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book such as the ones presented in the 
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 جولة يف عامل املفردات اللغوّية

يــف  للتعر احلــايل  مقالــه  الكاتــب  خيّصــص  اخلالصــة: 
يست و ىس واژه  بكتاب داستان واژه ها - كاوىش در دو
و اصطــاح )= قّصــة املفردات - حتقيقات حول مائتان 
وثاثــون مفردة واصطاح(، من تأليف هبروز صفر زادة، 
والذي صدر يف العام 1398 هـ ش عن انتشارات هبار.

 
ً
إمجالّيــا  

ً
اســتعراضا للقــارئ  الكاتــب  يقــّدم  أن  وبعــد 

يــات الكتــاب، يقــوم بنقــد ومناقشــة بعــض  عــن حمتو
التوضيحــات الواردة يف الكتاب، من قبيل التوضيحات 
املذكــورة حــول مدخــل )بــز اخفــش( وحــول مفــردات 

)پاچه خار(، )تفنگ(، )روضة خواىن( و  )مداد(.
املفردات األساســّية: كتاب داســتان واژه هــا - كاوىش در 
يســت و ىس واژه و اصطــاح )= قّصــة املفــردات -  دو
حتقيقــات حــول مائتــان وثاثــون مفــردة واصطــاح(، 
هبروز صفــر زادة، علم املفردات، اللغات، املصطلحات، 
ّيــة، معــاين املفــردات، املفــردة، املفردات،  اجلــذور اللغو

يف الكتاب. تركيب املفردة، تعر

کتــاب  ــه معرفــی  چکیــده: نویســنده در نوشــتار پیــش رو، ب
و  واژه  ســی  و  دویســت  در  )کاوشــی  هــا  واژه  »داســتان 
کــه در ســال 1398 توســط  ــر بهــروز صفــرزاده  ــاح(« اث اصط
ــت  ــده، هم ــته ش ــع آراس ــور طب ــه زی ــار ب ــاب به کت ــارات  انتش
گمــارده اســت. وی پــس از آشــنایی اجمالــی خواننــده بــا 
کتــاب، بــه نقــد و بررســی پــاره ای از توضیحــات  محتــوای 
کتــاب از قبیــل توضیحــات مطــرح در مدخــل بــز  منــدرج در 
اخفــش، واژه هــای پاچــه خــار، تفنــگ، روضــه خوانــی و 

کــرده اســت. مــداد، اقــدام 

کتــاب داســتان واژه هــا )کاوشــی در دویســت  کلیــدواژه هــا: 
و ســی واژه و اصطــاح(، بهــروز صفــرزاده، واژه شناســی، 
واژه،  کاوی،  واژه  ریشــه شناســی،  لغــات، اصطاحــات، 

کتــاب. گان، ســاختار واژه، معرفــی  واژ

 سیاَحت َدر َجهاِن واژه  کاوی
35-53

 جویا َجهانَبخش



سال یس ُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد361801398

یست و سی واژه و ِاصِطالح(، از آن  الِع داستاِن واژه ها )کاِوشی َدر دو َکْم َحْجم و ُپراّطِ ِکتاِب 

رداَنند، 
َ
العاِت خواَننده را َفراخ می گ گاهِی آَدمی را می َافزاَیند و داِئَرۀ اّطِ که َهم آ ِکتابهاست 

و َهم باِعِث َتْفریِح خاِطر و َسرگرمِی ُمخاَطب می َشَوند.

کــه »به واســطۀ ســالها ِاشــِتغال بــه واژه شناســی و  ِکتــاب، آقــاِی ِبهــروِز َصَفــرزاده  نویَســندۀ 

گاهی هــاِی ُطرفــه ای َدربــارۀ  حــواالِت واژه هــا آشناســت« و آ
َ
َکمابیــش بــا أ َفرَهْنگ نویســی 

لچینی از آنها را َفراهم 
ُ
گ غات داَرد، »کوشیده است 

ُ
یشۀ بســیاری از ل ســاختار و پیشــینه و ر

ر: 
َ

ــص َولــی َعالقه َمند َقــرار ِدَهد )نگ بیــاَوَرد« و َدر ایــن َدفَتــر َدر اختیــاِر خواَننــدۀ غْیِرُمَتَخّصِ

فتار، بی َصفحه ُشمار(. 
ُ

پیشگ

نباَید پنداشــت که این ِکتاب، براِی َهر واژه و ِاصِطالح، داســتانی به َدســت داده و ِقّصه ای 

ِکتاب، َتنها روَشْنداشــِت ســاختار  َغوِی 
ُ
فته اســت. ... خْیر! ... بســیاری از توضیحاِت ل

ُ
گ

یا َمعناِی واژۀ مورِد َبحث اســت؛ ماَننِد آنچه ذْیِل »آبشــار« و »آچَمز« و »همین« و »همان« و 

... نوشته اند.

ْعنٖی: 
َ
ذاِر َصنَعِت آداْمس ســازی، أ

ُ
صْل ناِم یــک ُبنیادگ

َ
که واژۀ »آدامــس« َدر أ داِنســَتِن ایــن 

آقــاِی Adams / تاِمــس َاَدمــز )1818 - 1905 م.(، بــوده اســت )ص 1 و 2(، یــا »ُالویــه«ِی 

که َسرآشــَپزی بوده اســت بلژیکی َتبار به اســِم  خــوذ اســت 
ْ
ســاالِد ُالویــه، از نــاِم ُمْبــِدِع آن َمأ

صل از 
َ
کــه ناِم ِتجارِی یــک نوع کیف اســت، َدر أ لوســَین ُالیویــه )ص 4(، یــا »ساْمســوِنت« 

گرفتــه ُشــده )ص 28(، شــیرین و  تهاِی َعهــِد عتیــق  نــاِم سامســون )شمشــون( از َشــخصّیَ

یچ« ناِم َقدیِم َجزایِر هاوائی است؛ و َدر  ْتَبخش اســت. ... شــاَید ُشــما َندانید که »ســاندو
َّ

ذ
َ
ل

ِکماِن َهمین َجزایر که َســخت شــیفتۀ ِقماربــازی بود و  َســدۀ ِهجَدُهــِم میــالدی یکــی از حا

َحّتــٰی از َبــراِی ِغذاخورَدن َهم میِز ِقمار را واَنمی ِنهاد، دســتور داده بــود نوَکَرش َبراِی او ِغذا را 

قمۀ ُبُزرگ و 
ُ
یچ« بــا آن ل ذاشــته پــاِی میِز ِقمــار بیاَوَرد؛ و بدین َترتیب، ناِم »ســاندو

ُ
گ الِی نــان 

که »ُادُکلن«،  ر: ص 29 و 30(؛ یا شاَید َندانید 
َ

ْمگیر ُشد! )نگ
َ
َنوالۀ ُمْعَتنابه پیَوند خوْرد و عال

ر َنُخســتیْن بار  ُکلن«، و چون این ماِیِع ُمَعّطَ صْل، واژه ای اســت َفرانَســوی به َمعناِی »آِب 
َ
َدر أ

ر: ص 
َ

ِن آلمان به َفرانســه آورده ُشــده اســت، ُچنین نامی به خود گرفته است )نگ
ْ
ُکل از َشــهِر 

 
ً

یــد، و َمَثال گاهیهائــی را َفرا َچنــگ می آَور ِکتــاب، ُچنین آ کنــون، بــا خوانــَدِن ایــن  3(. ... َا

َکســی  کــه »بلوتــوث« را چــرا »بلوتوث« می گوینــد )ص 8(، و »جکوزی« ناِم چه  َدرمی یابیــد 

بــوده اســت )ص 18(، و نــاِم »فْیــس بوک« از ُکجا به ذهِن ســاَزنده و راه انداَزندۀ این َشــَبکۀ 

کیسه ای ِإْطالق ُشده است  ِاجِتماعی آَمده )ص 40(، و واژۀ »لٖیپُتن« چه سان َبر چاْی هاِی 

)ص 49(. 

غاِت َفَرنگی نیست.
ُ
ِکتاِب آقاِی َصَفرزاده، ویژۀ ل َمن، از َقضا، ُمْشتی ِمثاِل َفَرنگی َزَدم؛ َولی 

 داســتاِن واژه هــا )کاِوشــی َدر دویســت و ســی 
ِبهــروِز َصَفــرزاده، چ:1،  واژه و ِاصِطــاح(، 

ِکتــاِب َبهــار، 1398 هـــ.ش. ِتهــران: 
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حس تَحایس  َی ر ِحاه ژحوه حوای ه

گوش  ری َدربارۀ آنها حاِصل می ُکَند؛ لیک َوقتی به ُســَخِن واژه ِپژوهان  غات، َتَصّوُ
ُ
َکثیری از ل آَدمی با نگاِه َســطحی به 

رگون  َشَود.
َ

ر یکَسره دیگ که آن َتَصّوُ می سپاَرد، ای َبسا 

ْل، آَدمی ِرشتۀ پْیَوْندی می جوَید تا بتواَند  ّمُ
َ
لین َتأ ّوَ

َ
َهمین »آفتابه«ِی َمعروِف َدِم َدســتی را َدر َنَظر داشــته باشــید! ... َدر أ

یســمانی به  ُکَند. لیک ُچنین ر َغوِی ُمشــاِبِه آن، َیعنی: »آفتاب«، َوصل 
ُ
با آن ِرشــته، »آفتابه« را به َنزدیْک َترین صوَرِت ل

صل »آبتابه« بوده اســت، مرّکب 
َ
ْم تاب َنداَرد.  این واژه در أ

َ
آســمان َنمی توان دوخت و »آفتابه هیچ ربطی به آفتاِب عال

که آن را ُپر از آب می کنند.« )ص 2(. صل یعنی ظرفی 
َ
از: آب + تابه )ظرف(. بنا بر این آفتابه  در أ

که با آب پیوستگی داَرد، ِمثال بیاَوَرم:  تا َدستمان از آب دور َنُشده، ِإجازه َفرمایید »ُجلَبک« را نیز 

ری ست شاِعرانه َدربارۀ پوِشِش قورباغه! ِر َتصویر و َتَصّوُ
َ
گویه گ که واژۀ »ُجلَبک«، وا َکسی بداَند  َکمَتر  شاَید 

صــل ترکیِب 
َ
»واژه ی »جلبــک« از دو جــزء تشــکیل شــده اســت: جل )پوشــش یــا پالس( + بــک )قورباغه یــا وزغ(. در أ

إضافــِی »جِل بک« بوده، یعنی پوشــش یا زیرانداِز قورباغه!  چون جلبک بر ســطح آب قــرار دارد و قورباغه ها البه الیش 

هستند، این تعبیِر شاعرانه به وجود آمده است.

کهِن فارسی جلبک را »جامۀ غوک« و »جل وزغ« و ... هم نامیده اند.« )ص 18(. در متوِن 

یم: ید تا »ِفِلنگ« را َنَبسته ایم! به َهمین »ِفِلنگ« َهم بَپرداز بگذار

کــه َدر ُمحاوراِت روزانه و َمکتوباِت داســتانِی فارســی بســیار به کار می َرَود. بســیاری از  واژۀ »ِفِلنــگ« از واژگانــی اســت 

که این »ِفِلنگ« چیست. َخالِیق »ِفِلنگ« را می َبنَدند! لیک هیچ َنمی داَنند 

َدبِی َقدیم بســیار 
َ
که َدر َمتنهاِی أ ُکَهِن »پالَهنگ« اســت  رگوْن ُشــدۀ واژۀ َفصیح و 

َ
به ِاعِتقاِد آقاِی َصَفرزاده، »ِفِلنگ«، ِدگ

دیده ایم. 

کســی می خواســت ســواِر  که بر افســاِر اســب می بســتند. وقتی  آقاِی َصَفرزاده می گوَیند: »پالَهنگ تســمه یا طنابی بود 

اســب شــود، پالهنگ را بر حیوان می بســت و به راه می افتاد. اصطالِح »فلنگ وبســتن« از همین عادِت اسب ســواران 

گرفته شده است.« )ص 40(.

فته اند.
ُ
گ ر َهم 

َ
ران َبرخی چیزهاِی دیگ

َ
الَبّته َدربارۀ »ِفِلنگ« و َبسَتَنش، دیگ

صْل، از َزباِن انگلیســی به َزباِن فارســِی عامیانه واِرد ُشــده اســت. واژۀ »fling«، َدر 
َ
که این واژه، َدر أ َبرخی ِاعِتقاد دارند 

َکرَدن و َدرَرفَتن است.  َزباِن انگلیسی، به َمعناِی به ُسرَعت بیرون َرفَتن و با َعَجله خاِرج ُشَدن و ِفرار 

کــه َدر َبعِض َفرَهنگها به َمعنِی تیِر  نگ« 
َ
َکرده و ِاحِتمــال داده اند که این واژۀ »ِفِلنگ«، با واژۀ »َفل مانه َزنــی 

ُ
گ َبرخــی هــم 

ِف  َغت، ُمَصّحَ
ُ
هِل ل

َ
نگ«، ِبنا َبر ِاسِتْظهاِر َبعِض أ

َ
َبَدخشانی َضْبط ُشده است َمربوط باَشد؛ لیک این َهست که آن »َفل

»َفلیک« یا »فیلک« است. 

یم بی َسَند و ِاستناد، َتصویب و َتْخِطئه ای  یم و از ُبْن داَوری َنُکنیم، و تا ِاطمینان َندار ذر
ْ

عجالًة از َبراِی ما بهَتَرست ُبگ

َکم »خالی َنَبسته باشیم«!  یم، تا َدسِت  َدر میان َنیاَور

که - ِبنا بر قوِل آقاِی  َغَتش!! ...؛ لیک غاِلًبا َنمی دانیم 
ُ
َهمین »خالی َبســتن« میاِن ما بســیار شــاِیع اســت!؛ ... البّته ل

صــل مربــوط بــه نظامیــان بــوده: وقتــی ســربازی أســلحۀ خالی از فشــنگ را بــه کمرش 
َ
َصَفــرزاده - »ایــن ِاصِطــالح در أ

می بست، می گفتند: فالنی خالی بسته است.« )ص 21(.
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یم َهمین  غور« می ُکنیم و َحّتٰی َخَبر َندار
ْ
َکِلمات را »ُبل ْم شــوربا« از 

َ
غات را َنمی شناســیم و َمْجموعه ای »َشل

ُ
آری! غاِلًبا ل

َغم )ص 34(!
ْ
َغم شوربا« بوده است، َیعنی آِش َشل

ْ
صل »َشل

َ
ْم شوربا«، َدر أ

َ
واژۀ »َشل

که »واژۀ »پاتوق« از دو جزء تشــکیل ُشده است:  بســیاری از ما، َدر زندگی مان »پاتوق«هائی داشــته ایم َولی َنشــنیده ایم 

م، جمع 
َ
م(.«؛ »در قدیم ســربازان پاِی توق، یعنی کناِر بیــرق یا َعل

َ
کنــاِر( + تــوق )در ُترکی به معنــِی بیرق یا َعل پــا )پــاِی؛ 

کــه »امروزه پاتوق به جاِی ثابت و مشــّخصی  می شــدند و بعــد بــه ســوِی مقصد به راه می افتادند«؛ و از َهمین جاســت 

 
ً

کــه دو یــا چنــد نفــر با هم قرار می گذارند هــر چند وقت یک بار َدر آنجــا همدیگر را ببینند و گــپ بزنند، مثال می گوییــم 

کافه یا قهوه خانه.« )ص 11(.

کــه »واژۀ فرانســوی kiosque )در انگلیســی: kiosk(، به معنِی  بــه عقیــدۀ ُمْخِلــص، بســیار ُمْغَتَنم اســت داِنســَتِن ایــن 

که از طریِق ُترکِی عثمانی وارِد  صل واژۀ فارســِی »کوْشــک« ]= قصر؛ کاخ[ اســت 
َ
دّکۀ روزنامه فروشــی یا گل فروشــی، َدر أ

صل ناِم روســتایی َدر آذربایجان بوده که ُظروِف ســفالی اش شــهرت 
َ
پایی شــده« )ص 48(؛ یا: »لیوان َدر أ زبان هاِی ارو

گرفته شده که  داشــته اســت« )ص 50(؛ یا: »ماســاژ« / »massage« که یک »واژۀ فرانسوی« است، »از واژۀ َعَربِی »مّس« 

ِی چیزی و مالش دادن اســت« )ص 50(؛ یا: »واژۀ مغازه از واژۀ mağaza ُترکِی اســتانبولی به  به معنِی دســت مالیدن رو

گاَزن( بــه همین معنی  گرفتــه شــده  و خوِد ایــن واژۀ ُترکی هم برگرفتــه از واژۀ فرانســوی magasin )ما معنــی »فــروش گاه« 

اســت.  این واژۀ فرانســوی و همُچنین واژۀ انگلیســی magazine، به معنی انبار یا مخزن، هردو از واژۀ عربی »َمخاِزن« 

ه را مخزِن اّطالعات 
ّ
ه« هم ناشی از این است که مجل

ّ
)جمع مخزن( گرفته شده اند.  معنی دیگر magazine یعنی »مجل

 caravan به معنِی نوعی وســیلۀ نقلّیۀ کوچک تر از اتوبوس، کوتاه ُشدۀ ،van دانســته اند.« )ص 53(؛ یا: »واژۀ انگلیســِی

که همان واژۀ فارسِی »کاروان« است.« )ص 58(. است، 

َکم آبِی ایران را َحل  مثاِل اینها، َنه می توان آلودگِی هواِی ِتهران را کاســت، و َنه می توان ُمشــکِل 
َ
الَبّته با داِنســَتِن اینها و أ

َکرد و می َتوان ِذهِن خود را َقدری َورِزش داد  ِت روحانی ُبرد و می َتوان نگاهی روَشْن تر و َفراخ َتر پیدا 
َّ

ذ
َ
َکرد؛ َولی می َتوان ل

َکمی نیست! و َطراَوت َبخشید؛ و ایْن خوْد الَبّته چیِز 

غــات و ِاصِطالحــات خود به َطْنــز و طیَبت آمیخته اســت، آقاِی َصَفــرزاده َهم 
ُ
کــه داســتاِن بســیاری از ل شــته از آن 

َ
ذ

ُ
گ

َمَثل، ذْیِل »ُبشــقاب« 
ْ
دیبانه َبر شــیرینی و ِدلَکشــِی موضوع بَیفزاَینــد. ِفی ال

َ
کوشــیده اند تــا بــا ِاســِتمداد از َطّنازی هاِی أ

َمرقوم داشته اند:

»واژۀ ترکی »بشقاب« از دو جزء تشکیل شده است: ُبش )خالی( + قاب )ظرف(. بنا بر این، »بشقاب« در اصل یعنی 

ید تا باُمسّما1 باشند!« )ص 8(. ظرِف خالی. پس یادتان باشد همیشه بشقاب ها را خالی نگه دار

ت َبخشیده است. ِکتاِب ایشان را ُقّوَ ِح  این َخصیصه، َجنبۀ ُمَفّرِ

َغوی، 
ُ
ّیِ حال، یکــی از َمباِحِث باَمزۀ ل

َ
نباَء ناِحَیًة«2، َعلٰی أ

َ
ســاِطیَر و األ

َ
که »َدِع األ شــتگان َفرموده اند 

َ
ذ

ُ
گ َهرَچنــد َبعِض 

ْذهان و َهم َبراِی ُوقوِف ایشان َبر 
َ
که َهم َبراِی َتفریِح خاِطِر خواَنندگان و َتشحیِذ أ داســتانهاِی »ِاشــتقاِق عامیانه« اســت 

زوًما َبر عامیانه و موهوم بوَدنشــان َهم باَید 
ُ
شــتگان، می َتوان نمونه هاِی آن را آَوْرد و البّته ل

َ
ذ

ُ
گ َغــوِی َبعِض 

ُ
مــاِت ل نــوِع َتَوّهُ

ق َدر ِذْهن و َضمیِر خویش َننشــاَند.  آقاِی َصَفرزاده 
َ
َکرد تا ُمخاَطِب عام، این پندارها را به َمثاَبِت َمعلوماِت مَوّث کید 

ْ
َتأ

ش، ِقّصۀ َمعروِف »منجنیق« و »من چه نیک« اســت که ایشــان ذْیِل 
َ
از ایــن َمتــاع نیــز َدر کتاِب خود َبهره ُبرده اند. ِمثال

کار می َبَرم َبَدل  تیی که خود می َپَســنَدم و به  یِســِش ُســّنَ یِســِش »ُمســّما«، به جاِی »ُمَســّمٰی«، از خوِد آقاِی َصَفرزاده  اســت. َمْن َبنده َهم آن را باقی ِنهاَدم و به نو 1 . نو
َنَکرَدم.

عاِلبی الّنْیســابورّی، ُعنَی بَتصحیِحه: الّشــیخ َمحمود الّســمکری، ط: 1، ِمصر، 1326  د بن ِإســماعیل الّثَ بوَمْنصور َعبدالَمِلک بن ُمَحّمَ
َ
2 . ِکتاب خاّص الخاّص، أ

د بن ِإســماعیل ]الّنْیســابورّی[ /350 - 429 هـ.ق.(، دراَســة و َتحقیــق: د. َمحمود َعبداهلل  بوَمْنصور َعبدالَمِلک بن ُمَحّمَ
َ
عاِلبــی )أ

َ
هـــ.ق.، ص 185؛و: دیــوان الّث

ة، 1990 م.، ص 45. ة العاّمَ قافّیَ ؤون الّثَ الجادر، ط: 1، َبغداد: دارالّشُ
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َکرده اند! »منجنیق« )ص 54( َدرج 

که:  فته َنگذاَرم 
ُ
گ از »ِاشِتقاِق عامیانه« ُسَخن َرفت3؛ بُمناَسَبْت نا

 »ُجماَدى  األولــٰی« و »ُجماَدى 
ً

کــه َمَثال َکرده اند  آقــاِی َصَفــرزاده َدربــارۀ نامهــاِی َعَربِی ماههــاِی َقَمری َتفاصیلــی را َنقل 

ــذارِی ماهها، این 
ُ

کــه َدر َزماِن نامگ اآلِخــَرة« »ُجمــاَدى« خوانده ُشــده اند که َهْمریشــۀ »جاِمد« و »ِانِجماد« اســت، چرا 

یشــۀ »ش ول« به َمعناِی »بلند شــدن  ر: ص 19(؛ یا ناِم »َشــّوال« را از ر
َ

دو ماه، َدر َفصِل زمســتان و َیخَبندان بوده اند )نگ

کــه می گوَینــد ماده شــترها در این مــاه برای  کــردن« ســاخته اند و »وجــِه تســمیۀ شــّوال این اســت  و برخاســتن یــا بلنــد 

جفت گیــری ُدمشــان را بلنــد می کردنــد و ســیخ نگــه می داشــتند!« )ص 35(. ٰهَکــذا »ذی الحّجــه« )ص 25( و »ذی 

بیــع  اآلِخــر« )ص 26( و »َرَجب« )ص 26 و 27( و »َرَمضان« )ص 27( و »صفر«  ل«  و »َر بیــع  األّوَ القعــده« )ص 25( و  »َر

تی. م« )ص 51(، َهریک توجیهاتی داَرند و َتعلیال )ص 37( و »ُمَحّرَ

َکــرد، بِجد َتردیــد داَرم و دور  کــه َبر ُچنیــن توجیــه و َتعلیل ها ِاعِتمــاد َتوان  راســَتش را بخواهیــد، َمْن َبنــده َدر ایــن بــاب 

ینی  ِد َقزو مه ُمَحّمَ
ّ

ح - َبل به َتعبیِر َعال
َ
که َبعِض این توجیه و َتعلیل ها، از َمقولۀ »ِاشــِتقاِق عامیانه«ِی ُمصَطل َنمی داَنم 

ذهاِن واژه اندیِش سَپسین که َتنها از َبراِی ِإرضاِی ِحّسِ 
َ
َرِحَمُه اهلل: از »ِاشِتقاقاِت کاِذبه«4 - باَشد و - از ُبْن - َبرَتراشیدۀ أ

َکِلماِت َزبان را به  َمقدور نیــز 
ْ
ی ال ِی خــود یا ُمخاَطبانشــان چیَزکی َبرمی بافَتند و توجیهی َبرمی ســاخَتند و َحّتَ ُکْنْجــکاو

لفاِظ ُمشاِبِهشان َمربوط می ِانگاشَتند.
َ
َدِم َدستٖی ترین أ

ِکتابهاِی َقدیم ِســَمِت ِاْنــِدراج یافته  کــه َدر  ــذارِی ماههــاِی َقَمری 
ُ

گاهی هائــی از َدســِت َهمیــن َتعلیــل و توجیــِه ناْمگ آ

سالم، الّدکتور َجواد َعلی،  ِ
ْ

یِخ الَعَرب َقبَل ال ل فی تار ُمفّصَ
ْ
ُکَهن ِابِتنا داَرد ) ال زاراِن 

ُ
ْیدادگ زاِرشــهاِی رو

ُ
گ اســت، ُعمَدًة َبر 

ُکَهن نیز، َدر اینگونه  زاراِن 
ُ
ْیدادگ زاِرشــهاِی رو

ُ
گ ســاَعَدْت جاِمَعُة َبغداد َعلٰی َنشــِره، ط: 2، 1413 هـ.ق.، 8 / 458(. نوِع 

سماِء 
َ
 َپردازی و َافسانه ســازی ُمَبّرا نیســت. َدر َهمین مورِد بُخصوِص َتبییِن أ

ْ
َمباِحث، َچندان موثوق و از شــاِئبۀ َخیال

فانه َبراِی َتطبیِق ظاِهِر  ِ
ّ
زاران، ِبنا َبر عاَدِت خویش َدر َتعلیل و توجیِه ســاختگی و ُمَتَکل

ُ
ْیدادگ ُشــهور، به َنَظر می َرَســد رو

یِخ الَعَرب َقبل اِلســالم، َجواد َعلی، 8 / 459  ل فی تار َکرده باَشــند )َســنج: الُمفّصَ َغوی با َمعناِی مورِد ِانِتظار َعَمل 
ُ
ل

راِت َعَربهاِی  و 460(. َارِزِش این َتعلیْل ها، بیش از َفرانموَدِن َحقیقِت َوْضِع آن واژگاِن دیرینه ســال، َدر بازشناســِی َتَصّوُ

ُکَهِن اندیَشــنده َدربارۀ این واژگان اســت، و ِذْهنّیاِت ایشــان را َدر باِب َمواِقع و َمواِســِم این ُشهور ِنشان می ِدَهد )َسنج: 

َهمان، 8 / 461 و 462(5.

فتیــم - خوی و خیــِم َبرخــی از ُقَدما بــوده و از َهمــان روزگاراِن بســیار دور 
ُ
گ کــه  ِاْشــِتغال بــه ُچنیــن َتْعلیْل هــا، - ُچنــان 

َکرده اند. نمونه را، بیش از هزار ســال پیش از این،  َبعــِض ناُزک اندیشــاِن داِنْشــَور َبر این گونــه َتعلیل وتوجیْه ها ِاعِتــراض 

ت تاخته و َتشــِت  هِل َعَربّیَ
َ
عاهاِی بی پایۀ َبعــِض أ ســاس و اّدِ

َ
َح اهلُل روَحــه! - َبــر َحدس هــاِی بی أ َحْمــزۀ ِاصَفهانــی - َرّوَ

ر:
َ
که َتحِت این عنوان ِاْنِدراج می یاَبد، نگ 3 . َدربارۀ "ِاشِتقاِق عامیانه" و ِاشِتقاْق سازی ها و ِاشِتقاْق بازی هائی 

َدبّیاِت فارسی )َمجموعۀ َمقاالت(، 
َ
می، 1363هـ.ش.، 1 / 71 و 81 و 150؛و: میُنوی َبر ُگسَترۀ أ

ْ
ینی، به کوِشِش: ایَرِج َافشار، چ: 3، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ِعل یادداشتهاِی َقزو

به کوِشِش: ماْه ُمنیِر میُنوی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت توس، 1381 هـ.ش.، صص 60 - 72 و صص 287 - 301؛و: َزباِن فارسی، َزباِن ِعلم )َمجموعۀ ُسَخنرانیهاِی 
ســَعدی، چ: 1، ِتهران: َمرَکِز َنْشــِر داِنشگاهی، 

َ
یراســتۀ: ُمرَتضٰی أ صل بَتْشــدیِد الواو[ ســمیناِر نگاِرِش فارســی / 11 تا 14 شــهریوِر 1363 هـ.ش.(، و

َ
مین ]َکذا ِفی األ ُدّوُ

ِم زنده یاد ُاســتاد ُمصَطفٰی 
َ
باِن فارســی َبراِی َبیــاِن َمفاهیِم ِعلمی« به َقل کــرَدِن َز 1365 هـــ.ش.، ص 106 و 107 )از َمقالــۀ »ِاســتاندارِد واژه شناســی و نقــِش آن َدر َتوانا

د روْحَبْخشــان، چ: 1، ِتهران: َمرَکِز َنْشــِر  یراســتۀ: َعبدالُمَحّمَ یِر َنَظِر: َعلِی کافی، و (؛و: َمجموَعــۀ َمقــاالِت ســمیناِر َزباِن فارســی و َزباِن ِعْلم، ز ِکــری - َرِحَمــُه اهلل!ـ  ذا
ِکری(. یًضا به قلِم  ُاستاد ذا

َ
نی« أ داِنشگاهی، 1372 هـ.ش.، صص 372 - 435 )از َمقالۀ »ِاشِتقاِق عامیانه و واژه سازِی َتَفّنُ

ر: 
َ
نیز نگ

حَمدِرضا قاِئْم مقامی(.
َ
د أ باِن فارسی )مقّدمات(« نوشتۀ دکتر َسّیِ یشه شناسی و َز َفرَهنگ نویسی، ش 9، 1394 هـ.ش.، صص 45 - 78 )َمقالۀ »ر

می، 1363هـ.ش.، 1 / 71 .
ْ
ینی، به کوِشِش: ایرِج َافشار، چ: 3، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ِعل 4 . یادداشتهاِی َقزو

یَسم: 5 . باز می َافزاَیم و می نو
یِر  گاهیهاِی َفرَهنِگ عاّمه و فولکلور مفید اســت« )َمجموَعۀ َمقاالِت ســمیناِر َزباِن فارســی و َزباِن ِعْلم، ز الع از ... ِاشــِتقاقاِت عامیانه، از َنَظِر آ شــته از آن که »اّطِ

َ
ذ

ُ
گ

گران و 
ْ
د روْحَبْخشــان، چ: 1، ِتهران: َمرَکِز َنْشــِر داِنشــگاهی، 1372 هـ.ش.، ص 373( و توشــه ها و کوشــه هاِی ِذْهنِی َتعلیل یراســتۀ: َعبدالُمَحّمَ َنَظِر: َعلِی کافی، و

نان. ذهاِن ُمَتَفّنِ
َ
ری، َتْشحیِذ أ

َ
بان، و دیگ هِل َز

َ
ر نیز داَرد: یکی، َتْفریِح خاِطِر أ

َ
گاهی از این ِاشِتقاق ها دو فاِئَدۀ دیگ گراِن واژگان را از َبراِی ما آینگی می ُکَند، آ

ْ
َتحلیل
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 ، َدبّیاِت فارسی - َمجموعۀ َمقاالتـ 
َ
ُگسَترۀ أ ر: میُنوی َبر 

َ
ُرسوائِی پاره ای از ِاشِتقاْق بازی ها را از بام ُفروَانداخته است )نگ

َسف َدر جاِی 
َ
که خود َمَع األ به کوِشِش: ماْه ُمنیِر میُنوی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت توس، 1381 هـ.ش.، ص 63(؛ َهرَچند 

ت بوده  ب در ایرانّیَ ْت َپَرسِت ُمفِرط و ُمَتَعّصِ
َّ
گرفتار آَمده و »چون ُشعوبی، یعنی ِمل ر از ِاشِتقاْق بازی  

َ
ر به نوعی دیگ

َ
دیگ

فته اســت« 
ُ
گ گاهی ســخنان عجیبی  صِل لغاِت مختلف به زباِن فارســی نیز راِه ِإفراط پیموده و 

َ
اســت، َدر َرســاندِن أ

َغَرض، َدر میاِن خوِد ُقَدما نیز آن گونه َتعلیل وتوجیْه ها ُمْنَتِقدانی 
ْ
ر: َهمان، ص 66(. ... ال

َ
)َهمان، ص 63 و 64. نیز نگ

داشته است.

ذارِی ماههاِی َقَمــرِی َعَربی را، از َنظاِئِر َعَجمی اش، - به 
ُ

ِی نوِع َتعلیل و توجیِه ناْمگ
ّ
ُکل شــاَید ُپــر بیراه َنباَشــد که ِاعِتبــاِر 

ُکنیم. َتعبیِر شیواُسَخنانی چون ِفردوسی - »اندازه بگیریم« و قیاس 

ر: نوروزنامه - در َمْنَشأ 
َ

َدر ِرسالۀ پارسِی نوروزنامهِی َمنسوب به َخّیام، َشرحی َهست َدربارۀ نامهاِی ماههاِی ایرانی )نگ

یخ و آداِب َجشِن نوروز ـ، َحکیم ُعَمر َخّیاِم نیشابوری، به َسعی وَتصحیِح: ُمجَتبٰی میُنوٖی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت  و تار

 :
ً

کــه َمَثال کاوه«ِی طهــران ـ، صــص 5 - 7( و توضیــِح این  ِی: چــاِپ »ِکتابخانــۀ  ســاطیر، 1380 هـــ.ش. - ُافســت از رو
َ
أ

کــه مهربانــی بود مردمان را بر یکدیگــر، ...« )همان، ص 6(؛ یــا: »آبان ماه، یعنی آبها  »مهرمــاه ... را از آن مهرمــاه گوینــد 

ِکشــت« )همان، همان ص(. اینگونه َبیاناِت  گیرند از بهِر  کند، و مردمان آب  که آغاز  گردد از بارانها  یادت  درین ماه ز

که ُاســتاِد  که َدر ِرســالۀ یادُشــده از َبراِی نامهاِی ماْههاِی ایرانی َمســطور ُافتاده، ُچنان  صاِحِب نوروزنامه و َمعنی هائی 

ر: همان، صص 81 - 
َ

َکرده و روَشــن داشــته اســت )نگ کار 
ْ

ٰی ِبُغْفراِنِه! - َتذ
َ
َدُه اهلُل َتَعال مۀ َفقید ُمجَتبٰی میُنوٖی - َتَغّمَ

ّ
َعال

83(، »از نوِع »اشتقاق سازِی عامیانه« است«. 

یشه شناختِی َزباِن فارسی، َدر باِب واژۀ »آبان« نوشت: »ظاهًرا  که نویَسندۀ فاِضِل َفرَهنِگ ر َدر روزگاِر خوِد ما، َهنگامی 

یشه شناختِی َزباِن فارسی،  کثرِت ریِزِش باران، در این ماه از سال، ُچنین خوانده ُشده است« ) َفرَهنِگ ر به مناسبِت 

ری داِنشَمند َبر او 
َ

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 1 / 4(، ِپژوِهشگ
َ
ِد َحَسْن دوست، چ2، ِتهران: َفرَهنگستاِن َزبان و أ ُمَحّمَ

ف نوروزنامه َهمَسری 
ّ
ف هزار ســال به قهقرا رفته و با اشتقاقاِت عامیانۀ مؤل

ّ
ُخرده گرفت و نوشــت: »با این اشــتقاق مؤل

یشه شناختِی َزباِن فارسی«  کرده است ...« ) َفرَهنگ نویسی، ش 10، 1394 هـ.ش.، ص 152 - از َمقالۀ »َنقِد َفرَهنِگ ر

حَمدِرضا قاِئْم مقامی ـ(.
َ
د أ نوشتۀ َسّیِ

گونۀ َهمین ها  ذارِی ماههاِی َقَمری، از 
ُ

َنمی داَنم آیا آن َتعلیل و توجیه هاِی َعَربٖی َزبانان و َعَربٖی داناِن َقدیم َدر باِب ناْمگ

م. 
َ
ْعل

َ
که َدر نوروزنامه و غیِر نوروزنامه دیده ایم بُشمار نیسَتند؟ ... اهلُل أ

٭ 
ِکتــاِب آقاِی َصَفــرزاده، جاِی  کــه پیشــَتر نیز ِإشــاَرت َرفت - و ناَبیوســان َهم نیســت ـ، َدر پــاره ای از توضیحاِت  ُچنــان 

َکالِن َتصحیحی یا َتکمیلی یا َتعدیلی َهست.  ُمناَقشاِت ُخرد و 

نمونه را:

خَفش« ویژه داشته و ذْیِل آن نوشته اند:
َ
● َمدَخلی را به »ُبِز أ

»َاخَفش یکی از بزرگ ترین دستورداناِن زباِن َعَربی بود که در قرِن دوِم هجری زندگی می کرد. می گویند او مطالِب علمِی 

خود را برای ُبزش بیان می کرد و حیوان هم به نشانۀ تأیید و تصدیق سر می جنباند!

که بدوِن فهمیدِن مطلب آن را تأیید می کند.« )ص 7(. َکسی  امروزه »بز اخفش« تعبیِر توهین آمیزی است دربارۀ 

می نویَسم:

شــاَید - و الَبّتــه: »شــاَید« - َهمیــن انــدازه توضیــح از َبــراِی ُمخاَطــِب عــادی َبَســنده باَشــد؛ لیــک َدر نــگاِه دقیْق َتــر و 
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ــم رانده اند، و خوراِی ُمداّقه و َغورَرســِی 
َ
که َبر َقل ْخَفش«، بســیار داَمنه دارَتر از چیزی اســت 

َ
رانه َتر، َبحــْث از »ُبــِز أ

َ
کاِوْشــگ

َافزوْن َتر.

که َندانســته به  ْخَفــش« - ُچنان که ُمســَتحَضرید و ُمســَتحَضَرند - َدر َزباِن فارســی، ِاصِطالح اســت َبراِی »َکســی 
َ
»ُبــِز أ

عالمِت َتصدیق َسر بُجنباَند« )دایرةالمعارِف فارسی، به َسرَپَرستِی: ُغالمُحَسْیِن ُمصاِحب و ...، ج  1، چ: 3، ِتهران: 

، 1381 هـ.ش.، ص 68(؛ َبل ُمطلًقا »َکسی  میرَکبیرـ 
َ
َسۀ ِاْنِتشــاراِت أ ِکتابهاِی جیبی - واَبســته به: ُمَؤّسَ شــرکِت ِســهامِی 

ســۀ ِاْنِتشاراِت  ِد ُمعین، چ: 22، ِتهران: ُمَؤّسَ ُکَند« ) َفرَهنِگ فارســی، دکتر ُمَحّمَ بی را َنَفْهمیده َتصدیق 
َ
گوَیند که َمطل را 

ســۀ ِاْنِتشــاراِت  کَبــِر ِدْهُخــدا، چ: 6، ِتهران: ُمَؤّسَ
َ
مثــال و ِحَکــم، َعلی أ

َ
میرَکبیــر، 1384 هـــ.ش.، 5 / 267؛ نیــز َســنج:  أ

َ
أ

مان 
ُ
میرَکبیر، 1363 هـ.ش.،  3 / 1408(، یا َنَفهَمد و َنَفْهمیَدَنش را ِإبراز نُکَند و حاِل او ُچنان باَشد که َبر خالِف واِقع گ

َ
أ

َکرد. که َفْهم َتواَند  ع َرَود 
ُ
َکرده یا َتَوّق َرَود َفْهم 

زاده، جایی نوشته است:
ْ
ِفی الَمَثل، نویَسندۀ بناِم َفقید، َجمال

خَفش بودیــم و ِفکِر امتحان که 
َ
واه اســت که نمی َفهمیدیــم و ُبِز أ

ُ
گ کــه َدرس را بــه ما بَفهماَند و ُخدا  »... َســعی داشــت 

زاده، 
ْ
دَعلِی َجمال د ُمَحّمَ زاده، َسّیِ

ْ
دَعلِی َجمال د ُمَحّمَ الُبد روزی باَید بَرَســد بالِی جانمان ُشــده بود ...« ) خاِطراِت َســّیِ

به کوِشــِش: ایرِج َافشــار - و - َعلِی ِدهباشــی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت ُســَخن - و - ِاْنِتشــاراِت شــهاِب ثاِقب، 1378 

هـ.ش.، ص 203، با َتصحیِح »خانمان« به »جانمان«(.

فته است:
ُ
گ کار ُبرده؛ چه،  گویا به َمعناِی ُمطیِع ُمْنقاِد بی چون وچرا به  ْخَفش« را، 

َ
کاشی، َتعبیِر »ُبِز أ َسْنَجِر 

ْخَفــــــــــش
َ
أ ُبــــــــــِز  َقضــــــــــا  را  باَشــــــــــد« »قدرتــــــــــش  آنُچنان  َهــــــــــم  گویــــــــــد  َهرچــــــــــه 

ِکشــور، 1889 - 
ْ
کهَنو: َمطَبِع ُمْنشــی َنَول

َ
ص بـ: شــاد، چاِپ َســنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د پادشــاه ال ــر: َفرَهنــِگ آَننــدراج، ُمَحّمَ

َ
)نگ

1894م.، 1 / 446(.

ُکَنند.6 ر نیز ِاسِتعمال 
َ

ًعا َدر َبعِض َمعانِی دیگ خَفش« را َتَوّسُ
َ
ای َبسا »ُبِز أ

ْخَفش َهم داستانی داَرد.
َ
َکسی است و ُبِز أ َقِب 

َ
که دیدید - ل ْخَفش، الَبّته - ُچنان 

َ
أ

ْخَفش« داشــته اند؛ به ُشماِرشــی: یازَده َتن )َســنج: راهنماِی داِنشــوران َدر 
َ
َقِب »أ

َ
ماِی َقدیم، از َنْحویان، ل

َ
ُشــماری از ُعل

دباقِر ُبْرَقعی، چ: 1، ُقم:  د ُمَحّمَ مه و پاَوَرقی از: َســّیِ
َ

کَبِر ُبْرَقعِی ُقمی، ُمَقّد
َ
د َعلی أ َضبِط نامها، َنَســب ها و نســبت ها، َســّیِ

َدفَتِر ِاْنِتشاراِت ِإسالمی، 1384 هـ.ش.، 1 / 21(؛ و به ُشماِرشی: پانزَده َتن )َسنج: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، زیِر َنَظِر: 

کاِظِم موَسوِی ُبْجنوردی، ج 7، چ:1، ِتهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، 1377هـ. ش.، ص 192(.

ی  ِگرِد سیبویه و راو که شا ْخَفِش أوَسط« 
َ
ْخَفش« و »أ

َ
َحَسن َسعید بن َمسَعده« َمعروف به »أ

ْ
بوال

َ
َقب، َپس از »أ

َ
گویا این ل

َقبــی ِافِتخارآمیز از َبراِی َنحویان َدرآَمده بوده و بســیاری آن را َبراِی خود 
َ
ی بــوده اســت، به صوَرِت ل ِکتــاِب و

ْ
ِس ال و ُمــَدّرِ

ر: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، َهمان ج 7، َهمان ص(.  
َ

زیده بوده اند )نگ
ُ
َبرگ

که می شناســیم، راِجع اســت بــه َهمان  د  َقْب هــاِی ُمَتَعــّدِ
َ
ْخَفْش«ل

َ
ْخَفــش«، از میــاِن »أ

َ
فته انــد ِاصِطــالِح »ُبــِز أ

ُ
گ َبرخــی 

ْخَفش هاســت 
َ
کــه َمعروْف َتریِن أ وَســط« )فـــ: 220 یــا 221 هـ.ق.( 

َ
ْخَفِش أ

َ
َحَســن َســعید بــن َمســَعده« َمعــروف به »أ

ْ
بوال

َ
»أ

مــی را ماَننــِد َهْمَدرســی از َبــراِی آن ُبز َتقریــر می َکرده و ُبز َهم َســر 
ْ
کــه َمســاِئِل ِعل کــه او ُبــزی داشــته  َکرده انــد  و ِحکاَیــت 

ر: دایرةالمعارِف فارسی، به َسرَپَرستِی: ُغالمُحَسْیِن ُمصاِحب و ...، ج  1، چ: 3، ص 68(.
َ

می ُجْنبانیده است )نگ

مینی، می خوانیم:
َ
میرُقلِی أ

َ
6 . نمونه را، َدر َفرَهنِگ َعواِم زنده یاد أ

ر )؟(«   گول و زودباو حَمق و 
َ
خَفش: أ

َ
»ِمثِل ُبِز أ

می، بی تا، ص 534(.
ْ
کَبِر ِعل

َ
سۀ َمطبوعاتِی َعلی أ مینی، ِتهران: ُمَؤّسَ

َ
میرُقلِی أ

َ
مثال و ِاصِطالحاِت َزباِن پارسی، أ

َ
) َفرَهنِگ َعوام یا َتفسیِر أ
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که از َبر می َکرد پیوسته َتکرار  ْخَفش َدرسی را 
َ
که أ فته اند 

ُ
گ کرده و  ر ِحکاَیت 

َ
وِن دیگ

َ
ْخَفش« را از ل

َ
َبرخی داستاِن »ُبز« و »أ

ر: 
َ

که خاموش می ماْند و این آواِی ُبز را ِنشاِن ِصدِق ِحفِظ خود می شمْرد )نگ ُکَند؛ َدر این َزمان بود  می نمود تا ُبَزش آواز 

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

َ
ص بـ: شــاد، چاِپ َسنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د پادشــاه ال َفرَهنِگ آَنندراج، ُمَحّمَ
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وایِل َتحصیل َبس که کوَدن بود َکسی با او ُمباحثه نمی َکرد. او نیز ُبزی خریده 
َ
ْخَفش در أ

َ
ری این است که: »أ

َ
ِرواَیِت دیگ

که ُبز به صداِی خود »بلی« بگوَید. َرفته َرفته این  یِش ُبز را تکان می داد  گاهی ر َدرســهاِی خود را َبراِی او ُفرومی خواْند و 

ْخَفش َبراِی او َحرف می َزد، خوَدش َسِر خود را می ُجنباْند.« ) داستاْن نامۀ َبْهَمنیاری، 
َ
کار براِی ُبز عادی ُشده َهر َوقت أ

سۀ ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1381 هـ.ش.، ص 552، هاِمش(. حَمِد َبْهَمنیار، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ
َ
أ

َکرده  زیر ُبــزی را َتربَیت 
ُ
گ َکســی بــا او ُمباحثه نمی َکرد. نا ْخَفش زشــْت چهره بود، و َدر َزماِن َتحصیل 

َ
َبرخــی »گوَینــد که أ

ِد ُمعین، چ: 22، 5 / 267(. ی می خواْند و ُبز َسر می ُجنبانید.«  ) َفرَهنِگ فارسی، دکتر ُمَحّمَ بود و ُدروِس خود را َبر و

َکرده بوده اســت،  مثال و اصِطالحات« َفراَهم 
َ
ــَب اهلُل َثراه! - َدر یادداشــتهائی که َدربــارۀ »أ ینــی - َطّیَ ــِد َقزو مــه ُمَحّمَ

ّ
َعال

ْخَفش« نوشته است:
َ
ذْیِل »ُبِز أ

کرۀ ِعلمی نماَید، با یک ُبزی که داشــت  خَفــِش َنحــوی وقتی که َکســی را پیدا نمی َکــرد که با او ُمباحثه و ُمذا
َ
»گوَینــد: أ

ِبنــاِی ُصحبــت و َتقریــراِت ِعلمی می گذاْرد و ُبزه گاهگاهی َبر َحســِب ِاّتِفاق ُچنان که عاَدت َبر آن اســت َســری تکان 

که َشبیه به َتصدیِق قوِل او بود خوشحال می ُشده است. َدر مورِد َرفیق  خَفش از َهمین صوَرِت ظاهِر َعَملی 
َ
می داد و أ

ــس و وجود داشــتِن ذٖی روحی َهمراِه َشــخص، 
ُ

کــه هیــچ فائــده ای از ُمصاحبِت او نیســت ُجــز همان َتَنّف و ُمصاِحبــی 

َدباء َمنَشِإ این َمَثل َمذکور است.« 
ُ
ُکَنند. َدر ُمعَجم األ ِاسِتعمال 

می، 1363هـ.ش.، 8 / 281(.
ْ
ینی، به کوِشِش: ایرِج َافشار، چ: 3، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ِعل )یادداشتهاِی َقزو

َدباء است و َدر َفحِص ِإجمالی نیز چیزی َنیافَتم.
ُ
ُکجاِی ُمعَجم األ ینی به  مه َقزو

ّ
که َنداِنسَتم ِإرجاِع َعال َافسوس 

ِکتاِب  که ظاِهــًرا َهمان  ْخَفش«، بــه »الُمضاف و المنســوب« 
َ
ینــی، َدر یادداشــتی َعلٰی ِحــَده، با عنــواِن »ُبِز أ َمرحــوْم َقزو

ینی، 4 / 31(. آیا آن  ُمضاِف و الَمْنســوِب َثعاِلبی اســت ِإحاله َفرموده ) یادداشــتهاِی َقزو
ْ
ُقلوب ِفی ال

ْ
گرانَســنِگ ِثماُر ال

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
َدباء َسْهو نیست و َمْقصود َهمین ِثمار الُقلوِب َثعاِلبی َنبوده است؟ ... ال

ُ
یادَکرِد ُمعَجم األ

ْعَمش(« است.
َ
ْعَمش )َعْنز األ

َ
ِف »ُبِز أ ْخَفش«، ُمَصّحَ

َ
که »ُبِز أ باری، َبعضی ُمعَتِقدند 

ِف ِثمارالُقلوب« ِنسَبت داده اند  ِ
ّ
ْعَمش«( این ِاْعِتقاد را به »ُمَؤل

َ
ْخَفش« و نیز »ُبز / ُبِز أ

َ
َغْت نامۀ ِدْهُخدا )ذْیِل »ُبز / ُبِز أ

ُ
َدر ل

که َثعاِلبِی نیشــابوری )350 - 429 هـ.ق.( باَشــد، َدر  ِف ِثمارالُقلوب«  ِ
ّ
نان( اســت و »ُمؤل ن )/ ُمَدّوِ که بظاِهر َســْهِو ُمَدّوِ

ِکتاِب  ْعَمش« باَشــد. آنچه َدر 
َ
ِف »ُبِز أ ْخَفش« ُمَصّحَ

َ
ِکتاِب ُپرفاِئدۀ بســیارناِفع ُچنین ُحْکمی َنَفرموده اســت که »ُبِز أ آن 

ْعَمش(« است؛ و الَبّته َمن و ُشماِی 
َ ْ
ْعَمش )َعْنز األ

َ
لیِف ُمنیِف َثعاِلبی آَمده است، َهمانا توضیح َدربارۀ »ُبِز أ

ْ
َنفیس و َتأ

ْخَفش«، 
َ
که »ُبِز أ ْعَمش(«، ای َبسا خود بدین ِاحِتمال ماِیل َشویم 

َ
ْعَمش )َعْنز األ

َ
خواَننده از باِب قدَمِت این زباْنَزِد »ُبِز أ

ْعَمش« بوده باَشد.
َ
ِف »ُبِز أ ُمَصّحَ

ُقلوب نوشته است:
ْ
َثعاِلبی َدر ِثمارال

َها. 
َ
ُح ل

ُ
َها، ِلَغْیَبِة َمن َیْصل

ُ
 َیْسَتِحّق

َ
ًة ال

َ
 َمْنِزل

ُ
ل  ِفیَمن ُیَنّزَ

ً
ْعَمِش: ُیْضَرُب َمَثال

َ ْ
»َعْنز األ

ْسَیاِن،  َفَراِغ، َو َخْوًفا ِمَن الّنِ
ْ
َکَراَهًة ِلل ُثَها  ُه، ُیَحّدِ

َ
ٰی َعْنٍز ل

َ
ْقَبَل َعل

َ
ْصَحاِبِه، أ

َ
ُثُه ِمن أ َکاَن ِإَذا َفَقد َمن ُیَحّدِ ْعَمَش 

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
َو ٰذِلَک أ

َیْفَهم.«  
َ

ْعَمِش ِفیَما َذَکْرُتُه، َو ِفیَمن ُیَخاِطُب َمن ال
َ ْ
َمَثُل ِبَعْنِز األ

ْ
َواَیِة؛ َفَجَری ال ْرِس َو الّرِ

َ
ی الّد

َ
َو ِحْرًصا َعل
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عاِلبی الّنْیســابورّی، 
ّ

د بــن ِإْســماعیل الَث َمِلــک بــن ُمَحّمَ
ْ
بوَمْنصــور َعْبدال

َ
ُمضــاِف و الَمْنســوب، أ

ْ
ُقلــوب ِفــی ال

ْ
) ِثمــاُر ال

بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 1، القاِهَرة: دارالَمعاِرف، ص 171، ش 245؛ و: َهمان، َتحقیق و َشــرح: ِإبراهیم 
َ
ــد أ َتحقیــق: ُمَحّمَ

یع، 1414 هـ.ق.، 1 / 291، ش 245(.7 شر و الّتوز صاِلح، ط: 1، ِدَمْشق: دارالَبشاِئر ِللّطباَعة و الّنَ

ُمٰفاِد ُسَخِن َثعاِلبی این است:

که به واِســطۀ َنبوِد َشــخِص شایســتۀ یک َمقام، در آن َمقام َقرار  َکســی  ْعَمش(« را َمَثل آَوَرند َدر َحّقِ 
َ ْ
ْعَمش )َعْنز األ

َ
"»ُبِز أ

ِت آن  را َنداَرد.  ْهلّیَ
َ
که شایستگی و أ ِگِرفته است، حال آن  

ْی از َبرایشــان ِرواَیِت  ْعَمش َنبوَدند تا و
َ
ِگرداِن( أ و داســتاِن آن، این اســت که َهرگاه هیچیک از یاران و َهمراهان )یا: شــا

ْعَمش به ُســراِغ ماده ُبزی که داشت می َرفت و از َبراِی او ِرواَیِت َحدیث 
َ
ُکَند )یا: با ایشــان ُســَخنی َدرپْیَوْنَدد(، أ َحدیث 

ک  می َکرد )یا: با او ُســَخن َدرمی پْیَوســت(، زیرا که َهم بیکارِنَشســَتن را  ناخوش می داشــت و َهم از َفراموش َکرَدن بیْمنا

ری َحریص بود. 
َ

بود و َهم َبر َدرس )/ َبحِث علمی( و ِرواَیتگ

کــه آن را که َنمی َفهَمد  َکســی  فتیم و َدربارۀ ]ُمخاَطِب[ 
ُ
گ ْعَمش(« َمَثل ُشــد َدر آنچه 

َ ْ
ْعَمــش )َعْنز األ

َ
از همیــن جــا، »ُبــِز أ

ُمخاَطب َقرار می ِدَهد.".8

ْخَفش« می نویَسد: 
َ
یده است، ِضمِن ِإشاَرت به داستاِن »ُبِز أ ْخَفش را بسیار کاو

َ
یکی از ِپژوَهندگانی که َمناِبِع َشرِح حاِل أ

ْخَفش َهماَهنگ نیست. 
َ
ِت عاِلمانه و ِنسَبًتا باَوقاِر أ ساًسا با َشخصّیَ

َ
ْخَفش َنیامده و أ

َ
»ُچنین ماجرایی در شرِح حاِل أ

ْعَمش َمْعقول َتر به َنَظر می آَید.« ) داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ 
َ
تی شــوْخ َطْبع و ناِدره َپرداز چون أ َدر عوْض نســبِت آن به َشــخصّیَ

ِإسالمی، 7 / 194(.  

ُقلوب ِفی 
ْ
ِگران َارِج ِثمــاُر ال ِکتاِب َارْجــدار و  ، َترُجماِن  ْیــه!ـ 

َ
زنده یــاد ُاســتاد دکتــر ِرضــا َاْنزابٖی نــژاد - ِرْضــواُن اهلِل َتَعالٰی َعل

ْخَفــش« و »ُبِز 
َ
ُکَند و میــاِن »ُبِز أ ویل 

ْ
ْخَفــش« َتأ

َ
ْعَمش« را بــه »أ

َ
گویــا خواســته اســت  به نوعــی »أ ُمضــاِف و الَمْنســوب، 

ْ
ال

ِکتاِب یادُشــده نوشــته  ْعَمش(«  َدر 
َ
ْعَمش )ُبِز أ

َ ْ
ْی، َدر حاشــیۀ َمدَخِل »َعْنز األ ْعَمــش« ایْنَهمانــی َمْفروض داَرد؛ زیْن رو

َ
أ

است:

ى بیمارِى آبریزش داشته باشد. و در عرب سه تن از ائمۀ  که پلکهاِى چشِم و کسی است  »َاعَمش و َاخَفش به معنِی 

کتِب رجال از یازده اخفش هم نام رفته.« رچه در 
َ
گ ثه معروف اند  که به اخافِش ثال نحو اخفش بوده اند 

ردان: ِرضا َاْنزابٖی نژاد، چ: 1، َمْشــَهد: 
َ
بوَمْنصور َثعاِلبی نیشــابوری، پارســٖی گ

َ
ُمضاِف و الَمْنســوب، أ

ْ
ُقلــوب ِفی ال

ْ
) ِثمــاُر ال

ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِفردوسِی َمْشَهد، 1376 هـ.ش.، ص 375، هاِمش(. 

شخاص نیز 
َ
گویا َتمهیِد ُچنان ایْنَهمان ِانگارِی أ ْخَفش« جاِی ســَخن اســت9؛ و باز 

َ
ْعَمش« و »أ

َ
َغوِی »أ

ُ
گویا این َتطبیِق ل

ر: 
َ
7 . نیز نگ

کتور ِإمیل َبدیع َیعقوب، ط: 1، َبْیروت: دار الجیل، 1415 ه ـ.ق.، 4 / 395.
ُ

مثال الَعَرب، ِإعداد: الّد
َ
َموسوَعة أ

ِکتاب ُچنین به فارسی َدرآمده است: ِکتاِب ِثماُر الُقلوِب َثعاِلبی، این َبخِش  ْیه! - از 
َ
زاْن یاد دکتر ِرضا َاْنزابٖی نژاد - ِرْضواُن اهلِل َتَعالٰی َعل 8 . َدر َترَجمۀ ُاستاِد ُفرو

یند که چیزى یا کسی را - در نبودن چیزى یا کسی شایسته - به جاى آن بگیرد. اصل داستان چنان است که  »َعْنز األعمش. )بز اعمش(  این مثل را دربارۀ کسی گو
ى  گریز از نبوِد ]کذا[ و از بیم فراموش کردن، و نیز به جهت شوق و حرص در درس و روایت - رو گاه که اعمش از یاران و طالبان خود کسی را نمی یافت - براى  هر 

که چیزى نمی فهمد - بکار می برند.«   ینده اى، و نیز - درباره شنونده اى  گو گاه باز، این مثل را در حق چنین  رد. از آن  یش می آو به بز خو
ردان: ِرضا َاْنزابٖی نژاد، چ: 1، َمْشــَهد: ِاْنِتشــاراِت داِنْشــگاِه ِفردوســِی َمْشــَهد، 1376 

َ
بوَمْنصور َثعاِلبی نیشــابوری، پارســٖی گ

َ
ُمضاِف و الَمْنســوب، أ

ْ
ُقلوب ِفی ال

ْ
) ِثماُر ال

هـ.ش.، ص 375(. 
ط است. 

َ
که می بینید، َترَجمۀ ُاستاِد َانوشه یاد دکتر َاْنزابٖی نژاد، ناَدقیق، َبل َدر َصدِر آن، َصریًحا واِضًحا َغل ُچنان 

غِزشهائی 
َ
ُقلوِب َثعاِلبی، و نیز با عناَیت به ُوقوِع ُچنین ل

ْ
َکثَرِت َمحذوفات و ِإسقاطاِت َعمدی و غْیِرَعمدی َدر َترَجمۀ ُاستاد دکتر َاْنزابٖی نژاد از ِکتاِب ِثماُر ال ْه به  با َتَوّجُ

باِن فارسی خالی است. ُکُتْبخانۀ َز ِکتاِب َارَزندۀ باَینده، َهمُچنان َدر  کاِمل و َدقیق و شاَینده از این  َدر آن، جاِی َترجمه ای 
ْخَفش« ِحکاَیت 

َ
ْعَمش« و »أ

َ
ْخَفش« َبرَســنجید. توضیحاِت بیشــینۀ واژه ِپژوهان، به هیــچ روْی، از ایْنَهمانِی »أ

َ
ْعَمش« و »أ

َ
یان را َدر باِب »أ َغو

ُ
قــواِل ل

َ
9 . َدر ایــن بــاره، أ

َنمی ُکَند.
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که  ْیمان بِن ِمْهران )فـ: 148 هـ.ق.(، است 
َ
ْعَمش«، َهمانا تاِبعِی نامَوِر باَشــندۀ کوفه، ُسل

َ
َصواب نیســت؛ و َمقصود از »أ

ْخَفــش«، َدر اینجا، یکی از َهمان َنحویاِن 
َ
دانائــِی او بــه ُعلــوِم ُقرآن و َحدیث و ِفْقه و َفراِئض َزبانَزد اســت؛ و َمقصود از »أ

فتیم - 
ُ
گ ْخَفِش أوَسط« است که - ُچنان که 

َ
ْخَفش« و »أ

َ
َحَســن َســعید بن َمســَعده« َمعروف به »أ

ْ
بوال

َ
ًنا »أ ُبُزرگ، َبْل ُمَتَعّیِ

ی بوده.  ِکتاِب و
ْ
ِس ال ی و ُمَدّرِ ِگرِد سیبویه و راو شا

ْخَفش« در 
َ
ْعَمش« بوده باَشــد، این َتصحیفی اســت ِنســَبًة َقدیم. چه، ِذْکِر »ُبِز أ

َ
ِف »ُبِز أ ْخَفش« ُمَصّحَ

َ
ر َهم »ُبِز أ

َ
گ باری، َا

یان َمخصوص نیست. َدِب ما نیز آَمده است و به َتداُوِل ُمعاِصران و ایْنروزگار
َ
َکالِم ُقَدماِی َفرَهنگ و أ

فته:
ُ
گ َکرده است،  َهب 

َّ
که َدر ِسْلِسَلةالذ زافه گویانه ای 

َ
گ حٰمِن جامی، َدر یکی از َمّداحی هاِی  َعبدالّرَ

ْخَفــــــــــش
َ
خــــــــــوش... ســــــــــیبَوْیَهش ُشــــــــــدی ُبــــــــــِز أ َفوایــــــــــِد  ازان  یْش ُجنبــــــــــان  ر

حٰمِن جامی، به اهتماِم قاضی ُغالم َرســول خواجه، چاِپ ســنگی، 1331 و 1332هـ. ق.، ص   )َهفت اوَرنگ، َعبدالّرَ

.)126

گوَید: ر 
َ

ْحرار به ُمناَسَبِت دیگ
َ ْ
َهمو َدر ُتْحَفة األ

َشــــــــــوی ْخَفش 
َ
أ ُبــــــــــِز  بگوَیــــــــــد  َخــــــــــوش َشــــــــــویَهرچــــــــــه 

ْ
یــــــــــش بُجْنبانــــــــــی و ِدل ر

)َهمان، ص 168(. 

فته:
ُ
گ َکرده است و  َدر َغَزلی  ْخَفش یادی 

َ
وی َهم از ُبِز أ

َ
بیِدِل ِدهل

را10از چــــــــــه پــــــــــرواِز ُبُزرگــــــــــی َنُفروَشــــــــــد زاِهد ْخَفش 
َ
أ ُبــــــــــِز  نیســــــــــت  َکم  برتافته   یش  ر

بَیْفزاییم:

ر: 
َ

مثال و ِحَکم، ِدْهُخدا،  3 / 1408( و َدر َبعِض ُنَسِخ دیواِن او ُمْنَدِرج است )نگ
َ
دیِب صاِبِر ِترِمذی آَورده اند ) أ

َ
از قوِل أ

َســۀ َمطبوعاتِی ِعلمی، ص  دَعلِی ناِصــح،  چ: 1، ِتهران: ُمَؤّسَ دیــِب صاِبــِر ِترِمدی، به َتصحیح و ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ
َ
دیــواِن أ

356، هاِمش(:   

ْخَفش َهر ُبُزرگی َنَرَســــــــــد َدر َشــــــــــَرف و ِحْشَمِت تو
َ
أ موِنس  و  صاِحــــــــــب  َنُبَود  را  ُبزى  َهر 

دیِب صاِبر، نیز َدر حاشــیۀ دیوان َفرموده: »الَحق ِشعِر خوبی 
َ
دَعلِی ناِصح، طاِبِع پیشــیِن دیواِن أ َانوشــه یاد ُاســتاد ُمَحّمَ

دیِب صاِبر ُاستوار َنداشته است.
َ
نیست« )همان، همان ص، هاِمش( و بظاِهْر ِنسبِت آن را به أ

ر: 
َ

دیِب صاِبر َهست )نگ
َ
خیِر دیواِن َمذکور، َدر بیشینۀ َدسْتنوشتهاِی ُمعَتَبِر دیواِن أ

َ
واهِی َتصحیِح أ

ُ
گ باری، این بْیت به 

مه ها، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت نیک ِخَرد، 1385 
َ
حَمدِرضا َیل

َ
دیــِب صاِبِر ِترِمذی، ُمَقّدمه ]و[ َتصحیح و َتنقیح: دکتر أ

َ
دیــواِن أ

ِح  فاِق ُنَســِخ مورِد ِاســتفادۀ ُمَصّحِ کَثِر َقریب به اّتِ
َ
هـــ.ش.، ص 177، َمتــن و هاِمــش( و الَبّتــه َنه بدین َضْبط؛ َبلکه َدر أ

َدباِی 
ُ
که آن َتعبیر، َنزِد أ واهی اســت َبر این 

ُ
گ ْعَمش« اســت و 

َ
ِد »ُبِز أ ّیِ که َهمانا مَؤ عمش« آَمده؛ 

َ
خفش«، »أ

َ
آن، به جاِی »أ

ما پیشینه ای دراز داَرد.

ِت قاِطِع ُنَسخ  کَثرّیَ
َ
ییِد أ

ْ
مه ها، از َضْبِط مورِد َتأ

َ
حَمدِرضا َیل

َ
که طاِبِع این َتصحیِح جدید، آقاِی دکتر أ هی، شگفتا 

َ
واْنگ

عَمش« را به حاشــیه راْنــده و َتنها به ِاعِتبار یک ُنســخۀ 
َ
َکرده و »أ ــی َصــرِف َنَظــر 

ّ
ساسشــان - بُکل

َ
- و از ُجملــه: ُنســخۀ أ

ردیده است، َدر متن 
َ
گ که َدر ُحدوِد َصد سال پیش به َخّطِ ِعبَرِت نائینی 1321 - 1245)هـ.ش.( ِکتاَبت  ر  ّخِ

َ
بسیارُمَتأ

ِن داستاِن  که بی هیچ َشک ُچنین َتصحیح و َتبدیلی، ِمصداِق َبّیِ ر: َهمان، َهمان ص(؛ 
َ

َکرده   اند )نگ »اخفش« َضبط 
َمعروِف "َشُدُرسنا"ست!11

عظم و ِنکاِت بیِدل و ِإشــارات و ِحکایات و ُرباعّیات ـ، به ِاهِتماِم: شــیخ نورالّدین جیواخان، چاِپ َســنگی، بمبئی: 
َ
10 . دیواِن بیِدل - به َهمراِه: َمثَنوِی ُمحیِط أ

َمطَبِع َصفَدری، 1302 هـ.ق.، ص 32.
یَســد )قدیــم که چاپ َنبود،  11 »... داســتان  اســت کــه َمــردی خّطِ خوبی داشــت، یک آقایی می خواســت او یک ُنســخه از ُقرآنــی  را با خّطِ خوش خوَدش َبراَیش بنو
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ر 
َ

ِکتاَبْت کــردۀ ِعبَرِت نائینی که َضْبَطش را َبر َضْبــِط َصحیح و َعریِق ُجملۀ دیگ مه ها، َدربارۀ این ُنســخۀ 
َ
آقــاِی دکتــر َیل

گانه ]کذا؛ َمنَبعی  ی متنی جدا گویا از رو ُنَسخ َترجیح داده اند، نوشته اند: »این نسخه هرچند از نسخ متأخر است اما 

کدام ُنسخه؟ منظور  ُمسَتقل؟، ماَدرنسخه ای َعلٰی ِحَده؟[ استنساخ شده و با توجه به اختالف نسخه ]کذا؛ ِاخِتالِف 

ُمَتفاِوت بــودِن تباِر َدستنوشــت اســت؟[ در بســیاری از جاها توانســت نســخه بدل خوبی بــرای نگارنــده ]= آقاِی دکتر 

کارساز باشد.« )همان، ص هفتاد و هفت(. مه ها[ باشد و در حل بسیاری از ابیات 
َ
َیل

می نویَسم: 

ِگِرِه ُدشواری شــان »کارســاز«ی  که ُنســخۀ ِعبَرِت نائینی، به َزعِم طاِبِع دیوان، »در حّل«  بیاِت »بســیار« 
َ
الُبد یکی از آن أ

ْخَفشی ُشده است!  
َ
که بیهوده أ دیِب صاِبِر ِترِمذی است 

َ
ْعَمشِی أ

َ
َفرموده، َهمین بْیِت أ

که:  یم  ذار
ُ

فته َنگ
ُ
گ این را َهم نا

شتۀ ِقّصه ای َانَدَکک ُمَتفاِوت باَشد که جاِحِظ َبصری 
َ
رگ

َ
ْعَمش که َثعاِلبِی نیشابوری آَورده است، ای َبسا ِدگ

َ
آن ِقّصۀ ُبِز أ

ِت ِإْفراطِی 
َ
صْل راِجع می َشــَود به خــوی و َخْصل

َ
َکرده اســت و َدر أ ْعَمش و گوســَپند12ش ِحکاَیت 

َ
)فـــ: 255 هـــ.ق.( از أ

َکْم ُمباالتی شان  حیاًنا به آزارَدِن َمشــاِیِخ َحدیث نیز ُمْنَجر می ُشــده اســت، و این 
َ
ْب که أ

َ
ْصحاِب َحدیث َدر َطل

َ
َبعِض أ

یِخ َفرَهنِگ آن روزگاران داَرد13. ر َهم َدر تار
َ

حواِل َمشاِیخ، َشواِهدی دیگ
َ
َدر ُمراعاِت أ

سان می گوَید: ّرِ و ِحفِظ الّلِ ِکتماِن الّسِ باری، جاِحظ، در ِکتاب 

ُه َعْنُهْم، َو َتْکَراَر  َحِدیِث ُیْضِجُروَنُه َو َیُسوُموَنُه َنْشَر َما ُیِحّبُ َطّیَ
ْ
ْصَحاُب ال

َ
َکاَن أ ِق َغِلًقا، َو 

ُ
َئ الُخل ْعَمُش َسّیِ

َ ْ
َکاَن األ »... َو 

َعِت 
َّ
؛ فِإذا َفَعَل ٰذِلَک َضاَق َصْدُرُه بَما ِفیِه، َو َتَطل

َ
َقّل

َ
کَثَر َو األ

َ ْ
ْهَر َو األ

َ
ُثُهم الّش  ُیَحّدِ

َ
ُتوَنُه، َفَیْحِلُف ال ُثُهم ِبِه، و َیَتَعّنَ َما ُیَحّدِ

ْصَحاِب 
َ
َکاَن َبْعُض أ ٰی  ِفْقِه، حّتَ

ْ
ْخَباِر َو ال

َْ
ُثَها باأل ُه فــی َمْنِزِله14 َفُیَحّدِ

َ
َکاَنْت ل ٰی َشــاٍة 

َ
ُخُروِج ِمْنُه، َفُیْقِبُل َعل

ْ
ی ال

َ
ْخَبــاُر ِإل

َ
األ

ْعَمِش!"« 
َ
ُکْنُت َشاَة األ ی  ِنّ

َ
ْیَت أ

َ
: "ل

ُ
َحِدیِث َیُقول

ْ
ال

د هارون، القاِهــَرة: َمکَتَبة  ــالم ُمَحّمَ بوُعْثمــان َعْمــرو بن َبحر الجاِحــظ، بَتحقیق َو َشــرح: َعبدالّسَ
َ
) َرســاِئل الجاِحــظ، أ

د  یها: الّدکتور ُمَحّمَ
َ
َق َعل

َّ
ها و َعل

َ
َم ل

َ
َق ُنصوَصُه و َقّد

َ
الخانجی، 1384 هـ.ق.، 1 / 145؛ و: َمجموع َرساِئل الجاِحظ، َحّق

ْشــر، 1983 م.، ص 202 و 203؛و: َمجموع َرســاِئل الجاِحظ  ة ِللّطباَعة و الّنَ هَضــة الَعَربّیَ ٰطــٰه الحاجــری، َبْیــروت: دار الّنَ

ْشــر،  رَجَمة و الّنَ لیف و الّتَ
ْ
أ ْجَنُة الّتَ

َ
د ٰطٰه الحاجری، القاِهَرة: ل ، َنَشــَرها: پاول کراوس - و - ُمَحّمَ م تنشــرـ 

َ
- و هی َرســاِئل ل

1943 م.، ص 42(.

یل داد.  کشــی عالی و خّطِ خوب َتحو عال و َخطْ 
َ
کاغِذ أ یس. او َهم آَمد یک ُقرآنی  براِی او نوشــت و با  ِاسِتنســاخ  می َکرَدند( گفت: تو خیلی خّطِ خوبی داری، بنو

فت: َبلی، َولی دو ســه جا بود که َمن خوَدم به َنَظَرم آَمد که باَید ِإصالح َشــَود، دیَدم آن جور ُدُرست نیست. 
ُ
ط اســت؟ گ

َ
ِط بی َغل

َ
آن  َشــخص گفت: این ُقرآن بی َغل

َکرده بوده است([، نوشَتم:  ط 
ْ
ط" َخل

َ
ْتَنا« با "َغل

َ
ت" را َدر »َشَغل

َ
ط َنمی َتواَند ُوجود داشته باَشد ])"َغل

َ
وَنا. َدر ُقرآن که َغل

ُ
ْهل

َ
َنا َو أ

ُ
ْمَوال

َ
ْتَنا أ

َ
َدر یک جا دیَدم نوشته: َشَغل

ر دیَدم که نوشــته اســت: َوَخَرّ ُموَســٰی َصِعًقا. َمن دیَدم موســٰی که َخر َنداشــته ، آن عیســٰی بوده که َخر داشــته اســت، آن را 
َ
وَنا. یک جاِی  دیگ

ُ
ْهل

َ
َنا َو أ

ُ
ْمَوال

َ
َشُدُرْســنا أ

یُکْم  یُکْم را سار یُکْم داَر الفاِسقیَن )َسُار ط اســت و ُدُرســَتش را نوشَتم. دیَدم نوشته است: سار
َ
ر َهم َدســت ُبرَدم، دیَدم َغل

َ
َکرَدم. یک جاِی  دیگ "َخَرّ ِعیَســٰی َصِعًقا" 

ری، ج 27، چ: 1، ِتهران:  یُکْم دار الُمْؤِمنین.« ) َمجموَعۀ آثاِر ُاستاِد شــهید ُمَطّهَ هِل ســاری َهســتم، ســاری دارالُمْؤِمنین اســت، نوشــَتم : ســار
َ
خوانده(؛ َمن خوَدم أ

ِانِتشاراِت َصدرا، 1387 هـ.ش. / 1429 هـ.ق.، ص 542(.
ر:  َترَجمۀ 

َ
هِل َفضل )نمونه را، نگ

َ
فتار و نوشتاِر أ

ُ
گ ْل هاِی بیجا و "ناَصواْبْ "کاری هاِی َصواْب نما، َدر 

ُ
این »َشُدُرسنا«، ِاصِطالح ُشده است و َدر ِإشاَرت به ُچنین َتَدّخ

میرَکبیــر، 1381 هـ.ش.، ص 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ َمعالــی َنصراهلِل ُمنشــی، َتصحیــح و توضیِح: ُمجَتبٰی میُنوِی ِطهرانی، چ: 21، ِتهران: ُمَؤّسَ

ْ
بوال

َ
َکلیلــه و ِدمنــه، ِإْنشــاِی أ

کار می َرَود. "یه"( به 
12 . از راِه روَشْنداشِت َافزوْن َتر به َشَرِف َعرض می َرساَنم:

َدر َنقِل َثعاِلبی، ُســَخن از »َعْنز« اســت که َیعنی: "ماده ُبز"؛ و َدر ِحکاَیِت جاِحظ که خواَهد آَمد، ُســَخن از »شــاة« است که َیعنی: "گوسَپند"؛ لیک پوشیده َنماناد که 
گاه َبر "ُبز" نیز ِإطالق می ُکَنند؛ َفالَتْغُفْل!  »شاة« را 

ر و َعلٰی َرغِم مْیِل صاِحْبخانه! به خانۀ یکی از َمشاِیِخ َحدیث واِرد می َشَوند تا َبر وی َحدیث بخواَنند  که به زو 13 . از آن ُجمله، ِحکاَیِت بسیار باَمزۀ َجماَعتی است 
و او را َمجبور می ُکَنند تا َهر طور ُشده به خواسته شان َتن َدرِدَهد!!! 

ر:
َ
َاز َبراِی َتْفصیِل آن، نگ

کاِظم الَمحمودّی، چ: 1، ِتهران: میراِث َمکتوب، 1384 هـ.ش.، ص 370. د  بوالَحَسن الفارسّی، َتحقیق: ُمَحّمَ
َ
یخ نیسابور، أ ِکتاِب الّسیاق ِلتار  الُمخَتَصر ِمن 

د هارون َنیاَمده است. الم ُمَحّمَ 14 . » فی َمنِزِله« َدر چاِپ َعبدالّسَ
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ُمٰفاِد ُسَخِن جاِحظ این است:

صحــاِب َحدیــث ]/ طاِلبــاِن َحدیث و ُعلــوِم دینی[ َهــم او را به ُســتوه می آَورَدند و 
َ
ــق بــود؛ أ

ْ
َکْج ُخل ْعَمــش َبْدخــوی و 

َ
"أ

ُکَند یا ...[ و آنچه  حادیثی را َبر ایشــان ِإمال 
َ
ذاَرد ]/ أ

ُ
گ وامی داشــَتنَدش تا چیزهائی را َعلٰی َرغِم مْیلش با ایشــان َدرمیان 

ْند 
َ
رداَند، و مایۀ آزردگی اش را َفراَهم می ســاْخَتْند؛ پس ســوگ

َ
گ ر  را بــا ایشــان می گوَیــد ]/ یا َبرایشــان ِرواَیت می ُکَنــد[ ُمَکّرَ

َکمَتر یا بیشَتر، از َبراِی ایشان َحدیث َنگوَید. چون ُچنین می َکرد، خود از آنچه َدر سینه داْشت  می خوْرد که یک ماه، یا 

ی می آَوْرد و  ْخبار از ســینه اش َســرریز می خواست کرَدن! َپس به گوســَپندی که َدر َسرایش داشت رو
َ
بیتاب می ُشــد و أ

فت: ای کاش 
ُ
صحاِب َحدیث می گ

َ
خبار را َاز َبراِی آن زباْن َبسته ِحکاَیت و ِرواَیت می َکرد؛ تا جایی که: یکی از أ

َ
ِفْقه و أ

ْعَمش بوَدم!".
َ
گوسَپنِد أ که َمن 

فَتم از بسیار«.
ُ
ِگِرفت؛ و بناچار، »َانَدکی بازگ که این َبحث را بیش از اینها َپْی توان  یم؛ ...  ر

َ
ذ

ْ
ُبگ

که آقاِی َصَفرزاده مورِد َبحث َقرارداده اند، یکی واژۀ »پاچه خار« است.  ر واژه هائی 
َ

● از دیگ

غاِت 
ُ
کــرَدن«، از ل کــه واژۀ »پاچه خــار«، و به َتَبــِع آن »پاچه خــاری« و »پاچه خــاری  مــان می ُکَنــم بیشــینۀ ُشــما بدانید 

ُ
گ

َبرساختۀ َجدید است. 

ْعنٖی: َبرادراِن 
َ
که بَحْمِد اهلل از ِنعَمِت حیات َبرخورداَرند )أ که این واژه ها را َبعِض َطْنْزنویساِن َهمروزگاِر ما  فته می َشَود 

ُ
گ

ْعنٖی: 
َ
کارگرداِن بنام و ُپرکاِر َعرصۀ َطْنز )أ  هاِی تلویزیونِی 

ْ
قاِســْمخانی( ســاخَتند و پرداخَتند و از َطریِق یکی از ســریال

بانۀ ُمْنَکر َولی َمعروفی  ِمهراِن ُمدیری(، َبر َسِر زبانها انداخَتند. َدر َبرَتراشیدِن واژۀ »پاچه خار« نیز ُمشاَبَهتش را با واژۀ ناُمَؤّدَ

حوظ داشته بوَدند و ... . 
ْ
کار می َرَود، َمل که َدر َتداُوِل َعوام به َمعناِی چاپلوس به 

یَدن« َدر اینجا به َمعناِی "خاراندن" اســت و  کاِر ُنْکته هاِی سودَبْخشــی از این َدســت که »خار
ْ

آقاِی َصَفرزاده، ِضْمِن َتذ

فته از َبراِی این واژه، 
ُ

ْه( به خاســتگاِه پیْشــگ »پاچه خار« باَید نوشــت، َنه »پاچه خوار«، بدوِن َتْنبیه )و ای َبســا: بدوِن َتَنّبُ

نوشته اند: 

ت "پاچه خار" معنِی چاپلوس 
ّ
»یکی از کارهاِی چاپلوسانۀ زیردستاِن شاه این بود که پاچه اش را بخارانند. به همین عل

ق را یافته است.« )ص 11(.
ّ
و متمل

مان می ُکَنم َنه ُچنین است؛ 
ُ
گ َکرده اند!؛ لیک  ا" شوخی 

ً
ِگِرفته اند، یا "جّد کسی بگوَید: ایشان "شوخی" را ِجّدی  شاَید 

ری بوده باَشد.
َ

ِه چیِز دیگ و ای َبسا ِذهِن آقاِی َصَفرزاده ُمَتَوّجِ

ِب َشــراب ُســروده اســت، َدر َمقــاِم َبیاِن َبــْدروزگارِی خویش و َعرِض حــال به َممدوح / 
َ
که َدر َطل ْنــَوری، َدر ِقْطَعــه ای 

َ
أ

فته است:
ُ
گ ُمخاَطب 

می خــــــــــارداینکــــــــــه او پشــــــــــت دســــــــــت می خایــــــــــد پــــــــــای  پشــــــــــت  را  همــــــــــه 

ِکتاب، 1337 - 1340 هـ.ش.،  ِس َرَضوی، چ: 1، ِتهران: ُبنگاِه َترَجمه و َنشــِر  دَتقِی ُمَدّرِ نَوری، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ
َ
)دیواِن أ

.)593 / 1

َکما این  ر: همان، همان جا(؛ 
َ

کس« َضبط ُشده است )نگ الَبّته َدر یکی از ُنَسِخ دیواَنش نیز، به جاِی »همه را«، »همه 

مه  ِدْهُخدا،  از ُبْن َضبِط بْیت از این َقرار است: » اینک او پشت دست می خاید / وآن دگر خود 
ّ

مثال و ِحَکِم َعال
َ
که َدر أ

میرَکبیر، 1363 هـ.ش.، 1 
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ کَبِر ِدْهُخدا، چ: 6، ِتهران: ُمَؤّسَ

َ
مه َعلی أ

ّ
مثال و ِحَکم، َعال

َ
شکم همی خارد« ) أ

شتگان َهم َچندان َصریح و واِضح َنبوده است. 
َ

ذ
ُ
گ گویا َمفهوم و َمقصوِد بْیت از َبراِی  / 508(؛ و 

ــِت ُدُوِم بْیِت مورِد َبحث ): 
َ
نَوری، َدر روَشْنداشــِت ل

َ
ِس َرَضوی - َطــاَب َثراه! ـ، طاِبِع دیواِن أ بــاری، زنده یــاد ُاســتاد ُمَدّرِ
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کنایه از خوش آمدن و  یدن[  »همه را پشــت پای می خارد«(، یک جا َمرقوم َفرموده اســت: »پشــت پا خائیدن ]ظ.: خار

ر َمرقوم َفرموده: »پشت پای 
َ

ِس َرَضوی، چ: 2،1 / 1124( و جاِی دیگ نَوری، به ِاهِتماِم: ُمَدّرِ
َ
شادمان بودن باشد« )دیواِن أ

کردن« )َهمان، 2 / 1145(. کنایه از تملق و چاپلوسی  کنایه از  یدن: ...  خار

خذ َفرمــوده و َمعنــاِی ُدُوم را از 
َ
ِس َرَضــوی َمعنــاِی َنُخســت را از َمناِبعی چون ُبرهــاِن قاِطع أ َحــدس می َزَنــم ُاســتاد ُمــَدّرِ

َمنَبعی چون َبهاِر َعَجم َمجاِل َطرح داده باَشد.

 َدر ُبرهاِن قاِطع آَمده است:

گردیدن باشد« کنایه از شاد شدن و خوش آمدن و خوشحال  »پشت پا خاریدن: 

ِ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.، 2 / 408(.
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

َغْت نامۀ ِدهُخدا نیز این َمعنی را از ُبرهاِن قاِطع آَورده اند.
ُ
َدر ل

َدر َبهاِر َعَجم آَمده است:

کردن. ق و چاپلوسی 
ّ
کنایه از تمل »پشت پای خاریدن: 

می خــــــــــارد آنکــــــــــه او پشــــــــــِت دســــــــــت می خاییــــــــــد پــــــــــای  پشــــــــــت  را  همــــــــــه 

نَوری.
َ
وَحدالّدین أ

َ
أ

کنایه از شاد شدن و خوش آمدن نوشته اند، و این سند می خواهد.« و َبعضی 

) َبهــاِر َعَجــم، اللــه تیکچنــد بهــار، َتصحیــِح: دکتــر کاِظِم ِدزفولیــان، ویراســتار: َبهَمــِن َخلیفــۀ بناروانــی، چ: 1، ِتهران: 
ِانِتشاراِت طالیه، 1380 هـ.ش.، 1 / 423(.

َدر َفرَهنِگ آَنندراج می خوانیم:

ق15 و چاپلوســی 
ّ
»پشــت پای خاریدن: کنایه از شــاد شــدن و خوش آمدن و خوشــحال گردیدن باشــد و نیز کنایه از تمل

کردن.

نَوری:
َ
أ

پــــــــــای می خــــــــــارد. ب ر« آنکــــــــــه او پشــــــــــِت دســــــــــت می خائیــــــــــد همه را پشــــــــــت 

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

َ
ص بـ: شاد، چاِپ َسنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د پادشاه ال ) َفرَهنِگ آَنندراج، ُمَحّمَ

.)582 / 1

کــه صاِحــِب آَننــدراج َدر پایــاِن توضیحاِت خود آَورده، َبرمی آَید که َمْنَشــِإ ِإفاداَتش َهمــان َبهاِر َعَجم و  از آن َرمــِز »ب ر« 

ُبرهاِن قاِطع است.

نَوری و َهمان ُدُومین َمعناِی پیشــِنهادِی 
َ
که َفرموده اند، به َهمان بْیِت أ هــی، آیــا ِفی الَمَثل آقاِی َصَفــرزاده َدر َبیانی 

َ
واْنگ

ر بوده است؟... ... َنمی داَنم.
َ

ِس َرَضوی ِعناَیت داشته اند؟ ... یا خاستگاِه ِإفاَدتشان چیِز دیگ ُاستاِد َرواْنشاد ُمَدّرِ

گوَید: که َدربارۀ ِابتالَیش به "َجَرب" ُسروده است،  َکمال الّدین ِإسماعیِل ِاصَفهانی َدر چکامه ای 

پای ُپشِت  خاَرند  َهمه  شــــــــــاِعران  که  کوَدَنـم!آنجا  َمـن ُپشـِت َدسـت خـاَرم، یـاَرب! چـه 

که َبدخوانِی »ملق« یا »تملق« باَشد. َخذ: »خلق«. َحدس َزَدم 
ْ
15 . َدر َمأ
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، به اهِتمــاِم: دکتــر  ة الَقــوسـ 
َ
بوالَفضــل َکمال الّدیــن ِإســماعیِل اصفهانــی - به ِانِضمــاِم: ِرســال

َ
َمعانــی أ

ْ
) دیــوان َخاّلق ال

ِکتابُفروشــِی ِدْهُخــدا، 1348 هـــ.ش.، ص 407، ب 7006 ؛و: ُکّلّیــاِت  ُعلومــی، چ: 1، ِتهــران: ِاْنِتشــاراِت 
ْ
ُحَســْیِن َبحرال

د  د َمهــدِی َطباَطبائی، با ُمَقّدمۀ: دکتر َســّیِ َکمال الّدیــن ِإســماعیِل اصفهانی، َتحقیق و َتصحیح: َســّیِ َخاّلق الَمعانــی 
ِد َسّجادی، چ: 1، ِتهران: َنشِر خاموش - با َهمکارِی: انُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهنگِی ُاستاِن اصَفهان ـ، 1396  َعلی ُمَحّمَ

هـ.ش.، 1 / 407، ب 4667(.

نَوری، الَبّته به َضبِط »اینک او پشت دست ...« 
َ
َدر َفرَهنگنامۀ ِشعری، َهمین بْیِت َکماِل اصَفهانی، به َهمراِه آن بْیِت أ

ر: َفرَهنگنامۀ 
َ

گرفته ُشده اســت )نگ گردیدن"  واِه َمعناِی "شــاد ُشــَدن، خوشحال 
ُ
گ که شــاَید َصحیح نیز َهمین باَشــد، 

ِکنایات، و ِاصِطالحات ـ، دکتر َرحیِم  ســاِس آثاِر شــاِعراِن َقرِن ســُوم تا یازدُهِم ِهجری / شــاِمِل: َترکیبات، 
َ
ِشــعری - َبر أ

َعفیفی، چ: 3، ِتهران: ُسروش - ِاْنِتشاراِت صدا و سیماِی ُجمهورِی ِإسالمِی ایران ـ، 1391 هـ.ش.، 1 / 390 (. 

نَوری، 
َ
واِه َهمین َمْعناَیند ) َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر َحَسِن أ

ُ
گ َدر َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن نیز َهمین دو بْیت 

چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 2 / 1382 و 1383(.

قانی چارانه ای َثبت افتاده است از این َقرار:
َ
َدر دیواِن ُمجیِر َبْیل

گنــــــــــِد بدَعــــــــــت داَرد کــــــــــه  مــــــــــی آَردگندانــــــــــی را  مــــــــــا  َســــــــــنگالِخ  بــــــــــه  قّرابــــــــــه 

یدی خار پــــــــــا  ُپشــــــــــِت  وقت  َهمــــــــــه  را  کنــــــــــون به ســــــــــِر َمن که ســــــــــرش می خاَرداو  ا

یخ و  ســۀ تار ِد آبادی ]باویل[، چ:1، َتبریز: ِانِتشــاراِت ُمَؤّسَ )دیواِن ُمجٖیرالّدیِن َبْیَلقانی، به َتصحیح و َتعلیِق: دکتر ُمَحّمَ

َفرَهنِگ ایران، 1358 هـ.ش.، ص 394(.

َکمال الّدین ِإسماعیِل ِاصَفهانی، َدر َتعلیقاِت آن دیوان و  خیِر دیواِن 
َ
د َمهدِی َطباَطبائی، طاِبِع َتصحیِح أ آقاِی دکتر َسّیِ

ر: ُکّلّیاِت 
َ

واِه َمعناِی شاد و خوشحال ُشَدن آَورده اند )نگ
ُ
گ خیِر چارانۀ ُمجیر را 

َ
َکمال، بْیِت أ فتۀ 

ُ
ناِظر به َهمان بْیِت پیشگ

د  د َمهــدِی َطباَطبائــی، با ُمَقّدمۀ: دکتر َســّیِ َکمال الّدیــن ِإســماعیِل اصفهانــی، َتحقیق و َتصحیح: َســّیِ َخاّلق الَمعانــی 
 1396 ، ــِد َســّجادی، چ: 1، ِتهران: َنشــِر خاموش - با َهمــکارِی: انُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهنگِی ُاســتاِن اصَفهانـ  َعلی ُمَحّمَ

هـ.ش.، 2 / 1493( که جاِی دَرنگ است )و نیز َهرَچند به َهمان َصفحۀ دیواِن ُمجیر بازُبرد داده اند، به جاِی »خاریدی«، 

َکرَدن - َواهلُل الَعاِصم -(.  ْمداد 
َ
ْمش باَید َقل

َ
»می خارد« نوشته اند و به جاِی »اکنون«، »واکنون«؛ که الُبد َسْهُوالَقل

ل باقی اســت؛ بویژه که از َبعِض  ّمُ
َ
ِت این َتعبیر َنزِد ُقَدما، جاِی َتدقیق و َتأ

َ
ْی، َدر ایــن باب و َدربارۀ داَمنــۀ َدالل بــه َهــر رو

یَدِن ُپشِت پا" - به ِذْهن می َرَسد. ری نیز از َبراِی "خاِرِش ُپشِت پا" - و به َتَبِع آن "خارانَدن / خار
َ

کارُبردها، َمعنای دیگ

ک و  جوقی بوده اســت و َدر َعواِلــِم َهــْزل و َتَهّتُ
ْ
کــه از شــاِعراِن َعصِر َســل واِلجــی 

ْ
بدیــن دو بْیــت از یــک ُســرودۀ روحــِی َول

ب ِذْکــِر ُخدا نیز 
َ
گر زیــِر ل فتۀ خــودش، ا

ُ
گ فتــه بوده اســت که بــه 

ُ
گ بی ِحفاظــی َیــِد طولــٰی داشــته و َچنــدان َهــزل و هجــا 

ِد َعوفی، به َســعی و  لبــاب، ُمَحّمَ
َ
باب األ

ُ
مــان می ُبرَدنــد که او هجاِی ایشــان می خواَند )َســنج:  ل

ُ
گ فــت، َمرُدمــان 

ُ
می گ

ی۟دن: َمطَبَعة بریل،1321 
َ
ینی[، ل د بِن َعبدالَوّهاِب َقزو ِاهِتمــام و َتصحیــِح: ِإدوارد براون، ]با ُمقّدمه و ُمعاَضَدِت: ُمَحّمَ

ه َفرمایید: - 1324 هـ.ق. / 1903 - 1906 م.، 2 / 165 - 174(، َتَوّجُ

ُفــــــــــالن! َبرخیز کای  فــــــــــت 
ُ
گ بْنشــــــــــاَنم یک َشــــــــــبی  پــــــــــای  پشــــــــــِت  خــــــــــاِرِش 

خاَصــــــــــت  َدِر  َحلقــــــــــۀ  فَتَمــــــــــش: 
ُ
تیْزســــــــــوهاَنمگ َکرده ســــــــــت  ُکْنــــــــــد 

  )همان، ص 170(.

فته و ای َبســا ُمْســَتْنَبط از 
ُ
گ واِلجی، ُظنونی می َرَود که روحی چه 

ْ
ــْه به بْیتهــاِی پیش و َپِس این دو بْیــِت َول بویــژه بــا َتَوّجُ

»خارِش پشِت پای« نیز چه بوده است. 
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ث" و  َغت نامۀ ِدهُخدا(، َهم »ُپشــِت پا« و َهم »ُپشــت پائی« را به َمعناِی "ُمَخّنَ
ُ
ر: ل

َ
که َدر َبعِض َفرَهنگها )نگ یم  به یاد دار

واِه »ُپشت پائی« آَورده اند:
ُ
گ ِگِرفته و این بْیِت "امیدی" را نیز  "حٖیز" 

واَرهاَنــــــــــد نماَیــــــــــد  پاَمــــــــــردی  ُپشــــــــــت پائی؟!کــــــــــه  ُمْشــــــــــتی  َدســــــــــِت  از  َمرا 

َکــرد که َدر  َکشــید؛ لیک چه َتوان  کــه ناخواســته دامــاِن این َبحث بدیــن جاْی ها  ر می خواَهــم 
ْ

از خواَننــدۀ ُمحَتــَرم ُعــذ

َغوی از َهمه جور َمْفهومی ُسَخن می َرَود.
ُ
َمقوالِت ل

ِل َعلٰی ِحَده اســت؛ و پْیَونِد ُمحَتَمِل  ّمُ
َ
شــتگان، جاِی تأ

َ
ذ

ُ
گ یَدن« َنزِد  که َمعناِی »ُپشــِت پا خار َغَرض، َمْقصود این بود 

ْ
ال

ر، و الَبّته این َهــم که آیا آقاِی َصَفــرزاده بدین ِاحِتمــال گراییده اند یا َنه، 
َ
آن بــا »پاچه خــاری«، خــود ِحکاَیتــی اســت ِدگ

بُوضوْح َبر ما َمعلوم نیست. 

فته اند »یکی از کارهاِی چاپلوســانۀ زیردســتاِن شاه این بود که 
ُ
گ َافزون َبر ایْن َهمه، آیا براســتی آنگونه که آقاِی َصَفرزاده 

ی الَفْرض - َمقصود از خاراندِن "پاچه" چیست؟
َ
 - َعل

ً
صال

َ
پاچه اش را بخارانند«؟ ... أ

که برخی  یشه اش آنجاست  که این واژۀ مورِد َبحث، »پاچه خار« نیست و »پاچه خوار« است؛ و ر َکسی شنیَدم  خیًرا از 
َ
أ

زیــن می َکرده اند و 
ُ
گ ذیذ و خواســَتنٖی َتر را از َبراِی شــاه 

َ
جزاِی ل

َ
ر أ

َ
ه پاچه خــوری، َزبــان و دیگ

ّ
کل فــراد َدر َدربارهــا، َهنــگاِم 

َ
أ

خودشــان َفَقــط "پاچــه" می خورده انــد؛ َپــس، از آن َزمــان، بادمجان دوِرقاْب چین هــاِی َدربــار بــه »پاچه خــوار« َمعــروف 

ُشَدْند!!!

ق و چاپلوســی نیســَتم!؛ لیک َخیال می ُکَنــم واژۀ ُمســَتْحَدث و َطْنزآمیِز 
ُّ
یِخ َتَمل عــِی ِاســِتْقصاِی تــام َدر تار

َ
َمْن َبْنــده ُمّد

یخ"! ُمْشــَتِغل ســاخته  روهی را به "تولیِد َمعکوس تار
ُ
گ َکــرده و  یاده َفّعال  ــِل َبعــِض َهْمَوَطنانــم را ز »پاچه خــار«، ُقــّوۀ َتَخّیُ

ُم ِعنَد اهلل.  
ْ
باَشد!!!؛ و الِعل

● آقاِی َصَفرزاده َدربارۀ »تفنگ« نوشته اند:
کوچک. ... به خاطِر شــباهتش به توِپ جنگی  »واژۀ "تفنگ" در أصل "تپک" یا "توپک" ... بوده اســت، به معنِی توِپ 

آن را ُچنین نامیده اند. در فرهنگهای قدیمِی فارسی به صورِت "ُتَفک" نیز آمده و ... .« )ص 14(.

می نویَسم:

گویا: -  عائی اســت ناَدقیق؛ َبل - 
َ

این که »تفنگ« را »به خاطِر شــباهتش به توِپ جنگی« بدین نام خوانده باَشــند، ُمّد

َکرده است، ساِبق َبر اینهاست. که َپساْن َتر ُعمَدًة َدر صوَرِت »تفنگ« خودنمایی  َغِت »ُتَفک« 
ُ
باِطل؛ و ُظهوِر ل

فته اند و واژۀ »ُتَفک« از روزگارانی 
ُ
واِقع، َدر روزگاراِن بسیار دور، آنچه را ما ِامروزه »ُتَفنگ« می گوییم، »ُتَفک« نیز می گ

ْ
ِفی ال

بیَوردی )الَبّته به َنْقلی 
َ
ْنَورِی أ

َ
که َدر ِشعِر أ کار می َرفته است؛ ُچنان  َبس دورَتر از پیدائِی توِپ َجنگی َدر َزباِن فارسی به 

یخِت »ُتَفک« َمْهجور  16( و ســوَزنِی َســَمرَقندی و ابِن َیمیِن َفریوَمدی و ... آَمده اســت. َپســاْن َتر ر ر: ُپَفکـ 
َ

- و در َنْقِل دیگ

که ُدنبالۀ َطبیعِی  کار َرفته است و َبس. َپس َنه »ُتَفِک« پیشین و َنه »ُتَفنِگ« سَپسین  یخِت »تفنگ« به  ُشده و غاِلًبا ر

کارُبرِد »ُتَفک« است، َمنوط به پیدائِی "توِپ جنگی" َنبوده اند.

َدر َفرَهنِگ َرشیدی می خوانیم: 

رین  ّخِ
َ
َکالِم ُمَتأ کاِف فارسی َدر آِخر، 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 

گنجشــک از پفک«  یخِت »جان خصم از تیر ســیمرغ افکنت بر شــاخ عمر / باد لرزان در برش چون جان  که ِشــعِر مورِد َنَظر را به ر ِس َرَضوی  16 . زنده یاد ُاســتاد ُمَدّرِ
ِکتاب، 1337 - 1340 هـ.ش.، 1 / 278، ب 10(، َدر  ِس َرَضوی، چ: 1، ِتهران: ُبنگاِه َترَجمه و َنشِر  دَتقِی ُمَدّرِ نَوری، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ

َ
َضبط َفرموده است )دیواِن أ

کنایاِت" َهمان دیواِن َانَوری، ذیِل »پفک« نوشته: »تفک صحیح تر است.« )َهمان، 2 / 1145(.  غات و 
ُ
توضیِح "ل
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شــید بِن َعبدالَغفور الُحَسی۟نّی الَمَدنّی الّتتوی، به َتحقیق  ، َعبدالّرَ باِت َرشــیدیـ  ) َفرَهنِگ َرشــیدی - به َضمیمۀ: ُمَعّرَ
ِکتابُفروشِی بارانی، 1337 هـ.ش.، 1 / 435(. ِد َعّباسی، چ:1، ِتهران:  و َتصحیِح: ُمَحّمَ

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.
ُ
"ُبنُدق" )ُتَفنِگ ِفِلّزی / َجنگ افزار( را َهم، گویا از باِب ُمشاَبَهت با َهمان »ُتَفِک« گ

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

ــر: ُبرهاِن قاِطــع، َهمــان چ، 1 / 502، هاِمــش(. َبرخی نیز آن 
َ

َبرخــی آن را بــا "ُتــف" و "ُتــف انداختــن" پْیَونــد 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، 

گویا  ِکشــور، 1889 - 1894م.، 1 / 709(. 
ْ
کهَنو: َمطَبِع ُمْنشــی َنَول

َ
ص بـ: شــاد، چاِپ َســنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د 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

یخِت  یخِت »ُتَفنگ« جاِنشیِن آن ُشده است و َنرْم نرَمک ر که َپساْن َتر ر کارُبرِد َقدیْم َتری است  ْی، واژۀ »ُتَفک«  به َهر رو

که بیاَمد ـ، َتردیدی نیســت  تی َنداَرد. و آنگاْه - ُچنان  َدب َمعروفّیَ
َ
یخ و أ هِل تار

َ
»ُتَفک« به َفراموشــی پْیوســته و ُجز َنزِد أ

مرِو فارســٖی َزبانان بوده 
َ
که َروائی یافَتِن واژۀ »ُتَفک« َدر َزباِن فارســی، َقرنها پیش از به ُغّرِش َدرآَمَدِن توپهاِی َجنگی َدر َقل

است.

کاِشــفی را بــه میــان  ــَهداِء واِعــِظ 
ُ

ِکتــاِب َروَضةالّش ● آقــاِی َصَفــرزاده، َدر َبحــث از واژۀ »روضه خوانــی«، بُدُرســْت پــاِی 
داُول نوشته اند:  َکثیُرالّتَ ِکتاِب بسیار َمعروِف  آَورده اند، لیک َدربارۀ این 

هِل بیت است« )ص 27(.
َ
کربال و ذکِر مصیبِت أ »موضوعش عزادارِی شهیداِن 

می نویَسم:

َســــــــــْهوی  َتعبیــــــــــر  ایــــــــــن  َهســــــــــت. َدر  ُمســــــــــاَمَحتی   

هِل بْیت - 
َ
َکربال و یادَکرِد َرنج و شَکنج هاِی أ زارِی َشــهیداِن 

ُ
ــَهداِء واِعِظ کاِشــفی، ویژۀ ســوْک گ

ُ
ِکتاِب َارْجداِر َروَضةالّش

نبیا و 
َ
شِت أ

َ
ذ

ُ
ِکتاب را نوشته است تا َدر آن َسرگ کاِشفی این  الم - نیست؛ و "موضوعـ"ـی عاْم َتر داَرد. واِعِظ  ْیِهُم الّسَ

َ
َعل

هی" 
ٰ
باِن َدرگاِه ِإل که "َبال" با "وال" َهْمِعنان بوده است و َهمواره "ُمَقّرَ گیَرد َبر این  واه 

ُ
گ ْجَمعین - را 

َ
ْیِهم أ

َ
أولیا - َسالُم اهلِل َعل

هِل بال«17 را بازگوَید. از 
َ
ِکتاب - به َتعبیِر خود - »حاالِت أ با "ِمحَنت و ِابتال" َقرین بوده اند و می خواسته است تا َدر این 

یده و سَپس داستانهاِی »نوح« و »ِإبراهیم« و »یعقوب« و »یوُسف«  الم ـ« آغاز ْیِه الّسَ
َ
بوالَبَشر آَدم - َعل

َ
ْی نیز از »أ َهمین رو

ی 
َّ
برار« - َصل

َ
د أ ــالم - را یک به یک نوشــته اســت و ســَپس َتر به »َجفاِی قریش« با »َسّیِ ْیِهُم الّسَ

َ
ّیوب« و »َیحیٰی« - َعل

َ
و »أ

که آقاِی  رَدد 
َ
ِکتاب، به َهمان موضوعی راِجع می گ ِکتاب. ... . آری، َبخِش ُبُزرگی از 

ْ
ْیِه َو آِله - َرسیده؛ ِإلٰی آِخِر ال

َ
اهلُل َعل

فته اند؛ َولی َنه َهمۀ آن.
ُ
گ َصَفرزاده 

َهدا، ُحَسْیِن واِعِظ کاِشفی، به َتصحیح: دکتر َحَسِن ذوالَفقاری - و - دکتر َعلِی َتسنیمی - با َهمکارِی: َصبا واِصفی ـ، چ:1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ُمعین 
ُ

17 . َروَضُة الّش
َدبّیاِت فارسی، 1390 هـ.ش.، ص 112.

َ
بان و أ - و - َمرَکِز َتحقیقاِت َز
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● آقاِی َصَفرزاده َدر َبحث از واژۀ »مداد« َفرموده اند:
کمک ]= مدِد [ آن می نویسند.« )ص 52(. که با  ت مرّکب را "مداد" نامیده اند 

ّ
»به این عل

می گوَیم:

ِر َنَظرَورزی َدر 
َ

ــذ
ُ

تی و شــاِیِع َتبییِن َوْجِه ِاشــِتقاِق واژگان - بویــژه: واژگاِن َعَربی - از َرهگ کــه این َرِوِش ُســّنَ شــته از آن 
َ

ذ
ُ
گ

ت َدربارۀ واژۀ  َکِلماِت َهْمخانوادۀ واژه، چه َقدر َســزاِی ِاعِتماد اســت، َدر آنچه آقاِی َصَفرزاده بــا َقطعّیَ یشــه و  َمعنــاِی ر

»ِمداد« َفرموده اند، جاِی دَرنگ َهست.

کوشــیده اســت َمعناِی  که َدر آن  َغه - 
ُ
ِکراَمنِد َمقاییس الّل ابِن فاِرس )فـ: 359 هـ.ق.( - َرِحَمُه اهلُل َتَعالٰی! ـ، َدر َفرَهنِگ 

َغوی را بیاَبد و َفرانماَید ـ، ذْیِل »مّد« َفرموده است:
ُ
جاِمع و ُمشَتَرِک ألفاِظ َبرشکافته از َهر ماّدۀ ل

ه  
ُ

مّد
َ
ی َء أ

َ
: مَدْدت  الّش

ُ
ة. َتقول

َ
 َعلٰی َجّرِ َشی ٍء فی طول، و اّتِصاِل َشی ٍء بَشیٍء فی اسِتطال

ُّ
صٌل واِحٌد َیُدل

َ
»المیم و الّدال أ

 الُجْرح: صاَرت 
َ

ْمَدْدُت  الَجْیَش  بمَدٍد. و ِمْنُه:  أَمّد
َ
  مّدته . و أ

َ
طال

َ
ْی زاَد فیه و َواصله فأ

َ
ُه  َنهٌر آخر، أ

َ
هــُر، و َمّد  الّنَ

َ
ا. و َمــّد

ً
َمــّد

قیق أو بَشی ٍء تمّده  ِبه  . 
َ

ا: أسقیتها الماَء بالّد
ً

ٌة، و هَی ما یخرُج. و ِمْنُه:  مددت  البل  مّد
َ

فیِه  ِمّد

َغة 
ُ
 ِبالماء. ...« ) َترتیــُب َمقاییس الّل

ُ
ــه  ُیَمّد

َ
ّن

َ
. و الِمداد: ما ُیکَتُب ِبِه، أل

َ
هــاِر: ارِتفاُعُه ِإذا امتــّد  الّنَ

ُ
و االســُم الَمِدیــُد. و مــّد

د هارون، َترتیب و َتْنقیح: َعلّی الَعســَکری  ــالم ُمَحّمَ ِبی الُحَســْین أحَمد بن فاِرس بن َزَکرّیا، َتحقیق و َضْبط: َعبدالّسَ
َ
أل

- و - َحْیَدر الَمسِجدّی، ط: 2، ُقم: َمرَکز ِدراسات الَحوَزة والجاِمَعة، 1390 هـ.ش.، ص 907(.

ر َدرخوِر ِاّتِکا باَشــد - "ِامِتداد و ُفزونی و 
َ
گ گویا ِمحَوِر این َتعلیْل ها و َتحلیْل هاِی ِاشــِتقاقی - تازه َا کــه می بینیــد،  ُچنــان 

َفزاِیش" است، نه "ُکَمک و یاری".

ِی تازی، »ِمداد«، َهر آن چیزی است که از َبراِی ُفزونی َبخشیَدن به چیزی یا سودَبخش  به قوِل َبعِض بیِنْشَوران َدر واژه کاو

ة  َغوّیَ
ُ
َغة - موســوَعة ل

ُ
ر: ُمعَجم َمتِن الّل

َ
ب" َدر َدوات و "روَغــن" َدر چراغ )نگ

َ
گردانیــَدِن چیــزی َبــر آن بَیْفزاَیند، ماَننــِد "ُمَرّک

حَمد ِرضا، ط: 1، َبْیروت: دار َمکَتَبة الَحیاة، 1377 - 1380هـ.ق.، 5 / 262(.
َ
ْیخ أ

َ
َحدیَثة ـ، الّش

َرب - که 
َ ْ
ْعٖنی: َفرَهنِگ ُمْنَتَهی األ

َ
، أ حیم َصفٖی پورِی هندی - َرِحَمُه اهلُل َتَعالٰی!ـ  ِکتــاِب مایــه َوِر َعبدالّرَ از َهمیــن َدر، َدر 

، ذْیِل »ِمداد«،  غِزشها و َتصحیفاِت َفراواَنش18، َمنَبعی َسرشار و بسیار بسیار سودَرسان بُشماَرستـ 
َ
َعلٰی َرغِم َسهوها و ل

از ُجمله می خوانیم: 

نهاُرها.« . 
َ
هما أ

ُ
ْی  تمّد

َ
ُة؛ أ َجّنَ

ْ
یادِت هر چیزی؛ و منه : ِفی الَحْوِض ِمْیَزاَباِن  ِمَداُدُهما ال صِل ز

َ
»أ

َکریِم َصفٖی پــوری، َتصحیح: َفَرُج اهلل بن هاِشــم الُحَســْینّی 
ْ
حیــم بــِن َعبدال َعــَرب، َعبدالّرَ

ْ
غــاِت ال

ُ
َرب فــی ل

َ ْ
)ُمْنَتَهــی األ

دُحَسْیِن طهرانی، 1296 - 1298هـ.ق.، ص 1176(.  ئی ُمَحّمَ َکربال القاسانّی و ...، چاِپ َسنگی، طهران: دارالّطباعۀ 

ْیه! - َدر الفاِئق  َفرموده است:
َ
مه جاراهلِل َزَمْخَشری - ِرْضَواُن اهلِل َتَعالٰی َعل

ّ
َعال

ُر و ُیَزاُد.
َ

ْی: ُیَکّث
َ
ْی ِء و َمَدده : ما یمّد ِبه؛ أ

َ
»... ِمَداد الّش

هما 
ُ

ْی : تمّد
َ
ــُة؛ أ َجّنَ

ْ
ة ِمَداُدُهما ال َجّنَ

ْ
م - فی ِذکِر الَحــْوِض َیْنَثِعُب فیه ِمْیَزاَبان  ِمــن ال

َّ
ْیــِه َو َســل

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
ــُه - َصل

ُ
َو ِمْنــُه َقول

نهاُرها. ...«
َ
أ

ر:
َ
18 . َدر این باره، از ُجمله نگ

یراستۀ: ُامیِد َقنَبری، چ: 1، ِتهران: َانُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهنگی، 1386هـ.ش.، صص 16  ُگنابادی، و ِد َپرویِن  زندگٖی نامه و خدماِت ِعلمی و َفرَهنگِی ُاستاد ُمَحّمَ
کَبِر ِدْهُخدا، 

َ
َغوِی َســخْتگیر و ُخرده َسنج ُاستاد َعلی أ

ُ
نابادی به َمحَضِر َعاّلمۀ ل

ُ
یِن گ ِد َپرو ِف ُاســتاِد زنده یاد ُمَحّمَ َکش و خوانَدنی از َتَشــّرُ

ْ
- 19 )که َدر آن َشــرحی ِدل

یــاده از َحْد َطَرِف ِاعِتماِد آن  َرب که تا پیش از آن، ز
َ ْ
یــن ِاْنِدراج یافته، و داســتاِن چگونگــِی ُوقوْف یافَتِن ِدْهُخدا َبر ناُدُرســتی هاِی َفرَهنِگ ُمْنَتَهی األ ــِم خــوِد َپرو

َ
از َقل

ردیده بود، بازگو ُشده است(.   
َ
گ واژه ِپژوِه ِمْفضال واِقع 
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د  ی - و - ُمَحّمَ ــد البجــاو َمْخَشــرّی، َتحقیــق: َعلــی ُمَحّمَ ) الفاِئــق فــی َغریــِب الَحدیــث، جــاراهلل َمحمــود بن ُعَمــر الّزَ
بوالَفضل ِإبراهیم، افسِت دارالِفْکر، 1414 هـ.ق.،  3 / 352(. 

َ
أ

بٖیدی - َرِحَمُه اهلُل َتَعالٰی! - می خوانیم: ِد َز َعروِس َسّیِ
ْ
َدر تاُج ال

ُه  ِمْن 
ُ

َبْحُر َیُمّد
ْ
َعِزیــِز: ﴿َو ال

ْ
ْنِزیِل ال ا. َو ِفی الّتَ

ً
ه  َمّد

ُ
ُه  َیُمّد

َ
َرُه : َمــّد

َ
ُه َفَکّث

ُ
 ِلُکّلِ َشــْی ٍء َدَخَل ِفیِه ِمْثل

ُ
: ُیَقــال ْحَیاِنــّیُ ِ

ّ
 الل

َ
»... َو قــال

ُرُه. َو ِفی َحِدیِث  الَحْوِض:  َیْنَبِعث فیه  ِمیَزاَباِن  ِمَداُدُهما  ه ِإلْیِه َو ُتَکّثِ ِفِه َتُجّرُ
ْ
یُد ِفیِه ماء ِمن َخل ْی: َیِز

َ
ْبُحٍر﴾ أ

َ
َبْعِدِه َســْبَعُة أ

ْنَهاُرها. ... «
َ
ُهما أ

ُ
ْی: َتُمّد

َ
ِة، أ ْنهاُر الَجّنَ

َ
أ

حَمد َفّراج، 
َ
ــّتار أ بٖیدّی، ج 9، َتحقیق: َعبدالّسَ ُحَســْینّی الّزَ

ْ
د ُمرَتَضی ال د ُمَحّمَ ــّیِ ) تاُج الَعروس ِمن َجواِهر القاموس، الّسَ

قاَفة و الُفنون و اآلداب، 1391 هـ.ق.، ص 
َ

ٌة ِمْن وزاَرِة اِلعالم، ط: 2، الُکوْیت: الَمجِلس الَوَطنّی ِللّث ْجَنــٌة َفّنّیَ
َ
راَجَعْتــه: ل

158 و 159(.

٭
فتار، بی َصفحه ُشــمار(. َپس َهمه جا 

ُ
ِکتاِب« ایشــان، »ُعمــوِم َمرُدم اند« )پیشــگ بــه َتصریــِح آقــاِی َصَفرزاده، »ُمخاَطِب 

ِکتاِب داســتاِن  مِی پیچیده را ِانِتظار َکشــید. با ایْن َهمه، َبعِض توضیحاِت 
ْ
ِکتــاب َنباَیــد ُمواجهه بــا َدقائِق ِعل َدر ایــن 

ِث »َعم« 
َ
ر: ص 21(، یا »َعّمه« ُمَؤّن

َ
ِث »خال« )دایی( است )نگ

َ
 این که »خاله« ُمَؤّن

ً
یاده پیِش پاُافتاده است. َمَثال واژه ها ز

ِی چیزها  که َشبها رو ر: ص 38(،  یا »شبَنم« از "شب" و "نم" َتشکیل ُشده و به َمعناِی ُرطوَبتی است 
َ

)َعمو( است )نگ

ر 
َ
گ ّقی َشَود؛ ... َا

َ
که "داستاِن واژه ها" َتل که َدر َحّدِ خود فاِئَدتی است، چیزی نیست  ر: ص 34(، َهرَچند 

َ
می نشیند )نگ

فَتن بَیرَزد! ... الَبّته این َنَظِر َمْن َبنده اســت. َیعنی: 
ُ
گ َهم "داســتان" باَشــد، "داســتاِن" ُمِهّمی نیســت که َدر این َمقام به 

ِکتــاب بوَدم، اینهــا را َنمــی آَورَدم. لیک َبراِی آقــاِی َصَفرزاده َتعییــِن َتکلیف َنمی ُکَنم؛ چه، بی َشــک  ــر نویَســندۀ 
َ
گ َمــن َا

که َمن و ما می نویسیم َنمی نوشَتند! ر به جاِی َمِن نوعی بوَدند، بسیاری از چیزها را 
َ
گ ایشان َهم  َا

٭
یم. ... آنچه به َعرض َرسید، نمونه وار بود؛ و خواسِت َمْن َبنده از َتسویِد این َسطرها، َبحث و ِاحِتجاج  ر

َ
ذ

ْ
یم و ُبگ ذار

ْ
ُبگ

هِل َزبان و َدستآوردهاِی 
َ
ِکتابی خواســته اند میاِن خواَنندۀ عادِی أ لیِف ُچنین 

ْ
و ُمناَقَشــت َنبود. ... آقاِی َصَفرزاده با َتأ

ــالع را از این نوع َمعلومات نیز شــیرین ســاَزند. این  صــان ُپلــی بَزَننــد و کاِم ِدلَبســتگاِن عــادِی ِعلم و اّطِ ِعلمــِی ُمَتَخّصِ

ِکتابها بسیار نوشته َشَود، و الَبّته  ِت خْیری اســت که َســزاِی َتکریم و َتحســین است. ای کاش ُچنین  َقصِد ُمباَرک و نّیَ

َسخته َتر و ُپخته َتر. 

عــان َدر ُمطالعــاِت َعبوِس  ِ
ّ
ْصهــاِی پیچیــده و ُمْخَتّصِ ُمَتَضل هــِل َتَخّصُ

َ
مــی اســت. ویژۀ أ

َ
ی، خــوْش عال ــِم واژه کاو

َ
عال

فَتن و 
ُ
گ راَنم، بــه 

َ
ذ

ُ
حبــاب می گ

َ
ــر ِاختیــار بــا ُمْخِلص باَشــد، َترجیح می ِدَهم أوقاتــی را که با أ

َ
گ ُعْمــرکاه نیــز نیســت. ... َا

غات و 
ُ
َکندوکاو َدر باِب ل َدبی، واز آن ُجمله: همین 

َ
یخی و أ شــنیَدِن ِحکایاِت شــیریِن َفرَهنگی و ِنکاِت خوشــآَینِد تار

ُکجا   - ُفالن َرُجِل سیاسی 
ً

یشــه ها و پیشینه هاشــان، َمصروف داَرم، تا این که بگوَیم یا بْشــَنَوم که - َمَثال ســاختارها و ر

َکمَتر ُشــده، یا َبْهمان ســاِرق چه مایه از ِخزانۀ  چه َفضاَحتی باال آَورده اســت، یا َبهاِی ماُیْحتاِج عاّمه چه َقدر بیشــَتر یا 

که بیهوده َخرِج ُنْشخوارکرَدِن ُچنین ِقّصه هاِی  کوتاْه َتر از آن است  یخته!!! ... ُعْمِر آَدمی  ُعمومی به جیِب ناَنجیَبش ر

که »لوبیاچیتی« با  رانم 
َ

ی َدر این ُبگذ ُکْنجکاو ِخ دراِز بی َســراْنجام َشــَود! ... َمْن یکی َترجیح می ِدَهم ُعْمِر خود را به 
ْ
َتل

پارچــۀ "چیــِت" ِهنــدی چه َربطی داَرد )نگر: ص 49(؛ یا چرا و چگونه »کوکتل مولوتوف« را َســربازاِن َفنالندی َدر دوراِن 

ی، خوانَدند )نگر: ص  موِر خارجۀ وقِت شــوَرو
ُ
یاِچســالو مولوتوف، وزیِر أ َجنِگ َجهانِی ُدُوم از راِه َطعن و َتســَخر به ناِم و

یشه َدر ُکجا داَرد )نگر: ص 6(؛ ...؛ َبرخی َهم ترجیح می ِدَهند َوقِت خود را َدر َغْمناله از  47(؛ یا ِاصِطالِح »ُبرِج عاج« ر

ذاَرنند و روَنق افزاِی 
ُ

یان19 ُبگ َکْژَمداری هاِی روزگار زاری از ُدَژْم رویی هاِی روزگار و 
ُ
ِگله گ ِگراْن ُفروشِی این و َارزاْن َخرِی آن و 

ران، َهمواره یکی از ِابِتالئاِت ُعموِم َمرُدمان َدر باِب َتْضییِع ُعْمر بوده و َهست. 
َ
حواِل ُحکوَمتگ

َ
گرانی و َارزانی و أ فت وگوْی از 

ُ
گ 19 . ِاسِتْغراِق أوقات َدر 
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اِهُب!«21.
َ

ُجنوِن َهرزه نالِی ِشْکوه َپَرستان باَشند20؛ ... »َو ِللّناِس ِفیَما َیْعَشُقوَن َمذ

  »َهمه ِبهَتری باد و نیک اخَتری!«

ِاصَفهان / َفصِل َسرِد 1398 هـ.ش.  

َقُه و 
َ

ر: َصْید الخاِطر، ابُن الَجوزّی، َحّق
َ
ــْف ها خورده. نگ ّسُ

َ
َکرده اســت و َبر آن تأ زگاِر ابِن َجوزی َهم ُچنین بوده و او بَتْصریح از َهمین ِابِتالِی عاّمه یاد  نمونه را، َدر رو

ْیه: َعلی الّطْنطاوی، ط: 1، ِدَمْشق: دار الِفْکر، 1380 ه ـ.ق.، 2 / 318 - 320؛و 
َ
َق َعل

َّ
َمَتُه و َعل

َ
یَن ُفصوِلِه: ناجی الّطْنطاوی، راَجَعُه و َوَضَع ُمَقّد َوَضَع َفهاِرَسُه و َعناو

ة، ص 59.  ب: َمْکَتب الَمْطبوعات اإِلسالمّیَ
َ
ة، ط: 10، َحل

َ
بوُغّد

َ
َمِن ِعنَد الُعَلماء، َعبدالَفّتاح أ نیز: ِقیَمة الّزَ

ْبناِی َدهر را َدر آماِج 
َ
که َطّیِ آن َهمین خوی و خیِم أ نده َمْغز 

َ
گ وی اســت. وی، َدر چارانه ای َنْغز و آ

َ
20 . »ُجنوِن َهرزه نالی« و »ِشْکوه َپَرســت«، َهر دو از َتعابیِر بیِدِل ِدهل

ِانِتقاد می ِنشاَند، ُسروده است:
ُکَند؟ کــــــــــه  َبدِخصالی  ِعــــــــــالِج  َمــــــــــرگ،  ُکَنــــــــــد؟ُجز  کــــــــــه  َهرزه نالــــــــــی  ُجنــــــــــوِن  َتدبیــــــــــِر 

َهمه ِشْکوه َپَرســــــــــتیم  َنَفــــــــــس،  َقْطــــــــــِع  ُکَند؟بــــــــــی  کــــــــــه  خالی  اســــــــــت،  ُپر  ما  ِدِل  مــــــــــا  از 

ران، 1398 هـ.ش.، ص 207(. فَضلی،  چ: 1، َمْشَهد: سپیده باَو
َ
د َعلِی میرأ مۀ: َسّیِ

َ
کاِظمی، با ُمَقّد دکاِظِم  کوِشِش: ُمَحّمَ ) ُگزیدۀ ُرباعّیاِت بیِدل، به 

ی! ـ:
َ
بوِفراِس َحْمدانی - َرِحَمُه اهلُل َتَعال

َ
باْنَزد و َمَثْل گونه از این بْیِت أ 21 . »َو ِللّناِس ِفیَما َیعَشُقوَن َمذاِهُب!«، نیْم بْیتی است َز

ْهِلَهــــــــــا 
َ
َیــــــــــاِر أِل َهِبــــــــــی ُحــــــــــّبُ الّدِ

ْ
اِهــــــــــُبَو ِمــــــــــْن َمذ

َ
َمذ َیْعَشــــــــــُقوَن  ِفیَمــــــــــا  ــــــــــاِس  ِللّنَ َو 

ة،  بّیَ راســاِت الَعَر بی ِفراٍس الَحْمدانّی، ُعنَی بَجْمِعِه َو َنْشــِرِه َو َتعلیِق َحواشــیه و َوْضِع َفهاِرِســِه: ســامی الّدّهان، ط: 1، َبْیروت: الَمعَهد الَفَرنســی بِدَمْشــق ِللّدِ
َ
)دیوان أ

1363 ه ـ.ق.، 2 / 30(. 
َکرده اند.  یش َتْضمین  بوِفراِس َحْمدانی را، ُشماری از َسراَیندگاِن پس از وْی َبرِگِرفته و َدر ُسروده هاِی خو

َ
این نیْم بْیِت أ


