َ َ
َ
ِتکل یا تکل؟

ّ
ّ
تأملی در تلفظ یک واژۀ کهن در آثار موالنا
28-34

محسن احمدوندی

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی

َ َ
َ
ِتكل أم تكل ؟
ّ
ّ
تأمالت يف تلفظ إحدى املفردات القدمية الواردة يف آثار
موالنا

چکیــده :بــرای تلفــظ درســت برخــی واژ گان کهــن کــه امروزه
دیگــر در زبــان بــه کار نمــی رونــد دو راه اساســی وجــود دارد،
یکــی کمــک گرفتــن از وزن و قافیــه در متــون منظــوم و دیگــری
رجــوع بــه دیگــر زبــان هــای ایرانــی ای کــه هنــوز زنــده انــد
و گویشــورانی در مناطــق مختلــف ایــران و جهــان دارنــد.
شــناخت وزن و قافیــه بــه خوانــش درســت متــون و تلفــظ
صحیــح کلمــات یــاری مــی رســاند و آ گاهــی از دیگــر زبــان
هــای ایرانــی مــی توانــد مخاطــب را از چندوچــون تغییــرات
آوایــی ،نحــوی و معنایــی زبــان فارســی در طــول تاریــخ آ گاه
تــر کنــد .نوشــتار حاضــر مــی کوشــد تــا بــا بهــره گیــری از وزن
و قافیــه و همچنیــن کمــک گرفتــن از زبــان کــردی ،نشــان
دهــد کــه تلفــظ درســت واژه «تــکل» یــا «تــگل» در گذشــته
چــه بــوده اســت؟
َ
َ
کلیــدواژه هــاِ :تــکلَ ،تــکل ،موالنــا ،زبــان کــردی ،زبــان هــای
ایرانــی ،تلفــظ واژه ،غزلیــات شــمس ،واژ گان کهــن ،تــگل،
مولــوی.
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ّ
ّ
أساســيتان ملعرفــة التلفــظ
اخلالصــة :هنــاك طر يقتــان
ّ
الصحيــح لبعــض املفــردات اللغو ية القدميــة اليت مل تعد
مستعملة يف لغة هذه ّ
األيام.
و إحــدى هذه الطرق هي االســتعانة بالــوزن والقافية يف
النصــوص الشــعر ّي ُة .والطر يقــة الثانيــة هــي الرجوع إىل
حية ّ
اإليرانيــة األخرى اليت ال تزال ّ
ّ
حت اآلن وال
اللغــات
يــزال هنــاك َمــن ينطق هبــا يف مناطــق خمتلفة مــن إيران
والعامل.
وتســاعد معرفــة الــوزن والقافية عىل القــراءة الصحيحة
ّ
والتلفظ الصحيح للكلمات ،كما ّأن ّ
االطالع
للنصــوص
ّ
اإليرانيــة ميكــن أن تز يــد
عــى بــايق اللغــات واللهجــات
ّ
ماهية ّ
مــن معلومــات املخاطب عــن ّ
اللفظية
التغيــرات
ّ
الفارسية عىل مدى التار يخ.
والنحو ّية واملعنو ّية للغة
واملقــال احلــايل يســعى إىل توظيــف الــوزن والقافيــة
ّ
ّ
الكردية للوصول إىل التلفظ الصحيح
واالســتعانة باللغة
ّ
لكلمــة (تــكل) يف العصور املاضية ،وهــل أن حركة التاء
فهيا هي الفتح أو الكسر ؟
َ َ َ
ّ
ّ
األساســيةِ :تكل ،تكل ،موالنــا ،اللغة الكردية،
املفــردات
ّ
ّ
ّ
اإليرانيــة ،تلفــظ املفــردة ،غزليــات مشــس،
اللغــات
املفردات القدمية ،تگل ،مولوي.

?Tekal and Takal
Reflecting upon an Ancient word in
Mawlānā›s Works
By: Mohsen Ahmadvandi
Abstract: There are two basic ways
to find out how to correctly pronounce
some ancient words that are no longer
used in language today: One is getting
help from meter and rhyme in poetic
texts; and the other is referring to other Iranian languages that are still alive
and have speakers in different parts
of Iran and the world. Understanding
the meter and rhyme helps one read
the texts correctly and pronounce the
words accurately; and knowledge of
other Iranian languages can make the
audience aware of the many phonetic,
syntactic, and semantic variations of
Persian language throughout history.
The present article seeks to show
what the correct pronunciation of the
word «Tekal» or «Takal» has been in
the past, using the meter and rhyme
as well as the help of the Kurdish
language.
Key words: Tekal, Takal, Mawlānā,
Kurdish language, Iranian languages,
the pronunciation of the words, Shams
ghazals, ancient words, Mawlawi.
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مقدمه
بــرای تلفــظ درســت برخــی از واژگان کهــن کــه امــروز دیگــر در زبان بــه کار نمیرونــد دو راه
اساسی وجود دارد ،یکی کمکگرفتن از وزن و قافیه در متون منظوم و دیگری رجوع به دیگر
زبانهای ایرانیای که هنوز زندهاند و گویشــورانی در مناطق مختلف ایران و جهان دارند.
ّ
شــناخت وزن و قافیــه بــه خوانش درســت متون و تلفــظ صحیح کلمات یاری میرســاند
و آ گاهــی از دیگــر زبانهــای ایرانــی میتوانــد مــا را از چندوچــون تغییــرات آوایــی ،نحوی و
معنایی زبان فارســی در طول تاریخ آ گاهتر کند .نوشــتار حاضر میکوشــد تا با بهرهگیری از
ّ
این دو عنصر ،تلفظ درست واژۀ «تکل» یا «تگل» را نشان دهد.

بحث و بررسی
«تــکل» یــا «تــگل» واژهای اســت کــه بــا معنــای مــورد نظــر مــا در ایــن یادداشــت  -البتــه تــا
آنجــا کــه نگارنــده جســتجو کرده اســت  -تنهــا در آثــار موالنا به کار رفته اســت .متأســفانه
ّ
اکثــر فرهنگنویســان و محققــان در تلفــظ صحیــح این واژه به خطــا رفتهاند و مــا در اینجا
ُ
میکوشــیم تــا بــا یار یگرفتــن از وزن و قافیــه و همچنیــن کمکگرفتــن از زبان کردی نشــان
ّ
دهیــم کــه تلفظ درســت ایــن واژه در گذشــته چه بوده اســت« .تــکل» یا «تگل» یــک بار در
فیهمافیــه و چهــار بار در غزلیات شــمس به کار رفته اســت و تا این لحظــه که نگارنده این
یادداشت را مینویسد نمونۀ دیگری از کاربرد آن در متون نظم و نثر قدیم نیافته است.
در کتــاب فیهمافیــه تنها یک بار این واژه به کار رفته اســت و منثوربــودن این کتاب باعث
ّ
میشود که نتوانیم برای تشخیص تلفظ صحیح این واژه از آن کمک بگیریم:
چنانکــه کودکی را به دکان درزیای نشــاندند ،او را مطیع اســتاد بایــد بودن ،اگر تکل دهد
که بدوزد تکل بدوزد و اگر شالل ،شالل دوزد.

1

استاد فروزانفر در تعلیقاتشان بر فیهمافیه دربارۀ این واژه چنین نوشتهاند:
پارسی مفتوح وصله و پینه که بر جامه زنند ،موالنا [در دو موضع]
تکل :به کسر اول و گاف
ِ
گوید در غزلیات:

چــو ریســمان شــدهام زانکــه ســوزن هجــرت
همیزنــد بــه قبــای دلــم هــزار تــگل
فرعــون ز فرعونــی َآم ْن ُ
ــت بــه جــان گفتــه
بــر خرقــۀ جــان دیــده ز ایمــان تــگل دیگــر
و چون حرف ما قبل روی در این هر دو غزل مفتوح است ،بنابراین واضح میگردد که این
محمدبن ّ
 .1مولوی ،جاللالدین ّ
محمد ،فیهمافیه ،ص .54
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ل؟ کََت ای ل کَِت

ّ
مؤلف برهان قاطع ضبط آن را ّ
معین نکرده است.
کلمه را به فتح دوم باید خواند ،هرچند که

2

َ
ّ
چنان که مشاهده میشود استاد فروزانفر تلفظ درست این واژه را « ِتگل» میدانند .البته ایشان دربارۀ حرکت دوم این
واژه با توجه به حروف قافیه به ضرسقاطع اظهارنظر میکنند ،اما برای مکسوربودن حرف ّاول آن دلیلی نمیآورند .در
ضمن باید یادآور شــوم که در بیت دومی که اســتاد فروزانفر نقل کردهاند ،باید «تگلی» در جایگاه قافیه قرار میگرفت
که ایشان بهاشتباه «تگل» نوشتهاند.

در فرهنگهای لغت نیز این واژه را اغلب به همان شکلی ضبط کردهاند که استاد فروزانفر در تعلیقاتشان بر فیهمافیه
ُ
نوشتهاند .برای مثال در مجمعالف ْرس (ص )313ذیل این واژه چنین آمده است:
تکل[ :به کسر تا و فتح کاف] پینهای که بر جامه زنند .کذا فی الفرهنگ .مثالش مولوی معنوی میفرماید:
بیت
چو ریسمان شــــــــــدهام زانکه سوزن هجرت

همیزنـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــه قبـ ـ ـ ـ ــای دلم هـ ـ ـ ـ ــزار تکل

هم او میفرماید:
بیت

فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته

بر خرقـ ـ ـ ـ ــۀ جان دیده ز ایمـ ـ ـ ـ ــان تکلی دیگر

در فرهنگ جعفری (ص )131نیز ذیل این واژه چنین میخوانیم:
تکل به وزن جگر پینهای است که بر جامۀ کهنه دوزند.
صاحب فرهنگ جهانگیری (ص )1526دربارۀ این واژه نوشته است:
تــگل :بــا ّاول مکســور و ثانی مفتــوح ،پارچهای بود که بر جامۀ پاره دوزند و آن را پینه نیــز خوانند و به تازی رقعه گویند.
مولوی معنوی میفرماید:
چو ریسمان شــــــــــدهام زانکه سوزن هجرت

همیزند بـ ـ ـ ـ ــه قبـ ـ ـ ـ ــای دلم هـ ـ ـ ـ ــزار تگل

هم او گوید:
فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته

بر خرقۀ جـ ـ ـ ـ ــان دیده ز ایمـ ـ ـ ـ ــان تگل دیگر

صاحب برهان قاطع (ص )507واژۀ مذکور را چنین ضبط کرده است:
تگل :به فتح ّاول بر وزن حمل ،قوچ جنگی باشد؛ و به کسر ّاول پارچه و رقعهای که بر جامه پینه کنند.
چنانکه میبینیم صاحب برهان قاطع حرکت حرف نخست این واژه را  -در معنای مورد نظر این یادداشت  -کسره
میداند ،اما دربارۀ حرکت حرف دوم سکوت میکند ،ولی از قرینۀ هموز ندانستن این واژه با َ
«ح َمل» روشن است که
حرکت حرف دوم را همان فتحه میداند و خردهای که استاد فروزانفر بر صاحب برهان گرفتهاند و ما در باال آن را ذکر
کردیم ،چندان منطقی نیست.
در فرهنگ رشیدی دربارۀ این واژه (ص )439چنین میخوانیم:
تگل :به کسر تا و فتح دوم ،پارچهای که بر جامۀ پاره بدوزند و پینه نیز گویند ،مولوی گوید:
بیت
چو ریسمان شــــــــــدهام زانکه سوزن هجرت

همیزنـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــه قبـ ـ ـ ـ ــای دلم هـ ـ ـ ـ ــزار تکل

و له:
 .2همان ،ص .276-275
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بیت

فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته

بر خرقــــــــــۀ جان دیده ز ایمـ ـ ـ ـ ــان تکلی دیگر

ن دو فرهنگ نیز در
گویــا اســتاد فروزانفــر شواهدشــان را از فرهنگ جهانگیری یا فرهنگ رشــیدی نقــل کردهاند؛ زیرا ای ـ 
بیت دومی که از موالنا برای شاهد آوردهاند« ،تگلی» بهاشتباه «تگل» نوشته شده است.
در فرهنگ نظام (ص )293ذیل این واژه آمده است:
تگل :با کسر اول و فتح دوم ،وصله و پینه که به لباس پاره دوزند( .شع) مولوی معنوی:
چو ریسمان شــــــــــدهام زانکه سوزن هجرت

ً
ایضا مولوی:

همیزند بــــــــــه قبــــــــــای دلم هـ ـ ـ ـ ــزار تگل

فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته
ْ
ّ
در فرهنگ نفیســی (ص )951تلفظ این واژه بهصورت « ِتگل» آوانگاری شــده اســت که با توجه به کاربرد آن در قافیۀ
ً
اشعار مولوی کامال اشتباه است:
بر خرقــــــــــۀ جان دیده ز ایمـ ـ ـ ـ ــان تگلی دیگر

تگل ( )teglا .پ .پارچه و رقعهای که بر جامه پینه کنند.
ّ
عالمــه دهخــدا ذیــل این واژه ضمــن نقل چند تعریف از فرهنگهای پیشــین ،دربــارۀ تلفظ این واژه با اســتاد فروزانفر
همعقیده است:
[ت َگ] ِ(ا) پارچــه بــود کــه بر جامۀ پــاره بدوزند و پینه خوانند و بــه تازی رقعه خوانند (فرهنــگ جهانگیری) (از
تــگلِ .
پارســی مفتوح وصله و پینه که بر
فرهنگ رشــیدی) .پارچه و رقعه که بر جامه پینه کنند (برهان) .به کســر اول و گاف
ِ

جامه زنند( .حواشی و تعلیقات فیهمافیه چاپ فروزانفر ص :)275
چو ریسمان شــــــــــدهام زانکه سوزن هجرت

همیزنــــــــــد بــــــــــه قبــــــــــای دلم هـ ـ ـ ـ ــزار تگل

مولوی (از فرهنگ جهانگیری)
فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته

بر خرقۀ جان دیده ز ایمان تگل دیگر مولوی

3

گفتنی است که عالمه دهخدا نیز به دلیل نقلقول از فروزانفر ،واژۀ «تگلی» در بیت دوم را بهاشتباه «تگل» آورده است.
در فرهنــگ ســخن (ص  1863 ،1855و  )1864دو مدخــل بــرای این واژه در نظر گرفته شــده اســت .یکی با «کاف» و
دیگری با «گاف» و متأسفانه در هر دو مدخل نیز حرکت حرف دوم با کسره ضبط شده است که با توجه به قوافی شعر
ً
موالنا کامال اشــتباه اســت .در ضمن شــاهدی هم که برای این واژه آمده اســت ،بیتی از غزلیات شــمس اســت که به
شکل ناقص و نادرست نقل شده و معنای روشنی ندارد و ما در ادامه شکل درست بیت را ذکر خواهیم کرد ،اما آنچه
در فرهنگ سخن ذیل این واژه آمده به قرار زیر است:
تکل (( =[ te (a) kelتگل] ِ(ا( ).قد ).وصله.
تگل ((ِ )te (a) gelا( ).قد ).وصله :من عاشق آن تگلی بیچون.

4

اینها اهم مطالبی بود که در فرهنگهای کهن و نو دربارۀ واژۀ «تکل» یا «تگل» آمده است و میتوان آنها را در چهار بند
به شکل زیر جمعبندی کرد:
تمامی فرهنگها یکی از معانی این واژه را پینه و وصله دانستهاند.
برخــی فرهنگهــا ایــن واژه را با «گاف» و برخی با «کاف» ضبط کردهانــد و برخی با هر دو .البته این اختالف با توجه به
 .3به نقل از فروزانفر در فیهمافیه ،ص .276
ّ
محمد بن ّ
 .4مولوی ،جاللالدین ّ
محمد ،کلیات شمس ،ج  ،4ص .155
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رسمالخط نسخ خطی کهن که در آنها سرکش «گاف» گذاشته نمیشده امری طبیعی است.
هیــچ کــدام از فرهنگهــا جــز دو بیــت از غزلیــات شــمس ،هیچ شــاهد دیگــری بــرای کاربرد ایــن واژه در متــون کهن
نیاوردهاند.
همــۀ فرهنگهــا بهاســتثنای فرهنــگ نفیســی و فرهنگ ســخن حرکت حــرف ّاول ایــن واژه را مکســور و حرکت حرف
دوم آن را مفتوح ضبط کردهاند .فرهنگ نفیســی چنانکه اشــاره شــد بهاشتباه حرکت حرف دوم را ساکن ضبط کرده
است .فرهنگ سخن نیز حرکت حرف ّاول را به هر دو شکل مفتوح و مکسور ضبط کرده است ،اما حرکت حرف دوم
را بهاشتباه مکسور ضبط کرده است.
حال پرسش این است که ضبط درست این کلمه به چه صورت است؟ با ّ
تأمل در اشعار موالنا و بهرهگیری از عنصر
ّ
وزن و قافیه ،تلفظ این کلمه تا حدودی بر ما روشن میشود .در غزلیات شمس این واژه چهار بار به کار رفته است که
ســه مورد از این چهار مورد ،در جایگاه قافیه قرار گرفته اســت و همقافیهشــدنش با کلمات دیگر ما را بر آن میدارد که
حرکت حرف ّاول و دوم آن را مفتوح بدانیم .در ادامه به بررسی موردی این ابیات خواهیم پرداخت.

در غزل  600از غزلیات شمس با مطلع
جامـم بشکسـت ای جـان پهلـوش خلـل دارد

در جمع چنین مستان جامی چه محل دارد

5

واژۀ «تگل» در بیت چهارم اینگونه به کار رفته است:
ُ
6
ســــــــــاقی وفــــــــــاداری کــــــــــز مهر کلــــــــــه دارد
سـ ـ ـ ـ ــاقی که قبای او از حلم تـ ـ ـ ـ ــگل دارد
َ
«ع َمل»َ ،
«خ َلل»«َ ،م َحــل»«َ ،ب َغل»« ،ع َلل»«َ ،سـ َـبل»َ ،
«ع َســل»«َ ،ا َجل»َ ،
«ح َمل»،
در ایــن غــزل «تــگل» با کلماتی چــون
ِ
َ
َ«دغل» و َ«م َثل» همقافیه شــده اســت .چنانکه مشــاهده میشــود موالنا که موســیقی شعر برایش بســیار حائز اهمیت
َ
«علل» ،یکســانی حرکت دو حرف ما قبل روی را نیز مراعات کرده اســت تا از این
اســت ،در تمام این قوافی بهجز واژۀ ِ
لزوم ماالیلزم باشد.
طریق موسیقی شعرش را افزایش دهد .هر چند به تعبیر قدما رعایت این همآوایی اعنات یا ِ

در غزل  1028با مطلع
ذاتت عسل است ای جان گفتت عسلی دیگر

ای عشـ ـ ـ ـ ــق تو را در جان هر دم عملی دیگر

واژۀ «تکل» در بیت هفتم چنین به کار رفته است:
فرعون ز فرعونــــــــــی َآم ْن ُت بــــــــــه جان گفته

بر خرقۀ جان دیده ز ایمـ ـ ـ ـ ــان تکلی دیگر

7

8

ایــن بیت همان شــاهدی اســت کــه فرهنگ جهانگیری و فرهنگ رشــیدی بهعنوان شــاهد نقل کردهانــد و در آن واژۀ
«تکلی» بهاشــتباه «تکل» ذکر شــده اســت و بهتبع این دو فرهنگ ،اســتاد فروزانفر و دهخدا نیز همین اشــتباه را تکرار
َ
َ
«ع َســل»َ ،
کردهانــد .در ایــن غــزل «تکل» بــا کلماتی چون َ
«خ َلــل»«َ ،د َغل»«َ ،سـ َـبل»«َ ،ا َمــل»َ ،
«ح َمل»،
«ع َمــل»« ،تل»،
َ
َ
َ
َ«بدل»« ،ا َجل»« ،غ َزل» قافیه شــده اســت .در اینجا نیز چنانکه مشــاهده میشود موالنا همانند غزل پیشین همسانی
َ
«علل» در غزل پیشــین را نیــز در قافیه به کار
حــرکات دو حــرف پیــش از روی را رعایــت میکند و حتــی واژۀ ناهمگون ِ
نمیبرد .گویی او متوجه ناهماهنگی این واژه با دیگر واژهها شــده اســت و به قصد خوشــاهنگی بیشتر قوافی از کاربرد
این واژه در جایگاه قافیه چشمپوشی کرده است.

 .5همان ،ج  ،2ص .41
 .6همانجا.
 .7همان ،ج  ،2ص .274
 .8همانجا.
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 .3در غزل  1878با مطلع
من گوشکشان گشــــــــــتم از لیلی و از مجنون

آن میکشدم زان سو وین میکشدم زین سون

9

در بیت پنجم واژۀ «تگل» اینگونه به کار رفته است:
من عاشــــــــــق آن روزم ،مــــــــــی ّ
درم و میدوزم

بـر خرقـۀ بیچونـی مـیزن تگلـی بیچـون
ً
ّ
از آنجــا کــه در ایــن بیــت واژۀ «تــگل» در جایــگاه قافیــه قــرار نگرفته اســت ،قاعدتــا نمیتوان در بــارۀ تلفظ حــرکات آن
ً
ّ
متحرک اســت .در ضمن این بیت همان
اظهارنظــر کــرد ،امــا وزن بیت به مــا میگوید که دو حرف ّاول ایــن واژه قطعا
10

بیتی است که فرهنگ سخن به صورت ناقص و بیمعنی آن را نقل کرده است.

 .4در غزل  3025با مطلع
جای دگر بــــــــــودهای زانکه تهــــــــــیرودهای

آب دگــــــــــر خوردهای ،زانکـ ـ ـ ـ ــه گلآلودهای

واژۀ «تگل» در بیت پنجم چنین به کار رفته است:
از نظــــــــــر لــــــــــم َی َ
ــــــــــزل ،دارد جانــــــــــت تگل

پرتو خورشــــــــــید را تو به گل انـ ـ ـ ـ ــدودهای

11

12

چنانکه میبینید در اینجا نیز واژۀ «تگل» در جایگاه قافیۀ میانی قرار گرفته است و همقافیهشدن آن با واژۀ «لم َی َزل»
ّ
فرضیۀ ما را تقویت میکند که حرکت حرف ّاول این واژه مفتوح اســت .الزم به یادآوری اســت از آنجا که تلفظ حرف
اضافۀ َ«به» در متون کهن به فتحه بوده است ،همآوایی َ«ت َگل» با َ«به گل» در این بیت نیز قابل ّ
13
تأمل است.
از مجموع کاربردهای واژۀ «تگل» یا «تکل» در اشعار مولوی میتوان به این نتایج رسید:
هر دو شکل این واژه ،یعنی هم با «کاف» و هم با «گاف» در غزلیات شمس کاربرد دارد و با توجه به نگذاشتن سرکش
«گاف» در رســمالخط کهن ،این اختالف امری طبیعی اســت .شــاید به ضرسقاطعنتوان گفت کدام شــکل این واژه
ّ
درستتر است ،اما با فرضیهای که در ادامه مطرح خواهیم کرد تلفظ آن با «گاف» ارجحیت دارد.
ً
با توجه به وزن اشعار میتوان نتیجه گرفت که قطعا حروف ّاول و دوم این واژه هر دو متحرک هستند.
بــا توجــه بــه قافیهشــدن این واژه با کلماتی که دو حرف ماقبل رویآنها مفتوح اســت و نیز تأ کیــد ویژهای که موالنا بر
موسیقی شعر دارد ،میتوان گفت که حرکات هر دو حرف نخست این واژه مفتوح بوده است و اغلب فرهنگنویسان
حرکت حرف ّاول این واژه را بهغلط مکسور ضبط کردهاند.
ً
ّ
کاربرد این واژه در جایگاه قافیه در اشــعار موالنا تلفظ درســت آن را بر ما روشــن میکند و تقریبا یقین مییابیم که این
ّ
واژه در عصر موالنا به دو فتح ّاول تلفظ میشــده اســت .چنانکه در ابتدای این یادداشــت یادآور شــدیم ،راه دیگری
ّ
نیز برای یافتن تلفظ درســت کلمات کهن فارســی وجود دارد و آن مراجعه به دیگر زبانهای ایرانی اســت که هنوز این
ُ
ّ
کلمات در آنها کاربرد دارد .از آنجا که زبان مادری نگارنده کردی اســت ،برای پیگیری تلفظ درســت این واژه به زبان
َ
ُ
ُ
ََ
کــردی مراجعــه میکنیــم .معادل پینه و وصله در زبان کردی  -شــاخۀ ســورانی و ک ُلهری  -واژۀ تقل اســت که میتواند
ُ
ََ
شــکل دیگری از واژۀ «تگل» یا «تکل» باشــد .واژۀ «تقل» که شــکل درســت آن در رســمالخط کردی  -که حرکت فتحه
داین یا
در آن بــه صورت «ـــه» بیان حرکت ظاهر میشــود «تهقهل» اســت .ایــن واژه در فعلها و ترکیباتی چــون «تهقهل ِ
تهقــهل دان :دوختــن و بخیهزدن»« ،تهقهل بهربوون :بازشــدن بخیه»« ،تهقهل ههل تهکا ِنن :شــکافتن بخیه» و «تهقهل
بهس :بخیهخورده» به کار میرود.
 .9همان ،ص .155
 .10همانجا.
 .11همان ،ج  ،6ص .246
 .12همانجا.
 .13این نکته از افادات دوست فرهیختهام جناب آقای منوچهر فروزندهفرد است.
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در فرهنگ ههژار (ص  )165ذیل این واژه چنین آمده است« :تهقهل :بخیه».
در فرهنگ بورهکی (ص  )488ذیل این واژه چنین میخوانیم« :تهقهل :بخیه ،دوخت».
ّ
فرهنگ باشوور (ص  )191نیز این واژه را با همان تلفظ و همان معنا ضبط کرده است« :تهقهل :دوخت ،بخیه».
ُ
چنانکه مشــاهده میشــود فرهنگهای کردی دو حرف ّاول این واژه را مفتوح ضبط کردهاند و معنای آن را نیز همان
ّ
معنایی دانســتهاند که در اشــعار موالنا کاربرد دارد و این امر ما را بر آن میدارد که با اطمینان بیشــتری تلفظ این واژه را
نیز به فتح دو حرف ّاول بدانیم.
در پایــان ایــن جســتار ممکن اســت این پرســش بــرای خواننده مطرح شــود که تبار ایــن واژه به کدام ز بــان برمیگردد؟
همانگونه که گفتیم این واژه تنها در آثار موالنا به کار رفته است و برای آن در هیچ یک از متون نظم و نثر کهن تا آنجا
که ما جستهایم شاهدی نیافتهایم .اگر این واژه یک واژۀ فارسی بود ،الاقل باید یک شاهد دیگر برای آن در متون نظم و
نثر کهن یافت میشد .پس این واژه از کجا به دایرۀ واژگان مولوی راه یافته است؟ چنانکه میدانیم مولوی در سنین
کودکی و همزمان با حملۀ مغول ســرزمین مادر یاش ،خراســان را که مهد زبان فارســی بود ترک کرد و در قونیه ســاکن
ُ
شــد و آثارش را هم در همین شــهر نوشــت و زبان مردم قونیه نیز در این دوره ترکی بوده اســت .نگارنده بر این باور است
ُ
ََ
ُ
رکی مردم قونیه رفته اســت و چون در زبان ترکی
کــه واژۀ«تقــل» از زبــان کــردی یا یکی از زبانهای ایران غربی بــه زبان ت ِ
َ َ
ََ
ّ
تلفظ «قاف» ســخت بوده اســت ،حرف «قاف» به » گاف» و واژۀ «تقل» به «تگل» بدل شــده اســت و از این زبان به آثار
موالنا و دایرۀ لغات او راه یافته است.
کتابنامه
ـ انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ جلد سوم ،چاپ دوم ،تهران :سخن.1382 ،
ـ برهانّ ،
محمدحسین بن خلف تبریزی؛ برهان قاطع؛ جلد ّاول؛ به اهتمام ّ
محمد معین؛ چاپ دوم ،تهران :کتابفروشی ابنسینا،
.1342
ـ تویسرکانیّ ،
محمد مقیم؛ فرهنگ جعفری؛ به تصحیح و تحشیه و تعلیق سعید حمیدیان؛ چاپ ّاول ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی،
.1362
ّ
ـ جلیلیان ،عباس؛ فرهنگ باشوور؛ چاپ اول ،تهران :پرسمان.1385 ،
ـ جمالالدین انجو ،حسینبن حسن؛ فرهنگ جهانگیری؛ جلد دوم؛ ویراستۀ رحیم عفیفی؛ چاپ دوم ،مشهد :دانشگاه مشهد،
.1359
ّ
ّ
ـ داعیاالسالم ،سیدمحمدعلی؛ فرهنگ نظام؛ جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران :دانش.1362 ،
ـ دهخدا ،علیا کبر؛ لغتنامۀ دهخدا؛ جلد پنجم ،چاپ دوم از دورۀ جدید ،تهران :دانشگاه تهران با همکاری روزنه.1373 ،
ـ رشیدی ،عبدالرشید بن عبدالغفور؛ فرهنگ رشیدی؛ بهتصحیح ّ
محمد عباسی؛ چاپ ّاول ،تهران :بارانی.1337 ،
م بن حاجی ّ
ـ سروریّ ،
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34

180

سالیسُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1398

