخدا ضبط گرديده ةنام لغتصواب بيت مجير به همان صورتي باشد كه در 

بـا ايـن اوصـاف ضـبط درسـت      . بايد اضافه شود» سير«به آخر كلمة » ه«تفاوت كه يك 
  :شود مصرع نخست چنين مي

 نكبـوت كه ع صورتنه به  شو هسير سالك به
  

 غــازي نگــردد ارچــه برآيــد بــه ريســمان 
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مدور بـوده كـه ايـن حـرف در برخـي از مـوارد در       » ة«در اصل » سيره«در آخر »  ه«
اينك دو شاهد براي هـر  . »ه«شود و در بسياري اوقات به  بدل مي» ت«نوشتار فارسي به 

 استآمده» صورت«كه اولي در مقابل كلمة » سيره«و » سيرت«دو صورت:  
ــد     ــمس و قمرن ــدة ش ــا مانن ــانِ م  بچگ

  
ــق     ــه عش ــع ك ــرا من ــق م ــن از عش   مك

  

سيرت هر دو پدرندصورت و همزانكه هم 
)197: 1381منوچهري دامغاني، (  

ــت    ــر اسـ ــوع بشـ ــادت نـ ــيره و عـ سـ
)31: تا سوزني سمرقندي، بي(  

 

  
  گيرينتيجه

ة تطبيقـيِ  هـاي لغـت، مقايسـ   ها و تركيبـات فرهنـگ  هاي يافتن و تصحيح واژهيكي از راه
هاي لغت را از هـر واژه، براسـاس   اگر تعاريف فرهنگ. هاي مختلف با يكديگر استفرهنگ

جانبه، هم در صورت اي همهها به دنبال يكديگر بياوريم و مقايسهتاريخ نگارش اين فرهنگ
  .هاي صحيح را از سقيم بازيافتتوان ضبطها و هم در معاني آنها انجام دهيم، ميمدخل

در » فلـك = پربربـاروش، پربرنـاوش  «ن مقاله نخست دو واژة جعلي و سـاختگيِ  در اي
پيـر  «هاي لغت بررسي شد و نمايانده شد كه ايـن هـر دو واژه حاصـل تصـحيف     فرهنگ
در ادامه دو مورد تصحيف در معاني لغات . است األسرار نظاميدر بيتي از مخزن» برناوش

و فقـرة دوم تصـحيف   » غـردل «بـه   »بـزدل «نمايانده شـد كـه فقـرة نخسـت تصـحيف      
  .ها بررسي شد همچنين چند تصحيف در تركيبات فرهنگ. است» رودگاني«به » گوزگاني«

نويسي قديم، با توجه به تصحيفات گستردة موجود، امري بسيار تحقيق در زمينة لغت
يافتـة  بايسته و مهم است، زيرا ممكن است همين لغات و گاه معاني ساختگي و تصـحيف 

  .ا وارد چرخة زبان فارسي شوند و رواج يابندآنه
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  دكتر مجيد منصوري                                    
 

  
 1391تابستان   ، 20 شمارة             

  نوشتپي
كـه  رسد خاقاني يا نظامي اين مضمون را از ديگري گرفتـه باشـند، چنـان   به نظر مي - 1

  : است مضمون گفته خاقاني در همين
  دستة گـل بـود كـز دورم نمـود    

  
  چون بديدم آتش اندر چنگ داشت

  )556: 1378خاقاني، (  
  :سوزني سمرقندي گويد: روده«: استنوشته فرهنگ رشيديحاشيه به نقل از معين در  - 2
  
  
كرده كه بدان آالت زين را بندند و ظـاهراً بـه هـر دو معنـي     يز دوال سفيد و نرم و پاكن

  .)1376تبريزي، . نك(» تركي است
پرنـداخ آمـده، بـه معنـي پوسـت      ) 26ص(شـهاب  در ديوان عسجدي، چاپ طاهري  - 3

  .)1377دهخدا، (شده، و در اين صورت شاهد ما نيست دباغي
  
  منابع

، بـه اهتمـام رحـيم عفيفـي،     فرهنگ جهانگيري، )1351(انجو شيرازي، ميرجمال الدين حسين 
 .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

 .چاپخانة شفق: دآبادي، تبريز، به تصحيح و تعليق محمديوان، )1358(بيلقاني، مجيرالدين 
 .اميركبير: ، به اهتمام محمد معين، تهرانبرهان قاطع، )1376(بن خلف   تبريزي، محمدحسين
 .زوار: الدين سجادي، تهرانء، به كوشش ضياديوان ،)1378(الدين بديل  خاقاني شرواني، افضل

 .اسپرك: ، تهرانهاي فارسيفرهنگ، )1368(دبيرسياقي، محمد 
 .دانشگاه تهران: ، تهرانهناملغت، )1377( اكبرا، عليدهخد

 .اميركبير: ، به كوشش منصور ثروت، تهراناللغاتغياث، )1363(الدين محمد رامپوري، غياث
: ، به كوشـش اكبـر بهدارونـد، تهـران    فرهنگ رشيدي، )1386( رشيدي، عبدالرشيدبن عبدالغفور

 .سيماي دانش
، مجلـة يغمـا  ، »)3(هـاي آن  نويسـي و دشـواري  دربـارة لغـت  «، )1341(كوب، عبدالحسين زرين

 .346- 350، صص 172شمارة 
 .چاپخانة سپهر: حسيني، تهران ، به اهتمام ناصرالدين شاهديوان، )تا بي(سوزني سمرقندي 

 .كتابخانة سنايي: ، تهراناألرب في لغه العربمنتهي، )تابي(پوري، عبدالرحيم صفي
 .دانشگاه تهران: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانهاي قزوينيادداشتي، )1354(قزويني، محمد 

  نه بگردي و نه فرو گذري   بي يرنداق گرد گردن تو



  هاي فارسيچند واژه در فرهنگ
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 1391،  تابستان  20  شمارة        

پژوهشـگاه  : ، به تصحيح حكيمـه دبيـران، تهـران   شرفنامة منيري، )1385(قوام فاروقي، ابراهيم 
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .خيام: ، تهرانفرهنگ آنندراج، )1336(محمد پادشاه 
علمـي و  : الدين همايي، تهـران ، به اهتمام جاللديوان ،)1382(بن عمر  مختاري غزنوي، عثمان

 .فرهنگي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : ، تهرانفرهنگ اصطالحات نجومي، )1388(مصفي، ابوالفضل 

 .فرهنگي
 .2- 5، صص 52، شمارة مجلة هنر و مردم، »هاي فارسيفرهنگ«، )1345(معين، محمد 

، سال پژوهيادبفصلنامة ، »هاي برهان قاطعي تركيبتأملي در برخ«، )1389(منصوري، مجيد 
 .173- 196، صص 9سوم، شمارة 
تحليل دو واژه و تركيـب سـاختگي در فرهنـگ جهـانگيري و برهـان      «، )1390(ــــــــــــــ  

 .37- 46، صص)4پياپي(1، سال سوم، شمارة فنون ادبي، »قاطع
  .زوار: سياقي، تهران، به تصحيح محمد دبيرديوان ،)1381(منوچهري دامغاني 

  هرمس: ، براساس چاپ باكو، تهرانخمسه، )1387(نظامي گنجوي 
 


