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Tofak and Tofang and Recording the 
Text of Vahid Qazvini’s Shahr-Ᾱshūb
By: Juyā Jahānbakhsh
Abstract: Shahr-Ᾱshūb is one type 
of the Persian poems in which poet 
describes and praises, or dispraises the 
townspeople, the craftsman, and differ-
ent kinds of profession in the city. This 
kind of poem, in addition to its general 
artistic and literal values, is very bene-
ficial from the perspective of historical 
sociology, the introduction of the words 
and terminology of the common crafts 
and industry in past eras, various tech-
niques that were prevalent in that time, 
and also recognition of the materials 
and tools used in various professions 
and industries. Vahid Qazvini’s Shahr-
Ᾱshūb , like all the other ones and from 
some aspects more than many of them, 
is useful for knowing about the history 
of jobs and guilds, as well as many other 
civil issues of ancient Iran. Through 
Rasool Ja’faryiān’s efforts, this book has 
recently been published with letter print-
ing by Movarekh publishing house in 
2019. The author in the present article, 
refering to one of the guilds mentioned 
in Qazvini’s Shahr-ashub, gun maker, 
studies the recording of the word ‘tofak’ 
and ‘tofang’ in this book. He prefers the 
reading “tofak” to Jafarian’s record “To-
fang”. The author continues his study 
with a critical look and mentions the 
correct meanings of some other words in 
the text.
Key words: Shahr-Ᾱshūb Mathnavi, Va-
hid Qazvini, Persian poetry, poem types, 
tofak, tofang, professions, guilds.

)التفــك( و  )التفنــك( وكيفّيــة تدويــن املفــردات يف ديوان 
ويين )شهرآشوب( للوحيد القز

عليــه  املصطلــح  االســم  هــو  )شهرآشــوب(  اخلالصــة: 
ألحــد أنــواع الشــعر الفــاريس، وفيــه يعمــد الشــاعر إىل 
بــاب امِلَهن  وصــف ومــدح أو ذّم أهــايل إحدى املدن وأر

واحِلَرفّيني وخمتلف أنواع العاملني فهيا.
 إىل مــا ميتــاز بــه مــن 

ً
وهــذا النــوع مــن الشــعر -  مضافــا

الفائــدة يف  مــن  خيلــو  ال   - واألدبّيــة   الفّنّيــة  األمّهّيــة 
خيّية وتوثيق  إلقــاء الضوء عــى األبعاد االجتماعّيــة التار
املفردات واالصطالحات املتداولة يف املهن والصناعات 
الشــائعة يف العصور السحيقة والفنون املختلفة الشائعة 
كمــا أ ّنــا متتــاز بكفائهتــا العاليــة يف  يف تلــك الفتــرات، 
احِلــَرف  يف  املســتخدمة  واألدوات  باملــواّد  يــف  التعر

والصناعات املختلفة.
يين -   يعتبــر ديــوان )مثنوي شهرآشــوب( للوحيــد القزو و
ّية من هــذا النــوع، بل قد  يــن الشــعر مثــل مجيــع الدواو
يتفــّوق عــى الكثيــر مهنا من بعض اجلهــات  - يف غاية 
يخ املهن واحِلَرف والكثير من  الفائدة يف جمال دراســة تار

خرى يف إيران القدمية.
ُ
ّية األ اجلوانب احلضار

وقــد صــدر هــذا الكتــاب يف الفتــرة األخيــرة مــن إعــداد 
يــان وبطبعــٍة حروفّيــة مــن ِقَبل انتشــارات  رســول جعفر

مورخ يف سنة 1398 الشمسّية.
ويف املقال احلايل يسعى الكاتب ومن خالل إشارته إىل 
يين،  إحدى املهن املذكورة يف هذا الديوان للوحيد القزو
إىل  )الصيقل(،  وتصليحها  البنادق  صناعة  مهنة  أي 
كلمة  ين  البحث والتحقيق يف الشكل الصحيح يف تدو
)التفك( أو )التفنك( يف الديوان املذكور، حيث يشير إىل 
أ ّنه يرّجح حبدسه أن يكون )تفك( هو األنسب من كلمة 

يان يف طبعته هذه. )تفنك( اليت اختارها رسول جعفر
كمــا يذكــر الكاتــب يف ســياق مقالــه هــذا بعــض النقاط 
املفــردات  لبعــض  الصحيحــة  املعــاين  حــول  النقدّيــة 

خرى الواردة يف النّص املذكور.
ُ
األ

يين،  املفردات األساسّية: مثنوي شهرآشوب، الوحيد القزو
الشــعر الفــاريس، أنواع الشــعر، التفــك، التفنــك، امِلَهن، 

احِلَرف.

چکیــده: شــهر آشــوب نــام یکــی از انــواع شــعر فارســی اســت 
کــه در آن ســراینده بــه توصیــف و مــدح یــا ذم اهــل شــهر و پیشــه 
گــون موجــود در آن مــی  گونا وران و اربــاب مشــاغل و اصنــاف 
گونــه شــعری، افــزون بــر ارزش هنــری و ادبــی  پــردازد. ایــن 
عــام آن، از چشــم انــداز جامعــه شناســی تاریخــی و وقــوف بــر 
لغــات و اصطالحــات پیشــه هــا و صنعــت هــای رایــج در ادوار 
ــوده و همچنیــن  ــم شــایع ب ــه در قدی ک ــی  گون گونا ــون  دور و فن
شــناخت مــواد و ابزارهــای مــورد اســتفاده در حــرف و صنایــع 
مختلــف، بســیار ســودبخش اســت. مثنــوی شــهر آشــوب 
وحیــد قزوینــی ماننــد همــه شــهر آشــوب هــا و از جهاتــی بیــش 
کار مطالعــه در تاریــخ  از بســیاری از دیگــر شهرآشــوب هــا، بــه 
کهــن  مشــاغل و اصنــاف و بســیاری از دیگــر مدنیــات ایــران 
کوشــش رســول جعفریــان در  کتــاب اخیــرا بــه  مــی آیــد. ایــن 
قالــب چــاپ حروفــی از ســوی نشــر مــورخ در ســال 1398 بــه 
ــع آراســته شــده اســت. نویســنده در نوشــتار حاضــر  ــور طب زی
بــا اشــاره بــه یکــی از اصنــاف مذکــور در شهرآشــوب وحیــد 
کلمــه  کنــدوکاوی در ضبــط  قزوینــی یعنــی تفنــگ ســاز، 
کتــاب مذکــور دارد. وی خوانش حدســی  تفــک و تفنــگ در 
ــان رجحــان  ــرده رســول جعفری ک ــر تفنــگ ضبــط  تفــک را ب
مــی نهــد. نویســنده در ادامــه، مــن بــاب نقــد، معانــی درســت 

برخــی واژه هــای دیگــر متــن را متذکــر مــی شــود.

شــعر  قزوینــی،  وحیــد  آشــوب،  شــهر  مثنــوی  کلیــدواژه: 
فارســی، انــواع شــعر، تفــک، تفنــگ، مشــاغل، اصنــاف.

 »ُتَفک« و »ُتَفنگ«
ْهرآشوِب 

َ
ِص ش

َ
  و َضْبِط ن

زوینی َوحیِد قـَ
80-74

 جویا َجهانَبخش 
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که َدر آن َســراَینده به توصیف و َمدح یا  نواِع ِشــعِر فارســی اســت 
َ
»َشهرآشــوب« ناِم یکی از أ

گوِن موجود َدر آن می َپرداَزد. این  گونا صناِف 
َ
رباِب َمشاِغل و أ

َ
هِل َشــهر و پیشــه َوران و أ

َ
َذّمِ أ

یخی و  َدبِی عاّمِ آن، از َچشــم اْنداِز جامعه شناســِی تار
َ
گونۀ ِشــعری، َافزون َبر َارِزِش ُهَنری و أ

که  گونی  گونا دواِر دور و ُفنوِن 
َ
غات و ِاصِطالحاِت پیشــه ها و َصنَعتهاِی رایج َدر أ

ُ
ُوقوف َبر ل

َدر َقدیم شــاِیع بوده اســت و ای َبســا ُجزئّیاِت أوصاِف آن َدر کمَتر جایی َثبت ُافتاده باَشــد 

و َهمُچنیــن شــناخِت َمــواّد و ابزارهــاِی مورِد اســتفاده َدر ِحــَرف و َصنایِع ُمخَتِلف، بســیار 

سودَبخش است. 

ْی  َبــری شــوخ و ِدلــداری َمْه رو
ْ
َدر غاِلــِب َشهرآشــوب ها، َســراَیندگان، صاِحــِب پیشــه را  ِدل

گیرائِی موضوِع ُســَخِن خویش َافزوده اند  َمْفروض داشــته و با چاشــنِی عاِشــقی و َطّنازی َبر 

کــه َدر َشهرآشــوب ها، أوصاِف  و بــا پیشــه َوِر َمحبــوب َنرِد ِعشــق بافته اند. از این راه اســت 

ــر، و َصَنــِم میوه فــروش، و َرعنــاِی 
َ

بــِر آَهنگ
ْ
صنــاِف »َمحبوبــان پیشــه َور« را می بینیــم؛ از ِدل

َ
أ

ــداِر َخّبــاز، و ُمشــْک بوِی َعنَبرُفــروش، و ناُزْک َبَدِن َبــّزاز بگیرید تا یــاِر َرنگَرز، و 
ْ
ر، و ِدل

َ
شیشــه گ

ه َپز، 
ّ
َکل ُکشــتی گیر، و نگاِر  ِی َقّصاب، و َمحبوِب َرّقاص، و ِدلُرباِی  َمعشــوِق پاره دوز، و ماْه رو

ِی َبّقال. ِب َقّناد، و خوْب رو
َ
و شیریْن ل

کــه با ُچنین »َمعاشیقـ«ـــی و خاّصه با ُشــیوِع شــاِهدبازی و چه و چه هــا َدر میاِن  پیداســت 

کاِر این ُسروده هاِی ِعشق آمیز  گاه  گوَیندگان،  لِسَنۀ ُشماری از 
َ
ُشَعرا و بی َپروائِی نمایان َدر أ

 ِاقِتــراِن »َدنگی«ِی 
ْ

بــه َهّزالــی نیز می َکشــیده اســت که نمونۀ َمشــهوری از آن، این بْیــِت َهْزل

کــه بی َنَمک َهم  ه پز« - 
ّ
کل اصَفهانــی )از ُشــَعراِی َعصــِر َصَفــوی( اســت َدر بــاِب »َمحبــوِب 

نیست-:

اوســت َســراچۀ  ِدل  کــه  َمــن  ه پــِز 
ّ
کل  نــگاِر 

اوســت!1  پاچــۀ  میــاِن  ــم 
َ
عال ِت 

َّ
ــذ

َ
ل َتمــام 

٭ ٭ ٭
ِر ُپــرکاِر ُمعاِصــر، ُاســتاد 

َ
خیــًرا به کوِشــِش ِپژوِهشــگ

َ
کــه أ ینــی  َمثَنــوِی َشهرآشــوِب وحیــِد َقزو

َقُه اهلُل َتَعالٰی ِلَما ُیِحّبُ و َیرَضٰی ـ، َدر قاِلِب 
َ
ةاإِلسالم والُمســِلمین َرســوِل َجعَفریان - َوّف ُحّجَ

ر 
َ

چاِپ ُحروفی َدر آمده است، ِمثِل همۀ »َشهرآشوب«ها و از جهاتی بیش از بسیاری از دیگ

صناف و بســیاری از دیگــر َمَدنّیاِت 
َ
یــِخ َمشــاِغل و أ »َشهرآشــوب«ها، بــه کاِر ُمطالعــه َدر تار

وصاِف ُمعَتنابهی از اصَفهاِن َعصِر َصَفوی و زیبائیهاِی 
َ
ایــراِن کهــن می آَید. این َمنظومه َبر أ

یْخ خوانان و خاّصه ِاصَفهاْن شناسان است.  که َمرغوِب ِطباِع عاّمۀ تار آن نیز ِاشِتمال داَرد 

ِکــَرۀ َنصرآبــادی، با َتصحیــِح: َوحیِد َدســتِگردی، چ: 1، 
ْ

ِکراَمنــدش ) َتذ دطاِهــِر َنصرآبــادِی ِاصَفهانــی، َدر َتذِکــَرۀ  1 . میــرزا ُمَحّمَ
طهران: چاپخانۀ َارَمغان، 1317 هـ.ش.، ص 431(، بْیت را از "َدنگی" دانسته است. 

( به "ســرحدِی  ــم«ـ 
َ
َغْت نامــۀ ِدْهُخــدا، ذیــِل "َشهرآشــوب"ـ  بــا َضبــِط »دنیــا« به جاِی »عال

ُ
ایــن بْیــت را َبرخــی )نمونــه را، نگــر: ل

قهوه رخی" ِنسَبت داده اند.

دطاِهِر َوحیِد  َمثَنوِی َشهرآشوِب َوحیِد َقزوینی، ُمَحّمَ
َقزوینی )فـ: 1112 هـ.ق.(، به کوِشِش: َرسوِل َجعَفریان، 
خ، 1398 هـ.ش. چ: 1 ، ُقم: َنشِر ُمَوّرِ
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ُت»  ت» و «کَف َض و  «و  َُ َض و ََ و َ  َْ  یَحَوـبُ  یَحَو»ِب ُ  

ُهم!
َ
َهنیًئا ل

ردیــده که پارگی و 
َ
گ ســاِس یک َدستنوْشــت آمادۀ ِانِتشــار 

َ
کنــون چاِپ ُحروفِی آن َدر اختیاِر ماســت، َبر أ کــه َهم ا َمتنــی 

یختگی و نابســامانی داشــته اســت. َموارِد ِإبهام و ِإشکال َدر بخشــهاِی موجوِد َمطبوع نیز اندْکُشمار نیست. َقلیلی از  ر

که َنه  شته اند؛ حّتٰی بیتی را 
َ

ذ
ُ
کرده و َبرگ ر ُشده اند ولی بیشینه را یکَسره رها  ّکِ

َ
مواِضِع ِإشکال و ِإبهام را طاِبِع ُمحَتَرم ُمَتذ

ب 
َ
غل

َ
َســف أ

َ
وزن داَرد، َنه قافیه )ص 178، س 7(؛ و چون َرغَبِت َچندانی به َتْحشــَیه و توضیح نیز َنداشــته اند، مع األ

ُکجا  ُکجا ِإشــکال از خواِنِش ماســت،   
ً

گرفتاری هاِی َمتن چه بوده اســت و َمَثال گیر و  نمی دانیم راِی خوِد طاِبع درباِب 

ُکجا از ... . از ُنسخه، 

فت؛ ولی َمْن َبنده ُچنین َقصدی و َمجالی َنداَرم. 
ُ
گ دربارۀ این َشهرآشوب و ویراسِت موجوَدش، بسیار می توان سخن 

که طاِبع نیز َمجاِل آن  کاری است  تش،  شایی از ُمشکال
ُ
گرْه گ زارِد َحّقِ َتدقیق َدر این َمتن و َتبییِن ُدشواری هاِی آن و 

ُ
گ

م انداز نیز بیرون است.
َ
ْم َزن و حوَصلۀ این َقل

َ
را َنداشته است. َصدالَبّته از طاَقِت این َقل

٭ ٭ ٭
ی َدر  َکنــدوکاو ینی و  صناِف َمذکــور َدر َشهرآشــوِب َوحیِد َقزو

َ
ُکَنم به یکــی از أ کوتاه  َنُخســت َترجیــح می ِدَهــم ِإشــاَرتی 

َکِلمه: َضبِط یک 

ینی )ص 177(، »تفنگ ساز« است. صناِف َمذکور َدر َشهرآشوِب َوحیِد َقزو
َ
 یکی از أ

فته است:
ُ
گ َکرده اند،  ینی، ِبنا َبر آنچه آقاِی َجعَفریان چاپ  َوحیِد َقزو

کــــــــــرده دل را نشــــــــــان بی نشــــــــــان»تفنگ ســــــــــاز مــــــــــا  تفنگ  چــــــــــون  دلم  نباشــــــــــد 

داد ســــــــــرانجام  بت  کان  نیســــــــــت  چــــــــــو انگشــــــــــت بر حــــــــــرف آتــــــــــش نهادتفنگ 

کــــــــــز خوی آن دلســــــــــتان بــــــــــرآورده آتش زباِن أمــــــــــان ...« )ص 177(تفنگ نیســــــــــت 

تابیــــــــــده ای حّمــــــــــام  کــــــــــوره  بــــــــــود   ...«»... تفنگ چــــــــــون مریض تعب دیــــــــــده ای 

)ص 178(.  

یاَبد واژۀ »ُتَفنگ«، با این ِثقل و َســنگ، ُســَخِن َســراَینده را ناَهْموار  تی َدر َطبِع خواَننده َبَســنده اســت تا َدر َانَدک موزونّیَ

نده.
َ

ِت بْیتها، پارَسنگی َافزون َافگ ِی موزونّیَ َکرده است، و َدر َترازو

ر 
َ
گ فته پیداســت که َا

ُ
گ فته اند؛ و نا

ُ
کــه َدر آن روزگاران، آنچــه را مــا ِامروزه »ُتَفنگ« می گوییــم، »ُتَفک« نیز می گ می دانیــم 

بیاِت َوحید َبرخواَهد خاست.
َ
گرانی از أ یخت / واژۀ »ُتَفک« به جاِی »ُتَفنگ« بنشیَند، ناَهْمواری و  َهمین ر

توضیًحا َعرض می ُکَنم:

بیــَوردی )البّته به 
َ
نَورِی أ

َ
کار می َرفته اســت؛ ُچنان که َدر ِشــعِر أ واژۀ »ُتَفــک« از روزگارانــی َبــس دورَتــر َدر زباِن فارســی به 

َنقلی - و در َنقِل دیگر: ُپَفک ـ( و سوَزنِی َسَمرَقندی و ابِن َیمیِن َفریوَمدی و ... آَمده.

َدر َفرَهنِگ َرشیدی می خوانیم: 

رین  ّخِ
َ
َکالِم ُمَتأ کاِف فارسی َدر آخر، به َمعنِی »بندوق« ]=بندق / تفنگ[ َدر  »تفنگ، به َضّمِ تا و َفتِح فا و ُسکوِن نون و 

مین، »ُتَفک« واقع است.«  َکالِم ُمَتَقّدِ است، و َدر 

شید بِن َعبدالَغفور الُحَسْینّی الَمَدنّی الّتتوی، به َتحقیق و  باِت َرشیدی ـ، َعبدالّرَ ) َفرَهنِگ َرشیدی - به َضمیمۀ: ُمَعّرَ
کتابُفروشِی بارانی، 1337 هـ.ش.، 1 / 435(. ِد َعّباسی، چ:1، ِتهران:  َتصحیِح: ُمَحّمَ
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ُت»  ت» و «کَف َض و  «و  َُ َض و ََ و َ  َْ  یَحَوـبُ  یَحَو»ِب ُ  

صل، ِإطالق می ُشده است َبر: 
َ
َکرده اند، َدر أ که َبعِض َفرَهْنْگ نویسان َتصریح  واژۀ »ُتَفک«، آنسان 

مثاِل آن َزَنند« 
َ
نجشک و أ

ُ
گ ِگل و زوِر َنَفس، بدان  گلولۀ  که با  »چوِب دراِز میاْن خالی 

ِد ُمعیــن، چ: 5، ِتهران:  ص بــه »ُبرهان«، به ِاهِتمــاِم: دکتر ُمَحّمَ ِ
ّ
ــِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بــِن َخل ) ُبرهــاِن قاِطــع، ُمَحّمَ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 502(.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

نجشْک َزنی و ...، »ُتَفک« خوانده اند.
ُ
گ گویا از باِب ُمشاَبَهت با همان »ُتَفِک«  »ُبنُدق« )ُتَفنِگ ِفِلّزی / َجنگ افزار( را 

فت وگو بوده است.
ُ
گ یشه و ساختاِر واژۀ »ُتَفک«، از دیرباز، جاِی  ر

ر: ُبرهــاِن قاِطع، همــان چ، 1 / 502، هاِمــش(. َبرخی نیز آن 
َ

َبرخــی آن را بــا »ُتــف« و »ُتــف انداختــن« پیونــد داده اند )نگ

کاِظِم  ر: َبهاِر َعَجم، اللــه تیکچند بهار، َتصحیــِح: دکتر 
َ

کوتاْه ُشــدۀ »توپ« باَشــد َمربوط داِنســته اند )نگ که  را بــا »ُتــپ« 

ِدزفولیان، ویراستار: َبهَمِن خلیفۀ بناروانی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت طالیه، 1380 هـ.ش.، 1 / 527؛و: َفرَهنِگ آَنندراج، 

ِکشــور، 1889 - 1894م.، 1 /  709(. 
ْ
کهَنــو: َمطَبــِع ُمْنشــی َنَول

َ
ــص بـــ: شــاد، چــاِپ َســنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
ــد پادشــاه ال ُمَحّمَ

ِد َحَسْن  یشه شــناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ َتحقیقاِت تازه َتر نیز َچندان پای َفراَتر از اینها َننهاده اســت )َســنج: َفرَهنِگ ر

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 879 و 880(.
َ
دوست،  چ1، تهران: َفرَهنگستاِن َزبان و أ

یخت »ُتَفک« به  یخِت »ُتَفنگ« جاِنشــیِن آن ُشــد و َنرْم نرَمک ر که َپســاْن َتر ر کارُبرِد َقدیْم َتری اســت  باری، واژۀ »ُتَفک« 

تی َنداَرد. َدب َمعروفّیَ
َ
یخ و أ هِل تار

َ
َفراموشی پیوست و ُجز َنزِد أ

ینی َتقوَیت می ُکَند و خواِنِش َحدســِی »ُتَفک« را َبر  کِر َشهرآشــوِب وحیِد َقزو ِ
ّ

آنچه َحدِس ما را َدر باِب بْیتهاِی ســابق الذ

کرده دل را نشــان / نباشــد  که همان بْیِت »تفنگ ســاز ما  »ُتَفنِگ« َضْبْط َکردۀ آقاِی َجعَفریان ُرجحان می ِنَهد، آنســت 

که آقاِی آقاِی َجعَفریان َدر َشهرآشــوِب چاْپ َکردۀ خود اینگونه آورده اند، َدر َبهاِر َعَجِم الله  دلم چون تفنگ بی نشــان« 

یخت آمده است: ص به شاد، ذْیِل واژۀ »ُتَفک ساز«، بدین ر ِ
ّ
د پادشاه ُمَتَخل تیکچند بهار، و نیز  َفرَهنِگ آَنندراِج ُمَحّمَ

نشــــــــــان  را  دل  کــــــــــرد  تــــــــــا  نباشــــــــــد دلــــــــــم چو تفــــــــــک بــــــــــی فغان« »ُتَفک ســــــــــاز 

ــر: َبهــاِر َعَجــم، الله تیکچند بهــار، َتصحیِح: دکتر کاِظِم ِدزفولیان، ویراســتار: َبهَمِن خلیفۀ بناروانــی، چ: 1، ِتهران: 
َ

)نگ

ــص بـ: شــاد، چاِپ َســنگی،  ِ
ّ
ُمَتَخل

ْ
ــد پادشــاه ال ِانِتشــاراِت طالیــه، 1380 هـــ.ش.، 1 / 527؛و: َفرَهنــِگ آَننــدراج، ُمَحّمَ

ِکشــور، 1889 - 1894م.، 1 /  709( و َدر َهر دو َمنَبع نیز َســراَیندۀ آن، َهمین میرزا طاِهِر َوحید 
ْ
کهَنو: َمطَبِع ُمْنشــی َنَول

َ
ل

کرده اند(. داِنسته ُشده است )که البّته َدر َبهاِر َعَجم، »میرزا صاهِر]؟![ وحید« چاپ 

کــه َنه َتنهــا این »ُتَفــک« از »ُتَفنِگ« َضبْط َکــردۀ آقاِی َجعَفریان ِبهَتَرســت، َضبِط »بــی فغان« َهم  ــْه َفرموده ایــد  الُبــد َتَوّجُ

کــه َدر َشهرآشــوِب چاْپ َکــردۀ آقاِی  بَمراِتــب روَشــْن َتر از »بی نشــان« اســت؛ و آن »نباشــد دلــم چــون تفنــگ بی نشــان« 

ِعلُم ِعنَد اهلل.
ْ
حظه َدر َنَظِر این داِنش آموز َمعناِی ُمسَتقیمی َنداَرد؛ و ال

َ
َکم َدر این ل َجعَفریان آمده است، َدسِت 

َکرد؟ ...  که َمعــروض ُافتاد، آیا می َتوان »ُتَفنــِگ« َضبْط َکردۀ آقاِی َجعَفریان را به »ُتَفــک« َتصحیح  بــاری، بــا َتفاصیلی 

 آری.
ً

ِاحِتماال

َکرده اند، َدر ِإدامۀ  ینی که آقاِی َجعَفریان چــاپ  َنمی گوَیــم: بــا َقطــع و َیقیــن. ... چرا که َدر َهمان َشهرآشــوِب َوحیِد َقزو

»صفــِت تفنگ ســاز« )ص 177و 178(، بْیتهائــی َهســت که َدر آنهــا واژۀ »تفنگ« آَمده و َهمین َضبــط و خواِنش نیز با 

َوزن و َحّتٰی قافیۀ یکی از بْیتها سازگار است:

دلفــــــــــروز آن  ســــــــــیه تاب  تفنــــــــــگ  نهاده شــــــــــبی ســــــــــر بــــــــــه دامــــــــــان روز ...»... 

جنگ خــــــــــوی  من  دلــــــــــدار  خــــــــــوی  ی جنگبود  ابــــــــــرو و  بود چشــــــــــم  تفنگــــــــــش 
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ُت»  ت» و «کَف َض و  «و  َُ َض و ََ و َ  َْ  یَحَوـبُ  یَحَو»ِب ُ  

جنگ به  مخوانش  فیــــــــــالن  خرطوم  چو  دراز اسـت بسـیار دسـت تفنگ« )ص 178(.... 

َدر اینجا دو ِاحِتمال می َتوان داد:

کار ُبرده و  که َدر آن روزگاران ُشیوعی داشته است به  یخِت واژه را  ینی َهر دو ر که َوحیِد َقزو ِاحِتماِل َنُخست، آن است 

فته باَشد و َدر اینها »ُتَفنگ«.
ُ
گ َدر آنها »ُتَفک« 

که َضْبْط َکردۀ آقاِی َجعَفریان است، »تفنگ«  که میرزا طاِهِر َوحید، در َهر دو َمقام، َهمان طور  ِاحِتماِل ُدُوم، این است 

نده باَشد.
َ

ل َافگ ّوَ
َ
فته و خود ُچنان ناَهموارِی ناخوشی َدر بْیتهاِی َدستۀ أ

ُ
گ

خیر را َمرجوح و ُمسَتْبَعد می یاَبم و َهرگز ُسَخنَوری چون میرزا طاِهِر َوحید را به ُچنین َمرَتبه ای از 
َ
َمْن َبنده این ِاحِتماِل أ

ِعلُم ِعنَد اهلل.
ْ
ُسَخْن ناشناسی َمنسوب َنمی داَرم؛ و ال

َکرَدنی(، َهمین واژۀ آشناِی »ُتَفنگ«  یست  کار ر ِبنا باَشد ویراستی َسَزنده از َمْنظومۀ حاِضر سامان یاَبد )که 
َ
گ َغَرض، َا

ْ
ال

و َضْبط و خواِنِش آن، یکی از مواِضِع خوراِی ُمداّقه و َغورَرسی خواَهد بود.

٭ ٭ ٭
ِکتاب نوشته اند، َمرقوم داشته اند: که َبر  واِخِر ُمَقّدمه ای 

َ
 َبقاه! - َدر أ

َ
ُاستاد َجعَفریان - َطال

»... لغــات فراوانــی بود که می شــد با مراجعه بــه واژه یاب یا منابع دیگر که حاال مراجعه به آنها بســیار 

کار را به عهده ]ی[ مراجعین محترم گذاشتم ]![  رقی بر آن زد ]!!![. این  کلی ]![ پاو هم آسان است، 

تا خودشان دقیق  تر ]!!![ انجام دهند. ... .« )ص 32(.

راسَتش َنمی داَنم این ُسَخن را از َدِر ِمزاح و شوْخ َطبعی و َمحِض طٖیَبت َمرقوم َفرموده اند، یا آنسان که از سیاِق ِعباَرت 

که َدر خویش ُسراغ داده َاند. ... . که َبر خواننده ِنهاده و َسماَحتی  َبرمی آَید، از َدر سپاسی 

گویا َحق به َدسِت ایشان نیست. ْی،  به َهر رو

که با ُعمری »دوِد  گروگان َبصیَرت و َحذاَقتی است َدر واژه دانی و َمتْن خوانی  غات و ِعباراِت ُمتوِن َقدیم، 
ُ
کاِر توضیِح ل

که حاال مراجعه به آنها بسیار هم آسان  ِت َدستَرس به »واژه یاب یا منابع دیگر 
َ
چراغ خورَدن« حاِصل می َشَود، َنه ُسهول

َکســی َبراِی َفهِم َمعناِی آن بدان َمنابِع َسْهُل الُوصول نیز حاَجتی  که َبعید می داَنم  َغِت ســادۀ »تفنگ« 
ُ
اســت«. َهمان ل

َغوی َدر َمتن َســُبکدوش 
ُ
کاِر َتدقیــِق ل قان خویــش را از  ببیَنــد، نمونــه ای اســت که نشــان می ِدَهد َســزاوار نیســت ُمَحّقِ

ذاَرند. ... این َهم 
ُ
گ کوِشش را به خواَنندگان )یا به قوِل ایشان: »مراجعیِن«( عامی و خاْمَدستی چون َمن وا ُکَنند و این 

ِکتاب )ُاستاد  ًة َدر َمقاِم ِاسِتفاَدت ایستاده ام و طاِبِع 
َ
َهســت که »َهر َکســی را َبهِر کاری ســاْخَتْند«؛ و َمِن خواَننده ِعجال

َجعَفریان( َدر َمقاِم ِإفاَدت.

ینی نوشته اند، َمواِردی می توان  َدر همان َمعدوْد َحواشــِی إیضاحی که َجناِب ُاســتاد َجعَفریان َبر َشهرآشــوِب َوحیِد َقزو

غــاِت ُچنیــن َمتنــی، َعلٰی َرغِم َدســتَرس به »واژه یــاب یا منابع دیگــر که حاال 
ُ
کــه نشــان می ِدَهــد کاِر توضیــِح ل َفرانمــود 

گمان ُبرده اند َسْهل نیست. که  مراجعه به آنها بسیار هم آسان است«، باز آن اندازه 

فته است:
ُ
گ ینی َدر »صفِت میداِن ]نقِش جهان[« به َوصِف توِپ َجنگی َپرداخته و از ُجمله  نمونه را، َوحیِد َقزو

بیننــــــــــدگان چشــــــــــم  در  عــــــــــّراده  79(.»ز  )ص  عیان«  گردون  ز  تنین  همچو  بود 

کردن.« )همان ص(. آقاِی َجعَفریان َدر حاشیه نوشته اند: »تنین = غژ غژ 

می نویَسم:

َغوِی َدِم َدســتی که بدانها نگاهی َانداختم دیده نُشــد و ای 
ُ
، واژۀ »تنیــن« بــه َمعنــاِی غژغــژ کردن، َدر َبعــِض َمنابِع ل

ً
ال ّوَ

َ
أ
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ُت»  ت» و «کَف َض و  «و  َُ َض و ََ و َ  َْ  یَحَوـبُ  یَحَو»ِب ُ  

ردد. 
َ
گ کار َبر جوَیندگان آســان  ِکتاب َدر ُچنین مواِرد َمنبِع ُســَخِن خویش را بَتصریح معلوم می داشــَتند تا  کاش طاِبِع 

الُبد ایشان میاِن »تنین« و »َطنین« َخلطی َنَکرده اند.

کردن  کردن داَرد؟ ... یعنی ماننِد غژغژ  گردون عیان«؛ این چه َربطی به غژغژ  ثانًیا، َوحید می گوَید: »بود همچو تنین ز 

گردون عیان است؟!! از 

کار رفته است  که از دیرباز َدر َنظم و َنثِر پارسی به  که »ِتّنین« َیعنی: ماِر ُبُزرگ، َاژَدها. واژه ای است تازی  َهمه می دانیم 

و َزبانَزد بوده.

که دو سه بْیت پیْشتر نیز )همان  که: پنداری بینندگان َاژَدهائی می بیَنند؛ کما این  ینی نیز َدر اینجا می گوَید  َوحیِد َقزو

َکرده است. ص( باز این َجنگ افزار را به »َاژَدها« ماَنند 

ر:
َ

نمونۀ دیگ

فته که آقــاِی َجعَفریان آن را 
ُ
گ ینــی َدر »صفــِت عّرابه ســاز« بــه َوصــِف َعّرابه َپرداخته اســت و از ُجمله بْیتــی   َوحیــِد َقزو

کرده اند: اینگونه خوانده و َضبط 

نشان تن  از  ی  و پشــــــــــت  اســــــــــت  فکنده اسـت پیوسـته بر کستوان« )ص 220(.»ندیده 

سپس نیز َدر حاشیه نوشته اند: »کستوان = استطبل2.« )همان ص(.

می نویَسم:

واِرد، َسعید 
َ

ِة َو الّش َقَرُب الَمواِرد فی ُفَصِح الَعَربّیَ
َ
»َکسُتوان« به َمعناِی »اسطبل« َدر َبعِض َفرَهنگها َمذکور است )َسنج: أ

سَوة 
ُ
ب[، ط: 1 ، ُقم: داراأل ّیِ

ْسَعد الّطَ
َ
بنانّی، ]ِإعداد: أ

ُّ
رتونی الل

َ
]بن َعبداهلل بن میخائیل بن ِإلیاس بن یوُسف[ الخوری الّش

َبة، الّســّید اّدی شــیر، ط: 2،  ة الُمَعّرَ لفاظ الفارســّیَ
َ
شــر، 1374 هـ.ش./ 1416 هـ.ق.، 4 / 549 ؛و: ِکتاب األ باَعِة َو الّنَ ِللّطِ

دعلی ِإماِم  د[ ُمَحّمَ القاِهــَرة: دار الَعــَرب، 1987 و 1988 م.، ص 135؛و: َفرَهنــِگ واژه هاِی فارســی َدر زباِن َعَربی، َسـ]ـــّیِ

ــل و َتدقیق داَرد؛ ...  ّمُ
َ
ــی، 1347 هـــ.ش.، ص 578( و الَبّته جاِی َتأ

ّ
شوشــَتری، چ: 1، ِتهــران: ِانِتشــاراِت َانُجَمــِن آثاِر ِمل

گوشۀ ِاسَطبل؟!  ـ: آن را َانداخته اند 
ً

کستوان« َیعنی چه؟ ... َیعنی - َمَثال لیک، از ُبن، »فکنده است پیوسته بر 

 - این است:
ْ

که ُاستاد َجعَفریان عباَرت را َبد خوانده اند. خوانِش َصحیح - بِاْحِتمال ُچنین می نماَید 

ستوان«.
ُ
»فکنده است پیوسته َبرگ

یختهاِی »برکستوان« و »َبرکشتوان«  یخِت »َبرُکستوان« َهم َضبط ُشده، و به ر »َبرُگستوان« که گاه َدر خوِد ُمتوِن فارسی به ر

بی َعبِداهلِل 
َ
ــّف َمقَتل اإِلمام أ ر: روزنامۀ عاشــورا - َترَجمۀ َیوم الّطَ

َ
و »برکصطــوان« بــه َمتنهاِی تازی نیز راه یافته اســت )نگ

ف: هــادِی َنَجفی، َترُجمــان: جویا َجهانَبخــش، چ: 2، ِاصَفهان: َدفَتِر َتبلیغاِت ِإســالمِی  ِ
ّ
، ُمَؤل ــالمـ  الُحَســْین َعَلیــِه الّسَ

مّیــۀ ُقــم: ُشــعبۀ ُاســتاِن ِاصَفهــان، 1397 هـــ.ش.، ص 130، هاِمــش(،  واژۀ َمعروفی اســت و غاِلًبا بــه َمعناِی 
ْ
حــوزۀ ِعل

که بویژه َدر َهنگاِم َجنگ َبر جنگاَور و نیز َبر َاسب می پوشانده اند. پوِششی است 

ْه َفرمایید:  غات توّجُ
ُ
به این توضیِح غیاث الّدیِن رامپوری َدر غیاُث الّل

ِکن، آنچه از ِقسِم لحاف َبر اسپ  »َبرُگســتوان - بالَفتح و کاِف فارســِی َمضموم و َمکســور هر دو وضع و ســیِن ُمهَملۀ سا

یَنت و حفاَظت َشَود. ... .«.  اندازند تا ز

کانپور: َمطَبِع ُمنشی َنَول ِکشور، 1904م.، ص 64(. غات، چاِپ َسنگی، 
ُ
) غیاُث الّل

ِم 
َ
ینی، از نوعــی روپوش از عال ســتوان« به َهمین َمعنی، ُمناِســِب َوصِف َعّرابه اســت، و َوحیــِد َقزو

ُ
بــه َنَظر می َرَســد »َبرگ

َکذا؛ و الُبد مراد "اسطبل" است.  . 2
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ُت»  ت» و «کَف َض و  «و  َُ َض و ََ و َ  َْ  یَحَوـبُ  یَحَو»ِب ُ  

نده اند ُسَخن می داَرد، َنه از ِاصَطبل.
َ

که َبر آن می َافگ ستوان« 
ُ
»َبرگ

٭ ٭ ٭
ُکنونِی َشهرآشوِب َوحیِد  یدگی هاِی چاِپ  َکشــیَدِن ُســَخن َنداَرد. شور فت، آَهنِگ دراز 

ُ
گ که زین پیْش نیز  راِقم، ُچنان 

نَجد.
ُ

یش بگ که َتقریِر َتفاصیلش َدر حوَصلۀ َمِن َدرو ینی َهم، َنه َچندان است  َقزو

َکژی هــاِی ویراســتی که َعرضــه داشــته اند، بی َخَبر نیســَتند؛ و خود ُامید  ُاســتاد َجعَفریــان خوشــَبختانه از ِإبهامــات و 

که شایستگی بیشتر دارد، به آن برسد و متن دقیق تری ]به دست[ بدهد« )ص 32(. کسی  که »زمانی،  َدربسته اند 

کند حافظ دعائی بشنو آمینی بگو...«. خواجه فرمود: »می 

که: هی، از راِه ِاسِتْطراد به َعرض می َرساَنم 
َ

وانگ

کاری  که  ینی َفراَهــم آَرد -  رداَند و ویراســتی بســامان از َشهرآشــوِب َوحیِد َقزو
َ
گ کار  تی َدر  ــر ِپژوَهنــده ای بخواَهــد ِهّمَ

َ
گ َا

فت وگوْی باَید َفرَهنگهائی چون َبهاِر 
ُ
گ ، بی هیچ  گرِو کوِششی َنســتوهانهـ  زیر َدر 

ُ
گ اســت بســیار ُدشــوار و تاْب ُربای و بنا

صانه  َغت ِاعِتبار می ِنهاده و َدر آن َنَظری ُمَتَفّحِ
ُ
ینی َدر کاِر ل مثاِل َوحیِد َقزو

َ
َعَجم و آَنندراج و ماَننِد اینها را که به ُسَخِن أ

ُکَند. پیــش از این دیدیم که یکــی از بْیتهاِی  َکرده انــد، نیــک بکاَود و زیــر و رو  فتــآَورد 
ُ
گ داشــته اند و گاه از خــوِد َوحیــد 

ینی، َدر َهمین َمنابع، ِرواَیتی َمْفهوم و َهْموار داشت. ُکنونِی َشهرآشوِب میرزا طاِهِر َوحیِد َقزو ناَمْفهوم و ناَهْمواِر چاِپ 

دور نیســت بْیتهائی دیگر از َهمین َمنظومه َدر َهمین َمناِبع َمســطور باَشــد که َدر َتصحیح و ُدُرسْتخوانِی َمتِن َمْغشوِش 

َکما این که َدر َهمان َبهــاِر َعَجم و  َفرَهنِگ آَنندراج، ذْیِل واژۀ »رنگرز«، َنُخســتین  ُکَنــد؛  ــح َدســتگیری  موجــود از ُمَصّحِ

واه آمده است، از َهمین میرزا طاِهِر َوحید است؛ از این َقرار:
ُ
گ که  بْیتی 

َزرد  شت 
َ
گ ُســــــــــرخ و ُرخ  ز َغم  کرد« »سرشــــــــــکم  رنــــــــــگ  اینچنیــــــــــن  رنگــــــــــرز  مــــــــــرا 

) َبهاِر َعَجم، َهمان چ، 2 / 1102؛و: َفرَهنِگ آَنندراج، َهمان چ،  2 /  222(؛ و این بْیت، بْیتی است از َهمین َشهرآشوِب 
که َدر چاِپ آقاِی َجعَفریان َدر آغاِز »صفِت رنگرز« )ص 164( آمده. ینی  َوحیِد َقزو

از َهمین َدست است بْیِت: 

کــــــــــرده بی دســــــــــت و پا  ــــــــــه َپز 
ّ
کل َخَبــــــــــر نیســــــــــت از پــــــــــا و از َســــــــــر مــــــــــرا«»مــــــــــرا 

ه َپز«، می بینیم ) َبهاِر َعَجم، َهمان چ،  3 / 1713؛و: 
ّ
این بْیت را َدر همان َبهاِر َعَجم و  َفرَهنِگ آَنندراج، ذْیِل واژۀ »کل

کــه َدر چاِپ آقاِی  ینی  َفرَهنــِگ آَننــدراج، َهمــان چ،  3 / 1110(؛ و ایــن َهــم بْیتی اســت از َهمین َشهرآشــوِب َوحیِد َقزو
ه َپز« )ص 183( آمده.

ّ
کل َجعَفریان َدر آغاِز »صفِت 

کمان گر« )ص 108( آمده است: باز َدر َمتِن چاْپ کردۀ آقاِی َجعَفریان َدر آغاِز »صفِت 

نشــــــــــان  را  او  شــــــــــد  جانم  که  کمان«»کمان گــــــــــر  چون  او  از  دل  کشــــــــــد  می  ســــــــــتم 

َکمان سَتمَکِش  ِت دوم چه َوْجهی داَرد و چرا ِدِل عاِشق ِمثِل 
َ
که »چون کمان« در ل ًة بُوضوح َدرَنمی یاَبم 

َ
مْن َبنده ِعجال

هی، َهمین بْیــِت میرزا طاِهِر َوحید را 
َ

ردیده اســت. ... آیا َضبط صحیح اســت یا نــه؟ ... َنمی داَنم. ... وانگ
َ
گ ــر 

َ
َکمان گ

َدر َهمــان َبهــاِر َعَجــم و  َفرَهنِگ آَننــدراج، ذْیِل واژۀ » کمان گر«، می بینیم ) َبهاِر َعَجم، َهمــان چ، 3 / 1720؛و: َفرَهنِگ 

ــِت ُدُوم از این َقرار اســت: »ســتم می کشــد دل از او هر زمان«؛ که 
َ
آَننــدراج، َهمــان چ،  3 /  1117(؛ و َدر اینجــا َضْبــِط ل

ِإبهامی َهم َنداَرد.

وفیق!   َو ِمَن اهلِل الّتَ


