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نقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.
آراء مندرج در نوشتهها الزاماً مورد تأیید آینة میراث نیست.
نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.
پس از صفحهارایی و ویرایش مقاله ،امکان بازبینی و تغییر در نوشتته وجتود نتداردب بنتابراین
انتظار میرود نویسندگان شکلی از نوشتة خود را به نشریه بفرستند که حاصل آخرین تتأمت
و وارسیهای ایشان است.
نشریه از باز پس فرستادن مطالبی که مناسب چاپ تشخیص داده نشود ،معذور است.

از نویسندگان درخواست میشود به نکات زیر توجه فرمایند:
 مقاله حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد.
 مطلب ارسالی در نشریة دیگری چاپ نشده باشد.
 مقاله باید دارای چکیدة فارسی ،عربی ،انگلیسی ،هر یک در  011تا  021کلمه ،به همراه پتن
تا ده کلیدواژه باشد.
 اصل مقاله از حدود  0111تا  5111واژه ( 01تا  05صفحة نشریه) باشد.
 بهتر است هر مقاله روی کاغذ Aتایپ شود ،یا با خط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود.
 حتیاالمکان نمودارها ،جدولها و تصاویر به صور آماده برای چاپ ارائه شوند.
 توضیحا به صور پانوشت بیاید.
 ارجاعا در درونِ متن در میان پرانتز آورده شوند .برای ارجاع ذکر این اطتعا ضروری است:
 نام خانوادگی تاریخ :جلد /صفحه (مثتً :ابوالقاسمی  . )01/0 :0035اگر ارجاع بعدی به اثر دیگتری از
همان نویسنده باشد :همو تاریخ :جلد /صفحه (مثتً :همو  . )01 :0030اگر ارجاع بعدی به همان کتتا
باشد :همان :صفحه .اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد :همانجا.
 برای ارجاع به منابع قدیم ،به جای تاریخ ،نام کتا ذکر میشود :اسم اشهر ،نتام کتتا  ،جلتد،
صفحه (مثتً :فردوسی ،شاهنامه ،ج  ،0ص .)21
 منابع مقاله پس از ارجاعا و توضیحا به صور زیر مرتب شود:
کتابهای جدید :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ ،نام کتا [ ،مترجم] ،شهر ،ناشر.
کتابهای قدیم :اسم اشهر ،نام ،نام کتا  ،مصحح /مترجم ،شهر ،ناشر ،تاریخ.
مقاله :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ« ،عنوان مقاله» ،نام کتا  /مجله ،سال ،شماره ،ص  ...ت . ...
 همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نتام و نتام ختانوادگی نویستنده یتا نویستندگان (بته فارستی و
انگلیسی) ،مرتبة علمی ،وابستگی سازمانی ،نشانی کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود.
 مقاله بیش از دو نویسنده نداشته ،و نویسندة مسئول نیز مشخص باشد.
 لطفاً مقاال و مطالب را به نشانی دفتر مجلة آینة میراث و یا به نشانی پست الکترونیتک آینتة
میراث  ayenemiras@gmail.comو  ayenemiras@mirasmaktoob.irارسال فرمایید.

زبانى که پس از کمرنگ شدن زبان پهلوى ،از سدۀ سوم هجرى در گسترۀ ايران
بزرگ ،به کار گرفته شد و آن را به نام زبان فارسى مىشناسيم ،بىگمان در
حوزههای جغرافيايى مختلف اين سرزمين کاربردى يكسان نداشته است و به دليل
آميختن و ترکيب شدن با گونهها و گويشهای زبانهای ايرانى ،در هريك از
حوزههای پرشمار اين زبان ،از ويژگيهای واژگانى و ساختارى (صرفى و نحوى) و
آوايىِ ويژه و متفاوتى ،برخوردار شده است.
نوشتههای بر جاى مانده از سرايندگان و نويسندگان هر يك از اين حوزههای
جغرافيايى هم ،گوياى ناهمخوانيهای فراوان زبان ايننوشتههاست ،از اين روى
پذيرفتنى نيست که آثار گونهگون مكتوب در حوزههای پرشمار زبان فارسى را از
نگاه سبك و سبكشناسى يكسان بدانيم و همگى را بىتوجه به ناهمگونيهای زبانى،
واژگانى و ساختارى و آوايىِ اين متنها ،در قالب دورۀ تاريخى سبك خراسانى،
سدۀ سوم تا پنجم هجرى ،در شمار آوريم.
بررسى و پژوهش در زبان متنهای پرشمار زبان فارسى ،که تنها در سدههای سوم
تا پنجم سروده و نوشته شدهاند ،بهروشنى نشان مىدهد کهه نوشهتهههای هريهك از
حوزههای جغرافيايى در همين روزگاران ،از نگاه سبكشناسى يا گونهشناسى ،خواه
گونۀ زبانى و خواه گونۀ فرهنگى ،تفاوتههای بسهيار دارنهد (نهك :نخسهتين مجموعهه
سخنرانيهای مشترك).

براى آگاهى خوانندگان گرامى و دوستداران زبان فارسى بهتر است بگوييم در
همين دورهاى که سبك خراسانى را از آن زمان مىشناسند ،دستكم چهار تا پنج
گونه از زبان فارسى را مىشناسيم كه در حوزههای جغرافيايى متفاوت ايران به كار
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گرفته مىشدند که ناهمخوانيهای زبانى گستردهاى با يكديگر داشتهاند .از اين روى
از نگاه علمى و کاربردى به هيچ روى پذيرفته نمىتواند باشد که نوشتههای سدههای
سوم تا هفتم را در قالب سبك خراسانى و سبك عراقى بدانيم و به حساب آوريم.
در اين يادداشت کوتاه ،مىخواهيم دربارۀ يكى از کتابهايى که به گونۀ
ماوراءالنهرى (فرارودى) و در اين حوزه نوشته شده است ،سخن بگوييم .هرچند
نمىتوانيم همگى ويژگيهای شگفتآور واژگانى و ساختارى و آوايى متنهايى را که
در شهرهاى مختلف خراسان بزرگ نوشته شدهاند ،بر زبان قلم بياوريم؛ چرا که
سخن به درازا مىکشد و مثنوى هفتاد من کاغذ مىشود .از اين روى مىکوشيم تنها
با نام بردن از ويژگيهای اين گونه از زبان فارسى ،روشنايى تازهاى در دل
دوستداران زبان و فرهنگ ايرانى برافروزيم.
در همين روزگارانى که سبك خراسانى را بدان نسبت دادهاند ،سدههای سوم تا
پنجم ،در هريك از حوزههای جغرافيايى ايران بزرگ ،چندين و چند کتاب را
مىشناسيم که گونة زبانى و فرهنگى هر يك از آنها با يكديگر ناهمخوانيهای فراوانى
دارند و بهجرأت مىتوان گفت که در برخى از متنهای هر حوزه ،واژهها و ساختها و
آواهايى را مىبينيم كه در نوشتههای ديگر حوزههای جغرافيايى ،حتى يك نمونه از
آنها هم ،به كار گرفته نشده است ،همچنانكه در كنار تفاوتهای بسيار گونۀ زبانى،
گونۀ فرهنگى اين آثار هم با يكديگر ناهمخوان است.
بىگمان نتيجة همين دريافت و برداشت بود که مرا بر آن داشت تا نظريۀ
گونههای زبانى فارسى در دورهها و حوزههای مختلف جغرافيايى ايران يا
گونهشناسى را به دبيرخانة هيأت حمايت از کرسيهای نظريهپردازى (ويژۀ علوم
انسانى) بدهم تا براى نخستين بار بتوانيم نشان دهيم که ما نمىتوانيم همگى متنهای
نخستين دورۀ زبان فارسى را در قالب يك سبك و آن هم سبك خراسانى بشناسيم
و بپذيريم ،چرا كه آگاهى و دانش درست و روشنى از ويژگيهای سبك خراسانى
در كتابهای مختلف سبكشناسى ،از نوشتۀ شادروان استاد بهار گرفته تا ديگر
كتابهای سبكشناسى ،كه پس از ايشان نوشتهاند ،دستياب نمىشود.
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اين نظريه با همراهى و پيگيرىِ چندسالة دهها تن از استادانِ دانشمند زبان و ادب
فارسى و زبانشناسى و زبانهای باسهتانى و داوريههای ايشهان ،در کنهار نشسهتها و
سخنرانيها و پرسهش و پاسهخهای پرشهمار ،بهه عنهوان يكهى از کرسهيهای موفه
نظريهپردازى در تاريخ  ،3131 /0 /02به تأييد و تصويب رسيد.
نگارندۀ اين يادداشت ،بارها گفته و نوشته است که اين پژوهش مىتواند راه و
روند تازهاى را در سبكشناسى يا به تعبير نگارنده ،گونهشناسى زبان فارسى ،به ما
نشان دهد ،همچنانکه بر پاية همين دانش (گونهشناسى) مىتوان به دگرگونيهای
گستردهاى در دستور تاريخى زبان فارسى و تاريخ زبان و دستور زبان فارسى،
دست يافت .جدا از آنكه بىگمان مىتوان تصحيح متنهاى 3کهن و قديم فارسى را بر
بنياد دانش گونهشناسى به صورتى علمى به سامان رساند.
با اين اميد که دانايان و دوستداران زبان فارسى بتوانند بر پاية اين دانش،
پژوهشهای نوينى را در زمينههای گوناگون زبان و ادب فارسى فراهم آورند.
اکنون براى روشن شدن اين نكته بهتر است به بررسى ويژگيهای واژگانى يكى از
متنهای فرارودى (ماوراءالنهرى) بپردازيم و سپس از همخوانيهای زبانى اين متن با
ديگر نوشتههای اين حوزه سخن بگوييم و در کنار آن نگاهى کوتاه به شمارى ديگر
از گويشهای گونة فرارودى ،همچون گويش بخارايى و سمرقندى و فرغانى و ...
بيفكنيم ،جدا از آنكه از گونههای زبانى حوزههای جغرافيايى ديگر ايران ،سخن
خواهيم گفت.
پدران و نياکان ما ،از گذشتههای دور از ناهمخوانى گونهها و گويشهای مختلف
زبان فارسى آگاهى داشتهاند ،منوچهرى از ناهمخوانى زبان پارسى با گونة فارسى
 .3از گذشتههاى دور متنهايی را میشناسيم که خوانندگان و دوستداران بسيارى داشته است ،از اين کتابهها
در حوزههاى مختلف جغرافيايى ايران رونويسهاى گوناگونی فراهم شده است .شهماری از دستنوشهتهاى
اين متنها گواهى مىدهد که رونويسگرانِ نسخهها براى دريافت بهتر خواننده از زبان اين نوشتهها ،برخی
از واژهها و يا ساختهای اين متنها را که براى مردم حوزۀ زبانى خويش دشهوار مهىنمهوده اسهت ،تغييهر
مىدادهاند تا خوانندگان آن حوزۀ جغرافيايى بتوانند اين آثار را با واژههاى کاربردى حوزۀ زبانى خويش
بخوانند .نمونه های بسيارى از اين دگرگونيها و تغييرها را مىتوان در دستنوشتهاى کتابهايى چون ترجمة
تفسير طبرى و يا شاهنامه ديد .براى آگاهى ازاين ناهمخوانيها در شاهنامه بنگريهد بهه :مقدمهة فرهنهگ
شاهنامه ،دستنويس فلورانس ،صفحة بيست و هفت.
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ماوراءالنهرى مىگويد:
يكك مككر سككرو پارسىى گويككد

يككك

مكككر سكككرو مىىىاَاراا نهرى
( يوان منوچهرى ،ص )801

و از همكك روى ر كتابهككا ملكك و نحكك  ،مسككال و ممالكك  ،سككنرنام هككا،
فرهنگنام ها فارسى و  ...ب پارهاى از اي تناوتهكا و ناهمخوان هكا واژگكانى ر
فرارو (ماوراءالنهر) و حتى برخى از شهرهاى اي حوزه با يكديگر برمىخوريم .اي
نكت نشان مى هد ك ناهمخوان ها زبان فارسى ماوراءالنهرى (فرارو ى) بكا يگكر
گون ها زبان فارسى براى نويسندگان اي كتابهكا شكناخت و روشك بكو ه اسك .
نمون هايى ك مىب ن د تأي دى اس بر شناخ اي تناوتها:
ماَراءا نهرى
اَچنگ َ چین :انجو پ شانى :الغض (حاش )  ...اَچنگ َ چین ب لسان ماَراءا نهر
(فهرس السامى فىاالسامى ،ص .)18

استوار :و ر والي خوارزم و ماَراءا نهر و اصنهان و عراق عا ت چنان باشد
ك بر هر يهى شخصى را ك ب امان و اعتما مشهور باشد ام گمارند و او را
استوار گويند و آن شغ را استوارى خوانند و استوار غ ررئ س باشد (صحاحالنرس،
ص .)81
افیدا( :خ ار را) ب ماَراءا نهر افیدا گويند (ص دن  ،ج  ،8ص .)010

بگذار( :مان) خان بو  .گويند :خان و مان .و ب زبان ماَراءا نهر ،بگذار بو
(مجموعةالنرس ،ص .)008
پژمان (= پزمان) :ب زبان ماَراءا نهر اندوهگ را گويند (همان ،ص .)881
پُنجه :پ شانى بو ب زبان ماَراءا نهر (لغ فرس  ،8ص  314ح).

تاپوغ :ب ضم ثالث و سكون واو و ع نقط ار ،آنس ك شخصى ر برابر
سالط سر برهن كند و خم شو و گوش خو را ب س گ ر و عذر تقص ر خو
را بخواهد و اي قاعده ر ماَراءا نهر جاريس (برهان قاطع ،ج  ،8ص .)314
چغزَاره :و اي طحلب را ر ما ك ماَراءا نهر اس چغزَاره ]م .حق زا ه]
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گويند و در فارس سبزۀ جوى خوانند (کشفالحقاي نسفى ،ص .)33

خاركش :سرموزه را گويند و آن کفشى باشد که بر باالى مهوزه پوشهند و آن در
ماوراءالنهر بيشتر متعارفست .و به عربى جرموق خوانند (برهان قاطع ،ج  ،0ص .)831
خان :به اصطالح ماوراءالنهر پادشاه را گويند (صحاحالفرس ،ص .)013
خربزه( :بطيخ را) در ماوراءالنهر خربزه گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)318
خرتوت( :فرصاد) توت شامى که در ماوراءالنهر او را خرتوت گويند (صيدنه ،ج ،3
ص .)133
دادر :به زبان ماوراءالنهر برادر (دستوراالفاضل ،ص .)308

دختر صوفى :ترند ،ترندك ،ترندر هه هر سه بهه فتحتهين و بعضهى بهه کسهرتين
گفتهاند  ...مرغيست کوچك ،که به عربهى صهعوه ،و در مىاوراءالنهر دختىر صىوفى
گويند (فرهنگ رشيدى ،ج  ،3ص .)333
ترندنك  ...با اول و ثانى مفتوح جانوريست کهه آن را ترتىر نيهز گوينهد .در
ماوراءالنهر ،دختر صوفى نامند (فرهنگ جهانگيرى ،ج  ،3ص .)331
زغاركرمه :اما هيچ ناقصتر از خراطين نيست و او کرمى است سرخ که اندر گل
جوى بود و او را گلخواره خوانند و به ماوراءالنهر ،زغاركرمه خوانند (چهار مقاله ،ص .)33
سُبار :به زبان ماوراءالنهر ،چرخشت را گويند ،آنك انگور در او کنند و به پاى
مجموعةالفرس ،ص .)11

زنند و بپااليند جهت شراب (
سپندان :خرفه را اهل ماوراءالنهر سپندان گويند و ترهتيزك گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)001
سمن :با اول و ثانى مفتوح و در واليت ماوراءالنهر با اول مضموم و ثانى مفتوح
مىخوانند ،گل سهبرگه باشد (فرهنگ جهانگيرى ،ج  ،0ص .)3830
شم :پاليك بود به زبان ماوراءالنهر (لغت فرس  ،3ص  132ح).
عروس رزانى( :کاکنج را) اهل ماوراءالنهر عروس رزانىى و بعضهى عهروس در
پرده گويند (صيدنه ،ج  ،0ص .)188
غنده :جنسى است از عنكبوت خرد کوتاهپاى به ماوراءالنهر آن را غنده خوانند
(نزهتنامة عالئى ،ص .)32
فرخشته :به ماوراءالنهر قطايف را گويند و قطايف عربى است (لغت فرس  ،0ص .)030
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فَغ :به فتح اول و سكون ثانى به لغت فرغانه و ماوراءالنهر به معنى بت باشد کهه
عربان صنم خوانند (برهان قاطع ،ج  ،1ص .)3331
فلرز :هر طعامى که به نواله بردارند (حاشيه) فلرز هر خوردنى که در ازار بندند يا
در رگوى اندر کوهستان آن را بدرزه و بتوزه نيز گويند و اندر زبان ماوراءالنهر،
فلرزنگ و فلرز نيز گويند (لغت فرس  ،3ص .)383
قهندز :معرب کهندژ فارسى است .اين واژه در خراسان و مىاوراءالنهر بهه کهار
مىرفت و به دژهاى شهرهاى معروف اطالق مىگرديد (فتوحالبلدان ،ص  181ح).
كرنج( :ارز را) اهل ماوراءالنهر كرنج گويند تا مشهابهت نيفتهد ميهان او و شهبه
(صيدنه ،ج  ،3ص .)31

ماهيابه :در عرب ممقور آن را گويند از ماهى که او را در سرکه اندازند و بپرورند
از جهت نان خورش و اهل ماوراءالنهر ،ماهيابه گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)131
مجموعةالفرس ،ص .)081

هاىْ :به معنى هست بود ،به زبان ماوراءالنهر (
نيز بنگريد :بازنامه ،ص  11ح؛ برهان قاطع ،ج  ،3ص  ،310 ،301ج  ،0ص
 ،121 ،818 ،823 ،803 ،118ج  ،1ص 3131 ،3330؛ تحفة حكيم مؤمن ،ص
تحفةاالحباب ،ص 110 ،011 ،013 ،011 ،011 ،338 ،88؛ ترجمة تاريخ
801؛ 
طبرى ،نسخة عكسى ،ص 308؛ چهارمقاله ،ص 33؛ صحاحالفرس ،ص ،380 ،303
022 ،313 ،388 ،381؛ صيدنه ،ج  ،3ص 828 ،112 ،001 ،83؛ فرهنگ
جهانگيرى ،ج  ،3ص  ،331 ،328ج  ،0ص 0331 ،0231 ،3833؛ فرهنگ
رشيدى ،ج  ،3ص  ،333ج  ،0ص 3021 ،3383؛ فرهنگ فارسى وفايى ،ص ،313
382؛ فرهنگ قواس ،ص 331 ،322؛ فهرست السامى فىاالسامى ،ص ،183 ،133
323ح؛ لغت فرس  ،3ص 131 ،318 ،018 ،013 ،018 ،003 ،008 ،308؛ لغت
فرس  ،0ص 338 ،331 ،33؛ مجمعالفرس ،ج  ،0ص  ،133 ،181 ،181ج  ،1ص
مجموعةالفرس ،ص ،331 ،318

3188 ،3183 ،3083 ،3311 ،383 ،383 ،388؛
381؛ معيار جمالى ،ص 001؛ نزهتنامة عالئى ،ص .338 ،338
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بخارايى
زبان اهل بخارا زبان اهل سغد باشد (مسالك و ممالك ،ص .)031
اين زبان (زبان بخاريان) درى مىباشد و از آن روى اين گونه زبان را درى نامند
که نامههای شاهان بدان نوشته مىشود و به وى مىرسد و از ريشة در ساخته شده
زيرا که زبانى است که درباريان بدان گفتوگو مىدارند (احسنالتقاسيم ،ص .)333
زبان مردم بخارا زبان سغدى با اندکى تحريف است و به زبان درى سخن
صورةاالرض ،ص .)038
مىگويند ( 
آش âhs :هه مطل پختنى اما در بخارا بيشتر مترادف با کلمة پلو است  ...اما به
آنچه ما آش مىگوييم اگر با برنج تهيه شود در بخارا برنجآبه و اگر با ماش باشد
ماشآبه مىگويند (لهجة بخارائى ،ص .)123
اش بگيرد خاکستر بلوط و خاکستر چوب درخت انگور که ورا اش خوانند به
هدايةالمتعلمين ،ص .)823
بخارا  ...و به آماس بربندد سخت ( 
بردفسيدن و اما آن ديگر که از جگر سوى اندامهاى برين رود بر مهرههاء پشهت
هدايةالمتعلمين ،ص )81
بردفسد و اين پارسى بخارى است و به ديگر لغت بربشلد ( 
حمو  :حمو به زبان بخارى گوهر بود  ...و به زبان بخارى کسى که بزرگ بود
وى را حمو خوانند (تاريخ بخارا ،ص .)3
سكاجه :بود کى اين برآمدن بخارهاى بلغمى سطبر از معده يا از اندامى ديگر به
سوى دما برآيد و اين کس به خواب اندر خبه گردد و اين بيمارى را به زفان
هدايةالمتعلمين ،ص .)033
بخارى ،سكاجه خوانند و به زبان سغدى فدرنجك ( 
كر بفتحتين سقف خانه به زبان بخارا (فرهنگ رشيدى ،ج  ،0ص .)3333
مرحك (جنبير) و گفتهاند در بخارا او (جنبير) را مرحك گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)038
هيتال  ...به زبان بخارا مرد قوى و با نيرو بود (فرهنگ جهانگيرى ،ج  ،0ص .)0181
نيز بنگريد :احسنالتقاسيم ،ص 801؛ برهان قاطع ،ج  ،1ص  ،3803ج  ،3ص
0321؛ صحاحالفرس ،ص 311؛ صيدنه ،ج  ،3ص  ،311ج  ،0ص 131؛ فرهنگ
رشيدى ،ج  ،3ص  ،38ج  ،0ص 3133؛ لهجة بخارائى ،ص ،131 ،128 ،128
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،382 ،310 ،313 ،338 ،303 ،333 ،328 ،138 ،333 ،183 ،118 ،133 ،110 ،103
هدايةالمتعلمين ،ص .108
380 ،381؛ مجمع الفرس ،ج  ،1ص 3038 ،3283؛ 
سمرقندى
مهردم سمرقند نيز حرفهى دارنهد که صدايهش مهيان «ق و ك» اسهت و مهىگويند:
ق

ق

ق

ق

«بكردگم ،بگفتگم» و مانند آن ،که سرد باشد (احسنالتقاسيم ،ص .)333

اخضر :عايشه گفت يا سبحان اهلل ما رايت اکذب من اخضر  ...اکنون عرب مثل زننهد.
ابلهتر از اخضر و بدين حد سمرقند احم را اخضر خوانند (ترجمة تاريخ طبرى ،ص .)333
جغرات :با تاى قرشت بر وزن بقراط  ...به لغت سمرقند ماست را گويند و معرب
آن سقرات است (برهان قاطع ،ج  ،0ص .)188
چبغت و چبغوت :نهالى و لحاف و سوزنى ،جامه ،هر چيز پنبه آکنده را گويند که
بس کهنه و نيك فرسوده گشته و از هم ريخته و ضايع شده باشد .آنچه از مردم خوب
سمرقند و بخارا تحقي نموده است که مرقوم گشت (فرهنگ جهانگيرى ،ج  ،3ص .)112
شكربيره :شكربوره ،در شرفنامه سنبوسه قندى که با ميوهها در تنور مىپزند و
سمرقنديان ،شكربيره گويند (مجمعالفرس ،ج  ،0ص .)323
والوالى :به فتح واو و سكون الم اول و کسر دوم به لغت سمرقند زناج باشد
(مجمعالفرس ،ج  ،1ص .)3128
ياب :تير بود به زبان سمرقندى (لغت فرس  ،3ص .)03

فرغانى
پنيرويس :اين نبات را به لغت عرب ملوکيه و خبازى گويند و اهل فرغانه او را
پنيرويس گويند (صيدنه ،ج  ،0ص .)881
تربى :اشترخار را  ...به فرغانه ،تربى گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)388
جخش ،چيزى باشد چون بادنجانى بزرگ يا چون دبة بزرگ که بر گردن اهالى
ختالن و فرغانه افتد و درد نكند اما در بريدن مخاطره باشد (صحاحالفرس ،ص .)333
چرخشىت :معصره ،به لغت عرب موضعى باشد که انگور درو بفشرند و آب ازو بيرون
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کنند و در فرغانه و ماوراءالنهر آن موضع را چرخشت گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)130
خرجو (جوىِ) سبز را خرجو گويند به فرغانه (صيدنه ،ج  ،3ص .)130

زرو  :عل  ،نباتى است که به لغت اپنوس گويند  ...و به فرغانه ،زرو

گويند

(صيدنه ،ج  ،3ص .)333

سماروغ :كماة ،به فارسى او را پيه زمين گويند .و سماروغ نيز گويند ،چون اهل
ماوراءالنهر و فرغانه (صيدنه ،ج  ،0ص .)823
كوم :ثيل را  ...در ماوراءالنهر و فرغانه ،كوم گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)331
كبيده :اهل فرغانه بلغوره را كبيده گويند و اهل بلخ هم (صيدنه ،ج  ،3ص .)033
گوش :به لغت پارسى خرگوش گويند و در بالد فرغانه ،گوش گويند و عرب او
را «السنةالغنم» گويند يعنى زبان گوسفند (صيدنه ،ج  ،3ص .)083
مرويحيك :عوسج و علي نباتى است که به فرغانه ،مرويحيك گويند (صيدنه ،ج
 ،3ص .)330

ورج ،فريژ ،فريج به لغت رومى وج را اقيرون گويند  ...و در ماوراءالنهر و
فرغانه ،ورج و فريژ و فريج سه لفظ از وى عبارت کنند (صيدنه ،ج  ،0ص .)823
ورغست  ...تملول نبات برغست را گويند  ...و اهل ماوراءالنهر و فرغانه ،او را
ورغست گويند (صيدنه ،ج  ،3ص .)183
نيز بنگريد :صحاحالفرس ،ص 383؛ صيدنه ،ج  ،3ص  ،338 ،331 ،331 ،12ج
 ،0ص  811 ،111و 813؛ فرهنگ فارسهى وفهايى ،ص 310؛ لغهت فهرس  ،3ص
مجموعةالفرس ،ص .318 ،303

 011 ،011 ،023ح ،لغت فرس  ،0ص 318؛
در خور گفتن است که جدا از واژه هايى که آنها را از گويشهای حوزۀ فرارود
(ماوراءالنهر) دانستهاند ،بسيارى ديگر از واژههای فرارودى هم در نوشتهها و
سرودههای نويسندگان و سرايندگان اين حوزه بهکار گرفته شده است که در بخش
سوم اين يادداشت ،پارهاى از آنها خواهد آمد.


در ميان متنهای نهچندان پرشمارى که در سالهای اخير از چاپ برآمده است ،کتابى
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را مىتوان نام برد که از نگاه گونهشناسى يا سبكشناسى زبان فارسى ارزشهای
فراوانى دارد و مىتواند يارىگرِ ما براى شناخت و آگاهى بيشتر از يكى از مهمترين
گونههای زبان فارسى ،يعنى گونۀ فارسى فرارودى (ماوراءالنهرى) باشد ،اين کتاب
از سوى ميراث مكتوب صورت نشر پذيرفته است .كتاب ارشاد ،در معرفت و وعظ
و اخالق ،از عبداهللبن محمدبن قالنسى نسفى .اين کتاب با پيش چشم داشتن حوزۀ
جغرافيايى نويسنده و يا مترجم آن ،شمار بسيارى از واژگان شناختة کاربردى در
حوزۀ گستردۀ فرارود (ماوراءالنهر) را در خود فراهم آورده است.
در اين يادداشت برآنيم تا ويژگيهای واژگانى زبان فارسى فرارودى را که در
کتاب ارشاد ،به کار گرفته شده است ،با متنهای ديگرى ،که بىگمان حوزۀ تأليف آنها
فرارود است ،بسنجيم و براى خوانندگان گرامى روشن کنيم که تعبير سبك خراسانى
براى همة متنهايى که در سدههای سوم تا پايان سدۀ پنجم هجرى در حوزۀ خراسان
بزرگ نوشته شدهاند ،به هيچ روى نمىتواند درست باشد و نشان دهيم كه زبان
متنهايى كه در حوزۀ فرارود (ماوراءالنهر) سروده يا نوشته شدهاند با نوشتهها و
سرودههای ديگرى چون شاهنامه و گرشاسبنامه و كيمياى سعادت ،كه در حوزۀ
طوس و يا بسيارى ديگر از متنهای فارسى ،كه در حوزههای جغرافيايى ديگرى از
ايران ،همچون سيستان و يا هرات و حوزۀ مركزى و ،...فراهم آمدهاند ،از نگاه گونۀ
زبانى و حتى گونۀ فرهنگى ناهمخوانيهای فراوانى دارند و هم از اين روى ،بايسته
نيست که همگى اين نوشتهها را در شمار سبك خراسانى قرار دهيم ،همچنانکه
بسيارى از متنهايى را هم که تاکنون از سبك عراقى دانستهاند به داليل گونهگون
زبانى و فرهنگى نمىتوان از اين سبك به شمار آورد.
اکنون بپردازيم به همخوانيهای واژگانى کتاب ارشاد با شمارى از متنهايى که در
حوزۀ فرارود نوشته يا سروده شده و يا در يكى از حوزههای جغرافيايى ديگر
زبانهای ايرانى ميانة شرقى تأليف شدهاند.
همانگونه که پيشتر اشاره شد ،نويسندۀ کتاب ارشاد از مردمان نسف است ،از
اين روى زبانى که در اين متن به کار گرفته شده است ،همخوانيهای واژگانى بسيارى
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با متون ديگر نويسندگان نسفى دارد ،البته آن گروه از نويسندگانى که در نوشتههای
خود از گونۀ گفتارى حوزۀ خويش بهره بردهاند.
در خور گفتن است که همة متنهايى که به دست نويسندگان نسفى نگارش شدهاند
از گونۀ گفتارى اين حوزه سود نبردهاند و گاه برخى از نويسندگان اين حوزه در
آثار خويش زبان ادبى يا گونة فارسى معيار را بهکار گرفتهاند ،که متن كشف
الحقايق نسفى يكى از اين متنها تواند بود .در اين کتاب کمتر مىتوان با واژههايى از
گونۀ گفتارى اين حوزه از زبان فارسى ،روبهرو شد ،به نظر مىرسد که تنها در يكى
دو جاى اين متن مىتوانيم از اين دست واژهها را ببينيم که واژۀ چغرواره يا چغزواره
يكى از اين کاربردهاست (کشفالحقاي  ،ص  .)33همچنانکه در کتاب داستانهای
بيدپاى ،که نويسندۀ آن بخارى است ،واژگان حوزهاى و گويشىِ کمترى در سنجش
با ديگر متنهای بخارايى ،ديده مىشود.
البته بايد گفت که شمار بسيارى از سرايندگان و نويسندگان فرارودى
(ماوراءالنهرى) از سدۀ سوم و چهارم تا سدههای هفتم و هشتم در نوشتههای خويش
از گونة فرارودى ،يا گويشهای مختلف اينگونه از زبان فارسى ،سود جستهاند که
براى نمونه مىتوان از ميان شاعران از رودكى و سوزنى سمرقندى و سيف اسفرنگ
و كمال خجندى و ناصر بخارايى ،نام برد .همچنانکه بسيارى از فرهنگنامههای
قرآنى يا عربى ى فارسى ،که در حوزۀ ماوراءالنهر تأليف شدهاند ،به صورتى گسترده
از گونۀ گفتارى حوزۀ فرارود استفاده کردهاند که لسانالتنزيل و مستخلص و
تكملةاالصناف تنها نمونهاى از اين کتابها به شمار مىروند ،جدا از

مقاصداللغه و
آنكه بسيارى از ترجمهها و تفسيرهاى قرآن از ترجمۀ تفسير طبرى گرفته تا تفسير
نسفى و بسيارى از قرآنهاى مترجم از گونۀ گفتارى فرارودى بهره گرفتهاند.
متن كتاب ارشاد با تصحيح و مقدمه و تعليقات عارف نوشاهى بر پاية دو
دستنوشت کتابخانة سليمانيه ،استانبول ،مورخ  322هجرى و دستنويس پاکستان ،که
در تاريخ  3200هجرى کتابت شده است ،از سوى دفتر نشر ميراث مكتوب
( )3111به چاپ رسيد ،اما ارزشهای فراوان اين متن بهويژه دستنوشتهای پرشمارى
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که در چين از اين کتاب شناخته شده بود و برخى از آنها ،بىآنكه تاريخ تحريرى
داشته باشد ،از نگاه نوشتارى و ضبط درست واژگان و گاه کاربردهاى ويژه ،پاکيزهتر
و غنىتر از چاپ آقاى عارف نوشاهى مىنمايد ،سبب شد تا آقاى حميد رضائى اين
متن ارزشمند را به عنوان پاياننامة دکترى خويش برگزيند و بر پاية دستنوشتهايى
که استاد ارجمند و دوست عزيز دکتر مظفر بختيار از چين فراهم آورده بودند،
تصحيح ديگرى از اين کتاب را به راهنمايى ايشان ،به سامان برساند.
دربارۀ کتاب ارشاد چندين و چند مقاله نوشتهاند و از ارزشها و گاه برخى از
نارساييهای متن چاپى سخن گفتهاند 0اما تا آنجا که در اين نوشتهها تأمل کردهام
دربارۀ ارزشهای پرشمار زبانى اين كتاب و گونهشناسى آن و سنجش با ديگر
متنهای همحوزۀ اين كتاب و همخوانيهای گونهگون اين دست متنها ،از گونۀ زبانى
گرفته تا گونۀ فرهنگى ،سخنى نرفته است ،چراكه نظريه يا دانش گونهشناسى هنوز
براى بسيارى از دانشجويان و حتى پژوهشگران و محققان زبان و ادب فارسى
شناخته نيست و همچنان در دانشكدههای زبان وادب فارسى ،براى آگاهى از سبك
و سبكشناسى متون ،از همان کتابهايى بهره مىگيرند که با عنوان سبكشناسى
تأليف شدهاند ،بىآنكه خوانندۀ اين کتابها بتواند در حوزۀ شناخت سبك و
سبكشناسى متون فارسى کمترين بهره را از آنها ببرد.
نويسندۀ اين متن ارزشمند (کتاب ارشاد) ،شمارى از واژههای کاربردى در
زبانهای ايرانى ميانة شرقى ،به ويژه سغدى را ،که بىگمان بخشى از گونة گفتارى و
 .0بختيار ،مظفر؛ رضائى ،حميد« ،3118 ،شعرهاى کهن فارسى در کتاب ارشاد قالنسى» ،دانشكدۀ ادبيات و
علوم انسانى دانشگاه تهران ،ش  ،318تابستان ،ص 3ه.08
نوشاهى ،عارف« ،3113 ،دربارۀ تصحيح جديد کتاب ارشهاد» ،گهزارش ميهراث ،ش  30و  ،31آذر ،دى و

بهمن ،اسفند ،ص 01ه.10
قاسمى ،مسعود« ،3113 ،دربارۀ کتاب ارشاد» ،فرهنگنويسى ،ش  ،1بهمن ،ص 023ه.033
عابدى ،محمود« ،3133 ،کتاب ارشاد عبداهلل قالنسى» ،آينة ميراث ،ش  ،12بهار و تابستان ،ص 301ه .311
فيروزيان ،مهدى« ،3133 ،نگاهى به ارشهاد قالنسهى» ،گهزارش ميهراث ،دورۀ دوم ،ضهميمة شهمارۀ سهه،
زمستان ،ص .328-322
بشری ،جواد« ،3131 ،نسخهای هندی از ارشاد قالنسی در ايران» ،شبه قاره ،ش سهوم ،پيهاپی  ،1پهاييز و
زمستان333 ،ه.032
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حتى نوشتارى مردم ماوراءالنهر (فرارود) بوده است ،در کتاب خويش به کار گرفته
است ،البته بهتر است بدانيم که همگى اين واژهها نمىتواند ،پارسىكردههای مؤلف باشد
که براى برخى اصطالحات تازى ساخته است (نك :مقدمة ارشاد ،صفحة چهل و دو).
به کارگيرى شمار بسيارى از اين واژهها در متنهايى که پيش از روزگار مؤلف ،و
يا هم زمان و يا پس از آن ،نوشته شدهاند و در اين يادداشت خواهد آمد ،گوياى اين
نكته است.
همخوانيهای واژگانى کتاب ارشاد با همة متنهايى که در حوزۀ فرارود
(ماوراءالنهر) نوشته شدهاند ،يكسان و يكدست نيست ،اما در ميان همة اين نوشتهها
مشترکات واژههای ارشاد با تفسير نسفى بيش از ديگر متنهای اين حوزۀ جغرافيايى
است ،همحوزه بودنِ نويسندگان اين دو متن يا نسفى بودن آنها ،دليل همخوانيهای
بيشترِ واژگانى اين نوشتههاست.
نگارندۀ اين يادداشت ،پس از بررسى و مطالعه در کتاب ارشاد و تفسير نسفى و
سنجش واژگان اين متنها با ديگر متون فرارودى (ماوراءالنهرى) بر بنياد نظريه و
دانش گونهشناسى ،يادداشتهايى را فراهم آورد که در چند بخش از نظر خوانندگان
ارجمند مىگذرد:
 .0همخوانيهای زبانى كتاب ارشاد با تفسير نسفى.
 .1همخوانيهای زبانى متن ارشاد با ديگر متنهای ماوراءالنهرى (فرارودى) كهن و قديم.
 .9واژههای ويژۀ كاربردى در متون نظم و نثر حوزۀ ماوراءالنهر (فرارودى).
 .1برخى از واژگان ماوراءالنهرى (فرارودى) قديم در گونۀ فارسى فرارودى امروز و گونۀ فارسى
افغانستان معاصر.

در پايان اين يادداشت نگاهى کوتاه داريم به دستنوشتهای کتاب ارشاد ،بر پاية رسالة
آقاى دکتر حميد رضائى با عنوان تصحيح كتاب ارشاد و مواعظ.

 .0همخوانيهای زبانى كتاب ارشاد با تفسير نسفى
هريك از گويشهای حوزههای جغرافيايى فرارود (ماوراءالنهر) مىتوانند از نگاه واژه
و ساخت و آوا ،با گويشهای حوزههای زبانىِ ديگر در گونة ماوراءالنهرى
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(فرارودى) ،ناهمخوانى داشته باشند .همانگونه که گفته شد نويسندگان کتاب ارشاد
و تفسير نسفى هر دو از يك حوزۀ جغرافيايى ،يعنى نسف ،برخاستهاند ،از اين روى
همگونيهای واژگانى و گاه ساختارى و آوايىِ اين دو متن با يكديگر در سنجش با
متون حوزههای ديگر فرارود ،طبعاً بيشتر مىتواند باشد .نمونههايى از اين همخوانيها
را مىبينيم:
هه اندخسيدن
هرچه بر دل بنده بگذرد آن را از مولى تعالى بايد ديدن  ...اگر ياد معصيت گذرد بهه
مولى عزوجل ببايد اندخسيدن تا نگاه دارد (ارشاد ،32 ،نيز.)81 ،11 :
رسول ه صلى اهلل عليه و سلم ه چنين گفت« :نَعوذُ باهلل من طَماعٍ يهدى الى طَبعٍ»
گفت :به خداى مىاندخسم از طمعى که آن طمع دل را بپوشاند تها بهيش بهه مهولى
عزوجل طمع نتواند داشت (ارشاد 80 ،حاشيه ،نيز.)383 ،318 ،308 :
هيچ چيزى مر ايمان را چنان برنده نيست که شرك اعتماد ،که خطر بهود کهه بهه
شومى آن گناه بنده ايمان را باى دهد [م .پاى دهد] 1چه چون بنده شرك اعتمهاد را
نشناسد و به مولى عزوجل نيندخسد ،خطر بود که آن شرك اعتماد به شرك اعتقهاد
گذاره کند (ارشاد.)010 ،383 ،383 ،
* نمونههايى از تفسير نسفى:
اندُخسيدن

مىاندخسم :أَعُو ُذ
گفت به خداى مىاَندُخسم ،که از جاهالن باشم.
قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجااهِلِينَ (نسفى ،بقره .)88
اندخُس :فَاستَعِذْ
 .1بای دادن= از دست دادن و باختن و به باد دادن .از پدرش زرّ بسيار به او مانده بود ،به عبدالعلی مهوش
نام شخصی ،قمار کرد و همه را بای داد (مذکر احباب.)083 ،
نظير اين ضبط نادرستِ پای دادن باز هم در متنهايی ديگر آمده است :نارد ،عقل خود بای داده [م .پای داده] و ههر
ساعت سربلند میکرد و خود را مینمود که آن دختر جيمال در گردن اندازد (راماين ،ج  ،3ص .)30
راجه گرفتار اجل ،عقل بای داده [م .پای داده] ،بر پايش افتاد (راماين ،ج  ،3ص ( .)11نهك :حمهزهنامهه/
 ،803تصحيحات و يادداشتها).
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چون خواهى خواند قرآن به خداى تعالى اندُخس از شر شيطان كهه اانهدش شهدش
است به لعنت و خذالن.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (نسفى ،نحل .)89
بيندخسيت :فَأْوا
و چون جدا افتيت [از ايشان] و از آنچه مىپرستند جز پروادگاا بيندخسيت بهه
غاا ،تا بگسترد بر شما پروادگاا شما احمت خويش.
وَإِذِ اعْتَزَلْتُـمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ فَأْووا إِلَى الْكَهْـِِ يَنشُـرْ لَكُـمْ رَبمكُـم مِـن
رَّحْمَتِهِ (نسفى ،كهف .)61
نيز بنگريد :نسفى ،آلعمران  ،61اعراف  ،022هود  ،38،92 ،36يوسف ،88 ،06
كهف  ،16 ،62مريم  ،69مؤمن  ،61 ،08فصّلت  ،61دخان  ،02مؤمنون  ،88شهواى
 ،38جن  ،1فلق  ،6ناس .6
اندخسواده

اندخسوادهاى :مُلتَحَدا
بگوى يا محمد كه كس نتواند ،كه مرا از عذاب خداى عزوجل ايمهن گردانهد ،و
نيابم جز وى اندخسوادهاى كه مرا برهاند.
قُلْ إِنِّی لَن يُجِيرَنِی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً (نسفى ،جن .)00
نيز بنگريد :نسفى ،توبه  ، 669قيامة  ،66اخالص .0
هه باشيدن
«اِنَّ الَّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّه ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِم المَالئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا و ال تَحْزَنووُا وَ
اَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُون» [حم .]62/پااسى ايهن بهود كهه آن كسهانى كهه
گرويدند و راست باشيدند ،فرشتگان فرود آيند با ايشان و چنهين گوينهد كهه بهيش
مترسيد و اندوش مخوايد ،مژدش مر شما اا به آن بهشت كه مولى تعهالى وعهدش كهردش
است (ارشاد82 ،ه.)18
چون بندش دا خويشتن نشان داستى توكل بيند ،شكر بايد كردن و بيدار باشيدن و
به مولى عزوجل اندخسيدن تا دلش با توكل بيااامد (ارشاد.)686 ،
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نيز بنگريد :ارشاد.088 ،380 ،
* نمونههايى از تفسير نسفى:

باشيد يعنی بوده شد :فَياكُونَ
داستان عيسى در بىپدرى ،نزد خداى تعالى چون داستان آدم است  ...از خاکش
بيافريد و گفتش بباش ،باشيد ،يعنى بوده شد چون وى را بوده گردانيد.
إِنَّ ماثَلَ عِيساى عِندا اللّهِ كَماثَلِ آداما خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَىهُكُىن فَياكُىونُ (نسهفى،
آلعمران .)13

جايهای باشيدن [خويش] :ماساكِنِكُ ْم
فرشتگان گفتندشان مدويت و بازگرديت بدان نعمتهای خهويش و بهدان جايهىای
باشيدن .چه هرآينه شما را آنچه کردهييت خواهد پرسيدن.
الَ تَرْکُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاکِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (نسهفى ،انبيهاء )31؛
نيز بنگريد :نسفى ،آلعمران  ،313توبه  ،331ابراهيم .31
هه بدفرماى
قوله تعالى«:انّ النَّفسا لَاَمّارةٌ بالسموءِ» [يوسف ،]11/خبر داد که تن بىدفرماى است و
دشمن است (ارشاد.)1 ،
شناخت نفس بر دو گونه است ...آن کس که از روى علم شناسد ،دانهد کهه تهن
بدفرماى است وليكن بدفرمايىاش را به دل نتواند ديدن (ارشاد ،3 ،نيز.)8 :
بدفرمايى
مولى عزوجل نفس را به بدفرمايى صفت کرده است (ارشاد ،1 ،نيز.)3 :
* نمونههايى از تفسير نسفى:
بدفرماى

تن بدفرماى تو :نَفْسِ ا
ك
آنچه رسد به تو از حال نيك آن به فضل خداى تواست آنچه رسد به تو از حال
بد به سبب زلّت تن بدفرماى تو است.
ماا أَصااباكا مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ واماا أَصااباكا مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكا (نسفى ،نساء .)83
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بدفرماى :لَاَمّارَةٌ بِالسمو ِء
و خويشتن نمىستايم ،و هنر خويش نمىنمايم چه تن آدمى بدفرماى است ،مگر
آنكه وى در رحمت و عصمت خداى است.
واماا أُبارِّئُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسا لَأَمَّارَةُ بِالسموءِ إِالَّ ماا راحِما رابِّى (نسفى ،يوسف .)11
هه برافتادن
اى قرآن پرستان يعنى شمان (= شمايان) به قرآن و به خواندن قرآن مشغول گشتهايد
و از برافتاد قرآن و کاربستن به قرآن غافل گشتهايد (ارشاد.)010 ،
تا مرد در دين برافتاده نشود ،روشنايى در دل وى پديد نيايد (ارشاد 333 ،رساله).
* نمونهاى از تفسير نسفى:
برافتادن

برافتاده نيست :كانُوا ال يافْقَهُو َن
هراينه گويند شما بر ما حسد مكنيت در غنيمت ،بلك برافتاده نيست مگر اندكى
را از اين طبقت.
فَساياقُولُونَ بالْ تَحْسُدُونَنَا بالْ كَانُوا الَ يافْقَهُونَ إِالَّ قَلِيالً (نسفى ،فتح .)31
هه به دم رفتن
توانگرى نيست به بسيارى مال ولكن توانگرى ،توانگرى دل است .چهه اگهر تأمهل
نكند به دم فريب ابليس رود خطر بود که پيش از آنكه پنجاه هزار دينار ورزد ،عمر
وى سپرى شود و از ورزش دين فرو ماند (ارشاد.)330 ،
علم بى عقل بر ندهد وليكن تا عقل به دم علم مىرود روشهنايى اسهت و چهون
عقل علم را به دم خويش کشد تاريكى گردد (ارشاد.)313 ،
نيز بنگريد :ارشاد.038 ،311 ،311 ،
* نمونههايى از تفسير نسفى:
به دم رفتن

بروى به دم :اتَّباعْتا
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و اگر بروى به دم آرزوهاى ايشان ،از بعد آنك آمد به تو علم و بيان ،نباشد تهرا
از خداى تعالى دوست دارندهاى و نصرت کنندهاى.
والَئِنِ اتَّباعْتا أَهْوااءاهُم باعْدا الَّذِى جاءا ا مِنَ الْعِلْمِ ماا لَكا مِنَاللّهِ مِنْ والِىی واالَنَصِىيرٍ
(نسفى ،بقره .)302

همۀ شما به دُم  ...رفتندى :لَاَتَّباعْتُمُ
و اگر نبودى بر شما فضل خداى تعالى به فرستادن سيّد رسوالن ،و رحمهت وى
به وحى کردن قرآن ،همة شما به دُم شيطان رفتندى مگر اندکى ...
والَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عالَيْكُمْ واراحْماتُهُ الَتَّباعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِالّ َقَلِيالً (نسفى ،نساء .)11
به دُم مرويت :فَال تَتَّبِعُوا
به دُم هوا مرويت تا عُدُول شويت.
فَالَ تَتَّبِعُوا الْهاواى أَن تَعْدِلُوا (نسفى ،نساء .)311
نيز بنگريد :نسهفى ،نسهاء  ،318مائهده  ،31انعهام  ،330 ،338 ،18 ،12اعهراف
 ،31،13يههونس  ،13 ،88 ،18رعههد  ،18اسههراء  ،38مههريم  ،13طههه ،321 ،38
نور،03شعراء  ،32عنكبوت  ،1روم  ،03زمر  ،11 ،31مؤمن  ،11شورى ،31احقهاف
 ،3محمد  ،33نجم  ،01 ،01قمر .03 ،1
هه پزمان شدن ،پژمان شدن
هر که در معاصى بماند سبب اين بود که همان وقت که ترك معصيت گفت حهالوت
طاعت نيابد و از حالوت معصيت بازداشته بود پژمان شود (ارشاد.)031 ،
نيز بنگريد .013 ،081 ،033 :
بىپژمانى

غم دينى روشنايى دارد و بىپژمانى و هر چند غم دينى بيش شود ،بنده را زارى
به در مولى عزوجل بيشتر شود (ارشاد ،081 ،نيز.)013 :
اين واژه در متن رسالۀ ارشاد به صورت پزمان و بىپزمانى آمده است كىه بىه
شكل ضبط شىدۀ ايىن واژه در تفسىير نسىفى و كىاربرد آن در متنهىای فىرارودى
(تاجيكى) معاصر ،نزديكتر است.
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غم اين دنيا تاريكى دارد و پزمانى (ارشاد 031 ،رساله).

غم آن جهان روشنايى دارد يا بىپزمانى بود (ارشاد031 ،رساله)؛ نيز بنگريد.113 ،112 :
* نمونههايى از تفسير نسفى:
پزمان شدن

غمگين و پزمان مىشوند :تَسُؤْهُ ْم
اگر برسد به شما ظفرى و غنيمتى و فراخى و نعمتى ايشان به شادى شما غمگين
و پزمان مىشوند.
إِن تَمْساسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (نسفى ،آلعمران .)302
مشو  ...غمگين و پزمان :فَالياحْزُنْكا
و هر که کفر آرد يا محمد مشو به کفر وى غمگهين و پزمىان بهه جهزاى ماسهت
بازگشت ايشان.
وامان كَفَرَ فَالَ ياحْزُنكا كُفْرُهُ إِلَيْنَا مارْجِعُهُمْ (نسفى ،لقمان .)01
هه چفسيدن
اگر از اسباب به ظاهر دست بازدارى ظاهرت هالك شود و به باطن اگر بر کسب
و اسباب چفسى ،باطنت هالك شود (ارشاد.)311 ،
* نمونهاى از تفسير نسفى:

چفسند :لِبادا
و چون بايستاد ،بندۀ خداى عزوجل محمد مصطفى ،به عبادت و دعا؛ خواسهتند
پريان که بر وى چفسند تا خواندنش نيكو بشنوند.
واأَنَّهُ لَمَّا قَاما عابْدُ اللَّهِ يادْعُوهُ كَادُوا ياكُونُونَ عالَيْهِ لِباداً (نسفى ،جن .)33
هه دشمنادگى
حد نگه داشتن در معاملت آن بود که  ...اگر کسى را دشمن دارد با وى از حد بيرون
دشمنادگى نكند (ارشاد 318 ،رساله).
زيادتى رغبت به دوستى و زيادتى رغبت به دشىمنادگى ههر دو از نفهس خيهزد
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(ارشاد 751 ،رساله).
طمع از خلق بردار تا از دشمنادگى خلق برهى (ارشاد 973 ،رساله).
* نمونههایى از تفسیر نسفى:

دشمنادگى :البَغْضاء
پديد آمده است نشان دشمنادگى در گفتار ايشان و به اضعاف آنست آنچه هست
در دل و نهان ايشان.
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صدُورُهُمْ أَكْبَرُ (نسفى ،آلعمران .)771
دشمنادگى :شَنَآنُ
و بر آن مياردا شما را دشمنادگى قومى كه شما را از مسجد حرام بازداشتتدد كته
شما از حدِّ فرمان بيرون رويت ...
وَال یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ (نسفى ،مائده )2؛ نيز :مائده
 ،71 ،1مؤمن  ،91نحل  ،21ممتحده .1
تت شفق
آوردهاند كه مولى تعالى مر داود پيغمبر را ،صلوات اهلل عليه ،چدين فرمود كته  ...تتا
بدده به جامۀ شفق بسدده نكدد از تن برخوردارى تواضع نيابد (ارشاد 711 ،رساله).
درويش را مولى تعالى با طعامهای شفقتر بىتكلف خرسددى داده است ،اگر تتو
نيز طعام شفقتر پيش وى نهى از تو نيازآرد (ارشاد 232،رساله).
* نمونههایى از تفسیر نسفى:
شفق

هر بارى كه بدهددشان ميوهاى ...گويدد اين همان است كه پتيش ازيتنمتان داده
بودند ...و بيارندشان تت همه به يكديگر ماندده يعدى همه نيكو هيچ شفق نى ،صورتها
يكسان و مزهها يكسان نى.
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُووا بِوهِ مُشَاَوابِهاً
(نسفى ،بقره .)25

شفق بود :خَبُثَ
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و آن زمين که شفق بود بيرون نيايد مگر اندکى و بىمنفعت بوَد حبوب و ثمار وى.
واالَّذِی خَبُثَ الَياخْرُجُ إِالَّ نَكِداً (نسفى ،اعراف .)11
شفقترين :اَرْذَل
و از شما کس است که به شفقترين عمر و آن فرتوتى است باز برده شود.
وامِنكُم مان يُرَدم إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ (نسفى ،نحل .)82
نيز :نسفى ،اعراف  ،08حج .1
هه شوخابه
رسول ه عليه السلم ه چندانى نماز گهزاردى کهه پهاى مبهارك وى ورم کهرد و
شوخابه روان شد (ارشاد 383 ،حاشيه).
* نمونههايى از تفسير نسفى:
شوخآبه

شوخآبۀ دوزخيان :غِسْلينٍ
نيست ورا امروز خويشى مهربان و نه خورشى مگر شوخآبۀ دوزخيان.
فَلَيْسا لَهُ الْياوْما هااهُنَا حامِيمٌ واالَ طَعاامٌ إِالَّ مِنْ غِسْلِينٍ (نسفى ،حاقه .)18

شوخآبۀ ناگواران :مَّاءٍ صديدٍ
و نوميد شدند جبّاران و گردن آوران ،در پيش هر جبّارى است دوزخ سهوزان و
خورانيده شود از شوخآبۀ ناگواران.
واخَابا كُلُّ جبَّارٍ عانِيدٍ مِن وارآئِهِ جهانَّمُ وايُسْقَى مِن مَّاءٍصادِيدٍ (نسفى ،ابراهيم  31و .)38

هه فرامشت كردن
چون مرد اجل را فرامشت كرد امل ورا اسير کرد .تو غم پدرفتة خهويش فرامشىت
كردهاى و پيوسته غم پدرفتة ملك تعالى مىخورى ،کهه وى چگونهه روزى رسهاند
(ارشاد 331 ،رساله).

نيز :ارشاد 008 ،008 ،332 ،333 ،رساله.
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فرامشت كردن

ایشان فرامشت كردند :نَسُو ُه
آن روز كه خداى عزوجل ايشان همه را برانگيزد و خبر دهدشان بدانچه كردهاند
و جزا دهد بر خداى عزوجل فرامشت نيست و ايشان فرامشت كردند.
یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جمِیعاً فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ (نسفى ،مجادله .)6
فرامشت گرداندن

فرامشت گردانیده است بر ایشان :فَاَنساهُمْ
مستولى شده است بر ايشان شيطان ،و يادكردن خداى عزوجل فرامشت گردانیده
است بر ايشان.
اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اهللِ (نسفى ،مجادله .)91

نيز :نسفى ،كهف  ،37نحل .66
ــ فریهى كردن
آن كس را كه همۀ هم ت وى دوستى دنيا گشته است ،اگر حشمت يابد ،كبر كند و بر
مسلمانان فریهى (م .فربهى) كند و اگر فراخ دستى يابد بـه شـهواو و بىيـى و بـه
فضولى به كار برد (ارشاد.)686 ،
در متن چاپى كتاب اين واژه به شكل فربهى كردن و در رساله به صورو فرّهىى
كردن (ص  )663ضبط شدهاست.
* نمونهاى از تفسیر نسفى:
فِریهى كردن

فِریهى كرد و ستمى به جاى آورد :بَغى
چون درآمدند بر داود و ترسيد از ايشان گفتند مترس چه دو خصميم كه يكى از
ما بر يكى فِریهى كرد و ستمى به جای آورد.
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا الَ تَخَىْْ خَصْىمانِ بَغَىى بَعَُْىنَا عَلَىى بَعْى
(تفسيرنسفى ،ص .)66
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هه فسيدكارى
غمِ شدِ ايمان چندان ببايد که وقتى حشمت و فراخدستى پيش آيد ،آن غمِ شدِ ايمان
مرين شادى را بپوشاند تا به جبارى و فسيدكارى اندر نيفتد (ارشاد 333 ،رساله).
بايد که سهخاوت را از اسهراف بشناسهد .سهخاوت جهوانمردى بهود و اسهراف
فسيدكارى (ارشاد 013 ،رساله).
نيكى نيست در فسيدهكارى ،آنكس جواب داد که در نيكى فسيدهكارى نيسهت.
يعنى فسيدهكارى آن بود که به ناجايگاه بهکار برى (ارشاد 030 ،رساله).
* نمونهاى از تفسير نسفى:
فسيتكردن

فسيتكردن :اِسرافًا
و يتيمان را بيازماييت تا چون رسيده شدند و دانسهتيت اگهر از ايشهان در تصهرفات
هدايتى ديديت مالهاى ايشان به ايشان دهيت و مخوريت آن را به فسيتكردن و شتافتن.
واابْتَلُوا الْياتَاماى حاتَّى إِذَا بالَغُوا النِّكَاحا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْواالَهُمْ
واالَ تَأْكُلُوهاا إِسْرَافاً (نسفى ،نساء .)8
هه كراشيده شدن
و اهل معرفت چنين گفتهاند که مثال اين جهان به آن جهان چنان است که مردى زن
دارد و کنيزك دارد .اگر مرد خرد دارد زن را خشهنود دارد تها بها وى بباشهد و تها
کدخداييش بر هم زده نشود و تا اهل او كراشيده نشود و کنيزك خود ملك اوسهت،
بباشد اگر خواهد و اگر نخواهد خدمت بايد کردن .چه ار با کنيزك سازد زن بها وى
نباشد و کدخدايى و زندگانى خانة وى خرابى آرد (ارشاد.)081 ،
* نمونههايى از تفسير نسفى:
كراشيدگان

جاويدان باشندگان ،نه ميرندگان و نه كراشيدگان :خالِدُون
و مر ايشان را بود جفتان پاك صورت و پهاك سهيرت ...و ايشهان بونهد در وى
جاويدان باشندگان ،نه ميرندگان و نه كراشيدگان.
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والَهُمْ فِيهاا أَزْوااجٌ مُطَهَّرَةٌ واهُمْ فِيهاا خَالِدُونَ (تفسير نسفى ،بقره .)01
كراشيدگى

پراشيدگى و كراشيدگى خويش :تَفَثَهُ ْم
باز بگزارندا حج را با پراشيدگى و كراشيدگى خويش
ثُمَّ لْياقْضُوا تَفَثَهُمْ (تفسيرنسفى ،حج .)03
كراشيده

خوابهاى كراشيده :االَحْال ِم
گفتند اين خوابهايى است شوريده و ما نهييم دانندۀ خوابهاى كراشيده.
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ واماا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعاالِمِينَ (تفسيرنسفى ،يوسف  ،33نيز :ق .)1
هه كنانه كردن
نيست مر تو را از مال تو جز آنكه خوردى و سپرى کردى يا پوشيدى و كُنانه كردى ،يا
آنچ از خويشتن جدا کردى و به درويش دادى (ارشاد 023 ،رساله و  381چاپى)
* نمونههايى از تفسير نسفى:
كنانه

دروغى كنانه :اِفْكٌ قَدي ٌم
چون راه راست نيافتند بدين قرآن ،هرآينه گويند اين دروغى كنانه اسهت چهون
گفتههای پيشينيان.
واإِذْ لَمْ ياهْتَدُوا بِهِ فَساياقُولُونَ هذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (نسفى ،احقاف .)33
كنانه :القَديم
[گفتند] به خداى تعالى که تو در همان دوستى كنانهاى و خويشتن را بهه جهوش
آرنده به اندك بهانهاى.
قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكا لَفِی ضَالَلِكا الْقَدِيِم (نسفى ،يوسف .)31
هه نسپاسى كردن
پس چنان بايد که بنده به هر حالى که بود از احوال دنيايى به مولى تعالى گمان نيكو
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دارد .چه بود که بهى وى اندرين بود تا نسپاسى نكند (ارشاد 311 ،رساله ،حاشيه).
* نمونههايى از تفسير نسفى:
نسپاسىكردن

نسپاسىكند در نعمت :كَفُو ٌر
و اگر کافرى را نعمتى رسانيم و باز به نسپاسى وى از وى بازستانيم وى نوميدى
نمايد در شدت و نسپاسى كند در نعمت.
والَئِنْ أَذَقْنَا اإلِنْساانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهاا مِنْهُ إِنَّهُ لَيائُوسٌكَفُورٌ (نسفى ،هود .)3
نسپاسىكنيت :كَفَرْتُمْ
و چون خبر داد پروردگار شما ،که اگر شكر آريت مرا زيادت کنم نعمتهاى شما؛
و اگر نسپاسىكنيت عذاب من سخت است ...
واإِذْ تَأَذَّنَ رابمكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدانَّكُمْ والَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عاذَابِی لَشَدِيدٌ (نسفى ،ابراهيم .)8
نسپاسىكنند :ياكْفُرُوا
باز چون آن بال را از شما بردارد ،گروهى از شما به خداى تعالى شرك مىآرد تا
نسپاسىكنند آن نعمتها را که داديم ،و کفر آرند بدان آيتها که فرستاديم.
ثُمَّ إِذَا كَشَفا الضُّرَّ عانكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِىرَبِّهِمْ يُشْىرِكُونَ لِياكْفُىرُوا بِماىا آتَيْنَىاهُمْ
(نسفى ،نحل  13و .)11

نيز :تفسير نسفى ،ابراهيم  ،01سبأ  ،38نحل  ،330فرقان  ،12عنكبوت  81و ،88
روم  11و  ،13لقمان .30
هه يت = يد
در شمارى از متنهای ماوراءالنهرى شناسۀ فعل ى يد ،به صىورت ىى يىت بىه چشىم
مىخورد .اين ساخت يكى از ويژگيهای گونۀ گفتارى زبان ماوراءالنهرى است كىه
در نوشتهها ی اين حوزه بيش از ديگر حىوزه هىای جغرافيىايى كىاربرد داشىته و
برجاى مانده است .در متن چاپى (نوشاهى) اين ساخت ديده نمى شود اما در متن
رساله به ص ورتى گسترده به كار رفته است و يكى از ويژگيهىای آشىكار ايىن
متن به شمار مى آيد.
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ه يت
نزديكى جوييت به مولى تعالى به دور بود از اهل معصيت و بجوييىت خشهنودى
ح تعالى به خشم کردن اهل معصيت (ارشاد 81 ،رساله).
گفت بر خداى توکل كنيت اگر گرويدهايت به وى (ارشاد 80 ،رساله).
گفت منشينيت به نزد هر عالمى مگر عالمى که شما را از پنج چيز به پهنج چيهز
خواند (ارشاد 81 ،رساله).
مر ايشان را فرمان است که همت به آبادان کردن آن جهان داريت (ارشاد 10 ،رساله).
اى آنانكه گرويدهايت ،نگاه داريت تنهاء خويش را و کسهاء خويش را از آتهش
دوزخ (ارشاد 30 ،رساله).
نيز بنگريد :ارشاد (رساله)،383 ،382 ،313 ،318 ،318 ،313 ،321 ،31 ،31 ،
...،103 ،010 ،018 ،012 ،031 ،038 ،031 ،032 ،383 ،381 ،388 ،382
* نمونههايى از تفسير نسفى:

و قصد مكنيت به شَفَ که آن دهيت و اگر شما را از جنس آن بر کسى بود [آن نوع]
نگريت ،مگر که چشم فروخوابانيت و آسان کارى كنيت (نسفى ،بقره .)088
و ياد كنيت چون آزموده کرد ابراهيم را خداوند وى به کلماتى (نسفى ،بقره .)303
و بوديت شما آرزو کنندۀ مرگ (نسفى ،آلعمران .)331
و چون آراميديت و از خوف دشمن ايمن شديت ،نماز به يهك طايفهه گزاريىت
(نسفى ،نساء .)321

و از داليل وى آن است که بيافريد مر شما را از تنهاىتان جفتان تا آرام گيريىت
به ايشان (نسفى ،روم .)03
نيز بنگريد :نسفى ،آلعمران  83و ،022مائهده  ،3انعهام  ،33توبهه  ،03ههود ،1
يوسف  ،3انبياء  11و  ،332واقعه  13و ... ،10
 .1همخوانيهای زبانى متن ارشاد با ديگر متنهای ماوراءالنهرى (فرارودى) كهن و قديم
در بخش همخوانيهای واژگانى كتاب ارشاد با تفسير نسفى اشاره شد كه اين دو متن به

دليل همحوزه بودنِ نويسندگان آنها با يكديگر در سنجش با متنهای ديگر ماوراءالنهرى
(فرارودى) همخوانيهای بيشترى دارد .در اين دو متن گاه به واژههايى برمىخوريم كه در
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ديگر متنهای فرارودىِ (ماوراءالنهرى) در دسترس و شناخته نيامده است يا كمتر بهكار
رفته است .واژههايى چون شوخابه و فريهى كردن (= فرهى كردن) كه هم در كتاب ارشاد
و هم در تفسير نسفى ديده مىشود ،اما در ديگر متنهای فرارودى شاهدى براى آن به

دست نيامد.
هه آرُخسيدن
آرخسيدگى

فرزند را به ورزش هنر حريص کند  ...و آرخسيدگى [م.آر حسدگى] به گلو بهاز
دارد ،چه در آفرين نامه گفته است:
گلوبنههده بنههده اسههت تهها روز مههرگ
نشههان تههو گفتههه اسههت مههرد مجههرگ
(ارشاد 13 ،نوشاهى)

فرزندان را از صحبت بدان و بىهنران بازدارد .و آرخسيدگى [م.آنچشندگى] به گلو
باز دارد (ارشاد 321 ،رساله).
آرخسنده
«اِنَّ الشَّفيقَ بِسوُءِ ظَنِّ مُولَع» .گفت مهربان آرخسنده بود به بدگمانى (ارشاد 332 ،رساله).
آرخسيدن

 ...چون روى به کار خير آورد جهد کند که آهسته اندر آيد ،چهه نفهس از آغهاز
بيارخسد و باز سير شود (ارشاد 318 ،رساله).
هر که را ...از روى حقيقت نيكويى طاعت ديد بيش معاصى و شهوات به نزد وى
نيكو ننمايد و نيارخسد (ارشاد 131 ،رساله).
آرخسنده

چون کسى بينى که به معاصى و شهوات آرخسنده بود دليهل بهود کهه وى حهالوت
طاعت نچشيده است (ارشاد 131 ،رساله).
هرچند پزمان زيادت مىشود ،بنده به معصيت آرخسندهتر مىشود (ارشاد 138 ،رساله).
آرُخس []āsxor

سغدى مانوى« rwγt- ،rwxs :آرغدن»« rwγtky ،آرغىده»« rwxs ،آز» (فرهنهگ
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سغدى031 ،ه)031؛ پهلوى« ruzd :حىريص» ()CPD.73؛ فارسى ميانهة ترفهانىrwzd :
«حريص ،آرزومند»« rwzdyst ،آرزو شىده» ( ،)WMP. 80سهكايى ختنهىrrauţa :

«ميل»« ārauśe ،دوست داشتن ،خواستن»
واژۀ آرخس در فرهنگ سغدى به معنى ميل شديد و آز آمده است .ههيچيهك از
فرهنگنامههای در دسترس و شناختة فارسى ،واژهاى به اين شكل و در ايهن معنهى،
ضبط نكردهاند و در شمار بسيارى از نوشتههای نظم و نثر فارسى هم ،با همة کند و
کاوها ،شاهدى براى اين واژه به دست نيامد .اما چند فرهنگنامهة عربهى هه فارسهى
واژههای آرخسيدگى و آرخسيدن در برابر واژههای عربهى والَىع و حىرص و لغهات
ديگرى که به معنى آز و افزونخواهى و بيشجويى است ،ضبط کهردهانهد .فرهنىگ
مقدمةةةاالدب ،تكملةاالصةةناف ،مقاصةةداللغه ،انىىيس المعاشىىرين و صىىراحاللغىىه و
حيفةالعذرا و .اين فرهنگنامهها بيشتر در حوزۀ فرارود (ماوراءالنهر) نوشته شدهاند.
ص 
هرچند شمار فرهنگنامههايى که در اين حوزۀ جغرافيايى فراهم آمدهاند به اين چنهد
فرهنگ محدود نمىشود ،اما همة اين فرهنگها ،اين واژهها را نياوردهاند .نهاهمخوان
بودن زبان و واژگان اين فرهنگنامههها بهه دليهل اخهتالف حهوزهههای جغرافيهايى
نويسندگان آنهاست ،که يكى مىتواند بخارايى باشد و ديگرى سمرقندى و فرغانى و
اسفرنگى و يا از حوزهاى ديگر و ازاين روى نبايد گمان برد که چون اين نوشهتههها
متعل به حوزۀ فرارودند ،مىتوانند يا بايد زبانى يكسان و يكدست داشته باشند.
واژۀ آرخس [( ]āoūssفرهنگ سغدى )038 ،در زبان سغدى در جای مصدر به کار
گرفته شده است ،همچنانکه کاربردهايى چون آكمب [( ]ābmakفرهنگ سغدى)332 ،
و انىىدخس [( ]andaxsفرهنههگ سههغدى )3310 ،و سىىخورد [( ]sxwrdفرهنههگ سههغدى،
 )3238نيز چنين آمدهاند.
فارسىزبانان هر حوزه براى غنى کردن زبان فارسى کوشيدهانهد تها از واژهههای
کاربردى در زبانهای ايرانى آن حوزه بهره بردارند .فراروديان (مردم مهاوراءالنهر) بها
سود بردن گسترده از واژگان زبانهای ايرانى ميانة شرقى در زبان نوشتارى و گفتارى
خود ،بر توانمنديهای زبان فارسى کاربردى حوزۀ خويش افزودهاند.
(.)DKS. 24, 369
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اما فارسىزبانان ايران ،واژههای برگرفته از سغدى و ديگر زبانهای ايرانى ميانه را
در قالب ساختارى زبان فارسى به کار گرفتهاند و آرخهس و ديگهر واژه هها را کهه
صورت مصدرى داشتهاند بهه شهكل آرخسىيدن و اندخسىيدن و كيفىتن ،كيبيىدن و
سخوردن ،سخوليدن ،شخوليدن ،بهکار گرفتهاند و از اين ساخت هم فراتر رفتهانهد و
از مصدرهاى سغدى ،کاربردهاى متعدى و گذرا برسهاختهانهد .چنهد نمونهه از ايهن
ساختار :آرخسىانيدن ،اندخسىانيدن ،پخسىاندن و پخسىانيدن ،كيبانىدن ،كنبانيىدن،
كيبانيدن ،كنبانيدن.
در اينجا نمونههايى از کاربردهاى گوناگون اين واژه را مىبينيم:
هه آرخسانيدن
اَوْرَعَ :در دل افكند و بيارخسانيد (مقاصداللغه ،108 ،نيز.)112 ،112 ،108 :
آرخسنده شدن
كَلفا به فَهُوا كَلِفٌ :آرخسنده شد (مقاصداللغه.)033 ،
آرخسيدگى
الوالوع و الوزوع :آرخسيدگى (تكملةاالصناف.)813 ،
الشَرَه :ارخسيدگى (تكملةاالصناف.)181 ،
آرخسيده
الجاشِعُ :آرخسيده (تكملةاالصناف ،320 ،نيز)883 ،181 :

نيههز :مقاصددداللغه،133 ،128 ،121 ،033 ،038 ،381 ،382 ،311 ،333 ،323 ،
.100
هه آروغد [ ،]āsūdqسغدى مانوى« :ميل داشتن ،حريص بودن» (فرهنگ سغدى.)031 ،

آروغدكيا ،]ārūyikdqā[ :سغدى مانوى« :حرص ،آز» (دخيل :آرغده) (فرهنهگ
سغدى.)038 ،

دو واژۀ فوق واژههای سغدى ديگرى هستند که به معنى ميىل داشىتن و حىريص
بودن و حرص و آز آمدهاند .اين دو واژه به احتمال بسيار مىتوانند با واژۀ آرخىس،
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که به آن اشاره شد ،از يك ريشه باشند .چنين بهنظر مهىرسهد کهه واژۀ آرغىده در
نوشتههای فارسى هم ،مىتواند صورت کاربردى ديگرى از اين واژۀ سغدى باشد.

آرغده]ārdyir )-e([ :

آرغده بر ثناى تو جان من است از آنك

پههروردۀ مكههارم اخههالق تههو مههنم
(ديوان منوچهرى ،ص )030

تكملةاالصناف.)181 ،
الشَّرَهُ :آرغده ( 

نيز بنگريد :جشننامهة اسهتاد اسهماعيل سهعادت« ،ده واژۀ سهغدى» ،ص .131
فرهنگستان زبان و ادب فارسى ،تهران.3118 ،
هه آرزوانه
گفتهاند که بنده را کدخدايى از مولى عزوجل بايد آموختن .چون بيشتر دهد بيشتر به
کار بايد بردن و چون کمتر دهد کمتر .و اين به ح ّ آرزوانه آيد (ارشاد 31 ،نوشاهى).
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

در شهر بغداد ...از شربت «مويزاب» و «فقاع» عجميان خالى است و چنانکه شربت
شكر و نبات و ابلوج در همه شهرها بيافته است اين دو آرزوانه نيز اينجها حاصهل
شدى (زنگى نامه.)83 ،
توحيم :آرزوانه زن آبستن دادن از طعام (صراح ،ج .)133 ،0
[]andaxsīdan

هه اَنداخسيدن
سغدى :ه'« ntγsپناه جستن» ،سغدى بودايى« mnt'γs :پناه جستن» (فرهنهگ سهغدى،
 3310و .)1183

يكى از واژههای پرکهاربرد در شهمارى از ترجمههههای قهرآن بهه فارسهى واژۀ
اندخسيدن است ،به معنى پناه بردن و پناه گىرفتن ،کهه گهاه بههصهورت اندخشىيدن
[ ]andaxšīdanهم در برخى از متون آمده است.
پژوهشهای متنشناسى مها نشهان مهىدهنهد کهه حهوزۀ کهاربردى ايهن واژه در
نوشتههای فرارودى است و در متونى که به حوزههای جغرافيايى ديگر پيوند دارند،
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اين واژه ديده نشده است.
واژۀ اندخس [ ]andaxsيكى از واژههای سغدى و به معنهى پنىاه جسىتن اسهت.
فارسىزبانان فرارودى با سود بردن از اين واژه ،مصدرهاى اندخسيدن و اندخسانيدن
را در قالب زبان فارسى شكل دادهاند ،همچنانکه اندخس را با پسوندهاى «واده» و
«واد» در قالب اندخسواده و اندخسواد ،و بسيار کم بهصورت اندخسواره هم ،به کار
گرفتهاند .به نمونههايى از کاربردهاى گوناگون واژۀ اندخسيدن در نوشتههای فارسى
بنگريد :ارشاد 80 ،81 ،11 ،32 ،حاشيه.010 ،383 ،383 ،383 ،318 ،308 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،بقره  ،88آلعمران  ،18اعراف  ،022هود  30و  ،31يوسف
 ،01نحل  ،31کهف  ،38کهف  ،81 ،32مريم  ،31مؤمن  ،18 ،08فصّلت  ،18دخهان
 ،02مؤمنون  ،38شورى  ،38جن  ،8فل  ،3نهاس  ،3توبهه  331و  ،338ج ن ،00
قيامة  ،33اخالص .0
اَعُوذُ :مىاندخسم
گفت اى پروردگار من هراينه من مىاندخسم به تو که خواهم از تو آنهچ نيسهت
مرا به وى دانشى.
قالَ رَبِّ إنّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لى بِه عِلْمٌ (قرآن  ،813هود.)38 ،
لِواذًا :اندخسيدنى يعنى بىاجازت
به درستى مىداند خداى آنان را که بيرون مىآيند از شهما اندخسىيدنى ه يعنهى
بىاجازت ه .
قَدْ ياعْلَمُ اللّهُ الَّذينَ ياتَسالَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا (قرآن  ،3213نور .)81
نيز بنگريد :قهرآن  ،3213دخهان  ،02ههود ، 31ههود  ،38نيهز :قهرآن / 0238
اعراف ،022هود  ،38قيامه  ،32نيز :قرآن  ،823هود  31و  ،38نور  ،81دخهان،02
نيز :قرآن  ،333نور  ،81غافر  ،18نحل.31
هدايةالمتعلمين.)138 ،
بود کى اندر زهدان بادهاى غليظ اندخسيده بود ( 
خل هفت آسمان و زمين تضرع به خدا کنند و به وى اندخسند (شرح تعرف ،ج .)031 ،3
نيز بنگريد :اينبرگهاىپير 031 ،حاشيه.
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هه باشيدن
بنگريد به :ارشاد.088 ،380 ،383 ،83 ،82 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،آلعمران  ،313 ،13توبه  ،331ابراهيم  ،31انبياء .31
لَمْ ياغْنَوْا :نباشيدند
آنانكه دروغگوى داشتند شعيب را گويى نباشيدند دروى.
اَلَّذينَ كَذَّبُوا شُعايْبًا كَأَنْ لَمْ ياغْنَوْا فيهاا (قرآن  ،3213اعراف .)30
بنگريد به :قرآن  ،3213توبه  ،80رعد  00و  ،01نحهل  12 ،12کههف 12مهريم
 ،13طالق  ،8نيز :قرآن  ،0238توبه  ،80رعد  ،01نمل  ،12کههف  ،13قصهص ،11
فاطر  .11نيز :قرآن ،813اعراف  ،30توبه  ،80رعد  ،01نحل  ،12نحل  ،12 ،13نيز:
قرآن  ،823اعراف ،30 ،رعهد  ،02توبهه  ،80نحهل  ،12 ،13کههف  ،12مهريم ،82
سجده  ،33طه .83
هدايةالمتعلمين.)302 ،
به گرسنه باشيدن زود الغر گردد ( 
هدايةالمتعلمين.818 ،810 ،833 ،112 ،083 ،011 ،031 ،031 ،
بنگريد به :
چون با دوستان بر مايده نشينيد ديرتر بباشيد که آن ساعتى است که بهر شهما از
عمر گرفته نيايد (ترجمة احياءالعلوم ،ج  ،1ص .)18
خل را راستى فرمودند و خود راست نباشيدند (شرح تعرف ،ج  ،3ص .)328

نيز بنگريد :شرح تعرف ،ج ... ،3331 ،381 ،131 ،831 ،0؛ تاج القصص،013 ،
روضةالفريقين388 ،؛ اين برگهاى پير،333 ،

نيز... ،888 ،118 ،133 ،118 ،121 :؛
نيز013 ،331 :؛ زنگىنامهه02 ،؛ انهيسالطهالبين ،303 ،نيهز... ،102 ،011 ،021 :؛
تاريخ مالزاده 13؛ رشحات عينالحيات ،333 ،نيهز،333 ،138 ،112 ،081 ،318 :
101 ،120 ،331؛ سلسلةالعارفين.321 ،
تكملةاالصناف ،811 ،180 ،صهراحاللغهه ،ج ،0

مقدمةاالدب ،ج ،301 ،3
بنگريد به :
 ،110مقاصداللغه ،...080،013 ،083 ،033 ،030 ،018 ،328 ،33 ،لسانالتنزيل.81 ،

گونهشناسی متنهای فارسی97 /

هه بدفرماى
بنگريد به :ارشاد.8 ،3 ،1 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،نساء  ،83يوسف .11
و او ،بدفرماى آفريده شده است و چون بسيار شود بدفرمايى بسيار شود (ترجمة
احياء علوم ،ج  ،320 ،1نيز :ج  ،1ص )01

مىترسم که شاه را  ...بر وزراى کژراى بدفرماى او همان داهيه نهازل شهود کهه
حمدونه را به استبداد راى (سندبادنامه)031 ،
وين شياطين از براى او وکالت مىکنند
پير شد ابليس بدفرماى و از کار اوفتاد
(سيف فرغانى)038 ،

هه برافتادن
بنگريد به :ارشاد.010 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،فتح .31
دانستن علم ديگر است و برافتادن ديگر (اينبرگهاىپير ،ص .)03
نى هر که علم داند ،برافتد بسيار نُبى داند و يگانيگان باشد که برافتند (اينبرگهاى
پير ،ص )03
تكملةاالصناف ،ص .)102
برافتادگى :الفِطْنَة ( 

هه به دم رفتن
بنگريد به :ارشاد.038 ،311 ،311 ،313 ،330 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،بقره  ،302نساء  ،318 ،311 ،11مائهده  ،31انعهام ،12،18
 ،330 ،338اعراف  ،13 ،31يونس  ،13 ،88 ،18رعد  ،18اسراء ،38مريم  ،13طهه
 ،321 ،38نور  ،03شعراء  ،32عنكبوت  ،1روم  ،03زمر  ،31،11مؤمن  ،11شورى
 ،31احقاف  ،3محمد  ،33نجم  ،01 ،01قمر .03 ،1
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فَياتَّبِعُونَ :پس به دم مىروند
پس هر تقدير آنانكه در دلهاشان کژيى است پس بىه دم مىىرونىد آنهچ را کهه
پوشيده است از وى از بهر جستن آزمايش.
فَاَمَّا الّذينَ فى قُلُوبِهِمْ زايْغٌ فَياتَّبِعُونَ ما تَشاباها مِنْهُ اِبتِغاءا الفِتْنَةِ (قرآن  ،3213آلعمران .)8
بنگريد به :قرآن  ،3213نساء  ،311انعام  ،330اعهراف  ،330اسهراء  ،18کههف
 ،01مريم  ،13جاثيه .31
التَتَّبِعُوا  :به دم مرويت
و به دم مرويت از جز وى دوستان را نيك اندك پند مى گيريت.
وا ال تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيآءا قَليلًا ما تَذَكَّرُونَ (قرآن  ،0238اعراف .)1
بنگريد به :قرآن  ،0238اعراف  ،330اسراء  ،18کهف  ،01مريم  ،13قصص ،33
 ،11شورى  ،31محمد  ،1نجم  ،01نوح  ،03قيامة  ،31نيز :قرآن  ،823نسهاء ،311
انعام  ،311 ،312 ،330اعراف  ،330حجر  ،81اسراء ،18کهف  ،01طهه  ،38قهرآن
 ،333جاثيه  ،31نساء .311
اگر منافقان را دم رويد نتوانيم که در زمين قدمى گذاريم (ترجمة احيهاءالعلوم ،ج ،3
.)133

هه پژمان شدن
بنگريد به :ارشاد.013 ،081 ،033 ،031 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،آلعمران  ،302لقمان .01
مگر از آن است که با خل مخالطت نمىکنم پژمان گشته است (شرح تعهرف ،ج ،3
 ،382نيز.)383 :

قال :چه خبر دارى تو از پدر و برادر من؟ قال :اما پدرت پژمان و برادران خجل
و پشيمان (تاج القصص.)801 ،
بنگريد به :بدايعالملح31 ،؛ اينبرگهاىپير82 ،38 ،؛ سندبادنامه121 ،؛ خالصهة
شرح تعرف.313 ،

گونهشناسی متنهای فارسی93 /

به شاعرى و به بربط زنى و مسخرگى

ملوك باديه را شهاد کهرد نهى پژمىان
(ديوان سوزنى ،88 ،نيز)108 :

بود چون جان صديقان ز جام باده پرهيزش
کند چون چشم بيماران خيال خواب پژمانش
(سيف اسفرنگى)031 ،

بنگريد به :سيف اسفرنگى.808 ،838 ،813 ،880 ،888 ،818 ،838 ،808 ،118 ،113 ،
تههويى راحههت جههان پژمىىان مهها
اال اى غمهههت شهههادى جههان مههها
(ديوان سيف فرغانى ،ص )812
تكملةاالصناف.)03 ،
االَنَسَة :بىپژمانى ( 
واحْشَته :پژمانى (صراح اللغه ،ج .)382 ،3

هه چفسيدن
بنگريد به :ارشاد.311 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
بنگريد به :تفسير نسفى ،جن .33
شستن اسبغول :به يكى جامة فراخ ريختن يا جامه اندر ريز و اسبغول به وى اندر
افكههن و زود بگههردان آب را تهها اسههبغول بههه کرانههها برچفسىىد (التنههوير 81 ،و نيههز:
هدايةالمتعلمين 31 ،حاشيه.)183 ،38 ،


شكمش به پشتش چفسيده ،جامة خل در بر و پاى برهنه در مسهجد ايسهتاده و
سلسلةالعارفين ،121 ،نيز.)322 ،131 :

به مناجات ربّاالرباب مشغول است (
چفساندن
دهان را استوار دارد و زبان را بر کام چفساند (اينبرگهاىپير ،ص .)103
برچفسيده
اَلْجُنّاب :ميوۀ دوگانه برچفسيده (تاج االسامى 33 ،نيز.)823 ،088 ،083 :

هه خورسندخوارى
و قناعت خورسندخوارى بود (ارشاد 323 ،نوشاهى ،رساله .)113
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گفت خورسندخوارى ملك پوشيده اسهت و رضها بهه قضها ،عهيش گوارنهده و
توانگرى به حقيقت خورسندخوارى است (ارشاد 332 ،حاشيه ،نوشاهى ،رساله .)113
خورسندخوارى آن بود که چون بايستِ خويش يافت در پى آرزوهاى تن نهرود
(ارشاد 332 ،حاشيه ،نوشاهى ،رساله113؛ نيز بنگريد :ارشاد 332 ،حاشيه ،رساله .)110
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
خرسندخوارگى
رضاء تلخيهايى است که خوردن آن از خرسندخوارگى باشد (شرح تعرف ،ج .)3138 ،1
تكملةاالصناف.)118 ،081 ،
الرّاضى :خورسندخوار ( 
خورسندشدن
قَنع قناعةً :خورسند شد (صحيفةالعذراء.)033 ،

هه دشمنادگى
بنگريد به :ارشاد 133 ،318 ،رساله.
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،آلعمران  ،331مائهده  ،33 ،1 ،0مهؤمن  ،11نحهل ،08
ممتحنه .3
دشمنادگى

دشمنادگى خواست بر يوسف و برادرش که ايدون گفتند (تاج القصص.)113 ،
اگر با نفس دشمنادگى مىدارى با آن کس که به جای وى جفا کنهد دوسهتى دار
(اينبرگهاىپير ،ص .)13

جهودان ما را بهغايت دشمن دارند ...از جهت تعصب نصارى و دشمنادگى که بها
ايشان در ميان دارند (بستانالعقول.)81 ،11 ،
هدايةالمتعلمين ،320 ،تاج االسامى ،323 ،31 ،المستخلص88 ،
نيز بنگريد :
دشىىمنايگى (ترجم هة احيههاءالعلوم ،ج  ،88 ،3نيههز،330،003 ،383 ،338 ،333 ،328 ،30:
 ،088 ،083ج )331 ،088 ،0

نيز بنگريد :صراح اللغه ،ج  ،111 ،3ج  ،030 ،313 ،0تاج االسامى 31 ،حاشيه.

گونهشناسی متنهای فارسی10 /

هه شافيدن
چون شافيد (م .شتافيد) و به معصيتى درافتاد و آن منت مهولى عزوجهل تهازه شهود
(ارشاد ،ص .)028

آوردهاند که روزى کنيزك ميمونبن مَهران بشافيد و طعام بر خواجة خود ريخت
(ارشاد 012 ،حاشيه).

خبر داد آن کسها که ايشان با مروت بوند و گاه گاه بشافند ،بر لغژيهاى ايشان را
درگذاريد (ارشاد 88 ،رساله).
نيز بنگريد :ارشاد 181 ،113 ،121 ،رساله.
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
برشافيدن

عُثِرَ  :برشافيده شود
پس اگر برشافيده شود بر آنك ايشان دو سهزاوار شهدند بهزه را پهس دو ديگهر
ايستند به جای ايشان از آنانهك اسهتحقاق آورده شهد بهه ايهن وصهيت بهر ايشهان
سزاواران ،پس سوگند خورند به خداى.
فَإِنْ عُثِرَ عالى أَنَّهُماا اسْتَحاقّا إِثْمًا فَآخَرانِ ياقُومانِ ماقاماهُما مِنَ الَّذينَ اسْىتَحاقَّ عالَىيْهِمُ
الْأَوْلَيانِ (قرآن  ،333مائده ،328نيز :قرآن .)823 ،0238
هدايةالمتعلمدين،
ساقها و پايهای ايشان ريش بود از گزيدن سگان و شافيدن بسيار ( 
حاشية ص .)031
إِنْ عُثِرَ :اگر برشافيده شود يعنى دانسته شود (مائده328 ،؛ لسان التنزيل.)332 ،

انيسالمعاشرين .82/
تكملةاالصناف ،311 ،38 ،مقاصداللغه ،183 ،33 ،

نيز بنگريد:
هه شرفا
آوردهاند که رسول ه صلى اهلل عليه و سلم ه در نماز شرفا کردى که ديگ رويهين
بجوشد و به غالب حال بيرون نماز آن چنان نبودى (ارشاد 301 ،نوشاهى).
حاسِيس :شرفا ه آواز (فرهنگنامة قرآنى.)811 ،
حاسِيس :شرفا [م .سرفاك] (فرهنگنامة قرآنى.)811 ،
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* نمونههایى از گونۀ ماوراءالنهر:

حَسیسَها :شرفههای آن
كه آن كسها كهه يه ر ت هر شان هان ت شها  ،اهشان ن هان ،ه ن وژخ
وژتكاوگان؛  ،نش ،شرفههای آن (طباان ج 4ن .)9301
إِنَّ الَّذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ الیَسْمَعُونَ حَسیسَها ( ،ب ها،ن
 931ژ  939ح).

تَكْزً  :شا ه ا
ژ چن هالك كاونم ي ر ن ان گاژهى ه چ شىب نى ن ان ه چ كسهى ت ن
نا شىشنشا شا ن ان ت شرفهاى؟
وَ كَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْممَُُ لَهُممْ رِكْم ا (قهاآن
9301ن شانم 10ن  ،ز :قاآن 111ن .)434
الْوَسْواس :شرفۀ ي ا نه (تاج الساشىن 291ن  ،ز210 :ن .)206
النَّقیض :شرفۀ ،گ ر (  ،س لمعاشاننن .)26
الرِّكْ ُ :شرفۀ ،ام ژ آژ ،ام (شقاص للغهن  ، 09ز130:ن 131ن .)111

هه شفق
بنگان به :ارشادن 944ن  113تساله.
* نمونههایى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگان به :تفس ا ،سفىن بقاه 16ن ،حل 43ن عا ف 12ن 60ن حج .6
تكملةاالصنافن .)194
الدُّونُ :ها چ زا شَفَق ( 
تكملةاالصنافن .)093
السَّاقِطُ :شاو شفقن لسُقَّاطُن ج ( 
الْحُثالَةُ :شفقتر ها چ زا (تاج الساشىن 901ن  ،ز941:ن 940ن 199ن 424ن 410ن .)692
شفك
تكملةاالصنافن 163ن  ،ز161 :ن 166ن 121ن .)601
الرَّكیكُ :شفك ( 
النِّقر :گشسفن شفك (مقاصداللغهن .)132

گونهشناسی متنهای فارسی34 /

ــ غراسيدن
«وَ الَّتِى تَخافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فى المَضاجِعِ وَ اضرِبوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ
فال تبغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْالً» (النساء.)43 ،
پارسى اين است كه آن زنانى كه از غراسيدن ايشان مىبترسيد ،پنـد هييداـان
اگر پند پيش نر ه با ايشان مخسبيد اگر پيش نر ه بزنيد چون فرمان برهارى كرهنـد
يعنى نصيحت اجابت كرهند اما بر ايشان بهانه جويى مكنيد (ارشاد 172 ،نواايى).
* نمونههايى از گونة ماوراءالنهر:

اِمْرَأَةٌ نَاشِزٌ :كه از اوى بغراسَد

تكملةاالصناف.)727 ،
خويشتن بر اوى برگيره ( 

ــ فرامشت كردن
بنگريد به :ارشاد 117 ،112 ،291 ،223 ،224 ،221 ،رساله.
* نمونههايى از گونة ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،نحل  ،21كهف  ،74مجاهله  ،2مجاهله .29
اين كس خوابناك بوه خدا ند فرامشتى (هدايةالمتعلمين ،211 ،نيز.)123 :
زلّت آهم به خورهن گندم بوه ،اكنون خورهن آن گندم به فرامشتى بوه يا به قصد
(تاج القصص.)221 ،
فرامشت كردن
هدايةالمتعلميين ،نيـز،112 :
من اين عالمات يمه گفتهام اگر خواننده فرامشت نكند ( 
 112 ،214حاايه.)771 ،

نيز بنگريد :التفهيم.423 ،177 ،
نظــامى هر خراســان خــوره گشــنيز

كه تا گشتش رسـنتـابى فرامشتت
(هيوان سوزنى ،ص  ،321نيز :ص )727

نيز بنگريد :حىّبن يقظان42 ،؛ ارح تعرف ،ج 932 ،949 ،4؛ بدايعالملح.47 ،
ــ فسيدكارى
بنگريد به :ارشاد 191 ،193 ،222 ،رساله.
* نمونههايى از گونة ماوراءالنهر:
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بنگريد به :تفسير نسفى ،نساء .8
الْمُسْرِفينَ :فسيد كنندهگان
فسيد مكنيد که وى دوست ندارد فسيد كنندگان را.
واالَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ الَيُحِبم الْمُسْرِفِينَ (قرآن  ،0283انعام .)333
تكملةاالصناف.)131 ،
السَّرَفُ :فسيد ( 
هه كراشيده شدن
بنگريد به :ارشاد.081 ،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
كراشيدگان

بنگريد به :تفسير نسفى ،بقره  ،01حج  ،03يوسف  ،33ق .1
كراشيدگى
الهى ما را از چنين کراشيدگيها نگاه دار .يا اله العالمين (تاج القصص.)018 ،
كراشيده
جبرئيل گفت به تن الغر شوند .نگفت به اندام كراشيده شوند (تاج القصص)313 ،001 ،
كراشيده شدن
صورت او بهغايت كراشيده شد (انيسالطالبين)100 ،

بتهها ،تهها جههدا گشههتم از روى تههو

كراشىىيده و تيههره شههد کههار مههن
(آغاجى بخارايى ،شاعران همعصر رودکى ،ص )311

رميدگان و كراشيدهگشىتگان ز وطهن

ترا خوهند ز ايزد بهه دعهوت و آئهين
(ديوان سوزنى ،ص )121

هه كنانه
بنگريد به :ارشاد 023 ،رساله.
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
كنانه

بنگريد به :تفسير نسفى ،احقاف  ،33يوسف .31
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ضَاللِكا الْقَديمِ :دوستى كنانه
گفتند به ح خداى هراينه تو در دوستى كنانۀ خويشى.
قالُوا تَاللّهِ إنَّكا لَفى ضَاللِكا الْقَديمِ (قرآن  ،813يوسف .)31
نيز :قرآن .823 ،333 ،0238 ،3213
العاتيقِ :كنانه
و تا طواف کنند به خانه كنانه.
وا لْياطَّوَّفُوا بِالْبايْتِ الْعاتيقِ (قرآن  ،0238حج .)03

و ماه را اندازه کرديمش منزلها تا بگشت چون شاخ خرما خنبيده كنانه.
وا الْقَمارَ قَدَّرْناهُ مانازِلَ حاتّى عادا كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ (قرآن  ،0238يس .)13

غذاها ...بعضى آن بوند که سودا انگيزند چهن پنيهر كنانىه و کرنهب و نرسهك و
هدايةالمتعلمين.)318 ،
رخبين و ترف و باتنكان خاصه ( 
هدايةالمتعلمدين 311 ،13 ،حاشهيه 318 ،حاشهيه311 ،388 ،383 ،
بنگريد به :
 033 ،023 ،330،حاشيه.338 ،013 ،081 ،088 ،082 ،
هرکه با کسى نيكويى کند و آن را تربيت نفرمايد كنانه گردد چهون جامهة خَلَه
(اغراضالسياسه.)381 ،

مُخْلِقْ :كنانه.
و اگر باشى در ژندهاى از جامة كنانهاى به درستى مغز خالص در اندرون پوست
(بدايعالملح ،38 ،نيز.)32 ،18 ،11 ،03 :

سيم برهنه و سره مىگير و مىفهروش

توز نو و كنانه به دست آر و مىنونهد
(ديوان سوزنى ،ص )31

تكملةاالصناف.)131 ،
ثَوبٌ ساحْقٌ :جامة كنانۀ ارُغده ( 
اَلْجارْدُ :جامۀ كنانه (تاج االسامى.)31 ،

نيههز بنگريههد :تههاج االسههامى،133 ،111 ،181 ،013 ،022 ،380 ،311 ،301 ،
صراح اللغه ،ج  ،318 ،3انيس المعاشرين ،11 ،مقاصداللغه.123 ،028،030 ،80 ،
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هه لسى
چنين گفتهاند:
چههو جههان خههود نكههو دارى درم را

تههرا وقتههى ب هه کههار آيههد غمههم را (؟)

مراد ايشان آن بوده است تا کسى سيم را به الف و فاسقى و لسى به کار نبرد (ارشاد،
 31نوشاهى).
لسى كردن

ميانه رفتن در درويشى و توانگرى آن بود .که به وقت تهوانگرى فسهاد کهارى و
لُسى نكند و به وقت درويشى بخيلى و سختكارى (ارشاد 38 ،نوشاهى).
تكملةاالصناف.)328 ،
لُسْ :الجاعِمُ ( 
لس ،طمع گين :الجاعِمُ (مقاصد اللغه.)33 ،
هه مانندا
روزى سايلى از عايشه ه رضى اهلل عنه و عن ابيها چيزى خواست .فرمود که پارۀ طعهام
به وى دهيد .روز ديگر مردى مانندا چيزى خواست (ارشاد 033 ،حاشيه ،نوشاهى).
روزى سايلى از عايشه صديقه رضى اهلل عنها چيزى خواسهت ،فرمهود کهه پهارۀ
طعام به وى دهيد .روز ديگر مردى مانندا نيكان چيزى خواسهت بفرمهود کهه در
خانه اندر آريت مرين سايل را (ارشاد 013 ،رساله).
نيز :ارشاد 180 ،032 ،رساله،
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
مانندا

تَشاباها :مانندا شد.
مانندا يكديگر شد اشك من آنگاه که برفت و شراب من از مانندا آنكهه در
جام است چشم من مىبريزد (بدايعالملح.)83 ،
اشتَباهات :مانندا شدند.
و بچسبيدند بر توده های ريگ ،مانندا شدند ايشان (زنهان) بهه تهوده ههای
ريگ ،آيا که ايشان (زنان) توده های ريگ اند يا آن چيزها که فراهم مى آرد آزار؟
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(بدايع الملح ،81 ،نيز.)13 ،10 ،83 ،83 :
ناماننداگ
هدايةالمتعلمين.)321 ،
علقه مر مضغه را ناماننداگ بود ( 
مانندا

الشّبيهُ و الشِّبه :مانندا

(مقاصداللغه.)31 ،

ماننداكى
تَصايَّرَ اَباهُ :به پدر ماننداكى کرد (مقاصداللغه.)188 ،

هه مستكار []mastkār
سغدى بهودايى« thm'ynq :مسىتى»« mstk'r'k ،مسىتى آور ،سىكرآور» (فرهنهگ
سغدى33 ،ه )1332پهلوى« mast :مست ،مدهوش» ()CPD. 54؛ فارسى ميانة ترفهانى:
« mstمست» ()WMP. 58؛ اوستايى mad :ه «مست شدن» ،صفت مفعولى :ه masta
()AiW. 1113؛ سكايى ختنى :ه« māstaمست» (.)DKS. 329,330
ه كىاره :پسوند سازندۀ صفت فاعلى معادل ه کار در فارسهى (فرهنهگ سهغدى،
)3813؛ ريشة اوستايى ه 1karانجام دادن (.)AiW. 444
مستكىار از واژههای سغدى است که در زبان فارسى وارد شده و در شمارى از
نوشتههای کهن و قديم فارسى تا قرن نهم و شايد پس از آن کهاربرد داشهته اسهت.
ساخت واژۀ مستكار و معنى آن و صورتهای کاربردى آن مسكاره و مستكره ،در
متون فارسى ،اين گمان را در دل برافروخته مىکند که آيها واژۀ مُسهكِر و سهكر در
عربى از اين واژه گرفته شدهاند و يا شباهت سهاختارى ايهن دو واژه از روى اتفهاق
است .بههرحال نزديكى ساختارى و معنايى ايهن دو واژه را در ريشههشناسهى بايهد
پيش چشم داشت .با توجه به اين نكته که ساختار زبان عربى اين توانايى را به ايهن
زبان داده است که بتواند بسيارى از واژهها را از زبانهای ديگر بگيرد و به گونهاى در
خود حل کند که شناخت صورت نخستين آن بهآسانى ممكن نباشد ،دور نمىنمايهد
که اين هم يكى از آن واژهها باشد .اين واژه در نوشتههای سغدى و متنهای فارسهى
بيشتر به معنى مستىآور به کار رفته است؛
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مستكار

آوردهاند که ابليس ه مر نوح راه عليه السالم ه سه چيز وصيت کرد  ...بر تو بهاد
که مستكار نخورى که مرد مست چون بزى بود در دست ما ،از گوشش بگيهريم و
هرکجا خواهيم ببريم (ارشاد 010 ،نوشاهى).
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

مستكاره :ساكَر ًا
و از ميوهها ،خرما بنان و انگورها همى بكنيت مستكاره
وامِن ثَمارَاتِ النَّخِيلِ واالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ساكَراً (قرآن  ،313نحل .)88
مستكاره :ساكَراً
و از ميوهها ،خرما بنان و انگورها مىگيريد از وى مستكاره و روزى نيكو (قرآن
 ،0322نحل .)88

نيز :ترجمه و قصههای قرآن.102 ،
کهههرا پادشهههاهى بهههود مسىىىتكىىىار

ابهههى پادشهههاهى شهههود هوشهههيار
نصيحةالملوك)330 ،

(

همه مسهتى نهه بها انگهور يهار اسهت

کههه آب نيشههكر هههم مسىىتكارسىىت
(طوطىنامه)310 ،

هر شرابى که او مستكار بود ،وى حراماست (فضائل بلخ.)303 ،
مستكره
تكملةاالصناف.)833 ،
مستكره :المُسْكِر ( 

تكملةاالصناف.)113 ،
مستكره :الكسيس ( 
واژۀ مستكاره در قطعهاى به زبان سغدى در نكوهش ميخوارگى مكرر به همين
معنى آمدهاست .به نمونههايى از کاربرد اين واژه در اين يادداشت بنگريد:
همچنين اين نوشابة مستكاره آذرگون است زيرا آن نوشابه همه کردارهاى نيك
را بسوزد (فرهنگ ،شمارۀ  ،013 ،8شش متن سغدى ،ص .)01
نوشابة مستكاره چشم را خيره و زبان را تول ،گوش را کر و دسهت را نهاتوان
کند و پاها را خميده (و سست) کند (فرهنگ ،شمارۀ  ،011 ،8شش متن سغدى ،ص .)01
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نيههز بنگريههد :جشههننامههة اسههتاد اسههماعيل سههعادت« ،ده واژۀ سههغدى».131 ،
فرهنگستان زبان و ادب فارسى ،تهران.3118 ،
هه نسپاسى
بنگريد به :ارشاد 311 ،رساله ،حاشيه.
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:
نسپاسى

بنگريد به :تفسير نسفى ،ابراهيم  ،01سبأ .38
نسپاسىكردن

بنگريد به :تفسير نسفى ،ههود  ،3ابهراهيم  ،8نحهل  13و  ،330 ،11فرقهان ،12
عنكبوت  81و  ،88روم  11و  ،13لقمان .30
نسپاس

لَكَفُورٌ :هراينه نسپاس
هراينه آدمى هراينه نسپاس است.
اِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (قرآن  ،3213حج  ،88نيز :ق .)... ،03
لَكَفُورٌ :هراينه نسپاس
هراينه آدمى هراينه نسپاس است (قرآن  ،823حج .)88
نيز بنگريد :قرآن  ،823ق ،03شعراء  ،33فرقان  ،12قرآن  ،0238ابراهيم  ،8نحل .80
منكر نمىشوند به آيتها ما مگر هر بىوفايى نيك نسپاسى.
واماا ياجْحادُ بِآيااتِنَا إِالَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (قرآن  ،333لقمان.)10
فلَن تُكْفُرُّه :هرگز نسپاس نشويت او را ،يعنى محروم کرده نشهويت از ثهواب وى
(المستخلص.)88 ،

هه يت = ى يد
ى يت

بنگريههد بههه :ارشدداد318 ،318 ،313 ،321 ،31 ،31 ،30 ،10 ،81 ،80 ،81 ،
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،012،018 ،031 ،038 ،031 ،032 ،383 ،381 ،388 ،382 ،383 ،382 ،313،
 ... ،010،103رساله.
* نمونههايى از گونۀ ماوراءالنهر:

بنگريد به :تفسير نسفى ،بقره  ،088بقره  ،303آلعمران  ،022 ،331 ،83نساء ،321
مائده  ،3انعام  ،33توبه  ،03هود  ،1يوسف  ،3انبياء  11و  ،332روم  ،03واقعهه 13
و ... ،10
التَحاضُّون :نه انگيزيت
و نهانگيزيت بر طعام دادن درويشان (قرآن  ،0238فجر  ،31نيز ،11 :زمر)... ،1 ،
بخوريت و بياشاميت تا پيدا شود مر شما را رشته سپيد از رشتة سياه (قرآن ،333
بقره  ،318نحل  ،12 ،83طالق )... ،8
سبك مىداريت آنها را روز کوچ کردن شما و روز باشيدن شما (قهرآن  ،3213آل
عمران  ،11مائده  ،31نحل  ،12صف  ، 33شعراء  ،33ذاريات )... ،1
گرويت بر خداى ...تا آمرزد مر شما را (قرآن  ،823صف  ،33طالق  ،8طه )... ،83
پس داورى کنم ميان شما و آنچ شما در وى برافرود مىىبوديىت (قهرآن  ،813آل
عمران .)... ،11

بنگريد به :بستانالعقول310 ،؛ تاجالقصص،818، 811 ،812 ،111 ،103 ،113 ،
810 ،818؛ اين برگهاى پير013 ،331 ،88 ،؛ انيسالطهالبين،031 ،030 ،01،333 ،
... ،101 ،120 ،101 ،123؛ زنگىنامه83 ،؛ شرحتعرف ،ج ... 18 ،3
 .9واژههای ويژۀ كاربردى در متون نظم و نثر حوزۀ ماوراءالنهر (فرارودى)
شمار بسيارى از واژههای ماوراءالنهرى (فرارودى) ريشه در زبان سغدى دارد و يا
وامواژههايى است كه اين زبان از ديگر زبانهای ايرانى ميانۀ شرقى گرفته است و
مىتوان گفت كه اين مجموعه از واژهها تنها در حوزۀ شمال شرق ايران ،چون بلخ و
مرو و ترمذ و شهرهاى ماوراءالنهر بهكار گرفته مىشود و در ميان آنها كمتر
واژهاى را مىتوان يافت كه در حوزههای جغرافيايى ديگرى همچون سيستان و
حوزۀ مركزى به كار رفته باشد .كاربرد كمتر از بيست واژه از مجموعۀ اين واژگان در
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هريك از نوشتههای فارسى در هر دورۀ تاريخى كه ديده شود ،مىتواند نشاندهندۀ
ماوراءالنهرى (فرارودى) بودن آن اثر باشد .در اينجا نمونههايى از اين واژگان را
مىبينيم:
هه آتنگ
تكملةاالصناف.)822 ،
المالْوِىم :آتنگ ( 
تكملةاالصناف ،183 ،813 ،تاج االسامى.011 ،

نيز:
آتنككش (انيس الطالبين)031 ،
هه آرخسيدن
آروخس [ ]ārūˇxsحرص داشتن ،آزمند بودن (فرهنگ سغدى.)031 ،
تكملةاالصناف.)320 ،
الجاشِعُ :آرُخْسيده و بدگلو ( 
تكملةاالصناف.)813 ،

آرُخسيدگى (ارشاد،13 ،
تكملةاالصناف.)181 ،

تكملةاالصناف ،181
ارُخسيدگى ( 
تكملةاالصناف ،883 ،181 ،مقاصد اللغه.)033 ،381 ،311 ،333 ،323 ،
آرخسيده (ارشاد ،332 ،
تكملةاالصناف ،883 ،181 ،320 ،مقاصد اللغه.)038 ،382 ،
اَرخسيده ( 
هه آسوخته
تكملةاالصناف.)331 ،
الجَُِذْوَةُوَالجَثْوَةُ بمعنًى و هو :آسُغْداه ،آسُوخته ،أَى آسُوْغْداه ( 
تكملةاالصناف ،110 ،138 ،331 ،تاج االسامى.)323 ،333 ،
آسوخته ( 
تكملةاالصناف.)331 ،
آسوغده ( 
اسغده (تفسير نسفى ،نحل .)8
هه آغاش
خويشههتن پههاك دار و بههىپرخههاش

هههيچ کههس را مبههاش عاش ه غىىاش
(ديوان رودکى ،ص )11
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نيز :شاعران بىديوان33 ،؛ غازاننامة منظوم ،ص .332
آغاچ :تمام ( āγāčفرهنگ سغدى ،)818 ،آغچ :کامل ( āγ(ә)č ،āγačفرهنگ سغدى.)883 ،
هه آگيش
پاى آگيش
توشههة جههان خههويش از او برُبههاى

پههيش کايههدت مههرگ پىىاى آگىىيش
(رودکى)12 ،

آگيش (سيف اسفرنگى)118 ،

هه آلغده
آروغد [ ]ārūγdميل داشتن ،حريص بودن (فرهنگ سغدى.)031 ،
آروغدكيا ] [ārūγdakyāحرص ،آز (فرهنگ سغدى.)038 ،
شير آلغده که بيرون جهد از خانه به صيد
تا به چنهگ آرد آههو و آههو بهره را
(رودکى)81 ،
تكملةاالصناف)131 ،33 ،
ارُغده ( 

هه آماشتن
و چون بگذرند به لغو کريم وار گذرند؛ و جايى بود که کريمى در گذشتن بود ،و بود
که در نا آماشتن بود ،و بود کهه در بازداشهتن بهود ،و بهود کهه در بهر داشهتن بهود
(تفسيرنسفى ه فرقان)80/؛ نيز :ديوان سوزنى ،ص .12 ،18
هه استرس
استرس ] ،[)ә( hmrrhاستارس [ ،[)ә( htārsدر فرهنگ سغدى به معنى تيغة گاوآهن و
خيش به کار رفته است (فرهنگ سغدى.)3818 ،
العِيان :آهن تختۀ استرس (تاج االسامى.)113 ،
تكملةاالصناف.811 ،131 ،111 ،

نيز:
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استرش (تاج االسامى 3 ،حاشيه).

تختۀ سترس (تاج االسامى.)188 ،
سترس (تاج االسامى)110 ،121 ،؛ سترسى (تاج االسامى.)088 ،
هه افدق
رگها چن مثل جويها بود که زميها آب دهد ،از نخست رود بود و به تازى نهر خوانند
هدايةالمتعلمين.)338 ،
و باز جداول کى ورا افدق خوانند ( 
هه اندخسيدن
انتخس ،اندخس [ ]mxamor \ mxqmorپناه جستن (فرهنگ سغدى.)3310 ،
الجانِى :بيندخسانيد.
وزيد وى را باد اقبال ،پريد بدان باد به سوى شادى ،بيندخسانيد به سهوى انهدوه
(بدايعالملح.)322 ،

نيز :تفسير نسفى ،فل  ،3الناس  ،3جن  ،8کهف  ،32کهف  ،38مهريم  31و ،38
دخان  ،02يوسف  ،01مؤمن  ،08آلعمران  ،18فصلت  ،18هود  31و  ،30هود ،38
شورى  ،38مؤمن  ،18کهف  ،81بقره  ،88يوسف  ،83هود  ،12مؤمنهون  ،38نحهل
 ،31اعراف 022؛ قرآن  ،3213نور ،81 ،دخان ،02 ،هود ،31 ،هود38 ،؛ قرآن ،813
هود38 ،؛ قرآن  ،823نور ،81 ،دخان ،02 ،هود38 ،؛ قهرآن  ،333دخهان ،02غهافر
 ،18نور  ،81نحل 31؛ قرآن  ،0238بقره  ،88اعراف ،022هود 38؛ ارشاد،11 ،32 ،
 ،81ح ص  ،010 ،383 ،383 ،383 ،318 ،308 ،80شرح تعرف ،ج .031 ،3
اندخساندن (قرآن  ،823آلعمران18 ،؛ قرآن  ،0238آل عمران)18 ،
تكملةاالصناف)313 ،

اندخسنده (شرح تعرف ،ج ،3283 ،1
تكملةاالصناف)132 ،183 ،183 ،313 ،
اندخسواد ( 
اندخسواده (تفسير نسفى ،توبه  331و  ،338جن  ،00قيامدة  33و  32و  8و ،8
تكملةاالصناف ،818 ،812 ،تاجاالسامى،33 ،

اخالص 0؛ قرآن  ،0238شورى 38؛
 ،838 ،138 ،138 ،133 ،121 ،113 ،183 ،113 ،138 ،300انيس المعاشرين،10 ،
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المستخلص ،318 ،مقاصد اللغه.)388 ،383 ،18 ،
هدايةالمتعلمين)138 ،
اندخسيده بودن ( 
اندخش (اينبرگهاىپير)031 ،
اندخشاندن (شرح تعرف ،ج )3122 ،1
اندخشنده (خالصة شرح تعرف)008 ،
اندخشيدن (خالصة شرح تعرف ،121 ،شرح تعرف ،ج )3122 ،1
اندرخشيدن /اندخشيدن (خالصة شرح تعرف)13 ،
هه انفرز
با انفَرز :قَتُورا (تفسير نسفى ،اسراء  ،322فرقان  88و )81
انفرزگين
تكملةاالصناف)801 ،
انفرزگين :المُقتِر ( 
زگين (تاج االسامى)103 ،

هه بجه
بَجَهها :النَّواصى
شناخته شوند مشرکان به نشانى روهاشان ،و گرفته به باجاهها و پايان (تفسير نسفى،
رحمن .)33

نيز :تفسير نسفى ه عل  31و 38؛ شاعران بىديوان032 ،؛ ديوان عسجدى.1 /

ددبدكوة
الصِّبْغ و الصِّبّاغُ :بدكوة و نان خورش (مقاصد اللغه.)332 ،
تكملةاالصناف)131 ،111 ،
بدكود ( 
هه بگنى
خههرى کههه آبخههورش زيههر نههاودان عصههير
علف عصارۀبگنى و بخسم [م.ثكبى و بخشم] و شوشو
(ديوان سوزنى)12 ،

گونهشناسی متنهای فارسی11 /

بگنى و بخسم [م .نكبى و نحسم] (ديوان سوزنى)303 ،
بگنىگرى
چون خماراشكن به دست آيد چه گردد گو بشو

درسجههاى مقتههدايان کههازۀ بگنىىىگىىرى
(سيف اسفرنگى)332 ،

هدايةالمتعلمين381 ،؛ شهيد بلخى ،شاعران بىديوان ،ص 10؛ زنگى نامه13 ،18 ،؛ منتههى
بگنى ( 
االرب ،ج 3311 ،3118 ،3؛ صراح اللغه ،ج .)382 ،0

هه بلج
بلكه ما قادرانيم بر آنك راست گردانيم؛ انگشتان ورا ،و ديگر ارکهان ورا چنهانکهه
بودند به دنيا .و قيل بلك قادران بوديم که هموار گردانيديم انگشتان ورا ،با کف چون
سنب ستوران و بلج اشتران هم به ابتدا (تفسيرنسفى ،القيامة .)3
الْخُفَّ :بالْج اشتر (مقاصد اللغه)81 ،
تكملةاالصناف.811 ،138 ،331 ،113 ،311 ،313 ،10 ،

نيز:
هه بنانج
بنانج (م .تناسخ)
بودهاى بيش به ده سال بنانج (م.تناسخ)زن من
کدخههداى جلههب خههويش و مههرا کههدبانو
(ديوان سوزنى ،ص )88

مقدمةاالدب ،ج 011 ،3؛ تاج االسهامى،

نيز :شهيد بلخى ،شاعران بىديوان ،ص 01؛
101 ،100 ،130 ،108؛ صراح اللغه ،ج  ،133 ،3ج 311 ،0؛ انيس المعاشرين31 ،؛
منتهى االرب ،ج .801 ،1
مقدمةاالدب ،ج  ،011 ،3مقاصد اللغه)330 ،
پنانج ( 

هه بوبوجيش
الهُدهُد :بوبوجيش (انيس المعاشرين)83 ،
بوبجيش (قرآن  ،3213نمل)02 ،
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پوپوش (مقاصد اللغه)003 ،

[ )SKD.211( ]cicpdhسغدى بودايى ،پوپك( cūcap :فرهنگ سغدى)1311 ،

هه بيشگفت
سغدى مانوى« cyhksmq :بدون اعتراض ،بىمخالفت» (فرهنگ سغدى)1008 ،؛ سغدى
مانوى« hksmq :سكفته ،مخالف» (فرهنگ سغدى.)1810 ،
پهلوى« škeft:سخت» ()DPS.80؛ فارسى ميانة ترفانى« škyft :سهخت ،خشهن»
()PMP.23؛ سههكايى ختنههى« hkdir :پنهههان» ( )SKD.430؛ اوسههتايىrhkrcm- :
«حيرت انگيز ،تعجب انگيز» (.)WdP.1584
واژۀ شگفت و شگفتى در پهلوى جدا از معنى عجيب ،بهمعنى سخت و بىهشىدت
هم بهکار رفته است که نمونههايىاز آن را در شاهنامه مىبينيم:
شىىىگفتى ،بشهههوريد بههها شهههوربخت
بههه دشههنام زشههت و بههه آواز سههخت
(شاهنامه فردوسی ،ج  ،3ص )81

شىىىگفتى ،بهههرو برفكندنهههد مههههر

بماندنههد خيههره بههدان خههوبچهههر
(همان ،ج  ،3ص )313

و اما واژۀ بيسكفت ،بيشكفت ،که در شمارى از ترجمههای قرآن مكرر به کار رفتهه
است از زبان سغدى گرفته شده اسهت ،ظهاهراً ايهن واژه ،از آن دسهته از واژهههای
سغدى بوده که در زبان گفتار حوزۀ فرارود ،فراوان کاربرد داشته است .نمونههايى از
اين واژه در متون قرآنى:
ال نُكَلِّفُ نَفْسًا إِال وُسْعاها .انعام310 /
نه بيشكفت فرماييم تنى را مگر به توانايى وى ( قرآن )333
نيز :قرآن  ،0238قرآن  ،813قرآن  ،823قرآن .3213
سه چيز است که ح تعالى بر آن دشمن مىدارد؛ خنهدۀ بىىشىگفت و خهوردن
بىگرسنگى و ( ...ترجمة احياءالعلوم ،ج  ،0ص .)123
رفت صهوفى سهوى صهافى ناشىكفت
هر که گلخوارسهت دردى را گرفهت
(مثنوى ،ج  ،1ص )01

گونهشناسی متنهای فارسی17 /

هه پچخيزيدن
و آرى مههرا بههدان کههه فههراز آيههم

زيههههر دو زلفكانههههت بپچخيىىىىزم
(رودکى)13 ،

واژۀ نخچيزيدن در فرهنگهای فارسى به معنى پيچيدن و غلطيدن آمده است .اما شواهد
نشان مىدهد که اين واژه سغدى است و صورت درست آن از مصدر پچخيز ][pač-ēz
است به معنى زانو زدن (فرهنگ سغدى 8818 ،و  8808و  8838و  8800و .)8828
اين واژه در شعرى از عسهجدى ههم آمهده اسهت و در آنجها ههم بهه صهورت
بجخيزيدن ضبط شده است:
دود از دل و جهههان مهههن برانگيهههزد
چههه سههود کنههد کههه آتههش عشههقش
پههيش همههه مردمههان و او عاشهه

چههو بنههده بههه خههاك بههر ببجخيىىزد
(ديوان عسجدى ،ص )01

هه پژمان
به شاعرى و به بربط زنى و مسخرگى

ملوك باديه را شهاد کهرد نهى پژمىان
(ديوان سوزنى)108 ،88 ،

در انتظار عهد شهب قهدر زلهف تهو

پژمانتر از چرا به روزم زمانزمان
(سيف اسفرنگى)113 ،

نيز :سيف اسفرنگى.808 ،838 ،813 ،880 ،888 ،818 ،838 ،808 ،118 ،
تههويى راحههت جههان پژمىىان مهها
اال اى غمهههت شهههادى جه هان مههها
(ديوان سيف فرغانى)812 ،
زندهپژمان

جهههان بهههىنظهههر چهههرا رويهههت

پروانههههه مثههههال زنىىىىدهپژمىىىىان

(سيف اسفرنگى 131 ،نيز)023 ،831 ،838 ،188 ،138 ،388 :

هه پژوژ كردن ،بسوج كردن
لجاج اندر بسته است و پژوژ همىكند اندر آن تا او را بدان سو کشد (حىّبن يقظان.)88 ،
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پژوژناكى (همان)1 ،
پشوز كردن (قرآن  ،823بقره ،081 ،محمد)18 ،
بسوج كردن (تفسير نسفى ،بقره  ،081نيز :تكملةاالصناف)833 ،
بسوژ كردن (لسان التنزيل031 ،12 ،؛ مقاصد اللغه)100 ،

هه پلغده ،بلغده
دو خايه کرد و پلغده شد و هم اندر حال

شكست و ريخت همانجها سهپيده و زرده

(ديوان سوزنى)11 ،

تكملةاالصناف ،ص )323

بلغده كردن (صراحاللغه ،ج  ،3ص  ،318نيز:

هه تار
تار] [tārپيشانى ،تارك ،قله (فرهنگ سغدى)3318 ،
که خرد شد به دبوسش ز پاى تا تارم
سههوال منكههر را پاسههخ آنچنههان دارم

(ديوان سوزنى ،ص )81

تاج شهرف دارى و کرامهت بهر تىار

اى شههه اوالد مصههطفى کههه ز ايههزد

(ديوان سوزنى ،ص )38

هه تبورا
ياد نكنى چهون همهى از روزگهار پيشهتر
تو تبوراكى به دست و من يكى بربط به چنگ
(رودکى)308 ،

نيز :رشحات عين الحيات.183 ،180 ،
مقدمةاالدب ،ج .)122 ،3

تكملةاالصناف803 ،؛ تاج االسامى108 ،؛
تبرا  ،تبورا ( 
هه تراش كردن
به قوت تهو مهن از جملهة بنهى آدم

تراش كردم چيزى که کفشگر ز اديم
(ديوان سوزنى ،ص )83

گونهشناسی متنهای فارسی13 /

نيز :کمال خجندى ،002 ،38 ،سيف اسفرنگى.111 ،
هه جاش
مردانه من کزين سكوى پنجه [م.ينجه] ريخته
خرمن کهنم بهه بهاد کهه از جىاش کهه کننهد
(ديوان سوزنى)032 ،08 ،

خورشيد عشر خواهد از جاش روز جاهش
دريا زکات گيهرد از دسهت کهان نصهابش
(سيف اسفرنگى)030 ،

نيز :سيف اسفرنگى.181 ،118 ،088 ،
گههر خههرمن مههه دهنههد بههر بههاد

ور سهههنبلة فلهههك شهههود جىىىاش
(ديوان ناصر بخارائى ،ص )331

هه جبغوت /چبغوت
تكملةاالصناف.)313 ،
الحَشِيَّةُ :جبْغُوت و بالشچة کون و بستر ( 
چغبت

آن ريش نيست چغبت داللخانههاست
وقت جماع زير حريفان فكنهدنى اسهت
(طيان مرغزى ،شاعران بىديوان)133 ،

هه جشنه شدن
هر دو سپرى شد و اسماعيل جشنه شد .و ههاجر را از جشهنگى و گرسهنگى شهير
خشك شد و دل به مردن نهاد (تاج القصص.)320 ،
نيز :قرآن  ،823توبه.302 ،
جشنگى (قرآن  ،3213مريم 18؛ قرآن  ،823مريم18 ،؛ قرآن  ،0238توبه 302؛ قرآن ،813
توبه302 ،؛ تاج القصص ،321 ،320 ،مقاصد اللغه)011 ،
جشنگى زده (مقاصد اللغه)38 ،
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جشنه (قرآن  ،999طه119؛ مقاصد اللغه)661 ،611 ،101 ،99 ،
جشنه زده (انيس المعاشرين ،99 ،المستخلص)189 ،
چشنه (تفسيرنسفى ،نور )99
چشنه شدن (تفسيرنسفى ،طه  119و  118و )111

ــ جغرواره
سغدى بودايى « čaγz-rāwēتخم قورباغه ،جل وزغ ،خزۀ آبى (چَغزواره ،چَغزالوه)،
« čδzقورباغه» ،يغنابى ( čaγzفرهنگ سغدى.)9189 ،9119 ،
الطُحْلُب :جغزواره (انيس المعاشرين)19 ،
چغر

انـــدر دليـــدزاداى و دـــا زاداـــى

تو چغر حوض الخن و من شيم كوثرم
(ديوان سوزنى ،ص )11

هدايةالمتعلمين 911 ،حاشيه)
جغرواره /جغزراوه ( 
جغزالوه (منتهى االرب ،ج  ،199 ،9ج )1080 ،9
مقدمةاالدب ،ج )19 ،1
چغرالوه ( 
چغزرابه (صحيفةالعذراء)919،)1( 199،699 ،
تكملةاالصناف ،991 ،919 ،961 ،مقاصد اللغه)111 ،
چغزراوه ( 
چغزالوه (صراح اللغه ،ج  ،999 ،999 ،696 ،11 ،1ج  ،191 ،6منتهى االرب ،ج )808 ،116 ،9
چغزالوۀ خشك (صراح اللغه ،ج )161 ،1
مقدمةاالدب ،ج )19 ،1
چغزواره ( 
چغزواره /چغرواره (بدايعالملح)1 ،90 ،
چغزىآبه (صحيفةالعذراء)90 ،

ــ جوشیدن
هدايةالمتعلمين ،119 ،نيز911 ،911 ،996 ،969 :
اين جانور كه شير ازو جوشند جوان بود ( 
تكملةاالصناف ،980 ،ص حيفة

حاشيه 119 ،119 ،111 ،111 ،حاشيه ،تاج القصص،191 ،161 ،

گونهشناسی متنهای فارسی60 /

العذراء ،031 ،تاج االسامى.) 180 ،

هه جيك ،چيك
بارجيك
تكملةاالصناف ،081 ،نيز ،318 :تاج االسامى)188 ،
الرَّكُوبَةُ :باارجيك ( 
مژدهچيكى
الفُرْحَة :شادى و مژده چيكى (تاج االسامى)303 ،

چيك از پسوندهاى پرکاربرد زبان سغدى است:
غرچيك ] [γārčikکوهى ،کوهستانى (فرهنگ سغدى)3033 ،
ميذانچيك ] [mēδānčikميانه ،ميانجى ،وسطى (فرهنگ سغدى)1131 ،
زين چيك [ ]zēnčikمسلح ،زيندار (فرهنگ سغدى)33111 ،
خانه چيك [ ]xānēčikخانگى (فرهنگ سغدى)32823 ،

هه خدره
خدرههای او اشارت است و دود او عبارت است (شرح تعرف ،ج )331 ،3
نيز :قرآن  ،3213مرسالت10 ،؛ لسان التنزيل11 ،؛ المستخلص.033 ،
چو تاب قهر تو آتش نهد به خرمن مهر
سههتاره خىىدره نمايههد سههپهر خاکسههتر
(ديوان ناصر بخارائى ،ص )11

خدر

(صراح اللغه ،ج  ،038 ،3ج 318 ،0؛ منتههى االرب ،ج  ،318 ،11 ،3ج  ،333 ،0ج ،1

 ،138ج )3288 ،3
تكملةاالصناف)181 ،

خويدره (شرح تعرف ،ج 883 ،0؛ نيز :تفسير نسفى ،مرسالت 10؛
خيدره (م .جندره) (خالصة شرح تعرف ،380 ،دوبار)

خدير

(صحيفةالعذراء)388 ،
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هه خدو
خدو ] :[xadūkناراحتى و خشم (فرهنگ سغدى)3323 ،
چون کبك جهان جهانى اى وند خشوك
آورده ز مالش پهدر خشهم و خىدو
(ديوان سوزنى به نقل از لغتنامه)

با تهو بهه خمهار برنيهايم بهه خىدو

نز تو نه ز من سر به سر و نوك به نوك
(ديوان سوزنى به نقل از لغتنامه)

اَنْثالَ عالَيْهِ الْقَولُ ؛ هجوم کرد بر وى اقوال و بسيار گرديد تا اينكه بر وى خدو شد
او را (منتهى االرب ،ج  ،3ص .)123 ،313
نيز :ديوان انورى ،ص  ،30کليات شمس ،ج  ،1ص  ،88مثنوى ،ج  ،3ص .128
هه خماراشكن
چون خماراشكن به دست آيد چه گردد گو بشو
درسجههاى مقتههدايان کههازۀ بگنههىگههرى
(سيف اسفرنگى)332 ،

بيار جام خماراشكنى به جان تو ساقى

که سرگرانم و سوگند مىخورم به سر خم
(کمال خجندى)810 ،

خماراشكن مسهت آن خمهر هسهت

بهشههتى پههر از نعمههت خههوشگههوار
(ديوان سيف فرغانى)82 ،

هه خوزيدن
خوزنده

کاسب به لغت خوزنده بود و خوزنده [م .جوزنده] آن بود که چيزى حاصل کنهد
خالصةشرحالتعرف ،ص .)321

منفعتى را يا دفع مضرتى را (
اكْتَسابْنَ :خوزيدند (نساء( )10 ،قرآن  ،0322قرآن  ،181قرآن  ،0283اعهراف  ،13انعهام
 ،311قرآن  ،313بقره )013

خويز ،خوْيزْ [ : ]xwēz, xoyzخواستن (فرهنگ سغدى)32111 ،

خوژ [ :]xōžخواستن ،آرزو کردن ،پرسيدن (فرهنگ سغدى)32111 ،
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شير خوزه [ :]šir-xōzēخير خواه (فرهنگ سغدى)3308 ،

هه دربه ،درپه
الرُّقْعَة :دربه (تاج االسامى)003 ،
نيز :تاج االسامى،802 ،181 ،131 ،122 ،331 ،311 ،383 ،031 ،033 ،000 ،
کليات سيداى نسفى.333 ،
دربۀ كاسه (تاج االسامى ،)000 ،دربۀ مشك (تاج االسامى ،)331 ،جامۀ با دربه (تاج
االسامى ،)181 ،جامۀ دُربه كرده (تاج االسامى ،028 ،تاج االسامى.)331 ،
دربى /درپى

زشت آمده در کوکبهة شهاه شهريعت

چون بر علم طاق به زر بافته دربىى
(سيف اسفرنگى)823 ،

نيز :سيف اسفرنگى.131 ،313 ،
درپه (بدايعالملح)332 ،
درپى

سيهگليم خرى ژندهجل و پشهماگند

که ژندگيش نه درپى پذيرد و نه رفو
(ديوان سوزنى ،ص )12

نيز :صراح اللغه ،ج  ،318 ،0منتهى االرب ،ج .028 ،3
درپى كردن

تير از آن قهد نههاده سهر بهه گريهز

تههو کمههان را چههه مههىکنههى درپههى
(کمال خجندى)333 ،

نيز :سيف اسفرنگى ،311 ،سيف اسفرنگى.311 ،
هه دوسره
مناف دوسره باشد (شرح تعرف ،ج  ،3313 ،3نيز :خالصة شرح تعرف.)110 ،
دوسرگان (طبرى ،ج  ،3128 ،3303،8 ،3301 ،3301 ،3031 ،1ج )3181 ،8
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هه ريژ و كام
ريژ [ ]sēžآرزو ،تمنا ،ميل (فرهنگ سغدى)1808 ،؛ آرزو داشتن ،خوش آمدن (فرهنهگ
سغدى)1808 ،؛ خواهش ،آرزو ،ميهل (فرهنهگ سهغدى)1881 ،؛ ميهل ،آرزو ،خهواهش
(فرهنگ سغدى)1888 ،؛ خواستن ،آرزو کردن ،پسنديدن (فرهنگ سغدى.)1888 ،
با ريدکان مطرب بودى به فرّ و زيب
ديدى تو ريژ و کام بدو اندرون بسى
(رودکى)33 ،

نك :مقدمة فرهنگ شاهنامه.18 ،
هه زاج
النفاس :زاج (صحيفةالعذراء)011 ،
نيز :بازنامه ،382 ،تاج االسامى.183 ،381 ،
تكملةاالصناف ،038 ،مقاصد اللغه)81 ،
زاجه ( 
زاجى (تاج االسامى)111 ،
زاچگان (انيس المعاشرين)30 ،
زچه (صراح اللغه ،ج  ،338 ،3منتهى االرب ،ج )311 ،133 ،123 ،3
پازاج

گفتهههة مهههن حهههاللزادۀ طبهههع

نبهههوم مهههر خشهههوك را پىىىازاج
(سوزنى ،ديوان ،ص )338

نيز :تاج االسامى ،313 ،مقاصد اللغه.331 ،
سغدى بودايى :زاته [« ]zātēپسر ،زاده» (فرهنگ سغدى)33331 ،
هه زغار
توشان زيهر زمهين فرسهوده کهردى

زمههين داده مههر ايشههان را زغىىارا
(ديوان شعر رودکى ،ص )33

واژۀ زغار [ ]zaγarدر نوشتههای فارسى به معنى گل و الى و گاه نم و رطوبتِ گل
و الى و زمين نمناك به کار رفته است .اين واژه هم يكى از لغات سغدى است:
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ازغار :رطوبت و نهم ] ( ](ә)zaγarفرهنهگ سهغدى ،)0128 ،زغىار :رطوبهت ،نهم
[( ]zγārفرهنگ سغدى)33013 ،
زغاركند

گوهر اين آب نيز غليظ بود و مانندۀ آب بطايح بود اال آنك اين آب بهه بهود از
هدايةالمتعلمين 382 ،نيز 382 :حاشيه).
آب زغاركند و بطايح ( ...
زغار (تاريخ بيهقى ،ص  ،133ديوان ناصرخسرو)012 ،
زغار كرمه (چهار مقاله ،ص )33
زغاراب :النَزُّ (مقاصداللغه ،ص )331
هه زموده
طاعت مدار  ...آن عيب جوى عيب گوى زموده گر نابكهار را [= نَمهيم] ( تفسهير
نسفى  ،قلم  ،ص . ) 33

گهى به هامان آرد زمىوده از فرعهون

گهى سكاچه به افراسياب زى هومهان
(ديوان سوزنى ،ص )81

نيز :تفسيرنسفى ه تبت  1و 3؛ تاج االسامى.800 ،108 ،
هه زموره
زمورهاى :نَمْلَةٌ
تا چون آمدند به وادى زمورگهان گفهت زمهورهاى يعنهى مهتهر ايشهان ،کهه اى
زمورگان درآييت در خانهها تا فرونشكندتان سليمان ،و سهپاههاى سهليمان (تفسهير
روضةالفريقين.)013 ،

هدايةالمتعلمين 831 ،831 ،حاشيه ،تاج القصص،011 ،
نسفى ،نمل 31؛ نيز :
روضةالفريقين 010 ،حاشيه)
زيموركان ( 

هه ژغا
و گفتيم به دستت بگير دستة ژغا  ،يا قبضة خاشاك؛ و بزن بدان مر زن را ،از بههر
سوگند به گردن ناآمدن را (تفسير نسفى.)33 ،
تكملةاالصناف381 ،؛ مقاصد اللغه ،303 ،13 ،83 ،83 ،32 ،38 ،لسان التنزيل.)30 ،
زغا ( 
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هه سررو
پس هر که بود از شما بيمار يا بر سررو [= سَفَر] پهس شهمارى از روزههاى ديگهر
(قرآن  ،813بقره.)313 /

نيز :قرآن  ،333بقره011 ،؛ قرآن  ،823سورۀ نساء ،آيه 31؛ قهرآن  ،813سهورۀ
مائده ،آية .8
هه سركا
اَبُونافِع :سركا (تاج االسامى)133 ،
ز سىركا بههرده خههويش تنههد خههويى

گريهههزان از دکهههانش ترشهههرويى
(سيداى نسفى ،کليات ،ص )313 ،11

هدايةالمتعلمين،03 ،033 ،
نيز :تفسيرنسفى ،النحل  ،88يس 18؛ بستانالعقول338 ،؛ 
 388 ،388 ،313 ،311 ،318 ،310 ،11حاشهههههيه338 ،338 ،310 ،382 ،383 ،
حاشههيه 023 ،023 ،020 ،حاشههيه 038 ،038 ،031 ،033 ،حاشههيه،000 ،031 ،
033 ،013 ،011 ،018 ،013 ،011 ،010 ،013 ،001؛ ايددددنبرگهدددداىپيددددر،
هدايةالمتعلمين،081 ،000 ،
روضةالفريقين83 ،80 ،؛ زنگىنامه18 ،8 ،؛ 

311حاشيه؛
888 ،821؛ مقاصد اللغه 83 ،318 ،81 ،18؛ انيس المعاشرين.12 ،33 ،
هدايةالمتعلمين 038 ،حاشيه)
سركاه ( 

هه سرگم
کار جهان چو دايره سىرگم بمانهد ار

بيرون برد ز دايهرۀ اهتمهام خهويش
(سيف اسفرنگى)032 ،

نيز.388 ،132 ،113 ،131 ،083 ،083 ،81 :
غنچه چون تكمهه سىرگُم آمهد بهاز
بههر گريبههان گههل چههو گههوى گههره
(ديوان سيف فرغانى)018 ،
سرگمزدن

چون محرم مهن نبهود دل صهورت او

سىىىرگم زد و در آينه هة جهههان آمهههد
(سيف اسفرنگى)811 ،
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سرگمشدن

خورشيد راى آنكه چو عزمش کمان کشد

سرگم شىود ز قهوّت تهدبير او زحهل
(سيف اسفرنگى)133 ،

نيز :سيف اسفرنگى.801 ،813 ،813 ،330 ،133 ،
هه سفد
الساقْف :سفد (صحيفةالعذراء)103 ،

نيز :قرآن  ،3213انبياء10 ،؛ زخرف11 ،؛ تفسير نسهفى ه بقهره  ،013نحهل ،08
انبياء  ،10زخرف 11؛ قرآن 0238ه کهف ،30نازعات 01؛ قرآن 813ه کهف .30
(مقاصد اللغه ،33 ،قرآن 333ه نحل)08
تكملةاالصناف ،313 ،08 ،مقاصد اللغه)303 ،
شفد ( 
(مقاصد اللغه)13 ،
سغد (مقاصد اللغه)311 ،

هه سكاچه
گهى به هامهان آرد زمهوده از فرعهون

گهى سكاچه به افراسياب زى هومهان
(ديوان سوزنى)81 ،

تكملةاالصناف ،031 ،328 ،انيس المعاشرين ،31 ،مقاصد اللغه)11 ،
سكاجه ( 

هه شرفه
از شرفۀ جالجهل شهاهين عهدل تهو

عنقاى ظلم گشت پس قاف در نههان
(ديوان سوزنى)033 ،

شعر يكى بود بلى ليك مساوى کى بود

نغمة عنهدليب بها شىرفۀ سهنگ آسهيا
(سيف اسفرنگى)83 ،
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هه شافيدن
هدايةالمتعلمين031 ،
ساقها و پايهای ايشان ريش بود از گزيدن سگان و شافيدن بسيار ( 
حاشيه).

نيز :بدايعالملح ،83 ،قرآن  ،3213مائده  ،328قرآن  ،333مائده .328
تكملةاالصناف ،311 ،صحيفةالعذراء ،388 ،انيس المعاشرين)82 ،
شافنده ( 
هه شخوليدن
سخورد ( hxyrriفرهنگ سغدى )3238 ،و سيخورد ( sīxwardفرهنگ سغدى)3333 ،
مقاصد خود به [بواطن] ايشان مىرسانند به آوازهايى که الي ادراك ايشان باشد
وضع مىکنند از نوا و شخوليدن و (ترجمة احياءالعلوم ،ج  183 /0نيز ،180 :ج .) 333 /8
نيز بنگريد :قرآن  ،813تفسير شنقشى ،قهرآن  ،333قهرآن  ،0238انفهال 11 /و
مثنوى ،ج  ،1ص .31
هه شِلك
چو گرد آرنهد کهردارت بهه محشهر

فرومهانى چههو خهر بههه ميهان شِىىلكا
(رودکى)81 ،

به ساق پاى چو کلك و سياهچرده چو شلك (م.سلك)
ورا نه مال و نه ملك و ورا نه خويش و تبهار
(ديوان سوزنى)13 ،

تكملةاالصناف ،312 ،صحيفةالعذراء.383 ،1،1 ،

نيز:
هه طيّار
کهههرده بهههود از بهههراى طيّىىىارش

اوسههتاد فلههك بههه خههون جگههر
(کليات سيداى نسفى)11 ،

طيّاركردن

عهههزم تهههو تهههرازوى فلهههك را

طيّىىىار کنهههد بهههه بهههال شهههاهين
(سيف اسفرنگى)328 ،

گونهشناسی متنهای فارسی63 /

نبود دور کهه شهاهين تهرازو را بهاز

ز اثر عزم تهو طيّىار کنهد بهى بهالى
(سيف اسفرنگى ،310 ،نيز)103 :

تيار كردن
روی صفحة مسجد ،دکان خود را تيار کرده (نخستين داستانهای معاصر دری.)313 ،

نيز بنگريد :زبان فارسی فرارودی (تاجيكی)  ،زبان فارسی افغانستان (دری) ذيل
واژۀ تيار.
هه غراسيدن
غراش ] [γarāšعصبانى ،برانگيخته (فرهنگ سغدى)3380 ،
تكملةاالصناف)813 ،
المُتَبارْطِمُ :غراسانده ( 
غراسيدن (ارشاد)083 ،
غراشيده (رودکى338 ،؛ آغاجى ،شاعران بىديوان ،ص )333
زود غرس (رودکى)12 ،
هه غنج
غونچ ]γōnč[ :رنگ ،غنج (فرهنگ سغدى)3130 ،
ببرّيهههد دل زيهههن سهههراى سهههپنج
چو گشهت آن پريهروى بيمهار غىنج
(رودکى)81 ،
هدايةالمتعلمين)313 ،
دودغنج ( 
بيمارغنج (انيس المعاشرين11 ،؛ صراح اللغه ،ج  ،121 ،3ج )121 ،0

هه غنده
الثَّطْاَة :غنده (تاج االسامى)18 ،

هدايةالمتعلمين 11 ،32 ،حاشيه 113 ،112 ،88 ،حاشيه 110 ،حاشيه810 ،؛
نيز :
قرآن ،3213عنكبوت33 ،؛ قرآن  ،0238عنكبهوت33 ،؛ تهاج االسهامى،003 ،18 ،
مقاصد اللغه ،11 ،انيس المعاشرين ،81 ،المستخلص.311 ،
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هه فدرنجك
النَيْدُِالنُ :فدرنجك (تاج االسهامى ،131 ،نيهز :هدايدةالمتعلمدين ،033 ،تهاج االسهامى،813 ،
تكملةاالصناف ،31 ،صراح اللغه ،ج )013 ،0

تكملةاالصناف ،813 ،113 ،تاج االسامى)388 ،
رنجك ( 

هه فراخشاخ
اتفاقاً ما را فراخشاخ ماده بود و در شكم بار داشت (انيس الطالبين.)12 ،
نيز :انيس الطالبين013 ،002 ،023 ،333 ،338 ،13 ،؛ رشحات عهين الحيهات31 ،؛
تاج القصص031 ،؛ تاريخ مالزاده38 ،؛ قرآن 813؛ انعام338 ،333 ،؛ يوسف.38 ،
هه فريدن ،فيريدن
مىآغازد فيريدن :فَرِحَ
و ما چون مىچشانيم کافر را از ما نعمتى مىآغازد فيريدن (تفسير نسفى ،شورى .)31
فيريده شدن (تفسيرنسفى ،انعام  ،33قرآن  ،823قصص  ،11قرآن  ،333قمر  ،08قصص .)11
فيريده (اينبرگهاىپير 083 ،083 ،311 ،33 ،حاشيه ،منتههى االرب ،ج  ،3ص  ،123ج ،0
ص  ،828 ،113ج  ،1ص 331 ،313 ،103؛ المستخلص)318 ،331 ،

هه فريجاب
تكملةاالصناف)301 ،
الطَّلُّ :فِرِجْآب ،و باران نرم ( 
فريجاب (قرآن  ،333بقره 081؛ صحيفةالعذراء31 ،؛ مقاصد اللغه)338 ،
ريجاپ ،ريچاب ،فريجاب (لسان التنزيل)031 ،
هه فسيد
تكملةاالصناف)131 ،
السَّرَفُ :فسيد ،و هُوا ضِدم القصدِ ( 

نيز :تفسير نسفى ،نساء .8
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هه قمز
انواع مشروبات و مسكرات از باده و قمز و بال و مثلث و عرق و سرمه مرتب داشته
(مطلع سعدين ،ج  ،3دفتردوم)3201 ،
قميز (مطلع سعدين ،ج  ،3دفتراول ،11 ،مهماننامة بخارا)383 ،381 ،383 ،

هه كابك
چو کبتر تبتى خانه کرده بهر كابىك

چو مار سغدى ره يافته به هر کاواك
(ديوان سوزنى 11 ،حاشيه)

آنكه طبعش در کبوترخانة روحانيان

از بروج رفرف افالك كابك مىکنهد
(سيف اسفرنگى)138 ،

هه كبت
هدايةالمتعلمين811 ،810 ،؛ قهرآن  ،3213نحهل81 ،؛
الزنبور :كبت (صحيفةالعذراء ،382 ،نيز :
قرآن  ،813نحل81 ،؛ مقاصهد اللغهه ،13 ،81 ،88 ،33 ،منتههى االرب ،ج  ،138 ،811 ،0لسهان
التنزيل ،338 ،المستخلص ،303 ،تاريخ بخارا.)3 ،

هه كراشيده شدن
صورت او بهغايت كراشيده شد (انيس الطالبين.)100 ،

نيز :ارشاد081 ،؛ آغاجى بخارايى ،شاعران همعصهر رودکهى ،ص 311؛ تفسهير
نسفى ،بقره  ،01حج  ،03يوسف  ،33ق .1
هه كراش
تو در ميان دل و دل ميان زلف تهو در

كراش خود مخوه و زلف خود به شانه مزن
(ديوان سوزنى)122 ،

كراشيدهگشته

رميدگان و كراشيدهگشتگان ز وطهن

ترا خوهند ز ايزد به دعهوت و آئهين
(ديوان سوزنى)121 ،
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كراشيدگى (تاج القصص)018 ،
كراشيده (تاج القصص)001 ،
گراشيده (تاج القصص)313 ،

هه كروه
كروا [ :]karwāميان تهى ،خالى و سوراخ (کروْ ،کَروا ،کروه) (فرهنگ سغدى.)3181 ،
كرو دنده [danddēـ :]krryدندان ميان تهى ،دندان کرم خهورده (فرهنهگ سهغدى،
)3188
كروه دندان

بههاز چههون برگرفههت پههرده ز روى

كروه دندان و پشهت چوگهان اسهت
(ديوان رودکى)11 ،

دندانكروه

گاز کفتاران دندان كروه (م.کرده) را

نسههخة مههرهم نبههود از هههيچ بههاب
(سيف اسفرنگى)132 ،

هه كنانه
هرکه با کسى نيكويى کند و آن را تربيت نفرمايهد كنانىه گهردد چهون جامهة خَلَه
(اغراضالسياسه.)381 ،
كنانگى كردن (بدايعالملح)3 ،

سيم برهنه و سره مىگير و مىفروش

توز نو و كنانه به دست آر و مىنونهد
(ديوان سوزنى ،ص )31

هدايةالمتعلمين318 ،؛ هدايدةالمتعلمدين،13 ،
نيز :بدايعالملح32 ،18 ،11 ،03 ،38 ،؛ 
 311 ،318 ،310حاشيه 318 ،حاشيه 033 ،023 ،330 ،311 ،388 ،383 ،حاشيه،
338 ،013 ،081 ،088 ،082؛ قرآن  ،3213يوسف31 ،؛ قهرآن  ،813يوسهف31 ،؛
تفسير نسفى ،احقهاف 33؛قهرآن  ،0238حهج 03؛ تهاج االسهامى،311 ،301 ،31 ،
131 ،133 ،111 ،181 ،013 ،022 ،381 ،380؛ صراح اللغهه ،ج 318 ،3؛ مقاصهد

گونهشناسی متنهای فارسی79 /

اللغه028 ،80 ،؛ انيس المعاشرين.11 ،
هدايةالمتعلمين)082 ،
روغن زيت كنانه ( 
هدايةالمتعلمين)023 ،311 ،088 ،023 ،318 ،
سيكى كنانه ( 
هدايةالمتعلمين)082 ،
شراب كنانه ( 
هدايةالمتعلمين)318 ،
شراب كنانۀ شيرين دار سياهرنگ ( 
هدايةالمتعلمين 310 ،حاشيه 311 ،318 ،311 ،حاشيه 023 ،حاشيه)033 ،
كهنانه ( 
مال كنانه (بدايعالملح ،03 ،مقاصد اللغه)10 ،
هه كيفتن
آكمب [ :]ākambسرکوب کردن (خم کردن) (فرهنگ سغدى.)332 ،
فريفتشان و از دين ح به دين باطل بكيفتشان :غَرَّهُمْ
و فريفتشان و از دين ح به دين باطل بكيفتشان ،ايهن درو ايشهان کهه بهر
خداى تعالى مىگفتند و به راه باطل مىرفتند (تفسير نسفى ،آلعمران .)03
نيز :سلسلةالعارفين331 ،؛ غازاننامة منظوم.138 ،
گَردْبانْدان
تكملةاالصناف)310 ،
العِقْدُ :گَردْبانْدان ياكْدان ،االَعْقادُ ،جماعه ( 
تو چون يهاقوت سهرخ انهدر ميانهه
بزرگههان جهههان چههون گردبنىىدن
(رودکى)38 ،

هه الش آبه
ناگاه آن مدعى در الش آبه (م :بالش آبه) آن حمّام سرنگون افتاد (انيس الطالبين101 ،
حاشيه)

نيز :سلسلةالعارفين.008 ،
هه لخشۀ آتش
الشّرَرُ و الشَرار :لخشۀ آتش (تاج االسامى)088 ،
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لخچه (اورمزدى ،شاعران بىديوان ،ص )088

هه مادهموى
مادهمويان ،مرد آن درگاه نباشند (احياءالعلوم ،ج )33 ،3
نيز :احياءالعلوم ،ج 381 ،3؛ ديوان اثيراخسيكتى.11 ،
مادهمويى (شرح تعرف ،ج  ،3ص )381
هه مانندا
الشَّبِيهُ و الشِّبْهُ :مانندا (مقاصد اللغه)31 ،
نيز :بدايعالملح10 ،83 ،83 ،81 ،83 ،؛ قهرآن  ،0238زخهرف ،38 ،حشهر،38 ،
لسان التنزيل.338 ،
مانندا شدن (بدايعالملح)13 ،
تكملةاالصناف ،31 ،مقاصد اللغه)188 ،31 ،
ماننداكى ( 

هه مرغنچه
تكملةاالصناف)11 ،
البُرْعُومَةُ :مارغنچه ( 
تكملةاالصناف)11 ،
مارغنچه ( 
مرغنجۀ ميوه (مقاصد اللغه)03 ،
تكملةاالصناف)801 ،312 ،033 ،
مرغندگى ( 
هدايةالمتعلمين ،830 ،132 ،112 ،111 ،110 ،113 ،121 ،تكملدةاالصدناف،13 ،
مرغنده ( 
تكملةاالصناف)381 ،

،331

هه مستكار
مستكاره« [mastkārē] :مستى آور ،سكرآور» (فرهنگ سغدى)1332 ،
نام شراب بر مستكاره [م .مستكان] افتد از آب انگور (التنوير)83 ،
مقدمةاالدب ،ج )132 ،3
مستكار (ارشاد ،)010 ،مستکاره ( 

گونهشناسی متنهای فارسی71 /

تكملةاالصناف)833 ،
مستكره ( 

هه مغنده
االَفْزَر :آنك بر پشت مغندگى [م .مغندکى] دارد (تاج االسامى.)33 ،
مغندگى (صراح اللغه ،ج  ،111 ،3منتهى االرب ،ج )833 ،1
مغنده (منتهى االرب ،ج )13 ،3
هه مورى
مورى ]« [mūrēکاريز ،راهآب» (فرهنگ سغدى)1110 ،
« tirخانه و جايى که در آن تنور قرار دارد» (فرهنگ يغنابى.)11 ،
از صفاقالبطن دو سوالخ خيزد يكى سوى بغل پاى راست آيد و ديگر بههسهوى
هدايةالمتعلمين 38 ،حاشيه).
بغل پاى چپ آيد ،مانندۀ دو مورى ( 
گههر کشههد دود باشههد امههر محههال
مىىوريى کههان عههالء ديههن سههازد
(کمال خجندى)3233 ،

سؤال کهرد يكهى از عالءديهن گلكهار

که تو غالم نيى روى تو سياه چراست؟

جواب داد که هر مورى که ما سهازيم

چو آتشى بكنى ميل دود جانب ماست
(کمال خجندى3231 ،ه)3238

مقدمةاالدب ،ج .80 ،3

نيز:
مورى آب خانه (تاج االسامى ،13 ،انيس المعاشرين)13 ،
هه ناويدن
گردكنند پرها را در ناويدن :يَقْبِضْنَ
اُ نمى بينند مرغان را زبر سرهاى ايشان پرها بازکرده به پريدن و گاه گاه گردکنند
پرها را در ناويدن (تفسير نسفى ،ملك .)33
نيز :بدايعالملح331 ،؛ صراح اللغهه ،ج  ،3ص  ،382 ،312 ،112 ،082 ، 303ج
 ،0ص 31 ،38؛ منتهى االرب ،ج  ،3ص .3011 ،3038 ،3030
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هه نگينه
در خور انگشت اوست خاتم دولهت

عههيش ابههد نقههش بههر نگينىۀ خههاتم
(ديوان سوزنى)011 /

به نشان خاتم تو چو به مهر بر نگينىه

به خيال نقش بندد به بهار سنگ خارا

(سيف اسفرنگى)88 /
نيز :سيف اسفرنگى.831 ،833 ،110 ،108 ،033 ،331 ،331 ،321 /
ما چشم کهردهايهم ز خهاتم نگينىه را
در لطف اگرچه دهان و لبت يكيسهت
(کمال خجندى)11 ،

گر کوه نام تو شنود در زمان چو لعهل

هر سنگ او به نام تو گردد نگينىهيهى
(ديوان سيف فرغانى)330 /

هه نمرزه
الْمُسَنّاة :نمرزه (انيس المعاشرين ،88 ،نيز :مقاصد اللغه)331 ،
هه نوجبه /نوژابه
سايل :نوجبه (صراح اللغه ،ج )003 ،0
تكملةاالصناف 833 ،ح؛ منتههىاالرب ،ج  ،318 ،3ج ،188 ،0

نيز :رودکى82 ،؛
 ،823 ،111ج  ،3233 ،333 ،382 ،301 ،111 ،181 ،133 ،818 ،801 ،1ج / 3
3013 ،3231 ،3213؛ قرآن شمارۀ  ،3سبا.38 ،
(بايد افزود که واژۀ نوجبه ،نوژابه ،نوژبهه در کتهاب منتههى االرب همهه جها بهه
صورت توجبه آمده است).
نوژابه (طبرى ،ج )132 ،1
نوژبه (مقاصد اللغه)310 ،
هه نوسپاس
نو [ :]xūپيشوند نفى اسم و صفت (فارسى :نو در نوسپاس) (فرهنگ سغدى.)8322 ،

گونهشناسی متنهای فارسی77 /

تكملةاالصناف)111 ،118 ،
الكَنُودُ :سخت نُوسْپاس و بخيل ،و زمينى که ازو نبات نرويد ( 

نيز :تاج االسامى.388 ،381 ،
نوسپاس شدن (مقاصد اللغه)031 ،
نسپاس (قرآن  ،3213حج ،88 ،ق ،03 ،شعراء ،33 ،عبس)38 ،
نيز :قرآن  ،823حج88 ،؛ ق03 ،؛ قرآن  ،0238ابراهيم01 ،؛ قرآن  ،813ابراهيم،
8؛ لسان التنزيل 323 ،و332؛ المستخلص.88 ،
هه وارغ
وارِ ناکرده :غَيرَ مَعْرُوشاتٍ
و وى آن خداوندى است که بيافريد بوستانهاى وارِغ کرده و وارِغ ناكرده ،يعنهى
انگور و مانند آن بلندکرده ( ..تفسير نسفى ،انعام 333؛ نيز :انيسالطالبين ،ص .)003
دو واژۀ نخجير و قزاگند در نوشتههای فرارودى و گاه فرورودى در معنايى
متفاوت با ديگر حوزههای جغرافيايى ايران ،کاربرد دارد .مردمان حوزۀ فرارود واژۀ
نخجير را در معنىِ حيوان درنده يا سَبُع و واژۀ قزاگند را در معنىِ لحاف يا پوششى
لحاف گونه به کار مىبرند.
هه نخجير
نخجير :السَّبُعُ
حرامکرده شد بر شما حيوان بىبسمل مرده  ...و آنچه نخجير از وى خورده (تفسير
نسفى ،مائده  ،1نيز :کورت .)33
السابُع :نخجير (صحيفةالعذراء)032 ،
نخجير (تاج القصص ،180 ،100 ،113 ،طوطىنامة نخشهبى  ،018تهاج االسهامى،13 ،31 ،
 ،830 ،131 ،181 ،128 ،312 ،033مقاصد اللغه)383 ،338 ،82 ،
نخچير (صراح اللغه ،ج )011 ،3
مقدمةاالدب ،ج )038 ،3
نخچيركار ( 
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مقدمةاالدب ،ج )038 ،3
نخچيروال ( 
نخشير (مقاصد اللغه)313 ،01 ،

هه قزاگند
تكملةاالصناف)188 ،021 ،
الدِّثارُ :قزاگند ( 
هدايةالمتعلمين.818 ،
نيز :تفسير نسفى ،مدثر  3و 0؛ 
 .1برخى از واژگان ماوراءالنهرى (فرارودى) قديم در گونۀ فارسى فرارودى امروز
و گونۀ فارسى افغانستان معاصر
همانگونه كه مىدانيم زبانهای ايرانى ميانۀ شرقى ،بهويژه زبان سغدى ،از سدهها پيش از
آمدن اعراب به ايران ،در جايگاه گونۀ گفتارى و نوشتارى مردمان فرارود (ماوراءالنهر)
كارايى داشته است و با چيره شدن اعراب و كمرنگ شدن پايگاه نوشتارى زبان فارسى و
آميخته شدن آن با واژگان عرب ،گونۀ تازهاى از زبان فارسى فرارودى در ماوراءالنهر
(فرارود) شكل گرفت و ما آن را گونۀ فارسى فرارودى (ماوراءالنهرى) مىناميم كه تنها در
همين حوزه به زندگى خويش ادامه داده است.
جايگير شدن واژگان زبانهای ايرانى ميانۀ شرقى در فارسى فرارودى توانست بر
توانمنديهای گونۀ فارسى فرارودى بيفزايد و ماندگارى شمارى از اين واژهها و گاه
ساختهای اين زبانها را افزون كند به گونهاى كه هنوز هم با گذشت قرنها بسيارى از اين
واژهها و ساختها را مىبينيم كه در زبان فارسى فرارودى معاصر و افغانستان امروز
كاربرد دارند:
هه آتنگ/āmrnt /

تسمه يا بندى چرمى يا بافته از نخ که آن را به خيش مىبندند و دنبالة آن را به يو
وصل مىکنند .واژۀ آتنگ ظاهرا از مصدر آتدن (= آ  +تدن) به معنى تنيدن و بافتن
و سر هم کردن و در هم پيچيدن است.
قس .پهلوى « mrntتنگ و باريك» ()CPD. 82؛ پارتى ميانة مهانوى ()WMP. 87
mrnt؛ تنگ «تسمة زين» ،کردى « mrtکمربند» ،بلوچى عاريتى « mrntتنگ زيهن»،

گونهشناسی متنهای فارسی73 /

« nāftangميانِ اسب ،درواقع نافبنهد» ،آسهى « äxmdntشهكمبنهد»mdntē dum ،

«تنگِ دُم»« tā- mrnt ،تنگ زين» (اساس اشتقاق)131 .؛ ريشهة اوسهتايى ه،θrnt
هند و اروپايى ه dه, menه ،)DKS. 148( menيغنابى « mrntāچوب يوغوالق» (فرهنگ

يغنابى.)3 ،
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

تيرکَش ،ريسمان از پوست گردن حيوانات ساختهشده که با وى آماچ را بها يهو و
ارابه را خَموت مىبندند ،آتنگ (لغت مختصر لهجههای بخارا ،ص .)033
طاقت و تاب ز پُرتابى آتنگ گذشت
ز دل مامة طِلّها اَلَهو جنهگ گذشهت
(مؤمن قناعت ،ص )111

مردك ،يو ِ تير و آماچ را ميانِ زمين پرتافته ،به خانه برگشت ،آتنگ و گاورانهه را
پشتِ بام انداخت (دشت ماران ،ص .)130
نيز :دشت ماران ،ص 108 ،108؛ از برفريزى تا برفخيهزى ،ص 301؛ سهنگ
سپر ،ص .33
نمونههای متون قديم فارسى

آتنگ:
تكملةاالصناف ،ص 008؛ تاجاالسامى ،ص )011
الشديغ؛ آتنگ ( 
تكملةاالصناف ،ص )313
المَلْوىّ؛ آتنگ ( 
تكملةاالصناف ،ص )338
الهيجن؛ آتنگ ( 
آتنككش (انيسالطالبين ،ص )031
واژۀ آتنگ در گويش خراسان به کار رفته است :گويش خراسان  ،0ص .33
هه آسوخته/ âsūxta /

هيزم نيمسوخته .واژۀ آسوخته شكل ديگرى از واژۀ سوخته است که در زبان سغدى
به صورت آسُغده کاربرد داشته است.
بسنجيد با آسَغده (آ  +سَغده ،ازمصدر ساختن).
وامواژه از سغدى بودايى  ،"hyγtkآسغده « hyγt, sucسوختن» (فرهنهگ سهغدى،
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)3238 ،3203 ،083؛ نيز سغدى بودايى  swγtw, swčtمهانوى 'wswγtyy ,'wswγs -

 ،'wswcآسى ديگورى  ،hiγdägايرونى « syγdägپهاك» ،ريشهة سهكايى ختنهىhiuhـ  ،ريشة هند و اروپايى )DKS. 426( -keik؛ ريشة اوسهتايى hrdkـ «سهوختن»
(.)AiW. 1548
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)
مادرش آستينچه به دست ،راست استاده ،آسوختهها را پيش مىزد (هم کوه بلند ،ص .)313

چينى با آسىوختهاى دلِ قُهور و خاکسهتر را کافتهه ،پايههای سهرماخوردهاش را
داشتنى بود (سنگ سپر ،ص .)001
واژۀ آسوخته در لهجة مستچاه تا امروز کاربرد دارد (ا .ل .خروموف ،پيام نوين ،ج  ،1ش.)3
آسوختهبرين :مانند هيزم نيمسوخته.
او تختهپشت به در گذاشته ،پايهاى آسوختهبرين سهياه و خهرابش را دراز کهرده
نشست (اکتيار ،ص .)333
آسوختهصفت :آسوختهبرين.
او در يك شب ،آسوختهصفت ،سياه شد .از ناسوخته آسوخته (اکتيار ،ص .)133
نمونههای متون قديم فارسى
آسوخته:
تكملةاالصناف ،ص .)038
الشَهاب :آسوخته ( 

الجَذْوَة :آسوخته (تاجاالسامى ،ص .)323
القَبَس :آسوخته (تاجاالسامى ،ص .)333
آسغده
ايستاده ميان گرمابه همچو آسغده در ميان تنور (معروف بلخهى ،شهاعران بهىديهوان ،ص
.)333

من ديدم آتشى تابان ،هرآينه از وى خبر بيارمتان يا بيارمتان افرازۀ آسغدهاى تها
گرم شَويت بدان (تفسير نسفى ،ص .)831
تكملةاالصناف ،ص .)13
الجَُثْوَة،الجَذْوَة؛  ...و هو آسغده ،آسوخته ،آسوغده ( 
آسوغده
تكملةاالصناف ،ص )113
الَقَبس؛ آسوغده ( 
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بياسوخته
الحَمَمة :بياسوخته (فهرست السّامى فىاالسامى ،ص  18ح)
هه آلغده/âodγda /
شكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى:

الغده/rorγda ،
حالت شخصى که بر اثر خشم يا ترس يا نگرانى و چيزهايى از ايهن دسهت ،دچهار
خشم و برافروختگى يا پريشانى شود ،اين واژه مىتواند برگرفته از مصدر آلغىدن و
الغدن باشد که صورتى از آرغدن [ ]āriγdanاست.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

 .3خشمگين ،عصبانى.
فيلمبردار الغده مىشد که کمپيرك چنين يك رُل [رال] آسان را سامانداده نمىتواند،
حاضران الغده مىشدند (دود حسرت ،331 ،نيز.)81 :
سگ الغده شده ،قفا مىگشت و باز يكباره هجوم مىآورد (سنگ سپر ،ص .)020
گمانش که زنك به نوگ پستانهايش قُلُنفُر تند ماليده است که دهان و زبان کودك
از تندىاش سوزد ،ديگر سينه به دهان نگيرد .الغده شود ،غش کند ،دست و پا زنهد،
به قدر سينة او رسد (از برفريزى تا برفخيزى ،ص .)33
نيز :دشت ماران10 ،؛ زرافشان ،ص 018؛ زنگ اول ،ص .080
 .0پريشان و بىحوصله و خسته.
آلغىىىده شهههدم ز گيهههر و دار ايه هام
از غنچههة بسههته چههون هههزار ايههام
(پيك جاويد ،ص )318
بعد آن قدر که الغده شد و خُنُك خورد ،به کنج صندلى مىنشست (زنگ اول ،ص .)003

نيز :دود حسرت ،ص 323؛ اگر وى مرد مهىبهود ،ص 021؛ از بهرفريهزى تها
برفخيزى ،ص 311؛ زنگ اول ،ص .032
 .1از خود بيخود شدن.
الله يگانه بود و از حسن او شوهرش الغده مىگشت (دشت ماران ،ص  ،033نيز.)018 :
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كاربرد در گويشهای فرارودى

اَلَغْده بخارا ،ص  .13اَلَغْده مستچاه ،ص  .311اَلَغْده شدن هردرى ،ص .338
نمونههای متون قديم فارسى

آلغده:
شير خشم آورد و جست از جای خويش

و آمههد آن خرگههوش را آلغىىده پههيش
(محيط زندگى رودکى ،ص )133

شير آلغده که بيرون جهد از خانه به صيد

تها بهه چنهگ آرد آههو را آهههوبره را
(محيط زندگى رودکى ،ص )133

اين واژه به صورت آرغده نيز در متون فارسى به کار رفته است:
شير درنگريد و آن عالمت که دمنه گفته بود بديد .آرغىده گشىت و گفهت :ايهن
گياهخوار بهحقيقت به جنگ من آمده است (داستانهاى بيدپاى ،ص .)333
تكملةاالصناف ،ص )018
الشَرَهُ :آرغده ( 
هه افدق/ rsiry /
جوى و نهر .شايد واژۀ افدق معرب واژۀ اودگ باشد به معنهى رگ باسهلي  ،کهه از
روى مجاز بهجاى نهر و جوى نشسته است.
اين واژه در فرهنگهای فارسى نيامده است و در نوشتههای معاصر ،کهاربردى از
آن ديده نشد ،تنها نمونههههايى از کهاربرد آن در پهارهاى از نوشهتهههای فهرارودى
(ماوراءالنهرى) متأخر ديده مىشود:
زمينهايى که معروف است به زمينهای هالل که از اسباب مملكة ديهوان اسهت در
دست متصرفى معلوم و پيوستة فاصل اردهاء قديم و پيوسهتة همهين زمينهها هاللهى
فاصل افدقى که از جوى فارکن آب برمىگيرد (اسناد بخارا ،ص .)32
پيوستة همين افدق تا جوى فارکن و پيوستة شاخ جوى کالن که از جوى فارکن
آب برمىگيرد و مىرود به زمينها تلّ هندوان که از حساب همهين فهارکن اسهت ...
(اسناد بخارا ،ص .)32

نيز :اسناد بخارا ،ص .81 ،88 ،12 ،33 ،31 ،33

گونهشناسی متنهای فارسی89 /

افدق مشترك نحوالشمالين نهر بازار و المهدخل ايضها و حهاال ايهن محهدود در
تصرّف خالدار ترکستانى است (اسناد سمرقند ،ص .)308
حدود قطعة ثانيه نحوالغرب متصل است به حريم افدق مشترك نحوالشرق (اسهناد
سمرقند ،ص .)308
نمونۀ متن قديم فارسى
افدق

رگها چن مثل جويها بود که زميها آب دهد ،از نخست رود بود و به تازى نهر خوانند
هدايةالمتعلمين ،ص .)338
و باز جداول کى ورا افدق خوانند ( 
هه پاخسه/ câxhr /
شكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى

پاخيزه ،/câxdzr /پخسه/crxhr /
يك چينه يا يك اليه و طبقه از ديوار (گلى).
سغدى مسيحى :خس« / xrh ،استوار ،محكم» (فرهنگ سغدى)32831 ،

نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

انداوۀ ديوار خانه پاره پاره کوچيده ،از بين کلوخ و پاخسههها چوبههاى پوسهيدهاش
نمايان گشته بودند (صبح جوانى ما ،ص .)031
در روبهروى اين خانهها يك حولى ديگر بها ديهوار پاخسىه احاطهه شهده بهود
(ستارهاى در تيرهشب ،ص .)310

نيز :يتيم ،ص 03؛ مزار شاعر ،ص 323؛ آدينه ،ص 31؛ سهفرنامة تحهف بخهارا،
ص 388؛ در آرزوى پدر ،ص 132؛ غالمان ،ص 118؛ سنگ سپر ،ص 110 ،318؛
دشت ماران ،ص 133؛ اسناد بخارا ،ص 18؛ آدمان جاويد ،ج  ،3ص 003؛ آدمهان
کهنه ،ص 80؛ فولكلور بخارا ،ص .013 ،303
پاخسهديوار :ديوارى که از گل و الى چيده شده باشد.
اين نه فقط فكر من بلكه فكر اکثر کالن ساالنى است که سى ،سى و پنج سال مقدم
 ...کلند مىزدند يا من از پاخسهديوار اولين عمارتها را مىبرداشتند (آدمان کهنه ،ص .)81
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پاخسهگى :ساختهشده از طبقات و اليههای گلى.
کازۀ پستك خردترك در پيشخانهچة پاخسهگىى ،مثل ايوان آن ،از جوارىپايهه
ساخته شده بود (صبح جوانى ما ،ص .)110
نيز :غالمان ،ص  ،1شوراب ،ص  ،303نه ستارههها مهىريزنهد ،ص  ،30پهرواز
شاهين ،ص  ،81ستارهاى در تيرهشب ،ص .011
پاخسهگين
به پشت ديوار پاخسهگين خود را پنهان کرد (فولكلور زرفشان ،ص .)011

نيز :تابستان ،ص 311؛ غالمان ،ص 333؛ زنگ اول ،ص 08؛ از برفريهزى تها
برفخيزى ،ص 88؛ حكايهها ،طالس ،ج  ،3ص .120
كاربرد در گويشهای فرارودى

پاخسه  pâxsaبخارايى ،ص  .110پاخسهديوال تاجيكى ،ص .311

نمونههای متون قديم فارسى
آخيز:
مقدمةاالدب ،ج  /3ص )303
رِهَّصْ؛ آخيز ( 
آخيزگر:
مقدمةاالدب ،ج  /3ص )303
رَهَّاص؛ آخيزگر ( 
باخزه /پاخسه /پاخيزه:

بههه هههر پاخسىىه بههر چهههل الد نيههز

ز جزع و رخام و ز ههر گونهه چيهز

(گرشاسبنامه ،ص )322

مقدمةاالدب ،ج  ،3ص 303؛ تاجاالسامى ،ص 021؛ تاجاالسامى ،ص 183؛

نيز:
دستوراالخوان ،ص 133؛ مقاصداللغه ،ص .18 ،13
پاخيزهزن:
انيسالمعاشرين ،ص )11
تكملةاالصناف ،ص 330؛ 
الرَّهّاص؛ پاخيزهزن ( 
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران

پَخْسَه افغانستان ،ص  .88پاخْسَگى ،پاخْسَه ،پاخْسَهزَن ،پاخْسَهزَنی ،خراسهان ،0
ص  .81پَخْسَه ،خراسان  ،0ص .81

گونهشناسی متنهای فارسی81 /

گونۀ فارسى افغانستان [درى]

پاخسه []pâorm
گلى که براى ساختن ديوار گلى استفاده مىشود.
اين اتاق ...در گوشهيى از محوطة حويلى بيرونى موقعيت دارد که با گل پاخسىه
و چندتا چوب کرمزده و نيمهجان اعمار شده است (رفتهها برنمىگردند.)10 ،
پخسه []pmorm
مرد تكهاى از گل بغل ديوار را گرفت و زد به روى پخسه و بعد از در خانهه بيهرون
شد (سالهای برزخ و باد.)380 ،

نيز :از شكار لحظهها تا روايت قلم301 ،؛ افغانستان در غربت131 ،؛ نامههاى از
اللة کوهى11 ،؛ نثر درى افغانستان011 ،؛ سيرى در هزارهجات83 ،؛ تاريخ تشيع در
افغانستان11 ،؛ پادشاهان متأخر افغانستان ،ج  3و 132 ،0؛ خاطرات و تاريخ.11 ،
هه پالنج/croânu /
از واژههای کم کاربرد در نوشتههای قديم فارسى و حتى نوشتههای فرارودى اسهت
اما امروزه در فرارود ،چه در زبان گفتار و چه نوشتار ،بسيار پر کاربرد اسهت و بهه
معنى هوو يا اَمبا و وسنى ،يعنى نسبت دو يا چند زن که در نكاح يك مرد هستند،
به کار مىرود.
واژۀ پالنج گونة کاربردى ديگرى از واژۀ پنانج سغدى است که با دگرگونى آوايى
ن /ل در زبان فرارودى کاربرد دارد.
سغدى مانوى « nc'npهوو» ،اوستايى  ،srcrθni-فارسى ميانه  ،'gytآسهى bin
(فرهنگ سغدى)8188 ،؛ از اوستايى )GMS. 1046, 397( ،srcrθ n(ì) +-nc؛ پسوند -np
از مونث  - ānaka -براى ساخت اسمهای مؤنث مىآيد (.)GMS. 1043
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

دغههيچ دَ دغههيچ سههنگ مههىپَرتههاد

پالنىىج دَ پالنىىج پختههه مههىپَرتههاد
(فولكلور بخارا ،ص )323
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هنهههوز ايهههن دختهههرم نهههورس

پالنجهىىىىايش ،دو تههههن نههههاکس
(مناس ،ص )008

نيز :مزار شاعر ،ص 31؛ تار عنكبوت ،ص 312؛ زنگ اول ،ص .101 ،38
وقتى که يكباره دست چپش را سيلتَو داده ،از نهو دسهت مهىگرفهت ،پالنىج او
مىفهميد که آنه کالن يا مانده شده است يا او را فكر و خيالى به غضب آورده اسهت
(زنگ اول ،ص .)113 ،188

نيز :غالمان ،ص  ،10واسع ،ص  ،1يتيم ،ص  ،3زرافشهان ،ص  ،13 ،81سهنگ
سپر ،ص  ،131 ،133 ،122 ،033از برفريزى تا برفخيزى ،ص .01
كاربرد در گويشهای فرارودى

پاالنج ،پاالنچ ،پالنج پسر ،پالنج دختر بخارا ،ص .313
واژۀ پالنج در نوشتههای فارسى به صورت بنانج و پنانج به کار رفته است:
چنان کجا بنسهازد بنىانج بهاز بنىانج
همىنسهازد بها دا عاشهقى صهبرم
(شهيدبلخى ،شاعرانبىديوان ،ص )01

بودهاى پيش به ده سال بنانج زن مهن

کدخداى جلب خويش و مهرا کهدبانو
(ديوان سوزنى ،ص )88

نيز :معيهار جمهالى ،ص 11؛ تكملدةاالصدناف ،ص 083؛ تهاجاالسهامى ،ص 108؛
صراحاللغه ،ج  ،3ص 133؛ تهاجاالسهامى ،ص 101 ،130؛ مقاصدداللغه ،ص 330؛
منتهىاالرب ،ص .801
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران

پاالنْج ،خراسان  ،0ص .88
هه پلغده/crorγda /
گنديده و فاسدشده .اين واژه بيشتر به معنى گنديده بودن يا فاسد بودن تخممر بهه
کار مىرود و گاه براى گنديدگى سبزى و چيزهايى از اين دست و بهه تعبيهر اسهتاد
عينى ،تخم ويرانشدۀ مر را گويند.
اين واژه به گمان بسهيار قهوى از پيشهوند  crr-از  crdrdيها  crrdو واژهههای

گونهشناسی متنهای فارسی87 /

سغدى بودايى « γ wδ'y-nchکثيف» است .بخش دوم آن از اوستايى  ،gūθa-يغنابى
) ،γūt(aدر واژههای سغدى بودايى « cpγwδγwn'kکثافهت»« cpγwδγwn'k ،بهد،
زشههت»« pcγwδh ،کثافههت» (فرهنههگ سههغدى)8813 ،3183 ،؛ از صههورت، gūθa -
سكايى ختنى « ūtکثافت» ،پشتو  ،γulيدغهاى  ،γohشغنى  ،γaθوخى  ،γaθهند و
اروپايى .)SKD. 85( guōu-:guū
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

بعد از چند روز از پنجاه تخم خطا و پلغده نشده ،هزار عدد چوجه برآمد (لطيفهههای
تاجيكى ،ص .)330
دل آدم تخم نيست که پلغده يا پلغده نبودن آن در آفتاب ديده شود (وفا ،ص .)303

نيز :کلتكداران سرخ ،ص 333 ،332؛ اکتيار ،ص 133؛ کبوتر سهفيد ،ص 308؛
دود حسرت ،ص .33
پلغده كردن :مجازا گيج کردن ،گمراه و منحرف کردن ،از راه به در کردن.
وى مينة بچگان را پلغده مىكند و خالص (آدمان جاويد ،ج  ،0ص .)33
كاربرد در گويشهای فرارودى:

پَلَغْدَه بخارا ،ص  .313پَلَغده کتاب ،ص .311
نمونههای متون قديم فارسى

بلغده /پلغده:
دو خايه کرد و بلغده شد و هم اندر حال

شكست و ريخت همانجا سهپيده و زرده
(ديوان سوزنى ،ص )11

تكملةاالصناف ،ص )323
المَذِر؛ بلغده ( 
غَرقَلَة؛ پلغده گرديدن تخممر و خربزه (منتهىاالرب)333 ،

بلغده كردن:
فُقس فقوس؛ بلغده كردن مر خايه را (صراحاللغه ،ج  /3ص )318
هه پوپتيش/cicmdš /
هدهد ،شانهبهسر.
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از پوپههك :ختنههى سههكايى « papūškyäپوپههك» ،خههوارزمى  ،cycšqkشههغنى
 ،bubūbākالتههين  ،icicrارمنههى  ،cdcdcليتههوانى  ،pupūtisلتههونى ،ikdhcic
)SKD. 211( cicpdh؛ سغدى بودايى ( cwc'cفرهنهگ سهغدى)1311 ،؛ و پسهوند -mqp
( ،)qpقس .سغدى « βndtkycزندانى» .)SMD. 1010( qyštyc ،δrtyc
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

روزانه پىوپتيش ،جور ،مَينه ،فراشترك و ديگر جانورکان با خوانش خود ،فضاى اين
جا را پر از نغمه و سرور مىگردانند (من گنهكارم ،ص .)8
هدهد ،بوبو ،بوبويك ،پوپ ،پوپك ،پوپو ،پوپتيش ،پوپيشَك ،شانهسرك ،پرنهدهاى
است تاجدار ،ج ثة خرد ،منقار باريك و کمى خميدۀ دراز( .خهواجگى قشهالق ،ج  ،0ص
.)131
كاربرد در گويشهای فرارودى

اَکَّهِ درآ پوپْتِش بُرآ بخارا ،ص  .12پوپتِش ،پوپِيشَك بخارا ،ص .332
نمونههای متون قديم فارسى
بابوش:
پس گفت :چه بودست مرا که نمىبينم بابوش را (قرآن  ،333نمل)02/
بوبجيش:
پس گفت :چه بودست مرا که نمىبينم بوبجيش را (قرآن  ،3213نمل)02/

بوبوتش:
گفت :چه بودست مرا که نمىبينم بوبوتش را (قرآن  ،823نمل)02/
بوبوجشن:
انيسالمعاشرين ،ص )83
الهدهد بوبوجشن ( 
پوپنه:
صيادى ديدم جفتى پوپنه به دست گرفته ،از وى خريده خواستم .دو درم بها کرد
و هر چند کوشيدم به کمتر نداد (داستانهاى بيدپاى ،ص .)083
پوپوش:
الهُدهُدُ؛ پوپوش (مقاصداللغه ،ص )003

گونهشناسی متنهای فارسی83 /

هه تالتوپ/mroâtūc /
شكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى

تالتوب/mroâmūb ،
شور و غوغا ،آشوب و آشفتگى.

نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

در بين همه غلغله و جنگ و تالتوپ

کردم ظفر و باز بهه نهزد تهو رسهيدم
(صداى دل ،ص )31

تالتوپ ،شمشيرزنى ،دست به گريبانى .هر دو طرف جنگکنان به عقبِ صحنه رفته،
غايب مىشوند (کلتكداران سرخ ،ص .)33
چنان مَغَل ،چنان تالتوب بود که تيرپرّانى صدايش شنيده نمىشد (اکتيار ،ص .)321
نيز :فردوسى ،ص 308؛ بازار صابر ،ص 113؛ جالدان بخهارا ،ص 31 ،31 ،33؛
صبح جوانى ما ،ص 301؛ واسع ،ص .301 ،118 ،108 ،013
تالتوب كردن :آشوب و غوغا کردن.
خل تالتوب کرده ،غوغا برداشت (صبح جوانى ما ،ص .)38
اين واژه در فارسى به صورت تالتوف به کار رفته است:
زمههين بهها تالتىىوف و کههه بهها غريههو
بههه چههرخ اختههر از بههيم ديوانهههديههو
(اسدى به نقل از لغتنامه)

همچنين اين واژه معناى آشوبگر و غوغاگر و بدكار نيز پيدا کرده است:
نگر نگردى از گرد او که گهرم آيهى
زنى پلشت و تالتوف و اهرمنکردار
(شاعران بىديوان ،ص )18
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

تَالتُوپ افغانستان ،ص  .301تَالتوُپ ،تَالتُوپى خراسان ،0ص .33
هه توشبيره/ mišgdrr /
شكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى

تشبيره ،/ mdšgerr /توشبره ،/ mišgerr /توشبير / mišgdrrk ،
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غذايى مرکب از گوشت و پياز خردکرده که در ورقهاى از خمير گذاشهته و آن را
لولهکرده و بر سر انگشت مىپيچند و بيشتر با آب مىپزند.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)
ناف عجوزه را توشبيره گمان نتوان کرد (نمونة ادبيات تاجيك ،ص )183

دلم توشبيره مىخواهد طباق لنگرى باشد
درونش مُرچ و گَرمدارو به روغن زنجبيل باشد
(بيتهای خلقى تاجيك ،ص )33

نيز :فولكلور بخهارا ،ص 033 ،333 ،03؛ يادداشهتها ،ص 331 ،338 ،321؛ مهرگ
سودخور ،ص 012 ،301؛ داخونده ،ص 31؛ سودا ،ص 328؛ اکتيار ،ص 018؛ پلتة
کنجكى ،ص .80
كاربرد در گويشهای فرارودى

تُشْبيرَه بخارا ،ص  .038توشبيره  tushbêraبخارايى ،ص  .110توشبيرَه کتاب،
ص .318
واژۀ تشبيره و توشبيره در متنهای فارسى با دگرگونى آوايى به صورتهای ديگرى
به کار رفته است:
جوجبيره /جوشبره /جوشپره:
بههها منصهههب و جهههاه جىىىوشبىىىره
ايهههن تزله ه شهههوربا کهههه باشهههد
نهههامش مبريهههد خالههههبهههىبهههى

آن کاسهههههسههههياه جىىىىوشبىىىىره

اين صوت و غهزل چگونهه بسهحاق

گفهههت اسهههت بهههراى جىىىوشبىىىره
(ديوان بسحاق اطعمه ،ص )01

و حذر بايد کردن از ماهى شور و قديد  ،...اين همه آناند کهه خهون سهطبر کننهد و
همچنين الکجه و جوجبيره و نان فطير و گوشت گاو و  ...و هر گوشتى که بدين ماند
هدايةالمتعلمين ،ص .)131
( 

تكملةاالصناف ،ص .318

نيز :آشپزى دورۀ صفوى ،ص  11و ،13
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران

جُوشْوَرَه خراسان ،0ص  .332آشجوشبره  âš-ĵušbraسبزوار ،ص  .11جوشبهره

گونهشناسی متنهای فارسی30 /

قاين ĵušbra ،سبزوار ،ص  .331جوشوره  ĵušvereص .331
هه جرغات/ udrγât /
شكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى
چرغات ،/ čdrγât /جغراتudγrât /

ماست.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

آنها فقط با شير و جغرات ،يا خوراکهای شيرى که از گاو خودشان حاصل مىشد ...
قناعت مىکردند (يادداشتها ،ص .)332
يگان کاسة جغرات بيار خورَم ،چون کهه جغىرات ههم تفهسِ دلِ کهس را پَسهت
مىکند ،هم به معده نفع دارد (لطيفههای تاجيكى ،ص .)318
نيز :حكايهها ج  ،3ص  ،033ج 13 ،0؛ حكايهها ،ص 32؛ شهوراب ،ص ،131
مختصر ترجمهة احهوال خهودم ،ص 12؛ صهبح جهوانى مها ،ص ،008 ،82 ،83 ،3
داخونده ،ص 321 ،33؛ روزنامة سفر اسهكندرکول ،ص 333؛ زنهان سهبزبهار ،ص
313؛ فولكلور بخارا ،ص 300 ،38؛ ترانههای مردم تاجيك ،ص 83؛ آدمان جاويد،
ج  ،3ص 118؛ مزار شهاعر ،ص 303 ،30؛ دشهت مهاران ،ص 101؛ سهتارهاى در
تيرهشب ،ص 30؛ نه ستارهها مىريزند ،ص 00؛ سنگ سپر ،ص 88؛ واسع ،ص 33؛
روايت سغدى ،ص 03؛ بدايعالوقايع ،ج  ،3ص  ،011ج  /0ص .010
كاربرد در گويشهای فرارودى

طِالى جرغاتى بخارا ،ص  .033جيغرات  ،udtsrâmجيرغارت  jirghârtبخارايى ،ص
 .180بز جرغاتگوش ،جرغاتگوش تاجيكى ،ص .82
در نوشتههای قديم فارسى واژۀ جغرات و چغرات فراوان بهه کهار رفتهه اسهت و
فرهنگنويسان اين واژه را سمرقندى دانستهاند:
شير غاشست و به پستان در جغرات شدهست

چشهم دارد کههه فههرو ريهزد در کيفههر تههو
(فراالوى ،شاعران بىديوان ،ص )33

هدايةالمتعلمين ،ص .)813 ،381
جغرات بهتر از ماست بود ( 
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نيز :دارابنامة طرسوسهى ،ج  /3ص 13؛ آدابالحهرب و الشّهجاعه ،ص 033؛
انيسالطالبين ،ص 013؛ معارف بهاء ولد ،ج  ،0ص 88؛ معارف بهاء ولهد ،ج  ،0ص
383؛ مقدمددةاالدب ،ج  ،3ص 113؛ مصههادراللغه ،ص 38؛ صههراحاللغههه ،ج  ،3ص
تكملةاالصناف ،ص 010؛ تاجاالسامى ،ص 121؛ مههذباالسهماء ،ص 331؛

121؛
منتهىاالرب ،ص 811؛ منتهىاالرب ،ص 3110؛ مقاصداللغه ،ص .003
هه چغبوت/ črγbut /
شكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى

جغبوت ،/ urγbut ،چغبت./ črγbot ،

نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى)

 .3پنبة کهنه و مستعمل.
از اسباب خانه تنها يك کورپَه و چند لولهبالشِ چغبىوتش نمايهان شهده داشهت
(يادداشتها ،ص  ،11نيز .)011

باران برفآلودى که مىباريد ،به خاك زمين آميخته کوچههها را چهون چغبىوتِ
کهنة در آب افتاده ،به نظر بدنما کرده بود (آدينه ،ص .)331
نيز :صبح جوانى ما ،ص  ،330يتيم ،ص 338
 .0کهنه و فرسوده و پاره.
وى برادرانش و سِتة صاحبجمال را خراب و الغهر و در لبهاس چغبىت ديهده،
غمگين مىشود (رامايانا ،ص .)33

چغبوتبرين :مانند پنبة کهنه.
سرهاى آنها چنان کل بودند که شوخهای سفيدشان از تيپه تا گرداگرد سرهاشان
را تا پيشِ ابرو و پسِ سر فرو گرفته بودند و با تعبير شاعر آن زمان مضهطرب سهر
آنها چغبوتبرين (پختة کهنة آبشسته) مىنمود (يادداشتها ،ص .)083
نمونههای متون قديم فارسى:

جبغوت /جغبوت:

گونهشناسی متنهای فارسی39 /

غههم عيههال نبههود و غههم تبههار بههود

دلم براش بياگنده بود ،چون جغبىوت
(طيان مرغزى ،شاعران بىديوان ،ص )131 ،130

موىسهر جغبىوت و جامهه ريمنهاك

از بههرونسههو بههاد سههرد و بيمنههاك
(محيط زندگى رودکى ،ص )118

تكملةاالصناف ،ص )18
الحِشيَّة :جبغوت ( 

چغبت:
آن ريش نيست چغبت داللخانههاست

وقت جماع زير حريفان فكندنى است
(طيان مرغزى ،شاعران بىديوان ،ص )133

كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

جَغْبُوت خراسان ،0ص  .321چَغْبُوت خراسان ،0ص .300
هه چغرابه / črγrâba/
خزههايى که بر سر آب بسته مىشود و وز يا قورباغه در زير آن پنهان مهىشهود.
جلبك ،جامة غوك ،جلوز .
سغدى بودايى )?( « cγzr'wk, cγnr'w'kتخم قورباغه ،جل وز  ،خهزهى آبهى
(چَغزواره ،چَغزالوه)»« čδz ،قورباغه» ،يغنابى ( čaγzفرهنگ سغدى.)1311 ،1383 ،
نمونۀ كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

چغرابه در نمونة زير نشانة درستى واژۀ چغر در کنار چغز به معنى وز است.
چغرابه؛ رستنى پَشمَك آبى ،جامة قورباغه (شيوۀ هردرى ،ص .)030
كاربرد در گويشهای فرارودى:

چَغزى بَقَّه بايسون ،ص  .010چِغز تاجيكى ،ص .11
اين واژه در متون فارسى به صورت جغر ،جغز ،چغر ،چغز به کار رفته است و در
نوشتههای قديم فارسى به صورتهای گوناگون و با پسوندهاى مختلف آمده است که
چند نمونه از اين واژهها را مىآوريم:
مقدمةاالدب ،ج  ،3ص .)81
طُحْلَب؛ چغزواره ،جامة غوك ،چادر چغز ،جغزالوه ( 
تكملةاالصناف ،ص .)33
الثَور؛ گرزگاو و جغزراوه ( 
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انيسالمعاشرين ،ص
كملةاالصناف ،ص 103 ،080؛ مقاصداللغه ،ص 338؛ 
نيز :ت 
81؛ الصحيفةالعذراء.310 ،
ترکيب چغزواره که از دو جزء «چغز» و « واره» ساخته شده است ،واره (= باره
= بارو) به معنى پناهگاه و پناهجاى است؛ پسوند «واره» را در ترکيهب اندخسىواره
مىتوان ديد .و اما «چغزراوه» و «راوه» در واژۀ يادشده مىتوانهد دو وجهه داشهته
باشد ،وجه نخست آنكه همان «واره» باشد که «مقلهوب» شهده اسهت و دوم آنكهه
«راوه» يا «الوه» صورتى باشند از الو و راو به معنى كاسه و ظرفى كه در آن
خمير مىگيرند .در اين صورت چغزراوه و چغزالوه يعنى کاسة چغز مىتهوان قيهاس
کرد با الفكپشت ،الكپشت و کاسهپشت.
و اما واژۀ چغرابه؛ در مورد چغر مىتوان گفت که صورتى ديگر از چغىز اسهت و
«ابه» نيز پسوند مكان است چنانکه در ترکيبهای گرمابه و سردابه مىتوان ديد .پس
چغرابه يعنى مكان و جايى كه چغر در آن پناه مىگيرد و زندگى مىكند.
واژۀ ديگرى که امروز براى اين مفهوم به کار مىرود واژۀ جلبك است که البته در
قديم نيز به کار مىرفته است .واژۀ جلبك نيز لفظى مرکب است و از دو جزء «جل»
به معنى پوشش و «بك» به معنى وزغ تشكيل شده و در حقيقت همان معناى جامة
غوك و چادر چغز را در بر دارد.
واژۀ چغزواره يا چغزراوه يا چغزواره در برخى متهون بهه تصهحيف و نادرسهت
خوانده شده است از جمله در متن زير:
اول صورتى که از صور نباتات پيدا مىکند صورت طُحلب است و اين طحلب در
ما (= در واليت ما ،در ناحيت ما) که ماوراءالنهر است «حقهزاده» گويند و در فارس
سبزۀ جوى خوانند (کشفالحقاي نسفى ،ص .)33
شك نيست که حقهزاده دگرگونشدۀ چغرواره يا چغرراوه يا چغزاوه است.
هه خدو / xriik /
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

به خدو كسى رسيدن :خشمگين و ناراحت کردن کسى را.

گونهشناسی متنهای فارسی31 /

اما بينى کالنش به کالنخان نمىفاريد  ...همچون مرد ،بينى او را خوش نداشت،
به خدوكش مىرسيد و در لحظههای تنگ ،الغدهاش مىکرد (دشت ماران ،ص .)011
اگر اين چيز را خودت از ميرزا نياز نپرسى ديگر اين خيل آدم بهگرو نيست ،بىه
خدو او مىرسيد (روشنِ رحمان ،زرافشان ،ص .)122
خسخدو  :آزار و اذيت ،دردسر.
بچهام را در يَسلى به پيش مادر عَشهور مانهدم ،مهىگويهد در شههر وى بهه مها
خسخدو مىشود (حكايهها ،رحيم جليل ،ص .)003
اگر سرحدها کشاده و بيخسخدو مىبودند ( ...حكايهها ،رحيم جليل ،ص .)011
كاربرد در گويشهای فرارودى:

خسخدوك ،خسخدوك شدن بخارا ،ص .008
نمونههای متون قديم فارسى:

خدو :
 .3خشم و غضب.
چون کبك جهان جهانى اى وند خشوك

آورده ز مالش پهدر خشهم و خىدو
(ديوان سوزنى به نقل از دهخدا)

از حسد فتح تو خصم تو پى کرد اسب

همچو جحى کز خدو چرخة مادر شكسهت
(ديوان انورى ،ص )30

خدو به معنى خلجان خاطر و برهمزدگى دل که از دست زير بغل کردن يا حهرف
ناماليم به هم رسد و به معنى رشك و حسد و غصه و خشم و اندوه (منتهىاالرب ،ص
 123ح).

 .0خشمگين و عصبانى.
بهههر اميهههد عهههز دهروزۀ خىىىدو

گردن خود کردهاند از غم چهو دوك
(مثنوى ،ج  ،3ص )128

نفس ضعيفمعده را من نكنم حريف خود
زانكه خدو مىشود خوان مرا از اين مگس
(کليات شمس ،ج  ،1ص )88
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 .1شرمنده و خجالتزده.
اَنْثَالَ عَلَيْه القَوْلُ؛ (هجوم کرد بر وى اقوال و بسيار گرديد تا اينكه خدو شهد او
را) (منتهىاالرب ،ص .)313
خَجَل محركةُ؛ خدو شدن در کار بهر کسهى و ندانسهتن بيهرون آمهدن از آن و
سرگشتگى و بيخودى از شرم (منتهىاالرب ،ص .)123
 .3دلگيرى ،مالل و افسردگى.
هر لحظه ممتلىتهرم از غصهة خىدو
دهرم هزارگونه رياضهت نمهود و مهن
(ديوان ظهير فاريابى ،ص )311

گفت :نوشت باد که شراب مهنّا مىنوشى و شراب بىخدو و بىخمار نوش مىکنى
(معارف بهاء ولد ،ج  ،3ص 330ح)

باخدوك :غمگين و مضطرب.
هههر کههه بههر درگههه ملههوك بههود

از چنهههين کهههار باخىىىدو بهههود
(ديوان عنصرى ،ص )181

هه خرخشه/ xarxaša /
هياهو و جنجال ،فرياد و غوغا ،آشوب و نزاع.
بخش اول بىگمان با خر يعنى بزرگ که بايد صورتى ديگر از «کهر» (در کهر و
فر) باشد ارتباط دارد و بخش دوم مرتبط با :سغدى crxšqه«ناله کردن ،گريسهتن»،
مسيحى « prxsyqcشكوه» (فرهنگ سغدى3 ،ه.)8112
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

در همين وقت در بيرون آواز کشمكش و خرخشۀ حقهارت کنهى ،بلنهد شهد (آدمهان
جاويد ،ج  ،3ص .)11

رستم عمك ،سنگينباى و نيازباى هم با مغل و خرخشه يَكتاگى ششهپر گرفتنهد
(آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)83

نيز :آدمان جاويد ،ج  ،3ص  ،331ج  ،0ص 313؛ پيامههاى دوسهتى ،ص ،301
318؛ فردوسى ،ص  ،303غالمان ،ص 13؛ لطيفههای تاجيكى ،ص 383؛ واسع ،ص

گونهشناسی متنهای فارسی37 /

021؛ جنايت و جزا ،ص 302؛ صبح جوانى ما ،ص 03؛ داخونهده ،ص 013 ،323؛
يادداشتها ،ص 830 ،328؛ واسع ،ص 38؛ زرافشان ،ص 33؛ در آرزوى پدر ،ص 028؛
اثرهاى منتخب چخوف ،ج  ،3ص 83؛ زنان سبزبهار ،ص 83؛ دشت ماران ،ص .303
خرخشه برداشتن :هياهو و آشوب برپا کردن.
يك جوان به دو پول نمىارزيدهگى خرخشه برداشته ،عيش او را تلخ کرد (اگر وى
مرد مىبود ،ص .)80
به جای با او نزديك شدن ،خرخشه برداشتهاى (در آرزوى پدر ،ص .)020

تو هم مثل همان کودکى مىباشى ،که حولى گويند حلوا شنيده ،خرخشه برداشىته
است (هر بيشه گمان مبر که خاليست ،ص .)12
خرخشهخواه :پرخاشگر و ستيزهجو ،اهل آشوب و دعوا.
شما شورهپُشتان و خرخشهخواهان چرا به کان نهدرآمده ،پادهبرين جمع شدهايهد؟
(شوراب ،ص .)303

خرخشه داشتن با  :...مخالفت و ضديّت داشتن با ...
امام على فكرا با آن خواستگاران خرخشه داشت (اگر وى مرد مىبود ،ص .)03
خرخشه كردن

مبتالها ،همهات مال و مالزاده شده ايستاده ،به دو پولهه گهپ خرخشىه مىىكنيىد
(پيامهای دوستى ،ص .)023

آخر ،که زنى را ديده است که او بها يگهان همسهايهاش اقهالً انهدکى جنجهال و
خرخشه نكرده باشد؟ (آدمان کهنه ،ص .)83

نيز :آدمان جاويد ،ج  ،0ص 002؛ کلتكداران سرخ ،ص 333؛ بعد از سر پهدر،
ص 13؛ بعد از سر پدر ،ص 011؛ در آرزوى پدر ،ص 188؛ دشت ماران ،ص .31
سيرخرخشه :جنجالى و آشوبگر ،بسيار پرخاشگر.
بهعالوه او مىخواست ميهمان سيرخرخشهها را زودتر به راه گسيل کرده ،خود را
از وى  ...آسوده نمايد (واسع ،ص .)83
نمونههای متون قديم فارسى:
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خرخشه:

گهههر نبهههودى خرخشىىه در نعمهههتش

خود چه کم گشتى ز جود و رحمتش

(مثنوى ،ج  ،1ص )188

اين خواجة باخرخشه ،شد پرشكسته چون پشه
ناالن ز عش عايشه کابيضّ عينهى مهن بكها
(کليات شمس ،ج  ،3ص )00

گفتم رمضان ،گفت که امشب شب قهدر اسهت
بستان و مكن خرخشىه آغهاز و سهبك نهوش
(ديوان نزارى قهستانى ،ص )131

ترك من ههر لحظه گيرد با من از سر خرخشه
زلف کجطبعش کشد ههر سهاعتم در خرخشىه
(ديوان خواجوى کرمانى ،ص )818

اين واژه به صورت خرخاش نيز در نوشتههای موالنا به کار رفته است:
من شهوم آزاد بهى خرخىاش و وصهم
گفت هر شش را بگيريد اى دو خصم
(مثنوى ،ج  ،1ص )180

خرخاشى:
اى جان چندان خوبى ،نوباوۀ يعقهوبى

خرخاشى آشهوبى ،جانهها را مطلهوبى
(کليات شمس ،ج  ،8ص )11

كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

خَرخَشَه افغانستان ،ص  .002غرغشه  gharghashaانارکى ،ص  .312غرغشهه
بختيارى ،ص  .381خرخشه  xarxašaبيرجند ،ص  .333خَرْخَشَه خراسهان  ،0ص
 .318غِرْغِشَه خراسان  ،0ص  .031خرخشه xerxeśahفرامرزان ،ص  .88غرغشهه
قاين ،ص  .383غرغشه نائينى ،کرمانشاهى ،ص  .123غرغاشه  qarqāšaص .310
گونۀ فارسى افغانستان [درى]

خرخشه [ .]xarxašaدرد سر و گرفتارى  //سر و صدا.
زندهگى در جوامع صنعتى پيشرفته ،علىرغم تمام پيچيدهگيهايش ،روى هم رفته،

گونهشناسی متنهای فارسی33 /

آرام و بى خرخشه جلو مىرود (هذيانهای دور غربت.)30 ،

خروخشه کاربرد ديگرى از واژۀ خرخشه است که در اين نمونه مىبينيم:
خروخشه [ .]xrrixršrستيزه و جدال.
براى مفكورههای ديگر ،چند ملت مىتواند تشكيل بشود و هر ملت هم مىتوانهد
خود را ترجيح بدهد به ديگران ،فرهنگ خود را ،زبان خود را ،قوميت خود را و آن
وطن ،جای خروخشه و جنجال مىشود (خط سوم ،شمارۀ  1و .)308 ،3
هه خمدان ]]xdtiân
کورۀ خشتپزى و سفالپزى.
خمدان (خم  +دان):
خم :پهلوى « xitgخُم ،کوزه» ()CPD. 94؛ قس .سغدى « xwmt'nخمدان» (نام
شهرى قديمى در چين) (فرهنگ سغدى)0338 ،؛ کردى عاريتى  ،xitبلهوچى ،kitg
وخى  ،kubūnاوستايى « xitgr-کوزه» ،هندى باستان ( -kitgsáاسهاس اشهتقاق،
.)331
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

نقشهای خوشآب و نازك داده ،در خمهدان چنهان مهىپخهت کهه بيننهده آن را
محصول کاللى نى و بلكه فابريك چينىسازى مىپنداشت (مزار شاعر ،ص .)3
رومال سرت خمدانىه تهاريكى کنهد
قههدت بمههرم ،قههد تههو بههاريكى کنههد
(بيتهای خلقى تاجيك ،ص )18

نيز :چشمة نور ،ص 31؛ نمونة ادبيات تاجيك ،ص  338ح؛ آدمان جاويد ،ج  ،0ص
311؛ روزنامة سفر اسكندرکول ،ص 381؛ پيهرو سهليمانى ،ص 18؛ داخونهده ،ص
81؛ از برفريزى تا برفخيزى ،ص 03؛ غالمان ،ص .331
خمدانچى :کورهپز ،آجرپز ،خشتپز.
واسع در حجرۀ آن مرد ،که آهنگر نبوده بلكه خمىدانچى ،خشتپهز بهوده اسهت،
جايگير شد (واسع ،ص .)301
آشناى خُمدانچىِ واسع از اين کار خبردار شده ،واسع را به نهزد آنهها بهرد و بهه
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خذمت قبول کناند (واسع ،ص .)312
كاربرد در گويشهای فرارودى:

خومدان  xumdânبخارايى ،ص .188

نمونههای متون قديم فارسى:

خمدان:
 ...سوده بود نيك و به خمدان اندر نهاده ،تا بيرون آيد سرخ (التنوير ،ص .)83
خدمت امير سيد کالل تمثيل مىنمودند و مىفرمودند :تا نم تعلقهات دور نشهود،
کوزۀ وجود شايستة آن نگردد که او را در خمدان تصرف درآرند (قدسيه ،ص .)03
خمدان را باز کردهايم و کسى نيست که هيزم جمع آرد .من آن اشهارت را شهكر
کردم و آن هيزم خار مغيالن را بر پشت خود نزديك خمدان آوردم (انيسالطالبين ،ص
 ،321نيز.)181 :
االَطِيْمَة؛ خمدان کوزه (تاجاالسامى ،ص )30
انيسالمعاشرين ،ص )11
الشاخورَة؛ خمدان خشت (تاجاالسامى ،ص 032؛ 

واژۀ خمدان در مثنوى معنوى به معنى سبو و كوزه و ظرف شراب به کار رفته است:
کههه هههزاران جههره و خمىىدان کنههد
جرعهههاى زان جههام راهههب آن کنههد
(ج ،1ص )033
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

خُمْدان خراسان  ،0ص .333
گونۀ فارسى افغانستان [درى]

خمدان [ .]xomdânکورۀ خشتپزى و سفالپزى.
صادق گفت :نامش قدير اس .هر دوى ما يكجا از عسكرى گريختيم .در خمىدان
خشتپزى هم يكجا کار مىکرديم (جاى خالى گلدان.)31 ،
با شتاب از خمدانهای خشتپزى گذشتند و به جاده رسيدند (جاى خالى گلدان.)11 ،
هه داره/dâra /
نوك پستان ،سر پستان.
نمونهاى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

گونهشناسی متنهای فارسی010 /

بانو وَسَك (پوست پُرکاه) را زير پستان اَال مىبرد و با انگشتانش دارههاى آن را
اَدير کرده« ،گوساله» را پيش فوك گاو مىگذارد (زنگ اول ،ص .)313
دستانش هم از دارۀ گرم گاو جان گرفتند ،چربك شدند (دشت ماران ،ص .)102
تكملةاالصناف:

نمونههايى از کاربرد واژۀ داره در فرهنگنامة عربى به فارسى
ناقَةٌ ثلوثٌ؛ که سه دارۀ پستانش برفته باشد (ص .)32
ناقةٌ حَضُون؛ که يك داره پستانش برفته باشد (ص .)10
الخِلْف؛ داره (ص )320
ناقَةٌ شطورٌ؛ کى دو دارۀ پستانش برفته باشد (ص .)003
هه دربه/irrges /
شكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى:

دربيه ./irrgds /وصله ،پينه ،پاره.

نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

ولههيكن مهههر مههادر در دلههم مانههد

چهههو دربىىىهِ دل صهههدپارۀ مهههن
(بازار صابر ،ص )88

او با وجود معتدلى هوا چَكمَن غفس پشمين ( ..عالوه بر اين سر تا پا پهر از دربيىه
هاى از لَتَّه و پَتَّة رنگبهرنگ دوختهشده) به تن  ...داشت (شوراب.)011 ،332 ،
نيز :مزار شاعر ،ص 332؛ دود حسرت ،ص 330؛ سربازان چهوبين او ،ص 11؛
زنان سبزبهار ،ص 81؛ روزگاردارى ،ص 33؛ واسع ،ص .08 ،32
پُردربه :پر وصله و پينه.
همراهخان  ...جامة کهنهاى که به تن عريانش پوشيده بود ،پُردربه ... ،و پاههايش
برهنه بودند (صبح جوانى ما ،ص .)138
دربه انداختن :وصله کردن.
مادر و دختر  ...باز سر و لباس چرکين و پارهپارۀ او را شسهته ،دوختهه ،دربيىه
بسيارى انداخته ،تا يك اندازه پوشيده ،باب کرده دادند (واسع ،ص )11

دربه ساختن :دربه انداختن.
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کهنهدوز امرد که او را صاحب ده ساختم
پارههايش بردم و در خانه دربىه سىاختم
(سيداى نسفى ،ص )333

دربه كردن /دربيه كردن :دربه انداختن.
بيچاره ديروز کرتهاش را خودش دربه كرده نشسته بود ،گفت رستمعمك (آدمهان
جاويد ،ج  ،3ص )33؛ نيز :مزار شاعر ،ص 18؛ تابستان ،ص 388؛ حكايههها ،رحهيم
جليل ،ص 308؛ جيك و گيك ،ص .301
دربيه كرده :وصله پينهشده.
از جای دربيه كردۀ شنل [شنيل] کهنه و سردش رطوبت و سرما گذشته  ...عذاب
مىداد (ساز منور ،ص .)33
رئيس  ...به کرتة چيتِ دربيه كردۀ او انديشهمندانه مىنگريست (زنان سبزبهار ،ص .)003
ويرکه کُرتة سراسيمه دربيهكردهاش را کشيده درست کرد (جيك و گيك ،ص .)308
سيردربه :پردربه.
وقتى که گلرو يكتهدريده و سيردربه رستمعمك را بهه سهرش گرفتهه  ...سهخن
اولهاش را باز يكبار ديگر تكرار کرد (آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)30
بسيارى جمعشدگيها جامههای گوپىِ دريده ،موزههای گهاوى سىيردربه داشهتند
(آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)83
اين آدم کمريش بود ،جامة سيردربه پوشيدگى ،سرلوچ و پاىلوچ (آدمان جاويد ،ج
 ،3ص )332
كاربرد در گويشهای فرارودى:

دربيه ناچَسپان بخهارا ،ص 13؛ دربهى ،دربهى کهردن تهاجيكى ،ص 81؛ دربهى
مستچاه ،ص .381
نمونههای متون قديم فارسى:

دربه /درپه:
گهههر بهههدرّد ز بهههرق آن ژنهههده

درپىىىه از مههههر و مهههه بهههرو دوزم
(اورمزدى؛ شاعران بىديوان ،ص )088

گونهشناسی متنهای فارسی019 /

الرُقْعَة؛ دربه (تاجاالسامى ،ص )003
الرُؤْبَة؛ دربۀ کاسه و آبجامه (تاجاالسامى ،ص )000
الشَميط؛ نعل بىدربه (تاجاالسامى ،ص )033

دربه در دادن:
آن چادرى که به چند جای از برگ درخت خرما دربهدر دادهام ،به دست شمعون
حديقةالحقيقة ،ص .)18

جهود گرو است (
دربه كردن:
الوَشيظه؛ چوبى که قدح را بدان دربه كنند (مقاصداللغه ،ص .)033
دربهكرده:
الرَقِيْع؛ جامة دربهكرده (تاجاالسامى ،ص )028
دربى /درپى:
که ژندگيش نه درپى پذيرد و نه رفو
سيهگليم خرى ژندهجل و پشهماگند
(ديوان سوزنى ،ص )12

زشت آمده در کوکبهة شهاه شهريعت

چون بر علم طاق به زر بافته دربىى
(ديوان سيف اسفرنگى ،ص )823

تَرقيع؛ درپى بسيار کردن بر جامه (صراحاللغه ،ج  ،0ص )31
جوّة؛ درپى مشك (منتهىاالرب ،ص )028

درپى کردن:
رداى کهنههة نههاموس اهههل دنيههى را

مرقعى است که اقبال مىكنىد درپىى
(ديوان سيف اسفرنگى ،ص )311

رَدْم؛ درپى كردن جامه (منتهىاالرب ،ص )331
تَلَدَّم؛ درپى كردن جامه (منتهىاالرب ،ص )3311

درپىكرده:
تكملةاالصناف ،ص )331
المُرَقَّعُ؛ درپىكرده ( 
مقبول؛ جامة درپىكرده (منتهىاالرب ،ص )333

 / 011آينۀ ميراث :ضميمۀ 93

هه درغات/irrγât /
شكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشتههای فرارودى:

دارغات/iârγât /
سد و بند آب .با اينكه واژۀ درغات از کاربردهاى کهن و پربسامد در نوشتههای
فرارودى است اما در لغتنامة دهخدا چنين مىخوانيم« :در بندى را گوينهد کهه در
پيش آب بندند که تلف نشود ،اما صحيح کلمه ور است نه در  .درغات جمع در
است که در کتب لغت به معنى بر و بند آمده است ،اما در اين مورد هم ور اسهت
واو به دال تبديل شده است».
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

فوارهريز شود آب بخت سامع فرمان

زورقهای سلسهلهکشهيده از درغىات
(هيكلى از لعل ،ص )382

من  ...به امينها فرمودم که ده نفر اُستاىِ درودگر يابند تا کهه برابهر رودکهاوى ،پهل،
درغات و تختهورغها را هم ساخته رويم (يادداشتها ،ص )88
پيوستة همين جوى فغيطسين تا موضعى که آن را سه پالن راه وابكنه مىگويند ...
موضع درغات و مقسم آب آنجاست (اسهناد بخهارا ،ص )80؛ نيهز :غالمهان ،ص 331؛
تاجيكان ،ج  ،3ص  ،110 ،328ج  ،0ص 123؛ رامايانا ،ص 01؛ خواجگى قشالق،
ج  ،3ص 032؛ حكايهها؛ طالس ،ص 302؛ داخونده ،ص 112؛ اسهناد بخهارا ،ص
38؛ پلتة کنجكى ،ص 311؛ اثرهاى منتخب تورگينف ،ج  ،0ص 311؛ وِنّهىپهوخ و
دوستان او ،ص .81
نمونههای متون قديم فارسى:

درغات /درقات:
سنتهاى نيكو نهاد و از آن جمله اين درغات و قسمت آب بخارا وى نهاد به عدل
(تاريخ بخارا ،ص )8
درقات و مرزقات :نام ابزار تقسيمکنندۀ آب است در شهرهاى ماوراءالنهر (ترجمة
مفاتيحالعلوم ،ص )82

گونهشناسی متنهای فارسی011 /

هه زغاره/zrγâra /
نوعى نان ارزانقيمت که معموالً از آرد ذرّت تهيه مىکنند.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

گر نيست زغاره نيز ما را غهم نيسهت

زيرا که از او زبان گاو خوشترك است
(سودا ،ص )323

گر خوردهايم زغارۀ مهتاب خوردهايم

نان دگر ز خوان شب خواب خوردهايم
(بازار صابر ،ص )331

نيز :چشم ستاره ،ص 10 ،13؛ يادداشتها ،ص 001 ،003؛ حكايههها ( ،)3ص 030؛
غالمان ،ص 33؛ سنگ سپر ،ص 30؛ وخش زربخش ،ص 11؛ بابهارئيس ،ص 33؛
آدمان جاويد ،ج  ،3ص 1؛ صبح جوانى ما ،ص 020؛ مختصر ترجمة حهال خهودم،
ص 12؛ شوراب ،ص 318؛ دشت ماران ،ص 302؛ روايت سهغدى ص 023؛ زنهان
سبزبهار ،ص 13؛ پلتة کنجكى ،ص 013؛ فولكلور تاجيك ،ص .181
زغارهچه :تكهاى نان ذرت ،مجازا يك لقمه نان.
از يك زغارهچهاى هم ،که در اينجا مىخورم ،جدا مىشوم (غالمان ،ص .)10
اگر شما اينگونه کار کنيد ،کارکردتان جای زغارهچۀ خوراكوارىاَتان را هم پهر
نمىکند (غالمان ،ص .)11
زغارهخا  :خاکى که به رنگ زغاره (زرد مايل به سرخ) است.
در خيال او هيچچيز و هيچکس نبود ... ،نه سهواره و پيادهههايى کهه از روبههرو
مىآمدند  ...نه تل و تپههای زغارهخا رنگشان سرختاب ( ..شوراب ،ص .)130
زغارهفروشى :نان ذرت فروشى.
گريه نكن ،دخترم ،بس ،گريه نكن .بال به پس زغارهفروشى (حكايهها ( ،)3ص .)031
كاربرد در گويشهای فرارودى:

زَغارَه بخارا ،ص  .323زغازَه هردرى ،ص .020
نمونههای متون قديم فارسى:

زغاره:
رفيقان مهن بها مهى و نهاز و نعمهت

يا اخشمه نههاده يكهى زيهر زغىاره
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يا اخشمه بمالد ،نان زغاره را
(عمارۀ مروزى؛ شاعران بىديوان ،ص )110

حلوا چهو زغىاره بهود در سهفرۀ مها

امههروز همههان زغىىاره حلواسههت مههرا
(ديوان کمال خجندى ،ص )3238

تكملةاالصناف ،ص )112
اللَعيعه؛ زغاره ( 
الصحيفةالعذراء ،ص  383ب)

الطهف؛ زغاره (
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

زَغارَه خراسان  ،0ص .313
هه سركا/ serkâ /
شكل ديگرى از کاربرد واژه در نوشتههای فرارودى:
سيركا/sirkâ /
پهلوى « hdkسك ،سرکه» ()CPD. 75؛ نيز « hrrkāyسرکه» (فرهوشى)128 .؛ وخى
 ،sikسهنگلچى sūyūk؟ «سهرکه» ()IIF. 539؛ بههدينى « hrrkr, heht, hemkسهرکه»
(فرهنگ بهدينان)323 ،33 ،38 .؛ گيلكى ( hrrkrبرهان قاطع.)3308 ،
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

ز سىىركا بههرده خههويش تنههدخويى

گريهههزان از دکهههانش ترشهههرويى
(سيّداى نسفى ،ص )11

ديگر وقتها ،مانند آنكه سركا نوشيده باشد ،پيشانة او ترش و پرچين مىنمود (مهرگ
سودخور ،ص .)31

حكايهها ،رحيم جليل ،ص 382؛ مزار شاعر ،ص 83؛ خواجگى قشهالق ،ج ،3
ص 311 ،338 ،313؛ فردوسى ،ص 330؛ يادداشهتها ،ص 302؛ نهارك ،ص 088؛
لطيفههای تاجيكى ،ص 380،383؛ روزگاردارى ،ص .383 ،321 ،38
سركافروش :سرکهفروش.
خانة من آمد امشب ترشرويى را گذاشت
دلبر سركافروشم لطف بىاندازه داشت
(سيداى نسفى ،ص )381

گونهشناسی متنهای فارسی017 /

كاربرد در گويشهای فرارودى:

سِرْکا بخارا ،ص  .021سيرکا  sirkâبخارايى ،ص .328

نمونههای متون قديم فارسى:

سركا:
معههده حلههوايى بههود حلههوا کشههد

معههده ص فرايههى بههود سىىركا کشههد
(مثنوى ،ج  ،1ص )311

شههراب داد خههدا مههر مههرا تههرا سىىركا

چو قسمت است چه جنگ است مر مرا و ترا
(کليات شمس ،ج  ،3ص )331

يك برادرم سركا است که همکاسة شكر است (زنگىنامه ،ص .)18

شههراب داد خههدا مرمههرا تههرا سىىركا

چو قسمت است چه جنگست مرمرا و ترا
(مناقبالعارفين ،ص )331

هدايةالمتعلمين ،ص .)11
به ذوق مانندۀ سركا بود هم ترش و هم تيز ( 
هدايةالمتعلمين ،ص .)038
و به دهان بگيرد اسبغول به سركا فرغار کرده  ( ..

مىسازيت از وى مى و روزى نيكو جزوى از سركا و شرينى و مويز ،و حلهوا و
هر چيز (تفسير نسفى ،ص .)138
نيز :تفسير نسفى ،ص 113؛ ينبوعاالسهرار ،ص 303؛ روضدةالفدريقين ،ص ،80
روضددةالفددريقين ،ص 38 ،83؛ بسههتانالعقههول ،ص 338؛ زنگههىنامههه ،ص 81 ،80؛
تكملدددةاالصدددناف ،ص 88؛ تهههاجاالسهههامى ،ص 133؛ مقاصدددداللغه ،ص 18؛
انيسالمعاشرين ،ص .12
سركافروش:
الخَلّال؛ سركافروش (مقاصداللغه ،ص )83
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

سِرْکا خراسان ،0ص .331
هه شرفه/ šrrsr /
صدا و بانگ آهسته و نرم.
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شرفه در نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى) با اسمهای گوناگون همنشين شده است:
شرفۀ پا ،شرفۀ موج ،شرفۀ آب ،شرفۀ تير ،شرفۀ باد ،شرفۀ درخت ،شرفۀ قلم و ...
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

فرصتى نگذشته شرفۀ پاى کسى که پاىلوچ بودنش معلوم بود ،به غهالمگَهردش
نزديك شد (آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)183
فاطمه با شنيدن شرفۀ پاى شوهرش ،هوشنگ را خيزاند (فردوسى ،ص .)32
در اين دم شرفۀ پاى به گوش رسيد (شوراب ،ص .)138

نيز :من و شهبهاى بهىخهوابى ،ص 18؛ دولهت محنهتروزى ،ص 08؛ سهروش
استالينگراد ،ص 81؛ تريبون شاعر ،ص 328؛ مؤمن قناعت ،ص 18؛ مؤمن قناعت،
ص 182؛ بدايعالوقايع ،ج  ،0ص .003
شرفا  :شرفه.
کف پاى و پنجههايش پهن و طوالنى مثل پاى مرغابى ،ولى ده چنهد کهالن شىرفا ِ
پايش غشآور و نفرتانگيز ،از شلپويش دلم مىلرزد (گنگ خوابديده ،ص .)320
سم اسپان  ...چرکين را شنيد (گنگ خوابديده ،ص .)13

سپس شرفا
شرفهدار :صدادار.

هى ميژه مىزند دشت هى ميژه مىزند دشت

مژگههان شىىرفهدار تيههز زنانههه دارد
(بازار صابر ،ص )133

نمونههای متون قديم فارسى:

شرفه:
از شرفۀ جالجهل شهاهين عهدل تهو

عنقاى ظلم گشت پس قاف در نههان
(ديوان سوزنى ،ص )033

شعر يكى بُوَد بلى ليك مساوى کى بُوَد

نغمة عنهدليب بها شىرفۀ سهنگ آسهيا
(ديوان سيف اسفرنگى ،ص )83

شىىىرفۀ بشهههنيد در شهههب معتمهههد

برگرفههت آتههشزنههه کههزتش زنههد
(مثنوى ،ج  ،1ص )033

گونهشناسی متنهای فارسی013 /

کهههاروان شهههكر از مصهههر رسهههيد

شىىىىرفۀ گههههام و درا مههههىآيههههد
(کليات شمس ،ج  ،0ص )381

تكملةاالصدناف ،ص

نيز :طوطىنامه ،ص 311؛ ترجمة تفسير طبرى ،ص  3213ح؛
013؛ تاجاالسامى ،ص 801؛ انيسالمعاشرين ،ص .81
شرفا :
زن از خهواب شىرفا مهردم شهنود
تَههونگر بههه نزديههك زن خفتههه بههود
(ابوشكور بلخى؛ اشعار پراکنده ،ص )31
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

شَرْفَه ،بِىشَرْفَه افغانستان ،ص  .188شَرَفَه خراسان ،0ص .023
هه شفت/ šaft /
شكل ديگرى از کاربرد واژه در نوشتههای فرارودى :شيفت ،سقف.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

به شفت مرمرين آسمانى شمع پروين را

و مىبينم بتان ميگسار و سرو سهيمين را
(پيغام ،ص )038

باالى طاقهايش و شفتش از دود مَنقَلدانى که در ميانجاى مهمانخانه بود ،تماما سهياه
شده بود (صبح جوانى ما ،ص .)3
نيز :شوراب ،ص 08؛ وفا ،ص 321؛ فردوسى ،ص 011؛ دشت ماران ،ص 028؛
آدمان جاويد ،ج  ،3ص 11؛ آدمان جاويهد ،ج  ،0ص 31؛ آدينهه ،ص 31؛ کبهوتر
سفيد ،ص 311؛ نه ستارهها مىريزند ،ص .33
واژۀ شفت در متنهای فارسى به صورتهای گوناگونى به کار رفته است:
سغد /سفد:
کرديم آسمان را سغدى نگاهداشته (ترجمة تفسير طبرى ،ص  3213ح).
ايشان از ديهها فتادهست بر سغدهاى (سقفهای) خويش (ترجمهة تفسهير طبهرى ،ص
 3213ح).
وى افتاد بر سفد وى يعنى سقف وى (تفسير نسفى ،ص .)18
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افتاده بر ايشان از زبر ايشان آن سفدهاى بر ديوار نهاده (تفسير نسفى ،ص .)121
آن شهرها سفدها درگذشته است و ديوارها بر سفدها فرو رفته است (تفسير نسهفى،
ص .)818

سغ:
االزج :سغ (البلغه ،ص 130؛ السامى فىاالسامى ،ص 112؛ دستوراالخوان ،ص )01
سفت:
و شفدهاى آن فرو رفته ،و ديوارها بر سفدها فتاده و خفته (تفسير نسفى ،ص .)183
تكملةاالصناف ،ص )3
بيت اجهَى؛ خانة بىشفد ( 
شتف:
السَقْف؛ شتف (مهذباالسماء ،ص )382
العَرْش؛ شتف خانه (مهذباالسماء ،ص )033
االَلَصّ؛ شفت دندان (تاجاالسامى ،ص )33
شتفت:
از بندادها بيفتاد وريشان شتفت از زور ايشان (قرآن قدس ،ص .)388
االَجْهى؛ خانة بىشتفت (مهذباالسماء ،ص )33
السَّمَزء؛ آسمان و شتفت خانه (مهذباالسماء ،ص )380
شتفته:
بيتٌ مُسَقَّف؛ خانة شتفته (مهذباالسماء ،ص )101
بيتٌ مُؤزّج؛ خانة بنا شتفته (مهذباالسماء ،ص )101
شفت:
و واسطة حل که مخرج اصوات است و به آلتى ديگر از شفت و حنك و دنهدان
هایعينالقضاة ،ص .)331

که مخارج حروف است ( 
نامه
شفد:
تكملةاالصناف ،ص )013
الظُلَّة؛ شفد ( 
السَّقف؛ شفد و زبر هر چيز (مقاصداللغه ،ص 303؛ مطلع مقاصداللغه ،ص .)11
شفد كردن:

گونهشناسی متنهای فارسی000 /

سَقَّفَ؛ شفد كرد (مقاصداللغه ،ص )111
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

چُخْت افغانستان ،ص  .383چخت  ،čdxmچخد  čoxdتربهت حيدريهه ،ص .30
چُخْت خراسان ،0ص  .338شِفْت خراسان  ،0ص  .032چخهت  čoxtسهبزوار ،ص
 .021سف  safqسروستان ،ص  .113سفت  ، hrsmسف  ،hôsسف  safسهمنانى ،ص
 .013سفت  seftشيرازى و کازرونى ،ص  .138شمپ  šampيغنابى ،ص .11
هه غدود/γadud /
غدّۀ چربى غضروفى که در زير پوست پيدا مىشود.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

هر چيزى که از گوسفند نشانه مانده بود ،خون ،پشم ،غدود و دست و پاى بريده
تراشيده ،دور افكند (دشت ماران ،ص .)18
بعد پريدنِ غدودهاى زير بروتش بازماند ،که سر برداشت (کبوتر سفيد ،ص .)81

نيز :شعر غرق خهون ،ص 023؛ خهواجگى قشهالق ،ج  ،3ص 328 ،311 ،11؛
روزگاردارى ،ص .033
كاربرد در گويشهای فرارودى:

غَدود بخارا ،ص  .012غَدوك هردرى ،ص .033
نمونههای متون قديم فارسى:

غدود:
خدنگ عقدهگشايى که يابدم که غمت

درون سينه گره گشته چون غىدود مهرا
(ابونصر نصيراى بدخشانى به نقل از لغتنامه).

وزين همه که بگفتم نصيب روز بزرگ

غدود و زهره و سرگين و خون و بوکان کن
(ديوان کسائى ،ص )11

نور چشم اهل علم و عقل در ديدار اوست
هست بى ديدار او ديده غدودى در قديد
(ديوان سوزنى ،ص )318
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و ديگر غدود اصلى نيافريد که اگر غىدود بودى هميشه رنجهور بهودى (آدابالحهرب
والشّجاعه ،ص .)313
نَسْر؛ غدود (ميان سم گوسپند و مانند آن) (منتهىاالرب ،ص )3031
انيسالمعاشرين ،ص )13
الغُدَّة؛ غدود ( 

غدودنا :
دَرَأ البَعير؛ غدودنا گرديد شتر (منتهىاالرب ،ص )183
دارِىء؛ شتر پشتآماسيده و غدودنا (منتهىاالرب)183 ،
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

غَهدود افغانسهتان ،ص  .321قهدود qodudبيرجنهد ،ص  .118قهدود qudud

فارسى هروى ،ص .338
گونۀ فارسى افغانستان [درى]

غدود []γodud
غدّه و گلولة چربى که بيشتر در زير پوست ايجاد مىشود .وقتىکه  8سهاله بهود
گولُيَش [= گلويش] غدودى پيدا شد و حكيمان آن زمان آن را بدون دواى بيهوشى
جراحى کردند (پردهنشينان سخنگوى ،ص .)333
بيم آن مىرود که همة قصابان ترك مسلك نموده و ...ولى معلوم نيست کهه چهه
چيزى را بهجاى پيشناف و پستان و سرخروده و غىدود در کنج ترازو مانهده و بهه
اين گونه خاك در چشم خريداران بزنند (زنبيل غم ،شمارۀ  ،32جدى .)30 ،3110
هه غفس/ γafs /
غفس = گبز:
يدغهاى هه مونجهانى « γafsچهاق» ،قهس .تهاجيكى« triz ,چهاق ،تنومنهد»،
بدخشانى « γausکلفت و غليظ هر چيز (چسب)» ،شغنى  ،γafčوخهى γāpšì,γafči
«زياد ،بسيار و فراوان» (.)IIF. 523. 212
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

 .3ضخيم ،کلفت.
چهسان در پردۀ غفس سفيديها توان ره برد

گونهشناسی متنهای فارسی009 /

که در شفافى اين صبح مهآلود
اگر يك ذره نورى بود آن هم مُرد (عسكر حكيم ،ص .)33
قد او از قد محمود خيلى کوتاهتر بود و در نيمپوستين پختهناك غفس و شيمهای
پختهناك به نظر قريب غولهدينگ مىنمود (تابستان ،ص .)1
نيز :تابستان33 ،18 ،08 ،؛ داخونده ،ص 333؛ شوراب ،ص 81؛ آدمان جاويهد،
ج  ،0ص 8؛ حكايهها؛ حكيم کريم ،ص 323؛ صبح جوانى ما ،ص .12 ،31
 .0محكم و مقاوم.
بتون غفس مرا از تير دشمن حفظ مىکند (در جستوجوى پدر ،ص .)31
 .1حجيم ،قطور.
مجمع داستانها شاهنامة منثور کتاب غفس درازرويهه  ...در طاقچههههای حجهره
خوابيدهاند (فردوسى ،ص .)1
 .3تناور.
بهآنهاسجدهم كرداوچوبدربد 
چومد شددتوتهداغفة  وتنداور 




(عسكر حكيم ،ص )83
صاحبعمك عصايش را به تنة غفس توت تكيه داد (تابستان ،ص .)12

نيز :صبح جوانى ما ،ص  ،32حكايهها ( ،)3ص .1
 .1تنومند و چاق.
وى مرد قدپَست نهايت فربه و غفس بود (شوراب ،ص .)83
نيز :تابستان ،ص  ،083شعر غرق خون ،ص .388
 .8درشت ،بزرگ.
در تمام صحيفة دوم و سوم فتوگرافى [فوتوگرافية] کالن با حرفهاى غفس و سياه
جالب دقت چاپ کرده شده است (پيامهاى دوستى ،ص .)033
 .8پرپشت.
از تحت ابروان سَپِ سفيد غفسش مىديدند که نسيم تازۀ پگاهى چطور بحر پخته
را نوازشکنان موج مىزناند (تابستان ،ص .)38
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اما ابروان غفس او مانند ابروان جوان بيستساله سَپِ سياهند (تابستان ،ص .)31

نيز :تابستان ،ص 383؛ فردوسى ،ص 311 ،31؛ يادداشهتها ،ص 332؛ شهوراب،
ص 181؛ من گنهكارم ،ص 332؛ حكايهها ( ،)0ص .038
 .1محكم ،پرطنين و زنگدار و بم يا گرفته.
سالم باجة عزيزم! زيارت قبول! بانگ زد او با آواز غفس (شوراب ،ص .)13
نيز :شهوراب ،ص 028؛ حكايهههها ( ،)0ص 00؛ تهار عنكبهوت ،ص 18؛ تهار
عنكبوت ،ص 32؛ وفا ،ص 318؛ آهنگ شهر عش  ،ص 3؛ ستارهاى در تيهرهشهب،
ص .311
 .3غليظ.
پنج شش قدم  ...خس و خاشاکهاى تر و نم ،با دود غفس و تنهد از خهود جهدا
کرده ،مىسوختند (آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)1
نيز :آدمان جاويد ،ج  ،3ص  ،113 ،031وفا ،ص .030 ،033 ،8
 .32تاريكى غفس :تاريكى محض و شديد.
پيراهن او ميان تاريكى غفس اَرَنگى سفيدى مىکرد (اثرهاى منتخب تورگينهف ،ج ،0
ص .)01

 .33انبوه و بسيار و متراکم.
او  ...به باالى برف غفس نرم دراز کشيده ،از هوش رفت (آدمهان جاويهد ،ج  ،3ص
.)101

نيز :صبح جوانى ما ،ص 88؛ مرگ سودخور ،ص 33؛ شوراب ،ص .301
 .30سنگين و گران و ناخوشايند.
سههاية غفىىس مهههئههونبيتههين پديههد
شد به چشهمش مثهل ابلهيس پليهد
(چرا ابدى ،ص )81

نيز :مناس ،ص 331؛ حكايهها ،رحيم جليل ،ص .080
تنهغفس :تنومند.
يك «ژِگُلى» آمده ،در پهلويش استاد و از درون آن يك آدم تنهغفىس دسهت و
پاهايش کوتاه برآمده با او گرم و نرم احوالپرسى کرد (هم کوه بلند ،ص .)381

گونهشناسی متنهای فارسی001 /

شكمغفس :داراى شكم بزرگ.
مثل روزهاى گذشته برخيسته ،به گلگشت «حافظ» رود و در پىرههها قدم زده،
راه او را بانى کند و يا آن حافظ شكمغفس را نزد دروازۀ او ديده ،رشك برد (اکتيار،
ص .)080

غفسپوست :پوستکلفت.
معلوم مىشود که پاى شما مانند پاى فيل غفسپوست بوده است ه گفت باىبچّه
(مرگ سودخور ،ص .)83

غفس غفس :سنگين و ناخوشايند.
روشنى چرا در زير پيشانى ،لب و مَنَه هر دو سايههای غفس غفس گذاشته بود
(تابستان ،ص .)303

غفسى :ضخامت و کلفتى.
پيش پهيش بنهديان يهك مهرد ديوصهورتى مهىآمهد کهه غفسىیمهوىْلبههايش
اَرْغَمچينبرين بود (آقشده ،ص .)80
براى پنج بيخ نِهال ،سه بيخ زردآلو و دو بهيخ شهفتالو چُقوريهها کافتهه ،نهالههاىِ
غفسیاَشان به قدر عصا را راست کردند (حكايهها ،رحيم جليل ،ص )18
نيز :روزگاردارى ،ص 31؛ بازار صابر ،ص .133
كلهغفس :آنكه سر بزرگ دارد.
يك كلّهغفس ،شكمغفس گوشت لنجهايش آويزان ،که از فربهى چشمانش بهزور
مىنمايد (هم کوه بلند ،ص .)032
گردنغفس :گردنکلفت در معنى حقيقى و مجازى.
وى از ترس آنكه اگر از مكتب شكايت نمايد ،کندذهن و گردنغفس پنداشتنشان
ممكن است ،در اينباره به پدر و مادر چيزى نمىگفت (شوراب ،ص .)13
گردنغفسى كردن :گردنکلفتى کردن.
اگر باز گردنغفسى کرده ،به سخن گوش ندهى  ...سرت را هم کنده هوا مىدهم
(غالمان ،ص .)30

لبغفس :آنكه لب کلفت دارد.
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جانشين سردار اويزد ،آدم لبغفس و بَداَفت آرتيشيوسهكى رسهيده آمهد (آدمهان
جاويد ،ج  ،3ص .)033

چنين مىنمايد که واژۀ غفس کاربرد ديگرى از واژۀ گبز و كبز باشد که عالوه بر
نمونة زير در نوشتههای قديم فارسى نيز به کار رفته است:
آن کنيزك را شوهرى بود ،غالم گبزى ،سطبرى کافرى ،باليى خدايى (بدايعالوقايع،
ج  ،0ص .)013
كاربرد در گويشهای فرارودى:

اَلْغَس بخهارا ،ص  .13شهيرِ غَهوْس بخهارا ،ص  .038غَهوْس بخهارا ،ص .012
غوسك تاجيكى ،ص  .11سيل غفهس تهاجيكى ،ص  .312غَفْسَهك مسهتچاه ،ص
 .331گردنغَوس هردرى ،ص  .022غَوْس هردرى ،ص .033
نمونههای متون قديم فارسى:

كبز /گبز:
 .3کلفت و سفت.
نان چو معنى بود بهود آن خهار سهبز

چونك صورت شد کنون خشك است و گبز
(مثنوى ،ج  ،3ص )031

 .0استوار و پابرجا.
زآن نههدا دينههها همههىگردنههد گبىىز

شههاخ و بههرگ دل همههىگردنههد سههبز
(مثنوى ،ج  ،0ص )101

تهها همههه آرنههد بهها وى روز عجههز

تهها شههوند از سههلك ديههنداران كبىىز
(ربابنامه ،ص )013

 .1بزرگ و قوى.
بههود حمّههالش پههدر در وقههت عجههز

گشت او حمّال خود چون گشهت كبىز
(ربابنامه ،ص )328

به ادب تمام در را مىگشايم ،مىبينم که چهار جوان گبز تابوتى را بهر دوش گرفتهه
درمىآيند (مناقبالعارفين ،ص .)300
گبزى:
 .3قدرتمندى و زورمندى.

گونهشناسی متنهای فارسی007 /

با چنين گبزى و هفهت انهدام زفهت

از شكاف در برون ج سهتند و رفهت
(مثنوى ،ج  ،0ص )331

 .0خشونت و تندى.
اگر تلخ نباشى بخورندت و اگر گرگ نباشى بدرندت ،و بها گبهزان گبىزى و بها
نغزان نغزى (مناقبالعارفين ،ص .)318
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

غَبْس خراسان  ،0ص  .038غَفْس ،غَفْس شدن ،غَفْسی خراسان  ،0ص .031
گونۀ فارسى افغانستان [درى]

غوسى ] ]γawsi
غوسى نان ،نازکى کار (ضرباالمثال و کنايات)333 ،
نان را غوسى (ضخيم) ،کار را تُنُكى (ضرباالمثال و کنايات)082 ،
گردنغوس []trrirnγaws
در خوشآمد گو سخن بسيار ،در گردنغوس نقل بسيار (ضرباالمثال و کنايات.)301 ،

هه فاريدن/ sârdirn /
شايد اين واژه کاربرد ديگرى باشد از مصدر واريدن ،اواريدن بهه معنهى گواريهدن و
خوشهضم شدن.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

 .3خوشآيند بودن و پسنديده بودن ،دلپذير و دلنشين بودن.
به راحت بود حاال فكهر و هوشهش
نمىىىفاريىىد ايههن گپههها بههه گوشههش
(آتش پنهان دل ،ص )32

اين گپ من به شمايان نفارد هم ،باز به شما مىگويم کهه در زمهين ديگهران شهكار
کردن ،دزدى است (قمر ،ص .)388

نيههز :صههبح جههوانى مهها ،ص 300 ،382؛ آدمههان جاوي هد ،ج  ،3ص 010؛ تههار
عنكبوت ،ص 30؛ دشت ماران ،ص 303؛ زنان سبزبهار ،ص 038؛ جنايت و جهزا،
ص 332؛ تابستان ،ص 33؛ تابستان ،ص 033؛ حكايهها ( ،)0ص 338؛ فردوسهى،
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ص 31 ،83؛ مرگ سودخور ،ص 388؛ ونّهىپهوخ و دوسهتان او ،ص 11؛ اثرههاى
منتخب چخوف ،ج  ،3ص 11؛ بيتهای خلقى تاجيك ،ص 01؛ جهالدان بخهارا ،ص
31؛ پيام نياکان ،ص .301
 .0سازگار بودن ،ساختن.
هواى گرم و تفتباد تابستان و خنكهای ازغرين زمسهتان بهه مهزاج بعضهى آدم
نمىفارد (شوراب ،ص .)321

 .1مزه کردن ،گوارا بودن.
خودت يك فكر بكن ،خوراکى کهه نفىارد ،بهه دهانهت مهزه ندههد ،چهىگونهه
مىخوريش؟ (در آرزوى پدر ،ص )18

دلفار :دلنشين و دلپسند.
تيرَهماه در طرفهاى ما فصلى از همه دلفار است (اگر وى مرد مىبود ،ص )081

فارم :خوشايند و دلپذير.
چه دير دررسهيدهام کهه حهرف شهكر

بههه گههوش آفريههدگار فىىارم اسههت
(پيام نياکان ،ص )80

نيز :پيغام ،ص 318؛ پيغام ،ص 311؛ شاعران سهاويتى تاجيهك ،ص 83؛ شهاعران
ساويتى تاجيك ،ص 313؛ صبح جوانى ما ،ص 33 ،33؛ حكايههها ،طهالس ،ج ،3
ص 11؛ آهنگ شهر عش  ،ص 3؛ کبوتر سفيد ،ص 338؛ روايهت سهغدى ،ص 31؛
جنايت و جزا ،ص 300؛ تابستان ،ص 88؛ حكايهها ( ،)0ص 83؛ اثرهاى منتخهب
چخوف ،ج  ،3ص 83؛ حكايهها ( ،)0ص 331؛ آدمان جاويد ،ج  ،3ص 38؛ آدمان
جاويد ،ج  ،0ص 32؛ فردوسى ،ص 323؛ قمر ،ص 338 ،11؛ چرا ابدى ،ص .31
نافار:
 .3ناخوشايند و ماللآور.
وى به همين منوال اين صحبت نافار را مختصر کردن خواسهت (اگهر وى مهرد
مى بود ،ص .)13

گونهشناسی متنهای فارسی003 /

 .0ملول و خسته.
از دم فهههارم عجهههب نافىىىار شهههد

در ميهههههان مرغهههههزار آههههههوبره
(گهوارۀ سبز ،ص )11

نافار كردن:
 .3آشفته کردن و به هم زدن.
خهههواب برفهههى مهههرا نافىىىار کهههرد

ناگهههههان زنگولههههة نههههرم اميههههد
(گهوارۀ سبز ،ص )308

 .0خسته و ملول کردن.
برق نافارش نخواهد کرد
دورى و بىمهرى من نيز
آزارش نخواهد داد (گلرخسار ،ص .)033
نيز :مزار شاعر ،ص 332؛ شوراب ،ص 38 ،31؛ مرگ سهودخور ،ص 31؛
لطيفههه هههای تههاجيكى ،ص 382؛ تابسههتان ،ص 023؛ وفهها  ،ص 133 ،383؛
جشن نامة عينى ،ص 301؛ پلتة کنجكى ،ص 318؛ پلتة کنجكى ،ص 022؛ هر
بيشه گمان مبر که خاليست ،ص 30؛ حكايه ها ،رحيم ج ليهل ،ص 32؛ ک بهوتر
سفيد ،ص 383؛ نه ستارهها مى ريزند ،ص 111؛ اثرهاى منتخب تورگينهف ،ج
 ،0ص 80؛ وفا ،ص .018
نفاريدگىبرين /نفاريدهگىبرين :ظاهراً ناخوشايند.
زبانك چرا هر زمان از موج و گلدُرّاس توپپرانيهای نزديك به لهرزش آمهده،
ليپ ليپ بازى مىکرد ،اين به طبع ژنرال [گنرال] نفاريدگىبرين شد (وفا ،ص .)1
سخن آخرين ميربدل به طبع صفر نفاريدهگىبرين شد (وفا ،ص .)18
كاربرد در گويشهای فرارودى:

فارش اشكاشمى ،سنگليچى ،واخى ،ص  .002نفاريدن سهنگليچى ،واخهى ،ص
 .313دل به نفاريدن بخارا ،ص  .32بخارا ،ص  .000هزلِ نافارَم بخهارا ،ص .088
فاريدن  fâridanفاريدن بخارايى ،ص .301
نمونۀ متن قديم فارسى:
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آدمى  ...دست مجروح در آش مىکند و به انگشت خود مىليسهد و ههيچ از آن
دلش بر هم نمىرود ،چون بر ديگرى اندکى دنبلى يا نيمريشهى ببينهد ،آن آش او را
نفارد و نگوارد (فيه ما فيه ،ص .)03
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

بَه جان فارِيدَن افغانستان ،ص  .330فارِيدَن افغانستان ،ص  .333فاراندن ،فارَم،
فاريدن خراسان ،0ص  .003نافارَم ،نافارَمى خراسان ،0ص  .011فاريهدن fârdan
فارسى هروى ،ص .331
هه قميز/qemiz /
شير اسب ،نوشابهاى که از شير اسب مىسازند و مصرف زياد آن مستىآور است.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

قميىىىز بهههر تشهههنهلهههب نوشهههان

رسههههان عاشهه ه بههههر جانههههان
(مناس ،ص )013

از قميز و بوزه تا وقت سحر برداشتم
کيف او باهلل که بهتر از شراب و باده بود
(پيرو سليمانى ،ص )318
براى بيگ از ييالق [ييالو] قميز آورده ايستادهام (آدمان جاويد ،ج  ،3ص .)008

آدينه ،ص 318؛ شوراب ،ص 008؛ سفرنامة تحف بخهارا ،ص 11 ،13؛ واسهع،
ص 002؛ قهرمان خل تاجيك ،ص .81
قميزنا  :پرقميز ،ج ايى که قميز فراوان است .قميز.
در موسم قميز به مرغزارهاى قميزنا برآمده ،آنجا مواف دسهتورالعمل دکتهران
[دوختوران] يك ماه يك نيم ماه قميز خورد (آدينه ،ص .)333
نمونههای متون قديم فارسى:

قمز /قميز:
و خورش ايشان در تابستان شير اسپ باشد آن را قمِز خوانند (زيناالخبار ،ص .)013
از براى آنكه مستى گاه هست که از چيز مباح مىباشد همچو بنج و شهير اسهپ

گونهشناسی متنهای فارسی010 /

ماديان که او را قميز گويند (سلوكالملوك ،ص .)130

و نيز از ثقاة اسماع افتاد که عادات قزّاق چنانست که چون اسبان ايشهان هنگهام
بهار نتاج کرد و شير اسب فراوان شد و شير اسب را که دو مىسازند به زبان عربى
«لبنالرماك» گويند و به زبان ترکهى قميىز و آن بهتهرين شهربتهاى اوزبهك اسهت
(مهماننامة بخارا ،ص .)383

نيز :مهماننامة بخارا381 ،381 ،؛ عالمآراى نادرى ،ص .3332
هه كنانه/ krnânr /
واژۀ كنانه يا صورت ديگر آن كهنانه در نوشتههای قديم فارسى به معنى کهنه و
قديمى به کار رفته است ،چنين به نظر مىرسد که اين ص فهت در برخهى از متهون
فرارودى به جای اسم نشسته است.
پهلوى « krsyrnکهن ،قديم» ،فارسهى ميانهه )CPD. 48( qhwn؛ پهارتى ميانهة
مانوى  ،kfwnپازند  isrn, ksink, kisinسكايى ختنى « -kisrnrکهن» ( DKS.
)64؛ قس .سنگلچى ه اشكاشمى « kūnäکهنه ،قديمى» ،وخهى « kōnaکهنهه» ( IIF.
)398. 527؛ قس .بهدينى « kddnrکهن ،قديمى» (فرهنگ بهدينان ،ص .)310
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

بعد از آن ،دو قطار زمين است در زير جوى درغات تا کنده كنانه که آن را نهاوَۀ
اِشميون مىخوانند (اسناد بخارا ،ص  ،38نيز.)88 ،10 :
نمونههای متون قديم فارسى:

سيم برهنه و سره مىگير و مىفروش

توز نو و كنانه به دست آر و مىنونهد
(ديوان سوزنى ،ص )31

و ماهتاب اندازه کرديم آن را فروآمدنها تا گشت چون شهاخ خرمها خنبيهدۀ كنانىۀ
خشك (ترجمة تفسير طبرى ،ص 3333ح).
هدايةالمتعلمين ،ص .)13
و بود کى غذا گرم اندر معده بماند چن شرابى كنانه ( 
طواف کنند به خانة كنانۀ آزاد کرده (متنى پارسى از قرن چهارم ،ص .)33
بعد از آنك غسل کرده بوند و جامهها كنانه [م .کذانه] پوشند ،جامة اندوهکنان و
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روضةالفريقين ،ص .)013
ضعيفان پوشند ( 

تكملةاالصناف ،ص 118 ،123؛ تاجاالسامى ،ص .381 ،321

نيز:
كنانهفروش:
الخُلقَانىُّ؛ كنانهفروش (مقاصداللغه ،ص )83
هدايةالمتعلمينبه صورت كهنانه به کار رفته است:
واژۀ كنانه در 
به غذاهاى گرم راحت يابد از بيماريها و بخاصّهه از شهراب كهنانىۀانگورى (ص
.)311

هه كيبيدن/ kegdirn /
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

 .3دورى کردن ،کناره گرفتن.
از هر يك شناس و ناشناس كيبيده ،با هزار فكر و خيال ،خجالت و اضطراب به
نزدش آمدنم را کاشكى اين دختر مىدانست! (اگر وى مرد مىبود ،ص .)028
بعدِ اين جنجال مشرّف از شهناز مىكيبيد ،به سالمش به زور عليك مىگرفهت و
از نزدش مىرفت (در آرزوى پدر ،ص .)312 ،31
 .0ترسيدن ،بيم داشتن.
پدرم  ...در مناظرهها آنها را مغلوب و شرمنده کرده مىپرتافهت و اکثهر مالههاى
قشالق از وى مىكيبيدند (مختصر ترجمة حال خودم ،ص .)03
حاجى كيبيده درآمد و فرصتى بعد طب آش آمد (کبوتر سفيد ،ص .)000
نيز :حكايهها ( ،)0ص 038؛ زرافشان ،ص .12
کيبانيدن :ترساندن.
حريفِ به تسليمشوى آمده را كيبانيده ،بعد ،از دنبالش آواره شهده گشهتن ،چهى
درکار؟ گفتم ه ديه (ساز منور ،ص .)003
كيبيده كيبيده :باترس ،ترسان.
در روبهروى ميرولى باشد ،با احتياط ،كيبيده كيبيده گپ مىزنند ،کردارهايش را
 ...معقول مىشمارند (هم کوه بلند ،ص .)88
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شادمان كيبيده كيبيده پيش آمد (در آرزوى پدر ،ص .)388

كيبيدهگىبرين:
 .3مانند کسى که ترسيده باشد.
ليكن اياز و سبزينه ،شام و سحر در خذمت پدر بودند ،از چيزى كيبيدهگىبىرين
دور مىگردند (زرافشان ،ص .)318
( .0پاى از قالب) :کنايه از دگرگونى و نابهسامانى کار و نامساعد بهودن حهال و
روزگار.
چه را مىگويى بَچيم؟
پاى از قالب كيبيدهگىبرين ( ..زرافشان ،ص .)003
كاربرد در گويشهای فرارودى:

کيباندن بايسون ،ص  .013کيبيهدن بخهارا ،ص  .301کيبيهدن کتهاب ،ص .383
کيفتن مستچاه ،ص .380
نمونههای زير کاربردهاى گوناگون از واژۀ كيبيدن را در نوشتههای قديم فارسى
نشان مىدهند:
كيباندن :گرداندن و منحرف کردن.
اى دل خههدا را کههز جهها مكيبىىان
مسههت افكنههدم سههر زيههر پههايش
(ديوان امير عليشير نوايى ،ص )383

كيفتن:
 .3کيباندن.
يارب چو بيافريدى رويى بدين مثال

خود رحم کن بر امت وز راهشان مكيب
(شهيد بلخى ،شاعران بىديوان ،ص )08

و فريفتشان ،و از دين ح به ديهن باطهل بكيفىتشىان ،ايهن درو ايشهان کهه بهر
خداىتعالى مىگفتند و به راه باطل مىرفتند (تفسير نسفى ،ص .)321
 .0گرديدن و گشتن.
که زلف يهار بكيبىد ز شهكل زنّهارى
ز حسن جلوۀ تسبيح در کف بيم است
(کليات طالب آملى ،ص )302
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المُلْتَحَد؛ جای كيفتن (تاجاالسامى ،ص )131

 .1برگرداندن و يكسو کردن.
و امروز با زمانهه نصهيحت همهى کنهد

کاين عهد راستى است رخ از راستى مكيىب
(معيار جمالى ،ص )08

كيبندگان :گَشتگان ،گردنندگان ،منحرفان.
که نمىگروند به قيامت ،ايشاناند از اين راه راست كيبندگان (تفسير نسفى ،ص .)811
كيبنده :گردنده و گرديده و منحرفشده.
سههر از راه سههوداش كيبنىىده شههد
ز انهههدرز موبهههد شهههكيبنده شهههد
تكملةاالصناف ،ص )311
النّاکِب؛ كيبنده از راه ( 
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:

(شاعران بىديوان ،ص )33

کِيبيدن خراسان  ،0ص .013

هه لخچه/orxčr /
شعله و شرار آتش.
قس .اوستايى  rrdčrsيا  -rrdxšnrاز ريشة  rrdkه «برافهروختن» ( AiW.
478ههه)9؛ يغنههابى « āoxrš-ānakروشههنکههردن»  āoxrš-rkسههوختن» (فرهنههگ
يغنابى)0.
نمونههايى از نوشتههای فرارودى (ماوراءالنهرى):

تا خم آتشديده خورد لخچۀ او را

حههس نكنههد آتههش طپانچههة او را
(هيكلى از لعل ،ص )081

دو علههم ،دو لخچىىۀ سههرد و سههياه

خسهههته و نابهههاور و پهههر از گنهههاه
(گهوارۀ سبز ،ص )13

نيز :رباعيهاى خلقى تاجيكى ،ص 310 ،13؛ سپر ،ص 12؛ صداى آسيا ،ص 13؛
گلرخسار ،ص 313 ،330؛ گلچين امين ،ص 81؛ الي شيرعلى ،ص 002؛ وفا،
ص 133؛ شوراب ،ص 031؛ صبح جوانى ما ،ص 011؛ افسانه های خل روس،
ص 001؛ آهنگ شهر عش  ،ص 322؛ اگر وى مرد مهى بهود ،ص 110؛ آدمهان
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جاويد ،ج  ،0ص .132
لخچهبرين :مانند پاره و شرارۀ آتش.
به يَنگهام مىگويم که نوکك يك اَجنه چشمانش لخچهبرين لوس مىکرد ،پهيش
راه مرا گرفت (صبح جوانى ما ،ص .)083
خُرد بودى نوازشت کردند  ...چشمانت لخچهبرين مىدرخشيد (پيرو سليمانى ،ص .)331
نيز :آقشده ،ص 38؛ حكايهها ،رحيم جليل ،ص .030
لخچهدار :سوزان ،آتشين.
سرسينه ،تختهپشت و کتفهايم ،گويا به بااليشان قهور لخچىهدار تنهور را کشهيده
باشند ،سخت سوزش مىکردند (آدمان کهنه ،ص .)328
لخچهشده :سوخته و از هم فرو ريخته از شدت گرما.
به روى ريگِ سوخته و پخته و تفسان ،به جای نقش پايم ،پارههای لخچىهشىدۀ
تنم مىريخت (آهنگ شهر عش  ،ص .)321
لخچهوار :لخچهبرين.
آهن لخچهوار سوزان را از کوره با انبور درازدسته گرفته ،به روى سندان گذاشته
به کوفتن آن سر نكند (شوراب ،ص .)88
قمرى  ...چشمان لخچهوار فروزان خود را اول به عنبرخالهه و ثهانى بهه دختهر
دوخت (مزار شاعر ،ص .)031
كاربرد در گويشهای فرارودى:

لَخچه بخارا ،ص .311
نمونههای متون قديم فارسى:

لخچه /لخشه:
آتش عشه را ز بهس سهوز اسهت

آه شههعله اسههت غههم بههود لخشىىه
(اورمزدى ،شاعران بىديوان ،ص .)088

آتش عشه را ز بهس سهوز اسهت

آه شههعله اسههت غههم بههود لخچىىه
(اورمزدى ،شاعران بىديوان ،ص )088

الشَرَرُ و الشَرار؛ لخشۀ آتش (تاجاالسامى ،ص )088
كاربرد در گويشهای حوزۀ ايران:
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لَخْچَه خراسان  ،0ص .083
هه نمرزه/nrtrrzr /
 .3بوتة خشك و مرده.
همينکه تير ماه شد ،اين آب نقصان گرفت و محصوالت تيرهماهى همچنهان آب
ناخورده و نمرزه مانده (تاريخ سلطنت خاندان منغتيه ،ص .)311
براى احتياج محلى غوزه  ...کشته شهود ههم ،اکثهر تمامها بهىآب مانهده نمىرزه
مىرسيد و در هر بوته يك يا دو دانه کورك مىبست (يادداشتها ،ص .)8
 .0محل تقسيم آب.
اما ضياعات وى باغهاى نونشانده است و زمينهاى بسيار که در عدد نمىآيد بهه
سبب کثرت و اندراس نمرزهها کل صالح مر زراعت و حراثت را (اسناد بخارا ،ص .)13
 ...دو قطار زمين است پيوستة همين ضياع فرنون که مىرود تا با کهالن فرنهون
فاصل نمرزههاى قديم (اسناد بخارا.)12 ،38 ،
كاربرد در گويشهای فرارودى:

زمين نَمرزه بخارا ،ص  .322کاساك نَمَرْزه بخهارا ،ص .303نَمْهرَزْه بخهارا ،ص
.383
نمونههای متون قديم فارسى:

نمرزه:
 .3محل تقسيم آب.
تكملةاالصناف ،ص )333
المَقْسَمَة؛ نمرزه ( 
 .0يك قطعه زمين زراعى يا بندآب.
تكملةاالصناف ،ص )332
المُسَنّاةوالمَشارَة؛ نمرزه ( 
انيسالمعاشرين ،ص )81
المُسَنّاة؛ نمرزه ( 
 .1ماله يا چوب ماله.
تكملةاالصناف ،ص )333
المِيْكَع؛ کلوخکوب و قيل نمرزه ،چوب ماله ( 
المِهْلَقَة؛ نمرزه يا ماله (مقاصداللغه ،ص )331
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نگاهى كوتاه به دستنوشتهای كتاب ارشاد
بررسى پاياننامة دکتر حميد رضايى ،که بر پاية دستنوشتهای موجود در چين انجام
گرفته و سنجش واژهها و ساختهای کاربردى در اين دستنويسها با نسخههای
پاکستان و ترکيه ،که نسخههای اساس تصحيح دکتر عارف نوشاهى بودند ،براى ما
روشن مىکند که ضبط شمارى از واژههای ويژۀ کاربردى در دستنوشتهای چين
(پاياننامة دکتر رضايى) به صورتهای درست اين واژهها ،در نوشتههای ماوراءالنهرى
(فرارودى) نزديكتر است ،جدا از آنكه ساختهای برگرفته از گونة گفتارى مردمان
فرارود (ماوراءالنهر) نيز در اين دستنوشتها کاربردى گسترده دارد.
آرخسيدن

همانطور که در بخشهای پيشين آمده است ،اين واژه ريشة در زبان سغدى دارد و
بيشتر کاربردهاى اين واژه در فرهنگنامههای عربى ه فارسى بهکار رفته است که در
حوزۀ ماوراءالنهر نوشته و فراهم آمدهاند .اين واژه سهبار در کتاب ارشاد (متن
چاپى) و شش بار در متن رساله آمده است .از آنجا که نمونههای کاربردى اين واژه
در متنهای فارسى بسيار اندك است ،گستردگى کاربرد آن در نسخههای اساس
رسالة ارشاد ،ارزش فراوان دارد.
ناشناخته و کمکاربرد بودن اين واژه سبب شده است که هم در متن چاپى و هم
در رساله ،اين گونه ضبط شود:
فرزند را به ورزش هنر حريص کند ...و از حسدگى به گلو باز دارد (ارشاد 13 ،نوشاهى).
فرزندان را از صحبت بدان و بىهنران بازدارد  ...و آن چشندگى به گلو باز دارد،
چه در ( ...ارشاد 321 ،رساله).
به نظر مىرسد در هر دو مورد اين نمونهها ،صورت صحيح اين واژۀ آرخسيدگى
است .اين واژه در فرهنگنامههای عربى ه فارسى در برابر الوَلوع و الوزوع و الشَرَه
آمده است.
تكملةاالصناف)813 ،
الوَلوع و الوزوع :آرخسيدگى ( 
تكملةاالصناف)181 ،
الشَرَه :ارخسيدگى ( 
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شكل ديگرى از مصدر آرخسيدن در کاربردهاى زير به جا مانده است:
«اِنَّ الشَّفي َ بِسوُءِ ظَنِّ مُولَع».گفت مهربان آرخسنده بود به بدگمانى (ارشاد 133 ،رساله).
اما در متن چاپى اين واژه به صورت ارخيده آمده است:
«اِنَّ الشَّفي َ بِسوُءِ ظَنِّ مُولَع»گفتا مهربانى ارخيده بود و بدگمانى (ارشاد 332 ،نوشاهى).
در متن رساله مىخوانيم:
حد نگاهداشتن اندر عبادات آن بود که چون روى به کار خير آورد جهد کند که
آهسته اندر آيد چه نفس از آغاز بيارخسد و باز سير شود (ارشاد 318 ،رساله).
در متن چاپى بهجاى اين واژه ،بشتابد آمده است:
حد نگاهداشتن اندر عبادات آن بود که چون روى به کار خير آورد جهد کند که
آهسته اندر آيد چه نفس از آغاز بشتابد و باز سير شود (ارشاد 88 ،نوشاهى).
در حاشية کتاب ،واژۀ بيارخد از نسخة پاکستان نقل شده است ،با اين توضيح :و
زير کلمه معنى آن «حرص» نوشته است.
نمونههايى ديگر از متن رساله:
هر که را طاعت به نزد وى آراسته شد و از روى حقيقهت نيكهويى طاعهت ديهد
بيش معاصى و شهوات به نزد وى نيكو ننمايد و نيارخسد (ارشاد 131 ،رساله).
هر چند معصيت بيشتر مىشود پزمانى زيادت مىشود و هر چند پزمانى زيهادت
مىشود ،بنده به معصيت آرخسندهتر مىشود (ارشاد 138 ،رساله).
براى آگاهى از معنى دقي اين واژه نك :همين مقاله ،ص .38
شفق
تا بنده به جامة شفق بسنده نكند از تن برخوردارى تواضع نيابد (ارشاد 388 ،رساله).

اين واژه در متن چاپى (ص  )11به صورت شق ضبط شده است.
در جايى ديگر در متن رساله آمده است:
درويش را مولى تعالى با طعامهای شفقتر بىتكلف خرسندى داده است اگهر تهو
نيز طعام شفقتر پيش وى نهى از تو نيازآرد (ارشاد 032 ،رساله).
اما کاتبِ دستنوشت نسخة ترکيه اين واژه را نياورده است .متن چاپى کتاب
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ارشاد اينگونه است:
درويش را با طعامهای بىتكلف خرسندى داده اسهت  ...اگهر تهو نيهز پهيش او
همچنان طعامها آرى از تو نيازارد (ارشاد 033 ،نوشاهى).
در نسخة پاکستان ،در پانوشت کتاب ارشاد (ص  ،)033بهجاى واژۀ بىتكلف،
واژۀ سفقتر [کذا] ضبط شده است .با اين توضيح که :کاتب معنىِ کلمه را «فروتر»
نوشته است.
در بسيارى از ترجمههای قرآن و فرهنگنامههای عربى ه فارسهى مهاوراءالنهرى
اين واژه در برابر دوُنُ ،حُثالَةُ ،رَدى و رَذْل نهاده شده است (نك :به همين مقاله ،ص .)01
اين واژه به صورت شفك ،با دگرگونى آوايى ق ،ك در فرهنگنامهها عربى ه فارسى
و برخى از متنهای حوزۀ فرارود و فرورود نيز ضبط شده است.
فرامشت كردن
چون مرد اجل را فرامشت كرد امل ورا اسير کرد (ارشاد 330 ،رساله).

تو غم پدرفتة خويش فرامشت كردهاى و پيوسته غم پدرفتة ملك تعالى
مىخورى ،که وى چگونه روزى رساند (ارشاد  ،331/نيز 008 ،008 ،332 ،333 :رساله).
اين واژه در متن چاپى به صورت فراموش كردن ضبط شده است .اگر به متنهای
هم حوزۀ کتاب ارشاد بويژه تفسير نسفى ،نگاهى بياندازيم ،درمىيابيم که واژۀ
فرامشتكردن در برابر نَساى ،به تكرار بهکار رفته است .در خور گفتن است که اين
واژه بيشتر در نوشتههای حوزۀ زبانهای ايرانى ميانة شرقى ،خواه فرارود يا فرورود،
همچون بلخ و مرو و ترمذ و ...بيشتر از متنهای حوزههای ديگر زبان فارسى بهکار
گرفته شده است (نك :مقدمة فرهنگ شاهنامه ،صفحة شصت و دو).
از اين روى کاربرد فرامشت كردن در اين متن ،به دليل همخوانيهای واژگانى کتاب
ارشاد و تفسير نسفى و ديگر نوشتههای حوزۀ ماوراءالنهر (فرارود) ،مناسبتر مىنمايد.
فسيدكارى

و غمِ شدِ ايمان چندان ببايد که وقتى حشمت و فراخدستى پيش آيد ،آن غم شدِ
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ايمان مرين شادى را بپوشاند تا به جبّارى و فسيدكارى اندر نيفتد (ارشاد 333/رساله).

بايد که سخاوت را از اسراف بشناسد .سخاوت جوانمردى بود و اسراف
فسيدكارى (ارشاد 013/رساله).
در صفحة  030رساله واژۀ فسيدهكارى به تكرار آمده است .بهجاى اين تعبير،
متن چاپى از ترکيب فسادكار بهره برده است .با بررسى متنهای حوزۀ ماوراءالنهر به
ويژه ترجمههای قرآن و فرهنگنامههای عربى ه فارسى حوزۀ ماوراءالنهر درمىيابيم
که واژۀ فسيتكار و فسيدكننده در برابر لغت مُسْرِفْ بهکار رفته است (نك :تفسير
نسفى ،نساء  ،8قرآن  ،0283انعام .)333
تكملةاالصناف)131 ،
السَّرَفُ  :فسيد ( 

كنانه

و آنكه رسول عليهالسالم فرمود يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى ،لَيْسَ لَكَ مِنْ مالِكَ اِالَّ مَها
اَکَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَهدَّقْتَ فَاَمْضَهيْتَ ،پارسهى آن خبهر آن بهود کهه
مىگويد فرزند آدم خواستة من خواستة من ،نيست مر تو را از مهال تهو جهز آنكهه
خوردى و سپرى کردى يا پوشيدى و كُنانه كردى ،يا آنچ از خويشتن جدا کهردى و
به درويش دادى (ارشاد 023 ،رساله).
واژۀ كنانه يا كهنانه در متنهای حوزۀ ماوراءالنهر ،فراوان به چشم مىخورد .در
تفسير نسفى اين واژه در برابر قَديمٌ نهاده شده است:
دروغى کنانه :اِفْكٌ قَديمٌ (نسفى ،احقاف )33
دوستى کنانه :ضَالَلِكا القَديم (نسفى ،يوسف )31
و نيز بنگريد:
قرآن  ،0238حج  ،03قرآن ، 813يوسف ،31 ،قرآن .823 ،333 ،0238 ،3213
توز نو و كنانه به دست آر و مىنونهد
سيم برهنه و سره مىگير و مىفروش
(ديوان سوزنى)31 ،

هدايةالمتعلمين 311 ،13 ،حاشيه 318 ،حاشيه،330 ،311 ،388 ،383 ،
بنگريد به :
 033 ،023حاشههههيه ،338 ،013 ،081 ،088 ،082 ،اغههههراضالسياسههههه،381 ،
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بدايعالملح.32 ،18 ،11،03،38 ،
تكملةاالصناف)131 ،
ثَوبٌ سَحْ ٌ :جامة كنانۀ ارُغده ( 
اَلْجَرْدُ :جامة كنانه (تاج االسامى)31 ،
اَلْحَشِيْف :جامة كنانه و جامة بد (تاج االسامى ،301 ،نيز،181 ،013 ،022 ،380 ،311 :
.)133 ،111
نَكِثَ :غاژ کردن پشم كنانه را تا دوباره رشته شود (صراح اللغه ،ج .)318 ،3

نيز :انيس المعاشرين11 ،؛ مقاصداللغه.121 ،123 ،030 ،028 ،80 ،
اما در متن چاپى ارشاد اين واژه به صورت كهنه آمده است:
خوردى و سپرى کردى يا پوشيدى و كُهنه كردى (ارشاد 381 ،نوشاهى).
همچنانکه اشاره شد واژۀ كنانه تنها در دستنوشتهای اساس رساله بهکار گرفته
شده و اين نكته نشانى از همخوانيهای واژگانى اين متن با نوشتههای ماوراءالنهرى
(فرارودى) است.
نسپاسى

پس چنان بايد که بنده به هر حالى که بود از احوال دنيايى به مولى تعالى گمان نيكو
دارد.چه بود که بهى وى اندرين بود تا نسپاسى نكند (ارشاد 311 /رساله ،حاشيه).
نسپاسى :كُفْرًا (نسفى ،ابراهيم )01
به نسپاسى ايشان :بِما كَفَرُوا (نسفى ،سبأ )38
نسپاسىکند در نعمت :كَفُورٌ (نسفى ،هود )3
نيز :نسفى ،ابراهيم  ،8نحل  13و  ،11نحل  ،330فرقان  ،12عنكبوت  81و ،88
روم  11و  ،13لقمان 30
واژۀ نسپاس يا نسپاسى را بيشتر فرهنگنامههای فارسى به شكل نسپاس
[ ]nrhcāhو [ ]nrhcāhdضبط کردهاند .اما اين واژهها را به صورتِ نُسپاس []ndhpāh
و نُسپاسى [ ]ndhcāhdهم مىتوان خواند که کاربرد ديگرى از واژۀ نوسپاس
[ ]nūsepāsيا نوسپاسى [ ]nūsepāsiاست.
پيشوندِ نو [ ،]nūيكى از پيشوندهاى پرکاربرد و شناختة زبان سغدى است .در

 / 091آينۀ ميراث :ضميمۀ 93

فرهنگ سغدى آمده است:
نو [ :]nūپيشوند نفى اسم و صفت (فارسى :نهو در نوسهپاس) .فرهنهگ سهغدى:
()8322
نوريژه [ :]ūnrēžبيزارى ،بىميلى .فرهنگ سغدى)8333( :
نوريژكين [ :]nūrēžkēnبىميل ،بدون تمايل .فرهنگ سغدى)8313( :
نوساچه] :[nūsačēنامناسب ،ناسزاوار .فرهنگ سغدى)8310( :
نمونههايى از كاربرد اين واژه در نوشتههای فارسى:

و يكى نوسپاس بُوَد ،نعمت مولى تعالى در معصيت کار بندد و آن کافرانند
(تفسيرى بر عشر ص )313

ان االنسان لكفور :هست آدمى نادان که خداى را نشناسد نوسپاس و ناخسهتودن
به آيتهائى که آن راهنمايست به توحيد او (تفسير قرآن مجيد ،ج  ،3ص )380
الكُنُد و الكَنود :نوسپاس سخت (تاجاالسامى ص )381
کفور :نوسپاس (تاجاالسامى ص )388
جدا از واژۀ نسپاس /نوسپاس ،اين پيشوند در واژۀ نوبكار و نوميد نيز بهکار
رفته است:
نوبكارى:
باطلٌ؛ نوبكارى (فرهنگنامة قرآنى ،ص )112
در ترجمة قرآن قدس همهجا واژۀ ميد بهجاى اميد نشسته است .دور نيست که واژۀ
نوميد در فارسى نو ،از همنشينى پيشوند نو [ ]nūسغدى با واژۀ ميد ،شكل يافته باشد.
ميد (اميد) :رَغَباً
ايشان بودند مى شتاو کردند در نيكيها و مىخواندند ايما را به ترس و ميد و
بودند ايما را نرمشداران (قرآن قدس ،انبياء .)32
نيز :قرآن قدس ،اعراف ،18 ،روم... ،03 ،
نوميدشداران :خائِبِينَ
تا بِبُرَد کرانهى ازيشان که کافر شدند يا هالك کند ايشان را ،واز گردند
نوميدشداران (آل عمران.)308 ،
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نيز :قرآن قدس ،حجر ،11 ،انعام ،33 ،مؤمنون...،88 ،
در متون فارسى قديم ،واژۀ نوكام بهجاى ناكام کاربرد داشته است:
مههنم نوكىىام و ويههرو نيههز نوكىىام
مههنم بههدنام و ويههرو نيههز بههدنام
(ويس و رامين 311 ،حاشيه)

در ترجمة قرآن موزۀ پارس واژۀ هوسپاس [ ]hūsepāsبه صورت هسپاس
[ ]sdhcāhدر برابر واژۀ شَكُور آمده است که قرينة مناسبی براى دگرگونى آوايىِ
نوسپاس به نُسپاس است:
هوسپاس
هر که بكند کارى نكو خداى هوسپاس داناست (تفسير ابوالفتهوح ،ج  ،0ص  ،010نيهز :ج
 ،332 ،8ج .)321 ،38
به درستى که خدا هوسپاس است (تفسير سورآبادى ،ج  ،333 ،3نيز ،333 :ج .)0238 ،1

هسپاس
شَكُورٌ :هسپاس (فاطر ( )13قرآن موزۀ پارس)133 ،012 ،313 ،311 ،
واژۀ ناسپاسى تنها در حاشية رسالة ارشاد به صورت نسپاسى آمده است (ص
 .)311در تفسير نسفى و بسيارى ديگر از ترجمههای قرآن حوزۀ فرارود ،واژۀ
نسپاسى به تكرار در برابر کُفراً بهکار رفته است:
نسپاسى كنيت :کَفَرْتُم
اگر نسپاسى كنيت هراينه شكنجه من سخت است (قرآن  333ه ابراهيم)8 ،
به نسپاسى :کُفرًا (قرآن  333ه ابراهيم ،01 ،نيز :اسراء)...،33 ،
نسپاسان نعمت من :الْكافرينَ (قرآن  3213ه شعراء ،33/نيز :حج ،83 ،عبس)...،38 ،
به نسپاسى :کُفْرًا (قرآن  ،0238ابراهيم ،01/نيز :ابراهيم ،8 ،نحل ،80 ،اسراء)...،33 ،
ه يت = ه يد
کاربرد ى يت بهجاى ى يد يكى از ويژگيهای زبانى گونة ماوراءالنهرى (فرارودى)
است که در بسيارى از ترجمههای قرآن و متنهای حوزۀ فرارود (ماوراءالنهر)
کاربردى گسترده دارد ،که مىتوان آن را از ويژگيهای زبان گفتارى اين حوزه
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دانست .نمونههايى از تفسير نسفى:
و قصد مكنيت به شَفَ که آن دهيت و اگر شما را از جنس آن بر کسى بهود [آن
نوع] نگريت ،مگر که چشم فروخوابانيت و آسان کارى كنيت (نسفى ،بقره .)088
نيز :نسفى ،بقره  ،303آلعمران  ،022 ،331 ،83نساء  ،321مائده  ،3انعهام ،33
توبه  ،03هود  ،1يوسف  ،3انبياء  11و  ،332واقعه  13و ...،10
روى بگردانيت از ايشان و عقوبت نكنيتشان و عفو كنيت از ايشان (تفسير ينابيع
العلوم ،ص .)331

نيز :تفسير ينابيع العلوم...،333 ،31 ،32 ،13 ،18 ،13 ،10 ،38 ،18 ،10 ،12 ،03 ،
بنگريد :قهرآن  ،0238فجهر ،31نيهز ،11 :زمهر ،... ،1 ،قهرآن  ،333بقهره ،318
نحل ،12 ،83طالق  ،... ،8قهرآن ،3213آل عمهران  ،11مائهده  ،31نحهل  ،12ص
ف ،33شههعراء ،33ذاريههات  ،... ،1قههرآن  ،823ص ف ،33طههالق ،8طههه،... ،83
قرآن ،813آل عمران ... ،11
و نيز بنگريد به :بستانالعقول ،310 ،تاجالقصص،811 ،812 ،111 ،103 ،113 ،
 ،810 ،818 ،818ايههنبرگهههاىپيههر ،013 ،331 ،88 ،انههيسالطههالبين،333 ،301 ،
 ،... ،101 ،120 ،101 ،123 ،031،030زنگىنامه ،83 ،شرحتعرف ،ج ... 18 ،3
کاربرد گستردۀ اين ساختار در ترجمههای قرآن و متنهای فرارودى و فراوانى
اين کاربرد در متن رسالة ارشاد ،نزديكى زبان دستنوشتهای اساس رساله را با
متنهای فرارودى تأييد مىکند .اما در متن چاپى کتاب ارشاد اثرى از اين ويژگى
ساختارى به چشم نمىخورد.
نزديكى جوييت به مولى تعالى به دوربود از اهل معصيت و بجوييت خشنودى
ح تعالى به خشم کردن اهل معصيت (ارشاد 81 ،رساله).
گفت بر خداى توكل كنيت اگر گرويدهايت به وى (ارشاد 80 ،رساله).
نيز بنگريد :ارشاد (رساله)،383 ،382 ،313 ،318 ،318 ،313 ،321 ،31 ،31 ،
...،103 ،010 ،018 ،012 ،031 ،038 ،031 ،032 ،383 ،381 ،388 ،382
در خالل خواندن رساله و تأمل در متن آن ،چند نكته به نظر رسيد که بازگفتن
آن خالى از فايده نيست:
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خشينانه

زاهدى آن نيست که حالل کردههاء خداى تعالى را بر خويشتن حرام کنى ،يا نان
خشك خورى يا خشينانه پوشى (ارشاد 338 ،رساله).
در رسالة ارشاد در توضيح واژۀ خشينانه اينگونه آمده است:
خشينانه :ظاهراً از خشين [ ]xršēnپهلوى به معنى کبود و تيهره اسهت (فرهنهگ کوچهك
زبان پهلوى )381 ،نه از خشن عربى به معنى زبرى و سختى (اشارۀ آقاى احمد رضا قائم

مقامى) .در فارسى مفردات و ترکيبات و اضافاتى است که معنى سپيد و سياه هردو را براى
خشن تأييد مىکند (نك :لغت فرس ،صحاحالفرس و لغتنامه ،ذيل خشينه و لغات مشهابه).
در تأييد ارتباط اين لفظ بها رنهگ جامهة صهوفيان کهه خشهن = کبهود ،بهوده اسهت در
کشفالمحجوب (ص  )80مطالبى آمده است و نيز دربارۀ کبود پوشيدن = خشن پوشهيدن
صوفيه که اصالً شعار اصحاب فوات و مصيبات است.
در شعر خاقانى نيز کلمة خشن صفت آسمان و به معنى کبود آمده است:
اين كهن گرگ خشن بارانى از غوغىاى مىن
تيرباران سهحر دارم سهپر چهون نفكنهد
(ديوان خاقانى)103 ،

و نيز مقايسه شود با خشن هزار ميخى:
برکش بيخ غم ز دل پيش که صبح برکشد

اين خشن هزارميخ از سر چرخ چنبرى
(ديوان خاقانى)301 ،

(رساله دکتر رضايى)301 ،

نويسندۀ اين يادداشت در متون در دسترس فارسى نمونهاى براى واژۀ خشينانه
نيافت از سويى ديگر در بديلهای حاشية رسالة ارشاد (ص  )338در دستنوشتى ديگر
از اين متن واژۀ جُسبانه ديده مىشود .به گمان نگارنده ،واژۀ جُسبانه دگر شدۀ واژۀ
خَسبانه يا خُسبانه است که به معنى جامه يا پوششى است پشمى و خشن و
گليمگونه که مىتواند جامة درويشان باشد .کاربردهاى اين واژه در فرهنگنامههای
عربى ه فارسى:
تكملةاالصناف)130 ،
العَبآاَةُ :خستبانه ( 
العَباية :خسبانه يعنى گليم (مقاصد اللغه)303 ،
العَباء :خسبانه (تاج االسامى)138 ،
العَباءَةُوالعَباية :خسبانه (تاج االسامى)111 ،

 / 096آينۀ ميراث :ضميمۀ 93

در نوشتههای قديم و کهن فارسى اين واژه به صورتهای ديگرى چون خسفانه،
خفسانه ،خستوانه ... ،آمده است که به چند نمونه از اين کاربرد در اين يادداشت
بسنده مىکنيم:
چون که امروز چو خفسىانۀ خلقهانم؟
گر من آنم که چو ديبهاجى نهو بهودم
(ديوان ناصرخسرو)338 ،

سهههرمازدگان را بهههه مهههاهِ بهمهههن

خَفسىىانۀ خههر خههزّ و پرنيانسههت
(ديوان ناصرخسرو)330 ،

نگر ز سنگ چه مايه به است گوهر سرخ

ز خستوانه چه مايه به است شوشترى
(معروفى بلخى ،شاعران بىديوان)333 ،

به جنگ دعوى دارى و سخت تفشه زنى

درست گويى پرخوار و خستوانه تنهى
(ابوالعباس ربنجنى ،شاعران بىديوان)318 ،

خسىىتوانه بههه بههر کشههيده ز پشههم

پيهههرك نههههامراد بههههر سههههر راه
(منجيك ترمذى ،شاعران بىديوان)038 ،

الزم به يادآورى است که بهجاى اين واژه در متن چاپى کتاب ارشاد واژۀ گليم آمده است:
زاهدى آن نيست که حالل کردههاء خداى تعالى را بر خويشتن حرام کنى ،يا نان
خشك خورى يا گليم پوشى (ارشاد.)33 ،
دستانكژى

عمر خطاب رضىاهلل عنه چنين گفت کهه راسهت باشهيدند و مكهر و دسىتان كىژى
نكردهاند چون روبه (ارشاد 331 /رساله).
به نظر مىرسد اين ترکيب که همنشين با مكر آمده است ،کاربردى از دستانگرى
باشد .در شيوۀ نگارش بسيارى از نسخه ها خطى ،حرف ك ،گ را با گذاشتن سه
نقطه بر روى گاف از حرف کاف متمايز مىکنند .بنگريد به :دستنوشتهای تفيسر قرآن
هدايةالمتعلمين .شايد همين نكته سبب شده است که دستانگرى به
پاك ،االبنية و  
صورت دستان كژى خوانده شود.
بايد افزود که در متن چاپى کتاب ارشاد اين واژه به صهورت دسىتان گىرى
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آمده است ( ارشاد . ) 82 ،
سرخآبه

رسول ه عليه السّلم ه چندانى نماز گزاردى که پاى مبارك وى ورم کرد و سرخآبه
روان شد (ارشاد 038 ،رساله).
واژۀ سرخآبه که در متن رساله ضبط شده است با معناى جمله سازگار نمىنمايد
جدا از آنكه براى واژۀ سرخآبه شاهد و نمونهاى در معنى چرك و ريم و يا ريمابه،
ديده نشد .از اين روى مىتوان گمان برد که سرخآبه دگرشدۀ کاربرد شوخآبه باشد.
همچنانکه اين واژه در پانوشت کتاب ارشاد (ص  )380به صورت شوخابه ضبط شده
است .شوخآبه در متنهای فرارودى بسيار کم کاربرد است اما در تفسير نسفى واژۀ
شوخآبۀ دوزخيان در برابر غِسْلينٍ و مَّاءٍ صديدٍ ،به کار گرفته شده است:
شوخآبۀ ناگواران :صديدٍ
نوميد شدند جباران و گردن آوران ،در پيش هر جبهارى اسهت دوزخ سهوزان و
خورانيده شود از شوخآبۀ ناگواران (نسفى ،ابراهيم .)38
شوخآبۀ دوزخيان :غِسْلينٍ
نيست ورا امروز خويشى مهربان و نه خورشى مگر شوخآبۀ دوزخيان (نسفى،
حاقّه .)18

در خور گفتن است كه متن ارشاد جدا از نكته هايى كه دربارۀ آن سخن گفته
شد ،ويژگيهايى از نگاه واژگانى و ساختارى و نگارشى دارد كه اشارهاى گذرا به
اين نمونهها خواهيم داشت:
 .3واژگان
اچوخيدن ،آخوخى

واژۀ اچوخيدن در متن کتاب ارشاد ،چنين آمده است:
خواجة حكيم ه رحمة اهلل عليه ه گفته است هرکه اچوخيدن را به معصيتهاى انهدك سهبك
دارد ،خطر بود که مخذول شود و به معصيتهاى کالن اندر افتد (ارشاد ،ص .)333

اما در متن رساله (ص  )113بهجاى اين واژه ،شافيدن ضبط شده است ،که با توجه به
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معناى شناختة آن بهجاى واژۀ اچوخيدن در متن رساله آمده است .با توجه به اينكهه
شاهدى از متون فارسى براى اين واژه در دست نيست ،اگر کاتبهان واژۀ شىافيدن را
به معناى اچوخيدن آورده باشند و اين واژه را از متن برداشته باشند ،مهىتهوان واژۀ
اچوخيدن را به معنى لغزش و لغزيدن به حساب آورد.
در جاى ديگر از متن رسالة ارشاد آمده است:
چون بنده را مدت توفي طاعت و عصمت از معصيت دراز شود از منت غافل شهود
و چون آخوخى و شافيدن افتاد آن منت مولى تعالى تازه بشود (ارشاد 181 ،رساله).
در اين نمونه واژۀ آخوخى در همنشينى با واژۀ شافيدن آمده است که شباهت آن
را به واژۀ اچوخيدن به ياد مىآورد.
نكتة در خور توجه ضبط اين واژه در متن کتاب چاپى ارشاد است:
چون شافيد [م .شتافيد] و به معصيتى درافتاد و آن منت مولى عزوجل تازه شهود
(ارشاد ،ص .)028

در متن کتاب واژۀ شىتافيد آمده است که به نظر مىرسد صورتى دگرگون شده از
واژۀ شافيد باشد و واژۀ آخوخى در اين دستنويس به کار نرفته است.
همانگونه که اشاره شد ،شاهدى از اين واژه در متنهای فارسى به دست نيسهت.
تنها واژهاى که بىشباهت به اچوخيدن نيست ،واژۀ جوخيدن است که در قرآن قدس
در برابر يَصِدُّونَ آمده است:
يَصِدُّونَ :مىجوخيدند
ازمان زده شد پسر مريم مثلى ،ازمان قوم توا ازان مىجوخيدند (زخرف.)18 ،
در اين آيه واژۀ جوخيدن به معنى بانگ و فرياد و خروش کردن ،روى گردانيهدن
آمده است.
بداشتِ

پرسيدند که بدخوى کيست؟ گفت :آن را که باداشتِ مهولى عزوجهل بسهندکارى
نيست (ارشاد ،ص  ،13نيز 11 :نوشاهى).
برافتاد

اى قرآن پرستان يعنى شمان (= شمايان) به قرآن و بهه خوانهدن قهرآن مشهغول
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گشتهايد و از برافتاد قرآن و کاربستن به قرآن غافل گشتهايد (ارشاد 010 ،نوشاهى).
بهْآمد

پس چون بنده هرآينه بِهْآمد خويش نداند که در کدام حال است و با مولى تعالى
خصومت کند که چرا مرا چنان نمىدارى که آرزوى منست (ارشاد ،ص  ،318نيز،111 :
 111رساله).
خوارداشتِ

دشنام دادن از چيرگى نفس خيزد که ورا بر نفس پادشاهى نماند و از خوارداشت
مسلمانى باك ندارد (ارشاد ،ص .)323
دوربود
نزديكى جوييت به مولى تعالى به دور بود از اهل معصيت (ارشاد 81 ،رساله).
راست باشى

خواجه حكيم را ه رحمة اهلل عليه ه پرسيدند که از چيست که ما اندر دل خويش
رحم نمىبينيم؟گفت :از بهر آنكه شما راست باشى به جای ماندهايهد (ارشداد ،ص ،83
نيز.)82 :
شدِ

و غمِ شدِ ايمان چندانى بايد که وقت حشمت و فراخدستى آن شادىِ فراخ ،دستى
ايمان نپوشاند (ارشاد ،ص  ،31نيز.)313 ،318 ،332 ،338 :
يادداشتِ

هرکه از مرگ ترسانتر به روزى ترسانتر ،چه دفع امل به يادداشتِ اجهل اسهت
(ارشاد ،ص  ،38نيز.)313 ،38 :
يافتِ

ششم آنكه به زبان کلمة شهادت گويند وليكن در دل شادى يافىتِ ايمهان نيابنهد
(ارشاد ،ص .)11

 .0برخى پيشوندها و پسوندها در متن ارشاد
ه سانى
چربسانى (ارشاد ،ح ص )018 ،30 ،33
مردم سانى (ارشاد ،ص )011 ،03
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نرمسانى (ارشاد ،ص )33

ىش
باشش (ارشاد ،ص )331
توانش (ارشاد ،ص )332
گروش (ارشاد ،ص )011 ،88 ،33 ،31 ،1
نمايش (ارشاد ،ص )032
ورزش (ارشاد ،ص )330 ،323
ه ينه
امروزينه (ارشاد ،ص )381 ،380 ،11
امشبينه (ارشاد ،ص )381
روزينه (ارشاد ،ص )380
فردايينه (ارشاد ،ص )381 ،380
ى نا
ناآميزنده (ارشاد ،ص )311
ناپرهيزگار (ارشاد ،ص )010 ،080 ،310 ،311 ،303
ناترسكارى (ارشاد ،ص )83
ناترسيدن (ارشاد ،ص )31
ناجايگاه (ارشاد ،ص )031 ،31 ،01
ناخوش داشت (ارشاد ،ص )318
ناراويان (ارشاد ،ص )311
ناساختگى (ارشاد ،ص )011
نايافت (ارشاد ،ص )10
 .1ويژگى آوايى
اندخسوده (= اندخسواده) (ارشاد ،ص  028رساله)
اندوخسيدن (= اندخسيدن) (ارشاد ،ص  11رساله)
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بُحل كردن (= بِحِل کردن) (ارشاد ،ص 132رساله)
پُرده (= پَرده) (ارشاد ،ص  013رساله)
چيرُگى (= چيرِگى) (ارشاد ،ص  88رساله)
رُشتن (= رِشتن) (ارشاد ،ص 318رساله)
زُهر (= زَهر) (ارشاد ،ص  110رساله)
شُگرفى (= شَگَرفى) (ارشاد ،ص  12رساله ح)
مُرگ (= مَرگ) (ارشاد ،ص  338رساله)
وُعيد (= وَعيد) (ارشاد ،ص  88رساله)

منابع
كتابنامۀ نوشتههای فارسى
ه آدابالحرب و الشّجاعه ،فخر مدبر ،تصحيح احمد سهيلى خوانسارى ،تهران ،اقبال.3138 ،
ه آشپزى دورۀ صفوى ،به کوشش ايرج افشار ،تهران ،سروش.3182 ،
سنالتقاسيمف معرفةاالقاليم ،مقدسى ،ترجمة علهىنقهى منهزوى ،تههران ،شهرکت مؤلفهان و
ه اح 
مترجمان ايران.3183 ،
ه ارشاد ،عبداهلل نسفى ،تصحيح و مقدمه عارف نوشاهى ،تهران ،ميراث مكتوب.3111 ،
ه اشعار پراکندۀ قديمىترين شعراى فارسىزبان ،ژيلبر الزار ،ايرانشناسى انستيتو ايران و فرانسه.3133 ،
اغراضالسّياسةف اعراضالرّياسة ،محمد ظهيرى سمرقندى ،تصحيح جعفر شعار ،تهران ،دانشگاه

ه
تهران.3133 ،
ه البلغه( ،فرهنگ عربى به فارسى) يعقوب کردى نيشابورى ،بهه اهتمهام مجتبهى مينهوى و فيهروز
حريرچى ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.3111 ،
ه التفهيم ،ابوريحان بيرونى خوارزمى ،به تصحيح جالل الدين همايى ،انتشارات انجمن آثهار ملهى،
.3110
ه التّنوير ،ابومنصور القمرى البخارى ،تصحيح محمد کاظم امام ،تهران ،بنياد نوريانى.3110 ،
ه المستخلصف ترجمانالقرآن ،محمدبن نصر بخارى ،به تصحيح سيد محمد علوى مقهدم و رضها
اشرفزاده ،تهران ،مرکز نشر فرهنگى رجاء.3181 ،
انيسالطالبينوعدّةالسالكين ،صالحبن مبارك بخارى ،تصحيح و مقدمهة خليهلابهراهيم صهارى
ه 
اوغلى ،به کوشش توفي سبحانى ،تهران( ،بىناشر).3111 ،
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ه انيسالمعاشرين( ،فرهنگ عربى به فارسى) ،عكس نسخة خطى ،شمارۀ عكس  ،3238دانشگاه تهران.
ه اينبرگهاىپير« ،مجموعة بيست اثر چاپ ناشدۀ فارسى از قلمرو تصوف» ،مقدمه و تصهحيح و
تعليقات نجيب مايل هروى ،تهران :نشر نى.3113 ،
ه بازنامه ،ابوالحسن علىبن احمد نسوى ،تصحيح على غروى ،تهران ،مرکهز مهردمشناسهى ايهران،
وزارت فرهنگ و هنر.3113 ،
ه بدايعالملح ،قاسم بن حسين خوارزمى ،ترجمه موف بن طاهر خوارزمى ،تصحيح مصطفى اوليائى،
تهران ،ميراث مكتوب.3110 ،
ه بدايعالوقايع ،زينالدين محمود واصفى ،به تصحيح الكساندر بلهدروف ،انتشهارات بنيهاد فرهنهگ
ايران.3133 ،
ه برهان قاطع ،محمدحسين خلف تبريزى ،تصحيح و تحشية محمد معين ،تهران ،اميرکبير.3118 ،
ه بستانالعقول فى ترجمانالمنقول ،محمد زنگى بخارى ،به کوشش محمدتقى دانهشپهژوه و ايهرج
افشار ،تهران پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.3183 ،
ه تاجاالسامى ،ناشناس ،تصحيح على اوسط ابراهيمى ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى.3188 ،
ه تاج القصص ،ابونصر محمد بخارى ،به تصحيح على آلداوود ،فرهنگستان زبان و ادب فارسى.3118 ،
ه تاريخ بخارا ،ابوبكر النرشخى ،ترجمة ابونصر القبادى ،تصحيح و تحشيه مدرس رضهوى ،تههران،
بنياد فرهنگ ايران.3113 ،
ه تاريخ مالزاده( ،در ذکر مزارات بخارا) ،تاليف احمدبن معين الفقهراء ،بهه اهتمهام احمهد گلچهين
معانى ،انتشارات کتابخانة ابنسينا ،تهران .3113
ه تحفة حكيم مؤمن ،محمد مؤمن حسينى ،با مقدمة مير سيد احمد روضاتى ،انتشارات کتابفروشهى
محمودى ،بىجا ،بىتا.
تحفةاالحباب ،حافظ سلطانعلى اوبهى هروى ،به تصحيح و تحشهية فريهدون تقهىزادۀ طوسهى و
ه 
نصرتالزمان رياضى هروى ،انتشارات آستان قدس رضوى ،مشهد.3181 ،
ه ترجمه و قصههای قرآن ،ابوبكر عتي نيشابورى ،به اهتمام يحيى مهدوى و مهدى بيهانى ،تههران،
دانشگاه تهران.3111 ،
ه ترجمة احياء العلومالدين ،محمد غزالى ،ترجمان محمد خوارزمى ،بهکوشش حسين خهديو جهم،
تهران ،بنياد فرهنگ ايران3113 ،ه .3111
ه ترجمة تاريخ طبرى ،ابوعلى محمد بلعمى ،عكس نسخة محفوظ در آستان قهدس ،تههران ،بنيهاد
فرهنگ ايران.3131 ،
ه ترجمة تفسير طبرى ،مترجم ناشناخته ،به تصحيح حبيب يغمايى ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.3113 ،
ه ترجمة قرآن موزۀ پارس ،مترجم ناشناس ،به کوشش على رواقى ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.3111 ،
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ه ترجمة مفاتيحالعلوم ،ابوعبداهلل کاتب خوارزمى ،به کوشش حسين خهديو جهم ،انتشهارات بنيهاد
فرهنگ ايران.3138 ،
ه تفسير ابوالفتوح رازى (روضالجنان و روحالجنان فى تفسيرالقرآن) ،حسين الخزاعىالنيشهابورى،
به کوشش و تصحيح محمدجعفر ياحقى ه محمدمهدى ناصح ،بنياد پژوهشهای اسالمى و انتشارات
آستان قدس رضوى.3183 ،
ه تفسير شنقشى گزارهاى از بخشى از قرآن کريم ،به تصحيح محمدجعفر يهاحقى ،انتشهارات بنيهاد
فرهنگ ايران.3111 ،
ه تفسير نسفى ،محمد نسفى ،بهتصحيح عزيزاهلل جوينى ،بنياد قرآن.3111 ،
ه تفسير ينابيع العلوم( ،تفسير کهن پارسى ينابيع العلوم) ،اندخودى ،تصحيح حورية شهيخ مونسهى،
(پايان نامه)
تكملةاالصناف( ،فرهنگ عربى ه فارسى) ،علىبن االديب الكرمينى ،بهه کوشهش علهى رواقهى،

ه
تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.3111 ،
ه چهار مقاله ،نظامى عروضى سمرقندى ،به کوشش محمد معين ،تهران ،کتابفروشى زوار.3111 ،
ه حديقةالحقيقةوشريعةالطّريقة ،سنائى غزنوى ،به تصحيح مدرس رضوى ،تهران ،دانشگاه تهران.3181 ،
ه حمزهنامه ،به تصحيح جعفر شعار ،تهران ،دانشگاه تهران.3180 ،
ه حىّبن يقظان ،ابن سينا ،ترجمه و شرح فارسى منسوب بهه جوزجهانى ،تصهحيح ههانرى کهربن،
تهران ،مرکز نشر دانشگاهى.3188 ،
ه خالصة شرح تعرف ،ناشناس ،تصحيح احمدعلى رجايى ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.3133 ،
ه داراب نامة طرسوسى ،محمد موسى طرسوسى ،به کوشش ذبيحاهلل صهفا ،بنگهاه ترجمهه و نشهر
کتاب.3118 ،
ه داستانهاى بيدپاى ،ترجمة محمدبن عبداهلل بخارى ،تصحيح پرويز ناتل خانلرى و محمد روشهن،
تهران ،خوارزمى.3183 ،
ه دستوراالخوان ،تأليف قاضىخان دهار ،به تصحيح سعيد نجفى اسداللهى ،انتشارات بنياد فرهنهگ
ايران.3133 ،
ه دستوراالفاضل ،حاجب خيرات دهلوى ،به اهتمام نذير احمد ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.3110 ،
ه «ده واژۀ سغدى» ،جشننامة استاد اسماعيل سعادت ،فرهنگستان زبهان و ادب فارسهى ،تههران،
 ،3118ص ( ،131مقاله).
ه ديوان استاد عسجدى مروزى ،به تصحيح و تحشية طاهرى شهاب ،انتشارات ابنسينا.3131 ،
ه ديوان استاد عنصرى بلخى ،ابوالقاسم حسنبن احمد عنصرى بلخى ،به کوشش محمد دبيرسياقى،
تهران ،کتابخانة سنائى 3181 ،ش ،چاپ دوم.
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ه ديوان امير عليشير نوائى( ،فانى) ،امير نظامالدين عليشير نوائى ،به کوشش رکنالدين همهايونفرخ،
تهران ،کتابخانة ابنسينا.3130 ،
ه ديوان انورى ،علىبن محمد ،به اهتمام محمدتقى مهدرس رضهوى ،شهرکت انتشهارات علمهى و
فرهنگى ،چاپ سوم.3183 ،
ه ديوان خاقانى شروانى ،به تصحيح ضياءالدين سجادى ،کتابفروشى زوار.3111 ،
ه ديوان خواجوى کرمانى ،تصحيح احمد سهيلى خوانسارى ،انتشارات پاژنگ ،تهران ،بهار .3183
ه ديوان رودکى ،پژوهش و تصحيح و شرح جعفر شعار ،تهران ،مهد مينا.3181 ،
ه ديوان سوزنى ،بهتصحيح ناصرالدين شاهحسينى ،تهران ،اميرکبير.3111 ،
ه ديوان سيفالدين اسفرنگى ،تصحيح زبيده صديقى ،مولتان ،پاکستان ،بىنا.3118 ،
ه ديوان سيف فرغانى ،تصحيح ذبيحاهلل صفا ،تهران انتشارات فردوسى ،چاپ دوم.3183 ،
ه ديوان ظهير فاريابى بلخى ،به کوشش تقى بينش ،مشهد ،کتابفروشى باستان 3118 ،ش.
ه ديوان کسائى مروزى ،تأليف و تحقي محمدامين رياحى ،توس ،تهران ،چاپ دوم.3181 ،
ه ديوان منوچهرى دامغانى ،به کوشش محمد دبيرسياقى ،تهران ،زوار.3182 ،
ه ديوان ناصر بخارائى ،به کوشش مهدى درخشان ،بنياد نيكوکارى نوريانى.3111 ،
ه ديوان ناصرخسرو ،به تصحيح مجتبى مينوى ه مهدى محق  ،انتشارات دانشگاه تهران.3182 ،
ه ديوان نزارى قهستانى ،رسالة دکترى سيد علىرضا مجتهدزاده ،به تصحيح و تحشيه مظاهر مصفا،
انتشارات علمى و فرهنگى.3183 ،
ه ربابنامه ،سلطانولد فرزند موالنا جاللالدين مولوى ،به اهتمام علهى سهلطانى گهرد فرامهرزى،
انتشارات مؤسسة مطالعات اسالمى دانشگاه مكگيل ،شعبة تهران با همكارى دانشگاه تهران.3113 ،
ه رسالة ارشاد( ،تصحيح و بررسى و پژوهش کتاب مجالس محمد قالنسى نسفى) ،نگارش حميهد
رضايى ،شهريور ( ،3118پايان نامه).
ه رشحات عينالحيات ،فخرالدين بن واعظ کاشفى ،مقدمه و تصحيح علىاصغر معينيان ،بىجا ،بنياد
نيكوکارى نوريان.3118 ،
روضةالفريقين ،المومل ثمر المروى ،تصحيح عبدالحى حبيبى ،تهران ،دانشگاه تهران.3113 ،

ه
ه زنگىنامه ،محمدبن زنگى بخارى ،به کوشش ايرج افشار ،تهران ،توس.3180 ،
ه زيناالخبار ،گرديزى ،به مقابله و تصحيح و تحشيه و تعلي عبهدالحىّ حبيبهى ،انتشهارات بنيهاد
فرهنگ ايران.3138 ،
سلسلةالعارفينوتذكرةالصديقين ،محمدبن برهانالدين سمرقندى ،تحقيه و تصهحيح احسهاناهلل

ه
شكراللهى ،تهران ،مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى.3111 ،
ه سلوكالملوك ،فضلاهللبن روزبهان خنجى ،به تصحيح محمدعلى موحد ،انتشارات خوارزمى.3180 ،
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ه سندبادنامه ،محمدبن على ظهيرى سمرقندى ،تصحيح احمد آتش ،تهران ،کتاب فروزان.3180 ،
ه سندبادنامة منظوم ،عضد يزدى ،مقدمه و تصحيح و تعليقات محمدجعفر محجوب ،تهران ،توس.3113 ،
ه سندباذنامه ،محمدبن على ظهيرى سمرقندى ،تصحيح احمد آتش ،تهران ،کتاب فرزان.3180 ،
ه شاعران بىديوان شرح احوال و اشعار شاعران بىديوان (در قرنههای 1هه3هه 1هجهرى قمهرى)،
تصحيح محمود مدبرى ،پانوس.3182 ،
ه شاعران همعصر رودکى ،احمد ادارهچى گيالنى ،تهران ،بنياد موقوفات محمود افشار.3182 ،
ه شاهنامة فردوسى ،از روى چاپ مسكو ،به کوشش و زير نظر سعيد حميديان ،نشر قطره.3181 ،
ه شرحالتعرف لمذهبالتصوف ،مستملى بخارى ،با مقدمه و تصحيح محمد روشن ،اساطير.3181 ،
ه صحاحالفرس ،تأليف هندوشاه نخجوانى ،به اهتمام عبدالعلى طاعتى ،تهران ،بنگاه ترجمهه و نشهر
کتاب.3133 ،
ه صحيفةالعذراء ،ابوعبداهلل عمر نسفى ،به تصحيح نجف جوکار( ،3113،پايان نامه)
ه صحيفةالعذراء ،ابوعبداهلل نسفى ،نسخة کتابخانه طوپ قاپوسراى استانبول ،عكس نسخه به شمارۀ
 88 ،11کتابخانة مجتبى مينوى.
ه صراح( ،فرهنگ عربى به فارسى) ،ابوالفضل خالد قرشى ،چاپ سنگى ،هند.
صورةاالرض ،ابن حوقل ،ترجمة جعفر شعار ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.3131 ،

ه
ه صيدنه ،ابوريحان بيرونى ،ترجمة فارسى از ابوبكربن عثمان کاشانى ،به کوشش منوچهر ستوده ه
ايرج افشار.3111 ،
ه طوطىنامه( ،جواهراالسمار) ،عمادبن محمدالنعرى ،به اهتمام شمسالدين آلاحمد ،انتشارات بنياد
فرهنگ ايران.3110 ،
ه طوطىنامة نخشبى ،تأليفِ ضياء نخشبى ،به تصحيح و تعليقات فتحاهلل مجتبائى و غالمعلى آريها،
انتشارات منوچهرى.3180 ،
ه عالمآراى نادرى ،محمدکاظم مروى ،تصحيح محمدامين رياحى ،تهران ،زوار.3183 ،
ه غازاننامة منظوم ،نورى اژدرى ،بهکوشش محمود مدبرى ،تهران ،بنياد موقوفات محمود افشار.3112 ،
ه فتوحالبلدان ،احمدبن يحيىبن جابر بالذرى ،ترجمة محمد توکل ،تهران ،نقره.3118 ،
ه فرهنگ ،فصلنامة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ش  ،8بهار .3183
ه فرهنگ جهانگيرى ،ميرجمالالدين انجو شيرازى ،ويراستة رحيم عفيفى ،مشهد ،دانشگاه مشهد.3113 ،
ه فرهنگ رشيدى ،عبدالرشيد التتوى ،به تصحيح محمد عباسى ،تهران ،کتابفروشى بارانى.3118 ،
ه فرهنگ زبان يغنابى ،بهکوشش سيفالدين ميرزازاده ،مسعود قاسمى ،انتشارات ورارود ،دوشهنبه،
ناشر سفارت جمهورى اسالمى ايران در تاجيكستان.3183 ،
ه فرهنگ سغدى( ،سغدى فارسى انگليسى) ،بدرالزمان قريب ،تهران ،فرهنگان.3183 ،
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ه فرهنگ شاهنامه ،به کوشش على رواقى ،تهران ،فرهنگستان هنر ،بهار .3132
ه فرهنگ فارسى ،حسين وفايى ،ويراستة تنِ هوى جو ،انتشارات دانشگاه تهران.3183 ،
ه فرهنگ قواس ،فخرالدين مبارکشاه قواس غزنوى ،به اهتمام نذير احمد ،تهران ،بنگهاه ترجمهه و
نشر کتاب.3111 ،
ه فرهنگمجموعةالفرس ،ابوالعالء عبدالمؤمن جاروتى ،به تصحيح عزيزاهلل جوينى ،انتشارات بنياد
فرهنگ ايران ،تهران.3118 ،
ه فرهنگنامة قرآنى ،با نظارت محمد جعفر ياحقى ،مشهد ،آستان قدس رضوى3180 ،ه.3188
ه فهرست الفبايى لغات و ترکيبات فارسى السامى فىاالسامى ،ابوالفضل ميدانى ،به کوشش محمهد
دبيرسياقى ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.3113 ،
ه فضائل بلخ ،ابوبكر واعظ بلخى ،ترجمة فارسهى از عبهداهلل حسهينى بلخهى ،تصهحيح و تحشهية
عبدالحى حبيبى ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.3112 ،
ه قدسيه( ،کلمات بهاءالدين نقشبند) ،خواجه محمهد پارسهاى بخهارائى ،مقدمهه و تصهحيح احمهد
طاهرى عراقى ،تهران ،کتابخانة طهورى.3113 ،
قرآن قدس ،به تصحيح على رواقى ،مؤسسة فرهنگى شهيد محمد رواقى.3183 ،
قرآن خطى شمارۀ  ،0238کتابخانة آستان قدس رضوى ،کاتب :نامعلوم ،تاريخ کتابت :نامعلوم.
قرآن خطى شمارۀ  ،3213کتابخانة آستان قدس رضوى ،کاتب :نامعلوم ،تاريخ کتابت :هشتم.
قرآن خطى شمارۀ  ،813کتابخانة آستان قدس رضوى ،کاتب :نامعلوم ،تاريخ کتابت :ظاهراً قرن هفتم.
قرآن خطى شمارۀ  ،823کتابخانة آستان قدس رضوى ،کاتب :نامعلوم ،تاريخ کتابت :ظاهراً قرن هشتم.
قرآن خطى شمارۀ  ،333کتابخانة آستان قدس رضوى ،کاتب :نامعلوم ،تاريخ کتابت :ظاهراً قرن پنجم.
قرآن خطى شمارۀ  ،3213کتابخانهة آسهتان قهدس رضهوى ،کاتهب :محمهدبن محمهدبن ابهراهيم
نجمالنورى ،تاريخ کتابت :قرن هشتم.
ه کتاب فيهمافيه ،موالنا جاللالدين محمد مشهور به مولهوى ،بها تصهحيح بهديعالزمهان فروزانفهر،
انتشارات اميرکبير.3131 ،
ه کشفالحقاي  ،شيخ عبدالعزيزبن محمد نسفى ،به اهتمام احمهد مههدوى دامغهانى ،تههران ،بنگهاه
ترجمه و نشر کتاب.3113 ،
ه کليات آثار سيداى نسفى ،تصحيح جابلقا داد عليشايف ،تاجيكستان :ادارۀ انتشارات دانش.3332 ،
ه کليات بسح اطعمه ،اطعمه شيرازى ،تصحيح منصور رستگار فسايى ،تهران ،ميراث مكتوب.3110 ،
ه کليات شمس (ديوان کبير) ،موالنا جاللالدين محمد مشهور به مولوى ،با تصهحيحات و حواشهى
بديعالزمان فروزانفر ،انتشارات اميرکبير.3111 ،
ه کليات طالب آملى ،تصحيح طاهرى شهاب ،تهران کتابخانة سنائى.
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ه گرشاسبنامه ،ابونصر على بن احمد اسدى طوسى ،به اهتمام حبيب يغمائى ،تهران ،طهورى.3113 ،
ه لسانالتنزيل ،زير نظر احسان يارشاطر ،به اهتمام مهدى محق  ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران .3133
ه لغت فرس  ،3اسدى طوسى ،تصحيح عباس اقبال ،تهران.3133 ،
ه لغت فرس  ،0اسدى طوسى ،تصحيح فتحاهلل مجتبايى و علىاشرف صادقى ،تهران ،خوارزمى.3181 ،
متنى پارسى از قرن چهارم هجرى ؟( ،معرفى قرآن خطى مترجم شماره  ،)3به کوشهش احمهدعلى
رجائى بخارائى ،سازمان امور فرهنگى و کتابخانههای آستان قدس.
ه مثنوى ،جاللالدين محمد رومى ،به تصحيح رينولد نيكلسون ،انتشارات مولى ،چاپ هشتم.3182 ،
ه مجمعالفرس ،محمد کاشانى متخلص به سهرورى ،بهه کوشهش محمهد دبيهر سهياقى ،انتشهارات
کتابفروشى علىاکبر علمى ،تهران.3111 ،
ه محيط زندگى و احوال و اشعار رودکى ،سعيد نفيسى ،چاپ دوم ،تهران :کتابخانة ابن سينا.3133 ،
ه مذکّر احباب ،سيد حسن خواجه نقيب االشراف بخاری ،به تصحيح نجيب مايل ههروی ،تههران ،نشهر
مرکز.3188 ،
ه مسالك و ممالك ،ابراهيم اصطخرى ،بهکوشش ايرج افشار ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.3138 ،
ه مصادراللغه ،ابوجعفر المقرى بيهقى ،تصحيح عزيزاهلل جوينى ،تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقيقات
فرهنگى.3180 ،
ه مطلع سعدين و مجمع بحرين ،کمالالدين عبدالرزاق سمرقندى ،بهه کوشهش عبدالحسهين نهوايى،
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ،چاپ دوم .3180
ه معارف بهاءولد ،محمدبن حسين بهاءالدين ولد ،تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،طهورى.3110 ،
ه معيار جمالى( ،واژهنامة فارسى ،بخش چهارم) ،شمس فخهرى اصهفهانى ،ويراسهتة صهادق کيها،
تهران ،دانشگاه تهران.3118 ،
مقدمةاالدب( ،فرهنگ عربهى بهه فارسهى) جهاراهلل الزمخشهرى الخهوارزمى ،بهه کوشهش سهيد

ه
محمدکاظم امام ،تهران ،دانشگاه تهران.3131 ،
ه مناقبالعارفين ،شمسالدين احمد افالکى ،بهکوشش تحسين يازيجى ،انتشارات دنياى کتاب.3180 ،
ه منتهىاالرب( ،فرهنگ عربى به فارسى) ،عبدالرحيمبن عبدالكريم صفىپورى ،بىجا ،به اهتمهام و
سرماية کتابفروشى اسالميه و ديگران .3188
ه مهذباالسماء( ،فرهنگ عربى به فارسى) محمودبن عمر الزَنجى السَجزى ،تصحيح محمدحسهين
مصطفوى ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.3183 ،
ه مهماننامة بخارا ،فضلاهللبن روزبهان خنجى ،به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.3133 ،
ه نامههای عينالقضات همدانى ،ابوالمعالى عبداهللبن محمد ،بهه اهتمهام علينقهى منهزوى و عفيهف
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عُسيران ،تهران ،کتابخانة منوچهرى.3180 ،
ه نزهتنامة عالئى ،شهمردان ابن ابى الخير ،به تصحيح فرهنگ جهانپور ،تهران ،مؤسسة مطالعات و
تحقيقات فرهنگى.3180 ،
ه نصيحةالملوك ،محمد غزالى ،تصحيح جاللالدين همايى ،تهران ،مؤسسة نشر هما ،چاپ چهارم .3188
ه ويس و رامين ،فخرالدين اسعد گرگانى ،تصحيح ماگالى تودوا ه الكساندر گواخاريها ،انتشهارات
بنياد فرهنگ ايران.3133 ،
ه هدايةالمتعلّمينف الطب ،ابوبكر اخوينى البخارى ،به اهتمهام جهالل متينهى ،انتشهارات دانشهگاه
مشهد.3133 ،
ه يادداشتها ،صدرالدين عينى ،بهکوشش سعيد سيرجانى ،تهران ،آگاه ،بىتا.
ه ينبوعاالسرار ،کمال الدين حسين خوارزمى ،به اهتمام مهدى درخشان ،تهران ،انتشهارات انجمهن
استادان زبان و ادبيات فارسى.3182 ،

كتابنامۀ نوشتههای فرارودى [ماوراءالنهرى]
ه آتش پنهان دل ،فيضاهلل انصارى ،دوشنبه ،عرفان.3333 ،
ه آدمان جاويد ،رحيم جليل ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3313 ،
ه آدمان کهنه ،فضلالدين محمدىيف ،دوشنبه ،عرفان.3383 ،
ه آدينه ،صدرالدين عينى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3382 ،
ه آقشده ،حكيم کريم ،دوشنبه ،عرفان.3311 ،
ه آهنگ شهر عش  ،محمدزمان صالح ،دوشنبه ،اديب .3313 ،سريليك.
ه اثرهاى منتخب تورگينف ،اى .س .تورگينف ،دوشنبه ،اديب .3311 ،سريليك.
ه اثرهاى منتخب چخوف ،آ .پ .چخوف ،دوشنبه ،اديب .3311 ،سريليك.
ه اُرفين جيوس و سربازان چوبين او ،ا .والكاُف ،دوشنبه ،اديب ،3311 ،سريليك.
ه از برفريزى تا برفخيزى ،ساربان ،دوشنبه ،عرفان .3318 ،سريليك.
ه اسناد بخارا ،آ .د .چِخاويچ ،تاشكند ،نشريات فن ازبكستان شوروى 3381 ،م .فارسى ه روسى.
ه اسناد سمرقند قرن 31ه ،38خواجه احرار ،مسكو ،انتشارات انستيتو تاريخ آکهادمى علهم و فهن
ازبكستان.3381 ،
ه افسانههای خل روس ،ترجمة ت .غفوراوه ،دوشنبه ،اديب ،3333 ،سريليك.
ه اکتيار ،ساربان ،دوشنبه ،عرفان ،3313 ،سريليك.
ه اگر وى مرد مىبود ،بهرام فيروز ،دوشنبه ،اديب ،3318 ،سريليك.
ه بابارئيس ،جالل اکرامى ،دوشنبه ،عرفان.3318 ،
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ه برگزيدۀ اشعار استاد بازار صابر ،استاد بازار صابر ،بهاهتمام رحيم مسهلمانيان قباديهانى ،تههران،
انتشارات بينالمللى الهدى.3181 ،
ه برگزيدۀ اشعار عسكر حكيم ،عسكر حكيم ،تهران ،انتشارات بينالمللى الهدى.3181 ،
ه برگزيدۀ اشعار مؤمن قناعت ،بهاهتمام رحيم مسلمانيان قباديانى ،تههران ،انتشهارات بهينالمللهى
الهدى.3181 ،
ه بعد از سر پدر ،عبدالحميد صمدى ،دوشنبه ،اديب .3330 ،سريليك.
ه بيتهای خلقى تاجيك ،رجب امانوف ،دوشنبه ،دانش.3310 ،
ه پرواز شاهين ،رسول هادىزاده ،دوشنبه ،عرفان ،3313 ،سريليك.
ه پلتة کنجكى ،فضلالدين محمدىيف ،دوشنبه ،عرفان ،3383 ،سريليك.
ه پيام نوين ،ا.ل .خروموف ،ج  ،1ش( ،3پياپى  )1شهريور .3131
ه پيام نياکان( ،گزيدۀ اشعار) ،فرزانه خجندى ،تهران ،سروش.3181 ،
ه پيامهای دوستى ،عبدالسالم دهاتى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3313 ،
ه پيرو سليمانى( ،اشهعار منتخهب)،محهرر و ترتيهبدهنهده :اللهه ،نشهريات دولتهى تاجيكسهتان،
استالينآباد ،3313 ،فارسى.
ه پيغام( ،بياض نظم معاصر تاجيك) ،گردآورى بازار صابر ،دوشنبه ،عرفان.3383 ،
ه پيك جاويد( ،مجموعه اشعار) ،مستان شيرعلى ،دوشنبه ،عرفان.3313 ،
ه تابستان ،پوالد طالس (توليس) ،دوشنبه ،عرفان.3311 ،
ه تاجيكان ،ب .گ .غفوروُف ،دوشنبه ،عرفان ،3311 ،سريليك.
ه تار عنكبوت ،جالل اکرامى ،دوشنبه ،عرفان.3381 ،
ه تاريخ سلطنت خاندان منغتيه ،احمد مخدوم دانش ،نشهريات دولتهى تاجيكسهتان ،اسهتالينآبهاد،
 ،3382فارسى.
ه ترانههای مردم تاجيك( ،نمونههايى از فولكلور مردم) روزى احمد و صالحالدين فتحاهلل ،تههران،
بلخ.3113 ،
ه تريبون شاعر( ،اشعار منتخب) ،عبدالجبار قهارى ،دوشنبه ،عرفان.3311 ،
ه جشننامة عينى ،شكورُف ،دوشنبه ،نشريات اَکديمية فنهای تاجيكستان ،3381 ،سريليك.
ه جالدان بخارا ،کمال عينى ،دوشنبه ،عرفان ،3381 ،سريليك.
ه جنايت و جزا ،ف .داستايوسكى ،ترجمة شمسى صابر ،دوشنبه ،عرفان ،3313 ،سريليك.
ه جيك و گيك ،اَرکدِى گَيدَر ،ترجمة امامالدين رحيماُف ،دوشنبه ،اديب ،3313 ،سريليك.
ه چرا ابدى ،ميرزا تورسونزاده ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3311 ،
ه چشم ستاره ،سعيدعلى مأمور ،دوشنبه ،عرفان.3332 ،
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ه چشمة نور ،قطبى کرام ،دوشنبه ،عرفان.3311 ،
ه حكايهها ،رحيم جليل ،دوشنبه ،عرفان،
ه حكايهها ،حكيم کريم ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3382 ،
ه حكايهها ،رحيم جليل ،دوشنبه ،عرفان ،3383 ،سريليك.
ه حكايهها ،طالس ،عرفان ،دوشنبه ،3381 ،فارسى.
دايرةالمعارفخواجگى قشالق تاجيكسهتان) ،ج .اَ .عزيهز قُهلاُف ،دوشهنبه،
ه خواجگى قشالق ( ،
دايرةالمعارفىِ شوراىِ تاجيك ،3313 ،سريليك.
ه داخونده ،صدرالدين عينى ،تاشكند ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3312 ،
ه دختر آتش ،جالل اکرامى ،دوشنبه ،نشريات دولتى تاجيكستان ،3380 ،سريليك.
ه در آرزوى پدر ،کرامتاهلل ميرزايف ،دوشنبه ،اديب ،3332 ،سريليك.
ه دولت محنتروزى ،غفارميرزا ،دوشنبه ،عرفان.3382 ،
ه رامايانا( ،حماسة باستانى هند) ،ترجمة باباحاجى ،نشريات اديب ،دوشنبه ،3318 ،سريليك.
ه رباعيهاى خلقى تاجيكى ،رجب اماناف و شادىگل عمراوا ،دوشنبه ،عرفان.3318 ،
ه روايت سغدى ،ساتم الغزاده ،دوشنبه ،نشريات معارف ،3313 ،سريليك.
دايرةالمعارفمختصر روزگاردارى) ،ج  .ا .عزيزقُلاف ،دوشهنبه ،دايدرةالمعهارفىِ
ه روزگاردارى ( ،
شوراىِ تاجيك .3311 ،سريليك.
ه روزنامة سفر اسكندرکول ،عبدالرحمن مُستَجير ،دوشنبه ،عرفان ،3313 ،سريليك.
ه زرافشان ،ساربان ،دوشنبه ،اديب ،3311 ،سريليك.
ه زنان سبزبهار ،گُلرخسار ،دوشنبه ،اديب ،3332 ،سريليك.
ه زنگ اول ،ساربان ،دوشنبه ،معارف ،3311 ،سريليك.
ه ساز منور ،فضلالدين محمدىيف ،دوشنبه ،عرفان ،3383 ،سريليك.
ه سپر ،گُلرخسار ،دوشنبه ،عرفان.3333 ،
ه ستارهاى در تيرهشب ،رسول هادىزاده ،دوشنبه ،عرفان ،3311 ،سريليك.
ه سروش استالينگراد ،مؤمن قناعت ،دوشنبه ،عرفان.3318 ،
ه سفرنامة تحف بخارا ،سراجالدين عبدالرئوف ،تهران ،بوعلى.3183 ،
ه سنگ سپر ،ساربان ،دوشنبه ،عرفان ،3388 ،سريليك.
ه سودا( ،منتخبات) ،گلثوم عالموا ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3313 ،
ه شعر غرق خون ،بازار صابر ،بهکوشش رحيم مسلمانيان قباديانى ،تهران ،حوزۀ هنرى.3181 ،
ه شكوفه( ،شعرها) ،باقى رحيمزاده ،دوشنبه ،عرفان.3383 ،
ه شوراب ،رحيم جليل ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3382 ،
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ه شيوۀ هردُرى ،م .ايشنيازاُف ،دوشنبه ،عرفان ،3388 ،سريليك.
ه صبح جوانى ما ،ساتم الو زاده ،دوشنبه ،عرفان.3318 ،
ه صداى آسيا ،ميرزا تورسونزاده ،دوشنبه ،عرفان.3318 ،
ه صداى دل ،امين جان شكوهى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان ،3313 ،فارسى.
ه غالمان ،صدرالدين عينى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان ،3312 ،سريليك.
ه فردوسى ،ساتم الو زاده ،دوشنبه ،عرفان.3332 ،
ه فولكلور بخارا ،د .عابداف ،ج .ربيعاف و ب .شيرمحمداف ،دوشنبه ،عرفان.3313 ،
ه فولكلور تاجيك ،نعمتاُف ،س .اسداهلليف ،پ .تاشمَتاُف ،دوشنبه ،معارف ،3313 ،سريليك.
ه فولكلور ساکنان سرگه زرافشان ،اماناُف ،اسهتالينآبهاد ،نشهريات دولتهى تاجيكسهتان،3382 ،
سريليك.
ه قهرمان خل تاجيك ،صدرالدين عينى ،دوشنبه ،معارف ،3381 ،سريليك.
ه کبوتر سفيد ،ساربان ،دوشنبه ،عرفان ،3313 ،سريليك.
ه کلتكداران سرخ ،ساتم اُلغزاده ،نشريات دولتى تاجيكستان ،دوشنبه ،3383 ،سريليك.
ه گلچين ،محىالدين امينزاده ،دوشنبه ،عرفان.3388 ،
ه گلچينی از اشعار استاد الي شيرعلى ،استاد الي شيرعلى ،تهران ،انتشارات بينالمللى الهدى.3180 ،
ه گلچينی از اشعار گلرخسار صفىاُوا ،گلرخسار صفىاُوا ،برگردان از الفباى کريل به فارسى :ميرزا
شكورزاده ،تهران ،انتشارات بينالمللى الهدى.3181 ،
ه گنگ خوابديده ،سليم ايوبزاد ،مسكو ،بىنا.3333 ،
ه گهوارۀ سبز ،گلرخسار ،دوشنبه ،عرفان.3313 ،
ه لطيفههای تاجيكى ،ترتيبدهنده و محرر مسئول :عبدالسالم دهاتى ،استالينآباد ،نشريات دولتهى
تاجيكستان.3311 ،
ه لغت مختصر لهجههای بخارا ،م .محموداف ،ب .بردىيف ،دوشنبه ،دانش ،3113 ،سريليك.
ه مختصر ترجمة حال خودم ،صدرالدين عينى ،دوشنبه ،دانش.3381 ،
ه مرگ سودخور ،صدرالدين عينى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3318 ،
ه مزار شاعر ،رحيم جليل ،دوشنبه ،عرفان.3383 ،
ه مناس( ،قهرمان حماسى مردم قرقيز) ،مترجم :اسلم ادهم ،برگردان از الفبهاى کريهل بهه فارسهى:
ميرزا شكورزاده ،تهران ،انتشارات بينالمللى الهدى.3183 ،
ه من گنهكارم ،جالل اکرامى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان ،3311 ،سريليك.
ه من و شبهاى بىخوابى ،مؤمن قناعت ،دوشنبه ،عرفان.3381 ،
ه نارك ،يوسف اکابراُف ،دوشنبه ،عرفان ،3311 ،سريليك.
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ه نمونههای اشهعار شهاعران سهاويتى تاجيهك ،بههرام سهيروس ،اسهتالينآبهاد ،نشهريات دولتهى
تاجيكستان.3311 ،
ه نمونة ادبيات تاجيك ،صدرالدين عينى ،بهکوشش على رواقى ،تهران ،سازمان ميراث فرهنگى.3111 ،
ه نه ستارهها مىريزند ،رسول هادىزاده ،دوشنبه ،اديب ،3333 ،سريليك.
ه واسع ،ساتم اُلغزاده ،دوشنبه ،عرفان ،3383 ،سريليك.
ه وخش زربخش ،سراجالدين عيسى ه' seيوف ،دوشنبه ،عرفان.3311 ،
ه وفا ،فاتح نيازى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان.3382 ،
ه وِنّىپوخ و دوستان او ،اَ .اَ .مِلن ،ترجمة برهان فرّخ ،دوشنبه ،اديب ،3318 ،سريليك.
ه هر بيشه گمان مبر که خاليست ،فاتح نيازى ،دوشنبه ،عرفان ،3381 ،سريليك.
ه هم کوه بلند ،اُرُن کوهزاد ،دوشنبه ،عرفان ،3318 ،سريليك.
ه هيكلى از لعل ،محمدجان رحيمى ،دوشنبه ،عرفان.3383 ،
ه يتيم ،ص درالدّين عينى ،استالينآباد ،نشريات دولتى تاجيكستان ،3318 ،سريليك.

كتابنامۀ نوشتههای افغانستان
ه از شكار لحظهها تا روايت قلم ،حسين فخرى ،پيشاور ،ميوند.3188 ،
ه افغانستان در غربت ،حسن انوشه و حفيظاهلل شريعتى ،تهران ،نسيم بخارا.3110 ،
ه پادشاهان متأخر افغانستان ،ميرزا يعقوبعلى خوافى ،مقدمة محمدسرور مواليى ،تهران ،عرفهان،
چاپ دوم.3113 ،
ه پردهنشينان سخنگوى ،ماگه رحمانى ،پيشاور ،االزهر.3112 ،
ه تاريخ تشيع در افغانستان ،حسينعلى يزدانى «حاجى کاظم» ،مشهد ،مؤلف.3182 ،
ه جاى خالى گلدان( ،مجموعه داستان) ،تقى واحدى ،تهران ،عرفان.3110 ،
ه خاطرات و تاريخ ،جنرال مير احمد مواليى ،مقدمه ،ويهرايش و فههارس محمدسهرور مهواليى،
تهران ،هواى رضا.3113 ،
ه رفتهها برنمىگردند ،قادر مرادى ،پيشاور ،دانش کتابخانه.3188 ،
ه زنبيل غم( ،ماهنامة طنز و کارتون) ،ش  ،32دورۀ  ،0س دوم ،جدى .3110
ه سالهای برزخ و باد ،سيد اسحاق شجاعى ،تهران ،حوزۀ هنرى.3188 ،
ه سپيداندام ،اسداهلل حبيب ،بىجا ،بىنا ،بىتا.
ه سيرى در هزارهجات ،عليداد لعلى ،قم ،احسانى.3180 ،
ه ضرباالمثال و کنايات ،عبدالغنى برزين مهر ،پيشاور ،دانش خپرندويه تولنه.3183 ،
عاطفه ،محمدامان وارسته ،بىجا ،حليمى.3183 ،
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ه نامهاى از اللة کوهى( ،مجموعه شعر) ،زهرا حسينزاده ،تهران ،عرفان.3110 ،
ه نثر درى افغانستان ،بهکوشش على رضوى غزنوى ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.3118 ،
ه هذيانهای دور غربت ،رهنورد زرياب ،کابل ،بنياد فرهنگ جامعة مدنى.3111 ،

كتابنامۀ بخش ريشهشناسى
ه اساس اشتقاق فارسى ،پاول هرن و هاينريش هوبشمان ،ترجمة جالل خالقى مطل  ،بنياد فرهنگ
ايران ،جلد نخست ،تهران.3118 ،
ه برهان قاطع ،محمدحسين خلف تبريزى ،به تصحيح و تحشية محمد معين ،تهران ،اميرکبير.3118 ،
ه فرهنگ بهدينان ،ج مشيد سروش سروشيان ،دانشگاه تهران.3111 ،
ه فرهنگ سغدى (فارسى ه انگليسى) ،بدرالزمان قريب ،فرهنگان ،تهران.3183 ،
ه فرهنگ يغنابى ،به کوشش سيفالدين ميرزازاده ه مسعود قاسمى ،سفارت جمهورى اسالمى ايران
در تاجيكستان.3183 ،

فهرست كوتاهنوشتهای منابع خارجى

AiW, Bartholomae, chr, Altiranisches Worterbuch
CPD, Mackenzie, D.N.A., Concise Pahlavi Dictionary
DKS, Bailey, Dictionary of Khotan Saka
GMS, Gershevitch, I., A Grammar of Manichean Sogdian
WMP, Boyce.M, Acta Iranica 9a, A Word-List of Manichaean Middle Persian...

كتابنامۀ التين

)H,yrdoeq, Sdpmddnrrq ds Ksdmrn Drkr, Drtgrdite,1979 (=DKS.
)Bartholomae, chr., Altiranisches Worterbuch, Berlin 1961 (=AiW.
Boyce,M., Acta Iranica 9a, A Word-List of Manichean Middle Persian and
)Parthian, E.J. Bril, Leiden 1977 (=WPM.
)Gershevitch, I., A Grammar of Manichean Sogdian, Oxford 1954 (=GMS.
)Mackenzie, D.N:1971, A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford (=CPD.

فهرست واژگان
آتنگ83 ،81 ،13 ،
اچوخيدن311 ،318 ،
آخوخى311 ،318 ،
آرُخسيدن13 ،
آرزوانه13 ،
استرس10 ،
آسوخته12 ،83 ،13 ،
آغاش13 ،
افدق11 ،10 ،11 ،
آگيش10 ،
آلغده31 ،10 ،13 ،10 ،
آماشتن10 ،
اَندَخسيدن13 ،
انفرز13 ،
باشيدن12 ،18 ،02 ،33 ،
بجه13 ،
بدفرماى18 ،03 ،02 ،
بدكوة13 ،
برافتاد313 ،311 ،03 ،
برافتادن18 ،03 ،
بسوج کردن11 ،18 ،
بگنى80 ،11 ،13 ،

بلج11 ،
بنانج18 ،11 ،
به دم رفتن18 ،03 ،
بوبوجيش11 ،
بيشگفت18 ،
پاخسه11 ،13 ،11 ،
پچخيزيدن18 ،
پخسه11 ،13 ،11 ،
پزمان شدن01 ،00 ،
پژوژ کردن18 ،
پالنج18 ،11 ،
پلغده18 ،18 ،11 ،
پوپتيش11 ،18 ،
تار333 ،338 ،333 ،18 ،11 ،
تبوراك11 ،
تراش کردن11 ،
تالتوپ13 ،
توشبيره32 ،13 ،
جاش13 ،
جبغوت31 ،30 ،13 ،
جرغات33 ،
جشنه شدن13 ،
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جغرواره82 ،
جوشيدن82 ،
چغبوت31 ،30 ،
چفسيدن13 ،01 ،
خدره83 ،
خدوك38 ،31 ،33 ،80 ،
خرخشه33 ،31 ،38 ،38 ،
خروخشه33 ،
خسبانه311 ،
خستبانه311 ،
خماراشكن80 ،11 ،
خمدان322 ،33 ،
خورسندخوارى32 ،13 ،
خوزيدن80 ،
داره323 ،322 ،
دربهِ323 ،
درغات303 ،323 ،
دستانگرى318 ،
دشمنادگى32 ،03 ،01 ،
دوربود313 ،313 ،
دوسره81 ،
ريژ و کام83 ،
زاج83 ،
زغاره328 ،321 ،
زموده88 ،81 ،
زموره81 ،
ژغاك81 ،
سررو88 ،
سرکا328 ،328 ،88 ،
سرگم88 ،88 ،

سفد323 ،88 ،
سكاچه88 ،81 ،
شافيدن311 ،318 ،81 ،33 ،
شخوليدن81 ،11 ،
شرفاك323 ،321 ،33 ،
شرفه323 ،321 ،328 ،88 ،30 ،
شفت333 ،332 ،323 ،
شف 313 ،301 ،30 ،12 ،01 ،03 ،
شِلك81 ،
شوخابه318 ،13 ،01 ،
طيّار83 ،81 ،
غدود330 ،333 ،
غراسيدن83 ،31 ،
غفس،338 ،331 ،333 ،331 ،330 ،323 ،
338
غنج83 ،
غنده83 ،3 ،
فاريدن302 ،333 ،338 ،
فدرنجك82 ،33 ،
فراخشاخ82 ،
فرامشت کردن303 ،31 ،08 ،01 ،
فريجاب82 ،
فريدن82 ،
فريهى کردن13 ،08 ،
فسيد312 ،82 ،33 ،
فسيدکارى312 ،303 ،31 ،08 ،
فيريدن82 ،
قريب311 ،338 ،331 ،
قزاگند81 ،88 ،
قمِز302 ،
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قميز303 ،302 ،83 ،
کابك83 ،
کبت83 ،
کراشيده شدن83 ،33 ،08 ،
کروه80 ،
کنانههه،300 ،303 ،81 ،80 ،31 ،33 ،01 ،
313 ،312
کيبيدن303 ،301 ،300 ،11 ،
کيفتن303 ،301 ،81 ،11 ،
گَردْبَنْدَن81 ،
الش آبه81 ،
لخچه308 ،301 ،303 ،83 ،
لخشه301 ،
لسى38 ،

مادهموى83 ،
ماننداك83 ،38 ،38 ،
مستکار83 ،31 ،38 ،
مغنده81 ،
مورى81 ،
ناويدن81 ،
نخجير88 ،
نسپاسى311 ،313 ،33 ،03 ،01 ،
نگينه88 ،
نمرزه308 ،88 ،
نوجبه88 ،
نوسپاس311 ،310 ،313 ،88 ،88 ،
وار 88 ،

فرم اشتراک دوفصلنامۀ آینۀ میراث
عالقه مندان نشریۀ آینۀ میراث در داخل کشور می توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم ،برای
اشتراک یکسالۀ مجله اقدام کنند:
 هزینۀ اشتراک یکسالۀ دوفصلنامۀ آینۀ میراث (با احتساب دو شماره و هزینۀ ارسال) ( 002222دویست-وپنجاه هزار ریال).
 عالقهمندانی که مایل به دریافت ضمایم نشریۀ آینه میراث هستند ،باید درخواست خود را تلفنی به اطالعهمکاران بخش فروش برسانند .یادآور میشود که هزینۀ ضمایم و پست آن جداگانه محاسبه خواهد شد.
 هزینۀ اشتراک را میتوانید به حساب سپهر  2029769269220بانک صادرات شعبۀ غررب انالرالب کرد ،006به نام مرکز نشر میراث مکتوب واریز نمایید.
 لطفاً جدول تکمیل شدۀ اشتراک را به همراه اصل رسید واریز وجه به نشانی زیر ارسال فرمایید:تهران ،خیابان انالالب ،بین ابوریحان و دانشگاه ،ساختمان فروردین ،شمارۀ  ،8810طبالۀ دوم ،مرکز پژوهشی
میراث مکتوب ،شناسۀ پستی8080790089 :
تلفن 77992780 :رر دورنگار77927001 :
نشانی پست الکترونیکیayenemiras@gmail.com :
پایگاهhttp://www.mirasmaktoob.ir :
 در صورت بروز هر گونه مشکل در زمینۀ اشتراک با واحد فروش (داخلی  820و  )886تماس بگیرید. رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.............................................................................................................................................................
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