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  دكتر محمدجعفر ياحقي
  )دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي(شهباز محسني

 دانشگاه فردوسي مشهد

  
نْفَسجه؛ قاني  

  ريخي آن زبانشناختي، ادبي و تاويژگيهاي و بررسي  لسان العرباي فارسي در واژه

  چكيده 
هاي فراواني از آن به عربـي    و واژهر بودهتأثيرگذاواژگاني بر زبان عربي ة  زبانهايي كه در حوزمياندر  

بـه   ن ايرانـي  عناصر مربوط به فرهنگ و تمـد       ، رهگذر  اين قابل اعتناست و از    وارد شده زبان فارسي   
ظور بسياري از اين عناصر را در خود         ابن من  لسان العرب قاموس  . زبان و فرهنگ عربي راه يافته است      

  و )؛ كه در لسان عرب آمده است      هسفنجقاني(=  سپنجگاني    ةب واژ با تكيه بر شكل معرّ    . جا داده است  
 اين واژه و ةبه پيشيني مقالة حاضر تالش دارد تا منابع تاريخي، اهد قاموسي و شوةارائتكيه بر متون و 

اي از فرهنگ و زبان ديرين ايران را نشان دهد  بپردازد و گوشهالت معنايي آنتحو.   
  .ني سپنجگا،سپنج ،بهاي معرّ لسان العرب، ابن منظور، زبان فارسي، زبان عربي، واژه: ها كليد واژه

  درآمد

يكـي از مهمتـرين و      ) .هــ  630-711(م ابن منظـور     الدين محمد بن مكرّ     امه جمال  تأليف علّ  لسان العرب 
ابن منظور در تأليف اين اثر سترگ، پنج قاموس مهم و مـشهور تـأليف               . استي عربي   هاترين قاموس جامع

 ابن المحكم ازهري،   هتهذيب اللغ  است؛   بهره برده شده پيش از خود را مبناي كار قرار داده و از آنها فراوان              
وي عـالوه بـر     . الدين ابـن اثيـر    عز  في غريب الحديث   ةيالنها بري و     ابن حواشي جوهري،   الصحاحسيده،  

 اطالعـات و تحقيقـات   ، كار علمي و پژوهشي استيك ة، چنانكه شايستهااطالعات مندرج در آن فرهنگ  
كتـاب خـود را بـه     امثال، آيات، احاديث و ابيات فـراوان  ، آنها افزوده است و با آوردن شواهدرخود را هم ب 
  .استفرهنگ اسالمي درآورده  ة المعارفي در حوزةصورت داير

ظور در تأليف اين اثر دقيقاً چگونه بوده و تا چه ميـزان وي از قاموسـهاي پـيش از                    من  اينكه روش ابن  
  .تواند قرار گيرد خود و ساير منابع بهره گرفته خود موضوع مقاله و جستار ديگري مي
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 و   فرهنـگ، زبـان    يي از هـا   مملو است از اشارات و نمونه      لسان العرب  آنچه در اينجا گفتني است آنكه     
بي، مسائل تـاريخي و  هاي عر هاي فارسي واژه ب گرفته تا برابر نهادههاي فارسي معرّ  ز واژه تمدن ايراني؛ ا  
 ،هـا شهرها، روستاها، محـالت، كوه    نام  (عالم جغرافيايي   نيان و اقوام و اَ     ايرا ةو فرهنگ عام  آداب و رسوم    

ن ايراني و غيره كه هر يك       ق و اديا  رَ اعتقادات ديني و مذهبي مربوط به فِ       )ها و رجال ايراني     بيابان ،رودها
  . باشداي جداگانه بحث و تحقيق وضوعتواند م ها مي از اين نمونه

. ف. س«ذيل ماده    در  نه اين واژه .  است هسفنجقاني ب معرّ ةيكي از اين موارد قابل ذكر و جستجو، واژ        
هـاي     لغتنامـه   و هـا اصـوالً در فرهنگ   .  آمده اسـت   »زانهح«   ضمن توضيحات مربوط به واژه      كه در  ،»ج.ن

  . به نظر نرسيدعربي و فارسي چنين مدخلي 
  : آوريماينجا مي را درعين عبارت ابن منظور  

الرَّ يالُعِ: م و التخفيف  ضل، با ةُزانوالح الذين   لِج تَينُزَّح  لَ  بأمرهم و هـ  كَ هِبِصاحِ لِ جلُ الرّ قولُي: الليث. م يف 
شَحمك  تُزانَ و حك   تَ تَ نْ؟ أي كيف مبِ نُزَّح هِرِأمم        ـ ؟ و في قلبـه عليـك ح ـ تْ أي فِ  ةٌزان ـ  : قـال . ةٌنَ ي مسو تُ
نْفَسةُقاجالْ نِيبِرَع لَ ع ي العمِج  دومِ قُ لِ في أوهم  تَ الذي اسمنَ ِ وا بهِ قُّح ما استحقوا     و الضياعِ  ورِ الد ـ ح قـال  . ةزان

ـ  قُّحتَم الذي اس  هِدومِ قُ لِ في أو  ي العجمِ لَ ع  العربِ ةُدمقِ ةُزانو الح : يدهابن سِ  ـ    هِوا بِ تَ مـا اسـ  قُّح   و ورِ الـد  نَوا مِ
  . ةعالي فُلَاي ع الزّخفيفِ بتِهلُّ هذا كُو: ؛ قال األزهريياعِالضّ

ـ   إذا راسانَخب ي العجمِ لَ ع  كان للعربِ  طٌرْ شَ ةالسفنجقاني و ـ ذوا ب  أخَ ـ  لَ حاً أنْ لْداً ص ـ كُ ي رَّ    اوا إذ ونُ ـ بِمـ  مهِ
أ أفذاذاً   الجيوشو أنْ ماعاتٍ ج  لُنزِ يوهو   م رُقْيوهثم   م ،زَيودوه3 :1988ابـن منظـور،      (يرَ أخْ ةٍي ناحي  إلَ م/ 

158(.  
شان را بـه   به فكرشان باشد و غم) يا سرپرست خانه(شود كه مرد  زانه به خانواده اطالق مي   ح: ترجمه(

  . دل داشته باشد
شـان را داري      اند؟ يعني آنانكه غـم      چگونه) ات  حزانه(=م و عيالت    خد: ش گويد مرد به دوست  : دليث گوي 

  . توست) زانهح(=اند؟ و در دلش شيفته  چگونه
شود كه در بـدو ورود اعـراب بـه            عرب بر عجم هم گفته مي      ة سفنجقاني ]زانهبه ح [: گويد   مي ادامهدر  

  . شدند دوه مي از جهت خانه و اموال دچار غم و ان]ايرانيان[سبب آنان، 
 بـه سـبب آن از       ]ايرانيان[زانه ورود اعراب است بر عجم در بدو فتوحاتشان كه           ح: گويد  ابن سيده مي  

 و بـر وزن     »زاء«اينها همه به تخفيف حـرف       : گويد  ازهري مي  .زن بودند ها و اموالشان دچار ح      جهت خانه 
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سان كه طبق آن هرگاه شهري به صـلح         سفنجقانيه، شرطي بود از سوي عرب بر ايرانيان خرا        . عاله است فُ
در صـورتي كـه بـه تنهـايي يـا           -شـدند كـه سـپاهيان عـرب را            شد مردم آن شهر متعهد مي       گرفته مي 

 مـورد  ياي ديگر، آذوقه  به مهماني نزد خود ببرند و تا رسيدن به ناحيه-جمعي از آن شهر عبور كنند   دسته
  .)نيازشان را تأمين كنند

 1357 (تاريخ طبـري  خصوص فتوحات خراسان، در منابع معتبر تاريخي چون         شرح ماجراي مزبور در     
 اعثم كوفي   الفتوح،  )2/167:  ق 1413 (تاريخ يعقوبي ،  )242: 1966( ابن كثير    البدايه و النهايه  ) 3/348ـ،  ه
  .در ذكر حوادث مربوط به سال سي و يك هجري آمده است) 339: 1966(

بـه  كه يم  آن الزم ديدشدننمود براي روشن ريب ميشاذ و غ ،تناين م ه در سفنجقانيةازآنجا كه واژ
رجـوع   و متون كهن نثر هاي اشعار ديوان سي از كتب تاريخي گرفته تا فرهنگها و       منابع مختلف عربي و فار    

 :ستار ج ايناينك حاصل و نيم؛ك

  ه سفنجقانيةوجه يا وجوه اشتقاق و معناي واژ

گـاني   +  ايراني سپنجگاني باشد كه خود از دو بخش سـپنج          ةب واژ رّه، مع  آن است كه سفنجقاني    ماگمان  
   :پردازيم اكنون به داليل خود در توضيح آن مي .تشكيل شده است

 ةمـ لكالجيم و القـاف اليجتمعـان فـي         : كهاست  دان معروف، آمده    ل از جوهري، لغت    به نق  لسان العرب  در   .1
  .)171/ 2: 1988 ن منظور،اب( باً من كالم العرب إال أن يكون معرّةواحد

 تبـديل شـده اسـت؛       »ف« بـه    »پ« هاي معرب در دست داريم كه در آنهـا           واژه ازهاي فراواني      نمونه .2
پـس  . روشنتر از آنند كه محتاج بـه شـرح و بـسط باشـند    ... و ) پالوده(، فالوذه)پيل(هايي چون فيل    واژه

عن سپنج و ب السفنج معرّ و :ه آن نوشته استچنانكه اذّي شير در توجي. سپنج در تعريب سفنج شده است   
كـه   .)91: 1908ي شير،   اد (ة المد يكون قليلَ  طلق علي ما  ي و   ة و من پنج أي خمس     ة سه أي ثالث   نْب مِ هو مركّ 
   .رسد  آن عاميانه به نظر ميتوجيهالبته 

ر آخـر    صفت نـسبي سـاز اسـت كـه د           پسوند »گاني« كه بخش دوم يا پسوند آن است معرب        »قانيه« .3
 مانند بازارگاني، بازرگـاني،     ؛دهد  مه مي لكتصاف و نسبت را به      آيد و مفهوم ا     مي و صفات و اعداد      ميااس

  .)شد سالي چهاربار به لشكر داده ميمواجبي كه (=بيستگاني 
) ار و محيـل   مكّ مرد=زبرق(  گربز و) دهگان(مثالً دهقان     داريم؛ »ق«به  »گ«هايي هم از تبديل        نمونه  .4

  .)36و2: 1355 كيا،(
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ل  بـه قـو  »گ« واج يعنـي ابـدال   ؛شده باشـد  ) يا سفنجكانيه (سپنجگاني ابتدا سفنجكاني    ممكن است    .5
شـود؛ اسـتبرق       كه مصاديق فراواني از اين ابدال در قواعد تعريـب يافـت مـي              »كاف فارسي « به   هاعرب
 كه معرب كيكاوس     و قيقاوس  كه معرب استبرك است يا قرميسين كه معرب كرماشان        )  حرير ةجام(=
  .)هاهمين واژهذيل : 1377دهخدا، ( باشد مي

هم در عربي جزء مؤخر مصدر صناعي اسم است يعني مصدري كه با آن ياء نسبت و تاء            » يت«پسوند  . 6
  .آمده باشد) يت(تأنيث 

  شرقي اسـت   ةي ايراني ميان  هاهاي زبان   ز شاخه غدي و سغدي يكي ا    ساي است     واژهاما در اصل، سپنج     
  جغرافيايي عظيمي، از درياي سياه تا چين، مردماني ايرانـي          ةل تا سيزدهم ميالدي در گستر     ن او كه از قر  

ي داخلـي  هـا آثار مكتوب اين زبان، كه از نواحي نزديك سمرقند تا يكـي از برج    . كردند  تبار بدان تكلم مي   
 ة پاكـستان كـشف شـده، گـستر         در شمال   علياي رود سند   ةديوار بزرگ چين و از مغولستان شمالي تا در        

 تـا سـيزدهم مـيالدي نـشان          در آسياي ميانه، و نفوذ فرهنگي اين زبـان را از قـرن دوم               را جغرافيايي آن 
گاه و مهمانـسرا      استراحت سپنج معاني اقامتگاه،     ة واژ براي ديغفرهنگ س در  .)يازده: 1374قريب،  (دهد  مي

   .)يازده: 1374قريب،  (آمده است
: 1374قريـب،  (اي واژة سپنج معاني اقامتگاه، استراحتگاه و مهمانسرا آمده اسـت       بر فرهنگ سغدي در  

  ).ذيل واژة سپنج
دنيـا  گرفته كه اغلب در مفهوم كنـايي آن كـه           »  عاريتي ةخان« و   »مهمان« هم سپنج را     برهان قاطع 
  :آورده است  بر اين معنيدالّ يشواهد دهخدا . رود باشد به كار مي

  :  در مفهوم مهمان.1
  توان كرد، كز ما نبيني تو رنج                سپنجما را : به بازارگان گفت

  )371/ 7: 1373، فردوسي(                                                                        
  سپنجكه در خان من كس نيابد              كديور بدو گفت زين در مرنج

  )7/361: همان(                                                                           
  : در مفهوم عاريت.2

  زمــان و زميــن از تـو دارم سپنج    نخواهم كه باشد مرا بوم و گنج
  )3/103: همان         (

  رنج و چه نازي به گنجه چه يازي ب     سپنجچه بندي دل اندر سراي 
  )108 /3: همان(                                                                          
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  :  در مفهوم دنيا.3
  دل نهادن هميشگي نه رواست                    مهمان راسپنجبه سراي 

   ) 15: 1380رودكي، (                                                               
گـاه،  ، سـپنج  )گـذران كـردن   (كردن  ج، سپنج سپنسرا، سراي نجخانه، سپ چون سپنج  باتيچنين تركي هم

  .)»سپنج« ذيل : 1377 دهخدا،(آمده است نامه لغتدر ) دنيا(سرا سپنجيسپنجي، 
  .ط به سپنج با شواهد آن آمده استهاي ديگري از تركيبات مربو نيز نمونهي فارسي هاذيل فرهنگدر

  ): جاي گير، مقيم(ـ سپنج گرفته 
، اكنون خلـق همـه تبـاه        سپنج گرفته اگر نه ابداالنندي بر روي زمين       :  اهللا همحِت ر  حسن بصري گف  

  .)140: 1354 ،نق المجالسمنتخب رو(شدندي 
  ): باشنده، به سربرنده، اقامت كننده(ـ سپنجگان 

ك امتـان   از پس هال در زمين]خالئف=[ انگانجسپننيان و ي است كه كرد شما را پس   ي، آن خداي  وا
  .) سوره فاطر39ة آيةترجم 185: 1355 پارس، ةآن موزقر(گذشته

  ) آرام جاي، بودن گاه(ـ سپنجگاني 
 جـاي آرام آن و جـاي        ]اهللا[دانـد      خداست روزي آن، و مي     ري در زمين، مگر ب    ا هست هيچ جمبند  و ني 

  .)214:1380به نقل از رواقي،؛ 61/136 ،ميبدي( آنسپنجگانيِ
ـ «برابر   در سپنج دهد تركيب  تفسير شنقشي    در - ياسـت  آمـده  »فلِخْتَس : ـ  و يكُفَلِخْتَسفـي األ   م ضِر 

ونه گزمين او آنگه نگرد تا چ     ين  دهد اندر  سپنج ايشان   سِرا از پ   او شما () 129/اعراف( ونَلُمع تَ في كَ رَظُنْيفَ
  .)192:1355،تفسيرشنقشي)(فرمان بردار باشيد وي را

دهيد به غربـت     ام مرا امشب سپنج    يكي غريب ز دادكه من    واموسي آ :  آمده تفسير ميبدي  ترجمه    در -
  .)263:1350، از رواقيبه نقل؛3047:1361،يميبد(اندر

  .)34:1351، به نقل از رواقي؛ تفسير طبريةترجم( سپنج ده اگفت برخيز و در بازكن و اين غريب ر-
ـ    لشكريان را    و رعايا را آسوده دارد و     :  آمده است  آداب الحرب والشجاعه  در  -  رعايـا   ةنگذارد كـه درخان

  .)445:1346فخر مدبر،( مگر به دستوري ايشان نزول كنند و سپنج سازند
 چنانكـه ذيـل     را درخـود دارد    سـپنجگاني دسـت كـه تركيـب         چاپ شده و در    گويا تنها متن فارسيِ   

 رشـيدالدين    األبرابـر  ةعـد  كـشف األسـرار و     تفـسير    اند  فرهنگهاي فارسي و نيز فرهنگ سخن هم آورده       
دانـد   مـي :اسـت  نوشته- چنانكه ذكرشد -) 6/هود( اهعودستَم و اهرَّقَستَ ممعلَي ةيبدي است كه درترجمم
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جـاي  بـه معنـي      عدوتَس م ة سپنجگاني برابر نهاد   در اين عبارت  .   آن  سپنجگانيِآرام آن وجاي     جاي   ]اهللا[
 األسـرار كـشف درجـاي ديگـري هـم از     .رقمـست   مادر است در تقابل با مفهوم    قرار گرفتن جنين در رحِمِ    

  .)4/349: 1361ميبدي،(دادن آمده استدادن به معناي جايتركيب سپنج
شـدند و   از آنجا كه سپاهيان عرب درواقع براي چند روزي موقت، مهمان اهالي شهرهاي خراسان مي            

اين رسم يا تعهد با توجه تا رسيدنشان به ديگر شهرها تأمين آذوقه خود و اسبهايشان برعهدة مردم بود به               
                شد   ه اطالق مي  به مفهوم موقتي بودن آن و مهمان بودن آنان سپنجگاني يا به قول  ابن منظور سفنجقاني

  .كه ماجراي آن در منابع تاريخي هم ذكر شده است
 با اسامي جاهايي چون سپنجاب يا اسفنجاب رو بـه           فرهنگ شاهنامه  و   شاهنامه فردوسي در فرهنگ   

  :واليتي بوده است كه حاكم آن كاموس كشاني بود كه رستم او را در جنگي كشتروييم كه 
  ميــان گــوان در خــوشاب بــود   ورا زاد شــاه سپيجاب بود
   و آن كشور و تخت و تاجسپنجاب   بخرا و سغد و سمرقند چاچ
  )603: 1372 و زنجاني، 495: 1377ولف،                 (

بـراي مثـال    . باشـند    به سپنج مـي    اطي از ايران جاهايي وجود دارد كه موسوم        در نق   هنوز گفتني است 
 بسطام واقع شـده     -آبادي ديگر در جنوب غربي منطقه شاهرود      .  يكي از دو آبادي رباط سراي است       نجپس

  . )545: 1380؛ خادميان، 418: 1337لسترنج، (است
 جـزو خراسـان بـزرگ    شوند و زماني  مي خوانده آسياي ميانهجاهايي كه امروزهدر تاجيكستان و ساير    

تـاريخيِ آنهـا بـه روشـنتر       يابي زبانـشناسانه و   خورد كه ريشه  بوده تعدادي نامهاي جغرافيايي به چشم مي      
 بر سرراه ابريشم در دوازده كيلـومتري        اسپسار  سابق براي مثال از روستاي   . كندشدن اين بحث كمك مي    

يان در آن قرار داشت كه البته امروزه نـامش غفـوروف شـده              كه رباط بزرگي براي استراحت كاروان      خجند
 اسپسار بـا سـپنج و سـپنچ يكـي اسـت و سـغدها                ةريشخجندنامه   لفمؤبنا به نظر  . است قابل ذكر است   

  ).24:1994ميربابا،(ناميدند مي» اسپنجه«هاي خود را خانهمهمان
 اسـپاني در   اسـپنجاب و  ،  اسـپره  ،)پزاراس(اسفزار اين مورد، جاهاي ديگري هم با نامهاي اسپره،        از غير

  ).35:همان(ريشه در واژه سپنج دارند همگي گزارش شده است كهتاجيكستان 
ها و عزيـزان و خداونـدزادگاه         و بنه :  ياد شده است   هاي سپنج   قلعت نيز از جايي به نام       تاريخ بيهقي در  
  .)704: 1350بيهقي، ( غزنين بازآمدند  بودند بههاي سپنج تعقلكه به 
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آيد كه زمان ورود اين واژه به زبان عربي كي بوده است؟ يعني آيا نفـوذ آن            اكنون اين سؤال پيش مي    
در زبان عربي صرفاً پس از اسالم و در جريان فتوحات اسالمي بوده است يا اينكه بـه پيـشتر از آن هـم                        

  گردد؟ برمي
)( تلگديةنام ز لغتنقل ا به نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي       دكتر آذرنوش در     gdieleT 1 

) مهمانـسرا =Pinasaev(ي آرامي از جمله تلمـودي       هازبان مورد بحث در     ةواژي متفاوت   هابا آوردن شكل  
)( مندائي(aspna)سرياني  pinnas پـيش از اسـالم     سپنج به اين زبانهـا  ة كه ورود واژو غيره نشان داده

  .)102: 1374آذرنوش، (ده استبو
 اين پيوندهاي فرهنگي پس از رهايي يهوديان از اسارت بابل، توسط كوروش كبيـر در                رسد  نظر مي   به
آثار و متون يهـودي بـه شـدت از آثـار و باورهـاي               در فرايند آن،     ششم پيش از ميالد بوده باشد كه         ةسد
 هم به ديگر زبانهاي سامي و آرامـي راه يافتـه             از اين طريق   )499 /2 :1367معين،  (دشتي متأثر گرديد  زر

   .است
 پازندي، سغدي بودايي، مـانوي، مـسيحي،        ، مانوي  هم اشكال پارتي ميانه    ي فارسي هاذيل فرهنگ  در

  .)215 و 214: 1381رواقي، ( نشان داده شده استسپنج ةارمني، سرياني و آرامي واژ

   ادبي-الف در متني تاريخياي مورد اخت مفهوم تاريخي سفنجقانيه و تصحيح وژه

 است  تاريخ گرديزي مشهور به    االخبار  زينگفتني است از جمله متون تاريخي نوشته شده به زبان فارسي،            
مـر اميـربن    ] خليفـه سـوم   [= پس عثمان   «كه در ذكر احوال اميرابن احمر لشگري در آن آمده است كه             

رو نماز كـرد  م ]كهن دژ[ زِند بفرستاد تا بر قُ راريشكُفيان اليبن ساو او معمور احمر را به خراسان فرستاد،     
 لشكريان  ةهم ...لشكري را او رسم آورد      مردمان مر  ي خانها  گرفتن نجپسخراسان بماند و     هير ب مو چندگاه اُ  

 مردم  ةها غارت كردند تاهم   بسيار خانه  بسيار مردم از مرو بكُشتند و      ند و دشمشير اندر نها   سالح پوشيذند و  
ر عذر خواستند تا لشكريان را فرو داشت        يمااز   و مالي بپذيرفتند و    ند وكسان اندر ميان كردند    در گِرد آم  شه

  .)161:1384گرديزي،  (رسم گشت سپنج گرفتناز پسِ آن لشكري را  وآن فتنه بنشست و
سـنح گـرفتن؟    : در پانوشت صفحه مربـوط چنـين آورده هـردو          االخبار  زين مصحح   عبدالحي حبيبي، 

و اين صحيح به    : پس از آن مصح افزوده    . سنج گرفتن؟ سيج هم توان خواند كه ريشة بسيج است         : تولدربا

                                                            
1- gdieleT : Essai sur La Phon e tique des emprunts iraniens en aram e en talmudique,. J A 
P177. 1935. 



 چهارم                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                8 

 

و به نقل از حواشـي برهـان        . آيد زيرا بسيج به كسره اول ترتيب و ساز كردن و مهيا ساختن باشد               نظر مي 
  .قاطع به توضيح معاني لغوي سيج و بسيج پرداخته  است

آمده و در جـاي ديگـر از همـان صـفحه            » سيج«جا     بعدالحي حبيبي يك   از آنجا كه در متن مصحح     
آيـد كـه ايـن دو واژه در           نظر مي   و بنا به گفتة مصحح، بارتولد هم در درستي آن ترديد داشته، به            » بسيج«

اند در ضبط آن اهمال كـرده        اين متن تحريف سپنج باشد كه احتماالً كاتبان و آنانكه در كار استنساخ بوده             
العـرب    لـسان رو تكيه بر شكل معـرب واژه در           از اين . آيد   كاري كه در فرايند استنساخ زياد پيش مي        باشند
سازد كه كلمه مزبـور در تـاريخ           و نيز ديگر اطالعات زباني و تاريخي موجود در منابع روشن مي            منظور  ابن

ي فارسي هم آمده    گرديزي سپنج گرفتن است نه سيج گرفتن يا بسيج گرفتن چنان كه در ذيل فرهنگها              
  .بودكه سپنج گرفته به معناي مقميم و جايگير است

آيد هرگـاه     اند صحيح نيست و چنانكه از متون برمي         بنابراين توضيحي كه مصحح درباره اين واژه داده       
. آمدنـد   هاي مردم فـرود مـي       كرد و همراه آنان خيمه و برو بنه كافي نبود در خانه             سپاهي آهنگ جايي مي   

جون ديالمه در خطّة شيراز مقام كردند كثرت سپاه     «ز شيرازنامه دليل ديگري است بر اين نظر،         اين مثال ا  
شـيرازنامه، عكـس نـسخه      (» كردند  نمودند و نزول در خانههاي ايشان مي        و حشم، مزاحمت شيرازيان مي    

  ).263: ؛ به نقل از رواقي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران22 ورق 8958آستان قدس شماره 
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