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 چکیده
های فارسی بر کسی پوشیده نیست؛ بدین مفهوم که هر مصححی، برای انجام کار ارتباط فن تصحیح با فرهنگ

تواند بر گنجینة گرفتن هر تصتتتحیحی میهاستتتت و از  ری دیگر، انجامخود نیازمند مراجعه به این فرهنگ
ها و ای از کاستیکردنِ پارهبرجسته باپژوهش بر آن است این واژگان، ترکیبات و تعبیرات زبان فارسی بیفزاید. 

سی، و نیز  شگران زبان فار صححان و پژوه شتباهات م شواهد کافی ذکر دالیلا شتر به ، و  ضرورت توجه بی
صحیح متون و نیز بازنگری فرهنگفرهنگ صحیحهای فارسی در ت ساس متون ت سی بر ا شدة جدید را های فار

توجهی ، کم«غفلت از دیگر معانی واژه یا ترکیب»، «هافهوم ترکیباشتباه در تشخیص ساختار و م»یادآور شود. 
، «ناآگاهی از پیشینة کاربرد ترکیب»، «شکل آسان تغییر شکل واژه یا ترکیب و ضبط آنها به»، «به واژگان مخفف

اخته سرفصل مواردی است که در این پژوهش به آنها پرد« واژگان سرگردان»و « ارائة توضیحاتی ناقص از واژه»
و  تحلیل محتوا ةای و شتتیواستتنادی و با استتتفاده از امکانات کتابخانه به صتتورت روش تحقیقشتتده استتت. 

های فارسی و نیز فن تصحیح، اهمّیت و . بایستگی پژوهش و مطالعه درخصوص فرهنگستهابندی داده بقه
صحیح متون و در سازد وضرورت تحقیق را نمایان می شتابزدگی در ت ساختار  پرهیز از  نظر گرفتن معانی یا 

هایی با قابلیت گسترش و توسعه براساس زمان از جمله مختلف یک واژه یا ترکیب، و همچنین نگارش فرهنگ
 دستاوردهای پژوهش است. 

 
 .تصحیح متون، اشتباهات مصححان منابع ادبیهای فارسی، فرهنگ ها:کلیدواژه

 
 

 مقدمه
سی را از دیرینفرهنگ وجود آمدن آن، نیاز آدمی به بر ری کردن شمارند که انگیزة بههای زبانی میترین فعالیتنوی

شکل ست؛ بنابراین  شکالت لغوی بوده ا سی را میگیری و تکوین فرهنگم سی های فار توان در کنار تحول و دگردی
دستتت دادن رفته استتت که امروزه بر این باورند برای بهزبان و ادبیات فارستتی بررستتی کرد. این کار تا جایی پیش 

 های ادبیات فارسی الزم و ضرور است. فرهنگی جامع و مانع، آشنایی با چند شاخه از شاخه
ست؛ به بیان دیگر، فرهنگفرهنگ      شتة خویش ا سی الزمة زنده ماندن زبان و موجب پیوند آن با گذ منزلة ها بهنوی

ش ستند که پژوه سانی با این دهند و بدون مراجعه به آنها نمیگران را به متون ادبی کهن ربط میپلی ه توان ارتباط آ
سی،  سیمای واژگان و ترکیبات فار صححان متون ادبی نیز با زدودن زنگار زمان از  منابع ایجاد کرد. از  ری دیگر، م

ر، حضتتور مصتتححانی ،الم، باذوم و ماهر کنند. نباید فراموش کرد الزمة این کاها کمک میبه بارور شتتدن فرهنگ
 است که دغدغة این کار را نیز داشته باشند، وگرنه این هدی بزرگ، راه به دیهی نخواهد برد.

ها و سهوهای مصححان و پژوهشگران در مفهوم یا ساختار واژه، شود برخی از کاستیدر این پژوهش تالش می     
دهد اغلب کستتانی که به این موضتتو  شتتود. پیشتتینة پژوهش نشتتان میترکیب، و تعبیرهای زبان فارستتی برجستتته 

اند، در قالب بررسی چند واژه یا ترکیب در یک کتاب خاص بوده است و از منظری کلی به آن کمتر پرداخته پرداخته
 شده است.  

رائه، و شواهد مثال های مصححان و پژوهشگران منابع ادبی، در هفت سرفصل کلی ادر ادامه، اشتباهات و کاستی     
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 شود.ذکر شده در هر موضو ، بررسی و نقد می
 

 هااشتباه در تشخیص ساختار و مفهوم ترکیب. 1
صح مفهوم واژه یا ترکیبی را متوجه نمی ص ضبط آن روی میشود و بهگاه م شکل دیگری از  آورد. برخی ناچار به 

تواند محل ا،تراض فراوان رفتنِ مصحح در ضبط آنان نمیای است و شاید به بیراههترکیبات، خاص شا،ر یا نویسنده
 باشد، مثالً در دو بیت:

 خصتتتم تو را کتته آرزوی منصتتتتب تو ختتاستتتتت
 

خوار  بود شتتتتاد لی  ع و چون ج ،قتتل   در چشتتتتم 
 

 داری تتتو احتتتشتتتتام ستتتتلتتیتتمتتان و دشتتتتمتتنتتت
 

 بتتر کتترستتتتی تتتو چتتون جستتتتدی بتتود دودختتوار  
 

 (144: 1348)کمال اصفهانی، 

، چند بیت باالتر قافیه قرار گرفته است و تکرار قافیه در دو بیت یک قصیده، با سبک شعری «دودخوار»ترکیب       
  1آید.کمال سازگار نیست، افزون بر آن، مفهوم روشنی از این ترکیب برنمی

صفهانی       در همین  «جسد»که با « صاحبِ بانگ و آواز»است در مفهوم « ذو خوار»ظاهراً ترکیب مورد نظر کمال ا
ست:  سب دارد و برگرفته از آیات قرآنی ا صر  تنا َسدًا لَّهو خووَارٌ أَلَمْ »م َسى مِن بَعْدِهِ مِنْ حولِیِّهِمْ ،ِجْلًا جَ وَاتَّخَذَ قَوْمو موو

 (148)ا،رای، « یَرَوْاْ أَنَّهو الَ یوکَلِّموهومْ واَلَ یَهْدِیهِمْ سَبِیلًا اتَّخَذووهو وَکَانوواْ ظَالِمِینَ
 ها ضبط نشده و مصحح باید با دانش ادبی خود به مفهوم آنها دست یابد. این ترکیبات در فرهنگ      

 شود:های سلوک ارائه میشاهد دیگری از تازیانه
 کتتز پتتدر فتترزنتتدی الهتتوت بتتایتتد چتتون مستتتتیتتح

 

 هر کتته را برگ استتتتت بتتا نتتاستتتوت خواهر دختری 

 

الهی/ ناستتوت: جانب خاکی یا زمینی وجود انستتان، ،الم مادّه/ کز پدر  الهوت: ،الم»اند: شتتفیعی کدکنی نوشتتته      
شد، باید آن را از راه حق )=  شته با سوت دا سبت خواهر دختری )= قرابت( با نا ست تا ن فرزندی: هر که را برگ آن ا

صل کند، آن سبت الهوتی( حا ضبط ن ست.  سیح، فرزندی الهوت آن را تحقّق بخشیده ا کلمات این گونه که در مورد م
الدّین( با این همه نه از هاست. )کابل و ولیترین ضبطبیت در تمام نسخه ها بسیار آشفته است. متن ما بر اساس قدیم

 .(449: 1386کدکنی، )شفیعی« این ضبط راضی ام و نه از این معنی
بر این دارد که رستتیدن به  استتت. ابیاتی از ستتنایی داللت« خواهر دختری»دشتتواری بیت به دلیل وجود ترکیب        

 الهوت، بدون قطع تعلّق از ناسوت میسّر نخواهد شد:
یزبتتان م تو را در ختتاکتتدان نتتاستتتوت بتتاشتتتتد   تتتا 

 

 کتتی تتتوان الهتتوت را در ختتانتته متتهتتمتتان داشتتتتتتتن 

 

 (463: 1388)سنایی،  
 و:

 کتتتی ز الهتتتوت ختتتود بتتتیتتتابتتتی بتتتار

 

 تتتتات نتتتاستتتتتتوت بتتترنشتتتتتتد بتتتر دار 

 

 (112 :1383سنایی، ) 
 ،مودی قصیده و ابیات قبل از این بیت نیز اشاره به این نکته دارد که یکی از این دو کار را باید برگزید:محور      

خاک ره شتتتو چون خضتتتر ید  با نت  مة حیوا  چشتتت

 

 هر دو نبود مر تو را، یتتا چشتتتمتته یتتا استتتکنتتدری 

 

می ه یی  جو فری  ع ج ین  گر د گرد،  فر  ع ج  گرد 

 

فر  هم دین جع ینتتار و  هم د هر دو،  بود  ن نکتته   ی... زا

 

 (198: 1386کدکنی، )شفیعی
 گونه است:بدین های مختلف حاصل شدهکه از تلفیق ضبطشکل پیشنهادی برای معنا کردن بیت      
 پتتدر فتترزنتتدی الهتتوت یتتابتتد چتتون مستتتتیتتحبتتی

 

 هرکتته را برگ استتتتت بتتا نتتاستتتوت خواهردختری 

 

 ابیات ذکر شده است:العراقین خاقانی در توصیف فقرا و صوفیان این تحفهًًْدر       
                                                           

 .ای استنام پرنده؛ گرددای که دور چراغ مینام پروانهش؛ کش و تنباکوکغلیان؛ تابمطبخی و گلخن. 1
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 فتتتارغ دلشتتتتتتان ز روی نتتتاختتتواستتتتتتت

 

 زیتتن روم و حتتبتتش کتته آستتتتتمتتان راستتتتتت 

 

 بتتتتا دنتتتتیتتتتا متتتتادری گتتتترفتتتتتتتتته

 

 بتتتتا حتتتتوران ختتتتواهتتتتری گتتتترفتتتتتتتتته 

 

 وآنتتتگتتته نتتتکشتتتتتیتتتده دستتتتتت بتتتر ختتتیتتتر

 

 بتتتر متتتادر ختتتوانتتتده و ختتتواهتتتر گتتتیتتتر 

 

 بتتتتوس شتتتتتتکتتتتریتتتتن نتتتتداده الّتتتتاک

 

 بتتر ستتتتتنتتگ ستتتتتیتتاه و مصتتتتتحتتف پتتاک  

 

 (122 :1333خاقانی، )                                                                                                                                              
در توضیح این ابیات آمده که  العراقین استتحفهًنامه، شرح که حّصة چهارم آن با ،نوان حقیقتدر کلیّات ابجدی       

، بنابراین (129خان ابجدی: )استتما،یلاند فقرا و صتتوفیان، دنیا و حوران را بر خویش حرام کرده و به نکاح خود در نیاورده
مادری، دختری و خواهری گرفتن با کستتی یا چیزی، کنایه از قطع تعلّق و حرام کردن آن بر خود استتت، چراکه مطابق 

ها نیامده است. با این توضیحات، بیت اند و ازدواج با آنها حرام است. این معنی در فرهنگآنها جزء محارمشر  اسالم، 
شته باشد، به گونه معنا میبدین شود: هر که را برگ آن است که دنیا و ناسوت را بر خود حرام کرده و التفاتی به آن ندا

کند. به بیان دیگر؛ نتیجة گسستن ن پدر( با الهوت پیوستگی پیدا میای غیرمتعاری )بدون داشت) ( به گونهمانند ،یسی
 از ناسوت، پیوستن به الهوت است.

 

 غفلت از دیگر معانی واژه یا ترکیب. 2
واژگان ادبیات فارستتی معانی متعددی دارند، به همین دلیل، پژوهشتتگران برای رستتیدن به مفهوم دقیق هر واژه، باید 

 متن بررسی کنند. برای نمونه در توضیح بیت:مفهوم آن را در بیت یا 
 دارآدم از آن دانتتته کتتته شتتتتتد هتتتیضتتتتته

 

 تتتتوبتتته شتتتتتدش گتتتلشتتتتتکتتتر نتتتاگتتتوار 

 

ای که از خوردن گندم ایجاد شتتده بود توبه بود که مثل گلشتتکر گلشتتکر آدم برای رفع ستتوء تغذیه»اند: آورده      
 (205: 1392گنجوی، )نظامی« لب بخشش از خدا بود.شیرین و معطر و گوارا نبود بلکه ناگوار و توأم با گریه و  

«  د و قابل هضم نباشدغذایی که هضم نرو»و «  عام ناپخته در معده»های فارسی یکی از معانی ناگوار در فرهنگ      
رستتد ناگوار در این بیت نظامی، دقیقاً به همین مفهوم به کار رفته استتت. گلشتتکرِ ناگوار یعنی استتت و به نظر می

ضمگل ستفاده میشکری که برای ه شود. کاربرد این واژه با مفهومی چنین در کردن ناگوار )=  عام ناپخته در معده( ا
 شعر نظامی سابقه دارد:

 ز ختترمتتا بتتدَستتتتتتتتی بتتود تتتا بتته ختتار

 

  کتته ایتتن گتتلشتتتتتکتتر بتتاشتتتتتد آن نتتاگتتوار 
 

 ( 143: 1385)نظامی گنجوی، 
  و:     

 ختتتوارگتتتی کتتتم شتتتتتود رنتتت  متتتردز کتتتم

 

 کتته بستتتتتیتتار ختتوردبستتتتتیتتار متتانتتد آننتته  

 

 هتتتمتتتیشتتتتته لتتتبِ متتتردِ بستتتتتیتتتارختتتوار

 

 در آروغ بتتتتد بتتتتاشتتتتتتد از نتتتتاگتتتتوار 

 

 ( 160: 1385)نظامی گنجوی، 
را به « ناگوار»قدری نادر استتتت که برخی مصتتتححان، برای رستتتیدن به مفهوم بیت، واژة مفهوم این واژه به       

گلشتتکر »را در معنی نادلپستتند گرفته و آورده استتت: « ناگوار»از ستتوی دیگر، وروتیان  1اند.تغییر داده« خوشتتگوار»
شدن آدم شی از رانده  شا،ر با توجه به رن  و زحمت نا ست و  شکر را در حق ) (خوشگوار ا   ّبر کرة خاکی همان گل

 (226: 1389نظامی، )« گوید آمدنش به روی زمین همراه با شوم و خواست دل نبود.داند و میآدم ناگوار می
 شود: نمونة دیگری از همین کتاب نقل می     

 مصححان در توضیح بیت:     
 شتتتتیتترستتتتگتتی داشتتتتت کتته چتتون پتتو گتترفتتت

 

 ستتتتتایتتة ختتورشتتتتتیتتد بتتر آهتتو گتترفتتتت 

 

شته       شید بر آهو در جلوی آهو می»اند: نو گرفت. یعنی نه تنها آهو، بلکه دوید، میسایة آهو را که از تابیدن خور
                                                           

 اند. ضبط کرده (155: 1374(، )نظامی، 28: 1376)نظامی، « توبه شدش گلشکر خوشگوار»صورت . وحید دستگردی و ماحوزی مصر  را به1
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 (273: 1392گنجوی، )نظامی« گرفت.دوید میآهو را هم که جلوتر از آهو می سایة
یعنی آنقدر تندرو بود خود آهو که سهل است سایة آهو »توضیح مصصحان مشابه توضیح برات زنجانی است:       

سایة ناشی »را « سایة خورشید»مرحوم وروتیان هم  (332: 1384)نظامی، ...« گرفت شود میرا که بر اور خورشید پیدا می
 (203: 1389)نظامی، اند. ، گرفته«گیردسایة چیزی که در برابر خورشید قرار می»و « از نور خورشید

دقت صورت نگرفته است. سایة خورشید یعنی فروغ و پرتو « سایة خورشید»رسد در مفهوم ترکیب به نظر می      
  خورشید:

ی تد ستتتتا ها روزیگر اف ید روزت بر ستتت  ة خورشتتت

 

کنتتد زان  ئم  گر دا بود ا ن گی،جتتب  ن ه  پس شتتتبتتا

 

(168: 1363)ابن یمین،   

 و: 
 متتن جتتمتتلتته زبتتان ز حتترص چتتون بتتیتتد شتتتتدم

 

خورشتتتتیتتد شتتتتدم  چون ستتتتایتتة  همتته  یش   پ

 

 گِتتترد هتتتمتتتگتتتان بتتترآمتتتدم، هتتتیتتت  نشتتتتتد

 

  1یتتاربت تتتو بتتده کتتز هتتمتته نتتومتتیتتد شتتتتدم 
 

 (459: 1391)جمال اصفهانی،
صیف،      شید بر آهو گرفت»با این تو سریع مییعنی: به« سایة خور شید بر قدری  دوید که مانع از تابش پرتو خور

 شد. آهو می
گرفته و « ،یب»را در معنای « آهو»اند، اما معنا کرده« نور خورشتتید»درستتتی ستتایة خورشتتید را مرحوم وحید به    

)نظامی، « گذاشت.یعنی سگی شیرمانند داشت که هنگام پویه بر نور خورشید پیشی گرفته و بر او ،یب می»اند: نوشته
1376 :102) 

 
 توجهی به واژگان مخففکم. 3

شاهده میای در پاره معنا یا ای بیگیری واژهتوجهی پژوهشگران با شکل مخفف واژه، موجب شکلشود کماوقات م
 اظهار نظری دیگر درخصوص آن گشته است. به بیت زیر توجه کنید:

 چتتتیتتتزش بتتته کتتتس نتتتپتتتردازدهتتتیتتت 

 

 هتتتترچتتتته یتتتتابتتتتد، بتتتتتتتتتو بتتتترانتتتتدازد  

 

 (452: 1348)کمال اصفهانی، 
ست« بتو براندازد»      شنی ندارد. با ،نایت به د شکل های دیوان کمالنویسدر این بیت مفهوم رو صفهانی،  الدین ا

و محافظت آن حدود به نو،ی در ،هدة اهتمام »استتتت: « توبره»مخفف « توبره»و « اندازد به توبره»صتتتحیح این تعبیر، 
 (26: 1352)حاجی حسین الهیجی، « ترس نبود.کاه دس لشکری ساخت که لشکر اتراک را هی  گاه به توبره

سرارالتوحید نقل می      صحیح ا ستیم، »کنیم: نمونة دیگر را از ت ستیم، در محرمات ننگری در هی  کودک امرد ننگری
 (33: 1390)محمد بن منور، « خلق نستدیم، گدایی نکردیم، قانع بودیم و در تسلیم و نظاره کوشیدیم.

زنم متن درست است و خلق ستدن خلق نستدیم: حدس می»اند: آورده« خلق ستدن»شفیعی کدکنی در توضیح       
بمعنی نیکی کردن در حق کستتی به کار  (208)در همین کتاب بمعنی نیکی از کستتی قبول کردن استتت زیرا خلق کردن 

ه فالن کس ده که مرا افتاد با آن کس خوانیم: گفت این پیراهن از من برکش و برفته استتت و در ترجمة قشتتیریه می
شیریه این خلق کنم.  سخ در نفس که به  (406)ترجمة ق ست را ست که صفتی ا سجیّه ا صل مادة خولوقْ یا خولْق بمعنی  و ا

سبب ا،مالی می سانی  ستدن آ ست ... بنابرین خولْق  سی بمعنی خلق نیک به کار رفته ا شودولی اندک اندک در فار
شد. حدس دیگری که درین باب میتواند بمعنی قبمی ست که ول نیکی از دیگران با ستدن"زنم این ا شد از  "خَلق  با

                                                           
ستتایة خورشتتید نور او استتت. یعنی چون نور آفتاب که بر همه کس از وضتتیع و شتتریف »اند: . مرحوم وحید دستتتگردی در توضتتیح این ربا،ی آورده1

 (459: 1391تابد، بر درِ همه کس رفتم. )جمال اصفهانی،می
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داری که از تعبیرات قدیمی زبان فارسی است بمعنی مردم "ستانیمردم"ستانی برابر باشد با خَلق بمعنی مردم و خَلْق
 (485)همان، همان: « م کردن را رها کردیم.داری و ر،ایت میل و نظر مرد... و درین صورت خلق نستدیم، یعنی مردم

سینی این ،بارت را  ستَدیم"ذاکرالح سی را نپذیرفتیم"در معنی  "خَلَق ن ست.  "کهنة ک شنهاد کرده ا سینی، پی )ذاکرالح
1385 :42 ) 
سد اگر به نظر می       صحیح جمله « ستودن»را مخفف « ستودن»ر شکل  ستودیم»در نظر بگیریم،   در مفهومِ « خَلق ن

کند چون مدح و ونای مردم گفتن، خواهد بود. ادامة کالم ابوسعید هم این معنا را تأیید می« خلق را مدح و ونا نگفتیم»
 شود: در شعر رودکی دیده می« ستاگوی»و ترکیب نادر « ستا»زمینة گدایی است. از بن مضار  این فعل، واژة پیش

 چتته گتتر متتن هتتمتتیشتتتته ستتتتتتتاگتتوی بتتاشتتتتم

 

 کتتو جتتز بتته نتتامتتت ستتتتتتتایتتم نتتبتتاشتتتتد نتت 

 

 (73: 1390)رودکی، 
شاهده می      سرارالتوحید م شت تخفیف نادر و خاص کلمات در ا و در دو ازار فو ة کافوری )= »شود: باید توجّه دا

  (71: 1390)محمد بن منور، « کافوری( بند و بر سر نِه.
 و:    
 (333: )همان 1«،شق تو شکارا )= آشکارا( و سپر بر سر آب»    
 
 شکل آسان تغییر شکل واژه یا ترکیب و ضبط آنها به. 4

از مشکالت ،مومی مصححان، ناآگاهی از شکل کهن یا دشوار واژگان و ضبط آنها به شکل جدید یا آسان است؛ به 
 بیت زیر توجه کنید:

عه کل شتتتتبدر واق مه بییی مشتتت  حاصتتتتلها ه

 

 در چشتتتتم قتترار دل متتکتتحتتول ستتتتهتتر کتترده  

 

 (339/2: 1371)نزاری، 
آمده، مصتتحّح آن را به « مولمول»، «مکحول»نویس کلیات نزاری به جای واژة در شتترایطی که در هر پن  دستتت     

 تغییر داده است. « مکحول»
جبال و فضاى جهان  لهاب لهابمراکب آتش از ألهوب»است: « کشیمیل سرمه»ها به معنی در فرهنگ« ملمول»       

به نظر  و مکحله فام از ،ین ظلمت، ملمولدر آن شتتتام کحل شتتتهب به حدّى فروگرفت که وواقب را تراکم لهب
 (335 1384،336خان استرآبادی، )مهدی« آمد.می

 ب فارسی سابقه دارد:در اد« خواب کردنبی»در معنی « میل سهر در چشم کشیدن»تعبیر       
می هر  میتتل ستتتت تنتته  ف  کشتتتتد ،تتدودر چشتتتتم 

 

 ای چشتتتتم بتتختتتت تتتا تتتو در ایتتن کتتار نتتغتتنتتوی  

 

 (66)مجد همگر، نسخة خطّی: 
 شود:چند نمونة دیگر از این اشتباهات ذکر می     

 بتتتا اکتتتابتتتر بتتته متتتجتتتلتتتس ختتتلتتتوت

 

 ختتتواهتتتم وگتتتوی و پتتتیتتتام متتتیگتتتفتتتت 

 

 (493: 1348)کمال اصفهانی، 
فت»        یام میگ فاده می« خواهموگوی و پ چه مفهومی را ا ند، در دستتتتاگر نام »های کهن نویسک گفتگوی پ
الدین در فرهنگ که همین بیت کمالاستتتت و جالب این« پنهانی و پوشتتتیده»آمده استتتت. پنام به معنی « خواهدمی

 است.« پنام»رشیدی، شاهد مثال واژة 
 ور در ایتتتنتتتش تتتتعتتتلّتتتلتتتی بتتتیتتتنتتتی

 

 ایتتن ستتتتتختتن هتتم بتتدیتتن ادا بتترستتتتتان  

 

 (447: 1348)کمال اصفهانی، 
استتتت: « درنگ کردن و توقف نمودن»به معنی « تلعثم»آمده و « تلعثمی»، «تعللی»ها، به جای نویسدر دستتتت      

 (184: 1387اهلل همدانی، )فضل« اندیشگی در رفتن تلعثمی کرد و گرد تعلل برآمد و تقا،د نمود.الدین از کوتاهرکن»

                                                           
 (624: 1390)محمد بن منور، « ها نیامده و در جای دیگر هم به یاد ندارم.در فرهنگ»اند: قدری شاذ و نادر است که مصحح نوشتهاین تخفیف به .1
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یفتته ل خ تی  بغتتداد و قتتدسهستتتت   لتتب نستتتتب 

 

 ستتترای جهتتان چتته درخور استتتتت تو را  ستتتتایس 

 

 (10)مجیر بیلقانی، 
ست و شکل صحیح آن « سرایسایس»رسد به نظر می       شتباه ا گداخانه و »به معنی « سرایساسی»در این بیت ا

 باشد: « دارالمساکین
 هتترکتته را جتتفتتت، حتتور ،تتیتتن بتتاشتتتتتد

 

 ستتتتترای زن ختتواهتتد  چتتون ز ستتتتتاستتتتتی 

 

 (63: 1348)کمال اصفهانی، 
 جز ولی همتته ملتتک ار شتتتونتتد خصتتتم بر من بتته

 

مرا   پوستتتتت درکشتتتنتتد ز ستتتر چون ،تتدس   گو 

 

 (526/1، 1371)نزاری، 
نماید. خردل در ادب فارسی نماد کم و کوچک بودن است: تر میآمده است که درست "به خردلی"بدل در نسخه     

  (115: 1383)دینوری، « یک ازسپاهیان او به تصرّی مال مردم حتی به اندازة خردلی توجّه ندارد. و هی »
 و:    

 هتتای نتتعتتمتتت و ختتروارهتتای متتالزان گتتنتت 

 

 بتتا ختتویشتتتتتتتن بتته گتتور نتتبتتردنتتد ختتردلتتی  

 

 (576: 1371)سعدی،
آن، در ضتتبط شتتکل بیت به  و بدخوانی ناشتتی از "بجزولی"و  "بخردلی"ظاهراً مصتتحح به دلیل نزدیکی کتابت      

 اشتباه رفته است.
الغرائب خاقانی انتخاب اند. بیت زیر را از ختمتر را مرتکب شدهتر اشتباهاتی فاحشهای پایینمصححانی در رده      
 ایم:کرده
 یتتتتافتتتتت حتتتتیتتتتات جتتتتاودانتتتتهمتتتتی

 

  تتتتتتاوستتتتتتتتان ،تتتتتتذار ختتتتتتانتتتتتته  

 

 (95: 1386)خاقانی، 
 اوسان ،ذارخانه: اشاره است به نقاشی دیوارها. در گذشته دیوارها را »است: مصحح در توضیح این بیت آورده      

مشتتخص نیستتت که  (306)همان، همان، «. کردندهای دیگر، تزیین میهای زیبا، از جمله دختران و نقاشتتیبه صتتورت
 اندت های در این بیت به واژة دیوار پی بردمصحح محترم از چه قرینه

رسد بر آنچه در این بیت آمده و به نظر می (56: 1385)خاقانی، آمده است «  اوسان ازارخانه»نویس وین در دست     
استتت و آن دیوار مقداری باشتتد از زمین خانه تا کنار مرتبة « خانهازاره»و « ایزاره»مخفّف « ازار»استتت، ترجیح دارد. 

با این تعبیر، معنای بیت این استتت که: به میمنت »(. ازاره»نامه: ذارند )لغتپایین، که هنگام نشتتستتتن پشتتت بر آن گ
 یافتند.هایی که بر روی دیوار خانه کشیده شده بودند، زندگی جاوید میحضرت خضر ) (،  اووس

 
 ناآگاهی از پیشینة کاربرد ترکیب. 5

نماید. مثالً شفیعی انجام گرفته است که درست نمیای متون، اظهار نظرهایی درخصوص پیشینة برخی ترکیبات در پاره
 کدکنی در توضیح این بیت:

 اجتترام چتترب چتتنتتبتتری، چتتون لتتعتتبتتتتتانِ بتتربتتری

 

یدا ستتتهیل و مشتتتتری، خورشتتتید روشتتتن محتجب   پ

 

سابقه»اند: نوشته       شاهد دیگری برای تعبیر لعبتان بربری  آن به ای در ادبیات فارسی، گویا، ندارد و جز در این بیت، 
«  ستتاختهایی که آزر )پدر یا ،موی ابراهیم( مییاد ندارم. شتتاید صتتورتِ درستتت آن، لعبتان آزری استتت؛ یعنی بت

 .(273: 1386کدکنی، )شفیعی
 به کار رفته است:« لعبت بربر»در ادب فارسی سابقه دارد و بیشتر به صورت « لعبتان بربری»تعبیر       

 ملتتک مشتتتتتتاقیبمتتان تتتا این جهتتان بتتاقی بتته جتتای 

 

بر   بر عبتتت  ل تی چون  ب قی  تو را ستتتتا بزم انتتدر   بتته 

 

 (104: 1342)،نصری، 
 و:    



 861   /    های فارسینگاهی به اشتباهات مصححان و پژوهشگران منابع ادبی با تکیه بر فرهنگ 

 بتته بتتلتتخ یتتکستتتتره بتتنتتهتتاد تتتا هتتمتتی دیتتدنتتد

 

 ستتتترای گشتتتتتتته بتتدو هتتمتتچتتو لتتعتتبتتت بتتربتتر  

 

 (118)همان: 
 و:    

برکشتتتتد هوا ستتتر  ین درختتت انتتدر  چون زرّ  گتتاه 

 

 دیتتبتتا لتتعتتبتتت بتتربتتر شتتتتود گتته چتتو انتتدر ستتتترب 

 

 (48: 1385)فرّخی، 
 و:    

بر بر عبتتت  ل قش  ن چو  بر،  ل کن روی آن د  نگتته 

 

پر  پر ین  ب ب پرمتتار و دو متتارش  ین  ب ب لنتتارش  گ  دو 

 

 (173: 1333تبریزی، )قطران  
 و:   

 نتتتو،تتتروستتتتتانتتتنتتتد فتتتکتتتر بتتتکتتتر متتتن

 

 تتتترنتتتد از لتتتعتتتبتتتتتتتان بتتتربتتتری ختتتوش 

 

 (563: 1372اهلل ولی، )شاه نعمت
 

 ارائة توضیحاتی ناقص از واژه. 6
ای نیستتتت که بتواند ابهام معنایی بیت را دهد، در اندازهدر برخی اوقات، توضتتتیحی که مصتتتحح از مفهوم واژه می

 بر ری کند. به ،نوان مثال، شفیعی کدکنی در در توضیح بیت: 

بی تو را،قتتل  مر  نور نتتدهتتد  نی  جهتتا  شتتتتر  آن 

 

 شتتتر  بتتایتتد ،قتتل را همچون معصتتتفر را شتتتختتار 

 

شته       شارت می»... اند: نو سنایی در این بیت بدان ا شخار که  صفر و  ست که به مالزمة مع کند ظاهراً از این بابت ا
شده است و از یک بیت ناصرخسرو )که ها، از مادّة شخار هم به نو،ی استفاده میهنگام رنگرزی و معصفر کردن جامه

 :(326: 1386کدکنی، )شفیعی« شودچندان معنای روشنی هم ندارد( این پیوند شخار و معصفر تأیید می
 آنتتکتته  تتبتتع یتتلتته کتتردی بتته ختتوشتتتتی هتترگتتز

 

 متتعصتتتتفتترگتتونتته و نتتیتتروی شتتتتختتارستتتتتتتی ) ( 

 

 (348)به نقل از همان:  
بّاغین و شتتبَّ العصتتفر نام برده شتتدهکه از آن در مخزنباید توجه داشتتت شتتخار        در  االدویه با نام قلی، قلی الصتتّ

رفت و مفهوم آن از اصتتتطالح شتتتبّ العصتتتفر به خوبی رنگرزی برای افروخته کردن و صتتتیقلی کردن لون به کار می
اند. پیوند دیگر معصفر و شخار در تهیّة رنگ آل ها )َشبَّ( را به معنی افروخته کردن لون آوردهپیداست، چه در فرهنگ

برای تهیّة رنگ آل، قدری گل »در بیان کاغذ و... آمده استتت: استتت. در رستتالة یازدهم از مجمو،ة آقا رضتتی قزوینی 
زند، تا هر زردابی که دارد، مجمو  از آنجا بچکد. هر یک معصتتفر را بر رکویی افکند پاک و اندک اندک آب بر وی می

سیر  صفر را دو  شخوار»من گل مع ست بر وی بمالد. بعد از آن اندک« ا سا،ت د آب  اندکسوده بر وی افکند، و یک 
گرم بر وی افشاند، تا رنگ از وی بیرون آید. آنگاه پاره]یی[ آب کِشتة ترش، با آب نارن  یا لیمو یا آب انار ترش یا آب 
شب بگذارد.  شود. بعد از آن، کاغذ را در رنگ نهد، و یک روز یا یک  صای  سرکة کهنه، در آن رنگ کند؛ تا  غوره یا 

«.  ترین الوان استتتخشتتک ستتازد. و احتیاط تمام باید کرد. و این رنگ مشتتکل بعد از آن بیرون آورد، و بر همان قانون
 (94  97الدین قزوینی، )رضی

 

 واژگان سرگردان. 7
اند های متعدد برای زبان فارسی، هنوز هم برخی واژگان، معنا و مفهوم اصلی خود را نیافتهشدن فرهنگبا وجود نگاشته

 سازد. بیت زیر را ببینید: ها را دشوارتر میو گذشت زمان نیز، رسیدن به مفهوم آن
 وز شتتتتتره لتتتقتتتمتتته شتتتتتده جتتتمتتتلتتته را

 

 متتتزر،تتتة دیتتتو، تتتتکتتتاب و تتتتنتتتیتتتن 

 

سبزه و مرتع »اند: شفیعی کدکنی در توضیح آن نوشته       شته باشد و پرآب و  تکاب زمینی است که در شیب قرار دا
ها در به این صورت جایی دیده نشده است. ضبط نسخههم باید معنایی در همین حدود داشته باشد امّا « تنین»باشد و 

ها: تکاب و انین/ ها انتخاب کردیم. دیگر نسخهترین نسخهمورد این کلمه بسیار آشفته است. ما صورت متن را از قدیم
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  .(344444: 1386کدکنی، )شفیعی« امین/ که باز هم معنای روشنی ندارد
 گوید:می )ص(نیز به کار رفته است آنجا که در توصیف پیامبر اکرم الحقیقهْیقهْ در حد« تکاب و تنین»       

 بتتتوده در بتتتنتتتدگتتتی بتتته ختتتا تتتر و رای

 

 ستتتتتتترو آزاد جتتتتتویتتتتتبتتتتتار ختتتتتدای 

 

 بتتتدل ختتتون ز بتتتهتتتر ستتتتترّ یتتتقتتتیتتتن

 

 دیتتتن روان کتتترده در یتتتکتتتاد و یتتتبتتتیتتتن  

 

 (221 :1383سنایی، )
در نستتخة )ب( به جای یکاد یبین )تکاب و »چنین آورده استتت:  لحقیقهْایقهْ حدمرحوم مدرّس رضتتوی در تعلیقات       

جا بماند، و دشتتتمنی، و نام تگین( استتتت. تکاو یا تکاب با اوّل مفتوح به معنی زمین شتتتیب که در او باران ندود و جابه
ستایی از والیت گنجه، و پرده شاه و پهلورو سر فارسی نام پاد ان و آتش و به ای از موسیقی و حیف آمده و تگین هم به ک

اللغات( و اگر تکاو و تکین خوانده شتتود معنی بیت چنین خواهد بود فتح به معنی حوض خرد استتت. )از لطایف و غیا 
ساخته شر  شیب و مغاک روان کرده و آن را منت سرّ یقین به جای خون، دین را در روی زمین و جای  ست[. « که: از بهر  ]ا

 (319تا: )مدرس رضوی، بی
آید این است که این دو کلمه با یکدیگر تقابل و دیوان سنایی برمی یقهْ الحقیقهحدآنچه از کاربرد تکاب و تکین در       

کنند. تکین از تک )ته( + ین )پستتوند نستتبت( شتتکل گونه کلمات وقتی در کنار هم بیایند، افادة کلیّت میدارند و این
ست. با توجّ ضیحات قبلی، باید از کلمة تکاب مفهوم فراز و بلندی دریافت گرفته که به معنی فرودین و زیرین ا ه به تو

توان از )زمین شیبی که آب در آن بدود( ای روشن این معنی ضبط نشده است و فقط میگونهها بهشود، امّا در فرهنگ
گرفته و تکاب را بن این مفهوم را دریافت. مرحوم دهخدا بنا بر قیاس، تکاب را از تک )به معنی بن حوض یا آبگیر( 

 آب معنی کرده است، امّا این مفهوم با برخی از ابیات سازگار نیست: 
یختتت گر یرون  ب کش بتتدیتتد حتتل شتتتتده  ل ک تش   آ

 

 ستتتتتوی تتتتکتتتاب مستتتتتام ختتتون دل نتتتارون  

 

 (516: ،1388)سنایی، 
 و:    

 چتتو ابتتر چتتتتتر تتتو ستتتتیتتل ظتتفتتر بتترانتتگتتیتتزد

 

 از او کتتمتتیتتنتته تتتکتتابتتی فتترات و جتتیتتحتتون بتتاد  

 

 (112: 1364)انوری، 
 و:   

 نتتتته متتتترا بتتتتا تتتتتکتتتتاب او پتتتتایتتتتاب

 

 نتتته متتترا بتتتا گشتتتتتتاد او جتتتوشتتتتتتن  

 

 (123: 1347)ابوالفرج رونی، 
 و:   

 روز دیتتگتتر تتتاختتتتتنتتد از بتتقتتعتتة متتیتتنتتو نشتتتتان

 

کاب   باد از روزن و آب از ت تان چو   ستتتوی شتتتارستتت

 

 ( 161: 1380الممالک فراهانی، )ادیب
معنی دویدن و تند راه رفتن و مرادی )دو( آمده است، حدس نگارنده این است که که تک یا تگ به با توجّه به این      

 شود: تکاب در معانی دیگری هم به کار رفته که مفهوم ا،تال و بلندی از آن دریافت می
 شود.زمین بلندی که آب از آن سرازیر می -1
سر،ت از فرازی جاری می -2 ای کهحدس ما قابل تعبیر خواهند بود. نکتهشود. با این دو معنی، ابیات آبی که به 

تبدیل کرده و در « رکیب»را به « تکاب»کند این استتت که کاتبان، برای درک مفهوم ابیات، در شتتعر ستتنایی را تأیید می
 اند.تغییر داده« از او کمینه زهابی»و « از او بکاء کمینه»شعر انوری، آن را به صورت 

دلیل حرصتتی و  معی که برای کستتب  عام دارند، تمام وجود خویش را به صتتورت  گونه استتت که بهمفهوم بیت این
 اند. آوردهای برای شیطان درمزر،ه

 
 گیرینتیجه



 863   /    های فارسینگاهی به اشتباهات مصححان و پژوهشگران منابع ادبی با تکیه بر فرهنگ 

ترین ویژگی آن پویایی، تحول و دگرگونی است، های فارسی، زبان است؛ زبانی که برجستهمالک و معیار در فرهنگ
ها ای در نظر گرفته شود که این فرهنگهای فارسی، باید شیوهفرهنگبنابراین، ضمن ر،ایت اصل انسجام در نگارش 

 قابلیت گسترش و توسعه داشته باشند تا در آینده، واژگان و ترکیباتی بر آنها افزوده شود.
نویستتی ارتباط دارد، تصتتحیح متون استتت که الزمة تبحّر در هر دو، آموزش و کستتب از میان فنونی که با فرهنگ    

هاست؛ نویسی و تصحیح متون، پدید آمدن اشکاالت، سهوها و کاستیست. نباید از یاد برد که ماهیت فرهنگمهارت ا
اشتباه در تشخیص ساختار و مفهوم »روست که از مجمو  هفت سرفصل این پژوهش، شش سرفصلِ شاید از همین

ضبط »، «ففتوجهی به واژگان مخ، کم«غفلت از دیگر معانی واژه یا ترکیب»، «هاترکیب شکل واژه یا ترکیب و  تغییر 
سان آنها به شینة کاربرد ترکیب»، «شکل آ ضیحاتی ناقص از واژه»، «ناآگاهی از پی شتابزدگی به کم« ارائة تو توجهی یا 

سا بودنِ فرهنگ شگران یا ناقص و نار صححان و پژوه سی بازمیم شت. مبحث های فار سرگردان»گ این « واژگان 
شان روشن نگشته ژگانی بود که هنوز حجاب از رخسار آنان برداشته نشده و معنای دقیقپژوهش هم درخصوص وا

 است. 
های های فارسی و نیز پژوهشکردنِ فرهنگسامانبا توجه به آنچه در این پژوهش گذشت، سه نکتة زیر برای به     

 شود: ادبی پیشنهاد می
 س زمان.هایی با قابلیت گسترش و توسعه براسانگارش فرهنگ .1

 های متون. شدن بدخوانیهای آنها جهت بر رینویسشده با دستمقابلة مجدد متون کهن چاپ .2

 پرهیز از شتابزدگی در تصحیح متون و در نظر گرفتن معانی یا ساختار مختلف یک واژه یا ترکیب. .3
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