لغات فارسي کفاية الطب ُح بيش تفليسي
ِ

به همراه بررسي لغات تقويم االدويه او

به ياد شادروان دکتر عباس زرياب خوئي ٬مصحح
دانشمند الصيدنه
ِ
ِ

علياشرف صادقي
ـکمالالدين ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسي از دانشمندان قرن ششم هجري است.
زادگاه او ظاهرًا تفليس پايتخت گرجستان کنوني بوده ٬اما او روزگار خود را در آسـياي
صغير ٬بهويژه قونيه سپري کرده بوده است .از اين نظر ٬زباني که وي در آثار فارسي خود
به کار برده به احتمال زياد تحت تأثير فارسي متداول در غرب ايـران و آسـياي صـغير
است .بنابراين ٬بررسي آثار او به منظور شناخت بهتر ويژگيهاي گويشهاي غرب ايران
حائز اهميت است .تا کنون سه فهرست از لغات فارسي او منتشر شده است .يکـي از
ايرج افشار با عنوان »اندر فوائد لغوي کامل التعبير« )افشار  ٬ (١٣٤٢دوم فهرست لغات بيان

الصناعات او که ايرج افشار در پايان چاپ بيان الصناعات )افشار  ٬١٣٣٦ص (٤٥٧-٤٤٦به چاپ
رسانده است ٬سديگر مقاله دکتر مهدي محقق با عنوان »واژههاي فارسي در کتاب تقويم

االدويه « )محقق .(١٣٧٧
آنچه در زير ميآيد منتخبي از لغات بخش دوم کفاية الطب اوست .اين کتاب داراي
سه بخش يا سه کتاب به شرح زير است :کتاب اول در معرفت علم بجشکي؛ کتاب دوم
در غذاها و داروهاي مفرده؛ کتاب سوم در غذاها و داروهاي مرکبه .مؤلف اين کتاب را
در سال  ٥٥٠نوشته و به ملکشاه پسر قلج ارسالن سلجوقي تقديم کرده است .از ايـن
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ـکتاب ظاهرًا شش نسخه در ايران وجود دارد .دو نسخه در کتابخانه دانشکده پـزشکي
دانشگاه تهران به شمارههاي  ٢٢٢و  .٢٢٣نسـخه اول داراي تـاريخ  ٧٢٢و نسـخه دوم
بدون تاريخ ولي ظاهرًا از قرن سيزدهم است )رهاورد  ٬١٣٣٣ص .(٣٧٣نسخه ديگر متعلق به
ـکتابخانه مجلس شوراي اسالمي و از قرن هشتم است .شماره اين نسخه  ٦٣٣٢است
)حائري  ٬١٣٥٠ص . (٣٤٩-٣٤٧نسخهاي ديگر با تـاريخ  ١٢٧١و شـماره  ٢٤٩١مـتعلق بـه
دانشگاه تهران است )دانشپژوه  ٬١٣٤٠ص . (١٢٥٨نسخه پنجم متعلق به کتابخانه ملي ملک و
از قرن يازدهم هـجري است .شـماره ايـن نسـخه  ٤٧٧٦است )افشـار ٬دانشپـژوه ٬١٣٦١

ص . (٦٢٥نسخه ششم از قرون ششم و هفتم و متعلق به کتابخانه خصوصي فرهاد معتمد
در تهران است.١
فهرست حاضر از نسخه شماره  ٢٢٢دانشکده پزشکي و نسخه  ٦٣٣٢مجلس نقل
شده ٬اما به نسخه شماره  ٢٢٣پزشکي نيز رجوع شده است .در نقل لغات و بحث درباره
آنها از نشانههاي اختصاري زير استفاده شده است:
پ = ١نسخه  ٢٢٢دانشکده پزشکي
پ = ٢نسخه  ٢٢٣دانشکده پزشکي
م = نسخه مجلس
ـک = لغات کامل التعبير
ت = لغات تقويم االدويه
ب = بيان الصناعات

همان طوري که در باال اشاره شد در اين فهرست فقط لغاتي نقل شدهاند که از جهتي
امتياز داشتهاند.
االج ] =آلج ٬ظ .آلُج[ )م( زعرور ] =زالزالک[ .پ :١ايج ٬کَ :الُ ج .ظاهرًا تلفظي که حبيش به کار ميبرده آلُج
است .براي توضيح درباره اين کلمه ٬رک :لغت فرس به تصحيح نگارنده و فتحاهلل مجتبائي ٬ذيل َالَچ.

اوسبند )م( نيلوفر هندي .اين لغت در برهان قاطع به شکل اوسبيد بر وزن بوسعيد آمده است .الصيدنه ٬
ص٨٤ـ :اوسيذ ؛ رازي در الحاوي و ابن سينا در قانون  ٬به نقل حاشيه الصـيدنه  :اوسـبيد .ظـاهرًا اوسـبند
تصحيف اوسپيد است.
١ـ(ــبراي ساير نسخ آن در کتابخانههاي جهان ٬رک .افشار  ٬١٣٣٦ص ٢٨٩و .٤٤٢
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ابروصنم )پ (١يبروح =ت .منظور از يبروح ٬يبروح الصنم است که همان مهر گياه يا سگکن بـاشد.
مستوفي نيز در نزهةالقلوب يبروح الصنم را به شکل ابروصنم آورده است )رک .لغتنامه  ٬ذيل همين ماده و
نزهةالقلوب  ٬ص .(١٢١معلوم ميشود که در غرب ايران يبروح الصنم به ابروصنم تغيير يافته بوده است.
بادروک )م( بادروج .ت :باذروک .بادروک امالي بادروگ است که به بادروج معرب شده است.
بادنگان )م( بادنجان .ت :بادنگان.
بارژد )م(

قنه .ت :بارزد .احتما ًال تلفظ حبيش بارژد بوده است .تلفظهاي ديگر اين کلمه بيرزد ٬بيرزه ٬

بيرژي  ٬بيرژه  ٬باليژه و باليجه است ٬رک .صادقي  ٬١٣٧٩ص ٧و .٢٣
برشن )م( کشوث .ت :برسشن .آنندراج بَ ْرشَ ن را به معني »عشق پيچه« آورده و لغتنامه آن را عالوه بر

عشق پيچه به عشق پيچان و مهربانک و داردوست معني کرده و داردوست را همان عشـقه و لبـالب
دانسته است .ناظم االطباء برشن را به »ـگياه طبي که پاپيتال نيز گويند« معني کرده و

استينگاس آن را به ivy

برگردانده است .فرهنگهاي عربي به فارسي ) السامي ٬البلغه ٬المرقاة ٬االبانه ٬مهذب االسماء( کشوث را به
سرند معني کردهاند .کشوث گياهي است که به نوشته مهذب االسماء به درخت طاغ ميچسبد .اما به گفته
رازي )به نقل الصيدنه  ٬ص٥٣٤ـ-ـ (٥٣٥کشوث رشتههاي نازکي است که به خار ميچسبد و شبيه ليف
مکي است و برگ ندارد و گلهاي آن کوچک و سفيد است .به قول ابن ماسويه )به نقل الصيدنه  ٬همان
جا( اين گياه ريشه ندارد و گياهان را از بين ميبرد .اين توصيف نشان ميدهد که کشوث گياهي انگلي
شبيه ِس ْس ک يا خود سسک است که ليف مانند و زرد و بيريشه است و موجب خشک شدن گلها و

نباتات ميگردد و با سرند که همان عشقه و لبالب و پيچک است فرق دارد .ظاهرًا فـرهنگنويسان بـا
تسامح سرند را با کشوث تطبيق دادهاند.

بزغند) ٢پ٬١م( قرظ= ٣ت .درخت پسته يک سال بار ميآورد و سال ديگر پسته بيمغز که با آن پوست را
دباغي ميکنند .اين پسته بيبار به فارسي بزغند و بزغنج و به عربي َق َر ظ ناميده ميشود .سروري و برهان

قاطع بزغنج وبزغندرا به ضم ب و غ ضبط کردهاند .جهانگيري نيز بزغنج را به همين صورت ضبط کرده است
) جهانگيري بزغند را ندارد( ٬اما سروري بيتي از شيخ آذري شاهد آورده که در آن بزغنج با نارنج قافيه شده
و سروري به حق يادآوري کرده که بر اساس اين بيت غين کلمه مفتوح است .بيروني در الصيدنه )ص(١٢٩

اين کلمه را ثرغند آورده که بيشک محرف بژغند يا* ث زغند است ٬اما در ترجمه فارسي کتاب اين واژه به

صورت بزغنج آمده است )ص .(١٥١در ترجمه فارسي الصيدنه  ٬ذيل غَروق ميگويد »پارسيان او را قزغند

و بزغند نيز گويند« )ص .(٤٧٥قزغند بيشک مصحف* ثزغند است که در متن عربي به شکل ثـرغند
تصحيف شده است .حروف اول اين کلمه يعني فاء اعجمي همان »و« لب و دنداني فارسي امروز است.
بناس ب )م(
ُ

علک .ت :نباسب که ظاهرًا تصحيف بناسب است .در االبنيه ايـن کـلمه بـه شکـل اس ــ
لــلـ

ـل

ا

)بدون نقطه( آمده )ص (٥٤و در نسخه ديگر با امالي بياسب )همان جا ٬ص (٣٥٠آمده ٬اما در برهان قاطع

٢ـ(ــاصل :برغند

٣ـ(ــاصل :قرط
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ناست ضبط شده است .براي معادلهاي فارسي علک ٬رک .الصيدنه  ٬ص.٤٣٥
با تلفظ ِب َ

بوشکان )م(

بوشکان .اين کلمه شناخته نشد.

بيشموشک )پ ٬١م( بيش = ـت .بيش کلمهاي فارسي است که معرب شده و نام گياهي سمي است ٬اما
در هيچ کجا نام فارسي آن به صورت بيشموشک نيامده است .در برهان قاطع بيشموش جانوري شبيه به
ترياق بيش است .بيروني
موش دانسته شده که زير بوته بيش زندگي ميکند و گفته ميشده که گوشت او
ِ

اين حيوان را بيش موشک ذـکر کرده است ) الصيدنه  ٬ص١٤٠؛ صيدنه  ٬ص .(١٦٥ظاهرًا حبيش نام فارسي
اين گياه را با حيوان بيشموشک خلط کرده است.
پايچه) ٤م( کراع = ـت .پايچه همان پاچه گوسفند است.

ُپل )م( قثاء الهندي .در الصيدنه اين کلمه بُل و ِبل ضبط شده و در حاشيه٬
 bilvaهندي دانسته شده است )ص .(١٢٣نيز رک .صيدنه  ٬ص ١٤١که در آن جا ّبل آمده است .بنابراين اـگر
اصل آن vilva

سنسکريت و

پل تلفظي ايراني نباشد تصحيف بل است.
تتري )پ ٬١م( سماق = ـت .تلفظ اين کلمه تُتري و تَتري است.

ترشه )م( ح ّماض .اين کلمه همان ترشک است ٬رک .برهان  ٬ذيل ترشه.

تونج )م( العيه = ـت .العيه از گياهان شيردار است .تونج به اين معني در جايي ضبط نشده است .در قانون

ادب  ٬ج ٬٣ص ٬١٧٩٧العيه را به »درختي بود« معني کرده است.

چغزابه) ٥م( طحلب = ـت .طحلب همان خزه است .برهان قاطع چغزپاره و چغزواره را به اين معني آورده٬
اما در تکملة االصناف اين کلمه به صورت جغزراوه ) =چغزراوه( آمـده است )ص .(٣٢٤ ٬٣٠٢ ٬٢٧٢در
مقدمةاالدب )ص (٧٣طحلب به چغزواره و چغزالوه معني شده است .چغزابه به چغزراوه نـزديکتر و
ظاهرًا مخفف* چغزرابه است .چغزپاره ضبطي است که مويدالفضالء به دست داده )رک .سروري( و ظاهرًا
تصحيف چغزباره ٬شکل ديگر چغزواره است .چغزرابه و چغزراوه مقلوب چغزباره و چغزواره در معني
»جامه غوک«اند.

چگندر) ٦م( ت :چکندر = سلق .اين کلمه همان چغندر است.

جم اسفرم )م( ريحان شنبليد .بيروني ميگويد »بعضي از پارسيان او را )جم اسپرم را( ريـحان سـليمان
ـگويند ) الصيدنه  ٬ص .(١٨٦آيا ريحان شنبليد تصحيف ريحان سليمان است؟
جنجک )م( خرتوث .پ :١چيخک )جنجک؟( ٬خرنوب .به نوشته بـيروني خُ ـرنوب ٬در زبـان بـلخي
جنکک ) = چنگک( ناميده ميشده ) الصيدنه  ٬ص (٢٤٣که شايد با اين کلمه ارتباط داشته باشد .در صورتي
ـکه معادل عربي اين کلمه خرتوث خوانده شود جنجک معلوم نيست چه کلمهاي است.

حنظک) ٧م( حنظل . ٨اين صورت از کلمه حنظل جايي بهنظر نرسيده و ممکن است تصحيف حنطل باشد.

٩
بسرُ .ب ْسر به معني خرماي نرسيده است .برهان خارک را نـوعي از خـرما
خارک )م( بسر  .ت :خارکّ :

٤ـ(ــاصل :بايحه
٨ـ(ــاصل :حنطل

٥ـ(ــاصل :جغزابه
٩ـ(ــاصل :نسر

٦ـ(ــاصل :جکندر

٧ـ(ــاصل :خنطک
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مهذب االسماء معادل بسر خاره خرما ذـکر شده است .خارک در معني خرماي نرسيده
دانسته است ٬اما در
ّ

در شهرستان جهرم متداول است )رک .صادقکيا ٬١٣٥٤ ٬ص.(٩٣
خبير )م( خبازي .اين کلمه در جايي به نظر نرسيد.
خرخيار )م(

قثاء الحمار =ت .اين ترکيب ظاهرًا ترجمهاي است که خود حبيش از قثّاء الحمار به دست

داده است.
خرم گيا )پ (١سراج قطرب =ت .خرم گيا در منابع ديگر ضبط نشده است .ضمنًا در »ت« همه جا ٬به
جاي گياه ٬گيا به کار رفته است.
خشار )پ٬١م(

قلي= ١٠ت .خشار مبدل شخار است .زمخشري نيز قلي را به خشار و اخشار برگردانده

است ) مقدمة االدب  ٬ج ٬١ص .(٣٣٩خشار در تکملة االصناف  ٬ص ٬٧٦س ٬١نيز به کار رفته است.
خورپرست )پ ٬١م( خبازي =ت = ب ٬ص .٣٧٨بيروني در صـيدنه  ٬ص ٦٦٥مـينويسد» :خـبازي را در
بازي ) =خُ بازا( همان پنيرک است.
بعضي مناطق آفتابپرست ميگويند« .خُ ٰ

حور .بيروني حور رومي را به شکل جوز رومي آورده است
درخت کهربا )م( حور .ت :درخت کهربايّ :

) الصيدنه  ٬ص .(١٩٤-١٩٣صمغ اين درخت ايلقطرون ناميده ميشده که همان الکترون ) =ـکهربا( است
)حاشيه الصيدنه( .ترکيب درخت کهربا در منابع ديگر نيامده است.

دهمشت )پ (١شجر الغار =ت در سه مورد ٬ذيل درخت غار و دهمشت و دهمشتدانه .تلفظ معمولي
اين کلمه َدهْ َم ست است )رک .فرهنگها( ٬اما مستوفي نيز در نزهة القلوب )مقاله اول ٬ص (٩٢آن را به
شکل دهمشت به کار برده است .استينگاس و ناظم االطباء هر دو صورت را ضبط کردهانـد .از ضـبط
حبيش و مستوفي معلوم ميشود که اين تلفظ خاص مناطق غربي ايران بوده است.
روغناس )م( فوه =ت = ـک =ب = قانون ادب  ٬ج ٬٣ص .١٧٢٧روغناس در کليات شمس  ٬ج ٬١ص ١٢٦و در
فرهنگها هم آمده است .بيروني ميگويدُ » :ف َّوه الصباغين را به فارسي روين و در جرجان روغناز گويند«
) الصيدنه  ٬ص.(٢٧١

روغن کشکدانک )م( دهن الکتان .اين ترکيب در جاي ديگري نيامده است.
ريواج )م( ريباس =ت .اين صورت در فرهنگها و متون هم آمده و در گويشها نيز به کار ميرود .مثالً در
ـگويش بيرجند شکل

re¦ baª § c

متداول است.

َز دوار )م( َجدوار =ت .اين کلمه در ساير منابع نيز آمده است.
زيزي )پ٬١

م( ١١

بلبوس  . ١٢بلبوس بر وزن ملبوس نوعي پياز صحرايي است که آن را به عربي بصل

الزيز ميگويند ٬رک .برهان و الصيدنه  ٬ص .٣٢٥زيزي به اين شکل در جايي ضبط نشده است.
سبزدانه )پ (١حبة الخضراء .از ميان فرهنگنويسان تنها استينگاس سبزدانه را آورده ٬اما به معني دانه
سقز که به حبة الخضراء نزديک است.

١٠ـ(ــپ :١قليه )=قليا(

١١ـ(ــم :زيري

١٢ـ(ــم :لبوس
لـ
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سپيلمهره )پ ٬١پ (٢ودع .ت :سپيدمهره .بيروني نام فارسي حلزون )ودع( را سپيذمهره آورده است
) الصيدنه  ٬ص .(٢١٩سپيل ظاهرًا تلفظي گويشي از سپيذ است ٬رک .سنجل در همين جا.
ُس ک )م( رامه .آنچه در کتابهاي ط ّب ي متداول است رامک است )رک .االبـنيه  ٬ص (١٦٨کـه کـلمهاي
فارسي مرکب از رام به معني »آرامش« است ) الصيدنه  ٬ص .(٢٨٧شکل رامه در جاي ديگري نيامده است.
سکزه )م(١٣

بهار = ت .بهار را به فارسي گاوچشم مينامند ) الصيدنه  ٬ص ٬١٣٥صيدنه  ٬ص .(١٥٩سکزه در

ساير منابع نيامده است.
سکاوند )پ ٬١م( عنکبوت = ت .اين کلمه ظاهرًا جاي ديگري ضبط نشده است.
سلمه )م( قِ طف .ت :سلمه :قطف .تلفظ درست قطف َق َطف است و معادل فارسي آن سلمه ) الصيدنه ٬
ص .(٤٩٥در برهان اين کلمه به شکل سرمک و سرمج آمـده و شکـل مـعرب آن سـرمق است کـه در
بيرونينيز آمده است .مهذب االسماء سرمق و سرمک را به سرنگ معني کرده است .سرنگ در لسان العرب

ذيل قطف نيز آمده است) .رک .الصيدنه  ٬ص٬٤٩٥ح(
سنجل گرگاني )پ ٬١پ (٢عناب .ت :سنجد گرگاني .صورت سنجل جاي ديگري ضبط نشده و ميتواند
مبدل سنجد باشد؛ قس سپيل به جاي سپيد ذيل سپيلمهره.
سنگرف )م( زنجفر .ت :شنگرف ٬سنگرف در آنندراج و استينگاس و ناظم االطباء نيز ضبط شده است.
سنگسبوه )م( عين السراطين . ١٤صورتي کـه از ايـن کـلمه در مـنابع آمـده سـنگسبويه ٬سـنجسبويه و
سنجسفويه ) االبنيه( است .صورت متن در جاي ديگري نيامده است.

سونيز )م( شونيز  . ١٥سونيز فقط در استينگاس و ناظم االطباء با اين ضبط آمده و در ساير منابع نـيست.
مؤلف در رديف حرف »ش« شونيز را نيز آورده است.

شاتل ) ١٦م( شاطل  . ١٧مؤلف در اينجا با تبديل »ط« به »ت« براي شاطل امالي فارسي به وجود آورده
است ٬قس تباشير ٬ترخون ٬سدف ٬انزروت و غيره در نوشته مؤلف.
شل )پ ٬١م( سفرجل .سفرجل همان آبي يا به )بهي( است و شل که معادل فارسي آن دانسته شده در
ساير منابع نيامده است.
شغلم )م( سلجم .اين کلمه مقلوب شلغم است و در ساير منابع نيامده است.
شکوهه )پ(١

حسک = ١٨ت = قانون ادب  ٬ج ٬٣ص .١٢٦١بيروني ميگويد» :حسک را به فارسي کنزک

ميگويند و شکوهج نيز مينويسند که هم با حاء نوشته مـيشود و هـم بـا هـاء« ) الصـيدنه  ٬ص.(٢١٥
فرهنگهاي فارسي آن را به صورت شکوهنج و سکوهنج نيز ضبط کردهانـد و پـيداست کـه شکـوهج
معرب صورت پهلوي شکوهه است .لغتنامه )ذيل حسک( شکوهه را به نقل از حبيش تـفليسي آورده
است .استينگاس و ناظم االطباء نيز شکوهه را ضبط کردهاند که منبع آنها معلوم نيست.
شهبلوط )پ (١شاهبلوط .برهان  :شاهبلوط .تخفيف شاه به شه در اين کلمه و دو کلمه بعد جالب است.
١٣ـ(ــپ :١سکره
١٥ـ(ــاصل :سونيز

١٤ـ(ــاصل :عين الراطين .تصحيح بر اساس برهان قاطع است.
١٨ـ(ــاصل :مسکه
١٧ـ(ــاصل :شاطک
١٦ـ(ــاصل :شابک
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نامه فرهنگستان ١/ ٥
لغات فارسي کفاية الطب

١٩

شهتره )پ (١شاه ترج .برهان  :شاه تره.
شهدانه )پ (١شهدانج .برهان  :شهدانه.
غوبنک ) ١٩پ ٬١م(

غوبنک .الصيدنه  ٬ص :٤٥٢غوينک )به زبان مردم بلخ و ترمذ( .سروري و رشيدي :

غوينَک )ـگياهي که بدل اشنان است و براي شستشو به کار ميرود و آن را غوشنه نيز مينامند( .نيز رک.
ِ
برهان.
غوشنه )پ ٬١م( فطرالحامض .م :اسحق گويد» :غوشنه به پارسي سماروغ تـرش بـود «.رک .الصـيدنه ٬
ص ٤٥٢که ميگويد» :جنسي از قارچ است که زنان مجوس بدل اشنان به کار ميبرند«.
غسا )م( بلج .احتماًال بلج تصحيف بَ َل ح به معني »خرماي نارس« باشد ٬اما غسا معلوم نيست چه کلمهاي
است.

غلنجمه )م( غاضمه .هيچ يک از اين دو لغت در جايي پيدا نشد .کلمهاي که به غلنجمه شبيه است فلنجه
است که تخمي است شبيه خردل که در عطريات به کار ميبرند.
ـکاشني )م( هندبا = ب ٬ص .٣٣٥اين تلفظ به جاي کاسني در برهان ذيل کاسني نيز آمده است .در متون
ديگر نيز کم و بيش به کار رفته است ٬مثًال در آثار و احياء رشيدالدين فضلاهلل ٬ص . ٨٢الصيدنه  ٬ص:٤٣٠
ـکشني )به نقل از حمزه اصفهاني( .در پهلوي :کاشنيک .معلوم ميشود کاشني تلفظ غـرب ايـران بـوده
است.
ـکاـکل) ٢٠پ ٬١م( قاقلي .الصيدنه  ٬ص :٤٧٨کاـکل .برهان  :کاـکُل.
ـکدر )پ (١کادي =ت .برهان » :ـکَدَ ر رستنيي باشد بسيار خوشبوي و آن را کادي گويند«.
ـکُرک )م( شفنين .٢١کرک در »ت« به شکل ک ّژ ـک ضبط شده است .شفنين را بوتيمار و نوعي کبوتر يا قمري
دانستهاند .در قانون ادب  ٬ج ٬٣ص ١٦٨٤ميگويد» :شفنين مرغي بود« .در السامي في االسـامي  ٬ص٣٥٨
شفنين به تُير و در تکملة االصناف  ٬ص ٢٣٤به تُبَّر ترجمه شده است .از آنجا که در »م« اين کلمه قبل از
ـکرم کوزه و کرفس دشتي و کژدم آمده ظاهرًا کرک درستتر از کژک باشد.

ـکرم کوزه )پ ٬١م( خراطين =ت .کرم کوزه در ساير منابع نـيامده است .در قـانون ادب  ٬ج ٬٣ص١٦٨٦
خَ راطين چنين معني شده» :ـکرماني بوند سرخ و دراز و باريک در زمين نمناـک«.
ـکرکم) ٢٢پ ٬١م( زعفران =ت.
ـکژدم )م( عقرب .ت :گزدم ٬اما در »ب« در چهار مورد کژدم به کار رفته است .در قانون ادب  ٬ج ٬١ص١٥٤
نيز کژدم آمده و ظاهرًا تلفظ حبيش همين بوده است.
ـکشدانک )پ (١بزرالکتان =ت .در لغتنامه اين کلمه بدون ذـکر مأخذ به معني ب ْز َر ـک آمده ٬اما در ساير
منابع نيامده است.

١٩ـ(ــپ :١غوينک ٬م :غونبک .تصحيح بر اساس سروري ٬رشيدي و برهان است.
٢١ـ(ــاصل شفير .تصحيح بر اساس ت است.
٢٠ـ(ــاصل در پ ١و م :کاـکسر )با سين کشيده(
٢٢ـ(ــپ ١وم :کرکرم که ظاهرًا تصحيف کرکم است.

٢٠
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ـکشکوفه )پ ٬١م( عصفر =ت .اين لغت در جاي ديگري ضبط نشده است.

ـکل االبالي )پ ٬١پ (٢کل االبي .منظور از اين دو کلمه معلوم نشد ٬احتما ًال کل امالي قديم گل باشد.
ـ ِگل بمهر )پ٬١م( طين المختوم =ت .به مهر ترجمه مختوم است .ابوريحان فارسي طين المختوم را گل
اوشتک و گلنوشته آورده است.
ـگــيل دارو ) ٢٣پ(١

ســراخش .بــيروني مــعادل کـيلدارو را در هـندي سـرخس ذـکـر کـرده است.

احتماالًسراخش تصحيف سرخس است.

ـگياي  ٢٤سراش )پ (١خنثي =ت .سراش همان سريش است.

الژورد )پ (١الذن .ظاهرًا در اينجا الژورد با الدن خلط شده است .ت :الجورد :الزورد؛ الدن :الذن.
مستي )پ (١خمر .مستي در ترجمه خمر شگفت است.

ميان خزد ) ٢٥پ ٬١م( جند بيدستر .ت :ميان خزد :جندبادستر .ب ٬ص ٤٢٤به تصحيف :ميان خرد.
بيروني به نقل از فزاري :خزدميان ) الصيدنه  ٬ص .(١٩٠خَ ْزد همان خَ ز است.

ميوس )پ ٬١پ (٢شرار طب .پ :٢شرار مطب .منظور از اين کلمات معلوم نشد.

ميونخوشه ) ٢٦پ ٬١م( سنبل .ت :دو بار به صورت مويخوشه ٬يکي ذيل همين کلمه و يکي ذيل شکوفه
مويخوشه .بيروني :انخوشه ) ٢٧ذيـل رزاونـد ٬ص ٬(٣٠٧مـرنجوشه )ذيـل سـنبل هـندي ٬ص (٣٥٢و

مينجوشه )در حاشيه کتاب( .بيروني يک بار نيز اين کلمه را تحت عنوان نـيهوشه آورده کـه مـصحح
ـکتاب ٬دکتر زرياب آن را تصحيف ميهوشه ) = ميخوشه( دانسته است )ص .(٥٩٩دوزي حـدس زده
است که اصل کلمه ميبخوشه و ترجمه دياناردن اوينوس يعني »شراب گرفته شده از سنبل« است )حاشيه
الصيدنه  ٬ص .(٣٠٨جزء دوم کلمه احتما ًال انخوشه يا انجوشه و جزء اول آن مي
ميوه است که به

mev

و

¦me

و شايد me¦ v

به معني

مخفف شده است ٬اما معني کل عبارت معلوم نيست .جـالب است کـه

حبيش در قانون ادب  ٬ج ٬٣ص ٬١٣٣٥سنبل را به »خوشهها« معني کرده است.
نان کَرمه )م( خبزالسميد .نان کرمه يا نان گرمه معلوم نيست چه کلمهاي است .خبزالسميد يعني ناني که
از آرد سميد )سفيد( بپزند.
َرس ک .تلفظ معروف همين تلفظ است .شايد نُرسک نيز تـلفظ
نُرسک )م( نرسک )پ ٬(١عدس .ت :ن َ
ديگري از آن است.

نويج ) ٢٨پ ٬١م( لبالب =ت .الصيدنه  ٬ص :٥٥٤نو َيج .برهان  :نَويچ . nave¦§c
نيش )پ (١نيشو .در پ ١در توضيح آن آمده» :خردتر بود از لؤلؤ« .نيشو در فرهنگها به معني نوعي آلو
ذـکر شده که آن را آلوي طبري مينامند .رک .لغتنامه ؛ تاريخ بيهق  ٬ص ٢٧٨و الصيدنه  ٬ص ٢٩که کلمه به
شکل نيشق آمده است .ظاهرًا اين نيشو با کلمه ما ارتباطي نداشته باشد .در اين صورت معلوم نيست
نيش و نيشوچه کلماتي هستند.
٢٣ـ(ــاصل :کيددارو
٢٧ـ(ــاصل :انجوشه

٢٤ـ(ــاصل :کيل
٢٨ـ(ــاصل :نونج

٢٥ـ(ــاصل :ميان خرد

٢٦ـ(ــاصل :مونجوشه
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هربوي )پ ٬١م( حلبه =ت .حلبه شنبليله است ٬اما هربوي به اين معني در منابع ديگر نيامده است .در
پ ١در توضيح آن آمده» :ابن عبدان گويد که همهبوي به پارسي حلبه را خوانند؛ مدايني گويد که هر بوي
به پارسي پودينه جويي بود« .در تکملة االصناف  ٬صَ ٬٧٧ح َب ق به هربوي و حلبوي ترجمه شده و َح َبق

همان پودنه است .مؤلف تاجاالسامي )ص (١٢٩نيز حبق را به حربوي ترجمه کرده که در متن کتاب بـه

غلط چربوي چاپ شده است )رک .ص ٦٥٠کتاب( بنابراين حـبيش در ايـنجا مـيان حـلبه و حـلبوي
)هربوي( خلط کرده است .وي در قانون ادب  ٬ج ٬١ص ١٦٩حلبه را به حلبه معني کرده است .در لغتنامه

دهخدا به استناد شعري از اثير اخسيکتي هربو گياهي مانند ضيمران دانسته شده است.
هربه )م( جعده .ت :هزبهَ .ج ْعدَ ه .در هيچيک از منابع به هربه )هزبه( ترجمه نشده است .هربه )هزبه(
معلوم نيست چه کلمهاي است.

خسالحمار .رک .الصيدنه  ٬ص ٢٤٨و برهان.
هرقلوس ) ٢٩پ(١
ّ

هروک )پ ٬١م( هرطمان )دانهاي سياه که در ميان گندم و جو ميرويد( =ت .هروک در ساير منابع نيامده
است.

هز ارگشان ٣٠

)پ (١فاشرا =ت .در »م« کلمه به صورت هزارک پ ان )با سه نقطه زير »س«( آمده که ظاهرًا
ـل لـ

تلفظي از هزارگشان است.
هشت دهان )پ (١عود هندي .رک .الصيدنه  ٬ص٦٢٧؛ برهان.
ورتيغ )م( سماني .ضبط رايج اين کلمه ورتيج است که در »م« به ورنج تصحيف شده و در »ت« به غلط
وريتج چاپ شده است .اـگر ورتيغ غلط نباشد تلفظ ديگري از ورتيج است.
ورغست )پ ٬١م( قنّابري .اين کلمه در ساير منابع به شکل َبر َغ ست ٬ورغست ٬برغشت و گـورغست
ضبط شده است.

ورهرام )پ ٬١م( سوس =ت .در الصيدنه ص ٬٣٥٦سوس به دار ورهرام )اصل :داروا ورهرام ٬يعني داروي
ورهرام( ترجمه شده است.
وشه )م( اشق =ت = قانون ادب  ٬ج ٬٣ص .١١٧٨وشه در ترجمه اُشَ ق يا اُشَّ ق کلمه جديدي است که فقط در
ناظم االطباء و به نقل از آن در لغتنامه آمده است.

َي َر نّاء ) ٣١م( حناء و در توضيح آن آمده» :چنين گويد که يرنّاء به زبان يوناني! حناء را خوانند« .بيروني نيز
ذيل ِحنّاء ٬ص ٢٢٧به نقل از مجمل اللغة يرناء را به معني ِحنّاء آورده است.

جاي نسخه پ ٢آمده است:
واژههاي زير در چند ِ
بهناورد نام غذايي )ص .(٣١٣اين واژه تازه است.

تتريآبا سماقيه )ص .(٣١٣تُتري لغت فارسي سماق است.

٢٩ـ(ــاصل :هوفلوس يا هوقلوس

٣٠ـ(ــاصل :هزار کشان

٣١ـ(ــاصل :يرثا
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پيروزنوش » ٣٢ابن سينا گويد که او از داروهاي گزين پارسيان است« )ص .(٣١٤اين واژه نيز تازه است.
تندوغ در توضيح اين لغت آمده» :مدايني گويد که آنچه جماست )! از ماست؟( و بلگ چغندر کنند و به
ـگوشت بپزند خداوندان گرمي را سود دارد« )ص .(٣١٥اين کلمه در جايي ضبط نشده است.
جگرآبا

»و اين را به پارسي رباسيه خوانند .مدايني گويد که جگر به پارسي پهلوي ديواج را خـوانـند«

)ص .(٣١٨ظاهرًا جگرآبا تصحيف ُچکريآبا است و ُچکري نوعي ريواس است .بنابراين ٬ديـواج نـيز
تصحيف ريواج است.
خشک افروش؟ )ص.(٣٢٤
خوراني؟ »خوراني شلغم و گرز« )ص .(٣٢٥منظور از اين کلمه معلوم نشد.
رام مهران

»اسحق گويد که او دارويي بود جمع کرده حکيمان هند« .اين واژه را در جايي نيافتم.

روشنائي زرد »چنين گويد که او تاريکي چشم را سود دارد ...صفتش شاف ماميثا و ماميران و ساده هندي
و .«...اين دارو نيز شناخته نشد.

واژه زير نيز در »م« ورق  ٨٠پشت آمده است:
سکبيک

»صدو بيست و پنجم فواق که به پارسي سکب ک خوانند« .اين کلمه در جايي ضبط نشده و
ـــلـ

احتماًال با سکفه که در ترجمه فارسي االبانه  ٬ص ٩در ترجمه فواق آمده مرتبط باشد .در مهذّ ب االسماء فواق
به اسکجک برگردانده شده است .اين کلمه امروز در گناباد به شکل َاسکُچه به کار ميرود.

بررسي لغات تقويم االدويه
اـکنون به بررسي لغات تقويم االدويه ميپردازيم ٬اما قبل از آن ذـکر چند نکـته ضـروري
عربي آنها مرتب کرده بوده و آقاي
الفبايي اصل
است .اول اينکه ٬حبيش آنها را به ترتيب
ِ
ِ

دکتر محقق معادلهاي فارسي آنها را خود الفبايي کرده و نقل کردهاند .حبيش در برابر
اصل عربي تعدادي از کلمات ٬فارسي آنها را با کلمه »مشهور« مشخص کرده و آقاي دکتر
عربي آنها را نقل کردهاند.
اصل
محقق هنگام مرتب کردن معادلهاي فارسي اين
ْ
ِ
کلمات ِ
شايد بهتر ميبود اين کلمات بهـکلي حذف ميشدند .دوم اين کـه ٬حـبيش مـقداري از

کاتب
ـکلمات ٬بهويژه کلمات يوناني و سرياني ٬را به تصحيف خوانده است .سوم اين کهِ ٬
نسخه تعدادي از کلمات را تصحيف کرده است .چهارم اين که ٬در مـقاله دکـتر مـحقق
ـکلمات فارسياي که داراي حروف چهارگانه فارسي بـوده و بـا حـروف عـربي نـوشته
شدهاند غالبًا با همان حروف عربي نقل شدهاند.
٣٢ـ(ــاصل :بيروزنوش

مقاله
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ما در اين بررسي کوشش کردهايم تا تصحيفات راه يافته در اين کلمات را روشن کنيم
فارسي داراي حروف چهارگانه را به اصل فارسي آنها بـرگردانـيم .آقـاي دکـتر
و لغات
ِ
محقق در پايان مقاله خود ٬با مراجعه به بعضي منابع گياهشناختي ٬دو صـفحه تـوضيح
اضافه کرده و به بعضي از اين اشکاالت اشاره کردهاند .با اين همه تعداد زيادي از کلمات
به صورت نادرست در مقاله باقي مانده است .ما در زير ابتدا عين عبارت را از مقاله دکتر
محقق نقل ميکنيم ٬سپس توضيحات خود را ميافزاييم.
آب خشک شده ريش عصارة لحية التيس
صحيح آن بايد آب خشک شده ريش بز باشد.
آدبرز قنطوريون...

هم پيداست که عربي است نه فارسي.
انزروت عنزروت
حبيش در چندين مورد امالي عربي کـلمات را

آدبرز در ساير منابع نيامده است .الصيدنه و االبنيه

فارسي کرده و شکـل جـديد را مـعادل فـارسي

نيز براي قنطوريون معادلي ذـکر نکردهاند.

ـکـلمه قـرار داده است .مـثالً رک .ذيـل بـلنجه٬

آذريونه دشتي فعيالسوس )رومکي :فيقالميون(
فعيالسوس معلوم نـيست چـه کـلمهاي است.
احتما ًال تصحيف همان کلمه فيقالميون است که

بلنجمشک ٬تـباشير ٬تـرخـون ٬سـدف ٬سـعتر٬
سکبينه ٬شاتل ٬شيطره ٬عوسه ٬کاـکنه.
انکذا رومي ساليوس

آن را هم نتوانستم در منابع پيدا کنم .رومکي هم

صحيح انگذان رومي است ٬چنان که در شرح آن

تصحيف رومي است.

آمده ٬و نيز رک .انگذان :انـجدان در سـه سـطر

اژدرها افاعي
مؤلف »ها« در اژدرها را عالمت جـمع تـصور
ـکرده و آن را به افاعي ترجمه کرده است.
اسپندان کنده حرف
احـتما ًال صـحيح اسـپندان گـنده است و گـنده
ممکن است اشاره به تندي مزه آن باشدُ .ح ُرف

ترهتيزک است.

افنان سرمه فراسيون
افنان سرمه معادل جـديدي است کـه در سـاير
منابع نيامده است.
البنج فافس
فافس معلوم نيست چـه کـلمهاي است .البـنج

پايينتر.
انگز حلتيت
صحيح انگزد است که همان انغوزه باشد.
انگورسک عنب الثعلب
صحيح انگورسگ است.
بادآورد شطاع
صحيح شکاع است.
باذروک باذروج
صحيح باذروگ است.
بانيد فانيد
صحيح پانيد )پانيذ( است.
َب َد ه غرب
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صحيح پده است.
بربهن بقلة الحمقا
صحيح پرپهن است.
بربيون فرفيون
صحيح پرپيون است.
برستق خطاف

بيخ سوسن آسمانگوني

اصل السوسن االسمابخوني

االســمابخوني ظــاهرًا غـلط چـاپي بـه جـاي
االسمانجوني است.
بيخ ورهرام اصل السوسن
صحيح اصل السوس است.
بيلزهره حضض

صحيح پرستق است.

صحيح پيلزهره است .مؤلف مقاله يک بار ديگر

برنجاسب برنجاسف

در ستون مقابل ٬در رديف حرف »پ« اين کلمه

صحيح برنجاسپ است.
بسايه بسفايج
صحيح بسپايه است.
بلبل فلفل
صحيح پلپل است.
بلنجه فلنجه
ظاهرًا بايد پلنجه باشد .اين از مواردي است که
ظاهرًا حبيش درصورت عربي کلمه تصرف کرده
و آن را فارسي کرده است.
بلنجمشک فلنجمشک
بلنجمشک نيز ظاهرًا بايد پلنجمشک خـوانـده

را به شکل پيلزهره آورده و مـعادل عـربي آن را
فيلزهرج آورده است.
جاشا معروف
صحيح حاشاست.
جردوبهلو شيلم
جردوبهلو شناخته نشـد .احـتما ًال بـهلو امـالي
ديگر پهلوست.
جستوم ريحان سليمان
جستوم احتما ًال تصحيف جماسپرم است ٬چـه
جماسپرم معادل فارسي ريحان سليمان است.
چنه کبوتر رعي الحمام

شود ٬اما اـگر مؤلف »ف« را به »پ« بـدل کـرده

چنه کبوتر ظاهرًا ترجمه رعي الحمام است ٬اما

چرا »ج« را نيز به »ـگ« برنگردانده است؟

در جاي ديگر پيدا نشد.

بونانس معروف )رومي :بونانس(

حم ار معروف
ّ
منظور از اين کلمه معلوم نشد.

بهنج بابونج

خارپشت قنفذ )سرياني :قفدا(

اين کلمه شناخته نشد.
بهنج کلمه تازهاي است .بيروني معادل بابونج را
ـکلنجه ذـکر کرده است.
بيخ بلبل فلفلمويه
صحيح بيخ پلپل است.
بيخ پنجگشت اصابع صفر
صحيح بيخ پنجنگشت است.

احتما ًال صورت صحيح سرياني آن قنفداست.
خاماالون

معروف )سرياني :حـامالونا ٬يـوناني:

حاماالون(
سرياني آن بايد خامالونا و يوناني آن خاماالون
Xamaileon

خربط ا ََون

باشد.

مقاله

صحيح ِا َو ّز است .قس پيه خربط در همين مقاله
ـکه معادل عربي آن شحم االوز ذـکر شده است.
خمير معروف )سرياني :حميرا(
ظاهرًا خميرا درست باشد.
خيرويه خطمي
در ســاير مــنابع خــيرو آمــده است .مــؤلف
صمغالخطمي را نيز به زدخيرويه ترجـمه کـرده
است.
خيار معروف )سرياني :حياري(
خياري درست باشد.
ظاهرًا
ٰ

خيار بهرنگ کوچک ضغابيس
خيار بهرنگ قثا
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دوايگر فسوريقون
فسوريقون شناخته نشد.
رفع عيني رفع يماني
اين دو کلمه شناخته نشـدند .احـتما ًال صـحيح
شب يماني يا زاج يمني و زاج يماني
شَ ّب يمني و ّ
شب زاج است که بهترين آن يماني است.
استّ .

روغنمالي اومالي )رومي :اورمالي(

روغـنمالي مـعلوم نـيست چـه تـرکيبي است.
معادل يوناني اين کلمه

elaiomeli

است.

زاـک روشن شبت يماني
شب است.
صحيح زاـگ و ّ

زد دامينا صمغ الدامينا )سرياني :قاموزدامين(

او ًال صورت معمول اين ترکيب خـيار بـادرنگ

دامينا شناخته نشد .معادل سرياني آن نيز معلوم

است ٬ثانيًا معادل خيار بادرنگ يعني همان خيار

نيست درست باشد.

مــعمولي قَ ـثَد است نـه قـثّا کـه مـعادل خـيار
چنبراست.
خيري بويا خيري بوا
صحيح خيربويا و خيربوا است.
دبد معروف
صحيح َدند است.
درخت شيشغان دار شيشغان
ظــاهرًا درخت شـيشغان تـرجـمهاي است کـه
حبيش از دار شيشغان کرده است.
حور
درخت کهرباي
ّ

َح َور را منتهي االرب چوبي دانسته که فارسي آن
سپيدار است .درخت کهرباي ترکيبي تازه است.

دردي ثقل
صحيح ثفل است.
درمنه شيخ
صحيح شيح است.

زد زيتون اضطرک
صحيح اصطرک است.
زد سداب ثافسيا
صحيح تافسياست.
زد غلکشاخ عسل اللّ بني
صحيح زد علکشاخ است.
زردچوبه خاليدومون
صحيح خاليدوينون است.
زنگار آهن صدي الحديد
صحيح َصدَ أ الحديد است.

سبزدانه حب الخضرا

صحيح حبة الخضراء است.
سدف صدف
اين از مواردي است کـه مـؤلف امـالي عـربي
ـکلمهاي را فارسي کرده است.
سعتر صعتر
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امالي سعتر در ساير کتب نيز آمده است.
سقمونيا معروف )يوناني :سقمونياس(
اصل يوناني کلمه

skammonia

است.

هر دو تلفظ شهبابک و شاهبانج در قديم رايـج
بوده است .رک .صادقي  ٬١٣٦٦ص.٣٨-٣٧
صامريوما مشهور )رومي :صمريومي(

سک راسک
صـحيح رامک است .رامک را چـون بـا مشک
بياميزند سک ناميده ميشود.
سکبستان

شاهمانج(

سبستان

صحيح سگپستان است.
سنگ غاغماطي غاغماطي
در الصيدنه  ٬ص ٬٢٠٤غاغاطيس آمده و اصل آن

صحيح سرياني است به جاي رومي.
صحنا معروف )سرياني :صحني(
صحيح صحناة است .ضمنًا در الصـيدنه  ٬ص٬٣٩٠
شکل سرياني آن صحنيثا آمده است.
طريفلن مشهور )رومي :طريفلن(
صحيح يوناني است به جاي رومي.

است.

غاريقون معروف )سرياني :غاريقون(

سنگ مصري لوفقريذس

صحيح يوناني است به جاي سرياني.

gagatis

در الصيدنه  ٬ص ٬٥٦٢لوفقراقس آمده ٬اما يوناني
آن

leukogratis

است کــــه بــايد در تــعريب

لوقغراتيس بشود.
سومفوطن مشهور
اين کلمه شناخته نشد.
سهبرگ حندقوقي
سهبرگ ترکيب تازهاي است که در سـاير مـنابع

تلفظ سرياني آن اغافت است.
فاشرستين معروف )يوناني :فاشرستين(
صـحيح سـرياني است بـه جـاي يـوناني .رک.
الصيدنه  ٬ص٤٥٤ـ.
فراخ بچه کبوتر
صحيح فرخ است يا بچههاي کبوتر.
فواخت معروف

نيامده است.
سهسوي دانه حربه
اين ترکيب نـيز تـازه است .در صـيدنه  ٬ص٢٢٤
ميگويد تخم او مثلث بود.
سياداروان معروف
صحيح سياداوران است.
شاهسپرم ضميران
صحيح ضيمران است.
شکوفه حنا فاغميه
صحيح فاغيه است.
شــهبابک

غافت معروف )سرياني :اغفت(

شــاهبانج )و يــقال له شـهمانج و

اين کلمه شناخته نشد.
قزد قسط
قزد شکل تازهاي است.
قفر جهود قفر اليهود
قُفر جهود ترجمهاي است که ظاهرًا خود حبيش
از قُفراليهود کرده و در منابع ديگر نيامده است.
ـکاـکس قاقلي
صحيح کاـکل است .در کفاية الطب نيز کاـکس آمده
است.
ـکرازمر طراثيث

مقاله

ـکرازمر شناخته نشد.
ـکرمرنگ قرمز
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لخادو تنها در دانشـنامه ميسري )قرن چهارم( بـه
ـکار رفته است .رک .ميسري  ٬١٣٦٦ص .٢١٩در

ـکرمرنگ نيز ترکيب جديدي است کـه در سـاير

يک نسخه از ترجمه و قصههاي قر آن  ٬برگرفته از

منابع نيامده است.

تفسير تربت شيخ جام مبتني بر تفسير سورآبـادي

ـکرمس دشتي کبيکج

)به کوشش يحيي مهدوي و مهدي بياني ٬تهران٬

صحيح کرفس دشتي است.

دانشگاه تهران  ٬١٣٣٨ص (٦٥٨به جاي کرباسه

ـکشت بر کشت بالفارسية معروف

لخــاوه بــه کــار رفــته کــه ظـاهرًا تـصحيف

صحيح گشت بر گشت است.

لخادو ست .رک .ميسري ٬هـمانجا .حـبيش در

ـکشنيز کزبره
صحيح گشنيز است.
ـکند روباه خصي الثعلب
ـکندسک خصي الکلب
صحيح گند روباه و گند سگ است.
ـکنگر زد بالفارسية
صحيح چنين است :کـنگررد :بـالفارسية صـمغ
الحرشف.
ـکيکيز جرجير )سرياني :کرکيرا(
ظاهرًا سرياني آن گرگيرا باشد.
ـگاورس دحن
صحيح ُدخن است.

ـگَ ْو زماتل جوزماتل
صحيح َگ ْو زماثل و َج ْو زماثل است.
ـگياي جالينوس اسقولوفندريون

ـگياي جالينوس ترکيب تازهاي است که در ساير
منابع نيامده است.
ـگياي زهرناـک يتوع
اين ترکيب نيز تازه است.
الال معروف
اين کلمه شناخته نشد.
لخادو صام ابرس

قــانون ادب  ٬ج ٬٢ص٨٦٦ـ ٬سـام ابـرص را بـه
ـکرباسو ترجمه کرده است.
مازو عفص )سرياني :عافصي(
عفصي است کـه در الصـيدنه ٬
ظاهرًا سرياني آن
ٰ
ص ٬٤٣٢به شکل افصي آمده است.

مرغابي نحام
نُحام سرخاب است نه مرغابي.
مس نحاس )سرياني :سنحاسا(
در الصيدنه سرياني آن نحاشا آمده است.
ِم غل لفاح
صحيح چنين است :مَ غد :لُفّاح.
مغنيسا معروف

در الصيدنه  ٬ص٥٨٤ـ ٬مغنيسيا آمده است.
مگسک ذراريح
مگسک کلمه جديدي است.
نباسب علک
صحيح ٬همان طور که دکتر محقق از االبنيه نقل
ناست است.
ـکرده ٬بناست و به ضبط برهان ِب َ

نجم معروف )سرياني :نحما(
صحيح بايد نجما باشد.

نرثيقس مشهور )رومي :نرثيقس(
اين کلمه شناخته نشد.

نامه فرهنگستان ١/ ٥

٢٨

لغات فارسي کفاية الطب

مقاله

ني پوسيده نهاوند قصب الذريره
اين ترکيب نيز تازه است.
نـيطافلن

مـعروف )رومـي :نـيطافلن ٬يـوناني:

نيطافلي(
ظــــاهرًا صــــحيح ِب ـــنطافلون است کــه در
مخزناالدويـه  ٬ص ٬٩٠٠ذيـل ِي ـتوع آمـده و بـه

هرذوه بالفارسية معروف
اين کلمه شناخته نشد.
هوم المجوس مرابيه
مرابيه شناخته نشد.
يلمج سورنجان
يلمج شناخته نشد.

ذوخمسه اوراق ترجمه شده است.

نکتهاي که در پايان اين گفتار بايد توجه را به آن جلب کرد اين است که ٬چنان که در
متن مقاله ديديم ٬ميان معادلهاي فارسي واژههاي طبي عربي دو کتاب تقويم االدويه و
ـکفاية الطب توافق کامل برقرار است ٬اما ميان اين دو کتاب از يک سو و قانون ادب از سوي
ديگر تقريبًا هيچ توافقي وجود ندارد .اين عدم توافق اين نکته را به ذهـن مـيآورد کـه
ظاهرًا حبيش قانون ادب را از روي فرهنگهاي ديگر عربي به فـارسي تـهيه کـرده و در
انتخاب معادلهاي فارسي دربست از منابع خود پيروي کرده و آنقدر در کار تأليف اين
ـکتاب شتاب داشته است که به اين نکته توجه نداشته که خود در دو کتاب تقويم االدويه و
ـکفاية الطب که هردو را قبل از قانون ادب نوشته بوده معادلهاي ديگري براي اين لغات به
دست داده است .حبيش طبيب بوده و بيشتر تأليفات او در زمينه طب است و کار لغت او
را نبايد کار چندان اصيلي تلقي کرد.
منابع
افشار  ٬ايرج » ٬١٣٣٦بيان الصناعات« ٬فرهنگ ايرانزمين  ٬ج٥ـ ٬دفتر٤ـ ٬ص٤٥٧-٢٧٩ـ؛ افشار  ٬ايرج ٬١٣٤٢
»اندر فوائد لغوي کامل التعبير« ٬مجموعه مقاالت تحقيقي خاورشناسي اهداء بـه آقـاي پـروفسور هـانري مـاسه ٬
دانشگاه تهران ٬ص٩-١؛ افشار  ٬ايرج و محمدتقي دانشپژوه  ٬١٣٦١فهرست کتابهاي خطي کتابخانه مـلي

ملک  ٬ج ٬٣تهران؛ انجو شيرازي  ٬جمالالدين حسين  ٬١٣٥١فرهنگ جهانگيري  ٬به کوشش رحيم عفيفي٬
مشهد ٬دانشگاه فردوسي ٢ ٬ج؛ بيهقي  ٬ابوالحسن علي  ٬١٣١٧تاريخ بيهق  ٬به کوشش احمد بهمنيار ٬تهران؛
بيروني  ٬ابوريحان محمد  ٬١٣٥٨صيدنه  ٬به کوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ٬تهران؛ بيروني  ٬ابوريحان
محمد  ٬١٣٧٠کتاب الصيدنه في الطب  ٬به کوشش عباس زرياب خوئي ٬تهران ٬مرکز نشر دانشگاهي؛ تبريزي ٬
محمدحسين بن خلف  ٬١٣٣٤-١٣٣٢برهان قاطع  ٬به کوشش محمد معين ٬تهران ٬زوار؛ تتوي  ٬عبدالرشيد
 ٬١٣٣٧فرهنگ رشيدي  ٬به کوشش محمد محمدلوي عباسي ٬تهران ٬باراني؛ تـفليسي  ٬ابـوالفـضل حـبيش

مقاله
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 ٬١٣٥١-١٣٥٠قانون ادب  ٬بهـکوشش غالمرضا طاهر ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايران٣ ٬ج؛ حائري  ٬عبدالحسين
 ٬١٣٥٠فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملي  ٬ج ٬١٩تهران؛ دهخدا  ٬علياـکبر ٬لغتنامه ؛ رهاورد  ٬حسن ٬١٣٣٣
فهرست کتب خطي کتابخانه دانشکده پزشکي دانشگاه تهران  ٬تهران؛ زمخشري  ٬محمود بن عمر  ٬١٣٤٢پيشرو ادب

يا مقدمة االدب  ٬به کوشش سيد محمدکاظم امام ٬تهران ٬دانشگاه تهران٢ ٬ج؛ زنجي سجزي  ٬محمود بـن
عمر  ٬١٣٦٤مهذب االسماء  ٬به کوشش محمدحسين مصطفوي ٬انتشارات عـلمي و فـرهنگي؛ سـروري ٬
محمدقاسم  ٬١٣٤٢-١٣٣٨مجمع الفرس  ٬به کوشش محمد دبيرسياقي ٬تهران ٬علياـکبر علمي؛ صـادقي ٬
علياشرف » ٬١٣٦٦لغات فارسي کتاب التلخيص ابـوهالل عسکـري« ٬مــجله زبـانشناسي  ٬سـال چـهارم٬
ص٥٧-٢٦ـ؛ صادقي  ٬علياشرف  ٬١٣٧٩ترجمه فارسي االبانه ٬شرح السامي في االسامي ميداني  ٬ضميمه شماره
 ١٠نامه فرهنگستان  ٬تهران ٬فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ عـقيلي خـراسـاني ١٢٦٠ق١٨٤٤ /م )٢٥٣٥
] ـ =  [١٣٥٥ـ( ٬مخزن االدويه  ٬تهران ٬افست؛ کردي نيشابوري  ٬يعقوب  ] ٢٥٣٥ـ =  [١٣٥٥ـ ٬البـلغه  ٬به کوشش
مجتبي مينوي و فيروز حريرچي ٬تهران ٬بنياد فـرهنگ ايـران؛ کـرميني  ٬عـلي بـن مـحمد  ٬١٣٦٣تکـملة

االصناف  ٬اسالمآباد پاـکستان ٬مرکز تحقيقات فارسي ايران و پـاـکسـتان؛ کـيا  ٬صـادق » ٬١٣٥٤خـرمابن و
واژههاي وابسته به آن در فارسي جـهرم« ٬پـژوهشنامه فـرهنگستان زبـان ايـران  ٬ش١؛ مـحقق  ٬مـهدي ١٣٧٧
)» ٬(١٣٧٩واژههاي فارسي در کتاب تقويم االدويه « ٬نـامه فـرهنگستان  ٬سـال چـهارم ٬ش ٬٢ش پـياپي ٬١٥
ص٢٨-٨؛ محمد پادشاه  ٬١٨٩٤-١٨٨٩فرهنگ آنندراج  ٬لکهنو٣ ٬ج؛ مستوفي  ٬حمداهلل ١٣١١ق ٬نـزهة

القلوب  ٬بمبئي؛ مولوي  ٬جاللالدينمحمد  ٬١٣٣٦کليات شمس  ٬ج ٬١بهـکوشش بديع الزمان فروزانفر ٬تهران٬
دانشگاه تهران؛ ميداني  ٬احمد بن محمد  ٬١٣٤٥السامي في االسامي  ٬تـهران ٬بـنياد فـرهنگ ايـران ٬چـاپ
عکسي؛ ميسري  ٬١٣٦٦دانشـنامه  ٬به کوشش برات زنجاني ٬مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مکگيل؛
نطنزي  ٬بديعالزمان  ٬١٣٤٦المرقاة  ٬به کوشش سيد جعفر سجادي ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايـران؛ نـفيسي ٬
علياـکبر )ناظماالطباء(  ٬١٣٣٤-١٣١٧فرهنگ نفيسي  ٬تهران؛ هروي  ٬ابومنصور علي  ٬١٣٤٦االبنية عن حقائق

االدوية  ٬به تصحيح احمد بهمنيار ٬به کوشش حسين محبوبي اردکاني ٬تهران ٬دانشگاه تهران؛ هـمدانـي ٬
رشيدالدين فضلاهلل  ٬١٣٦٨آثار و احياء  ٬به کوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ٬تهران ٬مؤسسه مطالعات
اسالمي دانشگاه مکگيل با همکاري دانشگاه تهران؛
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