
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

 ـ مقّوا۵۴
ستبر و کلفتی که از چندین  ۀصفح»است: ا طباء چنین معنی شدهاین کلمه در فرهنگ ناظم

کـه ایـن تعریـف  ،دهخدا ۀناملغتو در  «سازندهای کهنه میو یا پارچه   کاغذهای بیکاره
کاغذی سخت طخیم »است: دنبال آن آمدهتعریف زیر نیز از یادداشت دهخدا به ،نقل شده

ی که از اگونهکه از خمیر کاغذ یا چند  ی کاغذ بر یکدیگر دوسیده )= چسبیده( کنند. تخته
. سپس دو بیـت زیـر شـاهد آن آورده «اده و چسبانیده سازندنهخمیر کاغذ یا کاغذهای برهم

 است:شده
 دش بـر اولـکنی مصحف و ججلد اگر می

 
 دفتــــر انجیــــل را بهــــر مقــــّوا طلــــب 

 .(۱۶۹پ[ امیرکبیر، ص ا]چوحشی )دیوان،  
ـــیرازه ـــد و ش ـــّوا و جل ـــز مق  ج

 
 هرچه سازم به دسـت خـود سـازم 

 1(علی تا  حلوایی) 

                                                      
ای )قـرن هشـتم( و بیـت دوم قطعـه الشـاردقایقالحالوی، م لف کتاه بن محمد، مشهور به تا . این شعر از علی1

 است. سه بیت اول قطعه این است:این کتاه نقل شده ۵۵بیتی است که در صفحۀ شش
 در مجّلدگری مرا هنـری اسـت

 ز مقــّوا و نقــش و شــیرازهجــ
 تا شـود کـار یـک کتـاه تمـام

 

 کـه کتـابی بـده بـدو )؟( سـازم 
 هرچه سازم به دست خود سازم
 همــــه اوراق او نمــــد ســــازم

کید المدح بما یشبه الّذم»م لف این قطعۀ خود را شاهد صنعت    است.آورده« تأ
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 «شـدهتقویت»به معنی  ،و بنابراین تقویت( اسم مفعول از مصدر مقّوی)در عربی:  مقّوا
و « کاغـذ مقـّوا»تر ایـن کلمـه چه چیزی اسـت؟ صـورت قـدیم ۀشدتقویت مقّوااست، اما 

 :استههای زیر آمداست که در مثال« مقّوای کاغذ»
عظمت شـد نو عمارت کردند و شهری به فرمود )آلب ارسالن سلچوقی( تا شادیا  را از

ا در آخر اّیام سنجر به دست غزان خراه شد. از جمله مسجدی بود که آن را مسجد عقیـل ت
هزار مجّلد کتاه از انواع علوم در آنجـا بـر که پنجکتب معتبر، چنان ۀگفتند و در آن خزانمی

دیگر که در هر یکی مبالبی کتاه بود بسوخت  ۀ... پنج کتابخان طلبه وقف بود؛ آتش زدند و
تـاریخ حـاف  ) «و کمتر نیز بفروخت کاغذ مقّوابخانه غارت کردند؛ مجموع را نر  و هفت کتا

 .(۵۲ـ۵۱م: بخش جبرافیای خراسان، ص )قرن هشتم و نهم(، مجلد دو ابرو
 نویسی فرهنگستان زبان و اده فارسی است:گروه فرهنگ ۀرشواهد زیر نیز از پیک

، ۴،   زبدةالتّواریخ)حافظ ابرو، ای کاغذ سرا ایستاده و بر دهان چیزی بسته از مقودو خواجه
، قسـمت اول، ۲  ) عبدالرزاق سمرقندی )قرن نهـم( مالع سادین. همین شاهد در (۸۴۳ص 
 .استهتکرار شد (۳۴۱ص 

)عبدالرزاق سـمرقندی،   بازیگران از کاغذ مقوا صورت جانوران ساخته بر روی بسته بودند 
 .(۳۳۱، قسمت اول، ص ۲

)قرن یازدهم(،  نامهچین)برند مقوای کاغذ زراندوده کرده ]پیشاپیش[ می ها و شیرهایپلنگ
  .(۶۸ص 

ــد و  ــوان موالی ــۀ دی ــرعمجموع  ناص
 

 از صنع تو ز اوراق فلـک یافـت مقـوا 
 آذری اسفراینی )قرن نهم( 

 روی زردم دیــد جلــد و رنــگ در رویــش نمانــد
 

 بر مقّوا طعف من ظـاهر شـد و پشـتش خمیـد 
 (۵۹رن نهم( )نقل از گلچین معانی، ص سیفی بخارائی )ق 

 پسر کهنه کتـابی اسـت رقیـبای تازه
 

 گر بـد نبـری بهـر مقـوا خـوه اسـت 
 (۱۱۴لسانی شیرازی )قرن دهم( )نقل از گلچین معانی، ص  
... و آن مقـوی را کمسـان زرد بچسـبانند  بعد از آن مقدار مقوای تنـک را مـدور سـاخته

 .(۳۴، ص اصفهانی )قرن دهم( ۀ)نتیج الدول

 منابع
، به کوشش محسن کیانی و عبا  رستاخیز، کتابخانه، مـوزه و مرکـز اسـناد دیوان(، ۱۳۸۹آذری اسفراینی )

 مجلس شورای اسالمی، تهران.
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 ، به کوشش تقی بینش، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.نتیجةالدوله(، ۱۳۵۱اصفهانی، محمدحافظ )
 ، به کوشش محمدکاظم امام، دانشگاه تهران، تهران.لشارادقایق[، ۱۳۴۱بن محمد ]الوی، علیحالتا 

، مجلـد دوم: بخـش جبرافیـای ابـروتاریخ حاف  (، ۱۹۸۲الله خوافی )بن لطفعبدالله هابرو، نوراللحافظ
 ُدُرِتئاکرا و ولسکی، لودویگ رایِشرت، ویسبادن. به کوششخراسان، 

سـیدجوادی، ، به کوشش کمال حـا التواریخزبدة(، ۱۳۸۱الله خوانی )بن لطفابرو، نورالله عبداللهحافظ
 جلد. ۴وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  تسازمان چاپ و انتشارا

 دهخدا، تهران. ۀناملبت ۀ، م سسنامهلغت(، ۱۳۳۳) (و همکاران)اکبر دهخدا، علی
ازدهم(، بـه کوشـش ، ترجمه از متن  تین به دست محمـد زمـان )قـرن یـنامهچین(، ۱۳۸۳ریچی، ماتیو )

 لوجین، میراث مکتوه، تهران.
، ۲عبدالحسـین نـوایی، جلـد  ، بـه کوشـشمجمع بحرین سادین ومالع ، (۱۳۸۳) سمرقندی، عبدالرزاق

 قسمت اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 ، روایت، تهران.، به کوشش پرویز گلچین معانیشهرآشو  در شار فارسی(، ۱۳۸۱گلچین معانی، احمد )
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 ـ گهوانه ـ گهخوانه ـ گاهخوانه۵۵
، نویسـیفرهنگ)« کشور ـ کشخور ـ کشـخر»ها در بحث از این یادداشت ۲۲ ۀردر شما

/ و سپس ساده شـدن wx/ یا /xw/ به /wمصوت /از تبدیل نیم (۳۱۱ـ  ۳۱۱، ص ۴۱۳۹، ۹ ۀمارش
اند مثـال ابی که اخیراب منتشر شده/ بحث کردم. اکنون با بررسی دو کتxب به /این صامت مرکّ 

 االخبارشـها جدیـدی از  ۀناشناخت ۀترجم ۱۳۹۴ام. در سال دیگری از این تبدیل نادر یافته
قاطی ق اعی که احتما ب در قرن هفتم هجری انجام گرفته از سوی مرکـز پژوهشـی میـراث 

اطراه آن نوشـته شـده مکتوه منتشر شد. در این متن که به احتمال بسیار زیاد در کاشان یا 
وارهصورت به گهواره ۀیک بار کلم واره، یعنی ک هخ  . در همین (۴۱۹)ص  استهکار رفتبه ،گ هخ 

الملخـّ  فـی مـتن عکسـی ی اسـالم یمجلس شورا ۀکتابخان ۱۳۹۵روزهای اول شهریور 
نویس بن حســین بــادی معــروه بــه کــافی را نیــز براســا  دســتاز حمــدبن احمــد اللغــه

 ۀروانـ ۶۸۴مجلس شورای اسالمی بـا تـاریخ کتابـت  ۀکتابخان ۹۴۵۵ ۀرشما فردمنحصربه
. در ایـن دو پشت( ۸۸)برگ  استهبرگردانده شد« گاهخواره»به  مهدبازار کرد. در این متن نیز 

. شاید بعدها متن یا متـونی استه/ تبدیل شدwx/ یا مرّجحاب /xw/ به /wبینیم که /مثال نیز می
 بدل شده باشد. گاهخاره/  گهخاره*به  گاهخواره/  گهخوارهها پیدا شوند که در آن

بد نیست در اینجا به این نکته اشاره کنم که بادی به احتمـال قـوی منسـوه بـه بـادرود، 
 ۀکار رفتن کلمنسبتاب قوی در تأیید این حد  به ۀبخشی بعد از ابوزیدآباد کاشان است و قرین

است کـه امـروز از مجمـوع  رو( ۱۳)برگ ه( در این کتاه در)= دهن ث ؤباء ۀدر ترجم یاوهدهن
و  مزرعتـی ←) dehanoweصـورت های مرکزی ایـران ظـاهراب فقـ  در ابوزیـدآباد بـهگویش

رود و شاید در بادرود هم مستعمل باشـد، هرچنـد بـادرود کار میبه (۱۱۶، ص ۱۳۳۴مزرعتی 
 االبانـهفارسـی  ۀدر ترجمـاسـت کـه  یافهدهنگویش خاصی ندارد. صورت دیگر این کلمه 

نیابـهآه  و  آهنبایـه، آهنیابـههای های فارسی به صورتدر فرهنگ. این کلمه استهکار رفتبه  ب 
 .(۱۸۴ـ۱۸۴، ص ۹۱۳۸صادقی  ←) استهتصحیف شد

 منابع
 ۹۴۵۵ ۀرنـویس شـمابرگـردان دسـت، نسـخهخـ  فـی اللغـهالملّ  کتا ، (۱۳۹۵)بن احمد بادی، حمد

 محمود جعفری دهقی، میراث مکتوه، تهران. ۀی اسالمی، با مقدممجلس شورا ۀکتابخان
(، به کوشش جویا جهانبخش، حسـن عـاطفی و عبـا  ۱۳۹۴) ار قاضی قضاعیباالخشرح فارسی شها 

 بهنیا، میراث مکتوه، تهران.
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، به کوشش محمد غالمرطایی، محمد ماین ۀنامارج، «برهان قاطع ۀردربا»(، ۱۳۸۹اشره )صادقی، علی
 .۵۱۵ـ۴۶۳ هایفحهراث مکتوه، تهران، صمی

و  فرهنگ ب(، ۱۳۳۴مزرعتی، محمد و علی مزرعتی )  )ابوزیدآباد کاشان(، تهران. ییذ 
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 ـ کوسین ـ کویسین۵۶
قـوا  غزنـوی )در فرهنگ خود هجری( برای نخستین بار  ۳۱۱فخرالدین قوا  )حدود سال 

 «غلــۀ کوفتــه»معنــی آن را طــب  کــرده و « کویســه»صــورت ای را بــهلمــهک (۵۵ص ، ۱۳۵۳
تألیف شده  ۳۴۳که در سال  دستوراالفاضل. پس از او حاجب خیرات دهلوی در استهآورد

 ،. بدرالدین ابراهیم(۲۱۶)ص  استهطب  کرد «کوفته»این کلمه را به همین صورت به معنی 
لمـه را نیـز ایـن ک ،نوشته شده ۸۳۳که ظاهراب در سال  ،و جهان پویا زفان گویام لف فرهنگ 

براسا  نسخۀ مبلوط تاشـکند در  ۱۹۳۴. در چاپی از این کتاه که در سال استهطب  کرد
« هغلـۀ کوفتـ»بدون نقطۀ حره سوم و معنی آن « سهبکو»مسکو به چاپ رسیده طب  کلمه 

براسا  نسـخۀ  ۱۹۸۹. در چاپ دیگر این کتاه که در (۳۶ص ، ۱۹۳۴بدرالدین ابراهیم ) است
ند به کوشش نذیر احمد در کتابخانۀ خـدابخش پتنـه )هندوسـتان( خدابخش و نسخۀ تاشک

طـب  شـده و  «کویسـته»منتشر شده برمبنای نسخۀ خدابخش این کلمه در مـتن بـه شـکل 
غلـۀ »: اسـتهدشکلمه چنین معنـی  زفان گویا در .استهبه حاشیه برده شد« کویسه»طب  

. در چاپ دیگری از (۲۸۹، ص ۱۹۹۳ـ۱۹۸۹بدرالدین ابراهیم )« کوفته و به یای پارسی نیز گویند
کلمـه براسا  نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنای سـاب  چـاپ شـده نیـز  ۱۳۸۱این کتاه که در 

 «غلۀ کوفتـه و بـا بـا پارسـی نیـز گوینـد»: استهآمده و چنین معنی شد« کویسه»صورت به
ظ دیگر آن با بای . پیدا است که کویسه بای تازی ندارد که تلف(۲۱۱ص ، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )

 زفـان گویـافارسی باشد. احتما ب منظور از یای فارسی یای مجهول است و ظـاهراب صـاحب 
 .استهکردتلفظ می ka/uwī/ēsaاین کلمه را 
ـ  ۳۵۳عاش  ) الشاراءلساناند. در طب  کرده« کویسته»های بعدی این کلمه را فرهنگ

، وزن نزیسته، یعنی زنده کویسیه»است:  گونهطب  و تعریف آن این (۲۸۸ص ، ۱۳۳۴)( ۳۹۱
: ]غلـۀ[ کویسیه»هم آمده:  (۴۳۳ص ، ۱۳۹۴بکری بلخی ) بحرالفضایل. در «نگشته: غلۀ کوفته

ریشرف. در «کوفته نی  با یاء فارسی، غلۀ کوفتـه و  :کویسیه»( نیز آمده: ۸۳۸)تألیف در  نامۀ م 
انجـو شـیرازی ) نـگ جهـانگیریفرهدر . «مصـّحح اسـت «نزیسـته»به وزن  الشاراءلساندر 

این واژه با کاه فارسی مفتوح، یعنی گـاه و بـا یـای مجهـول  (۲۱۹۳، ص ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
یعنـی  ،گ ویسـت. در همـین کتـاه اسـتهدشطـب   gawēsta، یعنـی گویسـتهصـورت به

gawēst ، صورت برای کلمه دو مصدر به جهانگیریدر . استهطب  شد «کوفتگی»به معنی
. ســروری تلفــظ کلمــه را اســتهدمهــم آ kuwēstīdan ک ویســتیدنو  kuwēstan ک ویســتن

و  «نزیسـتن»بـه وزن  ک ویسـتندست داده و مصدر آن را به ک ستهو  «نزیسته»به وزن  کویسته
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بـر  ک ویسـتن برهان قـاطعدر . استهنوشت «غله را کوفتن و مطل  کوفتن»به معنی  کویستیدن
را نیز  «گریزدیدن»بر وزن  کویستیدن. استهدشیز طب  به کسر و فتح اول ن «گریختن»وزن 

 .استهبه فتح و کسر اول آورد
طب  شـده و نخسـتین  کویسهشکل های متقّدم این کلمه بهدر فرهنگ ،بینیمکه میچنان

یـک از . در هـیچاسـتهبـدل شد کویسـتهایـن شـکل بـه  زفـان گویـابار در یکـی از نسـخ 
است تا بتوان از این طری  به تلفـظ برای این کلمه نیامدههای مذکور در فوق شاهدی فرهنگ

تری از کلمـات تـر طـب  درسـتهای قـدیمگونـه مـوارد صـورتآن پی برد. معمو ب در این
های متأخر معمو ب تصحیف ـ و اگر کلمه اصالت داشته باشـد ـ دهند و صورتدست میبه

ا واقعیت برعکس است؛ در ایـن مـورد دهند. اما در اینجیافته را نشان میهای تحولصورت
صورت اصلی کلمه است. تنها شاهدی که از این کلمه در  کویستهصورت مصحف و  کوسه

را بـه « طریـ  رکـوه»محمود زنجی سجزی است. سـجزی  االسماءمهّذ دست است از 
نویس اصل، بـرگ ، مطاب  با دست۱۳۹، ص ۱۳۶۴ سجزیزنجی ) استهمعنی کرد« راهی کویسته»

به آن اشاره  فرهنگ سروریکه در  است« هشدکوبیده»در اینجا به معنی مطل   کویسته. (۳۳
مطاب  طب  بع ـی از ، کویستهباشد. اگر  کویستن. مصدر این صفت قاعدتاب باید استهشد

هم بایـد بـه فـتح کـاه باشـد.  کویستنشده، تلفظ می «نزیسته»بر وزن  ک ویسته ،هافرهنگ
خوانـده و آن را بـا اول  «گویسـته»غلـ  را بـه کویسـتهکه  جهانگیریمعلوم نیست  ،بنابراین

. دیگر اینکـه او استهطب  کرد ک ویستنمفتوح و یاء مجهول طب  کرده چگونه مصدر آن را 
 ؟استهرا از کجا آورد «ُکویستیدن»شکل 

کـه در  کوستو  کوساست. کلمۀ « زدن و کوفتن»به معنی  kōstanدر زبان پهلوی فعل 
آمده و بیت زیر از بوشعیب به شـاهد آن  «آسیب»به معنی  (۴۸، ص ۱۳۱۹)اسدی  رسلغت ف

 آورده شده از همین فعل است:
ــاکر ــاش ــودم ی ــیف نعمت نب  ت

 
 تا زمانه زد مـرا ناگـاه کوسـت 

هـم  آن است که دو کس فرا»این کتاه چنین معنی شده:  ۱۹۳ فحۀبار دیگر در ص کوس 
 :استهو بیت زیر از فردوسی در تأیید آن آمد« زنند زنند و دوش به دوش به قّوت به هم

ــو  ــدرافتاد ط ــه روی ان ــه ب  ز ناگ
 

 تو گفتی ز پیل ژیـان یافـت کـو  
 



91 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویشپژوه
 

به احتمال زیاد تصحیف همین  فرهنگ جهانگیریدر  «کوفتکی»به معنی  گ ویستکلمۀ 
فرهنـگ در  1.اسـته نیز به احتمال قوی از همین ریشـ «طبل»به معنی  کوساست.  کوست

در آن  کـوسآمـده کـه « صدمه»و  «فروکوفتن»شاهد زیر از فردوسی برای معنی  جهانگیری
 فعل امر است:

 گیاهی که گویم تـو بـا شـیر و مشـک
 

 بکو  و بکن هـردو در سـایه خشـک 
ترجمـۀ قـرآن در « کوسـتهراست »صورت در زبان فارسی صفت مفعولی این فعل نیز به 

تو  او»: استهکار رفتبه مستقی در ترجمۀ  شوری( ۀسور ۵۲، در آیۀ ۲۵۳ص ، ۱۳۵۵) پارس ۀموز
 .«راهی راست کوسته ایا محمد می راه نمایی، واز خوانی و

با این فعل ارتباط ندارد. به احتمال زیاد جـزء اول ایـن کلمـه، یعنـی بخـش  کویستهاما 
 .اسـتههمـراه شد سـتن ــاست که با پسوند  نکوفتریشۀ فعل  kōb > kōwمخفف  ،«کو»

شوند در منطقۀ سیستان ختم می« ئیدن»تعدادی از مصدرهایی که در فارسی دری رسمی به 
اند، ماننـد شـدهخـتم می سـتن ـ( به هقدیم )سیستان قدیم میان افبانستان و ایران تقسیم شد

)گرویـدن( و  گروسـتن)سـرودن، سـراییدن(،  سرایسـتن)بخشودن ـ بخشیدن(،  بخشایستن
/ bبا حـذه / kowistan*یا  kōbistan*. فعل 2، فهرست(۱۱۳۹دقی صا ←))مالیدن(  مالستن

/ بـرای پـر کـردن yبدل شده، سپس صامت میانجی / kōistan*/ از پایان بن آن ابتدا به wیا /
/ در y/ و جـایگزین شـدن آن بـا /w. حـذه /اسـتهجایگاه میان دو مصوت به آن اطافه شد

/ gōwدر فارسـی میانـه / گفتنل . بن م ارع فعتعدادی از افعال دیگر فارسی نیز سابقه دارد
بــه آن اطــافه  y/ بــدل شــده، آنگــاه gō/ بــه /gōw/، امــا در فارســی دری /gōwēmاســت: /

 که همین مسـیر استه/ بودsāwنیز در اصل / سودن/. بن م ارع فعل gō/ūyam: /استهشد
صـورت فتـار هنـوز بـه، امـا در گاسـته/ تبییر یافتsāyرا طی کرده و در پهلوی و فارسی به /

/sâbکـار بـه رویصـورت به االسـماءمهّذ نیـز در  روفـتنفعل رود. بن م ارع کار می/ به
چـاپی مطـاب   ۲۳۲)ص  استهبرگردانده شد« آنچه برویند»به  ق مامه. در این فرهنگ استهرفت

                                                      
بن فعل و اسم مصدر اسـت کـه در  کوسآید. مینیز این احتمال را داده و به نظر درست  فرهنگ جهانگیری. م لف 1

، و غیـره چنـین حـالتی گـوار ، ونشسـ، خور، آویی، آگنشکه است، همچنانکار رفتهنقش اسم ابزار و اسم ذات به
ردر ترجمۀ  کوس( ۲۸)ص  مقاصداللغهدارند. در  یی  «. کـدنگ گـازران»کار رفته و در شرح آن گفته شده یعنی نیز به ب 

ط( ۱۳۶)ص  سماءاالمهّذ در  ا  اسـت آمده« کـو  کربـا »بـه معنـی  شاب( ۲۱۶)ص  تکملةاالصنافو در  ش 
به نقل از پروفسور بیلی بـرای ایـن کلمـه آمـده  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهها در رواقی(. اشتقاقی که در )مثال

 کننده نیست.قانع
 ←متـداول اسـت ) -danīاین پسوند بـه جـای  های جنوه غربی ایران، از جمله شوشتری، نیز. در بع ی گویش2

 (.۳۱(، ص ۱۳۶۶)=  ۱۳۳۹صادقی 
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 be-rōwand*بایـد از « بروینـد. »کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( ۱۳۱ ۀپشت نسخۀ شمار ۱۴۵برگ 
 گرفته شده باشد.

. کلمـۀ اسـته/ جـای آن را گرفتy/ پایانی حذه شده و /v/w/ یا /bها نیز /در بع ی اسم
کـار رفتـه کـه بـه -yauviyāشکل مثال این تحول است. در فارسی باستان این کلمه به ویج

)ص  ریخـوابگیاو  (۴۱۴)ص  تاریخ سیسـتانبدل شده که در  جو و سپس به  جوو* ابتدا به
 ǰōv/ßنیـز از  جـوغ. صـورت عامیانـۀ اسـتهگرفته شد جوو*از  جوی. استهکار رفتبه (۲۳

دیگـر صـامت میـانجی  جوی/ در y« /ی». البته (۱۹۳، ص ۹۱۳۴صادقی  ←) استهگرفته شد
 .استه/ شدw/vنیست و صرفاب جانشین /

ذیـل ، ۱۳۸۱) و میرشمسـی کـه رواقـی ،در دشتسـتانی «کوبیدن»به معنی  kōwīsanفعل 
است که در فوق به آن اشاره کـردیم.  kōwistan*م ید صورت فرطی  اند،نقل کرده (هتکویس

هـا کـه فرهنـگ ،«گریختن»بر وزن  گویستنو  «نزیسته»بر وزن  گویستههای تلفظ ،بنابراین
 رسد.نظر نمیدرست به ،اندطب  کرده
kō-y- کوی ـ( به( جایkōb-  یک شاهد قدیمی دیگر )کوی »نیز دارد و آن جاینام )کوه

جـا در این نام همه الله صفا()چاپ ذبیح اسرارالتوحیداست. در  اسرارالتوحیددر « کویانعدنی
ــه، امــا در نســخه«کویانعــدنی»صــورت مــتن کتــاه بــه شــکل بــدل در بع ــی مــوارد ب

ی یا َعـَدنی ن. َعد  غیره( ، و۸۸، ۶۳، ۱۳، ۹۶ص ، ۱۳۳۲میهنی  ←)مثالب  استهآمد« کوبانعدنی»
ــرد خــاص نیشــابور بــوده کــه آن را می انــد. ابوالحســن بیهقــی در کوفتهنــوعی پارچــه یــا ُب

با بای تـازی آورده، امـا در چهـار نسـخۀ « کوبانعدنی ۀِسکّ »نام این محل را  االنسا لبا 
 استهبا یای تحتانی )دو نقطه( طب  شد «کویانعدنی»شکل جا بههمه اسرارالتوحیداصلی 

در لبـاتی ماننـد  کو جای به کوینویسد که . شفیعی می(۴۵۳، ص ۱۳۶۶ شفیعی کدکنی ←)
نـه( تـا حـدود کـدکن بـاقی اسـت یههنوز در زبان مردم این ناحیه )= نیشابور و م کویجامه

 .)همانجا(

 منابع
 ، به کوشش عبا  اقبال، تهران.کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

 جلد. ۳، دانشگاه مشهد، مشهد، فرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱الدین حسین )انجو شیرازی، میرجمال
 ، به کوشش  . ا. بایفسکی، دانش، مسکو.فرهنگ زفان گویا و جهان پویا(، ۱۹۳۴بدرالدین ابراهیم )
، به کوشـش نـذیر احمـد، کتابخانـۀ خـدابخش، پتنـه فرهنگ زفان گویا(، ۱۹۹۳ـ۱۹۸۹بدرالدین ابراهیم )

 دو جلد. )هندوستان(،
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بخشـی، بـه کوشـش ، فرهنگ لبات فر ، پنجفرهنگنامۀ زفان گویا و جهان پویا(، ۱۳۸۱بدرالدین ابراهیم )
 الله طالبی، پازینه، تهران.حبیب

، به کوشش میرهاشم محـدث، بنیـاد بحرالفضائل فی منافع االفاضل(، ۱۳۹۴بکری بلخی، محمدبن قوام )
 موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.

 الشعراء(، تهران.(، به کوشش محمدتقی بهار )ملک۱۳۱۴) ریخ سیستانتا
محمـد معـین، زوار، تهـران ـ  بـه کوشـش، برهان قـاطع(، ۱۳۳۵ـ۱۳۳۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین

 جلد. ۴مشهد، 
 (، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.۱۳۵۵) پارس ۀترجمۀ قرآن موز

 ، به کوشش نذیر احمد، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.دستوراالفاضل(، ۱۳۵۲حاجب خیرات دهلوی )
 ، فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۹۳دوست، محمد )حسن

 (، به کوشش ایر  افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.۱۳۴۶) خوابگیاری
 ، هرمس، تهران.های فارسیفرهنگ ذیل(، ۱۳۸۱رواقی، علی با همکاری مریم میرشمسی )

، بــه کوشــش االســماء فــی مرتــب الحــروف و االشــیاءمهّذ (، ۱۳۶۴زنجــی ســجزی، محمــودبن عمــر )
 محمدحسین مصطفوی، علمی و فرهنگی، تهران.

، بـه کوشـش محمـد الفرسکتا  مجمـع(، ۱۳۴۱ـ۱۳۳۸بن حاجی محمد کاشانی )سروری، محمدقاسم
 جلد. ۳ر علمی، تهران، اکبدبیرسیاقی، کتابفروشی علی

 (.۱۳۶۶)میهنی  ← (،۱۳۶۶) شفیعی کدکنی
، ۵ــ۴ ۀمار، شـ۲۱، سـال سـخن مجلۀ ،«چند لبت عامیانۀ فارسی ۀدربار»(، ۱۳۴۹اشره )صادقی، علی

 .۳۹۳ـ۳۸۸ هایفحهص
، فرهنگسـتان زبـان و اده فارسـی و های ایرانینامهنگاهی به گویش(، ۱۳۶۶ = ۱۳۳۹اشره )صادقی، علی

 نشر دانشگاهی، تهران.مرکز 
، آینـۀ میـرا  ۲۳ ۀ، طمیمۀ شمارکتا  المصادر ابوبکر بستی ۀتحقیق دربار(، ۱۳۹۱اشره )صادقی، علی

 میراث مکتوه، تهران.
، به کوشش نذیر احمد، رایزنـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران، الشاراءفرهنگ لسان(، ۱۳۳۴عاش  )

 دهلی.
، به کوشـش نـذیر احمـد، بنگـاه ترجمـه و نشـر فرهنگ قواس(، ۱۳۵۳قوا  غزنوی، فخرالدین مبارکشاه )

 .۱۹۹۹چاپ دوم، کتابخانۀ رطا، رامپور )هند(،  ؛کتاه، تهران
، چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کهـن االصنافتکملة(، ۱۴۱۵/ ۱۹۸۵/ ۱۳۶۳بن محمد )کرمینی، علی

 باد، پاکستان.آمحفور در کتابخانۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم
 کتابخانۀ ملی ایران. ۱۱۴۴، نسخۀ خطی مقاصداللغه

اللـه صـفا، ، بـه کوشـش ذبیحسـایداسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـی(، ۱۳۳۲میهنی، محمدبن منور )
 امیرکبیر، تهران.
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، بـه کوشـش و بـا تعلیقـات سـایداسرارالتوحید فی مقامـات الشـیخ ابـی(، ۱۳۶۶، محمدبن منور )میهنی
گاه، تهران )جلد اول: متن، جلد دوم: تعلیقات(.محم  درطا شفیعی کدکنی، آ
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 ـ کوس ـ گوس۵۷
 آمده: (۲۱۱، ص ۱۳۱۹)اسدی  لغت فرسدر 

 دیگر: تس بود، عسجدی گوید: کوس
ــه ــار من ــر روزگ ــوردنی ه ــدر خ ــو ان ــو  ت  ک

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

در  لغت فـرسجوانی نقل شده و مصحح نخ لغت فرساین مدخل و شاهد آن از حاشیۀ  
. معنـی و شـاهد آن در اصـل نسـخۀ نخجـوانی و، بـه اسـتهچهار مورد آن را غل  نقل کرد

ای که عبرت نائینی از روی آن نوشته و در اختیـار عبـا  اقبـال استثنای مورد دوم، در نسخه
 گذاشته چنین است:

 بود، عسجدی گوید: بس
 ندرمنـها کـانخوردنی هـر روز  ازکو  تو 

 
 و قفــا ســفت و ســیل و عصــا برگشــتبـاد  

و اقبال هم از  استهخوانده و نوشت اندرغل  را به ،ازعبرت کلمۀ سوم مصراع اول، یعنی  
از خـوردنی بـس »معنی بخش اول مصراع اول چنـین اسـت:  ،. بنابرایناستهاو پیروی کرد

 wasیافتـۀ ، صورت تحول/gwasبا تلفظ / گوسامالی ناقص  کوسرسد که . به نظر می«کن
 فارسی میانه باشد.

های دیگر باشـد کـه هـم از ترکیـب دو حـره و حره»نویسد: خواجه نصیر طوسی می
آخر کام باشد با حـره ... از ترکیب یکی از حروفی که مخر  آن  کهحادث شود، مثالب چنان

جای کـه بـه درغـویشهای( عجـم در لفـظ ی لبات )= گویشو در بع  خو واو در لفظ 
سگویند و در لفظ  درویش . (۱۶ــ۱۵، ص ۱۳۹۳ )طوسی« گویند واقع باشد بسجای که به گ و 

/ یـا gw« /گـو»/ و wγ/ یـا مرّجحـاب /wγ« /غو»مقصود خواجه از حره در اینجا وا  است و 
 اند./ در نظر او وا  مرکبwgمرّجحا /

ان فارسـی در چنـد مـورد / در زبwgتر /صورت درست/ و بهgwمیانه به / ۀ/ دورwتبدیل /
 .صادقی، زیر چاپ( ←)غیره  ، وگویرایش، گورغست، گواشامهشود، مانند نادر دیده می
 ،عسـجدی دیـوانمصحح  ،علیرطا شعبانیان ،صورت صحیح بیت عسجدی ۀاما دربار

 :استهبیت را چنین تصحیح کرد
 کو  تو از خـوردنی هـر روز کـاز اندرمنـه

 
 لی و عصـاباز بر پشـت و قفـا و سـفت سـی 

 (۱۱۳، ص دیوان)حکیم عسجدی،  
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در « کو » دیوان، اما مصحح استهمصراع دوم در این تصحیح شکل معقولی پیدا کرد
های پایان کتاه نیـاورده، زیـرا معنـی آن در چـاپ اقبـال غلـ  نقـل ل را جزء واژهمصراع او

. معنـی استهانستد «فک و زنخ و چانه»در مصراع دوم را نیز به معنی « منه»وی  .استهشد
و  «سـیلی»و  «لگـد»به معنـی  ،بخوانیم گازرا  کازبخش دوم مصراع اول روشن نیست. اگر 

 انـدرنهادناز فعـل « اندرمنـه»مسـلماب  ،است. در این صورت «به دندان گرفتن»و  «دندان»
 است.

بـه »آمـده:  گوسبه دنبال  مایاراالشاارهای د که در یکی از نسخهوشدر پایان یادآور می
 .«زبان کرمانی

 منابع
 ، به کوشش عبا  اقبال، تهران.کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

، مجلـۀ «/ آغازی و چند مسـئلۀ آوایـی وابسـته بـه آنwآوایی حذه / ۀقاعد»(، ۱۳۹۶اشره )صادقی، علی
 .۱۸ـ۳های ، صفحه۱۲ ۀ، شمارنویسیفرهنگ

، اصبر قهرمانی مقبـل، مرکـز نشـر دانشـگاهیه کوشش علی، بمایاراالشاار(، ۱۳۹۳طوسی، نصیرالدین )
 .تهران

ــدالعزیز ) ــوان(، ۱۳۹۴عســجدی مــروزی، عب ــه کوشــش علیرطــا شــعبانیان، ســوردی مهــر، تهــران. ۀ، ب
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 ـ ِسبیل۵۸
ده کـه امـروز نامیـده شـ ب روتشود در متون قدیم گفته می سبیلآنچه امروز در زبان فارسی 

های در فرهنگ سبیل. استه( باقی ماندباِد بروتگفتارِی )صورت  ب روتبادوفق  در ترکیب 
شـعر کـه بـه گـواهی وزن  اسـتهآمد سـبلتآن  جایبـهمی طب  نشـده و فارسی معتبر قدی

آن را به کسر اول  برهان قاطعو  فرهنگ جهانگیری. استهشدمیتلفظ  «َسبَلت»یا  «ِسبَلت»
ل تاند، اما چون اصل عربی آن کرده طب  ب  شـک در ابتـدا تلفـظ آن در فارسـی بی ،است س 

ب   ری ۀنامشرفکه در ، چناناستهبود لتس  نی   .اسـتهدر قرن نهم با همین تلفـظ طـب  شد م 
 ظاهر جدید است.تلفظی به سبیلرفته، اما  کاربهدر متون کهن فراوان  سبلت

قـل عبدالجلیل رازی برای این کلمـه ن نق دهخدا شاهد زیر از چاپ اول  ۀناملغتدر 
، ص نقـ )« انـدهای به سوهان بکردهناصبیان با سبیل ۀتا شبهت برخیزد که هم: »استهشد

بدلی هم بـرای آمده و هیچ نسخه سبلتدر اینجا  سبیل جایبه نق ، اما در چاپ دوم (۳۹۱
 بـدِل در اینجا در حاشیه گفته شده که نسـخه نق . در چاپ اول استهآن به دست داده نشد

، سـبلت جایبـههای نقـض شود که بع ی نسخهت. از این قید معلوم میاس سبلت، سبیل
از ایـن قـرار  نقـ مرحـوم محـدث در چـاپ اول  ۀهای مورد استفاداند. نسخهداشته سبیل

اصبر حکمت )سابقاب متعل  به محمدحسین شـعاع شـیرازی( متعل  به علی ۀنسخ .۱است: 
هشـت، سـال و، ص بیستنقـ وم چـاپ د ۀ)در مقدم استهنوشته شد ۱۱۱۱که در سال 

حسین باسـتانی راد کـه در اوایـل  ۀنسخ .۲(؛ استهذکر شد ۱۱۵۱کتابت این نسخه شعبان 
 ۱۱۳۸مجلس شورای ملـی کـه در  ۀکتابخان ۀنسخ .۳؛ استهقرن یازدهم هجری کتابت شد

الدین محدث که چون ربـع آخـر آن افتـاده ملکی خود میرجالل ۀنسخ .۴؛ استهنوشته شد
چاپ اول به تـاریخ تحریـر آن اشـاره نکـرده،  ۀی تاریخ کتابت نیست و محدث در مقدمدارا

از قول پدرش تاریخ کتابت  (وهفتص سی) چاپ دوم ۀدر مقدم ،علی محدث ،ولی فرزندش
 اسـتهای صـحیح شمرد. مرحوم محدث آن را نسـخهاستهآن را اواخر عصر صفوی دانست

کهـن  ۀاین نسـخه غالبـاب بـا نسـخکه لی محدث نوشته و ع (۹۳و تعلیقات آن، ص  نق  ۀ)مقدم
بـه حـد  « ع» ۀنسـخ .هفت(وچاپ دوم، ص سی ۀ)مقدم ردهمخوانی دا« ع»کتاه با عالمت 

و همین  ،ونه(چاپ دوم، ص سی ۀ)مقدماول قرن هشتم نوشته شده  ۀالقّرائی در نیمجعفر سلطان
مجلس  ۀنسخه متعل  به کتابخان. این استهنسخه است که مبنای چاپ دوم کتاه قرار گرفت

 شورای اسالمی است.
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یک  سبیل ۀرسد این است که مبنای طب  محدث در چاپ اول برای کلمآنچه به نظر می
 ۀکه مبتنی بر نسخ ،شده در آغاز قرن یازدهم بوده و در چاپ دومکتابت ۀیا دو یا هر سه نسخ

ایـن طـب  کنـار گذاشـته  همخـوانی داشـته« ع» ۀبـا نسـخ وشخصی او بوده  ۀو نسخ« ع»
 .استهشد

رود همـین کلمـه بـا مـی کاربـه سـبیلای کـه بـرای های ایرانی کنـونی کلمـهدر گویش
و  (۸۱۳۸ــ۳۱۳۸سالمی  ←)های فار  هایی در تلفظ است، از این جمله است گویشتفاوت

 ←)ای،  سـگردی و غیـره های سـمنانی، سـرخهمرکزی و گویش ۀهای منطقبع ی گویش
 ۀ. تنها در گویش ُخنجی هنوز کلمـ(سپیلو  سبیل، ذیل ۱۳۴۲ستوده  ؛سبیل، ذیل برهان قاطع ۀحاشی

borut  در بیرجنــدی نیــز (۶۸، ص ۶۱۳۸ســالمی  ←)مســتعمل اســت .barut  در کنــارsabil 
کوتاه، یعنـی بـه  uبا دو  burut. در فارسی تاجیکی هم (۱۹، ص ۳۱۳۳رطایی  ←)کاربرد دارد 

. همچنـین (Усыذیـل ، Saymoddinov ←)مسـتعمل اسـت « موی لـب»ر صورت ُبُرت، در کنا
لو، انوشه خدابنده ←)رود می کاربه barutشکل است در فارسی افبانی که در آنجا این کلمه به

enzingB  ←) اسـتهطـب  شد« بـرت» brtشـکل . در زبان خوارزمی این کلمه به(بروتذیل 

176 1983, p.)1  استهبود« ُبُرت»یا « ُرتبَ »که احتما ب تلفظ آن. 
 اقل از قرن دهـم در  سبیلدهد که تلفظ نشان می نق های قرن یازدهمی طب  نسخه
دهد، اما ها نیز قدمت این تلفظ را نشان می. صورت موجود در گویشاستهفارسی رایج بود

: سـم  عیـار: نخست در شاهد زیر از استهتر هم آمدحداقل در سه متن قدیم سبیلطب  
 .(۱۶۳، ص ۱،   ۱۳۴۳)اّرجانی سمک درآمد و دو سبیل قطران بگرفت و بکند 

... و  ها سـپید بـود... بع ـی را سـینه اسـت: بوزینـه المخلوقـاتعجائبشاهد دوم از 
 .(۵۹۱، ص ۱۳۴۵ )طوسیوی به آدمی ماند: ریش و سبیل و چشم  ءها دارند. اع اهاسبال

 است: مثنویشاهد سوم هم از 
 را بــر آتــش برنهــاد  ه تــو مــا

 
 کان سبیل چره تـو برکنـده بـاد 

 (۳۳۳، بیت ۴۲، دفتر سوم، ص ۱۹۲۹ )مولوی 
فرد آن احتما ب متعل  به قرون هفـتم منحصربه ۀاز قرن ششم است، اما نسخ سم  عیار
اسـا  مـتن چـاپی در  ۀنیز از قرن ششم است، اما نسخ المخلوقاتعجائبو هشتم باشد. 

                                                      
(. ۶۶، ص ۱۳۹۱بیدی رطائی باغ ←؛ نیز p. 76 Nyberg ,1988است )کار رفتهبه afrušt سبیل. در پهلوی برای 1

kerJun  ←است )طب  کرده ruštßa( و Junker 1912, p. 83 ←) aprušt( tšawruیونکر صورت پهلوی آن را )

1955, p. 6.) 
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هــم از قــرن  مثنــویهای معتبــر . نســخه(۳۲، ص ۱۳۴۵ ســتوده ←) اســتهنوشــته شد ۱۴۳
 رسد.این تلفظ مسلماب به قرن هفتم و قبل از آن می ۀسابق ،اند. بنابراینهفتم

عربی مأخوذ دانسته و همین مطلـب  سبلةرا از  سبیل برهان قاطع ۀمحمد معین در حاشی
را صـرفاب مـأخوذ از عربـی  لسـبینیـز  فرهنگ سـخن. استهدهخدا نیز نقل شد ۀناملغتدر 

ل تمحّره  سبیلنیز  فرهنگ نظام. در استهدانست ب  ، امـا حقیقـت اسـتهعربی دانسته شد س 
گرفته نشده، بلکـه از شـکل ُممـال صـورت جمـع آن،  سبلتمستقیماب از  سبیلاین است که 

 ِسـبیل ،سـبال. ُممـال اسـتهرفت کاربـهصورت مفرد ، گرفته شده که در فارسی بهِسبالیعنی 
اسـت. هنـوز نیـز در بدل شـده( :eیا  ēیای مجهول )و به  هشد ( امالهā) «ا» مصوتاست و 

در گـویش خـوری  ،زجملـهرود. امـی کاربـهبا یای مجهول  سبیلهای ایرانی بع ی گویش
 ←)seve:l  =(lēsev )و در گویش دوانـی بـه شـکل  (۵۲۱، ص ۵۱۳۸)شایگان  lēsebشکل به

ویژه )بـه صورت مفردو به سبیلبه معنی  ِسبال. اینک چند شاهد برای (۲۹۶، ص ۱۳۸۱سالمی 
 :(توجه شود ،استصورت مفرد به کار رفتهبه یشرهمراه با  سبال که ،شاهد دومبه 

ــنم ــا ُک ــر تنه ــی را زان دگ  هریک
 

 چونک تنهـا شـد سـبالش بـرکنم 
 (۲۱۳۱، بیت ۳۶۶، دفتر دوم، ص ۱۹۲۹مولوی ) 

ــی ــبالی م ــا س ــر م ــوتش ب ــدنخ  زن
 

 کنـدلیک ریش از رشـک مـا برمی 
 (۲۱۲۳، بیت ۳۸۸، دفتر ششم، ص همان) 

 گرم شد پشـتش ز خورشـید عـره
 

ــب  ــبال بوله ــتش از س ــه غمس  چ
 (۳۱۲۵، بیت ۴۴۵، دفتر ششم، ص همان)  

 به نیم ِگرده بروبی بـه ریـش بیسـت کنشـت
 

 به سـد کلیچـه سـبال تـو شـوله روه برفـت 
 «(شوله»، ذیل ۴۳۲، ص ۱۳۱۹ اسدی لغت فرس)ُعماره،  

 ،وزیـر دیلمیـان ،بن حسن( ابوالقاسم عالء۴۸۱صابی )متوفی در   غر  النعم ۀبه نوشت
 .(۹۳، ص ۳۱۳۵صادقی  ←)معروه بود « سبالسیاه»در میان مردمان دیلم به 

 منابع
نـگ ، بنیـاد فره۱ لـدپرویـز ناتـل خـانلری، ج به کوشش، سم  عیار(، ۱۳۴۳ارّجانی، فرامرزبن خداداد )

 ایران، تهران.
 عبا  اقبال، تهران. به کوشش، کتا  لغت فرس(، ۱۳۱۹بن احمد )اسدی، علی

رحـیم عفیفـی،  بـه کوشـش، فرهنـگ جهـانگیری(، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱حسـین )الدین انجو شیرازی، میرجمال
 جلد. ۳دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 
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 جلد. ۸، سخن، تهران، فرهنگ بیرگ سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرست( )
 ، قطره ـ اکو.فارسی ناشنیده(، ۱۳۹۱لو )انوشه، حسن و غالمرطا خدابنده

 جلد. ۴محمد معین، زّوار، تهران،  به کوشش، برهان قاطع(، ۱۳۳۵ـ۱۳۳۱بن خلف )تبریزی، محمدحسین
جلـد، چـاپ دوم  ۵، حیـدرآباد دکـن )هنـد(، فرهنـگ نظـام(، ۱۳۱۸ــ۱۳۱۵ا سالم، محمـدعلی )داعی

 .۱۳۶۴ـ۱۳۶۲ن، دانش، )افست(، تهرا
 دهخدا، تهران. ۀناملبت م سسۀ، نامهلغت(، ۱۳۳۳اکبر و همکاران )دهخدا، علی

بـه ، نقـ معروه بـه  با  مثالب النواصب فی نق  با  فضائح الرواف (، ۱۳۳۱رازی، عبدالجلیل )
 الدین محدث، تهران.میرجالل کوشش

، نقـ معـروه بـه    با  فضـائح الـرواف با  مثالب النواصب فی نق(، ۱۳۵۸رازی، عبدالجلیل )
 جلد متن و یک جلد تعلیقات. دوجلد،  ۳انجمن آثار ملی، تهران، چاپ دوم در 

 ، روزبهان، تهران.گویش بیرجند ۀنامواژه(، ۱۳۳۳رطایی، جمال )
، فرهنگستان زبـان های ایرانی باستانموضوعی زبان ۀنامواژه(، ۱۳۹۱بیدی، حسن )سرپرست( )رطایی باغ

 و اده فارسی، تهران.
 ، فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران.فرهنگ گویش دوانی(، ۱۳۸۱سالمی، عبدالنبی )

ــدالنبی ) ــالمی، عب ــ(، ۱۳۹۱، ۱۳۸۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵، ۱۳۸۴، ۱۳۸۳س ــارسگویش ۀگنجین ــی ف ، شناس
 جلد. ۶فرهنگستان زبان و اده فارسی، تهران، 

، دانشـگاه تهـران، ای، السگردی، سـنگری، شـهمیرزادیهفرهنگ سمنانی، سرخ(، ۱۳۴۲ستوده، منوچهر )
 تهران.

 (.۱۳۴۵طوسی، محمدبن محمود ) ←(، ۱۳۴۵ستوده، منوچهر )
 ، یوشیج، تهران.گویش خوری(، ۱۳۸۵شایگان، محمد )

 ، دانشگاه آزاد ایران، تهران.تکوین زبان فارسی(، ۱۳۵۳اشره )صادقی، علی
بنگـاه ترجمـه و نشـر ، به کوشش منوچهر سـتوده، مخلوقاتالعجائب(، ۱۳۴۵طوسی، محمدبن محمود )

 کتاه، تهران.
ری ۀنامشرف(، ۱۳۸۶ـ۱۳۸۵فاروقی، ابراهیم قوام ) نی  دبیران، پژوهشگاه علـوم انسـانی،  ۀحکیم به کوشش، م 

 جلد. ۲تهران، 
 ، تهران.نق  و تالیقات آن ۀمقدم(، ۱۳۳۵الدین )محدث، میرجالل

اک، لیدن ـ لنـدن، زولر. ا. نیکلسون، بریل ـ  به کوشش، مثنوی(، ۱۹۲۹د )الدین محممولوی بلخی، جالل
 جلد دوم )= دفتر سوم و چهارم(.
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 کوستن ...، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، مقوا های لغویشپژوه
 

 بروتـ ۵۹
رود ایـن کلمـه از است. احتمـال مـیتاکنون پیشنهادی ارائه نشده بروتدرمورد ریشۀ کلمۀ 
گرفتـه شـده باشـد کـه در آلمـانی « ریـش»به معنی  2o/ah-har(s)dh*b-کلمۀ هندواروپایی 

ــی barbeصــورت ، در فرانســه بهbeardصــورت ، در انگلیســی بهBartصــورت به ، از  تین
barba در روسی به صورت ،boroda در لتونیایی به شـکل ،bār̀da شـکل و در لیتوانیـانی به

barzdà نیـز « چانـه»در معنـی « ریـش»بر معنی ها عالوهکار رفته و در بع ی از این زبانبه
و « تیـزی». جزء اول این کلمه را بـه معنـی (p.. 2008al et koWodt , 4 ←)است استعمال شده

اگر بـرای فارسـی باسـتان، »گویند: . ُوتکو و همکاران می(۵)همان، ص اند گرفته« موی زبر»
 bordo*ود، باید منتظر صـورت پیشنهاد ش āمانند لیتوانیایی و لتونیایی، یک ریشۀ مختوم به 

را  bordusبرای فارسـی باسـتان صـورت  (۴)همانجا، ص . ُوتکو و همکاران )همانجا(« باشیم
هـای ایرانـی اند. چه شکل این صورت بـه واژهاند که معلوم نیست از کجا گرفتهدست دادهبه

 ماند.نمی
اند و هردو تیزی کیل شدهتوان پذیرفت که ریش و سبیل هردو از مو تشاز نظر معنایی می

داده این معنی بارزتر است. درمورد ریش منظور از های تاهخصوص درمورد سبیلدارند، به
شکل مثلثـی اسـت کـه تیزی قسمت پایین ریش، یعنی ریش روی چانه، است که معمو ب به

ت اسـ بروتدر هجای دوم  ūتر مربوط به مصوت رأ  آن رو به پایین است. اما اشکال مهم
که با ریشۀ مذکور در با  تناسب ندارد. البته شکل خوارزمی کلمـه در هجـای دوم مصـوت 

 bord*کوتاه دارد. طب  ریشۀ پیشنهادشده از سوی م لفان مذکور باید صورت فارسی کلمـه 
است که بعدها تحت تأثیر مصوت هجـای دوم  aنیز  بروتباشد. مصوت اصلی هجای اول 

کلمـۀ خاصـی  سـبیلبـرای مـادر هنـدواروپایی زبـان اهر است است. آنچه ظبدل شده oبه 
آلمـانی زبـان اند، امـا  اقـل های دختر هرکدام کلمۀ جدیدی برای آن سـاختهنداشته و زبان

 برد.کار میبه Schnurbartصورت را به Bartترکیبی از همان  سبیلبرای 
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