علیاشرف صادقی
۵۴ـ ّ
مقوا

این کلمه در فرهنگ ناظما طباء چنین معنی شدهاست« :صفحۀ ستبر و کلفتی که از چندین
کاغذهای بیکاره و یا پارچههای کهنه میسازند» و در لغتنامۀ دهخدا ،کـه ایـن تعریـف
نقل شده ،تعریف زیر نیز از یادداشت دهخدا بهدنبال آن آمدهاست« :کاغذی سخت طخیم
که از خمیر کاغذ یا چند ی کاغذ بر یکدیگر دوسیده (= چسبیده) کنند .تختهگونهای که از
خمیر کاغذ یا کاغذهای برهمنهاده و چسبانیده سازند» .سپس دو بیـت زیـر شـاهد آن آورده
شدهاست:
جلد اگر میکنی مصحف و جلـدش بـر او

ّ
مقـــوا و جلـــد و شـــیرازه
جـــز

دفتــــر انجیــــل را بهــــر مقـ ّ
ـــوا طلــــب

وحشی (دیوان ،چ[اپ] امیرکبیر ،ص .)۱۶۹
هرچه سازم به دسـت خـود سـازم
(علی تا حلوایی)

1

 .1این شعر از علیبن محمد ،مشهور به تا الحالوی ،م لف کتاه دقایقالشـار (قـرن هشـتم) و بیـت دوم قطعـهای
ششبیتی است که در صفحۀ ّ ۵۵این کتاه نقل شدهاست .سه بیت اول قطعه این است:
کـه کتـابی بـده بـدو (؟) سـازم
در مجلدگری مرا هنـری اسـت
جــز ّ
هرچه سازم به دست خود سازم
مقــوا و نقــش و شــیرازه
همــــه اوراق او نمــــد ســــازم
تا شـود کـار یـک کتـاه تمـام
ّ
م لف این قطعۀ خود را شاهد صنعت «تأکید المدح بما یشبه الذم» آوردهاست.
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مقوا (در عربیّ :
ّ
مقوی) اسم مفعول از مصدر تقویت و بنابراین ،به معنی «تقویتشـده»
مقوا تقویتشدﮤ چه چیزی اسـت؟ صـورت قـدیمتر ایـن کلمـه «کاغـذ ّ
است ،اما ّ
مقـوا» و
« ّ
مقوای کاغذ» است که در مثالهای زیر آمدهاست:
فرمود (آلب ارسالن سلچوقی) تا شادیا را از نو عمارت کردند و شهری بهعظمت شـد
تا در آخر ّایام سنجر به دست غزان خراه شد .از جمله مسجدی بود که آن را مسجد عقیـل
ّ
میگفتند و در آن خزانۀ کتب معتبر ،چنانکه پنجهزار مجلد کتاه از انواع علوم در آنجـا بـر
طلبه وقف بود؛ آتش زدند و  ...پنج کتابخانۀ دیگر که در هر یکی مبالبی کتاه بود بسوخت
و هفت کتابخانه غارت کردند؛ مجموع را نر کاغذ ّ
مقوا و کمتر نیز بفروخت» (تـاریخ حـاف
ابرو (قرن هشتم و نهم) ،مجلد دوم :بخش جبرافیای خراسان ،ص ۵۱ـ.)۵۲
شواهد زیر نیز از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اده فارسی است:
ّ
زبدةالتواریخ،۴ ،
دو خواجهسرا ایستاده و بر دهان چیزی بسته از مقوای کاغذ (حافظ ابرو،
ص  .)۸۴۳همین شاهد در مالع سادین عبدالرزاق سمرقندی (قرن نهـم) (  ،۲قسـمت اول،
ص  )۳۴۱تکرار شدهاست.
بازیگران از کاغذ مقوا صورت جانوران ساخته بر روی بسته بودند (عبدالرزاق سـمرقندی،
 ،۲قسمت اول ،ص .)۳۳۱
پلنگها و شیرهای مقوای کاغذ زراندوده کرده [پیشاپیش] میبرند (چیننامه (قرن یازدهم)،
ص .)۶۸
مجموعــۀ دیــوان موالیــد و عناصــر

روی زردم دیــد جلــد و رنــگ در رویــش نمانــد

از صنع تو ز اوراق فلـک یافـت مقـوا

آذری اسفراینی (قرن نهم)
بر ّ
مقوا طعف من ظـاهر شـد و پشـتش خمیـد

سیفی بخارائی (قرن نهم) (نقل از گلچین معانی ،ص )۵۹
گر بـد نبـری بهـر مقـوا خـوه اسـت
ای تازهپسر کهنه کتـابی اسـت رقیـب
لسانی شیرازی (قرن دهم) (نقل از گلچین معانی ،ص )۱۱۴

بعد از آن مقدار مقوای تنـک را مـدور سـاخته  ...و آن مقـوی را کمسـان زرد بچسـبانند
(نتیج الدولۀ اصفهانی (قرن دهم) ،ص .)۳۴
منابع
آذری اسفراینی ( ،)۱۳۸۹دیوان ،به کوشش محسن کیانی و عبا رستاخیز ،کتابخانه ،مـوزه و مرکـز اسـناد
مجلس شورای اسالمی ،تهران.
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اصفهانی ،محمدحافظ ( ،)۱۳۵۱نتیجةالدوله ،به کوشش تقی بینش ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
تا الحالوی ،علیبن محمد [ ،]۱۳۴۱دقایقالشار ،به کوشش محمدکاظم امام ،دانشگاه تهران ،تهران.
حافظابرو ،نورالله عبداللهبن لطفالله خوافی ( ،)۱۹۸۲تاریخ حاف ابـرو ،مجلـد دوم :بخـش جبرافیـای
ُُ
ایشرت ،ویسبادن.
خراسان ،به کوشش در ِتئاکرا و ولسکی ،لودویگ ر ِ
حافظابرو ،نورالله عبداللهبن لطفالله خوانی ( ،)۱۳۸۱زبدةالتواریخ ،به کوشش کمال حـا سـیدجوادی،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ۴ ،جلد.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
ریچی ،ماتیو ( ،)۱۳۸۳چیننامه ،ترجمه از متن تین به دست محمـد زمـان (قـرن یـازدهم) ،بـه کوشـش
لوجین ،میراث مکتوه ،تهران.
سمرقندی ،عبدالرزاق ( ،)۱۳۸۳مالع سادین و مجمع بحرین ،بـه کوشـش عبدالحسـین نـوایی ،جلـد ،۲
قسمت اول ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
گلچین معانی ،احمد ( ،)۱۳۸۱شهرآشو در شار فارسی ،به کوشش پرویز گلچین معانی ،روایت ،تهران.
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۵۵ـ گهوانه ـ گهخوانه ـ گاهخوانه

در شمارﮤ  ۲۲این یادداشتها در بحث از «کشور ـ کشخور ـ کشـخر» (فرهنگنویسـی،
شمارﮤ  ،۱۳۹۴ ،۹ص  ۱۱۳ـ  )۱۱۳از تبدیل نیممصوت  /w/به  /xw/یا  /xw/و سپس ساده شـدن

ب
ّ
این صامت مرکب به  /x/بحث کردم .اکنون با بررسی دو کتابی که اخیرا منتشر شدهاند مثـال
دیگری از این تبدیل نادر یافتهام .در سال  ۱۳۹۴ترجمۀ ناشناختۀ جدیـدی از شـها االخبار
ب
قاطی ق اعی که احتما در قرن هفتم هجری انجام گرفته از سوی مرکـز پژوهشـی میـراث
مکتوه منتشر شد .در این متن که به احتمال بسیار زیاد در کاشان یا اطراه آن نوشـته شـده
یک بار کلمۀ گهواره بهصورت کهخواره ،یعنی گهخواره ،بهکار رفتهاست (ص  .)۴۱۹در همین
روزهای اول شهریور  ۱۳۹۵کتابخانۀ مجلس شورای اسـالمی مـتن عکسـی الملخـ ّ فـی
اللغــه از حمــدبن احمــدبن حســین بــادی معــروه بــه کــافی را نیــز براســا دســتنویس
منحصربهفرد شمارﮤ  ۹۴۵۵کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی بـا تـاریخ کتابـت  ۶۸۴روانـۀ
بازار کرد .در این متن نیز مهد به «گاهخواره» برگردانده شدهاست (برگ  ۸۸پشت) .در ایـن دو
ّ ب
مرجحا  /xw/تبدیل شدهاست .شاید بعدها متن یا متـونی
مثال نیز میبینیم که  /w/به  /xw/یا
*
پیدا شوند که در آنها گهخواره  /گاهخواره به گهخاره  /گاهخاره بدل شده باشد.
بد نیست در اینجا به این نکته اشاره کنم که بادی به احتمـال قـوی منسـوه بـه بـادرود،
ب
بخشی بعد از ابوزیدآباد کاشان است و قرینۀ نسبتا قوی در تأیید این حد بهکار رفتن کلمۀ
دهنیاوه در ترجمۀ ثؤباء (= دهندره) در این کتاه (برگ  ۱۳رو) است کـه امـروز از مجمـوع
ب
گویشهای مرکزی ایـران ظـاهرا فقـ در ابوزیـدآباد بـهصـورت  ←( dehanoweمزرعتـی و
مزرعتی  ،۱۳۳۴ص  )۱۱۶بهکار میرود و شاید در بادرود هم مستعمل باشـد ،هرچنـد بـادرود
گویش خاصی ندارد .صورت دیگر این کلمه دهنیافه اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی االبانـه
بهکار رفتهاست .این کلمه در فرهنگهای فارسی به صورتهای آهنیابـه ،آهنبایـه و آهبنیابـه
تصحیف شدهاست (← صادقی  ،۱۳۸۹ص ۴۸۱ـ.)۴۸۱
منابع
ّ
بادی ،حمدبن احمد ( ،)۱۳۹۵کتا الملخـ فـی اللغـه ،نسـخهبرگـردان دسـتنـویس شـمارﮤ ۹۴۵۵
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،با مقدمۀ محمود جعفری دهقی ،میراث مکتوه ،تهران.
شرح فارسی شها االخبار قاضی قضاعی ( ،)۱۳۹۴به کوشش جویا جهانبخش ،حسـن عـاطفی و عبـا
بهنیا ،میراث مکتوه ،تهران.
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صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۸۹دربارﮤ برهان قاطع» ،ارجنامۀ محمد ماین ،به کوشش محمد غالمرطایی،
میراث مکتوه ،تهران ،صفحههای ۴۶۳ـ.۵۱۵
مزرعتی ،محمد و علی مزرعتی ( ،)۱۳۳۴فرهنگ بیذوی (ابوزیدآباد کاشان) ،تهران.
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۵۶ـ کوسین ـ کویسین

فخرالدین قوا

(حدود سال  ۳۱۱هجری) برای نخستین بار در فرهنگ خود (قـوا غزنـوی

 ،۱۳۵۳ص  )۵۵کلمــهای را بــهصــورت «کویســه» طــب کــرده و معنــی آن را «غلــۀ کوفتــه»
آوردهاست .پس از او حاجب خیرات دهلوی در دستوراالفاضل که در سال  ۳۴۳تألیف شده
این کلمه را به همین صورت به معنی «کوفته» طب کردهاست (ص  .)۲۱۶بدرالدین ابراهیم،
ب
م لف فرهنگ زفان گویا و جهان پویا ،که ظاهرا در سال  ۸۳۳نوشته شده ،نیـز ایـن کلمـه را
طب کردهاست .در چاپی از این کتاه که در سال  ۱۹۳۴براسا نسخۀ مبلوط تاشـکند در
مسکو به چاپ رسیده طب کلمه «کوﺑسه» بدون نقطۀ حره سوم و معنی آن «غلـۀ کوفتـه»
است (بدرالدین ابراهیم  ،۱۹۳۴ص  .)۳۶در چاپ دیگر این کتاه که در  ۱۹۸۹براسا نسـخۀ
خدابخش و نسخۀ تاشکند به کوشش نذیر احمد در کتابخانۀ خـدابخش پتنـه (هندوسـتان)
منتشر شده برمبنای نسخۀ خدابخش این کلمه در مـتن بـه شـکل «کویسـته» طـب شـده و
طب «کویسه» به حاشیه برده شدهاست .در زفان گویا کلمه چنین معنـی شدهاسـت« :غلـۀ
کوفته و به یای پارسی نیز گویند» (بدرالدین ابراهیم ۱۹۸۹ـ ،۱۹۹۳ص  .)۲۸۹در چاپ دیگری از
این کتاه که در  ۱۳۸۱براسا نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنای سـاب چـاپ شـده نیـز کلمـه
بهصورت «کویسه» آمده و چنین معنی شدهاست« :غلۀ کوفتـه و بـا بـا پارسـی نیـز گوینـد»
(بدرالدین ابراهیم  ،۱۳۸۱ص  .)۲۱۱پیدا است که کویسه بای تازی ندارد که تلفظ دیگر آن با بای
ب
ب
فارسی باشد .احتما منظور از یای فارسی یای مجهول است و ظـاهرا صـاحب زفـان گویـا
این کلمه را  ka/uwī/ēsaتلفظ میکردهاست.
فرهنگهای بعدی این کلمه را «کویسته» طب کردهاند .در لسانالشاراء عاش ( ۳۵۳ـ
 ،۱۳۳۴( )۳۹۱ص  )۲۸۸طب و تعریف آن اینگونه است« :کویسیه ،وزن نزیسته ،یعنی زنده
نگشته :غلۀ کوفته» .در بحرالفضایل (بکری بلخی  ،۱۳۹۴ص  )۴۳۳هم آمده« :کویسیه[ :غلـۀ]
کوفته» .در شرفنامۀ منیری (تألیف در  )۸۳۸نیز آمده« :کویسیه :با یاء فارسی ،غلۀ کوفتـه و
ّ
در لسانالشاراء به وزن «نزیسـته» مصـحح اسـت» .در فرهنـگ جهـانگیری (انجـو شـیرازی
۱۳۵۱ـ ،۲ ،۱۳۵۴ص  )۲۱۹۳این واژه با کاه فارسی مفتوح ،یعنی گـاه و بـا یـای مجهـول
بهصـورت گویسـته ،یعنـی  gawēstaطـب شدهاسـت .در همـین کتـاه گویسـت ،یعنـی
 ،gawēstبه معنی «کوفتگی» طب شدهاست .در جهانگیری برای کلمه دو مصدر بهصورت
کویســتن  kuwēstanو کویســتیدن  kuwēstīdanهــم آمدهاســت .ســروری تلفــظ کلمــه را
کویسته به وزن «نزیسته» و کسته بهدست داده و مصدر آن را کویسـتن بـه وزن «نزیسـتن» و
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کویستیدن به معنی «غله را کوفتن و مطل کوفتن» نوشتهاست .در برهان قـاطع کویسـتن بـر
وزن «گریختن» به کسر و فتح اول نیز طب شدهاست .کویستیدن بر وزن «گریزدیدن» را نیز
به فتح و کسر اول آوردهاست.
ّ
چنانکه میبینیم ،در فرهنگهای متقدم این کلمه بهشکل کویسه طب شـده و نخسـتین
بار در یکـی از نسـخ زفـان گویـا ایـن شـکل بـه کویسـته بـدل شدهاسـت .در هـیچیـک از
فرهنگهای مذکور در فوق شاهدی برای این کلمه نیامدهاست تا بتوان از این طری به تلفـظ
ب
آن پی برد .معمو در اینگونـه مـوارد صـورتهای قـدیمتـر طـب درسـتتری از کلمـات
ب
بهدست میدهند و صورتهای متأخر معمو تصحیف ـ و اگر کلمه اصالت داشته باشـد ـ
صورتهای تحولیافته را نشان میدهند .اما در اینجا واقعیت برعکس است؛ در ایـن مـورد
کوسه صورت مصحف و کویسته صورت اصلی کلمه است .تنها شاهدی که از این کلمه در
ّ
دست است از مهذ االسماء محمود زنجی سجزی است .سـجزی «طریـ رکـوه» را بـه
«راهی کویسته» معنی کردهاست (زنجی سجزی  ،۱۳۶۴ص  ،۱۳۹مطاب با دستنویس اصل ،بـرگ
 .)۳۳کویسته در اینجا به معنی مطل «کوبیدهشده» است که در فرهنگ سروری به آن اشاره
ب
شدهاست .مصدر این صفت قاعدتا باید کویستن باشد .اگر کویسته ،مطاب طب بع ـی از
فرهنگها ،کویسته بر وزن «نزیسته» تلفظ میشده ،کویستن هم بایـد بـه فـتح کـاه باشـد.
بنابراین ،معلوم نیست جهانگیری که کویسـته را بـهغلـ «گویسـته» خوانـده و آن را بـا اول
مفتوح و یاء مجهول طب کرده چگونه مصدر آن را کویستن طب کردهاست .دیگر اینکـه او
ُ
شکل «کویستیدن» را از کجا آوردهاست؟
در زبان پهلوی فعل  kōstanبه معنی «زدن و کوفتن» است .کلمۀ کوس و کوست کـه در
لغت فرس اسدی ( ،۱۳۱۹ص  )۴۸به معنی «آسیب» آمده و بیت زیر از بوشعیب به شـاهد آن
آورده شده از همین فعل است:
شــاکرنعمت نبــودم یــا فتــی

تا زمانه زد مـرا ناگـاه کوسـت

کوس بار دیگر در صفحۀ  ۱۹۳این کتاه چنین معنی شده« :آن است که دو کس فرا هـم
زنند و دوش به دوش به ّقوت به هم زنند» و بیت زیر از فردوسی در تأیید آن آمدهاست:
ز ناگــه بــه روی انــدرافتاد طــو

تو گفتی ز پیل ژیـان یافـت کـو
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کلمۀ گویست به معنی «کوفتکی» در فرهنگ جهانگیری به احتمال زیاد تصحیف همین
کوست است .کوس به معنی «طبل» نیز به احتمال قوی از همین ریشـه اسـت 1.در فرهنـگ
جهانگیری شاهد زیر از فردوسی برای معنی «فروکوفتن» و «صدمه» آمـده کـه کـوس در آن
فعل امر است:
گیاهی که گویم تـو بـا شـیر و مشـک

بکو و بکن هـردو در سـایه خشـک

در زبان فارسی صفت مفعولی این فعل نیز بهصورت «راست کوسـته» در ترجمـۀ قـرآن
موزﮤ پارس ( ،۱۳۵۵ص  ،۲۵۳در آیۀ  ۵۲سورﮤ شوری) در ترجمۀ مستقی بهکار رفتهاست« :او تو
یا محمد می راه نمایی ،واز خوانی وا راهی راست کوسته».
اما کویسته با این فعل ارتباط ندارد .به احتمال زیاد جـزء اول ایـن کلمـه ،یعنـی بخـش
«کو» ،مخفف  kōb > kōwریشۀ فعل کوفتن است که با پسوند ــ سـتن همـراه شدهاسـت.
تعدادی از مصدرهایی که در فارسی دری رسمی به «ئیدن» ختم میشوند در منطقۀ سیستان
قدیم (سیستان قدیم میان افبانستان و ایران تقسیم شده) به ـ سـتن خـتم میشـدهاند ،ماننـد
بخشایستن (بخشودن ـ بخشیدن) ،سرایسـتن (سـرودن ،سـراییدن) ،گروسـتن (گرویـدن) و
مالستن (مالیدن) (← صادقی  ،۱۳۹۱فهرست) .2فعل  *kōbistanیا  *kowistanبا حـذه /b/
یا  /w/از پایان بن آن ابتدا به  *kōistanبدل شده ،سپس صامت میانجی  /y/بـرای پـر کـردن
جایگاه میان دو مصوت به آن اطافه شدهاسـت .حـذه  /w/و جـایگزین شـدن آن بـا  /y/در
تعدادی از افعال دیگر فارسی نیز سابقه دارد .بن م ارع فعل گفتن در فارسـی میانـه /gōw/
اســت ،/gōwēm/ :امــا در فارســی دری  /gōw/بــه  /gō/بــدل شــده ،آنگــاه  yبــه آن اطــافه
شدهاست ./gō/ūyam/ :بن م ارع فعل سودن نیز در اصل  /sāw/بودهاست که همین مسـیر
را طی کرده و در پهلوی و فارسی به  /sāy/تبییر یافتهاسـت ،امـا در گفتـار هنـوز بـهصـورت
ّ
 /sâb/بهکار میرود .بن م ارع فعل روفـتن نیـز در مهذ االسـماء بهصـورت روی بـهکـار
رفتهاست .در این فرهنگ قمامه به «آنچه برویند» برگردانده شدهاست (ص  ۲۳۲چـاپی مطـاب
 .1م لف فرهنگ جهانگیری نیز این احتمال را داده و به نظر درست میآید .کوس بن فعل و اسم مصدر اسـت کـه در
نقش اسم ابزار و اسم ذات بهکار رفتهاست ،همچنانکه آگنش ،آویی ،خور ،سـونش ،گـوار  ،و غیـره چنـین حـالتی
دارندّ .در مقاصداللغه (ص  )۲۸کوس در ترجمۀ بییر نیز بهکار رفته و در شرح آن گفته شده یعنی «کـدنگ گـازران».
در مهذ االسماء (ص  )۱۳۶شاط و در تکملةاالصناف (ص  )۲۱۶شاب بـه معنـی «کـو کربـا » آمدهاسـت
(مثالها در رواقی) .اشتقاقی که در فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی به نقل از پروفسور بیلی بـرای ایـن کلمـه آمـده
قانعکننده نیست.
 .2در بع ی گویشهای جنوه غربی ایران ،از جمله شوشتری ،نیز این پسوند بـه جـای  -īdanمتـداول اسـت (←
صادقی  ،)۱۳۶۶ =( ۱۳۳۹ص .)۳۱
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برگ  ۱۴۵پشت نسخۀ شمارﮤ  ۱۳۱کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)« .بروینـد» بایـد از *be-rōwand

گرفته شده باشد.
در بع ی اسمها نیز  /b/یا  /w/v/پایانی حذه شده و  /y/جـای آن را گرفتهاسـت .کلمـۀ
جوی مثال این تحول است .در فارسی باستان این کلمه بهشکل  yauviyā-بـهکـار رفتـه کـه
ابتدا به *جوو و سپس به جو بدل شده که در تاریخ سیسـتان (ص  )۴۱۴و خـوابگیاری (ص
 )۲۳بهکار رفتهاست .جوی از *جوو گرفته شدهاسـت .صـورت عامیانـۀ جـوغ نیـز از ǰōv/ß
گرفته شدهاست (← صادقی  ،۱۳۴۹ص  .)۳۹۱البته «ی»  /y/در جوی دیگـر صـامت میـانجی
ب
نیست و صرفا جانشین  /v/w/شدهاست.
فعل  kōwīsanبه معنی «کوبیدن» در دشتسـتانی ،کـه رواقـی و میرشمسـی ( ،۱۳۸۱ذیـل
کویسته) نقل کردهاند ،م ید صورت فرطی  *kōwistanاست که در فوق به آن اشاره کـردیم.
بنابراین ،تلفظهای گویسته بر وزن «نزیسته» و گویستن بر وزن «گریختن» ،کـه فرهنـگهـا
طب کردهاند ،درست بهنظر نمیرسد.
( kō-yکوی ـ) بهجای ( kōb-کوه) یک شاهد قدیمی دیگر نیز دارد و آن جاینام «کویعدنیکویان» در اسرارالتوحید است .در اسرارالتوحید (چاپ ذبیحالله صفا) این نام همهجـا در
مــتن کتــاه بــهصــورت «عــدنیکویان» ،امــا در نســخهبــدل در بع ــی مــوارد بــهشــکل
َ َ
َ
ب
(مثال ← میهنی  ،۱۳۳۲ص  ،۸۸ ،۳۶ ،۳۱ ،۶۹و غیره) .عدنی یا عـدنی
«عدنیکوبان» آمدهاست
نــوعی پارچــه یــا ُبــرد خــاص نیشــابور بــوده کــه آن را میکوفتهانــد .ابوالحســن بیهقــی در
ّ
لبا االنسا نام این محل را « ِسکۀ عدنیکوبان» با بای تـازی آورده ،امـا در چهـار نسـخۀ
اصلی اسرارالتوحید همهجا بهشکل «عدنیکویان» با یای تحتانی (دو نقطه) طب شدهاست
(← شفیعی کدکنی  ،۱۳۶۶ص  .)۳۵۴شفیعی مینویسد که کوی بهجای کو در لبـاتی ماننـد
جامهکوی هنوز در زبان مردم این ناحیه (= نیشابور و میهنـه) تـا حـدود کـدکن بـاقی اسـت
(همانجا).
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسین (۱۳۵۱ـ ،)۱۳۵۴فرهنگ جهانگیری ،دانشگاه مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
بدرالدین ابراهیم ( ،)۱۹۳۴فرهنگ زفان گویا و جهان پویا ،به کوشش  .ا .بایفسکی ،دانش ،مسکو.
بدرالدین ابراهیم (۱۹۸۹ـ ،)۱۹۹۳فرهنگ زفان گویا ،به کوشـش نـذیر احمـد ،کتابخانـۀ خـدابخش ،پتنـه
(هندوستان) ،دو جلد.

91

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
مقوا ،گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره ،کوستن ...

پژوهشهای لغوی

بدرالدین ابراهیم ( ،)۱۳۸۱فرهنگنامۀ زفان گویا و جهان پویا ،فرهنگ لبات فر  ،پنجبخشـی ،بـه کوشـش
حبیبالله طالبی ،پازینه ،تهران.
بکری بلخی ،محمدبن قوام ( ،)۱۳۹۴بحرالفضائل فی منافع االفاضل ،به کوشش میرهاشم محـدث ،بنیـاد
موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
تاریخ سیستان ( ،)۱۳۱۴به کوشش محمدتقی بهار (ملکالشعراء) ،تهران.
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۱۳۳۱ـ ،)۱۳۳۵برهان قـاطع ،بـه کوشـش محمـد معـین ،زوار ،تهـران ـ
مشهد ۴ ،جلد.
ترجمۀ قرآن موزﮤ پارس ( ،)۱۳۵۵به کوشش علی رواقی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
حاجب خیرات دهلوی ( ،)۱۳۵۲دستوراالفاضل ،به کوشش نذیر احمد ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۱۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران.
خوابگیاری ( ،)۱۳۴۶به کوشش ایر افشار ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
رواقی ،علی با همکاری مریم میرشمسی ( ،)۱۳۸۱ذیل فرهنگهای فارسی ،هرمس ،تهران.
ّ
زنجــی ســجزی ،محمــودبن عمــر ( ،)۱۳۶۴مهذ االســماء فــی مرتــب الحــروف و االشــیاء ،بــه کوشــش
محمدحسین مصطفوی ،علمی و فرهنگی ،تهران.
سروری ،محمدقاسمبن حاجی محمد کاشانی (۱۳۳۸ـ ،)۱۳۴۱کتا مجمـعالفرس ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،کتابفروشی علیاکبر علمی ،تهران ۳ ،جلد.
شفیعی کدکنی ( ← ،)۱۳۶۶میهنی (.)۱۳۶۶
صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۴۹دربارﮤ چند لبت عامیانۀ فارسی» ،مجلۀ سـخن ،سـال  ،۲۱شـمارﮤ ۴ــ،۵
صفحههای ۳۸۸ـ.۳۹۳
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۶۶ = ۱۳۳۹نگاهی به گویشنامههای ایرانی ،فرهنگسـتان زبـان و اده فارسـی و
مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۹۱تحقیق دربارﮤ کتا المصادر ابوبکر بستی ،طمیمۀ شمارﮤ  ۲۳آینـۀ میـرا ،
میراث مکتوه ،تهران.
عاش ( ،)۱۳۳۴فرهنگ لسانالشاراء ،به کوشش نذیر احمد ،رایزنـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران،
دهلی.
قوا غزنوی ،فخرالدین مبارکشاه ( ،)۱۳۵۳فرهنگ قواس ،به کوشـش نـذیر احمـد ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاه ،تهران؛ چاپ دوم ،کتابخانۀ رطا ،رامپور (هند).۱۹۹۹ ،
کرمینی ،علیبن محمد ( ،)۱۴۱۵ /۱۹۸۵ /۱۳۶۳تکملةاالصناف ،چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کهـن
محفور در کتابخانۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد ،پاکستان.
مقاصداللغه ،نسخۀ خطی  ۱۱۴۴کتابخانۀ ملی ایران.
میهنی ،محمدبن منور ( ،)۱۳۳۲اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـیسـاید ،بـه کوشـش ذبیحاللـه صـفا،
امیرکبیر ،تهران.
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میهنی ،محمدبن منور ( ،)۱۳۶۶اسرارالتوحید فی مقامـات الشـیخ ابـیسـاید ،بـه کوشـش و بـا تعلیقـات
محمدرطا شفیعی کدکنی ،آگاه ،تهران (جلد اول :متن ،جلد دوم :تعلیقات).
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۵۷ـ کوس ـ گوس

در لغت فرس اسدی ( ،۱۳۱۹ص  )۲۱۱آمده:
کوس دیگر :تس بود ،عسجدی گوید:
کــو تــو انــدر خــوردنی هــر روزگــار منــه

باد برگست و قفـا سـفت و سـیل و عصـا (؟)

این مدخل و شاهد آن از حاشیۀ لغت فرس نخجوانی نقل شده و مصحح لغت فـرس در
چهار مورد آن را غل نقل کردهاسـت .معنـی و شـاهد آن در اصـل نسـخۀ نخجـوانی و ،بـه
استثنای مورد دوم ،در نسخهای که عبرت نائینی از روی آن نوشته و در اختیـار عبـا اقبـال
گذاشته چنین است:
بس بود ،عسجدی گوید:
کو تو از خوردنی هـر روز کـان اندرمنـه

بـاد برگشــت و قفــا ســفت و ســیل و عصــا

عبرت کلمۀ سوم مصراع اول ،یعنی از ،را بهغل اندر خوانده و نوشتهاست و اقبال هم از
او پیروی کردهاست .بنابراین ،معنی بخش اول مصراع اول چنـین اسـت« :از خـوردنی بـس
کن» .به نظر میرسد که کوس امالی ناقص گوس با تلفظ  ،/gwas/صورت تحولیافتـۀ was
فارسی میانه باشد.
خواجه نصیر طوسی مینویسد« :و حرههای دیگر باشـد کـه هـم از ترکیـب دو حـره
ب
حادث شود ،مثال چنانکه  ...از ترکیب یکی از حروفی که مخر آن آخر کام باشد با حـره
واو در لفظ خو و در بع ی لبات (= گویشهای) عجـم در لفـظ درغـویش کـه بـهجای
درویش گویند و در لفظ گوس که بهجای بس گویند واقع باشد» (طوسی  ،۱۳۹۳ص ۱۵ــ.)۱۶
ّ ب
مرجحـا  /γw/و «گـو»  /gw/یـا
مقصود خواجه از حره در اینجا وا است و «غو»  /γw/یـا
ّ
مرجحا  /gw/در نظر او وا مرکباند.
تبدیل  /w/دورﮤ میانه به  /gw/و بهصورت درستتر  /gw/در زبان فارسـی در چنـد مـورد
نادر دیده میشود ،مانند گواشامه ،گورغست ،گویرایش ،و غیره (← صادقی ،زیر چاپ).
اما دربارﮤ صورت صحیح بیت عسجدی ،علیرطا شعبانیان ،مصحح دیـوان عسـجدی،
بیت را چنین تصحیح کردهاست:
کو تو از خـوردنی هـر روز کـاز اندرمنـه

باز بر پشـت و قفـا و سـفت سـیلی و عصـا

(حکیم عسجدی ،دیوان ،ص )۱۱۳
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مصراع دوم در این تصحیح شکل معقولی پیدا کردهاست ،اما مصحح دیوان «کو » در
مصراع اول را جزء واژههای پایان کتاه نیـاورده ،زیـرا معنـی آن در چـاپ اقبـال غلـ نقـل
شدهاست .وی «منه» در مصراع دوم را نیز به معنی «فک و زنخ و چانه» دانستهاست .معنـی
بخش دوم مصراع اول روشن نیست .اگر کاز را گاز بخوانیم ،به معنـی «لگـد» و «سـیلی» و
ب
«دندان» و «به دندان گرفتن» است .در این صورت ،مسـلما «اندرمنـه» از فعـل انـدرنهادن
است.
در پایان یادآور میشود که در یکی از نسخههای مایاراالشاار به دنبال گوس آمـده« :بـه
زبان کرمانی».
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
صادقی ،علیاشره (« ،)۱۳۹۶قاعدﮤ آوایی حذه  /w/آغازی و چند مسـئلۀ آوایـی وابسـته بـه آن» ،مجلـۀ
فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۱۲صفحههای ۳ـ.۱۸
طوسی ،نصیرالدین ( ،)۱۳۹۳مایاراالشاار ،به کوشش علیاصبر قهرمانی مقبـل ،مرکـز نشـر دانشـگاهی،
تهران.
عســجدی مــروزی ،عبــدالعزیز ( ،)۱۳۹۴دیــوان ،بــه کوشــش علیرطــا شــعبانیان ،ســورﮤ مهــر ،ته ـران.
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آنچه امروز در زبان فارسی سبیل گفته میشود در متون قدیم بروت نامیـده شـده کـه امـروز
باد بروت) باقی ماندهاست .سبیل در فرهنگهای
فق در ترکیب بادو بروت (صورت
گفتاری ِ
ِ
فارسی معتبر قدیمی طب نشـده و بـهجای آن سـبلت آمدهاسـت کـه بـه گـواهی وزن شـعر
َ
َ
« ِسبلت» یا « َسبلت» تلفظ میشدهاست .فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع آن را به کسر اول
طب کردهاند ،اما چون اصل عربی آن سبلت است ،بیشـک در ابتـدا تلفـظ آن در فارسـی
سبلت بودهاست ،چنانکه در شرفنامۀ منیری در قرن نهم با همین تلفـظ طـب شدهاسـت.
سبلت در متون کهن فراوان بهکار رفته ،اما سبیل تلفظی بهظاهر جدید است.
در لغتنامۀ دهخدا شاهد زیر از چاپ اول نق عبدالجلیل رازی برای این کلمـه نقـل
شدهاست« :تا شبهت برخیزد که همۀ ناصبیان با سبیلهای به سوهان بکردهانـد» (نقـ  ،ص
 ،)۳۹۱اما در چاپ دوم نق بهجای سبیل در اینجا سبلت آمده و هیچ نسخهبدلی هم بـرای
بـدل
آن به دست داده نشدهاست .در چاپ اول نق در اینجا در حاشیه گفته شده که نسـخه ِ
سبیل ،سبلت است .از این قید معلوم میشود که بع ی نسخههای نقـض بـهجای سـبلت،
سبیل داشتهاند .نسخههای مورد استفادﮤ مرحـوم محـدث در چـاپ اول نقـ از ایـن قـرار
ب
است .۱ :نسخۀ متعل به علیاصبر حکمت (سابقا متعل به محمدحسین شـعاع شـیرازی)
که در سال  ۱۱۱۱نوشته شدهاست (در مقدمۀ چـاپ دوم نقـ  ،ص بیستوهشـت ،سـال
کتابت این نسخه شعبان  ۱۱۵۱ذکر شدهاست)؛  .۲نسخۀ حسین باسـتانی راد کـه در اوایـل
قرن یازدهم هجری کتابت شدهاست؛  .۳نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای ملـی کـه در ۱۱۳۸
نوشته شدهاست؛  .۴نسخۀ ملکی خود میرجاللالدین محدث که چون ربـع آخـر آن افتـاده
دارای تاریخ کتابت نیست و محدث در مقدمۀ چاپ اول به تـاریخ تحریـر آن اشـاره نکـرده،
ولی فرزندش ،علی محدث ،در مقدمۀ چاپ دوم (ص سیوهفت) از قول پدرش تاریخ کتابت
آن را اواخر عصر صفوی دانستهاست .مرحوم محدث آن را نسـخهای صـحیح شمردهاسـت
ب
(مقدمۀ نق و تعلیقات آن ،ص  )۹۳و علی محدث نوشته که این نسـخه غالبـا بـا نسـخۀ کهـن
کتاه با عالمت «ع» همخوانی دارد (مقدمۀ چاپ دوم ،ص سیوهفت) .نسـخۀ «ع» بـه حـد
جعفر سلطان ّ
القرائی در نیمۀ اول قرن هشتم نوشته شده (مقدمۀ چاپ دوم ،ص سیونه) ،و همین
نسخه است که مبنای چاپ دوم کتاه قرار گرفتهاست .این نسخه متعل به کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی است.
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آنچه به نظر میرسد این است که مبنای طب محدث در چاپ اول برای کلمۀ سبیل یک
یا دو یا هر سه نسخۀ کتابتشده در آغاز قرن یازدهم بوده و در چاپ دوم ،که مبتنی بر نسخۀ
«ع» و نسخۀ شخصی او بوده و بـا نسـخۀ «ع» همخـوانی داشـته ایـن طـب کنـار گذاشـته
شدهاست.
در گویشهای ایرانی کنـونی کلمـهای کـه بـرای سـبیل بـهکار مـیرود همـین کلمـه بـا
تفاوتهایی در تلفظ است ،از این جمله است گویشهای فار (← سالمی ۱۳۸۳ــ )۱۳۸۸و
بع ی گویشهای منطقۀ مرکزی و گویشهای سـمنانی ،سـرخهای ،سـگردی و غیـره (←
ُ
حاشیۀ برهان قاطع ،ذیل سبیل؛ ستوده  ،۱۳۴۲ذیل سبیل و سپیل) .تنها در گویش خنجی هنوز کلمـۀ
 borutمســتعمل اســت (← ســالمی  ،۱۳۸۶ص  .)۸۶در بیرجنــدی نیــز  barutدر کنــار sabil
کاربرد دارد (← رطایی  ،۱۳۳۳ص  .)۹۱در فارسی تاجیکی هم  burutبا دو  uکوتاه ،یعنـی بـه
صورت ُب ُرت ،در کنار «موی لـب» مسـتعمل اسـت (←  ،Saymoddinovذیـل  .)Усыهمچنـین
است در فارسی افبانی که در آنجا این کلمه بهشکل  barutبهکار میرود (← انوشه خدابندهلو،
ذیل بروت) .در زبان خوارزمی این کلمه بهشـکل « brtبـرت» طـب شدهاسـت (← Benzing
ب
 1)1983, p. 176که احتما تلفظ آن « َب ُرت» یا « ُب ُرت» بودهاست.
طب نسخههای قرن یازدهمی نق نشان میدهد که تلفظ سبیل اقل از قرن دهـم در
فارسی رایج بودهاست .صورت موجود در گویشها نیز قدمت این تلفظ را نشان میدهد ،اما
طب سبیل حداقل در سه متن قدیمتر هم آمدهاست :نخست در شاهد زیر از سـم عیـار:
سمک درآمد و دو سبیل قطران بگرفت و بکند ّ
(ارجانی  ،۱ ،۱۳۴۳ص .)۱۶۳
شاهد دوم از عجائبالمخلوقـات اسـت :بوزینـه  ...بع ـی را سـینهها سـپید بـود  ...و
سبالها دارند .اع اهاء وی به آدمی ماند :ریش و سبیل و چشم (طوسی  ،۱۳۴۵ص .)۵۹۱
شاهد سوم هم از مثنوی است:
ه تــو مــا را بــر آتــش برنهــاد

کان سبیل چره تـو برکنـده بـاد

(مولوی  ،۱۹۲۹دفتر سوم ،ص  ،۴۲بیت )۳۳۳

ب
سم عیار از قرن ششم است ،اما نسخۀ منحصربهفرد آن احتما متعل به قرون هفـتم
و هشتم باشد .عجائبالمخلوقات نیز از قرن ششم است ،اما نسخۀ اسـا مـتن چـاپی در
 .1در پهلوی برای سبیل  afruštبهکار رفتهاست (Nyberg 1988, p. 76؛ نیز ← رطائی باغبیدی  ،۱۳۹۱ص .)۶۶
یونکر صورت پهلوی آن را ( )Junker 1912, p. 83 ←( aprušt )awruštو  aßruštطب کردهاست (← Junker
.)1955, p. 6
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 ۳۴۱نوشــته شدهاســت (← ســتوده  ،۱۳۴۵ص  .)۲۳نســخههای معتبــر مثنــوی هــم از قــرن
ب
هفتماند .بنابراین ،سابقۀ این تلفظ مسلما به قرن هفتم و قبل از آن میرسد.
محمد معین در حاشیۀ برهان قاطع سبیل را از سبلة عربی مأخوذ دانسته و همین مطلـب
ب
در لغتنامۀ دهخدا نیز نقل شدهاست .فرهنگ سـخن نیـز سـبیل را صـرفا مـأخوذ از عربـی
دانستهاست .در فرهنگ نظام نیز سبیل ّ
محره سبلت عربی دانسته شدهاسـت ،امـا حقیقـت
ب
این است که سبیل مستقیما از سبلت گرفته نشده ،بلکـه از شـکل ُممـال صـورت جمـع آن،
یعنی ِسبال ،گرفته شده که در فارسی بهصورت مفرد بـهکار رفتهاسـتُ .ممـال سـبالِ ،سـبیل
است و مصوت «ا» ( )āاماله شده و به یای مجهول ( ēیا  )e:بدل شـدهاسـت .هنـوز نیـز در
بع ی گویشهای ایرانی سبیل با یای مجهول بـهکار مـیرود .ازجملـه ،در گـویش خـوری
بهشکل ( sebēlشایگان  ،۱۳۸۵ص  )۱۲۵و در گویش دوانـی بـه شـکل ←( )sevēl =( seve:l
سالمی  ،۱۳۸۱ص  .)۲۹۶اینک چند شاهد برای ِسبال به معنی سبیل و بهصورت مفرد (بـهویژه
به شاهد دوم ،که سبال همراه با ریش بهصورت مفرد به کار رفتهاست ،توجه شود):
ُ
هریکــی را زان دگــر تنهــا کــنم

چونک تنهـا شـد سـبالش بـرکنم

نخــوتش بــر مــا ســبالی مــیزنــد

(مولوی  ،۱۹۲۹دفتر دوم ،ص  ،۳۶۶بیت )۲۱۳۱
لیک ریش از رشـک مـا برمیکنـد

گرم شد پشـتش ز خورشـید عـره

(همان ،دفتر ششم ،ص  ،۳۸۸بیت )۲۱۲۳
چــه غمســتش از ســبال بولهــب

به نیم ِگرده بروبی بـه ریـش بیسـت کنشـت

(همان ،دفتر ششم ،ص  ،۴۴۵بیت )۳۱۲۵
به سـد کلیچـه سـبال تـو شـوله روه برفـت

ُ
(عماره ،لغت فرس اسدی  ،۱۳۱۹ص  ،۴۳۲ذیل «شوله»)

به نوشتۀ غر النعم صابی (متوفی در  )۴۸۱ابوالقاسم عالءبن حسن ،وزیـر دیلمیـان،
در میان مردمان دیلم به «سیاهسبال» معروه بود (← صادقی  ،۱۳۵۳ص .)۳۹
منابع
ّ
ارجانی ،فرامرزبن خداداد ( ،)۱۳۴۳سم عیار ،به کوشش پرویـز ناتـل خـانلری ،جلـد  ،۱بنیـاد فرهنـگ
ایران ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۱۳۱۹کتا لغت فرس ،به کوشش عبا اقبال ،تهران.
انجو شیرازی ،میرجمالالدین حسـین (۱۳۵۱ــ ،)۱۳۵۴فرهنـگ جهـانگیری ،بـه کوشـش رحـیم عفیفـی،
دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
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انوری ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۸۱فرهنگ بیرگ سخن ،سخن ،تهران ۸ ،جلد.
انوشه ،حسن و غالمرطا خدابندهلو ( ،)۱۳۹۱فارسی ناشنیده ،قطره ـ اکو.
ّ
تبریزی ،محمدحسینبن خلف (۱۳۳۱ـ ،)۱۳۳۵برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،زوار ،تهران ۴ ،جلد.
داعیا سالم ،محمـدعلی (۱۳۱۵ــ ،)۱۳۱۸فرهنـگ نظـام ،حیـدرآباد دکـن (هنـد) ۵ ،جلـد ،چـاپ دوم
(افست) ،تهران ،دانش۱۳۶۲ ،ـ.۱۳۶۴
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
رازی ،عبدالجلیل ( ،)۱۳۳۱با مثالب النواصب فی نق با فضائح الرواف معروه بـه نقـ  ،بـه
کوشش میرجاللالدین محدث ،تهران.
رازی ،عبدالجلیل ( ،)۱۳۵۸با مثالب النواصب فی نق با فضـائح الـرواف معـروه بـه نقـ ،
انجمن آثار ملی ،تهران ،چاپ دوم در  ۳جلد ،دو جلد متن و یک جلد تعلیقات.
رطایی ،جمال ( ،)۱۳۳۳واژهنامۀ گویش بیرجند ،روزبهان ،تهران.
رطایی باغبیدی ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۹۱واژهنامۀ موضوعی زبانهای ایرانی باستان ،فرهنگستان زبـان
و اده فارسی ،تهران.
سالمی ،عبدالنبی ( ،)۱۳۸۱فرهنگ گویش دوانی ،فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران.
ســالمی ،عبــدالنبی ( ،)۱۳۹۱ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۶ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۳گنجینــۀ گویششناســی فــارس،
فرهنگستان زبان و اده فارسی ،تهران ۶ ،جلد.
ستوده ،منوچهر ( ،)۱۳۴۲فرهنگ سمنانی ،سرخهای ،السگردی ،سـنگری ،شـهمیرزادی ،دانشـگاه تهـران،
تهران.
ستوده ،منوچهر ( ← ،)۱۳۴۵طوسی ،محمدبن محمود (.)۱۳۴۵
شایگان ،محمد ( ،)۱۳۸۵گویش خوری ،یوشیج ،تهران.
صادقی ،علیاشره ( ،)۱۳۵۳تکوین زبان فارسی ،دانشگاه آزاد ایران ،تهران.
طوسی ،محمدبن محمود ( ،)۱۳۴۵عجائبالمخلوقات ،به کوشش منوچهر سـتوده ،بنگـاه ترجمـه و نشـر
کتاه ،تهران.
فاروقی ،ابراهیم قوام (۱۳۸۵ـ ،)۱۳۸۶شرفنامۀ منیری ،به کوشش حکیمۀ دبیران ،پژوهشگاه علـوم انسـانی،
تهران ۲ ،جلد.
محدث ،میرجاللالدین ( ،)۱۳۳۵مقدمۀ نق و تالیقات آن ،تهران.
مولوی بلخی ،جاللالدین محمد ( ،)۱۹۲۹مثنوی ،به کوشش ر .ا .نیکلسون ،بریل ـ لوزاک ،لیدن ـ لنـدن،
جلد دوم (= دفتر سوم و چهارم).
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فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
مقوا ،گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره ،کوستن ...

پژوهشهای لغوی

۵۹ـ بروت

درمورد ریشۀ کلمۀ بروت تاکنون پیشنهادی ارائه نشدهاست .احتمـال مـیرود ایـن کلمـه از
کلمۀ هندواروپایی  *bhar(s)dh-o/ah2-به معنی «ریـش» گرفتـه شـده باشـد کـه در آلمـانی
بهصــورت  ،Bartدر انگلیســی بهصــورت  ،beardدر فرانســه بهصــورت  ،barbeاز تینــی
 ،barbaدر روسی به صورت  ،borodaدر لتونیایی به شـکل  bār̀ daو در لیتوانیـانی بهشـکل
 barzdàبهکار رفته و در بع ی از این زبانها عالوهبر معنی «ریـش» در معنـی «چانـه» نیـز
استعمال شدهاست (←  .)Wodtko et al. 2008, p. 4جزء اول این کلمه را بـه معنـی «تیـزی» و
«موی زبر» گرفتهاند (همان ،ص ُ .)۵وتکو و همکاران میگویند« :اگر بـرای فارسـی باسـتان،
مانند لیتوانیایی و لتونیایی ،یک ریشۀ مختوم به  āپیشنهاد شود ،باید منتظر صـورت *bordo
باشیم» (همانجا)ُ .وتکو و همکاران (همانجا ،ص  )۴برای فارسـی باسـتان صـورت  bordusرا
بهدست دادهاند که معلوم نیست از کجا گرفتهاند .چه شکل این صورت بـه واژههـای ایرانـی
نمیماند.
از نظر معنایی میتوان پذیرفت که ریش و سبیل هردو از مو تشکیل شدهاند و هردو تیزی
دارند ،بهخصوص درمورد سبیلهای تاهداده این معنی بارزتر است .درمورد ریش منظور از
ب
تیزی قسمت پایین ریش ،یعنی ریش روی چانه ،است که معمو بهشکل مثلثـی اسـت کـه
رأ آن رو به پایین است .اما اشکال مهمتر مربوط به مصوت  ūدر هجای دوم بروت اسـت
که با ریشۀ مذکور در با تناسب ندارد .البته شکل خوارزمی کلمـه در هجـای دوم مصـوت
کوتاه دارد .طب ریشۀ پیشنهادشده از سوی م لفان مذکور باید صورت فارسی کلمـه *bord
باشد .مصوت اصلی هجای اول بروت نیز  aاست که بعدها تحت تأثیر مصوت هجـای دوم
به  oبدل شدهاست .آنچه ظاهر است زبـان هنـدواروپایی مـادر بـرای سـبیل کلمـۀ خاصـی
نداشته و زبانهای دختر هرکدام کلمۀ جدیدی برای آن سـاختهاند ،امـا اقـل زبـان آلمـانی
برای سبیل ترکیبی از همان  Bartرا بهصورت  Schnurbartبهکار میبرد.
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