
 

شود كه ما را  اشرف صادقي تقديم مياين مقاله به استاد علي

 . مان كردند دريغ ياري با اين حوزه آشنا نمودند و بي

 عبري ـ تصحيح چند لغت در متون فارسيپيشنهادي براي 

199Fحامد نوروزي

∗ 
200Fكلثوم قرباني جويباري

∗∗ 
 

 چكيده
هايي كه پس از اسالم براي نگارش زبان فارسي از آن استفاده شده است خـط  يكي از خط
متـون   .كه مانند خطهاي ديگر سامي براي ثبت زبان فارسـي مناسـب نيسـت    عبري است

 .شـود  ــ يهـودي ناميـده مـي     ـ عبري يا فارسي فارسيفارسيِ نوشته شده به چنين خطي 
ورود تصـحيف و   سـبب  هـاي مشـابه و چندآواسـت    كه داراي نويسـه ساختار خط عبري 

اله تالش شـده اسـت   در اين مق. شده استعبري  ـ  هاي غلط به متون مصحح فارسيقرائت
تصحيح  اند، عبري به درستي ضبط نكرده ـ  رسيهايي كه مصححان متون فاتعدادي از واژه

 .شود
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 مقدمه
ها به متون مصحح دخيـل  نسخ خطي و بدخواني ها بهتصحيفعوامل متعددي در ورود 

تـرين   شك سـاختار خـط مهـم    اما بي ).168ـ160و  76ـ74: 1369مايل هروي (هستند 
ساختار خط در شكل تكامل يافتة آن شامل نويسة حروف، . عامل در اين ميان است

201Fهـاي همخـواني  و در خط) ه، خط، سركج و ماننـد آن شامل نقط(ها  نشانه

(= شَـكل   1
هـا كتابـت و   آن بهساختار خطهايي كه زبان فارسي  .است) هاتدهندة مصو عالئم نشان

تـا امـروز همـواره    ) هاي ميخي دورة هخامنشـي  كتيبه(ها  از اولين دورهشده  ثبت مي
در دورة نو و حتي پيش از اسالم، همواره از خطوط  202F2؛دچار نقايص عمده بوده است

مانند خـط  (خطوط سامي . سامي براي كتابت و ثبت زبان فارسي استفاده شده است
ايـن  . )109: 1367ور گـا (شـوند   همگي همخواني محسوب مي) عربي، آرامي و عبري

تواننـد كاتـب يـا     خطوط به دليل ماهيت و ساختارشان بالقوه خطوطي هستند كه مي
 . مصحح را به اشتباه بياندازند

رفتـه، خـط    ترين خطي كه براي نگارش زبان فارسي پس از اسالم به كـار   رايج
بـراي   هاي مانوي، سرياني و عبري نيزاما در قرون اولية اسالمي از خط .عربي است

203Fنگارش زبان فارسي استفاده شده است

كـه از ميـان    )1385رضايي : كن ،در اين مورد( 3
ـ  به اين دسته از متـون فارسـي  . اين خطوط بيشترين آثار به خط عبري تعلق دارد  ـ

ـ  به عبارت ديگر فارسي. شود گفته مي) Hebrew-Persian(عبري  عبـري متـوني    ـ
اسـت  ) هاي مختلفي از فارسي تر گونه و به صورت دقيق(ها فارسي كه زبان آن هستند

 ،؛ براي توضيحات بيشتر در اين زمينه32: 1384 الزار(اند  و با خط عبري به نگارش درآمده
اما متأسفانه به دليل ناشناخته ماندن اين متـون   ).الف1391و نوروزي  1385رضايي : كن

در حالي كه . ژوهشگران غربي قرار گرفته استكًال در اختيار پآنها در ايران تصحيح 
 

به گفتة گاور . شودشود و مصوتها در آن نشان داده نميهاي آن تنها شامل صامت ميخطي كه نويسه. 1
 .»)9: 1367(دهند  ها نشان نمي  صامتهاي همتراز  ها را با نويسهمصوتخطهايي كه «

شود و به گفتة بسياري از پژوهشـگران يكـي از    البته خط اوستايي را كه خطي نيمه ابداعي محسوب مي. 2
 .ترين خطوط بشر است، بايد از اين قاعده استثنا نمود كامل

نيـز بـراي ايـن    ) در تاجيكستان(و سيريليك ) 87: 1380صادقي : نك(الفباي التين  اخيرهاي  در دوره. 3
 .منظور به كار رفته است
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تاريخ نگارش اين متون به پيش از تاريخ نگارش متون فارسي به خـط عربـي بـاز    
بـراي تـدوين تـاريخ زبـان     ها آنن دليل بررسي و تحقيق در مورد گردد و به همي مي

 .فارسي و تحوالت صرفي، نحوي، آوايي و معنايي آن بسيار اهميت دارد

 عبري ـ غالط كتابتي در متون فارسيها و اتصحيف
ترين نكاتي كه تا كنون، چـه در ايـران و چـه در خـارج ايـران، بـه آن        يكي از مهم

. پرداخته نشده است تصحيفات و اغالط كتابتيي است كه در اين متـون وجـود دارد  
زيرا نگارندگان اين متـون  . گردد اين اغالط در برخي موارد به نگارندة اصلي باز مي

انـد   كرده اند و به همين دليل آنچه را كه تلفظ مي ماالً با خط عربي آشنايي نداشتهاحت
هاي متأخر، به اين  ويژه در دورههبه همين دليل اغالط اماليي فراواني، ب. اند نوشته مي

اي  به عالوه به دليل پراكندگي اقوام عبراني در ايران در هر نقطه. متون راه يافته است
. شـده اسـت   اي متفاوت كتابـت مـي   در هر زماني خط عبري به گونه از اين كشور و

 ـ  با استفاده از همين پراكندگي و عدم يكدستي نگارش متون فارسـي ) 2009(شاكد 
 . بندي و تعيين تاريخ اين متون پرداخته است عبري به طبقه

 البته اين امر به دليـل سـاختار  . اما برخي از اين اغالط نيز به عهدة مصحح است
 ـ ويژه در نسخ دستنويس مطالعه و تصحيح فارسيهبسيار دشوار خط عبري است، ب

اي است كه  ساختار خط عبري به گونه. فرسا و دشوار است عبري كاري بسيار طاقت
هـايي از   البتـه در دوره . هاي آن بسيار شبيه به هم و در اصل فاقد نشانه است نويسه
ـ  ستفاده شده است؛ اما كاتبان متـون فارسـي  گذاري نيز در كتابت اين متون ا نشانه  ـ

اند ها پرداخته گذاري نويسه هتر به نشان عربي كم ـ عبري نيز مانند كاتبان متون فارسي
پيش از ادامة بحث، بررسي بسـيار اجمـالي   . اندكردهو به شدت در اين زمينه اهمال 

ها در جـدول زيـر    اين نويسه. رسد هاي خط عبري الزم به نظر مي ها و نشانه نويسه
 :آمده است
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 نمونه ارزش آوايي نشانه التين نويسه

 
 
� 

 
 
’ 

â / � 204F

4 �� �b   آب 

a ��� agar اگر 

e ����� emruz امروز 

 ���� mavā مأوا 

o ���� oštor اشتر 

� 
b b ��� abar راَب 

ß ß ��� aßr ر�ا 

 
� 

g g ��� agar اگر 

g / j j ���  ajrاجر 

g / �  / q� ����  ���z آغاز 

� 
d d ��� kard كرد 

d / � � ��� ��t ذات 

�  
h 

h �� har هر 

a ��� hama همه 

 
� 
 

 
w 
 

w / v ��� haw/vas هوس 

u ��� bud بود 

o / u ��� šo/ud شد 

� 
z z �� zar زر 

z / z� z ���� z‘yp ضعيف 

� ḥ ḥ / h ��� ḥaram حرم 

� 
ṭ t ���� ṭāher طاهر 

� / z� z ���� z��her ظاهر 

� y 
 

y �� key كي 

�� �� ki كي 

��205F

5 
k k ��� k�r كار 

k / x x ��� x�r خار 

� l l ��� s�l سال 

 

 .تلفظ جديد است âتلفظ كهن و  �. 4
در آغاز يا وسط كلمه و ) �مانند (در مواردي كه دو نويسه در ستون حرف عبري آمده، نويسة اول . 5

 .رود به كار مي در پايان كلمه) �مانند (نويسة دوم 
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 نمونه ارزش آوايي نشانه التين نويسه

� m m �� man من 

�� n n �� man من 

� s s ��� s�l سال 

� ‘  ��� sad سعد 

�� 
p p �� pas پس 

p / f f �� kaf كاف 

 
�� 
 

ṣ s �� ṣaf صاف 

ṣ / č � �� �ap چپ 

� / z� z ��� z�arb ضرب 

� q q ��� saqf سقف 

� r r ��� z�arb ضرب 

� š š ��� k�� كاش 

� 
t t ���� oštor اشتر 

t / � s ���� ��bet 

 
شود كه خواندن آن در نسخ خطي كـاري   هاي خط عبري روشن مي ا مقايسة نويسهب

. ترين دليل اين دشواري، نقص ساختاري خط عبـري اسـت   مهم. بسيار دشوار است
. هاسـت ها و چنـدآوايي بـودن آن   اهت نويسهاين نقص ساختاري بيشتر در حوزة شب

 و) w( � ؛)k, x( � و) b, ß( �: هاي مشابه و چند آوا در خط عبري عبارتند از نويسه
� )n( ؛� )g, j, � (و � )n (و � )z, ž (و � )n( ؛� )d, ẓ (و � )r (و � )z, ž (و � )n 

 m( �؛ )ḥ( �و   )h( �؛ )s( �و   )m( � ؛ )پايـاني  k, x( �و   )d, ẓ( �؛ )پايـاني 
ṭ, z( �؛ )� ,ṣ( � و) ‘( � ؛)z, ž( �و   )w( �؛ )s( �و   )پاياني  � و) ‘( �؛ )m( � و) ̤

), �ṣ ( �؛ )پايانيy(   و� )w(؛ � )t (و � )h( ؛� )w( و� )n ( �  ؛)پايانيt(   و� )ḥ .(
ها امكان اشتباه در خوانش و قرائت نسـخ دسـتنويس آشـكار     با توجه به اين نويسه

. كننـد  البته عوامل ديگري نيز خوانش اين متون را براي مصحح دشوار مـي . شود مي
هاي ناآشـنا بـراي مصـحح، وجـود لغـات و      مانند وجود لغـاتي از زبانهـا و گويشـ   

هاي ديگـر، پيچيـدگي نحـوي و    ير نحو زبانني، تأثاصطالحات تخصصي علمي يا دي
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 اين عوامل نقش مهمي در دشوار شدن خوانش متون فارسي. اطناب در جمالت متن
تـر   زيرا اين متون پر از اصطالحات ديني، زبان عبري و از همـه مهـم  . عبري دارد ـ

تـرين   مهـم . لغات و اصطالحات گويشي است كه در برخي جوامع رايج بـوده اسـت  
متون نيز بازتاب گويش جوامع عبراني بسيار كهن اسـت كـه معمـوالً بـا     ويژگي اين 

برخي از لغاتي كه در  ).1384الزار : كندر اين مورد (جوامع مسلمان متفاوت بوده است 
اين متون به كار رفته است به حدي نادرند كـه تنهـا يـك بـار در يـك مـتن ديـده        

حـال اگـر ايـن لغـت از      ).ب1392نـوروزي  : نـك  ،در مورد برخي از اين لغـات (شوند  مي
. هاي مشابه نيز تشكيل شده باشد قرائت آن كاري بـس دشـوار خواهـد بـود     نويسه

عبـري نيـز از نحـو عبـري تـأثير       ـ  اي فارسي عالوه نحو بسياري از متون ترجمه به
به همة . شود به همين دليل فهم معناي متن نيز با تعذر مواجه مي. فراون پذيرفته است

برخي از كاتبان با اشتباهاتي مانند كوتـاه  .  خط بد كاتبان را نيز بايد افزودموارد باال
هـا قرائـت    يا كشيده نويسي، فشرده يا گشاد نگاري و نازك يا ضخيم نويسي نويسه

 .كنند نسخ خطي را چندين برابر دشوار مي

 هاي انجام شدهحلزوم نقد تصحي
دهند تا كتابت و تصحيح متون  ميهمة عواملي كه در باال ذكر شد دست به دست هم 

در اين متـون   به همين دليل. عبري براي كاتب و مصحح بسيار سخت شود ـ  فارسي
 . هاي فراواني راه يافته استفتحريفها و تصحي

به عالوه بسياري از اين متون در زماني تصحيح و چاپ شده اند كه هنوز گنجينة 
يا اگر چاپ شده بوده، . عربي تصحيح و چاپ نشده بوده است ـ نسخ خطي فارسي

به همين دليل در برخـي مـوارد مصـححان    . اطالع بوده است مصحح غربي از آن بي
عربي در تحقيقـات خـود اسـتفاده     ـ  اند از دستاوردهاي متون فارسي غربي نتوانسته

) Seligsohn(يگسـن  براي مثال زماني كه سل. اندكنند و به همين دليل به خطا افتاده
و هايي از اسفار خمسـة لنـدن را تصـحيح    ميالدي براي نخستين بار بخش 1903در 

هاي ميان اين متن و متون شرقي كه بعـداً تصـحيح و   منتشر كرد از بسياري از مشابهت
مـيالدي تمـامي    1972نيز كـه در سـال   ) Paper(حتي پيپر . اطالع بود چاپ شد بي
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هاي فراوان اين متن با ترجمة مقامات تابهرساند از مش اسفار خمسة لندن را به چاپ
اطالع بوده و به همين دليل در برخي موارد دچار اشتباهاتي بي )1360رواقي (حريري 

مـيالدي صـحايف اشـعيا و     1884كـه در  ) Lagarde(طور الگارد  همين. شده است
  .ارميا را تصحيح و منتشر كرد به همين دليل دچار خطاهايي شده است

به اين داليل و داليل متعدد ديگر بازخواني و نقد متون تصـحيح و چـاپ شـدة    
مقاله سعي شـده اسـت برخـي از     در اين. رسد عبري امري الزم به نظر مي ـ فارسي
هايي در مـورد آن زده  كم حدس هاي مصححان اصالح يا دستيخوان ها يا غلطفتصحي
ا به تعداد اندكي از اين اشـتباهات  به دليل مجال اندكي كه در اختيار است، تنه. شود

براي اين هدف تعدادي از لغات و جمالتي كه نيـاز بـه تصـحيح و    . خواهيم پرداخت
. شود اند در پي نقل مي هاي اسفار خمسه به كار رفته بررسي مجدد دارند و در ترجمه

ها و معادل عبري لغـات فارسـي   است كه متون عبري اين بخش سبب اين گزينش آن
توان در مورد معناي چنين لغـات و جمالتـي    بنابراين با اطمينان مي. ار استدر اختي

تواند در امـر تصـحيح لغـات و جمـالت بسـيار       اطمينان از معنا مي. اظهار نظر كرد
 . گشا باشد راه

به معني  ašel’ .��.��از سفر پيدايش در ترجمة لغت عبري  21باب  33در آية . 1
 :  آمده است) پرواره( prw’rh .�����نهال و درخت گز، لغت 

 
ـ  يـي  نيز پـرواده  ـو بنشاينيد نهالي  در بـار شـبع و    ـ

 ـ  يـي  و به عبارت ديگر پرواده ـ  و نهالي(صلوتا كرد 
 .)و نماز به جاي آورد) كاشت(در بار شبع نشاند 

PL: 1: 21: 33: wbnš’ynyd 
nh’ly - nyz prw’dhyi- dr b’r 
šb‘ wṣlwt’ krd  

آنجا كه معني در يافتن صورت صحيح كلمه نقشي اساسي دارد، الزم است در ابتدا از 
عبـري   ـ نويسي متون فارسي و نقش آن در يادداشت» نيز«توضيحي در مورد كلمة 

 ���و » نيز« ���، » يعني« ����عبري هنگامي كه لغات  ـ در متون فارسي. داده شود
) سـت همـراه ا ] ���[�� انتهـاي از [ynd] ]���[كه گاه بـا حـذف   (» نيز گويند« �����

معنـي   هايي كه قبل و بعد از اين عبارت آمـده انـد هـم   آيد بدين معني است كه لغت مي
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نويسي  ين سبك يادداشتا. )Paper 1972: XIV(هستند يا معنايي نزديك به هم دارند 
و فرهنـگ موسـي   ) Ez :6 :4(، تفسير حزقيـال  )SoS :7 :6(هاي سليمان در غزل غزل
بـاخر در مـورد ايـن نـوع     . شـود  نيـز ديـده مـي   ) Bacher 1896: 214-15(شـيرواني  

 :نويسد نويسي يا تفسير در فرهنگ موسي شيرواني مي ياددشت
آغـاز   gwynd �����هاي ترجمه شده، يك توضيح اضافي كه با لغـت  براي بسياري از لغت

 ������از معـادل عبـري    gwynd �����در يـك مـورد بـه جـاي     . آيـد  شـود، مـي   مي
’wmrym ] از ريشه��� ’mr ) رَ«معادلدرحالي . استفاده شده] به معني گفتن) عربي» اَم

شوند، توضيحاتي به زبان عبري هسـتند،   آغاز مي wly’ ���� كه توضيحاتي كه با عبارت
اغلـب  . شـود  آغـاز مـي   gwynd �����توضيحات فارسي در مورد كلمات تفسيرشدني با 

شوند اسامي ذات و اصطالحات نادر و مـبهم كتـاب مقـدس اسـت و      كلماتي كه تفسير مي
 ����� نويسنده معنايي كه از منابع شفاهي و كتبي استخراج كرده در توضيح كلمات پس از

gwynd وي با سرآغاز قـرار دادن . كند ذكر مي ����� gwynd     قصـد دارد بفهمانـد معنـا
. كنـد  د است؛ اما در عين حال نظر متخصصان عهد قديم و جديد آن را تأييد ميمورد تردي

 ). Bacher 1896: 214-5(عصر او نيز هست  دايرةالمعارفياين توضيحات نوعي اطالعات 

 : نويسد باخر در مورد شيوه تفسيري كتاب ساموئل نيز مي
ورد كه دومين توضيح با آ نويسنده در بسياري موارد دو توضيح براي يك كلمه در متن مي

pyrwš ʼ ��� �����مخفف ( pʼ ���� لغت  ḥr  =]يـا  ]) توضيح ديگر، تفسير ديگر��� 
nyz )(شود  آغاز مي) نيز: فارسيBacher 1897: 396 .( 

دارد كه » نهال«معنايي نزديك به » پرواره«با توجه به آنچه گفته شد مسلم است كه 
هـاي  اما در فرهنگ. در ياددشت افزوده استمترجم به داليلي كه روشن نيست آن را 

تابستاني، پرورده، تخته سقف و ماننـد   ةمعني خان» پرواره«فارسي و عربي صورت 
هاي   جزء نويسه �اما بايد توجه داشت كه در خط عبري، نويسة . كنند آن را ذكر مي

معمـوالً  (و اگر با نشانه  pدهندة واج  چندآوا ست و اگر بدون نشانه به كار رود نشان
بـه عـالوه بـه    . است fدهندة واج  به كار رود، نشان) ��: يك خط صاف باالي نويسه

) ا .پس از مصوت بلنـد  ( d .احتمال دارد كه   r .و   d .هاي  دليل شباهت نويسه
. r رسد در اين صورت به نظر مي. خوانده شده باشد �����. prw’rh    را بايـد بـه
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در » فرواده«اين صورت را وجود . اصالح كنيم» فرواده« frw’dh .������صورت 
بـه  » فـرواده « مقامات حريريدر ترجمة . كند تأييد مي ترجمة مقامات حريريمتن 

داشـت بـار فـرواده خـود را      پس فرو استاد چشم مـي : معني نهال به كار رفته است
 ). 279 ص، همان(اي  ؛ و آگاه كرد خرماي خشك او به فرواده)273ص، مقامات حريري(

به  miq�nah �������از سفر پيدايش در ترجمة لغت عبري  26باب  14در آية . 2
pʼ ����معني گلّه و رمه لغت فارسي  rh )آمده است) پاره: 

 
و او رمـه  (و بود باوي رمه گوسپند و پاره گاو 

 .)گوسفند و پاره گاو داشت
PV: 1: 26: 14: wbwd b’wy rmh 
gwspnd wp’rh g’w 

 

pʼ ����ها به  ترين واژه نزديك rh باره«تواند  با توجه به تحوالت آوايي زبان مي /
به معني گلـه گـاو و   » بان گاواره«و » گاواره«در تركيباتي مانند » باره«. باشد» واره

بـه  ) rبـا تشـديد   ( borrشايد واژة . كند زنده است كسي كه از گله گاو نگهداري مي
رود  به كار مي وز در بيرجند و بقية نقاط خراسان جنوبيگوسفند نيز كه هن ةمعني گل

هـا  گدر معني گلّه در اغلـب فرهن » باره«. با اين واژه مربوط باشد )44 :1370شالچي(
برهـان،  (گله و رمه گاو و گوسفند و امثـال آن باشـد   ... باره : آمده است؛ براي نمونه

به عـالوه در  . ه كار نرفته استاما اين لغت در متون كهن ب. )217 ص، 1 ، جبرهان قاطع
رمـه   ... بـاره  : توضيحي آمده كه قابل تأمل است فرهنگ رشيديمورد اين واژه در 

نظري كـه  ). ذيل بـاره  ،1، جفرهنگ رشيدي رشيدي،( است» پاده« دواب و ظاهرا صحيح،
داند، بـا توجـه بـه     مي» پاده«كند و اصل لغت را  مطرح مي فرهنگ رشيديصاحب 

pʼ ����نويسه عبري  rh در اين صورت بايد گفت مصحح بـه  . نيز پذيرفتني است
pʼ ����در خط عبري  d �و  r �دليل شباهت  dh )را ) پاده���� pʼ rh ) پـاره (

اش  مـاده گـاوان پـاده   : شود به ندرت در متون كهن ديده مي» پاده«. است ضبط كرده
پاده و : الباقورة؛ )41 :1370 مدبري به نقل از: فراالوي(پرور بود چو برمايون  شاه/ هريك

سـه  » پـاده «نيز براي  دهخدا ةلغتنامدر  ).51 ص ،1 ، جتكملة االصناف، كرميني(مادگاو 
: السارِح: شود نيز ديده مي» چي پاده«و » بان پاده«از اين لغت . شاهد ذكر شده است
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يـك  هستي تو پيش / قدم چابكي مكن روي و سست ؛ اي سخت)300، همان( بان پاده
/ چي امرد ندارد كار با بودونبود ؛ پاده)433، صكلياتسيداي نسفي، ( بان قدم از گاو پاده

 ).446ص ،همان(زاري نمود  رود دنبال هركس تا علف مي
بـه معنـي    šlyh ����سفر تثنيه در ترجمة لغـت عبـري    28باب  57در آية . 3

 :استآمده ) پومويان( pwmwy’n �������جفت جنين و مشيمه، لغت 
 

آنچ ني عادت كرد كي ... انازوك زن : 56: 28: 5
بد آيـد چشـم آن   ... پاي آن ايستايانيدن بر زمين 

و ] ينـد [نيز گـو  ـ بپومويانو : 57: 28: 5بشوهر؛ 
آن بيرون آيا از آن و ببچگان آن آنـچ   ـ  بجنين آن

ايشان را بنيازمندي همـه  ) بخورد(بزايد كو بكورد 
چيزي در نهان در تنگـي جـاي و در دشـكواري    

) دشـخواري (جاي آنـچ دشـكواري   ) دشخواري(
آن زن (نمايد بتو دوشمن تو در دريواسـپهاي تـو   

نازپرورده كه پاهاي او به ايستادن بر زمين عادت 
ثر سختي و فشاري كه دشمنت بر تو و ندارد، در ا

هاي شهر تو خواهد آورد، بـه شـوهرش و    دروازه
ـ  )جفـت، زهـدان  (=  پومويانشبه  نيـز گوينـد    ـ

اش كه از آن بيرون آمده نگاه بـد   و بچه ـ جنينش
خواهد داشـت و در نهـان و بـه دليـل سـختي و      

 .)دشخواري شرايط آنها را خواهد خورد

PL: 5: 28: 56: �n’zwk 
zn…�n� ny ��dt krd ky p�y �n 
’yst’y’nydn br zmyn…bd ’yd 
��m �n b�whrú  (5:28:57) 
wbpwmwy’n -nyz gw[ynd] 
wbjnyn ’n- ’n byrwn ’y’ ’z’n 
wbb�g�n �n �n� bz�yd kw 
bkwrd ’yš’n r’ bny’zmndy 
hmh �yzy dr nh�n dr tngy j�y 
wdr dw�kw�ry j�y �n� 
dwškw’ry nm’yd btw dwšmn 
tw dr dryw’sph’y tw  

 ، معناي نزديك لغـت »جنين«آمده، يعني » نيز گويند«چه پس از  آنچه ميان دو خط
������� pwmwy’n )در حد تحقيق نگارنده در زبان فارسي لغتـي  . است) پومويان

اما با در نظر گرفتن . نزديك به اين ساخت وجود ندارد كه چنين معنايي داشته باشد
توان احتمـال داد كـه بـه دليـل شـباهت       امكان خطاي كتابت يا خطاي تصحيح، مي

. خوانـده باشـد   m �را  s �در خط عبري، مصحح به اشتباه  s �و  m �هاي  نويسه
در . كنـد  تغييـر مـي  ) پوسـويان ( pwswy’n �������در اين صورت لغت به صورت 
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 & Durkin 2004: 287(به معنـي رحـم و زهـدان    / pwsy’n  /pusy�nفارسي ميانه 

Mackenzie 1971: 69 ( آمده و بهpwswy’n از نظر معنـايي نيـز   . بسيار نزديك است
و » آيـد  بيـرون مـي  ) پومويان(اي كه از آن  بچه« يعني» آن بيرون آيا از آن«عبارت 

كنـد تنهـا    را تأييد مـي » زهدان«است، معني » جفت و مشيمه«معني لغت عبري كه 
 wبه احتمال قـوي ايـن   . است sپس از  wمشكل در توجيه اين نظر وجود مصوت 

اي از جلد پـنجم   اين نوع مصوت را صادقي در توصيف نسخه. هشته است واكه ميان
هـايي ماننـد    صادقي واژه. كند معرفي مي) در چاپ يغمايي» آ«نسخه ( ر طبريتفسي

 : كنند را چنين توجيه مي» زبونَ گرفت«و » شور باشد«و عبارات » مرغُزار«
آيند يك مصـوت كوتـاه    وقتي سه صامت يا يك مصوت بلند و دو صامت در كنار هم مي

و حـاجي   صـادقي : كن(گيرد  ها قرار ميشود ميان آن هشته ناميده مي ميانميانجي كه مصوت 
 ). 62: 1389 سيد آقايي

شـود، در مـواردي واكـه     ديده مـي ) مرغُزار(طور كه در يكي از شواهد صادقي  همان
ديـده   oهشـتة   عبري نيـز واكـة ميـان    ـ در متون فارسي. است/ o/هشته ضمه  ميان
اغلـب بـه   » پادشاه و پادشـاهي «شود؛ براي مثال در اسفار خمسه واتيكان لغت  مي

در اسفار خمسـة  . )Asmussen 1969: 99(به كار رفته  p’dwš’hyو  p’dwš’hصورت 
: mrgwz’r )PLبه صـورت  » مرغزار«اي كه از صادقي نقل شد،  لندن نيز مانند نمونه

از متون فارسي به خط عربي  تواريخ شيخ اويسر د. به كار رفته است ...)و  3: 34: 5
اهـري  (اعراب گذاري شده اسـت  / p�sob�n/به صورت پاسبان » پاسبان«نيز لغت 

هم به دليـل تـوالي يـك     pusy�nبه احتمال قوي در . )86 ص ،تواريخ شيخ اويس نجم،
ديده  sپس از  wهشته به صورت  يك مصوت ميان syو دو صامت / u/مصوت بلند 

توانـد در ايجـاد مصـوت     در هجـاي اول نيـز مـي    wالبته وجـود مصـوت   . شود مي
 .در هجاي دوم نقش داشته باشد wهشتة دوم  ميان
 d‘ ���� ���� ��سفر الويان در ترجمة عبارت عبـري   23باب  14در آية . 4

‘ṣm hywm  اللفظـي  ترجمة تحت» همين روز، همين امروز«به معني�� ���� ��� 
��� t’ twhy ’yn rwz )آمده است) تا توهي اين روز: 
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و دسـتمال  ) غلة بريـان شـده  (و نان و تربريان 
در (نخوريد تا تـوهي ايـن روز   ) غلة آرد شده(

 )اين روز

PL:3:23:14: wn’n wtrbry’n 
wdstm’l mkwryd t’ twhy t’ twhy 
’yn rwz 

��� twh )در اين عبارت در ترجمة ) توه���� ‘ṣm  هسته، اساس، جوهر، «به معني
ها و نه در متون كهن بدين معنـي  اما چنين لغتي نه در فرهنگ .آمده است» تنه و پيكر

 ���توان حدس زد كه  با توجه به معني معادل عبري اين لغت مي. شود مشاهده نمي
twh )توه ( تصحيف��� tnh )هاي عبـري   شباهت نويسه. است) تنه� w  و� n   هـم

از سـوي ديگـر در تفسـير حزقيـال نيـز عبـارت       . كنـد  اين حـدس را تقويـت مـي   
�� ���� ���� ‘d ‘ṣm hywm  به صورتt’ tny ’ymrwz   ترجمه شـده)Ez :2 :3( .

) تنـه ( tnh ���مصحح  n �و  w �توان گفت كه به دليل شباهت نويسة  بنابر اين مي
 tnhغلط و تصحيف صـورت   twhخوانده است و قطعاً صورت  ) توه( twh ���را 

 .است
 .���.��از سفر الويان در ترجمـة عبـارت عبـري     13باب  42و  43در آيات . 5
gbht  به معني كچلي جلوي سر كه نوعي بيماري است، لغت فارسي��. lng )لنگ (

 :آمده است
زخمـي سـفيد سـورخ بـام      لنگـي و كو باشد دران كلي يا دران 

واينـك  . اوي لنگـي مصرع شكوفاست آن در كلـي اوي يـا در   
اوي  لنگـي عارضه آن زخم سفيد سورخ بام در كلي اوي يـا در  

واگر در سر كچل يا پيشاني كچل زخـم  (چون نمايش مصورعي 
سفيد مايل به سرخي باشد آن برص است كـه از سـر كچـل يـا     

ري اين عارضه زخـم  و صورت ظاه. پيشاني كچل برآمده است
سفيدي است مايل به سرخي در كچلي او يا در كچلـي پيشـاني   

 .)او

PL:3:13:42: wkw 
b’šd dr’n kly yʼ 
dr’n lngy zxmy spyd 
swrx b’m mṣrʻ 
škwf’st ’n dr kly 
’wy y’ dr lngy ’wy. 
3:13:43: w’ynk ‘’rẓh 
’n zxm spyd swrx 
b’m dr kly ’wy y’ dr 
lngy �wy �wn nm�y� 
mṣwr’y 

در فارسي هيچگاه معناي كچلي، اعم از » لنگ«جوي نگارندگان واما در حد جست
با توجه به ساختار خط عبري دو نـوع خطـا در   . پيشاني يا جاي ديگر نداشته است
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اشتباه مصـحح   .2؛  g �گذاري  هناهمال كاتب در نشا .1: اين كلمه امكان وقوع دارد
هاي چند آواسـت   از نويسه g �در توضيح خطاي نخست بايد گفت .  n �در قرائت 

دهد و در صورتي كه يك خط صاف  را نشان مي) گ( gنشانه، واج  كه به صورت بي
موارد مشابه ديگري نيز . خواهد بود) غ( �دهندة واج  نشان) ��(باالي آن قرار بگيرد 

خوانده شده اسـت؛  ) گ( � ،)غ( ��شود كه در آن  عبري ديده مي ـ  در متون فارسي
 ��پايـاني را بـه    �در صـورتي كـه    ).1391نـوروزي  : نك(» سروغ«و » بغراو«مانند 

هـا و متـون   اما اين لغـت نيـز در فرهنگ  . آيد يبه دست م �ln ����اصالح كنيم لغت 
شـود كـه بـه     جو در لغات فارسي تنها چهار لغت يافت ميوبا جست. موجود نيست

بـه  (لغت اول تصـحيف شُـغ   . شنغ، كنغ، فشنغ، نغنغ: شود ختم مي �n–خوشة صامت 
ـ (اسـت  ) به معني چرك گوشـه چشـم  (و لغت دوم نيز تصحيف كيغ ) معني شاخ : كن

از فهرسـت مخـزن    لغتنامـه دهخـدا  فشنغ نيز بدون اعراب در . )دهخدا، ذيل شنغ و كنغ
نُغنُغ تنها لغتي . شدبا) عشقه، نوعي گياه(رسد تصحيف فشغ  االدويه آمده و به نظر مي

و شمس فخري آمده؛ ولي  لغت فرساست كه شواهدي از آن به نقل از ابوالعباس در 
. است �no–ختم نشده بلكه تلفظ هجاي دوم آن  �n–اين لغت نيز به خوشة صامت 

 . شود در فارسي ديده نمي �n–بنابراين هجاي پاياني 
بـه   w �غت روي داده است؛ يعنـي  بنابراين احتماالً خطاي دوم نيز در مورد اين ل

 ̅���تواند  در اين صورت خوانش صحيح اين لغت مي.  خوانده شده است n �اشتباه 
lw� »گونـه توجيـه    در اين صورت شايد بتوان معناي كچلي را نيز ايـن . باشد» لوغ
نيامـده  » لخت و برهنـه «به معني » لوغ«ها  در لغتنامه. برهنه از مو، لُخت از مو: كرد

شـايد صـورتي از دغ و لـخ،    : آمده است لغتنامه دهخدادر » لغ«اما ذيل واژه . است
لخت و لوت و روت به معني عـور و برهنـه و عريـان باشـد و در پـاورقي نيـز در       

. افزايد در اين معني ظاهراً به ضم اول و حرف دوم غير مشدد بايد باشد يادداشتي مي
چونكه زن را ديد لغ كـرد  : رودكي استكند از  شاهدي كه وي در اين معني ارائه مي

، »لـج «وي ذيل  ).ذيل لغ :1358 دهخدا،: نك(همچو آهن گشت و نداد ايچ خم  /اشتلم
 : نويسد كند و در يادداشت مي مجدداً همين شاهد را ذكر مي

در . را بـه معنـي برهنـه نيـاورده    » لـخ «است به خاء معجمه؛ ولـي  » لخ«در نسخه اسدي 
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نيز » لغ«. به ضم الم صورتي از لخت و لوت باشد به معني برهنه» لخ«شود  صورتي كه مي
 ). ذيل لج :همان: كن(آمده است 

معرفـي  » لـغ «هايي از ترا صـور » لخ، لج، لخت، لـوت و روت  دغ،«بنابراين دهخدا 
» داغ«در صورتي كه بپـذيريم مخفـف   » دغ«اما بايد توجه داشت كه ريشه . كند مي

» لُخ، لُج، لُخت، لـوت، روت «است، با ريشه ) به معني كچل» سر داغ«مثال در براي (
ايـن مصـوت در   . اين تفاوت بر اساس مصوت بازمانده از ريشه است. متفاوت است

با (از گروه دوم . است ū̆يا  o» لج، لخت، لوت، روت«هاي  و در گونه a» دغ»  گونه
ه براي روشني مطلب اجماالً به شود ك يهاي ديگري نيز يافت م گونه) ū̆يا  o مصوت

 :پردازيم ها ميآن
 ، 2ج ،برهان قـاطع  ،برهان() r�x-�ak�� > *r�x-�ak�t )Horn 1901: 168در » روخ«ـ 

 ص ،2 ، ج، معيار جمـالي و شمس فخري 106صو  79ص ، لغت فرس،و اسدي طوسي 969ص
  ؛)605

 ؛ )461: 1375  رجايي؛ 657 صو  356ـ355 ص ،طبقات الصوفيه، انصاري(» لوچ«ـ 

  ؛)همانجا( �lub - lû» لوچ لوب« ـ
 ؛ )342: 1383 رواقي: كننيز  ؛1861: 3 ج ،بهار عجم، تيك الله(» لچ«ـ 
، فرخي(؛ رود )566همان، (رت و روده  ؛)48 ص، هاي قرآن ترجمه و قصه( رت و ردهـ 

) »آبروت، اوروت«در (روت  ؛)40ـ39 ص ،لغت فرسطوسي،  اسدي(؛ رت )405 ص، ديوان
 ؛)343: 1383 رواقي: نكنيز (

اي هستند قـدري مـبهم    از چه ريشه ū̆يا  oهاي فوق با مصوت مياني اينكه واژه
اي كـه بيلـي    ريشـه . )Horn 1901: 168(است  r��aهمان  r�x مطابق نظر هرن . است
) چيـدن (به معني كندن ) زردشتي ةفارسي ميان(:  r�n�t, r�tبراي لغات  r�maiذيل 
بـه معنـي لخـت و     rut, r�tبه معني لخت كـردن و  ) يهودي ـ فارسي(:  r�danمو، 

چونگ ). Baily 1979: 366(به معني بيرون كشيدن است  -rau-: ruكند  برهنه، ارائه مي
آسي ( lygهاي ديگري مانند  كند و نمونه را پيشنهاد مي rauH*براي اين لغات ريشه 

به معنـي بـرش و بريـدن را از همـين ريشـه نشـان       ) آسي ديگوري( luxو ) ونياير
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هـاي زيـر را بـه     به معني شكستن و تركيدن نيز نمونه rauj*وي ذيل ريشه . دهد مي
، مـو كـردن پوسـت    معني تراشيدن و بي به ru�-/r��ta, r��ta: يغنابي: دهد دست مي

به معني پاك كـردن بـا    -���rي به معني تراشيدن و سوران -��va-r: كردي كرمانجي
 ).Cheung 2007: 317-8( سايش

، »لوچ/ لُچ«دوگانة ) هايو شايد تلفظ(با توجه به امالها  با توجه به آنچه گفته شد و
صورت صحيح  �lwتوان حدس زد كه  مي» ، لوتـ روخ/ لُخ«و » )ه(روت، رود-/ رت«

 . باشد)  � > xبا تحول (» لُخ«اي از  و گونه
از   ylpt����سـفر الويـان در ترجمـة عبـارت عبـري       21باب  20در آية . 6
���ô lpt        به معني كسـي كـه بيمـاري اسـكوربوت دارد لغـت فارسـي���� zkyn 

 :آمده است) زكين(
 

: هر آن مردي آنچ در وي عيب مـه نزديـك شـواد   
هر مردي كه در وي عيب يا ( زكينيا ... مردي كور

كسي كه كور است : ودبيماري هست نبايد نزديك ش
 يا زكين است

PL:3:21:20: hr �n mrdy �n� 
dr wy ‘yb mh nzdyk šw’d: 
mrdy kwr…y’ zkyn 

از معنـي   ����: دهـد  مترجم در بخش تفسيري در مورد اين بيمـاري توضـيح مـي   
در ايـن عبـارت    ).60) (20:21:3(و نيـز پيچـايگيني   ... پيوستگي از گوشت به پوست

ايـن  . كنـد  است اشاره مـي » پيچيدن، پوشاندن«كه  ylpt ����مترجم به معني لغوي 
 :شود نيز ديده مي) زكگين( zkgyn �����لغت به گونة 

قرباني، كشـته  (و مردي كو نزديك برد كوششن 
نـوعي قربـاني حيـواني در روزي    (سلميم ) شده

 يا...  كوري...  هيچ عيب مباد دروي...  )خاص
 زكگين

PL:3:22:22: wmrdy kw nzdyk 
brd kw��n slmymúhy � �yb 
mb’d drwy…kwry…y’ zkgyn 

آمده كـه همـان بيمـاري     ylpt����در ترجمة ) زكگين( zkgyn �����در اينجا هم 
بنابراين قطعاً در اينجا مترجم به معناي پزشكي لغت يعني بيمـار اسـكوربوت   . است
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اسکوربوت نوعی بیماار  ووسا ی اساه دا  در انار ی  رس  ووساه       . اشاره دارد
اما ن  در فرهنگها  عمومی س ن  در . شود هایی همراه با خارش فراسا  ایجاد می زخم

در خا   با توج  با  ایان دا     . شود یافه نمی« زدگین/ زدین/ زک»م و  وزشکی 
را نشا  ( ک) kنشان  ساج  ها  چند یساسه، یعنی ب  صورت بی از نویس  k כعبر  
 xدهندة ساج  نشا ( ֿכ)دهد س در صورتی د  یک خ  صاف باال  ی  قرار بگیرد  می
در این . اصالح شود( زخ) zx זֿכاسه، بنابراین اح ماالً این ساژه باید ب  صورت ( خ)

 زخ: ب  معنای زییام مرباوس اساه    «  یژخ/ یزخ / زخ / ژخ »صورت این لغه با 
ا  د  بر بد  مردم برسید د   یوشه واره... اند  ف حِ زا س بعضی ب  زا  فارسی یف   ب 

معنیِ عل ی د  یدم س اسب را باشد  ب ... نیز یویند  آزخب  عربی نؤلول یویند س ی  را 
دین با  رارسر فتارت     دار شده خلقی یین ؛ (856 ص، 2 ، جمجمع الفرس، سرسر ) یمده
 ص ،1 ، جدیاوا  ، بیدل) شمرند زخ سه این د  ز خال می سر  سرسبرگ دیده/ بین عیب

یمن بُاودد از چشام باد    : سنایی حکیم... اسه آژخمعنیِ  با اسل مف وح ب ...  ژخ؛ (775
فرهنا   ، انجو شایراز  )در چشم دسا  چو  ش  شترنج بُودد ژخ / دس د  ز زش ی ی 

بارا   )اسل هماراه اساه    «الف»تر ارلب با  ها  قدیم ؛ نمون (757 ص ،1 ، ججهانگیر 
ب  : ؛ دسایی199ص ،االبنیة، ؛ موفق هرس  494ص ،هدایة المتعلمینابوبکر بخار ، : کن ،ها نمون 

 (.88ص، لغه فرسطوسی،  نقم از اسد 
لغه فارسی  mšq ֶמֶשקسفر ویدایش در ترجمة لغه عبر   15باب  2در ییة . 7

 :یمده اسه( خوار اژد ) ʼždyxw’r וארדיֿכ֒  אז
 

من بدس  فرزند هس م س ب  زندیی ادام  )س من رسا اس  زه  
در )خان  من اس دمشقی الیعزر  خوار اژدیس شاییرد ( دهم می

 (خوار خانة من العازر دمشقی اسه حالی د  شایرد اژد 

PL:1:15:2: wmn rw’ 

ʼwyzhh wš’gyrd 

ʼždyxw’r x’nh mn ’w 

dmšy ’ly‘zr 

اما . بین م رجما  س مفسرا  تورات نظر مش ردی سجود ندارد mšq ֶמֶשקدر توضیح 
( دارایی، نرست س مانند ی )« Possession»ی  را ب   دلدانی ـفرهن  عبر  صاحب 

من طبق این معنی تفسیر  خاص را از این عبارت مشکم س : یوید ترجم  درده س می
-bn ֱאליֵעֶזר ַדֶמֶשק הוא ִביתי ֶמֶשק-ֶבנ : دانم  برانگیز ارائ  س ویشانهاد مای   بحث
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mšq byty hw’ dmšq ’ly‘zr  : ِكننده خانه    يعني تصاحب)دارايي من ( پسرِ)شاگرد
 Tregelles). اليعازر دمشقي خواهد بود( دارايي خانوادگي من ۀكنند من؛ يعني تصاحب

1907: DXX) .ֶמֶשק دهد ك  بين وي سپس توضيح مي mšq ֶשקַדמֶֶ و dmšq  جناس
(Paronomasia) كند وجود دارد و نظر ديگران را نيز درباره معني اين واژه ذكر مي :

كننهد   فهر  مهي  « دويهدن »ب  معني  qqš √שקק را از ريش  mšq ֶמֶשקديگران » 
:  كننهد  طهور ترجمه  مهي    و اين جمله  را ايهن  (  mr ֶמרاز ريش   mmr ֶמֶמרمانند )

 steward of)( كند دوندگي مي براي انجام كارهاي خان   كسي ك )پيشكار اين خان  

the house)    دههد   اي نمهي  ؛ ولي از نظر من در چنين بافتي ايهن كلمه  چنهين معنهي
(idem.) 

و « مزد بگيهر  مواجهب بگيهر   »ب  معني  ždyxw’r’در صورت پذيرش نظر اول 
« پادو»  «پيشكار»ب  معني  ždyxw’r’مانند آن است و در صورت پذيرش نظر دوم 

اينه   ( ابهراهي  )و گوفهت ابهرم   »گويهد   با توج  ب  آي  بعد ك  مي. و مانند آن است
به    (33( )1:31:3)« گير است مرا من ميراث شاگرد خان دادي ب  من فرزند و اين   ن 

. خوار اوست شاگرد خان  ابراهي  و بنابراين مزدبگير و جيره ždyxw’r’رسد  نظر مي
اي كه  در زيهر    و دو نكته  ( خوار بودن اليعهاذر  جيره)خير در صورت پذيرش نكت  ا

 .2؛  J > žتحهول آوايهي    .3: شود تري از اين واژه حاصل مي آيد  صورت واضح مي
. خوانهده باشهد   dبه  لله     d דرا ب  دليل شباهت آن با   r רاحتمال اينك  مصحح 

اي  ونه  است ك  گ( خوار اژري) ʼžryxwʼr ריֿכואר֒  אזحاصل اين دو فر  واژه 
اسهاار خمسه     (2: 31: 3)ايهن حهدس را آيه     . شهود  محسوب مي« اجري خوار»از 

در آي  مذكور اساار خمس  واتيكهان ايهن ل هت به      . كند نيز تأييد مي( PV)واتيكان 
نيز يه  بهار    (14: 13: 3)شوند و در  ديده ميjryxw’r (Paper 1976a: 283 )’صورت 

در « خوار اجري»براي . ب  كار رفت  است jryxww’rnd (ibid: 324)’ديگر ب  صورت 
خوار  چراغ چرخ گردون  چو اجري: شود هايي يافت ميعربي نيز مثال ه  متون فارسي
 ص  2 ج  كليات شمس  مولوي)امير گوي و چوگان  چو دل ميدان من باشد / خورشيدم

و بايهد كه  لشهكِر مهدي  و حواشهِي خهويع را معهد  دارد         ...  نصرةالدين امير ؛(14
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 ،1 ، جاالوامـر العالئيـة  ، بي ابن بي(خوار بگيرد  كه ممكن گردد پياده و سوارِ اجري چندان
 ).254 ص

بـه معنـي     ṣnyn ����سفر اعداد در ترجمة لغت عبـري   33باب  55در آية . 8
 :آمده است) سنت( snt ���سالح، كارد و شمشير، لغت فارسي 

ــابود نكنيــد(واگــر ندوارنيــد  ازمــر نشــيناان ) دور و ن
آنچ باقي گوداريد ازيشان بسان ... آن زمين را) ساكنان(

ها در پهلـوي  سـنت ] بسان... [ا در چشمان اشما وكارده
ا و باقي ماندگان آنان مانند كارد در چشمان شـم (اشما 
 )ها در پهلوي شما هستند سنت

PL:4:33:55: w’gr 
ndw’rnyd ’zmr nšyn’’n ’n 
zmyn r�ú�n� b�qy 
gwd’ryd ’zyš’n bs’n k’rdh’ 
dr ��m�n ��m� wús nth� dr 
phlwy ’šm’ 

هـا بـه   در متون كهن و فرهنگ »سنت«جوي نگارنده لغتي به صورت ودر حد جست
امـا بـا   . اسـت  snt ���عبري به صورت  ـ به خط فارسي. معني سالح نيامده است
عبـري،   ـ  هاي فارسـي در دستنويسـ  h �و  t �هاي عبـري   توجه به شباهت نويسه

بنـابراين شـايد   . نويسي كاتب نيز وجـود دارد  احتمال اشتباه خوانش مصحح يا غلط
احتمـاالً از واژة  » سـنه « snh ���. باشد» سنه« snh ���صورت صحيح اين لغت 

بـه معنـي    snai�išو مشـتق از   )Mackenzie 1971: 135(معني سالح به  snehپهلوي 
مجمـع  و به نقـل از آن، در   معيار جماليدر . است )Bartholomae 1904: 1627(اسلحه 
آهني باشـد  : سني: مربوط باشد» سنه«شود كه شايد با  ديده مي» سني«، لغت الفرس

ـ و   475ص، معيار جمـالي ، شمس فخري(كه بر سر نيزه يا داس نهند   مجمـع ، سـروري : كن
ه آمـد » سـتي «همين شاهد به صـورت   فرهنگ جهانگيريدر . )819 ص ،2 ، جالفرس

بـه معنـي   » سـتي «نيـز   لغت فرسدر  ؛)684 ص: 1 ، جفرهنگ جهانگيري، انجو شيرازي(
زمين چون ستي بيني : فوالد و آهن آمده و شاهدي از ابوشكور نيز براي آن نقل شده

206Fبگيرد فراز و بيايد/ و آب رود

؛  )523ص، لغت فرس، اسدي طوسي: ابوشكور بلخي(فرود  6
/ چـون سـتي   گه كاين زمين هم ستان اكنون بدان  مي: شاهد ديگري نيز از ستي آمده

: 1370مدبري  به نقل از :ابوشكور بلخي(اب و بر ماهي چو زندان گشته ژي ت آب چون مه

 

و در  )1103ص  ،2 ، جبرهان قاطعبرهان، : كن(» نيايد«به نقل از دهخدا صورت  برهاندر حاشيه . 6
 .ذكر شده است )819ص  ،2 ج ،مجمع الفرس، سروري(» بيامد« مجمع الفرس
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را « ستی  »و « ستی  »را مصتف   « ستی  »صورت  برهاناما معین در حاشیه  .(19
 (. 9911 ص ،2 ، ج(حواش  معین) برهان قاطعبرهان، )داند  صورت درست این واژه م 

ای دارد  میرجم یا مفستر جلهته  ( سفر اعداد 11باب  55آیة )مة آیة باال در ادا. 1
 :دهد را توضیح م ( تیغ، خار)=  kš ׁשכو معادل عبری آن « کارد»که در آن 
: آیته  ةها، خارها؛ در ترجلت  تیغ)=  kymš ׁשכיםاشیقاق 
است یعی  پتر وتون از   ( تیغ، خار)=  kš ׁשכاز ( کاردها

« سیخت»ل کارد است و بعرب  خار کونید و خار هم بشک
 .گویید

ʼštq’q škym ’z šk ’st, 

yʼny pr čwn ʼz x’r 

kwnnd wx’r bškl k’rd ’st 

bʼrby sixt gwynd 

به هلین . یک از کهلات آن معادل عبری ندارند میرجم است و هیچ ۀاین جلهه افزود
 . کرد توان وید فرض مطرح برای حل ابهام این جلهه م . دلیل بسیار مبهم است

این لغت بدون . تیر دراز وهارپر است« پر»یک  از معان   (:پر) pr פרدر مورد 
فرهیت   در  (.«پتر »ذیتل   :9151 ادهختد : کنت )اهد در لغییامته دهختدا آمتده استت     ش

گوهر تیغ ... نوع  از اسهفه است، : اند را به معان  زیر آورده« پر مگس» جهانگیری
بیابراین شتاید  (. 921 ص، 1 ، جفرهی  جهتانگیری ، شیرازیانجو ) پالرك را نامید... بُوَد، 
 (.سازند م )= « کونید»، «خار»نوع  از تیر دراز یا مانید آن باشد که از « پر»

تیتغ و  )در این جلهه معی  معترو  ختود   « خار»اگر  (:خار) x’r ֿכארدر مورد 
را ( یتر  نتوع  ت )= « پتر »شتود و آن اییکته    را داشیه باشد، اشکال  مطرح م ( تهو
تتوان دو احیلتال در متورد     بیتابراین مت   . ریز و کووک ساخت«ِ خار»توان از  نل 
در . باشد« شاخه درخت»به معی  « خال»ای از  گونه« خار»/ 9: مطرح کرد« خار»

با شاهدی از اشعار میرزا حسین خان  کسلائ   آمتده استت   « خال» لغییامه دهخدا
 :9151 دهخدا: میرزا حسین خان کسلای )که  کومه نشکییم خاالنا از بهر خومه  یا : است

خال  دال: الفَسیل: نیز به این معی  باشد البهغةدر « خال»احیلال دارد که . («خال»ذیل 
امروزه نیز در مازندران بته معیت    « خال» (.191ص، البلغةکتاب، کردی نیشابوری)  خرما

 

( 961: 9119 رواق )داند  م ( نارس)کال = خال( + درخت)دار = را مرکب از دال« دال خال»رواق   . 
شاخ  درخیان  « دار خال»عان  یک  از م برهان قاطعدر (. 51: 9111 قاسل )کید  که قاسل  آن را رد م 

: نویسد م  برهان ةمرحوم معین در حاشی(.  199ص  ،2 ، جبرهان قاطعبرهان، : نک) است نونشانده
امروزه به هلین صورت در  xāl« خال» (.حواش  معین: هلانجا( )شاخه درخت) dár-xālگیهک  
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رود  بندنـد بـه كـار مـي     شاخة بلند و باريك درختان و چوب بلندي كه به خيش مي
 r �و  d �از سوي ديگر با توجه به شباهت نويسه  .2 ).967ـ966: 2 اشرفي، جنصري (

تصـحيف و   x’r .��در ايـن صـورت   . باشـد  x’d ����احتمال دارد كه اصل لغت 
در افغانستان و مشهد به معني چوب راسـت و  » خاده«. محصول اشتباه مصحح باشد

ز ني» خاده زدن«و » خاده چه« هايي مانندرود و از آن تركيب لند به كار ميباريك و ب
هـر  «به معاني » خاده«در فرهنگ معين نيز  ).131 :1370شالچي: كن(شود  ساخته مي

حواشـي   ،برهـان قـاطع  برهـان،  (است ذكر شده » چوب سفيدار«و » چوب راست و بلند
بيـان حركـت    hبا حذف آوايي يا اماليـي  » خاد«احتمال دارد  .)1385ص ،1ج معين،

بيـان  پاياني  h عبري ـ بسياري از متون فارسيدر . باشد» خاده«اي از  انتهايي گونه
 hšt .�� :شود در پي نقل مي) PL(هايي از متن حاضر  نمونه. شود حذف مي حركت
 شـرمزد  šrmzd .����؛ »هشته« به جاي :)185) (36: 32: 5() صفت مفعولي(هشت 

 .���در ترجمه ( )7: 4: 1(] ن[ها  h’[n] .��؛ » شرمزده« به جاي ):188( )7: 34: 5(
hlw’  :آيا نه : ( ؛ » ها نه«به جاي����. jzyr  جزير)جزيره«به جاي : )12: 5: 3«.   

 �پايـاني  » ـه« �در چنين مواردي، يعني حذف  عبري ـ  در برخي متون فارسي
/a/  در سطر براي مثال .شود جانشين آن ميD3 يهـودي  ـ  مناظره فارسي )Ar(   بـه

   .است آمده) آوريد يا آوريدا( ’wryd’ ،) آوريده( wrydh’جاي  
. در عربي چنين لغتي به چنين معنايي ديده نشـد ): سيخت( syxt �י��ת در مورد

بنـابراين شـايد   . شـود  گفته مي» به عربي سيخت«اما مترجم تأكيد دارد كه اين لغت 
ادي . شـود  ديده مـي » سيخ«در معربات هم تنها صورت . از معربات باشد» سيخت«

ـ . كارد بزرگ: السيخ: نويسد مي الفاظ الفارسية المعربهشير در  نيـزه  : يخفارسي آن س
سيخ در كردي از همين واژه است و آن چوبي است باريك سر كه يكي . كوتاه است

التونجي  ).144 :1386 ادي شير(بندند  از دو جوال را با آن به ديگري بر پشت ستور مي
سـكين الكبيـره؛ المـزراق؛ الحربـه     : سـيخ : قولي مشـابه دارد  معجم المعرباتنيز در 

                                                                                                                   
در گيالني به  x�leدر تاتي و خاله  x�laآباد و آمل و به صورت خاله  السگرد، سنگسر، گيالن، علي

 .رود معني شاخه درخت يا شاخه نسبتاً بزرگ درخت به كار مي
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 syxtبنابراين ممكن است كه . اق به معني نيزه كوچك استمزر. )113 :1998 التونجي(
يا نوعي نيزه كوتـاه داشـته و از   » كارد«بوده باشد كه معني » سيخ«اي از همين  گونه

 .ابزارهاي جنگي بوده است
پر : شود هاي باال، جمله مذكور به اين صورت خوانده ميدر صورت پذيرش فرض

چوب بلند و / شاخه درخت(= خاد / ن از خارچو) تير دراز چهارپر، نيزه كوتاه؟(= 
» سيخت«بعربي  ــ خاد هم به شكل كارد است و/ و خار ــ) سازند(= كونند ) باريك

» سيخت«ساخته شود، » خاد/ خار«ي كه از »پر«يعني معادل عربيِ . گويند) نيزه كوتاه(= 
 .ولي اين نظر به هيچ وجه قطعي نيست. است

فر پيدايش و بسياري از آيات ديگر اسفار خمسه در س 14از باب  3در آية . 10
در » حصـن «و » عمق«ريشه با  هم( ḥṣṣn ������و  mq‘ ���ترجمة لغات عبري 

 :آمده است) ددن( ddn ���لغت فارسي ) عربي
همه اينان جمع شودند بـددن آن گچسـتان   

 )گچزار(
PL:1:14:3: hmh ’yn’n jm‘ šwdnd 
bddn b�n g�st�n 

ــتند  ــارزار در ددن آن  وبياراس ــان ك ابازش
 ؛)10( )8:  14:  1(گچستان 

PL:1:14:8: wby’r’stnd ’b’zš’n 
k�rz�r dr ddn �n g�st�n 

تـوان شـخص دچـار     در توضيح مكاني كـه مـي   )4:13:3(مترجم در بخش تفسيري 
m’h’r )را در بند كرد به ) نوعي بيماريddn كند اشاره مي : 

 PL:3:13:14: wddn jwrfy b’šd dr my’n وددن جورفي باشد در ميان كوه 
kwh 

سـفر   11بـاب   11در مقابل اين صورت در برخي از آيات اسفار خمسه، مانند آيـة  
 drn ���به معني دره و جلگه واژة فارسي  bq‘h �����تثنيه در ترجمة لغت عبري 

 :آمده است) درن(
 هازميني كوه... اشما گوذراان بآنجاآن زمين آنچ 

آن زمينـي  (بباران آسمان بياهنجـد آب  ها؛ نو در
هاي آن بگذريد، باران بـه  كه شما از كوهها و درن

 .)جا آب خواهد رساند آن

PL:5:11:11: �n zmyn �n� ��m� 
gwdr’’n b’nj’…zmyny kwhh’ 
wdrnh’, bb’r’n ’sm’n by’hnjd ’b 
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ا و زهابهـا بيـرون آيـاان دران درنهـا و     ه چشمه
هـا و   و كوههـا چشـمه   در آن درنها(ا هدران كوه

 .)ها خواهد جوشيدزهاب

PL:5:8:7: ��mhh� wzh’bh’ 
byrwn ’y’’n dr’n drnh’ wdr’n 
kwhh’ 

 ـ  يك از اين دو لغت ديده نشد؛ اما در ميان متون فارسـي  هاي فارسي هيچدر فرهنگ
چون بديد راي : يافت شد مقامات حريريتنها در » دره«به معني » درن«عربي كهن 

انس گرفتن ايشان به سخن او، و ميل ايشان به درن گرامي كردن او، سـر فروافگنـد   
جـا   و بدان ؛ هر درني مرا درن است)15 ص، مقامات حريري(كه چشم برهم زنند  چندان

دلم و عاشق آن است زمين نو، من  كه من به سروج شيفته  آنمنزل من فراخ است، اال
 ).262 ص ،همـان (زار پـرآواز آن   گاه مـن و بـه مـرغ    ت خيزشو هوايي كه از آن اس

معني كـرده و  در  » شكاف و غار«را در جمله اول » درن«، مقامات حريريمصحح 
 ).262و  15 ، صمقامات حريري: كن(  »شكاف و رخنه و راه ميان كوه«جمله دوم 

مصـحح  توان نتيجه گرفـت   نيز مي )PL(عبري  حاضر  ـ  بنابراين در متن فارسي
 ���را در چنـد جـاي   » درن« drn ���، اشتباهاً r  �و  d �به دليل شباهت نويسه 

ddn »شايد . خوانده است» ددنdrn  دشـت  درن«با بخش اول واژه «/darandašt /
 .ررود، بي ارتباط نباشد كه امروزه مجازاً به معناي جاي بسيار وسيع به كار مي

 گيري نتيجه
با توجه به آنچه در مقاله آمد روشن است كه به داليل متعدد از جمله ساختار خـط  

نادر زبـان فارسـي كـه    عبري، اهمال كاتبان و ناآشنايي مصححان با برخي از لغات 
درسـتي   عبري به ـ  ها تعلق دارند، تعداد زيادي از لغات متون فارسياغلب به گويش
هاي خط عبـري بـه    به دليل شباهت نويسههاي نادرست تبيشتر قرائ. ضبط نشده اند

در برخي مـوارد نيـز ايـن    . t �و  h �؛  w �و  n �؛  d �و  r �يكديگر است؛ مانند 
 .( p .؛ ) k )�� x �گذاري حروفي مانند  هاي نادرست به اهمال كاتب در نشانهقرائت

f (هـايي كـه   دهايي بـراي اصـالح تعـدادي از واژه   در اين مقاله پيشنها. گردد باز مي
شود ايـن اسـت    اما نتيجة مهمي كه گرفته مي. نادرست قرائت شده بودند ارائه گرديد
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زیدرا بریدی از   . که به دالیل متعدد این متون نیاز به تصحیح و بررسی مجدد دارندد 
 .ها به هیچ وجه از نظر تصحیح قابل اعتماد نیستند آن

 
 عبری ـ عالئم اختصاری متون فارسی

 Paper, 1972 → PL ← اسفار یمسة لندن

 & Paper 1965a, b ← اسفار یمسة واتیکان
1965-6 → PV 

 Gindin, 2007 → Ez ← تفسیر حزقیال

 ,Asmussen & Paper ← های سلیمان غزل غزل
1970 

→ SOS 

 MacKenzie, 1999 → Ar ← یهودی -مناظرة فارسی

 

 منابع
، (بدن محمددبن علدی الجعفدری الرغددی المبدتهر بده ابدن النیندی المنجمده           الحسدین ، بیابن بید 

، آنقدر  ، عدنان صادق ارزی ونجاتی لوغال به تصحیح ، جلد اول، االوامرالعالئیه فی االمور العالئیه
 .م5791، دانبکد  الهیات دانبگا  آنکارا

 دانبگا ، مبهد، متینی جالل تصحیح به، المتعلمين هداية، ینیاالیو احمد بنعیرب، یبخار ابوبکرد 
 .ش5411، مبهد

 .ریرکنیام، تهران، انینیطن دیحم ترجمه، شد  یعرب یفارسهای  واژ، 5431، ریش یادّد 
 اشدر   یعلد  و ییمجتندا  اهللفدتح  تصحیح به، فرس لغت، احمد بن یعل ابومنصور، یطوس یاسدد 

  .ش5411، ییوارزم، تهران، یصادق
 چاپخاندة ، تهدران ، اقندال  عنداس  تصدحیح  به، فرس لغت، احمد بنیعل ابومنصور، یطوس یداسد 

 .ش5457، ییلخال میعندالرح .س ةیسرما به مجلس
 رحدیم  تصحیح به، جلد 4، جهانگیری فرهنگ، نیفخرالد بننیحس نیالدرجمالیم، یرازیش انجود 

  .ش5411، یفردوس دانبگا ، مبهد، عفیفی
 خیتدار  انجمن، کابل، حنینی عندالحی تصحیح به، الصوفیه طنقات، عنداهلل واجهی، هروی انصارید 

  .5411، افغانستان معار  وزارت
  .ش5437،  ستود، زیتنر، افبار رجیا حیتصح به، سیاو خیش خیتوار، یقطن ابوبکر، نجم یاهرد 
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، تهران، معين محمد تحشيه و تصحيح به، جلد 5، قاطع برهان، يزيتبر ن خلفيمحمدحس، برهانـ 
 .ش1376، كبير امير انتشارات مؤسسه

ـ پرو و بهداروند اكبر، جلد 3، دليب اتيكل، عبدالقادر يابوالمعال، يدهلو دليبـ  ـ  زي ، يداكـان  يعباس
 .ش1376، الهام انتشارات، تهران

ـ عت ابوبكر ريتفس بر يمبتن، جام خيش تربت بر موقوفه نسخة يرو از قرآنهاي  هقص و ترجمهـ   قي
 .ش1338، تهران دانشگاه، تهران، يانيب يمهد و يمهدو ييحي حيتصح به، )يشابورين

 .ناشرون لبنان مكتبة، لبنان، ةيالفارس المعربات معجم، 1998، محمد، يالتونجـ 
  .دهخدا ةامنلغت سسهؤم، تهران، نامهتلغ، 1358، اكبر علي، دهخداـ 
 .مشهد يفردوس دانشگاه انتشارات، ييبخارا لهجه، 1375، ياحمدعل، ييبخارا ييرجاـ 
محمد به تصحيح ، دو جلد، فرهنگ رشيدي، عبدالرشيدبن عبدالغفور حسيني مدني تتوي، رشيديـ 

  .ش1337، كتابفروشي باران، تهران، عباسي
سرياني و ، عبري، ترين متون فارسي به خطوط غير عربي كهن«، 1385، حسن، بيدي رضايي باغـ 

  .9ـ31 ص، دوم ش، دورة هشتم، نامة فرهنگستان، »)مانوي
 .هرمس، تهران، يفارس يهافرهنگ ليذ، 1381، يرشمسيم ميمر يهمكار با، يعل، يرواقـ 
 .هرمس، تهران، يفرارود يفارس، 1383، اديص بايشك يهمكار با، يعل، رواقيـ 
 يمطبوعـات  مؤسسـة ، تهران، جلد 3، الفرس مجمع، يكاشان محمد يحاج بنمحمدقاسم، سروريـ 
 .ش1338، يعلم اكبر يعل
ـ ز، فيشـا يعل داد جابلقـا  حيتصح به، ينسف يدايس آثار اتيكل، عابد ريم، ينسف يدايسـ   نظـر  ري

 .م1990، دانش اتينشر، دوشنبه، جانفدا اصغر و زادافصح اعالخان
 .مركز، تهران، بزرگ خراسان يشيگو فرهنگ، 1370، ريام، يشالچـ 
، تهـران ، كيـا  صادق مصحح، يجمال اريمع چهارم بخش، يفارس نامةواژه، ياصفهان يفخر شمسـ 

 .ش1337، تهران دانشگاه
نادر جمع در هاي  هبرخي نشان«، 1389، اكرم السادات، علي اشرف و حاجي سيد آقايي، صادقيـ 

 .54 ـ76 ص، 6 ش، فرهنگستان ةنام ويژه، دستور، »زبان فارسي
  .سخن، تهران، فارسي زبان تاريخي مسائل، 1380، اشرف علي، صادقيـ 
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