
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

 ـ شیار ار ـ شدغارـ شدیار ـ شدک۵۴
زمینی کوه »و  «شخم زدن زمین»به دو معنی  شدکارو  شدیارهای فارسی دو کلمۀ در فرهنگ

لغت ترین فرهنگی که این دو کلمه را ثبت کرده است. قدیمثبت شده «آن را شخم زده باشند
هوا را این دو کلمه، جز در نسخۀ واتیکوان )  چواپ پواول ُهورن( کوه آن. استاسدی  فرس

 ۴۱۱که تواریخ کتابوت آن  ،ها مشکول نیست. تنها در نسخۀ نخجوانیدارد، در سایر نسخهن
زمین گواوکرده کوه تخوم »ضبط و به  ِشکیارصورت در حاشیۀ کتا  به شدیاراست، صورت 

در آن بوه کسور  شـکیارمعنی شده و شعر زیر از عنصری به شاهد آن آمده که باز « درو کارند
 است:قفه ضبط شدهنبی «دال»، اما با «ش»

 بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت
 

 بووه زخووم َیشووک ایشووان دشووت ِشوودیار 
ضبط شده، ولی در حاشیۀ آن نوشوته  شککارصورت در متن نسخۀ نخجوانی این کلمه به 

 .(۲۱۸ص ) «نیز گویند شتکار َو »شده که 
را ضومه « ش»را آورده و حرکوت  شـدکارفقوط  نامۀ َمنَيـریشرف ،های بعدیاز فرهنگ

شوکل بوه برهـانو  جهـانهيری، َشـکیارو  َشـککارصورت ها را بهآن سروریاست، ولی گفته
 اند.ضبط کرده ِشدیارو  ِشدکارصورت به رشيدیو ، ُشدیارو  ُشدکار
اسوت. معوین ضبط شده« ش»به ضم  شدکاربه فتح اول، اما  شدیاردهخدا  نامۀلغتدر 

اسوت. در را بوه ضوم آن آورده شـدیار، اموا «ش»ر را به ضم و کس شدکار فرهنگ فارسیدر 
ضوبط شوده و بوه « ش»بوه کسور  شـدیارتألیف شوکوروب و دیگوران  فرهنگ زبان تاجيکی

این کلموه  ۀدبا گاب فارسی در فارسی تاجیکی صورت زن ُشدگاراست. معنی شده« ُشدگار»
 ،وب و دیگورانالدینسیم فرهنگ تاجيکی به روسیصورت ادبی قدیمی آن. در  شدیاراست و 
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 ;пошня مودخل شوده و بوه ُشـدگارنیز فقط کلمۀ  ،که حاوی لغات معاصر تاجیکی است

вспаханное, Распаханное поле  معنوی  «زده و شویارکردهمزرعۀ شوخممزرعه، »یعنی
 است.شده

دو تلفوظ احتموال قووی بوه َشدیار/  َشدکارو  ِشدیار/  ِشدکار، ُشدیار/  ُشدکاراز سه تلفظ 
اسوت. آن را از کجوا آورده سـروریتردید است و معلوم نیست  صیل و تلفظ سوم محلاول ا

ــدکارضووبظ  ــةاز کتووا   ُش ــُة الَطلَب (، ۱۳۴ن عموور نسووفی )درگذشووته در الوودیاز نجم ِطلَب
شوود. نیوز تأییود می ،(۴۱، ص ۴۳13محقوق  ←)که ضبط نسخۀ چاپی اصیل باشد صورتیدر

فارسی  ۀدتلفظ زن ،که دیدیم. چنانشدکاردر شکل  ماند تلفظ حرب سوم کلمهحال باقی می
ریوب از قکوه در چواپ یحیوی ، شـدغارفارسی است. این ضبط را صورت « گ»تاجیکی با 

تأییود  ،موورد توجوه کسوی قورار نگرفتوه مصحح آن را به حاشیه برده و آمده و دیوان عنصری
 کند:می

 بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت
 

 شوودغاربووه زخووم یشووک ایشووان کوووه  
 .حاشیه( ،۳۵ ص، چاپ دبیرسیاقی، دیوان عنصری ←نیز  ؛58)ص   

کووه »جوای کوه بوه ،نیوز خالصةاالشـعارالدین حسینی کاشی در این ضبط را ضبط تقی
 ،«ک»اسوت نوه « گ»ُمبوّدل  شدغاردر « د»کند. تأیید می ،دارد« دشت شدغار»، «شدغار

ی نیست که در همۀ قلمرو زبوان فارسوی به این معن شدغاراما تلفظ تاجیکی معاصر و ضبط 
 ،که در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی آمده، شتکاراست. ضبط رفتهکار میبا گاب فارسی به شدکار

، /g« /گ»در این کلموه در مجواورت « د»با کاب تازی است، زیرا  شدکارتلفظ  ۀددهننشان
چنوین تبودیلی / d« /د»/ بدل شوده و در مجواورت t« /ت» به ،واک استکه یک صامت بی

بدل شوده و  يهارِش و  يغارِش ابتدا به  کگارِش یا  کغارِش است. صورت کردهمجال بروز پیدا نمی
 است.تحول پیدا کرده شيارسپس به 

 منابع
نسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ ملوی  ،(لغـت فـرس)   مشکالت پارسی دریاحمد، بن اسدی طوسی، علی

 تبریز، سابقًا متعلق به محمد نخجوانی.
، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )جو شیرازی، جمالان

 جلد. ۳مشهد، مشهد، 
 ۲، به کوش  محمد محمدلوی عباسی، بارانی، تهران، فرهنگ رشيدی(، ۸۳۳۴حسینی َتَتوی، عبدالرشید )

 جلد.
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 ،فیوروز( از جلود اول از رکون اولب )   ۲۴۲ ۀرما، نسوخۀ شوخالصةاالشـعارالدین، حسینی کاشی، تقی
 متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

 جلد. ۳، به تصحیح محمد معین، زوار، تهران، برهان قاطع(، ۸۳۳۱و۸۳۳۱خلف تبریزی، محمدحسین )
 نامۀ دهخدا، تهران.، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (13۴۱) اکبر و همکاراندهخدا، علی

 ، به تصحیح یحیی قریب، ابن سینا، تهران، چاپ دوم.یواند(، ۸۳۳۸عنصری، ابوالقاسم حسن )
، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، سنایی، تهران، چاپ دوم )چواپ دیوان(، ۸۳۱۳عنصری، ابوالقاسم حسن )

 (.۸۳۳۲اول: 
، به تصحیح حکیمۀ دبیران، پژوهشگاه علوم انسانی رینامۀ َمنيَ شرف(، ۸۳۱۱و۸۳۱۱فاروقی، ابراهیم قوام )

 جلد. ۲ت فرهنگی، تهران، و مفالعا
، بوه کوشو  محمود دبیرسویاقی، الفرسمجمع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱کاشانی، محمدقاسم متخّل  به سروری )

 جلد. ۳اکبر علمی، تهران، علی
، ۸ ۀر، شوما1، سوال نامـۀ فرهنهسـتان، «کلمات فارسی در یک متن فقهی عربی»(، ۸۳۴۳محقق، مهدی )

 .۴۱و۴۳ هایفحهص
 جلد. ۱، امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسی، (۸۳۴۸) معین، محمد

Шукуров, М. Ш., Капранов, В. А., Ҳошим, Р., Маъсумй, Н. А. (1969), Фарҳанги Заъони 

Точики, Москва, 2 volumes. 

 فارسی توسط محسن شجاعی با عنوانِ برگردان آن بت خط
رحیم هاشبم و ناصبرجان   ، تألیف محمدجان شکوری، والدیمیر کاپرانف، فرهنگ فارسِی تاجيکی

 جلد. 2، 1385معصومی، فرهنگ معاصر، تهران، 
Саймиддинов, Д., С. Д. Холматова, С. Каримов (2006), Фарҳанги Точикй ъа Русй, 

Душанъе. 
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 ـ پرتاب۴۶
ی نزدیک بوه درخشو  و تؤلوؤ ایمعنیک بار در یک بیت به پرتابکلمۀ  دیوان منوچهریدر 

 ن بیت و بیت دوم و سوم بعد از آن چنین است:است. ایکار رفتهبه
 عصیر جوانه هنووز از قودح
 برافتاد بر طرب دیووار و بوام
 منجم به بام آمد از نور موی

 

 هواتعجیل پرتا زد بوههمی 
 هوواز َبگمازهووا نووور مهتا 

 هاگرفت ارتفواد صوفرال 
 (۱، ص ۸۳۴۱)منوچهری  

ذکر کرده « پرتو؟ تؤلؤ؟»دو عالمت سؤال را با  پرتابیکی از معانی  نامهلغتدهخدا در 
دیـوان است. دبیرسیاقی نیز در فهرست لغات پایوان و همین بیت منوچهری را به شاهد آورده

 است.معنی کرده« پرتو»در این بیت را  پرتابکلمۀ  منوچهری
با پیشوند و  تاب، اما در فارسی است «درخشیدن»معنی به تابهای ایرانی ریشۀ در زبان

شواهدی بورای آن در دسوت نیسوت.  است و ظاهراً کار نرفتهبه این معنی به پرتاب صورتبه
وجود دارد کوه  (پردا ) prd’bیا  (فردا ) frd’bای با امالی در زبان پارتی کلمه ،همهاینبا

 fradābاسوت و تلفوظ آن را  «درخشو »ساخته شده و معنوی آن  tābو ریشۀ  fraاز پیشوند 
. این کلمه یک بار نیز در فارسوی میانوۀ موانوی بوا اموالی (Boyce 1977, p. 39 ←)اند دانسته
prd’b است کار رفتهبه(← Durkin-Meisterernst 2004, p. 154)همین  پرتابتمال دارد که . اح

تلفوظ « پرتو»یا « انداختن»معنی به پرتابه فارسی رسیده و تحت تأثیر کلمۀ کلمه باشد که ب
است. احتموال دیگوری بدل شود به فارسی رسیده dدر آن به  tقبل از آنکه  آن تغییر کرده و یا

حورب اضوافۀ  بـرباشد که « بر، تا »قرا ت غلط  پرتابتوان مفرح کرد این است که که می
اسوت. در شوعر را تقویت کرده تعجيلقبل از کلمۀ  به ۀاضافاضافه است که پی یا پسپسین 

 است:کار رفتهبه نبرزدبا  شعاعزیر از کسا ی کلمۀ 
 سزد که پروین بارد دو چشم من شوب و روز

 
 کنون کزین دو شب من شوعاد بورزد پورو 

 (۳۸۲، ص ۸۳۸۵)اسدی   

 منابع
 ، بت تصحیح عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس(، 1319بن احمد )اسدی، علی
 هران.نامۀ دهخدا، ت، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (۸۳۴۱( )و همکاران)اکبر دهخدا، علی

 ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.دیوان(، ۸۳۴۱منوچهری، احمدبن قوص )
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Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian. Acta Iranica 9a, 

Brill, Leiden, Tehan-Liège. 

Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean, Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium.  
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 ـ بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن۴۷
اسوت. در نسوخۀ نامیده شوده بادبيزننامیم در اکثر متون قدیم می بادبزنآنچه ما امروز آن را 

برگردانده شده و شعر زیر از عسوجدی  «ِمرَوحه»اسدی این کلمه به  لغت فرسنخجوانی از 
 است:به شاهد آن آمده

 من کرده پی  جوزا وز پوس بنوات نعو 
 

 ایوون همچووو بووادبیزن و آن همچووو بووابزن 
 (۳۱۸، ص ۸۳۸۵)اسدی   

 االخبـارزیناسوت. ایون شواهد نیوز از کار رفتهنیز این کلمه به (۸۱۵ص ) حدودالعالمدر 
 است:

زن مردی کوسه را بر خر نشاندندی، جامۀ غليله پوشيد  و دستار خویش اندربسته و بادبي
 .(۲۳۱، ص ۸۳۳۴)گردیزی  کردیخود را باد همی ،برداشته

 است: ترجمۀ کهن من ال یحضر  الطبيباین شاهد هم از 
..، ص . ای کهـنترجمـه) «بادبيزن دل»اند، یعنی گفته مروحةالقلبُشش را بزشکان پيشين 

۸۴). 
ــامیتاجدر  ــهو  (۱۱۳)ص  االس ــهنیووز  (۸۱۳)ص  البلغ ردانووده برگ «بووادبیزن»بووه  ِمرَوح

 ←قواری(،  و نظوام [شاهد ۲]، سعدی سندبادنامهبرای شواهد دیگر )از اسدی،  است.شده
ــۀلغت ــیلغتدهخوودا و  نام ــۀ فارس ــالخیوور، بوون ابووی)از اسوودی، شووهمردان نام  ۀرذخي

 سنایی، و غیره(. حدیقۀ، خوارزمشاهی
ز زمخشوری نیز دارد. دهخدا برای این تلفظ یک شواهد ا بادویزن گونۀاما این کلمه یک 

، ۸ج ) شوعوری العجملسـانو یک شاهد دیگر از مسعود سعد، به نقول از  ِمرَوحهدر ترجمۀ 
 سعد این است:است. شاهد مسعودآورده (۸۴۵ورق 

 راست گویی که باد رفتارش
 

 خاستی از دو بوادویزن گووش 
 و بـادویزنذیول  ،۸۴۱ص  ،۸ج ) سوروری الفرسمجمـعاما این شواهد قبول از شوعوری در  

 دیوان مسـعود سـعداست. در آمده« استخاسته»، «خاستی»جای آمده و در آنجا به (بادبيزن
 است.آمده بادبيزن ،بادویزنجای هم به (۱21ص )

اسوت. یکوی در بخو  افعوال، در کار رفتوهزمخشری دو بار به مقدمةاالدبدر  بادویزن
 .(۳۱)ص  مروحهۀ ها، باز در ترجمو دیگر در بخ  اسم (۲۲۸)ص  ِمرَوَحهترجمۀ 

 احمد جام در دست است: التائبينانسباخرزی و  اوراداالحبابدو شاهد زیر نیز از 
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ای را همچـون سماع قـومی را همچـون دارو و دواسـت و قـومی را چـون غـکا و طایفـه
 ؛(۲۳۱)باخرزی، ص  1بادویزن

ياموز ایـن بـاز باز وحشی را بهيرند و پيش سلطان برند. سلطان ببيند و به بازدار دهد که ب
 ... و نََفـس خـود بـادویزن وی سـازد ... و دست خویش جای وی سـازد را. بازدار او را ببرد

 .(۴۴)احمد جام، ص 
در این کلمه را  «vēzan- ویزنـ / vēz- ویزـ / bēzan- بيزنـ / bēz- بيزـ»پاول هرن جزء 

و نیوز  vīǰatē و vīǰatiعنی و مشتقات آن، ی «زدن باد»معنی در سنسکریت به vyaǰ√با ریشۀ 
vyaǰana- ریشوه دانسوته و بوه کتوا  هم «بادزن»معنی بهW. Geiger, Etymologie des 

Balūčī, No. 112, 113 استرجود داده (← Horn 1893, No. 250). 
در  بيـزن*آیوا ممکون اسوت کلموۀ »اسوت: نوشته بادبيزنمورد جزء دوم دوست درحسن

( بور مبنوای اشوتقاق عامیانوه سواخته شوده باشود؟ بيخـتن؛ نک «ادب ۀدبیزن»)لفظًا  بادبيزن
بزن، بادزن آت  آت » -ātrə-vazanaقس اوستایی:  بادبيزنجزء اخیر لغت  ۀرهمچنین دربا

 2.(، ذیل بادبیزن۸۱۵، ص ۸۳۱۳دوست )حسن«.« وزیدن، دمیدن» vaz-)جزء دوم مشتق از 
اند این اسوت کوه پی نبرده بادبيزندوم درستی به اصل جزء علت اینکه محققان تاکنون به

که اند، درحالیگرفته« غربال کردن»و  «الک کردن»معنی ( را تنها بهwēxtan)پهلوی  بيختن
)بیورون( »و  «پرتوا  کوردن»و  «حرکوت درآوردنبوه»این فعل در فارسوی میانوه در معنوی 

اسوت و معنوی مودخل است. مکنزی حتی این فعل را دو مدخل کردهکار رفتهنیز به «ریختن
 است.ذکر کرده pour out (MacKenzie 1971, p. 90)و  swing ،brandish ،throwدوم آن را 

 نَُهنـبنکوه در  an-بوه اضوافۀ پسووند  -wēzب اسوت از جزء دوم این کلمه مرکّ  ،بنابراین
ایون  ۀر)دربوا کندمعنی فاعلیت می ۀدود و افاشنیز دیده می پرویزنو  «سرپوش دیگ»معنی به

ــادبيزن ،. بنووابراین(Williams-Jackson 1892, p. 229 ←پسوووند در اوسووتایی،  ــادویزن/  ب یعنووی  ب
 .3«باد ۀددرآورنحرکتبه»

                                                      
 است.آمده بادبيزنصورت کتا  به ۲۱۱. اما این کلمه در صفحۀ  1
های لغوی، چند سوال پوی  نوشوته شوده و بوه دفتور مجلوۀ . این مقاله، همراه با چند مقالۀ دیگر مربوط به پژوه 2

چاپ نرسویده به شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهخۀ کامل تحویل داده شده بود. در آن زمان هنوز نس نویسیفرهنگ
ممکن است »چنین: است، اینمفلبی شبیه مفلب باال نوشته بادویزنبود. مؤلف در چاپ جدید نیز درمورد جزء دوم 

، ص ۸، ج ۸۳۵۳دوسوت )حسن« مشوتق باشود َزدن( از بيخـتنوو ): بيـز، با تأثیرپذیری از لغت بادبيزنجزء دوم در 
 (.بادبيزنیل ، ذ۳۱۱

، ص ۸۳۴۴صوادقی  ←را که من قباًل تشخی  نوداده بوودم ) بازني /  وازني شوم که جزء دوم . در اینجا یادآور می3
معنی بووه واَزن. wāz-an-īǰشووود: بووه ایوون صووورت تجزیووه می وازنــي ( بایوود همووین پسوووند دانسووت. بنووابراین ۲۳۱

« ن»های خفی روی حورب د نسبت است. البته در بعضی نسخهکه ظاهرًا پسون īǰ-است و جزء« درآورندهحرکتبه»
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 (۳۱ص ) زمخشوری مقدمـةاالدبنیوز داشوته کوه در  بـادپيزنگونوۀ ظواهرًا یوک  بادبيزن
 ت:اسنیز از این کلمه در شعر زیر از اسدی آمده بادبيزانگونۀ است. یک آمده

 پرستکمر بسته در پی  خوبان
 

 همه باده و بوادبیزان بوه دسوت 
 (۳۲۳)اسدی، ص   

ل پیودا کورده و ایون صوورت در کنوار تحو بادبزنبه  ēبا تخفیف مصوت مجهول  بادبيزن
ترین شواهدی کوه بورای کلموۀ تنها صورت رایج این کلمه در فارسی ایران است. قدیم ندزبا

 محمدبن عبدالله بخاری از قرن ششم است: های بيدپایداستانوجود دارد از  بادبزن
 .(۸۵۳، ص ۸۳۱۸)بخاری  راند... بادبزن بر دست گرفت و مهس از وی می شوی

 عبدالرزاق سمرقندی از قرن نهم است: مطلع سعدینشاهد بعدی از 
ش هری  برابر سـپری بـر هزار آدمی سالحدویست ن و منق  ها گرفته و بادبزن خطایی ملو 

 .(۳۳۳، ص ۸۳۱۳)سمرقندی  نهاد دوش 
 از قرن نهم است: تنکلوشااین شاهد هم از 

، تنکلوشا) های برگ خرمای سپيد شکافته از جهت بادبزنو از جانب راست او برآید دسته
 .1(۳۵ص 

نیز ایون کلموه را  (بادزنهذیل ، ۸۱۱، ص ۸)ج  فرهنگ جهانهيریدر آغاز قرن یازدهم مؤلف 
 است.آورده

است که در بیتی از کمال خجنودی )قورن هشوتم( آموده و  بادبيزاین کلمه صورت دیگر 
 است:نقل کرده (۸۳۱، ص ۸)ج  بادبيزسروری آن را ذیل 

 بووادبیزی کووه کسووی بوور موون بیمووار زنوود
 

 از ضعیفی چو مگس بواد بورد پیکور مون 
اسوت. فتوهکار نربه an-بینیم که در اینجا پسوند . می«باد ۀددرآورنحرکتبه»یعنی  بادبيز 

یعنوی  بـادبيز ،. بنابراینمرکز(برونترکیب ) خارج از آن قرار دارد بادبيزدر این معنی موصوب 
 .«وسیلۀ بادبیزنده»

را  بـادبيزکلموۀ  نامـۀ فارسـیلغتمعوین و  فرهنگ فارسیدنبال آن دهخدا و به نامۀلغت
به این معنی آمده و مأخذ آن  نیز بادَبزدهخدا  نامۀلغتاند. در نیز آورده «فصل پاییز»معنی به

نیوز  نامـۀ فارسـیلغتو  فرهنگ فارسیاست. ذکر شده (نسخۀ نخجوانی)اسدی  لغت فرس
                                                                                                                             

 ←اسوت )بوده ǰwāz(a)nēی کلمه مجهول است، یعنی تلفظ آن «یا»دهد این کلمه فتحه گذاشته شده که نشان می
 صادقی، همانجا(.

فرهنـگ نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی است. بعضی شواهدها هوم از گروه فرهنگۀ . دو شاهد اخیر از پیکر1
 است.نقل شده شناختی زبان فارسیریشه
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فصل » تير معنی لغت فرساند. در نسخۀ نخجوانی از این معنی را بدون ذکر مأخذ نقل کرده
اینجوا اموالی  در باذبز، اما «گویند باذبزو گروهی : »دنبال آن گفته شدهو به ذکر شده «خزان

، تيـرذیول ) لغت فـرساست. اقبال در چاپ خود از  پایيزتر ، صورت قدیمپاذیزناق  و غلط 
از ایون کتوا  بوه  بـادبيزو  نوشته بادبيزرا  بادبز، 1به نقل از نسخۀ نخجوانی ،، حاشیه(۸۳۵ص 

 .استراه یافته نامۀ فارسیلغتمعین و  فرهنگ فارسیدهخدا و  نامۀلغت
 در بیت زیر از سنایی که در وصف نوروز گفته روشن نیست: دبيزبااما معنی 

 مرد نالید به گلبن ز فنوون
 

 بادبیز است درختوان ز َفوَتن 
 (۱۳۳، ص ۸۳۳۸)سنایی   

معنوی در اینجوا بوه پيراسـتناسوت و « پیراسوت بواد»تصوحیف « است بیزباد» احتماالً 
]ی هاشعر چنین اسوت: بواد بوا شوا دوم  معنی مصرادبنابراین، است. کار رفتهبه «آراستن»

 جوان[ درختان را آراست.
ارتبواطی نودارد.  بيخـتنگرفته شده و با  زدناز فعل  بادبيزنجای به بادزنجزء دوم کلمۀ 

به این معنی از قرن پنجم هجری در متون شاهد دارد. در اینجا بوه چنود نمونوه اشواره  بادزن
 شود.می

 .(۴۳۸ص  ،۸۳۱۳)ادیب نفنزی : بادزن ِمرَوحه
 .(۳۴۵، ص ۸تفلیسی، ج  ؛۴۴، ص المرقاة): بادزن المروحه
 .(۳۴۴، ص ۸)تفلیسی، ج : بادزن الِمرَوح
 .(۳۵۱)همان، ص ها : بادزنالمراوح

 در تموزم برگ بیدی نه ولیک از روی قدر
 

 بادزن شد شا  طوبی از پی گرموای مون 
، ۸۱۵، ۸۳۸، ص ۲؛ ج ۸۳۳، ص ۸، ج الدین فرغانیدیوان سيف ←نیز ؛ ۳۲۲، ص ۸۳۳۱)خاقانی   

 (۱۳، ص ۳؛ ج ۲۸۱
 است:کار رفتهنیز به بادزنه صورتبه بادزن

 بادزنه دست به دسوت هموه
 

 وز دم او باد به دسوت هموه 
 (فرهنگ جهانهيری)امیرخسرو دهلوی، به نقل  
 .2(۱۳۳، ص ۸، بخ  ۲)سمرقندی، ج  بادزنۀ خطایی که در دست داشت عنایت فرمود

                                                      
ای که عبرت نا ینی از روی نسوخۀ نخجووانی نوشوته و در اختیوار عبواس اقبوال گذاشوته . در حقیقت از روی نسخه1

 است. این نسخه اکنون در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و عکس آن در اختیار نگارنده است.بوده
 نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی است.گروه فرهنگۀ ی از پیکر. این شاهد و شواهد سیف فرغان2
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 منابع
 ، به تصحیح علی فاضل، توس، تهران.التائبينانس(، ۸۳۱۱احمد جام نامقی )

 ، به تصحیح عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس(، ۸۳۸۵بن احمد )اسدی، علی
(، نسوخۀ حواج محمود نخجووانی، بوا تواریخ لغت فـرس)   مشکالت پارسی دری ،بن احمداسدی، علی

 تبریز.، اکنون متعلق به کتابخانۀ ملی ۴۱۱کتابت 
 ، به تصحیح حبیب یغمایی، بروخیم، تهران.گرشاسبنامه(، ۸۳۸۴بن احمد )اسدی، علی

، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشوگاه فرهنگ جهانهيری(، ۸۳۱۳و۸۳۱۸الدین حسین )انجو شیرازی، جمال
 مشهد )فردوسی(، مشهد.

 گاه تهران، تهران.، به تصحیح ایرج افشار، دانشاوراداالحباب(، ۸۳۳۱باخرزی، ابوالمفاخر )
 ، خوارزمی، تهران.های بيدپایداستان(، ۸۳۱۸بخاری، محمدبن عبدالله )

 (، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.۸۳۱۴) االسامیتاج
مرکز  ه وموز ه،الله شکراللهی، کتابخان(، به کوش  احسان۸۳۵۱) ترجمۀ کهن کتاب من ال یحضر  الطبيب

 مجلس شورای اسالمی، تهران.اسناد 
 ملک، مرکز پژوهشی میراث مکتو ، تهران. ۀد(، به کوش  رحیم رضازا۸۳۱۳) َتنکلوشا

اول، فرهنگسوتان زبوان و اد   لود، جشـناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشه(، ۸۳۱۳) ، محمددوستحسن
 فارسی، تهران.

ول، فرهنگسوتان زبوان و اد  ، جلود اشـناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشه(، ۸۳۵۳دوست، محمد )حسن
 جلد. ۱فارسی، تهران، 

 ، به تصحیح ضیاءالدین سجادی، زّوار، تهران.دیوان(، ۸۳۳۱الدین بدیل )خاقانی، افضل
 نامۀ دهخدا، تهران.، مؤسسۀ لغتنامهلغت، (۸۳۴۴) اکبر و همکاراندهخدا، علی

چاپ افست تهوران، بوه کوشو   ، به تصحیح وتزشتاین،مقدمةاالدب(، ۸۳۱۱بن عمر )زمخشری، محمود
 مهدی محقق.

اکبور ، بوه کوشو  محمود دبیرسویاقی، علویالفرسمجمـع(، ۸۳۳۸و۸۳۳۱قاسم )سروری کاشانی، محمد
 جلد. ۳علمی، تهران، 

سوعید   عبدالحسوین نووایی و ، بوه کوشومطلع سعدین و مجمع بحـرین(، ۸۳۱۳سمرقندی، عبدالرزاق )
 سانی و مفالعات فرهنگی.صادق، تهران، پژوهشگاه علوم انمیرمحمد

 سینا، تهران.، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، ابندیوان(، ۸۳۳۸ود )مجد سنایی، ابوالمجد
 ۀرما، شو۴، سال فرهنگ مردم، «بازیهای مربوط به تا بعضی واژه ۀردربا»(، ۸۳۱۴اشرب )صادقی، علی

 .۲۱۱و۲۳۴ هایفحه، ص۲۱و  ۲۴
 جلد. ۳الله صفا، دانشگاه تهران، تهران، ، به تصحیح ذبیحواندی(، ۸۳۳۳و۸۳۳۸الدین )فرغانی، سیف

، به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچوی، کتاب البلغه، ([۸۳۱۱]   ۲۱۳۱کردی نیشابوری، یعقو  )
 بنیاد فرهنگ ایران، تهران.



70  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 شدیار و شدکار و شدغار و شیار، پرتا ، ... غویهای لپژوهش 
 

 ران، تهران.، به تصحیح عبدالحّی حبیبی، بنیاد فرهنگ ایاالخبارزین(، ۸۳۳۴گردیزی، ابوسعید عبدالحی )
 نامۀ دهخدا، تهران.سۀ لغت، مؤسنامۀ فارسیلغتگروه مؤلفان، 

ادی، بنیواد فرهنوگ ایوران، جعفور سوجالزمان ادیب نفنزی، به تصوحیح (، منسو  به بدیع۸۳۳۱) الِمرقاة
 تهران.

 ، امیرکبیر، تهران.فرهنگ فارسی، (۸۳۴۸) معین، محمد
(، بوه تصوحیح علوی اردالن کتـاب الخـال ) دستوراللغه(، ۸۳۱۳الزمان ابوعبدالله حسین )نفنزی، بدیع

 نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(، مشهد.جوان، به
Horn, P. (1893), Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg, Trübner. 

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

Williams-Jackson, A. V. (1892), An Avesta Grammar, Stuttgart, Kohlhammer. 
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 ـ تیپا۴۸
اخیور شواهدی نودارد.  دو قورن اخیوراست و قبل از  «ضربه با نوک انگشتان پا»معنی تیپا به

ترین شاهد این کلمه نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسی قدیمگروه فرهنگ ۀراساس پیکبر
خـواری ... به فرمان داد و پيمان گرفت که( است: مریق ۸۲۴۱غمای جندقی )متوفی در از ی

گفتی آن روز کـه ؛ (۸۱۱، ص ۲)یغما، ج  ز  کونی زاری شکنجه کنند به تيپای ورنجه دارند و به
مير محاصر  بودی و من شير مشاجر ، قوام مغالبه را ساز مراودت کردم تـا ز  رغم دولت را تو

ی خورد و شيری مـن فطـرت روبـاهی ی... تا ميری تو تيپای فنا دی به آذوقه برگمسافرت آور
 .(۳۳۱)همان، ص  گرفت

)  ُتوک پوا( ضوبط  «توک پوا» صوورتبهمعین بعد از شرح معنی کلموه، متورادب آن را 
گرفتوه  «لگود زدن»معنوی بوه -tepزاده احتمال داده که کلمه از ریشۀ ترکی است. منشیکرده

 + تيـزدوست حدس زده کوه از ادغوام دو کلموۀ . حسن(.Monchi-Zadeh, p. 176, n)شده باشد 
و از نظور معنوایی بوا  «لگود»معنی به tīzäk( ساخته شده باشد و آن را با کلمۀ سیوندی ی)پا
. ، ذیول هموین کلموه(۸، ج ۸۳۵۳دوسوت )حسناسوت مقایسه کرده« تیپا» Fuβ-trittآلمانی  ۀژوا

Tritt است و از فعل  «گام»معنی در آلمانی بهtreten گرفته شوده، اموا  «گام نهادن»معنی به
Fuβ-tritt است. «تیپا»و  «لگد»معنی به 

ترکیوب  پـا + تيـغاز  تيپـارسود. ظواهرًا نظور نمییک از این سه پیشنهاد درسوت بوههیچ
قول )بوه نکه در بیت زیر از فردوسوی است، چنان «لبه»و  «مدَ »معنی به تيغهو  تيغاست. شده
 :دهخدا( نامۀلغت

 بینا همی دیر دیود ]  بلندی کوه را[بلندی  
 

 سووور کووووه چوووون تیوووغ شمشووویر دیووود 
 [۱۳، ص ۱، ج مفلق ، چاپ خالقیشاهنامه]  

از محمود  برهـان قـاطعحاشویۀ  ←)اسوت  «شمشویر»و معنی آن  ît /تی/در کردی  تيغتلفظ 
 .معین(

در  ،هوا پوی د تفضولی اسوت کوه سوالیاد احمواز زنوده پا + تيغاز  تيپااحتمال اشتقاق 
 آن را عنوان کرد. ،باره با هم داشتیماینوگویی که درگفت

 منابع
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 جلد.
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