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ــندۀ این  ــه اي با عنوان »َکلَک« به قلم نویس ــش از این مقال پی

سطور منتشر شد )گزارش میراث، پیاپي 46، صص 54 - 56( که در آن 

ــاختار »کلک« پرداخته شده بود. در آن جا گفتیم  به توصیف س

ــده که براي گذشتن از  ــیله اي اطالق مي ش که این واژه به وس

آب ها به کار مي رفته و ساختار آن بدین گونه بوده است که چند 

ــاخۀ گیاهان را به یکدیگر مّتصل کرده و پس  قطعه چوب یا ش

از پیوستن چند َمشِک بادشده بدان ها براي شناوري بر آب ها از 

آن استفاده مي کرده اند. نیز در آن جا به گونه هاي این وسیله-

مثاًل نوعي که صرفًا از مشک ها ساخته مي شد-پرداخته و به 

نام هاي این وسیله در زبان عربي و ترکي/مغولي نیز اشاره شد. 

ــویي چون آن مقاله جزو سلسله مقاالتي است که نویسندۀ  از س

ــع کهن و انعکاس  ــي فنون و صنای ــطور به قصد بررس این س

ــت، در آن مقاله نیز تصویري از  ــته اس آن ها در نگاره ها نگاش

ــي از جامع الّتواریخ  یک کلک را از نگارۀ مندرج در دستنویس

ــیدي )نسخۀ 1653 کتابخانۀ طوپقاپي سرایي، مورخ 714 و 717 هـ .( به  رش

چاپ رسانیدیم.

ــس از نگارش آن مقاله، به دو نام دیگِر »کلک« در متون  پ

فارسي برخوردیم که یکي »ژاله« و دیگري »جاله« است. ضمنًا 

ــه تصویر دو نگارۀ کهن که به تصویرگري »جاله« پرداخته اند  ب

دست یافتیم که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

***

ــتر لغت نامه هاي فارسي دیده  »ژاله« به معناي »کلک« در بیش

مي شود و گمان مي رود که این معني نخستین بار در لغت فرس 

اسدي طوسي یاد شده باشد. البته در برخي تحریرهاي موجود 

از این متن بدین معني برنمي خوریم، چنان که در تحریر لغت 

ــي )ص 215( ذیل مدخل »ژاله«  ــاپ صادقي و مجتبای فرس چ

ــت. در لغت نامۀ دهخدا  ــاره نشده اس به معني مورد نظر ما اش

ــعر فّرخي به نقل از نسخۀ  ــاهد از ش نیز ذیل »ژاله« دو بیِت ش

لغت فرس نخجواني آمده که ما آن را در آن دستنویس )نسخۀ 

3639 کتابخانۀ ملـي تبریـز، مـورخ 766 هـ .( نیـافتیـم.1 بنابراین، واژۀ 

»ژاله« در معناي مورد نظر ما در دو نسخۀ )/تحریر( لغت فرس 

ــت. البته همین جا یادآور می شویم که این  ــدي موجود نیس اس

واژه به معناي مورد نظر ما در حواشي نسخۀ نخجواني )ص 353( 

ــي در واقع افزوده هایي از شخصي  ــده است. این حواش درج ش

دیگر است که در آن جا تعریِف واژه همراه با یک بیت از فّرخي 

بدین گونه درج شده است:

ژآله: خیک باد اندر دمیده بَود که بدو ]بر[ آب َعْبره کنند به 

ــبویي ]؟[ کز تنگ  رودهاي بزرگ. فّرخي گوید: چو آب ش

برگرفتي مرد | چو آب جویي کز ژاله برربودي تار.

اما جز یادکرد این معني در حواشي نسخۀ نخجواني، در دو 

نسخۀ/ تحریر دیگر از لغت فرس نیز معناي مورد نظر ما دیده 

ــود. یکي در رونویس مندرج در سفینۀ تبریز )نسخۀ 14590  مي ش

کتابخـانۀ مجلس، مـورخ 721 هـ.، ص 312 ر( که گویا صورتي اصیل از 

تحریر اسدياست، دست کم از دیدگاه شمار و ترتیب واژه ها:

ژاله: یکي قطرۀ نم بود. دوم خیکي بود باد اندردمیده. سوم 

گروهي تگرگ خوانند.

ــاهد نیست و شاید بتوان  چنان که مي بینیم این واژه داراي ش

ــدي این معنا را در ذهن  ــن نکته را دلیل گرفت بر آن که اس ای

داشته و صرفًا تحت تأثیر شواهد شعري به استخراج این معني 

نپرداخته است.

ــویم و آن این که در میان  در این جا یک نکته را یادآور ش

ــدي به صورت  ــاني که در کار خود از لغت فرس اس لغت نویس

ــال مؤلف فرهنگ مجموعة  ــتقیم بهره برده اند، صفي کّح مس

ــتم یا نهم( به احتمال بسیار،  ــدۀ هش ــتۀ س الفرس )گویا نگاش

ژاله/جالهدرمتونفارسیوتصاویرآندرنگارهها

علـیصفـریآققلعـه*

* نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.

1. قرینه اي که نشان مي دهد این مدخل در نسخۀ نخجواني ضبط نشده پاورقي شمارۀ 8 چاپ اقبال )ص 442( است که تصریح کرده بیت در نسخۀ نخجواني نیست.
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ــان یا بسیار شبیه به  ــترس داشته که همس تحریري را در دس

ــت و جالب توجه این  ــفینۀ تبریز بوده اس ــر مندرج در س تحری

ــاهد شعري  که در آن فرهنگ )ص 239( نیز براي واژۀ »ژاله« ش

نیامده است.

ــاي لغت فرس،  ــان تحریره ــه مي دانیم، در می ــان ک چن

ــت که  ــز تنها تحریري اس ــفینۀ تبری ــدرج در س ــس من رونوی

ــده است. شواهد  ــدي در آغاز آن نقل ش دیباجه اي از زبان اس

- نشان مي دهد که 
ــاره به نجمي شاعر2 تاریخي-مانند اش

ــًا از فحواي این دیباجه  ــت و اتّفاق این دیباجه کاماًل اصیل اس

ــوده، براي همۀ مدخل ها، به  ــدي ملزم ب چنین برمي آید که اس

یادکرد شواهد شعري بپردازد:

ــپار  ــیر بن دیلم س ــس فرزندم حکیم جلیل اوحد اردش ... پ

ــّزه- از من کي ابومنصور بن  ــاعر- ادام هلل ع الّنجمي الّش

ــي ام لغتنامهايخواستچنانکبر علي االسدي الّطوس

هـرلغتـيگواهيبودازقولشـاعريفاضلازشـعراي

پارسيوآنبیتيبودیادوبیت.وبرترتیبحروف:ا،ب،

ت،ثساختم...

ــویي در دیباجۀ فرهنگ مجموعة الفرس )صص 1 - 2( نیز  از س

ــت و  ــدي اس عباراتي آمده که، با اندکي تغییر، عین عبارات اس

نشان مي دهد صفي کّحال به تحریري از لغت فرس دسترسي 

داشته که این دیباجه نیز در آن مندرج بوده است:

ــدي الّطوسي جمع کرده  ... کتابي دیدم که ابومنصور االس

ــاعران متقّدم از او لغتنامهخواسـتند ــود و گفته که: ش ب

چنانکهبرهرلغتيگواهيبودازقولشـاعريفاضلاز

شـعرايفارسـيوآنبیتيبودیادوبیـت.وآنکتابرا

برترتیب:ا،ب،ت،ث،جسـازد.آننیزناتماموناقص

التّرتیببود...

ــاید بتوان گفت نبودن شاهد ژاله در این دو نسخه/  بنابراین ش

متن نشان مي دهد که دست کم در ذیل مدخل »ژاله« شاهدي 

به قلم خوِد اسدي درج نشده و شاهد را دیگران افزوده اند.

ــرس، که در آن واژۀ "ژاله" در معناي  تحریر دیگِر لغت ف

مورد نظر ما یاد شده، نسخۀ لغت فرس کتابخانۀ واتیکان مورخ 

ــت. در آن جا  ــت که پایۀ چاپ پاول هرن بوده اس 733 هـ . اس

ــعر  ــاهدي نیز از ش )صص 80 – 81( افزون بر معني مورد نظر، ش

فّرخي سیستاني درج شده که براي این معني پذیرفتني است:

ــد و بر او به آب عبره  ــد که باد بدو اندردمن ژاله: خیک باش

کنند؛ فّرخي گفت: چو آب سیلي کز ژاله برگرفتي مرد | چو 

ــرائي چو  آب جویي کز نیل درربودي مار ]؟[ || ز ریدکان س

ژاله بر سر آب | بدان کنار فرستاد ریدکي سه چهار.

ــي از لغت فرس  ــده که تحریرهای ــخه هاي یادش جز نس

ــماري دیگر از فرهنگ ها یا متون کهن، که  اسدي هستند، ش

ــره برگرفته اند، نیز به این  ــندگان آن ها از لغت فرس به نویس

ــته اند اما شاهدی برای آن نیاورده اند.  معناِي »ژاله« اشاره داش

براینمونه مي توان از فّرخنامۀ جمالي )نگارش 580 هـ ، ص 289( 

ــاه نخجواني )نگارش 728 هـ،  و صحاح الفرس محمد بن هندوش

ــعر  ص 279( یاد کرد. در دیگر متوِن متأّخرتر نیز صرفًا همان ش

فّرخي شاهد آورده شده که مستقیم یا با واسطه برگرفته از لغت 

ــت. براي نمونه در فرهنگ فارسي حسین وفایي )ص  فرس اس

117(، که مستقیم از لغت فرس بهره برده، در ذیل »ژاله« آمده:

ــاد دمیده که به آن از  ــه: چند معني دارد ... دوم خیک ب ژال

رودها گذرند. شاعري گفته است: ز ریدکان سرائي چو ژاله 

بر سر آب | بدان کناره فرستاد کودکي سه چهار.

ــن فرهنگ ها در این جا  ــواهد ای ــن یادکرد عبارات و ش بنابرای

لزومي ندارد. ضمنًا یادآور میشویم که شمس فخري اصفهاني 

ــه واژه ها اختصاص یافته،  ــش چهارم معیار جمالي که ب در بخ

مطابق روش مختارش شواهد شعري را از سروده هاي خویش 

ــیار از لغت  ــون مي دانیم که وي به احتمال بس ــاد کرده و چ ی

ــعري او براي »ژاله«  ــت، شاهد ش ــدي بهره برده اس فرس اس

ــمار  ــتقل به ش )صص 445 – 446 چاپ کیا( نمي تواند نمونه ای مس

آید.

ــه زنده یاد دهخدا در  ــویم ک در این جا باید یادآور ش  

ــعر فّرخي مندرج در  ــه ذیل مدخل »ژاله« با توجه به ش لغت نام

لغت فرس چاپ هرن-که آن را به اشتباه از نسخۀ نخجواني 

ــد به معناي  ــه در هر دو بیت بای ــته اند که ژال ــته- نوش دانس

ــي از دو بیت  ــي هم در تصحیح یک ــد و لذا حدس »حباب« باش

یادکرده اند. باید بگوییم که گمان ایشان درست نمي نماید چرا 

که کاربرد واژۀ »ژاله« به معناي حباب- تا جایي که جست وجو 

کردیم- در هیچ  متن فارسي دیده نمي شود و اگر صرفًا همان 

2. این شخْص کاتب نسخۀ مشهور ترجمان البالغه )در مجموعۀ 5413 کتابخانۀ فاتح استانبول، مورخ 507 هـ .( است.
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ــاهد معناي مختار ایشان فرض کنیم، باز  ــعر فّرخي را ش دو ش

هم برتري با معناي َکلَک است؛ هم به دلیل تصریح اسدي به 

ــتاد  ــده و هم با توجه به فحواي ابیات که گمان اس معنِي یادش

دهخدا را تأیید نمي کند. 

ــویي در غزل هاي حکیم سنایي غزنوي )ص 451( نیز بیتي  از س

هست که مي تواند مؤّیدي دیگر بر معني مورد نظر ما باشد:

ــم همچو رودم ــا روْز ژاله بارد از چش ت

ــه ــر روي رود، ژال ــد ب ــو نمای آري نک

ــخۀ مورد استفاده در تصحیح این غزل، در دو  در میان سه نس

ــه در معناي مورد نظر ما  ــخه به جاي »رود«، »آب« آمده ک نس

ــنائي چاپ مدّرس رضوي  تغییري ایجاد نمي کند. در دیوان س

)ص 1011( نیز به جاي »رود« واژۀ »الله« ضبط شده که صورِت 

ــه در آن جا اختالِف  ــت. ضمن این ک ــدۀ بیت اس دستکاري ش

ــخه اي دیگر )گویا از نسخۀ کتابخانۀ بایزید به نشانۀ ع( در  نس

ــخۀ اخیرالّذکر )آب(  ــده که مطابق ضبط دو نس پاورقي نقل ش

است.

ــاره کنیم که  ــه« نیز اش ــد به واژۀ »جال ــز این، بای ج  

ــان  ــده در فرهنگ ها و کاربرد آن در متون نش توصیفاِت یادش

ــت و گمان  مي دهد به همان معناي »کلک« به کار مي رفته اس

ــد. تا جایي که  ــي از »ژاله« باش مي رود که ضبِط »جاله« گویش

ــبه قاّره  ــي ش ــت وجو کردیم، این واژه فقط در متون فارس جس

ــه در بابُرنامه )ص 135( به ترجمۀ  ــت. براي نمون به کار رفته اس

ــال 998 هـ . در ذیل  ــم خـان خانـان در س ــي عبدالّرحی فارس

یادکرد رویدادهاي سال 913 هـ . آمده:

ــردم. در کنر در جاله  ــیر ک ــه کنر و نورکل رفته س ــر ب از ات

ــته بودم؛  ــته باوردو آمدم. از آن پیش تر در جاله ننشس نشس

3
خیلي خوش آمد. در جاله نشستن بعد از این شایع شد.

ــدرج در یکي از  ــس من ــیار نفی ــداد در نگاره اي بس ــن روی ای

دستنویس هاي بابرنامه )نسخۀ W.596 موزۀ هنري والترز، بي تا ]حدود 

ــت. تصویر  ــده اس 4 تصویرگري ش
ــدۀ یازدهم هجري[، گ 17 پ( س

نگاره را در »شکل 1« مي بینیم.

 

ــتنویس مصّور  ــۀ دیگر از همین مجلِس نگارگري در دس نمون

ــخۀ Ms. 3714 کتابخانۀ بریتانیا، بي تا، ص 333  ــري از بابرنامه )نس دیگ

ــدۀ یازدهم هجري ترسیم  پ( به قلم "پیاگ" نگارگر هندي س

شده5 که داراي ساختارهاي مشابهي با نگارۀ پیش گفته است. 

تصویر نگارۀ این نسخه را در »شکل 2« مي بینیم.6

 پس از آن در اکبرنامه )دفتر اّول، ص 341( با کاربرد واژۀ »جاله« 

در معناي کلک رویاروي مي شویم که گزارشي از جاله سواري 

اکبر بن همایون )حک 963 – 1014 هـ( به سال 962 هـ 

. است:

ــي )= اکبر( از جالل آباد به آییِن عیش و  و حضرت جهانبان

3. چون چاپ مورد ارجاع بسیار پرغلط است این بخش را با نگریستن به نسخۀ W.596 موزۀ هنري والترز نقل کردیم.

4. این دستنویس فقط داراي شماري از برگه هاي مصّور نسخه است.

 IMPERIAL MUGHAL :ــاهیر نگارگر هند و عثماني، ج 1، ص 123؛ نیز ــان قدیم ایران و برخي از مش ــرح حال و آثار وي ر.ك: احوال و آثار نّقاش 5. براي ش

PAINTERS, PP 207 - 215.
6. مأخذ تصویر:  . IMPERIAL MUGHAL PAINTERS, P 206 از این نسخه نگاره هاي دیگري به شماره هاي 13و 153 در کتاِب پیش گفته چاپ شده است.

شکـل)1(
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عشرت به جاله سوار شده از آب گذشتند و سلخ محّرم سال 

ــرام مضرِب خیاِم  ــصت و دو عرصۀ بک ــد و ش ]962[ نهص

اقبال شد.

همچنین در جهانگیرنامه )ص 59( در ضمن یادکرد رویدادهاي 

ــال 1016 هـ . به جاله سواري جهانگیر بن اکبر )حک 1014  س

ــت. در این عبارت به توصیف  ــده اس ــاره ش – 1037 هـ .( اش
ــتۀ کنوني  ــده که از دیدگاه نوش ــه نیز پرداخته ش ــاختار جال س

سودمند است:

ــنبه نوزدهم با شهزادها و چندي از خاصگان بر  روز چهارش

ــته به کنار دریاي کامه  ــوار شده از آب نیالب گذش جاله س

فرود آمدم. دریاي کامه آبي است که پیش قصبۀ جالل آباد 

ــه از بانس و خش ]کذا[ ترتیب  ــت ک مي گذرد. جاله جائیس

ــاد کرده مي بندند و در این  ــک هاي پر ب داده، در تِه آن مش

ــال" مي گویند و در دریاها و آب هایي7 که  والیت آن را "ش

سنگ ها در میان دارد از کشتي ایمن تر است.8

ــه را در آن نواحی  ــن نکته که جال ــاره به ای ــارت باال اش در عب

ــد که این واژه  ــانگر آن باش ــال« مینامیدهاند مي تواند نش »ش

داراي ریشۀ هندواروپایي بوده است )ژاله/ جاله/ شال(؛ اگرچه 

ــت که این واژه تحریفي از  ــندۀ این سطور آن اس گمان نویس

ــت که پیش تر در مقالۀ »کلک« گفتیم که در زبان  ــال« اس »س

ــت و ضبط  ترکي/ مغولي به معناي »کلک« به کار مي رفته اس

همین واژه به صورت »صال« نشان مي دهد که »سال« درست 

ــت و نه »شال«. به ویژه که متن چاپي جهانگیرنامه بسیار پر  اس

غلط است.

ــي اینکه کاربرد ژاله/ جاله/ کلک تا چند دهه پیش از  گفتن

ــرزمین هایي چون افغانستان رایج بوده و شاید هنوز  این در س

هم کاربرد آن در شبه قاّره رواج داشته باشد. دو تصویر از کلک 

ــص 142 و 144( چاپ  ــتان )ص در اطلس عمومي و مصّور افغانس

شده است که یکي از آن ها را در »شکل 3« مي بینیم.

نکتۀ بایستۀ یادکرد دیگر این که پس از نگارش مقالۀ »کلک« 

شواهدي از کاربرد این وسیله در برخي متون یافتیم که مربوط 

به تاریخ ها و مکان هاي گوناگون است و بد نیست براي تکمیل 

ــاره کنیم. یکي از این شواهد مربوط به  این مبحث بدان ها اش

7. چاپ: »آبهاي«.

8. چاپ: »ایمن تریست«.

شکـل)2(

شکـل)3(
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کاربرد َمشک براي گذشتن از آب ها در سرزمین مصر است که 

ــیرت رسول هلل )ج 1، ص 324( درج شده و مربوط  در ]ترجمۀ[ س

ــکر فرستادن نجاشي براي جنگ با خصمانش در  به رویداد لش

هنگامي است که مسلمانان نزد وي بوده اند:

ــلمانان[ زبیر عّوام را بفرستادند تا برود و ببیند که ظفر  ]مس

ــود؛ و رود نیل در میان بود. زبیر چابک بود،  ــه را خواهد ب ک

خیکي باد درش کرد و بر آن نشست و از رود نیل بگذشت.

ــخۀ 2528  ــاهنامۀ میرزا عبدالقادر توني )نس ــزارش دیگر در ش گ

ــود که در  ــوّرخ 1130 هـ.، ص 39 ر( دیده مي ش ــس، م ــۀ مجـل کتابخان

ــپاهیان شاه صفي اّول )حک 1038 – 1052  توصیف جنگ س

ــتن از فرات یاد  هـ .( با عثمانیان )رومیان( در کنار دجله و گذش

شده است:

ــاه رود ــردان گذرگـ گ ــد  دیدن ــو  چ

ــرود فـ ــد  آمـ ــوي  تکـاپ از  ــپـاه  س

ــرات فـ رود  ز  ــتــن  گــذش ــراي  ب

ــاد التفات ــتي فت ــک و به کش به مش

ــتخوان ــد اس ــز ش ــر از مغ ــي را پ کم

ــان ــک ج ــب مـش ــد در قـال دمیدن

ــاب ــچ و ت ــش پی ــر گردن ــد ب فکندن

ــقیش میِل آب ــد چو مستس که مي ش

ــر ــرآورد س ــي ب ــو روم ــر همچ مگ

ــته اش دست و گردن ز سر که شد بس

ــتّي و َمشک ــتي آماده کش چنان گش

ــک ــر او زورِق ماه رش ــردي ب ــه ب ک

ــد ــر دو پرداختن ــد از ه ــزون از ح ف

ــاختند ــط س ــش از بهر ش ــي روک بس

ــت ــي و کلک کنده گش ــرا کم ز صح

ـــت دش روي  از  رود  در  ــد  فـتــادن

ــاك ــطح خ ــاش از س ــالن قـزلـب ی

ــاك ــرس و ب ــي ت ــتند در آب ب نشس

ــایل شناور بر آب که  ــتۀ یادکرد این که گونه اي از وس نیز بایس

بي کاربرد َمشک، و صرفًا از ني هاي توخالي یا چوب و تیرهاي 

 )tutan( »ــد در افغانستان »توتن ــته، ساخته مي ش به هم پیوس

ــود )ر.ك: اطلس عمومي و مصّور افغانستان، ص 144( ولي  نامیده مي ش

ــوع خود نیافتیم. به  ــام را در فرهنگ ها و منابع مورد رج این ن

ــران و برخي نقاط دیگر  ــاختار در جنوب ای ــیله اي با این س وس

ــود که قسمي کرجي است. اگرچه  »بلم« )balam( گفته مي ش

باید توجه داشت که بدین معني در متون کهن فارسي عمدتًا از 

واژۀ تازِي »َعَمد« )amad'( استفاده شده که شواهدي از آن در 

لغت نامۀ دهخدا ذیل »َعَمد« درج شده است. در این جا از سمک 

عّیار )ج 2، ص 440( شاهدی مي آوریم:

ــت و راه خشک نیست  ــي نیس عالم افروز گفت: چون کس

ــت. این  ــم؟ ما را از این درخت ها عمد باید بس چگونه روی

ــیر برآورد. درختي چند بیفگند. از بیخ گیاه و  بگفت و شمش

ــت درختان ریسمان بافت و درختي چند بر هم بست و  پوس

ــت کرد و بادبان بر پاي کرد و میوه هاي  عمدي بزرگ راس

بسیار بر عمد نهاد و توّکل بر یزدان کرد.

ــتگاهي  ــۀ پایاني این که در زبان تازي با لغت نامه هاي دس نکت

ــل توّجهي از  ــي تعداد قاب ــویم و حّت ــي رویاروي مي ش فراوان

لغت نامه هاي کهن عربي به فارسي نیز داراي ساختار دستگاهي 

ــي گویا جز فرهنگ قّواس  ــتند اما متأسفانه در زبان فارس هس

ــم و آن هم چندان دقیق و  ــتگاهي دیگري نداری لغت نامۀ دس

ــت. از  ــاي الزمۀ چنین فرهنگ هایي نیس داراي بخش بندي ه

ــگري بخواهد واژه هاي مرتبط با یک  همین روي اگر پژوهش

ــواري بسیار رویاروي خواهد بود.  موضوع را بیابد، عماًل با دش

ــز عمـدتًا واژه هاي  ــوي دیگر در لغت نامه هاي الفبایي نی از س

مرتبط با هر مدخل را نمي یابیم و این دشواري موجب مي شود 

تا هنگام بررسي یک واژه به برخي از موارد مرتبط یا اختالفاتي 

ــه چنداني مبذول  ــي این واژه ها وجود دارد توج که میان معان

ــد مراکزي چون فرهنگستان  ــاید الزم باش ــود. بنابراین ش نش

ــازمان لغتنامۀ دهخدا بخشي را براي  ــي یا س زبان و ادب فارس

پژوهش در این موضوع در نظر بگیرند.

کتابنامه:
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