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 چکیده
هـاي بسـیارِ دیگـر، از لحـاظ      غزلیات موالنا در میان آثار شاعران فارسی، افزون بر جنبه

به تناسب وسعت مفاهیم و مضامین  موالنا ياه گستردگی دایرة واژه. همتاستها نیز بی واژه
که غالباً در ابداع و خلق معنی فعال است، در لفـظ نیـز   چنانذهن سیال او، هم. شعر اوست

در موضـوع و وزن، خـود بـه خـود      هاي رسمی آزاد است و تجارب تازهاز تنگناي واژه
 .سخن او را از کلمات و ترکیبات تازه مشحون کرده است

از این شمار بعضی همراه میـراث  . مغولی هستند ـ    کلمات شعر موالنا ترکیشماري از 
اند و برخی به سبب حضور در قونیه و صـحبت و  زبانی و ادبی اهل خراسان به وي رسیده

جو در تعداد و تشخیص و تمییز ایـن دو   و جست. اندزبانان به شعر او راه یافتهالفت با ترك
که شناسایی نوع گرایش موالنا به زبان ترکی و میزان تأثیر  گروه در حد خود فوایدي دارد

دهـد کـه    بررسیها نشان می. زبان و گفتار بعضی از پیرامونیان در شعر او، از جمله آنهاست
که باید به جمع و توضیح این مجموعه پرداخته نشده است و معنی پیشـنهادي  تاکنون چنان

 

 اه خوارزمی تهراناستاد دانشگ 
 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. نویسندة مسئول 

محمد ش
بد

جنجنببه ب برر بسبسـیـیاارِ دیگت موالنا در میان آثار ش شااعران فارسی، اافزفزونون هـاايي
تست نیز بی واژه.همتا دایریرةة به تناسب وسعت مفاموالنالنااياه گستردگیی
همهم. ست و خلق معنی فعال استچنچنانانذهن سیاال او، ابابدداعع د درر که غالباًاً

هزهناي واژه در موضـوع و وزن، خهاي رسمی آزاد است و تجارب تا
کرکرده استت کرکیباتات تازه مشحوحونن .و را از کلمات و ت

از این شمار بعضی. مغولی هستند     ـ کلمات شعر موالنا ترکیماري از
اند و برخی به سبب حضور در قونیهو ادبی اهل خراسان به وي رسیده
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در مقالۀ حاضر، با . از آنها نیز جاي تأمل دارداي بعضی از شارحان شعر موالنا براي دسته
ف موالنا در آنها، به طرح نوع تصرمغولی در غزلیات شمس و  ـ   اشاره به انواع لغات ترکی

ایـن  . اندهایی پرداخته شده است که پیش از او در نظم و نثر فارسی به کار رفتهمعنی واژه
توانـد خواننـدگان و   ، در حد خـود مـی  جو عالوه بر تأکید بر وسعت دایرة واژگان و جست

 .محققان را در شناخت زبان شعر موالنا یاري دهد

مغـولی در   ـ    ، زبان شعر موالنا، کلمـات ترکـی  دیوان شمسغزلیات موالنا،  :هاواژهکلید
 .شعر فارسی

 مقدمه
 1شعر موالنا در تاریخ ادبیات فارسی از نظر لفظ، معنـی، موضـوع، وزن و موسـیقی،   

از ایـن گذشـته اسـتغراق    . شعري استثنایی اسـت ... شگردهاي تازة بالغی وتصویر، 
. شاعر در عوالمی دور از دسترس دیگران نیز در شعرش تازگیهایی پدید آورده است

موالنا در مقایسه با دیگـران،   ساز این تازگیها آن است که شعرعوامل زمینه از جمله
هـا و  ست و غالباً نتیجۀ آفرینش لحظـه تر تحت تأثیر عوامل پیشینی قرار گرفته اکم

از اینجاست که به طور طبیعی، شعر . وتاب و گرم و گریزان احوال اوست آنات پرتب
 .او، شعر ناب و خاص او، از آفت و آسیب هر نوع تقلیدي بر کنار مانده است

هاي معنایی و هنري، از جنبـۀ لفـظ کـه عرصـۀ     غزل موالنا، صرف نظر از جنبه
دیـوان  «. انگیـزي دارد ودتري از جهان هنري اوست، تازگیهاي حیـرت بالنسبه محد

هـاي شـعر زبـان فارسـی، بـه      ها در میان مجموعـه  شمس به لحاظ گستردگی واژه
سرایان استثناست، این گسترش و تنوع ناشی از وسـعت   خصوص در میان آثار غزل

. )گفتـار  پـیش  21: 1385شفیعی کدکنی (» دامنۀ معانی مورد نظر موالنا و تعابیر اوست
اما فارغ از وسعت اندیشه و مقتضیات آن، رابطۀ عمیق وي با زبان و فرهنـگ تـودة   

 

 ).موسیقی شعر مولوي( 113، مقدمه، ص غزلیات شمس تبریزشفیعی کدکنی، :    براي تفصیل مطلب، نک. 1

ر تاریخ ادبیات فارسی از نظر لفظ، معنـی، موضـوع، وزن و
از ایـن گذشـ. شعري استثناییی ااسسـت ... دهاي تازة بالغی و

المی ددوورر اازز دسترس دیگگرراانن نیز در شعرش تازگیهایی پدید
ممووالالنناا ددرر مققاایسهساز این تااززگگیها آن است ککهه ششععرمل زمینه

ست و غغاالباً نتیجۀ آفرینشأثیر عوامل پپیشینی قراارر گگررففتته ا
اازز ایننجاست که به طور. تاب و گرم و گریزانن ااححووال اوست

 و خاص او، از آآففتت وو آسیب ههرر نووع تقللییددي بر کنار مانده
هاي معنایی و هنري، از جنبـۀ لفـظالنا، صرف نظر از جنبه

انگیـزي داودتري از جهان هنري اوست، تازگیهاي حیـرت 
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از یک سو، و آشنایی او با نظم و نثر گذشتۀ فارسی و عربی، از سوي دیگـر،   1مردم،
سبب شده است که بسیاري از لغات و کلمات کهن متون فارسی در گنجینۀ حافظۀ او 

ت خود، آنها را با روح و روي تازه احضار کند و بـه همـراه   حاضر باشند و او به وق
اینها همه وقتـی  . هاي گفتاري و غیرادبی وارد حوزة شعر خود سازدبسیاري از واژه

گیرد، ترکیبها و تعبیرها، حتـی  در خدمت خالقیتهاي ذهن و مهارتهاي زبانی قرار می
که به خـود او اختصـاص    آورداي پدید میهاي فارسی، عربی و ترکی نوساختهواژه

که در مطالعۀ چند و چون آنها، تنها آثار دیگر اوست که مفیـد فایـدتی   چنان 2دارند،
 .کند است و ابهامی را برطرف می

در بررسی عناصر زبانی شعر موالنا، این نکته را نباید فراموش کـرد کـه محـیط    
پیرامونیـان شـاعران    اي استثنایی است؛ مخاطبان اولیۀ شعر او با زندگی او نیز حوزه

ند و حضور در جامعۀ زبانی متفاوت، بنا بر قاعدة خود زمینـۀ تبـادل   ادیگر متفاوت
دانیم که می. اي را فراهم کرده و بر عناصر زبانی او افزوده استها و مفاهیم تازهواژه

اي که در آن عصر، محـل تالقـی   قونیه 3فصول شاعري موالنا در قونیه گذشته است،
حاکمان  4.زبان علمی و ادبی در آن فارسی بود. زبان و فرهنگ متفاوت بود چند نوع

بنـابراین،   5.گفتند و زبان گروههایی از مردم یونانی بـود سلجوقی به ترکی سخن می
 

بس که گزارش بسیاري از حکایات و تمثیلهـاي  هاي رابطۀ موالنا با طبقات مختلف مردم همین از نشانه .1
 .انداي است که گویی از منبعی شفاهی گرفته شدهبه گونه مثنوي

ب (، دلـزار  )22342ب (، خنـدمین  )8135ب (، اُرد )21962ب (براي نمونـه کلمـاتی ماننـد ادبنـاك     . 2
... و) 6656ب (، هلَپنـد  )2767ب (، گنگـل  )6739ب (بـک  ، سعادت)24887ب (، سردچانه )11042
 .ایماند و ما در متن دیگري نیافتهآمده غزلیات شمستنها در 

جـز حـداکثر هفـت    به همراه پدر به قونیه وارد شد و از آن پس، تا پایان عمر، به. ق617موالنا به سال . 3
 ).47ـ34: 1361فروزانفر :  نک(سالی که براي تحصیل به دمشق و حلب رفت، در قونیه ساکن بود 

، 685، ص 12ــ 9، ش 16، س آیندهو مجلۀ  64، ص االخبارةمسامرّآقسرایی، :  نکراي این موضوع، ب. 4
 .مقالۀ دکتر ماهیار نوابی

: آمـده اسـت  ) عالءالدین محمـد فرزنـد موالنـا   (هاي موالنا، ضمن اشاره به تعزیۀ محمد در یکی از نامه. 5
گفت،  در اثناي نوحۀ خود می. در این ایامکرد، خواجه علی نواح، سحري جهت روح محمد ما نوحه می«

، ص مکتوبـات مولـوي،  (» ...اي بهشتی مرحوم، موسم نوحۀ تو اینک بـه پایـان رسـید و   : به زبان رومی

که در مطالعۀ چند و چون آنها، تنها آثار دیگر اوست که مف
.کندی را برطرف می

ی عناصر زبانی شعر موالنا، این نکته را نباید فراموش کـرد
پیرامونیـاي استثنایی است؛ مخاطبان اووللییۀۀ  ششعر او باز حوزه

ند وو ححضضوورر در جامعۀ ززبباانیی متفاوت، بنا بر قاعدة خود زات
اي را فراهم ککرده و بر عناصر ززبااننی ااو ااففززودده ااستهیم تازه

ايي که در آن عصر، محقونیه3ي موالنا درر قونیه گذششتته ااسستت،
ززبان علمی وو ادبی در آن فارسی بو. ن و فرهنگ متفاوت ببوودد

گگففتتنندد و زبان گگررووههههایی اازز مردم یونانی بـودترکی سخن می

بس که گزارش بسیاري از حکایا رابطۀ موالنا با طبقات مختلف مردم همین 
.انداي است که گویی از منبعی شفاهی گرفته شدهه
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طبیعی بود که کلمات و اصطالحاتی از ترکی و یونانی در فارسی خراسانی موالنا راه 
ـ   خصوص که در منابع مختلف به حضـ  یابد، به زبـان در  یور گروههـاي مختلـف ترک

الدین چلبی البته تأثیر صحبت شخصیتهایی چون حسام 1.مجالس او اشاره شده است
همـه، وجـود     ایـن   با. زبان و محبوب و منظور موالنا را نیز نباید فراموش کردیترک

تمامی کلمات ترکی را در شعر موالنا نتیجۀ محیط زندگی و تـأثیر نفـس مصـاحبان    
تر از موالنا، بـا ورود ترکـان بـه    ن کلمات، سالها، پیشدانست؛ زیرا جمعی از اینباید 

و رابطۀ پیوسته اقـوام   2سالها حکومت آنان به زبان فارسی وارد شده بودخراسان و
آثار این داد و ستد فرهنگی و . کردزبان و اهل خراسان حضور آن را تقویت مییترک

-عالوه بر شعر و نثر بلـخ و مـاورا   زبان،یترکروابط اجتماعی اهل خراسان و اقوام 
امـا در شـعر    3النهر، در آثار ادبی و تاریخی حوزة عراق و فارس نیز انعکـاس دارد، 

 .گیرتر استدالیلی که به آنها اشاره شد، چشمموالنا به 
و یونانی که در کلیـات شـمس    4برخی از محققان معاصر، در اصالت ابیات ترکی

اند، و اظهار رأي قطعی در باب صحت و اصـالت آنهـا را بـه    هآمده است، تردید کرد
هـا  کلیات شمس بر اساس معتبرترین آن ها و تصحیح انتقاديیافتن و شناختن نسخه

طبعاً حکم کردن دربارة کلمـات و  ). 1/45: 1385شفیعی کدکنی :  نک( اندموقوف داشته
                                                                                                                  

و پیداست که گروهی از شنوندگان سخن خواجه علی نواح در مجلس، به زبـان رومـی آشـنایی    ). 131
 .اندداشته

ضــور بعضــی از آنــان را در مجلــس وي از روایــات متعــدد افالکــی در رابطــۀ موالنــا بــا ترکــان قونیــه و ح .1
 ).551، 414، 331، 237، ص 1، ج مناقبافالکی، :  نک(توان دریافت و از حکایات آن می العارفین مناقب

لغـات ترکـی،   «مقالـۀ  ( 198ـ182، ص یادنامۀ ابوالفضل بیهقی:  براي آگاهی از بعضی از این کلمات، نک. 2
 ).»تاریخ بیهقیی در مغولی و چین

، ارسالن )نام غالم(آغوش : وجود این کلمات ترکی مسلّم است) ق691م (به عنوان نمونه در شعر سعدي . 3
، خیلتـاش  )طعام و شـراب (، ترغو )قاصد(، االغ )محبوب(، اکدش )زر یا سیم مسکوك(، اقچه )نام غالم(
 ). فرمان(، یرلیغ )قضاوت و داوري(، یرغو )خراج(، قالن )ساتکینی، قدح(، ساتگین )خیلهم(

، 1934، 1125، 312غزلهاي :  نک(عبارتی ترکی  دیوان شمسبنا بر احصاي ما، حداقل، در یازده غزل از . 4
ــات ترکــی ) 3066، 3036، 2682، 2525، 2109، 2085، 2061، 1945 : نــک(و در چهــار غــزل ابی

 .به تمامی ترکی است 1982تی بیآمده است و غزل سه) 2086، 1363، 1362، 1183غزلهاي 

                                                                               

و رابطۀ پی2سالها حکومت آنان به زبان فارسی وارد شده بود
 آثار این داد و ست.کرداهل خراسان حضور آن را تقویت می

عالوه بر شعر و نثر بلـخزبان،ککی ترکعی اهل خراسان و اقوام 
ا3ر ادبی و تاریخی حوزة عراق و فارسس ننییزز انعکـاس دارد،

.ممگیرتر استیلی ککهه ببهه آآننهها اشاره شد، چچششم
و یوننااننی ککهه در کلیـ44 محققان معاصر، در ااصالت ابیات ترککی

انندد، و اظهار رأيي ققططعیی در بابب صحت و اصـالتهردید کرد
کلیااتت شمس بر اساس معتبها و تصححییحح ااننتتقاديختن نسخه

طبعااً حکم کردن دربار). 4455//11: 1385شفیعی ککددککننیی کک: نک(انده

ست که گروهی از شنوندگان سخن خواجه علی نواح در مجلس، به زبـان
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ین کاري انجـام نگرفتـه   با همۀ این اوصاف، تا زمانی که چن. تعبیرات هم چنین است
 کلیات شمساي جز آن نداریم که  غزلیات موالنا، چاره يها است، ما در بررسی واژه

نگارندگان در ضمن کاري کـه   1.با تصحیح استاد فروزانفر را مرجعی معتبر بشناسیم
هاي هنري زبان شعر او انجام دادند، غزلیات موالنا و تحلیل مایه يها در بررسی واژه

مغـولی آن  ــ   هاي ترکـی و ترکـی  از کار خود به شناسایی و بررسی واژه در بخشی
وجو، در اصل و معنی آنها، بـر آن بودنـد کـه بـه چنـد       پرداختند، و در ضمن جست

 :پرسش پاسخ دهند
آیا در غزل موالنا، با آن پیشینۀ شعر فارسی و با آن حوزة زندگی وي، کلمۀ .1

 اي وجود دارد؟ سابقه ترکی بی
ات ترکی در زبان شعر موالنا، مانند کلمات عربی طبیعی است، یا توزیع کلم.2

به بعضی از غزلهـاي او، و در نتیجـه بـه شـنونده و موقعیـت و شـرایط معینـی        
 اختصاص دارند؟

زیسـته و بـه   آیا در کاربرد کلمات بیگانه در سخن موالنا که در قونیـه مـی  .3
اي خـاص یـا نـوعی    هرنگ و بویی از توجه به کلمـ  2اندیشیده است، فارسی می

 توان یافت؟شیفتگی، چنانکه در کار بعضی از معاصران او و ما هست، می
ایم، به چه از زبان ترکی در غزلیات موالنا یافتهدن به پاسخ این پرسشها، آنبراي رسی

کلماتی که در شعر و نثر فارسی پیش از موالنا به کار  .الف: ایمچند گروه تقسیم کرده
اند؛ براي نخستین بار در شعر موالنا به کار رفته ــ ظاهراًــ لماتی که ک .اند؛ برفته

 

انجام گرفته  1345ـ1334الزمان فروزانفر، در طول سالهاي  تصحیح غزلیات موالنا، به کوشش استاد بدیع. 1
در نـه جلـد در    دیوان کبیریا  کلیات شمساالبیات به نام  و با فرهنگ نوادر لغات و مجلدي خاص کشف
 . پس از آن نیز بارها چاپ شده است سلسلۀ انتشارات دانشگاه تهران به طبع رسیده و

هـا  هاي پیوند صمیمی و عمیق ذهنی و فکري موالنا بـا زبـان فارسـی آن اسـت کـه در نامـه      از نشانه. 2
اي ترکـی، جـز اسـامی و    زبان نوشته اسـت، کلمـه  خود، که غالباً خطاب به شخصیتهاي ترکی) مکتوبات(

 . توان دیدت، نمیکلماتی که نویسنده از ذکر آنها ناگزیر بوده اس

:خ دهند
در غزل موالنا، با آن پیشینۀ شعر فارسی و با آن حوزة زندگ

اي وجود دارد؟سابقه
ممات ترکی در زبان شعر موالنا، مماانننندد کلمات عربی طبیع کلم

 از غغززللههــاايي او، و در نتیججــهه بـه شـنونده و موقعیـت و شـر
ص دارند؟

زدر کاربرد کللممات بیگاننهه درر سسخنن موالنا ککه در قونیـه مـی  
اي خـاصــ هرننگگ وو بویی از تووججه به کلمـ 2اندیشیده است،ی

توان یا چنانکه در کار ببععضضیی از معاصصررانن  ااو و ماا  ههست، می
ننچه از زبان ترکی در غزلیات موالنا به پاسخ این پرسشها، آن

 کلماتی که در شعر و نثر فارسی پیش از .الف: ایمسیم کرده
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 . چند کلمۀ خاص که احتماالً اصل ترکی دارند .هاي ترکی؛ د واژه مثل .ج
در این مقاله تنها به گروه نخست، یعنی به آن دسته از کلمات ترکـی در غزلیـات   

انـد، و بـراي تأییـد    ه کار رفتهایم که پیش از موالنا در متون فارسی بشمس پرداخته
 .ایمهایی از متقدمان آوردهپیشینۀ آن کلمات، به تناسب ظرفیت مقاله، نمونه یا نمونه

البته کارهایی پیش از این در زمینۀ کلمات ترکی در متون فارسی و شـعر موالنـا   
-اما بررسی کلمات ترکی در آثار موالنا نیاز به تحقیقات جـدي  1انجام گرفته است،

 .تري دارد
، ماه تمـام، زیبـاروي؛ نـامی    )]بزرگ(= بیک، بک ) + ماه(= آي [ :ایبک/ بیک آي

/ ـ بیک آي«. ، غالم)بانوخانم، ماهبیگم، ماهماه: بسنجید با. اسم جنس( 2براي غالمان
 :، در شعر موالنا، غالباً به معنی دوم به کار رفته است»ایبک

 عاشق هدیه نیم عاشق آن دسـت تـوام  

 

 قر دانـه نـیم آیبـک بنـد و دامـم     سن 

 

 )16، ص 4ج ( 

 

 :از جمله. 1
پـور، در  الدین یالتقایا، این مقاله با ترجمۀ عبدالرسـول خیـام  ، شرف»کلمات و اشعار ترکی موالنا«مقالۀ . 1

 .چاپ شده است) 1329ماه ، دي20ـ13، ص 23ش (مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز 
، یادنامـۀ ابوالفضـل بیهقـی   الـدین راعـی،   نوشتۀ قیام» بیهقیتاریخ لغات ترکی، مغولی و چینی در «مقالۀ . 2

 .198ـ181، ص 1349
بخـش  ( 1373اهللا همدانی، به تصحیح محمد روشن و مصـطفی موسـوي،    رشیدالدین فضل التواریخجامع .3

).2429ـ2285، ص 3، ج »ترکیـ  هاي مغولی بحثی دربارة واژه«
و  برهـان قـاطع  دهخـدا،   لغتنامـۀ بهاي لغت فارسـی، ماننـد   وجوهاي خود عالوه بر آنها و کتا ما در جست 

 سـنگالخ الـدین سـامی،    شـمس  قاموس لغات تركکاشغري،  التركدیوان لغات ، به فرهنگ فارسی معین
 .ایممیرزا مهدي استرآبادي مراجعه کرده

نامیدنـد،   آن مـی در اینجا، نامی است که خواجگان غـالم خـود را بـه    » نام غالمان/ نام غالم«منظور ما از . 2
یـی  »زیبا«و » خوش«این نام دوم، که غالباً کلمۀ . نظر از این که آن غالم در روز تولد چه نامی داشت صرف
ایـن تبـدیل معنـایی دربـارة     . یافتمی» غالم«تدریج در تداول شاعران، و احتماالً در گفتارها، معنی  بود، به

اما ظـاهراً دربـارة کلمـات فارسـی و     . اند، صادق استهجمعی از اسامی ترکی که در شعر فارسی به کار رفت
اي پدیـد   رفت، چنین تحول معناییعربی مانند کافور، فیروز، اقبال، میمون که براي نامیدن غالمان به کار می

 .نیامده است

، ماه تمـام، زیبـا)]بزرگ(= بیک، بک ) +  ماه(= آي [ :ک
.، غالم)بانوخانم، ماهبیگم، ماه ماه: بسنجید با. اسم جنس(2

:شعر موالنا، غالباً به معنی دوم به کار ررففتتهه است
ننقر دانـه نـیم آیبـکسن نیم ععااششقق آآنن دسـت تـوواامم  

(ج( 

الدین یالتقایا، این مقاقاله با ترجمۀ عبدالرسـول، شرف»ت و اشعار ترکی موالنا
صص23ش (ة ادبیات و علوم انساننی تبتبریز  يدي20ـ133،، چاپ ش) 1329ماه ، 

  یادنامـۀ ابواالـدین راعـی،   نوشتۀ قیام» بیهقیتاریخ ترکی، مغولی و چینی در 
.198ـ18

اهللا همدانی، به تصحیح محمد روشن و مصـطفی موسـوي،رشیدالدین فضلخ
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 :217همان، ص  ،؛ نیز197، ص 3 ، جمثنويدر 
ــن   ــاور آن رس ــک بی ــت اي ایب  گف

 

ــن جــواب بوالحســن   ــویم م ــا بگ  ت

 

 :ی نخست کلمه نیز توجه داشته استاما در این بیت، گویی موالنا به معن
 بر خیمۀ این گردون تو دوش قنق بودي

 ایبک خرگاهی مه سجده همی کردت اي
 )298، ص 5ج (

اي و در در قصـیده  )451، ص دیـوان ( را انـوري » آیبک«، جزء نخستین »ماه= آي«
 :اشاره به مخالفان ممدوح به کار برده است

 چــه شــد اکنــون کــه در لغتهاشــان 

 

ــاهش آي    ــما و م ــد س ــمان ش  آس

 

 :دید توانهم می )827، ص کلیات(را در شعر سعدي ) نام غالم(» ایبک/ بیکآي«
ــدي   ــنم چنــ ــدگی درت کــ  بنــ

 

ــی  ــمب ــا ه ــنقر ری ــک و س ــو ایب  چ

 

 ،)288 ، صسـیرالملوك نظـام الملـک،   (» تاشآي«در اسامی مرکّب دیگر مانند » آي«
، همان(» ابهآي«و  )108 ، صالصدورراحۀراوندي، ؛ 544، صتاریخبیهقی، (» تکینآي«

 .نیز سابقه دارد )182 ص
ذیـل  (، پـس از ایـن   »بیـک آي«جزء دیگـرِ   »بیک، بک«دربارة معنی و کاربرد 

 .سخن خواهیم گفت) »بک«
در غزلیات موالنا غالباً به معنـاي   1.شیر، شیر درنده؛ مجازاً شجاع و پهلوان :ارسالن

 :مجازي و گاهی استعاره از معشوق ازلی که قدرت مطلقه صفت اوست
 خیزید عاشقان که سوي آسمان رویـم 

 

 ان رویمدیدیم این جهان را تا آن جه 

 

 ایم بـدان ارسـالن رویـم   گر شیرزاده  ایم چو موشان و گربگاندر خانه مانده

 

 )52ـ51، ص 4ج ( 

 

 .)موالنا شعر در ترکی کلمات از بعضی دربارة توضیحی( 323 ص ،1ج  ،نیّ سر:  نک نیز،. 1

در قصـ )451، ص (دیـوان ( را انـوري » آیبک« جزء نخستین 
 :لفان ممدوح به کار برده است

ــما و مکنــون کــه در لغتهاشــان  ــد س ــمان ش آس
نام غالم(»بک هم می )827،، ص ((کللییااتت(را در شعر سعدي )  

ــدي   ــــننمم چنــ ــیدرت ککــــ ــمب ــا ه ــکری ــو ایب چ
سـیرالملوكنظـامم اللمللـکک،   (» تاشآي«امی مرکّب دیگر ماانند 

آي«و )108ر ، صالصدوورررااحۀراونديي،، ؛544، صص تاریخخبیهقی، 
 . سابقه دارد

، پـس از»ببییـک آآيي«جزءء ددییگگـرِ   »بیکک،، ببکک«نی و کاربرد 
 .ن خواهیم گفت

در غزلیات موالنا غال1.، شیر درنده؛ مجازاً شجاع و پهلوان
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 چه چشم داري اي چشم ما به تو روشن  براي چشم تو صد چشم بد توان دیدن
 ز گفت توبه کنم توبه سود نیست مـرا 

 

 شـکن ات اي ارسالن توبهبه پیش پنجه 

 

 )73، ص 5ج :   نک ،نیز ؛278ـ277، ص 4ج (
 ):363، ص 2ج ( به معنی نخستین مثنويو در 
 کنـد بـا جـاهالن   چه منصب مـی آن

 

 از فضیحت کـی کنـد صـد ارسـالن     

 

:  ، نـک و نیـز  160، ص گلسـتان  سـعدي، (نامی براي غالمان نیز بوده است » ارسالن«
 ):159، ص تاریخ بیهقی،

ــالن و آغـــوش ــۀ ارسـ  اي خواجـ

 

 وشخــود مکــن فرامــ   فرمانــده 

 

ارسـالن، آلـب ارسـالن،     رون پنجم و ششم شخصیتهایی بـا نـام  در متون تاریخی ق
ند؛ امـا  او ملک ارسالن فراوان 1ارسالن خان، ارسالن شاه، قزل ارسالن، قلج ارسالن

، ج مثنوي( به کار برده است» سلطان محمود«را موالنا خود براي » محمود ارسالن«
 :)وداستان محمود و غالم هند 353، ص 3

 ار توام تهدیـد کـردي هـر زمـان    ... 

 

 بینمــت در دســت محمــود ارســالن 

 

گـردد،   اي است که مسافر وقتی با موفقیت از سفر باز میهدیه] ترکی غزي[ :ارمغـان 
 ).82 ، صالتركلغات، کاشغري(آورد براي خویشان خود می

ــب ــن قل ــان را  زی ــان قراضــۀ ج  زن

 

ــردم   ــان ب ــر ارمغ ــب زرگ ــم جان  ه

 

 )262، ص 3ج (
 :نیز آمده است) 255، ص دیوان(این کلمه در بیتی از خاقانی 

 امآیـم و در راه صـید افکنـده   از سفر می

 

 
 امپهلو کارمغان آوردهاینت صیدي چرب 

 

الدین قلـج ارسـالن از    اند، از جملۀ آنهاست، رکنحاکمان آسیاي صغیر قلج ارسالن نام داشتهچند تن از . 1
ورزیـد   ق حکومت داشته است و نسبت بـه او ارادت مـی  664ـ655معاصران موالنا که در میانۀ سالهاي 

 ).136: 1361فروزانفر :  نک(

):159 ص 
ــالن و آغـــوش خــود مکــنفرمانــدهۀ ارسـ

ارسـالن، آلـققرون پنجم و ششم شخصیتهایی بـا نـام  یخی ق
وو ملک ارسالن فر11، ارسالن شاه، قزل ارسالن، قلج ارسالالنن

به کار برده است» سسلطان محمود««رراا ممووالالنا خود برايي » الن
:)وداستان محمود و غالم هند
بینمــــتت در دســت محمــدیـد کـرديي هـرر زمـاانن    

اي استت ککهه مسافر وقتتیی با موفقیت از سفر باهدیه] کی غزي
).8822 ، صااللتتررككلغاتت، ککااششغغري((آورد ن خود می

ــان را  ــان قراضــۀ ج ــر ارمزن ــب زرگ ــم جان ه
(ج(
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» ي«موالنـا در غزلـی آن را بـا    . ، پیک و قاصد، پیک سـواره ]اوالغ/ اُالغ[= :االق
 :حاصل مصدر به کار برده است

 ســوالن بهــاريبــر جــه کــه رســیدند ر

 

 انگیخت شکاران تو آن شاه شـکاري  

 

 از دشت عدم تا به وجود است بسـی راه 

 

 آموخت عدم را شه اُالقی و سـواري  

 

 )145، ص 7ج (
 انیـد و خوارزمشـاه را بیاگاهانیـد   چون میاجق را از این حال خبر شـد، االقـی بدو  

 .)343، ص 2 لباب االلباب عوفی، : نک ؛ نیز382، ص راحۀالصدور(
 :در شعر سعدي نیز به کار رفته است» پیک سواره= االغ«

ــفري   ــردم سـ ــد مـ ــب االغنـ ــال اسـ  مثـ

 

 1چو گاو عصاربسته و سرگشته همنه چشم
 )721، ص تکلیا سعدي،(

در شعر موالنـا  . ، آسمان صاف، آسمان، مهتاب؛ نام غالم]ایاس/ آیاس/ آیاز[= :ایاز
 :»غالم«

 شراو مگر صورت عشق است و نماند به ب
ــو  ــاز و قتل ــر در او گشــته ای  خســروان ب

 

 )65، ص 5ج (
در متون تاریخی فارسی اسم خاص و غالم سلطان محمود غزنوي است و در » ایاز«

 .متون عرفانی شخصیت تاریخی هر دو آنها دگردیسی یافته است
 محمود بود عاقبت کـار در ایـن راه  

 

 گر سر برود در سـر سـوداي ایـازم    

 

 )274، ص دیوان حافظ،(
 لغتنامـۀ :  نـک  ،نیـز ( خـوك نـر   ؛)211ص  ،التـرك لغات ،کاشغري( شتر نر] بوغرا[= :بغرا

 )، حاشیه»بغرا«ذیل ، برهان قاطعدهخدا؛ 
 

 .آمده است» آن را بیگار گیرند مرکب که= االغ«دهخدا این بیت سعدي شاهدي براي  لغتنامۀدر . 1

 .)343، ص 2 لباب االلبابکک عوفی، :نک؛ نیز382 ص 
 :در شعر سعدي نیز به کار رفته است» یک سواره

ــفري   ــردم سـ ــد مـ ــب االغنـ
چوببسستتهه و سرگشته همنه چشمم

تکلیا سعدي،(
در. ، آسماان صاف، آسمان، مهتااب؛ نناام غغالالم]ایاسس/  آیاس/

ببشرت عشق است و نمانندد به بب
ـــرر در او گشــته ای خخسســــرروان ب
(ج(

ون تاریخی فارسی اسم خاص و غالم سلطان محمود غزنوي
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نام بعضی از امیران ترك خوارزم بوده، و نوعی ) بغراقان: در شعر موالنا(بغراخان 
» بغرا«، »بغراقان«آش و غذا نیز به سبب نسبت یافتن به یکی از این امیران خوارزم 
 :آیدنام گرفته است؛ در این بیت موالنا، معنی امیر نیز از آن به یاد می

 اي که میر خوان بغراقان روحـانی شـدي  

 
 

 
 بر چنین خوانی چه چینی خرده تتمـاج را  

 

 
 )87، ص 1ج ( 

 :یز آن را به همین معنی به کار برده استن )380و  25، ص دیوان(خاقانی 
ــد داد ایـــن دورچـــو داد مـــن نخ  واهـ

 

 
ــرا     ــه بغ ــلطان، چ ــالن س ــه ارس ــرا چ  م

 

 تا خسرو شروان بود چه جاي نوشروان بود 
 چون ارسالن سلطان بود گو آب بغرا ریخته

 :اندنامیدهمی» بغرا«گاهی، غالمان را هم 
 بر قیاس شاه مشرق کارسالن خان سخاست

 دیدن بکتاش و بغـرا برنتابـد بـیش از ایـن    

 

 )339، ص ندیوا خاقانی،(
زاده؛ امیـر؛  ، بزرگ؛ بـزرگ ]بیک، بگ، بیگ، بی و بیوك در ترکی آذربایجانی[ :بک

نیامـده و در   ات شـمس کلیاین کلمه در . ی فروتر از خانلقبی براي مردان و با مقام
 :است» شاه/ میر«ردیف هم )143، ص 1ج ( مثنوي

 زنـی چون قدم با میر و با بـگ مـی  

 

1زنـی چون مگس را در هوا رگ مـی  
 

 

 

در اینجا، به کنایه براي امرار معاش به سـختی و آز در طلـب چیـز انـدك     » مگس را در هوا رگ زدن«. 1
در این تعبیر کنایی نوعی مبالغه در طلب و آزمندي مـراد  » مگس، هوا، رگ«با جمع آمدن کلمات . بودن

 ): 139، ص 1، ج مثنوي(ه کار برده است موالنا یک بار دیگر هم این ترکیب را ب. شده است
 زنیمتنیم                        مر مگس را در هوا رگ میچه عطا ما بر گدایی می

(ج( 
:ننیز آن را به همین معنی به کار برده استن)380و 25، ص ن

ــد داد ایـــن دورـــن نخ خخواهـ
ــلطان، ــالن س ــهه اارس ــرا چ م

وان ببوودد چچه جاي نوشروواانن بود 
چون اارسالالنن سسللططاانن ببوودد گگو آب

 ::اننددنامییدده می» بغغررا«ن را هم 
 مشرق کارسالن خاانن سسخخاست

دییددنن ببکتاشش وو بغـرا برنتابـد بـ
دیوا خاقانی،(

، بزرگ؛ بـزرگ]بگ، بیگ، بی و بیوك در ترکی آذربایجانی
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رفته اسـت، ماننـد اتابـک    بگ در ترکیب با نام یا نام شغل اشخاص به کار می/ بک
که از روزگار سلجوقیان و در دستگاه آنان متـداول  ) پدربزرگ، الال، لَلَه= بک+اتا(

» اتاخـان «ع و ارتقـاي مقـام بـه    داشت، در وقت ترفی» اتابک«بود و اگر کسی لقب 
هـاي کـاربرد آن در    از نخستین نمونه ).127، ص لدیناسیرت جالل:  نک(شد ب میملق

 :است) 471، ص دیوان( شعر فارسی، این بیت خاقانی
 ســازبــا یتیمــی چــو مصــطفی مــی

 

 چــه کنــی جبرئیــل اتابــک توســت 

 

رفته اسـت،   آمیزِ نام و عنوان اشخاص به کار می و در نقش کلمۀ تعظیم، براي اداي احترام
 .، در زبان فارسی معاصر چنین نقشی را دارد»آقا«ی که کلمۀ دیگر ترکی، یعن چنان

اي را هاسـت، مجموعـه  جزئـی از آن » بـگ «کلمـات مرکبـی کـه     در شعر موالنا
اند، و بعضی نیز، به سازند که بعضی از آنها پیش از وي هم تداول و استعمال داشته می

ایی مثبتـی  با بار معن» بک«خصوص وقتی که  به. احتمال بسیار، ساختۀ موالنا باشند
و جـز آن ترکیـب   » یغمـا «، »خـونی «، »ریـز خـون «اي منفی مانند که دارد، با کلمه

کلمـاتی کـه در غزلیـات شـمس     . گیرداي از طنز و مبالغه به خود میشود و مایه می
بگ، بگلر، بگلربگ، بگلربگان، آي: ند ازاجزیی از آنهاست، عبارت» بک«اند و  آمده

بـگ، قیربـگ،   بـگ، قـزل   بگ، سـعادت زبگ، خونیری بگ، خونبگ، خاصترجمان
 1.بک، یغمابکبک، یرغوشهندوبگ، یخشی

 ).9 ، صالتركلغات ،کاشغري( ، عالم و حکیم و عاقل]بلگا: [=بِلکا
ـــا  ـــن یـغـم ـــم ک ـــکا ک ـــکا دل  بل

 

ــوش  ــین  اي خ ــین بنش ــیما بنش  س

 

 )287، ص 4ج (
 

، آدم کـه  مثنوياست که در » األسمابگ علّم«ساخته است » بگ/ بک«ترین اسمی که موالنا با چشمگیر. 1
 : بدان نام خوانده شده است) 30: آن، بقرهقر:  نک(را به او آموخته است » اسماء«خداوند تعالی 

ــر کــو علّــم    االســمابگ اســت  بوالبش

 

 صد هزاران علمــش انـدر هـر رگ اسـت     

 االســـمابگ اســـت آدمـــی کـــو علـــم 

 

 تگ است در تگ چون برق این سگ بی 
 )397و  76، ص 1، ج مثنوي(

آمیزِ نام و عنوان اشخاص به کار میمۀ تعظیم، براي اداي احترام
، در زبان فارسی معاصر چنین نقشی ر»آقا«ننی  دیگر ترکی، یعن

نن هاسـت، مججزئـی از آن » بـگ « کلمـات مرکبـی کـه    موالنا
اند، و بعضی از آنها پیش از وي هم تداول وو ااسستتعمال داشته

با بار مع» بک«خخصصووص وقتی که  بهه.ر، سااخختتۀۀ ممووالنا باشند
و جـز»» یغغمـاا ««، »»خـونی «، »ریـز خخـون ««اي منفیی مانند لمه
 کللممـاتی کـه در غزلیـ.گیرداي از طنزز و مببالغه بهه خخودد ممیییه
بگ، بگلر، بگلربگ آآيي:ند ازاجزیی از آنهاستت، ععببارت» ک

بـگبـگ، قـزل   ببگگ، سـعااددتت یییززببگگ، خونیی رریی بگ، خونن خاص
1.بک، یغمابکبک، یرغوشخشی

).9 ، صالتركلغات ،کاشغري( ، عالم و حکیم و عاقل]
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. انـد  داده ن به امیران خود مینام اشخاص، یا عنوان و لقبی بوده است که ترکا» بلکا«
نـام حاجـب بـزرگ سـلطان     » بلکاتکین حاجـب « )150ـ149ص (تاریخ بیهقی در 

... «الـدین پروانـه را    نیز معین) 100ص ( مکتوباتمسعود غزنوي است، و موالنا در 
لقب بعضی از ترکان اهل حکومت، در . کندخطاب می» بکدار، پروانه بلکا دلکا، دین
اند در زمان خوارزمشاهیان که نوشته بوده است و چنان» بلکا«مغول،  خراسان قبل از

 ).33، ص الدین سیرت جالل:  نک( الدین بلکاخان مدتی حکومت بلخ را داشت تاج
» هـم «و نیز پسوند اشـتراك، معـادل   » سنگ«این کلمه در ترکی به دو معنی  :تـاش 

در معنـی نخسـت،   : ر رفتـه اسـت  است و در متون فارسی به هـر دو معنـی بـه کـا    
تاش سپهساالر، تاش فرّاش، : تاریخ بیهقی:  نک(» تاش«شناسیم با نام هایی را میشخصیت

و در سخن گویندگان پیش از موالنا نیز، به همین معنی در ترکیب نام  )تاش مـاهروي 
، به عنوان نام اشخاص در میان ترکان خراسـان بـزرگ   »)سنگ طالیی(تاش آلتون«

-موسوم بوده» تاشآلتون«ی از امیران و غالمان عصر غزنوي به متداول بوده و بعض
 ).638و  445، ص تاریخبیهقی، :  نک( اند

 :بردبه کار می» غالم و بنده«را در معنی » تاشآلتون«موالنا 
 تاش اوهر که بیند روي او او گشت آلتون

 لیک شاهان را نباشد چه بود آلتون تاش را
 )167، ص 7ج ( 

تري یافته است؛ از جمله در کلمـاتی  کاربرد بیش) پسوند اشتراك(دوم  یتاش، به معن
 :در شعر موالنا» تاشلقب«و » تاش خواجه«مانند 

 تاشیگر رند و گر قالشی ما را تو خواجه
 تبریـز را نظـامی   1اي شمس هـر طواشـی   

 

 )205، ص 6ج ( 
 

. صورت معنی روشنی ندارد است؛ اما مصراع با این» غالم«در این جا » طواشی«معنی مشهور و مناسب . 1
 .صحیح باشد» اي شمس بی طواشی«رسد که به نظر می

و نیز پسوند اشـتراك، معـ» سنگ«لمه در ترکی به دو معنی 
در معنـ: ر رفتـه اسـت  تون فارسی به هـر دو معنـی بـه کـا    

تاش سپهساالر:  تاریخ بیهقیکک: نک(» تاش«شناسیم با نام  را می
و در سخن گویندگان پیش از موالالنناا ننییزز، به همین معنی د)ي 
، به عنواانن نناامم اشخاص در میان ترکان خراس»)سنگگ  ططالالیییی(

م» تتااششآآللتتونن««ضضی از امیران و غالمان عصر غزنوي بهه  و بعض
).66338و 445، ص  تاریخ، 

   :بردببه ککار می»»  غغالالم و بنده««را در معننی » تاشلتون
تاش اووي او او گشت آآللتتوونن

لیک شاهان را نباشد چه بود آ
(ج( 
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 الدین تبریزي تاش است شمسکه خورشیدش لقب
 ون آن که صوفی گویدش آنیکه او آن است و صد چ

 )235، ص 5ج ( 
 :و پیش از موالنا در شعر دیگران

 خسرو است آب من این بس که گر جمشید و گر کی
 تاشــی خــاك ایــن در یافتنــدبــا مــنش در خواجــه

 

 )74ص ، دیوانظهیر فاریابی، ( 
ــب  ــه لق ــو  اي آنک ــب ت ــاش ثاق  ت

 

ــد    هــر شــب ز فلــک اهــرمن رمان

 

 ) »شهاب الدین ابوالفتح«در مدح  ،610ص ، دیوانانوري، (
 258، 8، ص راحۀالصـدور  ؛ راوندي،)خمارتاش( 730، ص تاریخ بیهقی،:   نک ،و نیز

 ).نامهم= تاش؛ آتاشخواجه(
 :کشیدند؛ خیمه؛ سراپردهنازکی که در حجله بر روي عروس می) تور(/ نقاب  :تتق

  چه عروسی است چه کابین که فلک چون تتقی است
 آیـد مـی  1ا ایـن طبـق زر بـه نشـان    ماه ب 

 

ــق رو    ــق عشـ ــدر تتـ ــن و انـ ــس کـ  بـ

 

 
ــود    ــزاران حس ــت و ه ــوب اس ــر خ  دلب

 

 )262و  151، ص 2ج (
 ):850، ص 2، ج دیوان(انوري 

ــه ــنگم زد دل خان ــام و ن ــروش ن  ف

 

 آیـــددلبــر ز تتـــق بــه در نمـــی   

 

 ؛)حاتتوضـی ( 692، ص مرصـادالعباد  رازي، :  کن» تتق«تر دربارة براي تفصیل بیش
 .دهخدا ۀلغتنام :نیز

 

اشاره با آیینی که هنوز هم در بعضی از نواحی کشـورمان  . براي نشان؛ براي نشان و نامزد کردن: نشانبه. 1
 .برنداي به خانۀ دختر میکردن، هدیه» نامزد/ نشان«هست که براي خواستگاري و 

دیوظهیر فاریابی، ( 
ــو  ــب  ــب ت ــاش ثاق ــت هــر شــب ز فلــک اه

شهاب الد«در مدح  ،610 ص ،دیوانانوري، (
ر،راحۀالصـدور  ؛ رااوونندديي،)خمارتاش( 730، ص تاریخ قی،

).نامههمم== ؛ آتاشش
ککششیددنندد؛ خیمهنازکی که در حجله بر روي عروس می)  تور/ 

ت چه کابین ککه فلک چونن تتققی ااسست
بباا ااییــنن طبـق زر بـه نشـاماه ب

ــق رروو    ـــقق ععششـ ــدر تتـ ن و انـ
ــزا ــت و ه ــوب اس ــر خ دلب

، ص2(ج (
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در فرهنگهـاي   .)227، ص التـرك  لغاتکاشغري، ( نوعی آش مخصوص ترکان 1:تتماج
الخچـه، الکچـه،   : انـد؛ از جملـه   فارسی نامها و صورتهاي دیگـري بـراي آن آورده  

 :الکشته، الگچه، لخشه
 شبی عشق فریبنـده بیامـد جانـب بنـده    

 

 اهللا تتمـاجی بـراي تـو پزیدسـتم    که بسم

 

 یکی تتماج آورد او که گم کردم سر رشته
 شکستم سوزن آن ساعت گریبانها دریدستم 

 )194، ص 3ج (
انـد؛ سـوزنی   را بارها در آثـار خـود آورده  » تتماج«گویندگان پیش از موالنا لغت 

 :گوید می
 چشم بدخواه تـو خلیـده بـه خـار    

 

 بر آن سان کـه سـیخ در تتمـاج   هم  

 

 !)تیماج: ن، در مت46ص  ،دیوان سوزنی،(
 طزلق ← :تزلق
: این کلمه، در متون فارسی، با چند معنی به کار رفته اسـت، در شـعر موالنـا    :تکین

 .امیر، پهلوان
 از خـــري بـــود آن نبـــد ز خـــرد

 

 کـــه خـــر مـــاده را تکـــین گفـــتم 

 

 ) 75، ص  4ج (
 :آمده است )174، ص دیوان( در ضمن یکی از قصاید فرخی
 دلیـر  همه خانان و تکینان و سواران

 

 داشتند از سپه او و از او دست به سـر  

 

 

اي دارد که در نوع خـود  کله، از گویندگان قرن ششم، قصیدة تتماجیه حمدبن منوچهر شصتالدین ا شمس. 1
: ؛ نیـز 1/216: 1371بهـار  :  نـک . مشهور است و در آن به اجزاي تتماج و نوع پختن آن اشاره شده است

 242، ص فیه ما فیه؛ موالنا، 340، ص الطالبین انیس؛ بخاري، 197و  56، 14، ص دیوان بسحاق اطعمه،
 ).حواشی و تعلیقات(

شکستم سوزن آن ساعت گریبا
(ج(

انرا بارها در آثـار خـود آورده  » تتماج«ش از موالنا لغت 

بر آن سان کـه سـیخهم ه تـو خخللییــددهه بـه خـار    
، در46 ص ،دیواان سوزنی،(

 زلق
لمه، در متون فارسی، باا چچند معنی به ککار رفته اسـت، در ش

 
کـــه خـــر مـــاده را تکــــود آن نبـــد ز خـــرد

(ج(
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کـه در اسـامی   است؛ چنـان » بنده و غالم«معنی نخستین تکین در ترکی، که اند گفته
، »غـالم خجسـته و مبـارك   = تکـین قُتلُـغ «، »غالم چابـک و نیرومنـد  = تکینالب«
  1.و مانند آن به کار رفته است» چهرهغالم خوش= گمشتکین«

 :شودمتقدم نیز بارها به همین معنی دیده میدر شعر شاعران 
 چاکران دگـران زآرزوي بنـده کننـد   

 

 نام فرزندان تکسین و تکین و دینـار  

 

 )99ص  ،دیوان فرخی،( 
 

   شودترزق تن پاك همه باطل و ناچیز 
 که نباید به در تاش و تکین بود فراش  

 

 )277ص  ،دیوان ناصرخسرو،(
 .خدا؛ اهللا: تنگري

   ، ز هندوان چهرة ترك کم طلبترك توي
 که نداد هند را صورت ترك، تنگري زان  

 )218، ص 5ج (
 ):424: دیوان(خاقانی 

 سن گوي تنگريسنقر کفرپیشه را سن  نایب تنگري تویی کرده به تیغ هندویی
نیز کلماتی ترکی » سن سن«و » سنقر«، »تنگري«در این بیت خاقانی، عالوه بر (

 .)هستند
ذیل چـالش،  ( برهان قاطع: کن ،نیز. ، زد و خورد؛ جنگ و نزاع]چالش[=  :چالیش

 .)متن و حاشیه
 خود را مرنجان اي پدر سر را مکوب اندر حجر

 با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غزا
 

 ).ذیل تکین، تگین(دهخدا  لغتنامۀ؛ 208، ص التركلغاتکاشغري، :  نکبراي آگاهی از معانی دیگر تکین، . 1

 شودتك همه باطل و ناچیز 
که نباید به در تاش و تکین

دیوا ناصرخسرو،(
 . اهللا

 هندوان چهرةة ترك ککمم طلب
که نداادد هند را صورت ترزان

(ج(
):424: ن

سن گسسننقر کفرپیششه را سن تویی کرده به تیغ هندویی
نیز ک» سن سن«و » سنقر«، »تنگري« خاقانی، عالوه بر 
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ــی  ــش بنـ ــدایی در نقـ ــیر خـ ــو شـ  آدم تـ

 

 پیداست در این حملـه و چـالیش و دلیـري   

 

 )7، ص 6ج  ؛16، ص 1ج (
 :از این کلمه است )97، ص نامهشرف( در شعر نظامی» نچالشگرا«

ــران  ــرز گ ــگران  ز گ ــنگ چالش  س

 

 شــده مــاهی و گــاو را ســرگران    

 

، لغـات التـرك  سنگالخ، : نک(نیامده است  دیوان لغات التركدر » چالش«، »چالیش«
 ).12ص 

 .بانو خانم،: بسنجید با. آمیز براي زنان، عنوانی احترام]قاتون: التركلغات[ :خاتون
 آبستن است لیک ز نـور جـالل تـو     خاتون خاطرم که بزاید به هر دمی

 

 )73، ص 5ج (
 :این کلمه در شعر گویندگان عصر غزنوي متداول بوده است

ــاده ــان  ب ــدیع ز خوب ــی ب ــده بت  دهن

 

 خاقــان بچــۀ خــاتون تــرك و بچــۀ 

 

 )319، ص تاریخ سیستان :به نقل از رودکی،(
 زادبدانســـــت بینـــــادل پـــــاك

 

 کــه دورنــد خاقــان و خــاتون ز داد 

 

 )180، ص 8، ج شاهنامهفردوسی، (
 .329، ص تاریخ بیهقی،:  نک ،نیز

 1.ندیم و وزیر خاص؛ مشاور و مصاحب اعظم] ترکی ـ  عربی: [بکخاص
 که تو راست نومریدالم است آنشیخ شیوخ ع

 بک زمـان بـود   آنکه گرفت دست تو خاص

 

 )20، ص 2ج (

 

، ص دیـوان (در این بیت خاقـانی  » وزیرخاص«توان با را از جهت نوع ترکیب و معنی می» بکخاص«. 1
 :مقایسه کرد) 888

 وزیراز ارسطو که بود خاص               اول این امتحان سکندر کرد     

خ: بسنجید با. آمیز براي زنان، عنوانی احترام]قاتون: التركت
آبستن است لیک ز نـوررم که بزاید به هر دمی

(ج(
 :شعر گگووییننددگگاانن عصر غزننوويي متداول بوده است

ــان   ــدیعع ز خوب ــی ب بچــۀۀ خخــااتتون تتــركك و بچ بت
تاریخ سیستا :به نقل از رروودکی،((

ککــهه دورنــد خاقــان و خززااد بینـــــادل پـــــاكك
، جشاهنامهفرددووسی، (

 .329، ص تاریخ قی،
1.ندیم و وزیر خاص؛ مشاور و مصاحب اعظم] ترکی ـ  عربی
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 رخ پرخــون آمــدخبــرت هســت کــه اللــه 

 

  
 بـک دیـوان شـد   خبرت هست که گل خاص  

 

 )214، ص 5ج :  نک ،نیز ؛137، ص 2ج (
 :گویددر ستایش یکی از امیران ترك می) 277، ص دیوان(انوري 

 کنـان  شیر چرخ از بیم شـیر رایتـت افغـان   

 

  
 بککاالمان اي فخر دین اینانج بلکا خاص  

کاشـغري،  (. اندخوردهاي که در آن آب یا شراب می، ظرف و کاسه]سقراق: [=سغراق
 .پیاله، کاسه ؛)237 ، صلغات الترك

 اي ساقی شور و شر هین عیش بگیر از سـر 

 

  
 را1پــر کــن ز مــی احمــر ســغراق و شــرابی  

 

 عشق تو را من کیستم از اشک خون ساقیستم
 سغراق می چشمان من عصار می مژگان من  

 

 )110، ص 4ج  ؛59، ص 1ج ( 
 تفسـیر ابوالفتـوح رازي در  : این کلمه در قرن پنجم و ششم تداولی عام داشته اسـت 

قایه «و در ذیـل   )117، ص 11، ج روض الجنان(خود  صـواع «: آورده اسـت » السـ« ،
شـکل  : بهـري گفتنـد  . ران در او خـالف کردنـد  اشباهند و مفس» سقایت«و » صاع«

ـ  و نیـز . به آن آب خـوردي ) یوسف(سغراقی بود که او  دهخـدا، ذیـل    لغتنامـۀ : کن
 .»سقراق«و » سغراق«

رود و بـراي سـواري و سـفر مناسـب     صفت ستوري که نرم و هموار نمی: سکسـک 

 

 .جام شراب؛ کاسۀ شراب؛ در شعر موالنا بارها به کار رفته است: شرابی. 1
ــرابی را   ــر دار ش ــراب حــق پ ــاقی ز ش  س

 

ــابی را    ــاي کبــ ــانی دلهــ ـ ــی ربـ  درده مــ

 رخ سغراق و شرابی راپر کن هله اي گل  تا خیزد اي فرخ زین سو اُخ و زان سو اُخ 
 )54ـ53، ص 1، ج کلیات شمسا، موالن(

اندخوردهاي که در آن آب یا شراب می، ظرف و کاسه]قراق
 .پیاله، کاسه ؛)237 ص

ور و شر هین عیش بگیر از سـر 
پــر کــن زز ممــــیی احمــر ســغراق

من کیستتمم اازز ااششک خون سااققییسستتمم
سغراق می چچشمان من عصار می

 ج ؛59، ص 1(ج ( 
ابوالفتـوح رازي:  قرن پنجم و ششم تداولی عام داشته ااسســت 

 آورده اسـت»السـققااییهه «و در ذذییـلل   )11177، ص 11، ج لجنان
بهـري گف. سسران در او خـالف کردنـد  اشباهند و مفس» سقایت
او وردي)یوسف(که خ آب آن زبه نی ۀ:کنو دهلغتنام
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 .یورغه/ نیست؛ مقابلِ یورغا
ــی داد تـــــو را   ــر ترشـــ  گـــ

 

 شــــــهد و شــــــکر داد مــــــرا 

 

 سکســــک و لنگــــی تــــو از او

 

ــوارم از او   ــوش و رهــ ــن خــ  مــ

 

 )19، ص 5ج ( 
 :گفته است )178، ص دیوان( و انوري

 وز کاهلی که بود نه سکسک نه راهوار  که دانی زیر از میانه زیراسبی چنان

نـام  . ، مرغ شکاري؛ نامی بـراي غالمـان  ]حاشیۀ برهان:  نک ترکی جغتایی،: [سـنجر 
برگرفته از معنی نخستین است، و ) ق552م (سلطان سنجر، پادشاه معروف سلجوقی 

 :برد ار میموالنا آن را به معنی دوم به ک
 شب خفته بدي اي جان من بـودم سـرگردان  

 

  
 زد آن شـاه بـر ایـن بـارو    تا روز دهل مـی   

 

 گفتم ز فضولی من اي شاه خوش روشن
 این کار چه کار توست کو سنجر و کو قتلو

 )139، ص 7ج (
 1):ذیل سنجق، متن و حاشیه( برهان قاطع : نک ،نیز. ، لوا؛ علم]سنجاق: [سنجق

 ظلم کوته شود و کوچ و قالن برخیزد  نجق تو در ستمستان جهانچون رسد س

 )136، ص 2ج (
، دیوان(اند؛ از جمله ظهیر فاریابی این کلمه را دیگران هم، پیش از موالنا به کار برده

 :با اشاره به رنگ سیاه علَم ممدوح) 162ص 
 تابـد ز سنجق سـیهت نـور فـتح مـی    

 

 چو روشنایی چشم از سیاهی دیـده  

 

، نـوعی بـاز؛   ]سـنقور : سنکقر؛ قاموس ترکی: 611 ص ،لغات الترك، کاشغري: [سنقر

 

 ).ذیل سنجق، سنجاق(دهخدا  لغتنامۀ: نک» سنجق«براي معانی دیگر . 1

، مرغ شکاري؛ نامی بـراي غ]حاشیۀ برهان: نک ی جغتایی،
برگرفته از معنی نخس) ق552م  (ر، پادشاه معروف سلجوقی 

کک :برد ار می به معنی دوم به ک
ي اي جان من بـودم سـرگردان  

زد آن شـاه بـتا روز دهل مـی 
ی من اي شاه خوش روشن

اایینن کار چهه کار توست کو سنج
(ج(

ذیل سسننججق، متن و حاش( برهان ققااططععکک :ننکک ،،نیزز. ، لوا؛ علم]جاق
ظلم کوته شود و کوچ و قنجق تو در ستمستان جهان

(ج(
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 .شاهین؛ نامی براي غالمان
 :ین، سنقر بودملک بدرالد) 122، ص دیوان(نام یکی از ممدوحان انوري 

ــارك بــاد     ــر بدرالــدین مب ــد ب  عی

 

ــت و داد   ــاب دولـ ــنقر آن آفتـ  سـ

 

 :دو معنی به کار برده استآن را به هر  )340و  149، ص دیوان( خاقانی
 بودم بـه طبـع سـنقر حلقـه بـه گـوش او      

 

 
 اکنون ز شـکر گـوش مـرا گوشـوار کـرد      

 
 

1سنقري را کز خزر با سردسیر آموختـه اسـت  
 

 

 
 در حبش بستن به گرمـا برنتابـد بـیش ازیـن     

 
 
 

اي که معنی نخست را هم بـه یـاد   و موالنا در غزلیات به معنی نام غالم، اما به گونه
 :آوردمی

 بـک بنـد و دامـم   سنقر دانه نـیم آي   عاشق هدیه نیم عاشق آن دست توام

 

 )16، ص 4ج ( 
 :نامی براي غالمان بوده است» سنقر«دهد که نشان می ، چنانمثنويو در 

ــحر    ــه س ــاج گرماب ــد محت ــر ش  می

 

ــر دار ســر   ــنقر هــال ب ــگ زد س  بان

 

 213، ص 5ج : نیز نک؛ 174، ص 3، جمثنوي(
 آب: سو

 :گوید، در تبرّا از ترکان و امیران ترك می)140، ص دیوان( انیخاق
 تن گر چه سو و اتمک از ایشان طلب کند

2کی مهر شـه بـه اتسـز و بغـرا برافکنـد     
 

 

کند، اشاره کـرده  ، زندگی می»بلغار«در مناطق سردسیر، مانند » سنقر«خاقانی در بیتی دیگر نیز به اینکه . 1
 : است

 به هندستان شده طوطی به بلغار آمدهسان شده               سنقر عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یک
 ) 391، ص دیوانخاقانی، ( 

و » نان، خوردنی= اتمک«، »شتر نر؛ نام خانهاي ترك= بغرا«، »آب= سو«در این بیت خاقانی، عالوه بر . 2

1 خزر با سردسیر آموختـه اسـت  

در حبش بستن به گرمـا برنتابـد

ايي که معنی نخست راغزلیات به معنی نام غالم، اما به گونه

ببــکک بسسننققرر دانه نـییمم آيي  نیم عاششقق آآنن دستت توام
(ج( 

نااممیی برايي غالمان بوده است»» سنقر«ددههد که نشاان میی  چنان
ــحر    ــه س ــاج گرماب ــنقر هــال بـمحت ــگگ زد س بان

ج: نیز نک؛ 174، ص 3،، ج(مثننويي(

ك)14ا ت ا ا کا ت از ّا دت گ
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 :با او» زبانیهم«ترك و در ] رویی[در خطاب به ماه )72، ص 5ج (و موالنا 
 تـو  چهره چه گردد کـه صـبح  اي ترك ماه

 

 »گـل بـرو  «یی کـه  آیی به حجرة من و گو
 

 تــو مــاه ترکــی و مــن اگــر تــرك نیســتم

 

 دانم من این قدر که به ترکی است آب سـو 

 

غذایی که براي بزرگان و خانان، و هـم بـراي   ] تُزغو: لغات التركکاشغري، : [طزغو
 .آوردند؛ نزلبه هدیه می) مهمانان اتّفاقی(رهگذران 

در سالهاي حیـات موالنـا و در   از آثار معروف قرن هفتم، که تاریخ جهانگشادر 
به دو فرسـنگی قراقـوروم، بـر جانـب     «: خوانیمتاریخ مغوالن نوشته شده است، می

اند که به وقـت توجـه بـه جانـب مشـتاة      کوشکی ساخته] اي[مشرق بر گوشۀ پشته
و مراجعت، گذر بر آن باشد تا بدان موضع از شهر نـزل آرد کـه   ) اقامتگاه زمستانی(

شهر (= الیغ تزغو ب: نسخه[گویند و آن موضع را ترغوبالیغ ] تزغو: هنسخ[آن را ترغو 
 ).170، ص 1، ج جهانگشاجوینی، ( »اندنام نهاده)] نزل

سعدي در ضمن قصیدة معروف خود، در ستایش امیر انکیـانو بـه آیینـی اشـاره     
» طزغـو : طرغـو، ظ «بـه  » حلـوا «کند که اشخاص در دیـدار بـا خـان مغـول،      می
 :اند برده می

ــد  ــو آورن ــه طرغ ــوا ب ــران حل  دیگ

 

 کــنم بــر وي نثــارمــن جــواهر مــی 

 

 )725، ص کلیات سعدي،(
غـذایی فسـادپذیر؛   «برد که گـویی از آن  اي به کار میرا به گونه» طزغو«اما موالنا 

                                                                                                                  
طوغان، مرغی شکاري مانند = طغان«هم ترکی هستند و در بیتی دیگر » نام؛ نام خانهاي تركبی= اتسز«
 :را چنین جمع آورده است» اتمک«و » تو، تو؛ تویی= نسسن«، »باز

 کو شه طغان جود که من بهر اتمکی
 

 سن درآورمپیشش زبان به گفتن سن 
 ) 242، ص دیوانخاقانی، ( 

 .آوردند؛ نزلبه هدیه می) همانان اتّفاقی
در سالهاي حیـاتاز آثار معروف قرن هفتم، که خ جهانگشا

به دو ففررسـنگی قراقـوروم«: خوانیمن نوشته شده است، می
اند که بهه ووققــتت توجـه بـه جا کوشکی ساخته]اي[شۀ پشته

وو ممرااججعت، گذر بر آآنن ببااششدد تتا ببدان مووضعع ازز ششههر نـ))ستانی
نسخه[ گویند و آن موضع را ترغووببالیغ ] تزغوو:خخهنسخ تزغو ب:  
).170، صص 1، ج ججههااننگگشاجویننیی، ( »اندده

ر ضمن قصیدة معروف خود، در ستایشش امیر انکیـانو بـه آی
طرغـو،«بـه  »» حلـواا «شخاص در دیـدار بـاا خـان مغغـولل،،     

د ن آ غ ط ه ا ناهل ک
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 :کنداراده می» غذایی از گوشت، مانند کباب
 کش پیشش برمدل کباب و خون دیده پیش

 طزغــو کنــد گــر تقاضــاي شــراب و یخنــی و 

 

 )118، ص 2ج ( 
 در آن مطبخ درافتادم که جان و دل کباب آمد

 دانمدانم نمیمن این گندیده طزغو را نمی
 رتـت برو اي شیره با شیـبرو اي باغ با نقل

 دانمدانم نمی که جز آن نقل و طزغو را نمی
 )207، ص 3ج ( 

 خواهی از آن طزغوي گندیدهگر استفراغ می
 خواريکن مکن دیگر وحلمفرّح بدهمت لی

 )252، ص 5ج ( 
تغراق، به زبان غزي، مهر و توقیع پادشـاه  «: گوید، کاشغري می]طغري، تغرا: [=طغرا

 لغات ،کاشغري(» دانماسند و من هم اصل آن را نمیشناست و ترکان این کلمه را نمی
 ).232 ، صالترك

 ):380، ص دیوان(اي از خاقانی نمونه
 آن ن کمان طغراي نوروزي استآن تیر و آن رنگی

 مرغان دل و عشاق جان بر سال طغرا ریخته
 :موالنا فرمود

ــت او   ــا نوشـ ــان مـ ــراي امـ  طغـ

 

ــیم      ــر آی ــه غَرغَ ــی ب ــی از اجل  ک

 

 )267، ص 3ج (
طغراکش، = طغرائی«، )ق485 م(الملک طوسی  سوب به خواجه نظاممن سیرالملوكدر 

سالها پیش از که  شود و پیداستمی از شخصیتهاي دستگاه سلطان شمرده» طغرانویس

ــرتییـــت برو اي شیره با شیللـا نقل
که جز آن نقل و طزغو را نمی

(ج( 
خواهی از آن طزغوي گندیدهمی

ییکن مکن دیگرمفرّح بدهمت لی
(ج( 

تغراق، به ززبان غزي، مهر و تو«:: گوییدد، ککااشغري میی]ي، تغرا
کا(» دانمنننااسسنندد و من ههمم ااصل آن را نمیششننن این کلمه را نمی

23.(
):380، ص (دیوان(ز خاقانی 

آنیین کمان طغراي نوروزي است رنگی
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 ).211، ص سیرالملوك نظام الملک، : نک(او این کلمه مشهور و رایج بوده است 
 .جشن بزرگ؛ عروسی: طوي

 وزهـه گو نه کـچو رسید ماه روزه نه ز کاس
 پس از این نشاط و مستی ز صراحی ابد کن

 به سماع و طوي بنشین به میان کوي بنشین
 ند طرب از می احد کنکه کسی خورت نبی

 )221، ص 4ج ( 
، 2، ج جهانگشـا جوینی، : نک(ي جوینی بارها به کار رفته است جهانگشااین کلمه در 

 ...)و 17، ص 3ج  ؛222ص 
 .برف: قار

 :تشبیه کرده است» قار«موالنا روز سفید وصال را به 
ــري    ــو قی ــم چ ــراقم ه ــا روز ف  ای

 

ــاري    ــو ق ــم چ ــالم ه ــا روز وص  ای

 

 )63، ص 6ج (
 :چشم دشمن ممدوح را که بینایی را از دست داده است )245، ص دیوان(و انوري 

 چشم این دایم سپید از اشک حسرت هم چو قار
 روي آن دایم سیاه از گرد محنت هم چو قیر

 :نیز قابل توجه است )298، ص دیوان(و گفتۀ امیر معزّي 
 تــا قــار قیــر باشــد در لفــظ فارســی

 

 است برف قار که در عبارت ترکیچونان  
 بادا چنان که قار به ترکی سر عـدوت 

 

 مویت چنان که در لغت پارسی است قـار  

 

جوشـانند  را مـی ) و غـذا (، ظرفـی مسـین کـه در آن آب    ]قزغان، قازان: [=قازغان
 ):پزند می(

ــابی کــز تفــش  ــدم آفت ــدر آن گوشــه بدی  ان

 
 

 
 ايجان و دل چون قازغان شد جوش اندر جوشه

 )205، ص 2ج : یز نکن؛ 167، ص 7ج (

(ج( 
جهاجوینی، : نک(ي جوینی بارها به کار رفته است  جهانگشا 

 ...)و 17، ص 3

 :تشبیه کرده است» قارر«ز سففییدد وصال را به 
ــــرري    ــو قیی ــم چ ــــم چـراقم ه ــااللمم هه ــــاا ررووزز وصص اایی

(ج(
چششمم دشمنن ممددووحح ررا که ببینایی را از دست د))2245، ص وان

م سپید از اشک حسرت هم چو قار
روويي آآنن دایم سسییاه از گرد محنت

 :نیز قابل توجه است)298، ص (دیوان(معزّي 
اس که در عبارت ترکیچونان ر باشــد در لفــظ فارســی
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نیـز  ) ق580زنده در سـال  (کله  الدین احمد شصت شمس تتماجیۀاین کلمه در 
 :آمده است

 سیخش همه لعل و چمچمـه یـاقوت  

 

 کفگیـــر شـــبه عقیـــق قزغـــان    

 

 )1/220 :1371بهار : نقل از(
 .خون: قان

 در جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر
 امدهبا آن من آنی دگر زیـرا بـه آن پـی بـر    

 

 )166، ص 3ج (
ً چنین معنـایی را   »قان«نیز، در این بیت، از  )574، ص حدیقۀ( و سنایی ظاهرا

 :خواسته است
ــان  ــل از دهق ــه عوام ــتد ش  چــون س

 

ــان   ــر وي ق ــد ب  ده از او رفــت و مان

 

 :آمده است» غالم«در این بیت موالنا در معنی . ، سعادتمند؛ نام غالم]قُتلغ: [قُتلو
  شق است و نماند به بشراو مگر صورت ع

 

ــو    ــاز و قتل ــر در او گشــته ای  خســروان ب

 

 )65، ص 5ج (
هـا، از جملـه نامهـاي غالمـان، در آثـار دورة      کیب نامدر تر) شکل دیگر قُتلو(قتلغ 

 بیهقـی، :  نـک (تکین بهشتی و قتلغ سبکتگین غزنوي بارها به کار رفته است، مانند قتلغ
 .)311 و 147، ص تاریخ

 .نوعی شمشیر تیز و برّان] قالچوري، قراچوري، قراجوري، قراچولی[=  :قالجوري
   ز دست عشق که جسته است تا جهد دل من

 بــه قــبض عشــق بــود قبضــۀ قالجــوري   

 

 )278، ص 6ج (
قالجـوري  : این کلمه در متون فارسی بـه صـورتهاي مختلـف بـه کـار رفتـه اسـت       

با آن من آنی دگر زیـرا بـه آن
(ج(

ً چنین »قان«نیز، در این بیت، از )574، ص دیقۀ ظاهرا
:ت

ــانن  ــل از دهق ــهه ععووام ــ ش ــد ب ده از او رفــت و مان
 آمد»»غغالالم««ددر این بیت موالالنناا ددر ممععننی .  سعادتمند؛ نام غالم

ععشق استت و نماند بهه بششررت ع
ــر در او گشــته ای خســروواانن ب
(ج(

ممهـا، از جملـه نامهـاي غالمـان، درکیب نامدر تر) دیگر قُتلو
تکین بهشتی و قتلغ سبکتگین به کار رفته است، مانند قتلغ
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غزنویان بعضی از فرماندهان در  ، شمشیر خاصی بوده است که در روزگار)قراچولی(
اند که غالمان ترك، پس از سه سـال  ، و گفته)407، ص تاریخبیهقی، (اند اختیار داشته

مفتخـر  ) قراجـوري (خدمت و طی مراتبـی در دسـتگاه پادشـاهان، بـه داشـتن آن      
ص (در نوروزنامـۀ منسـوب بـه خیـام     . )141، ص سیرالملوكالملک، نظام(اند  شده می
خرندزي، :  نک ،نیز( شودگانۀ شمشیر، قراجوري معرفی میاز انواع چهارده، یکی )47

 .)قراچولی محلی به زر: 204، ص الدین سیرت جالل
 .دلیل؛ راهنما] قالوز: [=قالووز

 راهیـت بیــاموزم کـان راه نرفتســتی    سوزم گفتا که قالووزمچون دید که می

 

 )283، ص 5ج (
 :اندهمین معنی، به کار برده نظامی و عطار هم این کلمه را به

 ســاختنددر آن پویــه تعجیــل مــی  

 

ــی بــی    تاختنــدقــالوز همــی ره

 

 )194، ص نامهاقبالنظامی، (
ــت    نه تو را چشم است و نه ره کوته است ــالووز ره اس ــت ق ــر در راه  پی

 

 )307، ص الطیرمنطقعطار، (
 .شمشیر: قلج

 ملۀ اجزام مـو بـه مـو   عشقت گرفت ج  اي ارسالن قلج مکش از بهر خون من

 

 زخم قلج مبـادا بـر عشـق تـو رسـد     

 

 گووکنم اي ترك گفتجان نمیاز بخل  

 

 )73، ص 5ج (
 :گویددر ستایش ممدوح و در صفت ترکان درگاه او می) 230، ص دیوان(انوري 

 و تـازان  1یکی در کف قلج سـرهال 

 

 یکی بر کف قدح سرمست و مخمـور  

 

رفته است، مانند قلج ارسالن که در ذیل یز به کار میدر اسامی مرکب ترکان ن» قلج«
 

:   نـک ؛ نیـز،  1035، ص 1، ج فرهنـگ جهـانگیري  (چیزي که پیوسته در گشت و حرکت باشد : سرهال. 1
 ).قاطع برهان

 .دلیل؛ راهنما] الوز
راهیـت بیــاموزم کـان رسوزم گفتا که قالووزم می

(ج(
 :اندهمین معنی، به ککاارر ببرردهر هم این کلمه را به

ــی بــی ســاختتنندده تعججییــــلل ممــی   قــالوز همــره
نامااققباالننظظاامی، ((

ــالووم است و نهه ره کوته استت ــت ق ــر ددر راه پی
الطیمنطقعطار، (

 
ججملۀ اجزامعشقت گرفت جلج مکش از بهر خون من
کنم اي تر جان نمیاز بخل ـادا بـر عشـق تـو رسـد     
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 ).264، ص طبقات ناصري منهاج سراج، : ، نکنیز(به آن اشاره کردیم » ارسالن«
 :، آیین؛ شیوة رفتار؛ عادت]یاسا: [=یاسه

 بــاز برآمــد ز کــوه خســرو شــیرین مــن

 

 باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من 

 

 این بده است از ازل یاسۀ پیشین من  کار خویشکن و من گوید تو کار خویش می

 )269، ص 4ج (
 )743، ص کلیـات ( در شعر سعدي» ایاسه«این کلمه را به همین معنی، اما به صورت 

 :بینیمنیز می
 به صدر صاحب دیـوان ایلخـان نـالم   

 

 که در ایاسۀ او جور نیست بر مسکین 

 :است» ن و پیشه کردنعادت کرد«یاسه کردن، در غزلیات موالنا، برابر 
 جرعۀ خون خصم را نام می مغانه کن  حملۀ شیر یاسه کن کلّۀ خصم خاصه کن

 )118، ص 4ج (
 : نک(رفته است مغولی است و در ترکی عثمانی هم به کار می» یاساق«، »یاسه«اصل 

؛ )یسـاق / یاسـاق (؛ قـاموس ترکـی   )توضـیحات ( 2420، ص جـامع التـواریخ   رشیدالدین،
 ).16، 11، ص نگشاجهاجوینی، 
 .دشمن؛ مخالف] یغی: لغات الترك کاشغري،: [یاغی

 بیا و بزم سلطان بین ز جرعه خاك خندان بین
 بیز آمدکه یاغی رفت و از نصرت نسیم مشک

 ز پیچ پیچ که دارد لهب ز یاغیِ بـاد   ندهدنور می هچراغ عقل در این خان

 

 )214و  36، ص 2ج (
، ص دیـوان (اي از سـوزنی سـمرقندي   جمله در قصـیده  و پیش از غزلیات موالنا، از

 :چنین آمده است )184
ــاه آورده   امپادشاها رشته اندر گردن خود کرده ــدگی پادش ــاغیی در بن  امی

 

که در ایاسۀ او جور نیستحب دیـوان ایلخـان نـالم   
:است» ن و پیشه کردنعادت کرد«در غزلیات موالنا، برابر 

جرععۀۀ خخوون خصم را نام مسه کن کلّۀ خصم خاصه کن
(ج(

رفمغولی است و در ترکی عثمانی هم به کار می»» یاساق«، »
یاسـ(؛ ققــاموس ترکـی   )توضضـییححاات ( 2420خ، صص جـامع التـوارییخخ  

).16، 11، ص گشا
 .دشمن؛ ممخخااللف]  یغغیی:لغات الترك ري،

طان بین ز جرعه خاك خندان بین
که یاغی رفت و از نصرت نسیم م
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 ،)462 ، صلغات الترك، کاشغري(، نوشته و فرمان پادشاه به زبان چگل ]یرلیغ: [=یرلغ
 .حکم و فرمان

 دانمدانم نمیرا نمی 1که من باجو و باتو  قانان به دستم یرلغی آمد از آن قان همه
 )207، ص 3ج (

 چه باشد جرم و سهو ما به پیش یرلغ لطفت
 کجا تردامنی ماند چو تو خورشید، ما رایی

 )237، ص 5ج (
الدین کرت نوشته بـود  اسامی ایشان مسطور است در یرلیغی که چنگزخان به رکن... 

 ).95، ص 1، ج جهانگشاجوینی، (
اي در ترکسـتان کـه در منـابع جغرافیـایی قـدیم، از جملـه       نام ناحیه و قبیلـه : غمای

معرفی شده است، و ظاهراً به سـبب نـوع رفتـار ترکـان      )243ـ240ص( حدودالعالم
معنی غارت و تاخت و تاز » یغما«تدریج، کلمۀ  یغمایی با مردم شهرهاي خراسان، به

 .یافته استگرفته و در زبان فارسی به این معنی شیوع 
 اندر آن یغما رفیق ترك یغما بـودمی   گر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی

 

 )104، ص 6ج (
و شـواهد آن را در   مان به کار رفته استین هر دو معنی بارها در شعر متقدیغما با ا
 .توان دیددهخدا می لغتنامۀ

ـ   » یغماجی«و » یغماگاه«، »یغما«موالنا با  ـ  یش از اونیز ساخته اسـت کـه پ  ــ
 .سابقه ندارند ــ ظاهراً
 .، پیامبر؛ پیک]یلواج، یوالووج: [=یلَواج

 
 

از جمله، در قرن هفـتم، یکـی از   . از اسامی ترکی مغولی است» باتو«، مانند »)بایجو(و باج«: باجو، باتو .1
و نام یکی از نوادگان چنگیـز، یعنـی فرزنـد    » )بایجو(باجو «امیران سپاه هالکوخان مغول، در فتح بغداد، 

 ).18ـ15، ص همان؛ 288ـ282، ص 1ج  جهانگشا، جوینی،:  نک(بوده است » باتو«توشی، 

(ج(
الدین کرتشان مسطور است در یرلیغی که چنگزخان به رکن

).95، ص 1، ج گشا
اي در ترکسـتان کـه در منــااببعع جغرافیـایی قـدییه و قبیلـه 

معرفی شدده است، و ظاهراًً به سـبب نـوع رف)243ـ2440ص
معننیی غغااررتت و» ییغغماا««تدریج، ککللممۀۀ  دم شهرهاي خراساانن،، به

  .یافته استتزبان فارسی به این معننیی ششییووعع 
ااننددرر آنن یغما رفیق تركرار عشقش نیکک دااناا ببووددممیی

(ج(
و شـوامان به کار رفته استهر دو معنی بارها در شعر متقد

.توان دیددا می
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ــرهمش   ــواج م ــا یل ــش ی ــی غم ــر طواش  غی

 

 زنمهر که سري برون کند بر سر و پاش می  
 )187، ص 3ج (

 :شودخوانده » واجیلْ«باید  )152، ص تحفۀالعراقین( این کلمه در شعر خاقانی
ــک ــ  ی ــی لغزگ ــی ول ــک عجم  ويی

 

ــواج  ــري یلـ ــناس تنگـ ــوي شـ  جـ

 

 )101، ص 4ج (

 نتیجه
کلماتی کـه پـیش از او وارد   : اند در غزلیات موالنا دو گونه به کار رفته  کلمات ترکی

انـد؛ و  نویسندگان پیش از او به کار رفتـه  اند، و در آثار شاعران وزبان فارسی شده
زبانان در آثار یبا ترک به سبب زندگی در قونیه و معاشرت و مصاحبتاو کلماتی که 

ها آن معرفیدستۀ نخست که این مقاله به . خود از جمله در غزلیات به کار برده است
، غالباً از طریق عوامل حکومتی و دیوانی به قلمرو زبان فارسی و آثار پرداخته است

اند و حضور آنها در زبان شاعر، مانند دیگـر کلمـات    شاعران و نویسندگان راه یافته
ج در زبان فارسی عادي و طبیعی است و به اقتضاي معنی و در جاي خود به کار رای
نهـا  اي از رنگ و بوي بیگانگی یا تأثیر مخاطـب در بـود و نبـود آ    روند و نشانهمی

ی شاعر از آنها، با کلمات ترکی دیگر که وي با انتخـابی  نیست، و بنا بر این، نوع تلق
 .برد، متفاوت استآگاهانه به کار می

 منابع
 .، به کوشش روشن خیاوي، تهران، مرکزسنگالخ، 1374استرآبادي، میرزا مهدي، ــ 
، ، با تصحیح تحسین یـازیجی، تهـران، دنیـاي کتـاب    العارفین مناقب، الدین احمد افالکی، شمســ 

 .ش1362
، به تصـحیح عثمـان تـوران،    االخیارة االخبار و مسایرة مسامراقسرایی، محمودبن محمد، ــ 

 کلماتی کـه پـیش:انددر غزلیات موالنا دو گونه به کار رفته 
نویسندگاانن پیش از او به کاراند، و در آثار شاعران و شده

زبیبا ترک به سسبببب زندگی در قونییهه و معاشرت و مصاحبت 
دستتۀۀ ننخخسستت ککه اایینن ممققاالله به. ه در غزلیات به کارر ببرده است

، غالباً از ططریق عواملل ححککوومتی و دیوااننیی به قلمرو زبان فات
اانندد  وو ححضور آآنهاا ددرر زبباان شاعر، مانند دیگیسندگان راه یافته

ن فارسی عادي وو  ططببییعی است وو به اقتضضاايي معنی و در جاي
اي از رنگ و بوي بیگانگی یا تأثیر مخاطـب در بـود و شانه

ققی شاعر از آنها، با کلمات ترکی دیگر که وي بر این، نوع تلق
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 .م1943، آنقره
 .ش1318، فروشی اسالمیهکتاب ، به تصحیح عباس اقبال، تهران،دیوانامیر معزّي، ــ 
 .ش1362، ، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوي، تهران، علمی و فرهنگیدیوانانوري، ــ 
، به تصحیح خلیل ابراهیم صاري اوغلی، السالکینة انیس الطالبین و عدبن محمد،  بخاري، صالحــ 

 .ش1371، تهران، کیهان
، ، به کوشش منصور رسـتگار فسـایی، تهـران، میـراث مکتـوب     ات اطعمهکلی، بسحاق شیرازيــ 

 .ش1382
 .، تهران، کتابهاي جیبی، گردآوردة محمد گلبنبهار و ادب فارسی، 1371بهار، محمدتقی، ــ 
ـ   علـی ، تصـحیح  تاریخ بیهقـی بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین، ــ  اض، مشـهد، دانشـگاه   اکبـر فی

 .ش1356، فردوسی
 .ش1367، ]افست[، به تصحیح عالمه قزوینی، تاریخ جهانگشاي جوینی ینی، عطاملک،جوــ 
 .ش1367، ، به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، اساطیردیوانحافظ، ــ 
د، به کوشـش مـریم میراحمـدي و    با ترجمۀ مقدمۀ بارتول، حدود العالم من المشرق الی المغربــ 
 .ش1383، رضا ورهرام، تهرانغالم
 .ش1357، ، به کوشش یحیی قریب، تهران، کتابهاي جیبیتحفۀالعراقیننی شروانی، خاقاــ 
 .ش1357، ، به کوشش ضیاءالدین سجادي، تهران، زواردیوانخاقانی شروانی، ــ 
، بـه تصـحیح مجتبـی    الدین منکبرنـی  سیرت جاللالدین محمد،  خرندزي زیدري نسوي، شهابــ 

 .ش1365، مینوي، تهران، علمی و فرهنگی
، به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهـدي  الجنان الجنان و روح روض، رازي، ابوالفتوحــ 

 .ش1371، ناصح، مشهد، آستان قدس رضوي
، نگـی ریـاحی، تهـران، علمـی و فره    ، به تصحیح محمدامین مرصادالعبادالدین،  رازي، نجمــ 

 .ش1365
، ، به تصحیح محمد اقبال، تهران، امیرکبیرالسروریۀالصدور و آحۀراراوندي، محمدبن علی، ــ 

 .ش1364
 تهـران،  ، به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوي،التواریخ جامعاهللا همدانی،  رشیدالدین فضلــ 
 .ش1373، البرز

، تهران، کتابهاي ج، گردآوردة محمد گلبن بهار و ادب فارسی،1371قی، 
ـ   علـی ، تصـحیح  تاریخ بیهقـی فضل محمدبن حسین،  ــ  اض، مشاکبـر فی

 .ش1
ع عالالمه قزوینی، تاریخ جهانگشاي جوینی املک، ،]افست[، به تصحیح

اساساطیرن  .ش1367، ، به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهرهرانان،،
المغرب الالیی مقدمۀ بارتول، م من المشرشرقق للد، به کوشـش مـریمبا ترترجمجمۀۀ

 .ش1383، ام، تهران
رعراقاقینوانی، یحیحیییی قریب، تهرانان، کتابهاي جیبیتحفۀال شوششش 357، ، به ک
نان، زواردیوانوانی،   .ش1357، ، به کوشش ضیضیاءاءاالدین سجاادي،ي، تهر

باب نین محمد، یدري نسوي، شه ، بـه تصالالددین منکبرنـی  سیرت جالللالد
 .ش1365، علمی و فرهنگی

، به کوشش محمدجعفر یاحقی والجنان الجنان و روح روض، فتوح
رضوي قدس .ش1371،آستان
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 .ق1317، ، ترکیهقاموس لغات تركالدین،  سامی، شمســ 
 .ش1367، ، به کوشش محمدعلی فروغی، تهران، امیرکبیرتکلیاسعدي، ــ 
 .]تابی[، حسینی، تهران ، به کوشش ناصرالدین شاهدیوانسوزنی سمرقندي، ــ 
.ش1385، ، تهران، سخنغزلیات شمس تبریزشفیعی کدکنی، محمدرضا، ــ 
 .ش1381، ، به کوشش امیرحسین یزدگردي، تهران، قطرهدیوانظهیرالدین فاریابی، ــ 
، به تصحیح محمود عابدي و تقی پورنامـداریان، تهـران،   الطیر منطقابوري، فریدالدین، عطار نیشــ 

 .ش1390، سمت
 .ش1361، ، از روي چاپ براون، تهران، فخر رازيااللباب لبابعوفی، سدیدالدین محمد، ــ 
 .ش1363، ار، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زودیوانفرخی سیستانی، ــ 
 .م1971ـ1960، انستیتو خاورشناسی، برتلس، مسکو. آ، زیر نظر نامهشاهفردوسی، ابوالقاسم، ــ 
 .، تهران، زوارزندگی موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوي، 1361الزمان، فروزانفر، بدیعــ 
 .م2008، ، چاپ عکسی، استانبولدیوان لغات التركکاشغري، محمودبن حسین، ــ 
 .ش1363، ی حبیبی، تهران، دنیاي کتاب، به تصحیح عبدالحطبقات ناصريمنهاج سراج، ــ 
، الزمـان فروزانفـر، تهـران، امیرکبیـر     ، بـه تصـحیح بـدیع   فیه ما فیـه الدین محمد،  مولوي، جاللــ 

 .ش1362
، الزمـان فروزانفـر، تهـران، امیرکبیـر     ، به تصحیح بـدیع کلیات شمسالدین محمد،  مولوي، جاللــ 

 .ش1362
 .ش1360، تصحیح رینولد نیکلسن، تهران، مولی، به مثنوي معنويالدین محمد،  مولوي، جاللــ 

مرکـز نشـر    ، بـه کوشـش توفیـق سـبحانی، تهـران،     مکتوبـات مولـوي  الدین محمد،  مولوي، جالل
 .ش1371، دانشگاهی

 .ش1353، دانشگاه تهرانتهران، ، به کوشش مجتبی مینوي و مهدي محقق، دیوانناصر خسرو، ــ 
 .ش1364، ت دارك، تهران، علمی فرهنگی، به کوشش هیوبرسیرالملوكالملک طوسی،  نظامــ 
 .]تابی[، ، به تصحیح حسن وحید دستگردي، تهران، اقبالنامه اقبالنظامی گنجوي، ــ 
 ].تابی[، ، به تصحیح حسن وحید دستگردي، تهران، اقبالنامهشرفنظامی گنجوي، ــ 
 .ش1357، خیام نیشابوري، به کوشش علی حصوري، تهران، طهوري] منسوب به[، نامهنوروزــ 
.ش1374، ، مشهد، دانشگاه فردوسی)مجموعه مقاالت( یادنامۀ ابوالفضل بیهقیــ 

1، ، از روي چاپ براون، تهران، فخر رازيااللباب لبابدالدین محمد، 
 .ش1363، ار، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زودیوانتانی، 

60، انستیتو خاورشناسی، برتلس، مسکو.آ، زیر نظر نامهشاهوالقاسم، 
مشهور به مولوي،1361الزمان، یع ، تهران  زندگی موالنا جالل الدین محمدد

استانبولدیوان لغات التركحمودبن حسین،  .م2008، ، چاپ عکعکسیسی،،
تات ن ناصاصريريج، باب، به تصحیح عبعبدادالحلحطبق حبیبی، تهران، دنیاي کت 63، ححیی
ف فیـه الدین محمد، الل وزانانفـر، تهـر، بـه تصـحیح بـدیع   فیه ما الالزمـاان فرف

الالزمـان فروزانفـر، تهـر،، به تصحیح بـبـددیع  کلیات ش شمسمسالدین محمد، الل

کیکلسن، تهران، مولی، به مثنوي معنويالدین محمد، الل رینولد ن تصحیح
، بـه کوشـش توفیـق سـبحانی، تهـرانمکتوبـات مولـوي  دین محمد،

.ش13




