
 

شغنان سیمای اداره نشرات  

 صفاب اغبر و غبراء ایواژه ها و 
 

 
 نوشته: نوروز علی ثابتی

 
 ۲۰۲۰جنوری  ۵

 :صفاب اغبر و غبراء که در اشعار ناصر خسرو ذکر شده اند ایواژه ها و  حیتوض

 
،  اه «رنا  یاا سارر ایاو  ،یرنا  ااا » یبوده صفت است، به معناا ی= واژه عرب اغبر

 .کیرن ، رنِ  رار رهیر ره،یمؤنث آن غبراء است. ُمغبّر = ااک آلود، غبار آلود؛ ر

 
مصادر مشار   کیااغبار، غباراء، و مغبّار را  اه از  یواژه هاا ر،یاز اتیاسرو در اب ناصر

صافت، مرّصاس ساااره  نیارا به ا «نیزم» شرریشده اند، در اشعار اود بکار برده است. و ب
 یفیرا بااا واژه روصاا نی، و زماا«ااضاار = ساابز رناا » یفیاساات. آساامان را بااا واژه روصاا

  .نموده است سیروص« رن  یاغبر = اا »

 
 .باشد یم نیمغبر مراد از زم یاضرا = مراد از آسمان، و گو گنبد

 
 ۀژوا کیااباشاد.  اره،  یما «یااا »و رنا  آن  ی ااروّ  نینظار ناصار اسارو، شاک  زما از

جسا   یبارا  Sphere ،یسایدر انگل ناد،یگو یما «یگاو» شیبارا یاسات  اه در رارسا یعربا

  .ندیگو یم Globe نیزم ۀ ر یبرا ند،یگو یِگرد م

 
 (.رن  ی)روِپ اا  تۈپ نښی=  ی. به شغنیاا  ۀمغبر =  ر یگو

 
 وچار نود صدیزهجرت پس س بگذشت

 اَغبر  مر زِ   بر  مادر  مرا  بگذاشت 
 ناصر اسرو

 زمانه  و مشو اّر  از اقبا   َمارا 
  ـره غبرا نی ه نشد وقِس رو ا رایز

 

 
  



 

شغنان سیمای اداره نشرات  

 :گرید یو در جا ها

 
 ابر دارد از چرخ و  وا ب؟  چه افره

 مغبّر؟ یگو نیدادار چه رانده است بر ا

 
 برادر  یا   د،یرس   یروان  دانش   به 
 ازهر دیاورش به   اغبر  یگو نیا از 

 
 چرخ ااضر نیو  جهان است را  یهم

 اغبر  یِ گو  نیا    ِگرد  یهم  بگردد 

 
( را در اشاعارش بکاار بارده یاا سارر ایاو  یها ، رنا  مغبّار )رنا  ااا  یسرانیس یررا 

 :است. مثلا 
 

 رهیروشن ازرنگش مغبّرگشت وشد ر یهوا

 .اسرو واال  غیز ر   شره  یجان  ارر چو 

 
 تیجنسا ی اه بارا رنادیگ یبااود ما (gender case) صافات االات جنادر ،یزباان عربا در

  .شوند یمذ ر و مونث، گردان م

 
 سیرا ها  باه شاک  ماذ ر )اغبار(، و ها  باه شاک  موناث )غباراء( روصا نیاسرو، زم ناصر

 .نموده است

 
 ناهیگااو = اگار نر سیروصا ی. ماثلا  بارا یارا دار یاالت دسارور نیه  ا یدر زبان شغنان ما

)راشات ژاو(. روشات و   ییگاو یباشاد ما ناهی. اگار مادجښای  روشت   ییگو ی)مذ ر( باشد، م
مانناد، اغبار و غباراء. و صافات  ایااسات، و  یراشت، مانند صفات، اامر و اماراء در عربا

 .شااااااوند یگااااااردان ماااااا ریاااااا( بطااااااور زتی)جنساااااا جناااااادر ثیااااااهاااااا  از ا یعرباااااا گاااااارید

 
   Grey; Gray  یسی= زرد، مؤنث آن صفراء است. به انگل اصفر
    Green  یسی= سبز، مؤنث آن اضراء است، به انگل ااضر
   Black  یسیمؤنث آن سوداء است، به انگل اه،ی= س اسود

 White  یسیاست، به انگل ضاءیمؤنث آن ب د،ی= سف ضیَ اَب
 Blue  یسی=  بود، مؤنث آن زرقاء است، به انگل ازرق
 Red  یسی= سرخ، مؤنث آن امراء است، به اگل اامر


