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 مقدمه -1-1

-شرف«رسد که مختصري از شرح حال قطران ذکر شود.  پیش از ورود به مبحث اصلی الزم به نظر می

الزّمان حکیم ابومنصور قطران عضدي تبریزي از مشاهیر شاعران ایران در قرن پنجم هجري است. در 

جعفر ي آقاي نوشته شده و متعلق به کتابخانه 529ي دیوان قطران به خط انوري که در سال  نسخه

افصح الشعرا واکمل البلغا ابومنصور قطران الجلیلی «سلطان القرائی است نام او چنین آمده است: 

الزّمان قطران العضدي تبریزي آورده است. معلوم و عوفی او را با عنوان حکیم و با لقب شرف» اآلذربایجانی

). 421: 1371(صفا، » بوده است. الزّمان را عوفی چون نعتی به کار برده یا لقبی براي شاعرنیست شرف

مولد قطران چنان که خود اشاره می کند شادي آباد تبریز است و سخن دولتشاه که وي را ترمذي «

  ).494: 1369(فروزانفر، » اند اصلی ندارددانسته، و گفته دیگران که او را ارومی و جیلی شمرده

ر بوده و شعرا او را به استادي شناخته و هاي خراسان و عراق مشهو قطران هم به زمان خود در شهر«

هاي پسین نیز محفوظ مانده و او را که ، همین شهرت در قرن اند چنان بردهبرخی هم بر وي رشک می

  ).496(همان: » اند همتاي فرخی شمرده است و بعضی به تعریض در شاعري او طعن کرده

ذربایجان به پارسی دري آغاز سخنوري یکی از وجوه اهمیت او آن است که نخستین کسی است در آ«

قطران به نقل مؤلّف مجمع ).« 423: 1371صفا ، »(کرده و مقتداي شاعران آذربایجان گردیده است

وفات یافته است. از قصائدي که قطران در مدح فضلون و اشارت به بازگشت وي از  465يالفصحا در سنه

شود که وي سراید، استفاده میواقع گردیده می 485و  465استرآباد که در زمان دولت ملک شاه مابین 

از معاصران قطران ناصر خسرو قبادیانی ). «500: 1369(فروزانفر،» پس از سال مذکور هم زنده بوده است

است که در سفر خود هنگام عبور از تبریز قطران را مالقات کرده و او را در جوانی و هنگام مطالعه آثار 

ها به ناصر خسرو  که اشکاالتی در مواردي از لغت دري داشت و براي رفع آن شاعران مشرق دیده بود

ودر تبریز قطران نام شاعري «). ناصر خسرو در این مورد گفته است:422: 1371صفا،»( مراجعه کرد

دانست. پیش من آمد؛ دیوان منجیک و دیوان دقیقی گفت، اما زبان فارسی نیکو نمیدیدم؛ شعر نیک می

پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بوده از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و  بیاورد و

در این مطلب که حکیم ناصر خسرو در سفر نامه خود ). «9: 1375ناصر خسرو،»(اشعار خود بر من بخواند

لنهر خراسان را آورده است، چنین دانسته می شود که حکیم قطران واژه هاي مشکل اشعار شاعران ماوراءا

هاي مشکل را نمی دانسته وبراي رفع مشکل خویش به حکیم و شاعر خراسانی روي آورده و شرح واژه

رسد پیدایش فرهنگ فارسی با روش آوردن شواهد شعري گرد آوري کرده است. به این ترتیب به نظر می

از قدیم « : مقدمه).1381(مصفی،»هاي این دوره بوده است هاي نادر و کمیاب است از پدیدهکه شامل واژه

باز، ناسخان دواوین شعرا، سخنان قطران ورودکی را به هم آمیخته وکار این آمیزش را به جایی 
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ي این آمیزش در ). نمونه424: 1371(صفا،» اند اند که دیوان قطران و رودکی را یکی دانسته کشانیده

و   205از صفحه  13است. به عنوان مثال دهخدا بیت ایم فراوان دیوانی که ما آن را اساس کار قرار داده

اي که ما را در این امر  را به عنوان شاهد مثال از رودکی آورده است. متاسفانه نسخه 507از صفحه 15

کلیاتی در سبک شعر قطران به دست است که با استعانت آن شعر رودکی را از «یاري کند یافت نشد. 

اخت. و آن این است که شعر رودکی بسیار طبیعی و منسجم و عاري از توان شنسخن قطران به خوبی می

هر گونه پیرایه لفظی و آرایش ظاهري  سخن است و به هیچ وجه پاي بست صنایع لفظی و محسنات 

که شعر قطران سراسر  ظاهري کالم و صنایع بدیعی نیست و هیچ گونه تکرار در آن نتوان یافت و حال آن

هاي لفظی و محسنات ظاهري کالم است و به سبک مخصوصی است که م با پیرایهمصنوع و تکلّف و توأ

عنصري بلخی در بعضی از ابیات خود ابتکار کرده و قطران آن سبک را در تمام شعر خویش بسط داده 

). با وجود این، دیوان این شاعر نیازمند بازنگري خاصی است تا مرز بین اشعار 477: 1382نفیسی،»(است

قطران از هم مشخص شود. در این پژوهش لغات، اصطالحات، ترکیبات و تعبیرات مشکل اشعار  رودکی و

ي مرحوم آقا محمد نخجوانی به اهتمام حسین آهی قطران تبریزي را از دیوان این شاعر، از روي نسخه

شرح  المعارف و دیگر منابع عمومی و اختصاصی، مثلنامه، دایرهاستخراج و سپس با مراجعه به لغت

گرا را در مقابل، لغات، اصطالحات، ترکیبات و تر و مفاهیم روشنهاي شاعران دیگر، معانی سادهدیوان

ها را تعبیرات مشکل نوشتیم. حدود سه هزار مدخل را نوشته  و با حروف التین آوا نگاري کرده وتلفّظ

که متضمن یک مدخل معین روشن کردیم. براي هر مدخل یک بیت را شاهد آوردیم و ابیات دیگر را 

ي بیت ارجاع دادیم، به نحوي که مخاطب هم با ي صفحه و شماره هستند ذیل شاهد مذکور با شماره

تواند معنی مدخل را در ابیات دیگر جستجو ي اعالي معنی مدخل در شعر مواجه است و هم می نمونه

چاپی زیادي بوده به این منظور هرجا هاي  ي موجود از دیوان قطران تبریزي داراي غلط کند. چون نسخه

ي اصالح شده را  تشخیص داده شده که کلمه به صورت صحیح بکار نرفته است، آن را اصالح کرده و کلمه

  مدخل قرار دادیم.
  

  تعریف مسأله -1-2

ها به ما کمک کند. رواج فرهنگ نویسیفرهنگ نویسی، زبان را توصیف و شکل و ماهیت آن را ثبت می«

» هاي بیگانه نباشیم.اي پیدا کنیم و محتاج استفاده از واژهتا در مقابل هر مفهوم جدید، واژه کندمی

  ).63:  1386(هاشمی، 

ي هاي زنده جهان است. ادبیات فارسی نیز که در نتیجهترین زبانزبان فارسی یکی از تواناترین و پرمایه«

ي ویندگان و سخن سرایان بوجود آمده، به وسیلهپردازي گقدرت فکر و باریک بینی و طبع لطیف و نکته

آمیز و فنون مختلف است، شهرت جهانی یافته است. همین زبان بیان شده و چون شامل مطالب حکمت
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ها، نامه و فرهنگآموزد که در نگاهداشت و ترویج آن بکوشیم و در تدوین لغتقدمت زبان فارسی به ما می

  : مقدمه).1370(قریب، » ریم.اي برداهاي مؤثّر و برجستهقدم

ها، حاصل تالش و رنج دارند. این مجموعههاي ادبی و لغوي هر زبان را محفوظ میها، گنجینهلغت نامه

ها نویسان است که زبان ملّتدریغ و چند ساله دانشمندان لغت است. با کوشش صمیمانه این فرهنگبی

ي زبان اجداد خویش را در طول قرون دریافت و با گذشتهتوان یابد و به کمک آنها میزندگی جاوید می

ها، نقش بس مهمی در تعمیق و گسترش زبان بمثابه ستون اصلی نامهخویش ارتباط برقرار کرد. لغت

ي همین امر بر آن شدیم که گامی هرچند بسیار کوچک در فرهنگ هر جامعه را بر عهده دارند. بواسطه

  این زمینه برداریم.

کر این مقدمات، مسأله اصلی این تحقیق این است که قطران تبریزي در قرن پنجم هجري، پس از ذ 

یابد، در ضبط زبان و فرهنگی که از هاي زبان فارسی در آذربایجان استحکام مییعنی در قرنی که پایه

ج آمد، چه خدمتی به زبان و فرهنگ فارسی و عموماً ایرانی کرده است؟ با استخراشرق به غرب می

ها توان میزان خدمات فرهنگی قطران را سنجید و آن گاه تعیین کرد که فرهنگاطّالعات موجود، می

  ها چگونه است. کنند و نقش هنرمندان در ترویج و ثبت تعامل فرهنگچگونه باهم تعامل می
  

  سواالت اصلی پژوهش  -1-3

 تنوع واژگانی در دیوان قطران تبریزي تا چه حدي است؟ - 1

 از عناصر زبانی قرن پنجم در آذربایجان هنوز زنده اند؟چه مقدار  - 2

 قطران چه کمکی به استحکام و ترویج زبان فارسی در آذربایجان کرده است؟ - 3

  

  فرضیات پژوهش   -1-4

دیوان قطران تبریزي یکی از منابع ارزشمند در معرفی عناصر زبانی و فرهنگی فارسی رایج در  - 1

 آذربایجان در قرن پنجم هجري است.

 هاي مختلف در شعر قطران وجود دارد.عمومی و علمی در حوزه لغات - 2

 

  هدف پژوهش -1-5

 معرفی شعر قطران تبریزي با استفاده از دیوان اشعار او. - 1

 ي لغات فارسی. کمک به گسترش دایره - 2

 کمک به فهم شعر قطران تبریزي. - 3
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  ترکیبات گوناگون.تعیین جایگاه علمی قطران تبریزي در استفاده از لغات و تعبیرات و  - 4
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-6

تاریخ هزار ساله نظم و نثر فارسی و نفوذ آن در کشورهاي بیگانه و همسایه و ایجاد پایگاههاي فرهنگی در 

دبـی و  کشورهایی نظیر ترکیه (عثمانی) و هندوستان چه به عنوان زبان رسـمی و چـه بـه عنـوان زبـان ا     

  هاي متعدد و متنوع را سبب گشته است.فرهنگی، ضرورت تدوین فرهنگ

لغات و کلمات با تعبیرات و کنایات و اصطالحات خاص خویش، در طول زمان و قرون متمادي آنچنـان  «

عالوه در رویارویی فرهنگ  ها مفهوم آنها قابل درك نیست، بهمی شوند که جز به یاري لغت نامه دگرگون

بل امري ضروري است، حضور لغت نامه هـا بـه عنـوان یـک     هاي بشري که نیاز به درك زبان مقاو تمدن

  : مقدمه)1375(رامپوري، » سازد.میت و نقش سازنده آن را آشکار میوسیله ابتدایی و ضروري، اه

هزاران واژه و تعبیر منبعث از آداب و رسوم اجتماعی، مهر لغوي خورده است که باید جایی در فرهنـگ  «

هـاي مشـابه در   هاي فارسی را غنی تر از فرهنگعبیرات فرهنگیبات و تداشته باشد و این خود حوزة ترک

وجه امتیاز فرهنگی است که - زبان هاي دیگر نشان می دهد. این تعابیر و واژه ها نشان دهنده پیوند زبانی

  ).13: 1382(انوري، » شود.فرهنگ نگاري محسوب می

د است باید تا حد امکان کامل و جـامع باشـد تـا    زبان نیز که وسیله تفهیم و تفاهم و بیان نیات و مقاص«

براي بیان افکار و به وجود آمدن آثار ارزنده علمی و ادبی و صنعتی و هنري بتواند نقش خود را به درستی 

ین تکامل محسوس است انجام دهد و کمال زبان بستگی به کثرت لغات الزم و وسعت آن دارد و هنگامی ا

  :  مقدمه).1370(قریب، » ي اساسی و صحیح براي آن نوشته شده باشد.هاها و فرهنگکه واژه نامه

دیوان یک شاعر نموداري از عناصر و الگوها و هنجارهاي عصر اوست که به تحقیقات تـاریخی، اجتمـاعی،   

فرهنگی، سیاسی و اقتصادي کمک شایانی می کند و دیوان قطران تبریـزي هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی      

کنیم در این پژوهش با تهیه فرهنگی مبنی بر شرح مشـکالت دیـوان اشـعار قطـران     نیست. ما تالش می 

هـاي زبـانی، ارزشـهاي اخالقـی،     ن، عالوه بر فهـم اشـعار وي، ویژگـی   تبریزي و توضیح لغات و تعبیرات آ

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر شاعر را براي خوانندگان امروزي بیان کنـیم. بـه عبـارت دیگـر فهـم و      

  یوان قطران تبریزي را آسان کنیم.تفسیر د

  

  پیشینه پژوهش -1-7

اند و به ان بسیاري اثرهاي ارزشمندي نوشتهدر حوزه نوشتن فرهنگ لغات زبان و ادبیات فارسی استاد

ه و خصوص در مورد نوشتن فرهنگ بر دیوان اشعار شاعران پارسی گوي کارهاي زیادي انجام شد
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ي دیوان اشعار قطران تبریزي تا کنون اثر مستقلی نوشته  اما درباره اند.هاي بسیاري تدوین کرده فرهنگ

نشده است. با توجه به دایره لغات و تعبیرات فراوانی که در دیوان این شاعر به کار رفته است نوشتن 

در  نماید. فرهنگی که لغات و تعبیرات آن را شرح و توضیح دهد و مشکالت آن را بیان کند ضروري می

  دهیم.نوشته شده است به اختصار شرح می دي را که در مورد قطران تبریزيزیر موار

) به شرح احوال، روزگار و تخلص یا لقب شاعري قطران پرداخته و بحثی را در مورد نسبت 1371صفا(

قطران به تبریز، مطرح کرده و نظر دولتشاه را که قطران را ترمذي دانسته رد کرده است. عالوه بر این، 

صیده سرایی و اهمیت وي را در پایه گذاري سبک آذربایجانی و تاثیر پذیریش را از سبک دوره شیوه ق

 سامانی مورد بررسی قرار داده است.

) ضمن شرح زندگی و روزگار قطران تبریزي بحثی را در مورد علت اشتهار وي بدین اسم 1369فروزانفر(

ران تبریزي، نظر دیگر نویسندگان را در این مورد متداول مطرح کرده و با استناد به شعر قط یا لقب غیر

نقد و بررسی کرده است. سپس به بررسی ارزش شعري و افکار و اخالق وي در قصاید و معرفی آثار و 

  سالطین معاصرش پرداخته است.

ها که در مورد قطران تبریزي صورت گرفته ، ین پایان نامه ربطی به این نوشتهبدیهی است که موضوع ا

. رد. حوزه کار ما در این پژوهش تهیه فرهنگ لغات، اصطالحات و ترکیبات دیوان قطران تبریزي استندا

شود که شیوه ها اشاره میهاي نوشته شده درباره دیوان شاعر و روش کار آناز فرهنگهایی در زیر به نمونه

  تواند الگویی براي کار ما باشد.آنها می

واژگان و ترکیبات  و توضیح  اهنامه را شرح داده و تنها به شرح ) واژه هاي دشوار ش1386نوشین (

موجود در شاهنامه پرداخته و اسمهاي خاص و شخصیتهاي شاهنامه را توضیح نداده است. پس از توضیح 

هایی از کتب نثر به عنوان شاهد مثال آورده ز شاهنامه و دیگر شاعران و نمونهواژه یا ترکیب، بیتی را ا

  ضیح واژه و ترکیبات در بیتی، از ابیات قبل و بعد از بیت مورد نظر سود جسته است.است. در تو

) تعداد کثیري از لغات و تعبیرات و اصطالحات مثنوي مولوي را شرح و توضیح داده 1362گوهرین (

است. لغات و تعبیرات عرفانی، نجومی، فلسفی، فقهی، طبی و لغات و تعبیرات فارسی و عربی را شرح و 

فسیر کرده است. بعد از شرح لغات و تعبیرات براي توضیح بیشتر نه تنها از ابیات مثنوي، بلکه از ابیات ت

دیگر شاعران بیتی را به عنوان شاهد مثال  آورده است. اگر لغات یا تعبیري به آیه یا حدیثی اشاره داشته 

واژگان و تعبیرات و کنایات بر  کند. ترتیبکردن شرح و توضیح مطلب، بیان می باشد آن را براي کامل

ها و ترکیبات علوم دیگر مانند طب و نجوم به منابع حروف الفباست و براي توضیح واژه اساس ترتیب

  تواند الگویی براي کار ما باشد.ته اول آن مراجعه کرده است که میمرتبط و دس
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رده و معانی گوناگونی را ) در بررسی دیوان خاقانی شروانی، در یکایک ابیات دقت ک1374سجادي (

هاي هاي حوزهدیوان خاقانی را شرح داده و واژهبدست آورده و ضبط کرده است. وي بسیاري از مشکالت 

مختلف را تا آنجا که توانسته توضیح داده است. بر خالف نام کتاب، بسیاري از دشواریهاي خاقانی را 

معناي راحت تري دارند پرداخته است. سجادي در  نادیده گرفته و تنها به توضیح لغات و اصطالحاتی که

ا این فرهنگ که به صورت الفبایی نوشته، کلمات و ترکیبات فارسی و عربی و هم چنین اعالم موجود ر

هایی چون عرفان ، نجوم، طب و غیره پرداخته است. بعد از توضیح لغت شرح داده و به شرح واژگان حوزه

 هد مثال آورده است.یا اصطالح بیتی را به عنوان شا

مولوي و  هایی که در مورد شعر شاعرانی مثلاین است که با استفاده از نمونه تالش بنده در این پژوهش

اند، با دقت و وسواس کافی نوادر لغات و اصطالحات و تعبیرات قطران را خاقانی و فردوسی، نوشته

نشانی دیگر شواهد را براي مراجعات  استخراج و شرح کنم و پس از ذکر یک شاهد مثال براي هر یک،

  بعدي، بنویسم.
  

  روش اجراي طرح  -1-8

اي است که به ترتیب حروف الفبا نوشته شده است. بدین صورت که ابتدا روش اجري این طرح کتابخانه

کنیم و سپس با استفاده از منابع دست یوان قطران تبریزي را استخراج میواژگان و تعبیرات و ترکیبات د

دهیم و بعد از آن نظر دارد آنها را شرح و توضیح میاول و با توجه به مفهومی که لغت در بیت مورد 

طران تبریزي، آوریم. در این پژوهش دیوان اشعار ق هایی را از شعر قطران به عنوان شاهد مثال مینمونه

  کنیم.ها و منابع موجود مراجعه میو توضیح آنها به فرهنگ براي شرح باشد وهایی موجود می داده

توان معنی روشنی از آن درك  اي باشد که نمی در توضیح لغات و ترکیبات چنانچه بیتی دربردارنده واژه

  آوریم.ر بیتی را به عنوان شاهد مثال میکرد از شاعران دیگ

  

  مبانی نظري  -1-9

و اعتناي تام است تکمیل زبان و ادبیات فارسی است و بنابراین  از اموري که در این زمان محل توجه«

وسایل حصول این مقصود از هر قسم باشد در کمال اهمیت است و شک نیست که یکی از وسایل بزرگ 

براي این موضوع فراهم ساختن کتب فرهنگ است و نیز بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که تنظیم 

از کسانی که با زبان خواندن و نوشتن کار دارن رفع کند، بسیار دشوار و ي حوائج را  فرهنگ کامل که همه

  : مقدمه).1355نفیسی، » ( شاید بتوان گفت محال است
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  فرهنگ -1-9-1

هم به مفهوم کتاب لغت، هم » فرهنگ«ي هاي بسیاري شده است. واژهي فرهنگ صحبتدر تعریف واژه«

توان گفت:  تعریف فرهنگ به عنوان یک کتاب لغت، میبه معنی دانش، ادب و معرفت است، اما در 

- فرهنگ عبارت است از کتابی حاوي بخشی از واژگان یک زبان که معموالً به ترتیب الفبایی آرایش می

»( ها به یک زبان یا زبانی دیگر همراهند ي معانی، تلفّظ، امالء و مانند آنیابند و با اطّالعاتی درباره

-هاي هر زبان مستلزم مراجعه به کتابجست جو در هویت و معانی واژه). «53: 1386هاشمی مینا آباد، 

). 3: 1387غالمرضا ستوده، » ( بریمنامه یا فرهنگ نام میها تحت عنوان لغتهاي لغت است که ما از آن

 فرهنگ توصیفی لغات، اصطالحات و ترکیبات قطران تبریزي از نوع الفبایی است که اطّالعاتی در مورد

  دهد. ها به خواننده می ي کلمه و جز آنتلفّظ، ریشه

  

  اصطالح -1-9-2

ي ها و تعابیر خاصی است که براي افادهشود واژه چه در عرف اهل علوم و فنون اصطالح خوانده می آن«

معنایی خاص واقع شده یا بر اثر کثرت استعمال در هر علم و فنّی به تدریج معنایی خاص از آن ارائه شده 

شود یا   حالت اصطالحی یافته است. مفاهیم لغوي کلمات یا تعیینی است یعنی با قصد وارده وضع میو 

ي  دهد و در یک علم جنبه اي به تدریج معناي لغوي و مطابقی خود را ازدست می تعینی است؛ یعنی واژه

  : مقدمه). 1374سجادي،»(اصطالحی می یابد

 ترکیبات -1-9-3

ؤخر یا مزید مقدم مرکب شود و معنی عبارت از اسم یا مصدري است که با مزید مدر اصطالح  ترکیبات:« 

  دهخدا،ذیل ترکیب). » (  . ک دو یا چند کلمه ترکیبجداگانه دهد جز معنی اصل یکای

  مدخل -1-9-4

شود. مدخل  هاي دیگر نوشته می تر نسبت به واژه اي است که معموالً با حروف درشت و مشخص واژه« 

(هاشمی مینا » شودد آن داده می فرهنگ لغت و مرکّب از یک واژه واطالعاتی است که در مورواحد 

  ).67: 1386باد،

  شواهد کالمی  -1-9-5
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نقش اصلی شواهد کالمی عبارت است از نشان دادن واژه در بافت زنده و واقعی و محیط طبیعی آن و « 

ي  ترکردن فایده واژه و افزون اکم بر کاربرددر نتیجه کمک به تسهیل درك قواعد معنایی ودستوري ح

  ).166همان:(» ي او به فرهنگ است کاربرنده از فرهنگ و برانگیختن عالقه

  

  

  

  ارجاع -1-9-6

ي مدخل در جاي  عبارت است از فرستادن وهدایت کار برنده به سمت واژه یا اطالعاتی مرتبط با واژه«

هاي مدخل تسهیل گردد د ودرك اطالعات مربوط به واژهشو دیگر از فرهنگ تا ارتباط بین آنها مشخص

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

  لغت نامه و نتیجه گیري
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  آ

  (عفیفی).» کنایه از ظرافت و لطافت و تازگی« ) :ābآب (

ــودروي روي او  ــل خــ ــرده آب از گــ   اي بــ

  

ــدهار و   ــتر ز قنـ ــوي او خوشـ ــکوي کـ ز مشـ  

441/7  

  (انوري).» شادابی یا رونق و جال« ):b-o-tābā( آب و تاب

  گل اندر بوستان اکنون به دیگر آب و تاب آید

  

 عقیقی روي و مشکین زلف و زنگاري نقاب آید  

414/2  

رد یا تـن در آن  اي هست که هر کس از آن بخو» آب زندگانی«در اعتقادات اسالمی، چشمه «آب حیات: 

شوید آسیب ناپذیر خواهد شد و جاودانه خواهد زیست. اسکندر در جستجوي این آب ناکام ماند و خضر از 

یـاد شـده   » چشمه خضر«و » آب خضر«آن نوشید و جاودانه شد. به همین جهت گاهی از این چشمه به 

ضـر، چشـمه خضـر، چشـمه     هاي آب زنـدگی، آب خ است... مضمون اندیشی پیرامون آب حیات که به نام

حیوانی (حیات) ، چشمه زندگی (زندگانی)، جام اسکندر و جـز آن نیـز خوانـده شـده اسـت، در ادبیـات       

عرفانی، تنوع و گسترش خاصی یافته است. در روایـات هسـت کـه آب حیـات در درون تـاریکی اسـت و       

  (یاحقی). » اسکندر طلب آن به ظلمات رفت

  موافقـــان را کلکـــش بســـان آب حیـــات   

  

ــرزین      ــو آذر بــ ــیغش چــ ــان را تــ  مخالفــ

294/1  

  آب حیات.  آب حیوان: 

ــن آن را   ــد تــ ــع نیایــ ــوان نفــ   ز آب حیــ

  

 کـــز آتـــش شمشـــیر امیـــرش ضـــرر آمـــد   

283/14 ،71/10  

  (دهخدا).» آفرین. احسنت. مرحبا« ):ābādآباد (

  راي تــــو دل آراي روي تــــو روان پــــرور و

  

ــاد       ــو آب ــن راي ت ــر ای ــن روي و ب ــر ای ــاد ب  آب

115/4 ،81/17 ،71/9 ،61/11 ،62/9  

  (معین).» جاي عمیقی که آب در آن جمع شود، غدیر؛ آبگیر« ):āb-dānآبدان(

ــو  ــدان از عشــق ت ــدر آب ــا بدیــدم رویــش ان   ت

  

ــدان      ــردم آب ــع ک ــاردان و طب ــردم ن ــده ک  دی

342/10  

موضع بـه دریـا فـرو    اند و در همین گفتهرودي بوده است که آن را آبگون نیز می« ):ābeskūnآبسکون(

  (دهخدا). » اندریخته، اکنون راه آن رود بگردانیدهمی

  تــــاب مانــــد جــــانم بــــه آذر بــــرزین  ز

  

ــکون  ز   ــه رود آبســ ــمم بــ ــد چشــ آب مانــ  

331/4  

جایی از رود یا نهر یا حوض کـه از آن آب تـوان برداشـت و خـورد. مشـرب،      «  ):ābeš-xorآبشخور (

  (معین).» آبخور

عدلش با پلنگ آهو همـی آیـد بـه آبشـخور     ز    جهـان را کـرد بـی آهـو    نبرده بو علی آن کو   



12 

 

  153/5  

  (دهخدا).» برکه. مرداب. غدیر« ):āb-girآبگیر (

  نگـــر کـــه پـــر در گردیـــد آبگیـــر بدانکـــه 

  

 شکن شکن شده آب از شمال چـون مضـراب     

229/5 ،34/4  

  (معین).» شیشه، زجاج« ):ābginaآبگینه (

ــه  ــاه کینـــ ــت اوگـــ ــان دوزخ اســـ   بســـ

  

 چــــو ســــنگ او و عــــدو چــــون آبگینــــه  

447/15  

کنـد بـه نحـوي کـه     بیماري ویروسی سخت و واگیرداري که ایجاد بثورات پوسـتی مـی  « ):ābeleآبله (

  (انوري). » رودآثارشان از بین نمی

  مهر آن مه بر دل من چـو نشـان آبلـه اسـت    

  

 مهر دیگر نیکـوان همچـون نشـان نقـش نیـل       

213/14  

کـه   oblongaو گونـه   cydoniaبه میوه درختی اسـت ا زجـنس   «(دهخدا). » به . بهی«  ):ābiآبی (

باشد. نام جنس آن بـر گرفتـه از   یا تیره گل سرخ می Rosaceaeمانند سیب و گالبی متعلق به خانواده 

نام شهري در شمال جزیره کرت، متعلق به یونان است. ولی خاستگاه این درخت کوچک را شمال ایران و 

انـد.ولی  دانند. در شعر قدیم فارسی، این میوه را آبی و بهی و به نامیدهآناتولی (ترکیه امروزي) میقفقاز و 

  (گرامی).» رود. گل به صورتی خوشرنگ استدر اینجا نام به به سبب تداول کنونی آن به کار می

  تا زمانه شاخ آبی را چـو چوگـان چفتـه کـرد    
  

ــا     ــاي کهرب ــوي ه ــرانش گ ــر ک ــدا ب  گشــت پی
 

433/14 ،433/11 ،424/9 ،389/5 ،293/8 ،197/10 ،156/17 ،142/2 ،133/6 ،87/14 ،9/17  

485/11 ،466/9 ،438/10 ،  

یکی از سه آتشکده بزرگ ایران گیش از اسالم. گویـا بـر   « ):ātaš-xāne-barzinآتش خانه برزین (

رزین مهر به صورت آتور بـورژین  فراز کوه ریوند در نیشابور در خراسان بود. در متون مذهبی پهلوي، آذر ب

ق،  4رن اند. دقیقی شاعر قشکده کشاورزان و صنعتگران خواندهمیتر ضبط شده است. آذر برزین مهر را آت

) 1937 - 1895(دهد . آبراهام ویلیام جکسـن ساخت آذر برزین مهر را به کی گشتاسب کیانی نسبت می

ه میاندشت نوشته است؛ با این حال ، باستان شناسان تا مکان آن را در دهستان مهر در میانه راه سبزوار ب

دهند که در اي در نیشابور خبر میاند. ابن فقیه و مسعودي از آتشکدهکنون اثري از آذر برزین مهر نیافته

  (شریفی).» زمان زردشت بر پا شده بود و اشاره به آذر برزین مهر دارد

  چون بر آشوبی و بر اسب جـدایی زیـن کنـی   

  

مــن ماننــد آتشــخانه بــرزین کنــی     جــان    

417/11  

  دهخدا).»(آتشکده. معبد آتش پرستان« ):ātaš-gāhآتشگاه (

  نــوان چــو زاهــد محــراب کــرده آتشــگاه      

  

ــو    ــا چ ــاز   دو ت ــرده نم ــید را بب ــب خورش راه  

185/1  

  جعفر.  āsār-e-ja’far:( آثار جعفر (
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ــردي     ــه م ــی ب ــرد گیت ــر ک ــرد و پ ــی ک   ته

  

ــردار   ــر  ز کــــــ ــار جعفــــــ آذر ز آثــــــ  

122/4  

  

  (دهخدا).» جمع اجل، به معنی وقت و مدت معین و محدود و مرگ«): ājālآجال (

ــدر    ــیرش ان ــه شمش ــت ب ــادي اس ــال اع   آج

  

ــه شمشــیرش گــویی خــط آجــال     بنوشــته  ب

250/6 ،208/11 ،206/15 ،201/18  

  (انوري).» چیزهاي بی ارزش و دور انداختنی. آشغال« ):āxālآخال(

ــر روي    ــاه بـ ــتري و مـ ــره اي مشـ ــو تیـ   تـ

  

 وي غالیـــه و مشـــک بـــر خـــال تـــو آخـــال  

204/13 ،201/10  

-ابوالبشر، انسان نخستن که با صفات و القـاب خلیفـه اهللا، صـفی اهللا، ابوالـوري و معلـم     « ):ādamآدم (

  (یاحقی).» االسماء نامبردار است

  شه از نسل سلیمان است لیکن از همه فضلی

  

ــ    ــا فری ــرش ن ــوا   دنظی ــل آدم و ح ــزد ز نس ای  

232/11 ،227/13 ،169/20 ،5/9  

نام روزي از هفته میان پنجشنبه وشنبه وآن در پیش مسلمانان چون شنبه نزد یهود « ):ādinaآدینه (

  (دهخدا).» و یکشنبه نزد نصاري عید و روز آخر هفته باشد. جمعه

ــد  ــه ببالـــ ــر آدینـــ ــد و هـــ ــر عیـــ   هـــ

  

 از خطبــــه وي چــــوب خشــــک منبــــر     

355/12 ،117/2  

هاي سریانی است میان شباط و نیسان که ابتداي سال از ایلول مـاه اول  ماه هفتم از سال« ):āzārآذار (

  (تبریزي).» خزان باشد. نام ماه اول بهار است از سال رومیان و بودن آفتاب در برج حوت

  ماه گردون ازپـی آن گشـت همچـون آفتـاب    
  

 مـاه کـانون از پـی ایــن چـون مـه آذار گشــت       
 

480/15 ،430/4 ،399/4 ،389/16 ،389/13 ،387/18 ،152/7 ،115/9 ،52/12  

  (دهخدا).» آتش« ):āzarآذر (

  ست و گه چون آذر و بدخواه راا گاه چون آب
  

ــگ آذر     ــر آذرن ــان ب ــوخته چون ــد س ــون کن گ  
 

 ،195/1 ،173/9 ،170/8 ،156/2 ،153/14 ،152/13 ،124/15 ،118/11 ،115/12 ،115/9 ،84/1  

528/11 ،482/1 ،481/14 ،479/13 ،446/18 ،389/16 ،377/18 ،333/16 ،331/3 ،281/18  

  آتش خانه برزین.   آذربرزین:

  از آب جود او رودیست صد چـون وادي جیحـون  
  

تف تیغ او دودیسـت صـد چـون آذر بـرزین     ز    
 

413/13 ،344/17 ،331/4 ،326/6 ،294/1 ،283/14 ،245/2  

  آذر مهر: آتش عشق. اضافه تشبیهی .

ــرش  ــون ز آذر مهـ ــه گـ ــم اللـ ــته رخـ   گشـ

  

ــه آذر     ــد از مـ ــون شـ ــن زردگـ ــو چمـ  همچـ

156/13  

  (معین).» به رنگ آتش، آذرفام، سرخ فام« ):āzar-gūnآذرگون(
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  گاه چون آب است و گه چون آذر و بدخواه را

  

ــد      ــون کن ــگ آذرگ ــر آذرن ــان ب ــوخته چون  س

297/12 ،198/5 ،168/12 ،152/13 ،84/1  

  (معین).» روشن، نورانی« ):āzarangآذرنگ(

ــایبی از دوســتان و حاضــري زي دشــمنان    غ

  

 دشــــمنان را آذري و دوســــتان را آذرنــــگ  

236/11 ،195/1  

  (دهخدا).» آتش« ):āzarangآذرنگ (

  گاه چون آبست و گـه چـون آذر و بـدخواه را   

  

ــد      ــون کن ــگ آذرگ ــر آذرن ــان ب ــوخته چون  س

198/5 ،196/10 ،84/1  

  (معین). سرخ رنگ.» آذرگون، آتش فام، آتش رنگ« ):āzar-yūnآذریون (

  آن درختــی کــه همــایون میــوه هــا بــار آورد

  

 جاودان باید کـه شـادان بـرگش آذریـون بـود       

333/16 ،331/3 ،281/18 ،99/21 ،98/19  

  (دهخدا). آراستن.» آذین بستن. آذرین نهادن« ):āzin-zadanآذین زدن(

ــین ز ــار   زمـ ــر نثـ ــن زد و ز بهـ ــا آذیـ   دیبـ

  

 بـــر او همـــی گســـلد عقـــدهاي در ســـحاب  

45/14  

یکی از پهلوانان کماندار لشکر منوچهر که براي تعیین مرز ایران و توران، تیري رها کرد   « ):ārašآرش (

(از ساري یا قلعه دماوند یا قلعه آمل) وآن تیر از بامداد تا نیمروز برفت تا بر زمین نشست (کنـار جیجـون   

بین سرخس و مرو) و آنجا مرز ایران شناخته شد. آرش در کمـان کشـیدن و تیـر    یا مرو یا عقبه مزدوران 

  ).1375(شمیسا، » رهاندن مثل است

ــو   ــان آرش نی ــه س ــدن ب ــر فکن ــه تی ــی ب   یک

  

ــتم زر       ــان رس ــه س ــدن ب ــه درع دری ــی ب  یک

306/11 ،150/7  

  (دهخدا). » طمع. حرص. افزون خواهی« ):āzآز(

  (دهخدا). جداکننده. » گسلنده« ):gosalگسل (

  آز گسل: جداکننده حرص و طمع. از بین برنده حرص و طمع.

  کـین تـو دردل چــون مـرگ بـود روح گــزاي    

  

ــل      ــود آز گس ــنج ب ــون گ ــو در دل چ ــر ت  مه

203/15  

زر ). آ74در قرآن مجید نام پدر ابراهیم است: و اذقال ابراهیم ال بیه ازر (سوره االنعام ، آیه «): āzarآزر(

 - اند. بدین سبب ابراهیم از او جدا شـد و بـت  پیشه بت تراشی داشت و از این رو به او نجار و در وگر گفته

انـد از  هاي او را شکست. در تورات نام پدر ابراهیم تازه است. از این رو برخی آزر را عمـوي ابـراهیم گفتـه   

ا در اعتقادات شـیعه پـدر پیغمبـر یـا امـام      اند، زیرجمله شیعه، که اب را در آیه قرآن به معنی عمو گرفته

  ). 1375(شمیسا، » تواند کافر باشدنمی

  اشـــتی آزر نگـــاري داشـــتیگـــر چنـــو بنگ

  

ــل      ــزد خلیـ ــت ایـ ــان طاعـ ــت آزر بسـ  طاعـ

214/7  
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