
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

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

 تک )؟( و کر بیشتر تا وبه تک تا
 

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

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

 ایرعیت باش چون سل ان نـه تو
 

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

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

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

 تک تا و کر بیشـتر تـا و تـک هب
 

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

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

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

 و گر بیشتر تا و تـکبه یک تا
 

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

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

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

معنی بیت این است: با یک تاو )= قدرت و نیرو( و یا اگر بیشتر ]مورد نظر باشـد[ بـا نیـرو و 
حمله؛ این ممکن است در هنگا  حمله موجب بیشـی ]اثـر[ باشـد؟ درهرحـال، ایـن بیـت 

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

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

 گوش ۀرتک بدوان به حجتک
 

 هوش ۀیک بنشان به حجلیک 
 (۱۵، ص العراقینةتحف)  

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

هصـــفت   رهـــا هیهـــاتزاتر 
 همچو پشـت کـس بتـان تتـار

 

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

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

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

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

وسین، ذیل همین کلمه(. ←شود )تلف  می kâtنیز « سقف»معنی به طاق لهجهاین   گر 
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رفتـه و گویـا کار میاگر این حدس درست باشد، این کلمه ظاهراا فقط در زبان گفتـار بـه
است. مؤیـد ایـن گاه تا قرن حاضر به نوشتار راه پیدا نکرده بودهز صورت مکرر آن هیچغیر ا

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

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

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

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

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

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

 
 خوبی طاق بودهر دو ابرویش به 

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

 آیــد بــه گفــتحــال بــاطن گــر نمی
 

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

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

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

 
ــ  ــد ۀچوب ــحرگاهی نمان ــر س  تی

    
 (۱۵۹، ص دیوان سیف اسفرنگی)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تگ نباشـدکه با شبدیز کس هم
 

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

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

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

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

 است:شده
 ز تندی به جوش آمدش خون به ر 

 
 تیزتــــگۀ بــــارنشســــت از بــــر  

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

 
 که در دشت آهو گرفتی به تگ 

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

 
ــر خفته  ــگسراس ــوده از ت ــد آس  ان

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

 
ــگاز   ــاهزان در ت ــس او مج  پ

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

 
 هست چون سگ ز بهر نـان در تـگ 

 (۷۷۵، ص حدیقه)سنائی،   
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 همــه راه بــا بــاز و بــا یــوز و ســگ
 

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

 آهو به تگگهی با سگ اندر بد 
 

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

 گفت تا پیش تو است این نفس سگ
 

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

 نصوردی آب از بیم دگر سگ
 

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

 یا شب مهتاب از غوغای سگ
 

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

ــه ر  ــد ب ــو بای ــی دی ــده یک  دون
 

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

 آخرش سست شد ز سصتی ر 
 

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

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

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

 در جهاِن معاملت هریک
 

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

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

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

 
 ز پشت دگر یک همی ر  زدی 

 (۵۲۱۱، بیت ۷۱۱)ص  

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

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

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

 ز پشت بادپـا چـون بـاد در تـک
 

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

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

 
 به یک نیمه آورد بار نمک 

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

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

 
 است نعلـین هـر مردمـکدریده 

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

 

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

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

 
 بباید از او درگذشتن بـه تـک 

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

 
 نیفتد چو خورشید از وی به تـک 

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

 
 رسـدکه بر زخم تـازه نمـک می 

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

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

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

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

 این قرار است:
 پوت = پود،

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

 

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

 کبوت = کبود،
 

 کوت = کود،
 گرت = گرد،

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

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

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

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

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

 ای د  تو رونق مـا، رونـق بـازار تـو کـو
 

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

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

 
 کتخو اگر نشد همگشت هم 

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

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

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

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

 اند نیز ظاهراا ناشی از همین گرایش است.شده
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، االسـامیتاج، فضـائل بلـخطرسوسی،  نامۀدارابناصر بصارایی،  دیوانسوزنی سمرقندی، 
 کرمینی بصاری. تکملةاالصنافهروی و  ادالزراعۀارش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تهران.
 اکبر علمی، تهران.ناصری، علی، به کوشش حسن ساداتدیوان(، ۷۳۲۹واع  قزوینی )



65  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

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

 ُگشتاـ ۵۱
ذکـر « بهشـت»ایـن کلمـه را ضـبط و معنـی آن را  برهـان قـاطعظاهراا نصستین بار مؤلـف 

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

 کاران راسـتزانکه گشتای خوب
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ، امیرکبیر، تهران.فرهنگ فارسی(، ۷۳۱۷معین، محمد )
Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium. 

Justi, F. (1895), Iranisches Namenbuch, Marburg. 

MacKenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, Oxford University Press. 

Tafazzoli, A. (1990), “An Unrecognized Sasanian Title”, Bulletin of the Asia Institute, vol. 4, 

pp. 301-305. 



67  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

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

 ون؟یپرنون یا بز ـ ۵۲
 ای به م لِع در قصیده دیوان ناصرخسرودر 

ــه قول ــون ب  هــای فالطــونای شــده مفت
 

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

 اند هـر دو هرگـز نبـودگرچه ز پشم
 

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

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

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

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

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

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

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

 اند هر دو هرگز بودستگرچه نه پشم
 

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

 د و مینــاســب نهــرد بلبــل انــدر بــاغ جــز بــر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برهـان اند و همین تلفـ  بـه خوانده و ضبط کرده پرنونصورت ، این کلمه را بهمداراالفاضل



69  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

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

 ضبط برهاناست. مؤلف را نیز مدخل کرده پرنوو  پرناهای برآن، ضبطرسیده که عالوه عقاط
بای ابجد و یای ح ـی  ،جای نون اولبه مؤیدالفضالدر »را نیز آورده و اضافه کرده که  برنون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نظم کسی و نـه عجـبنرسد در سصنم 
 

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

 صبحد  چـون التمـاب سـندس و بزیـون رسـید
 

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

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

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

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

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

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

 الرسالة، بیروت.
                                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، به کوشش علی رواقی، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی، تکملةاالصناف(، ۷۳۱۲بن محمد )علیکرمینی، 
 تهران.
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 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.دیوان(، ۷۳۱۰بن قوص )منوچهری، احمد
زاده، بـه سیدحسـن تقـی ۀ، به تصحیح سید نصـرالله تقـوی، بـا مقدمـدیوان(، ۷۳۰۱ـ۷۳۰۵خسرو )ناصر

 طهران، تهران. ۀینوی، کتابصانکوشش مجتبی م
 ، به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، دانشگاه تهران، تهران.دیوان(، ۷۳۲۳) ناصرخسرو

، به کوشش عبدالعلی طاعتی، بنگـاه ترجمـه و نشـر الفرسصحاح(، ۷۳۳۱نصجوانی، محمدبن هندوشاه )
 کتاب، تهران.
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ل۵۵ م   ـ ش 
است و در تهـران معمـولا « بهادرلوطی و جاهل و سردمدار و قلدر و بزن»معنی این کلمه به

شـود در اینجـا نیـز دیـده می« بابا مامـا»که در ترکیب  بابارود. کار میبه باباشملصورت به
ها مـؤثر و مـورد مراجعـه اسـت. در تهـران و گیریتری است که در تصمیممعنی فرد بزر به

در عربـی  شـمردلرود. کار مـینیز به این معنی به َشَمرَدلی شهرهای دیگر گاهی شاید بعض
است کار رفتهنیز به« مرد جوان نیرومند»معنی است، اما به« رفتارشتر جوان چست»معنی به
جزء اول همین کلمه اسـت  شمل. ظاهراا دهصدا به نقل از همان( نامۀلغتو نیز  دستوراالخوان ←)

 است.درآمده شملشکل شده و سهس بهاستعمال می َشَمرصورت که ابتدا به

 منابع
، به تصحیح سـعید نجفـی دستوراالخوان(، ۷۳۲۰ـ۷۳۵۹دهلوی، قاضی خان بدر محمد معروب به دهار )

 جلد. ۵اسداللهی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 
نامـۀ دهصـدا، مؤسسـۀ لغتجدیـد، ۀ ، چـاپ دو  از دورنامـهلغت(، ۷۳۱۱اکبر و همکاران )دهصدا، علی

  تهران.



 


