
 

 /   ۀواژ ۀدربار

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی(زاده فرهاد قربان

. مارۀ بازی، کعبتین. ۳. نوعی ظرف. ۱»سـه معنی اصلی دارد   تاس/  طاس ۀواژ چنیده:
ریشــه و  ۀهای متفاوتی دربارهای کان و معاصــر فارســی دیدگاهدر فرهنگ«. . کچل۳

در فارســی  tāsایم دریابیم که واژۀ این مقاله کوشــیده اســم. درامالی این واژه ذکر شــده
ــده چند واژدر معنی تاس/  طاسمیانه به چه معنی بوده و نیز  ــم یا هم ۀهای یادش نام اس

 «نوعی ساز کان»به معنی  تاس/  طاسایم که چندمعنا. افزون بر این، اشاره کرده ۀیک واژ
ــم که  ــدههای عمومی و تاردر فرهنگاین معنی هم هس ــی فوت ش ــم. در یخی فارس اس

 ایم.و سرانجام به ریشۀ این واژه پرداخته تاس/  طاس ۀادامه، به تاریخچۀ امالی واژ
 پژوهی، گسترش معنایینویسی، واژهشناسی، فرهنگ، ریشهتاس/  طاس ها:کلیدواژه

 مقدمه
ظرف در . نوعی ۱انگیز فارســی اسم و سه معنی اصلی دارد  های بحثاز واژه طاس / تاس

. مکعبی که در ۳جایی مایعات. هـای گونـاگون برای نوشــیـدن یا جابههـا و انـدازهشــکـل
مو؛ کچل. در این مقاله پس از . بی۳رود؛ کعبتین. کـار مینرد بـههـایی مـاننـد تختـهبـازی

 ردازیم پمیو دیگر ابعاد آن این واژه  یهای پیشینیان، به ریشه و معنی و امالبازنگری دیدگاه

 پیشینۀ پژوهش ـ۳
 یم ارا آورده تاس/  طاسپژوهان پیشین دربارۀ ریشۀ نویسان و واژههای فرهنگدر زیر دیدگاه

یشۀ ۳ـ۳  «کعبهین»و « نوعی ظرف»در معنی  /  ـ ر
اشــاره  طاسترین فرهنگ فارســی اســم که در آن به ( کان۱۳)قرن  چراغ هدای فرهنگ 

 و طپیدنبه طای ُحّطی نوشتند و رواج گرفم، از عالم  دانزبانان  عربیفارسـی»اسـم  شـده
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 اللغاتغیاث. مؤلف فرهنگ (کلیدطکاس چل، ذیـل ۱۳۳۸-۳۳۷۱، م ۱۳۳۸)آرزو « ]کـذا[ طن
. یعنی عربی “از لغات مولده اسم طاس”نوشته که  شر  نصابدر »آورده  هجری(  ۱۳۴۳)

ــم، بلکه از آن گرفته در  طاسواژۀ  فرهنگ نفیسککیف . مؤل(۳۴، م ۱۳۳۷)رامهوری « اندنیس
. مؤلف (۱۳۳۴-۱۳۳۱)نفیسی اسم دانسته« مأخوذ از فارسی»را عربی و « نوعی ظرف»معنی 

. در (طاسو  تاس، ذیل ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم )داعیدانســته  تاسرا معّر    طاسنیز  فرهنگ نظام
فارسی  ۀصـورت معّر   واژ« 1کعبتین»و « نوعی ظرف»در معنی  طاسواژۀ  فرهنگ فارسکی

اسم. معین در حاشیۀ ذکر شده tāsپالوی   ۀنیز برگرفته از واژ تاسدانسـته شده و ریشۀ  تاس
دانســته و به اونواال « بازیطاس» tâs-]vâcîkرا برگرفته از واژۀ پالوی  طاسواژۀ  برهان قاطع

 ارجا  تشکک ذکر کرده و به حاشــیۀ مدخل  tâsرا معّر    طاسکک و  طاسارجا  داده و  (۵۴۳)
دانسـته و ریشۀ آن را  طشک نیز معّر  آن را  تشک . ذیل ، حاشـیه(طاس، ذیل ۱۳۷۶)معین داده 

ــته ــم  چنین نوش ــتا »اس ]...[  طاس، ]...[ نیز در عربی tasht)ظرف(، پالوی  tashtaاوس
. همچنین، مکنزی در ، حاشــیه(تشکک ، ذیل ۱۳۷۶)معین « (۳۸۱، هوبشــمان ۳۸۱)اســاس اشــتقاق 

 die (for gaming)را مدخل کرده و معنی آن را  tāsفارسی میانۀ  ۀواژ فرهنگ کوچ  پهلوی
فرهنگ وشی در . پس از او، فره(Mackenzie 1971, p. 82)اسم دانسته« کعبتین )در بازی(»یعنی 

را مدخل کرده و معنی پالوی  بازیتاس( و نرددر بازی تخته) تاس هایهواژ فارسی به پهلوی
آنکه به ، بیغلط ننویسیم. در (۱۳۵۸وشـی )فرهاسـم نوشـته tās vāčīkو  tāsترتیب ها را بهآن

)نجفی اســم معّر  دانســته شــده طاسفارســی و  تاسمعنی  مورد نظر مؤلف اشــاره شــود، 
ــاهد . کان(۱۳۷۱ این َمَثل  « کعبتین»در معنی   طاس ۀبرای واژ فرهنگ بزر  سککخنترین ش

اسم   [(۱۳۱۱-۱۳۱۸] ۱۳۸۳)دهخدا  وِحَکمامثالاز  الممالک فراهانی به نقلمنسو  به ادیب
نخستین فرهنگی  فرهنگ نفیسی. (۱۳۸۱)انوری  کس نراد اس طاس اگر راسک  نشکیند، همه

و نیز نخستین  (۱۳۳۴-۱۳۳۱)نفیسـی ضـب  شـده  طاسذیل « کعبتین»اسـم که در آن معنی 
گفته در معنی  نظامفرهنگ )با همین امال( در آن مدخل شده. مؤلف  تاسفرهنگی اسـم که 

. در (طاس، ذیل ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم )داعیامالی صــحیح این واژه اســم  تاس« مارۀ نرد»
ب  مرت تشکک به لغم « نوعی ظرف»در معنی  تاسواژۀ  شککناختی زبان فارسککیفرهنگ ریشکه

« جام، طاسt’stg [tāstag« ]و « تاس، جام، فنجانt’st [tāst« ]پارتی  دانسـته شده و با واژۀ 
(2004, p. 322 Meisterernst-Durkin1977, p. 86;  Boyce) ۳۱۳۱دوسم )حسناسم سـنجیده شـده ،

دانسته شده  طاسمسـاوی با واژۀ « کعبتین»در معنی  تاس. در همین فرهنگ، واژۀ (1تاسذیل 
                                                      

ــاره به این 1 ــنده کرده، بهتاس/  طاس ۀدو معنی  واژ. در این مقاله برای اش ــامح، به همین حد از ذکر معنی بس ایم. تس
 دانیم صراحم الزم را ندارد.هرچند که می
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ی اند و این شاهد قاجاردانسته tās (Mackenzie 1971, p. 82)و آن را برگرفته از واژۀ فارسی میانۀ 
، ۶، ج السلحنهخاطرات عین) ... آن روز طاس یاری کرده و از همه بردنداند  را برای آن ذکر کرده

 .(۳تاس)همان، ذیل  (۵۳۳م 

یشۀ ۲ـ۳  «موبی»در معنی  /  ـ ر
در  تاس/  طاسرا متفاوت با ریشــۀ واژۀ « موبی»در معنی  تاسو  طکاسمعین ریشــۀ واژۀ 

را در دو  طاسمقایســه کرده و « موبی»به معنی  تزرا با واژۀ  هـای دیگر دانســتـه و آنمعنی
ــب  کرده تاسمدخل و  ــم را نیز در دو مدخل ض لی، (۱۳۴۷-۱۳۴۳)معین اس ــَ . عباس دیوش

 َتزآن را در قدیم »اســم که آورده« موبی»، در برش معنایی نامهلغ در  تاسمؤلف مدخل 
ذیل  نامهلغ . در (۱۳۷۷)دهخدا و همکاران اسم ارجا  داده تزو  طاسبه و آن را « اندگفتهمی
با تبدیل فتحه به الف و زاء به ســین  گوینـد تکاسامروز »اســم  آمـده« موبی»معنی بـه تز

  خ  مرحوم دهخدا(ه )یادداشم ب
 نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

 
 «که مغز گوز خوردن سر کند تز 

 (.۱۳۷۷دهخدا و همکاران از )سوزنی،  
 طاسدر یک مدخل و « کعبتین»و « نوعی ظرف»در معنی  طاسنیز  بزر  سخن فرهنگدر 

ــده« موبی»در معنی  ــب  ش ــهدر مدخلی دیگر ض ــم، به این معنی که ریش های متفاوتی اس
اند و آن را فارســی ای ذکر نکردهریشــه« موبی»در معنی  طاسدارند. در این فرهنگ، برای 

« موبی  »2تاسنیز چنین آمده   شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشکهاند. سـرانجام، در دانسـته
. ]یک شاهد از سوزنی[ (برهان قاطع)« پسـر امرد و متّرش ضـخیم را گویند» تاز. ]...[ (معین)
ــوق و محبو » ــوزنی،   (برهان قاطع)« کل و کچل را گویند». تز (برهان قاطع)« معش ــاهد س ]ش

مأخوذ اسم « مو، کچلبی» daz. ظاهرًا از ترکی  [هناملغ شده در چند سطر باالتر، به نقل از درج
(Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, N. 111 = 2056) تحم تأثیر خّ  (دهخدا)« موبی» طاس. لغم ،

 «قوطیو  ا طا نیســم؛ مانند لغات  تکاسکتـابـم شــده، و معّر   کلمـۀ « ط»عربی، بـا 
 .(-۷ ←)برای نقد این دیدگاه،  (2تاس، ذیل ۳۱۳۱دوسم )حسن

 در فارسی میانه tāsـ ۲
آسانا -کتا  جاماسـپمتن فارسـی میانۀ  ۳۳ ۀ، که دربردارند1فارسـی میانۀ تیتوس ۀدر پیکر

روو، واژ ۀاســم، و پیکر  / tās-vāčik / tās-wāzīgصــورت فق  یک بار، آن هم به tās ۀشــ 

                                                      
1. http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/mpers/jamasp/jamas.htm 
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tās-vāzīk «قبادان و ریدک خسرورسالۀ  ۶۳در بند  « بازیطاس (King Husrav and His Boy, 

p. 28) ــی میانه، آمده ــی متن فارس ــم. آوانویس  عریاندر وبگاه تیتوس و مقالۀ  گونه کهآناس
  (Azarnouche 2013, p. 55-56 ←)نیز، آمده، چنین اسم  (۱۱۸۵، 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, zēn-

wāzīg 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. 
ــی ــی کرده، ولی ازآنجاکه ابمنش های آن را اامزاده نیز این متن را با روش قدیمی آوانویس

 کنیم اسم، آن را در اینجا نقل میگشوده
(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 čambar-

vāzīk 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 zēn-

vāzīk 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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ــالۀ  ــحیح اونواال،  قبادان و ریدک روخسککمحمد معین این بخش از رس ــاس تص را، براس
  1اسمگونه ترجمه و شرح کردهاین

 «تر و به]تر اسم[؟کدام خنیاگر خوش»( نام فرمود پرسیدن که ۶۱)
 «اند خنیاگر]ان که[ همه خوش و نیک]اند[ انوشه باشم اینان»( ریدک گوید  ۶۱)
زن، ، تنبورزن، برب 5زنشــتک، م۴زن، ســوالچه۳کنارزن، وین2زنزن، وین( چنگ۶۳)

، 8، مـاربـازی7، زنجیربـازی، داربـازی6بـازیرســنزن، ...ی، و دیرکزن، دنبـکنـای
، ... و ...زن، 12بــازی، دروای11بـازی، صــنج10بـازی، تیربـازی، طـاس9چـنبربـازی
بزرگ بازی، ، شــمشــیربازی، دشــنه1۴بازی، زیـل1۳بـازیزن، و ســهربـازی، زینطنبور 

ــه15گرزبازی ــیش ــم[. این خنیاگری17بازی، کبی16بازی، ش  18ها همه خوش و نیکو ]اس
 .(۱۵و  ۱۴، م ۱، ج ۱۳۶۴)معین 

 بازی؛ نواخهن ساز یا نوعی بازی؟طاس ـ۳ـ۲
 kettledrumرا  tās، در حاشیه قبادان و ریدک خسروجمشـیدجی مانکجی اونواال، مصحح 

فارسی  امروزی آن را، به نقل  معنی کرده و معنی   (King Husrav and His Boy, p. 28)« تیمهانی»

                                                      
ــحیح1 ــد. متن تص ــی ترجمه کرد ۀش ــیاونواال، که معین آن را به فارس -Monchiزاده )ه، اندکی با آنچه در مقالۀ منش

Zadeh 1982, p. 75-76( و همچنین مقالۀ عریان )و وبگاه تیتوس آمده متفاوت اســم. این تفاوت اندک در ۱۳۶۱ )
 های متن از معین اسم.تأثیر اسم. پانوشمپژوهش ما بی

تطبیق کرده و  Flûteرا آقای اونواال با « وین. »های آالت موسـیقی که در این فقره یاد شـده کاماًل واضح نیسم. نام2
 (.۳۴۳، م ایران در زمان ساسانیاندانسته )« عود هندی»سن آن را کریستن

را سنتور  رکناسن کریستن«. شکل تخم شترمرغای بهچنگی اسم دارای گردنۀ دراز و بدنه کناروین». اونواال نوشته  3
  گیر.. ظاهرًا ضر ۴ (.۳۴۳، م ایران در زمان ساسانیاندانسته )

 .ocarinaظاهرًا آلتی موسیقی شبیه مشم و نظیر  مشت . 5
 بازی که تا این اواخر در شمال ایران متداول بوده.. ریسمان6
 ایران در زمانسن، در اینجا مراد عود متداول اسم در برابر عود هندی )کریستن ۀعقیداسم و به« عود»معنی به دار. 7

 (.۳۴۳، م ساسانیان
  . دایره )از آالت موسیقی(.۱ مناسب شباهم با تنۀ مار(.نی )بهقره .8

 نیز آمده. طاسه. در پارسی کنونی 10
 .vamsikaو در سانسکریم  ونج. نوعی از چنگ، در تازی 11
 اسم.« ساز دهنی»اسم و در اینجا مراد « هوا»معنی مطلقًا به اندروایو  دروای. 12
  .زیلو در پارسی  زیلیا  ذل. در کردی ۱۴ اسم.« سالح»و « بهحر»معنی مطلق به زین. 13
  «.ویولن چاارسیمه  »رهاب. مراد ۱۶ . این دو کلمه در ترجمۀ اونواال خوانده نشده.15
ــه نواخته می17 ــیقی که با آرش ــود و بدنۀ آن به. آلتی موس ــم، چنانش ــکل کبی )بوزینه( اس  هم نام آلم طاوسکه ش

 س.شکل طاوموسیقی اسم به
های معمول را خالف ترجمۀ ثعالبی( قســمتی از بازیرســالۀ پالوی )به ۀشــود، نویســندکه مالحظه می. چنان18

 اسم.درضمن آالت موسیقی یاد کرده
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 playingرا  ikāčsvātنامۀ پایان کتا  نیز آورده و در واژه  1«طاســه»(، Vullersاز فولرس )

the kettledrum «نواختن تیمهانی »(Ibid., p. 88) که نوعی «تیمهانی»)درمورد اســم معنی کرده ،
 .(۱۷۱-۱۶۱، م ۱۳۱۳منصوری  ←طبل اسم، 

ــتن ــن نیز واژهکریس را، که با « ماربازی» mār-wāzīgو « داربازی» dār-wāzīgهای س
اسم  اند، در شمار سازها آوردهکار رفتههاند و در این رساله بساخته شده wāzīg- ۀپسوندوار

، شاه خسرو و ریدک وی) خسرو و غنمشکثیری از آالت موسـیقی در رسـالۀ پالوی ۀ نام عد»
و عود متداول موسوم به  ونمسطور اسم. ازجمله، عود هندی موسوم به  (۶۳، ۶۳، ۱۳اونواال، 

، و ارمنی موسوم به و نای و قره نقارکَ ، و برب  )بربود( و چنگ و تمبور و سـنتور موسـوم به دار
مَبلَ طبل کوچکی موسوم به   .(۳۴۷-۳۴۶، م ۱۳۸۵سن )کریستن« د 

ــاختهکه دیدیم، معین نیز واژهچنان ــوندوارهای س ــده با پس ــاز  wāzīg- ۀش را نام نوعی س
 اسم.دانسته

یقی نیز موس سن و معین به بسیاری از آثار مربوط به سازهایاین دیدگاه اونواال و کریستن
 .(۱۳، م ۱۳۷۶حدادی  ←)برای نمونه، اسم راه یافته

ا تردستی ب”به معنی  بازیکاسههمان  بازیطاس»زاده نظر دیگری دارد  در مقابل، منشی
، که “دسمتر”به معنی  بازطاس. بسنجید با اشتینگاس( انگلیسی -فرهنگ فارسی )اسم  “کاسـه
 Monchi-Zadeh)« اسمترجمه کرده “بازکعبتین” dice-playerنادرسم آن را ( بهBaileyبیلی )

1982, p. 76)زاده، . آذرنوش نیز، به پیروی از منشـیtās-wāzīg  بازی / تردستی کردن با( »)را
 .(Azarnouche 2013, p. 56, 144) اسممعنی کرده« هاطاس

داند و می« رق  جام»معنی و به بازیشککیشککهرا در ردیف  بکازیتکاسایرج ملکی نیز 
های گوناگون در نقش ظروف ســاسانی قابل رتیم چنین رقصــی به صــورتاین»افزاید  می

 .حاشیه( ۸۷، م ۱۳۴۳)ملکی « اسم
بـه  gīzāw-sātدر ترجمـۀ  (۷۷، م ۱۳۷۱آســـانـا  -؛ جـامـاســـپ ۱۱۱۵، م ۱۳۶۱)عریـان 

نیز  (۴۱۳، م ۱۳۱۵)بیدی اسم. رضایی باغبسـنده کرده و شرحی بر آن ننوشته« بازیتاس»
tās-wāzīg   مشــاغل و »ســعید عریان در فصــل مربوط به  متون پهلویرا بـه نقل از کتا

ــب ــرحی، فق  « َمناس ــم. ذکر کرده« بازیتاس»مدخل کرده و معنی آن را، بی هیچ ش اس
 خسرورسالۀ  (۷۱۱-۷۱۱)تصحیح زوتنبرگ، م  غرر اخبار ملوک الفرسدانیم که ثعالبی در می

هردو »اسم و با وجود اینکه متن پالوی و عربی رساله را به عربی ترجمه کرده قبادان و ریدک

                                                      
 اسم.کار رفتهندرت در فارسی بهاسم، به« طاس»، که به معنی طاسهۀ . واژ1
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 «ای اســم از نســخۀ پالویاز یک اصــل نشــئم یافته ]و[ درحقیقم، نوشــتۀ ثعالبی ترجمه
، ولی این بخش از رســالـه در ترجمۀ ثعالبی نیســم. باار نیز در (۸۳م ، ۱، ج ۱۳۶۴)معین 

. (۱۶۳-۱۵۱، م ۱۳۷۱)باار اســم این بنـد را ترجمـه نکرده« آرزوداســتـان ریـذک خوش»
 کند.کمکی نمی tās-wāzīgدرنتیجه، این آثار به درک معنی دقیق 

به معنی  بازیطاسیک از دو دیدگاه یادشــده درســم اســم و برای اینکـه بدانیم کدام
ی ها، نخسم به فرهنگ«تردسـتی و رق  با طاس»اسـم یا به معنی « نواختن سـاز طاس»

 گذرانیم کنیم و سهس شاهدهای این واژه را از نظر میکان فارسی مراجعه می
ها برآرند و گاهی طاس را در هوا در والیـم طایفه]ای[اند که از زیر خرقه طاس  »باازطااس

د، وغریب دیگر نیز کننهای عجیبباز، و بازی  بگیرند، از عالم شـیشهافکنده و بر سـر  چو
 از عالم باان متی هندوستان 

 بازی کردلبـاس خضــر بهوشــیـد و طاس
 

 ز بچگـان مشــعبد دهد نشــان نرگس 
 .[(۱۷۶، م ۳، ج ۱۱، قرن ۱۳۷۸)محمد عرفی ]عرفی شیرازی  

 ز ُکشــتی چو کردیم هنگـامه ســاز
 دلــربــاخــورد چــرخ، از چــرخ  آن 

 

 بـازبـگـوییم حرفی هم از طـاس 
 بـه من حـال گردیـد چون آســیـا

 .(۱۳۸۱چند باار )الله تیک «)میرزاطاهر وحید( 
بازی و آن شخصی باشد که طاسی را بر کسی که به طاس بازی کند از عالم شیشه  »بازطاس

 هوا انداخته بر سر  چوبی بگیرد و بر تن بگرداند. سلیم گوید، بیم 
ــی هر نفس ز بامافتد ز ب ــم کس  س که طش

 
 بــاز شـــدروی زمــیــن چــو مــعرکــۀ طــاس 

 .[۳۱۷، م ۱۱، قرن ۱۳۸۱]سلیم تارانی  
 شود، بیم  لیکن از این قطعۀ کمال خجندی معنی دیگر مستفاد می

ــازی بــدیــدمطــاس ــغــداد  1ب  از ب
 

گــاهی  2چــون جنیــد از ســلوکش   آ
 و گفم  ۳رفـم در جبـه وقـم بازی 

 
َوی الــ   لایلــیــس فــی جــبــتــی ســَ

 .[۱۱۳۱، م ۸، قرن ۱۱۷۵]کمال خجندی   
شـود. از این عالم اسم که عرفی شیرازی گوید، معلوم می« بازشـعبده»بلکه از اینجا معنی 

 بیم 
ــید و طاس ــر بهوش  بازی کردلباس خض

 
 ز بچگـان مشــعبـد دهـد نشـــان هرکس 

                                                       
 .دیوان. اصل  ندیدم. متن از 1
 .ندیوا. اصل  سکوتش. متن از 2
 .دیوان. اصل  سر فروبرده زیر خرقه. متن از 3
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بودند و خود را  یک دو سـال پیش از این مشـعبد بازیگران از طرف توران در هندوستان آمده
 .(۳۱۵-۳۱۴، م ۱۳۳۸)آرزو [« بهار عجمشاهد  ←گفتند. وحید گوید، بیم  ]می بازطاس

 های کان شاهدهای دیگر نیز دارد در متن بازطاس
 باز وگیر و طاسچون کشــتی ،بازی را گرم کند ۀکـه هنگـامـآن  گیرمعرکاهو  ساااازمعرکاه»
 .(۱۳۸۱چند باار یک)الله ت «باز و مانند آنباز و میمونسگ
ــتان» ــرو  دس ــیرازیباربد  خس ــی ش ــمس تش ــازی، بابا ش ــاگرد س ، در بدایم حال از ش

الدین )تقی «بازی نمودیگیری کردی و گاه طاسگیران میدان فارس بود. گای کشــتیمعرکـه
 .، از کتابخانۀ دیجیتال نور(۳۳۶۸-۳۳۶۷م ، ۱۳۸۱محمد اوحدی 

 ر دستشبازی ساحرت بینم که دمشعبد طاس
 

 گای سـیمینه جامســتی، گای زرینه طاسستی 
 (.، از کتابخانۀ دیجیتال نور۸۱۷۱، م ۱۴، ج [۱۳]قرن  ۱۳۸۱خان هدایم )رضاقلی 

و  داربازیو  زنجیربازیو  بازیرسککندیرکهای برای اطمینـان بیشــتر، بـاید بدانیم واژه
 بازیگویو  بازیزینو  ربازیسپو  بازیدروایو  1بندبازیو  تیربازیو  چنبربازیو  ماربازی

ن ، که در متبازیکبیو  بازیشککیشککهو  گرزبازیو  بازیدشککنهو  شککمشککیربازیو  بازیزیلو 
نی اسم یا به مع« نوعی ساز»کار رفته، به معنی به بازیطاسدر کنار  قبادان و ریدک خسکرو

برای هر واژه یک ایم و های کان فارســی مراجعه کردهبدین منظور، به فرهنگ«. نوعی بازی»
 ایم( ها را به ترتیب حروف الفبا آوردهایم )واژهدسم دادهشاهد به

  (۱۳۸۱چند باار )الله تیک« بازیریسمان  »بندبازی
 2کنون همچو بازیگران گاه گشــتن

 
 کــنــد هــمــتــش را همی بنــدبــازی 

 (۴، از ُدرج ۳۸۱[، م ۶]قرن  ۱۳۴۴)سوزنی سمرقندی  
  (۳۳۳، م ۱۳۳۷)رامهوری « خ زدن و رق  کردنکنایه از چر  »چنبربازی

 زلفکــان تو چنــانــک ر جنبش بـاد  د
 

 یچــنبربــازبـچـگـان کـنــنــد زنـگـی 
 ، از وبگاه گنجور(۱۳۳[، م ۷]قرن  ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال 

ــماندارباز  »دارباز)ی( ــد که چوبی بلند به زمین فروبرند و از اطراف آن ریس  ها  آن باش
ها بزند و بر سر آن چو  بلند برآید و دسـم بر یکی از آن ریسمان ببندند و شـخصـی آمده،

 [ راسم ۸و  ۷های عجیب و غریب کند. امیرخسرو ]قرن بازی
                                                      

1 .wandag و « بند»آمده، به معنی  خسککرو قبادان و ریدک، که در متنwandag-wāzīg  اســم. « بندبازی»به معنی
( و p. 28« )عود» luteغل  اند و اونواال معنی آن را بهخوانـده vanǰakرا  wandagاونواال و بـه پیروی از او، معین، 

 اسم.نوشته« صنج»نادرسم ین نیز معنی آن را بهمع
 . متن  کشتن.2
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 ســهار بوالعجـب از هفـم پرده
 بــه گردش داربــازان بر ســر  دار

 

 جاـان را داربــازی راســـم کرده 
 «شـده سـرگشـته زیشان چرخ دوار

 (.۳۱۱، م ۱، ج ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱)انجو شیرازی  
ــاهدی برای بازیدروای ــدی  لغ  فرسنیافتیم. در  بازیدروای  ما ش  ح( ۱۳، م ۱۳۱۱)اس

 گوید  [۳۱۴(، م ۶)قرن  ۱۳۸۱]  درسم و تحقیق باشد و آویخته را گویند. عمعق دروا»آمده  
ــر به ابر اندر ــیده س  هزاران قبۀ عالی کش

 
 «که کردی کمترین قبه ســهار برترین دروا 

این کلمه بدین صورت در »اسم  چنین آورده بازیدروایدر توضیح  نامهلغ دهخدا در  
که چنان ،اســم و ظاهرًا مراد معلق زدن بر زمین اســمآرزو آمدههـای ریـدک خوشبـازی

)دهخدا و همکاران « که شناگران کنند )یادداشم مرحوم دهخدا(چنان ،یا در هواسم ،پالوانان
 .(دروای، ذیل ۱۳۷۷

    بازیدشنه
ــورم و هنوز پا ــر جراحم ناس  تا به س
 

 های دراز اوســمی مژهبازدشــنهاین  
 (.۱۴۴، م ۱۱، قرن ۱۳۸۷)سنجر کاشی  

ها و آن نوعی از بازیگران بود که چو  بندبازو  بازریسمان  مرادف بازرسن  »باز)ی(رسـن
 ها برآیند ونی ها وها و چو های بلند به ریسمان در زمین استوار کنند و بر آن ریسمانیا نی

 های غریب کنند ]...[ انوا  بازی
 بـاز کـه گردد بـه راهپـای رســن

 
 کی بـه رســن بر رود از روی چاه 

 (.۱۳۸۱چند باار )الله تیک« )امیرخسرو( 
« زورشــور، بیشانداز، ســلحبدرقه همراه ما شــد ســهرباز، چرخجوانی به  »ســپرباز)ی(

 .(۱۶۱، م ۱۳۸۷)سعدی 
ــیرباز)ی( ــمش ــمه که به او غییر الکای مذکوره از او نمودیم که منت  »ش بعد خراج و مقاس

یر و گگیر و کشتیگوینده و سـازنده و معرکه بودیم از کمال اسـراف و نادانی صـرف گذاشـته
 باز و گاوباز وباز و شعبدهباز و حقهقوچباز و خروسو  شـمشـیربازقلندر و  زورگر و رقام و

 «ایمان ننمایندخوانان و حیزان و مسخرگان و ملحدان بیو قصه باز و شـاطران و مطربانگرگ
 .(۳، از جغرافیای جاان اسالم ۱۳۱، م ۳۵۱۱نوایی  ←)شاه طاماسب صفوی، 

فنی اسـم از رقاصی که رقاصان شیشه و صراحی پر از آ  و گال  بر سر   »بازیشـیشـه
و اگر بیجا شود، به  افتدگذارند و رق  آغازند. با وصـف حرکات رق  شــیشــه از ســر نمی

 اثر  نیز. شفیع “بازحقه”دانان ایران. به معنی حرکم اصول بر گردن و بازو نگه دارند. محاوره



81 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 تاس/  طاسدربارۀ واژۀ  های لغویپژوهش
 

 اکیبشکسته بر سر هم از ره شوخی و بی
 

 «بازی شاهد نازشهزاران دل به مشق شیشه 
 (.۱۳۸۱)سیالکوتی وارسته  

لورینی بر عضــوی از بدنش و اســم با حفظ تعادل ظرف بکردهرقصــی می بازیشــهشــ»
« اسمدهکربازی مییا با گوی و ساغر شعبده و گرفتهانداخته و باز میهایی را به هوا میشیشه

 .(۵۳، م ۱۳۴۴)بیضایی 
گیر و گرزبـاز و زورآزمـای کـه در زمان او بودند همه هر پالوان و کشــتی  »گرزبـاز)ی(

 )قاضی احمد تتوی و« ر در چنگال شـاهیننمودند که کبوتالدین سـلطان میآنچنان پیش قطب
 .(۳تاریخ ایران اسالمی ، از ۳۸۳۴[، م ۱۱]قرن  ۱۳۸۳خان قزوینی آصف

باز و بازی گوی که چند عدد گوی الوان در دســم گرفته،   چوگانبـازگوی  »بـازیگوی
نامدار و با شــاهزادگان   »(۱۳۸۱چند باار )الله تیک« یک را بر هوا بیندازد و باز بگیردبـهیـک

تازی در دامان صــحرا و مرغزار ... بازی و اســببرادران کـامکار به ســیر و شــکار و گوی
 .، از کتابخانۀ میراث مکتو (۶۳[، م ۱۳]قرن  ۱۳۸۶)محمدتقی نوری « گشتندمی

  مارباز)ی(
 گفتمش بـا مـاربـاز امرد که با من یار شــو

 
 زهرچشــمی کرد و گفتـا در ره خود راســـم رو 

 .(۴، از ُدرج ۴۵۶[، م ۱۳و  ۱۱]قرن  ۱۱۱۱سفی )سّیدای ن 
های کان فارسی در در متن بازیهای دارای پسوندوارۀ ـــ یک از واژهکه دیدیم، هیچچنان

گیری )و گاه جنگاوری( اشاره اسم و همگی به نوعی بازی و معرکهکار نرفتهبه« سـاز»معنی 
 دارد.

 pā-wāzīg ۀدر واژ wāzīg- ۀسوندوارپ قبادان و ریدک خسکرو ۱۳از سـوی دیگر، در بند 
 «بازی»کار رفته و در آنجا نیز به معنی نیز به (۱۱۸۳، م ۱۳۶۱عریان  ←)« پابازی ]خ رق [»

 «.نواختن»اسم و نه 
 .Hبه نظر بیلی )»اســم  کار رفته آوردهکـه در این متن به huniyāgar ۀواژ ۀبویس دربـار

W. Bailey )(Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, p. 113, n. 1) ،huniyāgar  در
 دســتخوش تخصــی  خنیاگربوده و فق  در فارســی اســم که « کنندهســرگرم»اصــل به معنی 

که خود نیز اشاره کرده، تا حدودی اسم. وی، چنانکار رفتهبه« هنوازند»معنایی شده و در معنی 
توان گفم اسم. میاین نتیجه رسیده به« بخششاد، شادی» huniyāgبراسـاس معنی صـفتی 

huniyāgar  قبکادان و ریکدک خسککرو ۶۳در بنـد (J. Asana, Pahlavi Texts, p. 32)   در شــمار
ــرگرم ــم. هنینگ )کار رفتهبه بندبازانکنندگانی مانند س ( وجود این کاربرد W. B. Henningاس
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ــل  پالوی   ۀبنـد  قابل بحث، واژ دانـد. ... فـارغ از اینمی الحـا فق  در این یـک متن را حـاص
huniyāgarاسمکار رفتهبه« هنوازند»، در معنی خنیاگرفارسی  ۀ، مانند واژ »(Boyce 1957, p. 20). 

آیـد اینکـه آنچـه از متن برمی»درســتی معتقـد اســم افزون بر هنینـگ، عریـان نیز بـه
که مقداری از  ۶۳هـایی از آن تنـاســبی با روند منطقی مطلب ندارد. ازجمله، در بند بخش
 .(۱۱۷۷، م ۱۳۶۱)عریان « ها در شمار هنر خنیاگری داخل شدهبازی

 ۀتا میانۀ این بند، همۀ سازها با پسوندوار ۶۳توجه به این نکته اهمیم دارد که از آغاز بند  
-sarāy شـده با این پســوندواره به نام ساز اشاره های ترکیبگمان همۀ واژهاند و بیکار رفتهبه

که  tambūr ī meh جز عبارت، بهkabīg-wāzīgتا  dīrak-rasan-wāzīg ۀرند، ولی از واژدا
ها با اند، همۀ واژهرا به آن افزوده sarāy- ۀفاقد پسـوندواره اسـم و مصححان متن پسوندوار

شده با این پسوندواره های ساختهاند و به گمان ما هریک از واژهکار رفتهبه wāzīg- ۀپسوندوار
 dīrak-rasan-wāzīgدهیم پیش از رو، احتمال میبه یک بازی اشاره دارند، نه به ساز. ازاین

 ۀارقبادان از ریدک درب پرسش خسرو ۀبخشـی از متن افتاده باشـد و قسمم افتاده دربردارند
 ēn huniyāgar hamāg xwaš ، یعنی۶۳ظاهر، جملۀ پایانی بند هاسم. همچنین، بهبازی

ud nēkand ــل پس از ــته و جمله dumbalag-sarāy، دراص ــابه این جمله، قرار داش ای مش
 اسم.، در انتاای بند بودهēn wāzīg hamāg xwaš ud nēkand* یعنی

ــدهتوجای به این نکتهبی ــبب ش ــند هریک از ها س ــگران بکوش ــم که برخی پژوهش اس
بدانند و برای تأیید سخن خود به را نام نوعی ساز  wāzīg- ۀشده با پسوندوارهای سـاختهواژه

باقری  ←)ازجمله، اند ها نیز دچار همین اشـتباه شــدهمنابع متأخری ارجا  دهند که مؤلفان آن
 .(۴۷-۳۷، م ۱۳۸۱کیاده و حیدری حسن

قبادان  خسرودر « بازیطاس» tās-wāzīg ۀشود که واژاز آنچه تا اینجا گفته شد مشخ  می
ی گیری و تردســتســن و معین، به نوعی نمایش و معرکهال و کریســتن، برخالف نظر اونواو ریدک

ــاز. همچنین، برخالف نظر مکنزی و فره ــاره دارد و نه به نواختن س ــناش ــی و حس ــم وش  دوس
 .دنبالۀ مقاله( ←)نیز، « کعبتین»اسم و نه به معنی « نوعی ظرف»به معنی  sāt ۀ، واژ(-۱-۱ ←)

 ی میانهدر فارس« کعبهین»ـ واژۀ معادل ۲ـ۲
های شــطرنج و نرد اســم. در این رســاله چاار بار متنی پالوی دربارۀ بازی گزارش شککحرنج

 اسم کار رفتهبه« کعبتین»در معنی « گردانا؛ گردانه» gardānāgواژۀ 
(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 […] 
مانند هگردش ســهار ]یک تا به[ اختران و  روشگردانه به  تایک ]گردش[ ( ۳۳  )ترجمه

 کنم.
 هر نیکی او داد. .اسم که یکرمزد اوه بهمانند کنم  بر گردانه( یک ۳۳)

]...[ 
 ]...[.ن به مردماهمانند کنم را به گردانه ها ش و گردش مارهرو( ۳۱)
 (.۳۴ـ۳۳، م ۱۳۱۶غیبی همه را برچینند ]...[ ) و ]چون[ که به گردش گردانه( ۳۱)

کـار رفتن چنـدبارۀ ر این متن پالوی و در مقـابـل، بـهد« کعبتین»در معنی  tāsنبود  واژۀ 
gardānāg  ی کند در فارسدر این رسـاله، سـند دیگری اسم که ثابم می« کعبتین»در معنی

 اسم.کاربرد نداشته« کعبتین»به معنی  tāsمیانه 

 «نوعی ساز»در معنی  ـ ۱
ا با ها رسم که نباید آنااشاره شده طاسدر منابع تخصـصـی موسـیقی به دو نو  سـاز به نام 

 کار رفته، اشتباه گرفم به قبادان و ریدک خسرو، که در tās ۀواژ
ــاز کوبه. ۱ ــهای و کوچکنوعی س ــتی نرم روی دهانۀ آن تر از کوس که از کاس ای با پوس

ها نیز کاربرد داشته و شود و در جنگسـاخته شـده و با دو مضرا  از چرم ضخیم نواخته می
این  ۀ؛ برای اطالعات بیشتر دربار۱۳۷۶؛ مالح ۱۳۸۸)سـتایشگر دستان متداول اسم هنوز هم در کر

 .(۱۳۱۸روش ؛ نیک۳۶۱-۳۵۷، م ۳، ج ۱۳۸۴درویشی  ←نو  ساز طاس، 
. در (۱۳۸۸)ســتایشــگر های گوناگون و بدون پوســم . تعـدادی طـاس فلزی در اندازه۳

 اسم هجری( آمده ۱۳۵)تألیف   مؤیدالفضنفرهنگ 
ــم می 1جوشگویند که ]از[ هفم. آن را می  ..طاس کنند و بر در  مانند قرم آفتا  راس

زنند تا مردمان دانند که هشتم حصۀ پاس گذشم. آویزند و به مقرعه میملوک و سالطین می
)محمـد الد دهلوی زنند و یک پاس چاارم حصــۀ روز را گویند در یـک پـاس هشــم بار می

 .(۶و  ۵، م ۳، ج ۱۸۸۳-۱۸۱۱
                                                      

 اسم. « فلز  روی»معنی به جوشهف اصل  هفم جوشن. . 1
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ــخن مؤلف فرهنگ ونافز ــاز  ۀدربار مؤیدالفضککنبر س ، عبدالقادر مراغی نیز در طاسس
ــیحاتی دربار االلحانجامع ــات» ۀتوض ــم؛ وی داده« طاس ــات»اس ــات»و « کاس و « طاس

و ما اینجا بعضی از انوا  آالت را اسامی ذکر »اسم  بندی کردهرا در یک گروه طبقه« الواح»
کاسـات و طاسـات  سـاز کاسـات، سـاز طاسات، ساز الواح کنیم بر این موجب  ]...[. اما 

بدان که حکم »افزاید  . او در جای دیگری می(۱۱۱-۱۸۱، م ۱۳۶۶)عبـدالقـادر مراغی « فوالد
. تعریفی که عبدالقادر از الواح (۳۱۱)همان، م « طاسات همان چنان اسم که حکم کاسات

ــم داده با تعریف محمد الد دهلوی از به ــباهم طاسدس ــیار دارد  ش الواح چنان »های بس
باشـد که برای ایجاد نغمۀ ثقیل، لوح بزرگ سازند و برای ایجاد نغمۀ حاد لوح کوچک. و آن 

الواح ســازند و بر هر  از چو  ســازند و بعد از آن بر عدد نغمات   چنان بود که چاار بازوی  
ری دیگر و از آن ســورا ری کنند و یک ســوراخ بر ســَ ها ها ریســمانخلوحی دو ســوراخ بر ســَ

گذرانند و آن الواح را در هوا معلق بندند و آن را به جســمی قر  کنند و استخراج الحان از آن 
، ذیل ۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخن. در (۳۱۱)همان، م « کنند و این هم از مطلقات اسم

 وپنج ظرف چینی، فلزی یاای از صدوسیموسـیقی ایرانی( مجموعه»)اسـم  آمده (طاسکات
 «.شدها تنظیم )کوک( میای که برمبنای بزرگی و کوچکی و کم و زیادی  مایع داخل آنشیشه

  اسمشده« نوعی ساز»در معنی  طاسهایی به در برخی منابع کان فارسی و عربی اشاره
هر وضـعی که سـلطان فیروزشاه ]...[ در مملکم دارالملک دهلی وضع کرده اعجوبۀ »

گویند. ]...[ از سلطان فیروزشاه  طاس گهریالهادرات این بود که آن را زمانه بود. یکی از آن نو
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. ]...[
 زننده بر در  شــه طاس میهر ســاعتی ک

 
 دهندشود، آن یاد مینقصان ز عمر می 

مجرد آنکه آواز طاس گاریاله به گوش ایشـان برســد، جمله عالم را معلوم شود که این به 
د برای تاّجد برخیزد و اســم و اینقدر  روز گذشــته قدر مانده. ]...[ چون صــاحب نماز َتَاج 

از  [ه]شبا فتد. چون آواز طاس گاریاله در گوش او برسد،قیاس شـب معلوم نشود، در تردد ا
داران رسد، مجرد آنکه به وقم غرو  آواز طاس گاریاله به گوش روزهبه دل او برخیزد. ]...[

الحـال روزه افطـار کننـد. ]...[ چون آواز طـاس در گوش خالیق افتـاد، ]...[ برای نظاره فی
کوشـک شار فیروزآباد داشتند. ]...[ طاس گاریاله نیز آمدند و آن طاس گاریاله باالی دربار 
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-۳۵۴[، م ۸]قرن  ۱۸۱۱)شـمس سراج عفیف « دائم پیش َدربار  ُدربار سـالطین نیکوکار نوازند
 .(books.google.com، از ۳۶۱

 ز شــوریدن برق رویینه طاس
 

 بـه گردون َگردان درآمد هراس 
 (.۱غرافیای جاان اسالم ، از ج۶۳۶[، م ۸]قرن  ۱۳۸۳بن محمد هروی )سیف 

ند کننشینند و چراغ روشن میدر آنجا به شـب در ناوه و سایر مرکو  بحری صیادان می»
ــم و طاس ــول می 1و طش ــنیدن نغمات را به انوا  اص نوازند. مرغان را از دیدن آن آتش و ش

ج [، ۱۴]قرن  ۱۳۸۸)دارسی تاد « شودشود که نفرت و وحشم تمام میخوش حالتی عارض می
 .(۳، از جغرافیای جاان اسالم ۸۱، م ۱

 «کعبهین»در معنی  ـ ۴
، درون طاس 2اندگفتهمی مهرهدر قدیم، هنگام بازی نرد، کعبتین را، که در فارسی کان به آن 

ایم، ها را از میان شاهدهای پرشمار برگزیدهاند. در شاهدهای زیر، که آنانداخته)خ جام( می
 اسم دهبه این مسئله اشاره ش

 کعبتین را چو بمالید به سیمین کف دسم
 

 از دل طــاســــک پــوالد بــرآمــد فــریــاد 
 .(۴، از ُدرج ۳۶۴، م [۸قرن ] ۱۳۴۴یمین فریومدی ابن) 

ار تا در طاس عشق افکنده  امکعبتین م 
 

 هر زمان در پیش، نقشی دیگر آوردی مرا 
 .(تال نوراز کتابخانۀ دیجی، ۳۶، م [۱قرن ] ۱۳۸۳)کاتبی نیشابوری  

 چو کعبتین که افتد به طاس، خصمم را
 

 بـه حلق و کـام روان بـاد رشــتـۀ دنـدان 
 ، از کتابخانۀ دیجیتال نور(.۱۳۳م ، [۱۱]قرن  ۱۳۴۱)واصفی  

مرور برای اشاره به مظروف زبانان بهاســم که فارسیاز آنجا بوده طاسگسـترش معنایی 
بوده، دســتخوش « نوعی ظرف»معنی که به ،طاسانـد و درنتیجه، کـار بردهنـام ظرف را بـه

ـــده و افزون کـار نیز بـه« کعبتین»، در معنی «نوعی ظرف»بر معنی گســترش معنـایی ش
تأثیر بی طاس ۀدر این گسترش معنایی واژ کعبتینو  طاس ۀ. شاید همنشینی دو واژ۳اسمرفته

 نبوده باشد 
                                                      

  بخشی از آالت موسیقی طاساتیا  طاس»اسم  را در حاشـیه چنین نوشــته طاس. مصـحح، بی ذکر منبع، معنی 1
های دسم چپ به روی ها انگشمو در نوازندگی با آن قدیم، و آن سـازهایی اسم که برای هر صدایی یک سیم دارند

 ایم.ما این معنی را در جایی نیافته«. گیردها قرار نمیسیم
ش گزا  مینداز مهره اندر طاس. 2  (.۴، از ُدرج ۳۱۸، م ۱۳۸۶)مولوی  به ما گذار که ما اوستاد این نردیم/  خم 
ای از دکتر محمدجعفر محجو  دســم یافم که درآن نیز له. نگـارنده پس از تألیف این قســمم از مقاله، به مقا3

اند و چون برای گفتهمی کعبتیننامند در قدیم می طاسآن جفم ماره را که امروز معمواًل »اســم  همین دیدگاه آمده
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 اگر نـه در پی نردند آن دو نرگس مســم
 

 س کعبتین به دســم؟انـد چرا طـاگرفتـه 
 (۴، از ُدرج ۷۶۱[، م ۱۱و  ۱]قرن  ۱۳۴۴)اهلی شیرازی  

ه مربوط ب« کعبتین»در معنی  طاسترین کاربرد وجوهای نگارنده، کانبر پـایۀ جســم
  1اسمدر این معنی کاربرد نداشته طاسیکی دو قرن اخیر اسم و ظاهرًا پیش از آن 

طاس را معتمد ؛ (۴۱۷، م ۱۳۱۸شاه )ناصرالدین اندازندالمل  با مجدالدوله طاس میعین
آن روز طاس ؛ (۳۶۵)همان، م  انداخ المل  طاس میاول عین؛ (۴۱۶)همان، م  بینکدازد

شککناختی زبان فرهنگ ریشککه، از ۵۳۳، م ۶، ج السککلحنهخاطرات عین) یاری کرده و از همه بردند
 .ـ(۳ـ۶ ←با همین امال،  تاسترین کاربردهای )برای کان (فارسی

های قدیم و جدید عربی نیافته و در فرهنگ طاس ۀرا ذیـل واژ« کعبتین»نگـارنـده معنی 
های کان فارسی اســم. همچنین در فرهنگکار نرفتهظاهرًا این واژه به این معنی در عربی به

ترین فرهنگی که این معنی در آن نیامده و ظاهرًا قدیمی« کعبتین»معنی   طکاس / تکاسذیـل 
 «کعبتین»در معنی  تاس/  طاسکار نرفتن واژۀ . به(-۱-۱ ←)اسم  فرهنگ نفیسیدرج شـده 

هایی اســم که ثابم هـای کان و بســیـار جـدید بودن این معنی یکی دیگر از دلیلدر متن
ای اژهو پذیرفتنی نیسم کهزیرا  اسم.نبوده« کعبتین»به معنی  tāsکند در فارسی میانه نیز می

موجود در کار رفته باشــد و در هزاران شــاهد  انه در معنایی خام بههای ایرانی میدر زبـان
 ناگاان در یکی دو قرن اخیر آن معنی رواج یافته باشد.فارسی نو اثری از آن معنی نباشد و به

 «موبی»ر معنی د ـ ۵
 فرهنگ فارسیو  (طاس، ذیل ۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نامهلغ تر اشـاره شـد، در که پیشچنان

دانســته  تزۀ گونۀ دیگر  واژ« موکچل، بی»در معنی  طاس (طاس -۳، ذیل ۱۳۴۷-۱۳۴۳معین )
                                                      

 ا دسماند تریختهگذاشته و می، آن دو را در طاسکی می“طاس گرفتن”راسـم باختن و پیشـگیری از هرگونه تقلب و 
ــد، رفته ــته باش ــواری نام مارهرفته بهنردباز با آن تماس نداش ــانی نام ظرف آن )کعبتینها )علم دش ، نام (طاس( و آس

ــد و آن را  ( نیز به این ۱۱، م ۱۳۱۶(. غیبی )۸۸، م ۱۳۷۴)محجو  « خواندند طاسظرف به مظروف اطالق ش
 در بیان این نکته فضل تقدم دارند.اسم. ایشان دسم دادهنکته اشاره کرده و چند شاهد سودمند به

 اسم ( چنین آمدهطاس ، ذیل ۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نامهلغ . در 1
 شود  طاسدر بازی نرد کعب، کعب ، هر دو طاس نرد. کعبتین. رجو  به  طاسک »

 آیدنقش از طاسکک  زر چون همه شککش می
 

 از چه معنی اس  فرومانده به ششدر نرگس 
 («.سلمان ساوجی) 

و معنی « دانانداختهطاس یا پیالۀ کوچکی اسم که هنگام بازی نرد، کعبتین را در آن می»در این بیم به معنی  طاس 
( نیز ۱، معنی طاس ، ذیل ۱۳۸۱)انوری  فرهنگ بزر  سخنغل  اسم. این معنی نادرسم به  نامهلغ شده در درج

س یا طا»در معنی  طاس یمین برای یک شـاهد دیگر از ابناسـم. در متن مقالۀ پیش رو و چند سـطر باالتر راه یافته
 اسم.ذکر شده« پیالۀ کوچک
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را به نقل از « کچل»در معنی   طاس / تاسنیز  (تاس، ذیل ۱۳۱۳)دوســم اســم. حســنشــده
« مو، کچلبی» dazترکی   ۀبرگرفته از واژ (Doerfer 1975, Vol. 4, p. 292, No. 111 = 2056)دورفر 

کتابم « ط»(، تحم تأثیر خّ  عربی، با دهخدامو" )"بی طاسلغـم »افزایـد می دانـد ومی
ــده، و معّر   کلمۀ  ــم؛ مانند لغات  تاسش دیوان های ترکی  در فرهنگ«. قوطیو  ا طا نیس

و  (۱۳۷۵)کاشــغری « ســرریخته، َاقَر َکل، موی»در معنی  تاز ۀواژ سککنگنخو  الترکلغات
، ۱۳۱۴خان استرآبادی )میرزامادی« لم کچلی مو نداشته باشدعشخصی را گویند که سرش به»

ــده (۷۱۳م  ــم. در مدخل ش  ۀهای ترکی  جغتایی، واژنیز در بخش واژه فرهنگ نصککیریاس
، م ۱۳۱۳)نصــیری و نصــیری اســم ذکر شــده« طاس»روی آن فق  مدخل شــده و روبه تاس
 .اسمر رفتهکادر کدام معنی خود بهدر اینجا  طاس. مشخ  نیسم که (۱۳۸

د. نمایدرسم نمی شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهو  نامهلغ شـده در این دیدگاه درج
اســم و « نوعی ظرف»در معنی  طاس ۀهمان واژ« موبی»در معنی  طاسبه نظر نگارنده، 

 اند )ظرف( تشبیه کرده طاسمو را به پشم صاف و هموار زبانان سر  بیفارسی
 طاس دغ بود سرچکاد او چون

 
ـــه هراس   دیو را زو بود همیش

 (سرچکاد، ذیل فرهنگ رشیدی[، از ۷)عمید لویکی ]قرن  
 و در او آن دماغ و رعنایی طاسی چو سر

 
ــم کله  ــکس ــه ناگاان نرگسکه برش  گوش

 ، از وبگاه گنجور(.۱۱۱[، م ۷]قرن  ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال 
ـــمای ســربرهنـه میجولقی  گـذش

 
 و طشم طاسم چو پش موبیبا سـر  

 .(اشرف صادقی، یادآوری دکتر علی۱۸، م ۱[، ج ۷]قرن  ۱۳۶۳)مولوی  
« اسم طاسموی بر ســر من نیســم و چون  اسـم و اصــالً  کچلی پالوان، سـر من ا»

 .(books.google.com، از ۱۴۸، م ۴[، ج ۱۱]قرن  نامهابومسلم)
 .(۱۳۷۶)برهان « بود موی را نیز گویند که از کچلی همچو کون طاس  ... سر بیدغ»

 گسترش طاس ۀکم از قرن هشتم در این کاربرد ادات تشبیه حذف شده و واژظاهرًا دسم
ر دانیم که این معنی در فارسی معاصاسم. میکار رفتهنیز به« موبی»معنایی یافته و در معنی 

 اسم رواج بسیار یافته
، پســندیده را سککب سککر، طاس را سککرانکدرونگوینـد، متکبر را  سککرکشخواجـه را »

 .(۴، از ُدرج ۳۳۳[، م ۸]قرن  ۱۳۵۳)عوفی « باسروسامان
 طاسنکرد رغبم و از جا نخاسم آن َکل    ...............................................

 (، از کتابخانۀ دیجیتال نور۱۳۳۶م ، ۱۳۸۱الدین محمد اوحدی تقی ←[، ۱۱)بابا شمس تشی شیرازی ]قرن  
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 ی سر خود را مثل عقا  وسیعطاس ،سبب پسران مصفای خود کنده و بتراشبهیم را مو»
، از [۱۳، ترجمۀ فاضــل همدانی ]قرن ۳۱۵، م ۱۶، آیۀ ۱)عاد عتیق، کتا  میکاه پیغمبر، فصــل « ســاز

books.google.com). 
 طاسش سرسه زن بگرفم شد نصف 

 
 ز یک زن بیشــتر بردن خالف اســم 

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

  / امالی ـ ۶
 های کهندر مهن /  ـ امالی ۳ـ۶

های کان صدها تاریخی زبان فارســی اســم، در متن ۀ، که پیکر۴افزار ُدرج با اسـتناد به نرم
فق  در  تاسها امالی کـه از میان این متنوجود دارد، درحـالی طکاسشــاهـد برای امالی 

ار کبه )تصــحیح حســین نخعی( دیوان وحشککی بافقیو  )تصــحیح مدرس رضــوی(  الحقیقهحدیق
 اسم یافته تاسدیگر نیز برای کان ها، نگارنده چند شاهد این بر اسم. افزونرفته

 ـ ۳ـ۳ـ۶
ل  برنشسته بود و تاسی پیش نهاده بود پر از گنب رجمب تفسیر ت). ]...[ یوسف به تخِ  م 

 .(۱۴، م ۱۳۷۳ ریطب
 طاس (۷۱۸، م ۳[، ج ۱۳۵۶] ۳۵۳۶) ترجمب تفسیر طبریدر تصـحیح حبیب یغمایی از 

 تصرف جعفر مدرس صادقی در متن اسم. تاسبه  طاسگمان تغییر با همین امال آمده و بی

 مةـ ۲ـ۳ـ۶
 .(۱۴۸، م ۱۳۴۳)زمخشری ساغر گرمابه، پنگان مسین، تاس بزرگ، تاس گرمابه  لَسط  

 .(۳۱۱)همان، م تاس  طاس
آمده، در درستی متن تردیدی نیسم.  تاسنیز  مقدم االدبهای نویسازآنجاکه در دسم

 اسم.نوشته« ت»را فارسی پنداشته و آن را با  طاسدهد زمخشری نگارنده احتمال می

  یقةـ ۱ـ۳ـ۶
ــهینزد ا ــه با کاس ــان کراس  ش

 
 کسان چو تاس با تاسهیهسم  

 (۶۴۸[، م ۶]قرن  ۱۳۵۱ی )سنای 
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اسم. ما این بیم را در  طاسدر این بیم  تاس ۀبدل واژدر چاپ مدرس رضـوی، نسخه
مکتو  در قرن ششم )نسخۀ  (۱۳۵۶)سنایی  کلیاتنویس بسـیار کان چاپ عکسـی دسـم

 اسم کابل( نیافتیم. این بیم در چاپ یاحقی و زرقانی به این صورت آمده
 اســـهتـشـــان کراســـه بـا ینزد ا

 
 1اسهکاس با ککسان چو یهسم  

 (۶۳۳، م ۱۳۱۷)سنایی  
معنی روشنی از آن نگارنده دقیق نیسم و درپی آن،  حدیقههای ضـب  این بیم در چاپ

 اسم را با همین امال آورده طاس. سنایی در جاهای دیگر یابددرنمی
 به دور طاس کس نتوان رســیدن

 
 توان دور فلـک پیمودن از طـاس 

 (۳۱۷، م ۱۳۱۳)سنایی  

 وحشی بافقی ـ ۴ـ۳ـ۶
 ای که بوداین تاس خالی از من و آن کوزه

 
ر ز شــاــد مصــفی از آن  تو   پــاریــنــه پــُ

 (۳۸۸[، م ۱۱]قرن  ۱۳۴۷ )وحشی بافقی 
های نوشــم، که آن را براســاس دســماشککعار وحشککی بافقی ۀگزیدحســین مســرت در 
 ۀ( و موز۱۱۱۳۸ ۀتانیا )شــماربری ۀ( و موز۱۱۳۵، شــوال ۴۱۱۸ ۀکتابخانۀ ملک )شــمار

، ۱۳۷۸)وحشی بافقی اسم را با همین امال آورده طاس( تصحیح کرده، or326 ۀبریتانیا )شمار
)دهخدا آمده  طاسنیز با امالی  وحکمامثالبراین، بیـم وحشــی بـافقی در . افزون(۱۵۸م 

ییر تغ تکاسرا بـه  طکاسمالی اگمـان مصــحح و بی (۱۳۳، م ۳[، ج ۱۳۱۸-۱۳۱۱] ۱۳۸۳
 اسم.داده

  ـ۵ـ۳ـ۶
هواللهی چند با زنگوله و منگوله به وی قلای چند به کمر دوختم و تاس چلقنِب ختایی

ــفاانی  آویختم ــن۵۵[، م ۱۴]قرن  ۱۳۷۱)میرزا حبیب اص ــم ، از حس ــمار۱۳۱۳دوس . (۱۳۸۷ ۀ، ش
ی کتا  را تغییر هامتـأســفـانـه جعفر مدرس صــادقی، ویراســتار متن، امالی برخی واژه

)میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  بابای اصفهانیسرگذش  حاجیاسم. در نسخۀ خطی داده

                                                      
ــده1 ــاو ش ــرح این بیم دچار س ــتفاده »را  تاس ۀاند و واژ. یاحقی و زرقانی در ش مکعب کوچکی که در بازی نرد اس

ــودمی ــنایی « ش ــان واژاند، درحالی( معنی کرده۱۳۵۳، م ۱۳۱۷)س ــحیح ایش کار این بیم بهدر  تاس ۀکه در تص
 اسم.نرفته
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ــمار ــورت آمده (۳۶۱۳ ۀتاران، ش ــده به این ص ــاهد یادش ــم  ش قال  خطائی چند بکمر »اس
 «.هواللای چند با زنکوله و منکوله بوی آویختمقلدوختم و طاس چال

ین کاربردهکهنـ ۲ـ۶  امالی ای تر
در ) تاسترین شاهدهایی که نگارنده از کاربرد کاناگر شـاهد زمخشـری را نادیده بگیریم، 

شاه قاجار اسم  های فارسی یافته از ناصرالدینهای خود( با همین امال در متنتمامی معنی
 سردارالل با؛ (۳۱۵، م ۱۳۱۸شـاه )ناصـرالدین آوردصکد تومان باختیم. موسکی خوب تاس می

؛ (۳۵۱)همان، م  الدوله تاس انداخ نصککرت؛ (۳۴۴)همان، م  المل  تاس انداختندعین
. (۳۷۴)همان، م  اندازندعثمکان تکاس می[ و] . محسککن میرزا[اسکک ]نرد در میکان تختکه

 .ـ(۴ ←)اسم کار بردهنیز به« ط»را با  طاسها واژۀ شاه در همین مرّقعناصرالدین
ها( امالی )در همۀ معنی تاسیـابیم کـه فتـه شــد درمیگ تکاسامالی  ۀاز آنچـه دربـار

 اسم. طاس ۀشدفارسی

یشۀ ـ ۷  ر
، باید دیدگاه دانشمندان پیشین را بازنگری کنیم و درستی طاسپیش از پرداختن به ریشۀ واژۀ 

فرهنگ کوچ  ، در (-۱-۱ ←)تر نیز اشاره کردیم که پیشها را بسنجیم. چنانو نادرسـتی آن
ــی میانۀ  ۀواژ معنی   پهلوی ــده tāsفارس  die (for gaming)اســم  به این صــورت ذکر ش

شود که . از آنچه تا اینجا گفته شد، مشخ  می(MacKenzie 1971, p. 82)« کعبتین )در بازی(»
 اسم.بوده« نوعی ظرف»معنی در فارسی میانه به tāsاین معنی درسم نیسم و 

و  (۱۳۷۷)دهخدا و همکاران  نکامهلغک در  گفتیم کـه (-۳-۱ ←)نیز در پیشــینـۀ پژوهش 
« مو، کچلبی»در معنی  تاسو  طاس (۱۳۱۳دوسم )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه

 اند نقل کرده تزاند و شاهد زیر از سوزنی را برای را گونۀ دیگر  آن دانسته تزرا ترکی و 
 نـخـواهم مغز گوز از بار آن را

 
 که مغز گوز خوردن ســر کند تز 

ــوزنی را آورده و معنی آن را  تز ۀذیل واژ فرهنگ جهانگیریمؤلف   ــاهد س ــر »همین ش س
. به نظر (۱۱۱۶، م ۱، ج ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱)انجو شیرازی اسم سرگیجه، سردرد[ ذکر کرده« ]خ گشتن

نیسم و آنچه « مو، کچلبی»به معنی  تزدوسم، رسـد که برخالف نظر دهخدا و حسـنمی
ر( دچار ســرگیجه»)به معنی  تزدرســم اســم و  آمده فرهنگ جهانگیریدر  اســم. در « ســَ

  ... معده را و رودگانی جوز»اسم  شود آمدهاینکه گردو موجب سـردرد می ۀنیز دربار االبنیه
دا  ]خ سردرد[ انگیزد سوزنی  دیوان. در (۱۳، م ۱۳۴۶بن علی هروی )موفق« را زیان کند و صـُ



91 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 تاس/  طاسدربارۀ واژۀ  های لغویپژوهش
 

 تزدر حاشیۀ این بیم معنی  (۷۳، برگ ف-۱۱۶ ۀران، به شمار)مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تا
 .1اندذکر کرده« کرخم»را 

آمده،  (2تاس، ذیل ۱۳۱۳دوسم )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشکهبرخالف آنچه در 
م، و اس« موبی سرِ دارای »به معنی  طاسندارد. نخسم اینکه  طاسنیز ارتباطی با  تازظاهرًا 

پسر »تواند اسم. حال این معشوق و محبو  می« معشوق و محبو »نی دراصـل به مع تاز
ش شهم باشـد یا نباشـد. « امرد و ُمَترَّ )و نه َسر( خود را  صورتکسـی( که موی »)یعنی  مترق

)معشــوق و محبو ( قرابم  تازمو( و )دارای ســر  بی طاسدرنتیجه، میان «. اســمتراشــیده
بیم  در دو تازاژه ربطی به یکدیگر ندارند. دیگر اینکه معنایی چندانی وجود ندارد و این دو و

 اسم کار رفته( به۵و  ۴( و قریع )قرن ۴از کسایی )قرن 
 عمر  َخلقان گر بشد شاید که منصور  ُعَمر

 
 لوطیـان را تا زَید هم تاز و هم مکیاز بس 

 «(.یشرمخنث و بی»، به معنی مکیاز، ذیل ۱۸۶، م ۱۳۱۱اسدی  لغ  فرس)کسایی، از  
 مرا که سال به هفتادوشش رسید رمید

 
ـــابوتـه و ز ُهّرۀ تـاز  ۀ ص لـّ  دلم ز شــُ

 «(زن پیر»، به معنی صابوته، ذیل ۵۱۴، م ۱۳۱۱اسدی  لغ  فرس)قریع، از  
های ترکی  رایج در فارســی تعداد واژه اندزیســتهمیکســایی مروزی و قریع ای که هدر دور

 تماجتترکی   ۀبیتی منســو  به کســایی، که در آن واژ ۀاســم. ریاحی درباربســیار اندک بوده
« سممســلمًا از کسایی نی تتماجدلیل وجود کلمۀ ترکی  این بیم به»اسـم  کار رفته، آوردهبه

ــیه( ۱۱۸، م ۱۳۸۶)ریاحی  ــروده تاز. حاش ــمرقندی بهچندین بار نیز در س ــوزنی س کار های س
. نتیجه آنکه به احتمال بسیار، (تاز، ذیل ۱۳۷۷ دهخدا و همکاران ←)برای شاهدهای آن، اسم رفته
 های ایرانی اسم.ای فارسی یا برگرفته از یکی از زبانواژه تاز

باید در یک مدخل ضب  شود، نه  تاسهای های عمومی فارسی نیز همۀ معنیدر فرهنگ
آن، فق  یک ریشـه دارد و معنی اصلی  طاس ۀکه دیدیم، واژدر دو یا سـه مدخل. زیرا، چنان

نیز  «کعبتین»و « موبی»، دسـتخوش گسـترش شده و این واژه در معنی «نوعی ظرف»یعنی 
 اسم.کار رفتهبه

« تشــم» taštفارســی میانۀ  ۀرا معّر  از واژ طاسآیلرس، بدون اشــاره به منبع خود، 
ــم به نظر نمی(Eilers 1971, p. 613)داند می ــد. زیرا عر . این دیدگاه آیلرس درس  ۀها واژرس

اند و معّر  کرده طسق و  طسَّ و  (Nyberg 1974, p. 192) طس صـورت را به taštفارسـی میانۀ 
 ←)ازجمله، اند های اخیر اشــاره کردههـای عربی نیز به فارســی بودن واژهمؤلفـان فرهنـگ

                                                      
 از خانم فائزه قوچی، بابم تذکر این نکته و در اختیار قرار دادن عکس این نسخه، سهاسگزارم.. 1
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ـــاره(طسککس، ذیـل ۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور ابن انـد. در نکرده طکاسای بـه معّر  بودن ، ولی اش
 العربلسککان. در (Wehr 1994, p. 655)اســم نیز آمده طشکک  ۀدیدتر  عربی واژهای جفرهنگ

)فیروزآبادی  المحیطالقاموس و (۱۱۶۱)حســینی الّزبیدی  العروستاجو  (۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور )ابن
دانســته « وسط»عربی و از ریشــۀ « نوعی ظرف»معنی به طکاس ۀواژ (۱۱۵۳قمری /  ۱۳۷۱

بنیز در  (۱۱۱۱)اســم. جوالیقی شــده ای را واژه طاسرا نیاورده و ظاهرًا  طاس ۀواژ المعرق
 اسم.دانستهمعّر  نمی

جام، » cupنیز در معنی  tāst ۀواژ پارتی، که مفّصل به آن پرداختیم، در tāsجز صورت به
. به نظر ویدنگرن (Boyce 1977, p. 86; Durkin-Meisterernst 2004, p. 322)اسم کار رفتهبه« طاس

ــم که در لاجهظاهرًا کلمه» taštایرانی میانۀ  ۀژوا ــکانی، اس ــرقی، و درنتیجه اش های ای ش
[ هم نشان از همین دارد، taštو  taštakاسم، و لفظ دخیل در ارمنی ]خ غربی هم وارد شـده

، م ۱۳۱۴)ویدنگرن « کندکار رفته و این کار را دشوار میبه tāstاما در متون اشکانی صورت 
ریشه اسم، چرا در پالوی اشکانی هم taštبا  tāstدشـواری در این اسـم که اگر  این. (۵۱۳

ای که در های سامیبا واژه tāstآیا ممکن اسم که این  کار رفته؟به stخوشۀ  štجای خوشۀ به
« کاسه، فنجان» -taštaدر اوستایی  taštفارسی میانۀ  ۀواژآید ارتباطی داشـته باشـد؟ پی می

ــم بوده دهد که . چانکالینی احتمال می(Horn 1893, No. 389; Bartholomae 1961, col. 646)اس
« کاسه» bowlبوده باشد و نه به معنی « تشـم» basinدر این زبان به معنی  taštپالوی  ۀواژ

(Ciancaglini 2008, p. 185). 
اند. یشــهرهم ṭ[d]aššuاکدی   ۀو واژ ṭasaمندایی   ۀبا واژ طسق و  طکاسهـای عربی  واژه

های عربی، مندایی و اکدی را نیز با این واژه تشکک فارســی   ۀاژو 1فرهنکگ منکداییمؤلفـان 
و « لوح» plaque، «ورقۀ فلزی» sheet of metalرا  ṭasaمندایی   ۀاند و واژریشـه دانستههم

bowl «ــه ــریانی   ۀ. چانکالینی واژ(Drower and Macuch 1963, p. 175)اند معنی کرده« کاس  س
ṭašt  به معنیsaucer of a lamp «فارسی میانۀ ۀرا برگرفته از واژ« نعلبکی چراغ، زیرچراغی 
tašt صورت افزاید این واژه دوباره بهداند. وی میمیṭassā  و این بار در معنیbasin «تشم »

گرن . ویدن(Ciancaglini 2008, p. 185)اسم های ایرانی وارد سریانی شدهاز زبان« جام» cupو 
در آرامی تلمودی »گرفته شــده و  tštaایرانی میانۀ  ۀاز واژ āaštṭمندایی   ۀمعتقد اســم که واژ

. در سریانی (۵۱۳-۵۱۱، م ۱۳۱۴)ویدنگرن « ، آمده-ak، یعنی با پسوند āqeṭašṭشـکل هم به
نیز وجود دارد که از « تشم» basin، و «تابه» pan، «سـینی» trayبه معنی  ṭaštqāصـورت 

                                                      
 مقامی، که این کتا  را در اختیارم گذاشتند، سهاسگزارم.. از دکتر احمدرضا قائم1
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 .Ciancaglini 2008, p)اسم ( وام گرفته شدهtaštag)بعدها  taštak*فارسـی میانۀ آغازین   ۀواژ

186). 
نیز  tās ۀو واژ tašt (Horn 1893, No. 389)و  taštakهای ایرانی به ارمنی  از زبان tašt ۀواژ
 .Tasse (Ciancaglini 2008, p، آلمانی  tazza، ایتالیایی  tasseهای ایرانی به فرانسوی  از زبان

 اسم.راه یافته taça (OED: tass)، و پرتغالی  taza، اسهانیایی  tass، انگلیسی  (186
در دیگر  طاسریشــه با های همدر فارســی کان و وجود واژه تاسکـار نرفتن امالی بـه

 دهد های سامی دو احتمال را پیش روی ما قرار میزبان
گاه به فارســی نو هیچ tāsفـارســی میـانۀ  ۀاز عربی قرض گرفتـه شــده و واژ طکاس. ۱

 اسم(.نیز به فارسی نو نرسیده tāstمیانۀ  ایرانی ۀکه واژاسم )همچناننرسیده
و  حخراساند )بسنجید با نوشته« ط»را با  طاس. با وجود داشتن ریشۀ فارسی، از قدیم ۳
 (.طوسو  طپیدنو  سحبر

 دانیم.تر میما احتمال نخسم را پذیرفتنی

 گیریهیجهنـ ۸
اسم. کار رفتهبه« پیاله، جام»و در معنی  قبادان و ریدک خسرودر  tās ۀدر فارسی میانه، واژ

بوده و در ادامه دســتخوش گســترش « نوعی ظرف»دراصــل به معنی  طاسدر فارســی نو نیز 
ــده و در معنی  ــاز کوبه»معنایی ش ــباهم آن با طاس( و )به« اینوعی س ــبب ش « موبی»س

طاس و  سبب انداختن کعبتین در)به« کعبتین»مو با پشم طاس( و اهم سر بیسـبب شب)به
های خطی و را در نسخه تاساسم. ما امالی کار رفتهجا شـدن ظرف و مظروف( نیز بهجابه
 استقدمتی بیش از دو قرن ندارد و  تاسهای کان نیافتیم )جز یک مورد( و ظاهرًا امالی متن

های ســامی، اعم از عربی و اکدی و مندایی و در زبان اســم. طاس ۀشــدامالی فارســی
ــریانی، واژه ــه با های همس ــم. درنتیجه، این احتمال وجود دارد که کار رفتهبه طاسریش اس

گاه به فارسی نو نرسیده هیچ tāsفارســی میانۀ  ۀاز عربی قرض گرفته شـده باشـد و واژ طاس
 اسم(.ه فارسی نو نرسیدهنیز ب tāstمیانۀ  ایرانی ۀکه واژباشد )همچنان

 منابع
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تاران، معرفم.چراغ هدای (، ۱۳۳۸خان )الدین علیآرزو، سراج

 جلد. ۱۸، به کوشش علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، العربلسان(، ۱۱۸۸/  ۱۴۱۸منظور )ابن
 باستانی راد، تاران، سنایی.، به کوشش حسینعلی دیوان(، ۱۳۴۴یمین فریومدی )ابن
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انجمن  -قطره  -، به کوشـش حسـین اسماعیلی، تاران، معین نامهابومسکلم(، ۱۳۸۱ابوطاهر طرسـوسـی )
 شناسی فرانسه در ایران، چاار جلد.ایران

 ، به کوشش عباس اقبال، تاران، مجلس.لغ  فرس(، ۱۳۱۱بن احمد )اسدی، علی
، به کوشــش رحیم عفیفی، فرهنگ جهانگیری(، ۴۱۳۵-۱۵۱۳الدین حســین )انجو شــیرازی، میرجمـال

 جلد. ۳مشاد، دانشگاه فردوسی مشاد، 
 ، تاران، سخن، هشم جلد.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرسم( )

 ، به کوشش حامد ربانی، تاران، سنایی.کلیات(، ۱۳۴۴اهلی شیرازی )
ساسانی بر پایۀ  ۀسی ابزار]های[ موسیقی دوربرر»(، ۱۳۸۱کیاده، معصـومه و مادیه حیدری )باقری حسـن

 .۵۴-۳۱های ، صفحه۱۷ ۀ، شمارمحالعات ایرانی، مجلۀ «قبادان و رید  خسرومتن پالوی 
 ، به کوشش محمد معین، تاران، امیرکبیر، پنج جلد.برهان قاطع(، ۱۳۷۶بن خلف )برهان، محمدحسین

، به ترجمب چند متن پهلوی، در  «آرزووشداســتان ریذک خ»(، ۱۳۷۱الشــعرا( )باـار، محمدتقی )ملک
 کوشش محمد گلبن، تاران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ، تاران، کاویان.نمایش در ایران(، ۱۳۴۴بیضایی، بارام )
 [(، به کوشش حبیب یغمایی، تاران، توس.۱۳۵۶] ۳۵۳۶) ترجمب تفسیر طبری
 راستۀ جعفر مدرس صادقی، تاران، مرکز.(، وی۱۳۷۳) ترجمب تفسیر طبری

، گزارش سعید عریان، تاران، متون پهلوی(، ۱۳۷۱آسـانا، جاماسب جی دستور منوچار جی ) -جاماسـپ 
 کتابخانۀ ملی جماوری اسالمی ایران.

ب(، ۱۱۱۱جوالیقی )  ، به کوشش ف. عبدالرحیم، دمشق.المعرق
 ، تاران، توتیا.زمیننفرهنگنامب موسیقی ایرا(، ۱۳۷۶الله )حدادی، نصرت

 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن
تحقیق حسـین نّصار،  العروس من جواهر القاموس،تاج (،۱۱۶۱الّزبیدی، سـید محمد مرتضـی )حسـینی 

 بیروت، دارالادای .

، به های خحی فارسیسفرنامه، از مترجمی ناشناس، در  «نسفرنامۀ مازندرا»(، ۱۳۸۸دارسـی تاد، الیوت )
 کوشش هارون وهومن، تاران، اختران.

، ۱۳۶۴-۱۳۶۳، حیدرآباد دکن )چاپ افســم  فرهنگ نظام(، ۱۳۱۸-۱۳۱۵االســالم، محمدعلی )داعی
 تاران، دانش(.

 ، تاران، ماهور.دایرةالمعار  سازهای ایران(، ۱۳۸۴درویشی، محمد )
 ، تاران، امیرکبیر، چاار جلد.وحکمامثال[(، ۱۳۱۱-۱۳۱۸] ۱۳۸۳بر )اکدهخدا، علی
 نامۀ دهخدا.، تاران، مؤسسۀ لغمنامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر )و همکاران( )دهخدا، علی

 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تاران، معرفم.اللغاتغیاث(، ۱۳۳۷الدین محمد )رامهوری، غیاث
 ، به کوشش محمد عباسی، تاران، بارانی، دو جلد.رشیدی فرهنگ(، ۱۳۳۷رشیدی، عبدالرشید تتوی )
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(، تاران، فارسککی -فرهنگ عربی ) جهانیاللغات شککاهمنتخبتاریخ(، رشــیـدی، عبدالرشــید تتوی )بی
 فروشی علمیۀ اسالمیه.کتا 
 فر، تاران، اساطیر.، به کوشش جمشید کیانتاری  روض الصفای ناصری(، ۱۳۸۱خان هدایم )رضاقلی
، تاران، فرهنگستان زبان و اد  های باستانی ایراننامب موضوعی زبانواژه(، ۱۳۱۵بیدی، حسن )باغرضایی 

 فارسی.
 ، تاران، علمی.کسایی مروزی؛ زندگی، اندیشه و شعر او(، ۱۳۸۶ریاحی، محمدامین )

، ، به کوشش محمدکاظم اماممقدم االدبیا  پیشکرو ادب(، ۱۳۴۳زمخشـری، ابوالقاسـم محمودبن عمر )
 تاران، دانشگاه تاران.

 ، تاران، اطالعات.زمیننامب موسیقی ایرانواژه(، ۱۳۸۸ستایشگر، مادی )
 ، به کوشش غالمحسین یوسفی، تاران، خوارزمی.گلستان(، ۱۳۸۷بن عبدالله )سعدی، مصلح
 ، به کوشش محمد قارمان، تاران، نگاه.دیوان(، ۱۳۸۱سلیم تارانی )

اصغر بشیر، ، به کوشش علیکلیات اشعار حکیم سنایی غزنوی(، ۱۳۵۶م )سـنایی، ابوالمجد مجدودبن آد
 کابل. ۀچاپ عکسی، تاریخ کتابم  قرن ششم، محفو  در موز

، تصــحیح محمدتقی مدرس رضــوی، تاران، حدیق الحقیق (، ۱۳۵۱ســنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )
 دانشگاه تاران.

 ه کوشش محمدرضا برزگر خالقی، تاران، زوار.، بکلیات(، ۱۳۱۳سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )
، به کوشش محمدجعفر یاحقی و مادی زرقانی، حدیق الحقیق (، ۱۳۱۷سـنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم )

 تاران، سخن، دو جلد.
، به کوشش حسن عاطفی و عباس بانیا، تاران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد دیوان(، ۱۳۸۷سـنجر کاشـی )

 می.مجلس شورای اسال
 حسینی، تاران، سهار.، به کوشش ناصرالدین شاهدیوان(، ۱۳۴۴سوزنی سمرقندی )
 .ف-۱۱۶ ۀ، نسخۀ خطی، مضبوط در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تاران، به شماردیوانسوزنی سمرقندی، 

 ، به کوشش سیروس شمیسا، تاران، فردوس.الشعرامصحلحات(، ۱۳۸۱سیالکوتی ُمل وارسته )
ــفی ) ــّیدای نس ــحکلیات(، ۱۱۱۱س ــایف، زیر نظر اعالخان افص ــش جابلقا دادعلیش ــغر ، به کوش زاد و اص

 جانفدا، دوشنبه، دانش.
 ، به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد، تاران، اساطیر.تاریخنامب هرات(، ۱۳۸۳بن محمد هروی )سیف

 [.۱۳۸۵طیر، ، به کوشش والیم حسین، کلکته ]تاران، اساتاری  فیروزشاهی(، ۱۸۱۱شمس سراج عفیف )
 ، به کوشش تقی بینش، تاران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.االلحانجامع(، ۱۳۶۶عبدالقادر مراغی )

 الحق انصاری، تاران، دانشگاه تاران، دو جلد.، به کوشش محمد ولیکلیات(، ۱۳۷۸عرفی شیرازی )
 .۱۱۱۱-۱۱۷۳های ، صفحه۱ ۀ، شمارچیستا، مجلۀ «قبادان و ریدکی خسرو»(، ۱۳۶۱عریان، سعید )

 ، به کوشش علیرضا شعبانلو، تاران، آزما.دیوان(، ۱۳۸۱عمعق بخارایی )
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، جلد اول از قســم سوم، به کوشش الروایاتالحکایات و لوامعجوامع(، ۱۳۵۳عوفی، سـدیدالدین محمد )
 بانو مصفا )کریمی(، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.

 ، تاران، بنیاد موقوفات افشار.دوازده متن باستانی  ، درگزارش شحرنج(، ۱۳۱۶غیبی، بیژن )
 ، تاران، دانشگاه تاران.فرهنگ فارسی به پهلوی(، ۱۳۵۸وشی، بارام )فره

 ، بیروت، دارالجیل.القاموس المحیط(، ۱۱۵۳قمری /  ۱۳۷۱فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقو  )
به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد، هشم  ،تاری  اَلفی(، ۱۳۸۳خان قزوینی )قاضـی احمد تتوی و آصف

 جلد، تاران، علمی و فرهنگی.
، به کوشـش تقی وحیدیان کامیار و سعید خومحمدی خیرآبادی و مجتبی دیوان(، ۱۳۸۳کاتبی نیشـابوری )

 نیا، مشاد، آستان قدس رضوی.جوادی
د دبیرســیاقی، ، ترجمه و تنظیم محمالترکدیوان لغات(، ۱۳۷۵بن محمد )کـاشــغری، محمودبن حســین

 تاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
، ترجمۀ رشــید یاســمی، ویرایش حســن رضــایی ایران در زمان سککاسککانیان(، ۱۳۸۵ســن، آرتور )کریســتن

 بیدی، تاران، صدای معاصر.باغ
 ، به کوشش ک. شیدفر، مسکو، دانش.الدین مسعود خجندیدیوان کمال(، ۱۱۷۵کمال خجندی )

 ، به کوشش حسین بحرالعلومی، تاران، دهخدا.دیوان(، ۱۳۴۸الدین اسماعیل )کمال
 ، به کوشش کاظم دزفولیان، تاران، طالیه، سه جلد.بهار عجم(، ۱۳۸۱چند باار )الله تیک

 ۀ، شمارشناسیایران، مجلۀ «یک، دوشش، دویکشش، سهکعبتین، سه»(، ۱۳۷۴محجو ، محمدجعفر )
 .۱۱-۸۶های صفحه، ۳۵

ُشور، کانهور )هند(.مؤیدالفضن(، ۱۸۱۱-۱۸۸۳د الد دهلوی )محم  ، مطبع نامی َنَول ک 
 ، به کوشش سوسن اصیلی، تاران، میراث مکتو .التواری اشر (، ۱۳۸۶محمدتقی نوری )

 .۴-۱، تاران، امیرکبیر، جلد فرهنگ فارسی(، ۱۳۴۷-۱۳۴۳معین، محمد )
، به کوشــش مجموعب مقاالت دکتر محمد معین، «قبـادان و ریدک وی خســرو»(، ۱۳۶۴معین، محمـد )

 ، تاران.۱مادخم معین، جلد 
 (.۱۳۷۶برهان ) ←، برهان قاطع(، حاشیه بر ۱۳۷۶معین، محمد )

 ، تاران، کتابسرا.فرهنگ سازها(، ۱۳۷۶مالح، حسینعلی )
 .۱۶و  ۱۵ ۀ، شمارموسیقی، مجلۀ «۳قبادان و ریدک  شاه خسرو و ریدک قبادی؛ خسرو»(، ۱۳۴۳ملکی، ایرج )

 ، تاران، زوار.سازشناسی(، ۱۳۱۳منصوری، پرویز )
، تصحیح احمد بامنیار، به کوشش حسین محبوبی االبنیه عن حقایق االدویه(، ۱۳۴۶بن علی هروی )موفق

 اردکانی، تاران، دانشگاه تاران.
 جلد.۳امیرکبیر، ، به کوشش رینولد ا. نیکلسون، تاران، مثنوی معنوی(، ۱۳۶۳الدین محمد )مولوی، جالل
 ، تاران، امیرکبیر.. سبحانی ھتوفیق ، به کوشش کلیات شمس(، ۱۳۸۶الدین محمد )مولوی، جالل
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، جیمز موریه، ویرایش جعفر بابای اصفهانیسکرگذشک  حاجی(، ۱۳۷۱میرزا حبیب اصـفاانی )مترجم( )
 مدرس صادقی، تاران، مرکز.

ــفاانی )مترجم(،  ، جیمز موریه، میکروفیلم کتابخانۀ ی اصککفهانیباباسککرگذشکک  حاجیمیرزا حبیب اص
 .۳۶۱۳ ۀمرکزی دانشگاه تاران، شمار

 ، به کوشش حسین محمدزاده صدیق، تبریز، اختر.سنگنخ(، ۱۳۱۴خان استرآبادی )میرزامادی
، به شاه قاجارهای ناصرالدینها و یادداش مشقها، سکیاهمرققع ناصکری؛ طراحی(، ۱۳۱۸شـاه )ناصـرالدین
 مجید عبدامین با همکاری مادی فراهانی، تاران، بنیاد موقوفات افشار ـ سخن.کوشش 

 ، تاران، مرکز نشر دانشگاهی.غلط ننویسیم(، ۱۳۷۱نجفی، ابوالحسن )
 ، با مقدمۀ سعید نفیسی، تاران، سعدی.دیوان(، ۱۳۶۴الدین رشتی )نسیم شمال، اشرف

ترکی جغتایی، رومی، قزلباشککی، ) نصککیریفرهنگ (، ۱۳۱۳نصــیری، محمدرضــا و عبدالجمیل نصــیری )
(، به کوشش حسن جوادی و ویلم فلور، با همکاری مصطفی چایکین، تاران  روسکی و قلماقی به فارسی

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسالمی، تبریز  آیدین.
 ، تاران، خیام.فرهنگ نفیسی(، ۱۳۳۴-۱۳۳۱االطبا( )اکبر )ناظمنفیسی، علی

شککاه طهماسککب صککفوی، مجموعب اسککناد و مکاتبات تاریخی همراه با (، ۱۳۵۱دالحســین )نوایی، عبـ
 ، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.های تفضیلییادداش 

، زیر نظر کاظم موسوی ۶، جلد دانشنامب فرهنگ مردم ایران، در  «طاس»(، ۱۳۱۸روش، حمیدرضـا )نیک
 ن، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.بجنوردی، ویراستار علمی  محمد جعفری )قنواتی(، تارا

 ، به کوشش الکساندر بلدروف، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.الوقایعبدایع(، ۱۳۴۱واصفی، محمودبن عبدالجلیل )
 ، به کوشش حسین نخعی، تاران، امیرکبیر.دیوان(، ۱۳۴۷وحشی بافقی )
 مسرت، تاران، قطره.، انتخا  و شرح حسین گزیدۀ اشعار وحشی بافقی(، ۱۳۷۸وحشی بافقی )

ــکانی در مندایی»(، ۱۳۱۴ویدنگرن، گئو ) ــا قائم«الفا  دخیل از پالوی اش مقامی، در  ، ترجمۀ احمدرض
 .۵۱۱-۴۸۵های (، تاران، سخن، صفحهنامب دکتر حسن انوریجشن) سخن عشق
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