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علیاشرف صادقی
۷ـ پسوند ـ وک و مشتقات آن

چنانکه در شمارﮤ سیزدهم همین مجله (ص  )۱گفته شد ،در فارسی میانه یک پسوند تحبیبی
 -ōgوجود داشتهاست .به احتمال قوی پسوند ـ وک فارسی نیز ،که  -ōkتلفـ مـیشـده ،بـا
پسوند  -ōgخو یشاوند یا یکسان است .مثالهای آن:
اسفندوک :ابوبکر احمدبن محمدبن محمد اسفندوک (شیخالحکمایی و حیدری ،ص .)۲۱۲
اهموک :محمد الحسین اهموک ،روی سنگ قبری از سال ( ۲۲۱افشار ،ج  ،۷ص .)۱۱۰
بایجوک :محمدبن ابوالقاسم بایجوک ،ابوالفضل بقالی خوارزمی ،نحوی و ادیب متـوفی
در ( ۲۱۵یاقوت ،ادباء ،چاپ مارگلیوث ،ج  ۷۹ص  .)۲ذهبی (ص  )۱۱این شـص را بـهصـورت
ابوالقاسمبن بابجوک ضبط کردهاست .به احتمال قوی ،بایجوک  /بابجوک یک نـا  /لقـب و
ا
احتمال خوارزمی است.
بوروک :علیبن محمدبن علی بوروک (شیخالحکمایی و حیدری ،ص .)۲۱۱
جموک :ابوابراهیم عبداللهبن خنجـه ،لقـب او جمـوک اسـت (ابـنمـاکول ،ج  ،۵ص .)۵۳
جموکبن خنجه ابوابراهیم بصاری که نا او عبدالله و از قریۀ دخفندون است (ابـنمـاکول ،ج
 ،۵ص  .)۷۳۷ابوعبدالله محمـدبن احمـدبن حریـ بن جمـوک از قریـهای از بصـارا بـه نـا
«مرعبون» (ابنمـاکول ،ج  ،۵ص  .)۷۳۵ابنمـاکول در جـایی دیگـر (ج  ،۵ص  ۵۳۰و  )۵۳۷نـا
قریه را بهشکل «مرغبون» ضبط کرده و همین باید درست باشد .جموک بیشک یـک کلمـۀ
سغدی است.
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حموک :ابویعقوب یوسفبن موسیبن عبداللهبن خالدبن حموک مرورودی (ابنماکول ،ج
 ،۵ص  .)۷۳۵شاید ّ
حموک صورت تحبیبی محمد باشد.
ا
دغدوک (یا دخـدوک) :ابوسعید دغدوک از معاصران ابنسینا که ظاهرا در مقبرﮤ او مدفون
است (مجلۀ ارمغان ،سال  ،۷۱شمارﮤ  ،۱ص .)۵۳۱
سوندوک :نا کاتب نسصهای از تراجماالعاجم بقالی خوارزمی در سال ( ۱۱۱سـبحانی ــ
آقسو ،ص  .)۲۷۱شاید سوندوک تصحیف سو یدوک باشد (← سویدوک).
ســو یدوک :عمــربن ســویدوک ابــوحف خــوارزمی حــاجی (ص ـریفینی ،شــمارﮤ .)۷۵۳۵

ا
سویدوک و سوندوک ظاهرا به زبان خوارزمی است.
سـیدوک :ابوطــاهر واسـ ی شــاعر ،معــروب بــه سـیدوک (ثعــالبی ،یتیمـة ،ج  ،۵ص ۳۱۵؛
ابنشاکر ،ج  ،۷ص ۲۱۱؛ در ندیم ،ص  :۷۹۵سندوک [!]) .سـیدوک شـاعر (یـاقوت ،ادبـاء ،ج  ،۵ص
 .)۷۱۱۱ابوالحسینبن جعفربن فضلبن فرات ملقب به سیدوک (یاقوت ،ادباء ،چاپ مـارگلیوث،
ج  ،۱ص  .)۷۱۵محمد قزو ینی نوشته «نا یکی از عفاریت بوده (الفهرسـت [چـاپ فلوگـل] ،ص
 ،۳۰۹شمارﮤ  .)۵۱پس اسم مستعار شاعر واس ی لبد منقول از اینجا باید باشـد» (یادداشـتها،
ج  ،۱ص .)۷۱۱
عبدوک( :بیهقی ،علیبن زید ،چاپ تهران ،ص  ،۷۵۲چاپ هند ،ص .)۵۲۵
عمروک :محمدبن محمدبن محمدبن عمروک شریف صالح فصرالدین ابوالفتوح قرشـی
تیمی بکری نیشابوری (ابنصابونی ،ص  ۵۹۷حاشیه ،نقل از ابندبیثی).
کادوک :ابوسعد کادوک .نا شصصی که سنگ قبر او با تاریخ  ۲۵۲در مـوزﮤ متروپـولیتن
نیویورک است (فصلنامۀ فرهنگ یزد ،شمارﮤ  ،۳۷تابستان  ،۷۳۱۱ص  .)۱۲شاید کـاد تلفـ ایرانـی
جزء اول کلمۀ قاضی باشد .در بسـیاری از نقـا ایـران قاضـی را در قـرنهـای اول هجـری
«کادی» تلف میکردهاند.
مـاهوک :ابوجعفر احمدبن ماهوک .سنگ قبر او در یزد تـاریخ  ۲۵۷دارد (افشـار ،ج  ،۷ص
.)۱۱۰
مهروک :یوستی (” )Justi, S. 206: “Mihrūkبه نقل از منابع سـریانی ،کـه کلمـه را Mihrūq
ضبط کردهاند ،از مهروک پدر ارشک نا میبرد که یکی از دوازده مغـی اسـت کـه عیسـی را
پرستیدند .او از یک مهروک دیگر پسر شرزر نا میبرد .این نا مربـو بـه پهلـوی اشـکانی
است ،اما از این نظر که سابقۀ این پسوند را به پیش از اسال و قرن اول مـیالدی مـیرسـاند
ذکر شد.
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مولوک :محمدبن حسین مولوک .سنگ قبر او تاریخ  ۱۹۱دارد (افشار ،ج  ،۷ص .)۱۱۷
ناکوک :ع اءبن یعقوب ناکوک غزنوی ،شاعر قرن پنجم (عوفی ،ص  ۱۰و بعـد؛ صـفدی ،ج
 ،۵۰ص  :۵۷۵ناکل) .ناک معلو نیست مصفف چه نامی است.
هلسوک :عبدالرحمان حسنبن محمدبن هلسوک .سـنگ قبـر او در یـزد اسـت و تـاریخ
 ۲۳۳دارد (افشار ،ج  ،۷ص  .)۱۱۰هلس معلو نیست مصفف چـه نـامی اسـت .ایـن پسـوند
امروز در یزد بهشکل  -okتلف میشود :علیوک (.)Aliyok
۷ـ .۱ـ وکه
رافوکه :ابومنصور سرخسی معـروب بـه رافوکـه (سـمعانی ،تحبیـر ،ج  ،۷ص ۵۱۱؛ نیـز سـمعانی،
انساب ،ج  ،۱ص ۳۷۷؛ نیز سمعانی ،معجمالشیوخ ،بـر  ۲۰پشـت) .در تحبیـر (ج  ،۷ص  ،۷۵۷ذیـل
شرح حال ابوسعد سـهلوی) نا این شص چنین ضبط شده :ابومنصـور محمـدبن عبـدالملک

ا
ظفری معروب به رابوکه ،کـه ظـاهرا «رابوکـه» مصـحف رافوکـه اسـت .راف معلـو نیسـت
مصفف چه نامی است.
شادوکه :ابراهیمبن شاذوکه (او قبل از هارونالرشید درگذشـته بودهاسـت) (تـاریخ قـم ،ص
)۷۲۹ ،۷۰۵؛ آسیای شاذوکه (تاریخ قم ،ص .)۲۱ ،۲۵، ۲۳
علوکه :علوکۀ اصـفهانی (سـمعانی ،تحبیـر ،ج  ،۷ص ۵۰۱؛ سـمعانی ،معجمالشـیوخ ،بـر ۱۹
ا
پشت) .جزء اول این نا ظاهرا همان علی است.
لوکه :محمدبن یوسف قزوینی ابوبکر ،معروب بـه لوکـه (محـدث ،ص  .)۹۵لوکـه معلـو
نیست از چه نامی مشتق شدهاست.
متوکه :متوکةبن اسحاق ،از فرزندان اسحاقبن احوص ،از نصستین اشعریانی کـه بـه قـم
ا
آمدند (تاریخ قم ،ص  .)۷۲۹مقایسه شود با متکه (متکةبن علی) (همان ،ص  .)۳۱احتمال جزء
اول این نا بصش اول کلمۀ محمد است .نیز مقایسه شود با م ّتو یه و متجه (← دنبالۀ مقاله).
نجوکه :در تاریخ قم (ص  )۱۷آمدهاست« :نجوکاباد :جلین آن را ازبرای پسر خود نجوکـه
بنا کردهاست» .در همین کتاب (ص  ۷۷۳و  )۷۳۲از نجوکاباد ،که در حـوالی جمکـران فعلـی
است ،نا برده شدهاست.
هندوکه :امیر هندوکه (اسفزاری ،ج  ،۵ص .)۷۲۵ ،۷۵۲
۸ـ پسوند ـجه  /ـچه (= )(a)j/ča

این پسوند همان چۀ تصغیر است که برای تحبیب نیز بهکار رفتهاست .مثالها:
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ابجه :ابراهیمبن ابجۀ منجانی اصفهانی (سـمعانی ،انسـاب ،ج  ،۲ص  .)۳۹۰جـزء اول ایـن
لقب جزء اول ابراهیم است .بنابراین ،تلف آن باید ِابجه ِ /ابچه باشد.
احمدچه :احمدچۀ رازی .شاعر شیعی (عبدالجلیل رازی ،ص .)۲۱۱ ،۵۳۷
اسکجه :خ یرالدین عبدالعز یز اسکجه ،مترجم وامق و عذرا بـه شـعر عربـی (نجمالـدین
ابوالرجای قمی ،ص .)۵۲۹
افرجه :ابوجعفربن افرجه ،احمدبن ابراهیمبن یوسفبن یزیدبن بندار تیمی ،مـولی تـیم،
کتـب معـروب بـه
درگذشته در سال ( ۲۳ابونعیم ،ج  ،۷ص  ۷۲۰و )۵۱۵؛ ابراهیمبن ابویحیی م ِ
افرجه ،اهل مدینه (ابونعیم ،ج  ،۷ص )۷۱۲؛ محمـدبن ابـراهیمبن یوسـف حـاف معـروب بـه
ابنافرجه ،درگذشته در سال ( ۳۰۱ابونعیم ،ج  ،۵ص  .)۵۱۲از سه مورد فوق مشص میشود
ا
َ
که جزء اول اف َر َجه جزء اول ابراهیم است که ظاهرا در اصفهان افراهیم (به فتح اول؟) تلفـ
میشدهاست .موردی دیگر نیز این برداشت را تأیید میکنـد و آن اینکـه نـامی کـه در همـین
جلد (ص  ،۵۱۷س ر  )۳۷بهصورت محمـدبن احمـدبن ابـراهیم ق ـان ذکـر شـده ،در همـین
صفحه (س ر  )۵۳بهشکل محمدبن احمدبن أفرکو یۀ ق ان آمدهاست .بیشـک افرکویـه بایـد
َ
َ
اف َرکویه خوانده شود که مرکب است از افر َ +ـک  +ـ ویه.
امیرجــه :ابوعبداللــه عبدالســمیعبن ابونص ـربن امیرج ـۀ ملــون ه ـروی ،متــوفی در ۲۵۹
(سمعانی ،تحبیر ،ج  ،۷ص )۵۲۵؛ برادر او :ابومحمود عبدالبصـیربن ابونصـربن امیرجـۀ ملـون
ضراب اهل هرات ،متوفی در ( ۲۵۷سمعانی ،تحبیـر ،ج  ،۷ص )۲۰۱؛ امیرجه ابوالفتح موفقبـن
طلحـه ،اهـل هـرات (صـریفینی ،شـمارﮤ )۷۲۲۱؛ عبـدالفتاحبن امیرجـۀ صـیرفی معیـر کــه از
شیخالسال هروی روایت میکند (ذهبی ،ص )۲۹۱؛ امیرچۀ سفالفروش (انصاری هـروی ،ص
 ۱۷۷و ۱۷۵؛ جامی ،ص .)۵۱۳
بالیجه :محمد بالیجۀ سمنانی (در سال ( )۱۹۰میراث جاو یدان ،شمارﮤ  ،۷۳۱۱ ،۲۹ص .)۱۰
شاید بالیجه نامی باشد که با پسوند مورد بح ارتبا ندارد.
بکجه :ابوبکربن عمرانبن ابوبکر بکجۀ اشعری که در قم پلی سـاخته بودهاسـت (تـاریخ
قم ،ص )۵۱؛ قن ره (پل) بکجه (تاریخ قم ،ص  ،۳۱سه بـار) .جـزء اول بکجـه جـزء اول کلمـۀ
ابوبکر است.
ترکچه :ترکچۀ حاجب (بیهقی ،ابوالفضـل ،ص  .)۱۳۱وی از سرداران سل ان مسعود غزنوی
در جنگ دندانقان بود.
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خرجه :احمدبن خرجۀ نهاوندی (یاقوت ،بلدان ،ج  ،۵ذیل جـیالن) .در نا های ایرانـی نـامی
بهصورت خربود نیز هست که با خر ترکیب شدهاست.
ا
خورچه :محمود خورچه (انصاری هروی ،ص ۷۱؛ جامی ،ص  .)۳۵۳احتمال خورچه شـکل
تحبیبی خورشید یا نا های دیگری مانند  Xwar-yazd ،Xwarēnو جز آنهاست.
خیرچــه :خواجــه خیرچــۀ صــوفی (انصــاری هــروی ،ص  ۲۹۲و ۲۹۱؛ جــامی ،ص = )۳۲۱
کمالالدین خواجه خیرچه (اصیلالدین عبدالله واع  ،ص .)۵۵
زادجه :احیدبن زادجه ،رئیس م وعه در بصارا (ابنماکول ،ج  ،۷ص  .)۵۷زاد در فارسی میانه
بهعنوان نا کاربرد داشته و زادویه شکل تحبیبی دیگر آن است.
علجه :ضیاءالدین علجه ،طغرایی سل ان محمود (نجمالدین ابوالرجای قمی ،ص ،۷۱۹ ،۷۱۹
نیـز  ۷۱۵و  .)۷۱۳عزالدین علجه (همـان ،ص )۵۰۵؛ ابوالفضـایل علجـۀ اصـفهانی (همـان ،ص
)۷۷۵؛ حیــدربن حســنبن علجــۀ اصــفهانی (ابــنفــوطی ،ج  ،۵بصــش  ،۷ص )۱۷۱؛ محم ـدبن
ناصربن منصوربن علجۀ اصفهانی (همانجا ،ص )۹۲۷؛ حسینبن محمـدبن علجـۀ اصـفهانی
(همان ،ج  ،۵بصش  ،۵ص .)۹۱۱
علیجه :علیجی منسوب به علیجه ،تصغیر علی است (سمعانی ،انساب ،ج  ،۹ص .)۳۲۹
فورجه :ابوعلی محمدبن حمدبن فورجه (کذا) بدوجردی (کذا ،بهجای بروجردی) شاعر
اهل اصفهان (ثعـالبی ،تتمـه ،ج  ،۷ص ۷۵۳؛ ابنشـاکر بـا ارجـاب بـه ثعـالبی ،ج  ،۳ص  ،۳۵۵شـمارﮤ
)۵۵۲؛ محمودبن عبدالکریم اصفهانی معروب به فورجه (ابنماکول ،ج  ،۵ص  ۳۷۹حاشیه ،نقـل
از استدراک ابننق ـه)؛ ابـوالصیر عبـدالکریمبن علـیبن محمـدبن علـیبن فورجـۀ اصـفهانی
(ســمعانی ،تحبیــر ،ج  ،۷ص  .)۵۱۹مصــحح تحبیــر در حاش ـیه نوشــته« :در وفیــات ،ص :۲۹
ا
معروب به فورجه» .ذهبی (ص  )۲۷۷میگوید «فورجه در اصفهانیهـا زیـاد اسـت» .ظـاهرا
ّ
فورجه معرب پورکچه است .مقایسه شود با فورک در نا ابنفورک اصفهانی ابوبکر محمد،
متوفی در  ۵۰۱که فورک نا جد اوست .نیز مقایسه شود با فورو یـه در نـا حمـدبن فورو یـه
(مافروخی ،ص .)۳۰
کوذجه :عبدالرحمانبن  ...ابومسلم صیرفی ملقب به کوذجـۀ مشـکین (ابـونعیم ،ج  ،۵ص
ا
 .)۷۷۱ظاهرا کوذجه مرکب است از کوذک  +چه.
مانگجه :ظهیرالدین عبدالعزیز مانگجۀ قمی شاعر (نجمالدین ابوالرجای قمی ،ص  ۱۵و )۹۷؛
مانگ بهمعنـی «مـاه» اسـت .مقایسـه شـود بـا مـاهرو (تـاش مـاهرو سههسـالر آلتونتـاش

8

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۳

مقاله

خوارزمشاه که بسیار زیبا بوده و ذکر او در تاریخ بیهقی آمدهاست) .نیز مقایسه شود با مانک
علی میمون از بزرگان زمان محمود و مسعود غزنوی .نیز مقایسه شود با مانگیل.
متجه :آسیای متجه (تاریخ قم ،ص  .)۲۵ ،۵۱شاید مت مصفف محمد باشد .در تاریخ قـم
(ص  ،۷۱۱چاپ انصاری) این نا براساس نسصۀ اساس آن ُمتجه ضبط شدهاست .مقایسه شود
با متکه در بال و ّمتو یه.
ممجه :در بیشتر منابع این نا بدون تشدید آمده و تنها بعضی از آنها آن را مشـدد ضـبط
کردهاند ،به این شرح :ابوالعباس احمدبن محمدبن سهل ،محمد معروب به ممجـه (اصـل:
ممحه) (ابوالشیخ ،ج  ،۵ص )۵۱۳؛ ابنممجه (ابونعیم ،ج  ،۷ص )۳۲۱؛ کریمـه بنـت ابوسـعدبن
ممجه (مافروخی ،ص ۳۰؛ ترجمۀ فارسی ،ص  :۷۵۳کریمه دختر ابوسعد ممچه)؛ ابوالفتح محمـدبن
عبداللهبن ممجه معروب به معجز (همان ،ص ۳۵؛ ترجمۀ فارسی ،ص  :۷۵۱ابوالفتح محمد عبدالله
[کذا] ممچۀ معمر [کذا])؛ عبدالرحمنبن عمربن  ...ممجۀ اصفهانی (سـمعانی ،تحبیـر ،ج  ،۷ص
)۵۹۵؛ احمدبن محمدبن سهل جیرانی معروب به ابـنممجـه (ابـننق ـه) ،امـا در توضـیح
[المشتبه] :ممجه (ابنماکول ،ج  ،۵ص  ۵۵۱حاشـیه)؛ ممجـۀ اصـفهانی (محمـودبن عثمـان ،ص
۳۳۰؛ مرصداالحرار ،ترجمۀ دیگری از سیرﮤ ابواسحاق کازرونی ،خ ی ،بر  ۷۱۵الف :ممجه)ّ .
ممجـه
ا
ظاهرا مبدل ممکچه است.
ا
وشجه  /خشجه (ظاهرا :خوشجه) :لقب احمدبن یحییبن حمزﮤ ثقفـی (ابـونعیم ،ج  ،۷ص
.)۹۱
ورجه :سعیدبن یحیی معدل ،ملقب به ورجةبن سیاه (ابونعیم ،ج  ،۷ص .)۳۵۱
همیرجه :ابوعبدالله حسین عریضـی همیرجـه ،از سـادات عریضـی از فرزنـدان علـیبن
محمدبن جعفر (تاریخ قم ،ص  ،۵۵۵نیـز ذکـر او فقـط بـهصـورت همیرجـه :ص  .)۵۵۳ابوعبداللـه
حسین ملقب به همیرجه (ابـنطباطبـا ،ص  ۷۰۳و  .)۷۲۹ابـنعنبـه (ص  )۵۵۲آن را بـهصـورت
امیرکا آورده و کچوئی (ج  ،۵ص  )۵۳۹میگو ید پس امیرکا و همیرجه یکی است و این سصن
ا
درست بهنظر میرسد .ظاهرا «همیر» تلف دیگری از امیر اسـت .در زبـان خـوارزمی امیـر
بهصورت «خمیر» تلف میشدهاست (م رزی ،ج  ،۷ص  ۲و حاشـیۀ  .)۳خمیـر جـزو نا هـای
خوارزمیان نیز دیده میشود (فیروزآبادی ،ذیل همین کلمه).
۹ـ پسوند ـی (= )-ī

این پسوند در فارسی میانه هم وجود داشته و آن را بهصورت  -iyضـبط کردهانـد .در فارسـی
میانه پسوند تحبیبی دیگری بهشکل  -īgنیز وجود داشته که پس از افتادن  gپایانی آن بهشکل
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 -īدرآمدهاست .بنابراین ،مثالهایی که از زبان فارسی در دست است و به  -īخـتم میشـوند
میتوانند دنبالۀ هر دو پسوند فارسی میانه باشند .مثالها:
اممی :ابوبکر محمدبن احمدبن  ...سنداربن أممـیبـن معـدانبـن خوشـمردان صـوفی
معروب به ابنباغبان ،اهل اصفهان (سمعانی ،تحبیر ،ج  ،۵ص  .)۱۱ریشه و تلف این نا معلو
نیست.
امیـری :امیری از فرزندان ابوسعید محمدبن ابوالحسن محمدبن  ...ابومنصور ظفر زبـاره
(بیهقی ،لباب ،ج  ،۵ص  .)۱۹۱امیری فرزند ناصربن حسین از سادات بنیظفر زباره (همان ،ص
 .)۱۰۳رافعی در التدو ین از هشت تن که نا آنها امیـری بودهاسـت نـا میبـرد .بعضـی از
آنها از این قرارند :امیری ابوعبدالکریم دقاق قزو ینی ،امیریبن ابوالعباس قزو ینی ،امیریبن
محمدبن عمربن زادان زادانی (← محدث ،ص  .)۷۲امیری در تما این موارد اسـم اسـت ،نـه
نا تحبیبی.
ایشی :ایشی نیلی ،نا زنی که نا اصلی او عایشه بودهاست (محمـدبن منـور ،ص ۱۳ــ.)۱۵
شفیعیکدکنی ایشی را تلف عامیانۀ خراسانی عایشه میداند (همان ،ج  ،۵ص ۱۱۹ـ .)۱۹۰اما
ا
به احتمال قوی ،ی پایان این کلمه ـی تحبیب است .تلف کلمـه هـم ظـاهرا بایـد «ایشـی»
 Ayšīباشد ،بهجای «آیشی» که ثقیل است.
بابی :در منابع چند تن به این نا ذکر شدهاند ،از این قـرار :بـابیبن فـر آذیـن مجوسـی
(ابناسفندیار ،ص )۱۵؛ بابی که از موالی است (ابنماکول ،ج  ،۷ص ۷۲۱ـ)۷۲۹؛ بابیبن جعفربن
بابی جیلی (یاقوت ،بلدان ،ج  ،۵ص  .)۷۱۹بابیبن سـعید ،شصصـی کـه در میـان اسـتنداریان
دوستدار شمسالمعالی قابوس بوده (رشیدالدین ،بصش غزنویـان و سـامانیان و آلبویـه ،ص .)۷۰۰
ا
وی احتمال دیلمی بودهاست .نا این شص یـک بـار در ترجمـۀ تـاریخ یمینـی (ص )۵۵۱
بهشکل بابیبن ابیسعید ذکر شدهاست و دو بار بهصورت بابیبن سعید (جرفادقـانی ،ص ۵۵۹
و  .)۵۵۷سبکی در معجمالشیوخ (ص  )۱۷۱از شصصی به نا عبداللهبن بابیه نـا میبـرد کـه
معلو نیست نا پدر او ،بابیه ،با بابی ارتبا دارد یا نه.
چنانکه دیده میشود ،بابی در تما موارد فوق نا است ،نه لقـب ،امـا در فارسـی میانـه
 Bābiyشکل تحبیبی  Bābبهمعنی «پدر» اسـت ()→ Gignoux 1986, p. 54; Ibid., 2003, p. 26
ا
ظاهرا این نا تحبیبی به همین صورت از دورﮤ میانه به دورﮤ جدید رسیده و بهعنوان نا بهکار
رفتهاست.
عالم معروب شیعی دورﮤ صفو یه.
بهائی :شکل تحبیبی بهاءالدین :بهاءالدین عاملیِ ،
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بیری  /پیری :ابوبکر احمدبن عبیدبن فضلبن سـهلبن بیـری واسـ ی (ذهبـی ،ص .)۷۰۱
زادان فــر پســر بیــری ،کاتــب حجــاجبن یوســف (بــالذری ،ج  ،۵ص )۳۱۱؛ پیــری اشـغانی
(ابنبلصی ،ص  .)۷۹بیـری اشـغانی یکـی از پادشـاهان اشـکانی (مسـکو یه ،ج  ،۷ص  .)۷۰۱در
ابنبلصی (ص  ۲۲و  )۲۱و طبری (سری اول ،ج  ،۷ص  )۱۹۳نا دیگری بهصورت ببری (بـدون
نق ه) آمده که خدمتکار (غال ) دارای اصغر (داریوش دو ) بودهاست .پیری شـکل تحبیبـی
پیروز و نا های دیگری مانند پیروزشاپور ،پیروزنرسه و غیره است که با پیروز ترکیب شـدهاند
َ
یا شکل تحبیبی پیر و نا های ترکیبشده با پیر ،مانند پیرچیرآتخش (آتش) ،پیـرتهم و ماننـد
آنها ،است که در فارسی میانه رایج بودهاند (← Gignoux 1986, p. 148-149; Ibid., 2003, p. 55-
 .)56شگفت است در میان نا هایی که ژ ینیو گرد آورده پیـری دیـده نمـیشـود ،حـال آنکـه،
چنانکه دیدیم ،ابنبلصی و مسکو یه فردی به نا پیری اشغانی را نا بردهاند (بـرای چنـد پیـری
دیگر.)Justi, S. 252 ← ،
تیتی :دختر صالحالدین جبریل ،فروشـندﮤ دیـه سـمندز (مبایعهنامـهای بـه تـاریخ ۱۰۳
هجری) (شیخالحکمایی ،ص )۵؛ تیتی شمسه بنت مسعود (همو ،ص  .)۵۳در برهان قاطع (ذیـل
تیتــی) آمدهاســت« :زنــان پادشــاهان گــیالن را  ...گوینــد» و محمــد معــین در توضــیح آن
نوشتهاست« :در گیالن وقتـی مـاه (قمـر) را بـه کودکـان نشـان میدهنـد ،میگوینـد" :اللـه
تیتی"» .از این توضیح این نکته بهدست میآید که تیتی در زبـان کودکـان گیلـک بـهمعنی
«ماه» است .بنابراین ،تیتی در نا مورد بح مقاله از زبان کودکـان گرفتـه شـده و بـهمعنی
«ماه» است.
جائی  /جایی :ابوالعباسبن جایی (رشیدالدین ،بصش غزنو یـان و سـامانیان و آلبو یـه ،ص ۷۰۱؛
در جرفادقانی ،ص  :۵۳۱جائی) .معلو نیست این نا صورت تحبیبی چه نامی اسـت .احتمـال
قوی تر این است که جائی  /جایی صفت نسبی باشد.
جشنی :جشنیبن بدرالدین ،کاتـب اقرارنامـهای بـا تـاریخ  ۱۱۱مربـو بـه بقعـۀ شـیخ
صــفیالدین اردبیلــی (شــیخالحکمایی ،ص ۷۰ـ ـ .)۷۷ب ـرای ســه جشــنی دیگــر ← ،همــو (ص
۷۹۷ـ.)۷۹۵
حمدی :منهاج سراج جوزجانی (قرن هفتم) (ج  ،۷ص  )۳۲۳مینویسد در غور محمـد را
حمد و حمدی میگویند.
درستی :دختر کسری از نسل کیکاووس و همسر بهرا گور در هفتپیکر نظامی:
دخت کسری ز نسـل کیکـاوس

درستی نا و خوب چون طاوس
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ا
هرچند اینکه بهرا چنین زنی داشته افسانه است ،اما این افسانه احتمال وجود این نـا را
در قرن ششم هجری نشان میدهد.
ا
رکنی :ظاهرا شکل تحبیبی نا رکنالدین ابهری (جاجرمی ،ج  ،۵ص پنجاهویک و .)۷۰۱۳
شادی :شادیبن عبداللـه مـولی ابوالنجیـب قزو ینـی (محـدث ،ص )۳۳؛ شـادی ارمنـی
(همانجا)؛ ایوببن شادی (صفدی ،ج  ،۵۰ص )۷۲۱؛ شیرکوهبن شادی (صفدی ،ج  ،۳ص )۷۲۵؛
شادیبن فرجبن عبدالله اصفهانی (صریفینی ،شـمارﮤ )۱۷۳؛ عمربن حسـینبن شـاذیبن فـرج
اصفهانی اهل نیشابور (سمعانی ،تحبیر ،ج  ،۷ص )۲۷۱؛ شادی لقب ابوصـالح محمـدبن علـی
سرخسی (ابنماکول ،ج  ،۲ص  ۱حاشیه) .شـادی در مثـالهـای فـوق ،بهاسـتثنای مـورد آخـر،
همهجا بهصورت نا بهکار رفته ،نـه تحبیبـی ،امـا در اصـل شـکل تحبیبـی نا هـایی ماننـد
شادآذرشاپور ( )Šād-Adur-Šābuhrشادگ و شادشاپور ( )Šād-Šābuhrاست کـه بـرروی
مهرهای ساسانی دیده میشود (← .)Gignoux 2003, p. 61
شیرمردی( :ابناسفندیار ،ص .)۵۳۱
شیلی :شیلی پسر فرخزاد (فرخزادان) مرزبان فیروزشاپور (شهر انبار در عراق کنـونی) در
زمان شاپور دو (ذوالکتاب) (یاقوت ،ج  ،۳ص )۹۵۹؛ شـیلی معلـم بابـک ،بنیانگـذار فرقـه
(ندیم ،چاپ فلوگل ،ص  )۳۵۷به نقل از یوستی ،ذیل همین کلمه.
عبدی :عبدالجباربن امیرةبن محمد رباطی مقری معروب به عبدی (محدث ،ص .)۳۱
عز یزی :عز یزی فرزند ابوعبدالله حسینبن  ...ابوالحسن پالسپـوش (بیهقـی ،لبـاب ،ج ،۵
ص )۱۰۵؛ عز یزی فرزند سید علیبن حسینک ،از اعقاب تاجالدین یحییبن محمـد (همـان،
ص .)۱۷۵
عمی :ابوجعفر محمدبن عالنبن محمد معروب به عمی عالن (سـهمی ،ص  .)۳۹۱عمـی
شکل تحبیبی ّ
عم عربی است که در فارسی ایران با پسوند ـو تصغیر و تحبیب بهشـکل عمـو
درآمده و در فارسی تاجیکی با الحاق پسوند َـک تحبیب بهصـورت َع َمـک بـهکـار مـیرود:
شـیخ عمــی بسـ امی (جــامی ،ص ۳۰۲؛ دفتـر روشــنایی ،ص  ۵۹۰ ،۷۱۱ ،۷۱۵و غیــره) .در دفتــر
روشنایی (ص  )۷۱۳این شص عمو یۀ بس امی نامیده شدهاست بـا پسـوند ــویۀ تحبیبـی؛
موسیبن ابوموسی [برادر بایزید] مشهور به عمی (کتابالنور من کلمات ابیطیفور در عبـدالرحمن
بدوی ،شطحاتالصوفیه ،ص ۱۳؛ شفیعی کـدکنی ،دفتـر روشـنایی ،ص  .)۷۷۷شـفیعی دربـارﮤ عمـی
مینویسد« :این عنوان عمی در مقامات بایزید یکی از مسائل دشوار اسـت و تصـمیمگیـری
درباب آن هنوز بـرای مـن آسـان نیسـت .نیکلسـون آن را ُع َمـ ّی (بـه صـیغۀ تصـغیر) ضـبط
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کردهاست (الل َمع ،ص  ۷۰۳و  ۷۰۵و  ،۳۵۵نیز مقدمۀ انگلیسی اللمع) .و نورالدین شریبة نیز همـین
ضبط نیکلسون را پذیرفته (طبقاتالصوفیه ،سـلمی ،۱۰ ،۱۱ ،و  ،)۱۳ولی احتمال اینکه این کلمه
ّ
عمی (عموی من) باشد احتمال دوری نیست ،بهعنوان یک کلمۀ خ اب عا  ...در مقامـات
بایزید بسیارند از اهالی قومس که عنوان ایشان عمی است :عمی ولیی و عمـی اسـماعیل و
عمی حسن ِدرزجی که پیر خرقۀ ابوعبدالله داستانی است (دستورالجمهور ،نسصۀ تاشـکند ،بـر
 ۵۱و  ۵۹و ( »)۳۰دفتر روشنایی ،ص  .)۳۱۰نا این سه تن در دستورالجمهور چاپی چنین ضبط
شدهاست :عمی ولیی (ص )۵۱؛ عمی اسماعیل (ص  ،)۹۰ذکر عـم (یـک نسـصه :عمـی) و
روایت حدی او از سل ان بایزید (ص  ،)۱۱عمی حسـن درزجـی (ص  .)۱۵چنانکـه دیـده
میشود ،عمی در این موارد در خ اب بهکار نرفتهاست ،عمـی در ایـن مـوارد همـان شـکل
ّ
جلو نا های مـذکور بـهکـار رفتهاسـت .امـروز نیـز عمـو
تحبیبی عم است که بهعنوان لقب ِ
جلو نا مردان به کار میرود .عمو عباس ،عمو حسن ...
بهصورت نوعی لقب تحبیبی ِ
فیلی :بکرویةبن فیلی صفار (محدث ،ص  .۷۱در رافعی ،ج  ،۵ص  :۳۲۱فیلـه) .مقایسـه شـود
با فیلو یه :عبدالکریمبن عبدالجباربن عبدالکریم دلمی (رافعـی ،ج  ،۳ص  :۵۰۱دللمـی) بـزاز،
معروب به فیلو یه (محدث ،ص  ،۵۵رافعی ،همانجا).
کاکی :ماکان کاکی = ماکان پسر کاکی .کاکی پسر فولدوند دیلمی بود (بیهقی ،ابوالحسن،
چاپ هند ،ص  ،۷۲۹چاپ تهران ،ص  :۹۳کیاکی) .در هر سه نسصۀ تاریخ بیهق بـهجـای کـاکی،
کیاکی آمده و کاکی در چاپ هند تصحیح مصحح براساس سایر منـابع اسـت .نولدکـه (ص
 )۳۷کاکی را  ]kākē =[ käkêضبط کرده و نوشته  käkêو  käkôدر کردی بـهمعنـی «بـرادر»
است.
در مازندرانی کاکو بهمعنی «دایی» است و پسوند ـو پسوند تحبیب است ،مانند خالو که
از خال عربی بهمعنی «دایی» و ـو تحبیب ساخته شده و نیز مانند عمـو .شـکل دیگـر کـاکو
کاکو یه است .عالءالدوله احمدبن محمـد را ،کـه دایـی مجدالدولـۀ دیلمـی بـوده ،کاکویـه
میخواندهاند .پسوند ـویه نیز پسوند تحبیبی است .به نظر میرسد کـه کـاکی از کـاک  +ی
تحبیب ساخته شده باشد .کاک به نوشتۀ اسدی در لغت فرس در ماوراءالنهر بهمعنی «مـرد»
است .در کردی نیز بهمعنی «برادر بزر تر» است .مقایسه شود با کاکا (فرهنگنو یسی ،شـمارﮤ
 ،۷۳۹۱ ،۷۳ص  .)۳۰اما اگر ضبط کیاکی در تاریخ بیهق اصالت داشته باشـد ،ممکـن اسـت
این نا مرکب از کیا  +ک میانجی و ـی تحبیب باشـد و بـا کـاک و کـاکو و کاکو یـه ارتبـا
نداشته باشد.
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گنجی :گنجی خاتون فروشندﮤ زمینهای بوبک هیر (اردبیل) در مبایعهنامهای بـا تـاریخ
( ۱۲۵شیخالحکمایی ،ص .)۵۰
لشکر ی :لشکریبن مردی از سرداران وشمگیر (مسـکویه ،ج  ،۲ص  ،۳۱۱ج  ،۱ص  ،۱۰۱ج
ا
 ،۱ص  ۷۰ ،۹و  .)۷۷معلو نیسـت لشـکری نـا تحبیبـی ،مـثال مشـتق از لشکرشـکن و ـی
تحبیب ،است یا صفت نسبی از لشکر.
ماسی :ابنماسی (سـهمی ،ص  .)۵۷۱مقایسـه شـود بـا ماسـو یه (= ابـنماسـو یه ،پزشـک
مسیحی ایرانی در قرن دو و سو ) و ماسه (= ابنماسه ،پزشک قرن سو ) و ماسه پسر مازیار
ا
و پدر فر و جد ابونصربن عبدالرزاق طوسی [ظاهرا ابومنصور محمدبن عبـدالرزاق] ( Justi:
”.)“Māsah
مامی :بهاءولد پدر مولنا مینویسد مرد مادر مرا «مـامی» میگوینـد (خ یبـی ،ج  ،۵ص
 .)۵۲فروزانفر در تعلیقات کتاب (ص  )۵۲۱مینو یسد« :شاهدی اسـت بـر اسـتعمال کلمـۀ
مامی در عهد مصنف ،هم بدین معنی که اکنـون در محـاورات متـداول اسـت و در بشـرویه
ا
مـام و مـامو (=  )māmē >( mâmeو  )mâmuدر تـداول مـرد
مام گو ینـد» .ظـاهرا ِ
ماموِ ،
بشرو یه و خراسان است .اما مامی که در تهران رایج است و فرزندان خ ـاب بـه مـادر خـود
میگو یند به احتمال قوی ،از  mummyانگلیسی گرفته شدهاست.
مردی :لشکریبن مردی (← لشکری در بال) .در فارسی میانه مرد و مردبـود بـهعنـوان نـا
ا
خاص بهکار میرفته و مردی ظاهرا شکل تحبیبی این کلمات است .در تاریخ طبـری (سـری
اول ،ج  ،۵ص  )۱۱۱نیز از یک مردبود نا برده شدهاست .نیز مقایسه شود با شیرمردی در بال
که شکل تحبیبی شیرمرد است.
ممی :پیره ممی (ابـنبـزاز ،ص  ۱۱۱و  ۱۷۵و  .)۷۰۵۲ممـی شـکل تحبیبـی محمـد اسـت.
صالحبن ممی کاتب نسصۀ منحصربهفرد زیج یمینی از محمدبن علی حقایقی اسـت کـه در
بلغارستان نگهداری میشود و مرکز پژوهشـی میـراث مکتـوب در سـال  ۷۳۹۱آن را منتشـر
کردهاست (نیز ← علی صـفری آققلعـه ،میـراث علمـی اسـالم و ایـران ،شـمارﮤ  ،۷۳۹۵ ،۱ص .)۷۵۱
امروز نیز در آذربایجان گاهی محمد را ممی میگویند (کسروی ،ص .)۷۱۱
این پسوند امروز نیز زنده است و به صورت کوتاهشدﮤ نا های خاص مـیپیونـدد ،ماننـد
ِاسی (= اسماعیل) ،فری (= فریدون) ،اشی (= اشرب) و غیره.
تئودور نولدکه در کتـاب تحقیقـات ایرانـی ( )Vol. 1, pp. 29-31بحـ کوتـاهی راجـعبـه
نا های تحبیبی مصتو به  -aiدارد .به نوشتۀ او از دورﮤ فارسی باستان تعدادی نا های مصتو
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به  aiوجود دارد که به احتمال قوی ،همه نا های تحبیبـی هسـتند .مثـالهـایی کـه وی ذکـر
میکند همه نا های ایرانیای هستند که در آثار مورخان و نو یسندگان یونانی نقـل شـدهانـد،
ماننــد ( Bagaiosکــه بایــد شــکل تحبیبــی نا هــایی ماننــد ،Bagābigna ،Bagabuxša
 ،Bagapatēsیعنــی  Bagapātaباشــد)( Ariaios ،کــه بایــد شــکل تحبیبــی Ariyârâmna
باشد) ،و ( Tiraiosکه نا پادشاه میشان [خاراکس] قدیم واقع در جنوب غربی ایران در رأس
خلیج فارس و جنوب شرقی عراق بوده و برروی سکهها و در کتاب [ Macrobiiمنسـوب بـه
 ]Lucianآمده در نـا آبـراه «نهـر تیـری» در جنـوب غربـی شـوش بـاقی ماندهاسـت) (←
[معجمالبلدان] یاقوت ،ذیل همین نا و ذیل تیرا و سایر کتب جغرافیایی قدیم) Tīrē .دیگری در تـاریخ
ـوزهر یـا ج ِزهـر یـا
تأسیس سلسلۀ ساسانی دیده میشود [منظور تیری است کـه ازسـوی ج ِ
گوزهر ( )Gōzihrحاکم اص صر در زمان بابک پدر اردشیر ارگبد دارابگرد شده بودهاسـت]،
ِ
(← [تاریخ] طبری ،سری اول ،ص [ ۱۷۲در اصل ،]۷۷۲ :سـ ر [ ۷نیـز ← تـاریخ بلعمـی ،ص .)]۱۱۱
[ ]...ت َیری از  Tiridátesیا نا هایی شبیه به آن گرفته شدهاست .1به نظر نولدکه عربهـا ،کـه
نمیتوانستهاند تیرو یه را تلف کنند ،آن را به ت َیری ( )Tīrēتغییر دادهاند .یوستی نیز در نامنامۀ
ایرانی این نظر را پذیرفتهاست ( .)Justi, s.v. Tiraîosدر تاریخ طبری حـداقل از دو تیرویـه نـا
برده شدهاست؛ یکی تیرو یه پسر بس ا  ،دایـی خسـروپرو یز (سـری اول ،ص  .)۵۷۱۹دیگـری
تیرو یه پسر کردنک از اجداد سوخرا (سری اول ،ص  .)۱۱۱تیرویه و نیز ت َیری ،همانطوری کـه
نولدکه اشاره کرده ،باید از تیرداد یا نا های دیگری مانند تیرخسرو ،تیر ِمهر و غیره گرفته شده
باشد (برای ایـن نا هـا .)Gignoux 1986, p. 167-168; Ibid., 2003, p. 62-63 ← ،تیرویـه در فارسـی
میانه بهصورت  Tīrōyبهکار میرفتهاست (همانها) .طبیعی است که در میـان حـدود ۷۵۱۰
نامی که ژ ینیو گرد آورده َ
تیری دیده نمیشود.
نا دیگری که تغییری همانند تغییر تیرو یـه بـه تیـری کـرده شـیرویه اسـت .مسـکویه در
تجارباالمم (ج  ،۷ص ۵۵۱ـ ۵۵۱و  )۵۱۹شیرویه پسر خسرو پرو یز را بهصورت شیری آورده،
اما در صفحۀ  ۵۵۹و  ۵۲۰نا پسر او را بهشکل اردشیربن شیرویه نقل کردهاسـت .شـیرو یه
صورت تحبیبی نا های شیر ،شیرنیو ( )Šēr-nēwو جز آنهاست.
ا
ُ
نا سو کردی = گردی در مسکو یه (ج  ،۷ص  ۵۷۲و  )۵۷۹است بهجای گردویه که ظـاهرا
باید  Gordēخوانده شود.

 .1پایان م لب نولدکه.
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نولدکه میگوید (ص ۳۰ـ )۳۷این پسوند امروز هم در کردی ،در کنـار  ،-ōبـهصـورت -ē

زنده است ،مانند اوسی  =( Ōsēعثمان) ،حسی  =( Hasēحسن) Käkē ،بهمعنـی «بـرادر»،
در کنار  ،Käkōبرابر کاکوی در فارسـی در شـاهنامه (ج  ،۷ص  ،۷۵۹بیـت [ ۹۹۲چـاپ خـالقی

م لق ،ج  :۷فریدون ،بیت  ،۹۱۰ ،۹۲۵و  ،۹۱۹منوچهر :بیـت ]۱۹۰؛ ابـناثیـر ،ج  ،۹ص  ۷۵۱و ۳۱۱؛
یاقوت ،ج  ،۷ص  ۵۵۰و بعد؛ ابنخلکان ،شمارﮤ  ،۷۱۹ص [ ۷۳۵چـاپ احسـان عبـاس ،ج  ،۵ص ،۷۲۹
شمارﮤ  .]۷۹۰شاید کاکی در [تاریخ طبرستان و مازنـدران] ظهیرالـدین [مرعشـی] (ص  ۳۰۵و
جاهای دیگر) ،که بهدنبال نا ماکان میآید ،نیز همین کلمه باشد (همان ،ص  .)۵۱بنابراین ،مـا

در نا های تحبیبی فارسی مصتو به ـی با دو پسوند روبهرو هستیم؛ یکی نا های مصتـو بـه
ا
 -ēو دیگر نا های مصتو به  .)-īg, -iy <( -īتلف کاکی در ماکان کاکی ظاهرا  Kākīاسـت
نه  .Kākēبااینهمه ،این احتمال را نیز باید م رح کرد که آیا تعدادی از نا هایی که ژینیـو بـا
 -iyضبط کرده نباید با  -ēضبط میشد؟ تلف های کردی این احتمال را تقویت میکند.
1

منابع
آوی ،حسینبن محمدبن ابیالرضا ( ،)۷۳۵۱ترجمۀ محاسن اصفهان ،بـه کوشـش عبـاس اقبـال ،ضـمیمۀ
مجلۀ یادگار ،تهران.
ّ
ابنطباطبا ،ابراهیمبن ناصر ( ۷۳۱۱قمری  ،)۷۹۱۱ /منتقلةالطالبیـة ،بـه کوشـش محمـد مهـدی خرسـان،
م بعۀ حیدریه ،نجف.
ابنعنبه ،جمالالدین احمد حسینی ( ،)۷۹۱۷ / ۷۳۱۰عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالـب ،بـه کوشـش
محمدحسن آلطالقانی ،م بعۀ حیدریه ،نجف.
ابنفوطی ،کمالالدین ابوالفضل عبدالرزاق ( ،)۷۹۱۱تلخیص مجمع اآلداب فی معجـم االلقـاب ،بصـش
چهار  ،جلد  ،۵به کوشش مص فی جواد ،بغداد.
ویلـزر،
ابنمرتضی ،احمدبن یحیی ( ۷۵۰۹قمری  ،)۷۹۱۱ /طبقاتالمعتزلـه ،بـه کوشـش سـوزانا دیوالـد ِ
دارالمنتظر ،بیروت.
احمدبن حسینبن شیخ خرقانی ( ،)۷۳۱۱دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابی یزید طیفور ،بـه
کوشش محمدتقی دانشپژوه و ایرج افشار ،میراث مکتوب ،تهران.
اسفزاری ،معینالدین محمد ( ،)۷۳۳۱روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ،به کوشـش محمـدکاظم
اما  ،دانشگاه تهران ،تهران.

 .1در این فهرست فقط منابعی ذکر شده که در بصشهای اول و دو این مقاله نیامدهانـد ،مگـر بعضـی منـابع کـه بـه
دلیلی در اینجا نیز تکرار شدهاند.
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اصیلالدین عبدالله واع ( ،)۷۳۲۷مقصد االقبال سلطانیه ،به کوشش مایـل هـروی ،بنیـاد فرهنـگ ایـران،
تهران.
افشار ،ایرج ( ،)۷۳۵۱یادگارهای یزد ،انجمن آثار ملی ،تهران.
انصاری ،عبدالله ( ،)۷۳۱۵طبقاتالصوفیه ،به کوشش محمد سرور مولیی ،توس ،تهران.
جاجرمی ،محمدبن بدر ( ،)۷۳۲۰مونساالحرار ،به کوشش میرصالح طبیبی ،انجمن آثار ملی ،تهران.
خ یبی ،بهاءالدین محمدبن حسین معروب به بهاءولد ( ،)۷۳۳۱معارف ،جلد  =( ۵جلد  ،)۵بـه کوشـش
بدیعالزمان فروزانفر ،ادارﮤ کل نگارش وزارت فرهنگ ،تهران.
رشیدالدین فضلالله ( ،)۷۹۲۹ / ۷۳۳۱جامعالتواریخ ،بصش غزنو یـان و سـامانیان و آلبو یـه ،بـه کوشـش
محمد دبیرسیاقی ،تهران.
سبحانی (هاشمپور سبحانی) ،توفیق و حسا الدین آقسـو ( ،)۷۳۱۵فهرسـت نسـخههـای خطـی فارسـی
کتابخانۀ دانشگاه استانبول ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی ،تهران.
سبکی ،تاجالدین عبدالوهاب ( ،)۵۰۰۵معجمالشـیوخ ،بـه کوشـش بشـار عـواد ،رائـد یوسـف عنبکـی و
مص فی اسماعیل اعظمی ،دارالغرب السالمی ،بیروت.
شیخالحکمایی ،عمادالدین ( ،)۷۳۱۱فهرست اسناد بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی ،کتابصانه ،موزه و مرکـز
اسناد مجلس شورای اسالمی و موزﮤ ملی ایران ،تهران.
شیخالحکمایی ،عمادالدین و نسـرین حیـدری (« ،)۷۳۹۱جغرافیـای تـاریصی و سیاسـی خـور و بیابانـک
براساس وقفنامۀ مور  ۱۱۱ق» ،نسخههای خطی ،دفتر  ،۷۵زیر نظر رسول جعفریان ،کتابصانۀ مرکـزی
و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،تهران ،صفحههای ۲۱۲ـ.۱۷۷
فیروزآبادی ،مجدالدین ،قاموساللغه ،چاپ سنگی.
کسروی ،احمد ( ،)۷۳۳۲شهریاران گمنام ،امیرکبیر ،تهران.
مافروخی ،مفضلبن سعد ( ،)۷۳۷۵ذکر محاسن اصفهان ،به کوشش سید جالل طهرانی ،اقبال ،تهران.
محمودبن عثمان ( ،)۷۳۳۳فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه ،به کوشش ایرج افشار ،طهوری ،تهران.
م رزی ،ابوالفتح ناصرالدین ( ۷۳۹۹قمری  ،)۷۹۱۹ /المغرب فـی ترتیـب المعـرب ،بـه کوشـش محمـود
فاخوری و عبدالحمید مصتار ،مکتبة اسامةبن زید ،حلب (سوریه).
منهاج سراج جوزجانی ،ابوعمرو عثمانبن سراجالدین محمد (۷۳۵۷ـ ،)۷۳۵۵طبقات ناصری ،به کوشـش
عبدالحی حبیبی ،کابل ،دو جلد.
یاقوت ،ابوعبدالله ،معجماالدباء ،به کوشش مارگلیوث (نگارنده به این چاپ دسترسـی نداشـت و آنچـه در
ا
این مقاله از این چاپ نقل شده ازطریق منابع دیگر ،احتمال یادداشتهای قزو ینی بـوده کـه در فیشهـای
ا
خود یادداشت نکرده و فعال به این منابع دسترسی ندارد).

هویت دستوری و بررسی آن در
و
،
فائزه سبحانی مَرَنی (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

هویت دستوری یکی از بصشهای فرهنگهای امروزی است .در این پژوهش به روش ذکـر
هویت دستوری در لغتنامه (دهصدا و همکاران  ،)۷۳۱۱فرهنگ بزرگ سـخن (انـوری  )۷۳۱۵و
فرهنگ فارسی (صدریافشار و همکاران  )۷۳۹۱پرداخته شده و در ادامه ،هویت دسـتوری چنـد
مدخل در این سه فرهنگ با رویکردی کاربرمحور (کمک به فهم معنی یا کاربردهای خاص
واژه) مقایسه شدهاست .برای روشن شدن م لب بـه آنچـه در مقدمـۀ فرهنـگ جـامع زبـان
فارسی و فرهنگ بزرگ سخن برخی فرهنگهای فارسی آمدهاست اشاره میشود:
ا
«منظــور از هویــت دســتوری در فرهنگنویســی تقریبــا همــان مقولـۀ دســتوری اصــلی
واحدهای واژگانی است» (صادقی  ،۷۳۹۵ص .)۷۱
«هویت دستوری بصشی از فرهنگ است که در آن هویت واژه از لحاظ دسـتوری (بنـابر
کاربرد آن در جمله) مشص میشود» (انوری  ،۷۳۱۵ص سیوشش).
فرهنگنویسی امری پیچیده و بسیار زمانبر است و «عـد ق عیـت یـا نامحـدود بـودن
معانی ،کاربرد و خصوصیات آشکار و نهـان واژههـای زبـان واقعیـت انکارناپـذیر و مشـکل
واقعی این حرفه است» (وثوقی  ،۷۳۱۳ص .)۷۱
فرهنگنویسی عالوهبر لزو وجود طرحی مشص  ،روشمند و منسـجم نیازمنـد دانـش
کافی درمورد زبان و قواعد حاکم بر آن است .درمورد برخی از قاعدههـای نحـوی نظریـات
گوناگونی وجود دارد .از سوی دیگر ،تعریفهای موجود در فرهنگها نیـز همیشـه جـامع و
مانع و کامل نیست .در نتیجه ،بصش تعریف و هویـت دسـتوری فرهنـگهـا همـواره بـرای
فرهنگنویسان چالشبرانگیز بودهاست و هر فرهنگی به شیوﮤ خود بـه آنهـا پرداختـهاسـت.
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البته یادآور میشود که هویت دستوری بصشـی فرعـی در فرهنگهـا اسـت و کـار اصـلی و
مهم ِتر فرهنگنویس تعریفنگاری و روشن ساختن معنی واژههاست .اما گاه معنیها چنـان
با نقش یا هویت دستوری در هم آمیصته است که پیش از ارائۀ تعریفی صحیح از واژه ،بایـد
هویت دستوری آن را مشص کرد.
«آنچه بالخ به آن زبان گفته میشود خود صداها نیستند بلکه الگوهـا و طـرحهـایی
هستند که این اصوات بیانگر آنها هستند  ...از طرب دیگر این الگوها و طرحهـا نسـبت بـه
هم دارای روابط پیچیدهای هستند و بین آنها سلسلهمراتبی برقرار اسـت» (بـاطنی  ،۷۳۱۳ص
 .)۱در تهیۀ فرهنگ نمیتوان از قوانین حاکم بر آن زبان چشمپوشی کرد؛ گاهی باید پـیش از
تعریفنگاری مدخل هویت دستوری آن را تعیین کرد.
«در فرهنگهای بسیار پیشرفته ،مثل آ کسفورد  ،۵۰۰۰کـدها و برچسـبهای متعـددی
برای نشان دادن ویژگیهای ساختاری واژهها وجود دارد» (وثوقی  ،۷۳۱۳ص .)۷۱۳
ا
ممکن است برخی واژهها کـه ماهیتـا هویـت دسـتوری خاصـی دارنـد ،در بافـتهـای
متفاوت هویتشان تغییر کند و نقش دیگری بهذیرند ،مانند زیبا ،که صفت است ،اما در شـعر
زیر از مولوی بهصورت اسمی بهکار رفتهاست:
ر بر ر زیبایان کـم ِنـه بنگـر پایـان

رخسار تو فرسوده رو کم ترکوا برخوان

مسئلۀ مهم دیگر این است که در فرهنگ باید به مدخلهایی که در ترکیب با کلمۀ دیگـر
واژﮤ جدیــدی میســازند اشــاره شــود ،ماننــد پــیواژﮤ ( )postpositionـ خــوری در
خورشخوری ،ساالدخوری ،و سـو خوری .همچنـین در برخـی فرهنگهـای فرنگـی بـه
ساختار نحوی واژه و جایگاه قرارگیری آن در جمله نیز اشاره شدهاست .بـه ایـن صـورت کـه
ا
مشص میکنند مثال مدخل پیش رو پس از اسم یا صفت قرار میگیرد یا پـیش از فعـل یـا
قید.
نکتۀ دیگر اینکه یکی از ویژگیهای تعریف خوب ایـن اسـت کـه بتـوان آن را در جملـه
بهجای مدخل قرار داد و این امر مستلز تشصی درست هویت دستوری آن مدخل است.
نصستین فرهنگ فارسی که در آن به هویت دستوری مدخلها اشاره شده فرهنگ نفیسـی
(ناظماالطبا) تألیف علیاکبر نفیسی (۷۳۵۷ـ )۷۳۵۵است که مؤلف به ارائۀ هویـت دسـتوری
واژهها ،بدون درنظر گرفتن نقش آن در جمله و کاربرد آن در بافت کلی متن دست زدهاست،
ا
ا
مثال مدخل آبکی را ،که در بعضی موارد اسم است ،م لقا صفت دانستهاسـت کـه البتـه در
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این زمینه نیز یکدست عمل نشده ،مانند مدخلهای آبکش و آبگینهگر که هویـت «اسـم ـ
صفت» دارد.
در لغتنامۀ دهصدا (از حرب الف به بعد) نیز ،به پیشنهاد دکتـر محمـد معـین ،هویـت
دستوری مدخلها ،البته بدون در نظر گرفتن کاربرد و بافتهای زبانی ،افزوده شدهاست .در
مقدمۀ کتاب اشارهای به شیوﮤ ذکر آنها نشدهاست.
در فرهنگ فارسی (صدریافشار و همکاران  )۷۳۹۱به شکلی روشمند بـه هویـت دسـتوری
مدخلها اشاره شده و در پیشگفتار آن آمدهاست« :ترتیـب قـرار گـرفتن مـدخلهای مشـابه
براساس دستور زبان چنـین اسـت .۷ :اسـم؛  .۵فعـل؛  .۳صـفت؛  .۵قیـد؛  .۲ضـمیر؛ .۱
حرب؛  .۱نا آوا؛  .۱دعا؛  .۹پیشوند یا پیشواژه؛  .۷۰میانوند؛  .۷۷پسوند یـا پیـواژه .هـر واژه
درصورتیکه متعلق به بیش از یک مقولۀ دستور زبانی است ،با عدد مشص شدهاست؛ بـه
ا
همین ترتیب اعال  ،مثال واژههای باز ،رازی و فوت» (همان ،ص هشت)؛ بهنظـر میرسـد کـه
مالک تعیین هویت دستوری در این فرهنگ هم مالحظات نحوی و هم صـرفی بودهاسـت،
اما با توجه به اینکه این فرهنگ پیکرهبنیاد نیست ،گاهی چندان به وجه کاربردی مـدخلها و
نقش آنها در جمله توجه نشدهاست.
در مقدمۀ فرهنگ بزرگ سخن آمدهاست« :هویتهای دستوری مندرج در ایـن فرهنـگ
عبارتاند از :اسم ،اسم صوت ،اسم مصدر ،بن ماضی ،بن مضارب ،پسوند ،پیشـوند ،تـابع،
جمله ،حاصل مصدر ،حرب ،حرب اضافه ،حـرب ربـط ،حـرب نـدا ،شـبهجمله ،شناسـه،
صفت ،صفت فاعلی ،صفت مفعولی ،صـفت نسـبی ،ضـمیر ،فعـل ،قیـد ،مصـدر (لز و
متعدی) ،مصغر ،میانوند» (انوری  ،۷۳۱۵ص سیوهفت)؛ همانگونه کـه مشـص اسـت ،در
این فرهنگ نیز ،هم صرب و هم نحـو بـرای تعیـین هویـت دسـتوری مـد نظـر بودهاسـت و
«بهطور کلی دربارﮤ هویت دسـتوری واژههـا ،مـالک مـا چگـونگی کـاربرد آنهـا در زبـان
بودهاست» (همان).
در ادامه ،به مقایسۀ هویت دستوری چند مدخل سه فرهنگ مذکور از دیدگاه کاربرمحور
بودن پرداخته میشود .مالک انتصاب مدخلها مقولههای متفاوت دستوری است:
اثبات (مصدر) ( ...دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
تکلم (مصدر) ( ...دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
هویــت دســتوری دو مــدخل اثبــات و تکلــم در لغتنام ـۀ دهصــدا «مصــدر» اســت و
تعریفهایی که برای آنها داده شده طبق الگوی فعل است .اما ،همانگونه که میدانیم ،ایـن
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واژهها با توجه به ساخت زبان فارسی و قواعد آن مصدر نیستند ،اگرچه بهلحـاظ معنـایی در
آنها فعلیت وجود دارد.
اثبات (اسم) ( ...صدریافشار و همکاران .)۷۳۹۱
تکلم (اسم) ( ...صدریافشار و همکاران .)۷۳۹۱
هویت دستوری دو مدخل اثبات و تکلم در فرهنگ فارسی «اسم» است و تعریفها نیز
با واژههای عمل و فرایند آغاز شده کـه نشـان میدهـد روش مناسـبتری بـرای آن انتصـاب
شدهاست.
هویت دستوری دو مدخل اثبات و تکلم در فرهنگ بزرگ سخن «اسـم مصـدر» اسـت،
اما تعریف آنها مانند فعل است که البته شاید وجود کلمۀ مصدر توجیهکننـدﮤ ایـن الگـوی
تعریف باشد.
برای دو مدخل رفتوآمد و ستایش در لغتنامـۀ دهصـدا بـهترتیب دو هویـت دسـتوری
مصدر مرخم مرکب و اسم مصدر آمدهاست ،اما چنانکه میدانیم در دستور زبان فارسی هر
ا
دو این واژهها اسم هستند ،ضمنا برای تعریف هر دو ،به نقل از دیگـر فرهنگهـا ،از الگـوی
فعلی استفاده شدهاست ،درصورتیکه میتـوان آنهـا را ،بـه روشـی کـه در فرهنـگ فارسـی
آمدهاست ،با الگوی اسمی تعریف کرد .اما در فرهنگ بزرگ سخن هردو اسم مصدر هستند
و در تعریف بعضی از برشهای معنایی الگوی تعریف فعل اسـتفاده شدهاسـت کـه ایـن از
یکدستی کار میکاهد ،مگر اینکه مانند موارد بال کلمۀ «مصدر» توجیهکنندﮤ نوب تعریفها
باشد.
مدخل بچه در لغتنامۀ دهصدا هویت اسم دارد و با نگاهی گذرا بـه برشهـای معنـایی
ا
مشص میشود که از بعضی کاربردهای ایـن واژه در زبـان غفلـت شدهاسـت ،مـثال بچـه
گاهی صفت است بـهمعنی «کمتجربـه» کـه ایـن مـورد در فرهنـگ بـزرگ سـخن رعایـت
شدهاست ،اما در فرهنگ فارسی این هویت دستوری برای مـدخل بچـه نیامدهاسـت؛ نکتـۀ
دیگر اینکه بچه گاهی بهصورت پیشوندواره یا پسـوندواره بـا اسـم یـا صـفتی دیگـر ترکیـب
میشود و معنیهای دیگری را به آنها میافزاید ،مانند بچهدانشجو و غالمبچه.
در لغتنامۀ دهصدا و فرهنگ بزرگ سخن سه مدخل خوبی ،زیبایی و سـختی برچسـب
حاصل مصدر دارند که میتوان گفت هویت آنها بهلحاظ صرفی تعیـین شدهاسـت ،امـا در
فرهنگ فارسی اسم در نظر گرفته شدهاند .به نظـر نگارنـده ،برچسـب اسـم مصـدر اطـالب
کاربردی خوبی (درمورد دستور زبان) به کاربر میدهد .همچنـین در فرهنـگ فارسـی یـک
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هویــت دســتوری «پیــواژه» ب ـرای مــدخل ســختی داده شدهاســت و ب ـرای آن سرســختی و
جانسختی را مثال آوردهاست .درنتیجه به باور مؤلفـان ایـن فرهنـگ ،سرسـختی از «سـر +
سختی» و جانسختی از «جان  +سختی» تشکیل شدهاست ،درحالیکه بهنظر نگارنده ،این
واژهها از «سرسخت (صـفت)  +ـی (پسـوند اسمسـاز)» و «جانسـخت (صـفت)  +ـی
(پسوند اسمساز)» تشکیل شدهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل خوب هویت دستوری صفت دارد که واضح اسـت بسـیاری
از کاربردهای آن را نادیده گرفتهاند .در فرهنگ فارسی ابتدا چیزی که جلب نظر میکند ایـن
است که این مدخل با تلف  /xob/جداگانه مدخل شده و هویت دستوری آن قید است ،امـا
ُ
بهنظر میرسد که نقش واژﮤ خب در بافت زبان شـبهجمله اسـت .در فرهنـگ بـزرگ سـخن
مقولت دستوری آن شامل صفت ،قید ،شبهجمله و اسم اسـت و بـه بسـیاری از بافتهـای
زبانی و کاربردهای آن اشاره شدهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل سفید برچسب صفت دارد ،اما بدیهی است کـه در بسـیاری
موارد این واژه هویت اسم میگیرد ،مانند زمـانی کـه بـهعنوان نـا رنـگ بـهکار مـیرود .در
فرهنگ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن به هر دو هویت اسـم و صـفت اشـاره شدهاسـت ،امـا
هویت دستوری سومی هم در فرهنگ فارسی برای آن داده شده و آن پیشواژه است که بهنظر
اطالب مناسبی به کاربر فرهنگ میدهد ،مانند سفیدجامه.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل باال هویت اسم دارد ،درصورتیکه در بسیاری موارد هویـت
آن صفت است ،مانند «اتاق بال» ،و گاهی قید است ،مانند «بـالی حیـا صـندلی چیـده
بودند» ،که این نکته در فرهنگ فارسی رعایت شدهاست و هویت پیشواژه نیز بـرای آن داده
شدهاست ،مانند باالنشین و باالرو که دادن این اطالب نیز بسیار کاربردی بهنظر میرسد ،امـا
فرهنگ بزرگ سخن فقط هویتهای اسم و صفت برای آن قائل شدهاست .نکتـۀ قابـل ذکـر
درمورد این مدخل این است که به نظر نگارنده ،این واژه یک نقش حـرب اضـافهای هـم در
بافت زبان دارد ،یا دستکم پیدا کردهاست ،برای مثال در جملۀ «بالی این کتاب خیلی پول
داد » یا «فالنی بالی نوشتن این مقاله خیلی زحمت کشیدهاست» که البتـه در ایـن کـاربرد
همهجا با کسرﮤ اضافه ،که بهصورت «ی» نمایش داده میشود ،میآیـد و در فرهنـگ بـزرگ
بابـت»
ای» و « ِ
باالی آمدهاست و معنای «دراز ِ
سخن ذیل مدخل باال بهصورت مدخل فرعی ِ
را برای آن آوردهاست ،اما هیچ توضیحی به لحاظ دستوری برای آن نیامدهاست.
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در لغتنامۀ دهصدا مدخل دیر قید است که در همان نگاه اول ناکافی بـه نظـر میرسـد.
البته توضیحی نیز به این شرح دارد« :با مصادری از این قبیل ترکیب شـود :دیـر آمـدن ،دیـر
آوردن ...و نیز کلماتی چون :دیرآب ،دیرانجا  .»...در فرهنگ فارسی سه هویت صفت ،قید
و پیشواژه آمدهاسـت .امـا فرهنـگ بـزرگ سـخن رویکـرد جـامعتری دارد و عالوهبـر تمـا
هویتهای بال حالت اسمی آن را نیز آورده و تعریف کردهاست که به نظر نگارنده چـون در
مثالهایی که آورده و همچنین در جستوجو یی کـه در پیکـرﮤ زبـانی گـروه فرهنگنویسـی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجا شد ،همهجا با «ی» نکره بـهکار رفتهاسـت لز اسـت
که به این نکتۀ دستوری نیز اشاره شود.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل چکچک (در معنای «صـدای چکیـدن آب») اسـم صـوت
است و در فرهنگ فارسی برچسب نا آوا دارد .در فرهنگ بزرگ سخن این واژه مدخل فرعی
محسوب شدهاست ،یعنی ذیل مدخل چک آمده و فاقد اطالب دستوری است .اگرچـه خـود
مدخل اصلی چک را اسم صوت دانستهاست .بهنظر نگارنده ،با توجه به اینکه تعیـین مقولـۀ
دستوری این دسته از واژهها در میان دستورنویسان محل اخـتالب بودهاسـت و آمـدن آن در
فرهنگ هیچ کمکی به فهم واژه نمیکند ،بهتر است کـه هویـت دسـتوری چنـین واژههـایی
مانند واحدهای واژگانی دیگر با توجه به نقش و کاربردشـان در جملـه تعیـین شـود .چنـین
ا
واژههایی معمول اسم (چکچک آب) یا قید (آب چکچک میریصت) هستند.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل گیـر برچسـب اسـم مصـدر دارد ،امـا در ادامـه آمدهاسـت:
مصدر کردن و داشتن صرب شـود» و هویتهـای دسـتوری دیگـری نیـز
«بیشتر با مشتقات
ِ
برای آن آورده شدهاست ،یعنی در یـک بـرش معنـایی صـفت مفعـولی مـرخم و در دیگـری
صفت فاعلی مرخم دانسته و بر همان اساس معنی شدهاست .همچنین در آن بـه ایـن نکتـه
اشاره شده که صورت فعل امر از گرفتن است .در فرهنگ فارسی سه هو یت اسـم ،صـفت و
پیواژه برای آن آورده شدهاست ،اما در فرهنگ بزرگ سخن بهشکل جامعتری بـه مقولـههای
دستوری این مدخل پرداخته شده و به این مورد که این واژه بن مضارب فعل «گـرفتن» اسـت
اشاره شدهاست .عالوهبراین ،در فرهنگ بزرگ سخن در یـک بـرش معنـایی هویـت دوگانـۀ
«صفت ـ اسم» برای آن آوردهاست ،با این شاهد :گلوله تمام گردنش را پاشیده بـود سـرش
به یک پوست نمیدانم به یک رگ گیر بود (← محمود ،۵ص  )۷۱۱که بهنظر نگارنده در اینجا
صفت است؛ همچنین در جستوجویی که در پیکرﮤ زبانی گروه فرهنگنویسی فرهنگسـتان
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زبان و ادب فارسی انجا شد شاهدی مبنی بر اینکه این لغت هویت دوگانۀ «صفت ،اسـم»
داشته باشد یافته نشد.
در لغتنامۀ دهصدا برای مدخل دامدار ،بهترتیب هویت دستوری نعت فاعلی مرکـب ،و
برای مدخلهای قاضی و عصار هو یت صفت آورده شدهاست ،اما در بافت زبان در بعضـی
موارد میبینیم که این واژهها اسم هستند .مثل دامداران .در فرهنـگ فارسـی هـر سـه واژه در
معنی شغل یا مقا برچسب اسم دارد و بر همین اساس هم تعریف شده که بـه نظـر ناکـافی
است ،زیـرا در برخـی از جمـالت ایـن واژههـا صـفتاند .ماننـد «مـرد دامـدار آخورهـا را
میبست» .اما رویکرد جامعتر از ِآن فرهنگ بزرگ سخن است که هویت دوگانۀ «صـفت ـ
اسم» را برای آنها در نظر گرفتهاست ،زیرا گاهی تشصی هویت دستوری این نـوب واژههـا
بسیار مشکل به نظر میرسد .قابل ذکر است که فرهنگ بزرگ سخن در یک برش معنایی بـه
مدخل قاضی (بهمعنی «لقمه») هویت اسم دادهاست.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل نانوا اسم مرکـب و مـدخل مهنـدس صـفت مرکـب اسـت،
دو آنها طبق الگوی اسـم اسـت .در فرهنـگ فارسـی هـر دو اسـم
درصورتیکه تعریف هر ِ
دانسته شده ،اگرچه میدانیم که در بعضی موارد میتوانند صفت نیـز باشـند ،ماننـد «خـانم
مهندس نقشهاش را برایمان توضیح داد» ،یا «پسرک نانوا خمیر را آماده میکرد» .در فرهنـگ
بزرگ سخن هویت دوگانۀ «صفت ـ اسم» برای آنها داده شدهاسـت کـه دربرگیرنـدﮤ هـر دو
نقش آن در جمله و کاربردشان در زبان است.
در لغتنامۀ دهصدا مدخل خوردن برچسب مصدر دارد که اگرچه بهلحاظ دستوری این
هویت صحیح است ،اما در فرهنگنویسی دادن این اطالب چندان کمکی به فهم معنـی واژه
نمیکند .در فرهنگ فارسی برچسب «مصدر متعدی  /لز » دارد و هر کـدا بـرش معنـایی
جداگانهای شدهاست .عالوهبراین ،سه صورت صـرفی «خـوردی ،میخـوری ،بصـور» هـم
پایان مدخل ،صفت فاعلی ،مفعولی و مصدر منفی آن هـم آمدهاسـت.
آورده شدهاست و در ِ
این موارد اطالب بسیار خوبی به کـاربران زبـانآموز میدهـد .فرهنـگ بـزرگ سـخن نیـز دو
ا
هویت مصدر متعدی و لز را جداگانه آوردهاست ،ضمنا بن مضارب آن ،یعنی خـور ،را نیـز
ذکر کردهاست ،اما بهنظر نگارنده ،هویـت دسـتوری فعـل بـه دو صـورت فعـل لز و فعـل
متعدی برای اینگونه مدخلها از نظر دادن اطالب کاربردی و معنایی مناسبتر اسـت ،زیـرا
نقش این واژهها در بافت و نحو زبان فعل است و در فرهنگنویسـی اطالعـی کـه روشـنگر
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معنی واژهها باشد اولویت دارد .همچنـین میتـوان بـه هو یـت اسـمی آن در بـرش معنـایی
دیگری اشاره کرد ،مانند «خوردن سبز یجات برای سالمت بدن مفید است».
در مجموب ،این مقایسهها روشن میکند کـه توجـه بـه مقولـۀ دسـتوری واژههـا در ارائـۀ
برشهای معنایی بسیار راهگشاست ،و اینکه تعیین هویت دسـتوری در فرهنگهـای فارسـی
هرچه بیشتر بهسوی روشمندی و کاربرمحوری میرود .همچنـین ایـن مـوارد نمونـۀ بسـیار
کوچکی از اختالب نظرها و دشواریهای تعیین هویت دستوری مدخلها در فرهنگ اسـت
که فرهنگنویسان را واداشتهاست تا به روشهای کاربردیتری به ایـن مقولـه بهردازنـد ،زیـرا
همانطور که پیش از این گفته شد دستور و دادن اطالب دستوری در فرهنگ بـرای کمـک بـه
فهم معنی واژه یا کاربرد آن در زبان است و بیشتر به کار فرهنگنویس در درک معنی واژههـا
و رسیدن به برشهای معنایی آنها میآید؛ در آخر اینکه چـون ایـن مسـئله همـواره در بـین
فرهنگنویسان محل بح و اختالب نظر بوده و هست ،همچنان جای کار و تحقیق بیشـتر
خواهد داشت.
منابع
انوری ،حسن ( ،)۷۳۱۵فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سصن.
باطنی ،محمدرضا ( ،)۷۳۱۳توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
صادقی ،علیاشرب ( ،)۷۳۹۵فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد آ) ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
صدریافشار ،غالمحسین و نسرین حکمی و نسترن حکمی ( ،)۷۳۹۱فرهنگ فارسی ،تهران ،فرهنگ معاصر.
وثوقی ،حسین ( ،)۷۳۱۳واژهشناسی و فرهنگنگاری در زبان فارسی ،تهران ،باز.

و مؤلف حقیقی آن

1

محسن ذاکرالحسینی (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

یکی از لغتنامههای منظو فارسی ـ ترکی رسـالهای اسـت کـه در عصـر اخیـر ،بـهویژه در
ایران ،بیشتر با عنوان تحفۀ حسام شناخته میشود .در جمهوری آذربایجان دیرزمـانی از ایـن
فرهنگ نشانی در دست نبود ،و منابع مربو به زبانشناسی در آن من قه همواره از گمبودگی
آن یاد کرده ،دانشمندانی مانند  .عارب ،حمید ارسلی ،عبدالزل دمیرچـیزاده ،و جهـانگیر
قهرماناب بر آن افسوس خوردهاند؛ تا اینکه چند دهه پیش قراینی ایشان را به سوی نسصهای
با عنوان نظم حسا رهنمون گردید که همان تحفۀ حسام بـود ،و بدینسـان دستنویسـی از
فرهنــگ گمش ـدﮤ مــذکور شناســایی ،و از یــافتن آن ،کــه نصســت بــه گمــان ایشــان نســصۀ
عنوان کشف فرهنگی یاد شد ،و تصحیح و چاپ التحفة الحسامیه ثمرﮤ
منحصربهفرد بود ،با ِ
آن بود (← .)Eleskergizi & etc. 1996, p. 115-116
این فرهنگ و چاپها و دستنویسهای آن تاکنون در ایران به گونهای درخور شناسـایی
و شناسانده نشدهاست ،و در معرفی مؤلف آن اشتباهی جدی ر دادهاست؛ ازاینرو ،در این
گفتار از مباح مذکور سصن میرود.
نام اثر

نا لغتنامهای که از آن سصن میگوییم ،در دستنویسهای کتاب و منابع مربو به آن بـه
ّ
حسـامیه،
صورتهای تحفۀ حسام ،تحفة الحسام ،تحفۀ حسامی ،تحفـة الحسـامی ،تحفـۀ
ّ
ّ
الحسامیه ،لغت حسام ،لغت حسامی ،نظم حسام ،منظومۀ حسام ،و حتی بهصورت
التحفة
 .1اطالعات تازﮤ این نوشته از برکت پژوهشی درازدامن در احـوال و آثـار حسـا الدین خـویی فـراهم آمـدهاسـت .از
دوشیزه آزادﮤ اتکال صمیمانه سهاسگزار که در استفاده از منابع ترکی بی هیچ منت و بیش از حد انتظار مرا یاری کرد.
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م لق حسام و نیز حسامی آمدهاست .1این اثر با نا تحفۀ حسام شهرت بیشـتری دارد ،و بـا
این نا و نیز با نا التحفة الحسامیه به چـاپ رسیدهاسـت .جـزء دو عنـوان بایـد از مقولـۀ
ا
اضافۀ نا مؤلف به نا تألیف و غیراصلی باشد ،و محتمال نا حقیقـی کتـاب تحفـه (م لـق
بالاضافه) است ،اما چون کتابها و لغتنامههای دیگری هم (حتـی از نـوب لغتنامـههای
منظو فارسی ـ ترکی) با همین نا تألیف شدهاسـت ،هریـک را بـا اضـافۀ نـا مؤلـف از آن
دیگرها متمایز کردهاند.
معرفی اثر

این تحفۀ ما رسالۀ منظو کوتاهی اسـت در ضـبط لغـات فارسـی و برابرهـای ترکـی آنهـا،
مشتمل بر مقدمهای کوتاه به نثر ،متن واژهنامه ،و خاتمهای منظو در پنج بیـت (.)Altun, p. 7
ا
متن واژهنامه دارای بیست فقرﮤ منظو است (تعداد ابیات هـر فقـره متغیـر اسـت ،عمومـا از
ا
شش تا نوزده بیت) با قوافی و اوزان مصتلف (همراه با ذکر افاعیل هر وزن) ،جمعا در حدود
سیصد بیت ،2مشتمل بر  ۵۱۷۲واژه ( ۷۳۷۷واژﮤ فارسی و  ۷۳۰۵واژﮤ ترکی ،م ابق شمارش
مصححان چاپ باکو) .پس باید شمار ابیات رساله (متن و خاتمه)  ۳۰۲باشد.
زبان متن منظو اثر ترکی است ،اما عبارات آغاز دستنویسها (مندرج در فهارس نسخ
خ ی) حکایت از آن دارد که زبان مقدمۀ منثور آن فارسی است .عبارات آغاز مقدمـۀ تحفـه
چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم .سهاس و ثنای بیقیاس صانعی را که از نق ۀ ن فـه در مشـیمۀ
نفوس انسانی را پیدا فرمود.
ِ
نقوش ِ
رحم ِ
و بیت آغاز منظومه چنین:
خدا تگری توانگر معنسی بای

و بیت انجا چنین:

اگر اول حسا ِ شاعر بو حسا ِبر گریدی

ِاشه بیرق ِادیجی کارفرمای

فتـرن دریـدی
دید ِی زهی در ِید سز د ِ

 .1بعضی نا این کتاب را به صورت تحفۀ سا آوردهانـد (← سـعادت  ،۷۳۹۲ص ۵۵۱؛ صـالحی  ،)۷( ۷۳۱۰ص
۷۵؛ همو  ،)۵( ۷۳۱۰ص  )۱۷که محتمل است خ ای م بعی باشد.
 .2در چاپ عکسی کتاب ( اضمیمۀ چاپ دو در ایران)  ۵۹۱بیت دیده میشود ،اما بنابر جمع اعداد شمارشگر ۳۰۵
بیت باید باشد؛ پس احتمال یک صفحه (مربو به فقرﮤ یازدهم) از چاپ مذکور ساقط شدهاست .متصـدیان چـاپ
دو کتاب شمار ابیات را  ۳۲۲نوشتهاند (← محمدزاده «صدیق» و زارب شاهمرسی  ،۷۳۱۹ص  )۷۹که پیداست بـه
شمارش ابیات نهرداختهاند.
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متن چاپی رساله مقدمۀ مؤلف ندارد ،و چند بیت آخر فقرﮤ بیسـتم در حکـم مـؤخرﮤ آن
است .از بیست فقرﮤ کتاب ،نوزده فقره ق عاتی است متحدالقافیه منتهی بـه بیتـی مصـرب بـا
قافیۀ مستقل ،و فقرﮤ نهم سیودو بیت در قالب مثنوی است.
ا
در این واژهنامۀ فارسی ـ ترکی معمول مدخل لغتی فارسی است که پیش از معادل ترکـی
قرار گرفته؛ اما به مقتضای وزن ،گاه نیز معادل ترکی بر مدخل فارسی مقد شدهاسـت .گـاه
برای لغات فارسی معادلهای فارسـی دیگـر ،و گـاه بـرای یـک مـدخل چنـد معنـی ترکـی
آمدهاست ،و بـهجز لغـات مفـرده بعضـی عبـارات و جمـالت هـم مـدخل شدهاسـت (←
محمدزاده «صدیق» و زارب شاهمرسی  ،۷۳۱۹ص .)۵۵
تحفۀ ما ،دستکم تا پیش از تألیف تحفۀ شاهدی ،بهعنوان کتاب درسـی بـرای آمـوزش
فارسی دخیل در ترکی بهکار میرفتهاست (.)Altuner 2005, p. 143
کلمات
ِ
ابراهیمبن صـالح مغلـوی (وفـات ۹۵۱ :یـا  ۹۲۱هجـری) مـتصل بـه «شـاهدی» و
معروب به «دده» مشهورترین و تأثیرگذارترین لغتنامۀ منظو فارسی ـ ترکـی ،یعنـی تحفـۀ
شاهدی را در سال  ۹۵۷هجری ،به پیروی از تحفۀ حسام به نظم آورده (← شاهدی دده ،مقدمه
و مؤخرﮤ منظو ؛ بغدادی ،بـر  ۳رو؛  )Çelik 2008, p. 12و در آغـاز و انجـا منظومـه چنـد بـار از
ا
حسا و تحفهاش یاد کردهاست و تقریبا همۀ لغتنامههای منظومی که یک سوی آنها زبـان
ترکی است ،مستقیم یا غیرمستقیم ،از این دو فرهنگ تأثیر پذیرفتهاند.
شاهدی آرزو داشت فرهنگش نظیر تحفۀ حسام باشد ،امـا بـر آن خـرده هـم گرفـت .او
اوزان تحفۀ حسام را نامهذب خوانده و حالوت و رونـق تـألیف خـود را از آن کتـاب افـزون
دانستهاست (← بغدادی ،بر  ۳رو).
آیا مؤلف تحفه حسام خویی است؟

تحفۀ حسام که آن را نصستین لغتنامۀ منظو فارسـی ـ ترکـی شـناختهاند ،در همـۀ منـابع
فارسی به حسا الدین حسنبن عبدالمؤمن خـویی ،شـاعر و مترسـل طـراز اول قـرن هفـتم
هجری که به «حسا ِ شاعر» شهرت داشته ،نسبت داده شدهاسـت؛ و بعضـی منـابع ترکـی و
عربی و انگلیسی هم ،بهویژه آنها که بیشتر محل رجوب پژوهشـگران ایرانـی اسـت ،از ایـن
نسبت بیبنیاد پیروی کردهاند.
ِ
تحفهای که از آن سصن میگوییم ،در منابع رایج کتابشناسی معرفـی نشدهاسـت ،و در
متن نسصههای چاپی آن هم دللتی بر انتساب آن به حسا خویی دیـده نمیشـود .بـه نظـر
میرسد منشأ این التباس کتاب دانشمندان آذربایجان ( )۷۳۷۵تألیف محمدعلی تربیت باشد
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که نصستین بار آثار حسا خویی را بهاختصار معرفی کرد و کتابی به نا تحفۀ حسام را جـزو
ا
آثــار او برشــمرد (← تربیــت  ،۷۳۷۵ص  ،)۷۷۳امــا ظــاهرا ایــن اشــتباه بیشــتر از راه کتــاب
فرهنگنامههای عربی به فارسی (تهران )۷۳۳۱ ،تألیف علینقـی منـزوی شـیوب پیـدا کـرد (←
منزوی  ،۷۳۳۱ص  )۷۷۲و اکنون منبعی نیست که از منظومۀ مذکور یاد کـرده و آن را اثـر طبـع
حسا خویی ندانسته باشد (ازجمله ← ،رامیان و دیگـران  ،۷۳۵۵ص ۱۵؛ دولتآبـادی  ،۷۳۲۱ج ،۵

ص ۱۲۳؛ آقــابزر تهرانــی  ۷۵۰۳قمــری ،ج  ،۹ص ۵۳۱؛ منــزوی  ،۷۳۲۰ج  ،۳ص ۷۹۱۱؛ دانشپــژوه
 ،)۵( ۷۳۱۵ص ۷۱۱؛ سبحانی  ،۷۳۱۱ص ۵۹؛ همو  ،۷۳۱۳ص ۵۰۵؛ ریـاحی  ،۷۳۱۹ص ۷۵۷؛ همـو
 ،۷۳۱۵ص ۲۹؛ دیهــیم  ،۷۳۱۹ج  ،۵ص ۱۳؛ عبــاسزاده  ،۷۳۱۹ص ۵۲؛ قرهبلـــو  ،۵۰۰۷ج  ،۵ص
۱۳۰؛ صالحی  ،)۷( ۷۳۱۰ص ۷۵؛ همو  ،)۵( ۷۳۱۰ص ۱۷؛ ذکاوتی قراگزلـو  ،۷۳۱۰ص ۵۵؛ صـباغی
 ،۷۳۹۰ص ۵۷۳؛ درایتی  ،۷۳۱۹ج  ،۵ص ۹۵۲ــ۹۵۱؛  )Eleskergizi & etc. 1996, p. 116و متأسـفانه
مانند لغتنامه (دهصدا و همکـاران
از آن جملهاند فرهنگها و دانشنامهها و دایرةالمعاربهایی ِ
 ،۷۳۱۱ذیل «حسا خویی») ،دایرةالمعارف االسالمیه (← صـاحب جـواهر  ،۷۳۳۹ج  ،۱ص ،)۱۰

دانشنامۀ ادب فارسی (ذیل «حسا خویی») ،دانشنامۀ جهان اسالم (ذیـل «حسـا الدین خـویی»)،
دانشنامۀ زبان و ادب فارسی( 1ذیل «نصاب الصبیان») ،دایرةالمعارف اسالم به ترکی اسـتانبولی
( ،)→ Yaziçi 1999, p. 312دایرةالمعارف ایرانیکا ( ،)→ Yaziçi 2004, p. 26و وبگـاه ویکیپـدیای
ترکی.
دلیل این التباس به چند چیز راجع است؛
 .۷کلمۀ حسا یا حسامی در عنوان مشهور این کتاب که اشاره است به نا مؤلف؛
 .۵شباهت زیاد نا حسا خویی با نا مؤلف اصلی؛
 .۳گمبودگی مقدمۀ مؤلف از هر دو چاپ و از بیشتر دستنویسهای اثر؛
 .۵و اینکه حسا خویی لغتنامۀ عربی ـ فارسی منظومی دارد با عنـوان نصـیب الفتیـان
کــه بــه لحــاظ نــوب تــألیف بــا تحف ـۀ حســام هماننــد اســت ،و از همــین روی بعضــی از
دستنویسهای آن دو در یک مجموعه قرار گرفتهاست (ازجمله یگانـه نسـصۀ شناختهشـدﮤ
ایران ،محفوظ در دانشگاه تهران ،که علینقی منزوی همان را بررسی و معرفی کردهاست).
متأسفانه نسصههای چاپی و بیشتر نسصههای خ ی کتاب مقدمه و مؤخرﮤ منثور ندارند.
هارون آلتون پنج بیت آخـر منظومـه را در حکـم خاتمـۀ آن دانسـته ()Altun 2015, p. 7؛ پـس
 .1در این منبع ،بهجز خ ای شناسایی مؤلف ،نا کتاب بهصورت تحفۀ سا و عصر زندگی حسا خویی قرن هشـتم
یاد شدهاست.
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ا
ظاهرا باید فاقد مؤخرﮤ منثور باشد ،اما از اطالعات مندرج در فهرستها معلو میشود کـه
بعضــی نســصهها (ازجملــه دســتنویسهای طوپقاپوس ـرای و ســلیمانیه و مانیســا) دارای
مقدمهای است به نثر ،1و عبارات آغازین آن از فارسی بودن زبان مقدمـۀ مـذکور نشـان دارد

(← اوغلی و دغیم  ،۵۰۰۹ص ۱۲۳؛ وبگاه کتابصانۀ ملی موریتانی؛ وبگـاه وزارت فرهنـگ و گردشـگری
جمهوری ترکیه) .بعضی منابع معتبر هم به فارسی بودن آن تصریح کردهاند (.)Altun 2015, p. 7

به احتمال زیاد نا و نسبت مؤلف و مهدیالیه و منابع اصلی و انگیزه و تـاریخ تـألیف از
مقدمۀ مؤلف حاصل میشود ،اما اکنون به آن دسترس ندار  .ازاینرو ،به ذکر دلیل و قـراین
دیگری میپرداز که مرا به رد انتساب تألیف تحفه به حسا الدین خویی میرساند.
 .۷توضیحات فهرستنویسانی که نسصههای خ ـی کتـاب را گـزارش کـرده و آن را بـه
حسا خو یی نسبت دادهاند حکایت از آن دارد که ایشان به نظر یکی از دو منـزوی (علینقـی
یا احمد) یا منابع متأثر از آنها اعتماد کرده و هیچیک به متن یا عنـوان دسـتنویس اسـتناد
ا
نکردهاند؛ پس احتمال در آن دستنویسها به نا مؤلف تصریح نشدهاست.
 .۵در هیچیک از آثار مسلمالنتساب حسا الدین خویی نشانهای از گـرایش او بـه زبـان
ترکی یا حتی آشنایی او با این زبان نیافتم .او شیفتۀ زبان فارسی و دوستدار زبان عربی بـوده،
و بیشتر آثار خود را به فارسی و اندکی از آنها را به عربی تصنیف کردهاسـت و هـیچ تـألیف
ترکی از او نمیشناسیم.
 .۳مؤلف تحفه در آخر منظومۀ خود آوردهاست:
اگر اول حسا ِ شاعر بو حسا ِبر گریدی

فتـرن دریـدی
دید ِی زهی در ِید سز د ِ

(اگر آن حسا ِ شاعر یک بار این حسا را میدیـد ،آفـرین میگفـت و برمیخاسـت و آن
دفتر خود را فرومیبست).
سراینده که حسا نا داشته ،در این بیت بهتصریح از حسـا دیگـری مشـهور بـه حسـا
شاعر یاد کرده ،و در مقا تفاخر منظومۀ خود را بر دفتر او (یعنی منظومهای همانند از حسا
شاعر) رجحان نهادهاست .مقصود از حسا شاعر ،بیتردید حسا الدین حسن خویی است
که به شاعری شـهرت داشـته و بـا تصصـی ِ صـفت شـاعر (بـهصـورت اضـافۀ دائمـی) از
حسا های دیگر متمایز میشدهاست؛ پس بهوضوح معلو میشود که سرایندﮤ بیت مذکور و
 .1مراد از دیباچهای که عصمت (بر  ۳پشت) از آن یاد کرده ،به احتمال قوی ،همین مقدمـۀ منثـور اسـت .صـباغی
نصاب بیمقدمه ذکر میکند تحفۀ حسـام
( ،۷۳۹۰ص  )۵۷۵در ضمن بررسی انواب نصابها ،تنها نمونهای که برای
ِ
ِ
است.
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ا
طبعا سرایندﮤ منظومه و مؤلف تحفه شص دیگری جز حسا الدین خویی است کـه او نیـز
حسا نا داشته ،و فقط سائقۀ همنامی دو مؤلف و شباهت نوب تألیف ،او را بر آن داشتهاست
تا فرهنگ منظو خود را با فرهنگ منظو حسا الدین خویی (یعنی نصیب الفتیـان) مقایسـه
کند؛ اما مصححان متن تحفه (جمیله صـادقاوا و طیبـه علیعسـکراوا) بـا ایـن پیشفـر
نااستوار که مؤلف تحفه حسا الدین خویی است ،معنـای بیـت مـذکور را خـوب درنیافتـه،
تصــور کردهانــد در آن از هــر دو حســا منظــور حســا خــویی اســت کــه خــود را در مقــا
فرهنگنویس بر خویشـتن در مقـا شـاعر برتـری دادهاسـت (Eleskergizi & etc. 1996, p. 121-
1)122؛ حال آنکه از مقایسۀ بیت آخر تحفۀ حسام (مذکور در س رهای پیش) بـا بیـت آخـر
نصیب الفتیان حسا الدین خویی
حسامِ شاعر از معنی است ساحر

زهیییی قادرسیییان ا اکبیییر

که سراینده در آن خود را حسـا شـاعر خواندهاسـت ،بـهجـز دوگـانگی مؤلفـان ایـن دو
فرهنگ ،تأثیرپذیری و پیروی مؤلف تحفه از نصیب الفتیان نیز استنبا میشود (نیز ← Çelik
.)2008, p. 11
 .۵هیچ دستنویسی از تحفۀ حسام شناخته نشدهاست که در قرن هفتم یا هشتم کتابت
شده باشد ،2و کهنترین نسصۀ شناساییشده در این پژوهش به اواسط قرن نهم هجری تعلق
دارد.
 .۲هنوز هیچ دستنویسی از تحفۀ حسام شناسایی نشدهاست که در متن یا عنوان آن نا
حسا الدین خویی آمده باشد.
 .۱از گزارش فهرستهای نسخ خ ی دانسته میشود که در بسیاری از دسـتنویسهای
تحفه (ازجمله نسصههای موصل ،بروسه ،سارایوو ،مانیسـا ،طوپقاپوسـرای ،کتابصانـۀ ملـی
آلمان ،و سه نسصه در کتابصانۀ ملی ترکیه) به نـا مؤلـف حقیقـی تصـریح شدهاسـت ،و او
حسا بن حسن قونوی است نه حسا الدین حسن خویی.
ا
علینقی منزوی ،در ضمن معرفی تحفۀ حسام ،بدون اقامۀ دلیل (ظاهرا به صـرب اعتمـاد
ِ
به نوشتۀ تربیت ،و بدون استناد بـه نوشـتۀ او) ،تـألیف آن را بـه حسـا الدین خـویی نسـبت
میدهد .سهس مینویسد:
 .1بعضی نیز تصور کردهاند که مؤلف خود را از حسان ثابت (؟!) برتر شمردهاست (← صباغی  ،۷۳۹۰ص .)۷۵۵
 .2فهرستنگار ارجمند دسـتنویسهای ترکیـه ،محمـدتقی حسـینی ،در دیـداری اظهـار داشـت کـه در اسـتانبول
نسصهای از قرن هشتم دیدهاست ،اما نشانی آن را بهیاد نیاورد .اگر او در شناسـایی مـتن اشـتباهی نکـرده باشـد ،ایـن
اطالب قابل بررسی است؛ اما درهرحال ،منافی استدلل ما مبنی بر انکار انتساب متن به قرن هفتم نیست.
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صاحب فهرست مص وطات موصل یک لغت فارسی به ترکـی منظـو در بیسـت بنـد بـه
حسا بن حسن قونوی نسبت داده ،و من احتمال میدهم همین کتاب بوده و او در عبـارت
دچار اشتباه شده باشد (منزوی  ،۷۳۳۱ص .)۷۷۲

حدس منزوی در تعیین هویت کتاب صائب ،اما در تعیین هویت مؤلف ناصواب است،
و او در انتساب اشتباه به مؤلف فهرست مص وطات موصل اشتباه کردهاست .متأسفانه نیمـۀ
درست حدس منزوی باع آن شد که نیمۀ نادرست آن نیز شایع شود و کسـی در اعتبـار آن
تردید نکند .سصن منزوی ،نصست در نصستین چاپ تحفه و سهس در دایرةالمعارف اسـالم
(به ترکی استانبولی) و دایرةالمعارف ایرانیکا تکرار شد تا اکنون اینچنین شیوب یافتهاست.
 .۱قدیمترین منابعی که از مؤلف این تحفه یاد کردهانـد (چنـدان کـه مـن اطـالب دار )
شرحهایی است که بر تحفۀ شـاهدی نوشـتهاند .یکـی از نصسـتین شـروح از ِآن عبـدالقادر
بغدادی (وفات ۷۰۹۳ :هجری) مؤلف کتاب مشهور لغت شـهنامه اسـت 1کـه در ترجمـه و
ا
شرح عربی 2خود بر تحفۀ شاهدی 3از مؤلف صرفا با نا حسا یاد میکند و مینویسد« :در
زمان سل ان محمد [حکومت۱۳۳ :ـ ۱۲۲هجری] فاتح بـالد قسـ ن نیه بـود و آن [یعنـی
ِ
تحفۀ حسام] را به نا او نظم کرد» (بغدادی ،بر  ۳رو).
اما بغدادی در تعیین هویت مقتدای شـاهدی راه خ ـا رفـت ،و بعـد محمـدبن ابـراهیم
ّ
ّ
«عصمت» در فیض الهادی لحل مشکالت الشاهدی (شرح ترکی تحفـۀ شـاهدی) کـه بـه
سال  ۷۷۷۵هجری (ماده تاریخ :فضل رب) تألیف شدهاست ،در اعتبار سصن او تردید کـرد.
عصمت عین عبارت عربی بغدادی را ،که ترجمۀ فارسی آن در چند س ر پیش یاد شد ،نقـل
ِ
ا
کرده (نا عبدالقادر بغدادی هم ،ظاهرا بـه خـط کاتـب مـتن ،در حاشـیۀ دسـتنویس ذکـر
شدهاست) و توضیح دادهاست که اگرچه بعض فضال چنین نوشـتهاند ،امـا اسـم سـل ان در
دیباچۀ تحفۀ حسامی نیامدهاست (عصمت ،بر  ۳پشت).
اشتباه بغدادی دستکم نشان میدهد که او حسـا خـویی را مؤلـف تحفـه نمیدانـد ،و
عصمت نا صحیح مؤلف را بهصورت کامل حسا بن حسن القونوی آورده و نظـم تحفـه را
 .1متأسفانه به دیگر شرحهای قدیم تحفـۀ شـاهدی ،بـهویژه شـرح احمـد سـودی بوسـنوی (وفـات :ا۷۰۰۱-۷۰۰۰
هجری) و تحفةالملوک (تألیف ۷۰۱۳ :هجری) عبدالرحمان قدوسی (وفات ۷۰۱۰ :هجری) ،که ظاهرا هر دو مقد
بر شرح بغدادی است ،دست نیافتم و نمیدانم که در آنها از مؤلف تحفۀ حسام اطالعی هست یا نه.
 .2گویا بغدادی شرح ترکی هم بر این کتاب نوشتهاست.
ا
متضمن بسی فواید لغوی فارسی است ،ظاهرا تصحیح و چاپ و حتی معرفـی نشدهاسـت.
 .٩این کتاب بغدادی ،که ا
از دستنویسهای آن عجالتا نسصههایی در کتابصانههای مرعشی (دو نسـصه :شـمارﮤ  ،۷۹۹مـور  ۷۷۰۵هجـری؛
شمارﮤ  ،۵۰۰۱بی تا) و دارالکتب المصریه (شمارﮤ  ۷۱۱لغة ترکی ،مـور  ۷۷۳۳هجـری) و ملـک سـعود (شـمارﮤ
 ،۳۱۱۵قرن دوازدهم هجری) و سنپترزبور (شمارﮤ  )۱۱۹۱سراغ دار .
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حاصل تدارک هدیهای برای دوستان مؤلف دانسته ،و بدینگونه وجه تسمیه و انگیزﮤ تألیف را
معلو کردهاست (همانجا).
 .۱عالوهبر مؤلف کتاب مخطوطات الموصل (← چلبـی موصـلی  ،۷۹۵۱ص  ،)۷۷۲بیشـتر
منابع معتبر ترکی در ضمن معرفی فرهنگ موضوب این جستار به نا مؤلـف حقیقـی و سـال
ِ
ا
تألیف و بعضا به نا مهدیالیه و من قۀ حکمرانی او تصریح کردهاند (ازجملـه ← اوز،۷۳۱۰ 1

ص ۵۰۱؛

;Kirbiyik 2002, p. 183; Altuner 2005, p. 143; Kiliç 2006, p. 67; Yakar 2007, p. 1016

;Çelik 2008, p. 9, 11, 12; Ölker 2009, p. 875; Gönel 2010, p. 324; Akçay 2011, p. 322, 329
Eminoğlu 2011, p. 111; Boz 2013, p. 80; Altun 2015, p. 7; Selçuk-Algül 2015, p. 134; Gözitok

;>2016, p. 129; <kapadokya؛ وبگاه م العات ترکی).
نکتۀ جالب توجه آن است که بیشتر محققان ترک در همان صفحه یا در صـفحۀ دیگـری
از منابع مذکور ،از نصیب الفتیان نیز یاد و آن را به حسـا الدین خـویی منتسـب کردهانـد ،و
این جای تردید باقی نمیگذارد که آنها به دوگانگی مؤلفـان تحفـه و نصـیب آگـاهی کامـل
داشتهاند.
براساس اطالعات مندرج در منابع مذکور ،شصصی به نا حسـا [الدین]بن حسـن (در
معدودی از منابع :حسین) قونوی [به شباهتها و تفاوتهـای ایـن نـا بـا نـا حسـا الدین
حسنبن عبدالمؤمن خویی توجه کنید] فرهنگ منظو فارسی ـ ترکی تحفۀ حسام (یـا تحفـۀ
حسامی) را در سال  ۱۰۵هجری۷۳۹۹ =( 2ـ ۷۵۰۰میالدی) تصنیف ،و به فرمـانروای آدنـا
سل ان ابوالمظفر اورخان بیگبن قارهمان (تلف ترکی قهرمان) اتحاب کردهاست.
دستنویسهای تحفه

آنچه از دستنویسهای تحفه نشان یافتم ،اینهاست :
 .۷کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چـرو ) ،شـمارﮤ  ،۷۹۰۱/۷نسـخ مـور  ۱۵۱هجـری
(وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
3

ا
 .1این مؤلف برای معرفی هر متن مستقیما به اصل دستنویسها مراجعه کرده و اطالعات مربـو بـه آن را براسـاس
ضبط نسصهها (نه با مراجعه به منابع دیگر) آوردهاست.
 .2در وبگاه نوید آذربایجان به تصور تعلق کتاب به حسا خویی (قرن هفتم) و به تصمینی که مبنای آن معلو نیست
آمدهاست :نگارش کتاب تحفۀ حسام به احتمال بین سالهای  ۱۵۰الی  ۱۲۰قمری اتفاق افتاده باشد.
 .٩در بیشتر موارد قراینی یافتم که نسصه را به متن مورد نظر ما پیونـد مـیداد ،بـا ایـن حـال ،بـه دلیلـی کـه در فصـل
«تحفههای دیگر» ذکر خواهد شد ،بیاحتمال نیست که معدودی از نسخ یادشده در این فهرست به متن یـا متنهـای
دیگری مرتبط باشد.
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 .۵کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چـرو ) ،شـمارﮤ  ،۵۲۹۷/۷نسـخ مـور  ۱۲۵هجـری
(وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
ا
 .۳کتابصانۀ مدرسۀ حجیات (موصل) ،مجموعۀ شمارﮤ  ۵۳۵/۵ادبیات ،محتمال کتابت
 ۱۱۹هجری (ثبتشده در انجا رسالۀ بعدی مجموعه) (چلبی موصلی  ،۷۹۵۱ص ۷۷۲؛ منزوی
 ،۷۳۳۱ص ۷۷۲؛ منزوی  ،۷۳۲۰ج  ،۳ص )۷۹۱۱؛
 .۵کتابصانۀ بروسه (بروسه) ،گنجینۀ خراجچی اوغلو ،مجموعۀ شمارﮤ  ،۷۳۹۱/۵نسـخ
مور  ۹۹۷هجری (سبحانی  ،۷۳۱۱ص ۵۹ـ)۳۰؛
 .۲کتابصانۀ طوپقاپوسرای (استانبول) ،مجموعۀ شـمارﮤ  ،۱۱۲۲/۱خـط عمـربن علـی،
مور  ۷۰۱۲هجری (وبگاه کتابصانۀ ملی موریتانی)؛
 .۱کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران (تهران) ،مجموعـۀ شـمارﮤ  ،۱۲۱۲/۱نسـتعلیق قـرن
یازدهم یا دوازدهم هجری (دانشپژوه  ،)۵( ۷۳۱۵ص )۷۱۱؛
 .۱کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،شمارﮤ  ،A ۳۹۳۹تعلیق احمـدبن مصـلح (؟) ،مـور
 ۷۷۵۱هجری (وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
1
 .۱کتابصانۀ آرشیو ملی مصر (دارالکتب المصریه) (قاهره) ،به نشانی عرو  ،۷مـور
 ۷۷۳۱هجری (قرهبلو  ،۵۰۰۷ج  ،۵ص )۱۳۰؛
 .۹کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،گنجینۀ عدنان اتوکن ،شمارﮤ  ،۵۲۱۳تعلیق مور ۷۷۲۷
هجری (وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۷۰کتابصانۀ کلیسای المالی (گورمه) ،مجموعۀ شمارﮤ  ،۵۱۱۷/۱مور  ۷۷۲۵هجـری
(قرهبلو  ،همانجا)؛
 .۷۷کتابصانۀ مرکز جمعة الماجـد (دوبـی) ،شـمارﮤ  ،۳۰۰۲۲۱مـور  ۷۵۰۹هجـری
(فهارس مص وطات اللغه ،ش )۳۷۱؛
 .۷۵کتابصانۀ سلیمانیه (استانبول) ،شمارﮤ ( ۱۱۱/۱اوغلی و دغیم  ،۵۰۰۹ص )۱۲۳؛
 .۷۳کتابصانۀ سـلیمانیه (اسـتانبول) ،گنجینـۀ لل اسـماعیل ،مجموعـۀ شـمارﮤ ۱۲۵/۵
(ثابت ،ص )۷۵۵؛
 .۷۵کتابصانۀ شهرداری استانبول (استانبول) ،گنجینۀ معلـم جـودت ،شـمارﮤ ۲/۷۰۵/۰
(قرهبلو  ،ج  ،۵ص )۱۳۰؛
 .۷۲کتابصانۀ موزﮤ عزت قویون اوغلی (قونیه) ،شمارﮤ ( ۷۷۵۵۱قرهبلو  ،همانجا)؛
ا
 .1ظاهرا همان که با شمارﮤ  ۷تعلیم فارسی نیز معرفی شدهاست.
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 .۷۱کتابصانۀ انجمن زبان ترکی (( )TDKآنکارا) ،مجموعۀ شمارﮤ ( A ۵۹۳/۳قرهبلـو ،
همانجا)؛
 .۷۱کتابصانۀ انجمن زبان ترکی (( )TDKآنکارا) ،شمارﮤ ( ۲۳۳قرهبلو  ،همانجا)؛

 .۷۱کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،گنجینۀ کتابصانۀ عمومی توقـات ،شـمارﮤ  ،۷۱/۳خـط
نسخ (وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۷۹کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،شمارﮤ  ،A ۹۷۰۳/۳خـط تعلیـق (وبگـاه وزارت فرهنـگ
گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۰کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،شمارﮤ )europeana( ۷۱۳/۹؛
 .۵۷کتابصانۀ انجمن زبان ترکی (( )TDKآنکـارا) ،شـمارﮤ  ،A ۷۱۹خـط نسـخ (وبگـاه
وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۵کتابصانۀ انجمن زبان ترکی (( )TDKآنکارا) ،شمارﮤ  ،A ۵۹۹/۳خط تعلیق (وبگـاه
وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۳کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چرو ) ،شـمارﮤ  ،۷۱۲۹/۵خـط تعلیـق (وبگـاه وزارت
فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۵کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چرو ) ،شـمارﮤ  ،۷۱۱۳/۵خـط تعلیـق (وبگـاه وزارت
فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۲کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چـرو ) ،شـمارﮤ  ،۷۱۱۱/۵خـط نسـخ (وبگـاه وزارت
فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۱کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چرو ) ،شمارﮤ  ،۷۱۱۵/۷خط نسـتعلیق (وبگـاه وزارت
فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۱کتابصانۀ عمومی حسن پاشا (چـرو ) ،شـمارﮤ  ،۷۹۵۵/۵خـط نسـخ (وبگـاه وزارت
فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۱کتابصانۀ عمومی مانیسا (مانیسا) ،شمارﮤ  ،۱۲۹۲/۵خط نسخ (وبگـاه وزارت فرهنـگ
گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۵۹کتابصانۀ ملی آلمان (برلین) ،گنجینۀ دستنویسهای ترکی ،شـمارﮤ  ،۵۳۱۵خـط
نسخ (وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
 .۳۰کتابصانۀ غازی خسرو بیـگ (سـارایوو) ،گنجینـۀ دسـتنویسهای ترکـی ،شـمارﮤ
 ،R-۷۵۵۹/۵خط نسخ (وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه)؛
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 .۳۷کتابصانۀ دانشگاه اسالمی (مدینه) ،مشصصات یـاد نشدهاسـت (فهـارس مص وطـات
اللغه ،شمارﮤ )۳۷۱؛

 .۳۵نسصهای که چاپ باکو از روی آن گراوور شدهاست ،نسـخ مضـابالدین آلهـانلی،
1
مور  ۷۵۷۲هجری.
چاپ تحفه

تحفۀ حسا الدین قونوی دو بار بهچاپ رسیدهاست؛
 .۷بار نصست با عنوان ّ
ّ
الحسامیه ،با انتسـاب بـه حسـا الدین خـویی ،تصـحیح
التحفۀ
انتقادی با مقابلۀ سه نسصۀ خ ی 2بـه کوشـش جمیلـه صـادقاوا و طیبـه علیعسـکراوا 3در
انستیتوی شرقشناسی آ کادمی علو جمهوری آذربایجان ،به خط نسخ مضابالدین آلهانلی
مور  ۷۵۷۲قمری ،جزو انتشارات ِعلم ،در باکو ،به سال .۷۹۹۱
تجدید چاپ ناقصی از این چاپ در ضمن چـاپ آتیالـذکر (تهـران  )۷۳۱۹بهصـورت
ِ
عکسی صورت گرفتهاست که متأسفانه ما را از اطالعات مقدمۀ مصححان محرو گذاشـته،
و وضــعیت مقدمــه و فهــارس و دیگــر ملحقــات احتمــالی و شــمار صــفحات آن را معلــو
نمیدارد .سربر ها و تهبر های چاپ اصلی نیز حذب شدهاست.
ا
 .۵بار دیگر با عنوان تحفۀ حسام ،ایضا با انتساب به حسا الدین خویی ،بـدون اسـتفاده
از نسصۀ خ ی از روی چـاپ سـابقالذکر (بـاکو  )۷۹۹۱بـا حـذب نسـصهبدلها و شـکل
واژهها ،و افزودن پیشگفتاری فارسی و نمایهها (لغات فارسی ،لغـات ترکـی بـا امـالی نـو،
عکسی ناق (با حذب مقدمه و ملحقات احتمالی) مـتن
امالی کهن لغات ترکی) و چاپ
ِ
 .1فهرستنگار ارجمند ،محمدتقی حسینی ،هنگامی که پیشنویس این فهرست از نسصههای تحفـه را دیـد ،اظهـار
داشت که شمار نسصههای این متن بیش از اینهاست .گردآورندﮤ مجموعـه آثـار حسـا الدین خـویی از هیچیـک از
نسصههای خ ی و چاپی تحفه خبر نداشته ،و در مقدمه آوردهاست« :متأسفانه ،علیرغم کوشش زیـاد ،نسـصهای از
این امنظو [یعنی تحفۀ حسام] را بهدست نیاوردیم (عباسزاده  ،۷۳۱۹ص  .)۵۲همچنین ،در ضمن دو کتابشناسـی
ِ
نسبتا مفصل آمدهاست :تحفۀ سام [بهجای تحفۀ حسام] فرهنگ منظو ترکی به فارسی بـوده و جـز چنـد بیـت ،بقیـه
مفقود است (صالحی  ،)۷( ۷۳۱۰ص ۷۵؛ همو  ،)۵( ۷۳۱۰ص .)۱۷
 .2مصححان در آغاز کار فقط از یک نسصۀ خ ی اطالب داشته و با زحمت بسیار آن را بهدست آوردهاند.
 .٩این نا در منابع اصیل ،ازجمله بر روی جلد ّ
ّ
العجمیه (باکو  )۷۹۹۳به همین صورت علیعسکراوا ضبط
الصحاح
شدهاست؛ اما در صفحۀ عنوان و شناسنامۀ تحفـۀ حسـام (چـاپ تهـران) بـه صـورت علیاکبـرووا ،جـای دیگـر در
شناسنامۀ همان چاپ به صورت علسگروا ،و چند جای دیگر در امقدمۀ بانیان چـاپ مـذکور بـهصـورت علیاکبـروا
آمدهاست .در فهرستها و نشریات و منابع اینترنتی ایران نیز غالبا به صورتهای نادرسـت علیاصـغروا و علسـگروا
دیده میشود.
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چاپ باکو ،در  )۷+۲۲+۱۱+۳۱+۵۲( ۵۰۳صفحه ،به کوشش حسین محمدزاده «صدیق»
و پرویز زارب شاهمرسی ،جزو انتشارات تکدرخت ،در تهران ،به سال .۷۳۱۹
مراجعه نکردن به نسصههای خ ی اثر ،حذب مقدمـه و نسـصهبدلها و شـکل واژههـای
چاپ مبنا ،تبدیل زبان ترکی قدیم به ترکی امروزی آذربایجان ،تبدیل امـالی کهـن واژههـای
ا
ترکی به امالی امروزی ،و بعضا کمدقتی و بدخوانی ،عواملی است که بـه صـحت و اعتبـار
این چاپ آسیب جدی وارد کردهاست.
تحفههای دیگر

کتابهای فارسـی و عربـی و ترکـی متعـددی «تحفـه» نـا گرفتهانـد  ،و بسـیاری از آنهـا
ا
ا
فرهنگهایی است عمدتا منظو  ،بعضی فارسی ـ ترکی و عموما یک سوی آنها زبـان ترکـی
است .از آن جمله است:
ا
 .۷تحفة الهادیه (ظاهرا تألیف پـیش از  ۱۱۵هجـری ،و بـه قـولی تـألیف حـدود ۷۰۰۰
هجری) ،محمدبن حاجی الیاس زیلی؛
 .۵تحفۀ شاهدی (تألیف  ۹۵۰یا  ۹۵۷هجری) ،ابراهیمبن صالح «شاهدی» دده؛
 .۳تحفۀ المعی (تألیف  ۹۳۳هجری) ،محمودبن عثمان «لمعی» بروسوی؛
ا
 .۵تحفة العشاق (تألیف پیش از  ۹۲۱هجری) ،ظاهرا احمد فوزی افندی؛
 .۲تحفة ّ
ّ
الحسنیه (تألیف  ۹۱۱هجری) ،محمد دشیشی؛
الس ّنیه الی حضرة
ا
 .۱تحفۀ فدایی (ظاهرا تألیف  ۷۰۵۱هجری) ،محمد فدایی؛
 .۱تحفة الملوک (تألیف  ۷۰۱۳هجری) ،عبدالرحمانبن عبدالله قدوسی؛
 .۱تحفۀ شمسی (تألیف نیمۀ دو قرن یازدهم هجری) ،شمسی (کذا)؛
 .۹تحفۀ کسکین (تألیف  ۷۷۱۵هجری) ،مص فی کسکین؛
ا
 .۷۰تحفة الحافظ (ظاهرا تألیف  ۷۷۱۵هجری) ،حاف عبداللهبن خلیل؛
 .۷۷تحفة االخوان و هدیة الصبیان (تألیف  ۷۷۱۱هجری) ،مص فی علمی؛
 .۷۵تحفۀ وهبی (تألیف  ۷۷۹۱هجری) ،محمدبن رشید مرعشی سنبلزاده «وهبی»؛
 .۷۳تحفۀ میر (تألیف قرن دوازدهم هجری) ،محمدجمال پیریزاده «جمالی»؛
 .۷۵تحفۀ عاصم (تألیف  ۷۵۷۳هجری) ،عاصم افندی مترجم؛
 .۷۲تحفۀ زیبا (تألیف  ۷۵۳۵هجری) ،حیرت محمد افندی؛
1

« .1تحفه» گونهای از تألیفات است و بهویژه در زبان ترکی نامی است عا و شـاخ
دستور) ELBIRLIK, p. v̲̅( .

بـرای کتابهـای لغـت و گـاه
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 .۷۱تحفۀ نصحی (تألیف ۷۵۲۳ـ ۷۵۱۱هجری) ،نصوح افندی؛
 .۷۱تحفة المعنی (تألیف  ۷۵۱۱هجری) ،عثمان شیقلویسی (کذا)؛
 .۷۱تحفة المالزمین (تألیف  ۷۵۱۷هجری) ،عبدالرحمان لمی سلیمانیهای؛
 .۷۹تحفۀ فوزی (تألیف ۷۳۰۵ـ ۷۳۰۲هجری) ،محمد فوزی افندی؛
 .۵۰تحفۀ رمزی (تألیف  ۷۳۵۳هجری) ،احمد رمزی آقیورک؛
 .۵۷تحفة االسامی (تألیف ؟) ،علـی اسـامی تـرک (← اوز  ،۷۳۱۰ص ۵۰۱ــ۵۷۷؛ برکـات
 ،۵۰۰۱ج  ،۷ص ۷۱۹ ،۷۱۵ـ۷۹۵ ،۷۹۰ـ۷۹۳؛ .)Eminoğlu 2011, p. 113-115; Boz 2013, p. 80-86
شاید شماری تألیفهای دیگر ازجمله تحفۀ نادم و تحفۀ نـایلی و تحفـۀ رومـی و تحفـۀ
صبری را نیز بر این فهرست توان افزود ،اما آنچه به موضوب این گفتار بیشتر ربـط دارد و مـن
حتی در میانۀ این پژوهش نیز ،تا زمانی که به پایاننامـۀ ارزشـمند تلگـا البیرلیـک دسـترس
یافتم ،از آن بیاطالب بود  ،وجود چندین «تحفۀ» دیگر است (که همه پس از تحفۀ موضوب
این جستار تألیف شده) که اصل نا یا جزئی از هویت مؤلفان آنهـا نیـز «حسـا » اسـت و
ممکن است بعضی مشابهت عنوان نیز داشته باشند .چون بیاطالعی از آن تحفـهها ممکـن
است در آینده دستمایۀ اشتباهات دیگری شود ،ضرورت است از آنها ،بـهویژه از یکـی کـه
مهمتر است و شباهت اسمی بیشتری دارد ،یاد کنم.
ا
 .۷تحفۀ حسامی (ظاهرا بیشتر به همین صورت ،و نـه تحفـۀ حسـام) بـه نظـم ترکـی در
قواعد دستور زبان فارسی ،تألیف حسا الدین افندی ،معروب به «شـاهدیزاده» و مـتصل
به «حسامی» ،فرزند شاهدی دده (مؤلف تحفۀ شاهدی).
ا
حسا الدین افندی زبان فارسـی را در کـودکی ،محـتمال از پـدرش ،آموخـت و تصـمیم
گرفــت آن را بــه دیگــر ترکــان بیــاموزد؛ ازایــنرو ،بــه ســال  ۹۲۱هجــری (=  )۷۲۵۹در
دوازدهسالگی این کتاب را به ترکی نظم داد .پس مؤلف باید در سال  ۹۵۲هجری متولد شده
ا
و بیشتر عمرش را در قرن دهم هجری گذرانـده باشـد ( .)Elbirlik 2006, p. V, 6, 49ظـاهرا بـه
سال  ۷۰۵۱هجری درگذشت ،و در ناحیۀ «اولن» (از نواحی مغله )1مدفون است (بروسـهلی
 ۷۳۳۳قمری ،ج  ،۷ص ۷۰۱؛ .)Akçay 2011, p. 329
روش و موضوب این تحفۀ حسامی ،در زبان ترکی ،دستکم تا عصر مؤلـف تـازگی دارد؛
پس نصستین دستور زبان منظو به زبان ترکی اسـت ،و از تـأثیر فارسـی بـر آن زبـان و در آن
روزگار حکایت دارد ()Elbirlik 2006, p. V؛ و این برای پژوهشهای ترکی حائز اهمیت است.
 .1مغله :از استانهای ترکیه ،واقع در من قۀ اژه که مرکز آن نیز مغله نا دارد.
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آغاز این تحفۀ حسامی چنین است« :کلمه منقسمدر اوچ قسـمه :فعلـه و حرفـه و دخـی
اسمه »...
و از نسصههای خ ی آن است:
ـ نسصهای در دارالکتب المصریه (قاهره) ،گنجینۀ تیموریه ،در ضـمن مجموعـۀ شـمارﮤ
ِ
 ۳۵۲تفسیر ،مور  ۹۹۵هجری ،کتابت سرور (و شاید خط مؤلف) (برکـات  ،۵۰۰۱ج  ،۷ص
)۵۷۷؛
ـ نسـصهای در کتابصانـۀ سـلیمانیه (اسـتانبول) ،گنجینـۀ رشـید افنـدی ،شـمارﮤ ۹۱۱/۷
()Imamoğlu 2005, p. 3؛
ـ نسصهای در کتابصانۀ ملی ترکیه (آنکارا) ،شمارﮤ )Imamoğlu 2005, p. 16( ۵۱۱۵؛
ـ نسصهای که البیرلیک از آن استفاده کرده ،مور  ۷۷۳۱هجری ،خط عبدالله تیرهای؛
ـ نسصهای در کتابصانۀ مغله (مغله) کـه مؤلـف عثمـانلی مـؤلفلری از آن یـاد کـرده (←
بروسهلی  ،۷۳۳۳ج  ،۷ص ۷۰۱؛  ،)Akçay 2011, p. 329و اگرچه م لعی کـه بـه دنبـال آورده آغـاز
عقود الجواهر احمد داعی کرمیانی است ←( 1منزوی  ،۷۳۳۱ص ۷۱۱ـ )۷۱۰اما توضیحات او
دربارﮤ مؤلف و موضوب کتاب و ابیاتی که از خاتمۀ آن نقل کرده نشان میدهـد کـه از همـین
تحفۀ شاهدیزاده سصن میگوید.
تلگا البیرلیک ،در مق ع کارشناسی ارشد ،پایاننامۀ دانشگاهی خود را با عنـوان بررسـی
متن و سبک تحفۀ حسامی ،به سال  ۵۰۰۱میالدی ،در دانشگاه جالل بایـار (مانیسـا) دفـاب
کرده (مشصصات به زبـان اصـلی در ضـمن منـابع مـذکور اسـت)؛ و در آن بـهجز بررسـی
ویژگیهــای دســتورزبانی تحفــۀ حســامی ،تصــحیح انتقــادی مــتن و ترجمـۀ آن (بــه ترکــی
استانبولی امروزی) را نیز آوردهاست.
محمدطاهر بروسهای دربارﮤ این کتـاب اشـتباه دیگـری هـم مرتکـب شـده ،و آن اینکـه
نوشتهاست در تحفۀ شاهدی از این کتاب یاد شدهاسـت (← بروسـهلی  ۷۳۳۳قمـری ،ج  ،۷ص
 )۷۰۱که محال بودن آن از مقایسۀ تاریخ تألیف این تحفۀ حسامی ( ۹۲۱هجری) بـا تـألیف
تحفۀ شاهدی ( ۹۵۰یا  ۹۵۷هجری) و سال وفات شاهدی ( ۹۵۱یا  ۹۲۱هجـری) معلـو
میشود .تحفۀ حسامی که شاهدی از آن یاد و بـدان اقتـدا کـرده ،همـان تحفـۀ حسـا الدین
قونوی است نه تحفۀ حسامی پسرش حسا الدین افندی شاهدیزاده.
 .1شاید نسصه در ضمن مجموعه قرار داشته و کرمیانی به هنگا نقـل آغـاز رسـاله بـهاشـتباه آغـاز مجموعـه را نقـل
ِ
کردهاست.
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از این تفاصیل معلو میشود که نسبت مغلوی به شاهدیزاده مربو است که در اسـتان
مغله میزیسته و نسبت پدرش نیز مغلوی بودهاست ،و ایـن نسـبت بـه حسـا الدین خـویی
ارتبا ندارد.
 .۵تحفة االمثال از مؤلفی با نا یا تصل «حسامی» ،تألیف  ۷۰۱۵هجـری (اوز ،۷۳۱۰
ص ۵۰۹؛  .)Boz 2013, p. 82دستنویسی با عنوان تحفۀ االمثال در کتابصانۀ دانشگاه قاهره بـه
شمارﮤ  ۱۰۳۷موجود است که منظو و زبان آن ترکی و فارسی توصیف شده و به حسا الدین
خویی نسبت داده شدهاست (← قرهبلـو  ،۵۰۰۷ج  ،۷ص )۱۳۰؛ دستنویس دیگـری هـم بـا
همین عنوان ،به خط نستعلیق قرن یازدهم هجری ،جزو نسصههای ترکی کتابصانـۀ دانشـگاه
لوسآنجلس به شمارﮤ  B ۱۳۵موجود است که مثلهای فارسـی بـا ترجمـۀ ترکـی توصـیف
شدهاست (← دانشپژوه  ،)۷( ۷۳۱۵ص )۳۹۹؛ و آن هـر دو بایـد نسـصههایی از همـین تحفـة
االمثال حسامی قرن یازدهم باشد .در این صورت کتاب مذکور مجموعهای است منظـو از
مثلهای فارسی با ترجمۀ آنها به ترکی.
تألیفات دیگری هم با این عنوان وجـود دارد ،ازجملـه تحفـة االمثـال محمـدبن عثمـان
«نایلی» قونوی (وفات ۷۰۱۱ :هجری) و تحفة االمثـال یوسـفبن عبداللـه «نـابی» رومـی
(وفات ۷۷۵۵ :هجری) که توجه به نا مؤلف پژوهشگر را از ارتکاب اشتباه بازمیدارد.
 .۳آثار دیگری از مؤلفانی با نا ِ حسـا گیـرای ،محمـدبن حسـا افنـدی ،حسـا الدین،
حسا الدین افندی (دو مورد) ،حسا افندی ،و حسا زاده مص فی افندی (بـرای اطـالب بیشـتر
←  )Elbirlik 2006, p. 7-9کـه انـدک کمدقتـی ممکـن اسـت پژوهشـگران را از جـادﮤ صـواب
منحرب کند.
نتیجه

حاصل کال آن است که:
 .۷حسا الدین خویی کتابی به نا تحفه (در لغت فارسی ـ ترکی) نداشتهاست و نا آن را
میباید از فهرست آثار حسا پاک کرد.
 .۵مؤلف حقیقی کتابی که با نا تحفۀ حسام به حسا خویی نسبت داده شده و دو بار با
همین انتساب نادرست به چاپ رسیدهاست ،حسا [الدین]بن حسن قونوی نا دارد.
 .۳تحفۀ حسام مورد بح از تألیفات قرن هفتم هجری نیست ،بلکه در  ۱۰۵هجری به
نا اورخان بیگ (فرمانروای آدنا) تألیف شده ،پس از تألیفات اوایل قرن نهم هجری است.
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 .۵آثار دیگری هم با نا «تحفه» تألیف شدهاست که مؤلفان بعضی از آنهـا نیـز حسـا
نا دارند .پژوهشگران باید از تصلیط میان آن کتابها و میان مؤلفان آنهـا بـر حـذر باشـند.
معروبترین آن آثار تحفۀ حسامی (دستور زبان منظو فارسـی) اسـت تـألیف حسـا الدین
افندی متصل به «حسامی» و معروب به «شاهدیزاده» (فرزند شاهدی دده) در سال ۹۲۱
هجری؛ و دیگر تحفة االمثال (در امثال منظو فارسی با ترجمۀ ترکـی) تـألیف حسـامی (از
هویت او هنوز اطالب دیگر در دست نیست) به سال  ۷۰۱۵هجری.
 .۲برای پیشگیری از بروز اشتباه بهتر است نا هریک از مؤلفان مذکور همیشه با نسبت
ق عی آنها همراه باشد؛ آنکه تألیفی به نا «تحفه» ندارد حسا خویی یا حسا شاعر (قـرن
هفتم) ،مؤلف تحفۀ حسام (لغت فارسی ـ ترکـی منظـو  ،چاپشـده) حسـا قونـوی (قـرن
هشتم و نهـم) ،مؤلـف تحفـۀ حسـامی (دسـتور منظـو فارسـی) حسـا افنـدی یـا حسـا
شاهدیزاده (قرن دهم) ،مؤلف تحفة االمثال (امثال منظو فارسی با ترجمۀ ترکی) حسـامی
(م لق ،تا یافتن اطالعات دیگر و نسبت ق عی او) (قرن یازدهم) ،و مؤلفان دیگر کتابهای
همنا هریک با نسبتی درخور (پس از شناسایی و معرفی آثار آنان).
م ابق این الگو ،افزون بر مؤلفان مذکور ،میان نا و موضوب تألیفات و عصر زندگی آنان
نیز تفاوتی هست که مانع بروز خلط و التباس میشود.
 .۱از میان نسبتهایی که برای حسا الدین خویی ذکر کردهاند ،قونوی به حسـا قونـوی
(قرن  ۱و  )۹مؤلف حقیقی تحفۀ حسام (لغت فارسی ـ ترکی منظـو ) ،حسـامی بـه حسـا
افندی (قرن  )۷۰مؤلف تحفۀ حسامی (دستور منظو فارسی) یا حسـامی (قـرن  )۷۷مؤلـف
تحفة االمثال (امثال منظو فارسی با ترجمۀ ترکی) ،و مغلـوی بـه حسـا افنـدی (قـرن )۷۰
مذکور مرتبط است و به حسا الدین خویی (قرن  )۱رب ی ندارد.
 .۱دستنویسهای تحفۀ حسام (لغت فارسی ـ ترکی منظو ) کم نیسـت ،امـا در ایـران
نایاب است و فقط معدودی از آنها دیباچۀ منثور دارد.
 .۱از تحفۀ حسام قونوی (قرن هشتم و نهم) چاپ کامل و م لوبی صورت نگرفتهاست.
 .۹تاریخ تألیف تحفۀ حسام قونوی هرچنـد قـرن هفـتم هجـری نیسـت ،امـا همچنـان
نصستین فرهنگ منظو فارسی ـ ترکی بهشمار میآید که تاکنون شـناخته شدهاسـت (نیـز ←
Kirbiyik 2002, p. 183; Altuner 2005, p. 143; Kiliç 2008, p. 67; Yakar 2007, p. 1016; Çelik 2008, p.
9; Gönel 2010, p. 324 footnote; Altun 2015, p. 7; Selçuk-Algül 2015, p. 134; Gözitok 2016, p.
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 )129و از این لحاظ به نصاب الصبیان شباهت دارد کـه نصسـتین فرهنـگ منظـو عربـی ـ
فارسی است.
***
پیشتر به ارزش فرهنگهای دوزبانه (ازجملـه فرهنگهـای فارسـی ـ ترکـی) بـرای انجـا
پژوهشهای مربو به هر دو زبان مبدأ و مقصـد اشـاره کـردها (← ذاکرالحسـینی  ،۷۳۱۳ص
۵۱ـ .)۵۹تحفۀ حسا الدین قونوی کهنترین فرهنگ منظو فارسی ـ ترکـی شناختهشـده و از
مهمترین آنهاست؛ ازاینرو اکنون با توجه به شناسایی نسصههای قـدیم و معتبـر ،جـای آن
است که بار دیگر تصحیح علمی و چاپ و نشر متن کامـل آن (شـامل مقدمـۀ منثـور ،مـتن
منظومه ،و مؤخرﮤ احتمالی) به نا مؤلف حقیقی ،همراه با فهارس ضروری (فهـارس اعـال
سهگانه ،فهرست واژههای فارسی ،و فهرست واژههای ترکی به دو خط عربی و لتـین) مـورد
توجه قرار گیرد.
منابع
آقابزر تهرانی ،محمدمحسن ( ۷۵۰۳قمری) ،الذریعه الی تصـانیف الشـیعه ،جلـد ( ۹بصـش نصسـت)،
دارالضواء ،بیروت.
التحفة الحسامیه ( ،)۷۹۹۱به کوشش جمیله صادقاوا ـ طیبه علیعسکراوا ،علم ،باکو.
اوز ،یوسف (« ،)۷۳۱۰فرهنگهای فارسی ـ ترکی» ،مجلۀ ایرانشناسی ،شمارﮤ .۲۰
اوغلی ،محمود سید ـ محمود سید دغیم ( ،)۵۰۰۹فهرس المخطوطات العربیـه و الترکیـه و العثمانیـه فـی
مکتبة السلیمانیه ،مؤسسۀ سقیفۀ الصفا العلمیه ،لبوان.
برکات ،هبه نایل ( ،)۵۰۰۱روائع المخطوطات الفارسیة المصورة بدارالکتب المصریه ،جلـد  ،۷دارالکتـب
المصریه ،قاهره.
بروسهلی ،محمدطاهر ( ۷۳۳۳قمری) ،عثمانلی مؤلفلری ،جلد  ،۷م بعۀ عامره ،استانبول.
ٌ
بغدادی ،عبدالقادربن عمر ،کلمات عربیه علی التحفة الشاهدیه ،دستنویس کتابصانۀ ملک سعود ،شـمارﮤ
 ،۳۱۱۵کتابت قرن دوازدهم هجری.
تحفۀ حسام ( ،)۷۳۱۹به کوشش حسین محمدزادﮤ «صدیق» ـ پرویز زارب شاهمرسی ،تکدرخت ،تهران.
تربیت ،محمدعلی ( ،)۷۳۷۵دانشمندان آذربایجان ،م بعۀ مجلس ،تهران.
ثابت ،سلیم (بی تا) ،حمیدیه کتبخانه سنده محفوظ کتب موجوده نک دفتریدر ،بی نا ،بی جا.
چلبی موصلی ،داود ( ،)۷۹۵۱کتاب مخطوطات الموصل ،م بعۀ الفرات ،بغداد.
حسا الدین خویی ،حسنبن عبدالمؤمن ( ،)۷۳۱۹مجموعه آثار حسامالدین خـو یی ،بـه کوشـش صـغری
عباسزاده ،میراث مکتوب ،تهران.
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دانشپژوه ،محمدتقی (« ،))۷( ۷۳۱۵فهرسـت نسـصههای ترکـی کتابصانـۀ دانشـگاه لسآنجلـس» ،مجلـۀ
نسخههای خطی (نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران) ،جلد ۷۷ـ ،۷۵زیر نظر محمـدتقی
دانشپژوه و اسماعیل حاکمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،صفحههای ۳۱۱ـ.۵۱۱
دانشپژوه ،محمدتقی ( ،))۵( ۷۳۱۵فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهـران،
جلد  ،۷۱تهران.
درایتی ،مص فی ( ،)۷۳۱۹فهرستوارﮤ دستنوشتههای ایران ،جلد  ،۵کتابصانه موزه و مرکـز اسـناد مجلـس
شورای اسالمی ،تهران.
دولتآبادی ،عزیز ( ،)۷۳۲۱سخنوران آذربایجان ،جلد  ،۵مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران ،تبریز.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۳لغتنامه ،جلد  ،۱مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،تهران.
دیهیم ،محمد ( ،)۷۳۱۹تذکرﮤ شعرای آذربایجان ،جلد  ،۵بی نا ،بی جا.
ذاکرالحسینی ،محسن ( ،)۷۳۱۳حلیمی و فرهنگهایش ،ضمیمۀ شمارﮤ  ۷۱نامـۀ فرهنگسـتان ،فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی ،تهران.
ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا (« ،)۷۳۱۰مجموعه آثـار حسـا الدین خـویی» ،کتـاب مـاه (ادبیـات و فلسـفه)،
شمارﮤ ۷۰ـ( ۷۷شمارﮤ پیاپی ۵۱ـ ،)۵۱صفحههای ۵۵ـ.۵۳
رامیان و دیگران ( ،)۷۳۵۵بزرگان و سخنسرایان آذربایجان غربی ،تهران.
رشنوزاده ،بابک (« ،)۷۳۱۳حسـا خـویی» ،دانشـنامۀ ادب فارسـی ،جلـد ( ۱ادب فارسـی در آنـاتولی و
بالکان) ،زیر نظر حسن انوشه ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
رشنوزاده ،بابک (« ،)۷۳۱۱حسا الدین خویی» ،دانشنامۀ جهان اسالم ،جلد  ،۷۳زیر نظر غالمعلی حـداد
عادل ،بنیاد دایرةالمعارب اسالمی ،تهران.
ریاحی ،محمدامین ( ،)۷۳۱۵تاریخ خوی ،توس ،تهران.
ریاحی ،محمدامین ( ،)۷۳۱۹زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ،پاژنگ ،تهران.
زارب شاهمرسی ،پرویز« ،حسا الدین خویی و کتاب تحفۀ حسام»< ،وبگاه رضا همراز>.
سبحانی ،توفیق هاشمپور ( ،)۷۳۱۱فهرست نسخههای خطی فارسـی کتابخانـۀ بروسـه ،دانشـگاه گـیالن،
رشت.
سبحانی ،توفیق هاشمپور ( ،)۷۳۱۳فهرسـت نسـخههای خطـی فارسـی کتابخانـههای ترکیـه ،مرکـز نشـر
دانشگاهی ،تهران.
سعادت ،اسماعیل (« ،)۷۳۹۲نصاب الصبیان» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،جلد  ،۱فرهنگسـتان زبـان و
ادب فارسی ،تهران ،صفحههای ۵۵۳ـ.۵۵۱
شاهدی دده ،ابراهیمبن صالح مغلوی ،تحفـۀ شـاهدی ،دسـتنویس کتابصانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی،
شمارﮤ  ،۳۹۵۹بی تا.
شاهدی دده ،ابراهیمبن صالح مغلوی ،تحفـۀ شـاهدی ،دسـتنویس کتابصانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی،
شمارﮤ  ،۱۱۷۱بی تا.
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شاهدی دده ،ابراهیمبن صالح مغلوی ،تحفـۀ شـاهدی ،دسـتنویس کتابصانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی،
گنجینۀ سرود ،شمارﮤ  ،۱۵بی تا.
صاحب جواهر ،عبدالعزیز ( ،)۷۳۳۹دایرةالمعارف االسالمیه ،جلد  ،۱بی جا.
صالحی ،نصرالله (« ،))۷( ۷۳۱۰کتابشناسـی توصـیفی منـابع و م خـذ تـاریخ ایـران منتشرشـده در سـال
 ،»۷۳۱۹مجلۀ کتاب ماه (تاریخ و جغرافیا) ،شمارﮤ  ،۵۹صفحههای ۷۵ـ.۵۰
صالحی ،نصرالله (« ،))۵( ۷۳۱۰کتابشناسی توصـیفی منشـ ت ،مکاتبـات و نامـهها» ،مجلـۀ کتـاب مـاه
(تاریخ و جغرافیا) ،شمارﮤ ۲۷ـ ،۲۵صفحههای ۲۲ـ.۷۲۵
صباغی ،علی (« ،)۷۳۹۰بررسی روش کار فرهنگهای دو و سه زبانۀ فارسی ـ ترکی ـ عربی» ،مجلـۀ بهـار
ادب (فصـلنامۀ تصصصـی سبکشناسـی نظـم و نثــر فارسـی) ،سـال  ،۵شـمارﮤ ( ۷شـمارﮤ پیــاپی ،)۷۷
صفحههای ۵۰۳ـ.۵۵۰
عباسزاده ،صغری« ،مقدمه» بر مجموعه آثار حسامالدین خو یی ← حسا الدین خویی.
عصمت ،محمدبن ابراهیم ،فیض الهادی لحل مشکالت الشاهدی ،دستنویس کتابصانۀ دانشکدﮤ دولتـی
روابط بینالملل مسکو (مسکو) ،شمارﮤ  ،۱۹۱۱کتابت  ۷۷۲۱هجری.
فهارس مخطوطات اللغه ،مرکز جمعة الماجد للثقافة و التراث ،نسصۀ آزمایشی.
قرهبلو  ،علیرضا و احمد طـوران قرهبلـو ( ،)۵۰۰۷معجـم التـاریخ التـراث االسـالمی ،ج  ،۵دارالعقبـه،
قیصری.
محمدزاده «صدیق» ،حسین و پرویز زارب شاهمرسی« ،مقدمه» بر تحفۀ حسام ← تحفۀ حسام.
منزوی ،احمد ( ،)۷۳۲۰فهرست نسخههای خطی فارسی ،جلد  ،۳مؤسسۀ فرهنگی من قهای ،تهران.
منزوی ،علینقی ( ،)۷۳۳۱فرهنگنامههای عربی به فارسی ،دانشگاه تهران ،تهران.
<وبگاه کتابصانۀ ملی موریتانی>.
<وبگاه وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه>.
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؛ فرهنگ جناسها در زبان ترکی عثمانی
سیده زیبا بهروز (دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان)
نفیسه ایرانی (دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی)

ترکی اثر شوکت 1از شـمار فرهنگهـای تصصصـی شـایان
فرهنگ سهزبانۀ عربی ـ فارسی ـ ِ
توجه در حوزﮤ زبان و ادبیات عثمـانی اسـت کـه در زمـان پادشـاهی عبدالمجیـد خـان اول
(۷۱۵۳ـ ۷۱۱۷میالدی) ،سیویکمین سل ان امهراتوری عثمانی ،تألیف شدهاست.
1ـ دربارﮤ مؤلف

از زندگی السید محمد شوکت افندی اطالب چندانی در دست نیسـت ،جـز اینکـه فرهنـگ
خــود را در ســال  ۷۵۱۷ / ۷۱۲۱هجــری تــألیف کــرده و طبــق مقدمــههایی کــه ســه تــن از
قاضیعسکران رو ایلی بر اثر او نوشتهاند و گفتههای خودش ،در خدمت امهراتوری عثمانی
بودهاست.
وی با تقدیم حمد و سهاس خداوند و درود و صلوات بر رسول خدا و آل او و اظهار عذر
و عجز ،با بیانی فنی و موزون میگوید که در تاریخ  [۷]۵۳۱به دیوان عالیقلـم بـه شـاگردی
ملحق شد و در اواخر سنۀ  [۷۵]۵۱به خدمت منیف کتابت تحریرات عساکر خاصۀ شـاهانه
درآمد و پس از آن در سنۀ  [۷۵]۲۱به دایرﮤ  /ادارﮤ خواجگان دربار پا نهاد و رتبۀ ثانیـه نشـان
ذیشأنی دریافت کرد .در اواخر سنۀ  [۷۵]۱۲نیز از مناصب خاص دیوانی ،شهنشـاه منصـب
حسابداری اردوی همایونی را به وی اع ا کرد .در ایـن ایـا  ،شـبانهروز بـه کتابـت اشـتغال
2

1. Eser-İ Şevket
2. Es-seyyed Mehmet Şevket Efendi
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ورزیده و به انشای لغات عربی و فارسی و ترکی همت گماردهاست تا برای تشنگان آب زلل
شعر و انشا فایدهای برساند .وی خود گفته که از کتابهـای لغـت معتبـر بـه تتبـع واژههـای
عربی و فارسی که با ترکی جناس لفظی و خ ی دارند پرداخته و از کلمات و الفاظ مشـترکه،
لغاتی معدوده جمع آورده و براساس حـروب تهجـی تنظـیم و ترتیـب دادهاسـت کـه مـدت
مدیدی این مهم در خاطر و ضمیر وی جایگیر بودهاست .در آخر ،پس از سهاس و شـکر بـر
انجا یافتن آن در پرتو آفتاب سههر سل نت دودمان عثمـانی ،عبدالمجیـدخان ،نـا تـألیف
خود را ذکر کرده و پس از طلب دعا «باب اول در بیان الف» را آغاز کردهاست.
از شوکتافندی اثر دیگری به نا سنبلستان هـم یـاد شـده کـه نظیـرهای اسـت در مقـا
گلستان سعدی .نوشتن نظیره بر آثار فارسی در حـوزﮤ عثمـانی بسـیار رایـج بـوده و گلسـتان
سعدی در این بین بیشترین تقلیدها را داشتهاست .ایـن اثـر نیـز در زمـرﮤ تقلیـدهای دیگـر،
ا
ازجمله سنبلستان شیخ شـجاب و محمـودمیرزای قاجـار ،قـرار دارد و سنبلسـتان ظـاهرا نـا
عمومی این نظیرههاست .گفته شده که شوکتافندی طبع شعر نیز داشتهاسـت (مفتـاح و ولـی
 ،۷۳۱۵ص .)۵۵۱
۲ـ اطالعات کتابشناختی

اثر شـوکت در سـال  ۷۵۱۷هجـری تـألیف و در  ۷۵۱۱در اسـتانبول بـهچـاپ رسیدهاسـت
(دبیرسیاقی  ،۷۳۱۱ص  .)۷۱۵از این فرهنگ چاپهای دیگری نیز ذکـر شـده ((Aslan 2015, p. 1
ازجمله چاپ افست آن با مشصصات ذیل:
Es-Seyyid Mehmed Şevket Efendi (2015). Eser-i Şevket - Tipkibasim,

Editors: Alparslan, Yasar; Alici, Lütfi Translator: Turkey, Istanbul, Istanbul
;Books, Noya Medya Kitapligi, Kahramanmaras, ISBN 10: 6059907067
ISBN 13: 9786059907064
50 + 800 facsimile pages. Bookseller Inventory # B1503064

٣ـ کالنساختار فرهنگ

این فرهنگ دارای  ۱۵۲صفحه ۵۹ ،باب ،بـیش از  ۱۱۵فصـل و درحـدود  ۷۱۵۱۳مـدخل
اصلی است .بابها براساس حرب اول تهجی و فصلها براساس حـرب اول و آخـر تهجـی
تنظیم شدهاند .واژههایی کـه بـا چهـار حـرب «ژ»« ،» « ،چ» و «پ» آغـاز میشـوند در
ا
بابهای «ز»« ،ک»« ،ج» و «ب» آمدهاند؛ مثال واژﮤ ژنده در «فصل الـزاء بالهـاء» آمـده و
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پس از مدخل زنده قرار گرفته و پوز نیز در «فصل الباء بـالزاء» پـس از واژﮤ بـوز آمدهاسـت.
چنانچه این حروب در انتها یا میانۀ کلمه بوده ،پس یا پـیش از کلمـۀ مشـابه خـود گنجانـده
َ
َ
شدهاست؛ همچون آگه که پس از آن اکه آمده؛ یا انگار که در ذیل مدخل انکار عربی (جمع
نکر) آمده و َرگ که پیش از ُرک سرمدخل شدهاست .ظاهرا در این مورد آخر ،حرکـت فتحـه
بر ضمه حرب اول مقد قرار گرفتهاست.
٣ـ1ـ معیار مدخلگزینی

چنانکه آمد ،در این فرهنگ گزینش واژهها براساس همسانی خ ی یـا لفظـی اسـت کـه دو
حی ه ـ یکی بین واژههای مشترک در سه زبان عربی و فارسی و ترکی و دیگری بین واژهها در
درون هریــک از ایــن ســه زبــان ـ را دربــر میگیــرد .ازایــنرو ،در ایــن فرهنــگ بســیاری از
وا واژههای فارسی و عربی رایج در ترکی بههمراه واژههای ترکی مدخل شدهاست که قابلیت
بالی زبان ترکی کهن در وا گیری واژه از ایـن دو زبـان را نشـان میدهـد .البتـه وا گیـری از
زبانهای اروپایی ،بهویژه فرانسوی ،نیز در زبان ترکی وجود داشتهاست ،اما در ایـن فرهنـگ
تنها به این دو زبان ،که بیش از دیگر زبانها با ترکی پیوند داشتهاند ،بسنده شدهاست.
مدخلها از تمامی مقولههای دسـتوری انتصـاب شـدهاند .ازجملـه ،اسـمهای خـاص،
مانند
صورتهای صرفی فعلها ،ترکیبات (که بیشتر متشکل از ضمیرهای متصل هستند)ِ ،

سرمز /بکسر السین /ترکیدر ،فارسیده مرادفی «ر ِاز ما» در.

مانند
یا واژههای ترکیبشده با یای وحدتِ ،

راهی فارسیده یای وحدتله بر طریق ایمک اولور

صورتهای کوتاهشده ،فعلها و جز آنها ،که البتـه همگـی بـهدلیـل داشـتن همنویسـه
انتصاب شدهاند ،هرچند که تما صـورتهای همنویسـه یـا هـمآوای آنهـا ذکـر نشـدهاند.
مدخلهای همنویسه در یک باب آمدهاند (ماننـد ِمهـردار و ُمهـردار) و مـدخلهای هـمآوا
ا
بهدلیل تفاوت حروب غالبا در بابهای مصتلف یافت میشوند ـ مثل هرش و حرش یا سـرد
و صرد ـ اما هیچگونه ارجاعی در ایـن مـورد داده نشدهاسـت .درکـل ،صـورت نوشـتاری یـا
جناس خ ی در ساماندهی فرهنگ اولو یت داشتهاست.
٣ـ٢ـ ترتیب درج مدخلها

بهرغم روشمند بودن ساختار کلی فرهنگ ،ترتیب مدخلها در درون هر فصـل دارای نظـم و
نسق چندان خاصی نیست؛ در برخی فصلها ،مانند فصـل «راء بالصـاء» ،نظمـی براسـاس
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حرب دو واژه دیده میشود :رخ ،رتخ ،ردخ ،ریخ .با وجود این ،در کل فرهنگ این شیوه بـه
گونهای نظا مند بهکار نرفته یا تنها در بصشی از یک باب ،ترتیبی دیده میشـود و ناگهـان در
جایی با آمدن واژهای خالب قاعده ،ترتیب درهـم میشـکند .بـرای مثـال ،در فصـل «الـف
بالباء» واژههای اریب ،اشناب ،اتوب ،اصحاب ،اطالب ،اغیاب ،اتقاب ،اخـراب ،ادجـاب،
اتراب ،آیب ،اذهاب ،احباب ،اذناب ،اغیاب ،اقطاب ،انجاب ،انقـاب ،انسـاب ،انصـاب ،و
اباب با همین ترتیب و توالی آمدهاست که قاعده و شیوﮤ خاصی را نمیتـوان از آن دریافـت،
جز همان که درمورد حرب آغازین و پایانی گفته شد .یا در فصل «راء بالحاء» توالی واژههـا
از این قرار است :ربح ،ردج ،رضح ،رکح ،رجاح ،راح ،ریاح ،ریحـک ،رمـح ،روح ،رحـح،
رزح ،رکاح ،رماح .همچنین است در فصل «عـین بالبـاء» :عکـب ،عبـاب ،عتـب ،عیـب،
علب ،عرب ... ،عذب.
۴ـ خردساختار فرهنگ
۴ـ1ـ تلفظ

تلف واژهها به دو طریق نشان داده شدهاست:
ا
 .۷با آوردن کلمهای هموزن و غالبا فارسی:

یارق /کاذب وزننده... /
یای /چای وزننده... /
رعاف /غراب وزننده... /

بعضی کلمات ،مانند کتاب ،کتف ،سحاب و غراب ،بسامد بالیی در نشـان دادن تلفـ
مدخلها دارد .گاهی برای مدخلهایی که به نظر همآوا نیز هستند ،کلمات هموزن متفاوتی
داده شده که ممکن است بهدلیل تفاوت ظریفی در شیوﮤ تلف آنها باشد .مثال:

سیروز /فیروز وزننده /دیار رومده متعارب بر محلک اسمیدر.
سیروز /فیلوز وزننده /فارسیده اوتوز گون دیمک اولور.
سوکوار /کوشوار وزننده /فارسیدر ،یأسلو و ماتمزده معناسنه ...
سوکوار /کوشدار وزننده /ترکیده امردر و ارسوک آیردیمک و یردن قوپاردیمک اولور.

 .۵با نشان دادن حرکت حروب به زبان عربی:

یراشمش /بفتح الیاء و األلف... /
فسو /بفتح الفاء و تشدید السین المضمومه... /؛

در مواردی که واژهای دو تلف دارد هردو ذکر شدهاست:

رصف /بفتحتین و ضمتین... /
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در موارد نادری تلفظی داده نشده که شاید مؤلف نیازی بدان نمیدیدهاست:

سکز فارسیدر ،مص کی معناسنه ،ترکیده ساقز دیر.
سکز ترکیدر ،مرادفی فارسیده اسماء آحاددن هشت در.

برای نشان دادن تلف برخی فعلها از فعلهایی هـموزن اسـتفاده شدهاسـت .فعلهـای
بهکاررفته در بصش تلف دارای همنو یسـهاند و تشـصی تلفـ درسـت آنهـا در نگـاه اول
ممکن نیست ،مگر اینکه براساس تعریف فهمیده شود .مثال:

تقلب /تکلم وزننده /عربیده تفعل بابندن فعل ماضی معلومدر ،تقلب ایتدی معناسنه.

َ َ َّ
َ َ ُّ
َ َ َّ
در مثال بال ،سرمدخل تقل َب است ،و نـه تقلـب .کلمـۀ بهکاررفتـه در تلفـ نیـز تکل َـم
َ َ ُّ
است ،نه تکلم .این نکته از معنی بهدستدادهشده دریافت میشود.
ا
به طور کلی مؤلف بهندرت معادلی برای وزن فعلها داده و غالبا بـه ذکـر بـاب و صـیغه
اکتفا کردهاست:

کتب /ضرب وزننده /عربیدر ،یازمق و جمع اتیمک و دکمک معنالرینه.

َ
ُ
َ
در مثال بال نیز سرمدخل کتب است ،و نه ک ُتب یا ک َت َب .کلمـۀ بهکاررفتـه در تلفـ نیـز
َ
باید ضرب باشد .زیرا معنیهای بهدستدادهشده مصدرند.
۴ـ٢ـ ویژگیهای دستوری

الف) صورت جمع :در برخی واژههای عربی کـه جمـع مکسـر دارنـد صـورت جمـع ذکـر
شدهاست .چنانچه کلمۀ جمعی بـهدلیل مشـابهت لفظـی مـدخل شـده باشـد ،مفـرد آن در
تعریفی جملهوار ،پس از ذکر معنای واژه در حالت مفرد ،آمدهاست و چنانچه صورت جمع
معنایی جز آن نیز داشته باشد ،در ذیل همان مدخل ذکر شدهاست .مثال:

انحاء /اصحاب وزننده /عربیده راه معناسنهاولن ،نحو کلمهسنک جمعیدر؛ اطراب معناسنه.
خطوط /سقو وزننده /عربیدر ،یازو معناسنه اولن خط کلمه سنک جمعیدر.
صیغ /بکسر الصاد و فتح الیاء و سکون الغین /عربیده صیغهنک جمعیدر.

گاهی صورت جمع کلمات در ذیل مدخل مفرد آمدهاست:

خیط /قید وزننده /عربیدر ،اپلک ]رشته و نخ[ معناسنه ،جمعی خیو کلور.
فرط /بضمتین /عربیدر ،حددن جاوز ایدن و اسراب و صنایع و موضع مرتفع معناسنه ،جمعی افرا کلور.

ب) حروب :حروفی که در دایرﮤ جناس با واژههای دیگر قرار داشتهاند مدخل شدهاند:

اما /بفتح اللف و مد المیم المشدده /عربیده امای شرطیهدر.
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گاه دو یا چند واژﮤ همنویسه ،کـه مقولـههای دسـتوری متفـاوتی دارنـد ،در مـدخلهای
جداگانه تعریف نشدهاند ،بلکه تما معنیها و ویژگیهای دستوری آنهـا بـهترتیب در ذیـل
یک مدخل درج شدهاست .مثال:

که /بکسر الکاب /فارسیده کوتاه معناسنه و اداة ربط اولور و کیم معناسنه کلور و ادات علت اولور

ج) مصدر و اسم :برای نشان دادن مقولۀ دستوری مصدرها و اسمها ،جـز مـوارد انـدک،
واژه یا حرفی (کوتهنوشت) بهدست داده نشدهاست .موارد استثنا:

اذاقه /کتابه وزننده /مصدردر ...
خوق /فوق وزننده /مصدردر ...

ولی برای اسمهای خاص و اعال عبارت «نا کسـی  /چیـزی  /جـایی» دیـده میشـود.
ترجمۀ دو مدخل اسم خاص را در زیر آوردهایم:

بهوش /بر وزن جردل [که خودش اسم خاص است] /در عربی ،نا یک مرد است.
قنان /بر وزن سحاب /نا پادشاهی در داستان حضرت خضر و حضرت موسی (علیهماالسال ) است.

د) صیغههای فعل :این مورد از ویژگیهای خاص این فرهنگ است .صیغههای فعل کـه
با هم یا با واژههای دیگر جناس داشتهاند در این فرهنگ مدخل شدهاند .عمدﮤ این فعلهـای
عربی در صورتهای ثالثی مجرد و مزید مفرد ماضی غایب ،امر و مجهول و بیشتر از بـاب
تفعیل است .از افعال فارسی نیز صورتهای مضارب التزامی اولشص و دو شص مفرد
ُ ِّ
َ ِّ
َّ
ََ
ا
و امر است .مثال در عربی ،صورتهای کذب ،کذ َب ،کذب ،کذ َب و ِکذب مدخل شـدهاند
َ
َ
و در فارسی ،صورتهایی مثل َر َوم ،روی ،ش َوم و شوی جزو مدخلها آمدهاند.
ه) صفت :برای مقولۀ صفت نیز همچون اسـم توضـیح خاصـی نیامـده و بیشـتر از روی
معنا قابلتشصی است .اما در بعضی موارد معدود دیده شده که عبارت «وصفدر» (وصف
است) یا «صفتدر» (صفت است) بهکار رفتهاست؛ مثال:

خرق /ندس وزننده /صفتدر (بهمعنی «پریشانکار»).
خطوط /جهول وزننده /عربیدر ،صیغۀ صفت مشبهدر ،یازیجی معناسنه.

و) صورت مصفف :در این فرهنگ مدخلهایی وجود دارد که هرچند بسـامد بـالیی در
زبان ندارد ،دقت نظر مؤلف را نشان میدهد:

زمو /بکسر الزاء /فارسیده آزمویدن مصففدر ،قیلدن دیمک اولور.
زمو /بفتحتین /فارسیدر ،سقف معناسنه.
۴ـ٣ـ شاهد
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ا
تقریبا شاهدی برای واژهها داده نشدهاست ،مگر در برخی موارد اندک و بیشتر برای واژههای
عربی در قالب ترکیبات ،عبارات یا جمالتی کوتاه ،بدون ذکر منبع و ترجمۀ آنها ،مثالهـایی
ا
دیده میشود که معمول با واژﮤ «یقال» آغاز میشود:

رعاف /غراب وزننده /عربیدر ،مصدر اولهرق ،برون قاننه دینور؛ «یقال ساله من انفهالرعاب أیالد »
امااء /بضم اللف و مد المیم المفتوح و سکون الهمزه /عربیدر ،کـدی آوازی« ،یقـال ،امتالسـنور امـاء أی
صاحت»
۴ـ۴ـ تعریف

تعریفها به دو گونه درج شدهاست:
الف) بهصورت جمله برای اشاره به مواردی که واژه در آن بهکار میرود یا به آنچه اطالق
میشود:

رای /یای وزننده /فارسیده هند پادشاهلرینه اطالق اولنور ،عجـم ملوکنـه خسـرو ،رو ملوکنـه قیصـر ،چـین
پادشاهلرینه فغفور دینلدیکی کبی.

ب) بهصورت مترادب ،مشابه یا متضاد:

آینده /یابنده وزننده /فارسیدر ،کلیجی معناسنه ،یعنی «مسافر».
اولمه /بضم الهمزه /ترکیده نهی حاضردر ،فارسیده مرادفی مشودر.
۴ـ۵ـ ریشۀ واژهها

ترکی «فارسیدر»« ،عربیدر» یا «ترکیـدر» آمدهاسـت.
پس از تلف  ،ریشۀ سرمدخل با جملۀ ِ
این از مهمترین ویژگیهای این فرهنگ بهشمار میرود .زیـرا ارتبـا و میـزان همسـانیهای
خ ی و لفظی در سه زبان را نشان میدهد ،در یادگیری و آموزش زبان نقـش مهمـی دارد ،و
بررسی آن صورتهای مشابه در هر سه زبان در فراگیـری نحـوﮤ سـاخت واژههـا در زبانهـا
یاریگر است .البته این مورد در همۀ فرهنگها به همین اندازه کارگر است ،اما در این فرهنگ
بهدلیل تأکید خاص بر همسانی واژهها و توالی این مدخلها ،ایـن تمـایزات نمـود بیشـتری
ا
یافتهاست؛ مثال در مدخل َر َزم گفته شده که فارسی است و دو معنـی بـرای آن بهدسـت داده
شدهاســت :یکــی فعــل اول شــص مفــرد (کــه در فرهنــگ از آن بــه «مــتکلم وحــده» یــاد
شدهاست) از مصدر رزیدن (رنگ کـردن) و دیگـری ترکیـب «رز  » +یعنـی «ر ِز (= تـاک)
من» تعریف شدهاست .اما برای واژﮤ َرزم ،هرچند تشابه زیادی با آن دارد ،قید شده که عربی
است و در فارسی در معنای اسمی «جنگ و حرب» بهکار میرود .پس این واژه از این زبـان
به فارسی راه یافتهاست .چنین شیوهای بهندرت در فرهنگی دیده میشـود .زیـرا صـورتهای
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صرفی یا ترکیبی در فرهنگها مدخل نمیشوند .همچنـین در مـوارد نـادر ،مثـل واژﮤ قهـوه،
تاریصچه و حکایت پیدایش آن را در بیش از یک صفحه توضیح داده کـه هرچنـد نامتعـارب
است ،از نظر زبانشاختی بیفایده نیست .همچنین وجه تسمیۀ برخی اعال  ،ماننـد ُروم ،نیـز
روایت شدهاست.
۵ـ کاستیها
۵ـ1ـ بهکار بردن واژههای قدیمی در تعریف

بهکار بردن واژههای قدیمی در تعریف استفاده از فرهنگ را حتی بـرای کـاربران زمـان خـود
دشوار و محدود میکنـد .ایـن فرهنـگ بیشـتر بـرای اسـتفادﮤ ادبـا در دورﮤ عثمـانی ترتیـب
یافتهاست و ازاینرو ،تلف کهن واژهها ،بهویژه لغات فارسی ،مدنظر مؤلف بودهاسـت .ایـن
امر بیشتر در مواردی بارز و نمودار است که تلف مدخلی براساس وزن واژهای دیگر بهدست
ا
داده شده باشد .چنانچه تلف صحیح واژﮤ هموزن ،که غالبا مبتنی بر تلفـ کهـن اسـت ،در
ا
دایرﮤ اطالعات خواننده نباشد ،موجب اشتباه در شیوﮤ صحیح خواندن مدخل میشود .مثال
َ
َ
ُ
واژﮤ کتف به صورتهای کتف (منتهیاالرب)ِ ،کتف ،کتف ،ک ِتف و جـز آنهـا در فرهنگهـا
ضــبط شدهاســت .ازای ـنرو ،آوردن ایــن واژه ب ـرای نشــان دادن تلف ـ واژههــای ســهحرفی
کمکاربردی مانند حرش ،هبص ،و هقع چندان سهلیاب نیست .برای مثالِ ،حرش بهمعنـی
«جنگل»َ ،ح ِرش بهمعنی «آنکه نصوابد» (منتهیاالرب) ،و ُحرش جمع َحرش بهمعنی «زبـر»
َ
(معجمالبلدان) است .در این فرهنگ ،ک ِتف مدنظر بوده و بـرای ضـبط تلفـ غالـب کلمـات
سهحرفی با این وزن آورده شدهاست.
همچنین مدخلهایی مانند نمونههای زیر نیز در هیچ منبع دیگری یافت نشد:

آینده /بمد اللف و ضم الیاء و فتح الدال /فارسیده بیهوده و سبکبار معنالرینه.

همانگونه که دیده میشود ،این تعریف بهروشنی نشان نمیدهد کـه حتـی اصـل واژه از
ا
کدا زبان است و صرفا مترادب فارسی آن را دربر دارد.
در برخی موارد نیز در صحت اطالعات مندرج در فرهنگ و اینکه اصل واژه از چه زبانی
است تردید و ابها وجود دارد و بهروشنی بیان نشدهاست .مثال:

قرط /فر وزننده /فارسیدر ،مصر دیکنی که سنط اغاخی دیرلر.
قرط /بکسر القاب /فارسیدر ،پراصه نوعندن برنسته در که عربیده کراثالبقول و کثراتالماء دید کلریدر.
قرط /بضم القاب /فارسیدر ،یونجه دینالن سبزه معناسنه.
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هر سه را با عبارتهای فارسی تعریف کرده و خواننده گمان میکند کـه فارسـی اسـت،
َ
ُ
درحالیکه قرط یا قرط در فرهنگها واژهای عربـی و بـهمعنی «گوشـواره»« ،شـعلۀ آتـش» و
«گیاه شبدر» (اقربالموارد ،منتهیاالرب ،آنندراج) درج شدهاست.
۵ـ٢ـ کامل نبودن مدخلهای همنویسه

ا
مؤلف کوشیدهاست صرفا براساس مشابهت ،گونـههای مصتلـف یـک مـاده را بیـاورد ،چـه
بهصورت مصدر و اسم یا صفت باشد ،چه در صـیغههای گونـاگون فعـل .پـس انتظـار ایـن
است که این شیوه درمورد تما واژههای دیگر اعمال شود ،ولی در بیشـتر مـوارد ایـن قاعـده
رعایت نشده که شاید بهدلیل نق منابع مورد استفاده بوده باشد که مؤلـف اشـارهای بـه آن
صورتها نکردهاست .برای مثال ،صورت حرش /بر وزن فـرش /را آورده ،امـا فقـط یکـی از
معنیهای آن ،یعنی «صـید کـردن» (تاجالمصـادر) ،را ذکـر کـرده و بـه معنـای دیگـر ،یعنـی
«جماعــت و گــروه و ترتیــب» (منتهــیاالرب) و «زبــر و خشــن» (معجمالبلــدان) ،اشــارهای
ا
نکردهاست .افزونبراین ،صورتهای دیگر این واژه را نیاوردهاست .یا مثال تما صورتهای
َّ
َّ َ
َ
ّ
فعلی رتل (ماضی)ُ ،ر ِتل (مجهول) و َر ِتل (امر) از باب تفعیل و صورت اسمی َرتل بهمعنـی
«آراستگی و انتظا » و َر ِتل که صفت است بهمعنای «(درمورد سصن و دندانها) خوشایند و
نیکو» را مدخل کرده ،اما َرتل در مفهو مصدری «سـرودن و شـیوا و مـنظم سـصن گفـتن»
(اقربالموارد) را در مدخل نیاورده و مهمتر آنکه صورتهای فعلی را فقط براساس یـک بـاب
خاص و بدون ذکر معنی آوردهاست.
همچنین ،کلماتی مثل ّامای استثنای فارسی که با إمای شرطیۀ عربی جناس دارد ،مدخل
نشدهاست .درحالیکه این کلمه در زبان ترکی نیز در سه معنی ازجمله ّامای فارسـی بـهکـار
میرود:

اما  .۷لکن و آنجق :شوقدر وار که :بیلیر اما سویلمز .۵ .که :اما اد راضی اولمیه جقمـش کنـدی بیلـه جکـی
ایشدر .۳ .ادات تعجب و اعظا  :اما یاپدک! ،اما نه یازی! (سامی).

به مدخل زیر توجه بفرمایید:

قشم /بکسرتین /ترکیده یایم و یاز کلمهرینک ضدیدیر.

در تعریف واژﮤ ِق ِشم تنها به متضادهای آن ،یایم و یازم ،اشاره شـده و معلـو نیسـت کـه
کدا معنای آنها مدنظر بودهاست .چون با توجه به معنی یای و یاز که هم فعل هستند و هم
اسم ،بهتر بود یایم و یازم نیز مدخل میشد و به معنی مورد نظر اشاره میشد یـا ارجـاب داده
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میشد .بدین ترتیب ،معنای قشم هم نامشص است .زیرا هر سه واژه هـم صـورت فعلـی
اولشص مضارب هستند ،هم ترکیب اضافی متشکل از اسم و ضمیر متصل « »:

قش :زمستان و گریزاندن.
یای :تابستان و آلت کمانی شکل ،گستردن و بسط دادن.
یاز :تابستان و بسط دادن و نوشتن (قاموس ترکی).

ازاینرو ،احتمال میرود که در معنای یکی از فصول مد نظر مؤلف بودهاند.
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در لغت فرس اسدی آمده« :تا و تک :هر دو تنها بود ،شاعر گوید:
به تک تاو کر بیشتر تا و تک (؟)

که باشد که بینی بـود تـا و تـک

(اسدی  ،۷۳۷۹ص  ،۳۰۹نقل از حاشیۀ نسصۀ نصجوانی)

در لغتنامه دهصدا این معنی از لغت فرس و نیز از ناظمالطباء ،بهمعنی «تنها و منفرد»
نقل شده و غیر از شاهد لغت فرس ،بیت زیر از مولوی نیز در تأیید این معنی نقل شدهاست:
تو رعیت باش چون سل ان نـهای

تک مران چون مرد کشتیبان نهای

این بیت از دفتر دو مثنوی (چاپ نیکلسون ،ص  ،۵۵۷بیت  )۳۵۲۵است ،اما آنجـا بـهجای
«تک مران» ،بدون هیچ نسصهبدلی« ،خود مران» آمدهاست .حال به بررسی شاهد منقول در
لغت فرس و ضبط آن و نیز معنایی که برای آن آمده بهـردازیم .ضـبط مـدخل و شـاهد آن در
اصل نسصۀ نصجوانی چنین است:
«تا و تک :هر دو طا بود ،شاعر گوید:
به تک تا و کر بیشـتر تـا و تـک

که باشد که ببیتی بود کاه تک».

عبرت مصاحبی نائینی که نسصهای ازروی نسـصۀ نصجـوانی بـرای عبـاس اقبـال نوشـته
مدخل و بیت را چنین ضبط کردهاست:
 ...که بینی بود تا و تک».
«تا و تک :هر دو طا بود... ،
چنانکه میبینیم ،عبرت هنگا استنسا این مدخل بصشی از آن را تغییر داده و اقبال نیز
هنگا نقل آن قسمت دیگری را دگرگون کردهاست .مؤلف فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر،
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که نسصهای مشابه نسصۀ نصجوانی در دست داشـته ،ضـبط مـدخل و شـاهد آن را اینگونـه
آوردهاست:
«تا و تک :بهمعنی هر دو تا بود ،شاعر گوید ،بیت:
به یک تاو گر بیشتر تا و تـک

که باشد که بیشی بود گاه تک

مؤلف تحفةاالحباب ،که فرهنگ خود را یکسر از روی فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهسـاالر
برداشته ،شاهد را حذب کرده و معنی را چنین نقل کردهاست« :بر وزن آبچک ،بـهمعنی هـر
دو تا بود» .مؤلف فرهنگ سروری نیز ،که بیتردید مدخل را از تحفةاالحباب نقل کـرده ،آن
را به همان معنی آوردهاست .شاهد لغت فرس روشن نیست و معلو نیست تا و تک در آنها
ا
ا
بهمعنی «تا» ،ظاهرا بهمعنی عدد در عباراتی مانند «دو تا دفتر» و مانند آنهـا ،باشـد .ظـاهرا
معنی بیت این است :با یک تاو (= قدرت و نیرو) و یا اگر بیشتر [مورد نظر باشـد] بـا نیـرو و
حمله؛ این ممکن است در هنگا حمله موجب بیشـی [اثـر] باشـد؟ درهرحـال ،ایـن بیـت
سست است و گویندﮤ آن هم معلو نیست .شاید شاعرک گمنامی آن را بهعنوان شـاهد بـرای
«تا و تک» ساخته و به فرهنگنویس دادهاست .این نکته نیز مسلم است که تک در این بیـت
بهمعنی «تنها» نیست .تک بهصورت تکتک بهمعنی «جستهوگریصته و بهصـورت پراکنـده»
لاقل دو شاهد کهن دارد؛ یکـی از خاقـانی در تحفـةالعراقین و دیگـری از نـزاری قهسـتانی
(درگذشته در  .)۱۵۰شاهد خاقانی این است:
تکتک بدوان به حجرﮤ گوش

یکیک بنشان به حجلۀ هوش

(تحفةالعراقین ،ص )۱۵

شاهد نزاری را هم فرهنگ جهانگیری شاهد تک بهمعنی «اندک و قلیل» آورده که چنـین
است:
صـــفت ترهزارهـــا هیهـــات
همچو پشـت کـس بتـان تتـار

چون کنم مشتبه به کوسه زنخ؟
مانده هرجای تکتک و نخنخ

در زبان پهلوی کلمۀ  tāgبه دو معنی است ،یکی به معنی «تا» (عـدد) و دیگـر بـهمعنی
«تنها و بهتنهایی و تک (بهمعنی امروزی آن)» tāg .در مراحل قدیمتر زبان پهلوی  tākتلفـ
ا
میشده و احتمال حتی بعد از آنکه  kآخر آن در زبان رسمی به  gبدل شده ،در بعضی نقا
1
ایران با همان  kتلف میشده و تک فارسی ،بهاحتمال زیاد ،از آن صورت گرفته شدهاست.
ا
ا
 .1تاک بهمعنی «تک و منفرد» در فارسی همدانی ظاهرا مبدل طاق است و مستقیما از پهلـوی گرفتـه نشدهاسـت .در
این لهجه طاق بهمعنی «سقف» نیز  tâkتلف میشود (← گروسین ،ذیل همین کلمه).
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ا
اگر این حدس درست باشد ،این کلمه ظاهرا فقط در زبان گفتـار بـهکار میرفتـه و گویـا
غیر از صورت مکرر آن هیچگاه تا قرن حاضر به نوشتار راه پیدا نکرده بودهاست .مؤیـد ایـن
حدس کلمۀ تاک در گویش دوانی بهمعنی «فرد و تک و تنها و یکه» اسـت .در ایـن گـویش
تاکوپریک بهمعنی «تکوتوک» و تـاکوالک بـهمعنی «یکـهوتنها» اسـت (← سـالمی) .در
دوانی طاق بهمعنی «سقف» نیز با همین تلف بهکار میرود .نظیر ایـن کلمـه ترکیـب کیابیـا
است که ترکیبی قدیمی است ،ولی هیچگاه به نوشتار راه پیدا نکردهاست (دربـارﮤ ایـن ترکیـب،
1
← فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۷۰ص .)۲
اینکه خاقانی در غرب و نزاری در شرق ایران تکتک را بهکار بردهاند حاکی از این است
که کلمۀ تک در زبان فارسی ریشهدار بـوده و از مـدتها قبـل کـاربرد داشتهاسـت تـا آنکـه
بهصورت تکتک به نوشتۀ این دو سصنور راه یافتهاست.
یادآوری میشود که طاق بهمعنی «فرد و یک» در مقابـل جفـت نیـز معـرب  tāgیـا tāk
ّ
پهلوی است .مؤلف فرهنگ مهذباالسماء طاق را به «یکتا» معنـی کردهاسـت کـه در ایـن
شعر ع ار به همین معنی است:
هر دو چشمش فتنۀ عشـاق بـود

در معنی «فرد» مولوی میگوید:

حــال بــاطن گــر نمیآیــد بــه گفــت

هر دو ابرویش بهخوبی طاق بود

(منطقالطیر ،ص  ،۵۱۱بیت )۷۵۵۰
حال ظاهر گویمت در طاق و جفت
(مثنوی ،دفتر  ،۲ص  ،۵۳۷بیت )۳۱۳۱

برای شواهد بیشتر ← ،لغتنامۀ دهصدا و برای ترکیبات آن ← ،فرهنگ بزرگ سخن.
تگ در تگانداز در شعر زیر از سیف اسفرنگی بهمعنی «تیراندازی است کـه سـریع تیـر
میاندازد» و با تک بهمعنی «یکتا و یک» ارتبا ندارد:
در همه کیش تگاندازان عشـق

چوب ـۀ تیــر ســحرگاهی نمانــد

(دیوان سیف اسفرنگی ،ص )۱۵۹

در تگبند  /تکبند بهمعنی «کمربندی که از ابریشم یا پشم میبافتهاند» نیـز تـک بـهمعنی
«دویدن» است.
 .1این مقاله نوشته شده بود که فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی از چاپ بیرون آمد .در این کتاب نیـز تـک از tāg/k

پهلوی مشتق دانسته شدهاست.

58

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
ُ
َ
تک ،تک ـ تگ ،گشتا ،پرنون یا بزنون؟ ،ش َمل

پژوهشهای لغوی

منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۷۳۷۹کتاب لغت فرس ،به کوشش عباس اقبال ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری (= لغت فرس) ،نسصۀ محمد نصجوانی ،محفوظ در کتابصانۀ
ملی تبریز.
اسدی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری (= لغت فرس) ،نسصۀ مکتوب به خط عبرت مصاحبی نائینی
از روی نسصۀ محمد نصجوانی ،محفوظ در کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
اسفرنگی ،سیفالدین ( ،)۷۳۲۱دیوان ،به کوشـش زبیـده صـدیقی ،قـومی ثقـافتی مرکـز بهبـود ،مولتـان،
پاکستان.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۷۳۲۷ـ ،)۷۳۲۵فرهنگ جهانگیری ،به کوشش رحیم عفیفـی ،دانشـگاه
مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
اوبهــی ،حــاف ســل انعلی ( ،)۷۳۱۲فرهنــگ تحفــةاالحباب ،بــه کوشــش فریــدون تق ـیزادﮤ طوســی و
نصرتالزمان ریاضی هروی ،مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
بلصی رومی ،جاللالدین محمد ( ،)۷۹۵۹مثنوی ،دفتر دو  ،به کوشش رینولد .ا .نیکلسون ،بریل ،لنـدن ـ
لیدن.
بلصی رومی ،جاللالدین محمد ( ،)۷۳۳۹کلیات شمس ،جلد  ،۲به کوشش بدیعالزمان فروزانفر ،دانشگاه
تهران ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۷۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران.
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۷۳۱۱تحفةالعراقین ،به کوشش علی صفری آققلعه ،میراث مکتوب ،تهران.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،تهران.
سروری ،محمدقاسم (۷۳۳۱ـ ،)۷۳۵۷فرهنـگ مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی ،علیاکبـر
علمی ،تهران.
سالمی ،عبدالنبی ( ،)۷۳۱۷فرهنگ گویش دوانی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۹۵پسوندهای «ـا»« ،ـاک» و «َـک» ،فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۷۰ص ۵ـ.۷۲
ع ار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( ،)۷۳۱۱منطقالطیر ،به کوشش محمدرضـا شـفیعی کـدکنی ،سـصن،
تهران ،ویرایش سو .
فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر ( ،)۷۳۱۰به کوشش علیاشرب صادقی ،سصن ،تهران.
گروسین ،هادی ( ،)۷۳۱۰واژهنامۀ همدانی ،انتشارات معلم ،همدان.

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
ُ
َ
َ
تک ،تک ـ تگ ،گشتا ،پرنون یا بزنون؟ ،شمل

59

۵۰ـ تک ـ تگ

یکی از معانی تک  /تگ در فارسی دری «دویدن و تـاختن» اسـت .بعضـی فرهنگهـا ایـن
ا
کلمه را هم با «ک» و هم با « » ضبط کردهاند (← جهانگیری و برهان) و ظاهرا این دوگانگی
نشان از واقعیت تلف این کلمه دارد .مجتبی مینوی در کلیله و دمنه همهجا این کلمه را تـگ
ضبط کرده و دربارﮤ آن چنین نوشتهاست« :تگ و تما مشتقات آن در فرس جدید [= فارسی
دری بعد از اسال ] به گاب بودهاست و در پهلوی هم (رجوب شود به اساس اشـتقاق فـرس جدیـد
[=  ]Grundriss der Neupersischen Etymologieتـألیف هـرن [ ،]Hornشـمارﮤ  .)۳۹۷در شـعری از
نظامی (از خسرووشیرین ،گنجینۀ گنجوی [ ،تألیف وحید دسـتگردی] ،در لفـ «بـدر »)
تگ با کلمۀ رگ قافیه شدهاست:
که با شبدیز کس همتگ نباشـد

جز این گلگون اگر بدر نباشد

و شمس قیس (المعجم ،چاپ قزوینی[ ،ص]  ۵۰۷و چاپ مدرس رضوی ([کاللـۀ] خـاور [ ،ص]
 =[ ۷۱۳چاپ دانشگاه تهران ،۷۳۳۱ ،ص  )]۵۵۵تصریح کردهاست که در قوافی کافی میـان کـاب

اصلی و کاب اعجمی جمع نشاید کرد ،چنانکه گویـد فلـک و سـمک و آنگـه گویـد رگ و
تگ .در فرهنگ رشیدی و بعضی دیگر از فرهنگها نیز تـگ ضـبط و قیـد شدهاسـت .بـدین
سبب در تنقیح کتب قدما تگ و تگاور و تگاپو و تـگوپو و امثـال اینهـا را بـه گـاب ضـبط
میکنیم .نیز  ...حدیقه ،ص  ۵۲۰دیده شود».
چنانکه در شواهد زیر میبینیم ،در متون شعری کهن تگ بـا کلمـات سـگ و رگ قافیـه
شدهاست:
ز تندی به جوش آمدش خون به ر

ِقلیده به زر بسته صد بود سگ
سمند و رخش من با یوز و با سگ

نشســــت از بــــر بــــارﮤ تیزتــــگ

(فردوسی ،ج  ،۵ص  ،۷۱۱بیت )۱۰۲
که در دشت آهو گرفتی به تگ
(فردوسی ،ج  ،۱ص  ،۵۱۵بیت )۳۵۷۱
سراســر خفتهانــد آســوده از تــگ

شوله برداشته دوان چون سگ

(فصرالدین اسعد گرگانی ،ص )۷۱۳
از پــس او مجــاهزان در تــگ

وآنکه دونهمت است همچون سگ

(مسعود سعد ،ص )۱۷۱
هست چون سگ ز بهر نـان در تـگ
(سنائی ،حدیقه ،ص )۷۷۵
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همــه راه بــا بــاز و بــا یــوز و ســگ

ز نصچیر و از مرغ و پرواز [و] تگ

(فرامرزنامۀ بزرگ (قرن پنجم) ،ص  ،۷۰۱بیت )۷۵۱۳
به تیزی ز آهو سبق بـرده سـگ
گهی با سگ اندر بد آهو به تگ
(همانجا ،بیت  ۷۵۱۱و نیز ← ص  ،۵۱۹بیت )۵۵۷۵
از بــرت ابلــیس نگریــزد بــه تــگ
گفت تا پیش تو است این نفس سگ
(ع ار ،منطقالطیر ،ص  ،۳۵۵بیت  ۵۰۵۵و نیز ← ص  ،۳۵۹بیت )۵۷۱۹
بجستی از لب آن آب بر تگ
نصوردی آب از بیم دگر سگ
یا شب مهتاب از غوغای سگ

(ع ار ،الهینامه ،ص  ،۵۱۱بیت )۳۵۱۳
سست گردد بدر را در سیر تگ

دونــده یکــی دیــو بایــد بــه ر

(بلصی رومی (مولوی) ،مثنوی ،دفتر  ،۱ص )۵۱۷
که در روز و در شب درآید به تگ

آخرش سست شد ز سصتی ر

(شبرنگنامه (قرن ششم و هفتم) ،بیت )1۷۵۰۱
دست و پا سوده بازمانـد ز تـگ

(جامی ،سلسلةالذهب [= هفتاورنگ ،ج  ،۷ص ]۱۵
و نیز ← ج  ،۷ص [ ۵۵۱سالمان و ابسال] ،ص [ ،۲۷۱تحفةاالحرار]
و ج  ،۵ص  ۳۱۱ ،۳۵۷و [ ۳۱۱لیلی و مجنون])

در متون کهن ،تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده ،تنها در یک مورد تـک بـا یـک قافیـه
شده و آن در بیت زیر از سنائی است:
جهان معاملت هریک
در
ِ

چون بتازند خانه را پر تک

(سنائی ،حدیقه ،ص )۱۷۱

آیا سنائی در این بیت با تسامح تگ را با یک قافیه کرده یا در زمان او تلف تک نیز وجود
داشتهاست؟
َ
چنانکه در بیت زیر از فرامرزنامۀ بزرگ نیز میبینیم ،شاعر یک را با رگ قافیه کردهاست:
که چون نیزه بر سینۀ یـک زدی

ز پشت دگر یک همی ر زدی

(ص  ،۷۱۱بیت )۵۲۱۱
 .1شواهد فرامرزنامه و شبرنگنامه از دکتر ابوالفضل خ یبی و بقیه از پیکرﮤ زبـانی گـروه فرهنگنویسـی فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی و نر افزار درج  ۳و نگارنده است.
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آیا یک بهصورت َیگ هم تلف میشدهاست؟ باید منتظر بررسی بیشتر دراینباره باشـیم.
امروز وقتی یک با حالت القائی و تأکید گفته میشود بهصورت َیگ تلف میشود.
ا
ظاهرا نصستین بار از قرن هشتم تگ شروب به تحـول کردهاسـت .نصسـتین شـاهدی کـه
نگارنده با تلف تک به آن برخورد کرده در بیت زیر از سلمان ساوجی است:
ز پشت بادپـا چـون بـاد در تـک

به رمح آن حلقهها بربود یکیک

(جمشید و خروشید ،ص )۷۵۵

در قرن نهم در یک بیت از جامی در خردنامۀ اسکندری ،تک با نمک قافیه شدهاست:
پیاپی در آن دجلۀ نیلتک

به یک نیمه آورد بار نمک

(هفت اورنگ ،ج  ،۵ص )۵۲۰

ا
اما در شواهدی که از متون شعری قرن یازدهم در دست است تقریبا در همهجا این کلمه
بهصورت تک درآمدهاست .شواهد را در زیر میبینیم:
به راه خیالش که خون گشته تک

دریدهاست نعلـین هـر مردمـک

رکـــاب از دو پهلـــوی آن گر تـــک
کشــیدند اســبی چنــین گر تــک

(زللی ،ص )۵۰۷
نمایان چو خورشید و مه از فلک ...
بر او شاه شـد چـون دعـا بـر فلـک

به خونریز ما میشتابد فلک

(واع قزوینی ،ص )۱۵۷
بباید از او درگذشتن بـه تـک

شود کاسه گر سرنگون چون فلک

(محمد صوفی ،از تذکرﮤ میخانه ،ص )۵۱۱
نیفتد چو خورشید از وی به تـک

نه می بر لبم زآن به تک میرسد

(حکیم رکنا ،از تذکرﮤ میخانه ،ص )۲۰۱
که بر زخم تـازه نمـک میرسـد
(میرعسکری کاشانی ،از تذکرﮤ میخانه ،ص )۱۵۱

ما امروز ایـن کلمـات ،بـهویژه ،تکـاپو و تـکودو  /تـکوتو و تکوتـا را بـا «ک» تلفـ
میکنیم .تحول تگ به تک ناشی از گرایش صامتهای واکدار پایانی کلمات فارسـی امـروز
به واکرفتگی است .صامتهای واکدار نر تر از صامتهای بیواک هستند؛ با اینهمـه ،در
فارسی امروز ،بهویژه بعد از مصوتها و بعد از صامت  ،rصامتهای واکدار در بسـیاری از
موارد بیواک تلف میشوند .یعنی تارهای صوتی در تلف آنها بـه لـرزش درنمیآینـد و بـه
ا
این ترتیب ،نوعی صرفهجویی تلفظی بهوجود میآیـد .احتمـال ایـن صـامتهای واکرفتـۀ
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پایانی به سصتی صامتهای بیواک در سایر جایگاههای کلمه نیستند و این مسـئله نیازمنـد
بررسیهای آزمایشگاهی است .بعضی مثالهای بیواک شدن صامتهای واکدار پایـانی از
این قرار است:
پوت = پود،
جوات (جواتی) = جواد،
روتخونه = رودخانه،

سوات = سواد،
کارت = کارد (قس .کارتک)،
کبوت = کبود،

کوت = کود،
گرت = گرد،
و غیره.1

ا
ا
اینکه سروری تک و ترکیبات آن را منحصرا با «ک» ضبط کرده ظـاهرا ناشـی از توجـه او
به تلف زندﮤ این کلمات در زمان خود او بودهاست ،درحالیکه ضـبط دوگانـۀ جهـانگیری و
بهتبع آن برهان قاطع ناظر به تلف قـدیم و جدیـد ایـن کلمـات بودهاسـت .مؤلـف فرهنـگ
رشیدی ،که ناقد جهانگیری و سروری است و هیچگاه ایران را ندیـده بـوده ،بهاسـتثنای تـک
ا
بهمعنی «اندک» ،که عینا آن را از جهانگیری با همان شاهد نقل کرده ،این کلمات را تنهـا بـا
ا
« » ضبط کرده و در این کار ظاهرا توجه بـه ضـبط قـدیم آنهـا داشتهاسـت .بنـابراین ،در
تصحیح متون قدیم تا قبل از قرن دهم باید تک و مشتقات آن را با « » و بعد از ایـن قـرن،
البته با احتیا  ،باید آنها را با «ک» ضبط کرد.
بدیعالزمان فروزانفر در کلیات شمس (ج  ،۲ص  )۵۷تگ را در بیت زیـر ،بـا آنکـه بـا رگ
قافیۀ درونی ساخته ،بهشکل تک ضبط کردهاست:
ای د تو رونق مـا ،رونـق بـازار تـو کـو

دست بنه بر ر او ،تیز روان کن تـک او

محمدتقی مدرس رضوی نیز در بیت زیر از حدیقه (ص  )۵۲۰تگ را ،با آنکه با رگ قافیه
شده ،تک ضبط کردهاست:
اسب توسن ز اسب ساکنر

گشت همخو اگر نشد همتک

در متون گذشته کلمۀ دیگری با امالی تک هست که معنی آن «ته و بـن و بـیخ و اصـل»
ا
است .این کلمه امروز در تاجیکستان اساسا بـا « » و گـاهی بـا «ک» تلفـ میشـود (←
رواقی  ،۷۳۱۳ص ۷۰۱ـ .)۷۰۹در گویشهای داخل ایـران نیـز بـا هـر دو تلفـ متـداول اسـت
ا
(همان ،ص  .)۷۰۹مثالهایی که از متون قدیم برای استعمال این کلمه در دست اسـت تقریبـا
همه مربو به شرق ایران (افغانستان کنونی) و مـاوراءالنهر اسـت .ایـن متـون عبارتانـد از
مثنوی ،کلیات شمس ،معارف بهاءولد ،معارف سل ان ولد ،ربابنامۀ سـل ان ولـد ،دیـوان
 .1تبدیل شناسۀ ادو شص جمع افعال از «ـ ئید» به «ـ ئیت» در متونی که در ماوراءالنهر و شـمال افغانسـتان نوشـته
شدهاند نیز ظاهرا ناشی از همین گرایش است.
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سوزنی سمرقندی ،دیوان ناصر بصارایی ،دارابنامۀ طرسوسی ،فضـائل بلـخ ،تاجاالسـامی،
ارشادالزراعۀ هروی و تکملةاالصناف کرمینی بصاری.
ا
گویشهایی هم که این کلمه در آنها بهکار میرود تقریبـا همـه مربـو بـه شـرق ایـران
کنونی هستند ،مانند خراسانی ،بیرجنـدی ،کرمـانی ،بردسـیری ،انـارکی و یـزدی .بنـابراین،
ا
میتوان تقریبا حتم داشت که این کلمه متعلق به ایران غربی نیست.
نزد» بهکار میرود ،معلو نیست که این کلمه باشـد.
ِت ِک ،که در گویش همدان بهمعنی « ِ
ا
بنابر آنچه از فارسی تاجیکی و گویشهای ایرانی نقل شد ،تلف این کلمه اساسا  tagاست و
 takباید صورت جدیدتر آن باشد .بنابراین ،در ضبط متون قـدیم بایـد تـک بهصـورت تـگ
َ
ضبط شود ،نـه تـک ،آنچنانکـه در تکملةاالصـناف (ج  ،۷ص  ۳۲۱و  ،)۳۱۰در ترجمـۀ شـأو
بهمعنی «غایت» ضبط شدهاست.
منابع
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۷۳۲۷ـ ،)۷۳۲۵فرهنگ جهانگیری ،به کوشش رحیم عفیفـی ،دانشـگاه
مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
بلصی رومی (مولوی) ،جاللالدین محمد ( ،)۷۹۳۳مثنوی ،دفتر ششم ،بـه کوشـش رینولـد ا .نیکلسـون،
بریل ،لیدن و لندن.
جلـد  ،۲بـه کوشـش بـدیعالزمان
بلصی رومی (مولـوی) ،جاللالـدین محمـد ( ،)۷۳۳۹کلیـات شـمسِ ،
فروزانفر ،دانشگاه تهران ،تهران.
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۷۳۳۵ـ ،)۷۳۳۲برهان قاطع ،بـه کوشـش محمـد معـین ،زوار ،تهـران۵ ،
جلد.
تتوی حسینی ،عبدالرشید ( ،)۷۳۳۱فرهنگ رشیدی ،به کوشش محمد عباسی ،بارانی ،تهران ۵ ،جلد.
جامی ،نورالدین عبدالرحمان ( ،)۷۳۱۱مثنوی هفتاورنگ ،به کوشش اعالخان افصـحزاد و حسـیناحمد
تربیت ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران ۵ ،جلد.
رازی ،شمسالدین محمدبن قیس ( ،)۷۳۳۱المعجم فی معاییر اشعار العجم ،به کوشش محمدتقی مدرس
رضوی ،دانشگاه تهران ،تهران.
رواقی ،علی با همکاری شکیبا صیاد ( ،)۷۳۱۳زبان فارسی فرارودی ،هرمس ،تهران.
زللی خوانساری ( ،)۷۳۱۵کلیات ،به کوشش سعید شفیعیون ،کتابصانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی ،تهران.
ساوجی ،سلمان ( ،)۷۳۵۱مثنوی جمشید و خورشید ،به کوشش ج .پ .آسموسن و فریدون وهمن ،بنگـاه
ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
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سروری کاشانی ،محمدقاسـم (۷۳۳۱ــ ،)۷۳۵۷فرهنـگ مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،
علیاکبر علمی ،تهران ۳ ،جلد.
سنائی ،ابوالمجد مجدود ( ،)۷۳۵۹حدیقةالحقیقه و طریقةالشریعة ،به کوشش محمدتقی مدرس رضـوی،
تهران.
شبرنگنامه ( ،)۷۳۹۲به کوشش ابوالفضل خ یبی و گابریله وان دن بر  ،بنیاد موقوفات افشار ،تهران.
ع ار ،فریدالدین محمد ( ،)۷۳۱۳منطقالطیر ،به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ،سصن ،تهران.
ع ار ،فریدالدین محمد ( ،)۷۳۱۱الهینامه ،به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ،سصن ،تهران.
فرامرزنامۀ بزرگ ( ،)۷۳۹۵به کوشش ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خ یبی ،سصن ،تهران.
فصرالزمانی ،عبدالنبی ( ،)۷۳۵۰تذکرﮤ میخانه ،به کوشش احمد گلچین معانی ،اقبال ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۱۱شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی م لق ،مرکز دائرةالمعارب بزر اسـالمی،
تهران ۱ ،جلد.
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۷۳۱۲تکملةاالصناف ،به کوشش علـی رواقـی ،تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی ،تهران ۵ ،جلد.
گرگانی ،فصرالدین اسعد ( ،)۷۳۵۹ویس و رامین ،به کوشـش ماگـالی تـودوا و الکسـاندر گواخاریـا ،بنیـاد
فرهنگ ایران ،تهران.
مسعود سعد سلمان ( ،)۷۳۹۰دیوان ،به کوشش محمد مهیار ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی،
تهران.
واع قزوینی ( ،)۷۳۲۹دیوان ،به کوشش حسن ساداتناصری ،علیاکبر علمی ،تهران.
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ُ
۵۱ـ گشتا

ا
ظاهرا نصستین بار مؤلـف برهـان قـاطع ایـن کلمـه را ضـبط و معنـی آن را «بهشـت» ذکـر
کردهاست .پس از برهان ،مؤلف فرهنگ رشیدی آن را به همین معنی آورده و بیـت زیـر را از
سنایی به شاهد آن نقل کردهاست:
زانکه گشتای خوبکاران راسـت

جمله عقبی حاللخواران راست

این بیت از حدیقۀ سنایی (ص  ،۳۱۵بیـت  )۷۲اسـت و در آنجـا بـهجای گشـتای ،کشـتار
آمدهاست .احتمال میرود که مؤلف برهان این کلمه را در یکی از فرهنگهای قبل از خود و
یا در حدیقه دیده و آن را از آنجا نقل کردهاست ،امـا ایـن کلمـه در هیچیـک از فرهنگهـای
ا
موجود ،مصصوصا مجمعالفرس سروری و فرهنگ جهانگیری ،کـه مأخـذ رشـیدی اسـت،
ا
نیامدهاست .مؤلف فرهنگ رشیدی احتمال کلمه را از متن حدیقه یا یکی از شـروح آن نقـل
کردهاست.
مرحو دکتر محمد معین در حاشیۀ برهان قاطع این کلمه را قرائتی از رسمالصط پهلـوی
« vahištبهشت» دانسته و همین م لب را در فرهنگ فارسی (ذیل گشـتای) نقـل کردهاسـت.
ا
ُ
محمد حسندوست (ذیل شمارﮤ  )۵۵۵۳آن را «ظاهرا تلفظی از گهیشت» کـه در قـرآن قـدس
بهمعنی «بهشت» بهکار رفته دانستهاست .اگر جزء اول کلمه با بهشت ارتبـا داشـته باشـد،
که دارد ،الف پایانی آن را چگونه باید توجیه کـرد؟ در متـون پـارتی و فارسـی میانـۀ مـانوی
کلمهای بهصورت  whyšt’wو  whyštwآمـده کـه آن را  wahištāwمیخواننـد و معنـی آن
«بهشت» است (←  )Durkin-Meisterernst 2004, p. 342; Boyce 1977, p. 92همین کلمه است که
ا
باید ابتدا به  ،*guhištāwسهس به  *guštāwو نهایتا به  guštāبدل شده باشد .جزء دو ایـن
کلمه باید مبدل  axwبهمعنی «وجود و دنیا» باشد که درمتون پهلوی فراوان بهکار رفتهاسـت
ُ
(←  .)Mackenzie, s.v.کلمۀ گویشی گهیشت ،که در قـرآن قـدس بـهکار رفتـه ،دارای  /ī/بلنـد
ا
است ،اما  wahištباید قاعدتا به  guhištبا  /i/کوتاه بدل شود.
یوستی (ذیل  )wahištāzādhامالی یونانی این کلمه را در نزد مؤلفان یونانینویس بهصورت
 Oústa(k)sadēsو  Oústazadēsو  Oúta(k)sadو صــــورت ســــریانی آن را Guštāzādh
نوشتهاست .وی از یک  Guhištāzādhدیگر که خواجۀ سرای اردشیر[ ،حکمران] آدیـابن [=
هدیب ،در مرز ایران و عراق کنونی] بوده و در سال سیوچهار پادشاهی شـاپور دو شـهید
شده نا میبرد .سرانجا وی  Gohšthasdنامی ارمنی را نا میبرد که مصاحب اسقف ِلوند
 Levondبوده و شهید شدهاست (.)Justi, p. 340
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مرحو دکتر احمد تفضلی  Gwšt’z’dرا ،که نا رئیس خواجگان دربـار و مربـی شـاپور
دو ساسانی (قرن چهار میالدی) بوده و یوسـتی هـم آن را نـا بـرده ،بـا تردیـد بهصـورت
 ،Guhištāzādمشتق از  ،Wahišt-āzādبازسازی کـرده و گفتـه اگـر ایـن بازسـازی درسـت
باشد ،جزء اول آن با ( guhištکذا،به جای « guhīštگهیشـت») ،کـه در قـرآن قـدس بـهکار
رفته ،قابل مقایسه است .بـه نوشـتۀ او  wآغـازی ایرانـی باسـتان در گویشهـای غیرپارسـی
(جنوب غربی) ،مانند گویشهای جنوب خراسان ،گویش قدیم کرمان و بلـوچی بـه  gبـدل
شدهاست (.)Tafazzoli 1990, pp. 301, 03
چنانکه میبینیم این نا به سه صـورت  Guhištāzād ،Wahištāzādو  Guštāzādنقـل
شدهاست .صورت اخیر نشان میدهد که جزء اول این نا  ،یعنی  ،guhištدر دورﮤ ساسـانی
به  guštساده شده بودهاست .بنابراین ،میتوان حدس زد که گشتاو نیز در دورﮤ میانه بـه ایـن
صورت درآمده بودهاست .نکتـۀ دیگـر اینکـه تبـدیل  wمیانـه بـه  gیـک تحـول غیرپارسـی
(جنوبی) نیست (در این باره ← ،صادقی  ،۷۳۱۳ص ۱ـ.)۱
منابع
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۷۳۳۰ـ ،)۷۳۳۲برهان قاطع ،بـه کوشـش محمـد معـین ،زوار ،تهـران۵ ،
جلد.
حسندوست ،محمد ( ،)۷۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهـران،
 ۲جلد.
حسینی تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور [ ،]۷۳۳۱فرهنگ رشیدی ،به کوشـش محمـد محمـدلوی عباسـی،
بارانی ،تهران ۵ ،جلد.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آد ( ،)۷۳۵۹حدیقةالحقیقه و طریقةالشریعه ،به کوشـش محمـدتقی مـدرس
رضوی ،تهران.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۳گویش قدیم کازرون» ،مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۷۹شمارﮤ  ،۷ص ۷ـ.۵۷
معین ،محمد ( ،)۷۳۱۷فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian,
Brepols, Belgium.
Justi, F. (1895), Iranisches Namenbuch, Marburg.
MacKenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, Oxford University Press.
Tafazzoli, A. (1990), “An Unrecognized Sasanian Title”, Bulletin of the Asia Institute, vol. 4,
pp. 301-305.

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
ُ
َ
َ
تک ،تک ـ تگ ،گشتا ،پرنون یا بزنون؟ ،شمل

67

۵۲ـ پرنون یا بز یون؟

در دیوان ناصرخسرو در قصیدهای به م لع
ِ
ای شــده مفتــون بــه قولهــای فالطــون

بیتی بهصورت زیر آمده:

گرچه ز پشماند هـر دو هرگـز نبـود

حال جهان باز چون شدهاست دگرگون؟
سوی تو ای دوربین پالس چو پرنون

و در حاشیه پرنون به «دیبای مـنقش بسـیار ل یـف و نـازک» معنـی شـدهاسـت (ناصرخسـرو
۷۳۰۵ـ ،۷۳۰۱ص .)۳۲۲
در چاپ دیگر دیوان (ناصرخسرو  ،۷۳۲۳ص  )۵۹۷نیز این بیـت بـه همـین صـورت ضـبط

شده ،جز آنکه در مصراب اول بهجای «نبود»« ،بودهاست» ضـبط شدهاسـت .مصـححان در
یادداشتهای مربو به پرنون در این بیت نوشتهاند« :ع و م :چـو پربـون» (همـان ،ص .)۱۷۷
نسصۀ «ب» نسصۀ اساس این چاپ است که متعلق به کتابصانۀ چلبی عبدالله ترکیـه اسـت و
در سال  ۱۳۱کتابت شدهاست .نسصۀ « » نیز متعلق به کتابصانۀ مجلـس شـورای اسـالمی
است که برای سل ان محمد فاتح ،پادشاه عثمانی ،نوشته شده که از  ۱۲۲تا  ۱۱۱حکومـت
ا
کردهاست .به نوشتۀ مصححان ،این نسصه ظاهرا از روی نسصۀ قبلی نوشته شدهاست (همان،
پیشگفتار ،ص هفت).
در فرهنگ جهانگیری (ج  ،۷ص  )۱۹۰آمده:
«پرنو 1و پرنون و پرنیان :دیبای منقش در غایت نزاکت بود و آن را پرنا 2نیـز نامنـد .حکـیم
ِ
ناصرخسرو فرماید:
گرچه نه پشماند هر دو هرگز بودست

استاد رودکی راست:

نهــرد بلبــل انــدر بــاغ جــز بــر بس ـد و مینــا

پیش تو ای دوربین حریر 3چو پرنون

نهوید آهو اندر دشت جز بر قالی و پرنون»
4

در مجمعالفرس سروری (ج  ،۷ص  )۵۲۵نیز ذیل مدخل پرنیان بهمعنی «حریـر مـنقش»
آمده« :و پرنون نیز گویند ،چنانکه رودکی میگوید:
ا
 .1ظاهرا ا مصحف پرند است.
 .2ظاهرا مصحف پرند است.
 .٩مصحح جهانگیری حریر را بهقیاس ضبط دیوان (ص  )۳۲۲به پالس تغییـر داده کـه بـا ضـبط «نـه پشـمانـد» در
مصراب اول همصوانی ندارد و موجب غلط شدن معنی شدهاست.
 .4به نوشتۀ مصحح ،در نسصۀ «د» و «س» فرهنگ بهجای قالی ،ضبط غالی آمدهاست.

68

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
ُ
َ
تک ،تک ـ تگ ،گشتا ،پرنون یا بزنون؟ ،ش َمل

پژوهشهای لغوی

 . . . . . . . . . . .جز بر سندس و پرنـون
.........................
اما این بیت ،م ابق با ضبط جهانگیری و .
ضبط غـالی بـهجـای قـالی ،در صـفحۀ ۳۳۳

دیوان قطـران آمـدهاسـت .فرهنگهـای قـدیم ،ماننـد لغـت فـرس اسـدی و صـحاحالفرس
نصجوانی و فرهنگ قواس ،این کلمه را ضبط نکردهاند .در لسانالشعرای عاشق ،که در عهـد
فیروزشاه تغلق (حکومت از  ۱۲۳تا  )۱۹۰تألیف شده ،این کلمه دو بار مدخل شدهاسـت:
یک بار بهصورت «بزیون[ :بر] وزن گلگون با زای معجمه» بهمعنی «دیبای تنک» (ص  )۷۰۱و بار
دیگر بهصورت «پریون[ :بر] وزن معجون» به همان معنی (ص .)۷۵۲
فرهنگ زفان گویای بدرالدین ابراهیم (تألیف :قرن هشـتم) نیـز ایـن کلمـه را بهصـورت
پریون به همان معنی آورده و توضیح داده که «و بعضی به بای عربی و زای پارسـی گوینـد»،
یعنی بژیون.
در اداتالفضالی قاضی خان بدرمحمـد (تـألیف )۱۵۵ :نیـز ایـن کلمـه دو بـار ضـبط
شدهاست؛ یک بار بهصورت برنون که به «دیبای تنک» معنی شده و بار دیگر بـه شـکلهای
چندگانۀ زیر به همان معنی :نسصۀ موزﮤ بریتانیا (ب) :پژبون ،نسصۀ استانبول (س) :پزبـون،
نسصۀ آسـتان قـدس رضـوی (آ) :بزیـون ،نسـصۀ اینـدیا آفـیس لنـدن (ل) :پژیـون و بزیـون
بهصورت دو مدخل.
در شرفنامۀ َم َنیری (تألیف )۱۱۱ :از ابراهیم قوا فاروقی کلمه بـه ایـن صـورت ضـبط
شدهاستُ « :بر بون /بالضم /دیبای تنـک ،و برنـون و بزیـون و برنـو (یـک نسـصه :پرنـد) نیـز
گویندش».
در مؤیدالفضال (تألیف )۹۵۲ :تألیف محمد لد دهلوی (ج  ،۷ص  )۷۱۱کلمه بهصـورت
برنون ضبط شده و به «دیبای تنک و حریر نازک» معنی شدهاست.
در مداراالفاضل (تألیف )۷۰۰۷ :از اللهداد سرهندی این کلمـه بهشـکل پریـون و پرنـون
ضبط شده و معنی آن «دیبای تنک» دانسته شده و اشاره شده که در حـل لغـات [الشـعرا یـا
الشعر] بهمعنی «جامۀ رومی» آمـده و گوینـد «سـندس» و در [فرهنـگ] تبختـری پرنـون و
پرنیان به یک معنی آورده.
از ضبطهای ادات و لسان معلو میشود که این مؤلفان بزیـون عربـی را بـه دو صـورت
خواندهاند .یک بار آن را بهصورت درست بزیون و بار دیگر به صورتهای مصحف پزبـون /
ا
پژیون  /برنون  /پریون .پس از این ،مؤلفان فرهنگهای جهانگیری و سروری ،ظـاهرا از روی
مداراالفاضل ،این کلمه را بهصورت پرنون خوانده و ضبط کردهاند و همین تلفـ بـه برهـان
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قاطع رسیده که عالوهبرآن ،ضبطهای پرنا و پرنو را نیز مدخل کردهاست .مؤلف برهان ضبط
برنون را نیز آورده و اضافه کرده که «در مؤیدالفضال بهجای نون اول ،بای ابجد و یای ح ـی
هر دو آمدهاست» ،یعنی بربون و بریون.
ا
ضبط بریون در دو نسصۀ خ ی دیوان قطران که نسبتا از نسصههای دیگـر کهنـهتر اسـت،
یعنی نسصۀ بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی ،کـه اکنـون در کتابصانـۀ ملـی روسـیه نگهـداری
میشود و در حدود سال  ۷۰۷۰هجری کتابت شده ،و نسصۀ حکیم اوغلو نیز نشان میدهـد
که بریون مصحف بزیون است .ضبط پربون در دو نسصۀ دیوان ناصرخسرو نیـز ،کـه حـرب
ا
ا
سو آن «ب» است ،ظاهرا نشان میدهد که این حرب «ﻳ» بوده و حرب اول ظاهرا مصحف
«ب» است.1
ضبط و معنی بزیون در فرهنگهای کهن عربی چنین است:
ُ
ابن درید (ج  ،۳ص  )۷۵۵۱مینویسد ب َ
زیون معروب است و ِبزیون تلفظی عامیانه و غلـط
ِ
گوید ُب ُ
زیون «سندس» است .ابنمنظـور (ج  ،۷۳ص ،۲۵
است .جوهری (ج  ،۲ص  )۵۰۱۱می
ذیل مادﮤ بزن) ابتدا قول جوهری را نقل میکند ،سهس مینویسد« :قـال ابـن بـری :هـو رقیـق
الدیباج» .فیروزآبادی هم میگوید« :بزیون :بر وزن ِجردحل و عصـفور» .2خلیـلبـن احمـد در
کتاب العین و ازهری در تهذیباللغه و ابنفارس در مجملاللغه و مقاییساللغه این کلمـه را
ضبط نکردهاند.
ُ
َ
از فرهنگهای عربی به فارسی کرمینی در تکملةاالصناف (ج  ،۷ص  )۵۱بزیـون را چنـین
معنی کردهاست« :قیل السندس و قیل ضرب من البسط و قیل ضرب مـن الکسـیه ».یعنـی
«گفته شده سندس است و گفته شده نوعی گستردنی است و گفته شده نوعی لباس است».3
محمودبن عمر زنجی سجزی (سیسـتانی) آن را بـهمعنـی «سـندس» آوردهاسـت (ص .4)۵۹
ادیب ن نزی سندس را به « ِبزیون و دیبای نیک» معنـی کـردهاسـت (ادیـب ن نـزی  ،۷۳۱۰ص
 .)۵۱۱در چاپ دیگر این کتاب سندس در متن به «ب» ،یعنی «معروب» ،برگردانده شده ،اما
در نسصههای آن چنین ترجمه شدهاست :س (که کهنترین نسـصۀ کتـاب اسـت) :بزبـون و
دیبای نیک ،م :بزیون ،د :دیبا س بر و بزبون (ادیب ن نزی  ،۷۳۱۵ص  .)۵۷۷پیداست که ضـبط
ا
 .1نگارنده ضبط پربون در نسصۀ عکسی چلبی عبدالله را بررسی کرد و ا مشاهده شد که دقیقا به همین صـورت اسـت
که مصححان دیوان نوشتهاند ،هرچند احتمال اینکه سه نق ۀ «پ» بعدا به کلمه افزوده شده باشد منتفی نیست.
 .2یعنی ُب ُ
زیون.
ّ
 .٩جاح در التبصر بالتجارة انواب بزیون را نا بردهاست (آذرنوش  ،۷۳۱۲ص .)۷۱۱
 .4ضبط آن در متن اصلی مشص نیست .آنچه در متن چاپی آمده از مصحح است.
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ب َ
زیون در ادیب ن نزی ( )۷۳۱۰از مصحح کتاب اسـت .تفلیسـی نیـز البزیـون را بـه بزیـون
ِ
برگرداندهاست (ج  ،۳ص .)۷۱۹۱
اگر به شعر ناصرخسرو دقت کنیم ،میبینیم که شاعر میگوید پـالس و پرنـون هـر دو از
پشماند و حال آنکه ،چنانکـه دیـدیم ،فرهنگهـا بزیـون را بـه «سـندس» و «دیبـای تنـک»
برگرداندهاند و اینها همه از ابریشم بافته میشدهاند .به نظر میرسد که بزیون گاهی از پشـم
ل یف یا کرک نیز بافته میشدهاست .زبیدی در تاجالعروس (ذیل سـندس) از قـول لیـ نقـل
رعزی ،یعنی «کرک زیر موی بز» ،بافته میشود.
میکند که سندس نوعی بزیون است که از ِم ِ
َپرنون در دیوان منوچهری (ص  )۷۱۷تصحیح دهصدا اسـت .در تمـا نسـصههای دیـوان
بهجای آن پرخون آمدهاست.
نظر دهصدا در لغتنامه (ذیل بزیون) که مینویسـد «احتمـال دارد معـرب پرنـون باشـد»
ا
کامال بیاساس است.
بزیون در متون فارسی شاهد دارد .دو شاهد زیر از سراجی سجزی است:
نرسد در سصنم نظم کسی و نـه عجـب

صبحد چـون التمـاب سـندس و بزیـون رسـید

نمد قیس /قیشزده همسر بزیـون نشـود

(دیوان ،ص .)۷۳۰
از شعاب مهر گردون را لباس اکنون (اکسون) رسید
(دیوان ،ص .)۷۲۵

شواهد زیر نیز از کتاب تنگلوشا است.
از جانب راست او برآید دو مرغ مرده و ریسمانی که از او شقه سازند و خرقهای از بزیـون
(که بالش را نشاید) و از جانب چپ او نهالی از صوف (ص .)۳۲
1
برآید در این درجه بالش ُبزیون بزرگ پشمآگند در او َپرها (ص .)۷۲
منابع
آذرنوش ،آذرتاش (« ،)۷۳۱۲رسالۀ «التبصر بالتجارة» جاح و واژههای فارسی آن» ،مقاالت و بررسیها،
دفتر ۲۹ـ ،۱۰صفحههای ۷۲۹ـ.۷۱۱
ابندرید ،ابوبکر محمدبن حسن ( ،)۷۹۱۱جمهرةاللغة ،به کوشش رمزی منیر بعلبکی ،دارالعلم للمالیین،
بیروت.
ابنفارس ،ابوالحسن احمد ( ،)۷۹۱۱ / ۷۵۰۱مجملاللغة ،به کوشش زهیر عبدالمحسن سـل ان ،مؤسسـة
الرسالة ،بیروت.
 .1شواهد تنگلوشا از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی است.
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ابنفارس ،ابوالحسن احمد ( ،)۷۹۹۹ / ۷۵۵۰معجـم مقـاییس اللغـة ،بـه کوشـش ابـراهیم شـمسالدین،
دارالکتب العلمیة ،بیروت.
ادیب ن نزی ،ابوعبدالله حسینبن ابـراهیم ( ،)۷۳۱۰دسـتوراللغه المسـمی بـالخال  ،بـه کوشـش رضـا
هادیزاده ،پژوهشگاه علو انسانی ،تهران.
ادیب ن نزی ،ابوعبدالله حسینبن ابراهیم ( ،)۷۳۱۵دستوراللغه (کتابالخال ) بـه کوشـش علـی اردلن
جوان ،بهنشر ،مشهد.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین ( ،)۷۳۲۷فرهنگ جهانگیری ،به کوشش رحیم عفیفی ،دانشـگاه مشـهد،
مشهد.
بدرالدین ابراهیم (۷۹۱۹ـ ،)۷۹۹۱فرهنگ زفان گویا ،به کوشش نذیر احمـد ،خـدابصش اورینتـل پابلیـک
لیبرری ،پتنه (هند).
تفلیسی ،ابوالفضل حبیشبن ابراهیم (۷۳۲۰ـ ،)۷۳۲۷قانون ادب ،به کوشش غالمرضا طاهر ،بنیاد فرهنـگ
ایران ،تهران.
تنگلوشا ( ،)۷۳۱۵به کوشش رحیم رضازادﮤ ملک ،میراث مکتوب ،تهران.
خلیلبن احمد ( ،)۷۵۷۰کتابالعین ،به کوشش محسن آل عصفور ،مؤسسۀ دارالهجرة ،قم.
دهصدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،تهران.
دهلوی ،محمد لد (۷۱۱۳ـ ،)۷۱۹۹مؤیدالفضال ،م بع نامی نول ِکشور ،کانهور (هند).
زبیدی ،سید مرتضی ( ۷۳۰۱قمری) ،تاج العروس من جـواهر القـاموس ،دار مکتبـة الحیـات ،بیـروت ،از
روی چاپ قاهره.
سراجی ،سراجالدین خراسانی معروب به سراجی ( ،)۷۹۱۵ / ۷۳۲۷دیوان ،به کوشش نذیر احمد ،دانشـگاه
اسالمی علیگره ،علیگره (هند).
سروری کاشانی ،محمدقاسم (۷۳۳۱ـ ،)۷۳۵۷مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی ،علـیاکبـر
علمی ،تهران.
عاشق ( ،)۷۹۹۲ / ۷۳۱۵لسانالشعرا ،به کوشش نذیر احمد ،رایزنی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو.
فاروقی ،ابراهیم قوا (۷۳۱۲ـ ،)۷۳۱۱شرفنامۀ َم َنیری ،به کوشش حکیمۀ دبیران ،پژوهشگاه علـو انسـانی،
تهران.
فیضی سرهندی ،اللهداد (۷۳۳۱ـ ،)۷۳۵۹مداراالفاضل ،به کوشش محمد بـاقر ،دانشـگاه پنجـاب ،لهـور
(پاکستان).
قاضیخان بدر محمد ،اداتالفضال ،به کوشش علیاشرب صادقی و ابوالفضل خ یبی ،آمادﮤ چاپ.
ق ران تبریزی ( ،)۷۳۳۳دیوان ،به کوشش محمد نصجوانی ،تبریز.
قواس غزنوی ،فصرالدین ( ،)۷۳۲۳فرهنگ قواس ،به کوشش نذیر احمد ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۷۳۱۲تکملةاالصناف ،به کوشش علی رواقی ،انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی،
تهران.
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منوچهری ،احمدبن قوص ( ،)۷۳۱۰دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،زوار ،تهران.
ناصرخسرو (۷۳۰۵ـ ،)۷۳۰۱دیوان ،به تصحیح سید نصـرالله تقـوی ،بـا مقدمـۀ سیدحسـن تقـیزاده ،بـه
کوشش مجتبی مینوی ،کتابصانۀ طهران ،تهران.
ناصرخسرو ( ،)۷۳۲۳دیوان ،به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق ،دانشگاه تهران ،تهران.
نصجوانی ،محمدبن هندوشاه ( ،)۷۳۳۱صحاحالفرس ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاب ،تهران.
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۵۵ـ شمل

ا
این کلمه بهمعنی «لوطی و جاهل و سردمدار و قلدر و بزنبهادر» است و در تهـران معمـول
بهصورت باباشمل بهکار میرود .بابا که در ترکیب «بابا مامـا» نیـز دیـده میشـود در اینجـا
بهمعنی فرد بزر تری است که در تصمیمگیریها مـؤثر و مـورد مراجعـه اسـت .در تهـران و
شاید بعضی شهرهای دیگر گاهی َش َم َ
ردل نیز به این معنی بهکار مـیرود .شـمردل در عربـی
بهمعنی «شتر جوان چسترفتار» است ،اما بهمعنی «مرد جوان نیرومند» نیز بهکار رفتهاست
ا
(← دستوراالخوان و نیز لغتنامۀ دهصدا به نقل از همان) .ظاهرا شمل جزء اول همین کلمه اسـت
َ
که ابتدا بهصورت ش َمر استعمال میشده و سهس بهشکل شمل درآمدهاست.
منابع
دهلوی ،قاضی خان بدر محمد معروب به دهار (۷۳۵۹ـ ،)۷۳۲۰دستوراالخوان ،به تصحیح سـعید نجفـی
اسداللهی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ۵ ،جلد.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامـه ،چـاپ دو از دورﮤ جدیـد ،مؤسسـۀ لغتنامـۀ دهصـدا،
تهران.

و

*

پدرام جم (استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد)

فارسی امروزی کـاربرد نـدارد 1.فرهنگهـای
دستگرد ( )dastgerdواژهای است کهن که در
ِ
معاصر فارسی که این واژه را مدخل کردهاند ،این معـانی را بـرای آن آوردهانـد :قریـه؛ زمـین
هموار؛ زمین و ملک زراعتی؛ بنایی مانند کوشک که گـرد آن خانـهها باشـد (دهصـدا ۷۳۱۱؛
معین  .)۷۳۱۲این فرهنگها بـرای ایـن معـانی شـاهدی ارائـه نکردهانـد .واژﮤ دسـتگرد را در
فرهنگهای کهن فارسی نمیتوان یافت .فرهنگ انجمنآرای ناصری (خاتمـۀ تـألیف ۷۵۱۱
هجری) ،نصستین فرهنگی است که واژﮤ دستگرد را آورده و اگرچه آن را مدخل مستقلی قرار
نداده ،اما ذیل مدخل دسکره ،به ارتبا دسکره و دسـتگرد اشـاره کـرده و دسـکره را مصفـف
ِ
دستگرد و دستگرده فارسی دانسته و دستگرد و دستگرده را «قلعه و حصار» معنـا کردهاسـت
(هدایت  .)۷۵۱۱فرهنگهای پیش از آن ،صورت دیگری از واژه را بهدست میدهند که مأخوذ
َ
َ ََ
َ ََ
ساکر) .واژﮤ اخیـر ،بـه میـانجیگری آرامـی،
از عربی است :دسکره (عربی :دسکرة ،جمع :د ِ
خود وا واژهای است از زبانهای کهن ایرانی.
در میان فرهنگهای کهن فارسی ،آنهایی کـه پـیش از نیمـۀ دو سـدﮤ یـازدهم هجـری
َ َ
نگاشته شدهاند دسک َره را «شهر» معنا کردهانـد (انجـو شـیرازی  ،۷۳۲۷ص ۷۳۰۳ــ۷۳۰۵؛ برهـان
* از دوست عزیز دانشمند  ،آقای دکتر احمدرضا قائممقامی ،که مقاله را خواند و نکات عالمانۀ سودمندی را متـذکر
شد ،سهاسگزاری میکنم.
 .1در حال حاضر حدود صد آبادی و شهر نا دستگرد  /دستجرد یا صورتهایی از آن را بر خود دارنـد (پـاپلی یـزدی
 ،۷۳۱۱ص  .)۵۵۱-۵۵۱ازآنجاکه صورت دسکره را نمیتوان در جاینا های معاصر ایرانی یافت ،صورت اخیر را،
ا
درصورتیکه در متون کهن برای جاینا های ایرانی بـهکـار رفتـه باشـد (مـثال دسـکرة عـراق عجـم نقلشـده توسـط
فرهنگنویسان) ،باید صورت ادبی و معیارشدﮤ دستگرد یا صورتهای مشـابه آن (دسـتگرده  /دسـتجرده  /دسـتجرد)
دانست.
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 ،۷۳۱۱ص ۱۱۵؛ تویسرکانی  ،۷۳۱۵ص  1)۳۷۱و بیت زیـر را از نـزاری قهسـتانی (متـوفی ۱۵۷
هجری) شاهد آوردهاند:
که بر دستـکاریش باد آفـرین
به کههـایه دار یکی دسکره
اگرچه در درستی استنبا معنای «شهر» از این بیت تردید شدهاسـت (سـروری  ،۷۳۳۱ج
 ،۵ص .)۲۱۵

فرهنگهایی که پس از نیمۀ دو سدﮤ یازدهم نگاشته شدهاند برای تکمیل معنای دسکره،
از قاموسالمحـی فیروزآبـادی (متـوفی  ۱۷۱هجـری) یـا ترجمـههای فارسـی آن اسـتفاده
ا
کردهاند .عبدالرشید حسینی تتـوی ،گردآورنـدﮤ فرهنـگ رشـیدی ( ۷۰۱۵هجـری) ،ظـاهرا
نصستین کسی است که معانی برشـمرده در قـاموس را بـه معـانی دسـکره در فرهنـگ خـود
افزودهاست .او عالوهبر «شهر» ،این معانی را برای دسکره آوردهاست :قریه؛ صومعه؛ زمـین
هموار؛ خانۀ بزر که گرد آن خانههای دیگر باشد؛ خانههای عجم که در آن شـراب و آلت
فارسی بعدی ،همچون انجمنآرای ناصری ،فرهنـگ آننـدراج (پایـان
غنا باشد .فرهنگهای
ِ
تألیف  ۷۳۰۱هجری) ،فرهنگ نظـام (۷۳۵۱ــ ۷۳۲۱هجـری) و فرهنـگ نفیسـی (انتشـار
 ۷۳۷۱شمسی) از او نقل کردهاند یا به پیروی از او ،از قـاموس یـا ترجمـههای آن (ترجمـان
اللغه ،منتهی األرب) برای این منظـور اسـتفاده کردهانـد (تتـوی  ،۷۱۱۲ج  ،۷ص ۳۷۱؛ هـدایت
 ،۷۵۱۱ص ۳۰۵؛ قاضی ابـراهیمبن نورمحمـد  ،۷۵۹۳ج  ،۷ص ۵۱۱؛ نفیسـی  ،۷۳۷۱ج  ،۵ص ۷۲۰۱؛
2
داعی السال  ،ج  ،۳ص .)۱۵

مستقل از این سنت فرهنگنویسی ،فرهنگهای عربی ـ فارسی (سدﮤ پـنجم هجـری بـه
بعد) نیز پیش از قدیمترین فرهنگهای فارسی ،دسـکره را مـدخل کردهانـد .یعقـوب کـردی
نیشابوری (متوفی  ۵۱۵هجـری) فراهمآورنـدﮤ البلغـه (نگـارش  ۵۳۱هجـری) ،کهنتـرین
فرهنگ عربی ـ فارسی شناختهشده ،دسکره را «کالته» معنـا کردهاسـت ( ،۵۲۳۲ص بیسـت و
ِ

 .1این فرهنگها نا شهری در عراق عجم را هم «دسـکره» ذکـر کـردهانـد (سـروری  ،۷۳۳۱ج  ،۵ص ۲۱۵؛ انجـو
شیرازی ۷۳۰۵-۷۳۰۳ ،۷۳۲۷؛ برهان ۱۱۵ ،۷۳۱۱؛ تویسـرکانی  )۳۷۱ ،۷۳۱۵و ایـن بیـت از لبیبـی (؟) را شـاهد
آوردهاند:
آب پیش آمد و مرد همه بر قن ره شد
کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد
 .2عالوهبراین ،فرهنگ رشیدی و انجمنآرای ناصری به پیروی از قاموس ،دسکره را نا چهار ِده دانستهاند و نا دو تـا
را ذکر کردهاند :دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغداد و واسط ،و دهی در خوزستان (تتـوی  ،۷۱۱۲ج  ،۷ص
۳۷۱؛ هدایت  ۷۵۱۱ص  .)۳۰۵فرهنگهای جدیدتر فارسی ،بهاستثنای هفتقلزم (خاتمۀ تألیف ۷۵۳۰ :هجری) و
فرهنگ آنندراج (خاتمۀ تألیف ۷۳۰۱ :هجری) (قبول احمـد  ،۷۵۳۰ص ۷۱۱؛ محمـد پادشـاه  ،۷۳۳۱ص ،)۷۱۱۵
دسکرﮤ عراق عجم را از قلم انداختهاند .برای موارد کاربرد صورت معرب واژه ،یعنی دستجرد ،بـهعنوان جاینـا ←
یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص .۲۱۵-۲۱۳

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
دستگرد و دسکره

77

دو) .ابوالفتح میدانی (متوفی در  ۲۷۱هجری) ،کرمینی (سدﮤ ششم هجری) ،مؤلف المرقـاة
ا
ا
(احتمال سدﮤ ششم یا آغاز سـدﮤ هفـتم هجـری) ،زنجـی سـجزی (احتمـال سـدﮤ هشـتم
هجری) و خ یب کرمانی (بین سدﮤ هشتم تا دهم هجری) همین تعریف را تکـرار کردهانـد

(میدانی  ،۷۳۵۲ص ۲۵۲؛ کرمینی  ،۷۳۱۲ص ۵۷۹؛ المرقاة ۷۲۵ ،۷۳۵۱؛ زنجـی سـجزی  ،۷۳۱۳ج ،۷
ص ۷۷۱؛ خ یــب کرمــانی  ،۷۳۱۵ص ۵۱؛ ← همچنــین صــادقی  ،۷۳۱۹ص ۷۱؛ همــو  ،۷۳۹۵ص
۵۷۰ـــ۵۷۷؛ دبیرســیاقی  ،۷۳۲۵ص  .)۳۳۳امــا ایــن معنــا بــرای دســکره ،بــه دور از توجــه

فرهنگنویسان فارسی باقی ماندهاست و تنها گهگاه ذیل معانی کالته ،دسکره را هم آوردهاند.
فرهنگهای فارسی کالته (مصغر کـالت) را «ده و قلعـۀ کوچـک» (در برابـر کـالت« :ده و
قلعــه») معنــا کردهانــد (انجــو شــیرازی  ،۷۳۲۷ص ۷۱۳۹؛ برهــان  ،۷۳۱۱ص  .)۷۱۱۱در میــان
فرهنگهای عربی ـ فارسی ،کرمینی عالوه بر معنای «کالته» ،تعریف خلیـلبن احمـد (←
بعد) از دسکره را هم نقل کردهاسـت .همـین تعریـف در ترجمـۀ فارسـی اإلبانـه بـه فارسـی
برگردانده شدهاست« :بنایی باشد چون کوشکی که گرداگرد او بناهـا باشـد» (کرمینـی ،۷۳۱۲
ص ۵۷۹؛ صــفیپوری  ،۷۵۹۱ص ۳۱۷؛ صــادقی  ،۷۳۱۹ص ۷۱؛ ← تاجاألســامی  ،۷۳۱۱ص .)۷۱۱
کرمینی ،بهعالوه ،به نقل از ابواألزهر بصاری ،دسکره را «بز » هـم معنـا کردهاسـت (،۷۳۱۲
ص .)۵۷۹
فرهنگهای معاصر فارسی این معانی را برای دسکره آوردهاند :قریه؛ معبد نصاری؛ زمین
هموار؛ بنایی مانند کوشک که گرد آن خانهها باشد؛ خانههایی که در آنهـا وسـایل عـیش و
طرب فـراهم کننـد (معـین )۷۳۱۲؛ ِده بـزر یـا شـهر (انـوری  .)۷۳۱۱در لغـتنامـۀ دهصـدا
مجموعهای از معانی فرهنگهای قدیمتر فارسی ،فرهنگهای عربی ـ فارسی و فرهنگهـای
عربی برای دسکره گرد آورده شدهاست (دهصدا و همکاران .)۷۳۱۱
چنانکه دیده میشود ،معناهایی که فرهنگهـای معاصـر فارسـی (معـین ،دهصـدا) بـرای
دستگرد بهدسـت دادهانـد ،تجمیـع و گزینشـی اسـت از معـانی ارائهشـده بـرای دسـکره در
فرهنگهای فارسی که از نیمۀ دو سدﮤ یازدهم هجری به بعد نگاشته شـدهاند .فرهنگهـای
جدید ،از یک سو ،استنبا فرهنگهای کهنتر در ارائۀ معنای شهر را بـه کنـار نهادهانـد و از
سوی دیگر ،معانی قریه ،زمین هموار و بنای کوشکمانند را با اتکا به فرهنگهـای متـأخرتر
فارسی ـ و اینها خود بـه نقـل از فرهنگهـای عربـی ـ بـرای واژﮤ دسـتگرد ذکـر کردهانـد.
فرهنگهای معاصر دو معنای منقول در فرهنگهای عربی ،یعنی «معبد نصاری» و «میصانه
و خانههای عجمیان که در آن شراب و مالهی باشـد» ،را هـم کنـار گذاشـتهاند .در مقابـل،
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ا
معنای «زمین و ملک زراعتی» ظاهرا براساس موارد کاربرد این واژه در متنهای کهن فارسی
(و فارسی میانه؟) استصراج شدهاست.
تنوب معنایی که فرهنگهای فارسی برای دستگرد و دسکره ارائـه کردهانـد ،مایـۀ شـگفتی
معنیهای ذکرشده برای دسـتگرد /
است .در س رهای
آینده ،در بصش نصست ،شواهد متنی ِ
1
دسکره بررسی میشود و تحول معنایی و ارتبـا میـان معنیهـای گونـاگون آنهـا م العـه
میگردد .در بصش دو  ،شاهدهای متنی واژﮤ دسـتگرد در متنهـای ایرانـی باسـتان و میانـه
بررسی میشود و در بصش سو  ،معنای اصلی واژه و توضیح متفاوتی برای معنای اصـلی آن
ارائه میگردد.
تنها موارد کاربرد واژﮤ دستگرد در متون کهن فارسی ـ که به نظر نگارنده رسیده ـ مربـو
به دیوان قوامی رازی است؛ یـک مـورد در قصـیدهای کـه عمـادی شـهریاری (سـدﮤ ششـم
هجری) در تکریم قوامی رازی سروده و در همان دیوان نقل شدهاست:
گند فضل خدای از بهر تو

کشته اندر دستگرد کبریاست
(در :قوامی رازی  ،۷۳۳۵ص )۷۵۹

و مورد دیگر ،در قصیدهای از خود قوامی رازی (سدﮤ ششم هجری):
منم که گند نان ل یف شعر مرا

به دستگرد فلک بر ،ستاره دهقان است
(قوامی رازی  ،۷۳۳۵ص )۷۵۹

در هر دو جا ،دستگرد بهمعنای «مزرعه و کشتزار» بهکار رفتهاست .چنانکه میتوان دید،
شواهد مستقیم متنی تنها یکی از معنیهای ارائهشده برای دستگرد در فرهنگهای معاصـر را
تأیید میکنند .ازآنجاکه دسکره در متون فارسی موارد کاربرد بیشتری داشـته ،چنانچـه بتـوان
نشان داد که دستکم در محیط زبانهای ایرانی ،این واژه بهمثابۀ صورت رسـمی و مکتـوب
دســتگرد یــا صــورتهای گویشــی گونــاگون آن (دســتجرد  /دســتگرده  /دســتجرده) بــهکار
رفتهاست ،معنیهای مترتب بر این واژﮤ اخیر در متنهـای فارسـی و حتـی متنهـای عربـی
مرتبط با ایران را هم میتوان بر معنای دستگرد افـزود .ایـن موضـوب در بصـش آتـی بررسـی
میشود.

 .1برای شواهد فارسی و عربی از برخی پیکرههای زبانی تاریصی ،همچون کتابصانه دیجیتال درج ،کتابصانۀ دیجیتـال
نور ،بایگانی مجالت تصصصی نور ،و مکتبة الشاملة ،نیز بهره گرفته شدهاست.
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دسکره را در تاریخ بیهق ،تاریخ قم ،و وقفنامۀ رشیدالدین فضـلالله همـدانی میتـوان
یافت .تاریخ قم میان دسکره و دیه و طسوج و رستاق تمایز قائل است 1و دسـکره و مزرعـه را
نیز متمایز از یکـدیگر ذکـر میکنـد .امـا در جـایی نـا مزرعـۀ دیـه انجیلـه را «دسـتجرده»
آوردهاست .معلو است که دسکرهها در نواحی روستایی واقع بودهاند ،اما نمیتوان آنها را با
دیه و آبادی برابر دانست .شمار دسکرهها بسی کمتر از شمار دیهها بودهاست و با قضاوت بر
اساس نا برخی از آنها ،میتوان گفت که دسکرهها به مالکان مشصصی تعلق داشتهاند.
علیبن زید بیهقی (متوفی در  ۲۱۲هجری) هم در تـاریخ بیهـق دو موضـع را بـا عنـوان
دسکره نا بردهاست :دسکرﮤ همایدر متعلق به ربع طبس ،و دسکرﮤ بیتالنار متعلق به ربـع
خسروجرد از ارباب دوازدهگانۀ بیهق در زمان عبداللهبن طاهر .او نیز میان دیه  /قریه و مزرعه،
از سویی و دسکره از سوی دیگر ،تمایز قائل اسـت (بیهقـی  ،۷۳۱۷ص  .)۳۱ ،۳۱در وقفنامـۀ
رشیدالدین فضلالله همدانی نیز چندین باغ یا بستان واقـع در دسـکرههای یـزد و نـواحی آن
ا
موضوب وقف قرار گرفتهاند ،مثال بـاغ کوشـک اژدرهـای و بـاغ دره هـر دو واقـع در دسـکرﮤ
ِ
جلیلآباد (افشار ۷۳۵۱ـ ،۷۳۵۹ص ۵۵۵ ،۵۵۰ ،۵۷۱ ،۵۷۰ ،۷۹۹ ،۷۱۱ ،۷۱۲ ،۷۲۵ــ۵۵۱؛ حسـینی
یـزدی  ،۷۳۵۰ص  .)۵۵۳ ،۵۵۷ ،۵۵۰ ،۵۳۹ ،۵۳۱در یــک مــورد ،موضــوب وقــف یــک ســهم از
«قنات دسکرﮤ هذرستان از دسکرههای قریۀ بارجین از قرای میبد» است (افشار ۷۳۵۱ـ،۷۳۵۹
ص  )۵۵۵که این نشان میدهد دسکرهها در مناطق روستایی واقع بودهاند و ممکن بـود جـزو
دیهی باشند ،اما هرگز برابر و معادل با دیه  /قریه نبودهاند.
ناصرالدین منشی کرمانی مؤلف سم ُ
العلی للحضرة العلیا ( ۱۷۱هجری) نیـز در ذکـر
ِ
فتح جیرفت توسط سهاه عرب ،دساکر را یک بار ،آن هم به همراه قری آورده ،اما این کـاربرد
ناشی از گرایش وی به نگارش نثر متکلف است (ناصرالدین منشی  ،۷۳۱۵ص .)۷۵
وقفنامۀ سید رکنالدین حسینی یزدی (متوفی  ۱۳۵هجـری) نیـز کـه بـهطور مفصـل و
مشروح موقوفات وی در ناحیۀ یزد را برمیشمرد ،اگرچه به عربی تنظیم شدهاست ،امـا از آن
جهت که اطالعات ما را از مفهو و کاربرد واژﮤ دسکره در ناحیۀ یزد تکمیل میکند ،باید در
اینجا بررسی شود .در میان موقوفات سید رکنالـدین ،باغهـای بسـیاری وجـود داشـتند کـه
بعضی از آنها در دسکرهها واقع بودند .این باغهای واقع در دسـکرهها ،همـراه بـا کوشـک،
دکان ،حجره یا خانۀ داخل آنها ،موضوب وقـف بودنـد (حسـینی یـزدی  ،۷۳۵۰ص ،۵۳۹ ،۷۰۳
 .1برای مثال ،در نواحی خورهد و مق عه و خزادجرد که هر سه جزو طسوج وازهکرود (وازکرود) بودند چندین دسکره
وجود داشت (← قمی  ،۷۳۱۷ص .)۷۳۱ ،۷۳۱ ،۷۵۷ ،۷۷۱ ،۷۷۱ ،۷۷۱ ،۷۷۲

81

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
دستگرد و دسکره

پژوهشهای لغوی

 .)۵۵۳ ،۵۵۷مساحت این باغها بین دو قفیز تا بیش از چهار جریب بودهاست .در زمان سـید
رکنالدین حسینی ممکن بود باغها ،حجرهها ،دکانها و خانههای واقـع در یـک دسـکره بـه
مالکان متعدد تعلق داشته باشند.
ا
این وقفنامه احتمال آخرین متنی است که در محیط ایرانی تنظیم شده و در آن دسـکره
ا
بهکار رفتهاست .در سدﮤ نهم هجری ظاهرا همان استفادﮤ محدود از دسکره هم متروک شـد.
جعفری (سدﮤ نهم هجری) ،مؤلف تاریخ یزد ،برخی از مواضـعی کـه وقفنامـۀ رشـیدی و
وقفنامۀ حسینی یزدی «دسکره» نامیدهاند ،ذکر کرده ،اما بـهجای آن ،لفـ محلـه را بـهکار
بردهاســـت (جعفـــری  ،۷۳۱۵ص ۷۱۰ ،۷۰۰ ،۹۱ ،۹۵ ،۱۵ ،۳۵ــــ .)۷۱۵توصـــیف جعفـــری از
ا
چگونگی بنای محلۀ باغ عالء که سابقا در وقفنامۀ سید رکنالدین با نا «دسکره باغ عالء»
ذکر شده بود ،خصوصیات آن را روشن میکند :مروان حمار یزد را به عالء طوفی داد و عالء
«در شهر یزد قصری بساخت و باغی مشهور به باغ عالء  ...و این زمان آن را محلۀ باغ عـالء
میخوانند» (جعفری  ،۷۳۱۵ص  .)۳۵توصیف جعفری از بنای محلۀ باغ عالء ،در مورد دیگـر
دسکرهها  /محلهها نیز صادق است .مسـتوفی بـافقی (سـدﮤ یـازدهم هجـری) روایتهـای
مشابهی دربارﮤ احداث مریاباد (مریمآباد) ،یعقوبی ،و نرسوباد بیان میکنـد (مسـتوفی بـافقی
 ،۷۳۱۲ج  ،۳ص ۱۰۹ـ ـ .)۱۷۷توصــیف مســتوفی از بالشــگرد ،از آن جهــت کــه ویژگیهــای
دستگردی باسـتانی را بازمینمایانـد ،جالـب توجـه اسـت« :در نزدیکـی شـهر شـاه بـالش
باغستانی بساخت و آب جاری کرد و قصـری عـالی بنـا کـرد و آتـشخانـه بسـاخت و آن را
بالشگرد نا نهاد و اکنون به ابوالعسکر مشهور است و مـرد بـدانجا رونـد و سـماب و طـبخ
کنند و مقا حیدریان است» (مستوفی بافقی  ،۷۳۱۲ج  ،۷ص .)۵۰
از موارد کاربرد واژﮤ دسکره در متون فارسی میتوان نتیجه گرفت کـه در محـیط ایرانـی،
دسکرهها متفاوت و متمایز از دیهها بودهاند ،در اصل مالکان مشصصی داشـتهاند ،و چهبسـا
به نا مالکان اصلی خود نامیده میشدهاند و دستکم در مواردی که چگونگی احداث آنها
معلو باشد ،مالکان آنها از بزرگان و اعیان و محتشمین بودهاند .دسکرهها ،دسـتکم آنهـا
ا
که در ناحیۀ یزد بودند ،دارای خانهها ،حجرهها ،دکانها ،باغستان و بستان بودنـد و احتمـال
دیواری پیرامونی حدود بصش مسکونی دسکره را مشص میکرد.
شواهد متنی نشان میدهد کـه اسـتنبا فرهنگنویسـان قـدیم (پـیش از نیمـۀ دو سـدﮤ
یازدهم هجری) در باب معنای دسکره که آن را با «شهر» برابر دانستهاند ،نادرسـت اسـت و
تردید سروری در درستی این معنا بجاست .همچنین معانی «قریه ،صومعه ،زمـین همـوار و
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خانههای عجم که در آن شراب و آلت غنا باشد» کـه فرهنگهـای پـس از نیمـۀ دو سـدﮤ
یازدهم برای دسکره آوردهانـد ،در متـون فارسـی سـابقهای نـدارد .تنهـا معنـایی کـه در ایـن
فرهنگها میتواند با شواهد متون فارسی م ابقت داشته باشد این معناست« :خانۀ بزر که
گرد آن خانههای دیگر باشد» .این معنای اخیر که از قاموس المحی به فرهنگهای فارسـی
وارد شده ،در حقیقت ،کهنترین معنایی است که در فرهنگهای عربـی بـرای دسـکره ارائـه
شدهاست .بررسی معنای دسکره در فرهنگهای عربی و ارتبا آن معـانی بـا شـواهد متـون
عرب ،سیر تحول معنای دسکره و ارتبا معانی گوناگون آن را آشکار میکند و برای شناخت
مفهو دسکره در زبان فارسی نیز سودمند است.
معانی ارائهشده در فرهنگهای جدیدتر فارسی همگی از قاموس گرفته شدهاند .تعاریف
گردآورندگان فرهنگهای پیشین عربی در مدت بیش
ارائهشده در قاموس خود نتیجۀ کوشش
ِ
ِ
از شش سده بود .فراهمآورندگان فرهنگهای عربـی ،بـهرغم کـاربرد کـم دسـکره در متـون
عرب ،شواهد کافی برای بهدست دادن معنای آن در اختیار داشـتهاند و از سـدﮤ دو هجـری
قمری به بعد آن را مدخل قرار دادهاند :خلیلبن احمد (متوفی  ۷۱۲هجری) ،مؤلـف کتـاب
َ
العین ،کهنترین فرهنگ عربیَ ،دسکره را چنین معنا میکند« :بناء ِشبه قصر ،حوله بیوت ،و
جمعه الدساکر ،تکون للملوک» (خلیلبن احمد  ،۷۵۰۲ج  ،۲ص  .)۵۵۱شیبانی (متوفی حـدود
ـدرک را
 ۵۷۰هجری) دسکره را «األر المستویة» معنا میکند و برای این معنا ،بیتـی از م ِ
شاهد میآورد (شـیبانی  ،۷۳۹۵ج  ،۷ص ۵۲۳؛ همچنـین ← یـاقوت ۷۱۱۱ــ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص ۲۱۲؛
برای این موضوب ← بعد) .ابن درید (متوفی  ۳۵۷هجری) عربی نبودن آن را متـذکر شدهاسـت
(ابن دریـد  ،۷۹۱۱ص  .)۷۷۵۱ازهری (متوفی  ۳۱۰هجـری) ،صـاحببن عبـاد (متـوفی ۳۱۲
هجری) و جوالیقی (متوفی  ۲۵۰هجری) تعریف خلیل را تکـرار کردهانـد (أزهـری  ،۷۵۵۷ج
 ،۷۰ص ۵۵۹؛ ابن عباد  ،۷۵۷۵ج  ،۱ص ۳۱۵؛ جوالیقی  ،۷۹۱۹ص  .)۷۹۱ابن سیده (متـوفی ۵۲۱
هجری) به این تعریف کهن« ،بیوت لألعاجم یکون فیها الشراب و المالهی» و «الصومعه»
را میافزاید (ابن سیده  ،۷۵۵۷ج ۷۱۷ ،۱ـ .)۷۱۵مداینی اصفهانی (متوفی  ۲۱۷هجـری) کـه بـه
جمعآوری الفاظ غریب قرآن و حـدی پرداختهاسـت ،در توضـیح واژﮤ دسـکره در داسـتان
هرقل و ابوسفیان (← بعد) ،به تعریف خلیل« ،فیها منازل و بیوت للصد و الحشم» را عالوه
میکند (مدینی اصفهانی  ،۷۵۰۱ج  ،۷ص  .)۱۲۱صغانی (متوفی  ۱۲۰هجری) و فیومی (متوفی
 ۱۱۰هجری) به تعریف خلیل« ،قریه» را اضافه کردهاند (صغانی  ،۷۹۱۷ج  ،۵ص ۲۷۳؛ فیـومی
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 ،۷۹۱۱ص  .)۱۵سرانجا  ،فیروزآبادی (متوفی  ۱۷۱هجری) بـه تجمیـع معـانی ذکرشـده در
1
فرهنگهای کهنتر عربی پرداختهاست.
چنان که گذشت ،معنایی که خلیل برای دسکره آورده (بنایی ماننـد کوشـک کـه گـرد آن
خانهها باشد ،متعلق به شاهان) ،کهنترین معنایی است که در فرهنگها ضـبط شدهاسـت،
اگرچه تصریح خلیل به تعلق دسکره به شاهان را نمیتوان م لق دانست .با این حال ،دسکره
به این معنا ،در حدیثی از پیـامبر اسـال  ،حـدیثی از علـیبـن ابیطالـب ،داسـتان هرقـل و
ابوسفیان ،سفرنامۀ ابودلف ،اشعار شـعرا (ابوالعتاهیـه ،ابـن حاجـب ،ابـن ابـار) ،مقامـات
بدیعالزمان همدانی و غرر اخبار ثعالبی بهکار رفتهاسـت .دسـکره در مـواع و زهـدیات در
شمار نشانههای شاهان ذکر میگردد و به ناپایداری این نشانهها و عبرت آدمیـان انـدرز داده
میشود .در حدیثی از پیامبر که سلسلۀ راویـان آن بنـا بـه روایتـی بـه ابـوهریره (متـوفی ۲۹
هجری) ،و بنا به روایـت دیگـر بـه فیـروز دیلمـی (متـوفی  ۲۳هجـری) میرسـد ،در ذکـر
نشانههای رستاخیز آمدهاست که «آن روز مادهشتری پالنـدار بهتـر از دسـکرهای اسـت کـه
صدهزار [کس] را در خود حمل میکند» 2.در خ بهای از علیبن ابیطالب نیز کـه سلسـلۀ
راویان آن به ابنعباس میرسد ،دربارﮤ ناپایداری دنیا سصن گفته میشود :کجاست کسی که
لشکرها جمع آورد و دسکرهها بنا کرد و بر منبرها نشست و خانهها سـاخت و بـر کوشـکها
کنگره نهاد و هزاران نفر را گـرد آورد (طوسـی  ،۷۵۷۵ص  .)۱۱۲در مقامـۀ وعظیـه بـدیعالزمان
همدانی (متوفی  ۳۹۱هجری) هم آمدهاست :چه بسیار صاحب عزت و قدرت و سهاهیان و
یاران را بدیدی که بر دنیا توانا شد و از آن به آرزویش رسید و کوشکها (قصور) و دسـکرهها
(دســاکر) ســاخت و نفــایس و ســهاهیان گــرد آورد؛ امــا دژهــایی کــه ســاخت و جویهــا و
گرداگرد آن بود مر را از او دور نکرد (بدیعالزمان همدانی  ،۵۰۰۲ص  .)۷۲۲در
دسکرههایی که
ِ
قصیدهای با مضمون مشابه ،ابوالعتاهیه (متوفی حدود  ۵۷۰هجری) مردمان را بـه انـدوختن
کردار نیک برای آخرت فرامیخواند ،مر را یادآوری میکند و میپرسد :چـرا از کسـی کـه
دسکرههایش ویران شد و اورنگ و منبر و شهرهایش از او تهی ماندند و سـهاهیانش پراکنـده
 .1او ،بهعالوه ،به پیروی از یاقوت (متوفی  ۱۵۱هجری) ،دسکره را نا دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغـداد
و واسط ،دهی به نهر الملک ،دهی نزدیک شهرابان و دهی در خوزستان دانستهاسـت (فیروزآبـادی  ،۷۳۰۳-۷۳۰۷ج
 ،۵ص ۵۱؛ همچنین ← ،یاقوت  ،۷۱۱۳-۷۱۱۱ج  ،۵ص ۲۱۲؛ صفیپوری شیرازی  ،۷۵۹۱-۷۵۹۱ص .)۳۱۷
« .2ناقة المقتبة یومئذ خیر من دسکرة تقل مائة ألف» (ابن حماد  ،۷۵۷۵ص )۹۵؛ همچنـین ← ،مقدسـی -۷۱۹۹
 ،۷۹۷۹ج  ،۵ص  ۷۱۳که مصدوش است و ترجمۀ هوار هم معنای درستی بهدست نمیدهد .مقایسه شود بـا ترجمـۀ
فارسی :مقدسی ،م هر بن طاهر ،۷۳۱۷ ،آفرینش و تاریخ ،ترجمـۀ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی ،تهـران ،آگـاه ،ص
 ،۳۱۰یادداشت  ۳که صورت صحیح آن را از منبع دیگری نقل میکند.
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شدند ،عبرت نمیگیرید (ابوالعتاهیه  ،۷۱۱۱ص  .)۷۵۳در شعری با همین مضمون ،ابنحاجب
از ایوان کسری یاد میکند و میگوید :ای که بنیانی رفیع بنا میکنی ،آیا کار روزگار بـا ایـوان
کسری را فراموش کردی؟ این دژها و دسکرهها و بناها و کوشـکهای خسـرو مـا انوشـیروان
انگشتان حوادث ،بر تارک آن س رها نوشتهاند (یـاقوت
دست بال و سر
است که شبانگاهان ،با ِ
ِ
حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۷ص ۵۵۱ـ.)۵۵۱
دسکره را میتوان در متون غیراندرزی و بدون مضـامین زهـدآمیز نیـز بـه همـان معنـای
پیشین یافت .در داستان هرقل و ابوسفیان که بصاری (متوفی  ۵۲۱هجری) و طبری (متـوفی
 ۳۷۰هجری) آن را نقل کردهاند ،و سلسلۀ راویان آن به ابوسـفیانبن حـرب میرسـد ،هرقـل
پس از آنکه نامۀ پیـامبر را دریافـت کـرد ،بزرگـان رو را بـه دسـکرﮤ خـود در شـهر حمـ
فراخواند .سهس دستور داد همۀ درهای دسکره را قفل کنند ،و بعد ماجرای نامه را با آنهـا در
میان نهاد (بصاری  ،۷۳۷۷ص ۷۰؛ طبری ۷۱۱۵ـ ،۷۱۱۲س  ،۷ص ۷۲۱۱؛ همچنین ابـوالفرج اصـفهانی
 ،۷۵۷۲ج  ،۱ص  .)۵۱۹ایــن داســتان را ابوعوانــه اســفراینی (متــوفی  ۳۷۱هجــری) هــم در
المستخرج روایت کرده ،اما بهجای دسکره ،لف دار (سرای) آوردهاسـت (اسـفراینی  ،۷۵۷۹ج
 ،۵ص  1.)۵۱۱ابودلف خزرجی (سدﮤ چهـار هجـری) نیـز در توصـیف آثـار و ابنیـۀ قصـر
پرشمار بههمپیوسته و خلوتگاهها و گنجخانهها و کوشکها و طاقهـا
شیرین ،از «ایوانهای
ِ
و گردشــگاهها و مهتابیهــا و رواقهــا و میــدانها و شــکارگاهها و خانــههای کوچــک و
دسکرههایی» سصن میگوید که اندیشۀ مرد صاحب بیـنش را برمیانگیـزد (ابودلـف ،۷۹۱۰
ص ۱۰ــ .)۱۷در قصیدﮤ سینیةبن أبار قضاعی (متوفی  ۱۲۱هجری) نیز دسکره به همین معنـا
بهکار رفتهاست .ثعالبی (متوفی  ۵۵۹هجری) در ذکر عمـارات و آبادانیهـایی کـه شـاههور
ایجاد کرد ،پس از ذکر نا شهرها ،از کندن جویها و بستن پلهای کوچک و بـزر و بنـای
دیهها (القری) و دسکرهها (الدساکر) توسط او سصن میگوید (ثعالبی  ،۷۹۰۰ص  .)۲۵۹ایـن
کاربرد اخیر ،موارد مشابهی در متنهای فارسی میانه (کارنامۀ اردشیر بابکان ،شهرستانهای
ایرانشهر) دارد (← بعد).
 .1ابن عربشاه (متوفی  ۱۲۵هجری) که فرمان شاهر تیموری به اب ال قواعد چنگیزخانی و پیروی از قواعد شریعت
اسال را باور ندارد ،به استهزاء مضمون مشـابهی را در بـاب او بـهکار بـردهاسـت .بنـا بـه نظـر ابـن عربشـاه ،قواعـد
چنگیزخانی برای آنان همچون دینی آشکار و باوری درست بودهاست« :و اگر چنین روی مـیداد کـه او (= شـاهر )
مرزبانان (مرازبه) و موبدان (موابذه) را در دسکره گرد آورد و درهای آن را ببندد و از نظرگاه خود بر آنان آشکار شـود و
چیزی از این باب بر آنان بگشاید ،هر آینه همچون خران به سوی درها میگریصتند» (ابن عربشاه  ،۷۵۱۲ص .)۵۵۰
این بصش در ترجمۀ فارسی (زندگی شگفتآور تیمور ،ترجمۀ محمدعلی نجاتی) حذب شدهاست.
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ا
دسکره ظاهرا به همین معنا در اعـالم النبـوة علـیبن ربـن طبـری (متـوفی حـدود ۵۲۷
هجری) در بصش پیشگوییهای پیامبران پیشین در خصوص ظهور پیامبر اسال آمدهاسـت.
در آنجا ،به نقل از کتاب اشعیای نبی (باب  ،)۳۲به شـاد شـدن اهـالی تشـنۀ بیابـان و سـرور
خشکیها و بیابانها بشـارت داده میشـود ،چراکـه بـه احمـد نیکوییهـای لبنـان و نیکـی
دسکرهها و بوستانها (الریا ) اع ا خواهد شد (طبری  ،۷۳۹۳ص ۷۲۳؛ مقایسه شود با ماوردی
 ،۷۵۰۹ص  ۷۲۷و فصل سو کتاب اثبات نبوة النبی اثر المؤید در .)Schmidtke 2012, p. 237
برخالب مواردی که پیش از این ذکر شد ،در برخی متون ،تعلق دسکره به شاهان چنـدان
آشکار نیست .مقصود از آن بنایی کوشکمانند است؛ شاید متعلق به شاهان و شـاید متعلـق
به بزرگان و محتشمین .در بیتی که بهاخـتالب ،آن را بـه ابودهبـل جمحـی (عصـر امـوی)،
یزیدبن معاویه ،احوص و اخ ل نسبت دادهانـد ،گنبـدهای میـان دسـکره و درختـان زیتـون
گرداگرد آن ،که ثمرشان در حال رسـیدن اسـت ،توصـیف میشـود (جـاح  ،۷۵۵۵ج  ،۵ص
 .)۵۱۵تعلق دسکره در اینجا آشکار نیست .همین وضعیت را در کاربرد دسکره نـزد بـالذری
(متوفی  ۵۱۹هجری) میتوان دیـد .بـالذری در فتـوح البلـدان ،در فصـل مربـو بـه فـتح
شهرستانهای دجله (کو ِر ِدجلة) ،وضعیت پیشین ناحیهای را که بصره در آن به وجـود آمـد،
توصیف میکند :هفت دسکره در بصره بود؛ دو تا در ناحیۀ خریبه ،دو تا در زابوقـه ،و سـه تـا
در جایی که در روزگار بالذری داراألزد نامیده میشد .عتبةبن غزوان یـاران خـود را در آنهـا
پراکنده کرد و خود در خریبه فرود آمد که جایگاه سالحداران (مسلحه) ایرانیان بـود (بـالذری
 ،۷۱۱۱ص  .)۳۵۷دینوری (متوفی  ۵۱۵هجری) که این روایت را با کمی اختالب بازگو کرده،
بهجای دسکره ،واژﮤ منزل (خانه) را بهکار بردهاست (دینوری  ،۷۹۱۰ص  .)۷۷۱ابنفقیـه (نیمـۀ
دو سدﮤ سو و نیمۀ نصست سدﮤ چهار هجری) هم داستان مشابهی را روایت میکنـد :در
جایی پایین دجله کوشکی (قصر) بود که به آن خریبة گفته میشد و بصیره هم نـا داشـت و
دیدبانان (دیادبـة) ایرانیـان حضـور داشـتند (ابـن فقیـه  ،۷۵۷۱ص  1.)۵۵۱راعـی البـل
در آن،
ِ
(متوفی  ۹۰هجری) نیز در قصیدهای که در ابیاتی از آن ،شهرها و جایهای سوریه را وصف
کوه «حارث جولن»
میکند ،دسکره را به همین مفهو بهکار بردهاست :در بیتی ،اشارهای به ِ
شدهاست که اطراب خود را روشن میکند و دسکرههایی که گرد آنها برجها قرار دارند (راعی
 ،۷۵۰۷ص ۵۲؛ مقایسه شود با یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص .)۷۲۹
 .1بالذری واژﮤ دسکره را یک بار ،آن هم در همینجا ،استفاده کرده ،اما لف مسلحه را در جاهـای دیگـر هـم بـهکار
بردهاست .آشکار است که در هیچ جا بین دسکره و مسلحه ارتبا خاصی وجود ندارد.
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دسکره در معنایی نزدیک به آنچه خلیل آورده در دیگر متـون دیـده میشـود ،بیآنکـه بـا
ا
شاهان یا بزرگان نسبتی داشته باشد .در این متون ،دسـکره معمـول مـالز قریـه (دیـه) ،امـا
متمایز از آن است .متون فقهی موارد جالبی از این کاربرد را بهدست میدهند .عالمـه حلـی
(متوفی  ۱۵۱هجری) ،در باب مبیع ،بناها و فراخنای میان خانهها و نیز راههای درون قریـه و
دسکره را داخل در آنها میداند (عالمه حلی  ،۷۵۷۱ج  ،۵ص ۱۵؛ همچنین ← ،شهید اول ،۷۵۳۰
ج  ،۷۷ص  .)۷۱۱فصرالدین طریحی (متوفی  ۷۰۱۲هجری) که به جمعآوری واژههای قـرآن و
الفاظ بهکاررفتـه در احادیـ امامـان شـیعه پرداختهاسـت ،تعریـف خلیـل از دسـکره را بـا
نکتههایی که ابندرید و مداینی به آن افزودهاند ،در توضیح مفهو دسکره در متون فقه شـیعه
آوردهاست« :دسکره بنایی اسـت بـه شـکل کوشـک (قصـر) کـه در آن ،منـازل و خانـههای
چاکران (خد ) و خدمتکار ِان خاص (حشم) باشد و عربی خال نیسـت» (طریحـی ،۷۳۱۲
ج  ،۳ص ۳۰۵؛ ← همچنین :عـاملی  ،۷۵۵۲ج  ،۷۵ص  .)۲۱۷در روایتی از علیبن موسـیالرضـا
نیز که سلسلۀ راویان آن به ابنسعد اشعری قمی (نیمۀ دو سدﮤ دو ـ نیمۀ نصست سدﮤ سو
هجری) میرسد ،در باب حکم خوردن گوشت و تصم ماکیانی که در دسکره پرورش مییابد
پلیدی مردمـان منـع نمیشـود ،پرسـش میشـود (کلینـی  ،۷۳۱۵ج  ،۱ص .)۵۲۵
و از خوردن
ِ
ذوالرمه (متوفی  ۷۷۱هجری) ،شاعر عصر امـوی ،در هجـو هشـا المرئـی ،از بسـته شـدن
درهای دسکرههای قریۀ مرأة (دیهی که هشـا در آن سـکونت داشـت) در هنگـا ورودش و
دریغ سایههای آن از کار نیک میگوید (ذو الرمه  ،۷۹۷۹ص  .)۲۵۵سرودﮤ ذوالرمه بـهصـورت
دیگری هم روایت شده که در آن ،بهجای دساکر ،مخادع (خانهها) بهکار رفتهاست (ابـوالفرج
اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۷۱ص  .)۵۱۷ابونصر باهلی (متوفی  ۵۳۷هجـری) بـه روایـت ابوالعبـاس
ثعلب ،و خ یب تبریزی (متوفی  ۲۰۵هجری) بر شروحی که بر دیوان ُ
ذوالر ّمـه نگاشـتهاند،
دساکر را در اینجا «قری» (دیهها) معنا کردهاند (ابونصر باهلی  ،۷۳۹۷ص ۲۲۳؛ خ یـب تبریـزی
 ،۷۵۷۱ص  .)۵۰۰در جای دیگر ،ذوالرمه از نگریستن بـا نگـاه شـوق بـه فراسـویش ،پـس از
شدن درﮤ جی (اصفهان) و دسکرهها سـصن میگویـد (ذو الرمـه  ،۷۹۷۹ص  .)۵۵۳امـا
آشکار ِ
شارحان دیوان او در اینجا دساکر را «بیـوت» معنـا کردهانـد (ابونصـر بـاهلی  ،۷۳۹۷ص ۷۰۷۱؛
ِ
خ یب تبریزی  ،۷۵۷۱ص  .)۳۲۲ابوحیان توحیدی (سدﮤ چهار هجری) نیز آوردهاسـت کـه از
ابن ِلسان الحمره (سدﮤ نصست هجری) پرسیدند کدا گوشت نیکوتر است و او پاسـخ داد:
پهلوی بزغاله که در دکانهای گوشت در دسکرههای وسـیعی کـه در آنهـا صـدایی شـنیده
نمیشود مگر به بانگ بلند ،نگاه دارند (ابوحیان توحیدی  ،۷۵۰۱ج  ،۵ص .)۱۵
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فرزدق (متوفی  ۷۷۰هجری) در قصیدهای دسکره (در مـتن :دسـاکر) را بـه همـین معنـا
بهکار بردهاست (فرزدق  ،۷۱۱۰ص  .)۷۰۵فرزدق برای دیدار معشـوقهاش شـبانه بـه دسـکرﮤ او
میرود .دسکره دیوار بلندی دارد که عقابها به بالیش نمیرسـند .د ِر آن را قفـل کردهانـد و
دربانی آن را میپاید .فرزدق ناگزیر است برای دیدار یار ،با رسن بـه درون سـرای فـرود آیـد
(فرزدق  ،۷۱۱۰ص ۹۹ـ .)۷۰۵در شعری از بشاربن برد (متوفی  ۷۱۱هجـری) هـم دسـکره بـه
چنین مفهومی بهکار رفتهاست (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۳ص .)۷۷۱
تمایز میان قریه (دیـه) و دسـکره در االعـالق النفیسـة ابـن رسـته (متـوفی پـس از ۵۹۰
هجری) ،تاریخ مدینة الصنعاء احمدبن عبدالله رازی صنعانی (متوفی حدود  ۵۱۰هجری)،
المسالک و الممالک بکری (متوفی  ۵۱۱یا  ۵۹۱هجری) ،نزهة المشتاق ادریسـی (متـوفی
 ۲۱۰هجری) و روض المعطار حمیری (متوفی  ۹۰۰هجری) دیده میشود .ابـنرسـته ایـن
تفاوت را به روشنترین شیوه بیان میکند .او در توصیف ناحیۀ هرات میگویـد« :چهارصـد
دیه (قریه) بزر و کوچک دارد و در میان این دیهها ،چهلوهفت تا دسکرهاند ،که هـر کـدا
ده تا بیست نفر جمعیت دارد» (ابن رسته  ،۷۱۹۷ص  .)۷۱۳بکری دربـارﮤ شـهر ذمـار در یمـن
میگوید دارای بستانهای فراوان و مزرعهها و دیهها (قری) و دسکرهها (دساکر) است (بکری
 ،۷۹۹۵ج  ،۷ص  .)۳۱۵او جای دیگر در توصیف شهر حلی (متن :جلی) در یمـن ،میگویـد
دیهها (قری) و مساکن و دسکرهها دارد (بکری  ،۷۹۹۵ج  ،۷ص  .)۳۱۹ادریسی هم در توصیف
سغد ،از نهر پنجیکنت (متن :کینجک ) میگوید که از قـری و دسـاکر میگـذرد و رسـتاق
پنجیکنت و دیگر جایها را سیراب میکند (ادریسی  ،۷۵۰۹ج  ،۷ص .)۵۹۹
وصـف بـرب
ابومعمر اسماعیلی جرجانی (سدﮤ چهـار هجـری) در قصـیدهای کـه در
ِ
نیکـویی زمسـتان و سـرمایش
سروده ،دساکر را به همین معنا بهکار بردهاست :بهراسـتی کـه
ِ
خداوندان دسکرهها و دیهها (قری) (ثعـالبی ،۷۵۰۳
برای همگان است؛ بلی ،بهخصوص برای
ِ
ج  ،۵ص .)۲۰
دسکره در مواردی که ذکر شد ،عمارتی بود که در خارج از شهرها سـاخته میشـد .ایـن
عمارت اتاقهایی برای بندگان و خدمه داشت و بوسـتان یـا بـاغی پیرامـون آن بـود .دیـواری
دفاعی آن را در میان میگرفت و دروازهای داشت .ممکن بود به شـاهان ،بزرگـان و اعیـان یـا
اشصاص عادیتر تعلق داشته باشد .چنان که گذشت ،در متـون عـرب ایـن معنـای دسـکره
شواهد محکمی از سدﮤ نصست هجری دارد.
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از سدﮤ دو هجری دسـکره بـا مفـاهیم جدیـدی در زبـان عـرب پیونـد یافـت :بهسـبب
سصتگیریهایی که در شهرهای سواد اعمال میشد ،جوانان (فتیان) خوشگذران برای فـراهم
آوردن و نوشیدن شراب به محالت غیرمسلمانان ،یا به خانههای ییالقی (دسـکرهها) متعلـق
به ترسایان و یا دیرها و منازل مجاور آنها در خارج از شهرها روی آوردند .ارتبا یافتن ایـن
عمــارات بــا عــیش و طــرب جوانــان ،معنــای ضــمنی جدیــدی را بــه واژﮤ دســکره بصشــید:
«خانههای عجمیان که در آن شراب و مالهی باشد» .دیرها و بناهای وابسته به آنها هـم کـه
از حی ظاهر شبیه دسکرهها بودند ،در همین زمینـۀ معنـایی و در ارتبـا بـا میگسـاری و
عیش جوانان ،در اشعار شعرا و متون ادبی به نا دسکره یاد شدهاند .بدین ترتیـب دسـکره بـا
ا
سه موضوب جدید پیوند یافت .۷ :خانههای متعلق به غیرمسلمانان (تقریبا همیشه متعلـق بـه
ترسایان) که در آن شراب و آلت لهو باشد؛  .۵دیر ترسایان؛  .۳محفل جوانان خوشگذران.
دو معنای نصست از سدﮤ پنجم هجری به معانی دسکره در فرهنگهای عربی افزوده شـدند،
اما مفهو سو راهی به فرهنگها نیافت ،مگر شاید در تعریف «بز » برای دسکره در فرهنگ
عربی ـ فارسی تکملةاألصناف (← قبل) .بااینحال ،باید افزود که کاربرد دسـکره بـه مفهـو
«دیر و صومعه» به متنهای ادبی با مضمون میگساری و عیش جوانان محدود بود و مردمان
ساکن در دیرها و آشنایان با این دیرها ،در گفتار عادی روزمره ،دسـکره را بـه معنـای «دیـر و
صومعه» بهکار نمیبردند .دسکره به مفهو محفل جوانان ،در تشکیالت سازمانیافتۀ جوانان
اعصار بعد که به نا فتیان (جوانمردان) شـناخته شـد ،تحـول یافـت و بـه مفهـو محفـل و
مجلس فتیان در برخی آثار مرتبط با فتوت هم بهکار رفت (← بعد).
خانۀ عجمیان که در آن شراب و آالت لهو باشد .کاربرد دسکره به این مفهو  ،در اشـعار
شعرا و آثار ادبا (ابونواس ،عبداللهبن معتز ،ابوبکر صنوبری ،ابوالفرج اصـفهانی ،شـیرجی،
حریــری )... ،ســابقه دارد .در خمریــات ابونــواس (متــوفی حــدود  ۷۹۹هجــری) بهتــرین
نمونههای این کاربرد را میتوان یافت .ابونواس در قصیدهای که در آن به مواری کهن ایرانی
مـی
تفاخر میکند ،از دسکرههایی سصن میگوید که خسرو در سرزمین خود بنا کردهاستِ .
ناب ،به ادعای ابونواس ،تنها در سرزمین ایرانیان (بنو احرار) فراهم میآید (ابونـواس  ،۷۵۰۱ج
 ،۳ص  .)۳۵۵او در طلب می به جستوجوی دسکرهها برمیآیـد و بـه نهـانیترین منـزل راه
میبرد (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  ،)۵۳۱سبکسار بهسوی می و بادهگسـاری دسـکرهها و منـزل
دهقان میشتابد (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  ،)۷۵۱شب را در دسکرهها سهری میکنـد (ابونـواس
 ،۷۵۰۱ج  ،۳ص  )۹۷و می را «بنت الدسکرة» میخواند (ابونواس  ،۷۵۰۱ج  ،۳ص .)۵۷۱
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در خمریات عبداللهبن معتز (متوفی  ۵۹۱هجری) که خمریات ابونـواس در آن نفـوذی
آشکار دارد ،دسکره به مفهومی مشابه اشعار ابونواس بهکار رفتهاست .ابـن معتـز بـا تعبیـری
شبیه به آنچه ابونواس بهکار آورده بـود ،مـی (قهـوة) را «عـروس دسـاکر» و شـراب سـر را
«عجوز دسکرة» مینامد (صولی  ،۵۰۰۵ج  ،۳ص ۷۱۱؛ رقیق قیروانی  ،۷۹۱۹ص  .)۲۹۱تصویری
از دسکرههای سدﮤ سو هجری را میتوان در ماجرای ورود ابوحشیشه تنبورنواز ،به دسـتگاه
ابراهیمبن مهدی (متوفی  ۵۵۵هجری) دید .ابوحشیشه در این باره میگوید که او (ابـراهیم)
در دسکره بود ،پس به من خوشامد گفت و مرا نزدیک خـود گردانیـد و بـه نبیـذ فراخوانـد و
خادمان خود را فرمان داد ،پس با من بنشستند و نوشیدند و مرا نوشانیدند .و به هـر چـارهای
کوشید تا مرا به سرود گفتن وادارد (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۵۳ص  .)۱۵مورد اخیر ،ارتبا
میان دسکرهها ـ که در آنها میگساری و نواختن موسیقی صورت میگرفت ـ بـا گروههـای
ممتاز اجتماب سواد همچون خلیفهزادگان را در اوائل سدﮤ سو هجری قمری نشان میدهد.
رفتن رشید به خانۀ کنیزکان آوازخوان (بیـوت القیـان) کـه فضـلبن سـهل (متـوفی ۵۰۵
هجری) ادعا میکرد عبداللهبن مالک آن را گفته ،مورد جالب دیگری از این کاربرد بهشـمار
میآید .دراینباره ثمامه اعتقاد داشت کـه فضـل دروغ میگفـت و فضـل خـود بـه خرابـات
(مواخیر) و دسکرهها (دساکر) میرفت و خویشـتن را از آن بازنمیداشـت و از بـدی آن ابـا
نداشت و آبروی خود را از پلیدی آن حفـ نمیکـرد .ثمامـه کـه در مجلـس فضـل حضـور
داشت و از تأیید ادعای فضل خودداری کرده بود ،در پاسخ به یکی از دوستانش کـه او را بـه
خاطر سر باز زدن از تأیید ادعای فضل نکوهش میکرد ،گفت فضل در سصنش از او گواهی
نصواست و سصن به زبان نراند ،مگر در جایی که تردید در آن بود ،یا ذکـر دسـکره یـا منـزل
غالمان و کنیزکان آوازخوان (منزل مقین أو مقینه) (جهشیاری  ،۷۳۲۱ص ۵۲۱ـ.)۵۲۱
چنین دسکرههایی در ناحیۀ سواد فراوان بود .ابوالحسن جوهری جرجانی (متوفی حـدود
 ۳۱۰هجری) در قصیدهای که در مدح صاحببن عباد سرودهاست ،اشتیاق خـود را نسـبت
به دسکرهها و شراب ناب بغداد بیان میکند (ثعالبی  ،۷۵۰۳ج  ،۵ص  .)۳۱اما محمدبن احمـد
شیرجی ،برخالب ستایشگر ِان باده و می و دسـکرهها ،در بیتـی بـه رهـا کـردن «دسـکرهها و
چرخشتها و جادوزنان و نایزنان» فرامیخواند (ثعالبی  ،۷۵۰۳ج  ،۲ص .)۵۱۲
ا
حریری (متوفی  ۲۷۱هجری) توصیف نسبتا متفاوتی از دسکرهای در شهر عانه بهدسـت
میدهد .او در مقامه دوازدهم درمورد ابوزید سروجی ،قهرمان خیالی قصههایش ،میگویـد
پس از جستوجوی حارث ،راوی داستان ،به او گفتند ابوزیـد از زمـانی کـه بـه شـهر عانـه
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هیئت ناشناس بـه دسـکره رفـت و
رسیدهاست از میصانه (حانة) جدا نشدهاست .حارث در ِ
شیخ (ابوزید) را در لباس زردرنگ ،میان خمها و چرخشت یافت ،درحالیکـه گرداگـرد او،
روشنی رخسار گوی از همدیگر میربودند ،شمعها نورافشانی میکردند و مورد و
ساقیان در
ِ
ا
یاسمن ،و نای و بربط بود (حریری ۷۱۵۱ـ ،۷۱۲۳ص  .)۷۵۰در اینجا دسکره تقریبا متـرادب بـا
ا
«میصانه» بهکار رفتهاست و ظاهرا انتصاب آن بیتأثیر از الزا گزینش واژههای مقفـی در نثـر
فارسی مقامات ،به پیروی از سنت فرهنگهـای دوزبانـۀ
برگردان کهن
مسجع نبودهاست .در
ِ
ِ ِ
کهن عربی ـ فارسی ،دسـکره بـه «کالتـه» ترجمـه شدهاسـت (حریـری  ،۷۳۱۲ص ۱۵ــ)۱۲؛
ترجمهای که بیشتر منظری ایرانی از واژﮤ دسکره را بازتاب میدهد .ابن خیـا (متـوفی ۲۷۱
هجری) ،شاعر دمشقی ،در قصیدهای در وصف نرد که شـماری کلمـات فارسـی دخیـل در
زبان عرب هم در آن دیده میشود ،دسکره را به همین معنا بـهکار بردهاسـت (عمـاد اصـفهانی
 ،۷۳۱۱ص ۵۵۳ـ.)۵۵۵
دیرها و بناهای پیوسته به آن .در سدههای نصسـتین هجـری دیرهـای ترسـایان در ناحیـۀ
سواد در شمار مهمترین مکانهایی بودند که در آنها شراب فراهم میآمـد و بـه خواسـتاران
بیرون از اجتماب دیرها هم عرضه میشد .بکربن خارجه (سـدﮤ دو هجـری) در شـعری بـه
ترک بوستانهای مورد و سیب دعوت میکند و بـه دسـکرهها و دیـر روبـهروی آن ،دیـر ابـن
وضاح در اکیراح ،فرامیخواند (یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۷ص ۳۵۲ـ .)۳۵۱بکر به حرفـۀ
وراقی اشتغال داشت و بیشتر آنچه بهدست میآورد ،صرب نبیـذ میکـرد .محمـدبن حجـاج
میگوید هر روز او را با دو سبوی شراب در راه خرابـهای از خرابـههای حیـره میدیدهاسـت.
بکر به صدای شانهبهسری که در آن خرابه خانه داشت مینوشـید تـا مسـت میشـد ،سـهس
بازمیگشت (ابوالفرج اصفهانی  ،۷۵۷۲ج  ،۵۳ص  .)۷۳۹ابوبکر صنوبری (متوفی  ۳۳۵هجری)
هم دیر ترسایان را دسکره خواندهاست و می را به عروسی تشبیه کـرده کـه پـردﮤ پوشـش آن،
ِ
شکم خم است و در دسکرههای راهبان روزگار گذراندهاست (قیروانی ،ج  ،۷ص .)۷۲۹
ِ
محفل جوانمردان .ارتبا دسکره با ِفتیان (جوانمردان) ،هم در آثار فتیـان (خرت ِبرتـی) ،و
هم در آثار مصالفین و معارضین آنها (ابنتیمیه) منعکس شدهاست .در تحفه الوصـایا ،اثـر
احمدبن الیاس خرتبرتی ،دسکره به مفهو محفل فتیان بهکار رفتهاست ( apud Taeschner 1934,
ِ
 .)p. 38از ابنتیمیه (متوفی  ۱۵۱هجری) در ضمن پرسشی در باب فتوت و جماعت فتیـان،
دربارﮤ مجلسـی کـه فتیـان در آن گـرد میآینـد و آن را دسـکره میخواننـد ،سـؤال میشـود.
ابنتیمیه در پاسخ میگوید« :دسکره از کلماتی نیست که در شریعت بر آن اصلی باشد و بر
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آن ستایش یا نکوهشی پیوسته باشد ،اما در عرب مرد از آن به مجـامع تعبیـر میشـود و بـه
گردآمدگان در مجلس شراب گفته میشود که آنها در دسکرهاند ،و به این کلمه مدح و ذمی
پیوسته نیست؛ اما به ذ نزدیک است ،چراکه اغلب در عرب مرد آن را بر اجتماب برای زنا و
شراب و غنا اطالق میکنند» (ابنتیمیه  ،۷۵۵۱ج  ،۷۷ص ۲۷ـ .)۲۱پاسخ ابنتیمیه نشان میدهد
که حتی در سدﮤ هشتم هجری ،ارتبا دسکره با اجتماب لهو و لعب و میگسـاری ،ارتبـاطی
جنبی بوده و معنای صریح دسکره تلقی نمیشدهاست .ابنتیمیه با تعبیر دسکره بـه اجتمـاب
ا
ظاهرا به کاربردهای کهنی ،همانند حدی هرقل و ابوسفیان ،نظر داشتهاسـت .بـااینحـال،
کاربرد دسکره به این مفهو در متون فتوت عمومیت ندارد.
ا
سرانجا معنای «زمـین همـوار» کـه شـیبانی بـهدسـت داده ،ظـاهرا محصـول اسـتنبا
نادرست او از بیتی از مدرک است 1و شاید در ایـن اسـتنبا  ،واژﮤ َدسـت (مـأخوذ از دشـت
فارسی« :صحرا و بیابان») بیتأثیر نبوده باشد (← دهگـان  ،۷۳۳۳ص  .)۷۹۹بـااینحـال ،ایـن
معنا به فرهنگهای عربی پس از آن راه یافتهاست .تنها مورد کاربرد دسکره بهمعنـای «زمـین
هموار» که به نظـر نگارنـده رسـیده ،مربـو بـه فاکهـة الخلفـاء و مفاکهـة الظرفـاء اسـت.
ابنعربشاه که در عجائب المقدور دسکره را به معنایی که خلیل آورده بهکار برده بود (← ص
 ،۷۱۰یادداشت  ،)۷در نثر مسجع فاکهة الخلفاء ،در بیان اقـدامات نـاگزیر کسـی کـه سـودای
ریاست و پادشاهی در سر دارد ،دساکر را بههمراه فیافی (بیابانهای بیآب) بهسبب هموزنی
و مقفی بودن با عساکر بهکار بردهاست« :تردیدی نیست که حرکت لشکرها (عساکر) ،و طی
بیابانها و دسکرهها (دساکر) ،و روی آوردن به مبارزه با کسی که در میان اهل خود سـاکن و
در اقلیم و دروازﮤ خود محصور است و در دژهایش پنـاه گرفتـه و بـه سـهر بازدارنـده مجهـز
2
است ،به صرب اموال و از جای برانگیصتن مردان نیاز دارد.
دستگرد در ایرانی باستان و ایرانی میانه

 .1شیبانی این بیت از مدرک را شاهد معنا آوردهاست:
ُّ
«بدسکره للحفر فیها عجاجة  /و للموت اخری ل ِیبل طعینها»
بیت بال به نحو دیگری در معجمالبلدان ضبط شدهاست:
ُّ
لیبل طعینها» (یاقوت حموی ۷۱۱۱ـ ،۷۱۱۳ج  ،۵ص )۱۱۱
«بدایبة للحفر فیها عجاجة  /و للموت اخری ِ
« .2و ل شک أن حرکة العساکر ،و ق ع الفیافی و الدساکر ،و التوجه إلی قتال من هو ساکن فـی سـربه ،محتـا فـی
إقلیمه و دربه ،متحصن فی قالعه ،متدرق بحجفة امتناعه ،یحتاج فی األموال إلی إخراج ،و فی الرجال إلی إزعاج »...
(ابن عربشاه  ،۷۱۳۵ص .)۷۲۵
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فرهنگهای پارتی و فارسی میانه واژﮤ دستگرد را « ِملک» (فرهوشی  ،۷۳۱۷ص ۷۳۱؛ Abrahamyan
;”1965, p. 100: “domain”; Mackenzie 1971, p. 25: “estate”; Nyberg 1974, p. 59: “landed estate

”،)Gignoux 1972, p. 22, 50: “domaine, propriété”; Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “estate
«عمـارت» (”« ،)Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “mansionبلـوکِ ،ده» (فرهوشـی  ،۷۳۱۷ص
۷۳۱؛  )Abrahamyan 1965, p. 119و «قصبه» (فرهوشی  ،۷۳۱۷ص  )۷۳۱معنا کردهاند.
ا
واژﮤ دستگرد احتمال در فارسی باسـتان بـا صـورت  )[dasata]karata( *dastakṛtaبـهکار
رفتهاست .این احتمـال ،مشـرو بـه درسـتی بازسـازی واژهای اسـت از کتیبـۀ صـدمهدیدﮤ
داریوش هصامنشی در شـوش ( .)DSeدر ایـن کتیبـه ،واژهای مرکـب بـهکار رفتـه کـه جـزء
نصست آن از میان رفتهاست ،امـا جـزء دو آن  -krtamخوانـده میشـود .بـه یـاری تحریـر
عیالمی این کتیبه که در موقعیـت مشـابه اصـ الح  =( ŠU-MEŠ-ma huttuqqaدر دسـت
ِ
ساختهشــده) را دارد ،واژﮤ نــاق ِ فارســی باســتان را  )Weißbach 1937, p. 85( dastakrtaیــا
موقعیـت مشـابه
 )Herzfeld 1938, p. 136-138( dastākrtaبازسازی کردهاند .تحریـر بـابلی در
ِ
« dul-lu-umکــار ،اثــر» خوانــده میشــود 1.داریــوش در ایــن کتیبــه میگویــد« :بــه ل ــف
اهورهمزدا ،بسی  [dasta]krtaکه پیش از آن به جـای نبـود ،آن را مـن در جـاﻳ[ش] سـاختم.
دژ آن دراثر کهنسالی فروریصته و پیشتر تعمیرنشده ،از آن پس دژی دیگـر
شهری به نا ِ ِ ،...
ساختم» (←  .)Kent 1953, p. 142واژﮤ بازسازیشدﮤ  dastākrta/dastakrtaرا «دستساخته»
(”Weißbach 1937, p. 85: “mit der Hand gemacht؛ ”Kent 1953, p. 142, 190: “handiwork؛ Schmitt
”« ،)2009, p. 126: “von Hand Geschaffenesکـار دسـتان» (Herzfeld 1938, p. 136: “hände-

ِ

”« ،)werkســکونتگاهها ،بناهــا ،تأسیســات ،زمینهــای کشــاورزی» (
 )Siedlungen, Bauten, Anlagen, landwirtschaftliche Güterو «بنــا» ( 233:
” )“constructionمعنا کردهاند.

Hinz 1973, p. 133:
Lecoq 1997, p.

صورت پارتی واژﮤ دستگرد ،در کتیبهها (( )dstkrt/dstkrtyتحریر پارتی کتیبـۀ شـاههور
در کعبۀ زرتشـت و کتیبـۀ نرسـه در پـایکولی) و متنهـای مـانوی dsṯygyrd / ( dastegird
 )dstygyrdدیده میشود .در سرودﮤ پارتی انگدروشنان چنین آمده« :هـر دسـتگردی  ...کـه
برپا شدهاست همگی گشوده خواهد شد و بر روی آنها فروخواهد ریصت» ( Boyce 1954, p.

 .1برای اص الح عیالمی ←  Hinz & Koch 1987, p. 735, 1173و برای واژﮤ بـابلی ←
.173ff

Gelb et al, 1959, p.
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 .)161این مورد اخیر بیشباهت به کاربرد دسکره در زهدیات و ادبیات اندرزی دورﮤ اسالمی
نیست (← قبل).
صـورت فارسـی میانـۀ دسـتگرد ،)dstklt / dstkrty / dstkrt'( dastgird ،در کتیبـهها
(کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت ،کتیبۀ نرسه در پایکولی ،کتیبۀ بندیان و کتیبـۀ مقصـودآباد) و
متون فارسی میانه (زند وندیداد ،زند یسنا ،کارنامۀ اردشیر بابکان ،شهرستانهای ایـران ،زنـد
بهمن یسن ،ارداویرازنامه ،مادیان هزار دادستان و زبور پهلوی) ضبط شدهاست.
کتیبههای پـارتی و فارسـی میانـه .مهمتـرین مـوارد کـاربرد واژﮤ دسـتگرد در کتیبـههای
ساسانی مربو به کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت است .در این کتیبه ،واژﮤ دستگرد ()dstkrt
در تحریر پارتی ،چهار بار (سـ رهای  ۵۹ ،۷۱ ،۷۱و  )۳۰بـهطور مسـتقل و یـک بـار هـم
بهصورت جزء سازندﮤ یک عنوان مرکـب (سـ ر  )۵۲بـهکار رفتهاسـت 1.دسـتگرد در کتیبـۀ
شاههور هم بر انسان اطالق شدهاست و هم بر غیر انسان .هنگـامی کـه دسـتگرد بـر انسـان
اطالق شده ،به راب ۀ میان شاه و ایـزدان اشـاره دارد .شـاههور در ایـن کتیبـه ،پـس از شـرح
ســـومین لشکرکشـــی و بـــه اســـارت درآوردن والریـــانوس قیصـــر و ذکـــر ســـرزمینهای
بهتصربدرآمده ،میگوید (تحریر پارتی :س ر ۷۲ـ۷۱؛ یونانی :س ر ۳۵ـ« :)۳۱مردمانی که مـا از
سرزمین رومیان ،از انیران آوردیم در ایرانشهر ،به پـارس ،پـارت ،خوزسـتان و آسورسـتان و
دیگر سرزمینها ،جایی کـه مـا و پـدران مـا و نیاکـان مـا و پیشـینیان مـا دسـتگرد (یونـانی:
 )κτισματαداشتیم ،آنجا نشاندیم» ( )Back 1978, pp. 324-326و (تحریر پارتی :س ر ۷۱؛ یونانی:
س ر ۳۱ـ« )۳۱به خاطر آنکه ایزدان ما را آنگونه دستگرد (یونـانی )δαστικερτας :کردنـد و
ما به یاری ایزدان چنان سرزمینهای بسیار را خواسـتیم و در تصـرب آوردیـم ،بـدان سـبب،
بسیار آتش بهرا در سرزمینها نشاندیم» ( .)Back 1978, pp. 328-330شاههور در ادامه به ذکـر
آتشکدههایی میپردازد که برای روان خود و اعضای خاندانش برپا کـرده و نـذوراتی کـه بـه
روان خویش یا اعضای خاندان سل نتی اختصاص دادهاست .در میان اشـصاص معاصـر بـا
شاههور ،که نذوراتی برای ایشان اختصاص یافته بود ،یکی نیز (تحریر پارتی :سـ ر ۵۲؛ یونـانی:
دینک ( )Dēnakدستگردشاههور (تحریر یونانیδαστικιρτ :
س ر ۱۰؛ فارسی میانه :س ر ِ « )۳۰
 ،)Σαπωρملکۀ میشان» بود ( .)Back 1978, p. 355در بصش پایانی کتیبه ،شاههور بر این نکته
 .1تحریر فارسی میانه برابر با س رهای  ۷۱و  ۷۱پارتی آسیب دیده و واژﮤ دستگرد در این بصش از میان رفتهاسـت .در
بصش پایانی کتیبه ،تحریر فارسی میانه با تحریر پارتی (س رهای  ۵۹و  )۳۰تفاوت دارد و واژﮤ دستگرد در این بصش
از تحریر فارسی میانه نیامدهاست.
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تأکید میکند که این سرزمینها را به یاری ایزدان به تصرب درآوردهاست (تحریر پـارتی :سـ ر
دسـتگرد
۵۹ـ۳۰؛ یونانی :س ر ۱۱ـ« :)۱۰اکنون چون ما به کار و خدمت ایـزدان میکوشـیم و
ِ

(یونانی )κτισμα :ایزدان هستیم ،و بـه یـاری ایـزدان همـۀ ایـن سـرزمینها را جسـتیم و در
تصرب آوردیم ... ،کسی که پس از ما باشد و نیکبصت باشـد ،او بـه کـار و خـدمت ایـزدان
بکوشد ،که ایزدان یاور او باشند و او را دستگرد ( )δαστικιρτηνکنند» (Back 1978, pp. 368-
.)371
واژﮤ ( κτισμαاز « κτιζεινنشاندن مرد (در یک سرزمین) و ساختن خانه و شهر در آن؛
بنیان نهادن ،ساختن (شهر)؛ تولید کردن ،ساختن ،آفریدن») که در تحریر یونـانی در دو جـا
برگردان دستگرد قرار گرفته ،به معنای «کلنی ،بنیاد؛ مصلوق ،آفریده» است .ترجمۀ دسـتگرد
به ( κτισμαجمع )κτισματα :در جایی که برای غیـر انسـان بـهکار رفتـه ،برگردانـی اسـت
مناسب؛ اما برای انسان و در اشاره به راب ۀ شاه و ایزدان ،مناسبتی ندارد .دبیـری کـه تحریـر
یونانی را نگاشته ،از سه مورد که دستگرد به راب ۀ میان شاه و ایـزدان دللـت دارد ،یـک جـا
(بند  κτισμα )۱۱را بهطور مکانیکی معادل دستگرد آورده ،اما در دو جای دیگر (بنـد  ۳۱و
 )۱۰به آوانویسی آن به خط یونانی بسنده کردهاست .معنای «بنیاد و کلنی» برای راب ۀ میـان
شاه و ایزدان بهکل نامناسب است و «آفریده و مصلوق» هم معنای من قی بهدست نمیدهد؛
زیرا آدمیان همگان آفریدگان ایزداناند و تصریح شاههور به کامیـابیاش بـا آفریـده شـدن از
سوی ایزدان و نیز دعای او به یاور بـودن ایـزدان و آفریـده کـردن جانشـینانش بیمعناسـت.
ا
مفهو زایش دوباره هم آنگونه که مثال در مسیحیت بدان باور دارند ،در زمینۀ فرهنـگ کهـن
ایرانی موضوعیت ندارد.
تعیین معنای دستگرد ،هنگامی که به راب ۀ میـان شـاه و ایـزدان اشـاره دارد ،بـا مقایسـۀ
موردی مشابه در اندرز پوریوتکیشان ممکن میشود .در متن اخیر آمدهاست که هر مرد کـه
به پانزدهسالگی رسد این چند چیز را باید بداند که «چه کسـی هسـتم و متعلـق بـه کـها ...
متعلق به هرمزد یا اهریمن ،متعلق به ایزدان هستم یا دیوان ،متعلق به نیکانم یا بدتران»:
kē hēm ud kē xwēš hēm … ohrmazd xwēš hēm ayāb ahreman, yazdān

xwēš hēm ayāb dēwān, wehān xwēš hēm ayāb wattarān … . (Jamasp)Asana 1897-1913, p. 41
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 yazdān xwēš hēmدر انــدرز پوریوتکیشــان 1بــا dastgird hēm

 yazdānدر کتیبـۀ

شاههور قابل مقایسه است.
در اینجا تأکید شاههور به تعلق دستگردها بـه او و پـدران ،نیاکـان و پیشـینیان او ،نشـان
دستگرد شاهی بودهاند و مـال خاصـۀ شـاه و نیاکـان او محسـوب
میدهد که این دستگردها
ِ
میشدهاند و چنانچه واژﮤ دستگرد به معنای واقعی آن بهکار رفته باشد ،منظور اسکان رومیان
در جاهایی است که ملک خاصۀ او بهشمار میآمدهاند .ازآنجاکه رومیان اسیر در شـهرهایی
مانند گندیشاههور اسکان داده شدند که شاههور خود بانی آنهـا بـود ،ایـن شـهرها را بایـد
ا
ملک خاصۀ شاه ساسانی بهشمار آورد 3.این موضوب احتمال درمورد همۀ شـهرهایی کـه در
اجزای سازندﮤ نا آنها ،نـا شـاهان ساسـانی (و پـیش از آن ،اشـکانی) بـهکار رفتهاسـت،
ا
ا
مصداق دارد .بنابراین ،احتمال نمیتوان این شهرها را صـرفا شـهرهای کهـن بـا نامگـذاری
جدید دانست .حتی در جایی که نا هـای جدیـد جـایگزین نا هـای کهـن شـدهاند ،بیشـتر
احتمال میرود نا های نو مربو به شهرهای جدیدی باشد کـه پیرامـون شـهرهای کهـن در
زمینهای شاهی بنا میشدهاند .منابع ارمنی هم موارد مشابهی از دستگردهایی که بانی آنها
4
شاهان ارمنستان بودند و شهرها به نا آنها نامیده میشدند ،بهدست میدهند (← بعد).
2

انعکاسی  xwēšبه مفهو مالکیت ← .Skjærvø 2009, p. 226
 .1برای کاربرد ضمیر
ِ
 .2ساخت و مفهو مشابهی را شروو در کتیبههای فارسی باسـتان یـادآور شـدهاسـت ( Skjærvø 1999, p. 40, no.
.)56
 .٩لوکونین پیش از این نتیجۀ مشابهی گرفتهاست؛ ←  .Lukonin 1983, p. 724لوکونین پیش از آن ،دسـتگرد را در
معنای عا تری بهکار بردهاست .بهزعم او ،سرزمینهایی که در جنگهای ایران و رو در دورﮤ شاههور به تصرب سـهاه
ایران درآمدند ،به دستگرد شاهنشاه تبدیل شـدند و شـهرهای شـاهی در ایـن دسـتگردها (سـرزمینها) بنـا گردیدنـد
(لوکونین  ،۷۳۲۰ص ۹۱ـ .)۷۰۵لوکونین همـین تعبیـر را درمـورد بصشـی از ارمنسـتان کـه بـهزعـم وی ،در خـالل
سالهای  ۵۲۳-۵۵۵میالدی به تصرب ایران درآمد ،و درمورد کرمان که به باور او در اواخـر دورﮤ شـاههور اسـتقالل
خود را از دست داد ،بهکار بردهاست ( ،۷۳۲۰ص  .)۷۰۰ ،۱۹به عقیدﮤ لوکونین ،دستگردها سرزمینهایی بودنـد کـه
دستگاه مرکزی ساسانی آنها را اداره میکرد و شصصی از دودمان ساسانی بر آنها فرمانروایی داشت .واضح است که
توضیح مترجم فارسی که دستگرد را بهتقریب برابر با کلمۀ اقطاع دانسته ،درسـت نیسـت (لوکـونین  ،۷۳۲۰ص ،۹۱
پانوشت) .روبین بر این باور است که اص الح دستگرد با «عـادت شـاهی ساسـانیان بـه وانمـود کـردن بـه سـاخت
قلمرو شاه با تغییر ظاهری شهرهای موجود ،آن هم با ساخت چند بنا و تغییر نـا آن» ارتبـا دارد
شهرهای جدید در
ِ
(.)Rubin 2002, p. 286
روانداکرت ( )Ervandakertکه ِارواند ،شـاه ارمنسـتان ،آن را بنـا کـرد (← Hübschmann
دستگرد ِا
 .4برای مثال،
ِ
ِ
ِ .)1904, p. 426; Geiger 1935, p. 126اروانداکرت در تملک خاندان شاهان اشکانی ارمنسـتان بـود تـا آنکـه در
سدﮤ چهار میالدی تیرداد کبیر آن را به خاندان کمسرکان ( )Kamsarakanکه با خانـدان اشـکانی ارمنسـتان پیونـد
داشت ،بصشید .نیز والرشاوان ( ،)Hübschmann 1904, p. 375و آرشاکاوان که آرشاک در سدﮤ چهار مـیالدی آن
را بنا کرد (.)Hübschmann 1904, p. 406
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در کتیبۀ نرسه در پایکولی ،دستگرد ( )dstkrtyدر هر دو تحریر پارتی (س ر  )۳و فارسـی
ا
میانه (س ر  )۵در جایی بهکار رفته که مضمون آن ،ظاهرا پیغا وهنا به بزرگان اسـت .وهنـا
بزرگان را به پذیرفتن پادشاهی بهرا اندرز داده و مصالفان را تهدید کردهاست .آسیبی کـه بـه
کتیبه وارد آمده ،دریافت مفهو دقیق متن را با دشواری روبهرو میکند .تلفیقی از بصشهای
پارتی و فارسـی میانـه ،م ـابق بازسـازی ِشـروو ،چنـین اسـت« :و از خـانوادﮤ (؟) خـود و
گرمیگان  ...دستگرد کنم و هنگامی که دستگرد خویش استوار کرد  ،آنگاه  ...سکانشـاه را
نابود کنم» ( .)Humbach & Skjærvø 1983, part 3.1متأسـفانه تعیـین مفهـو دسـتگرد در اینجـا
1
ممکن نیست.
بندیان درگز از این جهت کـه بنـای مکشـوفه را
در میان کتیبههای ایرانی میانه ،کتیبههای
ِ
دســتگرد ( )dstkltyمعرفــی میکننــد ،اهمیــت بســیار دارنــد ( .)Gignoux 1998, p. 253در
کاوشهای بندیان بنایی از دورﮤ ساسانی ،با تالری ستوندار ،تعـدادی اتـاق و یـک آتشـدان
کشف شدهاست ( .)Rahbar 1998, 2004بر دیوار تالر سـتوندار ،گچبریهـای زیبـایی وجـود
دارد با نقشهایی از رز  ،بز  ،شکار و مراسم آیینی .بر سر ماهیت بنای درگـز اخـتالب نظـر
وجود دارد (← رهبر ۷۳۱۹ـ۷۳۹۰؛ .)Gignoux 2008
در روستای مقصودآباد بر صصرهای از کوه رحمت ،دو کتیبۀ فارسی میانه وجـود دارد کـه
کیفیت
موضوب یکی از آنها ،تعلق دستگردی است به شصصی ( .)de Menasce 1956ماهیت و
ِ
این دستگرد آشکار نیست ،اما ازآنجاکه موضوب کتیبۀ دیگر ،تعلـق چـاهی اسـت بـه همـان
ا
شص  ،احتمال این دستگرد کاربرد زراعی داشتهاست (← بعد ،موارد مادیان هزار دادستان).
متنهای فارسی میانه .دابار پیش از این واژﮤ دستگرد را در متنهای فارسی میانه بررسـی
کردهاست ( .)Dhabhar 1930با گذشت بیش از هشت دهـه از زمـان انتشـار مقالـۀ او ،اگرچـه
موارد بیشتری به کاربرد این واژه در فارسی میانه افزوده شده (کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت،
کتیبۀ مقصودآباد ،کتیبۀ بندیان و زبور پهلوی) ،اما موارد کاربرد دستگرد در متنهای فارسـی
میانۀ زرتشتی ،تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد ،همانهایی است کـه او گـرد آوردهاسـت 2.از
آنجا که مقالۀ او در زمانی نوشته شد که موارد کاربرد «دسـتگرد» بـرای انسـان در زبانهـای
 .1شروو دو تفسیر را برای این بند ممکن میداند :اینکه «من [فالن سرزمین را] دارایی (ملکی) [خود] خواهم کرد» یا
«من [بهمان کس  /کسان را] دارایی (= تابع ،واسال) [خود] خواهم کرد» ( Humbach & Skjærvø 1983, part 3.2,
 .)p. 32هرتسفلد معنای اصلی دستگرد را «اردوگاه» میداند (”.)Herzfeld 1924, p. 164: “castrum, camp
 .2اگرچه دیگر نمیتوان مورد دادستان دینی را که دابار در میان شواهد گردآوردﮤ خود آورده ،در این فهرست بـهشـمار
آورد (← ص  ،۷۱۹یادداشت .)۵
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ایرانی ناشناخته بود ،تعریفی که او برای دستگرد ارائه کرده (← بعد) ،تنها مرتبط با کـاربرد آن
در متنهای فارسی میانۀ زرتشتی است و همان هم دقیق نیسـت (.)cf. Geiger 1935, p. 123ff.
تعریفی دقیق که قابل ان باق بر همۀ بافتهای معنایی باشـد ،بـازنگری شـاهدهای فارسـی
میانه را ضروری میکند.
در زند یسنا  ،۷۰بند  ،۱و نیز در زند وندیـداد  ،۲بنـد  ،۷۰دسـتگرد ()dstkrt'/dastgird
شـرح واژﮤ  )Av. vis( wisقـرار گرفتهاسـت ( Dhabhar 1949, p. 71, 194; Anklesaria 1949, p.
 .)101دابار  wisرا «دیه» معنا کردهاست ( )Dhabhar 1930, p. 38و این معنایی است که اغلـب
برای این واژه در فارسی میانه در نظر گرفتهانـد 1،امـا در تعریفـی دقیـقتر بایـد آن را خانـه و
2
عمارتی دانست که یک خانوادﮤ گسترده با خد و حشم خود در آن زندگی میکند.
بنا بر مادیان هزار دادستان ،دستگرد میتواند موضوب بصشش (هبه) واقع شـود و در ایـن
صورت ،دستگرد و نیز همۀ آنچه به آن تعلق دارد ،منتقل میشود .اگر هبهکننـده بگویـد کـه
«این دستگرد و هرچه در این دستگرد هست به تو داد » ستور و بـردهای ( )anšahrīgکـه در
آنجا کار میکند ،نیز منتقل میشود ( .)Modi 1901, p. 18: 9-10و اگر بگوید که «این دسـتگرد
همراه با هرچه در آن است متعلق به تـو» سـندی کـه متعلـق بـه آن دسـتگرد اسـت و مـالی
( )xwāstagکه در جای دیگر به واس ۀ سند میتوان داشت و کاریزی که از آنجـا عبـور داده
شدهاست و در جای دیگر کار میکند (= آبرسانی میکند) ،منتقل خواهد شد ( Modi 1901,
 .)p. 18: 10-13; cf. Anklesaria 1912, p. 34: 3-5و اگر بگوید که «این دستگرد را بـا هرچـه در آن
هست به تو ،و آن دستگرد را به تو (دیگری) داد » ایـن دسـتگرد بـه او ،و آن دسـتگرد بـه او
(دیگری) داده میشود .سندی که برای این دستگرد تنظیم شدهاست و مال آن دسـتگرد را بـه
واس ۀ آن میتوان نگاه داشت و کاریزی که از آن عبور داده شدهاست و در آنجا کار میکنـد،
نیمی به او و نیمی به او (دیگری) داده میشود ( .)Modi 1901, p. 18: 13-17اگر دستگرد و بـرده
دادن (= بازپرداخت) مال (= پول) در زمان مشص شده را و ایـن را نیـز بـا آن
را گرو کند و ِ
مرد پیمان کند که «پس از سهریشدن آن زمان ،اگر آن مال (= پول) را نهردازد ،آن دسـتگرد و
برده ،بهجای آن مال ،متعلق به تو» و پیش از زمـان مقـرر بـرده بمیـرد ،بنـابر نظـر سـیاوش،
MacKenzie 1971, p. 91 ← .1؛ اما مقایسه شود با  Nyberg 1974, p. 214که سوای «دیه» ،تعریف «خانۀ اربابی
با روستای مجاور» را هم دادهاست.
 .2مقایسه شود با  Bartholomae 1904, col. 1455-1457که  vī̆sرا در اوستا «خانۀ اربابی ،قلعـۀ اربـابی ،عمـارت
اعیانی» ( )Herrenhaus, Herrenburg, adeliger Hofو البته «مجموعهای از خانههای متعلـق بـه یـک عمـارت
اربابی ،دیه ،روستا ،اجتماب کوچک روستایی» معنا میکند.
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گروگاندار مصتار است که مال را به ملکیت ( )xwēšīhیا به گـرو بگیـرد (
 .)13-17اگر دستگرد را گرو کند ،افزایش سرو و چنار نه ،بلکه آنچـه فروشکسـته ،متعلـق بـه
Modi 1901, p. 38:

درخـت
گروگاندار است ،زیرا حکم دستگردی که به یکهارچگی [داده شـده] باشـد هماننـد
ِ
مثمر است ( .)Modi 1901, p. 38: 17-39: 2دستگرد میتواند موضوب ارث واقع شود و بـرای آن
سرپرست ( )stūrتعیین گردد (.)Modi 1901, p. 51: 6-16; 105: 5-10
کاربردی مشابه در زند بهمن یسـن و ارداویرازنامـه دیـده میشـود .در زنـد بهمـن یسـن
دستگرد در ردیف اموالی از بهدینان ذکر شدهاست که در سدﮤ دهم از هزارﮤ زرتشت به انیران
میرســد« :دژ و ثــروت و آبــادی و ِده و دوده و خواســته و دسـتگرد و کــاریز و رود و چشــمۀ
بهدینان ایران به انیران رسد» ( .)Cereti 1995, p. 102-103, 139, 157در ارداویرازنامه ،ارداویـراز
در بهشت ،روان کدخـدایان و دهقانـانی را نشسـته بـر تصتهـای زریـن میبینـد کـه «ده و
دودمان و میهن و دستگرد و جای ویران را آبادان کردهاند» (ژینیـو  ،۷۳۱۵ص  .)۹۹ ،۹۱ ،۲۱در
هر دو مورد اخیر ،دستگردها وجه زراعی داشتهاند.
در مقابل موارد پیشین ،مواردی که در کارنامۀ اردشیر بابکان و شهرستانهای ایران بـهکار
رفته ،بر عمارتی سل نتی یا اعیانی دللت دارند.
در کارنامۀ اردشیر بابکان آمدهاست که اردشیر پس از پیـروزی بـر اردوان و بازگشـت بـه
پارس «بس ِده ،دستگرد در آنجا آباد کرد و بس آتـش بهـرا آنجـا فرمـود بنشـانند» ( Sanjana
ِ
 .)1896, p. 25; cf. Antia 1900, p. 23در جای دیگری اردشیر به سـهاه هفتانبوخـت کر خـدای
دستگرد گولر ،آنجا کـه
برخورد ،و مال و خواسته و بنۀ سواران اردشیر را گرفت و به گذاران،
ِ
کر بنه داشت ،آورد ( .)Sanjana 1896, p. 27; cf. Antia 1900, p. 25-26اگرچه دستگرد همراه با ِده
بهکار رفته ،اما واضح است که دستگرد اردشیر بابکان نمیتوانسته ق عه زمینی کشاورزی بـا
بناهای مرتبط با آن (سکونتگاه مالک و زارعان) باشد .در شهرستانهای ایران آمدهاسـت کـه
خسرو قبادان «دیواری که  ۷۱۰فرسنگ (!) درازا و  ۵۲ارش شاهی ارتفاب داشت و  ۷۱۰در و
کوشک و دستگرد در آن بود ،فرمود بسازند» ( .)Jamasp-Asana 1897-1913, p. 20آمدن دسـتگرد
بههمراه کوشک کاربرد این نوب دستگرد را آشکار میکند .نمونۀ بسیار مشـص از ایـن نـوب
دستگردها« ،
دستگرد خسرو» بود که خسرو پرویز چندین سال در آنجـا اقامـت داشـت (←
ِ
.)Nöldeke 1879a, p. 295, no. 1
بررسیهای باستانشناسی نمونههای جالبی از نوب اخیر دسـتگردها را معرفـی میکننـد.
خانۀ اربابی حاجیآباد ( )Azarnoush 1993با بصشهای دینی ،آیینی ،مسکونی و پذیرایی آن ،و
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بنای بندیان نمونههایی از این نوب دستگردهای ساسانی هسـتند ( .)vide Rahbar 1998, 2004از
طریق پوستنوشتههای پهلوی اطالعات مفیدی از سازوکار درونـی دسـتگردهای ساسـانی
قابل حصول است (برای مثال ← .)Weber 2008
دابار دستگرد را در متنهای فارسی میانۀ زرتشتی به معانی «قصبه ،شهر کوچک ،روستا،
کولونی ،و سکونتگاه» دانستهاست ( Dhabhar 1930, p. 38-40: “borough, town, village, colony,
” .)settlementاما گایگر با انتقاد از او ،دستگرد را «ملک مزروعـی و بناهـای پیوسـته بـه آن»
معنا کردهاست (” .)Geiger 1935, p. 125: “Landgutتعریف گایگر از دستگرد متکی بر شـواهد
مادیان هزار دادستان است و بر موارد زند بهمن یسن و ارداویرازنامه هم ت بیـق میکنـد ،امـا
نمیتوان آن را به دیگر متون تعمیم داد.
تنها مورد کاربرد واژﮤ  dastgirdبهمعنای «دستساخته» ،مربو به ترجمۀ فارسی میانـۀ
کرد
ـت مردمــان ،ســیمین و زریــن ،دســت ِ
زبــور اســت .در زبــور  ۷۲ .۷۳۵آمدهاســت« :بـ ِ
( )dstkltyمردمان است» .)Andreas & Barr 1933, p. 113, 126( 1در اینجا دستکرد ترجمهای
تقلیدی از  ʿbd ʾ̈ydyʾسریانی است (مقایسه شود با ترجمۀ سبعینیه.)ἔργα χειρῶν :
شاهدهای فارسی میانه نشان میدهد که تفاوت مهمی میان مفهـو دسـتگرد در فارسـی
میانۀ متقد (کتیبۀ شاههور در کعبۀ زرتشت) و فارسی میانۀ متـأخر (متنهـای فارسـی میانـۀ
زرتشتی) وجود دارد .درحالیکه دستگرد در متنهای فارسـی میانـۀ زرتشـتی دارای مفـاهیم
تصصی یافتهای است (← بعد) ،در کتیبۀ کعبۀ زرتشت ،معنـای عمـومی «مـال خاصـه» و
«متعلق» ،چه برای انسان و چه غیر انسان دارد .به این معنا که آنچه از سوی شاههور دستگرد
خوانده شده ،هنگامی که بر غیر انسان دللت میکند ،میتواند هر نوب دارایی ارضی بـا هـر
ا
کارکردی باشد؛ مثال عمارت و باغ ،دیه ،و شهر .در کاربرد کتیبۀ شـاههور ،منظـور شـهرهای
شاهی است.
دستگرد در متنهای فارسی میانـۀ زرتشـتی بـا تصصـی حـوزﮤ معنـایی بـر گونـههای
متفاوتی از «عمارت و زمین» اطالق شدهاست .۷ :آنهایی که کـاربرد کشـاورزی داشـتند و
زمین وجه بارز آنها بود؛  .۵آنهایی که محل سکونت دائم یا موقت شاهان ،بزرگان و اعیان
بودند و استفادﮤ کشاورزی نداشتند و عمارت ،ویژگی برجستۀ آنها بود .بهترین موارد کاربرد
نصست را میتـوان در مادیـان هـزار دادسـتان یافـت .در ایـن مـورد ،بصـش اصـلی ،زمـین
کشاورزی یا باغ بود ،ولی بناهایی برای سکونت مالک و خد وحشم او هم به آن پیوسته بود.
1. uzdēs ī ramān, asēmēn ud zarrēn. dast-kird ī mardōmān.
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در مورد دو  ،ساختمان و عمـارت بصـش اصـلی بـود و بـاغ یـا زمینهـای پیرامـون ،جـزو
متعلقات آن بود.
دســتگرد از زبانهــای کهــن ایرانــی وارد زبــان ارمنــی ( )dastakertو آرامــی تلمــود
( )dsqrtʾ/dysqrtʾشدهاست .در ارمنی کالسیک  ،dastakertهمچون پارتی و فارسـی میانـۀ
متقد (کتیبۀ شاههور بر کعبۀ زرتشت) ،با مفاهیمی مشابه ،هم بر انسان 1و هم بر غیر انسان
اطالق میشود dastakert .در معنای غیر انسان ،سیر تحول معنایی مشـابه تحـول از ایرانـی
میانۀ متقد (کتیبۀ شاههور) به متأخر (متـون فارسـی میانـۀ زرتشـتی) داشتهاسـت .در میـان
دستگردهای ارمنستان ،نا شماری که شناختهتر هستند با اجزای سـازندهای همچـون avan
(شهر کوچـک ،روسـتای بـزر ) ترکیـب شدهاسـت (← ص  ،۷۱۷یادداشـت  )۵و ایـن نشـان
میدهد که این دستگردها ،حتی در زمان تأسیس ،وضعیتی همچون شهر یا روستا داشتهاند.
اما در معنای اخ و تحدیدیافته ،موقعیت دستگرد در سلسلهمراتب سـکونتگاههای ارمنـی
چنین است :شهر ،روستای بـزر ِ ،ده ،دسـتگرد ( Hübschmann 1897, p. 135; vide Hübschmann
.)1904, p. 375
در آرامی  dsqrtʾ/dysqrtʾبهمعنای «دارایی ارضـی» بـهکار رفتهاسـت 2.در تلمـود بـابلی
 dsqrtʾ d-ryš glwtʾبر دارایی ارضی رأس الجالوت اشـاره دارد ( )Sokoloff 2002, p. 344-345و
 dsqrtʾ d-ʿbdyبه دستگردی اطالق میشود که بردگان در آن کار میکنند (← Geiger 1935, p.
 .)124; Macuch 2010, p. 102در اعمــال شــهدای نص ـرانی آمدهاســت کــه مهرانگشنس ـ
(گیورگیس بعدی) ،که از خاندان نجبای بزر بود ،برای در امـان مانـدن از طـاعونی کـه در
ماحوزه شیوب داشت ،از ماحوزه گریصت و بـه یکـی از دسـتگردهای خـود رفـت ( Hoffmann
 .)1880, p. 94-95در اینجا دستگرد به مفهو اقامتگاه اعیانی و متمایز از دیه است.
ساخت و معنای اصلی دستگرد

از لحاظ ساخت تاکنون چندین توضـیح بـرای واژﮤ دسـتگرد پیشـنهاد شدهاسـت :نصسـت؛
باسـتانی آن را  dastakrtaدانسـتهاند و ایـن واژﮤ اخیـر را تتپوروشـای بـایی
اغلب صورت
ِ
( )instrumental tatpurushaمحسوب کردهاند .بنا بر این توضیح ،معنای اصـلی واژه «بـا

 .1برای کاربرد واژﮤ  dastakertبا چنین مفهومی در ارمنی ← .Perikhanian 1997, p. 348-351
Sokoloff 2002, p. 344: “landed estate”; cf. Jastrow 1903, p. 303. .2
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باستانی دستگرد را  dastākrtaتصور کرده
دست ساختهشده» است 1.دو ؛ هرتسفلد صورت
ِ
و جزء نصست واژﮤ اخیر را در حالت مثنی ( )dasta → dastāپنداشـته و واژه را در مجمـوب
کار دستان» ( )hände-werkمعنا کردهاست .هینـتس و نـوبری هـم از او پیـروی کردهانـد
« ِ
سنتی
( .)Herzfeld 1938, p. 136; Hinz 1973: p. 133; Nyberg 1974, p. 59سو ؛ پریصانیان توضیح ِ
نگـارش
«با دست ساختهشده» را مشـکوک میدانـد و ارتبـا دسـتگرد بـا «دسـت» را کـه
ِ
هزوارشی  YDEkrtآن را تأیید میکند ،ناشی از ریشهشناسی عامیانـه میپنـدارد .او نیـز
نیمه
ِ
صورت اصلی واژه را  dasta-kṛtaبازسازی میکند ،اما جزء نصست این ترکیب را از √danh
(= توانا بودن ،شایسته بودن ،محق بودن) و جزء دو را از  =( √karکردن) یا  =( √karاعـال
کــردن) میپنــدارد و واژه را «(کــس یــا چیـ ِـز) مجــاز  /محــق  /صاحبصــالحیتشــده یــا
اعال گردیده» معنـا میکنـد ( .)Perikhanian 1997, p. 348-351چهـار ؛ اسکالمووسـکی جـزء
نصست واژه را صفت مفعولی از ریشۀ هندوایرانی ( √dhāنشاندن ،قرار دادن؛ نگـاه داشـتن،
حف کردن) به مفهو «حفاظـتشـده» و «مسـتحکم» میدانـد و جـزء دو را همـان جـزء
فر ( -kṛt-از  )√karبا مفهو کنشـگرانه و بـهمعنـای «سـازندﮤ» ،در
سازندهای میداند که با ِ
ترکیبات اسمی سنسکریت بهکار میرود .او در نهایت ،کل ترکیب را هممعنا با fortificatio
مفهو «تأسیسات دفاعی» میپندارد ( .)Skalmowski 1993, p. 159پنجم؛ بـه نظـر
در لتین و به ِ
سیمز ویلیامز آن دسته از فر های ایرانی واژه که معنای «دارایی ملکی» دارند و همچنین واژﮤ
ـوی  *dastay(ā)-kṛta-در
ـب نحـ ِ
 λιστιγιρδο/λιστηγιρδοدر زبــان بلصــی ،بــه کلمـۀ مرکـ ِ
ایرانی باستان بازمیگردند که معنای ریشهشناختی آن(« ،چیز یا کس) نهادهشـده در دسـتان
(کســی)» اســت .بــه نظــر وی ،از ایــن معنــای اصــلی ،معنیهــای « ِملــک» ( )estateو
«تحتالحمایه و فرزندخوانـده» کـه بـهزعم او در کتیبـههای پـارتی دیـده میشـود ،نتیجـه
شدهاست .سیمز ویلیامز ،دستگرد بهمعنای «دستساخته» ( )handiworkرا نماینـدﮤ کلمـۀ
مرکب دیگری در ایران باستان ،یعنی  *dasta-kṛta-میدانـد ( Sims-Williams 2000, p. 201 apud
2
.)Ciancaglini 2008, p. 154

1. cf. Hübschmann 1895, p. 135; Dhabhar 1930, p. 40; Maricq 1958, p. 314, no. 3; Gignoux 1994,
;p. 105

تفضلی ( dast-kārīhمینوی خرد ،پرسش  )۵۳را با دستگرد مقایسه کردهاست (تفضلی  ،۷۳۵۱ص .)۷۱۱
 .2روبین و چانکالینی در درستی ایـن توضـیح تردیـد روا داشـتهاند ( Rubin 2002, p. 286, no. 35; Ciancaglini
.)2008, p. 153-154
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توضیح سنتی واژﮤ دستگرد به مفهو «با دست سـاختهشـده» چنانکـه کـاربرد ایـن واژه
نشان داد ،جز یک مورد که ساختی جدید و ترجمهای تقلیدی است ،سابقهای ندارد .تحـول
معنایی از مفهو «با دست ساختهشده» به مفاهیمی که در کتیبهها و متنهـای ایرانـی میانـه
بهکار رفته ممکن نیست ( )contra Ciancaglini 2008, p. 154و به فر ممکنبـودن ایـن تحـول
معنایی ،معلو نیست چرا تنها تعداد محدودی از آبادانیها و سکونتگاهها به این نـا متمـایز
شدهاند .نظریۀ پریصانیان که برای توضیح کاربرد دستگرد برای انسان در ارمنی و ایرانی میانه
بیان شده ،کاربردهای دیگر واژﮤ دستگرد را از نظر دور مـیدارد و در توضـیح کیفیـت راب ـۀ
انسان و خدا/ایزدان هم قانعکننده نیست .توضیح اسکالمووسکی نیز گرهـی را نمیگشـاید،
1
بلکه خود به دشواریهای مسـأله میافزایـد .گذشـته از ِاشـکال در سـاخت پیشـنهادی او،
معنایی که وی به دست میدهد (تأسیسات دفاعی) با شواهد ایرانی میانه سازگار نیست.
سیر تحول معنایی دسـتگرد نشـان میدهـد کـه معنـای واژه ،نـه «دستسـاخته» ،بلکـه
«متعلق ،مال» بودهاست و همین مفهو  ،هـم بـرای انسـان و هـم بـرای غیـر انسـان ،بـهکار
میرفتهاست .این موضوب نشان میدهد که صورت باستانی واژﮤ دستگرد ،یعنی dasta-kṛta
را ،نه تتپوروشای بایی ،بلکـه تتپوروشـای دری ( )locative tatpurushaبایـد دانسـت.
همچنـین فر هـای مـانوی ( ،)dsṯygyrd / dstygyrdآوانگـار یونـانی ( δαστικερτας /
ثانوی
 )δαστικιρτ / δαστικιρτηνو نیز فر های بلصی ( ،)λιστιγιρδο / λιστηγιρδοفر
ِ
 dastaē-kṛtaبا حال دری در جزء سازندﮤ نصست (همسان با ترکیباتی همچـون raθaēštar-
در اوستا) را محتمل میکند 2.معنای اصلی  dasta-kṛtaو فر های ثـانوی احتمـالی آن «در
ـب ” “haste √kṛiدر
دست گرفته» ،و معنای مجازی آن «متعلق ،مال» بودهاست.
فعـل مرک ِ
ِ
*
سنسکریت بهمعنای «در دست گرفتن» و «صاحب شدن» 3صورت مشابه اوسـتایی daste
مرکـب ” “pad dast kardanدر فارسـی میانـه و «بـه دسـت
 √karرا نشان میدهـد و فعـل
ِ
ِ
کردن» در فارسی دری ،ادامۀ این کاربرد را نشان میدهد.
 .1برای نقد ساخت واژه ← Schmitt 1994, p. 290-291
ا
 .2هنگامی که تحریر نصست این مقاله تقریبا به پایان رسـیده بـود ،نگارنـده از طریـق  Ciancaglini 2008و
 2002با نظر سیمز ویلیامز که در مجلد نصست  Bactrian Documentsم رح شده ،آشنا شـد .چنانکـه مالحظـه
ا
میشود ،دستکم بصشی از نظر نویسنده با نظر سیمز ویلیامز اشتراک دارد .ازآنجاکه نگارنده فعـال کتـاب مـذکور را
در اختیار ندارد و به شواهد و استدلل سیمز و یلیامز ـ جز آنچه چانکالینی و روبـین نقـل کردهانـد ـ آگـاهی نـدارد،
ترجیح داد استدلل و نظر خود را بدون تغییر نگاه دارد.
”3. Monier-Williams 1960, p. 1294: “to take into the hand”; “get possession of
Rubin
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مرکب  pad dast kardanمعنای «در دست گرفتن» دارد و اگرچه بـه
در ایرانی میانه فعل ِ
معنای «با دست ساختن» در ایرانی میانه دیده شدهاست 1،اما معنای اخیر مربـو بـه متنـی
ترجمهشده از سریانی است و به نظر میرسد کاربرد آن به این معنا ،تقلیـدی و تحـت تـأثیر
زبانهای مبدأ صورت گرفتهاست 2.در مقابل ،معنـای «در دسـت گـرفتن» ادامـۀ کـاربردی
 .1این معنا در متنهای متأخر پارتی و فارسی میانه دیده میشود .در ترجمۀ پارتی بصشی (انجیـل مـرقس  )۲۱/۷۵از
دیاتسارون سریانی چنین آمدهاست:

ādag hēm ku im *appaδan wigānān *kē pad dast kird, ud pad hrē rōzān karān kē dast nē kird
(Boyce 1975, p. 129).
در اینجا  pad dast kirdساختی تقلیدی از اصل سریانی است؛ مقایسه شود با دیاتسارون فارسـی« :مـن تـوانم ایـن
کنشت خراب کنم و بسی [= به سه] روز دیگر باز آبادان کنم بی دست آدمی» ( ،)Messina 1951, p. 340عهد جدید
یونـانیἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον :
 ،)NA26, p. 141( ἀχειροποίητον οἰκοδομήσωدیاتسارون عربی« :بـأنی انقـض هـذا هیکـل اللـه المعمـول
باألیدی و أبنی اخر لم یصنع بالیدی بعد ثالثة ایا » (.)Ciasca 1888, Arabic Text, p. 186
 .2تأیید مورد دیگری از کاربرد فعل مرکب  pad dast kardanبدین مفهو در روایت پهلـوی ( Dhabhar 1913, p.
ِ
 ،)159دادسـتان دینـی ( )Anklesaria, P. K. 1958, p. 173و بنـدهش ( )Anklesaria 1956, p. 268-269بـا

سـیاوش
دشواریهایی همراه است .در فصل چهلونهم روایت پهلوی ،سـصن از کنگـدز بـه میـان میآیـد و اینکـه «
ِ
دست  /فر ِه ( )YDE/GDEخویش و نیروی اورمـزد
کردن کنگدز را به ِ
کاووسان به ِ
دست  /فر ِه ( )YDE/GDEکیانِ ،
و امشاسهندان بر سر [دیوان] ترتیب داد» .در بصش اخیر این جمله ،دابار از میان دو هزوارش همنویسۀ YDE/GDE
ِ
غیرهزوارشـی '( dstامـا ← نسـصهبدلها) بـهکار
ائت ( YDEدست) را با مقایسۀ جملۀ بعدی که در آن ،صـورت
قر ِ
ِ
رفتـه ،برگزیـدهاسـت (Dhabhar 1930, p. 43؛ همچنـین ← ،میرفصرایـی  ،۷۳۹۰ص  .)۳۵۱در جملـۀ بعـدی،
کیصسرو به مینوی کنگ میگوید« :خواهر مـن هسـتی ،مـن بـرادر تـو هسـتم .چـه سـیاوش تـو را بـه دسـت ('dst؛
نسـصههای  MR1و  )dstk' :Jکـرد و مـرا بـه  gwyکـرد» ( xwah ī man hē ud man brād ī tō hēm, čē tō
 .)Syāwaxš pad YDE/GDE kard hē, u-š man pad gwy kard hēmعبـارتی مشـابه روایـت پهلـوی ،در
پرسش هشتادونهم دادستان دینی آمدهاست« :کنگدز روشن را سیاوش آزاده به دست  /فـره کـرد ( Anklesaria, P. K.
 .)1958, p. 173مورد اخیر را وست «به فـره کـرد» خوانـدهاسـت ( West 1882, p. 257: formed through his
دستگرد سیاوش آزاده است» خوانده که این قرائت ناممکن است ( Dhabhar 1930,
 ،)gloryاما دابار «کنگدز که در
ِ
 .)p. 42-43انتصاب  pad dast kardanو تعبیر آن به «با دست ساختن» در جمالت یادشده زمانی دشوار میگـردد
عنوان «دربارﮤ مانهایی که کیان به دسـت /
که با مورد مشابهی در بندهش مقایسه شود .در فصل سیودو بندهش با ِ
فره کردند» ( ،)abar mānīhā ī kayān kard pad YDE/GDEدر کنار شصصیتهای اسـاطیری همچـون جـم و
مالک؟ اقامتگـاهی اسـاطیری اسـت .در اینجـا،
سیاوش ،ضحاک و افراسیاب هم نا برده شدهاند که هریک بانی؟ ِ /
هـزوارش
دو
میـان
از
،
»
گویند
آن
از
شگفتی
بیشتر بهسبب تفسیری که بهدنبال عنوان فصل آمده ،یعنی «که به افدی و
ِ
ائت ( GDEفره) برگزیـده شـدهاسـت (پـاکزاد  ،۷۳۱۵ص ۳۲۹؛ بهـار  ،۷۳۱۹ص ۷۳۱؛
همنویسۀ  YDE/GDEقر ِ
 .)Anklesaria 1956, p. 268-269بنابر این قرائت ،ضحاک و افراسیاب هم صاحب فره محسوب شـدهاند کـه البتـه
ائت ( YDEدست) را برگزیدهاست و kard pad
پذیرش این نیز ناممکن است .ایتو برای اجتناب از این دشواری ،قر ِ
 dastدر عنوان فصل سیودو بندهش را گسترشی از واژﮤ دستگرد دانستهاست ( .)Ito 1960, p. 39اما در این مورد،
تعبیر «با دست ساخت» نیز معنای من قی بهدست نمیدهد .مایۀ شگفتی است که قهرمانان اساطیری ،همچون جم،
کیصسرو ،افراسیاب و ضحاک ،اقامتگاهی «با دستان خود» بنا کنند! به نظر میرسد نویسندگان متنهای پهلوی هـم،
دستکم در ویرایش متأخر متنهای کهن ،نسبت به قرائـت  pad YDE/GDE kardبـا دشـواری روبـهرو بودهانـد؛
چنانکه توضیح نویسندﮤ بندهش در دنبالۀ عنوان فصل سیودو  ،انتصاب او برای قرائت ( GDEفره) را نشان میدهـد
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ـب  pad dast kardanدر فرگـرد سـو
باستانی را نشان میدهد .در فارسـی میانـه ،فعـل مرک ِ
نیرنگستان به همین معنا بهکار رفتهاست .در اینجـا ،پـس از شـرحی دربـارﮤ برسـم و شـمار
شاخههای آن ،آمدهاست:
79.8) … nēm ham-ciyōn barsom pad dast kardan nē nērang, be
)wēzišn (Kotwal & Kreyenbroek 2009, p. 56

*

ب ـرای در دســت گــرفتن نیمــی (از شــاخهها) همچــون (= بــهعنوان) برســم نیرنگ ـی (=
دستورالعمل ویژهای) وجود ندارد ،به جز انتصاب کردن.

در فارسی دری هم فعل «به دست کردن» در اصل به همین معنا است .فرخی سیسـتانی
در بیت زیر «به دست کرده» را به مفهو «در دست گرفته» آوردهاست:
من چون چنان بدید جستم ز جای خواب
بتی به دست کنم من ازین بتان بهار
لبزنانی را کردی به دست

باهو به دست کرده بر اشتر شدم فراز
(فرخی سیستانی  ،۷۳۹۳ص )۵۲۵
به حسن پیشرو نیکوان ترکستان
(فرخی سیستانی  ،۷۳۹۳ص )۵۱۳
کایشان گفتند جهان زان ماست
(فرخی سیستانی ،۷۳۹۳ ،ص )۷۹

ظهیری سمرقندی نیز «به دست کرد» را به همین معنا بهکار بردهاست« :پـس روز دیگـر
بر شکل زاهدهای تعویذها برگرفت و عصا و رکـوه بـه دسـت کـرد و بـه خانـه آن زن رفـت»
(ظهیری سمرقندی  ،۷۳۱۷ص ۷۳۱ـ.)۷۳۹
و تالش میکند آن را توضیح بدهد .در مقابل ،خ اب کیصسرو به مینوی کنگدژ ،انتصاب ویراستار روایـت پهلـوی را
به قرائت ( YDEدست) در جملۀ قبلی آن نشان میدهد .به نظر میرسد در مورد اخیر ،خ اب کیصسـرو ،گسترشـی
عامیانـه از تلقـی  pad dast kardبـه مفهـو تصورشـدﮤ «بـا دسـت سـاخت» باشـد .ازآنجاکـه فعـل مرکـب pad
ِ
ِ
 YDE/GDE kardبهجز ترجمۀ تقلیدی ذکرشده در بال (همچنین ← ،ص  ،۷۱۷یادداشت  ،)۷تنهـا در ارتبـا بـا
همین اقامتگاههای اساطیری بهکار رفتهاست ،یک سناریوی محتمل میتواند چنین باشد :در اصل اقامتگاه قهرمانـان
«دستگرد  »dastakṛta /نامیده میشدهاست .در زمانی کـه ویـرایش نهـایی متنهـا صـورت گرفـت ،معنـای اصـلی
دستگرد فراموش شده بود و تعبیر جدیدی از معنای اصلی واژه ،نزدیک به مفهومی کـه در زبـور پهلـوی بـهکار رفتـه،
تعبیر (عامیانه) جدید ،چنین تصور شد که گویـا قهرمانـان ،اقامتگاههـای اسـاطیری را بـا دسـت
پدیدار شد .در این ِ
خویش بنا کردهاند .ازآنجاکه این تفسیر جدید هم دشواریهای خود را بهوجـود آورد ،برخـی نویسـندگان ،همچـون
نویسندﮤ بندهش pad YDE (dast) kardan ،را بهسبب همسانی در نوشتار هزوارش  YDE/GDEبهصـورت pad
ِ
جمکـرد نتیجـه گرفتـهاسـت کـه ور،
 GDE (xwarrah) kardanقرائت و تفسـیر کردنـد .بیلـی کـه از توصـیف ور
ا
دستگردی با خانهها و اص بلها و کشتزارها برای مرد ساکن در آن بودهاست ،احتمـال همـین برداشـت را از عنـوان
فصل سـیودو بنـدهش در ذهـن داشـتهاسـت ( .)Bailey 1971, p. 222; cf. Ito 1960, p. 35-39ویلیـامز pad
 YDE/GDE kard hēمتن روایت پهلوی را بـه  pad *dastgird kard hēتصـحیح کـردهاسـت ( Williams 1990,
.)vol. 1, p. 190-191, 264, vol. 2, p. 88
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و نیز انوری:

کاغذ به دست کرد و برداشتم قلم

والوده کرد نوک قلم را به مشگ ناب
(انوری  ،۷۳۳۱ج  ،۷ص )۵۹

درست بهمانند کاربرد فعل مرک ِب  haste √kṛiدر سنسکریت ،فعل «به دست کردن» در
ِ
فارسی معنی مجازی «صاحب شدن ،تملک کردن» هم دارد .مسعود سعد سـلمان در بیتـی
همین مفهو را بهکار بردهاست:
نه سعد سلمان پنجاه سال خدمت کرد

به دست کرد به رنج این همه ضیاب و عقار
(مسعود سعد سلمان  ،۷۳۱۵ص )۵۲۱

راست چو چیزی به دست کرد و قوی گشت

گر تو بدو بنگری چو شیر بغرد
(ناصر خسرو  ،۷۳۲۱ص )۲۵۰

اگــر به دسـت کند باغبـان چنیـن سـروی

چه جای چشمه که بر چشمهاش بنشاند
(سعدی  ،۷۳۹۰ص )۵۷۰

ناصرخسرو نیز «چیزی به دست کرد» را به مفهو «چیزی به دست آورد؛ مالی تحصـیل
کرد» بهکار بردهاست .او در قصیدهای مرد سفله را به گربهای تشبیه کردهاست کـه در زمـان
گرسنگی و خواری به زاری مینالد و همچون فرزند مهربانی از تو جدا نمیشود ،اما:
در تاریخ سیستان هم آمده« :و لی هرچه به سیستان به دسـت کـردی طعـا سـاختی و
عیاران سیستان را مهمان کردی و خلعت دادی» (تاریخ سیستان  ،۷۳۱۷ص .)۷۱۱
سعدی در غزلی «به دست کردن» را بهمعنای «به دست آوردن» بهکار بردهاست:
و این مفهو را در مورد «یار» هم بهکار بردهاست:
یاری به دست کن که به امید راحتش

1

واجب کند که صبر کنی بر جراحتش
(سعدی  ،۷۳۹۰ص )۷۰۱

***
ا
دستگرد در لغت بهمعنای «دردستگرفته» ،و مجازا به مفهو «تملکشده ،متعلـق» اسـت.
این معنای اولیه ،در پارتی (همچنین دخیل در ارمنی) و فارسی میانۀ متقد  ،هم بر انسـان و
هم بر غیر انسان اطالق میشد :درمورد انسان ،این مفهو دستگرد به لحاظ تحول معنایی با
متعلق» در فارسی قابل مقایسه است .در ارتبا با غیـر انسـان ،دسـتگرد،
واژههای «خاصهِ ،
بهطور کل ،در متنهای پارتی و فارسی میانه بر مال (غیرمنقول) شصصی اطالق میشود.
 .1برای موارد بیشتر ← دهصدا ،ذیل «دست ← به دست کـردن»؛ همچنـین مقایسـه کنیـد بـا «بـه دسـت شـدن»
بهمعنای «به دست آمدن» (انجو شیرازی  ،۷۳۲۷ج  ،۳ص .)۷۷۲
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دستگرد به مفهومی که بر انسانها اطالق میشد به زبان فارسـی نرسـید .امـا در معنـای
دو آن ،با تحدید معنایی در متون ایرانی میانۀ متأخر ( .۷زمین زراعی و بناهای پیوسته به آن؛
 .۵عمارت اعیانی و زمینهای پیرامون آن) ،در واژههای دستگرد و دسکره به فارسی و عربـی
رسیدهاســت .تنهــا مــورد کــاربرد واژﮤ دســتگرد در فارس ـی دری ،تحــول در مســیر معنــای
محدودشدﮤ نصست را نشان میدهد .در این مورد دستگرد «معنـای» مزرعـه دارد .امـا واژﮤ
دسکره هر دو مفهو اخیر را در متنهای فارسی و متون متقد عربی دارد.
با محدود شدن کاربرد واژﮤ دستگرد در فارسی دری ،واژهها و اص الحات جدیدی برای
بیان آن مفهو بهکار گرفته شد .در متنهای فارسی و عربـی کـه منشـأ فارسـی میانـه دارنـد،
واژههایی همچون قریه ،ضیاع و عقار به مفهومی بهکار رفتهاند که یادآور معنـای تحدیدشـدﮤ
نصست است .برای مثال ،هنگامی که طبری از دیههایی (قری) سصن بـه میـان مـیآورد کـه
ا
مهرنرسی برای خود و سه تن از پسرانش بنا نهاده بود (طبری ۷۱۱۵ـ ،۷۱۱۲ص  ،)۱۱۰احتمال
قریه را بهجای دستگرد در متن اصلی فارسی میانه استفاده میکنـد« .نشسـتگاه و بـاغ» یـا
«باغ و سرای» داستان سهاهسالر و پیرزن ،منقول در سـیرالملوک ،کـه سهاهسـالر در حـوالی
شهر بنا کرد (طوسی  ،۷۳۱۳ص  ،)۵۱نیز همین وضعیت را دارد و یادآور «دسـتگرد» باسـتانی
است.
منابع
ابنتیمیه ،تقیالدین احمد ( ۷۵۵۱هجری  ،)۵۰۰۲ /مجموعة الفتاوی لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ،اعتنی بهـا
و خرج أحادیثها عامر جزار و أنور الباز ،المنصورة ،دار الوفاء.
ابنحماد ،ابوعبدالله نعیم ( ۷۵۷۵هجری  ،)۷۹۹۷ /کتاب الفتن ،تحقیـق سـمیربن أمـین الزهیـری ،قـاهره،
مکتبة التوحید.
ابندرید ،ابوبکر محمدبن حسن ( ،)۷۹۱۱جمهرة اللغه ،حققه و قد له رمزی منیـر بعلبکـی ،بیـروت ،دار
العلم المالیین.
ابنرسته ،ابوعلی احمدبن عمر ( ،)۷۱۹۷کتاب االعالق النفیسة ،به تصحیح دوخویه ،لیدن ،بریل.
ابنسیده ،علیبن اسماعیل ( ۷۵۵۷هجـری  ،)۵۰۰۰ /المحکـم و المحـی األعظـم ،تحقیـق عبدالحمیـد
هنداوی ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
ابنعربشاه ،احمدبن محمد ( ۷۵۱۲هجری) ،عجائب المقدور فی أخبار تیمور ،قاهره ،م بعة وادی النیل.
ابنعربشاه ،احمدبن محمد ( ،)۷۱۳۵فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء ،غیورغ ولهلم فریتغ ،بن.
ابنفقیه ،ابوعبدالله احمدبن محمدبن اسـحاق ( ۷۵۷۱هجـری  ،)۷۹۹۱ /کتـاب البلـدان ،تحقیـق یوسـف
الهادی ،بیروت ،عالم الکتب.
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ابوالعتاهیه ،اسماعیلبن قاسم ( ،)۷۱۱۱األنوار ّ
الزاهیة فی دیوان أبی العتاهیة ،جمعه احد اآلبـاء الیسـوعیین
نقال عن روایة النمـری و کتـب مشـاهیر الدبـاء کالصـفهانی و المبـرد و ابـن عبـد ربـه و المسـعودی و
الماوردی و الغزالی و غیرهم ،بیروت ،الم بعة الکاثولیکیة.
ابوالفرج اصفهانی ،علیبن حسین ( ،)۷۵۷۲کتاب األغانی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
ابوحیان توحیـدی ،علـیبن محمـدبن العبـاس ( ۷۵۰۱هجـری  ،)۷۹۱۱ /البصـائر والـذخائر ،حققـه وداد
القاضی ،بیروت ،دار صادر.
ابودلف خزرجی ،مسعربن مهلهل ( ،)۷۹۱۰الرساله الثانیه ألبی دلـف ،تحقیـق ب ـرس بولغـاکوب و أنـس
خالدوب ،ترجمه و تعلیق محمد منیر مرسی ،قاهره ،عالم الکتب.
ابونصر باهلی ( ۷۳۹۷هجری  ،)۷۹۱۷ /دیوان ذی ُّ
الرمـه ،شـرح المـا أبینصـر احمـدبن حـاتم البـاهلی
صاحب األصمعی روایة الما أبیالعباس ثعلب ،حققه و قد لـه و علـق علیـه عبدالقـدوس ابوصـالح،
بیروت ،مؤسسة اإلیمان.
ابونواس ،حسنبن هانی ( ۷۵۰۱هجری  ،)۷۹۱۱ /دیوان أبی نواس الحسنبن هانی الحکمی ،تحقیق ایفالد
فاغنر و غریغور شولر ،بیروت ،دار صادر.
ادریسی ،ابوعبدالله محمدبن محمد ( ۷۵۰۹هجری  ،)۷۹۱۹ /نزهة المشتاق فی اختـراق اآلفـاق ،بیـروت،
عالم الکتب.
أزهری ،ابومنصور محمدبن احمد ( ۷۵۵۷هجـری  ،)۵۰۰۷ /تهـذیب اللغـه ،علـق علیهـا عمـر سـالمی و
عبدالکریم حامد ،بیروت ،دار اإلحیاء تراث العربی.
اسفراینی ،ابوعوانه یعقوببن اسحاق ( ۷۵۷۹هجـری  ،)۷۹۹۱ /مسـند أبیعوانـه ،تحقیـق ایمنبـن عـارب
دمشقی ،بیروت ،دارالمعرفة.
افشار ،ایـرج (۷۳۵۱ــ« ،)۷۳۵۹اوقـاب رشـیدی در یـزد» ،فرهنـگ ایـران زمـین ،جلـد  ،۷۱صـفحههای
۷۵۹ـ.۵۵۱
انجو شیرازی ،میر جمالالدین حسینبن فصرالـدین حسـن ( ،)۷۳۲۷فرهنـگ جهـانگیری ،ویراسـتۀ رحـیم
عفیفی ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
انوری ،حسن ( ،)۷۳۱۱فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سصن.
انوری ( ،)۷۳۳۱دیوان انوری ،به اهتما محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
بصاری ،ابوعبدالله محمدبن إسمعیل ( ،)۷۳۷۷الصحیح البخاری ،بولق ،الم بعة الکبری المیریة.
بــدیعالزمان همــدانی ،ابوالفضــل احم ـدبن الحســین ( ۷۵۵۱ / ۵۰۰۲هجــری) ،مقامــات بــدیع الزمــان
الهمذانی ،قد لها و شرح غوامضها شیخ محمد عبده ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ،)۷۳۱۱برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
بکری ،عبداللهبن عبدالعزیز ( ،)۷۹۹۵المسالک و الممالک ،حققه و قد لـه ادریـان فـان لیـوفن و انـدری
فیری ،بیروت ،الدار العربیة للکتاب.
بالذری ،احمدبن یحیی ( ،)۷۱۱۱کتاب فتوح البلدان ،به تصحیح دوخویه ،لیدن ،بریل.
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بالذری ،احمدبن یحیی ( ،)۷۳۱۵فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران) ترجمۀ آذرتـاش آذرنـوش ،تهـران،
سروش.
بیهقی ،علیبن زید ( ،)۷۳۱۷تاریخ بیهق ،با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار ،تهران ،فروغی.
پاپلی یزدی ،محمدحسین ( ،)۷۳۱۱فرهنگ آبادیها و مکانهای مـذهبی کشـور ،مشـهد ،بنیـاد پژوهشـهای
اسالمی.
تاج األسامی (تهذیب األسماء) ( ،)۷۳۱۱به تصحیح علی اوسط ابراهیمی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
تاریخ سیستان ( ،)۷۳۱۷به تصحیح محمدتقی بهار ،تهران ،معین.
تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور حسینی ( ،)۷۱۱۲فرهنگ رشیدی ،به تصـحیح و تحشـیه مولـوی ابوطـاهر
ذوالفقار علی مرشدآبادی ،کلکته ،بهتست مشن پریس.
تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور حسینی ،منتخب اللغات شاهجهانی ،نسصۀ خ ی به شـمارﮤ قفسـۀ ،۱۲۷۷
کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
تفضلی ،احمد ( ،)۷۳۵۱واژهنامۀ مینوی خرد ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
تویسرکانی ،محمد مقـیم ( ،)۷۳۱۵فرهنـگ جعفـری ،بـه تصـحیح سـعید حمیـدیان ،تهـران ،مرکـز نشـر
دانشگاهی.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ،)۷۹۰۰غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم ،به تصحیح و ترجمـۀ زوتنبـر ،
پاریس ،چاپصانۀ ملی.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ۷۵۰۳هجری  ،)۷۹۱۳ /یتیمـة الـدهر فـی محاسـن أهـل العصـر ،شـرح و
تحقیق مفید محمد قمیحه ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
جاح  ،ابوعثمان عمروبن بحر ( ،)۷۵۵۵کتاب الحیوان ،وضع حواشیه محمد باسل عیـون سـود ،بیـروت،
دار الکتب العلمیه.
جعفری ،جعفربن محمدبن حسن ( ،)۷۳۱۵تاریخ یزد ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،علمی و فرهنگی.
جوالیقی ،ابومنصور موهوببن احمدبن محمدبن خضـر (ُ ،)۷۹۱۹
الم َع َّـرب مـن الکـالم األعجمـی علـی
حروف المعجم ،بتحقیق و شرح احمد محمد شاکر ،قاهره ،دار الکتب.
ُ
ّ
جهشیاری ،ابوعبدالله محمدبن عبدوس ( ۷۳۲۱هجری  ،)۷۹۳۱ /کتـاب الـوزراء و الکتـاب ،بتصـحیح و
تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی ،قاهره ،دار الصاوی.
حریری ،ابومحمد قاسمبن محمد (۷۱۵۱ـ ،)۷۱۲۳المقامات الحریری ،مع شرح مصتار تألیف سلوسـتری
دساسی ،تحقیق  .رنو و ِ .د ِرنبور  ،باریز ،م بع الملکی المعمر.
حریری ،ابومحمد قاسمبن محمد ( ،)۷۳۱۲مقامات حریری ترجمۀ فارسی ،پژوهش علی رواقی ،تهـران،
مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
حسینی یزدی ،سید رکنالدین (« ،)۷۳۵۰جامع الصیرات» ،به کوشش محمدتقی دانشپژوه و ایرج افشـار،
فرهنگ ایران زمین ،جلد  ،۹صفحههای ۱۰ـ.۵۱۱
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خ یب تبریزی ( ۷۵۷۱هجری  ،)۷۹۹۱ /دیوان ذی الرمه شرح الخطیب التبریزی ،کتب مقدمته و حوامشـه
و فهارسه مجید طراد ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
ّ
خ یب کرمانی ،حسن ( ،)۷۳۱۵ملخص اللغات ،بـه اهتمـا محمـد دبیرسـیاقی و غالمحسـین یوسـفی،
تهران ،علمی و فرهنگی.
خلیلبن احمد فراهیـدی ،ابوعبـدالرحمان ( ،)۷۵۰۲کتـاب العـین ،تحقیـق مهـدی المصزومـی و ابـراهیم
السامرائی ،قم ،دار الهجره.
داعی السال  ،آقا سید محمدعلی (بیتا) ،فرهنگ نظام ،حیدرآباد دکن ،اعظم استیم پریس چهارمنار.
دبیرسیاقی ،محمد ( ،)۷۳۲۵فهرست الفبائی لغات و ترکیبات فارسی ّ
السـامی فـی االسـامی ،تهـران ،بنیـاد
فرهنگ ایران.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا.
دهگان ،ابراهیم (« ،)۷۳۳۳دسکره» ،یغما ،شمارﮤ  ،۱۳صفحههای ۷۹۹ـ.۵۰۵
دینوری ،ابوحنیفه احمدبن داود ( ،)۷۹۱۰اخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،قاهره ،دار احیـاء الکتـب
العربیة.
َّ
ُّ
ذو الرمة ،غیالنبن عقبة العدوی ( ۷۳۳۱ / ۷۹۷۹هجری) ،دیوان شعر ذی الرمة ،عنی بتصـحیحه و تنقیحـه
کارلیل هنری هیس مکارتنی ،کمبریج ،م بعة الکلیة.
الراعی ُ
راعی نمیری ( ۷۵۰۷هجری  ،)۷۹۱۰ /دیوان ّ
الن َمیری ،جمعه و حققه راینهرت فـایهرت ،بیـروت ،دار
النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن.
رقیق قیروانی ،ابو اسحاق ابراهیم ( ،)۷۹۱۹قطب السرور فی أوصـاف الخمـور ،تحقیـق احمـد الجنـدی،
دمشق ،مجمع اللغة العربی.
رهبر ،مهدی (۷۳۱۹ـ« ،)۷۳۹۰آتشکدﮤ بندیان درگز؛ یک بار دیگر» ،پژوهشهای باستانشناسـی مـدرس،
سال دو و سو  ،شمارﮤ  ۵و  ،۲صفحههای ۷۱۱ـ.۷۱۱
َ
ّ
ُ
ُ
زنجی سجزی ،محمودبن عمـر (ُ ،)۷۳۱۳مهـذ ُب األسـماء فـی مرتـب الحـروف و األشـیاء ،بـه تصـحیح
محمدحسین مص فوی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
ژینیو ،فیلی ( ،)۷۳۱۵ارداویرافنامـه (ارداویرازنامـه) حرفنویسـی آوانویسـی ترجمـۀ مـتن پهلـوی
واژهنامه ،ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار ،تهران ،انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسی فرانسه.
سروری ،محمدقاسمبن حـاجی محمـد کاشـانی ( ،)۷۳۳۱فرهنـگ مجمـع الفـرس ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
سعدی ،مصلحبن عبدالله (ّ ،)۷۳۹۰
غزلیات سعدی ،به تصحیح حبیب یغمایی ،به کوشش مهدی مدائنی،
تهران ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی.
شهید األول ،محمدبن مکی ( ،)۷۵۳۰موسوعة الشهید األول ،قم ،مرکز العلـو و الثقافـه اإلسـالمیة ،مرکـز
إحیاء التراث اإلسالمی.
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شیبانی ،ابوعمرو ( ،)۷۳۹۵کتاب الجیم ،حققه ابـراهیم األبیـاری ،قـاهره ،الهیئـه العامـه لشـؤون الم ـابع
األمیریه.
صاحببن عباد ( ۷۵۷۵هجری  ،)۷۹۹۵ /المحی فی اللغه ،بتحقیق محمدحسن آ ل یاسین ،بیروت ،عـالم
الکتب.
ّ
صادقی ،علیاشرب ( ،)۷۳۱۹ترجمۀ فارسی االبانة شرح السامی فی االسامی میدانی ،ضـمیمۀ شـماره ۷۰
نامۀ فرهنگستان ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۹۵پژوهشهای لغوی» ،فرهنگنویسی ،ش  ۲و  ،۱ص ۵۰۱ـ.۵۵۵
صغانی ،حسنبن محمدبن حسن ( ،)۷۹۱۷التکملة و الذیل و ّ
ّ
الصلة لکتاب تاج اللغـة و صـحاح العربیـة،
حققه ابراهیم اسماعیل األبیاری ،راجعه محمد خلف الله احمد ،قاهره ،م بعة دار الکتب،
صفیپوری ،عبدالرحیمبن عبدالکریم (۷۵۹۱ـ ،)۷۵۹۱منتهی االرب ،تهران ،م بع کربالیی محمدحسین.
صولی ،ابوبکر محمدبن یحیی ( ،)۵۰۰۵کتاب األوراق ،تحقیق ج .هیورث دن ،قاهره ،الهیئه العامه لقصور
الثقافه.
طبری ،ابوجعفر محمدبن جریر (۷۱۱۵ـ ،)۷۱۱۲تأریخ الرسل و الملوک ،دوخویه ،سری  ،۷ج  ،۳بریل.
طبری ،علیبن ربن ( ۷۳۹۳هجری  ،)۷۹۱۳ /الدین و الدولة ،حققه و قد له عـادل نـو یهض ،بیـروت ،دار
الفاق الجدیدة.
طریحی ،فصرالدین ( ،)۷۳۱۲مجمع البحرین ،تحقیق السید احمد الحسینی ،تهران ،مرتضوی.
طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ( ،)۷۵۷۵األمالی ،قم ،دار الثقافه.
طوسی ،خواجه نظا الملک ( ،)۷۳۱۳سیر الملوک (سیاستنامه) ،به اهتما هیوبرت دارک ،تهران ،علمـی
و فرهنگی.
ظهیری سمرقندی ( ،)۷۳۱۷سندبادنامه ،به تصحیح محمدباقر کمالالدینی ،تهران ،میـراث مکتـوب ،مرکـز
بینالمللی گفتگوی تمدنها.
عاملی ،سید محمدجواد ( ،)۷۵۵۲مفتـاح الکرامـة فـی شـرح قواعـد عالمـة ،حققـه و علـق علیـه الشـیخ
محمدباقر الصالصی ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
عالمه حلی ،ابومنصور حسنبن یوسف األسدی ( ،)۷۵۷۱قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحـرام ،قـم،
مؤسسة النشر اإلسالمی.
عماد اصفهانی ( ۷۳۱۱هجری  ،)۷۹۱۱ /خریدة القصر و جریدة العصر ،بدایة قسم الشعراء الشا  ،شـعراء
دمشق و الشعراء األمراء من بنی ایوب ،تحقیق شکری فیصل ،دمشق ،الم بعة الهاشمیة.
فرخی سیستانی ،علیبن جولوغ ( ،)۷۳۹۳دیوان حکیم فرخـی سیسـتانی ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،
تهران ،زوار.
فرزدق ( ،)۷۱۱۰دیوان الفرزدق الذی امأله محمدبن حبیب عن ابن العرابی ،چاپ بوشه ،پـاریس ،آدلـف
لبیت.
فرهوشی ،بهرا ( ،)۷۳۱۷فرهنگ زبان پهلوی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقوب (۷۳۰۷ـ ،)۷۳۰۳القاموس المحی  ،بولق ،م بعة األمیریة.
فیومی ،احمدبن محمدبن علی ( ،)۷۹۱۱المصباح المنیر ،بیروت ،مکتبة لبنان.
قاضی ابراهیمبن نورمحمد ( ،)۷۵۹۳شمس اللغات ،بمبئی ،م بع حیدری.
قبول احمد ( ۷۵۳۰هجری) ،هفت قلزم ،لکهنو ،م بع نامی گرامی منشی نولکشور.
قمی ،حسنبن محمدبن حسن ( ،)۷۳۱۷تاریخ قم ،ترجمۀ حسنبن علی قمی ،به تصحیح سید جاللالدین
طهرانی ،تهران ،توس.
قوامی رازی ،بدرالدین ( ،)۷۳۳۵دیوان شرفالشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمۀ اول قرن ششـم،
به تصحیح و اهتما میرجاللالدین حسینی ارموی ،تهران ،چاپصانۀ سههر.
کردی نیشابوری ،ادیب یعقوب ( ،)۵۲۳۲کتاب البلغه ،مقابله و تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچـی،
تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
کرمینی ،علیبن محمدبن سعید ادیب ( ،)۷۳۱۲تکملةاألصناف فرهنـگ عربـی ـ فارسـی از قـرن ششـم
هجری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوببن اسـحاق ( ،)۷۳۱۵الفـروع مـن الکـافی ،بتصـحیح و مقابلـه و تعلیـق
علیاکبر الغفاری ،تهران ،دار الکتب السالمیه.
لوکونین ،ولدیمیر گریگورویچ ( ،)۷۳۲۰تمدن ایران ساسانی ایران در سـدههای سـوم تـا پـنجم مـیالدی،
ترجمۀ عنایتالله رضا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ماوردی ،علیبن محمد ( ۷۵۰۹هجـری  ،)۷۹۱۹ /أعـالم النبـوة ،شـرح و تحقیـق سـعید محمـد اللحـا ،
بیروت ،دار و مکتبة الهالل.
محمد پادشاه ( ،)۷۳۳۱فرهنگ آنندراج ،زیر نظر محمد دبیرسیاقی ،تهران ،کتابصانه خیا .
مدینی اصفهانی ،ابوموسی محمدبن ابی بکر ( ۷۵۰۱هجری  ،)۷۹۱۱ /المجموع المغیث فی غریبی القرآن
و الحدیث ،تحقیق عبدالکریم عزباوی ،مکه ،جامعة ا القری.
المرقاة (منسوب به بدیعالزمان ن نزی) ( ،)۷۳۵۱به تصحیح سید جعفـر سـجادی ،تهـران ،بنیـاد فرهنـگ
ایران.
مستوفی بافقی ،محمد مفید ( ،)۷۳۱۲جامع مفیدی ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،اساطیر.
مسعود سعد سلمان ( ،)۷۳۱۵دیوان مسعود سعد سلمان ،به تصحیح رشید یاسمی ،تهران ،امیرکبیر.
معین ،محمد ( ،)۷۳۱۲فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
مقدسی ،م هربن طاهر (۷۱۹۹ـ ،)۷۹۷۹کتاب البدء و التأریخ ،چاپ کلمان هوار ،پاریس ،ارنست لرو،
میدانی ،ابوالفتح احمدبن محمد ( ،)۷۳۵۲السامی فی االسامی ،عکس نسصۀ مکتوب به سال  ۱۰۷هجری
قمری محفوظ در کتابصانه ابراهیم پاشا ترکیه ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
میرفصرایی ،مهشید ( ،)۷۳۹۰روایت پهلوی ،تهران ،پژوهشگاه علو انسانی و م العات فرهنگی.
ناصر خسرو ( ،)۷۳۲۱دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی ،به اهتما مجتبی مینوی و مهـدی محقـق،
تهران ،موسسه م العات اسالمی دانشگاه مکگیل.
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. اساطیر، تهران، به تصحیح عباس اقبال، سم العلی للحضرة العلیا،)۷۳۱۵( ناصرالدین منشی کرمانی
. شرکت چاپ رنگین، تهران، فرهنگ نفیسی،)۷۳۷۱(  علیاکبر،نفیسی
. دارال باعۀ خاصۀ همایونی، تهران، فرهنگ انجمنآرای ناصری،) ق۷۵۱۱(  رضاقلیخان،هدایت
. بروکهاوس، لیهزیک، فردیناند ووستنفلد، کتاب معجم البلدان،)۷۱۱۳ـ۷۱۱۱(  ابوعبدالله،یاقوت حموی
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ریشهشناسی ادات پرسشی ؛
دستوری شدن یک صیغۀ فعلی

1

یوسف سعادت (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
تنها اثری که نگارنده در باب ریشهشناسی آیا دیده مقالۀ مفصل و مشترک کـورن و اول (
 )and Öhl 2008است .از جمله اشکالهای بنیادین این مقاله توجه نکردن بـه گونـههای دیگـر
Korn

َ
آیا ،یعنی آی ،ای و بهو یژه آذا ،است که سبب شده نویسـندگان نـا بـرده ناچـار شـوند بـرای
اثبات نظر خود ،یعنی اینکه آیا از حرب ربط یا مشـتق شدهاسـت ،بـه روشهـای پیچیـده و
بح های طولنی متوسل شوند و در نهایت به نتیجههایی آمیصته بـه تردیـد برسـند .روشـن
است که آگاهی از وجود گونۀ آذا راه را بر هرگونه ارتبـا ریشـهشـناختی بـا حـرب ربـط یـا
خواهد بست و هر آنچه را در اثبات چنین ارتباطی گفته شده باشد از پیش باطل خواهد کرد.
َ
ادات پرسشی آیا و گونههای دیگرش آذا ،آی و ای (متینی ۷۳۵۱؛ ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص
 ۵۱۳به بعد؛ فرهنگ جامع :صادقی  ،۷۳۹۵ذیل آذا 1و آی 2)2در کهنترین متنهای فارسی نو بـهکار
رفتهاند ،3ولی تا کنون در متنهـای فارسـی میانـه یـا پـیش از آن چنـین واژههـایی بـا چنـین
 .1دوستان عزیز  ،پژمان فیروزبصش و دکتر احمدرضا قائممقامی ،برای بهبود این مقاله از مهر و دانش خویش دریـغ
نکردند و نکتههای ارزشمندی را یادآور شدند .از ایشان سهاسگزار .
 .2در منابع یادشده نشانههای پرسشی دیگری نیز معرفـی شـدهاند (همچنـین ← متینـی ۷۳۲۷؛ حـاجی سـیدآقایی
.)۷۳۱۱
 .٩در سدههای چهار و پنجم در بیشتر متنهای ادبی فارسی از هیچکدا از این گونهها اثری نمیتوان یافت .از سـدﮤ
ششم به بعد گونۀ آیا در آثار ادبی فراگیر شده و گونههای دیگر را از میدان بهدر کردهاست .ولی همۀ ایـن گونـهها را از
سدﮤ چهار در ترجمهها و تفسیرهای قرآن میتوان دید .شایستۀ یادآوری است که از فارسی نو از قرن چهار بـه بعـد
متن در دست است ولی شکلگیری و وجود فارسی نو  /دری را میتوان تا چند سده عقبتر برد .در این مقالـه هرجـا
سصن از نصستین سدههای شکلگیری فارسی نو  /دری است ،منظور این سدههای نانوشته نیز هست.
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کاربردی دیده نشدهاند .1نگارنده با از نظر گذراندن صورتهای مصتلف آوایی این لغـت در
کهنترین متنهای فارسی به این نتیجه رسیدهاست که همگی این صورتهـا از یـک صـیغۀ
فعلی فارسی میانه ،در سدههای آغازین حیات فارسی نو و طی فرآیند دسـتوری شـدن پدیـد
آمدهاند .برای توضیح این دستوریشدگی دو سازوکار به نظر نگارنده میرسد کـه بـه ترتیـب
ترجیح در پی خواهند آمد.
میبدی در کشف االسرار در تفسیر آیۀ  ۷۰۹سورﮤ توبـه دربـارﮤ برابرهـای فارسـی همـزﮤ
پرسشی و دیگر حربهای پرسشی عربی توضیح سودمندی افزوده که در راه بردن به تبار آیـا
الها بصش است:
 ...أ فمن ،این الف و فا استفها است ،سصن به آن مفتتح ،چنانکـه پارسـیگویان گوینـد
در آغاز سصن« :باش که کسی چنین کند؟ ،درنگر که کسی چنین کند؟ ،بشـنو کـه کسـی
چنــین کنــد؟» و عــرب اســتفها کننــد بــالف و بــالف و فــا و بــالف و واو و بغنـۀ صــوت
بیحرب (میبدی  ،۷۳۱۷ج  ،۵ص ۵۷۳؛ سدﮤ .2)۱

نمیتوان از این گفته چنـین برداشـت کـرد کـه بشـنو ،بـاش و درنگـر در زبـان صـاحب
کشفاالسرار برای ایفای نقش کلمۀ پرسشی دستوری شده بودهاند ،ولی اینقدر هسـت کـه
در جملههای پرسشی میشده این صیغههای امری را دید .به نظر میرسد کارکرد یادشـده از
نقش صیغۀ ببین در فارسی امروز دور نبودهاست؛ برای نمونه ،در چنین جملهای« :زنگ بزن
ببین میآید؟» .درواقع ،در چنین بافتهایی واژههای یادشده در اصل بهمعنی «بررسی کن! /
وارسی کن!» هستند .این همانندی در جملههایی که در پی میآیند آشکارتر میشود:
ـ مالک ذعر بر تصت نشسته بود .گفت باش 3تو یوسف صدیقی؟ (سـورآبادی  ،۷۳۳۱ج ،۷
ص ۵۳۱؛ سدﮤ .)۲
ـ چه میشنوی ای گدای امت محمد؟ که موسی حامل سه کلمات اسرار نشد و تـو ایـن
کلمات چگونه تحمل میکنی  ...درنگر که این سصن مرا کجا میکشد؟ (عینالقضات همدانی
 ،۷۳۱۱ص ۵۷۱؛ سدﮤ .)۱
ـ  ...اکنون تو درنگر که کدا اختیار کنی و کدا معنی بایستهتر دانی (داسـتانهای بیـدپای:
بصاری  ،۷۳۱۷ص ۲۱؛ سدﮤ .)۱
 .1جملههای پرسشی (از جمله پرسش «آری یا نه») در متنهای موجود فارسی میانه بدون نشانهاند و پرسشـی بـودن
آنها از بافت روشن میشود (← پیوست پایان مقاله).
 .2نکتۀ یادشده را در مقالۀ ارزشمند جناب متینی «برخی نشانههای نادر اسـتفها در فارسـی» دیـد (جـالل متینـی
 ،۷۳۵۱ص .)۷۷۱
 .٩بسنجید با کاربرد امروزی باش برای نمونه ،در «اینها را باش!» که در آن نیز معنایی مانند «نگاه کن!» دارد.
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ـ  ...باش تو از استوارگیرندگانی و از گرویدگانی؟ (کشـفاالسـرار :میبـدی  ،۷۳۱۷ص ۵۱۱؛
سدﮤ .)۱

بنابراین ،شاید نتوان آنها را درست بهمعنی «آیا» دانست و کارکردی هماننـد آن برایشـان
قائل شد ،ولی اگر این عنصرها مسیر دستوریشدگی را کامـل میپیمودنـد ،میتوانسـتند در
زبان بهعنوان ادات پرسشی عمومیت یابند که چنین نشدهاست .بـه ایـن ترتیـب ،میتـوان از
صیغهای فعلی 1یا حتی از جملهای انتظار ایفای چنـین کـارکردی داشـت؛ نمونـهاش را هـم
میتوان در لف فرانسوی  est-ce queدید که در اصل بهمعنی «است که» است ،ولی از سدﮤ
شانزدهم میالدی به این سو دستوری شـده و معنـی «اسـت کـه؟» و کـارکردی برابـر «آیـا»
یافتهاست .)Elsig 2009, p. 223( 2در فارسی نیز در جملههای پرسشی عبارتهـایی بـه همـین
معنی پدیدار میشدهاند ،مانند میشود که و خواهد بود که و هست (که) در شاهدهای زیر:
ـ مرد ظریفی مینمایی .میشود که دست از این دعوی باطـل بـازداری و از مـا ع ـایی
بگیری و بروی؟ (بیان االدیان :ابوالمعالی علوی  ،۷۳۱۱ص ۹۵؛ سدﮤ .)۲
ـ موش گفت :هرگز 3خواهـد بـود کـه ایـن بصـت خفتـه بیـدار گـردد و ایـن فتنـۀ بیـدار
بیارامد؟ (کلیله و دمنه :نصرالله منشی  ،۷۳۵۳ص ۷۱۲؛ سدﮤ .)۱
4
ـ این است که پاداش کردیم ایشان را بدانچه کافر شدند و هست که پـاداش کـرده شـود
مگر نادانی؟ (تفسیر طبری ،ج  ،۲ص  ،۷۵۲۵به نقل از حاجیسیدآقایی  ،۷۳۱۱ص .)۷۲۵
البته این عبارتها نیـز در فارسـی دسـتوری نشـدهاند ،ولـی از چنـین اسـتعدادی خبـر
میتوانند داد .از نظر نگارنده خاستگاه آیا نیز از این دست است.
1
به احتمال فراوان گونۀ آذا نمایانگر صورت کهنهتر لغت است :
 .1بسنجید با صیغۀ فعلی سو شص مفرد شاید از شایستن که در نقش قید شک دستوری شدهاست.
 .2از دیگر نمونههای دستوریشدگی که به پیدایی ادات پرسشی انجامیده یکی هم  qu'est-ce queبهمعنـی «چـه؟»
در فرانسوی است که در لفـ بـهمعنـی «چیسـت آنکـه» اسـت .بـرای نمونـه ،در ?« qu'est-ce que tu veuxچـه
میخواهی؟» (< «چه است آنچه میخواهی؟») .جالب است که همین معنی را میتوان در کلمۀ عربی مـاذا «چـه»
اصل مشتق از اسم استفها ما و اسم اشارﮤ ذا است؛ به سصن دیگر ،ماذا هم در اصل بهمعنی «چیست آن»
دید که در ا
است (طبیعتا با راب ۀ محذوب) که برای کاربرد بهعنوان ادات پرسشی در جملههای فعلیه و بهمعنی «چه؟» دسـتوری
ُ َ
شده .برای نمونه ،در ماذا قلت؟ «چه گفتی؟» (< «چه است آن [که] گفتی؟») (.)Rubin 2005, p. 24
 .٩برخی منبعها در چنین جملههایی هرگز را ایفاگر نقش کلمۀ پرسشی میگیرند .حکـم هرگـز ،هـیچ و چیـز (ناتـل
خانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص  )۵۱۰-۵۱۹در چنین موقعیتهایی همانند عنصرهای درنگر ،باش و بشـنو اسـت ،یعنـی
میتوانستهاند برای کارکرد پرسشی دستوری شوند که نشدهاند .به هر روی ،آمدن همزمان ایـن عنصـرها بـا واژههـای
دیگری که به نوعی چهرﮤ پرسشی به جمله میدهند برای تأکید است ،چنانکه حتی در کنار آیا نیز شـاهد ایـن دسـت
واژهها هستیم :مگر آیا ،آیا مگر ،بود آیا ،آیا بود ،هرگز آیا و...
 .4در ترجمۀ َهل آمده :ذلک جزیناهم بما کفرو وهل نجازی ال الکفور؟ (سبأ )۷۱:۳۵
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ـ  ...سدیگر گو ید آذا منزلگاه من در این سفر چگونـه بـود؟» (سـورآبادی  ،۷۳۱۷ج  ،۵ص
۵۵۵۳؛ سدﮤ .)۲
ـ میگو یند آذا ما را از این کار چیزی خواهد بود؟» (سـورآبادی  ،۷۳۳۱ج  ،۷ص ۷۰۵؛ سـدﮤ
.)۲

از دید نگارنده ،آذا خود از صورت برجاینماندﮤ  *hāδāو آن از صیغۀ فعلی فارسی میانۀ
« hādبشود ،باشد ،خواهد بود» به فارسی نو رسیده که سو شـص مفـرد مضـارب التزامـی
فعل « h-بودن» بودهاست ،یعنـی  .āyā > āδā > *hāδā > -ā + *hāδ > hādحـذب واج h
در آغاز واژه در گذار به فارسی نو شاهدهای دیگری هم دارد ،از جمله در انبـار ،اندیشـیدن،
َ
َ
البرز و نیز در دیگر صیغههای صربشدﮤ فعل  :h-ـ ام ،ـ ای ،ـ ایـد و ـ انـد کـه در فارسـی
میانه  hēd ،hī ،hēmو  hēndبودهاند .این فرآیندهای ساختواژی ،آوایـی و دستوریشـدگی
2
همگی در نصستین سدههای شکلگیری فارسی دری ر دادهاند.
الفی که در  *hāδāبه  *hāδافزوده شده همانی است که برای تأکید ،هشدار و ترغیب به
امری یا برای بیان آرزو به پایان صیغۀ فعلهای مضارب یا دعایی افزوده میشده (ناتـل خـانلری
 ،۷۳۱۲ج  ،۵ص ۳۳۱-۳۳۵؛ فرهنگ جامع :صـادقی  ،۷۳۹۵ج  ،۵ص  ،۲ذیـل ا )11و مـیدانیم ایـن
فعل دعایی فارسی همان مضارب التزامی فارسی میانه است که شناسۀ سو شـص مضـارب
آن - > -ādاد بوده (یعنی همانی که در  hādاست)؛ نمونه:
چه گو یی چه ساز ؟ چه پاسخ دهی؟

کــه جفــت تــو بــادا مهــی و بهــی!

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۳۳۳؛ سدﮤ .)۵

رمیده بادیا از میان خلق که این قو را از راه ببردی! و مبادا تو را با هـیچ آدمـی نشسـتن و
خاستن! گم بادیا از میان خلق! (تفسیر طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۷ص ۱۳؛ سدﮤ .)۵
گاه نیز این -ا در ترجمۀ لـ -امر غایب یا ن تأکید عربی بهکار میرفتهاست (فرهنگ جامع:
صادقی  ،۷۳۹۵ج  ،۵ص  ،۲ذیـل ا« :)11فریفته مکنادا شما را به خدای ابلـیس فریبنـده» (ترجمـۀ
قرآن موزﮤ پـارس  ،۵۲۳۲ص ۷۱۰؛ سـدﮤ « ،)۲گواهـان کنیـت ،چـون بیعـی کنیـت؛ ...و ضـرر
 .1خانلری مینویسد« :کلمۀ آذا ،که در متنهای معدودی دیده میشود و شـاید صـورت اصـلی یـا گویشـی حـرب
استفها باشد ،درست در مقابل حروب استفها عربی بهکار رفتهاست» (ناتل خانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص .)۵۱۳
 .2صیغۀ *هاد یا *هادا در فارسی یهودی متقد شاهد ندارد .ولـی در ایـن گونـۀ فارسـی هـم ادات تمنـایی -ا وجـود
داشتهاست (Paul 2013, p. 124, §150b؛ معادل ا ۷۷در فرهنگ جامع) ،هم فعل « h-بودن» که واج هـ نیز در آغـاز
آن باقی مانده بوده ( )ibid, p. 138, §174aو هم اینکه وجه التزامی در آن با -اد ساخته میشدهاست ( ibid, p. 122,
*
خـود *هـادا نیـز در آن گونـۀ فارسـی
 .)§146بنابراین ،اسباب ساخت صیغۀ هادا همه در آن فراهم بودهاست و شاید ِ
کاربرد داشتهاست.
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رسانیده مباشدا دبیر و گوا( ».نسفی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۹۱؛ سدﮤ « ،)۱فلیستضعف :نهفتگی کنـدا
ـ پارسا باشدا» (فرهنگنامۀ قرآنی :یاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص ۷۱۱۵؛ سدﮤ « ،)۲لتکن :باشدا» (همـان،
ج  ،۵ص ۲۵۲؛ سدﮤ  .)۲در فرهنگ جامع (ج  ،۵ص  ،۱ا )1۷الف دیگری بهعنوان نشانۀ پرسشی
شناســانده شــده کــه بــه پایــان فعــل مضــارب افــزوده میشــده و بــه جملــه معنــی پرسشــی
میدادهاست .در شاهدهای زیر میشود حدس زد که صـیغههای حامـل ایـن ادات را گویـا
میبایســت یــا میتوانســتهاند بــا تکیــه بصواننــد« :الهــی! هرگــز بینمــا روزی بیمحنــت
خویش؟ (کشف االسرار :میبـدی  ،۷۳۱۷ج  ،۱ص ۵۱۱؛ سـدﮤ « ،)۱کـافر را چـو بـه گـور کننـد،
بهرسندش که خدای ته کیست و دین تو چیست؟ گوید :ندانم .منکر و نکیـر گوینـد مـرو را:
مدانیا؟  ...پس یک زخمش بزنند (بخشی از تفسیری کهن  ،۷۳۲۷ص ۵۲؛ سدﮤ  .)۵بعیـد نیسـت
این دو الف یکی باشند و در  *hāδāنیز شاهد کارکرد پرسشی آن باشیم .1چه این -ا پرسشی
(یعنی ا )۷۱را همان -ا تأکید (یعنی ا )۷۷بگیریم و چه نه ،شاهدهای ا 1۷نشان میدهند کـه بـا
تأکید خوانده شدن صیغههای حامل ا ۷۷نیـز میتوانسـته آنهـا را گـامی بـه پـذیرفتن کـارکرد
ا
پرسشی نزدیکتر سازد .افزون بر گرفتن الف تأکیدی ،احتمال آمدن صیغۀ حامل این پسوند
در آغاز جمله نیز بر بار تأکیدی آن میافزودهاسـت .در نهایـت گویشـوران و خواننـدگان در
جایی و در زمانی بدان سو سوق یافتهاند که واژهای به معنی «(بهراستی) باشـد» و «(همانـا)
خواهد بود» (یعنی  )*hāδāرا در آغاز جمله با لحن پرسش ِی «بشود؟»« ،باشد؟» و «خواهد
بود؟» ادا کنند (دربارﮤ این مرحله از فرآیند دستوری شـدن ← .)Hopper and Traugott, p. 2003, 48ff
معنـی «امکـان» رفتهرفتـه در جملـههای فارسـی مسـیر
فعلـی بـا
به سصن دیگر ،این صیغۀ
ِ
ِ
دستوریشدگی را به پایان رسانده و تکواژی شده با نقش پرسشی کـه بیشـتر در آغـاز جملـه
میآمدهاست .از لحاظی میتوان این وضع را با معادلهای صیغۀ  hādدر فارسـی نـو یعنـی
باشد (که) و َبود (که) سنجید که آنها نیز هنگا افادﮤ معنی «امکان و احتمال داشتن» (برابـر
با یکی از معنیهای مگر) میتوانند در آغاز جمله بیایند و معرب کارکردی خاصشده بـرای
صیغۀ سو شص مفرد التزامی باشند:
بدیشــان چنـین گفــت زال دلیـر

که باشد که شاه آمد از گاه سیر»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۵ص ۳۳۱؛ سدﮤ .)۵

 .1بسنجید با الـف در هسـتا در ترجمـۀ کلمـۀ پرسشـی عربـی َهـل بـه «ای هسـتا» در یکـی از ترجمـههـای کهـن
قرآن (یاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص ۷۲۱۱الف).
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می ده مرا و مسـت مگـردان کـه وقـت خـواب  /باشـد بـه مـدح خـو یش کنـد خواجـه
خواستار» (فرخی سیستانی  ،۷۳۵۹ص ۷۹۲؛ سدﮤ .)۲
باشد که دشمنان تأو یلی دیگرگونه کنند (بیهقی  ،۷۳۲۰ص ۷۰۳؛ سدﮤ .)۲
میتوان با تغییر لحن بـا همـین سـاختار بـه جملـههای پرسشـی رسـید ،ولـی تصـمیم
گویشوران جز آن بودهاست.
واژﮤ مگر بصشی از این مسیر دستوری شدن را پیمودهاست .از میان معنیهـای گونـاگون
این واژه یکی هم رسانیدن «شک و گمان»« ،احتمال» و البته «امید و آرزو» است کـه بـرای
نمونه در لغتنامه بهصورت «باشد که» نیز تعریف شدهاست:
پلنگش بدی کاجکی ما و باب

مگــر ســایهای ی ـافتی زآفتــاب»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۷۱۱؛ سدﮤ .)۵

عیسی  ...از بیتالمقدس بیرون آمد و روی بنهاد که برروی زمین همیرود تا مگر کسی
را یابد که او را بهذیرد (بلعمی  ،۷۳۱۰ج  ،۷ص ۲۵۹؛ سدﮤ .)۵
معنـی «امکـان داشـتن» و
شاهدهای این معنی بسیارند .بهاحتمال زیاد از رهگذر همین
ِ
نیز رساندن معنی «شک» ،واژﮤ مگر بهفراوانی بـهعنوان واژﮤ پرسشـی (تأکیـدی) نیـز بـهکار
رفتهاست:
بدو گفت کای ریمـن پرفریـب!

.)۲

مگر کز فرازی ندیدی نشیب؟»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۱ص ۲۷۱؛ سدﮤ .)۵
متوکل گفت :مگر از آب دجله سیری؟ فتح گفت :نه ( ...عنصرالمعالی  ،۷۳۵۲ص ۳۷؛ سدﮤ
مگر دل تو بـه جـای دگـر فریفتـه شـد؟

مگر ز عشق کسـی پرخمـار داری سـر؟
(فرخی سیستانی  ،۷۳۵۹ص ۷۵۱؛ سدﮤ .)۲

لغت دارای معنی شک و امکان (و صورت گفتاری امروزی آن مگـه) ،کـه
نکته آنکه این ِ
بیشتر در آغاز جمله میآید و تکیۀ جمله هم میتواند بر آن باشـد ،در فارسـی امـروز بیشـتر
بهعنوان واژﮤ پرسشی کاربرد دارد« :مگه تو دیدی؟» و ایـن نمونـهای اسـت از غلبـۀ کـارکرد
پرسشی چنین کلمهای در گونۀ غیرمعیار زبان؛ یعنی کمابیش همان داستانی که ما میگوییم
بر سر آیا رفتهاست .میتوان این حالت را با کارکرد لغت دزفولی  čāسنجید که معنی «مگر»
هم دارد ،برای نمونه در ?« čā če goftom bidمگر چه گفته بود ؟»؛ ولی میتواند معنـی و
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کارکرد آیا نیز داشته باشد« čā filma didi? :آیا فیلم را دیدی؟» .1نیز بسـنجید بـا  zānāñدر
زبان بلوچی که بهمعنی «آیا» بهکار میرود و در اصل بهمعنی «گو یا (کـه)» اسـتzānāñ :
?« ca ē gorupp-ā dar butageآیا از این گروه خارج شدهای؟» .2در ترکـی اسـتانبولی نیـز
َع َجب و َع َجبا معنی و کارکرد «آیـا» دارنـد« :یـارین بـایرا مـی عجـب؟»« 3آیـا فـردا عیـد
است؟»« ،عجبا او ده گلجکمیدر؟»« 4آیا او هم میآید؟» (سامی  ،۷۳۷۱ص ۹۵۱ب) و نیز در
«سمرایه هدیه آلسه می عجبا؟»« 5آیا برای سمرا هدیه بگیر ؟» ( Göksel and Kerslake 2004, p.
یـی واژهای بـه
 .)269واژﮤ انگلیسی  ifو همتای آلمانی آن  obهم به احتمال زیاد از حالت برا ِ
معنی «شک و گمان» برجای ماندهانـد ( )Klein 1966, s.v. ifو مـیدانـیم کـه در سـاختهایی
ماننـد  I don’t know if you comeو  Ich weiß nicht, ob du kommstبـهمعنـی «آیـا»
بهکار رفتهاند.
گز ینۀ دیگری که برای توضیح دستوری شدن  *hāδāدر قالـب اداتـی پرسشـی بـه ذهـن
میرسد از قراری است که در پی میآید .بهجـز کاربردهـای معمـولی کـه از صـیغۀ  hādدر
فارسی میانه انتظار داریم (Durkin-Meisterernst 2014, pp. 243, 425, 449, 453؛ آموزگار و تفضلی
 ،۷۳۱۵ص  ۱۵و  )۱۹به نظر میرسد که این واژه گاه در آغـاز عبـارتهـا در معنـی و کـارکرد
دیگری نیز پدیدار شده که ممکن است زمینۀ تبدیل آن را به ادات پرسشی فراهم آورده باشد؛
برای نمونه ،در بصشی از متن هیربدستان پرسشی با ایـن مضـمون پـیش کشـیده مـیشـود:
«تحصیالت دینی (هیربدستان کردن) اولویـت دارد یـا رسـیدگی بـه دارایـیهـا؟» و پاسـخ
میآید:
gaēϑanąm aspərənō auuōit̰: ‘gēhānīgān uspurrīgānīh ayārēnēd,’ kū

xwāstagsālārīh kunād. hād ēdar paydāg kū xwāstagsālārīh weh kū
)hērbedestān kardan. (Hērbedestān 3.2

̰« :gaēϑanąm aspərənō auuōitدر حف داراییها یاری رساند» ،یعنی به دارایـیهـا
ا
 .1این اطالب و مثالهایش را از گو یشور دزفولی خانم مرضیه عروه شـنید  .احتمـال بتـوان ایـن  čāرا بـا لغـت  jāدر
کردی و هورامی سنجید که گویا در اصل به معنی «پس ،آنگاه» است (شرفکندی  ،۷۳۱۹ص  )۷۱۹و در بافتهـایی
معنی «مگر» دارد؛ نمونۀ سورانی« jā četī wā awē? :مگر چنین چیزی امکـان دارد؟» ،نمونـۀ هـورامیjā pāsa :
?« čēway keryānمگر چنین چیزی انجا شدنی است؟» (اطالب اخیر و مثالهـایش را از گو یشـور هـورامی خـانم
نگار شیالنان شنید ).
 .2این اطالب و مثالش را از گو یشور بلوچی آقای بالل ریگی شنید .
 .٩به خط امروزی ترکیYarın bayram mı acep? :
 .4به خط امروزی ترکیAceba o da gelecek midir? :
 .5به خط امروزی ترکیSemra’ya hediye alsam mı acaba? :
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رسیدگی کند ،hād .از اینجا روشن میشود که رسیدگی به داراییها بر هیربدستان کردن
رجحان دارد.

در چنین موضعهایی مترجمان متنهای فارسی میانه از این لغت برداشتهای متفـاوتی
داشتهاند .برای نمونه ،تاوادیا در شایست نشایست  ۷۷ ،۵آن (یعنی  )HWEtرا  hatآوانو یسی
کرده و به «هان!» برگرداندهاست .)Tavadia 1930, p. 36( 1کوتوال آن را در واژهنامۀ کتـابش hēd
آوانو یسی کرده و نگارشی از ضمیر اشارﮤ  ēdبا معنی تقریبـی « »i.e., note thatدانسـته کـه
در آغاز عبارتهای توضیحی افزوده میشدهاست ( .)Kotwal 1969, p. 148. no. 478همو ( ibid,
 )pp. 56-57آن را در متن  ēdآوانو یسی کرده و « »note thatترجمه کردهاست .ولی کوتـوال و
کرینبــروک واژه را در هیربدســتان  ۵ ،۳بــهصــورت  hādآوانو یســی کــرده و  thusترجمــه
ِ
نمودهانـد ( .)Kotwal and Kreyenbroek 1992, pp. 34-35هومبــا و ِا ِلفنبـاین هــم از جملــه در
هیربدستان  ۵ ،۳این واژه را در ترجمۀ خود نادیده گرفتهاند ( Humbach and Elfenbein 1990, pp.
ِ .)30, 40شروو در یادداشتی که بر این صیغه نوشته ( 2)Skjærvø 2010, pp. 182-190بر آن اسـت
آغـاز عبـارتی میآمـده کـه
که  hādدر برخی موقعیتهای مشص در چنـین کـاربردی در ِ
توصیفکنندﮤ نقل و حدیثی بوده و آن نقل خـود از بـرای تعریـف و مشـص کـردن حـدود
حکمی اوستایی یا ترجمۀ پهلـوی آن آمـده بودهاسـت ( .)p. 185از نظـر ِشـروو  hādدر ایـن
اوستایی یادشده دللت داشته ،ولی آغـازگر
موقعیت بر موافقت با گفتۀ پیش از خود یا حکم
ِ
عبارتی بوده که خود حدودی برای حکم اصلی تعریف میکرده (ص  .)۷۱۱به این ترتیـب ،او
معنی ضمنی آن را ) Yes, and (alsoو گاه ) Yes, but (onlyمیداند و حتی در ترجمـه نیـز
از همــین واژﮤ  Yesبهــره میگیــرد .ماتســو نیــز نظــر وی را پذیرفتــه و از آن پیــروی
کردهاست ( .)Macuch 2005, p. 96درست اسـت کـه « hādدر چنـین بـافتی بـر نظـری صـحه
میگذاشته» و یا شاید بر امکانی تأکید میورزیده ،ولی نگارنده م مئن نیسـت ایـن تأییـد و
تأکید چنانکه شروو میگوید متوجه گفتههای پیش از  hādباشد ،یعنی ممکن است جهـت
خاصی نداشته باشد یا حتی مع وب به سصن پس از آن باشد3؛ به عبارت دیگـر ،فـتح بـابی
 .1تاوادیا در صفحههای  ۱و  ۱مقدمۀ کتابش یادداشتی دربارﮤ معنی و آوانو یسی این واژه آوردهاست.
 .2از این مقاله به راهنمایی پروفسور ماریا ماتسو اطالب یافتم.
 .٩بسنجید با این جملههای فارسی امروز« :ـ فکر کرد پیشت بمـونم .ــ آره؟ پیشـم میمـونی؟» .اگـر آره بـا لحـن
پرسشی خوانده شود ،به شکلی دللت بر تأیید و تأکید بر چیزی میکند که در جملۀ بعدی طرح مـیشـود و بـه ایـن
شکل مصاطب را آگاه میسازد که جملۀ پس از آن پرسشی خواهد بود .قید نفی نه نیز میتواند در بافتهای مشـابهی
پدیدار شود و میتوان انتظار داشت که این واژه نیز از این طریق ظرفیت تبدیل شدن به ادات پرسشی را داشـته باشـد؛
بسنجید با ادات پرسشی یوقسه (یا یوخسه ،یوق ایسه ،یوغیسـه؛ امـروز )yoksa :در ترکـی اسـتانبولی کـه (در ترکـی
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باشد برای پاسخ یا شرحی که در دنبالۀ کال خواهـد آمـد .از ایـن جهـت ،بـهرغم پـذیرفتن
معنی تأییدی یا تأکیدی آن ،شاید بهتر باشد به جـای « »Yesبـه «(بسـیار) خـوب» (یعنـی
چیزی مانند  wellدر انگلیسی) ترجمهاش کنیم که برای شنیدن نظر ،پاسخ یا ادامۀ سصن در
بافت نشستهاست (مانند «بسیار خوب ،بقیۀ داستان را بگـو!»؛ البتـه در فارسـی «آری» هـم
میتواند همین نقش و معنی را داشته باشد) .به این ترتیب hād ،هم مانند بلی ،آری ،القصه،
ُ
باری( ،بسیار) خوب ،و خب در فارسی و  wellدر انگلیسی میتواند نقـش صـوت را بـازی
کند 1و آنگاه معنی حقیقی آن در بافت سصن اهمیت چندانی نصواهد داشت .بـرای نمونـه،
همانگونه که در این شاهد و بسیاری نمونههای مشابه دیگر در دینکرد  ۳میتوان دید:
abar šōn ī xūb-frazāmīhā abar-āwurd ī kārān az nigēz ī weh-dēn

hād, xūb-frazāmīhā abar-āwurd ī frayist kār šōn abērtar ān ī xwadāyān
)dō, ēk … (Dēnkard 3.115

در باب شیوﮤ به پایان رسانیدن نیکوفرجا ِ کارها بر پایۀ شرحی که در دین بهی آمده؛
ِ
باری ،شیوﮤ به پایان رسانیدن اغلب کارها خاصه ِآن خداوندگاران دو باشد ،یکی ...

پیش از  hādحکمی داده نشده تا آنگونه که شروو گفته عبارت پس از  hādبـر آن صـحه
گذارد یا محدودش کند .هرچه باشد ،ممکن است از رهگذر همین کارکرد صوتگونه زمینه
آذربایجانی هم هست و) در اصل به معنی «وگرنه» است و جزء نصست آن همان یوق ( )yokبه معنـی «نـه» و جـزء
ا
دومش پسوند شر است .این ادات به جملههای پرسشی (مثال در جملههای دربردارندﮤ ادات پرسشی  mAیـا )mI
معنایی مانند آیا میافزاید« :یوقسه چوجوقلره دهـا یمـک ویرمـهدﯕمﻰ؟» ( Yoksa çocuklara daha yemek
?« )vermedin miمگر هنوز به بچهها غذا نـدادهای؟»« ،أسـکی خـالیلرینی صاتیورمسـ یوقسـه؟» ( Eski
?« halılarını satıyor musun yoksaقالیهای کهنهات را میفروشی مگر؟» «یاری می ،یوقسه بوگـون مـی
گیدییورس ؟» (?« )yarın mı, yoksa bugün mü gidiyorsunفردا ،یا (مگـر  /در غیـر ایـن صـورت) امـروز
مـیروی؟» ( ;Göksel and Kerslake 2004, p. 269سـامی  ،۷۳۷۱ص ۷۲۱۵پ) (در یـافتن و بررسـی شـاهدها و
لغتهای ترکی طرحشده در این مقاله از دوست عزیز  ،رجـب افـق صـاری ( ،)Recep Ufuk Sarıکمـک زیـادی
گرفتم) .میبینیم که این واژﮤ ترکی از نظر ساخت و عملکردش در جملههای پرسشی تا اندازهای هماننـد مگـر اسـت
(← بال) که از  ma agarفارسی میانه برجای مانده و در آن  maادات نهی است و  agarحرب شر  .شاید ادات na
یا  neهم که در بسیاری از زبانهای ایرانی و از جمله در برخی لهجههای فارسی برای تأکید بـهکار مـیرود در اصـل
همان ادات نفی باشد؛ نمونه در زبان ایرانی آذری (یارشاطر :تـاتی جنـوبی) در لهجـۀ شـهر تاکسـتانbexeni-ne! :
«بصوانیها!» .نگارنده سراغ ندارد که در گویشی این ادات تأکیدی پیشتر هم رفته باشد و کارکرد ادات پرسـش یافتـه
باشد.
 .1البته این سصنان تازگی ندارند و کسانی از مدتها پیش  hādرا برای نمونه در انگلیسی به ! wellبرمیگرداندهانـد.
از نظر نگارنده  hādدر برخی از بافتها از جمله در م لع بسیاری از گفتارهای دینکرد  ۳به معنی «هان!» یعنی «آگاه
باش!» نیز نزدیک میشود؛ یعنی جایی میان «باری» و «هان!» قرار میگیرد .توجه شود که هان در فارسی عامیانه و در
برخی گویشهـا از جملـه در زبـان ایرانـی آذری (یارشـاطر :تـاتی جنـوبی) بـهصـورت  honبـه معنـی «آری» نیـز
درآمدهاست.

016

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
ریشهشناسی ادات پرسشی ؛ ...

پژوهشهای لغوی

برای ایفای نقش ادات پرسشی در  hādفراهم شده باشـد 1.توجـه شـود کـه در فارسـی یـک
صوت آیا هم داشتهایم که از فرهنگ جامع جا افتـاده ،ولـی شـاهدهایش کـم نیسـت .بـرای
ِ
نمونه:
آو که ز دست شد عنانم
آیا که به لب رسید جـانم
(سعدی  ،۷۳۱۷ص ۱۱۱؛ سدﮤ .)۱

به گمان نگارنده ،این صوت آیا نیز همان لغت مورد بح ایـن مقالـه اسـت .بـه سـصن
دیگر hād ،و  *hāδāدر معنی «آری» 2و البته بهعنوان صوت کاربرد یافته بودهاند و سـهستـر
صورت آیا ،هم بهعنوان صوت در زبان باقی مانده بوده و هـم از ایـن رهگـذر بـهعنوان ادات
پرسشی کاربرد یافته بودهاست .بسنجید با ( arēئهرێ) در کردی کـه در اصـل همـان «آری»
است ،ولی در نقش و معنی «آیا» نیز بهکار میرودarē dazānī pāytaxt-i Kānādā kām :
?« šār-aآیا میدانی پایتصت کانادا کدا شهر است؟» .3توجه شود که ایـن لغـت در کـردی
صوت و بهمعنی «هان!» نیز هست (شـرفکندی  ،۷۳۱۹ص ۵۷الـف) و بـه بـاور نگارنـده ،در آن
زبان هم از همین رهگذر معنی «آیا» پیدا کردهاست .4لغت  arīرا میتـوان در همـین معنـی
ا
«آیا» در بیتی احتمال به تاتی 5از بدر شروانی (۱۱۹ـ ۱۲۵هجری قمری) نیـز یافـت کـه در
قصیدهای سهزبانه به فارسی ،ترکی و تاتی به دست ما رسیده و شاعر در آن شرح میدهد کـه
چگونه در راهی با دو دختر زیباروی و نازکاندا  ،یکی «روستایی» و یکی ترک روبهرو شـده
و کوشیده دل ایشان را نر کند .دخترکان نصست خیرگی و تندی میکردهاند ،از جمله ترکـک
شیرینزبان میگفته ...« :ترک ایله سن بو سوزلری» یعنی « ...این حـربهـا را رهـا کـن» و
 .1در ترجمههای کهن قرآن ادات پرسشی عربی َهل بـه «هـان» نیـز ترجمـه شـدهاسـت (یـاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص
۷۲۱۱ب؛ حاجی سیدآقایی ص  .)۷۱۱ ،۷۳۱۱در ترجمۀ فارسییهودی کتاب مقـدس ،نسـصۀ  ،HUC 2193ادات
پرسشی عبری  h-اغلب به  hʾnترجمه شده (همچنین است در متنهای دیگر فارسییهودی) و نیز بـه  ʾyyʾو یـک بـار
هم به .)Paper 1972, p. 214( ʾyyʾ hʾn
 hād .2به معنی «باشد» است و به مانند «باشد» و گونۀ گفتاریاش «باشه» میتوانسته معنی «آری» به خود بگیرد.
 .٩این اطالب و مثالش را از آقای حمید حسنی پژوهشگر زبان و ادب فارسی و گو یشور کردی شنید .
 .4بسنجید با  āyeدر سیستانی که در کتاب واژهنامۀ سکزی چنین توضیح داده شـده .۷« :واژهای اسـت کـه در آغـاز
ســصن ب ـرای جلــب توجــه شــنونده بــهکار میبرنــد .شــاید بــا «آیــا»ی پارســی همخ ـانواده باشــد .۵ .چــی؟ چــه
گفتی؟» (محمدی خمک  ،۷۳۹۰ص  .)۲۲به احتمال زیاد این واژه همانی است کـه در فارسـی آیـا شـده و روشـن
است که در معنی دو معادل «هان؟» است ،یعنی صوتی که به گونهای کارکرد پرسشی نزدیک شدهاست.
 .5در اینجا مراد از تاتی یک زبان ایرانی نو جنوب غربی و بهلحاظ تاریصی گونهای از زبان فارسی است کـه هنـوز در
میان یهودیان داغستان و جمهوری آذربایجان (که اکنون اغلب به اسرائیل و آمریکا مهاجرت کردهاند) و نیز عـدهای از
گروه تاتی ،چیزی جز آن گـروه از زبانهـای ایرانـی نـو
مسلمانان و مسیحیان جمهوری آذربایجان رایج است .این دو ِ
شمال غربیاند که یارشاطر و به تبعیت از وی دیگران تاتی جنوبی خواندهاند و امروزه آذری هم نامیده میشوند.
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دخترک روستایی میگفته« :مای من اگر وینو تره اوند چه باشو حـال تـو /بنشـین بـه جـای
َ
خویشتن کوکله نمیترسی اری»؛ ولی سرانجا دختران کـا شـاعر را بـرآوردهانـد .بـه نظـر
مادر من 1اگر ببیند تو را ،آن د چگونه باشد حـال
نگارنده این بیت را میتوان چنین فهمیدِ « :
تو؟ /سر جای خود بنشین پسرک !2نمیترسی آیا؟» .پیشینۀ چنین کاربردی را میتوان باز هـم
عقبتر برد .برای برگرداندن حرب ربط عربی ام که کاربرد استفهامی دارد در ترجمـۀ تفسـیر
طبری در آیههای  ۵۷و  ۵۵سورﮤ انبیاء لغت اره بهکار برده شدهاست« :اره فراگرفتند خدایانی
از زمین یعنی بتان؟ ایشان هیچ چیز زنده وانکننـد» و «اره فراگرفتنـد از بیـرون او خـدایانی؟
ا
بگو یا محمد بیارید حجتهای شما» .این لغت را احتمال بایـد  ar̄̆ ihخوانـد کـه در آن -ih
 .1رضازادﮤ ملک این لغت را ،بر اساس چاپ هاشم اوغلی رحیموب از نسصۀ محفوظ در فرهنگستان علو جمهوری
سوسیالیستی ازبکستان ،بهصورت سن نقل کرده (رضازادﮤ ملک  ،۷۳۱۱ص  ،)۷۳۱حال آنکه ضبط نسـصه در اصـل
من است.
َ
 .2واژﮤ کوکله را صادقی همان لغت گیلکی « kuklaکلـک ،نیرنـگ» دانسـته و اری را برابـر «آوری» (یعنـی از فعـل
آوردن) گرفته و فعل جمله را کوکله آوردن به معنی «کلک زدن» لحاظ کردهاست (صادقی  ،۷۳۱۵ص  .)۷۰این کلمه
را نگارنده در ویدئویی از یک گویشور تاتی یهودی (جهوری) در معنی «کودک خردسال» شنیدهاست (در ثانیۀ .)۳۳
ایـن ویـدئو در کانـال  Endangered Language Allianceدر یوتیـوب در دسـترس اسـت و در آن آقـای سـیمون
مردخ ِیف ( )Simon Mardkhayevداستانی را با عنوان امید (در تاتی )imid :که در کودکی از مـادرش شـنیده نقـل
میکند (تاریخ ضبط ویدئو ۷۵ :ژانویۀ  .)۵۰۷۱ویـدئوی یادشـده بـه همـراه شـمار زیـادی ویـدئوهای ضبطشـده از
زبانهای درخ ر جهان در وبگاه  Endangered Language Allianceنیـز بـه نشـانی  www.elalliance.orgدر
دسترسند.
ا
در مصرب نصست بیت بعد که کامال روشن نیست ،از زبان تهدیدآمیز دختر روستایی لغتی به شکل کوکون نقل شـده
که شاید به لغت کوکله رب ی داشته باشد .شاید جزء کوک در کوکون هم مانند کوک در کوکله به معنـی «کـودک» یـا
«پسر» است که جمعش میشده کوکون .صورتهای مفرد و جمع  kukو  kukunدر معنیهای یادشده در زبانهای
تاتی قفقاز رایج هستند ()Lecoq 1989, p. 297؛ نیز بسنجید بـا « kuwakفرزنـد پسـر ،پسـر» در گـویش دزفـولی
شوشتری (به نقل از خانم مرضیه عروه ،گویشور دزفولی) که با کودک مرتبط است .شاید هم کوک مستقیم از صورت
« kūkکوچک ،کوتاه» باقی مانده باشد .دو بیت پایینتر ،دکتر صادقی بهدرستی حدس زدهاند که جزء -لـه در
پهلوی َ َ
واژﮤ یکدمله «یکد ( ،در لف  ):یکدمک» پسوند تصغیر میباشد .این همان پسوند -له در کوکله است کـه بـر سـر
کوچک» ساخته که در اینجا از باب تحقیر برای آن جوان بهکار رفتهاست.
کوک آمده و از آن معنی «پسرک ،بچۀ
ا
لغت گیلکی « kuklaکلک ،نیرنگ» احتمال (بهواس ۀ تناسب مفهو نیرنگ با بازی و صحنهسازی و نمایش) با واژﮤ
ترکــی قوقلــه (( )kuklaســامی  ،۷۳۷۱ص ۷۷۰۲الــف) و واژﮤ روســی  ку́клаهــر دو بــه معنــی «عروســک (در
خیمهشببازی و عروسکگردانی)» در پیوند است .این لغت را که در زبانهای شرق اروپا هم دیده مـیشـود از واژﮤ
لتینی « cucullaکاله؛ خرقهای که کالهی به آن پیوسته (بهویژه خرقـۀ کشیشـان)» گرفتـهانـد ،ولـی بـر ایـن ارتبـا
اشکالهای آواشناسانه و معنایی وارد دانستهاند ( .)Eren 1999, p. 263; Фасмер 1950, II, p. 405بعید نیسـت
اصل « kuklaعروسک» در ترکی (و بهواس ۀ آن در دیگر زبانها) از همین لغت ایرانی « kuklaکودکک ،پسـرک» و
به جهت تشبیه آن به کودکی خرد باشد؛ بسنجید با « duttagعروسـک» در بلـوچی کـه همـان دختـرک اسـت و نیـز
بسنجید با کلمۀ ترکـی َب َبـک (« )bebekعروسـک؛ (در اصـل ):کـودک» و لغـت لتینـی « pupaدختـر؛ عروسـک
(خیمهشببازی)» که در معنی «عروسک (خیمهشببازی)» در آلمانی  Puppeو در انگلیسـی  puppetشدهاسـت.
در انگلیسی و فرانسوی  -etپسوند تصغیر است (سنج -له).
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حاصل کوتاه شدن واکه در پسوند  -īhاست (صادقی  ،۷۳۱۰ص  ۷۰۲به بعـد) .مرحـو یغمـایی
در این مواضع عالمت سوال نگذاشتهاند ،هرچنـد خـود در پانوشـتی بـر ایـن لغـت مرقـو
فرمودهاند« :اره ،ترجمۀ «ا » ،و رجوب شود نیز بـه آیـۀ  .»۵۳آیـۀ  ۵۳در خـود مـتن ترجمـۀ
ِ
تفسیر طبری چنین است« :نهرسند او را از آنچه کند خدای و ایشان را بهرسند» (ترجمۀ تفسـیر
طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۵ص ۷۰۳۰؛ سدﮤ  )۵یعنی «از خدا دربارﮤ آنچه میکند چیزی نمیپرسند و از
دیگران دربارﮤ آنچه کردهاند پرسش خواهد شد» و جملههایی کـه از آیـههای  ۵۷و  ۵۵نقـل
شد از جمله پرسشهایی است که از مرد خواهند کرد.
1
نگارنده بر آن است که از صیغۀ  *hāδāگونههای آذا ،آیا و شاید یا در فارسـی بـر جـای
َ
ماندهاند .همچنین شاید شکلهای آی و ای 2از صـیغۀ ( hādیعنـی از صـیغۀ بـدون پسـوند
الف) باقی مانده باشند 3.همۀ این صـورتهـا در فرهنگهـا و دسـتورها بـهعنوان واژههـای
پرسشی معرفی شدهاند ،ولی البته نه به ریشۀ آنها اشـارهای شـده و نـه (بـهجـز در فرهنـگ
جامع) به اینکه آنها گونههای «یک واژه» بودهاند (متینی ۷۳۵۱؛ ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص
 ۵۱۳به بعد؛ فرهنگ جامع :صادقی  ،۷۳۹۵ذیل آذا 1و آی:)2
ـ آمدند جادوان فرعون ،گفتند که :آی هست ما را مزدی اگر باشیم ما غلبهکنـان؟ (تفسـیر
طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۵ص ۲۷۲؛ سدﮤ .)۵
َ
ـ ای ایمان آوریم چنانکه ایمان آوردند نادانـان؟» (تـاج التـراجم :اسـفراینی  ،۷۳۱۲ج  ،۷ص
۱۹؛ سدﮤ .)۲
ـ یا همیندانند آن کسها؟» (تفسیر طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۳ص  ،۱۷۵پانویس ۱؛ سدﮤ .)۵
ـ میگفتی یا تو از باوردارندگان باشی؟ (سورآبادی  ،۷۳۳۱ج  ،۵ص ۹۳۰؛ سدﮤ .)۲
از هیچیک از گونههای این واژه در این معنی سراغی در متنهای فارسـی میانـه نـداریم.
میتوان از اینجا نتیجه گرفت که صـورتهای یادشـده از ِآن گونـههای (نزدیـک بـه) معیـار
فارسی میانه نبودهاند و در لهجهها و البته در فارسی نو پدید آمده بودهاند و از همین روی ،در
 .1شاید بتوان با روشی که کورن و اول شرح دادهاند ( )Korn and Öhl 2008نشـان داد کـه ادات پرسشـی یـا همـان
حرب ربط یا است.
َ
 .2واژهای بهصورت  ayدر فارسی میانه بهمعنی «یعنی» کاربرد داشته که بهصـورت ای بـه فارسـی نـو رسـیدهاسـت.
نگارنده م مئن نشدهاست که میان این واژه و آنچه در این مقاله از آن بح شد پیوندی باشد .شایستۀ یادآوری اسـت
که در عربی هم أی بهمعنی «یعنی» است که گویا رب ی به واژﮤ فارسی میانه ندارد .بعدها در فارسی نو ایـن واژههـای
فارسی میانه و عربی روی هم افتادهاند.
َ
 .٩باید دید آیا در نسصههای معتبر صورت آی مستقل از ای دیده شده یا آنکه کاللـۀ آ حاصـل تشـصی مصـححان
بودهاست.

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
ریشهشناسی ادات پرسشی ؛ ...

019

هر لهجه دگرگونی آوایی متفاوتی را از سر گذرانیده بودهاند .افزونبراین ،میشـود حـدس زد
که مترجمان قرآن خود را ناگزیر میدانستهاند در ترجمۀ کلمههای پرسشی عربی معـادلی در
متن بنشانند و به همین سبب ،در متنهایی مانند ترجمههای قرآن ،که صـورتهای گویشـی
بسیاری در خود گنجاندهاند ،گونـههای متنـوعی از ایـن لغـت (لهجـهای و اسـتاندهنشـده)
میبینیم ،ولی در متنهای ادبی تا سدﮤ ششم یا بهکار نرفته و یا کاربردهای انگشـتشـمارش
مشکوک است؛ برای نمونه در شاهنامه اثری از این ادات نیسـت( 1ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج ،۳
ص  .)۵۱۵این هم از آن رو است که نویسـندگان آثـار ادبـی یـا لز نمیدانسـتهاند ایـن واژﮤ
عامیانه و لهجهای را به اثر خود راه دهند و یا لز میدانستهاند آن را به اثر خود راه ندهند.
پیوست

نمونهای از جملههای پرسشی فارسی میانه که نشانۀ ویژهای ندارد:

abāz-iš az awē pursīd kū: hast ēdōn ēdar andar āwām ī dēn ī
mazdēsnān gētīy paydāgīh pahlom? kū dēn ī mazdēsnān mehmānīh
?pad kas hast

ظهور دین مزدیسنان در جهان کسی هست که بدینسـان اینجـا
باز از وی پرسید :در زمان
ِ
برترین باشـد؟ یعنـی در کسـی [سـراغ از] حلـول دیـن مزدیسـنان هسـت؟ (Dēnkard
)7.8.28

البته دستکم دو جا جملههای پرسشی با کلمـۀ  hāآغـاز شـدهاند کـه برخـی آن را واژﮤ
پرسشـی میداننـد ( Boyce 1977, p. 44; Durkin-Meisterernst 2004, p. 173; 2014, p. 222; Brunner
:)1977, p. 186
hā dudī imēšān-iz kē paristēnd ādur sōzendag az ēdar xwad dānēnd
?ku-šān abdomī ō ādur

دو اینکه آیـا اینـانی هـم کـه در اینجـا آتـش سـوزنده را مـیپرسـتند خـود میداننـد کـه
سرانجامشان در آتش است؟ (( )Boyce 1975, dg, 3, 1پرسش از نوب «آری یا نه» است).

?hā ēn xēšmēn pādixšāy dā ō kay nūn hamēw šāyīhēd

این پادشاه خشمگین تا به کی فرمان همیراند؟ (( )Boyce 1975, ar, 3, 1پرسـش از نـوب
«آری یا نه» نیست).
 .1گاه این بیت را از شاهنامه دانستهاند« :که آیا بهشت است یا بز گاه؟  /سههر برین اسـت یـا چـر مـاه؟» ،ولـی در
ویراست خالقی بیت چنین است« :که تا این بهشت است یا رز گاه؟  /سههر برین است گـر چـر مـاه؟» (فردوسـی
 ،۷۳۱۱ج  ،۳ص ۷۲۲؛ سدﮤ .)۵
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به هر روی ،از این  hāبه اندازهای شاهد نداریم که بـدانیم آیـا تما وکمـال کـارکرد ادات
پرسشی داشته یا آنکه شبهجملهای همچون «هان!» بودهاست؛ بسنجید با هـا در ایـن بیـت
خاقانی:
دست برکن ز خوشه می بفشار!
ها! ثریا نه خوشۀ عنب اسـت؟
(خاقانی شروانی  ،۷۳۱۱ص ۷۹۱؛ سدﮤ )۱
که شبهجمله است (فرهنگ بزرگ سخن :انوری  ،۷۳۱۷ذیل هان) و ممکـن اسـت کسـی در بیـت

یادشده آن را با ادات پرسشی اشتباه بگیرد ،ولی بررسی کاربرد آن در دیگر بیتهای خاقـانی
روشن میسازد که چنین نیست ،برای نمونه در:
گو یی به مجلس هر دمی« :کو مست من؟» ها! عالمی گو یی به میدان در همـی« :کـو رخـش مـن؟» هـا!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته
داشـ
(خاقانی شروانی  ،۷۳۱۱ص )۳۱۵

و این از جمله خاصیتهای رجوب به فارسی ،بهسبب فراوانی شاهدهایش ،برای فهم دقیقتر
فارسی میانه است.
در یکی از متنهای کهن فارسی یهودی شاهدی داریم به این صورت:
u pa dīgar rōy guftēm-išān ku nē āßarīdgār i imā ispurrīh hest pa
̄̆ ē ōy dād-deh hest ...
šnax̄̆ tagārīh u dāništ u pēšwēnīh u han

مکنزی در یادداشت خود بر  hnyاین احتمال را پیشکشیده که بتوان آن را  hā nēمعـادل
«آیا نه؟» شمرد ،ولی گویا احتمال اولی را که طرح کرده قویتر دانسته و لغت را در مـتن بـه
 moreoverترجمــــه کــــرده ،یعنــــی آن را صــــورتی از  anīگرفتــــه و مــــتن را چنــــین
برگرداندهاست (:)MacKenzie 1968, p. 254, 262, 263
And in another way I said to them, ‘Is not our Creator perfection in

understanding and knowledge and foresight? And moreover He is the
’lawgiver, ...

نگارنده عبارت را چنین برمیگرداند:

آفریـدگار مـا را کمـال هسـت در شـناختگاری و دانـش و
و به دیگر روی گفتمشان که نـه
ِ
پیشبینی؟ و مگر نه او دادگر است؟

و این را میتوان با «ها  ...نه» در مصراب «ها! ثریا نه خوشۀ عنـب اسـت؟» سـنجید کـه
البته هیچ کدامشان بهعنوان ادات پرسشی دستوری نشده بودهاند .شایستۀ یاد کردن است کـه
« anīدیگر» بهصورت  hanīدر برخی از گویشهای ایرانـی کـاربرد دارد ،از جملـه در زبـان
ایرانی آذری (یارشاطر :تاتی جنوبی) در من قۀ چـال از توابـع قـزوین (پورمحمـدی املشـی و
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غالمـی  ،۷۳۹۷ص ۳۱۱ب) .لغت ترکی  haniکه در جملههای پرسشی پدیدار میشود (
 )and Kerslake 2004, p. 268رب ی به اینجا ندارد و برایش ریشهای ترکی بـازمیشناسـند ( Erdal
.)2004, p. 78, 214, 518
Göksel

منابع
آموزگار ،ژاله و تفضلی ،احمد ( ،)۷۳۱۵زبان پهلوی ادبیات و دستور آن ،تهران ،معین.
ابوالمعالی علوی ،محمد حسینی ( ،)۷۳۱۱بیان االدیان در شرح ادیـان و مـذاهب جـاهلی و اسـالمی ،بـه
کوشش عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی دانشپژوه و به اهتما سید محمد دبیرسیاقی تهران ،روزنه.
اسفراینی ،ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد ( ،)۷۳۱۲تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ( ۳جلد)،
به کوشش نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی ،تهـران ،میـراث مکتـوب و انتشـارات علمـی و
فرهنگی.
انوری ،حسن ،سرویراستار ( ،)۷۳۱۷فرهنگ بزرگ سخن ۱ ،جلد ،تهران ،سصن.
بصاری ،محمدبن عبدالله ( ،)۷۳۱۷داستانهای بیدپای ،به کوشش پرو یز ناتـل خـانلری و محمـد روشـن،
تهران ،خوارزمی.
بلعمی ،ابوعلی محمدبن محمد ( ،)۷۳۱۰تاریخنامۀ طبری ۲ ،جلـد ،بـه کوشـش محمـد روشـن ،تهـران،
سروش.
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)۷۳۲۰تاریخ بیهقی ،به کوشش علیاکبر فیا  ،مشهد ،دانشگاه مشهد ،پورمحمـدی
املشی ،نصرالله ،و حسین غالمی ،۷۳۹۷ ،فرهنگ واژگان تاتی (شالی) ،تهران ،رسانش.
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۱۱بحثی در باب برخی از نشانههای اسـتفها در فارسـی کهـن»،
نامۀ فرهنگستان ،شمارﮤ  ،۳۵صفحههای ۷۵۷ـ.۷۱۱
ّ
خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۷۳۱۱دیوان افضل الدین بدیلبن علـی نجـار خاقـانی شـروانی ،بـه
کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
رضازادﮤ ملک ،رحـیم ( ،)۷۳۱۱آذری (گـویش دیـرین مـردم آذربایجـان) ،تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی.
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشابوری ( ،)۷۳۳۱ترجمه و قصههای قرآن از روی نسخۀ موقوفه بـر تربـت شـیخ
جام ۵ ،جلد ،به کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی ،تهران ،دانشگاه تهران.
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشـابوری ( ،)۷۳۱۷تفسـیر سـورآبادی «تفسـیر التفاسـیر»  ۲جلـد ،بـه کوشـش
علیاکبر سعیدی سیرجانی ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
سامی ،شمسالدین ( ،)۷۳۷۱قاموس ترکی ،در سعادت [استانبول] ،اقدا .
سعدی ،مصلحالدین مشرببن عبداللـه ( ،)۷۳۱۷غزلیـات سـعدی ،بـه کوشـش حبیـب یغمـایی ،تهـران،
مؤسسۀ م العات و تحقیقات فرهنگی.
شرفکندی ،عبدالرحمن ( ،)۷۳۱۹فرهنگ کردی ـ فارسی ههژار ،تهران ،سروش.
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صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۵معارضۀ ترکی با فارسی در اران و شروان :چند بیت به یـک گـویش ارانـی و
شروانی» ،مجلۀ زبانشناسی ،شمارﮤ  ،۷۱صفحههای ۷ـ.۷۵
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۰تحول پسوند حاصل مصدر از پهلوی به فارسی» ،در مسائل تاریخی زبـان
فارسی ،صفحههای  ،۷۷۷-۷۰۳تهران ،سصن.
صادقی ،علیاشرب (سرپرست) ( ۷۳۹۵و  ،)۷۳۹۲فرهنگ جامع زبان فارسـی ۵ ،ج ،تهـران ،فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی.
عنصرالمعالی ،کیکاووسبن اسکندر ( ،)۷۳۵۲قابوسنامه ،به کوشش غالمحسـین یوسـفی ،تهـران ،بنگـاه
ترجمه و نشر کتاب.
عینالقضات همدانی ( ،)۷۳۱۱تمهیدات ،به کوشش عفیف عسیران ،تهران ،کتابصانه منوچهری.
فرخی سیستانی ،ابوالحسن علیبن جولوغ ( ،)۷۳۵۹دیـوان حکـیم ّفرخـی سیسـتانی ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۱۱شاهنامه ۱ ،جلد ،به کوشش جالل خالقی م لق ،تهران ،مرکز دائرةالمعـارب
بزر اسالمی.
متینی ،جالل (« ،)۷۳۲۷تلف و ضبطهای مصتلف یکـی از نشـانههای نـادر اسـتفها در فارسـی» ،مجلـۀ
دانشکدﮤ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارﮤ  ،۵۹صفحههای ۷۱۵ـ.۷۹۵
متینی ،جـالل (« ،)۷۳۵۱برخـی نشـانههای نـادر اسـتفها در فارسـی (آذا ،ای ،او ،و ،یـا ،بـاش ،درنگـر،
بشنو؟)» ،مجلۀ جستارهای ادبی ،شمارﮤ  ،۷۱صفحههای ۷۷۵ـ.۷۳۵
محمدی خمک ،جواد ( ،)۷۳۹۰واژهنامهی سکزی (فرهنگ لغـات سیسـتانی) ،ویـرایش نصسـت ،تهـران،
سروش.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)۷۳۱۷کشـفاالسـرار و عـدةاالبرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبداللـه
انصاری ۷۰ ،جلد ،به کوشش علی اصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر.
ناتل خانلری ،پرویز ( ،)۷۳۱۲تاریخ زبان فارسی ۳ ،جلد ،تهران ،نشر نو.
ترجمۀ تفسیر طبری ( ۷۳۳۹تا  ۱ ،)۷۳۵۳جلد ،به کوشش حبیب یغمایی ،تهران ،دانشگاه تهران.
ترجمۀ قرآن موزﮤ پارس ( ،)۵۲۳۲به کوشش علی رواقی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
بخشی از تفسیری کهن ( ،)۷۳۲۷به کوشش محمد روشن ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران و انستیتو خاورشناسـی
فرهنگستان علو اتحاد جماهیر شوروی.
نسفی ،ابوحف نجم الدین عمربن محمد ( ،)۷۳۱۱تفسیر نسفی ،به کوشش عزیز الله جـوینی ۵ ،جلـد،
تهران ،سروش.
ابوالمعالی نصرالله منشی ( ،)۷۳۵۳کلیله و دمنه ،به کوشش مجتبی مینوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
یاحقی ،محمد جعفر ( ،)۷۳۱۵فرهنگنامۀ قرآنی :فرهنگ برابرهای فارسی قرآن براساس  ۱۴۲نسخۀ خطـی
کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قـدس رضـوی ۲ ،جلـد ،مشـهد ،آسـتان قـدس رضـوی ،بنیـاد
پژوهشهای اسالمی.
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دربارﮤ واژههای

و

و

*

فرهاد قربانزاده (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چکیده :طوفـان و توفیـدن  /نوفیـدن واژههـایی بح انگیزنـد کـه تـاکنون واژهپژوهـان و
فرهنگنویسان بسیاری دربارﮤ آنها سصن راندهاند؛ برخـی توفـان (بـا همـین امـال) را از
سـاز ـان دانسـتهاند و معنـی آن را «غـران،
ریشۀ توفیدن و مشتق از توف و
ِ
پسـوند صفت ِ
دمان» ذکر کردهاند و درنتیجه ،طوفان را اسم و توفان را صفت دانستهاند .فرهنگسـتان اول
انسوی  typhonمصوب کـرده و فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی
توفان را در برابر واژﮤ فر ِ
(فرهنگستان سو ) نیز در واژههای مصوب خود ،همهجا طوفان را با امالی توفان (ازجمله
در سیهتوفان ،مرغ توفان ،موج توفان ،و دهها اص الح دیگر) ذکر کرده و واژههای توفنـد و
توفنده را نیز بهتصویب رساندهاست .در برخی فرهنگهای ریشهشناسـی توفـان را بـا واژﮤ
کردی « tūfānaپشه» مربو دانستهاند و مصححان متنهـای کهـن صـدها بـار توفـان را
ِ
بهجای طوفان نشاندهاند .در این مقاله به ریشه و تحول امالیی و معنایی واژههای طوفـان /
توفان و نوفیدن  /توفیدن و نویدن (و گونههای متفاوت آن) پرداختهایم.
۱ـ پیشینۀ پژوهش

در زیر نظر چند تن از پژوهشگران معاصر دربارﮤ واژﮤ طوفان  /توفان آمدهاست:
ــ توفان ،به ضم تا ،در فارسی بهمعنی «بههمخـوردگی هـوا و وزش بادهـای سـصت» و
«حرکت شدید امواج دریا» و «جوشوخروش و غوغا» است .در عربی ،نیز طوفـان بـهمعنی
بیشتر شاهدهای درجشده در این مقاله برگرفته از فرهنگهای کهن است و در هر مورد به نـا فرهنـگ اشـاره
* الف) ِ
کردهایم .اندکی از شاهدها نیز برگرفته از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سرپرستی دکتـر
علیاشرب صادقی است.
ب) از دوست پژوهشگر  ،آقای یوسف سعادت ،که این مقاله را پیش از چاپ خواندند و نکتههایی را متذکر شـدند،
سهاسگزار .
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«سیل بسیار» و «تاریکی شدید» است .این کلمه با «تا» و «طا» هردو درست است ،امـا در
فارسی اگر با «تا» نوشته شود ،بهتر است ،و نیز توفان در فارسی اسـم شـص هـم هسـت.
مثال از عنصری:
یکی دوستش بود توفـان بـه نـا

بســی آزمــوده بــه ناکــا و کــا

(عمید ۷۳۳۵؟ ،ص .)۷۷۵

ــ اینها دو کلمه است؛ یکی توفان فارسی با «تـا»ی دونق ـه و یکـی طوفـان عربـی بـا
ا
«طا»ی مؤلف .اتفاقا در این مورد بصصوص ،یعنی «انقالب شدید در هوا که باد و باران تنـد
با هم باشد» ،هم کلمۀ عربی را با «طا»ی مؤلف میتوان استعمال کرد و هم کلمۀ فارسـی را
با «تا»ی دونق ه .طوفان عربی با «طا»ی مؤلف چند معنی دارد ،از آن جمله بهمعنی «بـاران
سصت» و «آب فراوان» و «سیل» است ،اما کلمۀ توفان فارسـی بـا «تـا»ی دونق ـه از فعـل
توفیدن است بهمعنی «فریاد کردن به صدای بلند» و «غریدن و غرش کردن» .پیداست که در
زبان فارسی این حالت و انقالب هوا را که غرش نا دارد از فعل غریدن و بانگ بلنـد کـردن
گرفتهاند و برای ما ایرانیان بهتر است که توفان را با «تـا»ی دونق ـه بنویسـیم و آن را فارسـی
بدانیم و دیگر به طوفان عربی با «طا»ی مؤلف احتیاجی نداریم (نفیسی  ،۷۳۱۱ص  ۳۷و .)۳۵
ــ طوفان  ...عربی است و از طوف ،یعنی «گردش» ،است و ارتباطی با توفیدن فارسـی،
بهمعنی «جوشیدن» و «خروشیدن» ،ندارد .پـس طوفـان را اگـر بـا «ت» بنویسـیم ،درسـت
نیست (سجادی  ،۷۳۵۲ص ۷۱۲ـ.)۷۱۱
فارسی طوفان و بهمعنی «شورش دریا» گرفتهاند ،ولی این
ــ در بعض فرهنگها توفان را
ِ
ِ
دو کلمه با هم رب ی ندارند (معین ۷۳۵۵ـ ،۷۳۵۱ذیل توفان).
ا
ــ بعضی به گمان اینکه کلمۀ طوفان اصال فارسی است آن را بهصورت توفان مینویسـند
و حتی بعضی از فضال توصیه کردهاند که صورت اخیر بهکار رود .اما اصـل ایـن دو کلمـه و
ا
معنای آنها یکی نیست .طوفان کلمۀ عربی (ظاهرا از اصل یونانی) و بهمعنای «بـاد و بـاران
بسیار شدید» است ،ولی واژﮤ فارسی توفان صفت است و بهمعنای «غـران ،دمـان» اسـت و
رب ی به «باد و باران بسیار شدید» ندارد .این واژه صفت فاعلی از مصـدر توفیـدن بـهمعنای
فریاد بلند کشیدن» یا «غریدن و خروشیدن» است:
« ِ
آواز گـــردان بتوفیـــد کـــوه
ز ِ

زمین شد ز نعل ستوران سـتوه

(فردوسی).

واژﮤ توفنده بهمعنای «غرنده و خروشنده» نیز از همین فعل مشتق شدهاست (نجفی .)۷۳۱۵
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۲ـ توفیدن  /نوفیدن

درستی آنچه تاکنون واژهپژوهان دربارﮤ واژﮤ توفان گفتهاند ،نصسـت بـه مـدخل
برای بررسی
ِ
توفیدن و ستاک حال آن ،یعنی تـوف ،در چنـد فرهنـگ کهـن مراجعـه مـیکنیم و نصسـتین
اطالعی که بهدست میآوریم این است که نوف و نوفیدن صورت دیگری از تـوف و توفیـدن
است:
فرهنگ جهانگیری (تألیف ۷۰۷۱ :هجری):
توفیدن /با اول مضمو و واو معروب /دو معنی دارد؛ اول صـدا و نـدا باشـد [ ...شـاهد] .دو
جنبش و برهمخوردگی بـود ،و آن را بـه تـازی هزاهـز خواننـد [ ...شـاهد] .و در بعضـی از
فرهنگها «نون» بـهجای «تـا»ی فوقـانی مرقـو اسـت (انجـو شـیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص
۷۹۲۵ـ.)۷۹۲۲
نوف :چون در اکثر فرهنگها ،بهجای «نون»« ،تا»ی فوقانی مرقو است ،لهـذا معنـی و
مثال آن در ذیل لغت توف نوشته شد (همان ،ج  ،۵ص .)۵۷۵۱
برهان قاطع (تألیف ۷۰۱۵ :هجری):
توف /بروزن صوب« /صدای کوه» را گویند || و شور و غوغا و غلغله را نیـز گفتهانـد کـه از
کثرت مرد و جانوران درافتد ،و به این معنی ،بهجای حرب اول« ،نون» هم آمدهاست (برهان
.)۷۳۱۱
فرهنگ رشیدی (تألیف ۷۰۱۳ :هجری):
توف /بالضم /صدا و ندا و شور و غوغا ،و بعضی بـهجای «تـا»« ،نـون» گفتهانـد (رشـیدی
.)۷۳۳۱
نوف :در اکثر فرهنگها به «تا»ی فوقانی گفتهاند و در باب «تـا» مـذکور شـده ،بـهمعنی
«صدا» ،و بر این قیاس ،نوفیدن و نوفه (همان).
زوایدالفواید (حیات مؤلف۷۷۰۷ :ـ ۷۷۱۹هجری):
توفیدن /به واو معروب /بهمعنی «صدا کردن» .توفـان و تـوف حاصـل بالمصـدر و بـهمعنی
«جنبش» و «برهمزدگی» مجاز است و گمـان دار طوفـان مبـدل توفـان اسـت (سـراجالدین
علیخان آرزو .)۷۳۹۷
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نوفیدن /به واو معروب /بهمعنی «صدا کردن» .نوف بهمعنی «آواز بلنـد» و «صـدایی کـه از
کوه آید» حاصل بالمصدر .لیکن به «تا»ی قرشت گذشت .پـس یکـی از ایـن دو تصـحیف
باشد (همان).
با مراجعه به فرهنگهای قدیمیتر میبینیم که در اغلب فرهنگهای تألیفشده تـا پایـان
قرن دهم فقط نوف آمدهاست :لغـت فـرس (تـألیف :قـرن پـنجم) (اسـدی  ،۷۳۷۹ص ،)۵۵۱
صحاحالفرس (تـألیف ۱۵۱ :هجـری) (محمـدبن هندوشـاه  ،۷۳۵۷ص  ،)۷۱۰دستوراالفاضـل
(تألیف ۱۵۳ :هجری) (حاجب خیرات دهلـوی  ،۷۳۲۵ص  ،)۵۳۱معیار جمالی (تألیف-۱۵۵ :
 ۱۵۲هجـری) (شــمس فصــری  ،۷۳۳۱ص  ،)۵۵۹فرهنـگ لسانالشــعرا (تــألیف۱۲۳ :ــ۱۹۰
هجری) (عاشق  ،۷۹۹۲ / ۷۳۱۵ص  ،)۳۳۵فرهنگ مجموعةالفرس (تألیف قرن هشـتم) (صـفی
کحال  ،۷۳۱۱ص  ،)۷۵۵بحرالفضایل (تألیف ۱۹۲ :هجری) (محمدبن قـوا بن رسـتم  ،۷۳۹۵ص
 ،)۲۳۵اداتالفضال (تألیف ۱۷۵ :یا  ۱۵۵هجری) (قاضیخان بدر محمد دهلوی ،)1زفان گویـا
(تألیف :پیش از  ۱۳۱هجری) (بدرالدین ابراهیم  ،۷۳۱۷ص  ،)۵۲۵فرهنگ فارسی (اوایـل قـرن
دهم) (حسین وفایی  ،۷۳۱۵ص  ،)۵۰۳تحفةالسعادة (تألیف ۹۷۱ :هجری) (محمودبن شیخ ضیا،
بر  ۷۳۵پشت :نوفیدن) ،تحفةاالحباب (تألیف ۹۳۳ :هجری) (اوبهی هروی  ،۷۳۱۲ص  )۳۳۳و
فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر (تألیف :بـین قـرن هشـتم تـا دهـم) (ص  .)۵۳۲در تمـامی
حال نوفیدن اسـت ،مـدخل شـده و فقـط در تحفةالسـعادة
فرهنگهای یادشده نوف ،که بن ِ
مصدر نوفیدن نیز آمدهاست.
از آنچه در فرهنگهای کهن آمده درمییابیم نوف و نوفیدن اصل و توف و توفیـدن گونـۀ
تغییریافتهاند .تا جایی کـه نگارنـده بررسـی کـرده ،فرهنـگ قـواس (تـألیف :پـس از )۱۹۰
نصستین فرهنگی است که در آن توف مدخل شدهاست:
توف :بانگی را [گویند] که به کوه درافتد (قواس  ،۷۳۲۳ص .)۷۱۱
ازاینرو ،با استناد به فرهنگها میتوان حدس زد که تصحیف نـوف بـه تـوف در قـرن هفـتم
روی دادهاست .2در ادامه ،تـوف و توفیـدن وارد فرهنگهـای دیگـر ،ماننـد شـرفنامۀ َمنیـری
(تألیف ۱۱۱ :هجری) (ابراهیم قوا فاروقی  ،۷۳۱۱-۷۳۱۲ص  :۳۰۰توفیدن ،ص  :۷۰۳۵نـوف ،ص
 .1از دکتر ابوالفضل خ یبی ،که تصویر نسصۀ خ ی اداتالفضال را در اختیار گذاشتند ،سهاسگزار .
 .2پیش از نگارنده ،آقای پژمان فیروزبصش ( ،۷۳۹۵ص  )۷۵۱نیز با استناد به شاهدهای موجود از نوفیدن و توفیـدن
به نتیجۀ مشابهی دست یافته بودهاست .ایشان در بیان این نکته فضل تقد دارند و یافتههای ما از زاویهای متفاوت و با
استناد به فرهنگها م لب ایشان را تأیید میکند.
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 :۷۰۵۵نوفیدن) و مؤیدالفضال (تألیف ۹۵۲ :هجری) (محمـد لد دهلـوی  ،۷۱۹۹ج  ،۷ص :۵۲۱
توف ،ج  ،۷ص  :۵۱۹توفیدن ،ج  ،۵ص  :۵۳۰نوف) ،نیز شدهاست.

برخی پژوهشگران معاصر به ارتبا میان نوفیـدن و توفیـدن آگـاه بودهانـد .بـرای مثـال،
خانلری در تاریخ زبان فارسی (خـانلری  ،۷۳۹۲ج  ،۵ص  )۵۰۷آنجا که «فعلهـای مهجـور یـا
متروک یا مشکوک» را فهرست میکند ،روبـهروی توفیـدن و درون کمانـک نوفیـدن را ذکـر
کردهاست .نذیر احمد نیز در فرهنگ قواس حاشیۀ مدخل توف (قواس  ،۷۳۲۳ص  ۷۱۱حاشیه)
آوردهاست« :توف و نـوف بـه هـر دو صـورت آمدهاسـت (رک :مؤ یـد ،ج  ،۷ص  ،۵۲۱ج  ،۵ص

۵۳۰؛ انجو شیرازی ،ج  ،۵ص  ۷۱۱و ۵۵۱؛ سروری ،ص ۳۰۳؛ رشیدی ،ص ۵۲۵؛ برهـان ،ص  ۲۳۲و
 ».)۵۵۰۵حسن عمید در فرهنگ فارسی عمید سهجلدی (عمید  ،۷۳۱۵ذیل توفیدن) آوردهاست
«نوفیدن هم گفته شده» .کامیاب خلیلی نیـز در فرهنـگ مشـتقات مصـادر فارسـی (خلیلـی
 ،۷۳۱۱ص  )۵۹۱۱به ارتبا این دو واژه اشارههایی کرده و البته بهاشتباه احتمـال داده نوفیـدن

خ ا و توفیدن درست باشد.
برخی پژوهشگران دیگر نیز بهصراحت توفیـدن را غلـط و نوفیـدن را درسـت دانسـتهاند.
برای مثال ،امیدسالر در یادداشتهای شاهنامه آوردهاست« :نوفیـدن بـهمعنی ”نالیـدن“ در
ا
ادب فارسی بسیار وارد شده و در شاهنامه معمول به توفیدن گشتگی یافتهاسـت» (امیدسـالر
 ،۷۳۱۹ج  ،۵بصش  ،۳ص ۷۳۰ــ .)۷۳۷همچنین علی رواقی در فرهنگ شـاهنامه (رواقـی )۷۳۹۰
توفیدن را به نوفیدن ارجاب داده و در ذیل نوفیدن چهـار شـاهد آورده و در هـر چهـار شـاهد،
توفید موجود در متن شاهنامۀ چاپ مسکو را به نوفید اصالح کرده و روبهروی هریک از ایـن
ِ
ِ
چهار نوفید چنین نوشتهاست . (« :توفید)» ،به این معنی که در متن توفید بوده و ما آن را بـه
نوفید اصالح کردهایم .پیش از آن ،رواقی و صیاد در زبان فارسی فرارودی [تاجیکی] (رواقی و
صیاد  ،۷۳۱۳ص ۳۱۰ـ ،۳۱۷ذیل نوفه) بهدرستی نوف و نوفه را با نوفیـدن مـرتبط دانسـته و بـرای
هریک از این واژهها چندین شاهد بهدست داده بودهاند .خالقی م لق نیز بهروشنی نوفیدن را
درست و توفیـدن را نادرسـت دانستهاسـت .وی در ویراسـت دو شـاهنامه همـهجا نوفیـدن
آوردهاســت (ازجملــه ← ،فردوســی  ،۷۳۹۳ج  ،۷ص ۵۵۹؛ ج  ،۷ص ۱۱۲؛ ج  ،۷ص ۱۰۵؛ ج  ،۵ص
۹۱؛ ج  ،۵ص  ،)۳۲۱درحالیکه در چـاپ نصسـت شـاهنامه در برخـی بیتهـا توفیـدن و در
برخی دیگر نوفیدن آورده بودهاست (ازجملـه ← ،فردوسـی  ،۷۳۱۹ج  ،۵ص ۲۲؛ ج  ،۵ص ۱۱؛ ج
 ،۵ص ۱۱؛ ج  ،۳ص ۳۱۱؛ ج  ،۵ص  .)۵۱۹همچنین پژمان فیـروزبصش ( ،)۷۳۹۵در مقالـهای
ممتع و عالمانه ،با اسـتناد بـه شـاهدهای موجـود در فرهنگهـا و نسـصههای خ ـی کهـن
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شــاهنامه و دانــش ریشهشناســی ،نوفی ـدن را اصــیل و توفی ـدن را صــورت دگرگونش ـدﮤ آن
دانستهاست.
۵ـ ریشۀ

و

نوفیدن با واژﮤ نویدن و گونههای متفاوت آن همریشه است .در فرهنگها دو معنـی متفـاوت
برای نویدن (و گونههای متفاوت آن) و نوفیدن ذکر کردهاند؛ یکی «صـدا درآوردن؛ نالیـدن»
(و معنیهای نزدیک به آن) و دیگری «حرکت کردن؛ جنبیدن» (و معنیهای نزدیک بـه آن).
دلیل این تفاوت معنایی این است که نویدن (و گونـههای متفـاوت آن) دو ریشـۀ متفـاوت و
نوفیدن نیز دو ریشۀ متفاوت داشتهاست:
۵ـ۱ـ ریشۀ

و

در معنی «صدا درآوردن؛ نالیدن»

ا
َ
حال نویدن ،یعنی نوـ  ،ظـاهرا مشـتق اسـت از ریشـۀ هنـدواروپایی آغـازین *neu(H)-
بن ِ
ِ
ِ
«فریاد زدن ،نعره زدن؛ ستایش کردن» ( .)Cheung 2007, p. 285; Pokorny 1959, p. 767از ریشـۀ
2
1
یادشده واژههای نو یدن (و گونههای متفاوت آن) و نوفیدن به فارسی راه یافتهاست (نیـز← ،
فیروزبصش  ،۷۳۹۵ص .)۷۲۵
 .1در بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسی (منصوری و حسنزاده  ،۷۳۱۱ذیل نویدن )1و فرهنگ ریشهشناختی
زبان فارسی (حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نویدن )1آمدهاست« :مادﮤ مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتان:
( *navaمادﮤ مضارب) ،از ریشۀ " nav-بانگ زدن ،آواز سر دادن ،غریدن" ( .»)Horn GNE 1054منظـور از GNEکتاب ) Grundriss der Neupersischen Etymologie (1893است ،ولی در آن به واژﮤ ایرانـی باسـتان *nava-
اشاره نشدهاست.
ریشهشناختی زبان فارسی آمدهاست« :نوا” :ناله خواه از انسان باشد و یا مرغـان“ (نفیسـی)” ،زاری،
در فرهنگ ُ
اب َبین و وای او ـ که در ”نوا“ فکنـدمان نـوای او (منـوچهری  .)۷۵۱۵/۹۳نـو” :نالـه کـردن و
ر
غ
فغان“ :فغان از این ِ
زاری“ (برهان قاطع) < .ایرانی باستان *navāka- :مشتق از ریشۀ ” nav-بانـگ زدن ،آواز بـرآوردن“ ( Horn GNE
َ
)1054, Mayrhofer KEWA II/142؛ نک .نویدن( 1ش ،)۲۷۱۹ .نویه (ش( »)۲۷۹۵ .حسندوست  ،۷۳۹۳ذیـل
نـوا .)4منظـور از  KEWAکتـاب Kurzgefaβtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen (1956-
ا
) 1980است ،ولی نه در  KEWAو نه در  GNEبه واژﮤ ایرانی باستان  *navāka-اشاره نشدهاست .افزونبراین ،ظاهرا
شـاهد غیرصـریح
در اینجا نوا واژﮤ متفاوتی نیست و همان واژﮤ پربسامد و رایج نوا (شمارﮤ  )۲۷۵۱است .زیرا از تنها
ِ
ِ
ِ
یادشده نمیتوان با ق عیت معنی متفاوتی دریافت کرد .خالقی م لق ،مترجم فرهنـگ ریشهشناسـی فارسـی ( Horn
 ،)1893, No. 1054که حسندوست نیز به این کتاب ارجاب داده ،در تعلیقات خود بر این اثر آوردهاست کـه «بـرای
نــوا [ ]...گــواه مــوثقی یافــت نشــد» (هــرن و هوبشــمان  ،۷۳۹۵شــمارﮤ  ،۷۰۲۵افزودههــای متــرجم) .در فرهنــگ
ریشهشناختی تاریخی زبان آسی ( )Abaev 1973, II/185نیز این واژه بهنادرست با نویدن مرتبط دانسته شدهاست.
 .2در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نوف) آمدهاست« :نوفیـدن[ :شـاهد] < سـغدی:
” nwβصدا ،آواز ،بانگ“ ( nwβ .»)MacKenzie BSOAS XXXIII/3 1970 549در فرهنگ سکایی ختن ( Bailey
 )1979, p. 190نیز آمده .قریب نیز آن را با نشانۀ پرسش نشان دادهاست« :غوغا ،نوفـه )?»nwβ? (n/zū̌β?) (zwβ
( .)Gharib 1995, No. 6122چئونگ به نقل از بیلی  nwβرا آورده و در ادامـه ،بـا اسـتناد بـه سـیمزویلیامز (Sims-
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بسنجید با کردی(« new-new :گربه) میومیو کـردن» ،آسـی (ایرونـی)،niwyn/niwd :
(دیگــوری)« newun/niwd :فریــاد زدن» ،ســریکلی« nεw-/niwd ،niuw :گریــه کــردن»،
وخی« nьıw-/nowd :گریه کردن ،نعره زدن» ،شـغنی ،nāw-/nůd :روشـانیnāw-/nāwd :
«گریه کردن» ،یغنابی« nuyok :گریان ،فریادزننده»« novva ،صدا» ،یدغه« anuv- :فریـاد
زدن» ،شغنی بجویی« rinǟw-/rinewd :شوخی کردن ،مسصره کـردن؛ بـه گریـه انـداختن»
(.)Cheung 2007, p. 284-285
سنسکریت« )návate( nav- :فریاد میزند ،داد میزند؛ صدا میدهد؛ ستایش میکند»
(.)Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142
همریشه با تصاری« nu- :فریاد زدن؛ تهدید کـردن» ،لتینـی« nūntium :پیـا  ،خبـر»،
ایرلندی باستان« núall :گریـه؛ اخ ـار ،هشـدار؛ ِاعـال » (Cheung 2007, p. 284-285؛ Bailey
.)1979, p. 190
نوفیدن در معنی «صدا درآوردن ،بانگ کردن»:
نوف :آن آواز که از کوه بازشنوند و آن را به تازی صدا خوانند و چـون آشـوبی و غلغلـی
آیــد نوفیــدن و اصــلش همــان اول اســت (جمــالی یــزدی [ ۷۳۵۱قــرن  ،]۱ص  ،۳۷۹از فرهنــگ
جهانگیری :انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ص  ،۵۷۵۱حاشیۀ مصحح).
نویدن در معنی «گریهوزاری کردن ،نالیدن»:
تو از من کنـون داسـتانی شـنو

ز درد دل آن شب بدانسان نوید

بر این داستان بیشتر زیـن منـو

(بوشکور [قرن  ← ،]۵حلیمی .)۵۰۷۳
که از نالهاش هـیچکس نغنویـد
(لبیبی [قرن  ← ،]۵سروری ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۷ص .)۷۵۰۵

۵ـ۲ـ ریشۀ

و

َ

در معنی «حرکت کردن؛ جنبیدن»

« nw-حرکت کـردن ،رفـتن» ( Boyce 1977 p.

حال نویدن ،یعنی نوـ  ،با واژﮤ پارتی )(naw
بن ِ
ِ
ا
 )63; Durkin-Meisterernst 2004, p. 246همریشه است .ایـن واژه ظـاهرا مشـتق اسـت از ریشـۀ
هندواروپایی آغـازین (« *neu-سـر را) تکـان دادن» ( Cheung 2007, p. 284; Pokorny 1959, p.
ِ
ِ
Cheung 2007, p. 28؛ نیـز ←
 )Williams 1983, p. 43افزودهاسـت کـه ایـن واژه «وجـود خـارجی نـدارد» ( 4ا
فیروزبصش  ،۷۳۹۵ص ۷۲۱ـ .)۷۲۱حسندوست در ادامه چنین آوردهاست« :ظاهرا از ریشۀ ( naub-با افزایـۀ ،)b-
از ” nav-/nau-بانگ زدن ،آواز برآوردن“ (( »)Bailey DKS 190حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نـوف) .منظـور از DKS
کتاب  Dictionary of Khotan Sakaاست ،ولی در آن به  naub-و  nav-اشاره نشدهاست.
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 .)767از ریشۀ یادشده واژههای نو یـدن( 1و گونـههای متفـاوت آن) و نوفیـدن بـه فارسـی راه
یافتهاست (نیز ← ،فیروزبصش  ،۷۳۹۵ص .)۷۲۷
بسنجید با سغدی« nw- (naw) :حرکت کردن ،آهسته رفـتن» (،)Gharib 1995, No. 6101
)« n’w (nāwتکـان دادن ،لرزانـدن» (« ’βn’w (aβnāw) ،)Ibid., No. 5819لرزیـدن ،تکـان
خوردن» (« ’βnw ،)Ibid., No. 471لرزیدن ،تکـان خـوردن» ( Ibid., No. 474; Cheung 2007, p.
.)284
خوارزمی« bnw- :پیروز شدن ،فـائق آمـدن»(« bn’wy- ،کسـی را) پیـروز کـردن( ،بـه
کسی) پیروزی اع ا کردن»« pcnw- ،به نخ  /بند کشیدن»« m|nw- ،برخورد کردن ،بـه هـم
برخوردن» (.)Cheung 2007, p. 284
ختنی باستان« van(a)u- :بیحرکت شدن» ،ختنی متأخر« vanvąñ :بیتحـرک کـردن»
(.)Ibid.
سنسکریت« )návate( nav- :میرود ،حرکت میکنـد» ( Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B.
.)II, S. 143
نوفیدن در معنی «لرزیدن»:
از آوای گــردان بنوفیــد کــوه

زمین آمد از نعل اسـهان سـتوه

(فردوسی [ ۷۳۹۳قرن  ،]۵ج  ،۷ص ۵۵۲؛ نیز ← ،فردوسی  ،۷۳۱۹ج  ،۵ص .)۱۱
قرن  :۱از آواز بوق و کوس عالم بنوفید (عبدالکافیبن ابیالبرکات  ،۷۳۵۳ص ۲۵۵؛ از فرهنـگ
جعفری :محمد مقیم تویسرکانی  ،۷۳۱۵ص  ،۵۲۰حاشیۀ مصحح).

2

نویدن در معنی «حرکت کردن»:

قدح بهکار نیاید به رطل و باطیه خور

چنان که گر بصرامی نمینوی بصزی
(منوچهری [ ۷۳۱۲قرن  ،]۲ص .)۷۵۹

 .1در بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسی (منصوری و حسنزاده  ،۷۳۱۱ذیل نویدن )2و فرهنگ ریشهشناختی
زبان فارسی (حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نویدن )2آمدهاست« :مادﮤ مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتان:
( *navaمادﮤ مضارب) ،از ریشۀ ” nav-جنبیدن ،حرکـت کـردن“ ( .»)Horn NPSSpr. 146منظـور از NPSSpr.رسالۀ  “Neupersische Schriftsprache”, in: GIrPh., 1/2 (1898-1901), pp. 1-200است ،ولـی در آن بـه
« *navaجنبیدن ،حرکت کردن» اشاره نشدهاست.واژﮤ ایرانی باستان ا
 .2در این بیت ،ظاهرا نوفیدن بهمعنی «لرزیدن» و «جنبیدن» است (← انوری  ،۷۳۱۷ذیل توفیـدن) ،ولـی در غلـ
فریاد بلند کشـیدن» یـا «غریـدن و خروشـیدن» و در یادداشـتهای
ننویسیم (نجفی  ،۷۳۱۵ذیل طوفان) معنی آن « ِ
شاهنامه (خالقی م لق  ،۷۳۱۹ج  ،]۹ =[ ۷ص  )۵۱۰معنی آن «به غرش و جنبش درآمدن» ذکر شدهاست.
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کاین پیرگشته گیتی طبع جوان گرفت
(مسعودسعد [ ۷۳۱۵قرن  ،]۲ص .)۲۲۲

۴ـ واژههای مشتق از نوـ (بن حال نویدن) و نوف ـ (بن حال نوفیدن)

1

َ
حال نوفیدن) واژههای بسیاری مشتق شدهاسـت کـه در
حال نویدن) و نوف ـ (بن ِ
از نوـ (بن ِ
زیر به آنها اشاره میکنیم:
۴ـ۱ـ نوان

ــ لرزان

لرزد همی ز باد به باغ اندرون درخت

گفتی شد از نهیـب ورا زانـوان نـوان

بلبل ز نـوا هـیچ همـی کـم نزنـد د

(لمعی گرگانی [ ۷۳۹۵قرن  ،]۲ص .)۹۵
زان حال همی کم نشود سرو نـوان را

(انوری [قرن  ← ،]۱انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص .)۵۷۷۷

ــ درحال گریه و زاری؛ زاریکننده:

ای از غمان نوان شده امروز بیگمان
ای دل به نوای جان چه باشـی؟

فردا یکی دگر شود از درد تـو نـوان
(ناصرخسرو [ ۷۳۲۳قرن  ،]۲ج  ،۷ص .)۵۹۹
بیبر ونــوا نــوان چــه باشــی؟
(خاقانی [ ۷۳۹۷قرن  ،]۱ص .)۲۷۷

۴ـ۲ـ نوانخانه

این واژه را فرهنگستان اول در برابر واژﮤ عربی دارالعجزه ساختهاست (واژههای نو ،ص .)۱۵

2

۴ـ۵ـ نوف :سروصدا

نوف ،که بن حال نوفیدن است ،با تغییر مقوله ،در معنی اسمی نیز بهکار رفتهاست:
 .1در اینجا شاهدهای پرشمار شاهنامه را نیاوردهایم و برای هر واژه به ذکر یـک یـا دو شـاهد بسـنده کـردهایم (بـرای
شاهدهای شاهنامه ← ،خالقی م لق ۷۳۹۱؛ فیروزبصش .)۷۳۹۵
 .2در فرهنگ ریشهشناختی زبـان فارسـی (حسندوسـت  ،۷۳۹۳ذیـل واژﮤ نـوا  )5چنـین آمدهاسـت« :نـوا :روزی و
خوراک ... :آیا جزء اول در لغت نوانخانه ”مؤسسهای برای نگهداری بینوایان“ (سخن) به اینجا مربو نیسـت؟ و یـا
شاید مربو به نواختن ”نوازش کردن ،مهربانی کردن“؟» .نوان در نوانخانه به واژههای نوا و نواختن مربو نیسـت و
همان نوان بهمعنی «زاریکننده» است (← ۵ـ۷ـ نوان).
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منذر سپاه بیاورد از پس کوه طبـرک بـه پهلـوی خراسـان بـه شـهر انـدرآورد و خبـر بـه
سیاوخش آمد و نوف با لشکر اند[ر]فتاد .هرکسی از غم خانومان و زن و فرزند روی بازپس
نهادند و به شـهر اندرآمدنـد (بلعمـی [ ۷۳۵۵قـرن  ،]۵ص ۲۰؛ نیـز ← رواقـی و صـیاد  ،۷۳۱۳ص
.)۳۱۰
قــال دیــد در لشــکر افتــاده نــوب

از آن زخم و آن حملۀ صفشکوب

(اسدی [ ۷۳۷۱قرن  ،]۲ص ۳۱۱؛ نیز ← فرهنگ قواس :قواس  ،۷۳۲۳ص .)۷۱۱

۴ـ۴ـ نوفه :سروصدا

ز بس م رد و رایـت خوبرنـگ

ز بــس نوفــۀ شــیرمردان جنــگ

(عیوقی  [ ۷۳۵۳قرن  ،]۲ص ۷۱؛ نیز ← انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  ۵۷۵۱ح).

انگلیسی  noiseتصویب کردهاست.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوفه را در برابر واژﮤ
ِ
۴ـ۵ـ نوند

َ

حال نویدن) و پسوند َـ ند است (بسنجید با خورنـد ،رونـد ،گزنـد ،و
نوند مشتق از نوـ (بن ِ
مانند) .از دیدگاه صرفی ،نوند را میتوان کوتاهشدﮤ نونده نیز دانست (← ۵ـ۱ـ نونده):
ــ نالن:
چرا نباشم در هجر او نوان و نوند؟

چرا نباشم از هجر او نوند و نـوان؟

(ق ران [ ۷۳۳۳قرن  ،]۲ص ۵۱۲؛ نیز ← انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  ۵۷۷۷ح).

ــ خبرگیر؛ پیک:

چر چنین است و بر ایـن ره رود

لیک به هر نیکوبدت شد نونـد

(رودکی [ ۷۳۷۹قرن  ،]۵ص ۷۰۲۲؛ نیز ← اسدی  ،۷۳۷۹ص .)۹۱
بهسوی شـه بلـخ و او را بصوانـد
نوندی هـم آنگـاه شـه برنشـاند

ــ اسب:1

(اسدی [ ۷۳۷۱قرن  ،]۲ص ۵۳۰؛ نیز ← حلیمی .)۵۰۷۳
رسول شاه و دستور و بـرادر

هم او و هم نوندش کوهپیکر
(فصر گرگانی [ ۷۳۵۹قرن  ،]۲ص .)۲۵

دیگر نوند و نیز شاهدهای این واژه در شاهنامه ← ،خالقی م لق (.)۷۳۹۱
 .1برای معنیهای ِ

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷۳۹۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
دربارﮤ واژههای طوفان و نوفیدن و نویدن
َ

۴ـ۶ـ نونده :جنبنده

ز للههای مصالف میانش چون فرخار

045

ز سروهای نونده کرانش چون کشمر
(فرخی [ ۷۳۵۹قرن  ،]۲ص  ۷۵۹حاشیه).

ــ تیزفهم:

هیچ مبین سوی او بهچشم حقـارت

زآنکه یکی جلد گربز است و نونده

(یوسف عروضی [قرن  ← ،]۲اسدی  ،۷۳۷۹ص .)۵۱۲

۴ـ۷ـ نو یه :نوحه کردن

گوش تو سال و مه به رود و سرو[د]

نشــــنوی نویــــۀ خروشــــان را

(رودکی [قرن  ← ،]۵اسدی  ،۷۳۷۹ص ۵۱۳؛ نیز ← ۲ـ۷۵ـ نیوه).

با نگاه به شاهدهای مربو به نوفیدن و نویدن و نیز واژههای مشـتق از بـن ایـن دو فعـل
مشص میشود که این واژهها بهندرت در نثر بهکار میرفتهاند.
۵ـ صورتهای مشکوک یا تکشاهدی

و مشتقات آن

ا
چنانکه گفته شد ،ظاهرا واژﮤ نوفیدن فقط بهصورت توفیدن تصـحیف شدهاسـت ،ولـی واژﮤ
ا
نویدن صورتهای مشکوک یا تکشـاهدی (و نـه لزومـا مصـحف) بسـیاری دارد .در زیـر
صورتهایی از فعل نویدن و مشتقات آن ،که نگارنده شاهد معتبری برای آنها نیافته یا فقـط
بیشتر این واژهها به احتمـال بسـیار مصـحف یـا
یک شاهد برای آنها یافته ،ذکر شدهاست.
ِ
محرباند یا دستکم گویشیاند .فرهنگهای دربردارندﮤ واژﮤ مشکوک را به ترتیب تاریصی
مرتب کردهایم تا مشص شود نصستین فرهنگی که نگارنده واژﮤ یادشده را در آن یافته کـدا
مؤلـف اغلــب
اسـت .جـز بهنــدرت ،بـه فرهنگهــای پـس از قـرن دهــم اشـاره نکــردهایم.
ِ
فرهنگهایی که این واژهها برای نصستین بار در آنها آمده هندی بودهاند و زبان مادری آنها
فارسی نبودهاست.
۵ـ۱ـ انوییدن

در شرفنامۀ منیری (ابراهیم قوا فاروقی  ،۷۳۱۱-۷۳۱۲ص  ،)۷۰۷دانشنامۀ قدرخان (فاروقی ،۵۰۷۳
ص  ۷۵۱پشت) ،فرهنگ جهانگیری (انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  ،)۷۱۱۳مجمـعالفرس
(سروری ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۷ص  ،)۱۱برهان قاطع (برهان  ،)۷۳۱۱سرمۀ سـلیمانی (تقیالـدین اوحـدی

بلیانی  ،۷۳۱۵ص  )۷۹و زوایدالفواید (سراجالدین علیخان آرزو  )۷۳۹۷انوییـدن بـهمعنی «نالـه و
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ا
زاری» و «نوحه کردن» مدخل شدهاست ،ولی شاهدی برای آن یافت نشـد .ظـاهرا انوییـدن
مصحف زنوییدن است (تذکر شفاهی دکتر علیاشرب صادقی).
۵ـ۲ـ ناونده ،ناوان ،ناوانناوان ،ناوناوان

در زوایدالفواید چنین آمدهاست :ناونده و ناوان :اسم فاعل [ناویدن] .ناواننـاوان :همـان ،از
ِ
الفاظ مکرر که برای تتابع و توالی آید و بهمعنی «سرخمکنان» و «سـربهتهاندازان» ،چنانکـه
شیوﮤ معشوقان باشد و نیز اطفال که هنگا خواندن سبق سر به ته انداخته ،بر خـود جنبنـد و
امثال آنها .نوان مصفف آن است (سراجالدین علیخان آرزو  ،۷۳۹۷ذیل ناویدن).
در مجمعالفرس نیز آمدهاست :ناونـاوان :یعنـی «خرامـان و گـرازان» ،کـذا فـی المؤیـد
(سروری ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۷ص  .)۷۵۳۱نگارنده برای واژﮤ ناوان تنها یک شاهد یافتهاست:
ز پرتوی که فرستد ز رای خود به سـههر

صــد آفتــاب ببصشــد ســههر نــاوان را

(هما تبریزی  ،۷۳۲۷ص .)۲۰

برای واژههای ناونده ،ناوانناوان ،ناوناوان شاهدی یافت نشد.
۵ـ۵ـ ناوانیدن

در مجمعالفرس ،پس از مدخل ناویـدن ،چنـین آمدهاسـت« :ناوانیـدن :متعـدی آن اسـت»
(سروری ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۷ص .)۷۵۳۱
مؤلف برهان قاطع نیز چنین آوردهاست :ناوانیدن/ :با نـون ،بـر وزن آرامیـدن /بـهمعنی «خـم
کردن و خم دادن» || و «مانده گردانیدن»باشد (برهان .)۷۳۱۱
ناوانیـدن بـاد سـر گیـاه را» (صـفیپوری
این واژه در منتهیاالرب بهکار رفتهاست« :تتا ُیع:
ِ
ِ
 ،۷۳۹۱ص ۳۵۱؛ نیز ← دهصدا و همکاران  ،۷۳۱۱ذیل تتایع).
نگارنده شاهد معتبری برای ناوانیدن نیافتهاست.
۵ـ۵ـ ناواییدن
متعـدی ناویـدن
در زوایدالفواید (سراجالدین علیخان آرزو  ،۷۳۹۷ذیل ناویدن) ناواییدن سـاخت
ِ

دانسته شدهاست ،ولی شاهدی برای آن یافت نشد.
۵ـ۴ـ ناویدن

در فرهنگ جهانگیری چنین آمدهاست :ناویدن :چهار معنـی دارد :اول «پینکـی» و «خـواب
کردن» باشد .مولوی معنوی فرماید :چـو مسـت هـر طرفـی میفتـی و مینـاوی  /کـه شـب
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گذشت کنون نوبت دعاست مخسب || .دو «نالیدن» بود || .سیو «خرامیدن» را گویند|| .
چهار بهمعنی «خمیدن» آمده (انجو شـیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۷ص  .)۲۵۹در کلیـات شـمس
(مولـــوی  ،]۷۳۲۲ =[ ۵۲۳۲ج  ،۷ص  )۷۹۷بـــهجای «مینـــاوی» و «مصســـب» ،بـــهترتیب
«میخیزی» و «بصسب» آمدهاست.
در مجمعالفرس نیز چنین آمدهاست :ناویدن /به واو ،بـه وزن باریـدن« /خـم شـدن و مانـده
شدن» باشد || و بهمعنی «رفتن» و «خرامیدن» نیز آمده .مثالش سوزنی گوید :خمخانـه چـو
ساخت با قلم کاویدن  /از بس هوس شعر به سر ناویـدن (سـروری ۷۳۳۱ــ ،۷۳۵۷ص .)۷۵۳۱
این شاهد بیت نصست رباعیای از سوزنی است که در نسصۀ چاپی دیـوان سـوزنی نیامـده،
ولی در دستنویسهای دیوان بهجای «ناویدن»« ،نادیدن» ضبط شدهاست:1
خمصانه چو ساخت با قلم کاویـدن
انشـــاد و روایـــت نبـــود شـــعر ورا

وز بس هوس شعر به سر نادیدن
شاید که نویسند و بر او واریـدن

(سوزنی ،نسصۀ کتابصانۀ ملی ،شمارﮤ  ،۷۵۱۱ص ۵۳۱؛
نسصۀ مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،شمارﮤ  ،۹۵ص ۱۰؛
نسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارﮤ  ،۳۵۵۹بر  ۷۹۵رو).

در برهان قاطع همان معنیهای مندرج در فرهنگ جهانگیری تکرار شـده و مصـحح در
ا
حاشیه افزودهاست« :از ناو  +یدن (پسوند مصـدری) ،لغتـا بـهمعنی ”ماننـد نـاو بـه چـ و
ا
راست متمایل شدن“» (برهان  ،۷۳۱۱ص  ۵۷۷۵حاشیه) .ظاهرا این اشتقاق درست نیست.
در زوایدالفواید نیز آمدهاسـت :ناویـدن :بـهمعنی «خـم شـدن» و «جنبیـدن» و «پینکـی
مأخوذ از او ،ازجهت سر جنبانیدن و خم شدن» (سراجالدین علیخان آرزو  ،۷۳۹۷ذیـل ناویـدن).
آرزو (همانجا) بهنادرست افزودهاست« :تما باب نویدن مصفف ناویدن است».
این واژه در بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسـی (منصـوری و حسـنزاده  ،۷۳۱۱ذیـل
نویدن )1و فرهنگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی (حسندوسـت  ،۷۳۹۳ذیـل نو یـدن 1و نو یـدن )2و
فرهنگ سکایی ختن ( )Bailey 1979, p. 190و فرهنگ ریشهشناختی فعلهـای ایرانـی ( Cheung
 )2007, p. 284نیز آمدهاست.2
 .1از خانم فائزه قوچی ،که تصویر نسصههای خ ی دیوان سوزنی را در اختیار گذاشتند ،سهاسگزار .
 .2متأسفانه بسیاری از غلطهای فرهنگ نفیسی (۷۳۵۷ــ )۷۳۵۵بـه بررسـی ریشهشـناختی فعلهـای زبـان پهلـوی
(منصــوری  )۷۳۱۵و بررســی ریشهشــناختی افعــال در زبــان فارســی (منصــوری و حســنزاده  )۷۳۱۱و فرهنــگ
ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوست  )۷۳۹۳راه یافتهاست .پسندیدهتر این بود که مؤلفان سه فرهنگ اخیر بهجای
استناد به فرهنگ نفیسی ،به فرهنگهـای معتبرتـر و دارای شـاهد ،ماننـد لغـت فـرس ،صـحاحالفرس ،جهـانگیری،
مجمعالفرس ،رشیدی ،و غیاثاللغات استناد میکردند.
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نگارنده شاهد معتبری برای ناو یدن نیافتهاست.
۵ـ۵ـ نوالیدن
در برهان قاطع (برهـان  )۷۳۱۱نوالیـدن بـهمعنی «نالیـدن و زاری کـردن و جنبیـدن» مـدخل

شدهاست ،ولی شاهدی برای آن یافت نشد.
در فرهنگ ریشهشناسـی فارسـی ( )Horn 1893, No. 1054بـه ایـن واژه اشـاره شدهاسـت.
خالقی م لق ،مترجم کتاب اخیـر ،در تعلیقـات آوردهاسـت کـه «بـرای [ ]...نوالیـدن گـواه
موثقی یافت نشد» (هرن و هوبشمان  ،۷۳۹۵شمارﮤ  ،۷۰۲۵افزودههای مترجم).
ا
ظاهرا نوالیدن مصحف نولیدن است (تذکر دکتر علیاشرب صادقی).
۵ـ۶ـ نوانیدن

در فرهنگ زفان گویا واژﮤ نوانیدن بهمعنی «نالیدن و آگاه شـدن» (بدرالـدین ابـراهیم  ،۷۳۱۷ص
 )۳۵۷بدون شاهد مدخل شدهاست .در شرفنامۀ منیری (ابـراهیم قـوا فـاروقی  ،۷۳۱۱-۷۳۱۲ص

 ،)۷۰۵۳مؤیدالفضــال (محمــد لد دهلــوی  ،۷۱۹۹ج  ،۵ص  ،)۵۳۱فرهنــگ جهــانگیری (انجــو
شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  ،۵۷۷۷ذیل نوان) ،برهان قـاطع (برهـان  )۷۳۱۱و سـرمۀ سـلیمانی
(تقیالدین اوحدی بلیانی  ،۷۳۱۵ص  )۵۵۵نیز شاهدی بـرای ایـن واژه درج نشدهاسـت .مؤلـف
مجمعالفرس آوردهاست :نوانیدن :در تحفه[السعاده] بهمعنی «نالیدن» باشد و «جنبیـدن» را

نیز گویند و در زفان گویا بهمعنی «آگاه شدن» است و بهخاطر میرسد که بهمعنی «نالیـدن»
و «جنبانیدن» و «آگاهانیدن» انسب باشد (سروری ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۷ص .)۷۵۵۱
ایـن واژه در فرهنـگ ریشهشـناختی تـاریخی زبـان آسـی ( ،)Abaev 1973, II/185فرهنـگ
کوچـک ریشهشـناختی سنسـکریت ( )Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142و فرهنـگ سـکایی
ختن ( )Bailey 1979, p. 190نیز آمدهاست.
نگارنده شاهدی برای نوانیدن نیافتهاست.
۵ـ۷ـ نواییدن

در فرهنگ زفان گویا واژﮤ نواییدن بـهمعنی «بانـگ کـردن» (بدرالـدین ابـراهیم  ،۷۳۱۷ص )۳۵۵
بدون شاهد مدخل شدهاست .در شرفنامۀ منیری (ابراهیم قوا فاروقی  ،۷۳۱۱-۷۳۱۲ص ،)۷۰۵۳
مؤیدالفضال (محمد لد دهلوی  ،۷۱۹۹ج  ،۵ص  ،)۵۳۱مجمعالفرس (سروری ۷۳۳۱ــ ،۷۳۵۷ص

 ،)۷۵۵۱و برهان قاطع (برهان  )۷۳۱۱نیز شاهدی برای این واژه درج نشدهاست.
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مؤلف زوایدالفواید آوردهاست :نواییدن /به فتح و دو تحتانی« /نالیدن» و «بانـگ کـردن» ،و
نوالیدن /به ل  /به ثبوت نرسیده و به «نون» [= نوانیـدن] لغتـی اسـت در آن و بـهمعنی «آگـاه
کردن و شدن» ،مجاز متعدی و لز  .و نویدن بهمعنی «لرزیدن و جنبیدن بر خـود» و «خـم
شدن» اغلب که مصفف ناویدن است ،که گذشت ،نه مصفف نواییدن ،کما قبل ،و ناوانیـدن
متعدی نواییدن بهمعنی «جنبیدن» (سراجالدین علیخان آرزو .)۷۳۹۷
ِ
در فرهنـگ رشــیدی چنــین آمدهاســت« :نواییــدن :صــدا و نــدا کــردن .فردوســی گویــد:
درخشیدن تیغهای سران  /نواییدن گرزهای گران» (رشـیدی  ،۷۳۳۱ذیـل نواییـدن) .در شـاهنامه
(فردوسی  ،۷۳۱۹ج  ،۱ص ۵۳۹؛ همو  ،۷۳۹۳ج  ،۵ص  )۱۹۵بهجای نواییدن ،گراییدن آمـده و در
چاپ دایرةالمعارب (فردوسـی  )۷۳۱۹نسصهبدلی ذکر نشدهاست .نوانیدن در فرهنگ رشـیدی
مدخل نشدهاست.
مؤلف فرهنگ جهانگیری آوردهاست :نواییدن :بهمعنی «خرامیدن» باشد .مولوی معنـوی
گفته :سرفرازانه نوایید به میدان وصال  /همه شـاهید چـو بگزیـدﮤ آن دلداریـد (انجـو شـیرازی
 ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  .)۵۷۷۵در جهانگیری همین شاهد ذیـل مـدخل نـوان (همـو ،ج  ،۵ص
 )۵۷۷۷نیز آمده و در آنجا بهجای نوایید ،نوانید آمدهاسـت .بااینحـال ،ایـن بیـت در کلیـات
شمس یافت نشد.
نگارنده شاهد معتبری برای نواییدن نیافتهاست.
۵ـ۸ـ نوپد

در دستوراالفاضل چنین آمدهاست« :نوپد :اسب و نا کوه» (حاجب خیرات دهلـوی  ،۷۳۲۵ص
 .)۵۳۲نذیر احمد ،مصحح دستوراالفاضل ،در حاشیه نوشتهاست «رک :برهـان  .»۵۵۰۱در

صفحۀ یادشده از برهان قاطع مدخل نوند آمـده و مؤلـف برهـان قـاطع از میـان معنیهـای
گوناگون نوند ،به «اسب» و «نا کوهی هم هسـت» نیـز اشـاره کردهاسـت .درنتیجـه ،نوپـد
مصحف نوند است.
۵ـ۹ـ نوستن

در فرهنگ نفیسی (نفیسی ۷۳۵۷ـ )۷۳۵۵نوستن بهمعنی «نالیدن و زاریدن» مدخل شدهاسـت،
ولی شاهدی برای آن یافت نشد .نگارنده منبع فرهنگ نفیسی را نیافتهاست.
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این واژه در بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسـی (منصـوری و حسـنزاده  ،۷۳۱۱ذیـل
نویدن )1و فرهنـگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی( 1حسندوسـت  ،۷۳۹۳ذیـل نوسـتن) و فرهنـگ
ریشهشناختی فعلهای ایرانی ( )Cheung 2007, p. 284و فرهنگ سـکایی خـتن ( Bailey 1979, p.
 )190نیز آمدهاست.
ُ
۵ـ۱۰ـ نوسته ،نوسته

در فرهنگ سکایی ختن ( )Bailey 1979, p. 190و فرهنگ ریشهشناختی فعلهای ایرانی ( Cheung

 )2007, p. 284و بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسی (منصـوری و حسـنزاده  ،۷۳۱۱ذیـل
َ
ُ
نویدن )1نوسته و ن َوسته بهمعنی «صدای گریه را گویند که در گلو پیچد» (برهان قاطع) با نویدن

در معنی «زاری کردن ،نالیدن» سنجیده شدهاست.
نوسته با همین معنی و بدون شاهد در شرفنامۀ منیری (ابراهیم قوا فاروقی  ،۷۳۱۱-۷۳۱۲ص
 ،)۷۰۵۹فرهنــگ جعفــری (محمــد مقــیم تویســرکانی  ،۷۳۱۵ص  ،)۵۲۳مجمــعالفرس (ســروری
۷۳۳۱ــ ،۷۳۵۷ص  ،)۷۵۱۱فرهنــگ جهــانگیری (انجــو شــیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص  )۵۷۵۵و
سرمۀ سلیمانی (تقیالدین اوحدی بلیانی  ،۷۳۱۵ص  )۷۹نیز آمدهاست .مؤلف فرهنـگ رشـیدی
ا
آوردهاست« :نوسته :گریۀ در گلو ،و ظاهرا تصحیف نیوشه است» (رشـیدی  .)۷۳۳۱معـین در
ا
حاشیۀ برهان قاطع نظر رشیدی را عینـا نقـل کـرده و افزودهاسـت« :نپوشـه [کـذا ،صـحیح:
نیوشه] هم به این معنی مصح ِف شنوشه = سنوسه = اشنوسه است ،چنانکه به اقرب احتمال
در این بیت :اشک بارید و پس نیوشه گرفت  /باز بفزود گفتهـای دراز (ابومحمـد بـدیع بلصـی،
ف شنوشـه اسـت» (معـین
احوال رودکی ،نفیسی [= رودکی َُ ،]۷۳۷۹ج  ،۳ص  .)۷۳۰۰نیوشه مصح ِ
 ،۷۳۱۱ذیل نوسته) .کوتاه آنکه نوسته و ن َوسته با نویدن ارتباطی ندارد.
۵ـ۱۱ـ نولیدن

در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوسـت  )۷۳۹۳نولیـدن بـهمعنی «زاریـدن ،بانـگ
کردن ،نالیدن» با شاهد زیر مدخل شدهاست ...« :بنگرست چشـم مـن بـه پیـری کـه روی
 .1در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نوستن) آمدهاست« :از ریشـۀ ” nav-بانـگ زدن،
غریـدن“ (باپسـوند  .»)Bailey DKS 190( )-istمنظـور از  DKSکتـاب )Dictionary of Khotan Saka (1979
است ،ولی در آن چنین م لبی نیامدهاست .آنچه در فرهنگ سکایی ختن آمده چنین است و ما در این مقالـه درسـتی
هریک از این واژهها را سنجیدهایم:

N.Pers. navīdan ‘complain’, navistan ‘groan’, nāvīdan ‘weep, complain’, nōyah ‘plaint’,
;’nōyīdan ‘cry aloud’, navānīdan ‘cause to cry’, navastah, nōstah ‘noise of crying in throat
…; Sogd. Bud. (with -b- increment) nwβ ‘noise’ (Bailey 1979, p. 190).
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فراکرده بود نولیدن او و پشت بداده بود عیش بیترس او» (مقامات حریری ترجمـۀ فارسـی ،ص
ا
عربی مقامات حریری چنین آمدهاست« :لمح طرفی شیصا قـد أقبـل هریـره»
 .)۳۳۵در متن ِ
(حریری  ،۷۳۱۵ص  .)۳۱۲هریر بهمعنی «بانـگ سـگ» (صـفیپوری  ،۷۳۹۱ص  )۳۵۳۷اسـت.

فارسی مقامات حریـری تنهـا یـک نسـصه در دسـترس اسـت ،مـتن
ازآنجاکه از این ترجمۀ
ِ
ا
تصحیحشده نسصهبدلی ندارد .ظاهرا نولیدن گونهای گویشـی از نوفیـدن اسـت (تـذکر دکتـر
علیاشرب صادقی).
۵ـ۱۲ـ نوویدن
در زفان گویا (بدرالدین ابراهیم  ،۷۳۱۷ص  )۳۵۵نوو یدن بـهمعنی «خمیـدن ،جنبیـدن» مـدخل

ا
شده ،ولی شاهدی برای آن یافت نشد و ظاهرا در فرهنگهای معتبر دیگر نیز نیامدهاست.
۵ـ۱۵ـ نوییدن

در فرهنگ جهانگیری ذیل مدخل نوییدن ،بهمعنی «گریه و زاری کردن» ،این بیت از مولوی
بهعنوان شاهد درج شدهاست:
کان عسل شد چرا ترش باشد؟
کسی که ِ

کسی که مرده ندارد بگو چرا نویـد؟

(انجو شیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص )۵۷۳۰
ا
ولی در کلیـات شـمس (مولـوی  ،]۷۳۲۲ =[ ۵۲۳۲ج  ،۵ص  )۵۷۵مویـد آمـده و ظـاهرا مویـد

درست است.
در شاهنامه در داستان بهرا گور بیتهای زیر آمدهاست:
از آن شــیربا شــاه لصتــی بصــورد
کــه ایــن تازیانــه بــه درگــاه بــر
ـرد بلنــد
نگــه کــن یکــی شــا ِ نـ ِ
وزان پــس ببــین تــا کــه آیــد ز راه
خداونــد خانــه بنوییــد ســصت
همــی داشــت آن را زمــانی نگــاه

زن زادمــرد
چنــین گفــت پــس بــا ِ
بیــاویز جــایی کــه باشــد گــذر
نبایـــد کـــه از بـــاد یابـــد گزنـــد
همــی کــن بــدین تازیانــه نگــاه
شیب 1شا از درخـت
بیاویصت آن ِ
پدیـــد آمـــد از راه بیمـــر ســـهاه

(فردوسی  ،۷۳۱۹ج [ ۱تصحیح خالقی م لق و محمود امیدسالر] ،ص ۵۱۵ـ.)۵۱۲
مصححان در حاشیۀ بیت پنجم درمورد «بنویید» آوردهانـد« :ل ،س ،ق ،س( 2نیـز ق:)2
ببوببد (حربهای یکم ،دو  ،و چهار نق ه ندارند)؛ ک :بموئید؛ ل( 2نیـز پ ــ آ) :بهوئیـد؛
 .1رشتههای چرمی انتهای شالق و بهمجاز ،خود شالق (انوری .)۷۳۱۷
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(لــن ،ل ،3ب :ببوســید؛ لــی :بنوســید)؛ مــتن تصــحیح قیاســی اســت» .امــا امیدســالر در
یادداشتهای شاهنامه آوردهاسـت”« :بنوییـد“ را بـه ”بنوفیـد“ تصـحیح بفرماییـد” .بنوفیـد
سصت“ یعنی ”بسیار ناله کرد“ ... .نوفیدن بهمعنی ”نالیدن“ در ادب فارسی بسیار وارد شده و
ا
در شــاهنامه معمــول بــه توفیــدن گشــتگی یافتهاســت» (امیدســالر  ،۷۳۱۹ج  ،۵بصــش  ،۳ص
۷۳۰ــ .)۷۳۷اما خالقی م لق در یادداشتهای شاهنامه فصل «افزودههایی بر یادداشـتهای
دفتر ششم» دربارﮤ این بیت آوردهاست« :به گمان نگارنـده ،همـان نویـدن در مـتن بـهمعنی
”نالیدن“ درست است» (خالقی م لق  ،۷۳۱۹ج  =[ ۵ج  ،]۷۰ص .)۵۳۰
ا
فیروزبصش در درستی تصحیح ”بنوییـد“ بـه ”بنوفیـد“ تردیـد دارد و معتقـد اسـت «اول
نوفیدن بهمعنی ”نالیدن“ در شاهنامه بهکار نرفتهاست و در سایر متون نیـز معنـای ”نالیـدن و
ا
زاری کردن“ دارد و نه ”غرولند کردن“؛ ثانیا بنویید را هم باید  benōyēdخواند تـا وزن شـعر
درست درآید .حال آنکه تلف این فعل در زبان فردوسـی  nawīdanبودهاسـت» (فیـروزبصش
 ،۷۳۹۵ص  ۷۵۷حاشیه) .خالقی م لق در ویراست دو شاهنامه بـهجای «بنوییـد»« ،بنو یـد»
آوردهاست (فردوسی  ،۷۳۹۳ج  ،۵ص  .)۲۷۵نگارنده در درستی «بنو ید» نیـز تردیـد دارد ،زیـرا
ضبط هیچیک از نسصههای شاهنامه (ببوببد ،بموئید ،بهوئید ،ببوسـید ،بنوسـید) آن را تأییـد
نمیکند و افزون بر این ،نویدن ،نه در شاهنامه و نـه در متنهـای دیگـر ،هیچگـاه بهصـورت
مشدد بهکار نرفتهاست .در ویراست دو شاهنامۀ چاپ مسکو (فردوسی  ،۷۳۹۷ج  ،۱ص )۳۱۹
بهجای این واژه «بهوئید» آمدهاست .چنانکه میدانیم ،پوییـدن در شـاهنامه و دیگـر متنهـا
ا
بهمعنی «رفتن» است (← خالقی  ،)۷۳۹۱ولی ظـاهرا «سـصت پوییـدن» در شـاهنامه بـهکار
نرفتهاست .در اینجا فردوسی میگوید بهرا گور به زن صـاحبخانه دسـتوری میدهـد و او
برای انجا دادن دستور «میرود» (؟).
واژﮤ نوییدن و شاهد آن از مولوی ،که در بال نقل شد ،در فرهنـگ ریشهشناسـی فارسـی
( ،)Horn 1893, No. 1054فرهنگ سکایی خـتن ( )Bailey 1979, p. 190و فرهنـگ ریشهشـناختی
فعلهای ایرانی ( ،)Cheung 2007, p. 284بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسی (منصـوری
و حسنزاده  ،۷۳۱۱ذیل نویدن )1و فرهنگ ریشهشناختی زبـان فارسـی (حسندوسـت  ،۷۳۹۳ذیـل
نو یه) نیز آمدهاست .شاهد معتبری برای نوییدن یافت نشد.
۵ـ۱۴ـ نیوه

در فرهنگ قواس (قـواس  ،۷۳۲۳ص  )۷۷۰چنـین آمدهاسـت« :نیـوه و فغـان :نـالش و نوحـه و
خروش بود .رودکی گفتهاست :گوش تو سال و مه به رود و سرود  /نشنوی نیوﮤ خروشان را».
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این واژه و شاهد آن در دستوراالفاضل (حاجب خیرات دهلـوی  ،۷۳۲۵ص  ،)۵۳۱بحرالفضـایل
(محمدبن قوا بن رستم  ،۷۳۹۵ص  ،)۲۳۵زفان گویا (بدرالدین ابـراهیم  ،۷۳۱۷ص  ،)۵۲۱دانشـنامۀ
قدرخان (فاروقی  ،۵۰۷۳ص  ۷۱۱رو) ،فرهنگ جهانگیری (انجـو شـیرازی  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹ج  ،۵ص
 ،)۵۳۱۰مجمعالفرس (سـروری ۷۳۳۱ــ ،۷۳۵۷ص  ،)۷۵۱۱فرهنـگ رشـیدی (رشـیدی ،)۷۳۳۱
احوال و اشعار رودکی (رودکی  ،۷۳۷۹ص  ،)۷۰۵۱نزدیـک بـه تمـامی کتابهـای دربردارنـدﮤ
سرودههای رودکی ،بررسی ریشهشناختی فعلهای زبان پهلوی (منصـوری  ،۷۳۱۵ص  )۵۲۰و
فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی( 1حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نیوه) نیز آمدهاست.
با استناد به لغت فرس (اسدی  ،۷۳۷۹ص  ،)۵۱۳که کهنترین منبع دربردارنـدﮤ ایـن بیـت
است ،صورت درست این واژه نویه است و در بیت رودکی نیز «نیوﮤ» باید به «نویۀ» اصالح
شود (← ۵ـ۱ـ نویه) .تصویر این مدخل از لغت فرس (نسصۀ نصجوانی) در زیر آمدهاست:

حال نو یدن) و پسوند ـه اسـت (بسـنجید بـا خنـده و گریـه) و
نویه مشتق از نو(ی) (بن ِ
آنچه در فرهنگهای ریشهشناسی بهعنوان ریشۀ واژﮤ محر ِب نیوه آمده بر اساسی نیست.
۶ـ

در متنهای تصحیحشدﮤ کهن

در پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان از کمتر از سی متن قرنهای چهـار تـا چهـاردهم
حدود  ۱۲۰شاهد برای واژﮤ توفان (با همین امال) وجود دارد (از این تعـداد  ۲۵۱شـاهد در
کلیات بیدل آمدهاست) .در زیر به برخی مصححانی که در متنهای تصحیحشدهشان توفان
را با همین امال آوردهاند اشاره کردهایم:
ــ سعید نفیسی در دیوان ازرقی (ازرقی هـروی  ،۷۳۳۱ص  ۱۱و  ،)۱۷دیـوان رشـید وطـواط
(رشید وطوا  ،۷۳۳۹ص  ،)... ،۵۵۵ ،۵۳۵ ،۳۱۷ ،۵۲۱ ،۵۵۷دیوان عمعق بخاری (عمعـق بصـاری
 ،۷۳۳۹ص  )... ،۷۲۱ ،۷۲۵ ،۷۵۱ ،۷۵۳ ،۷۳۹و دیوان نظامی گنجوی (نظـامی گنجـوی  ،۷۳۱۰ص
 ،)۵۱۹ ،۵۲۵ ،۵۲۷ ،۵۵۱ ،۵۵۱لبابااللباب (عـوفی  ،۷۳۳۲ص  ۵۱۰و  ،)۳۵۱کلیـات اوحـدی
 .1در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوست  ،۷۳۹۳ذیل نیوه) آمدهاست <« :ایرانـی باسـتان*navyaka- :
از ریشــۀ ” nav-بانــگ زدن ،آواز ســر دادن ،غریــدن“ ( .»)Abaev IEO II/185منظــور از  IEOکتــاب Istoriko-
 Etimologičeskij slovar’ osetinskogo yazykaاست ،ولی در آن به  *navyaka-و  nav-اشاره نشدهاست.
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مراغهای (اوحدی مراغهای  ،۷۳۵۰ص  ،)... ،۷۷۱ ،۷۷۰ ،۱۱ ،۱۵ ،۱۳کلیات قاسم انوار (قاسم انوار
 ،۷۳۳۱ص  ،)... ،۵۷۳ ،۷۱۰ ،۷۵۱ ،۷۷۳ ،۱۹دیوان هاللی جغتایی (هاللی جغتایی  ،۷۳۳۱ص ،۷۲
)... ،۷۵۷ ،۷۵۹ ،۹۱ ،۳۱؛
ــ حسین نصعی در دیـوان وحشـی بـافقی (وحشـی بـافقی  ،۷۳۵۱ص ،۷۷۱ ،۷۷۲ ،۷۰۲ ،۱۳
 )... ،۷۳۰و دیوان نشاط اصفهانی (نشا اصفهانی  ،۷۳۳۱ص )... ،۷۷۲ ،۱۹ ،۱۵ ،۲۷ ،۵۰؛
ــ مظاهر مصفا در دیوان نظیری نیشـابوری (نظیـری نیشـابوری  ،۷۳۵۰ص ،۲۰ ،۵۵ ،۵۵ ،۹
( )... ،۲۱درمجموب ۵۹ ،شاهد)؛
ــ حسن سادات ناصری در دیوان واعظ قزو ینـی (واعـ قزوینـی  ،۷۳۲۹ص ،۷۱۰ ،۵۳ ،۳۹
)... ،۳۵۹؛
ــ مهیندخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی در دیـوان زیبالنسـاء (زیبالنسـاء ،۷۳۱۷
ص ۵۹ ،۳۱ـ( )... ،۱۵ ،۱۲ ،۲۱ ،۲۷درمجموب ۵۱ ،شاهد)؛
ــ اکبر بهداروند و پرویز عباسی در کلیات بیدل (بیـدل دهلـوی  ،۷۳۱۱ص ،۷۵۵-۷۵۰ ،۷۷۱

( )... ،۷۵۷-۷۳۲درمجموب ۲۵۱ ،شاهد)؛
ــ محمدجعفر محجوب در دیوان قاآنی (قاآنی  ،۷۳۳۱ص  ۳۵و )۳۲؛
ــ اسمعیل اشرب در لیلی و مجنون (مکتبی شیرازی  ،۷۳۵۳ص )... ،۱۲ ،۵۱ ،۵۲ ،۳۳ ،۵۹؛
ــ رکنالدین همایونفر در پنج گنج (عماد فقیـه  ،]۷۳۲۱ =[ ۵۲۳۱ص  )۵۱۵ ،۵۱۱ ،۵۱۲و
دیوان عماد فقیه (عماد فقیه  ،۷۳۵۱ص  ۵۱و )۲۵؛
ــ غالمحسین شریفی ولدانی در دیوان اسیر شهرستانی (اسیر شهرستانی  ،۷۳۱۵ص  ۱و )۱۱؛
ــ حسن عاطفی و عباس بهنیا در دیوان سنجر کاشی (سنجر کاشـی  ،۷۳۱۱ص ،۳۲۷ ،۳۰۱
)۳۱۱ ،۳۲۵؛
ــ امیربانو کریمی در دیوان فیاض الهیجی (فیا لهیجی  ،۷۳۱۵ص  ۵۰۳و )۵۵۵؛
ــ محمد قهرمان در دیـوان میلـی مشـهدی (میلـی مشـهدی  ،۷۳۱۳ص ،۷۰۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۵۲
)... ،۷۱۱؛
ــ مهدی نوریان در دیوان مسعودسعد (مسعود سعد  ،۷۳۱۵ج  ،۷ص ۹۹؛ ج  ،۵ص )۹۳۷؛
ــ حمیدرضا قلیچخانی در دیوان فروغی بسـطامی (فروغـی بسـ امی  ،۷۳۱۱ص ،۷۵۷ ،۱۵
)... ،۵۰۵ ،۷۱۵ ،۷۱۰؛
ــ زبیده صدیقی در دیـوان سـیفالدین اسـفرنگی (سـیفالدین اسـفرنگی  ،۷۳۲۱ص ،۵۷۱
.)... ،۵۵۳ ،۳۵۱ ،۵۹۱ ،۵۲۱
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در زیر ضبط نسصۀ چاپی چند متن را با یکی از نسصههای خ ی آنها سنجیدهایم:
در بیت زیر از دیوان سـوزنی (قـرن  )۱چـاپ نصسـت ناصـرالدین شاهحسـینی (سـوزنی
 ،۷۳۳۱ص  )۱۰ضبط توفان آمده ،ولی در نسـصۀ خ ـی دیـوان (نسـصۀ کتابصانـۀ مدرسـۀ عـالی
سههسالر ،نسصۀ  ،۵۷۱بر  ۷۵۱پشت) ضبط طوفان آمدهاست:
هر دلی کز ِقبل شادی او شاد بـود
ِ

گرش طوفان غمان آید غمگین نکنـد

در بیت زیر از دیوان نظیری نیشابوری (قرن  )۷۰چـاپ مظـاهر مصـفا (نظیـری نیشـابوری
 ،۷۳۵۰ص  )۵۱۵ضبط توفان آمده ،ولی در نسصۀ خ ـی دیـوان (نسـصۀ کتابصانـۀ ملـی ،شـمارﮤ
 ،۷۲۲۹۱۵۱بر  ۳۳رو) ضبط طوفان آمدهاست:
بـــود تیممگهـــی بنگـــه توفـــان او
نوح چو دعوت نمود موجۀ علم تو دید

در بیت زیر از دیوان وحشی بافقی (قرن  )۷۰چاپ حسین نصعی (وحشی بافقی  ،۷۳۵۱ص
 )۵۲۹ضبط توفان آمده ،ولی در نسصۀ خ ی دیوان (نسصۀ کتابصانۀ ملـی ،شـمارﮤ  ،۱۷۱۷۱۳بـر
 ۷۱۱پشت) ضبط طوفان آمدهاست:
چو آب در د آن تیغ آبـدار نهـان
هزار فتنه ز طوفان نوح باشد بیش

در بیت زیر از دیوان قاآنی (قرن  )۷۳چاپ محمدجعفر محجوب (قاآنی  ،۷۳۳۱ص )۲۱۳
ضبط توفان آمده ،ولی در نسصۀ خ ی دیوان (نسصۀ کتابصانۀ ملـی ،شـمارﮤ  ،۷۰۱۱۱۱۰بـر ۵۰۷
پشت) ضبط طوفان آمدهاست:
که روزگار تشـنه کنـد بـه طوفـانم
چنان ببر دشت و چنان بکوبم کوه
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برخی از این متنها تصحیحهای دیگری هم دارنـد کـه در آنهـا واژﮤ توفـان ،بـی هـیچ
نسصهبدلی ،با امالی طوفان آمدهاست .در اینجا فقط به یک شاهد از هر متن اشاره میکنیم:
در بیت زیر از مسعود سعد (قرن  )۲در چاپ نوریان (مسعود سعد  ،۷۳۱۵ص  )۹۹صورت
توفان ضبط شده ،ولی در چاپ مهیار (همو  ،۷۳۹۰ص  )۷۱۰ضبط آن بهدرستی طوفان است:
در دل از تف سینه صاعقهایست

بر تـن از آب دیـده طوفانیسـت

در بیت زیر از عمعق بصاری (قرن  )۱در چـاپ نفیسـی (عمعـق بصـاری  ،۷۳۳۹ص )۷۳۹
صورت توفان ضبط شده ،ولی در چاپ شـعبانلو (همـو  ،۷۳۱۹ص  )۵۵۰ضـبط آن بهدرسـتی

طوفان است:

اگر مر آبوآتـش را مکـان ممکـن بـود مـو یی

من آن مو یم که در طوفان و در دوز مکان دارد

در بیت زیر از سیفالدین اسـفرنگی (قـرن  )۱در چـاپ صـدیقی (سـیفالدین اسـفرنگی
 ،۷۳۲۱ص  )۱۷۲صورت توفان ضبط شده ،ولی در چاپ جعفری (همو  ،۷۳۹۰ص  )۲۵۹ضبط

آن بهدرستی طوفان است:

گر تو در این آبخیز غرقه شوی ،غم مصور

کشتی صد نوح هست غرقـۀ طوفـان عشـق

و سرانجا  ،در بیت زیر از محمودبن عمر جوهری هروی در لبابااللباب چاپ نفیسـی
(عـوفی  ،۷۳۳۲ج  ،۵ص  )۳۵۱ضبط توفان آمده ،ولی در لبابااللباب چـاپ بـراون و قزوینـی
(همو  ۷۳۵۵هجری قمری  ،۷۹۰۱ /لیدن ،ج  ،۷ص  )۷۷۲ضبط آن بهدرستی طوفان است:
گفت با نـوح نبـی بـودها انـدر کشـتی

گه آنکه جهان گشت خراب از طوفان
به ِ

نگارنده ،با وجود جستوجوهای فراوان ،در هیچیک از نسصههای خ ی کهن شـاهدی
برای توفان نیافته و در هر متن کهن تصحیحشدهای که توفان آمده در نسـصۀ خ ـی آن مـتن،
ِ
با ضبط طوفان روبهرو شدهاست.
۷ـ توفند و توفنده

انگلیسی  hurricaneواژﮤ توفند بهمعنی «چرخنـد حـارهای بـا
فرهنگستان سو در برابر واژﮤ
ِ
میانگین یکدقیقهای بادهای س حی بیش از  ۳۵متر بر ثانیه» را تصویب کردهاست.
با اسـتناد بـه پیکـرﮤ گـروه فرهنگنویسـی فرهنگسـتان و نر افـزار درج  ،۵نصسـتین بـار
ا
ملکالشعراء بهار توفنده را بهکار بردهاست و ظاهرا در فارسی کهن شاهدی ندارد:
غرنــده و ســهمناک و توفنــده

بر دشت گذشت تند طوفانی

(بهار  ،۷۳۱۱ج  ،۵ص .)۷۵۱۳
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در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی چنین آمدهاست« :توفان" :شور و غوغا و فریاد و صدا و
غلغلهای که از ازدحا مرد و یا جانوران درافتد" (نفیسی [۷۳۵۷ــ .)]۷۳۵۵توفیدن" :به آواز بلند
فریاد کردن ،غریدن ،غرنبیدن ،هنگامه و شور و غوغا بر پا کردن" (نفیسی [۷۳۵۷ــ .)]۷۳۵۵بـه
کردی" tūfāna :پشه" مربو است» (حسندوست  ،۷۳۹۵ذیـل توفـان) .از آنچـه تـا اینجـا
لغت ِ
معنی درجشده برای واژﮤ توفـان در فرهنـگ نفیسـی برسـاخته
گفته شد مشص میشود که ِ
کردی " tūfānaپشه" ندارد .چنانکه دیگران پیش از ما اشاره کردهانـد و
است و رب ی به واژﮤ ِ
ما نیز در این مقاله نشان دادیم ،توفیدن نیز مصح ِف نوفیدن است.
ا
ظاهرا قدیمترین فرهنگی که توفان را با همین امال مدخل کرده برهان قاطع است:
ا
توفان :بر وزن و معنی طوفان است که «شور و غوغا» باشـد عمومـا و «شـورش دریـا» را
ا
گویند خصوصا || و نا دوست وامق بود که با او بگریصت (برهان  ،۷۳۱۱ذیل توفان).
محمد معین در حاشیۀ این مدخل برهان قاطع چنین آوردهاست :بـه ایـن امـال نعـت [=
صفت] فاعلی از توفیدن ،بهمعنی «فریادکننده»« ،غران» ،ولی طوفان عربی از ریشۀ دیگـری
است (معین  ،۷۳۱۱ذیل توفان).
نگارنده هیچ شاهدی برای توفان در معنی صفتی یـا در معنـی «شـور و غوغـا و فریـاد و
صدا» نیافتهاست و اینکه برخی توفان را صفت میدانند (ازجمله ← ،معـین  ،۷۳۱۱ذیـل توفـان؛
ا
نجفی  )۷۳۱۵ظاهرا بر اساسی نیست .به سصن دیگر ،توفان در معنی یادشده واژهای بالقوه یـا
ممکن است ،نه بالفعل یا موجود .یعنی میتوان از بن فعـل توفیـدن ،یعنـی تـوف ،و پسـوند
ا
صفتساز  -ان واژﮤ توفان را ساخت (بسنجید با خندان) ،ولی ظـاهرا تـاکنون چنـین واژهای
ساخته نشدهاست .دلیل آن ،دستکم در فارسی معاصر ،میتواند وجود واژﮤ توفنده باشد که
همان کارکرد توفـان را در معنـی صـفتی دارد .توفـان در معنـی «شـورش دریـا» نیـز امـالی
فارسیشدﮤ طوفان است و میتوان آن را با واژههایی مانند تاس (< طاس) و تاق (< طـاق) و
ختمی (< خطمی) و ساتور (< ساطور) سنجید .کاربرد امالی توفان بهجای طوفـان ،شـاید
بهدلیل تصویب آن در فرهنگستان اول ،در فارسی معاصر رواج یافتهاست .ازآنجاکه در خـط
تبار دارای حـرب « »
فارسی ،جز در چند واژﮤ انگشتشمار ،در صدها و هزاران واژﮤ عربی ِ
تغییری ندادهایم ،بهتر است در امـالی طوفـان نیـز تغییـری نـدهیم و بـرخالب روش گـروه
واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (← دنبالۀ مقاله) ،آن را با امالی طوفان بنویسیم.
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۸ـ۱ـ

پژوهشهای لغوی

و فرهنگستان

پژوهشگران فرهنگستان اول به گمان اینکه طوفان مشتق از بن فعل توفیدن (تـوف) و پسـوند
انسـوی  typhonمصـوب کـرده
صفتساز  -ان است ،آن را با امـالی توفـان در برابـر واژﮤ فر
ِ
بودهاند (واژههای نو ،ص  .)۵۱در زبانشناسی این تحلیل صرفی «سـاخت معکـوس» ( back
 )formationنا دارد.
گزینـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی
پژوهشگران کارگروههـای گونـاگون گـروه واژه
ِ
(فرهنگستان سو ) نیز در واژههای مصوب این فرهنگستان ،همهجا طوفان را با امالی توفـان
(ازجمله در سـیهتوفان ،مـرغ توفـان ،مـوج توفـان ،و دههـا اصـ الح دیگـر) ذکـر کردهانـد
( )http://vajeyar.apll.ir/که نیازی به این کار نبودهاست.
۹ـ طوفان
۹ـ۱ـ گسترش معنایی

از آنچه از فرهنگها و متنهای کهن برمیآید ،طوفان هم در عربـی و هـم در فارسـی کهـن
بهمعنی «باران سصت ،و آب بسیار که همه را بهوشد ... ،و سیل یـا آب کـه از زمـین برآیـد و
ا
همه را غرق کند» (صفیپوری  ،۷۳۹۱ص  )۷۹۱۱بودهاست .این معنی هنوز هم مثال در عبارت
«طوفان نوح» بهکار میرود .در فارسی معاصر طوفان دستصوش گسترش معنایی شـده و در
ا
معنی «باد شدید» و «تندباد» نیز کاربرد یافتهاست .این گسترش معنـایی ظـاهرا بـه تـأثیر از
ا
معنی فعل توفیدن (< نوفیدن) بودهاست« .واژﮤ توفیدن از اواخر سدﮤ هفتم هجری ،ظاهرا در
قیاس با واژﮤ طوفان ،که مفهو هیاهو و آشوب را به ذهن متبادر میسازد و بـا معنـای ثانویـۀ
نوفیدن (غوغا درافتادن) تداخل مییابد ،بهوجود آمدهاست» (فیروزبصش  ،۷۳۹۵ص .)۷۵۱
۹ـ۲ـ

در زبانهای دیگر

عربی طوفان به انگلیسی نیز راه یافتهاست .در فرهنگ زبان انگلیسـی ِا ِمـریکن ِهـریتیج
واژﮤ ِ
( )Pickett 2010ذیل مدخل  typhoonدر بصش «تاریصچۀ واژه» چنین آمدهاست:
تاریصچۀ  typhoonمثال دقیقی از سفر طولنی بسیاری از واژههای راهیافته به انگلیسی را
نشان میدهد .این واژه ،پیش از پذیرش صورت کنونی آن در زبان انگلیسـی ،از یونـان بـه
ا
عربستان و از عربستان به هند سفر کرده ،و همچنین مسـتقال در چـین ظـاهر شدهاسـت.
یونانی  ،tuphōnکه هم بهعنوان نا پدر آبها بهکار میرود و هم بهعنوان یـک اسـم
واژﮤ
ِ
معنی «گردباد» ،در قـرون وسـ ی بـه زبـان عربـی راه یافتـه بودهاسـت .در آن
پرکاربرد به ِ
هنگا  ،فراگیری زبان عربی میراث دوران باستان را حف میکرد و آن را گسترش مـیداد و
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عربـی واژﮤ
نیز موجب انتقال آن به اروپا و دیگر نقا دنیـا میشـد .طوفـان ،کـه صـورت
ِ
مسلمان عربزبـانی کـه در هنـد
مهاجمان
یونانی است ،در سدﮤ یازدهم میالدی ازطریق
ِ
ِ
استقرار یافته بودند به زبانهـای رایـج در هنـد راه یافـت .سـهس فرزنـد ایـن واژﮤ عربـی،
ازطریق یکی از زبانهای هندی ،وارد زبان انگلیسی شده (این واژه نصستین بـار در سـال
 ۷۲۱۱ثبت شدهاسـت) و در انگلیسـی بـه صـورتهایی ماننـد  touffonو  tufanبـهکار
رفتهاست .اصل این واژهها بهویژه به یک طوفان شدید در هندوستان اشاره دارند .صـورت
جدید  typhoonاز واژهای در گونۀ چینی کانتونی ،یعنی  ،taaîfungتأثیر پذیرفته ،و تلف
ِ
جدیــد آن بیشــتر آن را بــه واژﮤ یونــانی شــبیه کردهاســت .واژﮤ  ،taaîfungکــه معنــی
ا
تحتاللفظی آن «باد شدید» است ،تصادفا با واژﮤ قرضی عربی مشابهت داشته و نصستین
بار در سال  ۷۱۹۹بهصـورت  tuffoonدر انگلیسـی ثبـت شدهاسـت .ایـن صـورتهای
گوناگون درهم ادغا شدهاند و سرانجا  typhoonرا پدید آوردهاند .امالی اخیر نصسـتین
َ
ازبندرسـته ( )Prometheus Unboundاثـر ِشـلی
بار در سال  ۷۱۷۹در کتـاب پرومتـۀ
( )Shelleyبهکار رفتهاست.
۱۰ـ طوفان  /توفان بهعنوان اسم خاص
در لغت فرس چنین آمدهاست« :توفان :دوست وامـق بـود کـه بـا [ا]و بگریصـت :عنصـری
گوید :یکی دوستش بود توفان به نام  /بسی آزموده به ناکام و کام» (اسدی  ،۷۳۷۹ص .)۳۹۹

طوفان  /توفان نا یکی از شصصیتهای داستان وامق و عذرای عنصری بودهاسـت .ایـن
نا در نسصههای خ ی لغت فرس و دیگر فرهنگهای کهن فارسی ،که معنی و شـاهد آن را
از لغت فرس نقل کردهاند ،با امالی توفـان آمدهاسـت .در ادامـه ،تصـویر مـدخل توفـان از
ِ
حاشیۀ لغت فرس (اسدی ،نسصۀ نصجوانی ،ص  )۳۳۳آمدهاست:
این بیت در برگههای پریشان و آسیبدیدﮤ تنها دستنویس بهجامانده از وامـق و عـذرای
عنصــری ( ،۷۹۱۱ص  ،۱بیــت  )۲۱کــه مولــوی محمــد شــفیع ،دانشــمند پاکســتانی ،آنهــا را
تصحیح کرده ،با امالی طوفان آمدهاست (در اینجا به ضبط آشفتۀ مصراب دو نمیپردازیم):
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در بیتهای بهجامانده از داستان وامق و عذرای عنصری این نا در پنج جای دیگر نیز با
امالی طوفان (عنصـری  ،۷۹۱۱ص  ،۱بیتهـای  ۲۹و ۱۲؛ ص  ،۷۵بیـت ۷۰۱؛ ص  ،۷۳بیـت )۳۳۳
آمدهاست .در ادامه تصویر دو بیت دیگر را نیز میآوریم:
چو طوفان بدیدش د[و] رخساره تر

بدانســت کــو را چــه آمــد بــه ســر
(ص  ،۷۵بیت .)۷۰۱

به طوفان چنین گفت کی بدنشان

شــده نــا تــو گــم ز گردنکشــان

(ص  ،۷۳بیت .)۳۳۳
بااینحال ،در دو جای دیگر توفان (با «ت») آمدهاسـت (ص  ،۷۱بیـت ۳۲۲؛ ص  ،۷۱بیـت
 )۵۵۲که بهدلیل کیفیت پایین بر هایی کـه ایـن دو بیـت در آنهـا آمـده ،امکـان قـرار دادن

تصویری خوانا از آنها در اینجا وجود ندارد.
بهنظر میرسد که در اینجا با سه احتمال روبهرو هستیم:
 .۷عنصری در همهجا طوفان بهکار برده و توفان حاصل دستبرد کاتبان در متن بودهاست،
شاید به این دلیل که خواننده نا این شصصیت را با طوفان در معنی «سیالب» خلـط نکنـد.
این احتمال درستتر مینماید (تذکر دکتر پژمان فیروزبصش).
 .۵عنصری به رسمالصط چندان توجهی نداشته و در منظومۀ خود گاه طوفان و گاه توفان
آوردهاست .روشن است که در این صورت ،توفان امالی فارسیشدﮤ طوفـان نیسـت .چنـین
احتمالی نیز بسیار بعید است.
 .۳عنصری در همهجا توفان بهکار برده و ضبط توفان در لغت فرس و دو بیـت مشـکوک
دیگر وامق و عذرا (ص  ،۷۱بیت ۳۲۲؛ ص  ،۷۱بیت  )۵۵۲اصیل است و طوفان حاصل دسـتبرد
ِ
کاتبان در متن بودهاست .ازآنجاکه عنصری دیگر نا های خاص موجود در منظومـۀ خـود را
بهصورت معرب آورده ،چنین احتمالی بعید مینماید .برخی نا های موجود در وامق و عذرا
از این قرارند :زلقدوس ،فالطوس ،فلقراط.
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عربی طوفـان
چنانکه پیشتر نیز دیگران گفتهاند و ما نیز در این مقاله یادآور شدیم ،واژﮤ ِ
یونانی  tuphōnدر آن زبـان هـم بـهمعنی «پـدر
از یونانی وا گرفته شدهاست .گفتیم که واژﮤ
ِ
آبها» بودهاست و هم بهمعنی «گردباد» .چنین بهنظر میرسد که نا طوفان در داستان وامق
یونانی  tuphōnبهمعنی «پدر آبها» است.
و عذرا همان واژﮤ
ِ
۱۱ـ نتیجهگیری

ا
فعل توفیدن صورت دگرگونشدﮤ نوفیدن است .ظاهرا فرهنگ قواس (تـألیف :پـس از )۱۹۰
نصستین فرهنگی است که در آن توف مدخل شدهاست.
نویــدن (و گونــههای متفــاوت آن) دو ریشــۀ متفــاوت و نوفیـدن نیــز دو ریشــۀ متفــاوت
داشتهاست.
واژههای نوان ،نوانخانه ،نوف ،نوفه ،نوند ،و نونده از سـتاک فعلهـای نوفیـدن و نویـدن
مشتق شدهاند.
ا
ظــاهرا واژﮤ نوفیــدن فقــط بهصــورت توفیــدن تصــحیف شدهاســت ،ولــی واژﮤ نویــدن
ا
صورتهای مشکوک یـا تکشـاهدی (و نـه لزومـا مصـحف) بسـیاری دارد .یکـی از ایـن
صورتهای مصحف *نیوه است که در نزدیک به تمامی فرهنگها و کتابهـای دربردارنـدﮤ
سرودههای رودکی به همین صورت آمده ،درحالیکه ضبط درست آن نویه است.
ا
ظاهرا نصستین منبعی که در آن واژﮤ طوفان با امالی توفان آمده برهـان قـاطع اسـت .بـه
سصن دیگر ،توفان در معنی «شورش دریا» امالی فارسیشدﮤ طوفان است و میتوان آن را با
واژههایی مانند تاس (< طاس) و تاق (< طاق) و ختمی (< خطمـی) و سـاتور (< سـاطور)
سنجید .امالی توفان بهجای طوفان ،شاید بهدلیل تصویب آن در فرهنگستان اول ،در فارسی
معاصر رواج یافتهاست.
ا
توفان در معنی صفتی ظاهرا در فارسی بهکار نرفتهاست و واژهای بالقوه یا ممکـن اسـت،
نه بالفعل یا موجود .یعنی میتوان از بن فعل توفیدن و پسـوند صفتسـاز  -ان واژﮤ توفـان را
ا
ساخت (بسنجید با خندان) ،ولی ظاهرا تاکنون چنین واژهای ساخته نشدهاست.
برخی مصححان متنهای کهن ،بی هیچ اشارهای ،واژۀ طوفان را به توفان تغییر دادهاند و
موجب گمراهی دیگران شدهاند.
ا
توفنده در سدﮤ کنونی ساخته شدهاست و ظاهرا افرادی که نصستین بار آن را بهکار بردهاند
از فعل نوفیدن آگاهی نداشتهاند.
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گزینی فرهنگستان سو طوفان با امـالی توفـان
هم در فرهنگستان اول و هم در گروه واژه ِ
تصویب شدهاست.
در فارسی معاصر طوفان دستصوش گسـترش معنـایی شـده و در معنـی «بـاد شـدید» و
«تندباد» نیز کاربرد یافتهاست.
طوفان از یونانی وارد عربی شده و از عربی به زبان فارسی و برخـی زبانهـای فرنگـی راه
یافتهاست.
طوفان در قالب اسم خاص نیز در فارسی بهکار رفته و میرود.
منابع
َ
َ
ابراهیم قوا فاروقی ( ،)۷۳۱۱-۷۳۱۲شرفنامۀ منیری ،به کوشش حکیمه دبیـران ،تهـران ،پژوهشـگاه علـو
انسانی ،دو جلد.
ازرقی هروی ( ،)۷۳۳۱دیوان ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،زوار.
اسدی ،ابونصر علیبن احمد ( ،)۷۳۷۱گرشاسبنامه ،به کوشش حبیب یغمایی ،تهران ،بروخیم.
اسدی ،ابونصر علیبن احمد ( ،)۷۳۷۹کتاب لغت فرس ،به کوشش عباس اقبال ،تهران ،مجلس.
اسدی ،ابونصر علیبن احمد ،لغت فرس ،نسصۀ محمد نصجوانی ،کتابصانـۀ ملـی تبریـز ،شـمارﮤ ،۳۱۳۹
کتابت ۱۱۱ :هجری.
اسیر شهرستانی ( ،)۷۳۱۵دیوان ،به کوشش غالمحسین شریفی ولدانی ،تهران ،میراث مکتوب.
امیدسالر ،محمود (« ،)۷۳۱۹یادداشـتهای دفتـر ششـم» ،منـدرج در :یادداشـتهای شـاهنامه ،جـالل
خالقی م لق ،با همکاری محمود امیدسالر و ابوالفضـل خ یبـی ،جلـد  =( ۵جلـد  ،)۷۰صـفحههای
۷ـ ،۷۵۱تهران ،دائرةالمعارب بزر اسالمی ،چاپ دو .۷۳۹۷ :
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسین ( ،)۷۳۲۷-۷۳۵۹فرهنگ جهانگیری ،ویراستۀ رحیم عفیفـی ،مشـهد،
دانشگاه مشهد ،سه جلد.
اوبهی هروی ،حاف سل انعلی ( ،)۷۳۱۲تحفةاالحباب ،به کوشش فریدون تقیزاده ،مشهد ،آستان قـدس
رضوی.
اوحدی مراغهای ( ،)۷۳۵۰کلیات ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،امیرکبیر.
بدرالدین ابراهیم ( ،)۷۳۱۷زفان گویا و جهان پویا ،به کوشش حبیبالله طالبی ،تهران ،پازینه.
برهان ،محمدحسینبن خلف ( ،)۷۳۱۱برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران ،امیرکبیر ،پنج جلد.
بلعمی ،ابوعلی محمد ( ،)۷۳۵۵ترجمۀ تاریخ طبری ،عکس نسصۀ محفوظ در آستان قـدس ،تهـران ،بنیـاد
فرهنگ ایران.
بهار ،محمدتقی ( ،)۷۳۱۱دیوان ،دو جلد ،تهران ،توس.
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بیدل دهلوی ،عبدالقادربن عبدالصالق ( ،)۷۳۱۱کلیات ،به کوشش اکبـر بهدارونـد و پرویـز عباسـی ،سـه
جلد ،تهران ،الها .
تقیالدین اوحدی بلیانی ( ،)۷۳۱۵سرمۀ سلیمانی ،به کوشش محمود مدبری ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
جمالی یزدی ،ابوبکر م هر ( ،)۷۳۵۱فرخنامه ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،فرهنگ ایرانزمین.
حاجب خیرات دهلوی ( ،)۷۳۲۵دستوراالفاضل ،به کوشش نذیر احمد ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
حریری ،قاسمبن علی ( ،)۷۳۱۵مقامات حریری ،تهران ،مؤسسۀ فرهنگـی شـهید محمـد رواقـی (افسـت:
بیروت :دار صادر).
حسندوست ،محمد ( ،)۷۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،پنج جلـد ،تهـران ،فرهنگسـتان زبـان و
ادب فارسی.
حسین وفایی ( ،)۷۳۱۵فرهنگ فارسی ،به کوشش تن هوی جو ،تهران ،دانشگاه تهران.
حلیمی ،ل فاللهبن ابویوسف ( ،)۵۰۷۳لغت حلیمی ،به کوشش آد اوزون ،آنکارا ،ترک دیل کورومو.
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۷۳۹۷دیوان ،به کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
خالقی م لق ،جالل ( ،)۷۳۱۹یادداشتهای شاهنامه ،جلدهای  =( ۷جلـد  )۹و  =( ۵جلـد  ،)۷۰تهـران،
دائرةالمعارب بزر اسالمی ،چاپ دو .۷۳۹۷ :
خالقی م لق ،جالل ( ،)۷۳۹۱واژهنامۀ شاهنامه ،تهران ،سصن.
خانلری ،پرویز ناتل ( ،)۷۳۹۲تاریخ زبان فارسی ،سه جلد در یک مجلد ،تهران ،نشر نو.
خلیلی ،کامیاب ( ،)۷۳۱۱فرهنگ مشتقات مصادر فارسی ،ده جلد ،تهران ،کارنگ.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا.
رشید وطوا ( ،)۷۳۳۹دیوان ،تصحیح عباس اقبال ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،بارانی.
رشیدی ،حسینی تتوی ( ،)۷۳۳۱فرهنگ رشیدی ،به کوشش محمد عباسی ،دو جلد ،تهران ،بارانی.
رواقی ،علی ( ،)۷۳۹۰فرهنگ شاهنامه ،دو جلد ،تهران ،فرهنگستان هنر.
رواقی ،علی و شکیبا صیاد ( ،)۷۳۱۳زبان فارسی فرارودی [تاجیکی] ،تهران ،هرمس.
رودکی ،ابوعبدالله جعفربن محمد ( ،)۷۳۷۹احوال و اشعار ابوعبدالله جعفربن محمد رودکی سـمرقندی،
جلد  ،۳سعید نفیسی ،تهران،
زیبالنساء ،مصفی هندوستانی ( ،)۷۳۱۷دیوان ،به کوشش مهیندخت صـدیقیان و ابوطالـب میرعابـدینی،
تهران ،امیرکبیر.
سجادی ،ضیاءالدین ( ،)۷۳۵۲در مکتب استاد ،تهران ،ع ایی.
سراجالدین علیخان آرزو ( ،)۷۳۹۷زوایدالفواید ،به کوشش اسدالله واحد ،تبریز ،دانشگاه تبریز.
سروری ،محمدقاسم (۷۳۳۱ـ ،)۷۳۵۷مجمعالفرس ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،علیاکبر علمی ،تهران.
سنجر کاشی ،میرمحمدهاشم ( ،)۷۳۱۱دیوان ،به کوشش حسن عاطفی و عباس بهنیا ،تهـران ،کتابصانـه و
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
سوزنی ( ،)۷۳۳۱دیوان ،به کوشش ناصرالدین شاهحسینی ،تهران ،امیرکبیر.
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سوزنی ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ مدرسۀ عالی سههسالر ،شمارﮤ  ،۵۷۱تاریخ کتابت ۷۰۳۳ :هجری.
سوزنی ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارﮤ  ،۳۵۵۹تاریخ کتابت ۷۵۰۱ :هجری.
سوزنی ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ ملی ،شمارﮤ  ،۷۵۱۱تاریخ کتابت ۷۵۱۲ :هجری.
سوزنی ،دیوان ،نسصۀ مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،شمارﮤ  ،۹۵تاریخ کتابت :قرن  ۷۳یا  ۷۵هجری.
سیفالدین اسفرنگی ( ،)۷۳۲۱دیوان ،به کوشش زبیده صدیقی ،مولتان ،قومی ثقافتی مرکز بهبود.
سیفالدین اسفرنگی ( ،)۷۳۹۰دیوان ،به کوشش فرزاد جعفری ،تهران ،پژوهشگاه علو انسانی.
شمس فصری ( ،)۷۳۳۱معیار جمالی ،به کوشش صادق کیا ،تهران ،دانشگاه تهران.
صفی کحال ،ابوالعالء عبدالمؤمن جاروتی ( ،)۷۳۱۱فرهنگ مجموعةالفرس ،به کوشش عزیزالله جوینی،
تهران ،دانشگاه تهران.
صفیپوری ،عبـدالرحیمبن عبـدالکریم ( ،)۷۳۹۱منتهـی االرب فـی لغـات العـرب ،بـه کوشـش علیرضـا
حاجیاننژاد ،تهران ،سصن.
عاشق ( ،)۷۹۹۲ / ۷۳۱۵فرهنگ لسانالشعرا ،به کوشش نذیر احمد ،دهلی نو ،رایزنی فرهنگـی جمهـوری
اسالمی ایران.
عبدالکافیبن ابیالبرکات ( ،)۷۳۵۳اسکندرنامه (روایت فارسـی کالیسـتنس دروغـین) ،بـه کوشـش ایـرج
افشار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
عماد فقیه ( ،)۷۳۵۱دیوان ،به کوشش رکنالدین همایونفر  ،تهران ،ابنسینا.
عماد فقیه ،)]۷۳۲۱ =[ ۵۲۳۱( ،پنج گنج ،به کوشش رکنالدین همایونفر  ،تهران ،دانشگاه ملی ایران.
عمعق بصاری ،شهابالدین ( ،)۷۳۳۹دیوان ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،فروغی.
عمعق بصاری ،شهابالدین ( ،)۷۳۱۹دیوان ،به کوشش علیرضا شعبانلو ،تهران ،آزما.
عمید ،حسن (۷۳۳۵؟) ،غل های فاحش فرهنگهای فارسی ،تهران ،گوتنبر .
عمید ،حسن ( ،)۷۳۱۵فرهنگ فارسی عمید ،سه جلد ،تهران ،امیرکبیر.
عنصری ،ابوالقاسم حسنبن احمد ( ،)۷۹۱۱وامق و عـذرا ،بـه کوشـش مولـوی محمـد شـفیع ،پاکسـتان،
دانشگاه پنجاب.
عوفی ،سدیدالدین محمد ( ۷۳۵۵قمـری  ،)۷۹۰۱ /لبابااللبـاب ،بـه تصـحیح ادوارد بـراون بـا مقدمـه و
تعلیقات محمد قزوینی ،لیدن،
عوفی ،سدیدالدین محمد ( ،)۷۳۳۲لبابااللباب ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،ابنسینا و علمی.
عیوقی ( ،)۷۳۵۳ورقهوگلشاه ،به کوشش ذبیحالله صفا ،تهران ،دانشگاه تهران.
فاروقی ،اشرببن شـرب المـذکر ( ،)۵۰۷۳دانشـنامۀ قـدرخان ،بـه کوشـش نوراللـه غیـاثاب و رخسـاره
نظا الدیناوا ،دانشگاه دولتی خجند ،خجند.
فصر گرگانی ( ،)۷۳۵۹ویس و رامین ،به کوشش ماگالی تودوا ـ الکساندر گواخاریـا ،تهـران ،بنیـاد فرهنـگ
ایران.
فرخی ،ابوالحسن علیبن جولوغ ( ،)۷۳۵۹دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
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فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۱۹شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی م لق ،هشت جلد ،تهران ،دائرةالمعـارب
بزر اسالمی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۹۷شاهنامه ،به کوشش عبدالحسـین نوشـین و محمـد نـوری عثمـانوب و لیلـی
لهوتی ،زیر نظر مهدی قریب ،تهران ،سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو ،ویراست .۵
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۹۳شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی م لق ،دو جلد ،تهران ،سصن.
فروغی بس امی ( ،)۷۳۱۱دیوان ،به کوشش حمیدرضا قلیچخانی ،تهران ،روزنه.
فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر ( ،)۷۳۱۰به کوشش علیاشرب صادقی ،تهران ،سصن.
فیا لهیجی ،مال عبدالرزاق ( ،)۷۳۱۵دیوان ،به کوشش امیربانو کریمی ،تهران ،دانشگاه تهران.
فیــروزبصش ،پژمــان (« ،)۷۳۹۵توفیــدن یــا نوفیــدن؟ تصــحیح واژهای از شــاهنامۀ فردوســی» ،مجلــۀ
فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۹صفحههای ۷۷۹ـ.۷۳۵
قاآنی ،حبیباللهبن محمدعلی ( ،)۷۳۳۱دیوان ،به کوشش محمدجعفر محجوب ،تهران ،امیرکبیر.
قاآنی ،حبیباللهبن محمدعلی ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ ملی ،شمارﮤ .۷۰۱۱۱۱۰
قاسم انوار ( ،)۷۳۳۱کلیات ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
قاضیخان بدر محمد دهلوی معروب به دهاروال ،اداتالفضال ،نسصۀ کتابصانۀ بادلیان ،محـل نگهـداری:
لندن ،موزﮤ بریتانیا ،شمارﮤ  ،۷۱۷۱کتابت :پیش از  ۷۰۵۳هجری.
ق ران تبریزی ( ،)۷۳۳۳دیوان ،به کوشش محمد نصجوانی ،تهران ،شفق.
قواس ،فصرالدین مبارکشاه ( ،)۷۳۲۳فرهنگ قواس ،به کوشش نـذیر احمـد ،تهـران ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاب.
لمعی گرگانی ( ،)۷۳۹۵دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،چاپ  ،۵تهران ،تیسا.
محمد لد دهلوی ( ،)۷۱۹۹مؤیدالفضال ،کانهور ،م بع نامی منشی نول کشور ،دو جلد.
محمــد مقــیم تویســرکانی ( ،)۷۳۱۵فرهنــگ جعفــری ،بــه کوشــش ســعید حمیــدیان ،تهـران ،مرکــز نشــر
دانشگاهی.
محمدبن قوا بن رستم ،بدر خزانهای بکـری بلصـی ( ،)۷۳۹۵بحرالفضـایل ،تصـحیح میرهاشـم محـدث،
تهران ،بنیاد موقوفات افشار.
محمدبن هندوشاه ( ،)۷۳۵۷صحاحالفرس ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
محمودبن شیخ ضیا ،تحفةالسعادة ،نسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارﮤ .۲۳۲۵
مسعود سعد ( ،)۷۳۱۵دیوان ،به کوشش مهدی نوریان ،اصفهان ،کمال.
مسعودسعد ( ،)۷۳۹۰دیوان ،به کوشش محمد مهیار ،تهران ،پژوهشگاه علو انسانی.
معین ،محمد (۷۳۵۵ـ ،)۷۳۵۱فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر ،جلد ۷ـ ،۵چاپ اول.
معین ،محمد ( ،)۷۳۱۱حاشیه بر برهان قاطع ← ،برهان (.)۷۳۱۱
مقامات حریری ترجمۀ فارسی ( ،)۷۳۱۲ابومحمد قاسمبن عثمان حریری بصری ،متـرجم :ناشـناس ،بـه
کوشش علی رواقی ،تهران ،مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
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مکتبی شیرازی ( ،)۷۳۵۳لیلی و مجنون ،به کوشش اسمعیل اشرب ،تهران ،محمدی شیرازی.
منصوری ،یدالله ( ،)۷۳۱۵بررسی ریشهشناختی فعلهای زبـان پهلـوی ،تهـران ،فرهنگسـتان زبـان و ادب
فارسی.
منصــوری ،یداللــه و جمیلــه حســنزاده ( ،)۷۳۱۱بررســی ریشهشــناختی افعــال در زبــان فارســی ،تهـران،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
منوچهری ،ابوالنجم احمدبن قوصبن احمد ( ،)۷۳۱۲دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
مولوی ( ،)]۷۳۲۲ =[ ۵۲۳۲کلیات شمس یا دیوان کبیر ،به کوشش بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
میلی مشهدی ( ،)۷۳۱۳دیوان ،به کوشش محمد قهرمان ،تهران ،امیرکبیر.
ناصرخسرو ( ،)۷۳۲۳دیوان ،به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران ،دانشگاه تهران.
نجفی ،ابوالحسن ( ،)۷۳۱۵غل ننویسیم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
نشا اصفهانی ،عبدالوهاب ( ،)۷۳۳۱دیوان ،به کوشش حسین نصعی ،تهران ،شرق.
نظامی گنجوی ،الیاسبن یوسف ( ،)۷۳۱۰دیوان ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران،
نظیری نیشابوری ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ ملی ،شمارﮤ .۷۲۲۹۱۵۱
نظیری نیشابوری ،محمدحسین ( ،)۷۳۵۰دیوان ،به کوشش مظاهر مصفا ،تهران ،امیرکبیر ـ زوار.
نفیسی ،سعید ( ،)۷۳۱۱در مکتب استاد ،تهران ،اساطیر (چاپ اول :تهران ،ع ایی.)۷۳۵۳ ،
نفیسی ،علیاکبر (ناظمالطبا) (۷۳۵۷ـ ،)۷۳۵۵فرهنگ نفیسی ،تهران ،خیا .
واژههای نو (که تا پایان سال  ۱۱۱۱در فرهنگستان ایران پذیرفته شدهاست) (۷۳۵۰؟) ،تهـران ،فرهنگسـتان
ایران.
واع قزوینی ،محمدرفیع ( ،)۷۳۲۹دیوان ،به کوشش حسن سادات ناصری ،تهران ،علمی.
وحشی بافقی ( ،)۷۳۵۱دیوان ،به کوشش حسین نصعی ،تهران ،امیرکبیر.
وحشی بافقی ،دیوان ،نسصۀ کتابصانۀ ملی ،شمارﮤ .۱۷۱۷۱۳
هرن ،پائول و هاینریش هوبشمان ( ،)۷۳۹۵فرهنگ ریشهشناسی فارسـی ،بـا ترجمـه و افزودههـای جـالل
خالقی م لق ،اصفهان ،مهرافروز.
هاللی جغتایی ( ،)۷۳۳۱دیوان ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
هما تبریزی ،محمدبن افریدون ( ،)۷۳۲۷دیوان ،به کوشش رشید عیوضی ،تبریز ،مؤسسۀ تاریخ و فرهنـگ
ایران.
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تأملی در باب جغرافیای گویشی ،دایرﮤ معنایی و اشتقاق

1

میثم محمدی (دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستان دانشگاه تهران)

ا
واژﮤ پژاردن (که عموما معنای «آماده کـردن» دارد) بـه گونـههای مصتلـف پـژاردن ،بـژاردن،
پچاردن ،بچاردن ،پجاردن ،و بیجاردن در متون آمدهاست .متونی که این واژه در آنهـا آمـده
مربو به حوزﮤ قومس ،گرگان ،ری ،مرکز و شرق جبال و کرانۀ جنوبی دریای خزرند .بهنظـر
میرسد که جغرافیای گویشی این واژه محدود به نواحی مرکزی و شمالی ایران بودهاست .در
این مقاله ابتدا به شناسایی گونههای مصتلف این واژه میپردازیم و سعی میکنیم جغرافیـای
گویشی هر گونه را مشص کنیم .سهس براساس شاهدهای گوناگون دایرﮤ معنـایی ایـن واژه
را بررسی خواهیم کرد .سرانجا به وجه اشتقاق آن خواهیم پرداخت.
۱ـ جغرافیای گویشی

شاهدهای بهدستآمده از بجـاردن و دیگـر گونـههای آن نشـان از کـاربرد آن در جغرافیـای
گویشی قومس ،2گرگان ،مرکز و شرق جبـال 3و کرانـۀ جنـوبی دریـای خـزر دارد .برخـی از
شواهد در متونی آمدهاند که نا و نشان مؤلف یا مترجم و کاتب آنهـا مشـص نیسـت .در
 .1از استادان عزیز  ،دکتر مسعود قاسمی و دکتر محمد حسندوست ،بسیار سهاسگزار که پیشنویس مقالۀ حاضر را
بسیار ارزشمندی را در باب ساختار و محتوای آن به من گوشزد کردند.
خواندند و نکات ا
 .2ایالت قومس تقریبا شامل استان سمنان امـروزی میشـود .شـاهد مـا از زبـان قومسـی برگرفتـه از سـصنان شـیخ
ابوالحسن خرقانی است .درواقع ،مراد ما از گونۀ قومسی در این مقاله همان گونۀ خرقانی است کـه در شـمال شـرقی
این استان واقع است.
 . ٩مراد ما از مرکز و شرق جبال در این مقاله ری و شهرهای اطراب آن و نواحی جنوبی آن تا اصفهان اسـت .مرکـز و
شرق جبال امروزه شامل استانهای تهران ،البرز ،قزوین ،قم ،اراک و اصفهان است.
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این موارد ت بیق گونۀ زبانی این آثار و ویژگیهایی واجی آن با گونۀ زبانی و شواهد آثاری کـه
از حوزﮤ زبانیشان آگاهیم ،ما را به شناخت محدودﮤ جغرافیای گویشی آن نزدیک میکند.
باید توجه داشت که متون دربردارندﮤ شاهدهای این واژه ـ بهجز تفسیر دیلمـی و ترجمـۀ
طبری مقامات حریری ـ فارسیاند .راه یافتن واژﮤ مورد بح به این متـون یـا ازطریـق گونـۀ
زبانی مؤلف یا مترجم بوده یا کاتب .پس هرگز نباید انتظار داشت که با گونۀ زبانی یکدسـتی
در این آثار سروکار داشته باشیم .ازهمینرو ،هرگز نباید ویژگیهای واجی واژﮤ مورد بح را
با دیگر بصشهای هریک از متون بسنجیم و بر آن اساس به داوری بنشینیم ،زیرا اساس زبان
این متون فارسی دری است که خود ویژگیهای زبانی متفاوتی دارد .تنها راه شناخت ویژگی
ای هریـک از متـون ،شـناخت واژگـان گویشـی آنهـا و ت بیـق آن بـا متـون و شـواهد
گونه ِ
شناختهشده از همان حوزه است .ابتدا از متنها و شاهدهایی که از جایگـاه جغرافیاییشـان
آگاهیم نمونههایی را بهدست میدهیم و سهس شاهدهای متـون دیگـر را بـا آنهـا م ابقـت
خواهیم داد.
۱ـ۱ـ گونۀ رازی و جبال مرکزی

واژﮤ مورد بح در گونۀ زبانی ری کاربرد داشتهاست .شواهد ما مربو است به چنـدین
شاهد از تفسیر ابوالفتوح رازی (قرن ششم) و ترجمۀ قرآن ری (قرن ششـم) .در نسـصههای
گوناگون تفسیر ابوالفتوح رازی صورتهای زیر آمدهاست:
بجاردن :بجاردهاست برای ایشان بهشتهایی (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۷۰ص .)۷۱
بچاردن :خدای تعالی برای ایشان ُم َعد کردهاست و ببچارده بهشتهای که در او جویها
میرود (همان ،ج  ،۹ص .)۳۷۱
َ َّ َ
پجاردن :ال :ا َعد ل ُهم َج َه َّنم :بپجارد برای ایشان دوزخ (همان ،ج  ،۷۱ص .)۳۵۱
پچاردن[ :نسصۀ لت] :خدای تعالی برای ایشان پچاردهاست در بهشـت (همـان ،ج  ،۹ص
.)۱۵
بیجاردن[ :نسخ آ  ،آج ،لب] :من بیجاردهام دوزخ برای کافران مأوی و منـزل (همـان ،ج
 ،۷۳ص .)۵۲
ّ
ویجاردن[ :نسصۀ آب] :او را به نزدیک خـدای نزلـی معـد و ویجـارده باشـد در بهشـت
(همان ،ج  ،۷۵ص .)۷۲۳
ّ
بژاردن :او را به نزدیک خدای نزلی معد و بژارده باشد در بهشت (همانجا).
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صـورتهای گونـاگون ایــن واژه براسـاس شــمار کـاربرد در نســصههای مصتلـف بــدین
ترتیباند :بجاردن ،بچاردن ،و بیجاردن .صورتهای پجاردن ،پچاردن ،ویجـاردن و بـژاردن
کمترین میزان کاربرد را دارند .در یک مورد هم صورت «برآرده» در نسصۀ اسـاس بـه پـژارده
ا
تصحیح شدهاست (همان ،ج  ،۷۵ص  .)۳۳۹احتمال صورتهای بجاردن ،بچـاردن ،پجـاردن
و پچاردن نویسشهای متفاوت برای گونۀ پچاردن  /پجاردن هستند (برای بح در این باب← ،
بصش اشتقاق) .در ادامه به صورت ویجاردن نیز خواهیم پرداخت.
شاهدهای این واژه در قرآن ری بـه شـکلهای بجـاردن و بچـاردن آمدهانـد .1بجـاردن و
بچاردن میتوانند دو صورت نوشتاری برای گونۀ پچاردن  /پجاردن باشند .درهرحال ،هریک
از این دو صورت را که بهذیریم ،صورتهای ویجاردن و بژاردن در تفسیر ابوالفتوح را باید به
کناری نهاد .نگارنده ،جز همین یک مورد ،شاهد دیگری برای گونۀ ویجاردن ،کـه در نسـصۀ
«آب» تفسیر ابوالفتوح بهصورت صفت مفعولی ویجارده آمدهاسـت ،نیافتـه و اگـر ناشـی از
ا
خوانش نادرست مصححان نباشد ،احتمال تحریف «و بیجـارده» یـا «و ببجـارده» اسـت.2
ا
زبانی ری ت ـابق نـدارد .3احتمـال
شناسی
صورت بژاردن نیز با قاعدههای واج
تاریصی گونۀ ِ
ِ
ِ
واژﮤ مورد بح ما از صورت ایرانی باستان  *pati-čāra-مشتق شدهاست (← بصش اشتقاق).
زبـانی ری،
واجـی  -č-ایرانـی باسـتان در گونـۀ
شاهد مهم برای آگاهی از چگونگی تحـول
ِ
ِ
اشعار برجای مانده از بنـدار رازی (درگذشـت ۵۰۷ :هجـری) اسـت .در ایـن اشـعار hača
ایرانی باستان به «اج» بدل شدهاسـت کـه تحـول واج  -č-ایرانـی باسـتان را بـه  čیـا  ǰنشـان
میدهد :4دیم من و دیم دوست ان اشا یه این اج درد (شمس قـیس رازی  ،۷۳۷۵ص  .)۹۲اج تـه
وذ کردن و وذ بردن اج من  /وج ته خوناوه داذن خوردن اج من (همـان ،ص  .)۷۵۹برایناساس،
صورت پچاردن  /پجاردن صـورت معیـار واژه در گونـۀ ری اسـت و صـورت بیجـاردن نیـز
ا
 .1در متن مصحح قرآن ری همهجا به صورت بجاردن آمده .مثال :و بجاردهایم ما مر کافران را عذابی خوارکننده (قرآن
ری  ،۷۳۱۵ص  ،)۹۳اما در فرهنگنامۀ قرآنی گونۀ بچاردن نیز برای قرآن ری (قرآن  )۵۵ثبت شدهاست :بچاردهاست
خدای تعالی ایشان را بهشتهای (توبه ،آیۀ ( )۱۹فرهنگنامۀ قرآنی  ،۷۳۱۹ج  ،۷ص  ۷۱۱ا).
 p- .2آغازی ایرانی باستان (در اینجا  )*pati-čāra-در گونههای ایرانی شمال غربی عموما به همان صـورت  pبـاقی
میماند و به  vبدل نمیشود.
 .٩صادقی نشان دادهاست که واج  žدر فارسی متداول در ری و اصـفهان (مرکـز و شـرق جبـال) در قـرون نصسـتین
ا
هجری اصال بهکار نمیرفته و بهجای آن ،مانند لهجههای محلـی ایـن دو شـهر/ ،ج /یـا /ز /اسـتعمال میشـدهاسـت
(صادقی  ،۷۳۲۱ص .)۷۵۳
ا
 .4نویسۀ «ج» میتواند دو واج  čیا  ǰرا بازنمایی کند .با توجه به تحول تاریصی واج  ،čاحتمال در دورﮤ متقـد هنـوز
نویسۀ «ج» برای نشان دادن واج  čبهکار میرفتهاست .اینکه در دورﮤ مورد بح تحول  -č- > ǰصورت گرفته بوده یـا
اینکه دو گونۀ متقد و متأخر همزمان کاربرد داشته چیزی است که از خط دانسته نمیشود.
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ا
گونهای نزدیک به این گونۀ زبانی و مربـو بـه جبـال مرکـزی اسـت .بـژاردن نیـز احتمـال،
همچنانکه در ادامه خواهیم دید ،مربو به حوزﮤ قومس و گرگان است.
در تفسیر گازر نیز این واژه بهصورت بجاردن آمدهاست :خدای به ایشان و احوال ایشـان
1
عالم است .اینجا تهدید میکند و آنجـا عـذاب میبجـارد (جرجـانی ،۷۳۳۱ ،ج  ،۵ص .)۵۷۱
شرحی از شـهاب االخبـار بـه فارسـی در دسـت اسـت کـه در سـال  ۲۱۱هجـری کتابـت
شدهاست .گونۀ زبانی لغات گویشی این شرح به گونۀ زبانی تفسـیر ابوالفتـوح رازی نزدیـک
است؛
در این شرح واژﮤ مورد بح ما بهصـورت َبجـاردن و پجـاردن آمدهاسـت ،یعنـی همـان
زبانی رازی در تفسیر ابوالفتوح و ترجمۀ قرآن ری دیده میشود:
صورتی که در گونۀ
ِ
بیدار باشید و در همه حال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می َبجارید (شـرح فارسـی شـهاب
االخبار  ،۷۳۵۹ص .)۱۰
یا مرگی که وی را بپجارد و به گور رساند (همان ،ص .)۷۰۵
2
در شرحی دیگر از شهاب االخبار به فارسی این واژه بهصورت بجارده آمدهاست :

 .1دربارﮤ مؤلف این تفسیر اختالفاتی وجود دارد .ابن یوسف معتقد است ابوالمحاسن جرجانی تنها بـه نیمـۀ تفسـیر
رسیده و نیمۀ بعد را سید گازر ،سید غیاثالدین جمشید زوارهای ،پرداختهاست .در مقابل ،محـدث ارمـوی گـازر را
لقب ابوالمحاسن دانسته و هر دو بصش را از آن وی دانستهاست (همان ،ج  ،۷ص «نـط ـ س») .شـواهد اسـتفاده از
بجاردن در هر دو نیمۀ تفسیر آمدهاست .اما این شواهد بیش از آنکه نمودار گونۀ زبـانی جرجـانی یـا زوارهای باشـند،
گونۀ رازی را نشان میدهند ،زیرا این تفسیر درواقع تحریر و تلصیصی است از تفسیر ابوالفتوح رازی؛ چنانکه محدث
ارموی در مقدمهاش بر متن مصحح تفسیر چنین میگوید« :تفسیر حاضر از آغاز تا انجا آن ،یعنی بدون هیچ مبالغه
و اغراق ،به قول معروب ،از باء بسمله تا تاء تمت بهاستثنای خ به و سبب تألیف ،که ناچار باید مغایر باشد ،از تفسیر
گویشی این زبـان آشـکارا رازی
ابوالفتوح رازی مأخوذ است» (همان ،ص «ی») .به همین دلیل ،گونۀ زبانی واژههای
ِ
است .شاید بهدلیل نزدیکی این گونه با گونۀ زبانی مؤلف یا مؤلفان تفسیر گازر ،ایشان نیازی به تغییـر در ایـن واژههـا
ا
ندیدهاند .مثال واژههای گویشی آماهیدن (= آماسیدن) (همان ،ج  ،۷۰ص  ،)۵۵۱انزله =( :نازل [کردن]) (همان ،ج
 ،۵ص  ،)۱۱منج انگبین (= زنبور عسل) (همان ،ج  ،۷۰ص  )۵۵۱که در این تفسیر آمده ،در تفسیر ابوالفتـوح رازی
نیز آمدهاست :آماهیدن (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۳ص  ،)۵۰۵انزله (همان ،ج  ،۵ص  ،)۵۳۰ ،۵۷۱ ،۵۷۱ ،۱۱ ،۱۱مـنج
انگبین (همان :ج  ،۱ص  .)۳۱۰براساس این شواهد ،گونۀ زبانی تفسیر گازر را نیز باید رازی در نظر گرفت.
 .2این شرح منسوب به ابوالفتوح رازی است و کتابت آن در سال  ۱۹۰هجری انجا یافتهاست .منتجب الدین و ابـن
شهراشوب (در معالم العلما) ابوالفتوح را صاحب شرحی بر شهاب االخبار با عنوان روح االحباب و روح االلباب فی
شرح الشهاب ذکر کردهاند (← همان :ج) .انصاری در مقالهای فارسی بودن شرح شهاب االخبار ابوالفتـوح رازی را
به چالش کشیدهاست .وی نشان داده که ابن شهرآشوب شاگرد ابوالفتوح درمورد تفسیر ابوالفتوح بر فارسـی بـودن آن
تصریح میکند ،اما به زبان شرح شهاب که تنها کتاب دیگری است که از استادش نا میبرد ،هیچ اشارهای نمیکند.
میرزا عبدالله افندی اصفهانی هم در ریا العلما با وجود تأکید بر زبان دیگر نوشتههای ابوالفتـوح ،در مـورد زبـان
این شرح چیزی نمیگوید ،اما م لبی که از این شرح نقل میکند به عربی اسـت .انصـاری در کتابصانـۀ مجلـس بـه
نسصهای ناق از شرح شهاب برخورده که بر روی بر نصست آن این متن را شرح شهاب ابوالفتوح دانستهاند .زبان
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یا مرگ که او را بجارده کند و به گورستان رسـاند( 1شـرح فارسـی شـهاب االخبـار  ،۷۳۱۷ص
.)۳۳۱

واژﮤ مورد بح در ترجمهای کهن از صحیفۀ سجادیه نیز آمدهاست .تاریخ ایـن ترجمـه
ا
ظاهرا به قرن هفـتم هجـری بـازمیگردد (← صـحیفه  ،۷۳۹۵ص شـانزده) .واژههـای گویشـی
فراوانی به زبان این ترجمه راه یافتهاست .پـارهای از ایـن لغـات را میتـوان در متـونی ماننـد
ترجمۀ المدخل ،ترک االطناب ،ذخیرﮤ خوارزمشاهی ،تفسیر ابوالفتوح رازی ،شـرح فارسـی
شهاب االخبار ،مفتاح المعامالت و ترجمۀ کهـن نهـج البالغـه دیـد (← همـان ،ص هفـده).
وجود چنین واژههایی حوزﮤ جغرافیایی این ترجمه را محدود میکند و نشان میدهد این اثـر
مربو به مناطق مرکزی جبال ،ری ،قـومس یـا گرگـان اسـت .2بـا توجـه بـه ایـن م الـب و
همچنین تحول  -č-ایرانی باستان در ترجمۀ صحیفه به ،ǰگونۀ زبانی ایـن ترجمـه را میتـوان
مربو به نواحی مرکزی جبال یا حتـی طبرسـتان دانسـت( 3در قومسـی و گرگـانی  -č-بـه ž
تحول یافتهاست [← ادامۀ مقاله]).
این واژه سه بـار در ترجمـۀ صـحیفه آمدهاسـت .دو بـار بهصـورت بجـاردن و یـک بـار
احتمالی گونـۀ زبـانی ایـن ترجمـه بـه حـوزﮤ ری و جبـال
بهصورت بژاردن .با توجه به تعلق
ِ
ا
مرکزی احتمال صورت بجاردن صورت معیار آن است .از گونۀ بـژاردن تنهـا شـاهدهایی از
حوزﮤ زبانی قومس و گرگان در دست است (← ادامۀ مقالـه) .در هـر سـه مـورد ایـن فعـل بـا
پیشوند هاـ آمدهاست:
ُ
َ
ت َح ّبب الیهم العمل لالجل و االستعداد لما بعد الموت :دوست بکنی بهسوی ایشان کـار
کردن بهسوی آخرت و هابژاردن بهسوی پس مرگ (ص  ،۵۳س ر .)۷۱
َ
َ
َمن ت َه ّیا او ت َع ّبا :هر کس که هابحارد و راست هاایستد (هابحارد در متن بینق ه اسـت)
(ص  ،۵۰۷س ر .)۱

این شرح عربی است (← انصاری .))۷( ،با وجود احتمال زیـاد نادرسـتی صـحت انتسـاب ایـن شـرح فارسـی بـه
ویژگیهای ا زبانی این شرح با متون حوزﮤ مرکزی جبال شباهت دارد.
ابوالفتوح ،به هر حال برخی ا
جهزا» آمدهاست .مصحح در پانوشت توضیح داده که «محتمل است که مصحف
م
وتا
 .1این عبارت در ترجمۀ «او م
ِ
بیچاره باشد که با مجهزا سازش دارد» (شرح فارسی شهاب االخبار  ،۷۳۱۷ص  .)۳۳۱روشن است کـه در اینجـا بـا
تصحیف سر و کار نداریم.
 .2صادقی در مقالهای نشان داده که ترجمۀ المدخل و شرح فارسی شهاب االخبار متونی از حوزﮤ زبانی ری و جبـال
مرکزیاند (← صادقی  ،۷۳۱۷ص ۵ـ.)۱
 -č- .٩ایرانی باستان در طبری کهن نیز به  ǰبدل شده بودهاست (← محمدی  ،۷۳۹۵ص .)۵۵۷
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الیوم ّ
تهیؤی و اعدادی و استعدادی رجاء عفوک :امروز هابحاردن من و به دست هانهادن
من و هاساختن من به امید عفو تو (ص  ،۵۰۷س ر .)۷۰
در نسصههای قرآنی مترجم آستان قـدس رضـوی صـورتهای بجـاردن (،۵۵ ،۷۷۹ ،۷۰۰
 )۱۱بچاردن ( )۷۰۰ ،۱۵ ،۲۵و بیجاردن ( )۷۰۰ ،۲۵ ،۵۵ ،۱۵آمدهاست .این صورتها مشـابه
صورتهایی است که در گونۀ رازی و گونههای نزدیک به آن دیده میشود .توجه به چند نکته
میتواند ما را در شناسایی بهتر حوزﮤ گویشی این نسصهها یاری دهد.
واقف قرآن  ۱۵قزوینی است و این احتمال وجود دارد که کتابت این قرآن نیـز در همـان
نواحی صورت گرفته باشد .در این صورت این قرآن را میتوان مربو به حوزﮤ ری دانسـت.
واقف قرآن  ۲۵نیز رازی است .همین امر میتواند احتمال تعلق این نسـصه بـه حـوزﮤ ری را
نشان دهد .گونۀ بیجاردن تنها در برخـی از نسـصههای تفسـیر ابوالفتـوح رازی آمدهاسـت و
ا
میتوان آن را گونهای نزدیک به حوزﮤ ری دانست .پس احتمال نسصههای شـمارﮤ ،۵۵ ،۱۵
 ۲۵و  ۷۰۰را باید از این گونه درنظر گرفت .گفتیم واقف قرآن  ۲۵اهل ری است .جز نسـب
ا
واقف ،ویژگیهای زبانی این قرآن نیز تعلـق آن بـه حـوزﮤ ری را نشـان میدهـد .مـثال فعـل
برافالجند (= برافرازند) در ایـن قـرآن (فرهنگنامـه ،ج  ،۵ص  )۷۲۷۵در تفسـیر ابوالفتـوح (رازی
 ،۷۳۱۹ج  ،۷۱ص  )۳۰۱نیز آمدهاست .پس این قرآن و قرآنهای این دسـته یعنـی شـمارههای
 ۵۵ ،۱۵و  ۷۰۰را باید مربو به حوزﮤ ری و مناطق نزدیک به آن درنظر گرفت.
قرآنهای باقیمانـده شـمارههای  ۱۱ ،۷۷۹و  ۱۵هسـتند .در دو قـرآن نصسـت صـورت
بجاردن آمده و در قرآن سو صورت بچاردن .همانطور که پیشتر گفته شد ،این صـورتها
مربو به حوزﮤ زبانی ری و جبال مرکزیاند.
۱ـ۲ـ گونۀ قومسی و گرگانی

در بازماندههای زبان قدیم قومس که از خالل اقوال شیخ ابوالحسـن خرقـانی بـه دسـت مـا
رسیدهاست ،شاهدی از کاربرد این واژه بهصورت بژاردن دیده میشود .در این شاهد فعل بـا
پیشوند فعلی هاـ آمدهاست:
این سخن گاه از معامله گویم و گاه از عطا .خلق را آنجا راه نیست مـرگ را هـابژاری کـه
پنجاه سال بلحسن مرگ را هابژارد تا مرگ مؤمن خوش کردند (شفیعی کدکنی  ،۷۳۱۳ص .)۱۹
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شاهدهایی از این واژه در زبان کهن گرگان نیـز دیـده میشـود .ایـن شـاهدها از ذخیـرﮤ
خوارزمشاهی و االغراض الطبیه سید اسماعیل جرجانی به دست ما رسیدهاست (← قاسـمی
 ،۷۳۱۵ص :1)۳۰
کسانی باشند که نوع بیماری را بژارده باشند (جرجانی  ،۷۳۲۲ص .)۵۵۷
داروخوار نخست باید که تن را بژاردﮤ دارو خوردن کند تا مقصود بیمضرت بهحاصل آید
(همو  ،۷۳۱۱ص .)۵۵۷
ا
در نسصۀ «د» االغراض الطبیه صورت بچارده آمدهاسـت .کاتـب ایـن نسـصه اصـالتا از
اهالی جرجـان اسـت ،امـا زادگـاه وی سـمنان بـوده یـا در آنجـا پـرورش یافتـه و سـکونت
داشتهاست ،زیرا چهار بار در متن دخل و تصـرب کـرده و واژههـای سـمنانی را داخـل مـتن
آوردهاست (← همان ،ص نودو پنج) .حال باید دید صـورت معیـار گرگـانی واژه کـدا اسـت.
بازماندههای زبان گرگانی کهن که از خالل آثار فضلالله اسـترآبادی ،بنیانگـذار حروفیـه ،و
پیروانش به ما رسیدهاست ،میتواند در این مورد راهگشا باشد .توجـه بـه کیفیـت تحـول -č-
ایرانی باستان در این آثار مسئله را روشـن میکنـد .واژههـایی چـون آواژ (>  ،)*ā-vāča-اژ
(>  ،)*hačaبســاژه (>  ،)*sāča-بســوژنه (>  ،)*sauča-روژ (>  ،)*raučah-هنــداژه
( >  ←( )*ham-tāča-کیا  ،۷۳۹۷واژهنامه) و چندین واژﮤ دیگر بـهخوبی نشـان میدهنـد کـه
واج  -č-ایرانی باستان در این زبان به  žبدل شده بودهاسـت .نکتـۀ دیگـری کـه بایـد مـدنظر
داشت این است که همانطور که مقدسی اشاره کرده ،گویا زبان کهن گرگان و قومس بسـیار
به هم نزدیک بودهاست« :و لسـان قـومس و جرجـان متقاربـان» (مقدسـی  ،۷۹۰۱ص .)۳۱۱
قومسی این واژه بژاردن است .با توجه بـه نزدیکـی ایـن دو زبـان و کیفیـت
دیدیم که صورت
ِ
تحول واج  -č-ایرانی باستان در گرگانی ،باید گفت که صورت بژاردن گونۀ گرگانی واژه اسـت
ا
و بچارده در نسصۀ «د» االغراض الطبیه احتمال گونۀ سمنانی این واژه بـوده کـه کاتـب آن را
بهجای صورت بژارده کتابت کردهاست.
در ترجمهای کهن از نهج البالغه فعل پژاردن و مشتقاتش آمدهاست .اطالعی از متـرجم
این اثر در دست نیست .این فعل در همۀ شاهدهای این مـتن ،هماننـد شـاهد بهجامانـده از
اقوال خرقانی ،با پیشوند هاـ آمدهاست.
 .1قاسمی بر اساس نسصههای گوناگون صورتهای بزارده ،بژارده و بچارده را آوردهاست .صورتهای نصسـت و دو
نویسههایی بـرای  pažārdaهسـتند و گونـۀ معیـار گرگـانی را نشـان میدهنـد .صـورت سـو در ادامـه توضـیح داده
شدهاست.
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بهدرستی که اشارت کردند یاران او به هاپژاردن برای حرب اهـل شـام (نهجالبالغـه ،۷۳۱۲
ص .)۱۱

همانگونه که دیدیم ،از بین گونههای مصتلف واژه ،تنهـا در صـورت قومسـی و گرگـانی
است که واج  žدیده میشود .از بین این دو صورت نیز تنهـا گونـۀ قومسـی بـا پیشـوند هـاــ
آمدهاست .هرچند بنا بر قول مقدسـی پیشـوند هـاــ در گرگـانی نیـز هماننـد قومسـی رایـج
هـاده و هـاکن»
بودهاست« :و لسان قـومس و جرجـان متقاربـان یسـتعملون الهـاء یقولـون ِ
(مقدسی  ،۷۹۰۱ص  ،)۳۱۱اما شاهدی از کـاربرد واژﮤ مـورد بحـ بـا ایـن پیشـوند از گونـۀ
گرگانی در دست نداریم .بدین ترتیب میتـوان جغرافیـای گویشـی ترجمـۀ نهـج البالغـه را
ا
احتمال در نواحی قومس یا حتی گرگان و اطراب آن درنظر گرفت.
۱۵ـ سواحل جنوبی دریای خزر

واژﮤ مورد بح در شاهدهایی که از طبری کهن دراختیار داریم نیز بهکار رفتهاست .این واژه
در آثاری که از میانۀ قرن هفتم تا قرن دهـم هجـری از زبـان زیـدیان طبرسـتان و دیلمـان در
دست داریم ،کاربرد فراوانی دارد .در تفسیر دیلمی 1صورتهای بچار (مـؤمنین ،)۷۷۱ :بجـار
(نور ،)۷ :پجار (فرقان )۵ :آمدهاسـت .در شـاهدهای بازمانـده از طبـری زیـدی ایـن فعـل بـا
پیشوندهای هاـ ،هوـ و بدون آن آمدهاست:
َ َ َّ
فقد َر ُه :او را هو پجارده :آن را مهیا کرد ،آن را ترتیب داد (فرقان.)۵ ،
ا َ َع َد ُ
الله :خیا هاپجاردی :خدا بیاراست ،خدا مهیا کرد (احزاب.)۳۲ ،
َز َّینا :اما بپجاردیم :ما بیاراستیم (نمل.)۵ ،
تنوب نق هگذاری برای این واژه در شناسایی دقیق واجهای نصسـت و دو مشـکل ایجـاد
میکند .شاید صورتهای پجار و بچار نشان دهد که این دو واج بـهترتیـب  pو  čبـوده و در
صورتهای بجار و بچار نویسۀ «ب» بـرای واج  pو در صـورتهای بجـار و پجـار نویسـۀ
«ج» برای واج  čآمدهاست (برای تحول واجی ← ،بصش اشتقاق) .بنـابر اطالعـاتی کـه از گونـۀ
زبانی طبری زیدی در اختیار داریم -č- ،ایرانی باستان در این زبان به  ǰبـدل شـده بودهاسـت
ا
ُ
(← محمــدی  ،۷۳۹۵ص  .)۵۵۷مــثال خجیــر (= نیکــو) در ترجمــۀ الحســنی (انبیــا)۷۰۷ ،
َ
> *hu-čiθra-؛ تاجه (= تازه) در ترجمۀ ط ِر ّیا (مالئکه .*tāčaka- > )۷۵ ،هرچند شـاهدهای
معدودی از باقی ماندن این واج نیز در طبری زیدی در دست اسـت :اچـین بکردسـتن (= از
 .1برای اطالعات دربارﮤ این تفسیر ← ،محمدی  ،۷۳۹۵ص ۵۳۵ـ.۵۲۱
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ا
ُ
این بگردیدند) در ترجمـۀ ن ِک ُسـوا (انبیـا .*hača >1 )۱۲ ،احتمـال در دورﮤ متقـد ایـن واج
همچنان در این زبان باقی مانده بوده و در زمـان نگـارش تفسـیر دیلمـی (میانـۀ قـرن هفـتم
هجری) 2تحول عمومی تبدیل  -č- > ǰر داده بودهاست .اما شاهدهای معدود بقایای بـاقی
ماندن واج  čرا نیز نشان میدهنـد .نکتـۀ دیگـر اینکـه صـورت ایرانـی باسـتان *pati-čāra-
میتواند با همگونی  tčبهصورت  ččدرآید و سهس به  čتحول یابد .با توجـه بـه ایـن مـوارد و
تکیه بر نویسههای بچار (مؤمنین )۷۷۱ ،و پجار (فرقان )۵ ،میتوان احتمال داد که واج نصسـت
 pبوده و واج دو  čو نویسههای «ب» و «ج» نیز برای بازنمایی همین دو واج بـهکـار گرفتـه
شدهاند .صورت «هو پیچارستن» که در زمانی متأخر نسبت به تفسیر دیلمی در دیـوان امیـر
پازواری (ص  )۳۳۱آمده نیز میتواند تأییدی باشد بر این امر .در هر حال احتمال وجود گونۀ
 paǰārدر همان زمان منتفی نیست.
واژﮤ مورد بح در ترجمۀ مقامات حریری به طبری نیز بهکار رفتهاست .نسصهای از این
ترجمه به شمارﮤ  ۵۵۱۱در کتابصانۀ ملک موجود است (برای اطالعات درباب ایـن اثـر ← ،کیـا
 ،۷۳۵۳ص ۵۱۱ـ۵۱۱؛ پاکزاد  ،۷۳۱۵ص ۷۵۲؛ .)Mokhtarian 2004, p. 2-6
این فعل در همۀ شاهدهای این متن بهصورت بجاردن با پیشوند هاـ آمدهاسـت .در زیـر
شاهدی از کاربرد این واژه آمدهاست:
بدین کا وی هابجاردنا جداای کدنا وی جکاهـا :چـون بدیدنـد مهیـا شـدن وی را بـرای
جدایی کرد از جایگاهش (.)Mokhtarian 2004, p. 33
زبان تفسیر دیلمی و ترجمۀ طبری مقامات حریری از یک گونه است .با توجه به این امـر
ا
و خصیصۀ رسمالص ی این ترجمه که در آن حروفی مانند «پ» و «چ» غالبا بـا یـک نق ـه
نوشته شـدهاند (← پـاکزاد  ،۷۳۱۵ص  ،)۷۵۲بایـد صـورت نوشـتاری بجـاردن در مقامـات را
ا
احتمال بهصورت  pačārdanواجنویسی کنیم؛ هرچند ،همانگونـه کـه اشـاره شـد ،امکـان
رواج صورت  paǰārdanنیز در آن دوره وجود دارد.
در فرهنگ کنزاللغات واژﮤ بچارش بهمعنای «سازو بر » آمدهاست (ابن معروب  ،۷۳۲۷ص
 .)۱۵این فرهنگ را محمدبن عبدالصالقبن معروب در نیمۀ دو قرن نهم هجری بـه سـل ان
محمد پسر کارکیا ناصر کیا ،از حاکمان گیالن ،پیشـکش کردهاسـت (← دهصـدا ،ذیـل واژه).
همین امر تعلق این واژه را به گونۀ گیالنی نشـان میدهـد .شـاهدی از طبـری زیـدی نیـز از
 .1ممکن است حرب اضافۀ اچ (= از) در ساخت اچین (= از این) بهصورت قالبی بازمانده باشد و بـا تحـول واجـی
 -čایرانی باستان در این گونه هماهنگ نباشد. .2برای تاریخ نگارش تفسیر دیلمی ← ،انصاری.)۵( ،
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ُ ُ
همین واژه و در همین معنا در دست است که تعلق آن را به گونۀ خزری تأیید میکنـد :اولـوا
ُ َّ َ ُ ُ َ َ
دید :خیاوندون زوریم و سـالح و پجـارش :خداونـدان زوریـم و سـالح و
أس ش ٍ
قو ٍه و اولوا ب ٍ
آرایش (سازو بر ) (دیلمی ،نمل.)۳۳ ،
با مقایسۀ دو نویسۀ بچارش (در کنزاللغات) و پجارش (در طبری زیـدی) میتـوان ایـن
واژه را بهصورت  pačārišواجنویسی کرد.
۲ـ دایرﮤ معنایی

در لغتنامۀ دهصدا مدخلهای بجاردن و بجارده آمدهاست .برای مصدر بجاردن بنـا بـه
یادداشت مؤلف معنای « .۷مهیا و مستعد کردن ،آماده کردن»؛ « .۵مهیـا و مسـتعد شـدن»
آمدهاست .در این فرهنگ برای صفت مفعولی بجـارده نیـز معنـای « .۷مهیـا کـرده ،آمـاده،
تهیهشده ،فراهمکرده ،در نظر گرفته شده»؛ « .۵مهیا شده ،آماده ،سـاخته» آمدهاسـت .همـۀ
شاهدهای این واژه از تفسیر ابوالفتوح رازیاند .در ذیل فرهنگهای فارسی ،ذیل دو مـدخل
بژارده و بیجاره کردن (که باید به بیجارده تصحیح شود) همین معنیها تکرار شدهاست.
براساس آنچه از شاهدهای گوناگون کاربرد این واژه در متـون برمیآیـد ،میتـوان چهـار
معنای « .۷آماده کردن  /شدن»؛ « .۵تجهیز ،تسلیح و سـازو بر »؛ « .۳مکـر و حیلـه»؛ .۵
«ترکیب ،صورت ،ریصت ،شکل ،هیأت» را از یکدیگر تمییـز داد .دو معنـای اخیـر تنهـا در
گونۀ زبانی سواحل جنوبی دریای خزر دیده میشود.
۲ـ۱ـ آماده کردن  /شدن

در بیشتر شاهدهای موجود همین معنا از این فعل برمیآید .در این حوزﮤ معنایی ،معنیهای
«مهیا کردن ،ساختن ،آراستن ،ترتیب دادن و تدارک دیدن» را میتوان برای این فعل برشمرد:
مرگ را ببجارد پیش از آن که مرگ به او آید (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۷۱ص .)۳۷۱
ما بجاردهایم برای کافران آتشی (همان ،ج  ،۷۵ص .)۳۵۱
بیدار باشید و در همه حال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می َبجارید (شـرح فارسـی شـهاب
االخبار  ،۷۳۵۹ص .)۱۰
ِاذ َب َّونا :اونکاه که اما هوپجاردیم :آنگاه که ما آماده کردیم (دیلمی ،حج.)۵۱ ،
داروخوار نخست باید که تن را بژارده دارو خوردن کند تا مقصود بیمضرت بهحاصل آید
(جرجانی  ،۷۳۱۱ص .)۵۵۷
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این معنا در ترجمهها بیشتر بهعنـوان معـادلی بـرای « ِاعـداد ،اسـتعداد ،تهیـه و تجهیـز»
آمدهاست:
ُ ّ
َ
اعدت للکافرین :اعداد و استعداد بجاردن باشد خـدای تعـالی گفـت ایـن آتـش بـرای
کافران بچاردهام (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۷ص .)۷۱۱
مزد ایشان بهنزدیک خدای ُم َعد و بجاردهاست (همان ،ج  ،۲ص .)۵۵۱
َ َّ َ
ا َعد ل ُهم َج َه َّنم :ببجارد برای ایشان دوزخ (همان ،ج  ،۷۱ص .)۳۵۱
ُ
ت َح ّبب الیهم العمل لالجل َو االستعداد لما بعد الموت :دوست بکنی بهسوی ایشان کـار
کردن بهسوی اخرت و هابژاردن بهسوی پس مرگ (صحیفه  ،۷۳۹۵ص  ،۵۳س ر .)۷۱
َو ل َ ّما َج َّه َز ب َ
هازهم :چون ببجارد ایشان را سازشان (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۷۷ص .)۷۰۵
ج
ِ ِ
ُ
جهزا :یا مرگ که او را بجارده کند و به گورستان رساند (شرح فارسی شهاب االخبـار
او موتا م ِ
 ،۷۳۱۷ص .)۳۳۱
َ َّ
اآلخر ِة زینـا
زینا :اما بپجاردیم :ما بیاراستیم (دیلمی ،نمل .)۵ ،در آیۀ «إن ال ِذین ل یؤ ِمنون ِب ِ
لهم أعمالهم فهم یعمهون»
۲ـ۲ـ تجهیز ،تسلیح و ساز و برگ

معنایی بهمعنای «تجهیز و آمادگی نظامی و آراستگی به ساز و بر » نیز

این فعل با تصصی
بهکار رفتهاست:
انس روایت کند که ابوطلحه این سورت میخواند به این آیت 1رسید .فرزنـدان خـود را
گفت :یا َّ
بنی َج ِّه ُزونـی َج ِّه ُزونـی مـرا بـه سـاز کنـی و ببجـاری (رازی  ،۷۳۱۹ج  ،۹ص .)۵۲۲
مشص است که بجاردن اینجا بهمعنی «تجهیز کردن و آراستن نظامی» است .هـم معـادل
عربی در بافت معنایی متن و هم «به ساز کردن» که بجاردن بهعنـوان معـادل معنـایی بـه آن
ا
مع وب شده ،دقیقا دایرﮤ معنایی را نشان میدهند.
آنگه برخاست و به شام شد و کس فرستاد به منافقان که بچارده و مستعد باشـی کـه مـن
لشکری میآرم که با محمد کارزار کند (همان ،ج  ،۹ص .)۷۱
َ
اُولُوا قُ َّوه َو اُولُوا َ
دید :خیاوندون زوریم و سـالح و پجـارش :خداونـدان زوریـم و
ب
ٍ
أس ش ٍ
ٍ
سالح و آرایش (ساز و بر ) (دیلمی ،نمل.)۳۳ ،

الله» است.
موالکم و انف ِسکم فی س
جاهدوا ِبا ِ
 .1منظور آیۀ «و ِ
بیل ِ
ِ
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در فرهنگ کنزاللغات واژﮤ بچارش در همین معنا آمدهاست :اهبة :ساز و بچارش چیـزی
و یراق (ابنمعروب  ،۷۳۲۷ص .)۱۵
در گیلکی پیچار بهمعنای «ابزار و تجهیزات شکار» (پاینده  ،۷۳۱۱ص  )۵۱۷رایج است.
۲ـ۵ـ مکر و حیله

در این معنا شاهدی از طبری زیدی در دست است:
َ ُ
ات لهـم
مکر :پجارش :آرایش ،حیله (دیلمی ،مالئکه .)۷۰ ،در آیۀ «وال ِذین یمکرون السـیئ ِ
ٌ
عذ ٌ
اب ش ِدید ومکر أول ِئک هو یبور».1
پجارش در این معنا را میتوان با سازش در ترجمههای فارسی قرآن بهعنوان معادلی برای
واژﮤ مکر سنجید (← فرهنگنامه  ،۷۳۱۹ص  .)۷۵۷۰این دو واژه از لحاظ ساخت و معنا بـا هـم
مشابهند.
۲ـ۴ـ ترکیب ،صورت ،ریخت ،شکل ،هیئت

این معنا در طبری زیدی شاهد دارد:
َ
َ
حسن تقویم :خجیرترین پجارش (دیلمی ،تین .)۵ ،در اینجا پجارش بهمعنـای «ترکیـب،
ا ِ
صورت ،شکل» است .این معنا را میتوان در ترجمههای کهن فارسی قـرآن مشـاهده کـرد:
تفسیر نسفی :نیکوترین هیأتی؛ کشفاالسرار میبدی :نیکوتر نگاشتی؛ قـرآن ری :نیکـوترین
صورت؛ تفسیر ابوالفتوح :نیکوتر ترکیبی .در طبری نو نیز پجار بهمعنـای «ریصـت ،ترکیـب،
صورت» رایج است.
 .۵اشتقاق

ا
مادﮤ مضارب این فعل احتمال از صورت ایرانی باستان *pati-čāra- :از ریشـۀ « kar-کـردن،
ساختن ،شکل دادن» مشتق شدهاست .این ریشه خود مشتق است از هنـدواروپایی*kṷer- :
«کردن ،شکل دادن ،ساختن» (.)Mayrhofer 1992, p. 307
با توجه به توضیحاتی که پیشتر ارائه شد و وجه اشتقاق احتمالی واژه میتوان سیر تحول
آن را در گونههای مصتلف بدین ترتیب بازسازی کرد:

ا
 .1باید توجه داشت که واژﮤ مکر در این آیه دقیقا بهمعنای اصلی خود بهکار رفته و معنای مجازیای ندارد.
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۵ـ۱ـ گونۀ رازی و جبال مرکزی و سواحل جنوبی دریای خزر
۵ـ۱ـ۱ـ پجاردن  /پچاردن
*pati-čāra- ( > *paččār- > ) pačār-/ paǰār-

با توجه به اینکه در متنهای مصتلف این گونه ،حتی در یک متن واحد نویسـههای «ب /
ا
پ» و «ج  /چ» برای واجهـای نصسـت و دو ایـن واژه آمـده ،احتمـال میتـوان گفـت کـه
نویسههای «ب» و «ج» نیز در این متون برای نشان دادن واجهای  pو  čبهکار گرفته شدهاند،
هرچند در این مورد نمیتوان با ق عیت نظر داد .ممکن است م ابق روند مرسـو گونـههای
مرکزی و سواحل جنوبی دریای خزر تحول  -č-به  ǰدر دورﮤ متأخر صورت پذیرفتـه باشـد و
هر دو گونه در زبان اهل این مناطق رواج داشته بودهاست .البته صورتهایی چـون پجـار در
دار
طبری نو هم میتواند حاصل تحولی متأخر از صورت čدار باشد و هم برآمـده از گونـۀ ِ ǰ
دورﮤ مورد بح  .به احتمال زیاد واج نصست در گونههای مصتلف  pاست p- .آغازی ایرانی
باستان در بیشتر موارد در دورﮤ نو در فارسی و گونههای شمالی باقی میمانـد .براسـاس ایـن
توضیحات ،صورت واژه را در این گونهها میتوان  pačār / paǰārدانست.
۵ـ۱ـ۲ـ بیچاردن  /پیجاردن
*pati-čāra- > payčār-

توضیحات ارائه شده در بال را میتـوان بـرای نویسـههای «ب  /پ» و «ج  /چ» و ارزش
آوایی آنها در این گونه نیز صادق دانست .البته ممکن است در این دوره  payčār-بهصورت
 pīčārتلف میشدهاست .این احتمال بهدلیل وجود گونۀ  pīčār-در دورﮤ متـأخر در حـوزﮤکرانۀ جنوبی دریای خزر است .به هر حال نارسایی رسم الصط تلف دقیـق ایـن گونـه را در
حوزﮤ ری و جبال مرکزی نشان نمیدهد.
۵ـ۲ـ قومسی و گرگانی
بژاردن /پژاردن
*pati-čāra- (> *paččār- > *pačār- >) pažār-

وجود واج  žدر این گونهها بهدلیل جایگاه جغرافیایی این دو من قه بهعنـوان مـرز غربـی
ا
استان پارت است .تقریبا میتوان با اطمینان گفت کـه دو نویسـۀ بـژار  /پـژار بـرای صـورت
 pažār-استفاده شدهاند.
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۵ـ۵ـ شاهدهای همریشه

در این بصش شاهدهای گوناگون همریشه با واژﮤ مورد بح براساس تمایز معنـایی مـذکور
ارائه شدهاند:
۵ـ۵ـ۱ـ «مهیا کردن ،ساختن ،آراستن ،ترتیب دادن و تدارک دیدن»

دادن ،کردن ،ساختن»« kará- ،اجرا ،ترتیـب»káraṇa- ،

قس .سنسکریت« kar- :انجا
«آمـاده ،حاضـر ،مهیـا»« ā+kar- ،آمـاده کـردن ،تهیـه کـردن» (،)Mayrhofer 1992, p. 307f
اوستایی« kar- :کردن ،ساختن» ( ،)Kellens 1995, p. 14فارسی باستان« kar- :کردن ،ساختن،
بنا کـردن» ( ،)Kent 1953, p. 179لیتوانیـایی« kuriù ،kùrti :افراشـتن ،بنـا کـردن ،سـاختن»،
پروسی کهن« kūra :ساختن ،بنا کردن» (.)Pokorny 1959, p. 641f
۵ـ۵ـ۲ـ «تجهیز ،تسلیح و ساز و برگ»

قس .سنسکریت« kārú- :صـنعتگر ،افزارمنـد» ( ،)Mayrhofer 1992, p. 307fاوسـتاییčārā- :

«ابزار ،وسیله ،تجهیزات» ( ،)Pokorny 1959, p. 641f, Bartholomae 1961, col. 584فارسی میانـه:
« čāragچاره ،ابزار» ( ،)Mackenzie 1971, p. 21ارمنی دخیل« čarak ،čar :چاره ،وسیله ،ابزار،
درمان» (.)Hübschmann 1972, p. 188
۵ـ۵ـ۵ـ «مکر و حیله»

قس .سنسکریت« kṛtyắ- :کار؛ افسـون ،سـحر ،حیلـه ،مکـر»« kártra- ،جـادو ،افسـون،
حیله ،مکر» ( ،)Mayrhofer 1992, p. 307fآسی« kælæn :افسون ،جـادو» ( Abaev 1958, p. 576
 ،)fروسی« čáry :جادو ،سحر» (حسندوست  ،۷۳۹۳ص  ،)۷۱۲۱لیتوانیـایی« kēras :جـادو،
افسون ،حیله ،مکر» ،اسالوی کهن« čara :جـادو ،افسـون ،حیلـه ،مکـر ،فریـب»،keriù ،
« kerétiسحر ،افسون ،حیلـه» ( .)Pokorny 1959, p. 641fپوکـورنی چـارﮤ فارسـی بـهمعنـای
«حیله» را با  čaraاسالوی بهمعنی «افسون ،سحر ،حیله» سنجیدهاست (.)ibid.
۵ـ۵ـ۴ـ «ترکیب ،صورت ،ریخت ،شکل ،هیأت»

قس .سنسکریت« prati-kṛti- :پیکر ،تصویر ،شـکل ،صـورت»« ā-kṛti- ،هیکـل ،پیکـر،
اندا  ،هیئت» ( ،)Mayrhofer 1992, p. 307fایرلندی کهن« cruth :شکل ،صـورت ،ریصـت»،
ولزی« *kwṛtu- :شکل ،صورت ،ریصت» ( ،)Pokorny 1959, p. 641fفارسـی باسـتانpati- :
« kara-پیکر ،پیکره ،شکل» ( ،)Kent 1953, p. 194ایالمی هصامنشی دخیلbat-ti-kur-raš- :
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( ،)Mayrhofer 1963, p. 358فارســی میانــۀ تورفــانی« pahikar :نقــش ،تصــویر» ،پهلــوانی:
« padkarتصویر ،پیکره» ( ،)Durkin-Meisterernst 275, p. 269سغدی« ptkrq ،ptkrʾk :نقـش،
پیکر» ( ،)Gharib 1995, No. 7730, 7734خوارزمی« pckryk :پیکـره ،بـت» ( Benzing 1983, p.
 ،)512ارمنــی« patker :پیکــر» (( )Hubschmann 1972, p. 224حسندوســت  ،۷۳۹۳ص ،)۷۳۳۱
فارسی :پیکر.
منابع
ابناسفندیار ،بهاءالدین محمد ( ،)۷۳۱۹تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،اساطیر ،تهران.
ابنمعروب ،محمدبن عبدالصالق ( ،)۷۳۲۷کنزاللغات ،تصحیح رضا علوی ،مرتضوی ،تهران.
انصـــــاری ،حســـــن« ،)۷( ،نســـــصۀ خ ـــــی شـــــرح شـــــهاب االخبـــــار ابوالفتـــــوح رازی»،
8۹http://ansari.kateban.com/post/18
انصاری ،حسن« ،)۵( ،تفسیر کتاب الله متنی از کدامین دوران :نیمۀ سدﮤ هفـتم یـا اواخـر سـدﮤ هشـتم»،
http://ansari.kateban.com/post/1676

پازواری ( ،)۷۳۱۵دیوان امیر پازواری ،به اهتما منوچهر سـتوده و محمـد داودی درزی کالیـی ،رسـانش،
تهران.
پاکزاد ،فضلالله (« ،)۷۳۱۵ترجمۀ طبـری مقامـات حریـری» ،مجلـۀ زبانشناسـی ،سـال  ،۵۰شـمارﮤ ،۵
صفحههای ۷۵۲ـ.۷۲۵
پاینده ،محمود ( ،)۷۳۱۱فرهنگ گیل و دیلم ،چاپصانۀ سههر ،تهران.
جرجانی ،ابوالمحاسن ( ،)۷۳۳۱تفسیر گازر (جالء االذهان و جالء االحزان) ،تصـحیح و تعلیـق محـدث
ارموی ،تهران.
جرجانی ،اسماعیلبن حسن ( ،)۷۳۲۲ذخیرﮤ خوارزمشاهی (چاپ عکسی از روی نسـصهای خ ـی) ،بـه
کوشش سعیدی سیرجانی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
جرجانی ،اسماعیلبن حسن ( ،)۷۳۱۱االغراض الطبیـه و المباحـث العالنیـه ،تصـحیح و تحقیـق حسـن
تاجبصش ،دانشگاه تهران ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۷۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران.
دهصدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۷۳۱۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،تهران.
دیلمی ،ابوالفضل ،تفسیر دیلمی ،نسصۀ دیجیتالی  ۷۱۹۱۵کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی ،تهران.
رازی ،ابوالفتوح ( ،)۷۳۱۹روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،به کوشش و تصحیح محمدجعفر
یاحقی و محمدمهدی ناصح ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد.
رواقی ،علی ( ،)۷۳۱۷ذیل فرهنگهای فارسی ،با همکاری مریم میرشمسی ،هرمس ،تهران.
شرح فارسی شهاب االخبار ( ،)۷۳۵۹تصحیح محمدتقی دانش پژوه ،دانشگاه تهران ،تهران.
شرح فارسی شهاب االخبار ( ،)۷۳۱۷مقدمه و تصحیح و تعلیق محدث ارموی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
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شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« ،)۷۳۱۳بازماندههای زبان قـدیم قـومس در سـصنان ابوالحسـن خرقـانی»،
فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی ،سال  ،۷شمارﮤ  ۳و  ،۵صفحههای ۱۷ـ.۷۰۰
شمس قیس رازی ( ،)۷۳۷۵المعجم فی معاییر اشعار العجم ،تصحیح محمد قزوینی و محمدتقی مـدرس
رضوی ،م بعۀ مجلس ،تهران.
صادقی ،علیاشرب ( ،)۷۳۲۱تکوین زبان فارسی ،دانشگاه آزاد ایران ،تهران.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۷گویششناسی ایران براساس متـون فارسـی :گـویشهـای مرکـزی» ،مجلـۀ
زبانشناسی ،سال  ،۷۱شمارﮤ  ،۷صفحههای ۵ـ.۱
صحیفۀ سجادیه با ترجمـهای کهـن بـه فارسـی ( ،)۷۳۹۵گـزارش نسصهشـناختی و زبانشـناختی مسـعود
قاسمی ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران.
ّ
طوسی ،ابیجعفر (۷۳۵۵ـ ،)۷۳۱۰النهایه فی مجـرد الفقـه و الفتـاوی بـا ترجمـۀ فارسـی آن ،بـه کوشـش
محمدتقی دانش پژوه ،دانشگاه تهران ،تهران.
فرهنگنامۀ قرآنی ( ،)۷۳۱۹با نظارت محمدجعفر یاحقی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد.
قاسمی ،مسعود (« ،)۷۳۱۵لغات و ترکیبات در دو کتاب طبی اسماعیل جرجانی» ،نامۀ پژوهشـگاه ،سـال
 ،۱شمارﮤ ۱ـ ،۷۰صفحههای ۵۳ـ.۱۷
قرآن ری ( ،)۷۳۱۵به کوشش محمدجعفر یاحقی ،مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی ،تهران.
قزوینی ،محمد ( ،)۷۳۱۵مقاالت عالمه محمد قزوینی ،گردآوری عبدالکریم جربزهدار ،اساطیر ،تهران.
کیا ،صادق (« ،)۷۳۵۳ترجمهای از مقامات حریری به زبان طبری» ،آموزش و پـرورش ،سـال  ،۷۵شـمارﮤ
 ،۹صفحههای ۵۱۱ـ.۵۱۱
کیا ،صادق ( ،)۷۳۹۷واژهنامۀ گرگانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
لزار ،ژیلبر (« ،)۷۳۱۵گویششناسی زبـان فارسـی بـر پایـۀ متـون قـرنهـای دهـم و یـازدهم مـیالدی»،
شکلگیری زبان فارسی ،ترجمۀ مهستی بحرینی ،هرمس ،تهران ،صفحههای ۷۱ـ.۵۹
لسترینج ،گای ( ،)۷۳۹۰جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمۀ محمـود عرفـان ،علمـی و
فرهنگی ،تهران.
محمدی ،میثم (« ،)۷۳۹۵برخی بررسیها درمورد تفسیر دیلمی» ،نامۀ بهارستان ،دورﮤ جدیـد ،شـمارﮤ ،۵
صفحههای ۵۳۵ـ.۵۲۱
محمدی ،میثم (« ،)۷۳۹۳دوبیتیای طبری از نسصۀ شـمارﮤ  ۲۹۱مجلـس شـورای اسـالمی» ،بهارسـتان
ایران ،شمارﮤ  ،۷صفحههای ۷۵۷ـ.۷۵۱
مقدسی ،ابوعبدالله محمدبن احمد ( ،)۷۹۰۱احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،به کوشش دخویه ،لیدن.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)۷۳۱۱ترجمۀ قرآن کریم ،تصحیح و مقابلـۀ مهـدی ملـک ثابـت و علـی
رواقی ،میراث مکتوب ،تهران.
نسفی ،عمربن محمد ( ،)۷۳۹۰تفسیر نسفی ،تصحیح عزیزالله جوینی ،سروش ،تهران.
نهج البالغه با ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم ( ،)۷۳۱۲تصحیح عزیزالله جوینی ،دانشگاه تهران ،تهران.
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بررسی پیشینۀ کاربرد هفتسین در متنهای کهن

*

امید سُروری (پژوهشگر متون)
مقدمه

از دوران پیش از اسال تا امروز همواره در آغاز سال نو و بهار جشن نوروز در میـان ایرانیـان
برگزار میشود .این رسم پس از اسال با وجود مصالفتها و محدودیتهای بیشـتر علمـای
مذاهب اسالمی ،از گذشته تا امروز در دربار سـالطین و در میـان مـرد پایـدار مانـده و در
نهایت بیشتر مذاهب اسالمی با آن همراهی و موافقت کردهاند (← مهریزی  ،۷۳۱۹ص ۵ـ۳۳؛
خانمحمدی  ،۷۳۱۱ص ۷۲ـ .)۷۹یکی از رسو فرعی این جشن ،پهن کـردن سـفرﮤ هفتسـین
است .در متون کهن و آثار باستانی برجایمانده هیچ اثری در تأییـد وجـود هفتسـین دیـده
نمیشود .امروزه بر سر سفرﮤ هفتسین هفت ماده ،که بیشتر آنها خوراکی هستند ،گذاشـته
میشود و برای هر کدا از آنها هم دلیل ،فضائل و فواید متعـددی ذکـر میشـود کـه البتـه
منشأ و اعتبار آنها نامعلو است .برای روشنتر شدن پیشینۀ رسم هفتسـین بایـد دیـد کـه
کهنترین آثاری که در آنها به این رسم اشاره شده کدا اند .در این مقاله کهنتـرین منـابعی
که در آنها از «هفتسین» و گاه کاربرد و فواید آن سـصن رفتهاسـت براسـاس قـدمت ذکـر
شدهاند.
* این مقاله در سال  ۷۳۹۱برای مجلۀ فرهنگنویسی فرستاده اشدهاست .در فاصـلۀ میـان دریافـت مقالـه از مؤلـف و
انتشار آن ،چند تن از دوستان مؤلف برخی م الب آن را سهوا و بدون اشاره به نا وی در فضای مجازی منتشـر کـرده
بودهاند .آقای مجید دهقانی ،پژوهشگر حوزﮤ ایرانشناسی ،با بهره بردن از آن م الب (با ذکر نا آن دوسـتان و تشـکر
از آنها) و پژوهشهای شصصی خود ،مقالۀ عالمانهای با عنوان «پیشینۀ هفتسین در ایران» (مجلـۀ بخـارا ،شـمارﮤ
 ،۷۳۰فروردین و اردیبهشت  ،۷۳۹۱ص ۳۱۵ـ )۳۱۱تألیف و منتشر کردهاند .شباهت میان برخی م الب مقالۀ پیش
رو و مقالۀ آقای مجید دهقانی به این علت است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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لز به ذکر است که از دوران صفویه به بعد رفتهرفته نگاه منفی علمای مذاهب (بـهویژه
شیعه) به نوروز و جشن آغاز سال نو تغییر پیدا کرد و در همین راستا رسالههای متعـددی بـا
دادن به این رسم و اسالمی کردن آن ،با عنوان نوروزیه و نوروزنامـه تـألیف
هدب مشروعیت ِ
شدهاست .این نوروزیهها بر پایۀ چهار موضوب اصلی تألیف شدهاند:
 .۷محاسبات نجومی و بررسی چگونگی تحویل سال شمسی و تفاوت آن با سال قمـری
و مباح جغرافیایی ،نجومی و ریاضی متعدد دربارﮤ اثبات و چگونگی تعیین زمان تحویـل
سال نو و سال کبیسه و غیره.
 .۵ذکر اعمال این مراسم (از جمله نوب خوراک ،نوب لباس و چگونگی نظافـت و اعمـال
دینی) و دعاها و اورادی که مناسب این ایا است.
 .۳ذکر فضیلتهای نوروزی و تالش برای ایجاد ارتباطی مشروب بین این مراسم و وقایع
مهمی که در تاریخ تشیع اتفاق افتاده تا به نوعی تیمن و مشـروعیت بـرای ایـن رسـم گبـران
ایجاد شود.
 .۵راه و روشهای طالعبینی و پیشبینیهای گوناگون در این ایا .
در هیچکدا از این نوروزیهها (از کهنترین آنها که تـألیف ابوعبداللـه محمـدبن علـی
ترمدی در سدﮤ سو هجری است 1تا جدیدترین آنها) اشارهای به گستردن سفرﮤ هفتسـین
و شرایط و عناصر تشکیلدهندﮤ آن نشدهاست.
در ادامه ،کهنترین آثاری را که در آنها به رسم هفتسین اشاره شده ذکر کردهایم:
1ـ دیوان برندق خجندی

برندق خجندی (تولـد :محـر  ۱۲۱هجـری ـ درگذشـت ۱۰۱ :یا  ۱۷۵یا ندا د ۱۷۱
هجری) در ق عۀ زیر ،که در مدح امیرانشاهبن تیمور گورکانی (۱۰۰ـ ۱۷۰هجـری) سـروده
شده ،به میمنت نگریستن بر «هفتسین» در عید نوروز اشاره کردهاست:
اشــــربالدنیا امیرانشــــاه ســــل ان بــــوالفرج
فصــل نــوروز اســت برخیــز و چــو شــاهان عــرب
چــون بــه میــدان طــرب رانــی بــراق عــیش را
ســبزﮤ ســیراب و ســنبل ،سوســن و ســرو و ســمن
هشــت ســین دیگــر آمــد لیــک بــادا از تــو دور
سوســــمار اژدهاخشــــم و ســــنان و ســــرزنش
ِ

هســـت ذاتـــت آفتـــاب آســـمان شـــرب و دیـــن
در ســر ســال عجــم بــر مرکــب عشــرت نشــین
هــم ز عــین مردمــی بایــد کــه بینــی هفتســین
ســـاغر مـــی در میـــان بـــز و ســـاقی هفتمـــین
کـــان همـــه بـــر بدســـگالن تـــو را بـــادا قـــرین
سکته و سرسـا و سـرفه ،سـهم و سـودا هشـتمین

 .1متن تصحیحشدﮤ این نوروزیه در سال  ۷۳۱۱در دانشگاه تهران دفاب شدهاست (← بنیاقبال .)۷۳۱۱
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نیکخواهـــت را چنـــان و بدســـگالت را چنـــین
بشـــکفد در صـــحن بســـتان ارغـــوان و یاســـمین
صـــحبت اشـــراب جـــوی و مـــرد دانـــا گـــزین
(تقیالدین کاشی ،ص .)1۹3

این ق عه باید در بین سالهای  ۱۰۰تا  ۱۷۰هجری سروده شده باشد ،زیـرا میرانشـاه در
آن سالها حاکم تبریز بوده و در بیت دو این ق عه نشانهای از حکمرانی وی دیـده میشـود.
بنابر این مدرک ،در اواخر سدﮤ هشتم و اوایل سدﮤ نهم هجری این رسم ازجملـه در تبریـز و
آذربایجان بزر رایج بودهاست.
٢ـ انیسالناس

انیسالناس (تألیف ۱۳۰ :هجری) نوشتۀ «شجاب» است .نسـصهای از ایـن اثـر بـه شـمارﮤ
 ۳۹۱۵در کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران محفوظ اسـت و در سـدﮤ  ۹و  ۷۰هجـری نوشـته
شدهاست (دانشپژوه  ،۷۳۵۰ج  ،۷۵ص ۵۹۱۲ـ .)۵۹۱۱در این نسـصه حکـایتی کـه در سـدﮤ ۹
هجری در سمرقند روی دادهاست دربارﮤ هفتسین و اهمیت آن آمده و در آن اشاره شده کـه
در نوروز برخی «از جهت میمنت حال» چیزهایی که با حـرب «سـین» شـروب شـده باشـد
میخورند و میپوشند:
مطلب راجع به هفت سین
حکایت
در روز نوروز جماعتی میگفتند که بهحسب نظر نجومی امسـال از جهـت میمنـت حـال
اشتغال به چیزهایی میباید نمود که سر الفاظ او سین باشد ،همچنانکه سـر 1و سـبزی و
سرکه میباید خورد و سقرل و سمور و سنجاب میباید پوشید .مولنا نـور گفـت :پـس
صوب نیز باید پوشـید ،لـیکن بـا وجـود اوصـاب مـذکوره و عـد اسـتحقاق از مجمـوب
مستعدان و جمیع مستحقان خوشروزگارتر [؟] و دائمالوقات قرین عـیش و عشـرت [آن
که] هر روز مبلغی از اوقات مملکت میگیرد و دائـمالوقـات مشـوشبال و منغ حـال
[مانند] این پریشانروزگار به بالی مصال ت و محنت مقارنت او و ابنای جنس او گرفتـار
[نیست] (شجاب ،خ ی دانشگاه تهران به شمارﮤ  ،۳۹۱۵بر  ۱۰پشت).2

 .1سر :گویا نوعی شراب برنج و یا ماهی بودهاست (فرهنگ فارسی معین ،ذیل سر).
 .2این حکایت در نسصۀ چاپی انیسالناس نیامدهاست.
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مشص نیست این مولنا نور سمرقندی کیست ،ولی حیات وی در سدﮤ هشتم یـا نهـم
هجری بودهاست .براساس این حکایت «بهحسب نظر نجومی» و گفتار ستارهشناسان توصیه
شده بوده که در نـوروز اینگونـه عمـل کننـد و البتـه ثابـت میشـود کـه در ایـن روزگـار بـه
خوراکیها و پوشیدنیهای که با «سین» شروب شده در ایا نوروز توجه خاصی میکردهاند.
٣ـ مفتاح السعاده و مصباح السیاده

احمدبن مص فی طاشکبریزاده (۹۰۷ـ  ۹۱۱هجری) از دانشمندان و نویسـندگان مشـهور
سدﮤ  ۷۰هجری در کشور عثمانی (ترکیۀ امـروز) اسـت .وی در کتـاب مفتـاحالسـعاده ،کـه
دانشنامهای در علو گوناگون اسـت و آن را بـه عربـی تـألیف کـرده ،در ذکـر عـادات عجـم
میگوید« :و من عادتهم فی یو النیروز ،أنهـم یجمعـون بـین سـبعۀ أشـیاء ـ أول أسـمائهم
سینات ـ یأ کلونها ،و هی السکر ،و السمسم ،و السمید ،و السفرجل ،و السماق ،و السذاب،
و السقنقور» (طاشکبریزاده  ۷۵۵۵قمری ،ج  ،۷ص .1)۳۱۱
وی منبع خود را ذکر نکرده و تنها اطالعی که از این م لب بهدست میآید این است کـه
پیش از تألیف این اثر (= سدﮤ  ۷۰هجری) عادت چیدن هفتسین در نوروز در میان ایرانیان
(عجم) رواج داشتهاست.
۴ـ مجموعۀ  1٣۸٣۵مجلس شورای اسالمی

در کتابصانۀ مجلس مجموعهای شامل  ۵۱رسالۀ گوناگون به خط نستعلیق وجود دارد کـه از
ابتدای سدﮤ  ۷۰هجری تا ابتدای سدﮤ  ۷۵هجری تألیف و کتابت شدهاند .این رسالهها بنـابر
ترتیب تألیف و کتابت کراسهبندی نشدهاند و رسالههای کهنتر در میانۀ ایـن مجموعـه قـرار
گرفتهاند .این مجموعه  ۷۱۷بر دارد و شش رسالۀ آن ترقیمههایی با رقم تاریخ دارنـد کـه از
 ۹۷۷تا  ۷۷۷۳هجری را دربر میگیرد .در این رساله در دو جا ذکر هفتسین رفتهاست:
الف) در بر  ۱۰رو و در حاشیه به خ ی جدید و متأخرتر از خ و مـتن ایـن دو بیـت
نوشته شده:
عید نوروز خان بچین هفتسین تا کنی تناول نمیشوی غمگین
ســـرکه و ســـیب و ســـیر و  ...ســــــــمنو و ســــــــماق ...

ایـن شـعر نـاق و مغلـو اسـت و ادامـۀ دو مصـراب بیـت دو در مـتن ازبـین رفتـه و
ناخواناست و تنها تأ کید و توصیۀ خوردن هفتسین در نوروز از آن دریافت میشود.
 .1از جناب آقای دکتر سهیل یاری گلدره برای شناسایی این م لب سهاسگزار .
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ب) در بــر  ۱۵پشــت و در رســالۀ هفــدهم مثنــوی کوتــاه زیــر آمــده کــه در توصــیف
هفتسین و فواید خوردن آن است:
هفت سین که روز نوروز باید خورد
یــــــاد دار ز پیــــــر 1دانــــــایی کـــه همیگفـــت دیـــدها جـــایی
کــه چــو یــاران بــه طــالع فیــروز بنشین[ن]د ســــــاعت نــــــوروز
بایــد ایــن هفتســین تنــاول کــرد مینشـــاید از ایـــن تغافـــل کـــرد
ســــینۀ گوســــفند و آن ز لحــــو سمنون [؟] خور اگر نهای مغمو [ظ]
دو ســه سنبوســه گــر بــهدســت افتــد در ســـهاه الـــم شکســـت افتـــد
ســبزی و ســرکه هــر [ ]...خواننــد قــدر رای هــر دو مفلســان داننــد
سنجد و سیب نیز از این قسم اسـت هفتسینی کو مقوی جسم اسـت
گـــر میســـر شـــود مکـــن تقصـــیر خــود بنــوش و بــده بــه مــرد فقیــر
ایــن مثــل هســت در جهــان مشــهور لیــک عــاجز بــود از ایــن معــذور
تــا بــه نیکــی شــوی بــه دهــر سـمر 2ایـــزدت در جهـــان بـــود یـــاور
(مجموعۀ  13۸35کتاباانۀ مجلس ،برگ  ۸4پشت).

این مثنوی تاریخ تألیف ندارد ،ولی خط ایـن مثنـوی و رسـالۀ کوتـاه قبـل از آن (رسـالۀ
شانزدهم) و رسالۀ بعـد از آن (رسـالۀ هجـدهم) یکـی اسـت .در پشـت برگـی کـه مثنـوی
هفتسین را دربر دارد ،سه یادداشت دیده میشـود :نصسـت ،بیتهـایی از قصـیدﮤ محیـی
لری (درگذشت ۹۳۳ :هجری) که در تاریخ  ۷۷۵۲هجری نوشته شدهاسـت .دو  ،دو بیـت
یادداشت نصست (تاریخ و نـا کاتـب در
ناآشنا به خ ی متأخر و با مرکبی متفاوت با مرکب
ِ
آن مصدوش شده و خوانـا نیسـت) .سـو  ،تـاریخ فـوت شصصـی بـه نـا «خیرالنسـا بنـت
شمسالدین محمد» در  ۷۷۱۹هجری.
پس اگرچه تاریخ تألیف مثنوی هفتسین نامعلو است ،ولـی تـاریخ کتابـت آن قبـل از
 ۷۷۵۲هجری است .از طرب دیگر ،ازآنجاکه چهل حدی خوافی (رسالۀ پـانزدهم) نیـز در
قرن  ۷۵هجری سروده شده ،احتمال کتابت این سه مـتن همخـط ،در انتهـای نسـصۀ چهـل
حدی احتمالی قوی است.

 .1متن :پیری.
 .2متن :شمر.
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۵ـ مجموعۀ  ۶1۵کتابخانۀ پرتو پاشا (ترکیه)

در کتابصانۀ پرتو پاشا مجموعهای شامل رسالههای متعدد و متنوب وجود دارد که بنابر تـاریخ
کتابت و تألیف کراسهبندی نشـدهاند .برخـی از رسـالهای ایـن مجموعـه را کـاتبی بـه نـا
درویش نیازی نوشته و در هیچکدا از ترقیمهها نیز تاریخ کتابـت را درج نکردهاسـت .در دو
جای دیگر این مجموعه دو تاریخ  ۷۷۷۱هجری و  ۷۷۵۵هجری ذکر شده که دومی را کـاتبی
به نا عمر افندی درج کردهاست .در میانـۀ ایـن مجموعـه در بـالی یکـی از اوراق ،ایـن دو
م لب در خصوص هفتسین نوشته شدهاست:
[ ]۷
من عادة العجم انهم فی اول یو نوروز من سنتهم یجمعون سبع سینات و یاکلونها و هی
السکر و السمسم و السمید و السویق [متن :سـویح (؟)] و السـمک و السـماق و السـداب
[ ]...الملک.
[]۵
لبی علی
روز نــوروز هفتســین خــوردن دانــش افزایــد و جهــان و هنــر
ســین ســماق و ســین سنبوســه سنجد و سیب و سیر و سرکه و سر

1

(مجموعۀ  ۱۷۲پرتو پاشا ۷۱۲ ،رو).

تاریخ کتابت و تألیف این دو نوشته که بر خوردن هفتسین در ایا نوروز تاکیـد دارنـد،
مشص نیست و همچنین هویت «ابی علی» سرایندﮤ دوبیت بال نیز نامعلو است ،امـا بـا
توجه به قدمت کاغذ و رسالههای مندرج در این مجموعه ،این دو نوشته باید در حدود سـدﮤ
 ۷۰تا  ۷۵هجری کتابت شده باشند.
۶ـ نوروزنامۀ شیرازی

عمادالدین محمدبن مسعود شیرازی مشهور به عماد طبیب ،از طبیبان دربار شـاه تهماسـب
صفوی (درگذشت ۹۱۵ :هجری) (← صفا  ،۷۳۱۱ج  ،۲ص  ،)۳۱۵رسالهای کوتاه در موضوب
نوروز دارد که در مقالۀ سو آن آمدهاست« :نقل است و در کتاب حدی بسیار دیده شـده از
امیرالمؤمنین علی (ب) که هرکه این هفت آیه را روز نوروز بر کاسهای چینی یا جامی نویسـد
و به مشک و زعفران و به گالب بشوید ،هرکس که از آن چند ق ره بصورد تا یـک سـال هـیچ
 .1سر :گویا نوعی شراب برنج و یا ماهی بودهاست (فرهنگ فارسی معین ،ذیل سر).
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درد و المی بدو نرسد و از جمیع بالها ایمن باشد و اگر گزندهای او را بگزد ،زهر بر وی کـار
نکند و هفتسین که در روز نوروز خوردن آن سنت است ایـن اسـت :سـال قـول مـن رب
رحیم (یس)۲۱ ،؛ سال علی نوح فی العالمین (صـافات ،)۱۹ ،سـال علـی ابـراهیم (صـافات،
 )۷۰۹سال علی موسی و هارون (صافات)۷۵۰ ،؛ سال علی آل یاسین (صـافات)۷۳۰ ،؛ سـال
علیکم طبتم فادخلوها خالـدین (زمـر)۱۳ ،؛ سـال هـی حتـی م لـع الفجـر (فجـر»... )۲ ،
(شیرازی  ،۷۳۱۱ص ۲۵ـ.)۲۳
براساس این متن ،رفتهرفته برای توجیه برگزاری مراسم نوروز و تأیید نظر موافقان برگزاری
این جشن ،خوردن هفتسین خوراکی ،شکلی مشروب و دینی گرفته و خوردن هفت آیه که با
سین شروب شده باشند با آیینـی کـه در بـال ذکـر شـد بـهجـای خـوردن هفتسـین توصـیه
شدهاست.
۷ـ دیوان مفلق تهرانی

محمدعلی مفلق دنبلی منشیباشی رازی تهرانی ،متصل به مفلق و ملقب بـه صدرالشـعرا
در زمان فتحعلیشاه (۷۵۷۵ـ ۷۵۲۰هجری) ،ق عهای هزلآمیز سروده و در آن به هفتسین
اشاره کردهاست:
خواجه عیـد اسـت هـیچ میدانـی
جــز رهــی هرکــه بنگــری خــود را
تــــدارک عیــــد
بنــــده از پــــی
ِ
...یر من هفتسین مـرا چـه کـنم
بشمر اینک سـهید و سـر و سـیاه

کــه مــن از فاقــه ژنــده دار رخــت
داده زیور ز رخـت گرچـه درخـت
جگــر از رنــج فاقــه لصتالصــت
نیست اندر کفم جز ایـن از بصـت
سهمگین و س بر و سرکش و سصت

(دیوان مفلق تهرانی ،نساۀ  ،2۸۷۷برگ ۷4؛ نساۀ  ۸1۷3کتاباانۀ مجلس ،برگ .)۸5۶

براساس این منبع در دورﮤ قاجار دیگر حرفی از خوردن یا پوشـیدن هفتسـین نیسـت و
ا
احتمال از این دوره به بعد ،بیشتر به دنبال تدارک و تهیۀ آن برای چیدن بر سر سفره بودهاند.
***
براساس منابع مذکور ،رسم خوردن و یا پوشیدن هفت چیز که نامشان با حرب سـین شـروب
شده ،از اوایل سدﮤ  ۹هجری در قسمتهایی از ایران (بـهویژه در مـاوراءالنهر) رواج داشـته،
ولی دربارﮤ منشأ و زمان پیدایش ایـن رسـم و جزئیـات اجـرای آن اطـالب متقنـی در دسـت
نیست .همچنین دربارﮤ خود «سفرﮤ هفتسـین» و شـرایط و جزئیـات آن نیـز م لبـی دیـده
نمیشود.
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آنچه مسلم است اینکه به مرور زمان ،رسم پوشـیدن هفتسـین از میـان رفتهاسـت و در
مواردی علمای دینی از دورﮤ صفویه به بعد تالش کردهانـد تـا بـهجای خـوردن هفتسـین،
جوهر ،هفت آیۀ شستهشده در آب را ،که با سین شـروب میشـود ،جـایگزین
خوردن کاغذ و
ِ
کنند؛ تالشی که پایدار نمانده و موفق نبودهاست .البته بنا بـر دلیلـی نـامعلو  ،در سـالهای
اخیر ،دیگر گزارشی از خوردن هفتسین دیده نمیشود و این رسم ،تحول یافته و محدود بـه
چیدن هفتسین بر سر سفرهای به همین نا شدهاست .تا جایی که امروزه هفتسین را قبـل
از تحویل سال نو بر سر سفره میگذارند و کسـی آنهـا را نمیخـورد و همچنـین در بیشـتر
مناطق ،این سفره و هفتسین چیدهشده بر آن تا آخر تع ـیالت نـوروزی همچنـان گسـترده
ِ
باقی میماند.
منابع
بنیاقبال ،نسیم ( ،)۷۳۱۱تصحیح پنج رسالۀ نوروزنامه ،پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد ،بـه راهنمـایی مظفـر
بصتیار ،دانشگاه تهران.
خانمحمدی ،علیاکبر (« ،)۷۳۱۱نوروز در منابع عرب» ،مجلۀ حافظ ،شمارﮤ .۵۹
دانشپژوه ،محمدتقی ( ،)۷۳۵۰فهرست نسخ خطی کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران ،جلـد  ،۷۵تهـران،
دانشگاه تهران.
شجاب ( ،)۷۳۱۵انیسالناس ،به تصحیح ایرج افشار ،تهران ،علمی و فرهنگی.
شجاب ،انیسالناس ،نسصۀ خ ی دانشگاه تهران به شمارﮤ .۳۹۱۵
شیرازی ،عمادالدین محمود ( ،)۷۳۱۱نوروزنامه ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،به کوشش نسیم بنیاقبال ،بـه
راهنمایی مظفر بصتیار ،دانشگاه تهران.
صفا ،ذبیحالله ( ،)۷۳۱۱تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،فردوس.
طاشکبریزاده ،احمد ( ۷۵۵۵هجری) ،مفتاح السعاده و مصباح السیاده ،محمدعلی بیضون ،بیروت.
تقیالدین کاشی ،خالصة االشعار و زبدة االفکار ،نسصۀ خ ی دانشکدﮤ ادبیات دانشـگاه تهـران بـه شـمارﮤ
 ۷۰۵ب.
معین ،محمد ( ،)۷۳۱۷فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر ،شش جلد.
مفلق تهرانی ،محمدعلی ،دیوان ،نسصۀ خ ی  ۵۱۱۱کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
مفلق تهرانی ،محمدعلی ،دیوان ،نسصۀ خ ی  ۱۷۱۳کتابصانۀ مجلس.
مهریزی ،مهدی (« ،)۷۳۱۹نوروز در روایات اسالمی»،مجلۀ علوم حدیث ،شمارﮤ .۷۲

قلماش ،قلماشی ،قلماشیت

*

بابک شریف

ا
ظاهرا نصستین فرهنگی که واژﮤ قلماش در آن مدخل شده برهان قاطع است که این کلمـه را
به فتح «قاب» ضبط کرده و بهمعنی «هرزه و بیهوده و یاوه و نامعقول» دانستهاست .معـین در
حاشیۀ برهان قاطع (ذیل قلماش) با نقل غیرمستقیم و «بهروایتی» مینویسد که مؤلف فرهنگ
رشیدی ،با اتکا به دو بیت زیر از مولوی ،اصـل ایـن کلمـه را جملـۀ عربـی «قـل ماشـئت»
دانستهاست:
بند کن مشک سصنپاشیت 1را

خمش کن تا که قلماشیت گویم

وامکـــن انبـــان قلماشـــیت را

(مولوی  ،۷۹۵۹ج  ،۵ص )۲۰۵
ولکــــن ل ت ــــالبنی بمعنــــاه
(مولوی ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۱ج  ،۲ص )۷۳۵

ا
اما با رجوب به فرهنگ رشیدی مشص میشود که اول به نوشتۀ این فرهنـگ« ،قلمـاش
بالضم ،بیهوده و هرزه و تنها بعضی گفتهانـد در اصـل قلماشـیت بـوده ،یعنـی ”بگـو هرچـه
ا
میخواهی“» (عبدالرشید تتوی ،ص  )۵۲۵و ثانیا عبدالرشید تتوی فقط بیت نصست از دو بیـت
فوق را شاهد آورده و این توضیح را افزودهاست که قلماشیت «بعد از آن به کثرت اسـتعمال،
ُ
تصفیف یافته» و به قلماش بدل شدهاست .با توجه به منابع مـورد اسـتفادﮤ معـین در تحشـیۀ
این مدخل ،به نظر میرسد بیت دو منقول از استشهاد شـربالدین ( )۷۳۵۹باشـد کـه ایـن
شاهد قلماش آورده و آن را «به ضم قاب ،بهمعنی ”یاوهگو“» دانستهاست.
بیت را بهعنوان
ِ
* از دوست عزیز  ،آقای علی ارشدی ،که کنجکاوی لغویشان انگیزﮤ نگارش ایـن مصتصـر ،و احاطهشـان بـر چنـد
گویش عربی ،مددکار نگارنده شد ،بسیار سهاسگزار .
 .1در مثنوی طبع نیکلسون «سصنشاشیت» ضبط شدهاست.
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معین (همانجا) ادامه میدهد که بیت دیگری از مولوی به قرار زیر ،ادعـای فـوق دربـارﮤ
ریشۀ قلماش را باطل میکند:
با تو قلماشیت خواهم گفـت هـان!

صوفیا خوش پهن بگشا گوش جان

(مولوی  ،۷۹۵۹دفتر  ،۱ص )۳۱۱

َ

وی توضیح نمیدهد که چگونه آن ادعا با این بیت اب ال میشود ،اما نکتـۀ دیگـری کـه
بیت فوق آن را با تردید مواجه میسازد ،معنی «یاوهگو» برای قلماش است که در ادامه بـه آن
خواهیم پرداخت .معین سرانجا نظر خود را دربـارﮤ منشـأ و معنـی ایـن کلمـه چنـین بیـان
میکند« :اما قلماش ترکی است ،بهمعنی ”بیهودهگو ،یاوهگو“» و سهس عالوه بر شـربالدین
( ،)۷۳۵۹که ذکر آن گذشت ،بـه اللغـات النوائیـة و اإلستشـهادات الجغتائیـة بـه تصـحیح و
دوکورتی ( )Pavet De Courteille, 1870ارجاب میدهد .خود شـربالدین در بیـان معنـی
ترجمۀ
ِ
قلماش به لغت شیخ سلیمان (البصاری  ۷۵۹۱هجری ،البصاری  )۷۳۹۵رجوب دادهاست .این هـر
َ
دو فرهنــگ ،دو مــدخل قلمــاش و قولمــاش را ،بــا هم ـین رســمالصط ،ضــبط و هــر دو را
بـودن ایـن دو مـدخل را قـوت
«بیهودهگو» معنی کردهاند و این تشابه معنایی ،احتمال یکـی
ِ
میبصشد.
تلف دوگانۀ قلماش (یعنی با فتحه و ضمه) ناظمالطباء (نفیسی ۷۳۵۷ـ )۷۳۵۵را نیز بـر آن
داشته تا این دو تلف را در دو مدخل مجزا و با دو هو یت دستوری به شرح زیر ضبط کند:

قلماش (ص پ) :1بیهوده و بیمعنی و باطل .و هرزه و یاوهگو
ُ
قلماش (ا پ) :2مرد پست و ناکس و خوار .و کمینه و فرومایه .و دروغگوی و بیاعتبار.

مؤلفان لغتنامه نیز پس از ذکر حواشی معین بر برهان قاطع ،توضیح فرهنگ جغتایی ـ
َ
فارسی سنگالخ در مقابل مدخل قلماش را بهشکل نـاق و انـدکی مغلـو نقـل کردهانـد.
شرح کامل سنگالخ به قرار زیر است:
3
قلماش محر ِب «قل ما ِشئت» و لف مترک است ،کنایه از بیهودهگو یی باشد ،چنـانکـه
گو ید :شعر ،دیما ای ناصح کـه قیلمـاس سـین سـوزوم بیرلـه عمـل  /خاطریمـدا قایـدا قـالمیش مونجـه
قلماشینک سنینک 4.و مؤلف برهان قاطع در فرهنگ خود فارسـی شـمرده و بـه ایـن معنـی ذکـر

 .1صفت فارسی
 .2اسم فارسی
 .٩یعنی ترکی شده؛ به قیاس با «معرب»
 .4ترجمۀ تحتاللفظی :مگو ای ناصح که به حرفم عمل نکردی  /در خاطر کجا مانده این همه یاوهگویی تو؟

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
پژوهشهای لغوی
قلماش ،قلماشی ،قلماشیت

097

کرده .طالع هروی 1بهمعنی «آزار دادن» نوشته ،سهو کرده و به ضم «قـاب» نیـز مسـتعمل و
اصح است (استرآبادی ،ص .)۷۰۱۵
گفتنی است انوری ( )۷۳۱۷هم که ابتدا قلماش («سصن بیهوده و نـاگفتنی») و قلماشـی
(«بیهودهگویی؛ یاوهسرایی») را با هر دو تلف  qo(a)lmāšمدخل کرده و ریشۀ آنها را ترکی
ا
ُ
دانسته بود ،بعدا (انوری  )۷۳۹۰مدخل قلماشات («سصنان یاوه و بیهوده») را تنها به ضم قاب
آورده و دربارﮤ منشأ کلمه سکوت کردهاست.
ا
ُ
تا اینجای بح را میتوان چنین جمعبندی کـرد کـه اول تلفـ قلمـاش در مقایسـه بـا
ا
َ
قلماش اصالت بیشتری دارد ،ثانیا در تنها شاهد ترکی که برای قلماش در دست داریم (یعنی
ا
همان بیت مذکور در سنگالخ) معنی آن «بیهودهگویی» و نه «بیهودهگو» است ،و ثالثا بـرای
ترکیتبار بودن آن هم دلیلی در دست نداریم .به طریق برهان خلف و بـا فـر ِ ترکـی بـودن
قلماش ،این کلمه از دو حال خارج نیست؛ یا بسیط اسـت و یـا مرکـب (اعـم از ترکیبـی یـا
اشتقاقی) .اگر مرکب باشد ،لجر باید اجزای معنیدار داشته و ایـن اجـزا در سـایر کلمـات
ترکی هم بهکار رفته باشند؛ درحالیکه چنین نیست .و اگر بسیط باشـد ،بایـد یـا در کلمـات
مرک ِب ترکی بهکار رفته باشد ـ که بهکار نرفتهاست ـ و یا دستکم در یکی از اعضای خانوادﮤ
زبانهای ترکی به حیات خود ادامه داده باشد 2.این در حالی است که کـاوش نگارنـده بـرای
یافتن کلمهای که صورت و معنی آن اندک شباهتی به قلماش داشته باشد در زبانهای ترکـی
آذربایجانی و ترکی استانبولی و دو زبان ترکی دیگر که نزدیکترین زبانهـای زنـده بـه زبـان
خاموش جغتایی هستند ،یعنی ازبکی و اویغوری ،تاکنون حاصلی نداشتهاست.
ِ
از سوی دیگر میدانیم که «زبان جغتایی در همۀ س وح آوایی ،صرفی ،نحوی ،واژگـانی
ا
و نیز محتوای فرهنگی بهشدت متـأثر از زبـانهـای وجهـهدار 3اسـالمی خصوصـا عربـی و
فارسی بودهاست» )Bodrogligeti 2009( 4و «ترکی جغتایی همانند دیگر زبانهـای ترکـی دورﮤ
اسالمی سصت تحت تأثیر زبان و ادبیات فارسی بود و شمار واژگان فارسی و عربـی دخیـل
در فارسی در آن زبان اگر از واژگان ترکی بیشتر نبوده باشد ،کمتر هـم نیسـت» (رئیسنیـا ،ص
ا
 .)۷۱۱ازآنجاکه کلمۀ قلماش در عربی م لقا و در فارسی نیز پیش از قلماشیت سابقه ندارد،
 .1طالع ایمانی هروی مؤلف بدایعاللغت در قرن  .۹ا
 .2البته این «باید» را نه شر لز و نه کافی ،بلکه صرفا قرینهای برای ترکی بودن این کلمه میتوان دانست.

3. prestige
 languagesا
 .4برای اطالب بیشتر دربارﮤ میزان تأثیر زبان فارسی بر جغتایی از جمله بنگرید به فراگنر ( )۷۳۹۵و خصوصا ارکینوب
(.)Erkinov 2008
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فرضیۀ مورد اشاره در فرهنگ رشیدی ،یعنی تصفیف قلماشیت به قلماش ،قـرین بـه صـحت
است .اما فقدان واژﮤ قلماشیت در فرهنگهای ترکی و قلماش در متون عربـی از یـک سـو و
وجود این هر دو کلمه به اضافۀ قلماشی در متـون فارسـی از سـوی دیگـر حـاکی از تبـدیل
قلماشیت به قلماشی و قلماش در فارسی و سهس ورود واژﮤ اخیر به ترکی جغتایی اسـت .در
ادامه میپردازیم به نحوﮤ تشکیل این واژهها و معنی آنها در زبان فارسی.
چنانکه میدانیم ،دستگاه ساختواژی هر زبان یگانه منبـع ایجـاد واژههـای جدیـد در آن
ِ
زبان نیست .بوی ( )Booij 2007, p. 19معتقد است دستکم سـه منبـع دیگـر وجـود دارد کـه
شدن گروهها ،و واژهآفرینی .1بـهنظـر مـیرسـد هـر سـه فراینـد
عبارتاند از وا گیری ،کلمه ِ
یادشده در شکلگیری واژههای موضوب نوشتار حاضر دخالت داشتهاند .ازآنجاکـه وا گیـری
قلماشیت از عربی به تفصیلی که گذشت ،بینیاز از توضیح بیشتر است ،به بح دربـارﮤ دو
فرایند دیگر میپردازیم.
تبدیل شدن گروهی از واژهها (که میتوانند گروه یا سـازﮤ نحـوی یـا (بصشـی از) جملـه
باشند) به کلمه که در زبان انگلیسی با نا  univerbationشناخته شـده و از اقسـا واژگـانی
شدن 2محسوب میگردد (ازجملـه ،)Brinton and Traugott 2005, p. 48 ← ،فراینـدی اسـت کـه
ا
خصوصا در نوشتههای فارسی کمتر به آن پرداخته شده و لذا تـا جـایی کـه نگارنـده اطـالب
دارد ،تاکنون معادلی نیز برای آن ساخته نشدهاست ،اما شاید «گروهواژگی» معـادل مناسـبی
برای آن باشد .برخی نمونههای گروهواژگی در فارسی عبارتاند ازآبزیرکاه ،ازخدابیخبـر،
یکبارمصرف و َجدبهکمرزده .چنانکه اشاره شد ،جملـههـا هـم ممکـن اسـت دسـتصوش
گروهواژگی قرار گیرند ،مانند هشدار (هش دار) ،آمادهباش ،چیستان (چیست آن) ،چـهکـنم
ُ
مرگما .امـا برخـی
(در
ِ
عبارت «کاسۀ چهکنم»)( ،گ ِل) فراموشم مکن ،ننهمنغریبم و مکش ِ
گروههای نحوی و جمالت عربی نیز در فارسی به اسم یا صفت تبـدیل شـدهانـد ،از جملـه
َ َ
ماجرا (اسم) ،مایحتاج (اسم) ،کأنلمیکـن (صـفت) ،الابـالی (اسـم ،صـفت) ،لـنترانـی
َ
(اسم) ،علیهماعلیه (صفت) ،خ ِسرالدنیاواآلخره (صفت) ،هلمنمزید (اسم) و هلمنمبارز
(اسم) .اینها غیر از جمـالت و عبـارات عربـی بسـیاری اسـت کـه در فارسـی بـهصـورت
ّ
شبهجمله بهکار میروند ،مانند علیهالسالم ،انشاءالله ،بارکالله ،احسنت ،حاشاوکال .حتی
برخی از این جملهها و گروههای واژه شده ،وارد فرایندهای اشتقاقی یا ترکیبی نیـز شـدهانـد،
1. word creation
2. lexicalization
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مانند لمیزل لمیزلی ،ا َ َ
عربـی قلماشـتت نیـز از
ۀ
جملـ
ترتیب
بـدین
.
گـوی
ارنـی
نی
ر
←
←
ِ
رهگذر همین فرایند ،تبدیل به اسم و نصستین بار بهصورت قلماشیت وارد شعر مولوی شده،
اما پس از او به این شکل در آثار شاعر دیگری نیامدهاست.
پیش از پرداختن بهمعنی قلماشیت ،توضیح کوتاهی دربارﮤ تبـدیل شـتت بـه شـیت نیـز
ا
ضروری مینماید .ابتدا باید بگوییم که این تبدیل ق عا بنا به ضرورت وزنی نبودهاست ،زیرا
ِشـتت و شـیت هـر دو دارای یـک هجـای کشـیده ( )U -و لـذا از لحـاظ کشـش عروضـی
آوایی «تلیین» یا «تسهیل» ،یعنی تبـدیل
مساویاند .اما آنچه در اینجا با آن مواجهیم ،فرایند ِ
همزﮤ ساکن ماقبلمکسور به «یاء» است ،مانند ِذئب < ذیب و ِبتر < بیر .تسهیل همـزه ،هـم
ِ
در برخی از قرائتهای قرآن کریم به رسمیت شناخته شدهاست (ازجملـه ← ،الـدانی ،ص )۳۲
ُ
ُ
و هم امروزه در گویش برخی کشورهای عربی ،مانند سوریه ،در کلماتی نظیر جیت ( ِجتت)
ِ
1
شنیده میشود.
بیاییم بر سر معنی قلماشتت کـه مـیدانیم در عربـی یعنـی «هرچـه میخـواهی بگـو».
قلماشیت در اشعار مولوی چهار بار بهکار رفته که از این میـان ،تنهـا یـک بـار و در مصـراب
«وامکن انبان قلماشیت را» ،بهمعنی ِکنایی «سصن بیهوده و ناگفتنی» آمدهاست .امـا در سـه
ا
بیت دیگر که دو بیت آن را پیشتر ذکر کردیم و مجددا در زیر میآید ،نمیتوان چنین معنایی
برای آن قائل شد .در بی ِت
خمش کن تا که قلماشیت گویم

ولکــــن ل ت ــــالبنی بمعنــــاه

ا
حتی اگر زبان حال مولوی نباشد ،گو ینده قاعدتا از مصاطـب نمیخواهـد کـه خـاموش
شود تا او سصنانی بیهوده بگو ید! بلکه میخواهد سصنی بگو ید که نه خود آن (قیـاس شـود بـا
انوری  ۷۳۱۷در بـال) ،بلکه معنای آن ناگفتنی یا ناپرسیدنی اسـت (ل ت ـالبنی) .همچنـین در
بی ِت
با تو قلماشیت خواهم گفـت هـان!

صوفیا خوش پهن بگشا گوش جان

برای شنیدن سصن بیهوده لز نیست کسی «گوش جان» را بگشاید؛ و بالخره در بی ِت

ای عشق قلماشیتگو! از عیش و خوشباشیت گو کس مینداند حرب تو ،گویی که سریانی اسـت ایـن
(مولوی ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۱جلد  ،۵ص )۷۰۷

 .1از همین رو اطالق «تبدیل» یا «فرایند آوایی» به این پدیده خالی از مسامحه نیست و شاید بهتر باشد این دو تلفـ
را دو واجگونه از واج همزه بدانیم.
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بههیچروی نمیتوان پذیرفت که «عشق» ـ که در نظـر مولـوی «اسـ رلب اسـرار خـدا
است» ـ بیهودهگو باشد .بلکه در این هر سه بیت ،منظـور از قلماشـیت گفـتن ،فـاش کـردن
ا
اسرار است و قلماشیتگو اجمال یعنی «رازگو».
اکنون میپردازیم به فرایند واژهآفرینـی کـه بـوی ( )Booij 2007, p. 20بـرای آن چهـار نـوب
آمیزه ،1سرنا  ،2سرواژهسازی 3و بریدهسازی 4را برمیشمرد ،ولی ما در اینجا تنها با نوب اخیر
ا
سروکار داریم .در بریدهسازی یک یا چند واج یـا هجـا معمـول از انتهـای کلمـهای حـذب
ـکن ،اشــتباه < اشـ ِـتب ،آزمایشــگاه < آز،
میشــود ،ماننــد ول ـیکن < ول ـی ،اســکناس < اسـ ِ
ا
اینستاگرام < اینستا .چنانکه مالحظه میکنیم ،بریدهسـازی معمـول بـه خلـق واژﮤ جدیـدی
منجر نمیشود.
ازآنجاکه لف قلماش در هیچیک از اشعار مولوی نیامدهاست ،نمیتوان قلماشـی را کـه
در دو بیت از اشعار او بهکار رفتهاست ،بهصورت قلماش  +ی تجزیه کرد .پس این واژه بایـد
ُ
از رهگذر فرایند بریدهسازی (یا همان «تصفیف» به بیان فرهنگ رشیدی) از روی قلماشـیت
ساخته شده باشد ،هرچند معنایی متفاوت (ولی مرتبط) با آنچه دربارﮤ قلماشیت گفتیم دارد.
شاهد قلماشی از این قرار است:
یکی از دو
ِ
نه قلماشی است لیکن ماند آن را

نه هجوی میکنم نی مـیسـتایم

(مولوی ۷۳۳۱ـ ،۷۳۵۱ج  ،۳ص )۵۲۷

ابیات ماقبل این بیت در غزل مربو  ،کمکی به درک معنی این کلمـه نمیکنـد ،ولـی بـا
ا
اتکا به همین بیت هم اینقدر میتوان گفـت کـه قلماشـی ،سـصنی نامتعـارب (و نـه لزومـا
بیهوده) است .در بیت دیگر که ازقضا درست پس از مصـراب «وامکـن انبـان قلماشـیت را»
آمدهاست ،این معنی با صراحت بیشتری ظهور دارد:
ایــن حــدی منقلــب را گــور کــن
بند کـن مشـک سـصنشاشـیت را
آنکه برنگذشت اجـزاش از زمـین

شـیر را بـرعکس ،صـید گـور کـن
وامکــــن انبــــان قلماشــــیت را
پیش او معکوس و قلماشی است ایـن

(مولوی  ،1۹2۹دفتر  ،۵ص )۲۰۵

1. blend
2. acronym
3. alphabetism
4. clipping
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ا
در اینجا قلماشی (خصوصا با توجه به بیت «این حدی  )»...بهمعنی «سـصن ناسـازگار
با عقل عرفی (معکوس)» یا «متناقضگو یی» است.
ِ
اما بریدهسازی قلماشیت به اینجا ختم نمیشود و در آثار گو یندگان پس از مولـوی یـک
بار دیگر عمل میکند و از قلماشی به قلماش و این بار با گسترش مجازی 1از معنی «سـصن
نامتعارب و متناقضنما» به «سصن یاوه و بیهوده» میرسد .قدیمترین و متـأخرترین شـواهد
فارسی این کلمه به ترتیب در زیر میآیند:
همیگفت زینسان همه شب فضول

ز قلمــاش او جــان طــوطی ملــول

(ناصر بصارائی ،ص )۵۵۱

 ...خود را افتان و خیزان در مالوه رسانیده و در پنجکروهی اردو منزل گرفته ،هر مهمـل و
قلماش که از دهانش برمیآمد بهجای آش زهرمار میکرد (بداؤنی ،ج  ،۵ص .)۷۱۰
شاهد نصست مربو به قرن هشتم و دومی مربو به قرن یازدهم هجری است و جالـب
توجه است که دوران اوج زبان و ادبیات جغتایی نیز در فاصلۀ بین قرنهـای نهـم تـا یـازدهم
بودهاست .بدینقرار به احتمال قریب به یقین میتوان گفت که واژﮤ قلماش ابتدا طی فرایندی
ا
که شرح دادیم در زبان فارسی شکل گرفتـه و سـهس وارد جغتـایی و نهایتـا در هـر دو زبـان
منسو شدهاست.
َ
اما دربارﮤ تلف قلماش چه میتوان گفت؟ ضبط قولماش در برخی از فرهنگها که ذکـر
َ
آن گذشت ،میتواند سرنصی برای تلف قلماش نیز بهدست دهد .توضیح م لب از این قـرار
ا
است که قلماش در ابتدا قاعدتا بـا همـان تلفـ اصـلی یعنـی بـه ضـم «قـاب» وارد ترکـی
ا
شدهاست .اما ازآنجاکه در رسمالصط ترکی ،کسره را غالبا با حرب «ی» و ضـمه را بـا «واو»
نشان میدادهاند ،قلماش با این رسمالصط تنها میتوانسته به فتح «قـاب» تلفـ شـود و لـذا
ا
قولماش احتمال بهعنوان امالی بدیل یا مرجوح بهکار میرفتهاست .این دوگانگی در امـالی
ُ
برخی (وا )واژههای فارسی نیز بهچشم میخورد که از آن جمله است آخـر  /آخـور ،تلفـن /
تلفون ،سرمهای  /سورمهای ،قرمه  /قورمه.
حاصل سصن آنکه جملۀ عربی «قل ماشیت» ابتدا از رهگذر فرای ِند گروهواژگی در زبـان
فارسی تبدیل به اسم شده و به صورتهای قلماشـیتگـو و قلماشـیت گفـتن بـهمعنـی «راز
ُ
گفتن» بهکار رفتهاست .سهس طی دو مرحله بریدهسـازی ،نصسـت بـه قلماشـی (بـهمعنـی
1. metonymic extension
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ُ
«سصن نامتعارب») و سهس به قلماش (بهمعنی «سصن بیهوده») بـدل شـده و سـرانجا در
همین معنی اخیر وارد زبان ترکی جغتایی گردیدهاست.
منابع
استرآبادی ،میرزا مهدیخان منشی ،سنگالخ ،نسصۀ خ ی کتابصانۀ ملی ،شماره .۱۷۳۲۱۵
اللغات النوائیة واإلستشهادات الجغتائیة ← Pavet De Courteille
انوری ،حسن (سرپرست) ( ،)۷۳۱۷فرهنگ بزرگ سخن ،سصن ،تهران.
انوری ،حسن (سرپرست) ( ،)۷۳۹۰ذیل فرهنگ بزرگ سخن ،سصن ،تهران.
البصاری ،شیخ سلیمان افندی اوزبکی ( ۷۵۹۱هجری) ،لغت چغتای و ترکی عثمانی ،مهران ،استانبول.
البصاری ،شیخ سلیمان افندی اوزبکی ( ،)۷۳۹۵فرهنگ جغتایی ـ فارسی ،ترجمه و تحشیۀ حسن عبدالهی
جهانی (اوموداوغلو) ،دنیزچین ،تبریز.
بداؤنی ،عبدالقادر ( ،)۷۳۱۰منتخبالتواریخ ،جلد  ،۳به کوشش احمد علی صاحب ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،تهران.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی (۷۳۳۷ـ ،)۷۳۳۲برهان قاطع ،جلد  ،۵تصحیح محمـد معـین ،زوار،
تهران.
عبدالرشید تتوی ،فرهنگ رشیدی ،نسصۀ خ ی کتابصانۀ ملی ،شماره ۳۵۱۰۵ـ.۲
الدانی ،الما ابی عمرو عثمانبن سعید ( ۷۵۰۵هجری) ،التیسیر فی القراءات السبع ،دارالکتـاب العربـی،
بیروت.
دهصدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۷۳۱۳لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهصدا ،تهران.
رئیسنیا ،رحیم (« ،)۷۳۱۱ترکی ،ادبیات» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد .۷۲
شربالدین یالتقایا ،)۷۳۵۹( . ،کلمات و اشعار ترکی موالنا ،ترجمۀ عبدالرسول خیا پور ،نشریۀ دانشکدﮤ
ادبیات تبریز ،سال  ،3شماره  ،۱صفحههای ۷۳ـ.۵۰
فراگنر ،برت ( ،)۷۳۹۵فارسیزبانی :قلمرو هویت و رابطۀ زبانی در تاریخ آسیا ،ترجمۀ سـعید فیروزآبـادی،
علمی و فرهنگی ،تهران.
مولوی ،جاللالدین محمد (۷۳۳۱ـ ،)۷۳۵۱کلیات شمس ،جلدهای  ۵ ،۳و  ،۲بـه تصـحیح بـدیعالزمان
فروزانفر ،دانشگاه تهران ،تهران.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۷۹۵۹مثنوی معنوی ،جلد  ،۵به کوشش رینولد الین نیکلسون ،بریل ،لیدن.
ناصر بصارائی ( ،)۷۳۲۳دیوان اشعار ناصر بخارائی ،به کوشش مهـدی درخشـان ،تهـران ،بنیـاد نیکوکـاری
نوریانی.
نفیسی ،علیاکبر (ناظمالطبا) (۷۳۵۷ـ ،)۷۳۵۵فرهنگ نفیسی ،جلد  ،۵رنگین ،تهران.
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نرته  /نارد

1

ساالر رضازاده

واژﮤ نرتــه ،در حــدود جســتوجوی نگارنــده ،جــز در نزهتنامــه شــاهد دیگــری نــدارد و در
فرهنگهای فارسی ضبط نشدهاست .در ذیل فرهنگهای فارسی واژﮤ نرتـه را بـا قیـد ظـاهرا ،بـا
نشانۀ پرسش در جایگاه آوانگاری بهمعنی «نوعی حشره» با چنـد شـاهد از نزهتنامـه آوردهانـد
(رواقی و میرشمسی  ،۷۳۱۷ص  ۳۳۹و  .)۲۵۳بعضی از شاهدهای نرته در نزهتنامه چنین است:
هرکه خواهد که در رمه شپش و نرته نیفتد و پاک شود قلقند در سرکه کننـد و بـر رمـه فشـانند
(شهمردان ،ص .)۱۱
چون نگذارد که چوب مهار در بینیاش کنند نرتهای چند از او بگیرند او را خوش آید و رهـا
کنند (همو ،ص .)۹۲
دور کردن شپش و نرته :ژیوه در روغن بنفشه نهند و بر کبوتر مالند؛ نرته و شـپش همـه بیفتـد
(همو ،ص .)۷۵۹
نرته به احتمال قوی گونۀ دیگری از نارد ( )nārdاست .2واژﮤ نارد بهمعنـی «حشـره ای کـه بـه
ُ
ّ
بدن میچسبد و خون میمکد ،کنه» در مقدمةاالدب و البلغه معادل قراد و ِطلح ،و در المصـادر
 .1از دکتر مسعود قاسمی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و دکتر چنگیز مولیی (دانشگاه تبریز) که ایـن نوشـته را قبـل از
چاپ خواندند و نکات ارزندهای را یادآور شدند از بن جان سهاسگزار  .خ اهای احتمالی این یادداشت برعهدﮤ نویسنده است.
ِ
 .2احتمال اینکه نرته از یکی از گو یشهای فارسی میانه وارد فارسی دری شده باشد بعید نیست ،ولی اصل واژه بـا نـارد از
یک ریشه است.
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(الحلم :نارد خورده شدن ادیم؛ التقرید :نارد از شتر بازچیدن) بهمعنی «نـوعی کنـه» آمـدهاسـت
(← قاسمی  ،۷۳۱۵ص .)۲۷
َ
در برهان قاطع واژههای نارد  nāradو نارده  nārdaبـهمعنـای «کنـه .جـانوری اسـت کـه بـر
حیوانات چسبد و خون بمکد» ضبط شدهاست (برهان قاطع .)۷۳۹۳ ،نـارد بـهمعنی «کنـه» و نرتـه
ّ
مقدمةاالدب ،نزهتنامهّ ،
السامی ،المصادر و تاجالمصادر
بهمعنی «نوعی حشره» با شواهدی از
در ذیل فرهنگهای فارسی (رواقی و میرشمسی  ،ص  ۲۵۷ ،۳۳۹ ،۳۳۲و  )۲۵۳ضبط شدهاست.
نارد  /نارت بهمعنی «نـوعی کنـه» هنـوز در گـویش سـبزوار (محتشـم  ،۷۳۱۲ص  )۷۷۵و نـرگ
( )nargبهمعنی «یک نوب کنۀ مصصوص شتر به اندازﮤ یک لوبیا که به عقب شـتر میچسـبد و از
خون حیوان تغذیـه میکنـد» در گـویش تربـت حیدریـه (خزاعـی  ،۷۳۹۲ص  )۱۱۳رایـج اسـت.
حسندوســت نیــز جــزء اول واژﮤ فارســی نــارون بــهمعنی «نــا درختــی اســت معــروب ،ســده،
شجرةالبق؛ [ ]...قـس .پـارتی« ]nārwān[ n’rw’n :نـارون» [= فارسـی« :نـاروان» (جهـانگیری
 »])۲۷۹/۷را با نارد و نارده قیاس کرده است (حسندوست  ،۷۳۹۳شمارﮤ .)۵۹۱۵
به نظر نگارنده ،واژههای نارد و نرته را باید با واژﮤ  anāiritay-اوستایی بهمعنی «حشرهای کـه
روی بدن سگ زندگی میکند» ( )Bartholome 1961, col. 124مرتبط دانست کـه فقـط یـک بـار در
وندیداد فرگرد  ۷۵بند  ۷۱بهکار رفتهاست.
در زند وندیداد (ترجمۀ فارسی میانۀ وندیداد) در ترجمۀ  anāiritay-اوستایی ( Jamasp 1907, p.
 anārd ،)505به همان معنی «کنه» آمدهاست .آندرس تولدو واژه را  anard-astخوانده و معنـایی
برای آن ندادهاست .)Andrés-Toledo 2016, p. 317( 1معظمی نیز واژه را  an-ardخوانـده و «بیمـاری
(مربو به سگ)» ترجمه کردهاست (.)Moazami 2014, p. 354-355
منابع
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ،)۷۳۹۳برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،امیرکبیر ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۷۳۹۳فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران.
خزاعی ،محمدحیدر ( ،)۷۳۹۲واژگان گو یشی ،فرهنگنامۀ مصور واژههـا اصـطالحات باورهـا چیسـتانها و
الالییهای تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،دانشگاه تربت حیدریه.
 .1آندرس تولدو واژﮤ اوستایی  anāiriti-را «یک (نوب) انگل» دانستهاست (.)ibid, p. 340
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رواقی ،علی و مریم میرشمسی ( ،)۷۳۱۷ذیل فرهنگ های فارسی ،با همکاری مریم میرشمسی ،هرمس ،تهران.
شهمردانبن ابیالصیر ( ،)۷۳۱۵نزهتنامۀ عالیی ،تصحیح فرهنگ جهـانپور ،مؤسسـۀ م العـات و تحقیقـات
فرهنگی ،تهران.
قاسمی ،مسعود (« ،)۷۳۱۵ذیلی بر ذیل فرهنگهای فارسی (بصش نصست)» ،نشر دانش ،سال  ،۵۷شـمارﮤ ،۵
صفحههای ۵۰ـ.۲۳
محتشم ،حسن ( ،)۷۳۱۲فرهنگنامۀ بومی سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار.
Andrés-Toledo, M., Á. (2016), The Zoroastrian Law to Expel the Demons: Wīdēwdād 10-15,
Wiesbaden.
Bartholome. C., Altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1961.
Jamasp, D . H. (1907), Vendidâd, Avesta Text with Pahlavi Translation and Commentary and
Glossarial Index, Vol 1, Bombay.
Moazami, M. (2014), Wrestling with Demons of the Pahlavi Widēwdād, Leiden.

ویژگیهای زبانی قرآن مترجم ۲۰۰۳
اکرم حاجیسیدآقایی (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

در کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی دو نسصه با شمارههای  ۵۰۰۵و  ۵۰۰۳وجود دارد که
طبق بررسی و تحقیق مرتضی کریمینیا ،این دو نسصه بصشهایی از یک قرآن مترجم کهن
است که در اوایل قرن ششم هجری در تملک خانمی به نا خراسان بنت ابیالقاسمبن
علیبن مانکدیم بوده و تاکنون  ۷۵جزء مصتلف آن در کتابصانههای مصتلف ایران و جهان
یافت شدهاست (کریمینیا  ،۷۳۹۱ص  .)۱۷موضوب این نوشتار بررسی و بیان شماری از
1
ویژگیهای زبانی قرآن شمارﮤ  ۵۰۰۳است.
در فهرست کتابصانـۀ مجلـس شـورای ملـی (ج  ،۱ص  )۳در معرفـی ایـن نسـصه چنـین
آمدهاست:
شامل جزء بیستوپنجم و بیستوششم و بیستوهفتم و بیستوهشتم از آیۀ  ۵۱سـورﮤ
فصلت تا آیۀ  ۷۵سورﮤ التحریم .این نسصه شامل چهار جزء دیگر از همان مصـحفی اسـت
که در شمارﮤ پیش ذکر آن گذشته 2و همان خصای در سبک انشای ترجمۀ آن بینالس رین
نوشته شده دیده میشود ...
طول و عر این نسصه  ۵۰در  ۷۱سانتیمتر است ۷۲۱ .صفحه است و هـر صـفحه ۲
س ر متن آیه و  ۲س ر ترجمه دارد .متن به خط نسخ پیش از یاقوت بسیار جلی و تشـدیدها
و مدها را با زرنگار و لجورد و نق ههایی از شنگرب بالی س رها گذاشـتهانـد .ترجمـه بـه
خط نسخ ریزتر است .دو صفحۀ اول دو سر عشر شا گوزنی از طال و سرنج و لجورد دارد.
 .1نگارنده دربارﮤ ویژگیهای زبانی و لغوی نسصۀ  ۵۰۰۵مقالهای نگاشتهاست.
 .2منظور همان نسصۀ شمارﮤ  ۵۰۰۵است که در صفحۀ  ۵فهرست مشصصات آن ثبت شدهاست.
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در حواشی در حزبها و جزءها ترنجهایی از لجورد و سرنج و طال سـاختهانـد و در مـوارد
وقف دایرههای کنگرهدار از شنگرب و طال و لجورد ساختهاند و در مـوارد وقـف دایـرههـای
کنگرهدار از شنگرب و طال لجورد ساختهاند که در میان آنها به سفیداب حروب مق ع الفبا
را نوشتهاند .بعد از هر آیه ترنج کوچکی از شنگرب و طـال کشـیدهانـد .کاغـذ آن اصـفهانی
رگهدار بیآهار شکری است .خط و کاغـذ و ذهیـب و رسـمالصـط و سـبک انشـای فارسـی
معمول اوایل قرن هفتم است.
ابتدای جزء  ۵۱در این نسصه مفقود است.
نکات مختصری دربارﮤ رسمالخط متن
آ :در همۀ موارد بیمد نوشته شدهاست :اکاه ( ۷رو).

( ۹پشت).
برخی الفهای متصل به این صورت نوشته شدهاست:
«پ» .به دو صورت کتابت شدهاست :الف) به شیوﮤ نگارش نسـصههای کهـن ،بـا یـک
نق ه :براکنده ( ۱پشت) ،ب) بدون نق ه :ﯨﺪﯨﺪاڔ (= پدیدار) ( ۳پشت).
چ :به دو صورت کتابت شدهاست :الف) در اکثـر مـوارد ،طبـق رسـمالصط نسـصههای
کهن ،با یک نق ه :انج ( ۷۳رو) ،ب) بدون نق ه  :هبح (= هـیچ) ( ۷پشـت) ،حـه (= چـه) (۱
رو).
چه در این نسصه به شکلهای «ج ،جه ،حه ،حی» کتابت شدهاست.
ا
ح :در برخی کلمات در زیر یا در دل آن معمول «ح» بسیار کوچک ـ کامـل یـا نیمـه ـ
میگذارد :بناحق ( ۷۵رو) ،قح ی ( ۷۱رو).
د :الف) در برخی موارد با یک نق ه در زیر :ڊین ( ۱پشت) ،ڊانا ( ۷۷پشت ۳۵ ،پشت) ،ب)
بدون نق ه :کرد ( ۱پشت).
ر :الف) در مواردی با یک نق ه در زیر :امررکاڔ (= آمرزگار) ( ۷۷پشت) ،ب) بدون نق ـه:
دردناک ( ۷۰پشت).
ذ :در بسیاری موارد قاعدﮤ ذال معجمه رعایت شده و در مـواردی نیـز بـدون نق ـه آمـده
است :بذی ( ۵پشت) ،بوذ ( ۵رو) ،نومیذ ( ۵پشت) ،خداوند ( ۵رو).
س :به دو صورت آمده است :الف) با داشتن سه نق ه در زیر آن :بڛیار ( ۷۳پشت)،
هرکڛی ( ۷۲پشت) ،نڛهاسی میکند ( ۷۱رو)؛ ب) بهشکل متداول :سیر ( ۵پشت) ،بس (=
پس) ( ۵پشت).
گ :در همۀ موارد مانند «ک» نوشته شدهاست.
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ا
ی :این حرب عموما با دو نق ه زیر(در اکثر موارد افقی و در مواردی اندک عمـودی) بـه
صورتهای «ی» « /ﯥ» /ے کتابت شدهاست :ادمی ( ۵پشت) ،مردﯥ ( ۵۱پشت) ،مﮯخواهند
( ۵رو) ،و در مواردی معدود ،بدون نق ه ،م ابق رسمالصط متداول امروز :کنی ( ۲پشت).
که در این نسصه به شکلهای «کی»« ،ک»« ،1ﻛ» ،2و «که» نگاشته شدهاسـت :کـی (۹
پشت) ،انک ( ۱رو) ،کما ( ۵رو) ،که ( ۷پشت) .در مواردی «کـ» م ابق رسـمالصـط قـدیم بـه
کلمۀ بعد از خود چسبیدهاست :کستمکاران ( ۷۰پشت) ،کنومیذ ( ۷۵پشـت) ،کمـیرونـد (۷۳
پشت) ،کمن ( ۳۲رو) ،کمرا ( ۳۲رو).
دربارﮤ کلمات مصتو به «ها»ی غیرملفوظ نکات زیر گفتنی است:
 .۷در جمع بستن با نشانۀ جمع ـ هـا بـه دو صـورت کتابـت میشـوند )۷ :بـا یـک «ه»:
خانهای ایشان ( ۵۵پشـت) ،اندازهای خذا ( ۱۵پشـت)؛  )۵بـا دو «ه» :دیههـا ( ۵۱رو) ،دههـا
( ۱۳رو).
 .۵به هنگا اضافه شدن به کلمۀ بعدی به سه صورت کتابت شدهاند  )۷ :بدون هیچگونه
عالمت نوشته میشوند :بهمه حیزها (= بهمه چیزها) ( ۱رو) ،داننده نابیدا ( ۱۷پشـت) ،همـه
ادبان (= همه ادیان) ( ۲۹رو)؛  )۵بـا «ی» بـین مضـاب و مضـابالیـه :بکارندﺪ حلد (=
نگارندهی خلق) ( ۲۷پشت) ،دستهی ﻛﯩاب (= دستهی کتاب) ( ۱۵پشت) ،دانندهی باببدﺪا (=
دانندهی ناپیدا) ( ۱۳پشـت)؛  )۳با یای نصفه بین مضاب و مضـابالیـه :سـازندهی کـار (۱۱
پشت) ،توبهء نصوح ( ۱۱رو).
« .۳ی» نکره پس از کلمات مصتو به «ه» به صورتهای زیر میآید:
الف) بهصورت «ء» پس از کلمه :بندهء (= بندهای) ( ۵۱رو) ،اموحتهء (= آموختهای)
( ۳۲پشت).
ب) بهصورت «ی» پس از کلمه :بهرهی (=بهـرهای) ( ۵۰رو) ،خانـهی (= خانـهای) (۱۹
پشت).
 .۵در دو کلمه مصتو به « ه» حرب ماقبل آخر با فتحه ضبط شدهاست :گماشـته ( ۵رو)،
فتنه ( ۳۲پشت).

 .1در اتصال به کلمۀ قبل.
 .2در اتصال به کلمۀ بعد.

101

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲
ویژگیهای زبانی قرآن مترجم ۵۰۰۳

پژوهشهای لغوی

«ة» .کلمات عربی مصتو به تاء گرد به سه شکل آمده است :الف) با امالی عربی :امة
( ۲پشت) ،ب) بهصورت «ها» ِی غیرملفوظ :لغه عرب ( ۲پشت) ،زکاه ( ۱پشت) ،ج) با «تا»ی
کشیده :توریت ( ۲۱رو).
در برخی کلمات همزﮤ آغازی کتابت نشده اسـت :ازو ( ۳۲پشـت) ،ازیـن ( ۲۱رو) ،چنـو
( ۳۲پشت) ،حقست ( ۲۹رو) ،وز ( ۵۱پشت) ،وگرچه ( ۵۱رو) ،ورو ( ۱۳رو).
ترجمه نشدن حروف و کلمات و یا بخشی از آیه

گاه بصشی از یک آیه و بهندرت یک آیۀ کامل ترجمه نشدهاست:
در آیۀ  ،۷۳سورﮤ مجادله «و الله خبی ٌر ِبما تعملون» ترجمه نشده ،در بر  ۵۰پشت ،آیـۀ
 ،۵سورﮤ الجاثیه ،ترجمه نشدهاست و نیز در بر  ۵۳رو ،آیۀ  ،۷سورﮤ حشر ترجمه ندارد.
برخی موارد دیگر که بصشی از آیه ترجمه ندارد ( ۵۵پشت ۵۹ ،رو ۲۵ ،رو ۲۳ ،رو).
حذف

حذب به شکلهای زیر در این متن وجود دارد:
 .۱حذف صامت [ :1]rد (= در) :د آسمانها ( ۲۷پشت) ،کا (= کار) ۱۵( :رو).
 .۲حذف  nپس از مصوت بلند :2ای (=این) :ای مراسـت ( ۵پشـت) ،و بـهدرسـتی کـه ای
قرآن عزیزست ( ۵۱پشت) ،ایجای ( ۱۰پشت)؛ ایشا (= ایشان) ۵۰( :رو).
 .۵حذف  nقبل از «د» :بده = بنده :خواهد بهدرستی کاوست ببدگان (= به بندگان) او آگاه
و بینا ( ۷۵پشت) ،جنبدگان( 3اصل :حببﺪکان) ( ۷۵رو) ،در مقابل جنبندگان ( ۵۰پشت).
 .۴حذف (ی) نکره :4آیات (= آیاتی) ( ۷۳پشـت) ،شی ان (= شی انی) ( ۵۵رو) ،داستان (=
داستانی) ( ۵۱پشت) ،لشکر (= لشـکری) ( ۳۱پشـت) ،چیـز (= چیـزی) ( ۵۷رو ۲۲ ،رو۲۱ ،
پشت)؛ مردمانرا (= مردمانی را) ( ۱۱پشت).
 .1حذب  rدر بافتهای پس از مصوت کوتاه یا بلند و میان مصوتها صورت میگیرد (← حاجیسیدآقایی ،۷۳۱۱
ص ۱۲ـ.)۹۲
ا
دندانی  nبهتدریج ضعیف و بعـدا
عنصر
بلند،
های
مصوت
از
بعد
«
نویسد:
می
صادقی
اشرب
علی
 .2دربارﮤ حذب n
ِ
حذب شده ،ولی ویژگی دماغی آن به مصوت قبل از خود منتقل شدهاست (← صادقی  ،۷۳۱۳ص .)۱
 .٩تحول رویداده در خوشۀ [ ]ndموجود در پسوند ) anda(/eرا میتوان چنین نشان داد←( -nd-> -d(d)- > -d- :
حاجیسیدآقایی .)۵۷۱ ،۷۳۹۷
تبدیل  ndبه  dبه این صورت بوده که تلف خیشومی یا غنۀ  nقبل از  dو بعد از مصوت بهتدریج حذب شدهاست.
 .4در این باره باید گفت :یای نکره مجهول است و در گذشته در برخی نسصههای مکتوب قـرن چهـار و پـنج نشـانۀ
خاصی برای یای مجهول وجـود داشـته و آن بـهصـورت «ی» بودهاسـت کـه در بـالی آن الـف مـدی کوتـاه وجـود
داشتهاست (← تفسیر قرآن پاک) و در مـواردی نیـز بـه جـای آن کسـره گذاشـته شـده(در لسـانالتنزیـل ،ص ۷۳۵
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 .۵حذف شناسۀ سوم شخص ـ د :1بیامرز (= بیامرزد) ( ۱۰پشت).
 .۶حذف «ی» از شناسه « ـ ید» :بمیراث بشما دهند آنـرا بـدانچ شـما کـردی ( ۳۷پشـت)،
گفت موسی قو خویش را یا قو چرا مرا میرنجانی ( ۲۱پشت) ،مـیدعـوی کنیـد کـه شـما
دوستان خدای ای ازفرود مردمان تمنی مر کند اگر هستی شما راستگویان ( ۱۵رو) ،تمـا
کردی نماز را ( ۱۳رو) ،یا شما که برویدگانی ( ۵۹رو ۱۰ ،رو)؛ یا شما که مومنـانی ( ۲۱رو۲۹ ،
رو ۱۳ ،پشت).
حذف «د» از ـند» :2ایشان در آن مینانیا ( ۳۱رو) ،بگشـتن از ( ۵۰رو) ،بگشـتن از راه
خدای عزوجل ( ۱۵رو).
حذف «د» پس از «ر» :3کریمی (= کردیمی) :از زر (اصل :ار ربر) کریمی ( ۵۵رو).
حذف «ز» :بنهخواهد امرید 4خدای ایشانرا ( ۱۱پشت).
حذف «و» (هجای  :)vaولکن درآرد [ ۲پشت] آنرا کصواهد ،ایمان آرند ور ( ۷۳رو) ،بیرون
آرند ( ۷۹رو) ،ایمان نیارید ( ۳۱پشت) ،بیارید [ ۳۱پشت] پدران ما ،ایمان آریـد ( ۲۳پشـت۲۹ ،
رو ۱۹ ،پشت) ،پدید آرد ( ۲۵پشت) ،شرک نیارند وا ( ۲۱پشـت) ،فرزنـد نیارنـد ( ۲۱رو) ،درآرد
شــما را ( ۱۰پشــت) ،درآرد او را در ( ۱۹رو) ،درآرد او را در ( ۱۵پشــت) ،درارد شــما را در (۱۱
پشت).
ابدال

صورتهای مصتلف ابدال در این متن دیده میشود:
«ب» به «و» در اول و وسط کلمه :اززور ( ۵پشت) ،وخشاینده ( ۳۲پشت) ،وا ( ۱پشـت) ،واز
( ۱پشت) ،ور ( ۷۷پشت) ،ویزار ( ۵۵رو) ،دیوا (= دیبا) ( ۳۹پشت) ،نیاوی (= نیابی) ( ۵۵پشت)،
واپسین ( ۵۵پشت) ،ویدادگر ( ۵۹پشت) (در مقابل بیدادگر [ ۱۵رو]) ،ویعیب ( ۲۰رو).
(دوستان) و این نشان میدهد که «در قرون گذشته در بعضی منـاطق ایـران یـای مجهـول نکـره ()ē
(جوانان) و ۷۱۱
ِ
ِ
بهصورت مصف ِف ا eتلف میشدهاست»(صادقی « ،۷۳۱۵تدقیقی  ،»...ص  ،)۲۵اما در برخی متون ایـن کسـره نیـز
کتابت نشده .ظاهرا  eفقط در تلف میآمده و در خط منعکس نمیشدهاست .موارد فوق نیز از این دست است.
 .1تحول رویداده در این کلمه حذب  dاز شناسۀ سو شص َـد  -ad /است که در متون دیگر نیز دیده میشـود (←
صادقی و حاجیسیدآقایی  ،۷۳۹۰ص ۵۱ـ .)۵۱امروز نیز در فارسی تهرانی شناسۀ سـو شـص مفـرد مضـارب بـه
شکل  -eو در شهرستانها بهصورت  -aتلف میشود (همان ،ص ۵۱ـ.)۵۱
 .2حذب  dپس از صامت غنۀ  nدر بسیاری از متون کهـن و نیـز گـویشهـای امـروزی نمونـههای بسـیار دارد (←
حاجیسیدآقایی  ،۷۳۱۱ص ۷۷۱ـ)۷۷۱
 .٩صامت دندانی و انسدادی  dپس از صامت لثوی و تکریری  rقرار گرفته و سهس حذب شدهاست .بهنظر میرسـد
صامت  rباع حذب همصوان  dشده باشد (برای شواهد بیشتر ← ،حاجیسیدآقایی  ،۷۳۱۹ص ۵۲ـ)۵۱
 .4امرید = آمرزید
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«ز» به «ذ» :گذابکاران ( ۳۱پشت) ،جذای (= جزای) بدی بدی بود ( ۷۵پشت).
آنچا (اصل :اﯨحا) (= آنچه) شما نبریدید ( ۵۵رو).
فرستادهایم (= فرستادهاند) ۵۵( 1رو).
تخفیف

تصفیف به اشکال زیر در متن مورداستناد دیده میشود:

الف) تخفیف ( âدر قدیم )ā
دهن ( ۲۹پشت).

ر (= را) :2ایشانر (= ایشانرا) ( ۲پشت) ،خدایر ( ۳۷رو) ،ترا بنمـاییم آنـچ وعـده کـردهایـم
ایشانر ( ۵۲رو).
بدن (= بدان) :بفرستاد از آسمان آب باندازه زنده کنـیم بـذن (= بـدان) شـهری را کـه آن
بمرده بود ( ۷۹رو).
بری  ...را (= برای  ...را) :بری آنرا که بیرون آمدهاید جهادکنان در راه من ( ۲۷رو).
ب) تخفیف ( iدر قدیم  īو )ē
پرهزکارا ( ۵۵رو) ،بهرهزید ( ۲۱پشت) ،بهرهزید (اصل :ببرهزیر) ( ۱۷رو).
خوش (= خویش) ( ۵۵پشت) ،خوشاوند (= خویشاوند) ( ۵۲رو) ،اشـان (= ایشـان) (۵۷

رو).
اندوهگن ( ۵۷پشت ۳۰ ،رو).
ـم بهجای ـیم

در متن چهار مورد شناسۀ اولشص

جمع بهصورت ـم آمدهاست:1

 .1شناسۀ سو شص جمع در پهلوی  -ēndاست مراحـل تحـول فـوق چنـین اسـت←( -ēm ← -ēn ← -ēnd :
صادقی و حاجیسیدآقایی  ،۷۳۹۰ص ۳۳ـ.)۳۵
ا
 .2کاربرد «ر» بهجای «را» در تعدادی از متون کهن فارسی دیده میشود و تلف آن احتمال «ر» ( )raیـا « ِر» ()ri/e
و یا ( )rәو شاید «ر» ( )ru/oبودهاست (صادقی  ،۷۳۱۲ص  .)۳۲۵از جمله متون کهنی که این ویژگی در آنها دیده
میشود تفسیر ابوالفتوح رازی (ج  ،۷۳ص  ۵۹۳و نیز ج  ،۷۱ص  )۳۵۰و تفسیر قرآن مجیـد (ج  ،۷ص  ،۵۲۵ج ،۵
ص  ۵۵۳و  )۵۳۵است (برای شواهد بیشتر ← ،صادقی  ،۷۳۱۲ص  ۳۲۵و نیـز غالمرضـایی و حـاجیسـیدآقایی
 ،۷۳۱۱ص  ۱۵و .)۱۲
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عزوجل نهرستیذمی (= نهرستیدیمی) ایشانرا ( ۵۷رو) ،ما کردمی ( ۵۵پشت) ،و ما بدایشان
ننمایم ( ۵۱رو) ،چون داد از ایشان بستانم ب ب فروبردیم ایشانرا همه ( ۵۱پشت)؛
«ـ د» بجای «ید» :2میدعوی کنید که شما دوستان خدای ای ازفرود مردمان تمنی مر
کند اگر هستی شما راستگویان ( ۱۵رو).
ج) تخفیف  ōو  ūبه  oو u
چنو (= چون او) ( ۳۲پشت ۲۷ ،پشت) در مقابل چون ( ۱رو)؛
بدی (= بودی) :نزدیک بدی ( ۵پشت) درمقابل بودی ( ۷۰پشت).

ِ

اضافه
اضافه شدن  rغیراشـتقاقی :3ارورد :پدید آرورد خدای عزوجل ازپس دشواری آڛـانی (۱۳

رو).

اضافه شدن «د» به نشان مصدر «ن» :4جستند (= جستن) :بری آنـرا 5کـه بیـرون آمـدهایـد
جهادکنان در راه من و بجستند خشنودی من ( ۲۷رو).
گویند (= گوید ،در ترجمۀ قال) :۶گویند ای کاشکی میان من و میان تـو بـودی دوری دو
مشرق ( ۵۲پشت).
انشان (= ایشان) :1انشان مردمانیاند که بنه دانند ( ۵۱رو).

 .1شناسۀ اول شص مفرد و جمع در زمـان حـال ،در زبـان پهلـوی  -ēmاسـت کـه بعـدها بـه  -omو  -amتحـول
یافتهاست ،ضبطهای فوق نشان میدهد که شناسۀ اول شص جمع (یعنی  )-ēmدر زمان مؤلف یـا کاتـب بـه -em
تصفیف پیدا کردهاست (صادقی  ،۷۳۱۱ص .)۳۹۷
 .2شناسۀ دو شص جمع در زمان حال ،در زبان پهلوی  ēdاست(آموزگار و تفضـلی  ،۷۳۱۵ص  )۱۵ضـبط فـوق
نشاندهندۀ آن است که شناسۀ  ēdبه  -edمصفف شدهاست (← صادقی و حاجیسیدآقایی  ،۷۳۹۰ص .)۳۷۳۵
 .٩ظهور [ ]rغیراشتقاقی در زبانهاي ایراني و غیرایراني دیده شدهاست .بافتهایي که در آنها [ ]rغیراشتقاقي اضافه
ميشود عبارتاند از :بافت بعد از مصوت (کوتاه یا بلند) ،بافت بعد از صامتهاي لثوي و دنداني و تیغهاي (صادقي
 ،۷۳۱۵ص .)۷۳
 .4علیاشرب صادقی دربارﮤ افزوده شدن  dغیراشتقاقی به کلمات مصتو به  nمینویسد« :این نوب صامت انسدادی،
که در پایان کلمات افزوده میشوند ،در اص الح  ،excrescentیعنی آنچه بهصورت زاید رشد کرده ،صـامت بالیـده
ا
نامیده میشوند؛ مثال کهن در تلف عوا قم بهشکل کهند ( )kohandدرآمدهاست ،در زبان روستای ماچیان رودسـر
گیالن ،کلمات شن ،چمن و دشمن بهصورت ِشند ،چمند و دشمند تلف میشوند» (صادقی  ،۷۳۱۳ص )۹
 = .5برای آنرا.
 .6شناسۀ سو شص مفرد در زمان حال در پهلوی  ēdاست و در اینجا  ēdپهلوی ابتـدا بـه  -eddو سـهس بـه -end
تبدیل شدهاست (← صادقی و حاجیسیدآقایی  ،۷۳۹۰ص ۷۱ـ.)۷۹
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َ

ـید به جای ـند :2بلکی میپنداریدکی ما نمیشنویم ده ایشان ( ۳۵پشـت) ،چـون بینید
بازارگانی یا لهو بروند بسوی آن ( ۱۳رو).
صامت میانجی

در این نسصه صامت میانجی به دو صورت «ی» و «ء» دیده میشود :جایهای خوش
( ۳۱رو) ،خ اء ابد ( ۹پشت) .در مواردی بسیاری ،نیز صامت میانجی نیامده است :دوروی
(= دورویی) ( ۵۱رو) ،خانها ایشان ( ۵۵پشت).
ادغام

سصتر ( ۷۹پشت ۵۱ ،پشت) ،هیچیز ( ۱پشت ۳۲ ،پشت ۲۳ ،پشت).

اشباع

بوبینی (= تری) ستمکارانرا ترسان ( ۷۰پشت) ،
کیلیدها (اصل :کﯩلﯩذها) ( ۱رو)،
بیمیراند (اصل :ﯨﯩمیراند) ( ۲رو).
3

جملههای استفهامی

نکات قابل توجه دربارﮤ جمالت پرسشی موارد زیر است:

 .1کلمۀ انشان (= ایشان) در نسصۀ ترجمۀ تفسیر طبری (نسـصۀ گلسـتان) ،تفسـیر ابوالفتـوح رازی (ج  ،۱ص ،۷۱۵
حاشیه) دیده میشود ← :صادقی ،۷۳۱۲ ،ص .)۳۲۳مراحل ابدال ایشان به انشان چنین استawēšān → ēšān :
( → eššān → enšānصورت پهلوی).
 .2شناسۀ سو شص جمع در پهلوی  -ēndاست (آموزگار و تفضلی  ،۷۳۱۵ص  .)۱۵شناسۀ ـید ( )-ēd / īdکه در
مثال بال ذکر شد ،صورت تحولیافتۀ  -ēndاست .بدین صورت کـه  -ēndبـا حـذب  nبـه صـورت  -ēdو سـهس در
مرحلۀ بعد به  -īdبدل شدهاست (← حاجیسیدآقایی  ،۷۳۱۹ص ۷۳ـ ۷۲و نیز صادقی و حـاجیسـیدآقایی ،۷۳۹۰
ص ۳۱ـ.)۳۹
 .٩پیشوند فعلی «بـ» در برخی متون ،مفتوح ،مکسور و در مواردی معدود مضمو ضبط شدهاست .بهنظر میرسد در
این متن «بُـ» اشباب شده و بهصورت «بو» درآمدهاست« .بو» در متـون دیگـر نیـز دیـده میشـود :بـوبر بـهجـای ببـر
(فرهنگنامۀ قرآنی ،ج  ،۷ص )۷۵۳؛ بوبینی بهجای ببینی (همان ،ج  ،۵ص  ۵۵۵و )۵۲۱؛ بوپرستید بهجای بپرسـتید
(همان ،ج  ،۷ص )۷۱۵؛ بوکنید بهجای بکنید (همان ،ج  ،۷ص  .)۷۹۵فرابوپذیرد بهجاي فرابپـذیرد (ترجمـۀ تفسـیر
طبري ،ج  ،۵ص  .)۷۰۲۱بو در فعلهای بوچینم (= بچینم) و بوپارسـر (= بهرسـد) در فهلویـات شـیخ صـفیالدین
اردبیلی نیز بهکار رفته ،با این تفاوت که در آنجا  )bo =( buخوانـده میشـود (صـادقی  ،۷۳۱۵ص ۱ــ .)۱بـه گفتـۀ
احمدعلی رجایی ،ابدال «بـ» به «بو» در لهجۀ بصارایی نیز دیده میشود؛ وی در کتاب خویش شـاهدهای بوبرنـد و
بینید را از تحف اهل بصارا نقل میکند و متذکر میشود« :تلف این با در خراسان هماکنـون نیـز بـا ضـمه اسـت و
بو ا
ظاهرا در زبان قدیم مرد شرق ایران (دری) هم مضمو بودهاست» (رجایی بصارایی  ،۷۳۱۲ص ۵۱ـ.)۵۱
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■ کاتب در برابر نشانههای استفها عربی ،گاهی هیچ کلمهای قرار نـداده و جملـه را بـا
آهنگ ،پرسشی کردهاست :ایشان قسمت میکنند رحمت خدای تو ( ۵۳رو)؛
در برابر همزﮤ استفها کلمۀ یا آمدهاست :ﯨا ( = ا استفها ) بگذاریم شـما را بـر گذاشـته
بدانک شما مردمان مڛرباید ( ۷۱رو).
■ در برابر او کلمۀ یا آمدهاست :یا (او استفها ) آنکسی که بالد (اصل :بااو = ینشـوا) در
زیور او در پیکار کردن هویدا و پیداسصن است ( ۵۷پشت).
■ در برابر هل کلمۀ هیچ آمدهاست :میگویند هیچ (= هل) راهی است (بهجای هست)
بوازگشتن ( ۷۲پشت).
مؤلف از کلمات پرسشی جرا (= چرا) ( ۵۳پشت ۵۱ ،رو) ،جه (= چه) ( ۱رو) ،و چی (۵۹
رو) استفاده کردهاست.
ضبط چند کلمه مطابق یا نزدیک به صورت کهن

تعدادی از واژههای کهن ،که ریشه در فارسی میانه دارند ،به شکل اصـلی یـا تحولیافتـه
در این متن دیده میشود و شکل تحولیافتۀ آنها با فارسی معیار متفاوت است:
اشما (= شما) (در پهلوی ۵۵( )ašmā :پشت ۵۷ ،رو ۵۳ ،رو ۲۵ ،پشت)؛ اشنوا (در پهلوی:
 ۱( )āš̄̆ nawāgرو)؛ بازارگانی (در پهلوی ۲۹( )wāzārgānīh :رو ۱۳ ،رو ۱۵ ،پشت)؛ توانا (در
پهلوی ۷۵( )tuwānāg :رو)؛ فریسته (در پهلوی[ frēstag :مکنزی  ،۷۳۱۳ص  ۵( )]۵۱۱رو۵۷ ،
پشت ۵۹ ،پشت ،و غیره).
ند بهجای نده :1هر صبرکننده شکرکنند ( ۷۳پشت) ،کیست نصرتکنند وا خدای ( ۱۰رو).
شناسۀ «یم» (بهجای ـم) : 2آوردیم (= آورد ) :بگو اگرچه که آوردیم بر شما راست از آنچ
یافتهاید اشما ور آن پدران خویش ایشان گفتند  ۵۵( ...پشت)؛
ایک (= یک) (در پهلوی :)ēk :و اگرنه آن بودی که بودنـد مردمـان همـه ایـک گـروه مـا
کردمی ( ۵۵پشت)؛
مرگی (= الموت) (در پهلوی ۱۳( )marg(ī)h) :پشت) ،در مقابل مر ( ۱۱پشت)؛
 .1دربارﮤ این استعمال باید بگو ییم «ـ ند» صورت کهن «ـ نده» است که در مراحل بعدی «ه» بدان افزوده شدهاست
(دراینباره ← ،ابوالقاسمی  ،۷۳۱۱ص ۷۱۹ـ .)۷۱۰پسوند «ـ ند» در بسیاری از متون بهکار رفتهاست (برای شـواهد
بیشتر ← ،حاجیسیدآقایی  ،۷۳۹۷ص ۷۰۷ـ)۷۰۵
 .2شناسۀ اولشص مفرد و جمـع در زمـان حـال در زبـان پهلـوی  -ēmاسـت کـه بعـدها بـه  -omو  -amتحـول
یافتهاست .ضبط فوق نشان میدهند که تلف  -ēmدر زمان مؤلف یا کاتب نسصه رایج بـودهاسـت (صـادقی ،۷۳۱۱
ص .)۳۹۷
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درخت زقو ) ( ۳۱پشت) ،گروهی بیدادگـران (۱۵
ی بهجای کسرﮤ اضافه :درختی زقو (=
ِ

رو) .دربارﮤ علت این ضبط باید گفت این صورت به ریشۀ کهن آن بازمیگردد .کسرۀ اضـافه
در پهلوی  īاست (آموزگار و تفضلی  ،۷۳۱۵ص  .)۷۳۵این کاربرد در متون کهن دیگر نیـز دیـده
میشــود :روزی واپســین (ترجمــه و قصــههای قــرآن ،ج  ،۷ص  ،۵۹سـ ر )۷۵؛ ســتوری خــویش
(لسانالتنزیل ،ص  ،۲۰س ر .)۱
برخی نکتههای دستوری

در بسیاری از متون قدیم ،در کنار مفعول «را» به کار نمیرفته است ،در این بصش دومورد از
این استعمال دیده شده است :گفتند قو خویش ( ۲۵رو) ،جزا میدهند شما ( ۱۱رو).
کاربرد مر  ...را

دوستان آن روز برخی از ایشان مر برخی را ( ۳۰پشت)؛ گفت مر مرد را کـافر مشـو (۵۹
پشت)؛ ای بارخدای ما مکن ما را آزمونی مر آنکسانرا که کافر شدند ( ۲۳رو).
کاربرد اندر
اندر ( ۷۵رو ۳۵ ،پشت ۳۵ ،رو).
کاربرد اندر
اندر ( ۷۵رو ۳۵ ،پشت ۳۵ ،رو).
فهرست واژههای مهم
اشما :شما ( ۵۵پشت ۵۷ ،رو ۵۳ ،رو ۲۵ ،پشت).
اشنوا ( ۱رو).
انشان :ایشان ( ۵۱رو).
ایجهان :الدنیا ( ۹رو).
ایک :واحدة ( ۵۵پشت).
ببرویدهاند :آمنوا ( ۷۲رو)،
بچفته است :فقدصغت ( ۱۱رو).
بدگان :عباده ( ۷۵پشت).
بزر منشی میکنند :مستکبرون ( ۱۱پشت).
ِّ
بمحاید از :یکفر عن ( ۱۹رو ۱۵ ،رو ۱۱ ،رو).
بوبینی :تری ( ۷۰پشت)؛

بیارامانید :أس ِکنوهن ( ۱۵رو).
بیمیراند ( ۲رو).
پرهزکاران ( ۵۵رو) و نیـز بهرهزیـد ( ۲۱پشـت۱۷ ،
رو).
پسرویگان :متبعون ( ۳۱پشت).
توانا :قدیر ( ۷۵رو).
خندستانی کردند :یستهزؤن ( ۷۹پشت)،
خوشاوندان ( ۵۲رو).
دشمنایگی :العداوة ( ۲۳پشت)
دهشی (= صدقة) ( ۱رو).
دیوا س بر :استبرق (  ۳۹پشت).
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دیواهای تنک :سندس ( ۳۹پشت).
رستیجای :محی ( ۵پشت).
روز فاهم آمدن ( ۲پشت).
رویف ویگر ادن د  :متقابلین ( ۳۹پشت).
زشتیی :فا ِحشة ( ۱۵پشت).
فاگذارید :تصفحوا ( ۱۰رو).
فرا دستی ( ۱۳رو).
کازها :سقفا ( ۵۵پشت).
کالمان :ث ِّیبات ( ۱۱پشت).
کبه آیم :لغلبن ( ۵۵پشت).
کیلیدها :مق ِالید ( ۱رو).
گشتنجای :محی ( ۷۳رو).
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میبشتاب فاخواهند  :یستعجل ( ۹رو).
نڛهاسی میکند :کفور ( ۷۱رو).
نمی َبرود  :لیؤ ِمنون ( ۳۳رو).
نهاوید (= لمتجدوا) ( ۱رو).
نهبدوسیدند :لمیحت ِسبوا ( ۵۵پشت).
نهمار ( ۲۱رو).
واپناهیدن :ملجا ( ۷۱پشت).
وخشاننده :الرحیم ( ۷۱پشت).
وخشاینده ( ۱رو).
همیــدون ( ۷۵رو ۵۱ ،رو ۲۵ ،رو ۱۰ ،پشــت۱۱ ،
رو).

منابع
آموزگار ،ژاله و احمد تفضلی ( ،)۷۳۱۵زبان پهلوی (ادبیات و دستور آن) ،تهران.
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)۷۳۱۱دستور تاریخی زبان فارسی ،سمت ،تهران.
ترجمۀ تفسیر طبری (۷۳۵۵ـ ،)۷۳۳۹به اهتما حبیب یغمایی ،دانشگاه تهران ،تهران.
ترجمهوقصههای قرآن ( ،)۷۳۳۱به اهتما یحیی مهدوی و مهدی بیانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
تفسیر قرآن پاک ( ،)۷۳۵۵چاپ عکسی از روی نسصۀ محفوظ در دانشگاه لهور ،با مقدمۀ مجتبی مینوی،
بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
تفسیر قرآن مجید (مشهور به کیمبریج) ( ،)۷۳۵۹به اهتما جالل متینی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۱۱بررسی تحـولت یـک واژﮤ فوتشـده از فرهنگهـای فارسـی»،
مجلۀ نامۀ پارسی ،سال  ،۷۳شمارﮤ  ۷و  ،۵صفحههای ۱۲ـ.۹۲
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۱۱لزو تصحیح مجدد ترجمۀ تفسیر طبری» ،معارف ،شمارﮤ ،۱۱
صفحههای ۷۰۹ـ.۷۳۱
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات ( ،)۷۳۱۹لزو بازنگری در تصحیح قص النبیای نیشابوری ،ضمیمۀ ۵۷
مجلۀ آینۀ میراث.
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۹۷دربـارﮤ چگـونگی ابـدال صـفت فـاعلی بـه مفعـولی» ،دسـتور
(ضمیمۀ نامۀ فرهنگستان) ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۵۷۳ـ.۵۵۱
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات ( ،)۷۳۹۷پژوهشی در شیوﮤ تصحیح تفسیر نسفی ،ضمیمۀ  ۵۱آینۀ میراث.
رازی ،ابوالفتــوح ( ۷۳۱۲بــه بعــد) ،روض الجنــان و روح َ
الجنــان فــی تفسـیر القــرآن (مشــهور بــه تفســیر
ابوالفتوح) ،به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
رجایی بصارایی ،احمدعلی ( ،)۷۳۱۲لهجۀ بخارایی ،مشهد.
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صــادقی ،علــیاشــرب (« ،)۷۳۱۳بعضــی تحــولت ناشــناختۀ کلمــات عربــی در زبــان فارســی» ،مجلــۀ
زبانشناسی ،سال  ،۷۷شمارﮤ  ،۷صفحههای ۵ـ.۷۷
صادقی ،علیاشرب (  « ،)۷۳۱۵فهلویات شیخ صفیالدین اردبیلی» ،مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۷۱شـمارﮤ
 ،۵صفحههای .۷۳۳
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۳دو تحول آوایی در زبان فارسی (حذب و اضافه شـدن صـامت «ن» بعـد از
مصوتهای بلند)» ،مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۷۹شمارﮤ  ،۵صفحههای ۷ـ.۹
صادقی ،علیاشرب ( « ،)۷۳۱۵تدقیقی در تحفةالملوک» ،نشر دانش ،شمارﮤ  ،۷۷۰صفحههای ۲۵ـ.۱۳
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۵یک تحول آوائی دیگر زبان فارسـی :فراینـد افـزوده شـدن صـامت «ر» بـه
بعضی از کلمات» ،مجلۀ زبانشناسی ،سال  ،۵۰شمارﮤ  ،۷صفحههای ۷ـ.۷۱
صادقی ،علیاشرب ( « )۷۳۱۲نکاتی در باب ترجمۀ تفسـیر طبـری مصـحح مرحـو یغمـایی» ،ارجنامـۀ
حبیب یغمایی ،تهران ،صفحههای ۳۵۹ـ.۳۱۱
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۱تفسیر کیمبریج» ،دانشنامۀ زبـان و ادب فارسـی ،بـه سرپرسـتی اسـماعیل
سعادت ،تهران.
صادقی ،علیاشرب و حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۹۰بعضی شکلهای ناشناختۀ شناسـههـا در
فارسی قدیم» ،دستور (ضمیمۀ نامۀ فرهنگستان) ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۳ـ.۲۱
غالمرضایی ،محمد و حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۱۱نثـر شـیوای فارسـی در خـدمت قـرآن»،
مجلۀ کتاب ماه ادبیات ،سال  ،۷شمارﮤ .۲
فرهنگنامۀ قرآنی ( ،)۷۳۱۱زیر نظر محمدجعفر یاحقی ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
کریمینیا ،مرتضی (« ،)۷۳۹۱قرآن خراسان ،دختر نیشابور با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم» ،مجلۀ ترجمـان
وحی ،شمارﮤ  ،۵۵صفحههای ۱۷ـ.۷۵۰
لسانالتنز یل ( ،)۷۳۵۵به اهتما مهدی محقق ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
مکنزی ،دیوید نیل ( ،)۷۳۱۳فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،ترجمـۀ مهشـید میرفصرایـی ،پژوهشـگاه علـو
انسانی ،تهران.
نفیسی ،سعید ( ،)۷۳۵۵فهرست کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی ،جلد  ،۱چاپصانۀ مجلس شورای ملـی،
تهران.

نقد و بررسی
نسرین منصوریفر (دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان)
فرهنگ توصیفی اصطالحات روایتشناسی ،محسن محمـدی فشـارکی ،ف ـلالله خـدادادی ،تهـران،
سورﮤ مهر ۵۱۵ ،۱۵۹۷ ،صفحه.
۱ـ مقدمه

روایتشناسی حوزهای در نقد ادبی است که برگرفته از نظریـات سـاختارگرایی اسـت و در آن بـه
بررسی وجوه روایت ،عناصر سازنده و نیز کاربرد آن ،بهویژه در حوزﮤ ادبیات داستانی ،نمـایش و
سینما ،پرداخته میشود .در فرهنگ توصـیفی اصـطالحات روایتشناسـی  ۱۰۰واژﮤ تصصصـی
روایتشناسی گنجانده شدهاست .در این مقاله به نقد و بررسی این کتاب پرداختهایم.
۲ـ نقد فرهنگ توصیفی اصطالحات روایتشناسی

از ویژگیهای مثبت فرهنگ توصیفی اصطالحات روایتشناسی ایـن اسـت کـه در آن بیشـترین
اطالعات در کمترین حجم به کاربر ارائه شدهاست .با وجود این حسن ،این فرهنـگ ،عـالوهبـر
ایرادات محتوایی در حوزﮤ نقد ادبی ،دارای کاستیها و اشـتباهاتی در دو بصـش کالنسـاختار 1و
خردساختار 2است.
1. macrostructure
2. microstructure
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۲ـ۱ـ کالنساختار

نقد و بررسی

کالنساختار آن بصش از فرهنگ است که اطالعات گوناگون را در اختیار کـاربر قـرار میدهـد و
شامل مقدمه ،شیوهنامۀ استفاده از فرهنگ ،ترتیب الفبـایی مـدخلها ،فهرسـت منـابع و م خـذ،
اعال  ،واژهنامه و نمایه میشود« .رایجترین شکل کالنسـاختار در فرهنگهـا ،فهرسـت الفبـایی
سرمدخلها به همراه اطالعات گونـاگون مربـو بـه آنهـا اسـت کـه بصـش اصـلی فرهنـگ را
میسازد» (ق ره  ،۷۳۹۱ص .)۹۵
در مقدمه ،به مصاطبان فرهنگ اشاره شده و پس از آن در بصش راهنمای اسـتفاده از فرهنـگ
دربارﮤ شیوﮤ استفاده از این فرهنگ اطالعات مصتصری داده شدهاست.
در پیشمتن فرهنگ به شیوﮤ مدخلگزینی ،معیار انتصاب منابع و نیز متون ادبی مورداستفاده،
شیوﮤ گردآوری اطالعات و همچنین تهیۀ پیکرﮤ زبانی و در نهایت روش تألیف فرهنـگ پرداختـه
نشدهاست .آمدن چنین اطالعاتی در ابتدای فرهنگ ،طیف متنوب مصاطبان ،اعم از پژوهشگران،
منتقدان ،دانشجویان و عالقهمندان این حوزه ،را با شیوهای که نویسـندگان از آن بهـره جسـتهاند،
آشنا میسازد و چهبسا بتواند زمینه را برای تألیفات مفید دیگر در حوزﮤ تصصصی مورد نظر ،مهیا
کند.
پس از مقدمه و راهنمای اسـتفاده از فرهنـگ ،سرفصـلهایی بـا عنـوان تاریصچـه و تعریـف
روایت ،تفاوت روایت و داستان ،بررسی موقعیت «روایتشنو» در ادبیات داستانی ،مقدمه و بیان
شـنو درونمتنـی و برونمتنـی و کتـابنامـه
مسئله ،روایتشنو و موقعیـت آن در داسـتان ،روایت ِ
آمدهاست که بهنظر میرسد نسصۀ کوتاهشدﮤ مقـالتی در ایـن حـوزه باشـد کـه پـیش از ایـن در
مجلههای مرتبط با حوزﮤ نقد جدید چاپ شدهاست .در اینجا ذکر چند نکته ضروری است:
 .۷در مقدمه بهصورت مفصل به تاریصچـۀ روایتشناسـی پرداختـه شدهاسـت ،درحالیکـه
جای چنین م البی در مقدمۀ فرهنگ نیست و باید در کتابها و مقالههای دیگر بیاید.
آوردن مباحثی دربارﮤ تعریف روایت ،داستان ،تفاوت آنهـا ،روایتشـنو و موقعیـت او در
.۵
ِ
شنو برونمتنی و درونمتنی در ابتدای فرهنگی که قرار است تما این
داستان و تقسیمبندی روایت ِ
اص الحات مدخل شوند و اطالعات توصیفیشان نیز ذیل مدخل خودشان بیایـد ،اگـر نگـوییم
خالی از فایده ،دستکم تکرار مکررات است.
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 .۳اطالعات مربو به بررسی موقعیت روایتشنو در ادبیات داسـتانی دارای سـاختار مقالـه
است و مشص نشده این مقاله در چه سالی و در کجا منتشر شدهاست.
 .۵در ادامه کتابنامه آمدهاست .ازآنجاکه م الب این بصش از فرهنگ با اطالعـات منـدرج
درباب هریک از اص الحات تصصصی روایتشناسی یکسان است ،نیـازی بـه آوردن فهرسـت
منابع در این قسمت نیست ،زیرا در انتهای فرهنگ فهرست کامل منابع آمدهاست.
ابر انگلیسی هر اصـ الح تصصصـی در مقابـل آن درج شـدهاسـت .در انتهـا واژهنامـۀ
 .۲بر ِ
فارسی به انگلیسـی و سـهس واژهنامـۀ انگلیسـی بـه فارسـی آمدهاسـت .درنتیجـه ،درج جـدول
چهارزبانۀ اص الحات روایتشناسی ،شامل اص الحات فارسـی ،انگلیسـی ،فرانسـه و عربـی،
ضروری نیست.
 .۱این فرهنگ فارسی به انگلیسی است .بنـابراین ،وجـود واژهنامـۀ فارسـی بـه انگلیسـی در
انتهای کتاب زائد است.
۲ـ۲ـ خردساختار

خردساختار آن بصش از فرهنگ است که اطالعاتی مانند مدخل ،آوانویسـی ،هویـت دسـتوری،
ریشه ،تعریف ،و منابع را شامل میشود .خردساختار بر «ترتیب و نظم دللتهایی که مستقیم یا
غیرمستقیم به مدخل اصلی ارجاب داده میشود و نیز ارتبا بین این دللتهای معنایی» اطـالق
میشود (اسونسن  ،۵۰۰۹ص  .)۳۵۵مهمترین بصش هر فرهنگ مدخل اصلی است کـه بهصـورت
الفبایی و طبق شیوه و الگویی مشص در فرهنگ قرار میگیرد.
۲ـ۲ـ۱ـ معادلگزینی

دستوری مدخل م ابقـت داشـته
دستوری معادل باید با هویت
در فرهنگنویسی دوزبانه هویت
ِ
ِ
باشد .در این فرهنگ گاه به این نکته توجه نشدهاست:
آشکارگی راوی

intrusive narrator

فارسی  intrusive narratorراوی دخالتگر است (← بینیاز  ،۷۳۹۵ص .)۱۱
معادل
ِ

آیندهنگری

futures
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معادل انگلیسی آیندهنگری  prolepsis ،flash forwardو  anticipationاسـت (← بامشـکی
ِ
 ،۷۳۹۳ص .)۳۳۵
بسامد مکرر

repetitive

معادل انگلیسی بسامد مکرر  repetitive frequencyاست (← ریمون ـ کنان  ،۷۳۱۱ص .)۱۹

ِ

روایت همداستان

narrative story

معادل انگلیسی روایـت همداسـتان  homodiegetic narrationاسـت (← هـرمن  ،۷۳۹۳ص
ِ
.)۷۰۱

برخی اشتباهات و کاستیهای موجود در سرمدخلها در جدول و واژهنامۀ انتهای کتاب دیده
نمیشود.
در فرهنگهای تصصصی فقط «اص الح»1ها مدخل میشوند ،حال آنکه برخی مدخلهای
مانند
این فرهنگ اص الح نیستند و نمیتوان آنها را مدخل کردِ ،
تفاوت روایت و داستان

difference between story and narrative

۲ـ۲ـ۲ـ تعریف

تعریف باید ساده و کوتاه و بهاص الح جامعومانع باشد .تعریف نباید از خود مـدخل پیچیـدهتر
باشد و کاربر را سردرگم کند ،درحالیکه برخی تعریفهـای موجـود در ایـن فرهنـگ پیچیـده و
مانند
سردرگمکنندهاندِ ،
راوی زیرداستانی

2

hypydiegetic narration

ژرار ژنت برای راویان در داستان چندین س ح تعریـف میکنـد؛ بـهطـوریکـه راوی سـ ح اول
داستان را راوی فراداستانی مینامد .مثل رمان تام جونز ،اثر فیلیدینگ .همچنـین وی در ادامـه از
دیگر راوی به نا راوی میانداستانی نا میبرد که در مرحلۀ پایینتر از راوی فراداسـتانی قـرار
نوب ِ
دارد .همچنین وی از این س ح نیز فراتر میرود و به مرتبۀ سـومی از راوی اشـاره میکنـد کـه در
س حی پایینتر به روایت داستان میپردازد و راوی زیرداستانی نامیده میشود.

انگلیسی اشتباه و غلط تایهی آن ← ،دنبالۀ مقاله.
 .2دربارﮤ این معادل
ِ

1. term
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این تعریف برگرفته از کتاب روایتشناسی :بوطیقای معاصـر اثـر شـلومیت ریمـون ـ کنـان
است .ارائۀ اطالعات به این شکل و جمعآوری ِصرب اطالعات پراکندﮤ موجود در آثار گونـاگون
از ارزش فرهنگ میکاهد .در اینجا استفاده از برخی شاهدهای متعددی که در آثار روایی وجـود
دارد ،مفهو را تا حدی برای کاربران آسانتر میکرد.
در برخی تعریفها بدون آنکه اطالعات اولیهای دربارﮤ اص الح مـورد نظـر ارائـه شـود ،بـه
مانند
فرهنگهای مشابه ارجاب مستقیم داده شدهاستِ ،
روایت نقلی

diegesis

روایت نقلی به هر چیزی گفته میشود که از ابزار زبان روایـی اسـتفاده میکنـد (کـزازی و سـبزیان
میرآبادی  ،۷۳۱۱ص .)۷۱۷

دقیق اصـ الح ذکـر شـود و سـهس بـرای توضـیحات
در تعریف باید نصست معنی روشن و ِ
بیشتر به منابع دیگر ارجاب داده شود:
روایت کبیر

master narrative

روایاتی کالن که انسان رفتارها و تحلیل خود را بـر مبنـای آنهـا قـرار میدهـد (کـزازی و سـبزیان

میرآبادی  ،۷۳۱۱ص .)۳۷۱
در این مدخل ،تعریف موجود در منابع دیگر مستقیم نقل شدهاست ،حـال آنکـه در مـواردی
دیگر ابتدا اص الح موردنظر تعریف و سهس گسترش و بسط داده شدهاست .ایـن ناهمـاهنگی و
ناروشمندی م لب حکایت از آن دارد که فرهنگ فاقد شیوهنامه بودهاست.
مانند
برخی تعریفها کوتاهاند و اطالعات چندانی به کاربر نمیدهندِ ،
روایت همداستان

narrative story

اوی آن در رویدادها و موقعیتهایی که روایت میکند نقشی بر عهده دارد.
گونهای از روایت که ر ِ
از این نظر ،مرز میان روایتهای همداستان و خودداستان چندان روشن نیست.
پسنگاه مختلط

mixe analepsis

ا
هنگامی بهوجود میآید که دورﮤ زمانی پسنگاه پیش از رخداد اصلی آغاز میشود ،امـا بعـدا بـه
این رخداد میرسد یا به درون آن پرش دارد (لوته  ،۷۳۱۱ص  .)۱۵در تکنیک روایی پیچیدﮤ امیلـی
برونته در رمان بلندیهای بادگیر ( )۷۱۱۵این گونه با پسنگاه بیرونی ترکیب شدهاست.
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با م العۀ این م الب ،بـرای مراجعـه بـه اصـ الحات پسنگـاه بیرونـی و پسنگـاه درونـی
اطالعات مفیدی بهدست نمیآید تا بتوان معنایی را کـه در تعریـف مـدخل پسنگـاه مخـتل از
لوته آمدهاست ،فهمید.
۲ـ۲ـ۵ـ معادلیابی

در این فرهنگ برخی مدخلها اص الح رایج و دقیقی نیستند ،مان ِند
ارائۀ بادرنگ

pause

این مدخل دو ایراد دارد .۷ :کلمۀ ارائه باید بهعنوان اسم جنس در تعریف بیاید و همان کلمـۀ
معادل دقیق کلمه کافی است .۵ .در مدخل درنگ نیز تعریـف کمـابیش مشـابهی
درنگ بهعنوان
ِ
آمده و بهتر این است دو مدخل در هم ادغا شوند.
اطناب روایت

paralepsis

نک :ت ویل روایت
تطویل روایت

paralepsis

بهتر است تعریف ذیل اطناب روایت بیاید و تطویل روایت حذب شود ،زیرا اص الح نیست
ا
و ظاهرا در دیگر منابع نیز نیامدهاست.
غیرروایی

non narrative

نک :سلسلهبندی
غیرروایی اص الح نیست ،ویژگیای است که به متون غیرروایی نسبت داده میشود و در مباح
نظری و تقسیمبندیهای مربو به انواب متون م ـرح میشـود .بنـابراین ،نیـازی نیسـت کـه هـر
تقسیمبندیای را اص الح فر کرد و آن را مدخل کرد.
۲ـ۲ـ۴ـ ارجاع

در فرهنگنویسی باید توجه داشت که هویت دستوری مدخلی که مبدأ ارجـاب اسـت بـا هو یـت
دستوری مدخلی که مقصد ارجاب است یکسان باشد .در ایـن فرهنـگ گـاه بـه ایـن نکتـه توجـه
اسـمی سلسـلهبندی ارجـاب داده
صـفتی غیرروایـی بـه مـدخل
نشدهاست .برای نمونه ،مـدخل
ِ
ِ
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ا
شدهاست (سلسهبندی نباید مدخل میشد) .ازطرب دیگر ،سلسلهبندی دقیقا بهمعنی غیرروایـی
نیست.
مدخل غیرروایت به مدخل ضد روایت ارجاب شدهاسـت .هـر دو اصـ الح برابـر اصـ الح
انگلیسی  anti narrativeدر فرهنگ درج شدهاند .صربنظر از این موضوب که از نظر محتـوایی،
ا
ضدروایت مبحثی کامال متفاوت با مبح متونی است که آنها را غیرروایی محسوب مـیکنیم،
ارجاب غیرروایت به ضدروایت نادرست است .غیر و ضد معانی متفاوتی با یکدیگر دارند .برابـر
انگلیسی غیر  nonاست و برابر انگلیسی ضد  antiاست .بسنجید با «ضد گفتمـان؛ پادگفتمـان»
(« ،)antidiscourseضــــدنمایش؛ ضــــددرا ؛ پادنمــــایش» ( ،)antidramو «ضدداســــتان؛
پادداستان» ( ←( )antistoryمهاجر و نبوی  ،۷۳۱۷ص .)۷۷
برخی  antinarrativeرا «روایت سنتشکن ،ضدروایت ،پادبازگفتی» معادلگزینی کردهانـد
و تعریف آن را چنین آوردهاند« :متنی که از ابزار روایت استفاده میکند ،اما ساختار آن به گونهای
است که من ق و سنتها و قراردادهای روایت را واژگون میکند» (کزازی و سبزیان  ،۷۳۱۱ص .)۳۱
شکل روایی

the narrative

نک :سلسلهبندی.
آوردن حرب تعریف  theمعنای اص الح  narrativeرا تغییر نمیدهد کـه بشـود آن را شـکل
روایی ترجمه کرد .درنتیجه ،نمیتوان آن را اص الح محسوب کـرد و بـهعنوان مـدخل اصـلی در
فرهنگ ثبت کرد .درنتیجه ،ارجاب آن به اص الح روایت ( )narrativeبیمورد است.
شگرد بازگفتی ( )narrative strategyو شگرد روایتی ( )narrative strategyهردو بـه گونـۀ
روایتی ( )neuter olempien type narrativeارجاب شـدهاند .در فرهنـگ نظریـه و نقـد ادبـی،
شگرد بازگفتی و شگرد روایتی هـردو ترجمـۀ پیشنهادشـده بـرای اصـ الح narrative strategy
است که در تعریف آن آمدهاست« :شیوههایی که نویسنده در نقل داسـتان بـهکار میگیـرد تـا بـه
هدب مورد نظرش برسد» (همـان ،ص  .)۳۵۵حال آنکه در فرهنگ اصطالحات روایتشناسی این
اص الح به گونۀ روایتی بیطرف (خنثی) ارجاب شدهاست .بررسی و مقایسۀ ظاهری ساخت این
دو واژه هم در انگلیسی و هم در معادلهـای فارسـی آنهـا نشـاندهندﮤ تفـاوت بنیـادین ایـن دو
اص الح است و برای واضحتر ساختن این تفاوت آشکار ،تعریف مدخل مقصـد ذکـر میشـود:
«گونۀ روایتی زمانی بیطرب است که نه راوی و نه کنشگر هیچکدا بهعنوان مرکز نگـاه خواننـده
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قرار نگیرند .درنتیجه هیچ مرکز جهتگیری خروجی برای نگاه خواننده وجود نـدارد ... .در ایـن
گونۀ روایتی مرکز جهتگیری خواننده بر راوی و شصصیتها متمرکز نمیشود» .بـا م العـۀ ایـن
تعریف مشص میگردد که گونۀ روایتی بیطرف یکی از شگردهای روایتی (بازگفتی) محسوب
میشود که نویسنده میتواند از آن بهعنوان ابزاری برای بازنمایی رخدادهای روایی بهره ببرد .لـذا
ایجاد ارتبا بین این مدخلها نادرست است.
۲ـ۲ـ۵ـ غلطهای امالیی

در این فرهنـگ در ضـبط اصـ الحات انگلیسـی غلطهـای امالیـی زیـادی بهچشـم میخـورد
(صورت درست پس از نشانۀ ● آمدهاست):
Absent narrato
● absent narrator
Casual connection
● casual connection
Assessme
● assessment
Adaption
● adaptation
not self-consious narrator
● notself conscious

character
● character
heterodiegetic narra
● heterodiegetic narration
Caracterization
● characterization
Thired person narrato
● third person narrator
راوی زیرداستانی Hipydiegetic narration
روایت زیرداستانی● hypodiegetic narration

بسیاری از این اشتباهات در واژهنامۀ انگلیسی و نیز جدول چندزبانهای که در انتهای فرهنـگ
آمدهاست ،وجود ندارد.
۵ـ موارد دیگر

کتاب بسیار ناویراسته است و باید بهدقت ویرایش صوری شـود .چـون ایـن فرهنـگ فارسـی بـه
انگلیسی است ،فقط باید مدخلهای فارسی سیاه شوند ،درحالیکـه معادلهـای انگلیسـی هـم
سیاه شدهاند .افزونبراین ،نا ایرنـا مکاریـک در بصشهـایی کـه بـه کتـاب او ارجـاب داده شـده
بهاشتباه «مکاریکا» آمدهاست.
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منابع
بامشکی ،سمیرا ( ،)۷۳۹۳روایتشناسی داستانهای مثنوی ،هرمس ،تهران.
بینیاز ،فتحالله ( ،)۷۳۹۵درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی ،افراز ،تهران.
ریمون ـ کنان ،شلومیت ( ،)۷۳۱۱روایت داستانی :بوطیقای معاصر ،ترجمۀ ابوالفضل حری ،نیلوفر ،تهران.
سبزیان ،سعید و میرجاللالدین کزازی ( ،)۷۳۱۱فرهنگ نظریه و نقد ادبی واژگان ادبیـات و حوزههـای وابسـته،
مروارید ،تهران.
ق ره ،فریبا ( ،)۷۳۹۱واژهنامۀ توصیفی فرهنگنویسی ،نویسۀ پارسی ،تهران.
محمدی فشارکی ،محسن و فضلالله خدادادی ( ،)۷۳۹۱فرهنگ توصیفی اصطالحات روایتشناسی ،انتشارات
سورﮤ مهر ،تهران.
مهاجر ،مهران و محمد نبوی ( ،)۷۳۱۷واژگان ادبیات و گفتمان ادبی ،آگه ،تهران.
هاشمی میناباد ،حسن ( ،)۷۳۱۱مجموعۀ مقاالت فرهنگنگاری ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران.
هــرمن ،دیویــد ( ،)۷۳۹۳عناصــر بنی ـادین در نظری ـههای روای ـت ،ترجمــۀ حســین صــافی ،نشــر نــی ،ته ـران.

ۀ
آیدنلو ،تهران ،سخن 1۹۷ ،1٣۹۶ ،صفحه.

 ،سجاد

مندان
در
ذهن بسیاری خوانندگان و عالقه ِ
ِ
شاهنامه این پرسش هست که آیا فردوسی هم از
واژهها و ترکیبا ِت عربی بهره بردهاست؟ پژوهش
ِ
آیدنلو پاسصی موشکافانه به این پرسش است .او
معترب است نوشتههایی اعم از رساله و مقاله در این
زمینه نگاشته شده ،اما چون برمبنای چاپهای معتبر
نبودهاست ،آمار و نتایج چندان دقیقی را نشان
ِ
اساس وی در این تألیف،
نمیدهد .شاهنامۀ
ِ
دو تصحیح خالقی م لق است.
ویر ِ
است ِ
اثر یادشده در هشت بصش زیر تنظیم شدهاست:
ِ
ِ
ترکیبات عربی؛  .۵واژههای معرب؛
 .۷لغات و
ِ
ترکیبات عربی ـ فارسی  /فارسی ـ عربی؛ .۵
.۳
ِ
ترکیبات معرب ـ فارسی  /فارسی ـ معرب؛  .۲اسامی
ِ
خاص (کسان و جایها)؛  .۱کلمات مشکوک
نیازمند
اصالت ضبط و کاربرد)؛  .۱واژههای
(ازنظر
ِ
ِ
لحاظ ریشه و تبار)؛  .۱لغات عربی
بررسی بیشتر (به ِ
ابیات دقیقی.
یا معر ِب ِ
اثر او با فرهنگهای لغت
آیدنلو به این دلیل که ِ
دیدگاه
اندک تفاوتهایی دارد ،نا آن را به پیروی از
ِ
ایرج افشار «فرهنگواره» نامیدهاست (ص  .)۷۵هر

بصش از کتاب نظمی الفبایی دارد .مؤلف در مقابل
ِ
هر واژه یا ترکیب ،بیتی از شاهنامه را بهعنوان شاهد
نشانی هر شاهد را بهترتیب با بیان شمارﮤ
ذکر ،و
ِ
دفتر ،صفحه و بیت ثبت کردهاست.
ترکیبات رایج معادلی
در بصش نصست ،واژهها و
ِ
ندارد ،اما برای واژههای دشوارتر تعریف یا توضیحی
بیان شدهاست .س ح و میز ِان تعریفها یکسان
نیست و با توجه به ماهیت اثر ،آنگونه که در
فرهنگها دیده میشود ،انتظار یکدستی در تعریفها
نمیرود .توضیحات با توجه به هر واژه متفاوت
است؛ از یک یا دو معادل تا تعریف با جمله و حتی
توضیح چندخ ی و ارجاب به نوشتههای دیگر
محققان.
واژههای دشوار یا دارای ضبط نامشص ،
ضبط برخی مدخلها
آوانگاری شدهاست .درمقابلِ ،
تنها با حرکتگذاری نشان داده شدهاست ،مانند
َ
خ ِرفَ ،ص َنمِ ،سهر ،و َس َمر .در مواردی از آوانگاری و
نیز حرکتگذاری استفاده شدهاست .آوانگاری چند
مانند
مدخل از لحاظ حروبنگاری اشتباهاتی داردِ .
ebra
ِابرا
Jalab
جلب

تازههای نشر

مفرد
اشاره به ریشۀ واژههای عربی و بیان صورت ِ
جمعهای مکسر از دیگر اطالعات لغوی این بصش
است .همچنین در جایی که واژﮤ موردبح سبب
دشواری در درک بیتی شده با توضیح آن به شرح بیت
کمک شدهاست.
در بصش دو تبار هریک از واژههای معرب بیان
شدهاست.
عناوین بصشهای سو و چهار نیز گویای
ِ
م لب است .همچنانکه در زبان فارسی هریک از
اجزای ترکیب میتواند فارسی یا غیرفارسی باشد ،در
شاهنامه نیز واژههایی مرکب از فارسی و عربی یا
فارسی و معرب دیده میشود.
خاص
در بصش پنجم و در توضیح نا های
ِ
عربی ،همان قاعدﮤ ویژﮤ لغات رعایت شدهاست؛
مشاهیر بدون توضیح و ناشناختهها با معرفی کوتاهی
آمدهاست .البته دربارﮤ نا های مشهوری مانند
ا
«مسیح»« ،مریم» و «موسی» اطالعات نسبتا
بیشتری آورده شدهاست .درمجموب بیشتر اعال
همراه با توضیحی کافی است.
فصل ششم برای جدا کردن چهار واژهای است
که خالقی م لق در اصالت آنها شک کرده و مؤلف

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۷٩٣۱ ،۷۲

119

برای افزایش دقت در شمارش ،قائل به این جدایی
شدهاست .این واژهها عبارت است از:
خیالبازیّ ،
حب ،صلوات و محشر.
فصل هفتم به منظور م رح کردن واژههایی است
که محققان و لغتنویسان درمورد آنها تردید دارند و
این واژهها اغلب نا های خاص است.
در بصش هشتم آیدنلو قائل به مرزی بین
شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ دقیقی شدهاست تا
آماری دقیق از کاربرد این لغات توسط فردوسی به
دست دهد .بنابراین ،در این قسمت واژههای عربی و
فارسی شاهنامۀ دقیقی را
معرب و ترکیبات عربی ـ
ِ
برشمردهاست .نویسنده در پایان همین بصش ،سه
دلیل برای کم بودن واژههای عربی شاهنامه بیان
کرده ،سهس تعداد واژههای عربی را طبق شمارش
خود و کسانی چون هرن ،جمالزاده ،خالقی ،و
خانلری ذکر کردهاست.
پایان کتاب نیز «جدول الفبایی درهمکرد
در ِ
عربی فردوسی و دقیقی» بهصورت
لغات و ترکیبات
ِ
پیوستی با  ۹۳۵واژه آمده و نوب هر لغت یا ترکیب با
کوتهنوشت تعیین شدهاست.
ندا حیدرپور نجفآبادی

