
  
 
 
 

 
  التعبير حبيش تفليسي نادر در كامل ةچند واژ

 مختار كميلي    
 

   چكيده
 تأليف ق566ظاهر پس از سال هاز آثار مشهور حبيش تفليسي است كه ب كامل التعبير
نسبتاً ي نادر ها هواژ ــ است نشدهكه تا امروز چاپ انتقادي ــ در اين اثر . شده است
. انـد  كـرده استخراج و بررسي  را از آنهاپژوهشگران شماري توان ديد كه  ميزيادي را 

نـد  ا ي نادر عبارتها هاين واژ. دوش ميبررسي  چند واژة ديگر معرفي و در اين جستار
   .كردن، شنگ، نان گرمه، كبوتر بنّا انگارشي /، نگارشي)سبابه( خوانانگشت خداي: از

 
 .شناسيي نادر، قانون ادب، واژهها هكامل التعبير، حبيش تفليسي، واژ: ها هواژكليد 

  
  مه مقد
نواحي شمال غربي ايران و  تداول زبان فارسي و از جمله در ةگستر در

ش حبياند كه ابوالفضل دهر آن، نويسندگان توانايي درخشيهاي مجاوسرزمين
                                                

  رفسنجان) عج(استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه وليعصر 
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  .آنهاست پيشاهنگانيكي از  كم دست سي پيشاهنگ يايتفل

به سبب  ا اوام. استبوده ايتخت كنوني گرجستان، پ يش، تفليس،حبزادبوم 
و نخست به پايتخت خالفت عباسي،  ادهايي، سرزمين مادري را ترك گفترخد
ه پادشاهان سلجوقي و ب بر بست خت سفرر اد، و سپس از آنجا به ديار رومبغد

ايرج افشار، نخستين پژوهشگر . نوشتاري را به نام آنها و آث جست روم تقرّب
هاي كه خود از نوشته اعاتبيان الصنسي را در مقدمة يايراني است كه آثار تفل

مه اين مقد. چاپ شده، شناسانده است زمينفرهنگ ايراناست و در مجلة  حبيش
  . نقل شده است ،سييتفل، هر دو از آثار قانون ادبو  وجوه قرآنقدمة در م بعدها

است كه تـاريخ نگـارش آن دقيقـاً     تفليسيترين آثار از پرآوازه التعبيركامل 
اي كه اين كتـاب در  مين رياحي راجع به محدودة تاريخيامحمد. مشخص نيست

  : شده، چنين نظر داده است تأليفن آ
براي تعيين تاريخ  كامل التعبيرو  ترجمان قوافيمحققان هنگام ذكر دو كتاب 

را ) ق588 ـ551(مرگ قليج ارسالن سالهاي جلوس و  طبعاًآنها  تأليفتقريبي 
هاي آن پادشاه در سالهاي توجه به پيري و بيماري و گرفتاريولي با  ؛آورندمي

رياحي (ل سلطنت او دانست ياين كتابها را بايد در سالهاي اوا تأليفآخر عمر، 
1379: 268(.  

محدوده اسـت  اين يا چند سالي پس از  558ـ551سالهاي  رياحيمنظور  اًظاهر
شـيد و نخسـتين بـار    دايرة متصرفات آن دولت را گسترش بخ«كه قليج ارسالن 
  1).جاهمان( »م يافتظّعنوان سلطان مع

ارسالن بـا اوصـافي كـه از جملـة آنهـا       قليجاز  كامل التعبيردر مقدمة  تفليسي
اين كتاب در همـين محـدوده    تأليفستايش كرده و بنابراين  ،است» سلطان معظّم«

                                                
 558ـ 551به جاي ) 268ص ( تاريخ و فرهنگ ايران چهل گفتار در ادب ودر كتاب . 1

از مقالة استاد با عنوان  558ـ551در جستار حاضر سالهاي . 585ـ551: چنين آمده است
كه ) 623، ص 7س ( آيندهة چاپ شده در مجل» نويسي در رومتفليسي پيشاهنگ فارسي«

 .مندرج است، اخذ شده است چهل گفتارعيناً در كتاب 
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كامل التعبيـر   تأليفظاهر، سال هبه اعتقاد بنده، ب. يا چند سال پس از آن بوده است
اي مفـرد، بـه   رهشـه ش در باب حبيبدين دليل كه  ؛بوده است ق566پس از سال 

بيند دليل كند كـه  قيصريه ه باگر «: در خواب، پرداخته است 2آقسرتعبير ديدن شهر 
ديـن و   از پادشاه منفعت يابد و اگر باقسرا بيند دليل كند بر ديانت و صالح كار وي

  ).الف126چلپي، گ  ةكتابخان نسخة، كامل(» ديانت و امانت وي بيفزايد
ساخته  ق566سرا در سال ، آق)95ص ( القلوب هةنزمستوفي در  ةچون به گفت

نـص ِعبـارت   . تواند باشـد  ميزودتر از اين تاريخ ن، كامل التعبير تأليفشده، تاريخ 
بـن  الـدين قلـج ارسـالن   عز ...آقسرا از اقليم چهارم اسـت و : مستوفي چنين است

  .ايهمساخت در سنة ست و ستين و خمس سلجوقي مسعود
از دو جنبه قابل بررسي است يكي از جنبة زباني  كامل التعبيردر هر صورت، 

ن ترييكي از ديرينه كامل التعبيروعي، از جنبة موض. و ديگري از لحاظ موضوعي
. وبيش، تأثير گذاشته اسـت خود، كم هاي فارسي است كه بر آثار بعد ازخوابنامه

 از هايي اسـت كـه  هشتم نوشته شده در شمار خوابنامه ةكه در سد تعبير سلطاني
  .اند بودهمتأثر  اين خوابنامه

، دسـت كـم در دو موضـع از    سـلطاني تعبير  قوهي، مؤلفقاضي اسماعيل ابر
، در يك موضـع  :وي ياد كرده است كامل التعبيرو  تفليسي حبيشكتاب خود، از 

به  او در آنجا اند،شده تأليف كه پيش از روزگار وي هاييضمن ياد كرد خوابنامه
در سدة هشتم تواند كامل رت هشخته است كه اين خود البته نشانة پردا كاملنقد 

                                                
آمده  ق772تنها در دستنويسِ كتابخانة چلپي عبداهللا مكتوب به سال » ديدن شهر آقسرا«تعبير . 2

اي از  آن را شناسـانده و پـاره  » اندر فوايد لغوي كامل التعبيـر «ياد ايرج افشار در مقالة كه زنده
تعبير ديدن  ديگر، عالوه بر آقسرا ستنويسهايهاي كمياب آن را استخراج كرده است، در د واژه

، با توجه به قدمت و شهرت و »شهر قونيه«فقدان تعبير . شهر قونيه در خواب نيز محذوف است
مركزيت اين شهر در آن روزگار، البته دليل منطقي ندارد و بنابراين ضـبط رؤيـا و تعبيـر شـهر     

 .آقسرا و قونيه در نسخة كتابخانة چلپي عبداهللا، به احتمال بسيار، اصيل است
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  : نويسد مينقد كتاب وي  و سپس در كامل تأليفمنابع تفليسي در  دربارة او .ودب

 ،كه شيخ ابوالفضل تفليسـي بـه نـام پادشـاه روم     كامل التعبيريكي ديگر كتاب 
تصنيف كرده و چنانچه در مقدمه باز نموده چون موازنـه   ،عزالدين قلج ارسالن

ابن سيرين و تقسيم امـام  رود اكثر احكامش از اصول دانيال حكيم و جوامع  مي
يـا مـأموني   تعبير ابن اشـعث و كنزالرؤ  جعفر و دستور كرماني و ارشاد مغربي و

ايـن  مقصود از  آنكه وضعش به ترتيب حروف نهاده وبنابر  ست و نيز وا منقول
كبار شده و  مطلوب صغار و استشهاد رسيده و ةنيك به درج ،زودنر در نظر آيد

نكه او به تخصيص آانصاف  اما ،اندهرچند قدما از رعايت اين دقيقه غافل نبوده
ـ  ذلك كتابش از غث و سمين خالي نيستمشكور نموده مع] سعي[ ف و بي تكل

آمدي هجان و هجين هـر  مانع » خطا بر بزرگان گرفتن خطاست«اگر نه قضيه 
  ).الف5گ ( ات بر طبق عرض نهادي كه اقل ان مكرّرات استتأليفيك از اين 

در  او. اشاره دارد كاملنسق  به پيروي خود از نظم و ،قوهيابردر موضعي ديگر، 
ـ  پروين از و از آنِ: نويسدرسد، ميبير بروج، هنگامي كه به پروين ميتع  الفظ ثري

وف در قلـم  بايست كرد تا تمـام حـر  ايراد مي» ثا«بايد طلبيد چه حرفي در لفظ 
يعمـلُ علـي    آورده اولـي نمـود كـلٌّ    كامـل ه صاحب آمده باشد و ثريا با ثريد ك

  ).الف92گ (شاكلته 
ب ايـن  چه مخاط ؛است بسيار خور توجه از جنبة زباني در خصوصه بكامل 

زبـان متـداول در بـين     و بنابراين زبان آن، اي خاصند نه طبقها تودة مردم كتاب
اهميـت   دربـارة  محمدامين ريـاحي . ستا ششم آسياي صغير ةاقشار مردمان سد

مجموعة آثـار او بـه زبـان فارسـي بـا      «: نويسدسي، مييزباني مجموعة آثار تفل
عظيمي براي تحقيق در لغت فارسي است كـه هميشـه    ةسال سرماي 850گذشت 

   ).269: 1379 رياحي( »كرد ارزش خود را حفظ خواهد
 :هـايي نوشـته شـده اسـت    حبيش تاكنون مقاله هاي فارسي آثاردر باب واژه

، نامة فرهنگسـتان (» تقويم االدويههاي كهن در كتاب واژه«ة مهدي محقق در مقال
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ـ  اشرف صـادقي و علي )15 ش نامـة  (» الطـب  يـة لغـات فارسـي كفـا   «ة در مقال
. انـد  را بررسي كرده بكفايت الط ارسيهاي فواژهاي از پاره ،)19 ش ،فرهنگستان
اي از پـاره  »وي كامـل التعبيـر  لغفوايد اندر«ة ، ايرج افشار، در مقالدو قبل از اين

  . كرده است چاپرا  كامل التعبيرهاي نادر واژه
 كامـل  ردديگـر  ، چنـد واژة نـادر   در اين مقـاالت  هاي بررسي شدهجز واژه

از  هـا  هواژايـن  . شوندمعرفي مي و در اين جستار ندي دارت بررسهست كه قابلي
ات آنها در قسمت منابع و مأخذ آمده اسـت،  ي خطي معتبري كه مشخصها هنسخ

   .اند استخراج شده
ي متفاوتي دارنـد؛  هانامآدمي  هاي مختلف، انگشتان دستباندر ز .انگشت خداخوان

براي ناميدن انگشتان وضـع شـده   .. .مثالً در زبان تازي الفاظ بِنصر، خنصر، سبابه و
  .دارندي خاصي هادر زبان فارسي نيز هريك از انگشتان دست، نام يا نام. است

انگشت دراز، انگشت مهين، انگشت (آنها  ةدر نامگذاري اين انگشتان گاه انداز
گاه  و) انگشت ميانه، وسطي، چهارم(و گاه موقعيت آنها ) كهين، انگشت خردك

  .منظور بوده است) نگشت اشاره، انگشت شهادت، انگشت دشناما(عمل آنها  كار و
ابهام، نر، (انگشت سبابه يا اشاره كه در جوار و همسايگي انگشت بزرگ 

ي مختلف هارافياي وسيع زبان فارسي، نامقرار دارد در جغ) مين، سترگ، شهينس
شده است، ي گوناگون ترجمه ها هي عربي به فارسي به واژها هنامدارد و در واژه

انگشت شكر، : ند ازا اي از الفاظي كه بر اين انگشت داللت دارند عبارتپاره
انگشت شك، انگشت غماز، انگشت اشاره، ديگر انگشت،  انگشت شهادت،
  .)سبابه( انگشت دشنام

است، » انگشت دشنام«ت به سبابه كه برابر نهاده آن در وجه تسميه اين انگش
انگشتي كه پهلوي ابهام «: آمده است ،اقرب الموارداز  به نقل ،دهخدا ةناملغتدر 

بدان اشاره كنند است چه هنگام سب.«  
گزارده شده » خداخوان«، انگشت اشاره يا سبابه به ادبقانون ها، در جز اين
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 ةواژ. )210 ، ص1، ج قانونتفليسي، (خوان انگشت خداي: السبابه: است
  :در عبارات زير آمده است چهار باركامل در » خوان خداي«

چنان دان كه انگشت مهين داللت بر نماز بامداد كند و انگشت : انگشتان
ليل بر نماز ديگر كند و نماز پيشين كند و انگشت ميان د خداخوان دليل بر

 اگر بيند كه انگشت خداخوان او... انگشت پسِ ميان دليل بر نماز شام كند
اگر بيند كه انگشت پسِ ميان وي بريده ... كند بريده است دليل كند كه نماز كم

انگشت خداخوان وي خون همي .. .خلف اصفهاني گويد اگر بيند كه از... است
  ...انگشت خداخوان وي شير همي آمداگر بيند كه از انگشت مهين و از ... آمد

سبابه و «حبيش به جاي انگشت  ،بينيم ميكامل كه در عبارات نقل شده از چنان
دهد وي به فارسي واضح  ميبرگزيده كه نشان  را» خداخوان«انگشت » ادتشه

را متّصف  ة نگارش خودو بعضي آثار ديگرش، شيوكامل  ةنويسي كه خود در مقدم
 »بِنصر«تازي  ةهمين عبارات، به جاي واژكه باز در چنان ؛د استبدان كرده، مقي

ي هايك از فرهنگچه در هيچ ؛را برگزيده كه تازگي دارد» انگشت پسِ ميان«واژة 
 يها هدسترس، اين لفظ ديده نشد و به جاي آن واژفارسي و عربي به فارسيِ 

 ،)37ص  ،مقدمهزمخشري، (» انگشت چهارمين« ،)37ص  ،السامي( »چهارم«
 ، صمنتهيپور،  صفي(» انگشت دومين كه ميان انگشت ميانه و انگشت كوچك باشد«

  .انتخاب شده است )37ص  ،هتكملكرميني، (» انگشتر ديگرم از ميانگين«و  )107
دستخوش تعويض شـده   ي كميابها هواژكامل ي چاپي ها هسفانه در نسخأمت

بـه  كامل و الفاظ تازي به جاي آنها نشسته است، براي نمونه و سنجش، عبارات 
  :شودآدميت، ذيل انگشتان نقل مي زادةتصحيح ركن

كه انگشت مهين دليل نماز بامداد و  اند بعضي از معبران گفتهو .. .انگشتان
انگشت سبحه در نماز دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان دليل بر نماز 
ديگر و انگشت بِنصر دليل بر نماز شام و انگشت خنصر دليل بر نماز خفتن و 

تفليسي، ( ...بريده است او ةبيند كه انگشت سبح اگر.. .بود هاصالح در نماز
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  .)88 ، صزادهتصحيح ركنكامل، 
امـا در   ،ي تازي به فارسي نيامده اسـت ها هنامدر واژه» خوانخداي«ة باري واژ
ضبط شده » خداخوان«ت ي فارسي به فارسيِ آنندراج و نفيسي به صورهافرهنگ
ولـي در   ،شـود  ميديده ن »سبابه«دهخدا نيز اين واژه، در شرح ة ناملغتدر . است

دهخدا سـند معنـي خـود را    . مترادف آن سبابه آمده است» خوانخداي«مدخل 
  :شاهد نقل كرده است نداده و تنها بيت زير از خاقاني را

ــ ــوش ةاز نال ــب در گ ــن رقي  خوان نهـاده اسـت  انگشت خداي  م

از  شـرح فارسـي شـهاب االخبـار    آمـده،  » خـوان خداي«جاي ديگري كه تركيب 
 تحريـف  ظـاهراً دچـار  » خوانخداي« ةدر اين شرح، واژ. مترجمي ناشناخته است

و (اَنَا و كافلُ اليتيم كهاتين في الجنـه   :آمده است» خود اخوان«به صورت  وگرديده 
من و آن كس كه يتيم پرورد چون اين هر دو انگشت باشيم : )أشاربالسبابه و اَلوسطي

  .)138 ، صشرح قضاعي،(.... و ميانين خود اخواندر بهشت و اشاره كرد به انگشت 
 ثد، محـ شهاب االخبـار  رح فارسيشبراي مصحح » خوداخوان«چون واژة 

يادداشـت  » اخـوان «ر حاشيه اين عبارت را در توضيح ارموي، غرابتي داشته، د
، محـدث » .شـود  ميسبابه است به همين لفظ كه مالحظه  ة كلمةترجم«: اند كرده

» اخـوان «تـوان ديـد،    مي فهرست لغات و تركيبات كتاب نيز كه درواژه را چنان
  .ويراسته است» اخوان انگشت خود«به صورت  عبارت را ،خوانده و در متن

 شهاب االخبارشرح فارسي در عبارت » خود اخوان«رضيه كه اين ف اگر
است، پذيرفته شود، گامي كوتاه در شناخت مترجم » خوانخداي«تحريف 
كه چون واژة  ترتيببدين. برداشته شده است شهاب االخبار ةتناشناخ

، مشترك است و ديوان خاقانيو كامل در اين دو اثر يعني » خوان خداي«
نيز  شرحة پس نويسند ؛اند زيسته مينويسندگان اين دو اثر در شمال غرب ايران 

 شهاب االخبارزيسته است؛ البته فرض اينكه مترجم  ميظاهراً در همين نواحي 
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تر متعلق به نواحي شمال غربي ايران بوده با شاهدي ديگر به حقيقت نزديك
و هر كه « :عبارت استاين اين كتاب در  در» يانزده« ، آمدن واژةآن شود و مي

  .)114 ص ،همان(از بهر خفتن در فراش شود يانزده بار اين سوره را بخواند 
دوانزده در آثار مكتوب در نواحي شـمال غربـي ايـران و روم     انزده وة يواژ

  .بسامد زيادي داردكامل و از جمله در ) آسياي صغير(
  

ه ببه كار برده است كه كامل  زا يدن را در عبارت زيربچس ةتفليسي واژ. چسبيدن
  : ظاهر معنايي غير از معناي متداول امروزي دارد

بر تخت نشسته بود يا چسـبيده يـا خفتـه ايـن همـه      ــ تع ــ اگر بيند كه ايزد 
و  ينندة اين خـواب بـد ديـن و عاصـي بـود     صفتهاي ناسزا است دليل كند كه ب

  ).الف13گ (را با بددينان و اهل بدعت باشد حبت وي ص

آيد كه چسبيدن حالتي بين نشستن و خفتن بوده است، حالت  مياز عبارات باال بر 
» ميـل « تازي ةن يكي از معاني واژآقروجوه در  .تكيه دادن و مايل بودن به چيزي

 ،وجـوه  ،حبـيش ( بـود » چسبيدن«وجه دوم ميل به معني: ضبط شده است چسبيدن
چسبيدن چفـتن انتخـاب شـده     به جاي» ميل«، در معني قانون ادبدر  .)280 ص
كتـاب  اين آثـار، در  جز  ).1438، ص 3ج  ،قانونهمو، ( تفليسي چفتن: الميل: است

..: .الميـل و المـيالن و   :ترجمـه شـده اسـت   » چسـبيدن «بـه   »ميـل «نيز  المصادر
  .)134ص  ،مصادر ي،نزوز( بچسبيدن

 قـانون هـاي  نامـه كه از واژه، چنانكاملدر عبارت » چسبيدن«ة واژ ،بنابراين
ظاهر به معني و در نهايت، به  آيد به معني تمايل و كج شدن، ميبر  مصادرو  ادب

: اصـور  ،)582 ، صهمـان ( بچسـبيدن آفتـاب بـه فـرو    : التطفيل: تكيه دادن است
  .)565، ص 2ج  ،قانونتفليسي، ( چسبنده و كژ

يعنـي روي   ؛يابد ميمعنايي ديگرگون » از«ة چسبيدن همراه حرف اضاف ةواژ
از : الزيـغ  .)494، ص 1ج همـان،  (حـق   زچسبيدن اب: التحاد ؛گرداندن و برگشتن
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  .)1087، ص 3 ج ،همان( حق بچسبيدن
  : ديدتوان  مينيز چنين كاربردي را  ،روض الجناندر تفسير ابوالفتوح، 
تعولـوا  ن ال اََ: كه گفتــ  عليه السالم روايت كردند از رسول ــ: ذلك ادني اال تعولوا

ن كه جور نكني، آن نزديك بود به آ: تفسير عول به جور فرمود .ورواي تجي تميلوا اَاَ
  .)243، ص 5 ج، تفسيرابوالفتوح، ( و به دگر روايت عيل و چسبيدن از راه حق

صـامت   روزه در زبان معيار فارسي بـا ضـمه  ام هبه معني ري» شش«ة واژ .شـش ِ
با  ،نفيسيو معين، برهان، و فرهنگهاي دهخدا،  لغتنامةر دشود و  ميآغازي تلفط 

در عبارت زير، حركت حـرف آغـازي   كامل  در اما ؛ظ ضبط شده استهمين تلف
  : كلمه، با نشانة كسره داده شده است

به  ).ب121گ ( ابن سيرين گويد كه شش درخواب شادي و خرّمي بود: شش
زيـر صـامت آغـازي    ن كسره نيز با گذشت قانون ادباساس  ة، در نسخكاملجز 

 .)1754، ص 3ج  ،قانونتفليسي، (شش : يهالر: بدان شكل داده شده است اين كلمه
  .)717، ص 2ج  ،همان(شش  :السحر
بـار   نيز اين واژه با كسر اول، دو جنانلروض اجز اين سه مورد، در تفسير  به

را  لجاست كه مرد بدداين از آن: عرب گويد«: عبارت مشكول شده استدر اين 
ش منـتفخ    چون بترسد، بادي در شش او افتد و دل با الي آن است كه چـون شـ

در مواردي، حركـت  ، البته در اين تفسير، )19 ص ،17 ج ،تفسيرابوالفتوح، ( »شود
  .با ضمه نشان داده شده است مطابق با تلفظ امروزي صامت نخستين اين كلمه

  
ظ اين واژه در تلفظي سواي تلف ،وجوه قرآنو كامل نيزدر  ة رستخيزواژ. رستخيز

وت كوتـاه  صامت آغازي اين واژه، مص بر ،در اين آثار .زبان فارسي معاصر دارد
وجـه  ). ب89گ (بدان كه رستخيز قيامـت بـود   : تخيزرس: ضمه نهاده شده است

  .)317ص  ،وجوهتفليسي، ( سيم يوم به معني روز رستخيز بود
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  : مده استدر باب موي در عبارات زير آ ست كهاكامل ي نادر ها هاز واژ :شنگ
دارد در خواب بيند كه موي وي جعد شد دليـل كنـد    3اگر كسي كه موي شنگ

بينـد كـه مـوي او     ،جعـد بـود  كه بزرگي و شرف يابد و اگر كسي كه موي وي 
  ).الف191گ (بر وي بگردد دليل كند كه فرومايه شود و حال  ،شنگ شد

تازي بـه  اي  نامه ، كه واژهحبيشاثر ، ديگر ادب قانون، واژة شنگ در كاملجز به
، 3ج ( مـوي مرد شـنگ : الرِّسل: شرح آمده است فارسي است، در سه مورد بدين

 شنگ شدن مـوي : الرَّجل .)925، ص 2ج  ،همان( موي شنگ: السبط ).1345ص 
  .)1300، ص 3 ج ،همان(

اسـت بـراي   صـفتي  » شـنگ «شود كه  ميروشني استنباط بهكامل عبارات  از
توان دانست كه شنگ  ميتنها قانون  رد اين واژه دبرركا از اما ،موي و مقابل جعد

  . به چه مفهومي داللت دارد توان گفت ميصفتي است از صفات موي و ن
شنگ معنايي كه مناسب عبارات  ةبراي واژ ،دسترس نگارنده لغت يهافرهنگ در
ها معاني مضبوط براي اين واژه فرهنگاين  ضبط نشده است، در ،باشدقانون و كامل 

شاهد شوخ و ظريف و : بدين شرح است) صامت آغازي آن ةي سه گانهاحركت با(
حيا، خرطوم، قسمتي از خيار، نام شيرين حركات و خوب و نيك و زيبا، شوخ و بي

 تر ازوچكك اي لهيار، نام غد و راهزن و عبرگ و با چوب سخت، دزدرختي بي
لغت  اسدي، ؛157 ص،  مجموعهجاروتي، : كن(خوردني  ةزي بهاربس قسميباقلي، 
؛ 677 صفرهنگ، رشيدي،  ؛1301، ص 3ج  ،برهان قاطعبرهان،  ؛161 ص، فرس
فرهنگ ؛ قوام فاروقي، 2082، ص 2ج فرهنگ، معين،  ؛2088، ص 3ج فرهنگ،  نفيسي،
  ).134ص فرهنگ،  ؛ وفايي،153ص  ،سپهساالر فارسي مدرسةفرهنگ ، 47 ص، قواس

                                                
كتابت شده كـه  » پشك«ظاهراً به شكل » شَنگ«ة چلپي عبداهللا واژه نويس كتابخانر دستد. 3

ـ  » شَنگ«ضبط  .چه پشك مترادف جعد است ؛خطاي كاتب است ي از دستنويس مـوزة مل
  .ايران است

 



 211/ چند واژة نادر در كامل التعبير حبيش تفليسي
 

 
 

كـه   »موي شنگ« ةدر معني واژ ،)1345در پاورقي صفحة ( قانون ادبح مصح
عـد و  موي شنگ مقابل موي مرغول و مج«: آمده نوشته است »الرسل«ر برابر د

  »...هشته است و ظاهراً اين معني از فرهنگها فوت شده استبه معني فرو
 ي فارسـي هارهنگف ذيلا براي واژة شنگ نپذيرفته و در علي رواقي اين معني ر

ه درسـت  ك )246: 1381 واقير(است را موي مجعد و پرشكن معني كرده  »شنگ«
  . از اين واژه به دست داده است قانون ادبح متضاد معنايي است كه مصح

، حبـيش عبارات آثار  براي پي بردن به معني حقيقي و درست واژة شنگ در
نويسان فارسي براي الفاظ كه فرهنگ اييكي رجوع به معاني :دو راه وجود دارد

و ديگري مراجعـه بـه    اند ي خود ضبط كردههاالرسل و السبط و الرجل در قاموس
  . ي كه واژة شنگ در آنها به كار رفته استآثار فارس
مـوي كـه   «را به » السبط« قانون ادبارسي ف ـدر فرهنگ تازي حبيشد خو
عبـارت   تـوان در  مـي منطقـاً  . ترجمـه كـرده اسـت    )934، ص 2ج (» بودراست 

برابـرِ  ، »مـوي شـنگ  «بـه جـاي    ،)925، ص 2ج  ،قانون( »موي شنگ: السبط«
  . ي شنگ دست يافتارا نهاد و به معن »موي كه راست بود«

 ،انـد  براي الفـاظ تـازي منظـور مـا ضـبط كـرده       هاكه ديگر فرهنگ ايمعاني
 )فروهشـته ( موي فرشته: موي فرشته و السبط :شعر سبطُ]: السبط[: اند گونه بدين

 ؛)248ص  ،تـاج االسـامي  ( مـوي فرشـته  : السبط ؛)310، ص 1، ج تكمله، كرميني(
ك موي ناپش: شعر رسل ).159 ، صمقدمه زمخشري،( اليكون جعداً...:سبطَ الشعر

مـوي   :سـبط  ؛)ذيل مـدخل ، فرهنگ، نفيسي( زلف و موي مجعد =پشك ؛)جاهمان(
  .)532ص ، 2/1، ج منتهي پور،صفي( فروهشته، نقيض جعد
، بـراي  )246 ص( ي فارسـي هاذيل فرهنگكه علي رواقي در واژة شنگ چنان

آورده، يـك بـار در تفسـير     ،پرشـكن  موي مجعد وشاهد معني مورد نظر خود، 
مـردي  : عبارت آمده اسـت اين در  )27 ص ،2 ج، تفسيرابوالفتوح، ( روض الجنان

  .مويموي، شنگچشم، صرخالوجه، اَزرقكوتاه باال، دميم باشد
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بلكه درسـت معنـاي    ،د نيستايِ موي مجععبارت به معناين در شنگ  ةواژ
مطالعة  براي اثبات و استوار داشت اين مدعا. را دارد) دموي غيرمجع( متقابل آن

   ذيـل  منقـول از ايـن كتـاب در     عباراتي كه در تفسير مزبـور، پـيش از عبـارات
  : رسد و آن عبارات چنين است ميآمده، كافي به نظر  هاي فارسيفرهنگ

ابتـداي  » مـن «. نزديك خداست اين از: آنكه گويند :ثُم يقولون هذا من عنداهللا
  .ِغايت است، المعني صادر من عنداهللا

سبب نزول آيت آن بود كه جماعتي كه اَحبار و علماي ايشان بودند بر جهودان 
 در سـال بـه ايشـان رسـيدي     اي كهشتند كه اُكلَة ايشان بود و طعمهمرسومي دا

ر آخر زمـان  مببيامد و ايشان بدانستند كه او پيغ چون رسول ــ عليه السالم ــ
كه در توريت نوشته بـود، از آن  ن بود ت و نعت و صفات او بديدند موافق آاس
ـ   ،، دو موي بـود مويجعدچشم، موي، سياهروي، سياهومردي نيك كه ا ايـن ورقه

 ،چشـم الوجـه، ازرق باال، دميمن نوشتند كه مردي باشد كوتاهبگرفتند و به بدل آ
  .)27، ص 2 ج تفسير،، ابوالفتوح( مويموي، شنكصرخ

نامة پايـان  در واژه اما ،)گنَشَ( ندادر تفسير صامت آغازي و دوم واژة شنگ، مفتوح
هـاي  ذيـل فرهنگ در . )نگشَ( م ساكن استتفسير، حرف نخست مفتوح و حرف دو

  . روست روبه ]؟[ ص نشده و با نشانة پرسشاين واژه مشخ ظتلف فارسي
  

است كه » اكبوتر بنّ« خراساني ة، واژكاملهاي نادر يكي ديگر از واژه .بنّا كبوتر
بدان كه ورشان به تازي مرغي بود كـه   :ورشان: عبارت به كار رفته استاين در 

   ).الف197گ ( ا خوانندبه خراسان وي را كبوتر بنّ
، بدون قيد خراساني بودن »ورشان«نيز برابر  قانونتفليسي اين تركيب را در 

 :الوراشـين . )1632ص ، 3 جقـانون،  تفليسـي،  (كبوتر بنّا : ورشان: آن آورده است
   .)1686، ص 3ج ، همان( كبوتران بنا

ي كبـوتر و  هاو در ذيـل مـدخل   نـدارد مـدخلي   دهخدا نامةلغتاين تركيب در 
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. اسـت  رفتـه اي بدان ننيز اشاره ،آمده باشد هادر آنجا رفت مين آن ورشان كه ظ
ميـداني   السامي في االسـامي  تنها جايي كه نگارنده اين تركيب را ديده است، در

  ).325 ص ،الساميميداني، (الورشان : كبوتر بنا: است
  

انگارشـي  / نگارشـي «ة ، واژكاملي نادر ها هيكي از واژ .كردن انگارشي /نگارشي
اگر  :ن سيرين گويداب. شمار كردن: عبارت به كار رفته استاين است كه در  »كردن

عـذاب افتـد و خـود را    در محنـت و   نكرد دليل كند كه آشمار ميبيند كه با كسي 
  ).ب123گ ( عند البيدر الحساب كه عرب مثل زنندچنان ؛نگارشي كند
ـ  1173 نويس شـمارة ة نگارشي در دستضبط واژ مرعشـي  اهللا آيـت  ةكتابخان

ـ  5478و در نسخة خطي شمارة  4نجفي عمـومي تركيـه، كـه هـر دو از      ةكتابخان
در  اما ،به همين صورتند، ا سفانه هر دو ناقصأو مت كاملترين نسخ خطي ديرينه

ـ    بـه صـورت    ق737ي ايـران مكتـوب بـه سـال     دستنويس متعلق بـه مـوزة مل
 نگارندهدر هر صورت، اين واژه در فرهنگهايي كه  .كتابت شده است» انگارشي«
روشـن   همعنـي دقيـق آن بـر بنـد     دست يابد، ضبط نشده است و هانست بداناتو

ـ  ق 800مكتوب به سـال   ،مهدوينويس متعلق به در دست. نيست  ةكـه در كتابخان
» انكـار «ة نگارشـي، واژ ا »نگارشي«هست، به جاي لفظ انشگاه تهران مركزي د

 در باب حساب كه با باب شمار كـردن، » انكار« در اين نسخه واژة. نشسته است

                                                
مؤلـف  « :، آمده اسـت كردهدر يادداشتي كه محمدامين دامغاني در معرفي اين نسخه مرقوم . 4

كامـل  ولـي نـه    ،است كامل التعبيرنام كتاب . دان قرن پنجم هجري استناشناس از دانشمن
 600تـا   580كتابت آن بين سالهاي . كند زيرا از حبيش هم نقل مي ،حبيش تفليسيالتعبير 

  ».هجري است
كه سيد و يقين دارد كه اين نسخه ناقص چنان نويس را خواندبنده از آغاز تا پايان اين دست

حبيش تفليسـي   كامل التعبيرهمان ) 261 :1385 حافظيان(گفته  ين مدرسي طباطباييحس
 .در اين نسخه نامي از حبيش اصالً به ميان نيامده است .است
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 :ابن سيرين گويد: حساب :نيز به كار رفته است ،ستا دة لفظ و معني متحجنب از

فتد نت و عذاب ادليل كند كه اندر مح ،حساب همي كرداگر يكي بيند كه با كسي 
  . كه عرب مثل زند الحساب عند البيدرچنان ،حساب انكار همي كند و

 اب ب» خود را نگارشي كند«كه در جايگاه » ب انكار همي كندحسا«عبارت
در . نويس مزبور آمده و در نسـخ ديگـر نيسـت   آمده تنها در دست» شمار كردن«

 :شرح آمـده اسـت   تعبير حساب بدين ةشكوم 834ة شمار ة، نسختعبير سلطاني
كس در مناظره افتد و اگر ديد  كرد با آناگر ديد كه با كسي حساب مي: حساب«

  ).الف150گ (» الب آمده غلبه يابد و بالعكسكه غ
  

عبارت اين ست كه در ا كاملي نادر ها هديگر واژ از» نان گرمه« ةواژ .نان گرمه
كه نان گرمه به خواب ديـدن دليـل بـر عـيش      گويد كرماني«: به كار رفته است

خويش كند و نعمت حاصل كردن به دنيا و نان خشكار خوردن دليل بـر عـيش   
در راه دين پسنديده باشد و نان سپوس خوردن دليل بـر   اماناخوش كند در دنيا 

  ).الف193گ (» قحط و تنگي كند
قـانون  فارسـيِ   ــ تـازي  نامةلغتدر  »آرد گرمه« نيز اين واژه و ،كاملبه جز 

ج  ،قانونتفليسي، ( نان گرمه: النقي: ، در برابر چند لفظ تازي نهاده شده استادب
وار  ؛)1265، ص 3، ج همان(آرد گرمه : الدرمك ؛)1759، ص 3 آرد گرمـه : الحـ 
  .)1561، ص 3، ج همان(كنيت نان گرمه : ابونعيم ؛)42، ص 1، ج همان(

 آمـده  السـميد،  خبز» نان گرمه« تازيبرابر، حبيش، از آثار ديگر بالطّ ةيكفادر 
هاي نان گرمه و آرد گرمه، بسامد قابل اعتنـايي  واژه ،)351ص ، ةيكفا ،حبيش( است

خوانـده  » مـه كر«را به صـورت  » گرمه«اين اثر، همه جا  مصحح .نددر اين اثر دار
 ؛70ص  ،همـان ( نان كرمه در آب انار ترش و شيرين نرم كند و به كـار دارد «: است
  .)454، 440، 438، 401 ص :آرد كرمه؛ 454، 453، 442، 351 ص :نك ،نيز

ـ لغات فارسـي  «ة اشرف صادقي در مقالعلي ايـن واژه   دربـارة » الطـب  ةكفاي
 اي نان كرمه يا نان گرمه معلوم نيست چه كلمه .خبز السميد: نان كَرمه: نويسد مي
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  .)20: 1380صادقي ( بپزند )سفيد(خبز السميد يعني ناني كه از آرد سميد . است
گرمه : ه مردد استدر ضبط اين واژ هاي فارسيذيل فرهنگعلي رواقي نيز در 

  .)305: 1381 رواقي( سبوس و سپيدبي) آرد] (؟[
» درمك«اي فارسي است كه به صورت گرمه واژه ة ادي شير،استناد به گفت با
آراميِ گَـرمخ   واژةسفيد  آرد: آرد سفيد، معرّب گَرمه الدرمك: رب شده استمع
آرد  و ، نان گرمـه يها هواژ .)96 :1386شير (همين واژه است  زاندايي گَرمخ او م

، تركيبـات  برهـان قـاطع  اما به نقـل از   ؛دهخدا ضبط نشده است نامةلغتگرمه در 
، مـدخلي را بـه خـود اختصـاص داده     )تنـگ  غربال سوراخ( ويز بيز و گرمه گرمه
  . و نان سپيد معني كرده است] ؟[ نان گرم كرده را» گرمه« نفيسي. است

 ؛آورده اسـت » النقـي «نان گرمه را متـرادف   قانوندر  حبيشبا توجه به اينكه 
 هـا  هنام چه در واژه ،توان گفت كه نان و آرد گرمه به معني نان و آرد سفيد است مي

 ص ،منتهـي پـور،  صـفي (ميدة سپيد : نقي: تراودچنين معنايي مي» نقي«از لفظ تازي 
 و في الحديث يحشر الناس يوم القيمـه علـي ارض بيضـاء كقرصـه     ...:نقي .)1277
  .)274 ، صلسان ابن منظور،( خبز الحواّريالنقي يعني ال :قال ابن االثيرالنقّي 

فـي سـياقه اسـماء    «فصلي دارد بـا عنـوان    فقه اللغه و سر العربيهثعالبي در كتاب 
 :شـمارد  ميي نان را چنين بر هارنگ وي در اين فصل »...تفردت بها الفرس دون العرب

، اللغه فقه، ثعالبي(الكعك  *الجرمازج *الجردق *الدرمك* السميد  :و من الوان الخبز 
  .توان گفت كه درمك يا گرمه، نان يا آرد سفيد است مي، بنابراين )275 ص
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