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ــمارۀ.دهم.دورۀ.بیست.و.پنجم.مجلّۀ.سخن.)ص.1057(. در.ش

شرح.ذیل.اقتراح.گونه.آمده.بود:

ــی.بارها.به.عبارِت.»َطْرف.برستن«.یا.»َطْرف. ــعر.فارس در.ش

ــتن«.برمی.خوریم..معنِی.اجمالِی.این.عبارت.را.می.دانیم. بس

ــدن.یا.سود.بردن.است.چنان.که.در.این.بیت. که.بهره.مند.ش

حافظ:

به.غیر.آن.که.بشد.دیـن.و.دانـش.از.دستـم

دگر.بگـو.که.ز.عشقت.چه.َطـرْف.بر.بستـم1.

یا.در.این.شعر:

......َطرِف.َکَرم.ز.کس.نبست.این.دِل.ُپر.امید.من.

گرچه.صبا.همی.بََرد.قّصـۀ.من.به.هر.طرف2.

ــت؟.کلمۀ.َطْرف،.به. ــِر.مجازی.چه.بوده.اس ــل.این.تعبی اص

سکوِن.راء،.به.معنِی.کنارۀ.چیزی.و.کمربند.است،.اّما.چگونه.

ــتِن.کمربند.به.معنِی.سود.بردن.آمده.است،.و.حال.آن.که. بس

ــت،. ــدن.براِی.کاری.اس معنِی.متعارف.و.عادِی.آن.آماده.ش

ــا.به.کار.رفته. ــتن.باره چنان.که.در.عبارت.کمِر.خدمت.بس

است.

ــمندیم.که.اگر. ــخن،.خواهش ــمند.س ــدگاِن.دانش از.خوانن

می.توانند.در.حّل.این.مشکل.ما.را.راهنمایی.کنند.

ــدِن.مجلّه.در.ساِل.بعد،.شرحی.که.در.پاسخ. به.سبِب.تعطیل.ش

ــر.نیافت..اینک.آن. ــده.بود،.مجاِل.نش ــه.تهیه.ش آن.اقتراح.گون

شرح:

در.همۀ.فرهنگ.هاِی.عربی.برای.کلمۀ.»طرف«.در.معنِی.اسمی.

ــم؛.منزلی.از.منازل.قمر؛.دو.ستاره.در.مقدم.جبهه.با. آمده:.»چش

ــد.)بدان.سبب.که.هر.دو.چشم.اسد.است(؛.پَشک؛. نام.َعْین.ااَلَس

پایان.هر.چیزی.«

و.در.معنِی.مصدری.چنین.آمده.است:

ــادِن.پلک.ها؛. ــی.را.از.چیزی؛.بر.یکدیگر.نه ــدن.کس »برگردانی

جنبانیدن.هر.دو.پلک.چشم.را؛.چشم.بر.هم.زدن.و.نیز.بر.چشِم.

کسی.زدن.تا.آب.از.آن.روان.گردد؛.چیزی.به.چشم.رسیدن.که.

از.آن.اشک.ریزان.گردد؛.طپانچه.زدن«.و...

ــیط.و.نیز.صورِت. ــی.صورِت.بس اّما.در.فرهنگ.هاِی.فارس

طرف بستن، طرف بربستن، طرف برداشتن 

سید محمد دبیرسیاقـی

1..دیوان.حافظ.به.تصحیح.عالمه.قزوینی،.ص.214.

2..همان،.ص.201.
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ــادوِش. ــورِت.مصدِر.مرّکبی.آن.را.دوش ــِب.این.لغت.و.ص مرّک

ــی.نمی.یابیم..چه،. وروِد.لغاِت.عربی.در.آثار.منظوم.و.منثوِر.فارس

ــتعمال.آن.داریم.از.مسعود.سعد. ــاهدی.که.برای.اس قدیم.تر.ش

ــن.فرهنگی.که. ــت.و.قدیمی.تری .515.هـ(.اس ــلمان.)438ـ. س

ــتور.االفاضل.تألیف.حاجِب. ــت.دس این.لغت.را.ضبط.کرده.اس

خیراِت.دهلوی.)743.هجری(.می.باشد؛.فرهنگی.که.به.تعبیری.

ــت.که.تألیف.گردیده،.یعنی.پس. چهارمین.فرهنِگ.فارسی.اس

ــی.)458.هجری(.فرهنگ.قّواس.)پس. از.لغتنامۀ.اسدی.طوس

ــاه. ــد.از.صحاح.الفرس.محمدبن.هندوش ــری(.و.بع از.690.هج

نخجوانی.)727.هجری(..)اگر.فرهنِگ.قطران.را.در.این.ترتیب.

و.شماره.در.نظر.نیاوریم(.

ــاِل.تألیف.آن.)986.یا.989. در.فرهنگ.میرزا.ابراهیم.که.س

ــت.و.از.نظر.زمان.پس.از.فرهنگ.های.مورد.اشاره. هجری(.اس

ــۀ.چشم.و. ــکوِن.را،.گوش قرار.دارد.معنِی.َطْرف،.به.فتح.اّول.و.س

ــن.و.غیر.آن.و.نیز. ــت.و.بنِد.نقره.و.آه ــی.از.منازل.قمر.اس منزل

کمربند.3.

در.فرهنگ.جهانگیری.از.جمال.الدین.حسین.اینجو.)تألیف.

شده.در.1005.تا.1017.هجری(.آمده.است:.

ــی.زده،.کنایه.از.حاصل. ــا.اّول.مفتوح.به.ثان ــتن.ب طرف.بس

کردن.باشد..خواجه.حافظ.راست:

کس.به.دوِر.تو.......الخ.«4.

سروری.در.مجمع.الفرس.)1028.هجری(.تقریبًا.همان.عبارت.

ــت.و.اضافه.ای. ــگ.جهانگیری.را.نقل.کرده.اس ــاهد.فرهن و.ش

ندارد.5.

ــین.بن.خلف.تبریزی.در.برهاِن.قاطع.)تألیف.شده.در. محّمدحس

1062.هجری(.آورده.است:.

ــه.و.کنار. ــکوِن.ثانی.به.معنی.گوش طرف.به.فتح.اّول.....و.س

ــم.را.نیز.گویند.و.بنِد.نقره.و.آهن. ــد.و.گوشه.و.کنار.چش باش

جامۀ.صندوق.را.هم.گفته.اند..

ــتن. ــت.و.ذیل.طرف.بربس ــه.معنی.کمربند.هم.آمده.اس و.ب

آورده.است:.کنایه.از.نفع.یافتن.و.چیزی.حاصل.کردن.باشد.

از.کسی.یا.جایی.6.

ــیدی.)تألیف.شده.در.1064. ــید.تََتوی.در.فرهنگ.رش عبدالّرش

هجری.قمری(.می.نویسد:.

ــتن،.یعنی.حاصل.کردِن.فایده،.چه.َطْرف.در.اصل. َطْرف.بس

ــِب.زینت.و. ــتِن.آن.موج ــت.و.بس به.معنی.گلیچۀ.کمر.اس

آرایش.است.7.

غیاث.الدین.رامپوری.صاحب.فرهنگ.غیاث.اللغات.)تألیف.شده.

در.1242.هجری.قمری(.می.آورد:

ــم.و. ــکوِن.راء.مهمله.به.معنِی.چش ــرف.به.فتح.اّول.و.س َط

ــتن.و.به.معنِی. ــم.و.جنبانیدِن.پلک.و.نگریس جنبانیدِن.چش

ــه.و.کناره؛.و.به.استعماِل.فارسی.به.معنِی.کلیچۀ.کمر. گوش

ــه.براِی.آرایش.بندند،.و.به.معنِی.بند.زر.و.نقره.که.بر.کمر. ک

ــتام[. ــاخِت.]زیورآالِت.زین.و.یراق.و.ِس بندند.و.به.معنِی.س

هم.آمده.است.

و.در.ذیل.طرف.بستن.می.نویسد:

حاصل.کردن.و.فایده.و.نفع.برداشتن،.چه.َطْرف.به.معنی.کلیچۀ.

ــت.)از.رشیدی.و.بهار. ــت.و.بستِن.آن.موجِب.زینت.اس کمر.اس

ــربت(.و.وجه.تسمیه.که.مذکور.شد.از. ــراج.و.چهار.ش عجم.و.س

رشیدی.است.8.

ــتن«.که. فرهنگ.های.متأخر.بر.معانِی.»طرف«.و.نیز.»طرف.بس

نقل.شد،.چیزی.نیفزوده.اند.

در.فرهنِگ.فارسِی.معین.معانِی.ذیل.براِی.طرف.آمده.است:.

چشم.و.مژه؛.گوشه.و.کنار.چشم؛.نگاه.از.گوشۀ.چشم؛.کناره.

و.پایان.چیزی؛.منتهی.و.پایان.هر.چیز؛.انتها؛.کلیچۀ.کمر.که.

براِی.آرایش.بندند؛.کمربند.و.نیز:..بر.یکدیگر.نهادن.پلک.ها.

را؛.چشم.بر.هم.زدن؛.برگردانیدن.چیزی.را؛.رد.کردن..

و.نیز.ترکیباِت:

ــود.بردن.َطرف. ــع.یافتن.و.س ــتن:.کنایه.از.نف ــرف.بربس َط

برداشتن،.طرف.بربستن.

َطرف.بستن:.سود.بردن،.نفع.یافتن،.نتیجه.گرفتن.

َطرف.یافتن:.طرف.بستن.

3..نقل.از.دو.نسخۀ.خطی.کتابخانۀ.لغتنامۀ.دهخدا.

4..فرهنگ.جهانگیری.به.تصحیح.دکتر.عفیفی،.ج.3،.ص.431.............5..مجمع.الفرس.سروری،.تصحیح.نگارنده،.ج.3،.ص.1636.

6..برهان.قاطع،.به.تصحیح.دکتر.معین،.انتشارات.زوار،.ج.3،.ص.1352.و.1353.............

7..فرهنگ.رشیدی.چاپ.کلکته،.1872.میالدی،.ج.2،.ص.75.

8..غیاث.اللغات،.به.کوشش.نگارنده،.انتشارات.کتاب.فروشی.معرفت.تهران،.در.دو.مجلد.1337.شمسی،.ج.2،.ص.30.و.31.
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ــت؛.یکی.در. ــه.عنوان.آمده.اس در.لغتنامۀ.دهخدا،.َطْرف.ذیل.س

معنی.اسمی.با.معانِی:.چشم.با.سه.شاهد.از.مولوی.و.یک.شاهد.

ــم؛.اسپرک؛.منزلی.از. ــه.و.کنار.چش از.بدر.جاجرمی؛.مژه؛.گوش

ــک؛.جوانمرد؛.َمعّرب.ترف؛. ــد؛.پش منازِل.قمر.به.نام.عین.االس

منتهی.و.پایاِن.هر.چیزی.

ــِی:.برگردانیدن.چیزی.را.از. ــی.مصدری.با.معان دّوم.در.معن

ــم.بر.هم. ــزی،.رد.نمودن؛.بر.یکدیگر.نهادن.پلک.ها.را؛.چش چی

ــتن؛.بر.چشم.کسی.زدن.چیزی. زدن،.جنبانیدن.پلک.ها..نگریس

ــود؛.نگریستن.به.سوِی.کسی.یا.طپانچه.زدن. را.که.آب.روان.ش

کسی.را...

سوم.در.استعمال.فارسی.با.معانِی:.گلیچۀ.کمر.که.براِی.آرایش.

ــاهدی.از. بندند..ُگل.کمر؛.بند.زر.و.نقره.که.بر.کمر.بندند..)با.ش

مسعود.سعد.و.سه.شاهد.از.خاقانی.و.شاهدی.از.کتاب.النقض(؛.

کمربند؛.گوشه.و.کنار..

و.نیز.ترکیباِت:

-.طرِف.دامن:.گوشۀ.دامن،.با.شاهدی.از.سالک.یزدی.

-.طرف.کاله.)َکله(.با.شاهدی.از.حافظ.

-.طرف.بُرقع.و.طرِف.دستار.با.شاهدی.از.ابوطالب.کلیم.

-.طرِف.بام؛.طرِف.چمن.و.جز.آن.

ــاهدی.از. ــردن.در.محِل.تعظیم،.با.ش ــرف.ابرز.بلند.ک -.ط

طالب.آملی.

ــاز.و.برِگ.اسب،.زین.و.برگ. ــاخِت.اسب،.س و.نیز.به.معانِی:.س

اسب.و.در.اصطالح.هیأت.و.علم.ُملک:.برِج.سرطان.

در.مصادر.مرّکب.آورده.است:

ــی.یا. ــتن:.نفع.یافتن.و.چیزی.حاصل.کردن.از.کس طرف.بربس

ــاهد.از.حافظ.و.شاهدی.از.دکتر.رعدی.و.سنجر. جایی.)با.دو.ش

کاشی(.

طرف.برداشتن:.طرف.بستن،.)با.شاهدی.از.محسن.تأثیر(.

ــتن:.حاصل.کردن.و.فایده.و.نفع.برداشتن.)با.شاهدی. طرف.بس

ــود.بردن.)با.شاهدی.از. ــاهدی.از.طاهر.وحید.(.س از.حافظ.و.ش

مولوی.و.شاهدی.از.حافظ.(

ــمی.آمده:. ــخن.براِی.َطرف.در.معنِی.اس ــِگ.بزرگ.س در.فرهن

ــه.و.لبۀ.هرچیز.مانند.کاله.یا.دامن؛.چشم.یا.گوشۀ.چشم؛. گوش

ــر.می.بندند؛.و.اصطالحی.در. ــد.و.آنچه.براِی.آرایش.کم کمربن

نجوم..

ــم.مصدری:.پلک.چشم.به.هم.زدن؛.یک.لحظه،. و.در.معنی.اس

یک.آن.

ــرف.برگرفتن؛. ــتن؛.ط ــه.عنوان.مصدر.مرکب،.طرف.بربس و.ب

طرف.بستن؛.طرف.کاله.بر.شکستن.)در.شکستن(؛.طرِف.کاله.

کج.نهادن؛.طرف.گشودن.از.چیزی؛.طرف.یافتن..

ــاهدی.از.متون.منثور.و.منظوم.برای.هریک.آورده.است. ش

که.نقل.خواهیم.کرد

***

از.مجموع.آنچه.از.فرهنگ.ها.نقل.شد.برمی.آید.که.کلمۀ.»َطْرف«.

پس.از.درآمدن.به.زباِن.فارسی.استعماِل.نو.یافته.و.جداگانه.و.نیز.

ــتن،.برداشتن،.بر.گرفتن،.و.بستن.به.کار. با.مصادری.چون.بربس

رفته.است..و.طبیعی.است.که.به.کار.رفتن.آن.بیش.از.نخستین.

ــت،.یعنی.در. ــد.که.آن.را.ضبط.کرده.اس لغتنامه.و.فرهنگی.باش

ــعد.سلمان.)438.تا.515.هجری(.که.بدان. شعری.از.مسعود.س

اشاره.کردیم.و.متعاقبًا.نیز.نقل.خواهیم.کرد.

ــیاری.لغات.و.کلماِت.دیگر.محدود. اما.این.کلمه.مانند.بس

ــعی. ــی.اصلی.نمانده.و.به.کنایه.و.مجاز.توّس ــور.در.معن و.محص

ــت.و.ترکیباِت.مصدری.آن.نیز.مثاًل. یافته.و.معانی.نو.گرفته.اس

ــتن«. ــت،.»طرف.بس چون.یکی.از.معانِی.َطْرف.کمربند.بوده.اس

ــته.باشد.که.بعدها. ــته.است.معنِی.بستن.کمربند.داش می.توانس

ــر.و.ُقاّلب.و. ــه(.که.مرادِف.گل..کم ــدان.معنی.گلیچه.)کلیچ ب

ــکلی.که.ُقاّلب.کمر. ــت.داده.اند.به.مناسبت.ش ــگِک.کمر.اس س

داشته،.چه.گلیچه.به.معنی.قرِص.ماه.و.»گلیچۀ.سیم«.به.معنِی.

ماِه.شب.چهاردهم.است.

ــد.»َطْرف«.کمربندی.شده.است.با. پس.بنا.بر.آنچه.گفته.ش

ــیم.)نقره(.که.بستِن.آن.به.گفتۀ. گلیچه.یا.گل.کمر،.از.زر.یا.از.س

ــۀ.زینت.و.آرایش.می.بوده. ــیدی.و.غیاث.الدین.رامپوری.مای رش

است؛.یعنی.چیزی.شبیِه.»مکِر.هزار.چشمه«.و.کاربُرد.آن.

ــِع.دیگری.نیز.در.معنی.آن.بعدها.پیدا.شده.است.و. اما.توس

ــم.که.غیاث.اللغات.به.معنِی.بنِد.زر.و.نقره.که.به.کمر.بندند. دیدی

ــت. ــده.اس آورده.و.در.این.حال.مرادف.کمِر.زر.یا.کمر.زّرین.ش

ــته.است.عنواِن. ــی.که.چیزی.مکری.بر.میاِن.خود.می.بس و.کس

»زرین.کمر«.می.داشته.

ــِد.کاله.از.عالئم.و. ــی.هم.می.دانیم.که.کمر.همانن از.طرف

ــتن.مقام.و.منصِب.عالی.بوده.است.و.صاحِب. ــانه.هاِی.داش نش

ــخصی.بوده.است.محتشم.و.با.نام.و.جاه؛. کاله.و.خداوند.کمر.ش

خاّصه.که.با.کمِر.زر.یا.کمر.زرین.باشد.

فرخی.سیستانی.می.گوید:
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ــد. َمـهـ و. ــاری. َعـم ــو. ت ــدگاِن. بنــ

ــر9. کم و. کاله. ــا. ب ــو. تـ ــاِن. خــادمـ

و.نیز.او.راست:

ــر.هنگامان.مانی گفتا.که.به.میراث.و.به.س

ــار10. ناچ ــد. بای ــرت. کم و. ــروز.کاله. ام

و.منوچهری.دامغانی.می.گوید:

ــاهی.که.به.رومش.در.صاحب.خبران پادش

پیِش.او.صّف.سماطی.زده.زّرین.کمران11.

شاهِد.»کمِر.هزار.چشمه«.را.از.تاریخ.بیهقی.نقل.می.کنیم:

خواجه.خلعت.بپوشید:.قباِی.سقالطون.بغدادی.بود.سپیدی.

سپید.....و.کمری.از.هزار.مثقال.پیروزه.ها.در.او.نشاندند.12.

و.شاهِد.کاله.را.از.شاهنامۀ.حکیم.فردوسی:

ــگفت ــی.ش ــِن.جنگ ــدر.او.َجه ــد.ان بمان

ــت13. بـرگــرف ــر. س ز. ــی. بـزرگ کالِه.

***

ــتن«.معنِی.کمِر.زر.یا.کمِر. ــد.»طرف.بس با.توّجه.به.آنچه.نقل.ش

ــیِم.دارای.ُقاّلب.و.سگک.و.گِل.زّرین.یا.سیمین.بستن.داشته. س

و.نیز.توسعًا.به.معنی.یافتِن.نظام.و.جاه.و.منصب.و.فوائِد.مترتّب.

ــد. ــت.که.البته.معنی.اصلی.و.مجازی.که.نقل.ش بر.آن.بوده.اس

مغایر.معنِی.آماده.شدن.براِی.انجام.دادِن.کاری.نیست.که.بنا.به.

مندرجاِت.مجلّۀ.سخن.معنِی.متعارِف.آن.است.

ــرف.و.ترکیباِت.مصدری. ــواهدی.را.که.براِی.کلمۀ.َط اینک.ش

ــتن،.طرف.بستن،.طرف. ــتن،.طرف.برداش آن.یعنی.طرف.بربس

ــن.جمع.آورده.ایم.به.ترتیب. ــن،.طرف.کردن،.طرف.یافت برگرفت

تاریخی.نقل.می.کنیم.

1. شواهد َطْرف

ــالم.کرد.و.گفت.....چونستی؟.و.در. »به.زیارِت.عزیزی.رفت..س

طرف.از.خود.غایب.گشت.«.

)خواجه.عبدهلل.انصاری،.مجموعه.رسائل،.ص.35(

گفتی.هریک.به.ایماِی.طرف.مرا.می.خوانند.

)مقامات.حمیدی،.ص.54(

ــر.آفتاب ــت.بر.کم ــرِف.زرس ــِل.تو.ط لع

ــت.در.دهِن.اژدها ــِل.تو.ُمهرۀ.تب.اس وص

)دیوان.خاقانی.به.تصحیح.دکتر.سّجادی،.ص.37(

ــمان ــر.کمِر.آس ــرِف.زر.ب ــد.ط ــح.نه صب

ــیاب ــکِم.آس ــه.هضم.در.ش ــد.دان آب.کن

)دیوان.خاقانی،.ص.48(

ــب.براِی.طرِف.کمرهاِی.خادمانش هر.ش

ــد برافکن الال. ــؤ. لؤل ــرخ. چ ــاِی. دری

)دیوان.خاقانی،.ص.137(

ــان.به.تیغ.ستدن،.به.تازیانه.بخشیدن.و.بدان.ترِگ.کاله. رز.ایش

و.َطرِف.کمر.آراستن.مورِث.دو.وبال.و.موجِب.دو.نکال.است..

)مرزبان.نامه.به.تصحیح.روشن،.ج.2،.ص.129(

ــت.روزگار ــاز.که.دیده.س ــذر.ز.کبر.و.ن بگ

ــرِف.کالِه.َکی ــر.و.ط ــاِی.قیص ــِن.قب چی

.)دیوان.حافظ.به.تصحیح.قزوینی،.ص.297(

2. شواهد َطْرف بربستن

ــدی پیـون ــه. چ ــد. ب ــاِن. رفیـق ــا. ب

ــدی ــر.بن ــرف.ب ــه.َط ــان.چ ــن.حریف زی

)مثنوی.های.سنائی،.طریق.التحقیق،.ص.117(

ــو ت ــارِت. تـج از. ــن. م ــردم. ک ـــود. س

ــر نگ ــارِت. بـص از. ــتـم. بـربس ــرف. ط

)دیوان.کمال.اسماعیل.به.تصحیح.دکتر.بحرالعلومی،.ص.454(

ــد.دین.و.دانش.از.دستم به.غیر.آن.که.بش

ــتم ــقت.چه.طرف.بربس بیا.بگو.که.ز.عش

)دیوان.حافظ،.ص.214(

ــت.کمر ــان.چه.بربس ــت.از.آن.می پیداس

ــت ــا.من.به.کمر.چه.طرف.برخواهم.بس ت

)دیوان.حافظ،.ص.376(

ــل.تمیز ــاِغ.دهر.اه ــارور.از.ب ــاِخ.ب چو.ش

ــتند ــتگِی.خود.چه.طرف.بربس بجز.شکس

محّمدطاهر.وحید.)از.آنندراج(

ــرف.بر.بندد ــِش.راِه.تو.گیرد.که.ط ــه.پی ک

ــی کن روان. ــف. مخال ــپاِه. س ــر. ب ــو. چ

سنجر.کاشی.)از.بهار.عجم(

ُعمر.ار.کنی.همه.صرف،.زو.بر.نبندی.طرف

کاریست.سخت.شگرف،.باریست.سخت.گران

دکتر.رعدی.)از.لغتنامۀ.دهخدا.ذیل.طرف.برستن(

9..دیوان.فّرخی.به.تصحیح.نگارنده.انتشارات.زوار،.ص.135.............10..همان،.ص.81.

11..دیوان.منوچهری.به.تصحیح.نگارنده،.انتشارات.زّوار،.چ.3،.ص.190.

12..تاریخ.بیهقی.به.تصحیح.دکتر.فیاض،.ص.190،.ج.2.

13..شاهنامه،.جنگ.بزرگ.کیخسرو.با.افراسیاب،.ج.13،.بیت.1152.
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ــت.طرفی. ــتطاعتی.هس ــزم.را.جزم.کرده.ام.که.تا.توانی.و.اس ع

بربندم

.)جمالزاده،.تلخ.و.شیرین،.ص.18(

3. شواهد َطْرف برداشتن

ــی.بردار ــین.و.طرف ــخن.نش ــِل.س ــا.اه ب

ــردار ب ــی. صرف ــد. نق ــر. ُعم ــۀ. کیس از.

ــخن ــروِی.س نی ــه. ب ــر. ــۀ.هن در.معرک

ــردار ب ــی. حرف ــِر. س ــی. زبان ــِغ. تی ــا. ب

محسن.تأثیر.)از.آنندراج(

4. شواهد َطْرف برگرفتن

از.این.توشۀ.جاودان.هرچه.بیشتر.می.توانیم.طرف.برگیریم

سعید.نفیسی.)نمونه.هایی.از.نثر.فصیح.معاصر،.ص.216(

5. شواهد َطْرف بستن:

ــعدی.به.بندگیش.کمر.بسته.ای.و.لیک س

ــت.بار مّنت.منه.که.طرفی.ازین.کس.نبس

.)کلّیات.سعدی،.به.تصحیح.دکتر.مصفا،.ص.474(

ــت.ژرف ــاص.را.قنـدیس ــان.خ طوطـی

ــته.طرف ــود.بس ــام.ازین.خ ــاِن.ع طوِط

.)مثنوی.مولوی،.دفتر.ششم،.ص.354(

ــت.این.دلیل.ُپرامید.من طرِف.کرم.ز.من.نبس

ــخن.همی.برد.قصۀ.من.به.هر.َطَرف گرچه.س

.)دیوان.حافظ،.ص.201(

ــروار ــی.کـم ــان.طــرف ــدی.زان.مـی نبـن

ــه مـیــان در. ــی. نبـیـنـ را. ــود. خـ ــر. اگـ

.)دیوان.حافظ،.ص.297(

کس.به.دور.نرگست.طرفی.نبست.از.عافیت

ــتوری.به.مستاِن.شما بِْه.که.نفروشند.مس

.)دیوان.حافظ،.ص.10(

ــب،.باد.و.منطق.طیر ــکوه.آصفی.و.اس ش

به.باد.رفت.و.ازو.خواجه.هیچ.طرف.نبست

.)دیوان.حافظ،.ص.190(

ــت؛.جان.از.شما. ــت.که.از.وی.طرفی.نمی.توانید.بس دنیا.فقیرس

ستاند.و.نان.در.عوض.دهد.

.)مکاتیب.قطب،.ص.261(

ــته.است ــی.َطرف.نبس ــلۀ.زلف.کس از.سلس

ــله.دارم ــت.که.من.ربط.به.این.سلس عمریس

صائب.)از.بهار.عجم(

ــت ــِل.دریا.ز.گوهرپروریس ــوربختی.حاص ش

از.سخن.سنجی.جز.این.طرفی.سخن.پرور.نبست

کلیم.کاشانی.)از.بهار.عجم(

6. طرف کردن:.گِل.کمر.ساختن؛.قاّلب.کمر.قرار.دادن.

ــان.را ــک.می ــتی.باری ــری.بس ــو.کم ــا.ت ت

ــه.خبر.بر ــتی.ویحک.ب ــه.میان.بس گویی.ک

ــت ــردی.ِز.فراق ــن.ک ــم.زّری ــه.رخ ــا.ک مان

ــاندی.به.کمر.بر ــم.َطرف.و.نش ــردی.ز.ُرخ ک

مسعود.سعد.سلمان.)دیوان.مصحح.یاسمی،.ص.674(

ــان.کنی ــرِف.کمر.ایم ــل.را.َط ــن.لع ــی.که.ای ــر.می.خواه اگ

ــاِم.آخرین.امامان.کنی. ــد.که.دیباچۀ.کتاب.به.ن صواب.آن.باش

)عبدالجلیل.قزوینی،.کتاب.النقض،.ص.143(.

7. طرف کاله بر شکستن

ــوه.داری.خوش..کنند ــه.گیران.انتظار.جل گوش

ــع.از.رخ.برفکن ــرِف.کاله.و.بُرق ــکن.ط برش

)دیوان.حافظ،.269(

8. طرف کاله )کله( کج نهادن

ــت ــه.هرکه.طرِف.ُکله.کج.نهاد.و.تند.نشس ن

ــد ـــروری.دانــ ــِن.س ــاله.داری.و.آیـی کـ

)دیوان.حافظ،.ص.130(

■


