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Is It Insulting to Use the Term “Tāzi” 
for the Word Arab or Arabic?
By: Jūyā Jahānbakhsh

Abstract: In our literature and culture, 
using the word “tāzi” meaning “Ara-
bic language” or “Arabic race” has a 
long history. However, some people 
have considered using this word as a 
kind of disrespect, and a sign of taking 
stance against Islam or Arab. In the 
present article, the author talks about 
the structure of this term. Reflecting 
on the way the word “tāzi” has been 
used by the scholars of the religious 
sciences and old literature, the author 
makes it clear that there is no sign of 
insult when one uses this word. 
Key words: The word “tāzi”, Arabic 
language, Arabic race, insult, insulting 
term, usage.

يب  كلمــة )تــازي( مبعىن العــرب أو العر هــل ُيعّد اســتعمال 
 من اإلهانة ؟

ً
نوعا

دبــاء واملثّقفون 
ُ
اخلالصــة: منذ عصور ســحيقة اعتــاد األ

اإليرانّيون عىل استعمال كلمة )تازي( يف كتاباهتم مبعىن 
بّية أو الِعرق العريب. اللغة العر

ومــع وجود هذه اخللفّيــة إاّل أّن البعض من الناس يرون 
أّن استعمال مفردة )تازي( مبعىن العرب أو العريب حيمل 
 من عدم االحترام أو التوهني، وهو يؤّشــر 

ً
يف طّياتــه نوعــا

شــكًا من أشــكال املقاومة والرفض يف قبال اإلســام أو 
العرب.

يتحــّدث الكاتــب يف املقــال احلايل عن هــذا املوضوع  و
 حبثه باحلديث عن تركيب هذه الكلمة والتأّمل يف 

ً
مبتدئا

اســتعماالت مفــردة )تازي( من ِقَبل أمّئــة العلوم الدينّية 
يبــنّي من خال ذلك  ورّواد اآلداب والثقافــة القدميــة، و
 ما يشــير 

ّ
خلّو اســتخدام واســتعمال هــذه املفردة من كل

إىل اإلهانة أو االستخفاف.
املفردات األساســّية: مفردة )تازي(، اللغة العربّية، العرق 

العريب، اإلهانة، املفردة املهينة، االستعمال.

بــه  تــازی  کاربــرد واژه  مــا،  چکیــده: در ادب و فرهنــگ 
معنــای زبــان عربــی یــا نــژاد عربــی، پیشــینه ای دراز دارد. 
کاربــرد واژه تــازی را بــه معنــای  بــا ایــن همــه، برخــی از افــراد، 
عــرب یــا عربــی متضمــن نوعــی بــی احترامــی انگاشــته انــد و 
گیــری در برابــر اســام یــا عــرب، تلقــی  گونــه ای موضــع  نشــان 
کــرده انــد. نویســنده در نوشــتار پیــش رو، دربــاره ســاختار ایــن 
کاربردهــای  واژه، ســخن بــه میــان آورده اســت و بــا درنــگ در 
واژه تــازی توســط پیشــوایان علــوم دیــن و ادب و فرهنــگ 
کــه نشــانی از اهانــت یــا سبکداشــت  قدیــم، روشــن مــی ســازد 

ــازی، وجــود نــدارد. در اســتخدام و اســتعمال واژه ت

عربــی،  نــژاد  عربــی،  زبــان  تــازی،  واژه  هــا:  کلیــدواژه 
کاربــرد. آمیــز،  اهانــت  واژه  اهانــت، 

کارُبرِد واژۀ »تازی« به   آیا 
َمعناِی »َعَرب« یا »َعَربی«، 

لود است؟ ت  آ
َ
ِإهان
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ُبــرِد واژۀ »تــازی« به َمعناِی »َعــَرب« یا »َعَربی« )َزبــاِن َعَربی، نژاِد  کار َدب و َفرَهنــِگ مــا، 
َ
َدر أ

َعَربــی، ...(، پیشــینه ای َبــس دراز داَرد، و َدر غاِلــِب َمــوارِد َفصیــِح آن نیز، َبرکنــار از َهرگونه 

َغت 
ُ
الع از ل َکم اّطِ فراِد 

َ
که َبرخی از أ باِر َارِزشــی و َارِزْشــداَوری است. با ایْن َهمه بارها دیده ام 

ِن نوعــی بی ِاحِترامی  ُبــرِد واژۀ »تــازی« را بــه َمعنــاِی »َعَرب« یــا »َعَربــی«، ُمَتَضّمِ کار َدب، 
َ
و أ

ّقی 
َ
گونــه ای موِضْع گیــری َدر َبراَبِر »ِإســالم« یا »َعــَرب« َتل و خواْرداْشــت ِانگاشــته اند و نشــاِن 

کرده انــد. َدر ایــن داِئــرۀ بی ِاّطالعــی، َبعضــی به ســوِد ِإســالم و َعــَرب، از ِاســِتْخداِم این واژه 

ران را نیز از به کارگرفَتَنــش بازمی داَرند؛  َبرخی نیز َبراِی موِضْع گیری 
َ

ِاجِتنــاب می ُکَننــد و دیگ

کار  َدر َبراَبِر »ِإسالم« و »َعَرب« می کوَشند تا واژۀ »تازی« را با َشّد و َمّد و ِغالَظتی دوَچندان به 

گیَرند، تا آن را »نماد«، َبل »َابزاِر« ِإْبراِز ُخصوَمِت خویش ساَزند.

که دیَدم َحّتٰی یکی از َهْمَوَطناِن  شــته اســت؛ ُچنان 
َ

ذ
ُ
کار، ایَنک از َبرداشــتهاِی َعوامانه َبرگ

لیــِف َفرَهنگهاِی َعَربی به فارســی1 و نــگاِرِش َنقدی َبر 
ْ
ــم که او را بــه َتأ

َ
هــِل َفْضــل و َقل

َ
َعزیــِز أ

تی که 
َ
ی2 می شناســیم، بَصراَحت َدر َمقال حَمِد َکسَرو

َ
د أ یِخ پانَصدســالۀ خوزســتاِن َســّیِ تار

َکرده اســت ) ُبخارا -  مداد 
َ
ْفِظ »تازی« را »ِإهاَنت بار« َقل

َ
الَبّته جاِی قال وَمقال َفراوان داَرد، ل

، ُخرداد - تیر 1398 هـ.ش.، ش131، ص 523/ از مقالۀ جواِد طباطبایی و تحریِف  هـ 
ّ
َمَجل

م(. بّیِ َقّیِ ِم آقاِی َعبدالّنَ
َ
یخ به َقل تار

ْختی َدربارۀ ســاختاِر ایــن واژه ُســَخن بگوییم و َدر 
َ
حــوال و چگونگی هــا، می َســَزد ل

َ
بــا ایــن أ

که پنــداِر ِإهاَنْت بارِی  یم  کارُبردهایش َدر ِلســاِن ُفَصحاِی پارســیگوْی بِدَرنگیم و روَشــن دار

ِی َتحقیق چه  َکثیراالْســِتْعماِل »تــازی« بــه َمعنــاِی »َعَرب« یــا »َعَربی«، َدر َتــرازو ُبــرِد واژۀ  کار

َوزنی می آَرد؟

٭٭٭
َدر َبعِض َفرَهنگهاِی َقدیم، از َبراِی واژۀ »تازی« َوْجِه ِاْشِتقاِق َافسانه َرْنِگ عامیانه ای َمسطور 

که َهرَچند َپذیُرفَتنی َنمی نماَید، به َنقْل کردن می َارَزد؛ زیرا به روَشْنداْشــِت ِانگاشِت  اســت 

ن می داَرد که ایشــان َدر ایــن واژه َتحقیر و  پیشــینگان َدربــارۀ ایــن واژه یاری می َرســاَند و ُمَبّیَ

خواْرداشت و ِاسِتْخفافی َنمی دیده  و َنمی یافته اند.

َدر َفرَهنِگ آَنندراج، زیِر واژۀ »تازی« می خوانیم: 

یان« از  فته: »تاز« ناِم یکی از پَســراِن ســیاَمک بــوده و »تاز
ُ
گ »... َفرزانــه َبهــرام بــِن َفرزانه َفرهاد 

یخ نیز ُچنین َمعلوم می َشَود که »تاز« پَسرزادۀ سیاَمک بِن میشی  َیند؛ و از َبعضی َتوار َنسِل او

بِن کیومرث بوده و پدِر ُجملۀ َعَرب است و َنَسِب َتماِم َعَرب به تاز می َرَسد؛ ُچنان که َنَسِب 

1 . از آن ُجمله: 
م، 2ج، چ: 1، ِتهران: َفرَهنِگ ُمعاِصر، 1393 هـ.ش. بّیِ َقّیِ یراسِت ُدُوم(، َعبدالّنَ  َفرَهنِگ ُمعاِصر َعَربی - فارسی )و

یِخ خوزستان.  یِر ناِم: پانَصد سال تار 2 . ز
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

همۀ َعَجم به هوَشنگ شاه می َرَسد«. 

ِکشور، 1889 - 1894م.، 
ْ
ْکهَنو: َمطَبِع ُمْنشی َنَول

َ
ص بـ: شاد، چاِپ َسنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د پادشاه ال ) َفرَهنِگ آَنندراج، ُمَحّمَ

3.)626 / 1

ُکَنند، َهرَچند  یشه شناسی هاِی َپذیُرْفَتنی َتری ِإرائه  کوشیده اند از َبراِی واژۀ »تازی« ر شتگان و ُمعاِصران 
َ

ذ
ُ
گ ُشماری از 

به َحْدس و قیاس.

غات آَورده است: 
ُ
غیاث الّدیِن راْمپوری َدر غیاُث الّل

فِظ »تاز« به َمعنِی تاَزنده نیز 
َ
که »تازی« به َمعنِی َعَربی و این َمنسوب به »تاز«ست، چون ل غات نوشته 

ُ
»... َدر ِسراج الّل

َکرده.«  َکرده اند، بدین جهت ِنسَبت به »تاز«  واِئِل ِإسالم َعَربان تاخت و تاراِج بسیار َدر ایران 
َ
آَمده و َدر أ

کانپور: َمطَبِع ُمنشی َنَول ِکشور، 1904م.، ص 91(. غات، غیاث الّدیِن رامپوری، چاِپ َسنگی، 
ُ
)غیاُث الّل

َکِلمۀ تازی با »تاژ« به َمعناِی »خیمه« َدر پْیَوند است. ر 
َ

به قوِل دیگ

یخِت »تــاژ« که به نوشــتۀ َفرَهنْگ نویســان بــه َمعناِی »خیمه« اســت و شــاِعری  یــم بــه ر َغــِت فارســِی َمْهجــور دار
ُ
یــک ل

واِئِل َســدۀ َپنُجــم( آن را َدر این بْیت به 
َ
بوالَحَســن َعلی َبهرامِی َسَرخســی، از َســراَیندگاِن أ

َ
دیرینــه روز بــه ناِم »َبهرامی« )أ

ِگِرفته: کار 

َزده از َغزنیــــــــــن تــــــــــا جیحون تــــــــــاژ و َخرگاه ُخســــــــــرِو غــــــــــازی آَهنــــــــــِگ ُبخــــــــــارا داَرد 

َسدِی طوسی، به َتصحیح و ِاهِتماِم: َعّباِس ِإقبال، ِطهران: چاپخانۀ َمجِلس، 
َ
حَمد أ

َ
بوَمْنصور َعلّی بِن أ

َ
َغِت ُفرس، أ

ُ
 ) ل

شایی هاِی ُسلطان َمحموِد َغزَنوی َدر ِبالِد ِهند ) داِنشنامۀ 
ُ
1319 هـ.ش.، ص 190( که به ِاحِتمالی راِجع باَشد به کشَورگ

َدِب فارســی، 1386 
َ
َدِب فارســی، به َسرَپَرســتِی: ِإســماعیِل َســعاَدت، ج 2، چ: 1، ِتهران: َفرَهنگســتاِن َزبان و أ

َ
َزبان و أ

هـ.ش.، ص 78(. 

َکِلَمۀ »تاژ« و  که ای َبسا واژۀ »تازی«، با یاِء ِنسَبت، به َمعناِی چادرِنشین باَشد، از َهمین  فته اند 
ُ
گ َبعضی َحدس َزده و 

شتگان »تازی« را ُمقاِبِل »ِدهقان« می آورده اند؛ 
َ

ذ
ُ
گ ْی نیز  ، و از َهمین رو ِر آن »تاز« - به َمعناِی چادر و خیمهـ 

َ
یخِت دیگ ر

یان َطواِئِف چادرِنشــین  چــه »ِدهقــان« به َمعناِی روستاِنشــین و »ِده«ِنشــین و »تــازی« به َمعناِی چادرِنشــین بوده، و تاز

مانه َزنی، 
ُ
گ ِکن و َتخته قاپو بوده اند. َبــر ُبنیاِد این  کــه ییالق و قشــالق می َکرده اند، َدر مقابل »ِدهقان«ها که ســا بوده انــد 

کار َرفته و ُمنَحِصًرا بر  ِق چادرِنشین بوده است و سَپس َتر به َمعناِی خاْص َتری به 
َ
َکِلَمۀ »تازی« َنُخست به َمعناِی ُمطل

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »تازی«(.4
ُ
ر: ل

َ
َعَرب ِإْطالق ُشده است )نگ

ر:
َ
ْر ِرواَیتی از این قوِل َافسانه ای، نیز نگ

ْ
3 . از َبراِی دیگ

شر، 1379 هـ.ش. / 1422 هـ.ق.، 1 / 54. بوالقاِسم ِإمامی، ط:2، طهران: دار ُسروش للّطباعِة َو الّنَ
َ
كتور أ

ُ
ُه: الّد

َ
َم ل

َ
َقُه َو َقّد

َ
یه الّرازی، َحّق بوَعلّی مسكو

َ
َمم، أ

ُ ْ
 َتجاِرُب ال

یَسم: 4 . می نو
 َدر بسیاری از ُنصوِص ُقَدما، َدر َبراَبر »تازی«، از ایرانی به عنواِن »ِدْهقان« یاد می َرَود.

َحكیم ِفردوسی َفرموده است:
َكــــــــــس ِز مــــــــــاَدر نــــــــــزاد  رومی نــــــــــژادكــــــــــه ُجــــــــــز َمــــــــــرگ را  و  تــــــــــازی  و  ِدْهقــــــــــان  ز 

َزنه، 1385 هـ.ش.،  بیات[  به ِاهِتماِم: دكتر توفیق هـ. ُســبحانی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت رو
َ
بوالقاِســِم ِفردوســی، ]َبر پایۀ چاِپ ُمســكو، با َكْشف األ

َ
) شــاهنامه، َحكیم أ

2 / 1754، ب 1838(.
باْنَزد: َهمُچنین است این دو بْیِت َز

یــــــــــان تاز ِز  و  ُتــــــــــرک  ِز  و  ایــــــــــران  میــــــــــاناز  انــــــــــَدر  آَیــــــــــد  َپدیــــــــــد  نــــــــــژادی 

تــــــــــازی ُبَود َنــــــــــه  ُتــــــــــرک و  ُبــــــــــَودَنــــــــــه ِدهقــــــــــان، َنه  بــــــــــازی  کــــــــــرداِر  بــــــــــه  َســــــــــُخنها 

) َهمان، 2 / 2365، ب 105 و 106(.
ِر ما َنحُن فیه:

َ
ُجمله روَشنگ

ْ
كه شاهِد ُمحَتَرمانگِی َتعبیِر »تازی« نیز َهست و بال ْه َفرمایید  زیَدن َبراِی َبهرام است، َتَوّجُ

ُ
كه از ماَجراِی دایه گ بدین بْیتها نیز 

َنُخســــــــــت از  آرامــــــــــگاه  بــــــــــه  آَمــــــــــد  بُجســــــــــتچــــــــــو  نــــــــــژادی  َزنــــــــــاِن  َفــــــــــراوان 
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

ٖیک / tâzhîk« و »تاچٖیک / tâčîk« و »تاجٖیک  ٖیک / tâzîk« و »تاژ یختهاِی »تاز وی، به ر
َ
صوَرِت واژۀ »تازی« َدر َزباِن َپهل

سۀ ِانِتشاراِت داِنشگاِه  ر: َفرَهنِگ َزباِن َپهَلوی، دکتر َبهراِم َفَره َوشی، چ: 6، ِتهران: ُمَؤّسَ
َ

زاِرش گردیده است )نگ
ُ
/ tâǰ�îk« گ

ســۀ  ِتهران، 1390 هـ.ش.، ص 540 و 542 و 552؛و: َفرَهنِگ فارســی به َپهَلوی، دکتر َبهراِم َفَره َوشــی، چ: 4، ِتهران: ُمَؤّسَ

ص به  ِ
ّ
ِف َتبریــزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بِن َخل ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه ِتهــران، 1388 هـــ.ش.، ص 357 ؛و: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 458؛و: َفرَهنِگ 
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ: 5، ِتهران: ُمَؤّسَ »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 1 
َ
ِد َحَســْن دوســت،  چ: 2 ، ِتهران: َفرَهنگستاِن َزبان و أ یشه شــناختِی َزباِن فارســی، ُمَحّمَ ر

.)813  /

فته انــد: چون َدر َعهِد َانوَشــروان، َیَمن ُمْســَتْعمرۀ ایران ُشــد، ایرانیــان، از َقباِئِل َیمن، َقبیلۀ »َطــْی« را که با آنان 
ُ
گ َبرخــی 

فَتند و ســَپس این ِإْطالق را به َهمۀ َعَرب َتعمیم داَدند؛ 
ُ
یک« می گ َتماِس بیشــَتر داشــَتند، »تاژ«، و َمْنســوب بدان را »تاژ

ُچنانکــه یونانیــان و رومیــان، »ِپرســیا / Persia« )پــارس(، و خــوِد َعَربهــا، »ُفــرس« را، بــه َهمــۀ ایرانیان )ونــه ُخصوِص: 

، به َهمۀ  خوذ اســتـ 
ْ
َکرده اند و باز خوِد ایرانیان، »یونان« را - که از ناِم َقبیلۀ »یون« َدر آســیاِی َصغیر َمأ پارســها( ِإْطالق 

ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر  ِ
ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بِن َخل ر: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

َ
َکرده اند )نگ س5 ِإْطالق 

ّ
قوِم ِهال

یشه شــناختِی  میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 458 ؛ نیز َســنج: َفرَهنِگ ر
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعین، چ: 5، ِتهران: ُمَؤّسَ ُمَحّمَ

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 1 /  813(.
َ
ِد َحَسْن دوست،  چ: 2 ، ِتهران: َفرَهنگستاِن َزبان و أ َزباِن فارسی، ُمَحّمَ

ُپرمایــــــــــگان و  تــــــــــازّی  و  ِدهقــــــــــان  گراْن ســــــــــایگانِز  زیــــــــــده 
ُ
گ ــــــــــر 

َ
توانگ

یــــــــــد ز
ُ
َبرگ َزن  چــــــــــار  ِمهَتــــــــــران  یــــــــــن  َپدیــــــــــداز نــــــــــژادش  َبــــــــــر  ُهَنــــــــــر  آَیــــــــــد  کــــــــــه 

كیــــــــــان ُتخــــــــــِم  ِز  ِدهقــــــــــان  دو  تــــــــــازی،  میــــــــــاندو  را  دایگــــــــــی  َمــــــــــر  بَبســــــــــَتند 

) َهمان، 2 / 1640 و 1641، ب 89 - 92(.
َحكیم ناصِر ُخسرِو قبادیانی َفرموده است:

ــــــــــر 
َ
بنگ نیــــــــــک  را  تاَزنــــــــــده  و ِدهقانســــــــــواراِن  تــــــــــازّی  ِز  مْیــــــــــدان  َپْهــــــــــْن  َدریــــــــــن 

ســۀ ُمطالعاِت ِإســامِی داِنشگاِه مک گیل ُشعبۀ ِتهران با  ق، ِتهران: ُمَؤّسَ شــعاِر َحکیم ناصِر ُخســرِو قبادیانی، به ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوی - و - َمهدِی ُمَحّقِ
َ
) دیواِن أ

َهمكارِی داِنشگاِه ِتهران، 1357 هـ.ش.، 1 / 83، ق 39، ب 5(.
نیز:

ِدهقان؟ چه چیزســــــــــت این و پیدائی؟ چه چیزســــــــــت آن و پنهانی؟  انَدران  فَته ست 
ُ
گ چه  تازی؟  انَدرین  فَته ست 

ُ
گ چه 

)همان، ص 288، ق 136، ب 5(.
َهمُچنین َدر دیواِن ناِصِر ُخسرو می خوانیم: 

آزمــــــــــودی  و  دیــــــــــده ای  را  ِدهقــــــــــان جهــــــــــان  و  تــــــــــازّی  گفتــــــــــۀ  شــــــــــنیدی 

د َنصراهلِل َتَقوی - و - ُمجَتبٰی میُنوی،  عاِت َحکیم ناصرخسرو - به َضمیمۀ روشنائی نامه و سعادت نامه و رساله ای به نثر-، به َتصحیِح َسّیِ ) دیواِن َقصاِید و ُمَقّطَ
ِكتابخانۀ طهران، 1304 - 1307 هـ.ش.، ص ٣١٣( د َحَسِن َتقی زاده، ِتهران:  با ُمَقّدمۀ: َسّیِ

و:
بــــــــــاب  یــــــــــن  اندر كــــــــــه  بازَنجوئــــــــــی  ِدهقان چــــــــــون  فــــــــــت 

ُ
گ چــــــــــه  و  فت 

ُ
گ چــــــــــه  ٖیت  تاز

)َهمان، ص ٣٣١(.
َید: گو َكرده است،  یخش از وی َنقل  بوالَفْضِل بْیَهقی َدر تار

َ
كه أ بوَحنیفۀ ِإسكافی، َدر چكامه ای نونی 

َ
أ

َكــــــــــز ُملــــــــــوِک دولــــــــــِت ِإســــــــــام  مــــــــــون آن 
ْ
ِدهقانَمأ و  تــــــــــازی  َندیــــــــــد  او  چــــــــــون  َهرگــــــــــز 

َچندانک َتــــــــــن  َبر  بداشــــــــــت  َخز  از  قانُجّبــــــــــه ای 
ْ
ی و ُخل شــــــــــت َبر و

َ
گ ســــــــــوده و َفرســــــــــوده 

ــــــــــب َتَعّجُ ُفــــــــــزود  ازآن  را  ُنَدمــــــــــا  آنَمــــــــــر  َســــــــــَبِب  از  ُســــــــــؤال  ی  و از  َکرَدنــــــــــد 

باقی ماَنــــــــــد  َحدیــــــــــْث  شــــــــــاهان  ِز  فــــــــــت: 
ُ
َکّتان ...گ َدر َعــــــــــَرب و َدر َعَجــــــــــم، َنه تــــــــــوزی و 

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، َمْشــَهد: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه  كَبِر َفّیاض، به ِاهِتماِم: دكتر ُمَحّمَ
َ
د بِن ُحَســْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتصحیِح: دكتر َعلی أ بوالَفضل ُمَحّمَ

َ
یِخ بْیَهقی، أ ) تار

ِفردوسِی َمْشَهد، 1383هـ.ش.، ص 603(.
خِی سیســتانی و َقْطراِن تبریزی و ُمختاری نیــز می بینیم كه َاز َبراِی َپرهیز از ِإطالــه و ِإْطناب، طوماِر  ایــن دوگانــِی »تــازی« و »ِدهقان« را َدر ُســَخِن َســراَیندگانی چون َفّرُ

َكِلماِت ایشان را َدرمی َنَوردیم. ِاسِتْشهاد به ُعیوِن 
Hellâs . 5 / ناِم َقدیِم یونان.

َســۀ  ِكتابهاِی جیبی )واَبســته به: ُمَؤّسَ َپَرســتِی ُغامُحَســیِن ُمصاِحب و ...، ج  2 )َبخِش ُدُوم(، چ: 2، ِتهران: شــركِت ِســهامِی  ر: دایرةالمعارِف فارســی، به َسر
َ
نیز نگ

كِس آمریكائی، َبْیــروت: َمطَبعۀ آمریكائی، 1928 م.، ص  لیِف: مســتر ها
ْ
س، َترَجمه و َتأ

َ
میرَكبیــر(، 1381 هـــ.ش.، ص 3376؛و:  قامــوِس کتاِب ُمَقّد

َ
ِانِتشــاراِت أ

.922
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

یم  کار دار یختی از »َطْی« )ناِم َقبیلۀ َعَربی( باَشــد، با َپســَونِد »چٖیک / čîk« َســر و  که ر کناِر »تا«  به قولی، َدر اینجا، َدر 

که َدر َزباِن فارســی به  ــر نیــز این َپســَوند را می بینیــم؛ از ُجمله: sagčîk )منســوب به: َســکا( 
َ

غــاِت دیگ
ُ
کــه َدر َبرخــی از ل

یخِت »زٖی«، َدر واژگانی چون  زی« )َمْنسوب به: سیستان / َسِگستان( آن را می یابیم؛ و َهمین َپسَوند، به ر
ْ

یخِت »َسگ ر

ِد َحَســْن دوســت، چ:1، ِتهران: َفرَهنگســتاِن  یشه شــناختِی َزباِن فارســی، ُمَحّمَ ر: َفرَهنِگ ر
َ

»َمروزی« دیده می َشــَود )نگ

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 813(.
َ
َزبان و أ

ری نیز از داِنشــَمنداِن ایرانی و 
َ

یشــه َدر ُکجــا داَرد، َتقاریِر دیگ کــه واژۀ »تــازی« به َمعناِی »َعَرب« و »َعَربی« ر َدر ایــن بــاره 

فت وگوِی ما جاْی َنداَرد.
ُ
گ کانوِن  ًة َدر 

َ
که ِعجال َفَرنگی َهست 

یان از خاســتگاِه این واژه چگونه ِحکاَیتی  شــتگان و ِامروز
َ

ذ
ُ
گ که  یم   روَشــن دار

ً
َهمین َاندازه خواســتیم َدر ِابِتدا ِإْجماال

بازمی گوَیند و آیا نشانی از ِاسِتهاَنت و َسُبْکداْشت َدر آن بازمی بیَنند یا َنه.

٭٭٭
بوالّطّیِب ُمْصَعبی 

َ
ُکَهْن ترین کارُبردهاِی شــناْختۀ واژۀ »تازی« َدر زباِن فارســِی َدری، َدر چکامۀ بســیار َمعروِف أ یکی از 

که می گوَید:  َکس َنسازی«؛ آنجا  َکس َنپایی و با  که َبر  است به آغازۀ »َجهانا! َهمانا ُفسوسی و بازی / 

کوَتْه؟!  ُدّراج  و  طــــــــــاووس  ُعْمــــــــــِر  َدر درازی؟! چــــــــــرا  َیــــــــــد  ز َکرَکــــــــــس  و  مــــــــــار  چرا 

َغْرچــــــــــه  َمــــــــــرِد  َیکــــــــــی  ٖیســــــــــت آن َمرِد تازی؟! َصدوَاندســــــــــاله  چرا َشصت و سه ز

گونــــــــــه  باْژ تــــــــــو  کاِر  َهمــــــــــه  َنــــــــــه  ــــــــــر 
َ
گ َنــــــــــوازی؟!َا را  او  َکْس َتــــــــــر  نا کــــــــــه  آن  چرا 

کَبِر َفّیاض، 
َ
د بِن ُحَســْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتصحیــِح: دکتر َعلی أ بوالَفْضل ُمَحّمَ

َ
یِخ بْیَهقی، أ ر: تار

َ
)از َبــراِی ایــن چکامــه، نگ

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، َمْشــَهد: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه ِفردوســِی َمْشــَهد، 1383هـ.ش.، ص 357 و  به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

 .)358

یست  ُچنان که می بینید، َدر ُمقایســۀ »دانی« با »عالی« می گوَید: »َصدوَاندســاله َیکی َمرِد َغْرچه / چرا َشــصت و سه ز

ْیِه َو آِله - َدر َمقــاِم َتْبجیل با عنواِن »آن َمرِد 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِد ُمْصَطفــٰی - َصل کَرم ُمَحّمَ

َ
آن َمــرِد تــازی؟!« و از َحضــَرِت َرســوِل أ

تازی« یاد می ُکَند.

، واژۀ »تــازی«، بارها، بی هیچ آمیغــی از نکوِهش و  ْیهـ 
َ
َدر شــاْهنامه ِی َحکیــم ِفردوســِی طوســی - ِرْضــواُن اهلِل َتَعالــٰی َعل

واه َبَسنده می ُکَنم.
ُ
گ کار َرفته است. نمونه ها بسیار است. به َچند  خواْرداْشت به 

که َبهرام با ُنْعمان به َنزِد پَدَرش، َیزدِگرد، می آَید، ِفردوسی َفرموده است: ر، آنجا 
َ
َدر َبخِش پادشاهِی َیزدِگرِد بزه گ

گاهــــــــــی آَمد به شــــــــــاه  راهازآن َپــــــــــس چــــــــــو آ بــــــــــه  تــــــــــازی  ُنْعمــــــــــاِن  و  َفرَزنــــــــــد  ِز 

موَبــــــــــدان َهمــــــــــه  ُشــــــــــَدنَدش  ِبخــــــــــَردانَپذیــــــــــره  بیــــــــــدارِدل  َدرگاه  ِز 

بیات[  به ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُسبحانی، 
َ
َکْشــف ال بوالقاِســِم ِفردوســی، ]َبر پایۀ چاِپ ُمســکو، با 

َ
) شــاهنامه، َحکیم أ

2ج، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت روَزنه، 1385 هـ.ش.، 2 / 1648، ب 235 و 236(.

که ُنْعمان، به ِاصِطالِح ِامروز، از »ُمحَتَرمین« َمحسوب است6 و ِفردوسی در یادَکردی  آشنایاِن شاهنامه نیک می داَنند 

ن اســت و موجود. خود  ْی، شــاهنامه و داســتاِن َبهرام و ُنْعمان، ُمَعّیَ ُمْحَتَرمانــه او را »ُنْعمــاِن تــازی« می خواَند. به َهر رو

ببیَنْند و داَوری َفرماَیْند.

که  هی می یاَبد و پس از یک ماه 
َ
گ که َبهرام از ُمرَدِن پَدَرش آ ر، می بینیم َهنگامی 

َ
َدر َهمان َبخِش پادشاهِی َیزدِگرِد بزه گ

6 . نیز َسنج: َحماسه آَفریناِن شاهنامه، ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 1، ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ص 430.
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

یاِن َیَمن به دیداِر او می آَیند. ِفردوسی می َفرماَید: راَند، تاز
َ

ذ
ُ
به سوْکواری و ماَتم می گ

َکــــــــــمبَرفَتنــــــــــد ُنْعمــــــــــان و ُمْنــــــــــذر بــــــــــه َهــــــــــم  یــــــــــاِن َیَمــــــــــن بیــــــــــش و  َهمــــــــــه تاز

گریــــــــــان ُشــــــــــَدند َابــــــــــی آَتــــــــــش از َدرد بریــــــــــان ُشــــــــــَدند ... َهمــــــــــه زار بــــــــــا شــــــــــاه 

)َهمان، 2 / 1657، ب 410 و 411(.   

ْفْظ، هیچ ِاْســِتْحقار و 
َ
کــه َدر یادَکردشــان بدین ل یــان«، یــاران و َهمراهــان و نیْکخواهــاِن َبهرام اند و پیداســت  ایــن »تاز

ِإهاَنتی ُمْنَدِرج نیست.

ْنجـ«ـهاِی ُخسروَپرویز، می خوانیم:
َ
َدر َهمین َبخِش ساسانیاِن شاهنامه، َدر یادَکرد از »گ

نــــــــــج ُپــــــــــر ُدّرِ خوشــــــــــاب بــــــــــود
َ
گ ــــــــــر 

َ
کــــــــــه بــــــــــاالش یــــــــــک تیــــــــــِر َپرتــــــــــاب بودِدگ

َردان  ناَمــــــــــش  ِنهاَدنــــــــــد  َخْضــــــــــرا  ِبْخــــــــــَردان کــــــــــه  ناْمــــــــــَور  یــــــــــان،  تاز َهمــــــــــان 

)َهمان، 2 / 2300، ب 3791 و 3792(.   

رانید:
َ

ر از َنَظر بگذ
َ

خیر را یک باِر دیگ
َ
بْیِت أ

َردان  ناَمــــــــــش  ِنهاَدنــــــــــد  َخْضــــــــــرا  ِبْخــــــــــَردان کــــــــــه  ناْمــــــــــَور  یــــــــــان،  تاز َهمــــــــــان 

ک باَشــد و باز،  یان« ِإهاَنْت نا که َتعبیِر »تاز آیا هیچ ذوِق َســلیم و َســلیقۀ ُمســَتقیمی، یک َســِر ســوَزن ِاحِتمال می ِدَهد 

ِعیاِر ُسَخْنســاالِر طوس، ِفردوسی، که براستی َســَنِد زباِن فارسی است، آْنُچنان واژه ای َدر 
ٰ

َدر ُســَخِن َســْخته و ُپْختۀ ٰواال

ُچنین سیاقی بْنشیَند؟! ... .

واِئِل شاهنامه بَکشیم:
َ
... َسَرکی َهم به أ

َوْقتــی ُمعَتَمــِد شــاه فریــدون، َجْنــَدل، از َبراِی ســه پَســِر فریدون ســه َعــروس می جوَیــد و دخَتراِن شــاِه َیَمن را خواســتار 

زاَرد، می گوَید:
ْ

خ را به شاِه َیَمن ُبگ که می خواَهد پیاِم فریدوِن َفّرُ رَدد، آنجا 
َ
می گ

یــــــــــان!  تاز مایــــــــــۀ  َســــــــــِر  ای  یان!بــــــــــدان  ز بــــــــــی  جــــــــــاودان  َبدی7  اخَتــــــــــر  کز 

َفرَزنــــــــــد و چیز کــــــــــه چیزی َنباَشــــــــــد بنیــــــــــز ...که شــــــــــیریْن َتر از جــــــــــان و  َهمانــــــــــا 

ذارِی »ُبدی« به »َبدی«(.
ُ

َحٰقات ـ؛ با ِإْصالِح َحَرَکْتگ
ْ
)َهمان، 1 / 58، ب 78 و پس از آن - 1 َمْنقول از ُمل

فته 
ُ
گ یان«، می ستاَید یا می ِنکوَهد؟! ... نا َقِب »َســِر مایۀ تاز

َ
آیا َجْنَدل َدر َمقاِم َتعاُرف و خواســتگاری، شــاِه َیَمن را، با ل

کوَچْک ُشماری باَشد. ِن خوارداری و  که ُمَتَضّمِ که َدر ُچنین جایگاهی ُسَخنی َنمی گوَید  پیداست 

َدر داستاِن زال و رودابه می خوانیم:

راســــــــــتان  َســــــــــِر  تــــــــــازی  بگوَیــــــــــد َبریــــــــــن َبــــــــــر َیکــــــــــی داســــــــــتانِســــــــــَپْهداِر 

َمَنســــــــــت زْنــــــــــده ام َچرمه ُجفِت  تــــــــــا  ــــــــــردان نُهْفِت َمَنســــــــــت ...که: 
َ
گ َخــــــــــِم َچرِخ 

)َهمان، 1 / 119، ب 346 و 347(.  

َدر این باره که این »سپهداِر تازی َسِر راستان« کیست، قٖیل و قالی و ُپرِسشی و ِإبهامی َهست که بسیاری از خواَنندگان 

زاراْن ُمراِد 
ُ
ْی نیز غاِلِب َشــْهنامه گ زاَرندگاِن شــاهنامه را از َتعییِن َقطعِی ُمراِد ِفردوســی بازداشــته اســت و از َهمین رو

ُ
گ و 

ــزارِش شــاهنامۀ 
ُ
گ ــر: نامــۀ باســتان - ویرایــش و 

َ
شــته )از ُجملــه، نگ

َ
ذ

ُ
َســراَینده را از آن، َدر بوتــۀ ِإجمــال ِنهاده انــد و َبرگ

ُکُتِب ُعلوِم ِإنســانِی  َکّزازی، ج  1، ویراســِت 2، چ: 9، ِتهران: ســازماِن ُمطالعه و َتدویِن  ، دکتر میرَجالل الّدیِن  فردوســیـ 
داِنشــگاهها - َســمت - / َمرَکــِز َتحقیــق و توســعۀ ُعلــوِم ِإنســانی، 1393 هـــ.ش.، ص 511؛و: داســتاِن زال و رودابــه َبــر 

7 . َبدی = بادی، باشی / ِفعِل ُدعائی از »بوَدن«، َدر َحّقِ ُمخاَطب.
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

یانی، چ: 1، ِاصَفهان: َنقِش مانا، 1393 هـ.ش.، ص 108؛و: شاهنامه، َحکیم  کاو ساِس شاهنامۀ ِفردوسی، ُمْصَطفٰی 
َ
أ

کْی ُقباد،  کاظِم َبرگ َنْیسی، ج1: از دیباچه تا پادشاهِی  بیات: 
َ
بوالقاِسِم ِفردوسی، َتصحیح و توضیِح واژه ها و َمعناِی أ

َ
أ

چ: 1، ِتهــران: شــرکِت ِانِتشــاراتِی ِفْکــِر روز، 1385 هـــ.ش.، ص 343؛و: شــاهنامۀ فردوســی: تصحیِح انتقادی و شــرِح 

بیــات، ]پژوِهِش:[ ِمهرِی ِبْهَفر، ج 2، چ: 1، ِتهران: َنشــِر نو، 1391 هـ.ش.، ص 100؛و: یادداشــت هاِی شــاهنامه 
َ
یکایــِک أ

ق ، بخِش یُکم، چ: 1، ِتهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســالمی - َمرَکِز 
َ
، َجــالِل خاِلقِی ُمطل - بــا ِإصالحــات و افزوده هــاـ 

ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی ـ، 1389هـ.ش.، ص 217 و 218(.

ِک تازی  کاُبلــی )پَدِر رودابه( نیز بــه َضّحا گویا از آنجا که داســتان، داســتاِن زال و رودابه اســت و َنَســِب ِمْهراِب  َبرخــی 

کاُبلی اســت )َهمــان، همان جا،  که ُمراِد َحکیم ِفردوســی از »ســپهداِر تازی َســِر راســتان«، ِمْهراِب  فته انــد 
ُ
گ می َرَســد، 

هاِمش(. لیک این، با سیاِق داستان َنمی خواَند.

َدُه اهلُل بُغْفراِنه - َدر َحواشــیی که َبر یک ُنســخۀ چاِپ َسنگِی شاهنامه َمرقوم  ــَعراء َبهار - َتَغّمَ
ُ

َانوشــه یاد ُاســتاد َمِلُک الّش

داشــته اســت، َدربــارۀ ایــن بْیت و یکی دو بْیِت سَپســینش نوشــته: »إشــاره به یکــی از خطِب حضرِت علی اســت« ) 

نصاری، چ: 
َ
َعراء َبهار، به کوِشِش: َعلِی میرأ

ُ
شاهنامۀ فردوسی - چاِپ بمبئی 1276 ق ـ، َتصحیح و توضیح: َمِلُک الّش

1، ِتهران: َنشِر َاشتاد، 1380 هـ.ش.، ص 34(.

کــه َتعبیــِر ِفردوســی َدر َحــّقِ او، بســیار ُمْحَتَرمانه و  مانی نیســت 
ُ
گ »ســپهداِر تــازی َســِر راســتان«، َهرکــه باَشــد، َدر ایــن 

کارُبرِد واژۀ »تازی«. ...  ْک َنبوَدِن  دارانه است. َپس این َهم، شاِهدی است بر ُمْحَتَرمانگی و ِإهاَنْت نا
ْ
ذارانه و ُبُزرگ

ُ
َاْرْجگ

و از اینگونه َشواِهد، َفراوان است.

کار می ُبرَدند. واژۀ »تازی« را به َمعناِی »زباِن َعَربی« نیز، ُبُزرگاِن ما، بی هیچ باِر َارِزشی و یْکَسره َبرکنار از َاْرِزْشداوری به 

خوِد َحکیم ِفردوسی می َفرماَید:

بــــــــــان  َز َندانــــــــــی  وانــــــــــی 
َ
َپهل ــــــــــر 

َ
گ َارَونــــــــــد را دْجلــــــــــه خوان َا تــــــــــو  تــــــــــازی  به 

)َهمان، 1 / 45، ب 276(  

و:

ی  ویَزبانهــــــــــا نــــــــــه تــــــــــازی و َنــــــــــه ُخْســــــــــَرو
َ
َپْهل َنــــــــــه  َنــــــــــه چینــــــــــّی و  َنــــــــــه ُترکی، 

)َهمان، 2 / 1469، ب 1132(.  

بوده  ر از َسراَیندگاِن َعَربٖی گوی از بیشینۀ ُبُزرگاِن ما گوِی ِسْبَقت ُر
ُ
ّث
َ
َدِب َعَربی و َتأ

َ
َمنوچهرِی دامغانی که َدر شیفتگی به أ

کارمی گیَرد: است، »تازی« را به َمعناِی »زباِن َعَربی«، ایْنسان به 

َهمی  َمن  و  َیســــــــــت  تاز بــــــــــه  َصحا8«  ٰما 
َ
ٰمــــــــــا َصحــــــــــا«ِی او»أ

َ
ُکَنم »أ بــــــــــه پارســــــــــی 

ِد َدبیرسیاقی، چ: 2،   ) دیواِن ُاستاد َمنوچهرِی دامغانی، به کوِشِش: ُمَحّمَ

کتابُفروشِی َزّوار، 1338 هـ.ش.، ص 85(  ِتهران: 

و:

تازی  لفــــــــــاِظ 
َ
أ بــــــــــه  ِشــــــــــعری  خواْند  َزبانیَبرو  شــــــــــیرین  و  َمعانــــــــــی  شــــــــــیرین  به 

)َهمان، ص 119(؛  

ر: َتعلیقاِت دیواِن یادُشده(.
َ
ْرقاِء شْیبانی )نگ 8 . آغاِز ُسروده ای از َعّتاب بِن َو
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

شعاِر َعَرب اینگونه َدسْتمایۀ ناِزش می ساَزد:
َ
که ِإحاَطۀ خود را َبر َدواویِن أ َکسی است  و این َمنوچهری، َهمان 

َبر ز  داَرم  یان  تاز ِشــــــــــْعِر  دیواِن  َبســــــــــی   ُهّبٖی ِبَصْحِنَک َفاْصَبحٖین9!من 
َ

تو َندانی خواْند: اال

)َهمان، ص 81(.  

یْخنامۀ  فت وگوْی، َدر تار
ُ
ِئّمه«ِی َنْثِر فارسی است بی هیچ گ

َ
بوالَفْضل بْیَهقِی َدبیر که - به ِاصِطالِح ُقَدما: - از »أ

َ
خواجه أ

شیواِی بی َهمتایش، َدر بیاِن آَمَدِن َرسولی از َبغداد ُچنین می نویَسد:

فَتندی 
ُ
گ که ســخِن تازی نیکو  کِم ندیم  ِر حا

َ
َکَرجی و ُمَظّف »... و چون به َشــهر َنزدیک َرســید، ســه حاِجب و بوالَحَســن 

َکراَمتــی ُبــُزرگ َدر َشــهر آَورَدنــد روِز آدینه َهشــت روز مانده از  و َده َســرَهنگ بــا َســواری هــزار َپذیــره ُشــَدند و َرســول را بــا 

کَبِر َفّیاض، به ِاهِتماِم: دکتر 
َ
د بِن ُحَسْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتصحیِح: دکتر َعلی أ بوالَفْضل ُمَحّمَ

َ
یِخ بْیَهقی، أ حّجه.« ) تار

ْ
ذوال

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، َمْشَهد: ِانِتشاراِت داِنشگاِه ِفردوسِی َمْشَهد، 1383هـ.ش.، ص ٢91(. ُمَحّمَ

م می َزَند: 
َ
زاِرِش ُدنبالۀ َهمان َقضایا، ُچنین َقل

ُ
گ َدر 

فت به تازی َسخت نیکو َدرین َمعنی ... .« )َهمان، ص ٢٩3(.
ُ

»خواجۀ ُبُزرگ َفصلی سخن بگ

ر ُچنین می نویَسد:
َ

جاِی دیگ

فته است 
ُ
گ ی َبر چه ُجمله سخن  کافی بود و َهمه ِجّدِ َمحض، ُمَتَنّبی َدر َمدِح و »سْیُف الّدوله ... چون َمردی َشْهم و 

ردد و َهر روز تازه َتر اســت و ناِم ســْیُف الّدوله بدان زنده مانده اســت 
َ

که تا َدر جهان ســخِن تازی اســت، آن َمدروس َنگ

...« )َهمان، ص ٣66(. 

َهم اســت. ُچنین َمردی »تازی« را  ِب َعَربی ُمّتَ که َنزِد َبعِض ُفَضالِی ما َحّتٰی به َعَرْب َمآبی و َتَعّصُ بْیَهقی َمردی اســت 

کار می َبَرد بی هیچ ِاستٖیحاش.  به َمعناِی زباِن َعَربی به 

هِل َنَظر است - َمردی بوده است 
َ
که َمعروِف أ ُملِک طوسی )َحَسن بن َعلی / فـ: 485 هـ.ق.(، - آنسان 

ْ
خواجه ِنظام ال

یان« یاد می ُکَند و  فِظ »تاز
َ
ب َدر ُمَســلمانی.  َهمین َمرد َدر ســَیرالُملوک )سیاَســت نامه( از َعَربها به ل َســْختگیر و ُمَتَعّصِ

زباِن َعَربی را َهم، با َتبجیل و َتْکریم، »تازی« می خواَند.

ُملِک طوسی، ُمَقّدمه ]و[ َتصحیح و َتعلیقات: َمحموِد عاِبدی، چ: 
ْ
ر: سَیرالُملوک - سیاَست نامه ـ، خواجه ِنظام ال

َ
)نگ

َدِب فارسی - با َهمکارِی: ِانِتشاراِت ُسَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 71 - َمتن و هاِمش - و 
َ
1، ِتهران: َفرَهنگستاِن زبان و أ

.)249

فته است:
ُ
گ یابی، َدر پایاِن چکامه ای َدر َمقاِم ُدعاِی َممدوح  َظهیِر فار

بادا ُچنــــــــــان  َمملَکت  َدر  تــــــــــو  مــــــــــِر 
َ
أ تازیَنفاِذ  آســــــــــمان  جراِم 

َ
أ َبر  ُحکم  َاســــــــــِب  که 

را  ُترکی  ملــــــــــِک  َکرده  ُچنــــــــــان  تو  یاَضِت  تازیر َشــــــــــریعِت  با  بــــــــــَرَود  َهْم ِعنان  کــــــــــه 

میرَحَســِن َیزدِگردی، 
َ
یابی، َتصحیح و َتْحقیق و توضیح: دکتر أ ) دیواِن َظهیرالّدیِن فار

صَغِر داْدِبْه، چ: 1، ِتهران: َنشِر َقطره، 1381 هـ.ش.، ص 174(. 
َ
به ِاهِتماِم دکتر أ

کــه ُســَخنَوری چــون َظهیــر، َدر َتعبیــِر »َشــریعِت تــازی«، آن َهــم َدر ایــن ســیاق، »تــازی« را واژه ای َوْهن آلود  پیداســت 

َنمی بیَند.

نجه ای که از ُشَعراِی راسْت کٖیِش ُاستوار َدر ُمَسلمانی است، َبل پارسائی است و زاِهدی که به َتصریِح 
َ
َحکیم ِنظامِی گ

ثوم است.
ْ
ُكل قۀ َعْمرو بِن 

َّ
9 . ِإشاَرَتش به آغاِز ُمَعل

بوُمعین 
َ
دِرضا هاِتفی، َتقریظ از: آَیةاهلل أ مثاِل َعَرب ـ، ُمَحّمَ

َ
شعار و أ

َ
وال( - با ِاسِتشهاد از آیات، روایات، أ قات الَعْشر الّطِ

َ
یخته )ُمَعّل َسنج: َشرح و ِإعراِب َده چکامۀ آو

ِت هاِشمِی ُخراسانی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُاسوه، 1397 هـ.ش.، 2 / 6. َحمیدالّدین ُحّجَ
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

خودش، َســالطیِن َزمان به ُمراعاِت ُشــکوِه ُزهِد او از میانۀ َمْجِلِس شــادخواری َمْی َبرمی گیَرند10، َدر َهْفت پْیکر َفرموده 

است:

نهــــــــــان نامه هــــــــــاِی  ِز  جهــــــــــانبازُجســــــــــَتم  ِگــــــــــرِد  بــــــــــود  َکنــــــــــده  َپرا کــــــــــه 

َدری  و  َیســــــــــت  تاز کــــــــــه  ســــــــــخْنها  َطَبــــــــــری زان  و  ُبخــــــــــاری  ســــــــــواِد  َدر 

َدســــــــــَتم َدر  کاوفتــــــــــاد  َوَرق  َهــــــــــر   ...... َبســــــــــَتم  َخریطــــــــــه ای  َدر  را  َهمــــــــــه 

کهْنســال به اهتماِم:  بیات و ُمقابله با ســی ُنســخۀ 
َ
غات و أ

ُ
ْنَجوی، با َحواشــی و َشــرِح ل

َ
گ ) َهفت پْیکر، َحکیم ِنظامِی 

َوحیِد َدستِگردی، چ: 1، طهران: َمطَبَعۀ َارَمغان، 1315 هـ.ش.، ص 17(

فته است:
ُ
گ ِر َهمان َمنظومه 

َ
و َدر جاِی دیگ

یونانــــــــــی  و  پارســــــــــّی  و  َدِبســــــــــتانی تــــــــــازی  ُمــــــــــِغ  داَدش  یــــــــــاد 

) همان، َهمان چ، ص 66(.  

خاقانِی َشروانی َدر ِقطَعه ای َفرموده است:

َدری  و  تــــــــــازّی  بــــــــــه  دیوانــــــــــم  دو  َندیدَدر  َکــــــــــس  َهرگز  فحــــــــــش  یک هجــــــــــاِء 

د ضیاُءالّدیِن َســّجادی، چ: 11، ِتهران: ِانِتشــاراِت َزّوار، 1393 هـ.ش.،  ) دیواِن خاقانِی َشــروانی، به کوِشــِش: دکتر َســّیِ

ص 873(.

َدر چکامه ای نیز َفرموده: 

َرد 
َ

ذ
ُ
گ فاِضل 

َ
ناِم خویش افَســــــــــِر دیوان به ُخراســــــــــان یاَبمچون به تــــــــــازّی و َدری یــــــــــاِد أ

)َهمان، ص 298(.  

ت - َبر  مین، َســعدی، که َمراِتِب باَور و ِإخالْصَمندی اش به ِإســالم - و َحّتٰی َعَرب و َعَربّیَ ِ
ّ
ْفَصُح الُمَتَکل

َ
شــْیِخ شــیراز، أ

َحدی پوشیده نیست، َدر ُگِلستاِن بیَخزاَنش می َفرماَید: 
َ
أ

ِعْشْقبازی  رســــــــــِم  و  راه  َســــــــــعدی  که  تازی...  َبْغــــــــــداد  در  کــــــــــه  داَنــــــــــد  ُچنــــــــــان 

کَرِم ُســلطانی، چ: 1، 
َ
َجل َســعدِی شــیرازی، به کوِشــِش: ُمظاِهِر ُمَصّفا، بازخوانی و ویراِیش: أ

َ
کاِمِل دیواِن شــْیِخ أ ) َمتِن 

ِتهران: ِاْنِتشاراِت روَزنه، 1383 هـ.ش.، ص 101(.

کارُبرِد واژۀ »تازی« َدر این َبیاِن َســعدی َســِر ســوَزنی ِإهاَنت آلود می نماَید؟! ... آیا َدر این ُنصوص، َدر ِاسِتخداِم واژۀ  آیا 

َکِلمه می َرَسد؟ هِل 
َ
»تازی«، هیچ بویی از ِاسِتْخفاف و خواْرداری به َمشاِم ُسَخْنَرسان و أ

شــعاِر تازِی او که 
َ
فته: »... أ

ُ
گ بوالَفْتِح ُبْســتی خوانده اســت، 

َ
لباب، َپس از َثنائی واِفر که َبر أ

َ ْ
بــاب ال

ُ
ــِد َعوفــی، َدر ل ُمَحّمَ

ن؛ و او را دو  ن اســت و َعرصۀ َفضایل بدان ُمَزّیَ طاَفت از آِب ُزالل و َدر َسالَســت از باِد َشــمال ِحکاَیت می ُکَند ُمَدّوَ
َ
َدر ل

ر پارسی، و َمن َهردو دیده ام ...«.
َ

دیوان است به دو َزبان، یکی تازی و دیگ

د بِن  ــِد َعوفــی، بــه َســعی و ِاهِتمــام و َتصحیــِح: ِإدوارد بــراون، ]بــا ُمقّدمــه و ُمعاَضــَدِت: ُمَحّمَ لبــاب، ُمَحّمَ
َ ْ
بــاب ال

ُ
) ل

ْیدن: َمطَبَعة بریل،1321 - 1324 هـ.ق. / 1903 - 1906 م.، 1 / 64(.
َ
ینی[، ل َعبدالَوّهاِب َقزو

که َبیاَنش الِزم  که َمراتِب ُاســُتواری و ِإخالْصَمندی اش در ُمَســلمانی َمشــهورَتر از آَنســت  َحکیم ناصِر ُخســرِو قبادیانی 

یَدن  که َعَربٖی دانی را مایۀ َفْخرُفروشــی و ناز َکســی  گویا دیوانی َهم به زباِن َعَربی داشــته اســت، َدر َمقاِم ِنکوِهِش  آَید و 

كهْن سال به اهتماِم: َوحیِد دستگردی ، چ:  بیات و ُمقابله با سی ُنسخۀ 
َ
غات و أ

ُ
نَجوی، با َحواشی و َتصحیح و َشرِح ل

َ
گ 10 . َسنج: ُخسرو و شیرین، َحكیم ِنظامِی 

1، طهران: َمطَبَعۀ َارَمغان، 1313 هـ.ش.، ص 452. 
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

َقرار داده بوده، و َدر عْیِن َخستوئی به َارج و »عزیز«بوَدِن َزباِن َعَربی از چشم انداِز دینی، از »َزباِن َعَربی« با َهمین عنواِن 

»تازی« یاد می ُکَند و می َسراَید:

که َمن تازی ِنکو داَنم  تازیَهمی نازی به َمجِلسها  ِخَرد!  َعزیز ای بی  ُفرقاَنست  ِم 
ْ
ِعل َبهِر  ِز 

سۀ ُمطالعاِت  ق، ِتهران: ُمَؤّسَ شعاِر َحکیم ناصِر ُخسرِو قبادیانی، به ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوی - و - َمهدِی ُمَحّقِ
َ
) دیواِن أ

گیل ُشعبۀ ِتهران با َهمکارِی داِنشگاِه ِتهران، 1357 هـ.ش.، 1 / 128، ب 18(. ِإسالمِی داِنشگاِه مک 

ری َدر َحّقِ »زباِن 
َ

وی، با ُچنین َمرَتبه ای از ستاِیْشگ
َ
خ، مول

ْ
شاید َمن و ُشما دوست َنداشته باشیم؛ َولی پیِر روَشْن وٖیِر َبل

فت: 
ُ
تازی« می گ

است خوشــــــــــَتر  تازی  رچه 
َ
گ گو؛  رســــــــــتپارســــــــــی 

َ
ِعْشــــــــــق را خود َصــــــــــد زبانی دیگ

ینولد. ا. نیکلســون، با  ) َمثنــوِی َمعنــوی، َجالل الّدیــن ُمَحّمــد بــِن ُمَحّمــِد ]َبلخــی َمشــهور بــه[ مولــوی، به َتصحیــِح: ر

بیات، چ: 5، ِتهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، ص 505(.
َ
َکْشف ال

وی، َدر َمقاِم ُچنین َتْعظیم و َتْبجیلی، از واژه ای ِإهاَنْت بار و خواْرُشمار سود می جوَید؟!
َ
آیا مول

رید: 
َ

ُگْلشاِه َعّیوقی بنگ به خاِتمۀ َمْنظومۀ َوْرقه و 

ُپرَعَجب  ِقّصــــــــــۀ  ایــــــــــن  بود  ُچنیــــــــــن  َعــــــــــَرب...  ُکْتــــــــــِب  و  تــــــــــازّى  خبــــــــــاِر 
َ
أ ِز 

تــــــــــان خــــــــــاص و عــــــــــام ّمَ
ُ
أ ــــــــــالمِز َعّیوقــــــــــی و  الّسَ ْیــــــــــِه 

َ
َعل ــــــــــد  ُمَحّمَ َبــــــــــر  َثنــــــــــا 

د[ َذبیح اهلِل َصفا، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه ِتهران، 1343هـ.ش.،  ُگْلشــاِه َعّیوقی، به ِاهِتماِم: دکتر ]َســّیِ ) َوْرقه و 

ص 122(.

کار ُبرده می ُشد؟ ک بود، َدر این سیاق و َدر این َمقام به  ر »تازی« واژه ای ِإهاَنْت نا
َ
گ َا

َنْصراهلِل ُمْنشی َدر َهمان آغاِز َکلیلۀ َبْهرامشاهی، َدربارۀ َکلیله و ِدْمنه می گوَید: 

، که ُدُوم  د بــِن َعلّی بِن َعبِداهلِل بــِن الَعّباس - َرِضَی اهلُل َعْنُهــْمـ  بوَجعَفــر َمْنصــور بــِن ُمَحّمَ
َ
میرالُمؤِمنیــن أ

َ
» ... َدر نوَبــِت أ

وی به 
َ
ــع آن را از زباِن َپْهل

َ
، ابُن الُمَقّف هـ  ْیه َو َرِضَی َعــن َعّمِ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
َخلیَفــت بــوده اســت از خانــداِن َعّمِ ُمصَطفــٰی - َصل

َمعالی َنصراهلِل ُمنشــی، َتصحیح و توضیِح: ُمجَتبٰی میُنوِی 
ْ
بوال

َ
َکرد« ) َترَجمۀ َکلیله و ِدمنه، ِإنشــاِی أ َغِت تازی َترَجمه 

ُ
ل

میرَکبیر، 1381 هـ.ش.، ص 19(.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ِطهرانی، چ: 21، ِتهران: ُمَؤّسَ

وات، »تازی« را 
َ
که این ُمْنشِی ِمْفضاِل َعَربٖی دان، با این َدهاِن ُپر از َعَربی، و با ایْن َهمه َسالم و َصل آیا َپذیُرفَتنی است 

کار آَورده باَشد؟ به َمثاَبِت واژه ای ِإهاَنْت بار َدر ُچنین سیاقی، َدر 

َهمو می نویَسد:

شــته اســت، و آن ِحَکم و َمواِعظ َمْهجور مانده بود، 
َ
گ ُکتِب تازی قاِصر  َعِت 

َ
» و َدر ُجمله، چون َرْغَبِت َمرُدمان از ُمطال

َکشــِف ِإشــارات آن ِإشباعی َرَود و  َکرده آید و در َبســِط ُســَخن و  شــت که آن را َترَجمه 
َ

ذ
ُ
گ َبل که َمْدروس ُشــده، َبر خاِطر 

که ُزْبدۀ َچندهزارساله است ِإحیائی باَشد  ِکتاب را  ردانیده َشَود، تا این 
َ
گ د 

َ
مثال ُمَؤّک

َ
بیات و أ

َ
خبار و أ

َ
آن را به آیات و أ

و َمرُدمان از َفواِید و َمناِفِع آن َمحروم َنماَنند« )همان، همان چ، ص 25(.

آیا از این سیاق هرگز بوِی ِإهاَنت و خواْرداْشتی َدر ِاسِتعماِل واژۀ »تازی« به َمشام می َرَسد؟!

ــالِن فارســٖی زبان، واژۀ »تــازی« را بــی هیــچ  ســوۀ دیرینــه روِز ُمْنشــیان و ُمَتَرّسِ
ُ
کــه ایــن ُمْنشــِی ُبــُزرگ و أ نیــک پیداســت 

که َدر این ِحکاَیت: ِگِرفته است؛ ُچنان  کار  َارزْشداوری و باِر َارِزشی، و بسیار ُعرفی به 
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

َغِت تازی چیزی 
ُ
فت: از ل

ُ
ْى َتخته ای َزرد َدر َدست داشت؛ گ »َمردی می خواست که تازی گوَید، دوستی فاِضل از آِن و

َکماِل َفصاحت  مان ُبرد که 
ُ
گ ریست و 

َ
گاه َدر آن می نگ گاه  از جَهِت من َبر آن بنویس. چون پرداخته ُشد، به خانه ُبرد و 

فت: بر زباِن 
ُ
می واِجب دید. بَخندید و گ فت، یکی از حاِضران َتَبّسُ

ُ
حاِصل آَمد. روزی َدر َمحِفلی سخنی تازی َخطا گ

َمن َخطا َرَود و َتختۀ زرد َدر خانۀ َمن است؟« )همان، همان چ، ص 39 و 40(.

ردیده. 
َ
ْقــالم َروان می گ

َ
ِســنه و أ

ْ
ل

َ
َتعبیــر از "َعَربــی" به »تازی« َتعبیری بســیار شــاِیع بوده اســت که بی هیچ َپرهیز و َپروا بر أ

َدب 
َ
ــذارِی أ

ُ
م می داَدند و پیداســت َدر ایــن َتعبیر، هیچ ُفروگ

َ
کاِر خــود را "َنْقــل از تــازی به پارســی" َقل َترُجمانــاِن ُبــُزرگ، 

ت و ُعلوم و آداِب آن نیز بوَدند.  که َبعِض اینان َمرُدمانی َعَرْب َمآب یا ناَزنده به َعَربّیَ َنمی دیَدند. ای َبسا 

یختۀ خامۀ َتواناِی اوســت و می گوَید:  یِخ َیمینی ر که َترَجمۀ َمصنوِع تار ــَرف ناِصح بِن َظَفِر ُجرفاَدقانی 
َ

بوالّش
َ
نمونه را، أ

یِخ َیمینی،  مائة« ) َترَجمۀ تار بیِع اآلِخر َســَنَة َثالث و ِســّتَ ِکتاب از تازى به پارســی َمشــغول ُشــَدم فی َر »... به َنقِل این 

ــَرف ناِصــح بــِن َظَفــِر ُجرفاَدقانی، به ِاهِتمــاِم: دکتر َجعَفِر ِشــعار، چ: 1، ِتهران: ُبنــگاِه َترَجمه و َنشــِر کتاب، 1345 
َ

بوالّش
َ
أ

قی 
ُ
ّن
َ
یادتِی َتأ َغِت َعَجم َمجاِل ز

ُ
که َدر ل هِل ِخبَرت و َمعِرَفت داَنند 

َ
هـ.ش.، ص 10(، َبرَفور َدر َپِی آن نوشــته اســت: »و أ

َکســی َمکتوباِت این َضعیف َدر َنظم و َنثِر تازى  ر 
َ
گ ت ُفْســَحتی َتمام و ِاّتِســاعی کاِمل داَرد، و َا نیســت .... َعرصۀ َعَربّیَ

هات را ِإصالحی ظاِهر  َکِلمات را َصالحی و َعــواِر این ُتّرَ ِى کار باز آَید و ِعیاِر این  ــر آبی به رو
َ

کــرده باَشــد، َمگ َعــت 
َ
ُمطال

رَدد، و ... « )َهمان، َهمان ص(.
َ
گ

ت" جاِی چه و چون و َچندی َهست؟ آیا َدر غاَیِت شیفتگِی این َمرد به "َعَربّیَ

گوید: یِخ ُقم هم  ترُجماِن تار

ت  َغِت َعَربّیَ
ُ
که به ل یخی َعَربی بود ُمْشَتِمل َبر بیست باب و َپنجاه َفصل. َجمعی  واِن ساِلف، تار

َ
»... َدر َزماِن ساِبق و أ

ت  عاِلــم و عــاِرف بوَدنــد ُمطالعــۀ آن می نموَدند و از آن ِاســِتفاده می َکرَدند و طاِیفه ای که َفْهِم ایشــان از ِإدراِك ِعلِم َعَربّیَ

ماِء 
َ
ت َبر آن داشــَتند که از یکــی از ُعل کاِبــِر آن روزگار ِهّمَ

َ
یــوس می ُشــَدَند. أ

ْ
قاِصــر و عاِجــز بــود، از َفواِیــِد آن َمحــروم و َمأ

م از ُمطالعۀ آن 
َ
هــِل َقل

َ
رَدد و ُجمهوِر أ

َ
گ ُکَند تــا َفوایِد آن عام  ِکتاب را از تازى با فارســی َنْقل  ُکَننــد تــا آن  ــت َدرخــواه  َعَربّیَ

َمحظوظ و َبهرَمند َشَوند ... 

ْت دانان از آن ُمسَتفید  ُکَند تا ُچنانچ َعَربّیَ َکرد که آن را از تازى با فارسی َنْقل  ... ازین َبندۀ َضعیف َنحیف َفقیر َدرخواه 

د بِن َحَسِن ُقمی، َترَجمۀ َحَسن بِن َعلّی  یِخ ُقم، َحَســن بِن ُمَحّمَ َشــَوند فارســی خوانان نیز از آن ُمســَتفید َشَوند ...« ) تار

د َجالل الّدیِن طهرانی، ِتهران: ِانِتشاراِت توس، 1361 هـ.ش.،  بِن َحَســن بِن َعبدالَمِلِك ُقمی، َتصحیح و َتْحشــَیۀ َســّیِ

ص 2 و 3(.

که روشــنائِی دیدگان و َســرمایۀ بی َبدیِل ُعمِر خود را َمصروِف ِخدَمت به زباِن  از دیرباز َعَربٖی داناِن واژه شــناِس ُبُزرِگ ما 

س  ص و َتَفّرُ ت" جاِی ُشْبَهت نیست و ُعمری را نیز َمْصروِف َتَفّحُ َعَربی می داشَتند و ِإراَدت و ِإخالِص ایشان به "َعَربّیَ

ِکتابهائی چون  ِح 
ُ

َکــرده بوَدنــد، واژۀ »تازی« را بی هیچ َپــروا به َمعناِی "َعَرب" و "َعَربی" به کار می ُبرَدنــد. َتَصّف َغــت 
ُ
َدر ل

َغهِی َجماِل َقْرشــی و ماَننِد آنها َبَســنده اســت تا نشان ِدَهد 
ُ
َدِب َزَمْخَشــری و تاُج الَمصادِر بْیَهقی و ُصراح الّل

َ
ُمَقّدمة ال

کارُبرد َدر میاِن این َعَربٖی داناِن ُبُزرگ چه اندازه شاِیع بوده است.  این 

ماِی دینِی پارســٖی نویس 
َ
دیب که از ُبُزرگ َترین ُعل

َ
کــه َدر این جایگاه، از یــک عاِلِم ناْمَور َشــریَعْتَمداِر أ نیکوَتــر آن اســت 

َدِب َشــرع 
َ
زاِرش گرفته اســت و او را به پاسداشــِت أ

ُ
گ لیــِف ُمنیــِف خــود به 

ْ
س َتریــن َمتــِن ِإســالمی را َدر َتأ

َ
اســت و ُمَقّد

حَمــد الُخزاعّی 
َ
د بِن أ بوالُفتوِح رازى )ُحَســْین بِن َعلّی بــِن ُمَحّمَ

َ
ْعنٖی: شــْیخ أ

َ
نیــز ِاهِتمامــی َبلیــغ بــوده، نمونه بیــاَوَرم؛ أ

َکالِن َمعروف. َح اهلُل روَحُه الَعزیزـ صاِحِب َتفسیِر  الّنیشابورّى( - َرّوَ
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رید:
َ

ه ـ، بارها و بارها از واژۀ »تازی« به جاِی »َعَربی« َبهره ُبرده است. نمونه را، بنگ َس اهلُل ِسّرَ
َ

بوالُفتوِح رازى - َقّد
َ
شْیخ أ

م ُشد 
َ

»... واِجب دیدم ِإجابت َکرَدِن ایشان و َوعده داَدن به دو َتفسیر: یکی به پارسی و یکی به تازى، ُجز که پارسی ُمَقّد

َکس بدو عاْمتر بود. ...« که طاِلباِن این بیشَتر بوَدند و فایدۀ َهر  َبر تازى، َبراِى آن 

بوالُفتــوِح رازى - 
َ
بوالُفتوِح رازى ـ، شــْیخ أ

َ
ِجنــان َو َروُح الَجنــان فــی َتفســیِر الُقرآن - َمشــهور به: َتفســیِر شــْیخ أ

ْ
) َروُض ال

دَجعَفِر یاَحّقی - و - دکتر  ، به کوِشش و َتصحیِح: دکتر ُمَحّمَ حَمد الُخزاعّی الّنیشابورّىـ 
َ
د بِن أ ُحَسْین بِن َعلّی بِن ُمَحّمَ

دَمهدِى ناِصح، چ: 2، َمْشَهد: ُبنیاِد ِپژوِهشهاِی ِإسالمِی آستاِن ُقدِس َرَضوى - ع ـ، 1378 هـ.ش.، 1 / 2(. ُمَحّمَ

و:

َغت ُفالن نام.«
ُ
ر ل

َ
که این را به تازى ُفالن نام است، و به پارسی ُفالن نام، و به دیگ َکرد به چیزى  »... ِإشاَرت 

)همان، 1 / 201(  

و:

َغَتْین ُبَود َبــراِى آن که َدر ُقــرآن ُجز تازى 
َّ
فــاُق الل ر ُچنین باَشــد ِاّتِ

َ
گ َغــِت ســریانی کوه باَشــد، و ا

ُ
فته انــد: ایــن بــه ل

ُ
گ »... و 

نیست.«

)همان، 1 / 319(  

و:

فت، و ِإســماعیل به تازى َجواب می داد؛ َهریك از ایشــان َزباِن صاحَبش 
ُ
که: ِإبراهیم به ُســریانی می گ »َدر َخَبر می آَید 

کن َجواب َنمی داِنست داَدن.«
ٰ
می داِنست و ل

)همان، 2 / 168(  

و:

فتیم.«
ُ
گ که به پارسی  »و این َفصل را َبراِى آن به تازى نوشَتم تا َسْجع َتباه َنَشَود و َمعنی به آن َنزدیك است 

)همان، 9 / 237(.  

< آَمده است:  و�ن
ُ
ل ْع�قِ ْم �قَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ً �يّ ا َعَر�بِ ً ْرَءا�ن اُه �قُ َ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا ا

َ �نّ َکریمۀ ﴿اإِ گرامی، َدر َترَجمۀ  ِکراَمنِد  َدر َهمین َتفسیِر 

»ما ُفروِفِرستادیم قرآنی به تازى تا َهمانا ُشما بدانی« )َهمان، 11 / 237(. 

ا< آمده است:  ً �يّ ًما َعَر�بِ
ْ
اه ُحك �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ِلَك ا

َکریمۀ ﴿َو َك�نٰ که َدر َترَجمۀ  َکما این 

»بِفِرستادیم آن را ُحْکمی تازى« )َهمان، 11 / 225(.

ا< می خوانیم:  ً �يّ ا َعَر�بِ ً ْرَءا�ن اُه �قُ َ �ن
ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ِلَك ا

َکریمۀ ﴿َو َك�نٰ َدر َترَجمۀ 

» و َهمُچنین بِفِرستادیم ُقرآنی تازى« )َهمان، 13 / 183(.

 > �ن �ي ٍ َعَر�بِّیٍ ُم�بِ ِلَسا�ن �نَ ۞ �بِ ِر�ي �نِ ُم�نْ
ْ
و�نَ ِم�نَ ال

ُ
ك َك ِل�قَ �بِ

ْ
ل ٰی �قَ

َ
�نُ ۞ َعل ِم�ي

�أَ
ْ
وُح ال ِه الّرُ َل �بِ

رنَ �نَ ۞�نَ ِم�ي
َ
عال

ْ
ِ ال

ُل َر�بّ �ي ِ رن
�نْ �قَ

َ
ُه ل

�نَّ َدر َترَجمۀ ﴿َو اإِ

می خوانیم: 

مین ٭ َبر ِدِل تو، تا باشی از َترساَنندگان ٭ به زبانی تازِى 
َ
» و او ِفِرســتادۀ ُخداِى َجهانیان اســت ٭ بِفِرســتاد آن را روُح ال

روَشن« )َهمان، 14 / 353(.

ُهْم 
َّ
َعل

َ
ی ِعَوحبٍ ل َر �نِ �يْ

ا عنَ ً �يّ ا َعَر�بِ ً ْرَءا�ن ُرو�نَ ۞ �قُ
َ

ّك
�نَ �قَ َ ُهْم �ي

َّ
َعل

َ
ٍل ل َ ْرَءا�نِ ِم�نْ ُكّلِ َم�ث �قُ

ْ
ا ال

اِس �نِی ٰه�نَ
َ ا ِلل�نّ �ن ْ َر�ب ْ� �نَ �قَ

َ
َدر َترَجمۀ ﴿َو ل

< می خوانیم:  و�نَ �قُ
�قَّ َ �ي

ُکَنند ٭ ُقــرآن به تازى، نه ُخداَونــِد َکژى، تا َهمانا  »بَزدیــم َبــراِى آدمیــان َدر ایــن ُقرآن از َهر َمَثلی تا َهمانا ایشــان َاندیشــه 



15 177 سالیسُام،مشـارۀسوم،مــــــــــــــردادوهشریـــــــــــــــور1398
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ایشان بَترَسند« )َهمان، 16 / 313(.

< می خوانیم:  ُمو�ن
َ
ْعل َ ْوٍم �ي ا ِل�قَ ً �يّ ا َعَر�بِ ً ْرَءا�ن

ه �قُ ا�قُ �ي
آ
�قْ ا

َ
ل ّصِ

ا�بٌ �نُ َدر َترَجمۀ ﴿ِك�ق

که داَنند« )َهمان، 17 / 54(. روهی 
ُ
گ گزارش داَدند آیاِت او را، ُقرآنی تازى براِى  که  »ِکتابی 

ْکثار نیست. از همین َدست، نمونه ها بسیار است، و جاِی ِإ

َمشاِیخ، 
ْ
کارُبرِد واژۀ »تازی« به َمعناِی "َعَرب" یا "َعَربی"، ِإهاَنت آلود می بود، آیا شــْیخ ال ر 

َ
گ َســزاِی دَرنگ این اســت که َا

َح اهلُل روَحُه الَعزیز ـ، هیچگاه ُقرآن و زباِن ُقرآن را »تازی« می خواْند؟! ... ... َهرگز!  ُفتوِح رازى  - َرّوَ
ْ
بوال

َ
أ

زاَرندگانی دیْن باَور 
ُ
گ َکریم نیز که ُعموًما َبر َدسِت َترُجمانان و  ُکَهِن ُقرآِن  ر َترَجمه ها و َتفسیرهاِی 

َ
این را َدر بسیاری از دیگ

و دیده َور َپدید آَمده اند، می َتوان دید.

کارُبرِد »تازی« َدر َمعناِی »َعَربّی«، َدر: رید به 
َ

نمونه را، بنگ

ِکتابخانۀ آستاِن ُقدِس  ُکَهن َمحفوظ َدر  ســاِس 142 ُنســخۀ َخّطِی 
َ
 َفرَهْنگنامۀ ُقرآنی )َفرَهْنِگ َبراَبرهاِی فارســِی ُقرآن َبر أ

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 1،  َدِب ُبنیاِد ِپژوِهشــهاِی ِإســالمی، با نظاَرِت: دکتــر ُمَحّمَ
َ
َرَضــوی(، َتهّیــه و َتنظیــم: گروِه َفرَهنگ و أ

َمْشَهد: ُبنیاِد ِپژوِهشهاِی ِإسالمِی آستاِن ُقدِس َرَضوی - ع ـ، 1372 - 1376 هـ.ش.، 3 / 1013 و 1014.

٭ ٭ ٭
َدب و َفرَهنِگ 

َ
کارُبردهاِی واژۀ »تازی« َدر ِلســاِن پیشــوایاِن ُعلوِم دین و أ شــت، َهمه، نمونه هائی اســت از 

َ
ذ

ُ
گ که  ایْنها 

ْی، َوْهنّی و ِإهاَنتی َدر ِاسِتخدام و ِاسِتعماِل واژۀ »تازی« َنمی دیده اند. که این ُنْخبگان، به هیچ رو َقدیم؛ و پیداست 

آری، َدر َزبان و َفرَهنِگ ما، »تازی« را َدر تسمیۀ نوعی َمْمدوح از "َاسب" )به ِاصِطالح: »َاسِب تازی«( َهم به کار ُبرده اند؛ 

که َحکیم ناِصِر ُخسرو َفرموده است: ُچنان 

َنخواَهد  َکاْفزون  ْفَتْمت، 
ُ
گ که  این  یانه!َبَسست  تاز یــــــــــک  اســــــــــپ،  ُبَود  تــــــــــازی  چو 

سۀ ُمطالعاِت  ق، ِتهران: ُمَؤّسَ شعاِر َحکیم ناصِر ُخسرِو قبادیانی، به ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوی - و - َمهدِی ُمَحّقِ
َ
) دیواِن أ

گیل ُشعبۀ ِتهران با َهمکارِی داِنشگاِه ِتهران، 1357 هـ.ش.، 1 / 42، ق 20، ب 19( ِإسالمِی داِنشگاِه مک 

و:

اســــــــــپان؟  تازی  پیِش  بــــــــــه  َخر  تازی  گرفتار!چه  انــــــــــَدر  َجْهــــــــــل  بــــــــــه  گرفتــــــــــاری 

)َهمان، 1 / 18، ق 9، ب 26(،   

و َسعدی َفرموده:

ــــــــــر َضعیــــــــــف ُبــــــــــَود 
َ
ِبــــــــــْه!َاســــــــــِب تــــــــــازی وگ َخــــــــــر  َطویلــــــــــه ای  از  َهمُچنــــــــــان 

کَرِم ُســلطانی، چ: 1، 
َ
َجل َســعدِی شــیرازی، به کوِشــِش: ُمظاِهِر ُمَصّفا، بازخوانی و ویراِیش: أ

َ
کاِمِل دیواِن شــْیِخ أ ) َمتِن 

ِتهران: ِاْنِتشاراِت روَزنه، 1383 هـ.ش.، ص 12(.

و:

َدراْفَتَمش  تــــــــــازی  َمرَکِب  پــــــــــاِی  به  ِکْبر و نــــــــــاز بازَنپیَچد ِعناِن دوســــــــــتروزی  ــــــــــر 
َ
گ

)َهمان، ص 386(  

و:

َطْبع  ِت  ُقّوَ به  پارســــــــــی  این  می َرَود  آب  َبَرد تازیچو  ْی َسبق  که از و نه َمرَکبی اســــــــــت 

)َهمان، ص 586(.  
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آ براک ایآ  ات»  ژاو ِد ید ن» م  ب د ید «ب را ب د یکا هاإ  بی َر» ا  ید  بم  د لا 

َغویان 
ُ
قســاِم "َســِگ" شــکاری را »تازی« )به ِاصِطالح: »َســِگ تــازی«( خوانده اند و َبعــِض ل

َ
َهمُچنیــن نوعی از ِبهَترین أ

یَدن و تاخَتن  یاد َدو که: »گویا نســِل َســِگ مذکور از َعَربســتان آمده، تازی نامیده ُشــد، یا از جهِت ز َکرده اند  ِاســِتْظهار 

د  ــِظ واژه ها به َخّطِ َاِوســتایی -، َســّیِ
ُ

یشه شناســی و َتَلّف تــازی نامیــده ُشــده« ) َفرَهنــِگ ِنظــام - فارســی به فارســی؛ بــا ر

دَعلِی داعی اإِلسالم، چ: 2، ِتهران: داِنش، 1362 هـ.ش.، 2 / 184(.  ُمَحّمَ

هی، این »تازی« خوانده ُشَدن ُفالن یا َبْهمان جانَور، َهرگز باِعث َنُشده بوده است که واژۀ »تازی« َدر َمعناِی "َعَرب" 
َ

وانگ

و "َعَربی"، باِر ِاسِتْخفاف و خواْرداْشت به خود بگیَرد. 

نمونه را، َسراَینده ای چیره َدست و ُسَخْندانی ُبُزرگ چون خاقانِی َشروانی که واژۀ »تازی« را َدر َمعناِی "َعَرب" و "َعَربی"، 

َکِلمۀ »تــازی« را، َبرکنار از َهرگونــه َتْخفیف و  کــه  نجه ای 
َ
گ َحّتــٰی َدر َمقــاِم َمــدح و َتْبجیــل، بــه کار می ُبــرد و نیز ِنظامــِی 

خواْرداشت، َدر َمعناِی "َعَرب" و "َعَربی" ِاسِتعمال می َکرد، این واژه را جاِی دیگر به َمعناِی "سِگ تازی" به کارُبرده اند، 

کارُبرد نیز َتعاُرضی و ُمنافاتی َندیده. گونه  و میاِن این دو 

خاقانی َفرموده است:

کــــــــــه خاقانی آنجا  َکعَبه ســــــــــت َبْزَمش  نماَیــــــــــدچو  پارســــــــــٖی خوان  تــــــــــازِی  َســــــــــِگ 

د ضیاُءالّدیِن َسّجادی، چ: 11، ِتهران: ِانِتشاراِت َزّوار، 1393 هـ.ش.، ص  )دیواِن خاقانِی َشروانی، به کوِشِش: دکتر َسّیِ

)129

و: 

ٖیســــــــــت َبر َدرگاِه او  َبخ َبخ آن تازی َسگی کش پارسٖی خوان دیده اندَبنده خاقانی َســــــــــِگ تاز

)َهمان، ص 95(.  

ِنظامی نیز َفرموده است:

شمشــــــــــیر  هیــــــــــچ  ِک  ســــــــــما ز  تــــــــــازی َســــــــــِگ خویــــــــــش راْنده َبر شــــــــــیرعــــــــــّوا 

ُکَهْنسال به ِاهِتماِم:  بیات و ُمقابله با سی ُنسخۀ 
َ
غات و أ

ُ
ْنَجوی، با َحواشی و َشرِح ل

َ
گ ) لْیلی و َمْجنون، َحکیم ِنظامِی 

َوحیِد َدستِگردی، چ: 1، طهران: َمطَبعۀ َارَمغان، 1313 هـ.ش.، ص  175(.

کارُبردها و  کارُبردها یا َمعانی اش َمفهوِم خوش و خوشــآَیندی َنداشــته باَشــد، به ســاِئِر  کــه یــک واژه در َبرخــی از  ایــن را 

ِسَنۀ ُمَتداَوِل َجهان، َفراوان است.
ْ
ل

َ
َمعانی اش َنمی توان و َنباَید ِسراَیت داد؛ و ِمثاِل این َمعنٰی، َدر أ

کار می َبَرند و صوَرت و َمعناِی خوشآَیندی نیز داَرد، َدر خوِد  که َعَربها آن را با ِاْفِتخار و ِاْعِتزاِز بسیار به  خوِد واژۀ »َعَرب« 

کارُبرِد شــاِیِع  کارُبرِد ناخوش، این َمعناِی َمشــهور و  زباِن َعَربی، َمعانِی ناخوش و ناخوشــآَیند نیز داَرد؛ َولی آن َمعنٰی و 

هِل زبان، این نام و ایــن واژه را، از َبراِی آن َمعانِی ناخوش و ناخوشــآَیند، 
َ
ــعاع َقــرار َنمی ِدَهــد و تــودۀ أ

ُ
َزباْنــَزد را َتحَت الّش

ُمْسَتْکَرْه َنمی داَرند.

کرَدِن ِجراَحت؛ َبرجاْی ماندِن نشــاِن  ردیَدن و آماســیدِن َزخم؛ عود 
َ
گ ک  ٖیْمنا »َعــَرب«، َدر خــوِد زباِن َعَربی، به َمعانِی: ر

َقــَرُب الَمواِرد فی ُفَصِح 
َ
ر: أ

َ
ِر آن  )نگ ردیَدِن َمعده، بیمارِی َفســاِد َمعــده و ناراَحتی و َتَغّیُ

َ
گ زخــم َپــس از ِبــْه ُشــَدِن آن؛ َتباه 

ْســَعد 
َ
بنانّی، ]ِإعداد: أ

ُّ
ــرتونی الل

َ
ــواِرد، َســعید ]بن َعبداهلل بن میخائیل بن ِإلیاس بن یوُســف[ الخوری الّش

َ
ِة َو الّش الَعَربّیَ

کارُبردِی  شــر، 1374 هـــ.ش./ 1416 هـ.ق.، 3 / 504؛ و: َفرَهنــِگ جاِمِع  باَعِة َو الّنَ ســَوة ِللّطِ
ُ
ــب[، ط: 1 ، ُقــم: دارال ّیِ

الّطَ

َدب، َپرویِز َاتاَبکی، چ: 1، ِتهران: َنشــر و ِپژوِهِش 
َ
ّیــاِم َعَرب تا نوَترین واژگاِن ِعلم و أ

َ
َفــرزان / َعَربــی - فارســی / از دیرینه أ

َغــة ـ، َجمــاِل َقْرشــی، 
ُ
حــاح - َفرَهنــِگ ُصــراُح الّل ــراح ِمــَن الّصِ َفــرزاِن روز، 1378 - 1380 هـــ.ش.، 3 / 1835؛و: الّصُ

یان، چ: 1، ِتهران: َانُجَمِن آثــار و َمفاِخِر َفرَهنگی، 1397 هـ.ش.،  دُحَســْیِن َحْیَدر َتصحیــح ]و[ َترَجمــه و َافزوده ها: ُمَحّمَ
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ینی، َتحقیق و  دَشــفیِع َقزو د بِن َیْحَیــی بِن ُمَحّمَ َغــة، َترَجمه و َشــرح: ُمَحّمَ
ُ
1 / 147؛و: َتْهذیــب و َتصحیــِح َترُجمــان الّل

حٰی، 1387 
ُ

ســۀ َفرَهنگی - ُهَنرِی َشــْمُس الّض حٰی، چ: 1، ِتهران: ُمَؤّسَ
ُ

ســۀ َفرَهنگــی - ُهَنرِی َشــْمُس الّض َتهذیــب: ُمَؤّسَ

ُبــرِد واژۀ »َعَرب« و  کار َغویــان اســت؛ لیک هیچَکــس، از این بــاب، 
ُ
کار َرفتــه اســت و َمعــروِف ل هـــ.ش.، 1 / 172(، بــه 

ر.
َ

ر است و آن، دیگ
َ

»َعَربی« را َدر ِإطالق َبر قوم و َزبان، َوْهن آلود َنمی داَند و َنمی خواَند. این، دیگ

٭٭٭ 
حاِصــل، ِاســِتخداِم واژۀ »تــازی« َدر َمعنــاِی "َعــَرب" و "َعَربــی"، َدر َزبــان و َفرَهنــِگ مــا، پیشــینه ای دراز و َبرکنــار از 

ْ
ال

خواْرداْشت و ِاسِتْخفاف داَرد.

فته اند: َمرُدماِن چیــن، َعَرب را »تاش« ناَمند، و 
ُ
گ ْمــرِو َفرَهنِگ ایرانی َفراَتر نیز َرفته اســت؛ ُچنان که 

َ
ایــن واژه َحّتــٰی از َقل

َکِلَمۀ فارســی "تاژی" یا "تازی" اســت، و این نشــان می ِدَهد که چینیان َدر آغــاْز َعَربها را از  خــوذ از 
ْ
ایــن واژۀ »تــاش«، َمأ

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل 
ُ
ر: ل

َ
که بدان ِبالد آَمد و ُشد می َکرده اند، شناخته اند )نگ یاَنَورد و ُتّجاِر َبّرِی ایران  َطریِق ایرانیاِن َدر

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
»تازی«(؛ َو ال

ِم بیجا  کارُبرِد واژۀ »تازی« به َمعناِی "َعَرب" یا "َعَربی"،  پیوسته َمّدِ َنَظر باَشد و راه َبر َتَوّهُ َکْیِف  َکّم و  خوَبست پیشینه و 

َغــت را ِإهاَنت آلود َفرانماَیند یا آن را بــه ِإهاَنتی بیاالَیند، 
ُ
َکســانی که خواســته اند ِاســِتعماِل این ل یــا ِإْعماِل َغَرْضَمندِی 

ِر ُچنین أوهام و 
َ

ــذ
ُ

ُکَهِن فارســی واِرد َنیاَید و َزبــاِن فاِخر و َســرَفراِز ما، از َرْهگ غــاِت 
ُ
َســد َشــَود، تــا شــاِئَبه ای تــازه َبر ِخزانۀ ل

ِت زبانِی  َکســانی َهم که واژۀ »تازی« را بُدُرســت و بی َغَرض و َمَرض، با همان َهْنجارهاِی ُسّنَ رَدد؛ 
َ

ْغراض، َمشــوب نگ
َ
أ

مانی 
ُ
کار ُبرده اند یا می َبَرند، بیهوده َدر َمعرِض ِاّتِهام َنیاَیند و آماِج َبدگ ُفَصحــاِی َقدیــم، به َمعناِی "َعَرب" یا "َعَربی" بــه 

واِقع َنَشَوند.

َغوی و 
ُ
ِل ل

ُ
ر َضروَرِت این َتبیین و ِإزاَحِت أوهام و ِاّتِهام َدر میان َنبود، َهرگز بدین اندازه َتَوّغ

َ
گ َکشــیدیم«؛ و َا »ُســَخن دراز 

فظی حاَجت َنمی ُافتاد، و َدر َمْحَضِر خواَنندگاِن این َصحاِئف، ُچنین َتصدیعی َنمی َرفت، و ای َبسا بدین 
َ
واجویِی ل

ُ
گ

که به  لفاظ نیازی َنبود، و به جاِی آن، از َمقوالِت روْحَفزاتر و جاْنَپرَورتری ُســَخن می َرفت؛ 
َ
َدرپیچیَدن با َظواِهر و ُصَوِر أ

وی،:
َ
خ، مول

ْ
قوِل پیِر ُهژیِر َفرُخنده وٖیِر َبل

یار اســــــــــت  َعْقل  با  و  اســــــــــت  م 
ْ
ِعل با  کار؟!روح  روح را بــــــــــا تــــــــــازى و ُترکــــــــــی چــــــــــه 

واِی ســوداهاِی 
َ
کــه اینجــا و آنجــا ُرخ می نماَیــد و َدر ُغل بــاری، َدر ایــن َزمانــۀ ُپرَتْشــوٖیش و َدر َهنگامــۀ ســوِءَتفاُهْم هائی 

نٖی هاِی خویش 
َ
گ ــی و میَهنِی مــا را َهــَدِف َســْم َپرا

ّ
یخــی و َهْمَبســتگِی ِمل کــه َتفاُهــِم تار ناســودَمند و پْندارهــاِی باِطلــی 

که َمَحّلِ سوِء َتفاُهم واِقع ُشده، َضروَرتی َفرَهنگی است، و  ماِن راِقم، َتْبییِن باِر َمعنائِی واژۀ »تازی« 
ُ
گ ساخته است، به 

زیری نیست.
ُ
گ پْنداری ها یاری َرساَند،  َکْژ فَتِن آنچه به ُزداِیِش این َبدَفْهمی ها و 

ُ
فَتن و بازگ

ُ
گ از 

  »َهمه ِبهَتری باد و نیک اخَتری!«

رِم 1398 هـ.ش.
َ
گ                                                        ِاصَفهان / آغاِز َفصِل 


