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يادآوردها
ايرج افشار

دربارۀ شمارۀ 37 گزارش ميراث:
گوش  در  (حلقه  بگ جانی  عباس  آقای  نوشتۀ  در  ـ 
اسيران) ظاهراً «غالم حلقه به گوش» فراموش شده است.

كه  بود  افزودنی  آيدنلو  سجاد  آقای  نوشتۀ  در  ـ 
آربری  تشخيص  به  را  همای نامه  خراسانی  شرف الدين 

كتابت كرده بود.
در همان نوشته متن وقفنامۀ نسخۀ همای نامه نقل شده. 
است  «بباطن»  قطعاً  نشده  خوانده  تاكنون  كه  كلمه ای 
يعنی (درون شهر سليمانشهر)، به قرينۀ آنكه متعاقباً در 

همان سطر «بظاهر المدينه» آمده است.
ـ تجديد ديدار خط همای نامه مرا متوجه به اين نكته 
ساخت كه كاتب از ميان چهار حرف خاص ايرانيان رعايت 
«ژ» و «ـپـ» كرده يعنی سپهر و ژرف و كژی را به سه نقطه 

نوشته است.
ديگر آنكه در صدر صفحه «بنام ايزد دانا توانا بخشاينده 
بخشايشگر» به خط كوفی در دو سطر آمده به اين معنی 
كه «يشگر» يك سطر است و قالب شده در بقيۀ عبارت. 
آنچه برای من ناشناخته ماند اين است چرا به جای دو 
نقطه زير «يـ» دو ميم آمده (م م) و به جای سه نقطۀ شين 

اين عالمت ،،, در سه جا: بخشاينده، بخشايشگر.
ـ در مورد كثرت نسخه های تاريخ بلعمی و ناهمگونی 
آنها از حيث عبارت نگاه شود به مقالۀ تازه و دقيق خانم 

كرونه و آقای مسعود جعفری به اين عنوان:
Patricia  Crone  and  Masoud  Jafari,  “The  Muqqana‘ 

narrative  in  the  Tārīkhnāma: Part  I: Introduction, 

Edition  and  Translation,”  BSOAS (2010)  2,  73 , pp. 

152-177.

ــ در نوشتۀ آقای محمد تقی نيا مربوط به ذكر ينگی 

دنيا (امريكا) در كتاب تحفةالعالم شوشتری (1106ـ1107 
قمری) اين بيت را كه آقای عارف نوشاهی از سراج الدين 

نقل  است  آورده   (244:2) عارف  مقاالت  در  آرزو  خان 
همان  دنيا  ينگی  كه  است  روشن  فضل  اهل  بر  می كنم. 

«ينی دنيا» عثمانيهاست.
هر روز شوند عاشقان نو

كوی تو شده است «ينگی دنيا»
ـ در مورد احتمال آقای علی صفری آق قلعه بر اينكه 
نخستين  برگ  بر  وصاف  تاريخ  نسخۀ  شمسه دار  برگ 
چسبانيده باقی است، چون اصل نسخه را نديده و لمس 
عرض  نظری  موجود  عكس  اساس  بر  نمی توانم  نكرده ام 
استانبول  در  را  نسخه  آن  دو  هر  ما  اينكه  تا  بماند  كنم. 
واقعاً  خطی  نسخه های  جزئيات  مورد  در  ديد.  بتوانيم 

عكسها گويای همۀ نكات نيستند.
ـ منهاج الطلب (دستور فارسی) تأليف محمدبن حكيم 
چينی را در سفری كه به سال 1359 با مرحوم دانش پژوه 
همراه بوديم ديديم و در يادداشت «خصوصيت نسخه های 
خطی اسالمی به كتابت چينيان» (آينده، 8: 480) ذكر 
نخستين  شريعت زاده  شد كه دكتر  يادآوری  جا  همان  و 
بار در مجلۀ راهنمای كتاب، (سال بيستم، 1356) آن را 

شناسانده بود و باالخره در 1360 از چاپ آن فارغ شد.

انتشارات  در  شده  (چاپ  نظامی  جواهرنامۀ  اينكه  ـ 
ميراث مكتوب) از قرن هشتم دانسته شده و در دانشنامۀ 
ايرانيكا ذكر شده است درست نيست. آن كتاب به سال 

592 هجری به تأليف درآمده بوده است.
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گماني دربارۀ نويسندۀ غنيةالمنية
علي صفري آق قلعه

استاد ايرج افشار در صفحات 37ـ38 از شمارۀ 37 نشريۀ 
گزارش ميراث در نوشته اي با عنوان «دو كتاب در موسيقي 
و رقص هندي به فارسي» به شناسايي دو اثر در موضوع 
مندرج در عنواِن مقاله پرداخته اند. دو اثِر شناسانده شده، 
نگاشته  هجري  هشتم  سدۀ  در  ناشناس  شخصي  توسط 
شده است. خوشبختانه يكي از دو اثر به نام غنيةالمنية 
امروز در دست بوده و منتشر شده است كه بخش اصلي 
مقالۀ استاد افشار در شناساندن اين اثر و چاپ آن است؛ 
كه  االلحان  معرفة  في  فريدالزمان  نام  به  دوم  اثر  از  اما 
ترجمه اثری عربی بوده جز نامي در ديباجۀ غنيةالمنية 

نشانه اي بر جاي نيست.
نويسندۀ  شده اند،  يادآور  افشار  استاد  چنانكه 
غنيةالمنية كتابش را به سال 776ق در شهر گجرات به 
گجرات  پادشاه  اميران  از  حسن  ابراهيم  شمس الدين  نام 
يعني ابوالمظفر فيروزشاه سوم (حكـ: 752ـ790 ق؛ نك: 
است.  درآورده  نگارش  به   (20 ص  فيروزشاهي،  تاريخ 
اين شمس الدين ابوالرجاء برادرزادۀ ملك مجير ابوالرجاء 
توسط  گجرات  اقطاع  آوردن  دست  به  ماجراي  كه  است 
او در تاريخ فيروزشاهي (ص 455) ياد شده و همچنين 
ماجراهاي پس از آن كه سرانجام به تفويض ديواِن وزارت 

به وي منجر شد (نك: همان، ص 459).
نويسندۀ  ماندن  ناشناس  به  افشار  استاد  اشارت 
غنيةالمنية نويسندۀ اين سطرها را به ياد آورد كه تقريباً 
در همان زمان و مكان يك نفر مي زيسته كه مشخصاتش 
باشد.  داشته  همخواني  غنيةالمنية  نويسندۀ  با  مي تواند 
و  مترجم  (الثغري)  النعري  محمد  عمادبن  شخص  اين 

گردآورندۀ جواهراالسمار (طوطي نامه) است.
از داليل همخواني مشخصات وي با صاحب غنيةالمنية 
مي توان بدين موارد اشاره كرد: نخست اينكه با موسيقي 
ايراني و هندي آشنايي داشته و در جاي جاي جواهراالسمار 
اصطالحات موسيقي هر دو زبان را به كار برده است (نك: 
جواهراالسمار، نمايۀ «موسيقي و رقص»، صص 653ـ656). 
به ويژه در بخشي از اثر خود (صص 176ـ177) به صورت 
سخن  هندي  موسيقي  اصطالحات  از  مبسوطي  نسبتاً 
و  مي زيسته  گجرات  در  احتماالً  اينكه  دوم  است.  رانده 

چنانكه در ديباجۀ آقاي شمس آل احمد بر جواهراالسمار 
به  را  اثرش  محمد  عمادبن  شده  ياد  سه»)  و  «سي  (ص 
نام عالءالدين محمدشاه (حكـ: 695ـ715 ق) از سالطين 

خلجي گجرات نگاشته است.
نكته اي كه يكي دانستن نويسندۀ دو اثر را با دشواري 
روياروي مي كند اينكه مطابق نوشتۀ آقاي آل احمد نگارش 
جواهراالسمار در ميان سالهاي 713 تا 715 ق به انجام 
رسيده (نك: همان) كه با سال نگارش غنيةالمنية حدود 

شصت سال فاصله دارد.

ساخت؛  مرتفع  را  مشكل  اين  بتوان  شايد  البته 
بدين گونه كه بگوييم آن محمدشاه كه جواهراالسمار بدو 
پيشكش شده محمدشاه خلجي نبوده، بلكه محمدشاه بن 
عموزادۀ  كه  مي باشد  725ـ752ق)  (حكـ  تغلق شاه 
فيروزشاه و پادشاه پيش از وي بوده است. در اين صورت 
آمد؛  نخواهد  پيش  مشكلي  هيچ  نيز  زماني  ديدگاه  از 
از  تغلق  محمدشاه بن  پشتيباني  از  شواهدي  كه  به ويژه 
فارسي نويسان در متون ثبت شده، چنانكه ملك اختسان 
كتاب  عبدوسي)  دبير  حسن  احمدبن  (محمدبن  دهلوي 
بساتين االنس خود را به سال 752 ق به نام اين پادشاه 
كرده است (نك: «نامه هاي تاج الدين اختسان دهلوي ...»، 
حبيب السير (ج  در  خواندمير  همچنين  و  صص 62ـ64) 
3، ص 473) به نقل از تاريخ هرات اسفزاري از بخشِش 
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كالِن محمدشاه به جمال الدين بن حسام بداوني در قبال 
سرودن يك شعر ياد كرده است (براي موارد ديگر نك: 

«شعراي گمنام عصر ِخلجي و تُـغـلَق»).

مهمترين قرينه اي كه آقاي آل احمد را بر آن داشته 
محمدشاه  عالءالدين  را  جواهراالسمار  مهدي اليِه  تا 
او  القاب  آغاز  در  «عالءالدين»  لقب  يادكرد  بداند  خلجي 
مي باشد؛ چنانكه در آنجا (ص 5) از وي چنين ياد شده 
است: «السلطان االعظم، عالءالدنيا و الدين، غوث االسالم 
محمدشاه.» استنتاج او درست  ... ابوالمظفر  المسلمين  و 
مي نمايد؛ چرا كه معموالً لقب «عالءالدين» را براي همان 
پادشاه به كار مي بردند؛ اما بايد توجه داشت كه اين لقب را 
براي محمدشاه بن تغلق نيز به كار برده اند. براي نمونه در 
فرائد غياثي (ج 1، ص 146) نامه اي به انشاي معين الدين 
كرت  محمد  معزالدين  سوي  از  كه  شده  درج  جامي 
براي محمدشاه بن تغلق نوشته شده است. در صدر نامه 
توضيحي بدين گونه ديده مي شود: «ايضاً من نتايج انفاسه 
و  عالءالسلطنة  ابوالمجاهد  الغازي  السلطان  الي  الشريفة 
الدنيا و الدين محمد بن تغلق شاه باالشارة الصادرة عن ... 
السلطنة  سرير  علي  جلوسه  في  كرت  محمد  ابوالحسين 
بمدينة هراة.» در متن نامه نيز از محمدبن تغلق با لقب 

«عالءالحق و الدين» ياد شده است. باز در همان متن (ج 
از  دهلوي  اختسان  ملك  انشاي  به  نامه اي  ص 182)   ،1
سوي محمد كرت درج شده است كه در متن نامه نيز از 

محمدشاه بن تغلق با همان لقب ياد شده است.
لقب  با  بيشتر  تغلق  محمدشاه بن  كه  مي دانيم 
ديباجۀ  در  چنانكه  است؛  بوده  مشهور  «ابوالمجاهد» 
طوپقاپوسراي،  كتابخانۀ   1032 (نسخۀ  بساتين االنس 
بي تا [حدود سدۀ نهم هجری]، ص 3 پ) از وي به صورت 
نام  تغلق شاه»  بن  محمدشاه  شمس الخالفه  «ابوالمجاهد 
لقب  با  وي  از  ديديم  چنانكه  حال  اين  با  است.  رفته 
«عالءالدين» نيز ــ در مكاتبات ديواني كه سنديت قطعي 

و رسمي دارد ــ ياد شده است.
محمد  عمادبن  بتوان  شايد  كرديم،  ياد  آنچه  بنابر 
النعري (الثغري) را نويسندۀ احتمالي دو كتاب غنيةالمنية 
حصول  البته  دانست.  االلحان  معرفة  في  فريدالزمان  و 
نسخه اي  شدن  پيدا  به  موكول  موضوع  اين  از  اطمينان 
كامل از اثر و يا دستيابي به قرائني ديگر است و قصد ما 

در اينجا صرفاً مطرح كردن اين گمان بود.

كتابنامه
واليت  تصحيح  عفيف،  سراج  شمس  فيروزشاهي،  تاريخ 
م   1890 پريس،  ميشن  بپتست  كلكته،  حسين، 

[افست اساطير، 1385 ش].
به  النعري،  محمد  عماد بن  (طوطي نامه)،  جواهراالسمار 
فرهنگ  بنياد  تهران،  آل احمد،  شمس الدين  كوشش 

ايران، 1352 ش.
دبيرسياقي،  سيدمحمد  نظر  زير  خواندامير،  حبيب السير، 

تهران، خيام، 1362ش [چ 3].
«شعراي گمنام عصر ِخلجي و تُـغـلَق»، نذيراحمد، ترجمۀ 
ج 8،  افشار،  محمود  دكتر  ناموارۀ  عباس،  سيدحسن 

صص 4535ـ 4568.
كوشش  به  اهل،  يوسف  جالل الدين  (ج 1)،  غياثي  فرائد 

حشمت مؤيد، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1356ش.
با  او  ارتباط  و  دهلوي  اختسان  تاج الدين  «نامه هاي 
به  مهندات،  ايماني،  بهروز  كرماني»،  فقيه  عمادالدين 
كوشش سيد عبدالرضا موسوي طبري، دهلي نو، مركز 

تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ايران، 1388ش.
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شعری بر سنگ گوری از سدۀ هفتم
عمادالدين شيخ الحكمايی

مكتوب،  ميراث  حوزۀ  پژوهشهای  مهم  منابع  از  يكی 
كتيبه های بازمانده از دوران پيش است. ترديدی نيست 
كه محمل نوشته، سنگ، چوب، پارچه و غيره چيزی از 
ارزش اين مكتوبات نسبت به آثار كاغذی نمی كاهد. اين 
شايد  اسالمی،  دورۀ  كتيبه های  ويژه  به  پر اهميت،  حوزۀ 

نيازمند توجه بيشتر مصححان و نسخه پردازان باشد.

و  كتابت  تاريخ  بی ترديد  كه  مقبره،  بر  شده  ذكر  تاريخ 
677ق  سال  جمادی اآلخر   25 هست،  نيز  اشعار  اين  حجاری 
است. مشخصات كتيبه از حيث اندازه، خط، حجاری و نيز نام 
متوفی، شائبۀ عاميانه بودن، كم سوادی كاتب و سفارش دهندگان 
را منتفی می كند.2 خط بخش مورد نظر ميانه رقاع و تعليق است 
اما متن اصل كتيبه به خط كوفی استوار و حرفهای نويسانده 
شده است. نام و عناوين متوفی نيز چنين آمده است: «السعيد 
المحترم،  منعم  كبير  اجل  اسفهسالر  ملك  المقبل،  الشهيد 

شرف الدين اردشيربن الحسن بن بلحياة.»

1. نك: شيخ الحكمايی، عمادالدين، «كتيبه های كوفی كازرون»، وقف: ميراث 
جاويدان، شماره های 3، 4، 6، 10، سالهای 1372 تا 1374.

2. برای توضيحات بيشتر درباره اين كتيبه، نك: وقف، سال سوم، 
شمارۀ دوم، تابستان 1374، شمارۀ مسلسل 10، ص 121.

سالها پيش در بررسی كتيبه های مقابر منطقه كازرون،1 
سنگ گوری صندوقی شكل را يافتم كه بر خرپشته سطح 
قالب،  مضمون،  حيث  از  كه  بود  شده  نوشته  شعری  آن، 
و وزن و قافيه متفاوت به نظر می رسيد. متن كتيبه نيز 
خوانده  شعر  اين  از  آنچه  اما  بود  فرسوده  و  آسيب ديده 

می شود، چنين است:

ای دوست قمری بودم شب افرا (؟)
كی از قمر درآمد هفت ستاره آراست

چو ستارگان درآمدند به پرواز گفتم
كـه باشـد قمـر يا ستـاره آراست؟

جهانـدار پيـروز (بيرون؟) بـرد آن قمـر
از فــرق ستـاره نـه بشكسـت خـور

ز شب (شبح؟) بر ستاره آخ كه دير آيد
ستاره روز (زود؟) ميرود قمر بتر (؟)

دريغا ستا[ره]

بر بخش ديگری از سطح اين سنگ گور، اين بيت نيز 
نوشته شده است كه خود دليلی بر آشنايی كامل با شعر 

عروضی است:
دانی ندارم جز تو كس

باری توام فريادرس!
در  واقع  گاوكشك  روستای  كتيبه  اين  كشف  محل 

منطقۀ ابوالحيات، ميان راه كازرون به شيراز است. اصل 
كتيبه اكنون در ادارۀ اوقاف كازرون نگهداری می شود.

تالش كرده ام با دورگيری نوشته،  تصوير پيوست  در 
اين بخش از كتيبه را كه در اصل فرسوده و دارای خطوط 
و  نظر  صاحبان  رای  اميدوارم  كنم.  واضح تر  است،  درهم 

عالقه مندان، حل اين مشكل را آسان كند.
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تون و تبش، نه تون و َطَبس
سيد محمد دبيرسياقی

دانشمنِد  آن  نيشابوری،  اديب  مرحوم  شاگردان  از 
نثر  و  نظم  پژوهش  و  بررسی  امِر  در  نوآور  سخن شناِس 
حسن  شادروان  مولوی،  مثنوی  تمام  حافظ  و  فارسی 
مرحوم  تأييد  مورد  كه  حكايتی  می كرد،  حكايت  نبوی 
بديع الزمان فروزانفر شاگرد مبّرز آن استاد بود كه اديب 
پس از سالها اقامت در شهر مقدس مشهد و اشتغال به 
بدان  گناباد  خوانين  از  يكی  دعوت  به  هفته ای  تدريس، 

شهر رفت.
روزی كه از سفر بازگشت، به محض ورود به حجرۀ 
تحيت  و  درود  شنيدن  و  نواب  مدرسۀ  در  خود  درسگاه 
و خير مقدم گفتن شاگردان فرمود: «چه نشسته ايد، كه 

نَعلين خويش به پا كرده، شرق و غرب عالم را بگشتم.»
كوتاهش  سفر  و  شادروان  استاد  آن  بيان  و  حال 
شباهت بسيار به نوشتۀ مختصر بنده برابر انبوه مجالت 
اين  كتابخانۀ  به  مكتوب  ميراث  نشر  ارسالی  كتابهای  و 
را  اصفهانی  عبدالرزاق  جمال الدين  سرودۀ  و  دارد  جانب 
در خطاب به خاقانی شروانی و شعری كه فرستاده بود به 
ياد می آورد، شعری به عنوان تحفه. اما در حكم فرستادن 

زيره به كرمان.
با اين همه نوشتۀ پيوست ران ملخی است هر چه به 
با  مدير  و  مكتوب  ميراث  نشر  فرهنگی  سودمند  دستگاه 
تدبير و كارمندان دلسوز آن، برای درج، تا چه قبول افتد 

و چه در نظر آيد.

از سالها پيش در يكی دو دفتر برخی نكات ادبی و تاريخی 
مضامين  با  اشعار  و  طنزها  و  ظرائف  و  لطائف  و  جالب 
پنج  است  جمله  آن  از  می كردم.  يادداشت  را  ابتكاری 
بيتی كه وقتی شادروان دكتر حسين خطيبی نوری با آن 
حافظۀ سرشار خدادادی از گوينده ای ناشناس در مجمعی 
در  را  آن  من  و  خواند  خود  گيرای  لحن  با  دوستان  از 

دفتری كه اشاره كردم ثبت نمودم. اينك آن ابيات:
رازی كه نه گفتند و نه اش نام نهادند

نی دم زد از آن راز نی اش نام نهادند
ديدنـد بسـی نكتـۀ باريك تر از مـوی

ـَل زلِف وی اش نـام نهادند از روی َمث

در آيــنــۀ جــام ز عـكس رخ سـاقـی
ديـدنـد خيـالـی و مـی اش نــام نهـادند

حاتـم كه بسـاط كـرم و جـود بگسترد
چون طـی شدنـی بود طی اش نام نهـادند

كاووس نـدانيم كـه كـی بود و كجا بود
اينست كه كاووس كی اش نــام نهــادند

آن  از  افزودم كه  آن ابيات پنجگانه  من نيز پنج بيت بر 
جمله است:

چـون بـرد صبـا نامه ز دلـداده به دلدار
زان قاصــد فرخنـده پـی اش نـام نهـادنـد

تا بوده جهان، نصف جهان بوده صفاهان
كـوته نظــران شهـر جـی اش نـام نهادنـد

چون خـرمی و گـرمـی و رنگينـی آفاق
بگذشت و شتا گشت، دی اش نام نهادند...

دفتر،  آن  در  يادداشت شده  توجه  درخور  نكات  جمله  از 
و  اعراض  جملۀ  بن  و  اصل  و  منشأ  بررسی  هم  يكی 
اعتراض گونۀ «به تون و تََبس» است؛ جمله ای كه معموالً 
بر زبان فرد دانای باتجربه و خردمندی جاری می شود كه 
را  كسی  دلسوزی،  به  آميخته  حكيمانۀ  راهنماييهای  با 
به كاری، يا به پيروی از انديشه ای واداشته است، اما آن 
كس، بدان عمل نكرده و ناگزير حسب مورد به سختی يا 
دچار  مرگ  حتی  روحی،  و  جسمی  صدمۀ  يا  تنگدستی، 
گشته است و چون وضع حال يا واقعۀ او را با راهنمای 
دلسوز او باز گفته اند، عكس العمل اوليۀ وی بر زبان آوردن 
جملۀ «به تون و تبس» و گاه «به جهنم و درک» بوده است 

برای درگذشته و تأسف بر حال بازمانده.
تداول  در  اشاره  مورد  اعتراض گونۀ  و  اعراض  جملۀ 
چنانكه اشاره كرديم «به تون و تََبس» است كه در وهلۀ 
نخست دو شهر طبس و تون از شهرهای استان خراسان 
را به ذهن می آورد، اما با آگاهی از وضع اين دو شهر كه از 
ديرباز در آثار كتبی خود داريم و بدان اشاره خواهيم كرد، 
«به  جملۀ  از  مراد  كه  می شود  ايجاد  ذهن  در  ترديد  اين 
تون و تبس» اين دو شهر نيست و اعتراض دشنام گونه ای 
كه در مورد فرد درگذشته به كار می بردند و می برند، به 
صورت «تون به تون شده» يا «تون به تونی» مرادف «گور 

به گور شده» يا «گور به گوری» مؤيد اين نظر است.
ناصرخسرو قباديانی، شاعر و حكيم مسافر خانۀ خدا و 



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 38، فروردين و ارديبهشت 161389

مصر و ديگر ديار به شرح سفرنامه (ص 69 و 70) هنگام 
طبس  به  اصفهان  از  پس  هفت ساله،  سفر  از  بازگشت 
می رسد و دربارۀ آن شهر می نويسد: «... نهم ربيع االول به 
طبس رسيديم، و از سپاهان تا طبس صد و ده فرسنگ 
می گفتند. طبس شهری انبوه است، اگرچه به روستا نمايد. 
آب اندک باشد و زراعت كمتر كنند. خرماستانها باشد و 
چهل  نيشابور  روند  شمال  سوی  آنجا  از  چون  نبساتين. 
[شهداد  خبيص  به  جنوب  سوی  چون  و  باشد  فرسنگ 
سوی  و  باشد.  فرسنگ  چهل  بيابان  راه  به  روند  كنونی] 

مشرق كوهی محكم است... شهر را ديوار نباشد...»
از طبس به َرّقه و سپس به تون می رسد و می نويسد: «... 
شهری  تون  رسيديم...  تون  شهر  به  ربيع اآلخر  ماه  دوازدهم 
بزرگ بوده است... بر صحرايی نهاده است و آب روان و كاريز 
دارد و بر جانب شرقی باغهای بسيار بود و حصاری محكم 

داشت و در شهر درخت پسته بسيار بود در سراها...»
از  شهر  دو  اين  كه  توجهی  درخور  وضع  به  توجه  با 
آنان  نام  ذكر  داشته اند،  امنيت  و  نعمت  و  آبادی  حيث 
و  «درک»  كلمات  همراه  اعتراض گونه  و  اعراض  مقام  در 
مناسبت  همين  به  ظاهراً  و  است  شگفتی  مايۀ  «جهنم» 
به  را  تون  نام  گذشته  حكومت  در  كه  است  بوده  غرابت 
«فردوس» برگرداندند تا آن نسبت ناروا از ذهنها زدوده و 

به دست فراموشی سپرده شود.
اما حقيقت آن است كه از «تون» در آن جملۀ اعراض 
و اعتراض گونه مراد شهر تون (فردوس امروزی) نيست و 

طبس هم دگرگون شده يا بدخوانی كلمه «تَِبش» است.
می دانيم كلمه «تون» جز نام شهر مورد بحث، معنای 
تداول  به  بنا  و  گلخن  يا  آتشدان  آن  و  دارد  هم  ديگری 
محفظه ای  يعنی  است،  گرمابه  جهنم  نقاط  برخی  مردم 
زير خزينۀ آب گرم حمام كه در سقف آن كه گوشه ای از 
كف خزينۀ آب گرم است، تاوه مانندی مسی به نام «تيان» 

نصب می كردند و مواد سوختنی اعم از هيزم يا زغال يا 
گون و خار و نيز پهن اسب و االغ را در آتشدان يا تون 
آتش می زدند تا موجب گداخته شدن تيان و گرم شدن 

آب خزينه شود.

يا  اعراض  جملۀ  آن  در  كه  پيداست  فوق  توضيح  با 
اعتراض گونه از كلمۀ تون، مراد اين تون يا آتشدان حمام 
است نه نام آن شهر. كلمۀ طبس هم بدنويسی و بدخوانی 
تبس و تفس اسم مصدر از مادۀ «تف» و «تب» از مصدر 
تفسيدن به معنی گداختن و گرم گرديدن و تفته شدن 
است. و هر دو كلمه مبين آتشدان و تب و تاب آن می باشند 

كه مرادف جهنم و دركات آن اسفل السافلين است.
در  نامی  می گفتند  تونتاب  را  تون  افروختن  متصدی 
و  آبدار  و  كيسه كش  و  جامه دار  و  حمامی  استاد  رديف 
متصديان  ديگر  خشكبيار  و  مالچی  مشت  و  سرتراش 
حمام. شايد الزم باشد از اين پس «تون و تبس» را «تون و 

تبش» بنويسند تا رفع بدخوانی گذشته شود.


