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 چکیده

ي دوم قرن پنجم وآغاز قرن ششم است. از این شـاعر بـیش   مسعود سعد سلمان از شاعران بزرگ زبان فارسی در نیمه

نامه، لغـات، اصـطالحات، ترکیبـات و    از پانزده هزار بیت براي فرهنگ و تمدن ایران به یادگار مانده است. در این پایان

د در زبان ادبـی خـود از تعبیـرات غیرمسـتقیم و ادبـی و هنـري       ایم. مسعود سعتعبیرات مشکل اشعار او را شرح کرده

استفاده کرده است، در کنار اینها ورود لغات و اصطالحات علمی به شعر او دیوان او را نیازمنـد شـرح کـرده اسـت، تـا      

ی کـه  ها، فهم اینگونه مفردات براي همگـان و خصوصـاً دانشـجویان دوره کارشناسـ    نامهجایی که بدون مراجعه به لغت

شعر او را در برنامه درسی خود دارند، آسان نیست. بدین جهت نزدیک چهار هزار مـدخل از مشـکالت اشـعار او را بـه     

ایم. بخش قابل توجهی از لغات، ترکیبات و اصطالحات حوزه بخارا و نواحی شـرقی و  صورت الفبایی نوشته و شرح داده

هـاي علـوم   ن یافت. لغات و ترکیبات دیوان او به قلمرو تمام شعبهتواشمال شرقی قرن ششم را در دیوان این شاعر می

، تـاریخ و امثـال   اطیراز جمله: طب، نجوم، فلسفه، منطق، جغرافیا، حکمت، دین، اجتماع، دیوان حکومتی، سیاست، اس

ت استعاري مربوط به علوم مذکور  و همچنین تعبیراگ تمامی لغات و اصطالحات مشکل در این فرهن اینها تعلق دارد.

  ایم.و به اصطالح مجازي را شرح داده

  اصطالحات، ترکیبات، لغات، مسعود سعد سلمان. :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

دوم  يامیر مسعود بن سعد سلمان الهوري از شاعران بزرگ زبان فارسی وابسته به دربار غزنویان دوره«

هاي  هاي شعري از قبیل مدح و شکوائیه و تغزل و هزل و مرثیه و پند، در قالب آید، که غالب گونه حساب می به

هجري قمري) در الهور اتفاق افتاد. پدرش از  438- 440باقی مانده است. والدتش در حدود ( گوناگون از وي

شده است و بر اثر دخالت در  عمال و مستوفیان دولت غزنوي بود، او خود نیز از رجال آن دولت محسوب می

د مسعود بن و بار دیگر هشت سال در عهوقایع سیاسی آن حکومت ده سال در عهد سلطنت سلطان ابراهیم 

ي  ي ناگوار اثر ژرفی در اشعار او برجاي نهاد و از این راه چند قصیده این دو واقعه ابراهیم به زندان افتاد.

نظیر در ادب فارسی که در همه ادوار مورد اعجاب ناقدان سخن بوده است، به یادگار مانده است. مسعود از  بی

، (صفا، »پسند و کالم بلیغ و مؤثر خود مشهور است دل گویان فصیح و از شاعرانی است که به سبک پارسی

266:1369.(  

ي درد است، رثایی است که در ماتم زندگی و آزاد زیستن سروده شده است  شعر مسعود سعد حماسه«

ي ملی ما را پی افکند و فرخی و منوچهري شادخواري و هوس را در شعر خود تجسم  اگر فردوسی حماسه

نبود در شعر ما او هاي راستین است اگر  او شاعر دردها و ناله نام مسعود زدند.ه را هم بي درد  بخشیدند، قرعه

اند از مصیبت و محرومیت تصویري چنین مؤثر و  یک از گویندگان ما نتوانسته جاي درد خالی بود. هیچ

  ).62:1389ی (رزاقی شان» نددردانگیز بساز

رات مشکل اشعار مسعود سلمان را از دیوان این شاعر در این پژوهش لغات، اصطالحات، ترکیبات و تعبی

ها و دیگر منابع عمومی و  المعارف ها، دایره نامه به تصحیح رشید یاسمی، استخراج و سپس با مراجعه به لغت

گر را در مقابل لغات، اصطالحات  تر و مفاهیم روشن هاي شاعران دیگر معانی ساده اختصاصی، مثل شروح دیوان

ها را  تعبیرات مشکل نوشتیم، حدود چهارهزار مدخل را نوشته و با حروف التین آوانگاري و تلفظ و ترکیبات و

هایی که بیش از یک تلفظ دارند، ابتدا تلفظ کنونی و سپس داخل پرانتز  روشن کردیم. در تلفظ کلمات، واژه

هد آوردیم و ابیات دیگر را که تلفظ قدیمی آن را آوردیم و شروح الزم را نوشتیم براي هر مدخل یک بیت را شا

ي بیت ارجاع دادیم، به  شاهد مذکور با شماره ي صفحه و شماره مقابلمتضمن یک مدخل معین هستند 

مدخل را در تواند معنی  ي اعالي معنی مدخل در شعر مواجه است و هم می م با نمونهــب هــنحوي که مخاط

  ابیات دیگر جستجو کند.



3 
 

  بیان مسأله - 2- 1

اي تاریخی یا اشاره به واقعه که  خوریمبر میهایی بیات فارسی خاصه در شعر غالباً به نکتهدر اد«

یافتن ثیل و استعاره یاد کرده است و دراي به شخص یا داستان به تماست و شاعر از آن واقعه با اشارهداستانی 

. گذشته از این در شعر نیستتان و شناختن آن اشخاص میسر لطف شعر و غرض شاعر جز با دانستن آن داس

اصالحات ادبی اشاره شده است و درك مفهوم  ، طب ووم، منطق، عرفانفارسی همیشه به علوم مختلف از  نج

  مقدمه). :1384کیا، (خانلري» ن اصالحات و اشارات است شعر محتاج آشنایی با ای

خویش بر آورد؛ خاصه اینکه هر قومی باید حوایج علمی و ادبی خود را به وسیله ي زبان اختصاصی «

زند و گروهی از مردم زبان و امحه درآن به اساس ملّیت لطمه میزبان و ادبیات رکن اعظم قومیت است و مس

هر قومی که بنیان «توان اطمینان داشت؛ شد به بقا و استقالل ملّی او نمیآثار ادبی قابل توجه نداشته با

ساس استقاللش رخنه وارد شود دیر ست اگر براساس سوانح روزگار به اا ملیتش به وسیله زبان و ادبیات استوار

ملّی خود پی شود اکنون که به این نکته متوجه شدیم و به اهمیت زبان اي که وارد شده جبران مییا زود لطمه

  )2: 1355(نفیسی،  »کنیم که احتیاج ما به انواع کتب فرهنگ چه اندازه شدید است.بردیم به خوبی حس می

هاي جهانی و جاودانی برخوردارند و خوشبختانه در واال و ارزشمند ادبی که از ارزش هايدر تحلیل نمونه

ها، رود باید خصیصهمیسعد نیز جزء این آثار به شمار میان آثار ادبی ما از این نوع کم نیست و دیوان مسعود 

ییم و اندیشه نهفته در آن را کشف نماییم؛ رسیدن به این هدف در ظرایف و لطایف و ارزش هنري اثر را باز نما

اي است براي فهم متن و رسیدن به آنچه در ا، بیان مفردات و ترکیبات اثر است که وسیلههت واژهگرو توضیحا

  وراي الفاظ قرار دارد. 

  

  سواالت پژوهش - 3- 1

  دارد؟چه واژگانی در دیوان مسعود سعد سلمان بسامد باالیی  - 1

  چه نسبتی از واژگان دیوان مسعود سعد نیازمند شرح است؟ - 2

  

 پژوهش يفرضیه - 4- 1

  اند.حاتی هستند که نیازمند شرح و بسطالي اشعار مسعود سعد لغات و اصطالدر البه - 

  

  اهداف پژوهش - 5- 1

  اهداف کلّی:

  اصطالحات و بات و اصطالحات مشکل دیوان مسعود سعد با عنوان فرهنگ توصیفی لغات، شرح لغات، ترکی - 1
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  ترکیبات دیوان مسعود سعد سلمان.

  اهداف جزئی:

  آشنایی با یکی از آثار منظوم زبان و ادب فارسی. - 1

  لغت فارسی. يکمک به گسترش دایره - 2

  هنگ خاص آن.فهم بهتر معانی مندرج در دیوان مسعود سعد به یاري فر - 3

  نشان دادن واژگانی که در دیوان مسعود سعد بسامد باالیی دارد.  - 4

  

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

مسعود سعد به فصاحت بیان و سالمت الفاظ و حسن تنسیق و تناسب جمل از اغلب شعرا ممتاز است؛ 

ان توجه است بیان کند و از قوت خیال او باعث شده است گاه مطلبی را با چند تعبیر که هر یک به تنهایی شای

هاي ادبیات دو هدانشکد  این راه تعبیرات و ترکیبات و توصیفات تازه بیاورد؛ شاید به این دالیل است که در 

ي گزیده واحد درسی به تدریس دیوان مسعود سعد سلمان اختصاص یافته است و گروهی از اهل تحقیق برا

در  مستقلی در شرح زندگی و شیوه شاعري او تدوین شده است.هاي اند و کتاباشعار او شرح هایی نوشته

  کنیم.ها اشاره میاینجا به اهم آن

ست؛ به ) بیست قصیده، شش غزل و چند رباعی از دیوان مسعود سعد را شرح داده ا1370سبحانی (

م و یک ممیز ترکیب در اولین مورد مطرح شده است و در موارد بعدي با دو رقاین روش که توضیح هر لغت و 

هاي لفظی و مراه با نکته هاي دستوري و آرایهبه مورد اولی ارجاع داده شده است؛ توضیح هر بیت جداگانه ه

ها دو یا سه بیت باهم توضیح داده شده است و در معنوي، بیان شده است؛ اما در ابیات موقوف المعانی و رباعی

  ت. قصیده هاي انتخابی همه ابیات قصیده نیامده اس

) سی و یک قصیده، شانزده قطعه و چند رباعی از دیوان مسعود را شرح داده است؛ او 1388شمیسا (

هاي لفظی و معنوي نیز توضیح هر بیت را جداگانه، با شرح لغات و ترکیبات همراه با نکته هاي دستوري و آرایه

ي ابیات آورده نتوانسته همه ذفبیان کرده است؛ به عقیده خودش چون هر شعري را به صورت کامل، بدون ح

  هاي خوب اشعار او را در این گزیده بیاورد. نمونه

) یک صد قصیده و نمونه هاي اندکی از دیگر قالب هاي شعري مسعود را شرح کرده است؛ 1364لسان (

  ی و ـنایع لفظـــتوضیح هر بیت را جداگانه، با شرح لغات و ترکیبات همراه با نکته هاي دستوري و ص

  معنوي بیان کرده است؛ در قصاید انتخابی او همه ابیات قصیده نیامده است.

) از رندگانی و قوت بیان و مفاهیم دیوان و واژه گزینی مسعود سعد سخن گفته 1347زرین کوب (

  است. 
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  ابل فهم ـاده و قــاي صاحب نام ایرانی از جمله مسعود سعد را با زبانی ســه) چهره1389رزاقی شانی (

  براي باال بردن سطح علمی نسل جوان معرفی کرده است. اگر چه این کتاب با پژوهش ما بی ارتباط است؛ 

  مطالعه آن در این پژوهش خالی از فایده نمی باشد.

بدیهی است که با وجود این آثار هنوز جاي یک فرهنگ اختصاصی براي شرح لغات و اصطالحات و 

 مثالً: چنان که برخی از محقّقان در مورد شاعران دیگر انجام داده اند.تعبیرات اشعار این شاعر خالی است؛ 

) بعد از توضیحاتی در مورد زندگی نامه سنایی و اشعار او، لغات و ترکیبات و تعبیرات او را به 1378صفاري (

آثار  ترتیب حروف الفبا آورده و پس از ذکر معنی آنها شاهدهاي شعري را با ذکر نام کتاب و صفحه آن از

سنایی آورده است و در صورت تعدد ابیات به ذکر شماره ابیات بسنده کرده است؛ فهرست هاي موضوعی از 

اصطالحات عرفانی، کالمی فقهی، نجومی و طبی در پایان فرهنگ آورده است؛ هم چنین در توضیحات لغات و 

لغات و اصطالحات را که معنی آن را  تعبیرات فقط به ذکر نام لغت نامه و کتاب بسنده کرده است. و بعضی از

گاه با توجه به معنی بیت و «نیافته. خودش بدون ارجاع توضیح داده است به گفته خود او در مقدمه کتاب 

  ».بیت هاي قبل و بعد با قید کلمه ظاهراً، معنی واژه هایی که در فرهنگ نیامده نوشته ام

دارد شواهدي از دیگر شاعران براي روشن شدن چنین در مواقعی که یک لغت بیش از یک شاهد نهم

  معنی نوشته است.

) لغات و تعبیرات و ترکیبات اشعار حافظ را طبق حروف الفبایی آورده و در 1373رجایی بخارایی (

تعاریف آنها هر مطلب منتخب را با سند و تا حد امکان به صورت عین بیان گوینده آن، نقل کرده است و همه 

دقیقه ارزنده را بررسی و جامع ترین شرح و اصیل ترین سخن را در عین اختصار ارائه کرده  نکته هاي مهم و

) سعی کرده است با دقت و 1374است و در پایان، بیتی با ذکر صفحه از کتاب اصلی آورده است. سجادي (

ت و نیز شرح تشخیص بسیار و با توجه به همه مأخذها و پژوهش ها، در یافتن معنی و شرح لغات و ترکیبا

اشعار دیوان خاقانی وارد شود و از مضایق آن بیرون آید. لغات و تعبیرات را براساس حروف الفبا همراه با صنایع 

معنوي (استعاره، کنایه) و نکته هاي دستوري شرح داده است و در ذیل هر لغت و اصطالح، شاهد شعري از 

ویت کلمه فقط به عربی بودن آن اشاره ـاست و از حیث هدیوان خاقانی با ذکر صفحه از دیوان خاقانی آورده 

  کرده است. 

ذکر چند منبع اخیر که مربوط به شعر شاعران غیر از مسعود سعد است، به این دلیل است که اوالً 

  هاي یادآوري شود که روش کار در نمونهضرورت نوشتن فرهنگ اختصاصی براي شاعران تبیین شود و ثانیاً 

  شده است.موجود، روشن 

  

  روش پژوهش - 8- 1
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  اي از نوع توصیفی است؛ منبع اصلی بررسی ما دیوان مسعود راي این طرح به صورت کتابخانهــاج روش

  شود.برداري میو اصطالحات آن، مطالعه و یادداشتسعد سلمان است که با هدف شناسایی لغات، تعبیرات 

شود، سپس با استفاده از منابع دست اول و با توجه بیرات و اصطالحات اثر استخراج میابتدا واژگان، تع

سعد به اي از اشعار مسعود شود؛ سپس نمونهرد نظر دارد شرح و توضیح داده میبه مفهومی که لغت در بیت مو

  شود.عنوان شاهد مثال آورده می

رکیبات و در توضیح لغات و ت شودت به صورت حروف الفبایی نوشته میلغات و ترکیبات و اصطالحا

یتی به توان معنی روشنی از آن درك کرد از شاعران دیگر، باي باشد که نمیي واژهچه بیتی در بردارندهچنان

  شود.عنوان شاهد مثال آورده می

  

  مبانی نظري - 9- 1

زمان محل توجه و اعتناي تام از اموري که در این زبان هر قومی نشان هویت آنان است. در کشور ما «

بنابراین وسایل حصول این مقصود از هر قسم باشد در کمال اهمیت  زبان و ادبیات فارسی است، ، تکمیلاست

و نیز بر ارباب  است و شک نیست که یکی از وسایل بزرگ براي این منظور فراهم ساختن کتب فرهنگ است.

و خواندن و ي حوائج را از کسانی که با زبان که تنظیم یک فرهنگ کامل که همه بصیرت پوشیده نیست

  . : مقدمه)1355(نفیسی ، ».دشوار و شاید بتوان گفت محال استنوشتن کار دارند رفع کند بسیار 

ي لغات و ت که تفحص و جست و جو دربارهرسد آن اسه ذکرش در این جا الزم به نظر میاي کنکته

ا و اشکاالت ــهکه ابهامکند بلتنها مشکالت این دیوان را حل می ترکیبات دیوان مسعود سعد سلمان، نه

  گردد.وجود دارد، از این طریق مرتفع میمشترکی که در بسیاري از متون 

                                                                                            

  فرهنگ - 1- 9- 1

است کتابی «اند؛ از جمله اینکه فرهنگ در مورد فرهنگ در معنی اخص آن تعاریف زیادي ارائه کرده«

به  هاي یک زبان را به زبانی دیگر معموالًها به همان زبان، یا واژههاي یک زبان را همراه با معنی آنکه واژه

     ها به خواننده ي کلمه و جز آنهویت دستوري، ریشه ،ي تلفظهایی دربارهکند و آگاهیترتیب الفبایی نقل می

  . )5346: 1386انوري، » (دهد.می

، پاسخ بیشتر چیست »فرهنگ«ند بپرسیم که کتاب لغت یا هرگاه از کسانی که با کتاب سروکار دار«

ند و معنی آن براي او گویند که اگر کسی لفظی را بداند یا بخوانامه به کتابی میکه لغت ایشان این خواهد بود

، ثبت شده است در آن با ترتیب خاصی، الفبایی یا موضوعیبی که الفاظ ، با مراجعه به چنین کتاروشن نباشد

    ست که از چنین کتاب ترین تعریفی ا. این تعریف نادرست نیست، اما سادهمنظور پی ببردبه معنی لفظ 
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خواهیم ي مترادف را بیابیم گاهی میخواهیم تفاوت دقیق دو کلمهبراي مثال گاهی می توان داشته است.می

  گاهی معنی لفظ را  ،رود پیدا کنیمک یا چند رشته از علوم به کار میصطالحاتی را که در یتعریف دقیق ا

    ز این جاست که در بسیاري از ، اجمله و عبارت بشناسیم خواهیم طرز کاربرد آن را دردانیم، اما میمی

اریخی زبان (فرهنگ ت ».استنامه تالیف و تدوین شده تداول جهان انواع مختلفی از لغتهاي بزرگ و مزبان

  : مقدمه)1357، فارسی

سلمان، از نوع الفبایی است که  سعدفرهنگ توصیفی لغات، ترکیبات و اصطالحات دیوان مسعود 

  دهد.ها به خواننده میي کلمات و جز آناتی در مورد تلفظ، ریشهاطالع

  

  اصطالح - 2- 9- 1

ي و تعابیر خاصی هست که براي افادهها شود، واژههل علوم و فنون اصطالح خوانده میچه در عرف اآن«

و  است معنایی خاص واقع شده یا بر اثر کثرت استعمال در هر علم و فن به تدریج معانی خاص از آن اراده شده

شود و یا تعیینی است یعنی با قصد و اراده وضع می حالی اصطالحی یافته است مفاهیم لغوي کلمات یا تعیینی

ي اصطالحی دهد و در یک علم جنبهلغوي و مطابقی خود را از دست می ي به تدریج معناياهاست یعنی واژ

  .: مقدمه)1374(سجادي،  ».یابدمی

  

  ترکیبات - 3- 9- 2

(معین، ذیل  ».هاست از لحاظ روابط کلمات بر طبق قواعد نحوها و جملهتجمع ترکیب، تحلیل عبار«

  .ترکیب)

  

  مدخل - 4- 9- 2

شود و در هاي دیگر نوشته میتر، نسبت به واژهبا حروف درشت و مشخص معموالًاي است که واژه«

د آن ، واحد فرهنگ لغت و مرکب از یک واژه و اطالعاتی است که در مور. مدخلشودمورد آن توضیح داده می

  .)67: 1386(هاشمی،  ».شودداده می

  

  شواهد کالمی - 5- 9- 2

 نشان دادن واژه در بافت زنده و واقعی و محیط طبیعی آن ونقش اصلی شواهد کالمی عبارت است از «

ي تر کردن فایدهوري حاکم بر کاربرد واژه و افزوندست کمک به تسهیل درك قواعد معنایی و، در نتیجه

  ).166(همان » .ي او به فرهنگ استختن عالقهکاربرنده از فرهنگ و برانگی
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  ارجاع 6- 9- 2

   در جاي ،ي مدخلها یا اطالعات مرتبط با واژهت کاربرنده به سمت واژهدن و هدایعبارت است از فرستا«

هاي مدخل تسهیل گردد و شود و درك اطالعات مربوط به واژهها مشخص دیگر از فرهنگ تا ارتباط بین آن

  .)176(همان:  ».اطالعات جدیدي بر آن افزوده شود و ابهامات برطرف گردد
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  فصل دوم

  گیريبحث و نتیجه
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  ثبح - 1- 2

  دهیم:در ذیل این مقوله لغات، اصطالحات و ترکیبات دیوان مشعود سعد سلمان را شرح می

  آ  ا

  (دهخدا).» طراوت و لطافت« - bā( :1( آب

  13/54، 16/288، 8/492 نماند آب مر آن جاي را که گشت خراب    باغ گشت خراب از خزان نماندش آب چو

  (دهخدا).» استحکام مجازاً برندگی و« - 2

  10/385، 8/429، 1/504 اب توـرند و ذُبـمهر است و کینه در تو پ    وـد آبروي تــو شــاي خنجري که آب ت

  (دبیر سیاقی).» اعتبار و آبرو« - 3

 30/271، 1/383 ش برـشاخ به آب زهد توان خورد هم ز    متـار او رحــیام درختی است بــمه ص

،11/160  

  نامه فارسی).(لغت» اشک« - 4

  7/36ا رق مرــرق تا به فــند غـدر آب دیده ک    آتش دل اندم زـک بتفســو تیغ نیـــچ

  (معین)» ج اب، پدران، اجداد: «)bāāآبا (

  3/140،2/43، 29/407ا ــداد و به آبـــهستی ملک و شاه به اج   ل تناسلــوا که شدند اصـــتا آدم و ح

  (ثروت)». کنایه از انجام امر محال و غیرممکن« ):b-az-āzar-barxāstanāآب از آذر بر خاستن (

  12/196 هر آب روشن از آذرــش گه مــــبخاست   اــره از دریـن گرد تیــبرآمدش گه کی

  (مصفی).» روز دهم هر ماه شمسی« ):ābān-rūzآبان روز (

  22/546 انـــــبه آب رز جردان ـــرم گــــــخ   انـــــت و روز آبـــان روز اســــــآب

  (تبریزي).» یخ« ):āb-e-basteآبِ بسته (

  24/247 ارــــران رودبـگرچه یابی آب بسته بر ک   انـنوبهاري روي بنماید چو روي دوست

  (بهار). (تبریزي).» کنایه از تیزي و دم تیغ و شمشیر و مانند آن« ):āb-e-t�g̅آبِ تیغ (

،  20/115، 4/331 ردادــــفروخت آذر خـــغ بیــر آبِ تیـب    تو رد سطوتــاندر نبــخجسته روزا ک

1/95  

است که هر کس از آن » آب زندگانی«در اعتقادات اسالمی، چشمه « ):āb-e-heyvānآبِ حیوان (

ناپذیر خواهد شد و جاودانه خواهد زیست. اسکندر در جست و جوي این بخورد یا تن در آن شوید آسیب

و » آب خضر«حضر از آن نوشید و جاودانه شد. به همین جهت گاهی از این چشمه به آب ناکام ماند و 

یاد شده است... در روایات هست که آب حیات در درون تاریکی است و اسکندر به طلب » چشمه خضر«

  (یاحقی).» آن به ظلمات رفت
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، 27/183، 20/233کف ساغر گرفت و آب حیوان گشت باده، چون به        شد بهشت عدن بزمش، چون نشاط باده کرد 

9/87  

  (معین).» مستراح« ):āb-xāna-eآبخانه (

  13/510 انهــــخــاه آبـــن چــــــب وان در        دـــاره افتــــنــــــن بر شرف مـــــای

  (معین).» آبشخور« ):āb-xorآبخور (

29/120، 25/126اشدـــــور بــــش آبخـه معنیـاز چ        یـــــره همــاه تیــــل و آب سیـــــگ  ،

20/91  

  (دهخدا).» فرو بردن سالح تفته در آب براي مقاوم کردن آن« ):āb-dādanآب دادن (

  5/36، 26/342 گهی که بنالم به پیش او زظماهر آن        گون گردونـــــــمرا چو تیغ دهد آب آب

  (معین).» شاداب، تازه، سیراب«): āb-dārآبدار (

  13/131 ـد کـردـــل آبدار بایــــــــون گـچ        انـیش شاه جهـــــــود را به پــروي خ

  (فرهنگ تاریخی).» تیز و برنده« ):āb-dārآبدار (

  17/207ر ــجــدار خنو آبــــــت تـــدر دس        ارهــــــــدار بابـو تـــــــدر زیــــر ت

  (تبریزي).» آبگیر، غدیر« ):āb-dānآبدان (

  1/392 د همه به دانه گیاهـــــارور شـــــــب        گـاران ریـــــــدان شد همه زبــــــآب

  (تبریزي).» ابله، ساده لوح« ):āb-dandānآبدندان (

  10/296 مــدانـدنـریف آبــــگر چه حــــــبن        اي اوـکشم همه دغـــــــگه بــــــو آن

  (معین).» می، شراب« ):āb-e-razآبِ رز (

  22/546 انــــرم گردان به آبِ رز جــــــــخ        انــــــــت روزِ آبــان روزســــــآبـــ

  به رنگ آب. ):āb-rangآب رنگ (

  3/339، 12/331 ان گنگبارــــــآتشکده شـــود دل رای        سام تو، خسرواـگ حــــآب رن همـوز س

  (معین).» مبرز، مستراح« ):āb-r�z̅آب ریز (

  8/596 خ دارمطبــز آب ریز و مک دوگـــدر ی         مه نشست بر شخ دارمــــون زاغ هــچ

  (فرهنگ تاریخی).» باطراوت« ):āb-zadeآب زده (

  20/602 زدهي آبتهــون گــل نوشکفـــرخ چ         زدهابـف را تــــهمچون دل من دو زل

  .)دبیر سیاقی» (اشک« ):āb-e-sarآب سر (

  23/280 رمــــست آبِ سون تیره شدهــــــخ         ونِ دلمـــــست خافی شدهـــــآب ص

» گشته باشد، آب سرد شده و ایاز دیدهآب که شب بر او گذشته و خنک« ):āb-e-šabāneآب شبانه (

  (دهخدا).

  7/510 روردهـــه پــــــــانـــدر آب شـــبان       شاط کنیــــــیکی هست اگر نـــــس

  ).دبیر سیاقی» (سقّا« ):āb-kašآبکش (

  10/594 یمـدانــــــــکش زنـمرد فلـــک و آب       دانیمــا همه رنــــا که مـــنی نی شاه
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  (عفیفی).» پر اشک شدن چشم« ):āb-gereftan-e-češmآب گرفتن چشم (

  25/62 افور استـــمه روي دشت کـــــکه ه       رد آبــــــگیـــچشم چشمه چـــرا ن

  (عفیفی)» به رنگ آب، آبی، کنایه از آسمان« ):āb-gūnآبگون (

 11/195 بترس و او را خـــونی یکی نهنگ شمر       ز ماهیی که در این آبگون بی آب است

 شور و غوغا، گیر و دار. ):āb-o-ātašآب و آتش ( 

 23/48 ر آتش و آبـکشیده گوهرداري به گوه  ش رزمــبه دست گوهر بارش در آب و آت

  (معین) (تبریزي)» به«): āb�̅آبی (

، 18/577 ردــــمام عـــنّابی کـآغشته به خون ت  ی، زردـــــــاین روي مرا که بود چون آب

25/175 

ي آذر برزین، یکی از سه آتشکده مهم عهد ساسانی، محل آن آتشکده« ):ātaš-e-bar-z�n̅آتشِ برزین (

(یاحقی). اگر شهر پارس » در ریوند (خراسان) بوده نه در پارس، آتشکده آذر خرداد در پارس قرار داشته

 را به معنی ایران بگیریم نیازي به این توضیح نیست.

 19/369 نـرزیــبه شـــهر پارس فرو مرد آتش ب  دــــــــچو برفروختی از تیغ آتش اندرهن

 .(دبیر سیاقی)» رندگی و برق شمشیرگی و بسوزند« ):ātaš-e-t�g̅آتشِ تیغ (

 31/114 دـردخان شــــد زمین پــهوا پر شرر ش  ش تیغ و از باد حملــــهـــــــــچو از آت

 (میرزانیا).» کنایه از سرخی و گلگونی رخسار« ):ātaš-e-roxآتشِ رخ (

  8/533 ونـــــغالیه گز آب آن دو سیه زلفکان   ش رخ توــــــتر باشـــد آتچـــرا فروخته

به موجب قرآن موسی در اثناي بازگشت از خدمت شعیب، هنگامی که « ):��ātaš-e-mūsآتشِ موسی (

). در 12ي کوهستانی به خلع نعلین مأمور گردید (طه: به دامنه» طُوي«براي تهیه هیزم آتش، در وادي 

ف ساخت به مصر برود و فرعون را به درختی نور حق تجلی کرد و ندایی از درخت برآمد و موسی را مکل

پرستش خداي یگانه دعوت کند در آن درخت سبز (شجر اخضر) آتشی پیدا شد که در ادبیات فارسی از 

  (یاحقی).» اندآن به آتش موسی یاد کرده

 27/93 ادــــــو و شرار تو بــــــــپردخـــان ت رــــــــي کفی و دیدهـــــــــآتشِ موسی

 (لسان).» غضبناك« ):ātaš-nahādنهاد (آتش

 22/182 د رنگ و تیره ازو جان جانورــــــخورشی ان آبــــــره بود در میــــآتش نهاد و خی

  .(اوحدي بلیانی)» سر بر آورده« ):āxte-(aآخته (

 30/226 ارـون دریا و کوه آخته، غـــــــزمین هام ل تکاوران کرديـــــــــبه حد خنجر و نع

 (تبریزي).» عنصر، هریک از عناصر اربعه به اعتبار ضدیت« ):āxš��̌̅آخشیج (

 13/303 مــــزم هم ارکانــهم آخشیجم و هم مرک ر جهان خرد خوانیم رواست که منــــــاگ

اهللا، ابوالوري و معلم االسماء اهللا، صفیابوالبشر، انسان نخستین که با صفات و القاب خلیفه« ):ādamآدم (

 (یاحقی).» استنامبردار 

 2/43ا ـــــــهستی ملک و شاه به اجداد و به آب اسلــــــــوا که شدند اصل تنــتا آدم و ح
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    (معین).» ها را شهورالروم نامد، ماه اول بهارهاي سریانی که عرب آنششمین ماه از ماه« ):āzārآذار (

 11/381 انــــابر آذار از منقش بهرمها بست پرده  هاامهــــها زد باد نیسان از ملون جهـــــکل

  

 (نفیسی).» آتش، نار«-āz��r :(1آذر (

 ـرفتي آذر گــده شعلهـمغزم از آب دودی  ها زباد سرد همچون خاك خشکشد مرا لب

  (معین).» کنایه از چهره، رخسار« - 2

 12/217 آذرت آذرت ـــــاق زدســــدر دل عشــان ادرــــــافته از غــــالیه چـــــاي آذر تو ی

 آتشِ برزین  آذر برزین:

 22/116رداد ـــــن و آذر خــــرزیــرد آذر بـــفس نـــز سهم و هیبت آن کاو نشستش اندر زی

ي مهم عهد ساسانی که در کاریان (فارس) جاي یکی از سه آتشکده« ):āzar-e-xordādآذر خرداد (

 (یاحقی).» داشت، این آتشکده مخصوص موبدان بوده است

 116/22 رزیــــن و آذر خـــــردادــفســـرد آذر ب نــــز سهم و هیبت آن کاو نشستش اندرزی

ي موکول بر آتش است که روز نهم هر ماه شمسی به نام این ایزد، آذر، نام فرشته« ):āzar-rūzآذر روز (

 (یاحقی).» تموسوم است. از امام صادق (ع) نقل شده که روزي شایسته، سعد و مبارك اس

 17/526 واهــــــــی چــو آذر خـــــــــروز آذر م اهـــــان مــــــده سرو تابــــــــاي خرامن

 (معین).» آتش« - 1: (azarang)آذرنگ 

 2/261 گـــــادرنــون بـــم افکنده چــکه در خاک گـــــــو گوگـــــرد زد محنتم آذرنـــــچ

  (اوبهی هروي).» رنج و محنت« - 2

 20/261 گــــــده و آذرنـــــن انــم را ازیـــــــتن دـــــدار شــــــــدیـــرهاي طبعی پـــهن

گیاهی از نوع شقایق یا همیشه بهار که گل آن به رنگ زرد یا سرخ یا طالیی « ):āzaryūnآذریون (

 (اوحدي بلیانی).» است

 7/138 رـا کند الله ز نیلوفـــخنجرهز خون بر روي   به زخم از شخص مجروحان دمد روین زآذریون

 (صفاري).» مسکن، سکونت« ):ārāmآرام (

 12/95 ر داردـیشه در، آرام و مستقـــبه کـــــوه و ب تـــــهمی عقاب و گوزن از نهیب تیر و کمان

 (تبریزي).» شکرگزاري« ):āzād�̅آزادي (

 12/450 يآت آزادي کنـــــگشت از دولدولت تو رام  یـــادي کنـــشاید از شادي به روي یار تو ش

پرستید و دعوت ابراهیم را به توحید نام پدر یا جد پدري یا مادري ابراهیم، که بت می«): āzarآزر (

سازي و   نپذیرفت و ابراهیم از ترس آزر و کسانش سرزمین خود را ترك کرد و به کنعان رفت. صورت

 (یاحقی).» ی به سزا یافته استتراشیِ آزر در ادب فارسی و عرفان شهرتبت

  12/152 ذارده آزرـــــو گـــوي نه به رنــــده چو ت         ه مانیـــــــــو تو نگاشتــاي نه به خامه چ

 (معین).» امتحان، ریاضت« ):āzmāyešآزمایش (

 12/140 نمایش و آزمـــایش را شود هر ساعتی دیگر کنددعويمعنی به تندي میولیکن بخت بی
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 (دبیر سیاقی).» خالندن« ):āž-andanآژندن (

 20/512ی  ـی آژنــــش همـــــتـــا که به ســـوزن بـي من روز و شدهـــــــــخون رود از دی

دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده و سنگ زیرین در میان میلی آهنین و جز آن از « -ās :(1آس (

سوراخ میان سنگ زیرین در گذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب و یا برق 

 (معین).» چرخد و حبوب و جز آن را خرد کند

 25/253 ي آسهــــــو گون ردش آس هستـــگ   راســـــد و هـــــــدر تو اي گنبد امی

  (اوحدي بلیانی).» درخت مورد« - 2

 25/253و 26 ي آسهــــــردش آس هست و گونـــگ  راســـــــد و هــو اي گنبد امیـــدر ت

  (معین).» تیرانداز ماهر« - 3

 10/254 رآســـــک شود پــــرچه چرخ فلــــگ  دـــــیغ راي تو را ســـپر نکنـــــــت

 (حسینی المدنی).» آستین، واحد مقدار است، مثل یک دسته، یک بغل« ):āst�̅آستی (

 18/124 دـــــیک آستی و دامن مشک و گوهر آم  ي پرخوابزان زلفک پرتاب و از آن دیده

دست و به تبع آن آستین را به نشانه محبت، خلوص، بخشش « ):āst�n̅-afšān-danآستین افشاندن (

  (معین).» و احسان به حرکت درآوردن

 15/356 نــــامداد بر تــو فشـــاند به آستیــتا ب  کـــدامن پر از سعود کند هر شبی فل

» کنایه از مصمم شدن بر انجام دادن کاري، مستعد کاري شدن« ):āst�n̅-bar-zadanآستین بر زدن (

 (ثروت).

 23/326 »رزنــــرزن آستین بـــي بهــــاي فتن«  نـق گفتم مـــــــاین شعر بدان طری

حرکت دادنگرفتن و نشانپیماییدن آسمان و اندازه« ):ās-mān-peymū-danآسمان پیمودن (

 ).دبیر سیاقی» (ستارگان و اجرام آسمانی

 9/483 ان پیمودـــپیمود آن کس که آسمکه باد   ـدمبنـخداي دانـــد من دل بر او نمی

  (مصفی).» روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی« ):ās-mān-rūzآسمان روز (

 20/550 انــــاده نوش و دار دل را شادمــــــــب  انـــــو ماه آسمــــآسمان روز اي چ

  (پادشاه).» سقف خانه، آن را اشکوب و اشکو نیز گویند« ):āsmāne(-aآسمانه (

 22/450 ه راـــــانـو آهنگ باغ کن و بگــــذار خ  انه راــبین اي مه آسمان و مبین آسم

 (حسینی المدنی).» مقدر، قضاي آسمانی، سرنوشت« ):āsmān-� ̅-fotade(-aآسمانی فتاده (

 28/81آسمانی فتاده خذالنی است  راـــــــاره چو روزگار مــــنیست چ

 (معین).» مضطرب، پریشان« ):ās�m̅e(-aآسیمه (

 12/166 رارـــجز خود اقـــعاجز شدم و کردم بر ع  نــآسیمه شدم هیچ ندانم چه کنم م

 (دبیر سیاقی).» پریشان هواس« آسیمه هوش:

 9/417 اريــــــوانه ســـــچو آسیمه هوش و دی  ودمــــاز این پیش بی حرز مدح تو ب

 ن).(معی» شنا، شناوري« ):āš(e)nāآشنا (
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 4/219 رديـــــا کـــــویش آشنــــا با غم خــت  ردمــــــا کـــــدر آب دو دیده آشن

 (داعی االسالم).» شنا کردن«آشنا ورزیدن: 

 23/112 دــــاشـــــا بـــاگـــرم جـــاي آشــــن  مــــــــآشنا ورزمی ز اشک دو چش

اسرائیل و از از فرزندان اشمویل پیغمبر و مادرش از بزرگان بنی« ):āsef-e-barax�y̅āآصف برخیا (

اسرائیل معرفی کرده است؛ نوادگان یعقوب بود، تورات وي را یکی از موسیقی دانان و سرایندگان دربار بنی

 آصف، وزیر سلیمان و بسیار مورد اعتماد او بود. در شعر فارسی، ارتباط آصف با اما بنابر روایات اسالمی،

سلیمان از جهات مختلف، از جمله به عنوان مظهر وزراي کاردان و عاقبت اندیش مورد توجه قرار گرفته 

 (یاحقی).» است

 6/418 یــــو اندر دهـــــا، آصــــــف برخیایـــت  تـــــم به تخت جاللــاگر اوست چون ج

 (اوحدي بلیانی).» خیس و مرطوب، فرو شدن نم به زمین« ):āqārآغار (

 26/208 گ ســــیه را ز مغز آنـــــآهـــار داده سن  ون اینـــــن را ز خــآغار کرده خاك زمی

 (مصفی).» کنایه از آغاز فصل بهار« ):āf-tāb-be-hamal-āmadanآفتاب به حمل آمدن (

 21/754 رـــــت حـــال هـــوا همه دیگــــــــگش  لـــــــد اي ملک به حمــــــــآفتاب آم

 (دهخدا).» رحمت و لطف و فضل و عنایت« ):āfar�n̅ین (آفر

 2/360 نــویشتن جان آفریــــکافریدش زآفرین خ  اد آفرینـــــت محمودیان بــآفرین بر دول

 (دبیر سیاقی).» سقط« ):āfkāne(-aآفکانه (

 8/432 دــــــــه کنــــو آفکانـــب تـــــــاز نهی  نـــات آبستـــــکم حادثــــــــــــــش

 .(تبریزي)» آجر، خشت پخته« ):ākūrآکور (

 22/62 ور استـــــــه آکــــه گچ و کُشتــــبیخت نداريـــــــرف پـــــــبـــر در و بـــام ب

 (بهشتی).» عیب، سستی« ):āgo(e)ftآگفت (

 26/418 یــــن انده کنایتــــود کند به مـهرچون ب سبتیـــــد کند به من آگفت نـــهرجا رس

 (معین).» جمع الی، نعمت ها، نیکی ها« ):ālāُ(آالء 

 12/112 ا باشـــدـــــــه آالء و کـــبریـــــــــهم ردــــــــــه نزد خـــــــصفت و نعت او ب

ي آن را نیز آمله گویند، طعم آن ترش، و نازك چون نام درختی هندي که ثمره« ):amoleآمله (

بزرگی گردکانی و خردتر است. درخت آن به باالي گردکان، برگ آن، ریزه و انبوه، گاهی به آلوگوجه و به 

 (دهخدا).» تر است.دو شاخه و گاهی به سه شاخه و چوب آن از چنار سخت

 31/389 ون آملهــچون هلیله زردشان روي و ترش چ همچو مازو رویشان نفج و سیه همچون تذرو

 (معین).» فساد، رنج، آزاربی نظمی، « - āvār :(1آوار (

 27/144 ت آوارــــــران علف و آفـــــــــرخ گــاز ن اوورـــــــــرج اهل لهــــــبی بوالفرج االف

  (معین).» آواره، در به در«  - 2

 19/227 ان آوارــــرورت زخان و مــــشدم بعجز و ض انــــــن بستدند فرعونــبه من سپرد و زم

 (عفیفی).» جنگ و نبرد« ):āvardآورد (
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