ﺗﺒﺼﺮه ای ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ از دﯾﺪ زﺑﺎن
ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ
) ﺑﺨﺶ اول (

ﻧوﺷﺘَﻪ دﮐﺘﺮﺧوش ﻧظﺮﭘﺎﻣﯾﺮزاد

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن وﯾﮋه ﺗﺎً اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی و اﺗﻢ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺒﺎرز ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی ﺑﻮده و اﯾﻦ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی
از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭼﻮن
ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎل در ﭘﺮواز اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯿﺮود.
ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﻓﺮاﺳﻮی ﺣﻮاس ﻧﯿﺰ ارزش ھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدَه اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ در آن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر آﺛﺎر
ﻣﻮﻻﻧﺎ آن ﺑﺤﺮ ﺑﺰرگ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗًﻪ ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﭘﻨﮫﺎن دارد.
ﻪ دﯾﮕﺮ در ﭘﮫﻠﻮی ارزش ﻣﻌﻨﻮی آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ارزش ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺮاغ
از ﯾﮏ زاوﯾ َ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪه ھﺎ ﭘﯿﺶ آن را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻪ ﻏﻨﺎﻣﻨﺪی ﺑﺮای زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﻪ
ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨ َ
ﺧﺼﻮص زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺷﺮط درﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮﺧﻮردن
دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ،ﻗﺴﻤﺖ  ،2ص 497
ﺑﺮرﺳﯽ از آﺛﺎر ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ
دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻼ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را وﺳﯿﻌﺎً در
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ زﺑﺎن ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از آن ﺷﮫﺎدت ﻣﯿﺪھﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ در
ﻣﺤﺪودًه ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺮب ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
در ﺟﻤﻠَﻪ زﺑﺎن ھﺎی ھﻨﺪوآرﯾﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻪ ﯾﻔﺘﻠﯽ ھﺎ و ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ھﺎ و
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن در دورَه ﺳﻼﻟ َ
ﻗﺒﻞ از آن در ﭘﮫﻨَﻪ وﺳﯿﻊ ﻗﻠﻤﺮو آرﯾﺎﯾﯽ زﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻔﺘﻠﯽ
ھﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﺎت ﭘﺎﻣﯿﺮ در ﻣﺤﺪودَه ﺷﻐﻨﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺪاﺧﻞ وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﺎت
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ﻓﺎرﺳﯽ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻧﯿﺰ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻠﻤﻪ ھﺎی آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺎرج اﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﺰد ارﺑﺎب
ادب ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺪﯾﺪه آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺣﺪود  70ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎم ھﺎ ،اﻓﻌﺎل و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺮوز در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯿﺘﻮان در ﻧﺎم ھﺎی اﺷﯿﺎء ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﮔﻞ ھﺎ،
درﺧﺖ ھﺎ ،ﺟﺎی ھﺎ و ﻏﺬاھﺎ درﯾﺎﻓﺖ.
در ﻧﺎم ھﺎی اﻋﻀﺎی ﺑﺪن درآﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ از آن
ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯿﺪارد:
ﻣﯿﺪراﻧﺪ ﮐﺎم و ﻟﻨﺠﺶ ای درﯾﻎ
ﮐﺎن ﭼﻨﺎن ورد ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺸﺖ ﺗﯿﻎ
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮاول ص ( 192
ﮐﻠﻤَﻪ ﻟﻨﺞ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون رخ
ﻪ از روی را ﮔﻮﯾﻨﺪ
آورده اﻧﺪ .ﻟﻨﺞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ را اﻓﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و آن ﺣﺼ َ
ﮐﻪ وﺳﻂ رﺧﺴﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎم ﮐﻪ ﺣﺼَﻪ داﺧﻞ دھﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻟﻨﺞ
ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم در ﺑﯿﺘﯽ از ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺎره ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺮم اﻧﺪر ﮐﻮن
ﺳﺒﻠﺖ و رﯾﺶ و ﻣﻮی ﻟﻨﺞ ﺗﺮا
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دھﺨﺪا(
در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﯾﺎد ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ آورد:
دﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ در ﮐﻒ آن ﭘﯿﺮ ﭘﺮ
ﮔﻔﺖ ﺷﯿﺨﺎ ﻣﺮ ﺗﺮا ھﻢ ھﺴﺖ ﻏﺮ
) ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮدوم ص ( 308
در اﯾﻦ ﻣﺼﺮع ﮐﻠﻤﻪ ﻏﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده اﻧﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ دھﺨﺪا آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﻏﯽ آورده ﮐﻪ آﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ،ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﻨﻮی آن را ورم ؛ آﻣﺎس ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده ؛ ﻏﺪَه ﺑﺰرﮔﯽ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺠﺎزاً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻋﯿﺐ آورده ،در ﻓﺎﺗﺢ اﻻﺑﯿﺎت آن را ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده،
وﯾﻠﺴﻮن ﻧﯿﺰ آن را ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮھﺎن ﻗﺎطﻊ آن را ﺧﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻪ و
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﯿﻪ اش ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رودﮐﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻨﺪه دھﺎن داری و ﻧﺎی
ﺧﺎﯾﮕﺎن ﻏﺮ ھﺮ ﯾﮏ ﭼﻮن درای
) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دھﺨﺪا (
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ﻟﺒﯿﺒﯽ آورده اﺳﺖ:
ﺑﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺤﺮﮔﻪ ز ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎﻧﺶ
زھﺎر ﺷﺪه ﭘﺮ ﮐﻮی وﺧﺎﯾﻪ ﺷﺪه ﻏﺮ
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازدھﺨﺪا(
در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻏﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺼﯿﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺻﻔﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻓﻖ دارد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺘﯽ از ﺗﻨﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﺳﻨﮓ و آھﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﻪ
ﻟﯿﮏ ھﺴﺖ اودرﺻﻔﺖ آﺗﺶ زﻧﻪ
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮدوم ص ( 625
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺗﻨﻪ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮕﮫﺎ ﻧﯿﺰ درآﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﺎرج
ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻓﻮر آن ﮐﻠﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت آﻣﺪه ،او
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ و ﻓﻮر را
ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮر را
) ﻣﺜﻨﻮی،دﻓﺘﺮاول،ص(92
و ﯾﺎ:
دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺳﺒﺰوﺳﺮخ وﻓﻮر و زرد
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺷﻐﺎﻻن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮﺳﻮم ،ص(349

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻠﻤَﻪ ﻓﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﻧﮓ ﺳﺮخ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮر
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﮕﺮ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻧﮓ را ﻓﻮر vourﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﯿﺎن ﺳﺮخ و زرد
اﺳﺖ .اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای "  " vاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻣﮑﺎﻟﻤ َ
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﻤَﻪ ﻓﻮر درآﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﯿﺴﺎزد وآن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺻﺪای "  "vوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺻﺪاھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪاھﺎی زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای آن ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎی چ ،پ ،ژ و گ ﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﺪا از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﯿﺮون ﺷﺪه در زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﻣﯿﺮی و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ
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ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ " ف ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ " در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت در ﻧﺎم ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺷﺨﺎص درآﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ آن ھﺎ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺎھﻨﺸﺎه ،ﭘﺎدوان و ﺿﺤﺎک
را ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ زﻣﺮه ﮐﻠﻤﻪ ھﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻮ ﺷﺎھﻨﻨﺸﺎه ﺻﺪ ﺟﺎن و ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻣﻦ ازﺟﺎن وﺟﮫﺎن ﮔﻮﯾﻢ زھﯽ رو
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(341
ﻣﯽ ﺷﺪم در ﻓﻨﺎ ﭼﻮ ﻣﻪ ﺑﯽ ﭘﺎ
اﯾﻨﺖ ﺑﯽ ﭘﺎی ﭘﺎدوان ﮐﻪ ﻣﻨﻢ
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(157
ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺗﻮ ﺧﺸﻢ دﯾﺪی ﮐﺒﺮ را در ﺧﺸﻢ ﺟﻮ
ﮔﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮو ﺿﺤﺎک ﺷﻮ
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(348

در اﺑﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺎھﻨﺸﺎه آﻣﺪه و آن در اﺻﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺗﺎ اﻣﺮوز درزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از زﺑﺎن ﺷﻌﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺻﺪای اول اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﺪای " ښ " ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ "ش" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺻﺪای » ښ « ﯾﮑﯽ از ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﺑﺎن از زﺑﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﺪا در زﺑﺎن
ﻓﺮﺿﯽ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻮده و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﺻﺪا
از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﺎرج گردﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در اﺻﻞ » ﯿﯿﻦ ښه« اﺳﺖ ﮐﻪ »ښه« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎه و ﯾﯿﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻊ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯿﯿﻦ ﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎھﻨﺸﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎدوان در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن واﺿﺢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺎظﺖ
ﭘﺎده را ﺑﮑﻨﺪ ،او را ﭘﺎدوان ﮔﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﭘﺎدوان ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اطﻔﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎزه راه ﮔﺸﺘﻦ را ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﺮ طﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪم زدن آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺎدوان
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ،ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ از آن ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤَﻪ ﺿﺤﺎک آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺿﺤﺎک ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓﺴﺎﻧﻮی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ او راﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺎردوش وﺻﻒ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » اژی دھﺎک « ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺿﺤﺎک ﺷﮑﻞ ﻋﺮﺑﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از دو
ﮐﻠﻤَﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ » اژی « و » دھﻮک « ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن »اژی « و
»دھﻮک « در زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﻣﯿﺮی ﺗﺎ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد .اژی در زﺑﺎن ﻣﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎر و
دھﻮک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » ﻓﯿﻮک « ﯾﺎ » ﻓﯿﮏ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﻧﻪ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ
ﻣﺎردوش ﺑﺮای ﺿﺤﺎک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﮫﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮕﺬارد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ اژدر ﯾﺎ اژدھﺎر در زﺑﺎن دری
ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻞ ھﺎ ،درﺧﺖ ھﺎ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻧﯿﺰ در آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ آﻣﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﺎم ھﺎ
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻞ ھﺎی
ﺳﭙﺮﻏﻢ ،و ﺻﺪﺑﺮگ ،درﺧﺖ ھﺎی ﻋﺮﻋﺮ ،ﻣﺮود و رز و ﻣﯿﻮَه آن ھﺎ را ﻣﯿﺘﻮان دراﺑﯿﺎت ذﯾﻞ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد:
ﺳﻨﺒﻞ و ﻻﻟﻪ وﺳﭙﺮﻏﻢ ﻧﯿﺰ ھﻢ
ﺑﺎھﺰاران ﻧﺎز و ﻧﻔﺮت ﺧﻮرده ام
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ،5ص(663
ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺑﺮﻣﻦ ﮔﻞ ﺷﮑﺮآرد

ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮔﻞ ﺻﺪﺑﺮگ ﻓﺸﺎﻧﻢ
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(98

ازﺑﺎﻣﺪادان

ﺳﺎﻏﺮی ﭘﺮﮐﺮد ﺧﻮش ﺧﻤﺎره ای

ﭼﻮن ﻓﺮ ﻗﺪی ﻋﺮﻋﺮﻗﺪی ﺷﮑﺮﻟﺒﯽ ﻣﻪ ﭘﺎره ای
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(444

اﻧﺪرآن ﮐُﻪ ﺑﻮد اﺷﺠﺎرو ﺛﻤﺎر

ﺑﺲ ﻣﺮود ﮐﻮھﯽ آن ﺟﺎ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ ،3ص( 381

ﺑﺮﺳﺮ ﺷﺎﺧﯽ ﻣﺮودی ﭼﻨﺪ دﯾﺪ

ﺑﺎز ﺻﺒﺮی ﮐﺮد ﺧﻮدرا واﮐﺸﯿﺪ
) ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ،3ص(382

ﺑﯿﺎ ای ﺳﺎﻗﯽ ﻟﺐ ﮔﺰ ﺗﻮ ﺧﺎﻣﺎن را ﺑﺪان ﻣﯽ ﭘﺰ

زھﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎغ و رز ﮐﺰان اﻧﮕﻮر اﻓﺸﺮدی
)دﯾﻮان ،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص ( 480

ﮐﻠﻤَﻪ ﺳﭙﺮﻏﻢ را ﻣﺨﻔﻒ ﺷﺎه اﺳﻔﺮھﻢ ،ﺷﺎه اﺳﭙﺮم ،ﺷﺎه اﺳﭙﺮﻏﻢ در ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻞ ھﺎ و رﯾﺎﺣﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮔﻠﯽ ﮐﻪ آن را رﯾﺤﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪو
اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ آن را ﺷﺎه ھﻤﻔﺴﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺑﺎﻻ درﮔﻔﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ازرﻗﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻓﺮوز ﺑﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه اﺳﭙﺮم

ﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﯽ ﺧﻂ ﻗﻮس ﻗﺰح در آﺳﻤﺎن

ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺳﭙﺮﻏﻢ ز ﺑﻦ ﺑﺮﮐﻨﻨﺪ

ھﻤﺎن ﺷﺎخ ﻧﺎز و ﺑﮫﯽ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ

ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ:
دﻣﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﻮﯾﺪ آن ﺳﭙﺮﻏﻢ ھﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﺖ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ اﻓﮕﻨﺪ ﺣﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻏﻢ ﭼﻮ اﺳﭙﺮﻏﻢ
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)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دھﺨﺪا(
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪای
»ش« ﺑﻪ » ښ « درآن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .رﯾﺤﺎن را در اﯾﻦ زﺑﺎن » ﻪ ﺳﭙﺮخ « ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺎن ﺳﭙﺮﻏﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن در اﯾﻦ زﺑﺎن اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻪ » ﻪ « » ،ﭘﯿ « و » رخ « ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺪارد .زﯾﺮا » ﻪ ﺳﭙﺮخ « از ﺳﻪ ﮐﻠﻤ َ
ﻪ ھﻤﺎن ﺷﺎه و ﭘﯿ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روی و رخ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮد آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ » روی روﺷﻦ ﺷﺎه « ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﺑﯿﺖ ھﺎﯾﯽ
در دﯾﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺻﺤﻪ ﻣﯿﮕﺬارد:
در دﺳﺖ ﺷﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﺳﭙﺮﻏﻤﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ

در ﭘﯿﺶ ﺧﺮ آﻧﮫﺎ ﭼﻮ ﮔﯿﺎه اﻧﺪ و ﻏﺬا اﻧﺪ

ﮔﺮ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺳﭙﺮﻏﻢ ﺷﻮی ای ﭘﻮرﺑﻪ داﻧﺶ

آﻧﮫﺎت ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻣﺮا اﻧﺪ
) دﯾﻮان ﻗﺼﺎﯾﺪ ،ص( 95

ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤَﻪ ﺻﺪﺑﺮگ در ﺑﯿﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻞ ھﺎﯾﯽ اطﻼق
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺮگ ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮگ،ﭼﺎر ﺑﺮگ
وﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن دارﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺮﮔﻪ ،ﭼﺎر ﺑﺮﮔﻪ و ﺻﺪ ﺑﺮگ ﻧﺎم ﻣﯿﻨﮫﻨﺪ .طﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺳﻪ
ﺑﺮﮔﻪ ،ﭼﺎرﺑﺮﮔﻪ و ﺻﺪ ﺑﺮگ ﯾﺎ ﮔﻞ ﻓﺮﺷﯽ ﺳﻪ ﺑﺮﮔﻪ ،ﭼﺎرﺑﺮﮔﻪ و ﺻﺪ ﺑﺮگ .ﻣﮕﺮ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ
ﺻﺪﺑﺮگ ﺑﻪ ﮔﻠﯽ ﻧﺎم داده ﺷﺪه ﮐﻪ دارای رﻧﮓ زرد ﺑﻮده و ﻋﻄﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
اطﺮاف زﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﻮده و در ﭘﮫﻠﻮی ﻧﺴﺘﺮن ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر را ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﻪ ﻋﺮﻋﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻠﻤ َ
ﻗﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ :ﻋﺮﻋﺮ درﺧﺖ ﺳﺮو ﮐﻮھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
دھﺎت اﯾﺮان و ﻧﻘﺎط ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻤﺎل در ﺗﺪاول ﻋﺎﻣﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ،اﻗﺴﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮو ﮐﻮھﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ) .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ (
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ در اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ راﺑﻪ آن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺮﺧﯽ:
ﺑﺰرگ ﺑﺘﮑﺪَه ﭘﯿﺶ و در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺘﯽ

ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮﻋﺮ

ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی:
ﭼﻮن ﻓﺎﺧﺘَﻪ دﻟﺒﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮد ازﻋﺮﻋﺮ

ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺟﻠﺠﻞ

ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو:
ﺟﺰﯾﺮُه ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻮﺑﮕﺮﻓﺖ ﺷﯿﻄﺎن

درو ﺧﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮﮐﻨﺪ ﻋﺮﻋﺮ

ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ:
ﺗﺎ ﺑﺘﺎﺑﺪ ز آﺳﻤﺎن ﭘﺮوﯾﻦ

ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻋﺮﻋﺮ
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در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻋﺮﻋﺮ آن درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از ﭼﻮب آن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﻮﺧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺎ از ﭼﻮب ﻋﺮﻋﺮ ﮐﻼن ﺗﺒﻖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺷﻌﺮش از ﻣﯿﻮه ای ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﻮه در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او از ﻣﺮود ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮد .ﻣﺮود را ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮھﺎن ﻗﺎطﻊ ﻣﺨﻔﻒ اﻣﺮود ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی آن را اﻣﺮود ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﮔﻼﺑﯽ و ﺷﺎه ﻣﯿﻮه ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﯿﻮه در
زﺑﺎن دری ﻧﺎک اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮود ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎک در ﺷﻐﻨﺎن اﻗﺴﺎم زﯾﺎدی دارد و ﻣﺮود آن ﻧﻮع ﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﺪﺧﺸﺎن و
ﺑﻐﻼن آن را ﯾﺦ ناک و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﻧﺎک ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﮥ رز آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،ﺗﺎک رز ،رزان ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی:
ﺗﺎ دو ﺳﻪ روز در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﮥ رز

آب اﻧﮕﻮر ﮔﺴﺎرﯾﻢ ﺑﻪ آب

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ:
ﮐﺮد ﺧﺰان ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﻒ ﺧﯿﻞ ﺑﮫﺎر

ﺑﺎد وزان ﺑﺮ رزان ﮔﺸﺖ ﺑﻪ دل ﮐﯿﻨﻪ دار

ﮐﻠﻤﻪ رز در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺘﮥ ﺗﺎﮐﯽ ﺻﺤﺮاﺋﯽ را " روﺋﭙﺲ رﯾﺰ " ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن دری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻪ " ﺳﮓ
اﻧﮕﻮرک" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ آن ،آن راﺑﻪ زﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﺒﺮد .اﯾﻦ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
"روﺋﭙﺲ" و "رﯾﺰ" اﺳﺖ ﮐﻪ روﺋﭙﺲ را در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﮥ اوﺳﺘﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﮓ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دری آن وﻓﻖ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ روﺑﺎه را روﺋﭙﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪ ھﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪه ھﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺎم ھﺎ در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در ﺑﯿﺖ ھﺎﯾﯽ از ﻣﻮﻻﻧﺎ:
ﭘﺎی ﺗﻮ در ﮔِﻞ ﻣﺮا ﮔﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﮔﻞ

ﻣﺮ ﺗﺮا ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮا ﺳﻮر و دھﻞ
) ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ ،2ص(313

از ﺟﻨﻮب و از ﺷﻤﺎل و از دﺑﻮر

ﺑﺎﻏﮫﺎ دارد ﻋﺮوﺳﯽ و ﺳﻮر
)ﻣﺜﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ ،3ص(326

ﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻮ ﺑﻮﺑﮏ رﺑﺎﺑﯽ

آن داد و ﮔﺸﺎد و آن ﻋﻄﺎ ﮐﻮ
)دﯾﻮان،ﻗﺴﻤﺖ ،2ص(346
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در ﺑﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮر را در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ھﺎی زﯾﺎدی آورده اﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﻧﮓ ﺳﺮخ و رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ھﻢ ﭼﻨﺎن دﯾﻮار دور ﺷﮫﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم
درﺧﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻤﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده و ﭼﻮب ﺳﺮخ رﻧﮓ دارد .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ و ﻣﻮﻗﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻣﺪ .ﻣﮕﺮ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﯽ ،ﺟﺸﻦ ،ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﮔﻮﯾﺪ:
زی ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ دھﺮ از آﻧﮏ

ﺳﻮرش ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﺷﯿﻮﻧﺶ
) دﯾﻮان،ص(227

در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺳﻮر ،ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ و ﻋﺮوﺳﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻗﺪم
ﻧﯿﮏ و ﻣﯿﻤﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و اﻣﺎدَه ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮر
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻮﺑﻮﺑﮏ ﯾﺎ اﺑﻮﺑﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ در ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮھﺎن ﻗﺎطﻊ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
دﺧﺘﺮ ﺑﮑﺮ و دوﺷﯿﺰه آورده و ﻧﯿﺰ ھﺪھﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺮغ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﭼﻪ ﺑﻮﺑﻮ آواز ھﺪھﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺟﺪار و آن را ﭘﻮﭘﮏ و ﭘﻮﭘﻮ و ﻣﺮغ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ھﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﯿﺶ ھﺪھﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻧﺰاری آورده اﺳﺖ:
وﺻﺎل ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﻞ ھﻨﻮز ﻧﺎﺑﻮده

ﻪ ﺳﺮ ﺑﻮﺑﻮ
ﺑﻪ ﺧﯿﺮه ﺷﻮر ﺑﺮآورده ﺷﺎﻧ َ
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دھﺨﺪا(

در زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺷﮑﻞ آن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻮﺑﻮﺑﮏ و
ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﺑﻮﺑﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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