فواید لغوی غازاننامه منظوم

*

محمود مدبّری

غازاننامه منظومهای تاریخی ـ حماسی متعلـ هـه نـهن م ـتت اسـ

ا ـه

نورالدّینهن شمسالدّین محمد اژدری ،متخلص هه «نوری» ،از شاعهان ناشـناخته
که دوران حیات او مقارن هوده اس

هـا اواخـه ع ـه ایلخـانی و غـاز دور ل

جالیه .او این مثنوی را ،ههنام سلطان اویس جالیهی ،هه سال  758مجـهی غـاز
کهده و در سال  763مجهی هه پایان ههده اس .
در تذکههما و کتابمای تاریخ و ادب ،از احوال این شـاعه االالعـی بـ
ن ده اس  .یگانه منبع االالعات ما مقدمة منثور غازاننامة منظـوم و نیـ مطـالبی
اس

که خود شاعه در سه غاز و خاتمة منظومـه ورده اسـ  ،از ایـن نبیـ کـه

منگام سهایشِ منظومه پنجاه ساله هوده و «نوری» تخلص میکهده اس .

()1

منظومه ،هه تقلید از شامنامة فهدوسی ،در هحه متقارب ،و شـمار اهیـات ن
*.غازاننامه از روی نسخة منح ه هه فهد ن ت حیح و ها مقدمه و فهارس هه کوشش نگارنده و هه نفقة
مونوفات دکته محمود اف ار در سال  1381منت ه شده اس .
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هیش از  8700اس  .شاعه ،در ن ،شهح احوال سلطان غازانخانه ،ایلخان ه رگ،
راه ورده و مباحث تاریخی را ها مایهمـای داسـتانی میختـه و هـه شخ ـی

ن

سلطان جلوهای دیگه داده اس .
این مثنوی از لحاظ ادهی و شعهی متوسط و از نظه تاریخی نسبتاً ها اممی
اس  .از م ایای ناه ذکه غازاننامه فواید لغوی و احتوای ن هه واژهمای تهکی و
مغولی و عههی و فارسی مهجور اس .
در ن ،وجود واژهمای فارسی کهن ،ن مت در ا هی از ع ـه ایلخـانی ،در
نظهگیه اس  .هعضی از این لغات ـ مانند مو ،چهخ ،چکاد ،خاد ،دژ گـاه ،دیـ ه،
رنگ ،ساو ،شخ ،فهخار ،کاژ ،گهزن ،ماغ ،نال ،موزه ،موازی ـ در متون مـتع ـه
منظومه نی دیده میشود؛ اما واژهمایی نی در این متن ههکار رفته که ،ههتدریج تـا
ع ه مغول ،هناهه دالی متعدد ،از زهان ادهی کنار زده شده و از نهن م تت هه هعـد
یا مطلقاً در متون ادهی وارد ن دهاند یا ههندرت ههکار رفتهاند.
وجود اینگونه واژهما در ا ه سخنوری ظامهاً ذرهایجانی ههنظه غهیب می-
ید ،چون متعل اند هه گویشمای شهنی که غالباً در ـار منظـوم و منثـور نـهون
چهارم تا ش تِ ادهای خهاسانی و ماوراءالنههی م امده میشوند ـ واژهمایی از ن
دس

که در لغ فهس اسدی گهد مدهاند تا ادهای مناال مهک ی و غههـی ایـهان

نها را ه ناسند .از این نبی اس

واژهمای هخو ،ارمان ،اژیه ،ای ه ،هاخـه ،هـاالر،

هَالج ،هیواره ،تَ  ،تَالج ،هیواره ،تَ  ،تَالج ،جَبیهه ،چُبین ،داشاد ،دژنـد ،دَمـاز ،ریـ ،
رَوانخواه ،زَغَند ،ژغار ،غَ قاو ،غّلج ،غِلغیج ،غوش  ،فَهکند ،فَهمس  ،کاک ،کَلج،
کَلخچ ،کَمها ،کُناغ ،کَوَل ،کیبیدن ،گهزش ،گهزمان ،گوشاسـب ،الد ،مـاخ ،مَنـاور،
ورتاج ،ماژ ،مَباک ،مُ اک ،مَسَه ،مَیدخ.
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ها م امد این واژهما  ،ههوی ه نهایی که در نهون چهارم و پنجت نی هسیار
کت شامد دارند ،این ت ور حاص میشود که کارههد نها از روی ت نّع و عمدی

و چههسا ههگهفته از لغ

فهس اسدی اس

محهّف ،م حّف و هه معانی نادرس .

ن مـت ،در مـواردی ،ههصـورتمای

()2

نگارنده هعضی از لغات این متن را در فهمنگمای لغ

و متون کهن نیافته

اس  ،که چههسا هها ه هدخوانی و هدنویسی ههصورت مضبوط در منظومه در مـده
هاشد؛ مث هُهاز («گـهاز») ،هَـیسس («خهگـاه») ،پـامیس («پـامس ،عـاجه») ،پ یـدن
(«پ مهدن») ،تَبَس («نیکویی») ،دُژان («دژخیت») ،رَیسس («ردیف») ،ژاوَر («زمـه»)،
مد ،یَلّی.
شاعه شماری از کلمات را نی  ،هه ضهورت وزن یـا نافیـه ،تغییهشـک یـا
اعهاب داده اس

مانند چاکاد (چکاد) ،هَهز (هُهز) ،رومنین (رومینا) ،غَنـد (غُنـد)،

فَهسخَج (فَهَخسج) ،فُهسزَد (فُهَزسد) ،فَهسسَب (فَهَسسب) ،کَلَج (کَلسج) ،کَلسخَچ (کَلَخسچ).
خطوالیِ شهوانی ،کاتب غازاننامه ،که در سال  873ق در شهه تبهیـ نرا
نوشته ،شماری از نوادر لغات را معنی و معموالً در زیه ممان کلمـات نیـد کـهده
اس .
هه مه تقدیه ،منظومة غازاننامه از ارزش واژگانی وی های ههخوردار اس

و

در اینجا فهمنگگونهای هه تهتیب الفبا از واژهمای فارسی ،مغولی و اندکی عههـی
ها ذکه شمار هی

تهتیب دادهام .امید که هه کار ام لغ

و متون کهن ید.
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جدول اختصاریها

اصطالحات :اصطالحات دیوانی دوران مغول
ههمان :ههمان ناالع
تحفه :تحفة االحباب
حاشیه :حاشیة ههمان ناالع
دیوان :دیوان لغات التّهاک
سهمه :سهمة سلیمانی
غازان :متن غازاننامه
وفایی :فهمنگ وفایی
فهس :لغ

فهس اسدی

فنّی :فهمنگ لغات نثهمای فنّی و م نوع
معین :فهمنگ معین
نند :نندراج
آبْخو جزیره (تحفه ،سهمه)
میانِ چنان بِ دریای ژرف
چو مینو یکی هخوی شگهف ()6973
و ـ  2ـ 6981
کج کح ،خالب هاشد یعنی «الی سیاه» و گمان میکنت این کلمه ،چنان که کحج
هه معنی «جالّب» و کخ نی هه معنی «جالب» و کخج هـه معنـی م هـور و صـوَر
دیگهی که فهمنگنویسان ضبط کهدهاند ،ممه م حف کلمة کج هه معنیِ «نالّب
مخ وص» هاشد و نالّب را گامی جالّب و گامی خالب خواندهاند(حاشیه).
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از غت و رنج و تاب

چو هیموش گ

هه رخ ههزدندش ز اَکج گالب ()1309
آهو عیب (فهس)
که مو هوَد از جهانبان گهی
ههوی ه که هاشد هه او رستخی ()2735
و

2156 – 2034 – 1258 – 898

اَخْشیجان اخ یج ،هه وزن تدریج ،هه معنی «ضد و نقیض» و «مخالف»
هاشد و مهیک از عناصه ارهعه را نی گویند( ،ههمان) ،خ یجان
سدیگه موالیدِ سهگانهاند
چهار اخ یجان ک یکی خانهاند ()5729
اَرْد خ ت و نهه و غضب (ههمان) .این معنی از وجه اشتقاق عامیانة کلمة
اردشیه پیدا شده (حاشیه).
سیه زاغِ ههمن در مد هه هاغ
هه هلب هه از ارد هنهاد داغ ()2898
اَرْد شاعه ن را مخفّف اردیبه

اراده کهده اس .

پس نگه که دوران تها خوار کهد
هه رد هسی تیه و دیماه و ارد ()4986
اَرمان رنج ههدن و تجهه

کهدن در مه کار (فهس) ،روزگار (غازان)

یکی مهدِ دانای دانشپذیه
هه ارمان و اروند گهدد اژیه ()3603
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اُرْمَک پ مینهای هاشد پوشیدنی (ههمان)
که ج صوف و کههاس و ارمک دگه
نبودیش کوشش( )3هه این ههگذر ()8295
اَروَند تجهه

(فهس ،غازان)

یکی مهدِ دانای دانشپذیه
هه رمان و اروند گهدد اژیه ()3603
از باد هه سهع  ،فوراً
هه سانِ یکی اهه در نوههار
بغرّید از باد هه شههیار ()1392
اَژَنگ چین پی انی و روی و اندام (ههمان) ،ژنگ
دو رخساره کهدش ز غت هادرنگ
هغهّید و ورد در روی اژنگ ()3205
اَژیر موشمند و زیهک و عان (ههمان) ،زیهک (غازان)
ز الف و زن و مهد ههنا و پیه
ز کار گهان و ردانِ اژیه ()1205
و

4075-3603-3383-3094-2629-1597-451

اَسپریس میدان (فهس ،غازان)
که ن نیو ها ل کهِ کورسیس
ممانا ههزودی سوی اسپهیس ()6159
اندرشمیدن شمیدن ،رمیدن ،تهسیدن و هیموش شدن (سهمه) ،لهزیدن
(غازان)

175

فواید لغوی غازاننامه منظوم

هدانگونه ن گُهد اندرشمید
که وازِ لهزش هه گهدون رسید ()4649
انگِشت زغال (وفایی)
چو هه زد سه از هخشِ خهچنگ مِهه
ههانگیخ

ز انگشتِ تش سپهه ()7160

اوروغ (تهکی ،مغولی) خانواده ،دودمان ،خوی ان (معین)
نهاجو ن اید که افسه نهد
ز یاسا هه اوروغ هیلک دمد ()2212
اولوس (تهکی،مغولی)نسمیازحکوم  ،امپهاالوری و ک ور (اصطالحات)
ز دریای م هق چنین تا هه روس
ز مه مهز و ک ور تمامی اولوس ()2911
ایشه جاسوس (ههمان ،غازان)
سدیگه هیاورد پیغامِ شاه
مه ن ای ه دارد هه هغداد راه ()4233
ایشهگری جاسوسی
هه نیک و هدى روز او هنگهد
هه ایشهگری مهزِ او هسپهد ()2481
باخه سنگ پ

(سهمه)

هه نوروز چون روز هه شب نمود
ممان داستان هط و هاخه هود ()1172
بافَری فهی ،فهین (وفایی ،غازان)؛ بافری :درخورِ فهین

176

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

هه راس

زانجا شهِ بافری

عنان را هه سویِ دیارِ مهی ()565
باالر شاه تیه (ههمان)
هه او هه یکی سب هاالر دید
تکاور عنان را هه نج ک ید ()3567
و

8326

بَتیاره هال (فهس) .پتیاره
هه نیهوی مهدیّ و رایِ م یه
هه ای ان هیارم ز پتیاره تیه ()3228
بَخْس پ مهده و فهامت مده (ههمان)
هه گامی مد یکی مهدِ بخس
که مد نهااونه سوی سهخس ()1032
بَخش ههجما را هخش خوانند (فهس) ،ستاره (غازان)
ز میغ اندر مد یکی ذرخش
که شب گ

روشنته از رویِ بخش ()4688

بَخْشی (مغولی) روحانیِ هودایی؛ بخشیان (جمعِ هخ ی)
از ن گه که ساالرِ دیهیت جوی
ز کیشِ هدِ هخ یان تاف

روی ()3917

بَراز زیبایی (فهس)
هه این روزگاری هه مد دراز
یکی روزِ اسفند شاهِ هَهاز ()5174
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بُراز گُراز (غازان) ،در فهمنگما ب

ن ده ،ولی اِهدالِ «گ» و «ب» در

زهان فارسی ساهقه دارد.
نپهّد سویِ کاخ گنج ک هاز
هوَد ایمن از نیشِ پ ّه هُهاز ()2411
بَرز هلندیِ نام

(سهمه) .شاعه ،در ممة موارد ،این کلمه را هه جای هُهز هه

معنی «هلند» ورده اس .
اگه چند هتخانهما شاهِ هَهز
هنا کهده هودش هه مه هوم و مهز ()680
و

1625-1335-1795-1274

بُرُو ستاره (غازان) .شاعه هَهسو را ،که ممان پُهسو یعنی «پهوین» اس  ،هه
اشتباه «هُهُو» خوانده اس .
هه مد هه این چهخِ گهدان ههو
هه کین خسهو افکند چین در ههو ()1118
و
بَالج گیامی اس

514

که از ن هوریا هافند (ههمان) ،گیاه (غازان)

هه مد هه کیوان ز گُهدان تالج
هه خون گ

لوده یکسه هالج ()4638

بُنُدُقه (عههی) یک گلوله (معین)
یکی هندنه هه کمان راس

کهد

ز پهّندگان هه یکی هاز خورد ()8231
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بُویْروقیندین (تهکی) هه فهمان« ،نوروز مکتوهات هه والیات مینوش

هه

این نمط که موالچو یهلیغیندین کین و هویهونیندین»( .جامعالتّواریخ ،ج  ،2ص
)1219
موال جو هه او یهلیغیندین نوش
کبی و هویهونیندین نوش ()771( )4
هتخانة چین و ت کد تهکستان (ههمان) ،سنسکهی

بهار (از سنسکهی

 viharaهه معنی «دیه و هتخانه» (حاشیه).
که هه مهزِ ایهان منت شههیار
چو داناشمن سویِ کاخِ ههار ()1937
بَیْس چنین لغتی در میچیک از فهمنگمای فارسی ،عههی و تهکی ب
ن ده اس  .کاتب یک جا «خهگاه» و جای دیگه «ظفهگاه» معنی کهده اس .
سهِ سهک انِ جهان شیخ اُوَیسس
ک و مس

ها ب و ها رنگ هیس ()305
و

بیغاره سهزنش ،مالم

8538-5068-188
(سهمه ،غازان)

هه تهفند و هیغاره امّید و هیت
هه گفتارِ نیک و هد و گنج و سیت ()2261
و

4438-3734-2297

بیلّک (تهکی ،مغولی) مدیه ،تعارفی ،پی ک ی (دیوان)
نهاجو ن اید که افسه نهد
ز یاسا هه اوروغ هیلک دمد ()2212
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بیواره غهیب و تنها و هیچاره (تحفه) ،غهیب (غازان)
فلک پیکهی یا پهی زادهای
که هیواره زی مهز افتادهای ()1490
8498-4854-4390-2689-2235

و

بیوَر ده م ار (سهمه)
شدند انجمن مهد هیور م ار
زنام ورانِ سنانور سوار ()4487
و

5475

پامیس در فهمنگما هامَس و پامَس هه معنی «عاج و هیچاره» مده اس .
اما پامیس ضبط ن ده اس  .درمانده (غازان)
ممان در غتِ شاه پامیس کهد
هه مهگِ سیاوش فهنگیس کهد ()7561
پایْرَنج زری هاشد که هه اجهتِ ناصدان دمند (ههمان).
هه نورین و ایدو ز دینار و گنج
هسی داد از اینگونه ها پایهنج ()1015
پَرَند پهوین (ههمان)
چو دارند سمانِ هلند
نگارند اختهانِ پهند ()3054
پُروه اص کلمه پَهسوه یعنی «پهوین» اس
«ستاره» معنی شده اس  .و نی

هُهو.

که در این منظومه پُهُوه مده و
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شده ل کهش سوی مامون و کوه
پهاکنده هه سمان چون پُهوه ()7606
پَژیدن پ یدن صورت دیگه از پ یدن اس

یعنی «پختن» و «رسیدن».اما،

در اینجا ،شاعه نرا صورتی از پ مهیدن شمهده و در ممان معنی اراده کهده
اس .
از این دامگه هه هباید ههید
هه ناکام چون گُ هباید پ ید ()7465
تاک شاعه ن را معادل تارک یعنی «فهق سه» ورده اس  ،درحالی که
چنین کلمهای ها این معنی در فهمنگما ضبط ن ده اس .
تو گفتی زمین ز سمان ههگذش
که تاکِ سهیه نچنان پی نوش
و

()3010

6808-6556-6380-3479

تانْسوق (مغولی) تانسوخ ،تنسوخ ،تنسوق ،تنکسوق ،چی نفیس ،تحفة
نایاب که ههعنوان مدیه ههای ه رگان ههند (معین).
فهاوان ز تانسوقمای گهان
هیاورد از هههِ شاهِ جهان ()160
تَبَس نیکویی (غازان) ،چنین واژهای در فهمنگما ب

ن ده اس .

هه این رست و یین و تاج و تبس
نباشد هه ج تو س اوار کس ()2413
تَبَس ظفرگاه (غازان) ،این واژه در فهمنگما نیامده اس .
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که غازان و نوروز گهدِ تبس
ز ل که ندارند پهوای کس ()2562
تَبَست چی ی هاشد زش

و از کار شده (فهس) ،چی ی زش

و سس

و

تباه هود (سهمه).
هه مهوا هه پیمان هدو داد دس
ک ان مهغوا اختهش شد تبس

()2306

تَراش المع و تونّع (ههمان ،غازان)
چو مهمان هپهداخ
رهِ کاخ ههداش

از خوردِ ش

هههِ تهاش ()5255

تَز مهغکی هوَد کوچک و لونش خ ینه هوَد و ههجهدَ و نیک نتواند پهیدن
و در گلستانما پهد و نوای خوش زند (فهس) .مهغ (غازان)
چو از درّ و گومه نماینده گ
ت از شاخساران سهاینده گ
و

()435

7497-5376-2920-2409

تَزه گ یده (غازان) چنین معنی را فهمنگما ب
هه هی المقدّس هه مهزِ غ ه
یکی گُهد شد ها سپاه ت ه ()6850
تَالج هانگ و م غله (فهس) ،فهیاد (غازان)
هه مد هه کیوان زگُهدان تالج
هه خون گ

لوده یکسه هالج ()4638

تومان (مغولی ،تهکی) عدد ده م ار (سنگالخ)

نکهدهاند.
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ده و پنج تومان ز مهدانِ مهد
که از نعهِ دریا هه رند گَهد ()2622
و

2626-2625-2624

تیخ مه چی را گویند که سه ن تی هاشد (ههمان).
درافکنده هادی هه هینی و تیخ
هه دس

اندرونش سنانِ ستیخ ()6566

جبیره جمع شدن مهدم و ساخته شدن هه جه

مهمّی (سهمه)

ممه اختهِ سعد ناظه هدو
هه تثلیث یکسه جبیهه هدو ()453
و

4507-4141-4260-3173-2468-2378-2082-1340

جَمَست جومه فهومایه را گویند که از کبودی هه سهخی میزند (وفایی)
هبهدندش از راه هههسته دس
رخ از تاب کهده هه رنگِ جمس
و

()802
4309

چاکاد چَکاد یعنی «سهِکوه» ،که هه ضهورت وزن چاکاد ورده اس .
دگه روی کین خسهوِ هاشکوه
هه مد درف ان ز چاکادِ کوه ()5871
چاو (مغولی ) کاغذ پارهای اس

مههع الوالنی که در عهد خوانین مغول هه

شک خاص میههیدند و است پادشاه را هه ن مینگاشتند و در عوضِ زر ها ن
معامله میکهدند (سنگالخ).
هفهمود پس کاتش افهوختند
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سهاسه ممه چاوما سوختند ()1971
چُبین الَبقی هود از چوب هید هافته (سهمه) ،الب چوهین (غازان)
هه جام هلور و هه کاسِ زرین
اهاما نهادش هه خوان ههچبین ()1847
چرَخ کمان سخ

(سهمه)

هه چرخ و هه ناوک هه گهز و کمند
هه خاک اندر رند ح نِ هلند ()5787
چَرخ الاق ایوان و الاق درگاه سالالین و غیهه (ههمان)
ز دیبا ههیدیش هه مانندِ چهخ
یکی خیمه سه ههک یده هه چهخ ()1464
چَرمه اسب (سهمه)
مه نگه که من چرمه در زین ک ت
خهاج از مه و مهه و پهوین ک ت ()2044
چَکاد سهِ کوه (فهس)
چو ما هندگان این دیار و هالد
گهفتیت چون مورِ رخ ان چکاد ()6896
چَکاو چکاوک ،چکوک (فهس)
هه ایهان فهس

نگهی هاژ و ساو

که ها هازِ پهدل نکوشد چکاو ()6254
خاد زغن (فهس ،غازان)
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هه تش نهادندش نگه چو خاد
چو شد خاک دادندش نگه هه هاد ()5996
خَستو مُقِه (فهس)
هه کهدارِ هد وی ه خستو شدند
هه نیهان از ن رو هه مو شدند ()2840
و

3939-3420

خَف رکویسوخته (فهس ،غازان)
هه نیهو چو شیه و هه چههه چو خَف
گهفته یکی تیغِ مندی هه کف ()4518
خموشانه ح السّکوت (معین)
خطیب از کسانش خموشانه خواس
خموشانه از راستان نیس

راس

()7904

داشاد عطا (فهس)؛ در متن ممهجا کاشاد مده اس .
جهانبان هه داشاد هگ اد دس
هه درویش و هیچی و م یار و مس
و
داوری جنگ و خ وم

()2448

5235-5208-2458
(ههمان)

هه ن مهز و هوم از پیِ داوری
نکهد از ه رگان کش یاوری ()874
داه ز فهمنگما هه معنی «عدد ده» مده ،ولی معنی متن روشن ن د.
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و چهار

ممه دورِ او داه و ن هیس

پس نگه از این داه یک ده شمار
سه داهِ دگه عهضِ ن الدور
فهوعش ده و پنج داهِ دگه ()8449-50
اندر شمیدن

درشَمیدن

چو ه نید هاید و چنان در شمید
که از رزم سههابِ گُهد فهید ()2651
و
دُژ گاه

3939

دژ گه

چو نوروز از ن کار گاه گ
که سوکا هه شههه دژ گاه گ

()3162

دُژآگه هداندیش (ههمان) ،دشمن (غازان)
که تا هه دژآگه شبیخون کنیت
زخون رویِ مامون چو جیحون کنیت ()1877
و

3277-2894-2396-2048

دُژَند نهه لود ،خ مناک و تند و تی (ههمان)
هبین تا چه هازد سپههِ هلند
درین حقّة نیلگونِ دژند ()2845
دَواج لحاف (ههمان)
دواجِ منمّع ز شب ههک ید
وزین پهده عِقدِ هیا درید ()3335

186

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

دوشیده و دوشیذه دوشی ه
تو گفتی جهان دخ ِ دوشیده شد
ز چ تِ هداندیش پوشیده شد ()5903
6251

و

دَهاز نعهه و هانگ داشتن (فهس) ،نعهه (غازان)
دمازی هه نیهو چنان ههک ید
که گفتی مگه گوشِ گهدون درید ()861
و

3447

دیزه اسب و استه و خهی که از کاک تا دمش خطّ سیامی ک یده شده
هاشد (ههمان).
زالفالنِ جان داده هه رمگذر
پیِ دی ه را ره نبُد هه گذر ()1280
و

3551

دُژان ظامهاً این کلمه ممان دَوَن اس

که در فهمنگما مده و معنی

«دژخیت» میدمد.
ک یدش ز دیوان دژان چون شنید
کمه هس

تیغ از میان ههک ید ()3959

دیوالخ صحرا و خارستانی که از هادانی دور هاشد ،جایگاه خهاب و
خهاهه (ههمان)
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که ن دیکِ ن روشن هاد کاخ
هوَد این جهان چون یکی دیوالخ ()8577
8661

و
رُست محکم (ههمان ،غازان)
یکی داستان گویمث نغ و رُس
ممان هِدروی هه که کاری نخس

()277

و 1082-1500-2881-3864-4122-4261-4728-4865-5301-948
رُست خاک (ههمان)
یکی عهد و پیمان هبندد درس
که لهزان شود زو هه و هوم و رس

()1738

رَنگ ه کومی (فهس)
هه نخجیهگه هه هه ن مهزِ تنگ
ممی شد پیِ گور و مو و رنگ ()1380
و
رَنگ مکه و حیل

7620-3555

(سهمه) ،حیل

(غازان)

ممان رنگ ها ن سیهپوش کهد
که سوداهه ها شه سیاووش کهد ()4955
و

4558
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رَوانخواه گدا (تحفه ،غازان)
مگه روزی از روزمای ههار
روانخوامی مد ههِ شههیار ()372
و

8119-2383

رُوهِنین در فهمنگما رومنی و رمینا ههمعنی « منِ جومهدار» مده اس .
کیانزاده را هود از رومنین
یکی گهز هههسته در پیشِ زین ()862
و

6195-4559 -2546

ریژ موا و کام و مهاد (فهس) ،کام و موا (غازان)
نه من از پیِ ری گاژ مدم
هدین شهه از هههِ هاژ مدم ()1260
و

6086-3875-2598

رَیس شاید ن را صورتی از ریسه هه معنی «رشته» و «ردیف» ورده هاشد.
م اران چو محمود هاید هه ریس
کمههستة شاهِ شامان اُوَیس ()1657
زاوَر خدمتکار ،خادم (ههمان) .در متن« ،ل که» معنی شده اس  .این معنی
در جایی دیگه ضبط ن ده اس .
ممت دین و مت داد و فهزانگی اس
ممت زاور و رای و مهدانگی اس
و

()598

-4673-4637-4250-3530-3518-3495-3462-2846-2152-1196

6152-6283-6355-6500-4846-6846-7812-8260 – 5490
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زاوَر

ژاور

مه ن کس که فهمانِ خسهو نبهد
تنِ خوی تن را هه زاور سپهد ()3949
زاوش کوکبِ م تهی (ههمان)
که غازان چو هه تخ ِ شامی ن س
چو زاوش هه صاحبکالمی ن س

()3060

زاوش

زاووش

شده فهینگوی مه سو سپاه
چو زاووش در اوج هه تخ ِ شاه ()668
و

3550-1725-1588-1411-1366-1330

زَغَند واز و صدای هلند (ههمان) ،هانگ (غازان)
هَهد مه که خوامد نپیچد ز فند
هه درویش هه کس نیازد زغند ()8507
زَم باد سخ

و تند (ههمان) ،هاد سهد ،هاد (غازان)

جهان دیده هونا از ن مهزگاه
چو زم شد روان ن دِ دارای گاه ()2069
و 2586-2762-3244-3280-3874-4311-4622-4945-2072
6023-6196
زَنداور تیغ نامدار (غازان) چنین معنی در میچ فهمنگی نیامده اس .
فهمنگما هه معنی «حالل» وردهاند که ها اشعار این متن متناسب نیس .
و گه ل که رد هه من ههگ ن
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هُبهم هه زنداورش سه ز تن ()1942
و

3520-3225-2834-2644-2638-2411-2315

زندواف م اردستان (فهس) ،هلب (سهمه ،غازان)
زمین از گ و الله پوشیده ناف
سهاینده از مه گُلی زندواف ()6870
6979

و

زَنگ پهتو فتاب و ماه (ههمان) ،روشناییِ ماه (غازان)
دو روز و دو شب در میان جنگ هود
اگه مههِ تاهنده ور زنگ هود ()1289
زَنگ ظامهاً ژنگ یعنی «ارژنگ»
ک یده یکی خوان ز دیبای زنگ
ز الوان هه او خوردنی رنگرنگ ()1449
ژاوَر زَمه (غازانِ) .چنین لغتی در فهمنگما ضبط ن ده اس .
چو ناخورده ژاور هداندیش خف
هه ارغون یکی هدگهه ن هگف

()735

هه ژاور ستادند ازو جانِ پاک
سپهدندش نگه هه اورنگِ خاک ()1995
و

ژَغار هانگ تی و سخ

7755-6093

هوَد که زنند (فهس) ،فهیاد (غازان)
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ز هس کوشش رزم در کارزار
ز گُهدانِ کاری هه مد ژغار ()3311
6301

و

ساو در م هاع اول ،هه معنی «خهاج» و ،در م هاع دوم ،در متن «نهاضة
زر» معنی شده اس .
نخوامند هاژ و نجویند ساو
اگه چند هاشد هه مقدارِ ساو ()4941
ساوری (مغولی) تخ  ،مدیة خوراکی که منگام عبور سلطان از شههی هه
او تقدیت میشود (اصطالحات)
نه ساوْری رسانند نه ساو و هاژ
دو هینند یکهویه مانندِ کاژ ()1628
سِتان هه پ

هاز خفته (سهمه)

هه خاکش ههانداخ

خوار و ستان

ن ستن ز هه سینه گُهدِ جوان ()6624
و

7376

سِته ستی ه (سهمه)
هه نوروز گف

ای ههادر سِته

مکن ها شد و دل هه ذر منه ()2285
ستی معنی مناسب این کلمه را نیافتت .شاید محفّف ستی ورده هاشد.
سهِ شتی دارد و دوستی
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نه رایِ هدیَ و نه پ

ِ ستی ()2174
و

سِتیخ راس

5629

(سهمه ،غازان)

در افکنده چون اهه هادی هه هیخ
خهد یافته مهدِ دانا ستیخ ()4312
و
ستیغ ستی ندگی و لجاج

5839
(ههمان) ،ستیز (غازان)

مدار از سپهدارِ ایهان دریغ
هده مهچه خوامد ز رویِ ستیغ ()3131
سَرو! حدیث و افسانه (تحفه ،ههمان) ،شعه (ههمان)
چو محمودشاه ار هه گیتی نبود
که فهدوسی او را هه سهوا ستود ()1656
شاکار کار هیم د هوَد که هه مهدم فهمایند (سهمه)
هه شاکارِ( )5دشمن چو رم شتاب
کجا پایِ من دارد افهاسیاب ()2051
شَخ زمین سخ

(فهس)

هدیدش سپامی چو مور و ملخ
گهفته ممه کوه و صحها و شخ ()1108
شناه شنا (سهمه)
هه خاشاک نتوان فه هس

راه

چه سود از پیِ موجِ دریا شناه ()1691
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شیخِ نَجدی شیطانِ لعین (ههمان)
شد ایلدار ها شیخ محمود گف
رخِ شیخِ نَجدی چو گُ ههشکف
و

()4224

 4255ـ 4330

صَحن (عههی) ندح ه رگ (تند) ،کاسة ه رگ ،ه قاب ه رگ (معین )
هه راس

دو صحن حلوای زرد

هه او داروی هیه ی ساز کهد ()4256
و

4258

غاش مه که کسی را دوس

دارد هغای

دوستوار (غازان)
که شو سوی هغداد ای مهدِ غاش
مت از کارِ نی ه هه گاه هاش ()4237
غَرس خ ت و تندی (تحفه) ،غت (غازان)
که سوکا هه ن دِ ههوال ز تهس
فهستاد در شب کس از رویِ غهس ()3214
و

4648

غَرَنگ غهیو؛ هانگ و فهیاد
چو شد هه دلیهان رهِ جنگ تنگ
هه مد ز گُهدان غهیو و غهنگ ()3450
غَرْو نی (فهس)
هه گفتارس شیهین هه هاال چو سهو

که نهارش نباشد (فهس)،
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ههی ممچو سیت و میانی چو غهو ()5857
غَشقاو ک گاو ،غ غاو ،نوعی گاو وح ی دارای دُمی شبیه هه دم اسب
(فهس)
تکاور یکی هار گِهد سُت
سبک سِیه چون هاد و غ قاو دم ()828
غَلْج گهه (فهس) ،نف (غازان)
سهانِ خهدمند ها رایِ ارج
گ ادند از ن کارِ هه هسته غلج ()2322
غِلْغیج غلغچ ،جنبانیدن انگ تان هاشد در زیههغ و پهلوی دمی تا هه خنده
در ید (ههمان).
هه غلغیج هگهف
هه خنده ههافهاش

شه ماه را
زوگاه را ()2958

غَنجار گلگونه (فهس) ،گلگون (غازان)
ز هس خون که از گهدِ پیکار شد
ممه رویِ صحها چو غنجار شد ()3312
غَنْد گِهد کهده شده و جمع مده (ههمان) .اص کلمه هه ضتّ غین اس ؛
اما ،هه ضهورت نافیه ،مفتوح مده اس .
سهان سویِ تخ ِ هلند مدند
هه پوزش ز مه مهز غند مدند ()411
غوشت ههمنه هوَد چون مادرزاد (فهس) ،عهیان (غازان)
تنِ چند پوشیده ز من نه غوش
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هه دل هه نه رام و در تن نه گوش

()4611

فَتَردن دریدن و پاره کهدن (ههمان) .در این هی  ،هه ضهورت نافیه ،هه ضتَ
راء خوانده میشود.
هه ره در هدید ن دلیه و فتهد
نهااونه را ها االدویِ گُهد ()899
فرتوده فهتود ،فهتوت (ههمان)
چو نوروزِ غازی شنید این سخن
هدانس

فهتوده پیهِ کهن ()2522
و

5371

فّرْخا فهاخی و گ ادگی (ههمان) ،مخفّف فهاخا (حاشیه)
هه سوده هُد هه یکی چ مه سار
هه فهخای دل نهَه شیهِ شکار ()4308
و

 4995ـ 7240

فَرخار دیه و معبد (حاشیه) ،نام هتخانهای اس

(ههمان) ،هتکده (غازان)

هه گیتی هه از رایِ ن نامور
نه فهخار مانسد و نه فهخارگه ()2720
و
فَرْخَج زش

4176

و پلید (فهس) .در اص فَهَخسج اس .

یکی مهدِ فهخج هه چههه چو نار
ز کلخچ سه و روی و تن گ ته تار ()3360
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فُرْزَد سب های هاشد که در روی بمای ایستاده هه مت میرسد و در
تاهستان و زمستان سب خهّم هاشد (ههمان) ،سب ی(غازان) .در اص فُهَزسد اس .
یکی خوانِ زیبا ز دیبای ناب
چو فهزد هگستهد هه رویِ ب ()7024
فَرْسَب شاهتیه (ههمان) .در اص فَهَسسب اس .
هه نوروز هه روز چون شب کنند
سهانِ سپه را هه فهسب کنند ()938
و

5961

فِرِسته فهستاده (ههمان)
ممان نامة شههیارِ جهان
فهستاد ها ن فهسته روان ()766
و

965-1903

فَرکَند راه گذرِ ب (ههمان) ،گذرِ ب (غازان)
ز مهزِ حلب شاه چون ههگذش
هه فهکندِ ب مد از رویِ دش
و

()6968
6378

فَرکَند سوده (غازان) .در صورتی که ن را مخفّف فهکنده هدانیت ،هه معنی
«فهسوده و کهنهشده» در فهمنگما ضبط شده نه سوده.
چو خورشید ها فهّ و اورند شد
ز فهکند هگذش

و فهکند شد ()6378

197

فواید لغوی غازاننامه منظوم

فرِه هسیار و اف ون و زیاده (ههمان) ،زیادت (غازان)
چهاغی که نورش نباشد فهه
ممانا هه نفهوختن مهده هه ()3035
و

8475

فَرهَست جادو ،جادوی ،سحه و ساحهی (ههمان)
گذشتن نیارس

از ن ماهچهه

تو گفتی که فهمس

کهدش سپهه ()1475

فَغِستان هتخانه (سهمه ،غازان) ،هها (غازان)
چو غازان هه ید هه تخ ِ شهی
ز فهخار گهدد فغستان تهی ()2516
7763-4176-2716

و

فَنْد محال و دروغ و زرق و هیهوده (سهمه) ،تهس و هیت (غازان)
هَهد مه که خوامد نپیچد ز فند
هه درویش هه کس نیازد زغند ()8507
فُنوده فهیفته شده و غهَه گهدیده (ههمان)
هه گفتارِ او شد فنوده چو شاه
ز جاه اندر مد هه پایانِ چاه ()2663
فیاوار صنع

و شغ و کار و عم و منه (ههمان)

سهاسه هه گُهدانِ پیکار داد
هه مقدارِ مه یک فیاوار داد ()673
و

3687
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قَز اههی ت خام (ههمان)؛ کِهم نَ  ،کِهمِ اههی ت
ههیده ز پیوند و فهزندِ خویش
چو کِهمانِ قز مانده در هندِ خویش ()1080
قیروان مغهب (معین) ،شب (غازان)
دگه اختهانِ رهِ کهک ان
چه هازی نمایند ازین قیروان ()825
کاج سیلی (فهس ،غازان)
نه زین مهز ک م ه گیهم خهاج
هه نیهوی هازو و مهدی هه کاج ()2049
کار جنگ؛ نس کارزار هه معنی «میدان جنگ»
ز دینار از ههه گُهدان کار
فهستیت صد کُهکُهی ده م ار ()6953
کازه صومعه و خلوتخانة ن اری که در سهمای کوه سازند (ههمان).
صومعه (غازان).
ههافهاش

چ ت و ممی هنگهید

چو مینو هه او هه یکی کازه دید ()3585
و

3842

کاژ لوچ ،احول (ههمان) ،احول (غازان)
نه من از پیِ ری س کاژ مدم
هدین شهه از هههِ هاژ مدم ()1260
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1628

و
کاژْبین دوهین ،احول

هه خوهی تو گفتی یکی حور هود
که از دید کاژهین دور هود ()3558
کاژ چ ت لوچ ،احول
ک ین هستگانِ هد اندیش گاه
وز این کاژ چ مانِ گت کهده راه ()4410
کاک مهد (ههمان ،غازان)
تبیهه زنان کاک هه پ

ِ پی

ز منوران رویِ مامون چو نی ()4623
و

6052-5814-4480-2684-698

کَبَست فهمنگما «مندوانة اهوجه » معنی کهدهاند .در اینجا مطلقاً هه
معنی «تلخ» اس .
چون نخجیهِ هگهفته از دام جَس
هه نخجیهیان کارهه شد کبس

()2362

کَدیوَر صاحبخانه ،کدخدا (معین)
هگیهد ممه مهزِ ایهان و تهک
کدیور هوَد میش و ساالر گهگ ()7043
کُر (عههی) واحد وزن معادل  1200رال عهانی متوزن  30من و  38سیه
و  2تولهسنگ متعارف دکن و مجموه  10900مثقال (معین ،هه نق از رسالة
مقداریّه)
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زدینار از هههِ گُهدانِ کار
فهستیت صد کُهکُهی ده م ار ()6953
کَژاکَند جامهای که درون نرا ،ههجای پنبه ،از اههی ت په کنند و هخیة
هسیاری زنند و روز جنگ پوشند (معین).
ک اکند و خود و زرِه هیشمار
هه مه گوشهای اوفتاده م ار ()7386
کَفا محن

و سختی هوَد از روزگار (تحفه) ،سختی (وفایی ،غازان)

زخونِ م ههانِ کین در کفا
هگهدید از کوه سنگ سیا ()6726
کَلَج پیچ و شکن زلف (سهمه) ،چین و شکن (غازان) .در اص کَلسج یا
کُلسج اس

که ،هه ضهورت نافیه ،کَلَج هاید خواند.
از ن سختی ن شب ندیدش فَهَج
ممی ههشکستش ز سنب کلج ()7532

کَلْخَچ چهکی که هه اندام ن یند (سهمه) .در اص کَلَخسچ اس

که ،هه

ضهورت وزن ،کَلسخَج خوانده شده اس .
یکی مهدِ فَهخج هه چههه چو نار
ز کلخچ سه و روی و تن گ ته تار ()3360
کِمْخاو جامة منقّش (ههمان ،غازان) .در هی
شاید نام محلی هاشد.
هه ن سه ز کمخاوِ هخ یک م ار
هفهمودشان خلع ِ شاموار ()2550

زیه ،کلمة بخ مفهوم ن د،
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کَمْرا جای اغنام و ستوران (سهمه) ،گلهگاه (غازان)
هه کمها فهود مد ن شب سپاه
که ههگ ته هودند از ن رزمگاه ()4661
کُناغ تار اههی ت (وفایی)
ز دانش ههافهوز روشن چهاغ
هسوز از پیِ عنکبوتان کناغ ()7295
کّنْج احم و خودستای و صاحب عُجب و متکبّه (ههمان) ،احم  ،مغهور
(غازان)
هه درویش گف

ن سیهروی کنج

که از سختیِ روزگارم هه رنج ()5268
کَوَل پوستین (سهمه)
پهستندگان پوستینِ کَوَل
هه اعدادِ ذال از شمارِ جُمَ ()8504
کَهبَد ،گهبَد دان مند ه رگ  ،عالت ( معین) ،مهزهان (غازان)
چنین گوید از روزگاران نخس
زگفتارِ کهبد هه رایِ درس
و

()692

7237 - 7038 – 3059 –2924

کیار کاملی (سهمه ،ههمان) .در اینجا هه معنی «کام » ورده اس .
نه لنگ و کیارند اسپانِ من
نه در خواب خنجهگ ارانِ من ()6290
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کیبیدن هه یکسو رفتن ،تحاشی نمودن ،از جای گ تن و از جایی هه جایی
ک یدن (ههمان)
هه فهّاشِ وی ه ستوده نجیب
چنین گف

ک رایِ فهمان مکیب ()7937

گَپ گپ ،گنده و سطیه و ه رگ (ههمان) ،ه رگ (غازان)
هه تأییدِ ی دان ز دارایِ گَب
هه ای ان کند روزِ نوروز شب ()1747
و

4095 – 3352 – 2819

گَرزش تظلّت و دادخوامی و تضهّع و زاری نمودن (ههمان) ،شکای
(غازان)
سهاسه ه رگان ن هوم و هه
هه گهزش سویِ سمان کهده سه ()1213
و

8057-7005-2740

گَهََزمان سمان (ههمان)
چو شید از گه زمان تو گفتی که شاه
هتاهید از ههجِ جوزا هه گاه ()410
2504-674

و

گَرزَن نیتتاجی هاشد هه درّ و جوامه مهصّع کهده (فهس) ،تاج (غاران)
هپهسید ازو ممچنان شههیار
ز نوروز و از گهزنِ زرنگار ()808
و

2798-1589
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گُریغ گهی (فهس)
هه شف

نوروز و افکند تیغ

نبودش چو زان رزم رویِ گریغ ()866
و

4957

گُواژه العنه ،سهزنش (ههمان) ،العنه (غازان)
هه پیهان هه یدون گواژه م ن
ز مهدان نه نیکو هوَد کارِ زن ()7454
و

4225

گوشاسب خواب دیدن  ،رؤیا (ههمان) ،خواب (غازان)
چو از کارِ دشمن هه گه شدند
تو گفتی ز گوشاسب هاز مدند ()2224
و

8101-2573

الد دیوار (فهس ،غازان)
هفهمود تا گِهدِ الدِ ح ار
پهاکنده گ تند گُهدانِ کار ()4728
و
لُوج لوت اس

8463-6513-4705

که ههمنه و عهیان هاشد (ههمان) و دزد (غازان)

هه خونِ هه یکی خط هه دیوانِ شاه
نوشتند و دادند لوجانِ راه ()5793
ماخ مهدم سفله و دون ممّ
روی (غازان)

و کمینه و خسیس و مناف (ههمان) ،مهدم دو
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چو گاه شد شاه از ن کارِ ماخ
عنان را هپیچید و شد سویِ کاخ ()3406
ماغ مهغاهی (فهس)
سهاسه چو ماغیم هه رویِ ب
چو ور تاج شفته فتاب ()4753
ماوردِ چینی ماءالورد چینی
هه گهماهه شد شاهِ کیهان نخس
هه ماوردِ چینی سه و تن ه س
مَتَهس پیکههمایی اس
هه هاالی نلعه راس

()2435

که زره میپوشانده و صورت سپامیان می راسته و

میکهدهاند تا محاصهین گمان کنند مستحفظان و ل کهیانند

(حاشیه) .زره (غازان)
ز تُهک و ز تازیک دارد سپاه
ممه ها سالح و مَتَهس و کاله ()2623
و

5509

مُد مُد «واحد ورن» مده اس ؛ اما در اینجا ظامهاً هه معنی «دسته و گهوه»
هاشد.
سه مد مهدِ کاری و مه مد م ار
ف ون هود از ن نامجویان سوار ()946
و

6187

مَرْزبار هه معنی «سهزمین» ورده اس  .این کلمه را در لغ نامهما و متون
فارسی ندیدهام.
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در ن عهد و ایّام و ن روزگار
زتهکانِ ن هوم و ن مهزهار ()335
و

3968-2187-357

مَرْزَغن گورستان (ههمان) ،گورستان ،نبهستان (غازان)
سویِ مرزغن راه ههداشتند
ممه ره ز خون دیده ته داشتند ()8619
مُرغوا فال هد (فهس)
هه مُهوا هه پیمان هدو داد دس
()2306

ک ن مرغوا اختهش شد تبس
مُروا فال نیک (فهس ،غازان)
غ ان سویِ ن کوه ره ههگهف

()1414

هه مُهوا مه ن فال رمبه گهف
و

2306

مَمسسوح پار لع که نقش ندارد و ساده اس

(فنّی)

چو ه نود نوروز از جیبِ خاک
یکی پار لع ِ ممسوحِ پاک ()2209
مَناور شههی اس

در حدود چین (سهمه)

هه رخساره از مهه تاهندهته
چو ماهِ مناور هه هاال و هه ()1602
مَندور  .1هی دول

(سهمه) ،سیاه هخ

هه کین سویِ مهزِ ن اهور شد

 ،مفلوک (غازان)

206

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

هه ن تیهه رایانِ مندور شد ()1631
 .2غمگین (سهمه)
هه اندی ه( )6مندور شد زان سخن
هه چارهگهی شد چو پیهی کهن ()5242
موزه چکمه (ههمان)
یکی خنجه از موزه هیهون ک ید
جگهگاهِ ساتی روان هه درید ()3355
ناچخ سنانی اس

که سه او دو سوراخ هوَد مانند زوهین (تحفه).

هُبهّم هه خنجه سهِ شیهِ نه
هدرّم هه ناچخ ههِ هدگهه ()2057
ناژ سهو (ههمان ،غازان)
ز مه ک ور و مهز ها ساو و هاژ
هیامد یکی نامور ممچو ناژ ()6874
و

582

نال نی (فهس)
چو هینت هه دس ِ دو سه هد سگال
کنت رخ زتابِ جگه ممچو نال ()2392
ند (عههی) هخوری هاشد مهکّب از عنبه و م ک و عود (ههمان)
هه مجمه هه از ند ز مهگونه چند
فلک سوخته چ تِ هد را سفند ()2935
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نَسَک در اص  ،نَسسک .مه ج و از کتاب مقدّسِ اوستا (ههمان) ،کتاب گبهان
(غازان) .در اینجا کتاب مقدس هه الور کلی مهاد اس .
که هه شاه ارغون خوانند نَسَک
نکهدی تب حّ ِ نان و نمک ()2521
نِ سکُنج هه ناخن هدن کسی را خهاشیدن و گهفتن (فهس) ،خهاشیدن ناخن
(غازان)
ز نشکنج و گاز اندر ن تیهه شب
شدش تن هنف ه چو نارنج لب ()7532
نمازی کردن تطهیر ،پاک کهدن (معین)
هدان نام پس سهفهازی کند
روان مای تیهه نمازی کند ()2382
نَوَرد پسندیده ،زیبا (معین) ،نیکو (غازان)
جهان دیده را شاه تخ ِ نورد
فهستاد و هسیار اندرز کهد ()493
و

4840-1521 -1541 – 559

نَوَردن پیچیدن ،تا کهدن (معین)
نورد و نهادش هه او مُههِ شاه
هه نطب جهان داد دستورگاه ()4019
نوید مه چی ی که موجب خوشحالی شود (ههمان) ،خلع
هپهسید و پوشیدش از خ نوید
ن اندش هه جایی که او را س ید ()1735

(غازان)
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وَرتاج گلی که ن را فتابپهس

گویند (ههمان)

سهاسه چو ماغیت هه روی ب
چو ورتاج شفتة فتاب ()4753
وَیْله کردن فهیاد کهدن ،نعهه زدن (معین)
هه مهگِ نیا هه نبیهه هه درد
هسی گهیه و ویله و ه کرد ()587
1867

و

هاژ متحّیه هودن (فهس) ،متحیّه (غازان)
پیاده شد از اسب جویایِ هاژ
از ن شههِ ویهانه درماند ماژ ()1253
و

1352

هَباک میانِ سه ،تارک (فهس) ،سه (غازان)
یکی تیغِ مندی زدش هه مَباک
که از تن روانش هپهداخ

پاک ()4543

هُزاک اهله ،سبکسار (فهس) ،اهله (غازان)
هدان روز و ن تیغ و ن هَد هُزاک
که نوروز را داد هه هاد خاک ()5196
هَسر یخ (فهس ،غازان)
سه از پیشِ گُهدان نکهدند هه
فسهدند هه جایِ خود چون هسر ()3418
هوازی ناگاه و هی خبه (سهمه)
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هه سوکا یکی دیدهان هه دوید
که مد سپامی هوازی پدید ()3257
و

4892

هَیدَخ اسب نیک تند (فهس) ،اسب (غازان)
یکی هیدخی تند در زیهِ ران
که پوینده ته هُد ز هادِ وزان ()4313
و

6439

یَرلیغیدین (تهکی) هه یهلیغ« ،نوروز مکتوهات هه والیات مینوش

ههاین

نمط که موالچو یهلیغیندین کین و هُویهونیندین» (جامعالتواریخ ،ج  ،2ص
)1219
موالجو ههاو یرلیغیندین نوش
کبیتسو هویهوتیندین نوش

()771

یَزَک دار (تهکی ،فارسی) مقّدمة ل که ،پیش نهاول ل که
که شاما یزکدار دشمن رسید
که مهگ سپامی چنان کس ندید ()6426
یَلّی نوعی فهیاد اس  .این کلمه در فهمنگما ب
یالیال و ...
هه سوکِ جهاندار یلّی گهف
چو مجنون رهِ کویِ لیلی گهف

()7536

ن ده اس  .نظیه یلّه،
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منابع
استه هادی ،میهزا مهدی خان ،فرهنگ سنگالخ ،ویهایش روشن خیاوی ،ن ه مهک  ،تههان
1374
اسدی الوسی ،اهومن ور احمد ،لغت فرس ،هه ت حیح و تح یة فتحاهلل مجتبائی و علیاشهف
صادنی ،انت ارات خوارزمی ،تههان 1365ا
اوههی مهوی ،حافظ سلطانعلی ،تحفة االحباب ،هه ت حیح و تح یة فهیدون تقیزاده
الوسی و ن هتال ّمان ریاضی مهوی ،ستان ندس رضوی ،م هد 1365
اوحدی هلیانی ،تقی الدین ،سرمة سلیمانی ،هه ت حیح محمود مدهّهی ،مهک ن ه دان گامی،
تههان 1364
ههاون ،ادوارد ،از سعدی تا جامی ،تهجمة علیاصغه حکم  ،اهنسینا ،تههان 1351
ههمان ،محمدحسین ،برهان قاطع ،هه امتمام محمد معین ،امیهکبیه ،چاپ پنجت ،تههان 1362
دانش پ وه ،محمدتقی ،فهرست میکروفیلم های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،انت ارات
دان گاه تههان
شادمحمد پادشاه ،فرهنگ آنندراج ،زیه نظه سیدمحمد دهیهسیانی ،انت ارات خیام ،چاپ دوم
تههان 1363
شهیک امین ،شمیس ،اصطالحات دیوانی دوران مغول ،فهمنگستان ادب و منه ایهان ،تههان
1357
صفا ،ذهیح اهلل  ،حماسه سرایی در ایران ،امیهکبیه ،چاپ پنجت ،تههان 1369
کاشغهی ،محمود ،دیوان لغات التّرک ،تهجمه و تنظیت سیدمحمد دهیهسیانی ،پ وم گاه علوم
انسانی و مطالعات فهمنگی ،تههان 1375
مهتضوی ،منوچهه ،مسائل عصر ایلخانان ،دان کده ادهیات و علوم انسانی موسسه تاریخ و
فهمنگ ایهان ،تبهی 1358
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،امیهکبیه ،چاپ مفتت1364 ،
من وی ،احمد ،فهرست نسخههای خطی فارسی ،موسسه فهمنگی منطقه ای ،تههان 1351
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من وی ،احمد ،فهرستوارههای کتاب های فارسی ،انجمن ار و مفاخه فهمنگی ،تههان 1375
نوری اژدری ،نورالدّین ،غازان نامه ،از روی نسخة کتاهخانة ادوارد ههاون ،فیلت هه شماره 850
کتاهخانة مهک ی دان گاه تههان
وفایی ،حسین ،فرهنگ وفایی ،ویهاستة تن موی جو ،دان گاه تههان .تههان 1375
ممدانی ،رشیدالدین فض اهلل ،جامع التواریخ ،هه ت حیح و تح یة محمدروشن و م طفی
موسوی ،ن ه البهز ،تههان 1373
یادداشتها
.1

ههای م ید االّالع ← صفا  ،1369ص  358-357؛ مهتضوی  ،1358ص 558-557؛ حکم ؛
 ،1351ص .118-117

.2

مثالً اَکج ،در اص هه معنی «نالّب» اس  ،که هعدما معنیِ ن را «خالب» و «جالب» نوشتهاند
و شاعه ن را «جُلّاب» شمهده اس ؛ یا هُهو و پُهوه ،که ت حیفی از پَـهسو هـه معنـی «پـهوین»
اس ؛ یا داشاد ،که در متن ممهجا کاشاد مده اس ؛ ها زند ور ،که ظـامهاً محـهّف پهنـد ور
اس .

.3

ظامهاً پوشش

.4

م هع دوم وزن ندارد .ظامهاً کبی و ] هه او[ هویهونیندین نوش

.5

ظامهاً هه پیکارِ  ...یا شاید شاکار را شاعه هه جای شکار ههکار ههده هاشد.

.6

ظامهاً په اندی ه

هاید هاشد.

