دربارﮤ واژﮤ

/

فرهاد قربانزاده (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چنیده :واژﮤ طاس  /تاس سـه معنی اصلی دارد « .۱نوعی ظرف .۳ .مارۀ بازی ،کعبتین.
 .۳کچل» .در فرهنگهای کان و معاصــر فارســی دیدگاههای متفاوتی دربارﮤ ریشــه و
امالی این واژه ذکر شــدهاســم .در این مقاله کوشــیدهایم دریابیم که واژۀ  tāsدر فارســی
میانه به چه معنی بوده و نیز طاس  /تاس در معنیهای یادشــده چند واژﮤ همنام اســم یا
یک واژﮤ چندمعنا .افزون بر این ،اشاره کردهایم که طاس  /تاس به معنی «نوعی ساز کان»
هم هســم که این معنی در فرهنگهای عمومی و تاریخی فارســی فوت شــدهاســم .در
ادامه ،به تاریخچۀ امالی واژﮤ طاس  /تاس و سرانجام به ریشۀ این واژه پرداختهایم.
کلیدواژهها :طاس  /تاس ،ریشهشناسی ،فرهنگنویسی ،واژهپژوهی ،گسترش معنایی
مقدمه

طاس  /تاس از واژههای بحث انگیز فارســی اسم و سه معنی اصلی دارد  .۱نوعی ظرف در
شــکـلهـا و انـدازههـای گونـاگون برای نوشــیـدن یا جابهجایی مایعات .۳ .مکعبی که در
بـازیهـایی مـاننـد تختـهنرد بـهکـار میرود؛ کعبتین .۳ .بیمو؛ کچل .در این مقاله پس از
بازنگری دیدگاههای پیشینیان ،به ریشه و معنی و امالی این واژه و دیگر ابعاد آن میپردازیم
۳ـ پیشینۀ پژوهش

در زیر دیدگاههای فرهنگنویسان و واژهپژوهان پیشین دربارۀ ریشۀ طاس  /تاس را آوردهایم
۳ـ۳ـ ریشۀ

/

در معنی «نوعی ظرف» و «کعبهین»

فرهنگ چراغ هدای (قرن  )۱۳کانترین فرهنگ فارســی اســم که در آن به طاس اشــاره
ُّ
شـدهاسـم «فارسـیزبانان عربیدان به طای حطی نوشتند و رواج گرفم ،از عالم طپیدن و
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طن [کـذا]» (آرزو  ،۱۳۳۸م  ،۱۳۳۸-۱۳۳۷ذیـل طکاس چلکلید) .مؤلف فرهنگ غیاثاللغات
( ۱۳۴۳هجری) آورده «در شر نصاب نوشته که ”طاس از لغات مولده اسم“ .یعنی عربی
نیســم ،بلکه از آن گرفتهاند» (رامهوری  ،۱۳۳۷م  .)۳۴مؤلف فرهنگ نفیسککی واژۀ طاس در
معنی «نوعی ظرف» را عربی و «مأخوذ از فارسی» دانستهاسم (نفیسی  .)۱۳۳۴-۱۳۳۱مؤلف
فرهنگ نظام نیز طاس را ّ
معر تاس دانســته (داعیاالســالم  ،۱۳۱۸-۱۳۱۵ذیل تاس و طاس) .در
فرهنگ فارسکی واژۀ طاس در معنی «نوعی ظرف» و «کعبتین »1صـورت ّ
معر واژﮤ فارسی
تاس دانسـته شده و ریشۀ تاس نیز برگرفته از واژﮤ پالوی  tāsذکر شدهاسم .معین در حاشیۀ
برهان قاطع واژۀ طاس را برگرفته از واژۀ پالوی « tâs-]vâcîkطاسبازی» دانســته و به اونواال
( )۵۴۳ارجا داده و طاس و طاس ک را ّ
معر  tâsذکر کرده و به حاشــیۀ مدخل تش ک ارجا
داده (معین  ،۱۳۷۶ذیل طاس ،حاشـیه) .ذیل تشک نیز ّ
معر آن را طشک دانسـته و ریشۀ آن را
چنین نوشــتهاســم «اوســتا ( tashtaظرف) ،پالوی  ]...[ ،tashtنیز در عربی طاس []...
(اســاس اشــتقاق  ،۳۸۱هوبشــمان ( »)۳۸۱معین  ،۱۳۷۶ذیل تشک  ،حاشــیه) .همچنین ،مکنزی در
فرهنگ کوچ پهلوی واژﮤ فارسی میانۀ  tāsرا مدخل کرده و معنی آن را )die (for gaming
یعنی «کعبتین (در بازی)» دانستهاسم ( .)Mackenzie 1971, p. 82پس از او ،فرهوشی در فرهنگ
فارسی به پهلوی واژههای تاس (در بازی تختهنرد) و تاسبازی را مدخل کرده و معنی پالوی
آنها را بهترتیب  tāsو  tās vāčīkنوشـتهاسـم (فرهوشـی  .)۱۳۵۸در غلط ننویسیم ،بیآنکه به
معنی مورد نظر مؤلف اشــاره شــود ،تاس فارســی و طاس ّ
معر دانســته شــدهاســم (نجفی
َ
 .)۱۳۷۱کانترین شــاهد فرهنگ بزر سککخن برای واژﮤ طاس در معنی «کعبتین» این َمثل
َ
وحکم (دهخدا  )]۱۳۱۱-۱۳۱۸[ ۱۳۸۳اسم
منسو به ادیبالممالک فراهانی به نقل از امثال ِ
طاس اگر راسک نشکیند ،همهکس نراد اس (انوری  .)۱۳۸۱فرهنگ نفیسی نخستین فرهنگی
اسـم که در آن معنی «کعبتین» ذیل طاس ضـب شـده (نفیسـی  )۱۳۳۴-۱۳۳۱و نیز نخستین
فرهنگی اسـم که تاس (با همین امال) در آن مدخل شده .مؤلف فرهنگ نظام گفته در معنی
«مارۀ نرد» تاس امالی صــحیح این واژه اســم (داعیاالســالم  ،۱۳۱۸-۱۳۱۵ذیل طاس) .در
فرهنگ ریشکهشککناختی زبان فارسککی واژۀ تاس در معنی «نوعی ظرف» به لغم تشک مرتب
دانسـته شده و با واژۀ پارتی « ]tāst[ t’stتاس ،جام ،فنجان» و « ]tāstag[ t’stgجام ،طاس»
( )Boyce 1977, p. 86; Durkin-Meisterernst 2004, p. 322سـنجیده شـدهاسم (حسندوسم ،۱۳۱۳
ذیل تاس .)1در همین فرهنگ ،واژۀ تاس در معنی «کعبتین» مسـاوی با واژۀ طاس دانسته شده
 .1در این مقاله برای اشــاره به این دو معنی واژﮤ طاس  /تاس ،بهتســامح ،به همین حد از ذکر معنی بســنده کردهایم.
هرچند که میدانیم صراحم الزم را ندارد.
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و آن را برگرفته از واژۀ فارسی میانۀ  )Mackenzie 1971, p. 82( tāsدانستهاند و این شاهد قاجاری
را برای آن ذکر کردهاند  ...آن روز طاس یاری کرده و از همه بردند (خاطرات عینالسلحنه ،ج ،۶
م ( )۵۳۳همان ،ذیل تاس.)۳
۳ـ۲ـ ریشۀ

/

در معنی «بیمو»

معین ریشــۀ واژۀ طکاس و تاس در معنی «بیمو» را متفاوت با ریشــۀ واژۀ طاس  /تاس در
معنیهـای دیگر دانســتـه و آن را با واژۀ تز به معنی «بیمو» مقایســه کرده و طاس را در دو
َ
مدخل و تاس را نیز در دو مدخل ضــب کردهاســم (معین  .)۱۳۴۷-۱۳۴۳عباس دیوشــلی،
َ
مؤلف مدخل تاس در لغ نامه ،در برش معنایی «بیمو» آوردهاســم که «آن را در قدیم تز
میگفتهاند» و آن را به طاس و تز ارجا دادهاسم (دهخدا و همکاران  .)۱۳۷۷در لغ نامه ذیل
تز بـهمعنی «بیمو» آمـدهاســم «امروز تکاس گوینـد با تبدیل فتحه به الف و زاء به ســین
(یادداشم به خ مرحوم دهخدا)
نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

که مغز گوز خوردن سر کند تز»
(سوزنی ،از دهخدا و همکاران .)۱۳۷۷

در فرهنگ بزر سخن نیز طاس در معنی «نوعی ظرف» و «کعبتین» در یک مدخل و طاس
در معنی «بیمو» در مدخلی دیگر ضــب شــدهاســم ،به این معنی که ریشــههای متفاوتی
دارند .در این فرهنگ ،برای طاس در معنی «بیمو» ریشــهای ذکر نکردهاند و آن را فارســی
دانسـتهاند .سـرانجام ،در فرهنگ ریشکهشناختی زبان فارسی نیز چنین آمده تاس« 2بیمو»
(معین) ]...[ .تاز «پسـر امرد و ّ
مترش ضـخیم را گویند» (برهان قاطع)[ .یک شاهد از سوزنی]
«معشــوق و محبو » (برهان قاطع) .تز «کل و کچل را گویند» (برهان قاطع) [شــاهد ســوزنی،
ً
درجشده در چند سطر باالتر ،به نقل از لغ نامه] .ظاهرا از ترکی « dazبیمو ،کچل» مأخوذ اسم
ّ
( .)Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, N. 111 = 2056لغم طاس «بیمو» (دهخدا) ،تحم تأثیر خ
عربی ،بـا «ط» کتـابـم شــده ،و ّ
معر کلمـۀ تکاس نیســم؛ مانند لغات اطا و قوطی»
(حسندوسم  ،۱۳۱۳ذیل تاس( )2برای نقد این دیدگاه.)-۷ ← ،
۲ـ  tāsدر فارسی میانه

در پیکرﮤ فارسـی میانۀ تیتوس ،1که دربردارندﮤ  ۳۳متن فارسـی میانۀ کتا جاماسـپ-آسانا
اســم ،و پیکرﮤ ش ـروو ،واژﮤ  tāsفق یک بار ،آن هم بهصــورت tās-vāčik / tās-wāzīg /
1. http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/mpers/jamasp/jamas.htm
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King Husrav and His Boy, (  رسالۀ خسرو قبادان و ریدک۶۳  «طاسبازی» در بندtās-vāzīk

 آنگونه که در وبگاه تیتوس و مقالۀ عریان، آوانویســی متن فارســی میانه.) آمدهاســمp. 28
)Azarnouche 2013, p. 55-56 ← ، چنین اسم (نیز،) آمده۱۱۸۵  م،۱۳۶۱(
(60) nōhōm framāyēd pursīdan kū huniyāgar-ē kadām xwaštar ud weh.

(61) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and huniyāgar hamāg xwaš
<ud> nēk.
(62) čang-sarāy, win-sarāy ud kennār-sarāy, ud ... (?) ud ... (?) ud
tambūr sarāy, barbut-sarāy ud nāy-sarāy ud dumbalag-sarāy ... (?) ud
dīrak-rasan-wāzīg ud zanjīr-wāzīg ud dār-wāzīg ud mār-wāzīg ud
čambar-wāzīg ud tigr-wāzīg ud tāswāzīg ud wandag-wāzīg ud
andarwāy-wāzīg ... (?) ... (?) tambūr ī meh (sarāy), spar-wāzīg, zēnwāzīg ud gōy-wāzīg ud zīl-wāzīg(?) šamšēr-wāzīg ud dašnag-wāzīg ud
warz-wāzīg ud šīšag-wāzīg ud kabīg-wāzīg. ēn and huniyāgar hamāg
xwaš ud nēk.

 ولی ازآنجاکه اباامهای آن را،منشــیزاده نیز این متن را با روش قدیمی آوانویســی کرده
 آن را در اینجا نقل میکنیم،گشودهاسم
(60) nohom framāyēt *pursītan 'kū huniyākkar 'ī katām 'xvaš-tar ut vēh.
(61) 'gōv-ēt rētak 'kū anōšak 'bav-ēt 'ēn hēnd huniyākkar hamāk 'xvaš
<ut> nēvak.
(62) čang-srāy vin'-srāy vin'-kannār-srāy ut sūr-pīk-srāy ut mustak-srāy
ut tambūr-srāy barbut-srāy nād-srāy dumbalak-srāy <ut> *hunarīk*
nigirīk rasan'vāzīk ut zančīr-vāzīk ut dār-vāzīk ut mār-vāzīk ut čambarvāzīk ut tīr-vāzīk ut tās-vāzīk ut vandak-vāzīk ut andarvāy-vāzīk <ut>
karmēr srād ut *suxr srād <'ī> tambul *ut mēx* <ut> spar-vāzīk ut zēnvāzīk ut gōy-vāzīk ut sil-vāzīk <ut> šamšēr-vāzīk ut dašnak-vāzīk ut
varz-vāzīk ut šīšak-vāzīk ut kapīk-vāzīk 'ēn hēnd huniyākēh hamāk
'xvaš ut nēvak (Monchi-Zadeh 1982, p. 75-76).
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محمد معین این بخش از رســالۀ خسککرو قبادان و ریدک را ،براســاس تصــحیح اونواال،
1
اینگونه ترجمه و شرح کردهاسم
( )۶۱نام فرمود پرسیدن که «کدام خنیاگر خوشتر و به[تر اسم]؟»
( )۶۱ریدک گوید «انوشه باشم ایناناند خنیاگر[ان که] همه خوش و نیک[اند] »
( )۶۳چنگزن ،وینزن ،2وینکنارزن ،۳ســوالچهزن ،۴مشــتکزن ،5تنبورزن ،برب زن،
نـایزن ،دنبـکزن... ،ی ،و دیرکرســنبـازی ، 6زنجیربـازی ،داربـازی ،7مـاربـازی،8
چـنبربـازی ، 9تیربـازی ،طـاسبـازی ،10صــنجبـازی ،11دروایبــازی ... ، 12و ...زن،
طنبوربزرگزن ،و ســهربـازی ،زینبـازی ،1۳زیـلبازی ،1۴شــمشــیربازی ،دشــنهبازی،
18
گرزبازی ،15شــیشــهبازی ،16کبیبازی .17این خنیاگریها همه خوش و نیکو [اســم]
(معین  ،۱۳۶۴ج  ،۱م  ۱۴و .)۱۵

۲ـ۳ـ طاسبازی؛ نواخهن ساز یا نوعی بازی؟

جمشـیدجی مانکجی اونواال ،مصحح خسرو قبادان و ریدک ،در حاشیه  tāsرا kettledrum

«تیمهانی» ( )King Husrav and His Boy, p. 28معنی کرده و معنی فارسی امروزی آن را ،به نقل
 .1متن تصــحیحشــدﮤ اونواال ،که معین آن را به فارســی ترجمه کرده ،اندکی با آنچه در مقالۀ منشــیزاده (Monchi-
 )Zadeh 1982, p. 75-76و همچنین مقالۀ عریان ( )۱۳۶۱و وبگاه تیتوس آمده متفاوت اســم .این تفاوت اندک در
پژوهش ما بیتأثیر اسم .پانوشمهای متن از معین اسم.
ً
 .2نامهای آالت موسـیقی که در این فقره یاد شـده کامال واضح نیسم« .وین» را آقای اونواال با  Flûteتطبیق کرده و
کریستنسن آن را «عود هندی» دانسته (ایران در زمان ساسانیان ،م .)۳۴۳
 .3اونواال نوشته «وینکنار چنگی اسم دارای گردنۀ دراز و بدنهای ً بهشکل تخم شترمرغ» .کریستنسن کنار را سنتور
 .۴ظاهرا ضر گیر.
دانسته (ایران در زمان ساسانیان ،م .)۳۴۳
ً
 .5مشت ظاهرا آلتی موسیقی شبیه مشم و نظیر .ocarina
 .6ریسمانبازی که تا این اواخر در شمال ایران متداول بوده.
 .7دار بهمعنی «عود» اسم و بهعقیدﮤ کریستنسن ،در اینجا مراد عود متداول اسم در برابر عود هندی (ایران در زمان
ساسانیان ،م .)۳۴۳
 .۱دایره (از آالت موسیقی).
 .8قرهنی (بهمناسب شباهم با تنۀ مار).
 .10در پارسی کنونی طاسه نیز آمده.
تازی ونج و در سانسکریم .vamsika
 .11نوعی از چنگ ،در ً
 .12دروای و اندروای مطلقا بهمعنی «هوا» اسم و در اینجا مراد «ساز دهنی» اسم.
 .۱۴در کردی ذل یا زیل و در پارسی زیل.
 .13زین بهمعنی مطلق «حربه» و «سالح» اسم.
 .۱۶مراد رهاب «ویولن چاارسیمه».
 .15این دو کلمه در ترجمۀ اونواال خوانده نشده.
 .17آلتی موســیقی که با آرشــه نواخته میشــود و بدنۀ آن بهشــکل کبی (بوزینه) اســم ،چنانکه طاوس هم نام آلم
موسیقی اسم بهشکل طاوس.
 .18چنانکه مالحظه میشــود ،نویســندﮤ رســالۀ پالوی (بهخالف ترجمۀ ثعالبی) قســمتی از بازیهای معمول را
درضمن آالت موسیقی یاد کردهاسم.
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از فولرس (« ،)Vullersطاســه» 1آورده و در واژهنامۀ پایان کتا نیز  tāsvāčikرا
« the kettledrumنواختن تیمهانی» ( )Ibid., p. 88معنی کردهاســم (درمورد «تیمهانی» ،که نوعی
طبل اسم ← ،منصوری  ،۱۳۱۳م .)۱۷۱-۱۶۱
کریســتنســن نیز واژههای « dār-wāzīgداربازی» و « mār-wāzīgماربازی» را ،که با
پسوندوارﮤ  -wāzīgساخته شدهاند و در این رساله بهکار رفتهاند ،در شمار سازها آوردهاسم
«نام عدﮤ کثیری از آالت موسـیقی در رسـالۀ پالوی خسرو و غنمش (شاه خسرو و ریدک وی،
اونواال )۶۳ ،۶۳ ،۱۳ ،مسطور اسم .ازجمله ،عود هندی موسوم به ون و عود متداول موسوم به
َ
دار ،و برب (بربود) و چنگ و تمبور و سـنتور موسـوم به ک قنار و نای و قرهنی موسوم به مار ،و
َ
طبل کوچکی موسوم به د َمبل » (کریستنسن  ،۱۳۸۵م .)۳۴۷-۳۴۶
چنانکه دیدیم ،معین نیز واژههای ســاختهشــده با پســوندوارﮤ  -wāzīgرا نام نوعی ســاز
دانستهاسم.
این دیدگاه اونواال و کریستنسن و معین به بسیاری از آثار مربوط به سازهای موسیقی نیز
راه یافتهاسم (برای نمونه ← ،حدادی  ،۱۳۷۶م .)۱۳
در مقابل ،منشیزاده نظر دیگری دارد «طاسبازی همان کاسهبازی به معنی ”تردستی با
کاسـه“ اسم (فرهنگ فارسی  -انگلیسی اشتینگاس) .بسنجید با طاسباز به معنی ”تردسم“ ،که
بیلی ( )Baileyبهنادرسم آن را ” dice-playerکعبتینباز“ ترجمه کردهاسم» ( Monchi-Zadeh
 .)1982, p. 76آذرنوش نیز ،به پیروی از منشـیزاده tās-wāzīg ،را «(بازی  /تردستی کردن با)
طاسها» معنی کردهاسم (.)Azarnouche 2013, p. 56, 144
ایرج ملکی نیز تکاسبکازی را در ردیف شککیشککهبازی و بهمعنی «رق جام» میداند و
میافزاید «اینچنین رقصــی به صــورت های گوناگون در نقش ظروف ســاسانی قابل رتیم
اسم» (ملکی  ،۱۳۴۳م  ۸۷حاشیه).
عریـان ( ،۱۳۶۱م ۱۱۱۵؛ جـامـاســـپ  -آســـانـا  ،۱۳۷۱م  )۷۷در ترجمـۀ  tās-wāzīgبـه
«تاسبازی» بسـنده کرده و شرحی بر آن ننوشتهاسم .رضایی باغبیدی ( ،۱۳۱۵م  )۴۱۳نیز
 tās-wāzīgرا بـه نقل از کتا متون پهلوی ســعید عریان در فصــل مربوط به «مشــاغل و
َمناســب» مدخل کرده و معنی آن را ،بی هیچ شــرحی ،فق «تاسبازی» ذکر کردهاســم.
میدانیم که ثعالبی در غرر اخبار ملوک الفرس (تصحیح زوتنبرگ ،م  )۷۱۱-۷۱۱رسالۀ خسرو
قبادان و ریدک را به عربی ترجمه کردهاسم و با وجود اینکه متن پالوی و عربی رساله «هردو
playing

 .1واژﮤ طاسه ،که به معنی «طاس» اسم ،بهندرت در فارسی بهکار رفتهاسم.
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از یک اصــل نشــئم یافته [و] درحقیقم ،نوشــتۀ ثعالبی ترجمهای اســم از نســخۀ پالوی»
(معین  ،۱۳۶۴ج  ،۱م  ،)۸۳ولی این بخش از رســالـه در ترجمۀ ثعالبی نیســم .باار نیز در
«داســتـان ریـذک خوشآرزو» این بنـد را ترجمـه نکردهاســم (باار  ،۱۳۷۱م .)۱۶۳-۱۵۱
درنتیجه ،این آثار به درک معنی دقیق  tās-wāzīgکمکی نمیکند.
برای اینکـه بدانیم کدامیک از دو دیدگاه یادشــده درســم اســم و طاسبازی به معنی
«نواختن سـاز طاس» اسـم یا به معنی «تردسـتی و رق با طاس» ،نخسم به فرهنگهای
کان فارسی مراجعه میکنیم و سهس شاهدهای این واژه را از نظر میگذرانیم
طااسبااز «در والیـم طایفه[ای]اند که از زیر خرقه طاسها برآرند و گاهی طاس را در هوا
افکنده و بر سـر چو بگیرند ،از عالم شـیشهباز ،و بازیهای عجیبوغریب دیگر نیز کنند،
از عالم باان متی هندوستان
لبـاس خضــر بهوشــیـد و طاسبازی کرد

ز بچگـان مشــعبد دهد نشــان نرگس

(محمد عرفی [عرفی شیرازی  ،۱۳۷۸قرن  ،۱۱ج  ،۳م .)]۱۷۶
ُ
بـگـوییم حرفی هم از طـاسبـاز
ز کشــتی چو کردیم هنگـامه ســاز
بـه من حـال گردیـد چون آســیـا
خــورد چــرخ ،از چــرخ آن دلــربــا
(میرزاطاهر وحید)» (الله تیکچند باار .)۱۳۸۱

طاسباز «کسی که به طاس بازی کند از عالم شیشهبازی و آن شخصی باشد که طاسی را بر
هوا انداخته بر سر چوبی بگیرد و بر تن بگرداند .سلیم گوید ،بیم
افتد ز بس که طشــم کســی هر نفس ز بام

روی زمــیــن چــو مــعرکــۀ طــاسبــاز شـــد

[سلیم تارانی  ،۱۳۸۱قرن  ،۱۱م .]۳۱۷

لیکن از این قطعۀ کمال خجندی معنی دیگر مستفاد میشود ،بیم
طــاسبــازی بــدیــدم 1از بــغــداد
رفـم در جبـه وقـم بازی ۳و گفم

چــون جنیــد از ســلوکش آگــاهی
لــیــس فــی جــبــتــی َســ َوی الـلای
2

[کمال خجندی  ،۱۱۷۵قرن  ،۸م .]۱۱۳۱

بلکه از اینجا معنی «شـعبدهباز» معلوم میشـود .از این عالم اسم که عرفی شیرازی گوید،
بیم
لباس خضــر بهوشــید و طاسبازی کرد

 .1اصل ندیدم .متن از دیوان.
 .2اصل سکوتش .متن از دیوان.
 .3اصل سر فروبرده زیر خرقه .متن از دیوان.

ز بچگـان مشــعبـد دهـد نشـــان هرکس
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یک دو سـال پیش از این مشـعبد بازیگران از طرف توران در هندوستان آمده بودند و خود را
طاسباز میگفتند .وحید گوید ،بیم [← شاهد بهار عجم]» (آرزو  ،۱۳۳۸م .)۳۱۵-۳۱۴
طاسباز در متنهای کان شاهدهای دیگر نیز دارد
«معرکاهسااااز و معرکاهگیر آنکـه هنگـامـۀ بازی را گرم کند ،چون کشــتیگیر و طاسباز و
سگباز و میمونباز و مانند آن» (الله تیکچند باار .)۱۳۸۱
«باربد خســرو دســتانســازی ،بابا شــمس تشــی شــیرازی  ،در بدایم حال از شــاگرد
معرکـهگیران میدان فارس بود .گای کشــتیگیری کردی و گاه طاسبازی نمودی» (تقیالدین
محمد اوحدی  ،۱۳۸۱م  ،۳۳۶۸-۳۳۶۷از کتابخانۀ دیجیتال نور).
مشعبد طاسبازی ساحرت بینم که در دستش

گای سـیمینه جامســتی ،گای زرینه طاسستی

(رضاقلیخان هدایم [ ۱۳۸۱قرن  ،]۱۳ج  ،۱۴م  ،۸۱۷۱از کتابخانۀ دیجیتال نور).

برای اطمینـان بیشــتر ،بـاید بدانیم واژههای دیرکرسککنبازی و زنجیربازی و داربازی و
ماربازی و چنبربازی و تیربازی و بندبازی 1و دروایبازی و سپربازی و زینبازی و گویبازی
و زیلبازی و شککمشککیربازی و دشککنهبازی و گرزبازی و شککیشککهبازی و کبیبازی ،که در متن
خسکرو قبادان و ریدک در کنار طاسبازی بهکار رفته ،به معنی «نوعی ساز» اسم یا به معنی
«نوعی بازی» .بدین منظور ،به فرهنگهای کان فارســی مراجعه کردهایم و برای هر واژه یک
شاهد بهدسم دادهایم (واژهها را به ترتیب حروف الفبا آوردهایم)
بندبازی «ریسمانبازی» (الله تیکچند باار )۱۳۸۱
کنون همچو بازیگران گاه گشــتن

2

کــنــد هــمــتــش را همی بنــدبــازی

(سوزنی سمرقندی [ ۱۳۴۴قرن  ،]۶م  ،۳۸۱از ُدرج )۴
چنبربازی «کنایه از چرخ زدن و رق کردن» (رامهوری  ،۱۳۳۷م )۳۳۳
زنـگـیبـچـگـان کـنــنــد چــنبربــازی
در جنبش بـاد زلفکــان تو چنــانــک
(کمالالدین اسماعیل [ ۱۳۴۸قرن  ،]۷م  ،۱۳۳از وبگاه گنجور)

دارباز(ی) «دارباز آن باشــد که چوبی بلند به زمین فروبرند و از اطراف آن ریســمانها
ببندند و شـخصـی آمده ،دسـم بر یکی از آن ریسمانها بزند و بر سر آن چو بلند برآید و
بازیهای عجیب و غریب کند .امیرخسرو [قرن  ۷و  ]۸راسم
 ،wandag .1که در متن خسککرو قبادان و ریدک آمده ،به معنی «بند» و  wandag-wāzīgبه معنی «بندبازی» اســم.
اونواال و بـه پیروی از او ،معین wandag ،را  vanǰakخوانـدهاند و اونواال معنی آن را بهغل « luteعود» ( )p. 28و
معین نیز معنی آن را بهنادرسم «صنج» نوشتهاسم.
 .2متن کشتن.

پژوهشهای لغوی
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جاـان را داربــازی راســـم کرده
شـده سـرگشـته زیشان چرخ دوار»

(انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۱۳۵۴ج  ،۱م .)۳۱۱
دروایبازی ما شــاهدی برای دروایبازی نیافتیم .در لغ فرس (اســدی  ،۱۳۱۱م  ۱۳ح)
آمده «دروا درسم و تحقیق باشد و آویخته را گویند .عمعق [( ۱۳۸۱قرن  ،)۶م  ]۳۱۴گوید
که کردی کمترین قبه ســهار برترین دروا»
هزاران قبۀ عالی کشــیده ســر به ابر اندر

دهخدا در لغ نامه در توضیح دروایبازی چنین آوردهاسم «این کلمه بدین صورت در
ً
بـازیهـای ریـدک خوشآرزو آمدهاســم و ظاهرا مراد معلق زدن بر زمین اســم ،چنانکه
پالوانان ،یا در هواسم ،چنانکه شناگران کنند (یادداشم مرحوم دهخدا)» (دهخدا و همکاران
 ،۱۳۷۷ذیل دروای).
دشنهبازی
پا تا به ســر جراحم ناســورم و هنوز

این دشــنهبازی مژههای دراز اوســم
(سنجر کاشی  ،۱۳۸۷قرن  ،۱۱م .)۱۴۴

رسـنباز(ی) «رسنباز مرادف ریسمانباز و بندباز و آن نوعی از بازیگران بود که چو ها
یا نیهای بلند به ریسمان در زمین استوار کنند و بر آن ریسمانها و چو ها و نیها برآیند و
انوا بازیهای غریب کنند []...
پـای رســنبـاز کـه گردد بـه راه

کی بـه رســن بر رود از روی چاه

(امیرخسرو)» (الله تیکچند باار .)۱۳۸۱

ســپرباز(ی) «جوانی بهبدرقه همراه ما شــد ســهرباز ،چرخانداز ،ســلحشــور ،بیشزور»
(سعدی  ،۱۳۸۷م .)۱۶۱
شــمشــیرباز(ی) «تغییر الکای مذکوره از او نمودیم که منبعد خراج و مقاســمه که به او
گذاشـته بودیم از کمال اسـراف و نادانی صـرف گوینده و سـازنده و معرکهگیر و کشتیگیر و
زورگر و رقام و قلندر و شـمشـیرباز و خروسباز و قوچباز و حقهباز و شعبدهباز و گاوباز و
گرگباز و شـاطران و مطربان و قصهخوانان و حیزان و مسخرگان و ملحدان بیایمان ننمایند»
(شاه طاماسب صفوی ← ،نوایی  ،۱۳۵۱م  ،۱۳۱از جغرافیای جاان اسالم .)۳
شـیشـهبازی «فنی اسـم از رقاصی که رقاصان شیشه و صراحی پر از آ و گال بر سر
گذارند و رق آغازند .با وصـف حرکات رق شــیشــه از ســر نمیافتد و اگر بیجا شود ،به
حرکم اصول بر گردن و بازو نگه دارند .محاورهدانان ایران .به معنی ”حقهباز“ نیز .شفیع اثر
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هزاران دل به مشق شیشهبازی شاهد نازش»
(سیالکوتی وارسته .)۱۳۸۱

«شــیشــهباز رقصــی میکردهاســم با حفظ تعادل ظرف بلورینی بر عضــوی از بدنش و
شیشههایی را به هوا میانداخته و باز میگرفته و یا با گوی و ساغر شعبدهبازی میکردهاسم»
(بیضایی  ،۱۳۴۴م .)۵۳
گرزبـاز(ی) «هر پالوان و کشــتیگیر و گرزبـاز و زورآزمـای کـه در زمان او بودند همه
آنچنان پیش قطبالدین سـلطان مینمودند که کبوتر در چنگال شـاهین» (قاضی احمد تتوی و
آصفخان قزوینی [ ۱۳۸۳قرن  ،]۱۱م  ،۳۸۳۴از تاریخ ایران اسالمی .)۳
گویبـازی «گویبـاز چوگانباز و بازی گوی که چند عدد گوی الوان در دســم گرفته،
یـکبـهیک را بر هوا بیندازد و باز بگیرد» (الله تیکچند باار « )۱۳۸۱با شــاهزادگان نامدار و
برادران کـامکار به ســیر و شــکار و گویبازی و اســبتازی در دامان صــحرا و مرغزار ...
میگشتند» (محمدتقی نوری [ ۱۳۸۶قرن  ،]۱۳م  ،۶۳از کتابخانۀ میراث مکتو ).
مارباز(ی)
گفتمش بـا مـاربـاز امرد که با من یار شــو

زهرچشــمی کرد و گفتـا در ره خود راســـم رو
ّ
(سیدای نسفی [ ۱۱۱۱قرن  ۱۱و  ،]۱۳م  ،۴۵۶از ُدرج .)۴

چنانکه دیدیم ،هیچیک از واژههای دارای پسوندوارۀ ــ بازی در متنهای کان فارسی در
معنی «سـاز» بهکار نرفتهاسم و همگی به نوعی بازی و معرکهگیری (و گاه جنگاوری) اشاره
دارد.
از سـوی دیگر ،در بند  ۱۳خسکرو قبادان و ریدک پسوندوارﮤ  -wāzīgدر واژﮤ pā-wāzīg
«پابازی [خ رق ]» (← عریان  ،۱۳۶۱م  )۱۱۸۳نیز بهکار رفته و در آنجا نیز به معنی «بازی»
اسم و نه «نواختن».
بویس دربـارﮤ واژﮤ  huniyāgarکـه در این متن بهکار رفته آوردهاســم «به نظر بیلی ( H.
 huniyāgar ،)Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, p. 113, n. 1( )W. Baileyدر
اصــل به معنی «ســرگرمکننده» بوده و فق در فارســی اســم که خنیاگر دســتخوش تخصــی
معنایی شده و در معنی «نوازنده» بهکار رفتهاسم .وی ،چنانکه خود نیز اشاره کرده ،تا حدودی
براسـاس معنی صـفتی « huniyāgشاد ،شادیبخش» به این نتیجه رسیدهاسم .میتوان گفم
 huniyāgarدر بنـد  ۶۳خسککرو قبکادان و ریکدک ( )J. Asana, Pahlavi Texts, p. 32در شــمار
ســرگرمکنندگانی مانند بندبازان بهکار رفتهاســم .هنینگ ( )W. B. Henningوجود این کاربرد
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فق در این یـک متن را حـاصــل الحـا میدانـد ... .فـارغ از این بنـد قابل بحث ،واژﮤ پالوی
 ،huniyāgarمانند واژﮤ فارسی خنیاگر ،در معنی «نوازنده» بهکار رفتهاسم» (.)Boyce 1957, p. 20
افزون بر هنینـگ ،عریـان نیز بـهدرســتی معتقـد اســم «آنچـه از متن برمیآیـد اینکـه
بخشهـایی از آن تنـاســبی با روند منطقی مطلب ندارد .ازجمله ،در بند  ۶۳که مقداری از
بازیها در شمار هنر خنیاگری داخل شده» (عریان  ،۱۳۶۱م .)۱۱۷۷
توجه به این نکته اهمیم دارد که از آغاز بند  ۶۳تا میانۀ این بند ،همۀ سازها با پسوندوارﮤ
 -sarāyبهکار رفتهاند و بیگمان همۀ واژههای ترکیبشـده با این پســوندواره به نام ساز اشاره
دارند ،ولی از واژﮤ  dīrak-rasan-wāzīgتا  ،kabīg-wāzīgبهجز عبارت  tambūr ī mehکه
فاقد پسـوندواره اسـم و مصححان متن پسوندوارﮤ  -sarāyرا به آن افزودهاند ،همۀ واژهها با
پسوندوارﮤ  -wāzīgبهکار رفتهاند و به گمان ما هریک از واژههای ساختهشده با این پسوندواره
به یک بازی اشاره دارند ،نه به ساز .ازاینرو ،احتمال میدهیم پیش از dīrak-rasan-wāzīg
بخشـی از متن افتاده باشـد و قسمم افتاده دربردارندﮤ پرسش خسرو قبادان از ریدک دربارﮤ
بازیهاسم .همچنین ،بهظاهر ،جملۀ پایانی بند  ،۶۳یعنی ēn huniyāgar hamāg xwaš
 ،ud nēkandدراصــل پس از  dumbalag-sarāyقرار داشــته و جملهای مشــابه این جمله،
یعنی  ،*ēn wāzīg hamāg xwaš ud nēkandدر انتاای بند بودهاسم.
بیتوجای به این نکتهها ســبب شــدهاســم که برخی پژوهشــگران بکوشــند هریک از
واژههای سـاختهشده با پسوندوارﮤ  -wāzīgرا نام نوعی ساز بدانند و برای تأیید سخن خود به
منابع متأخری ارجا دهند که مؤلفان آنها نیز دچار همین اشـتباه شــدهاند (ازجمله ← ،باقری
حسنکیاده و حیدری  ،۱۳۸۱م .)۴۷-۳۷
از آنچه تا اینجا گفته شد مشخ میشود که واژﮤ « tās-wāzīgطاسبازی» در خسرو قبادان
و ریدک ،برخالف نظر اونواال و کریســتنســن و معین ،به نوعی نمایش و معرکهگیری و تردســتی
اشــاره دارد و نه به نواختن ســاز .همچنین ،برخالف نظر مکنزی و فرهوشــی و حســندوســم
(←  ،)-۱-۱واژﮤ  tāsبه معنی «نوعی ظرف» اسم و نه به معنی «کعبتین» (نیز ← ،دنبالۀ مقاله).
۲ـ۲ـ واژۀ معادل «کعبهین» در فارسی میانه

گزارش شککحرنج متنی پالوی دربارۀ بازیهای شــطرنج و نرد اســم .در این رســاله چاار بار
واژۀ « gardānāgگردانا؛ گردانه» در معنی «کعبتین» بهکار رفتهاسم
(22) gardānāg ēw-tāg ō wardišn ī axtarān ud gardišn ī spihr homānāg
kunom.
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(23) ēk abar gardānāg-ēw ōwōn homānāg kunom kū ohrmazd ēk hast
har nēkīh ōy dād.
]…[
(30) wardišn ud gardišn ī muhrag pad gardānāg-ēw ōwōn homānāg
]…[ kunom
]…[ (31) ud ka pad gardānāg-ēw ēw gardišn hamāg abar čīnēnd

ترجمه ([ )۳۳گردش] یک تا گردانه به روش اختران و [یک تا به] گردش ســهار همانند
کنم.
( )۳۳یک بر گردانه همانند کنم به اورمزد که یک اسم .هر نیکی او داد.
[]...
( )۳۱روش و گردش مارهها به گردانه را همانند کنم به مردمان [.]...
( )۳۱و [چون] که به گردش گردانه همه را برچینند [( ]...غیبی  ،۱۳۱۶م ۳۳ـ.)۳۴

نبود واژۀ  tāsدر معنی «کعبتین» در این متن پالوی و در مقـابـل ،بـهکـار رفتن چنـدبارۀ
 gardānāgدر معنی «کعبتین» در این رسـاله ،سـند دیگری اسم که ثابم میکند در فارسی
میانه  tāsبه معنی «کعبتین» کاربرد نداشتهاسم.
۱ـ

در معنی «نوعی ساز»

در منابع تخصـصـی موسـیقی به دو نو سـاز به نام طاس اشاره شدهاسم که نباید آنها را با
واژﮤ  ،tāsکه در خسرو قبادان و ریدک بهکار رفته ،اشتباه گرفم
 .۱نوعی ســاز کوبهای و کوچکتر از کوس که از کاســهای با پوســتی نرم روی دهانۀ آن
سـاخته شـده و با دو مضرا از چرم ضخیم نواخته میشود و در جنگها نیز کاربرد داشته و
هنوز هم در کردستان متداول اسم (سـتایشگر ۱۳۸۸؛ مالح ۱۳۷۶؛ برای اطالعات بیشتر دربارﮤ این
نو ساز طاس ← ،درویشی  ،۱۳۸۴ج  ،۳م ۳۶۱-۳۵۷؛ نیکروش .)۱۳۱۸
 .۳تعـدادی طـاس فلزی در اندازههای گوناگون و بدون پوســم (ســتایشــگر  .)۱۳۸۸در
فرهنگ مؤیدالفضن (تألیف  ۱۳۵هجری) آمدهاسم
طاس  ...آن را میگویند که [از] هفمجوش 1مانند قرم آفتا راســم میکنند و بر در
ملوک و سالطین میآویزند و به مقرعه میزنند تا مردمان دانند که هشتم حصۀ پاس گذشم.
در یـک پـاس هشــم بار میزنند و یک پاس چاارم حصــۀ روز را گویند (محمـد الد دهلوی
 ،۱۸۱۱-۱۸۸۳ج  ،۳م  ۵و .)۶
 .1اصل هفم جوشن .هف جوش بهمعنی «فلز روی» اسم.
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افزونبر ســخن مؤلف فرهنگ مؤیدالفضککن دربارﮤ ســاز طاس ،عبدالقادر مراغی نیز در
جامعااللحان توضــیحاتی دربارﮤ «طاســات» دادهاســم؛ وی «کاســات» و «طاســات» و
«الواح» را در یک گروه طبقهبندی کردهاسم «و ما اینجا بعضی از انوا آالت را اسامی ذکر
کنیم بر این موجب [ .]...اما کاسـات و طاسـات سـاز کاسـات ،سـاز طاسات ،ساز الواح
فوالد» (عبـدالقـادر مراغی  ،۱۳۶۶م  .)۱۱۱-۱۱۸او در جای دیگری میافزاید «بدان که حکم
طاسات همان چنان اسم که حکم کاسات» (همان ،م  .)۳۱۱تعریفی که عبدالقادر از الواح
بهدســم داده با تعریف محمد الد دهلوی از طاس شــباهمهای بســیار دارد «الواح چنان
باشـد که برای ایجاد نغمۀ ثقیل ،لوح بزرگ سازند و برای ایجاد نغمۀ حاد لوح کوچک .و آن
چنان بود که چاار بازوی از چو ســازند و بعد از آن بر عدد نغمات الواح ســازند و بر هر
لوحی دو ســوراخ بر َس ـری کنند و یک ســوراخ بر َس ـری دیگر و از آن ســوراخها ریســمانها
گذرانند و آن الواح را در هوا معلق بندند و آن را به جســمی قر کنند و استخراج الحان از آن
کنند و این هم از مطلقات اسم» (همان ،م  .)۳۱۱در فرهنگ بزر سخن (انوری  ،۱۳۸۱ذیل
طاسکات) آمدهاسـم «(موسـیقی ایرانی) مجموعهای از صدوسیوپنج ظرف چینی ،فلزی یا
شیشهای که برمبنای بزرگی و کوچکی و کم و زیادی مایع داخل آنها تنظیم (کوک) میشد».
در برخی منابع کان فارسی و عربی اشارههایی به طاس در معنی «نوعی ساز» شدهاسم
« هر وضـعی که سـلطان فیروزشاه [ ]...در مملکم دارالملک دهلی وضع کرده اعجوبۀ
زمانه بود .یکی از آن نوادرات این بود که آن را طاس گهریاله گویند ]...[ .از سلطان فیروزشاه
نیز طـاس گاریـاله از حد خراســان تا بنگاله این یادگار باقی ماند ]...[ .چون طاس گاریاله
بنوازند ،آواز آن در گوش جاانیان برسانند ،عالم و عالمیان از رفتن روز و گذشتن شب معلوم
کنند]...[ .
هر ســاعتی که بر در شــه طاس میزنند

نقصان ز عمر میشود ،آن یاد میدهند

به مجرد آنکه آواز طاس گاریاله به گوش ایشـان برســد ،جمله عالم را معلوم شود که این
َ
ّ
قدر روز گذشــتهاســم و اینقدر مانده ]...[ .چون صــاحب نماز ت َاجد برای تاجد برخیزد و
قیاس شـب معلوم نشود ،در تردد افتد .چون آواز طاس گاریاله در گوش او برسد ،شبا[ه] از
دل او برخیزد ]...[ .به مجرد آنکه به وقم غرو آواز طاس گاریاله به گوش روزهداران رسد،
فیالحـال روزه افطـار کننـد ]...[ .چون آواز طـاس در گوش خالیق افتـاد ]...[ ،برای نظاره
آمدند و آن طاس گاریاله باالی دربار کوشـک شار فیروزآباد داشتند ]...[ .طاس گاریاله نیز
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دائم پیش دربار دربار سـالطین نیکوکار نوازند» (شـمس سراج عفیف [ ۱۸۱۱قرن  ،]۸م -۳۵۴
 ،۳۶۱از .)books.google.com
َ
بـه گردون گردان درآمد هراس
ز شــوریدن برق رویینه طاس
(سیفبن محمد هروی [ ۱۳۸۳قرن  ،]۸م  ،۶۳۶از جغرافیای جاان اسالم .)۱

«در آنجا به شـب در ناوه و سایر مرکو بحری صیادان مینشینند و چراغ روشن میکنند
و طشــم و طاس 1را به انوا اصــول مینوازند .مرغان را از دیدن آن آتش و شــنیدن نغمات
خوش حالتی عارض میشود که نفرت و وحشم تمام میشود» (دارسی تاد [ ۱۳۸۸قرن  ،]۱۴ج
 ،۱م  ،۸۱از جغرافیای جاان اسالم .)۳
۴ـ

در معنی «کعبهین»

در قدیم ،هنگام بازی نرد ،کعبتین را ،که در فارسی کان به آن مهره میگفتهاند  ،درون طاس
(خ جام) میانداختهاند .در شاهدهای زیر ،که آنها را از میان شاهدهای پرشمار برگزیدهایم،
به این مسئله اشاره شدهاسم
2

از دل طــاســــک پــوالد بــرآمــد فــریــاد
کعبتین را چو بمالید به سیمین کف دسم
(ابنیمین فریومدی [ ۱۳۴۴قرن  ،]۸م  ،۳۶۴از ُدرج .)۴
کعبتین مار تا در طاس عشق افکندهام

هر زمان در پیش ،نقشی دیگر آوردی مرا

(کاتبی نیشابوری [ ۱۳۸۳قرن  ،]۱م  ،۳۶از کتابخانۀ دیجیتال نور).
بـه حلق و کـام روان بـاد رشــتـۀ دنـدان
چو کعبتین که افتد به طاس ،خصمم را
(واصفی [ ۱۳۴۱قرن  ،]۱۱م  ،۱۳۳از کتابخانۀ دیجیتال نور).

گسـترش معنایی طاس از آنجا بودهاســم که فارسیزبانان بهمرور برای اشاره به مظروف
نـام ظرف را بـهکـار بردهانـد و درنتیجه ،طاس ،که بهمعنی «نوعی ظرف» بوده ،دســتخوش
گســترش معنـایی شـــده و افزونبر معنی «نوعی ظرف» ،در معنی «کعبتین» نیز بـهکـار
رفتهاسم .۳شاید همنشینی دو واژﮤ طاس و کعبتین در این گسترش معنایی واژﮤ طاس بیتأثیر
نبوده باشد
 .1مصـحح ،بی ذکر منبع ،معنی طاس را در حاشـیه چنین نوشــتهاسم «طاس یا طاسات بخشی از آالت موسیقی
قدیم ،و آن سـازهایی اسم که برای هر صدایی یک سیم دارند و در نوازندگی با آنها انگشمهای دسم چپ به روی
سیمها قرار نمیگیرد» .ما این معنی را در جایی نیافتهایم.
 .2خمش گزا مینداز مهره اندر طاس  /به ما گذار که ما اوستاد این نردیم (مولوی  ،۱۳۸۶م  ،۳۱۸از ُدرج .)۴
 .3نگـارنده پس از تألیف این قســمم از مقاله ،به مقالهای ًاز دکتر محمدجعفر محجو دســم یافم که درآن نیز
همین دیدگاه آمدهاســم «آن جفم ماره را که امروز معموال طاس مینامند در قدیم کعبتین میگفتهاند و چون برای
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گرفتـهانـد چرا طـاس کعبتین به دســم؟

(اهلی شیرازی [ ۱۳۴۴قرن  ۱و  ،]۱۱م  ،۷۶۱از ُدرج )۴

بر پـایۀ جســموجوهای نگارنده ،کانترین کاربرد طاس در معنی «کعبتین» مربوط به
ً
1
یکی دو قرن اخیر اسم و ظاهرا پیش از آن طاس در این معنی کاربرد نداشتهاسم
عینالمل با مجدالدوله طاس میاندازند (ناصرالدینشاه  ،۱۳۱۸م )۴۱۷؛ طاس را معتمد
بینکدازد (همان ،م )۴۱۶؛ اول عینالمل طاس میانداخ (همان ،م )۳۶۵؛ آن روز طاس
یاری کرده و از همه بردند (خاطرات عینالسککلحنه ،ج  ،۶م  ،۵۳۳از فرهنگ ریشککهشککناختی زبان
فارسی) (برای کانترین کاربردهای تاس با همین امال۶ ← ،ـ۳ـ).
نگـارنـده معنی «کعبتین» را ذیـل واژﮤ طاس در فرهنگهای قدیم و جدید عربی نیافته و
ً
ظاهرا این واژه به این معنی در عربی بهکار نرفتهاســم .همچنین در فرهنگهای کان فارسی
ً
ذیـل طکاس  /تکاس معنی «کعبتین» نیامده و ظاهرا قدیمیترین فرهنگی که این معنی در آن
درج شـده فرهنگ نفیسی اسم (←  .)-۱-۱بهکار نرفتن واژۀ طاس  /تاس در معنی «کعبتین»
در متنهـای کان و بســیـار جـدید بودن این معنی یکی دیگر از دلیلهایی اســم که ثابم
میکند در فارسی میانه نیز  tāsبه معنی «کعبتین» نبودهاسم .زیرا پذیرفتنی نیسم که واژهای
در زبـانهای ایرانی میانه در معنایی خام بهکار رفته باشــد و در هزاران شــاهد موجود در
فارسی نو اثری از آن معنی نباشد و بهناگاان در یکی دو قرن اخیر آن معنی رواج یافته باشد.
۵ـ

در معنی «بیمو»

چنانکه پیشتر اشـاره شـد ،در لغ نامه (دهخدا و همکاران  ،۱۳۷۷ذیل طاس) و فرهنگ فارسی
(معین  ،۱۳۴۷-۱۳۴۳ذیل  -۳طاس) طاس در معنی «کچل ،بیمو» گونۀ دیگر واژﮤ تز دانســته
راسـم باختن و پیشـگیری از هرگونه تقلب و ”طاس گرفتن“ ،آن دو را در طاسکی میگذاشته و میریختهاند تا دسم
نردباز با آن تماس نداشــته باشــد ،رفتهرفته بهعلم دشــواری نام مارهها (کعبتین) و آســانی نام ظرف آن (طاس) ،نام
ظرف به مظروف اطالق شــد و آن را طاس خواندند» (محجو  ،۱۳۷۴م  .)۸۸غیبی ( ،۱۳۱۶م  )۱۱نیز به این
نکته اشاره کرده و چند شاهد سودمند بهدسم دادهاسم .ایشان در بیان این نکته فضل تقدم دارند.
 .1در لغ نامه (دهخدا و همکاران  ،۱۳۷۷ذیل طاس ) چنین آمدهاسم
«طاسک در بازی نرد کعب ،کعب  ،هر دو طاس نرد .کعبتین .رجو به طاس شود
از چه معنی اس فرومانده به ششدر نرگس
نقش از طاس ک زر چون همه شککش میآید
(سلمان ساوجی)».
طاس در این بیم به معنی «طاس یا پیالۀ کوچکی اسم که هنگام بازی نرد ،کعبتین را در آن میانداختهاند» و معنی
درجشده در لغ نامه غل اسم .این معنی نادرسم به فرهنگ بزر سخن (انوری  ،۱۳۸۱ذیل طاس  ،معنی  )۱نیز
راه یافتهاسـم .در متن مقالۀ پیش رو و چند سـطر باالتر یک شـاهد دیگر از ابنیمین برای طاس در معنی «طاس یا
پیالۀ کوچک» ذکر شدهاسم.
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شــدهاســم .حســندوســم ( ،۱۳۱۳ذیل تاس) نیز طاس  /تاس در معنی «کچل» را به نقل از
دورفر ( )Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, No. 111 = 2056برگرفته از واژﮤ ترکی « dazبیمو ،کچل»
ّ
میدانـد و میافزایـد «لغـم طاس "بیمو" (دهخدا) ،تحم تأثیر خ عربی ،با «ط» کتابم
شــده ،و ّ
معر کلمۀ تاس نیســم؛ مانند لغات اطا و قوطی» .در فرهنگهای ترکی دیوان
ََ
َ
لغاتالترک و سککنگنخ واژﮤ تاز در معنی «کل ،مویســرریخته ،اقر » (کاشــغری  )۱۳۷۵و
«شخصی را گویند که سرش بهعلم کچلی مو نداشته باشد» (میرزامادیخان استرآبادی ،۱۳۱۴
م  )۷۱۳مدخل شــدهاســم .در فرهنگ نصککیری نیز در بخش واژههای ترکی جغتایی ،واژﮤ
تاس مدخل شــده و روبهروی آن فق «طاس» ذکر شــدهاســم (نصــیری و نصــیری  ،۱۳۱۳م
 .)۱۳۸مشخ نیسم که طاس در اینجا در کدام معنی خود بهکار رفتهاسم.
این دیدگاه درجشـده در لغ نامه و فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی درسم نمینماید.
به نظر نگارنده ،طاس در معنی «بیمو» همان واژﮤ طاس در معنی «نوعی ظرف» اســم و
فارسیزبانان سر بیمو را به پشم صاف و هموار طاس (ظرف) تشبیه کردهاند
دغ بود سرچکاد او چون طاس

دیو را زو بود همیشـــه هراس

(عمید لویکی [قرن  ،]۷از فرهنگ رشیدی ،ذیل سرچکاد)
که برشــکســم کلهگوشــه ناگاان نرگس
سری چو طاس و در او آن دماغ و رعنایی
(کمالالدین اسماعیل [ ۱۳۴۸قرن  ،]۷م  ،۱۱۱از وبگاه گنجور).
با سـر بیمو چو پشم طاس و طشم
جولقیای ســربرهنـه میگـذشـــم
(مولوی [ ۱۳۶۳قرن  ،]۷ج  ،۱م  ،۱۸یادآوری دکتر علیاشرف صادقی).

ً
«ای پالوان ،سـر من کچل اسـم و اصــال موی بر ســر من نیســم و چون طاس اسم»
(ابومسلمنامه [قرن  ،]۱۱ج  ،۴م  ،۱۴۸از .)books.google.com
«دغ  ...سر بیموی را نیز گویند که از کچلی همچو کون طاس بود» (برهان .)۱۳۷۶
ً
ظاهرا دسمکم از قرن هشتم در این کاربرد ادات تشبیه حذف شده و واژﮤ طاس گسترش
معنایی یافته و در معنی «بیمو» نیز بهکار رفتهاسم .میدانیم که این معنی در فارسی معاصر
رواج بسیار یافتهاسم
«خواجـه را سککرکش گوینـد ،متکبر را سککرانکدرون ،طاس را سککرسککب  ،پســندیده را
باسروسامان» (عوفی [ ۱۳۵۳قرن  ،]۸م  ،۳۳۳از ُدرج .)۴
...............................................

َ

نکرد رغبم و از جا نخاسم آن کل طاس

(بابا شمس تشی شیرازی [قرن  ← ،]۱۱تقیالدین محمد اوحدی  ،۱۳۸۱م  ،۳۳۶۱از کتابخانۀ دیجیتال نور)
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«مو یم را بهسبب پسران مصفای خود کنده و بتراش ،طاسی سر خود را مثل عقا وسیع
ســاز» (عاد عتیق ،کتا میکاه پیغمبر ،فصــل  ،۱آیۀ  ،۱۶م  ،۳۱۵ترجمۀ فاضــل همدانی [قرن  ،]۱۳از
.)books.google.com
سه زن بگرفم شد نصف سرش طاس

ز یک زن بیشــتر بردن خالف اســم

(نسیم شمال [ ۱۳۶۴قرن  ،]۱۴ج  ،۱م  ،۳۶۸از .)books.google.com
/

۶ـ امالی
۶ـ۳ـ امالی

/

در مهنهای کهن

با اسـتناد به نرمافزار ُدرج  ،۴که پیکرﮤ تاریخی زبان فارســی اســم ،در متنهای کان صدها
شــاهـد برای امالی طکاس وجود دارد ،درحـالیکـه از میان این متنها امالی تاس فق در
حدیق الحقیقه (تصــحیح مدرس رضــوی) و دیوان وحشککی بافقی (تصــحیح حســین نخعی) بهکار
رفتهاسم .افزون بر اینها ،نگارنده چند شاهد کان دیگر نیز برای تاس یافتهاسم
۶ـ۳ـ۳ـ

برنشسته بود و تاسی پیش نهاده بود پر از گنب( ]...[ .ترجمب تفسیر

یوسف به تخ ِ مل
طبری  ،۱۳۷۳م .)۱۴
در تصـحیح حبیب یغمایی از ترجمب تفسیر طبری ( ،]۱۳۵۶[ ۳۵۳۶ج  ،۳م  )۷۱۸طاس
با همین امال آمده و بیگمان تغییر طاس به تاس تصرف جعفر مدرس صادقی در متن اسم.
۶ـ۳ـ۲ـ

مة

۶ـ۳ـ۱ـ

یقة
نزد ایشــان کراســه با کاســه

َسطل ساغر گرمابه ،پنگان مسین ،تاس بزرگ ،تاس گرمابه (زمخشری  ،۱۳۴۳م .)۱۴۸
طاس تاس (همان ،م .)۳۱۱
ازآنجاکه در دسمنویسهای مقدم االدب نیز تاس آمده ،در درستی متن تردیدی نیسم.
نگارنده احتمال میدهد زمخشری طاس را فارسی پنداشته و آن را با «ت» نوشتهاسم.
هسم یکسان چو تاس با تاسه
(سنایی [ ۱۳۵۱قرن  ،]۶م )۶۴۸
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در چاپ مدرس رضـوی ،نسخهبدل واژﮤ تاس در این بیم طاس اسم .ما این بیم را در
چاپ عکسـی دسـمنویس بسـیار کان کلیات سنایی ( )۱۳۵۶مکتو در قرن ششم (نسخۀ
کابل) نیافتیم .این بیم در چاپ یاحقی و زرقانی به این صورت آمدهاسم
نزد ایشـــان کراســـه بـا تـاســـه

هسم یکسان چو کاس با کاسه

1

(سنایی  ،۱۳۱۷م )۶۳۳

ضـب این بیم در چاپهای حدیقه دقیق نیسم و درپی آن ،نگارنده معنی روشنی از آن
درنمییابد .سنایی در جاهای دیگر طاس را با همین امال آوردهاسم
به دور طاس کس نتوان رســیدن

توان دور فلـک پیمودن از طـاس

(سنایی  ،۱۳۱۳م )۳۱۷
وحشی بافقی
۶ـ۳ـ۴ـ
این تاس خالی از من و آن کوزهای که بود

پــاریــنــه ُپـر ز شــاــد مصــفی از آن تو
(وحشی بافقی [ ۱۳۴۷قرن  ،]۱۱م )۳۸۸

حســین مســرت در گزیدﮤ اشککعار وحشککی بافقی ،که آن را براســاس دســمنوشــمهای
کتابخانۀ ملک (شــمارﮤ  ،۴۱۱۸شــوال  )۱۱۳۵و موزﮤ بریتانیا (شــمارﮤ  )۱۱۱۳۸و موزﮤ
بریتانیا (شمارﮤ  )or326تصحیح کرده ،طاس را با همین امال آوردهاسم (وحشی بافقی ،۱۳۷۸
م  .)۱۵۸افزونبراین ،بیـم وحشــی بـافقی در امثالوحکم نیز با امالی طاس آمده (دهخدا
 ،]۱۳۱۱-۱۳۱۸[ ۱۳۸۳ج  ،۳م  )۱۳۳و بیگمـان مصــحح امالی طکاس را بـه تکاس تغییر
دادهاسم.
۶ـ۳ـ۵ـ

قنب ختاییای چند به کمر دوختم و تاس چلقلهواللهی چند با زنگوله و منگوله به وی
ِ
آویختم (میرزا حبیب اصــفاانی [ ۱۳۷۱قرن  ،]۱۴م  ،۵۵از حســندوســم  ،۱۳۱۳شــمارﮤ .)۱۳۸۷
متـأســفـانـه جعفر مدرس صــادقی ،ویراســتار متن ،امالی برخی واژههای کتا را تغییر
دادهاسم .در نسخۀ خطی سرگذش حاجیبابای اصفهانی (میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه

 .1یاحقی و زرقانی در شــرح این بیم دچار ســاو شــدهاند و واژﮤ تاس را «مکعب کوچکی که در بازی نرد اســتفاده
میشــود» (ســنایی  ،۱۳۱۷م  )۱۳۵۳معنی کردهاند ،درحالیکه در تصــحیح ایشــان واژﮤ تاس در این بیم بهکار
نرفتهاسم.
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تاران ،شــمارﮤ  )۳۶۱۳شــاهد یادشــده به این صــورت آمدهاســم «قال خطائی چند بکمر
دوختم و طاس چالقلهواللای چند با زنکوله و منکوله بوی آویختم».
۶ـ۲ـ کهنترین کاربردهای امالی

اگر شـاهد زمخشـری را نادیده بگیریم ،کانترین شاهدهایی که نگارنده از کاربرد تاس (در
تمامی معنیهای خود) با همین امال در متنهای فارسی یافته از ناصرالدینشاه قاجار اسم
صکد تومان باختیم .موسکی خوب تاس میآورد (ناصـرالدینشـاه  ،۱۳۱۸م )۳۱۵؛ سردارالل با
عینالمل تاس انداختند (همان ،م )۳۴۴؛ نصککرتالدوله تاس انداخ (همان ،م )۳۵۱؛
تختکهنرد در میکان [اسکک ] .محسککن میرزا [و] عثمکان تکاس میاندازند (همان ،م .)۳۷۴
ّ
ناصرالدینشاه در همین مرقعها واژۀ طاس را با «ط» نیز بهکار بردهاسم (← ۴ـ).
از آنچـه دربـارﮤ امالی تکاس گفتـه شــد درمییـابیم کـه تاس (در همۀ معنیها) امالی
فارسیشدﮤ طاس اسم.
۷ـ ریشۀ

پیش از پرداختن به ریشۀ واژۀ طاس ،باید دیدگاه دانشمندان پیشین را بازنگری کنیم و درستی
و نادرسـتی آنها را بسنجیم .چنانکه پیشتر نیز اشاره کردیم (←  ،)-۱-۱در فرهنگ کوچ
پهلوی معنی واژﮤ فارســی میانۀ  tāsبه این صــورت ذکر شــدهاســم )die (for gaming
«کعبتین (در بازی)» ( .)MacKenzie 1971, p. 82از آنچه تا اینجا گفته شد ،مشخ میشود که
این معنی درسم نیسم و  tāsدر فارسی میانه بهمعنی «نوعی ظرف» بودهاسم.
نیز در پیشــینـۀ پژوهش (←  )-۳-۱گفتیم کـه در لغک نکامه (دهخدا و همکاران  )۱۳۷۷و
فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (حسندوسم  )۱۳۱۳طاس و تاس در معنی «بیمو ،کچل»
را ترکی و تز را گونۀ دیگر آن دانستهاند و شاهد زیر از سوزنی را برای تز نقل کردهاند
نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

که مغز گوز خوردن ســر کند تز

مؤلف فرهنگ جهانگیری ذیل واژﮤ تز همین شــاهد ســوزنی را آورده و معنی آن را «ســر
گشتن» [خ سرگیجه ،سردرد] ذکر کردهاسم (انجو شیرازی ۱۳۵۱ـ ،۱۳۵۴ج  ،۱م  .)۱۱۱۶به نظر
میرسـد که برخالف نظر دهخدا و حسـندوسم ،تز به معنی «بیمو ،کچل» نیسم و آنچه
در فرهنگ جهانگیری آمده درســم اســم و تز به معنی «( َس ـر) دچار ســرگیجه» اســم .در
االبنیه نیز دربارﮤ اینکه گردو موجب سـردرد میشود آمدهاسم «جوز  ...معده را و رودگانی
را زیان کند و ُصـدا [خ سردرد] انگیزد» (موفقبن علی هروی  ،۱۳۴۶م  .)۱۳در دیوان سوزنی

91

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۱۱ ،۱۷
دربارۀ واژۀ طاس  /تاس

پژوهشهای لغوی

(مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تاران ،به شمارﮤ -۱۱۶ف ،برگ  )۷۳در حاشیۀ این بیم معنی تز
را «کرخم» ذکر کردهاند.1
برخالف آنچه در فرهنگ ریشکهشناختی زبان فارسی (حسندوسم  ،۱۳۱۳ذیل تاس )2آمده،
ً
سر بیمو» اسم ،و
ظاهرا تاز نیز ارتباطی با طاس ندارد .نخسم اینکه طاس به معنی «دارای
ِ
تاز دراصـل به معنی «معشوق و محبو » اسم .حال این معشوق و محبو میتواند «پسر
امرد و ُم َت َّرش» هم باشـد یا نباشـد .ق
مترش یعنی «(کسـی) که موی صورت (و نه َسر) خود را
تراشــیدهاســم» .درنتیجه ،میان طاس (دارای ســر بیمو) و تاز (معشــوق و محبو ) قرابم
معنایی چندانی وجود ندارد و این دو واژه ربطی به یکدیگر ندارند .دیگر اینکه تاز در دو بیم
از کسایی (قرن  )۴و قریع (قرن  ۴و  )۵بهکار رفتهاسم
َ
ُ
عمر خلقان گر بشد شاید که منصور ع َمر

لوطیـان را تا َزید هم تاز و هم مکیاز بس

(کسایی ،از لغ فرس اسدی  ،۱۳۱۱م  ،۱۸۶ذیل مکیاز ،به معنی «مخنث و بیریش»).
ُ ّ
دلم ز شــلـۀ صـــابوتـه و ز ُه ّرۀ تـاز
مرا که سال به هفتادوشش رسید رمید
(قریع ،از لغ فرس اسدی  ،۱۳۱۱م  ،۵۱۴ذیل صابوته ،به معنی «زن پیر»)

در دورهای که کســایی مروزی و قریع میزیســتهاند تعداد واژههای ترکی رایج در فارســی
بســیار اندک بودهاســم .ریاحی دربارﮤ بیتی منســو به کســایی ،که در آن واژﮤ ترکی تتماج
ً
بهکار رفته ،آوردهاسـم «این بیم بهدلیل وجود کلمۀ ترکی تتماج مســلما از کسایی نیسم»
(ریاحی  ،۱۳۸۶م  ۱۱۸حاشــیه) .تاز چندین بار نیز در ســرودههای ســوزنی ســمرقندی بهکار
رفتهاسم (برای شاهدهای آن ← ،دهخدا و همکاران  ،۱۳۷۷ذیل تاز) .نتیجه آنکه به احتمال بسیار،
تاز واژهای فارسی یا برگرفته از یکی از زبانهای ایرانی اسم.
در فرهنگهای عمومی فارسی نیز همۀ معنیهای تاس باید در یک مدخل ضب شود ،نه
در دو یا سـه مدخل .زیرا ،چنانکه دیدیم ،واژﮤ طاس فق یک ریشـه دارد و معنی اصلی آن،
یعنی «نوعی ظرف» ،دسـتخوش گسـترش شده و این واژه در معنی «بیمو» و «کعبتین» نیز
بهکار رفتهاسم.
ّ
آیلرس ،بدون اشــاره به منبع خود ،طاس را معر از واژﮤ فارســی میانۀ « taštتشــم»
میداند ( .)Eilers 1971, p. 613این دیدگاه آیلرس درســم به نظر نمیرســد .زیرا عر ها واژﮤ
فارسـی میانۀ  taštرا بهصـورت طس ( )Nyberg 1974, p. 192و َّ
طس و ق
طس ّ
معر کردهاند و
مؤلفـان فرهنـگهـای عربی نیز به فارســی بودن واژههای اخیر اشــاره کردهاند (ازجمله← ،
 .1از خانم فائزه قوچی ،بابم تذکر این نکته و در اختیار قرار دادن عکس این نسخه ،سهاسگزارم.
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ابنمنظور  ،۱۱۸۸ / ۱۴۱۸ذیـل طسککس) ،ولی اشـــارهای بـه ّ
معر بودن طکاس نکردهانـد .در
فرهنگهای جدیدتر عربی واژﮤ طش ک نیز آمدهاســم ( .)Wehr 1994, p. 655در لسککانالعرب
(ابنمنظور  )۱۱۸۸ / ۱۴۱۸و تاجالعروس (حســینی ّ
الز بیدی  )۱۱۶۱و القاموسالمحیط (فیروزآبادی
 ۱۳۷۱قمری  )۱۱۵۳ /واژﮤ طکاس بهمعنی «نوعی ظرف» عربی و از ریشــۀ «طوس» دانســته
ً
ق
المعرب واژﮤ طاس را نیاورده و ظاهرا طاس را واژهای
شــدهاســم .جوالیقی ( )۱۱۱۱نیز در
ّ
معر نمیدانستهاسم.
بهجز صورت  ،tāsکه ّ
مفصل به آن پرداختیم ،در پارتی واژﮤ  tāstنیز در معنی « cupجام،
طاس» بهکار رفتهاسم ( .)Boyce 1977, p. 86; Durkin-Meisterernst 2004, p. 322به نظر ویدنگرن
ً
واژﮤ ایرانی میانۀ « taštظاهرا کلمهای شــرقی ،و درنتیجه اشــکانی ،اســم که در لاجههای
غربی هم وارد شـدهاسم ،و لفظ دخیل در ارمنی [خ  taštakو  ]taštهم نشان از همین دارد،
اما در متون اشکانی صورت  tāstبهکار رفته و این کار را دشوار میکند» (ویدنگرن  ،۱۳۱۴م
 .)۵۱۳این دشـواری در این اسـم که اگر  tāstبا  taštهمریشه اسم ،چرا در پالوی اشکانی
بهجای خوشۀ  štخوشۀ  stبهکار رفته؟ آیا ممکن اسم که این  tāstبا واژههای سامیای که در
پی میآید ارتباطی داشـته باشـد؟ واژﮤ فارسی میانۀ  taštدر اوستایی « tašta-کاسه ،فنجان»
بودهاســم ( .)Horn 1893, No. 389; Bartholomae 1961, col. 646چانکالینی احتمال میدهد که
واژﮤ پالوی  taštدر این زبان به معنی « basinتشـم» بوده باشد و نه به معنی « bowlکاسه»
(.)Ciancaglini 2008, p. 185
ق
واژههـای عربی طکاس و طس با واژﮤ مندایی  ṭasaو واژﮤ اکدی  ṭ[d]aššuهمریشــهاند.
مؤلفـان فرهنکگ منکدایی 1واژﮤ فارســی تشکک را نیز با این واژههای عربی ،مندایی و اکدی
همریشـه دانستهاند و واژﮤ مندایی  ṭasaرا « sheet of metalورقۀ فلزی»« plaque ،لوح» و
« bowlکاســه» معنی کردهاند ( .)Drower and Macuch 1963, p. 175چانکالینی واژﮤ ســریانی
 ṭaštبه معنی « saucer of a lampنعلبکی چراغ ،زیرچراغی» را برگرفته از واژﮤ فارسی میانۀ
 taštمیداند .وی میافزاید این واژه دوباره بهصورت  ṭassāو این بار در معنی « basinتشم»
و « cupجام» از زبانهای ایرانی وارد سریانی شدهاسم ( .)Ciancaglini 2008, p. 185ویدنگرن
معتقد اســم که واژﮤ مندایی  ṭaštāاز واژﮤ ایرانی میانۀ  taštگرفته شــده و «در آرامی تلمودی
هم بهشـکل  ،ṭašṭeqāیعنی با پسوند  ،-akآمده» (ویدنگرن  ،۱۳۱۴م  .)۵۱۳-۵۱۱در سریانی
صـورت  ṭaštqāبه معنی « trayسـینی»« pan ،تابه» ،و « basinتشم» نیز وجود دارد که از
 .1از دکتر احمدرضا قائممقامی ،که این کتا را در اختیارم گذاشتند ،سهاسگزارم.
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واژﮤ فارسـی میانۀ آغازین ( *taštakبعدها  )taštagوام گرفته شدهاسم ( Ciancaglini 2008, p.

.)186
واژﮤ  taštاز زبانهای ایرانی به ارمنی  taštakو  )Horn 1893, No. 389( taštو واژﮤ  tāsنیز
از زبانهای ایرانی به فرانسوی  ،tasseایتالیایی  ،tazzaآلمانی Ciancaglini 2008, p. ( Tasse
 ،)186انگلیسی  ،tassاسهانیایی  ،tazaو پرتغالی  )OED: tass( taçaراه یافتهاسم.
بـهکـار نرفتن امالی تاس در فارســی کان و وجود واژههای همریشــه با طاس در دیگر
زبانهای سامی دو احتمال را پیش روی ما قرار میدهد
 .۱طکاس از عربی قرض گرفتـه شــده و واژﮤ فـارســی میـانۀ  tāsهیچگاه به فارســی نو
نرسیدهاسم (همچنانکه واژﮤ ایرانی میانۀ  tāstنیز به فارسی نو نرسیدهاسم).
 .۳با وجود داشتن ریشۀ فارسی ،از قدیم طاس را با «ط» نوشتهاند (بسنجید با اسحخر و
سحبر و طپیدن و طوس).
ما احتمال نخسم را پذیرفتنیتر میدانیم.
۸ـ نهیجهگیری

در فارسی میانه ،واژﮤ  tāsدر خسرو قبادان و ریدک و در معنی «پیاله ،جام» بهکار رفتهاسم.
در فارســی نو نیز طاس دراصــل به معنی «نوعی ظرف» بوده و در ادامه دســتخوش گســترش
معنایی شــده و در معنی «نوعی ســاز کوبهای» (بهســبب شــباهم آن با طاس) و «بیمو»
(بهسـبب شباهم سر بیمو با پشم طاس) و «کعبتین» (بهسبب انداختن کعبتین در طاس و
جابهجا شـدن ظرف و مظروف) نیز بهکار رفتهاسم .ما امالی تاس را در نسخههای خطی و
ً
متنهای کان نیافتیم (جز یک مورد) و ظاهرا امالی تاس قدمتی بیش از دو قرن ندارد و تاس
امالی فارســیشــدﮤ طاس اســم .در زبانهای ســامی ،اعم از عربی و اکدی و مندایی و
ســریانی ،واژههای همریشــه با طاس بهکار رفتهاســم .درنتیجه ،این احتمال وجود دارد که
طاس از عربی قرض گرفته شـده باشـد و واژﮤ فارســی میانۀ  tāsهیچگاه به فارسی نو نرسیده
باشد (همچنانکه واژﮤ ایرانی میانۀ  tāstنیز به فارسی نو نرسیدهاسم).
منابع
آرزو ،سراجالدین علیخان ( ،)۱۳۳۸چراغ هدای  ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تاران ،معرفم.
ابنمنظور ( ،)۱۱۸۸ / ۱۴۱۸لسانالعرب ،به کوشش علی شیری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ۱۸ ،جلد.
ابنیمین فریومدی ( ،)۱۳۴۴دیوان ،به کوشش حسینعلی باستانی راد ،تاران ،سنایی.
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ابوطاهر طرسـوسـی ( ،)۱۳۸۱ابومسکلمنامه ،به کوشـش حسـین اسماعیلی ،تاران ،معین  -قطره  -انجمن
ایرانشناسی فرانسه در ایران ،چاار جلد.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۱لغ فرس ،به کوشش عباس اقبال ،تاران ،مجلس.
انجو شــیرازی ،میرجمـالالدین حســین ( ،)۱۳۵۴-۱۳۵۱فرهنگ جهانگیری ،به کوشــش رحیم عفیفی،
مشاد ،دانشگاه فردوسی مشاد ۳ ،جلد.
انوری ،حسن (سرپرسم) ( ،)۱۳۸۱فرهنگ بزر سخن ،تاران ،سخن ،هشم جلد.
اهلی شیرازی ( ،)۱۳۴۴کلیات ،به کوشش حامد ربانی ،تاران ،سنایی.
باقری حسـنکیاده ،معصـومه و مادیه حیدری (« ،)۱۳۸۱بررسی ابزار[های] موسیقی دورﮤ ساسانی بر پایۀ
متن پالوی خسرو قبادان و رید » ،مجلۀ محالعات ایرانی ،شمارﮤ  ،۱۷صفحههای .۵۴-۳۱
برهان ،محمدحسینبن خلف ( ،)۱۳۷۶برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تاران ،امیرکبیر ،پنج جلد.
باـار ،محمدتقی (ملکالشــعرا) (« ،)۱۳۷۱داســتان ریذک خوشآرزو» ،در ترجمب چند متن پهلوی ،به
کوشش محمد گلبن ،تاران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
بیضایی ،بارام ( ،)۱۳۴۴نمایش در ایران ،تاران ،کاویان.
ترجمب تفسیر طبری ( ،)]۱۳۵۶[ ۳۵۳۶به کوشش حبیب یغمایی ،تاران ،توس.
ترجمب تفسیر طبری ( ،)۱۳۷۳ویراستۀ جعفر مدرس صادقی ،تاران ،مرکز.
جاماسـپ  -آسـانا ،جاماسب جی دستور منوچار جی ( ،)۱۳۷۱متون پهلوی ،گزارش سعید عریان ،تاران،
کتابخانۀ ملی جماوری اسالمی ایران.
ق
المعرب ،به کوشش ف .عبدالرحیم ،دمشق.
جوالیقی (،)۱۱۱۱
حدادی ،نصرتالله ( ،)۱۳۷۶فرهنگنامب موسیقی ایرانزمین ،تاران ،توتیا.
حسندوسم ،محمد ( ،)۱۳۱۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،تاران ،فرهنگستان زبان و اد فارسی.
الز بیدی ،سـید محمد مرتضـی ( ،)۱۱۶۱تاجالعروس من جواهر القاموس ،تحقیق حسـین ّ
حسـینی ّ
نصار،
بیروت ،دارالادای .
دارسـی تاد ،الیوت (« ،)۱۳۸۸سفرنامۀ مازندران» ،از مترجمی ناشناس ،در سفرنامههای خحی فارسی ،به
کوشش هارون وهومن ،تاران ،اختران.
داعیاالســالم ،محمدعلی ( ،)۱۳۱۸-۱۳۱۵فرهنگ نظام ،حیدرآباد دکن (چاپ افســم ،۱۳۶۴-۱۳۶۳
تاران ،دانش).
درویشی ،محمد ( ،)۱۳۸۴دایرةالمعار سازهای ایران ،تاران ،ماهور.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)]۱۳۱۱-۱۳۱۸[ ۱۳۸۳امثالوحکم ،تاران ،امیرکبیر ،چاار جلد.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۷۷لغ نامه ،تاران ،مؤسسۀ لغمنامۀ دهخدا.
رامهوری ،غیاثالدین محمد ( ،)۱۳۳۷غیاثاللغات ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تاران ،معرفم.
رشیدی ،عبدالرشید تتوی ( ،)۱۳۳۷فرهنگ رشیدی ،به کوشش محمد عباسی ،تاران ،بارانی ،دو جلد.
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رشــیـدی ،عبدالرشــید تتوی (بیتاریخ) ،منتخباللغات شککاهجهانی (فرهنگ عربی  -فارسککی) ،تاران،
کتا فروشی علمیۀ اسالمیه.
رضاقلیخان هدایم ( ،)۱۳۸۱تاری روض الصفای ناصری ،به کوشش جمشید کیانفر ،تاران ،اساطیر.
رضایی باغبیدی ،حسن ( ،)۱۳۱۵واژهنامب موضوعی زبانهای باستانی ایران ،تاران ،فرهنگستان زبان و اد
فارسی.
ریاحی ،محمدامین ( ،)۱۳۸۶کسایی مروزی؛ زندگی ،اندیشه و شعر او ،تاران ،علمی.
زمخشـری ،ابوالقاسـم محمودبن عمر ( ،)۱۳۴۳پیشکرو ادب یا مقدم االدب ،به کوشش محمدکاظم امام،
تاران ،دانشگاه تاران.
ستایشگر ،مادی ( ،)۱۳۸۸واژهنامب موسیقی ایرانزمین ،تاران ،اطالعات.
سعدی ،مصلحبن عبدالله ( ،)۱۳۸۷گلستان ،به کوشش غالمحسین یوسفی ،تاران ،خوارزمی.
سلیم تارانی ( ،)۱۳۸۱دیوان ،به کوشش محمد قارمان ،تاران ،نگاه.
سـنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۵۶کلیات اشعار حکیم سنایی غزنوی ،به کوشش علیاصغر بشیر،
چاپ عکسی ،تاریخ کتابم قرن ششم ،محفو در موزﮤ کابل.
ســنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۵۱حدیق الحقیق  ،تصــحیح محمدتقی مدرس رضــوی ،تاران،
دانشگاه تاران.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۱۳کلیات ،به کوشش محمدرضا برزگر خالقی ،تاران ،زوار.
سـنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۱۷حدیق الحقیق  ،به کوشش محمدجعفر یاحقی و مادی زرقانی،
تاران ،سخن ،دو جلد.
سـنجر کاشـی ( ،)۱۳۸۷دیوان  ،به کوشش حسن عاطفی و عباس بانیا ،تاران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی.
سوزنی سمرقندی ( ،)۱۳۴۴دیوان ،به کوشش ناصرالدین شاهحسینی ،تاران ،سهار.
سوزنی سمرقندی ،دیوان ،نسخۀ خطی ،مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تاران ،به شمارﮤ -۱۱۶ف.
سیالکوتی ُمل وارسته ( ،)۱۳۸۱مصحلحاتالشعرا ،به کوشش سیروس شمیسا ،تاران ،فردوس.
سـ ّـیدای نســفی ( ،)۱۱۱۱کلیات ،به کوشــش جابلقا دادعلیشــایف ،زیر نظر اعالخان افصــحزاد و اصــغر
جانفدا ،دوشنبه ،دانش.
سیفبن محمد هروی ( ،)۱۳۸۳تاریخنامب هرات ،به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد ،تاران ،اساطیر.
شمس سراج عفیف ( ،)۱۸۱۱تاری فیروزشاهی ،به کوشش والیم حسین ،کلکته [تاران ،اساطیر.]۱۳۸۵ ،
عبدالقادر مراغی ( ،)۱۳۶۶جامعااللحان ،به کوشش تقی بینش ،تاران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
عرفی شیرازی ( ،)۱۳۷۸کلیات ،به کوشش محمد ولیالحق انصاری ،تاران ،دانشگاه تاران ،دو جلد.
عریان ،سعید (« ،)۱۳۶۱خسرو قبادان و ریدکی» ،مجلۀ چیستا ،شمارﮤ  ،۱صفحههای .۱۱۱۱-۱۱۷۳
عمعق بخارایی ( ،)۱۳۸۱دیوان ،به کوشش علیرضا شعبانلو ،تاران ،آزما.
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عوفی ،سـدیدالدین محمد ( ،)۱۳۵۳جوامعالحکایات و لوامعالروایات ،جلد اول از قســم سوم ،به کوشش
بانو مصفا (کریمی) ،تاران ،بنیاد فرهنگ ایران.
غیبی ،بیژن ( ،)۱۳۱۶گزارش شحرنج ،در دوازده متن باستانی ،تاران ،بنیاد موقوفات افشار.
فرهوشی ،بارام ( ،)۱۳۵۸فرهنگ فارسی به پهلوی ،تاران ،دانشگاه تاران.
فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقو ( ۱۳۷۱قمری  ،)۱۱۵۳ /القاموس المحیط ،بیروت ،دارالجیل.
َ
قاضـی احمد تتوی و آصفخان قزوینی ( ،)۱۳۸۳تاری الفی ،به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد ،هشم
جلد ،تاران ،علمی و فرهنگی.
کاتبی نیشـابوری ( ،)۱۳۸۳دیوان ،به کوشـش تقی وحیدیان کامیار و سعید خومحمدی خیرآبادی و مجتبی
جوادینیا ،مشاد ،آستان قدس رضوی.
کـاشــغری ،محمودبن حســینبن محمد ( ،)۱۳۷۵دیوان لغاتالترک ،ترجمه و تنظیم محمد دبیرســیاقی،
تاران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کریســتنســن ،آرتور ( ،)۱۳۸۵ایران در زمان سککاسککانیان ،ترجمۀ رشــید یاســمی ،ویرایش حســن رضــایی
باغبیدی ،تاران ،صدای معاصر.
کمال خجندی ( ،)۱۱۷۵دیوان کمالالدین مسعود خجندی ،به کوشش ک .شیدفر ،مسکو ،دانش.
کمالالدین اسماعیل ( ،)۱۳۴۸دیوان ،به کوشش حسین بحرالعلومی ،تاران ،دهخدا.
الله تیکچند باار ( ،)۱۳۸۱بهار عجم ،به کوشش کاظم دزفولیان ،تاران ،طالیه ،سه جلد.
محجو  ،محمدجعفر (« ،)۱۳۷۴کعبتین ،سهشش ،سهیک ،دوشش ،دویک» ،مجلۀ ایرانشناسی ،شمارﮤ
 ،۳۵صفحههای .۱۱-۸۶
ََ ُ
محمد الد دهلوی ( ،)۱۸۱۱-۱۸۸۳مؤیدالفضن ،مطبع نامی نول کشور ،کانهور (هند).
محمدتقی نوری ( ،)۱۳۸۶اشر التواری  ،به کوشش سوسن اصیلی ،تاران ،میراث مکتو .
معین ،محمد ( ،)۱۳۴۷-۱۳۴۳فرهنگ فارسی ،تاران ،امیرکبیر ،جلد .۴-۱
معین ،محمـد (« ،)۱۳۶۴خســرو قبـادان و ریدک وی» ،مجموعب مقاالت دکتر محمد معین ،به کوشــش
مادخم معین ،جلد  ،۱تاران.
معین ،محمد ( ،)۱۳۷۶حاشیه بر برهان قاطع ← ،برهان (.)۱۳۷۶
مالح ،حسینعلی ( ،)۱۳۷۶فرهنگ سازها ،تاران ،کتابسرا.
ملکی ،ایرج (« ،)۱۳۴۳شاه خسرو و ریدک قبادی؛ خسرو قبادان و ریدک  ،»۳مجلۀ موسیقی ،شمارﮤ  ۱۵و .۱۶
منصوری ،پرویز ( ،)۱۳۱۳سازشناسی ،تاران ،زوار.
موفقبن علی هروی ( ،)۱۳۴۶االبنیه عن حقایق االدویه ،تصحیح احمد بامنیار ،به کوشش حسین محبوبی
اردکانی ،تاران ،دانشگاه تاران.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۳۶۳مثنوی معنوی ،به کوشش رینولد ا .نیکلسون ،تاران ،امیرکبیر۳ ،جلد.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۳۸۶کلیات شمس ،به کوشش توفیق ﮬ  .سبحانی ،تاران ،امیرکبیر.

98

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۱۱ ،۱۷
دربارۀ واژۀ طاس  /تاس

پژوهشهای لغوی

میرزا حبیب اصـفاانی (مترجم) ( ،)۱۳۷۱سکرگذشک حاجیبابای اصفهانی ،جیمز موریه ،ویرایش جعفر
مدرس صادقی ،تاران ،مرکز.
میرزا حبیب اصــفاانی (مترجم) ،سککرگذشکک حاجیبابای اصککفهانی ،جیمز موریه ،میکروفیلم کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تاران ،شمارﮤ .۳۶۱۳
میرزامادیخان استرآبادی ( ،)۱۳۱۴سنگنخ ،به کوشش حسین محمدزاده صدیق ،تبریز ،اختر.
ق
ناصـرالدینشـاه ( ،)۱۳۱۸مرقع ناصکری؛ طراحیها ،سکیاهمشقها و یادداش های ناصرالدینشاه قاجار ،به
کوشش مجید عبدامین با همکاری مادی فراهانی ،تاران ،بنیاد موقوفات افشار ـ سخن.
نجفی ،ابوالحسن ( ،)۱۳۷۱غلط ننویسیم ،تاران ،مرکز نشر دانشگاهی.
نسیم شمال ،اشرفالدین رشتی ( ،)۱۳۶۴دیوان ،با مقدمۀ سعید نفیسی ،تاران ،سعدی.
نصــیری ،محمدرضــا و عبدالجمیل نصــیری ( ،)۱۳۱۳فرهنگ نصککیری (ترکی جغتایی ،رومی ،قزلباشککی،
روسکی و قلماقی به فارسی) ،به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور ،با همکاری مصطفی چایکین ،تاران
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد شورای اسالمی ،تبریز آیدین.
نفیسی ،علیاکبر (ناظماالطبا) ( ،)۱۳۳۴-۱۳۳۱فرهنگ نفیسی ،تاران ،خیام.
نوایی ،عبـدالحســین ( ،)۱۳۵۱شککاه طهماسککب صککفوی ،مجموعب اسککناد و مکاتبات تاریخی همراه با
یادداش های تفضیلی ،تاران ،بنیاد فرهنگ ایران.
نیکروش ،حمیدرضـا (« ،)۱۳۱۸طاس» ،در دانشنامب فرهنگ مردم ایران ،جلد  ،۶زیر نظر کاظم موسوی
بجنوردی ،ویراستار علمی محمد جعفری (قنواتی) ،تاران ،مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
واصفی ،محمودبن عبدالجلیل ( ،)۱۳۴۱بدایعالوقایع ،به کوشش الکساندر بلدروف ،تاران ،بنیاد فرهنگ ایران.
وحشی بافقی ( ،)۱۳۴۷دیوان ،به کوشش حسین نخعی ،تاران ،امیرکبیر.
وحشی بافقی ( ،)۱۳۷۸گزیدۀ اشعار وحشی بافقی ،انتخا و شرح حسین مسرت ،تاران ،قطره.
ویدنگرن ،گئو (« ،)۱۳۱۴الفا دخیل از پالوی اشــکانی در مندایی» ،ترجمۀ احمدرضــا قائممقامی ،در
سخن عشق (جشننامب دکتر حسن انوری) ،تاران ،سخن ،صفحههای .۵۱۱-۴۸۵
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