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Abstract
The Devalrani and Khizrkhan Masnavi by Amir Khosrow Dihlavi, composed in 715 (Hijri lunar), not
only contains awakening points about history and the community and context of India in the seventh and
early eighth century (Hijri lunar), but also includes valuable information about the uses of the Persian
language and its lexicon in that particular period and area. Amir Khosrow Dihlavi (651-725 Hijri lunar) is
the most well-known and outstanding Persian poet in the Indian subcontinent who has left numerous and
various works as heritage.
One of the significant features of his poems is the use of rare and new word-formation. If we take a
random look at the entries of the Dehkhoda Dictionary, below some of the entries, there are some pieces of
evidence of the poems of Amir Khosrow as well as the writers and orators before him. We can even find
entries with exclusive evidence from Amir Khosrow’s poems. Additionally, some traces of his
morphological innovations have been found in the works of poets and writers after him. Like Hafiz and
Mohtasham Kashani, who have used ‘aeeneh ru’ and ‘vahdat abad’ in their sonnets, respectively, Bidel
Dehlavi has also used ‘niaz andish’. Jami has used the word ‘belasanj’ and Orfi Sharazi and Qudsi Mashhadi
have used ‘ragham sanji’ and ‘faramush gashtegan’ in their sonnets. These all have already been used by
Amir Khosrow in Devalrani and Khizrkhan (the first three words), qeran sa’deyn (the fourth mentioned
word), ayine-ye eskandari (the fifth word) and in a sonnet from qurat-ul-kamal (the sixth).
Nevertheless, so far there have been few lexical analyses of the works of Amir Khosrow Dihlavi though,
in some literary research, the works of Amir Khosrow have been occasionally examined to some extent.
Among these studies is the one entitled ‘An examination of some influential Indian words in the Persian
poetry’ by Rezayi Baghbidi. In this study, Baghbidi made an etymological analysis of some words found in
*Corresponding author

Dowlatshahi, A., Nourian, S. (2021). Lexical Benefits and the Novel Word Combinations in Devalrani and Khizrkhan M asnavi by
Amir Khosrow Dihlavi. Literary Arts, 13(3), 1-30.
2322-3448 / © 2021 The Authors. Published by University of Isfahan
This is an open access article under the BY-NC-ND/4.0/ License (https://creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/).
http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.117421.1628

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088027.1400.13.3.1.4

2

Literary Arts, Vol. 13, Issue 3, No.36, Autumn 2021

Persian texts and provided examples for each word from the well-known Persian poets. Among these
examples are some verses from Amir Khosrow. In contrast to the study by him, Salim Neysari made a
comprehensive analysis of the lexical innovations in Amir Khosrow’s poems in an article entitled
‘Innovations of Amir Khosrow Dihlavi in combining Persian words’. He set ‘Noh Sepehr’ (nine heavens)
Masnavi as the basis of his work and the result of his work was a list of the compounds and words used in
this Masnavi for which there is either no entry in Dehkhoda Dictionary (28 cases) or there is an entry but no
examples (nine cases) or there are both an entry and examples from the works of Amir Khosrow (two cases).
The present study is an attempt to select and introduce rare and new words from Devalrani and Khizrkhan
and its innovative word combinations and to examine Amir Khosrow’s word-combination way to show that
this well-known Persian poet in the Indian subcontinent has been successful in creating new compounds. In
addition, considering the fact that some of the existing word combinations in this poem have no entries and
examples in the most important Persian dictionary, i.e. Dehkhoda Dictionary, the present study also seeks to
introduce these new words and word combinations to be used in this dictionary and in the future lexical
analysis studies.
It should be noted that Devalrani and Khizrkhan is one of the romantic-historical masnavis of Amir
Khosrow. The subject of this masnavi is about the love that KhizrKhan, the son of Sultan Ala’eddin
Muhammad Khalaji, had for Diveldi, daughter of Raay Karan (ruler of Gujarat). Amir Khosrow composed
this romantic poem in 4519 verses in the prosodic weight of Musadas-e Mahzoof/Maqsoor in 715 (Hijri
lunar).
In this study, first the whole poem was studied and 240 words and compounds that qualified as new and
novel were selected. Then, reviewing different poetry and prose books by poets and authors who lived before
the age of Amir Khosrow, 125 words and word combinations, which had been already used in these texts
were put aside. For this purpose, in addition to searching the digital version of the Dehkhoda Dictionary and
digital library of Noor and Noormags database, and the Ganjoor website, various textbooks in print were also
searched including Tafsir-e Nasafi, Koush-nameh, Monsha’at-e Khaqani, Ali-nameh, Loqat-e Fors,
Sha’eran-e Bi-divan, Mersad ol-Ebad, Nafthat ol-Masdoor, Faramarz-nameh, Tarikh ol-Vozara, Sandbadnameh, Divan-e Najib od-Din Jorbazeqani, etc… .
The results of analysis revealed a final number of 115 words and compounds not used in the works before
Devalrani. These words were classified into different groups as follows:
Group A: words or compounds for which there is no entry in Dehkhoda dictionary or there is an entry but
the meaning intended by Amir Khosrow cannot be found in Dehkhoda dictionary (85 cases);
Group B: words and compounds with entries in the Dehkhoda Dictionary but no examples (19 cases);
Group C: words and compounds with entries in the dictionary and examples from Devalrani and
Khizrkhan (four cases);
Group D: words and compounds for which there are examples from the poets after Amir Khosrow (five
cases); and finally
Group E: words the meanings of which have been provided in the Dehkhoda Dictionary but with
examples from the verses of other works of Amir Khosrow (two cases).
The results show that Devalrani and Khizrkhan contains a number of unique and novel words and word
combinations that not only reveal the poet’s skill and talent in producing new words but also reflect the
lexical environment of the Persian language in India at the end of the seventh and early eighth century (Hijri
lunar). Furthermore, a part of the lexical benefits of these sets of words includes the unique names and
proper nouns used in this text. Out of these names, 11 names are Indian proper names used to refer to
ethnicities and groups, social titles, carriers and riding animals, musical instruments, flowers and plants, one
of the gods of the ancient India, and also materials and clothes. Besides these Indian proper names, there are
a number of Persian names and proper names related to the living environment in India in this poem. These
names also refer to ethnic groups, a type of riding animal, one of the coins being used at that time, a type of
material, two types of flower and plant, and one of the partners. Additionally, an alternative word is used for
riddle and spy news.
In addition to these words, this romantic-historical masnavi has preserved some unique word
combinations within it; words combinations that the poet has created using 31 non-repetitive (unique)

Lexical Benefits and the Novel Word Combinations in Devalrani…

Amirhossein Dowlatshahi & Sayyed Mahdi Nourian
3

methods.
Keywords: Persian vocabulary, novel combinations, constructing techniques, Persian language in India
References
- Amir Khusrow, K. (1502). Divan. Tehran: Golestan Palace Library. Manuscript, 392 No.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1564). Thamaniyeh. Tehran: Golestan Palace Library. Manuscript, 342 No.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1879). Qeran-e Sa’dein. Tehran: Library of the Islamic Consultative Assembly.
Lithography, 73343 No.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1917). Devalrani Khizrkhan. Rashid Ahmad Ansari (Emend.). No publisher.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1933). Toghloq-nameh. Seyyed Hashemi Farid Abadi (Emend.), Owrang Abad Dakan:
Majles-e Maxtutat-e Farsi, Ordu Press.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1948). Masvavi Noh Sepehr. Mohammad Vahid Mirza (Emend.). No publisher.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1961). Shirin va Khusrow. Ghazanfar Alief (Emend.). Eastern Literature Publications
Office.
- ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2012). Koliat-e Ash’ar. Saeed Nafisi (Emend.). Sanaei Press.
- Amid, H. (1985). Amid Dictionary. Amir Kabir Press.
- Amir Moezzi, M. (2010). Divan. Abbas Iqbal Ashtiani (Emend.). Asatir Press.
- Aqili Alavi, M. (2001). Makhzan ol-Adviya. Tehran: Bavardaran Press.
- Astarabadi, M. (2008). Tarikh-e Fereshteh. Mohammdd Reza Nasiri (Emend.), 1st ed. Anjoman-e Asar va
Mafakher-e Farhangi.
- ــــــــــــــــــــــــــــــ. (2009). Tarikh-e Fereshteh. Mohammdd Reza Nasiri (Emend.), 1st ed. Anjoman-e Asar va
Mafakher-e Farhangi.
- Bidel, M. (1963). Koliat-e Bidel. Kabol: Office of the Ministry of Education of Afghanistan.
- Birouni, A. (1974). Altafhim Leavael al-Sanaat al-Tanjim. Jalal od-Din Homaei (Emend.). Anjoman-e
Asar-e Melli Press.
- Borhan Tabrizi, M. (2001). Borhan-e Qate. Nima Press.
- Dehkhoda, A. (1951). The origin of fictitious words in Persian cultures after dasatir. Yaghma, 35, 17-25.
- Dehkhoda, A., Dictionary (Electronic version), Access via the Abadis website (https://dictionary.abadis.ir)
- Feyzi Sirhindi, A. (1958). Madar ol-Afazel. Mohammad Baqir (Emend.). Panjab University Press.
- Goharin, S. (2002). Farhang-e Loghat va Ta’birat-e Masnavi. Zavvar Press.
- Ḥafeẓ, Sh. (2008). Divan-e Ghazaliat. Khalil Khatib Rahbar (Expl.). Safi Ali Shah Press.
- Jami, A. (2012). Baharestan. Ismaeel Hakemi (Emend.). Ettelaat Press.
- Jowhari, M. (2004). Javahir Name. Iraj Afshar and Mohammad Rasuol Daryagasht (Emend.). Miras-e
Maktoob Press.
- Kermanshahi, A. (1994). Merat ol-Ahval-e Jahan-nama. Allameh Vahid Behbahani Institute. Ansarian
Press.
- Khajeh Nasir od-Din, M. (1984). Tansukh Nama Ilkhani. Mohammad Taqi Modarres Razavi (Emend.).
Ettelaat Press.
- Khaleqi Motlaq, J. (2011). Ferdowsi va Shahname Saraee: Zarir: Bargozide-ye Maqalat-e Danesh-nameye Zaban va Adab-e Farsi. Tehran: Academy of Persian Language and Literature. 1st ed. p. 629-633
- Lahori, A. (2006). Majales-e Jahangiri. Aref Nowshahi and Moeen Nezami (Emend.), 1st ed. Mirase
Maktoob press.
- Menhaj Seraj, A. (1984). Tabaqat-e Naseri. Abd ol-Hay Habibi (Emend.). Donyaye Ketab Press.
- Modabberi, M. (1991). Shaeran-e Bi-divan. Panous press.
- Mohtasham, K. (1965). Divan. Mehr Ali Gorgani (Emend.). Mahmoudi Bookstore.
- Molana, J. (2011). Sharh-e Jame’e Masnavi Ma’navi. Karim Zamani (Expl.). Ettelaat Press.
- Molana, J. (2014). Sharh-e Jame’e Masnavi Ma’navi. Karim Zamani (Expl.). Ettelaat Press.
- Mosaffa, A. (1987). Farhang-e Estelahat-e Nojumi. Institute of Iranian History and Culture.
- Nakhshabi, Z. (1993). Tooti Nama. Fath ol-lah Mojtabaei and Gholam Ali Aria (Emend.). Manuchehri
Press.

4

Literary Arts, Vol. 13, Issue 3, No.36, Autumn 2021

- Nazari, S. (1992). Divan-e Hakim Nazari Qohestani. Mazaher Mosaffa (Emend.). Elmi Press.
- Orfi, J. (1990). Koliat-e Ash’ar. Gholam Hussein Javaheri (Emend.). Sanaee Press.
- Owhadi, R. (1961). Koliat-e Owhadi Isfahani. Saeed Nafisi (Emend.). Amir Kabir Press.
- Qodsi, Haji M. (1996). Divan-e Qodsi Mashhadi. Mohammad Ghahraman (Emend.). Ferdowsi University
Press.
- Rashid ol-Din Fazollah (1989). Asar va Ehya. Manouchehr Sotoodeh and Iraj Afshar (Emend.). Institute of
Islamic Studies, McGill University.
- Razi, A. (2010). Tazkara Haft Iqlim. Sayyed Mohammad Reza Taheri (Emend.). Soroush Pub.
- Rezaei, E. (2009). Extensive Report on Hinduism. Ketab Mah Din. 146, 37-50.
- Safa, Z. (2010). Hamase Saraee dar Iran. Tehran: Amir Kabir Press.
- Sanaei, A. (2008). Hadiqat ol-Haqiqat va Shariat ol-Tariqat. Mohammad Taqi Modarres Razavi (Emend.).
University of Tehran Press.
- Seyf Faraghani, S. (1985). Divan. Zabih ol-Lah Safa (Emend.). Ferdowsi Press.
- Sihrandi, Y. (2012). Tarikh-e Mobarak-shahi. Mohammad Hedayat Hussein (Emend.). Asatir Press.
- Tamimi, A. (2006). Daaem ol-Islam. Qom: Aal ul-Bayt Global Information Center.Maktoob Press.
- Tatavi, A. (2007). Farhang-e Rashidi. Akbar Behdarvand (Emend.). Simay-e Danesh Press.
- Toosi, M. (2012). Ajayeb ol-Makhluqat va Gharayeb ol-Mojudat. Manuchehr Sotoodeh (Emend.), 4th ed.
Elmi-Farhangi Press.
- Yadegar, A. (2011). Tarikh-e Shahi. Mohammad Hedayat Hussein (Emend.), 1st ed. Asatir Press.
- Yalameha, A. (2012). A Comparative Study of British Copy of Majd Hamgar’s Quatrains with Other
Manuscripts and Printed Copies. Textual Criticism of Persian Literature. 1(4), 73-90.

فنون ادبی
نوع مقاله :پژوهشی
سال سیز دهم ،شماره ( 3پیاپی  )36پاییز  ،1400ص 30- 1
تاریخ وصول1398 /3 /19 :

تاریخ پذیرش1398 /6 /9 :

فواید لغوی و تازگیهای ترکیبی «مثنوی دِوَلرانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی
امیرحسین دولتشاهی ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
a.h.dowlatshahi@gmail.com

سیّ د مهدی نوریان  ،استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
m.nourian@ltr.ui.ac.ir

چکیده
منظومة دِوَل ر انی و خضرخان امیرخسرو دهلوی افزون بر دارابودن نکتههای آگاهی بخش از تاریخ ،فرهنگ ،اجتماعیات و
محیط طبیعیِ هندوستانِ قرن هفتم و ا وایل قرن هشتم درزمینة نوع کاربرد واژگان زبان فارسی نیز اطالعات ارزشمندی در متن
خود نهفته دارد .هدف مقالة حاضر نیز این است که باا گازینش و معرفای واژگاان ناادر منظوماة دولرانای و خضارخان و
ترکیب های بدیع و شیوه های ترکیب سازی آن ،نشان دهد این شاعر نامدار زبان فارس ی در شبه قااره تاا اه حاد در حاوز
ساخت ترکیبهای تازه توانمند بوده است .افزونبر این ،باتوجه به اینکه برخی از واژهها و ترکیبهای موجود در این منظومه،
در لغت نامة دهخدا ،دارای مدخل یا شاهد مثال نیست ،این پژوهش برآن است که با معرفی این واژگان و ترکیبهای ناو ،در
بهکارگیری آنها در لغتنامهها و پژوهشهای واژگانی گامی بردارد.
کلیدواژهها :واژگان زبان فارسی؛ ترکیبهای بدیع؛ شیوههای ساخت ترکیب؛ ز بان فارسی در هندوستان.
مقدمه
یکی از شاعران و نویسندگانی که نقشی مهم اما کمتر توجهشده در بهکارگیری واژههای نادر و سااخت ترکیابهاای ناو
دارد ،امیرخسرو دهلوی ( 725 – 651ق ).است که در تاریخ ادبیات ما همواره زیر سایة نامِ بلندآواز حکیم نظامی قرار داشته
و مهمترین افتخاری که باور عموم اهالی ادب فارسی نصیب او کرده  ،این است که وی بهترین مقلّد نظامی است .این درحالی
است که منظومههای پنجگانة امیرخسرو که آنها را در برابر خمسه یا پنج گنج حکیم نظامی سروده ،تنها بخشی از آثار به نظم
و به نثر «طوطی هندوستان» است .او افزونبر دیوان اشعار  ،مثنوی هاای دیگاری نیاز دارد کاه هریاا سرشاار از نکتاههاا و
آگاهی های تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی از هندوستان سدههای هفتم و هشتم هجری است .ایان منظوماههاا عباارت
 مسؤول مکاتبات
دولتشاهی ,امیرحسین ,نوریان ,سید مهدی .) 1400( .فواید لغوی و تازگی های ترکیبی «مثنوی دِوَلرانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی .فنون ادبی .1-30 :)3( 13
2322-3448 / © 2021 The Authors. Published by University of Isfahan
This is an open access article under the BY-NC-ND/4.0/ License (https://creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/).
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088027.1400.13.3.1.4

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.117421.1628

 / 6فنون ادبی ،سال سیزدهم ،شماره ( 3پیاپی  ) 36پاییز1400

است از :قران سعدین ،مفتاح الفتوح یا تاج الفتوح ،دِوَلرانی و خضرخان ،نُه سپهر و تغلقنامه .در کنار این اشعار ،امیرخسرو
تعدادی متنِ به نثر نیز از خود به یادگار نهاده که کتابهای خزاین الفتوح یا تاریخ عالیی  ،افضلالفواید و اعجااز خساروی یاا
رسایل االعجاز از آن جمله است .مجموعه رسایلی نیز با عنوان جواهر خسروی یا آللی عُمان از این شاعر نامدار باقی است که
دربردارند شهرآشوب ،یستان و شماری شعرهای هندی اوست.
امیرخسرو از سخن سرایانی است که نقشی درخور در پدیدآوردن ترکیبهای نو در فضای واژگانی زبان فارسی دارد .اگر
نمونهوار به تعدادی از مدخلهای لغتنامة دهخدا نگاه کنیم ،در ذیل برخی از آنها شواهد شعری از امیرخسرو را نیز میتوان
دید؛ حتی میتوان مدخلهایی را یافت که تنها شاهد یا شواهد آنها منحصر به شعرهای ام یر است .افزون بر این ،میتوان ر دّی
از نوآوری های واژگانی وی را در آثار شاعران و نویسندگان پس از وی نیز به خوبی تشخیص داد .برای مثال حافظ (حاافظ،
 )568 :1387و محتشم کاشانی (محتشم )336 :1344 ،بهترتیب در غزلهایشان ترکیبهای «آیینهرو» و «وحدتآباد» را به کاار
برده اند و بیدل دهلوی (بیدل .1342 ،ج )375 :2از «نیازاندیش» استفاده کرده و جامی ( )63 :1391در بهارستان « بالسنج» را
آورده و عرفی شیرازی ( )111 :1369و قدسی مشهدی ( )120 :1375نیز در غزلهایی «رقمسنجی» و «فراموشگشتگان» را به
کار گرفته اند؛ که همة این ترکیبها را امیرخسرو پیشتر از آنان در دولرانی و خضرخان (سه ترکیبِ نخست) ،قران سعدین
( هارمی) ،آیینة سکندری (پنجمی) و غزلی از غر ه الکمال (ششمی) به کار برده بوده است.
باوجود این تاکنون درزمینة بررسی های لغوی در آثار امیرخسرو دهلوی پژوهش مستقل کمتر انجاام گرفتاه و در ضامن
برخی از تحقیق های ادبی ،گاه به بررسی واژگان در آثار امیر نیز پرداخته شده است .ازجملة این پژوهشها میتوان از مقالاة
« بررسی ند واژ دخیل هندی در شعر فارسی» اثر رضایی باغبیدی ( ) 1375ناام بارد .در ایان اثار پژوهشاگ ر باه بررسای
ریشهشناسانة شماری از واژگان ه ندی در متون فارسی پرداخته و برای هریا شاه د مثالی از شاعران نامدار ادب فارسی آورده
است که در میان این شواهد ،بیتهایی از اشعار امیرخسرو نیز به شم می خورد .پژوهش دیگر ،مقالة «سبا شعر امیرخسرو
دهلوی» به قلم عالی محمودی و نوریان ( )1394است .این مقاله براساس تحقیق در مثنوی نُه سپهر پدید آمده که در بخشی از
آن به معرفی واژگان ،ترکیبها و صفات نادر و کمکاربرد یا هندی موجود در این مثنوی پرداخته شده است .اما پژوهش دیگر
که برخالف دو مقالة پیشین بهتمامی به بحث نوآوریهای لغوی در شعر امیرخسرو پرداخته ،مقالة «ناوآوریهاای امیرخسارو
دهلوی در ترکیب واژگان زبان فارسی» (نیساری) است .مرحوم نیساری نیز مانند مقالة قبل ،نُه سپهر را اساس کار خود قارار

داده که حاصل کار ،برشمردن سه فهرست از ترکیبها و واژههای موجود در این مثنوی اسات کاه یاا در لغاتناماة دهخادا
مدخلی برای آن ها نیست ( 28مورد)؛ یا مدخل وجود دارد ،اما بیهیچ شاهد مثالی ( 9مورد)؛ و یا اینکه مدخل وجود دارد با
شاهد مثالهایی از آثار امیرخسرو (دو مورد).
در مقالة حاضر تالش شده با بررسی و معرفی نوآوریهای ترکیبی و تازگیها و فواید واژگانی موجود در یکای دیگار از
مثنوی های امیرخسرو ،یعنی دِوَلرانی و خضرخان و تأمل در شیوههای ترکیبآفرینی شاعر در این اثر ،جلوه ای تاازه از هنار
شاعری و زبانآوری امیر نمایانتر شود .البته این نکته نیز درخور توجه است که ون مثنوی دولرانی و خضرخان سه ساال

زودتر از نُه سپهر ( 718ق ).سروده شده ،آن دسته از ترکیبهای نو و واژگانِ نادرِ موجود در دولرانی و خضرخان که در نُاه
سپهر نیز به شم می خورد ،از دید زمانی نسبت به نُه سپهر فضل تقدم دارد.
شیوة کار
در این مقاله ابتدا با مطالعة کامل منظومه ،دویست و هل واژه و ترکیب تازه برگزیده شد ،سپس با غور در کتب مختلف نظم
و نثرِ شاعران و نویسندگانی که پیش از عهد امیرخسرو میزیسته اند ،صد و بیست و پنج لغت و ترکیب که ردّی و نشانی از آن ها
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در این متون به شم خورد ،از بررسی کنار گذاشته شد .برای این کار افزونبر جستوجوی دیجیتالی در لغتنامة دهخدا و
کتابخانة دیجیتال نور و پایگا ه مجالت تخصصی نور و تارنمای گنجور ،به صورت دستی و غیردیجیتال نیز در کتابهای مختلفی

ون تفسیر نسفی  ،کوشنامه ،منشآت خاقانی  ،علینامه ،لغت فرس ،شاعران بیدیوان ،مرصادالعباد ،نفثاهالمصدور ،فرامرزنامه،
تاریخ الوزرا ،سندبادنامه ،دیوان نجیبالدین جرباذقانی و ...جستوجوهایی شد .در این پژوهش ،در گزینش واژهها و ترکیب ها،
لفظ بر معنا ترجیح داده شده و حق هم همین بوده است؛ زیرا فراوان دیده شده است که شاعرانِ گوناگون طی سال ها و سده ها
هریا بسته به بضاعتِ ذوق و هنرِ خود توانسته اند مضمونی واحد را شکلی نو از لفظهای ساده و مرکب بپوشاانند .باهمَثَال
بسیاری از استادان ادب فارسی هریا ،اشا شم را با مجموعه ستارههای پروین یا ثریا پیوند زده اند؛ از کسایی ماروزی و
فردوسی تا سنایی و نظامی و جمال الدین عبدالرزاق و کمال الدین اسماعیل و سعدی و حافظ بدینگونه بودهاند .امیرخسرو نیز در
منظومة دول رانی و خضرخان این تصویر را با تعبیرِ «پروینریزشدنِ دل» نقش کرده ،اما به دلیل اینکه «پروینریز» نسبت به آنچه
شاعرانِ پیش از امیر با واژههای اشا و پروین ساخته اند تازگیِ لفظی دارد ،این ترکیب در مقالة پیشِ رو بررسی شده است .البته
بر همین اساسِ نوآورانه بودنِ لفظ ،شماری از واژهها و ترکیبها نیز کنار گذاشته شدند؛ مانند تعبیر «نیم خند» ( امیرخسرو:1917 ،
 )118که پیشتر در مثنوی معنوی موالنا بهشکل «نیم خنده» (موالنا .1393 ،د )277 :5آمده و هردو به معنی تبسّم است.
این اصل در این پژوهش تا آنجا رعایت شده که در مواردی که تنها شاهدمثالِ مدخلی در لغتنامة دهخدا ،بیتی از هماین
مثنوی دول رانی و خضرخان بوده ،با معلوم شدنِ اینکه واژه یا ترکیبِ مورد نظر در نظم یا نثر یکی از پیشینیان امیر باه کاار
رفته ،از مقاله پاک شده است .برای نمونه در لغتنامه و در مدخلِ «گنبد»  ،یکی از معانیِ بهکاررفته برای ایان واژه ،ناوعی از
جستوخیزکردنِ حیوانات است و برای آن ،تنها همین بیتِ مثنوی دولرانی و خضرخان شاهد آمده است:
«ز همااات سااااختم رخاااش فلاااا

رام1

بااه یااا گنبااد رساایدم باار نُهاام بااام»

اما ون مشخص شد که امیر معزّی ( )122 :1389در قصیدهای «گنبدزدن» را در این معنی به کار برده  ،و اژ گنبد در شمار

حذفیاتِ این سیاهه قرار گرفت .واژههای نادر یا ترکیبهای بدیعی که شاعر آنها را پیش از تاریخ سرایش مثنوی دولران ی و
خضرخان ،در مثنویهای دیگر خویش به کار برده است ،نیز از همان مطالعه کنار زده شدند؛ مانند واژ «نغزک» به معنی میو
انبه (همان ، )18 :که امیر آن را پیشتر در قران سعدین آورده است (امیرخسرو )231 :1258 ،یا واژ راوت به معنای بهادر و
مهتر ( امیرخسرو ، )65 :1917 ،که آن نیز در قران سعدین آمده ( .)23 :1258حتی ترکیب «سوار آب» (در معنای حباب) نیز با
آ نکه تنها شاهد مثال لغت نامه برای آن ،بیتی است از دولرانی و خضرخان ،ون پیشتر در قران سعدین آمده ،در این مقاله
نادیده گرفته شد « .صد و پانزده واژه و ترکیب» تازه برگزیده شد که در ند گروه جای گرفتند .در اداماة ما تن ،ذیال ایان
عناوین معرفی شدهاند:
گروه الف :واژهها یا ترکیبهایی که در لغتنامة دهخدا مدخلی برای آنها وجود ندارد یا اینکه مادخل وجاود دارد ،اماا
معنایی که در شعر امیر از آنها دریافت میشود در آن مدخل موجود نیست ( 85مورد)؛ گروه ب :لغات و تراکیبی که مادخل
آن ها در لغت نامه وجود دارد ،اما بی هیچ شاهدمثالی ( 19مورد)؛ گروه ج :واژگان و ترکیبهایی که در لغتنامه مدخل آنهاا
موجود است و شاهدمثالش از منظومة دولرانی و خضرخان است ( هار مورد)؛ گروه د :لغتها و ترکیبهایی که برای آنها
شاهدمثال از شعر شاعران پس از امیرخسرو آمده است (پنج مورد)؛ و سرانجام گروه ه :واژههایی که در لغتنامه معنی شده ،
اما شاهدمثال آن ها بیتی است از اثر دیگر امیرخسرو (دو مورد).
الف) واژها و ترکیبهایی که در لغت نامه معنی نشده یا مدخلی برای آنها نیست:
 - 1آسمانخیز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :بَرشونده .باالرونده در آسمان.
فااااراز قبّااااههااااا از اهاااال پرهیااااز

شاااااده آواز قااااارآن آسااااامان خیاااااز
( امیرخسرو 715 ،ق)63 :
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 - 2آفتسگالی (حاصل مصدر مرکب :اسم  +اسم  +پسوند) :بداندیشی ،فکر آسیب رساندن به کسی در سر داشتن.
مخااالف کااو محاال ماای خواساات خااالی

اااو خاااالی دیاااد کااارد آفاااتساااگالی
(امیرخسرو)237 :1917 ،

 - 3آگاهیسرای (صفت فاعلی مرکب :اسم مرکب  +بن مضارع) :مُخبر ،خبررسان ،اطالع دهنده.
باااه سااانکهن دیاااو پاااور رای رایاا اان

شاااااد آگااااااهی ز آگااااااهیسااااارایان
( امیرخسرو 715 ،ق)23 :

 - 4آهن توانی (حاصل مصدر مرکب :اسم  +اسم  +پسوند) :بسیار نیرومند و زورآور بودن.
نیایاااااااد از عروساااااااان پهلاااااااوانی

نااااه از ساااایمینتنااااان آهاااانتااااوانی
(امیرخسرو)296 :1917 ،

 - 5آینهروی (صفت مرکب :اسم  +اسم)
تاااو را بااار آیناااهرویاااان نظااار تیاااز

ماااارا ز آیینااااه دیاااادن نیااااز پرهیااااز
( امیرخسرو 715 ،ق)73 :

 - 6ابریشمخراش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :نوازند ساز.
ناااوازش جسااات ز ابریشااام خراشاااان

ساااماع نغماااه مااایکااارد اشااااپاشاااان
(امیرخسرو)243 :1917 ،

مراد از ابریشم ،تار و زه ساز است ،هر ند مطلق سازهای زهی را هم ابریشم گفته اند (دهخدا « .ابریشم»).
 - 7ارغنونزای (صفت فاعلی مرکب :اسم خاص +بن مضارع) :پدید آورند آوا و نوا.
ز مرغااااانی کااااه گشااااته ارغنااااونزای

نمااایآماااد صااابا را بااار زماااین پاااای
(همان)167 :

ارغنون ،نام سازی بادی است و دربار آن گفتهاند که «سازی است مشهور که افالطون آن را وضع کرده و بعضی گویناد
ارغنون ترجمة مزامیر است ،یعنی جمیع سازهای تنفسی [در متن «تفننی» آمده ] ؛ و بعضی دیگر گویند ون هزار آدمی از پیر و
جوان همه به یا بار به آوازهای مخالف یکدیگر یزی را بخوانند ،آن حالت را ارغنون خوانند و جمعی دیگار گویناد کاه
ارغنون ،ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و سازنده است که همه یا یز را به یا بار و به یاا آهناگ باا هام بخوانناد و
بنوازند» (دهخدا « .ارغنون»).
در بیت اخیر نیز بهنظر می رسد امیرخسرو از ارغنون ،همین آواز دسته جمعیِ مرغان را درنظر داشته است ،نه سازی خاص
را؛ بنابراین ،ارغنونزای نیز میتواند در معنی پدیدآورند نوایی دسته جمعی باشد.
 - 8اژدهاسنج (صفت مفعولی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنچه اژدها او را بسوده و لمس کرده اسات؛ گرفتاار و در قیاد
اژدها .در اینجا اژدها استعاره از زنجیر است و اژدهاسنج یعنی به زنجیرکشیده شده.
ماااارنج ار گشاااات پایاااات اژدهاساااانج

کااه جااایی کاام بااود باای اژدهااا گاانج
(امیرخسرو)256 :1917 ،

 - 9استخوانسنج (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :سنجند استخوان ،لمسکنند استخوان.
خاارد بینااد ااو گااردد اسااتخوانساانج

کااه شاااه راسااتین شااد شاااه شااطرنج
(همان)260 :

 - 10االون (اسم خاص هندی) :نام یکی از سازهای زهی هندی است.
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االون را رگ از اناااااااادام بیاااااااارون

کادو بار پشاات و رگهاا گشااته بایخااون
(همان)157 :

امیر بعد از این منظومه ،در نه سپهر نیز از االون نام برده است.
 - 11اندکسواری (حاصل مصدر مرکب :صفت  +اسم  +پسوند) :به معنای حرکت در شب و آهستهروی است.
کساااای در میااااری و

اناااادکسااااواری2

جاااز او ننهااااد بااار پااایالن عماااااری
(همان)54 :

البته این احتمال نیز وجود دارد که مراد از اندک سواری ،سوارِ معمولی و غیر سلطنتی باشد؛ یعنی هیچکس ،نه از میاان
امیران و شاهان و نه از میان سواران عادی نبوده که پیش از عالءالدین روی فیل عماری بگذارد.
 - 12بالشگاه (اسم مرکب :اسم  +پسوند) مسند و تخت پادشاهی.
و آن گلهای کام عمار از مان جسات

جااوان سااروی بااه بااالشگاااه بنشساات
(امیرخسرو 715 ،ق)21 :

3

در معنای بالش آمده است« :تکیه و مخده مانندی که فراز تخت مینهاده اند و حکام و فرمانروایان بر آن تکیه میزده اناد»
(دهخدا« :بالش») .بنابراین با افزودهشدن پسوند مکانسازِ «گاه»  ،رویهمرفته از بالشگاه میتوان مع نای تخت و مسند پادشاهی
را دریافت.
 - 13بالکوش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :کوشنده برای رنج و سختی؛ بسیار رنجکش.
تااو ساانگم بااین کااه در جااانِ بالکااوش

خااورم صااد ضااربتِ هجااران و خاااموش
(امیرخسرو)77 :1917 ،

 - 14پروینریز (صفت فاعلی مرکب :اسم خاص  +بن مضارع) :استعاره از اشاریز و گریانشدنِ شم.
دو کوکاب را ااو رجعاات شااد بااه مناازل

ز شااام هاااردو پاااروینریاااز شاااد دل
(همان)123 :

 - 15پریکیش (صفت مرکب :اسم  +اسم) :آنکه در زیبایی و لطافت شیوه و رسم پریان را
نکااااو دان نااااد خوبااااان پااااریکاااایش

دارد4.

کاااه لطاااف دیاااوگیری از کتاااان بااایش
(همان)43 :

 - 16تبرسنج (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه تبر در دست میگیرد؛ تبرزن.
تباارزن را کاااه خاااو شاااد باااردن رناااج

برنجاااد گااار دماااای نباااود تبرساااانج
(همان)207 :

 - 17ترش تاب (صفت فاعلی مرکب :صفت  +بن مضارع) :موجب ترشی و ناخوشایندی ،پراکنناد ترشای  ،تارشکنناد
یزی.
وگاار گاارم اساات بااا نااار تاارشتاااب

هاااام از یاااااد وی آیااااد در دهااااان آب
(همان)173 :

به نظر میرسد تاب در این ترکیب به همان معنای پرتوافکندن باشد که با هنر حسآمیزی امیر ،به جای تابش ناور ،پرتاو
مز ترشی در بافت معنایی آن نشسته است؛ ازاینرو میتوان ترشتاب را پدیدآورند ت رشی یا افشانند ترشی معنی کرد.
 - 18ترشچهر (صفت مرکب :صفت بیانی ساده  +اسم) :تندخو ،خشمگین.
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کااه ااو ن ساالطان مبااارکشاااه باایمهاار

ز تلخاای گشاات باار خویشااان تاارش هاار
(همان)273 :

 - 19تریاکریز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :دارای پادزهر یا آنچه خاصیت پادزهری د ارد.
ز تناادی مااوی شاایران زهرخیااز اساات

گاوزن از خاوی خاوش تریااکریاز اساات
(همان)234 :

اشار مصراع دوم بدین باور عامیانه دربار اشا گوزن است کاه «گویناد آب گوشاههاای شام او تریااق زهرهاسات»
(دهخدا« :گوزن»).
 - 20تغیّرنامه (اسم مرکب :اسم مصدر  +اسم) :عتابنامه و نیز نوشته ای که گویای دگرگونی و تغییر حالت کلی نویسند
آن است.
اااو خاااان خواناااد آن تغیّرناماااة شااااه

تغیّاااار یافاااات اناااادر خاااااطرش راه
(همان)241 :

 - 21جبهتسای (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه پیشانی خود برای عرض ادب و احترام بر زمین مالد.
بااه رساام بنااادگی باار پاااای ماایبا اود

بااه فاارش خاااص جبهااتسااای ماایبااود
(همان)92 :

 - 22جمالافروز (صفت فاعلی مرکب :اسم مصدر  +بن مضارع)
ساااهی ساااروی جماااال افاااروز بساااتان

ااااراغ خاناااااه و شاااامع شبساااااتان
(همان)167 :

 - 23چربه (اسم مرکب :صفت بیانی  +های بیان حرکت)« :کاغذ رب که بر روی نقش یا خطای افکنناد و از آن نقاش
بردارند» /خجالت .انفعال .شرم.
ازو نقااااش مغاااال هاااام ربااااه دارد

کاااه نایاااد گر اااه صاااورتگر نگاااارد
(همان)18 :

واژ

ربه در اینجا ایهام تناسب دارد؛ بدینترتیب که منظور بیت از آن ،اراد معنای خجالت و انفعال و شرم است ،اما در

معنی دیگرش ،یعنی همان کاغذ رب و نازک نقاشان  ،نیز با واژههاای صاورتگر و نقاش تناساب دارد .مادخل « رباه» در
لغتنامه معنای خجالت و انفعال را ثبت ندارد و این معنی برای واژ « ربا» به ضم چ آمد ه است؛ اما ون در توضیح لغات
مثنوی نُه سپهر  ،مصححِ کتاب ،ربا را به فتح اول و ثالاث و در معنای دروغ خوشاامدآمیز و طناز و ساخریه آورده اسات
(امیرخسرو ،)470 :1948 ،می توان احتمال داد که در هندوستان ربه را هم در هردو معنیِ یاد شده ،بهمانند ربا ،به فتح چ
( َربه) می خواندهاند.
 - 24چهرهباز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بان مضاارع) :فاردِ نماایش باازی کاه از بهار باازی خاود را باه هارههاا و
شخصیتهای مختلف درمیآورد.
نمااوده هااره باااازان گونااهگااون ریاااو

گهاای خااود را پااری کاارده گهاای دیااو
(امیرخسرو)155 :1917 ،

 - 25حرز دوجانه( 5دجانه) (ترکیب اضافی ،اسم مرکب) :حرزی است مؤثر در دفع سحر و جن و جادو که منسوب است
به یکی از صحابة پیغامبر اکرم (ص) به نام سماک بن خرشاة  ،مکنّی به ابودجانه.
دو نیمااااه کاااارد جااااان را از میانااااه

نهااااااده در وی آن حااااارز دوجاناااااه

فواید لغوی و تازگیهای ترکیبی «مثنوی دِوَل رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی /امیرحسین دولتشاهی و سید مهدی نوریان 11 /

(همان)198 :
در لغت نامه مدخلی برای حرز دجانه یا دوجانه نیست ،اما ذیل مدخل « ابودُجاناة»  ،ضمن معرفای مختصا ر ایان صاحابی
جلیل القدر ،اشاره شده که « حرزی به نام حرز ابی دجانه در کتب دعوات معروف است» (دهخدا « .ابودجاناة»).
 - 26حالل الفنج (صفت فاعلی مرکب :صفت  +بن مضاارع) :کسای کاه در پای روزی حاالل اسات .آنکاه ماال حاالل
می اندوزد.
حااااالل الفاااانج مااااال پُاااار نب ی نااااد

کباااااوتر داناااااه جویاااااد دُر نبی ناااااد
(امی رخسرو* 715 ،ق)203 :

الفنجیدن را این طور معنا کردهاند« :کسب .اندوختن و ذخیره کردن .گاردآوردن .جماع آوردن .کساب کاردن» (دهخادا.
« الفنجیدن») .بنابراین ،حالل الفنج یعنی کسی که کسب حالل دارد یا در پی روزی حالل است و یا مال حالل می اندوزد .نظیر
این ترکیب در آثار شاعران پیش از امی رخسرو نیز به شم می خورد.
 - 27حاللیخور (صفت فاعلی مرکب :صفت  +ی زاید  +بن مضارع) :حالل خوار .کنّاس .کسی که وظیفة حمل خاکروباة
خانهها و نظافت طهارت خانه را بر عهده داشته است.
حاللاای خااور ز خااون خااود کنااد دانااگ

حرامااای 6را زرِ گلگاااون باااهگلبانااااگ
(امیرخسرو)296 :1917 ،

تا ندین سده پس از روزگار امیر نیز حاللخور در هند به معنای کنّاس بوده و آقا احمد کرمانشاهی (م 1243 .ق ).در سفرنامة
خویش نوشته است که در هندوستان «در خانهها در مکان خلوتی اجاغهای بلند [= اجاق :نشیمن مستراح] به جهت بول و غایط
کردن ساختهاند و پیش روی آنها جوی کو ا و منتهای آن گود کو کی بهجهت فاضالب کندهاند و جماعتی مقررند اجرت
گر فته ،در روزی یا دفعه یا دو دفعه حصار را جاروب میکنند و نجاست را برداشته بیرون می برند و به این سبب در بیت الخالها
عفونت کم است و مثل ایران و عتبات نیست که اههای عمیق کنده باشند و بعد از انقضای مدتی آن را خالی کنند؛ و این ج ماعت
را حالل خور مینامند و حق آن است که این اسم با مسمّی است و طور بدی نیست» (کرمانشاهی .1373 ،ج.)338 :1
در لغتنامه مدخل مستقلی برای حاللی خور یا حالل خور وجود ندارد ،اما ذیل « حالل» به معنی کنّاس برای ایان ترکیاب
« حالل خوار» اشاره شده است.
 - 28خَسَکپاش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه با خار پاشیدن آزار میرساند دیگران را.
اگاار شااد شااان نساارینم خساااپاااش

ااه اااره بااا قضااا گااو اینچنااین باااش
(امیرخسرو)139 :1917 ،

خَسَا هم به معنی خار کو ا است و هم « خارهای سه گوشه که از آهن سازند و در سر راه دشمن اندازناد» (دهخادا.
«خسا») ؛ ازاینرو ،خسا پاش هم کسی است که خار (طبیعی یا آهنی) بر دیگران میپراکند.
 - 29خوابِ پیل (ترکیب اضافی ،اسم مرکب) :کنایه است از مردن.
ساااتلدیوی کاااه پیلااای بُاااد باااه مقااادار

بااه خااواب پیاال رفاات از شاااه بیاادار
(همان)69 :

فیل باوجود جثة تنومندش ،بسیار کم می خوابد که همین خوابِ اندک او نیز به صورت ایستاده است؛ راکه فیل اگر باه
پهلو بیفتد ،نمیتواند به نیروی خود برخیزد .در عجایب المخلوقات آمده است « :فیل نتواند خفتن؛ ون بیفتاد ،نتواند برخاستن
و خفتنِ وی تکیه بود بر یزی .ون خواهند کی وی را صید کنند ،پیش آن درخت روند کی خفته بود و سرگین افکنده ،بن
آن بکنند و از گل خالی کنند .فیل آنجا رود به شب تکیه زند بر آن ،بیفتد بمیرد . ...بازرگانی گوید کی در بیشهیای فیلای را
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دیدم افتاده و دیگر فیالن بر سر وی آمده و نمیتوانستند کی وی را بردارند؛ خروش میکردند تا وی بمرد .گفتم سبحانا خدایا
هیکلی بدین عظمت آفریند کی برنتواند خاست ون بیفتد» (طوسی .) 548 :1391 ،بنابراین ،منظور از ترکیب خاواب فیال،
مرگ و مردن است؛ همچنانکه مراد از « خواب خرگوش»  ،تغافل و نیز فریب است.
 - 30خوبطیبی (حاصل مصدر مرکب :صفت  +اسم  +پسوند) :خوشبویی.
اااو سااایب بوساااتان در خاااوبطیبااای

نصاااایب افاااازای گااااالب

نصااااایبی7

( امیرخسرو 715 ،ق)53 :
 - 31خورشیدپایه (صفت مرکب :اسم  +اسم) :عالی قدر؛ دارای مقام و منزلتی ون قدر و رفعت خورشیدِ آسمان.
شااادی هرساااو کاااه آن خورشاااایدپایه

صااانم رفتااای باااه دنباااالش اااو ساااایه
(امیرخسرو)94 :1917 ،

 - 32دخانی دل (صفت مرکب :صفت نسبی  +اسم) :اندوهگین ،دلآزرده.
ااااراغ ملاااااا زان آتاااااشفشاااااانی

دخاااانی دل شاااد و بگذاشااات 8خاااانی
(همان)242 :

 - 33دوله (اسم) :نوعی محمل و کجاو سرپ وشیده که دورتادور آن دارای پرده بوده و بارای جاباه جاایی افاراد اساتفاده
میشده است.
اااو خیااار مؤمناااان در پلاااة حشااار

بااه دولااه درنشسااات آن در کَاارَم نشااار

(همان)251 :
در لغت نامه برای «دوله» مدخلی وجود دارد ،اما معنایی که در بیت اخیر از این واژه برمیآید ،جزو معانی ذیل آن مدخل
به شم نمی خورد .در کتاب تاریخ شاهی (معروف به تاریخ سالطین افاغنه) نیز به دوله اشاره شده است« :شیرخان ساهصاد
دوله طیار کرد و دو جوان دالور در هر دوله نشاند و هار کهار 9بر هر دوله که از قوم رهیله بوده؛ اول در هار دوله از قسم
لولی و مطرب زنان به جهت امتحان و تفحّصِ مردمِ راجه نشاند . ...الغرض ون دولهها از سار درواز اول گذشاتند ،ماردمِ
راجه به جهت تفحّص از یا دوله پرده برد اشتند( »...یادگار.)188 :1390 ،
 - 34دیوانهرقم (صفت فاعلی مرکب :صفت نسبی  +اسم) :آن که نشانهای از دیوانگی در او به شم می خورد.
ز جاااودت عقااال دیواناااهرقااام گشااات

جرایاااد نیاااز مرفاااوع القلااام گشااات
(امیرخسرو)20 :1917 ،

یکی از معانی «رَقَم»  ،عبارت است از « نقش ،اثر ،نشان و عالمت» (دهخدا« :رقم») .بنابراین« ،دیوانهرقم» را نیاز مایتاوان
دیوانهمانند و دیوانهسان و یا دیوانه نشان معنی کرد ؛ یعنی فردی که عالمت و اثری از دیوانگی دارد.
 - 35رضوانگاه (اسم مرکب :اسم  +پسوند) :جایی ون بهشت.
رساااانیدند بااااا صااااد عاااازت و ناااااز

بااه رضااوانگاااه تخاات آن حااورِ طنّاااز
(امیرخسرو)219 :1917 ،

«رضوان» هم اسم مصدر است به معنای خشنودی و هم اسم خاص است به معنای فرشتة نگهبان بهشت و در بسیاری از
متون در معنای خودِ بهشت نیز به کار رفته است .در بیت اخیر نیز باتوجه به آمدنِ حور از یاسو و تخات از ساوی دیگار،
رضوان به معنی بهشت یا پردیس است.
 - 36ریاضتخانه (اسم مرکب :اسم مصدر  +اسم) :جای رنج کشیدن .در اینجا استعاره است از زندان.
خضاار را هاام ریاااض عاایش شااد تنااگ

کااه مانااد انااادر ریاضاات خانااة سااانگ
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(همان)255 :
 - 37زانوبوس (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه سر زانوی بزرگ یا پادشاهی را برای ادای احترام بوسد.
زد اناااادر قعاااادهیاااای زانااااوی امیااااد

کااه زانوبااوس گشااتش ماااه و خورشااید
(همان)228 :

 - 38زمینمال (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :طیکنند مسافتی.
ااو لشااکر پاایشتاار زان شااد زمااینمااال

بااااه حااااد دیااااوگیر افکنااااد زلاااازال
(همان)71 :

 - 39زهرخیز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :زهردار ،سمّی.
ز تناادی مااوی شاایران زهرخیااز اساات

گاوزن از خاوی خاوش تریااکریاز اساات
(همان)234 :

 - 40سرسالح (اسم مرکب :اسم  +سالح) :سرسالحدار ،سردستة گروهی از سالحداران.
باااهتنااادی سرساااالحی را طلاااب کااارد

کااه بایااد صااد کااروه 10امااروز شااب کاارد
(همان)275 :

 - 41سکاسن (سکهاسن) (اسم خاص هندی) :نوعی از تخت روان که برای جابه جایی شاهان و اشراف استفاده میشاده
است.
نشااااند انااادر سکهاسااان 11آن پاااری را

اااو گااااردون در تاااارازو مشااااتری را
(همان)142 :

 - 42شاهدجوی (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه در پی شاهدان و زیبارویان ،بهویژه از جنس مذکّر باشد.
هاار آن ماااردی کاااه شااااهدجوی باشاااد

ااو شاااهد مسااتِ رنااگ و بااوی باشااد
(همان)301 :

 - 43شرفگاه (اسم مرکب :اسم مصدر  +پسوند) :جای شرف و بلندی .خانة شرف کواکب.
ساااعادت بااارده ماااه را در شااارفگااااه

قاااران ساااعد کااارده زهاااره باااا مااااه
(همان)167 :

برجی را که خانة قوّت هر ا ختر در تمام یا درجه ای از آن واقع شده است ،شرف یا شرف البیت آن اختر گویند .ابوریحان
در بار شرف نوشته است که « ستارگان را همچنان است ون ملکان را نشستگاه و جایگاه عزّ و اندرین برجها نامبردار و بلند
همیگردند» (بیرونی.)397 :1353 ،
 - 44شغلجوی (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)
بزرگاااااان شاااااغل جاااااوی پاسااااابانم

سااااااالطین خاااااااکروب آساااااااتانم
(امیرخسرو)163 :1917 ،

 - 45طَبَقوار (اسم مرکب :اسم  +پسوند وار) :به انداز ظرفیت یا طبق.
کنااون ماای خواهاادم ایاان جااانِ گسااتان

کاااه پااایش آرد طباااقواری ازیااان شاااان
(همان)23 :

پسوندِ «وار» در این ترکیب ،دارای بار معنایی مقدار است« ،همچو یا جامهوار و یا کالهوار؛ یعنی باهقادر یاا کااله».
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بنابراین« ،طبقوار» هم یعنی به انداز یا طبق (ظرف مدور بزرگ با لبة کوتاه).
 - 46ظفرکوش (صفت فاعلی مرکب :اسم مصدر  +بن مضارع) :آنکه برای رسیدن به پیروزی کوشش کند.
شاااد آن باااازوی شاهنشاااه ظفرکاااوش

مُاالِ فااتح از ساار ملتااان شاادش نااوش
(همان)59 :

 - 47عادتگیر (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :خوپذیر ،آنکه به یزی عادت کند.
ااو عااادتگیاار شااد طاااووس خانااه

بااااود کااااانجش بهشااااات جاوداناااااه
(همان)140 :

 - 48عشوهپرورد (صفت مفعولی مرکب مرخّم :اسم  +بن ماضی) :عشوه پرورده یا پرورده شده با عشوه .آنچه در باطن جز
وعد دروغ و خودنمایی و نیرنگ نیست.
ماااده بیااارون فریاااب عشاااوهپااارورد

کااه خلقااات از گماااان داناااد جاااوانمرد
(همان)298 :

از معانی عشوه ،یکی هم وعد دروغ دادن است (دهخدا« :عشوه») که در اینجا نیز امیر به نقد آن

پرداخته12.

 - 49عصمتگه (اسم مرکب :اسم مصدر  +پسوند) بازداشتگاه ،محل نگهبانی از کسی یا یزی.
درون رفتنااااد ساااارهنگانِ باااایباااااک

باااه بااای بااااکی در آن عصااام تگه پااااک
(همان)276 :

نگهداری ،نگهبانی ،محافظت ،بازداشتن ،نگاه داشتن و منع کردن هم از معانی «عصمت» است (رک :دهخدا« .عصمت»).
باتوجه به این معنا و اینکه مکانی که بیت از آن سخن می گوید محلی است که خضرخان در آن زندانی شده ،می توان عصمتگه را
همان زندان یا بازداشتگاه در نظر گرفت؛ ضمن اینکه آمدن صفت «پاک» در پی عصمتگه ،که جزو اول آن (عصمت) معنای « پاکی »
را در خود نهفته دارد ،هم تأییدی تواند بود بر اینکه عصمتگه در اینجا غیر از معنای ظاهری آن ،جایگاه عفاف و پاکی است.
 - 50عفریتوش (صفت مرکب :اسم  +پسوند) :همچون دیوی هولناک .اهریمنآسا.
رسااااید آن خااااادم عفریااااتوش تیااااز

تااان ناشاااااد و رخسااااار غاااام انگیااااز
( امیرخسرو 715 ،ق)94 :

 - 51عیطینوس یا غیطینوش( 13ا سم خاص) :نام فردی است که هویت او معلوم نشد.
گااار اول باااود عیطیناااوس را جاااوش

نشاد حاصال ز بهمان نوشاش ایان نااوش
(همان)119 :

در کتب و تذکره ها نشانی از عیطینوس یا غیطینوش یا صورتهای دیگری از این نام یافت نشد .بااین حال از این بیت و
بیت های پس و پیش آن دو نکته معلوم است؛ یکی اینکه این نام باید از آنِ یکی از معاشیق تاریخی یا داستانی باشد ،زیرا در
بیت های قبل و بعد ،از معشوقان و عاشقان نامداری ون ویس و رامین ،عذرا و وامق ،لیلای و مجناون ،شایرین و خسارو و
گلشاه و ورقه یاد شده است .دیگر اینکه این عیطینوس یا غیطینوش ،م عشوقة عاشقی به نام بهمن بوده که در بیت باال ناام او
آمده است .البته بهیقین نمیتوان گفت که این بهمن ،همان بهمن پسر اسفندیار باشد؛ اما اگر توجه خود را بر بهمنِ اسفندیار
متمرکز کنیم ،به یاد خواهیم آورد که در زندگی زناشویی او افزون بر «همای» که دخترش بود ،زنی دیگر نیاز حضاور دارد؛
کتایون .استاد صفا نوشته اند که « بنابر آنچه در مجمل التواریخ دیده میشود ،بهمن در آغاز کار ،کسایون ،دختر صاور ،پادشااه
کشمیر ،را بنابر میل رستم به زنی گرفت ولی کسایون با او غدر کرد و با لؤلؤ نامی که از کشمیر با وی آمده بود ،عشق ورزید
و او و لؤلؤ همة بزرگان را به دینار و بخشش با خود یار کردند .بهمن گریخت و به مصر رفت و دختر پادشاه مصر را به زنی
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گرفت و آن گاه به ای ران آمد و کسایون را کشت و لؤلؤ را از کشور خویش بی رون راند .عین این روایت در بهمننامه نیز دیده
میشود» (صفا.)541 :1389 ،
اما کسایون یا کتایون ه ارتباطی با عیطینوس یا غ یطینوش تواند داشت؟ اگر داستان زندگانیِ پدربزرگ بهمن ،یعنی گشتا سپ
را بررسی کن یم ،شاید بتوان سرنخی از این ارتباط یافت .میدانیم که گشتاسپ دختر قیصر روم را که در شاهنامه با نام ک تا ی ون
از او یاد شده است به همسری اختیار کر ده بود؛ اما دکتر جالل خالقی مطلق یادآور شده که داستان گشتاسپ و کتایون روا ی ت
کهن تری هم دارد که در آن ،به جای گشتاسپ ،برادرش ،زریر را میبینیم « .به گزارش خارس موتیلناهای  ،تااریخنگاار زماان
اسکندر ،هیستاسپس (گشتاسپ) ،پادشاه ماد و سرزمین پایین آن؛ و برادر کو ا او ،زَریادرس (زریر) ،فرمانروای سارزمین
کاسپین تا رود تانایس بود .بر سرزمین آن سوی رود پادشاهی به نام هُمارتِس فرمانروایی داشت و او دختر زیبایی داشت باه
نام اوداتیس (کتایون در شاهنامه) [ .]Odatisزریادرس و اوداتیس بدون آنکه یکدیگر را دیده باشند ،در خواب به هم ظااهر
شده و به یکدیگر دل باخته بودند . ...به گزارش خارس ،ایرانیان این داستان عشقی را بسیار دوست داشتند و آن را باه آواز
می خواندند و صحنههای آن را در پرستشگاهها ،کانها و خانهها مینگاشتند و بسیاری از بزرگان نام دختر خود را اوداتایس
می نهادند» (خالقی مطلق .)630 :1390 ،پس این احتمال وجود دارد که عیطینوس و صورتهای دیگر آن ،ریختِ تغییریافتاة
اوداتیس (کتایون) باشد و این کتایون ،همان دختر شاه کشمیر و عشق کتایون و بهمن نیز روایتِ عاشقانة معروفی در کشم ی ر و
هندِ کهن بوده باشد که نشانهای از آن داستان عاشقانه به کالم امی رخسرو راه یافته است .همچنین با تو جه به اینکه سرگذشتِ
تاریخی ا اسطوره ای بهمنِ اسفندیار د ار آمیختگیهایی با داستانها و شخصیتهای دیگر ازجمله اردشیر درازدست شاده،
این نیز محتمل است که در روزگاران پس از اسالم در برخی متون بخشهاایی از سرگذشات عاشاقانة گشتاساپ و کتاایون
(رومی) ،با داستان عشق بهمن به کتایون (کشمیری) ا که با خیانت کتایون همراه میشود ا خلط شده باشد.
 - 52غمپرس (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :غمخوار ،دلسوز ،تسلیبخش.
کااه گاار غاامپاارس ماان ماایپرساادم کاام

ااه کاام دارم ز خااوبی تااا خااورم غاام
(امیرخسرو)180 :1917 ،

 - 53غنچه بستن (مصدر مرکب) :جمع کردن ،گردآوردن.
ز اوراقااای کاااه باااا هااام غنچاااه بساااتم

اااو گااال در بااازم سااالطانان نشساااتم
(همان)310 :

در لغت نامه «غنچه بستن» با ذکر شواهدی از حافظ و صائب اینگونه معنی شده است« :کنایه از غنچه آفریدن .آفریادن و
ایجاد غنچه» ؛ اما معنایی که از غنچه بستن در این بیت امیر آمده ،یعنی جمعکردنِ با هم ،جزو معانیی است که برای مدخلهای
«غنچه» و «غنچه کردن» نوشته شده است.
 - 54غنچهشکافی (حاصل مصدر مرکب :اسم  +بن مضارع  +پسوند) :در اینجا اشاره ای است عفیفانه به اشتیاق باه عمال
همبستری.
کااه بااادش در پاای غنچااهشااکافی اساات

ولااای ابااار حیاااا در پااارده باااافی اسااات
(همان)95 :

 - 55فلکسنج (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :منجم ،ستارهشمار.
فلاااساانجان کااه شااان را دور افااالک

باااود صااافری باااه روی تختاااة خااااک
(همان)160 :

 - 56فلکگام ( :صفت مرکب :اسم  +اسم) :بسیار تیزرو.

 / 16فنون ادبی ،سال سیزدهم ،شماره ( 3پیاپی  ) 36پاییز1400

ز همااات سااااختم رخاااش فلااااگاااام

بااه یااا گنبااد رساایدم باار نهاام بااام
(همان)38 :

 - 57کاوافگندن (مصدر مرکب) :کاوید ن و سوران کردن.
مقاااامر کااااو زنااااد باااار قلاااابزن داو

باااه نقاااد کیساااة خاااویش افگناااد کااااو
(همان)299 :

در اینجا کاوافگندن به نقدِ کیسه یعنی دستبرد زدن به موجودیِ درون آن .شاعر میگوید قماربازی که با فرد متقلب قماار
ببازد ،درواقع به سرمایة خود دستبرد زده است.
 - 58کبک مرغزاری (ترکیب وصفی ،اسم مرکب) :گونه ای از کبا که در مراتاع ،کشاتزارهای بااز و مرغزارهاا زنادگی
می کند و از نظر زیستگاه ،با کبا دری و کبا معمولی که اغلب در ارتفاعات و مناطق کوهستانی میزیند ،تفاوت دارد.
بااادین خاااوش باااود آن بااااز شاااکاری

کااااه زان اوساااات کبااااا مرغاااازاری
(همان)92 :

امیر هم در یکی از غزلهای خویش (امیرخسرو )226 :1391 ،و هم در مثنوی تغلقنامه ) امیرخسرو (88 :1933 ،عباارت
«کبا کوهساری» را به کار برده است ،که همین کاربردِ دوگانة کبا در دو ترکیاب مختلاف ،گویاای تماایز زیرگوناة کباا
مرغزاری از کبا کوهستانی یا کبا دری در کالم شاعر است.
 - 59کَرَم کوش (صفت فاعلی مرکب :اسم مصدر  +بن مضارع) :کوشنده برای کرم و سخاوت .آن کاه در راه ساخاوت و
مردمی و جوانمردی میکوشد.
اااو گشاااتی در درم دادن کااارمکاااوش

ز فریااااد درم خواهاااان مکااان جاااوش
(امیرخسرو)298 :1917 ،

 - 60کشتیآشام (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)
اااه اندیشااام کناااون از رخناااة باااام

کااه طوفااان باار ساار آمااد کشااتیآشااام
(همان)188 :

 - 61کمنمایی (حاصل مصدر مرکب :صفت  +بن مضارع  +پسوند) :کمنوری .کم بینی.
اااه بیناااد بینشااای کاااز کااامنماااایی

دهااااد خاااااک ساااایاهش روشاااانایی
(همان)268 :

امین احمد رازی در معرفی شاعری به نام ضیاءالدین محمود میگوید « :فاضلی بوده که مشعلة خورشید ،پیش اضاءت علم
او ون سُها کمنما بود و فا نوس ماه در نظر فطنت و ذکای او تاری و بی صفا نمودی» (رازی .1389 ،ج.)613 :2
 - 62کهکران یا گهکران (اسم خاص هندی) :نام قبیلة سرکش از کفار هندو در ناحیة پنجاب که بسیاری از آنان در عهد
سلطان معزالدین محمد سام غوری ،معروف به شهاب الدین (م 602 .ق ).مسلمان شدند.
اااو از آنجاااا بااارینساااو رن نهااااده

باااه قتااال کهکاااران 14باااازو گشااااده
(امیرخسرو 715 ،ق)22 :

 - 63گجپتی (اسم خاص هندی) :گنپتی« .گنشا ( )Ganeshaیا گنپتی ( ،)Ganaptiیعنی خدای تود مردم که نیمی انسان
و نیمی فیل است» (رضایی .)45 :1388 ،مراد از گجپتی یا همان گنپتی نیز بتها و تندیسهای گرانبهایی است کاه نیمای از
پیکر آنان به شکل فیل بوده است.
ز مااااااوج گجپتاااااای پیاااااال باااااااال

باااه ملکاااش رهنماااون شاااد بخااات واال
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(همان.)23 :
 - 64گرهسنج (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :پُر ین ،گره دار .در اینجا کنایه است از برای هره ای خشمگین و
عبوس.
زباااانی بااایگاااره ،رویااای گااارهسااانج

بااه هریااا مااوی اباارویش گااره پاانج
(امیرخسرو)240 :1917 ،

 - 65گلخن کش (صفت فاعلی مرکب :اسم مرکب  +بن مضارع) :کسی را گویند کاه وظیفاة حمالکاردن و ب یارونباردن
کثیفیها و آلودگیهای گلخن یا آتشخانة حمام را ب رعهده داشته است.
باااه گلخااانکاااش نشااااید مشاااا دادن

باااه کاااام تشااانه پِسااات 15خشاااا دادن
(همان)301 :

 - 66لعنت انگیز (صفت فاعلی مرکب :اسم مصدر  +بن مضارع) :کسی یا یزی که دیگران را به نفرین کردن برانگیزاند.
درخور نفرین.
اااو شاااام غااام جبینااای محناااتآمیاااز

ااو خااوی بااد طریقاای لعناات انگیاااز
(همان)278 :

 - 67محکمآیین (صفت مرکب :صفت  +اسم) :سخت خوی ،آنکه از حرف و عقیده اش بازنمیگردد.
اشااااارت کاااارد شاااااه محکاااامآیااااین

باادان دشاامن کااه محکاام داشاات تمکااین
(همان)250 :

 - 68محنتآمیز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) موجب غم و غصه و رنج؛ اندوهآور.
اااو شاااام غااام جبینااای محناااتآمیاااز

ااو خااوی بااد طریقاای لعناات انگیاااز
(همان)278 :

 - 69مسلمانان نعمانی (ترکیب وصفی ،اسم مرکب) :منظور مسلمانان حنفی مذهب است ،یعنی پیروان ا بوحنیفه ،نعمان بن
ثابت16.

مسااااالمانان نعماااااانی روش خااااااص

ز دل هااار اااار آیاااین را باااهاخاااالص
(امیرخسرو 715 ،ق.)20 :

 - 70مشهدافروز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :روشناییبخشِ محل شهادت.
اااو شاااد ناااور شاااهیدان مشاااهدافروز

برآماااد شاااور مساااتوران در آن ساااوز
(امیرخسرو)285 :1917 ،

 - 71مشهدگاه (اسم مرکب :اسم  +پسوند) :محل شهادت.
شاااااهیدان را ز مشاااااهدگاه خاااااونریز

روان کردنااااد سااااوی خوابگااااه تیااااز
(همان)286 :

این نوع از کاربرد پسوند «گاه» که به اسم مکان فارسی یا عربی افزوده میشود و بهویژه در شعر نظاامی پرتکارار اسات،
جنبة زینت یا تأکید دارد (لغتنامه« :گاه»).
 - 72موجانداز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)
پریشاااان ناااد مااااوج اناااداز گااااردم

کنااااون در جااااوی اصاااالی بااااازگردم
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(همان)44 :
 - 73مُهر (اسم /اسم خاص) :سکه و نیز نام خاص نوعی سکه در هند.
ز یااا ماان تااا بااه پنجااه مُهاار زر باایش

باارینسااان کاارد ثاباات سااکة خااویش
(همان)55 :

در لغت نامه ذیل مدخل مهر آمده است « :نشان و نقش سکه از درم و دینار و جز آن  /دستگاه و قالب سکهریزی و ضرب
سکه  /کیسه یی سربسته و مختوم محتوی مبلغی معین از زر و سیم .کیسة سربهمُهر» .در شعر بسیاری از پیشینانِ امیر و حتای
برخی معاصران او «مُهر» بدین معانی آمده است .بهمَثَل اوحدی مراغه ای (م 738 .ق ).گفته است:
« در دساات کوتااه مااا مهاار زر ار نبیناااد

کی سر نهد به مهری سروی بادان بلنادی»
(اوحدی.)381 :1340 ،

اما در شعر امیر «مُهر» به معنی سکه است و آمدنِ لفظ سکه در مصراع دوم نیز میتواند تأکیادی بار ایان باشاد؛ نیاز در
هندوستان گویا مُهر ،هم به مطلق سکه گفته میشده ،نانکه در مجالس جهانگیری مای خاوانیم کاه نورالادین جهانگیرشااه
گورکانی (م 1037 .ق ).در شبی « هار کس را "نورشاهی" عنایت فرمودند :مرتضی خان ،دیانت خان ،خواجه جها ن ،مصطفی
خان" .نورشاهی" مُهری است که به جای "لعل جاللی" سکه شده است» (الهوری)255 :1385 ،؛ و هم نوعی خاص از ساکه
بوده است؛ زیرا به گواهی مؤلف کتاب مجالس جهانگیری  ،وقتی جهانگیرشاه دستور تغییر نام سکههای ر ایج را داد« ،مُهر » نیز
د ار این تغییر نام شده بود « :نورجهانی در عوضِ مُهر ،نورانی عوضِ دهن ،رواجی عوضِ من ،جهاانگیری عاوضِ روپیاه،
سلطانی عوضِ درب ،روانی عوضِ دام ،روان عوضِ نیم دام ،رایج عوضِ پاو دام» (همان.)211 :
 - 74نصیبافزا (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)
اااو سااایب بوساااتان در خاااوبطیبااای

نصااااایب افااااازای گاااااالب نصااااایبی
( امیرخسرو 715 ،ق .ص)53 .

 - 75نهانیدان (صفت فاعلی مرکب :صفت نسبی  +بن مضارع) :غیب دان .دانند رازها و حقایق.
ماااااع القصاااااه نهاااااانی دان ایااااان راز

ز گااانج راز زیااانساااان در کناااد بااااز
(امیرخسرو)273 :1917 ،

 - 76نیازاندیش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :آنکه به معشوق یا آرزوی وصال او می اندیشد .عاشق.
فساااااارده دل نیازاناااااادیش گااااااردد

نیااااازی را نیاااااازش باااایش گاااااردد
(همان)308 :

واژ «نیاز» افزون بر اینکه معنای حاجت می دهد ،به معنای آرزو و میل و خواهش و نیز گرامی و عزیز و نیازی و محباوب
هم به کار رفته است (رک :دهخدا« :نیاز»).
 - 77وجه علف (ترکیب اضافی  ،اسم مرکب) :مقدار الزم و کافی از آذوقه لشکریان و خورش ستورانِ لشکر.
ز پیل و مال و اساپ آنچاش باه کاف باود

سااااپاه شاااااه را وجااااه علااااف بااااود
(همان)71 :

 - 78وحدتآباد (اسم مرکب :اسم مصدر  +صفت) :جایگاه وحدت .عالم یگانگی و وحدانیت.
درآمااااد خااااازنی از وحاااادتآباااااد

جهااات را شاااش خزیناااه داد بااار بااااد
(همان)13 :

 - 79وضووار ( اسم مرکب :اسم  +پسوند وار) :یعنی به انداز آبی که برای وضوگرفتن الزم است.
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وضااااوواری شاااامر دریااااای ساااارگُم

زمااااین ،خاااااکی بااااه مقاااادار تاااایمم
(همان)23 :

در این ترکیب نیز پسوند «وار» معنای اندازه و مقدار را به ترکیب می دهد؛ ازاینرو« ،وضووار» یعنی آن میزان آب که برای
وضو گرفتن کافی باشد.
 - 80هزاری ریس (صفت فاعلی مرکب :صفت نسبی  +بن مضارع) :بافند هزار گونه ناخ؛ کنایاه از فا رد مناافق و بسایار
پُرتزویر.
نبودسااات آن هااازاری اااون ز ماااردان

هااازاریریاااس کاااردش ااارن گاااردان
(همان)237 :

این بیت دربار فردی است نامرد (هم به حقیقت و هم بهمجاز) به نام کافور هزاردیناری کاه سالطان عالءالادین عاشاقانه
شیفتة او بود و این عالقه به حدّی بود که در اواخر عمر ،زمام کارهای مملکت در عمل به دست کافور بود ،ناه سالطان؛ اماا
کافور را نیت این بود ک ه با نابودکردن جانشینانِ سلطان ،خود سلطنت را داشته باشد .بیت باال نیز با اشاره به ویژگی جسمان یِ
وی و اینکه ریسندگی کاری بوده که زنان آن را عهده دار بودند ،او را «هزاری ریس» معرفی میکند؛ یعنی آنکه هزار نوع نخ را
به هم می بافد .پیش از امیر ،موالنا در مثنوی معنوی تعبیر «صد رنگریس» را به کار برده است:
« ایااان زماااان سااارها مثاااال گااااو پااایس

دوکای نطااق انادر ملاال صاد رنااگریااس»
(موالنا .1390 ،د)517 :6؛

و مرحوم سید صادق گوهرین در توضیح این عبارت نوشته است که «صد رنگریس یعنی ماردم متلاون و مخاالفگاو و
مخالف خوان و دورو» (گوهرین .1381 ،ج  .) 83 :5بنابراین و باتوجه به متن منظومه ،میتوان «هزاری ریاس» را هام کنایاه از
مردم منافق و هزار هره و ناراست دانست.
 - 81هواباز (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :رقصنده ای که همزمان با رقص خو انندگی هم میکند.
باااه رقاااص و جسااات خوباااان هوابااااز

نهااااااده پاااااای بااااار باااااااالی آواز
(امیرخسرو)158 :1917 ،

«هوا» را افزون بر جوّ اطراف زمین و نیز عشق و هوس و آرزو ،معنای دیگری است« :آهنگ ،آواز ،لحن ،رقص:
خااااروش رباااااب و هواهااااای نااااای

ره نگ و دساتان باربطسارای (اسادی)»
(دهخدا« :هوا»).

 - 82هیبتناک (صفت مرکب :اسم  +پسوند) :هول انگیز ،ترسآور ،هراس انگیز.
باادانسااان ساانگ هیبااتناااک ماایزد

کااه هاار کنگاار کلااه باار خاااک ماایزد
(امیرخسرو)66 :1917 ،

* این سه مورد هم جزو آن دسته از ترکیبها و واژههایی است که مدخلی برای آنها در لغتنامه وجود ندارد ،اما افزون
بر منظومة دولرانی و خضرخان  ،در شعر و نثرِ شماری از معاصران امیرخسرو هم به کار رفتهاند.
 - 83خلوتآباد (اسم مرکب :اسم مصدر  +صفت)
اااو رفتنااادی دگااار در خلاااوتآبااااد

شااادندی باااا خیااااال یکااادگر شاااااد
(همان)98 :

این تعبیر را دو تن از همروزگاران امیر ،مجد همگر (به نقل از یلمهها )89 :1391 ،و حکیم نزاری قهستانی (نزاری .1371 ،
ج )419 :2نیز در شعر خویش به کار بردهاند.
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 - 84میو (اسم هندی) :عنوانی است که به جنگیان نیرومند ناحیة میوات اطالق میشد.
درشاااات آهرمناااای نااااامش سااااتلدیو

همااش راوت بااه فرمااان و همااش میااو
(همان)69 :

در کتاب طبقات ناصری (تصنیف سال  658ق ).ثبت است که « سیزدهم صفر خاقان معظم ،الغ خان اعظم ،بر طرف جبال
دهلی برای دفع فساد متمردان میو که دیو ازیشان در هراس باشد ،نهضت فرمود» (منهااج ساراج .1363 ،ج .)496 :1میاوات
( )Miwatناحیه ای کوهپایه ای و دارای جنگل بوده که امروزه در استان هاریانا و هشتاد کیلومتری جنوب دهلی نو واقع شده
است .در تواریخ سالطین مسلمان هند ،از کفار یا متمردان و راهزنان میواتی یاد شده و در برخی متون از افراد آن ناحیاه باا
عنوان «میو» (جمع آن :میوان) نام برده شده است (رک :سیهرندی .) 192 :1391 ،پس در این بیت نیز مراد از میو همین اف راد
جنگاور و زورمند ،یعنی میوانِ ناحیة میوات است.
 - 85هدیة روی (ترکیب اضافی ،اسم مرکب) :رونما یا همان هدیه ای که خانواد داماد هنگام دیدار روی عاروس ،وی را
می دهند17.

ز شااااهی کوسااات آن بااات را وفااااجوی

تااااوانم خواساااات البااااد هدیااااة روی
(امیرخسرو)46 :1917 ،

این ترکیب را ضیاء نخشبی (نخشبی )63 :1372 ،نیز که از معاصران امیرخسارو باوده و در باداهن هناد مایزیسا ته  ،در
طوطینامه به کار برده است.
ب) واژهها و تراکیبهایی که مدخل آنها در لغت نامه وجود دارد ،اما شاهدمثالی برایشان ثبت نیست:
 - 1آبی (صفت) « :سرکش .نافرمان .بازایستنده .انکارکننده .آنکه سرباززند از».
ماانم ساانبل ،تاااو را یااا بنااده داغااای

نااه آن سااانبل کاااه شاااد آبااای و بااااغی
(امیرخسرو)262 :1917 ،

شاعر در این بیت با بهره گیری از معانی دوگانة سنبل (نام شخص  /گیاه) ،آبی (سرکش  /گیاه پرورش یافته با آب) و باغی
(نافرمان  /آنچه در باغ میروید) ،ایهام تناسب زیبایی پدید آورده است.
 - 2بیدوش (صفت مرکب :اسم  +پسوند)« :مانند بید .لرزان .لرزنده مانند برگهای بید که به اندک بادی میلرزد».
ز تیاااغ بیااادوش لرزناااده اااون بیاااد

ز جاااان خاااود هماااه ببریاااده امیاااد
(همان)137 :

 - 3پتوله (اسم خاص هندی) « :بافتة ابریشمی منقش کار هندوستان را گویند».
ناااان باااود آن پتولاااه گر اااه دلبناااد

کاااه جاااانِ پااااره بتاااوان کااارد پیوناااد

ولاای اااون ساااوبهسااو آواز مااایکااارد

بااارونِ پااارده کشاااف راز مااایکاااارد
(همان)122 :

این دو بیتِ موقوف المعانی ،بخشی است از گزارش دیدار پنهانیِ عاشق و معشوقِ داستان ،یعنی خضارخان و دولرانای.
شاعر در این بخش می گوید که دولرانی «پتوله» بر تن داشته و این پتوله گر ه بسیار لطیف و دلبند بوده ،اما از آن صادا یاا
آوازی برمی خاست که موجب می شد دیدار پنهانیِ عاشق و معشوق برای دیگران برمال شود .از این اشار امیر معلوم میشود
که پتوله ،افزون بر آنک ه از جنس حریر و دارای نقش و نگار بوده ،همچنین زیورآالتی به احتمال فلزی نیز بدان متصل بوده که با
حرکت کردنِ کسی که آن را بر تن داشته ،این زیورآالت تکان می خورده و تولید صدا میکرده است؛  -بیتهایی هام کاه در
ادامة ماجرا آمده ،تأییدکنند این ویژگیِ پتوله است:
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باااه باااازی گفااات عاشاااق ناااازنین را

ااه کااردی خاااص غمّااازی نااین را

همااااه جااااا پاااارده سااااتر راز باشااااد

نشاااااید پاااارده کااااان غمّاااااز باشااااد

پتولااااه کااااان سااااخن گویااااد لبالااااب

بااارای جاااان مااان پوشااایدی امشاااب...
(امیرخسرو)123 :1917 ،

 - 4پیکرآرای (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)« :آرایند پیکر /مجسمهساز ،بت تراش ،بتگر».
باااه سااارن و سااابز ناااوروز طاااربزای

عروسااااااان ماااااان را پیکاااااارآرای
(همان)166 :

 - 5جگرکش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) :بیطاقتکننده ،از بین برند صبر و قرار.
باااه مهااار ،ایااان در درونِ او جگاااروش

باااه نااااز ،او از درونِ ایااان جگااارکش
(همان)98 :

در لغت نامه مدخل « جگرکش» این گونه معنا شده است« :غمخوار و محنتکش .اندوهگین» .اما جگرکش در بیت اخیر به
معنای بیرونکشند جگر ،یعنی از بین برند قرار و آرام و صبر است.
 - 6خَزاخَز (اسم مصدر مرکب :بن مضارع  +میانوند  +بن مضارع) « :خزنده و خزیده .بر یکدیگر خزیدن را گویند».
بزرگااااان را هزاهاااااز کااااارد شااااایدا

ضااااعیفان را خزاخااااز گشاااات پیاااادا
(همان)261 :

مؤلف مداراالفاضل خزاخز را این طور معنی کرده است« :با یکدیگر خزیدن و جفتیدن» (فیضی سارهندی .1337 ،ج:2
 .) 137بنابراین ،در این بیت میتوان خَزاخَز را تحرکات آشوبگرایانة زیردستان و افراد دونپایه معنا کرد .افزون بر ایان ،در
لغتنامه « خُزاخِز» هم با معنی «توانا» ذیل همین مدخل وجود دارد ،که اگر بخواهیم این تلفظ را در نظر بگیریم ،باید این واژه
را «توانایی» معنی کنیم ،نه «توانا».
 - 7خِسک (اسم خاص) « :گل کافشه ،گل کاجیره ،گیاه معروف گزند خارداری است که در زمین غیرمزروع میروید».
باار ابلااه کااش نمایااد زعفااران خسااا

جااوی انگااوزه 18بااه تااا خاارمن مسااا
( امیرخسرو 715 ،ق)72 :

کاجیره یا خِسا که «گُل رنگ» هم نامیده می شود و بدلی است زعفران گرانبها را« ،گیاهی است یاا سااله یاا دو سااله،
بلندیش تا پنجاه سانتی متر میرسد .برگهایش بیضی و دندانه دار ،گلهایش نارنجی رنگ .گلبرگهای آن را پاس از خشاا
کردن نرم میکنند و روی نان میزن ند و گاهی به جای زعفران به کار میبرند» (عمید« :کاجیره»).
 - 8دُرجک( 19اسم مرکب مصغر :اسم  +پسوند)« :مصغر درج ،پیرایه دان زنان».
مااااه روزه دُر از درجااااا باااارون داد

اااو روز از مطلاااع دولااات شاااد آبااااد
(امیرخسرو)160 :1917 ،

 - 9دَور (اسم) :خبری که جاسوس اطالع می دهد.
اگاااار دورِ بریااااد ایاااان حااااال دارد

کااااه آن گنجینااااه و ایاااان مااااال دارد
(همان)30 :

در این بیت« ،دَور» بدین معنی است « :اخبار جاسوس که به امرا نویسند و جاسوسی که نویسد ،ساردور گویناد» (تتاوی،
 .)494 :1386در لغتنامه و در ذیل مدخل دور آمده است « :جاسوسی که از اخبار امرا و حکام و اعیاان تحقیاق نماوده ،باه
پادشاه نویسد» .همچنان که مالحظه میشود ،در بیت امیر ،دور بهمعنای خبرِ جاسوسشد جاسوس است ،ناه خاودِ شاخص
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جاسوس؛ پس می طلبد که این معنا همراه با این بیت شاهد از دولرانی و خضرخان به مدخل یادشده افزوده شود.
 - 10دونه (اسم خاص هندی) « :اسم هندی مرزنجوش است».
دگااار دوناااه کاااه آن ریحاااان هندسااات

ز تاااری بااااوش در هااام دلپسندساااات
( امیرخسرو 715 ،ق)53 :

 - 11دیوگیری (اسم خاص)« :منسوب به شهر دیوگیر؛ نوعی از قماش باشد که در دیوگیر میبافند».
نکااااو داننااااد خوبااااان پااااریکاااایش

کاااه لطاااف دیاااوگیری از کتاااان بااایش
(امیرخسرو)43 :1917 ،

دیوگیر یکی از شهرهای کهن هند در ناحیة دکن بوده که امروز به دولت آباد معروف است و در استان مهاراشترا واقع شده
است.
 - 12رانی (اسم هندی)« :ملکه و زن راجه .زن حاکم هندوان را خوانند».
ااو راناای بااود صاااحب دولاات و کااام

دولراناااای مرکااااب کااااردمش نااااام
(همان)44 :

در اینجا لفظ رانی هم به شاهدختِ رای گجرات بودن دول رانی اشاره دارد و هم به اینکه وی معشاوقة ولیعهاد سالطان
عالءالدین خلجی بود .ازاینرو در هر دو موقعیت ،بهرهمندی از دولت و اقبال در رانیِ این بیت آشکار است.
 - 13رای چنپا (رای نپه) (اسم خاص هندی) « :نام گلی است زرد رنگ که به درازی گل زنبق باشد و بهغایت خوشبوی
بود و جز به والیت هند در جای دیگر نمی شود .درخت آن به بزرگی درخت گردکا ن و بسیار بلندتر نیز میشود و آن را فاغر
و فاغیه و نپا هم گویند».
دگااار آن رای نپاااه شاااااه گااالهااااا

کااه بااویش مسااتکااار آمااد ااو ماالهااا
( امیرخسرو 715 ،ق .ص)52 .

 - 14ریحان تتاری (ترکیب وصفی ،اسم مرکب)« :اللة خطایی».
ز خاااااون آن هماااااه تاتاااااار کااااااری

زماااین شااااد پاا ا ر ز ریحااااان تتاااااری
(امیرخسرو)60 :1917 ،

البته در لغت نامه برای «ریحان تتاری» مدخل مستقلی نیامده و ذیل مدخل «ریحان» معنی شده است .ریحان تتاری گیااهی
است که به نام های خوش نظر و حماحم نیز معروف است و «هر یا از برگ آن به ند رنگ میشود و آن را اللة خطایی و
ریحان تاتاری نیز گویند و به عربی مجنج و به ترکی قلغه خوانند .عصار آن را بار گاوش کانناد ،کارم گاوش ر ا بکشاد»
(برهان « :خوش نظر»).
 - 15فرخندهرو (صفت مرکب :صفت  +اسم)« :فرخندهرن .فرنروی» .خوش هره ،آن که رویی مبارک دارد.
مشااو تاریااارو اااون بااوم و خفااااش

اااو باااازِ پادشاااا فرخنااادهرو بااااش
(همان)304 :

برای ترکیب فرخندهرو مدخل مستقلی در لغتنامه نیامده و ذیل مدخل فرخنده مع نا شده است.
 - 16کرنه (اسم خاص هندی) « :به زبان هندی نوعی از ترنج است ،مدور و بسیاری از نارنج بزرگتر میشود».
گاااال کرنااااه شااااگفته باااار درختااااان

بااه بااوی خااوش ااو خلااق نیااابختااان
(همان)136 :

این گل یا شکوفه بسیار خوشبو است ،به گونه ای که از آن در عطرسازی استفاده میشده است (رک :دهخدا « :اترج»).

فواید لغوی و تازگیهای ترکیبی «مثنوی دِوَل رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی /امیرحسین دولتشاهی و سید مهدی نوریان 23 /

 - 17کمانچهکش (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)« :کمانچه کشنده ،کمانچهزن».
شاااوید از نغماااه ای مرغاااان فاااردوس

کمانچااهکااش بااهسااان زهااره در قااوس
(همان)291 :

 - 18محرابی( 20اسم خاص) « :نوعی از شمشیر».
بااه هاار جااایی کااه اساابش آب خااورده

ز محراباااای بساااای محااااراب کاااارده
(همان)51 :

 - 19نمکخوار ( :صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع) «آن که نان و نما کسی را می خورد .نماپرورد .تحت تکفّل».
ااو او بگذاشاات از حااق نمااا پاااس

نمااا خااواران خورانیدناادش

الماااس21

( امیرخسرو 715 ،ق)103 :
ج :ترکیبها و واژههایی که شاهد مثال آنها از منظومة دولرانی و خضرخان است:
 - 1تال (اسم خاص) « :نام سازی است در هند که از روی سازند .دو پیالة کو ا کمعمق باشد از برنج که خنیاگران هندوستان
به هنگام خوانندگی آن ها را بر هم زنند و به صدای آن اصول نگاه دارند و رقص کنند [و] در میان ایرانیان ،زنگ نام دارد».
دگااار ساااااز باااارنجین نااااام آن تااااال

باااار انگشاااات پااااریرویااااان قتّااااال
(امیرخسرو)157 :1917 ،

گرفتاااه اااون پیالاااه تاااال در دسااات

نااه از ماای کااز ساارود خویشااتن مساات
(همان)158 :

در لغت نامه این دو بیت برای شاهد مثالِ این معنای «تال» آمده و افزون بر این ،بیتی از ظهوری ت رشیزی ،شاعر قرن دهم
و یازدهم هجری ،نیز نقل شده است .امیرخسرو در منظومة بعدی خود ،یعنی نه سپهر نیز از ساز تال یااد کارد ه اسات .تاال
معنای طبق مسین و برنجین یا سینی زرّین و سیمین نیز می دهد و در فرهنگ نظام آمده که «این لفظ مفارس از تهاال هنادی
است و حرف ها در آن ،نیم تلفظ است که در زبان فارسی نیست؛ از این جهت به تال مفرس گشته .لفظ مذکور را فقط شعرای
فارسی که در هند بودند یا هند را دیدند استعمال کردند و در واقع هندی است ،نه فارسی و من برای این ضب ط کردم که در

شعر امیرخسرو و نثر ظهوری آمده است» (دهخدا« :تال») .این در حالی است که خواجه نصیرالدین طوسای در تنساونناماة
ایلخانی آورده که « هر ه را مس زیادت بود ،هاون و هرکاره کنند؛ و هر ه را اسرب بیشتر ،از آن دیگهای گرماوه ساازند و
آن را در زمین تال خوانند» (خواجه نصیر.)229 :1363 ،
 - 2چُربک (اسم) « :به معنی یستان که به عربی لغز گویند و به هندی پهیلی نامند».
نر و ماده به هام اون دوسات باا دوسات

بساای مرمااوز و ربااا گفتااه در پوساات
(امیرخسرو)154 :1917 ،

در لغت نامه این بیت که تنها شاهد این معناست ،از انجمنآرا نقل شده که به جای «بههم»  « ،نان» آمده و از بین مرموز و
یستان نیز واو افتاده است.
 - 3دریدهپاشنا (صفت مفعولی مرکب :صفت  +اسم) :آن که پاشنة پایش براثر بیکفشی ترک خورده است .کنایه از گدا و
تهیدستِ دورهگرد.
نااین هاام دیااده ام کااه افشااردهپااایی

باااااه تخااااات زر دریاااااده پاشااااانایی
( امیرخسرو 715 ،ق)91 :

برای ترکیب دریده پاشنا در لغتنامه مدخلی نیست ،اما ذیل مدخل «پاشنا» یعنی «پاشنه ،عقب» این بیت به نقل از فرهنگ
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جهانگیری با ضبطی نادرست درج شده است و سبب نادرستی اش این است که در آن ا فشرده (یعنی پای خود را بر یازی
فشرده و نهاده است) به افسرده تبدیل شده.
 - 4سرخ مرد (اسم مرکب :صفت  +اسم)« :نازک بدن است و آن ،رستنیی باشد که برگش به برگ بستان افروز ماند و ساق
آن خوشآی نده بود».
ه شا کانجا که آن سارخان شاده پسات

دمااد گاار ساارنماارد از خاااک پیوساات
(امیرخسرو)60 :1917 ،

در لغتنامه بیت از آنندراج نقل شده و مصراع نخست آن کمی تفاوت دارد « :ه شا آنجا که آن سرخار شد پست».
د) ترکیبهایی که در لغت نامه شاهدمثال آن ها از شاعرانِ پس از روزگار امیرخسرو انتخاب شده است:
 - 1انگشتپیچ (اسم مرکب :اسم  +بن مضارع)« :عهد و شرط و اتفاق .پیمان».
ز بهااااار خااااااطر شاااااوریده جاااااانی

کنااای انگشاااتپااایچش هااار زماااانی
(همان)145 :

این بیت حکایت ند تار مویی است که عاشق از سر خویش می برد و به معشوق می دهد تا ونان انگشتری به دور انگش ت
خویش بندد .بنابراین « انگشتپیچ» در اینجا بهمعنای یادگاری به نشانة وفاداری به پیمانِ عشق است ،همچنانکه حلقة ازدواج نشانة
وفاداری به عهد عشق و زناشویی است .در لغتنامه برای این معنا تنها شاهدی از شیخ کمال خجندی (م 792 .ق ).آمده است.
 - 2جگربار (صفت فاعلی مرکب :اسم  +بن مضارع)« :کنایت از حزن انگیز که دل را خون کند و اندوهبار باشد».
هماااای بوساااایدم و دیااااده جگربااااار

همااای ساااودم رقااام بااار دیاااده هرباااار
(همان)191 :

برای این ترکیب مدخل مستقلی در لغتنامه نیامده و ذیل مدخلِ « جگر» معنی شده و بیتی از فیاضای (م 1004 .ق ).هام
تنها شاهد مثالی است که برای آن ثبت شده.
 - 3خوشآمد (اسم مصدر مرکب :صفت  +بن ماضی)« :تملق ،تبصبص ،اپلوسی».
خااااوشآمااااد نیااااز دارم شااااکّرآلود

ااو قن ادِ ماای زیااانش افاازونتاار از سااود
(همان)22 :

در لغت نامه « خوش آمد» هم مطبوع و مورد پسند معنی شده و هم تملق و اپلوسای .بارای معناای نخسات شاواهدی از
نظامی و سعدی آمده ،اما برای معنای دوم ،یعنی همان معنایی که از بیت امیر نیز برمیآید ،سه شاهد از سه شاعری آورده شده
است که همگی در روزگار پس از امیرخسرو میزیستهان د :موالنا طوسی ،آذری و کلیم

کاشانی.

 - 4رمخورده (صفت مفعولی مرکب :اسم مصدر  +صفت)« :رمیده ،رمزده ،رمکرده ،گریخته».
رعیاات هاار طاارف رم خااورده ماایگشاات

سااپاه و پیاال ساارگمکاارده ماایگشاات
( امیرخسرو 715 ،ق)30 :

در لغت نامه برای این مدخل تنها یا شاه دمثال از صائب تبریزی آمده است.
 - 5غَردل (صفت مرکب :صفت  +اسم)« :مردم نامرد و بی جگار و ترسانده و واهماه نااک را گویناد و معنای ترکیبای آن
قحبه دل است ،ه غر به معنی قحبه باشد».
قباپوشاااااان غاااااردل را مبااااار ناااااام

غاااازا را کامگاااااار از خنجااااار کاااااام
(امیرخسرو)296 :1917 ،

در این مدخل هم به نقل از فرهنگ شعوری یا شاهد از شاعری به نام میرنظمی آمده است .دهخدا این میرنظمی و ند
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شاعر دیگری را که شعرهای سست منسوب به آنان در فرهنگ شعوری آمده است ،شاعرانی غیرواقعی می دانند که « ایرانیان نه
اسمشان را شنیده و نه دواوینشان را دیدهاند» (دهخدا.)18 :1330 ،
ه) واژههایی که در لغت نامه معنی شده ،اما تنها شاهد مثال آنها بیتی است از اثر دیگر امیرخسرو:
 - 1پُلوان (اسم مرکب :اسم  +پسوند) « :بلندی اطراف زمینی را گویند که در میان آن زراعت کرده باشاند و مزارعاان بار
باالی آن آمدوشد کنند تا زراعت پایمال نگردد و معنی ترکیبی آن پلمانند است ،ه وان به معنی شبیه و و مانند هم آمده».
فغااان زان ساایل کااه آن دم کااه اناادر آیااد

ز پلااااوان بگااااذرد باااار پاااال برآیااااد
( امیرخسرو 715 ،ق)114 :

در لغتنامه دو بیت دیگر از امیرخسرو ،تنها شاهد مثالهای این مدخل است.
 - 2خس (اسم)« :مردمی که در کوه و کوهستان می باشند خصوصاً کفار صحرانشین؛ بعضی گویند باه ایان معنای هنادی
است ،ه خس به زبان هندی ،قومی باشند از کفار که در کوههای مابین هندوستان و ختا ساکنند».
ناااان زن در خساااان کاااوهی آتااااش

کاااه ساااوزد در خطاااا قااااآن سااارکش
(امیرخسرو)239 :1917 ،

در لغتنامه تنها شاهدمثالی که برای این معنای «خس» آمده ،بیت دیگری است از امیرخسرو:
« ون برد حمله بار خاس کاافر تاو گوییاا

طوفااان آتااش اساات کااه رو در گیااا نهاااد»
(دهخدا« :خس»).

جمعبندی
صد و پانز ده واژ نادر و ترکیب بدیعِ گزینششده از متنِ منظومة دولرانی و خضرخان را بدینترتیب میتوان دستهبندی
کرد :بیست ویا اسم و اسم خاص؛ بیستوسه اسم مرکب؛ دو مصدر مرکب؛ دو اسم مصادر مرکاب؛ شاش حاصال مصادر
مرکب؛ دوازده صفت مرکب؛ هلو هار صفت فاعلی مرکب؛ هار صفت مفعول ی مرکب؛ و یا صفت که لفظ آن در فارسی
و عربی مشترک است (آبی).
بخشی از فواید لغوی این مجموعه به اسمها و اسمهای خاصِ نادری بازمیگردد که در این متن به کار رفته است .از میان
این اسم ها ،تعداد یاز ده اسم جزو اسامی خاص هندی است که نام اقوام و گروهها ،عنوانهای اجتماعی ،محملها و مرکبها،
سازهای موسیقی ،گل ها و گیاهان ،یکی از خدایان هند باستان و نیز پار هها و پوششها را دربر میگیرد .افزون براین اسامی
خاصِ هندی ،تعدادی اسم و اسم خاصِ فارسیِ مرتبط با محیط زندگی هندوستان نیز در این منظومه به شم می خورد .این
اسم ها نیز به نام یا قوم ،نوعی محمل ،نوعی شمشیر ،یکی از سکههای رایجِ آن زمان ،نوعی پار ه ،دو ناوع گال و گیااه و
یکی از معاشیق اشاره دارد .همچنین عنوانی دیگر برای « یستان» و « خبرِ جاسوسی شده» در این میان به شم می خورد.
اما در میان ترکیبها ،یعنی آنجا که هنر ابد اعِ شاعر جلوهگر است ،بیش از همه صفت فاعلی به شم مای خاورد .شااعر
برای ساخت صفات فاعلی تاز این متن از هفت شیو ساخت ترکیب به شرح زیر استفاده کرده است « :اسم  +بان مضاارع»
( 32مورد)؛ « اسم مصدر  +بن مضارع» ()4؛ « اسم مرکب  +بن مضارع» ()2؛ «صفت ساده  +بن مضارع» ()2؛ «صفت نسابی +
بن مضارع» ()2؛ «صفت نسبی  +اسم» ()1؛ و «صفت  +ی  +بن مضارع» (.)1
امیر برای ساخت اسم های مرکب بدیع این منظومه نیز از دوازده شیوه بهره برده است« :ترکیب اضافی» ()4؛ « اسم+پس وند
مکانسازِ گاه» ()3؛ «ترکیب وصفی» ()3؛ « اسم +پسوند رسانند معنای اندازه و مقدارِ وار» ()2؛ «اسم مصدر +پسوند مکان سا زِ
گاه» ()2؛ « اسم +اسم» ()1؛ « اسم مصدر +اسم» ()2؛ « اسم مصدر +صفت» ()2؛ «صفت ساده +های بیان حرکت» ()1؛ «اسام+
کاف تصغیر» ()1؛ « اسم +بن مضارع» ()1؛ و « اسم +پسوند شبیهسازِ وان» (.)1
«سعدی هندوستان» دوازده صفت مرکب نو در این مثنوی پدید آورده که برای ساخت آنها این پنج شیوه را به کار بارده
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است« :صفت +اسم» ()4؛ « اسم +اسم» ()4؛ « اسم +پسوند شبیهسازِ وش» ()2؛ و « اسم +پسوند دارنادگیِ نااک» ()1؛ «صافت
نسبی +اسم» (.)1
شاعر شش حاصل مصدر مرکبِ تاز منظومة دولرانی و خضرخان را هم به این هار شیو ه ساخته است« :صفت +اسم+
پسوند نسبت سازِ ی» ()2؛ « اسم +اسم +پسوند نسبتسازِ ی» ()2؛ « اسم +بن مضارع +پسوند نسبتسازِ ی» ()1؛ «صفت +بن
مضارع +پسوند نسبتسازِ ی» (.)1
شاعر هریا از هار صفت مفعولی مرکب بدیع این منظومه را هم به یا روش جداگانه پدیدآورده اسات « :اسام  +بان
مضارع» ؛ « اسم  +بن ماضی» ؛ «صفت  +اسم» ؛ و « اسم مصدر  +صفت».
امیرخسرو در این مثنوی دو مصدر مرکب بدیع و دو اسم مصدر مرکب نیز ابداع کرده که سااخت ایان دو اسام مصادر
مرکب از این قرار است « :بن مضارع  +میانوند  +بن مضارع» و «صفت  +بن ماضی».
نتیجه

طبیعی است که در میان آثار امیرخسرو ،آنهایی که مستقل از خمسة او پدید آمده اند و در شمار آثار تقلیدی او از خمساة
نظامی به شمار نمی روند ،بهتر بتوانند بازتاب دهند ویژگیهای مستقل سبا شاعری وی باشند .دولرانای و خضارخان هام
یکی از این دسته آثار امیرخسروست که ون در فاصلة ده سال پایانی عمر شاعر سروده شده ،کمالِ هنرِ شااع ری او را نیاز
می تواند به خوبی جلوهگر باشد .این منظومه سرشار از آگاهی های تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و ادبی دربار هندوستان سد
هفتم و اوایل سد هشتم هجری است .دول رانی و خضرخان همچنین شماری از واژگان و ترکیبهای نادر و بدیع را در خود
جای داده که افزون بر آنکه توصیفگر هنر شاعر در نوآوریهای لغوی است ،بخشای از فضاای واژگاانی زباان فارسای در
هندوستانِ سال های پایانی سد هفتم و آغاز سد هشتم را نیز پیش رویِ اهل تحقیق به تصویر میکشد .واژههای نادری که در
ای ن متن وجود دارد ،تعدادی از نامهای خاص هندی و نیز برخی از نامهای مرتبط با فضای هندوستانِ عهد سالطین مسلمان
غوری و خلجی است .از دیگر ارزشهای لغوی این منظومه شماری از اسمهایی است که در دیگر متونِ پایش از امیرخسارو
شاید نتوان نشانی از آنها یافت .افزونبر واژهها ،در زمینة ترکیبسازی نیاز ایان مثناویِ عاشاقانه  -تااریخی ،ترکیابهاای
کم نظیری را در سینة خود حفظ کرده است.
پس باتوجه به غنای لغویِ موجود در این منظومه و در نظرگرفتن اینکه امیرخسرو جزو شاعران فعال و پُراثرِ زبان فارسی
است ،می توان با بررسی تاتا آثار این شاعر ،نویسنده و عارف بزرگ ،واژگان نادر و ترکیبهای بدیع دیگاری را نیاز باه
اهالی امروزِ زبان و ادبیات فارسی معرفی کرد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از پروفسور آصف نعیم صدیقی ،استاد دانشگاه علیگر هند ،برای راهنماییهایشان دربار برخی از واژگاان و
ترکیبهای هندی بهکاررفته در این مقاله سپاسگزاری میشود.
یادداشتها:
 - 1در متن اپی و بسیاری از نسخ خطیِ منظومة دولرانی و خضرخان  ،ترکیب «فلاگام» آمده است (رک :امیرخسارو،
.)38 :1917
 - 2در تاریخ فرشته آمده است« :و او [= سلطان عالءالدین خلجی] اول کسی است که عماری بر پشت فیل نهاده ،سواری
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فرمود ،نانکه امیرخسرو فرماید:
کسااای در شااااهی ،آنگاااه در ساااواری

جاااز او ننهااااد بااار پااایالن عماااااری
(استرآبادی .1387 ،ج.)417 :1

البته ضبط تاریخ فرشته (آنگه در سواری) درست نیست و در همة نسخ خطی و نیز اا

سانگی منظوماه دولرانای و

خضرخان همان «اندکسواری» آمده است.
 - 3در متن تصحیح شد مرحوم رشید احمد انصاری« ،بالینگاه» آمده است؛ اما باید توجه داشت که بالین به معنای آنچه هنگام
خواب در زیر سر گذارند و یا خوابگاه و کنار بستر است و نیز معنای آرامگاه و گور نیز می دهد که این معنا نیز با خفتن مرتبط است
(رک :دهخدا« .بالین») .امیر نیز در شیرین و خسرو «بالینگاه» را نه در معنی تخت سلطنت ،که مرتبط با همین معنای خوابیدن و
مردن که شباهتی بسیار به خفتن دارد ،به کار برده است :یا بار زمانی که شیرین کنار نعش بیجان فرهاد میرسد:
بااه بااالینگاااه او شااد بااا دلاای تنااگ

بااه آب دیااده شساات از خااون او ساانگ
(امیرخسرو)200 :1961 ،

و بار دیگر نیز زمانی که شیرین در کنار پیکر غرق در خون خسرو اقدام به خودکشی میکند:
ز باااالینگااااه خسااارو دشااانه برداشااات

پااس آن قطااره بااه جااان تشاانه برداشاات
(همان)350 :

 - 4ایهام تناسب ی که امیر در این بیت آفریده ،درخور تأمل است .کتان ،پار هیی معروف است و دیوگیری هام «ناوعی از
قماش باشد که در دیوگیر [= دولتآباد هند] میبافند» (دهخدا « :دیوگیری») .بااین حال ،اجزای ترکیب «پریکیش» هر یا به
نوعی از پار ه و بافته نیز اطالق میشود .بدین ترتیب که پری « نوعی از قمااش اسات در نهایات مالیمای باهساان مخمال،
خوابکی هم دارد و رنگارنگ است و از آن مسند و فرش سازند» (دهخدا« :پری») ؛ کیش نیز « نوعی از بافته است که از کتاان
ببافند و آن را خیش نیز خوانند» (دهخدا« :کیش»).
 - 5در همة نسخ خطیِ در اختیار نگارنده و نیز در نسخة ا

سنگی تصحیح شد مرحوم رشید احمد انصاری « ،دوجانه »

نوشته شده است.
 - 6حرامی را اف زون بر معنای دزد و راهزن ،معنای دیگری نیز هست« :کولی .لوری .لولی .غربالبند» (دهخدا « .حرامی») .با
این وضع ،معنی مصراع دوم این میشود که کولیِ معرکه گیر با آوازکشیدن یا همان گلبانگ یا گلبام ،باه آساانی زر سارن باه
دست میآورد .البته این نیز تواند بود که مراد از گلبانگ ،صدا و آواز برخاسته از روی هم افتادن سکههای زر باشد.
 - 7ن صیبی منسوب است به شهر نصیبین عراق عرب که گالبش نامی بوده است .خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی در
آثار و احیا آورده است که « هر ند که مشهور است که عرق بید در اصفهان و ابهر نیکو میگیرند ،اما به عارق بیاد نصایبین
نرسد؛ ه مشهور است که بیدمشا را در گالب آغشته ،عرق می گیرند و ون گالب آنجا بهتر است و بیدمشا را در آنجا
آغشته عرق گیرند ،از آنج هت بهتر از دیگر مواضع است» (رشیدالدین فضل اهلل 63 :1368 ،و .)64
 - 8در متن به شکل «بگزاشت» ثبت شده است.
 - 9کَهار « :قومی از هنود که پالکی یا تخت روان و امثال آن را بردارد» (دهخدا« .کهار»).
 - 10کُ روه واحد مسافت است ،برابر با حدود دو کیلومتر « .در برهان به معنی ثلث و سهیا فرسخ ،معادل سههزار گز و به
قولی هارهزار گز آورده و در هندوستان آن را برابر دو میل انگلیسی میگیرند» (دهخدا« :کروه»).
 - 11این «ها»ی خفیف که در تلفظ هندی به کار میرود ،خللی در وزن ایجاد نمایکناد ،زیارا واژه باهشاکل «سکاسان»
خوانده میشود.
 - 12سوز نی سمرقندی نیز عشوه را در همین معنای وعد دروغ به کار برده است:
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هر ه از مجلس او خواسته شاد یافتاه شاد

کااه ناادارد دل او عشااوه و زرق و تلباایس
(دهخدا« :عشوه»).

 - 13در نسخة ا سنگی و نسخ خطی مختلف منظومة دولرانی و خضرخان این نام به شکلهای مختلفی ضبط شده است.
فاااارس باااارّی و کااااوهی و تتاااااری

تااااذرو بااااااغ و کباااااا کوهسااااااری
(امیرخسرو)88 :1933 ،

 - 14در متن این نسخه« ،کهکهران» آمده است .در نسخة ا

سنگی مصحح مرحوم رشید احمد انصاری نیز «گهکهران »

ضبط شده ( امیرخسرو .)52 :1917 ،در دیگر نسخ در اختیار نیز ضبط این واژه بدین صورت آمده است :کهتران ،کهاوکران،
کوکران ،کهوکر و کهوکهران .آشکار است که به جز کوکران ،باقی ضبطها وزن بیت را مختل میکند .پس ،ازآنجاکه در کتاب
تاریخ هند مانند تاریخ فرشته و منتخب التواریخ و تاریخ مبارکشاهی ،ضبط «کوکران» یافت نشد و در عوض ،در موارد م تعدد
«کهکران» یا «گهکران» ثبت شده است ،این ضبط برای این سیاهه برگزیده شد.
 - 15پِست« :هر آ ردی را گویند عموماً و آردی که گندم و جو و نخود آن را بریان کرده باشند خصوصاً و آن را به عربای
سویق خوانند» (دهخدا« :پست»).
 - 16پیش از امیرخسرو ،حکیم سنایی غزنوی در باب سوم از حدیقهالحقیقه سروده است:
هماااااااه را بااااااااز رای نعماااااااانی

آشااااااااتی داد بااااااااا مساااااااالمانی
(سنایی.)272 :1387 ،

سیف فرغانی هم که حدود بیست و هار سال پس از امیر به رحمت حق پیوسته (م 749 .ق ).در اشاره به مذهب خویش
گفته است:
« از حقیقت اصل دارد وز طریقت رنگ و بوی میو مذهب که هست از فرع نعمانی مرا» (سیف فرغانی.)104 :1364 ،
اما واضح است که اصطالح ابداعیِ امیر ،یعنی «مسلمانان نعمانی» با آنچه سنایی و سیف به کار برده اند تفاوت دارد.
 - 17امیرخسرو تعبیر «هدیة روی» را با همین معنای رونما در یکی از غزلهای خویش نیز به کار برده است:
ون نگه در تو کنم ،ای دو جهان هدیة رویت

حاش هلل که مرا هم دو جهاان در نظار آیاد
(امیرخسرو.)213 :1391 ،

 - 18ا نگوزه یا انگوژه یا انغوزه دارویی است بدبو و دافع تشنج که از صمغ درخت انگدان یا انجدان باه دسات مایآیاد
(دهخدا « :انغوزه»).
« - 19درجا» را ضیاء نخشبی نیز در طوطینامه به کار برده است « :ون دُرّ لمعانی روز ،یعنی آفتاب ،در درجا مغرب
نهادند( »...نخشبی.)111 :1372 ،
 - 20امیر در بیتی دیگر از منظومة دولرانی و خضرخان  ،واژ «محراب» را در معنای شمشیر به کار برده است:
ااو کاارد از خااون گبااران خاااک را ساایر

بااه دریااا خواساات شااوید خااونِ شمشاایر

خود از خاونی ناین زیانگوناه محاراب

بااه دریااا پاااک گااردد ناای بااه هاار آب
(امیرخسرو)80 :1917 ،

و البته در لغتنامه و ذیل مدخل محراب ،معنای شمشیر برای این واژه نیامده است.
 - 21الماس سایید ه شده را خاصیتِ سمّی است «و گفته اند الماس زهری است مهلا ،ون آن را خرد بسایند و بدهند»
(جوهری.)141 :1383 ،
منابع
 . 1استرآبادی ،محمد قاسم ( .)1387تاریخ فرشته .تصحیح محمدرضا نصایری .اا یکام .تهاران :انجمان آثاار و مفااخر
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ف رهنگی.

 . 2امی رخسرو ،خسرو بن محمود ( .)1933تغلقنامه .تصحیح سید هاشمی فریدآبادی .اورنگآباد دکن :مجلاس مخطوطاات
فارسی

( ___________ . 3ف 715 .ق .).ثمانیة امی رخسرو دهلوی .تهران :کتابخانة کان گلساتان .شامار [ 342نساخة خطای]
تألیف  715ق .تاریخ کتابت  972ق.

( ___________ . 4ف 715 .ق .).دیوان امی رخسرو دهلوی .تهران :کتابخانة کان گلساتان .شامار [ 392نساخة خطای]
تألیف  715ق .تاریخ کتابت  908ق.

 1917( ___________ . 5م .).دولرانی خضرخان .تصحیح رشید احمد انصاری .علیگره :بینا.
 1961( ___________ . 6م .).شیرین و خسرو .تصحیح غضنفر علییف .مسکو :ادار نشریات ادبیات خاور.
 .)1258( ___________ . 7قران سعدین .طهران :کتابخانة مجلس شورای اسالمی .شمار  [ 73343ا
 .)1391( ___________ . 8کلیات اشعار امی رخسرو دهلوی  .تصحیح سعید نفیسی .تهران :سنایی.

سنگی].

 .)1948( ___________ .9مثنوی نُه سپهر .تصحیح محمد وحید میرزا .کلکته :بینا.
 .10امیر معزّی ،محمد بن عبدالملا .)1389( .دیوان امیر معزّی  .تصحیح عباس اقبال آشتیانی .تهران :اساطیر.
 .11اوحدی ،رکن الدین ( .)1340کلیات اوحدی اصفهانی (معروف به مراغه ای) .تصحیح سعید نفیسی .تهران :امیرکبیر.
 .12برهان تبریزی ،محمدحسین بن خلف .)1380( .برهان قاطع .تهران :نیما.
 .13بیدل ،میرزا عبدالقادر ( .)1342کلیات بیدل  .کابل :دارالتألیف وزارت آموزش و پرورش افغانستان.
 .14بیرونی ،ابوریحان ( .)1353التفهیم الوائل الصناعاة التنجیم .تصحیح جالل الدین همایی .تهران :انجمن آثار ملّی
 .15تتوی ،عبدالرشید ( .)1386فرهنگ رشیدی  .تصحیح اکبر بهداروند .تهران :سیمای دانش
 .16جامی ،عبدالرحمن بن احمد ( .)1391بهارستان  .تصحیح اسماعیل حاکمی .تهران :اطالعات.
 .17جوهری ،محمد بن ابی البرکات ( .)1383جواهرنامة نظامی .تصحیح ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت .تهران :میراث مکتوب.
 .18حافظ ،شمس الدین محمد ( .)1387دیوان غزلیات حافظ .به کوشش خلیل خطیب رهبر .تهران :صفیعلیشاه.
 .19خالقی مطلق ،جالل (« .)1390زَریر» .در اسماعیل سعادت (سرپرسات) .فردوسای و شااهنامهسارایی :برگزیاد مقااالت
دانشنامة زبان و ادب فارسی .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی :صص .633- 629
 .20خواجه نصیرالدین ،محمد بن محمد ( .)1363تنسوننامة ایلخانی .تصحیح محمدتقی مدرّس رضوی .تهرا ن :اطالعات.
 .21دهخدا ،علی اکبر (« .)1330منشأ لغات مجعول فرهنگهای فارسی پس از دساتیر» مجلة یغما.25- 17 :35 .
 .22رازی ،امین احمد ( .)1389تذکر هفت اقلیم  .تصحیح سید محمدرضا طاهری .تهران :سروش.
 .23رشیدالدین فضل اهلل ( .)1368آثار و احیا  .تصحیح منو هر ستوده و ایرج افشار .تهران :مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه
ماگیل.
 .24رضایی ،الهام (« .)1388گزارش مبسوط کتاب هندوئیسم» در مجلة کتاب ماه دین ، 146 .آذر  .1388صص 50- 37
 .25سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( .)1387حدیقاه الحقیقاة و شریعاهالطریقاة .تصحیح محمدتقی مدرس رضاوی .تهاران:
دانشگاه تهران.
 .26رضایی باغ بیدی ،حسن ( « .)1375بررسی ند واژ دخیل هندی در شعر فارسی»  ،نامة فرهنگستان.116- 103 :8 .
 .27سیف فرغانی ،سیف الدین محمد ( .)1364دیوان سیف فرغانی .تصحیح ذبیح اهلل صفا .تهران :فردوسی.
 .28سیهرندی ،یحیی بن احمد بن عبداهلل ( .)1391تاریخ مبارکشاهی .تصحیح محمد هدایت حسین .تهران :اساطیر
 .29صفا ،ذبیح اهلل ( .)1389حماسهسرایی در ایران .تهران :امیرکبیر.
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 .30طوسی ،محمد بن محمود ( .)1391عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات .ا

هاارم .تصاحیح مناو هر ساتوده.

تهران :علمی و فرهنگی.
 .31عالی محمودی ،امیدوار و نوریان ،سید مهادی (« .)1394سابا شاعر امیرخسارو دهلاوی»  ،پاژوهشهاای نقاد ادبای و
سباشناسی ، 21 .پاییز.162- 137 :
 .32عرفی ،جمالالدین ( .)1369کلیات اشعار موالنا عرفی شیرازی .تصحیح غالمحسین جواهری .تهران :سنایی.
 .33عمید ،حسن ( .)1364فرهنگ عمید .تهران :امیرکبیر.
 .34فیضی سرهندی ،اهلل داد ( .)1337مداراالفاضل  .تصحیح محمد باقر .الهور :انتشارات دانشگاه پنجاب.
 .35قدسی ،حاجی محمدجان ( .)1375دیوان قدسی مشهدی .تصحیح محمد قهرمان .مشهد :دانشگاه فردوسی.
 .36کرمانشاهی ،آقا احمد ( .)1373مرآت االحوال جهاننما  .تحقیق مؤسسة علّامه مجدد وحید بهبهانی (ره) .قم :انصاریان.
 .37گوهرین ،سید صادق ( .)1381فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی .تهران :زوّار.
 .38محتشم ،کمال الدین ( .)1344دیوان موالنا محتشم کاشان ی .تصحیح مهرعلی گرکانی .بی جا :کتابفروشی محمودی.
 .39منهاج سراج ،ابوعمر عثمان بن سراج الدین ( .)1363طبقات ناصری .تصحیح عبدالحی حبیب ی .تهران :دنیای کتاب.
 .40موالنا ،جالل الدین محمد ( .)1390شرح جامع مثنوی معنوی .شرح کریم زمانی .تهر ان :اطالعات.
 .)1393( ____________.41شرح جامع مثنوی معنوی .شرح کریم زمانی .تهران :اطالعات.
 .42نخشبی ،ضیاءالدین ( .)1372طوطینامه .تصحیح فتح اهلل مجتبایی و غالمعلی آریا .تهران :منو هری.
 .43نزاری ،سعدالدین ( .)1371دیوان حکیم نزاری قهستانی .تصحیح مظاهر مصفا .تهران :علمی.
 .44یادگار ،احمد ( .)1390تاریخ شاهی  .ا

نخست .تصحیح محمد هدایت حسین .تهران :اساطیر.

 .45یلمه ها ،احمدرضا ( « .)1391بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخة بریتانیا باا دیگار نساخ خطای و ااپی»  ،مجلاة
متنشناسی ادب فارسی( )4( 1 .پیاپی  ،)13بهار.90- 73 :
 .46لغتنامة دهخدا (نسخة الکترونیکی) دسترسی از طریق تارنمای آبادیس ( )https://dictionary.abadis.ir

