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ــت، لذا  ــر« به معنای پیروزی و »ُظفر« به معنای ناخن اس »َظَف

معنای درست ترکیب مورد بحث بستگی به نحوۀ خواندن این 

واژه دارد. 

ــی )کلیله،  ــه و دمنۀ نصرهلل منش ــوق، در کلیل ــب ف ترکی

1385، ص 84( چنین آمده است:

ــمن فریفته شود و بر لئیمظفر و بدگوهر  هر که به الوۀ دش

اعتماد روا دارد، سزاى او اینست.

مجتبی مینوی در شرح آن نوشته   است:

ــت و لئیم ظفر ظاهراً به معني کسي  لئیم ظفر، ظفر ناخنس

ــي و بدطینتي و  ــر کند کمال فرومایگ ــه اگر ناخنش گی ک

ــوري را  ــرت. ان ــت فط ــرد؛ پس ــه کار بب ــتیزه گري را ب س

قطعه ایست در صفت روزگار که در آن این ترکیب را آورده.

ــعود سلمان و در  همین ترکیب، در بیتی از ظهیر فاریابی و مس

جمله  ای از کتاب مرزبان  نامه نیز چنین آمده است:

ــمن جاهت چو ظفر می یابد دهر بر دش

شاید ار خوانی ازین پیش لئیم الظفرش

 )فاریابی، دیوان، ص 170(

ــر ــم ظف ــه  ای لئی ــان ن ــو ایش ور چ

ــام نه  ای ــه از لئ ــن ک ــن ک ــکر ای ش

)مسعود سعد، دیوان، ص 626(

راسو اندیشید که این زاغ به بدگوهری و ناپاک محضری و 

لئیم ظفری موصوفست )وراوینی، مرزبان نامه، ص 507(.

در فرهنگ لغات و کنایات دیوان مسعود سعد سلمان در توضیح 

این بیت، تقریبًا همان توضیحات مینوی ذکر شده است:

ــت و لئیم ظفر ظاهراً به معنی کسی  ُظُفر به معنی ناخن اس

ــش گیر کند کمال فرومایگی و بدطینتی را به  که اگر ناخن

کار ببرد )مهیار 1377: 343(.

ــي کلیله و دمنه همانند مینوي همان  ــن در حواش محمد روش

ــي، کلیله، 1374،  ــت )منش ــر به معناي ناخن را ضبط کرده اس ُظف

ــاب فرهنگنامه کنایه، بدون ذکر مأخذ همان نظر  ص83(. در کت

مینوي آمده است )میرزانیا 1382: 735-734(. 

ــت وجوی فراوانی که در فرهنگ های فارسی انجام  با جس

ــی معین یافت شد، در  ــد، این ترکیب تنها در فرهنگ فارس ش

آنجا )ج 3551/3( ذیل »لئیم ظفر« چنین آمده است:

ــن من باب ذکر جزء و  ــن ناخ )l. -zofor )-fr  ]از ع.، پس

ارادۀ کل[ )ص مر(.

ــی )ج 2، ص270(، جایی که  محمدتقی بهار در کتاب سبک شناس

از خصوصیات کلیله و دمنه بحث کرده، نوشته است:

ــری به معنی  ــه  ای مانند لئیم ُظف ــن کنایات غریب همچنی

ــی و بدبختی، گاهی دیده می شود که در هیچ زمان  بدجنس

سابقه ندارد.

خلیل خطیب رهبر )1373: 52( نیز »ُظفر« پنداشته و نوشته است:

لئیم ُظفر، شاید همان ناخن خشک باشد، یعنی آنکه از وی 

هیچ منفعتی به دیگران نرسد.

ــی و بزرگ،  ــرح کلیله و دمنه از کرباس ــن در کتاب ش همچنی

ترکیب ما نحن فیه به همان صورت غلط که »لئیم الُظفر« باشد 

ضبط و معنی شده است )کرباسی و بزرگ 1389: 323(.

ــن نحوۀ خواندن  ــفیعی کدکنی در ای در بین معاصران، ش

ــت. او در مفلس کیمیا فروش در شرح  عبارت تردید نموده اس

این بیت انوری

ــم ظفر ــن لئی ــه ای ــس ک ــه از ب بالـل

ــتیــزد  ــان خــاک بس ــا مقــیــم ب

)انوری، دیوان، ج 2، ص 603(

در توضیح »لئیم ظفر« پس از نقل سخن مینوی در شرح عبارت 

کلیله و دمنه، می نویسد:

ــت آن َظَفر است به معنی کسی که اگر  ظاهراً صورت درس

ــود )َظَفر: پیروزی( کمال لئامت و پستی  بر خصم پیروز ش

ــان می دهد و این از تعبیر »کریم الظفر« که در  را از خود نش

عربی رواج دارد تأیید می شود )شفیعی کدکنی 1384: 308(.

او سپس این بیت عربی را شاهد آورده است:

تأملیدرخوانشدرستترکیبعربی:

َفر« »لئیمالُظفر«یا»لئیمالَظَ

سهیلیاریُگلدّره*

* دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه بوعلی همدان.
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ــا ــاِم و إنّـم ــر اللّئ ــن َظَف ــاَک ِم حاش

ــِب ــعـــادٌة لِلُمــذنِ ــاِم س ــُر اللِّئ َظَف

)همانجا(

رضا انزابی نژاد نیز در گزیده  ای که از کلیله و دمنه فراهم آورده، 

ــته  ،  در توضیح ترکیب مذکور، ضمن آنکه »ظُفر را ناخن« نوش

ــفیعی کدکنی را در ادامه آورده  است  پس از آن، توضیحات ش

)انزابی نژاد 1385: 202(.

همان گونه که مالحظه شد، تنها شفیعی کدکنی و آن هم 

با قید »ظاهراً« که نشان از تردید است، ابراز نظر کرده که گویا 

در ضبط ریخت درست واژه، به یقین نرسیده   است.

ــم عربی.در منابع  ــن عبارت در متون قدی ــا ضبط ای و ام

ــت کتاب  ــی، در قدیم ترین منبعی که این ترکیب آمده اس عرب

ــن همدانی )ف320ق(  ــاظ الکتابیة اثر عبدالرحم نفیس االلف

است، در آنجا ص14 در »باب اللؤم« آمده است:

ــدرة و الغلبة ایضًا...و یقال َفَعل  َفر و لئیم الُق ــالٌن لئیم الظَّ ف

ذلک بُلؤم ُقدَرتِه و دنائة َظَفِره.

ــکل مشکول »الَظَفر« ثبت شده  در متن کتاب »الظفر« را به ش

ــت و از بافت متن و صورت مشکول واژه، و ریخت صحیح  اس

این ترکیب، به نظر می  رسد »لئیم الَظَفر« درست باشد. 

ثعالبی نیز در اللطائف و الظرائف )ص 22( از صاحب بن َعّباد 

َفرِ. که به  ــت: الزمانُ حدیدُ الُظفرِ، لئیمُ الَظّ نقل کرده که گفته اس

ــن می شود که »الَظَفر: پیروزی« درست  طور قطع و یقین روش

است و نه »الُظفر: ناخن«.

ــر خوارزمی نقل کرده اند که: إن الحر کریم الَظَفِر  از ابوبک

ــتطال )همان، ص  ــال أقال وإن اللَّئیَم لئیُم الَظَفَر، إذا نال اس إذا ن

391(. یعنی: انسان آزاده بزرگوار و بخشنده است، اگر به قدرت 

ــت یابد، گذشت می  کند و انسان پست، در هنگام پیروزی،  دس

دست درازی و بدمستی می  کند.

در کتاب خریدة العصر ابن عماد اصفهانی )ج2، ص 337( این 

بیت آمده است: جاَر َعلَيَّ الحبُّ والُحبُّ لئیُم الّظَفِر؛ یعنی: عشق 

بر من ستم روا داشت و عشق »بدپیروزی« است. 

ــکول ثبت  در اینجا مصحح »لئیم الظفر« را به صورت مش

نموده که به معنای غلبه و پیروزی است. نیز همین ترکیب در 

ادب الدنیا و الدین، در ضمن عبارتی از قدما آمده که مصحح آن 

َفر« ضبط کرده است )ماوردی، ادب، ص 343(. را به صورت »لئیم الظَّ

باری، با توجه به متون قدیم، به نظر می  رسد ضبط صحیح 

َفر« به معنای بدپیروزی و بدمستی  این عبارت مرکب »لئیم الَظّ

ــب ارتباطی با ناخن  ــد و این ترکی در هنگام قدرت و غلبه باش

نداشته و ندارد، اما اّولین تفسیر خطای آن از مینوی یا شاید هم 

استاد بهاردیگران را هم به مسیر خطا برده است.
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