علیاشرف صادقی
۵۴ـ شدیار ـ شدکار ـ شدغار ـ شیار

در فرهنگهای فارسی دو کلمۀ شدیار و شدکار به دو معنی «شخم زدن زمین» و «زمینی کوه
آن را شخم زده باشند» ثبت شدهاست .قدیمترین فرهنگی که این دو کلمه را ثبت کرده لغت
فرس اسدی است .این دو کلمه ،جز در نسخۀ واتیکوان ( چواپ پواول ُهورن) کوه آنهوا را
ندارد ،در سایر نسخهها مشکول نیست .تنها در نسخۀ نخجوانی ،که تواریخ کتابوت آن ۴۱۱
است ،صورت شدیار در حاشیۀ کتا بهصورت ِشکیار ضبط و به «زمین گواوکرده کوه تخوم
کارند درو» معنی شده و شعر زیر از عنصری به شاهد آن آمده که باز شـکیار در آن بوه کسور
«ش» ،اما با «دال» بینقفه ضبط شدهاست:
بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت

بووه زخووم َیشووک ایشووان دشووت ِشوودیار

در متن نسخۀ نخجوانی این کلمه بهصورت شککار ضبط شده ،ولی در حاشیۀ آن نوشوته
شده که « َو شتکار نیز گویند» (ص .)۲۱۸
از فرهنگهای بعدی ،شرفنامۀ َم َنيـری فقوط شـدکار را آورده و حرکوت «ش» را ضومه
َ
َ
گفتهاست ،ولی سروری آنها را بهصورت شـککار و شـکیار ،جهـانهيری و برهـان بوهشوکل
ُ
ُ
شدکار و شدیار ،و رشيدی بهصورت ِشدکار و ِشدیار ضبط کردهاند.
در لغتنامۀ دهخدا شدیار به فتح اول ،اما شدکار به ضم «ش» ضبط شدهاسوت .معوین
در فرهنگ فارسی شدکار را به ضم و کسر «ش» ،اموا شـدیار را بوه ضوم آن آوردهاسوت .در
فرهنگ زبان تاجيکی تألیف شوکوروب و دیگوران شـدیار بوه کسور «ش» ضوبط شوده و بوه
ُ
ُ
«شدگار» معنی شدهاست .شدگار با گاب فارسی در فارسی تاجیکی صورت زندﮤ این کلموه
است و شدیار صورت ادبی قدیمی آن .در فرهنگ تاجيکی به روسی سیمالدینوب و دیگوران،

61

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
شدیار ـ شدکار ـ شدغار ـ شيار ،پرتاب... ،

پژوهشهای لغوی

ُ
که حاوی لغات معاصر تاجیکی است ،نیز فقط کلمۀ شـدگار مودخل شوده و بوه
 вспаханное, Распаханное полеیعنی «مزرعه ،مزرعۀ شوخمزده و شویارکرده» معنوی
شدهاست.
َ
َ
ُ
ُ
از سه تلفظ شدکار  /شدیارِ ،شدکار ِ /شدیار و شدکار  /شدیار بوهاحتموال قووی دو تلفوظ
اول اصیل و تلفظ سوم محل تردید است و معلوم نیست سـروری آن را از کجوا آوردهاسوت.
ُ َ َ
ُ
ضووبظ شــدکار از کتووا ِط َلبــة الطلبــة از نجمالوودین عموور نسووفی (درگذشووته در ،)۱۳۴
درصورتیکه ضبط نسخۀ چاپی اصیل باشد (← محقوق  ،13۴۳ص  ،)۴۱نیوز تأییود میشوود.
حال باقی میماند تلفظ حرب سوم کلمه در شکل شدکار .چنانکه دیدیم ،تلفظ زندﮤ فارسی
تاجیکی با «گ» فارسی است .این ضبط را صورت شـدغار ،کوه در چواپ یحیوی قریوب از
دیوان عنصری آمده و مصحح آن را به حاشیه برده و موورد توجوه کسوی قورار نگرفتوه ،تأییود
میکند:
;пошня

بوه زخوم پوای ایشووان کووه دشوت اسووت

بووه زخووم یشووک ایشووان کوووه شوودغار

(ص 58؛ نیز ← دیوان عنصری ،چاپ دبیرسیاقی ،ص  ،۳۵حاشیه).

این ضبط را ضبط تقیالدین حسینی کاشی در خالصةاالشـعار نیوز ،کوه بوهجوای «کووه
ّ
شدغار»« ،دشت شدغار» دارد ،تأیید میکند« .د» در شدغار ُمبودل «گ» اسوت نوه «ک»،
اما تلفظ تاجیکی معاصر و ضبط شدغار به این معنی نیست که در همۀ قلمرو زبوان فارسوی
شدکار با گاب فارسی بهکار میرفتهاست .ضبط شتکار ،که در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی آمده،
نشاندهندﮤ تلفظ شدکار با کاب تازی است ،زیرا «د» در این کلموه در مجواورت «گ» ،/g/
که یک صامت بیواک است ،به «ت»  /t/بدل شوده و در مجواورت «د»  /d/چنوین تبودیلی
مجال بروز پیدا نمیکردهاست .صورت ِشکغار یا ِشکگار ابتدا به ِشيغار و ِشيهار بدل شوده و
سپس به شيار تحول پیدا کردهاست.
منابع
اسدی طوسی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری ( لغـت فـرس) ،نسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ ملوی
ً
تبریز ،سابقا متعلق به محمد نخجوانی.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۸۳۱۸و ،)۸۳۱۳فرهنگ جهانهيری ،به تصحیح رحیم عفیفی ،دانشوگاه
مشهد ،مشهد ۳ ،جلد.
َ
حسینی ت َتوی ،عبدالرشید ( ،)۸۳۳۴فرهنگ رشيدی ،به کوش محمد محمدلوی عباسی ،بارانی ،تهران۲ ،
جلد.
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حسینی کاشی ،تقیالدین ،خالصةاالشـعار ،نسوخۀ شومارﮤ  ۲۴۲ب ( فیوروز) از جلود اول از رکون اول،
متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
خلف تبریزی ،محمدحسین (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۱برهان قاطع ،به تصحیح محمد معین ،زوار ،تهران ۳ ،جلد.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)13۴۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
عنصری ،ابوالقاسم حسن ( ،)۸۳۳۸دیوان ،به تصحیح یحیی قریب ،ابن سینا ،تهران ،چاپ دوم.
عنصری ،ابوالقاسم حسن ( ،)۸۳۱۳دیوان ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،سنایی ،تهران ،چاپ دوم (چواپ
اول.)۸۳۳۲ :
َ
َ
فاروقی ،ابراهیم قوام (۸۳۱۱و ،)۸۳۱۱شرفنامۀ منيری ،به تصحیح حکیمۀ دبیران ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مفالعات فرهنگی ،تهران ۲ ،جلد.
ّ
کاشانی ،محمدقاسم متخل به سروری (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۸مجمعالفرس ،بوه کوشو محمود دبیرسویاقی،
علیاکبر علمی ،تهران ۳ ،جلد.
محقق ،مهدی (« ،)۸۳۴۳کلمات فارسی در یک متن فقهی عربی» ،نامـۀ فرهنهسـتان ،سوال  ،1شومارﮤ ،۸
صفحههای ۴۳و.۴۱
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران ۱ ،جلد.
Шукуров, М. Ш., Капранов, В. А., Ҳошим, Р., Маъсумй, Н. А. (1969), Фарҳанги Заъони
Точики, Москва, 2 volumes.

برگردان آن بت خط فارسی توسط محسن شجاعی با عنوا ِن
فارسی تاجيکی ،تألیف محمدجان شکوری ،والدیمیر کاپرانف ،رحیم هاشبم و ناصبرجان
فرهنگ
ِ
معصومی ،فرهنگ معاصر ،تهران 2 ،1385 ،جلد.

Саймиддинов, Д., С. Д. Холматова, С. Каримов (2006), Фарҳанги Точикй ъа Русй,
Душанъе.
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۴۶ـ پرتاب

در دیوان منوچهری کلمۀ پرتاب یک بار در یک بیت بهمعنایی نزدیک بوه درخشو و تؤلوؤ
بهکار رفتهاست .این بیت و بیت دوم و سوم بعد از آن چنین است:
عصیر جوانه هنووز از قودح
برافتاد بر طرب دیووار و بوام
منجم به بام آمد از نور موی

همیزد بوهتعجیل پرتا هوا
ز َبگمازهووا نووور مهتا هووا
گرفت ارتفواد صوفرال ها

(منوچهری  ،۸۳۴۱ص )۱

دهخدا در لغتنامه یکی از معانی پرتاب را با دو عالمت سؤال «پرتو؟ تؤلؤ؟» ذکر کرده
و همین بیت منوچهری را به شاهد آوردهاست .دبیرسیاقی نیز در فهرست لغات پایوان دیـوان
منوچهری کلمۀ پرتاب در این بیت را «پرتو» معنی کردهاست.
در زبانهای ایرانی ریشۀ تاب بهمعنی «درخشیدن» است ،اما در فارسی تاب با پیشوند و
ً
بهصورت پرتاب به این معنی بهکار نرفتهاست و ظاهرا شواهدی بورای آن در دسوت نیسوت.
بااینهمه ،در زبان پارتی کلمهای با امالی ( frd’bفردا ) یا ( prd’bپردا ) وجود دارد کوه
از پیشوند  fraو ریشۀ  tābساخته شده و معنوی آن «درخشو » اسوت و تلفوظ آن را fradāb
دانستهاند (←  .)Boyce 1977, p. 39این کلمه یک بار نیز در فارسوی میانوۀ موانوی بوا اموالی
 prd’bبهکار رفتهاست (←  .)Durkin-Meisterernst 2004, p. 154احتمال دارد که پرتاب همین
کلمه باشد که به فارسی رسیده و تحت تأثیر کلمۀ پرتاب بهمعنی «انداختن» یا «پرتو» تلفوظ
آن تغییر کرده و یا قبل از آنکه  tدر آن به  dبدل شود به فارسی رسیدهاست .احتموال دیگوری
که میتوان مفرح کرد این است که پرتاب قرا ت غلط «بر ،تا » باشد که بـر حورب اضوافۀ
پسین یا پساضافه است که پی اضافۀ به قبل از کلمۀ تعجيل را تقویت کردهاسوت .در شوعر
زیر از کسا ی کلمۀ شعاع با برزدن بهکار رفتهاست:
سزد که پروین بارد دو چشم من شوب و روز

کنون کزین دو شب من شوعاد بورزد پورو

(اسدی  ،۸۳۸۵ص )۳۸۲
منابع
اسدی ،علیبن احمد ( ،)1319کتاب لغت فرس ،بت تصحیح عباس اقبال ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر (و همکاران) ( ،)۸۳۴۱لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
منوچهری ،احمدبن قوص ( ،)۸۳۴۱دیوان ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،زوار ،تهران.
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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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۴۷ـ بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن

آنچه ما امروز آن را بادبزن مینامیم در اکثر متون قدیم بادبيزن نامیده شودهاسوت .در نسوخۀ
نخجوانی از لغت فرس اسدی این کلمه به « ِم َروحه» برگردانده شده و شعر زیر از عسوجدی
به شاهد آن آمدهاست:
من کرده پی جوزا وز پوس بنوات نعو

ایوون همچووو بووادبیزن و آن همچووو بووابزن

(اسدی  ،۸۳۸۵ص )۳۱۸

در حدودالعالم (ص  )۸۱۵نیز این کلمه بهکار رفتهاسوت .ایون شواهد نیوز از زیناالخبـار
است:
مردی کوسه را بر خر نشاندندی ،جامۀ غليله پوشيد و دستار خویش اندربسته و بادبيزن
برداشته ،خود را باد همیکردی (گردیزی  ،۸۳۳۴ص .)۲۳۱
این شاهد هم از ترجمۀ کهن من ال یحضر الطبيب است:
ُ
شش را بزشکان پيشين مروحةالقلب گفتهاند ،یعنی «بادبيزن دل» (ترجمـهای کهـن  ،...ص
.)۸۴
َ
در تاجاالســامی (ص  )۱۱۳و البلغــه (ص  )۸۱۳نیووز ِمروحــه بووه «بووادبیزن» برگردانووده
شدهاست .برای شواهد دیگر (از اسدی ،سندبادنامه ،سعدی [ ۲شاهد] و نظوام قواری)← ،
لغتنامــۀ دهخوودا و لغتنامــۀ فارســی (از اسوودی ،شووهمردانبوون ابوویالخیوور ،ذخيــرﮤ
خوارزمشاهی ،حدیقۀ سنایی ،و غیره).
اما این کلمه یک گونۀ بادویزن نیز دارد .دهخدا برای این تلفظ یک شواهد از زمخشوری
در ترجمۀ م َ
روحه و یک شاهد دیگر از مسعود سعد ،به نقول از لسـانالعجم شوعوری (ج ،۸
ِ
ورق  )۸۴۵آوردهاست .شاهد مسعودسعد این است:
راست گویی که باد رفتارش

خاستی از دو بوادویزن گووش

اما این شواهد قبول از شوعوری در مجمـعالفرس سوروری (ج  ،۸ص  ،۸۴۱ذیول بـادویزن و
بادبيزن) آمده و در آنجا بهجای «خاستی»« ،خاستهاست» آمدهاست .در دیوان مسـعود سـعد
(ص  )۱21هم بهجای بادویزن ،بادبيزن آمدهاست.

بادویزن در مقدمةاالدب زمخشری دو بار بهکار رفتوهاسوت .یکوی در بخو افعوال ،در
ترجمۀ م َ
رو َحه (ص  )۲۲۸و دیگر در بخ اسمها ،باز در ترجمۀ مروحه (ص .)۳۱
ِ
دو شاهد زیر نیز از اوراداالحباب باخرزی و انسالتائبين احمد جام در دست است:
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سماع قـومی را همچـون دارو و دواسـت و قـومی را چـون غـکا و طایفـهای را همچـون
بادویزن( 1باخرزی ،ص )۲۳۱؛
باز وحشی را بهيرند و پيش سلطان برند .سلطان ببيند و به بازدار دهد که بياموز ایـن بـاز
ََ
را .بازدار او را ببرد  ...و دست خویش جای وی سـازد  ...و نفـس خـود بـادویزن وی سـازد
(احمد جام ،ص .)۴۴
پاول هرن جزء «ـبيز  / -bēzـبيزن  / -bēzanـویز  / -vēzـویزن  »-vēzanدر این کلمه را
با ریشۀ  √vyaǰدر سنسکریت بهمعنی «باد زدن» و مشتقات آن ،یعنی  vīǰatiو  vīǰatēو نیوز
 vyaǰanaبهمعنی «بادزن» همریشوه دانسوته و بوه کتوا W. Geiger, Etymologie des Balūčī, No. 112, 113رجود دادهاست (← .)Horn 1893, No. 250
*
حسندوست درمورد جزء دوم بادبيزن نوشتهاسوت« :آیوا ممکون اسوت کلموۀ بيـزن در
ً
بادبيزن (لفظا «بیزندﮤ باد»؛ نک بيخـتن) بور مبنوای اشوتقاق عامیانوه سواخته شوده باشود؟
همچنین دربارﮤ جزء اخیر لغت بادبيزن قس اوستایی« ātrə-vazana- :آت بزن ،بادزن آت
2
(جزء دوم مشتق از « vaz-وزیدن ،دمیدن»( ».حسندوست  ،۸۳۱۳ص  ،۸۱۵ذیل بادبیزن).
علت اینکه محققان تاکنون بهدرستی به اصل جزء دوم بادبيزن پی نبردهاند این اسوت کوه
بيختن (پهلوی  )wēxtanرا تنها بهمعنی «الک کردن» و «غربال کردن» گرفتهاند ،درحالیکه
این فعل در فارسوی میانوه در معنوی «بوهحرکوت درآوردن» و «پرتوا کوردن» و «(بیورون)
ریختن» نیز بهکار رفتهاست .مکنزی حتی این فعل را دو مدخل کردهاسوت و معنوی مودخل
دوم آن را  throw ،brandish ،swingو  )MacKenzie 1971, p. 90( pour outذکر کردهاست.
ّ
َ
بنابراین ،جزء دوم این کلمه مرکب اسوت از  wēz-بوه اضوافۀ پسووند  -anکوه در ن ُهنـبن
بهمعنی «سرپوش دیگ» و پرویزن نیز دیده میشود و افادﮤ معنی فاعلیت میکند (دربوارﮤ ایون
پسوووند در اوسووتایی .)Williams-Jackson 1892, p. 229 ← ،بنووابراین ،بــادبيزن  /بــادویزن یعنووی
«بهحرکتدرآورندﮤ باد».3
 .1اما این کلمه در صفحۀ  ۲۱۱کتا بهصورت بادبيزن آمدهاست.
 .2این مقاله ،همراه با چند مقالۀ دیگر مربوط به پژوه های لغوی ،چند سوال پوی نوشوته شوده و بوه دفتور مجلوۀ
فرهنگنویسی تحویل داده شده بود .در آن زمان هنوز نسخۀ کامل فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی بهچاپ نرسویده
بود .مؤلف در چاپ جدید نیز درمورد جزء دوم بادویزن مفلبی شبیه مفلب باال نوشتهاست ،اینچنین« :ممکن است
جزء دوم در بادبيزن ،با تأثیرپذیری از لغت بيـزوو ( :بيخـتن) از َزدن مشوتق باشود» (حسندوسوت  ،۸۳۵۳ج  ،۸ص
 ،۳۱۱ذیل بادبيزن).
ً
 .3در اینجا یادآور میشوم که جزء دوم وازني  /بازني را که من قبال تشخی نوداده بوودم (← صوادقی  ،۸۳۴۴ص
 )۲۳۱بایوود همووین پسوووند دانسووت .بنووابراین وازنــي بووه ایوون صووورت تجزیووه میشووودَ .wāz-an-īǰ :
وازن بووهمعنی
ً
«بهحرکتدرآورنده» است و جزء -īǰکه ظاهرا پسوند نسبت است .البته در بعضی نسخههای خفی روی حورب «ن»
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ً

بادبيزن ظواهرا یوک گونوۀ بـادپيزن نیوز داشوته کوه در مقدمـةاالدب زمخشوری (ص )۳۱

آمدهاست .یک گونۀ بادبيزان نیز از این کلمه در شعر زیر از اسدی آمدهاست:
کمر بسته در پی

خوبانپرست

همه باده و بوادبیزان بوه دسوت

(اسدی ،ص )۳۲۳

بادبيزن با تخفیف مصوت مجهول  ēبه بادبزن تحول پیودا کورده و ایون صوورت در کنوار
بادزن تنها صورت رایج این کلمه در فارسی ایران است .قدیمترین شواهدی کوه بورای کلموۀ
بادبزن وجود دارد از داستانهای بيدپای محمدبن عبدالله بخاری از قرن ششم است:
شوی  ...بادبزن بر دست گرفت و مهس از وی میراند (بخاری  ،۸۳۱۸ص .)۸۵۳
شاهد بعدی از مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی از قرن نهم است:
دویستهزار آدمی سالحها گرفته و بادبزن خطایی ملون و منقش هری برابر سـپری بـر
دوش نهاد (سمرقندی  ،۸۳۱۳ص .)۳۳۳
این شاهد هم از تنکلوشا از قرن نهم است:
و از جانب راست او برآید دستههای برگ خرمای سپيد شکافته از جهت بادبزن (تنکلوشا،
ص .1)۳۵
در آغاز قرن یازدهم مؤلف فرهنگ جهانهيری (ج  ،۸ص  ،۸۱۱ذیل بادزنه) نیز ایون کلموه را
آوردهاست.
صورت دیگر این کلمه بادبيز است که در بیتی از کمال خجنودی (قورن هشوتم) آموده و
سروری آن را ذیل بادبيز (ج  ،۸ص  )۸۳۱نقل کردهاست:
بووادبیزی کووه کسووی بوور موون بیمووار زنوود

از ضعیفی چو مگس بواد بورد پیکور مون

بادبيز یعنی «بهحرکتدرآورندﮤ باد» .میبینیم که در اینجا پسوند  -anبهکار نرفتوهاسوت.
در این معنی موصوب بادبيز خارج از آن قرار دارد (ترکیب برونمرکز) .بنابراین ،بـادبيز یعنوی
«وسیلۀ بادبیزنده».
لغتنامۀ دهخدا و بهدنبال آن فرهنگ فارسی معوین و لغتنامـۀ فارسـی کلموۀ بـادبيز را
بهمعنی «فصل پاییز» نیز آوردهاند .در لغتنامۀ دهخدا َ
بادبز نیز به این معنی آمده و مأخذ آن
لغت فرس اسدی (نسخۀ نخجوانی) ذکر شدهاست .فرهنگ فارسی و لغتنامـۀ فارسـی نیوز
این کلمه فتحه گذاشته شده که نشان میدهد «یا»ی کلمه مجهول است ،یعنی تلفظ آن  wāz(a)nēǰبودهاسوت (←
صادقی ،همانجا).
 .1دو شاهد اخیر از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی است .بعضی شواهدها هوم از فرهنـگ
ریشهشناختی زبان فارسی نقل شدهاست.
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این معنی را بدون ذکر مأخذ نقل کردهاند .در نسخۀ نخجوانی از لغت فرس معنی تير «فصل
خزان» ذکر شده و بهدنبال آن گفته شده« :و گروهی باذبز گویند» ،اما باذبز در اینجوا اموالی
ناق و غلط پاذیز ،صورت قدیمتر پایيز است .اقبال در چاپ خود از لغت فـرس (ذیول تيـر،
ص  ،۸۳۵حاشیه) ،به نقل از نسخۀ نخجوانی ،1بادبز را بادبيز نوشته و بـادبيز از ایون کتوا بوه
لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین و لغتنامۀ فارسی راه یافتهاست.
اما معنی بادبيز در بیت زیر از سنایی که در وصف نوروز گفته روشن نیست:
مرد نالید به گلبن ز فنوون

َ
بادبیز است درختوان ز ف َوتن

(سنایی  ،۸۳۳۸ص )۱۳۳

ً
احتماال «بادبیز است» تصوحیف «بواد پیراسوت» اسوت و پيراسـتن در اینجوا بوهمعنوی
«آراستن» بهکار رفتهاست .بنابراین ،معنی مصراد دوم شعر چنین اسوت :بواد بوا شوا ها[ی
جوان] درختان را آراست.
جزء دوم کلمۀ بادزن بهجای بادبيزن از فعل زدن گرفته شده و با بيخـتن ارتبواطی نودارد.
بادزن به این معنی از قرن پنجم هجری در متون شاهد دارد .در اینجا بوه چنود نمونوه اشواره
میشود.
ِم َروحه :بادزن (ادیب نفنزی  ،۸۳۱۳ص .)۴۳۸
المروحه :بادزن (المرقاة ،ص ۴۴؛ تفلیسی ،ج  ،۸ص .)۳۴۵
الم َروح :بادزن (تفلیسی ،ج  ،۸ص .)۳۴۴
ِ
المراوح :بادزنها (همان ،ص .)۳۵۱
در تموزم برگ بیدی نه ولیک از روی قدر

بادزن شد شا طوبی از پی گرموای مون

(خاقانی  ،۸۳۳۱ص ۳۲۲؛ نیز ← دیوان سيفالدین فرغانی ،ج  ،۸ص ۸۳۳؛ ج  ،۲ص ،۸۱۵ ،۸۳۸
۲۸۱؛ ج  ،۳ص )۱۳

بادزن بهصورت بادزنه نیز بهکار رفتهاست:
بادزنه دست به دسوت هموه

وز دم او باد به دسوت هموه

(امیرخسرو دهلوی ،به نقل فرهنگ جهانهيری)
بادزنۀ خطایی که در دست داشت عنایت فرمود (سمرقندی ،ج  ،۲بخ  ،۸ص .2)۱۳۳
 .1در حقیقت از روی نسخهای که عبرت نا ینی از روی نسوخۀ نخجووانی نوشوته و در اختیوار عبواس اقبوال گذاشوته
بودهاست .این نسخه اکنون در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و عکس آن در اختیار نگارنده است.
 .2این شاهد و شواهد سیف فرغانی از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی است.
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منابع
احمد جام نامقی ( ،)۸۳۱۱انسالتائبين ،به تصحیح علی فاضل ،توس ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۵کتاب لغت فرس ،به تصحیح عباس اقبال ،تهران.
اسدی ،علیبن احمد ،مشکالت پارسی دری ( لغت فـرس) ،نسوخۀ حواج محمود نخجووانی ،بوا تواریخ
کتابت  ،۴۱۱اکنون متعلق به کتابخانۀ ملی تبریز.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۴گرشاسبنامه ،به تصحیح حبیب یغمایی ،بروخیم ،تهران.
انجو شیرازی ،جمالالدین حسین (۸۳۱۸و ،)۸۳۱۳فرهنگ جهانهيری ،به تصحیح رحیم عفیفی ،دانشوگاه
مشهد (فردوسی) ،مشهد.
باخرزی ،ابوالمفاخر ( ،)۸۳۳۱اوراداالحباب ،به تصحیح ایرج افشار ،دانشگاه تهران ،تهران.
بخاری ،محمدبن عبدالله ( ،)۸۳۱۸داستانهای بيدپای ،خوارزمی ،تهران.
تاجاالسامی ( ،)۸۳۱۴به تصحیح علی اوسط ابراهیمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
ترجمۀ کهن کتاب من ال یحضر الطبيب ( ،)۸۳۵۱به کوش احسانالله شکراللهی ،کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.
َ
تنکلوشا ( ،)۸۳۱۳به کوش رحیم رضازادﮤ ملک ،مرکز پژوهشی میراث مکتو  ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۱۳فرهنگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی ،جلود اول ،فرهنگسوتان زبوان و اد
فارسی ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشـناختی زبـان فارسـی ،جلود اول ،فرهنگسوتان زبوان و اد
فارسی ،تهران ۱ ،جلد.
ّ
خاقانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۸۳۳۱دیوان ،به تصحیح ضیاءالدین سجادی ،زوار ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
زمخشری ،محمودبن عمر ( ،)۸۳۱۱مقدمةاالدب ،به تصحیح وتزشتاین ،چاپ افست تهوران ،بوه کوشو
مهدی محقق.
سروری کاشانی ،محمدقاسم (۸۳۳۱و ،)۸۳۳۸مجمـعالفرس ،بوه کوشو محمود دبیرسویاقی ،علویاکبور
علمی ،تهران ۳ ،جلد.
سمرقندی ،عبدالرزاق ( ،)۸۳۱۳مطلع سعدین و مجمع بحـرین ،بوه کوشو عبدالحسوین نووایی و سوعید
میرمحمدصادق ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مفالعات فرهنگی.
سنایی ،ابوالمجد مجدود ( ،)۸۳۳۸دیوان ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،ابنسینا ،تهران.
صادقی ،علیاشرب (« ،)۸۳۱۴دربارﮤ بعضی واژههای مربوط به تا بازی» ،فرهنگ مردم ،سال  ،۴شومارﮤ
 ۲۴و  ،۲۱صفحههای ۲۳۴و.۲۱۱
فرغانی ،سیفالدین (۸۳۳۸و ،)۸۳۳۳دیوان ،به تصحیح ذبیحالله صفا ،دانشگاه تهران ،تهران ۳ ،جلد.
کردی نیشابوری ،یعقو ( ،)]۸۳۱۱ [ ۲۱۳۱کتاب البلغه ،به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچوی،
بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
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ّ
عبدالحی حبیبی ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
گردیزی ،ابوسعید عبدالحی ( ،)۸۳۳۴زیناالخبار ،به تصحیح
گروه مؤلفان ،لغتنامۀ فارسی ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
المرقاة ( ،)۸۳۳۱منسو به بدیعالزمان ادیب نفنزی ،به تصوحیح جعفور سوجادی ،بنیواد فرهنوگ ایوران،
ِ
تهران.
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران.
نفنزی ،بدیعالزمان ابوعبدالله حسین ( ،)۸۳۱۳دستوراللغه (کتـاب الخـال ) ،بوه تصوحیح علوی اردالن
جوان ،بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) ،مشهد.
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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۴۸ـ تیپا

تیپا بهمعنی «ضربه با نوک انگشتان پا» است و قبل از دو قورن اخیور اخیور شواهدی نودارد.
براساس پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی قدیمترین شاهد این کلمه
از یغمای جندقی (متوفی در  ۸۲۴۱قمری) است :فرمان داد و پيمان گرفت که  ...بهخـواری
رنجه دارند و بهزاری شکنجه کنند به تيپای و ز کونی (یغما ،ج  ،۲ص )۸۱۱؛ گفتی آن روز کـه
رغم دولت را تو مير محاصر بودی و من شير مشاجر  ،قوام مغالبه را ساز مراودت کردم تـا ز
مسافرت آوردی به آذوقه برگ  ...تا ميری تو تيپای فنایی خورد و شيری مـن فطـرت روبـاهی
گرفت (همان ،ص .)۳۳۱
ُ
معین بعد از شرح معنی کلموه ،متورادب آن را بهصوورت «توک پوا» ( توک پوا) ضوبط
کردهاست .منشیزاده احتمال داده که کلمه از ریشۀ ترکی  tep-بوهمعنوی «لگود زدن» گرفتوه
شده باشد ( .)Monchi-Zadeh, p. 176, n.حسندوست حدس زده کوه از ادغوام دو کلموۀ تيـز +
پا(ی) ساخته شده باشد و آن را با کلمۀ سیوندی  tīzäkبهمعنی «لگود» و از نظور معنوایی بوا
واژﮤ آلمانی « Fuβ-trittتیپا» مقایسه کردهاسوت (حسندوسوت  ،۸۳۵۳ج  ،۸ذیول هموین کلموه).
 Trittدر آلمانی بهمعنی «گام» است و از فعل  tretenبهمعنی «گام نهادن» گرفته شوده ،اموا
 Fuβ-trittبهمعنی «لگد» و «تیپا» است.
ً
هیچیک از این سه پیشنهاد درسوت بوهنظور نمیرسود .ظواهرا تيپـا از تيـغ  +پـا ترکیوب
َ
شدهاست .تيغ و تيغه بهمعنی «دم» و «لبه» است ،چنانکه در بیت زیر از فردوسوی (بوه نقول
لغتنامۀ دهخدا):
بلندی

[ بلندی کوه را] بینا همی دیر دیود

سووور کووووه چوووون تیوووغ شمشووویر دیووود

[شاهنامه ،چاپ خالقی مفلق ،ج  ،۱ص ]۱۳
تلفظ تيغ در کردی /تی tî /و معنی آن «شمشویر» اسوت (← حاشویۀ برهـان قـاطع از محمود
معین).

احتمال اشتقاق تيپا از تيغ  +پا از زنودهیاد احمود تفضولی اسوت کوه سوالهوا پوی  ،در
گفتوگویی که دراینباره با هم داشتیم ،آن را عنوان کرد.
منابع
تبریزی ،محمدحسینبن خلف ( ،)۸۳۳۱برهان قاطع ،به کوش و با حواشی محمد معین ،زوار ،تهران۳ ،
جلد.

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۸۳۵۱ ،۸۳
پژوهشهای لغوی
شدیار و شدکار و شدغار و شیار ،پرتا ... ،
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حسندوست ،محمد ( ،)۸۳۵۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،فرهنگستان زبان و اد فارسی ،تهوران،
 ۱جلد.
دهخدا ،علی اکبر (و دیگران) ( ،)۸۳۴۴لغتنامه ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۸۳۱۱شاهنامه ،به کوش جالل خالقی مفلق ،مرکز دا ر المعارب بزرگ اسوالمی،
لد .۱
تهران ،ج ِ
لد .۲
یغمای جندقی ،ابوالحسن ( ،)۸۳۱۲مجموعۀ آثار ،به کوش علی آلداوود ،توس ،تهران ،ج ِ
معین ،محمد ( ،)۸۳۴۸فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران ،چاپ هشتم.
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