زرورقی یا زورقی؟
درنگ بر واژهای از دیوان خاقانی در کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
سعید مهدویفر

*

کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی عنوان مجموعهیادداشتهایی
از استاد بیبدیل ،ایرج افشار ،است که در زمینۀ تاریخ ،گونههای
کاغ��ذ و مباحثی پیرامون آن در مدت نزدیک به پنجاه س��ال
گردآوری شده اس��ت .مؤلف دانشمند کوشیده است از منابع و
متون پارسی آگاهیهای تازهای استخراج و در دسترس همگان
قرار گیرد 1.در این مقام به بررس��ی یکی از این یادداشتها در
پیوند با واژهای از دیوان خاقانی شروانی خواهیم پرداخت.
اس��تاد افشار در باب «ز ِر ورق» نوش��تهاند :ز ِر ورق یا ورق
طال به ورقههای بس��یار نازک ساختهشده از طال گفته میشد
و میش��ود .قدیمترین جای��ی که این اصط�لاح را دیدهام در
فارسنامۀ ابنبلخی (ص  )32است:
و ز ِر ورق که به نگارگری به کار برند او فرمود و رنگهای
گوناگون آمیخت از بهر تزاویق دیوارهای سراها...

«زرورق» (به س��کون را) اس��تعمال
این اصط�لاح به صورت ْ
میش��ده اس��ت .این بیت خاقانی (دیوان ،ص  )480شاهدی است
بر آن:
تا زرورقی زرین کم ش��د ز س��ر گلبن
کوه از قصب مصری دستار همیپوشد
(افشار)33 :1390 ،

واژۀ زرورق که ّ
محل تأمل و بحث اس��تاد بوده در هیچ کدام از
چاپهای مشهور دیوان خاقانی بدینسان نیامده است .استاد،

عبدالرس��ولی را به عن��وان مأخذ ذکر
دی��وان خاقانی مصحح
ّ
کردهاند؛ 2ا ّما بیت در آن تصحیح اینگونه است:
ت��ا زورقی ز ّرین گم ش��د ز س��ر گلبن
کوه از قصب مصری دستار همیپوشد
(خاقانی شروانی)480 :1316 ،

س��جادی و ک ّزازی نیز بیهی��چ اختالفی چنین
بی��ت در چاپ ّ
است ←( .خاقان��ی شروانی)500 :1374 ،؛ (← خاقانی شروانی)671 :1375 ،؛

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم.
 .1س��خن برگرفته از پیشس��خن اس��تاد افشار بر کتاب مذکور است ←( .افشار)24-21 :1390 ،؛ شایان ذکر است که این کتاب در روزهای پایانی حیات پرارج استاد افشار
در دست انتشار بوده و ایشان به سبب کهولت سن قادر نبودهاند برخی از مراجع و منابع شواهد (و احیان ًا برخی از مطالب) را ذکر کنند .اگرچه آقای پژمان فیروزبخش
بسیاری مراجع را بازیافته و یادآور شدهاند؛ با این حال برخی از شواهد بیذکر منبع باقی مانده که امید است در چاپهای بعدی کتاب این امر برطرف شود.

(← همان22 :و)23

 .2احتمال دارد که ذکر این منبع از سوی آقای پژمان فیروزبخش باشد که به درخواست استاد افشار بسیاری از منابع مورد مراجعه ایشان را پیدا و ثبت کردهاند.
(← افشار)23 :1390 ،
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توجه به قراین بیت همچون س��ر ،قصب مصری ،دس��تار و
با ّ
همچنی��ن نظر به اصالت تصویری س��خن ،صورت اخیر واژه،
یعنی «زورقی» صحیح اس��ت .زورقی قسمی از کاله بوده است
ک��ه به زورق ش��باهت داش��ت ه و یای نس��بت آن مفید معنای
شباهت و تش��بیه اس��ت .صاحب فرهنگ جهانگیری در باب
زورقی مینویسد:

کتابنامه:

 افش��ار ،ایرج ،1390 ،کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی ،چاپ ا ّول،تهران :میراث مکتوب.
 انوری ،حس��ن ،1386 ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ چهارم ،تهران:سخن.
 بلیانی ،تقیال ّدین اوحدی ،1364 ،سرمۀ سلیمانی ،تصحیح محمودمدبّری ،چاپ ا ّول ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 به��ار ،الله تیک چند ،1380 ،بهار عجم (فرهنگ لغات ،ترکیبات،کنایات و امثال فارس��ی) ،تصحی��ح کاظم دزفولی��ان ،چاپ ا ّول،
تهران :طالیه.
 تبریزی ،محمدحس��ین بن خلف ،1362 ،بره��ان قاطع ،تصحیحمحمد معین ،تهران :امیرکبیر.
 تتوی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور ،1386 ،فرهنگ رشیدی ،تصحیحاکبر بهدادوند ،چاپ ا ّول ،تهران :سیمای دانش.
 جمالال ّدین انجو ،حسینبن حس��ن ،1375 ،فرهنگ جهانگیری،جلد س��وم ،ویراس��تۀ رحیم عفیفی ،چاپ دوم ،مش��هد :دانش��گاه
فردوسی مشهد.
 خاقانی شروانی ،افضلال ّدین ابراهیم ،1316 ،دیوان ،تصحیح علیعبدالرسولی ،چاپ ا ّول ،تهران :وزارت فرهنگ.
ّ
 خاقان��ی ش��روانی ،افضلال ّدین بدی��ل ،1374 ،دی��وان ،تصحیحسجادی ،چاپ پنجم ،تهران :ز ّوار.
ضیاءال ّدین ّ
________ ،1375 ،دیوان ،ویراس��تۀ میرجاللال ّدین ک ّزازی ،چاپ
ا ّول ،تهران :نشر مرکز.
 دهخ��دا ،علیاکبر ،1373 ،لغتنامه ،چاپ دوم ،تهران :دانش��گاهتهران.
س��جادی ،ضیاءال ّدی��ن ،1382 ،فرهنگ لغ��ات و تعبیرات دیوان
 ّخاقانی شروانی ،چاپ دوم ،تهران :ز ّوار.
■
خیام.
 -نفیسی ،علی اکبر ،1355 ،فرهنگ نفیسی ،تهرانّ :

کاله��ی را گویند که مانند کاله قلندران س��ازند که آن را
کهکاه��ی 3خوانند و درونه را پوس��تین بگیرن��د و جوانان
صاحب حسن بر سر نهند.

(جمالال ّدین انجو :1375 ،ذیل زورقی)؛ (← تتوی :1386 ،ذیل زورقی)

در برهان قاطع آمده است که:
نوعی از کاله قلندران باشد و آن شبیه است به کشتی.

(تبریزی :1362 ،ذیل زورقی)

و نیز:
و کالهی را گویند به اندام کش��تی که قلندران بر سر گذارند و
آن را کهکاهی هم میگویند.

(همان :ذیل زورق)؛ (← بلیانی :1364 ،ذیل زورقی)؛ (← نفیس��ی :1355 ،ذیل
زورق؛ ذیل زورق��ی)؛ (← دهخدا :1374 ،ذیل زورقی)؛ (← انوری :1386 ،ذیل
زورقی)

جای آن است که در اینجا تأملی نیز در باب منشأشناسی این
لغزش داش��ته باشیم؛ باید گفت این لغزش در لغتنامۀ دهخدا
نیز دیده میشود و به احتمال فراوان از آنجا به کتاب کاغذ در
زندگی و فرهنگ ایرانی راه یافته اس��ت 4.لغتنامه همین بیت
خاقانی را با ذکر نام او ش��اهد آورده و مأخذ مشخصی برای آن
ارائه نکرده است .همان عبارتی که استاد افشار به عنوان شاهد
نخست از کتاب فارسنامه نقل کردهاند در لغتنامه نیز یاد شده
5
است ←( .دهخدا :1373 ،ذیل زرورق)

 .3کهکاهی را نوعی از کاله درویش��ی گفتهاند ←( .نفیس��ی :1355 ،ذیل کهکاهی)؛ (← دهخدا :1374 ،ذیل کهکاهی)؛ ش��ایان ذکر است که در متن چاپی بهار عجم این واژه به
صورت «گاهگاهی» آمده و در گزارش زورقی نوشته شده است :کاله گاهگاهی( .بهار :1380 ،ذیل زورقی)
سجادی :1382 ،ذیل زورقی)
سجادی نیز به لغزش لغتنامه توجه کردهاندّ ←( .
 .4گفتنی است که دکتر ّ
 .5یادکرد این نکته بایسته مینماید که در بیت شاهد استاد به مانند لغتنامه «گم» نیز به صورت «کم» آمده که آن نیز نادرست است.
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