
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اثر ابونصری هروی دربارة چند واژه از 
 

 (ی دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارس)آبادمحسنصادقيمحسن
 

هجری  715بن يوسف ابونصری هروی که در سال  کتابی است از قاسم 
و باغبانی در هرات و  کشاورزی، موضوع اين کتاب. است نوشته شدهقمری در هرات 

که ، مؤلف در مقدمۀ کتاب. دارد( فصل)= نواحی آن است و يک مقدمه و هشت روضه 
سعی کرده تبحر خود را در رعايت ، هاست ی ورود به روضهدرآمدی مناسب برا پیش

ها تا حد زيادی صورت  اما نثر روضه، های زبانی و ادبی نشان دهد انواع تکلف
کشاورزان و باغداران هرات است و در آن تعداد قابل توجهی لغت  ارهاینوشتاریِ گفت
 . اند ثبت نشده فارسی یها در فرهنگکه شود  ديده میو اصطالح 

به اهتمام و تصحیح محمد مشیری در انتشارات امیرکبیر  5351در سال  
ها و اصطالحات متن را  فهرستی از لغت، مصحح در پايان کتاب. است چاپ شده

های دشوار کتاب در اين فهرست ثبت و  از واژه یمتأسفانه تعداد. است دست داده به
شده برای  و معنی ارائه، «ها پیدا نشد فرهنگدر »چند کلمه نوشته شده  جلوِ، ضبط نشده

 های هکوشد معنا و مفهوم شماری از کلم اين مقاله می. نادرست استنیز برخی ديگر 
رفته در کار به ها به همان صورتِ اين واژه. را روشن کند مبهم و ناشناختۀ 

در ، دارد اسان رواجهای جنوب خر اين کتاب يا با تفاوت آوايی اندک در بیشتر گويش
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گويشِ  بیان اين نکته نیز ضرورت دارد که. دذکر خواهد شها  بعضی از اين کلمهادامه 
در ، مدير مجلۀ  .نزديک است هرات قديم گويش هروستاهای قاين و بیرجند ب

 :نويسد می، سرّی قاينی، مقدمۀ يکی از شعرهای محلّیِ شاعر روشندل
ای از زبان فارسی متداول است که ريشۀ الفاظ آن واسطۀ میان  هلهج بیرجندو  قاینناحیۀ  در

زبان و سگستان قديم بوده ما را به  هرات زبان اين ناحیه که همسايۀ. دری و پهلوی است

؛ برای 43ـ45 ص، 5315 محیط طباطبايی)« سازد و سگزی باستانی تا حدّی آشنا می هروی

 .(139 ص، 5370 آباد صادقی محسن ←آگاهی بیشتر 

 
 در گويشِ اردکول ažqun/ajqunاجقون /اژغون

(ardakul  ؛ روستايی در زيرکـوه قـاين): « اژغـو /
ــو ــرة   » εžqu/εjqu «اجغ ــی از تی ــاهی داروي گی

 و چتريان که در طب سنتی به عنوان ضـد نفـخ  
کـار   های گوارشی به رفع ناراحتیبرای ن و مسکّ
ص ، 5370آبـاد   صادقی محسـن ) «نزنیا؛ رود می

 واژه در  ايـن . (595
بـــــه نقـــــل از  (513 ص، 5315 رواقـــــی)

صـورت   به« نانخواه»و در ترجمۀ  
ــی  ažʔun« اژعــون» ــه معن ــه ســیاه»ب ضــبط « دان

 .است شده
 

 [آغشته]=  

ص ، 5351هـروی   ابونصـری ) 
501.) 

صورت  اژه در جای ديگری از اين کتاب بهاين و
 :است آمده« اجقون»
 

ص ، همـان )  

کار رفته  که در اين بیت به« خوشان»ة واژ (.501
شـاد و  »در اردکول به معنی  xošuبا صورت نیز 

آبـاد   صـادقی محسـن  )رود  کـار مـی   بـه « سرحال
بـه همـین معنـی در    ، اين واژه. (41ص ، 5370

بسی  :است  هم آمده 
ـ /  کشـان  نیز بـودی کـه دامـن    سـروقت مـن   ه ب

ص ، 5393 صـل راشدمح ←) آمدندی خوشان
 (.501ـ505
سـاقه و  » pexεl: در گـويشِ اردکـول   pexal پخل

صـادقی محسـن   ) «شدة گندم و جو برگِ خشک
 .(514ص ، 5370آباد 
   

 ابونصری) 
کـه در   «سبست»اژة و (.541ص ، 5351هروی 

در گويش  espesتلفظبا ، کار رفته اين قسمت به
« اسـپرس؛ گیـاهی شـبیه يونجـه    »قاين به معنـی  

قیـاس  (. 11ص ، 5314 زمرديـان ) رود کار می به
 -aspa-astiدر فارســی میانــه و  aspastبــا  کنیــد

 دوسـت  حسـن )باستان  در ايرانی« خوراک اسب»
 .(11 ص، 5313
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ــويشِ parxâb پرخااااب ــاين در گـ  pεrxow :قـ
ای که جلـو آن ديـوار کـوچکی کشـیده      طاقچه»

، شده و در آن بقاالن و عطاران اجناس مختلـف 
ــمش  ــل نخــود و کش ــا، از قبی ــال و، خرم  ...زغ

(.51 ص، 5314 زمرديان)« اند ريخته می
  

 (.144 ص، 5351 ابونصری هروی) 
، کـار رفتـه   که در اين بخش بـه  «کاروشک»واژة 

ــۀ   ــی میان ــا واژة فارس ــايد ب  karxoš (karhoš)ش
ــاط باشــد« چرخشــت» ــرای آگــاهی . )در ارتب ب

برهــان  ←بیشــتر در مــورد واژة فارســی میانــه 
 (.حاشیۀ مصحح، 130ص ، 1ج ، 5311
 pεnâbâd: در گويشِ اردکـول  panâhbâd پناهباد

 «نیسـت ويژگی جايی کـه در مسـیر وزش بـاد    »
 .(154ص ، 5370آباد  صادقی محسن)
 

، 5351هروی  ابونصری)  
 (.551ص 
، پشـته  .2. تپه .pεl «1 :در گويشِ اردکول pal پل

کوتاهِ خاکی که دو قطعه زمین کشاورزی را  سدِ
، 5370آبـاد   صادقی محسـن ) «کند ا میاز هم جد

 .(511ص 
 

 
، 5351هروی  ابونصری) 

 (.551ص 

 rond-ε :در گـــويشِ اردکـــول rândan رانااادن
ــیار » ــدن؛ ش ــردن ران ــ، ک ــادقی ) «خم زدنش ص

 .(571ص ، 5370آباد  محسن
 

  
 (.15ص ، 5351هروی  ابونصری)

 rävε :در گويشِ اردکـول  javâl râve جوال راوه
تفالـۀ  ، مانندی که هنگـام دوشـاب پخـتن    وبرهت»

ريزند و از جـايی آويـزان    انگور را داخل آن می
هـای انگـور    مانده در پوسـته  کنند تا آب باقی می

اين واژه با تلفظ ، در گويش اردکول .«جدا شود
/ rävεk rävεq  رود کـار مـی   در برابر دُرد هم بـه 

 (.504ص ، 5370آباد  صادقی محسن)
 

 

هروی  ابونصری) 
 (.141ص ، 5351
واژه ترکیبی است از اين  .دودآلود duduk دودک

ــازِ  و پســوند نســبت« دود» ــ»س ــه« ک ــُ ــه ب  ک
هــای  هنــوز در گــويش uk / okهــای  صــورت

در  از آن جملـه اسـت   .جنوب خراسان زاياست
 / xεnduk، «آلـود  گل» gellok / gelluk های واژه

xεndok «خندان» ،lerruk / lerrok «ی کسی گويژ
صـــادقی )« اســـتکــه آب دهـــانش آويـــزان  

 (.95ص ، 5370آباد  محسن
 

ص ، 5351هــروی  صــریابون) 
141.) 
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 rεngow :در گــويشِ اردکــول rangâb آب رناا 
 «جويـه يـا اسـتخر   ، آثار آب بر ديـوارة جـوی  »
 .(555ص ، 5370آباد  صادقی محسن)
  

  
ــروی  ) ــری هــ  ةواژ (.553ص ، 5351ابونصــ
 در، کـار رفتـه   در ايـن قسـمت بـه    که «فرهنگ»

بـه معنـی    ferhinj با تلفظ گويشِ تربت حیدريه
ای از درخـت کـه بـرای تکثیـر درخـت       شاخه»

ص ، 5371پاپلی يزدی ) رواج دارد« خوابانند می
177   .) 
محصـوالت  » sowzbar :در گويشِ بجستان برسبز

در  (.100ص ، 5390 اکبـری شــالچی )« پـايیزی 
توابــع نیشــابور بــه  گــويش قــدمگاه رضــوی از

، پیـاز ، گوجـه ، خربـزه ، والتی مثل هندوانهمحص
کدو و بادمجان که در تابستان و اوايل پايیز ، سیر

ــی  ــت م ــود  برداش ــوز»ش ــه  sowzbar« برس و ب
محصوالتی مثل گندم و جو که در اواخـر بهـار   

 .گويند می sefidbar« برسفید»شود  برداشت می
 

  .(41 ص، 5351 ابونصری هروی) 
[ سیر] 

 (.535ص ، 5351 هروی ابونصری) 
ريشــۀ » qornε: در گــويشِ اردکــول qorne قرنااه

ــواس    ــوراکی و ري ــای خ ــد کم ــانی مانن « گیاه
ــاد  صـــادقی محســـن) در (. 595ص ، 5370آبـ

نوعی کما است کـه  » qonnε kamâ: گويش قاين
پزند و در روغـن   آن را می، بوی نامطبوعی دارد

، 5314زمرديان ) «خورند سرخ کرده با کشک می
ــاهد د (.531ص  ــول شـ ــويش اردکـ  هایر گـ

صـادقی  ) «گلـو »به معنی  kεrnεk مانند، ديگری
وجـود دارد کـه   نیز  (10ص ، 5370آباد  محسن
میـانی   nn خوشـۀ همخـوانی  جـای   ها بـه  در آن

ايـن  . شـود  استفاده مـی  rnاز ، قاينشهر گويش 
 rrصـورت   فارسـی دری بـه   های در متن خوشه

« پرنـه »بسـنجید واژة اردکـولی   ، شـود  ديده مـی 
pεrnε «ص ، 5370آباد  صادقی محسن) «پرّه بینی

، 5314زمرديان ) در قاين pεnnε« پنّه»را با  (59
يادآوری اين . در فارسی parre «پرّه»و  (41ص 

در تاريخ ، rrبه  rnنکته نیز الزم است که تبديل 
در ، تحول آوايی زبـان فارسـی نیـز سـابقه دارد    

ی يهاشـاهد  کتاب 
در پهلـوی  ، اوسـتايی  rnهـا   ارائه شده که در آن

 rr میانه بـه  ةاشکانی ترفانی باقی مانده و در دور
ــ ــدهب ــت  دل ش ــتر  )اس ــاهی بیش ــرای آگ  ←ب

 (.59ص ، 5314ابوالقاسمی 
 

 
  (.517ص ، 5351هروی  ابونصری)
سوراخ » qowčε :در گويشِ اردکول qowče قوچه

کننـد و تخـم    کوچکی که در زمـین ايجـاد مـی   
کارند و اين عمـل   خربزه يا هندوانه را در آن می

صــادقی ) گوينـد  مــی qowčεzεniزنـی   را قوچـه 
ايـن واژه مشـتقی   ) (.59ص ، 5370آباد  محسن
+ « گــو»ديگــری از گونــۀ  qow« قــو»از اســت 

« قـودال »نیـز بسـنجید بـا    (. «چه»پسوند ِتصغیر 
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qowdâl    ِدر برخــی   (.«گــودال »گونــۀ ديگــر
که هنوز گـويش آنهـا   روستاهای بیرجند و قاين 

 xowčεصـورت   بهمکتوب نشده است اين واژه 

 .رودکار می به
 

  
 . (553ص ، 5351هروی  ابونصری)

 (.501ص ، همان) 
شکافی که » kεššε :در گويشِ اردکول kašše کشه

در مزرعه ايجـاد  ، صورت خط راست با خیش به
 .«شیار؛ شود می
 

 
 (.15ص ، 5351هروی  ابونصری)
: «رنـگ دو»و « نـیم »با صورت گويشـی   kale کله
ای کـه نـه کـال     ويژگی میوه» kεlεrεs «رس کله»

ــه  ــیم؛ رســیدهباشــد و ن ــه» ؛«رس ن ــه کل  «ديوون
kεlεdivunε «است و نه  هشیارامالً کسی که نه ک

 «عسلی چشم» kεlεčεš «چش کله»؛ «ديوانه کامالً
نیز به همـین  اين واژه در ادبیات شفاهی اردکول )

 :معنی آمده است
kεlε čεšm-om ke rä del bâ ke bεnd-om 

gol-e xεndu ke rä mεn bâ ke xεnd-om  
گل خندان / کله چشمم که رفت دل با که بندم 

 miš-e «کلـه  مـیشِ »؛ (خنـدم  که رفتن من با کـه 

kεlε «رنگ؛ صـفت مـیشِ سـفیدی کـه     میش دو
های نسبتاً بزرگ سیاه باشد يـا مـیش    دارای خال

ای نسـبتاً بـزرگ سـفید    هـ  سیاهی که دارای خال
مرغ »؛ «خشک نیم» kεlεxošk «خشک کله»؛ «باشد

ــه ــوتی کلـ ــرغِ » morg-e kεlεnεxoti« نخـ مـ
د هـای متعـد   نخودی؛ مرغی سـفید بـا خـال    کله

 .«ای يا خاکستری به شکل نخود قهوه
 

ص ، 5351هروی  ابونصری) 
13) . 

 (.511ص ، همان) 
ــول  kowča-pal پاال کوچااه ــويشِ اردک : در گ

kowčεpεl « پشــتۀ کوتــاه و کــوچکی کــه بــرای
« کننـد  یانـۀ مزرعـه ايجـاد مـی    آبگیری بهتر در م

ــه»مرکّـــب از ) ــرِگونـــۀ ،  kowčε« کوچـ  ديگـ
ــا ] «کوچــک» ــد ب ــاس کنی ــل » kowčε-bel قی بی

آبـاد   صادقی محسن) اردکول در گويشِ «کوچک
 (.«تپه و پشته» pεl «پل»و  ( [501، ص 5370

   (  ابونصـری
ايـن  کـه در  « تنده»واژة  (.15ص ، 5351هروی 

در برخـی روسـتاهای    نیـز ، کـار رفتـه   قسمت به
هـا مکتـوب    کـه هنـوز گـويش آن   قاين  زيرکوه

ـ  tondε تلفظ ا باست  نشده دار؛  شـیب »ه معنـی  ب
ای که آب به آسانی بر آن بنشـیند   ويژگی مزرعه
 .رود کار می به« و جاری شود

، شـاخه » närε :گويشِ اردکول در nâre / nare نره
 .«ساقه
 

ص ، 5351هــروی  ابونصــری) 
533) . 
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ــان)  ص ، هم
159.) 
ويژگی » nowčε :در گويشِ اردکول nowče نوچه

 .«رُسته گیاه و سبزیِ تازه
 

 ابونصـری )  
 (.541ص ، 5351هروی 
ــول maškak مشااکک ــويشِ اردک  mεškεk :در گ

انگوری که درون آن بـه سـبب سـرمازدگی يـا     »
ــت ــ ، آف ــايع ش ــرش و ض ــت دهت ــادقی ) «اس ص

 .(547ص  ،5370آباد  محسن
 

هــروی  ابونصـری ) 
 (.555ص ، 5351
بذری کـه از  » värε: در گويشِ اردکول vâre واره

دسـت   گندم يا جوی کاشته شده در تابسـتان بـه  
 .(511، ص 5370آباد  صادقی محسن) «آيد می

 

 ابونصـری ) 
 (.13ص ، 5351هروی 
میـوه يـا   » hef(t): در گـويشِ اردکـول   heft هفت

، نانی که به سبب مانـدن و کـم شـدن رطوبـت    
ــت داده  ــود را از دس ــازگی خ ــت ت ــاتاس  «؛ بی

 .(91، ص 5370آباد  صادقی محسن)
  

 
ــروی  ) ــری هــ  ةواژ (.117ص ، 5351ابونصــ
در ، کـار رفتـه   که در ايـن قسـمت بـه    «بادرنگ»

خیار نوعی »به معنی  bädereng تلفظبا اردکول 
، 5370آبـاد   صادقی محسـن ) رود کار می به« سبز
ــا  . (557ص  ــد ب ــاس کنی ــز قی ــوی  نی واژة پهل

wādrang «بــرای صــورت اخیــر ) «بادرنــگ← 
 (.575 ص، 5311 مکنزی
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