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 نامه گرشاسب. این مقاله به تغییر صورت یکی از این واژگان در متن  زبان فارسی بیفزایند

ي یک شده اسدي طوسی خواهد پرداخت و نشان خواهد داد چگونه صورت تحریف

نویسان از طریق متن، صورت  شود و فرهنگکلمه در درازناي زمان در متن پذیرفته می 

ت متن براي آن معنایی ساخته به بافتوجهکنند و با ها می محرف آن کلمه وارد فرهنگ

 شود.گردد و صورت اصلی کلمه به دست فراموشی سپرده می می

 . نامهگرشاسبطوسی، تاک، تحریف، تصحیف، تلک، طاق، اسدي  های کليدی:واژه 
 

 . مقدمه 1

یکی از آثار مهم حماسی در ادبیات فارسی است که اسدي طوسی آن را   نامهگرشاسب

فردوسی سروده است. اولین تصحیح این کتاب   يشاهنامهدر قرن پنجم و به پیروي از 

ق(   800ي لندن )مورخ م( بر اساس نسخه1926-1854را محقق فرانسوي کلمان هوار )

کرد؛ اما تصحیح هوار کامل نبوده و در پاریس منتشر   1926اي به نثر در سال  با ترجمه

بیت آغازین منظومه را دربرگرفته است؛ زیرا هوار در همان سال درگذشت و   2543تنها 

  نامهگرشاسبم( 1938)  1317یغمایی در سال کاره ماند. سپس مرحوم کار تصحیح نیمه

ق(  860ي سپهساالر )مورخ ي مدرسهرا دوباره تصحیح کرد و براي این تصحیح، نسخه

نویس دیگر نیز که  حال، از چندین دستي اساس برگزید؛ اما درعینعنوان نسخهرا به

خود آورده است، استفاده کرده است. بعدها   ينامهگرشاسبي ها را در مقدمهشرح آن

ي ناقص کلمان هوار را از روي متن مصحح یغمایی کامل کرد و هانري ماسه ترجمه

(. آقاي  13:  1394طوسی،    پاریس منتشر شد )رک. اسديم در 1951این ترجمه در سال 

را فراهم آورده و به نام  نامهگرشاسبرشید یاسمی نیز منتخباتی از اشعار اخالقی 

 (. 17:  1396طوسی،  اند )رک. اسدياسدي به چاپ رسانده  ياندرزنامه

جمله   هاي موجود ازیغمایی تعداد درخور توجهی از نسخهدر زمان تصحیح متنِ مرحوم

قمري کتابت شده است، شناخته نشده بودند و بالطبع کار    755اقدم نسخ که در سال  

توان با تصحیح مجدد  هاي جدید میگرفتن از نسخهاست که با کمک  داراي نواقصی بوده

بخشی از ایرادات موجود را بر طرف نمود. ناگفته نماند که از سرنوشت بخشی    1این متن،
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یغمایی قرار داشته نیز اطالع دقیقی در دست نیست و متن  ار مرحوم  از منابعی که در اختی 

داشته    ها را در خود نگههاي مربوط به این نسخهاز این نظر که ضبط  نامهگرشاسبچاپی  

 است، براي تصحیح متن داراي اهمیت فراوانی است.

 :  می دار ییغمای مرحوماسديِ تصحیح   ينامهگرشاسبدربیتی از 

   ز هند فیهم از مخمل و هر طرا          هم از شاره و تلک و خزُّ و پرند

   (190: 1396طوسی،  )اسدي

قرار دارد که گرشاسب در پی درخواست    نامه گرشاسب   از شده در قسمتی  بیت بحث 

شود  ، به هندوستان فرستاده می ي بهو، سردار طاغی مهراج، پادشاه هند از ضحاک براي دفع فتنه 

و پس از پیروزي و به بندکشیدن او، مهراج هدایاي بسیاري را براي قدردانی از یاریگري  

 شود:  فرستد که براي نمونه چند بیتی از آن را در اینجا آورده می ضحاک براي او می 

 اند و خروار هفتاد کاســه، زر ز

 نام  بردند   جفت   چهـل   و  هزار 

 پرند  و  خزّ  و  تلک  و  شــاره  از  پر

 گام  باد  پیکر  کُه  اســپ  هزار

 

 چند   که  داند  که  آلــت  سیمیـنه  ز 

 خام  عود همه چوبـش صندوق، ز

 هند   ز  طرایف   هـر  و  مخمل  از  هـم

 ستام    زرّین  بــه   و  برگستوان  بــه

 )همان(                              

 

 

 

به متن  توجهي »تلک« در این متن و جایگزینی آن باکلمهي  کوشد دربارهاین نوشته می

 پیشنهادي ارائه کند.  نامهگرشاسبنویس دیگري از دست

 

 ی پژوهش . پيشينه2

پیشنهادي تازه یا رفع ابهام از کلماتی که در    يمنظور ارائهتحقیق در مفردات متون به

دالیل مختلف از جمله مهجوربودن کلمه، نداشتن شاهد در سایر  هنگام تصحیح متن به

  جلب   خود  به  را  محققان  اند، همیشه توجه متون و بدخوانی مصحح دچار تحریف شده

از رواقی »شاهنامه را چگونه باید خواند؟«    به دو مقاله  توانکرده است؛ براي نمونه، می

اند،  به چاپ رسیده   ( 1383) و »بازهم شاهنامه را چگونه باید خواند؟« که در سال    ( 1380) 
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  ي شاهنامه ها در  گونه نمونه اشاره کرد. علی رواقی در این دو مقاله به بررسی تعدادي از این 
یغمایی، وي فرهنگ    اسدي چاپ مرحوم   ي نامه اسب گرش فردوسی پرداخته است. در تعلیقات  

کوشش  ي یغما به مطلق در یادنامه اند که بعدتر جالل خالقی واژگانی مختصري را فراهم کرده 

افشار در مقاله  با عنوان »فرهنگ گرشاسب ایرج  است کمبودهاي فرهنگ  نامه« کوشیده  اي 

ق در آن مقاله، ضمن پذیرفتن ضبط  یغمایی را جبران کند. خالقی مطل واژگانی چاپ مرحوم  

، با این یادآوري  ( 76  : 1370مطلق،  نوعی پارچه )خالقی   است:   ي تلک، در مقابل آن نوشته کلمه 

است: قماشی که    نوشته   رشیدي   فرهنگ ي این کلمه به نقل از  یغمایی درباره   که خود مرحوم 

صورت  اله کار دیگري که به (. به غیر از این مق 420:  1396طوسی،  در هند است )رک. اسدي  

 پرداخته شده باشد، دیده نشد.   نامه گرشاسب اختصاصی به واژگان  

 

 . بحث و بررسی 3

یا    ي »تلک« در بیت سوم، در پیوند با »شاره«، »خز« و »پرند« که هر سه نوعی قماش کلمه 

هاي  جامه باشد. در بررسی فرهنگ   / به قراین متنی بایستی نوعی قماش توجه جامه هستند و با 

ها که متعلق به  ترین آن فارسی موجود و در ارتباط با معنی این کلمه باید گفت که در قدیمی 

تاریخی، در  است، این کلمه وجود ندارد و به   نامه گرشاسب خود مؤلف     ي نامه فّرخ ترتیب 

معانی الفاظ پهلوي    ی که بخشی از مقالت دهم آن مربوط به ابوبکر جمال   ي جمالی، نوشته 

اند و از این  گونه هم، همین   الفرس صحاح و    قواس   فرهنگ است، ذکري از این کلمه نیست.  

هایی که پژوهشگر بررسی  کلمه و معنی آن در این دو فرهنگ نیز، نشانی نیست. اقدم فرهنگ 

است که    حلیمی   لغت   فرهنگ نویسی از  کرده است و این کلمه در آن وجود دارد، دست 

 است.    ابویوسف حلیمی   بن الل لطف ترکی و متعلق به  گی فارسی فرهن 

  :1383ذاکرالحسینی،  )شده است  قمري نوشته  888تا   872هاي این فرهنگ بین سال 

طوسی، هندوشاه نخجوانی، حکیم قطران ارموي و شمس    و مؤلف یک جا از اسدي  (22

  ي رسالههندوشاه،  الفرس صحاح اسدي،  فرس لغتشود که فخري یاد کرده و معلوم می

 . (23: همان)شمس فخري از مآخذ او بوده ]است[.   جمالی معیارقطران و  منتخب 
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ي »تلک« به زبان ترکی توضیحی  بینید، در ذیل کلمهطور که در عکس متن میهمان

  ي ها )پارچه( از قماشی  اسم قماشگونه است:  ي فارسی آن، اینآورده است که ترجمه

 ت، اسدي:  دوستان اسهن

 و خزّ و پرند                هم از مخمل و هر طرایف ز هند  تلک پر از شاره و  

 ( 190: 1396)اسدي طوسی،       

هاي بعدي  ها کدام است و اساساً فرهنگترین فرهنگاینکه مأخذ این کلمه در قدیم

گرفته فرهنگ  کدام  از  را  کلمه  میانداین  تنها  نیست،  معلوم  من  بر  دقیق  در  ،  دانم 

زمان با همین لغت حلیمی نوشته شده است، این لغت  منیَري که تقریباً هم  ي نامهشرف

می و  ندارد  در وجود  کلمه  این  حضور  اولین  شاهد  نهم  قرن  در  که  زد  حدس  توان 

  دیوان لمه در کند، نبودن این کها هستیم. دلیل دیگري که این گمان را تقویت میفرهنگ

در دست    يالبسه ایشان  زمان حیات  از  دقیقی  اطالع  اگرچه  قاري است؛  نظام  محمود 

زیسته است و کتاب  است که نظام قاري در قرن نهم می  نیست، ادوارد براون حدس زده

:  1339است )براون،    ي دوم قرن نهم تألیف کردهرا به احتمال زیاد در نیمه  البسه  دیوان

ا471 نبود  در(.  کلمه  گسترده  يالبسه  دیوان  ین  طیف  شامل  که  قاري  نام  نظام  از  اي 

 بودن این کلمه در نزد ایشان باشد. تواند نشان از ناشناخته ها است، می منسوجات و جامه 

نوشته شده است، در معنی »تلک« داریم: بالفتح،    1064که در سال    رشیدي   فرهنگ در  

]شایان ذکر است که قسمت اول    ( 441:  1337)تتوي،    طلق، که به هندي ابرک گویند   معربش 

شود که اشاره به گوهري کانی )سنگی( است که  در اینجا تمام می   رشیدي   فرهنگ تعریف در  

 گویند[ و قماشی است که در هند است، اسدي گوید:  در هندوستان به آن ابرک می 

 االصل( و پرند و خود)کذافی تلکهم از شاره و    هم از مخمل و هم طرایف ز هند    

  )همان( 
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 ي پیشواز که »ترلک« نیز گویند، شرف ]الدین[ شفروه گوید: و به کسر تا و فتح الم، جامه

 ز انعام نامت   دیدوخته ب تلک             لتی جز يقبا بسته سرو از عطا

 ( 441:  1337تتوي، )

جایی دو مصرع، با ضبط حلیمی تنها  بر جابهضبط بیت اسدي در این فرهنگ، افزون

سروري که در اوایل   الفرسمجمعي »خز« به »خود« متفاوت است و در  در گشتگی کلمه

قرن یازدهم نوشته شده، تقریباً همین عبارت ذیل »تلک« نوشته شده است و حتی اشتباهی  

»خز« در شعر اسدي راه یافته است، در این فرهنگ    ي »خود« به جايکه در ضبط کلمه

می چشم  به  شرفهم  شعر  در  شده  استفاده  »ِتلَک«  بهخورد.  شفروه  وزن الدین  دلیل 

ي اول در ادامه، مطالبی  ي کلمهاز موضوع بحث ما خارج است؛ اما درباره  نامهگرشاسب

با سپس  و  شد  خواهد  گفته  نسخهتوجهچند  در  تازه  ضبطی  ق به  پیشنهادي  دیماي  تر، 

 . شده داده خواهد شداي فراموشي جایگزینی این کلمه با کلمهدرباره

با کلمه پیوند  این کلمه در  هاي دیگري مانند »شاره«، »خز« و »پرند« قرار  ازآنجاکه 

را بر آن داشته که در ذیل این کلمه بنویسند: قماشی است در هند. نکته    ها نویس دارد، فرهنگ 

آورد  شود و این احتمال را به وجود می هاي قدیم یافت نمی اینجا است که این کلمه در فرهنگ 

اي دیگر بوده باشد و در اثر خطاي کاتبان و غربت این کلمه  که ممکن است در اصل، کلمه 

نویسان  ها، فرهنگ تبع آن ي موجود گشتگی پیدا کرده باشد و به ه ي ایشان، به کلم در زمانه 

ي  ي مدنظر ساخته باشند و دیگر اینکه نمونه به قراین متنی، این معنی را براي کلمه توجه با 

ام، یافت نشده است، این گمان  دیگري از کاربرد این کلمه در متونی که تا قرن هشتم بررسیده 

 ي دیگري بوده باشد. مه تحریف کلمه کند که این کل را تقویت می 

کاشانی  اسدي که محمود امیدساالر و نادر مطلبی  ينامهگرشاسبیاب از  اي تازهنسخه 

بهار   به  1394در  و  انتشارات سخن  به چاپ رساندهدر  نسخ  صورت عکسی  اقدم  اند، 

شماره  به  نسخه  این  است.  شده  خزینهشناخته  کتابخانه  674ي  ي  توپقاپوسرا در  ي  ي 

الدین درجم آن را  رکن  الحاجبنقمري حسن  755شود و در سال  استانبول نگهداري می



ـ ــ اصغر ابراهیمی وینیچه /...نامهگرشاسبای در ررسی کلمه ی کوتاه: بمقاله ـ ــــــــــ  281 ـــ

 

  ( ر  29  برگ)طوسی    اي از این بیت اسديکتابت کرده است. در این نسخه صورت تازه

 گونه است: وجود دارد که این

   پر از شاره و تاک و خز و پرند      هم از مخمل و هر طرایف ز هند                

گفته، در اقدم نسخ وجود دارد و اگر ي پیشبینیم صورت دیگري از کلمهکه میچنان

بخواهیم به این اصل مهم که »ضبط دشوارتر برتر است« پایبند باشیم و بپذیریم، در واقع  

توان  آن میتأیید    يبرا  یمتن  نیچه قراي »تاک« است،  ي »تلک« صورت محرّف کلمهکلمه

  دهخدا   ينامهلغتبراي تاک چنین معنایی مشخص نشده است و در  ها  ؟ در فرهنگافتی

 در ذیل این مأخذ نوشته است: 

«. ) تاک  انگور.  درخت  )250ص   اقبال   عباس  چ  اسدي  فرس  لغت)اِ(    نامةشرف( 

)منیري )برهان(  )رشیدي  فرهنگ (  )اللغات  غیاث(  )اوبهی  فرهنگ(  )آنندراج(   انجمن( 

(. درخت رز و  نظام  فرهنگ(. در تکلم موو نام دیگرش رز است . )نظام  فرهنگ( )آرا

گاهی   . 104 ص  تهران  چ  االسامی  فی  السامی. )يه(. کرم . نامیاالطباء  ناظمنهال رز. )

به »رز« اضافه کنند بود. ) : همین معنیه  ب  ،»تاک « را    ي حاشیهفرخو؛ پیراستن تاک رز 

 ي تاک(.واژه : ذیل1377)دهخدا،  «(نخجوانی اسدي فرهنگ

نسخ را    بودن ضبط اقدم ي تاک که درستکنیم، معنایی براي کلمهکه مشاهده میچنان

تأیید کند، وجود ندارد. پس باید دنبال دلیل دیگري باشیم تا ضبط موجود را تأیید کند.  

 که دیدیم در معناي »تلک« نوشته بود: بالفتح، معربش طلق است.چنان  فرهنگ رشیديدر  

این گشتگی که حاصل معرب  (441:  1337)تتوي،   دربارهآیا  است،  کلمه  این  ي  شدن 

 تفاق افتاده است؟  ي »تاک« هم ا کلمه

ي »طاق« آمده است: »بر وزن ساق، معروف است که آن  در ذیل کلمه   قاطع   برهان در  

محراب و تیزي ایوان و عمارت و پل رودخانه باشد ... و نوعی از جامه هم است و آن فرجی  

س  پانوی (. در  1342:  1391)تبریزي،    اند«دار باشد و طیلسان و ردا را نیز گفته ي پنبه و جبه 
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)شاخه، پیچک و خط منحنی(...    tâkاند: »پهلوي  مربوط به این کلمه، استاد معین اضافه کرده 

   )همان(.   االرب«طاق معرب است و نوعی از جامه و چادر و چادر سبز، منتهی 

و در ذیل طاق داریم: »عربی، ظاهراً    شناختیشناسی این کلمه در فرهنگ ریشهدر ریشه

کردن، دربرگرفتن«  پوشاندن، حفظ  teg(s).1-هند و اروپایی:  >  tâgاز اصلی ایرانی ]:

با تاج و داشتن  1953:  1395دوست،  )حسن  این کلمه  ارتباط  ( و در همین فرهنگ از 

شده است    پیچاندن، چرخاندن، بافتن گفته  takي  و از ریشه   tâkaي ایرانی باستان  ریشه

 (.  803)همان: 

رساند که  پس ارتباط این کلمه با بافتن و پوشاندن در ایران باستان ما را به این نتیجه می 

صورت »تاک« یا »تاگ«  شدن، صورت اصلی این کلمه کاربرد داشته است و به پیش از معرب 

اي  دوره شده و در معنی قماش یا جامه در زبان فارسی وجود داشته است و در  نوشته می 

کاتبان و مؤلفان، اصل این کلمه را کنار گذاشته و از صورت معرب آن یعنی »طاق« استفاده  

 عنوان شاهد در متون پیدا کرد؛ از جمله:  هاي متعددي به توان نمونه اند که می کرده 

 وز درون پیرهن بوالحسن عمرانی            طــاق بوطالب نعمه است که دارم ز برون 

 طـاقی و پیرهنی کرد همی نتوانی           نعمت بخیلی که به چندین زر و چندین چه 

 ( 754:  1376)انوري، 

 و همچنین:

 (344:  1368اي به علم مشغول        مشغول به طاق و طیلسانی )ناصرخسرو،  لیکن تو نه

 آورده شده است:  سیستان تاریخ شواهدي از    دهخدا ينامهلغتو در نثر فارسی هم در 

امیر خلف فرود آمد بر طاق و طیلسان به رسم علما و زهاد، بر خري مصري نشسته  »

 (. 347: 1388تاریخ سیستان، ) «ها افروخته اندر پیش و شمع

  طیلسان«  و  طاق  و  پوشید  فقها  و  علما  سلب  و  نهاد  طاق  بر  لشکري  يهامیر خلف جام» 

 (.  340همان: )
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نمونه آیا  دید  باید  از  حال  در    «تاگ»ي  ي صورت اصلی کلمهاستفادههایی  چنانچه 

عنوان »تاگ« پیدا  ها مأخذي بهدوست دیدیم وجود دارد یا خیر؟ در فرهنگفرهنگ حسن

 ( وجود دارد و در ذیل آن داریم:  tâg varنکردم؛ اما نزدیک به این کلمه »تاگ ور/

  بمعنی   »ور«  ؤخر« و مزید م  ]وَ[ )ص مرکب ( این کلمه مرکب است از »تاگ ور.تاگ»

دار استعمال  معنی شاه و تاجه  صورت تگور بهاین کلمه را ارمنیان ب  2  .مکلل  تاجور،   دار،تاج

  ي نامهلغتبینیم مأخذ این کلمه در  که میور(. چناني تاگواژه  : ذیل1377« )دهخدا،  کنند
است:    قزوینی آورده است. در حواشی این کتاب، عالمه    جوینی  جهانگشاي  تاریخ،  دهخدا

که معلوم است در فارسی  »بدون شک تاگاور ارمنی از تاجور فارسی گرفته شده که چنان

 نیز به همین معنی تاگاور ارمنی یعنی پادشاه مستعمل است، خاقانی گوید:

 یک        زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند این تاجوران یک

اند: تر گفتهو قبل(  487:  1385)جوینی،    استعمال تکفور بود«  این اصل معنی و محل

ي ارمنی  »اصل کلمه »تکفور« یا صور مختلف آن از قبیل »تگور« و »تاگور« همه از کلمه

که در آن زبان به معنی پادشاه است و مرکب است از دو جزء: »تاگ« به   آید »تاگاور« می

معنی تاج و دیگر ادات »آور« به ضم واو به معنی حامل ..... و بدون شک »تاگاور« ارمنی  

 از تاجور فارسی گرفته شده است« )همان(.

، در واقع صحت مطلب مربوط  جوینی  جهانگشاي  تاریخشده در حواشی  مطلب نقل

کند؛ با این  دوست را تأیید میحسن  شناختیریشه  فرهنگ ي »طاق« در  ي کلمهشهبه ری

است: »بدون    توضیح که باید در یقین عالمه قزوینی تردیدي وارد کنیم؛ آنجا که نوشته

و فرضی بر این پایه مطرح    )همان(  شک »تاگاور« ارمنی از تاجور فارسی گرفته شده است

ي این  صورت حاضر با توجه به ریشهپیش از دگرگونی بهي »تاجور«  کنیم که خود کلمه

کلمه، در اصل »تاگور« بوده است و صورت اصلی آن در زبان و تاریخ ارمنی حفظ شده  

و صورتی از آن که در زبان فارسی باقی مانده، در واقع وجه معرب این کلمه است که  

 در آن واک »گ« به »ج« تبدیل گشته است. 
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صورت ترکیب باقی  ي »تاگ« در متون فارسی بهنزدیک به کلمهو آخر اینکه صورتی  

توان به این  هاي لغت با شواهد فراوانی وجود دارد؛ براي مثال، میمانده که در فرهنگ

 اي در دیوان عثمان مختاري اشاره کرد:بیت از قصیده

 از گریبانش طلسم چاه نخشب گشت بغدادي بغلتاقش             وگر نی چون برآید ماه تابان 

 ( 238: 1391)مختاري، 

عالمه بیت،  این  ذیل  توضیحات  نوشته    در  وزن  همایی  به  »بغلتاق=بغلطاق:  است: 

باف« نوعی از لباس نظیر فرجی و برگستوان که ظاهراً نوع ممتاز یا هیأت مرغوبش  »غزل 

بوده است« بغداد  به  کلمه . چنان(238:  1391)مختاري،    منسوب    ي که مشاهده گردید، 

شده در شعر  ي استفادهترین وجه به کلمهشده در این شعر، از نظر صورت، نزدیکاستفاده

ي »تاگ«  شدن کلمهاسدي است و تفاوت آن تنها در حرف آخر است که حاصل معرب

 فارسی است. 

 

 گيری . نتيجه4

نسخ را    ضبط اقدم   نامه گرشاسب ي »تلک« در  توان به جاي کلمه شده، می با توضیحات داده 

 گونه تصحیح کرد:  ي »تاگ«، به معنی نوعی قماش است و بیت را این پذیرفت که در آن کلمه 

پرند  و  خزّ  و  تاگ  و  شاره  از   پر 
o 

 هند   ز طرایف هر و مخمل از هم 

را افزود و در ذیل آن معنی نوعی قماش/ جامه را نوشت    ي تاگها کلمهو در فرهنگ

ي »تلک«  و براي شاهد مثال، بیت اسدي طوسی را استفاده کرد و همچنین در ذیل کلمه

قماشی است  » هاي لغت تا زمانی که شاهد دیگري براي آن پیدا نشود، معنی  در فرهنگ

 است« را حذف کرد.که در هند  

 توانیم در این بیت رودکی: با این توضیحات می

 تاگ رز بینی شده دینار گون

 

 پرنیان سبز او زنگار گون  

 (  96: 1391)رودکی، 
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بهافزون تاک  بیت، نگاهی دوباره  بر معنی معهود  ایهام موجود در  به  عنوان درخت، 

پرنیان در ابتداي مصراع دوم، بگوییم که یکی از معانی متن    يبه کلمهتوجهبیندازیم و با

گونه باشد که: جامه رز دینارگون شد و پرنیان سبز آن، رنگ زنگار به خود  تواند اینمی

گرفت. با این ضبط تازه در بیت رودکی تکرار حرف »گ« در کلمات »تاگ«، »دینارگون«  

 منجر خواهد شد.   و »زنگارگون« به تقویت بار موسیقیایی بیت نیز
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