
  
  
  
  

  
  هاي محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانیها و لهجهاهمیت گویش
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  چکیده

خـوریم کـه بـا مراجعـه بـه       اي بر می متون، گاهی به عبارت یا کلمه دیگردر متون عرفانی همچون 
هاي لغت، امکان دریافت معناي مناسب براي آن وجود نـدارد، همچنـین گـاهی مصـححان      فرهنگ

مانند و تصحیح قیاسـی بـر    عرفانی در خواندن متن و ارائۀ صورت مناسبی از یک واژه در می متون
در این مقاله، با توجه به خاسـتگاه اجتمـاعی   . برد مبناي قواعد نحوي و بالغی نیز راه به جایی نمی

حیح ایم براي حلّ مشکالت فهم و تص و مقاالت عرفانی کوشیده ها کتابعارفان و مخاطبان عمومی 
بـر مبنـاي ایـن روش، بـه     . ها و آداب و رسوم محلی رجوع کنـیم  ها و گویش متون عرفانی به زبان

 در تصحیح و تبیـین چنـد واژه و اصـطالح در آثـار عطـار نیشـابوري و مولـوي بلخـی همچنـین         
 . ایم هایی چون کشف المحجوب، رونق المجالس، اسرار التوحید و رسالۀ سپهساالر پرداخته کتاب

در رسـالۀ سپهسـاالر،   » پنـدام «ش اول مقاله، معانی و کاربردهاي کهـن واژگـان و تعـابیر    در بخ
در . در بیتی از مولوي تبیین شده اسـت » جفت«در بیتی از الهی نامه و » کمال«در فیه مافیه، » نفارد«

، »سبیج کوفتـه «در کشف المحجوب، » سبر«هاي کهن مانند  هاي دستنویس بخش دوم، اصالت ضبط
در بخـش سـوم، بـا توجـه بـه      . ایم در منتخب رونق المجالس را تبیین کرده» تابدانی«و » کرد جار«
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ایم کـه در   اهمیت اطالعات گویشی در تصحیح قیاسی به تصحیح عبارتی از اسرار التوحید پرداخته

  .هاي موجود این کتاب صورت مناسبی نداشته است هیچ یک از نسخه
 
  هاي کلیدي واژه

 لکانی، سبر، سبیج کوفتن، فاردن دمجفت، دجملکو، 
 
 مقدمه -1

هـاي لغـت، امکـان     خوریم که با مراجعه به فرهنگ اي بر می در متون کهن گاهی به عبارت یا کلمه
همچنین گاهی مصححان متون کهن در خواندن متن و  .دریافت معنی مناسب براي آن وجود ندارد

قان براي حلّ این مشکل، گاهی به تصحیح قیاسی محق. مانند ارائۀ صورت مناسبی از یک واژه درمی
شوند لیکن ممکن است مبناي قیاس آنان چنان استوار نباشد که هم خواننده را خرسـند   متوسل می

  . کند هم صورت درستی از متن را پیشنهاد کند
  
  پیشینۀ پژوهش -2

یار از اطالعـات  شفیعی کدکنی در تصحیح و گزارش آثار ابوسعید و عطار نیشابوري در مـوارد بسـ  
که غالباً راهگشا بوده است لیکن برخی مـوارد در    راسان و نیشابور استفاده کردهگویشی و محلی خ

رواقـی بـا چـاپ    . سـت ها یر گویشاین متون نیز همچنان مبهم باقی مانده که نیازمند مراجعه به سا
همچنـین   ،1385تا  1380در مجلۀ نامۀ انجمن از سال » شاهنامه را چگونه بخوانیم«سلسله مقاالت 

 1382 تابستان و پاییز11و  10در نامۀ انجمن شماره» ها و متون فارسی گویش«چاپ دو مقاله با نام 
اي  حـوزه . نشان داده است این نوع بررسی، راهگشاي تصحیح و خوانش درست متون خواهد بـود 

ون نیـز بـه مـواردي    بدان پرداخته در خود متون است در حالی که ممکن است در همین مت ويکه 
بربخوریم که امکان تصحیح یا خوانش درست نداشته باشد بنا بر این، نیازمند منبعی خواهیم بود که 

در این موارد یک منبع مهم وجـود  . کار ما بیاید این مشکل را حلّ کند تا این متون در مرحلۀ بعد به
آداب و رسـوم و نـام   هـا و   یشهـا و گـو   دارد که کمتر بدان توجه شده و آن عبارت است از زبـان 

یا مسائل محلی که ممکن است در متون قدیم نیز مطرح شده باشد اما به سبب عدم  ابزارهاي محلی
  . استفاده مانده باشد توجه محققان یا دور و برکنار بودن آنان از مناطق مختلف جغرافیایی کشور، بی
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  روش پژوهش -3

ویش و متناسـب بـا حـوزة زبـانی و محلـی کـه در آن       ایم در حد بضاعت خـ  در این مقاله کوشیده
ایم، براي حلّ برخی مشکالت فهم و تصحیح متون عرفانی کهن، به کمـک اطالعـات    پرورش یافته

در عین حال براي اطمینان یافتن از صحت استناد . اي عرضه کنیم گویشی و محلّی، پیشنهادهاي تازه
. هـاي آنهـا مراجعـه کنـیم     بـدل  متون و نسـخه  دیگرایم به  ها و مسائل محلی، تالش کرده به گویش

هـا و   بـا مراجعـه بـه مطـالبی کـه بـر اسـاس لهجـه         ،اشکاالتی که در تصحیح برخی موارد هسـت 
گاو «مثالً در مقاالت شمس عبارت  .اند قابل حلّ است هاي لغت نوشته هاي امروز در فرهنگ گویش
) 370: 1369شـمس تبریـزي،  (نهاده است  براي مصحح ناآشنا بوده و جلو آن عالمت سؤال» خویه

و   ربارة خویله و خوپله بحـث کـرده  د ويراهگشاست؛   نوشته آنچه معین در تعلیقات برهان قاطع
ها و  که هنوز در زبان) xol(که خویله یا خوپله به معنی ابله و نادان است و با واژة خل معتقد است

بر این اساس، روشن اسـت  ). 172-173: 1376ن،برها(رود مرتبط است  هاي ایرانی به کار می لهجه
است چون گاو به ابلهی مشهور است » گاو خویله«درست ضبط نشده، ضبط درست آن » خویه«که 

در  .نامند یان آن را دیوانگی گاو مییبه حدي که روستاکند  برخی مواقع، حالت غیر عادي پیدا می و
 ام کـه  شود و من خود در ایـام نوجـوانی دیـده    خو می چیزي جلودار گاو نیست و درنده این حالت

براي مهار گاوي که ناگهان از طویله گریخته بود چندین نفر به کـار افتـاده بودنـد و عاقبـت آن را     
البتـه نبایـد از نظـر دور    . ندنـد و سـرش را بریدنـد   کاي با پرتاب تیر تفنگ از پاي اف همچون درنده

رسی در دورة ما دارند با آنچه در متون قدیمی از آنها در هاي زبان فا داشت که میان معنایی که واژه
نظر بوده گاهی تفاوت زیادي هست و یکی از سهوهایی که در توضیح و تفسیر متون قدیم ممکـن  

ست این سهوها، عمدتاً بر اثر عدم غور در متون و ها توجهی به این تفاوت ر اثر بیب ،است راه بیابد
در متون کهن به معنـی  » هنجار«دقت بیشتر قابل حلّ است؛ مثالً  دهد و با هاي لغت رخ می فرهنگ

ــی ــیده و ب ــه راه پوش ــان ب ــت   راه و پنه ــه اس ــار رفت ــالمیر،(ک ــرس ) 38-39: 1389م ــت ف و در لغ
راه و غیر جاده توضیح  نیز به معنی راه بی) 2376: 1376برهان،(و برهان قاطع ) 157: 1365اسدي،(

در زبان فارسی امروز، کاربرد فراوان در معناي » به هنجار«تعبیر  که داده شده است، اما به سبب آن
شـده   فراموش در توضیح و تفسیر متون قدیم» هنجار«دارد، معناي اصلی واژة » قاعده و درست«به 

  : که در این بیت عطار نیشابوري چنان ؛است
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  چو نیسـت ابلـیس را بـا جـاي تـو کـار      

  

  تو نیـز از جـاي او بگـذر بـه هنجـار       
  

) 301: 1386،عطـار (از روي قاعده و اسلوب رفتن  است  نوشته» به هنجار« کدکنی دربارة یعیشف
و از راهی برو که نتواند ت ،از آنجا که او هست« یعنی» تو نیز از جاي او بگذر به هنجار«که  در حالی
  :گوید در شعر حافظ نیز که می. »را بیابد

  ز بیم غارت عشقش دل پر خـون رهـا کـردم   
  

  آورد ریخت خون و ره بدان هنجار مـی  میولی   
  )172: 1367،حافظ(                          

  . رود به معنی راه پنهان است چون در هنگام گریز، کسی از راه آشکار و سر راست نمی» هنجار«
 

  تبیین معانی و کاربردهاي کهن واژگان و اصطالحات -4
  پندام -4-1

کار رفته که خـار و خاشـاك،    براي توصیف حالتی از جوي آب به» مپندا«واژة  ،در رسالۀ سپهساالر
از در بیرون آمدم، جوي آب در باغچۀ «: موجب جمع شدن آبِ جوي و عدم حرکت آن شده است

این ضعیف به پاي حرکـت   .رفت گرفته بود و نمی پندامآمد، به واسطۀ خار و خاشاك  خانه در می
اي کـه در   براي مصـحح، ناآشـنا بـوده بـه گونـه      پندامواژة ) 90: 1325سپهساالر،(» داد تا روان شد

) 3حاشـیه : 1325سپهساالر،(» در اصل چنین است و اصالح آن ممکن نشد«: زیرنویس نوشته است
معین در فرهنگ فارسی با توجه به لهجۀ بروجردي، معنی این واژه را روشن کرده کـه بـه معنـی ورم و    

لبته به کاربرد آن در االبنیه نیز اشاره کرده اسـت هرچنـد مصـحح    ا) ذیل پندام: 1371معین،(آماس است 
در  .)309: 1389هـروي، (» این کلمه مفهـوم نشـد  «: نوشته است وکتاب االبنیه متوجه معناي پندام نشده 

پنُّمیدن به معنی بسیار ورم کردن؛ شیئی که درون شـیئی دیگـر حجمـش زیـاد     «گویش بختیاري، مصدر 
پنـدام گـرفتن   «در عبارت رسالۀ سپهساالر،  .)70: 1381سرلک،(همچنان کاربرد دارد  »شده و بیرون نیاید

سـر ریـز    جـوي از  آب به این معناست که خار و خاشاك جـوي، آب را بـاال آورده بـود و   » جوي آب
انسـان،   کند و به گـویش محلـی مـا، پـاي    شد مثل وقتی که پاي انسان ورم  کرد و از جوي روان نمی می

را » پنـدام «در تصحیح جدید رسالۀ سپهساالر، مصحح در تعلیقات کتـاب،  . رود در کفش نمیپندام گیرد 
  : گوید شمرده و بیتی از رودکی به مثال آورده است که می» انسداد«به معنی 

ــدام ــوي را پنــــ ــردي آب جــــ   گیــــ
  

  چــون بــود بســته نیــک راه ز خــس      
  )169: 1387سپهساالر،(                      
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نیست چون انسداد بـراي گـرفتن راه آب، نظیـر لولـه     » پندام«معادل مناسبی براي » دانسدا«البته 
ر جوي را طـی  نتواند مسی آب شود که جوي آب سر ریز کند و موجب می» پندام«مناسب است اما 

  . سازد یابی، ریشه و معناي اصلی واژه را روشن نمی همچنین این نوع معادل نماید؛
  
  فاردن -4-2
آن آش او را نفـارد  «: کار رفته و براي مصححان کتاب واضح نبوده است فیه مافیه بهدر » نفارد«  

چنـین اسـت در هـر سـه     «: ؛ فروزانفر در تعلیقات کتاب نوشته است)24: 1369مولوي،(» و نگوارد
هـاي   در نسـخه . آغـا و معنـی آن معلـوم نشـد     نسخۀ قدیم یعنی اصل و ح و نسخۀ کتابخانۀ سـلیم 

). 256 :1369مولـوي، (» اند عبارت را تغییر داده ،اند که معنی آن را ندانسته جهت آنجدیدتر البد به 
هـاي   در نسـخه . معنـی ایـن لفـظ مفهـوم نشـد     «: نویسد کریم زمانی در شرح و تفسیر این تعبیر می

از جملـه   .ن آش را نتواند خورد و نفرتش آیـد آ: اند ت را بدین صورت تغییر دادهمتأخرتر این عبار
که متعلق به مرحوم فروزانفر بوده این تغییر بدین گونه اعمـال شـده    888ۀ مکتوب به سالدر نسخ

دانسته که در زبان مردم تاجیک  را به معنی دلپسند بودن» فاریدن«رواقی، ). 94: 1390زمانی،(» است
کرار مافیه عرضه کرده، مطالب رواقی را ت رود و سبحانی نیز در تصحیح جدیدي که از فیه کار می به

شـده و در   تلفظ مـی » خواردن«به صورت » خوردن«تر  شکل کهن). 281: 1389مولوي،(کرده است 
در زبان کردي منطقۀ داالهو » خواردن«. همچنان باقی مانده است» خوار و بار«فارسی نو در ترکیبِ 

 ؛اسـت  »و«به » خ«که بیانگر تبدیل همخوان ) 260: 1378صفري،(رود  کار می به» واردن«به صورت 
هـاي   که برومند سعید، نمونه سابقه دارد چنان» ف«و » خ«همچنین در متون کهن زبان فارسی تبدیل 

 درفـش و /درفشـان، درخـش  /خشـان فـره، در /هـاي خـره   در واژه» ف«به » خ«متعددي براي تبدیل 
اگر هم در فارسـی هـروي،   ). 343-345 /2 :1380برومندسعید،(درفشنده نقل کرده است /درخشنده

یـا  ) 143: 1376آصف فکـرت، (رود  کار می به» چسبیدن لذت دادن، گوارا افتادن و«به معنی یدن فار
دلنشـین   آیند بـودن و  دن، خوشرواقی، فاریدن را در زبان مردم تاجیک به معنی گوارا و دلپسند بو

است کـه  » فاردن«به » خواردن«دانسته، مبتنی بر تغییر و تبدیل ) 281: 1389به نقل از مولوي،(بودن 
در جملـۀ  . رود کـار مـی   همچنان به »فاردن«در گویش اهالی روستاي زاغه در تویسرکان به صورت 

عـالوه بـر   » فاردن«در این گویش، . فارد فعل ماضی است» غذات فارد؟ یعنی غذایت را خوردي؟«
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جـایی   رود مثالً اگر پیچـی را بخواهنـد در   کار می خوردن، به معنی جایگر شدن و مناسب افتادن به

  . فاردش: گویند گیر شود مییقرار بدهند و جا
  
  کمال -4-3
  :در بیت زیر از الهی نامه با معناي رایج آن تناسبی ندارد» کمال«

ــی  ــس مـ ــا نفـ ــو را تـ ــالی تـ ــد خیـ   مانـ
  

ــود مشـــغولی    ــم کمـــالی  بـ   اش دایـ
  )358: 1388عطار ،(                          

 Fهـاي  در نسخه: است  ا بدین صورت به دست دادهدوم رهاي مصرع  شفیعی کدکنی، نسخه بدل
ما متن را بـه تناسـب گفتـار    . نیابی هرگر از معنی کمالی Hو  Q ،بود در مولشش دایم کمالی Bو 

آمده است، بـه لحـاظ معنـایی قابـل قبـول نیسـت        B وFصورت مولشش که در . حالج برگزیدیم
پیدا شود قابل قبول خواهـد بـود و بـا    اي  در نسخه) بشولش(=اگر شولش ). درنگ کردن: مولیدن(

کند و  ولی در تعلیقات، ضبط متن را توجیه می). 479: 1388عطار،(» زبان عطار در کمال هماهنگی
در تعلیقـات  ). 690: 1388عطـار، (نویسد همین مشغولی با سخن حالج در کمال تناسب اسـت   می

 انـد و  اشاره کردهمبارزه با نفس  ضرورت دربارهکتاب نیز در توضیح مأخذ این حکایت به مواردي 
تا وقتی  ؛مفهوم بیت آن است که باید با نفس مبارزه کرد. این بیت هم با همین مفهوم سازگار است
بـر اسـاس صـحت ضـبط      .)ماند خیالی را تا نفس میو ت( نفس هست انسان کسی نیست جز خیال

 و560 :1388،عطـار (اند  ستناد کردهکتاب بدان اکدکنی نیز چند بار در همین  که شفیعی چنان ،دشوار
اصالت دارد یعنی در درنگ نفس و عدم مبـارزه بـا آن،    »بود در مولشش دایم کمالی«ضبط ) 472

اند از این روي بوده که معناي مناسـبی   را در معنی عربی آن تصور کرده» کمال«منتهی . کمال هست
هاي ایرانی کهـن،   عربی باشد چون در زبانتواند غیر  می» کمال«که  اند در حالی برایش متصور نبوده

در این موارد بـه معنـی   » کمال«. رود کار می ها به رفته و همچنان در برخی گویش به کار می» کمال«
 ؛که با همین بیت عطار نیـز تناسـب دارد  ) 270-272: 1388مالمیر،(کار رفته است  عیب و زشتی به

در درنگ نفس و عدم مبارزه با آن، کمال و عیـب و   یعنی» بود در مولشش دایم کمالی«بنا بر این، 
زشتی هست که با مصرع اول نیز تناسب دارد و هر دو بر ضرورت مبارزه با نفس براي محو کردن 

کدکنی، میان دو مصرع تناسـبی نیسـت؛ یعنـی در     که با ضبط چاپ شفیعی آن تأکید دارند، در حالی
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یافته  مبارزه را پایان ،ولی در مصرع دوم آید ان میبه میمصرع اول از ضرورت مبارزه با نفس سخن 
  .خواند می» کمال«کند که مشغولی آن را  تلقی می

  
  جفت -4-4

  : را به معنی بدیع و نوآیین و غریب پنداشته است» جفت«کدکنی در بیتی از مولوي،  شفیعی
  طـــاقتم طـــاق شـــد، ز جفتـــی خـــویش 

  

ــأخیرم     ــه تــ ــر بــ ــیفکن دگــ   در مــ
  

  )908: 1387مولوي،(
در کنـار غریـب و   » جفـت «این توجیه به سبب آن است که در بیتی دیگـر از غزلیـات شـمس،    

  : شده است  به آن بیت استناد کردهشگفت قرار گرفته است چون 
  عجب اي عشق چه جفتی چه غریبی چـه شـگفتی  

  
  چو دهانم بگرفتـی بـه درون رفـت بیـانم      

  )908: 1387مولوي،(                         
بـدیع و نـوآیین و   به معنی » جفت«کدکنی دربارة ریشه و وجه اشتقاق  هاي شفیعی ادداشتدر ی
بـا بیـت اول    ،توضیحی نیست اما اگر هم در این بیت اخیر تناسبی با مفاد بیت داشته باشـد  غریب

کـردن    اي است که براي سفت کردن و ساختن مشک و بـراي تنـگ   نام ماده» جفت«. تناسبی ندارد
شـد؛   این ماده با جوشاندن کوبیدة پوست بلوط درسـت مـی   کردند؛ ضع از آن استفاده میخی موابر

: نویسـد  مـی  و یـاد کـرده اسـت کـه قـابض اسـت      » جفت البلوط«ابوریحان بیرونی در الصیدنه از 
جالینوس گوید جملۀ اجزاء درخت قابض است و پوستی که در میانۀ چوب بلوط و پوست او بود «

این تعبیـر  ). 181: 1370بیرونی،ابوریحان (» بلوط گویند جفتاشد و آن را در قوت قبض زیادت ب
گویـد تـو    که در هر دو بیت به مخاطبش که عشـق اسـت، مـی    با شعر مولوي همخوان است از آن

هـاي   بنا بر این، باید ربطی بین این گرفتن با واژه. اي یا چون شکر در گداز از آن شیرم دهانم گرفته
  .ا وجود داشته باشده مستعمل در غزل

  
  هاي کهن هاي دستنویس تبیین اصالت برخی ضبط -5
  سبر -5-1
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وي مـردي اسـت   «نقل است کـه  ) ص(در کشف المحجوب دربارة اویس قرنی از قول رسول اکرم

محمـود عابـدي در تصـحیح جدیـد کشـف       .)100: 1371هجـویري، (» بسته و میانه باال و شعرانی
در عـین حـال در    .ی را پذیرفتـه و در مـتن نهـاده اسـت    المحجوب، همین ضبط چاپ ژوکوفسـک 

را نقل کرده است و با نهادن عالمت سؤال نشان داده که این ضـبط  » سبر«ها از نسخۀ پا،  بدل نسخه
در مـورد   .را قـرار داده اسـت  » بسته«معنی یافته که در متن، واژة  محلّ تأمل است و ظاهراً آن را بی

 .»و عضالنی است اهراً در معنی سخت و ورزیده عضلهظ« :است  هعنی آن در تعلیقات کتاب نوشتم
» پست«که در آن واژة   استناد کرده) ص(ف پیامبر اکرمهمچنین به عبارتی از مجمل التواریخ در وص

اند کـه   و احتمال داده» پست...به باال میانه بود، نه درازي دراز و نه کوتاهی کوتاه«: کار رفته است به
آنچـه  ). 705: 1389هجـویري، (در متن مصـحح ایشـان اسـت    » بست«یا  »بسته«ن همی» پست«این 

یعنی » پست«عبارت، در این  ؛ارتباط است بی» بسته«با  ،در مجمل التواریخ آورده» پست«مصحح از 
آور بوده، گـواه صـحت    اما آنچه دربارة اویس از غزالی نقل کرده که لحیم و گوشت متوسط و میانه

. بــه معنــی محکــم و اســتوار اســت »ســبر«در عبــارت کشــف المحجــوب، . تاســ» ســبر«ضــبط 
که در ) 519: 1386وشی، فره(در پهلوي به معنی ستبر، زورمند، قوي، نیرومند، بزرگ) stawr(ستور

که  حذف شده است چنان» ت«هاي محلی، همخوان  در گویش. فارسی نو به ستبر تبدیل شده است
: 1389کیانی کولیوند،(به معنی استوار و پر دل و جرأت ) sever(» سور«در گویش لکی به صورت 

تبـدیل و  . رود کـار مـی   بـه » استوار و با جرأت بایست«به معنی » سور بوسا«مثالً در جملۀ ) 759/ 2
رجـائی  (نوشـته  /ویران، نبشـته /هاي ایرانی رایج است مثل بیران نیز در زبان» باء«و » واو«جایی  به جا

سـتبر  «به جاي » ستور دلی«در فرهنگنامۀ قرآنی از یک ترجمۀ کهن،  .)و دوشصت : 1390بخارائی،
  ).1073: 1389یاحقی،(یاد شده است » دلی

  
  سبیج کوفتن -5-2
رجـائی  (» ، اکنـون خلـق همـه تبـاه شـدندي     سـبیج کوفتـه  اگر نه ابداالنندي بـر روي زمـین   «

اي کهـن   را به عنوان واژه» یجسب«مصحح کتاب منتخب رونق المجالس، واژة  .)140: 1390بخارائی،
هشتاد : 1390رجائی بخارائی،(اي ننهاده است  در متن نقل کرده است اما در مورد معنی آن هیچ واژه

تصور کرده است و » سپنج«نیافته آن را تصحیف » سبیج«رواقی چون معناي مناسبی براي ). و هفت
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رجائی نیـز ظـاهراً بـه    ) 215: 1381رواقی،(تغییر داده است » گرفته«را هم بر این قیاس به » کوفته«

هر چند در «: نوشته است تغییر داده،» سپنج«را به » سبیج« اشارت رواقی در بخش استدراك کتاب،
، تصور نویسند را همانند می اهی کاتبان ر و وآمده است اما چون گ متن اصلی دو کلمه سبیج کوفته

سـپنج  «آنگاه موارد متعددي از  .)478: 1390ائی،رجائی بخار(» باشد رود صحیح آن سپنج گرفته می
-488: 1390رجـائی بخـارائی،  (را در معنی اقامتگاه گزیدن در متون کهن نشان داده اسـت  » گرفتن

که  چنین تالشی غیر از آن. ندارد» سبیج کوفته«که همۀ آن موارد درست است اما ارتباطی با ) 487
گشاید چون اقامت موقت ابـداالن روي زمـین    نمی به نسخۀ دستنویس وفادار نیست مشکلی را هم

زمـین   يچندان معناي مناسبی ندارد زیرا اصل تصور عارفان آن است که وجود ابداالن موجب بقـا 
اگر براي خود آنان هـم   است و شود و در همین عبارت رونق المجالس نیز این معنی بیان شده می

رسـد   به نظر می. شود مورد نظر مؤلف نقض می مفهوم و اندیشۀ شود،اقامتی سپنجی و موقت بیان 
همین ضبط نسخۀ دستنویس درست و دقیق باشد چون ابدال و اوتاد در متون عرفانی در کنار هم و 

روند؛ در کشف المحجوب، ترتیب اولیاء از پایین  کار می ترادف در کنار هم بهمگاهی هم به صورت 
: 1389هجـویري، ( اسـت  خوانـده شـده  ) یا غـوث (و قطب اخیار، ابدال، ابرار، اوتاد، نقیب : به باال
عارفان . اَلَم نَجعل االرض مهاداً و الجِبالَ اوتاداً: فرماید سورة نبأ اخذ شده که می 7اوتاد از آیۀ). 321

در عبـارت  ) 351: 1389هجـویري، (برنـد  کار مـی  را به اوتاد االرضمتعدد از جمله هجویري تعبیر 
اند؛ در  که بر زمین، سبیج کوفته اند ابدال مثل اوتاد، میخ زمین تصور شده المجالس نیز منتخب رونق

مانـده   به ته شـاخه و  بچو  بجدر گویش کرمانشاهی . روشن شود سبیجاین تعبیر الزم است معنی 
و در لهجـۀ روسـتاي نقـده از توابـع     ) 95: 1375درویشیان،(گویند  شکسته شاخه بر تنۀ درخت می

شود؛ بنا بر این، سبیج کوفتن یعنی سه میخ  گفته می» بِج«ه خار درخت سنجد، شهرستان تویسرکان ب
  .کوفتن و سه میخه و محکم کردن جایگاه است

  
  جار کردن -5-3

او بـه طـالق زن   «: در منتخب رونق المجالس عبارتی هست که براي مصحح، ناآشنا بوده اسـت 
» و بر میـان بسـت و نخفـت    جار کردزنّار . خویش سوگند خورد که نخسبد تا زنّار بر میان بنبندد



  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۲۶، پياپي اول، شمارة هشتم، سال )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۰

 
: ظـاهراً «: اسـت  نوشـته » جـار «ها ذیل  رجائی در حاشیۀ همین عبارت .)44: 1390رجائی بخارائی،(

و بـه نظـر    چنین است در مـتن «نوشته است  نخفتو ذیل » یعنی تهیه کرد و فراهم آورد کردچاره 
 و بر خالف ضـبط نسـخه اسـت    ،هر دو توضیح رجائی. »باشد رسد که صورت صحیح، بخفت می

کنـد و بـر    یعنی آن مرد، زنّار از طناب و بندهایی که دارد درست می ؛همان ضبط متن درست است
 ،بـراي بـافتن دار کنـد    خواست فرش مادرم وقتی می. خوابد نمیایستد و  زنّار می بندد و به میان می

بـه   ،وقتی تمام بندها را بر درخـت پیچیـده بـود    ؛پیچید شست و به درخت می نخست بندها را می
 .کرد تاآبِ بنـدها خـوب گرفتـه شـود     تر می داد آن را محکم کمک چوبی که در میان بندها تاب می

بـه مجمـوع ایـن کـار      .کردند تا بنـدها خشـک شـود    وب را از میان بندها باز میساعتی بعد، آن چ
به معنـی مـنظم و محکـم     جار کردن زنّاردر این عبارت رونق المجالس نیز . »جر نهادن«: گفتند می

هاي زنّار را مـنظم و محکـم    یعنی آن مرد، رشته ؛هاي زنّار و آمادة بستن کردن آن استکردن رشته
نیـز  » بخفـت «یا » نخفت«در مورد دو تعبیر . ان بست و نخفت و همچنان به زنّار ایستادکرد و بر می
نظیـر طـرح چنـین    . صحیح است یعنی نخفته بود که اجلش در رسـید و مـرد  ) نخفت(=ضبط متن

که وقتی تاجري به قرض  مثل این .تغییري در نسخۀ اساس باز هم از سوي مصحح روي داده است
مـرا گـروي بایـد امـا     : آن مـرد گفـت  . مـرا قرضـی ده  «گوید  رود و می میمحتاج شده پیش مردي 

) 88: 1390رجـائی بخـارائی،  (» گروگان ندارم ولکن به پایندانی خداي تعـالی بـده  : گفت .پایندانی
: گفـت «: تغییر داده است چون در اصل چنین بوده اسـت » پایندانی«را در متن به » تابدانی«رجائی، 

یعنـی گـروي    ؛»گروگان ندارم ولکن به پایندانی خداي تعالی بده: گفت .تابدانی مرا گروي باید اما
هـیچ چیـز نداشـته     چـون  آن مرد امااست  شده پذیرفته میدرخواست کرده حتی اگر تابدانی باشد 

  . گوید به پایندانی رحمانیت خداوند بده میاست 
لمجالس چاپ شده نیـز همـین   همراه منتخب رونق ا ،در کتاب بستان العارفین که در بخش دوم

دوستی نزدیک وي آمد ...«: پسندد که ضبط متن را نمی است ها براي مصحح وجود داشته نوع ابهام
آن یـک  . باید تا بخرم و باید که بر من سود نکنی، به سرمایه به من فروشـی  که مرا یکی خر سر می

: رجائی در حاشیه نوشته اسـت  .)210-211: 1390رجائی بخارائی،(» بپسندید. خر بیرون آورد بدو
صـورت صـحیح بایـد    . نماید و بدین صورت درست نمی یکی خر سر: چنین است در متن، یعنی«
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باید یعنی یک رأس  مرا یکی سر، خر می -2. باید مرا یکی خر سره می -1: یکی ازین دو وجه باشد
مردم، هنوز هم ایـن   لیکن ضبط متن صحیح است؛ در معامالت). 211: 1390رجائی بخارائی،(» خر

، در مـواردي کـه   یعنی قدرت انتخاب داشـتن » سر بودن در خرید«نوع خرید و فروش رواج دارد؛ 
خرها را بر او عرضـه   ویعنی از مجموع چند خر، فرد قادر به انتخاب است  تعدد در عرضه هست؛

نویسـد خرهـا    می براي همین است که صاحب بستان العارفین .کند کنند و او یکی را انتخاب می می
  .را برایش بیرون آوردند و او یکی را پسندید

  
  اهمیت اطالعات گویشی در تصحیح قیاسی -6

هاي  یا واژهیا فقط یک نسخه وجود دارد یا واژه  زیرا کند ها، مصحح را یاري نمی گاهی تقابل نسخه
نی و قواعد نحـوي و  مصحح به قیاس مسائل تاریخی و زبادر این صورت، . یک متن افتادگی دارد

تواند مصحح را یاري  در این موارد یکی از منابعی که می. کند بالغی و نظایر آن، متن را تصحیح می
ها و اصطالحات متون کهـن   که بسیاري از واژه به رغم آن. استفاده از اطالعات گویشی است ،کند

هـاي   ها و لهجه حات در گویشها و اصطال در فارسی معیار دگرگونی یافته، ممکن است همین واژه
محلی، شکل کهن خود را حفظ کرده باشد یا تغییر آنها آن قدر کم باشد که بتواند مـا را بـه ضـبط    

ها نتواند مـا را در تصـحیح شـکل     در مواردي که در متون کهن، تقابل نسخه. کهن متن نزدیک کند
ی تکیه کرد؛ در اینجا یک نمونه توان با رعایت احتیاط به اطالعات گویش می ،درست متن یاري کند

برد و تنها منبعی که ممکن  ها، راه به جایی نمی کنیم که تقابل نسخه از متن اسرار التوحید را نقل می
  : هاي محلی است ها و گویش استفاده از زبان ،است ما را به زبان مؤلف نزدیک کند

شیخ : گفت شغلی هست؟ گفتمو  از سر نخوتی، چنانک عادت او بوديجواب داد، . سالم گفتم«
و او . باید داشت در حدیث درویشان نیابتی می ،گوید که هیچ چیز معلوم نیست گوید و می سالم می

اي تـا چیـزي    پنداشتم که آمده! گفت اینت مهم شغلی و فریضه کاري. گیر و طنّاز بودي مردي نکته
و  دجملکو زنیـد شما دهم تا شما من چیزي به . تر ازین من کار دارم مهم! برو، اي دوست. بپرسی

  ).271: 1371،بن منور محمد(» کنید و این بیت برگویید؟ کخ کخ
را در مـتن نهـاده اسـت و    » دجملکـو زنیـد  «کدکنی در تصحیح اسرار التوحیـد، عبـارت    شفیعی

را به نقل » زنید زنید، دخملکو بحد کورند، دحمل کوزنید، که تحملولوك زنید، دحملکو«هاي  ضبط
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دلیلی براي «: نویسد هاي اسرار التوحید در پاورقی آورده است اما در تعلیقات کتاب می ستنویساز د

رسـد   هاي دیگر جز اولویت عمومی نسخۀ اساس نداشتم اما چنین به نظر می رجحانِ متن بر نسخه
نـی  این کلمه در عبارت اسرار التوحید به مع. تر باشد تا جیم که شاید دحملکو به حاء حطی درست

آنگـاه بـراي اثبـات رجحـان ضـبط       .)600: 1371،بـن منـور   محمد(» کار رفته است نوعی دشنام به
کار برده اسـت و   که براي بیان دشنام، این واژه را به  استناد کرده تحملکو به عبارتی از کتاب النقض

معنـی باطـل و    اند که واژة تخمیل را به به نقل از لغتنامۀ دهخدا به لسان العجم شعوري ارجاع داده
هایی  دحمل، تحمل، تخمیل صورت: توان گفت می«که  است  گرفتهکار برده است و نتیجه  بیهوده به
گـوي و   گـو بـه معنـی یـاوه     گو، تخمیـل  گو، دخمل اي هستند به معنی یاوه و باطل و تحمل از کلمه

اهد بود و اگـر  گوي زندگی کنید خو باطل: گوي است و اگر زنید تصحیف زیید باشد به معنی باطل
: 1371،بـن منـور   محمـد (» باید تعبیري خاص گرفته شده از همین لغـت باشـد   ،زنید صحیح باشد

هاي مـتن   بخش دیگردهد مفهوم عبارت با توجه به  تعلیقات مصحح اسرار التوحید نشان می). 601
  . روشن است اما صورت جمله باید تصحیح شود

احتمال ضعیف تـوان   .این ترکیب جاي دیگر دیده نشد« :نویسد میدحملکو زنید دهخدا دربارة 
هـاي فارسـی،    رواقی نیز در ذیل فرهنگ). ذیل دحمل: 1350دهخدا،(» داد که دهل به کو زنید باشد

معنی یاوه  و دجملکو را به  کدکنی استناد کرده چاپ شفیعی به مطالب متن و حواشی اسرار التوحید
نامشـخص بـوده اسـت     ويت ایـن واژه همچنـان بـراي    اما ضبط درسـ  است  ارزش پنداشته و بی

  ).161-162 و458 :1381رواقی،(
بـه  » کـخ  کـخ « .سر راست و آشکار اسـت » کخ کنید کخ«عبارت : لکانی لکانی،دم حلکانی، دمه دم

» کخ کخ« .)154: 1376آصف فکرت،(معنی سرفه یا صداي سرفه، در فارسی هروي نیز کاربرد دارد 
  :ست که نیکلسون براي آن در این بیت از مثنوي برشمرده استداراي همان معنایی ا

ــخ ــی   ک ــویی م ــاي و ه ــی و ه ــد کخ   زدن
  

  شـدند  تاي چنـدي مسـت و بیخـود مـی      
  

نوشته است که فریـادي اسـت کـه    » کخ«نیکلسون آن را با کسر کاف خوانده است آنگاه دربارة 
بنا بـر ایـن، ضـبط    ). 1229 /3 :1374نیکلسون،(معموالً بیانگر عدم قبول، تقبیح و ابراز نفرت است 

هـاي لکـی و لـري، بـراي اداي کسـی       در گـویش . نیسـت » زییـد «درست است و تصحیف » زنید«
رود و بـه نظـر    کار مـی  حلکانی به لکانی و دم لکانی و دمه درآوردن به نشانۀ تحقیر، تعابیريِ چون دم
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هاي این کتاب مبهم است، شـکلی   هتعبیري که در نسخ ،رسد با توجه به مفاد متن اسرار التوحید می
  : کنیم بنا بر این، اجزاي این تعبیر را بررسی می. از همین تعابیر باشد

 ،در لغتنامۀ دهخدا دمکه یکی از معانی  کار رفته است چنان دم به معنی دهان در متون قدیم به: دم
ز نظم و نثر فارسی نیـز  و چند مثال ا دهان یا دهن آمده به نقل از فرهنگ جهانگیري و برهان قاطع

دم «یـا  » دم اژدهـا «هاي  در ترکیب نیز) به نقل از لغتنامه دهخدا(اشعار در این » دم«. نقل شده است
  :، مراد دهان اژدها یا مار است»مار

  بـــــه الدن ســـــپه را نکـــــردم رهـــــا
  

ــا  ــد در دم اژدهـ ــه شـ ــر آن کـــس کـ   هـ
  

ــا   ــو بهـــ ــش تـــ ــا آورد دانـــ   کجـــ
  

  رهــــی را شــــدن در دم مــــار و شــــیر
  

ــی   ــا  همــ ــدر دم اژدهــ ــودم انــ   بــ
  )اسدي(                                        

  بکوشــــید و هــــم زو نیامــــد رهــــا
  )فردوسی(                                      

  چــــو آیــــی چنــــین در دم اژدهــــا
  )فردوسی(                                      

ــر      ــد دلی ــاه باش ــر ش ــه ب ــه ک   از آن ب
  )اسدي(                                        

: 1371معـین، (رود  کـار مـی   در فارسی امروز به معنی جنبان و لرزان و نااستوار به» لق«واژة : لک
که نام پرندة معروف  رفته است؛ چنان کار می به» لک«به صورت » لق«تر  شکل دیگر یا کهن .)ذیل لق
) 120: 1361مکري،(رود  کار می لقلق بهلک در گویش کردي کرمانشاهی و جافی به صورت  به لک

  :کار برده است لک، لقلق به و فرید اصفهانی نیز به جاي لک
  که گفت خار به از گل و یا خمار بـه از مـل  

  
  کجاست نغمـۀ بلبـل ز نـاي نعـرة لقلـق       

  )110: 1381فرید احول،(                    
  

  ).128: 1381نجیبی فینی،(رود کار می چنان بهبه معنی لق و لرزان هم) lek(» لک«در گویشی فینی، 
کـه دهخـدا    چنـان . ساخته شده است فعل لکاندن یا لقاندن به معنی جنباندن ،لق/از لک: لکاندن

ذیـل  : 1350دهخـدا، (» لقان ساختن، جنبان ساختن، بر جاي متحرك کردن«: نویسد می» لقاندن«ذیل 
دهان به معنی سخنان بیهوده و هرزه اسـتفاده شـده    از این فعل در ترکیب لکاندن یا لقاندن .)لقاندن
اند و لک یا لق را به معنی سخنان هرزه و بیهوده نیز  آنگاه به سبب تکرار، آن را مخفف کرده. است
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به معنی مرد بسیارگوي  لقّ رجل لقّدر منتهی االرب، ). ذیل لک و لق: 1350دهخدا،(اند  به کار برده

» لـک «ی کـه در واژة  یدهخدا بـه سـبب همـین معنـا    ). ذیل لقاندن: 1350دهخدا،(کار رفته است  به
ـ   ییلک دراهست،   درایـی و  الیـی، خـام   سـرایی، هـرزه   اوهرا نیز به معنی ژاژخایی، هرزه درایـی، ی
کار برده و با توجـه   را به معنی سخنان بیهوده به» لک«فرید اصفهانی، . گویی معنی کرده است بیهوده

بیهوده با جنباندن لحیـه، بعـد از آن، تحریـک لحیـه را در معنـی نطـق        به پیوند و مالزمت سخنان
کار برده است؛ یعنی لک در اصل نه به معنی سخنان بیهوده بلکه به معنی جنباندن لحیه  حاصل به بی

  :است که از آن به صورت کنایی، سخنان بیهوده اراده شده است
  گویند راي صد لک، بخشید با دو صـد لـک  

  رت، از دل، چو گشت قائـل هر کو نگفت شک
  

  تو راي را کنی فک، بخشی بدو دو صد لک  
  دارد ز نطق حاصل، تحریک لحیه و فـک 

  )113: 1381فرید احول،(                    
  : کار برده است که اظهار لک را در معنی لحیه جنباندن به همچنان

  راي هند از دست جود تو، حیا دارد چـو ابـر  
  

  کرده با کفت اظهار لـک گرچه لک بخش است،   
  )115: 1381فرید احول،(                    

با ترکیب با دم  ساخته شده و سپس لق، فعل لکاندن یا لقاندن به معنی جنباندن/از لک: لکانی دم
لکـانی   لک در معنی حرف و سخن بیهـوده از همـین دم  . لکانی درست شده است واژة دم) دهان(=

هاي  اکنون در زبان کجی کردن، هم نی به معنی تقلید و مسخره کردن و دهنلکا دمه. گرفته شده است
دم «یـا بـه صـورت    ) 165: 1384عسـکري عـالم،  ) (damhalki(هلکـی   لري و لکی به صورت دم

الـدین اسـماعیل اصـفهانی     در شعر کمال» لکانی دم«). 217: 1384پور، عالی(رود  به کار می» هویکلی
دانـی   ه سبب عدم توجه به ضبط درست این تعبیر، مصحح آن را بـه دمنـه  کار رفته است اما ب نیز به

  : تغییر داده است
  پســــندند آن ریــــش چنــــان نمــــی  

ــیچ کـــار نایـــد      ــرا کـــه بـــه هـ   زیـ
  

ــانی    ــن زمــ ــان ایــ ــاحب طبعــ   صــ
  دانـــــــی اال ز بــــــراي دمنـــــــه 

  )610: 1348کمال الدین اسماعیل اصفهانی،(
  

دانی شمرده  دانی را همان دمله کرده است و دمنهالدین اسماعیل را نقل  دهخدا نیز این شعر کمال
بدین مفهوم که دمله و دمنه را یکی شمرده و با توجه به لغت محلـی شوشـتر، توضـیح داده     ؛است
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است که دملَه یا دمگه مخفف دمگاه است و آن کورة آهنگري و گلخن حمام و سوراخ پایین تنـور  
بسته و کهنۀ پیچیدة کـه  «دانی دانسته است یعنی  ان دملههمنیز دانی را  دمنه .و تاپو و امثال آن باشد

رسـد   بـه نظـر مـی   ). دانـی  ذیل دمنه: 1350دهخدا،(» در سوراخ تنور گذارند تا بخار آن بیرون نرود
است و ریش جنباندن با آن تناسب دارد چـون  » لکانی دم«درست نباشد بلکه درست آن » دانی دمنه«

کند جـز سـوختن و سـوختن را بـا در سـوراخ نهـادن        ري نمیدر سوراخ تنور، ریش قرار دادن کا
بـر ایـن اسـاس، ضـبط درسـت شـعر       . نهادنـد  تناسبی نیست در آن صورت، در آتش تنـورش مـی  

  :الدین بدین صورت است کمال
  پســــندند آن ریــــش چنــــان نمــــی  

ــیچ کـــار نایـــد      ــرا کـــه بـــه هـ   زیـ
  

ــانی    ــن زمــ ــان ایــ ــاحب طبعــ   صــ
  لکــــــــــانی اال ز بــــــــــراي دم

  

ها و توضیحات مذکور، عبارت اسرار التوحید نیز بایـد بـدین صـورت اصـالح      هبا توجه به نمون
  .»کخ کنید زنید و کخ) حلکوا یا دم(حلکانی  من چیزي به شما دهم تا شما دم«: شود
  

  نتیجه -7
در برخـی   ،هاي تصحیح اقدم نسخ یا التقاطی با روش -اعم از نظم و نثر –چاپ انتقادي متون کهن

دچـار   مـتن مثل مواردي که از یک متن فقط یک نسخه موجـود اسـت یـا     .نیستپذیر  موارد امکان
انـد و   هاي تغییـر یافتـه را رونـویس کـرده     هاي متعدد نیز ضبط تحریف و تغییر کاتبان شده و نسخه

. متـون شـده اسـت    دیگـر ها راه یافته و مبناي توضیح و تبیـین   ها به فرهنگ همین تغییر و تحریف
هاي لغت راهگشا نیست یا ضبط و تعریف  دهد در مواردي که فرهنگ نشان میهاي متن مقاله  نمونه

هـاي متعـدد    با توجـه بـه پیونـد شـاخه     ،ها نیز بر اساس موارد تحریف یافته است یا توجیه فرهنگ
هـاي موجـود کـه کمتـر      هاي ایرانی و حفظ بسیاري از ریشۀ واژگان زبان فارسـی در گـویش   زبان

اي معاصر شده، همچنین بـا توجـه بـه خاسـتگاه اجتمـاعی عارفـان و       دستخوش تغییر و تحول دنی
توان براي فهم و تبیین واژگان و اصطالحات متـون   و مقاالت عرفانی، می ها کتابمخاطبان عمومی 

هاي متعدد و آداب و رسـوم رایـج در    ها و لهجه به گویش ،هاي نادر و دشوار کهن یا تصحیح ضبط
  . سراسر ایران تکیه کرد

  



  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۲۶، پياپي اول، شمارة هشتم، سال )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۶

 
  بعمنا

 قرآن کریم

 .دانشگاه فردوسی: ، مشهد)زبان گفتاري هرات(فارسی هروي ). 1376(. آصف فکرت، محمد -1

مرکز نشـر  : ، تهرانخویی ، تصحیح عباس زریابالصیدنه فی الطب). 1370(.بیرونی  ابوریحان -2
 .دانشگاهی

جتبائی و علـی  ، تصحیح فتح اهللا ملغت فرس). 1365(. اسدي طوسی، ابومنصور احمد بن علی -3
 .خوارزمی: اشرف صادقی، تهران

دانشـگاه  : ، کرمـان هاي آوایی واژگان در زبان فارسـی  دگرگونی). 1380(. برومند سعید، جواد -4
 .شهید باهنر کرمان

: ، بـه اهتمـام محمـد معـین، تهـران     برهان قـاطع ). 1376(. برهان، محمد حسین خلف تبریـزي  -5
 .امیرکبیر

: غنـی، تهـران   و قاسـم  قزوینـی  محمـد  تصـحیح   ،دیـوان ). 1367(. دشمس الدین محم، افظح -6
 .اساطیر

 .سهند: ، تهرانفرهنگ کردي کرمانشاهی  ).1375(. درویشیان، علی اشرف -7

 .دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت). 1350(. دهخدا، علی اکبر -8

 حتفـة عـارفین و  منتخـب رونـق المجـالس و بسـتان ال    ). 1390(. رجائی بخارائی، احمد علی -9
 .دانشگاه تهران: ، تهران)هجري 543بر اساس نسخۀ مورخ ( المریدین

 .هرمس: ، تهرانهاي فارسیذیل فرهنگ). 1381(. رواقی، علی -10

گفتارهـایی از موالنـا جـالل الـدین محمـد      ( شرح کامل فیه مافیـه ). 1390(. زمانی، کریم -11
   .معین: تهران، )بلخی

، مقدمـۀ سـعید   زندگینامۀ موالنا جالل الدین مولـوي ). 1325 (. بن احمدسپهساالر، فریدون  -12
 .اقبال: نفیسی، تهران

، تصحیح رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار). 1387(. ----------------- -13
 .سخن: محمد افشین وفایی، تهران



  ۱۷/     ن عرفانيهاي محلي در تبيين و تصحيح متو ها و لهجه اهميت گويش                                               
  

سـتان زبـان و ادب   فرهنگ: ، تهـران واژنامۀ گویش بختیاري چهارلنـگ ). 1381(.سرلک، رضا -14
 .فارسی، نشر آثار

  .خوارزمی: ، تصحیح محمد علی موحد، تهرانمقاالت). 1369(. محمد شمس تبریزي، -15
 .مؤلف: کرمانشاه ،نامۀ داالهو واژه). 1378(. صفري، حیدر -16 

 .افالك: آباد خرم ،نامه ها و واژه دستور زبان لکی، ضرب المثل). 1384(. عالی پور، کامین -17

 .افالك: آباد ، خرمفرهنگ واژگان لري و لکی). 1384(. عسکري عالم، علیمردان -18

  .سخن: تهران کدکنی،  ، تصحیح محمدرضا شفیعیاسرارنامه). 1386(. عطار، فریدالدین محمد -19

 .سخن: تهران کدکنی،  ، تصحیح محمدرضا شفیعینامه الهی). 1388(. --------------- -20

 .دانشگاه تهران: ، تهرانفرهنگ زبان پهلوي). 1386(. اموشی، بهر فره -21

انجمن آثار و مفاخر : ، تصحیح محسن کیانی، تهراندیوان فرید اصفهانی). 1381(. فرید احول -22
 .فرهنگی

: ، تصــحیح حســین بحرالعلــومی، تهــراندیــوان). 1348(.اعیل اصــفهانی کمــال الــدین اســم -23
 .کتابفروشی دهخدا

 .سیفا: آباد ، خرمفرهنگ زبان لکی). 1389(. ند، کریمکیانی کولیو -24

نشریه دانشکده ادبیـات و علـوم    ،ادب و زبان، »کمال، گمال، همال«). 1388(. مالمیر، تیمور -25
 .267 -281: 23، پیاپی 26ش ، دورة جدید، انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ،هاي زبان و ادبیات فارسـی  پژوهش. »تعبیر راه راست در متون کهـن «). 1389(. -------- -26
 .29 -48: 6ش ، دورة جدید، 46مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال

، تصـحیح محمدرضـا   اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابـی سـعید   ).1371.( محمد بن منور -27
 .آگاه: شفیعی کدکنی، تهران

 .امیرکبیر: ، تهرانفرهنگ فارسی). 1371(. معین، محمد -28

لهجـه هـاي   (هاي پرندگان در لهجه هاي غـرب ایـران    فرهنگ نام). 1361(. مکري، محمـد  -29
 .امیرکبیر: ، تهرانهاي دیگر محلی ایران هاي فارسی و لهجه ها با نام و تطبیق آن) کردي

 .امیرکبیر: زمان فروزانفر، تهران، تصحیح بدیع الفیه مافیه). 1369(. مولوي، جالل الدین -30



  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۲۶، پياپي اول، شمارة هشتم، سال )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۸

 
، مقدمــه،گزینش و تفســیر محمدرضــا غزلیــات شــمس تبریــز). 1387(. ------------- -31

 .سخن: کدکنی، تهران شفیعی

: ، تصحیح توفیق سبحانی، تهرانهاي نویافته مافیه و پیوست   فیه). 1389(. ------------- -32
 .کتاب پارسه

فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،     :ران، تهبررسی گویش فینی). 1381(. نجیبی فینی، بهجت -33
 .نشر آثار

: ، ترجمۀ حسـین الهـوتی، تهـران   شرح مثنوي معنوي مولوي). 1374(. نیکلسون، رینولد الین -34
 .علمی و فرهنگی

: ، تصحیح والنتـین ژوکوفسـکی، تهـران   کشف المحجوب). 1371(. هجویري، ابوالحسن علی -35
 .طهوري

 .سروش: تصحیح محمود عابدي، تهران، کشف المحجوب). 1389(. ---------------- -36

به  ار،، تصحیح احمد بهمنیاالبنیه عن الحقایق االدویه). 1389(. هروي، موفّق الدین ابومنصور -37
 .دانشگاه تهران: کوشش حسین محبوبی اردکانی، تهران

 142بر اسـاس فرهنگ برابرهاي فارسی قرآن ( فرهنگنامۀ قرآنی). 1389(. یاحقی، محمدجعفر -38
هـاي اسـالمی آسـتان     بنیـاد پـژوهش  : ، مشهد)نسخۀ کهن محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوي

 .قدس رضوي


