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 (۳) یاسالم ۀدر دور یفارس یبیبتح یهاپسوند

 اشرف صادقیعلی

 وک و مشتقات آن ـ پسوندـ ۷
 تحبیبیپسوند  یک یانهم یدر فارس ،گفته شد (۱ ص)مجله  ینهم یزدهمس ۀکه در شمارچنان
-ōg که  ،یزن یفارس کوـ پسوند  یبه احتمال قو .استوجود داشته-ōk  بـا  ،شـدهمـی تلفـ

 :آن یهاالثم .است یکسان یا یشاوندخو ōg-پسوند 
 .(۲۱۲الحکمایی و حیدری، ص )شیخابوبکر احمدبن محمدبن محمد اسفندوک : اسفندوک

 .(۱۱۰ ص ،۷ ، جافشار) ۲۲۱از سال  یسنگ قبر یرواهموک،  ینمحمد الحس :کمو اه
 یمتـوف یبو اد ینحو ،یخوارزم یابوالفضل بقال ،وک  ج  یابوالقاسم بابن دمحم :یجوکبا

صـورت شـص  را بـه ینا (۱۱ ص) یذهب .(۲ ص ۷۹ ، جیوثچاپ مارگل ،ءابدا ،یاقوت) ۲۱۵در 
لقـب و / نـا   یک جوکباب/  کجوبای ،یبه احتمال قو .استهضبط کردجوک ن باببابوالقاسم

 .است یخوارزم احتمالا 
 .(۲۱۱الحکمایی و حیدری، ص )شیخبن محمدبن علی بوروک : علیبوروک

 .(۵۳ ، ص۵ ، جمـاکولنبـ)ااسـت  مـوکج   لقـب او ه،بن خنجـعبدالله یمابراه: ابوموکج  
 ، جمـاکول)ابـنن است دونف  خ  د   ۀیاز قرو و عبدالله اکه نا   یبصار یمابراهبن خنجه ابوجموک

ریـ  .(۷۳۷ ، ص۵ ای از بصـارا بـه نـا  بن جمـوک از قریـهابوعبدالله محمـدبن احمـدبن ح 
ون» ب  رع  نـا   (۵۳۷و  ۵۳۰ ، ص۵ج ) ایی دیگـرجـ درمـاکول ابن. (۷۳۵، ص ۵ ج مـاکول،)ابن« م 

 ۀکلمـ یـکشک یب جموک. درست باشد یدبا ینضبط کرده و هم «ونبمرغ»شکل را به یهقر
 .است سغدی
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 ، جماکولنب)ا مرورودی وکم  حبن دخالبن عبداللهبن یموسبن یوسفابویعقوب  :کو م  ح
 .باشد محمد تحبیبیصورت  حّموک یدشا .(۷۳۵ ، ص۵

او مدفون  ۀظاهراا در مقبرکه  یناسان ابنعاصراز م دغدوک یدابوسع (:خـدوکد یا) دغدوک
 .(۵۳۱، ص ۱ۀ شمار ،۷۱سال  ،ارمغان ۀمجل)است 

ــ  یسـبحان) ۱۱۱در سال  یخوارزم یبقال االعاجمتراجماز  یانسصه کاتب : نا سوندوک
 .سویدوک( ←)باشد  کدویسو یفتصح سوندوک یدشا .(۲۷۱ ، صسوآق

 .(۷۵۳۵ۀ شــمار ی،نیفیر)صــ یحــاج یدوک ابــوحف  خــوارزمعمــربن ســوی :دوکیســو 
 ی است.ظاهراا به زبان خوارزم سوندوکو  سویدوک

 ؛۳۱۵ ، ص۵ ، جةیتیمــ ،یثعــالب) یدوکمعــروب بــه ســ ،شــاعر یســ ابوطــاهر وا :یدوکســ
 ، ص۵ ، جءابـدا ،یـاقوت)شـاعر سـیدوک . ]![( سندوک :۷۹۵ ، صیمدر ند ؛۲۱۱ ، ص۷ ، جشاکرابن

، یوثمـارگلچاپ  ،ءبااد ،قوتیا) یدوکملقب به س فراتبن فضلبن رجعف بنینابوالحس .(۷۱۱۱
 ، ص[چـاپ فلوگـل] فهرسـتال)بوده  یتعفاراز  یکینا  » هنوشت ینیمحمد قزو .(۷۱۵ ، ص۱ ج

، هایادداشـت) «باشـد یدجا باینقول از البد من ی م مستعار شاعر واساس پس .(۵۱ ۀشمار ،۳۰۹
 .(۷۱۱ ، ص۱ ج

 .(۵۲۵ ، صچاپ هند ،۷۵۲ ، صچاپ تهران ،یدزبن یعل ،یهقیب) :کعبدو 
 شـیقر توحابوالف ینصالح فصرالد یفشر وکعمربن دمحمبن دمحمبن دمحم: عمروک

 .(یبیثدنقل از ابن ،یهحاش ۵۹۷ ، صیصابوننبا) یشابورین ریکب یمیت
 یتنلومتروپـ ۀدر مـوز ۲۵۲ یخکه سنگ قبر او با تار ینا  شصص .ابوسعد کادوک :ککادو 

 یرانـیتلفـ  ا کـاد یدشا .(۱۲ ، ص۷۳۱۱تابستان  ،۳۷ ۀشمار ،یزدفرهنگ  ۀفصلنام)است  یویورکن
 یاول هجـر یهـارا در قـرن یقاضـ یـراناز نقـا  ا یاریدر بسـ .باشد قاضی ۀجزء اول کلم

 .نداهکردمی تلف  «یکاد»
 ، ص۷ ، جافشـار)دارد  ۲۵۷ یختـار یزدسنگ قبر او در  وک.ماهبن دابوجعفر احم :وکمـاه

۱۱۰). 
 Mihrūqکـه کلمـه را  ،یانیبه نقل از منابع سـر (”Justi, S. 206: “Mihrūk) یوستی :روکهم  

را ی سـعیاسـت کـه  یغـم دوازدهاز  یکیبرد که می ک نا ش  ر  در ا  پاز مهروک  ،نداهضبط کرد
 یاشـکان ینا  مربـو  بـه پهلـو ینا .بردیم  نا رز  رپسر ش   یگردوک مهر یکاو از  .یدندپرست

 رسـاندیمـ یالدیاز اسال  و قرن اول مـ یشپسوند را به پ ینا ۀنظر که سابق یناما از ا ،است
 .ذکر شد
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 .(۱۱۷ ، ص۷ج  ،افشار)دارد  ۱۹۱ یختاراو سنگ قبر  .لوکوم ینحسبن دمحم: مولوک
 ج؛ صـفدی، و بعـد ۱۰ ، صیف)عوشاعر قرن پنجم  ،یناکوک غزنو یعقوببن ءع ا :ناکوک

 .است یمصفف چه نام یستمعلو  ن ناک .(: ناکل۵۷۵ ، ص۵۰
 یخو تـار اسـت یـزدسـنگ قبـر او در  .سوکلهبن دمحمبن عبدالرحمان حسن :وکسهل
پسـوند  یـنامعلو  نیست مصفف چـه نـامی اسـت.  هلس .(۱۱۰ ، ص۷ ، جافشار)دارد  ۲۳۳

 (. Aliyok) علیوک: شودمی تلف  ok-شکل به یزدامروز در 

 ـ وکه .۱ـ۷
 ،یانعسـم یـزن ؛۵۱۱ ، ص۷ ، جبیـرتح ،یانعسـم)فوکـه معـروب بـه را یمنصور سرخس: ابورافوکه
 یـلذ ،۷۵۷ ، ص۷ ج) یـربتحدر  .(پشـت ۲۰ ، بـر الشیوخمعجم ،یانعسم یزن ؛۳۷۷ ، ص۱ ، جانساب

عبـدالملک بن دمنصـور محمـواب :ضبط شده ینشص  چن یننا  ا (یلوسـهشرح حال ابوسعد 
 یسـتمعلـو  ن فرا .اسـت فوکـهراف مصـح   «هوکـراب»ظـاهراا  ، کـهکهرابومعروب به  یظفر

 .است یمصفف چه نام
 ، صقـم یختـار) (اسـتهگذشـته بوددر یدالرشاو قبل از هارون) وکهذشابن یمابراه :کهشادو 

 .(۲۱، ۲۵، ۲۳ ، صقم یختار)که وذشا یایآس ؛(۷۲۹، ۷۰۵
 ۱۹ر  بـ ،یوخشـالمعجم ،سـمعانی ؛۵۰۱ ، ص۷ ، جبیـرتح)سـمعانی، : علوکۀ اصـفهانی علوکه

 .است یعلنا  ظاهراا همان  ینا اول زءج. (پشت
معلـو   لوکـه .(۹۵)محـدث، ص : محمدبن یوسف قزوینی ابوبکر، معروب بـه لوکـه لوکه

 است.نیست از چه نامی مشتق شده
کـه بـه قـم  یانیاشعر یناز نصست وص،احبن اسحاق رزنداناز ف ،اسحاقبن ةوکمت :هکمتو 
احتمالا جزء  .(۳۱ ص)همان، ( یعلبن ةشود با متکه )متک یسهمقا .(۷۲۹ ، صقم یختار)آمدند 

 .(دنبالۀ مقاله ←) جهمتو  یهوتّ مشود با  یسهمقا یزن .است محمد ۀنا  بصش اول کلم ینا اول
نجوکاباد: جلین آن را ازبرای پسر خود نجوکـه »است: آمده (۱۷)ص  تاریخ قم: در نجوکه

از نجوکاباد، که در حـوالی جمکـران فعلـی  (۷۳۲و  ۷۷۳ص )در همین کتاب «. استبنا کرده
 است.است، نا  برده شده

 .(۷۲۵ ،۷۵۲ ، ص۵ ، جیفزارسا)که هندو یرام :کههندو 

 (j/ča(a)چه )= جه / ــند و سپ ـ۸
 :هامثال .استهکار رفتبه یزن بیبتح یاست که برا یرغتص ۀچند همان وساین پ
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 یـنا اول ءجـز. (۳۹۰ ، ص۲ ، جانسـاب ،سـمعانی) یاصفهان یجانمنابجۀ بن یمابراه :هابج
 .باشد ِابچه/  ِابجه یدآن با تلف  ،ینبنابرا .است یمابراهاول جزء لقب 

 .(۲۱۱، ۵۳۷ ، صیراز یلعبدالجل) یعیشاعر شچۀ رازی. احمد :هچاحمد
 یندالـنجم) یبـه شـعر عربـ مق و عذراوامترجم  ه،جاسک یزعبدالعز ینالد: خ یراسکجه

 .(۵۲۹ ، صیقم یرجاابوال
ف   ج  ا  ندار تیمی، مـولی تـیم، بن یوسفه، احمدبن ابراهیمج  ر  ف  : ابوجعفربن ا  هر  بن یزیدبن ب 

کِتـب معـروب بـه  بن؛ ابراهیم(۵۱۵و  ۷۲۰، ص ۷)ابونعیم، ج  ۲۳درگذشته در سال  ابویحیی م 
ف   ها  ج  بن یوسـف حـاف  معـروب بـه ؛ محمـدبن ابـراهیم(۷۱۲، ص ۷)ابونعیم، ج ، اهل مدینه ر 

ف  ابن ها  ج  شود . از سه مورد فوق مشص  می(۵۱۲، ص ۵)ابونعیم، ج  ۳۰۱، درگذشته در سال ر 
تلفـ  )به فتح اول؟(  افراهیماست که ظاهراا در اصفهان  ابراهیمجزء اول  َرَجهاَف  که جزء اول 

 ینکـه در همـ یامکنـد و آن اینکـه نـت را تأیید میدیگر نیز این برداش یمورد است.شدهمی
 یندر همـ ق ـان ذکـر شـده، یمصورت محمـدبن احمـدبن ابـراهبه (۳۷ س ر ،۵۱۷)ص  جلد

بایـد  افرکویـهشـک بی است.ق ان آمدهۀ یشکل محمدبن احمدبن أفرکوبه (۵۳)س ر  صفحه
ب است از  َرکویهاَف    .ویه+ ـ  ک+ َـ اَفرخوانده شود که مرک 

 ۲۵۹در  یمتــوف ،رویهــ ملــون ۀجــیرمابن رنصــابوبن یعابوعبداللــه عبدالســم :جــهیر ام
 ۀ ملـونجـیرامبن رنصـابوبن ریمحمود عبدالبصـابو :برادر او ؛(۵۲۵ ، ص۷ ، جیربحت ،سمعانی)

بـن موفق تحابوالف جهیرام ؛(۲۰۱ ، ص۷ ، جبیـرتح ،یانعم)س ۲۵۷در  یمتوف ،ضراب اهل هرات
ـم یرفیصـ ۀجـیرامبن دالفتاحعبــ ؛(۷۲۲۱ ۀشـمار ،ینیفیر)صـاهـل هـرات  ،طلحـه کــه از  رعی 

 ، صیروهـ یانصار)فروش سفال امیرچۀ ؛(۲۹۱ ، صیذهب) کندیم یتروا یهرو  السالیخش
 .(۵۱۳ ، صیجام ؛۱۷۵و  ۱۷۷

 .(۱۰ ، ص۷۳۱۱ ،۲۹ ۀشمار ،یدانجاو یراثم) (۱۹۰در سال ) یسمنان ۀجیلمحمد با: بالیجه
 .باشد که با پسوند مورد بح  ارتبا  ندارد نامی یجهلبا یدشا

 یختـار) اسـتهسـاخته بود یکه در قم پل یاشعر کجۀابوبکر ببن عمرانابوبکربن  :هکجب
 ۀجـزء اول کلمـ هکجـبجـزء اول  .(بـار ، سه۳۱ ، صقم یختار)جه بک (پل) ره نق ؛(۵۱ ، صقم

 .است ابوبکر
 یسل ان مسعود غزنو اراناز سرد یو .(۱۳۱ ، صابوالفضـل ،یهقیب)حاجب  ۀچترک :چهترک

 .بود نقادر جنگ دندان
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 ینـام یرانـیا یهادر نا  .(نجـیال یلذ ،۵ ، جلدانب ،یاقوت) ینهاوند ۀاحمدبن خرج :خرجه
 .استهشد یبهست که با خر ترک یزن بودخرصورت به

شـکل  خورچهاحتمالا  .(۳۵۳ ، صیجام ؛۷۱ ، صیروه یانصار)ه چرومحمود خ :هچخور 
 هاست.و جز آن Xwarēn ،Xwar-yazdهای دیگری مانند یا نا  خورشیدتحبیبی 

ــهیر خ ــه خ :چ ــیخواج ــوف ۀرچ ــار) یص ــانص ــام ؛۲۹۱و  ۲۹۲، ص یروی ه =  (۳۲۱، ص یج
 .(۵۵الدین عبدالله واع ، ص اصیل) چهیرخواجه خ ینالدکمال

در فارسی میانه  زاد .(۵۷ ، ص۷ ، جماکول)ابن در بصارا م وعه یسرئ ،جهبن زاددی  اح :هجزاد
 .شکل تحبیبی دیگر آن است زادویهعنوان نا  کاربرد داشته و به

 ،۷۱۹ ،۷۱۹ ، صیقم یرجاابوال ینالدنجم)سل ان محمود  طغرایی ه،جعل یاءالدینض :هجلع
 ، صهمـان) یاصـفهان علجـۀل ایابوالفضـ ؛(۵۰۵ ، صهمـان)لجه ع یندالز. ع(۷۱۳و  ۷۱۵ یـزن

بن دمحمــ ؛(۱۷۱ ، ص۷بصــش  ،۵ ، جیفــوطابــن) یاصــفهان جــۀعلبن حســنبن ریــدح ؛(۷۷۵
 یاصـفهان جـۀعلبن دمحمـبن ینحس ؛(۹۲۷ ، صهمانجا) یاصفهان بن علجۀمنصوربن رناص

 .(۹۱۱، ص ۵بصش  ،۵ ، جهمان)
 .(۳۲۹ ، ص۹ ، جسابان ،سمعانی) ستا یعل یرغتص، جهعلیوب به سمن یجیعل: علیجه

شاعر  (یبروجرد یجابه ،اذک) یوجرددب  )کذا( ه ج  ر  و  ف  بن دحمبن دمحم یابوعل :هج  ر  فو 
 ۀشـمار ،۳۵۵ ، ص۳ ، جیبـا ارجـاب بـه ثعـالب شـاکر؛ ابن۷۵۳ ، ص۷ ، جتتمـه ،یثعـالب)اهل اصفهان 

نقـل  ،یهحاش ۳۷۹ ، ص۵ ، جماکولابن)رجه ومعروب به ف یاصفهان یمعبدالکربن دمحمو ؛(۵۵۲
 یاصـفهان ۀفورجـبن یعلـبن دمحمـبن یعلـبن عبـدالکریم یرابـوالص ؛(نق ـهراک ابنداز است

 :۲۹ ، صیــاتفدر و» :نوشــته یهدر حاشــ بیــرتحمصــحح . (۵۱۹ ، ص۷ ، جبیــرتح ،ســمعانی)
ظـاهراا  .«اسـت یـادهـا زیدر اصفهان جهفور» گویدیم (۲۷۷ ص) یبذه «.جهمعروب به فور

 ،ابوبکر محمد یفورک اصفهاندر نا  ابن فورکشود با  یسهمقا .است هچپورک بمعر   هفورجّ 
 یـهفوروبن ددر نـا  حمـ یـهروفوشود با  یسهمقا یزن .ستوا که فورک نا  جد   ۵۰۱در  یمتوف

وخ)   .(۳۰ ، صیمافر 
، ص ۵)ابـونعیم، ج بن ... ابومسلم صیرفی ملقب به کوذجـۀ مشـکین : عبدالرحمانهج  کوذ  

ب است از  کوذجه. ظاهراا (۷۷۱  .  چه+  کذکومرک 
 ؛(۹۷و  ۱۵ ، صیقم یرجاابوال ینالدنجم)شاعر  ظهیرالدین عبدالعزیز مانگجۀ قمی :هگجمان
اش نتـتولش مـاهرو سههسـالر آتـا)شـود بـا مـاهرو  یسـهمقا .اسـت« همـا» یمعنـبه مانگ
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شود با مانک  یسهمقانیز  .(استهآمد یهقیب یختارو در ابوده و ذکر  یباز یارخوارزمشاه که بس
 .یلگنماشود با  یسهمقا یزن .ویاز بزرگان زمان محمود و مسعود غزن یمونم یعل

 تاریخ قـمدر  .باشد محمدمصفف  مت یدشا .(۲۵ ،۵۱ ، صتاریخ قم): آسیای متجه متجه
شود  یسهمقااست. ضبط شده ُمتجهاین نا  براساس نسصۀ اساس آن  (، چاپ انصاری۷۱۱ص )

 .یهومتّ در بال و  کهمتبا 
د ضـبط درا مشـ ها آناز آن یآمده و تنها بعض یدنا  بدون تشد ینمنابع ا یشتردر ب :هممج  

معروب به ممجـه )اصـل: محمد ابوالعباس احمدبن محمدبن سهل، ح: رش نیبه ا ،نداهکرد
بن دسـعبنـت ابو یمـهکر ؛(۳۲۱ ، ص۷ج  ،یمنعابو)ممجه ابن؛ (۵۱۳، ص ۵ابوالشیخ، ج )ممحه( 
بن دمحمـ الفتحابو ؛(هچدختر ابوسعد مم یمهکر :۷۵۳ ، صیفارس ۀترجم ؛۳۰ ، صیوخمافر  )ممجه 
محمد عبدالله  تحابوالف :۷۵۱ ، صیفارس ۀترجم ؛۳۵ ، صهمان) زجعبه م بمعرو مجهمبن عبدالله

 ، ص۷، ج یـرتحب ،سـمعانی) یاصفهان مجۀم... بن رعمبن نعبدالرحم؛ ]کذا[ ممچۀ معمر ]کذا[(
ـهم  معروب به ابـن یرانیسهل جبن دمحمبن داحم ؛(۵۹۵  یحتوضـدر  مـاا (،نق ـهابـن) مج 

ه [:تبهالمش] ج  م   ، صعثمـانبن دمـومح) یاصـفهان جـۀمم ؛(یهحاشـ ۵۵۱ ، ص۵ ، جماکولابن) م 
ه(الف ۷۱۵بر   ،یخ  ،یابواسحاق کازرون ۀیراز س یگرید ۀترجم ،االحرارمرصد ؛۳۳۰  ممّجـه. : ممج 

 .است چهکمم لظاهراا مبد  
 ، ص۷ ، جیمنعابـو) یثقفـ ۀبن حمزیحییبن دلقب احم (:جهخوش :ظاهراا ) وشجه / خشجه

۹۱). 
 .(۳۵۱ ، ص۷ ، ج)ابونعیم یاهبن سجةملقب به ور ،لمعد  سعیدبن یحیی  :ورجه

بن یاز فرزنـدان علـ یضـیاز سـادات عر ،هرجـیهم یضـیرع ینحس هعبدالل: ابورجهیهم
ابوعبداللـه  .(۵۵۳ : صیرجـههمصـورت ذکـر او فقـط بـه یـزن ،۵۵۵ ، صقم یختار)جعفر بن دمحم
صـورت آن را بـه (۵۵۲ ص) نبـهعابـن .(۷۲۹و  ۷۰۳ ، صطباطبـاابـن)رجه یلقب به همم ینحس

 سصن ینا و است یکی هیرجمه و یرکاام پس یدگومی (۵۳۹ ص، ۵)ج  یئوچآورده و ک یرکاام
 یـرام یدر زبـان خـوارزم .اسـت یراماز  یگریتلف  د «یرمه  »ظاهراا  .رسدینظر مدرست به

 یهـاجـزو نا  یـرخم .(۳ ۀیو حاشـ ۲ ، ص۷ ، جیز ر  )م استهشدیتلف  م «یرمخ  »صورت به
 .(کلمه ینهم یلذ ،یروزآبادیف)شود می یدهد یزن نایخوارزم

 (ī-)=  یـپسوند  ـ۹
 یدر فارسـ .انـدضـبط کرده iy-صورت هم وجود داشته و آن را به یانهم یپسوند در فارس ینا
شکل آن به یانیپا gوجود داشته که پس از افتادن  یزن īg-شکل به یگرید تحبیبیپسوند  یانهم
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-ī در دست است و به  یکه از زبان فارس ییهامثال ،ینبرابنا .استهدرآمد-ī دنشـویم تمخـ 
 :هاالمث .باشند یانهم یوند فارسهر دو پس ۀدنبال توانندیم

 یبـن خوشـمردان صـوفدانبـن معـیمـمأبن رسندا... محمدبن احمدبن ابوبکر  :یمما
معلو    نا ینو تلف  ا یشهر .(۱۱ ، ص۵ ، جتحبیر ،سمعانی)اهل اصفهان  ،باغبانمعروب به ابن

 .یستن
اره بـمنصور ظفر زابو... بن دابوالحسن محمبن دمحم یداز فرزندان ابوسع یریام :یـریام

 ، صن)همااره بظفر زیاز سادات بن ینحسبن رفرزند ناص یریام .(۱۹۱ ، ص۵ ، جلباب ،یهقیب)
از  یبعضـ .بـردینـا  م اسـتهبود یـریها اماز هشت تن که نا  آن یندولتادر  یرافع .(۱۰۳

 بنامیری ،ینیابوالعباس قزوبن امیری ،ینیدقاق قزو یمعبدالکرابو یریام :قرارند ینها از اآن
 ، نـهموارد اسـم اسـت یندر تما  ا یریام .(۷۲ ، صمحدث ←) یزادان ناادزبن رعمبن دمحم

 .یبیحبتنا  
 .(۱۵ــ۱۳ ، صمنـوربن دمحمـ)است او عایشه بودهاصلی : ایشی نیلی، نا  زنی که نا  ایشی

اما  .(۱۹۰ـ۱۱۹ ، ص۵ ، جهمان)د دانمی یشهعا یخراسان ۀیانرا تلف  عام یشیا کدکنییعیشف
 «یشـیا  » یـدتلف  کلمـه هـم ظـاهراا با .است یبتحب یـکلمه  ینا یانپا ی ،یبه احتمال قو

Ayšī است یلکه ثق «یشیآ» یجابه ،باشد. 
 یمجوسـ یـنآذفـر بن بـابی :قـرار یناز ا ،اندذکر شده نا  ینابه در منابع چند تن : بابی

بن ربن جعفبابی ؛(۷۲۹ـ۷۲۱ ، ص۷ ، جماکولابن)است  یلکه از موا یببا ؛(۱۵ ، صیاراسفندابن)
ن اینداراسـت یـانکـه در م یشصصـ ،یدسـعبن بابی .(۷۱۹ ، ص۵ ، جبلدان ،یاقوت) یلیج بابی

 .(۷۰۰ ، صبویـهو آل یانسـامانو غزنویـان بصش  ،یندالیدرش)قابوس بوده  یالمعالدوستدار شمس
 (۵۵۱ص ) یمینـی یختـار ۀترجمـدر  بـار یـکشص   یننا  ا .استهبود یلمیاحتمالا د یو
 ۵۵۹ ، صیانقـدفارج) یدن سعبیبصورت باو دو بار به استهذکر شد یدسعیاب بنیباب شکلبه
کـه  بـردیم  نـا یهباببن به نا  عبدالله یاز شصص (۱۷۱ ص) الشیوخمعجمدر  یسبک. (۵۵۷و 

 .نه یاارتبا  دارد  یببابا  ،یهباب ،نا  پدر او یستمعلو  ن
 یانـهم یامـا در فارسـ ،لقـب ، نهدر تما  موارد فوق نا  است یببا ،شودیم یدهه دکچنان

Bābiy یبیشکل تحب Bāb اسـت  «پدر» یمعنبه( Gignoux 1986, p. 54; Ibid., 2003, p. 26→) 
کار عنوان نا  بهو به یدهرس یدجد ۀبه دور یانهم ۀصورت از دور ینبه هم یبینا  تحب ینظاهراا ا

 .استهرفت
 .یهصفو ۀردو یعیم معروب شعالِ  ،یعامل ین: بهاءالدینبهاءالد یبیشکل تحب :یبهائ
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 .(۷۰۱ ص)ذهبـی،  ی واسـ یـریببن سـهلبن فضلبن دیعب احمدبنابوبکر  :یریپبیری / 
 یانغاشــ یــریپ ؛(۳۱۱ ، ص۵ ، جیبــالذر) یوســفبن کاتــب حجــاج ،یــریب  پســر زادان فــر  

در  .(۷۰۱ ، ص۷ ، جیهمسـکو) یاز پادشـاهان اشـکان یکـی یانغاشـ بیـری .(۷۹ ، صیلصبابن)
بـدون ) ریبب صورتبه یگرینا  د (۱۹۳ ، ص۷ ، جاول یسر) یو طبر (۲۱و  ۲۲ ص) یبلصابن

 تحبیبـیشـکل  پیری .استهبود (دو  یوشدار)اصغر  یدارا (غال )آمده که خدمتکار  (نق ه
اند شـده یبترک یروزپاست که با  یرهنرسه و غیروزپ ،شاپوریروزمانند پ یگرید یهاو نا  یروزپ

و ماننـد  مهیـرتپ (،آتش) شخآتَ یریرچپمانند ، یرپشده با یبترک یهاو نا  یرپ تحبیبیشکل  یا
-Gignoux 1986, p. 148-149; Ibid., 2003, p. 55 ←)ند اهبود یجرا یانهم یست که در فارس، اهاآن

 ،حـال آنکـه ،شـودینمـ یـدهد پیـریآورده  گرد ینیوژکه  ییهانا  یاندر م است گفتش. (56
 یـریچنـد پ یبـرا) نداهرا نا  برد یانغاش یریبه نا  پ یفرد یهو مسکو یصلبابن ،یدیمکه دچنان

 .(252S, ustiJ . ← ،یگرد
 ۱۰۳ای بـه تـاریخ نامـه)مبایعهندز مسـ یـهد ۀفروشـند ،یلبرج ینالدر صالحختد :یتیت

)ذیـل  برهان قاطعدر . (۵۳همو، ص )تیتی شمسه بنت مسعود  ؛(۵الحکمایی، ص )شیخهجری( 
و محمــد معــین در توضــیح آن « زنــان پادشــاهان گــیالن را ... گوینــد»اســت: آمده (تــیتی

اللـه " :گوینـدمی ،دهنـددر گیالن وقتـی مـاه )قمـر( را بـه کودکـان نشـان می»است: نوشته
معنی در زبـان کودکـان گیلـک بـه تیتیه آید کدست می. از این توضیح این نکته به«"تیتی

معنی در نا  مورد بح  مقاله از زبان کودکـان گرفتـه شـده و بـه تیتیاست. بنابراین، « ماه»
 .است« ماه»

 ؛۷۰۱ ، صیـهبوو آل یانو سـامان یـانبصش غزنو ،ینالدیدرش) ییجابن ابوالعباس :ییجا/  یجائ
احتمـال  .اسـت یچه نام تحبیبینا  صورت  ینا یستمعلو  ن .(یئجا :۵۳۱ ، صیانقدفاردر ج

 .باشد یصفت نسب جایی/  یئجااست که  ینتر ا یقو
مربـو  بـه بقعـۀ شـیخ  ۱۱۱ای بـا تـاریخ بن بدرالدین، کاتـب اقرارنامـهجشنی: جشنی

)ص همــو  ←دیگــر،  جشــنیبــرای ســه  .(۷۷ـــ۷۰حکمایی، ص لا)شــیخالدین اردبیلــی صــفی
 .(۷۹۵ـ۷۹۷

را  محمـدنویسد در غور می (۳۲۳، ص ۷ج ): منهاج سراج جوزجانی )قرن هفتم( حمدی
 گویند.می حمدیو  حمد

 :ینظام یکرپهفتو همسر بهرا  گور در  یکاووساز نسل ک یرکس دختر :یدرست
 سیکـاوک دخت کسری ز نسـل

 
 سنا  و خوب چون طاو یستدر 
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نـا  را  ینا جودافسانه احتمالا و یناما ا ،داشته افسانه است یزن ینبهرا  چن ینکههرچند ا
 .دهدینشان م یدر قرن ششم هجر

 .(۷۰۱۳و  ویکپنجاه ، ص۵ ، جیجاجرم) یهربا ینالدکنر نا  تحبیبیظاهراا شکل  :یرکن
 یارمنـ یشـاد ؛(۳۳ ، صمحـدث) ینـیقزو یـبنجابوال یعبداللـه مـولبن یشاد :یشاد

 ؛(۷۲۵ ، ص۳ ، جدی)صف یشاد نبیرکوهش ؛(۷۲۱ ، ص۵۰ ، جیدصف) ین شادبیوبا ؛(همانجا)
بن فـرج بن شـاذی؛ عمربن حسـین(۱۷۳ ۀشـمار ،ینیفیر)ص یعبدالله اصفهانبن فرج بنیشاد

؛ شادی لقب ابوصـالح محمـدبن علـی (۲۷۱، ص ۷، ج تحبیر)سمعانی، اصفهانی اهل نیشابور 
 اسـتثنای مـورد آخـر،به، فـوق یهـادر مثـال یشـاد .(حاشیه ۱، ص ۲ماکول، ج ابن)سرخسی 

ماننـد  ییهـانا  تحبیبـیامـا در اصـل شـکل  ،تحبیبـینـه  ،کار رفتههصورت نا  ببه جاهمه
 یروربـاست کـه ( Šād-Šābuhr) شاپورشادو  گادش( Šād-Adur-Šābuhr) شاپورشادآذر
 .(Gignoux 2003, p. 61 ←) شودیم یدهد یساسان یمهرها
 .(۵۳۱ ، صیاراسفندابن) :یرمردیش

: شیلی پسر فرخزاد )فرخزادان( مرزبان فیروزشاپور )شهر انبار در عراق کنـونی( در شیلی
گـذار فرقـه ؛ شـیلی معلـم بابـک، بنیان(۹۵۹، ص ۳)یاقوت، ج زمان شاپور دو  )ذوالکتاب( 

 به نقل از یوستی، ذیل همین کلمه. (۳۵۷)ندیم، چاپ فلوگل، ص 
 .(۳۱ ، صمحدث) یمعروب به عبد یمقر یمحمد رباط نبةیربن امعبدالجبار :یعبد
، ۵ ، جلبـاب ،یهقـیب)پـوش ابوالحسن پالس...  بنینفرزند ابوعبدالله حس یزیعز :یزیعز 

، همـان)محمـد بن یحیی ینالداز اعقاب تاج ،کینحسبن یعل یدفرزند س یزیعز ؛(۱۰۵ ص
 .(۱۷۵ ص

 عمـی .(۳۹۱ ص، یسـهم)الن ع عمیمحمد معروب به بن نعالبن دابوجعفر محم: عمی
 عمـوشـکل به تحبیبو  یرغتص وـبا پسوند  یرانا یاست که در فارس یعرب عّم  تحبیبیشکل 

 :رودمـی کـاربـه َمـکعَ صـورت به تحبیب کَـبا الحاق پسوند  یکیتاج یدرآمده و در فارس
دفتــر در  .(یــرهو غ ۵۹۰ ،۷۱۱ ،۷۱۵ ، صییدفتـر روشــنا؛ ۳۰۲ ، صیجــام) یبســ ام عمــی یخشـ

؛ تحبیبـی ــویۀبـا پسـوند  استهشد نامیده یبس ام ۀیشص  عمواین  (۷۱۳ ص) ییروشنا
در عبـدالرحمن  طیفورابینور من کلمات الکتاب) عمی به هورمش [یزیدبرادر با] بن ابوموسیموسی

 عمـی ۀدربـار یعیشـف .(۷۷۷ ، صییدفتـر روشـنا ،یکـدکن یعیشف ؛۱۳ ، صیهصوفالاتطحش ،یبدو
 یـریگیماز مسائل دشوار اسـت و تصـم یکی یزیدمقامات بادر  یمععنوان  ینا» :نویسدیم

ضـبط  (یرغتصـ ۀیغبـه صـ) ّی َمـعُ آن را نیکلسـون  .یسـتمـن آسـان ن یوز بـراهنآن  بدربا
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 ینهمـ یزن بةیشر ینو نورالد .(اللمع یسیانگل ۀمقدم یزن ،۳۵۵و  ۷۰۵و  ۷۰۳ ص، اللَُمع) استهکرد
ـ ،یهالصوفطبقات) یرفتهرا پذ یکلسونن طضب  کلمه ینا ینکهاحتمال ا یول ،(۱۳ و ،۱۰ ،۱۱ ،یمل  س 

در مقامـات  عا  ...خ اب  ۀکلم یکعنوان به ،یستن یباشد احتمال دور)عموی من(  عّمی
و  یلاسـماع یمـعو  ییول یمع :ستا عمی یشانعنوان ا کهقومس  یاز اهال یارندبس یزیدبا
بـر   ،تاشـکند ۀنسص ،جمهوردستورال) ستا یداستان لهابوعبدال ۀخرق یرکه پ یجز  ر  حسن دِ  یمع

ضبط  ینچن یچاپ جمهورالدستورسه تن در  یننا  ا .(۳۱۰ ، صییدفتر روشنا) «(۳۰و  ۵۹و  ۵۱
ی ؛(۵۱ ص) ییول می: عاستهشد و  (یمـ: عنسـصه یـک) م  عـکر ذ، (۹۰ ص) یلاسماع عم 
 یـدهد کـهچنان. (۱۵ ص) یجـحسـن درز یمع ،(۱۱ ص) یزیدسل ان بااز و ا ی حد یتارو

مـوارد همـان شـکل  یـندر ا یعمـ ،استهکار نرفتموارد در خ اب به یندر ا یمع ،شودیم
 عمـو یـزامـروز ن .اسـتهکـار رفتمـذکور بـه یهانا  عنوان لقب جلوِ است که به ّم ع تحبیبی

 ...حسن عمو  ،عباس عمو .رودینا  مردان به کار م جلوِ تحبیبی لقب نوعی صورت به
د شـو یسـهمقا .(یلـهف :۳۲۱ ، ص۵ ، جیدر رافع .۷۱ ، صمحدث)صفار  یلیفبن بکرویة :لیفی

 ،زازبـ (مـیدلل :۵۰۱ ، ص۳ ، جیرافعـ) یدلم جباربن عبدالکریمعبدالبن یمعبدالکر :هیولیفبا 
 .(همانجا ،یرافع ،۵۵ ، صمحدث) یهولیمعروب به ف

 ،ابوالحسن ،یهقیب)بود  یلمیدسر فولدوند پ یاکک .یماکان پسر کاک=  یماکان کاک :یاکک
 ،یکـاک یجـابـه یهقب یختار ه نسصۀسهر در  .(کیایک :۹۳ ، صتهران چاپ ،۷۲۹ ، صچاپ هند

 ص) کـهنولد .منـابع اسـت یراساس سابر مصحح یحدر چاپ هند تصح یاککآمده و  یاکیک
 «بـرادر» یمعنـبـه یدر کرد käkôو  käkê ضبط کرده و نوشتهkäkê  =[kākē ]را  یاکک (۳۷

 .است
که  خالومانند  ،است تحبیبپسوند  وـ ونداست و پس «ییدا» یمعنبه کاکو یدر مازندران

 کـاکو یگـرشـکل د .عمـومانند  یزساخته شده و نتحبیب  وـ و« ییدا» یمعنبه یعرب خالاز 
 هکویـکا ،بـوده ۀ دیلمـیولـلدامجد یـیکـه دا ،محمـد رابن داحم هالدولءعال .است هیکاکو

 ی+  ککـااز  یاککـکـه  رسدیبه نظر م .است تحبیبیند وسپ یزن ویهـ پسوند .نداهخواندیم
 «مـرد» یمعنبه ماوراءالنهردر  لغت فرسدر  یاسد ۀنوشتبه  ککا .ساخته شده باشد تحبیب

 ۀشـمار ،یسینوفرهنگ) کاکاشود با  یسهمقا .است «تربرادر بزر » یمعنبه یزن کردیدر  .است
ممکـن اسـت  ،اصالت داشته باشـد یهقب یختاردر  یاکیکاما اگر ضبط . (۳۰ ، ص۷۳۹۱، ۷۳

ارتبـا   یـهکاکوو  وککـاو  کـاکباشـد و بـا تحبیب  یـو  یانجیم ک+  یاکب از مرک    نا ینا
 .نداشته باشد
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ای بـا تـاریخ نامههای بوبک هیر )اردبیل( در مبایعهزمین ۀ: گنجی خاتون فروشندگنجی
 .(۵۰الحکمایی، ص )شیخ ۱۲۵

 ، ج۱۰۱ ، ص۱ ، ج۳۱۱ ، ص۲)مسـکویه، ج  یراز سرداران وشمگ یمرد بنیلشکر :یلشکر 
 یـو  لشکرشـکنمـثالا مشـتق از  ،یبـینـا  تحب یلشـکر یسـتمعلو  ن .(۷۷و  ۷۰ ،۹ ، ص۱

 .لشکراز  یصفت نسب یااست  ،تحبیب
پزشـک  ،یهماسـوابـن)=  یهماسـوشـود بـا  یسـهمقا .(۵۷۱ ، صیسـهم)ماسی : ابنیسما

 یارو ماسه پسر ماز (پزشک قرن سو  ه،سماابن)= و ماسه  (قرن دو  و سو در  یرانیا یحیمس
 :Justi) [الرزاقعبـدبن دظاهراا ابومنصور محم] یعبدالرزاق طوسبن رو پدر فر  و جد ابونص

“Māsah”). 
 ، ص۵ ، جیبـیخ ) گوینـدیم« مـامی»را م مرد  مادر نویسدیولد پدر مولنا مبهاء: میما

 ۀبـر اسـتعمال کلمـاسـت  شاهدی» :یسدنومی (۵۲۱ص ) کتاب یقاتتعل فروزانفر در .(۵۲
در محـاورات متـداول اسـت و در بشـرویه  که اکنـون یمعن ینهم بد ،در عهد مصنف یمام

مـرد  تـداول  در( mâmu و mâme (> māmē)= ) مـاموو  مـامِ ظـاهراا  «.ینـدگو مامِ ، مامو
 است و فرزندان خ ـاب بـه مـادر خـود یجکه در تهران را یمما اما .و خراسان است یهبشرو

 .استهگرفته شد یسیانگل mummyاز  ،یبه احتمال قو یندگومی
عنـوان نـا  بـه بـودمردو  مرد یانهم یدر فارس .(بال در یلشکر ←) یمرد بنیلشکر :یمرد

 یسـر) یطبـر یختاردر  .کلمات است ینا تحبیبیظاهراا شکل  یمردرفته و می کارخاص به
در بال  یرمردیش با شود یسهمقا یزن .استهبود نا  برده شدمرد یکاز  یزن (۱۱۱ ، ص۵ ، جاول

 .است مردشیر تحبیبیکه شکل 
 .اسـت محمـد تحبیبـیشـکل  یمـم .(۷۰۵۲و  ۱۷۵و  ۱۱۱ ، صبـزاز)ابـنیره ممی پ :یمم

اسـت کـه در  یقیحقا یعلبن داز محم مینیج ییفرد زمنحصربه ۀکاتب نسص یممبن صالح
آن را منتشـر  ۷۳۹۱مکتـوب در سـال  یـراثم یو مرکز پژوهشـ شودیم یبلغارستان نگهدار

 .(۷۵۱ ، ص۷۳۹۵ ،۱ ۀشـمار، یـراناسـالم و ا یعلمـ یـراثم ،قلعـهآق یصـفر یعل ← یزن) استهکرد
 .(۷۱۱)کسروی، ص گویند می ممیرا  محمدامروز نیز در آذربایجان گاهی 

ماننـد  ،یونـددپمـی خاص یهانا  ۀشدصورت کوتاه زنده است و به یزپسوند امروز ن ینا
 .یرهو غ (اشرب )= اشی(، یدونفر)=  یفر (،یلاسماع)=  یساِ 

بـه راجـع یبحـ  کوتـاه (Vol. 1, pp. 29-31) ایرانـی یقـاتتحقکتـاب در  نولدکهتئودور 
 مصتو  یهانا  یباستان تعداد یفارس ۀاو از دور ۀبه نوشت .دارد ai-مصتو  به  تحبیبی یهانا 
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 ذکـر یکـه و ییهـاالمثـ .هسـتند تحبیبـی یهاهمه نا  ،یوجود دارد که به احتمال قو aiبه 
 ،انـدنقـل شـده یونانی یسندگانهستند که در آثار مورخان و نو اییرانیا یهاکند همه نا می

ــد  ــه با) Bagaiosمانن ــدک ــکل ی ــی ش ــانا  تحبیب ــد ییه ، Bagabuxša ،Bagābigna مانن
Bagapatēs یعنــی ،Bagapāta باشــد)، Ariaios (تحبیبــیشــکل  یــدکــه با Ariyârâmna 

س أدر ر یرانا یواقع در جنوب غرب یمقد [خاراکس] یشانمکه نا  پادشاه ) Tiraiosو  ،(باشد
 منسـوب بـه] Macrobii ها و در کتابسکه یروعراق بوده و بر یفارس و جنوب شرق یجخل
iancLu ] اسـتهماند یشـوش بـاق یدر جنـوب غربـ «ییـر  نهـر ت»آمده در نـا  آبـراه) (← 

 یخدر تـار یگرید Tīrē. (یمقد یاییکتب جغراف یرو سا تیرا ذیلنا  و  ینهم یلذ ،یاقوت [البلدانمعجم]
ـوِزه   یسـواست کـه از ییر  منظور ت] شودیم یدهد یساسان ۀسلسل یسسأت  یـا ِزهـرج   یـا رج 

[، اسـتهد دارابگرد شده بودب  گرا   یرصر در زمان بابک پدر اردشص حاکم ا (zihrōG)هر گوزِ 
 .([۱۱۱ ، صیبلعمـ یختـار ← یـزن] ۷سـ ر  [،۷۷۲ :در اصل] ۷۲۱ ، صاول یسر ،یطبر [یختار] ←)
 کـه ،هـابعرکه نولد به نظر .1استهبه آن گرفته شد یهشب ییهانا  یا tesáTiridاز  ییرَ ت [...]

 ۀنامنامدر  یزن یتیوس .اندداده ییرتغ (Tīrē) ییرَ تآن را به ، را تلف  کنند یهروتیند اهتوانستینم
 نـا  یرویـهت حـداقل از دو یطبر یختاردر  .(Justi, s.v. Tiraîos) استهیرفتنظر را پذ ینا یرانیا

 یگـرید .(۵۷۱۹ ، صاول یسـر) یزخسـروپرو یـیدا  ،ا سب سرپ یهروتی یکی ؛استهبرده شد
کـه ی طورهمان ،ییرَ ت یزو ن تیرویه .(۱۱۱ ، صاول یسر)را خپسر کردنک از اجداد سو یهروتی

گرفته شده  یرهو غ هرمِ یرت ،خسرویرتمانند  یگرید یهانا  یا دادیرتاز  یدبا ،نولدکه اشاره کرده
 یفارسـدر  تیرویـه. (p. Ibid; 168-1671986, p.  Gignoux ,2003 ,.62-63 ←هـا، برای ایـن نا )باشد 

 ۷۵۱۰حـدود  یـاناست که در م یعیطب .(هاهمان) استهرفتمی کاربه Tīrōyصورت به یانهم
 .شودینم یدهد تیَریآورده  گرد ینیوکه ژ ینام

در  مسـکویه .اسـت یرویهشـکـرده  یریـت بـه یـهرویت ییرهمانند تغ ییریکه تغ یگرینا  د
 ،آورده یریشصورت را به یزپروپسر خسروشیرویه  (۵۱۹و  ۵۵۱ـ۵۵۱ ، ص۷ ج) مماالتجارب

 هیروشـی .اسـتهنقل کرد هیرویشبن ریشکل اردشسر او را بهنا  پ ۵۲۰و  ۵۵۹ فحۀص اما در
 .هاستو جز آن( Šēr-nēw) ونییرش ،یرش یهانا  تحبیبیصورت 

ظـاهراا که  دویهرگُ  یجااست به (۵۷۹و  ۵۷۲ ، ص۷ ج) یهدر مسکو یگرد=  ینا  سو  کرد
 .خوانده شود Gordē یدبا

                                                      
 . پایان م لب نولدکه.1
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 ē- صـورته، بـō-در کنـار  ،یپسوند امروز هم در کرد ینا (۳۷ـ۳۰ ص) گویدیکه منولد
 ،«بـرادر» یمعنـبه Käkē (،حسن)=  Hasē حسی)= عثمان(،  Ōsē وسیامانند  ،زنده است

 یچـاپ خـالق] ۹۹۲ یـتب ،۷۵۹ ، ص۷ ج) شـاهنامهدر  یدر فارسـ یوککابرابر ، Käkōدر کنار 
 ؛۳۱۱و  ۷۵۱ ، ص۹ ، جیـراثابـن [؛۱۹۰ یـتب :منوچهر ،۹۱۹ و ،۹۱۰ ،۹۲۵ یتب ،یدونفر :۷ ، جم لق
، ۷۲۹ ، ص۵ ، جچـاپ احسـان عبـاس] ۷۳۵ ، ص۷۱۹ ۀشمار ،کانخل  ابن ؛بعدو  ۵۵۰ ، ص۷ ، جیاقوت
و  ۳۰۵ ص)[ یمرعشـ] یرالـدینظه [طبرستان و مازنـدران یختار]در  یککا یدشا. [۷۹۰ ۀشمار
مـا  ،ینبنابرا .(۵۱ ، ص)همانکلمه باشد  ینهم یزن ،یدآمی ماکاندنبال نا  که به، (ریگد یجاها

 مصتـو  بـه یهانا  یکی ؛یمرو هستهروببا دو پسوند  یـبه  مصتو  یفارس یبتحبی یهادر نا 
-ē و  به صتم یهانا  یگرو د-ī (<-īg, -iy ت .)  ظاهراا  یدر ماکان کاک یکاکلفKākī  اسـت
 ژینیـو بـاهایی که نا تعدادی از ، این احتمال را نیز باید م رح کرد که آیا همهبااین .Kākē نه

-iy ضبط کرده نباید با -ē کند.های کردی این احتمال را تقویت میتلف  شد؟ضبط می 

 1منابع
 ۀیمضـم ،بـه کوشـش عبـاس اقبـال ،محاسن اصفهان ۀترجم (،۷۳۵۱)الرضا یابدبن محمبن ینحس ،یوآ

 .تهران ،یادگار ۀمجل
 ،خرسـان یبـه کوشـش محمـد مهـد ،یـةالطالبّ لةقتمن (،۷۹۱۱/  یقمر ۷۳۱۱)ناصر بن یمابراه ،طباطباابن

 .نجف ،یدریهح ۀم بع
بـه کوشـش  ،طالـبابیانساب آل  یف بعمدة الطال (،۷۹۱۷/  ۷۳۱۰) ینیاحمد حس ینلدالجما ،نبهعابن

 .نجف ،یدریهح ۀعم ب ،یطالقانآلحسن محمد
بصـش  ،قـابلاالعجـم فی مداب مجمع اآل یصتلخ (،۷۹۱۱)ابوالفضل عبدالرزاق  ینالدکمال ،یطو  ف  ابن

 .بغداد ،جواد یوشش مص فکبه  ،۵جلد  ،چهار 
، بـه کوشـش سـوزانا دیوالـد ویلـِزر، المعتزلـهطبقات(، ۷۹۱۱قمری /  ۷۵۰۹مرتضی، احمدبن یحیی )ابن

 دارالمنتظر، بیروت.
بـه  ،یفورط ابی یزید عارفینمناقب سلطان ال الجمهور فی دستور (،۷۳۱۱) یخرقان یخبن شینبن حساحمد

 .تهران ،مکتوب یراثم ،افشار یرجپژوه و ادانش یتقکوشش محمد
کاظم به کوشـش محمـد ،هرات ةیناوصاف مد یروضات الجنات ف (،۷۳۳۱)محمد  ینالدینمع اسفزاری،

 .تهران ،دانشگاه تهران ،اما 

                                                      
منـابع کـه بـه  یگـر بعضـ، منـداهیامدمقاله ن یناول و دو  ا یهار بصشدذکر شده که  یفهرست فقط منابع یندر ا. 1
 .اندتکرار شده یزن ینجادر ا ییلدل
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، یـراند فرهنـگ ایـابن ،یهـرو مایـلبه کوشش  ،یهمقصد االقبال سلطان (،۷۳۲۷)عبدالله واع   ینالدیلاص
 .تهران

 .تهران ،یانجمن آثار مل ،یزد یادگارهای (،۷۳۵۱) یرجا ،افشار
 .تهران ،وست ،ییبه کوشش محمد سرور مول ،یهصوفالطبقات (،۷۳۱۵)عبدالله  ،یانصار

 .تهران ،یانجمن آثار مل ،یبیطب یرصالحبه کوشش م ،االحرارمونس (،۷۳۲۰)بن بدر محمد ،یجاجرم
بـه کوشـش  (،۵جلد )=  ۵جلد  ،معارف (،۷۳۳۱)ولد ءمعروب به بها ینحسدبن محم ینبهاءالد ،یبیخ 

 .تهران ،کل نگارش وزارت فرهنگ ۀادار ،الزمان فروزانفریعبد
، بـه کوشـش یـهبوو آل یانو سـامان یـانبصش غزنو، التواریخجامع (،۷۹۲۹/  ۷۳۳۱الله )یدالدین فضلرش

 محمد دبیرسیاقی، تهران.
 یفارسـ یخطـ یهـافهرسـت نسـخه (،۷۳۱۵)سـو آق ینالدو حسا  یقتوف(، یپور سبحانهاشم) یسبحان

 .تهران ،یو م العات فرهنگ یپژوهشگاه علو  انسان ،دانشگاه استانبول ۀکتابخان
ـ شـشبـه کو ،الشـیوخعجمم (،۵۰۰۵) هابعبدالو یندالتاج ،یکبس   و  یکـبنع یوسـفرائـد  ،ادو  عـ اربش 

 .یروتب ،یسالمالغرب الدار ،یاعظم یلاسماع یمص ف
موزه و مرکـز  ،کتابصانه ،یلیاردب ینالدیصف یخش ۀفهرست اسناد بقع (،۷۳۱۱) ینعمادالد ،ییالحکمایخش

 .تهران ،یرانا یمل ۀو موز یاسالم یاسناد مجلس شورا
جغرافیـای تـاریصی و سیاسـی خـور و بیابانـک » (،۷۳۹۱و نسـرین حیـدری ) ینعمادالد ،ییالحکمایخش

ۀ مرکـزی کتابصان، زیر نظر رسول جعفریان، ۷۵، دفتر های خطینسخه ،«ق ۱۱۱براساس وقفنامۀ مور  
 .۱۷۷ـ۲۱۲های ، صفحهتهران دانشگاه تهران،اسناد و مرکز 

 .یچاپ سنگ، اللغهقاموس، ینالدمجد ،یآبادیروزف
 ، امیرکبیر، تهران.شهریاران گمنام(، ۷۳۳۲کسروی، احمد )

 .تهران ،اقبال ،یهرانطجالل  یدبه کوشش س ،ذکر محاسن اصفهان (،۷۳۷۵)سعد  بنمفضل ،یخوفر  ما
 .تهران ،یطهور ،افشار یرجبه کوشش ا، الصمدیهرارسا یه فیشدرالمفردوس (،۷۳۳۳)عثمان دبن محمو

بـه کوشـش محمـود  ،المعـرب یـبترتفـی المغرب  (،۷۹۱۹/  یقمر ۷۳۹۹) ینناصرالد تحابوالف ،یزر  م 
 (.یهسور) حلب ،یدزبن ةساما   ةمکتب ،مصتار یدو عبدالحم یفاخور

، به کوشـش طبقات ناصری(، ۷۳۵۵ـ۷۳۵۷الدین محمد )بن سراجمنهاج سراج جوزجانی، ابوعمرو عثمان
 عبدالحی  حبیبی، کابل، دو جلد.

نداشـت و آنچـه در  یچاپ دسترسـ یننگارنده به ا) یوثبه کوشش مارگل ،ءاالدباعجمم ،ابوعبدالله ،یاقوت
 هـاییشبـوده کـه در ف ینیقزو یهایادداشت احتمالا  ،یگرمنابع د طریقشده ازنقل چاپ  ینمقاله از ا ینا

 (.ندارد یمنابع دسترس ینبه ا نکرده و فعالا  داشتدیاخود 



 

 آن در بررسیهویت دستوری و 
 و  ، 

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( فائزه سبحانی مَرَنی

است. در این پژوهش به روش ذکـر  های امروزیهای فرهنگهویت دستوری یکی از بصش
و  (۷۳۱۵)انـوری  سـخنفرهنگ بزرگ ، (۷۳۱۱و همکاران  دهصدا) هناملغتهویت دستوری در 

هویت دسـتوری چنـد  ،پرداخته شده و در ادامه (۷۳۹۱افشار و همکاران )صدری فارسی فرهنگ
مدخل در این سه فرهنگ با رویکردی کاربرمحور )کمک به فهم معنی یا کاربردهای خاص 

فرهنـگ جـامع زبـان  ۀبرای روشن شدن م لب بـه آنچـه در مقدمـ است.واژه( مقایسه شده
 شود:است اشاره میهای فارسی آمدهبرخی فرهنگ فرهنگ بزرگ سخن و فارسی

دســتوری اصــلی  ۀنویســی تقریبــاا همــان مقولــمنظــور از هویــت دســتوری در فرهنگ»
 . (۷۱، ص ۷۳۹۵)صادقی « واحدهای واژگانی است

بر ن هویت واژه از لحاظ دسـتوری )بنـاهویت دستوری بصشی از فرهنگ است که در آ»
 وشش(.، ص سی۷۳۱۵)انوری « شودکاربرد آن در جمله( مشص  می

عـد  ق عیـت یـا نامحـدود بـودن »بر است و نویسی امری پیچیده و بسیار زمانفرهنگ
هـای زبـان واقعیـت انکارناپـذیر و مشـکل معانی، کاربرد و خصوصیات آشکار و نهـان واژه

 . (۷۱، ص ۷۳۱۳)وثوقی « واقعی این حرفه است
بر لزو  وجود طرحی مشص ، روشمند و منسـجم نیازمنـد دانـش نویسی عالوهفرهنگ

هـای نحـوی نظریـات برخی از قاعده درموردزبان و قواعد حاکم بر آن است.  درموردکافی 
ها نیـز همیشـه جـامع و های موجود در فرهنگگوناگونی وجود دارد. از سوی دیگر، تعریف

هـا همـواره بـرای ف و هویـت دسـتوری فرهنـگمانع و کامل نیست. در نتیجه، بصش تعری
اسـت. هـا پرداختـهخود بـه آن ۀواست و هر فرهنگی به شیبرانگیز بودهنویسان چالشفرهنگ
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هـا اسـت و کـار اصـلی و شود که هویت دستوری بصشـی فرعـی در فرهنگالبته یادآور می
ها چنـان گاه معنیهاست. اما نگاری و روشن ساختن معنی واژهنویس تعریفتِر فرهنگمهم

تعریفی صحیح از واژه، بایـد  ۀبا نقش یا هویت دستوری در هم آمیصته است که پیش از ارائ
 هویت دستوری آن را مشص  کرد. 

هـایی شود خود صداها نیستند بلکه الگوهـا و طـرحآنچه بالخ  به آن زبان گفته می»
هـا نسـبت بـه این الگوها و طرح ... از طرب دیگر هستند هاآنهستند که این اصوات بیانگر 

، ص ۷۳۱۳)بـاطنی « مراتبی برقرار اسـتسلسله هاآنای هستند و بین هم دارای روابط پیچیده
پوشی کرد؛ گاهی باید پـیش از توان از قوانین حاکم بر آن زبان چشمفرهنگ نمی ۀ. در تهی(۱

 نگاری مدخل هویت دستوری آن را تعیین کرد.تعریف
کسفورد  ،بسیار پیشرفتههای در فرهنگ» های متعـددی ، کـدها و برچسـب۵۰۰۰مثل آ

 .(۷۱۳، ص ۷۳۱۳)وثوقی « ها وجود داردهای ساختاری واژهبرای نشان دادن ویژگی
هـای ها کـه ماهیتـاا هویـت دسـتوری خاصـی دارنـد، در بافـتممکن است برخی واژه

اما در شـعر  ،که صفت است ،زیبامتفاوت هویتشان تغییر کند و نقش دیگری بهذیرند، مانند 
 است:کار رفتهصورت اسمی بهزیر از مولوی به

 ه بنگـر پایـانر  بر ر  زیبایان کـم ِنـ
 

 رخسار تو فرسوده رو کم ترکوا برخوان 
دیگـر  ۀهایی که در ترکیب با کلممهم دیگر این است که در فرهنگ باید به مدخل ۀمسئل 

در  خــوری( ـ postposition) ۀژواســازند اشــاره شــود، ماننــد پــیجدیــدی می ۀژوا
هـای فرنگـی بـه . همچنـین در برخـی فرهنگخوریسـو ، و ساالدخوری، خوریخورش

است. بـه ایـن صـورت کـه ساختار نحوی واژه و جایگاه قرارگیری آن در جمله نیز اشاره شده
از فعـل یـا  پـیشگیرد یا ا صفت قرار میاز اسم ی پسکنند مثالا مدخل پیش رو مشص  می

 قید.
های تعریف خوب ایـن اسـت کـه بتـوان آن را در جملـه دیگر اینکه یکی از ویژگی ۀنکت

 جای مدخل قرار داد و این امر مستلز  تشصی  درست هویت دستوری آن مدخل است.به
 سـیینففرهنگ  هها اشاره شدنصستین فرهنگ فارسی که در آن به هویت دستوری مدخل

هویـت دسـتوری  ۀاست که مؤلف به ارائ (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷)اکبر نفیسی تألیف علی( االطباناظم)
است، نظر گرفتن نقش آن در جمله و کاربرد آن در بافت کلی متن دست زدهها، بدون درواژه

اسـت کـه البتـه در م لقاا صفت دانسته ،که در بعضی موارد اسم است ،را آبکیمثالا مدخل 
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اسـم ـ »که هویـت  گرآبگینهو  آبکشهای دست عمل نشده، مانند مدخلزمینه نیز یکاین 
 دارد.« صفت

هویـت  ،به پیشنهاد دکتـر محمـد معـین ،دهصدا )از حرب الف به بعد( نیز ۀناملغتدر 
است. در شده های زبانی، افزودهر گرفتن کاربرد و بافتبدون در نظها، البته دستوری مدخل

 است.ها نشدهذکر آن ۀوای به شیکتاب اشاره ۀمقدم
به شکلی روشمند بـه هویـت دسـتوری  (۷۳۹۱افشار و همکاران )صدری فارسی فرهنگدر 
های مشـابه ترتیـب قـرار گـرفتن مـدخل» است:آن آمده پیشگفتارها اشاره شده و در مدخل

. ۱. ضـمیر؛ ۲. قیـد؛ ۵. صـفت؛ ۳. فعـل؛ ۵. اسـم؛ ۷براساس دستور زبان چنـین اسـت: 
. پسوند یـا پیـواژه. هـر واژه ۷۷. میانوند؛ ۷۰. پیشوند یا پیشواژه؛ ۹. دعا؛ ۱؛ آوانا . ۱حرب؛ 

؛ بـه استدهمشص  ش با عددکه متعلق به بیش از یک مقولۀ دستور زبانی است، درصورتی
کـه رسـد نظـر می؛ به(هشتهمان، ص )« فوتو  رازی، بازهای همین ترتیب اعال ، مثالا واژه

اسـت، مالک تعیین هویت دستوری در این فرهنگ هم مالحظات نحوی و هم صـرفی بوده
ها و بنیاد نیست، گاهی چندان به وجه کاربردی مـدخلاما با توجه به اینکه این فرهنگ پیکره

 است.ها در جمله توجه نشدهنقش آن
فرهنـگ  های دستوری مندرج در ایـنهویت»است: آمده فرهنگ بزرگ سخندر مقدمۀ 

ند از: اسم، اسم صوت، اسم مصدر، بن ماضی، بن مضارب، پسوند، پیشـوند، تـابع، اعبارت
جمله، شناسـه، جمله، حاصل مصدر، حرب، حرب اضافه، حـرب ربـط، حـرب نـدا، شـبه

صفت، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صـفت نسـبی، ضـمیر، فعـل، قیـد، مصـدر )لز  و 
در  ،کـه مشـص  اسـت گونههمان؛ وهفت(ص سی، ۷۳۱۵)انوری « متعدی(، مصغر، میانوند

اسـت و هم صرب و هم نحـو بـرای تعیـین هویـت دسـتوری مـد نظـر بوده ،این فرهنگ نیز
در زبـان  هـاآنهـا، مـالک مـا چگـونگی کـاربرد هویت دسـتوری واژه ۀرطور کلی دربابه»

 .)همان(« استبوده
چند مدخل سه فرهنگ مذکور از دیدگاه کاربرمحور هویت دستوری به مقایسۀ  ،در ادامه

 :استهای متفاوت دستوری ها مقولهشود. مالک انتصاب مدخلپرداخته میبودن 
 .(۷۳۱۱)دهصدا و همکاران ...  )مصدر( اثبات
 .(۷۳۱۱)دهصدا و همکاران ...  )مصدر( تکلم

و  اســت «مصــدر»دهصــدا  ۀنامــلغتدر  تکلــمو  اثبــاتدو مــدخل هویــت دســتوری 
ایـن  ،دانیمکه می گونههمان ،اما .ها داده شده طبق الگوی فعل استهایی که برای آنتعریف
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لحـاظ معنـایی در ها با توجه به ساخت زبان فارسی و قواعد آن مصدر نیستند، اگرچه بهواژه
  فعلیت وجود دارد. هاآن

 .(۷۳۹۱افشار و همکاران صدری)...  (اسم) اثبات
 .(۷۳۹۱افشار و همکاران صدری)...  (اسم) تکلم

ها نیز و تعریف است «اسم» فرهنگ فارسیدر  تکلمو  اثباتدو مدخل هویت دستوری 
تری بـرای آن انتصـاب دهـد روش مناسـبآغاز شده کـه نشـان می فرایندو  عملهای با واژه

 است. شده
، اسـت «اسـم مصـدر» فرهنگ بزرگ سخندر  تکلمو  اثباتدو مدخل هویت دستوری 

ایـن الگـوی  ۀدکننـتوجیه مصدرها مانند فعل است که البته شاید وجود کلمۀ اما تعریف آن
 تعریف باشد.

ب دو هویـت دسـتوری یترتدهصـدا بـه ۀنامـلغتدر  ستایشو  وآمدرفتدو مدخل  یبرا
ب و اسم مصدر آمده دانیم در دستور زبان فارسی هر که میاست، اما چنانمصدر مرخم مرک 

هـا، از الگـوی ها اسم هستند، ضمناا برای تعریف هر دو، به نقل از دیگـر فرهنگاژهدو این و
 فارسـی فرهنـگکـه در  یبـه روشـ، را هـاآنتـوان یکه میدرصورت ،استفعلی استفاده شده

هردو اسم مصدر هستند  فرهنگ بزرگ سخنف کرد. اما در یتعر یاسم یبا الگو است،دهآم
اسـت کـه ایـن از های معنایی الگوی تعریف فعل اسـتفاده شدهو در تعریف بعضی از برش

ها نوب تعریف ۀدکننتوجیه« مصدر»مگر اینکه مانند موارد بال کلمۀ  ،کاهدیکدستی کار می
 باشد.

عنـایی هـای مدهصدا هویت اسم دارد و با نگاهی گذرا بـه برش نامۀلغتدر  بچهمدخل 
 بچـهاسـت، مـثالا شود که از بعضی کاربردهای ایـن واژه در زبـان غفلـت شدهمشص  می

رعایـت  فرهنـگ بـزرگ سـخنکـه ایـن مـورد در « تجربـهکم» معنیبـهگاهی صفت است 
اسـت؛ نکتـۀ نیامده بچـهاین هویت دستوری برای مـدخل  فارسی فرهنگاست، اما در شده

بـا اسـم یـا صـفتی دیگـر ترکیـب  وارهیا پسـوند وارهدصورت پیشونگاهی به بچهدیگر اینکه 
 .بچهغالمو  دانشجوبچهافزاید، مانند ها میهای دیگری را به آنشود و معنیمی

برچسـب  سـختیو  زیبایی، خوبیسه مدخل  فرهنگ بزرگ سخندهصدا و  نامۀلغتدر 
امـا در  ،اسـتشدهلحاظ صرفی تعیـین ها بهتوان گفت هویت آنحاصل مصدر دارند که می

برچسـب اسـم مصـدر اطـالب  ،اند. به نظـر نگارنـدهاسم در نظر گرفته شده فارسی فرهنگ
یـک  فارسـی فرهنـگدهد. همچنـین در دستور زبان( به کاربر می درموردکاربردی خوبی )
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و  سرســختیاســت و بــرای آن داده شده ســختیبــرای مــدخل « پیــواژه»هویــت دســتوری 
+  سـر»از  سرسـختیتیجه به باور مؤلفـان ایـن فرهنـگ، است. درنرا مثال آورده سختیجان

این  ،نظر نگارندهکه بهاست، درحالیتشکیل شده« سختی+  جان»از  سختیجانو « سختی
 ی+ ـ )صـفت( سـختجان»و « سـاز()پسـوند اسم ی+ ـ )صـفت( سرسخت»ها از واژه

 است.تشکیل شده« ساز()پسوند اسم

هویت دستوری صفت دارد که واضح اسـت بسـیاری  خوبمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
کند ایـن ابتدا چیزی که جلب نظر می فارسی فرهنگاند. در از کاربردهای آن را نادیده گرفته

جداگانه مدخل شده و هویت دستوری آن قید است، امـا  /xob/است که این مدخل با تلف  
 فرهنـگ بـزرگ سـخنجمله اسـت. در هدر بافت زبان شـب ُخب ۀژرسد که نقش وانظر میبه

هـای جمله و اسم اسـت و بـه بسـیاری از بافتمقولت دستوری آن شامل صفت، قید، شبه
 است.زبانی و کاربردهای آن اشاره شده

برچسب صفت دارد، اما بدیهی است کـه در بسـیاری  سفیدمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
رود. در کار مـیعنوان نـا  رنـگ بـهکـه بـه گیرد، مانند زمـانیموارد این واژه هویت اسم می

اسـت، امـا به هر دو هویت اسـم و صـفت اشـاره شده فرهنگ بزرگ سخنو  فارسی فرهنگ
نظر واژه است که بهبرای آن داده شده و آن پیش فارسی فرهنگهویت دستوری سومی هم در 

 .سفیدجامهدهد، مانند اطالب مناسبی به کاربر فرهنگ می

که در بسیاری موارد هویـت هویت اسم دارد، درصورتی باالمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
بـالی حیـا  صـندلی چیـده »، و گاهی قید است، مانند «اتاق بال»آن صفت است، مانند 

واژه نیز بـرای آن داده است و هویت پیشرعایت شده فارسی فرهنگ، که این نکته در «بودند
رسد، امـا نظر میه دادن این اطالب نیز بسیار کاربردی بهک باالروو  باالنشیناست، مانند شده

است. نکتـۀ قابـل ذکـر های اسم و صفت برای آن قائل شدهفقط هویت فرهنگ بزرگ سخن
ای هـم در این مدخل این است که به نظر نگارنده، این واژه یک نقش حـرب اضـافه درمورد

بالی این کتاب خیلی پول »در جملۀ  است، برای مثالکم پیدا کردهبافت زبان دارد، یا دست
که البتـه در ایـن کـاربرد « استفالنی بالی نوشتن این مقاله خیلی زحمت کشیده»یا « داد 
فرهنـگ بـزرگ آیـد و در شود، مینمایش داده می« ی»صورت اضافه، که به ۀرجا با کسهمه

« بابـِت »و « درازاِی »است و معنای آمده باالِی صورت مدخل فرعی به باالذیل مدخل  سخن
 است.است، اما هیچ توضیحی به لحاظ دستوری برای آن نیامدهرا برای آن آورده
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رسـد. قید است که در همان نگاه اول ناکافی بـه نظـر می دیرمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
با مصادری از این قبیل ترکیب شـود: دیـر آمـدن، دیـر »البته توضیحی نیز به این شرح دارد: 

سه هویت صفت، قید  فارسی فرهنگدر «. آوردن... و نیز کلماتی چون: دیرآب، دیرانجا ...
بـر تمـا  تری دارد و عالوهرد جـامعرویکـ فرهنـگ بـزرگ سـخناسـت. امـا و پیشواژه آمده

است که به نظر نگارنده چـون در های بال حالت اسمی آن را نیز آورده و تعریف کردههویت
 ینویسـفرهنگگـروه  یزبـان ۀرکـیکـه در پ ییوجون در جستیهایی که آورده و همچنمثال

اسـت لز  اسـت تهکار رفنکره بـه« ی»جا با انجا  شد، همه یفرهنگستان زبان و ادب فارس
 که به این نکتۀ دستوری نیز اشاره شود.

( اسـم صـوت «صـدای چکیـدن آب»)در معنای  چکچکمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
ی این واژه مدخل فرع فرهنگ بزرگ سخندارد. در  آوانا برچسب  فارسی فرهنگدر  و است

و فاقد اطالب دستوری است. اگرچـه خـود  آمده چکاست، یعنی ذیل مدخل محسوب شده
نظر نگارنده، با توجه به اینکه تعیـین مقولـۀ است. بهرا اسم صوت دانسته چکمدخل اصلی 

اسـت و آمـدن آن در ها در میان دستورنویسان محل اخـتالب بودهدستوری این دسته از واژه
هـایی چنـین واژه کند، بهتر است کـه هویـت دسـتوریفرهنگ هیچ کمکی به فهم واژه نمی

مانند واحدهای واژگانی دیگر با توجه به نقش و کاربردشـان در جملـه تعیـین شـود. چنـین 
 هستند. ریصت(چک می)آب چکیا قید  چک آب()چکهایی معمولا اسم واژه

اسـت: برچسـب اسـم مصـدر دارد، امـا در ادامـه آمده گیـرمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
هـای دسـتوری دیگـری نیـز و هویت« صرب شـود داشتنو  دنکربیشتر با مشتقات مصدِر »

است، یعنی در یـک بـرش معنـایی صـفت مفعـولی مـرخم و در دیگـری برای آن آورده شده
در آن بـه ایـن نکتـه  همچنین .استصفت فاعلی مرخم دانسته و بر همان اساس معنی شده

یت اسـم، صـفت و سه هو فارسی فرهنگکه صورت فعل امر از گرفتن است. در  اشاره شده
های تری بـه مقولـهشکل جامعبه فرهنگ بزرگ سخندر است، اما واژه برای آن آورده شدهپی

اسـت « گـرفتن»و به این مورد که این واژه بن مضارب فعل  شده دستوری این مدخل پرداخته
در یـک بـرش معنـایی هویـت دوگانـۀ  فرهنگ بزرگ سخندر  ،براینعالوه .استدهشاشاره 

گلوله تمام گردنش را پاشیده بـود  سـرش است، با این شاهد: برای آن آورده« اسم صفت ـ»
نظر نگارنده در اینجا که به (۱۱۷ ، ص۵محمود ←) دانم به یک رگ گیر بودبه یک پوست  نمی

نویسی فرهنگسـتان گروه فرهنگ یزبان ۀروجویی که در پیکصفت است؛ همچنین در جست
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« صفت، اسـم»شاهدی مبنی بر اینکه این لغت هویت دوگانۀ  زبان و ادب فارسی انجا  شد
 داشته باشد یافته نشد.

ـیترت، بهدامداربرای مدخل دهصدا  نامۀلغتدر  ب، و ب هویت دستوری نعت فاعلی مرک 
است، اما در بافت زبان در بعضـی ت صفت آورده شدهیهو عصارو  قاضی یهامدخل یبرا

در واژه هـر سـه  فارسـی فرهنـگدر . دامداران سم هستند. مثلها اکه این واژه بینیمموارد می
که بـه نظـر ناکـافی  شدهد و بر همین اساس هم تعریف رمعنی شغل یا مقا  برچسب اسم دا

مـرد دامـدار آخورهـا را »ند. ماننـد اهـا صـفتاست، زیـرا در برخـی از جمـالت ایـن واژه
صـفت ـ »است که هویت دوگانۀ  فرهنگ بزرگ سخنتر از آِن اما رویکرد جامع«. بستمی

هـا است، زیرا گاهی تشصی  هویت دستوری این نـوب واژهها در نظر گرفتهرا برای آن« اسم
در یک برش معنایی بـه  فرهنگ بزرگ سخنقابل ذکر است که  .رسدبسیار مشکل به نظر می

 است.( هویت اسم داده«لقمه» معنیبه) یقاضمدخل 

ـب و مـدخل  نوانامدخل دهصدا  نامۀلغتدر  ـب اسـت،  مهنـدساسم مرک  صـفت مرک 
هـر دو اسـم  فارسـی فرهنـگها طبق الگوی اسـم اسـت. در که تعریف هر دِو آندرصورتی

خـانم »توانند صفت نیـز باشـند، ماننـد دانیم که در بعضی موارد میدانسته شده، اگرچه می
فرهنـگ در «. کردآماده می پسرک نانوا خمیر را»، یا «اش را برایمان توضیح دادمهندس نقشه

هـر دو  ۀداسـت کـه دربرگیرنـها داده شدهبرای آن« صفت ـ اسم»هویت دوگانۀ  بزرگ سخن
 نقش آن در جمله و کاربردشان در زبان است.

لحاظ دستوری این برچسب مصدر دارد که اگرچه به خوردنمدخل دهصدا  نامۀلغتدر 
ن اطالب چندان کمکی به فهم معنـی واژه نویسی دادن ایهویت صحیح است، اما در فرهنگ

دارد و هر کـدا  بـرش معنـایی « مصدر متعدی / لز »برچسب  فارسی فرهنگکند. در نمی
هـم « خـوری، بصـورخـوردی، می»براین، سه صورت صـرفی است. عالوهای شدهجداگانه

اسـت. است و در پایاِن مدخل، صفت فاعلی، مفعولی و مصدر منفی آن هـم آمدهآورده شده
نیـز دو  فرهنـگ بـزرگ سـخند. دهـآموز میاین موارد اطالب بسیار خوبی به کـاربران زبـان

را نیـز  ،خـور، یعنی است، ضمناا بن مضارب آنهویت مصدر متعدی و لز  را جداگانه آورده
هویـت دسـتوری فعـل بـه دو صـورت فعـل لز  و فعـل  ،نظر نگارندهاست، اما بهذکر کرده

ت، زیـرا تر اسـها از نظر دادن اطالب کاربردی و معنایی مناسبگونه مدخلمتعدی برای این
نویسـی اطالعـی کـه روشـنگر ها در بافت و نحو زبان فعل است و در فرهنگنقش این واژه
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 ییآن در بـرش معنـا یت اسـمیـتـوان بـه هوین میها باشد اولویت دارد. همچنـمعنی واژه
 «.د استیسالمت بدن مف یجات برایخوردن سبز»مانند  ،اشاره کرد یگرید

هـا در ارائـۀ کند کـه توجـه بـه مقولـۀ دسـتوری واژهها روشن میاین مقایسه ،در مجموب
هـای فارسـی گشاست، و اینکه تعیین هویت دسـتوری در فرهنگهای معنایی بسیار راهبرش

رود. همچنـین ایـن مـوارد نمونـۀ بسـیار سوی روشمندی و کاربرمحوری میهرچه بیشتر به
اسـت  ها در فرهنگهای تعیین هویت دستوری مدخلکوچکی از اختالب نظرها و دشواری

تری به ایـن مقولـه بهردازنـد، زیـرا کاربردی یهااست تا به روشنویسان را واداشتهکه فرهنگ
طور که پیش از این گفته شد دستور و دادن اطالب دستوری در فرهنگ بـرای کمـک بـه همان

هـا واژه نویس در درک معنیفهم معنی واژه یا کاربرد آن در زبان است و بیشتر به کار فرهنگ
آید؛ در آخر اینکه چـون ایـن مسـئله همـواره در بـین ها میهای معنایی آنو رسیدن به برش

نویسان محل بح  و اختالب نظر بوده و هست، همچنان جای کار و تحقیق بیشـتر فرهنگ
 خواهد داشت.

 منابع
 .، تهران، سصنفرهنگ بزرگ سخن، (۷۳۱۵) انوری، حسن

 .، امیرکبیر، تهرانتوصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، (۷۳۱۳) باطنی، محمدرضا
 .ران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)جلد آ(، ته فرهنگ جامع زبان فارسی، (۷۳۹۵) اشربصادقی، علی

می و  افشار، غالمحسینصدری ک  می و نسترن ح  ک   .تهران، فرهنگ معاصر، فارسی فرهنگ (،۷۳۹۱)نسرین ح 
 .، تهران، بازنگاری در زبان فارسیشناسی و فرهنگواژه، (۷۳۱۳) وثوقی، حسین



 

  و مؤلف حقیقی آن1

 (علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیتئعضو هی) محسن ذاکرالحسینی

ویژه در بـه، ای اسـت کـه در عصـر اخیـرهرسـالترکی ـ  های منظو  فارسینامهیکی از لغت
در جمهوری آذربایجان دیرزمـانی از ایـن . شودشناخته می حسام ۀتحفبیشتر با عنوان ، ایران

بودگی شناسی در آن من قه همواره از گمو منابع مربو  به زبان، بودن در دستنشانی فرهنگ 
سلی، عارب. دانشمندانی مانند  ، آن یاد کرده ر  و جهـانگیر ، ادهزعبدالزل دمیرچـی، حمید ا 

ای تا اینکه چند دهه پیش قراینی ایشان را به سوی نسصه؛ انداب بر آن افسوس خوردهقهرمان
ی از نویسـدستسـان و بدین، بـود حسام ۀتحفبا عنوان نظم حسا  رهنمون گردید که همان 

 ۀکــه نصســت بــه گمــان ایشــان نســص ،و از یــافتن آن، مــذکور شناســایی ۀدشــفرهنــگ گم
حفو تصحیح و ، با عنواِن کشف فرهنگی یاد شد، فرد بودمنحصربه ه ثم ةچاپ الت   ۀرالحسامی 

 .(p. 1151996& etc.  izigElesker ,-116 ←) آن بود
ای درخور شناسـایی کنون در ایران به گونهاهای آن تنویسدستها و این فرهنگ و چاپ

در این  ،روازایناست؛ دهر  دا جدی مؤلف آن اشتباهی در معرفیو است، شدهن شناساندهو 
 .رودگفتار از مباح  مذکور سصن می

 اثرنام 
های کتاب و منابع مربو  به آن بـه نویسدستدر ، گوییمای که از آن سصن مینامهنا  لغت
، تحفـۀ حسـامّیه، الحسـامی ةتحفـ، تحفۀ حسامی، الحسام ةتحف، حسام ۀتحفهای صورت

 صورتبهحتی و ، نظومۀ حسامم، نظم حسام، لغت حسامی، لغت حسام، الحسامّیه ةالّتحف
                                                      

العات تا .1 ین خـویی فـراهم آمـدهاین نوشته از برکت پژوهشی درازدامن در احـوال و آثـار حسـا  ۀزاط  از . اسـتالد 
ت و ۀددوشیزه آزا کال صمیمانه سهاسگزار  که در استفاده از منابع ترکی بی هیچ من   . بیش از حد  انتظار مرا یاری کرد ات 
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و بـا ، دارد یشهرت بیشـتر حسام ۀتحف این اثر با نا . 1استدهآم حسامیو نیز  حسام م لق
حف ه به چـاپ رسی ةاین نا  و نیز با نا  الت   ۀاز مقولـبایـد جـزء دو  عنـوان اسـت. دهالحسامی 

م لـق ) تحفـهو محتمالا نا  حقیقـی کتـاب ، باشد نا  مؤلف به نا  تألیف و غیراصلی ۀاضاف
 هاینامـهلغت نـوب ازحتـی ) های دیگری همنامهها و لغتاما چون کتاب است،( بالاضافه

نـا  مؤلـف از آن  ۀیـک را بـا اضـافرهاسـت، شدهبا همین نا  تألیف ( ترکیـ  فارسی منظو 
 .انددیگرها متمایز کرده

 اثرمعرفی 
هـا، آناهی اسـت در ضـبط لغـات فارسـی و برابرهـای ترکـی منظو  کوت ۀما رسال ۀاین تحف

. (Altun, p. 7) ای منظو  در پنج بیـتو خاتمه، نامهمتن واژه، ای کوتاه به نثرمشتمل بر مقدمه
عمومـاا از ، تعداد ابیات هـر فقـره متغیـر اسـت) منظو  است ۀرنامه دارای بیست فقمتن واژه

جمعاا در حدود (، همراه با ذکر افاعیل هر وزن) مصتلفبا قوافی و اوزان ( شش تا نوزده بیت
م ابق شمارش ، ترکی ۀژوا ۳۰۵۷فارسی و  ۀژوا ۷۷۷۳) واژه ۲۷۱۵بر  مشتمل، 2سیصد بیت

 .باشد ۳۰۲( متن و خاتمه) پس باید شمار ابیات رساله(. مصححان چاپ باکو
مندرج در فهارس نسخ ) هانویسدستاما عبارات آغاز  ،زبان متن منظو  اثر ترکی است

تحفـه  ۀعبارات آغاز مقدمـ. منثور آن فارسی است ۀحکایت از آن دارد که زبان مقدم( خ ی
 :چنین است

حم   حیم نبسم الله الر   ۀن فـه در مشـیم ۀقیاس صانعی را که از نق سهاس و ثنای بی. الر 
 .رِحم نقوِش نفوِس انسانی را پیدا فرمود

 :و بیت آغاز منظومه چنین
گری توانگر معنسی بایخدا   ت 

 
ق ِادیجی کارفرمای  ر  ی   ِاشه ب 

 :و بیت انجا  چنین 
یدی ر  ساِ  شاعر بو حسا  ِبر گ  ول ح   اگر ا 

 
یـدی  ر  فتـِرن د  ز  د  یِد س  ر  ِی زهی د   دید 

 

                                                      
ص (، ۷) ۷۳۱۰صـالحی ؛ ۵۵۱ص ، ۷۳۹۲ سـعادت ←) انـدسا  آورده ۀبعضی نا  این کتاب را به صورت تحف .1

 . که محتمل است خ ای م بعی باشد( ۱۷ص (، ۵) ۷۳۱۰همو ؛ ۷۵
 ۳۰۵گر شجمع اعداد شماربر اما بنا ،شودبیت دیده می ۵۹۱( چاپ دو  در ایران ۀضمیم) در چاپ عکسی کتاب .2

یان چـاپ است. شدهاز چاپ مذکور ساقط ( یازدهم ۀرمربو  به فق) پس احتمالا یک صفحه؛ بیت باید باشد متصـد 
دزاده  ←) اندنوشته ۳۲۲دو  کتاب شمار ابیات را  یق»محم  که پیداست بـه ( ۷۹ص ، ۷۳۱۹ زارب شاهمرسی و« صد 

 .  اندشمارش ابیات نهرداخته
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آن  ۀربیسـتم در حکـم مـؤخ ۀرو چند بیت آخر فق، مؤلف ندارد ۀمتن چاپی رساله مقدم
ب بـا ، کتاب ۀراز بیست فق. است نوزده فقره ق عاتی است متحدالقافیه منتهی بـه بیتـی مصـر 

 .ودو بیت در قالب مثنوی استنهم سی ۀرو فق، مستقل ۀقافی
ترکی معمولا مدخل لغتی فارسی است که پیش از معادل ترکـی ـ  فارسی ۀنامدر این واژه

گـاه اسـت. دهشگاه نیز معادل ترکی بر مدخل فارسی مقد  ، اما به مقتضای وزن؛ قرار گرفته
 ترکـی و گـاه بـرای یـک مـدخل چنـد معنـی، های فارسـی دیگـربرای لغات فارسی معادل

 ←)اسـت شدهجز لغـات مفـرده بعضـی عبـارات و جمـالت هـم مـدخل و بـهاست، دهآم
یق»محمدزاده   .(۵۵، ص ۷۳۱۹ زارب شاهمرسی و« صد 
کتاب درسـی بـرای آمـوزش  عنوان، بهتحفۀ شاهدیش از تألیف کم تا پیدست، ما تحفۀ

 .(Altuner 2005, p. 143)است رفتهمی کاربه کلمات فارسِی دخیل در ترکی
ـویبن ابراهیم ل  غ  و « شـاهدی»مـتصل  بـه هجـری(  ۹۲۱یـا  ۹۵۱: وفـات) صـالح م 
ده»معروب به  تحفـۀ یعنـی ، ترکـیـ  منظو  فارسی ۀناممشهورترین و تأثیرگذارترین لغت« د 

شاهدی دده، مقدمه  ←) به نظم آورده حسام ۀتحفبه پیروی از ، هجری ۷۵۹را در سال  شاهدی
و در آغـاز و انجـا  منظومـه چنـد بـار از  (Çelik 2008, p. 12؛ رو ۳ بـر منظو ؛ بغدادی،  ۀرو مؤخ

زبـان  هاآنهای منظومی که یک سوی نامهلغت ۀو تقریباا هم استکردهاش یاد حسا  و تحفه
 .انداز این دو فرهنگ تأثیر پذیرفته، مستقیم یا غیرمستقیم، ترکی است

او . امـا بـر آن خـرده هـم گرفـت ،باشد حسام ۀتحففرهنگش نظیر  داشتشاهدی آرزو 
 و حالوت و رونـق تـألیف خـود را از آن کتـاب افـزون هرا نامهذب خواند حسام ۀتحفاوزان 
 .(رو ۳  بربغدادی،  ←) استهدانست

 آیا مؤلف تحفه حسام  خویی است؟
منـابع  ۀدر همـ، اندترکـی شـناختهـ  منظو  فارسـی ۀنامکه آن را نصستین لغت حسام ۀتحف

شـاعر و مترسـل طـراز اول قـرن هفـتم ، عبدالمؤمن خـوییبن الدین حسنبه حسا  فارسی
و بعضـی منـابع ترکـی و اسـت؛ شدهت داده نسب، شهرت داشته« حساِ  شاعر»هجری که به 

از ایـن  ،که بیشتر محل رجوب پژوهشـگران ایرانـی اسـت هاآنویژه به، عربی و انگلیسی هم
 .اندبنیاد پیروی کردهنسبِت بی
و در اسـت، شدهمعرفـی ن شناسیدر منابع رایج کتاب، گوییمای که از آن سصن میتحفه

بـه نظـر . شـودبر انتساب آن به حسا  خویی دیـده نمیهای چاپی آن هم دللتی متن نسصه
تألیف محمدعلی تربیت باشد  (۷۳۷۵) دانشمندان آذربایجانرسد منشأ این التباس کتاب می
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را جـزو  حسام ۀتحفاختصار معرفی کرد و کتابی به نا  بار آثار حسا  خویی را به ینکه نصست
ــمرد ــار او برش ــت ←) آث ــاه، (۷۳۷، ص ۷۳۷۵ تربی ــا ظ ــتباه راا ام ــن اش ــاب ای ــتر از راه کت بیش

 ←) تألیف علینقـی منـزوی شـیوب پیـدا کـرد (۱۳۷۳)تهران،  فارسی بههای عربی نامهفرهنگ
مذکور یاد کـرده و آن را اثـر طبـع  ۀو اکنون منبعی نیست که از منظوم (۷۷۲، ص ۷۳۳۱ منزوی

، ۵، ج ۷۳۲۱ آبـادیدولت؛ ۵۱، ص ۷۳۵۵ رامیان و دیگـران ← ،)ازجمله حسا  خویی ندانسته باشد
پــژوه ؛ دانش۷۹۱۱، ص ۳، ج ۷۳۲۰ ؛ منــزوی۵۳۱، ص ۹، ج قمــری ۷۵۰۳ ؛ آقــابزر  تهرانــی۱۲۳ص 

؛ همـو ۷۵۷، ص ۷۳۱۹؛ ریـاحی ۵۰۵، ص ۷۳۱۳؛ همو ۵۹، ص ۷۳۱۱؛ سبحانی ۷۱۱(، ص ۵) ۷۳۱۵
، ص ۵، ج ۵۰۰۷ بلـــو ؛ قره۵۲، ص ۷۳۱۹ زاده؛ عبــاس۱۳، ص ۵، ج ۷۳۱۹ ؛ دیهــیم۲۹، ص ۷۳۱۵

 ؛ صـباغی۵۵، ص ۷۳۱۰ ؛ ذکاوتی قراگزلـو۱۷(، ص ۵) ۷۳۱۰؛ همو ۷۵(، ص ۷) ۷۳۱۰؛ صالحی ۱۳۰
و متأسـفانه  (Eleskergizi & etc. 1996, p. 116؛ ۹۵۱ــ۹۵۲، ص ۵، ج ۷۳۱۹ ؛ درایتی۵۷۳، ص ۷۳۹۰

دهصدا و همکـاران ) نامهلغتهایی ماننِد المعاربةرها و دایها و دانشنامهاند فرهنگاز آن جمله
، (۰۱، ص ۱، ج ۷۳۳۹ صـاحب جـواهر ←) ف االسالمیهرالمعاةدایر، «(حسا  خویی»ذیل ، ۷۳۱۱

، «(الدین خـوییحسـا »)ذیـل  دانشنامۀ جهان اسالم، «(حسا  خویی»)ذیل  دانشنامۀ ادب فارسی
 بولینبه ترکی اسـتا المعارف اسالمةدایر، «(نصاب الصبیان»)ذیل  1دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

(→ Yaziçi 1999, p. 312) ،المعارف ایرانیکاةدایر (→ Yaziçi 2004, p. 26)،  پـدیای ویکی وبگـاهو
 .ترکی

 ؛دلیل این التباس به چند چیز راجع است
 ؛حسا  یا حسامی در عنوان مشهور این کتاب که اشاره است به نا  مؤلف ۀکلم. ۷
 ؛نا  مؤلف اصلیشباهت زیاد نا  حسا  خویی با . ۵
 ؛های اثرنویسدستمؤلف از هر دو چاپ و از بیشتر  ۀبودگی مقدمگم. ۳
 نصـیب الفتیـانفارسی منظومی دارد با عنـوان ـ  عربی ۀنامکه حسا  خویی لغتو این. ۵

ــا  ــألیف ب ــوب ت ــه لحــاظ ن ــکــه ب ــد اســت حســام ۀتحف و از همــین روی بعضــی از ، همانن
 ۀدشـشناخته ۀازجمله یگانـه نسـصاست )رفتهقرار گ های آن دو در یک مجموعهنویسدست
 است(.کردهکه علینقی منزوی همان را بررسی و معرفی ، محفوظ در دانشگاه تهران، ایران

. منثور ندارند ۀرهای خ ی کتاب مقدمه و مؤخهای چاپی و بیشتر نسصهمتأسفانه نسصه
پـس ؛ (Altun 2015, p. 7) سـتهآن دان ۀهارون آلتون پنج بیت آخـر منظومـه را در حکـم خاتمـ

                                                      
فبه، نبعدر این م .1 سا  و عصر زندگی حسا  خویی قرن هشـتم  ۀصورت تحفنا  کتاب به، جز خ ای شناسایی مؤل 

 است. شدهیاد 
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شود کـه ها معلو  میاما از اطالعات مندرج در فهرست ،منثور باشد ۀرظاهراا باید فاقد مؤخ
ــه ) هابعضــی نســصه دارای ( های طوپقاپوســرای و ســلیمانیه و مانیســانویسدســتازجمل

 مـذکور نشـان دارد ۀو عبارات آغازین آن از فارسی بودن زبان مقدمـ، 1ای است به نثرمقدمه
فرهنـگ و گردشـگری وزارت  وبگـاهکتابصانۀ ملی موریتانی؛  وبگاه؛ ۳۲۱، ص ۵۰۰۹ دغیم واوغلی  ←)

 .(Altun 2015, p. 7) اندبعضی منابع معتبر هم به فارسی بودن آن تصریح کرده. ه(جمهوری ترکی
هدی    از تـألیف تـاریخ و انگیزه و اصلی منابع و الیهبه احتمال زیاد نا  و نسبت مؤلف و م 

به ذکر دلیل و قـراین  ،روازاین .اما اکنون به آن دسترس ندار  ،شودمؤلف حاصل می ۀمقدم
 .رساندالدین خویی میبه حسا  تحفهپرداز  که مرا به رد انتساب تألیف دیگری می

های خ ـی کتـاب را گـزارش کـرده و آن را بـه نویسانی که نسصهتوضیحات فهرست. ۷
علینقـی ) اند حکایت از آن دارد که ایشان به نظر یکی از دو منـزوییی نسبت دادهحسا  خو

اسـتناد  نویسدسـتیک به متن یا عنـوان اعتماد کرده و هیچ هاآنیا منابع متأثر از ( یا احمد
 است.شدهها به نا  مؤلف تصریح ننویسدستپس احتمالا در آن ؛ اندنکرده
مدر هیچ .۵  زبـان بـه اوای از گـرایش الدین خویی نشانهالنتساب حسا یک از آثار مسل 
، بی بـودهرزبان فارسی و دوستدار زبان ع ۀتشیف او. نیافتماو با این زبان  آشنایییا حتی  ترکی

و هـیچ تـألیف  اسـتکردهرا به عربی تصنیف  هاآنو بیشتر آثار خود را به فارسی و اندکی از 
 .شناسیمترکی از او نمی

 است:دهخود آور ۀدر آخر منظوم تحفهمؤلف  .۳
یدی ر  سا  ِبر گ  ساِ  شاعر بو ح  ول ح   اگر ا 

 
یـدی  ر  فتـِرن د  ز  د  یِد س  ر  ِی زهی د   دید 

خاسـت و آن برمی گفـت وآفـرین می، دیـداگر آن حساِ  شاعر یک بار این حسا  را می) 
 .(بستمیدفتر خود را فرو

تصریح از حسـا  دیگـری مشـهور بـه حسـا  این بیت بهدر ، سراینده که حسا  نا  داشته
ای همانند از حسا  یعنی منظومه) خود را بر دفتر او ۀو در مقا  تفاخر منظوم، شاعر یاد کرده

الدین حسن خویی است تردید حسا بی، مقصود از حسا  شاعراست. دهرجحان نها( شاعر
از ( دائمـی ۀاضـاف صـورت)بـه که به شاعری شـهرت داشـته و بـا تصصـیِ  صـفت شـاعر

بیت مذکور و  ۀدشود که سراینوضوح معلو  میپس بهاست؛ شدههای دیگر متمایز میحسا 

                                                      
مـ ،به احتمال قوی، از آن یاد کرده( شتپ ۳  بر) ای که عصمتمراد از دیباچه .1 اغی. اسـتمنثـور  ۀهمین مقد   صـب 
مه ذکر میای که برای نصاِب بینمونه تنها، هادر ضمِن بررسی انواب نصاب( ۵۷۵ص ، ۷۳۹۰)  حسـام ۀتحفکند مقد 

 . است
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الدین خویی است کـه او نیـز شص  دیگری جز حسا  تحفهمنظومه و مؤلف  ۀدطبعاا سراین
 استهاو را بر آن داشت، نامی دو مؤلف و شباهت نوب تألیفهم ۀو فقط سائق، حسا  نا  داشته

مقایسـه ( نصیب الفتیـانیعنی ) الدین خوییتا فرهنگ منظو  خود را با فرهنگ منظو  حسا 
بـه علیجمیله صـادق) تحفهاما مصححان متن ؛ کند فـر  بـا ایـن پیش( عسـکراوااوا و طی 

، معنـای بیـت مـذکور را خـوب درنیافتـه، الدین خویی استحسا  تحفهنااستوار که مؤلف 
آن از هــر دو حســا  منظــور حســا  خــویی اســت کــه خــود را در مقــا  انــد در تصــور کرده

p. 1211996& etc.  izigElesker ,-)اسـت دهنویس بر خویشـتن در مقـا  شـاعر برتـری دافرهنگ

بـا بیـت آخـر ( مذکور در س رهای پیش) حسام ۀتحفبیت آخر  ۀحال آنکه از مقایس؛ 1(122
 الدین خوییحسا  نصیب الفتیان

 معنی است ساحر حسامِ شاعر از
 

 زهیییی قادرسیییان ا  اکبیییر   
جـز دوگـانگی مؤلفـان ایـن دو بـهاسـت، دهکه سراینده در آن خود را حسـا  شـاعر خوان 

Çelik  ←)نیز  شودنیز استنبا  می نصیب الفتیاناز  تحفهتأثیرپذیری و پیروی مؤلف ، فرهنگ

2008, p. 11). 
که در قرن هفتم یا هشتم کتابت  استشدهشناخته ن حسام ۀتحفی از نویسدستهیچ . ۵

شده در این پژوهش به اواسط قرن نهم هجری تعلق شناسایی ۀترین نسصو کهن، 2شده باشد
 .دارد

که در متن یا عنوان آن نا   استشدهشناسایی ن حسام ۀتحفی از نویسدستهنوز هیچ  .۲
 .الدین خویی آمده باشدحسا 
های نویساز دسـت اریشود که در بسیهای نسخ خ ی دانسته میاز گزارش فهرست .۱
های موصل، بروسه، سارایوو، مانیسـا، طوپقاپوسـرای، کتابصانـۀ ملـی )ازجمله نسصه تحفه

اسـت، و او آلمان، و سه نسصه در کتابصانۀ ملی ترکیه( به نـا  مؤلـف حقیقـی تصـریح شده
 الدین حسن خویی.بن حسن قونوی است نه حسا حسا 

ظاهراا به صـرب اعتمـاد ) دلیل ۀبدون اقام، حسام ۀتحفدر ضمِن معرفی ، علینقی منزوی
الدین خـویی نسـبت تـألیف آن را بـه حسـا (، او ۀو بدون استناد بـه نوشـت، تربیت ۀبه نوشت

 :نویسدمی سهس. دهدمی
                                                      

ان ثابتاند که مؤلبعضی نیز تصور کرده .1 اغی ←) استبرتر شمرده( ؟!) ف خود را از حس   .(۷۵۵ص ، ۷۳۹۰ صب 
ـهنویسدسـتنگار ارجمند فهرست .2 ـدتقی حسـینی، های ترکی  در دیـداری اظهـار داشـت کـه در اسـتانبول ، محم 

ا نشانی آن را به ،استای از قرن هشتم دیدهصهنس ایـن ، ده باشـدکـردر شناسـایی مـتن اشـتباهی ن او اگر. یاد نیاوردام 
الب قابل بررسی است ا درهراط   . نیستمنافی استدلل ما مبنی بر انکار انتساب متن به قرن هفتم  ،حال؛ ام 
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نـد بـه صاحب فهرست مص وطات موصل یک لغت فارسی به ترکـی منظـو  در بیسـت ب
دهم همین کتاب بوده و او در عبـارت و من احتمال می، حسن قونوی نسبت دادهبن حسا 

 .(۷۷۲، ص ۷۳۳۱ )منزوی دچار اشتباه شده باشد
، استاما در تعیین هویت مؤلف ناصواب  ،حدس منزوی در تعیین هویت کتاب صائب

 ۀمتأسفانه نیمـ. استهو او در انتساب اشتباه به مؤلف فهرست مص وطات موصل اشتباه کرد
نادرست آن نیز شایع شود و کسـی در اعتبـار آن  ۀدرست حدس منزوی باع  آن شد که نیم

 المعارف اسـالمةدایرو سهس در  تحفهنصست در نصستین چاپ ، سصن منزوی. تردید نکند
 .استهتکرار شد تا اکنون اینچنین شیوب یافت المعارف ایرانیکاةدایرو ( بولینبه ترکی استا)

( کـه مـن اطـالب دار  چنـدان) انـدیاد کرده تحفهترین منابعی که از مؤلف این قدیم .۱
یکـی از نصسـتین شـروح از آِن عبـدالقادر . اندنوشـته تحفۀ شـاهدیهایی است که بر شرح

کـه در ترجمـه و  1اسـت لغت شـهنامهمؤلف کتاب مشهور هجری(  ۳۹۰۷: وفات) بغدادی
در » :نویسدکند و میاز مؤلف صرفاا با نا  حسا  یاد می 3تحفۀ شاهدیخود بر  2شرح عربی

هجری[ فاتِح بـالد قسـ ن نیه بـود و آن ]یعنـی  ۱۲۲ـ۱۳۳: زمان سل ان محمد ]حکومت
 .(ور ۳  بر)بغدادی،  «[ را به نا  او نظم کردحسام ۀتحف

ابـراهیم دبن و بعـد محمـ، بغدادی در تعیین هویت مقتدای شـاهدی راه خ ـا رفـتاما 
کـه بـه ( تحفـۀ شـاهدیشرح ترکی ) فیض الهادی لحّل مشکالت الّشاهدیدر « تعصم»

ه تاریخ) هجری ۷۷۷۵سال  . در اعتبار سصن او تردید کـرداست، شدهتألیف ( فضل رب: ماد 
نقـل  ،فارسی آن در چند س ر پیش یاد شد ۀکه ترجم ،عصمت عیِن عبارت عربی بغدادی را

ذکـر  نویسدسـت ۀدر حاشـی، ظاهراا بـه خـط کاتـب مـتن، نا  عبدالقادر بغدادی هم) هکرد
امـا اسـم سـل ان در ، اندکه اگرچه بعض فضال چنین نوشـته استهو توضیح داداست( شده

 .(شتپ ۳  بر)عصمت، است دهنیام تحفۀ حسامی ۀدیباچ
 و، دانـدنمی تحفـهکه او حسـا  خـویی را مؤلـف  دهدمینشان  کمشتباه بغدادی دستا

وی آوردبن کامل حسا  صورتبهح مؤلف را عصمت نا  صحی ون  را  تحفـهو نظـم  هحسن الق 
                                                      

 ۷۰۰۱-۷۰۰۰: وفـات) شـرح احمـد سـودی بوسـنوی ویژهبـه، شـاهدی ۀتحفـهای قدیم فانه به دیگر شرحمتأس .1
وسی( عبدالرهجری ۷۰۱۳: تألیف) تحفةالملوکو ( هجری که ظاهراا هر دو مقد    ،(هجری ۷۰۱۰: وفات) حمان قد 

 . العی هست یا نهاط حسام ۀتحفف ها از مؤلآندانم که در و نمی دست نیافتم ،بر شرح بغدادی است
 است. تهاین کتاب نوششرح ترکی هم بر  بغدادی گویا .2
ن بسی فواید لغوی فارسی است ،این کتاب بغدادی .٩ . اسـتشدهن فـیمعری ظاهراا تصحیح و چاپ و حت ،که متضم 
هجـری؛  ۷۷۰۵ مـور  ، ۷۹۹ ۀمارشـ: نسـصه دو) مرعشی هایکتابصانه در هایینسصه عجالتاا  آن هاینویسدست از
ه دارالکتب و( تا بی، ۵۰۰۱ ۀمارش  ۀمارشـ) سـعود ملـک و( هجـری ۷۷۳۳ مـور  ، ترکی لغة ۷۱۱ ۀمارش) المصری 

 .سراغ دار ( ۱۱۹۱ ۀمارش) پترزبور و سن( ن دوازدهم هجریقر، ۳۱۱۵
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تألیف را  ۀزگونه وجه تسمیه و انگیو بدین، های برای دوستان مؤلف دانستحاصل تدارک هدیه
 .جا()همان استهمعلو  کرد

بیشـتر ، (۲۷۷، ص ۷۹۵۱ چلبـی موصـلی ←) مخطوطات الموصلبر مؤلف کتاب عالوه .۱
معتبر ترکی در ضمِن معرفی فرهنگ موضوب این جستار به نا  مؤلـف حقیقـی و سـال منابع 

هدی ، ۷۳۱۰ 1اوز ←)ازجملـه  اندحکمرانی او تصریح کرده ۀمن ق و الیهتألیف و بعضاا به نا  م 
 ;Kirbiyik 2002, p. 183; Altuner 2005, p. 143; Kiliç 2006, p. 67; Yakar 2007, p. 1016؛ ۵۰۱ص 

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>; م العات ترکی( وبگاه؛. 
دیگـری  ۀتر محققان ترک در همان صفحه یا در صـفحجالب توجه آن است که بیش ۀنکت

و ، انـدالدین خـویی منتسـب کردهنیز یاد و آن را به حسـا  نصیب الفتیاناز ، از منابع مذکور
گـاهی کامـل  نصـیبو  تحفـهبه دوگانگی مؤلفـان  هاآنگذارد که این جای تردید باقی نمی آ

 .اندداشته
در ) حسـنبن شصصی به نا  حسـا ]الدین[، اساس اطالعات مندرج در منابع مذکوربر

الدین هـای ایـن نـا  بـا نـا  حسـا ها و تفاوتقونوی ]به شباهت( حسین: معدودی از منابع
تحفـۀ یـا ) حسام ۀتحفترکی ـ  عبدالمؤمن خویی توجه کنید[ فرهنگ منظو  فارسیبن حسن

نروای آدنـا و به فرمـا، تصنیف( میالدی ۵۰۰۷ـ۹۷۳۹= ) 2هجری ۵۰۱را در سال ( حسامی
 است.کردهاتحاب  (تلف  ترکی قهرمان)مان قارهبن سل ان ابوالمظفر اورخان بیگ

 تحفههای نویسدست
 :3هاستاین، یافتمهای تحفه نشان نویسدستآنچه از 

ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۷ هجـری  ۱۵۱نسـخ مـور  ، ۷/۷۹۰۱ ۀرشـما(، چ 
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)

                                                      
اسـاس ها مراجعه کرده و اطالعات مربـو  بـه آن را برنویسدستفی هر متن مستقیماا به اصل برای معر فاین مؤل .1

 . استآورده( دیگرنه با مراجعه به منابع ) هاضبط نسصه
و به تصمینی که مبنای آن معلو  نیست ( قرن هفتم) ق کتاب به حسا  خویینوید آذربایجان به تصور تعل وبگاهدر  .2

فاق قمری ۱۲۰الی  ۱۵۰های به احتمال بین سال حسام ۀتحفنگارش کتاب : استآمده  . باشد افتاده ات 
بـه دلیلـی کـه در فصـل ، بـا ایـن حـال، دادبه متن مورد نظر ما پیونـد مـیدر بیشتر موارد قراینی یافتم که نسصه را  .٩
هـای ی از نسخ یادشده در این فهرست به متن یـا متنمعدود احتمال نیست کهبی، ذکر خواهد شد« های دیگرتحفه»

 . دیگری مرتبط باشد
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ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵ هجـری  ۱۲۵نسـخ مـور  ، ۷/۵۲۹۷ ۀرشـما(، چ 
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)

ات ۀمدرس ۀکتابصان. ۳ ی  محتمالا کتابت ، ادبیات ۵/۵۳۵ ۀرشما ۀمجموع(، موصل) حج 
 ؛ منزوی۷۷۲، ص ۷۹۵۱ )چلبی موصلی( بعدی مجموعه ۀشده در انجا  رسالثبتهجری ) ۱۱۹
 ؛(۷۹۱۱، ص ۳، ج ۷۳۲۰ ؛ منزوی۷۷۲، ص ۷۳۳۱
نسـخ ، ۵/۷۳۹۱ ۀرشما ۀمجموع، خراجچی اوغلو ۀگنجین(، بروسه) بروسه ۀکتابصان. ۵

 ؛(۳۰ـ۵۹، ص ۷۳۱۱)سبحانی هجری  ۹۹۷مور  
، علـیربن عمـخـط ، ۱/۱۱۲۲ ۀرشـما ۀمجموع(، استانبول) طوپقاپوسرای ۀکتابصان. ۲

 ؛(کتابصانۀ ملی موریتانی وبگاه)هجری  ۷۰۱۲مور  
نسـتعلیق قـرن ، ۱/۱۲۱۲ ۀرشـما ۀمجموعـ(، تهران) مرکزی دانشگاه تهران ۀکتابصان. ۱

 ؛(۷۱۱(، ص ۵) ۷۳۱۵پژوه )دانش یازدهم یا دوازدهم هجری
مـور  (، ؟) مصـلحدبن تعلیق احمـ، A ۳۹۳۹ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۱
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)هجری  ۷۷۵۱
مـور  ، ۷ 1به نشانی عرو (، قاهره( )دارالکتب المصریه) آرشیو ملی مصر ۀکتابصان. ۱
 ؛(۱۳۰، ص ۵، ج ۵۰۰۷ بلو )قرههجری  ۷۷۳۱
 ۷۷۲۷تعلیق مور  ، ۵۲۱۳ ۀرشما، عدنان اتوکن ۀگنجین(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۹

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)هجری 
هجـری  ۷۷۲۵مور  ، ۱/۵۱۱۷ ۀرشما ۀمجموع(، گورمه) کلیسای المالی ۀکتابصان. ۷۰

 ؛جا(بلو ، همان)قره
هجـری  ۷۵۰۹مـور  ، ۳۰۰۲۲۱ ۀرشـما(، دوبـی) الماجـد جمعةمرکز  ۀکتابصان. ۷۷

 ؛(۳۷۱)فهارس مص وطات اللغه، ش 
 ؛(۱۲۳، ص ۵۰۰۹ دغیم و )اوغلی ۱/۱۱۱ ۀرشما(، استانبول) سلیمانیه ۀکتابصان. ۷۵
 ۵/۱۲۵ ۀرشـما ۀمجموعـ، لل اسـماعیل ۀگنجینـ(، اسـتانبول) سـلیمانیه ۀکتابصان. ۷۳

 ؛(۷۵۵)ثابت، ص 
 ۰/۷۰۵/۲ ۀرشـما، معلـم جـودت ۀگنجین(، استانبول) شهرداری استانبول ۀکتابصان. ۷۵

 ؛(۱۳۰، ص ۵بلو ، ج )قره
 ؛جا(بلو ، همان)قره ۷۷۵۵۱ ۀرشما(، قونیه) عزت قویون اوغلی ۀزمو ۀکتابصان. ۷۲

                                                      
فی  ۷ ۀرظاهراا همان که با شما .1  است. شدهتعلیم فارسی نیز معر 
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بلـو ، )قره A ۳/۵۹۳ ۀرشما ۀمجموع(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۷۱
 ؛جا(همان

 ؛جا(بلو ، همان)قره ۲۳۳ ۀرشما(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۷۱
خـط ، ۳/۷۱ ۀرشـما، عمومی توقـات ۀکتابصان ۀگنجین(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۷۱

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) نسخ
وزارت فرهنـگ  وبگـاه) خـط تعلیـق، A ۳/۹۷۰۳ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۷۹

 ؛(گردشگری جمهوری ترکیه
 ؛(europeana) ۹/۷۱۳ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۵۰
 وبگـاه) خـط نسـخ، A ۷۱۹ ۀرشـما(، آنکـارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۵۷

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
 وبگـاه) خط تعلیق، A ۳/۵۹۹ ۀرشما(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۵۵

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۳ وزارت  وبگـاه) خـط تعلیـق، ۵/۷۱۲۹ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۵ وزارت  وبگـاه) خـط تعلیـق، ۵/۷۱۱۳ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۲ وزارت  وبگـاه) خـط نسـخ، ۵/۷۱۱۱ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۱ وزارت  وبگـاه) خط نسـتعلیق، ۷/۷۱۱۵ ۀرشما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۱ وزارت  وبگـاه) خـط نسـخ، ۵/۷۹۵۵ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
وزارت فرهنـگ  وبگـاه) خط نسخ، ۵/۱۲۹۲ ۀرشما(، مانیسا) عمومی مانیسا ۀکتابصان. ۵۱

 ؛(گردشگری جمهوری ترکیه
خـط ، ۵۳۱۵ ۀرشـما، های ترکینویسدست ۀگنجین(، برلین) ملی آلمان ۀکتابصان. ۵۹

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) نسخ
 ۀرشـما، های ترکـینویسدسـت ۀگنجینـ(، سـارایوو) غازی خسرو بیـگ ۀکتابصان. ۳۰

۵/۷۵۵۹-R ،؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) خط نسخ 
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)فهـارس مص وطـات اسـت شدهمشصصات یـاد ن(، مدینه) دانشگاه اسالمی ۀکتابصان. ۳۷
غه، ش  ؛(۳۷۱ ۀمارالل 
، الدین آلهـانلینسـخ مضـاباست، شدهای که چاپ باکو از روی آن گراوور نسصه. ۳۵
 1.هجری ۵۷۲۷مور  

 چاپ تحفه
 است؛دهچاپ رسیالدین قونوی دو بار بهحسا  تحفۀ
تصـحیح ، الدین خـوییبـه حسـا  با انتسـاب، الّتحفۀ الحسامّیهبار نصست با عنوان . ۷

در  3عسـکراوااوا و طیبـه علیبـه کوشـش جمیلـه صـادق 2خ ی ۀسه نسص ۀانتقادی با مقابل
کادمی علو  جمهوری آذربایجانانستیتوی شرق الدین آلهانلی به خط نسخ مضاب، شناسی آ

 .۷۹۹۱، به سال در باکو، جزو انتشارات ِعلم، قمری ۷۵۷۲مور  
 صـورت( به۷۳۱۹تهـران ) الـذکرتجدید چاپ ناقصی از این چاپ در ضمِن چـاپ آتی

، مصححان محرو  گذاشـته ۀکه متأسفانه ما را از اطالعات مقدم استرفتهعکسی صورت گ
و وضــعیت مقدمــه و فهــارس و دیگــر ملحقــات احتمــالی و شــمار صــفحات آن را معلــو  

 است.شدههای چاپ اصلی نیز حذب بر ها و تهسربر . داردنمی
اسـتفاده  بـدون، الدین خوییبه حسا  با انتساب ایضاا ، حسام ۀتحفبار دیگر با عنوان . ۵

ـکل بدلبـا حـذب نسـصه( ۷۹۹۱)بـاکو  الذکرخ ی از روی چـاپ سـابق ۀاز نسص ها و ش 
، لغـات ترکـی بـا امـالی نـو، لغات فارسی) هاگفتاری فارسی و نمایهو افزودن پیش، هاواژه

مـتن ( با حذب مقدمه و ملحقات احتمالی) و چاپ عکسِی ناق ( امالی کهن لغات ترکی

                                                      
اظهـار ، را دیـد تحفـههای نویس این فهرست از نسصههنگامی که پیش ،دتقی حسینیمحم ،نگار ارجمندفهرست .1

یمجموعـه آثـار حسـا  ۀدگردآورن. هاستهای این متن بیش از اینداشت که شمار نسصه یـک از ن خـویی از هیچالد 
فانهمتأ»: استمه آورده، و در مقدخبر نداشته تحفهی و چاپی های خ نسصه  از اینسـصه ،زیـاد کوشش رغمعلی ،س 

اس) دست نیاوردیم[ را بهحسام ۀتحف]یعنی  منظو  این شناسـی در ضمِن دو کتاب ،همچنین(. ۵۲ص ، ۷۳۱۹ زادهعب 
ل آمده ه بقیـ ،نـد بیـت[ فرهنگ منظو  ترکی به فارسی بـوده و جـز چحسام ۀتحفجای ]به سام ۀتحف: استنسبتاا مفص 

 .(۱۷ص (، ۵) ۷۳۱۰همو ؛ ۷۵ص (، ۷) ۷۳۱۰الحی )ص مفقود است
 . انددست آوردهالب داشته و با زحمت بسیار آن را بهخ ی اط ۀحان در آغاز کار فقط از یک نسصمصح .2
عسکراوا ضبط به همین صورت علی( ۷۹۹۳باکو ) الّصحاح العجمّیهازجمله بر روی جلد ، این نا  در منابع اصیل .٩

جـای دیگـر در ، اکبـرووابـه صـورت علی( چـاپ تهـران) حسـام ۀتحفـ ۀعنوان و شناسنام ۀحا در صفاست؛ امشده
م، همان چاپ به صورت علسگروا ۀشناسنام اکبـروا صـورت علیبانیان چـاپ مـذکور بـه ۀو چند جای دیگر در مقد 

اصـغروا و علسـگروا علیهای نادرسـت ات و منابع اینترنتی ایران نیز غالباا به صورتها و نشری. در فهرستاستآمده
 . شوددیده می
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« صدیق»به کوشش حسین محمدزاده ، صفحه( ۷+۲۲+۱۱+۳۱+۵۲) ۵۰۳در ، چاپ باکو
رسی  .۷۳۱۹، به سال در تهران، درختجزو انتشارات تک، و پرویز زارب شاهم 

هـای ها و شـکل واژهبدلحذب مقدمـه و نسـصه، های خ ی اثربه نسصهنکردن مراجعه 
هـای ی کهـن واژهتبدیل امـالی قدیم به ترکی امروزی آذربایجان، تبدیل زبان ترک، چاپ مبنا

عواملی است که بـه صـحت و اعتبـار ، دقتی و بدخوانیو بعضاا کم، ترکی به امالی امروزی
 است.کردهاین چاپ آسیب جدی وارد 

 های دیگرتحفه
 هـاآنو بسـیاری از ، 1انـدنـا  گرفته« تحفـه»های فارسـی و عربـی و ترکـی متعـددی کتاب

 زبـان ترکـی هاآنترکی و عموماا یک سوی ـ  یبعضی فارس، هایی است عمدتاا منظو فرهنگ
 :از آن جمله است. است
 ۷۰۰۰و بـه قـولی تـألیف حـدود ، هجـری ۱۱۵ظاهراا تألیف پـیش از ) الهادیه ةتحف. ۷

 ؛حاجی الیاس زیلیدبن محمهجری(، 
ده« شاهدی»صالح بن ابراهیمهجری(،  ۹۵۷یا  ۹۵۰تألیف ) تحفۀ شاهدی. ۵  ؛د 
 ؛بروسوی« لمعی»عثمان دبن محموهجری(،  ۹۳۳تألیف ) تحفۀ المعی. ۳
 ؛ظاهراا احمد فوزی افندیهجری(،  ۹۲۱تألیف پیش از ) العشاق ةتحف. ۵
 ؛محمد دشیشیهجری(،  ۹۱۱تألیف ) الحسنّیه حضرةالّسنّیه الی  ةتحف. ۲
 ؛محمد فداییهجری(،  ۷۰۵۱ظاهراا تألیف ) تحفۀ فدایی. ۱
 ؛عبدالله قدوسیبن عبدالرحمانهجری(،  ۷۰۱۳تألیف ) الملوک ةتحف. ۱
 (؛کذا) شمسی(، دو  قرن یازدهم هجری ۀتألیف نیم) تحفۀ شمسی. ۱
 ؛کسکینمص فی هجری(،  ۷۷۱۵تألیف ) تحفۀ کسکین. ۹

 ؛خلیلبن حاف  عبداللههجری(،  ۷۷۱۵ظاهراا تألیف ) الحافظ ةتحف. ۷۰
 ؛علمیمص فی هجری(،  ۷۷۱۱تألیف ) الصبیان ةاالخوان و هدی ةتحف. ۷۷
 ؛«وهبی»زاده رشید مرعشی سنبلدبن محمهجری(،  ۷۷۹۱تألیف ) تحفۀ وهبی. ۷۵
 ؛«جمالی»زاده محمدجمال پیری(، تألیف قرن دوازدهم هجری) تحفۀ میر. ۷۳
 ؛عاصم افندی مترجمهجری(،  ۷۵۷۳تألیف ) تحفۀ عاصم. ۷۵
 ؛حیرت محمد افندیهجری(،  ۷۵۳۵تألیف ) تحفۀ زیبا. ۷۲

                                                      
هـای لغـت و گـاه ویژه در زبان ترکی نامی است عا  و شـاخ  بـرای کتابای از تألیفات است و بهگونه« تحفه» .1

 (  ELBIRLIK, p. v̲̅. )دستور
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 ؛نصوح افندیهجری(،  ۷۵۱۱ـ۷۵۲۳تألیف ) تحفۀ نصحی. ۷۱
 (؛کذا) عثمان شیقلویسیهجری(،  ۷۵۱۱تألیف ) المعنی ةتحف. ۷۱
 ؛ایعبدالرحمان لمی سلیمانیههجری(،  ۷۵۱۷تألیف ) المالزمین ةتحف. ۷۱
 ؛فندیامحمد فوزی هجری(،  ۷۳۰۲ـ۷۳۰۵تألیف ) تحفۀ فوزی. ۷۹
 ؛یورکرمزی آقاحمد هجری(،  ۷۳۵۳تألیف ) تحفۀ رمزی. ۵۰
 ؛ برکـات۷۷۵ــ۰۱۵، ص ۷۳۱۰ اوز ←) علـی اسـامی تـرک(، تألیف ؟) االسامی ةتحف. ۵۷
 .(Eminoğlu 2011, p. 113-115; Boz 2013, p. 80-86؛ ۷۹۳ـ۷۹۵، ۷۹۰ـ۷۱۹، ۷۱۵، ص ۷، ج ۵۰۰۱

تحفـۀ و  تحفـۀ رومـیو  تحفۀ نـایلیو  تحفۀ نادمازجمله  رهای دیگشاید شماری تألیف
اما آنچه به موضوب این گفتار بیشتر ربـط دارد و مـن  ،را نیز بر این فهرست توان افزود صبری
لگـا البیرلیـک دسـترس  ۀنامـتا زمانی که به پایان، این پژوهش نیز ۀمیان درحتی  ارزشـمند ت 
موضوب  تحفۀپس از همه که ) دیگر است« ۀتحف»وجود چندین ، اطالب بود از آن بی، یافتم

اسـت و  «حسـا »نیـز  هـاآنکه اصل نا  یا جزئی از هویت مؤلفان ( لیف شدهتأ این جستار
ها ممکـن اطالعی از آن تحفـهچون بی. ممکن است بعضی مشابهت عنوان نیز داشته باشند

ویژه از یکـی کـه بـه، هاآنضرورت است از ، اشتباهات دیگری شود ۀاست در آینده دستمای
 .یاد کنم، دتر است و شباهت اسمی بیشتری دارمهم

بـه نظـم ترکـی در ( حسـام ۀتحفـو نـه ، ظاهراا بیشتر به همین صورت) تحفۀ حسامی. ۷
و مـتصل  « زادهشـاهدی»معروب به ، الدین افندیتألیف حسا ، قواعد دستور زبان فارسی

 (.تحفۀ شاهدیمؤلف ) فرزند شاهدی دده، «حسامی»به 
آموخـت و تصـمیم ، محـتمالا از پـدرش، الدین افندی زبان فارسـی را در کـودکیحسا 

ــاموزد ــان بی ــر ترک ــه دیگ ــت آن را ب ــن؛ گرف ــال  ،روازای ــه س ــری ) ۹۲۱ب در ( ۷۲۵۹= هج
متولد شده هجری  ۹۵۲سال  رپس مؤلف باید د. سالگی این کتاب را به ترکی نظم داددوازده

ظـاهراا بـه . (Elbirlik 2006, p. V, 6, 49) ه باشـددو بیشتر عمرش را در قرن دهم هجری گذرانـ
له) «اولن» ۀو در ناحی، هجری درگذشت ۱۵۰۷سال  غ   لی)بروسـه مدفون است( 1از نواحی م 

 .(Akçay 2011, p. 329؛ ۷۰۱، ص ۷، ج قمری ۷۳۳۳
؛ کم تا عصر مؤلـف تـازگی دارددست، در زبان ترکی، تحفۀ حسامیروش و موضوب این 

از تـأثیر فارسـی بـر آن زبـان و در آن  و، زبان ترکی اسـت بهپس نصستین دستور زبان منظو  
 .های ترکی حائز اهمیت استو این برای پژوهش؛ (Elbirlik 2006, p. V) روزگار حکایت دارد

                                                      
له .1 غ  هاز استان: م   . اژه که مرکز آن نیز مغله نا  دارد ۀواقع در من ق، های ترکی 
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فعلـه و حرفـه و دخـی : در اوچ قسـمهکلمه منقسم»: چنین است تحفۀ حسامیآغاز این 
 «... اسمه

 :های خ ی آن استو از نسصه
 ۀرشـما ۀدر ضـمِن مجموعـ، تیموریه ۀگنجین(، قاهره) ای در دارالکتب المصریهنسصهـ 
، ص ۷، ج ۵۰۰۱ )برکـات( و شاید خط مؤلف) کتابت سرور، هجری ۹۹۵مور  ، تفسیر ۳۵۲

 ؛(۵۷۷
 ۷/۹۱۱ ۀرشـما، رشـید افنـدی ۀگنجینـ(، اسـتانبول) سـلیمانیه ۀای در کتابصانـنسـصهـ 

(Imamoğlu 2005, p. 3)؛ 
 ؛(Imamoğlu 2005, p. 16) ۵۱۱۵ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀای در کتابصاننسصهـ 
 ؛ایخط عبدالله تیره، هجری ۷۷۳۱مور  ، ای که البیرلیک از آن استفاده کردهنسصهـ 
 ←) کـه مؤلـف عثمـانلی مـؤلفلری از آن یـاد کـرده( مغله) مغله ۀای در کتابصاننسصهـ 
لعی کـه بـه دنبـال آورده آغـاز    م  و اگرچه ، (Akçay 2011, p. 329؛ ۷۰۱، ص ۷، ج ۷۳۳۳ لیبروسه

اما توضیحات او  (۰۱۷ـ۱۱۷، ص ۷۳۳۱ منزوی ←) 1عقود الجواهر احمد داعی کرمیانی است
دهـد کـه از همـین آن نقل کرده نشان می ۀمؤلف و موضوب کتاب و ابیاتی که از خاتم ۀردربا

 .گویدزاده سصن میشاهدی تحفۀ
لگا البیرلیک دانشگاهی خود را با عنـوان بررسـی  ۀنامپایان، در مق ع کارشناسی ارشد، ت 

دفـاب ( مانیسـا) در دانشگاه جالل بایـار، میالدی ۵۰۰۱به سال ، تحفۀ حسامیمتن و سبک 
جز بررسـی و در آن بـه(؛ مشصصات به زبـان اصـلی در ضـمن منـابع مـذکور اسـت) کرده

بــه ترکــی ) آن ۀتصــحیح انتقــادی مــتن و ترجمــ، تحفــۀ حســامیهــای دســتورزبانی ویژگی
 است.دهرا نیز آور( استانبولی امروزی

و آن اینکـه ، این کتـاب اشـتباه دیگـری هـم مرتکـب شـده ۀرای دربامحمدطاهر بروسه
، ص ۷، ج قمـری ۷۳۳۳ لیبروسـه ←)اسـت شدهاز این کتاب یاد  تحفۀ شاهدیدر  استهنوشت
بـا تـألیف هجری(  ۹۲۱) تحفۀ حسامیتاریخ تألیف این  ۀکه محال بودن آن از مقایس (۷۰۱
معلـو  هجـری(  ۹۲۱یا  ۹۵۱) و سال وفات شاهدیهجری(  ۹۵۷یا  ۹۵۰) شاهدی ۀتحف
الدین حسـا  تحفـۀهمـان ، که شاهدی از آن یاد و بـدان اقتـدا کـرده تحفۀ حسامی. شودمی

 .زادهالدین افندی شاهدیحسا پسرش  تحفۀ حسامیقونوی است نه 

                                                      
اشـتباه آغـاز مجموعـه را نقـل ه در ضمِن مجموعه قرار داشته و کرمیانی به هنگا  نقـل آغـاز رسـاله بـهشاید نسص .1

 . استکرده
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لوی به شاهدی شود که نسبتاز این تفاصیل معلو  می غ  زاده مربو  است که در اسـتان م 
لوی بومغله می غ  الدین خـویی و ایـن نسـبت بـه حسـا است، دهزیسته و نسبت پدرش نیز م 

 .ارتبا  ندارد
، ۷۳۱۰ )اوز هجـری ۷۰۱۵تألیف ، «حسامی»از مؤلفی با نا  یا تصل   االمثال ةتحف. ۵

دانشگاه قاهره بـه  ۀدر کتابصان تحفۀ االمثالی با عنوان نویس. دست(Boz 2013, p. 82؛ ۵۰۹ص 
الدین موجود است که منظو  و زبان آن ترکی و فارسی توصیف شده و به حسا  ۱۰۳۷ ۀرشما

دیگـری هـم بـا  نویس؛ دست(۰۳۱، ص ۷، ج ۵۰۰۷ بلـو قره ←)است شدهخویی نسبت داده 
دانشـگاه  ۀهای ترکی کتابصانـنسصهجزو ، به خط نستعلیق قرن یازدهم هجری، همین عنوان

ترکـی توصـیف  ۀهای فارسـی بـا ترجمـلث  موجود است که م   B ۱۳۵ ۀرآنجلس به شمالوس
 ةتحفـهایی از همـین و آن هـر دو بایـد نسـصه؛ (۹۹۳(، ص ۷) ۵۱۷۳پژوه دانش ←)است شده

از  ای است منظـو در این صورت کتاب مذکور مجموعه. حسامی قرن یازدهم باشد االمثال
 .به ترکی هاآن ۀهای فارسی با ترجممثل

عثمـان دبن محمـ االمثـال ةتحفـازجملـه ، تألیفات دیگری هم با این عنوان وجـود دارد
 رومـی« نـابی»عبداللـه بن یوسـف االمثـال ةتحفو هجری(  ۷۰۱۱: وفات) قونوی« نایلی»
 .داردمیباز پژوهشگر را از ارتکاب اشتباهکه توجه به نا  مؤلف هجری(  ۷۷۵۵: وفات)

، الدینحسـا ، حسـا  افنـدیدبن محمـ، آثار دیگری از مؤلفانی با ناِ  حسـا  گیـرای. ۳
)بـرای اطـالب بیشـتر  افندیزاده مص فی و حسا ، حسا  افندی(، دو مورد) الدین افندیحسا 

← 9-p. 7 2006, Elbirlik) صـواب  ۀددقتـی ممکـن اسـت پژوهشـگران را از جـاکـه انـدک کم
 .منحرب کند

 نتیجه
 :حاصل کال  آن است که

و نا  آن را  استهنداشت( ترکیـ  در لغت فارسی) تحفهالدین خویی کتابی به نا  حسا . ۷
 .باید از فهرست آثار حسا  پاک کردمی

به حسا  خویی نسبت داده شده و دو بار با  حسام ۀتحفمؤلف حقیقی کتابی که با نا  . ۵
 .حسن قونوی نا  داردبن حسا ]الدین[است، دههمین انتساب نادرست به چاپ رسی

هجری به  ۱۰۵بلکه در ، مورد بح  از تألیفات قرن هفتم هجری نیست حسام ۀتحف. ۳
 .پس از تألیفات اوایل قرن نهم هجری است، تألیف شده( فرمانروای آدنا) نا  اورخان بیگ
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نیـز حسـا   هـاآنکه مؤلفان بعضی از  استشدهتألیف « تحفه»آثار دیگری هم با نا  . ۵
. بـر حـذر باشـند هـاآنها و میان مؤلفان پژوهشگران باید از تصلیط میان آن کتاب. نا  دارند
الدین اسـت تـألیف حسـا ( دستور زبان منظو  فارسـی) تحفۀ حسامیترین آن آثار معروب

 ۹۲۱در سال ( دهفرزند شاهدی د) «زادهشاهدی»و معروب به « حسامی»افندی متصل  به 
از ) تـألیف حسـامی( ترکـی ۀدر امثال منظو  فارسی با ترجم) االمثال ةتحفو دیگر ؛ هجری

 .هجری ۷۰۱۵ به سال( هویت او هنوز اطالب دیگر در دست نیست
یک از مؤلفان مذکور همیشه با نسبت ست نا  هرگیری از بروز اشتباه بهتر ابرای پیش. ۲

قـرن ) ندارد حسا  خویی یا حسا  شاعر «تحفه»آنکه تألیفی به نا  ؛ همراه باشد هاآنق عی 
قـرن ) حسـا  قونـوی( شـدهچاپ، ترکـی منظـو ـ  لغت فارسی) حسام ۀتحفمؤلف (، هفتم

حسـا  افنـدی یـا حسـا  ( دسـتور منظـو  فارسـی) تحفـۀ حسـامیمؤلـف (، هشتم و نهـم
 حسـامی( ترکی ۀفارسی با ترجمامثال منظو  ) االمثال ةتحفمؤلف (، قرن دهم) زادهشاهدی

های (، و مؤلفان دیگر کتابقرن یازدهم( )تا یافتن اطالعات دیگر و نسبت ق عی او، م لق)
 (.پس از شناسایی و معرفی آثار آنان) یک با نسبتی درخورهمنا  هر

میان نا  و موضوب تألیفات و عصر زندگی آنان ، افزون بر مؤلفان مذکور، م ابق این الگو
 .شودفاوتی هست که مانع بروز خلط و التباس مینیز ت

 قونوی به حسـا  قونـوی، اندالدین خویی ذکر کردههایی که برای حسا از میان نسبت. ۱
حسـامی بـه حسـا  (، لغت فارسی ـ ترکی منظـو ) حسام ۀتحفمؤلف حقیقی ( ۹و  ۱قرن )

مؤلـف ( ۷۷قـرن ) یا حسـامی( دستور منظو  فارسی) تحفۀ حسامیمؤلف ( ۷۰ قرن) افندی
لـوی بـه حسـا  افنـدی(، ترکی ۀامثال منظو  فارسی با ترجم) االمثال ةتحف غ  ( ۷۰قـرن ) و م 

 .رب ی ندارد( ۱قرن ) الدین خوییمذکور مرتبط است و به حسا 
امـا در ایـران  ،کم نیسـت( لغت فارسی ـ ترکی منظو ) حسام ۀتحفهای نویسدست. ۱

 .منثور دارد ۀدیباچ هاآننایاب است و فقط معدودی از 
 است.رفتهچاپ کامل و م لوبی صورت نگ( قرن هشتم و نهم) قونوی حسام ۀتحفاز . ۱
امـا همچنـان ، قونوی هرچنـد قـرن هفـتم هجـری نیسـت حسام ۀتحفتاریخ تألیف . ۹

 ←)نیـز اسـت شدهکنون شـناخته د که تاآیشمار میترکی بهـ  نصستین فرهنگ منظو  فارسی
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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ـ  منظـو  عربـی فرهنـگشباهت دارد کـه نصسـتین  نصاب الصبیانو از این لحاظ به  (129
 .ارسی استف

*** 
بـرای انجـا  ( ترکـیـ  هـای فارسـیازجملـه فرهنگ) های دوزبانهتر به ارزش فرهنگپیش

، ص ۷۳۱۳ ذاکرالحسـینی ←) ا های مربو  به هر دو زبان مبدأ و مقصـد اشـاره کـردهپژوهش
شـده و از ترکـی شناختهـ  ترین فرهنگ منظو  فارسیکهنالدین قونوی حسا  تحفۀ. (۵۹ـ۵۱

جـای آن ، های قـدیم و معتبـررو اکنون با توجه به شناسایی نسصهازاین؛ ستهاآنترین مهم
مـتن ، منثـور ۀشـامل مقدمـ) است که بار دیگر تصحیح علمی و چاپ و نشر متن کامـل آن

فهـارس اعـال  ) یهمراه با فهارس ضرور، به نا  مؤلف حقیقی( احتمالی ۀرو مؤخ، منظومه
مـورد ( های ترکی به دو خط عربی و لتـینو فهرست واژه، های فارسیفهرست واژه، گانههس

 .توجه قرار گیرد

 منابع
(، بصـش نصسـت) ۹ لـدج، عهیف الشـیتصـان ی  عه الیالذر، مری(ق ۷۵۰۳) محمدمحسن، آقابزر  تهرانی

 .بیروت، دارالضواء
 ، باکو.علم، عسکراواطیبه علیاوا ـ به کوشش جمیله صادق (،۷۹۹۱) هیالتحفة الحسام

 .۲۰ ۀمارش، یرانشناسیا مجلۀ، «ترکیـ  های فارسیفرهنگ»، (۷۳۱۰) اوز، یوسف
ه فـی یـه و العثمانیـه و الترکیـفهرس المخطوطات العرب، (۵۰۰۹) محمود سید دغیم ـاوغلی، محمود سید 

 ، لبوان.الصفا العلمیه ۀسقیف ۀمؤسس، هیمانیمکتبة السل
دارالکتـب ، ۷ لـدج، هیة المصورة بدارالکتب المصریروائع المخطوطات الفارس، (۵۰۰۱) نایلهبه ، برکات

 ، قاهره.المصریه
 .استانبول، عامره ۀم بع، ۷ لدج، یعثمانلی مؤلفلر، قمری( ۷۳۳۳) محمدطاهر، لیبروسه

 ۀمارشـ، سعود ملک ۀکتابصان نویس، دستهیه علی التحفة الشاهدیکلماٌت عرب، عمرربن عبدالقاد، بغدادی
 .هجری دوازدهم قرن کتابت، ۳۱۱۵

 .تهران، درختتک، شاهمرسی زارب پرویز ـ «صدیق» ۀدبه کوشش حسین محمدزا (،۷۳۱۹) حسام ۀتحف
 .تهران، مجلس ۀم بع، جانیدانشمندان آذربا، (۷۳۷۵) محمدعلی، تربیت

 .بی جا، بی نا، دریه کتبخانه سنده محفوظ کتب موجوده نک دفتریدیحم، (بی تا) سلیم، ثابت
 .بغداد، الفرات ۀم بع، کتاب مخطوطات الموصل، (۷۹۵۱) داود، چلبی موصلی

بـه کوشـش صـغری ، یین خـویالدمجموعه آثار حسام، (۷۳۱۹) عبدالمؤمنبن حسن، الدین خوییحسا 
 .تهران، مکتوب میراث، زادهعباس
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 ، مجلـۀ«آنجلـسلس دانشـگاه ۀکتابصانـهای ترکـی فهرسـت نسـصه»، ((۷) ۵۱۷۳) محمدتقی، پژوهدانش
، زیر نظر محمـدتقی ۷۵ـ۷۷ لدج(، رکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرانم ۀکتابخان ۀنشری) یهای خطنسخه
 .۵۱۱ـ۳۱۱ هایفحهص ،تهران، دانشگاه تهران، اسماعیل حاکمی وپژوه دانش

، اسناد دانشگاه تهـران مرکز ومرکزی  ۀهای خطی کتابخانفهرست نسخه، ((۵) ۵۱۷۳) محمدتقی، پژوهدانش
 .تهران، ۷۱ لدج

کتابصانه موزه و مرکـز اسـناد مجلـس ، ۵ لدج، رانیهای انوشتهدست ۀرفهرستوا(، ۷۳۱۹) مص فی، درایتی
 ، تهران.شورای اسالمی

 .تبریز، ایران فرهنگ و تاریخ ۀمؤسس، ۵ لدج، جانیسخنوران آذربا، (۷۳۲۱) عزیز، آبادیدولت
 .تهران، دهصدا ۀناملغت ۀمؤسس، ۱ لد، جنامهلغت، (۷۳۱۳و همکاران ) اکبرعلی، دهصدا

 ، بی جا.بی نا، ۵ لدج، جانیشعرای آذربا ۀرتذک، (۷۳۱۹) محمد، دیهیم
فرهنگسـتان ، فرهنگسـتان ۀنامـ ۷۱ ۀمارش ۀضمیم، شیمی و فرهنگهایحل، (۷۳۱۳) محسن، ذاکرالحسینی

 ، تهران.زبان و ادب فارسی
(، ادبیـات و فلسـفه) کتـاب مـاه، «الدین خـوییمجموعه آثـار حسـا »، (۷۳۱۰) علیرضا، ذکاوتی قراگزلو

 .۵۳ـ۵۵ هایفحهص(، ۵۱ـ۵۱پیاپی  ۀمارش) ۷۷ـ۷۰ ۀمارش
 .تهران، یجان غربیان آذربایسرابزرگان و سخن، (۷۳۵۵) رامیان و دیگران

فارسـی در آنـاتولی و ادب ) ۱ لـدج، یفارسـ ادب ۀدانشـنام، «حسـا  خـویی»، (۷۳۱۳) بابک، رشنوزاده
 ، تهران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، زیر نظر حسن انوشه(، بالکان
زیر نظر غالمعلی حـداد ، ۷۳ لدج، اسالم جهان ۀدانشنام، «الدین خوییحسا »، (۷۳۱۱) بابک، رشنوزاده
 ، تهران.المعارب اسالمیةبنیاد دایر، عادل
 ران.، تهتوس، یخ خویتار، (۷۳۱۵) محمدامین، ریاحی
 .تهران، پاژنگ، یزبان و ادب فارسی در قلمرو عثمان، (۷۳۱۹) محمدامین، ریاحی

 .>وبگاه رضا همراز<، «حسام ۀتحفن خویی و کتاب یالدحسا »، پرویز، زارب شاهمرسی
، دانشـگاه گـیالن، بروسـه ۀهای خطی فارسـی کتابخانـفهرست نسخه، (۷۳۱۱) پورتوفیق هاشم، سبحانی
 .رشت
مرکـز نشـر ، هیـهای ترکهای خطـی فارسـی کتابخانـهفهرسـت نسـخه، (۷۳۱۳) پورتوفیق هاشم، سبحانی

 .تهران، دانشگاهی
فرهنگسـتان زبـان و ، ۱ لدج، یفارس ادب و زبان ۀدانشنام، «نصاب الصبیان»، (۷۳۹۲) اسماعیل، سعادت

 .۵۵۱ـ۵۵۳ هایفحهص، تهران، ادب فارسی
، اسـالمی شـورای مجلـس ۀکتابصانـ نویس، دسـتیشـاهد ۀتحفـ، صالح مغلویبن ابراهیم، شاهدی دده

 .تا بی، ۳۹۵۹ ۀمارش
، اسـالمی شـورای مجلـس ۀکتابصانـ نویس، دسـتیشـاهد ۀتحفـ، صالح مغلویبن ابراهیم، شاهدی دده

 .تا بی، ۱۱۷۱ ۀمارش
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، اسـالمی شـورای مجلـس ۀکتابصانـ نویس، دسـتیشـاهد ۀتحفـ، صالح مغلویبن ابراهیم، شاهدی دده
 .تا بی، ۱۵ ۀمارش، سرود ۀگنجین
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 ها در زبان ترکی عثمانیفرهنگ جناس؛ 

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان()دانشزیبا بهروز  سیده

 (خوارزمیآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه )دانش ایرانینفیسه 

 هـای تصصصـی شـایاناز شـمار فرهنگ 1اثر شوکتعربی ـ فارسی ـ ترکِی زبانۀ فرهنگ سه
زبان و ادبیات عثمـانی اسـت کـه در زمـان پادشـاهی عبدالمجیـد خـان اول  ۀزتوجه در حو

 است. امهراتوری عثمانی، تألیف شدهسل ان ن ویکمی، سی(میالدی ۷۱۱۷ـ۷۱۵۳)

 مؤلف ۀردربا ـ1
فرهنـگ  نیسـت، جـز اینکـهدست  دراطالب چندانی  2السید محمد شوکت افندی از زندگی

از  یی کــه ســه تــناهمقدمــه طبــق و کــرده تــألیف هجــری ۷۵۱۷ / ۷۱۲۱در ســال  خــود را
در خدمت امهراتوری عثمانی  ،های خودشاند و گفتهنوشته ایلی بر اثر اوعسکران رو قاضی

 است. بوده
وی با تقدیم حمد و سهاس خداوند و درود و صلوات بر رسول خدا و آل او و اظهار عذر 

قلـم بـه شـاگردی به دیوان عالی ]۷[۵۳۱گوید که در تاریخ و عجز، با بیانی فنی و موزون می
به خدمت منیف کتابت تحریرات عساکر خاصۀ شـاهانه  ]۷۵[۵۱ ۀملحق شد و در اواخر سن
خواجگان دربار پا نهاد و رتبۀ ثانیـه نشـان  ۀرادا / ۀربه دای ]۷۵[۲۱ ۀدرآمد و پس از آن در سن

نیز از مناصب خاص دیوانی، شهنشـاه منصـب  ]۷۵[۱۲ذیشأنی دریافت کرد. در اواخر سنۀ 
روز بـه کتابـت اشـتغال یـن ایـا ، شـبانهحسابداری اردوی همایونی را به وی اع ا کرد. در ا

                                                      
1. Eser-İ Şevket 

2. Es-seyyed Mehmet Şevket Efendi 
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است تا برای تشنگان آب زلل ورزیده و به انشای لغات عربی و فارسی و ترکی همت گمارده
 هـایههـای لغـت معتبـر بـه تتبـع واژای برساند. وی خود گفته که از کتابشعر و انشا فایده

که، عربی و فارسی که با ترکی جناس لفظی و خ ی دارند پرداخته و از کلمات و الفاظ مشـتر
اسـت کـه مـدت اساس حـروب تهجـی تنظـیم و ترتیـب دادهلغاتی معدوده جمع آورده و بر

سهاس و شـکر بـر . در آخر، پس از استدهمدیدی این مهم در خاطر و ضمیر وی جایگیر بو
تاب سههر سل نت دودمان عثمـانی، عبدالمجیـدخان، نـا  تـألیف انجا  یافتن آن در پرتو آف

 است.دهرا آغاز کر« باب اول در بیان الف»خود را ذکر کرده و پس از طلب دعا 
اسـت در مقـا   یارهیـه نظکـاد شـده یـهـم  سنبلستانبه نا   یگریاثر د یافندتکاز شو

 گلسـتانج بـوده و یـرا اریسـب یعثمـان ۀزدر حـو یره بر آثار فارسی. نوشتن نظیسعد گلستان
 ،گـرید یدهایـتقل ۀرز در زمـیـن اثـر نیـاست. ادها را داشتهین تقلیشترین بین بیدر ا یسعد

نـا   ظـاهراا  سنبلسـتانقـرار دارد و  ،قاجـار یرزایمخ شـجاب و محمـودیش سنبلستانازجمله 
 یو ولـ )مفتـاح اسـتتهز داشیطبع شعر ن یافندتکه شوکهاست. گفته شده رهین نظیا یعموم
 .(۵۵۱ ، ص۷۳۱۵

 شناختیاطالعات کتابـ ۲
 اسـتیدهچـاپ رسدر اسـتانبول بـه ۷۵۱۱ف و در یتـألهجـری  ۷۵۱۷سـال در  اثر شـوکت

 Aslan 2015, p. 1))های دیگری نیز ذکـر شـده چاپ. از این فرهنگ (۷۱۵ ، ص۷۳۱۱)دبیرسیاقی 
 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 

 ساختار فرهنگکالن ـ٣
مـدخل  ۷۱۵۱۳حـدود فصـل و در ۱۱۵باب، بـیش از  ۵۹ ،فحهص ۱۵۲ یدارااین فرهنگ 

اساس حـرب اول و آخـر تهجـی ها براساس حرب اول تهجی و فصلرها باصلی است. باب
در شـوند آغـاز می «پ»و  «چ»، « »، «ژ»حـرب هایی کـه بـا چهـار واژهاند. تنظیم شده

آمـده و « لـزاء بالهـاءافصل »در  ژنده ۀژاند؛ مثالا واآمده «ب»و  «ج»، «ک»، «ز»های باب

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=15532339157&searchurl=isbn%3D9786059907064%26sortby%3D17
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=15532339157&tab=1&searchurl=isbn%3D9786059907064%26sortby%3D17
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=15532339157&tab=1&searchurl=isbn%3D9786059907064%26sortby%3D17
https://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9786059907064/15532339157
https://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9786059907064/15532339157
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. اسـتدهآم بـوز ۀژپـس از وا« الباء بـالزاء فصل»نیز در  پوزقرار گرفته و  زندهپس از مدخل 
به خـود گنجانـده مشـا ۀچنانچه این حروب در انتها یا میانۀ کلمه بوده، پس یا پـیش از کلمـ

گه؛ همچون استدهش جمع )عربی  اَنکارکه در ذیل مدخل  اَنگارآمده؛ یا  اکهکه پس از آن  آ
حرکـت فتحـه  . ظاهرا  در این مورد آخر،استدهسرمدخل ش رُککه پیش از  رَگآمده و  (نکر

 . استتهرار گرفبر ضمه حرب اول مقد   ق

 گزینیمعیار مدخل ـ1ـ٣
اساس همسانی خ ی یـا لفظـی اسـت کـه دو بر هاهاین فرهنگ گزینش واژد، در که آمچنان

در  هاهمشترک در سه زبان عربی و فارسی و ترکی و دیگری بین واژ هایهیکی بین واژ ـحی ه 
ایــن فرهنــگ بســیاری از در رو، گیــرد. ازایــنمی را دربــر ـدرون هریــک از ایــن ســه زبــان 

که قابلیت  استدهشهای ترکی مدخل واژه همراهبه رکیرایج در تهای فارسی و عربی واژهوا 
گیـری از البتـه وا  .دهـداز ایـن دو زبـان را نشـان می هواژ گیریوا بالی زبان ترکی کهن در 

هنـگ اما در ایـن فر ،استتهنیز در زبان ترکی وجود داش ،ویژه فرانسویبه ،های اروپاییزبان
 .استدهبسنده ش ،اندپیوند داشتهبا ترکی ها زبان از دیگر تنها به این دو زبان، که بیش

خـاص،  یهام، اسـجملـهاند. ازانتصـاب شـدهدسـتوری  هایهاز تمامی مقولها مدخل
 (، ماننِد متصل هستند هاییرها، ترکیبات )که بیشتر متشکل از ضمهای صرفی فعلصورت

 .در« راِز ما»ترکیدر، فارسیده مرادفی  /بکسر السین/ سرمز
 ماننِد  ،وحدت یایبا  شدهبکیترهای واژها ی

 اولور کمیق ایوحدتله بر طر یایده یفارس یراه
نویسـه دلیـل داشـتن همکه البتـه همگـی بـه ها،جز آنو  هاله، فعشدهای کوتاهصورت

اند. ذکـر نشـده هـاآن یآوانویسـه یـا هـمهای همتما  صـورتکه اند، هرچند انتصاب شده
آوا های هـم( و مـدخلُمهـردارو  ِمهـرداراند )ماننـد نویسه در یک باب آمدههای هممدخل

 سـردا ی حرشو  هرشمثل  ـ شوندهای مصتلف یافت میدلیل تفاوت حروب غالباا در باببه
ا یـ یل، صـورت نوشـتارکـ. دراسـتدهگونه ارجاعی در ایـن مـورد داده نشاما هیچ ـ صردو 

 .  استتهت داشیفرهنگ اولو یدهدر سامان یخ  جناس

 هاخلترتیب درج مد ـ٢ـ٣
در درون هر فصـل دارای نظـم و  هاخلبودن ساختار کلی فرهنگ، ترتیب مدرغم روشمند به

اسـاس نظمـی بر ،«راء بالصـاء»فصـل  مانند ،هانسق چندان خاصی نیست؛ در برخی فصل
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. با وجود این، در کل فرهنگ این شیوه بـه ریخ، ردخ، رتخ، رخشود: حرب دو  واژه دیده می
شـود و ناگهـان در یک باب، ترتیبی دیده می یا تنها در بصشی از کار نرفتهمند بهای نظا گونه

الـف »، در فصـل بـرای مثـالشـکند. هـم میای خالب قاعده، ترتیب دردن واژهجایی با آم
، ادجـاب، اخـراب، اتقاب، اغیاب، اطالب، اصحاب، اتوب، اشناب، اریب هایهواژ« بالباء

و ، انصـاب، انسـاب، انقـاب، انجاب، اقطاب، اغیاب، اذناب، احباب، اذهاب، آیب، اتراب
وان از آن دریافـت، تـخاصی را نمی ۀوکه قاعده و شی استدهمهمین ترتیب و توالی آ اب اباب

 هـاهتوالی واژ« بالحاءراء »مورد حرب آغازین و پایانی گفته شد. یا در فصل جز همان که در
، رحـح، روح، رمـح، ریحـک، ریاح، راح، رجاح، رکح، رضح، ردج، ربحاز این قرار است: 

، عیـب، عتـب، عبـاب، عکـب :«عـین بالبـاء»همچنین است در فصل  .رماح، رکاح، رزح
 .عذب ... ،عرب، علب

 خردساختار فرهنگ ـ۴

 تلفظ  ـ1ـ۴
 :استدهنشان داده شبه دو طریق  هاهتلف  واژ

 وزن و غالباا فارسی:ای همبا آوردن کلمه .۷
ه/ یارق  ... /کاذب وزنند 
ه/ یای  ... /چای وزنند 

ه/ رعاف  ... /غراب وزنند 
تلفـ  بسامد بالیی در نشـان دادن  ،غرابو  سحاب ،کتف، کتاب مانند ،بعضی کلمات

 یمتفاوتوزن همآوا نیز هستند، کلمات که به نظر هم یهایخلدارد. گاهی برای مد هاخلمد
 مثال: .باشد هاآنتلف   ۀوتفاوت ظریفی در شی دلیلبهکه ممکن است شده داده 

 .دیار رومده متعارب بر محلک اسمیدر /فیروز وزننده/ سیروز
 .فارسیده اوتوز گون دیمک اولور /فیلوز وزننده/ سیروز

 سلو و ماتمزده معناسنه ...أر، یفارسید /کوشوار وزننده/ سوکوار
 ترکیده امردر و ارسوک آیردیمک و یردن قوپاردیمک اولور. /کوشدار وزننده/ سوکوار
 :حرکت حروب به زبان عربیبا نشان دادن  .۵

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

 :استدارد هردو ذکر شدهدو تلف  ای واژهدر مواردی که 
 ... /بفتحتین و ضمتین/ رصف
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 :استدهدینشده که شاید مؤلف نیازی بدان نمی دادهدر موارد نادری تلفظی 
 .فارسیدر، مص کی معناسنه، ترکیده ساقز دیر سکز
 ترکیدر، مرادفی فارسیده اسماء آحاددن هشت در. سکز

هـای فعل .اسـتدهش اسـتفاده وزنهـم ییهاها از فعلفعل یبرختلف  نشان دادن  یبرا
در نگـاه اول هـا آن  تلفـ  درسـت یند و تشـصاسـهینوهم کاررفته در بصش تلف  دارایبه

 مثال:  .ده شودیف فهمیاساس تعره برکنیمگر ا ،ستین نکمم
 معناسنه. یتدیمعلومدر، تقلب ا یده تفعل بابندن فعل ماضیعرب /لم وزنندهکت/ تقلب

باست، و نـه  َتَقلََّب دخل در مثال بال، سرم َم کاررفتـه در تلفـ  نیـز . کلمـۀ بهَتَقلُـّ  َتَکلَـّ
 شود.شده دریافت میدادهدست. این نکته از معنی بهَتَکلُّماست، نه 

غه یر بـاب و صـکـداده و غالباا بـه ذ هالفعوزن  یبرا یندرت معادلمؤلف به یلکبه طور 
 :استدهرکتفا کا

 /ضرب وزننده/ عربیدر، یازمق و جمع اتیمک و دکمک معنالرینه. کتب
کاررفتـه در تلفـ  نیـز . کلمـۀ بهَکَتَب یا  ُکُتباست، و نه  بَکت  در مثال بال نیز سرمدخل 

 شده مصدرند.دادهدستهای بهباشد. زیرا معنی بَضر  باید 

 های دستوریویژگی ـ٢ـ۴
ذکـر  صـورت جمـع سـر دارنـدکه جمـع مکـ یعرب هایواژه یالف( صورت جمع: در برخ

مشـابهت لفظـی مـدخل شـده باشـد، مفـرد آن در  دلیلبـه. چنانچه کلمۀ جمعی استشده
و چنانچه صورت جمع  استدهموار، پس از ذکر معنای واژه در حالت مفرد، آتعریفی جمله

 مثال: .استدهشمعنایی جز آن نیز داشته باشد، در ذیل همان مدخل ذکر 
 سنک جمعیدر؛ اطراب معناسنه.اولن، نحو کلمهعربیده راه معناسنه /صحاب وزنندها/ انحاء

 در.یجمع کلمه سنکازو معناسنه اولن خط یدر، یعرب /سقو  وزننده/ خطوط
 در.یجمع کنغهیده صیعرب /نیالغ ونکاء و سیال الصاد و فتح سرکب/ غیص

 : استدهمل مدخل مفرد آیلمات در ذکصورت جمع گاهی 
 لور.کو  یخ یمعناسنه، جمع ]رشته و نخ[ کدر، اپلیعرب /د وزنندهیق/ طیخ

 لور.کافرا   یع و موضع مرتفع معناسنه، جمعیدن و اسراب و صنایدر، حددن جاوز ایعرب /نیبضمت/ فرط

 :اندمدخل شدهاند دیگر قرار داشته هایواژهجناس با  ۀرکه در دای ب( حروب: حروفی
 در.عربیده امای شرطیه /المشدده المیم اللف و مد بفتح/ اما
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های های دسـتوری متفـاوتی دارنـد، در مـدخلکـه مقولـه ،نویسههم ۀژوا گاه دو یا چند
ترتیب در ذیـل هـا بـههای دستوری آنها و ویژگیاند، بلکه تما  معنیجداگانه تعریف نشده
 مثال:است. یک مدخل درج شده

 لور و ادات علت اولورکم معناسنه کیوتاه معناسنه و اداة ربط اولور و کده یفارس /ابکال سرکب/ هک
 ،، جـز مـوارد انـدکهامها و اسدرمصنشان دادن مقولۀ دستوری ج( مصدر و اسم: برای 

 است. موارد استثنا:ده نشدهدست دابهنوشت( واژه یا حرفی )کوته
 ... مصدردر /تابه وزننده/ک اذاقه
 مصدردر ...  /فوق وزننده/ خوق

. شـوددیـده می «جـایی /چیـزی  /کسـی  نا »عال  عبارت ی خاص و ا  هامولی برای اس
 ایم:ترجمۀ دو مدخل اسم خاص را در زیر آورده

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

کـه  های فعلصیغههای خاص این فرهنگ است. : این مورد از ویژگیهای فعلصیغهد( 
 هـایلفعاین  ۀداند. عماند در این فرهنگ مدخل شدهداشته جناسدیگر  یهاواژهبا هم یا با 

های ثالثی مجرد و مزید مفرد ماضی غایب، امر و مجهول و بیشتر از بـاب عربی در صورت
شص  مفرد شص  و دو اول یهای مضارب التزامتفعیل است. از افعال فارسی نیز صورت

َب ، َکَذبهای مثالا در عربی، صورت .و امر است ب، کذَّ َب ، َکذِّ اند مدخل شـده ِکذبو  ُکذِّ
 اند.ها آمدهجزو مدخل َشویو  َشَوم، یرو، َرَومهایی مثل تو در فارسی، صور

ه( صفت: برای مقولۀ صفت نیز همچون اسـم توضـیح خاصـی نیامـده و بیشـتر از روی 
)وصف « وصفدر»تشصی  است. اما در بعضی موارد معدود دیده شده که عبارت معنا قابل

 ؛ مثال:استتهرف کاربه )صفت است(« صفتدر»ا ی است(
 (.«ارکشانیپر» یمعن/ صفتدر )بهندس وزننده/ خرق

 معناسنه. یجیازیدر، غۀ صفت مشبهیدر، صیعرب /جهول وزننده/ خطوط
ی وجود دارد که هرچند بسـامد بـالیی در هایمدخلو( صورت مصفف: در این فرهنگ 
 دهد:زبان ندارد، دقت نظر مؤلف را نشان می

 .فارسیده آزمویدن مصففدر، قیلدن دیمک اولور /الزاء بکسر/ زمو
 فارسیدر، سقف معناسنه. /بفتحتین/ زمو

 شاهد ـ٣ـ۴
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 هایواژهمگر در برخی موارد اندک و بیشتر برای  ،استدهنش داده هاواژهتقریباا شاهدی برای 
هـایی مثال، هاآنو ترجمۀ  عربی در قالب ترکیبات، عبارات یا جمالتی کوتاه، بدون ذکر منبع

قال» ۀژشود که معمولا با وادیده می  شود:آغاز می« ی 
 «الد الرعاب أییقال ساله من انفه»رق، برون قاننه دینور؛ عربیدر، مصدر اوله /غراب وزننده/ رعاف

مت»عربیدر، کـدی آوازی،  /الهمزه المفتوح و سکونالمیم  اللف و مد بضم/ امااء مـاء أی یقـال، ا  السـنور ا 
 «تصاح

یف۴ـ۴  ـ تعر
 :استدهبه دو گونه درج ش هاریفتع

نچه اطالق ه آرود یا بکار میصورت جمله برای اشاره به مواردی که واژه در آن بهبه الف(
 :شودمی

ن یصـر، چـینـه قکنـه خسـرو، رو  ملوکنه اطالق اولنور، عجـم ملویده هند پادشاهلریفارس /وزننده یای/ یرا
 .یبک یکینلدینه فغفور دیپادشاهلر
 ا متضاد:یصورت مترادب، مشابه بهب( 

 .«مسافر» یعنیمعناسنه،  یجیلکدر، یفارس /ابنده وزننده/ی آینده
 مشودر. یده مرادفیحاضردر، فارس یده نهکیتر /الهمزه بضم/ اولمه

یشۀ ـ۵ـ۴  هاواژه ر
. اسـتدهآم« ترکیـدر»یا « عربیدر»، «فارسیدر» ترکِی  ۀجمل با سرمدخل پس از تلف ، ریشۀ

های ارتبـا  و میـزان همسـانی . زیـرارودشمار میهای این فرهنگ بهترین ویژگیاین از مهم
، در یادگیری و آموزش زبان نقـش مهمـی دارد، و دهدمی نشاندر سه زبان را  خ ی و لفظی

هـا در زبان هـاسـاخت واژه ۀوفراگیـری نحـهای مشابه در هر سه زبان در بررسی آن صورت
اما در این فرهنگ  ،ها به همین اندازه کارگر استدر همۀ فرهنگاین مورد ست. البته یاریگر ا

کید خاص بر همسانی  دلیلبه ها، ایـن تمـایزات نمـود بیشـتری و توالی این مدخل هاواژهتأ
دسـت داده ی بـرای آن بهگفته شده که فارسی است و دو معنـ مَرزَ  در مدخل؛ مثالا استتهیاف

یــاد  «مــتکلم وحــده»کــه در فرهنــگ از آن بــه )یکــی فعــل اول شــص  مفــرد  اســت:شده
 )= تـاک(ِز ر  »یعنـی « رز +  »)رنگ کـردن( و دیگـری ترکیـب  رزیدناز مصدر  (استدهش

هرچند تشابه زیادی با آن دارد، قید شده که عربی  ،َرزم ۀژ. اما برای وااستدهتعریف ش «من
رود. پس این واژه از این زبـان کار میبه «و حربجنگ »است و در فارسی در معنای اسمی 

های صـورت زیـرا .شـودندرت در فرهنگی دیده میای به. چنین شیوهاستتهبه فارسی راه یاف
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، قهـوه ۀژمثـل وا ،شوند. همچنـین در مـوارد نـادرنمی مدخل هافرهنگ درصرفی یا ترکیبی 
توضیح داده کـه هرچنـد نامتعـارب تاریصچه و حکایت پیدایش آن را در بیش از یک صفحه 

نیـز  ،ُروم ماننـد ،برخی اعال  ۀفایده نیست. همچنین وجه تسمیاست، از نظر زبانشاختی بی
 .  استدهروایت ش

  هاکاستی ـ۵
یفکار بردن واژهبه ـ1ـ۵  های قدیمی در تعر

ان خـود حتی بـرای کـاربران زمـاستفاده از فرهنگ را  های قدیمی در تعریفکار بردن واژهبه
عثمـانی ترتیـب  ۀرادبـا در دو ۀدایـن فرهنـگ بیشـتر بـرای اسـتفا .کنـدمحدود میدشوار و 

. ایـن اسـتمدنظر مؤلف بوده ،ویژه لغات فارسیبه ،هاواژهرو، تلف  کهن و ازاین استتهیاف
دست ای دیگر بهاساس وزن واژهکه تلف  مدخلی بر بارز و نمودار استامر بیشتر در مواردی 

کهـن اسـت، در  تلفـ که غالباا مبتنی بر  ،وزنهم ۀژچنانچه تلف  صحیح وا .شده باشد داده
. مثالا شودصحیح خواندن مدخل می ۀواطالعات خواننده نباشد، موجب اشتباه در شی ۀردای
هـا در فرهنگ هـاجـز آنو  َکِتف، َکتف، ِکتف، (االربمنتهی) ُکتف هایبه صورت کتف ۀژوا

ــ. ازاســتدهضــبط ش ــرای نای ــن واژه ب حرفی هــای ســهتلفــ  واژه نشــان دادنرو، آوردن ای
معنـی به ِحرش برای مثال، .یاب نیستچندان سهل هقعو ، هبص، حرشمانند  کاربردیکم

 «زبـر»ی معنبه َحرشجمع  ُحرش، و (االربمنتهی) «که نصوابدآن»معنی به َحِرش، «جنگل»
غالـب کلمـات ضـبط تلفـ  مدنظر بوده و بـرای  َکِتفدر این فرهنگ،  .است (البلدانمعجم)

 است.دهده شآور حرفی با این وزنسه
 افت نشد:ی هیچ منبع دیگریز در یر نیز یهامانند نمونه یهایمدخلن یهمچن

 .نهیبار معنالرکهوده و سبیده بیفارس /الدال اء و فتحیال اللف و ضم بمد/ ندهیآ
کـه حتـی اصـل واژه از دهد ینشان نم روشنیف بهین تعریا شود،گونه که دیده میهمان

  دارد. آن را دربر یو صرفاا مترادب فارسکدا  زبان است 
صحت اطالعات مندرج در فرهنگ و اینکه اصل واژه از چه زبانی ز در یموارد ن یدر برخ

 مثال: .استروشنی بیان نشدهاست تردید و ابها  وجود دارد و به
 .صر دیکنی که سنط اغاخی دیرلرفارسیدر، م /فر  وزننده/ قرط
 دید کلریدر. الماءتراثکو  البقولراثک فارسیدر، پراصه نوعندن برنسته در که عربیده /القاب سرکب/ قرط
 فارسیدر، یونجه دینالن سبزه معناسنه. /القاب بضم/ قرط



51  
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 مقاله  
 ها در زبان ...؛ فرهنگ جناس

 

 ،اسـتکند کـه فارسـی و خواننده گمان می دهرک تعریف یفارسهای با عبارتهر سه را 
و  «آتـش ۀشـعل»، «گوشـواره» یمعنو بـه یعربـ یاها واژهدر فرهنگ قَرطا ی قُرطه کیحالدر
 .استدهدرج ش (آنندراج ،االربیمنته ،الموارداقرب) «اه شبدریگ»

 نویسههای همکامل نبودن مدخل ـ٢ـ۵
ه را بیـاورد، چـه های مصتلـف یـک مـاد  اساس مشابهت، گونـهبر صرفاا  استدهکوشیمؤلف 

. پـس انتظـار ایـن های گونـاگون فعـلصـیغهچه در  ،مصدر و اسم یا صفت باشد صورتبه
 قاعـدهولی در بیشـتر مـوارد ایـن  ،دیگر اعمال شود هایواژهتما   درمورداست که این شیوه 

 آن ای بـهاشـارهدلیل نق  منابع مورد استفاده بوده باشد که مؤلـف رعایت نشده که شاید به
، امـا فقـط یکـی از را آورده /بر وزن فـرش/ حرشصورت  ،لامثبرای  .استدهرکن هاصورت

یعنـی  ،را ذکـر کـرده و بـه معنـای دیگـر ،(المصـادرتاج) «کـردن صـید»یعنی  های آن،نیمع
ــب» ــروه و ترتی ــت و گ ــی) «جماع ــن»و  (االربمنته ــر و خش ــدانمعجم) «زب ــاره، (البل ای اش

های یا مثالا تما  صورت. استدههای دیگر این واژه را نیاورصورت ،اینبر. افزوناستدهنکر
َل فعلی  َل )ماضی(،  رتَّ  عنـیمبه َرَتلاسمی فعیل و صورت ت)امر( از باب  َرِتّل)مجهول( و  ُرِتّ

یند و وشاخ ها(و دندان سصنمورد در»)معنای که صفت است به َرِتلو  «انتظا و آراستگی »
 «سـرودن و شـیوا و مـنظم سـصن گفـتن»در مفهو  مصدری  َرتل، اما کردهرا مدخل  «نیکو

یـک بـاب براساس فقط های فعلی را تر آنکه صورتمهمو  دهمدخل نیاوردر را  (دالمواراقرب)
 .استدهرآو بدون ذکر معنی خاص و

عربی جناس دارد، مدخل  ۀی شرطیإمای استثنای فارسی که با اّماهمچنین، کلماتی مثل 
کـار ی فارسـی بـهاّماازجمله  یکه این کلمه در زبان ترکی نیز در سه معن. درحالیاستدهنش

 رود: می
. که: اما اد راضی اولمیه جقمـش کنـدی بیلـه جکـی ۵ .. لکن و آنجق: شوقدر وار که: بیلیر اما سویلمز۷ اما

 .(سامی). ادات تعجب و اعظا : اما یاپدک!، اما نه یازی! ۳ .ایشدر
 زیر توجه بفرمایید: مدخلبه 

 .ریدیضد کنیرلمهکاز  یم و یایده کیتر /نیسرتکب/ قشم
، اشاره شـده و معلـو  نیسـت کـه یازمو  یایمآن،  هایتنها به متضاد ِقِشم ۀدر تعریف واژ

که هم فعل هستند و هم  یازو  یایاست. چون با توجه به معنی ها مدنظر بودهکدا  معنای آن
یـا ارجـاب داده  شدشد و به معنی مورد نظر اشاره مینیز مدخل می یازمو  یایماسم، بهتر بود 
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 مقاله
 ها در زبان ...؛ فرهنگ جناس

 

 یهـم صـورت فعلـ ههر سه واژ زیرا .استهم نامشص   قشم یمعنا ،بیتن تریبدشد. می
 «: »ر متصل یل از اسم و ضمکمتش یب اضافکیهم تر ،شص  مضارب هستنداول
 .زاندنی: زمستان و گرقش

 .گستردن و بسط دادن ل،کش یمانک: تابستان و آلت یای
 (.کی: تابستان و بسط دادن و نوشتن )قاموس ترازی

 اند. از فصول مد نظر مؤلف بوده یکی یدر معنا رود کهرو، احتمال مینیااز

 منابع
 .ةیمنیاللیالقبا البلدان ومعجم ،احمد المقحفی، ابراهیم )؟(

پژوهشگاه علـو   ،زاده، جلد دو ، تهرانعالم هادی به کوشش، المصادرتاج (،۷۳۱۲بیهقی، احمدبن علی )
 انسانی و م العات فرهنگی. 

 اسوه. ،، تهرانالشوارد الموارد فی فصح العربیه واقرب (،۷۳۱۲لبنانی، سعید ) شرتونی خوری
 آرا. ،...، تهرانگرید یهابه زبان یو فارس یبه فار یفارس یهافرهنگ (،۷۳۱۱، محمد )یاقیرسیدب

 فه.لثقاوا للتعلیم یاوهند مؤسسة ،، قاهرهانيود (،۵۰۷۷محمود ) سامی البارودی،
 رهیام ،، استانبولقاموس ترکی (،۷۳۷۱الدین )سامی، شمس
م بعـه  ،، جلـد چهـار ، اسـتانبولاالعالمقـاموس (،هجـری ۷۳۷۷ / ۷۱۹۵الدین فراشـری )سامی، شمس

  مهران.
 م بعه امیره. ،، استانبولاثر شوکت (،۷۱۲۱شوکت افندی، السیدمحمد )

ــورصــفی ــدالرحیمی پ ــدالکریم )بن شــیرازی، عب ــه کوشــش ،العربلغــه االرب فــیمنتهــی (،۷۳۹۰عب  ب
 تهران. دانشگاه ،تهران نژاد،حاجیان علیرضا و فؤادیان محمدحسن

گسترش زبـان  یشورا ،، تهرانیات فارسیبه گسترش زبان و ادب ینگاه (،۷۳۱۵) یمفتاح، الها  و وهاب ول
 .یفارس اتیو ادب

Aslan, Ezgi, Eş Zamanlı Tarihi Sözlüklerden Elektronik Sözlüklere: Eser-İ Şevket Örneği, 

Anadolu Üniversitesi.  

, Ziya (2014), TDV İslâm Ansiklopedisi. 

Encyclopædia Britannica (1998), The Editors of Encyclopædia Britannica, 

https://www.britannica.com/biography/Abdulmecid-I 

Sami, Şemseddin (1901), Kamus-ı Türki Sözlüğü, ihya.org kamus-ı türki sözlüğü çalışmaları  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d110345
https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/biography/Abdulmecid-I


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

 ـ تک۴۹
 : هر دو تنها بود، شاعر گوید:تکو  تا»اسدی آمده:  لغت فرسدر 

 تک )؟( و کر بیشتر تا وبه تک تا
 

 که باشد که بینی بـود تـا و تـک 
 نصجوانی( ۀنسص ۀ، نقل از حاشی۳۰۹، ص ۷۳۷۹)اسدی   

« تنها و منفرد»معنی الطباء، بهو نیز از ناظم لغت فرسدهصدا این معنی از  نامهلغتدر 
 است:، بیت زیر از مولوی نیز در تأیید این معنی نقل شدهلغت فرسنقل شده و غیر از شاهد 

 ایرعیت باش چون سل ان نـه تو
 

 ایبان نهتک مران چون مرد کشتی 
جای است، اما آنجـا بـه (۳۵۲۵، بیت ۵۵۷)چاپ نیکلسون، ص  مثنویاین بیت از دفتر دو   

است. حال به بررسی شاهد منقول در آمده« خود مران»بدلی، ، بدون هیچ نسصه«تک مران»
و ضبط آن و نیز معنایی که برای آن آمده بهـردازیم. ضـبط مـدخل و شـاهد آن در  لغت فرس

 اصل نسصۀ نصجوانی چنین است:
 : هر دو طا بود، شاعر گوید:تکو  تا»

 تک تا و کر بیشـتر تـا و تـک هب
 

 «.که باشد که ببیتی بود کاه تک 
اقبـال نوشـته ای ازروی نسـصۀ نصجـوانی بـرای عبـاس عبرت مصاحبی نائینی که نسصه 

 است:مدخل و بیت را چنین ضبط کرده
 «.... که بینی بود تا و تک  ... ،: هر دو طا بودتکو  تا»

بینیم، عبرت هنگا  استنسا  این مدخل بصشی از آن را تغییر داده و اقبال نیز که میچنان
ف هنگا  نقل آن قسمت دیگری را دگرگون کرده ، الرسپهسا ۀفرهنگ فارسی مدرساست. مؤل 
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گونـه ای مشابه نسصۀ نصجوانی در دست داشـته، ضـبط مـدخل و شـاهد آن را اینکه نسصه
 است:آورده
 معنی هر دو تا بود، شاعر گوید، بیت:: بهتکو  تا»

 و گر بیشتر تا و تـکبه یک تا
 

د گاه تک  و   که باشد که بیشی ب 
 سپهسـاالر ۀمدرس فرهنگ فارسی، که فرهنگ خود را یکسر از روی تحفةاالحبابمؤلف  

معنی هـر بر وزن آبچک، بـه»است: برداشته، شاهد را حذب کرده و معنی را چنین نقل کرده
نقل کـرده، آن  تحفةاالحبابتردید مدخل را از نیز، که بی فرهنگ سروریمؤلف «. دو تا بود

ا هدر آن تکو  تاروشن نیست و معلو  نیست  لغت فرساست. شاهد را به همان معنی آورده
هـا، باشـد. ظـاهراا و مانند آن« دو تا دفتر»معنی عدد در عباراتی مانند ، ظاهراا به«تا»معنی به

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 

عنوان شـاهد بـرای آن هم معلو  نیست. شاید شاعرک گمنامی آن را بهۀ ت و گویندسست اس
م است که نویس دادهساخته و به فرهنگ« تا و تک» در این بیـت  تکاست. این نکته نیز مسل 
« صـورت پراکنـدهوگریصته و بهجسته»معنی به تکتکصورت به تکنیست. « تنها»معنی به

و دیگـری از نـزاری قهسـتانی  تحفـةالعراقینیکـی از خاقـانی در  لاقل دو شاهد کهن دارد؛
 (. شاهد خاقانی این است:۱۵۰)درگذشته در 

 گوش ۀرتک بدوان به حجتک
 

 هوش ۀیک بنشان به حجلیک 
 (۱۵، ص العراقینةتحف)  

آورده که چنـین « اندک و قلیل»معنی به تکشاهد  فرهنگ جهانگیریشاهد نزاری را هم 
 است:

هصـــفت   رهـــا هیهـــاتزاتر 
 همچو پشـت کـس بتـان تتـار

 

 چون کنم مشتبه به کوسه زنخ؟ 
 نختک و نخجای تکمانده هر

معنی )عـدد( و دیگـر بـه« تا»به دو معنی است، یکی به معنی  tāgدر زبان پهلوی کلمۀ  
تلفـ   tākتر زبان پهلوی در مراحل قدیم tāg«. معنی امروزی آن(تنهایی و تک )بهتنها و به»

بدل شده، در بعضی نقا   gآخر آن در زبان رسمی به  kشده و احتمالا حتی بعد از آنکه می
 1است.احتمال زیاد، از آن صورت گرفته شدهفارسی، به تکشده و تلف  می kایران با همان 

                                                      
اسـت. در است و مستقیماا از پهلـوی گرفتـه نشده طاقدر فارسی همدانی ظاهراا مبدل « تک و منفرد»معنی به تاک. 1

وسین، ذیل همین کلمه(. ←شود )تلف  می kâtنیز « سقف»معنی به طاق لهجهاین   گر 



57  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 َشَمل؟، بزنونیا  پرنون، ُگشتا، تگـ  تک، تک های لغویپژوهش 
 

رفتـه و گویـا کار میاگر این حدس درست باشد، این کلمه ظاهراا فقط در زبان گفتـار بـه
است. مؤیـد ایـن گاه تا قرن حاضر به نوشتار راه پیدا نکرده بودهز صورت مکرر آن هیچغیر ا

اسـت. در ایـن گـویش « فرد و تک و تنها و یکه»معنی در گویش دوانی به تاکحدس کلمۀ 
. در سـالمی( ←)اسـت « وتنهایکـه»معنی بـه والکتـاکو « وتوکتک»معنی به وپریکتاک

 کیابیـارود. نظیر ایـن کلمـه ترکیـب کار میبا همین تلف  بهنیز « سقف»معنی به طاقدوانی 
 ،ایـن ترکیـب ۀر)دربـااست گاه به نوشتار راه پیدا نکردهاست که ترکیبی قدیمی است، ولی هیچ

 1.(۲، ص ۰۷ ۀمار، شنویسیفرهنگ ←
اند حاکی از این است کار بردهرا به تکتکاینکه خاقانی در غرب و نزاری در شرق ایران 

اسـت تـا آنکـه ها قبـل کـاربرد داشتهدار بـوده و از مـدتدر زبان فارسی ریشه تککه کلمۀ 
 است.به نوشتۀ این دو سصنور راه یافته تکتکصورت به

ب  جفـتدر مقابـل « فرد و یک»معنی به طاقشود که یادآوری می  tākیـا  tāgنیـز معـر 
اسـت کـه در ایـن معنـی کرده« یکتا»را به  طاق االسماءمهّذبف فرهنگ پهلوی است. مؤل

 شعر ع ار به همین معنی است:
 ۀ عشـاق بـودهر دو چشمش فتن

 
 خوبی طاق بودهر دو ابرویش به 

 (۷۵۵۰، بیت ۵۱۱، ص الطیرمنطق) 
 گوید:مولوی می« فرد»در معنی 

 آیــد بــه گفــتحــال بــاطن گــر نمی
 

 طاق و جفتحال ظاهر گویمت در  
 (۳۱۳۱، بیت ۵۳۷، ص ۲، دفتر مثنوی) 

 .فرهنگ بزرگ سخن ←دهصدا و برای ترکیبات آن،  ۀناملغت ←برای شواهد بیشتر، 
تیراندازی است کـه سـریع تیـر »معنی در شعر زیر از سیف اسفرنگی به اندازتگدر  گت

 ارتبا  ندارد:« یکتا و یک»معنی به تکو با « اندازدمی
 اندازان عشـقتگ در همه کیش

 
ــ  ــد ۀچوب ــحرگاهی نمان ــر س  تی

    
 (۱۵۹، ص دیوان سیف اسفرنگی)

معنی بـه تـکنیـز « اندبافتهکمربندی که از ابریشم یا پشم می»معنی به تکبند/  تگبنددر 
 است.« دویدن»

                                                      
 tāg/kاز  تـکاز چاپ بیرون آمد. در این کتاب نیـز  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. این مقاله نوشته شده بود که 1

 است.پهلوی مشتق دانسته شده
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 منابع
 ، به کوشش عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس(، ۷۳۷۹بن احمد )اسدی، علی
(، نسصۀ محمد نصجوانی، محفوظ در کتابصانۀ لغت فرس)=  مشکالت پارسی دریبن احمد، اسدی، علی

 ملی تبریز.
(، نسصۀ مکتوب به خط عبرت مصاحبی نائینی لغت فرس)=  مشکالت پارسی دریبن احمد، اسدی، علی

 از روی نسصۀ محمد نصجوانی، محفوظ در کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
یقی، قـومی ثقـافتی مرکـز بهبـود، مولتـان، دیوان(، ۷۳۲۱الدین )فاسفرنگی، سی ، به کوشـش زبیـده صـد 

 پاکستان.
، به کوشش رحیم عفیفـی، دانشـگاه فرهنگ جهانگیری(، ۷۳۲۵ـ۷۳۲۷الدین حسین )انجو شیرازی، جمال

 جلد. ۳مشهد، مشهد، 
ــفرهنــگ تحفــةاالحباب(، ۷۳۱۲اوبهــی، حــاف  ســل انعلی ) ــدون تق ــه کوشــش فری طوســی و ۀ زادی، ب

 الزمان ریاضی هروی، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.نصرت
، دفتر دو ، به کوشش رینولد. ا. نیکلسون، بریل، لنـدن ـ مثنوی(، ۷۹۵۹الدین محمد )بلصی رومی، جالل

 لیدن.
زانفر، دانشگاه الزمان فرو، به کوشش بدیع۲، جلد کلیات شمس(، ۷۳۳۹الدین محمد )بلصی رومی، جالل

 تهران، تهران.
 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۷۳۹۳دوست، محمد )حسن

 قلعه، میراث مکتوب، تهران.، به کوشش علی صفری آقتحفةالعراقین(، ۷۳۱۱الدین بدیل )خاقانی، افضل
 نامۀ دهصدا، تهران.مؤسسۀ لغت، نامهلغت(، ۷۳۱۱اکبر و همکاران )دهصدا، علی

اکبـر ، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، علیالفرسفرهنـگ مجمـع(، ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱سروری، محمدقاسم )
 علمی، تهران.

 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.فرهنگ گویش دوانی(، ۷۳۱۷سالمی، عبدالنبی )
 .۷۲ـ۵، ص ۷۰ۀ ، شمارنویسیفرهنگ ،«کَـ»و « اکـ»، «اـ»پسوندهای »(، ۷۳۹۵اشرب )صادقی، علی

، به کوشش محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، سـصن، الطیرمنطق(، ۷۳۱۱ع ار نیشابوری، فریدالدین محمد )
 تهران، ویرایش سو .

 اشرب صادقی، سصن، تهران.(، به کوشش علی۷۳۱۰) سپهساالر ۀفرهنگ فارسی مدرس
وسین، هادی )  معلم، همدان.، انتشارات همدانی ۀنامواژه(، ۷۳۱۰گر 
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 تک ـ تگ ـ۵۰
هـا ایـن اسـت. بعضـی فرهنگ« دویدن و تـاختن»در فارسی دری  تگ/  تکیکی از معانی 
و ظاهراا این دوگانگی  (برهانو  جهانگیری ←)اند ضبط کرده«  »و هم با « ک»کلمه را هم با 

 تـگجا این کلمه را همه لیله و دمنهکنشان از واقعیت تلف  این کلمه دارد. مجتبی مینوی در 
رس جدید ]= فارسی  تگ»است: آن چنین نوشتهۀ ضبط کرده و دربار ات آن در ف  و تما  مشتق 

 اساس اشـتقاق فـرس جدیـد)رجوب شود به است و در پهلوی هم دری بعد از اسال [ به گاب بوده
[Grundriss der Neupersischen Etymologie =[ ـرن . در شـعری از (۳۹۷ۀ [، شـمارHorn[ تـألیف ه 

«( بـدر »]، تألیف وحید دسـتگردی[، در لفـ   گنجینۀ گنجوی، وشیرینوخسرنظامی )از 
 است:قافیه شده رگبا کلمۀ  تگ

 تگ نباشـدکه با شبدیز کس هم
 

 جز این گلگون اگر بدر  نباشد 
ص[  و چاپ مدرس رضوی )]کاللـۀ[ خـاور ]، ۵۰۷، چاپ قزوینی، ]ص[ المعجم)و شمس قیس  

است که در قوافی کافی میـان کـاب تصریح کرده [(۵۵۵، ص ۷۳۳۱]= چاپ دانشگاه تهران،  ۷۱۳
و  رگگـه گویـد و آن سـمکو  فلـککه گویـد اصلی و کاب اعجمی جمع نشاید کرد، چنان

سـت. بـدین اضـبط و قیـد شده تـگها نیز و بعضی دیگر از فرهنگ فرهنگ رشیدی. در تگ
هـا را بـه گـاب ضـبط و امثـال این وپوتـگو  تگاپوو  تگاورو  تگسبب در تنقیح کتب قدما 

 «.دیده شود ۵۲۰، ص حدیقهکنیم. نیز ... می
قافیـه  رگو  سـگبـا کلمـات  تگبینیم، در متون شعری کهن که در شواهد زیر میچنان

 است:شده
 ز تندی به جوش آمدش خون به ر 

 
 تیزتــــگۀ بــــارنشســــت از بــــر  

 (۱۰۲، بیت ۷۱۱، ص ۵)فردوسی، ج   
 ِقلیده به زر بسته صد بود سگ

 
 که در دشت آهو گرفتی به تگ 

 (۳۵۷۱، بیت ۵۱۵، ص ۱)فردوسی، ج   
 سمند و رخش من با یوز و با سگ

 
ــر خفته  ــگسراس ــوده از ت ــد آس  ان

 (۷۱۳)فصرالدین اسعد گرگانی، ص   
 شوله برداشته دوان چون سگ

 
ــگاز   ــاهزان در ت ــس او مج  پ

 (۱۷۱)مسعود سعد، ص   
ت است همچون سگوآنکه دون  هم 

 
 هست چون سگ ز بهر نـان در تـگ 

 (۷۷۵، ص حدیقه)سنائی،   



61 
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 َشَمل؟، بزنونیا  پرنون، ُگشتا، تگـ  تک، تک های لغویپژوهش
 

 همــه راه بــا بــاز و بــا یــوز و ســگ
 

 ز نصچیر و از مرغ و پرواز ]و[ تگ 
 (۷۵۱۳، بیت ۷۰۱)قرن پنجم(، ص  فرامرزنامۀ بزرگ)  

 آهو به تگگهی با سگ اندر بد 
 

 به تیزی ز آهو سبق بـرده سـگ 
 (۵۷۵۵، بیت ۱۹۵ص  ←و نیز  ۱۱۵۷)همانجا، بیت   

 گفت تا پیش تو است این نفس سگ
 

ــگ  ــه ت ــزد ب ــیس نگری ــرت ابل  از ب
 (۱۹۷۵، بیت ۹۵۳ص  ←و نیز  ۵۵۰۵، بیت ۵۵۳، ص الطیرمنطق)ع ار،   

 نصوردی آب از بیم دگر سگ
 

 بجستی از لب آن آب بر تگ 
 (۳۵۱۳، بیت ۵۱۱، ص نامهالهی)ع ار،   

 یا شب مهتاب از غوغای سگ
 

 سست گردد بدر را در سیر تگ 
 (۵۱۷، ص ۱، دفتر مثنوی)بلصی رومی )مولوی(،   

ــه ر  ــد ب ــو بای ــی دی ــده یک  دون
 

 که در روز و در شب درآید به تگ 
 (۱۰۵۷1)قرن ششم و هفتم(، بیت  نامهشبرنگ) 

 آخرش سست شد ز سصتی ر 
 

 دست و پا سوده بازمانـد ز تـگ 
 [۱۵، ص ۷، ج اورنگهفت]=  سلسلةالذهب)جامی،   

 [تحفةاالحرار، ]۱۷۲[، ص سالمان و ابسال] ۱۵۵، ص ۷ج  ←و نیز 
 [(لیلی و مجنون] ۳۱۱و  ۳۱۱، ۳۵۷، ص ۵و ج 

قافیـه  یـکبـا  تـکوجو کرده، تنها در یک مورد در متون کهن، تا آنجا که نگارنده جست
 سنائی است: ازشده و آن در بیت زیر 

 در جهاِن معاملت هریک
 

 پر تکرا چون بتازند خانه  
 (۱۷۱، ص حدیقه)سنائی،   

نیز وجود  تکقافیه کرده یا در زمان او تلف   یکرا با  تگآیا سنائی در این بیت با تسامح 
 است؟داشته

 است:قافیه کرده رگرا با  َیکبینیم، شاعر نیز می فرامرزنامۀ بزرگکه در بیت زیر از چنان
 که چون نیزه بر سینۀ یـک زدی

 
 ز پشت دگر یک همی ر  زدی 

 (۵۲۱۱، بیت ۷۱۱)ص  

                                                      
نویسـی فرهنگسـتان زبـانی گـروه فرهنگ ۀخ یبی و بقیه از پیکر از دکتر ابوالفضل نامهشبرنگو  فرامرزنامه. شواهد 1

 و نگارنده است. ۳افزار درج زبان و ادب فارسی و نر 
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باره باشـیم. است؟ باید منتظر بررسی بیشتر دراینشدههم تلف  می َیگصورت به یکآیا 
کید گفته می یکامروز وقتی   شود.تلف  می َیگصورت شود بهبا حالت القائی و تأ

اسـت. نصسـتین شـاهدی کـه شروب به تحـول کرده تگظاهراا نصستین بار از قرن هشتم 
 به آن برخورد کرده در بیت زیر از سلمان ساوجی است: تکنگارنده با تلف  

 ز پشت بادپـا چـون بـاد در تـک
 

 یکها بربود یکبه رمح آن حلقه 
 (۷۵۵، ص جمشید و خروشید)  

 است:قافیه شده نمکبا  تک، خردنامۀ اسکندریدر قرن نهم در یک بیت از جامی در 
 تکپیاپی در آن دجلۀ نیل

 
 به یک نیمه آورد بار نمک 

 (۵۲۰، ص ۵، ج هفت اورنگ)  
جا این کلمه اما در شواهدی که از متون شعری قرن یازدهم در دست است تقریباا در همه

 بینیم:است. شواهد را در زیر میدرآمده کتصورت به
 به راه خیالش که خون گشته تک

 
 است نعلـین هـر مردمـکدریده 

 (۵۰۷)زللی، ص  
 تـــکرکـــاب از دو پهلـــوی آن گر 
 تــککشــیدند اســبی چنــین گر 

 

 نمایان چو خورشید و مه از فلک ... 
 بر او شاه شـد چـون دعـا بـر فلـک

 (۱۵۷)واع  قزوینی، ص  
 شتابد فلکریز ما میبه خون

 
 بباید از او درگذشتن بـه تـک 

 (۵۱۱، ص میخانه ۀرتذک)محمد صوفی، از  
 شود کاسه گر سرنگون چون فلک

 
 نیفتد چو خورشید از وی به تـک 

 (۲۰۱، ص میخانه ۀرتذک)حکیم رکنا، از   
 رسدنه می بر لبم زآن به تک می

 
 رسـدکه بر زخم تـازه نمـک می 

 (۱۵۱، ص میخانه ۀرتذک)میرعسکری کاشانی، از  
تلفـ  « ک»را بـا  وتـاتکو  وتوتـک/  ودوتـکو  تکـاپوویژه، ما امروز ایـن کلمـات، بـه

های واکدار پایانی کلمات فارسـی امـروز ناشی از گرایش صامت تکبه  تگکنیم. تحول می
فتگی است. صامتبه واک همـه، در واک هستند؛ با اینهای بیتر از صامتهای واکدار نر ر 

های واکدار در بسـیاری از ، صامتrها و بعد از صامت ویژه بعد از مصوتفارسی امروز، به
آینـد و بـه ها بـه لـرزش درنمیتارهای صوتی در تلف  آن . یعنیشوندواک تلف  میموارد بی

رفتـۀ های واکآیـد. احتمـالا ایـن صـامتوجود میی بهجویی تلفظاین ترتیب، نوعی صرفه
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های کلمه نیستند و این مسـئله نیازمنـد واک در سایر جایگاههای بیپایانی به سصتی صامت
های واکدار پایـانی از ک شدن صامتواهای بیهای آزمایشگاهی است. بعضی مثالبررسی

 این قرار است:
 پوت = پود،

 جوات )جواتی( = جواد،
 خونه = رودخانه،روت

 

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

 کبوت = کبود،
 

 کوت = کود،
 گرت = گرد،

 .1و غیره
وجـه او ضبط کرده ظـاهراا ناشـی از ت« ک»و ترکیبات آن را منحصراا با  تکاینکه سروری  

و  جهـانگیریکه ضـبط دوگانـۀ است، درحالیاین کلمات در زمان خود او بودهۀ به تلف  زند
 فرهنـگاسـت. مؤلـف بودهناظر به تلف  قـدیم و جدیـد ایـن کلمـات  قاطع برهانتبع آن به

 تـکاسـتثنای گاه ایران را ندیـده بـوده، بهاست و هیچ سروریو  جهانگیری، که ناقد رشیدی
با همان شاهد نقل کرده، این کلمات را تنهـا بـا  جهانگیری، که عیناا آن را از «دکان»معنی به
اسـت. بنـابراین، در هـا داشتهضبط کرده و در این کار ظاهراا توجه بـه ضـبط قـدیم آن«  »

و بعد از ایـن قـرن، «  »و مشتقات آن را با  تکتصحیح متون قدیم تا قبل از قرن دهم باید 
 ضبط کرد.« ک»ها را با اید آنالبته با احتیا ، ب

 رگرا در بیت زیـر، بـا آنکـه بـا  گت (۵۷، ص ۲)ج  کلیات شمسالزمان فروزانفر در بدیع
 است:ضبط کرده تکشکل قافیۀ درونی ساخته، به

 ای د  تو رونق مـا، رونـق بـازار تـو کـو
 

 او کدست بنه بر ر  او، تیز روان کن تـ 
قافیه  رگرا، با آنکه با  تگ (۵۲۰)ص  حدیقهمحمدتقی مدرس رضوی نیز در بیت زیر از  

 است:ضبط کرده تکشده، 
 ر اسب توسن ز اسب ساکن

 
 کتخو اگر نشد همگشت هم 

« ته و بـن و بـیخ و اصـل»هست که معنی آن  تکبا امالی  یدر متون گذشته کلمۀ دیگر 
 ←)شـود تلفـ  می« ک»و گـاهی بـا «  »است. این کلمه امروز در تاجیکستان اساساا بـا 

های داخل ایـران نیـز بـا هـر دو تلفـ  متـداول اسـت . در گویش(۷۰۹ـ۷۰۱، ص ۷۳۱۳ رواقی
دست اسـت تقریبـاا هایی که از متون قدیم برای استعمال این کلمه در . مثال(۷۰۹)همان، ص 

انـد از همه مربو  به شرق ایران )افغانستان کنونی( و مـاوراءالنهر اسـت. ایـن متـون عبارت
 دیـوانسـل ان ولـد،  نامۀربابسل ان ولد،  معارفبهاءولد،  معارف، کلیات شمس، مثنوی

                                                      
در متونی که در ماوراءالنهر و شـمال افغانسـتان نوشـته « ـ ئیت»به « ـ ئید»شص  جمع افعال از . تبدیل شناسۀ دو 1

 اند نیز ظاهراا ناشی از همین گرایش است.شده



61  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 َشَمل؟، بزنونیا  پرنون، ُگشتا، تگـ  تک، تک های لغویپژوهش 
 

، االسـامیتاج، فضـائل بلـخطرسوسی،  نامۀدارابناصر بصارایی،  دیوانسوزنی سمرقندی، 
 کرمینی بصاری. تکملةاالصنافهروی و  ادالزراعۀارش

رود تقریبـاا همـه مربـو  بـه شـرق ایـران کار میها بههایی هم که این کلمه در آنگویش
کنونی هستند، مانند خراسانی، بیرجنـدی، کرمـانی، بردسـیری، انـارکی و یـزدی. بنـابراین، 

 بی نیست.توان تقریباا حتم داشت که این کلمه متعلق به ایران غرمی
رود، معلو  نیست که این کلمه باشـد. کار میبه« نزدِ »معنی ، که در گویش همدان بهِتِک 

است و  tagهای ایرانی نقل شد، تلف  این کلمه اساساا بنابر آنچه از فارسی تاجیکی و گویش
tak  تـگصـورت به تـکباید صورت جدیدتر آن باشد. بنابراین، در ضبط متون قـدیم بایـد 

 أوَشـ، در ترجمـۀ (۳۱۰و  ۳۲۱، ص ۷)ج  تکملةاالصـنافکـه در ، آنچنانتـکضبط شود، نـه 
 است.ضبط شده« غایت»معنی به

 منابع
، به کوشش رحیم عفیفـی، دانشـگاه فرهنگ جهانگیری(، ۷۳۲۵ـ۷۳۲۷الدین حسین )انجو شیرازی، جمال

 جلد. ۳مشهد، مشهد، 
، دفتر ششم، بـه کوشـش رینولـد ا. نیکلسـون، مثنوی(، ۷۹۳۳الدین محمد )بلصی رومی )مولوی(، جالل

 بریل، لیدن و لندن.
الزمان ، بـه کوشـش بـدیع۲، جلـِد کلیـات شـمس(، ۷۳۳۹الـدین محمـد )بلصی رومی )مولـوی(، جالل

 فروزانفر، دانشگاه تهران، تهران.
 ۵ران، ، بـه کوشـش محمـد معـین، زوار، تهـبرهان قاطع(، ۷۳۳۲ـ۷۳۳۵بن خلف )تبریزی، محمدحسین

 جلد.
 جلد. ۵، به کوشش محمد عباسی، بارانی، تهران، فرهنگ رشیدی(، ۷۳۳۱تتوی حسینی، عبدالرشید )

احمد زاد و حسـین، به کوشش اعالخان افصـحاورنگمثنوی هفت(، ۷۳۱۱جامی، نورالدین عبدالرحمان )
 جلد. ۵تربیت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 

، به کوشش محمدتقی مدرس المعجم فی معاییر اشعار العجم(، ۷۳۳۱س )الدین محمدبن قیرازی، شمس
 رضوی، دانشگاه تهران، تهران.

اد )  ، هرمس، تهران.زبان فارسی فرارودی(، ۷۳۱۳رواقی، علی با همکاری شکیبا صی 
، به کوشش سعید شفیعیون، کتابصانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای کلیات(، ۷۳۱۵زللی خوانساری )
 اسالمی، تهران.
، به کوشش ج. پ. آسموسن و فریدون وهمن، بنگـاه مثنوی جمشید و خورشید(، ۷۳۵۱ساوجی، سلمان )

 ترجمه و نشر کتاب، تهران.
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، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، الفرسفرهنـگ مجمـع(، ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱سروری کاشانی، محمدقاسـم )
 جلد. ۳اکبر علمی، تهران، علی

، به کوشش محمدتقی مدرس رضـوی، ةعریحدیقةالحقیقه و طریقةالش(، ۷۳۵۹سنائی، ابوالمجد مجدود )
 تهران.

 .بر ، بنیاد موقوفات افشار، تهران دن و گابریله وانبه کوشش ابوالفضل خ یبی  (،۷۳۹۲) نامهشبرنگ
 ، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، سصن، تهران.الطیرمنطق(، ۷۳۱۳ع ار، فریدالدین محمد )

 ، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، سصن، تهران.نامهالهی(، ۷۳۱۱دین محمد )ع ار، فریدال
 (، به کوشش ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خ یبی، سصن، تهران.۷۳۹۵) فرامرزنامۀ بزرگ

 ، به کوشش احمد گلچین معانی، اقبال، تهران.میخانه ۀرتذک(، ۷۳۵۰فصرالزمانی، عبدالنبی )
، به کوشش جالل خالقی م لق، مرکز دائرةالمعارب بزر  اسـالمی، شاهنامه(، ۷۳۱۱فردوسی، ابوالقاسم )

 جلد. ۱تهران، 
، به کوشش علـی رواقـی، تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر تکملةاالصناف(، ۷۳۱۲بن محمد )کرمینی، علی

 جلد. ۵فرهنگی، تهران، 
الکسـاندر گواخاریـا، بنیـاد  ، به کوشـش ماگـالی تـودوا وویس و رامین(، ۷۳۵۹گرگانی، فصرالدین اسعد )

 فرهنگ ایران، تهران.
، به کوشش محمد مهیار، پژوهشگاه علو  انسانی و م العات فرهنگی، دیوان(، ۷۳۹۰مسعود سعد سلمان )

 تهران.
 اکبر علمی، تهران.ناصری، علی، به کوشش حسن ساداتدیوان(، ۷۳۲۹واع  قزوینی )
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 ُگشتاـ ۵۱
ذکـر « بهشـت»ایـن کلمـه را ضـبط و معنـی آن را  برهـان قـاطعظاهراا نصستین بار مؤلـف 

آن را به همین معنی آورده و بیـت زیـر را از  فرهنگ رشیدی، مؤلف برهاناست. پس از کرده
 است:سنایی به شاهد آن نقل کرده

 کاران راسـتزانکه گشتای خوب
 

 خواران راستجمله عقبی حالل 
 کشـتار، گشـتایجای اسـت و در آنجـا بـه (۷۲، بیـت ۳۱۵)ص سنایی  حدیقۀاین بیت از  

های قبل از خود و این کلمه را در یکی از فرهنگ برهانرود که مؤلف است. احتمال میآمده
هـای یـک از فرهنگاست، امـا ایـن کلمـه در هیچدیده و آن را از آنجا نقل کرده حدیقهیا در 

، کـه مأخـذ رشـیدی اسـت، فرهنگ جهانگیریسروری و  الفرسمعمجموجود، مصصوصاا 
یا یکی از شـروح آن نقـل  حدیقهاحتمالا کلمه را از متن  فرهنگ رشیدیاست. مؤلف نیامده

 است.کرده
الصط پهلـوی این کلمه را قرائتی از رسم برهان قاطعمرحو  دکتر محمد معین در حاشیۀ 

vahišt «اسـت. نقـل کرده (گشـتای)ذیل  فرهنگ فارسیدانسته و همین م لب را در « بهشت
 قـرآن قـدسکـه در « ُگهیشتظاهراا تلفظی از »آن را  (۵۵۵۳ۀ )ذیل شماردوست محمد حسن

 ،ارتبـا  داشـته باشـد بهشتاست. اگر جزء اول کلمه با کار رفته دانستهبه« بهشت»نی معبه
چگونه باید توجیه کـرد؟ در متـون پـارتی و فارسـی میانـۀ مـانوی  که دارد، الف پایانی آن را

خواننـد و معنـی آن می wahištāwآمـده کـه آن را  whyštwو  whyšt’wصورت ای بهکلمه
همین کلمه است که  (Durkin-Meisterernst 2004, p. 342; Boyce 1977, p. 92 ←)است « بهشت»

بدل شده باشد. جزء دو  ایـن  guštāو نهایتاا به  guštāw*، سهس به guhištāw*باید ابتدا به 
اسـت کار رفتهباشد که درمتون پهلوی فراوان به« وجود و دنیا»معنی به axwکلمه باید مبدل 

(← Mackenzie, s.v.) کار رفتـه، دارای بـه قـرآن قـدس، که در ُگهیشت. کلمۀ گویشی/ī/  بلنـد
 کوتاه بدل شود. /i/با  guhištباید قاعدتاا به  wahištاست، اما 

صورت نویس بهامالی یونانی این کلمه را در نزد مؤلفان یونانی (wahištāzādh)ذیل یوستی 
Oústa(k)sadēs  وOústazadēs  وOúta(k)sad  ــــریانی آن را ــــورت س  Guštāzādhو ص

دیگر که خواجۀ سرای اردشیر، ]حکمران[ آدیـابن ]=  Guhištāzādhاست. وی از یک نوشته
ب، در مرز ایران و عراق کنونی[ بوده و در سال سی دی  وچهار  پادشاهی شـاپور دو  شـهید ه 

ند نامی ارمنی را نا  می Gohšthasdبرد. سرانجا  وی شده نا  می برد که مصاحب اسقف ِلو 
Levond است بوده و شهید شده(Justi, p. 340). 
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را، که نا  رئیس خواجگان دربـار و مربـی شـاپور  Gwšt’z’dمرحو  دکتر احمد تفضلی 
صـورت دو  ساسانی )قرن چهار  میالدی( بوده و یوسـتی هـم آن را نـا  بـرده، بـا تردیـد به

Guhištāzād مشتق از ،Wahišt-āzād بازسازی کـرده و گفتـه اگـر ایـن بازسـازی درسـت ،
کار بـه قـرآن قـدس، کـه در «(گهیشـت» guhīštذا،به جای )ک guhištباشد، جزء اول آن با 

هـای غیرپارسـی آغـازی ایرانـی باسـتان در گویش w. بـه نوشـتۀ او مقایسه استقابل رفته، 
بـدل  gهای جنوب خراسان، گویش قدیم کرمان و بلـوچی بـه )جنوب غربی(، مانند گویش

 .(Tafazzoli 1990, pp. 301, 03)است شده
نقـل  Guštāzādو  Wahištāzād ،Guhištāzādبینیم این نا  به سه صـورت که میچنان

ساسـانی ۀ ، در دورguhištدهد که جزء اول این نا ، یعنی است. صورت اخیر نشان میشده
میانه بـه ایـن ۀ نیز در دور گشتاوتوان حدس زد که است. بنابراین، میساده شده بوده guštبه 

یـک تحـول غیرپارسـی  gمیانـه بـه  wاست. نکتـۀ دیگـر اینکـه تبـدیل صورت درآمده بوده
 .(۱ـ۱، ص ۳۱۷۳صادقی  ←)در این باره، )جنوبی( نیست 

 منابع
 ۵، بـه کوشـش محمـد معـین، زوار، تهـران، برهان قاطع(، ۷۳۳۲ـ۷۳۳۰بن خلف )تبریزی، محمدحسین

 جلد.
، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهـران، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۷۳۹۳دوست، محمد )حسن

 جلد. ۲
وی، عبدالرشیدبن عبدالغفور ] ت  ، به کوشـش محمـد محمـدلوی عباسـی، فرهنگ رشیدی[، ۷۳۳۱حسینی ت 

 جلد. ۵بارانی، تهران، 
، به کوشـش محمـدتقی مـدرس الشریعهحدیقةالحقیقه و طریقة(، ۷۳۵۹سنایی، ابوالمجد مجدودبن آد  )

 رضوی، تهران.
 .۵۷ـ۷، ص ۷ۀ ، شمار۷۹، سال مجلۀ زبانشناسی، «گویش قدیم کازرون»(، ۷۳۱۳اشرب )علی صادقی،

 ، امیرکبیر، تهران.فرهنگ فارسی(، ۷۳۱۷معین، محمد )
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. 
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 ون؟یپرنون یا بز ـ ۵۲
 ای به م لِع در قصیده دیوان ناصرخسرودر 

ــه قول ــون ب  هــای فالطــونای شــده مفت
 

 است دگرگون؟حال جهان باز چون شده 
 صورت زیر آمده:بیتی به 

 اند هـر دو هرگـز نبـودگرچه ز پشم
 

 سوی تو ای دوربین پالس چو پرنون 
ش بسـیار ل یـف و نـازک»به  پرنونو در حاشیه   خسـرو )ناصراسـت معنـی شـده« دیبای مـنق 

 .(۳۲۲، ص ۷۳۰۱ـ۷۳۰۵
نیز این بیـت بـه همـین صـورت ضـبط  (۵۹۷، ص ۷۳۲۳خسرو )ناصر دیواندر چاپ دیگر 

حان در اسـت. مصـحضـبط شده« استبوده»، «نبود»جای شده، جز آنکه در مصراب اول به
. (۱۷۷)همـان، ص « : چـو پربـونمو  ع»اند: در این بیت نوشته پرنونبه  های مربو یادداشت

چلبی عبدالله ترکیـه اسـت و  ۀاساس این چاپ است که متعلق به کتابصان ۀنسص «ب» ۀنسص
مجلـس شـورای اسـالمی  ۀنیز متعلق به کتابصان « » ۀاست. نسصکتابت شده ۱۳۱در سال 

حکومـت  ۱۱۱تا  ۱۲۲نوشته شده که از  ،پادشاه عثمانی ،است که برای سل ان محمد فاتح
)همان، است قبلی نوشته شده ۀاز روی نسص این نسصه ظاهراا  ،مصححان ۀاست. به نوشتکرده

 .پیشگفتار، ص هفت(
 آمده: (۱۹۰، ص ۷)ج  فرهنگ جهانگیریدر 

ِش پرنیانو  پرنونو  1پرنو» نیـز نامنـد. حکـیم  2پرنادر غایت نزاکت بود و آن را  : دیبای منق 
 خسرو فرماید:ناصر

 اند هر دو هرگز بودستگرچه نه پشم
 

 چو پرنون 3پیش تو ای دوربین حریر 
 استاد رودکی راست: 

 د و مینــاســب نهــرد بلبــل انــدر بــاغ جــز بــر
 

 «و پرنون 4قالی نهوید آهو اندر دشت جز بر 
ش»معنی به پرنیاننیز ذیل مدخل  (۵۲۵، ص ۷)ج سروری  الفرسمجمعدر   « حریـر مـنق 

 گوید:که رودکی مینیز گویند، چنان پرنونو »آمده: 

                                                      
ف  ظاهراا  .1  است. پرندمصح 
ف 2  .است پرند. ظاهراا مصح 
در « انـدنـه پشـم»تغییـر داده کـه بـا ضـبط  پالس( به ۳۲۲)ص  دیوانضبط قیاس را به جهانگیری حریرمصحح  .٩

 است.مصراب اول همصوانی ندارد و موجب غلط شدن معنی شده
 است.آمده غالیط ، ضبقالیجای به فرهنگ «س»و  «د»در نسصۀ  ،به نوشتۀ مصحح .4
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 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
 

 . . . . . . . . . . . جز بر سندس و پرنـون 
 ۳۳۳ ۀ، در صـفحقـالیجـای بـه غـالیو ضبط  جهانگیریاما این بیت، م ابق با ضبط  .

 الفرسصـحاحاسـدی و  لغـت فـرسماننـد  ،هـای قـدیمفرهنگ اسـت.آمـده دیوان قطـران
که در عهـد  ،ی عاشقالشعرالساناند. در این کلمه را ضبط نکرده، فرهنگ قواسنصجوانی و 

اسـت: این کلمه دو بار مدخل شده ،( تألیف شده۱۹۰تا  ۱۲۳فیروزشاه تغلق )حکومت از 
و بار  (۷۰۱)ص  «دیبای تنک» معنیبه« ه: ]بر[ وزن گلگون با زای معجمبزیون»صورت یک بار به

یون»صورت دیگر به  .(۷۵۲)ص به همان معنی « ]بر[ وزن معجون: پر
صـورت نیـز ایـن کلمـه را به )تألیف: قرن هشـتم(ی بدرالدین ابراهیم زفان گویافرهنگ 

، «و بعضی به بای عربی و زای پارسـی گوینـد»به همان معنی آورده و توضیح داده که  پریون
 .بژیونیعنی 

 ( نیـز ایـن کلمـه دو بـار ضـبط۱۵۵ی قاضی خان بدرمحمـد )تـألیف: الفضالاداتدر 
های معنی شده و بار دیگر بـه شـکل «دیبای تنک»که به  برنونصورت یک بار به ؛استشده

، پزبـون(: ساستانبول ) ۀ، نسصپژبون(: ببریتانیا ) ۀزمو ۀزیر به همان معنی: نسص ۀچندگان
 بزیـونو  پژیـون(: لاینـدیا آفـیس لنـدن ) ۀ، نسـصبزیـون(: آآسـتان قـدس رضـوی ) ۀنسص

 .صورت دو مدخلبه
 ( از ابراهیم قوا  فاروقی کلمه بـه ایـن صـورت ضـبط۱۱۱)تألیف:  نامۀ َمنَیریشرفدر 

( نیـز پرنـد)یـک نسـصه:  برنـوو  بزیـونو  برنـونو  ،دیبای تنـک /بالضم/ بونُبر »است: شده
 «.گویندش

 صـورتکلمه به (۷۱۱، ص ۷)ج ( تألیف محمد لد دهلوی ۹۵۲)تألیف:  مؤیدالفضالدر 
 است.معنی شده« دیبای تنک و حریر نازک»به ضبط شده و  برنون

 پرنـونو  پریـونشـکل داد سرهندی این کلمـه به( از الله۷۰۰۷)تألیف:  مداراالفاضلدر 
یـا  الشـعرا] حـل لغـاتدانسته شده و اشاره شده که در  «دیبای تنک»ضبط شده و معنی آن 

و  پرنـون تبختـری[ فرهنـگو در ] «سـندس»آمـده و گوینـد  «رومی ۀجام»معنی [ بهالشعر
 به یک معنی آورده. پرنیان

عربـی را بـه دو صـورت  بزیـونشود که این مؤلفان معلو  می لسانو  اداتهای از ضبط
/  پزبـونف های مصح  و بار دیگر به صورت بزیونصورت درست اند. یک بار آن را بهخوانده
، ظـاهراا از روی سروریو  جهانگیریهای مؤلفان فرهنگ ،. پس از اینپریون/  برنون/  پژیون

برهـان اند و همین تلفـ  بـه خوانده و ضبط کرده پرنونصورت ، این کلمه را بهمداراالفاضل
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 ضبط برهاناست. مؤلف را نیز مدخل کرده پرنوو  پرناهای برآن، ضبطرسیده که عالوه عقاط
بای ابجد و یای ح ـی  ،جای نون اولبه مؤیدالفضالدر »را نیز آورده و اضافه کرده که  برنون

 .بریونو  بربون، یعنی «استهر دو آمده
تر اسـت، های دیگـر کهنـهکه نسبتاا از نسصه دیوان قطرانخ ی  ۀدر دو نسص بریونضبط 
ملـی روسـیه نگهـداری  ۀکـه اکنـون در کتابصانـ ،الدین اردبیلیشیخ صفی ۀبقع ۀیعنی نسص

دهـد حکیم اوغلو نیز نشان می ۀو نسص ،هجری کتابت شده ۷۰۷۰شود و در حدود سال می
کـه حـرب  ،نیـز دیوان ناصرخسرو ۀدر دو نسص پربوناست. ضبط  بزیونف مصح   بریونکه 

ف بوده و حرب اول ظاهراا مصح  « ي»دهد که این حرب ظاهراا نشان می ،است« ب»سو  آن 
 .1است« ب»

 های کهن عربی چنین است:در فرهنگ بزیونضبط و معنی 
تلفظی عامیانه و غلـط  ِبزُیونمعروب است و  زَیونبِ نویسد می (۷۵۵۱، ص ۳)ج ابن درید 

، ۲۵، ص ۷۳)ج منظـور است. ابن «سندس» ُبزُیونگوید می (۵۰۱۱، ص ۲)ج است. جوهری 
ی: هـو رقیـق »نویسد: کند، سهس میابتدا قول جوهری را نقل می (بزن ۀماد   ذیل قـال ابـن بـر 

ون»گوید: . فیروزآبادی هم می«الدیباج زی  ح  بر وزن : ب  صـفور لِجرد  بـن احمـد در . خلیـل2«و ع 
این کلمـه را  اللغهمقاییسو  اللغهمجملفارس در و ابن اللغهتهذیبو ازهری در  کتاب العین
 اند.ضبط نکرده

را چنـین  ُبزَیـون (۵۱، ص ۷)ج  االصنافةتکملهای عربی به فارسی کرمینی در از فرهنگ
ط و قیل ضرب مـن »است: معنی کرده س  س و قیل ضرب من الب  ند  یعنـی « .الکسـیهقیل الس 

 .3«گفته شده سندس است و گفته شده نوعی گستردنی است و گفته شده نوعی لباس است»
 .4(۹۵)ص  اسـتهآورد «سـندس»معنـی بن عمر زنجی سجزی )سیسـتانی( آن را بـهمحمود

، ص ۷۳۱۰)ادیـب ن نـزی اسـت معنـی کـرده« ون و دیبای نیکِبزی  »را به  سندسادیب ن نزی 
برگردانده شده، اما  ،«معروب»یعنی  ،«ب»در متن به  سندس. در چاپ دیگر این کتاب (۵۱۱

کتـاب اسـت(: بزبـون و  ۀترین نسـص)که کهن س: استههای آن چنین ترجمه شددر نسصه
. پیداست که ضـبط (۵۷۷، ص ۷۳۱۵)ادیب ن نزی : دیبا س بر و بزبون د: بزیون، مدیبای نیک، 

                                                      
کرد و مشاهده شد که دقیقاا به همین صـورت اسـت  بررسیدر نسصۀ عکسی چلبی عبدالله را  پربون. نگارنده ضبط 1

 بعداا به کلمه افزوده شده باشد منتفی نیست.« پ»اند، هرچند احتمال اینکه سه نق ۀ که مصححان دیوان نوشته
 .ُبزُیون. یعنی 2
 .(۷۱۱، ص ۷۳۱۲آذرنوش ) استنا  بردهرا انواب بزیون  ةبالتجار رّ التبصدر  ح جا .٩
 ضبط آن در متن اصلی مشص  نیست. آنچه در متن چاپی آمده از مصحح است. .4
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 بزیـونرا بـه  البزیـوناز مصحح کتاب اسـت. تفلیسـی نیـز  (۷۳۱۰)در ادیب ن نزی  ِبزَیون
 .(۷۱۹۱، ص ۳)ج است برگردانده

گوید پـالس و پرنـون هـر دو از بینیم که شاعر میاگر به شعر ناصرخسرو دقت کنیم، می
« دیبـای تنـک»و « سـندس»را بـه  بزیـونهـا کـه دیـدیم، فرهنگاند و حال آنکه، چنانپشم

رسد که بزیون گاهی از پشـم اند. به نظر میشدهها همه از ابریشم بافته میناند و ایبرگردانده
رک نیز بافته می از قـول لیـ  نقـل  (سـندس)ذیل  العروستاجاست. زبیدی در شدهل یف یا ک 

ی  می  شود.، بافته می«کرک زیر موی بز»، یعنی کند که سندس نوعی بزیون است که از ِمرِعز 
 دیـوانهای تصحیح دهصدا اسـت. در تمـا  نسـصه (۷۱۷)ص  منوچهریدیوان در  َپرنون

 است.آمده پرخونجای آن به
 «باشـد پرنـونب احتمـال دارد معـر  »نویسـد میکه  (بزیون)ذیل  نامهلغتدهصدا در  نظر

 اساس است.کامالا بی
 در متون فارسی شاهد دارد. دو شاهد زیر از سراجی سجزی است: بزیون

 نظم کسی و نـه عجـبنرسد در سصنم 
 

 زده همسر بزیـون نشـودنمد قیس/ قیش 
 (.۷۳۰، ص دیوان)  

 صبحد  چـون التمـاب سـندس و بزیـون رسـید
 

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

 است. تنگلوشاشواهد زیر نیز از کتاب 
ای از بزیـون او شقه سازند و خرقه از جانب راست او برآید دو مرغ مرده و ریسمانی که از

 .(۳۲)ص  )که بالش را نشاید( و از جانب چپ او نهالی از صوف
گند در او َپرهابرآید در این درجه بالش ُبزیون بزرگ پشم  1.(۲۷)ص  آ

 منابع
ر بالتجارة» ۀرسال»(، ۷۳۱۲آذرنوش، آذرتاش ) ، هامقاالت و بررسی، «های فارسی آنو واژه ح جا« التبص 

 .۷۱۱ـ۷۲۹ هایفحه، ص۱۰ـ۲۹دفتر 
، به کوشش رمزی منیر بعلبکی، دارالعلم للمالیین، جمهرةاللغة(، ۷۹۱۱بن حسن )درید، ابوبکر محمدابن

 بیروت.
 ، به کوشش زهیر عبدالمحسن سـل ان، مؤسسـةاللغةمجمل(، ۷۹۱۱ / ۷۵۰۱فارس، ابوالحسن احمد )ابن

 الرسالة، بیروت.
                                                      

 نویسی است.گروه فرهنگۀ از پیکر تنگلوشااهد و. ش1
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الدین، ، بـه کوشـش ابـراهیم شـمسمعجـم مقـاییس اللغـة(، ۷۹۹۹ / ۷۵۵۰احمد )فارس، ابوالحسن ابن
 دارالکتب العلمیة، بیروت.

، بـه کوشـش رضـا دسـتوراللغه المسـمی بـالخال (، ۷۳۱۰بن ابـراهیم )ادیب ن نزی، ابوعبدالله حسین
 زاده، پژوهشگاه علو  انسانی، تهران.هادی

( بـه کوشـش علـی اردلن الخال کتاب) دستوراللغه(، ۷۳۱۵)بن ابراهیم ادیب ن نزی، ابوعبدالله حسین
 نشر، مشهد.جوان، به

، به کوشش رحیم عفیفی، دانشـگاه مشـهد، فرهنگ جهانگیری(، ۷۳۲۷الدین حسین )انجو شیرازی، جمال
 مشهد.

، به کوشش نذیر احمـد، خـدابصش اورینتـل پابلیـک فرهنگ زفان گویا(، ۷۹۹۱ـ۷۹۱۹بدرالدین ابراهیم )
تنه )هند(.  لیبرری، پ 

، به کوشش غالمرضا طاهر، بنیاد فرهنـگ قانون ادب(، ۷۳۲۷ـ۷۳۲۰بن ابراهیم )یشحبتفلیسی، ابوالفضل 
 ایران، تهران.

 ملک، میراث مکتوب، تهران. ۀد(، به کوشش رحیم رضازا۷۳۱۵) تنگلوشا
 دارالهجرة، قم. ۀ، به کوشش محسن آل عصفور، مؤسسالعینکتاب(، ۷۵۷۰بن احمد )خلیل

 .نامۀ دهصدا، تهران، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (۷۳۱۱( )و همکاران)اکبر دهصدا، علی
ور، کانهور )هند(.مؤیدالفضال(، ۷۱۹۹ـ۷۱۱۳لد ) دهلوی، محمد ل ِکش  و   ، م بع نامی ن 

 ، دار مکتبـة الحیـات، بیـروت، ازالعروس من جـواهر القـاموستاج (، قمری ۷۳۰۱زبیدی، سید مرتضی )
 روی چاپ قاهره.

، به کوشش نذیر احمد، دانشـگاه دیوان(، ۷۹۱۵ / ۷۳۲۷الدین خراسانی معروب به سراجی )سراجی، سراج
 اسالمی علیگره، علیگره )هند(.

اکبـر ، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، علـیالفرسمجمـع(، ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱قاسم )سروری کاشانی، محمد
 علمی، تهران.

 ، به کوشش نذیر احمد، رایزنی جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو.الشعرالسان(، ۷۹۹۲ / ۷۳۱۵عاشق )
دبیران، پژوهشگاه علـو  انسـانی،  ۀ، به کوشش حکیمَمنَیری ۀشرفنام(، ۷۳۱۱ـ۷۳۱۲فاروقی، ابراهیم قوا  )

 تهران.
ور بـاقر، دانشـگاه پنجـاب، لهـ ، به کوشش محمدمداراالفاضل(، ۷۳۵۹ـ۷۳۳۱داد )هلفیضی سرهندی، ال

 )پاکستان(.
 چاپ. ۀداشرب صادقی و ابوالفضل خ یبی، آما، به کوشش علیالفضالاداتخان بدر محمد، قاضی

 ، به کوشش محمد نصجوانی، تبریز.دیوان(، ۷۳۳۳ق ران تبریزی )
 ، به کوشش نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.فرهنگ قواس(، ۷۳۲۳قواس غزنوی، فصرالدین )

، به کوشش علی رواقی، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی، تکملةاالصناف(، ۷۳۱۲بن محمد )علیکرمینی، 
 تهران.
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 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.دیوان(، ۷۳۱۰بن قوص )منوچهری، احمد
زاده، بـه سیدحسـن تقـی ۀ، به تصحیح سید نصـرالله تقـوی، بـا مقدمـدیوان(، ۷۳۰۱ـ۷۳۰۵خسرو )ناصر

 طهران، تهران. ۀینوی، کتابصانکوشش مجتبی م
 ، به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، دانشگاه تهران، تهران.دیوان(، ۷۳۲۳) ناصرخسرو

، به کوشش عبدالعلی طاعتی، بنگـاه ترجمـه و نشـر الفرسصحاح(، ۷۳۳۱نصجوانی، محمدبن هندوشاه )
 کتاب، تهران.
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ل۵۵ م   ـ ش 
است و در تهـران معمـولا « بهادرلوطی و جاهل و سردمدار و قلدر و بزن»معنی این کلمه به

شـود در اینجـا نیـز دیـده می« بابا مامـا»که در ترکیب  بابارود. کار میبه باباشملصورت به
ها مـؤثر و مـورد مراجعـه اسـت. در تهـران و گیریتری است که در تصمیممعنی فرد بزر به

در عربـی  شـمردلرود. کار مـینیز به این معنی به َشَمرَدلی شهرهای دیگر گاهی شاید بعض
است کار رفتهنیز به« مرد جوان نیرومند»معنی است، اما به« رفتارشتر جوان چست»معنی به
جزء اول همین کلمه اسـت  شمل. ظاهراا دهصدا به نقل از همان( نامۀلغتو نیز  دستوراالخوان ←)

 است.درآمده شملشکل شده و سهس بهاستعمال می َشَمرصورت که ابتدا به

 منابع
، به تصحیح سـعید نجفـی دستوراالخوان(، ۷۳۲۰ـ۷۳۵۹دهلوی، قاضی خان بدر محمد معروب به دهار )

 جلد. ۵اسداللهی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 
نامـۀ دهصـدا، مؤسسـۀ لغتجدیـد، ۀ ، چـاپ دو  از دورنامـهلغت(، ۷۳۱۱اکبر و همکاران )دهصدا، علی

  تهران.



 



 

 *و  

 )استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد(پدرام جم 

هن( واژهdastgerd) دستگرد هـای فرهنگ 1نـدارد. کـاربرد که در فارسِی امروزی ای است ک 
انـد: قریـه؛ زمـین اند، این معـانی را بـرای آن آوردهکرده مدخلمعاصر فارسی که این واژه را 

؛ ۷۳۱۱)دهصـدا ها باشـد هموار؛ زمین و ملک زراعتی؛ بنایی مانند کوشک که گـرد آن خانـه
را در  دسـتگرد ۀژانـد. واارائـه نکردهها بـرای ایـن معـانی شـاهدی . این فرهنگ(۷۳۱۲معین 

 ۷۵۱۱تـألیف  ۀ)خاتمـ آرای ناصریفرهنگ انجمنتوان یافت. های کهن فارسی نمیفرهنگ
تقلی قرار را آورده و اگرچه آن را مدخل مس دستگرد ۀژ(، نصستین فرهنگی است که واهجری

را مصفـف  دسـکره اشـاره کـرده و دسـتگردو  دسکره، به ارتبا  دسکرهنداده، اما ذیل مدخِل 
 اسـتهمعنـا کرد «قلعه و حصار»را  دستگردهو  دستگردفارسی دانسته و  دستگردهو  دستگرد
دهند که مأخوذ دست میهای پیش از آن، صورت دیگری از واژه را به. فرهنگ(۷۵۱۱)هدایت 

َکَرهاز عربی است:  َکَرة)عربی:  َدس  اخیـر، بـه میـانجیگری آرامـی،  ۀژ(. واَدساِکر، جمع: َدس 
 های کهن ایرانی.ای است از زبانواژهخود وا 

یـازدهم هجـری  ۀددو  سـ ۀهایی کـه پـیش از نیمـهای کهن فارسی، آندر میان فرهنگ
َکَرهاند نگاشته شده ؛ برهـان ۷۳۰۵ــ۷۳۰۳، ص ۷۳۲۷)انجـو شـیرازی انـد معنا کرده« شهر»را  َدس 

                                                      
عالمانۀ سودمندی را متـذکر  تاو نک را خواند، که مقاله مقامیدکتر احمدرضا قائم، آقای عزیز دانشمند از دوست  *

 .کنمی می، سهاسگزارشد
پـاپلی یـزدی هایی از آن را بر خود دارنـد )یا صورت دستجرد / دستگردو شهر نا   در حال حاضر حدود صد آبادی .1

انی یافت، صورت اخیر را، های معاصر ایرنا توان در جایرا نمی دسکره(. ازآنجاکه صورت ۵۵۱-۵۵۱، ص ۷۳۱۱
شـده توسـط عـراق عجـم نقل دسـکرةکـار رفتـه باشـد )مـثالا های ایرانی بـهنا کهن برای جای که در متوندرصورتی

( دسـتجرد / دسـتجرده / دسـتگردههای مشـابه آن )یا صورت دستگرد ۀشدصورت ادبی و معیارنویسان(، باید فرهنگ
 دانست.
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 دسکرهو  دستگرد لغویهای پژوهش
 
 

 ۷۵۱و بیت زیـر را از نـزاری قهسـتانی )متـوفی  1(۱۷۳، ص ۵۱۷۳؛ تویسرکانی ۵۱۱، ص ۱۱۷۳
 :اند( شاهد آوردههجری

 ینرـباد آف یشکارـکه بر دست  دسکره یکیدار   یهاـکهه به
، ج ۷۳۳۱)سـروری  اسـتهاز این بیت تردید شد «شهر»اگرچه در درستی استنبا  معنای 

 .(۲۱۵، ص ۵
، دسکرهاند برای تکمیل معنای یازدهم نگاشته شده ۀددو  س ۀهایی که پس از نیمفرهنگ

های فارسـی آن اسـتفاده ( یـا ترجمـههجـری ۱۷۱فیروزآبـادی )متـوفی  المحـی قاموساز 
(، ظـاهراا هجـری ۷۰۱۵)فرهنـگ رشـیدی  ۀداند. عبدالرشید حسینی تتـوی، گردآورنـکرده

فرهنـگ خـود  در دسـکرهرا بـه معـانی  قـاموسنصستین کسی است که معانی برشـمرده در 
: قریه؛ صومعه؛ زمـین استهآورد دسکره، این معانی را برای «شهر»بر . او عالوهاستهافزود

های عجم که در آن شـراب و آلت های دیگر باشد؛ خانهبزر  که گرد آن خانه ۀهموار؛ خان
)پایـان  فرهنـگ آننـدراج، آرای ناصریانجمنهمچون  ،های فارسِی بعدیغنا باشد. فرهنگ

)انتشـار  فرهنـگ نفیسـی( و هجـری ۷۳۲۱ــ۷۳۵۱) فرهنگ نظـام(، هجری ۷۳۰۱تألیف 
ترجمـان های آن )یـا ترجمـه قـاموساند یا به پیروی از او، از ( از او نقل کردهشمسی ۷۳۷۱
؛ هـدایت ۳۷۱، ص ۷، ج ۷۱۱۲)تتـوی انـد ( برای این منظـور اسـتفاده کردهمنتهی األرب ،اللغه

؛ ۷۲۰۱، ص ۵، ج ۷۳۷۱؛ نفیسـی ۵۱۱، ص ۷، ج ۷۵۹۳نورمحمـد بن قاضی ابـراهیم؛ ۳۰۵، ص ۷۵۱۱
 2.(۵۱، ص ۳داعی السال ، ج 

ت فرهنگ پـنجم هجـری بـه  ۀدهای عربی ـ فارسی )سنویسی، فرهنگمستقل از این سن 
انـد. یعقـوب کـردی دهکررا مـدخل  دسـکرههای فارسی، ترین فرهنگاز قدیم بعد( نیز پیش

تـرین (، کهنهجـری ۵۳۱)نگـارش  البلغـه ۀدآورنـ( فراهمهجـری ۵۱۵نیشابوری )متوفی 
، ص بیسـت و ۵۲۳۲) اسـتهمعنـا کرد« کالته»را  دسکرهشده، فرهنگ عربی ـ فارسِی شناخته

                                                      
؛ انجـو ۲۱۵، ص ۵، ج ۷۳۳۱انـد )سـروری ذکـر کـرده «دسـکره»ها نا  شهری در عراق عجم را هم این فرهنگ .1

( و ایـن بیـت از لبیبـی )؟( را شـاهد ۳۷۱، ۷۳۱۵؛ تویسـرکانی ۱۱۵، ۷۳۱۱؛ برهان ۷۳۰۵-۷۳۰۳، ۷۳۲۷شیرازی 
 اند:آورده

 آب پیش آمد و مرد  همه بر قن ره شد  کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد 
اند و نا  دو تـا را نا  چهار ِده دانسته دسکره، قاموسبه پیروی از  آرای ناصریانجمنو  فرهنگ رشیدی این،برعالوه .2

، ص ۷، ج ۷۱۱۲اند: دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغداد و واسط، و دهی در خوزستان )تتـوی را ذکر کرده
( و هجری ۷۵۳۰ :تألیف ۀ)خاتم قلزمهفتاستثنای های جدیدتر فارسی، به(. فرهنگ۳۰۵ص  ۷۵۱۱؛ هدایت ۳۷۱

(، ۷۱۱۵، ص ۷۳۳۱؛ محمـد پادشـاه ۷۱۱، ص ۷۵۳۰( )قبول احمـد هجری ۷۳۰۱ :تألیف ۀ)خاتم فرهنگ آنندراج
ب واژه، یعنی عراق عجم را از قلم انداخته ۀدسکر  ←نـا  عنوان جای، بـهدستجرداند. برای موارد کاربرد صورت معر 

 .۲۱۵-۲۱۳، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱حموی یاقوت 
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 ةالمرقـامؤلف (، هجریششم  ۀ(، کرمینی )سدهجری ۲۷۱در ابوالفتح میدانی )متوفی  .دو(
هشـتم  ۀدزنجـی سـجزی )احتمـالا سـهفـتم هجـری(، ۀ ششم یا آغاز سـدۀ )احتمالا سد

انـد کرده( همین تعریف را تکـرار هجریهشتم تا دهم  ۀد( و خ یب کرمانی )بین سهجری
، ۷، ج ۷۳۱۳؛ زنجـی سـجزی ۷۲۵، ۷۳۵۱ ةالمرقا؛ ۵۷۹، ص ۷۳۱۲؛ کرمینی ۲۵۲، ص ۷۳۵۲)میدانی 

ــانی ۱۷۷ص  ــب کرم ــادقی  ←؛ ۱۵، ص ۵۱۷۳؛ خ ی ــین ص ــو ۱۷، ص ۹۱۷۳همچن ، ص ۵۹۷۳؛ هم
ــ۵۷۰ ــیاقی ۵۷۷ـ ــرای (۳۳۳، ص ۷۳۲۵؛ دبیرس ــا ب ــن معن ــا ای ــکره. ام ــه دس ــه دور از توج ، ب

اند. را هم آورده دسکره، کالتهگاه ذیل معانی تنها گه است ونویسان فارسی باقی ماندههنگفر
ر  کالتههای فارسی فرهنگ ده و : »کـالت)در برابـر « ککوچـ ۀده و قلعـ»( را کـالت)مصغ 

ــه ــا کرده«( قلع ــد معن ــیرازی ان ــو ش ــان ۷۱۳۹، ص ۷۳۲۷)انج ــان (۷۱۱۱، ص ۷۳۱۱؛ بره . در می
 ←) بن احمـدخلیـل، تعریف «کالته»های عربی ـ فارسی، کرمینی عالوه بر معنای فرهنگ

بـه فارسـی  اإلبانـهفارسـی  ۀ. همـین تعریـف در ترجمـاسـتهرا هم نقل کرد دسکرهاز  بعد(
 ،۷۳۱۲)کرمینـی « کی که گرداگرد او بناهـا باشـدبنایی باشد چون کوش: »استهبرگردانده شد

ــفی۹۷۵ص  ــادقی ۷۱۳، ص ۱۹۵۷پوری ؛ ص ــامیتاج ←؛ ۱۷، ص ۹۱۷۳؛ ص . (۱۱۷، ص ۱۱۷۳ األس
، ۷۳۱۲) اسـتههـم معنـا کرد« بز »را  دسکرهعالوه، به نقل از ابواألزهر بصاری، کرمینی، به

 .(۵۷۹ص 
اند: قریه؛ معبد نصاری؛ زمین آورده دسکرههای معاصر فارسی این معانی را برای فرهنگ

هـا وسـایل عـیش و هایی که در آنها باشد؛ خانههموار؛ بنایی مانند کوشک که گرد آن خانه
دهصـدا  ۀنامـلغـتدر . (۷۳۱۱)انـوری ه بـزر  یـا شـهر ؛ دِ (۷۳۱۲)معـین طرب فـراهم کننـد 

هـای های عربی ـ فارسی و فرهنگتر فارسی، فرهنگهای قدیمنی فرهنگاز معاای مجموعه
 .  (۷۳۱۱دهصدا و همکاران ) استه شدهگرد آورد دسکرهعربی برای 

بـرای  )معـین، دهصـدا(هـای معاصـر فارسـی معناهایی که فرهنگ ،شودکه دیده میچنان
در  دسـکرهشـده بـرای میـع و گزینشـی اسـت از معـانی ارائهانـد، تجدسـت دادهبه دستگرد
هـای اند. فرهنگیازدهم هجری به بعد نگاشته شـده ۀددو  س ۀهای فارسی که از نیمفرهنگ

انـد و از معنای شهر را بـه کنـار نهاده ۀتر در ارائهای کهنجدید، از یک سو، استنبا  فرهنگ
هـای متـأخرتر مانند را با اتکا به فرهنگکوشکسوی دیگر، معانی قریه، زمین هموار و بنای 

انـد. ذکـر کرده دسـتگرد ۀژبـرای وا هـای عربـی ـها خود بـه نقـل از فرهنگو اینـ فارسی 
میصانه »و « معبد نصاری» ، یعنیهای عربیدو معنای منقول در فرهنگ های معاصرفرهنگ
اند. در مقابـل، ر گذاشـتهرا هـم کنـا ،«ی باشـدب و مالههای عجمیان که در آن شراو خانه
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های کهن فارسی اساس موارد کاربرد این واژه در متنظاهراا بر« زمین و ملک زراعتی»ی معنا
 .استه)و فارسی میانه؟( استصراج شد

شـگفتی  ۀانـد، مایـارائـه کرده دسکرهو  دستگردهای فارسی برای معنایی که فرهنگتنوب 
 / دسـتگردشده برای های ذکراهد متنی معنِی بصش نصست، شواست. در س رهای آینده، در 

ا م العـه هـگونـاگون آن هـاینیو تحول معنایی و ارتبـا  میـان مع 1شودبررسی می دسکره
هـای ایرانـی باسـتان و میانـه در متن دسـتگردۀ ژمتنی وا هایاهدگردد. در بصش دو ، شمی

برای معنای اصـلی آن در بصش سو ، معنای اصلی واژه و توضیح متفاوتی  شود وبررسی می
 گردد.ارائه می

در متون کهن فارسی ـ که به نظر نگارنده رسیده ـ مربـو   دستگرد ۀژتنها موارد کاربرد وا
ششـم  ۀدای کـه عمـادی شـهریاری )سـاست؛ یـک مـورد در قصـیده دیوان قوامی رازیبه 

 :استه( در تکریم قوامی رازی سروده و در همان دیوان نقل شدهجری
 کشته اندر دستگرد کبریاست  خدای از بهر تو گند  فضل

 (۷۵۹، ص ۷۳۳۵)در: قوامی رازی 
 (:هجریششم  ۀدای از خود قوامی رازی )سو مورد دیگر، در قصیده

 به دستگرد فلک بر، ستاره دهقان است  ل یف شعر مرانان منم که گند  
 (۷۵۹، ص ۷۳۳۵)قوامی رازی 

توان دید، که میاست. چنانکار رفتهبه« مزرعه و کشتزار»معنای به دستگرددر هر دو جا، 
های معاصـر را در فرهنگ دستگردشده برای های ارائهشواهد مستقیم متنی تنها یکی از معنی

در متون فارسی موارد کاربرد بیشتری داشـته، چنانچـه بتـوان  دسکرهکنند. ازآنجاکه تأیید می
مثابۀ صورت رسـمی و مکتـوب های ایرانی، این واژه بهکم در محیط زباننشان داد که دست

کار ( بــهدســتجرده/  دســتگرده/  دســتجردهای گویشــی گونــاگون آن )یــا صــورت دســتگرد
هـای عربـی هـای فارسـی و حتـی متناخیر در متنۀ های مترتب بر این واژاست، معنیرفته

افـزود. ایـن موضـوب در بصـش آتـی بررسـی  دستگردتوان بر معنای ا ایران را هم میمرتبط ب
 شود.می

                                                      
، همچون کتابصانه دیجیتال درج، کتابصانۀ دیجیتـال های زبانی تاریصیپیکرهاز برخی برای شواهد فارسی و عربی  .1

 است.نور، بایگانی مجالت تصصصی نور، و مکتبة الشاملة، نیز بهره گرفته شده
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تـوان می الله همـدانیرشیدالدین فضـل ۀناموقف، و تاریخ قم، تاریخ بیهقرا در  دسکره
و دسـکره و مزرعـه را  1میان دسکره و دیه و طسوج و رستاق تمایز قائل است تاریخ قمیافت. 

« دسـتجرده»دیـه انجیلـه را  ۀکنـد. امـا در جـایی نـا  مزرعـنیز متمایز از یکـدیگر ذکـر می
ها را با توان آناند، اما نمیها در نواحی روستایی واقع بوده. معلو  است که دسکرهاستهآورد

و با قضاوت بر  استهها بودها بسی کمتر از شمار دیهدیه و آبادی برابر دانست. شمار دسکره
 اند.ها به مالکان مشصصی تعلق داشتهتوان گفت که دسکرهها، میاساس نا  برخی از آن

دو موضـع را بـا عنـوان  تـاریخ بیهـق( هم در هجری ۲۱۲در زید بیهقی )متوفی بن علی
 النار متعلق به ربـعبیت ۀردر متعلق به ربع طبس، و دسکهمای ۀر: دسکاستهدسکره نا  برد

قریه و مزرعه،  / طاهر. او نیز میان دیهبن بیهق در زمان عبدالله ۀگانخسروجرد از ارباب دوازده
 ۀنامـوقف. در (۳۱، ۳۱، ص ۷۳۱۷)بیهقـی از سویی و دسکره از سوی دیگر، تمایز قائل اسـت 

های یـزد و نـواحی آن واقـع در دسـکره یا بستان نیز چندین باغ الله همدانیرشیدالدین فضل
 ۀربـاغ دره هـر دو واقـع در دسـک اژدرهـای ومثالا بـاِغ کوشـک  ند،اموضوب وقف قرار گرفته

؛ حسـینی ۵۵۱ــ۵۵۵، ۵۵۰، ۵۷۱، ۵۷۰، ۷۹۹، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۲۵، ص ۷۳۵۹ـ۷۳۵۱)افشار آباد جلیل
. در یــک مــورد، موضــوب وقــف یــک ســهم از (۵۵۳، ۵۵۷، ۵۵۰، ۵۳۹، ۵۳۱، ص ۷۳۵۰یـزدی 

، ۷۳۵۹ـ۷۳۵۱)افشار است « بارجین از قرای میبد ۀهای قریهذرستان از دسکره ۀرقنات دسک»
اند و ممکن بـود جـزو ها در مناطق روستایی واقع بودهدهد دسکرهکه این نشان می (۵۵۵ص 

   اند.قریه نبوده / دیهی باشند، اما هرگز برابر و معادل با دیه
هجری( نیـز در ذکـر  ۱۷۱) العلیا ةِسم  الُعلی للحضرناصرالدین منشی کرمانی مؤلف 

آورده، اما این کـاربرد  قریرا یک بار، آن هم به همراه  دساکرفتح جیرفت توسط سهاه عرب، 
 . (۷۵، ص ۷۳۱۵)ناصرالدین منشی ناشی از گرایش وی به نگارش نثر متکلف است 

ـ( نیـز کـه بـههجـری ۱۳۵)متوفی  الدین حسینی یزدیسید رکن ۀناموقف  ل وطور مفص 
آن ، امـا از استهشمرد، اگرچه به عربی تنظیم شدیزد را برمی ۀدر ناحی ویمشروح موقوفات 

کند، باید در یزد تکمیل می ۀدر ناحی دسکره ۀژاز مفهو  و کاربرد وارا که اطالعات ما جهت 
ند کـه هـای بسـیاری وجـود داشـتالـدین، باغاینجا بررسی شود. در میان موقوفات سید رکن

ها، همـراه بـا کوشـک، های واقع در دسـکرهند. این باغها واقع بودها در دسکرهآنبعضی از 
، ۵۳۹، ۷۰۳، ص ۷۳۵۰)حسـینی یـزدی نـد موضوب وقـف بود ها،آنۀ داخل دکان، حجره یا خان

                                                      
بودند چندین دسکره  کرود )وازکرود(برای مثال، در نواحی خورهد و مق عه و خزادجرد که هر سه جزو طسوج وازه .1

 .(۷۳۱، ۷۳۱، ۷۵۷، ۷۷۱، ۷۷۱، ۷۷۱، ۷۷۲، ص ۷۳۱۷قمی  ←) وجود داشت
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. در زمان سـید استهها بین دو قفیز تا بیش از چهار جریب بودمساحت این باغ .(۵۵۳، ۵۵۷
های واقـع در یـک دسـکره بـه ها و خانهها، دکانها، حجرهود باغالدین حسینی ممکن برکن

 د. نمالکان متعدد تعلق داشته باش
 دسـکرهاحتمالا آخرین متنی است که در محیط ایرانی تنظیم شده و در آن نامه این وقف

 هم متروک شـد. دسکرهمحدود از  ۀدنهم هجری ظاهراا همان استفا ۀد. در ساستهرفت کاربه
و  رشـیدی ۀنامـوقف، برخی از مواضـعی کـه تاریخ یزد(، مؤلف هجرینهم  ۀدجعفری )س

کار بـهرا  محلـهجای آن، لفـ  اند، ذکر کرده، اما بـهنامیده« هدسکر» حسینی یزدی ۀناموقف
توصـــیف جعفـــری از  .(۷۱۵ــــ۷۱۰، ۷۰۰، ۹۱، ۹۵، ۱۵، ۳۵، ص ۷۳۱۵)جعفـــری  اســـتبرده

« دسکره باغ عالء»با نا   الدینسید رکن ۀناموقفکه سابقاا در  باغ عالء ۀچگونگی بنای محل
کند: مروان حمار یزد را به عالء طوفی داد و عالء ذکر شده بود، خصوصیات آن را روشن می

باغ عـالء  ۀدر شهر یزد قصری بساخت و باغی مشهور به باغ عالء ... و این زمان آن را محل»
باغ عالء، در مورد دیگـر  ۀتوصیف جعفری از بنای محل .(۳۵، ص ۷۳۱۵)جعفری « خوانندمی

هـای ( روایتهجـرییـازدهم  ۀدها نیز صادق است. مسـتوفی بـافقی )سـمحلهها / دسکره
ریاباد )مریم ۀرمشابهی دربا )مسـتوفی بـافقی  کنـدآباد(، یعقوبی، و نرسوباد بیان میاحداث م 

هــای از آن جهــت کــه ویژگی . توصــیف مســتوفی از بالشــگرد،(۱۷۷ـــ۱۰۹ ، ص۳ج  ،۷۳۱۲
شـهر شـاه بـالش  یکـیدر نزد»نمایانـد، جالـب توجـه اسـت: دستگردی باسـتانی را بازمی

را  خانـه بسـاخت و آنبنـا کـرد و آتـش یعـال یکرد و قصـر یبساخت و آب جار یباغستان
اکنون به ابوالعسکر مشهور است و مـرد  بـدانجا رونـد و سـماب و طـبخ  و بالشگرد نا  نهاد

 .(۵۰، ص ۷، ج ۷۳۱۲)مستوفی بافقی « است یدریانو مقا  حکنند 
توان نتیجه گرفت کـه در محـیط ایرانـی، در متون فارسی می دسکره ۀژاز موارد کاربرد وا

بسـا اند، و چهاند، در اصل مالکان مشصصی داشـتهها بودهها متفاوت و متمایز از دیهدسکره
ها کم در مواردی که چگونگی احداث آناند و دستشدهبه نا  مالکان اصلی خود نامیده می

هـا کم آنها، دسـتاند. دسکرهاعیان و محتشمین بوده ها از بزرگان ومعلو  باشد، مالکان آن
ها، باغستان و بستان بودنـد و احتمـالا ها، دکانها، حجرهیزد بودند، دارای خانه ۀکه در ناحی

 کرد.دیواری پیرامونی حدود بصش مسکونی دسکره را مشص  می
 ۀددو  سـ ۀنویسـان قـدیم )پـیش از نیمـدهد کـه اسـتنبا  فرهنگشواهد متنی نشان می

اند، نادرسـت اسـت و برابر دانسته« شهر»که آن را با  دسکره( در باب معنای هجرییازدهم 
روری در درستی این معنا بجاست. همچنین معانی  قریه، صومعه، زمـین همـوار و »تردید س 
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 ۀددو  سـ ۀهـای پـس از نیمـکـه فرهنگ« های عجم که در آن شراب و آلت غنا باشدخانه
ای نـدارد. تنهـا معنـایی کـه در ایـن انـد، در متـون فارسـی سـابقهآورده دسکره یازدهم برای

بزر  که  ۀخان»این معناست:  هد متون فارسی م ابقت داشته باشدتواند با شواها میفرهنگ
های فارسـی به فرهنگ قاموس المحی این معنای اخیر که از «. های دیگر باشدگرد آن خانه

ارائـه  دسـکرههای عربـی بـرای ترین معنایی است که در فرهنگوارد شده، در حقیقت، کهن
معـانی بـا شـواهد متـون های عربی و ارتبا  آن در فرهنگ دسکره. بررسی معنای استهشد

 برای شناخت کند وگوناگون آن را آشکار میو ارتبا  معانی  دسکرهسیر تحول معنای  عرب،
 سودمند است. در زبان فارسی نیز دسکرهمفهو  

تعاریف اند. گرفته شده قاموسهای جدیدتر فارسی همگی از شده در فرهنگعانی ارائهم
های پیشین عربی در مدت بیش کوشِش گردآورندگاِن فرهنگ ۀخود نتیج قاموسشده در ارائه

در متـون  دسـکرهرغم کـاربرد کـم های عربـی، بـهآورندگان فرهنگاز شش سده بود. فراهم
دو  هجـری  ۀداند و از سـدست دادن معنای آن در اختیار داشـتههعرب، شواهد کافی برای ب

 کتـاب(، مؤلـف هجری ۷۱۲)متوفی  بن احمدخلیلاند: قمری به بعد آن را مدخل قرار داده
َکرهترین فرهنگ عربی، ، کهنالعین صر، حوله بیوت، و »کند: را چنین معنا می َدس  بناء ِشبه  ق 

ه  مع  ساکر، تکون للملوکج  . شیبانی )متوفی حـدود (۵۵۱، ص ۲، ج ۷۵۰۲احمد بن )خلیل« الد 
ـدرِک را کند و برای این معنا، بیمعنا می« ةاألر  المستوی»را  دسکره( هجری ۵۷۰ تـی از م 

؛ ۲۱۲، ص ۵، ج ۳۱۱۷ــ۱۱۱۷یـاقوت  ←همچنـین  ؛۳۲۵، ص ۷، ج ۵۹۷۳)شـیبانی آورد شاهد می
 اسـته( عربی نبودن آن را متـذکر شدهجری ۷۵۳. ابن درید )متوفی بعد( ←برای این موضوب 

 ۳۱۲عبـاد )متـوفی بن (، صـاحبهجـری ۳۱۰. ازهری )متوفی (۷۷۵۱، ص ۷۹۱۱)ابن دریـد 
، ج ۷۵۵۷)أزهـری انـد هجری( تعریف خلیل را تکـرار کرده ۲۵۰قی )متوفی ( و جوالیهجری

 ۵۲۱. ابن سیده )متـوفی (۷۹۱، ص ۷۹۱۹؛ جوالیقی ۳۱۵، ص ۱، ج ۷۵۷۵؛ ابن عباد ۵۵۹، ص ۷۰
« الصومعه»و « بیوت لألعاجم یکون فیها الشراب و المالهی»( به این تعریف کهن، هجری

( کـه بـه هجـری ۲۱۷. مداینی اصفهانی )متوفی (۷۱۵ـ۷۱۷، ۱، ج ۷۵۵۷)ابن سیده افزاید را می
در داسـتان  دسـکره ۀژتوضـیح وا، در اسـتهآوری الفاظ غریب قرآن و حـدی  پرداختجمع

را عالوه « فیها منازل و بیوت للصد  و الحشم»، ، به تعریف خلیلبعد( ←)فیان هرقل و ابوس
ومی هجری ۱۲۰. صغانی )متوفی (۱۲۱، ص ۷، ج ۷۵۰۱)مدینی اصفهانی کند می )متوفی ( و فی 

ـومی ۲۷۳، ص ۵، ج ۷۹۱۷)صغانی اند را اضافه کرده« قریه»، هجری( به تعریف خلیل ۱۱۰ ؛ فی 
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( بـه تجمیـع معـانی ذکرشـده در هجری ۱۷۱. سرانجا ، فیروزآبادی )متوفی (۱۵، ص ۷۹۱۱
 1.استهتر عربی پرداختهای کهنفرهنگ

آورده )بنایی ماننـد کوشـک کـه گـرد آن  دسکرهبرای  خلیل چنان که گذشت، معنایی که
ق به شاهان(، کهنخانه ، اسـتهها ضـبط شدترین معنایی است که در فرهنگها باشد، متعل 

ق دسکره به شاهان را نمی تصریح خلیلاگرچه   دسکرهتوان م لق دانست. با این حال، به تعل 
طالـب، داسـتان هرقـل و بـن ابیبه این معنا، در حدیثی از پیـامبر اسـال ، حـدیثی از علـی

ـار(،  ۀسفرنامابوسفیان،   مقامـاتابودلف، اشعار شـعرا )ابوالعتاهیـه، ابـن حاجـب، ابـن اب 
. دسـکره در مـواع  و زهـدیات در اسـتهرفت کاربهثعالبی  غرر اخبارالزمان همدانی و بدیع

ن انـدرز داده ها و عبرت آدمیـاگردد و به ناپایداری این نشانههای شاهان ذکر میهشمار نشان
 ۲۹راویـان آن بنـا بـه روایتـی بـه ابـوهریره )متـوفی  ۀشود. در حدیثی از پیامبر که سلسلمی

در ذکـر  ،رسـد( میهجـری ۲۳(، و بنا به روایـت دیگـر بـه فیـروز دیلمـی )متـوفی هجری
ای اسـت کـه شتری پالنـدار بهتـر از دسـکرهآن روز ماده»که  استههای رستاخیز آمدنشانه

 ۀطالب نیز کـه سلسـلبن ابیای از علیدر خ به 2«.کند]کس[ را در خود حمل میصدهزار 
شود: کجاست کسی که ناپایداری دنیا سصن گفته می ۀررسد، درباعباس میراویان آن به ابن

ها ها سـاخت و بـر کوشـکها بنا کرد و بر منبرها نشست و خانهلشکرها جمع آورد و دسکره
الزمان وعظیـه بـدیع ۀ. در مقامـ(۱۱۲، ص ۷۵۷۵)طوسـی  کنگره نهاد و هزاران نفر را گـرد آورد

احب عزت و قدرت و سهاهیان و : چه بسیار صاسته( هم آمدهجری ۳۹۱همدانی )متوفی 
ها ها )قصور( و دسـکرهیاران را بدیدی که بر دنیا توانا شد و از آن به آرزویش رسید و کوشک

هــا و )دســاکر( ســاخت و نفــایس و ســهاهیان گــرد آورد؛ امــا دژهــایی کــه ســاخت و جوی
. در (۷۲۲، ص ۵۰۰۲الزمان همدانی )بدیع هایی که گرداگرِد آن بود مر  را از او دور نکرددسکره
( مردمان را بـه انـدوختن هجری ۵۷۰ای با مضمون مشابه، ابوالعتاهیه )متوفی حدود قصیده

پرسد: چـرا از کسـی کـه کند و میخواند، مر  را یادآوری میکردار نیک برای آخرت فرامی
ه هایش ویران شد و اورنگ و منبر و شهرهایش از او تهی ماندند و سـهاهیانش پراکنـددسکره

                                                      
(، دسکره را نا  دهی در عراق عرب نزدیک دجله مابین بغـداد هجری ۱۵۱عالوه، به پیروی از یاقوت )متوفی او، به .1

، ج ۷۳۰۳-۷۳۰۷)فیروزآبـادی  اسـتو واسط، دهی به نهر الملک، دهی نزدیک شهرابان و دهی در خوزستان دانسته
 (.۳۱۷، ص ۷۵۹۱-۷۵۹۱پوری شیرازی ؛ صفی۲۱۲، ص ۵، ج ۷۱۱۳-۷۱۱۱یاقوت  ←، ؛ همچنین۵۱، ص ۵
اد « ألف ةتقل مائ ةیومئذ خیر من دسکر ةالمقتب ةناق» .2 -۷۱۹۹مقدسـی  ←، (؛ همچنـین۹۵، ص ۷۵۷۵)ابن حم 

 ۀدهد. مقایسه شود بـا ترجمـدست نمیهوار هم معنای درستی به ۀکه مصدوش است و ترجم ۷۱۳، ص ۵، ج ۷۹۷۹
گـاه، ص  ،محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، تهـران ۀ، ترجمـآفرینش و تاریخ، ۷۳۱۷فارسی: مقدسی، م هر بن طاهر،  آ

 کند.که صورت صحیح آن را از منبع دیگری نقل می ۳، یادداشت ۳۱۰
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حاجب ابن در شعری با همین مضمون، .(۷۵۳، ص ۷۱۱۱)ابوالعتاهیه  گیریدشدند، عبرت نمی
کنی، آیا کار روزگار بـا ایـوان ی رفیع بنا مینگوید: ای که بنیاکند و میاز ایوان کسری یاد می

های خسـرو مـا انوشـیروان ها و بناها و کوشـککسری را فراموش کردی؟ این دژها و دسکره
)یـاقوت  اندشبانگاهان، با دسِت بال و سرانگشتاِن حوادث، بر تارک آن س رها نوشته است که

 .(۵۵۱ـ۵۵۱، ص ۷، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱حموی 
بـه همـان معنـای  نیـز توان در متون غیراندرزی و بدون مضـامین زهـدآمیزدسکره را می

صاری )متوفی  ی )متـوفی ( و طبرهجری ۵۲۱پیشین یافت. در داستان هرقل و ابوسفیان که ب 
رسـد، هرقـل بن حـرب میراویان آن به ابوسـفیان ۀاند، و سلسل( آن را نقل کردههجری ۳۷۰

خـود در شـهر حمـ   ۀرپیـامبر را دریافـت کـرد، بزرگـان رو  را بـه دسـک ۀکه نامپس از آن
هـا در درهای دسکره را قفل کنند، و بعد ماجرای نامه را با آن ۀفراخواند. سهس دستور داد هم

؛ همچنین ابـوالفرج اصـفهانی ۷۲۱۱، ص ۷، س ۷۱۱۲ـ۷۱۱۵؛ طبری ۷۰، ص ۷۳۷۷)بصاری میان نهاد 
ــوفی (۵۱۹، ص ۱، ج ۷۵۷۲ ــفراینی )مت ــه اس ان ــتان را ابوعو  ــن داس ــری ۳۷۱. ای ــم در هج ( ه

، ج ۹۷۵۷)اسـفراینی  اسـته)سرای( آورد دار، لف  دسکرهجای به روایت کرده، اما المستخرج
قصـر  ۀچهـار  هجـری( نیـز در توصـیف آثـار و ابنیـ ۀدابودلف خزرجی )س 1.(۱۱۵، ص ۵

هـا ها و طاقها و کوشکخانهها و گنجپیوسته و خلوتگاههمهای پرشماِر بهایوان»شیرین، از 
ــگاه ــا و رواقمهتابیها و و گردش ــدانه ــا و می ــکارگاهه ــهها و ش ــک و ها و خان های کوچ

، ۷۹۱۰)ابودلـف  انگیـزدمرد  صاحب بیـنش را برمی ۀیشگوید که اندسصن می« هاییدسکره
ضاعی )متوفی سینیةۀ د. در قصی(۱۷ــ۱۰ص  ار ق  به همین معنـا  دسکره( نیز هجری ۱۲۱بن أب 

ی کـه شـاههور یهـا( در ذکر عمـارات و آبادانیهجری ۵۵۹. ثعالبی )متوفی استهرفت کاربه
های کوچک و بـزر  و بنـای ها و بستن پلایجاد کرد، پس از ذکر نا  شهرها، از کندن جوی

. ایـن (۲۵۹، ص ۷۹۰۰)ثعالبی گوید ها )الدساکر( توسط او سصن میها )القری( و دسکرهدیه
ای هشهرستان، اردشیر بابکان ۀکارنامهای فارسی میانه )کاربرد اخیر، موارد مشابهی در متن

 .  بعد( ←)( دارد ایرانشهر

                                                      
یموری به اب ال قواعد چنگیزخانی و پیروی از قواعد شریعت ( که فرمان شاهر  تهجری ۱۲۵ابن عربشاه )متوفی  .1

اسـت. بنـا بـه نظـر ابـن عربشـاه، قواعـد بـرده کاربـهاسال  را باور ندارد، به استهزاء مضمون مشـابهی را در بـاب او 
 داد کـه او )= شـاهر (و اگر چنین روی مـی»است: چنگیزخانی برای آنان همچون دینی آشکار و باوری درست بوده

مرزبانان )مرازبه( و موبدان )موابذه( را در دسکره گرد آورد و درهای آن را ببندد و از نظرگاه خود بر آنان آشکار شـود و 
(. ۵۵۰، ص ۷۵۱۲ه )ابن عربشا« گریصتندچیزی از این باب بر آنان بگشاید، هر آینه همچون خران به سوی درها می

 است.محمدعلی نجاتی( حذب شده ۀ، ترجممورآور تیزندگی شگفتفارسی ) این بصش در ترجمۀ
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ـن طبـری )متـوفی حـدود بن علـی ةاعـالم النبـوظاهراا به همین معنا در  دسکره  ۵۲۷رب 
اسـت. یامبر اسال  آمدهظهور پ های پیامبران پیشین در خصوصصش پیشگویی( در بهجری

ـرور  ۀ، به شـاد شـدن اهـالی تشـن(۳۲)باب  کتاب اشعیای نبیجا، به نقل از در آن بیابـان و س 
هـای لبنـان و نیکـی شـود، چراکـه بـه احمـد نیکوییها بشـارت داده میها و بیابانخشکی
ماوردی  ؛ مقایسه شود با۷۲۳، ص ۷۳۹۳بری )طها )الریا ( اع ا خواهد شد ها و بوستاندسکره

 .(Schmidtke 2012, p. 237اثر المؤید در  النبی ةاثبات نبوو فصل سو  کتاب  ۷۲۷، ص ۷۵۰۹
ن چنـدان برخالب مواردی که پیش از این ذکر شد، در برخی متون، تعلق دسکره به شاها

مانند است؛ شاید متعلق به شاهان و شـاید متعلـق بنایی کوشک آشکار نیست. مقصود از آن
حـی )عصـر امـوی(، به بزرگان و محتشمین. در بیتی که به م  ـل ج  ب  ه  اخـتالب، آن را بـه ابود 

انـد، گنبـدهای میـان دسـکره و درختـان زیتـون معاویه، احوص و اخ ل نسبت دادهدبن یزی
، ص ۵، ج ۷۵۵۵)جـاح   شـودکه ثمرشان در حال رسـیدن اسـت، توصـیف می ،گرداگرد آن

بـالذری تعلق دسکره در اینجا آشکار نیست. همین وضعیت را در کاربرد دسکره نـزد . (۵۱۵
، در فصـل مربـو  بـه فـتح فتـوح البلـداندر  بـالذریتوان دیـد. می( هجری ۵۱۹)متوفی 

ل  شهرستان ِر ِدج  و  ای را که بصره در آن به وجـود آمـد، (، وضعیت پیشین ناحیهةهای دجله )ک 
ریبه، دو تا در زابوقـه، و سـه تـا  ۀکند: هفت دسکره در بصره بود؛ دو تا در ناحیتوصیف می خ 

ب  ده میدر جایی که در روزگار بالذری داراألزد نامی ت  هـا غزوان یـاران خـود را در آنةبن شد. ع 
ریبه فرود آمد که جایگاه سالح )بـالذری انیان بـود داران )مسلحه( ایرپراکنده کرد و خود در خ 

( که این روایت را با کمی اختالب بازگو کرده، هجری ۵۱۵دینوری )متوفی . (۳۵۷، ص ۷۱۱۱
 ۀفقیـه )نیمـ. ابن(۷۷۱، ص ۷۹۱۰)دینوری  استهبرد کاربه)خانه( را  منزلۀ ژ، وادسکرهجای به

کنـد: در چهار  هجری( هم داستان مشابهی را روایت می ۀدنصست س ۀسو  و نیم ۀددو  س
ریب صیره هم نـا  داشـت و گفته می ةجایی پایین دجله کوشکی )قصر( بود که به آن خ  شد و ب 

راعـی البـل  1.(۱۵۵، ص ۱۷۵۷)ابـن فقیـه ( ایرانیـان حضـور داشـتند ةدر آن، دیدباناِن )دیادبـ
های سوریه را وصف ای که در ابیاتی از آن، شهرها و جای( نیز در قصیدههجری ۹۰)متوفی 

« حارث جولن»ای به کوِه : در بیتی، اشارهاستهبرد کاربهکند، دسکره را به همین مفهو  می
)راعی  ها قرار دارندها برجگرد آنهایی که کند و دسکرهکه اطراب خود را روشن می استهشد

 .(۷۲۹، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱؛ مقایسه شود با یاقوت حموی ۵۲، ص ۷۵۰۷

                                                      
 کاربـهرا در جاهـای دیگـر هـم  مسلحهاستفاده کرده، اما لف   ،جارا یک بار، آن هم در همین دسکره ۀبالذری واژ .1

 است. آشکار است که در هیچ جا بین دسکره و مسلحه ارتبا  خاصی وجود ندارد.برده
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ه بـا آنکـشـود، بیآورده در دیگر متـون دیـده می ه خلیلدر معنایی نزدیک به آنچ دسکره
شاهان یا بزرگان نسبتی داشته باشد. در این متون، دسـکره معمـولا مـالز  قریـه )دیـه(، امـا 

ـی دست میمتمایز از آن است. متون فقهی موارد جالبی از این کاربرد را به دهند. عالمـه حل 
های درون قریـه و ها و نیز راه(، در باب مبیع، بناها و فراخنای میان خانههجری ۱۵۱)متوفی 

ی  داندها میدسکره را داخل در آن ، ۰۳۵۷شهید اول  ←، ؛ همچنین۵۱، ص ۵، ج ۱۷۵۷)عالمه حل 
های قـرآن و آوری واژه( که به جمعهجری ۷۰۱۲. فصرالدین طریحی )متوفی (۷۱۱، ص ۷۷ج 

را بـا  دسـکرهاز  تعریـف خلیـل، اسـتهکاررفتـه در احادیـ  امامـان شـیعه پرداختالفاظ به
در متون فقه شـیعه  دسکرهاند، در توضیح مفهو  درید و مداینی به آن افزودههایی که ابننکته
های دسکره بنایی اسـت بـه شـکل کوشـک )قصـر( کـه در آن، منـازل و خانـه»: استهآورد

م( باشد و عربی خال  نیسـت ش  د  ( و خدمتکاراِن خاص )ح  ، ۷۳۱۲)طریحـی « چاکران )خ 
الرضـا بن موسـی. در روایتی از علی(۷۱۲، ص ۵۷، ج ۲۵۵۷همچنین: عـاملی  ←؛ ۵۰۳، ص ۳ج 

سو   ۀدنصست س ۀدو  ـ نیم ۀددو  س ۀقمی )نیم سعد اشعریراویان آن به ابن ۀنیز که سلسل
یابد رسد، در باب حکم خوردن گوشت و تصم ماکیانی که در دسکره پرورش می( میهجری

. (۵۲۵، ص ۱، ج ۷۳۱۵)کلینـی  شـودشـود، پرسـش میو از خوردن پلیدِی مردمـان منـع نمی
ه )متوفی  م  المرئـی، از بسـته شـدن (، شاعر عصر امـوی، در هجـو هشـا  هجری ۷۷۱ذوالر 

)دیهی که هشـا  در آن سـکونت داشـت( در هنگـا  ورودش و  ةمرأ ۀهای قریدرهای دسکره
ه  )ذو گویدهای آن از کار نیک میدریغ سایه م  ه بـه ۀد. سرو(۲۵۵، ص ۷۹۷۹الر  م  صـورت ذوالر 

)ابـوالفرج است هرفت کاربهها( )خانه مخادع، دساکرجای دیگری هم روایت شده که در آن، به
( بـه روایـت ابوالعبـاس هجـری ۵۳۷. ابونصر باهلی )متوفی (۵۱۷، ص ۷۱، ج ۷۵۷۲اصفهانی 

اند، نگاشـته دیوان ذوالُرّمـه( بر شروحی که بر هجری ۲۰۵ثعلب، و خ یب تبریزی )متوفی 
ری»دساکر را در اینجا  ؛ خ یـب تبریـزی ۲۲۳، ص ۷۳۹۷)ابونصر باهلی اند ( معنا کردهها)دیه« ق 

ه از نگریستن بـا نگـاه شـوق بـه فراسـویش، پـس از (۵۰۰، ص ۷۵۷۱ م  . در جای دیگر، ذوالر 
ـه  گویـدها سـصن میجی )اصفهان( و دسکره ۀرآشکار شدِن د م  امـا . (۵۵۳، ص ۷۹۷۹)ذو الر 

؛ ۷۰۷۱، ص ۷۳۹۷)ابونصـر بـاهلی انـد معنـا کرده« بیـوت»را  دساکر جادیوان او در اینشارحاِن 
ان توحیدی )س(۳۲۲، ص ۷۵۷۱خ یب تبریزی  کـه از  اسـتهچهار  هجری( نیز آورد ۀد. ابوحی 

ه )س ر  م  نصست هجری( پرسیدند کدا  گوشت نیکوتر است و او پاسـخ داد:  ۀدابن ِلسان الح 
هـا صـدایی شـنیده های وسـیعی کـه در آنگوشت در دسکره هایدر دکانپهلوی بزغاله که 

 .(۱۵، ص ۵، ج ۷۵۰۱)ابوحیان توحیدی  شود مگر به بانگ بلند، نگاه دارندنمی
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ای دسکره )در مـتن: دسـاکر( را بـه همـین معنـا ( در قصیدههجری ۷۷۰فرزدق )متوفی 
او  ۀراش شـبانه بـه دسـک. فرزدق برای دیدار معشـوقه(۷۰۵، ص ۷۱۱۰)فرزدق است هبرد کاربه

انـد و آن را قفـل کردهِر رسـند. دها به بالیش نمیه عقابرود. دسکره دیوار بلندی دارد کمی
رسن بـه درون سـرای فـرود آیـد  برای دیدار یار، با پاید. فرزدق ناگزیر استدربانی آن را می

ا ی از. در شعر(۷۰۵ـ۹۹، ص ۷۱۱۰)فرزدق  رد )متوفی ربن بش  بـه  دسـکره( هـم هجـری ۷۱۱ب 
 .(۷۷۱، ص ۳، ج ۷۵۷۲)ابوالفرج اصفهانی است هرفت کاربهچنین مفهومی 

 ۵۹۰ابـن رسـته )متـوفی پـس از  ةاالعـالق النفیسـتمایز میان قریه )دیـه( و دسـکره در 
(، هجری ۵۱۰عبدالله رازی صنعانی )متوفی حدود دبن احم الصنعاء ةتاریخ مدین(، هجری

کری )متوفی  المسالک و الممالک ادریسـی )متـوفی  المشتاق ةنزه(، هجری ۵۹۱یا  ۵۱۱ب 
ایـن رسـته شود. ابـن( دیده میهجری ۹۰۰حمیری )متوفی  روض المعطار( و هجری ۲۱۰

چهارصـد »گویـد: هرات می ۀکند. او در توصیف ناحیترین شیوه بیان میتفاوت را به روشن
اند، که هـر کـدا  هفت تا دسکرهوها، چهلدیه )قریه( بزر  و کوچک دارد و در میان این دیه

کری دربـا(۷۱۳ص  ،۷۱۹۷)ابن رسته « ده تا بیست نفر جمعیت دارد مـار در یمـن  ۀر. ب  شـهر ذ 
)بکری دساکر( است ها )ها )قری( و دسکرهها و دیههای فراوان و مزرعهگوید دارای بستانمی

ی )متن: جلی( در یمـن، میا .(۳۱۵، ص ۷، ج ۷۹۹۵ ل  گویـد و جای دیگر در توصیف شهر ح 
. ادریسی هم در توصیف (۳۱۹، ص ۷، ج ۷۹۹۵)بکری ها دارد ها )قری( و مساکن و دسکرهدیه

گـذرد و رسـتاق گوید که از قـری و دسـاکر میسغد، از نهر پنجیکنت )متن: کینجک ( می
  .(۵۹۹، ص ۷، ج ۷۵۰۹)ادریسی کند ها را سیراب میپنجیکنت و دیگر جای

ای کـه در وصـِف بـرب یدهچهـار  هجـری( در قصـ ۀدابومعمر اسماعیلی جرجانی )س
راسـتی کـه نیکـویِی زمسـتان و سـرمایش : بهاستهبرد کاربهه همین معنا را ب دساکرسروده، 

، ۷۵۰۳)ثعـالبی  ها )قری(ها و دیهخصوص برای خداونداِن دسکرهبرای همگان است؛ بلی، به
 .(۲۰، ص ۵ج 

شـد. ایـن دسکره در مواردی که ذکر شد، عمارتی بود که در خارج از شهرها سـاخته می
هایی برای بندگان و خدمه داشت و بوسـتان یـا بـاغی پیرامـون آن بـود. دیـواری عمارت اتاق

ای داشت. ممکن بود به شـاهان، بزرگـان و اعیـان یـا گرفت و دروازهدفاعی آن را در میان می
 دسـکرهداشته باشد. چنان که گذشت، در متـون عـرب ایـن معنـای  تر تعلقاشصاص عادی

 نصست هجری دارد. ۀدشواهد محکمی از س
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سـبب بـا مفـاهیم جدیـدی در زبـان عـرب پیونـد یافـت: به دسـکرهدو  هجری  ۀداز س
برای فـراهم خوشگذران )فتیان( جوانان شد، هایی که در شهرهای سواد اعمال میسصتگیری

ها( متعلـق های ییالقی )دسـکرهب به محالت غیرمسلمانان، یا به خانهآوردن و نوشیدن شرا
ها در خارج از شهرها روی آوردند. ارتبا  یافتن ایـن به ترسایان و یا دیرها و منازل مجاور آن

بصشــید:  دســکره ۀژعمــارات بــا عــیش و طــرب جوانــان، معنــای ضــمنی جدیــدی را بــه وا
ها هـم کـه دیرها و بناهای وابسته به آن«. ی باشدهی عجمیان که در آن شراب و مالهاخانه»

گسـاری و معنـایی و در ارتبـا  بـا می ۀها بودند، در همین زمینـاز حی  ظاهر شبیه دسکره
اند. بدین ترتیـب دسـکره بـا یاد شده دسکرهعیش جوانان، در اشعار شعرا و متون ادبی به نا  

ه غیرمسلمانان )تقریباا همیشه متعلـق بـه های متعلق ب. خانه۷سه موضوب جدید پیوند یافت: 
. محفل جوانان خوشگذران. ۳. دیر ترسایان؛ ۵ترسایان( که در آن شراب و آلت لهو باشد؛ 

های عربی افزوده شـدند، در فرهنگ دسکرهپنجم هجری به معانی  ۀددو معنای نصست از س
در فرهنگ  دسکرهبرای « بز »ها نیافت، مگر شاید در تعریف اما مفهو  سو  راهی به فرهنگ

بـه مفهـو   دسـکرهحال، باید افزود که کاربرد بااین. قبل( ←) األصنافةتکملعربی ـ فارسی 
گساری و عیش جوانان محدود بود و مردمان های ادبی با مضمون میبه متن «دیر و صومعه»

دیـر و »را بـه معنـای  دسـکرهساکن در دیرها و آشنایان با این دیرها، در گفتار عادی روزمره، 
نان جوا ۀیافتبه مفهو  محفل جوانان، در تشکیالت سازمان دسکرهبردند. نمی کاربه «صومعه

که به نا  فتیان )جوانمردان( شـناخته شـد، تحـول یافـت و بـه مفهـو  محفـل و  اعصار بعد
 .بعد( ←)رفت  کاربهمجلس فتیان در برخی آثار مرتبط با فتوت هم 

به این مفهو ، در اشـعار  دسکرهکاربرد  در آن شراب و آالت لهو باشد. عجمیان که ۀخان
معتز، ابوبکر صنوبری، ابوالفرج اصـفهانی، شـیرجی، بن شعرا و آثار ادبا )ابونواس، عبدالله

ــرین هجــری ۷۹۹...( ســابقه دارد. در خمریــات ابونــواس )متــوفی حــدود  ،حریــری ( بهت
ای که در آن به مواری  کهن ایرانی یافت. ابونواس در قصیدهتوان های این کاربرد را مینمونه

. مـِی استهگوید که خسرو در سرزمین خود بنا کردهایی سصن میکند، از دسکرهتفاخر می
، ج ۷۵۰۱)ابونـواس  آیدناب، به ادعای ابونواس، تنها در سرزمین ایرانیان )بنو احرار( فراهم می

ترین منـزل راه آیـد و بـه نهـانیها برمیوجوی دسکره. او در طلب می به جست(۳۵۵، ص ۳
ها و منـزل گسـاری دسـکرهسوی می و باده، سبکسار به(۵۳۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  بردمی

)ابونـواس  کنـدها سهری می، شب را در دسکره(۷۵۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  شتابددهقان می
 .(۵۷۱، ص ۳، ج ۷۵۰۱)ابونواس  ندخوامی« ةبنت الدسکر»و می را  (۹۷، ص ۳، ج ۷۵۰۱
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( که خمریات ابونـواس در آن نفـوذی هجری ۵۹۱معتز )متوفی بن در خمریات عبدالله
. ابـن معتـز بـا تعبیـری استهرفت کاربهبه مفهومی مشابه اشعار ابونواس  دسکرهآشکار دارد، 

را  شـراب سـر و « عـروس دسـاکر»( را ةآورده بـود، مـی )قهـو کاربهشبیه به آنچه ابونواس 
. تصویری (۲۹۱، ص ۷۹۱۹؛ رقیق قیروانی ۷۱۱، ص ۳، ج ۵۰۰۵)صولی  نامدمی« ةعجوز دسکر»

یشه تنبورنواز، به دسـتگاه سو  هجری را می ۀدهای ساز دسکره ش  توان در ماجرای ورود ابوح 
یشه در این باره میهجری ۵۵۵مهدی )متوفی بن ابراهیم ش  گوید که او )ابـراهیم( ( دید. ابوح 

مد گفت و مرا نزدیک خـود گردانیـد و بـه نبیـذ فراخوانـد و در دسکره بود، پس به من خوشا
ای خادمان خود را فرمان داد، پس با من بنشستند و نوشیدند و مرا نوشانیدند. و به هـر چـاره

. مورد اخیر، ارتبا  (۱۵، ص ۵۳، ج ۷۵۷۲لفرج اصفهانی )ابوامرا به سرود گفتن وادارد تا کوشید 
هـای گرفت ـ بـا گروهگساری و نواختن موسیقی صورت میها میها ـ که در آنمیان دسکره

 دهد. سو  هجری قمری نشان می ۀدزادگان را در اوائل سممتاز اجتماب سواد همچون خلیفه
 ۵۰۵سـهل )متـوفی بن ان( کـه فضـلکنیزکان آوازخوان )بیـوت القیـ ۀرفتن رشید به خان

شـمار مالک آن را گفته، مورد جالب دیگری از این کاربرد بهبن کرد عبدالله( ادعا میهجری
گفـت و فضـل خـود بـه خرابـات باره ثمامه اعتقاد داشت کـه فضـل دروغ میآید. دراینمی

از بـدی آن ابـا داشـت و رفت و خویشـتن را از آن بازنمیها )دساکر( می)مواخیر( و دسکره
کـرد. ثمامـه کـه در مجلـس فضـل حضـور نداشت و آبروی خود را از پلیدی آن حفـ  نمی

داشت و از تأیید ادعای فضل خودداری کرده بود، در پاسخ به یکی از دوستانش کـه او را بـه 
کرد، گفت فضل در سصنش از او گواهی خاطر سر باز زدن از تأیید ادعای فضل نکوهش می

ن به زبان نراند، مگر در جایی که تردید در آن بود، یا ذکـر دسـکره یـا منـزل نصواست و سص
 .(۵۲۱ـ۵۲۱، ص ۷۳۲۱)جهشیاری غالمان و کنیزکان آوازخوان )منزل مقین أو مقینه( 

سواد فراوان بود. ابوالحسن جوهری جرجانی )متوفی حـدود  ۀهایی در ناحیچنین دسکره
، اشتیاق خـود را نسـبت استهعباد سرودبن ای که در مدح صاحب( در قصیدههجری ۳۱۰

احمـد دبن . اما محم(۳۱، ص ۵، ج ۷۵۰۳)ثعالبی  کندها و شراب ناب بغداد بیان میبه دسکره
ها و دسـکره»ها، در بیتـی بـه رهـا کـردن شیرجی، برخالب ستایشگراِن باده و می و دسـکره

 . (۵۱۲، ص ۲، ج ۷۵۰۳)ثعالبی  خواندفرامی« زنانها و جادوزنان و نایچرخشت
 دسـتای در شهر عانه به( توصیف نسبتاا متفاوتی از دسکرههجری ۲۷۱حریری )متوفی 

گویـد هایش، میمورد ابوزید سروجی، قهرمان خیالی قصهدهد. او در مقامه دوازدهم درمی
ـه پس از جست وجوی حارث، راوی داستان، به او گفتند ابوزیـد از زمـانی کـه بـه شـهر عان 
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. حارث در هیئِت ناشناس بـه دسـکره رفـت و استه( جدا نشدةاز میصانه )حان استهرسید
م کـه گرداگـرد او، حالییافت، در ها و چرخشتشیخ )ابوزید( را در لباس زردرنگ، میان خ 

خسار گوی از همدیگر می د و کردند و مور  ها نورافشانی میربودند، شمعساقیان در روشنِی ر 
تقریباا متـرادب بـا  دسکره. در اینجا (۷۵۰، ص ۷۱۲۳ـ۷۱۵۱)حریری ط بود یاسمن، و نای و برب

ـی در نثـر تأثیر از الزا  گزینش واژهو ظاهراا انتصاب آن بی استهرفت کاربه «میصانه» های مقف 
ع نبود  ۀهـای دوزبانـ، به پیروی از سنت فرهنگمقامات. در برگرداِن کهِن فارسِی استهمسج 

؛ (۱۲ــ۱۵، ص ۷۳۱۲)حریـری  اسـتهترجمـه شد« کالتـه»بـه  دسـکرهکهن عربی ـ فارسی، 
 ۲۷۱دهد. ابن خیـا  )متـوفی را بازتاب می دسکره ۀژایرانی از وا یای که بیشتر منظرترجمه
رد که شـماری کلمـات فارسـی دخیـل در (، شاعر دمشقی، در قصیدههجری ای در وصف ن 

)عمـاد اصـفهانی اسـت هبرد کاربـهمعنا  را به همین دسکرهشود، زبان عرب هم در آن دیده می
 .(۵۵۵ـ۵۵۳، ص ۷۳۱۱

 ۀهای نصسـتین هجـری دیرهـای ترسـایان در ناحیـدر سده دیرها و بناهای پیوسته به آن.
آمـد و بـه خواسـتاران ها شراب فراهم میهایی بودند که در آنترین مکانسواد در شمار مهم

دو  هجـری( در شـعری بـه  ۀدخارجه )سـربن شد. بکبیرون از اجتماب دیرها هم عرضه می
روی آن، دیـر ابـن ها و دیـر روبـهکند و بـه دسـکرهد و سیب دعوت میهای مور  ترک بوستان

راح، فرامی ی  ک  اح در ا   ۀ. بکر به حرفـ(۳۵۱ـ۳۵۲، ص ۷، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱)یاقوت حموی  خواندوض 
اقی اشتغال داشت و بیشتر آنچه به حجـاج دبن کـرد. محمـمیآورد، صرب نبیـذ دست میور 

. اسـتهدیدهای حیـره میای از خرابـهگوید هر روز او را با دو سبوی شراب در راه خرابـهمی
شـد، سـهس نوشـید تـا مسـت میسری که در آن خرابه خانه داشت میبهبکر به صدای شانه

( یهجر ۳۳۵. ابوبکر صنوبری )متوفی (۷۳۹، ص ۵۳، ج ۷۵۷۲)ابوالفرج اصفهانی گشت بازمی
پوشـِش آن،  ۀدو می را به عروسی تشبیه کـرده کـه پـر استهخواند دسکرههم دیر ترسایان را 

م است و در دسکره  .(۷۲۹، ص ۷)قیروانی، ج است ههای راهبان روزگار گذراندشکِم خ 
تـی(، و  محفل جوانمردان. ِبر  ت  ارتبا  دسکره با ِفتیان )جوانمردان(، هم در آثار فتیـان )خر 

، اثـر تحفه الوصـایا. در استهتیمیه( منعکس شدها )ابنر مصالفین و معارضین آنهم در آثا
 ,apud Taeschner 1934) استهرفت کاربهبه مفهو  محفِل فتیان  دسکرهالیاس خرتبرتی، دبن احم

p. 38)( در ضمن پرسشی در باب فتوت و جماعت فتیـان، هجری ۱۵۱تیمیه )متوفی . از ابن
شـود. می خواننـد، سـؤالمی دسـکرهآینـد و آن را مجلسـی کـه فتیـان در آن گـرد می ۀردربا
از کلماتی نیست که در شریعت بر آن اصلی باشد و بر  دسکره»گوید: تیمیه در پاسخ میابن
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شـود و بـه آن ستایش یا نکوهشی پیوسته باشد، اما در عرب مرد  از آن به مجـامع تعبیـر می
اند، و به این کلمه مدح و ذمی ها در دسکرهشود که آنب گفته میگردآمدگان در مجلس شرا

که اغلب در عرب مرد  آن را بر اجتماب برای زنا و نیست؛ اما به ذ  نزدیک است، چرا پیوسته
دهد تیمیه نشان می. پاسخ ابن(۲۱ـ۲۷، ص ۷۷، ج ۷۵۵۱تیمیه )ابن« کنندشراب و غنا اطالق می

گسـاری، ارتبـاطی هشتم هجری، ارتبا  دسکره با اجتماب لهو و لعب و می ۀدکه حتی در س
ی نمی دسکرهجنبی بوده و معنای صریح  تیمیه با تعبیر دسکره بـه اجتمـاب . ابناستهشدتلق 

حـال، اسـت. بـااینهظاهراا به کاربردهای کهنی، همانند حدی  هرقل و ابوسفیان، نظر داشت
ت عمومیت ندارد.به این مفهو  د دسکرهکاربرد   ر متون فتو 

دسـت داده، ظـاهراا محصـول اسـتنبا  کـه شـیبانی بـه« زمـین همـوار»سرانجا  معنای 
رک است د   دشـت)مـأخوذ از  َدسـتۀ ژو شاید در ایـن اسـتنبا ، وا 1نادرست او از بیتی از م 

ایـن حـال، . بـااین(۹۹۷، ص ۳۳۷۳دهگـان  ←)تأثیر نبوده باشد ( بی«صحرا و بیابان»فارسی: 
زمـین »معنـای به دسکره. تنها مورد کاربرد استههای عربی پس از آن راه یافتمعنا به فرهنگ

اسـت.  الظرفـاء ةهـکالخلفـاء و مفا ةهـکفا که به نظـر نگارنـده رسـیده، مربـو  بـه« هموار
ص  ←)برده بود  کاربهآورده  ی که خلیلرا به معنای دسکرهعجائب المقدور عربشاه که در ابن

ع (۷یادداشت ، ۷۱۰ ، در بیان اقـدامات نـاگزیر کسـی کـه سـودای الخلفاءة هکفا، در نثر مسج 
وزنی سبب همآب( بههای بی)بیابان فیافیهمراه را به دساکرریاست و پادشاهی در سر دارد، 

تردیدی نیست که حرکت لشکرها )عساکر(، و طی : »استهبرد کاربه عساکرو مقفی بودن با 
ها )دساکر(، و روی آوردن به مبارزه با کسی که در میان اهل خود سـاکن و هردسکها و بیابان

خود محصور است و در دژهایش پنـاه گرفتـه و بـه سـهر بازدارنـده مجهـز  ۀزدر اقلیم و دروا
 2است، به صرب اموال و از جای برانگیصتن مردان نیاز دارد.

 دستگرد در ایرانی باستان و ایرانی میانه

                                                      
رک را شاهد  .1 د   است:معنا آوردهشیبانی این بیت از م 
هاة / بدسکره للحفر فیها عجاج» خری ل یِبلُّ طعین   «و للموت ا 

 است:ضبط شده البلدانمعجمبیت بال به نحو دیگری در 
ها/  ة  للحفر فیها عجاج ةبدایب» خری لیِبلُّ طعین   (۱۱۱، ص ۵، ج ۷۱۱۳ـ۷۱۱۱)یاقوت حموی « و للموت ا 
ن فـی سـربه، محتـا  فـی کر، و التوجه إلی قتال من هو ساکافی و الدسایو ق ع الف ،رکالعسا ةکأن حر کو ل ش» .2

...«  و فی الرجال إلی إزعاج ،حتاج فی األموال إلی إخراجیامتناعه،  ةمه و دربه، متحصن فی قالعه، متدرق بحجفیإقل
 (.۷۲۵، ص ۷۱۳۵)ابن عربشاه 



90  
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 دسکرهو  دستگرد های لغوی پژوهش
 
 

 Abrahamyan؛۷۳۱، ص ۷۳۱۷وشی )فره« ِملک»را  دستگرد ۀژپارتی و فارسی میانه واهای فرهنگ

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”) ،
، ص ۷۳۱۷وشـی )فره« بلـوک، ِده»، (”Durkin-Meisterernst 2044, p. 142: “mansion)« عمـارت»

 اند.معنا کرده (۷۳۱، ص ۷۳۱۷وشی )فره« قصبه»و  (Abrahamyan 1965, p. 119؛ ۷۳۱
کار ( بـهatara]katasa[d) *taṛdastak صـورتاحتمالا در فارسی باسـتان بـا  دستگردۀ واژ

ۀ دیدای اسـت از کتیبـۀ صـدمهاین احتمـال، مشـرو  بـه درسـتی بازسـازی واژهاست. رفته
ـب بـه(. در ایـن کتیبـه، واژهDSeداریوش هصامنشی در شـوش ) کار رفتـه کـه جـزء ای مرک 

شـود. بـه یـاری تحریـر خوانـده می krtam-است، امـا جـزء دو  آن نصست آن از میان رفته
)= در دسـت  ŠU-MEŠ-ma huttuqqaصـ الِح عیالمی این کتیبه که در موقعیـت مشـابه ا

یــا  dastakrta (Weißbach 1937, p. 85)نــاقِ  فارســی باســتان را ۀ شــده( را دارد، واژساخته
dastākrta (Herzfeld 1938, p. 136-138) اند. تحریـر بـابلی در موقعیـِت مشـابه بازسازی کرده

um-lu-dul «بــه ل ــف »گویــد: تیبــه میداریــوش در ایــن ک 1شــود.خوانــده می «کــار، اثــر
تم. [ سـاخش]يکه پیش از آن به جـای نبـود، آن را مـن در جـا krta[dasta]مزدا، بسی اهوره

تر تعمیرنشده، از آن پس دژی دیگـر اثر کهنسالی فروریصته و پیششهری به ناِ  ...، دِژ آن در
« ساختهدست»را  dastākrta/dastakrtaۀ شدبازسازیۀ . واژ(p. 142 Kent ,1953 ←)« ساختم

(Weißbach 1937, p. 85: “mit der Hand gemacht” ؛Kent 1953, p. 142, 190: “handiwork” ؛Schmitt 

2009, p. 126: “von Hand Geschaffenes”) ،«کـاِر دسـتان »(Herzfeld 1938, p. 136: “hände-

werk”) ،«هــای کشــاورزیها، بناهــا، تأسیســات، زمینســکونتگاه »(Hinz 1973, p. 133: 

Siedlungen, Bauten, Anlagen, landwirtschaftliche Güter)  ــا»و  :Lecoq 1997, p. 233)« بن

“construction”) اند.معنا کرده 
شـاههور  ۀ( )تحریر پارتی کتیبـdstkrt/dstkrtyها )دستگرد، در کتیبه ۀژصورت پارتی وا

 / dastegird (dsṯygyrdای مـانوی هـنرسـه در پـایکولی( و متن ۀزرتشـت و کتیبـ ۀدر کعب

dstygyrdهـر دسـتگردی ... کـه »چنین آمده:  انگدروشنانپارتی  ۀدشود. در سرو( دیده می
 .Boyce 1954, p)« ها فروخواهد ریصتهمگی گشوده خواهد شد و بر روی آن استهبرپا شد

                                                      
p. et al Gelb ,1959 , ←بـابلی  ۀو برای واژ p. 735, Koch&  Hinz ,1987 1173 ←برای اص الح عیالمی  .1

173ff. 
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اسالمی  ۀردر زهدیات و ادبیات اندرزی دو دسکرهشباهت به کاربرد . این مورد اخیر بی(161
 .قبل( ←)نیست 

ها (، در کتیبـه'dstklt / dstkrty / dstkrt) dastgirdدسـتگرد،  ۀصـورت فارسـی میانـ
مقصـودآباد( و  ۀکتیبـ ، کتیبۀ بندیان ونرسه در پایکولی ۀزرتشت، کتیب ۀشاههور در کعب ۀ)کتیب

زنـد ، های ایـرانشهرستان، اردشیر بابکان ۀکارنام، زند یسنا، زند وندیدادمتون فارسی میانه )
 .استه( ضبط شدزبور پهلویو  مادیان هزار دادستان، ارداویرازنامه، بهمن یسن

های در کتیبـه دسـتگردۀ ژتـرین مـوارد کـاربرد وامهم های پـارتی و فارسـی میانـه.کتیبه
( dstkrt) دستگرد ۀژزرتشت است. در این کتیبه، وا ۀشاههور در کعب ۀساسانی مربو  به کتیب

طور مسـتقل و یـک بـار هـم بـه (۳۰و  ۵۹، ۷۱، ۷۱در تحریر پارتی، چهار بار )سـ رهای 
ـب )سـ ر  ۀدصورت جزء سازنبه  ۀدر کتیبـ دسـتگرد 1.اسـتهرفت کاربـه( ۲۵یک عنوان مرک 

بـر انسـان  دسـتگردی کـه و هم بر غیر انسان. هنگـام استهشاههور هم بر انسان اطالق شد
میان شاه و ایـزدان اشـاره دارد. شـاههور در ایـن کتیبـه، پـس از شـرح  ۀاطالق شده، به راب 

های ریـــانوس قیصـــر و ذکـــر ســـرزمینســـومین لشکرکشـــی و بـــه اســـارت درآوردن وال
مردمانی که مـا از : »(۳۱ـ۳۵؛ یونانی: س ر ۷۱ـ۷۲)تحریر پارتی: س ر گوید درآمده، میتصرببه

شهر، به پـارس، پـارت، خوزسـتان و آسورسـتان و سرزمین رومیان، از انیران آوردیم در ایران
ها، جایی کـه مـا و پـدران مـا و نیاکـان مـا و پیشـینیان مـا دسـتگرد )یونـانی: دیگر سرزمین

κτισματαداشتیم، آنجا نشاندیم ) »(Back 1978, pp. 324-326)  ؛ یونانی: ۷۱ ر )تحریر پارتی: سو
( کردنـد و δαστικερταςگونه دستگرد )یونـانی: که ایزدان ما را آنبه خاطر آن» (۳۱ـ۳۱س ر 

های بسیار را خواسـتیم و در تصـرب آوردیـم، بـدان سـبب، ما به یاری ایزدان چنان سرزمین
ه به ذکـر . شاههور در ادام(Back 1978, pp. 328-330)« ها نشاندیمبسیار آتش بهرا  در سرزمین

پردازد که برای روان خود و اعضای خاندانش برپا کـرده و نـذوراتی کـه بـه هایی میآتشکده
. در میان اشـصاص معاصـر بـا استهروان خویش یا اعضای خاندان سل نتی اختصاص داد

؛ یونـانی: ۵۲)تحریر پارتی: سـ ر که نذوراتی برای ایشان اختصاص یافته بود، یکی نیز  ،شاههور
 δαστικιρτ( دستگردشاههور )تحریر یونانی: Dēnakدینِک )» (۳۰؛ فارسی میانه: س ر ۱۰س ر 

Σαπωρبود « میشان ۀ(، ملک(Back 1978, p. 355) در بصش پایانی کتیبه، شاههور بر این نکته .

                                                      
اسـت. در در این بصش از میان رفته دستگرد ۀپارتی آسیب دیده و واژ ۷۱و  ۷۱تحریر فارسی میانه برابر با س رهای  .1

در این بصش  دستگرد ۀ( تفاوت دارد و واژ۳۰و  ۵۹بصش پایانی کتیبه، تحریر فارسی میانه با تحریر پارتی )س رهای 
 است.از تحریر فارسی میانه نیامده
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کید می )تحریر پـارتی: سـ ر  استهها را به یاری ایزدان به تصرب درآوردکند که این سرزمینتأ
کوشـیم و دسـتگرِد اکنون چون ما به کار و خدمت ایـزدان می: »(۱۰ـ۱۱نانی: س ر ؛ یو۳۰ـ۵۹

ها را جسـتیم و در ایـن سـرزمین ۀ( ایزدان هستیم، و بـه یـاری ایـزدان همـκτισμα)یونانی: 
... کسی که پس از ما باشد و نیکبصت باشـد، او بـه کـار و خـدمت ایـزدان  ،تصرب آوردیم

-Back 1978, pp. 368)« ( کنندδαστικιρτηνشند و او را دستگرد )بکوشد، که ایزدان یاور او با

371). 
و ساختن خانه و شهر در آن؛  (در یک سرزمین)نشاندن مرد  » κτιζειν)از  κτισμα ۀواژ

که در تحریر یونـانی در دو جـا «( ؛ تولید کردن، ساختن، آفریدن(شهر)بنیان نهادن، ساختن 
نی، بنیاد»معنای به برگردان دستگرد قرار گرفته،  ل  دسـتگرد  ۀاست. ترجم« ؛ مصلوق، آفریدهک 

رفتـه، برگردانـی اسـت  کاربـهدر جایی که برای غیـر انسـان ( κτισματαجمع: ) κτισμαبه 
دبیـری کـه تحریـر  .نداردی تناسبم اشاره به راب ۀ شاه و ایزدان، مناسب؛ اما برای انسان و در

میان شاه و ایـزدان دللـت دارد، یـک جـا  ۀد به راب یونانی را نگاشته، از سه مورد که دستگر
و  ۳۱طور مکانیکی معادل دستگرد آورده، اما در دو جای دیگر )بنـد را به κτισμα( ۱۱)بند 

برای راب ۀ میـان « بنیاد و کلنی». معنای استه( به آوانویسی آن به خط یونانی بسنده کرد۱۰
؛ دهددست نمیهم معنای من قی به« آفریده و مصلوق»است و  نامناسب کلبهشاه و ایزدان 

اش بـا آفریـده شـدن از اند و تصریح شاههور به کامیـابیآدمیان همگان آفریدگان ایزدان زیرا
معناسـت. سوی ایزدان و نیز دعای او به یاور بـودن ایـزدان و آفریـده کـردن جانشـینانش بی

فرهنـگ کهـن  ۀدر مسیحیت بدان باور دارند، در زمین گونه که مثالا مفهو  زایش دوباره هم آن
 ایرانی موضوعیت ندارد.

 ۀمیـان شـاه و ایـزدان اشـاره دارد، بـا مقایسـ ۀتعیین معنای دستگرد، هنگامی که به راب 
کـه  که هر مرد  استهشود. در متن اخیر آمدممکن می اندرز پوریوتکیشانموردی مشابه در 

ا  ... چه کسـی هسـتم و متعلـق بـه کـه»چیز را باید بداند که  سالگی رسد این چندپانزده به
 «:، متعلق به ایزدان هستم یا دیوان، متعلق به نیکانم یا بدترانمتعلق به هرمزد  یا اهریمن

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 hēm  بــا  1انــدرز پوریوتکیشــاندرyazdān dastgird hēm ۀدر کتیبــ 
 2شاههور قابل مقایسه است.

ق دستگردها بـه او و پـدران، نیاکـان و پیشـینیان او، نشـان  کید شاههور به تعل  در اینجا تأ
شـاه و نیاکـان او محسـوب  ۀو مـال خاصـ انددهد که این دستگردها دستگرِد شاهی بودهمی
رفته باشد، منظور اسکان رومیان  کاربهدستگرد به معنای واقعی آن  ۀژاند و چنانچه واشدهمی

در شـهرهایی  که رومیان اسیراند. ازآنجاآمدهشمار میاو به ۀدر جاهایی است که ملک خاص
هـا بـود، ایـن شـهرها را بایـد آنشاههور اسکان داده شدند که شاههور خود بانی مانند گندی
شـهرهایی کـه در  ۀمورد هماین موضوب احتمالا در 3شمار آورد.شاه ساسانی به ۀملک خاص
، اسـتهرفت کاربـهها، نـا  شـاهان ساسـانی )و پـیش از آن، اشـکانی( نا  آن ۀداجزای سازن

ن بـا نامگـذاری توان این شهرها را صـرفاا شـهرهای کهـاحتمالا نمی ،مصداق دارد. بنابراین
اند، بیشـتر هـای کهـن شـدههـای جدیـد جـایگزین نا  اجدید دانست. حتی در جایی که ن

های نو مربو  به شهرهای جدیدی باشد کـه پیرامـون شـهرهای کهـن در رود نا احتمال می
ها اند. منابع ارمنی هم موارد مشابهی از دستگردهایی که بانی آنشدههای شاهی بنا میزمین

 4.بعد( ←)دهند دست میشدند، بهها نامیده میشاهان ارمنستان بودند و شهرها به نا  آن

                                                      
 . p. 226 Skjærvø ,2009 ←به مفهو  مالکیت  xwēšبرای کاربرد ضمیر انعکاسِی  .1
 .Skjærvø 1999, p. 40, noاسـت )های فارسی باسـتان یـادآور شـدهساخت و مفهو  مشابهی را شروو در کتیبه .2

56.) 
را در  دسـتگرد. لوکونین پیش از آن، p. 724  Lukonin ,1983 ←است؛ ی گرفتهمشابه ۀلوکونین پیش از این نتیج .٩

شاههور به تصرب سـهاه  ۀهای ایران و رو  در دورهایی که در جنگزعم او، سرزمیناست. بهبرده کاربهتری معنای عا 
ها( بنـا گردیدنـد ، به دستگرد شاهنشاه تبدیل شـدند و شـهرهای شـاهی در ایـن دسـتگردها )سـرزمینندایران درآمد

زعـم وی، در خـالل درمـورد بصشـی از ارمنسـتان کـه بـه (. لوکونین همـین تعبیـر را۷۰۵ـ۹۱، ص ۷۳۲۰)لوکونین 
شـاههور اسـتقالل  ۀواخـر دورمورد کرمان که به باور او در ادر میالدی به تصرب ایران درآمد، و ۵۲۳-۵۵۵های سال

هایی بودنـد کـه ینلوکونین، دستگردها سرزم ۀ(. به عقید۷۰۰، ۱۹، ص ۷۳۲۰است )برده کاربهخود را از دست داد، 
. واضح است که اشتدها فرمانروایی ساسانی بر آن و شصصی از دودمان کردرا اداره می هاآندستگاه مرکزی ساسانی 

، ۹۱، ص ۷۳۲۰دانسته، درسـت نیسـت )لوکـونین  اقطاع ۀتقریب برابر با کلمرا به رددستگتوضیح مترجم فارسی که 
عـادت شـاهی ساسـانیان بـه وانمـود کـردن بـه سـاخت »د با دستگرپانوشت(. روبین بر این باور است که اص الح 

ارتبـا  دارد « آن آن هم با ساخت چند بنا و تغییر نـا  ،شاه با تغییر ظاهری شهرهای موجود شهرهای جدید در قلمروِ 
(Rubin 2002, p. 286.) 
Hübschmann  ←( که ِارواند، شـاه ارمنسـتان، آن را بنـا کـرد )Ervandakertبرای مثال، دستگرِد ِاروانداِکرت ) .4

1904, p. 426; Geiger 1935, p. 126ک خاندان شاهان اشکانی ارمنسـتان کـه در بـود تـا آن (. ِاروانداکرت در تمل 
کان ) ۀسد ر  س  م  انی ارمنسـتان پیونـد ( که با خانـدان اشـکKamsarakanچهار  میالدی تیرداد کبیر آن را به خاندان ک 

چهار  مـیالدی آن  ۀآرشاکاوان که آرشاک در سد (، وHübschmann 1904, p. 375والرشاوان )داشت، بصشید. نیز 
 (.Hübschmann 1904, p. 406را بنا کرد )
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و فارسـی  (۳)س ر ( در هر دو تحریر پارتی dstkrty) دستگردنرسه در پایکولی،  ۀدر کتیب
هنـا   کاربهدر جایی  (۵)س ر میانه  هنا  به بزرگان اسـت. و  رفته که مضمون آن، ظاهراا پیغا  و 
. آسیبی کـه بـه استهان را به پذیرفتن پادشاهی بهرا  اندرز داده و مصالفان را تهدید کردبزرگ

های کند. تلفیقی از بصشرو میکتیبه وارد آمده، دریافت مفهو  دقیق متن را با دشواری روبه
وو، چنـین اسـت:  )؟( خـود و ۀ و از خـانواد»پارتی و فارسـی میانـه، م ـابق بازسـازی ِشـر 

شـاه را گاه ... سکان. دستگرد کنم و هنگامی که دستگرد خویش استوار کرد ، آنان ..گرمیگ
در اینجـا  دسـتگرد. متأسـفانه تعیـین مفهـو  (Humbach & Skjærvø 1983, part 3.1)« نابود کنم

 1ممکن نیست.
ه بنـای مکشـوفه را های بندیاِن درگز از این جهت کـهای ایرانی میانه، کتیبهدر میان کتیبه

ــد ( معرفــی میdstklty) گرددســت . در (Gignoux 1998, p. 253)کننــد، اهمیــت بســیار دارن
دار، تعـدادی اتـاق و یـک آتشـدان ساسانی، با تالری ستون ۀرهای بندیان بنایی از دوکاوش

هـای زیبـایی وجـود بریدار، گچ. بر دیوار تالر سـتون(Rahbar 1998, 2004) استهکشف شد
هایی از رز ، بز ، شکار و مراسم آیینی. بر سر ماهیت بنای درگـز اخـتالب نظـر دارد با نقش
 .(Gignoux 2008؛ ۰۹۷۳ـ۱۹۷۳رهبر  ←)وجود دارد 

فارسی میانه وجـود دارد کـه  ۀای از کوه رحمت، دو کتیبدر روستای مقصودآباد بر صصره
 . ماهیت و کیفیِت (de Menasce 1956)ها، تعلق دستگردی است به شصصی وضوب یکی از آنم

دیگر، تعلـق چـاهی اسـت بـه همـان  ۀکه موضوب کتیباین دستگرد آشکار نیست، اما ازآنجا
 .  (مادیان هزار دادستانموارد  ،بعد ←) استهزراعی داشت دستگرد کاربرد شص ، احتمالا این

های فارسی میانه بررسـی را در متن دستگرد ۀژپیش از این وا دابار میانه.های فارسی متن
او، اگرچـه  ۀ. با گذشت بیش از هشت دهـه از زمـان انتشـار مقالـ(Dhabhar 1930) استهکرد

زرتشت،  ۀشاههور در کعب ۀواژه در فارسی میانه افزوده شده )کتیباین موارد بیشتری به کاربرد 
های فارسـی در متن دستگرد(، اما موارد کاربرد زبور پهلویبندیان و  ۀمقصودآباد، کتیب ۀکتیب
گاهی دارد، همان ۀمیان از  2.اسـتههایی است کـه او گـرد آوردزرتشتی، تا آنجا که نگارنده آ

هـای بـرای انسـان در زبان« دسـتگرد»او در زمانی نوشته شد که موارد کاربرد  ۀآنجا که مقال

                                                      
یا « من ]فالن سرزمین را[ دارایی )ملکی( ]خود[ خواهم کرد»که داند: اینبرای این بند ممکن می راشروو دو تفسیر  .1
 ,Humbach & Skjærvø 1983, part 3.2« )کسان را[ دارایی )= تابع، واسال( ]خود[ خواهم کرد / من ]بهمان کس»

p. 32 می« اردوگاه»را  دستگرد(. هرتسفلد معنای اصلی( داندHerzfeld 1924, p. 164: “castrum, camp”.) 
شـمار در این فهرست بـه خود آورده، ۀن شواهد گردآورددر میا داباررا که  دادستان دینیتوان مورد نمیدیگر اگرچه  .2

 .(۵ یادداشت، ۷۱۹ص  ←) آورد



96 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 دسکرهو  دستگرد لغویهای پژوهش
 
 

، تنها مرتبط با کـاربرد آن بعد( ←) ارائه کرده دستگردکه او برای فی ایرانی ناشناخته بود، تعری
. (.cf. Geiger 1935, p. 123ff)زرتشتی است و همان هم دقیق نیسـت  ۀهای فارسی میاندر متن

فارسـی  هایاهدهای معنایی باشـد، بـازنگری شـبافت ۀتعریفی دقیق که قابل ان باق بر هم
 کند.میانه را ضروری می

( dstkrt'/dastgird، دسـتگرد )۷۰، بنـد ۲ وندیـداد زند، و نیز در ۱، بند ۷۰ یسنا زنددر 
 .Dhabhar 1949, p. 71, 194; Anklesaria 1949, p) اسـته( قـرار گرفتAv. vis) wis ۀژشـرح وا

و این معنایی است که اغلـب  (Dhabhar 1930, p. 38) استهمعنا کرد« دیه»را  wis دابار. (101
تر بایـد آن را خانـه و امـا در تعریفـی دقیـق 1انـد،برای این واژه در فارسی میانه در نظر گرفته

 2کند.گسترده با خد  و حشم خود در آن زندگی می ۀدعمارتی دانست که یک خانوا
و در ایـن تواند موضوب بصشش )هبه( واقع شـود ، دستگرد میمادیان هزار دادستانبنا بر 

ق دارد، منتقل می ۀصورت، دستگرد و نیز هم کننـده بگویـد کـه شود. اگر هبهآنچه به آن تعل 
( کـه در anšahrīgای )ستور و بـرده« این دستگرد و هرچه در این دستگرد هست به تو داد »

گرد این دسـت». و اگر بگوید که (Modi 1901, p. 18: 9-10)شود کند، نیز منتقل میآنجا کار می
سـندی کـه متعلـق بـه آن دسـتگرد اسـت و مـالی « همراه با هرچه در آن است متعلق به تـو

(xwāstag که در جای دیگر به واس )توان داشت و کاریزی که از آنجـا عبـور داده سند می ۀ
 ,Modi 1901)کند(، منتقل خواهد شد رسانی میکند )= آبو در جای دیگر کار می استهشد

p. 18: 10-13; cf. Anklesaria 1912, p. 34: 3-5) این دستگرد را بـا هرچـه در آن ». و اگر بگوید که
ایـن دسـتگرد بـه او، و آن دسـتگرد بـه او « هست به تو، و آن دستگرد را به تو )دیگری( داد 

و مال آن دسـتگرد را بـه  استهشود. سندی که برای این دستگرد تنظیم شد)دیگری( داده می
کنـد، و در آنجا کار می استهنگاه داشت و کاریزی که از آن عبور داده شد توانآن می ۀواس 

. اگر دستگرد و بـرده (Modi 1901, p. 18: 13-17)شود نیمی به او و نیمی به او )دیگری( داده می
شده را و ایـن را نیـز بـا آن را گرو کند و دادِن )= بازپرداخت( مال )= پول( در زمان مشص 

شدن آن زمان، اگر آن مال )= پول( را نهردازد، آن دسـتگرد و سهریپس از »که مرد پیمان کند 
ر بـرده بمیـرد، بنـاو پی« جای آن مال، متعلق به توبرده، به بر نظـر سـیاوش، ش از زمـان مقـر 

                                                      
1. ← 1971, p. 91 MacKenzie 1974؛ اما مقایسه شود با, p. 214 Nyberg  اربابی  ۀخان»، تعریف «دیه»که سوای

 است.را هم داده« با روستای مجاور
vīکه  Bartholomae 1904, col. 1455-1457مقایسه شود با  .2 ̆s  اربـابی، عمـارت  ۀاربابی، قلعـ ۀخان»را در اوستا

ه یـک عمـارت های متعلـق بـای از خانهمجموعه»( و البته Herrenhaus, Herrenburg, adeliger Hof« )اعیانی
 کند. معنا می« اربابی، دیه، روستا، اجتماب کوچک روستایی
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ت )گروگان  :Modi 1901, p. 38)( یا به گـرو بگیـرد xwēšīhدار مصتار است که مال را به ملکی 

. اگر دستگرد را گرو کند، افزایش سرو و چنار نه، بلکه آنچـه فروشکسـته، متعلـق بـه (13-17
حکم دستگردی که به یکهارچگی ]داده شـده[ باشـد هماننـد درخـِت  زیرادار است، گروگان

ثمر است  تواند موضوب ارث واقع شود و بـرای آن . دستگرد می(Modi 1901, p. 38: 17-39: 2)م 
 .(Modi 1901, p. 51: 6-16; 105: 5-10)ن گردد ( تعییstūrسرپرست )

 زنـد بهمـن یسـنشـود. در دیـده می ارداویرازنامـهو  زند بهمن یسـنکاربردی مشابه در 
زرتشت به انیران  ۀردهم از هزا ۀدکه در س استهدستگرد در ردیف اموالی از بهدینان ذکر شد

 ۀتگرد و کــاریز و رود و چشــمدژ و ثــروت و آبــادی و ِده و دوده و خواســته و دســ»رســد: می
، ارداویـراز ارداویرازنامه. در (Cereti 1995, p. 102-103, 139, 157)« بهدینان ایران به انیران رسد

ده و »بینـد کـه هـای زریـن میدر بهشت، روان کدخـدایان و دهقانـانی را نشسـته بـر تصت
. در (۹۹، ۹۱، ۲۱، ص ۷۳۱۵و )ژینیـ« اندهددودمان و میهن و دستگرد و جای ویران را آبادان کر

 اند.هر دو مورد اخیر، دستگردها وجه زراعی داشته
 کاربـه های ایرانشهرستان واردشیر بابکان  ۀکارنامدر مقابل موارد پیشین، مواردی که در 

 رفته، بر عمارتی سل نتی یا اعیانی دللت دارند.
که اردشیر پس از پیـروزی بـر اردوان و بازگشـت بـه  استهآمد اردشیر بابکان ۀکارنامدر 
 Sanjana)« بس ِده، دستگرد در آنجا آباد کرد و بس آتـِش بهـرا  آنجـا فرمـود بنشـانند»پارس 

1896, p. 25; cf. Antia 1900, p. 23)خـدای بوخـت کر . در جای دیگری اردشیر به سـهاه هفتان
را گرفت و به گذاران، دستگرِد گولر، آنجا کـه  سواران اردشیر ۀبرخورد، و مال و خواسته و بن

نه داشت، آورد   ِدههمراه با  دستگرد. اگرچه (Sanjana 1896, p. 27; cf. Antia 1900, p. 25-26)کر  ب 
توانسته ق عه زمینی کشاورزی بـا رفته، اما واضح است که دستگرد اردشیر بابکان نمی کاربه

کـه  اسـتهآمد های ایرانشهرستانن( باشد. در الک و زارعبناهای مرتبط با آن )سکونتگاه ما
در و  ۷۱۰ارش شاهی ارتفاب داشت و  ۵۲فرسنگ )!( درازا و  ۷۱۰دیواری که »خسرو قبادان 

. آمدن دسـتگرد (Jamasp-Asana 1897-1913, p. 20)« کوشک و دستگرد در آن بود، فرمود بسازند
بسیار مشـص  از ایـن نـوب  ۀکند. نمونآشکار میهمراه کوشک کاربرد این نوب دستگرد را به

 ←) بود که خسرو پرویز چندین سال در آنجـا اقامـت داشـت« دستگرِد خسرو»دستگردها، 
Nöldeke 1879a, p. 295, no. 1). 

کننـد. های جالبی از نوب اخیر دسـتگردها را معرفـی میشناسی نمونههای باستانبررسی
و پذیرایی آن، و  های دینی، آیینی، مسکونیبا بصش (Azarnoush 1993)آباد اربابی حاجی ۀخان
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. از (vide Rahbar 1998, 2004)هایی از این نوب دستگردهای ساسانی هسـتند بنای بندیان نمونه
نی های ساسـادکار درونـی دسـتگراطالعات مفیدی از سازوهای پهلوی نوشتهطریق پوست

 .( Weber 2008← )برای مثالقابل حصول است 
قصبه، شهر کوچک، روستا، »زرتشتی به معانی  ۀهای فارسی میانرا در متن دستگرد دابار

 ,Dhabhar 1930, p. 38-40: “borough, town, village, colony) استهدانست« کولونی، و سکونتگاه

settlement”) ،هـای پیوسـته بـه آناملک مزروعـی و بن»را  دستگرد. اما گایگر با انتقاد از او »
متکی بر شـواهد  دستگرد. تعریف گایگر از (”Geiger 1935, p. 125: “Landgut) استهنا کردمع

کنـد، امـا هم ت بیـق می ارداویرازنامهو  زند بهمن یسناست و بر موارد  مادیان هزار دادستان
 توان آن را به دیگر متون تعمیم داد.نمی

 ۀفارسی میانـ ۀ، مربو  به ترجم«ساختهدست»معنای به dastgird ۀژتنها مورد کاربرد وا
کرِد مردمــان، ســیمین و زریــن، دســت بــِت »اســت: آمده ۷۲. ۷۳۵ زبــوردر اســت.  زبــور

(dstkltyمردمان است )»1 (1933, p. 113, 126 Barr&  Andreas) ایترجمه کرددست. در اینجا 
 (.ἔργα χειρῶν: سبعینیه ۀترجمسریانی است )مقایسه شود با  ʿbd ʾ̈ydyʾ از تقلیدی

در فارسـی  دسـتگرددهد که تفاوت مهمی میان مفهـو  فارسی میانه نشان می هایاهدش
ۀ هـای فارسـی میانـمتـأخر )متن ۀزرتشت( و فارسی میان ۀشاههور در کعب ۀمتقد  )کتیب ۀمیان

رتشـتی دارای مفـاهیم ز ۀهای فارسـی میانـدر متن دستگردکه زرتشتی( وجود دارد. درحالی
و « مـال خاصـه»زرتشت، معنـای عمـومی  ۀکعب ۀ، در کتیببعد( ←) ای استیافتهتصصی 

ق»  دستگرداین معنا که آنچه از سوی شاههور ، چه برای انسان و چه غیر انسان دارد. به «متعل 
تواند هر نوب دارایی ارضی بـا هـر میکند، هنگامی که بر غیر انسان دللت میخوانده شده، 

شـاههور، منظـور شـهرهای  ۀدر کاربرد کتیب و باغ، دیه، و شهر.؛ مثالا عمارت کارکردی باشد
 شاهی است.
های معنـایی بـر گونـه ۀززرتشـتی بـا تصصـی  حـو ۀهای فارسی میانـدر متن دستگرد
هایی که کـاربرد کشـاورزی داشـتند و . آن۷: استهاطالق شد« عمارت و زمین»متفاوتی از 

هایی که محل سکونت دائم یا موقت شاهان، بزرگان و اعیان آن .۵ها بود؛ زمین وجه بارز آن
ها بود. بهترین موارد کاربرد آن ۀکشاورزی نداشتند و عمارت، ویژگی برجست ۀدبودند و استفا
یافـت. در ایـن مـورد، بصـش اصـلی، زمـین  مادیـان هـزار دادسـتانتـوان در نصست را می

حشم او هم به آن پیوسته بود. وت مالک و خد کشاورزی یا باغ بود، ولی بناهایی برای سکون
                                                      

1. uzdēs ī ramān, asēmēn ud zarrēn. dast-kird ī mardōmān. 
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هـای پیرامـون، جـزو در مورد دو ، ساختمان و عمـارت بصـش اصـلی بـود و بـاغ یـا زمین
قات آن بود.  متعل 

ــتگرد ــی )از زبان دس ــان ارمن ــی وارد زب ــن ایران ــای که ــود dastakertه ــی تلم ( و آرام
(dsqrtʾ/dysqrtʾشد )در ارمنی کالسیک استه .dastakert، ۀهمچون پارتی و فارسـی میانـ 

و هم بر غیر انسان  1زرتشت(، با مفاهیمی مشابه، هم بر انسان ۀشاههور بر کعب ۀمتقد  )کتیب
در معنای غیر انسان، سیر تحول معنایی مشـابه تحـول از ایرانـی  dastakertشود. اطالق می

. در میـان اسـتهاشتزرتشـتی( د ۀشاههور( به متأخر )متـون فارسـی میانـ ۀمتقد  )کتیب ۀمیان
 avanای همچـون تر هستند با اجزای سـازندهدستگردهای ارمنستان، نا  شماری که شناخته

و ایـن نشـان  (۵ دداشـت، یا۷۱۷ص  ←) اسـتترکیـب شده)شهر کوچـک، روسـتای بـزر ( 
اند. هدهد که این دستگردها، حتی در زمان تأسیس، وضعیتی همچون شهر یا روستا داشتمی

های ارمنـی مراتب سـکونتگاهیافته، موقعیت دستگرد در سلسلهنای اخ  و تحدیداما در مع
 Hübschmann 1897, p. 135; vide Hübschmann)چنین است: شهر، روستای بـزر ، ِده، دسـتگرد 

1904, p. 375). 
 تلمـود بـابلیدر  2.اسـتهرفت کاربـه« دارایی ارضـی»معنای به ʾ/dysqrtʾdsqrtدر آرامی 

dsqrtʾ d-ryš glwtʾ  بر دارایی ارضی رأس الجالوت اشـاره دارد(Sokoloff 2002, p. 344-345)  و
bdyʿ-d ʾdsqrt 1935 ←)کنند شود که بردگان در آن کار میبه دستگردی اطالق می, p.  Geiger

124; Macuch 2010, p. 102)گشنســ  اســت کــه مهران. در اعمــال شــهدای نصــرانی آمده
رگیس بعدی(، که از خاندان نجبای بزر  بود، برای در امـان مانـدن از طـاعونی کـه در  )گیو 

 Hoffmann)ماحوزه شیوب داشت، از ماحوزه گریصت و بـه یکـی از دسـتگردهای خـود رفـت 

1880, p. 94-95).  یانی و متمایز از دیه است.به مفهو  اقامتگاه اع دستگرددر اینجا 

 ساخت و معنای اصلی دستگرد
: نصسـت؛ اسـتهپیشـنهاد شد دسـتگردۀ ژکنون چندین توضـیح بـرای وااز لحاظ ساخت تا

پوروشـای بـایی اخیـر را تت ۀژاند و ایـن وادانسـته dastakrtaاغلب صورت باسـتانِی آن را 
(instrumental tatpurushaمحسوب کرده )بـا »توضیح، معنای اصـلی واژه  اند. بنا بر این

                                                      
 .p. 348 Perikhanian ,1997-351 ←با چنین مفهومی در ارمنی  dastakert ۀبرای کاربرد واژ .1
2. Sokoloff 2002, p. 344: “landed estate”; cf. Jastrow 1903, p. 303. 
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تصور کرده  dastākrtaرا  دستگرددو ؛ هرتسفلد صورت باستانِی  1است.« شدهاختهدست س
( پنداشـته و واژه را در مجمـوب dasta → dastāاخیر را در حالت مثنی ) ۀژو جزء نصست وا

انـد هـم از او پیـروی کرده ی  و نـوبر  . هینـتس استه( معنا کردhände-werk« )کاِر دستان»
(Herzfeld 1938, p. 136; Hinz 1973: p. 133; Nyberg 1974, p. 59) سو ؛ پریصانیان توضیح سنتِی .
را کـه نگـارِش « دسـت»دانـد و ارتبـا  دسـتگرد بـا را مشـکوک می« شدهبا دست ساخته»

پنـدارد. او نیـز ه میشناسی عامیانـکند، ناشی از ریشهآن را تأیید می YDEkrtهزوارشِی نیمه
 danh√کند، اما جزء نصست این ترکیب را از بازسازی می dasta-kṛtaصورت اصلی واژه را 

)= اعـال   √kar)= کردن( یا  kar√)= توانا بودن، شایسته بودن، محق بودن( و جزء دو  را از 
 شــده یــاصــالحیتصاحب / محــق / کــس یــا چیــِز( مجــاز»)پنــدارد و واژه را کــردن( می

سـکی جـزء و. چهـار ؛ اسکالمو(Perikhanian 1997, p. 348-351)کنـد معنـا می« گردیدهاعال 
)نشاندن، قرار دادن؛ نگـاه داشـتن،  dhā√ایرانی اژه را صفت مفعولی از ریشۀ هندونصست و

دانـد و جـزء دو  را همـان جـزء می« مسـتحکم»و « شـدهحفاظـت»به مفهو  حف  کردن( 
، در «ۀسـازند»معنـای گرانه و بـه( با مفهو  کنشـkar√)از  -kṛt-ا فرِ  داند که بای میسازنده

 fortificatioمعنا با رود. او در نهایت، کل ترکیب را هممی کاربهترکیبات اسمی سنسکریت 
. پنجم؛ بـه نظـر (Skalmowski 1993, p. 159)پندارد می« تأسیسات دفاعی»در لتین و به مفهوِ  

 ۀژدارند و همچنین وا« دارایی ملکی»های ایرانی واژه که معنای دسته از فر ویلیامز آن  سیمز
λιστηγιρδο/λιστιγιρδο ــِب نحــوِی  ۀدر زبــان بلصــی، بــه کلمــ در  *taṛk-dastay(ā)-مرک 

شـده در دسـتان چیز یا کس( نهاده»)شناختی آن، گردند که معنای ریشهایرانی باستان بازمی
ــی( ــ« )کس ــت. ب ــر وی، ازاس ــلی، مع ه نظ ــای اص ــن معن ــاینیای ــک» ه ( و estate« )ِمل

شـود، نتیجـه های پـارتی دیـده میزعم او در کتیبـهکـه بـه« الحمایه و فرزندخوانـدهتحت»
 ۀکلمـ ۀد( را نماینـhandiwork« )ساختهدست»معنای به دستگرد. سیمز ویلیامز، استهشد

apud2000, p. 201  Williams-Sims )دانـد می *taṛk-dasta-مرکب دیگری در ایران باستان، یعنی 

2008, p. 154 Ciancaglini).2 

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

p. 105;  

 (.۷۱۱، ص ۷۳۵۱است )تفضلی مقایسه کرده دستگرد( را با ۵۳)مینوی خرد، پرسش  dast-kārīhتفضلی 
 Rubin 2002, p. 286, no. 35; Ciancagliniاند )ین و چانکالینی در درستی ایـن توضـیح تردیـد روا داشـتهروب .2

2008, p. 153-154.) 
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کـه کـاربرد ایـن واژه چنان« شـدهبا دست سـاخته»به مفهو   دستگردۀ ژتوضیح سنتی وا
ل ای ندارد. تحـوتقلیدی است، سابقهای ترجمهنشان داد، جز یک مورد که ساختی جدید و 

هـای ایرانـی میانـه ها و متنبه مفاهیمی که در کتیبه« شدهبا دست ساخته»معنایی از مفهو  
بـودن ایـن تحـول به فر  ممکنو  (contra Ciancaglini 2008, p. 154)رفته ممکن نیست  کاربه

ها به این نـا  متمـایز ها و سکونتگاهمعنایی، معلو  نیست چرا تنها تعداد محدودی از آبادانی
نی و ایرانی میانه ی توضیح کاربرد دستگرد برای انسان در ارمپریصانیان که برا ۀاند. نظریشده

 ۀدارد و در توضـیح کیفیـت راب ـدستگرد را از نظر دور مـی ۀژوادیگر کاربردهای  بیان شده،
گشـاید، ی را نمییست. توضیح اسکالمووسکی نیز گرهـکننده نانسان و خدا/ایزدان هم قانع

 1د. گذشـته از ِاشـکال در سـاخت پیشـنهادی او،افزایـهای مسـأله میبلکه خود به دشواری
 دهد )تأسیسات دفاعی( با شواهد ایرانی میانه سازگار نیست.به دست می یوکه  معنایی

، بلکـه «سـاختهدست»دهـد کـه معنـای واژه، نـه نشـان می دسـتگردسیر تحول معنایی 
 کاربـهانسـان، غیـر  ایو همین مفهو ، هـم بـرای انسـان و هـم بـر استهبود« ق، مالمتعل  »

 dasta-kṛtaدستگرد، یعنی  ۀژدهد که صورت باستانی وا. این موضوب نشان میاستهرفتمی
( بایـد دانسـت. locative tatpurushaپوروشـای دری )پوروشای بایی، بلکـه تترا، نه تت

 / δαστικερτας(، آوانگـار یونـانی )dsṯygyrd / dstygyrdهـای مـانوی )همچنـین فر 

δαστικιρτ / δαστικιρτην فر  یزن( و( های بلصی λιστηγιρδο/λιστιγιρδο )،  فر  ثانوِی
dastaē-kṛta همسان با ترکیباتی همچـون )نصست  ۀدبا حال دری در جزء سازنraθaēštar- 

در » های ثـانوی احتمـالی آنو فر  taṛk-dastaمعنای اصلی  2کند.را محتمل می (در اوستا
ق، مال» آن ، و معنای مجازی«دست گرفته ـِب استهبود« متعل  در  ”haste √kṛi“. فعـِل مرک 

* dasteصورت مشابه اوسـتایی  3«صاحب شدن»و « در دست گرفتن»معنای سنسکریت به

√kar دهـد و فعـِل مرکـِب را نشان می“pad dast kardan”  بـه دسـت »در فارسـی میانـه و
 .  دهداین کاربرد را نشان می ۀدر فارسی دری، ادام« کردن

                                                      
 p. 290 Schmitt ,1994- 291 ←برای نقد ساخت واژه  .1
 Rubinو  Ciancaglini 2008هنگامی که تحریر نصست این مقاله تقریباا به پایان رسـیده بـود، نگارنـده از طریـق  .2

کـه مالحظـه م رح شده، آشنا شـد. چنان Bactrian Documentsبا نظر سیمز ویلیامز که در مجلد نصست  2002
که نگارنده فعـالا کتـاب مـذکور را مز ویلیامز اشتراک دارد. ازآنجاکم بصشی از نظر نویسنده با نظر سیدست ،شودمی

گـاهی نـدارد، آنچه چانکالینی و روبـین نقـل کرده یلیامز ـ جزهد و استدلل سیمز ودر اختیار ندارد و به شوا انـد ـ آ
 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” 
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بـه دارد و اگرچه « در دست گرفتن»معنای  pad dast kardanدر ایرانی میانه فعل مرکِب 
ی اما معنای اخیر مربـو  بـه متنـ 1،استهدیده شددر ایرانی میانه « با دست ساختن» معنای
یر رسد کاربرد آن به این معنا، تقلیـدی و تحـت تـأثسریانی است و به نظر می از شدهترجمه

کـاربردی  ۀادامـ« در دسـت گـرفتن»در مقابل، معنـای  2.استمبدأ صورت گرفتههای زبان

                                                      
( از ۷۵/۲۱پارتی بصشی )انجیـل مـرقس  ۀدر ترجم شود.های متأخر پارتی و فارسی میانه دیده میاین معنا در متن .1

ارون سریانی چنین آمده  است: دیاتس 
ādag hēm ku im *appaδan wigānān *kē pad dast kird, ud pad hrē rōzān karān kē dast nē kird 

(Boyce 1975, p. 129). 

ارون فارسـی:  pad dast kirdدر اینجا  مـن تـوانم ایـن »ساختی تقلیدی از اصل سریانی است؛ مقایسه شود با دیاتس 
(، عهد جدید Messina 1951, p. 340« )کنشت خراب کنم و بسی ]= به سه[ روز دیگر باز آبادان کنم بی دست آدمی

 ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλονیونـانی: 

ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω (NA26, p. 141 :ارون عربی بـأنی انقـض هـذا هیکـل اللـه المعمـول »(، دیاتس 
 (. Ciasca 1888, Arabic Text, p. 186« )ایا  ةباألیدی و أبنی اخر لم یصنع بالیدی بعد ثالث

 .Dhabhar 1913, pایت پهلـوی )بدین مفهو  در رو pad dast kardanِب تأیید مورد دیگری از کاربرد فعل مرک   .2

( بـا Anklesaria 1956, p. 268-269( و بنـدهش )Anklesaria, P. K. 1958, p. 173(، دادسـتان دینـی )159
سـیاوِش »کـه آیـد و اینن از کنگـدز بـه میـان میونهم روایت پهلوی، سـصهایی همراه است. در فصل چهلدشواری

ِه ) / کاووسان به دسِت  ِه ) / کردِن کنگدز را به دسِت  ( کیان،YDE/GDEفر  ( خویش و نیروی اورمـزد YDE/GDEفر 
 YDE/GDE ۀنویساز میان دو هزوارِش هم داباردر بصش اخیر این جمله، «. و امشاسهندان بر سر ]دیوان[ ترتیب داد

 کاربـه ها(بدلنسـصه ←)امـا  'dstبعدی که در آن، صـورت غیرهزوارشـِی  ۀجمل ۀ)دست( را با مقایس YDEقرائِت 
بعـدی،  ۀ(. در جملـ۳۵۱، ص ۷۳۹۰میرفصرایـی  ← ،همچنـین ؛p. 43 Dhabhar ,1930اسـت )رفتـه، برگزیـده

؛ 'dstخواهر مـن هسـتی، مـن بـرادر تـو هسـتم. چـه سـیاوش تـو را بـه دسـت )»گوید: کیصسرو به مینوی کنگ می
 xwah ī man hē ud man brād ī tō hēm, čē tō« )کـرد gwy( کـرد و مـرا بـه 'J :dstkو  MR1های نسـصه

Syāwaxš pad YDE/GDE kard hē, u-š man pad gwy kard hēmبه روایـت پهلـوی، در (. عبـارتی مشـا
ه کـرد ) / کنگدز روشن را سیاوش آزاده به دست»است: نهم دادستان دینی آمدهپرسش هشتادو  .Anklesaria, P. Kفـر 

1958, p. 173 ه کـرد»(. مورد اخیر را وست  West 1882, p. 257: formed through hisاسـت )خوانـده« به فـر 

glory ناممکن است )این قرائت خوانده که « کنگدز که در دستگرِد سیاوش آزاده است» دابار(، اماDhabhar 1930, 

p. 42-43 انتصاب .)pad dast kardan گـردد شده زمانی دشوار میدر جمالت یاد« با دست ساختن»به  و تعبیر آن
 / هایی که کیان به دسـتمان ۀدربار»دو  بندهش با عنواِن ودر بندهش مقایسه شود. در فصل سی مورد مشابهی که با

ه کردند های اسـاطیری همچـون جـم و (، در کنار شصصیتabar mānīhā ī kayān kard pad YDE/GDE« )فر 
امتگـاهی اسـاطیری اسـت. در اینجـا، مالِک؟ اق / یک بانی؟اند که هراسیاب هم نا  برده شدهسیاوش، ضحاک و افر

، از میـان دو هـزوارِش «که به افدی و شگفتی از آن گویند»دنبال عنوان فصل آمده، یعنی سبب تفسیری که بهبیشتر به
ه( برگزیـده شـده GDEقرائِت  YDE/GDE ۀنویسهم ؛ ۷۳۱، ص ۷۳۱۹؛ بهـار ۳۲۹، ص ۷۳۱۵اسـت )پـاکزاد )فر 

Anklesaria 1956, p. 268-269.) ه محسوب شـدهبنا اند کـه البتـه بر این قرائت، ضحاک و افراسیاب هم صاحب فر 
 kard padاست و )دست( را برگزیده YDEپذیرش این نیز ناممکن است. ایتو برای اجتناب از این دشواری، قرائِت 

dast دانسته دستگرد ۀدو  بندهش را گسترشی از واژودر عنوان فصل سی( استIto 1960, p. 39 ،اما در این مورد .)
همچون جم،  ،شگفتی است که قهرمانان اساطیری ۀدهد. مایدست نمینیز معنای من قی به« با دست ساخت»تعبیر 

های پهلوی هـم، رسد نویسندگان متنبنا کنند! به نظر می« با دستان خود»اقامتگاهی  ،کیصسرو، افراسیاب و ضحاک
انـد؛ رو بودهبـا دشـواری روبـه pad YDE/GDE kardنسبت به قرائـت های کهن، کم در ویرایش متأخر متندست
ه( را نشان می GDEدو ، انتصاب او برای قرائت وعنوان فصل سی ۀبندهش در دنبال ۀکه توضیح نویسندچنان دهـد )فر 
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ـِب نشان می ستانی رابا در فرگـرد سـو   pad dast kardanدهد. در فارسـی میانـه، فعـل مرک 
ـم و شـمار  ۀر. در اینجـا، پـس از شـرحی دربـااستهرفت کاربهبه همین معنا  نیرنگستان برس 

 :استههای آن، آمدشاخه
79.8) … nēm ham-ciyōn barsom pad dast kardan nē nērang, be 

*wēzišn (Kotwal & Kreyenbroek 2009, p. 56) 

ــرای در دســت گــرفتن نیمــی )از شــاخه ــهها( همچــون )= ب ــم نیرنگــعنوانب )=  ی( برس 
 ای( وجود ندارد، به جز انتصاب کردن.دستورالعمل ویژه

اصل به همین معنا است. فرخی سیسـتانی در « به دست کردن»در فارسی دری هم فعل 
 :استهآورد« در دست گرفته»را به مفهو  « به دست کرده»در بیت زیر 

 باهو به دست کرده بر اشتر شدم فراز  من چون چنان بدید  جستم ز جای خواب
 (۵۲۵، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی )

 به حسن پیشرو نیکوان ترکستان  بتی به دست کنم من ازین بتان بهار
 (۵۱۳، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی )

 کایشان گفتند جهان زان ماست  زنانی را کردی به دستلب
 (۷۹، ص ۷۳۹۳فرخی سیستانی، )

پـس روز دیگـر »: استهبرد کاربهرا به همین معنا « به دست کرد»ظهیری سمرقندی نیز 
 «زن رفـتای تعویذها برگرفت و عصا و رکـوه بـه دسـت کـرد و بـه خانـه آن بر شکل زاهده

 .(۷۳۹ـ۷۳۱، ص ۷۳۱۷)ظهیری سمرقندی 

                                                                                                                             
هلـوی را کند آن را توضیح بدهد. در مقابل، خ اب کیصسرو به مینوی کنگدژ، انتصاب ویراستار روایـت پو تالش می

رسد در مورد اخیر، خ اب کیصسـرو، گسترشـی دهد. به نظر میقبلی آن نشان می ۀ)دست( در جمل YDEبه قرائت 
ـباشـد. ازآنجا« بـا دسـت سـاخت» ۀشـدبـه مفهـو  تصور pad dast kardعامیانـه از تلقـِی   padِب کـه فعـل مرک 

YDE/GDE kard (، تنهـا در ارتبـا  بـا ۷، یادداشت ۷۱۷ ص ←همچنین، شده در بال )ۀ تقلیدی ذکرترجم جزبه
تواند چنین باشد: در اصل اقامتگاه قهرمانـان است، یک سناریوی محتمل میرفته کاربههای اساطیری همین اقامتگاه

هـا صـورت گرفـت، معنـای اصـلی است. در زمانی کـه ویـرایش نهـایی متنشدهنامیده می« dastakṛta / دستگرد»
، رفتـه کاربـهزبـور پهلـوی در و تعبیر جدیدی از معنای اصلی واژه، نزدیک به مفهومی کـه  فراموش شده بود دستگرد

را بـا دسـت هـای اسـاطیری پدیدار شد. در این تعبیِر )عامیانه( جدید، چنین تصور شد که گویـا قهرمانـان، اقامتگاه
آورد، برخـی نویسـندگان، همچـون وجـود های خود را بهکه این تفسیر جدید هم دشواریاند. ازآنجاخویش بنا کرده

 padصـورت به YDE/GDEسبب همسانی در نوشتار هزوارِش را به pad YDE (dast) kardanبندهش،  ۀنویسند

GDE (xwarrah) kardan اسـت کـه ور، قرائت و تفسـیر کردنـد. بیلـی کـه از توصـیف ور جمکـرد نتیجـه گرفتـه
است، احتمـالا همـین برداشـت را از عنـوان مرد  ساکن در آن بوده ها و کشتزارها برایها و اص بلدستگردی با خانه

 pad(. ویلیـامز Bailey 1971, p. 222; cf. Ito 1960, p. 35-39اسـت )دو  بنـدهش در ذهـن داشـتهوفصل سـی

YDE/GDE kard hē  متن روایت پهلوی را بـهdastgird kard hē*pad  1990اسـت )تصـحیح کـرده,  Williams

vol. 1, p. 190-191, 264, vol. 2, p. 88.) 
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 و نیز انوری:
 والوده کرد نوک قلم را به مشگ ناب  کاغذ به دست کرد  و برداشتم قلم

 (۵۹، ص ۷، ج ۷۳۳۱)انوری 
ِب درست به در « به دست کردن»در سنسکریت، فعِل  haste √kṛiمانند کاربرد فعل مرک 

هم دارد. مسعود سعد سـلمان در بیتـی « صاحب شدن، تملک کردن»فارسی معنی مجازی 
 :استهبرد کاربههمین مفهو  را 

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

چیزی به دست آورد؛ مالی تحصـیل »را به مفهو  « چیزی به دست کرد»نیز ناصرخسرو 
کـه در زمـان  استهای تشبیه کردای مرد  سفله را به گربه. او در قصیدهاستهبرد کاربه« کرد

 شود، اما: نالد و همچون فرزند مهربانی از تو جدا نمیگرسنگی و خواری به زاری می
د  گشتراست چو چیزی به دست کرد و قوی   گر تو بدو بنگری چو شیر بغر 

 (۲۵۰، ص ۷۳۲۱ناصر خسرو )
و لی  هرچه به سیستان به دسـت کـردی طعـا  سـاختی و »هم آمده:  تاریخ سیستاندر 

 .(۷۱۱، ص ۷۳۱۷ تاریخ سیستان)« عیاران سیستان را مهمان کردی و خلعت دادی
 :استهبرد کاربه« به دست آوردن»معنای را به« به دست کردن»سعدی در غزلی 

 هاش بنشاندچه جای چشمه که بر چشم  اگــر به دسـت کند باغبـان چنیـن سـروی
 (۵۷۰، ص ۷۳۹۰سعدی )

 1:استهبرد کاربههم « یار»و این مفهو  را در مورد 
 واجب کند که صبر کنی بر جراحتش  یاری به دست کن که به امید راحتش

 (۷۰۱، ص ۷۳۹۰سعدی )
*** 

ـقتملک»، و مجازاا به مفهو  «گرفتهدردست»معنای در لغت به دستگرد اسـت. « شده، متعل 
متقد ، هم بر انسـان و  ۀاین معنای اولیه، در پارتی )همچنین دخیل در ارمنی( و فارسی میان

به لحاظ تحول معنایی با  دستگردمورد انسان، این مفهو  شد: دراطالق میهم بر غیر انسان 
، دسـتگرددر فارسی قابل مقایسه است. در ارتبا  با غیـر انسـان، « قمتعِل  ، خاصه»های واژه

 شود.های پارتی و فارسی میانه بر مال )غیرمنقول( شصصی اطالق میطور کل، در متنبه
                                                      

« بـه دسـت شـدن»؛ همچنـین مقایسـه کنیـد بـا «به دست کـردن ←دست »دهصدا، ذیل  ←برای موارد بیشتر  .1
 (.۷۷۲، ص ۳، ج ۷۳۲۷)انجو شیرازی « به دست آمدن»معنای به
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شد به زبان فارسـی نرسـید. امـا در معنـای ها اطالق میبه مفهومی که بر انسان دستگرد
. زمین زراعی و بناهای پیوسته به آن؛ ۷متأخر ) ۀن ایرانی میاندو  آن، با تحدید معنایی در متو

به فارسی و عربـی  دسکرهو  دستگردهای های پیرامون آن(، در واژه. عمارت اعیانی و زمین۵
ی دری، تحــول در مســیر معنــای در فارســ دســتگرد ۀژ. تنهــا مــورد کــاربرد وااســتهرسید

 ۀژمزرعـه دارد. امـا وا «معنـای» دستگرد دهد. در این موردنصست را نشان می ۀدشمحدود
 های فارسی و متون متقد  عربی دارد.هر دو مفهو  اخیر را در متن دسکره

ها و اص الحات جدیدی برای در فارسی دری، واژه دستگرد ۀژبا محدود شدن کاربرد وا
ارنـد، های فارسی و عربـی کـه منشـأ فارسـی میانـه دگرفته شد. در متن کاربهبیان آن مفهو  

 ۀدشـاند که یادآور معنـای تحدیدکار رفتهبهبه مفهومی  عقارو  ضیاع، قریههایی همچون واژه
آورد کـه هایی )قری( سصن بـه میـان مـینصست است. برای مثال، هنگامی که طبری از دیه

، احتمالا (۱۱۰، ص ۷۱۱۲ـ۷۱۱۵)طبری مهرنرسی برای خود و سه تن از پسرانش بنا نهاده بود 
یـا « گاه و بـاغنشسـت»کنـد. در متن اصلی فارسی میانه استفاده می دستگردجای را به قریه

سـالر در حـوالی ، کـه سهاهسـیرالملوکسالر و پیرزن، منقول در داستان سهاه« باغ و سرای»
باسـتانی « دسـتگرد»، نیز همین وضعیت را دارد و یادآور (۵۱، ص ۷۳۱۳)طوسی شهر بنا کرد 

 است.

 منابع
، اعتنی بهـا مجموعة الفتاوی لشیخ اإلسالم ابن تیمیة (،۵۰۰۲ /هجری  ۷۵۵۱الدین احمد )تیمیه، تقیابن

ار و أنور الباز ج أحادیثها عامر جز   دار الوفاء. ة،المنصور، و خر 
عیم )ابن اد، ابوعبدالله ن   ،قـاهره، أمـین الزهیـریربن ، تحقیـق سـمیکتاب الفتن (،۷۹۹۷ /هجری  ۷۵۷۵حم 

 توحید.ال ةمکتب
قه و قد   له رمزی منیـر بعلبکـی، اللغه ةجمهر (،۷۹۱۱حسن )دبن درید، ابوبکر محمابن دار  ،بیـروت، حق 

 العلم المالیین.
 بریل. ،لیدن، ، به تصحیح دوخویهکتاب االعالق النفیسة (،۷۱۹۷عمر )دبن رسته، ابوعلی احمابن
تحقیـق عبدالحمیـد ، و المحـی  األعظـمالمحکـم  (،۵۰۰۰ /هجـری  ۷۵۵۷اسماعیل )بن سیده، علیابن

 دار الکتب العلمیه. ،بیروت، هنداوی
 وادی النیل. ةم بع ،قاهره، عجائب المقدور فی أخبار تیمور هجری(، ۷۵۱۲محمد )دبن عربشاه، احمابن
 بن.، غیورغ ولهلم فریتغ، الظرفاء ةالخلفاء و مفاکه ةفاکه (،۷۱۳۵محمد )دبن عربشاه، احمابن
، تحقیـق یوسـف کتـاب البلـدان (،۷۹۹۱ /هجـری  ۷۵۷۱اسـحاق )دبن محمدبن ابوعبدالله احمفقیه، ابن

 عالم الکتب. ،بیروت، الهادی
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، جمعه احد اآلبـاء الیسـوعیین األنوار الّزاهیة فی دیوان أبی العتاهیة (،۷۱۱۱قاسم )بن ابوالعتاهیه، اسماعیل
و  یربـه و المسـعود و المبـرد و ابـن عبـد یالدبـاء کالصـفهان یرو کتـب مشـاه یالنمـر ةینقال عن روا

 .ةالکاثولیکی ةالم بع ،بیروت، یرهمو غ یو الغزال یدرالماو
 دار احیاء التراث العربی. ،بیروت، کتاب األغانی (،۷۵۷۲حسین )بن ابوالفرج اصفهانی، علی

وداد حققـه ، البصـائر والـذخائر ،(۷۹۱۱هجـری /  ۷۵۰۱) العبـاسدبن محمـبن ی، علـیان توحیـدیبوحا
 .دار صادر ،روتیب، یالقاض

، تحقیـق ب ـرس بولغـاکوب و أنـس الرساله الثانیه ألبی دلـف (،۷۹۱۰مهلهل )ربن ابودلف خزرجی، مسع
 عالم الکتب. ،قاهره، ترجمه و تعلیق محمد منیر مرسی، خالدوب

ـه، شـرح ال (،۷۹۱۷هجری /  ۷۳۹۷ابونصر باهلی ) م  حـاتم البـاهلی دبن نصـر احمـمـا  أبیدیوان ذی الرُّ
، العباس ثعلب، حققه و قد   لـه و علـق علیـه عبدالقـدوس ابوصـالحالما  أبی ةصاحب األصمعی روای

س ،بیروت  اإلیمان. ةمؤس 
، تحقیق ایفالد هانی الحکمیبن دیوان أبی نواس الحسن (،۷۹۱۱هجری /  ۷۵۰۱هانی )بن ابونواس، حسن

 دار صادر. ،بیروت، فاغنر و غریغور شولر
 ،بیـروت، نزهة المشتاق فی اختـراق اآلفـاق (،۷۹۱۹هجری /  ۷۵۰۹محمد )دبن ادریسی، ابوعبدالله محم

 عالم الکتب.
ـق علیهـا عمـر سـالمی و ، تهـذیب اللغـه (،۵۰۰۷هجـری /  ۷۵۵۷احمد )دبن أزهری، ابومنصور محم عل 

 دار اإلحیاء تراث العربی. ،بیروت، عبدالکریم حامد
عـارب بـن تحقیـق ایمن، عوانـهمسـند أبی (،۷۹۹۱هجـری /  ۷۵۷۹اسحاق )بن نی، ابوعوانه یعقوباسفرای

 .ةدارالمعرف ،بیروت، دمشقی
 هایفحه، صـ۷۱ لـد، جفرهنـگ ایـران زمـین، «اوقـاب رشـیدی در یـزد» (،۷۳۵۹ــ۷۳۵۱افشار، ایـرج )

 .۵۵۱ـ۷۵۹
رحـیم  ۀویراسـت، فرهنـگ جهـانگیری (،۷۳۲۷فصرالـدین حسـن )بن الدین حسینانجو شیرازی، میر جمال

 دانشگاه مشهد. ،مشهد، عفیفی
 سصن. ،تهران، فرهنگ بزرگ سخن (،۷۳۱۱انوری، حسن )

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران، به اهتما  محمدتقی مدرس رضوی، دیوان انوری (،۷۳۳۱انوری )
 .ةالکبری المیری ةالم بع ،بولق، الصحیح البخاری (،۷۳۷۷إسمعیل )دبن بصاری، ابوعبدالله محم

ــدیع الزمــان  هجــری(، ۷۵۵۱/  ۵۰۰۲الحســین )دبن الزمان همــدانی، ابوالفضــل احمــبــدیع مقامــات ب
 .ةدار الکتب العلمی ،بیروت، ، قد   لها و شرح غوامضها شیخ محمد عبدهالهمذانی

 امیرکبیر. ،تهران، محمد معین کوششبه ، برهان قاطع (،۷۳۱۱خلف تبریزی )بن برهان، محمدحسین
، حققه و قد   لـه ادریـان فـان لیـوفن و انـدری المسالک و الممالک (،۷۹۹۵عبدالعزیز )بن بکری، عبدالله

 للکتاب. ةالدار العربی ،بیروت، فیری
 بریل. ،لیدن، به تصحیح دوخویه، کتاب فتوح البلدان (،۷۱۱۱یحیی )دبن بالذری، احم
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 ،تهـران، آذرتـاش آذرنـوش ۀترجم ( ن )بخش مربوط به ایرانفتوح البلدا (،۷۳۱۵یحیی )دبن بالذری، احم
 سروش.

 فروغی. ،تهران، با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار، تاریخ بیهق (،۷۳۱۷زید )بن بیهقی، علی
بنیـاد پژوهشـهای  ،مشـهد، فرهنگ آبادیها و مکانهای مـذهبی کشـور (،۷۳۱۱پاپلی یزدی، محمدحسین )

 اسالمی.
 مرکز نشر دانشگاهی. ،تهران، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی (،۷۳۱۱) األسماء(تاج األسامی )تهذیب 

 معین. ،تهران، به تصحیح محمدتقی بهار (،۷۳۱۷) تاریخ سیستان
به تصـحیح و تحشـیه مولـوی ابوطـاهر ، فرهنگ رشیدی (،۷۱۱۲عبدالغفور حسینی )دبن تتوی، عبدالرشی

 ریس.بهتست مشن پ ،کلکته، ذوالفقار علی مرشدآبادی
، ۱۲۷۷قفسـۀ ۀ ، نسصۀ خ ی به شـمارمنتخب اللغات شاهجهانیعبدالغفور حسینی، دبن تتوی، عبدالرشی

 کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی.
 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران، نامۀ مینوی خردواژه (،۷۳۵۱تفضلی، احمد )

مرکـز نشـر  ،تهـران، ، بـه تصـحیح سـعید حمیـدیانفرهنـگ جعفـری (،۷۳۱۵تویسرکانی، محمد مقـیم )
 دانشگاهی.

، ، به تصحیح و ترجمـۀ زوتنبـر غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم (،۷۹۰۰ثعالبی، ابومنصور عبدالملک )
 ملی. ۀچاپصان ،پاریس

، شـرح و یتیمـة الـدهر فـی محاسـن أهـل العصـر (،۷۹۱۳هجری /  ۷۵۰۳ثعالبی، ابومنصور عبدالملک )
 دار الکتب العلمیة. ،بیروت، تحقیق مفید محمد قمیحه

 ،بیـروت، ، وضع حواشیه محمد باسل عیـون سـودکتاب الحیوان (،۷۵۵۵بحر )وبن جاح ، ابوعثمان عمر
 دار الکتب العلمیه.

 علمی و فرهنگی. ،تهران، ، به کوشش ایرج افشارتاریخ یزد (،۷۳۱۵حسن )دبن محمربن جعفری، جعف
ب مـن الکـالم األعجمـی علـی  (،۷۹۱۹)خضـر دبن محمدبن احمبن جوالیقی، ابومنصور موهوب الُمَعـرَّ

 دار الکتب. ،قاهره، بتحقیق و شرح احمد محمد شاکر، حروف المعجم
بتصـحیح و ، کتـاب الـوزراء و الُکّتـاب (،۷۹۳۱هجری /  ۷۳۲۱عبدوس )دبن جهشیاری، ابوعبدالله محم

 دار الصاوی. ،قاهره، تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی
، مع شرح مصتار تألیف سلوسـتری المقامات الحریری (،۷۱۲۳ـ۷۱۵۱محمد )بن حریری، ابومحمد قاسم

 .المعمر یم بع الملک ،یزبار، تحقیق  . رنو و  . ِدِرنبور ، دساسی
 ،تهـران، پژوهش علی رواقی، مقامات حریری  ترجمۀ فارسی (،۷۳۱۲محمد )بن حریری، ابومحمد قاسم

د رواقی.  مؤسسۀ فرهنگی شهید محم 
، پژوه و ایرج افشـاربه کوشش محمدتقی دانش، «جامع الصیرات» (،۷۳۵۰الدین )دی، سید رکنحسینی یز

 .۵۱۱ـ۱۰ هایفحه، ص۹ لد، جفرهنگ ایران زمین
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، کتب مقدمته و حوامشـه دیوان ذی الرمه شرح الخطیب التبریزی (،۷۹۹۱هجری /  ۷۵۷۱خ یب تبریزی )
 دار الکتاب العربی. ،بیروت، و فهارسه مجید طراد

، بـه اهتمـا  محمـد دبیرسـیاقی و غالمحسـین یوسـفی، ملّخص اللغات (،۷۳۱۵خ یب کرمانی، حسن )
 علمی و فرهنگی. ،تهران

تحقیـق مهـدی المصزومـی و ابـراهیم ، کتـاب العـین (،۷۵۰۲احمد فراهیـدی، ابوعبـدالرحمان )بن خلیل
 دار الهجره. ،قم، السامرائی

 اعظم استیم پریس چهارمنار. ،حیدرآباد دکن، فرهنگ نظام (،تاسید محمدعلی )بیداعی السال ، آقا 
بنیـاد  ،تهـران، فهرست الفبائی لغات و ترکیبات فارسی الّسـامی فـی االسـامی (،۷۳۲۵دبیرسیاقی، محمد )

 فرهنگ ایران.
 نامۀ دهصدا.لغت ۀمؤسس ،تهران، نامهلغت (،۷۳۱۱)و همکاران اکبر دهصدا، علی

 .۵۰۵ـ۷۹۹ هایفحه، ص۱۳ ۀمار، شیغما، «دسکره» (،۷۳۳۳دهگان، ابراهیم )
دار احیـاء الکتـب  ،قاهره، تحقیق عبدالمنعم عامر، اخبار الطوال (،۷۹۱۰داود )دبن دینوری، ابوحنیفه احم

 العربیة.
یالن ة، غ  م  وی )بن ذو الر  د  قبة الع  ة هجری(، ۷۳۳۱/  ۷۹۷۹ع  مَّ بتصـحیحه و تنقیحـه ، عنی دیوان شعر ذی الرُّ

یة. ،کمبریج، کارلیل هنری هیس مکارتنی  م بعة الکل 
میری ) قه راینهرت فـایهرتدیوان الّراعی الُنَمیری (،۷۹۱۰هجری /  ۷۵۰۷راعی ن  دار  ،بیـروت، ، جمعه و حق 

 النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن.
، ، تحقیـق احمـد الجنـدیالخمـور قطب السرور فی أوصـاف (،۷۹۱۹رقیق قیروانی، ابو اسحاق ابراهیم )

 مجمع اللغة العربی. ،دمشق
، شناسـی مـدرسهای باستانپژوهش، «بندیان درگز؛ یک بار دیگر ۀآتشکد» (،۷۳۹۰ـ۷۳۱۹رهبر، مهدی )

 .۷۱۱ـ۷۱۱ هایفحه، ص۲و  ۵ ۀسال دو  و سو ، شمار
سـماء فـی ُمرتـب الُحـروف و  (،۷۳۱۳عمـر )دبن زنجی سجزی، محمو

َ
بـه تصـحیح ، األشـیاءُمهـّذُب األ

 علمی و فرهنگی. ،تهران، محمدحسین مص فوی
نویسـی  آوانویسـی  ترجمـۀ مـتن پهلـوی  حرف  نامـه )ارداویرازنامـه(ارداویراف (،۷۳۱۵ژینیو، فیلی  )

 انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسی فرانسه. ،تهران، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، نامهواژه
، بـه کوشـش محمـد فرهنـگ مجمـع الفـرس (،۷۳۳۱جی محمـد کاشـانی )حـابن سروری، محمدقاسم

 کتابفروشی اسالمیه. ،تهران، دبیرسیاقی
، به تصحیح حبیب یغمایی، به کوشش مهدی مدائنی، غزلّیات سعدی (،۷۳۹۰عبدالله )بن سعدی، مصلح

 پژوهشگاه علو  انسانی و م العات فرهنگی. ،تهران
مرکز العلـو  و الثقافـه اإلسـالمیة، مرکـز  ،قم، موسوعة الشهید األول (،۷۵۳۰مکی )دبن شهید األول، محم

 إحیاء التراث اإلسالمی.
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الهیئـه العامـه لشـؤون الم ـابع  ،قـاهره، حققه ابـراهیم األبیـاری، کتاب الجیم (،۷۳۹۵شیبانی، ابوعمرو )
 األمیریه.

عـالم  ،بیروت، ل یاسینبتحقیق محمدحسن آ، المحی  فی اللغه (،۷۹۹۵هجری /  ۷۵۷۵عباد )بن صاحب
 الکتب.

 ۷۰ضـمیمۀ شـماره ، ترجمۀ فارسی االبانة  شرح الّسامی فی االسامی میدانی (،۷۳۱۹اشرب )صادقی، علی
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،تهران، نامۀ فرهنگستان

 .۵۵۵ـ۵۰۱، ص ۱و  ۲، ش نویسیفرهنگ، «های لغویپژوهش» (،۷۳۹۵اشرب )صادقی، علی
، التکملة و الذیل و الّصلة لکتاب تاج اللغـة و صـحاح العربّیـة (،۷۹۱۷حسن )دبن محمبن صغانی، حسن

 ، م بعة دار الکتب ،قاهره، حققه ابراهیم اسماعیل األبیاری، راجعه محمد خلف الله احمد
 م بع کربالیی محمدحسین. ،تهران، منتهی االرب (،۷۵۹۱ـ۷۵۹۱عبدالکریم )بن پوری، عبدالرحیمصفی

الهیئه العامه لقصور  ،قاهره، هیورث دن. تحقیق ج، کتاب األوراق (،۵۰۰۵یحیی )دبن ، ابوبکر محمصولی
 الثقافه.

 بریل.، ۳، ج ۷سری ، دوخویه، تأریخ الرسل و الملوک (،۷۱۱۲ـ۷۱۱۵جریر )دبن طبری، ابوجعفر محم
ن )بن طبری، علی قه و قد   له الدین و الدولة (،۷۹۱۳هجری /  ۷۳۹۳رب  یهض، حق  دار  ،بیـروت، عـادل نـو 

 الفاق الجدیدة.
 مرتضوی. ،تهران، ، تحقیق السید احمد الحسینیمجمع البحرین (،۷۳۱۲طریحی، فصرالدین )

 دار الثقافه. ،قم، األمالی (،۷۵۷۵حسن )دبن طوسی، ابوجعفر محم
علمـی  ،تهران، ، به اهتما  هیوبرت دارکنامه(سیر الملوک )سیاست (،۷۳۱۳الملک )طوسی، خواجه نظا 

 و فرهنگی.
مکتـوب، مرکـز  یـراثم ،تهران، ینیالدمحمدباقر کمال یحتصحبه ، سندبادنامه (،۷۳۱۷ظهیری سمرقندی )

 .تمدنها یگفتگو یالمللینب
ـق علیـه الشـیخ ، مفتـاح الکرامـة فـی شـرح قواعـد عالمـة (،۷۵۵۲عاملی، سید محمدجواد ) قـه و عل  حق 

سة النشر اإلسالمی. ،قم، محمدباقر الصالصی  مؤس 
ی، ابومنصور حسن  ،قـم، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحـرام (،۷۵۷۱یوسف األسدی )بن عالمه حل 

سة النشر اإلسالمی  .مؤس 
، بدایة قسم الشعراء الشا ، شـعراء خریدة القصر و جریدة العصر (،۷۹۱۱هجری /  ۷۳۱۱عماد اصفهانی )

وبدمشق و الشعراء األمراء من   الم بعة الهاشمیة. ،دمشق، تحقیق شکری فیصل، بنی ای 
، ، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقیدیوان حکیم فرخـی سیسـتانی (،۷۳۹۳جولوغ )بن فرخی سیستانی، علی

ار. ،تهران  زو 
آدلـف  ،پـاریس، چاپ بوشه، حبیب عن ابن العرابیدبن دیوان الفرزدق الذی امأله محم (،۷۱۱۰فرزدق )

 لبیت.
 انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران، فرهنگ زبان پهلوی (،۷۳۱۷بهرا  )وشی، فره
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 م بعة األمیریة. ،بولق، القاموس المحی  (،۷۳۰۳ـ۷۳۰۷یعقوب )دبن فیروزآبادی، مجدالدین محم
ومی، احم  مکتبة لبنان. ،بیروت، المصباح المنیر (،۷۹۱۱علی )دبن محمدبن فی 

 م بع حیدری. ،بمبئی، اللغاتشمس  (،۷۵۹۳نورمحمد )بن قاضی ابراهیم
 م بع نامی گرامی منشی نولکشور. ،لکهنو، هفت قلزم (،هجری ۷۵۳۰قبول احمد )
الدین به تصحیح سید جالل، علی قمیبن ترجمۀ حسن، تاریخ قم (،۷۳۱۷حسن )دبن محمبن قمی، حسن

 توس. ،تهران، طهرانی
، بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمۀ اول قرن ششـمدیوان شرفالشعراء  (،۷۳۳۵قوامی رازی، بدرالدین )

رمویبه تصحیح و اهتما  میرجالل  چاپصانۀ سههر. ،تهران، الدین حسینی ا 
، مقابله و تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچـی، کتاب البلغه (،۵۲۳۲کردی نیشابوری، ادیب یعقوب )

 بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران
فرهنـگ عربـی ـ فارسـی از قـرن ششـم   تکملةاألصناف (،۷۳۱۲عید ادیب )سدبن محمبن کرمینی، علی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ،تهران، هجری
بتصـحیح و مقابلـه و تعلیـق ، الفـروع مـن الکـافی (،۷۳۱۵اسـحاق )بن یعقوبدبن کلینی، ابوجعفر محم

 دار الکتب السالمیه. ،تهران، اکبر الغفاریعلی
، های سـوم تـا پـنجم مـیالدیایران در سـده  تمدن ایران ساسانی (،۷۳۲۰گریگورویچ )لوکونین، ولدیمیر 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران، الله رضاترجمۀ عنایت
، ، شـرح و تحقیـق سـعید محمـد اللحـا أعـالم النبـوة (،۷۹۱۹هجـری /  ۷۵۰۹محمد )بن ماوردی، علی

 دار و مکتبة الهالل. ،بیروت
 کتابصانه خیا . ،تهران، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، فرهنگ آنندراج (،۷۳۳۱محمد پادشاه )

المجموع المغیث فی غریبی القرآن  (،۷۹۱۱هجری /  ۷۵۰۱ابی بکر )دبن مدینی اصفهانی، ابوموسی محم
 جامعة ا  القری. ،مکه، ، تحقیق عبدالکریم عزباویو الحدیث

بنیـاد فرهنـگ  ،تهـران، تصحیح سید جعفـر سـجادیبه  (،۷۳۵۱الزمان ن نزی( ))منسوب به بدیع المرقاة
 ایران.

 اساطیر. ،تهران، ، به کوشش ایرج افشارجامع مفیدی (،۷۳۱۲مستوفی بافقی، محمد مفید )
 امیرکبیر. ،تهران، ، به تصحیح رشید یاسمیدیوان مسعود سعد سلمان (،۷۳۱۵مسعود سعد سلمان )

 امیرکبیر. ،تهران، فرهنگ فارسی (،۷۳۱۲معین، محمد )
 ، ارنست لرو ،پاریس، چاپ کلمان هوار، کتاب البدء و التأریخ (،۷۹۷۹ـ۷۱۹۹طاهر )ربن مقدسی، م ه

هجری  ۱۰۷عکس نسصۀ مکتوب به سال ، السامی فی االسامی (،۷۳۵۲محمد )دبن میدانی، ابوالفتح احم
 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران، قمری محفوظ در کتابصانه ابراهیم پاشا ترکیه

 پژوهشگاه علو  انسانی و م العات فرهنگی. ،تهران، روایت پهلوی (،۷۳۹۰میرفصرایی، مهشید )
، محقـق یمهـد ینوی وم یبه اهتما  مجتب، یانیناصر خسرو قباد یماشعار حک یواند (،۷۳۲۱) ناصر خسرو

 یل.گدانشگاه مک یموسسه م العات اسالم ،تهران
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 اساطیر. ،تهران، ، به تصحیح عباس اقبالسم  العلی للحضرة العلیا (،۷۳۱۵منشی کرمانی ) ناصرالدین
 شرکت چاپ رنگین. ،تهران، فرهنگ نفیسی (،۷۳۷۱اکبر )نفیسی، علی

 .همایونی ۀخاص ۀدارال باع ،تهران، آرای ناصریفرهنگ انجمن (،ق ۷۵۱۱خان )هدایت، رضاقلی
 بروکهاوس. ،لیهزیک، فردیناند ووستنفلد، کتاب معجم البلدان (،۷۱۱۳ـ۷۱۱۱یاقوت حموی، ابوعبدالله )
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 ؛ شناسی ادات پرسشی ریشه
 1دستوری شدن یک صیغۀ فعلی

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( یوسف سعادت

ول و کـورن مشترک و مفصل ۀمقال دیده ایآ یشناسشهیر باب در نگارنده که یاثر تنها  Korn) ا 

and Öhl 2008) ی دیگـر هاگونـه بـهنکردن  توجه مقاله نیا بنیادین یهااشکال جمله از .است
َ  ،یآ ، یعنیآیا بـرده ناچـار شـوند بـرای نویسـندگان نـا  شده سبب که است ،آذا ژهیوبه و یا

هـای پیچیـده و بـه روش اسـت،همشـتق شد یااز حرب ربط  آیاکه ، یعنی ایناثبات نظر خود
روشـن  .هایی آمیصته بـه تردیـد برسـندهای طولنی متوسل شوند و در نهایت به نتیجهبح 

گاهی از وجود گونۀ   یـاشـناختی بـا حـرب ربـط گونه ارتبـا  ریشـهراه را بر هر آذااست که آ
 خواهد بست و هر آنچه را در اثبات چنین ارتباطی گفته شده باشد از پیش باطل خواهد کرد.

 ص ،۳، ج ۷۳۱۲ خـانلری ناتـل؛ ۷۳۵۱)متینی اَی و  آی، آذاهای دیگرش و گونه آیاادات پرسشی 
 کاربـههای فارسی نو ترین متندر کهن 2(2آیو  1آذا، ذیل ۷۳۹۵ صادقی: جامع فرهنگ ؛به بعد ۳۱۵

هـایی بـا چنـین هـای فارسـی میانـه یـا پـیش از آن چنـین واژه، ولی تا کنون در متن3اندرفته

                                                      
دریـغ  خویش بهبود این مقاله از مهر و دانش مقامی، برایو دکتر احمدرضا قائمپژمان فیروزبصش عزیز ، دوستان  .1

 از ایشان سهاسگزار . های ارزشمندی را یادآور شدند.نکردند و نکته
 سـیدآقایی حـاجی؛ ۷۳۲۷متینـی  ←)همچنـین ند اای پرسشی دیگری نیز معرفـی شـدههنشانهمنابع یادشده  در .2

۷۳۱۱). 
 ۀدوان یافت. از سـتها اثری نمیکدا  از این گونهفارسی از هیچ ادبیای هدر بیشتر متن چهار  و پنجمهای در سده .٩

ها را از . ولی همۀ ایـن گونـهاستکردهدر از میدان بهرا های دیگر در آثار ادبی فراگیر شده و گونه آیاششم به بعد گونۀ 
بـه بعـد  چهار  قرن زا نو یفارس ازیادآوری است که  ستۀشای توان دید.ا و تفسیرهای قرآن میهچهار  در ترجمه ۀدس

جـا در این مقالـه هر .برد ترعقب سده چند تا توانیم را/ دری  نو یفارس وجود و یریگشکل یول است دست در متن
 های نانوشته نیز هست.این سده ی است، منظوردر/  نو یفارس یریگشکل یهاسده نینصستسصن از 
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 در لغـت نیا ییآوا مصتلف یهاصورت از نظر گذراندن با. نگارنده 1اندکاربردی دیده نشده
 ۀغیصـ کیـ از هـاصورت نیا یهمگ که استهی به این نتیجه رسیدفارس یهامتن نیترکهن

پدیـد  شـدن یدسـتور ندآیفر یط و نو یفارس حیات نیآغاز یهاسده در ،انهیم یفارس یفعل
 بیـترت بـه کـه رسدیم نگارنده نظر به سازوکار دو یشدگیدستور نیا حیتوض یبرا .نداآمده
 آمد. خواهند یپ در حیترج

ۀ برابرهـای فارسـی همـزۀ توبـه دربـارۀ سور ۷۰۹در تفسیر آیۀ  کشف االسرارمیبدی در 
 آیـاهای پرسشی عربی توضیح سودمندی افزوده که در راه بردن به تبار پرسشی و دیگر حرب

 بصش است:الها 
 گوینـد گویانیپارسـ کـهچنان مفتتح، آنه ب سصن ،است استفها  فا و الف این ،فمن أ ...
 کسـی کـه بشـنو ،؟کند چنین یکس که درنگر ،؟کند چنین یکس که باش»: سصن آغاز در

ــ و واو و بــالف و فــا و بــالف و بــالف کننــد اســتفها  عــرب و «؟کنــد چنــین  صــوت ۀبغن 
 .2(۱ۀ ؛ سد۵۷۳ ص ،۵، ج ۷۳۱۷)میبدی  حرببی

در زبـان صـاحب  درنگـرو  بـاش، بشـنوتوان از این گفته چنـین برداشـت کـرد کـه نمی
قدر هسـت کـه ولی این ،اندبرای ایفای نقش کلمۀ پرسشی دستوری شده بوده االسرارکشف

رسد کارکرد یادشـده از های امری را دید. به نظر میشده این صیغهی پرسشی میهادر جمله
زنگ بزن »ای: است؛ برای نمونه، در چنین جملهروز دور نبودهدر فارسی ام ببیننقش صیغۀ 

بررسی کن! / »معنی های یادشده در اصل بههایی واژهدرواقع، در چنین بافت«. آید؟می ببین
 شود:آیند آشکارتر میهایی که در پی میهستند. این همانندی در جمله« وارسی کن!

 ،۷، ج ۷۳۳۱)سـورآبادی  ؟یقیصد وسفی تو 3باش گفت .بود نشسته تصت بر ذعر مالکـ 
 .(۲ۀ ؛ سد۵۳۱ ص

 نیـا تـو و نشد اسرار کلمات سه لمحا یموس که ؟محمد امت یگدا یا یشنویم چهـ 
همدانی  القضات)عین کشد؟یم کجا مرا سصن نیا که درنگر...  یکنیم تحمل چگونه کلمات

 .(۱ۀ ؛ سد۵۷۱ ص ،۷۳۱۱
: های بیـدپایداسـتان)ی دان ترستهیبا یمعن کدا  و یکن اریاخت کدا  که درنگر تو اکنون... ـ 

 .(۱ۀ ؛ سد۲۱ ص ،۷۳۱۷بصاری 
                                                      

 بـودن یپرسشـ وند انشانه بدون انهیم یفارسموجود  یهامتن در( «نه ای یآر» پرسش جمله از) یپرسشای هجمله .1
 پیوست پایان مقاله(. ←ود )شیم روشن بافتاز  هاآن
جـالل متینـی ) دیـد « های نادر اسـتفها  در فارسـیبرخی نشانه»در مقالۀ ارزشمند جناب متینی  را نکتۀ یادشده .2

 .(۷۷۱ ص ،۷۳۵۱
 دارد.« نگاه کن!»که در آن نیز معنایی مانند « اینها را باش!»در  ،برای نمونه  باشبسنجید با کاربرد امروزی  .٩
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؛ ۵۱۱ ص ،۷۳۱۷: میبـدی راالسـراکشـف) استوارگیرندگانی و از گرویدگانی؟تو از  باش... ـ 
 .(۱ۀ سد

دانست و کارکردی هماننـد آن برایشـان « آیا»معنی ها را درست بهبنابراین، شاید نتوان آن
توانسـتند در پیمودنـد، میشدگی را کامـل میقائل شد، ولی اگر این عنصرها مسیر دستوری

تـوان از ایـن ترتیـب، میاست. بـه عنوان ادات پرسشی عمومیت یابند که چنین نشدهزبان به
اش را هـم ای انتظار ایفای چنـین کـارکردی داشـت؛ نمونـهیا حتی از جمله 1ای فعلیصیغه

ۀ است، ولی از سد« است که»معنی دید که در اصل به est-ce queتوان در لف  فرانسوی می
 «آیـا»و کـارکردی برابـر « اسـت کـه؟»شانزدهم میالدی به این سو دستوری شـده و معنـی 

هـایی بـه همـین های پرسشی عبارت. در فارسی نیز در جمله(p. 223 Elsig ,2009) 2استیافته
 شاهدهای زیر:در  هست )که(و  خواهد بود کهو  شود کهمیاند، مانند شدهمعنی پدیدار می

 ییع ـا مـا از و یبـازدار باطـل یدعو نیا از دست که شودیم یی.نمایم یفیظر مرد ـ
 .(۲ۀ ؛ سد۹۵ ص ،۷۳۱۱: ابوالمعالی علوی بیان االدیان) ؟یبرو و یریبگ

 داریـب ۀفتنـ نیـا و گـردد داریـب خفتـه بصـت نیـا کـه بـود خواهـد 3هرگز: گفت موشـ 
 .(۱ۀ ؛ سد۷۱۲ ص ،۷۳۵۳: نصرالله منشی کلیله و دمنه) ارامد؟یب

پـاداش کـرده شـود  4هست کهرا بدانچه کافر شدند و  ست که پاداش کردیم ایشانا اینـ 
 . (۷۲۵ ص ،۷۳۱۱سیدآقایی ، به نقل از حاجی۷۵۲۵ ص ،۲، ج تفسیر طبری) مگر نادانی؟

ولـی از چنـین اسـتعدادی خبـر  ،اندها نیـز در فارسـی دسـتوری نشـدهالبته این عبارت
 نیز از این دست است. آیاتوانند داد. از نظر نگارنده خاستگاه می

 :1تر لغت استگر صورت کهنهنمایان آذابه احتمال فراوان گونۀ 
                                                      

 است.که در نقش قید شک دستوری شده شایستناز  شایدص  مفرد شبا صیغۀ فعلی سو  بسنجید .1
« ؟چـه»معنـی به qu'est-ce que پرسشی انجامیده یکی هم دگی که به پیدایی اداتشهای دستوریاز دیگر نمونه .2

چـه » ?qu'est-ce que tu veux. بـرای نمونـه، در اسـت« کـهآن چیسـت»معنـی که در لفـ  بـهاست در فرانسوی 
« چـه» امـاذتوان در کلمۀ عربی جالب است که همین معنی را می«(. خواهی؟چه است آنچه می» >« )خواهی؟می

« چیست آن»معنی هم در اصل به ماذااست؛ به سصن دیگر،  ذاۀ و اسم اشار مادید که در اصل مشتق از اسم استفها  
دسـتوری « چه؟»معنی های فعلیه و بهعنوان ادات پرسشی در جملهبه کاربرداست )طبیعتاا با راب ۀ محذوب( که برای 

 .(Rubin 2005, p. 24)«( چه است آن ]که[ گفتی؟» >« )چه گفتی؟» ماذا قُلَت؟شده. برای نمونه، در 
)ناتـل گیرند. حکـم هرگـز، هـیچ و چیـز را ایفاگر نقش کلمۀ پرسشی می هرگز هاییها در چنین جملهبرخی منبع .٩

مانند عنصرهای درنگر، باش و بشـنو اسـت، یعنـی هایی هدر چنین موقعیت (۵۱۰-۵۱۹ ص ،۳، ج ۷۳۱۲خانلری 
ی هـاواژهزمان ایـن عنصـرها بـا ند. به هر روی، آمدن همااند برای کارکرد پرسشی دستوری شوند که نشدهتوانستهمی

ه حتی در کنار آیا نیز شـاهد ایـن دسـت کدهند برای تأکید است، چنانپرسشی به جمله می ۀردیگری که به نوعی چه
د مگر، ایآ ا،یآ مگر هستیم: هاواژه د ایآ ا،یآ بو   ...و، هرگز آیا بو 

 (۷۱:۳۵)سبأ  نجازی ال الکفور؟ هلآمده: ذلک جزیناهم بما کفرو و َهلدر ترجمۀ  .4
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 ص ،۵، ج ۷۳۱۷)سـورآبادی « بـود؟ چگونـه سفر نیا در من گاهمنزل آذا دیگو گریسد... ـ 
 .(۲ ۀد؛ س۵۵۵۳
 ۀد؛ سـ۷۰۵ ص ،۷، ج ۷۳۳۱)سـورآبادی « بود؟ خواهد یزیچ کار نیا از را ما آذا ندیگویمـ 

۲). 
و آن از صیغۀ فعلی فارسی میانۀ  hāδā* ۀدنمانخود از صورت برجای آذاد نگارنده، از دی

hād «شـص  مفـرد مضـارب التزامـی به فارسی نو رسیده که سو « بشود، باشد، خواهد بود
 h. حـذب واج hād  >*hāδ  +-ā  >*hāδā  >āδā  >āyā، یعنـی استهبود« بودن» -hفعل 

، اندیشـیدن، انبـاردر آغاز واژه در گذار به فارسی نو شاهدهای دیگری هم دارد، از جمله در 
َ  ـ: -hفعل  ۀدشهای صربدیگر صیغهو نیز در  البرز کـه در فارسـی  اَنـد ـو  یـدا ـ، ای ـ، ما
شـدگی واژی، آوایـی و دستوریاند. این فرآیندهای ساختبوده hēndو  hēm ،hī ،hēdمیانه 

 2اند.گیری فارسی دری ر  دادههای شکلدر نصستین سدههمگی 
کید، هشدار و ترغیب به  hāδ*به  hāδā*الفی که در  افزوده شده همانی است که برای تأ

)ناتـل خـانلری شده افزوده می های مضارب یا دعاییامری یا برای بیان آرزو به پایان صیغۀ فعل
دانیم ایـن و مـی (11ا، ذیـل ۲ ص ،۵، ج ۷۳۹۵ صـادقی: جامع فرهنگ ؛۱۳۳-۵۳۳ ص ،۵، ج ۷۳۱۲

شـص  مضـارب فعل دعایی فارسی همان مضارب التزامی فارسی میانه است که شناسۀ سو 
 است(؛ نمونه: hādبوده )یعنی همانی که در  اد-<  ād-آن 

 ؟یده پاسخ چه ساز ؟ چه ییگو چه
 

ــه  ــت ک ــو جف ــادا ت ــ ب ــ و یمه  ی!به
 .(۵ۀ ؛ سد۳۳۳ ص ،۷، ج ۷۳۱۱)فردوسی  

 و نشسـتن یآدمـ چیهـ با را تو مبادا و ی!ببرد راه از را قو  نیا که خلق انیم از ایباد دهیرم
 .(۵ ۀد؛ س۱۳ص ، ۷، ج ۷۳۳۹ ر طبرییتفس)! خلق انیم از ایباد گم !خاستن

کید عربی  نامر غایب یا  -لـدر ترجمۀ  ا-گاه نیز این  : فرهنگ جامع) استهرفتمی کاربهتأ
ترجمـۀ ) «بنـدهیفر سیابلـ یخدا به را شما مکنادا فتهیفر: »(11ا، ذیـل ۲ ص ،۵، ج ۷۳۹۵صادقی 
 ضـرر و... ت؛یـکن یعـیب چـون ت،یـکن گواهـان»، (۲ ۀد؛ سـ۷۱۰ ص ،۵۲۳۲ پـارس ۀزقرآن مو

                                                                                                                             
شود و شـاید صـورت اصـلی یـا گویشـی حـرب های معدودی دیده میکه در متن، آذاکلمۀ »ویسد: نخانلری می .1

 .(۵۱۳ ص ،۳، ج ۷۳۱۲)ناتل خانلری  «استرفته کاربهدرست در مقابل حروب استفها  عربی  ،استفها  باشد
وجـود  ا- ادات تمنـایی هـم یفارسـ ایـن گونـۀ درولـی . ندارد شاهد ی متقد هودی یفارس در هادا* ای هاد* ۀغیص .2

 آغـازنیز در  هـ واج که« بودن» h- فعل هم ،(فرهنگ جامعدر  ۷۷ا؛ معادل 150b124 p. 3,201 Paul§ ,) استداشته
 ,ibid, p. 122)است شدهیم ساخته اد- بادر آن  یالتزام وجه اینکه هم و (ibid, p. 138, §174a) باقی مانده بوده آن

نیـز در آن گونـۀ فارسـی  هـادا*خـوِد  شایدو  استبودهفراهم  در آن همه هادا* ، اسباب ساخت صیغۀنیبنابرا. (146§
 .استکاربرد داشته
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 کنـدا ینهفتگ: ستضعفیفل»، (۱ ۀد؛ س۹۱ص ، ۷، ج ۷۳۱۱)نسفی « .گوا و ریدب مباشدا دهیرسان
ی قرآنی فرهنگنامۀ)« باشدا پارسا ـ )همـان، « باشدا :لتکن»، (۲ ۀد؛ س۷۱۱۵ ص ،۵، ج ۷۳۱۵: یاحق 

نشانۀ پرسشی  عنوانبهالف دیگری  (۷1ا، ۱، ص ۵)ج در فرهنگ جامع . (۲ ۀد؛ س۲۵۲ ص ،۵ج 
شــده و بــه جملــه معنــی پرسشــی شناســانده شــده کــه بــه پایــان فعــل مضــارب افــزوده می

های حامـل ایـن ادات را گویـا شود حدس زد که صـیغه. در شاهدهای زیر میاستهاددمی
ــا میمی ــت ی ــتهبایس ــد: توانس ــه بصوانن ــا تکی ــز »اند ب ــی! هرگ ــااله ــت روزی بی بینم محن

کـافر را چـو بـه گـور کننـد، » ،(۱ ۀد؛ سـ۵۱۱ ص، ۱، ج ۷۳۱۷ی : میبـدکشف االسرار) خویش؟
بهرسندش که خدای ته کیست و دین تو چیست؟ گوید: ندانم. منکر و نکیـر گوینـد مـرو را: 

بعیـد نیسـت . (۵ ۀد؛ س۵۲ ص ،۷۳۲۷ هنکری یبخشی از تفس) بزنند شزخم ... پس یک؟ مدانیا
پرسشی  ا-چه این . 1نیز شاهد کارکرد پرسشی آن باشیم hāδā*این دو الف یکی باشند و در 

کید )یعنی ا ا-( را همان ۱۷)یعنی ا دهند کـه بـا نشان می ۷1( بگیریم و چه نه، شاهدهای ا۷۷تأ
کید خوانده شدن صیغه توانسـته آنهـا را گـامی بـه پـذیرفتن کـارکرد نیـز می ۷۷های حامل اتأ

کیدی، احتمالا آمدن صیغۀ حامل این پسوند  تر سازد.پرسشی نزدیک افزون بر گرفتن الف تأ
کی بار بردر آغاز جمله نیز  . در نهایـت گویشـوران و خواننـدگان در اسـتهافزودیم آن دیتأ

)همانـا( »و « راستی( باشـدبه»)ای به معنی اند که واژهجایی و در زمانی بدان سو سوق یافته
 خواهد»و « باشد؟» ،«بشود؟»ِی پرسش لحن با در آغاز جمله را (hāδā*)یعنی  «بود خواهد

. (p. 2003, 48ffTraugottand  Hopper , ←این مرحله از فرآیند دستوری شـدن  ۀر)دربا کنند ادا «بود؟
های فارسـی مسـیر رفتـه در جملـهرفته« امکـان»به سصن دیگر، این صیغۀ فعلـِی بـا معنـِی 

در آغـاز جملـه شدگی را به پایان رسانده و تکواژی شده با نقش پرسشی کـه بیشـتر دستوری
در فارسـی نـو یعنـی  hādای صیغۀ هتوان این وضع را با معادل. از لحاظی میاستهآمدمی

)برابـر « امکان و احتمال داشتن»معنی  ۀدسنجید که آنها نیز هنگا  افا بَود )که(و  باشد )که(
بـرای  شدهتوانند در آغاز جمله بیایند و معرب کارکردی خاص( میمگرهای با یکی از معنی

 شص  مفرد التزامی باشند:صیغۀ سو 
 ریــدل زال گفــت نیچنــ شــانیبد
 

 «ریس گاه از آمد شاه که باشد که 
 .(۵ۀ ؛ سد۳۳۱ ص ،۵، ج ۷۳۱۱)فردوسی  

                                                      
هـای کهـن در یکـی از ترجمـه« ای هسـتا»بـه  َهـلدر ترجمـۀ کلمـۀ پرسشـی عربـی  هسـتابسنجید با الـف در  .1

ی قرآن   .الف(۷۲۱۱ ص ،۵، ج ۷۳۱۵)یاحق 
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 خواجـه کنـد شیخـو مـدح بـه باشـد/  خـواب وقـت کـه مگـردان مسـت و مرا ده یم
خی س« خواستار  .(۲ ۀد؛ س۷۹۲ ص ،۷۳۵۹ستانی ی)فر 
 .(۲ ۀد؛ س۷۰۳ ص ،۷۳۲۰هقی ی)ب کنند گرگونهید یلیتأو دشمنان که باشد

های پرسشـی رسـید، ولـی تصـمیم بـه جملـهتوان با تغییر لحن بـا همـین سـاختار می
 .استهگویشوران جز آن بود

هـای گونـاگون . از میان معنیاستهبصشی از این مسیر دستوری شدن را پیمود مگر ۀژوا
است کـه بـرای « امید و آرزو»و البته « احتمال»، «شک و گمان»این واژه یکی هم رسانیدن 

 :استهتعریف شدنیز « باشد که»صورت به نامهلغتنمونه در 
 باب و ما  یکاجک یبد پلنگش

 
 «زآفتــاب یافتیــ یاهیســا مگــر 

 .(۵ۀ ؛ سد۷۱۱ ص ،۷، ج ۷۳۱۱)فردوسی  
 یسک مگر تا رودیهم نیزم یبررو هک بنهاد یرو و آمد رونیب المقدستیب از ... یسیع

 .(۵ ۀد؛ س۲۵۹ ص ،۷، ج ۷۳۱۰)بلعمی  ردیبهذ را او هک ابدی را
و « امکـان داشـتن»احتمال زیاد از رهگذر همین معنـِی شاهدهای این معنی بسیارند. به

کیـدی( نیـز  ۀژوا عنوانبـهفراوانی به مگر ۀژ، وا«شک»رساندن معنی نیز   کاربـهپرسشـی )تأ
 :استهرفت

 !بدو گفت کای ریمـن پرفریـب
 

 «؟کز فرازی ندیدی نشیب مگر 
 .(۵ۀ ؛ سد۲۷۱ ص ،۱، ج ۷۳۱۱سی )فردو 

 ۀد؛ س۳۷ ص ،۷۳۵۲)عنصرالمعالی  ... فتح گفت: نه ؟یریس دجله آب از مگر: گفت متوکل
۲). 

 ؟شـد فتـهیفر دگـر یجـا بـه تو دل مگر
 

 ؟سـر یدار پرخمـار یکسـ عشق ز مگر 
خی سیستانی    .(۲ۀ ؛ سد۷۵۱ ص ،۷۳۵۹)فر 

کـه  ،(مگـهنکته آنکه این لغِت دارای معنی شک و امکان )و صورت گفتاری امروزی آن 
در فارسـی امـروز بیشـتر  ،تواند بر آن باشـدآید و تکیۀ جمله هم میبیشتر در آغاز جمله می

ای اسـت از غلبـۀ کـارکرد و ایـن نمونـه« تو دیدی؟ مگه»پرسشی کاربرد دارد:  ۀژوا عنوانبه
گوییم ای در گونۀ غیرمعیار زبان؛ یعنی کمابیش همان داستانی که ما میپرسشی چنین کلمه

« مگر»که معنی  دیسنج čāتوان این حالت را با کارکرد لغت دزفولی . میاستهرفت آیابر سر 
واند معنـی و تمی ؛ ولی«؟مگر چه گفته بود » ?čā če goftom bidهم دارد، برای نمونه در 
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 در zānāñ بـا دیبسـنج زین. 1«آیا فیلم را دیدی؟» filma didi? čā د:نیز داشته باش آیاکارکرد 
 zānāñ: اسـت(« کـه) ایگو» یمعنبه اصل در و رودیم کاربه «ایآ» یمعنبه که یبلوچ زبان

ā dar butage?-ca ē gorupp «در ترکـی اسـتانبولی نیـز  .2«؟یاشده خارج گروه نیا از ایآ
آیـا فـردا عیـد » 3«؟عجـبیـارین بـایرا  مـی : »دارنـد« آیـا»معنی و کارکرد  َعَجباو  َعَجب
و نیز در  ب(۱۵۹ ص ،۷۳۷۱)سامی « آید؟آیا او هم می» 4«او ده گلجکمیدر؟ عجبا»، «است؟

p.  Kerslakeand  Göksel ,2004)« آیا برای سمرا هدیه بگیر ؟» 5«؟عجبا  می سمرایه هدیه آلسه»

 بـه یاواژه یـِی برا حالت از ادیز احتمال به هم ob آن یآلمان یهمتا و if یسیانگل ۀژوا .(269
 ییهاسـاخت در کـه میدانـیمـ و (Klein 1966, s.v. if) انـدمانده یبرجا «گمان و شک» یمعن

 «ایـآ» یمعنـبـه Ich weiß nicht, ob du kommst و I don’t know if you come ماننـد
   .اندرفته کاربه

 ذهـن بـه یپرسشـ تـیداا قالـب در hāδā* شدن یدستور حیتوض یبرا که یگرید ۀنیگز
در  hādجـز کاربردهـای معمـولی کـه از صـیغۀ . بهدیآیم یپ در که است یقرار از رسدیم

آموزگار و تفضلی  ؛Durkin-Meisterernst 2014, pp. 243, 425, 449, 453)فارسی میانه انتظار داریم 
هـا در معنـی و کـارکرد سد که این واژه گاه در آغـاز عبـارتربه نظر می (۱۹و  ۱۵ ص ،۷۳۱۵

دیگری نیز پدیدار شده که ممکن است زمینۀ تبدیل آن را به ادات پرسشی فراهم آورده باشد؛ 
شـود: کشـیده مـی پرسشی با ایـن مضـمون پـیش هیربدستاندر بصشی از متن  ،برای نمونه

و پاسـخ « هـا؟تحصیالت دینی )هیربدستان کردن( اولویـت دارد یـا رسـیدگی بـه دارایـی»
 آید:می

gaēϑanąm aspərənō auuōit̰: ‘gēhānīgān uspurrīgānīh ayārēnēd,’ kū 

xwāstagsālārīh kunād. hād ēdar paydāg kū xwāstagsālārīh weh kū 

hērbedestān kardan. (Hērbedestān 3.2) 
gaēϑanąm aspərənō auuōit̰« :ددر حف  دارایی هـا ، یعنی به دارایـی«ها یاری رسان 

                                                      
روه مرضیهخانم  دزفولی شوریگو از را شهایمثال و اطالب نیا .1 در  jāرا بـا لغـت  čā. احتمـالا بتـوان ایـن د یشـن ع 

هـایی و در بافت (۷۱۹ ص ،۷۳۱۹)شرفکندی است « پس، آنگاه»کردی و هورامی سنجید که گویا در اصل به معنی 
 jā pāsaهـورامی:  نمونـۀ، «مگر چنین چیزی امکـان دارد؟» ?jā četī wā awēسورانی:  نمونۀدارد؛ « مگر»معنی 

čēway keryān? « هـورامی خـانم  شـوریگو از را شهـایمثال و اخیر اطالب« )شدنی است؟مگر چنین چیزی انجا
 (.د یشن نگار شیالنان

 .د یشن یگیر بالل یآقا یبلوچ شوریگو از را مثالش و اطالب نیا .2
 ?Yarın bayram mı acep. به خط امروزی ترکی: ٩
 ?Aceba o da gelecek midir. به خط امروزی ترکی: 4
 ?Semra’ya hediye alsam mı acaba. به خط امروزی ترکی: 5
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ا بر هیربدستان کردن هود که رسیدگی به داراییشجا روشن می، از اینhādرسیدگی کند. 
 .رجحان دارد

 یمتفـاوت یهابرداشت لغت نیا انه ازیم یفارس یهامتن مترجمان هاییعموض نیچن در
 یسیآوانو hat را( HWEt)یعنی  آن ۷۷، ۵ ستینشا ستیشا در تاوادیا ،نمونه یبرا .اندهداشت
 hēdنامۀ کتـابش در واژه را آن کوتوال .(p. 36 Tavadia ,1930) 1استهبرگرداند «هان!» به و کرده
 کـه نسـتهدا« i.e., note that»ی بـیتقر یمعن اب ēd ۀراشا ریضم از نگارشی و کرده یسیآوانو

 ,ibid). همو (Kotwal 1969, p. 148. no. 478) استهشدیم افزوده یحیتوض هایعبارت آغاز در

pp. 56-57) متن در را آن ēd و کرده یسیآوانو «note that» کوتـوال و  یول .استهکرد ترجمه
ــروک ــتاندربیه در را واژه کِرینب ــه ۵، ۳ س ــورتب ــیآوانو hād ص ــردهس ــه thus و ی ک  ترجم

. هومبــا  و ِالِفنبـاین هــم از جملــه در (Kotwal and Kreyenbroek 1992, pp. 34-35)د انـهدنمو
 .Humbach and Elfenbein 1990, pp)اند این واژه را در ترجمۀ خود نادیده گرفته ۵، ۳ هیربدستان

 اسـت آن بر 2(pp. 182 Skjærvø ,2010-190) نوشته غهیص نیا بر که یادداشتی در وروِش  .(40 ,30
 کـه آمـدهیم یعبـارت آغـازِ  در یکـاربرد نیچنـ در مشص  یهاتیموقع یبرخ در hād که

 حـدود کـردن مشـص  و فیـتعر یبـرا از خـود نقل آن و بوده یثیحد و نقل ۀدکننفیتوص
 نیـادر  hād ِشـروو نظـر از .(p. 185) اسـتهبود آمـده آن یپهلـو ۀترجم اوستایی یا یحکم
 آغـازگر یول ،داشته دللت شدهیاد اوستایِی  حکم ای خود از شیپ ۀگفت با موافقت بر تیموقع
او  ،بیـترت نیا به .(۷۱۱)ص  ردهکیم فیتعر یاصل حکم یبراحدودی  خود که بوده یعبارت

 یـزن ترجمـه در یحت و داندیم Yes, but (only) گاه و Yes, and (also) را آنضمنی  یمعن
 یرویــپرا پذیرفتــه و از آن  یو نظــر زنیــ ماتســو  .ردیــگیم بهــره Yes ۀژوا نیهمــ از

 صـحه ینظـر بـر یبـافت نیچنـ در hād» کـه اسـت درست .(Macuch 2005, p. 96) استهکرد
کید می« گذاشتهیم و  دأییـت نیـا سـتین م مئن نگارنده یول رزیده،وو یا شاید بر امکانی تأ

کید چنان باشد، یعنی ممکن است جهـت  hād از شیپ یهاگفته متوجه گویدکه شروو میتأ
؛ به عبارت دیگـر، فـتح بـابی 3نداشته باشد یا حتی مع وب به سصن پس از آن باشدخاصی 

                                                      
 .استآورده واژه نیا یسیآوانو و یمعن ۀردربا یادداشتی ۀ کتابشمقدم ۱ و ۱ یهاصفحه در ایتاواد .1
 .افتمیاطالب  ماتسو  ماریا پروفسور ییراهنما به مقاله از این .2
 لحـن بـا آره اگـر. «؟یمـونیم شـمیپ ؟آرهــ . بمـونم شتیپ کرد  فکر ـ: »امروز یفارس یهاجمله نیا با دیبسنج .٩

ک و دأییت بر دللت یشکل به شود، خوانده یپرسش  نیـا بـه و شـودیمـ طرح یبعد ۀجمل در که کندیم یزیچ بر دیتأ
گاه را مصاطب شکل های مشـابهی تواند در بافتنیز می نهقید نفی  .بود خواهد یپرسش آن از پس ۀجمل که سازدیم آ

توان انتظار داشت که این واژه نیز از این طریق ظرفیت تبدیل شدن به ادات پرسشی را داشـته باشـد؛ پدیدار شود و می
( در ترکـی اسـتانبولی کـه )در ترکـی yoksa؛ امـروز: یوغیسـه، یوق ایسه، یوخسه)یا  یوقسهبا ادات پرسشی  بسنجید
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غم پـذیرفتن رباشد برای پاسخ یا شرحی که در دنبالۀ کال  خواهـد آمـد. از ایـن جهـت، بـه
کیدی آن، شاید بهتر باشد به جـای  )یعنـی « بسـیار( خـوب»)بـه « Yes»معنی تأییدی یا تأ

اش کنیم که برای شنیدن نظر، پاسخ یا ادامۀ سصن در ترجمهدر انگلیسی(  wellچیزی مانند 
هـم « آری»؛ البتـه در فارسـی «بسیار خوب، بقیۀ داستان را بگـو!»)مانند  استهبافت نشست

، القصه، آری، بلیهم مانند  hādواند همین نقش و معنی را داشته باشد(. به این ترتیب، تمی
تواند نقـش صـوت را بـازی در انگلیسی می ellwدر فارسی و  ُخب، و خوب( بسیار، )باری
 ،گاه معنی حقیقی آن در بافت سصن اهمیت چندانی نصواهد داشت. بـرای نمونـهو آن 1کند

 توان دید:می ۳های مشابه دیگر در دینکرد گونه که در این شاهد و بسیاری نمونههمان
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) 
 ؛آمده یبه ِن ید در که یشرح یۀپا برکارها  به پایان رسانیدن نیکوفرجاِ   ۀودر باب شی

ه  ۀو، شیباری  ...آِن خداوندگاران دو باشد، یکی به پایان رسانیدن اغلب کارها خاص 
آن صـحه  بـر hādگونه که شروو گفته عبارت پس از حکمی داده نشده تا آن hādپیش از 

گونه زمینه ممکن است از رهگذر همین کارکرد صوت ،باشد چهگذارد یا محدودش کند. هر

                                                                                                                             
و جـزء « نـه»( به معنـی yok) یوقاست و جزء نصست آن همان « وگرنه»صل به معنی آذربایجانی هم هست و( در ا

( mIیـا  mAادات پرسشی  ۀدهای دربردارن)مثالا در جمله های پرسشیدومش پسوند شر  است. این ادات به جمله
 Yoksa çocuklara daha yemek) «؟مىڭدچوجوقلره دهـا یمـک ویرمـه یوقسه» افزاید:می آیامعنایی مانند 

vermedin mi?) «؟یوقسـه صاتیورمسـ أسـکی خـالیلرینی » ،«ای؟ها غذا نـدادههنوز به بچه مگر» (Eski 

halılarını satıyor musun yoksa? «بوگـون مـی  یوقسهیاری  می، »« ؟مگرفروشی ات را میهای کهنهقالی
امـروز  )مگـر / در غیـر ایـن صـورت( فردا، یا» (?yarın mı, yoksa bugün mü gidiyorsun) «س ؟گیدییور

یـافتن و بررسـی شـاهدها و در ) پ(۷۲۱۵ ص ،۷۳۷۱سـامی  ;Göksel and Kerslake 2004, p. 269)« روی؟مـی
کمـک زیـادی  ،(Recep Ufuk Sarıرجـب افـق صـاری ) ،دوست عزیز  شده در این مقاله ازای ترکی طرحهلغت

ای هماننـد مگـر اسـت های پرسشی تا اندازهترکی از نظر ساخت و عملکردش در جمله ۀبینیم که این واژمی (.گرفتم
 naحرب شر . شاید ادات  agarادات نهی است و  maمانده و در آن  فارسی میانه برجای ma agarبال( که از  ←)

کید بـههای ایرانی و از جمله در برخی لهجههم که در بسیاری از زبان neیا  رود در اصـل کار مـیهای فارسی برای تأ
 !bexeni-neتاکسـتان:  در لهجـۀ شـهر (یجنـوب یتـات: ارشاطری) یآذر یرانیا زبانهمان ادات نفی باشد؛ نمونه در 

تر هم رفته باشد و کارکرد ادات پرسـش یافتـه . نگارنده سراغ ندارد که در گویشی این ادات تأکیدی پیش!«هایبصوان»
 باشد.

انـد. گرداندهبرمی !wellرا برای نمونه در انگلیسی به  hādا پیش هالبته این سصنان تازگی ندارند و کسانی از مدت .1
گاه »یعنی « هان!»به معنی  ۳های دینکرد گفتارا از جمله در م لع بسیاری از هدر برخی از بافت hādاز نظر نگارنده  آ

در فارسی عامیانه و در  هانگیرد. توجه شود که قرار می« هان!»و « باری»شود؛ یعنی جایی میان نیز نزدیک می« باش!
نیـز « آری»بـه معنـی  honصـورت بـه (یجنـوب یتـات: ارشـاطری)ی آذر یرانـیا زبـان رد هـا از جملـهبرخی گویش

 است.درآمده



016 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 های لغویپژوهش
 ؛ ...شناسی ادات پرسشی ریشه

 

 کیـ یفارسـ در کـه توجـه شـود 1فراهم شده باشـد. hādدر  یپرسش ادات برای ایفای نقش
 یبـرا .سـتین کـم شیشـاهدها یولـ ،افتـاده جا جامع فرهنگ از که میاداشته هم ایآ صوِت 
 :نمونه

 جـانم دیرس لب به که ایآ
 

 عنانم شد دست ز که آو  
 .(۱ۀ ؛ سد۱۱۱ ص ،۷۳۱۷)سعدی  

بـه سـصن  .اسـت مقالـه نیـا بح  مورد لغت همان زین ایآ صوت نیا ،نگارنده گمان به
تـر ند و سـهساصوت کاربرد یافته بوده عنوانبهو البته  2«آری»در معنی  hāδā*و  hād ،دیگر

ادات  عنوانبـهصوت در زبان باقی مانده بوده و هـم از ایـن رهگـذر  عنوانبه، هم آیاصورت 
 «یآر»همـان  اصـل در کـه یکرد در( رێئه) arē. بسنجید با استهپرسشی کاربرد یافته بود

 arē dazānī pāytaxt-i Kānādā kām: رودیم کاربه زین «ایآ» یمعن و نقش در ولی ،است

a?-šār «توجه شود که ایـن لغـت در کـردی  .3«است؟ شهر کدا  کانادا تصتیپا یدانیم ایآ
در آن  ،و بـه بـاور نگارنـده الـف(۵۷ ص ،۷۳۱۹)شـرفکندی نیز هست « هان!»معنی صوت و به

تـوان در همـین معنـی را می īarلغت  .4استهپیدا کرد« آیا»زبان هم از همین رهگذر معنی 
هجری قمری( نیـز یافـت کـه در  ۵۲۱ـ۱۹۱از بدر شروانی ) 5در بیتی احتمالا به تاتی« آیا»

دهد کـه زبانه به فارسی، ترکی و تاتی به دست ما رسیده و شاعر در آن شرح میی سهاقصیده
رک روبه« روستایی»اندا ، یکی چگونه در راهی با دو دختر زیباروی و نازک رو شـده و یکی ت 

ند، از جمله ترکـک اهکردو کوشیده دل ایشان را نر  کند. دخترکان نصست خیرگی و تندی می
و « هـا را رهـا کـناین حـرب»... یعنی « ... ترک ایله سن بو سوزلری»گفته: زبان میشیرین

                                                      
ی  اسـتنیـز ترجمـه شـده« هـان»بـه  َهلی کهن قرآن ادات پرسشی عربی هادر ترجمه .1  ص ،۵، ج ۷۳۱۵)یـاحق 

ادات  ،HUC 2193هودی کتاب مقـدس، نسـصۀ یدر ترجمۀ فارسی. (۷۱۱، ۷۳۱۱ص  سیدآقایی حاجی ؛ب۷۲۱۱
یـک بـار  و ʾyyʾیهودی( و نیز بـه های دیگر فارسیچنین است در متنترجمه شده )هم hʾnاغلب به  -hپرسشی عبری 

 .ʾyyʾ hʾn (Paper 1972, p. 214)هم به 
2. hād  به خود بگیرد.« آری»توانسته معنی می« باشه»اش و گونۀ گفتاری« باشد»است و به مانند « باشد»به معنی 
 .د یشن یکرد شوریگو و یفارس ادب و زبان گرپژوهش یحسن دیحم یآقا از را مثالش و اطالب نیا .٩
ای اسـت کـه در آغـاز . واژه۷» نامۀ سکزی چنین توضیح داده شـده:در سیستانی که در کتاب واژه āyeبسنجید با  .4

ــه ــا کار میســصن بــرای جلــب توجــه شــنونده ب چــی؟ چــه  .۵انواده باشــد. خــی پارســی هم«آیــا»برنــد. شــاید ب
ک « گفتی؟ م   روشـنشـده و  آیـا. به احتمال زیاد این واژه همانی است کـه در فارسـی (۲۲ ص ،۷۳۹۰)محمدی خ 

 است.ای کارکرد پرسشی نزدیک شدهاست، یعنی صوتی که به گونه« هان؟»ت که در معنی دو  معادل اس
 در هنـوز کـه است یفارس زبان از یاگونه یصیتار لحاظبه و یغرب جنوب نو یرانیا زبان کی یتات از مراد جانیا در. 5
 از یاهعـد   زین و( اندکرده مهاجرت کایآمر و لیاسرائ به اغلب اکنون که) جانیآذربا یجمهور و داغستان انیهودی انیم

 نـو یرانـیا یهـازبان از گـروه آن جز یزیچ ،یتات گروهِ  دو نیا. است جیرا جانیآذربا یجمهور انیحیمس و مسلمانان
 .شوندو امروزه آذری هم نامیده می اندخوانده یجنوب یتات گرانید یو از تیتبع به و ارشاطری که اندیغرب شمال
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مای من اگر وینو تره اوند  چه باشو حـال تـو/ بنشـین بـه جـای »گفته: دخترک روستایی می
ه نمی وکل  بـه نظـر انـد. ؛ ولی سرانجا  دختران کـا  شـاعر را بـرآورده«اَریرسی تخویشتن ک 

اگر ببیند تو را، آن د  چگونه باشد حـال  1مادِر من»توان چنین فهمید: نگارنده این بیت را می
توان باز هـم پیشینۀ چنین کاربردی را می«. ؟آیاترسی ! نمی2تو؟/ سر جای خود بنشین پسرک

تفسـیر در ترجمـۀ  که کاربرد استفهامی دارد امتر برد. برای برگرداندن حرب ربط عربی عقب
 یانیخدا فراگرفتند اره»است: کار برده شدهبه ارهانبیاء لغت ۀ سور ۵۵و  ۵۷های طبری در آیه

 ؟یانیخـدا او رونیـب از فراگرفتنـد اره»و « وانکننـد زنده زیچ چیه شانیا ؟بتان یعنی نیزم از
د ای بگو  ih-خوانـد کـه در آن  a ̄̆rihاین لغت را احتمالا بایـد «. شما یهاحجت دیاریب محم 

                                                      
را، بر اساس چاپ هاشم اوغلی رحیموب از نسصۀ محفوظ در فرهنگستان علو  جمهوری  ملک این لغت ۀدرضازا .1

در اصـل  ضبط نسـصه، حال آنکه (۷۳۱ ص ،۷۳۱۱ملک  ۀد)رضازا کرده نقل سن صورتسوسیالیستی ازبکستان، به
 است. من

فعـل  از یعنـی)« آوری»را برابـر  اَریدانسـته و « کلـک، نیرنـگ» kuklaرا صادقی همان لغت گیلکی  کوکله ۀژوا .2
این کلمه  .(۷۰ ص ،۷۳۱۵)صادقی است لحاظ کرده« کلک زدن»به معنی  آوردنکوکله ( گرفته و فعل جمله را آوردن

(. ۳۳است )در ثانیۀ شنیده« کودک خردسال»معنی  تاتی یهودی )جهوری( در را نگارنده در ویدئویی از یک گویشور
در یوتیـوب در دسـترس اسـت و در آن آقـای سـیمون  Endangered Language Allianceایـن ویـدئو در کانـال 

ِیف ) ردخ  ( که در کودکی از مـادرش شـنیده نقـل imid)در تاتی:  امید( داستانی را با عنوان Simon Mardkhayevم 
ده از شـ(. ویـدئوی یادشـده بـه همـراه شـمار زیـادی ویـدئوهای ضبط۵۰۷۱ژانویۀ  ۷۵دئو: کند )تاریخ ضبط ویمی

در  www.elalliance.orgنیـز بـه نشـانی  Endangered Language Allianceهای درخ ر جهان در وبگاه زبان
 دسترسند.

نقل شـده  کوکوندر مصرب نصست بیت بعد که کامالا روشن نیست، از زبان تهدیدآمیز دختر روستایی لغتی به شکل 
یـا « کـودک»به معنـی  کوکله در کوکهم مانند  کوکوندر  کوکرب ی داشته باشد. شاید جزء  کوکلهکه شاید به لغت 

ای ههای یادشده در زباندر معنی kukun و kukهای مفرد و جمع . صورتکوکونشده است که جمعش می« پسر»
در گـویش دزفـولی « فرزنـد پسـر، پسـر» kuwak؛ نیز بسنجید بـا (Lecoq 1989, p. 297)تاتی قفقاز رایج هستند 

مستقیم از صورت  کوکد هم مرتبط است. شای کودکشوشتری )به نقل از خانم مرضیه عروه، گویشور دزفولی( که با 
در  لـه-ند که جزء ادرستی حدس زدهر، دکتر صادقی بهتباقی مانده باشد. دو بیت پایین« کوچک، کوتاه» kūkپهلوی 

کد  د ، )در لف :( یکیک» یکَدملَهۀ واژ است کـه بـر سـر  کوکلهدر  له-باشد. این همان پسوند پسوند تصغیر می« م 
 است.کار رفتهجا از باب تحقیر برای آن جوان بهساخته که در این« پسرک، بچۀ کوچک»آمده و از آن معنی  کوک

ۀ ( با واژنمایشو  سازیصحنهو  بازیبا  نیرنگواس ۀ تناسب مفهو  احتمالا )به« کلک، نیرنگ» kuklaلغت گیلکی 
ــی  ــهترک ــامی ( kukla) قوقل ــف(۷۷۰۲ ص ،۷۳۷۱)س ــی ۀ و واژ ال ــی  ку́клаروس ــه معن ــر دو ب ــک )در »ه عروس

ۀ شـود از واژا هم دیده مـیی شرق اروپهادر پیوند است. این لغت را که در زبان« گردانی(بازی و عروسکشبخیمه
انـد، ولـی بـر ایـن ارتبـا  گرفتـه« ویژه خرقـۀ کشیشـان(ای که کالهی به آن پیوسته )بهکاله؛ خرقه» cucullaلتینی 
. بعید نیسـت (Eren 1999, p. 263; Фасмер 1950, II, p. 405)اند های آواشناسانه و معنایی وارد دانستهاشکال
و « کودکک، پسـرک» kuklaاز همین لغت ایرانی  ها(واس ۀ آن در دیگر زباندر ترکی )و به« عروسک» kuklaاصل 

اسـت و نیـز  دختـرکدر بلـوچی کـه همـان  «عروسـک» duttagبه جهت تشبیه آن به کودکی خرد باشد؛ بسنجید با 
دختـر؛ عروسـک » pupaو لغـت لتینـی « عروسـک؛ )در اصـل:( کـودک( »bebek) َبَبـکبسنجید با کلمۀ ترکـی 

اسـت. شده puppetو در انگلیسـی  Puppeآلمانی  در« ازی(بشبعروسک )خیمه»که در معنی « ازی(بشب)خیمه
 (.له-ت )سنج پسوند تصغیر اس et-در انگلیسی و فرانسوی 



018 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 های لغویپژوهش
 ؛ ...شناسی ادات پرسشی ریشه

 

. مرحـو  یغمـایی به بعـد( ۷۰۲ص ، ۷۳۱۰)صادقی است  īh-حاصل کوتاه شدن واکه در پسوند 
چنـد خـود در پانوشـتی بـر ایـن لغـت مرقـو  اند، هردر این مواضع عالمت سوال نگذاشته

ترجمـۀ در خـود مـتِن  ۵۳آیـۀ «. ۵۳ ۀیـآه بـ زین شود رجوب و ،«ا » ۀترجم اره،»ند: افرموده
ر یفسـرجمۀ تت)« بهرسند را شانیا و یخدا ندک آنچه از را او نهرسند»چنین است:  تفسیر طبری

پرسند و از کند چیزی نمیآنچه میۀ از خدا دربار»یعنی  (۵ ۀد؛ س۷۰۳۰ص ، ۵، ج ۷۳۳۹ طبری
نقـل  ۵۵و  ۵۷ای هایی کـه از آیـههو جمله« پرسش خواهد شد اندآنچه کردهۀ دیگران دربار

 ایی است که از مرد  خواهند کرد.هشد از جمله پرسش
در فارسـی بـر جـای  1یاو شاید  آیا، آذاهای گونه hāδā*نگارنده بر آن است که از صیغۀ 

)یعنـی از صـیغۀ بـدون پسـوند  hādاز صـیغۀ  2اَیو  آی هایاند. همچنین شاید شکلمانده
هـای واژه عنوانبـههـا و دسـتورها هـا در فرهنگهمۀ این صـورت 3الف( باقی مانده باشند.

فرهنـگ جـز در ی شـده و نـه )بـهاها اشـارهولی البته نه به ریشۀ آن ،اندپرسشی معرفی شده
 ص ،۳، ج ۷۳۱۲ خـانلری ناتـل؛ ۷۳۵۱)متینی اند بوده« یک واژه»های ها گونه( به اینکه آنجامع

 :(2آیو  1آذا، ذیل ۷۳۹۵ صادقی: جامع فرهنگ ؛به بعد ۳۱۵
ر یتفسـ) نـان؟کغلبه ما میباش اگری مزد را ما هست یآ: هک گفتند فرعون، جادوان آمدندـ 
 .(۵ ۀد؛ س۲۷۲ ص ،۵، ج ۷۳۳۹ طبری
َ ـ   ص ،۷، ج ۷۳۱۲نی ی: اسـفراالتـراجم تـاج)« نادانـان؟ آوردند مانیا کهچنان میآور مانیا یا

 .(۲ ۀد؛ س۱۹
 .(۵ ۀد؛ س۱، پانویس ۱۷۵ ص ،۳، ج ۷۳۳۹ تفسیر طبری)« ؟هاسک آن ندانندیهم یاـ 
 .(۲ ۀد؛ س۹۳۰ ص ،۵، ج ۷۳۳۱)سورآبادی  ؟یباش باوردارندگان از تو ای یگفتیمـ 

ه نـداریم. ای فارسـی میانـههای این واژه در این معنی سراغی در متنیک از گونهاز هیچ
های )نزدیـک بـه( معیـار های یادشـده از آِن گونـهصـورتجا نتیجه گرفت که توان از اینمی

در  ،اند و از همین رویها و البته در فارسی نو پدید آمده بودهاند و در لهجهفارسی میانه نبوده

                                                      
ول شرح داده .1 همـان  یـانشـان داد کـه ادات پرسشـی  (Korn and Öhl 2008)اند شاید بتوان با روشی که کورن و ا 

 .است یاحرب ربط 
اسـت. بـه فارسـی نـو رسـیده اَیصـورت کاربرد داشته که به« یعنی»معنی در فارسی میانه به ayصورت ای بهواژه .2

یادآوری اسـت  از آن بح  شد پیوندی باشد. شایستۀ است که میان این واژه و آنچه در این مقالهنگارنده م مئن نشده
هـای فارسی میانه ندارد. بعدها در فارسی نو ایـن واژه ۀژه وااست که گویا رب ی ب« یعنی»معنی به أیکه در عربی هم 

 ند.افارسی میانه و عربی روی هم افتاده
حاصـل تشـصی  مصـححان  آدیده شده یا آنکه کاللـۀ  اَیمستقل از  آیهای معتبر صورت باید دید آیا در نسصه .٩

 است.بوده
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شـود حـدس زد این، میبراند. افزونهر لهجه دگرگونی آوایی متفاوتی را از سر گذرانیده بوده
های پرسشی عربی معـادلی در اند در ترجمۀ کلمهدانستهمیکه مترجمان قرآن خود را ناگزیر 

های گویشـی که صـورت ،های قرآنترجمه مانندهایی در متن ،متن بنشانند و به همین سبب
نشـده( ی و اسـتاندهاهای متنـوعی از ایـن لغـت )لهجـهگونـه ،اندبسیاری در خود گنجانده

شـمارش و یا کاربردهای انگشـت نرفته کارهبششم یا  ۀدهای ادبی تا سبینیم، ولی در متنمی
 ،۳، ج ۷۳۱۲)ناتـل خـانلری  1اثری از این ادات نیسـت شاهنامهمشکوک است؛ برای نمونه در 

 ۀژاند ایـن واانسـتهدیـا لز  نمی ادبـیست که نویسـندگان آثـار ا . این هم از آن رو(۵۱۵ ص
 ند آن را به اثر خود راه ندهند.ادانستهدهند و یا لز  میای را به اثر خود راه عامیانه و لهجه

 پیوست
 ای ندارد:های پرسشی فارسی میانه که نشانۀ ویژهای از جملهنمونه

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? 
سـان اینجـا باز از وی پرسید: در زمان ظهوِر دین مزدیسنان در جهان کسی هست که بدین
 Dēnkard)برترین باشـد؟ یعنـی در کسـی ]سـراغ از[ حلـول دیـن مزدیسـنان هسـت؟ 

7.8.28) 
 ۀژاند کـه برخـی آن را واشـده آغـاز hā ۀکلمـ با های پرسشیجمله جا دو کمدستالبته 

 Boyce 1977, p. 44; Durkin-Meisterernst 2004, p. 173; 2014, p. 222; Brunner)اننـد دپرسشـی می

1977, p. 186): 
hā dudī imēšān-iz kē paristēnd ādur sōzendag az ēdar xwad dānēnd 

ku-šān abdomī ō ādur? 

داننـد کـه سـتند خـود میپرآیـا اینـانی هـم کـه در اینجـا آتـش سـوزنده را مـیدو  اینکه 
 (است. «نه ای یآر»پرسش از نوب ) (Boyce 1975, dg, 3, 1)سرانجامشان در آتش است؟ 

hā ēn xēšmēn pādixšāy dā ō kay nūn hamēw šāyīhēd? 
د؟ این پادشاه خشمگین تا به کی فرمان همی پرسـش از نـوب ) (Boyce 1975, ar, 3, 1)ران 

 (نیست. «نه ای یآر»

                                                      
، ولـی در «/ سههر برین اسـت یـا چـر  مـاه؟ گاه؟که آیا بهشت است یا بز »اند: دانسته شاهنامهگاه این بیت را از  .1

)فردوسـی « ؟مـاه چـر  گـر ستا نیبر سههر/  ؟گاهرز  ای ستا بهشت نیا تا که»ویراست خالقی بیت چنین است: 
 .(۵ ۀدس ؛۷۲۲ ص ،۳، ج ۷۳۱۱
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 ادات کـارکرد وکمـالتما  ایـآ میبـدان که میندار شاهد یااندازه به hā نیا از ،یرو هر به
در ایـن بیـت  هـا ؛ بسنجید با استهبود!« هان» همچون ایجملهشبه آنکه ای داشته یپرسش

 خاقانی:
 اسـت؟! ثریا نه خوشۀ عنب ها
 

 دست برکن ز خوشه می بفشار! 
 (۱ۀ ؛ سد۷۹۱ ص ،۷۳۱۱)خاقانی شروانی  

ممکـن اسـت کسـی در بیـت و  (هان، ذیل ۷۳۱۷: انوری سخنبزرگ فرهنگ )مله است جکه شبه
ای خاقـانی هیادشده آن را با ادات پرسشی اشتباه بگیرد، ولی بررسی کاربرد آن در دیگر بیت

 سازد که چنین نیست، برای نمونه در:روشن می
 یعالم! ها «من؟ مست کو» ی:دم هر مجلس به ییگو
 

! هـا «مـن؟ رخـش کـو»: یهمـ در دانیم به ییگو
 داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته

 
 (۳۱۵ ص ،۷۳۱۱)خاقانی شروانی 

تر سبب فراوانی شاهدهایش، برای فهم دقیقبه فارسی، بههای رجوب و این از جمله خاصیت
 فارسی میانه است.
 های کهن فارسی یهودی شاهدی داریم به این صورت:در یکی از متن

u pa dīgar rōy guftēm-išān ku nē āßarīdgār i imā ispurrīh hest pa 

šna ̄̆xtagārīh u dāništ u pēšwēnīh u ha ̄̆nē ōy dād-deh hest ... 

معـادل  hā nēکشیده که بتوان آن را این احتمال را پیش hnyمکنزی در یادداشت خود بر 
تر دانسته و لغت را در مـتن بـه را که طرح کرده قوی اولیشمرد، ولی گویا احتمال « ؟آیا نه»

moreover  ترجمــــه کــــرده، یعنــــی آن را صــــورتی ازanī  و مــــتن را چنــــین گرفتــــه
 :(MacKenzie 1968, p. 254, 262, 263)است برگردانده

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, ...’ 
 گرداند:نگارنده عبارت را چنین برمی

و  آفریـدگاِر مـا را کمـال هسـت در شـناختگاری و دانـش نـهشان که و به دیگر روی گفتم
 او دادگر است؟ مگر نه؟ و بینیپیش

سـنجید کـه « خوشۀ عنـب اسـت؟ نه! ثریا ها»در مصراب « ها ... نه»توان با و این را می
یاد کردن است کـه  ستۀاند. شایعنوان ادات پرسشی دستوری نشده بودهالبته هیچ کدامشان به

anī «صورت به« دیگرhanī زبـان های ایرانـی کـاربرد دارد، از جملـه در در برخی از گویش
)پورمحمـدی املشـی و از توابـع قـزوین  من قۀ چـال ( درتاتی جنوبیایرانی آذری )یارشاطر: 
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 Göksel)شود ای پرسشی پدیدار میهکه در جمله hani. لغت ترکی ب(۳۱۱ ص ،۷۳۹۷غالمـی 

and Kerslake 2004, p. 268) شناسـند بـازمیای ترکی رب ی به اینجا ندارد و برایش ریشه(Erdal 

2004, p. 78, 214, 518). 

 بعامن
 معین. ،تهران، زبان پهلوی  ادبیات و دستور آن (،۷۳۱۵آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد )

 بـه، بیان االدیان در شرح ادیـان و مـذاهب جـاهلی و اسـالمی، (۷۳۱۱) ابوالمعالی علوی، محمد حسینی
 تهران، روزنه. یاقیرسیدب محمد دیس اهتما  به و پژوهدانش یمحمدتق و یانیآشت اقبال عباس وششک

، (جلد ۳) ر القرآن لألعاجمیتاج التراجم فی تفس، (۷۳۱۲) اسفراینی، ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد
علمـی و تهـران، میـراث مکتـوب و انتشـارات ، یخراسان یاله برکا یعل و یهرو لیما بینج وششک به

 فرهنگی.
 تهران، سصن.، لدج ۱، فرهنگ بزرگ سخن، (۷۳۱۷) انوری، حسن، سرویراستار

، روشـن محمـد و یخـانلر ناتـل زیپرو وششکبه ، های بیدپایداستان، (۷۳۱۷) بصاری، محمدبن عبدالله
 تهران، خوارزمی.

تهـران، ، بـه کوشـش محمـد روشـن، لـدج ۲، نامۀ طبریخیتار، (۷۳۱۰) بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد
 سروش.

پورمحمـدی ، مشهد، دانشگاه مشهد، اکبر فیا به کوشش علی، هقییخ بیتار، (۷۳۲۰) بیهقی، ابوالفضل
 تهران، رسانش.، فرهنگ واژگان تاتی )شالی(، ۷۳۹۷، املشی، نصرالله، و حسین غالمی

، «های اسـتفها  در فارسـی کهـندر باب برخی از نشانهبحثی »، (۷۳۱۱) سیدآقایی، اکر  الساداتحاجی
 .۷۱۱ـ۷۵۷ هایصفحه ،۳۵ ۀشمار، فرهنگستان ۀنام

بـه ، علـی نّجـار خاقـانی شـروانیبن دیوان افضل الدین بدیل، (۷۳۱۱) الدین بدیلخاقانی شروانی، افضل
ار.، کوشش ضیاءالدین سجادی  تهران، زو 

تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر ، آذری )گـویش دیـرین مـردم آذربایجـان(، (۷۳۱۱) ملک، رحـیمۀ رضازاد
 فرهنگی.

های قرآن از روی نسخۀ موقوفه بـر تربـت شـیخ ترجمه و قصه، (۷۳۳۱) یشابوریسورآبادی، ابوبکر عتیق ن
 تهران، دانشگاه تهران.، یبیان یمهد و یمهدو ییحی وششک به، لدج ۵، جام

بـه کوشـش ، لـدج ۲  «تفسـیر التفاسـیر»تفسـیر سـورآبادی ، (۷۳۱۷) یشـابوریعتیق نسورآبادی، ابوبکر 
 تهران، فرهنگ نشر نو.، اکبر سعیدی سیرجانیعلی

 در سعادت ]استانبول[، اقدا .، قاموس ترکی، (۷۳۷۱) الدینسامی، شمس
تهـران، ، یغمـاییبـه کوشـش حبیـب ، غزلیـات سـعدی، (۷۳۱۷) بن عبداللـهشربالدین مسعدی، مصلح

 مؤسسۀ م العات و تحقیقات فرهنگی.
 تهران، سروش.، ژارفارسی ههـ  فرهنگ کردی، (۷۳۱۹) شرفکندی، عبدالرحمن
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انـی و »، (۷۳۱۵) اشربصادقی، علی ان و شروان: چند بیت به یـک گـویش ار  معارضۀ ترکی با فارسی در ار 
 .۷۵ـ۷ های، صفحه۷۱ ۀشمار، مجلۀ زبانشناسی، «شروانی

 زبـان یخیتار مسائل در، «یفارس به یپهلو از مصدر حاصل پسوند تحول» (،۷۳۱۰) اشربصادقی، علی
 .سصن ،تهران، ۷۷۷-۷۰۳های صفحه، یفارس

تهـران، فرهنگسـتان ، ج ۵، فرهنگ جامع زبان فارسـی (،۷۳۹۲و  ۷۳۹۵) اشرب )سرپرست(صادقی، علی
 زبان و ادب فارسی.

تهـران، بنگـاه ، به کوشش غالمحسـین یوسـفی، نامهقابوس، (۷۳۵۲) بن اسکندرکیکاووس ،عنصرالمعالی
 ترجمه و نشر کتاب.

 تهران، کتابصانه منوچهری.، به کوشش عفیف عسیران، تمهیدات، (۷۳۱۱) القضات همدانیعین
خی سیستانی، اب بـه کوشـش محمـد ، سـتانییفّرخـی سم کـیوان حیـد، (۷۳۵۹) بن جولوغوالحسن علیفر 

ار.، دبیرسیاقی  تهران، زو 
رةالمعـارب ئتهران، مرکز دا، م لق یخالق جالل وششکه ب، لدج ۱، شاهنامه، (۷۳۱۱) فردوسی، ابوالقاسم

 بزر  اسالمی.
مجلـۀ ، «های نـادر اسـتفها  در فارسـیهای مصتلف یکـی از نشـانهتلف  و ضبط»، (۷۳۲۷) متینی، جالل

 .۷۹۵ـ۷۱۵ هایصفحه ،۵۹ ۀمارش، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۀددانشک
های نـادر اسـتفها  در فارسـی )آذا، ای، او، و، یـا، بـاش، درنگـر، برخـی نشـانه» (،۷۳۵۱متینی، جـالل )

 .۷۳۵ـ۷۷۵های صفحه، ۷۱ ۀشمار، جستارهای ادبیمجلۀ ، «بشنو؟(
ک، جواد م  تهـران، ، ویـرایش نصسـت، ی سکزی )فرهنگ لغـات سیسـتانی(نامهواژه، (۷۳۹۰) محمدی خ 

 سروش.
االبرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبداللـه االسـرار و عـدةشـفک، (۷۳۱۷) میبدی، ابوالفضل رشیدالدین

 تهران، امیرکبیر.، حکمت اصغر یعلبه کوشش ، لدج ۷۰، انصاری
 تهران، نشر نو.، لدج ۳، یخ زبان فارسیتار، (۷۳۱۲) ناتل خانلری، پرویز

 تهران، دانشگاه تهران.، به کوشش حبیب یغمایی، لدج ۱ (،۷۳۵۳تا  ۷۳۳۹) ر طبرییترجمۀ تفس
 تهران، بنیاد فرهنگ ایران.، به کوشش علی رواقی، (۵۲۳۲) پارس ۀزترجمۀ قرآن مو

فرهنگ ایران و انستیتو خاورشناسـی تهران، بنیاد ، به کوشش محمد روشن (،۷۳۲۷) هنکری یبخشی از تفس
 فرهنگستان علو  اتحاد جماهیر شوروی.

ه جـوینی، ر نسفییتفس، (۷۳۱۱) نسفی، ابوحف  نجم الدین عمربن محمد ، لـدج ۵، به کوشش عزیز الل 
 تهران، سروش.

 .تهران، دانشگاه تهران، به کوشش مجتبی مینوی، لیله و دمنهک (،۷۳۵۳) منشینصرالله  ابوالمعالی
د جعفر ی، محم  نسخۀ خطـی  ۱۴۲اساس فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر: فرهنگنامۀ قرآنی (،۷۳۱۵) یاحق 

مشـهد، آسـتان قـدس رضـوی، بنیـاد ، لـدج ۲، کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قـدس رضـوی
 های اسالمی.پژوهش
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 *و  و   هایهواژ ۀدربار

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

پژوهـان و کـه تـاکنون واژه نـدانگیزبح  هـاییهژوا دنیـوفن/  توفیـدنو  طوفـان چکیده:
را از )بـا همـین امـال(  وفـانتبرخـی ؛ اندسصن رانده هاآن ۀرنویسان بسیاری دربافرهنگ

ان، »اند و معنـی آن را دانسـته انـسـاِز و پسـونِد صفت توفمشتق از و  توفیدنریشۀ  غـر 
فرهنگسـتان اول  اند.را صفت دانسته توفانرا اسم و  طوفان و درنتیجه، اندذکر کرده« دمان
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی  و همصوب کـرد typhonفرانسوِی  ۀژرا در برابر وا توفان

)ازجمله  توفانرا با امالی  طوفانجا ، همهخودهای مصوب )فرهنگستان سو ( نیز در واژه
 و توفنـد هایده و واژهها اص الح دیگر( ذکر کر، و دهموج توفان، مرغ توفان، توفانسیهدر 

 ۀژرا بـا وا توفـانشناسـی های ریشهفرهنگبرخی در . استتصویب رساندهنیز بهرا  توفنده
را  توفـانهـای کهـن صـدها بـار و مصححان متن اندمربو  دانسته« پشه» tūfānaکردِی 

/  طوفـانهای واژه و تحول امالیی و معناییدر این مقاله به ریشه  .اندنشانده طوفانجای به
 ایم.پرداختههای متفاوت آن( )و گونه نویدنو  دنیتوف/  دنینوفو  توفان

 پیشینۀ پژوهشـ ۱
 است:آمده توفان/  طوفان ۀژوا ۀردربامعاصر  پژوهشگرانچند تن از در زیر نظر 

و « خـوردگی هـوا و وزش بادهـای سـصتهمبه»معنی ضم تا، در فارسی به، به توفانــ 
معنی بـه طوفـاناست. در عربی، نیز « وخروش و غوغاجوش»و « حرکت شدید امواج دریا»

                                                      
های کهن است و در هر مورد به نـا  فرهنـگ اشـاره شده در این مقاله برگرفته از فرهنگالف( بیشتِر شاهدهای درج *

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سرپرستی دکتـر گروه فرهنگۀ ایم. اندکی از شاهدها نیز برگرفته از پیکرکرده
 اشرب صادقی است.علی
هایی را متذکر شـدند، از دوست پژوهشگر ، آقای یوسف سعادت، که این مقاله را پیش از چاپ خواندند و نکتهب( 

 سهاسگزار .
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هردو درست است، امـا در « طا»و « تا»است. این کلمه با « تاریکی شدید»و « سیل بسیار»
هسـت.  در فارسی اسـم شـص  هـم توفاننوشته شود، بهتر است، و نیز « تا»فارسی اگر با 

 مثال از عنصری:
 یکی دوستش بود توفـان بـه نـا 

 
ــا   ــا  و ک ــه ناک ــوده ب  بســی آزم

 .(۷۷۵ص ، ؟۷۳۳۵ )عمید 
عربـی بـا  طوفـانی دونق ـه و یکـی «تـا»فارسی با  توفانها دو کلمه است؛ یکی اینــ 

 انقالب شدید در هوا که باد و باران تنـد». اتفاقاا در این مورد بصصوص، یعنی لفؤمی «طا»
توان استعمال کرد و هم کلمۀ فارسـی را لف میؤی م«طا»، هم کلمۀ عربی را با «با هم باشد

بـاران »معنی لف چند معنی دارد، از آن جمله بهؤی م«طا»عربی با  طوفانی دونق ه. «تا»با 
ی دونق ـه از فعـل «تـا»فارسـی بـا  توفاناست، اما کلمۀ « سیل»و « آب فراوان»و « سصت
پیداست که در «. غریدن و غرش کردن»و « فریاد کردن به صدای بلند»معنی است به توفیدن

و بانگ بلنـد کـردن  غریدنزبان فارسی این حالت و انقالب هوا را که غرش نا  دارد از فعل 
ی دونق ـه بنویسـیم و آن را فارسـی «تـا»را با  توفاناند و برای ما ایرانیان بهتر است که گرفته

 .(۳۵و  ۳۷، ص ۷۳۱۱نفیسی )لف احتیاجی نداریم ؤی م«طا»عربی با  انطوفبدانیم و دیگر به 
فارسـی،  توفیدن، است و ارتباطی با «گردش»، یعنی طوف... عربی است و از  طوفانــ 

بنویسـیم، درسـت « ت»را اگـر بـا  طوفـان، ندارد. پـس «خروشیدن»و « جوشیدن»معنی به
 .(۷۱۱ـ۷۱۲، ص ۷۳۵۲ )سجادینیست 
اند، ولی این گرفته« شورش دریا»معنی و به طوفانرا فارسِی  توفانها در بعِض فرهنگــ 

 .(توفان، ذیل ۷۳۵۱ـ۷۳۵۵ معین)دو کلمه با هم رب ی ندارند 
نویسـند می توفانصورت اصالا فارسی است آن را به طوفانبعضی به گمان اینکه کلمۀ ــ 

کار رود. اما اصـل ایـن دو کلمـه و اخیر بهاند که صورت و حتی بعضی از فضال توصیه کرده
بـاد و بـاران »معنای کلمۀ عربی )ظاهراا از اصل یونانی( و به طوفانها یکی نیست. معنای آن

ان، دمـان»معنای صفت است و به توفانفارسی  ۀژاست، ولی وا« بسیار شدید اسـت و « غـر 
معنای بـه توفیـدنعلی از مصـدر ندارد. این واژه صفت فا« باد و باران بسیار شدید»رب ی به 

یدن و خروشیدن»یا « فریاِد بلند کشیدن»  است:« غر 
ـــوه ـــد ک ـــردان بتوفی  ز آواِز گ 

 
 زمین شد ز نعل ستوران سـتوه 

 .)فردوسی( 
نده و خروشنده»معنای به توفنده ۀژوا  .(۷۳۱۵ نجفی)است نیز از همین فعل مشتق شده« غر 
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 توفیدن / نوفیدنـ ۲
اند، نصسـت بـه مـدخل گفته توفان ۀژوا ۀرپژوهان درباواژهبرای بررسی درستِی آنچه تاکنون 

کنیم و نصسـتین کهـن مراجعـه مـی فرهنـگ چنـد، در وفتـو ستاک حال آن، یعنی  وفیدنت
 توفیـدنو  تـوفصورت دیگری از  نوفیدنو  نوف که آوریم این استدست میاطالعی که به

 :است
 هجری(: ۷۰۷۱)تألیف:  جهانگیریفرهنگ 

دو   .دو معنی دارد؛ اول صـدا و نـدا باشـد ... ]شـاهد[ /با اول مضمو  و واو معروب/ یدنتوف
خواننـد ... ]شـاهد[. و در بعضـی از  هزاهـزخوردگی بـود، و آن را بـه تـازی جنبش و برهم

ص ، ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجـو شـیرازی)ی فوقـانی مرقـو  اسـت «تـا»جای بـه« نون»ها فرهنگ
 .(۷۹۲۲ـ۷۹۲۵

ی فوقانی مرقو  است، لهـذا معنـی و «تا»، «نون»جای ها، به: چون در اکثر فرهنگنوف
 .(۵۷۵۱، ص ۵، ج همان)نوشته شد  توفمثال آن در ذیل لغت 

 هجری(: ۷۰۱۵)تألیف:  برهان قاطع
انـد کـه از و شور و غوغا و غلغله را نیـز گفته ||را گویند « صدای کوه» /بروزن صوب/ توف

برهان )است هم آمده« نون»جای حرب اول، کثرت مرد  و جانوران درافتد، و به این معنی، به
۷۳۱۱). 

 هجری(: ۷۰۱۳)تألیف:  فرهنگ رشیدی
 )رشـیدیانـد گفته« نـون»، «تـا»جای صدا و ندا و شور و غوغا، و بعضی بـه /بالضم/ توف

۷۳۳۱). 
معنی مـذکور شـده، بـه« تـا»اند و در باب ی فوقانی گفته«تا»ها به در اکثر فرهنگ :نوف

 .)همان( نوفهو  دنینوف، و بر این قیاس، «صدا»

 :هجری( ۷۷۱۹ـ۷۷۰۷حیات مؤلف: ) زوایدالفواید
معنی حاصـل بالمصـدر و بـه تـوفو  توفـان«. صدا کردن»معنی به /به واو معروب/ توفیدن

جاز است و گمـان دار  « زدگیبرهم»و « جنبش» الدین )سـراجاسـت  توفـانمبـدل  طوفـانم 
 .(۷۳۹۷ خان آرزوعلی
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صـدایی کـه از »و « آواز بلنـد»معنی به نوف«. صدا کردن»معنی به /به واو معروب/ نوفیدن
ی قرشت گذشت. پـس یکـی از ایـن دو تصـحیف «تا»حاصل بالمصدر. لیکن به « کوه آید

 .(همان)باشد 
 

شده تـا پایـان های تألیفاغلب فرهنگ بینیم که درتر میهای قدیمیبا مراجعه به فرهنگ
، (۵۵۱ص ، ۷۳۷۹سـدی ا)( قـرن پـنجم)تـألیف:  لغـت فـرساست: آمده نوفقرن دهم فقط 

 دستوراالفاضـل، (۷۱۰ص ، ۷۳۵۷محمـدبن هندوشـاه )هجـری(  ۱۵۱)تـألیف:  الفرسصحاح
-۱۵۵)تألیف:  معیار جمالی، (۵۳۱، ص ۷۳۲۵حاجب خیرات دهلـوی )هجری(  ۱۵۳)تألیف: 

 ۱۹۰ـــ۱۲۳)تــألیف:  الشــعرافرهنـگ لسان ،(۵۵۹، ص ۷۳۳۱شــمس فصــری )هجـری(  ۱۵۲
)صـفی )تألیف قرن هشـتم(  الفرسعةفرهنگ مجمو ،(۳۳۵، ص ۷۹۹۲/  ۷۳۱۵عاشق )هجری( 

، ص ۷۳۹۵بن رسـتم محمدبن قـوا )هجری(  ۱۹۲)تألیف:  بحرالفضایل، (۷۵۵، ص ۷۳۱۱کحال 
د دهلویقاضی)هجری(  ۱۵۵یا  ۱۷۵)تألیف:  الفضالادات، (۲۳۵  گویـا زفان، (1خان بدر محم 

)اوایـل قـرن  فرهنگ فارسی، (۵۲۵ص ، ۷۳۱۷ابراهیم الدین بدر)هجری(  ۱۳۱ پیش از)تألیف: 
 ،)محمودبن شیخ ضیاهجری(  ۹۷۱)تألیف:  ةالسعادتحفة، (۵۰۳، ص ۷۳۱۵)حسین وفایی دهم( 

و  (۳۳۳ص ، ۷۳۱۲اوبهی هروی )هجری(  ۹۳۳)تألیف:  االحبابتحفة، (دنینوف: پشت ۷۳۵بر  
. در تمـامی (۵۳۲)ص )تألیف: بـین قـرن هشـتم تـا دهـم(  سپهساالر ۀفرهنگ فارسی مدرس

 ةالسـعادتحفةاسـت، مـدخل شـده و فقـط در  نوفیدن، که بن حاِل نوفهای یادشده فرهنگ
 است.نیز آمده نوفیدنمصدر 

گونـۀ  توفیـدنو  توفاصل و  دنینوفو  نوفیابیم های کهن آمده درمیاز آنچه در فرهنگ
( ۱۹۰)تـألیف: پـس از  فرهنـگ قـواساند. تا جایی کـه نگارنـده بررسـی کـرده، تغییریافته

 است:مدخل شده توفنصستین فرهنگی است که در آن 
 .(۷۱۱، ص ۷۳۲۳ قواس): بانگی را ]گویند[ که به کوه درافتد توف

 قـرن هفـتمدر  تـوفبـه  نـوفتوان حدس زد که تصحیف میها با استناد به فرهنگرو، ازاین
 رییـَمن ۀشـرفنامهـای دیگـر، ماننـد وارد فرهنگ دنیـتوفو  تـوفدر ادامه، . 2استروی داده
، ص نـوف: ۷۰۳۵ص ، توفیدن: ۳۰۰ص ، ۷۳۱۱-۲۷۳۱ابراهیم قوا  فاروقی )هجری(  ۱۱۱)تألیف: 

                                                      
 سهاسگزار . ،تیار  گذاشتندرا در اخ الفضالاداتکه تصویر نسصۀ خ ی  دکتر ابوالفضل خ یبی،. از 1
 توفیـدنو  نوفیدنبه شاهدهای موجود از  ( نیز با استناد۷۵۱، ص ۷۳۹۵فیروزبصش ). پیش از نگارنده، آقای پژمان 2

ای متفاوت و با های ما از زاویهاست. ایشان در بیان این نکته فضل تقد  دارند و یافتهبه نتیجۀ مشابهی دست یافته بوده
 کند.ها م لب ایشان را تأیید میاستناد به فرهنگ
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: ۵۲۱، ص ۷ج ، ۷۱۹۹ )محمـد لد دهلـوی( هجری ۹۵۲)تألیف:  مؤیدالفضالو  (نوفیدن: ۷۰۵۵
 است.، نیز شده(نوف: ۵۳۰، ص ۵ج ، توفیدن: ۵۱۹، ص ۷، ج توف

گـاه بوده توفیـدنو  نوفیـدنمیان برخی پژوهشگران معاصر به ارتبا   انـد. بـرای مثـال، آ
هـای مهجـور یـا فعل»آنجا که  (۵۰۷، ص ۵، ج ۷۳۹۲خـانلری ) تاریخ زبان فارسیخانلری در 

را ذکـر  دنیـنوفو درون کمانـک  دنیـتوفروی کند، روبـهرا فهرست می« متروک یا مشکوک
 حاشیه( ۷۱۱ص ، ۷۳۲۳ قواس) توفحاشیۀ مدخل  فرهنگ قواساست. نذیر احمد نیز در کرده
، ص ۵، ج ۵۲۱، ص ۷د، ج یـ)رک: مؤاسـت بـه هـر دو صـورت آمده نـوفو  توف»است: آورده
و  ۲۳۲؛ برهـان، ص ۵۲۵؛ رشیدی، ص ۳۰۳؛ سروری، ص ۵۵۱و  ۷۱۱، ص ۵، ج انجو شیرازی؛ ۵۳۰

است آورده (دنیتوفذیل ، ۷۳۱۵عمید )جلدی سه دیفرهنگ فارسی عمحسن عمید در  .«(۵۵۰۵
خلیلـی ) مصـادر فارسـی فرهنـگ مشـتقاتکامیاب خلیلی نیـز در «. هم گفته شده دنینوف»

 دنیـوفناشتباه احتمـال داده هایی کرده و البته بهبه ارتبا  این دو واژه اشاره (۵۹۱۱ص ، ۷۳۱۱
 درست باشد. دنیوفتخ ا و 

اند. را درسـت دانسـته نوفیـدنرا غلـط و  توفیـدنصراحت برخی پژوهشگران دیگر نیز به
در  “نالیـدن”معنی بـه نوفیـدن»است: آورده های شاهنامهیادداشتامیدسالر در برای مثال، 

امیدسـالر )« اسـتگشتگی یافته وفیدنتمعمولا به  شاهنامهادب فارسی بسیار وارد شده و در 
 (۷۳۹۰رواقـی ) فرهنگ شـاهنامهعلی رواقی در . همچنین (۷۳۷ــ۷۳۰، ص ۳، بصش ۵ج ، ۷۳۱۹

 ،چهـار شـاهد آورده و در هـر چهـار شـاهد نوفیدنارجاب داده و در ذیل  دنینوفرا به  دنیتوف
روی هریک از ایـن اصالح کرده و روبه نوفیدچاپ مسکو را به  شاهنامۀموجود در متِن  توفیِد 

بوده و ما آن را بـه  توفید، به این معنی که در متن « . توفید(»)است: چنین نوشته نوفیدچهار 
)رواقی و [ تاجیکی] فرارودیفارسی  زبانایم. پیش از آن، رواقی و صیاد در اصالح کرده نوفید
مـرتبط دانسـته و بـرای  نوفیـدنرا با  هنوفو  نوفدرستی به (نوفه، ذیل ۳۱۷ـ۳۱۰، ص ۷۳۱۳صیاد 

را  نوفیدنروشنی بهخالقی م لق نیز اند. دست داده بودهها چندین شاهد بههریک از این واژه
 دنیـنوفجا همـه شـاهنامهدر ویراسـت دو  اسـت. وی را نادرسـت دانسته توفیـدندرست و 

، ص ۵؛ ج ۱۰۵، ص ۷؛ ج ۱۱۲، ص ۷؛ ج ۵۵۹، ص ۷ج ، ۷۳۹۳فردوســی  ←، ازجملــه)اســت آورده
و در  دنیـتوفهـا در برخـی بیت شـاهنامهکه در چـاپ نصسـت ، درحالی(۳۲۱، ص ۵؛ ج ۹۱

؛ ج ۱۱، ص ۵؛ ج ۲۲، ص ۵، ج ۷۳۱۹ فردوسـی ←، ازجملـه) استآورده بوده دنینوفبرخی دیگر 
ای در مقالـه، (۷۳۹۵)پژمان فیـروزبصش  همچنین. (۵۱۹، ص ۵؛ ج ۳۱۱، ص ۳؛ ج ۱۱، ص ۵

های خ ـی کهـن نسـصه و هـابا اسـتناد بـه شـاهدهای موجـود در فرهنگ ،و عالمانهممتع 
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ــاهنامه ــش ریشه ش ــی، و دان ــنوفشناس ــیل و  دنی ــوفترا اص ــورت دگرگون دنی ــرا ص آن  ۀدش
 است.دانسته

یشۀ ۵  و  ـ ر
ها دو معنـی متفـاوت در فرهنگریشه است. های متفاوت آن همو گونه نویدن ۀبا واژ نوفیدن

« صـدا درآوردن؛ نالیـدن»اند؛ یکی ذکر کرده دنینوفو  (های متفاوت آنو گونه) نویدنبرای 
. های نزدیک بـه آن()و معنی« حرکت کردن؛ جنبیدن» و دیگری های نزدیک به آن()و معنی

و  متفـاوت شـۀریدو های متفـاوت آن( )و گونـه نویدن دلیل این تفاوت معنایی این است که
 :استداشته متفاوت ریشۀدو نیز  دنینوف

یشۀ ۱ـ۵  «صدا درآوردن؛ نالیدن»در معنی  و  ـ ر
 -neu(H)* آغـازیِن  هنـدواروپایِی  ریشـۀ ، ظـاهراا مشـتق اسـت از نَوـ، یعنی نویدنبن حاِل 

. از ریشـۀ (Cheung 2007, p. 285; Pokorny 1959, p. 767)« ؛ ستایش کردنفریاد زدن، نعره زدن»
 ←)نیـز،  استهراه یافتبه فارسی  2دنفینوهای متفاوت آن( و )و گونه 1دنینو هاییادشده واژه

 .(۷۲۵، ص ۷۳۹۵فیروزبصش 
                                                      

ناختی شفرهنگ ریشهو  (1نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده )منصوری و حسن شناختی افعال در زبان فارسیبررسی ریشهدر . 1
: مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتانۀ ماد  »است: آمده (1نویدن، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن زبان فارسی

*nava-   مضارب(، از ریشۀ ۀ )مادnav- ( "یدن  GNEمنظـور از («. Horn GNE 1054"بانگ زدن، آواز سر دادن، غر 
 -nava* باسـتانایرانـی  ۀاست، ولی در آن به واژ Grundriss der Neupersischen Etymologie (1893)کتاب 

 .استاشاره نشده
زاری، ”(، )نفیسـی “ناله خواه از انسان باشد و یا مرغـان”: نوا»است: آمده شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر 

ن و وای او ـ که در : “فغان ـو:۹۳/۷۵۱۵)منـوچهری  فکنـدمان نـوای او “نوا”فغان از این ُغراِب َبی  نالـه کـردن و ” (. ن 
 Horn GNE) “بانـگ زدن، آواز بـرآوردن” -navمشتق از ریشۀ  -navāka*(. > ایرانی باستان: برهان قاطع) “اریز

II/142 KEWA Mayrhofer, 1054 .ذیـل ۷۳۹۳ دوست)حسن («۲۷۹۵)ش.  نویه(، ۲۷۱۹ش. ) 1نَویدن(؛ نک ،
rterbuch des AltindischenöWtes etymologisches βKurzgefa 1956)-کتـاب  KEWAمنظـور از . (4انـو

براین، ظاهراا . افزوناستاشاره نشده -navāka* باستانایرانی  ۀبه واژ GNEو نه در  KEWA درنه ولی  است، (1980
از تنها شـاهِد غیرصـریِح است. زیرا  (۲۷۵۱ ۀشمار) نواپربسامد و رایِج  ۀمتفاوتی نیست و همان واژ ۀواژ نوادر اینجا 

 Horn) شناسـی فارسـیفرهنـگ ریشهخالقی م لق، مترجم توان با ق عیت معنی متفاوتی دریافت کرد. یادشده نمی

1893, No. 1054)بـرای »است کـه دوست نیز به این کتاب ارجاب داده، در تعلیقات خود بر این اثر آورده، که حسن
فرهنــگ در  هــای متــرجم(.، افزوده۷۰۲۵ۀ ، شــمار۷۳۹۵ن و هوبشــمان )هــر« ]...[ گــواه مــوثقی یافــت نشــد نــوا

 است.دهمرتبط دانسته ش نویدننادرست با این واژه به( نیز Abaev 1973, II/185) زبان آسیتاریخی شناختی ریشه
ـغدی: نوفیـدن»است: آمده (فنو، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. در 2 : ]شـاهد[ > س 

nwβ ”صدا، آواز، بانگ“ (MacKenzie BSOAS XXXIII/3 1970 549 .»)nwβ  فرهنگ سکایی ختندر (Bailey 

1979, p. 190) غوغا، نوفـه »است: نیز آمده. قریب نیز آن را با نشانۀ پرسش نشان دادهnwβ? (n/zū̌β?) (zwβ?) »
(Gharib 1995, No. 6122) چئونگ به نقل از بیلی .nwβ ( را آورده و در ادامـه، بـا اسـتناد بـه سـیمزویلیامزSims-
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، niwyn/niwd، آسـی )ایرونـی(: «گربه( میومیو کـردن») new-newبسنجید با کردی: 
لی: «فریــاد زدن» newun/niwd)دیگــوری(:  ــریک  ، «گریــه کــردن» niuw ،nεw-/niwd، س 

ـغنی: «گریه کردن، نعره زدن» nьıw-/nowdوخی:   nāw-/nāwd، روشـانی: nāw-/nůd، ش 
فریـاد » -anuv، یدغه: «صدا» novva، «گریان، فریادزننده» nuyok، یغنابی: «گریه کردن»

« شوخی کردن، مسصره کـردن؛ بـه گریـه انـداختن» rinǟw-/rinewd، شغنی بجویی: «زدن
(Cheung 2007, p. 284-285). 

« کنددهد؛ ستایش میزند؛ صدا میزند، داد میفریاد میnav- (návate« )سنسکریت: 
(Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142). 

صاری: هم ، «، خبـرپیـا » nūntium، لتینـی: «فریاد زدن؛ تهدید کـردن» -nuریشه با ت 
 Bailey؛ Cheung 2007, p. 284-285)« گریـه؛ اخ ـار، هشـدار؛ ِاعـال » núallایرلندی باستان: 

1979, p. 190). 
 :«بانگ کردن، صدا درآوردن»در معنی  نوفیدن

: آن آواز که از کوه بازشنوند و آن را به تازی صدا خوانند  و چـون آشـوبی و غلغلـی نوف
فرهنــگ ، از ۳۷۹، ص [۱قــرن ] ۷۳۵۱ )جمــالی یــزدی آیــد  نوفیــدن  و اصــلش همــان اول اســت

 .(، حاشیۀ مصحح۵۷۵۱ص  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹انجو شیرازی : جهانگیری
 «:نالیدنوزاری کردن، گریه» در معنی نویدن

 تو از من کنـون داسـتانی شـنو
 

 بر این داستان بیشتر زیـن منـو 
 .(۵۰۷۳ حلیمی ←، [۵]قرن  )بوشکور 

 سان نویدز درد دل آن شب بدان
 

 نغنویـدکس اش هـیچکه از ناله 
 .(۷۵۰۵، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱سروری  ←، [۵]قرن  )لبیبی 

یشۀ ۲ـ۵  «حرکت کردن؛ جنبیدن»در معنی  و  ـ ر
 .Boyce 1977 p)« حرکت کـردن، رفـتن» nw- (naw)پارتِی  ۀ، با واژ ـنَو، یعنی نویدنبن حاِل 

63; Durkin-Meisterernst 2004, p. 246) ریشـۀ ریشه است. ایـن واژه ظـاهراا مشـتق اسـت ازهم 
 .Cheung 2007, p. 284; Pokorny 1959, p)« سـر را( تکـان دادن») -neu* آغـازیِن  هندواروپایِی 

                                                                                                                             
1983, p. 43 Williams42007« )وجـود خـارجی نـدارد»اسـت کـه ایـن واژه ( افزوده, p. 28 Cheung ؛ نیـز← 

(، -b)با افزایـۀ  -naubظاهراا از ریشۀ »است: در ادامه چنین آورده دوست(. حسن۷۲۱ـ۷۲۱ص ، ۷۳۹۵فیروزبصش 
 DKS(. منظـور از فنـو، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن(« Bailey DKS 190) “بانگ زدن، آواز برآوردن” -nav-/nauاز 

 است.اشاره نشده -navو  -naubاست، ولی در آن به  Dictionary of Khotan Sakaکتاب 
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راه بـه فارسـی  دنفیـنوهای متفـاوت آن( و )و گونـه 1دنیـنو های. از ریشۀ یادشده واژه(767
 .(۷۲۷، ص ۷۳۹۵فیروزبصش  ←نیز، ) استهیافت

، (Gharib 1995, No. 6101)« حرکت کردن، آهسته رفـتن» nw- (naw)بسنجید با سغدی: 
n’w (nāw) «تکـان دادن، لرزانـدن »(Ibid., No. 5819) ،’βn’w (aβnāw) « لرزیـدن، تکـان

 .Ibid., No. 474; Cheung 2007, p)« لرزیدن، تکـان خـوردن» βnw’، (Ibid., No. 471)« خوردن

284). 
کسـی را( پیـروز کـردن، )بـه ») -bn’wy، «پیروز شدن، فـائق آمـدن» -bnwخوارزمی: 

برخورد کردن، بـه هـم » -m|nw، «به نخ / بند کشیدن» -pcnw، «کسی( پیروزی اع ا کردن
 .(Cheung 2007, p. 284)« برخوردن

 «تحـرک کـردنبی» vanvą ñ، ختنی متأخر: «حرکت شدنبی» -van(a)uختنی باستان: 
(Ibid.). 

 .Ibid.; Mayrhofer 1956-1980, B)« کنـدرود، حرکت میمیnav- (návate« ) سنسکریت:

II, S. 143). 
 «:لرزیدن»در معنی  نوفیدن

 از آوای گــردان بنوفیــد کــوه
 

 زمین آمد از نعل اسـهان سـتوه 
 2(.۱۱، ص ۵، ج ۷۳۱۹ فردوسی ←؛ نیز، ۵۵۲، ص ۷، ج [۵]قرن  ۷۳۹۳ )فردوسی  

فرهنـگ ؛ از ۲۵۵، ص ۷۳۵۳ البرکاتبن ابی)عبدالکافی دیوفنعالم باز آواز بوق و کوس : ۱قرن 
 .، حاشیۀ مصحح(۵۲۰، ص ۷۳۱۵محمد مقیم تویسرکانی  :جعفری

 :«حرکت کردن»در معنی  نویدن
 کار نیاید به رطل و باطیه خورقدح به

 
 نوی بصزیچنان که گر بصرامی نمی 

 .(۷۵۹ص  ،[۲قرن ] ۷۳۱۲ )منوچهری 
 

                                                      
شناختی ریشهفرهنگ و  (2نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده )منصوری و حسن شناختی افعال در زبان فارسیبررسی ریشه. در 1

مضارب این فعـل مشـتق اسـت از ایرانـی باسـتان: ۀ ماد  »است: آمده (2نویدن، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن زبان فارسی
*nava-   مضارب(، از ریشۀ ۀ )مادnav- ”جنبیدن، حرکـت کـردن“ (Horn NPSSpr. 146 .») منظـور ازNPSSpr. 

بـه  آندر است، ولـی  Neupersische Schriftsprache”, in: GIrPh., 1/2 (1898-1901), pp. 1-200“رسالۀ 
 .استاشاره نشده «حرکت کردن ،جنبیدن» -nava* باستانایرانی  ۀواژ

غلـ  (، ولـی در توفیـدن، ذیل ۷۳۱۷انوری  ←است )« جنبیدن»و « لرزیدن»معنی به نوفیدن. در این بیت، ظاهراا 2
یـدن و خروشـیدن»یـا « فریاِد بلند کشـیدن»( معنی آن طوفان، ذیل ۷۳۱۵)نجفی  ننویسیم های یادداشـتو در « غر 
ش و جنبش درآمدن»( معنی آن ۵۱۰، ص [۹]=  ۷، ج ۷۳۱۹)خالقی م لق  شاهنامه  است.ذکر شده« به غر 
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 نویــدن ســرو و چنــار بــینبالیــدن و 
 

 کاین پیرگشته گیتی طبع جوان گرفت 
 .(۲۲۲ص  ،[۲قرن ] ۷۳۱۵ )مسعودسعد 

 1(نوفیدنـ )بن حال   نوفو  (نویدنن وـ )بن حال  های مشتق از واژهـ ۴
اسـت کـه در های بسیاری مشتق شدهواژه (نوفیدن)بن حاِل  ـ نوفو  (نویدنـ )بن حاِل نَواز 

 کنیم:ها اشاره میبه آن زیر

 نوانـ ۱ـ۴
 لرزانــ 

 لرزد همی ز باد به باغ اندرون درخت
 

 گفتی شد از نهیـب ورا زانـوان نـوان 
 .(۹۵، ص [۲قرن ] ۷۳۹۵ )لمعی گرگانی 

 بلبل ز نـوا هـیچ همـی کـم نزنـد د 
 

 زان حال همی کم نشود سرو نـوان را 
 .(۵۷۷۷، ص ۵ج  ،۷۳۲۷-۷۳۵۹انجو شیرازی  ← ،[۱قرن ] )انوری 

 :کنندهدرحال گریه و زاری؛ زاریــ 
 گمانای از غمان نوان شده امروز بی

 
 فردا یکی دگر شود از درد تـو نـوان 

 .(۵۹۹، ص ۷، ج [۲قرن ] ۷۳۲۳ )ناصرخسرو 
 ای دل به نوای جان چه باشـی؟

 
ــی؟بر بی  ــه باش ــوان چ ــوا ن  ون

 .(۲۷۷، ص [۱قرن ] ۷۳۹۷ )خاقانی 

 خانهنوانـ ۲ـ۴
 2.(۱۵، ص های نوواژه)است ساخته دارالعجزه عربی ۀژوا این واژه را فرهنگستان اول در برابر

 سروصدا نوف:ـ ۵ـ۴
 است:کار رفتهدر معنی اسمی نیز بهبا تغییر مقوله، است،  نوفیدن، که بن حال نوف

                                                      
بـرای یم )او برای هر واژه به ذکر یـک یـا دو شـاهد بسـنده کـرده ایمرا نیاورده شاهنامه پرشمار در اینجا شاهدهای. 1

 (.۷۳۹۵؛ فیروزبصش ۷۳۹۱ خالقی م لق ←، شاهنامهشاهدهای 
: روزی و نـوا»اسـت: چنـین آمده (5 نـواۀ ذیـل واژ، ۷۳۹۳دوسـت )حسن شناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشهدر . 2

اینجا مربو  نیسـت؟ و یـا ( به سخن) “ای برای نگهداری بینوایانمؤسسه” خانهنوانخوراک: ... آیا جزء اول در لغت 
مربو  نیسـت و  نواختنو  نواهای به واژه خانهنواندر  نوان«. ؟“نوازش کردن، مهربانی کردن” نواختنشاید مربو  به 

 ـ نوان(.۷ـ۵ ←ت )اس« کنندهزاری»معنی به نوانهمان 
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بـه آورد و خبـر بـرک بـه پهلـوی خراسـان بـه شـهر انـدراز پس کوه ط  سپاه بیاورد منذر
ومان و زن و فرزند روی بازپس فتاد. هرکسی از غم خان[ر]سیاوخش آمد و نوف با لشکر اند

، ص ۷۳۱۳رواقـی و صـیاد  ←؛ نیـز ۲۰ ص ،[۵]قـرن  ۷۳۵۵بلعمـی ) و به شـهر اندرآمدنـد نهادند
۳۱۰). 

ــوب ــاده ن ــکر افت ــد در لش ــال دی  ق
 

 شکوباز آن زخم و آن حملۀ صف 
 .(۷۱۱، ص ۷۳۲۳قواس : فرهنگ قواس ←؛ نیز ۳۱۱، ص [۲قرن ] ۷۳۷۱)اسدی  

 سروصدا نوفه:ـ ۴ـ۴
 رنـگز بس م رد و رایـت خوب

 
ــگ  ــیرمردان جن ــۀ ش ــس نوف  ز ب

 .ح( ۵۷۵۱، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی ←؛ نیز ۷۱، ص [۲قرن  ] ۷۳۵۳ )عیوقی  
 است.تصویب کرده noiseانگلیسِی  ۀژرا در برابر وا نوفهفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 نوندـ ۵ـ۴
، و گزنـد، رونـد، خورنـداست )بسنجید با  ند َـ( و پسوند نویدن)بن حاِل  نَوـمشتق از  نوند

 :ـ نونده(۱ـ۵ ←)نیز دانست  نونده ۀدشتوان کوتاهرا می نونداز دیدگاه صرفی، (. مانند
 نالن:ــ 

 چرا نباشم در هجر او نوان و نوند؟
 

 او نوند و نـوان؟چرا نباشم از هجر  
 .(ح ۵۷۷۷، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی ←؛ نیز ۵۱۲، ص [۲قرن ] ۷۳۳۳ )ق ران 

 خبرگیر؛ پیک:ــ 
 چر  چنین است و بر ایـن ره رود

 
 وبدت شد نونـدلیک به هر نیک 

 .(۹۱، ص ۷۳۷۹اسدی  ←؛ نیز ۷۰۲۲، ص [۵قرن ] ۷۳۷۹رودکی )  
 گـاه شـه برنشـاندنوندی هـم آن

 
 شـه بلـخ و او را بصوانـد سویبه 

 .(۵۰۷۳ حلیمی ←؛ نیز ۵۳۰ص  ،[۲قرن ] ۱۷۳۷ )اسدی 
 :1اسبــ 

 رسول شاه و دستور و بـرادر
 

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

                                                      
 .(۷۳۹۱)خالقی م لق  ←، شاهنامهو نیز شاهدهای این واژه در  نوندهای دیگِر برای معنی .1
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 جنبنده :نوندهـ ۶ـ۴
 های مصالف میان ش چون فرخارز لله

 
 ز سروهای نونده کران ش چون کشمر 

 .حاشیه( ۷۵۹ ، ص[۲قرن ] ۷۳۵۹ )فرخی 
 تیزفهم:ــ 

 چشم حقـارتهیچ مبین سوی او به
 

 هزآنکه یکی جلد گربز است و نوند 
 .(۵۱۲، ص ۷۳۷۹اسدی  ←، [۲قرن ] )یوسف عروضی 

 نوحه کردن :هینو ـ ۷ـ۴
 نشــــنوی نویــــۀ خروشــــان را  [دگوش تو سال و مه به رود و سرو]

 .(ـ نیوه۷۵ـ۲ ←؛ نیز ۵۱۳ص  ،۷۳۷۹اسدی  ←، [۵قرن ] )رودکی 
های مشـتق از بـن ایـن دو فعـل و نیز واژه نویدنو  نوفیدنبا نگاه به شاهدهای مربو  به 

 اند.رفتهکار میبه ندرت در نثربهها شود که این واژهمشص  می

 و مشتقات آن  شاهدی  یا تک مشکوکهای صورت ـ۵
 ۀژاسـت، ولـی واتصـحیف شده توفیدنصورت فقط به نوفیدن ۀژکه گفته شد، ظاهراا واچنان

ف( بسـیاری دارد.  شـاهدییا تک های مشکوکصورت نویدن در زیـر )و نـه لزومـاا مصـح 
یا فقـط  هها نیافتی برای آنمعتبر که نگارنده شاهدو مشتقات آن،  نویدنهایی از فعل صورت

ف یـا این واژهبیشتِر است. ذکر شده ،ها یافتهیک شاهد برای آن ها به احتمـال بسـیار مصـح 
ب را به ترتیب تاریصی  مشکوک ۀژوا ۀدهای دربردارنفرهنگ .اندکم گویشییا دست اندمحر 

کـدا   یافتهدر آن را  یادشده ۀژوانگارنده ایم تا مشص  شود نصستین فرهنگی که مرتب کرده
اغلــب  مؤلـِف ایم. هــای پـس از قـرن دهــم اشـاره نکــردهنــدرت، بـه فرهنگجـز به اسـت.
ها اند و زبان مادری آنها آمده هندی بودهها برای نصستین بار در آنهایی که این واژهفرهنگ
 است.نبودهفارسی 

 ـ انوییدن۱ـ۵
، ۵۰۷۳فاروقی ) دانشنامۀ قدرخان ،(۷۷۰، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیری در

 الفرسمجمـع، (۷۱۱۳، ص ۵ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی) فرهنگ جهانگیری ،(پشت ۷۵۱ص 
الـدین اوحـدی )تقی سرمۀ سـلیمانی ،(۷۳۱۱)برهان  برهان قاطع، (۱۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 

نالـه و »معنی بـهانوییـدن  (۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج زوایدالفوایدو  (۷۹، ص ۷۳۱۵بلیانی 
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 انوییـدنظـاهراا  آن یافت نشـد.است، ولی شاهدی برای مدخل شده« نوحه کردن»و « زاری
ف   .(اشرب صادقیدکتر علیشفاهی تذکر )است  زنوییدنمصح 

 ناوناوان ،ناوانناوان ،ناوان ،ناوندهـ ۲ـ۵
: همـان، از نـاوانناوان. [ناویدن] : اسم فاعِل ناوانو  ناوندهاست: چنین آمده زوایدالفوایددر 

کـه ، چنان«اندازانتهسـربه»و « کنانسرخم»معنی بهالفاظ مکرر که برای تتابع و توالی آید و 
خواندن سبق سر به ته انداخته، بر خـود جنبنـد و  معشوقان باشد و نیز اطفال که هنگا  ۀوشی

 .(ناویدن، ذیل ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج مصفف آن است نوانها. امثال آن
 المؤیـد، کـذا فـی «خرامـان و گـرازان»: یعنـی ناونـاوان: استنیز آمده الفرسمجمعدر 

 :استتنها یک شاهد یافته ناوان ۀژنگارنده برای وا .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 
 ز پرتوی که فرستد ز رای خود به سـههر

 
 صــد آفتــاب ببصشــد ســههر نــاوان را 

 .(۲۰، ص ۷۳۲۷ )هما  تبریزی 
 شاهدی یافت نشد. ناوناوان، ناوانناوان، ناوندههای برای واژه

 ـ ناوانیدن۵ـ۵
 «: متعـدی آن اسـتناوانیـدن»اسـت: ، چنـین آمدهناویـدن، پس از مدخل الفرسمجمعدر 

 .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری 
خـم »معنی بـه /با نـون، بـر وزن آرامیـدن/: ناوانیدناست: نیز چنین آورده برهان قاطعمؤلف 

 .(۷۳۱۱)برهان باشد «مانده گردانیدن»و « || کردن و خم دادن
پوری صـفی) «: ناوانیـدِن بـاد سـِر گیـاه راع  یُ تات  »است: کار رفتهبه االربمنتهیاین واژه در 

 .(تتایع، ذیل ۱۷۳۱دهصدا و همکاران  ← ؛ نیز۳۵۱، ص ۷۳۹۱
 است.نیافته وانیدنانی برای معتبر نگارنده شاهد

 یدنایناو ـ ۵ـ۵
 ناویـدنسـاخت متعـدِی  یدنایناو (ناویدن، ذیل ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج زوایدالفوایددر 

 است، ولی شاهدی برای آن یافت نشد.دانسته شده

 ناویدنـ ۴ـ۵
خـواب »و  «پینکـی»: چهار معنـی دارد: اول ناویدن است:چنین آمده فرهنگ جهانگیری در

نـاوی / کـه شـب فتـی و میچـو مسـت هـر طرفـی میباشد. مولوی معنوی فرماید:  «کردن
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|| را گویند.  «خرامیدن»سیو  || بود.  «نالیدن»دو  || . گذشت  کنون نوبت دعاست  مخسب
 کلیـات شـمسدر  .(۲۵۹، ص ۷ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شـیرازی)آمده  «خمیدن»معنی چهار  به

ـــوی ) ـــه (۷۹۷، ص ۷ ج [،۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مول ـــاویمی»جای ب ـــب»و « ن ـــه«مصس ترتیب ، ب
 است.آمده« بصسب»و « خیزیمی»

خـم شـدن و مانـده » /به واو، بـه وزن باریـدن/ ناویدناست: نیز چنین آمده الفرسمجمعدر 
خمخانـه چـو نیز آمده. مثالش سوزنی گوید: « خرامیدن»و « رفتن» معنیبهباشد || و  «شدن

 .(۷۵۳۱، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سـروری  هوس شعر به سر ناویـدن ساخت با قلم کاویدن / از بس
نیامـده،  دیـوان سـوزنیای از سوزنی است که در نسصۀ چاپی این شاهد بیت نصست رباعی

 :1استضبط شده «نادیدن»، «ناویدن»جای به دیوانهای نویسولی در دست
 خمصانه چو ساخت با قلم کاویـدن
ـــود شـــعر ورا ـــت نب  انشـــاد و روای

 

 وس شعر به سر نادیدنوز بس ه 
 شاید که نویسند و بر او واریـدن

 ؛۵۳۱، ص ۷۵۱۱ ۀرنسصۀ کتابصانۀ ملی، شماسوزنی، ) 
 ؛۱۰، ص ۹۵ ۀرنامۀ دهصدا، شمانسصۀ مؤسسۀ لغت

 .(رو ۷۹۵، بر  ۳۵۵۹ ۀرنسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شما
و مصـحح در  تکرار شـده فرهنگ جهانگیریهای مندرج در همان معنی برهان قاطع در

ماننـد نـاو بـه چـ  و ”معنی از ناو + یدن )پسوند مصـدری(، لغتـاا بـه»است: حاشیه افزوده
 ظاهراا این اشتقاق درست نیست.. (حاشیه ۵۷۷۵، ص ۷۳۱۱برهان )« “راست متمایل شدن

پینکـی »و « جنبیـدن»و « خـم شـدن»معنی بـه :ناویـدن اسـت:آمدهنیز  زوایدالفواید در
 .(ناویـدنذیـل ، ۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج «ازجهت سر جنبانیدن و خم شدن ،از او مأخوذ

 «.است ناویدنمصفف  نویدنتما  باب »است: افزودهنادرست به (جاهمان)آرزو 
، ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) در زبان فارسـی لافعاشناختی بررسی ریشهاین واژه در 

 و (2دنیـونو  1دنیـون، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن شـناختی زبـان فارسـیریشهفرهنگ و  (1نویدن
 Cheung) هـای ایرانـیشناختی فعلفرهنگ ریشه و (Bailey 1979, p. 190) سکایی ختنفرهنگ 

2007, p. 284)  2استآمدهنیز. 
                                                      

 را در اختیار  گذاشتند، سهاسگزار . وان سوزنییدهای خ ی . از خانم فائزه قوچی، که تصویر نسصه1
 هـای زبـان پهلـویشـناختی فعلبررسـی ریشهبـه ( ۷۳۵۵ــ۷۳۵۷) فرهنگ نفیسیهای بسیاری از غلط. متأسفانه 2

ــوری  ــی ریشهو ( ۷۳۱۵)منص ــیبررس ــان فارس ــال در زب ــناختی افع ــن ش ــوری و حس ــگ ( و ۷۳۱۱زاده )منص فرهن
جای تر این بود که مؤلفان سه فرهنگ اخیر بهاست. پسندیدهیافته ( راه۷۳۹۳دوست )حسن شناختی زبان فارسیریشه

، جهـانگیری، الفرسصـحاح، لغـت فـرسهـای معتبرتـر و دارای شـاهد، ماننـد ، به فرهنگفرهنگ نفیسیاستناد به 
 کردند.استناد می اللغاتاثغی، و رشیدی، الفرسمجمع
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 است.نیافته یدنونانگارنده شاهد معتبری برای 

 نوالیدنـ ۵ـ۵
مـدخل « نالیـدن و زاری کـردن و جنبیـدن»معنی بـه نوالیـدن (۷۳۱۱)برهـان  برهان قاطعدر 

 است، ولی شاهدی برای آن یافت نشد.شده
اسـت. بـه ایـن واژه اشـاره شده (Horn 1893, No. 1054) شناسـی فارسـیفرهنگ ریشهدر 

گـواه  نوالیـدن]...[ بـرای »اسـت کـه در تعلیقـات آورده ،کتاب اخیـر، مترجم خالقی م لق
 .(های مترجم، افزوده۷۰۲۵ ۀ، شمار۷۳۹۵هرن و هوبشمان ) «موثقی یافت نشد

 .(اشرب صادقیتذکر دکتر علی)است  نولیدنمصحف  نوالیدنظاهراا 

 نوانیدنـ ۶ـ۵
گاه شـدن»معنی به نیدننوا ۀژوا زفان گویادر فرهنگ  ، ص ۷۳۱۷)بدرالـدین ابـراهیم « نالیدن و آ

، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابـراهیم قـوا  فـاروقی  شرفنامۀ منیریاست. در بدون شاهد مدخل شده (۳۵۷
انجــو ) فرهنــگ جهــانگیری ،(۵۳۱، ص ۵، ج ۷۱۹۹ )محمــد لد دهلــوی مؤیدالفضــال، (۷۰۵۳

 سـرمۀ سـلیمانیو  (۷۳۱۱)برهـان  برهان قـاطع ،(نوان، ذیل ۵۷۷۷، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ شیرازی
مؤلـف اسـت. دهنششاهدی بـرای ایـن واژه درج نیز  (۵۵۵، ص ۷۳۱۵الدین اوحدی بلیانی )تقی

را  «جنبیـدن»باشد و  «نالیدن»معنی به [السعاده]تحفه: در نوانیدناست: آورده الفرسمجمع
گاه شدن»معنی به زفان گویانیز گویند و در   «نالیـدن»معنی رسد که بهخاطر میاست و به «آ

گاهانیدن»و  «جنبانیدن»و   .(۷۵۵۱، ص ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱)سروری انسب باشد  «آ
فرهنـگ  ،(Abaev 1973, II/185) زبـان آسـیتـاریخی شـناختی فرهنـگ ریشه در ایـن واژه

فرهنـگ سـکایی و  (Mayrhofer 1956-1980, B. II, S. 142) شـناختی سنسـکریتکوچـک ریشه
 ست.اآمدهنیز  (Bailey 1979, p. 190) ختن

 است.نیافته نوانیدننگارنده شاهدی برای 

 نواییدنـ ۷ـ۵
 (۳۵۵ص ، ۷۳۱۷بدرالـدین ابـراهیم ) «بانـگ کـردن»معنی بـه نیدینوا ۀژوا زفان گویا در فرهنگ

، (۷۰۵۳، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیری در است.بدون شاهد مدخل شده
، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سروری  الفرسمجمع، (۵۳۱، ص ۵، ج ۷۱۹۹ )محمد لد دهلوی مؤیدالفضال

 .استنیز شاهدی برای این واژه درج نشده (۷۳۱۱)برهان  برهان قاطعو ، (۷۵۵۱
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، و «بانـگ کـردن»و « نالیدن» /به فتح و دو تحتانی/ نواییدناست: آورده زوایدالفوایدمؤلف 
گـاه »معنی [ لغتـی اسـت در آن و بـهنوانیـدن« ]= نون»به ثبوت نرسیده و به  /به ل / نوالیدن آ

خـم »و « لرزیدن و جنبیدن بر خـود»معنی به نویدن، مجاز متعدی و لز . و «کردن و شدن
 ناوانیـدن، کما قبل، و نواییدناست، که گذشت، نه مصفف  ناویدناغلب که مصفف « شدن

 .(۷۳۹۷ خان آرزوالدین علی)سراج« جنبیدن»معنی به نواییدنمتعدِی 
: صــدا و نــدا کــردن. فردوســی گویــد: نواییــدن»اســت: چنــین آمده فرهنـگ رشــیدیدر 

 شـاهنامه. در (نواییـدنذیـل ، ۷۳۳۱رشـیدی ) «سران / نواییدن گرزهای گرانهای درخشیدن تیغ
آمـده و در  گراییدن، نواییدنجای به (۱۹۵، ص ۵ج ، ۷۳۹۳؛ همو ۵۳۹، ص ۱، ج ۷۳۱۹ فردوسی)

 فرهنگ رشـیدیدر  نوانیدناست. بدلی ذکر نشدهنسصه (۷۳۱۹فردوسـی )چاپ دایرةالمعارب 
 است.مدخل نشده

باشد. مولوی معنـوی  «خرامیدن»معنی به: نواییدناست: دهآور جهانگیریفرهنگ  مؤلف
 انجـو شـیرازی) آن دلداریـد ۀدسرفرازانه نوایید به میدان وصال / همه شـاهید چـو بگزیـگفته: 
، ص ۵ج همـو، ) نـوانهمین شاهد ذیـل مـدخل  جهانگیری. در (۵۷۷۵، ص ۵، ج ۷۳۵۹-۷۳۲۷
کلیـات ایـن بیـت در  ،حـالایناسـت. باآمده نوانید، نواییدجای نیز آمده و در آنجا به (۵۷۷۷

 یافت نشد. شمس
 است.نیافته نواییدننگارنده شاهد معتبری برای 

 نوپدـ ۸ـ۵
، ص ۷۳۲۵حاجب خیرات دهلـوی ) «: اسب و نا  کوهنوپد»است: چنین آمده دستوراالفاضلدر 

در «. ۵۵۰۱رک: برهـان »است ، در حاشیه نوشتهدستوراالفاضل. نذیر احمد، مصحح (۵۳۲
هـای از میـان معنی برهـان قـاطعآمـده و مؤلـف  نوندمدخل  برهان قاطعصفحۀ یادشده از 

 نوپـداسـت. درنتیجـه، نیـز اشـاره کرده« نا  کوهی هم هسـت»و « اسب»، به نوندگوناگون 
 است. نوندمصحف 

 نوستنـ ۹ـ۵
اسـت، مدخل شده« نالیدن و زاریدن» معنیبه نوستن (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷ نفیسی) فرهنگ نفیسیدر 

 .استرا نیافته فرهنگ نفیسیولی شاهدی برای آن یافت نشد. نگارنده منبع 
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، ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) در زبان فارسـی لافعاشناختی بررسی ریشهاین واژه در 
فرهنـگ و  (نوسـتن، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن 1شـناختی زبـان فارسـیفرهنـگ ریشهو  (1نویدن
 .Bailey 1979, p) فرهنگ سـکایی خـتنو  (Cheung 2007, p. 284) های ایرانیشناختی فعلریشه

 است.آمدهنیز  (190

ستهوستهنُ ـ ۱۰ـ۵  ، ن و 
 Cheung) های ایرانیشناختی فعلفرهنگ ریشهو  (Bailey 1979, p. 190) سکایی ختنفرهنگ  در

2007, p. 284) ذیـل ۷۳۱۱زاده منصـوری و حسـن) شناختی افعال در زبان فارسیریشهبررسی  و ،
 نویدنبا  (برهان قاطع)« صدای گریه را گویند که در گلو پیچد»معنی به نََوستهو  نُوسته (1نویدن

 است.سنجیده شده «زاری کردن، نالیدن»معنی در 
، ص ۷۳۱۱-۲۷۳۱)ابراهیم قوا  فاروقی  شرفنامۀ منیریبا همین معنی و بدون شاهد در  نوسته

)ســروری  الفرسمجمــع، (۵۲۳، ص ۷۳۱۵)محمــد مقــیم تویســرکانی  فرهنــگ جعفــری، (۷۰۵۹
و  (۵۵۵۷، ص ۵ج ، ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجــو شــیرازی) فرهنــگ جهــانگیری، (۱۷۵۱، ص ۷۳۵۷ـــ۷۳۳۱

 رشـیدیفرهنـگ است. مؤلف نیز آمده (۷۹، ص ۷۳۱۵الدین اوحدی بلیانی )تقی سرمۀ سلیمانی
. معـین در (۷۳۳۱رشـیدی )« است نیوشه: گریۀ در گلو، و ظاهراا تصحیف نوسته»است: آورده

: صـحیح]کـذا،  نپوشـه»اسـت: نظر رشیدی را عینـاا نقـل کـرده و افزوده برهان قاطعحاشیۀ 
ِف نیوشه که به اقرب احتمال است، چنان اشنوسه=  سنوسه=  شنوشه [ هم به این معنی مصح 

)ابومحمـد بـدیع بلصـی،  اشک بارید و پس نیوشه گرفت / باز بفزود گفتهـای درازدر این بیت: 
ِف  نیوشه. (۷۳۰۰ص  ،۳، ج [۷۳۷۹رودکی  ]= ، نفیسیاحوال رودکی  )معـین «اسـت شنوشـهمصح 

 ارتباطی ندارد. نویدنبا  نََوستهو  نُوستهکوتاه آنکه  .(نوسته، ذیل ۷۳۱۱

 نولیدنـ ۱۱ـ۵
، بانـگ زاریـدن»معنی بـه نولیـدن (۷۳۹۳دوسـت )حسن زبان فارسیشناختی فرهنگ ریشهدر 

بنگرست چشـم مـن بـه پیـری کـه روی »... است: با شاهد زیر مدخل شده« کردن، نالیدن
                                                      

بانـگ زدن، ” -navاز ریشـۀ »است: آمده (نوستن، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر . 1
یـدن  Dictionary of Khotan Saka (1979)کتـاب  DKSمنظـور از («. ist( )Bailey DKS 190-)باپسـوند  “غر 

آمده چنین است و ما در این مقالـه درسـتی  فرهنگ سکایی ختناست. آنچه در چنین م لبی نیامده آندر است، ولی 
 ایم:ها را سنجیدههریک از این واژه

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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 ، ص  ترجمـۀ فارسـیمقامات حریری)« ترس اوفراکرده بود نولیدن او  و پشت بداده بود عیش بی
رف»است: آمده چنین مقامات حریریدر متن عربِی  .(۳۳۵ مح  ط  ه   یل  ریـر  ـل  ه  ـد أقب  یصاا ق  « ش 

اسـت.  (۳۵۳۷، ص ۷۳۹۱پوری صـفی)« بانـگ سـگ»معنی به هریر. (۳۱۲، ص ۷۳۱۵حریری )
ک نسـصه در دسـترس اسـت، مـتن یـتنهـا  مقامات حریـریازآنجاکه از این ترجمۀ فارسِی 

تـذکر دکتـر )اسـت  نوفیـدنای گویشـی از گونه نولیدنبدلی ندارد. ظاهراا شده نسصهتصحیح
 .(اشرب صادقیعلی

 نوویدنـ ۱۲ـ۵
مـدخل « خمیـدن، جنبیـدن»معنی بـه یدنونو (۳۵۵، ص ۷۳۱۷)بدرالدین ابراهیم  زفان گویادر 

 .استهای معتبر دیگر نیز نیامدهو ظاهراا در فرهنگ ، ولی شاهدی برای آن یافت نشدشده

 نوییدنـ ۱۵ـ۵
بیت از مولوی این ، «گریه و زاری کردن»معنی ، بهنوییدنذیل مدخل  فرهنگ جهانگیریدر 

 است:عنوان شاهد درج شدهبه
ش باشد؟  کسی که کاِن عسل شد چرا تر 

 
رده ندارد بگو چرا نویـد؟   کسی که م 

 (۵۷۳۰، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجو شیرازی) 
 مویـدآمـده و ظـاهراا  مویـد (۵۷۵، ص ۵ ج[، ۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مولـوی ) کلیـات شـمسلی در و

 درست است.
 است:آمدهزیر  هایبیتدر داستان بهرا  گور  هشاهنامدر 

ــورد ــی بص ــاه لصت ــیربا ش  از آن ش
ــر ــاه ب ــه درگ ــه ب ــن تازیان ــه ای  ک
ــد ــرِد بلن ــاِ  ن ــی ش ــن یک ــه ک  نگ
ــد ز راه ــه آی ــا ک ــین ت ــس بب  وزان پ

ــه  ــد خان ــدخداون ــصت بنویی  س
ــاه ــانی نگ ــت آن را زم ــی داش  هم

 

 بــا زِن زادمــردچنــین گفــت پــس  
ــذر ــد گ ــه باش ــایی ک ــاویز ج  بی
 نبایـــد کـــه از بـــاد یابـــد گزنـــد
ــاه ــه نگ ــدین تازیان ــن ب ــی ک  هم

 شا  از درخـت 1بیاویصت آن شیِب 
ـــد آمـــد از راه بی  مـــر ســـهاهپدی

 .(۵۱۲ـ۵۱۵ ، ص]تصحیح خالقی م لق و محمود امیدسالر[ ۱، ج ۷۳۱۹ )فردوسی 
(: 2ق)نیـز  2س، ق، س، ل»انـد: آورده« بنویید»درمورد  ۀ بیت پنجمدر حاشیمصححان 

 ؛بهوئیـد(: آــ  پ)نیـز  2ل ؛بموئید: ک ؛های یکم، دو ، و چهار  نق ه ندارند()حرب بدبببو

                                                      
 (.۷۳۱۷مجاز، خود شالق )انوری های چرمی انتهای شالق و به. رشته1
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امیدســالر در امــا «. (؛ مــتن تصــحیح قیاســی اســتبنوســید: لــی؛ ببوســید: ب، 3ل، لــن)
بنوفیـد ”تصـحیح بفرماییـد.  “بنوفیـد” را بـه “بنوییـد”»اسـت: آورده های شاهنامهیادداشت

در ادب فارسی بسیار وارد شده و  “نالیدن”معنی به نوفیدن...  .“بسیار ناله کرد”یعنی  “سصت
، ص ۳، بصــش ۵ج  ،۷۳۱۹ امیدســالر)« اســتگشــتگی یافته وفیــدنتمعمــولا بــه  شــاهنامهدر 

های هایی بر یادداشـتافزوده»فصل  های شاهنامهیادداشتاما خالقی م لق در  .(۷۳۷ــ۷۳۰
معنی در مـتن بـه نویـدنبه گمان نگارنـده، همـان »است: این بیت آورده ۀردربا« دفتر ششم

 .(۵۳۰ص ، [۷۰]= ج  ۵ج ، ۷۳۱۹ خالقی م لق)« درست است “نالیدن”
اولا »معتقـد اسـت  وتردیـد دارد  “بنوفیـد”ه بـ “بنوییـد”تصحیح فیروزبصش در درستی 

نالیـدن و ”است و در سایر متون نیـز معنـای کار نرفتهبه شاهنامهدر  “نالیدن”عنی مبه نوفیدن
خواند تـا وزن شـعر  benōyēdرا هم باید  بنویید؛ ثانیاا “غرولند کردن”دارد و نه  “زاری کردن

فیـروزبصش ) «اسـتبوده nawīdanدرست درآید. حال آنکه تلف  این فعل در زبان فردوسـی 
یـد»، «بنوییـد»جای بـه شاهنامه ویراست دو در خالقی م لق . (اشیهح ۷۵۷، ص ۷۳۹۵  «بنو 
ید»نگارنده در درستی  .(۲۷۵، ص ۵، ج ۷۳۹۳ فردوسی) استآورده نیـز تردیـد دارد، زیـرا « بنو 

، بموئید، بهوئید، ببوسـید، بنوسـید( آن را تأییـد بدبببو) شاهنامههای یک از نسصهضبط هیچ
صـورت گـاه بههیچهـای دیگـر، و نـه در متن شاهنامه، نه در نویدنو افزون بر این،  کندنمی

 (۳۱۹ص ، ۱ج ، ۷۳۹۷)فردوسی  چاپ مسکو شاهنامۀدو   ستویرادر  .استکار نرفتهمشدد به
هـا و دیگـر متن شـاهنامهدر  پوییـدن دانیم،که میچنان .استآمده «بهوئید» هواژاین جای به
کار بـه شـاهنامهدر « سـصت پوییـدن»ظـاهراا  ، ولی(۱۹۷۳ خالقی ←) است« رفتن»معنی به

او  و دهـدمی یخانه دسـتورصـاحبزن به  بهرا  گورگوید فردوسی میاست. در اینجا نرفته
 .)؟(« رودمی»برای انجا  دادن دستور 

 شناسـی فارسـیفرهنـگ ریشهدر از مولوی، که در بال نقل شد، و شاهد آن  نوییدن ۀواژ
(Horn 1893, No. 1054) ، سکایی خـتنفرهنگ (Bailey 1979, p. 190)  شـناختی فرهنـگ ریشهو

منصـوری ) در زبان فارسی لافعاشناختی بررسی ریشه، (Cheung 2007, p. 284) های ایرانیفعل
، ذیـل ۷۳۹۳دوسـت )حسن شناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشهو  (1نویدن، ذیل ۷۳۱۱زاده و حسن

 یافت نشد. نوییدنی برای شاهد معتبر است.آمدهنیز  (یهون

 نیوهـ ۱۴ـ۵
: نـالش و نوحـه و فغـانو  نیـوه»اسـت: چنـین آمده (۷۷۰، ص ۷۳۲۳)قـواس  فرهنگ قواسر د

«. خروشان را ۀویگوش تو سال و مه به رود و سرود / نشنوی ناست: خروش بود. رودکی گفته
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 بحرالفضـایل ،(۵۳۱، ص ۷۳۲۵خیرات دهلـوی حاجب ) دستوراالفاضلاین واژه و شاهد آن در 
دانشـنامۀ  ،(۵۲۱، ص ۷۳۱۷)بدرالدین ابـراهیم  زفان گویا، (۲۳۵، ص ۷۳۹۵ بن رستممحمدبن قوا )

، ص ۵، ج ۷۳۲۷-۷۳۵۹ انجـو شـیرازی) فرهنگ جهانگیری ،(رو ۷۱۱، ص ۵۰۷۳فاروقی ) قدرخان
 ،(۷۳۳۱رشـیدی ) رشـیدیفرهنـگ  ،(۷۵۱۱، ص ۷۳۵۷ــ۷۳۳۱)سـروری  الفرسمجمع ،(۵۳۱۰

 ۀهـای دربردارنـدنزدیـک بـه تمـامی کتاب ،(۷۰۵۱، ص ۷۳۷۹رودکی ) احوال و اشعار رودکی
و  (۵۲۰، ص ۷۳۱۵منصـوری ) پهلویهای زبان شناختی فعلبررسی ریشه های رودکی،سروده

 است.آمدهنیز  (نیوه، ذیل ۷۳۹۳دوست )حسن 1شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه
ایـن بیـت  ۀدربردارنـد منبعترین کهنکه ، (۵۱۳، ص ۷۳۷۹)اسدی  لغت فرسبا استناد به 

اصالح « نویۀ»باید به « ۀونی»بیت رودکی نیز در و  است نویه، صورت درست این واژه است
 است:در زیر آمده (نسصۀ نصجوانی) لغت فرس. تصویر این مدخل از ـ نویه(۱ـ۵ ←) شود

 
 
 
 

( و گریـهو  خنـده)بسـنجید بـا  اسـت ـه( و پسوند یدننو)بن حاِل  (ی)نومشتق از  نویه
ِب  ۀعنوان ریشۀ واژشناسی بههای ریشهآنچه در فرهنگ  .اساسی نیست آمده بر نیوهمحر 

 کهن ۀدشهای تصحیحدر متن ـ ۶
های چهـار  تـا چهـاردهم نویسی فرهنگستان از کمتر از سی متن قرنگروه فرهنگ ۀردر پیک
شـاهد در  ۲۵۱)از این تعـداد  )با همین امال( وجود دارد توفان ۀژشاهد برای وا ۱۲۰حدود 

 توفانشان شدهتصحیح هایر متندی که در زیر به برخی مصححان .است(آمده کلیات بیدل
 ایم:اشاره کردهاند را با همین امال آورده

 د وطـواطیوان رشـیـد، (۱۷و  ۱۱ص ، ۷۳۳۱ازرقی هـروی ) وان ازرقییدــ سعید نفیسی در 
عمعـق بصـاری ) وان عمعق بخاریید، (، ...۵۵۵، ۵۳۵، ۳۱۷، ۵۲۱، ۵۵۷ ص، ۷۳۳۹رشید وطوا  )

 ص، ۷۳۱۰نظـامی گنجـوی ) یوان نظامی گنجویدو  (، ...۷۲۱، ۷۲۵، ۷۵۱، ۷۵۳، ۷۳۹ص  ،۷۳۳۹
اوحـدی  کلیـات، (۳۵۱و  ۵۱۰ص  ،۷۳۳۲عـوفی ) االلبابلباب، (۵۱۹، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۵۱، ۵۵۱

                                                      
 -navyaka*ایرانـی باسـتان:  »>است: آمده (هوین، ذیل ۷۳۹۳ دوست)حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدر  .1

یــدن” -navاز ریشــۀ  -Istorikoکتــاب  IEOمنظــور از («. Abaev IEO II/185) “بانــگ زدن، آواز ســر دادن، غر 

Etimologičeskij slovar’ osetinskogo yazyka  به است، ولی در آن*navyaka-  وnav- است.اشاره نشده 
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قاسم انوار ) ات قاسم انواریکل، (، ...۷۷۱، ۷۷۰، ۱۱، ۱۵، ۱۳ص  ،۷۳۵۰ای اوحدی مراغه) ایمراغه
، ۷۲ص  ،۷۳۳۱هاللی جغتایی ) ییوان هاللی جغتاید، (، ...۵۷۳، ۷۱۰، ۷۵۱، ۷۷۳، ۱۹ص  ،۷۳۳۱

 ؛(، ...۷۵۷، ۷۵۹، ۹۱، ۳۱
، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۰۲، ۱۳ص  ،۷۳۵۱وحشـی بـافقی ) وان وحشـی بـافقییـدــ حسین نصعی در 

 ؛(، ...۷۷۲، ۱۹، ۱۵، ۲۷، ۵۰ص  ،۷۳۳۱نشا  اصفهانی ) وان نشاط اصفهانییدو  (، ...۷۳۰
، ۲۰، ۵۵، ۵۵، ۹ص  ،۷۳۵۰نظیـری نیشـابوری ) شـابورییری نیوان نظیدــ مظاهر مصفا در 

 ؛شاهد( ۵۹)درمجموب،  (، ...۲۱
، ۷۱۰، ۵۳، ۳۹ص ، ۷۳۲۹واعـ  قزوینـی ) نـییوان واعظ قزویدــ حسن سادات ناصری در 

 ؛(، ...۳۵۹
 ،۷۳۱۷النسـاء زیب) النسـاءبیوان زیـددخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی در ــ مهین

 ؛شاهد( ۵۱)درمجموب،  (، ...۱۵، ۱۲، ۲۱، ۲۷ـ۵۹، ۳۱ص 
، ۷۵۵-۷۵۰، ۷۷۱ص  ،۷۳۱۱بیـدل دهلـوی ) دلیات بیکلــ اکبر بهداروند و پرویز عباسی در 

 ؛شاهد( ۲۵۱)درمجموب،  (، ...۷۳۲-۷۵۷
 ؛(۳۲و  ۳۵ص  ،۷۳۳۱قاآنی ) وان قاآنییدــ محمدجعفر محجوب در 

 ؛(، ...۱۲، ۵۱، ۵۲، ۳۳، ۵۹ ص، ۷۳۵۳مکتبی شیرازی ) لیلی و مجنونــ اسمعیل اشرب در 
و  (۵۱۵، ۵۱۱، ۵۱۲ص  [،۷۳۲۱]=  ۵۲۳۱عماد فقیـه ) پنج گنجفر  در الدین همایونــ رکن

 ؛(۲۵و  ۵۱ص  ،۷۳۵۱عماد فقیه ) عماد فقیهوان ید
 ؛(۱۱و  ۱ص ، ۷۳۱۵اسیر شهرستانی ) دیوان اسیر شهرستانیــ غالمحسین شریفی ولدانی در 

، ۳۲۷، ۳۰۱ص  ،۷۳۱۱سنجر کاشـی ) سنجر کاشیوان یدــ حسن عاطفی و عباس بهنیا در 
 ؛(۳۱۱، ۳۲۵

 ؛(۵۵۵و  ۵۰۳ص  ،۷۳۱۵فیا  لهیجی ) فیاض الهیجیوان یدــ امیربانو کریمی در 
، ۷۰۵، ۱۳، ۱۲، ۵۲ص  ،۷۳۱۳میلـی مشـهدی ) میلـی مشـهدیوان یـدــ محمد قهرمان در 

 ؛(، ...۷۱۱
 ؛(۹۳۷، ص ۵؛ ج ۹۹، ص ۷ج ، ۷۳۱۵مسعود سعد ) سعدمسعودوان یدــ مهدی نوریان در 

، ۷۵۷، ۱۵ص  ،۷۳۱۱فروغـی بسـ امی ) وان فروغی بسـطامییدخانی در ــ حمیدرضا قلیچ
 ؛، ...(۵۰۵، ۷۱۵، ۷۱۰

، ۵۷۱ص  ،۷۳۲۱الدین اسـفرنگی سـیف) ن اسـفرنگییالدفیوان سـیـدــ زبیده صدیقی در 
۵۲۱ ،۵۹۱ ،۳۵۱ ،۵۵۳... ،). 
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 ایم:سنجیده هاهای خ ی آندر زیر ضبط نسصۀ چاپی چند متن را با یکی از نسصه
سـوزنی )حسـینی شاه نصسـت ناصـرالدینچـاپ ( ۱قـرن ) سـوزنیوان یددر بیت زیر از 

عـالی مدرسـۀ نسـصۀ کتابصانـۀ ) وانیـدآمده، ولی در نسـصۀ خ ـی  توفانضبط  (۱۰ ، ص۷۳۳۱
 است:آمده طوفانضبط  (پشت ۷۵۱بر  ، ۵۷۱، نسصۀ سههسالر

ِل  دلی هر د شاد او شادی کز ِقب  ـو   ب 
 

 نکنـد غمگین آید غمان طوفان گرش 
 

 نظیـری نیشـابوری)چـاپ مظـاهر مصـفا ( ۷۰قرن ) شابورییری نیوان نظیدر بیت زیر از د
 ۀشـمار نسـصۀ کتابصانـۀ ملـی،) وانیـدآمده، ولی در نسصۀ خ ـی  توفانبط ض (۵۱۵، ص ۷۳۵۰

 است:آمده طوفانضبط  (رو ۳۳بر   ،۷۲۲۹۱۵۱
 نوح چو دعوت نمود موجۀ علم تو دید

 
نگـــه توفـــان اوبـــود تیمم   گهـــی ب 

 

، ص ۷۳۵۱وحشی بافقی ) حسین نصعیچاپ  (۷۰)قرن  دیوان وحشی بافقیدر بیت زیر از 
، بـر  ۱۷۱۷۱۳ ۀنسصۀ کتابصانۀ ملـی، شـمار) دیوانآمده، ولی در نسصۀ خ ی  توفانضبط  (۵۲۹
 است:آمده طوفانضبط  (پشت ۷۱۱

 هزار فتنه ز طوفان نوح باشد بیش
 

 چو آب در د  آن تیغ آبـدار نهـان 
 

 (۲۱۳، ص ۷۳۳۱قاآنی )چاپ محمدجعفر محجوب ( ۷۳قرن ) قاآنیدیوان در بیت زیر از 
 ۵۰۷، بـر  ۷۰۱۱۱۱۰ ۀنسصۀ کتابصانۀ ملـی، شـمار) دیوانآمده، ولی در نسصۀ خ ی  توفانضبط 

 است:آمده طوفانضبط  (پشت
ر   دشت و چنان بکوبم کوه  چنان بب 

 
 که روزگار تشـنه کنـد بـه طوفـانم 
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بـی هـیچ ، توفـان ۀژهـا واهم دارنـد کـه در آن دیگریهای ها تصحیحبرخی از این متن
 کنیم:است. در اینجا فقط به یک شاهد از هر متن اشاره میآمده طوفانبا امالی  ،بدلینسصه

صورت  (۹۹ص  ،۷۳۱۵مسعود سعد )چاپ نوریان در ( ۲)قرن مسعود سعد یت زیر از بدر 
 است: طوفاندرستی ضبط آن به (۷۱۰، ص ۷۳۹۰ همو)مهیار  چاپده، ولی در ضبط ش توفان

 سـتوفانیطده یـبر تـن از آب د  ستاینه صاعقهیدر دل از تف س
 (۷۳۹، ص ۷۳۳۹عمعـق بصـاری )چـاپ نفیسـی در ( ۱)قرن عمعق بصاری بیت زیر از در  

درسـتی ضـبط آن به (۵۵۰ص ، ۷۳۱۹همـو )شـعبانلو  چاپده، ولی در شبط ض توفانصورت 
 است: طوفان

 ییوآتـش را مکـان ممکـن بـود مـواگر مر آب
 

 وفان و در دوز  مکان داردطم که در یمن آن مو 
اسـفرنگی  الدین)سـیفصـدیقی چـاپ در ( ۱)قـرن اسـفرنگی  الدیناز سیفدر بیت زیر  

ضبط  (۲۵۹ص  ،۷۳۹۰همو )جعفری  ضبط شده، ولی در چاپ توفانصورت  (۱۷۲ص  ،۷۳۲۱
 است: طوفاندرستی آن به

 غم مصور ،ز غرقه شوییخن آبیگر تو در ا
 

 وفـان عشـقطکشتی صد نوح هست غرقـۀ  
چاپ نفیسـی  االلبابلبابدر از محمودبن عمر جوهری هروی و سرانجا ، در بیت زیر  

قزوینـی  وبـراون چـاپ  االلبابلبابآمده، ولی در  توفانضبط  (۳۵۱، ص ۵، ج ۷۳۳۲عـوفی )
 است: طوفاندرستی ضبط آن به (۷۷۲، ص ۷، ج ، لیدن۷۹۰۱هجری قمری /  ۷۳۵۵همو )

 ا  انـدر کشـتیگفت با نـوح نبـی بـوده
 

 به گِه آنکه جهان گشت خراب از طوفان 
شـاهدی کهن های خ ی یک از نسصهوجوهای فراوان، در هیچده، با وجود جستنگارن 

آمده در نسـصۀ خ ـی آن مـتن،  توفانای که شدهنیافته و در هر متن کهِن تصحیح توفانبرای 
 است.رو شدهروبه طوفانبا ضبط 

 و توفنده توفندـ ۷
ه»معنی به توفند ۀژوا hurricaneانگلیسِی  ۀژدر برابر وا سو فرهنگستان  ای بـا چرخنـد حـار 
 است.را تصویب کرده« متر بر ثانیه ۳۵ای بادهای س حی بیش از دقیقهمیانگین یک

، نصسـتین بـار ۵افـزار درج نویسـی فرهنگسـتان و نر گـروه فرهنگ ۀربا اسـتناد بـه پیکـ
 است و ظاهراا در فارسی کهن شاهدی ندارد:کار بردهرا به توفندهالشعراء بهار ملک

 غرنــده و ســهمناک و توفنــده
 

 بر دشت گذشت تند طوفانی 
 .(۷۵۱۳، ص ۵، ج ۷۳۱۱ )بهار 
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 است.کار نرفتهنیز ظاهراا تاکنون در فارسی به نوفنده

 توفانـ ۸
صدا و فریاد و شور و غوغا و ": توفان»است: چنین آمده شناختی زبان فارسیشهیفرهنگ ردر 

: "به آواز بلند توفیدن. ([۷۳۵۵ــ۷۳۵۷نفیسی ]) "جانوران درافتدای که از ازدحا  مرد  و یا غلغله
نبیدن، هنگامه و شور ر  یدن، غ  . بـه ([۷۳۵۵ــ۷۳۵۷نفیسی ]) "غوغا بر پا کردن و فریاد کردن، غر 

. از آنچـه تـا اینجـا (توفـان، ذیـل ۷۳۹۵دوست )حسن« استمربو   "پشه" tūfāna :کردِی  لغت
برسـاخته  فرهنـگ نفیسـیدر  توفـان ۀشده برای واژدرجمعنِی شود که گفته شد مشص  می

انـد و پیش از ما اشاره کرده که دیگران. چنانندارد"پشه"  tūfānaکردِی  ۀرب ی به واژاست و 
ِف  توفیدننشان دادیم،  مقاله ما نیز در این  .است نوفیدننیز مصح 

 است: برهان قاطعرا با همین امال مدخل کرده  توفانترین فرهنگی که ظاهراا قدیم
را « شـورش دریـا»باشـد عمومـاا و « شور و غوغا»است که  طوفان: بر وزن و معنی توفان

 .(توفان، ذیل ۷۳۱۱برهان )و نا  دوست وامق بود که با او بگریصت  ||گویند خصوصاا 
است: بـه ایـن امـال نعـت ]= چنین آورده برهان قاطعمحمد معین در حاشیۀ این مدخل 

عربی از ریشۀ دیگـری  طوفان، ولی «غران»، «فریادکننده»معنی ، بهدنیتوف صفت[ فاعلی از
 .(توفان، ذیل ۷۳۱۱ معین)است 

شـور و غوغـا و فریـاد و »یـا در معنـی در معنی صفتی  توفاننگارنده هیچ شاهدی برای 
؛ توفـانذیـل ، ۷۳۱۱ معـین ←ازجمله، )دانند را صفت می توفاناست و اینکه برخی نیافته« صدا

یـا ای بالقوه واژهدر معنی یادشده  توفانظاهراا بر اساسی نیست. به سصن دیگر،  (۷۳۱۵ نجفی
و پسـوند  ،تـوف، یعنـی دنیـتوفتوان از بن فعـل . یعنی مییا موجود است، نه بالفعلممکن 
ای (، ولی ظـاهراا تـاکنون چنـین واژهخندانرا ساخت )بسنجید با  توفان ۀژوا نا -ساز صفت

باشد که  توفنده ۀژتواند وجود واکم در فارسی معاصر، میاست. دلیل آن، دستنشدهساخته 
امـالی نیـز « شـورش دریـا»در معنـی  توفـان را در معنـی صـفتی دارد. توفـانهمان کارکرد 

( و طـاق)>  تاق( و طاس)>  تاسهایی مانند توان آن را با واژهاست و می طوفان ۀشدفارسی
شـاید ، طوفـانجای به توفانکاربرد امالی ( سنجید. ساطور)>  ساتور( و خطمی)>  ختمی

ازآنجاکه در خـط است. تصویب آن در فرهنگستان اول، در فارسی معاصر رواج یافته دلیلبه
«  »دارای حـرب  تبارِ عربی ۀدر صدها و هزاران واژشمار، انگشت ۀجز در چند واژ ،فارسی

نیـز تغییـری نـدهیم و بـرخالب روش گـروه  طوفـانایم، بهتر است در امـالی تغییری نداده
 .بنویسیم طوفان، آن را با امالی (دنبالۀ مقاله ←)گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه
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 و فرهنگستان ـ ۱ـ۸
( و پسـوند تـوف) توفیدنمشتق از بن فعل  طوفانپژوهشگران فرهنگستان اول به گمان اینکه 

مصـوب کـرده  typhonفرانسـوِی  ۀژدر برابـر وا توفـاناست، آن را با امـالی  نا -ساز صفت
 back) «سـاخت معکـوس»شناسی این تحلیل صرفی در زبان .(۵۱، ص های نوواژه)اند بوده

formation.نا  دارد ) 
گزینـِی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی واژهگونـاگون گـروه هـای گروهکارپژوهشگران 

 توفـانرا با امالی  طوفانجا های مصوب این فرهنگستان، همهنیز در واژه)فرهنگستان سو ( 
 انـد( ذکـر کردههـا اصـ الح دیگـر، و دهمـوج توفـان، مـرغ توفـان، توفانهیسـازجمله در )
(http://vajeyar.apll.ir/) استکه نیازی به این کار نبوده. 

  ـ طوفان۹
 گسترش معنایی ـ ۱ـ۹

هم در عربـی و هـم در فارسـی کهـن  طوفانآید، های کهن برمیها و متناز آنچه از فرهنگ
باران سصت، و آب بسیار که همه را بهوشد، ... و سیل یـا آب کـه از زمـین برآیـد و »معنی به

در عبارت  است. این معنی هنوز هم مثالا بوده (۷۹۱۱، ص ۷۳۹۱پوری صفی)« همه را غرق کند
دستصوش گسترش معنایی شـده و در  طوفانرود. در فارسی معاصر کار میبه« طوفان نوح»

است. این گسترش معنـایی ظـاهراا بـه تـأثیر از نیز کاربرد یافته« تندباد»و « باد شدید»معنی 
 درهفتم هجری، ظاهراا  ۀداز اواخر س دنیتوف ۀژوا»است. ( بودهدنینوف> ) دنیتوفمعنی فعل 
سازد و بـا معنـای ثانویـۀ ، که مفهو  هیاهو و آشوب را به ذهن متبادر میطوفان ۀژقیاس با وا

 .(۷۵۱، ص ۷۳۹۵)فیروزبصش « استوجود آمدهیابد، به)غوغا درافتادن( تداخل می دنینوف

 های دیگردر زبان ـ ۲ـ۹
 جیتیکن ِهـریِاِمـر زبان انگلیسـی فرهنگاست. در به انگلیسی نیز راه یافته طوفانعربِی  ۀژوا
(Pickett 2010)  ذیل مدخلtyphoon  است: چنین آمده« تاریصچۀ واژه»در بصش 

یافته به انگلیسی را های راهمثال دقیقی از سفر طولنی بسیاری از واژه typhoonتاریصچۀ 
ونـان بـه دهد. این واژه، پیش از پذیرش صورت کنونی آن در زبان انگلیسـی، از ینشان می

اسـت. عربستان و از عربستان به هند سفر کرده، و همچنین مسـتقالا در چـین ظـاهر شده
عنوان یـک اسـم رود و هم بهکار میها بهعنوان نا  پدر آب، که هم بهtuphōnیونانِی  ۀژوا

اسـت. در آن بـه زبـان عربـی راه یافتـه بوده قـرون وسـ ی، در «گردباد»معنِی پرکاربرد به
داد و کرد و آن را گسترش مـیفراگیری زبان عربی میراث دوران باستان را حف  میهنگا ، 

http://vajeyar.apll.ir/
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 ۀژ، کـه صـورت عربـِی واطوفـانشـد. نیز موجب انتقال آن به اروپا و دیگر نقا  دنیـا می
زبـانی کـه در هنـد یازدهم میالدی ازطریق مهاجماِن مسلماِن عرب ۀدیونانی است، در س

عربـی،  ۀژهـای رایـج در هنـد راه یافـت. سـهس فرزنـد ایـن وااستقرار یافته بودند به زبان
های هندی، وارد زبان انگلیسی شده )این واژه نصستین بـار در سـال ازطریق یکی از زبان

کار بـه tufanو  touffonهایی ماننـد اسـت( و در انگلیسـی بـه صـورتثبت شده ۷۲۱۱
ر هندوستان اشاره دارند. صـورت ویژه به یک طوفان شدید دها بهاست. اصل این واژهرفته

، تأثیر پذیرفته، و تلف  taaîfung، یعنی کانتونی چینیگونۀ ای در از واژه typhoonجدیِد 
ــه وا ــتر آن را ب ــد آن بیش ــبیه کرده ۀژجدی ــانی ش ــت. وایون ــی taaîfung ۀژاس ــه معن ، ک

قرضی عربی مشابهت داشته و نصستین  ۀژاست، تصادفاا با وا« باد شدید»اللفظی آن تحت
های اسـت. ایـن صـورتدر انگلیسـی ثبـت شده tuffoonصـورت به ۷۱۹۹بار در سال 

اند. امالی اخیر نصسـتین را پدید آورده typhoonاند و سرانجا  گوناگون درهم ادغا  شده
( اثـر ِشـلی Prometheus Unbound) ازبندَرسـته ۀپرومتـدر کتـاب  ۷۱۷۹بار در سال 

(Shelleyبه )است.کار رفته 

 عنوان اسم خاصطوفان / توفان بهـ ۱۰
: عنصـری صـتیو بگر[ا]دوست وامـق بـود کـه بـا  :توفان» است:دهمچنین آ لغت فرسدر 

 .(۳۹۹ص ، ۷۳۷۹اسدی )« کام و ناکام / بسی آزموده به کی دوستش بود توفان به نامی گوید:
اسـت. ایـن ی عنصری بودهوامق و عذراهای داستان نا  یکی از شصصیت / توفان طوفان

های کهن فارسی، که معنی و شـاهد آن را و دیگر فرهنگ لغت فرسهای خ ی نا  در نسصه
 از توفـاناسـت. در ادامـه، تصـویر مـدخِل آمده توفـاناند، با امالی نقل کرده لغت فرساز 

 است:آمده (۳۳۳ صنسصۀ نصجوانی، اسدی، ) لغت فرسحاشیۀ 
 
 

ی وامـق و عـذراجامانده از نویس بهتنها دست ۀددیهای پریشان و آسیباین بیت در برگه
هــا را کــه مولــوی محمــد شــفیع، دانشــمند پاکســتانی، آن (۲۱، بیــت ۱، ص ۷۹۱۱)عنصــری 

 پردازیم(:است )در اینجا به ضبط آشفتۀ مصراب دو  نمیآمده طوفانتصحیح کرده، با امالی 
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ی عنصری این نا  در پنج جای دیگر نیز با وامق و عذراجامانده از داستان های بهدر بیت
 (۳۳۳، بیـت ۷۳؛ ص ۷۰۱، بیـت ۷۵؛ ص ۱۲و  ۲۹هـای ، بیت۱، ص ۷۹۱۱عنصـری ) طوفانامالی 

 آوریم:است. در ادامه تصویر دو بیت دیگر را نیز میآمده

 چو طوفان بدیدش د]و[ رخساره تر
 

ــو   ــربدانســت ک ــه س ــه آمــد ب  را چ
 .(۷۰۱، بیت ۷۵)ص  

ــم ز گردن  به طوفان چنین گفت کی بدنشان  کشــانشــده نــا  تــو گ 
 .(۳۳۳، بیت ۷۳)ص   

، بیـت ۷۱؛ ص ۳۲۲، بیـت ۷۱ص )اسـت آمده«( ت»)با  توفانحال، در دو جای دیگر بااین
هـا آمـده، امکـان قـرار دادن هایی کـه ایـن دو بیـت در آندلیل کیفیت پایین بر که به (۵۵۲

 ها در اینجا وجود ندارد.تصویری خوانا از آن
 رو هستیم:در اینجا با سه احتمال روبه که رسدنظر میبه
است، حاصل دستبرد کاتبان در متن بوده توفانکار برده و به طوفانجا . عنصری در همه۷

 خلـط نکنـد.« سیالب»در معنی  طوفانشاید به این دلیل که خواننده نا  این شصصیت را با 
 .)تذکر دکتر پژمان فیروزبصش(نماید تر میاین احتمال درست

 توفانو گاه  طوفانالصط چندان توجهی نداشته و در منظومۀ خود گاه . عنصری به رسم۵
چنـین  نیسـت. طوفـان ۀدشامالی فارسی توفاناست. روشن است که در این صورت، آورده

 احتمالی نیز بسیار بعید است.
و دو بیـت مشـکوک  لغت فرسدر  توفانکار برده و ضبط به وفانتجا . عنصری در همه۳
حاصل دسـتبرد  وفانطاصیل است و  (۵۵۲، بیت ۷۱؛ ص ۳۲۲، بیت ۷۱ص ) وامق و عذرادیگِر 
های خاص موجود در منظومـۀ خـود را است. ازآنجاکه عنصری دیگر نا ن در متن بودهکاتبا

ب آورده، چنین احتمالی بعید میبه  وامق و عذراهای موجود در نماید. برخی نا صورت معر 
 .فلقراط، فالطوس، زلقدوساز این قرارند: 
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 طوفـانعربِی  ۀژیادآور شدیم، وااند و ما نیز در این مقاله تر نیز دیگران گفتهکه پیشچنان
پـدر »معنی در آن زبـان هـم بـه tuphōnیونانِی  ۀژاست. گفتیم که وااز یونانی وا  گرفته شده

وامق در داستان  وفانطرسد که نا  نظر میچنین به«. گردباد»معنی است و هم بهبوده« هاآب
 .است« هاپدر آب»معنی به tuphōnیونانِی  ۀژهمان وا و عذرا

 گیرینتیجهـ ۱۱
( ۱۹۰)تـألیف: پـس از  فرهنگ قواسظاهراا  است. دنینوف ۀشدصورت دگرگون دنیتوففعل 

 است.مدخل شده توفنصستین فرهنگی است که در آن 
 متفــاوت ریشــۀدو نیــز  دنیــنوفو  متفــاوت ریشــۀدو های متفــاوت آن( )و گونــه نویــدن

 است.داشته
 نویـدنو  نوفیـدنهـای از سـتاک فعل نونده، و نوند، نوفه، نوف، خانهنوان، نوانهای واژه

 اند.مشتق شده
 نویــدنۀ اســت، ولــی واژتصــحیف شده توفیــدنصــورت فقــط به نوفیــدنۀ ظــاهراا واژ

ف( بسـیاری دارد.های مشکوک یـا تکصورت یکـی از ایـن  شـاهدی )و نـه لزومـاا مصـح 
ف صورت  ۀهـای دربردارنـدها و کتاباست که در نزدیک به تمامی فرهنگ نیوه*های مصح 
 است. نویهکه ضبط درست آن های رودکی به همین صورت آمده، درحالیسروده

بـه اسـت.  برهـان قـاطعآمده  توفانبا امالی  طوفان ۀظاهراا نصستین منبعی که در آن واژ
توان آن را با است و می وفانط ۀشدامالی فارسی« شورش دریا»در معنی  توفانسصن دیگر، 

( سـاطور)>  سـاتور( و خطمـی)>  ختمی( و طاق)>  تاق( و طاس)>  تاسهایی مانند واژه
تصویب آن در فرهنگستان اول، در فارسی  دلیلشاید به، طوفانجای به توفانسنجید. امالی 

 است.معاصر رواج یافته
ای بالقوه یا ممکـن اسـت، و واژه استکار نرفتهدر معنی صفتی ظاهراا در فارسی به توفان

را  توفـانۀ واژ نا -سـاز و پسـوند صفت دنیتوفتوان از بن فعل یعنی می. نه بالفعل یا موجود
 است.ای ساخته نشده(، ولی ظاهراا تاکنون چنین واژهخندانساخت )بسنجید با 

اند و تغییر داده توفانرا به  طوفانواژۀ  ،ایبی هیچ اشاره ،های کهنبرخی مصححان متن
 اند.موجب گمراهی دیگران شده

اند کار بردهاست و ظاهراا افرادی که نصستین بار آن را بهکنونی ساخته شده ۀدر سد هتوفند
گاهی نداشته دنینوفاز فعل   اند.آ
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 توفـانبا امـالی  طوفانگزینِی فرهنگستان سو  گروه واژهدر هم در فرهنگستان اول و هم 
 .تاستصویب شده

و « بـاد شـدید»دستصوش گسـترش معنـایی شـده و در معنـی  طوفاندر فارسی معاصر 
 است.نیز کاربرد یافته« تندباد»

هـای فرنگـی راه طوفان از یونانی وارد عربی شده و از عربی به زبان فارسی و برخـی زبان
 است.یافته

 رود.کار رفته و میدر قالب اسم خاص نیز در فارسی به طوفان

 منابع
، به کوشش حکیمه دبیـران، تهـران، پژوهشـگاه علـو  شرفنامۀ َمنَیری(، ۷۳۱۱-۲۷۳۱ابراهیم قوا  فاروقی )

 .  ، دو جلدانسانی
 زوار.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۳۱هروی ) ازرقی
 به کوشش حبیب یغمایی، تهران، بروخیم. ،نامهگرشاسب، (۷۳۷۱بن احمد )، ابونصر علیاسدی
 . ، مجلس، به کوشش عباس اقبال، تهرانغت فرسکتاب ل(، ۷۳۷۹) بن احمدابونصر علی ،اسدی

، ۳۱۳۹ۀ ، نسصۀ محمد نصجوانی، کتابصانـۀ ملـی تبریـز، شـمارلغت فرسبن احمد، اسدی، ابونصر علی
 هجری. ۱۱۱کتابت: 

 مکتوب.، به کوشش غالمحسین شریفی ولدانی، تهران، میراث دیوان، (۷۳۱۵اسیر شهرستانی )
جـالل ، های شـاهنامهیادداشـت: ، منـدرج در«های دفتـر ششـمیادداشـت»(، ۷۳۱۹)امیدسالر، محمود 

های ، صـفحه(۷۰)= جلـد  ۵ جلـدخالقی م لق، با همکاری محمود امیدسالر و ابوالفضـل خ یبـی، 
 .۷۳۹۷، تهران، دائرةالمعارب بزر  اسالمی، چاپ دو : ۷۵۱ـ۷

، ویراستۀ رحیم عفیفـی، مشـهد، فرهنگ جهانگیری(، ۷۳۲۷-۷۳۵۹) حسین الدینانجو شیرازی، میرجمال
 دانشگاه مشهد، سه جلد.

زاده، مشهد، آستان قـدس ، به کوشش فریدون تقیتحفةاالحباب، (۷۳۱۲) ، حاف  سل انعلیاوبهی هروی
 رضوی.

 امیرکبیر.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،کلیات، (۷۳۵۰) ایاوحدی مراغه
 الله طالبی، تهران، پازینه.، به کوشش حبیبو جهان پویا زفان گویا، (۷۳۱۷)ابراهیم الدین بدر

 ، به کوشش محمد معین، تهران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۷۳۱۱) بن خلف، محمدحسینبرهان
تهـران، بنیـاد آستان قـدس، محفوظ در نسصۀ ، عکس ترجمۀ تاریخ طبری، (۷۳۵۵)ابوعلی محمد ، بلعمی

 هنگ ایران.فر
 ، دو جلد، تهران، توس.دیوان(، ۷۳۱۱بهار، محمدتقی )
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به کوشش اکبـر بهدارونـد و پرویـز عباسـی، سـه ، کلیات(، ۷۳۱۱بیدل دهلوی، عبدالقادربن عبدالصالق )
 جلد، تهران، الها .

 دانشگاهی.، به کوشش محمود مدبری، تهران، مرکز نشر سرمۀ سلیمانی، (۷۳۱۵)الدین اوحدی بلیانی تقی
 زمین.، به کوشش ایرج افشار، تهران، فرهنگ ایراننامهفرخ، (۷۳۵۱، ابوبکر م هر )جمالی یزدی

 ، به کوشش نذیر احمد، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.دستوراالفاضل، (۷۳۲۵)حاجب خیرات دهلوی 
ی )افسـت: ، تهران، مؤسسۀ فرهنگـی شـهید محمـد رواقـمقامات حریری(، ۷۳۱۵) بن علیقاسم حریری،

 بیروت: دار صادر(.
، پنج جلـد، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۷۳۹۳، محمد )دوستحسن

 ادب فارسی.
 ، به کوشش تن هوی جو، تهران، دانشگاه تهران.فرهنگ فارسی، (۷۳۱۵)حسین وفایی 

 به کوشش آد  اوزون، آنکارا، ترک دیل کورومو. ،لغت حلیمی(، ۵۰۷۳بن ابویوسف )اللهحلیمی، ل ف
 ، به کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.دیوان، (۷۳۹۷) الدین بدیل، افضلخاقانی

، تهـران، (۷۰)= جلـد  ۵( و ۹)= جلـد  ۷های ، جلدهای شاهنامهیادداشت(، ۷۳۱۹خالقی م لق، جالل )
 .۷۳۹۷دائرةالمعارب بزر  اسالمی، چاپ دو : 

 ، تهران، سصن.نامۀ شاهنامهواژه(، ۷۳۹۱، جالل )م لقخالقی 
 ، سه جلد در یک مجلد، تهران، نشر نو.تاریخ زبان فارسی(، ۷۳۹۲خانلری، پرویز ناتل )

 ، ده جلد، تهران، کارنگ.فرهنگ مشتقات مصادر فارسی، (۷۳۱۱)خلیلی، کامیاب 
 نامۀ دهصدا.لغت، تهران، مؤسسۀ نامهلغت(، ۷۳۱۱و همکاران ) اکبر، علیدهصدا

 بارانی.به کوشش سعید نفیسی، تهران، تصحیح عباس اقبال،  ،دیوان، (۷۳۳۹) رشید وطوا 
وی، رشیدی ت   ، به کوشش محمد عباسی، دو جلد، تهران، بارانی.فرهنگ رشیدی(، ۷۳۳۱) حسینی ت 

 تهران، فرهنگستان هنر. ،، دو جلدفرهنگ شاهنامه(، ۷۳۹۰)رواقی، علی 
 [، تهران، هرمس.تاجیکی] زبان فارسی فرارودی(، ۷۳۱۳صیاد )شکیبا و  ، علیرواقی

، سـمرقندی رودکیابوعبدالله جعفربن محمد احوال و اشعار ، (۷۳۷۹) ابوعبدالله جعفربن محمد، رودکی
 تهران، ،نفیسی، سعید ۳جلد 

دخت صـدیقیان و ابوطالـب میرعابـدینی، مهین به کوشش ،دیوان، (۷۳۱۷، مصفی هندوستانی )النساءزیب
 تهران، امیرکبیر.

 تهران، ع ایی. ،در مکتب استاد، (۷۳۵۲)سجادی، ضیاءالدین 
 ، به کوشش اسدالله واحد، تبریز، دانشگاه تبریز.زوایدالفواید(، ۷۳۹۷خان آرزو )الدین علیسراج

 اکبر علمی، تهران.دبیرسیاقی، علی، به کوشش محمد الفرسمجمع(، ۷۳۵۷ـ۷۳۳۱قاسم )سروری، محمد
به کوشش حسن عاطفی و عباس بهنیا، تهـران، کتابصانـه و  ،دیوان، (۷۳۱۱، میرمحمدهاشم )سنجر کاشی

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
 حسینی، تهران، امیرکبیر.، به کوشش ناصرالدین شاهدیوان، (۷۳۳۱سوزنی )
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 هجری. ۷۰۳۳، تاریخ کتابت: ۵۷۱ ۀشمار، مدرسۀ عالی سههسالرکتابصانۀ نسصۀ  ،دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵۰۱، تاریخ کتابت: ۳۵۵۹ۀ نسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمار، دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵۱۲، تاریخ کتابت: ۷۵۱۱ۀ نسصۀ کتابصانۀ ملی، شمار، دیوان، سوزنی
 هجری. ۷۵یا  ۷۳، تاریخ کتابت: قرن ۹۵ ۀنامۀ دهصدا، شمارنسصۀ مؤسسۀ لغت، دیوان، سوزنی

 .مرکز بهبود یثقافت یقوم، به کوشش زبیده صدیقی، مولتان، دیوان، (۷۳۲۱) الدین اسفرنگیسیف
 .پژوهشگاه علو  انسانیتهران، ، ، به کوشش فرزاد جعفریدیوان، (۷۳۹۰) الدین اسفرنگیسیف

 ران، دانشگاه تهران.، به کوشش صادق کیا، تهمعیار جمالی، (۷۳۳۱)شمس فصری 
، به کوشش عزیزالله جوینی، فرهنگ مجموعةالفرس، (۷۳۱۱) ، ابوالعالء عبدالمؤمن جاروتیصفی کحال

 تهران، دانشگاه تهران.
، بـه کوشـش علیرضـا فـی لغـات العـرب االربمنتهـی ، (۷۳۹۱) بن عبـدالکریم، عبـدالرحیمپوریصفی

 نژاد، تهران، سصن.حاجیان
، به کوشش نذیر احمد، دهلی نو، رایزنی فرهنگـی جمهـوری الشعرافرهنگ لسان(، ۷۹۹۲/  ۷۳۱۵عاشق )

 اسالمی ایران.
، بـه کوشـش ایـرج (روایت فارسـی کالیسـتنس دروغـین) اسکندرنامه، (۷۳۵۳) البرکاتبن ابیعبدالکافی

 افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 سینا.فر ، تهران، ابنهمایونالدین به کوشش رکن ،دیوان، (۷۳۵۱عماد فقیه )

 فر ، تهران، دانشگاه ملی ایران.الدین همایون، به کوشش رکنپنج گنج[(، ۷۳۲۱]=  ۵۲۳۱عماد فقیه، )
 فروغی.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۳۹الدین )، شهابعمعق بصاری

 .تهران، آزما، ، به کوشش علیرضا شعبانلودیوان، (۷۳۱۹الدین )عمعق بصاری، شهاب
 ، تهران، گوتنبر .های فارسیهای فاحش فرهنگغل (، ؟۷۳۳۵حسن )، عمید

 ، سه جلد، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی عمید(، ۷۳۱۵عمید، حسن )
، بـه کوشـش مولـوی محمـد شـفیع، پاکسـتان، وامق و عـذرا، (۷۹۱۱)بن احمد عنصری، ابوالقاسم حسن

 دانشگاه پنجاب.
تصـحیح ادوارد بـراون بـا مقدمـه و ، بـه االلبـابلباب(، ۷۹۰۱قمـری /  ۷۳۵۵) محمد، سدیدالدین عوفی

 ، لیدن،تعلیقات محمد قزوینی
 سینا و علمی.ابن، به کوشش سعید نفیسی، تهران، االلبابلباب(، ۷۳۳۲) ، سدیدالدین محمدعوفی

 .الله صفا، تهران، دانشگاه تهرانبه کوشش ذبیح ،وگلشاهورقه(، ۷۳۵۳عیوقی )
ر )بن فاروقی، اشرب ب و رخسـاره ا  ه غیـاث، بـه کوشـش نوراللـدانشـنامۀ قـدرخان(، ۵۰۷۳شـرب المـذک 

 خجند. ،، دانشگاه دولتی خجندالدیناوانظا 
، تهـران، بنیـاد فرهنـگ یـاالکساندر گواخار ـ تودوا یماگالبه کوشش  ،ویس و رامین، (۷۳۵۹) فصر گرگانی

 ایران.
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار.دیوان، (۷۳۵۹جولوغ )بن ، ابوالحسن علیفرخی
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تهران، دائرةالمعـارب جلد،  به کوشش جالل خالقی م لق، هشت ،شاهنامه(، ۷۳۱۹) ، ابوالقاسمفردوسی
 بزر  اسالمی.

، به کوشش عبدالحسـین نوشـین و محمـد نـوری عثمـانوب و لیلـی شاهنامه(، ۷۳۹۷فردوسی، ابوالقاسم )
 .۵ ستزیر نظر مهدی قریب، تهران، سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو، ویرالهوتی، 

 .سصنتهران، دو جلد، به کوشش جالل خالقی م لق،  ،شاهنامه(، ۷۳۹۳) ، ابوالقاسمفردوسی
 خانی، تهران، روزنه.، به کوشش حمیدرضا قلیچدیوان، (۷۳۱۱) فروغی بس امی

 اشرب صادقی، تهران، سصن.، به کوشش علی(۷۳۱۰) فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر
 امیربانو کریمی، تهران، دانشگاه تهران.به کوشش  ،دیوان، (۷۳۱۵، مال عبدالرزاق )فیا  لهیجی

ــان ) ــروزبصش، پژم ــدن»(، ۷۳۹۵فی ــا  توفی ــدنی ــحیح واژهنوفی ــاهنامۀای از ؟ تص ــی ش ــۀ ، «فردوس مجل
 .۷۳۵ـ۷۷۹های ، صفحه۹ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۳۱) بن محمدعلیاللهحبیب، قاآنی
 .۷۰۱۱۱۱۰ ۀ، نسصۀ کتابصانۀ ملی، شماردیوان، بن محمدعلیاللهقاآنی، حبیب

 سنایی.به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،کلیات، (۷۳۳۱) قاسم انوار
د دهلوی معروب به دهاروالقاضی ، نسصۀ کتابصانۀ بادلیان، محـل نگهـداری: الفضالادات، خان بدر محم 

 هجری. ۷۰۵۳پیش از کتابت: ، ۷۱۷۱ۀ شمار، بریتانیاۀ موزلندن، 
 .به کوشش محمد نصجوانی، تهران، شفق ،دیوان، (۷۳۳۳تبریزی ) ق ران
 ، به کوشش نـذیر احمـد، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـرفرهنگ قواس(، ۷۳۲۳) ، فصرالدین مبارکشاهقواس

 کتاب.
 ، تهران، تیسا.۵ اپدبیرسیاقی، چ به کوشش محمد ،دیوان، (۷۳۹۵) لمعی گرگانی

 ، کانهور، م بع نامی منشی نول کشور، دو جلد.مؤیدالفضال(، ۷۱۹۹محمد لد دهلوی )
بــه کوشــش ســعید حمیــدیان، تهــران، مرکــز نشــر  ،فرهنــگ جعفــری ،(۷۳۱۵)محمــد مقــیم تویســرکانی 

 دانشگاهی.
، تصـحیح میرهاشـم محـدث، بحرالفضـایل، (۷۳۹۵)ای بکـری بلصـی بدر خزانه ،بن رستمقوا محمدبن 

 تهران، بنیاد موقوفات افشار.
 ، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.الفرسصحاح، (۷۳۵۷)محمدبن هندوشاه 

 .۲۳۲۵ۀ ان، شمارنسصۀ کتابصانۀ مرکزی دانشگاه تهر، تحفةالسعادةمحمودبن شیخ ضیا، 
 ، به کوشش مهدی نوریان، اصفهان، کمال.دیوان، (۷۳۱۵) مسعود سعد
 .پژوهشگاه علو  انسانیتهران، ، ، به کوشش محمد مهیاردیوان، (۷۳۹۰) مسعودسعد

 .، چاپ اول۵ـ۷ ، تهران، امیرکبیر، جلدفرهنگ فارسی(، ۷۳۵۱ـ۷۳۵۵معین، محمد )
 (.۷۳۱۱برهان ) ←، قاطعبرهان (، حاشیه بر ۷۳۱۱معین، محمد )

بن عثمان حریری بصری، متـرجم: ناشـناس، بـه (، ابومحمد قاسم۷۳۱۲)   ترجمۀ فارسیمقامات حریری
 کوشش علی رواقی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
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 اسمعیل اشرب، تهران، محمدی شیرازی. ، به کوششلیلی و مجنون، (۷۳۵۳شیرازی ) مکتبی
تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب  ،های زبـان پهلـویشناختی فعلبررسی ریشه(، ۷۳۱۵) ، یداللهمنصوری

 فارسی.
، تهــران، شــناختی افعــال در زبــان فارســیبررســی ریشه(، ۷۳۱۱زاده )منصــوری، یداللــه و جمیلــه حســن

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 مد دبیرسیاقی، تهران، زوار.، به کوشش محدیوان، (۷۳۱۲بن احمد )منوچهری، ابوالنجم احمدبن قوص

 الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر.، به کوشش بدیعیا دیوان کبیر کلیات شمس[(، ۷۳۲۲]=  ۵۲۳۲مولوی )
 ، به کوشش محمد قهرمان، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۱۳) میلی مشهدی

 دانشگاه تهران.، به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دیوان ،(۷۳۲۳) ناصرخسرو
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.غل  ننویسیم(، ۷۳۱۵نجفی، ابوالحسن )

 ، به کوشش حسین نصعی، تهران، شرق.دیوان، (۷۳۳۱نشا  اصفهانی، عبدالوهاب )
 به کوشش سعید نفیسی، تهران،  ،دیوان، (۷۳۱۰بن یوسف )، الیاسنظامی گنجوی

 .۷۲۲۹۱۵۱ ۀشمار، ینسصۀ کتابصانۀ مل، دیوان، نظیری نیشابوری
 ، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، امیرکبیر ـ زوار.دیوان، (۷۳۵۰، محمدحسین )نظیری نیشابوری
 .(۷۳۵۳)چاپ اول: تهران، ع ایی،  ، تهران، اساطیردر مکتب استاد، (۷۳۱۱نفیسی، سعید )

 ، تهران، خیا .فرهنگ نفیسی، (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷) الطبا(اکبر )ناظم، علینفیسی
(، تهـران، فرهنگسـتان ؟۷۳۵۰)( استدر فرهنگستان ایران پذیرفته شده ۱۱۱۱که تا پایان سال ) های نوواژه

 ایران.
 حسن سادات ناصری، تهران، علمی.به کوشش  ،دیوان، (۷۳۲۹، محمدرفیع )واع  قزوینی

 ، به کوشش حسین نصعی، تهران، امیرکبیر.دیوان، (۷۳۵۱وحشی بافقی )
 .۱۷۱۷۱۳ ۀ، نسصۀ کتابصانۀ ملی، شماردیوانوحشی بافقی، 

هـای جـالل ، بـا ترجمـه و افزودهشناسی فارسـیفرهنگ ریشه ،(۷۳۹۵)هوبشمان هاینریش و  ، پائولهرن
 خالقی م لق، اصفهان، مهرافروز.

 سنایی. به کوشش سعید نفیسی، تهران، ،دیوان، (۷۳۳۱) هاللی جغتایی
، به کوشش رشید عیوضی، تبریز، مؤسسۀ تاریخ و فرهنـگ دیوان، (۷۳۲۷، محمدبن افریدون )هما  تبریزی

 ایران.
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 ،  / ،  / 
 1معنایی و اشتقاق ۀرتأملی در باب جغرافیای گویشی، دای

 (های باستان دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فرهنگ و زبان)میثم محمدی 

 ،بـژاردن، پـژاردنهای مصتلـف دارد( بـه گونـه« آماده کـردن»)که عموماا معنای  پژاردنۀ واژ
آمـده  هـاآن. متونی که این واژه در استدهدر متون آم بیجاردن و ،پجاردن، بچاردن ،پچاردن

نظـر قومس، گرگان، ری، مرکز و شرق جبال و کرانۀ جنوبی دریای خزرند. به ۀزمربو  به حو
در . استدهرسد که جغرافیای گویشی این واژه محدود به نواحی مرکزی و شمالی ایران بومی

جغرافیـای  یمکنو سعی می یمپردازاین واژه میهای مصتلف این مقاله ابتدا به شناسایی گونه
معنـایی ایـن واژه  ۀردای های گوناگوناساس شاهدیم. سهس برگویشی هر گونه را مشص  کن

 . خواهیم پرداخت. سرانجا  به وجه اشتقاق آن خواهیم کردبررسی را 

 جغرافیای گویشی ـ۱
نشـان از کـاربرد آن در جغرافیـای  های آنو دیگـر گونـه بجـاردنآمده از دستبه هایشاهد

. برخـی از داردو کرانـۀ جنـوبی دریـای خـزر  3، گرگان، مرکز و شرق جبـال2گویشی قومس
مشـص  نیسـت. در  هـاآناند که نا  و نشان مؤلف یا مترجم و کاتب شواهد در متونی آمده

                                                      
نویس مقالۀ حاضر را بسیار سهاسگزار  که پیش ،دوستدکتر مسعود قاسمی و دکتر محمد حسن ،عزیز  انادتاز اس .1

 خواندند و نکات بسیار ارزشمندی را در باب ساختار و محتوای آن به من گوشزد کردند.
 سـصنان شـیخ برگرفتـه ازشـود. شـاهد مـا از زبـان قومسـی ایالت قومس تقریباا شامل استان سمنان امـروزی می .2

مراد ما از گونۀ قومسی در این مقاله همان گونۀ خرقانی است کـه در شـمال شـرقی  ،واقعاست. در ابوالحسن خرقانی
 .استواقع  استاناین 

. مراد ما از مرکز و شرق جبال در این مقاله ری و شهرهای اطراب آن و نواحی جنوبی آن تا اصفهان اسـت. مرکـز و ٩
 تهران، البرز، قزوین، قم، اراک و اصفهان است.های شرق جبال امروزه شامل استان
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و شواهد آثاری کـه هایی واجی آن با گونۀ زبانی این موارد ت بیق گونۀ زبانی این آثار و ویژگی
گاهیم، ما را به شناخت محدوزبانی ۀزاز حو  کند.جغرافیای گویشی آن نزدیک می ۀدشان آ

و ترجمـۀ  تفسیر دیلمـیجز هاین واژه ـ ب هایشاهد ۀدربردارند باید توجه داشت که متون
ۀ طریـق گونـمورد بح  به این متـون یـا ازۀ ژاند. راه یافتن واـ فارسی مقامات حریریطبری 

ونۀ زبانی یکدسـتی زبانی مؤلف یا مترجم بوده یا کاتب. پس هرگز نباید انتظار داشت که با گ
مورد بح  را ۀ ژهای واجی واهرگز نباید ویژگی ،رودر این آثار سروکار داشته باشیم. ازهمین

یک از متون بسنجیم و بر آن اساس به داوری بنشینیم، زیرا اساس زبان های هربا دیگر بصش
نها راه شناخت ویژگی های زبانی متفاوتی دارد. تن متون فارسی دری است که خود ویژگیای

و ت بیـق آن بـا متـون و شـواهد  هـاآنیـک از متـون، شـناخت واژگـان گویشـی اِی هرگونه
شـان که از جایگـاه جغرافیایی ییهاو شاهد هاشده از همان حوزه است. ابتدا از متنشناخته

گاهیم نمونه م ابقـت  هـاآنمتـون دیگـر را بـا  هایدهیم و سهس شاهددست میا بههایی رآ
 خواهیم داد.

 گونۀ رازی و جبال مرکزی ـ۱ـ۱
. شواهد ما مربو  است به چنـدین استتهمورد بح  در گونۀ زبانی ری کاربرد داش ۀژوا

 هایهدر نسـص)قرن ششـم(.  قرآن ریو ترجمۀ )قرن ششم( ابوالفتوح رازی  تفسیرشاهد از 
 :استدهآمزیر های صورت تفسیر ابوالفتوح رازی گوناگون

 .  (۷۱، ص ۷۰، ج ۷۳۱۹)رازی  هاییاست برای ایشان بهشتبجاردهبجاردن: 
ها های که در او جویاست و ببچارده بهشتخدای تعالی برای ایشان ُمَعد کردهبچاردن: 

 .(۳۷۱، ص ۹، ج )همان رودمی
 .  (۳۵۱، ص ۷۱ ، ج)همان َجَهنَّم: بپجارد برای ایشان دوزخال: اََعدَّ لَُهم پجاردن: 

، ص ۹، ج )همـان است در بهشـتخدای تعالی برای ایشان پچاردهپچاردن: ]نسصۀ لت[: 
۱۵) . 

، ج )همـان ام دوزخ برای کافران مأوی و منـزلمن بیجاردهبیجاردن: ]نسخ آ ، آج، لب[: 
 . (۵۲، ص ۷۳

 نزدیک خـدای نزلـی معـّد و ویجـارده باشـد در بهشـتاو را به ویجاردن: ]نسصۀ آب[: 
 .  (۷۲۳، ص ۷۵ ، ج)همان

 .)همانجا( او را به نزدیک خدای نزلی معّد و بژارده باشد در بهشتبژاردن: 
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های مصتلـف بــدین های گونـاگون ایــن واژه براسـاس شــمار کـاربرد در نســصهصـورت
 بـژاردنو  ویجـاردن، پچاردن، پجاردنهای . صورتبیجاردن، و بچاردن، بجاردناند: ترتیب

 پـژاردهدر نسصۀ اسـاس بـه « برآرده»کمترین میزان کاربرد را دارند. در یک مورد هم صورت 
 پجـاردن، بچـاردن، بجاردنهای . احتمالا صورت(۳۳۹، ص ۷۵)همان، ج است تصحیح شده

 ←  در این باب، )برای بحهستند  پجاردن/  پچاردنهای متفاوت برای گونۀ نویسش پچاردنو 
 نیز خواهیم پرداخت. ویجاردن. در ادامه به صورت بصش اشتقاق(

و  بجـاردن. 1انـدآمده بچـاردنو  بجـاردنهای بـه شـکل قرآن ریاین واژه در  هایشاهد
یک باشند. درهرحال، هر پجاردن/  پچاردنانند دو صورت نوشتاری برای گونۀ تومی بچاردن

را باید به  تفسیر ابوالفتوحدر  بژاردنو  ویجاردنهای از این دو صورت را که بهذیریم، صورت
کـه در نسـصۀ ، ویجاردنگونۀ نگارنده، جز همین یک مورد، شاهد دیگری برای کناری نهاد. 

و اگـر ناشـی از  نیافتـه، اسـتدهآم ویجاردهصورت صفت مفعولی به تفسیر ابوالفتوح« آب»
. 2اسـت« و ببجـارده»یـا « و بیجـارده»ن نباشد، احتمالا تحریف رست مصححانش نادخوا

احتمـالا . 3شناسِی تاریصِی گونۀ زبانِی ری ت ـابق نـداردواج هایهاعدنیز با ق بژاردنصورت 
. بصش اشتقاق( ←) استدهمشتق ش čāra-*pati-مورد بح  ما از صورت ایرانی باستان  ۀژوا

گاهی از چگونگی تحـول واجـِی  ایرانـی باسـتان در گونـۀ زبـانِی ری،  -č-شاهد مهم برای آ
 hača( اسـت. در ایـن اشـعار هجـری ۵۰۷ رگذشـت:اشعار برجای مانده از بنـدار رازی )د

نشـان  ǰیـا  čایرانـی باسـتان را بـه  -č-کـه تحـول واج  اسـتدهبدل ش« اج»ایرانی باستان به 
اج تـه . (۲۹ ، ص۵۷۷۳)شمس قـیس رازی  م دوست ان اشا یه این اج درددیم من و دی: 4دهدمی

اساس، . براین(۷۵۹ ، ص)همـان وج ته خوناوه داذن خوردن اج من/  وذ کردن و وذ بردن اج من
نیـز  بیجـاردنواژه در گونـۀ ری اسـت و صـورت  معیـارصـورت  پجاردن/  پچاردنصورت 

                                                      
ح 1 :  بجاردنجا به صورت همه قرآن ری. در متن مصح  )قرآن  ایم ما مر کافران را عذابی خوارکنندهو بجاردهآمده. مثالا

 استبچاردهاست: ( ثبت شده۵۵)قرآن  قرآن رینیز برای  بچاردنگونۀ  فرهنگنامۀ قرآنی(، اما در ۹۳، ص ۷۳۱۵ ری
 (. ۷۱۱، ص ۷ ، ج۷۳۱۹ فرهنگنامۀ قرآنی( )۱۹ توبه، آیۀ) هایخدای تعالی ایشان را بهشت

2 .p-  در اینجا( آغازی ایرانی باستان*pati-čāra-در گونه ) به همان صـورت  عموماا های ایرانی شمال غربیp  بـاقی
 شود.بدل نمی vماند و به می

ل( در قـرون نصسـتین متداول در ری و اصـفهان )مرکـز و شـرق جبـادر فارسی  žاست که واج . صادقی نشان داده٩
اسـت شـدهاسـتعمال می /ز/یـا  /ج/های محلـی ایـن دو شـهر، جای آن، مانند لهجهرفته و بهکار نمیهجری اصالا به

 .(۷۵۳ ، ص۷۳۲۱ادقی )ص
متقـد  هنـوز  ۀردر دو احتمالا ، čرا بازنمایی کند. با توجه به تحول تاریصی واج  ǰیا  čتواند دو واج می «ج». نویسۀ 4

صورت گرفته بوده یـا  č- > ǰ-مورد بح  تحول  ۀر. اینکه در دواستتهرفکار میبه čبرای نشان دادن واج  «ج»نویسۀ 
  شود.نمیزمان کاربرد داشته چیزی است که از خط دانسته اینکه دو گونۀ متقد  و متأخر هم
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 ،نیـز احتمـالا  بـژاردنای نزدیک به این گونۀ زبانی و مربـو  بـه جبـال مرکـزی اسـت. گونه
 قومس و گرگان است. ۀزکه در ادامه خواهیم دید، مربو  به حوهمچنان

خدای به ایشان و احوال ایشـان است: آمده بجاردنصورت نیز این واژه به تفسیر گازردر 
 1.(۱۷۵، ص ۵، ج ۱۳۷۳)جرجـانی،  بجـاردجـا عـذاب میکند و آنعالم است. اینجا تهدید می

هجـری کتابـت  ۲۱۱بـه فارسـی در دسـت اسـت کـه در سـال  شـهاب االخبـار شرحی از
نزدیـک  تفسـیر ابوالفتـوح رازیاست. گونۀ زبانی لغات گویشی این شرح به گونۀ زبانی شده

 است؛ 
، یعنـی همـان اسـتدهآم پجـاردنو  جـاردنبَ  صـورتبهمورد بح  ما  ۀژدر این شرح وا

 شود:دیده می قرآن ریو ترجمۀ  تفسیر ابوالفتوحصورتی که در گونۀ زبانِی رازی در 
شـرح فارسـی شـهاب ) َبجاریدبیدار باشید و در همه حال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می

 .  (۱۰ ، ص۷۳۵۹ االخبار
 .  (۷۰۵ ، ص)همان گور رسانده را بپجارد و ب یا مرگی که وی

 :2استدهآم بجارده صورتبهبه فارسی این واژه  شهاب االخباردر شرحی دیگر از 

                                                      
مؤلف این تفسیر اختالفاتی وجود دارد. ابن یوسف معتقد است ابوالمحاسن جرجانی تنها بـه نیمـۀ تفسـیر ۀ . دربار1

است. در مقابل، محـدث ارمـوی گـازر را ای، پرداختهالدین جمشید زوارهرسیده و نیمۀ بعد را سید گازر، سید غیاث
شـواهد اسـتفاده از «(. نـط ـ س»، ص ۷است )همان، ج ن وی دانستهلقب ابوالمحاسن دانسته و هر دو بصش را از آ

ای باشـند، است. اما این شواهد بیش از آنکه نمودار گونۀ زبـانی جرجـانی یـا زوارهدر هر دو نیمۀ تفسیر آمده بجاردن
که محدث ؛ چنانتفسیر ابوالفتوح رازیدهند، زیرا این تفسیر درواقع تحریر و تلصیصی است از گونۀ رازی را نشان می

ح تفسیر چنین میارموی در مقدمه تفسیر حاضر از آغاز تا انجا  آن، یعنی بدون هیچ مبالغه »گوید: اش بر متن مصح 
ت به تفسیر استثنای خ به و سبب تألیف، که ناچار باید مغایر باشد، از و اغراق، به قول معروب، از باء بسمله تا تاء تم 

های گویشِی این زبـان آشـکارا رازی به همین دلیل، گونۀ زبانی واژه«(. ی»)همان، ص « تمأخوذ اس ابوالفتوح رازی
هـا ، ایشان نیازی به تغییـر در ایـن واژهتفسیر گازردلیل نزدیکی این گونه با گونۀ زبانی مؤلف یا مؤلفان است. شاید به

: )= نازل ]کردن[( )همان، ج انزله(، ۵۵۱، ص ۷۰)= آماسیدن( )همان، ج  آماهیدنهای گویشی اند. مثالا واژهندیده
 تفسیر ابوالفتـوح رازی( که در این تفسیر آمده، در ۵۵۱، ص ۷۰)= زنبور عسل( )همان، ج  منج انگبین(، ۱۱، ص ۵

مـنج (، ۵۳۰، ۵۷۱، ۵۷۱، ۱۱، ۱۱، ص ۵)همان، ج  انزله(، ۵۰۵، ص ۳، ج ۷۳۱۹)رازی  آماهیدناست: نیز آمده
 را نیز باید رازی در نظر گرفت. تفسیر گازر(. براساس این شواهد، گونۀ زبانی ۳۱۰ص  ،۱)همان: ج  انگبین

است. منتجب الدین و ابـن هجری انجا  یافته ۱۹۰در سال . این شرح منسوب به ابوالفتوح رازی است و کتابت آن 2
ح االحباب و روح االلباب فی روبا عنوان  شهاب االخبارشهراشوب )در معالم العلما( ابوالفتوح را صاحب شرحی بر 

ابوالفتـوح رازی را  شهاب االخبارای فارسی بودن شرح همان: ج(. انصاری در مقاله ←اند )ذکر کرده شرح الشهاب
بر فارسـی بـودن آن  تفسیر ابوالفتوحاست. وی نشان داده که ابن شهرآشوب شاگرد ابوالفتوح درمورد به چالش کشیده

کند. ای نمیبرد، هیچ اشارهن شرح شهاب که تنها کتاب دیگری است که از استادش نا  میکند، اما به زباتصریح می
کید بر زبان دیگر نوشته های ابوالفتـوح، در مـورد زبـان میرزا عبدالله افندی اصفهانی هم در ریا  العلما با وجود تأ

ت. انصـاری در کتابصانـۀ مجلـس بـه کند به عربی اسـگوید، اما م لبی که از این شرح نقل میاین شرح چیزی نمی
اند. زبان ای ناق  از شرح شهاب برخورده که بر روی بر  نصست آن این متن را شرح شهاب ابوالفتوح دانستهنسصه
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 ، ص۷۱۷۳ شـرح فارسـی شـهاب االخبـار) 1گورستان رسـانده یا مرگ که او را بجارده کند و ب
۳۳۱). 

. تاریخ ایـن ترجمـه استدهنیز آم صحیفۀ سجادیهای کهن از مورد بح  در ترجمه ۀژوا
هـای گویشـی . واژهشـانزده( ، ص۷۳۹۵صـحیفه  ←)گردد ظاهراا به قرن هفـتم هجـری بـازمی

تـوان در متـونی ماننـد ای از ایـن لغـات را می. پـارهاستتهفراوانی به زبان این ترجمه راه یاف
فارسـی شـرح ، تفسیر ابوالفتوح رازی، خوارزمشاهی ۀرذخی، ترک االطناب، ترجمۀ المدخل
. هفـده( ، صهمـان ←)دیـد  ترجمۀ کهـن نهـج البالغـهو  مفتاح المعامالت، شهاب االخبار

دهد این اثـر کند و نشان میجغرافیایی این ترجمه را محدود می ۀزهایی حووجود چنین واژه
توجـه بـه ایـن م الـب و  بـا. 2مربو  به مناطق مرکزی جبال، ری، قـومس یـا گرگـان اسـت

تـوان ،گونۀ زبانی ایـن ترجمـه را میǰیرانی باستان در ترجمۀ صحیفه به ا -č-همچنین تحول 
 žبـه  -č-)در قومسـی و گرگـانی  3مربو  به نواحی مرکزی جبال یا حتـی طبرسـتان دانسـت

 (. ادامۀ مقاله[ ←] استتهتحول یاف
و یـک بـار  بجـاردن صـورتبه. دو بـار اسـتدهآم صـحیفهاین واژه سه بـار در ترجمـۀ 

ری و جبـال  ۀز. با توجه به تعلق احتمالِی گونـۀ زبـانی ایـن ترجمـه بـه حـوبژاردن صورتبه
ی از هایتنهـا شـاهد بـژاردنآن است. از گونۀ  معیارصورت  بجاردنمرکزی احتمالا صورت 

. در هـر سـه مـورد ایـن فعـل بـا ادامۀ مقالـه( ←)زبانی قومس و گرگان در دست است  ۀزحو
 :استدهآم ـهاپیشوند 

سوی ایشان کـار الیهم العمل لالجل َو االستعداد لما بعد الموت: دوست بکنی بهُتَحّبب 
 .(۷۱، س ر ۵۳ص ) سوی پس مرگبژاردن بهخرت و هاسوی آکردن به
نق ه اسـت( رد در متن بیاحب)ها رد و راست هاایستدبحاَتَهّیا او َتَعّبا: هر کس که هاَمن 

 .(۱، س ر ۵۰۷ص )

                                                                                                                             
((. با وجود احتمال زیـاد نادرسـتی صـحت انتسـاب ایـن شـرح فارسـی بـه ۷انصاری، ) ←این شرح عربی است )

 مرکزی جبال شباهت دارد.ۀ های زبانی این شرح با متون حوزویژگیابوالفتوح، به هر حال برخی 
جِهزاا ». این عبارت در ترجمۀ 1 وتاا م  و م  محتمل است که مصحف »است. مصحح در پانوشت توضیح داده که آمده« ا 

بـا  (. روشن است کـه در اینجـا۳۳۱ ، ص۷۳۱۷ شرح فارسی شهاب االخبار« )سازش دارد مجهزا  باشد که با  بیچاره
 تصحیف سر و کار نداریم.

زبانی ری و جبـال ۀ متونی از حوز شرح فارسی شهاب االخبارو  ترجمۀ المدخلای نشان داده که . صادقی در مقاله2
 (. ۱ـ۵، ص ۷۳۱۷صادقی  ←اند )مرکزی

٩ .-č-  ایرانی باستان در طبری کهن نیز بهǰ (.۵۵۷ ، ص۷۳۹۵محمدی  ←است )بدل شده بوده 
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ه دست هانهادن استعدادی رجاء عفوک: امروز هابحاردن من و بالیوم تهّیؤی و اعدادی و 
 .(۷۰، س ر ۵۰۷ص ) امید عفو توه ساختن من بمن و ها

م آستان قـدس رضـوی صـورت هایهدر نسص ، ۵۵، ۷۷۹، ۷۰۰) بجـاردنهای قرآنی مترج 
ها مشـابه . این صورتاستدهآم (۷۰۰، ۲۵، ۵۵، ۱۵) بیجاردنو  (۷۰۰، ۱۵، ۲۵) بچاردن (۱۱

شود. توجه به چند نکته های نزدیک به آن دیده میهایی است که در گونۀ رازی و گونهصورت
 ها یاری دهد.گویشی این نسصهۀ تر حوزتواند ما را در شناسایی بهمی

قزوینی است و این احتمال وجود دارد که کتابت این قرآن نیـز در همـان  ۱۵واقف قرآن 
ری دانسـت.  ۀزتوان مربو  به حورت این قرآن را مینواحی صورت گرفته باشد. در این صو

ری را  ۀزتواند احتمال تعلق این نسـصه بـه حـونیز رازی است. همین امر می ۲۵واقف قرآن 
و  اسـتدهآم تفسـیر ابوالفتـوح رازی هایهتنها در برخـی از نسـص بیجاردننشان دهد. گونۀ 

، ۵۵، ۱۵ ۀرشـما هایهاحتمالا نسصری دانست. پس  ۀزای نزدیک به حوتوان آن را گونهمی
اهل ری است. جز نسـب  ۲۵نظر گرفت. گفتیم واقف قرآن را باید از این گونه در ۷۰۰و  ۲۵

دهـد. مـثالا فعـل ری را نشـان میۀ زهای زبانی این قرآن نیز تعلـق آن بـه حـوواقف، ویژگی
)رازی  تفسـیر ابوالفتـوحدر  (۷۲۷۵، ص ۵ج ، فرهنگنامـه)در ایـن قـرآن  (برافرازند)=  برافالجند

های های این دسـته یعنـی شـماره. پس این قرآن و قرآناستدهنیز آم (۳۰۱، ص ۷۱ ، ج۷۳۱۹
 نظر گرفت. آن در ری و مناطق نزدیک به ۀزرا باید مربو  به حو ۷۰۰و  ۵۵، ۱۵

هسـتند. در دو قـرآن نصسـت صـورت  ۱۵و  ۱۱، ۷۷۹های مانـده شـمارههای باقیقرآن
ها تر گفته شد، این صـورتطور که پیش. همانبچاردنآمده و در قرآن سو  صورت  بجاردن

 اند.زبانی ری و جبال مرکزی ۀزمربو  به حو

 گونۀ قومسی و گرگانی ـ۲ـ۱
های زبان قدیم قومس که از خالل اقوال شیخ ابوالحسـن خرقـانی بـه دسـت مـا در بازمانده

شود. در این شاهد فعل بـا دیده می بژاردن صورتبه، شاهدی از کاربرد این واژه استدهرسی
 :استدهآم ـهاپیشوند فعلی 

این سخن گاه از معامله گویم و گاه از عطا. خلق را آنجا راه نیست مـرگ را هـابژاری کـه 
 . (۱۹ ، ص۷۳۱۳)شفیعی کدکنی  پنجاه سال بلحسن مرگ را هابژارد تا مرگ مؤمن خوش کردند
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 ۀرذخیـاز  هاشـود. ایـن شـاهدزبان کهن گرگان نیـز دیـده میی از این واژه در هایشاهد
قاسـمی  ←) استدهسید اسماعیل جرجانی به دست ما رسی االغراض الطبیه و خوارزمشاهی

 :1(۰۳ ، ص۵۱۷۳
 .(۵۵۷ ، ص۷۳۲۲)جرجانی  کسانی باشند که نوع بیماری را بژارده باشند

 حاصل آیدهمضرت بدارو خوردن کند تا مقصود بی ۀدداروخوار نخست باید که تن را بژار
 .  (۵۵۷ ص ،۷۳۱۱)همو 

. کاتـب ایـن نسـصه اصـالتاا از اسـتدهآم بچاردهصورت  االغراض الطبیه «د»در نسصۀ 
اهالی جرجـان اسـت، امـا زادگـاه وی سـمنان بـوده یـا در آنجـا پـرورش یافتـه و سـکونت 

سـمنانی را داخـل مـتن  هـایهرده و واژ، زیرا چهار بار در متن دخل و تصـرب کـاستتهداش
گرگـانی واژه کـدا  اسـت.  معیـارصـورت . حال باید دید پنج(ص نودو ،همان ←) استدهآور

گـذار حروفیـه، و الله اسـترآبادی، بنیانهای زبان گرگانی کهن که از خالل آثار فضلبازمانده
 -č-گشا باشد. توجـه بـه کیفیـت تحـول تواند در این مورد راه، میاستدهپیروانش به ما رسی

 اژ(، < -ā-vāča*) آواژهـایی چـون کنـد. واژهایرانی باستان در این آثار مسئله را روشـن می
(*hača > ،)ــاژه ــوژنه(، < -sāča*) بس ــداژه(، < -raučah*) روژ(، < -sauča*) بس  هن
(>  -tāča-*ham )(←  نامهواژه ،۷۳۹۷کیا) دهنـد کـه خوبی نشـان میدیگر بـه ۀژو چندین وا

. نکتـۀ دیگـری کـه بایـد مـدنظر اسـتدهبدل شده بو žایرانی باستان در این زبان به  -č- واج
طور که مقدسی اشاره کرده، گویا زبان کهن گرگان و قومس بسـیار داشت این است که همان

. (۳۱۱ ، ص۷۹۰۱ )مقدسـی« و لسـان قـومس و جرجـان متقاربـان: »استدهبه هم نزدیک بو
است. با توجه بـه نزدیکـی ایـن دو زبـان و کیفیـت  بژاردندیدیم که صورت قومسِی این واژه 

گونۀ گرگانی واژه اسـت  بژاردنایرانی باستان در گرگانی، باید گفت که صورت  -č- تحول واج
احتمالا گونۀ سمنانی این واژه بـوده کـه کاتـب آن را  االغراض الطبیه« د»در نسصۀ  بچاردهو 
 .استدهکتابت کر بژاردهجای صورت به

. اطالعی از متـرجم استدهو مشتقاتش آم پژاردنفعل  نهج البالغهای کهن از در ترجمه
مانـده از جااین مـتن، هماننـد شـاهد به هایاین اثر در دست نیست. این فعل در همۀ شاهد

 .استدهآم ـهابا پیشوند اقوال خرقانی، 

                                                      
های نصسـت و دو  است. صورترا آورده بچاردهو  بژارده، بزاردههای صورت گوناگون هایهاساس نسص . قاسمی بر1

دهنـد. صـورت سـو  در ادامـه توضـیح داده گرگـانی را نشـان می معیـارهسـتند و گونـۀ  pažārdaهایی بـرای نویسه
 است.شده
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، ۷۳۱۲ البالغـهنهج) درستی که اشارت کردند یاران او به هاپژاردن برای حرب اهـل شـامبه
 .(۱۱ ص

های مصتلف واژه، تنهـا در صـورت قومسـی و گرگـانی گونه که دیدیم، از بین گونههمان
 ــهـاشود. از بین این دو صورت نیز تنهـا گونـۀ قومسـی بـا پیشـوند دیده می žاست که واج 

در گرگـانی نیـز هماننـد قومسـی رایـج  ــهـا. هرچند بنا بر قول مقدسـی پیشـوند استدهآم
ن: »استدهبو « و لسان قـومس و جرجـان متقاربـان یسـتعملون الهـاء یقولـون هـاِده و هـاک 

مـورد بحـ  بـا ایـن پیشـوند از گونـۀ  ۀژربرد وا، اما شاهدی از کـا(۳۱۱ ، ص۷۹۰۱)مقدسی 
را  نهـج البالغـهتـوان جغرافیـای گویشـی ترجمـۀ گرگانی در دست نداریم. بدین ترتیب می

 نظر گرفت.قومس یا حتی گرگان و اطراب آن دراحتمالا در نواحی 

یای خزر ـ۱۵  سواحل جنوبی در
. این واژه استتهکار رفداریم نیز بهاختیار هایی که از طبری کهن درمورد بح  در شاهد ۀژوا

زبـان زیـدیان طبرسـتان و دیلمـان در در آثاری که از میانۀ قرن هفتم تا قرن دهـم هجـری از 
 بجـار، (۱۷۷ :منینؤ)مـ بچارهای صورت 1تفسیر دیلمیدر دست داریم، کاربرد فراوانی دارد. 

بازمانـده از طبـری زیـدی ایـن فعـل بـا  هایدر شـاهد. اسـتدهآم (۵ :)فرقان پجار، (۷ :)نور
 :استدهو بدون آن آم ـوه، ـهاپیشوندهای 

َرهُ   .(۵)فرقان، : آن را مهیا کرد، آن را ترتیب داد او را هو پجارده: فََقدَّ
 .(۳۲)احزاب، : خدا بیاراست، خدا مهیا کرد خیا هاپجاردی: اََعَد اللهُ 

 .(۵)نمل، : ما بیاراستیم اما بپجاردیم: َزیَّنا
دو  مشـکل ایجـاد  های نصسـت وگذاری برای این واژه در شناسایی دقیق واجتنوب نق ه

بـوده و در  č و pترتیـب بـه واجدو نشان دهد که این  بچارو  پجارهای کند. شاید صورتمی
نویسـۀ  پجـارو  بجـارهای و در صـورت pبـرای واج « ب»نویسۀ  بچارو  بجارهای صورت

بر اطالعـاتی کـه از گونـۀ بنـا .بصش اشتقاق( ← ،)برای تحول واجی استدهآم čبرای واج  «ج»
 اسـتدهبـدل شـده بو ǰایرانی باستان در این زبان به  -č-زبانی طبری زیدی در اختیار داریم، 

ــدی  ←) ــثالا (۷۵۵ ، ص۷۳۹۵محم ــر. م ــو)=  خجی ــۀ  (نیک ــنیدر ترجم ــا الُحس  (۷۰۷ ،)انبی
*hu-čiθra- > (۷۵ ،)مالئکه َطِرّیا  در ترجمۀ  (تازه)=  تاجه؛ *tāčaka- >های. هرچند شـاهد 

از )=  اچـین بکردسـتنمعدودی از باقی ماندن این واج نیز در طبری زیدی در دست اسـت: 

                                                      
 .  ۵۲۱ـ۵۳۵ ، ص۷۳۹۵محمدی  ← ،این تفسیر ۀر. برای اطالعات دربا1
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متقـد  ایـن واج  ۀر. احتمـالا در دو< hača*1 (۲۱ ،)انبیـا نُِکُسـواترجمـۀ  در (این بگردیدند
)میانـۀ قـرن هفـتم  تفسـیر دیلمـیهمچنان در این زبان باقی مانده بوده و در زمـان نگـارش 

معدود بقایای بـاقی  های. اما شاهداستدهر  داده بو -ǰ>  -čتحول عمومی تبدیل  2هجری(
 -pati-čāra*دهنـد. نکتـۀ دیگـر اینکـه صـورت ایرانـی باسـتان را نیز نشان می čماندن واج 

تحول یابد. با توجـه بـه ایـن مـوارد و  čدرآید و سهس به  čč صورتبه tč همگونیتواند با می
توان احتمال داد که واج نصسـت می (۵ ،)فرقان پجار و (۷۷۱ ،منینؤ)م بچارهای تکیه بر نویسه

p   بوده و واج دوč کـار گرفتـه نیز برای بازنمایی همین دو واج بـه« ج»و « ب»های و نویسه
 دیـوان امیـردر  تفسیر دیلمیزمانی متأخر نسبت به که در  «هو پیچارستن»صورت اند. شده

. در هر حال احتمال وجود گونۀ بر این امر باشدتأییدی تواند میآمده نیز  (۳۳۱)ص  پازواری
paǰār .در همان زمان منتفی نیست 
ای از این . نسصهاستتهکار رفبه طبری نیز به مقامات حریری مورد بح  در ترجمۀ ۀژوا

کیـا  ← ،باب ایـن اثـر)برای اطالعات دردر کتابصانۀ ملک موجود است  ۱۱۵۵ ۀرترجمه به شما
 . (Mokhtarian 2004, p. 2-6؛ ۷۵۲ ، ص۷۳۱۵؛ پاکزاد ۵۱۱ـ۵۱۱ ، ص۷۳۵۳

. در زیـر اسـتدهآم ـهابا پیشوند  بجاردن صورتبهاین متن  هایاین فعل در همۀ شاهد
 : استدهشاهدی از کاربرد این واژه آم

: چـون بدیدنـد مهیـا شـدن وی را بـرای بدین کا وی هابجاردنا جداای کدنا وی جکاهـا
 .(Mokhtarian 2004, p. 33)جدایی کرد از جایگاهش 

از یک گونه است. با توجه به این امـر  مقامات حریریو ترجمۀ طبری  تفسیر دیلمیزبان 
غالباا بـا یـک نق ـه « چ»و « پ»حروفی مانند ترجمه که در آن الص ی این و خصیصۀ رسم

در مقامـات را  بجـاردن، بایـد صـورت نوشـتاری (۲۵۷ ، ص۵۱۷۳پـاکزاد  ←)اند نوشته شـده
گونـه کـه اشـاره شـد، امکـان همان ،چندنویسی کنیم؛ هرواج pačārdan صورتبهاحتمالا 

 نیز در آن دوره وجود دارد. paǰārdanرواج صورت 
 ، ص۷۳۲۷)ابن معروب  استدهآم« بر سازو»معنای به بچارش ۀژوا کنزاللغاتدر فرهنگ 

بن معروب در نیمۀ دو  قرن نهم هجری بـه سـل ان . این فرهنگ را محمدبن عبدالصالق(۱۵
. دهصـدا، ذیـل واژه( ←) اسـتدهگیالن، پیشـکش کر انکمامحمد پسر کارکیا ناصر کیا، از ح

دهـد. شـاهدی از طبـری زیـدی نیـز از همین امر تعلق این واژه را به گونۀ گیالنی نشـان می
                                                      

 صورت قالبی بازمانده باشد و بـا تحـول واجـیبه (از این)=  اچیندر ساخت  (از)=  اچ. ممکن است حرب اضافۀ 1
-č- .ایرانی باستان در این گونه هماهنگ نباشد 

 (.۵انصاری، ) ←. برای تاریخ نگارش تفسیر دیلمی، 2
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اُولُـوا کنـد: همین واژه و در همین معنا در دست است که تعلق آن را به گونۀ خزری تأیید می
ٍه َو اُولُوا َبأٍس َشدیٍد  : خداونـدان زوریـم و سـالح و خیاوندون زوریم و سـالح و پجـارش: قُوَّ

 .(۳۳ ،نمل)دیلمی، بر ( )سازو رایشآ
تـوان ایـن )در طبری زیـدی( می پجارش( و اللغاتکنز)در  بچارشبا مقایسۀ دو نویسۀ 

 نویسی کرد. واج pačāriš صورتبهواژه را 

 معنایی ۀردای ـ۲
بنـا بـه  بجاردن. برای مصدر استدهآم بجاردهو  بجاردنهای مدخل دهصدا نامۀلغتدر 

« مهیـا و مسـتعد شـدن. »۵؛ «مهیا و مستعد کردن، آماده کردن. »۷یادداشت مؤلف معنای 
مهیـا کـرده، آمـاده، . »۷نیـز معنـای  بجـاردهاست. در این فرهنگ برای صفت مفعولی دهآم

. همـۀ اسـتدهآم« مهیا شده، آماده، سـاخته. »۵؛ «کرده، در نظر گرفته شدهشده، فراهمتهیه
، ذیل دو مـدخل های فارسیذیل فرهنگاند. در تفسیر ابوالفتوح رازین واژه از ای هایشاهد
 . استدهتکرار ش هاتصحیح شود( همین معنی بیجارده)که باید به  بیجاره کردنو  بژارده
تـوان چهـار آیـد، میکاربرد این واژه در متـون برمی گوناگون هایاساس آنچه از شاهدبر

. ۵؛ «مکـر و حیلـه. »۳؛ «بر تجهیز، تسلیح و سـازو. »۵؛ «/ شدن آماده کردن. »۷معنای 
را از یکدیگر تمییـز داد. دو معنـای اخیـر تنهـا در « ترکیب، صورت، ریصت، شکل، هیأت»

 شود.گونۀ زبانی سواحل جنوبی دریای خزر دیده می

 / شدن آماده کردن ـ۱ـ۲
 هایمعنایی، معنی ۀزآید. در این حوموجود همین معنا از این فعل برمی هایدر بیشتر شاهد

 توان برای این فعل برشمرد:را می« مهیا کردن، ساختن، آراستن، ترتیب دادن و تدارک دیدن»
 .(۳۷۱، ص ۷۱ ، ج۷۳۱۹)رازی  مرگ را ببجارد پیش از آن که مرگ به او آید

 .(۳۵۱، ص ۷۵ ج، )همان ایم برای کافران آتشیما بجارده
شـرح فارسـی شـهاب ) َبجاریدحال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می همهبیدار باشید و در 

 .  (۱۰ ، ص۷۳۵۹ االخبار
نا  .(۵۱ ،حجدیلمی، ) آماده کردیم: آنگاه که ما اونکاه که اما هوپجاردیم: ِاذ َبوَّ

 حاصل آیدهمضرت ببیداروخوار نخست باید که تن را بژارده دارو خوردن کند تا مقصود 
 . (۵۵۷ ، ص۷۳۱۱)جرجانی 
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« ِاعـداد، اسـتعداد، تهیـه و تجهیـز»عنـوان معـادلی بـرای ها بیشتر بهاین معنا در ترجمه
 :استدهآم

اعداد و استعداد َبجاردن باشد  خـدای تعـالی گفـت ایـن آتـش بـرای : اُعّدت للکافرین
 .(۷۱۱، ص ۷ ، ج۷۳۱۹)رازی  امکافران بچارده

 .(۵۵۱، ص ۲ ، ج)همان استنزدیک خدای ُمَعد و بجاردههایشان بمزد 
 .(۳۵۱، ص ۷۱ ، ج)همان ببجارد برای ایشان دوزخ: اََعدَّ لَُهم َجَهنَّم

سوی ایشان کـار هدوست بکنی ب: ُتَحّبب الیهم العمل لالجل َو االستعداد لما بعد الموت
 .(۷۱، س ر ۵۳ ص ،۷۳۹۵حیفه )ص سوی پس مرگهبژاردن بسوی اخرت و هاهکردن ب

َز ِبَجهاِزهم  .(۷۰۵، ص ۷۷ ، ج۷۳۱۹)رازی  چون ببجارد ایشان را سازشان: َو لَّما َجهَّ
 شرح فارسی شهاب االخبـار) گورستان رسانده یا مرگ که او را بجارده کند و ب: او موتا ُمجِهزا  

 .(۳۳۱ ، ص۷۳۱۷

ِذ »در آیۀ  .(۵ ،نملدیلمی، ): ما بیاراستیم اما بپجاردیم: َزیَّنا ِة ز  ین  ل  یإن  ال  ون  ِباآلِخر  ِمن  ـا یؤ  ن 
م   ه  م  ف  ه  ال  م  ع  م  أ  ه  ون  یل  ه  م   «ع 

 ـ تجهیز، تسلیح و ساز و برگ۲ـ۲
نیز « تجهیز و آمادگی نظامی و آراستگی به ساز و بر »معنای این فعل با تصصی  معنایی به

 :استتهکار رفبه

رسید. فرزنـدان خـود را  1خواند  به این آیتابوطلحه این سورت میانس روایت کند که 
ُزونـی مـرا بـه سـاز کنـی و ببجـاری ُزونـی َجهِّ . (۵۲۲، ص ۹ ، ج۷۳۱۹)رازی  گفت: یا بنیَّ َجهِّ

است. هـم معـادل « تجهیز کردن و آراستن نظامی»معنی اینجا به بجاردنمشص  است که 
عنـوان معـادل معنـایی بـه آن به بجاردنکه « کردن به ساز»عربی در بافت معنایی متن و هم 

 دهند.معنایی را نشان می ۀرمع وب شده، دقیقاا دای
آنگه برخاست و به شام شد و کس فرستاد به منافقان که بچارده و مستعد باشـی کـه مـن 

 .(۷۱، ص ۹)همان، ج  آرم که با محمد کارزار کندلشکری می
ٍه َو اُولُوا َبأٍس  : خداونـدان زوریـم و خیاوندون زوریم و سـالح و پجـارش: َشدیٍد اُولُوا قُوَّ

 .(۳۳ ،نمل)دیلمی، )ساز و بر (  سالح و آرایش

                                                      
بیِل ». منظور آیۀ 1 م فی س  ِسک  نف  م و  ا  مواِلک  وا ِبا   است.« اللهِ و  جاِهد 
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ساز و بچارش چیـزی : اهبة: استدهدر همین معنا آم بچارش ۀژوا کنزاللغاتدر فرهنگ 
 . (۱۵ ، ص۷۳۲۷معروب )ابن و یراق

 رایج است. (۵۱۷ ، ص۷۳۱۱)پاینده « ابزار و تجهیزات شکار»معنای به پیچاردر گیلکی 

 ـ مکر و حیله۵ـ۲
 در این معنا شاهدی از طبری زیدی در دست است:

ِذ »در آیۀ  .(۷۰ ،مالئکهدیلمی، ): آرایش، حیله پجارش: َمکرُ  ال  ـکم  ین  یو  ون  الس  ـم  یر  ه  اِت ل  ئ 
ِد  اٌب ش  ذ  م  یع  ئِ کٌد و  ول  و   کر  أ  ور  یه   .1«ب 

عنوان معادلی برای های فارسی قرآن بهدر ترجمه سازشتوان با در این معنا را می پجارش
. این دو واژه از لحاظ ساخت و معنا بـا هـم (۰۷۵۷ ، ص۱۹۷۳ فرهنگنامه ←)سنجید  مکرۀ واژ

 مشابهند. 

یخت، شکل، هیئت۴ـ۲  ـ ترکیب، صورت، ر
 :این معنا در طبری زیدی شاهد دارد

ترکیـب، »معنـای به پجارش. در اینجا (۵ ،)دیلمی، تین خجیرترین پجارش: اَحسِن َتقویم
های کهن فارسی قـرآن مشـاهده کـرد: توان در ترجمهاست. این معنا را می« صورت، شکل

: نیکـوترین قـرآن ریمیبدی: نیکوتر نگاشتی؛  االسرارکشف: نیکوترین هیأتی؛ تفسیر نسفی
ریصـت، ترکیـب، »معنـای به پجار نیز . در طبری نو: نیکوتر ترکیبیتفسیر ابوالفتوحصورت؛ 

 رایج است. « صورت

 . اشتقاق۵
کـردن، » -karاز ریشـۀ  -pati-čāra*مضارب این فعل احتمالا از صورت ایرانی باستان:  ۀدما

 erṷ*k-. این ریشه خود مشتق است از هنـدواروپایی: استدهمشتق ش «، شکل دادنساختن
 .(Mayrhofer 1992, p. 307) «شکل دادن، ساختن کردن،»

توان سیر تحول تر ارائه شد و وجه اشتقاق احتمالی واژه میبا توجه به توضیحاتی که پیش
 های مصتلف بدین ترتیب بازسازی کرد:آن را در گونه

 

                                                      
 ای ندارد.کار رفته و معنای مجازیمعنای اصلی خود بهدر این آیه دقیقاا به مکرۀ . باید توجه داشت که واژ1
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یای خزرگونۀ رازی و جبا ـ۱ـ۵  ل مرکزی و سواحل جنوبی در

 / پچاردن پجاردن ـ۱ـ۱ـ۵
*pati-čāra- ( > *paččār- > ) pačār-/ paǰār- 

 / ب»های مصتلف این گونه، حتی در یک متن واحد نویسـه هاینبا توجه به اینکه در مت
تـوان گفـت کـه هـای نصسـت و دو  ایـن واژه آمـده، احتمـالا میبرای واج« چ / ج»و « پ

ند، اکار گرفته شدهبه čو  pهای نیز در این متون برای نشان دادن واج« ج»و « ب»های نویسه
های توان با ق عیت نظر داد. ممکن است م ابق روند مرسـو  گونـههرچند در این مورد نمی

متأخر صورت پذیرفتـه باشـد و  ۀردر دو ǰبه  -č-مرکزی و سواحل جنوبی دریای خزر تحول 
در  پجـارهایی چـون است. البته صورتدههر دو گونه در زبان اهل این مناطق رواج داشته بو

داِر  ǰدار باشد و هم برآمـده از گونـۀ čتواند حاصل تحولی متأخر از صورت یطبری نو هم م
آغازی ایرانی  -pاست.  pهای مصتلف مورد بح . به احتمال زیاد واج نصست در گونه ۀردو

اسـاس ایـن مانـد. برهای شمالی باقی میگونهنو در فارسی و  ۀرباستان در بیشتر موارد در دو
 دانست. pačār / paǰārتوان ها میدر این گونهصورت واژه را  ،توضیحات

 ـ بیچاردن / پیجاردن۲ـ۱ـ۵
*pati-čāra- > payčār- 

و ارزش « چ / ج»و « پ / ب»های تـوان بـرای نویسـهتوضیحات ارائه شده در بال را می
 صورتبه -payčārدر این گونه نیز صادق دانست. البته ممکن است در این دوره  هاآنآوایی 

pīčār- دلیل وجود گونۀ . این احتمال بهاستدهشتلف  میpīčār- ۀزمتـأخر در حـو ۀردر دو 
کرانۀ جنوبی دریای خزر است. به هر حال نارسایی رسم الصط تلف  دقیـق ایـن گونـه را در 

 دهد.ری و جبال مرکزی نشان نمی ۀزحو

  ـ قومسی و گرگانی۲ـ۵
 بژاردن/ پژاردن

*pati-čāra- (> *paččār- > *pačār- >) pažār- 

عنـوان مـرز غربـی دلیل جایگاه جغرافیایی این دو من قه بهها بهدر این گونه žوجود واج 
بـرای صـورت  پـژار / بـژاروان با اطمینان گفت کـه دو نویسـۀ تپارت است. تقریباا می استان

pažār- اند. استفاده شده 



081 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 ...پیجاردن/ پیچاردن، پجاردن/ پچاردن، پژاردن های لغویپژوهش
 
 

 

یشههم هایشاهد ـ۵ـ۵  ر
اساس تمایز معنـایی مـذکور مورد بح  برۀ ریشه با واژهمهای گوناگون در این بصش شاهد

 اند:ارائه شده

 «  مهیا کردن، ساختن، آراستن، ترتیب دادن و تدارک دیدن» ـ۱ـ۵ـ۵
 -káraṇa، «اجرا، ترتیـب» -kará ،«انجا  دادن، کردن، ساختن» -kar سنسکریت:قس. 

، (Mayrhofer 1992, p. 307f) «آمـاده کـردن، تهیـه کـردن» -ā+kar، «آمـاده، حاضـر، مهیـا»
کردن، ساختن، » -kar، فارسی باستان: (Kellens 1995, p. 14) «کردن، ساختن» -kar اوستایی:
 ،«بنـا کـردن، سـاختنافراشـتن، » kùrti ،kuriùلیتوانیـایی:  ،(Kent 1953, p. 179) «بنا کـردن

 .(Pokorny 1959, p. 641f) «ساختن، بنا کردن» kūraپروسی کهن: 

 «تجهیز، تسلیح و ساز و برگ» ـ۲ـ۵ـ۵
 -čārā، اوسـتایی: (Mayrhofer 1992, p. 307f)« صـنعتگر، افزارمنـد» -kārúقس. سنسکریت: 

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

 «مکر و حیله» ـ۵ـ۵ـ۵
جـادو، افسـون، » -kártra ،«، حیلـه، مکـرکار؛ افسـون، سـحر» -kṛtyắقس. سنسکریت: 

 Abaev 1958, p. 576) «افسون، جـادو» kælænآسی: ، (Mayrhofer 1992, p. 307f) «حیله، مکر

f)،  :روسیčáry «لیتوانیـایی: ، (۷۱۲۱ ، ص۷۳۹۳ دوست)حسن «جادو، سحرkēras « ،جـادو
، keriù ،«جـادو، افسـون، حیلـه، مکـر، فریـب» čara ، اسالوی کهن:«افسون، حیله، مکر

keréti «سحر، افسون، حیلـه» (Pokorny 1959, p. 641f).  معنـای فارسـی بـه ۀرچـاپوکـورنی
 .(.ibid) استدهسنجی «افسون، سحر، حیله»معنی اسالوی به čaraرا با « حیله»

یخت، شکل، هیأت» ـ۴ـ۵ـ۵  «ترکیب، صورت، ر
هیکـل، پیکـر، » -ā-kṛti، «پیکر، تصویر، شـکل، صـورت» -prati-kṛtiقس. سنسکریت: 

، «شکل، صـورت، ریصـت» cruth، ایرلندی کهن: (Mayrhofer 1992, p. 307f) «تئاندا ، هی
-pati، فارسـی باسـتان: (Pokorny 1959, p. 641f) «شکل، صورت، ریصت» -kwṛtu*ولزی: 

kara- «پیکر، پیکره، شکل» (Kent 1953, p. 194) :ایالمی هصامنشی دخیل ،bat-ti-kur-raš- 
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(Mayrhofer 1963, p. 358) :فارســی میانــۀ تورفــانی ،pahikar «پهلــوانی، «نقــش، تصــویر :
padkar «تصویر، پیکره» (Durkin-Meisterernst 275, p. 269) :سغدی ،ptkrʾk ،ptkrq « ،نقـش

 .Benzing 1983, p) «پیکـره، بـت» pckryk، خوارزمی: (Gharib 1995, No. 7730, 7734) «پیکر

، (۷۳۳۱ ، ص۷۳۹۳دوســت )حسن (Hubschmann 1972, p. 224) «پیکــر» patker، ارمنــی: (512
 .پیکرفارسی: 

 منابع
 ، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، اساطیر، تهران.تاریخ طبرستان، (۷۳۱۹) اسفندیار، بهاءالدین محمدابن
 ، تصحیح رضا علوی، مرتضوی، تهران.اللغاتکنز، (۷۳۲۷) بن عبدالصالقمعروب، محمدابن

، «ابوالفتـــــوح رازی شـــــهاب االخبـــــارنســـــصۀ خ ـــــی شـــــرح »(، ۷انصـــــاری، حســـــن، )
http://ansari.kateban.com/post/18۹8 

، «هشـتم ۀدهفـتم یـا اواخـر سـ ۀدمتنی از کدامین دوران: نیمۀ س کتاب اللهتفسیر »(، ۵انصاری، حسن، )
http://ansari.kateban.com/post/1676 

تما  منوچهر سـتوده و محمـد داودی درزی کالیـی، رسـانش، ، به اهدیوان امیر پازواری، (۷۳۱۵) پازواری
 تهران.

، ۵ ۀر، شـما۵۰، سـال مجلـۀ زبانشناسـی ،«مقامـات حریـریترجمۀ طبـری »، (۷۳۱۵) اللهپاکزاد، فضل
 .  ۷۲۵ـ۷۵۲های صفحه

 ، چاپصانۀ سههر، تهران.فرهنگ گیل و دیلم، (۷۳۱۱) پاینده، محمود
، تصـحیح و تعلیـق محـدث (جالء االذهان و جالء االحزان) گازرتفسیر ، (۷۳۳۱) جرجانی، ابوالمحاسن

 ارموی، تهران.
ای خ ـی(، بـه )چاپ عکسی از روی نسـصه خوارزمشاهی ۀرذخی، (۷۳۲۲) بن حسنجرجانی، اسماعیل

 کوشش سعیدی سیرجانی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
، تصـحیح و تحقیـق حسـن العالنیـهاالغراض الطبیـه و المباحـث ، (۷۳۱۱) بن حسنجرجانی، اسماعیل

 بصش، دانشگاه تهران، تهران. تاج
 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، (۷۳۹۳) دوست، محمدحسن

 تهران.نامۀ دهصدا، مؤسسۀ لغت، نامهلغت، (۷۳۱۱و همکاران ) اکبردهصدا، علی
 کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی، تهران. ۷۱۹۱۵، نسصۀ دیجیتالی تفسیر دیلمیدیلمی، ابوالفضل، 

، به کوشش و تصحیح محمدجعفر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، (۷۳۱۹) رازی، ابوالفتوح
 های اسالمی، مشهد.یاحقی و محمدمهدی ناصح، بنیاد پژوهش

 میرشمسی، هرمس، تهران.، با همکاری مریم های فارسیذیل فرهنگ، (۷۳۱۷) رواقی، علی
 ، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، تهران.(۷۳۵۹) شرح فارسی شهاب االخبار
 ، مقدمه و تصحیح و تعلیق محدث ارموی، علمی و فرهنگی، تهران. (۷۳۱۷) شرح فارسی شهاب االخبار

http://ansari.kateban.com/post/1898
http://ansari.kateban.com/post/1676
http://ansari.kateban.com/post/1676
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، «بوالحسـن خرقـانیهای زبان قـدیم قـومس در سـصنان ابازمانده»، (۷۳۱۳) شفیعی کدکنی، محمدرضا
 .۷۰۰ـ۱۷های صفحه، ۵و  ۳ ۀر، شما۷، سال فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی

، تصحیح محمد قزوینی و محمدتقی مـدرس المعجم فی معاییر اشعار العجم، (۷۳۷۵) شمس قیس رازی
 رضوی، م بعۀ مجلس، تهران. 

 ایران، تهران.، دانشگاه آزاد تکوین زبان فارسی، (۷۳۲۱) اشربصادقی، علی
مجلـۀ ، «هـای مرکـزیاساس متـون فارسـی: گـویشبرشناسی ایران گویش»، (۷۳۱۷) اشربصادقی، علی
 .۱ـ۵ هایصفحه، ۷ ۀر، شما۷۱، سال زبانشناسی

شـناختی مسـعود شـناختی و زبان، گـزارش نسصه(۷۳۹۵) ای کهـن بـه فارسـیصحیفۀ سجادیه با ترجمـه
 هران.قاسمی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ت

، بـه کوشـش النهایه فی مجـّرد الفقـه و الفتـاوی بـا ترجمـۀ فارسـی آن، (۷۳۱۰ـ۷۳۵۵) جعفرطوسی، ابی
 محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، تهران.

 های اسالمی، مشهد.، با نظارت محمدجعفر یاحقی، بنیاد پژوهش(۷۳۱۹) فرهنگنامۀ قرآنی
ی اسماعیل جرجانی»، (۷۳۱۵) قاسمی، مسعود ، سـال نامۀ پژوهشـگاه، «لغات و ترکیبات در دو کتاب طب 

 .۱۷ـ۵۳های صفحه، ۷۰ـ۱ ۀر، شما۱
 ، به کوشش محمدجعفر یاحقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران.(۷۳۱۵) قرآن ری

 اساطیر، تهران.دار، ، گردآوری عبدالکریم جربزهمقاالت عالمه محمد قزوینی، (۷۳۱۵) قزوینی، محمد
 ۀر، شـما۷۵، سـال آموزش و پـرورش، «به زبان طبری مقامات حریریای از ترجمه»، (۷۳۵۳) کیا، صادق

 .۵۱۱ـ۵۱۱های صفحه، ۹
 ، دانشگاه تهران، تهران.نامۀ گرگانیواژه، (۷۳۹۷) کیا، صادق
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 *نکه هایسین در متنکاربرد هفت ۀپیشینبررسی 

 (پژوهشگر متون) امید سُروری

 مقدمه
میـان ایرانیـان  از دوران پیش از اسال  تا امروز همواره در آغاز سال نو و بهار جشن نوروز در

های بیشـتر علمـای ها و محدودیتاین رسم پس از اسال  با وجود مصالفتشود. برگزار می
مذاهب اسالمی، از گذشته تا امروز در دربار سـالطین و در میـان مـرد  پایـدار مانـده و در 

؛ ۳۳ـ۵ ، ص۹۱۷۳مهریزی  ←)اند نهایت بیشتر مذاهب اسالمی با آن همراهی و موافقت کرده
 سـینهفت ۀرکی از رسو  فرعی این جشن، پهن کـردن سـفی. (۷۹ـ۷۲ ، ص۷۳۱۱محمدی خان

دیـده  سـینوجـود هفتییـد أهیچ اثری در ت ماندهدر متون کهن و آثار باستانی برجای. است
گذاشـته  ،ها خوراکی هستندکه بیشتر آن ،ههفت ماد   سینهفت ۀرامروزه بر سر سف شود.نمی
شـود کـه البتـه دی ذکـر میفضائل و فواید متعـد هم دلیل، هاآنشود و برای هر کدا  از می

بایـد دیـد کـه سـین پیشینۀ رسم هفتتر شدن نامعلو  است. برای روشن هاآنو اعتبار  أمنش
تـرین منـابعی کهندر این مقاله . انداشاره شده کدا این رسم  به هادر آنکه  آثاریترین کهن

ذکـر اسـاس قـدمت بر اسـتسـصن رفتهکاربرد و فواید آن  گاهو « سینهفت»از  هاآندر که 
 اند.شده

                                                      
است. در فاصـلۀ میـان دریافـت مقالـه از مؤلـف و فرستاده شده نویسیفرهنگبرای مجلۀ  ۷۳۹۱این مقاله در سال  *

ب آن را سهواا و بدون اشاره به نا  وی در فضای مجازی منتشـر کـرده انتشار آن، چند تن از دوستان مؤلف برخی م ال
شناسی، با بهره بردن از آن م الب )با ذکر نا  آن دوسـتان و تشـکر ایران ۀاند. آقای مجید دهقانی، پژوهشگر حوزبوده

 ۀ، شـماربخـاراجلـۀ )م« سین در ایرانپیشینۀ هفت»ای با عنوان های شصصی خود، مقالۀ عالمانهها( و پژوهشاز آن
اند. شباهت میان برخی م الب مقالۀ پیش ( تألیف و منتشر کرده۳۱۱ـ۳۱۵، ص ۷۳۹۱، فروردین و اردیبهشت ۷۳۰

 (.نویسیفرهنگرو و مقالۀ آقای مجید دهقانی به این علت است )مجلۀ 
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 ویژههرفته نگاه منفی علمای مذاهب )بـکه از دوران صفویه به بعد رفته لز  به ذکر است
دی بـا های متعـدجشن آغاز سال نو تغییر پیدا کرد و در همین راستا رساله شیعه( به نوروز و
لیف أتـ نوروزنامـهو  نوروزیهعنوان  بابه این رسم و اسالمی کردن آن، دادِن هدب مشروعیت 

 اند: لیف شدهأبر پایۀ چهار موضوب اصلی ت هااین نوروزیه است.شده
. محاسبات نجومی و بررسی چگونگی تحویل سال شمسی و تفاوت آن با سال قمـری ۷

اثبات و چگونگی تعیین زمان تحویـل  ۀرد درباو ریاضی متعد و مباح  جغرافیایی، نجومی
 .غیرهسال نو و سال کبیسه و 

اک، نوب لباس و چگونگی نظافـت و اعمـال عمال این مراسم )از جمله نوب خور. ذکر ا  ۵
 و اورادی که مناسب این ایا  است. دعاهادینی( و 

های نوروزی و تالش برای ایجاد ارتباطی مشروب بین این مراسم و وقایع . ذکر فضیلت۳
ع  ن و مشـروعیت بـرای ایـن رسـم گبـران اتفاق مهمی که در تاریخ تشی  افتاده تا به نوعی تیم 

 ایجاد شود.
 در این ایا . گوناگونهای بینیبینی و پیشهای طالعراه و روش. ۵

بن علـی ابوعبداللـه محمـدها که تـألیف ترین آنها )از کهنکدا  از این نوروزیهدر هیچ
سـین هفت ۀای به گستردن سفرها( اشارهتا جدیدترین آن 1است سو  هجری ۀترمدی در سد

 ت.اسآن نشده ۀدهندو شرایط و عناصر تشکیل
 ایم:سین اشاره شده ذکر کردهرسم هفت به هادر آنکه را  آثاریترین کهندر ادامه، 

 دیوان برندق خجندی ـ1
 ۱۷۱ یا  ندا د    ۱۷۵ یا  ۱۰۱ ـ درگذشـت:هجـری  ۱۲۱محـر  )تولـد: برندق خجندی 

سـروده ( هجـری ۱۷۰ـ۱۰۰تیمور گورکانی )بن در مدح امیرانشاه ق عۀ زیر، کهدر  (هجری
 :استدهکراشاره در عید نوروز « سینهفت» میمنت نگریستن بربه  شده،

ــــرب ــــوالفرجاش ــــل ان ب ــــاه س  الدنیا امیرانش
 فصــل نــوروز اســت برخیــز و چــو شــاهان عــرب
ــراق عــیش را  چــون بــه میــدان طــرب رانــی ب 

ــب ــمن ۀزس ــرو و س ــن و س ــنبل، سوس ــیراب و س  س
ــ ــد لی ــر آم ــین دیگ ــت س ــو دور کهش ــادا از ت  ب

ــــم و ــــماِر اژدهاخش ــــرزنش سوس ــــنان و س  س

ـــن  ـــرب و دی ـــمان ش ـــاب آس ـــت آفت ـــت ذات  هس
ــر مر ــم ب ــال عج ــر س ــدر س ــینک ــرت نش  ب عش
ــد  ــی بای ــین مردم ــم ز ع ــه ــی به ک ــینهفتین  س

ـــین ـــز  و ســـاقی هفتم ـــان ب ـــی در می ـــاغر م  س
 بدســـگالن تـــو را بـــادا قـــرین ربـــکـــان همـــه 

 ته و سرسـا  و سـرفه، سـهم و سـودا هشـتمینکس

                                                      
 (.۷۳۱۱ اقبالبنی ←است )دانشگاه تهران دفاب شدهدر  ۷۳۱۱ سال این نوروزیه در ۀشد. متن تصحیح1
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 تـــا بـــود کمبـــدأ ســـال عجـــم بـــادا مبـــار
ـــان رفش ـــحاب د  ـــوروز و س ـــل ن ـــاد فص ـــا ز ب  ت
ـــیم ـــاز و نع ـــند ن ـــر مس ـــرب ب ـــتان ط  در گلس

 

ـــینکنی ـــگالت را چن ـــان و بدس ـــت را چن  خواه
 فد در صـــحن بســـتان ارغـــوان و یاســـمینکبشـــ

 صـــحبت اشـــراب جـــوی و مـــرد  دانـــا گـــزین
 .(1۹3 کاشی، صالدین تقی)                   

رانشـاه در یرا میـسروده شده باشد، زهجری  ۱۷۰ تا ۱۰۰ یهاد در بین سالیاین ق عه با
شـود. ای از حکمرانی وی دیـده میز بوده و در بیت دو  این ق عه نشانهیم تبرکها حاآن سال

در تبریـز و ازجملـه این رسم هجری  نهم ۀدو اوایل سهشتم  ۀدبنابر این مدرک، در اواخر س
 .استدهرایج بوآذربایجان بزر  

 الناسانیس ـ٢
 ۀراثـر بـه شـما ای از ایـنهنسـصاست. « شجاب»هجری( نوشتۀ  ۱۳۰)تألیف:  الناسانیس

نوشـته هجـری  ۷۰و  ۹ ۀددر سـ و مرکزی دانشگاه تهران محفوظ اسـت ۀدر کتابصان ۳۹۱۵
 ۹ ۀددر سـکـه  یحکـایت در این نسـصه .(۵۹۱۱ـ۵۹۱۲، ص ۷۵، ج ۷۳۵۰ پژوهدانش) استشده

اشاره شده کـه آمده و در آن و اهمیت آن  سینهفت ۀردربااست روی دادهسمرقند در  هجری
 شـروب شـده باشـد« سـین»چیزهایی که با حـرب « از جهت میمنت حال»در نوروز برخی 

 :پوشندخورند و میمی

 مطلب راجع به هفت سین
 حکایت

حسب نظر نجومی امسـال از جهـت میمنـت حـال گفتند که بهدر روز نوروز جماعتی می
و سـبزی و  1که سـرباید نمود که سر الفاظ او سین باشد، همچنانهایی میاشتغال به چیز

باید پوشید. مولنا نـور گفـت: پـس باید خورد و سقرل  و سمور و سنجاب میسرکه می
ق از مجمـوب صوب نیز باید پوشـید، لـیکن بـا وجـود اوصـاب مـذکوره و عـد  اسـتحقا

الوقات قرین عـیش و عشـرت ]آن مو دائ]؟[ روزگارتر ان خوشمستعدان و جمیع مستحق
حـال بال و منغ  الوقـات مشـوشگیرد و دائـمکه[ هر روز مبلغی از اوقات مملکت می

روزگار به بالی مصال ت و محنت مقارنت او و ابنای جنس او گرفتـار ]مانند[ این پریشان
 .2(پشت ۰۱ ، بر ۵۱۹۳ ۀرشجاب، خ ی دانشگاه تهران به شما) ]نیست[

                                                      
 (.سرمعین، ذیل  فرهنگ فارسیاست ). سر: گویا نوعی شراب برنج و یا ماهی بوده1
 است.نیامده الناسانیس. این حکایت در نسصۀ چاپی 2



091 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 های کهنسین در متنپیشینۀ کاربرد هفت های لغویپژوهش
 
 

 هشتم یـا نهـم ۀدولی حیات وی در س ،این مولنا نور سمرقندی کیست مشص  نیست
شناسان توصیه و گفتار ستاره« حسب نظر نجومیبه»اساس این حکایت . براستدهبوهجری 
شـود کـه در ایـن روزگـار بـه گونـه عمـل کننـد و البتـه ثابـت میکه در نـوروز این هشده بود
   اند.کردهیا  نوروز توجه خاصی میشروب شده در ا «سین»های که با ها و پوشیدنیخوراکی

 مفتاح السعاده و مصباح السیاده ـ٣
( از دانشمندان و نویسـندگان مشـهور هجری ۹۱۱ ـ۹۰۷زاده )کبریبن مص فی طاشاحمد

کـه ، السـعادهمفتـاحدر کتـاب  وی( اسـت. ۀ امـروزترکیکشور عثمانی )در هجری  ۷۰ ۀدس
کـرده، در ذکـر عـادات عجـم  تـألیفاسـت و آن را بـه عربـی  گوناگوندر علو   ایدانشنامه

 أسـمائهم أول ـ اءیأشـ ۀسـبع نیبـ جمعـونی أنهـم روز،یالن و ی یف عادتهم من و» گوید:می
 السذاب، و السماق، و السفرجل، و د،یالسم و السمسم، و ر،کالس یه و لونها،کأی ـ ناتیس
 .1(۱۱۳ ، ص۷ ، جقمری ۵۵۵۷زاده کبری)طاش «السقنقور و

آید این است کـه دست میبه م لبوی منبع خود را ذکر نکرده و تنها اطالعی که از این 
در نوروز در میان ایرانیان  سینهفتدن چی( عادت هجری ۷۰ ۀداین اثر )= س تألیفپیش از 
 .استتهرواج داش)عجم( 

 مجلس شورای اسالمی 1٣۸٣۵ ۀمجموع ـ۴
به خط نستعلیق وجود دارد کـه از گوناگون  ۀرسال ۵۱ای شامل مجلس مجموعه ۀدر کتابصان

بر ها بنـااند. این رسالهکتابت شدهو  تألیفهجری  ۷۵ ۀتا ابتدای سدهجری  ۷۰ ۀدابتدای س
ایـن مجموعـه قـرار  ۀتر در میانهای کهناند و رسالهبندی نشدهو کتابت کراسه تألیفترتیب 

از  کـههایی با رقم تاریخ دارنـد آن ترقیمه ۀرسال ششبر  دارد و  ۷۱۷اند. این مجموعه گرفته
 :  استتهرف سینهفتدر این رساله در دو جا ذکر  .گیردمیبر را درهجری  ۷۷۷۳تا  ۹۷۷

دو بیـت  ایـنخرتر از خ و  مـتن أبه خ ی جدید و مت و در حاشیه ور ۱۰در بر  الف( 
 نوشته شده:

 سینهفتعید نوروز خان بچین 
ـــیر و ... ـــیب و س ـــرکه و س  س

 

 شوی غمگینتا کنی تناول نمی
 ... ســــــــمنو و ســــــــماق

و  تـهبـین رفازدر مـتن  دو مصـراب بیـت دو  ۀیـن شـعر نـاق  و مغلـو  اسـت و ادامـا 
 شود.در نوروز از آن دریافت می سینهفتخوردن  ۀکید و توصیأو تنها ت ستناخوانا

                                                      
 . از جناب آقای دکتر سهیل یاری گلدره برای شناسایی این م لب سهاسگزار .1
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کــه در توصــیف  آمــده زیــر هفــدهم مثنــوی کوتــاه ۀو در رســال شــتپ ۱۵( در بــر  ب
 است: آنو فواید خوردن سین هفت

 که روز نوروز باید خورد سینهفت 
ــــــر ــــــاد دار  ز پی ــــــایی 1ی  دان

 یــاران بــه طــالع فیــروزکــه چــو 
ــن  ــد ای ــینهفتبای ــرد س ــاول ک  تن

ــــین ــــفند و آن ز لحــــو  ۀس  گوس
 دســت افتــددو ســه سنبوســه گــر بــه

ــد ــر ]...[ خوانن ــرکه ه ــبزی و س  س
 سنجد و سیب نیز از این قسم اسـت
 گـــر میســـر شـــود مکـــن تقصـــیر
 ایــن مثــل هســت در جهــان مشــهور

 2مرســدهــر تــا بــه نیکــی شــوی بــه 
 

 ا  جـــاییگفـــت دیـــدهکـــه همی
ــــــوروز د[ن]بنشین ــــــاعت ن  س

 نشـــاید از ایـــن تغافـــل کـــردمی
 ]ظ[ مو غای م]؟[ خور اگر نه سمنون

ـــم شک ـــهاه ال ـــت در س ـــدس  افت
ــد ــان دانن ــر دو مفلس ــدر رای ه  ق

 ی کو مقوی جسم اسـتسینهفت
 خــود بنــوش و بــده بــه مــرد فقیــر
ــن معــذور ــود از ای  لیــک عــاجز ب
ـــاور ـــود ی ـــان ب ـــزدت در جه  ای

 .(شتپ ۸4برگ  ،مجلس ۀکتاباان 13۸35 ۀ)مجموع 
 ۀ)رسـال از آن کوتـاه قبـل ۀو رسـال ولی خط ایـن مثنـوی ،ندارد تألیفاین مثنوی تاریخ 

پشـت برگـی کـه مثنـوی در  یکـی اسـت. (هجـدهم ۀ)رسـالاز آن بعـد  ۀرسالو شانزدهم( 
محیـی  ۀدی از قصـیهـایبیت ،شـود: نصسـتبر دارد، سه یادداشت دیده میسین را درهفت

دو بیـت  ،. دو اسـتدهنوشته شهجری  ۷۷۵۲( که در تاریخ هجری ۹۳۳ درگذشت:لری )
بخر و با أناآشنا به خ ی مت بوت ی متفامرک  تاریخ و نـا  کاتـب در ) یادداشِت نصست با مرک 

خیرالنسـا بنـت »تـاریخ فـوت شصصـی بـه نـا   ،سـو  .آن مصدوش شده و خوانـا نیسـت(
 . هجری ۷۷۱۹در « الدین محمدشمس

ولـی تـاریخ کتابـت آن قبـل از  ،سین نامعلو  استمثنوی هفت تألیفپس اگرچه تاریخ 
پـانزدهم( نیـز در  ۀکه چهل حدی  خوافی )رسال، ازآنجادیگر است. از طربهجری  ۷۷۵۲

چهـل  ۀخـط، در انتهـای نسـصسروده شده، احتمال کتابت این سه مـتن همهجری  ۷۵قرن 
 حدی  احتمالی قوی است.

 

                                                      
 . متن: پیری.1
 متن: شمر.. 2
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 پرتو پاشا )ترکیه( ۀکتابخان ۶1۵ ۀمجموع ـ۵
بر تـاریخ های متعدد و متنوب وجود دارد که بناهرسال شاملای پرتو پاشا مجموعه ۀدر کتابصان

های ایـن مجموعـه را کـاتبی بـه نـا  برخـی از رسـال اند.بندی نشـدهکراسه تألیفکتابت و 
. در دو اسـتدهتاریخ کتابـت را درج نکرنیز ها کدا  از ترقیمهدر هیچ ودرویش نیازی نوشته 

ذکر شده که دومی را کـاتبی هجری  ۷۷۵۵و هجری  ۷۷۷۱جای دیگر این مجموعه دو تاریخ 
ایـن مجموعـه در بـالی یکـی از اوراق، ایـن دو  ۀ. در میانـاستدهعمر افندی درج کربه نا  

 :استدهنوشته ش سینهفتم لب در خصوص 
[۷] 

تهم یجمعون سبع سینات و یاکلونها و هی  ةمن عاد العجم انهم فی اول یو  نوروز من سن 
ر و السمسم و السمید و  ماق و السـداب سـمک و السـو ال ]متن: سـویح )؟([ السویقالسک 

 ]...[ الملک.
[۵] 

 لبی علی
ــوروز  ــینهفتروز ن ــوردن س  خ

ــه ــین سنبوس اق و س ــم  ــین س  س
 

ــر ــان و هن ــد و جه ــش افزای  دان
 1سرسنجد و سیب و سیر و سرکه و 

 و(.ر ۷۱۲ ،پرتو پاشا ۱۷۲ ۀمجموع) 
در ایا  نوروز تاکیـد دارنـد،  سینهفتاین دو نوشته که بر خوردن  تألیفتاریخ کتابت و 

نیز نامعلو  است، امـا بـا بال دوبیت  ۀدسراین« ابی علی»مشص  نیست و همچنین هویت 
 ۀداین دو نوشته باید در حدود سـ ،مندرج در این مجموعه هایهتوجه به قدمت کاغذ و رسال

 کتابت شده باشند.هجری  ۷۵تا  ۷۰

 شیرازی ۀنوروزنام ـ۶
هماسـب تبن مسعود شیرازی مشهور به عماد طبیب، از طبیبان دربار شـاه عمادالدین محمد

موضوب  ای کوتاه دررساله ،(۵۱۳ ، ص۲ ، ج۱۱۷۳صفا  ←) (هجری ۵۱۹ درگذشت:صفوی )
نقل است و در کتاب حدی  بسیار دیده شـده از » :استسو  آن آمده ۀنوروز دارد که در مقال

ای چینی یا جامی نویسـد که هرکه این هفت آیه را روز نوروز بر کاسه امیرالمؤمنین علی )ب(
و به مشک و زعفران و به گالب بشوید، هرکس که از آن چند ق ره بصورد تا یـک سـال هـیچ 

                                                      
 (.سرمعین، ذیل  فرهنگ فارسیاست )شراب برنج و یا ماهی بوده. سر: گویا نوعی 1
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ای او را بگزد، زهر بر وی کـار درد و المی بدو نرسد و از جمیع بالها ایمن باشد و اگر گزنده
 روز خوردن آن سنت است ایـن اسـت: سـال  قـول مـن رب  که در روز نو سینهفتنکند و 
 ،)صـافات، سـال  علـی ابـراهیم (۱۹ ،)صـافات؛ سال  علی نوح فی العالمین (۲۱، )یسرحیم 

؛ سـال  (۷۳۰ ،)صـافات؛ سال  علی آل یاسین (۷۵۰ ،)صافاتسال  علی موسی و هارون  (۷۰۹
 «... (۲، )فجـر؛ سـال  هـی حتـی م لـع الفجـر (۱۳ ،)زمـرعلیکم طبتم فادخلوها خالـدین 

 .(۲۳ـ۲۵ ، ص۷۳۱۱شیرازی )
یید نظر موافقان برگزاری أرفته برای توجیه برگزاری مراسم نوروز و تاساس این متن، رفتهبر

خوراکی، شکلی مشروب و دینی گرفته و خوردن هفت آیه که با  سینهفتاین جشن، خوردن 
توصـیه  سـینهفتجـای خـوردن سین شروب شده باشند با آیینـی کـه در بـال ذکـر شـد بـه

 .  استدهش

 دیوان مفلق تهرانی ـ۷
 صل  به مفلق و ملقب بـه صدرالشـعراباشی رازی تهرانی، متمحمدعلی مفلق دنبلی منشی

 سینهفتبه در آن  وسروده  آمیزای هزل، ق عه(هجری ۷۵۲۰ـ۷۵۷۵) شاهفتحعلی زمان در
 :استهدکراشاره 

 دانـیخواجه عیـد اسـت هـیچ می
 جــز رهــی هرکــه بنگــری خــود را
ــــد ــــدارِک عی ــــی ت ــــده از پ  بن

 مـرا چـه کـنم سینهفت...یر من 
 بشمر اینک سـهید و سـر  و سـیاه

 

 کــه مــن از فاقــه ژنــده دار  رخــت
 درخـتداده زیور ز رخـت گرچـه 

 جگــر از رنــج فاقــه لصتالصــت
 نیست اندر کفم جز ایـن از بصـت

 سصتسهمگین و س بر و سرکش و 
 .(۸5۶مجلس، برگ  ۀکتاباان ۸1۷3 ۀ؛ نسا۷4، برگ 2۸۷۷ ۀ)دیوان مفلق تهرانی، نسا 

نیسـت و  سـینهفتقاجار دیگر حرفی از خوردن یا پوشـیدن  ۀراساس این منبع در دوبر
 اند.برای چیدن بر سر سفره بوده آن ۀبیشتر به دنبال تدارک و تهی از این دوره به بعد، احتمالا 

*** 
رسم خوردن و یا پوشیدن هفت چیز که نامشان با حرب سـین شـروب  ،براساس منابع مذکور

ویژه در مـاوراءالنهر( رواج داشـته، هایی از ایران )بـههجری در قسمت ۹ ۀ، از اوایل سدشده
منشأ و زمان پیدایش ایـن رسـم و جزئیـات اجـرای آن اطـالب متقنـی در دسـت  ۀولی دربار

و شـرایط و جزئیـات آن نیـز م لبـی دیـده « سـینهفت ۀسفر»خود  ۀنیست. همچنین دربار
 شود.نمی
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م است اینکه به مرور زمان اسـت و در سـین از میـان رفته، رسم پوشـیدن هفتآنچه مسل 
سـین، جای خـوردن هفتانـد تـا بـهصفویه به بعد تالش کرده ۀمواردی علمای دینی از دور

شـود، جـایگزین شده در آب را، که با سین شـروب میخوردن کاغذ و جوهِر، هفت آیۀ شسته
های بـر دلیلـی نـامعلو ، در سـالاست. البته بنا کنند؛ تالشی که پایدار نمانده و موفق نبوده

ل یافته و محدود بـه سین دیده نمیاخیر، دیگر گزارشی از خوردن هفت شود و این رسم، تحو 
سین را قبـل است. تا جایی که امروزه هفتای به همین نا  شدهسین بر سر سفرهچیدن هفت

همچنـین در بیشـتر  خـورد وهـا را نمیگذارند و کسـی آناز تحویل سال نو بر سر سفره می
شده بر آن تا آخر تع ـیالت نـوروزی همچنـان گسـترده سیِن چیدهمناطق، این سفره و هفت

 ماند.باقی می

 منابع
کارشناسـی ارشـد، بـه راهنمـایی مظفـر  ۀنام، پایانتصحیح پنج رسالۀ نوروزنامه، (۷۳۱۱) اقبال، نسیمبنی

 .بصتیار، دانشگاه تهران
 .۵۹ ۀ، شمارحافظ، مجلۀ «نوروز در منابع عرب»(، ۷۳۱۱) اکبر، علیمحمدیخان

 تهـران،، ۷۵لـد ، جمرکـزی دانشـگاه تهـران ۀفهرست نسخ خطی کتابخانـ(، ۷۳۵۰) پژوه، محمدتقیدانش
 دانشگاه تهران.

 علمی و فرهنگی. تهران، ، به تصحیح ایرج افشار،الناسانیس(، ۷۳۱۵) شجاب
 .۳۹۱۵ ۀرتهران به شماخ ی دانشگاه نسصۀ ، الناسانیس ،شجاب

اقبال، بـه نسیم بنیبه کوشش کارشناسی ارشد،  ۀنام، پایاننوروزنامه(، ۷۳۱۱شیرازی، عمادالدین محمود )
 راهنمایی مظفر بصتیار، دانشگاه تهران.

 ، تهران، فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(، ۷۳۱۱) اللهصفا، ذبیح
 ، محمدعلی بیضون، بیروت.السعاده و مصباح السیادهمفتاح ، هجری( ۷۵۵۵) زاده، احمدکبریطاش

 ۀریات دانشـگاه تهـران بـه شـماادب ۀدخ ی دانشک، نسصۀ االفکارة الشعار و زبدة اخالص، کاشی الدینتقی
 . ب ۷۰۵

 .، شش جلدتهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسی ،(۷۳۱۷معین، محمد )
 .مرکزی دانشگاه تهران ۀکتابصان ۵۱۱۱خ ی ، نسصۀ دیوانمفلق تهرانی، محمدعلی، 
 .مجلس ۀکتابصان ۱۷۱۳خ ی ، نسصۀ دیوانمفلق تهرانی، محمدعلی، 

 .۷۲ ۀ، شمارعلوم حدیث،مجلۀ «نوروز در روایات اسالمی»، (۷۳۱۹) ، مهدیمهریزی
 



 

 *تی، قلماشیقلماش، قلماش

 بابک شریف

است که این کلمـه را  برهان قاطعدر آن مدخل شده  قلماش ۀژظاهراا نصستین فرهنگی که وا
. معـین در استتهدانس« بیهوده و یاوه و نامعقول هرزه و»معنی ضبط کرده و به «قاب»به فتح 

فرهنگ مؤلف نویسد که می« روایتیهب»با نقل غیرمستقیم و  (قلماشذیل ) قاطع برهان ۀحاشی
« قـل ماشـئت»عربـی  ۀایـن کلمـه را جملـ با اتکا به دو بیت زیر از مولوی، اصـل، رشیدی

 :استتهدانس
 را 1اشیتپبند کن مشک سصن

 
 را قلماشـــیت انبـــان مکـــنوا 

 (۲۰۵ ، ص۵ ، ج۷۹۵۹مولوی )  
 خمش کن تا که قلماشیت گویم

 
 ولکــــن ل ت ــــالبنی بمعنــــاه 

 (۷۳۵، ص ۲ ، ج۷۳۵۱ـ۷۳۳۱مولوی )  
قلمـاش »این فرهنـگ،  ۀشود که اولا به نوشتمشص  می فرهنگ رشیدیاما با رجوب به 

بگـو هرچـه ”یعنـی  ،بـوده تیقلماشـانـد در اصـل گفته یهرزه و تنها بعضهوده و یبالضم، ب
وی فقط بیت نصست از دو بیـت تتعبدالرشید  و ثانیاا  (۵۲۵وی، ص تتعبدالرشید )« “خواهیمی

کثرت اسـتعمال، ه بعد از آن ب» تیقلماشکه  استدهفوق را شاهد آورده و این توضیح را افزو
 ۀمعـین در تحشـی ۀد. با توجه به منابع مـورد اسـتفااستدهبدل ش قُلماشو به « افتهیف یتصف

باشـد کـه ایـن  (۷۳۵۹)الدین منقول از استشهاد شـرب رسد بیت دو ن مدخل، به نظر مییا
 .استتهدانس« “گویاوه”ی معنهب ،ضم قابه ب»آورده و آن را  قلماشعنوان شاهِد بیت را به

                                                      
شـان بـر چنـد نگارش ایـن مصتصـر، و احاطه ۀزشان انگیاز دوست عزیز ، آقای علی ارشدی، که کنجکاوی لغوی *

 گویش عربی، مددکار نگارنده شد، بسیار سهاسگزار .
 است.ضبط شده« شاشیتسصن»طبع نیکلسون  مثنویدر  .1
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 ۀردهد که بیت دیگری از مولوی به قرار زیر، ادعـای فـوق دربـاادامه می (جا)همانمعین 
 کند:را باطل می قلماش ۀشیر

 !لماشیت خواهم گفـت هـانبا تو ق  
 

 صوفیا خوش پهن بگشا گوش جان 
 (۳۱۱ ص ،۱، دفتر ۷۹۵۹مولوی )   

کـه  یدیگـر نکتـۀاما  ،شودیت اب ال مین بیبا ا دهد که چگونه آن ادعایح نمیتوض یو
است که در ادامه بـه آن  قلماش یبرا« گویاوه» یسازد، معنید مواجه میت فوق آن را با تردیب

ان یـن بین کلمـه چنـیـا یمنشـأ و معنـ ۀرن سرانجا  نظر خود را دربـایم پرداخت. معیخواه
ن یالدو سهس عالوه بر شـرب« “گواوهیگو، هودهیب” یمعنهب ،است یترک قلماشاما »کند: یم
بـه تصـحیح و  ةستشـهادات الجغتائیـاإل و ةاللغـات النوائیـکه ذکر آن گذشت، بـه ، (۷۳۵۹)

 یان معنـیـن در بیالددهد. خود شـربیارجاب م (Pavet De Courteille, 1870) یدوکورتِ  ۀترجم
. این هـر استدهرجوب دا (۷۳۹۵ البصاری هجری، ۷۵۹۱)البصاری  مانیخ سلیلغت شبه  قلماش

ــگ، دو مــدخل  ــا همــ ،را قولمــاشو  قَلمــاشدو فرهن ضــبط و هــر دو را  الصط،ن رســمیب
ت یـبـودِن ا یکـی، احتمال یین تشابه معنایاند و اکرده یمعن« گوهودهیب» ن دو مـدخل را قـو 
 بصشد. یم

ز بـر آن یرا ن (۷۳۵۵ـ۷۳۵۷ یسینف)الطباء ه( ناظمبا فتحه و ضم یعنی) قلماش ۀتلف  دوگان
 ر ضبط کند:یبه شرح ز یت دستورین دو تلف  را در دو مدخل مجزا و با دو هویداشته تا ا

لماش
َ
 گواوهیو باطل. و هرزه و  یمعنیهوده و بی: ب1)ص پ( ق

لماش
ُ
 اعتبار.یو ب یه. و دروغگوینه و فرومای: مرد پست و ناکس و خوار. و کم2)ا پ( ق

 ـ ییفرهنگ جغتاح ی، توضبرهان قاطعبر  نیمع یذکر حواش ز پس ازین نامهلغتمؤلفان 
. انـدکردهمغلـو  نقـل  یشکل نـاق  و انـدکرا به قَلماشدر مقابل مدخل  سنگالخ یفارس

 ر است:یبه قرار ز سنگالخشرح کامل 
ِب  قلماش ت»محر  ل ما ِشئ  کـه باشد، چنـان ییگوهودهیه از بیاست، کنا 3کر  ت  و لف  م   «ق 

دیما ای ناصح کـه قیلمـاس سـین سـوزوم بیرلـه عمـل / خاطریمـدا قایـدا قـالمیش مونجـه ، شعر :دیگو
ذکـر  یمعنـ نیـاه شـمرده و بـ یدر فرهنگ خود فارسـ برهان قاطعو مؤلف  4.قلماشینک سنینک

                                                      
 فارسیصفت  .1
 اسم فارسی .2
ب»یعنی ترکی شده؛ به قیاس با  .٩  «معر 
 گویی تو؟/ در خاطر  کجا مانده این همه یاوه اللفظی: مگو ای ناصح که به حرفم عمل نکردیتحت ۀترجم .4



097  
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 قلماش، قلماشی، قلماشیت های لغویپژوهش 
 

 

ز مسـتعمل و یـن «قـاب»ضم ه نوشته، سهو کرده و ب «آزار دادن» یمعنهب 1یکرده. طالع هرو
 .(۷۰۱۵)استرآبادی، ص اصح است 

 قلماشـیو «( سصن بیهوده و نـاگفتنی)» قلماشم که ابتدا ه (۷۳۱۷)است انوری  یگفتن
را ترکی  هاآن ۀمدخل کرده و ریش qo(a)lmāšرا با هر دو تلف  «( سراییگویی؛ یاوهبیهوده)»

را تنها به ضم  قاب «( سصنان یاوه و بیهوده)» قُلماشاتمدخل  (۷۳۹۰)انوری دانسته بود، بعداا 
 .استکردهمنشأ کلمه سکوت  ۀرورده و درباآ

 در مقایسـه بـا قُلمـاشبندی کـرد کـه اولا تلفـ  توان چنین جمعتا اینجای بح  را می
در دست داریم )یعنی  قلماشاصالت بیشتری دارد، ثانیاا در تنها شاهد ترکی که برای  قَلماش

است، و ثالثاا بـرای « گوبیهوده»و نه « گوییبیهوده»( معنی آن سنگالخهمان بیت مذکور در 
لف و بـا فـرِ  ترکـی بـودن  تبارترکی بودن آن هم دلیلی در دست نداریم. به طریق برهان خ 

ـ ؛، این کلمه از دو حال خارج نیستقلماش ا یـب )اعـم از ترکیبـی یا بسیط اسـت و یـا مرک 
زا در سـایر کلمـات دار داشته و ایـن اجـب باشد، لجر  باید اجزای معنیاشتقاقی(. اگر مرک  

و اگر بسیط باشـد، بایـد یـا در کلمـات  .که چنین نیستکار رفته باشند؛ درحالیترکی هم به
 ۀدکم در یکی از اعضای خانواو یا دست ـ استتهنرفکار بهکه  ـ کار رفته باشدِب ترکی بهمرک  

است که کـاوش نگارنـده بـرای  ین در حالیا 2های ترکی به حیات خود ادامه داده باشد.زبان
های ترکـی داشته باشد در زبان قلماشای که صورت و معنی آن اندک شباهتی به یافتن کلمه
زنـده بـه زبـان  یهـاترین زباناستانبولی و دو زبان ترکی دیگر که نزدیک و ترکی آذربایجانی

 .تاستهخاموِش جغتایی هستند، یعنی ازبکی و اویغوری، تاکنون حاصلی نداش
س وح آوایی، صرفی، نحوی، واژگـانی  ۀزبان جغتایی در هم»دانیم که از سوی دیگر می

اسـالمی خصوصـاا عربـی و  3دارهـای وجهـهشدت متـأثر از زبـانو نیز محتوای فرهنگی به
 ۀردو یترکـ یهـاگر زبانیجغتایی همانند د یترک»و  (Bodrogligeti 2009) 4«استدهفارسی بو

ل یـدخ یو عربـ یر زبان و ادبیات فارسی بود و شمار واژگان فارسیسصت تحت تأث یاسالم
 ا، صیـنسی)رئ« سـتیشتر نبوده باشد، کمتر هـم نیب یدر آن زبان اگر از واژگان ترک یدر فارس

سابقه ندارد،  قلماشیتز پیش از یدر عربی م لقاا و در فارسی ن قلماش ۀکه کلم. ازآنجا(۷۱۱

                                                      
 .۹در قرن  اللغتبدایعطالع ایمانی هروی مؤلف  .1
 توان دانست.ای برای ترکی بودن این کلمه میقرینه ، بلکه صرفاا را نه شر  لز  و نه کافی« باید»البته این  .2

3. prestige languages  
( و خصوصاا ارکینوب ۷۳۹۵از جمله بنگرید به فراگنر )زبان فارسی بر جغتایی تأثیر  میزان ۀباربرای اطالب بیشتر در .4
(Erkinov 2008.) 
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قـرین بـه صـحت  ،قلماشبه  قلماشیتیعنی تصفیف ، دیرشی فرهنگمورد اشاره در  ۀفرضی
در متون عربـی از یـک سـو و  قلماشهای ترکی و در فرهنگ قلماشیت ۀژاست. اما فقدان وا

گـر حـاکی از تبـدیل ید یدر متـون فارسـی از سـو یقلماش ۀوجود این هر دو کلمه به اضاف
اخیر به ترکی جغتایی اسـت. در  ۀژدر فارسی و سهس ورود وا قلماشو  یقلماشبه  قلماشیت
 در زبان فارسی. هاآنها و معنی تشکیل این واژه ۀوپردازیم به نحادامه می
هـای جدیـد در آن گانه منبـِع ایجـاد واژهی دانیم، دستگاه ساختواژی هر زبانکه میچنان

ه کم سـه منبـع دیگـر وجـود دارد کـمعتقد است دست (Booij 2007, p. 19)زبان نیست. بوی 
رسـد هـر سـه فراینـد نظـر مـی. بـه1آفرینیها، و واژهگیری، کلمه شدِن گروهاند از وا عبارت

گیـری کـه وا اند. ازآنجاهای موضوب نوشتار حاضر دخالت داشتهگیری واژهدر شکلیادشده 
دو  ۀرشتر است، به بح  دربـاینیاز از توضیح بکه گذشت، بی یلیاز عربی به تفص قلماشیت

 پردازیم.فرایند دیگر می
از( جملـه  یا )بصشـیـنحـوی  ۀزتوانند گروه یا سـاها )که میتبدیل شدن گروهی از واژه

 یگـانژشناخته شـده و از اقسـا  وا univerbationباشند( به کلمه که در زبان انگلیسی با نا  
فراینـدی اسـت کـه ، (p. 2005 Traugott and Brinton ,48 ← ،جملـه)از گرددیمحسوب م 2شدن

های فارسی کمتر به آن پرداخته شده و لذا تـا جـایی کـه نگارنـده اطـالب خصوصاا در نوشته
معـادل مناسـبی « یواژگگروه»، اما شاید استدهز برای آن ساخته نشیدارد، تاکنون معادلی ن

، خبـریبازخدا، زیرکاهآبازاند عبارت یدر فارس یواژگهای گروهبرای آن باشد. برخی نمونه
هـا هـم ممکـن اسـت دسـتصوش که اشاره شد، جملـه. چنانزدهکمرَجدبهو  بارمصرفکی

ش دار(،  هشدارقرار گیرند، مانند  یواژگگروه  کـنمچـهست آن(، ی)چ ستانیچ، باشآماده)ه 
. امـا برخـی مامرِگ مُکشو  غریبممنننه، فراموشم مکنِل( ، )گ  «(کنمچه ۀکاس»)در عبارِت 

انـد، از جملـه و جمالت عربی نیز در فارسی به اسم یا صفت تبـدیل شـده ینحو یهاگروه
 َترانـیلَـن)اسـم، صـفت(،  الابـالی)صـفت(،  یکـنلمکأن)اسم(،  حتاجیما)اسم(،  ماجرا

 مبارزمنهل)اسم( و  مزیدمنهل)صفت(،  اآلخرهَخِسرالدنیاو)صفت(،  علیهماعلیه)اسم(، 
صـورت بـه یاسـت کـه در فارسـ یاریبسـ یو عبـارات عربـر از جمـالت یها غنیا .)اسم(

. حتی کاّل حاشاو، احسنت، اللهبارک، شاءاللهان، السالمهیعلمانند  ،روندیم کاربهجمله شبه
انـد، های واژه شده، وارد فرایندهای اشتقاقی یا ترکیبی نیـز شـدهها و گروهبرخی از این جمله

                                                      
1. word creation 

2. lexicalization 
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نیـز از  ماشـتتقلعربـِی  ۀترتیب جملـ. بـدینگـویارنـی ← اََرنی، یزلیلم ← یزللممانند 
وارد شعر مولوی شده،  قلماشیتصورت رهگذر همین فرایند، تبدیل به اسم و نصستین بار به

 .استدهاما پس از او به این شکل در آثار شاعر دیگری نیام
نیـز  شـیتبـه  شـتتتبـدیل  ۀر، توضیح کوتاهی درباقلماشیت معنیبهپیش از پرداختن 

، زیرا استدهنماید. ابتدا باید بگوییم که این تبدیل ق عاا بنا به ضرورت وزنی نبوضروری می
( و لـذا از لحـاظ کشـش عروضـی - Uهـر دو دارای یـک هجـای کشـیده ) شـیتو  ِشـتت

یعنی تبـدیل  ،«تسهیل»ا ی« تلیین»اند. اما آنچه در اینجا با آن مواجهیم، فرایند آوایِی مساوی
. تسهیل همـزه، هـم بیر > ِبترو  ذیب > ِذئباست، مانند  «یاء»مکسور به ِن ماقبلساک ۀزهم

 (۲۳ الـدانی، ص ← ،جملـه)از استدههای قرآن کریم به رسمیت شناخته شدر برخی از قرائت
( ِجتُت ) ُت یجر ینظ یدر کلمات ،مانند سوریه ،و هم امروزه در گویِش برخی کشورهای عربی

 1شود.شنیده می
«. بگـو یخـواهیهرچـه م» یعنـی یم در عربـیدانیکـه مـ ماشتتقلبیاییم بر سر معنی 

ک بـار و در مصـراب یـ، تنهـا میـانن یکار رفته که از اچهار بار به یدر اشعار مولو قلماشیت
ن انبان قلماش» . امـا در سـه استدهآم« سصن بیهوده و ناگفتنی» ییِکنا یمعن، به«ت رایوامک 
 یین معنایتوان چنید، نمیآیر میم و مجدداا در زیتر ذکر کردشیت آن را پیبگر که دو یت دیب

 ِت یآن قائل شد. در ب یبرا
 خمش کن تا که قلماشیت گویم

 
 ولکــــن ل ت ــــالبنی بمعنــــاه 

خواهـد کـه خـاموش ینده قاعدتاا از مصاطـب نمینباشد، گو یاگر زبان حال مولو یحت 
 قیـاس شـود بـا)د که نه خود آن یبگو یخواهد سصنیبلکه مد! یهوده بگویب یشود تا او سصنان

ن در ی(. همچنـل ت ـالبنیاسـت ) یدنیا ناپرسی یآن ناگفتن ی، بلکه معنادر بـال( ۷۳۱۷ یانور
 ِت یب

 !لماشیت خواهم گفـت هـانبا تو ق  
 

 صوفیا خوش پهن بگشا گوش جان 
 ِت ید؛ و بالخره در بیرا بگشا« گوش جان» یست کسیهوده لز  نیدن سصن بیشن یبرا 

 باشیت گواز عیش و خوش !گوای عشق قلماشیت
 

 گویی که سریانی اسـت ایـن ،نداند حرب توکس می
 (۷۰۷ ، ص۵ ، جلد۷۳۵۱ـ۷۳۳۱مولوی ) 

                                                      
یست و شاید بهتر باشد این دو تلفـ  ن هسامحبه این پدیده خالی از م« آوایی فرایند»یا « تبدیل»از همین رو اطالق  .1

 .گونه از واج همزه بدانیمدو واجرا 
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اسـ رلب اسـرار خـدا » یکه در نظـر مولـو ـ« عشق»رفت که یتوان پذینم یروچیهبه
، فـاش کـردن ت گفـتنیقلماشـت، منظـور از ین هر سه بیگو باشد. بلکه در اهودهیب ـ «است

 «.  رازگو» یعنیاجمالا  گوقلماشیتاسرار است و 
آن چهـار نـوب  یبـرا (p. 2007 Booij ,20)کـه بـوی  ینـیآفرند واژهیم به فرایپردازیاکنون م

ر ینجا تنها با نوب اخیشمرد، ولی ما در ایرا برم 4یسازدهیو بر 3سازی، سرواژه2، سرنا 1زهیآم
حـذب  یاکلمـه یا هجـا معمـولا از انتهـایـا چند واج یک ی یسازدهیم. در بریکار دارسرو

، آز > شــگاهیآزما، اشــِتب > اشــتباه، اســِکن > اســکناس، یولــ > کنیولــشــود، ماننــد یم
 یدیـجد ۀژمعمـولا بـه خلـق وا یسـازدهیم، بریکنیکه مالحظه م. چناننستایا > نستاگرامیا

 شود. یمنجر نم
را کـه  یقلماشـتوان ، نمیاستدهیک از اشعار مولوی نیامدر هیچ قلماشکه لف  ازآنجا

. پس این واژه بایـد کردتجزیه  ی+  قلماشصورت ، بهاستتهکار رفت از اشعار او بهیدر دو ب
 لماشـیتقُ  ی( از روفرهنگ رشیدیبه بیان « تصفیف»ا همان ی) یسازدهیند بریاز رهگذر فرا

م دارد. یگفت تیقلماش ۀرمتفاوت )ولی مرتبط( با آنچه دربا ییساخته شده باشد، هرچند معنا
 ن قرار است:یاز ا قلماشیاز دو شاهِد  یکی

 د آن رانه قلماشی است لیکن مان  
 

 سـتایمکنم نی مـینه هجوی می 
 (۵۲۷ ، ص۳ ، ج۷۳۵۱ـ۷۳۳۱مولوی ) 

بـا  یکنـد، ولـین کلمـه نمیا یبه درک معن یت در غزل مربو ، کمکین بیات ماقبل ایاب
نامتعـارب )و نـه لزومـاا  ی، سـصنیقلماشـتوان گفـت کـه یقدر منیت هم این بیاتکا به هم

« وامکـن انبـان قلماشـیت را»قضا درست پس از مصـراب گر که ازیت دیهوده( است. در بیب
 ظهور دارد: یشتریبا صراحت ب ین معنی، ااستدهآم

ــن را ایــن حــدی  منقلــب  گــور ک 
 شاشـیت رابند کـن مشـک سـصن

 زمـین نگذشت اجـزاش ازبره کآن
 

ـن گـور صـید بـرعکس، شـیر را   ک 
ــــن ــــان وامک ــــیت انب  را قلماش

 نست ایـا پیش او معکوس و قلماشی
 (۲۰۵ ، ص۵، دفتر 1۹2۹مولوی ) 

                                                      
1. blend 
2. acronym 
3. alphabetism 
4. clipping 
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ن ناسـازگار سـص» یمعنبه...«(  این حدی »ت ی)خصوصاا با توجه به ب یقلماشنجا یدر ا
 است.  «ییگومتناقض»یا  «(عرفی )معکوسبا عقِل 

ک یـ یندگان پس از مولـویشود و در آثار گوینجا ختم نمیبه ا تیقلماش یسازدهیاما بر
سـصن » یاز معن 1ن بار با گسترش مجازییو ا قلماشبه  یقلماشکند و از یگر عمل میبار د

ن شـواهد ین و متـأخرتریترمیرسد. قدیم« هودهیو ب اوهیسصن »به « نمانامتعارب و متناقض
 ند:یآیر میب در زین کلمه به ترتیا یفارس

 سان همه شب فضولگفت زینهمی
 

ــوطی ملــول  ــاش او جــان ط  ز قلم
 (۵۵۱ ، صناصر بصارائی) 

هر مهمـل و  ،کروهی اردو منزل گرفتهخیزان در مالوه رسانیده و در پنج و خود را افتان ...
 .(۷۱۰ ، ص۵ ، جی)بداؤن کردجای آش زهرمار میآمد بهقلماش که از دهانش برمی

است و جالـب  یازدهم هجریمربو  به قرن  یشاهد نصست مربو  به قرن هشتم و دوم
ازدهم یـنهـم تـا  یهـان قرنیب ۀز در فاصلین ییات جغتایتوجه است که دوران اوج زبان و ادب

 یندیفرا یابتدا ط قلماش ۀژتوان گفت که واین میقیب به یبه احتمال قر قرارنی. بداستدهبو
تـاا در هـر دو زبـان یو نها ییشکل گرفتـه و سـهس وارد جغتـا یم در زبان فارسیکه شرح داد

 .استدهمنسو  ش
ها که ذکـر در برخی از فرهنگ قولماشتوان گفت؟ ضبط یچه م قَلماشتلف   ۀراما دربا

دست دهد. توضیح م لب از این قـرار ز بهین قَلماشسرنصی برای تلف  تواند آن گذشت، می
وارد ترکـی  «قـاب»در ابتدا قاعدتاا بـا همـان تلفـ  اصـلی یعنـی بـه ضـم   قلماشاست که 

« واو»و ضـمه را بـا « ی»الصط ترکی، کسره را غالباا با حرب که در رسم. اما ازآنجااستدهش
تلفـ  شـود و لـذا  «قـاب»توانسته به فتح الصط تنها میبا این رسم قلماشاند، دادهنشان می
 یدر امـال ین دوگانگی. ااستتهرفمی کارامالی بدیل یا مرجوح به عنوانبهاحتمالا  قولماش

 / تلفـن، آخـور / آُخـرخورد که از آن جمله است یچشم مز بهین یفارس یهاواژه)وا ( یبرخ
 .مهقور / قرمه، یاسورمه / یاسرمه، تلفون

در زبـان  یواژگنِد گروهیابتدا از رهگذر فرا «ماشیت قل»عربی  ۀحاصل سصن آنکه جمل
راز »معنـی بـه قلماشـیت گفـتنو  گـوقلماشـیتهای فارسی تبدیل به اسم شده و به صورت

معنـی )بـه قُلماشـیسـازی، نصسـت بـه . سهس طی دو مرحله بریدهاستتهکار رفبه« گفتن

                                                      
1. metonymic extension 
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در  سـرانجا و  بـدل شـده«( سصن بیهوده»معنی )به قُلماشو سهس به «( سصن نامتعارب»
 .  استدههمین معنی اخیر وارد زبان ترکی جغتایی گردی

 منابع
 .۱۷۳۲۱۵ملی، شماره  ۀکتابصان یخ  ۀ، نسصسنگالخ، منشی خانرزا مهدییم، استرآبادی

 Pavet De Courteille ← ستشهادات الجغتائیةاإلاللغات النوائیة و
 ، سصن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن(، ۷۳۱۷( )سرپرست) ، حسنانوری
 ، سصن، تهران.ذیل فرهنگ بزرگ سخن(، ۷۳۹۰( )سرپرست) ، حسنانوری

 ، مهران، استانبول.لغت چغتای و ترکی عثمانی(، هجری ۷۵۹۱البصاری، شیخ سلیمان افندی اوزبکی )
 یحسن عبداله ۀی، ترجمه و تحشیفارس ـ ییفرهنگ جغتا(، ۷۳۹۵) البصاری، شیخ سلیمان افندی اوزبکی

 ز.ین، تبریزچی)اوموداوغلو(، دن یجهان
، به کوشش احمد علی صاحب، انجمن آثار و مفاخر ۳ ، جلدالتواریخمنتخب(، ۷۳۱۰بداؤنی، عبدالقادر )

 فرهنگی، تهران.
، تصحیح محمـد معـین، زوار، ۵ جلد، برهان قاطع(، ۷۳۳۲ـ۷۳۳۷بن خلف تبریزی )برهان، محمدحسین

 تهران.
 .۲ـ۳۵۱۰۵ملی، شماره  ۀکتابصان یخ  ۀ، نسصیدیفرهنگ رش، تتوی عبدالرشید

، دارالکتـاب العربـی، التیسیر فی القراءات السبع(، هجری ۷۵۰۵سعید )بن ناالدانی، الما  ابی عمرو عثم
 بیروت.

 دهصدا، تهران. ۀناملغت ۀمؤسس ،نامهلغت(، ۷۳۱۳اکبر )و همکاران( )یدهصدا، عل
 .۷۲، جلد یالمعارف بزرگ اسالمةدائر، «اتی، ادبیترک»(، ۷۳۱۱م )یا، رحینسیرئ

 ۀددانشک ۀپور، نشریعبدالرسول خیا  ۀ، ترجمکلمات و اشعار ترکی موالنا(، ۷۳۵۹ا،  . )یالتقایالدین شرب
 .۵۰ـ۷۳ هایفحه، ص۱، شماره 3، سال ادبیات تبریز

سـعید فیروزآبـادی،  ۀ، ترجمزبانی در تاریخ آسیا ۀقلمرو هویت و رابطزبانی: فارسی(، ۷۳۹۵برت )فراگنر، 
 علمی و فرهنگی، تهران.

الزمان عی، بـه تصـحیح بـد۲ و ۵، ۳جلدهای  ،کلیات شمس ،(۷۳۵۱ـ۷۳۳۱ن محمد )یالدمولوی، جالل
 فروزانفر، دانشگاه تهران، تهران. 

 دن.یکلسون، بریل، لین نینولد الی، به کوشش ر۵، جلد معنوی مثنوی ،(۷۹۵۹ن محمد )یالدمولوی، جالل
، به کوشش مهـدی درخشـان، تهـران، بنیـاد نیکوکـاری دیوان اشعار ناصر بخارائی(، ۷۳۲۳ناصر بصارائی )

 نوریانی.
 ن، تهران.ی، رنگ۵، جلد یسیفرهنگ نف(، ۷۳۵۵ـ۷۳۵۷الطبا( )اکبر )ناظمی، علیسینف
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 1نارد / نرته

 ساالر رضازاده

ــه ۀواژ ــتنرت ــدود جس ــز در  یجوو، در ح ــده، ج ــهنزهتنگارن ــاهد د نام ــریش ــدارد یگ و در  ن
، بـا ظـاهرا  د یـرا بـا ق نرتـه ۀواژ های فارسیذیل فرهنگاست. در ضبط نشده یفارس یهافرهنگ

 نـداآورده نامـهنزهتبا چنـد شـاهد از  «حشره ینوع» یمعنبه یآوانگاردر جایگاه  نشانۀ پرسش
   ن است:یچن نامهنزهتدر  نرته هایاهد. بعضی از ش(۲۵۳و  ۳۳۹ص ، ۷۳۱۷و میرشمسی  ی)رواق

 هرکه خواهد که در رمه شپش و نرته نیفتد و پاک شود قلقند در سرکه کننـد و بـر رمـه فشـانند
 .(۱۱)شهمردان، ص 

ای چند از او بگیرند  او را خوش آید و رهـا اش کنند  نرتهبینیچون نگذارد که چوب مهار در 
 .(۹۲)همو، ص  ندنک

 دور کردن شپش و نرته: ژیوه در روغن بنفشه نهند و بر کبوتر مالند؛ نرته و شـپش همـه بیفتـد
 .(۷۵۹)همو، ص 

بـه  هکـ یحشـره ا» یمعنـبه نارد ۀواژ. 2است (nārd) نارداز  یگرید گونۀبه احتمال قوی  نرته
 المصـادر در ، وِطلحو  قُرادمعادل  البلغه و مقّدمةاالدبدر  «نهک  د، کمیچسبد و خون میبدن م

                                                      
ن نوشـته را قبـل از یـه اکز( ی)دانشگاه تبر ییز مولیتر چنگک( و دی)فرهنگستان زبان و ادب فارس یتر مسعود قاسمکاز د .1

 نویسنده است. ۀای را یادآور شدند از بِن جان سهاسگزار . خ اهای احتمالی این یادداشت برعهدچاپ خواندند و نکات ارزنده
از  نـاردواژه بـا اصل  یول ،ستید نیبع ی شده باشددر یانه وارد فارسیم یفارس یهاشیاز گو یکیاز  نرتهه کنی. احتمال ا2

 شه است.یر یک
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م) ل  یدنارد خورده شدن ادیم؛  :الح   اسـتآمـده «نـهک ینـوع» یمعننارد از شتر بازچیدن( به :التقر
 .(۲۷ص ، ۷۳۱۵ یقاسم ←)

کنـه. جـانوری اسـت کـه بـر »معنـای هبـ nārda ناردهو  nārad دناَر  هایهواژ برهان قاطعدر 
 نرتـهو « کنـه»معنی بـه نـارد .(۷۳۹۳، برهان قاطع) استضبط شده «حیوانات چسبد و خون بمکد

 المصادرتاجو  المصادر، الّسامی، نامهنزهت، مقّدمةاالدببا شواهدی از « نوعی حشره»معنی به
 .استضبط شده (۲۵۳و  ۲۵۷، ۳۳۹، ۳۳۲)رواقی و میرشمسی ، ص  های فارسیذیل فرهنگدر 

 نـرگو  (۷۷۵، ص ۷۳۱۲محتشـم )هنـوز در گـویش سـبزوار « نـوعی کنـه»معنی به تنار  /  دنار  
(narg) چسـبد و از یک لوبیا که به عقب شـتر می ۀیک نوب کنۀ مصصوص شتر به انداز»معنی به

سـت. رایـج ا (۱۱۳ص ، ۷۳۹۲ ی)خزاعـدر گـویش تربـت حیدریـه « کنـدخون حیوان تغذیـه می
ــده، »معنی بــه نــارونفارســی  ۀدوســت نیــز جــزء اول واژحسن نــا  درختــی اســت معــروب، س 

؛ ]...[ قـس. پـارتی:  ق   جهـانگیری)« واننـار  »فارسـی: = ]« نـارونn’rw’n [nārwān« ]شجرةالب 
 .(۵۹۱۵ ۀشمار ،۷۳۹۳دوست )حسنقیاس کرده است  ناردهو  ناردرا با « [(۷/۲۷۹

ه کـ یاحشره» یمعنبه ییاوستا -anāiritay ۀواژد با یرا با نرته و نارد های، واژهبه نظر نگارنده
بـار در  یـکه فقـط کـمرتبط دانست  (Bartholome 1961, col. 124) «ندکیم یبدن سگ زندگ یرو

 است.ار رفتهکبه ۷۱بند  ۷۵داد فرگرد یوند
 .Jamasp 1907, p)یی اوستا -anāiritay ۀداد( در ترجمیوند ۀانیم یفارس ۀداد )ترجمیدر زند وند

505) ،anārd است. آندرس تولدو واژه را آمده «نهک» یبه همان معنanard-ast ییخوانده و معنـا 
 یمـاریب»خوانـده و  ard-anواژه را نیز  یمعظم .(317p. 2016,  Toledo-Andrés) 1استآن نداده یبرا

 .(Moazami 2014, p. 354-355)است ردهکترجمه  «)مربو  به سگ(

 منابع
 .یر، تهرانرکبین، امیمحمد مع کوششبه ، برهان قاطع ،(۷۳۹۳) یزیبن خلف تبرنیمحمدحسبرهان، 

 ، تهران.ی، فرهنگستان زبان و ادب فارسفرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، (۷۳۹۳) دوست، محمدحسن
ها و سـتانیهـا  اصـطالحات  باورهـا  چمصور واژه ۀنامفرهنگ، یشیواژگان گو(، ۷۳۹۲خزاعی، محمدحیدر )

 تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه. ،هیدریتربت ح یهاییالال

                                                      
 (.ibid, p. 340) استدانسته «)نوب( انگل یک»را  -anāiriti ییاوستا ۀآندرس تولدو واژ .1
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 .ی، هرمس، تهرانرشمسیم میمر یارک، با همذیل فرهنگ های فارسی، (۷۳۱۷ی و مریم میرشمسی )، علیرواق
سـن، تصحیح فرهنگ جهـاعالیی ۀنامنزهت، (۷۳۱۵) الصیربن ابیشهمردان ات م العـات و تحقیقـ ۀپور، مؤس 

 .فرهنگی، تهران
، ۵ ۀمار، شـ۵۷ ال، سنشر دانش، «)بصش نصست( های فارسیذیلی بر ذیل فرهنگ»، (۷۳۱۵) ، مسعودیقاسم
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 ۲۰۰۳های زبانی قرآن مترجم ویژگی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی( یعلمئتیعضو ه)یی دآقایسیرم حاجکا

وجود دارد که  ۵۰۰۳و  ۵۰۰۵های مجلس شورای اسالمی دو نسصه با شماره ۀدر کتابصان
یک قرآن مترجم کهن  هایی ازاین دو نسصه بصش ،نیاطبق بررسی و تحقیق مرتضی کریمی

بن القاسماست که در اوایل قرن ششم هجری در تملک خانمی به نا  خراسان بنت ابی
های مصتلف ایران و جهان جزء مصتلف آن در کتابصانه ۷۵بوده و تاکنون  بن مانکدیمعلی

. موضوب این نوشتار بررسی و بیان شماری از (۱۷، ص ۷۳۹۱ نیا)کریمی استدهیافت ش
 1است. ۳۰۰۵ ۀرهای زبانی قرآن شماویژگی

چنـین در معرفـی ایـن نسـصه  (۳، ص ۱)ج در فهرست کتابصانـۀ مجلـس شـورای ملـی 
 :استدهآم

 ۀرسـو ۵۱وهشتم از آیۀ وهفتم و بیستوششم و بیستوپنجم و بیستشامل جزء بیست
التحریم. این نسصه شامل چهار جزء دیگر از همان مصـحفی اسـت  ۀرسو ۷۵فصلت تا آیۀ 

الس رین و همان خصای  در سبک انشای ترجمۀ آن بین 2پیش ذکر آن گذشته ۀرکه در شما
 شود ... نوشته شده دیده می

 ۲ه حهـر صـف است و هحفص ۷۲۱. است مترسانتی ۷۱در  ۵۰طول و عر  این نسصه 
جلی و تشـدیدها  سخ پیش از یاقوت بسیارخط ن  ه . متن بدارد س ر ترجمه ۲و  آیه س ر متن

بـه ترجمـه  انـد.ی از شنگرب بالی س رها گذاشـتههایو مدها را با زرنگار و لجورد و نق ه
گوزنی از طال و سرنج و لجورد دارد. اول دو سر عشر شا  ۀ. دو صفحاست خط نسخ ریزتر

                                                      
 .استتهای نگاشمقاله ۵۰۰۵های زبانی و لغوی نسصۀ ویژگی ۀر. نگارنده دربا1
 است.فهرست مشصصات آن ثبت شده ۵ فحۀاست که در ص ۵۰۰۵ ۀر. منظور همان نسصۀ شما2
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انـد و در مـوارد لجورد و سرنج و طال سـاخته ی ازیهاها ترنجءها و جزدر حواشی در حزب
هـای اند و در مـوارد وقـف دایـرهدار از شنگرب و طال و لجورد ساختههای کنگرهوقف دایره

 اسفیداب حروب مق ع الفبه ب هاآناند که در میان لجورد ساخته دار از شنگرب و طالکنگره
اصـفهانی آن انـد. کاغـذ ب و طـال کشـیدهاند. بعد از هر آیه ترنج کوچکی از شنگررا نوشته

فارسـی  یشـاالصـط و سـبک ان. خط و کاغـذ و ذهیـب و رسـماست آهار شکریدار بیرگه
 .است معمول اوایل قرن هفتم

 در این نسصه مفقود است. ۵۱ابتدای جزء 

 الخط متنرسم ۀرنکات مختصری دربا
 .و(ر ۷) اکاه: استدهنوشته ش مددر همۀ موارد بی :آ

 :استصورت نوشته شدهاین  های متصل بهبرخی الف .(شتپ ۹)
کهـن، بـا یـک  هایهنگارش نسـص ۀو: الف( به شیاستدهصورت کتابت ش دوبه «. پ»

 .پشت( ۳))= پدیدار(  ڔادىدى ب( بدون نق ه: ،(پشت ۱)براکنده نق ه: 
های هالصط نسـص( در اکثـر مـوارد، طبـق رسـم: الفاستدهصورت کتابت ش دوبه  :چ

 ۱))= چـه(  حـه ،(پشـت ۷))= هـیچ(  بحهب( بدون نق ه :  ،رو( ۷۳)کهن، با یک نق ه: انج 
 .رو(

 .استدهکتابت ش« ج، جه، حه، حی»های در این نسصه به شکل چه
بسیار کوچک ـ کامـل یـا نیمـه ـ  «ح» یا در دل آن معمولا در زیر در برخی کلمات  :ح

 .رو( ۷۱)، قح ی و(ر ۷۵)بناحق  گذارد:می
ب(  ،(پشت ۳۵ پشت، ۷۷)انا ڊ ،(پشت ۱)ین ڊالف( در برخی موارد با یک نق ه در زیر:  :د

 .پشت( ۱)بدون نق ه: کرد 
ب( بدون نق ـه:  ،(پشت ۷۷) )= آمرزگار( ڔامررکا :یک نق ه در زیر الف( در مواردی با :ر

 .پشت( ۷۰)دردناک 
ذال معجمه رعایت شده و در مـواردی نیـز بـدون نق ـه آمـده  ۀددر بسیاری موارد قاع :ذ

ذی   .رو( ۵)خداوند  ،(پشت ۵)، نومیذ و(ر ۵)بوذ  ،(پشت ۵)است: ب 
 ،(پشت ۷۳) بڛیارصورت آمده است: الف( با داشتن سه نق ه در زیر آن:  به دو :س

)=  بس ،(پشت ۵)شکل متداول: سیر ب( به ؛و(ر ۷۱)کند سی میهاڛن ،(پشت ۷۲) هرکڛی
 .(پشت ۵)پس( 

 است.نوشته شده« ک»در همۀ موارد مانند  :گ
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 بـهاندک عمـودی(  این حرب عموماا با دو نق ه زیر)در اکثر موارد افقی و در مواردی :ی
خواهند مے ،(پشت ۵۱)ې مرد ،(پشت ۵) یادم است:کتابت شده ے/ «ې» / «ی»های صورت

نی الصط متداول امروز: و در مواردی معدود، بدون نق ه، م ابق رسم، (ور ۵)  .پشت( ۲)ک 
 ۹)اسـت: کـی نگاشته شده« که»و ، 2«ك»، 1«ک»، «کی» هایدر این نسصه به شکل که

الصـط قـدیم بـه رسـم م ابق« کـ»در مواردی  .پشت( ۷)که  ،رو( ۵)کما  ،رو( ۱)انک  ،(پشت
 ۷۳)رونـد ، کمـیپشـت( ۷۵) ، کنومیذپشت( ۷۰)کاران کستم است:کلمۀ بعد از خود چسبیده

 .رو( ۳۲)، کمرا رو( ۳۲)، کمن پشت(
 غیرملفوظ نکات زیر گفتنی است:ی «ها»کلمات مصتو  به  ۀردربا

«: ه»( بـا یـک ۷شـوند: بـه دو صـورت کتابـت می هـادر جمع بستن با نشانۀ جمع ـ  .۷
 دههـا ،رو( ۵۱)دیههـا «: ه»ا دو ( بـ۵؛ (شـتپ ۱۵)اندازهای خذا  ،(پشـت ۵۵)خانهای ایشان 

   .رو( ۱۳)
گونه بدون هیچ( ۷اند : به سه صورت کتابت شدهبه هنگا  اضافه شدن به کلمۀ بعدی  .۵

همـه  ،(پشـت ۱۷)داننده نابیدا  ،رو( ۱))= بهمه چیزها(  حیزها بهمه :شوندنوشته می عالمت
)=  حلد   بکارندد  الیـه: مضـاب و مضـاببـین « ی»( بـا ۵ ؛و(ر ۲۹))= همه ادیان(  نبااد

ا )= باببدد ی داننده ،(پشت ۱۵)ی کتاب( = دسته) باىكی دسته ،(پشت ۲۷)ی خلق( نگارنده
 ۱۱)ی کـار الیـه: سـازنده( با یای نصفه بین مضاب و مضـاب۳ ؛(پشـت ۱۳)ی ناپیدا( داننده
 .رو( ۱۱)نصوح  ءهتوب ،(پشت

 آید:های زیر میبه صورت« ه»نکره پس از کلمات مصتو  به « ی» .۳
ای( )= آموخته اموحتهء ،رو( ۵۱)ای( ء )= بندهبنده پس از کلمه: «ء» صورتبهالف( 

  .(پشت ۳۲)
 ۱۹)ای( )= خانـه یخانـه ،رو( ۵۰)ای( ی )=بهـرهپس از کلمه: بهره« ی» صورتبهب( 

 .پشت(
ه حرب ماقبل آخر با فتحه ضبط شده« ه» در دو کلمه مصتو  به  .۵  ،رو( ۵)است: گماشـت 

ه   .پشت( ۳۲)فتن 

                                                      
 . در اتصال به کلمۀ قبل.1
صال به کلمۀ بعد.2  . در ات 
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 امةعربی: با امالی  الف(کلمات عربی مصتو  به تاء گرد به سه شکل آمده است:  «.ة»
ی «تا»با  ج( ،(پشت ۱)، زکاه شت(پ ۲) ِی غیرملفوظ: لغه عرب«ها» صورتبه ب( ،(پشت ۲)

 .رو( ۲۱)کشیده: توریت 
چنـو  ،رو( ۲۱)، ازیـن شـت(پ ۳۲)آغازی کتابت نشده اسـت: ازو  ۀزدر برخی کلمات هم

 .رو( ۱۳)ورو  ،رو( ۵۱)وگرچه  ،(پشت ۵۱)وز  ،رو( ۲۹)حقست  ،(پشت ۳۲)

 ن حروف و کلمات و یا بخشی از آیهترجمه نشد
 است:ندرت یک آیۀ کامل ترجمه نشدههگاه بصشی از یک آیه و ب

ه   و  »مجادله  ۀر، سو۷۳در آیۀ  ب الل  ون ِبما ٌر یخ  ل  م  ع  آیـۀ  پشت، ۵۰  برترجمه نشده، در « ت 
 حشر ترجمه ندارد. ۀر، سو۷آیۀ  رو، ۵۳است و نیز در بر  الجاثیه، ترجمه نشده ۀر، سو۵

 .(رو ۲۳ رو، ۲۵ رو، ۵۹ پشت، ۵۵)که بصشی از آیه ترجمه ندارد  برخی موارد دیگر

 حذف
 زیر در این متن وجود دارد: هایشکلحذب به 

   .رو( ۵۱) :کا )= کار( ،(پشت ۷۲)د آسمانها  :)= در( د :1[rحذف صامت ] .۱
درسـتی کـه ای هو بـ ،(پشـت ۵))=این(: ای مراسـت  ای :2پس از مصوت بلند nحذف  .۲

  .رو( ۵۰) :)= ایشان( ایشا ؛شت(پ ۱۰)جای ای ،(پشت ۵۱)قرآن عزیزست 
گاه  =درستی کاوست ببدگان )ه: خواهد ببده = بنده :«د»قبل از  nحذف  .۵ به بندگان( او آ
ا  .پشت( ۰۵)در مقابل جنبندگان ، (ور ۵۷)کان( ببدح)اصل:  3جنبدگان ،(پشت ۵۷) و بین 
تان )=  ،رو( ۵۵))= شی انی(  شی ان ،(پشـت ۷۳)آیات )= آیاتی(  :4حذف )ی( نکره .۴ داس 

 ۲۱ ،ور ۲۲، ور ۵۷)چیـز )= چیـزی(  ،(پشـت ۳۱)لشکر )= لشـکری(  ،(پشت ۵۱) داستانی(
 .پشت( ۱۱)؛ مردمانرا )= مردمانی را( شت(پ

                                                      
، ۷۳۱۱آقایی سیدحاجی ←) گیردها صورت میهای پس از مصوت کوتاه یا بلند و میان مصوتدر بافت r. حذب 1

 .(۹۲ـ۱۲ص 
تدریج ضعیف و بعـداا به nهای بلند، عنصر دندانِی بعد از مصوت»نویسد: اشرب صادقی میعلی nحذب  ۀر. دربا2

 .(۱ص ، ۷۳۱۳صادقی  ←است )حذب شده، ولی ویژگی دماغی آن به مصوت قبل از خود منتقل شده
 ←) -d->  -d(d)-> -nd-توان چنین نشان داد: را می anda(/e)[ موجود در پسوند ndداده در خوشۀ ]. تحول روی٩

 (. ۵۷۱، ۷۳۹۷آقایی سیدحاجی
 .استتدریج حذب شدهو بعد از مصوت به dقبل از  nیا غنۀ  خیشومیورت بوده که تلف  به این ص dبه  ndتبدیل 

پـنج نشـانۀ  توب قـرن چهـار وکهای منسصه یبرخ ره مجهول است و در گذشته درکای نی. در این باره باید گفت: 4
ی کـاسـت بوده« ی  »صـورت بـهای مجهول وجـود داشـته و آن یخاصی برای  وتـاه وجـود که در بـالی آن الـف مـد 

 ۷۳۵ ص ،التنزیـللسـان( و در مـواردی نیـز بـه جـای آن کسـره گذاشـته شـده)در قرآن پاک تفسیر ←) استتهداش
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 .پشت( ۰۱)بیامرز )= بیامرزد(  :1سوم شخص ـ د ۀحذف شناس .۵
 ،(پشـت ۳۷)بمیراث بشما دهند آنـرا بـدانچ شـما کـردی  «:ـ ید» از شناسه « ی»حذف  .۶

دعـوی کنیـد کـه شـما مـی ،(پشت ۲۱)رنجانی گفت موسی قو  خویش را یا قو  چرا مرا می
تمـا   ،رو( ۱۵)گویان دوستان خدای ای ازفرود مردمان تمنی مر  کند اگر هستی شما راست

 ۲۹ رو، ۲۱)؛ یا شما که مومنـانی و(ر ۱۰ رو، ۵۹)یا شما که برویدگانی  ،رو( ۱۳)کردی نماز را 
 .پشت( ۱۳ رو،

بگشـتن از راه  ،رو( ۰۵)بگشـتن از  ،رو( ۱۳) نیا  نامیایشان در آن  :2«از ـند« د»حذف 
 .رو( ۱۵)خدای عزوجل 

 .(رو ۵۵)( کریمی بر)اصل: ار ر : از زر(= کردیمی) کریمی :3«ر»پس از « د»حذف 
 .(پشت ۱۱)خدای ایشانرا  4خواهد امریدبنه «:ز»حذف 
بیرون  ،رو( ۷۳)آنرا کصواهد، ایمان آرند ور  [شتپ ۲] ولکن درآرد :(vaهجای )« و»حذف 

 ۲۹ شـت،پ ۲۳)، ایمان آریـد پدران ما [شتپ ۳۱]بیارید  ،(پشت ۳۱)ایمان نیارید  ،رو( ۷۹)آرند 
درآرد  ،رو( ۲۱)فرزنـد نیارنـد  ،(پشـت ۲۱)شرک نیارند وا  ،(پشت ۲۵)پدید آرد  ،(پشت ۱۹ ،رو

 ۱۱) درارد شــما را در ،(پشــت ۱۵)درآرد او را در  ،رو( ۱۹)درآرد او را در  ،(پشــت ۱۰)شــما را 
 .(پشت

 ابدال
 شود:های مصتلف ابدال در این متن دیده میصورت

، واز پشـت( ۱) ، واپشت( ۳۲)، وخشاینده پشت( ۵)اززور  در اول و وسط کلمه:« و»به « ب»
، پشت( ۵۵))= نیابی(  نیاوی ،پشت( ۳۹) (= دیبا)، دیوا رو( ۵۵)، ویزار پشت( ۷۷) ، ورپشت( ۱)

 .رو( ۲۰)عیب (، ویرو[ ۱۵]دادگر )در مقابل بی پشت( ۵۹) ، ویدادگرپشت( ۵۵)واپسین 
                                                                                                                             

( ēدر قرون گذشته در بعضی منـاطق ایـران یـای مجهـول نکـره )»دهد که )دوستاِن( و این نشان می ۷۱۱)جواناِن( و 
ِف به اما در برخی متون ایـن کسـره نیـز  ،(۲۵، ص ...« تدقیقی»، ۷۳۱۵ صادقی«)استهشدتلف  می eصورت مصف 

 است. موارد فوق نیز از این دست است.شدهآمده و در خط منعکس نمیفقط در تلف  می e ظاهراا  .کتابت نشده
 ←) شـوداست که در متون دیگر نیز دیده می -ad/  شص  َـداز شناسۀ سو  dتحول رویداده در این کلمه حذب  .1

شـص  مفـرد مضـارب بـه امروز نیز در فارسی تهرانی شناسۀ سـو  .(۵۱ـ۵۱ ، ص۷۳۹۰ آقاییسیدصادقی و حاجی
 .(۵۱ـ۵۱ ، ص)همان شودتلف  می a-صورت ها بهو در شهرستان e-شکل 

 ←) های بسـیار داردزی نمونـهی امـروهـادر بسیاری از متون کهـن و نیـز گـویش nپس از صامت غنۀ  d. حذب 2
 (۷۷۱ـ۷۷۱، ص ۷۳۱۱ آقاییسیدحاجی

رسـد ینظر م. بهاستقرار گرفته و سهس حذب شده r یو تکریر یپس از صامت لثو dو انسدادی  ی. صامت دندان٩
 (۵۱ـ۵۲ ، ص۷۳۱۹ آقاییسیدحاجی ← ،شده باشد )برای شواهد بیشتر dباع  حذب همصوان  rصامت 

 = آمرزید. امرید 4
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  .پشت( ۷۵))= جزای( بدی بدی بود  ، جذایپشت( ۳۱)کاران گذاب «:ذ»به « ز»
 .رو( ۵۵)آنچه( شما نبریدید حا( )= ى)اصل: ا آنچا

 .رو( ۵۵) 1اند(ایم )= فرستادهفرستاده

 تخفیف
 شود:تصفیف به اشکال زیر در متن مورداستناد دیده می

 (ā)در قدیم  âالف( تخفیف 
 .پشت( ۲۹)دهن 

ایـم ، ترا بنمـاییم آنـچ وعـده کـردهرو( ۷۳)، خدایر پشت( ۲) ()= ایشانرا : ایشانر2)= را( ر
 .رو( ۵۲)ایشانر 

)= بـدان( شـهری را کـه آن  )= بدان(: بفرستاد از آسمان آب باندازه زنده کنـیم بـذن بدن
 .رو( ۷۹)بمرده بود 

 .رو( ۲۷)اید جهادکنان در راه من بری ... را )= برای ... را(: بری آنرا که بیرون آمده

 (ē و ī)در قدیم  i ب( تخفیف
 .رو( ۱۷) )اصل: ببرهزیر( ، بهرهزیدپشت( ۲۱)، بهرهزید رو( ۵۵)پرهزکارا 

 ۵۷)، اشـان )= ایشـان( رو( ۵۲)، خوشاوند )= خویشاوند( پشت( ۵۵)خوش )= خویش( 
 .رو(

 .رو( ۳۰پشت،  ۵۷) اندوهگن

 یمجای ـهم بـ
  :1استآمده مصورت ـشص  جمع بهاول مورد شناسۀ چهارمتن  در

                                                      
 ←) -ēnd- ← ēn-←  ēmاست مراحـل تحـول فـوق چنـین اسـت:  -ēnd. شناسۀ سو  شص  جمع در پهلوی 1

 .(۳۵ـ۳۳ص  ،۷۳۹۰آقایی سیدصادقی و حاجی
( ri/e« )رِ »( یـا ra« )ر  »آن احتمالا  شود و تلف در تعدادی از متون کهن فارسی دیده می« را»جای به« ر». کاربرد 2

ها دیده (. از جمله متون کهنی که این ویژگی در آن۳۲۵ص  ،۷۳۱۲ است )صادقی( بودهru/o« )ر  »شاید  ( وrәو یا )
، ۵ج ، ۵۲۵، ص ۷ج ) تفسیر قرآن مجیـد( و ۳۵۰، ص ۷۱ج  و نیز ۵۹۳، ص ۷۳ج ) تفسیر ابوالفتوح رازیشود می

 یسـیدآقایایی و حـاجیو نیـز غالمرضـ ۳۲۵، ص ۷۳۱۲ صادقی ←، ( است )برای شواهد بیشتر۵۳۵و  ۵۵۳ص 
 (.۱۲و  ۱۵ ، ص۷۳۱۱
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و ما بدایشان  ،پشت( ۵۵)، ما کردمی رو( ۵۷))= نهرستیدیمی( ایشانرا  عزوجل نهرستیذمی
 ؛پشت( ۵۱)، چون داد از ایشان بستانم ب ب فروبردیم ایشانرا همه رو( ۵۱)ننمایم 

دعوی کنید که شما دوستان خدای ای ازفرود مردمان تمنی مر  : می2«ید»بجای « ـ د»
 .رو( ۵۱)گویان اگر هستی شما راست کند

 uو  oبه  ū و ōتخفیف  ج(
 ؛رو( ۱)در مقابل چون  پشت( ۲۷پشت،  ۳۲))= چون او(  چنو
 .پشت( ۷۰)بودی  درمقابِل  پشت( ۵))= بودی(: نزدیک بدی  بدی

 اضافه
 ۳۱) آڛـانیدشواری : ارورد: پدید آرورد خدای عزوجل ازپس 3غیراشـتقاقی rاضافه شدن 

 .رو(
ایـد کـه بیـرون آمـده 5بری آنـرا )= جستن(: : جستند4«ن»به نشان مصدر « د»اضافه شدن 

 .رو( ۲۷)من  جهادکنان در راه من و بجستند خشنودی
ـو بـودی دوری ۶(قال، در ترجمۀ )= گوید گویند دو : گویند ای کاشکی میان من و میان ت 

 .پشت( ۵۲) مشرق
 .رو( ۱۵) اند که بنه دانند: انشان مردمانی1)= ایشان( انشان

                                                                                                                             
تحـول  am-و  om-اسـت کـه بعـدها بـه  ēm-. شناسۀ اول شص  مفرد و جمع در زمـان حـال، در زبـان پهلـوی 1

 em- در زمان مؤلف یـا کاتـب بـه (ēm-د که شناسۀ اول شص  جمع )یعنی دههای فوق نشان میاست، ضبطیافته
 (.۳۹۷ص  ،۷۳۱۱ است )صادقیتصفیف پیدا کرده

( ضـبط فـوق ۱۵ ، ص۷۳۱۵ است)آموزگار و تفضـلی ēdشص  جمع در زمان حال، در زبان پهلوی . شناسۀ دو 2
 .(۳۷۳۵، ص ۷۳۹۰ آقاییسیدصادقی و حاجی ←) استصفف شدهم -edبه  ēdدهندۀ آن است که شناسۀ نشان

[ غیراشتقاقي اضافه rها ]هایي که در آنبافت است.هاي ایراني و غیرایراني دیده شدهدر زبان یراشتقاقی[ غr. ظهور ]٩
)صادقي  ايهاي لثوي و دنداني و تیغهاند از: بافت بعد از مصوت )کوتاه یا بلند(، بافت بعد از صامتعبارت شودمي

 (.۷۳ ، ص۷۳۱۵
انسدادی،  این نوب صامت»نویسد: می n غیراشتقاقی به کلمات مصتو  به dافزوده شدن  ۀاشرب صادقی دربار. علی4

صورت زاید رشد کرده، صـامت بالیـده ، یعنی آنچه بهexcrescentشوند، در اص الح که در پایان کلمات افزوده می
است، در زبان روستای ماچیان رودسـر ( درآمدهkohand) کهندشکل در تلف  عوا  قم به کهن ند؛ مثالا وشنامیده می

 (۹ص ، ۷۳۱۳)صادقی « شوندیتلف  م دشمندو  چمند، ِشندصورت به دشمنو  چمن، شنگیالن، کلمات 
 . = برای آنرا.5
 end-و سـهس بـه  edd-هلوی ابتـدا بـه پ ēdست و در اینجا ا ēdشص  مفرد در زمان حال در پهلوی . شناسۀ سو 6

 .(۷۹ـ۷۱، ص ۷۳۹۰ آقاییسیدصادقی و حاجی ←) استتبدیل شده
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 بینید ، چـون پشـت( ۵۳)یشان َشنویم ده   اما نمی کیپنداریدکی میبل :2ندید به جای ــ
 .رو( ۱۳)بازارگانی یا لهو بروند بسوی آن 

 صامت میانجی
شود: جایهای خوش دیده می« ء»و « ی»در این نسصه صامت میانجی به دو صورت 

 دوروی نیز صامت میانجی نیامده است:بسیاری، در مواردی . پشت( ۹)، خ اء ابد رو( ۳۱)
 .پشت( ۵۵)، خانها ایشان رو( ۵۱)ورویی( )= د

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

 اشباع
 ،3پشت( ۰۷))= تری( ستمکارانرا ترسان  بوبینی

 ، رو( ۱)ها( ذىلىککیلیدها )اصل: 
 .رو( ۲)اند( میرىى)اصل:  بیمیراند

 استفهامی هایجمله
 جمالت پرسشی موارد زیر است: ۀنکات قابل توجه دربار

                                                                                                                             
، ۷۱۵ ، ص۱ )ج تفسـیر ابوالفتـوح رازی)نسـصۀ گلسـتان(،  تفسیر طبریترجمۀ )= ایشان( در نسصۀ  . کلمۀ انشان1

ēšān → awēšān  چنین است: انشانبه  ایشان(. مراحل ابدال ۳۲۳، ص۷۳۱۲صادقی،  ←شود: حاشیه( دیده می

→ eššān → enšān .)صورت پهلوی( 
( که در īd  /-ēd) یدـ شناسۀ(. ۱۵ ، ص۷۳۱۵ )آموزگار و تفضلی است ēnd-شص  جمع در پهلوی شناسۀ سو . 2

و سـهس در  ēd-بـه صـورت  nبـا حـذب  ēnd-است. بدین صورت کـه  ēnd-یافتۀ مثال بال ذکر شد، صورت تحول
 ،۷۳۹۰ آقاییسـیدو نیز صادقی و حـاجی ۷۲ـ۷۳ص  ،۷۳۱۹سیدآقایی حاجی ←) استبدل شده -īdمرحلۀ بعد به 

 .(۳۹ـ۳۱ص 
رسد در نظر میبه .استو در مواردی معدود مضمو  ضبط شده متون، مفتوح، مکسوردر برخی « بـ». پیشوند فعلی ٩

 ببـرجـای بـه بـوبرشـود: در متـون دیگـر نیـز دیـده می «بو»است. آمدهدر« بو»صورت اشباب شده و به« بُـ»این متن 
 بپرسـتیدجای به پرستیدبو(؛ ۵۲۱و  ۵۵۵، ص ۵ج )همان،  ببینیجای به بوبینی(؛ ۷۵۳، ص ۷ج ، فرهنگنامۀ قرآنی)

 تفسـیر ۀترجمـ) فرابپـذیردجاي به فرابوپذیرد(. ۷۹۵، ص ۷ج )همان،  بکنیدجای به بوکنید(؛ ۷۱۵، ص ۷ج )همان، 
الدین )= بهرسـد( در فهلویـات شـیخ صـفی بوپارسـر)= بچینم( و  بوچینم هایدر فعل بو(. ۷۰۲۱، ص ۵ج ، طبري

(. بـه گفتـۀ ۱ــ۱ ، ص۷۳۱۵شـود )صـادقی خوانـده می bu (= bo) که در آنجا کار رفته، با این تفاوتاردبیلی نیز به
و  بوبرنـد هایشود؛ وی در کتاب خویش شـاهددر لهجۀ بصارایی نیز دیده می« بو»به « بـ»ابدال  ،احمدعلی رجایی

ه اسـت و  اکنـون نیـزدر خراسان هم با تلف  این»شود: کند و متذکر میرا از تحف اهل بصارا نقل می بینیدبو بـا ضـم 
 .(۵۱ـ۵۱ ، ص۷۳۱۲)رجایی بصارایی « استظاهراا در زبان قدیم مرد  شرق ایران )دری( هم مضمو  بوده
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ای قرار نـداده و جملـه را بـا هیچ کلمهگاهی های استفها  عربی، برابر نشانه کاتب در ■
نندمی قسمت ایشان :استدهکرآهنگ، پرسشی   ؛رو( ۵۳)تو  خدای رحمت ک 
گذاشـته  استفها ( بگذاریم شـما را بـر ا) =  اى است:آمده یااستفها  کلمۀ  ۀدر برابر همز

 .رو( ۷۱) ایدمڛرببدانک شما مردمان 
)اصل: بااو = ینشـوا( در  استفها ( آنکسی که بالد اویا ) است:آمده یاکلمۀ  اوبرابر  در ■

 .پشت( ۵۷)زیور او در پیکار کردن هویدا و پیداسصن است 
( هستجای راهی است )به )= هل( گویند هیچاست: میآمده هیچکلمۀ  هلبرابر  در ■

 .پشت( ۷۲)بوازگشتن 
 ۵۹) چیو ، رو( ۱))= چه(  جه ،رو( ۵۱پشت،  ۵۳))= چرا(  جرالف از کلمات پرسشی ؤم

 .استاستفاده کرده رو(

 ضبط چند کلمه مطابق یا نزدیک به صورت کهن
یافتـه به شکل اصـلی یـا تحول ،های کهن، که ریشه در فارسی میانه دارندتعدادی از واژه

 : متفاوت استۀ آنها با فارسی معیار یافتتحولو شکل  شوددر این متن دیده می
 )در پهلوی: اشنوا ؛پشت( ۲۵رو،  ۵۳رو،  ۵۷پشت،  ۵۵) (ašmā)= شما( )در پهلوی:  اشما

ā̄̆šnawāg) (۱ )بازارگانی؛ رو ( :در پهلویwāzārgānīh) (۲۹  ،۱۵رو،  ۱۳رو )وانا ؛ پشت در )ت 
 ۵۷رو،  ۵) ([۵۱۱ ، ص۷۳۱۳مکنزی ] frēstag )در پهلوی: فریسته؛ روtuwānāg) (۷۵ )پهلوی: 

 .غیره(، و پشت ۵۹پشت، 
 .رو( ۰۱)کنند وا خدای تکیست نصر ،پشت( ۷۳)هر صبرکننده شکرکنند  :1جای ندههند ب

)= آورد (: بگو اگرچه که آوردیم بر شما راست از آنچ  : آوردیم 2جای ـم(ه)ب «یم» ۀشناس
 ؛پشت( ۵۵)اید اشما ور آن پدران خویش ایشان گفتند ... یافته

(: و اگرنه آن بودی که بودنـد مردمـان همـه ایـک گـروه مـا ēk)در پهلوی: ( یک =)ایک 
 ؛پشت( ۵۵)کردمی 

 ؛پشت( ۱۱)در مقابل مر   ،پشت( ۱۳) ((marg(ī)h)در پهلوی:  )= الموت( مرگی
                                                      

 استبدان افزوده شده« ه»است که در مراحل بعدی « ندهـ »صورت کهن « ندـ »یم یاین استعمال باید بگو ۀ. دربار1
)برای شـواهد  استکار رفتهدر بسیاری از متون به« ندـ »(. پسوند ۷۱۰ـ۷۱۹ ، ص۷۳۱۱ ابوالقاسمی ←، بارهدراین)

 (۷۰۵ـ۷۰۷ ، ص۷۳۹۷آقایی سیدحاجی ← ،بیشتر
تحـول  am-و  om-اسـت کـه بعـدها بـه  ēm-شص  مفرد و جمـع در زمـان حـال در زبـان پهلـوی . شناسۀ اول2

، ۷۳۱۱ اسـت )صـادقینسصه رایج بـوده در زمان مؤلف یا کاتب ēm-دهند که تلف  فوق نشان می ضبط .استیافته
 (.۳۹۷ص 
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 ۱۵)دادگـران ، گروهی بیپشت( ۳۱): درختی زقو  )= درخِت زقو ( اضافه ۀجای کسرهی ب
گردد. کسرۀ اضـافه علت این ضبط باید گفت این صورت به ریشۀ کهن آن بازمی ۀدربار .رو(

. این کاربرد در متون کهن دیگر نیـز دیـده (۷۳۵ص  ،۷۳۱۵)آموزگار و تفضلی است  īدر پهلوی 
 ؛ ســتوری خــویش(۷۵ســ ر ، ۵۹، ص ۷ج ، های قــرآنترجمــه و قصــه)شــود: روزی واپســین می

 .(۱  ر، س۲۰ ، صالتنزیللسان)

 های دستوریرخی نکتهب
رفته است، در این بصش دومورد از به کار نمی« را»بسیاری از متون قدیم، در کنار مفعول  در

 .رو( ۱۱) دهند شما، جزا میرو( ۲۵)گفتند قو  خویش  این استعمال دیده شده است:

 کاربرد مر ... را
ان آن روز برخی از   ۵۹)گفت مر مرد  را کـافر مشـو ؛ پشت( ۳۰) ایشان مر برخی رادوست 

 .رو( ۲۳) ای بارخدای ما مکن ما را آزمونی مر آنکسانرا که کافر شدند؛ پشت(

 کاربرد اندر
 .رو( ۳۵پشت،  ۳۵، رو ۷۵)اندر 

 کاربرد اندر
 .رو( ۳۵پشت،  ۳۵رو،  ۷۵)اندر 

 های مهمفهرست واژه
 پشت(. ۲۵رو،  ۵۳رو،  ۵۷پشت،  ۵۵اشما: شما )

 رو(. ۱اشنوا )
 رو(. ۵۱انشان: ایشان )

 رو(. ۹جهان: الدنیا )ای
 پشت(. ۵۵) واحدةایک: 

 رو(، ۷۲اند: آمنوا )ببرویده
ت  )بچفته است غ  ص  د  ق   رو(. ۱۱: ف 

 پشت(. ۷۵بدگان: عباده )
 پشت(. ۱۱کنند: مستکبرون )منشی میبزر 

ر عن )ی  بمحاید از:  فِّ  رو(. ۱۱رو،  ۱۵رو،  ۱۹ک 
 پشت(؛ ۷۰بوبینی: تری )

ن  )  وه  ِکن  س   رو(. ۱۵بیارامانید: أ 
 رو(. ۲بیمیراند )

 ۱۷پشـت،  ۲۱رو( و نیـز بهرهزیـد ) ۵۵پرهزکاران )
 رو(.

بعون )پسروی ت   پشت(. ۳۱گان: م 
وانا: قدیر )  رو(. ۷۵ت 

 پشت(، ۷۹خندستانی کردند: یستهزؤن )
 رو(. ۵۲خوشاوندان )

 پشت( ۲۳) ةدشمنایگی: العداو
 رو(. ۱( )صدقةدهشی )= 

 پشت(. ۳۹دیوا س بر: استبرق ) 
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 پشت(. ۳۹دیواهای تنک: سندس )
 پشت(. ۵جای: محی  )رستی

 پشت(. ۲روز فاهم آمدن )
 پشت(. ۳۹: متقابلین ) گر ادن دف  ویروی

ازشتیی ة  : ف 
 پشت(. ۱۵) ِحش 

وا ) ح  ف  ص   رو(. ۱۰فاگذارید: ت 
 رو(. ۱۳دستی )فرا 

فا ) ق   پشت(. ۵۵کازها: س 
ات  )کالمان ب  یِّ  پشت(. ۱۱: ث 

ن )  پشت(. ۵۵کبه آیم: لغلب 
الِ  ق   رو(. ۱د  )یکیلیدها: م 

 رو(.  ۷۳جای: محی  )گشتن

 رو(. ۹بشتاب فاخواهند : یستعجل )می
 رو(. ۷۱کند: کفور )می نڛهاسی

ون  )ی  ل  َبرود : نمی ِمن   رو(. ۳۳ؤ 
 رو(. ۱تجدوا( )اوید )= لمنه
م  نه وا )ی  بدوسیدند: ل  ِسب  ت   پشت(. ۵۵ح 

 رو(. ۲۱نهمار )
 پشت(. ۷۱واپناهیدن: ملجا )

 پشت(. ۷۱وخشاننده: الرحیم )
 رو(. ۱وخشاینده )
ــدون ) ــت،  ۱۰رو،  ۲۵رو،  ۵۱رو،  ۷۵همی  ۱۱پش

 رو(.

 منابع
 )ادبیات و دستور آن(، تهران.  زبان پهلوی، (۷۳۱۵) آموزگار، ژاله و احمد تفضلی

 ، سمت، تهران. خی زبان فارسییدستور تار(، ۷۳۱۱) ابوالقاسمی، محسن
 .، دانشگاه تهران، تهرانییغمایب ی(، به اهتما  حب۷۳۳۹ـ۷۳۵۵) یر طبریتفس ۀترجم

 .، دانشگاه تهران، تهرانیانیب یو مهد یمهدو ییحی(، به اهتما  ۷۳۳۱) قرآن یهاوقصهترجمه
 ، چاپ عکسی از روی نسصۀ محفوظ در دانشگاه لهور، با مقدمۀ مجتبی مینوی،(۷۳۵۵) کر قرآن پایتفس
 .تهران ران،یاد فرهنگ ایبن

 (، به اهتما  جالل متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.۷۳۵۹( )کیمبریجمشهور به ) تفسیر قرآن مجید
، «شـده از فرهنگهـای فارسـیفوت ۀژوا بررسی تحـولت یـک»، (۷۳۱۱) الساداتآقایی، اکر سیدحاجی

 .  ۹۲ـ۱۲ هایفحه، ص۵و  ۷ ۀمار، ش۷۳ ال، سپارسی ۀناممجلۀ 
، ۱۱ ۀشمار، معارف، «لزو  تصحیح مجدد ترجمۀ تفسیر طبری»، (۷۳۱۱)السادات آقایی، اکر سیدحاجی

 .۷۳۱ـ۷۰۹های فحهص
 ۵۷ قص  النبیای نیشابوری، ضمیمۀلزو  بازنگری در تصحیح  ،(۷۳۱۹)السادات آقایی، اکر سیدحاجی

 .میراث ۀنیآمجلۀ 
دسـتور ، «چگـونگی ابـدال صـفت فـاعلی بـه مفعـولی ۀردربـا» ،(۷۳۹۷) الساداتآقایی، اکر سیدحاجی

 .۵۵۱ـ۵۷۳های فحهص، ۱ ۀشمار(، فرهنگستان ۀنام)ضمیمۀ 
 .راثیم ۀنیآ ۵۱ ضمیمۀ، تصحیح تفسیر نسفی ۀوپژوهشی در شی ،(۷۳۹۷) الساداتآقایی، اکر سیدحاجی

)مشــهور بــه تفســیر  ر القــرآنیروض الجنــان و روح الَجنــان فــی تفســ، بــه بعــد( ۷۳۱۲) رازی، ابوالفتــوح
 .مشهدآستان قدس رضوی، کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح،  ابوالفتوح(، به

 ، مشهد. ییبخارا ۀلهج، (۷۳۱۲) یعلد، احمییبصارا ییرجا
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، مجلــۀ «بعضــی تحــولت ناشــناختۀ کلمــات عربــی در زبــان فارســی»(، ۷۳۱۳) اشــربصــادقی، علــی
 . ۷۷ـ۵ هایفحه، ص۷ ۀمار، ش۷۷ ال، سزبانشناسی
 ۀمار، شـ۷۱ ال، سزبانشناسی، مجلۀ «الدین اردبیلیفهلویات شیخ صفی» (، ۷۳۱۵)  اشربصادقی، علی

 .۷۳۳ هایفحه، ص۵
بعـد از « ن»فارسی )حذب و اضافه شـدن صـامت دو تحول آوایی در زبان »، (۷۳۱۳) اشربصادقی، علی

 .  ۹ـ۷های فحه، ص۵ ۀمار، ش۷۹ ال، سزبانشناسی، مجلۀ «های بلند(مصوت
 .  ۱۳ـ۲۵های فحه، ص۷۷۰ ۀر، شمانشر دانش، «الملوکةتحفتدقیقی در »، (۷۳۱۵ ) اشربصادقی، علی
بـه « ر»افـزوده شـدن صـامت یک تحول آوائی دیگر زبان فارسـی: فراینـد »(، ۷۳۱۵) اشربصادقی، علی

 .۷۱ـ۷های صفحه، ۷ ۀمار، ش۵۰ ال، سزبانشناسی ۀ، مجل«بعضی از کلمات
 ۀنامـارج، «مصـحح مرحـو  یغمـایی تفسـیر طبـری ۀنکاتی در باب ترجم» (۷۳۱۲ ) اشربصادقی، علی

 .  ۳۱۱ـ۳۵۹ هایفحه، تهران، صحبیب یغمایی
سرپرسـتی اسـماعیل  ، بـهزبـان و ادب فارسـی ۀدانشنام، «تفسیر کیمبریج»(، ۷۳۱۱) اشربصادقی، علی

 سعادت، تهران. 
هـا در های ناشناختۀ شناسـهعضی شکلب»، (۷۳۹۰) الساداتسیدآقایی، اکر اشرب و حاجیصادقی، علی

 .۲۱ـ۳های فحهص، ۱ ۀشمار(، نامۀ فرهنگستان)ضمیمۀ  دستور، «فارسی قدیم
، «ای فارسـی در خـدمت قـرآنونثـر شـی»(، ۷۳۱۱) الساداتسیدآقایی، اکر غالمرضایی، محمد و حاجی

 . ۲ ۀمار، ش۷ ال، سکتاب ماه ادبیاتمجلۀ 
 آستان قدس رضوی، مشهد.، یاحقیمحمدجعفر  زیر نظر، (۷۳۱۱) قرآنی ۀفرهنگنام

ترجمـان مجلۀ ، «قرن پنجم زقرآن خراسان، دختر نیشابور با ترجمۀ فارسی ا»(، ۷۳۹۱) نیا، مرتضیکریمی
 .۷۵۰ـ۱۷ هایفحه، ص۵۵ ۀمار، شوحی

 .تاب، تهرانکمحقق، بنگاه ترجمه و نشر  ی(، به اهتما  مهد۷۳۵۵) لیالتنزلسان
مهشـید میرفصرایـی، پژوهشـگاه علـو  ۀ ، ترجمـفرهنگ کوچک زبان پهلوی، (۷۳۱۳)مکنزی، دیوید نیل 

 انسانی، تهران.

مجلس شورای ملـی،  ۀ، چاپصان۱لد (، فهرست کتابصانۀ مجلس شورای اسالمی، ج۷۳۵۵) نفیسی، سعید
 تهران.



 

 

  نقد و بررسی

 دانشگاه سمنان(و ادبیات فارسی  آموختۀ دکتری زباندانش)فر نسرین منصوری

خـدادادی، تهـران، الله شناسی، محسن محمـدی فشـارکی، ف ـلفرهنگ توصیفی اصطالحات روایت
 صفحه. ۵۱۵، ۱۵۹۷مهر،  ۀرسو 

  مقدمه ـ۱
بـه  و در آن برگرفته از نظریـات سـاختارگرایی اسـت ای در نقد ادبی است کهشناسی حوزهروایت

ادبیات داستانی، نمـایش و  ۀزویژه در حوبه ،بررسی وجوه روایت، عناصر سازنده و نیز کاربرد آن
تصصصـی  ۀژوا ۱۰۰ شناسـیتوصـیفی اصـطالحات روایتفرهنگ در شود. خته میپردا ،سینما

 ایم.. در این مقاله به نقد و بررسی این کتاب پرداختهاستشناسی گنجانده شدهروایت

 شناسینقد فرهنگ توصیفی اصطالحات روایت ـ۲
بیشـترین ایـن اسـت کـه در آن  شناسیفرهنگ توصیفی اصطالحات روایتهای مثبت از ویژگی

سن، شدهارائه  کاربربه  حجماطالعات در کمترین  بـر این فرهنـگ، عـالوهاست. با وجود این ح 
و  1سـاختارو اشـتباهاتی در دو بصـش کالن هاکاستینقد ادبی، دارای  ۀزایرادات محتوایی در حو

 .است 2خردساختار

                                                      
1. macrostructure 
2. microstructure 
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 ساختارکالن ـ۱ـ۲
 ودهـد را در اختیار کـاربر قـرار میناگون گوآن بصش از فرهنگ است که اطالعات  ساختارکالن

ها، فهرسـت منـابع و م خـذ، نامۀ استفاده از فرهنگ، ترتیب الفبـایی مـدخلشامل مقدمه، شیوه
عال ، واژه هـا، فهرسـت الفبـایی سـاختار در فرهنگترین شکل کالنرایج. »شودمی نامه و نمایها 
هـا اسـت کـه بصـش اصـلی فرهنـگ را نها به همراه اطالعات گونـاگون مربـو  بـه آسرمدخل

 .(۹۵، ص ۷۳۹۱)ق ره « سازدمی
فرهنـگ  ه ازراهنمای اسـتفاددر بصش پس از آن  به مصاطبان فرهنگ اشاره شده و مقدمه،در 

 است. داده شده اطالعات مصتصری استفاده از این فرهنگ ۀشیو ۀدربار
گزینی، معیار انتصاب منابع و نیز متون ادبی مورداستفاده، مدخل ۀوشیبه  فرهنگ متندر پیش

پرداختـه تألیف فرهنـگ روش زبانی و در نهایت  ۀرگردآوری اطالعات و همچنین تهیۀ پیک ۀوشی
طیف متنوب مصاطبان، اعم از پژوهشگران، است. آمدن چنین اطالعاتی در ابتدای فرهنگ، نشده

اند، ای که نویسـندگان از آن بهـره جسـتهرا با شیوه ان این حوزه،مند، دانشجویان و عالقهمنتقدان
تصصصی مورد نظر، مهیا  ۀزبسا بتواند زمینه را برای تألیفات مفید دیگر در حوسازد و چهآشنا می

 .کند
هایی بـا عنـوان تاریصچـه و تعریـف پس از مقدمه و راهنمای اسـتفاده از فرهنـگ، سرفصـل

در ادبیات داستانی، مقدمه و بیان « شنوروایت»تان، بررسی موقعیت روایت، تفاوت روایت و داس
نامـه متنـی و کتـابمتنـی و برونشـنِو درونشنو و موقعیـت آن در داسـتان، روایتمسئله، روایت

کـه پـیش از ایـن در  مقـالتی در ایـن حـوزه باشـد ۀدشکوتاه نسصۀرسد نظر میاست که بهآمده
 . در اینجا ذکر چند نکته ضروری است:استجدید چاپ شده نقدۀ های مرتبط با حوزمجله
ل به تاریصچـۀ روایت. در مقدمه به۷ کـه اسـت، درحالیشده شناسـی پرداختـهصورت مفص 
 های دیگر بیاید.ها و مقالهچنین م البی در مقدمۀ فرهنگ نیست و باید در کتاب جای
شـنو و موقعیـت او در هـا، روایتتعریف روایت، داستان، تفاوت آن ۀر. آوردِن مباحثی دربا۵

متنی در ابتدای فرهنگی که قرار است تما  این متنی و درونشنِو برونبندی روایتداستان و تقسیم
شان نیز ذیل مدخل خودشان بیایـد، اگـر نگـوییم اص الحات مدخل شوند و اطالعات توصیفی

رات است.کم تکراه، دستخالی از فاید  ر مکر 
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شنو در ادبیات داسـتانی دارای سـاختار مقالـه وقعیت روایت. اطالعات مربو  به بررسی م۳
 است.و در کجا منتشر شدهاین مقاله در چه سالی مشص  نشده  است و

منـدرج که م الب این بصش از فرهنگ با اطالعـات است. ازآنجانامه آمدهکتاب. در ادامه ۵
ت است، نیـازی بـه آوردن فهرسـ سانیک شناسیتصصصی روایت حاتاص الدرباب هریک از 

 است.فرهنگ فهرست کامل منابع آمدهزیرا در انتهای  ،منابع در این قسمت نیست
نامـۀ در انتهـا واژهاسـت. درج شـده . برابِر انگلیسی هر اصـ الح تصصصـی در مقابـل آن۲

 اسـت. درنتیجـه، درج جـدولدهآمنامـۀ انگلیسـی بـه فارسـی فارسی به انگلیسـی و سـهس واژه
فارسـی، انگلیسـی، فرانسـه و عربـی، شامل اص الحات  ،شناسیهارزبانۀ اص الحات روایتچ

 ضروری نیست.
نامـۀ فارسـی بـه انگلیسـی در . این فرهنگ  فارسی به انگلیسی است. بنـابراین، وجـود واژه۱

 انتهای کتاب زائد است.

 خردساختار ـ۲ـ۲
هویـت دسـتوری، ، نگ است که اطالعاتی مانند مدخل، آوانویسـیبصش از فرهآن  خردساختار

مستقیم یا هایی که ترتیب و نظم دللت»ار بر شود. خردساخترا شامل میمنابع  و ، تعریف،ریشه
اطـالق « های معناییارتبا  بین این دللتشود و نیز غیرمستقیم به مدخل اصلی ارجاب داده می

صـورت مدخل اصلی است کـه به ین بصش هر فرهنگترمهم. (۳۵۵، ص ۵۰۰۹)اسونسن د شومی
 گیرد.قرار میو الگویی مشص  در فرهنگ  طبق شیوه و الفبایی

 گزینیمعادل ـ۱ـ۲ـ۲
نویسی دوزبانه هویت دستورِی معادل باید با هویت دستورِی مدخل م ابقـت داشـته در فرهنگ

 است:باشد. در این فرهنگ گاه به این نکته توجه نشده
 intrusive narrator کارگی راویآش

 .(۱۱ص  ،۵۹۷۳ نیازبی ←)است  راوی دخالتگر intrusive narratorمعادل فارسِی 

 futures نگریآینده
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بامشـکی  ←) اسـت anticipationو  flash forward ،prolepsis نگریآینده معادل انگلیسِی 
 .(۳۳۵ ، ص۷۳۹۳

 repetitive بسامد مکرر
 (.۹۱ ، ص۱۱۷۳ریمون ـ کنان  ←)است  repetitive frequency بسامد مکررمعادل انگلیسِی 

 narrative story داستانروایت هم
 ، ص۳۹۷۳ هـرمن ←)اسـت  homodiegetic narration داسـتانروایـت هم معادل انگلیسِی 

۷۰۱). 
دیده نامۀ انتهای کتاب ها در جدول و واژههای موجود در سرمدخلبرخی اشتباهات و کاستی

 شود.نمی
های شوند، حال آنکه برخی مدخلها مدخل می«1اص الح»های تصصصی فقط در فرهنگ

 ها را مدخل کرد، ماننِد توان آناین فرهنگ اص الح نیستند و نمی
 difference between story and narrative تفاوت روایت و داستان

یف ـ۲ـ۲ـ۲  تعر
تر تعریف نباید از خود مـدخل پیچیـدهومانع باشد. اص الح جامعتعریف باید ساده و کوتاه و به

هـای موجـود در ایـن فرهنـگ پیچیـده و که برخی تعریفکند، درحالی باشد و کاربر را سردرگم
 اند، ماننِد کنندهسردرگم

 hypydiegetic narration 2راوی زیرداستانی
کـه راوی سـ ح اول طـوریکنـد؛ بـهداستان چندین س ح تعریـف می ان دراویژرار ژنت برای ر

، اثر فیلیدینگ. همچنـین وی در ادامـه از تام جونزنامد. مثل رمان داستانی میاداستان را راوی فر
تر از راوی فراداسـتانی قـرار برد که در مرحلۀ پایینداستانی نا  مینوب دیگِر راوی به نا  راوی میان

کنـد کـه در رود و به مرتبۀ سـومی از راوی اشـاره میی از این س ح نیز فراتر میدارد. همچنین و
 شود.پردازد و راوی زیرداستانی نامیده میتر به روایت داستان میس حی پایین

                                                      
1. term 

 .دنبالۀ مقاله ← ،این معادل انگلیسِی اشتباه و غلط تایهی آن ۀر. دربا2
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 شـلومیت ریمـون ـ کنـاناثـر  شناسی: بوطیقای معاصـرروایتاز کتاب  این تعریف برگرفته
 گونـاگوندر آثار  موجودۀ دآوری ِصرب اطالعات پراکنمعجاست. ارائۀ اطالعات به این شکل و 

ر روایی وجـود که در آثا در اینجا استفاده از برخی شاهدهای متعددی کاهد.از ارزش فرهنگ می
 د.کرتر میآسان کاربرانبرای  تا حدی د، مفهو  رادار

شـود، بـه ائـه اص الح مـورد نظـر ار ۀای درباراطالعات اولیهکه ها بدون آندر برخی تعریف
 است، ماننِد شده رجاب مستقیم دادههای مشابه افرهنگ

 diegesis روایت نقلی
)کـزازی و سـبزیان کنـد شود که از ابزار زبان روایـی اسـتفاده میبه هر چیزی گفته می روایت نقلی

 .(۷۱۷، ص ۷۳۱۱میرآبادی 
توضـیحات  در تعریف باید نصست معنی روشن و دقیِق اصـ الح ذکـر شـود و سـهس بـرای

 بیشتر به منابع دیگر ارجاب داده شود:
 master narrative روایت کبیر

)کـزازی و سـبزیان دهـد هـا قـرار میروایاتی کالن که انسان رفتارها و تحلیل خود را بـر مبنـای آن
 .(۳۷۱، ص ۷۳۱۱میرآبادی 

است، حـال آنکـه در مـواردی در این مدخل، تعریف موجود در منابع دیگر مستقیم نقل شده
. ایـن ناهمـاهنگی و استشده دادهو سهس گسترش و بسط دیگر ابتدا اص الح موردنظر تعریف 

 است.ه بودهنامشیوهناروشمندی م لب حکایت از آن دارد که فرهنگ فاقد 
 دهند، ماننِد ات چندانی به کاربر نمیاند و اطالعها کوتاهبرخی تعریف

 narrative story داستانروایت هم
کند نقشی بر عهده دارد. هایی که روایت میای از روایت که راوِی آن در رویدادها و موقعیتگونه

 .داستان و خودداستان چندان روشن نیستهای هماز این نظر، مرز میان روایت
 mixe analepsis نگاه مختلطپس

شود، امـا بعـداا بـه نگاه پیش از رخداد اصلی آغاز میزمانی پس ۀرآید که دووجود میهنگامی به
امیلـی  ۀد. در تکنیک روایی پیچی(۱۵، ص ۷۳۱۱)لوته رسد یا به درون آن پرش دارد این رخداد می

 است.نگاه بیرونی ترکیب شدها پساین گونه ب (۷۱۱۵) های بادگیربلندیبرونته در رمان 
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 نگـاه درونـیپسو  نگـاه بیرونـیپسبـرای مراجعـه بـه اصـ الحات با م العۀ این م الب، 
از  نگـاه مخـتل پسدر تعریـف مـدخل معنایی را کـه  آید تا بتواندست نمیاطالعات مفیدی به

 فهمید.، استآمدهلوته 

 یابیـ معادل۵ـ۲ـ۲
 نِد ها اص الح رایج و دقیقی نیستند، مانبرخی مدخلدر این فرهنگ 

 pause ارائۀ بادرنگ
عنوان اسم جنس در تعریف بیاید و همان کلمـۀ باید به ارائهکلمۀ . ۷ :این مدخل دو ایراد دارد

نیز تعریـف کمـابیش مشـابهی  درنگ. در مدخل ۵عنوان معادِل دقیق کلمه کافی است. به درنگ
 آمده و بهتر این است دو مدخل در هم ادغا  شوند.

 paralepsis اطناب روایت
 نک: ت ویل روایت

 paralepsis تطویل روایت
حذب شود، زیرا اص الح نیست  تطویل روایتبیاید و  اطناب روایتبهتر است تعریف ذیل 

 است.و ظاهراا در دیگر منابع نیز نیامده

 non narrative غیرروایی
 بندینک: سلسله

شود و در مباح  داده می غیرروایی نسبتبه متون ای است که اص الح نیست، ویژگی غیرروایی
شـود. بنـابراین، نیـازی نیسـت کـه هـر های مربو  به انواب متون م ـرح میبندینظری و تقسیم

 ای را اص الح فر  کرد و آن را مدخل کرد.بندیتقسیم

 ـ ارجاع۴ـ۲ـ۲
یـت نویسی باید توجه داشت که هویت دستوری مدخلی که مبدأ ارجـاب اسـت بـا هودر فرهنگ

دستوری مدخلی که مقصد ارجاب است یکسان باشد. در ایـن فرهنـگ گـاه بـه ایـن نکتـه توجـه 
ارجـاب داده  بندیسلسـلهبـه مـدخل اسـمِی  غیرروایـیاست. برای نمونه، مـدخل صـفتِی نشده
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 غیرروایـیمعنی دقیقاا به بندیسلسلهشد(. ازطرب دیگر، نباید مدخل می بندیسلسهاست )شده
 نیست.

اسـت. هـر دو اصـ الح برابـر اصـ الح ارجاب شده ضد روایتبه مدخل  روایترغیمدخل 
نظر از این موضوب که از نظر محتـوایی، اند. صربدر فرهنگ درج شده anti narrativeانگلیسی 

کنیم، ها را غیرروایی محسوب مـیضدروایت مبحثی کامالا متفاوت با مبح  متونی است که آن
معانی متفاوتی با یکدیگر دارند. برابـر  ضدو  غیرارجاب غیرروایت به ضدروایت نادرست است. 

« ضد گفتمـان؛ پادگفتمـان»است. بسنجید با  anti ضدانگلیسی  است و برابر non غیرانگلیسی 
(antidiscourse ،)«ضــــدنمایش؛ ضــــددرا ؛ پادنمــــایش( »antidram و ،)« ضدداســــتان؛

 .(۷۷، ص ۷۱۷۳نبوی  و مهاجر ←)( antistory« )پادداستان
 انـدگزینی کردهمعادل« شکن، ضدروایت، پادبازگفتیروایت سنت»را  antinarrativeبرخی 

ای کند، اما ساختار آن به گونهمتنی که از ابزار روایت استفاده می»اند: و تعریف آن را چنین آورده
 .(۳۱ ، ص۷۳۱۱سبزیان  و )کزازی« کندها و قراردادهای روایت را واژگون میاست که من ق و سنت

 the narrative شکل روایی
 بندی.نک: سلسله

شـکل دهد کـه بشـود آن را را تغییر نمی narrativeمعنای اص الح  theآوردن حرب تعریف 
عنوان مـدخل اصـلی در توان آن را اص الح محسوب کـرد و بـهترجمه کرد. درنتیجه، نمیروایی 

 مورد است.( بیnarrative) روایتفرهنگ ثبت کرد. درنتیجه، ارجاب آن به اص الح 
گونـۀ ( هردو بـه narrative strategy) شگرد روایتی( و narrative strategy) شگرد بازگفتی

، فرهنـگ نظریـه و نقـد ادبـیاند. در ( ارجاب شـدهneuter olempien type narrative) روایتی
 narrative strategyهـردو ترجمـۀ پیشنهادشـده بـرای اصـ الح  شگرد روایتیو  شگرد بازگفتی

گیـرد تـا بـه کار میهایی که نویسنده در نقل داسـتان بـهشیوه»است: است که در تعریف آن آمده
این  شناسیفرهنگ اصطالحات روایت. حال آنکه در (۳۵۵ ، ص)همـان« هدب مورد نظرش برسد

است. بررسی و مقایسۀ ظاهری ساخت این ( ارجاب شدهخنثی) طرفگونۀ روایتی بیاص الح به 
یـن دو تفـاوت بنیـادین اۀ دهندهـا نشـانهـای فارسـی آندو واژه هم در انگلیسی و هم در معادل

شـود: تر ساختن این تفاوت آشکار، تعریف مدخل مقصـد ذکـر میاص الح است و برای واضح
عنوان مرکز نگـاه خواننـده کدا  بهطرب است که نه راوی و نه کنشگر هیچگونۀ روایتی زمانی بی»
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 گیری خروجی برای نگاه خواننده وجود نـدارد. ... در ایـنقرار نگیرند. درنتیجه هیچ مرکز جهت
بـا م العـۀ ایـن «. شودها متمرکز نمیگیری خواننده بر راوی و شصصیتگونۀ روایتی مرکز جهت

یکی از شگردهای روایتی )بازگفتی( محسوب  طرفگونۀ روایتی بیگردد که تعریف مشص  می
 عنوان ابزاری برای بازنمایی رخدادهای روایی بهره ببرد. لـذاتواند از آن بهشود که نویسنده میمی

 ها نادرست است.ایجاد ارتبا  بین این مدخل

 های امالییـ غلط۵ـ۲ـ۲
خـورد چشـم میهـای امالیـی زیـادی بهدر این فرهنـگ در ضـبط اصـ الحات انگلیسـی غلط

 است(:آمده ●)صورت درست پس از نشانۀ 
character 
● character 
heterodiegetic narra 
● heterodiegetic narration 

Caracterization 
● characterization 
Thired person narrato 
● third person narrator 

Hipydiegetic narration راوی زیرداستانی 
● hypodiegetic narrationروایت زیرداستانی 

Absent narrato 
● absent narrator 

Casual connection 
● casual connection 

Assessme 
● assessment 

Adaption 
● adaptation 

not self-consious narrator 
● notself conscious 

ای که در انتهای فرهنـگ نامۀ انگلیسی و نیز جدول چندزبانهبسیاری از این اشتباهات در واژه
 است، وجود ندارد.آمده

 ـ موارد دیگر۵
ویرایش صوری شـود. چـون ایـن فرهنـگ فارسـی بـه  دقتکتاب بسیار ناویراسته است و باید به

هـای انگلیسـی هـم کـه معادلهای فارسی سیاه شوند، درحالیانگلیسی است، فقط باید مدخل
هـایی کـه بـه کتـاب او ارجـاب داده شـده براین، نا  ایرنـا مکاریـک در بصشاند. افزونسیاه شده

 است.آمده« مکاریکا»اشتباه به
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 منابع
 ، هرمس، تهران.های مثنویشناسی داستانروایت(، ۷۳۹۳بامشکی، سمیرا )

 ، تهران.، افرازشناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(، ۷۳۹۵الله )نیاز، فتحبی
 ، تهران.ابوالفضل حری، نیلوفرترجمۀ ، قای معاصریت داستانی: بوطیروا(، ۷۳۱۱کنان، شلومیت )ـ ریمون 

، هـای وابسـتهفرهنگ نظریه و نقد ادبی واژگان ادبیـات و حوزه(، ۷۳۱۱) الدین کزازیسبزیان، سعید و میرجالل
 مروارید، تهران.

 پارسی، تهران. ۀ، نویسنویسیتوصیفی فرهنگ ۀنامواژه(، ۷۳۹۱ق ره، فریبا )
، انتشارات شناسیفرهنگ توصیفی اصطالحات روایت(، ۷۳۹۱الله خدادادی )محمدی فشارکی، محسن و فضل

 .مهر، تهرانۀ سور
گه، تهران.واژگان ادبیات و گفتمان ادبی(، ۷۳۱۷مهاجر، مهران و محمد نبوی )  ، آ

 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.نگاریمجموعۀ مقاالت فرهنگ(، ۷۳۱۱هاشمی میناباد، حسن )
، تهــران.نشــر نــی حســین صــافی،ترجمــۀ ، تیــهای رواهیــن در نظریادیــعناصــر بن(، ۷۳۹۳هــرمن، دیویــد )



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

، سجاد ۀ
 صفحه. 1۹۷، 1٣۹۶آیدنلو، تهران، سخن، 

منداِن در ذهِن بسیاری خوانندگان و عالقه
این پرسش هست که آیا فردوسی هم از  شاهنامه

است؟ پژوهِش عربی بهره برده ِت و ترکیبا هاواژه
آیدنلو پاسصی موشکافانه به این پرسش است. او 

هایی اعم  از رساله و مقاله در این معترب است نوشته
های معتبر پمبنای چانگاشته شده، اما چون بر زمینه
چندان دقیقی را نشان  است، آمار و نتایِج نبوده
اساِس وی در این تألیف،  شاهنامۀدهد. نمی

 دوِ  تصحیح خالقی م لق است. ویراسِت 
 است:در هشت بصِش زیر تنظیم شده یادشده اثرِ 

ب. واژه۵ ؛. لغات و ترکیباِت عربی۷  ؛های معر 
. ۵ ؛بی. ترکیباِت عربی ـ فارسی / فارسی ـ عر۳

ب ب ـ فارسی / فارسی ـ معر  . اسامی ۲ ؛ترکیباِت معر 
. کلمات مشکوک ۱ ؛ها(خاص )کسان و جای

های نیازمنِد . واژه۱ ؛)ازنظر اصالِت ضبط و کاربرد(
. لغات عربی ۱ ؛بررسی بیشتر )به لحاِظ ریشه و تبار(

ِب ابیاِت دقیقی.  یا معر 
لغت  یهاآیدنلو به این دلیل که اثِر او با فرهنگ

هایی دارد، نا  آن را به پیروی از دیدگاِه اندک  تفاوت
(. هر ۷۵ صاست )نامیده« وارهفرهنگ»ایرج افشار 

 ف در مقابِل بصش از کتاب نظمی الفبایی دارد. مؤل  
عنوان شاهد را به شاهنامههر واژه یا ترکیب، بیتی از 

 ۀترتیب با بیان شمارذکر، و نشانِی هر شاهد را به
 است.دفتر، صفحه و بیت ثبت کرده

معادلی رایج  ها و ترکیباِت در بصش نصست، واژه
تعریف یا توضیحی  های دشوارتر، اما برای واژهندارد

یکسان  هااست. س ح و میزاِن تعریفبیان شده
گونه که در آنماهیت اثر،  نیست و با توجه به

 اهریفانتظار یکدستی در تع ،شودها دیده میفرهنگ
واژه متفاوت هر توضیحات با توجه به  .رودنمی

و حتی  جمله با است؛ از یک یا دو معادل تا تعریف
های دیگر توضیح چندخ ی و ارجاب به نوشته

 قان.محق  
های دشوار یا دارای ضبط نامشص ، واژه

ها برخی مدخل ضبِط  ،است. درمقابلآوانگاری شده
مانند  ،استگذاری نشان داده شدهتنها با حرکت

. در مواردی از آوانگاری و َسَمر و ،ِسهر، َصَنم، َخِرف
است. آوانگاری چند گذاری استفاده شدهنیز حرکت

 ماننِد  .نگاری اشتباهاتی داردمدخل از لحاظ حروب
 ebra ِابرا

ب ل   Jalab ج 
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  های نشر تازه
 

 

 

 

 های عربی و بیان صورت مفردِ واژه ۀاشاره به ریش
ر از دیگر اط  جمع لغوی این بصش العات های مکس 

موردبح  سبب  ۀاست. همچنین در جایی که واژ
به شرح بیت  آن توضیح با دشواری در درک بیتی شده

 .استکمک شده
ب بیان هریک از واژهدر بصش دو  تبار  های معر 

 است.شده
های سو  و چهار  نیز گویای عناویِن بصش

که در زبان فارسی هریک از م لب است. همچنان
تواند فارسی یا غیرفارسی باشد، در می ترکیباجزای 

ب از فارسی و عربی یا واژهنیز  شاهنامه هایی مرک 
ب  شود.دیده می فارسی و معر 

های خاِص در بصش پنجم و در توضیح نا 
است؛ لغات رعایت شده ۀویژ ۀعربی، همان قاعد

ها با معرفی کوتاهی مشاهیر بدون توضیح و ناشناخته
های مشهوری مانند نا  ۀاراست. البته دربآمده

العات نسبتاا اط   «موسی»و  «مریم»، «مسیح»
است. درمجموب بیشتر اعال  بیشتری آورده شده

 همراه با توضیحی کافی است.
ای است فصل ششم برای جدا کردن چهار واژه

ف ها شک کرده و مؤل  که خالقی م لق در اصالت آن

جدایی ت در شمارش، قائل به این برای افزایش دق  
 عبارت است از: هاواژهاست. این شده

 .محشرو  صلوات، حّب ، بازیخیال
هایی است فصل هفتم به منظور م رح کردن واژه

ها تردید دارند و مورد آننویسان درقان و لغتکه محق  
 های خاص است.ها اغلب نا این واژه

در بصش هشتم آیدنلو قائل به مرزی بین 
 تااست دقیقی شده شاهنامۀفردوسی و  شاهنامۀ

به  فردوسی توسطکاربرد این لغات از  دقیق آماری
عربی و  هایواژهدر این قسمت  ،بنابراین .دست دهد

ب و ترکیبات عربی ـ فارسِی  دقیقی را  شاهنامۀمعر 
است. نویسنده در پایان همین بصش، سه برشمرده

بیان  شاهنامههای عربی دلیل برای کم بودن واژه
های عربی را طبق شمارش ، سهس تعداد واژهکرده

رن، جمالزاده، خالقی،  و خود و کسانی چون ه 
 است.خانلری ذکر کرده

کرد جدول الفبایی درهم»در پایاِن کتاب نیز 
صورت به« فردوسی و دقیقی لغات و ترکیبات عربِی 

واژه آمده و نوب هر لغت یا ترکیب با  ۹۳۵پیوستی با 
 است.تعیین شده نوشتکوته

 آبادیندا حیدرپور نجف

 

 


