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  زاد استآنقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ.
 نیست آینة میراثها الزاماً مورد تأیید  راء مندرج در نوشتهآ. 
 در ویرایش مطالب آزاد است نشریه.
 وجتود نتداردب بنتابراین    ارایی و ویرایش مقاله، امکان بازبینی و تغییر در نوشتته  پس از صفحه

نوشتة خود را به نشریه بفرستند که حاصل آخرین تتأمت   رود نویسندگان شکلی از انتظار می
 .و وارسیهای ایشان است

  معذور استتشخیص داده نشود، چاپ مطالبی که مناسب نشریه از باز پس فرستادن. 
 

شود به نکات زیر توجه فرمایند از نویسندگان درخواست می: 
 مقاله حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد. 
  شده باشدنمطلب ارسالی در نشریة دیگری چاپ. 
  کلمه، به همراه پتن    021تا  011مقاله باید دارای چکیدة فارسی، عربی، انگلیسی، هر یک در

.دتا ده کلیدواژه باش
  باشد( ة نشریهصفح 05تا  01)واژه  5111تا  0111از حدود اصل مقاله. 
  کاغذبهتر است هر مقاله روی Aخط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود شود، یا با تایپ. 
 االمکان نمودارها، جدولها و تصاویر به صور  آماده برای چاپ ارائه شوند حتی. 
   دبیای پانوشتتوضیحا  به صور. 
 ذکر این اطتعا  ضروری است برای ارجاع. آورده شوند زارجاعا  در درونِ متن در میان پرانت : 
 دی به اثر دیگتری از  عاگر ارجاع ب.  (0/01: 0035ابوالقاسمی : مثتً) صفحه /جلد :نام خانوادگی تاریخ

اگر ارجاع بعدی به همان کتتا   .  (01: 0030همو : مثتً) صفحه /لدج :همو تاریخ: همان نویسنده باشد
 .همانجا: اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد. فحهص: همان: باشد

 لتد ج ،نتام کتتا   ، اسم اشهر: شود یم، به جای تاریخ، نام کتا  ذکر میبرای ارجاع به منابع قد، 
 .(21، ص 0، ج شاهنامهفردوسی، : مثتً)فحه ص

 منابع مقاله پس از ارجاعا  و توضیحا  به صور  زیر مرتب شود: 
 .، ناشرشهر ،[مترجم]، نام کتا نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :کتابهای جدید
 .تاریخ ناشر، شهر، مترجم،/ مصحح، نام کتا ، نام، اسم اشهر :کتابهای قدیم

 ... .ت ... ، ص شماره، الس، مجله/ نام کتا ، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :مقاله
     بته فارستی و   )یتا نویستندگان    همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نتام و نتام ختانوادگی نویستنده

.کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود، مرتبة علمی، وابستگی سازمانی، نشانی (انگلیسی
  باشد نیز مشخصو نویسندة مسئول  ،داشتهنبیش از دو نویسنده مقاله. 
  آینتة  و یا به نشانی پست الکترونیتک   آینة میراثلطفاً مقاال  و مطالب را به نشانی دفتر مجلة

 .ارسال فرمایید ayenemiras@mirasmaktoob.ir وayenemiras@gmail.com  میراث
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 ايران ۀگستر در هجرى سوم ۀسد از پهلوى، زبان شدن کمرنگ از پس که زبانى
 در گمان بى شناسيم، مى فارسى زبان نام به را آن و شد گرفته کار به بزرگ،
 دليل به و است نداشته يكسان کاربردى سرزمين اين تلفمخجغرافيايى  های حوزه
 از هريك در ،ايرانى زبانهایگويشهای  و ها نهگو با شدن ترکيب و آميختن
 و( نحوى و صرفى) ساختارى و واژگانىيهای ويژگ از زبان، اين های پرشمار حوزه
 .است شده برخوردار متفاوتى، و ويژه آوايىِ

 های حوزه اين از يك هر نويسندگان و سرايندگان از مانده جاى ی برهانوشته
 روى اين از ست،هانوشته اين زبان فراوانهمخوانيهای نا گوياى هم،جغرافيايى 
 از را فارسى زبان شمارهای پر حوزه در مكتوب گونگونه آثار که نيست پذيرفتنى

 ،زبانى نيهایگوناهم به توجهبى را همگى و بدانيم يكسان شناسى سبك و سبك نگاه
 ،خراسانى سبك تاريخى ۀدور قالب در ،هامتن اين آوايىِ و ساختارى و واژگانى

 .آوريم شمار در هجرى، پنجم تا سوم ۀسد
 های سوم سده در تنها که فارسى، زبان متنهای پرشمار زبان در پژوهش و بررسى

 از كی هريه هها نوشهته  کهه  دهد مى نشان  روشنى به اند، شده نوشته و سروده پنجم تا
 خواه ،شناسىگونه يا شناسى سبك نگاه از روزگاران، همين درجغرافيايى  های حوزه
 مجموعهه  نخسهتين : كنه ) دارنهد  تفاوتههای بسهيار   ،فرهنگى ۀگون خواه و زبانى  ۀگون

 .(مشتركنيهای سخنرا
 در بگوييم است بهتر فارسى زبان دوستداران و گرامى خوانندگان آگاهى براى
 پنج تا چهار كم دست شناسند، مى زمان آن از را خراسانى سبك که اى دوره همين
 كار به ايران متفاوتجغرافيايى  های حوزه در كه شناسيم مى را فارسى زبان از گونه
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 روى اين از .اند داشته يكديگر با اى گسترده زبانىهمخوانيهای نا که شدند مى گرفته
های  ی سدههانوشته که باشد تواند نمى پذيرفته روى يچه به کاربردى و علمى نگاه از
 .آوريم حساب  به و بدانيم عراقى سبك و خراسانى سبك قالب در را هفتم تا مسو
 ۀگون به که کتابهايى از يكى ۀدربار خواهيم مى کوتاه، يادداشت اين در 

 هرچند. بگوييم سخن است، شده نوشته حوزه اين در و( فرارودى) ماوراءالنهرى
 که را يىهامتن آوايى و ساختارى و واژگانى آور شگفتيهای ويژگ ىهمگ توانيم نمى
 که چرا ؛بياوريم قلم زبان بر اند، شده نوشته بزرگ خراسان مختلف شهرهاى در

 تنها کوشيم مى روى اين از .شود مى کاغذ من هفتاد مثنوى و کشد مى درازا به سخن
 دل در اى تازه وشنايىر ،فارسى زبان از گونه  اينيهای ويژگ از بردن نام با

 .برافروزيم ايرانى فرهنگ و زبان داران دوست
 تا سوم های سده اند، داده نسبت بدان را خراسانى سبك که روزگارانى همين در
 را کتاب چند و چندين بزرگ، ايرانجغرافيايى  های حوزه از هريك در پنجم،
 فراوانىهمخوانيهای نا گريكدي با هاآن از يك هر فرهنگى و زبانى ةگون که شناسيم مى

 و هاساخت و هاواژه حوزه، متنهای هر از برخى در که گفت توان مى جرأت به و دارند
 از نمونه يك حتى غرافيايى،ج های حوزه ی ديگرهانوشته در كه بينيم مى را آواهايى

 زبانى، ۀگون تفاوتهای بسيار كنار در كهچنانمه است، نشده گرفته كاره ب هم، هاآن
 .است خوانناهم يكديگر با هم آثار اين فرهنگى ۀونگ

 ۀنظري تا  داشت آن بر مرا که بود برداشت و دريافت همين ةنتيج گمان بى
 يا ايرانجغرافيايى  های مختلف حوزه و هادوره در فارسى زبانى یها نهگو
 علوم ۀويژ) پردازى نظريهيهای کرس از حمايت  هيأت ةدبيرخان به را شناسى گونه

متنهای  همگى توانيم نمى ما که دهيم نشان بتوانيم بار نخستين براى تا بدهم( نسانىا
 بشناسيم خراسانى سبك هم آن و سبك يك قالب در را فارسى زبان ۀدور نخستين

 خراسانى سبكيهای ويژگ از روشنى و درست دانش و آگاهى كه چرا بپذيريم، و
 ديگر تا گرفته بهار استاد وانشادر ۀنوشت از شناسى، سبك كتابهای مختلف در

 .شود نمى دستياب اند، نوشته ايشان از پس كه شناسى، كتابهای سبك
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 ادب و زبان دانشمند استادانِ از تن هاده ةچندسال پيگيرىِ و همراهى با نظريه اين
 و هانشسهت  کنهار  در ايشهان، يههای  داور و زبانهای باسهتانى  و شناسى زبان و فارسى
 موفه  يهای کرسه  از يكهى  عنهوان  بهه  پاسهخهای پرشهمار،   و پرسهش  و نيهاسخنرا
 .رسيد تصويب و تأييد به ،3131 /0 /02 تاريخ در پردازى نظريه

 و راه تواند مى پژوهش اين که است نوشته و گفته بارها يادداشت، اين ۀنگارند
 ما به ،فارسى زبان شناسى گونه نگارنده، تعبير به يا شناسى سبك در را اى تازه روند
نيهای دگرگو به توان مى( شناسى گونه) دانش همين ةپاي بر کهچنانهم دهد، نشان

 فارسى، زبان دستور و زبان تاريخ و فارسى زبان تاريخى دستور در اى گسترده
 بر را فارسى قديم و کهن 3ىهامتن تصحيح توان مى گمان بى آنكه ازجدا  .يافت دست
 . رساند سامان به علمى ورتىص به شناسى گونه دانش بنياد
 دانش، اين ةپاي بر بتوانند فارسى زبان دوستداران و دانايان که اميد اين با

 .آورند فراهم فارسى ادب و زبان ی گوناگونها نهزمي در را پژوهشهای نوينى
 از يكى واژگانى يهایويژگ بررسى به است بهتر نكته اين شدن روشن براى اکنون

 با متن اين زبانىهمخوانيهای  از  سپس و بپردازيم (ماوراءالنهرى) متنهای فرارودى
 ديگر شمارى به کوتاه نگاهى آن کنار در و بگوييم سخن حوزه ی اينهانوشته ديگر
...  و فرغانى و سمرقندى و بخارايى گويش چون هم فرارودى، ةگويشهای گون از

 سخن ايران، ديگرجغرافيايى  های حوزه زبانى ی ها نهگو از آنكه ازجدا  بيفكنيم،
 .گفت خواهيم
 گويشهای مختلف و ها نهگو خوانىناهم از های دور گذشته از ما، نياکان و پدران

 فارسى ةگون با پارسى زبانناهمخوانى  از منوچهرى اند، داشته آگاهى فارسى زبان
 

شناسيم که خوانندگان و دوستداران بسيارى داشته است، از اين کتابهها  هاى دور متنهايی را می از گذشته. 3
ز دستنوشهتهاى  شهماری ا  .شده است هاى گوناگونی فراهم اى مختلف جغرافيايى ايران رونويسه در حوزه

ها، برخی ها براى دريافت بهتر خواننده از زبان اين نوشته دهد که رونويسگرانِ نسخه ها گواهى مىين متنا
نمهوده اسهت، تغييهر     اين متنها را که براى مردم حوزۀ زبانى خويش دشهوار مهى   یهاها و يا ساخت از واژه
هاى کاربردى حوزۀ زبانى خويش  ن آثار را با واژهاند تا خوانندگان آن حوزۀ جغرافيايى بتوانند اي داده مى

 ترجمةهايى چون نوشتهاى کتابتتوان در دس را مىها و تغييرها يبسيارى از اين دگرگون های     نهنمو .بخوانند
فرهنهگ  مقدمهة  : بنگريهد بهه  شاهنامه ها در يبراى آگاهى ازاين ناهمخوان. يددشاهنامه و يا  تفسير طبرى

 .بيست و هفت ةفلورانس، صفحنويس ، دستشاهنامه
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 : گويد مى ماوراءالنهرى
 گويككد پارسىى  سككرو  مككر  يكك 

 

  هرىمىىىاَاراا ن سكككرو  مكككر  يككك  
 

 (801ص  ،منوچهرى  يوان)
 ،هككاسككنرنام  ،مسككال  و ممالكك  ،نحكك  و ملكك كتابهككا    ر روى همكك   از و

  ر واژگكانى همخوان هكا   نا و هكا تناوت اي  از اى پاره ب ...  و ها  فارسى نام فرهنگ
 اي  .خوريم برمى يكديگر با حوزه اي  شهرهاى از برخى حتى و( هرماوراءالن) فرارو 

  يگكر  بكا ( فرارو ى) هرىماوراءالن فارسى زبانهمخوان ها  نا ك   هد مى نشان نكت 
. اسك   بكو ه  روشك   و شكناخت   هكا كتاب اي  نويسندگان براى فارسى زبان  ها ن گو
 :هاتناوت اي  شناخ  بر اس  تأي دى ب ن د مى ك  يىها ن نمو

 هرىماَراءا ن
 هرماَراءا ن لسان ب  چین َ اَچنگ ...( حاش  ) الغض : پ شانى انجو : چین َ اَچنگ

 .(18ص  ،االسامى فى امىالس فهرس )
 باشد چنان عا ت عراق و اصنهان و هرماَراءا ن و خوارزم والي   ر و: استوار

 را او و گمارند ام   باشد مشهور اعتما  و امان  ب  ك  را شخصى  يهى هر بر ك 
 ،النرس صحاح) باشد غ ررئ س استوار و خوانند استوارى را شغ  آن و گويند استوار

 .(81ص 
 .(010ص  ،8ج  ،ص دن ) گويند افیداماَراءا نهر  ب ( را خ ار: )افیدا
 بو  بگذار ،هرماَراءا ن زبان ب  و. مان و خان: گويند. بو  خان ( مان: )بگذار

 .(008ص  ،النرس مجموعة)
 .(881ص  ،همان) گويند را اندوهگ  ماَراءا نهر زبان ب (: پزمان)=  پژمان

 .(ح 314ص  ،8 لغ  فرس) ماَراءا نهر زبان ب  بو  پ شانى: پُنجه
 برابر  ر شخصى ك  آنس   ار، نقط  ع   و واو سكون و ثالث ضم ب : تاپوغ
 خو  تقص ر عذر و گ ر   س  ب  را خو  گوش و شو  خم و كند برهن  سر سالط  

 .(314ص  ،8ج  ،برهان قاطع) اريس ج ماَراءا نهر  ر قاعده اي  و بخواهد را
[ زا ه حق . م[ چغزَاره اس  ماَراءا نهر ك  ما  ر را طحلب اي  و: چغزَاره



 3/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(33ص  ،نسفى الحقاي  کشف) خوانند وىج ۀسبز فارس در و گويند
 در آن و پوشهند  مهوزه  باالى بر که باشد کفشى آن و گويند را سرموزه: خاركش
 .(831ص  ،0ج  ،اطعبرهان ق) خوانند رموقج عربى به و. متعارفست بيشتر ماوراءالنهر

 (.013ص  ،الفرس صحاح) گويند را پادشاه ماوراءالنهر اصطالح به: خان
 .(318ص  ،3ج  ،صيدنه) گويند خربزه ماوراءالنهر در( را بطيخ: )خربزه
، 3ج  ،صيدنه) گويند خرتوت را او ماوراءالنهر در که شامى توت( فرصاد: )خرتوت

 .(133ص 
 .(308ص  ،دستوراالفاضل) ادربر ماوراءالنهر زبان به: دادر
 کسهرتين  بهه  بعضهى  و فتحتهين  بهه  سه هر هه ترندر ترندك، ترند،: وفىص دختر
 وفىصى  دختىر  مىاوراءالنهر  در و عوه،صه  عربهى  به که کوچك، مرغيست...  اند گفته
 .(333ص  ،3ج  ،فرهنگ رشيدى) گويند

 در. وينهد گ نيهز  ترتىر   را آن کهه  انوريستج مفتوح ثانى و اول با...  ترندنك
 .(331ص  ،3ج  ،فرهنگ جهانگيرى) نامند وفىص دختر ،ماوراءالنهر
 گل اندر که سرخ است کرمى او و نيست خراطين از تر ناقص هيچ اام: زغاركرمه

 .(33ص  ،چهار مقاله) خوانند زغاركرمه ،ماوراءالنهر به و خوانند خواره گل را او و بود وىج

 پاى به و کنند او در انگور آنك گويند، را تچرخش ،ماوراءالنهر زبان به: سُبار
 .(11ص  ،الفرسمجموعة) شراب هتج بپااليند و زنند

 .(001ص  ،3ج  ،صيدنه) گويند تيزك تره و گويند سپندان ماوراءالنهر اهل را خرفه: سپندان

 مفتوح ثانى و مضموم اول با ماوراءالنهر واليت در و مفتوح ثانى و اول با: سمن
 .(3830ص  ،0ج  ،فرهنگ جهانگيرى) باشد برگه سه گل خوانند، مى

 .(ح 132ص  ،3 لغت فرس) ماوراءالنهر زبان به بود پاليك: شم

 در عهروس  بعضهى  و رزانىى  عروس ماوراءالنهر اهل( را کاکنج: )رزانى عروس
 .(188ص  ،0ج  ،صيدنه) گويند پرده

 خوانند غنده را آن ماوراءالنهر به پاى کوتاه خرد عنكبوت از است نسىج :غنده
 .(32ص  ،عالئى ةنامنزهت)

 .(030ص  ،0 لغت فرس) است عربى قطايف و گويند را قطايف ماوراءالنهر به: فرخشته
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 کهه  باشد بت معنى به ماوراءالنهر و فرغانه لغت به ثانى سكون و اول فتح به: فَغ
 .(3331ص  ،1ج  ،برهان قاطع) خوانند نمص عربان
 يا بندند ازار در که خوردنى هر فلرز( حاشيه) بردارند نواله به که طعامى ره: فلرز

 ،ماوراءالنهر زبان اندر و گويند نيز بتوزه و بدرزه را آن کوهستان اندر رگوى در
 .(383ص  ،3 لغت فرس) گويند نيز فلرز و فلرزنگ

 کهار  بهه  مىاوراءالنهر  و خراسان در واژه اين. است فارسى دژ کهن معرب: قهندز
 .(ح 181ص  ،البلدان فتوح) گرديد مى اطالق معروف شهرهاى دژهاى به و رفت مى

 شهبه  و او ميهان  نيفتهد  مشهابهت  تا گويند كرنج ماوراءالنهر اهل( را ارز: )كرنج
 .(31ص  ،3ج  ،صيدنه)

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

 .(081ص  ،الفرسمجموعة) ماوراءالنهر زبان به بود، هست معنى به: هاىْ
ص  ،0ج  ،310 ،301ص  ،3ج  ،برهان قاطع ح؛ 11ص  ،بازنامه: بنگريد نيز
ص  ،تحفة حكيم مؤمن ؛3131 ،3330ص  ،1ج  ،121 ،818 ،823 ،803 ،118
 تاريخ ةترجم ؛110 ،011 ،013 ،011 ،011 ،338 ،88ص  ،االحبابتحفة ؛801
 ،380 ،303ص  ،الفرس صحاح ؛33ص  ،مقالهچهار ؛308ص  عكسى، ةنسخ ،طبرى
فرهنگ  ؛828 ،112 ،001 ،83ص  ،3ج  ،صيدنه ؛022 ،313 ،388 ،381

فرهنگ  ؛0331 ،0231 ،3833ص  ،0ج  ،331 ،328ص  ،3ج  ،جهانگيرى
 ،313ص  ،يىوفا فرهنگ فارسى ؛3021 ،3383ص  ،0ج  ،333ص  ،3ج  ،رشيدى
 ،183 ،133ص  ،االسامى فى السامى فهرست ؛331 ،322ص  ،فرهنگ قواس ؛382
لغت  ؛131 ،318 ،018 ،013 ،018 ،003 ،008 ،308ص  ،3 لغت فرس ح؛323
ص  ،1ج  ،133 ،181 ،181ص  ،0ج  ،الفرس مجمع ؛338 ،331 ،33ص ، 0 فرس
 ،331 ،318ص  ،الفرسمجموعة ؛3188 ،3183 ،3083 ،3311 ،383 ،383 ،388
 .338 ،338ص  ،عالئى ةنامتنزه ؛001ص  ،معيار جمالى ؛381
 



 00/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 بخارايى
 .(031ص  ،مسالك و ممالك) باشد سغد اهل زبان بخارا اهل زبان

 نامند درى را زبان گونه اين روى آن از و باشد مى درى( بخاريان زبان) زبان اين
 شده ساخته در ةريش از و رسد مى وى به و شود مى نوشته بدان های شاهان نامه که
 .(333ص  ،التقاسيم احسن) دارند مى گووگفت بدان درباريان که است زبانى که زيرا

 سخن درى زبان به و است تحريف اندکى با سغدى زبان بخارا مردم زبان
 .(038ص  ،االرضصورة) گويند مى

 به اما...  است پلو ةکلم با مترادف بيشتر بخارا در اما ىپختن مطل  هه hsâ: آش
 باشد ماش با اگر و آبه برنج بخارا در شود تهيه برنج با اگر گوييم مى آش ما آنچه
 .(123ص  ،بخارائى ةلهج) گويند مى آبه ماش
 به خوانند اش ورا که انگور درخت چوب خاکستر و بلوط خاکستر بگيرد اش
 .(823ص  ،المتعلمينهداية) سخت بربندد آماس به و...  بخارا

 پشهت  مهرههاء  بر رود برين اندامهاى سوى گرج از که ديگر آن اما و بردفسيدن
 (81ص  ،المتعلمينهداية) بربشلد لغت ديگر به و است بخارى پارسى اين و بردفسد

 بود بزرگ که کسى بخارى زبان به و...  بود گوهر بخارى زبان به حمو : حمو 
 .(3ص  ،تاريخ بخارا) خوانند حمو  را وى

 به ديگر اندامى از يا معده از سطبر بلغمى بخارهاى برآمدن اين کى بود: سكاجه
 زفان به را بيمارى اين و گردد خبه اندر خواب به کس اين و برآيد دما  سوى
 .(033ص  ،المتعلمينهداية) فدرنجك سغدى زبان به و خوانند سكاجه ،بخارى
 .(3333ص  ،0ج  ،فرهنگ رشيدى) بخارا زبان به خانه سقف بفتحتين كر 
 .(038ص  ،3ج  ،صيدنه) گويند مرحك را( جنبير) او بخارا در اند گفته و( جنبير) مرحك

 .(0181ص  ،0ج  ،فرهنگ جهانگيرى) بود نيرو با و قوى مرد بخارا زبان به...  هيتال

، ص 3ج  ،3803ص  ،1ج  ،برهان قاطع ؛801ص  ،التقاسيم احسن: بنگريد نيز
فرهنگ  ؛131ص  ،0ج  ،311ص  ،3ج  ،صيدنه ؛311ص  ،الفرس صحاح ؛0321
 ،131 ،128 ،128ص  ،بخارائى ةلهج ؛3133، ص 0ج  ،38ص  ،3ج  ،رشيدى
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103، 110، 133، 118، 183، 333، 138، 328، 333، 303، 338، 313، 310، 382، 
 .108ص  ،المتعلمينهداية ؛3038 ،3283، ص 1ج  ،الفرس  مجمع ؛380 ،381

  سمرقندى
 :گويند ىهم و تهاس «ك و ق» يانهم شهصداي که دهدارن ىهحرف نيز سمرقند ردمهم

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

. زننهد  مثل عرب اکنون...  اخضر من اکذب رايت ما اهلل سبحان يا گفت عايشه: اخضر
 .(333ص  ،طبرى تاريخ ةترجم) خوانند اخضر را احم  سمرقند حد بدين و اخضر از تر ابله

 معرب و گويند را ماست سمرقند لغت به...  بقراط وزن بر قرشت تاى با: جغرات
 .(188ص  ،0ج  ،برهان قاطع) است سقرات آن

 که گويند را آکنده پنبه چيز هر امه،ج سوزنى، و لحاف و نهالى: چبغوت و چبغت
 خوب مردم از آنچه. باشد شده ضايع و ريخته هم از و گشته فرسوده نيك و کهنه بس

 .(112ص  ،3ج  ،فرهنگ جهانگيرى) گشت مرقوم که است نموده تحقي  بخارا و سمرقند

 و پزند مى تنور در هاميوه با که قندى سنبوسه شرفنامه در شكربوره،: شكربيره
 .(323ص  ،0 ج ،الفرس مجمع) گويند شكربيره ،نديانسمرق

 باشد زناج سمرقند لغت به دوم کسر و اول الم سكون و واو فتحه ب: والوالى
 .(3128ص ، 1ج  ،الفرس مجمع)

 .(03ص  ،3 لغت فرس) سمرقندى زبان به بود تير: ياب

 فرغانى
 را او فرغانه اهل و گويند خبازى و ملوکيه عرب لغت به را نبات اين :پنيرويس
 .(881ص  ،0ج  ،صيدنه) گويند پنيرويس
 .(388ص ، 3ج  ،صيدنه) گويند تربى ،فرغانه به...  را اشترخار :تربى
 اهالى گردن بر که بزرگ ةدب چون يا بزرگ بادنجانى چون باشد چيزى ،جخش
 .(333ص  ،الفرس صحاح) باشد مخاطره بريدن در اما نكند درد و افتد فرغانه و ختالن

 بيرون ازو آب و بفشرند درو انگور که باشد موضعى عرب لغت به ،معصره :چرخشىت 
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 .(130، ص 3ج  ،صيدنه) گويند چرخشت را موضع آنماوراءالنهر  و فرغانه در و کنند

 .(130، ص 3ج  ،صيدنه) فرغانه به گويند خرجو را سبز( جوىِ) خرجو
 گويند زرو  ،فرغانه به و...  گويند اپنوس لغت به که است نباتى عل ، :زرو 

 .(333، ص 3ج  ،صيدنه)
 اهل چون گويند، نيز سماروغ و. گويند زمين پيه را او فارسى به ،كماة :سماروغ
 .(823، ص 0ج  ،صيدنه) فرغانه وماوراءالنهر 
 .(331، ص 3ج  ،صيدنه) گويند كوم ،فرغانه وماوراءالنهر  در...  را ثيل :كوم
 .(033، ص 3ج  ،صيدنه) هم بلخ اهل و گويند كبيده ار بلغوره فرغانه اهل :كبيده
 او عرب و گويند گوش ،فرغانه بالد در و گويند خرگوش پارسى لغت به :گوش

 .(083، ص 3ج  ،صيدنه) گوسفند زبان يعنى گويند «الغنم السنة» را
ج  ،صيدنه) گويند مرويحيك ،فرغانه به که است نباتى علي  و عوسج :مرويحيك

 .(330، ص 3
 و ماوراءالنهر در و...  گويند اقيرون را وج رومى لغت به فريج ،فريژ ،ورج
 .(823، ص 0ج  ،صيدنه) کنند عبارت وى از لفظ سه فريج و فريژ و ورج ،فرغانه

 را او ،فرغانه وماوراءالنهر  اهل و...  گويند را برغست نبات تملول...  ورغست
 .(183، ص 3ج  ،صيدنه) گويند ورغست
ج  ،338 ،331 ،331 ،12، ص 3ج  ،صيدنه ؛383ص  ،الفرس صحاح :يدبنگر نيز

، ص 3 لغهت فهرس   ؛310ص  ،يىوفها  فرهنگ فارسهى  ؛813 و 811 ،111، ص 0
 .318 ،303ص  ،الفرسمجموعة ؛318، ص 0 لغت فرس ح، 011 ،011 ،023

 فرارود ۀگويشهای حوز از را آنها که يىها  واژه از داج که است گفتن خور در
 و هانوشته در هم های فرارودى واژه از ديگر بسيارى اند، دانسته( ءالنهرماورا)

 بخش در که است شده گرفته کار به حوزه اين سرايندگان و نويسندگان های سروده
 .آمد خواهد آنها از اى پاره ،يادداشت اين سوم

 

 کتابى ،است برآمده چاپ از سالهای اخير در که پرشمارى چندان متنهای نه ميان در



 93ضميمۀ : ميراث ۀآين/  01

ارزشهای  فارسى زبان شناسى سبك يا شناسى گونه نگاه از که برد نام توان مى را
 ترين مهم از يكى از بيشتر آگاهى و شناخت براى ما گرِ يارى تواند مى و دارد فراوانى
 کتاب اين باشد،( ماوراءالنهرى) فرارودى فارسى ۀگون يعنى ،فارسى زبان یها نهگو
 وعظ و معرفت در ،ارشاد كتاب. است پذيرفته نشر ورتص مكتوب ميراث سوى از
 ۀحوز داشتن چشم پيش با کتاب اين .نسفى قالنسى بنمحمد بنعبداهلل از اخالق، و
 در کاربردى ةشناخت واژگان از بسيارى شمار آن، مترجم يا و نويسنده غرافيايىج

 .است  آورده فراهم خود در را( ماوراءالنهر) فرارود ۀگسترد ۀحوز
 در که را فرارودى فارسى زبان واژگانىيهای ويژگ تا برآنيم يادداشت اين در
 آنها تأليف ۀحوز گمان بى که متنهای ديگرى، با است، شده گرفته کار به ،ارشاد کتاب
 خراسانى سبك تعبير که کنيم روشن گرامى خوانندگان براى و بسنجيم است، فرارود
 خراسان ۀحوز در هجرى پنجم ۀسد پايان تا سوم های سده در که يىهامتن ةهم براى
 زبان كه دهيم نشان و باشد درست تواند نمى روى هيچ به اند، شده نوشته بزرگ
 و هانوشته با اند شده نوشته يا سروده( ماوراءالنهر) فرارود ۀحوز در كه يىهامتن

 ۀحوز در كه ،سعادت كيمياى و نامه گرشاسب وشاهنامه  چون های ديگرى سروده
 از ديگرىجغرافيايى  های حوزه در كه متنهای فارسى، از ديگر بسيارى يا و طوس
 ۀگون نگاه از اند، آمده فراهم ،...و مركزى ۀحوز و هرات يا و سيستان چونهم ايران،
 بايسته روى، اين از هم و دارند فراوانىنيهای خواناهم فرهنگى ۀگون حتى و زبانى
 کهچنانهم ،دهيم قرار خراسانى سبك شمار در را هانوشته اين همگى که نيست
 گون گونه داليل به اند دانسته عراقى سبك از تاکنون که هم را يىهامتن از بسيارى
 .آورد شمار به سبك اين از توان نمى فرهنگى و زبانى
 در که يىهامتن از شمارى با ارشاد کتاب واژگانى نيهایهمخوا به بپردازيم اکنون 
 ديگر غرافيايىج های حوزه از يكى در يا و شده سروده يا نوشته فرارود ۀحوز

 .اند شده تأليف شرقى ةميان زبانهای ايرانى
 از است، نسف مردمان از ارشاد کتاب ۀنويسند شد، اشاره پيشتر که گونه همان 
 بسيارى واژگانى نيهایخواهم است، شده گرفته کار  به متن اين در که زبانى روى اين
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ی هانوشته در که نويسندگانى از گروه آن البته دارد، نسفى ويسندگانن ديگر متون با
 .اند برده بهره خويش ۀحوز گفتارى ۀگون از خود
 اند شده نگارش نسفى نويسندگان دست به که يىهامتن ةهم که است گفتن خور در

 در حوزه اين نويسندگان از برخى گاه و اند نبرده سود حوزه اين گفتارى ۀگون از
 كشف متن که اند، گرفته کار به را معيار فارسى ةگون يا ادبى زبان خويش آثار

 از يىهاواژه با توان مى کمتر کتاب اين در .بود تواند هامتن اين از يكى نسفى الحقايق
 يكى در تنها که رسد مى نظر به شد، روروبه فارسى، زبان از حوزه اين گفتارى ۀگون
 چغزواره يا چغرواره ۀواژ که ببينيم را هاواژه دست ينا از توانيم مى متن اين اىج دو
داستانهای  کتاب در کهچنانهم .(33ص ، الحقاي  کشف) کاربردهاست اين از يكى
 سنجش در کمترى گويشىِ و اى حوزه واژگان است، بخارى آن ۀنويسند که ،بيدپاى

 .شود مى ديده متنهای بخارايى، ديگر با
 فرارودى نويسندگان و سرايندگان از يارىبس شمار که گفت بايد البته

 ی خويشهانوشته در هشتم و های هفتم سده تا چهارم و سوم ۀسد از( ماوراءالنهرى)
 که اند ستهج سود فارسى، زبان از گونه اين گويشهای مختلف يا فرارودى، ةگون از

 نگاسفر سيف و سمرقندى سوزنى و رودكى از شاعران ميان از توان مى نمونه براى
های  نامهفرهنگ از بسيارى کهچنانهم .برد نام ،بخارايى ناصر و خجندى كمال و

 گسترده ورتىص به اند، شده تأليف ماوراءالنهر ۀحوز در که ،فارسى ى عربى يا قرآنى
 و مستخلص و التنزيل لسان که اند کرده استفاده فرارود ۀحوز گفتارى ۀگون از

 از داج روند، مى شمار به هاکتاب اين از اى مونهن تنها االصنافتكملة و مقاصداللغه
 تفسير تا گرفته طبرى تفسير ۀترجم از قرآن تفسيرهاى و هاترجمه از بسيارى آنكه
 .اند گرفته بهره فرارودى گفتارى ۀگون از مترجم نهاىآقر از بسيارى و نسفى
 دو ةپاي بر نوشاهى عارف تعليقات و مقدمه و تصحيح با ارشاد كتاب متن 
 که پاکستان، دستنويس و هجرى 322 مورخ استانبول، سليمانيه، ةکتابخان نوشتدست
 مكتوب ميراث نشر دفتر سوى از است، شده کتابت هجرى 3200 تاريخ در
 نوشتهای پرشمارىتدس ويژههب متن اين ارزشهای فراوان اما رسيد، چاپ به( 3111)
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 تحريرى تاريخ آنكه بى آنها، از برخى و بود شده شناخته کتاب اين از چين در که
 تر پاکيزه ويژه، کاربردهاى گاه و واژگان درست ضبط و نوشتارى نگاه از باشد، داشته

 اين رضائى حميد آقاى تا شد سبب نمايد، مى نوشاهى عارف آقاى چاپ از تر غنى و
 يىهانوشتتدس ةپاي بر و برگزيند خويش دکترى ةنام پايان عنوان به را ارزشمند متن
 بودند، آورده فراهم چين از بختيار مظفر دکتر عزيز دوست و ارجمند استاد هک

 .برساند سامان به ايشان، راهنمايى به را کتاب اين از ديگرى تصحيح
 از برخى گاه و هاارزش از و اند نوشته مقاله چند و چندين ارشاد کتاب ۀدربار
 ام کرده تأمل هانوشته اين در که آنجا تا اما 0اند گفته سخن چاپى متنيهای نارساي
 ديگر با سنجش و آن شناسى گونه و كتاب اين زبانى ارزشهای پرشمار ۀدربار

 زبانى ۀگون از ،هامتن دست اين گون گونهنيهای خواهم و كتاب اين ۀحوز متنهای هم
 هنوز شناسى گونه دانش يا نظريه چراكه است، نرفته سخنى ،فرهنگى ۀگون تا گرفته
 فارسى ادب و زبان قانمحق و پژوهشگران ىحت و دانشجويان از بسيارى براى
 سبك از آگاهى براى فارسى، وادب های زباندانشكده در چنانهم و نيست شناخته

 شناسى سبك عنوان با که گيرند مى بهره يىهاکتاب همان از ،متون شناسى سبك و
 و سبك اختشن ۀحوز در بتواند هاکتاب اين ۀخوانند آنكه بى اند، شده تأليف
 .ببرد آنها از را بهره کمترين فارسى متون شناسى سبك

 در کاربردى های واژه از شمارى ،(ارشاد کتاب) ارزشمند متن اين ۀنويسند
 و گفتارى ةگون از بخشى گمان بى که را، سغدى ويژه  هب شرقى، ةميان ايرانى زبانهای

 

ادبيات و  ۀدانشكد، «شعرهاى کهن فارسى در کتاب ارشاد قالنسى»، 3118 ،رضائى، حميد؛ بختيار، مظفر. 0
 .08ه3، ص تابستان، 318 ش، علوم انسانى دانشگاه تهران

 ، آذر، دى و31و  30 ش، گهزارش ميهراث  ، «تصحيح جديد کتاب ارشهاد  ۀدربار»، 3113 ،نوشاهى، عارف
 .10ه01بهمن، اسفند، ص 

 .033ه023، بهمن، ص 1 ش ،نويسى فرهنگ، «کتاب ارشاد ۀدربار»، 3113، قاسمى، مسعود
 .311ه 301، ص تابستان، بهار و 12 ش، ميراث ةآين، «قالنسى  کتاب ارشاد عبداهلل»، 3133 ،عابدى، محمود

سهه،   ۀشهمار  ةدوم، ضهميم  ۀور، دگهزارش ميهراث  ، «نگاهى به ارشهاد قالنسهى  »، 3133، فيروزيان، مهدى
 .328-322زمستان، ص 
، پهاييز و  1، ش سهوم، پيهاپی   شبه قاره، «ای هندی از ارشاد قالنسی در ايراننسخه»، 3131بشری، جواد، 
 .032ه333زمستان، 
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 گرفته کار به خويش کتاب در است، بوده( فرارود) ماوراءالنهر مردم نوشتارى ىحت
 باشد های مؤلف كرده پارسى تواند، نمى هاواژه اين همگى که بدانيم است بهتر البته است،
 (.دو و چهل ةفحص ،ارشاد ةمقدم :كن) است ساخته تازى اصطالحات برخى براى که

 و مؤلف، روزگار از پيش که يىهامتن در هاواژه اين از بسيارى شمار کارگيرى به
 اين گوياى آمد، خواهد يادداشت اين در و اند شده نوشته آن، از پس يا و زمان مه يا

 .است نكته
 فرارود ۀحوز در که يىهامتن ةهم با ارشاد کتاب واژگانى نيهایهمخوا

 هانوشته اين ةهم ميان در اما نيست، دست يك و يكسان اند، شده نوشته( ماوراءالنهر)
جغرافيايى  ۀحوز متنهای اين ديگر از بيش ر نسفىتفسي با ارشادهای  واژه مشترکات
همخوانيهای  دليل آنها، بودن نسفى يا متن دو اين نويسندگان بودنِ حوزه هم است،
 .ستهانوشته اين واژگانى بيشترِ

 و تفسير نسفى و ارشاد کتاب در مطالعه و بررسى از پس يادداشت، اين ۀنگارند
 و نظريه بنياد بر( ماوراءالنهرى) فرارودى متون ديگر با هامتن اين واژگان سنجش
 خوانندگان نظر از بخش چند در که آورد فراهم را يىيادداشتها ،شناسى گونه دانش
 :گذرد مى ارجمند

 .تفسير نسفى با ارشاد كتاب زبانىنيهای خواهم .0
 .قديم و كهن( فرارودى) متنهای ماوراءالنهرى ديگر با ارشاد متن زبانىنيهای خواهم .1
 (.فرارودى) ماوراءالنهر ۀحوز نثر و نظم متون در كاربردى ۀهای ويژ واژه .9
 فارسى ۀگون و امروز فرارودى فارسى ۀگون در قديم( فرارودى) ماوراءالنهرى واژگان از برخى .1

 .معاصر افغانستان
 ةرسال ةپاي بر ،ارشاد دستنوشتهای کتاب به داريم کوتاه نگاهى يادداشت اين پايان در

 .مواعظ و ارشاد كتاب تصحيح عنوان با رضائى دحمي دکتر آقاى

 تفسير نسفى با ارشاد كتاب زبانىهمخوانيهای  .0
 واژه نگاه از توانند مى( ماوراءالنهر) های جغرافيايى فرارود گويشهای حوزه از هريك

 ماوراءالنهرى ةگون در ديگر زبانىِ های حوزه گويشهای با آوا، و ساخت و
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 ارشاد کتاب نويسندگان شد گفته که گونه همان. باشند اشتهد ناهمخوانى ،(فرارودى)
 روى اين از اند، برخاسته نسف، يعنى غرافيايى،ج ۀحوز يك از دو هر تفسير نسفى و
 با سنجش در يكديگر با متن دو اين آوايىِ و ساختارى گاه و واژگانى گونيهای هم
 همخوانيها اين از هايى نمونه .باشد تواند مى بيشتر طبعاً فرارود، ديگر های حوزه متون
 : بينيم مى را

 اندخسيدنهه 

اگر ياد معصيت گذرد بهه   ... هرچه بر دل بنده بگذرد آن را از مولى تعالى بايد ديدن
 .(81، 11: ، نيز32، ارشاد)تا نگاه دارد  اندخسيدنببايد  عزوجلمولى 

« طَماعٍ يهدى الى طَبعٍمن   نَعوذُ باهلل» :م ه چنين گفتعليه و سل  ى اهلللرسول ه ص
دل را بپوشاند تها بهيش بهه مهولى     از طمعى که آن طمع  اندخسم مىبه خداى : گفت

 .(383، 318، 308: حاشيه، نيز 80، ارشاد) طمع نتواند داشت عزوجل

هيچ چيزى مر ايمان را چنان برنده نيست که شرك اعتماد، که خطر بهود کهه بهه    
تمهاد را  چه چون بنده شرك اع 1[پاى دهد. م]د ه ايمان را باى دهشومى آن گناه بند

به شرك اعتقهاد   ، خطر بود که آن شرك اعتمادنيندخسد نشناسد و به مولى عزوجل
 .(010، 383، 383 ،ارشاد) گذاره کند

 : نسفىتفسير هايى از  نمونه* 

 اندُخسيدن

 أَعُوذُ: اندخسم مى

 .، که از جاهالن باشماَندُخسم مىگفت به خداى 

 .(88نسفى، بقره ) عُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجااهِلِينَقَالَ أَ

 فَاستَعِذْ: اندخُس
 

مهوش  از پدرش زرّ بسيار به او مانده بود، به عبدالعلی . از دست دادن و باختن و به باد دادن= بای دادن. 1
 (.083مذکر احباب، ) بای دادشخصی، قمار کرد و همه را  نام

و ههر  [ پای داده. م] بای دادهنارد، عقل خود : باز هم در متنهايی ديگر آمده است پای دادننظير اين ضبط نادرستِ 
 (.30، ص 3راماين، ج )نمود که آن دختر جيمال در گردن اندازد کرد و خود را میساعت سربلند می

/ نامهه حمهزه : نهك (. )11، ص 3راماين، ج )، بر پايش افتاد [پای داده. م] بای دادهر اجل، عقل راجه گرفتا
 (.، تصحيحات و يادداشتها803
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شيطان كهه اانهدش شهدش     از شر اندُخسقرآن به خداى تعالى چون خواهى خواند 
 .است به لعنت و خذالن

 .(89نسفى، نحل ) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 فَأْوا: بيندخسيت

بهه   بيندخسيتز پروادگاا پرستند ج و از آنچه مى[ از ايشان]افتيت جدا و چون 
 .ما احمت خويشغاا، تا بگسترد بر شما پروادگاا ش

وَإِذِ اعْتَزَلْتُـمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ فَأْووا إِلَى الْكَهْـِِ يَنشُـرْ لَكُـمْ رَبمكُـم مِـن      
 .(61نسفى، كهف ) رَّحْمَتِهِ

، 88، 06، يوسف 38،92، 36، هود 022، اعراف 61عمران  نسفى، آل: نيز بنگريد
، شهواى  88، مؤمنون 02، دخان 61، فصّلت 61، 08، مؤمن 69، مريم 16، 62كهف 

 .6، ناس 6، فلق 1، جن 38

 اندخسواده

 مُلتَحَدا: اى اندخسواده

جل ايمهن گردانهد، و   را از عذاب خداى عزوبگوى يا محمد كه كس نتواند، كه م
 .كه مرا برهاند اى اندخسوادهز وى نيابم ج

 .(00ن نسفى، ج) أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً قُلْ إِنِّی لَن يُجِيرَنِی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ

 .0، اخالص 66 قيامة،  669نسفى، توبه : نيز بنگريد

 باشيدنهه 

ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِم المَالئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا و ال تَحْزَنووُا وَ    اِنَّ الَّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّه»
پااسى ايهن بهود كهه آن كسهانى كهه      [. 62/حم]« اَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُون

، فرشتگان فرود آيند با ايشان و چنهين گوينهد كهه بهيش     باشيدند راستگرويدند و 
مترسيد و اندوش مخوايد، مژدش مر شما اا به آن بهشت كه مولى تعهالى وعهدش كهردش    

 .(18ه82، ارشاد) است

و  بيدار باشيدنل بيند، شكر بايد كردن و بندش دا خويشتن نشان داستى توكن چو
 .(686، ارشاد) ل بيااامدتا دلش با توك اندخسيدنعزوجل به مولى 
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 .088، 380، ارشاد: نيز بنگريد

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 فَياكُونَ: بوده شد يعنی باشيد

از خاکش ... پدرى، نزد خداى تعالى چون داستان آدم است  داستان عيسى در بى
 .، يعنى بوده شد چون وى را بوده گردانيدبباش، باشيد بيافريد و گفتش

نسهفى،  ) كُىن فَياكُىونُ   دا اللّهِ كَماثَلِ آداما خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَىهُ إِنَّ ماثَلَ عِيساى عِن
 .(13عمران  آل

 ماساكِنِكُمْ[: خويش] جايهای باشيدن

جايهىای  فرشتگان گفتندشان مدويت و بازگرديت بدان نعمتهای خهويش و بهدان   
 .ييت خواهد پرسيدن چه کردهچه هرآينه شما را آن. باشيدن

؛ (31نسهفى، انبيهاء   )الَ تَرْکُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاکِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ 
 .31، ابراهيم 331، توبه 313عمران  نسفى، آل: نيز بنگريد

 بدفرماىهه 

است و  بىدفرماى ، خبر داد که تن [11/يوسف]« بالسموءِ لَاَمّارةٌانّ النَّفسا »:قوله تعالى
 .(1، ارشاد) دشمن است

آن کس که از روى علم شناسد، دانهد کهه تهن    ... شناخت نفس بر دو گونه است
 .(8: ، نيز3، ارشاد)اش را به دل نتواند ديدن  است وليكن بدفرمايى بدفرماى

 بدفرمايى

 .(3: ، نيز1، ارشاد)فت کرده است ص بدفرمايىجل نفس را به وعزمولى 

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه* 

 بدفرماى

 نَفْسِكا: تو تن بدفرماى

آنچه رسد به تو از حال نيك آن به فضل خداى تواست آنچه رسد به تو از حال 
 .تو است بدفرماىبد به سبب زلّت تن 

 .(83نسفى، نساء )فَمِن نَفْسِكا  سَيِّئَةٍفَمِنَ اللّهِ واماا أَصااباكا مِن  حَسَنَةٍماا أَصااباكا مِنْ 
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 بِالسموءِ لَاَمّارَةٌ: بدفرماى

است، مگر  بدفرماىنمايم چه تن آدمى  ستايم، و هنر خويش نمى و خويشتن نمى
 .وى در رحمت و عصمت خداى استكه آن

 .(11نسفى، يوسف ) بِالسموءِ إِالَّ ماا راحِما رابِّى لَأَمَّارَةُواماا أُبارِّئُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسا 

 برافتادنهه 

ايد  به قرآن و به خواندن قرآن مشغول گشته (شمايان= )اى قرآن پرستان يعنى شمان 
 .(010، ارشاد)ايد  قرآن و کاربستن به قرآن غافل گشته برافتادو از 

 .(رساله 333، ارشاد) نشود، روشنايى در دل وى پديد نيايد برافتادهتا مرد در دين 

 : تفسير نسفىاى از  مونهن* 

 برافتادن

 كانُوا ال يافْقَهُونَ: برافتاده نيست

مكنيت در غنيمت، بلك برافتاده نيست مگر اندكى  هراينه گويند شما بر ما حسد
 .را از اين طبقت

 .(31نسفى، فتح ) فَساياقُولُونَ بالْ تَحْسُدُونَنَا بالْ كَانُوا الَ يافْقَهُونَ إِالَّ قَلِيالً

 به دم رفتنهه 

مهل  چهه اگهر تأ  . توانگرى نيست به بسيارى مال ولكن توانگرى، توانگرى دل است
كه پنجاه هزار دينار ورزد، عمر آن خطر بود که پيش از رودفريب ابليس  به دمنكند 
 .(330، ارشاد)ى شود و از ورزش دين فرو ماند سپروى 

روشهنايى اسهت و چهون     رود مىعلم  به دمعلم بى عقل بر ندهد وليكن تا عقل 
 .(313، ارشاد) عقل علم را به دم خويش کشد تاريكى گردد

 .038، 311، 311، ارشاد: دنيز بنگري

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 به دم رفتن

 اتَّباعْتا: بروى به دم
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آرزوهاى ايشان، از بعد آنك آمد به تو علم و بيان، نباشد تهرا   بروى به دمو اگر 
 .اى اى و نصرت کننده از خداى تعالى دوست دارنده

اللّهِ مِنْ والِىی  واالَنَصِىيرٍ    هُم باعْدا الَّذِى جاءا ا مِنَ الْعِلْمِ ماا لَكا مِنَوالَئِنِ اتَّباعْتا أَهْوااءا
 .(302نسفى، بقره )

 لَاَتَّباعْتُمُ: رفتندى... شما به دُم  ۀهم

و اگر نبودى بر شما فضل خداى تعالى به فرستادن سيّد رسوالن، و رحمهت وى  
 ... مگر اندکى  رفتندى شيطانبه دُم شما  ةبه وحى کردن قرآن، هم

 .(11نسفى، نساء ) َقَلِيالً والَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عالَيْكُمْ واراحْماتُهُ الَتَّباعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِالّ

 فَال تَتَّبِعُوا: به دُم مرويت

 .تا عُدُول شويت مرويتهوا  به دُم

 .(311نسفى، نساء )فَالَ تَتَّبِعُوا الْهاواى أَن تَعْدِلُوا 

، اعهراف  330، 338، 18، 12، انعهام  31، مائهده  318نسهفى، نسهاء   : نيز بنگريد
، 321، 38، طههه 13، مههريم 38، اسههراء 18، رعههد 13، 88، 18، يههونس 31،13
،احقهاف  31، شورى 11، مؤمن 11، 31، زمر 03، روم 1، عنكبوت 32،شعراء 03نور
 .03، 1، قمر 01، 01، نجم 33د ، محم3

 ، پژمان شدنپزمان شدنهه 

هر که در معاصى بماند سبب اين بود که همان وقت که ترك معصيت گفت حهالوت  
 .(031، ارشاد)شود  پژمانطاعت نيابد و از حالوت معصيت بازداشته بود 

 .013، 081، 033: نيز بنگريد 

 پژمانى بى

را زارى و هر چند غم دينى بيش شود، بنده  پژمانىبىغم دينى روشنايى دارد و 
 .(013: ، نيز081، ارشاد) بيشتر شود عزوجلبه در مولى 

آمده است كىه بىه    پزمانى پزمان و بىورت به ص ارشاد ۀاين واژه در متن رسال
 و كىاربرد آن در متنهىای فىرارودى    تفسىير نسىفى  ايىن واژه در   ۀشكل ضبط شىد 

 .تر است معاصر، نزديك( تاجيكى)
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 .(رساله 031، ارشاد) پزمانىغم اين دنيا تاريكى دارد و 

 .113، 112: ؛ نيز بنگريد(رساله031، ارشاد)بود  پزمانى بىهان روشنايى دارد يا غم آن ج

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 پزمان شدن

 تَسُؤْهُمْ: شوند غمگين و پزمان مى

غمگين  اگر برسد به شما ظفرى و غنيمتى و فراخى و نعمتى ايشان به شادى شما
 .شوند مى پزمانو 

 .(302عمران  نسفى، آل)تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌإِن تَمْساسْكُمْ 

 فَالياحْزُنْكا: غمگين و پزمان... مشو 

بهه جهزاى ماسهت     پزمىان و هر که کفر آرد يا محمد مشو به کفر وى غمگهين و  
 .بازگشت ايشان

 .(01نسفى، لقمان ) هُمْوامان كَفَرَ فَالَ ياحْزُنكا كُفْرُهُ إِلَيْنَا مارْجِعُ

 چفسيدنهه 

اگر از اسباب به ظاهر دست بازدارى ظاهرت هالك شود و به باطن اگر بر کسب 
 .(311، ارشاد)، باطنت هالك شود چفسىو اسباب 

 : تفسير نسفىاى از  نمونه *

 لِبادا: چفسند

عا؛ خواسهتند  محمد مصطفى، به عبادت و د خداى عزوجل ۀو چون بايستاد، بند
 .تا خواندنش نيكو بشنوند چفسندپريان که بر وى 

 .(33ن نسفى، ج) واأَنَّهُ لَمَّا قَاما عابْدُ اللَّهِ يادْعُوهُ كَادُوا ياكُونُونَ عالَيْهِ لِباداً

 دشمنادگىهه 

يرون اگر کسى را دشمن دارد با وى از حد ب...  حد نگه داشتن در معاملت آن بود که
 .(رساله 318، ارشاد)نكند  دشمنادگى

ههر دو از نفهس خيهزد     دشىمنادگى زيادتى رغبت به دوستى و زيادتى رغبت به 
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 .(رساله 751، ارشاد)

 .(رساله 973، ارشاد) خلق برهى دشمنادگىطمع از خلق بردار تا از 

 : تفسیر نسفىهایى از  نمونه *

 البَغْضاء: دشمنادگى

در گفتار ايشان و به اضعاف آنست آنچه هست  دشمنادگىپديد آمده است نشان 
 .در دل و نهان ايشان

 .(771عمران  نسفى، آل) أَكْبَرُ  دُورُهُمْأَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ ص قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن

 شَنَآنُ: دشمنادگى

قومى كه شما را از مسجد حرام بازداشتتدد كته    دشمنادگىو بر آن مياردا شما را 
 ...شما از حدِّ فرمان بيرون رويت 

مائده : ؛ نيز(2نسفى، مائده ) مَسْجِدِالْحَرَامِدُّوكُمْ عَنِ الْمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صوَال یَجْرِ
 .1، ممتحده 21، نحل 91، مؤمن 71، 1

 شفقتت 

تتا  ... چدين فرمود كته   عليه،  مولى تعالى مر داود پيغمبر را، صلوات اهللاند كه  آورده
 .(رساله 711، ارشاد) نكدد از تن برخوردارى تواضع نيابد بسدده شفق ۀامبدده به ج

ف خرسددى داده است، اگر تتو  تكل بى تر شفق امهایدرويش را مولى تعالى با طع
 .(رساله 232،ارشاد)پيش وى نهى از تو نيازآرد  ترشفقنيز طعام 

 : تفسیر نسفىهایى از  نمونه *

 شفق
متان داده   گويدد اين همان است كه پتيش ازيتن  ... اى هر بارى كه بدهددشان ميوه

نى، صورتها  شفقهمه به يكديگر ماندده يعدى همه نيكو هيچ  تتو بيارندشان ... بودند
 .ها يكسان نى يكسان و مزه

 يْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُووا بِوهِ مُشَاَوابِهاً   رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِ ثَمَرَةٍكُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ 
 .(25نسفى، بقره )

 خَبُثَ: بود شفق
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 .منفعت بوَد حبوب و ثمار وى بود بيرون نيايد مگر اندکى و بى شفقو آن زمين که 

 .(11نسفى، اعراف ) واالَّذِی خَبُثَ الَياخْرُجُ إِالَّ نَكِداً

 اَرْذَل: ترين شفق

 .عمر و آن فرتوتى است باز برده شود ترين شفقو از شما کس است که به 

 .(82نسفى، نحل ) يُرَدم إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِوامِنكُم مان 

 .1، حج 08نسفى، اعراف : نيز

 شوخابههه 

لم ه چندانى نماز گهزاردى کهه پهاى مبهارك وى ورم کهرد و       رسول ه عليه الس 
 .(حاشيه 383، ارشاد)روان شد  شوخابه

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 هآب شوخ

 غِسْلينٍ: دوزخيان ۀآب شوخ

 .دوزخيان ۀآب شوخنيست ورا امروز خويشى مهربان و نه خورشى مگر 

 .(18 هحاق، نسفى) فَلَيْسا لَهُ الْياوْما هااهُنَا حامِيمٌ واالَ طَعاامٌ إِالَّ مِنْ غِسْلِينٍ

 ديدٍمَّاءٍ ص: ناگواران ۀآبشوخ

، در پيش هر جبّارى است دوزخ سهوزان و  بّاران و گردن آورانو نوميد شدند ج
 .ناگواران ۀآب شوخخورانيده شود از 

 .(38و  31نسفى، ابراهيم ) بَّارٍ عانِيدٍ مِن وارآئِهِ جهانَّمُ وايُسْقَى مِن مَّاءٍصادِيدٍواخَابا كُلُّ ج

 فرامشت كردنهه 

فرامشىت  خهويش   ةغم پدرفت تو. امل ورا اسير کرد فرامشت كردچون مرد اجل را 
خورى، کهه وى چگونهه روزى رسهاند     ملك تعالى مى ةو پيوسته غم پدرفت اى كرده

 .(رساله 331، ارشاد)

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

 نَسُوهُ: ایشان فرامشت كردند

اند  خبر دهدشان بدانچه كرده ايشان همه را برانگيزد وعزوجل آن روز كه خداى 
 .فرامشت كردندنيست و ايشان  فرامشتعزوجل زا دهد بر خداى و ج

 .(6نسفى، مجادله ) وَنَسُوهُ  مِیعاً فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُجیَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ 

 فرامشت گرداندن

 فَاَنساهُمْ: فرامشت گردانیده است بر ایشان

 فرامشت گردانیدهعزوجل مستولى شده است بر ايشان شيطان، و يادكردن خداى 
 .بر ايشان است

 .(91نسفى، مجادله ) طَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اهللِاسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْ

 .66، نحل 37نسفى، كهف : نيز

 فریهى كردنــ 

ت وى دوستى دنيا گشته است، اگر حشمت يابد، كبر كند و بر هم ۀآن كس را كه هم
و اگر فراخ دستى يابد بـه شـهواو و بىيـى و بـه      كند( فربهى .م) فریهىمسلمانان 

 .(686، ارشاد)كار برد ه فضولى ب

فرّهىى  ورو و در رساله به ص فربهى كردنشكل  در متن چاپى كتاب اين واژه به
 .است ضبط شده (663 ص) كردن

 : تفسیر نسفىاى از  نمونه *

 نفِریهى كرد
 بَغى: آورداى فِریهى كرد و ستمى به ج

چون درآمدند بر داود و ترسيد از ايشان گفتند مترس چه دو خصميم كه يكى از 
 .آورد جای و ستمى به  فِریهى كردما بر يكى 

 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا الَ تَخَىْْ خَصْىمانِ بَغَىى بَعَُْىنَا عَلَىى بَعْى        
 .(66، ص تفسيرنسفى)
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 فسيدكارىهه 

مان دستى پيش آيد، آن غمِ شدِ اي غمِ شدِ ايمان چندان ببايد که وقتى حشمت و فراخ
 .(رساله 333، ارشاد)اندر نيفتد  فسيدكارىارى و جبمرين شادى را بپوشاند تا به 

وانمردى بهود و اسهراف   سهخاوت جه   .خاوت را از اسهراف بشناسهد  ه سه بايد ک
 .(رساله 013، ارشاد) فسيدكارى

 .نيسهت  كارى فسيدهواب داد که در نيكى ، آنكس جكارى فسيدهنيكى نيست در 
 .(رساله 030، ارشاد)کار برى  آن بود که به ناجايگاه بهكارى  فسيدهيعنى 

 : نسفى تفسيراى از  نمونه *

 كردن فسيت

 اِسرافًا: كردن فسيت

فات د و دانسهتيت اگهر از ايشهان در تصهر    را بيازماييت تا چون رسيده شدن يتيمانو 
 .و شتافتنكردن  فسيتهدايتى ديديت مالهاى ايشان به ايشان دهيت و مخوريت آن را به 

سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْواالَهُمْ واابْتَلُوا الْياتَاماى حاتَّى إِذَا بالَغُوا النِّكَاحا فَإِنْ آنَ
 .(8نسفى، نساء ) واالَ تَأْكُلُوهاا إِسْرَافاً

 كراشيده شدنهه 

هان به آن جهان چنان است که مردى زن اند که مثال اين ج رفت چنين گفتهو اهل مع
ا خشهنود دارد تها بها وى بباشهد و تها      اگر مرد خرد دارد زن ر. دارد و کنيزك دارد

و کنيزك خود ملك اوسهت،   كراشيده نشودکدخداييش بر هم زده نشود و تا اهل او 
ار با کنيزك سازد زن بها وى   چه. بباشد اگر خواهد و اگر نخواهد خدمت بايد کردن

 .(081، ارشاد)وى خرابى آرد  ةنباشد و کدخدايى و زندگانى خان

 : ر نسفىتفسيهايى از  نمونه *

 كراشيدگان

 خالِدُون: جاويدان باشندگان، نه ميرندگان و نه كراشيدگان

و ايشهان بونهد در وى   ... اك سهيرت فتان پاك صورت و په ايشان را بود ج و مر
 .كراشيدگاناويدان باشندگان، نه ميرندگان و نه ج
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 .(01بقره  ،نسفىتفسير ) واهُمْ فِيهاا خَالِدُونَ مُطَهَّرَةٌوالَهُمْ فِيهاا أَزْوااجٌ 

 كراشيدگى

 تَفَثَهُمْ: پراشيدگى و كراشيدگى خويش

 خويش كراشيدگىباز بگزارندا حج را با پراشيدگى و 

 .(03حج  ،تفسيرنسفى) ثُمَّ لْياقْضُوا تَفَثَهُمْ

 كراشيده

 االَحْالمِ: خوابهاى كراشيده

 .هكراشيدخوابهاى  ۀييم دانند گفتند اين خوابهايى است شوريده و ما نه

 .(1ق : ، نيز33، يوسف تفسيرنسفى) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحاْلَمٍ واماا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحاْلمِ بِعاالِمِينَ

 كردن كنانههه 

، يا ه كردىكُنانى کردى يا پوشيدى و سپرآنكه خوردى و جز نيست مر تو را از مال تو 
 (چاپى 381رساله و  023، ارشاد)و به درويش دادى کردى جدا آنچ از خويشتن 

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 كنانه

 اِفْكٌ قَديمٌ: دروغى كنانه

اسهت چهون    كنانهچون راه راست نيافتند بدين قرآن، هرآينه گويند اين دروغى 
 .های پيشينيان گفته

 .(33نسفى، احقاف )دُوا بِهِ فَساياقُولُونَ هذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ واإِذْ لَمْ ياهْتَ

 القَديم: كنانه

وش و خويشتن را بهه جه   اى كنانهدوستى به خداى تعالى که تو در همان [ گفتند]
 .اى آرنده به اندك بهانه

 .(31فى، يوسف نس)قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكا لَفِی ضَالَلِكا الْقَدِيِم 

 كردن نسپاسىهه 

پس چنان بايد که بنده به هر حالى که بود از احوال دنيايى به مولى تعالى گمان نيكو 
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 .(رساله، حاشيه 311 ،ارشاد) نكند نسپاسىچه بود که بهى وى اندرين بود تا  .دارد
 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

 كردن نسپاسى

 كَفُورٌ: كند در نعمت نسپاسى

وى از وى بازستانيم وى نوميدى  نسپاسىو اگر کافرى را نعمتى رسانيم و باز به 
 .در نعمت كند نسپاسىنمايد در شدت و 

 .(3نسفى، هود )كَفُورٌ  هُ لَيائُوسٌثُمَّ نَزَعْنَاهاا مِنْهُ إِنَّ رَحْمَةًوالَئِنْ أَذَقْنَا اإلِنْساانَ مِنَّا 

 كَفَرْتُمْ: كنيت نسپاسى

و چون خبر داد پروردگار شما، که اگر شكر آريت مرا زيادت کنم نعمتهاى شما؛ 
 ...عذاب من سخت است  كنيت نسپاسىو اگر 

 .(8نسفى، ابراهيم )كُمْ والَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عاذَابِی لَشَدِيدٌ واإِذْ تَأَذَّنَ رابمكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدانَّ

 ياكْفُرُوا: كنند نسپاسى

آرد تا  مى  باز چون آن بال را از شما بردارد، گروهى از شما به خداى تعالى شرك
 .ه فرستاديمآن نعمتها را که داديم، و کفر آرند بدان آيتها ک كنند نسپاسى

ثُمَّ إِذَا كَشَفا الضُّرَّ عانكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِىرَبِّهِمْ يُشْىرِكُونَ لِياكْفُىرُوا بِماىا آتَيْنَىاهُمْ      
 .(11و  13نسفى، نحل )

، 88و  81، عنكبوت 12، فرقان 330، نحل 38، سبأ 01، ابراهيم تفسير نسفى: نيز
 .30، لقمان 13و  11روم 

 يد= يت ه ه

بىه چشىم    ىى يىت  ورت ، به صى ى يد فعل ۀشمارى از متنهای ماوراءالنهرى شناسدر 
گفتارى زبان ماوراءالنهرى است كىه   ۀاين ساخت يكى از ويژگيهای گون .خورد مى

هىای جغرافيىايى كىاربرد داشىته و      ی اين حوزه بيش از ديگر حىوزه هادر نوشته
ود اما در متن ش نمىاين ساخت ديده ( نوشاهى)در متن چاپى  .برجاى مانده است

ورتى گسترده به كار رفته است و يكى از ويژگيهىای آشىكار ايىن    رساله به ص
 .آيد متن به شمار مى
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 يته 

خشهنودى   بجوييىت بود از اهل معصيت و  به مولى تعالى به دور وييتجنزديكى 
 .(رساله 81، ارشاد)ح  تعالى به خشم کردن اهل معصيت 

 .(رساله 80، ارشاد)به وى  ايت يدهگرواگر  كنيتگفت بر خداى توکل 

به نزد هر عالمى مگر عالمى که شما را از پنج چيز به پهنج چيهز    منشينيتگفت 
 .(رساله 81، ارشاد)خواند 

 .(رساله 10، ارشاد) داريتهان مر ايشان را فرمان است که همت به آبادان کردن آن ج

هاء خويش را از آتهش  ، نگاه داريت تنهاء خويش را و کسايت گرويدهاى آنانكه 
 .(رساله 30، ارشاد)دوزخ 

، 383، 382، 313، 318، 318، 313، 321، 31، 31، (رساله) ارشاد: نيز بنگريد
382 ،388 ،381 ،383 ،032 ،031 ،038 ،031 ،012 ،018 ،010 ،103،... 

 : تفسير نسفىهايى از  نمونه *

[ آن نوع]کسى بود  ما را از جنس آن برو اگر ش دهيت  که آن به شَفَ مكنيتو قصد 
 .(088نسفى، بقره ) كنيتو آسان کارى  فروخوابانيت، مگر که چشم نگريت

 .(303نسفى، بقره )چون آزموده کرد ابراهيم را خداوند وى به کلماتى  كنيتو ياد 
 .(331عمران  نسفى، آل)مرگ  ۀشما آرزو کنند بوديتو 

 گزاريىت ، نماز به يهك طايفهه   شديتمن و از خوف دشمن اي آراميديتو چون 
 .(321نسفى، نساء )

 گيريىت   تان جفتان تا آرام و از داليل وى آن است که بيافريد مر شما را از تنهاى
 .(03نسفى، روم )به ايشان 

، 1، ههود  03، توبهه  33، انعهام  3،مائهده  022و  83عمران  نسفى، آل: نيز بنگريد
 ... ،10و  13، واقعه 332و  11، انبياء 3يوسف 

  قديم و كهن( فرارودى) متنهای ماوراءالنهرى ديگر با ارشاد متن زبانى خوانيهایهم. 1
 به متن دو اين كه شد اشاره تفسير نسفى با ارشاد كتاب واژگانى همخوانيهای بخش در
 ماوراءالنهرى ديگر متنهای با سنجش در يكديگر با آنها نويسندگان بودنِ حوزه هم دليل
 در كه خوريم برمى هايى واژه به گاه متن دو اين در .دارد بيشترى همخوانيهای( فرارودى)
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 كار به كمتر يا است نيامده شناخته و دسترس در (ماوراءالنهرى) فرارودىِ متنهای ديگر
 ارشاد كتاب در هم كه( كردن فرهى)=  كردن فريهى و شوخابه چون هايى واژه .است رفته
 به آن براى شاهدى متنهای فرارودى ديگر در اما شود، مى ديده تفسير نسفى در هم و

 .نيامد دست

 رُخسيدنآهه 
 آرخسيدگى

به گلو بهاز  [ آر حسدگى.م] آرخسيدگىو ...  فرزند را به ورزش هنر حريص کند
 :گفته است نامه  آفريندارد، چه در 

 مههرد مجههرگ نشههان تههو گفتههه اسههت

 

 گلوبنههده بنههده اسههت تهها روز مههرگ   

 

 (نوشاهى 13، ارشاد)
به گلو [ چشندگى آن.م] آرخسيدگىو . هنران بازدارد فرزندان را از صحبت بدان و بى

 .(رساله 321، ارشاد)باز دارد 
 آرخسنده
 .(رساله 332 ،ارشاد)گفت مهربان آرخسنده بود به بدگمانى . «اِنَّ الشَّفيقَ بِسوُءِ ظَنِّ مُولَع»

 آرخسيدن
چون روى به کار خير آورد جهد کند که آهسته اندر آيد، چهه نفهس از آغهاز    ... 
 .(رساله 318، ارشاد)و باز سير شود  بيارخسد

از روى حقيقت نيكويى طاعت ديد بيش معاصى و شهوات به نزد وى ... که را هر
 .(رساله 131، ارشاد) نيارخسدنيكو ننمايد و 

 آرخسنده
بود دليهل بهود کهه وى حهالوت      آرخسندهکسى بينى که به معاصى و شهوات چون 

 .(رساله 131، ارشاد)طاعت نچشيده است 
 .(رساله 138، ارشاد)شود  مىتر  آرخسندهشود، بنده به معصيت  هرچند پزمان زيادت مى

 [sxorā] آرُخس

 فرهنهگ )« آز» rwxs، «آرغىده » rwγtky ،«آرغدن» -rwxs  ،rwγt: سغدى مانوى
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 rwzd: ترفهانى  ة؛ فارسى ميانه (CPD.73)« حىريص » ruzd: ؛ پهلوى(031ه031، سغدى
 rrauţa: سهكايى ختنهى  ، (WMP. 80)« آرزو شىده » rwzdyst، «حريص، آرزومند»
 .(DKS. 24, 369)« دوست داشتن، خواستن» ārauśe، «ميل»

 يهك از  ههيچ . به معنى ميل شديد و آز آمده است فرهنگ سغدىدر  آرخس ۀواژ
اى به اين شكل و در ايهن معنهى،    فارسى، واژه ةدر دسترس و شناخت یها نامهگهنفر

کند و  ةنظم و نثر فارسى هم، با هم یها اند و در شمار بسيارى از نوشته ضبط نكرده
فارسهى   هه  عربهى  ةنامه چند فرهنگ اام. کاوها، شاهدى براى اين واژه به دست نيامد

و لغهات   حىرص و  والَىع عربهى   یها ر واژهآرخسيدگى و آرخسيدن در براب یها واژه
فرهنىگ  . انهد  است، ضبط کهرده  جويى بيشو  خواهى افزونو  آزبه معنى   که  ديگرى
و  اللغىىه صىىراحو  انىىيس المعاشىىرين، مقاصةةداللغه، تكملةاالصةةناف، االدبمقدمةةة
. ندا نوشته شده (ماوراءالنهر)فرارود  ۀها بيشتر در حوز نامهاين فرهنگ. و العذراحيفةص

اند به اين چنهد   جغرافيايى فراهم آمده ۀهايى که در اين حوز نامهگهرچند شمار فرهن
وان نهاهمخ . اند ها را نياورده فرهنگها، اين واژه  اين ةشود، اما هم فرهنگ محدود نمى

جغرافيهايى   یهها  دليهل اخهتالف حهوزه    بهه  هها  مهناگبودن زبان و واژگان اين فرهن
تواند بخارايى باشد و ديگرى سمرقندى و فرغانى و  كى مىنويسندگان آنهاست، که ي
هها  اى ديگر و ازاين روى نبايد گمان برد که چون اين نوشهته  اسفرنگى و يا از حوزه

 .اشندتوانند يا بايد زبانى يكسان و يكدست داشته ب فرارودند، مى ۀمتعل  به حوز
کار   مصدر به ایجدر زبان سغدى در  (038، فرهنگ سغدى)[ soūsā] آرخس ۀواژ

 (332، فرهنگ سغدى) [bmakā] آكمبکه کاربردهايى چون  چنانگرفته شده است، هم
، فرهنههگ سههغدى)[ sxwrd] سىىخوردو ( 3310، فرهنههگ سههغدى)[ andaxs] انىىدخسو 

 .اند نيز چنين آمده (3238
 یهها  انهد تها از واژه   زبانان هر حوزه براى غنى کردن زبان فارسى کوشيده فارسى

بها  ( مردم مهاوراءالنهر )فراروديان  .ايرانى آن حوزه بهره بردارند یدى در زبانهاکاربر
شرقى در زبان نوشتارى و گفتارى  ةايرانى ميان یسود بردن گسترده از واژگان زبانها

 .اند خويش افزوده ۀکاربردى حوز سىزبان فار یهايخود، بر توانمند
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ايرانى ميانه را  یسغدى و ديگر زبانها برگرفته از یها زبانان ايران، واژهفارسى اما
هها را کهه     اند و آرخهس و ديگهر واژه   کار گرفته  در قالب ساختارى زبان فارسى به

و  كيبيىدن ، كيفىتن و  اندخسىيدن و  آرخسىيدن اند بهه شهكل    ورت مصدرى داشتهص
انهد و   و از اين ساخت هم فراتر رفته اند فتهکار گر ، بهشخوليدن، سخوليدن، سخوردن

چنهد نمونهه از ايهن     .انهد  از مصدرهاى سغدى، کاربردهاى متعدى و گذرا برسهاخته 
اندخسىانيدن، پخسىاندن و پخسىانيدن، كيبانىدن، كنبانيىدن،       آرخسىانيدن،  :ساختار

 .كيبانيدن، كنبانيدن
 :بينيم ىهايى از کاربردهاى گوناگون اين واژه را م اينجا نمونه در

 آرخسانيدنهه 
 .(112، 112، 108: ، نيز108، مقاصداللغه) بيارخسانيددر دل افكند و : اَوْرَعَ
 شدن آرخسنده
 .(033، مقاصداللغه) دآرخسنده ش: به فَهُوا كَلِفٌ كَلفا
 آرخسيدگى
 .(813، تكملةاالصناف) آرخسيدگى: و الوزوع الوالوع
 .(181، تكملةاالصناف) ارخسيدگى: الشَرَه
 آرخسيده
 (883، 181: ، نيز320، تكملةاالصناف) آرخسيده: الجاشِعُ
 ،133، 128، 121، 033، 038، 381، 382 ،311، 333، 323، مقاصددداللغه :نيههز
100. 

 (.031، فرهنگ سغدى)« ميل داشتن، حريص بودن»: ، سغدى مانوى[dqūsā] آروغدهه 

فرهنهگ  )( آرغده: لدخي)« حرص، آز»: ، سغدى مانوى[āyikdqūrā]: آروغدكيا
 (.038، سغدى
حىريص  و  ميىل داشىتن  سغدى ديگرى هستند که به معنى  یها فوق واژه ۀواژ دو
، آرخىس  ۀتوانند با واژ احتمال بسيار مى  اين دو واژه به. اند آمده آزو  حرصو  بودن
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در  آرغىده  ۀرسهد کهه واژ   نظر مهى  چنين به. که به آن اشاره شد، از يك ريشه باشند
 .سغدى باشد ۀديگرى از اين واژ دىتواند صورت کاربر فارسى هم، مى یها نوشته
 [rdyirā (-e]) :آرغده
 مكههارم اخههالق تههو مههنم     ۀپههرورد  آنك از بر ثناى تو جان من است آرغده

 

 (030 ص ،منوچهرى ديوان)
 .(181، االصنافتكملة) آرغده: الشَّرَهُ
 .131، ص «سهغدى  ۀواژ ده»، نامهة اسهتاد اسهماعيل سهعادت     شنج: بنگريد نيز

 .3118فرهنگستان زبان و ادب فارسى، تهران، 

 آرزوانههه 
چون بيشتر دهد بيشتر به . بايد آموختن عزوجلکه بنده را کدخدايى از مولى  اند گفته

 .(اهىنوش 31، ارشاد)آيد  آرزوانهو اين به ح ّ . کار بايد بردن و چون کمتر دهد کمتر
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر ونهنم* 
که شربت  عجميان خالى است و چنان« فقاع»و « مويزاب»از شربت ... شهر بغداد در

نيز اينجها حاصهل    آرزوانهشكر و نبات و ابلوج در همه شهرها بيافته است اين دو 
 .(83، زنگى نامه) شدى

 .(133، 0، ج صراح) زن آبستن دادن از طعام آرزوانه: توحيم

  [andaxsīdan] اَنداخسيدنهه 

، فرهنهگ سهغدى  )« ستنپناه ج» mnt'γs: ، سغدى بودايى«ستنپناه ج» ntγs'ه: سغدى
 .(1183و  3310

 ۀقهرآن بهه فارسهى واژ    یهها  پرکهاربرد در شهمارى از ترجمهه    یها از واژه يكى
 اندخشىيدن صهورت   ، کهه گهاه بهه   پناه گىرفتن و پناه بردن عنى است، به م اندخسيدن

[andaxšīdan ]هم در برخى از متون آمده است . 
کهاربردى ايهن واژه در    ۀدهنهد کهه حهوز    شناسى مها نشهان مهى    متن یپژوهشها

جغرافيايى ديگر پيوند دارند،  یها فرارودى است و در متونى که به حوزه یها نوشته
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 .اين واژه ديده نشده است
. اسهت  سىتن پنىاه ج سغدى و به معنهى   یها يكى از واژه[ andaxs] اندخس ۀواژ
 اندخسانيدنو  اندخسيدنزبانان فرارودى با سود بردن از اين واژه، مصدرهاى  فارسى

و  «واده   »که اندخس را با پسوندهاى  اند، همچنان را در قالب زبان فارسى شكل داده
هم، به کار  اندخسوارهصورت  ، و بسيار کم بهاداندخسوو  اندخسوادهدر قالب  «واد »

فارسى  یها در نوشته اندخسيدن ۀهايى از کاربردهاى گوناگون واژ به نمونه. اند گرفته
 .010، 383، 383، 383، 318، 308حاشيه،  80، 81، 11، 32 ،ارشاد :بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

، يوسف 31و  30، هود 022، اعراف 18عمران  ، آل88، بقره تفسير نسفى: به بنگريد
، دخهان  18، فصّلت 18، 08، مؤمن 31، مريم 81، 32، کهف 38، کهف 31، نحل 01
، 00، ج ن 338و  331، توبهه  3، نهاس  3، فل  8، جن 38، شورى 38، مؤمنون 02
 .0، اخالص 33 قيامة

 اندخسم مى: اَعُوذُ
به تو که خواهم از تو آنهچ نيسهت    ماندخس اى پروردگار من هراينه من مى گفت

 .مرا به وى دانشى
 .(38، هود، 813 قرآن)رَبِّ إنّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لى بِه عِلْمٌ  قالَ
 اجازت اندخسيدنى يعنى بى: لِواذًا
ه يعنهى    اندخسىيدنى آيند از شهما   داند خداى آنان را که بيرون مى مى درستىه ب
 .اجازت ه  بى

 .(81 ، نور3213 قرآن) ياعْلَمُ اللّهُ الَّذينَ ياتَسالَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا قَدْ
 / 0238قهرآن  : ، نيهز 38، ههود   31، ههود 02 ، دخهان 3213 قهرآن : بنگريد نيز
، 02، دخهان 81، نور 38و  31، هود 823قرآن : ، نيز32، قيامه 38، هود 022اعراف
 .31، نحل18، غافر 81 ، نور333قرآن : نيز

 .(138، المتعلمينهداية)بود  اندخسيدهکى اندر زهدان بادهاى غليظ  بود
 .(031، 3، ج فشرح تعر) اندخسندع به خدا کنند و به وى هفت آسمان و زمين تضر خل 

 .حاشيه 031، اينبرگهاىپير: بنگريد نيز
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 باشيدنهه 
 .088، 380، 383، 83، 82، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نهنمو* 

 .31، انبياء 31، ابراهيم 331، توبه 313، 13عمران  ، آلتفسير نسفى: به بنگريد
 نباشيدند: ياغْنَوْا لَمْ
 . دروى نباشيدندكه دروغگوى داشتند شعيب را گويى آنان
 .(30، اعراف 3213 قرآن) كَذَّبُوا شُعايْبًا كَأَنْ لَمْ ياغْنَوْا فيهاا اَلَّذينَ
 مهريم  12کههف  12، 12، نحهل  01و  00، رعد 80، توبه 3213 قرآن: به بنگريد

، 11، قصهص  13، کههف  12، نمل 01 ، رعد80 ، توبه0238قرآن : ، نيز8، طالق 13
: ، نيز12، 13، نحل 12، نحل 01، رعد 80، توبه 30، اعراف 813قرآن: نيز. 11 فاطر
، 82، مهريم  12 ههف ، ک12، 13 ، نحهل 80، توبهه  02، رعهد  30، اعراف، 823قرآن 
 .83 ، طه33سجده 
 .(302، المتعلمينهداية)زود الغر گردد  باشيدنگرسنه  به

 .818، 810، 833، 112، 083، 011، 031، 031، المتعلمينهداية: به بنگريد
که آن ساعتى است که بهر شهما از    بباشيدبا دوستان بر مايده نشينيد ديرتر  چون
 .(18 ص ،1، ج احياءالعلوم ةترجم)رفته نيايد عمر گ

 .(328 ص ،3، ج فشرح تعر) نباشيدندرا راستى فرمودند و خود راست  خل 
، 013، تاج القصص ؛...، 3331، 381، 131، 831، 0، ج فشرح تعر: بنگريد نيز
، 333، پير برگهاى  اين  ؛388، الفريقينروضة ؛...، 888، 118، 133، 118، 121: نيز
 ؛...، 102، 011، 021: نيهز  ،303، الطهالبين  انهيس  ؛02، نامهه  زنگى ؛013، 331: نيز

، 333، 138، 112، 081، 318: نيهز  ،333 ،الحياترشحات عين ؛13 تاريخ مالزاده
 .321 ،العارفينسلسلة ؛101، 120، 331

، 0، ج اللغهه صهراح ، 811، 180، االصنافتكملة، 301، 3، ج االدبمقدمة: به بنگريد
 .81، نزيلالتلسان، ...080،013، 083، 033، 030، 018، 328، 33، مقاصداللغه، 110
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 بدفرماىهه 
 .8، 3، 1، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 .11، يوسف 83، نساء تفسير نسفى: به بنگريد
 ةترجم)بسيار شود  بدفرمايىچون بسيار شود آفريده شده است و  بدفرماىاو،  و

 (01 ص ،1ج : ، نيز320، 1، ج احياء علوم
او همان داهيه نهازل شهود کهه     بدفرماىبر وزراى کژراى ... که شاه را  ترسم مى

 (031، سندبادنامه) حمدونه را به استبداد راى
 کنند شياطين از براى او وکالت مى وين  فتاداو و از کار بدفرماىشد ابليس  پير

 (038سيف فرغانى، )

 برافتادنهه 
 .010، ارشاد: به بنگريد

 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 
 .31، فتح تفسير نسفى: به بنگريد
 .(03 ص ،اينبرگهاىپير) ديگر برافتادنعلم ديگر است و  دانستن

اينبرگهاى)يگان باشد که برافتند  بسيار نُبى داند و يگان برافتدهر که علم داند،  نى
 (03ص ، پير

 .(102ص ، االصنافتكملة) الفِطْنَة: برافتادگى

 دم رفتن بههه 
 .038، 311، 311، 313، 330، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

، 12،18، انعهام  31، مائهده  318، 311، 11، نساء 302، بقره تفسير نسفى: به بنگريد
، طهه  13،مريم 38، اسراء 18، رعد 13، 88، 18، يونس 13، 31، اعراف 330، 338
، شورى 11، مؤمن 31،11، زمر 03، روم 1، عنكبوت 32، شعراء 03، نور 321، 38
 .03، 1، قمر 01، 01، نجم 33محمد ، 3، احقاف 31
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 روند پس به دم مى: تَّبِعُونَفَيا
آنهچ را کهه    رونىد  بىه دم مىى  كه در دلهاشان کژيى است پس هر تقدير آنان پس

 .آزمايشجستن پوشيده است از وى از بهر 
 .(8عمران  ، آل3213 قرآن) الفِتْنَةِالّذينَ فى قُلُوبِهِمْ زايْغٌ فَياتَّبِعُونَ ما تَشاباها مِنْهُ اِبتِغاءا  فَاَمَّا

، کههف  18 ، اسهراء 330 ، اعهراف 330، انعام 311 ، نساء3213 قرآن: به يدبنگر
 .31، جاثيه 13مريم  ،01

 به دم مرويت:  التَتَّبِعُوا
 .وى دوستان را نيك اندك پند مى گيريتجز از  به دم مرويت و
 .(1 ، اعراف0238قرآن ) ال تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيآءا قَليلًا ما تَذَكَّرُونَ وا

، 33، قصص 13 ، مريم01 ، کهف18 ، اسراء330 ، اعراف0238قرآن : به بنگريد
، 311، نسهاء  823قرآن : ، نيز31 قيامة، 03 ، نوح01 ، نجم1 ، محمد31 ، شورى11

، قهرآن  38 ، طهه 01 ، کهف18، اسراء81 ، حجر330 ، اعراف311، 312، 330انعام 
 .311 ، نساء31 ، جاثيه333
، 3، ج احيهاءالعلوم  ةترجم)نتوانيم که در زمين قدمى گذاريم  يددم رومنافقان را  اگر
133). 

 شدن پژمانهه 
 .013، 081، 033، 031، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 .01، لقمان 302عمران  ، آلتفسير نسفى: به بنگريد
، 3، ج فتعهر  شرح)گشته است  پژمانکنم  از آن است که با خل  مخالطت نمى مگر
 .(383: ، نيز382

و برادران خجل  پژمانا پدرت ام: ى تو از پدر و برادر من؟ قالچه خبر دار: قال
 .(801، تاج القصص) و پشيمان
خالصهة   ؛121، سندبادنامه ؛82، 38، اينبرگهاىپير ؛31، الملح بدايع: به بنگريد
 .313، شرح تعرف



 93/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

  پژمىان باديه را شهاد کهرد نهى     ملوك  مسخرگى شاعرى و به بربط زنى و به
 

 (108: ، نيز88 ،سوزنى ديوان)
 ام باده پرهيزشان صديقان ز جچون ج بود

 پژمانشچون چشم بيماران خيال خواب  کند
 (031سيف اسفرنگى، )

 . 808، 838، 813، 880، 888، 818، 838، 808، 118، 113سيف اسفرنگى، : به بنگريد
 ان مهههااى غمهههت شهههادى جههه اال

 

 مهها  پژمىىانان احههت جهه ر تههويى 

 

 (812 ص، سيف فرغانى ديوان)
 .(03، االصنافتكملة) پژمانى بى: االَنَسَة

 .(382، 3، ج اللغه صراح) پژمانى: واحْشَته

 چفسيدنهه 
 .311، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 .33، جن تفسير نسفى: به بنگريد
فراخ ريختن يا جامه اندر ريز و اسبغول به وى اندر  ةه يكى جامب: اسبغول شستن

: و نيههز 81، نههويرلتا) برچفسىىدافكههن و زود بگههردان آب را تهها اسههبغول بههه کرانههها  
 .(183، 38، حاشيه 31، المتعلمينهداية

و پاى برهنه در مسهجد ايسهتاده و    خل  در بر ة، جامچفسيدهبه پشتش  شكمش
 .(322، 131: ، نيز121، العارفينسلسلة)شغول است االرباب م به مناجات ربّ

 چفساندن
 .(103 ص ،اينبرگهاىپير) چفساندرا استوار دارد و زبان را بر کام  دهان
 برچفسيده
 .(823، 088، 083 :نيز 33، تاج االسامى) برچفسيدهدوگانه  ۀميو: اَلْجُنّاب

 خورسندخوارىهه 
 .(113نوشاهى، رساله  323، ارشاد)بود  رىخورسندخواقناعت  و
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ملك پوشيده اسهت و رضها بهه قضها، عهيش گوارنهده و        خوارىخورسند گفت
 .(113حاشيه، نوشاهى، رساله  332، ارشاد)است  خورسندخوارىتوانگرى به حقيقت 

بايستِ خويش يافت در پى آرزوهاى تن نهرود  آن بود که چون  خوارىخورسند
 .(110حاشيه، رساله  332، ارشاد: ؛ نيز بنگريد113حاشيه، نوشاهى، رساله 332، ارشاد)
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 خرسندخوارگى
 .(3138، 1، ج فرشرح تع)باشد  خرسندخوارگى هايى است که خوردن آن ازيتلخ رضاء

 .(118، 081، االصنافتكملة) رخورسندخوا :الرّاضى
 خورسندشدن
 .(033، صحيفةالعذراء) خورسند شد: قناعةً قَنع

 دشمنادگىهه 
 .رساله 133، 318، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 ،08، نحهل  11، مهؤمن  33، 1، 0، مائهده  331عمران  ، آلتفسير نسفى: به بنگريد
 .3نه ممتح

 دشمنادگى
 .(113، تاج القصص)خواست بر يوسف و برادرش که ايدون گفتند  دشمنادگى

فا کنهد دوسهتى دار   وى ج جایدارى با آن کس که به  مى دشمنادگىبا نفس  اگر
 .(13ص ، اينبرگهاىپير)

که بها   دشمنادگىهت تعصب نصارى و از ج. ..غايت دشمن دارند ا را بهم جهودان
 .(81، 11، العقول بستان)ايشان در ميان دارند 

 88، المستخلص، 323، 31، تاج االسامى، 320، المتعلمينهداية: بنگريد نيز
، 330،003، 383، 338، 333، 328، 30:، نيههز88، 3، ج احيههاءالعلوم ةترجمهه) دشىىمنايگى

 (331، 088 ،0، ج 088، 083
 .حاشيه 31، تاج االسامى، 030، 313، 0، ج 111، 3، ج اللغه صراح: بنگريد نيز
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 شافيدنهه 
تهازه شهود    عزوجهل ت مهولى  ه معصيتى درافتاد و آن منو ب( شتافيد .م) شافيد چون

 .(028 ص ،ارشاد)
خود ريخت  ةو طعام بر خواج بشافيدبن مَهران که روزى کنيزك ميمون اند آورده

 .(حاشيه 012، ارشاد)
، بر لغژيهاى ايشان را بشافندت بوند و گاه گاه داد آن کسها که ايشان با مرو خبر

 .(رساله 88، ارشاد)درگذاريد 
 .رساله 181، 113، 121، ارشاد: بنگريد نيز
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 برشافيدن
 برشافيده شود:  عُثِرَ
شود بر آنك ايشان دو سهزاوار شهدند بهزه را پهس دو ديگهر       برشافيدهاگر  پس

ت بهر ايشهان   انهك اسهتحقاق آورده شهد بهه ايهن وصهي      ايشان از آن جایايستند به 
 .سزاواران، پس سوگند خورند به خداى

عالَىيْهِمُ   عُثِرَ عالى أَنَّهُماا اسْتَحاقّا إِثْمًا فَآخَرانِ ياقُومانِ ماقاماهُما مِنَ الَّذينَ اسْىتَحاقَّ  فَإِنْ
  .(823، 0238قرآن : ، نيز328، مائده333قرآن ) الْأَوْلَيانِ
، المتعلمدينهداية)بسيار  شافيدنايشان ريش بود از گزيدن سگان و  یهايو پا ساقها

 .(031ص  ةحاشي
 .(332، نزيلالتلسان ؛ 328مائده، )شود يعنى دانسته شود  برشافيدهاگر  :عُثِرَ إِنْ
 .82/ المعاشرينانيس، 183، 33، مقاصداللغه، 311، 38، االصنافتكملة: بنگريد زني

 شرفا هه 
کردى که ديگ رويهين   شرفا عليه و سلم ه در نماز    که رسول ه صلى اهلل  اند آورده

 .(نوشاهى 301، ارشاد)بجوشد و به غالب حال بيرون نماز آن چنان نبودى 
 .(811، فرهنگنامة قرآنى)ه آواز  شرفا : يسحاسِ

 .(811، فرهنگنامة قرآنى)[ سرفاك. م] شرفا : حاسِيس
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 : هایى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 
 آن یها شرفه: حَسیسَها

 ،ه     ن وژخ    آن كسها كهه يه ر ت هر شان هان ت     شها ، اهشان  ن هان        كه
 .(9301ن 4طباان ج )آن  یها شرفهوژتكاوگان؛ ، نش،  

 ،ب ها،ن  )الَّذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ الیَسْمَعُونَ حَسیسَها  إِنَّ
 .(ح 939ژ  931

  ا شا ه: تَكْزً 
ب نى   ن ان ه چ كسهى ت ن   چن   هالك كاونم ي ر   ن ان    گاژهى ه چ شى ژ
 ؟اى شرفهشنشا شا  ن ان ت   نا شى
 قهاآن ) كَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْممَُُ لَهُممْ رِكْم  ا    وَ
 .(434ن 111قاآن : ن ، ز10 ن شانم9301

 .(206ن 210: ن ، ز291ن تاج  الساشى)ي ا نه  ۀشرف: الْوَسْواس
 .(26ن  ، س  لمعاشانن) ،گ ر  ۀشرف: النَّقیض
 .(111ن 131ن 130:، ز 09ن شقاص   للغه)،ام ژ آژ   ،ام  ۀشرف: الرِّكْ ُ

 شفقهه 
 .تساله 113ن 944ن ارشاد: به بنگان 

 : هایى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 
 .6ن حج 60ن 12ن  عا ف 43ن ،حل 16ن بقاه تفس ا ،سفى: به بنگان 
 .(194ن االصنافتكملة) قشَفَها چ زا : الدُّونُ

 .(093ن االصنافتكملة)ن ج ن  لسُقَّاطُشفقشاو : السَّاقِطُ
 .(692ن 410ن 424ن 199ن 940ن 941:ن ، ز901ن تاج  الساشى)ها چ زا  ترشفق: لْحُثالَةُا

 شفك
 .(601ن 121ن 166ن 161: ن ، ز163ن االصنافتكملة) شفك: الرَّكیكُ

 .(132ن مقاصداللغه) شفكگشسفن  : النِّقر
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 غراسيدنــ 
هُنَّ فى المَضاجِعِ وَ اضرِبوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ ووزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُالَّتِى تَخافُوْنَ نُشُ وَ»

 .(43ساء، الن)« فال تبغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْالً
بترسيد، پنـد هييداـان      ايشان مى غراسيدناين است كه آن زنانى كه از  پارسى
برهارى كرهنـد    ش نر ه با ايشان مخسبيد   اگر پيش نر ه بزنيد   چون فرماناگر پند پي

 .(نواايى 172، ارشاد)ويى مكنيد ج  جابت كرهند اما بر ايشان بهانهيعنى نصيحت ا
 : هايى از گونة ماوراءالنهر نمونه* 

 .(727 ،االصنافتكملة)  خويشتن بر اوى برگيره  بغراسَدكه از اوى : نَاشِزٌ اِمْرَأَةٌ

 كردن فرامشتــ 
 .رساله 117، 112، 291، 223، 224، 221، ارشاد: به بنگريد

 : هايى از گونة ماوراءالنهر نمونه* 
 .29، مجاهله 2، مجاهله 74، كهف 21، نحل تفسير نسفى: به بنگريد

 .(123: ، نيز211، هدايةالمتعلمين) فرامشتىناك بوه   خدا ند  كس خواب اين
بوه يا به قصد  فرامشتىآهم به خورهن گندم بوه، اكنون خورهن آن گندم به  زلّت

 .(221، تاج القصص)
 كردن فرامشت
، 112: ، نيـز المتعلميينهداية) فرامشت نكندام اگر خواننده  اين عالمات يمه گفته من

 .(771حاايه،  112، 214
 .423، 177، التفهيم: بنگريد نيز

 نظــامى هر خراســان خــوره گشــنيز

 

  فرامشتت تـابى   تا گشتش رسـن  كه 
 

 (727 ص :، نيز321 ، صسوزنى هيوان)
 .47، الملح بدايع ؛932، 949، 4، ج فارح تعر ؛42، بن يقظان حىّ: بنگريد نيز

 فسيدكارىــ 
 .رساله 191، 193، 222، ارشاد: به بنگريد

 : هايى از گونة ماوراءالنهر نمونه* 
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 .8، نساء تفسير نسفى: به بنگريد
 گان كننده فسيد: الْمُسْرِفينَ
 .را فسيد كنندگانکه وى دوست ندارد  مكنيد فسيد
 .(333، انعام 0283قرآن ) الَيُحِبم الْمُسْرِفِينَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ واالَ

 .(131، االصنافتكملة) فسيد: السَّرَفُ

 شدن كراشيدههه 
 .081، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 كراشيدگان
 .1، ق 33، يوسف 03، حج 01، بقره تفسير نسفى: به بنگريد
 كراشيدگى
 .(018، تاج القصص)يا اله العالمين  .ها نگاه داريما را از چنين کراشيدگ الهى
 كراشيده

 (313، 001، تاج القصص)شوند  كراشيدهنگفت به اندام . گفت به تن الغر شوند جبرئيل
 شدن كراشيده

 (100، الطالبين انيس)شد  كراشيدهغايت  او به صورت
 ا جههدا گشههتم از روى تههو   تهه بتهها،

 

 و تيههره شههد کههار مههن     كراشىىيده 

 

 (311ص  ،شاعران همعصر رودکى ،آغاجى بخارايى)
 وطهن  ز گشىتگان  كراشيدهو  رميدگان

 

 خوهند ز ايزد بهه دعهوت و آئهين     ترا 

 

 (121 ص، سوزنى ديوان)

 كنانههه 
 .رساله 023، ارشاد: به بنگريد
 : ماوراءالنهر هايى از گونۀ نمونه* 
 كنانه

 .31، يوسف 33، احقاف تفسير نسفى: به بنگريد



 11/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

  دوستى كنانه: الْقَديمِ ضَاللِكا
 .خويشى ۀدوستى كنانبه ح  خداى هراينه تو در  گفتند
 .(31 ، يوسف813 قرآن) تَاللّهِ إنَّكا لَفى ضَاللِكا الْقَديمِ قالُوا
 .823، 333، 0238 ،3213قرآن  :نيز

 كنانه: العاتيقِ
 .كنانهتا طواف کنند به خانه  و
 .(03 ، حج0238قرآن ) لْياطَّوَّفُوا بِالْبايْتِ الْعاتيقِ وا
 .كنانهماه را اندازه کرديمش منزلها تا بگشت چون شاخ خرما خنبيده  و
 .(13، يس 0238قرآن ) نازِلَ حاتّى عادا كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِالْقَمارَ قَدَّرْناهُ ما وا

و کرنهب و نرسهك و    كنانىه انگيزند چهن پنيهر    سودابعضى آن بوند که ... غذاها
 .(318، المتعلمينهداية)رخبين و ترف و باتنكان خاصه 

 311، 388، 383حاشهيه،   318حاشهيه،   311، 13، المتعلمدينهداية: به بنگريد
 .338، 013، 081، 088، 082حاشيه،  033، 023، 330،

خَلَه    ةگردد چهون جامه   كنانهبا کسى نيكويى کند و آن را تربيت نفرمايد  هرکه
 .(381، السياسه اغراض)

 .كنانه: مُخْلِقْ
مغز خالص در اندرون پوست به درستى  اى كنانه ةاى از جام اگر باشى در ژنده و

 .(32، 18، 11، 03: ، نيز38، الملح بدايع)
 فهروش  مى گير و برهنه و سره مى سيم

 

 نونهد   به دست آر و مى كنانهنو و  توز 

 

 (31 ص، سوزنى ديوان)
 .(131، االصنافتكملة)ارُغده  ۀكنانة امج: ساحْقٌ ثَوبٌ

 .(31، تاج االسامى) كنانه ۀجام: اَلْجارْدُ
، 133، 111، 181، 013، 022، 380، 311، 301، تههاج االسههامى: بنگريههد نيههز
 .123، 028،030، 80، مقاصداللغه، 11، انيس المعاشرين، 318، 3، ج اللغه صراح
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 لسىهه 
 :اند گفته چنين
 جههان خههود نكههو دارى درم را  چههو

 

 (؟)کههار آيههد غمههم را ه وقتههى بهه تههرا 
 

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

که به وقت تهوانگرى فسهاد کهارى و    . رفتن در درويشى و توانگرى آن بود ميانه
 .(نوشاهى 38، ارشاد)و به وقت درويشى بخيلى و سختكارى  نكند ىلُس

 .(328، االصنافتكملة) الجاعِمُ: لُسْ
 .(33، مقاصد اللغه) الجاعِمُ: طمع گين ،لس

 مانندا هه 
طعهام   ۀفرمود که پار .عنه و عن ابيها چيزى خواست  ه رضى اهلل سايلى از عايشه روزى

 .(حاشيه، نوشاهى 033، ارشاد)چيزى خواست  مانندا روز ديگر مردى . به وى دهيد

 ۀعنها چيزى خواسهت، فرمهود کهه پهار      سايلى از عايشه صديقه رضى اهلل روزى
نيكان چيزى خواسهت بفرمهود کهه در     مانندا روز ديگر مردى . طعام به وى دهيد

 .(رساله 013، ارشاد)خانه اندر آريت مرين سايل را 
 رساله،  180، 032، ارشاد: نيز
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 مانندا 
 .شد مانندا : تَشاباها
آنكهه در   مانندا اشك من آنگاه که برفت و شراب من از  شديكديگر  مانندا 

 .(83، الملح بدايع) بريزد جام است چشم من مى
 .شدند مانندا : اشتَباهات

 یهها  بهه تهوده  ( زنهان )شدند ايشان  مانندا ريگ،  یها بچسبيدند بر توده و
آرد آزار؟  اند يا آن چيزها که فراهم مى ريگ یها توده( زنان)ريگ، آيا که ايشان 



 17/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(13، 10، 83، 83: ، نيز81، الملح بدايع)
 ناماننداگ
 .(321، لمتعلميناهداية) بود ناماننداگمر مضغه را  علقه
 مانندا 

 .(31، مقاصداللغه) مانندا : و الشِّبه الشّبيهُ
 ماننداكى
 .(188، مقاصداللغه)کرد  ماننداكىبه پدر : اَباهُ تَصايَّرَ

 [mastkār] كار مستهه 
فرهنهگ  )« رآورمسىتى آور، سىك  » mstk'r'k، «مسىتى » ynq'thm :بهودايى  سغدى
: ترفهانى  ة؛ فارسى ميان(CPD. 54) «مست، مدهوش» mast: پهلوى (1332ه33، سغدى
mst «مست »(WMP. 58)؛ اوستايى :mad  ه: ، صفت مفعولى«مست شدن» هmasta  

(AiW. 1113)ه: سكايى ختنى ؛māsta «مست» (DKS. 329,330.) 
، فرهنهگ سهغدى  ) کار در فارسهى  ه فت فاعلى معادلص ۀپسوند سازند: كىاره ه 
 (.AiW. 444) انجام دادن 1karهاوستايى  ة؛ ريش(3813

سغدى است که در زبان فارسى وارد شده و در شمارى از  یها از واژه كىار  مست
. کهن و قديم فارسى تا قرن نهم و شايد پس از آن کهاربرد داشهته اسهت    یها نوشته

، در كره مستو  مسكارهکاربردى آن  یاورتهو معنى آن و ص كار مست ۀساخت واژ
مُسهكِر و سهكر در    ۀکه آيها واژ  دکن متون فارسى، اين گمان را در دل برافروخته مى

اند و يا شباهت سهاختارى ايهن دو واژه از روى اتفهاق     عربى از اين واژه گرفته شده
 شناسهى بايهد   هرحال نزديكى ساختارى و معنايى ايهن دو واژه را در ريشهه   به. است

جه به اين نكته که ساختار زبان عربى اين توانايى را به ايهن  با تو. پيش چشم داشت
اى در  ديگر بگيرد و به گونه یها را از زبانها داده است که بتواند بسيارى از واژه بانز

نمايهد   آسانى ممكن نباشد، دور نمى خود حل کند که شناخت صورت نخستين آن به
فارسهى   یسغدى و متنها یها واژه در نوشته اين .ها باشد که اين هم يكى از آن واژه

 به کار رفته است؛ آور مستىبيشتر به معنى 
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 كار مست

بر تو بهاد   ... الم ه سه چيز وصيت کرد اه عليه السکه ابليس ه مر نوح ر  اند آورده
ما، از گوشش بگيهريم و  نخورى که مرد مست چون بزى بود در دست  كار مستکه 

 .(نوشاهى 010، ارشاد)هرکجا خواهيم ببريم 
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 ساكَراً: كاره مست
 كاره مستها، خرما بنان و انگورها همى بكنيت  از ميوه و

 .(88، نحل 313قرآن ) ثَمارَاتِ النَّخِيلِ واالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ساكَراً وامِن
 ساكَراً: كاره مست

قرآن )و روزى نيكو  كاره مستگيريد از وى  ها، خرما بنان و انگورها مى از ميوه و
 .(88، نحل 0322
 .102قرآن،  یها هترجمه و قص: نيز
 كىىىار مسىىىتپادشهههاهى بهههود  کهههرا

 

 پادشهههاهى شهههود هوشهههيار   ابهههى 

 

 (330، الملوكنصيحة)
 اسهت   مسهتى نهه بها انگهور يهار      همه

 

  كارسىىت مسىىتآب نيشههكر هههم  کههه 
 

 (310، نامه طوطى)
 .(303، فضائل بلخ)است  بود، وى حرام كار مستشرابى که او  هر
 كره مست

 .(833، االصنافتكملة) المُسْكِر: كره مست
 .(113، االصنافتكملة) الكسيس: كره مست
رر به همين كوهش ميخوارگى مكن اى به زبان سغدى در در قطعه كاره مست ۀواژ

 :يادداشت بنگريد  هايى از کاربرد اين واژه در اين به نمونه .است معنى آمده
آذرگون است زيرا آن نوشابه همه کردارهاى نيك  كاره مست ةاين نوشاب همچنين
 (.01ص  ،شش متن سغدى، 013، 8، شمارۀ فرهنگ)را بسوزد 
ا تول، گوش را کر و دسهت را نهاتوان   چشم را خيره و زبان ر كاره مست ةنوشاب

 .(01ص  ،شش متن سغدى، 011، 8، شمارۀ فرهنگ)کند ( و سست)کند و پاها را خميده 



 13/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .131، «ده واژۀ سههغدى»، نامههة اسههتاد اسههماعيل سههعادت شههنج: بنگريههد نيههز
 .3118فرهنگستان زبان و ادب فارسى، تهران، 

 نسپاسىهه 
 .رساله، حاشيه 311، ارشاد: به بنگريد
 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 

 نسپاسى
 .38، سبأ 01، ابراهيم تفسير نسفى: به بنگريد
 كردن نسپاسى

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

 هراينه نسپاس: لَكَفُورٌ
 .است نسپاسآدمى هراينه  هراينه
 ....( ،03 ق: ، نيز88 ، حج3213 قرآن) الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ اِنَّ

 هراينه نسپاس : لَكَفُورٌ
 .(88، حج 823قرآن ) است هراينه نسپاسآدمى  هراينه
 .80، نحل 8م ، ابراهي0238، قرآن 12، فرقان 33، شعراء 03، ق823قرآن : بنگريد نيز

 .نسپاسىيى نيك وفا شوند به آيتها ما مگر هر بى نمى منكر
 .(10، لقمان333قرآن ) ياجْحادُ بِآيااتِنَا إِالَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ واماا
نشويت او را، يعنى محروم کرده نشهويت از ثهواب وى    نسپاسهرگز : تُكْفُرُّه فلَن

 .(88، المستخلص)

 يدى = يت  هه
 يت ى

 318، 318، 313، 321، 31، 31، 30، 10، 81، 80، 81، ارشدداد: بههه بنگريههد
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،313 ،382 ،383 ،382 ،388 ،381 ،383 ،032 ،031 ،038 ،031 ،012،018 ،
 .رساله ...، 010،103

 : هايى از گونۀ ماوراءالنهر نمونه* 
، 321 ، نساء022، 331، 83عمران  ، آل303، بقره 088، بقره تفسير نسفى: به بنگريد
 13، واقعهه  03 ، روم332و  11، انبياء 3، يوسف 1، هود 03، توبه 33، انعام 3مائده 
 ...، 10و 

 نه انگيزيت: التَحاضُّون
 ...(، 1، زمر، 11: ، نيز31 ، فجر0238قرآن )بر طعام دادن درويشان  انگيزيت نه و

، 333قرآن )سياه  ةرشت تا پيدا شود مر شما را رشته سپيد از بياشاميتو  بخوريت
 ...(، 8، طالق 12، 83 ، نحل318بقره 

، آل 3213 قهرآن )شما  آنها را روز کوچ کردن شما و روز باشيدن داريت مى سبك
 ...(، 1، ذاريات 33، شعراء  33 ، صف12، نحل 31، مائده 11عمران 

 ...(، 83 ، طه8 طالق ،33 ف، ص823قرآن )تا آمرزد مر شما را ... بر خداى گرويت

، آل 813 قهرآن ) بوديىت  مىى داورى کنم ميان شما و آنچ شما در وى برافرود  پس
 ....(، 11عمران 

، 818، 811، 812، 111، 103، 113، القصص تاج ؛310، العقول بستان: به بنگريد
، 031، 030، 01،333، الطهالبين  انيس ؛013، 331، 88، پير برگهاى   اين ؛810، 818
 ... 18، 3، ج فتعر شرح ؛83، نامه زنگى ؛...، 101، 120، 101 ،123

 (فرارودى) ماوراءالنهر ۀحوز نثر و نظم متون در كاربردى ۀهای ويژ واژه. 9
 يا و دارد سغدى زبان در ريشه( فرارودى) ماوراءالنهرى های واژه از بسيارى شمار
 و است گرفته شرقى ۀميان ايرانى زبانهای ديگر از زبان اين كه است هايى واژه وام
 و بلخ چون ايران، شرق شمال ۀحوز در تنها ها واژه از مجموعه اين كه گفت توان مى
 كمتر آنها ميان در و شود مى گرفته كار به ماوراءالنهر شهرهاى و ترمذ و مرو
 و سيستان چونهم جغرافيايى ديگرى های حوزه در كه يافت توان مى را اى واژه
 در واژگان اين ۀمجموع از واژه بيست از كمتر كاربرد .باشد رفته كار به مركزى ۀحوز



 10/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 ۀدهند نشان تواند مى شود، ديده كه تاريخى ۀدور هر در ی فارسىهانوشته از هريك
 را واژگان اين از هايى نمونه اينجا در .باشد اثر آن بودن (فرارودى) ماوراءالنهرى

 :بينيم مى

 آتنگهه 

 .(822، االصنافتكملة) آتنگ: ىمالمالْوِ

 .011، تاج االسامى، 183، 813، االصنافتكملة: نيز

 (031، انيس الطالبين) كش آتنك

 آرخسيدنهه 

 .(031، فرهنگ سغدى)آزمند بودن ، حرص داشتن[ sxˇūrā] آروخس
 .(320، االصنافتكملة) و بدگلو آرُخْسيده: الجاشِعُ

 .(813، االصنافتكملة، 13، ارشاد) آرُخسيدگى

 .(181، االصنافتكملة، 181 االصنافتكملة) ارُخسيدگى

 .(033، 381، 311، 333، 323، مقاصد اللغه، 883، 181، االصنافتكملة، 332، ارشاد) آرخسيده

 .(038، 382، مقاصد اللغه، 883، 181، 320، االصنافتكملة) اَرخسيده

 آسوختههه 

 .(331، االصنافتكملة) ه، أَى آسُوْغْداه، آسُوختآسُغْداه: بمعنًى و هو ذْوَةُوَالجَثْوَةُالجَُِ

 .(323، 333، تاج االسامى، 110، 138، 331، االصنافتكملة) آسوخته

 .(331، االصنافتكملة) آسوغده

 .(8، نحل تفسير نسفى) اسغده

 آغاشهه 

 پرخههاش خويشههتن پههاك دار و بههى 

 

 غىىاشهههيچ کههس را مبههاش عاشهه    

 

 (11ص ، رودکى ديوان) 
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 .332 ، صنامة منظوم غازان ؛33، ديوان شاعران بى: نيز

 .(883، فرهنگ سغدى) āγač ،āγ(ә)čکامل : آغچ، (818، فرهنگ سغدى) čāγāتمام : آغاچ

 آگيشهه 

 پاى آگيش

 جههان خههويش از او برُبههاى   ةتوشهه

 

  پىىاى آگىىيشپههيش کايههدت مههرگ   
 

 (12رودکى، )

 (118سيف اسفرنگى، ) آگيش

 آلغدههه 

 .(031، فرهنگ سغدى) ميل داشتن، حريص بودن [ārūγd] آروغد

 .(038، فرهنگ سغدى) حرص، آز [ārūγdakyā] آروغدكيا

  تا به چنهگ آرد آههو و آههو بهره را      به صيد که بيرون جهد از خانه آلغدهشير 
 

 (81رودکى، )
 (131، 33، االصنافتكملة) ارُغده

 آماشتنهه 

کريمى در گذشتن بود، و بود  ايى بود کهذرند به لغو کريم وار گذرند؛ و جو چون بگ
داشهتن بهود    در بازداشهتن بهود، و بهود کهه در بهر     ه بود، و بود که  آماشتن ناکه در 

 .12، 18 ، صديوان سوزنى: ؛ نيز(80/ه فرقان تفسيرنسفى)

 استرسهه 

گاوآهن و  ةبه معنى تيغ فرهنگ سغدى، در ]rsāth (ә)] استارس، ]hmrrh (ә)[ استرس
 .(3818، فرهنگ سغدى) خيش به کار رفته است

 .(113، تاج االسامى) استرس ۀآهن تخت :العِيان

 .811، 131، 111، االصنافتكملة: نيز



 19/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(حاشيه 3، تاج االسامى) استرش

 .(188، تاج االسامى) سترس ۀتخت

 .(088، تاج االسامى) سترسى ؛(110، 121، تاج االسامى) سترس

 افدقهه 

از نخست رود بود و به تازى نهر خوانند  دهد،ها آب يها بود که زميورگها چن مثل ج
 .(338، المتعلمينهداية)خوانند  افدقو باز جداول کى ورا 

 اندخسيدنهه 

 .(3310، فرهنگ سغدى) جستنپناه  [mxqmor \ mxamor] اندخس، انتخس

 .بيندخسانيد: الجانِى

به سهوى انهدوه    دخسانيدبينوزيد وى را باد اقبال، پريد بدان باد به سوى شادى، 
 .(322، الملح بدايع)

، 38و  31، مهريم  38، کهف 32، کهف 8ن ، ج3، الناس 3، فل  تفسير نسفى: نيز
، 38 ، هود30و  31، هود 18لت ، فص18عمران  ، آل08، مؤمن 01سف ، يو02دخان 
، نحهل  38مؤمنهون   ،12 ، هود83، يوسف 88بقره  ،81، کهف 18 ، مؤمن38شورى 

، 813؛ قرآن 38، هود، 31، هود، 02، دخان، 81، نور، 3213قرآن  ؛022 ، اعراف31
 ، غهافر 02، دخهان 333؛ قهرآن  38، هود، 02، دخان، 81، نور، 823؛ قرآن 38هود، 
، 11، 32، ارشاد؛ 38، هود 022، اعراف88، بقره 0238؛ قرآن 31 ، نحل81 ، نور18
 .031، 3 ج ،فشرح تعر، 010، 383، 383، 383، 318، 308، 80، ح ص 81

 (18، آل عمران، 0238؛ قرآن 18عمران،  ، آل823قرآن ) اندخساندن

 (313، االصنافتكملة، 3283، 1 ج ،فشرح تعر) اندخسنده

 (132، 183، 183، 313، االصنافتكملة) اندخسواد

، 8و  8و  32و  33 قيامدة، 00، جن 338و  331، توبه تفسير نسفى) اندخسواده
، 33، االسامى تاج، 818، 812، االصنافتكملة؛ 38، شورى 0238؛ قرآن 0اخالص 
، 10، انيس المعاشرين ،838، 138، 138، 133، 121، 113، 183، 113، 138، 300
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 .(388، 383، 18، مقاصد اللغه، 318، المستخلص

  (138، المتعلمينهداية) اندخسيده بودن
 (031، اينبرگهاىپير) اندخش

 (3122، 1 ج ،فشرح تعر) اندخشاندن

 (008، خالصة شرح تعرف) اندخشنده

 (3122، 1 ج ،شرح تعرف، 121، خالصة شرح تعرف) اندخشيدن

 (13، خالصة شرح تعرف) اندخشيدن /اندرخشيدن

 انفرزهه 

 (81و  88، فرقان 322، اسراء تفسير نسفى) قَتُورا :زبا انفَر

 انفرزگين

 (801، االصنافتكملة) المُقتِر :انفرزگين

 (103، تاج االسامى) زگين

 بجههه 

 النَّواصى: ها بَجَه

، تفسير نسفى)و پايان  هاباجاهشناخته شوند مشرکان به نشانى روهاشان، و گرفته به 
 .(33رحمن 
 .1 /ديوان عسجدى ؛032، ديوان شاعران بى ؛38و  31ه عل   تفسير نسفى: نيز

 بدكوةدد

 .(332، مقاصد اللغه)و نان خورش  بدكوة: الصِّبْغ و الصِّبّاغُ

 (131، 111، االصنافتكملة) بدكود

 بگنىهه 

 خههورش زيههر نههاودان عصههير خههرى کههه آب

 

 و شوشو [ ثكبى و بخشم.م] و بخسم بگنىۀعصارعلف 
 (12، ديوان سوزنى)



 11/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 (303، ديوان سوزنى)[ نكبى و نحسم .م] خسمو ب بگنى
 گرى بگنى

 گىىرى بگنىىى ۀجههاى مقتههدايان کههاز درس  بشو گو چه گردد به دست آيد چون خماراشكن

 

 (332سيف اسفرنگى، )
منتههى  ؛ 13، 18، نامه  زنگى؛ 10، ص ديوان شاعران بى؛ شهيد بلخى، 381، المتعلمينهداية) بگنى
 .(382، 0، ج اللغه صراح؛ 3311، 3118، 3، ج االرب

 بلجهه 

کهه   بلكه ما قادرانيم بر آنك راست گردانيم؛ انگشتان ورا، و ديگر ارکهان ورا چنهان  
و قيل بلك قادران بوديم که هموار گردانيديم انگشتان ورا، با کف چون . بودند به دنيا

 .(3 القيامة، تفسيرنسفى)اشتران هم به ابتدا  بلجستوران و سنب 

 (81، مقاصد اللغه)اشتر  جبالْ: الْخُفَّ

 .811، 138، 331، 113، 311، 313، 10، االصنافتكملة: نيز

 بنانجهه 

 (تناسخ .م) بنانج

 زن من(تناسخ.م) بنانجاى بيش به ده سال  بوده
 کدخههداى جلههب خههويش و مههرا کههدبانو  

 

 (88 ص، سوزنى ديوان) 
، تاج االسهامى ؛ 011، 3، ج االدبمقدمة؛ 01، ص ديوان شاعران بىشهيد بلخى، : نيز
؛ 31، انيس المعاشرين؛ 311، 0، ج 133، 3، ج اللغه صراح؛ 101، 100، 130، 108

 .801، 1، ج منتهى االرب

 (330، مقاصد اللغه، 011، 3، ج االدبمقدمة) پنانج

 بوبوجيشهه 

 (83، انيس المعاشرين) بوبوجيش: الهُدهُد

 (02نمل،  ،3213قرآن ) جيش بوب
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 (003، مقاصد اللغه) پوپوش

[cicpdh ](.211SKD)  ،پوپكسغدى بودايى :apcūc (1311، فرهنگ سغدى) 

 بيشگفتهه 

؛ سغدى (1008، فرهنگ سغدى)« مخالفت بدون اعتراض، بى» cyhksmq: سغدى مانوى
 .(1810، فرهنگ سغدى)« سكفته، مخالف» hksmq: مانوى

« سهخت، خشهن  » kyftš: ترفانى ة؛ فارسى ميان(80DPS.)« سخت» keftš:پهلوى
(.23PMP) ؛ سههكايى ختنههى :hkdir «پنهههان »(.430SKD )؛ اوسههتايى :-hkrcmr 

 (.1584WdP.)« انگيز  حيرت انگيز، تعجب»
 تشىد  سخت و بىه معنى  معنى عجيب، به ازجدا در پهلوى  شگفتىو  شگفت ۀواژ
 : بينيم مىشاهنامه از آن را در  يىها نهکار رفته است که نمو هم به

 بههه دشههنام زشههت و بههه آواز سههخت 

 

 ، بشهههوريد بههها شهههوربخت شىىىگفتى 

 

 (81 ص ،3ج  فردوسی، شاهنامه)
 ، بهههرو برفكندنهههد مههههر  گفتىشىىى

 

 چهههر  بماندنههد خيههره بههدان خههوب   

 

 (313، ص 3، ج همان)
های قرآن مكرر به کار رفتهه   ، که در شمارى از ترجمهبيشكفت، بيسكفت ۀو اما واژ

ههای   است از زبان سغدى گرفته شده اسهت، ظهاهراً ايهن واژه، از آن دسهته از واژه    
يى از ها نهنمو. د، فراوان کاربرد داشته استفرارو ۀسغدى بوده که در زبان گفتار حوز

 : اين واژه در متون قرآنى

  310 /انعام .ال نُكَلِّفُ نَفْسًا إِال وُسْعاها

 (333قرآن )  تنى را مگر به توانايى وى بيشكفت فرماييمنه 

 .3213، قرآن 823، قرآن 813، قرآن 0238قرآن : نيز

و خهوردن   شىگفت  بىى  ۀرد؛ خنهد دا سه چيز است که ح  تعالى بر آن دشمن مى
 .(123 ، ص0، ج احياءالعلوم ةترجم).. . گرسنگى و بى

 گرفهت  خوارسهت دردى را  هر که گل

 

  ناشىكفت  رفت صهوفى سهوى صهافى    
 

 (01ص  ،1، ج مثنوى)



 17/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

  پچخيزيدنهه 

 و آرى مههرا بههدان کههه فههراز آيههم  

 

  بپچخيىىىىزمزيههههر دو زلفكانههههت  
 

 (13رودکى، )
اما شواهد . در فرهنگهای فارسى به معنى پيچيدن و غلطيدن آمده است چيزيدننخ ۀواژ

 [pač-ēz] پچخيزدهد که اين واژه سغدى است و صورت درست آن از مصدر  نشان مى
 .(8828و  8800و  8838و  8808و  8818، فرهنگ سغدى)است به معنى زانو زدن 

ورت جها ههم بهه صه    م آمهده اسهت و در آن  اين واژه در شعرى از عسهجدى هه  
 : ضبط شده است بجخيزيدن

 چههه سههود کنههد کههه آتههش عشههقش 

 

 دود از دل و جهههان مهههن برانگيهههزد   

 

 پههيش همههه مردمههان و او عاشهه    

 

  ببجخيىىزدچههو بنههده بههه خههاك بههر    
 

 (01عسجدى، ص  ديوان)

 پژمانهه 

  پژمىان ملوك باديه را شهاد کهرد نهى      مسخرگى به شاعرى و به بربط زنى و
 

 (108، 88 ،ىديوان سوزن)
 در انتظار عهد شهب قهدر زلهف تهو    

 

 زمان  از چرا  به روزم زمان تر پژمان 

 

 (113سيف اسفرنگى، )
 .808، 838، 813، 880، 888، 818، 838، 808، 118سيف اسفرنگى، : نيز

 ان مهههاجهههاال اى غمهههت شهههادى 

 

 مهها  پژمىىانتههويى راحههت جههان    

 

 (812، ديوان سيف فرغانى)

 پژمان زنده

 ظهههر چهههرا  رويهههت ن جهههان بهههى

 

  پژمىىىىان زنىىىىدهپروانههههه مثههههال  
 

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

 كردن بسوج، كردن پژوژهه 

 .(88، بن يقظان حىّ)ندر آن تا او را بدان سو کشد ا كند همى پژوژلجاج اندر بسته است و 
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 (1، همان) پژوژناكى

 (18، محمد، 081، بقره، 823قرآن ) پشوز كردن

 (833، تكملةاالصناف: ، نيز081، بقره تفسير نسفى) بسوج كردن

 (100، مقاصد اللغه؛ 031، 12، نزيللسان الت) بسوژ كردن

 بلغده، پلغدههه 

 شد و هم اندر حال پلغدهدو خايه کرد و 
 ت و ريخت همانجها سهپيده و زرده  شكس

 

 (11، ديوان سوزنى)
 (323، ص االصنافتكملة: ، نيز318ص  ،3، ج اللغه صراح) بلغده كردن

 تارهه 

 (3318، فرهنگ سغدى)ه ، تارك، قلپيشانى [tār]تار

 سههوال منكههر را پاسههخ آنچنههان دارم 

 

 متار که خرد شد به دبوسش ز پاى تا 
 (81 ص ،سوزنى ديوان)

 اى شههه اوالد مصههطفى کههه ز ايههزد 

 

  تىار تاج شهرف دارى و کرامهت بهر     
 

 (38 ص ،سوزنى ديوان)

 تبورا هه 

 ياد نكنى چهون همهى از روزگهار پيشهتر    

 

 به دست و من يكى بربط به چنگ  تبوراكىتو 
 ( 308رودکى، )

 .183، 180، رشحات عين الحيات: نيز

 .(122، 3، ج االدبمقدمة؛ 108، تاج االسامى؛ 803، االصنافتكملة) تبورا ، تبرا 

  تراش كردنهه 

 بنهى آدم  ةبه قوت تهو مهن از جمله   

 

 چيزى که کفشگر ز اديم  كردم تراش 

 

 (83 ص، سوزنى ديوان)



 13/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .111، سيف اسفرنگى، 002، 38کمال خجندى، : نيز

 جاشهه 

 ريخته[ ينجه.م]مردانه من کزين سكوى پنجه 

 دکهه کننه   جىاش  خرمن کهنم بهه بهاد کهه از    
 

 (032، 08 ،سوزنى ديوان) 
 جاهشروز  جاشخورشيد عشر خواهد از 

 دريا زکات گيهرد از دسهت کهان نصهابش      

 

 (030سيف اسفرنگى، )
 .181، 118، 088سيف اسفرنگى، : نيز

 گههر خههرمن مههه دهنههد بههر بههاد     

 

  اشجىىىفلهههك شهههود  ةور سهههنبل 
 

 (331 صناصر بخارائى،  ديوان)

 چبغوت /جبغوتهه 

 .(313، االصنافتكملة)کون و بستر  ةو بالشچ وتجبْغُ: الحَشِيَّةُ

 چغبت

 ست ها نهخا دالل چغبتآن ريش نيست 

 ر حريفان فكنهدنى اسهت  ماع زيوقت ج  

 

 (133، ديوان شاعران بى ،طيان مرغزى)

 جشنه شدنهه 

و گرسهنگى شهير    جشهنگى و ههاجر را از  . جشنه شدى شد و اسماعيل سپرهر دو 
 .(320، تاج القصص)خشك شد و دل به مردن نهاد 

 .302، توبه، 823قرآن : نيز

، 813؛ قرآن 302، توبه 0238؛ قرآن 18مريم،  ،823؛ قرآن 18، مريم 3213قرآن ) جشنگى
 (011، مقاصد اللغه، 321، 320، تاج القصص؛ 302توبه، 

 (38، مقاصد اللغه) جشنگى زده
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 (661، 611، 101، 99، مقاصد اللغه؛ 119، طه999قرآن ) جشنه

 (189، المستخلص، 99، انيس المعاشرين) زده جشنه

 (99نور  ،تفسيرنسفى) چشنه

 (111و  118و  119طه  ،رنسفىتفسي) شدن چشنه

 جغروارهــ 

 ،(چَغزواره، چَغزالوه)آبى  ۀتخم قورباغه، جل وزغ، خز» aγz-rāwēčسغدى بودايى 
zδč «يغنابى «قورباغه ،aγzč (9189، 9119، فرهنگ سغدى). 

 (19، انيس المعاشرين) غزوارهج: الطُحْلُب
 چغر

 زاداـــى  انـــدر دليـــدزاداى و دـــا 

 

 كوثرم حوض الخن و من شيم چغر وت 

 (11 ص ،سوزنى ديوان)
 (حاشيه 911، المتعلمينهداية) غزراوهج /جغرواره

 (1080، 9، ج 199، 9، ج منتهى االرب) جغزالوه

 (19، 1، ج االدبمقدمة) چغرالوه

 (919،(1) 199،699، صحيفةالعذراء) چغزرابه

 (111، مقاصد اللغه، 991، 919 ،961، االصنافتكملة) چغزراوه

 (808، 116، 9، ج منتهى االرب، 191، 6، ج 999، 999، 696، 11، 1، ج اللغه صراح) چغزالوه

 (161، 1، ج اللغه صراح)خشك  ۀچغزالو

 (19، 1، ج االدبمقدمة) چغزواره

 (1، 90، الملح بدايع) چغرواره /چغزواره

 (90، صحيفةالعذراء) آبه چغزى

 جوشیدنــ 

 911، 911، 996، 969: ، نيز119، المتعلمينهداية)جوان بود  جوشنداين جانور كه شير ازو 
ةفيحص ، 980، االصنافتكملة، 191، 161، تاج القصص حاشيه، 119، 119، 111، 111حاشيه، 



 60/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .( 180 ،تاج االسامى، 031 ،العذراء

 چيك، يكجه ه

 بارجيك

 (188، تاج االسامى، 318: ، نيز081، االصنافتكملة) باارجيك: الرَّكُوبَةُ

 چيكى  مژده

 (303، تاج االسامى) شادى و مژده چيكى: الفُرْحَة

 :از پسوندهاى پرکاربرد زبان سغدى است چيك

 (3033، فرهنگ سغدى)کوهى، کوهستانى  [γārčik] غرچيك

 (1131، فرهنگ سغدى) ميانه، ميانجى، وسطى [mēδānčik] ميذانچيك
 (33111، فرهنگ سغدى)دار  ح، زينمسل[ zēnčik] ين چيكز

 (32823، فرهنگ سغدى) خانگى[ xānēčik] خانه چيك

 خدرههه 
 (331، 3 ج ،فشرح تعر)است و دود او عبارت است او اشارت  های خدره

 .033، المستخلص؛ 11، نزيللسان الت؛ 10مرسالت،  ،3213قرآن : نيز

 نهد به خرمن مهر  چو تاب قهر تو آتش

 نمايههد سههپهر خاکسههتر  خىىدرهسههتاره   

 

 (11 صناصر بخارائى،  ديوان) 

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

 (3288، 3، ج 138

 (181، فاالصناتكملة؛ 10، مرسالت تفسير نسفى: ؛ نيز883، 0 ج ،فشرح تعر) خويدره

 (دوبار ،380، خالصة شرح تعرف)( ندرهج. م) خيدره

 (388، صحيفةالعذراء) خدير 
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 خدو هه 

 (3323، فرهنگ سغدى)ناراحتى و خشم : [xadūk] خدو 

  خىدو  آورده ز مالش پهدر خشهم و     خشوك چون کبك جهان جهانى اى وند
 

 (نامهلغتل از به نق ديوان سوزنى)
  خىدو  با تهو بهه خمهار برنيهايم بهه      

 

 نوك نز تو نه ز من سر به سر و نوك به 

 (امهنلغتبه نقل از  ديوان سوزنى)
شد  خدو ؛ هجوم کرد بر وى اقوال و بسيار گرديد تا اينكه بر وى اَنْثالَ عالَيْهِ الْقَولُ

 .(123، 313، ص 3، ج منتهى االرب)او را 

 .128ص  ،3، ج مثنوى، 88ص  ،1، ج يات شمسکل، 30، ص ديوان انورى: نيز

 خماراشكنهه 

 به دست آيد چه گردد گو بشو خماراشكنچون 

 گههرى بگنههى ۀجههاى مقتههدايان کههاز  درس  

 

 (332 ،سيف اسفرنگى) 

 خم سر خورم به که سرگرانم و سوگند مى  ساقى به جان تو خماراشكنىبيار جام 
 (810 ،کمال خجندى)

 مسهت آن خمهر هسهت    خماراشكن

 

 گههوار  بهشههتى پههر از نعمههت خههوش 

 

 (82 ،سيف فرغانى ديوان)

 خوزيدنهه 

 خوزنده

 بود که چيزى حاصل کنهد  آن[ جوزنده. م] خوزندهبود و  خوزندهکاسب به لغت 
 .(321، ص عرفالتخالصةشرح) منفعتى را يا دفع مضرتى را

انعهام   ،13، اعهراف  0283، قرآن 181، قرآن 0322قرآن ) (10، نساء) خوزيدند: اكْتَسابْنَ
 (013، بقره 313، قرآن 311

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

 (32111، نگ سغدىفره)خواستن، آرزو کردن، پرسيدن : [xōž] خوژ



 69/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 (3308، فرهنگ سغدى)خير خواه [: ir-xōzēš] شير خوزه

 درپه، دربههه 
 (003، تاج االسامى) دربه: الرُّقْعَة

، 802، 181، 131، 122، 331، 311، 383، 031، 033، 000، تاج االسامى: نيز
 .333سيداى نسفى،  اتکلي

تاج )با دربه  ۀجام ،(331، ىتاج االسام) مشك ۀدرب، (000، تاج االسامى) كاسه ۀدرب
 .(331، تاج االسامى، 028، تاج االسامى) دُربه كرده ۀجام، (181، االسامى
 درپى /دربى

 شهاه شهريعت   ةزشت آمده در کوکبه 

 

  دربىى چون بر علم طاق به زر بافته  
 

 (823سيف اسفرنگى، )
 .131، 313سيف اسفرنگى، : نيز

 (332، الملح بدايع) درپه

 درپى

 پشهماگند  جل و خرى ژنده گليم سيه

 

 پذيرد و نه رفو  درپىکه ژندگيش نه  

 

 (12 ص ،سوزنى ديوان)
 .028، 3، ج منتهى االرب، 318، 0، ج اللغه صراح: نيز

 درپى كردن

 تير از آن قهد نههاده سهر بهه گريهز     

 

 کنههى درپههى  مههىتههو کمههان را چههه  

 

 (333کمال خجندى، )
 .311، سيف اسفرنگى، 311سيف اسفرنگى، : نيز

 دوسرههه 

 .(110، خالصة شرح تعرف: ، نيز3313، 3 ج ،فشرح تعر)باشد  دوسرهمناف  

 (3181، 8، ج 3128، 3303،8، 3301، 3301، 3031، 1طبرى، ج )دوسرگان 
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  كام و ريژهه 

فرهنهگ  )شتن، خوش آمدن آرزو دا ؛(1808، فرهنگ سغدى)ا، ميل آرزو، تمن[ ēžs] ريژ
؛ ميهل، آرزو، خهواهش   (1881، فرهنهگ سهغدى  )؛ خواهش، آرزو، ميهل  (1808، سغدى

 .(1888، فرهنگ سغدى) ؛ خواستن، آرزو کردن، پسنديدن(1888، فرهنگ سغدى)

 با ريدکان مطرب بودى به فرّ و زيب  بسى بدو اندرون ديدى تو ريژ و کام

 

 (33رودکى، ) 
 .18، فرهنگ شاهنامه ةمقدم :كن

 زاجهه 

 (011، صحيفةالعذراء) زاج: النفاس

 .183، 381، تاج االسامى، 382، بازنامه: نيز

 (81، مقاصد اللغه، 038، االصنافتكملة) زاجه

 (111، تاج االسامى) زاجى

 (30، انيس المعاشرين) زاچگان

 (311، 133، 123، 3، ج منتهى االرب، 338، 3، ج اللغه صراح) زچه

 پازاج 

 طبهههع ۀزاد مهههن حهههالل  ةگفتههه

 

  پىىىازاجنبهههوم مهههر خشهههوك را   
 

 (338 ، صديوانسوزنى، )
 .331، مقاصد اللغه، 313، تاج االسامى: نيز

 (33331، فرهنگ سغدى)« پسر، زاده»[ zātē]زاته : سغدى بودايى

 زغارهه 

 توشان زيهر زمهين فرسهوده کهردى     

 

  زغىىارامههر ايشههان را   زمههين داده 
 

 (33ص  ،رودکى ديوان شعر)
ی فارسى به معنى گل و الى و گاه نم و رطوبتِ گل هانوشتهدر [ aγarz] زغار ۀواژ

 :اين واژه هم يكى از لغات سغدى است. و الى و زمين نمناك به کار رفته است



 61/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 رطوبهت، نهم  : زغىار ، (0128، فرهنهگ سهغدى  ) [aγarz(ә) [رطوبت و نهم  : ازغار
[γārz] (33013، فرهنگ سغدى) 

 زغاركند

آنك اين آب بهه بهود از   گوهر اين آب نيز غليظ بود و مانندۀ آب بطايح بود اال 
 .(حاشيه 382: نيز 382 ،المتعلمينهداية) ...و بطايح زغاركندآب 

 (012، ديوان ناصرخسرو، 133، ص تاريخ بيهقى) زغار

 (33، ص چهار مقاله) كرمه زغار

 (331ص  ،مقاصداللغه) زُّالنَ: زغاراب

 زمودههه 

تفسهير  ) [نَمهيم ]= نابكهار را   گر زمودهگوى  جوى عيب آن عيب... طاعت مدار 
 .(33 ، ص، قلمنسفى

 فرعهون  از زمىوده گهى به هامان آرد 

 

 هومهان  به افراسياب زى گهى سكاچه 

 

 (81 ، صسوزنى ديوان)
 .800، 108 ،تاج االسامى؛ 3و  1ه تبت  تفسيرنسفى: نيز

 زمورههه 

 نَمْلَةٌ: اى زموره

اى يعنهى مهتهر ايشهان، کهه اى      تا چون آمدند به وادى زمورگهان گفهت زمهوره   
تفسهير  )مان تا فرونشكندتان سليمان، و سهپاههاى سهلي   ها نهدرآييت در خا زمورگان

 (.013، الفريقينروضة، 011، تاج القصصحاشيه،  831، 831 ،المتعلمينهداية: ؛ نيز31نمل  ،نسفى

 (حاشيه 010، الفريقينروضة) زيموركان

 ژغا هه 

خاشاك؛ و بزن بدان مر زن را، از بههر   ة، يا قبضژغا  ةو گفتيم به دستت بگير دست
 .(33، تفسير نسفى)دن ناآمدن را سوگند به گر

 .(30، نزيللسان الت، 303، 13، 83، 83، 32، 38، مقاصد اللغه؛ 381، االصنافتكملة) زغا 
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 سرروهه 

پهس شهمارى از روزههاى ديگهر      [سَفَر= ] سرروپس هر که بود از شما بيمار يا بر 
 .(313/ ، بقره813قرآن )

 ۀ، سهور 813قهرآن   ؛31آيه  ،نساء ۀ، سور823قرآن  ؛011 ،بقره ،333قرآن  :نيز
 .8 ةآي ،مائده

 سركاهه 

 (133، تاج االسامى) سركا: اَبُونافِع

 بههرده خههويش تنههد خههويى سىركا ز 

 

  گريهههزان از دکهههانش ترشهههرويى   
 

 (313، 11 ، صاتکليسيداى نسفى، )
، 03، 033، المتعلمينهداية ؛338، العقول بستان؛ 18 ، يس88 لنحل، اتفسيرنسفى: نيز
 338، 338، 310، 382، 383حاشهههههيه،  388، 388، 313، 311، 318، 310، 11

، 000، 031حاشههيه،  038، 038، 031، 033حاشههيه،  023، 023، 020حاشههيه، 
، ايددددنبرگهدددداىپيددددر ؛033، 013، 011، 018، 013، 011، 010، 013، 001
، 081، 000، المتعلمينهداية ؛18، 8، نامه زنگى ؛83، 80، الفريقينروضة ؛يهحاش311
 .12، 33، انيس المعاشرين؛ 83، 318، 81، 18 مقاصد اللغه؛ 888، 821

 (حاشيه 038، المتعلمينهداية) سركاه

 سرگمهه 

 ار بمانهد  سىرگم کار جهان چو دايره 

 

  اهتمهام خهويش   ۀبيرون برد ز دايهر  
 

 (032سيف اسفرنگى، )
 .388، 132، 113، 131، 083، 083، 81: نيز

 بههر گريبههان گههل چههو گههوى گههره 

 

 آمهد بهاز    مسىرگُ غنچه چون تكمهه   

 

 (018، سيف فرغانى ديوان)
 زدن سرگم

 او ورتچون محرم مهن نبهود دل صه   

 

 د جهههان آمههه ةو در آينههه زد سىىىرگم 

 

 (811سيف اسفرنگى، )



 67/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 شدن سرگم

 ز قهوّت تهدبير او زحهل     شىود  سرگم  کمان کشد خورشيد راى آنكه چو عزمش

 

 (133سيف اسفرنگى، )
 .801، 813، 813، 330، 133سيف اسفرنگى، : نيز

 سفدهه 

 (103، صحيفةالعذراء) سفد: الساقْف

، 08، نحهل  013ه بقهره    تفسير نسهفى  ؛11؛ زخرف، 10انبياء،  ،3213قرآن  :نيز
 .30 ه کهف813 ؛ قرآن01، نازعات 30ه کهف0238؛ قرآن 11، زخرف 10انبياء 

 (08ه نحل333، قرآن 33، مقاصد اللغه) 

 (303، مقاصد اللغه، 313، 08، االصنافتكملة) شفد

 (13، مقاصد اللغه) 

 (311 ،مقاصد اللغه) سغد

 سكاچههه 

 فرعهون  از گهى به هامهان آرد زمهوده  

 

 هومهان  به افراسياب زى سكاچه گهى 

 

 (81، ديوان سوزنى)
 (11، مقاصد اللغه، 31، انيس المعاشرين، 031، 328، االصنافتكملة) سكاجه

 شرفههه 

 تهو   جالجهل شهاهين عهدل    ۀشرفاز 

 

 عنقاى ظلم گشت پس قاف در نههان   

 

 (033 ،ديوان سوزنى)

 سهنگ آسهيا    ۀشىرف عنهدليب بها    ةنغم  کى بود شعر يكى بود بلى ليك مساوى

 

 (83سيف اسفرنگى، )
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 شافيدنهه 

 031، المتعلمينهداية)بسيار  شافيدنساقها و پايهای ايشان ريش بود از گزيدن سگان و 
 .(حاشيه

 . 328 ، مائده333، قرآن 328، مائده 3213، قرآن 83، الملح بدايع: نيز
 (82، انيس المعاشرين، 388، صحيفةالعذراء، 311، االصنافتكملة) شافنده

 شخوليدنهه 

 (3333، فرهنگ سغدى) sīxward سيخوردو  (3238، فرهنگ سغدى) hxyrri سخورد

رسانند به آوازهايى که الي  ادراك ايشان باشد  ايشان مى[ بواطن]مقاصد خود به 
 .( 333/ 8، ج 180: نيز 183/ 0، ج احياءالعلوم ةترجم) و شخوليدنکنند از نوا و  وضع مى

و  11/ ، انفهال 0238، قهرآن  333، قهرآن  تفسير شنقشى، 813قرآن : نيز بنگريد
 .31ص  ،1، ج مثنوى

  شِلكهه 

 چو گرد آرنهد کهردارت بهه محشهر    

 

  شِىىلكافرومهانى چههو خهر بههه ميهان     
 

 (81رودکى، )
 (سلك.م) شلكچرده چو  به ساق پاى چو کلك و سياه

 ورا نه مال و نه ملك و ورا نه خويش و تبهار   

 

 (13 ،ديوان سوزنى)
 .383، 1،1، صحيفةالعذراء، 312، االصنافتكملة: نيز

 طيّارهه 

 طيّىىىارشکهههرده بهههود از بهههراى  

 

 اوسههتاد فلههك بههه خههون جگههر      

 

 (11سيداى نسفى،  اتکلي)
 اركردنطيّ

 عهههزم تهههو تهههرازوى فلهههك را   

 

 کنهههد بهههه بهههال شهههاهين   ارطيّىىى 

 

 (328سيف اسفرنگى، )



 63/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 نبود دور کهه شهاهين تهرازو را بهاز    

 

 کنهد بهى بهالى     ارطيّى ز اثر عزم تهو   

 

 (103 :، نيز310سيف اسفرنگى، )
 تيار كردن

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

ذيل ( دری)، زبان فارسی افغانستان (تاجيكی)زبان فارسی فرارودی : نيز بنگريد
 .واژۀ تيار

 غراسيدنهه 

 (3380، گ سغدىفرهن)عصبانى، برانگيخته  [γarāš] غراش

 (813، االصنافتكملة) غراسانده: المُتَبارْطِمُ

 (083، ارشاد) غراسيدن

 (333ص  ،ديوان شاعران بى ،آغاجى ؛338رودکى، ) غراشيده

 (12رودکى، ) زود غرس

 غنجهه 

 (3130، فرهنگ سغدى) رنگ، غنج[ γōnč: ]غونچ
 غىنج ى بيمهار  چو گشهت آن پريهرو  

 

 ببرّيهههد دل زيهههن سهههراى سهههپنج   

 

 (81رودکى، )
 (313، المتعلمينهداية) دودغنج

 (121، 0، ج 121، 3، ج اللغه صراح؛ 11، انيس المعاشرين) بيمارغنج

 غندههه 

 (18، تاج االسامى) غنده: الثَّطْاَة

؛ 810حاشيه،  110حاشيه،  113، 112، 88اشيه، ح 11، 32، المتعلمينهداية: نيز
، 003، 18، تهاج االسهامى  ؛ 33، عنكبهوت،  0238؛ قرآن 33،عنكبوت، 3213قرآن 

 .311، المستخلص، 81، انيس المعاشرين، 11، مقاصد اللغه
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 فدرنجكهه 

، 813، سهامى تهاج اال ، 033، تعلمدينالمهدايدة: ، نيهز 131، تاج االسهامى ) فدرنجك: النَيْدُِالنُ

 (013، 0، ج اللغه صراح، 31، االصنافتكملة

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

 شاخ فراخهه 

 .(12، انيس الطالبين)ماده بود و در شكم بار داشت  شاخ فراخاتفاقاً ما را 

 ؛31، رشحات عهين الحيهات   ؛013، 002، 023، 333، 338، 13، ينانيس الطالب: نيز
 .38يوسف،  ؛338، 333انعام،  ؛813قرآن  ؛38، تاريخ مالزاده ؛031، تاج القصص

 ، فيريدنفريدنهه 

 فَرِحَ: فيريدنآغازد  مى

 .(31شورى ، تفسير نسفى) فيريدنازد آغ چشانيم کافر را از ما نعمتى مى و ما چون مى

 .(11 ، قصص08 ، قمر333، قرآن 11 ، قصص823، قرآن 33 ، انعامتفسيرنسفى) فيريده شدن

، 0، ج 123 ، ص3، ج منتههى االرب حاشيه،  083، 083، 311، 33 ،اينبرگهاىپير) فيريده
 (318، 331، المستخلص ؛331، 313، 103 ، ص1، ج 828، 113 ص

 فريجابهه 

 (301، االصنافتكملة)، و باران نرم آب فِرِجْ: الطَّلُّ

 (338، مقاصد اللغه ؛31، صحيفةالعذراء؛ 081 ، بقره333قرآن ) فريجاب

 (031، نزيللسان الت) فريجاب، ريچاب، ريجاپ

 فسيدهه 

 (131، االصنافتكملة) و هُوا ضِدم القصدِ، دفسي: السَّرَفُ

 .8، نساء تفسير نسفى: نيز



 70/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 قمزهه 

ب داشته و بال و مثلث و عرق و سرمه مرت قمزسكرات از باده و انواع مشروبات و م
 (3201، دفتردوم، 3، ج مطلع سعدين)

 (383، 381، 383، بخارا ةنام مهمان، 11، دفتراول، 3، ج مطلع سعدين) قميز

 كابكهه 

 كابىك چو کبتر تبتى خانه کرده بهر  

 

 چو مار سغدى ره يافته به هر کاواك  

 

 (حاشيه 11 ،ديوان سوزنى)
 کنهد   مى كابكاز بروج رفرف افالك   روحانيان  ةآنكه طبعش در کبوترخان

 

 (138سيف اسفرنگى، )

 كبتهه 

؛ 81، ، نحهل 3213؛ قهرآن  811، 810، المتعلمينهداية: ، نيز382، صحيفةالعذراء) كبت: الزنبور
لسهان  ، 138، 811، 0، ج منتههى االرب ، 13، 81، 88، 33، مقاصهد اللغهه  ؛ 81 ،، نحل813قرآن 
 .(3، تاريخ بخارا، 303، المستخلص، 338، نزيلالت

 كراشيده شدنهه 

 .(100، انيس الطالبين) كراشيده شدغايت  صورت او به

تفسهير  ؛ 311ص  ،شاعران همعصهر رودکهى   ،آغاجى بخارايى ؛081، ارشاد: نيز
 .1، ق 33، يوسف 03، حج 01، بقره نسفى

 كراشهه 

 تهو در  تو در ميان دل و دل ميان زلف

 

 خود مخوه و زلف خود به شانه مزن كراش 

 

 (122 ،وزنىديوان س)
 گشته كراشيده

 وطهن  ز گشتگان كراشيدهرميدگان و 

 

 ئهين ترا خوهند ز ايزد به دعهوت و آ  

 

 (121، ديوان سوزنى)
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 (018، تاج القصص) كراشيدگى

 (001، تاج القصص) كراشيده

 (313، تاج القصص) گراشيده

 كروههه 

 .(3181، فرهنگ سغدى)( ، کروهکروْ، کَروا)ميان تهى، خالى و سوراخ [: karwā] كروا

، فرهنهگ سهغدى  )دندان ميان تهى، دندان کرم خهورده  : [krryـdanddē] كرو دنده
3188) 
 دندان كروه

 بههاز چههون برگرفههت پههرده ز روى 

 

 و پشهت چوگهان اسهت     دندان كروه 

 

 (11، ديوان رودکى)
  كروه دندان

  مههرهم نبههود از هههيچ بههاب  ةنسههخ  را (کرده.م) دندان كروهز کفتاران گا
 

 (132سيف اسفرنگى، )

 كنانههه 

خَلَه    ةگهردد چهون جامه    كنانىه هرکه با کسى نيكويى کند و آن را تربيت نفرمايهد  
 .(381، السياسه اغراض)

 (3، الملح بدايع) كنانگى كردن

 نونهد   به دست آر و مى كنانهتوز نو و   فروش مى گير و م برهنه و سره مىسي

 

 (31 ، صديوان سوزنى)
، 13، المتعلمدينهدايدة ؛318، المتعلمينهداية ؛32، 18، 11، 03، 38، الملح بدايع: نيز
حاشيه،  033، 023، 330، 311، 388، 383حاشيه،  318حاشيه،  311، 318، 310
؛ 31، يوسهف،  813؛ قهرآن  31، يوسف، 3213؛ قرآن 338، 013، 081، 088، 082

، 311، 301، 31، تهاج االسهامى  ؛ 03، حهج  0238؛قهرآن  33، احقهاف  تفسير نسفى
مقاصهد   ؛318، 3، ج اللغهه  صراح ؛131، 133، 111، 181، 013، 022، 381، 380
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 .11، انيس المعاشرين ؛028، 80، اللغه

 (082، المتعلمينهداية) كنانه زيتروغن 

 (023، 311، 088، 023، 318، المتعلمينهداية) سيكى كنانه

 (082، المتعلمينهداية) شراب كنانه

 (318، المتعلمينهداية) رنگ شيرين دار سياه ۀكنان شراب

 (033حاشيه،  023حاشيه،  311، 318، 311حاشيه،  310، المتعلمينهداية) كهنانه

 (10، مقاصد اللغه، 03، الملح بدايع) مال كنانه

 كيفتنهه 

 .(332، فرهنگ سغدى) (خم کردن)سرکوب کردن : [kambā] آكمب

 غَرَّهُمْ: شان بكيفتشان و از دين ح  به دين باطل  فريفت

درو  ايشهان کهه بهر     ، ايهن شان بكيفتشان و از دين ح  به دين باطل  و فريفت
 .(03عمران  ، آلتفسير نسفى)رفتند  گفتند و به راه باطل مى خداى تعالى مى

 .138 ،نامة منظوم غازان ؛331 ،العارفينسلسلة: نيز

 گَردْبانْدان

 (310، فاالصناتكملة) ماعهج، االَعْقادُ، دان ياكْ نْدانگَردْبا: العِقْدُ

 گردبنىىدنبزرگههان جهههان چههون   

 

 تو چون يهاقوت سهرخ انهدر ميانهه     

 

 (38رودکى، )

 الش آبههه 

 101، انيس الطالبين)آن حمّام سرنگون افتاد ( بالش آبه :م) الش آبهناگاه آن مدعى در 
 (حاشيه
 .008، العارفينسلسلة: نيز

 آتش ۀلخشهه 

 (088، ج االسامىتا) آتش ۀلخش: الشَرارالشّرَرُ و 
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 (088، ص ديوان شاعران بى ،اورمزدى) لخچه

 موى مادههه 

 (33، 3، ج احياءالعلوم)، مرد آن درگاه نباشند مويان ماده

 .11اثيراخسيكتى،  ديوان ؛381، 3، ج احياءالعلوم :نيز

 (381 ص ،3 ج ،فشرح تعر) مويىماده

 مانندا هه 

 (31، مقاصد اللغه) مانندا : الشَّبِيهُ و الشِّبْهُ

، 38، حشهر،  38، زخهرف،  0238؛ قهرآن  10، 83، 83، 81، 83، الملح بدايع: نيز
 .338، نزيللسان الت

 (13، الملح بدايع) شدن مانندا 

 (188، 31، مقاصد اللغه، 31، االصنافتكملة) ماننداكى

 مرغنچههه 

 (11، االصنافتكملة) مارغنچه: البُرْعُومَةُ

 (11، االصنافتكملة) مارغنچه

 (03، مقاصد اللغه) ميوه ۀمرغنج

 (801، 312، 033، االصنافتكملة) مرغندگى

، 13، االصدنافتكملدة، 830، 132، 112، 111، 110، 113، 121، المتعلمينهداية) مرغنده
 (381، االصنافتكملة، 331

 كار مستهه 

 (1332، فرهنگ سغدى)« مستى آور، سكرآور» [mastkārē] :مستكاره

 (83، التنوير) افتد از آب انگور[ مستكان. م] مستكارهنام شراب بر 

 (132، 3، ج االدبمقدمة)کاره  ، مست(010، ارشاد) كار مست
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 (833، صنافاالتكملة) كره مست

 مغندههه 

 .(33، تاج االسامى) دارد[ مغندکى. م] مغندگىآنك بر پشت : االَفْزَر

 (833، 1، ج منتهى االرب، 111، 3، ج اللغه صراح) مغندگى

 (13، 3، ج منتهى االرب) مغنده

 مورىهه 

 (1110، فرهنگ سغدى)« آب کاريز، راه» [mūrē] مورى

tir «(11، فرهنگ يغنابى)« ايى که در آن تنور قرار داردخانه و ج. 

سهوى   البطن دو سوالخ خيزد يكى سوى بغل پاى راست آيد و ديگر بهه  فاقاز ص
 .(حاشيه 38، المتعلمينهداية) مورىدو  ۀمانند بغل پاى چپ آيد،

 کههان عههالء ديههن سههازد   مىىوريى

 

 دود باشههد امههر محههال  گههر کشههد   

 

 (3233کمال خجندى، )
 گلكهار  سؤال کهرد يكهى از عالءديهن   

 

 چراست؟ که تو غالم نيى روى تو سياه 

 که ما سهازيم  مورىجواب داد که هر 

 

 چو آتشى بكنى ميل دود جانب ماست 

 (3238ه3231کمال خجندى، )
 .80، 3، ج االدبمقدمة: نيز

 (13، انيس المعاشرين، 13، تاج االسامى) ب خانهآ مورى

 ناويدنهه 

 يَقْبِضْنَ: گردكنند پرها را در ناويدن

بينند مرغان را زبر سرهاى ايشان پرها بازکرده به پريدن و گاه گاه گردکنند  اُ نمى
 .(33ملك  ،تفسير نسفى) ناويدنپرها را در 

، ج 382، 312، 112، 082،  303 ، ص3، ج اللغهه  صراح؛ 331 ،الملح بدايع: نيز
 .3011، 3038، 3030 ، ص3، ج منتهى االرب؛ 31، 38 ، ص0
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 نگينههه 

 دولهت  در خور انگشت اوست خاتم

 

 خههاتم  ۀنگينىىعههيش ابههد نقههش بههر  

 

 (011/ ديوان سوزنى)
 نگينىه  به نشان خاتم تو چو به مهر بر

 

 خارا به خيال نقش بندد به بهار سنگ 

 

 (88/ سيف اسفرنگى)

 .831، 833، 110، 108، 033، 331، 331، 321/ سيف اسفرنگى: نيز

 يكيسهت  در لطف اگرچه دهان و لبت

 

 را  نگينىه ايهم ز خهاتم    ما چشم کهرده  

 

 (11کمال خجندى، )
 لعهل  گر کوه نام تو شنود در زمان چو

 

 يهى   نگينىه هر سنگ او به نام تو گردد  

 

 (330/ ديوان سيف فرغانى)

 نمرزههه 

 (331، مقاصد اللغه: ، نيز88، انيس المعاشرين) نمرزه: الْمُسَنّاة

 نوژابه /نوجبههه 

 (003 ،0، ج اللغه صراح) نوجبه: سايل

، 188، 0، ج 318، 3، ج االرب منتههى  ؛ح 833، االصنافتكملة ؛82رودکى، : نيز
 / 3، ج 3233، 333، 382، 301، 111، 181، 133، 818، 801، 1، ج 823، 111
 .38، سبا، 3؛ قرآن شمارۀ 3013، 3231، 3213

ا بهه  همهه جه   ربمنتههى اال ، نوژابه، نوژبهه در کتهاب   نوجبه ۀبايد افزود که واژ)
 (.ورت توجبه آمده استص

 (132، 1طبرى، ج ) نوژابه

 (310، مقاصد اللغه) نوژبه

 نوسپاسهه 

 .(8322، فرهنگ سغدى)( نو در نوسپاس: فارسى)فت پيشوند نفى اسم و ص[: ūx] نو
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 (111، 118، االصنافتكملة)زو نبات نرويد و بخيل، و زمينى که ا اسنُوسْپسخت : الكَنُودُ

 .388، 381، تاج االسامى :نيز

 (031، مقاصد اللغه) شدن نوسپاس

 (38، عبس، 33شعراء،  ،03، ق، 88، حج، 3213قرآن ) نسپاس

، ابراهيم، 813قرآن  ؛01، ابراهيم، 0238؛ قرآن 03؛ ق، 88، حج، 823قرآن : نيز
 .88، المستخلص؛ 332و 323، يلنزلسان الت؛ 8

 وارغهه 

 غَيرَ مَعْرُوشاتٍ: ناکرده  وارِ

، يعنهى  ناكرده غوارِکرده و  غوارِو وى آن خداوندى است که بيافريد بوستانهاى 
 .(003 ، صلبينالطا انيس: نيز؛ 333انعام  ،تفسير نسفى).. انگور و مانند آن بلندکرده 

 معنايى در فرورودى گاه و ی فرارودىهانوشته در ۀ نخجير و قزاگندواژ دو
 ۀواژ فرارود ۀحوز مردمان .دارد کاربرد ايران، جغرافيايىهای  حوزه ديگر با متفاوت
 پوششى يا افلح معنىِ در را قزاگند ۀواژ و سَبُع يا درنده حيوان معنىِ در را نخجير
 .برند مى کار به گونه لحاف

 نخجيرهه 

 السَّبُعُ: نخجير

تفسير )از وى خورده  نخجيرو آنچه ... بسمل مرده  کرده شد بر شما حيوان بى حرام
 .(33کورت : ، نيز1مائده  ،نسفى

 (032، صحيفةالعذراء) نخجير: السابُع

، 13، 31، تهاج االسهامى  ، 018 نامة نخشهبى  طوطى، 180، 100، 113، تاج القصص) نخجير

 (383، 338، 82، مقاصد اللغه، 830، 131، 181، 128، 312، 033

 (011، 3، ج اللغه صراح) نخچير

 (038، 3، ج االدبمقدمة) نخچيركار
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 (038، 3، ج االدبمقدمة) نخچيروال

 (313، 01، صد اللغهمقا) نخشير

 قزاگندهه 

 (188، 021، االصنافتكملة) قزاگند: الدِّثارُ

 .818، المتعلمينهداية؛ 0و  3، مدثر تفسير نسفى :نيز

 امروز فرارودى فارسى ۀگون در قديم( فرارودى) ماوراءالنهرى واژگان از برخى. 1
 معاصر افغانستان فارسى ۀگون و

 از پيش ها سده از سغدى، زبان ويژههب شرقى، ۀميان ايرانى زبانهای دانيم مى كه گونه همان
( ماوراءالنهر) فرارود مردمان نوشتارى و گفتارى ۀگون ايگاهج در ايران، به اعراب آمدن
 و فارسى زبان نوشتارى پايگاه شدن رنگ كم و اعراب شدن چيره با و است داشته كارايى
 ماوراءالنهر در فرارودى فارسى زبان از اى تازه ۀگون عرب، واژگان با آن شدن آميخته

 در تنها كه ناميم مى( ماوراءالنهرى) فرارودى فارسى ۀگون را آن ما و گرفت شكل( فرارود)
 .است داده ادامه خويش زندگى به حوزه همين

 بر نستتوا فرارودى فارسى در شرقى ۀميان ايرانى زبانهای واژگان شدن جايگير
 گاه و ها واژه اين از شمارى ماندگارى و بيفزايد فرارودى فارسى ۀگونيهای توانمند

 اين از بسيارى هاقرن گذشت با هم هنوز كه اى گونه به كند افزون را هازبان ساختهای اين
 امروز افغانستان و معاصر فرارودى فارسى زبان در كه بينيم مى را هاساخت و ها واژه
  :نددار كاربرد

 /mrntā /آتنگهه 
آن را به يو   ةبندند و دنبال تسمه يا بندى چرمى يا بافته از نخ که آن را به خيش مى

به معنى تنيدن و بافتن ( تدن+ آ )=  آتدنظاهرا از مصدر  آتنگ ۀواژ. کنند وصل مى
 .و سر هم کردن و در هم پيچيدن است

( WMP. 87)مهانوى   ة؛ پارتى ميان(CPD. 82)« و باريكتنگ » mrntپهلوى . قس
mrnt کردى «زين ةتسم»؛ تنگ ،mrt «بلوچى عاريتى «کمربند ،mrnt « تنگ زيهن»، 



 73/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

nāftang «آسهى  «بنهد  ميانِ اسب، درواقع ناف ،xmdntä « بنهد  شهكم»،dum  ēmdnt 
، rntθهاوسهتايى    ة؛ ريشه (131. اساس اشتقاق)« تنگ زين» -mrnt tā، «تنگِ دُم»

فرهنگ ) «چوب يوغوالق» mrntāيغنابى  ،men (DKS. 148)ه, menهd ههند و اروپايى  
 (. 3 ،يغنابى

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

شده که با وى آماچ را بها يهو  و    تيرکَش، ريسمان از پوست گردن حيوانات ساخته
 .(033، ص های بخارا مختصر لهجه لغت) آتنگبندند،  ارابه را خَموت مى

 نهگ گذشهت   طِلّها اَلَهو ج   ةز دل مام

 

 گذشت  آتنگطاقت و تاب ز پُرتابى  

 

 (111، ص مؤمن قناعت)
و گاورانهه را   آتنگمردك، يو ِ تير و آماچ را ميانِ زمين پرتافته، به خانه برگشت، 

 .(130، ص دشت ماران) پشتِ بام انداخت

سهنگ   ؛301، ص خيهزى  ريزى تا برف از برف ؛108، 108، ص دشت ماران: نيز
 .33، ص سپر

 های متون قديم فارسى نمونه
 :آتنگ

 (011، ص االسامى تاج؛ 008ص ، االصنافتكملة) آتنگالشديغ؛ 

 (313ص ، االصنافتكملة) آتنگالمَلْوىّ؛ 

 (338ص ، االصنافتكملة) آتنگالهيجن؛ 

 (031، ص الطالبين انيس) كش آتنك

 .33، ص 0 خراسانگويش : به کار رفته است گويش خراساندر  آتنگ ۀواژ

 / âsūxta /آسوختههه 

زبان سغدى است که در  سوخته ۀشكل ديگرى از واژ آسوخته ۀواژ. سوخته هيزم نيم
 . کاربرد داشته است آسُغدهورت به ص

 (.سَغده، ازمصدر ساختن+ آ )بسنجيد با آسَغده 

، فرهنهگ سهغدى  )« سوختن» suc t,γhy، آسغده "tkγhyواژه از سغدى بودايى  وام
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- wswγtyy ,'wswγs'مهانوى   swγtw, swčt؛ نيز سغدى بودايى (3238، 3203، 083

'wswc- آسى ديگورى ،γdäghiرونى، اي syγdäg « سهكايى ختنهى    ة، ريشه «پهاك
hiuh  هند و اروپايى  ة، ريش ـkkei- (DKS. 426)اوسهتايى   ة؛ ريشhrdk  سهوختن »ـ» 

(AiW. 1548). 
 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 .(313، ص هم کوه بلند)زد  را پيش مى ها آسوختهبه دست، راست استاده،  آستينچهمادرش 

اش را  دلِ قُهور و خاکسهتر را کافتهه، پايههای سهرماخورده      اىسىوخته آچينى با 
 .(001، ص سنگ سپر)داشتنى بود 

 .(3، ش1، ج پيام نوينخروموف، . ل .ا)مستچاه تا امروز کاربرد دارد  ةدر لهج آسوخته ۀواژ

 .سوخته مانند هيزم نيم: برين آسوخته

سهياه و خهرابش را دراز کهرده     برين آسوختهگذاشته، پايهاى پشت به در  او تخته
 .(333، ص اکتيار)نشست 

 .برين آسوخته: صفت آسوخته

 .(133، ص اکتيار) آسوختهاز ناسوخته . ، سياه شدصفت آسوختهاو در يك شب، 

 های متون قديم فارسى نمونه

 :آسوخته

 .(038، ص االصنافتكملة) آسوخته: الشَهاب

 .(323، ص االسامى تاج) آسوخته: الجَذْوَة

 .(333، ص االسامى تاج) آسوخته: القَبَس
 آسغده

، ص ديهوان  شهاعران بهى   ،معروف بلخهى ) در ميان تنور آسغده همچو ايستاده ميان گرمابه
333). 

تها   اىآسغده ۀمن ديدم آتشى تابان، هرآينه از وى خبر بيارمتان يا بيارمتان افراز
 .(831، ص تفسير نسفى) گرم شَويت بدان

 .(13، ص االصنافتكملة) آسوغده، آسوخته ،آسغدهو هو ... ؛ الج َُثْوَة،الجَذْوَة

 آسوغده

 (113، ص االصنافتكملة) آسوغدهالَقَبس؛ 
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 اسوختهبي

 (ح 18، ص االسامى فهرست السّامى فى) بياسوخته: الحَمَمة

 /daγodâ / آلغدههه 

 :ی فرارودىهاشكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 /γdaror، الغده
حالت شخصى که بر اثر خشم يا ترس يا نگرانى و چيزهايى از ايهن دسهت، دچهار    

و  آلغىدن تواند برگرفته از مصدر  ا پريشانى شود، اين واژه مىخشم و برافروختگى ي
 .است[ danγriā] آرغدنورتى از باشد که ص الغدن

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 .خشمگين، عصبانى .3
اند، تو داده نمى آسان را سامان [رال]شد که کمپيرك چنين يك رُل  مى فيلمبردار الغده

 .(81: ، نيز331، دود حسرت)شدند  مى الغدهحاضران 

 .(020، ص سنگ سپر)آورد  گشت و باز يكباره هجوم مى شده، قفا مى الغدهسگ 

گمانش که زنك به نوگ پستانهايش قُلُنفُر تند ماليده است که دهان و زبان کودك 
شود، غش کند، دست و پا زنهد،   الغده. ن نگيرداش سوزد، ديگر سينه به دها از تندى

 .(33، ص خيزى ريزى تا برف از برف)او رسد  ةبه قدر سين

 .080، ص زنگ اول ؛018، ص زرافشان ؛10، دشت ماران: نيز

 .حوصله و خسته پريشان و بى .0

 امه چههون هههزار ايهه بسههت ةاز غنچهه

 

 ام شهههدم ز گيهههر و دار ايههه آلغىىىده 

 

 (318، ص پيك جاويد)
 .(003، ص زنگ اول)نشست  شد و خُنُك خورد، به کنج صندلى مى الغدهبعد آن قدر که 

ريهزى تها    از بهرف  ؛021، ص بهود  اگر وى مرد مهى  ؛323، ص دود حسرت: نيز
 .032، ص زنگ اول ؛311، ص خيزى برف

 .از خود بيخود شدن .1 

 .(018: ، نيز033، ص دشت ماران)گشت  مى الغدهاو شوهرش  الله يگانه بود و از حسن
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 كاربرد در گويشهای فرارودى

 .338هردرى، ص  ده شدناَلَغْ. 311ده مستچاه، ص اَلَغْ. 13ده بخارا، ص اَلَغْ

 های متون قديم فارسى نمونه

 :آلغده

 پههيش  آلغىىده و آمههد آن خرگههوش را  خويش ير خشم آورد و جست از جایش

 

 (133، ص محيط زندگى رودکى)
  تها بهه چنهگ آرد آههو را آهههوبره را      خانه به صيد که بيرون جهد از آلغدهشير 

 

 (133، ص محيط زندگى رودکى)
 :رفته است به کارآرغده نيز در متون فارسى  اين واژه به صورت

ايهن  : گفهت و  آرغىده گشىت  . شير درنگريد و آن عالمت که دمنه گفته بود بديد
 .(333، ص داستانهاى بيدپاى)نگ من آمده است حقيقت به ج گياهخوار به

 (018، ص االصنافتكملة)آرغده : الشَرَهُ

 / rsiry/ افدقهه 

، کهه از  باشد به معنهى رگ باسهلي    اودگ ۀمعرب واژ افدق ۀشايد واژ. جوى و نهر
 .وى نشسته استجاى نهر و ج روى مجاز به

ی معاصر، کهاربردى از  هانوشتهاين واژه در فرهنگهای فارسى نيامده است و در 
ی فهرارودى  هها نوشهته اى از  يى از کهاربرد آن در پهاره  هها  نهه آن ديده نشد، تنها نمو

 :شود متأخر ديده مى( ماوراءالنهرى)

ديهوان اسهت در    ةزمينهايى که معروف است به زمينهای هالل که از اسباب مملك
زمينهها هاللهى   همهين   ةفاصل اردهاء قديم و پيوسهت  ةفى معلوم و پيوستدست متصر

 .(32، ص اسناد بخارا)گيرد  وى فارکن آب برمىکه از ج افدقىفاصل 

وى فارکن شاخ جوى کالن که از ج ةوى فارکن و پيوستتا ج افدقهمين  ةپيوست
.. .رود به زمينها تلّ هندوان که از حساب همهين فهارکن اسهت     گيرد و مى آب برمى

 .(32، ص اسناد بخارا)

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



 89/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

مشترك نحوالشمالين نهر بازار و المهدخل ايضها و حهاال ايهن محهدود در       افدق
 .(308، ص اسناد سمرقند)دار ترکستانى است  لتصرّف خا

اسهناد  )مشترك نحوالشرق  افدقثانيه نحوالغرب متصل است به حريم  ةحدود قطع
 .(308، ص سمرقند
 متن قديم فارسى ۀنمون

 افدق

ود و به تازى نهر خوانند ها آب دهد، از نخست رود بيها بود که زميورگها چن مثل ج
 .(338، ص المتعلمينهداية) خوانند افدقداول کى ورا باز ج و

 / xhrâc/ پاخسههه 

 ی فرارودىهاشكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 /crxhr/ پخسه، /xdzrâc/ پاخيزه

 (.گلى)يك چينه يا يك اليه و طبقه از ديوار 

 (32831، فرهنگ سغدى)« استوار، محكم» / xrh، خس :سغدى مسيحى

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

اش  هها چوبههاى پوسهيده    پاخسهديوار خانه پاره پاره کوچيده، از بين کلوخ و  ۀانداو
 .(031، ص صبح جوانى ما)نمايان گشته بودند 

احاطهه شهده بهود     پاخسىه يك حولى ديگر بها ديهوار    ها نهروى اين خا در روبه
 .(310ص شب،  اى در تيره ستاره)

، سهفرنامة تحهف بخهارا    ؛31، ص آدينه ؛323، ص مزار شاعر ؛03، ص يتيم: نيز
 ؛110، 318، ص سنگ سپر ؛118، ص غالمان ؛132، ص در آرزوى پدر ؛388ص 

آدمهان   ؛003ص  ،3، ج آدمان جاويد ؛18، ص اسناد بخارا ؛133، ص دشت ماران
 .013، 303، ص فولكلور بخارا ؛80، ص هکهن

 .ديوارى که از گل و الى چيده شده باشد :ديوار پاخسه

ساالنى است که سى، سى و پنج سال مقدم  اين نه فقط فكر من بلكه فكر اکثر کالن
 .(81، ص دمان کهنهآ)برداشتند  لين عمارتها را مىاو رديوا پاخسهزدند يا من از  کلند مى... 
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 . های گلى شده از طبقات و اليه ساخته: گى پاخسه

پايهه   وارى، مثل ايوان آن، از جگىى  پاخسه ةچ خانه پستك خردترك در پيش ۀکاز
 .(110، ص صبح جوانى ما)ساخته شده بود 

پهرواز  ، 30، ص ريزنهد  هها مهى  نه ستاره، 303، ص شوراب، 1، ص غالمان: نيز
 .011ص شب،  اى در تيره ستاره، 81، ص شاهين

 گين پاخسه

 .(011، ص فولكلور زرفشان) خود را پنهان کرد گين پاخسهبه پشت ديوار 

ريهزى تها    از برف ؛08، ص زنگ اول ؛333، ص غالمان ؛311، ص تابستان: نيز
 .120ص  ،3طالس، ج  ،ها حكايه ؛88، ص خيزى برف

 ای فرارودىكاربرد در گويشه

 .311ديوال تاجيكى، ص  پاخسه. 110بخارايى، ص  pâxsa پاخسه

 های متون قديم فارسى نمونه

 :آخيز

 (303ص / 3، ج االدبمقدمة)رِهَّصْ؛ آخيز 

 :آخيزگر

 (303ص / 3، ج االدبمقدمة) آخيزگررَهَّاص؛ 

 :يزهپاخ/ پاخسه/ باخزه

 بههر چهههل الد نيههز پاخسىىهبههه هههر 

 

  ز جزع و رخام و ز ههر گونهه چيهز    
 

 (322، ص نامه گرشاسب)

 ؛183، ص االسامى تاج ؛021، ص االسامى تاج ؛303ص  ،3، ج االدبمقدمة: نيز
 .18، 13، ص مقاصداللغه ؛133، ص دستوراالخوان

 :زن پاخيزه

 (11 ص ،المعاشرينانيس؛ 330، ص صنافاالتكملة) زن پاخيزهالرَّهّاص؛ 

 ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

، 0 خراسهان ، یزَن هزَن، پاخْسَ هه، پاخْسَپاخْسَگى، پاخْسَ. 88، ص سَه افغانستانپَخْ
 .81، ص 0 خراسان ،سَهپَخْ. 81ص 



 81/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 [درى]فغانستان فارسى ا ۀگون

 [ormâp] پاخسه

 .شود گلى که براى ساختن ديوار گلى استفاده مى

 پاخسىه حويلى بيرونى موقعيت دارد که با گل  ةيى از محوط در گوشه... اين اتاق
 .(10، گردند ها برنمى رفته)جان اعمار شده است  زده و نيمه و چندتا چوب کرم

 [pmorm] پخسه

و بعد از در خانهه بيهرون    پخسهاى از گل بغل ديوار را گرفت و زد به روى  مرد تكه
 .(380، سالهای برزخ و باد)شد 

اى از  نامهه  ؛131، افغانستان در غربت ؛301، ها تا روايت قلم از شكار لحظه: نيز
تاريخ تشيع در  ؛83، جات ارهسيرى در هز ؛011، نثر درى افغانستان ؛11، کوهى ةالل

 .11، خاطرات و تاريخ ؛132، 0و  3، ج پادشاهان متأخر افغانستان ؛11، افغانستان

 /nuâcro/ پالنجهه 

ی فرارودى اسهت  هانوشتهى ی قديم فارسى و حتهانوشتههای کم کاربرد در  از واژه
ار، بسيار پر کاربرد اسهت و بهه   اما امروزه در فرارود، چه در زبان گفتار و چه نوشت

معنى هوو يا اَمبا  و وسنى، يعنى نسبت دو يا چند زن که در نكاح يك مرد هستند، 
 .رود به کار مى

پنانج سغدى است که با دگرگونى آوايى  ۀکاربردى ديگرى از واژ ةگون پالنج ۀواژ
 .ل در زبان فرارودى کاربرد دارد/ ن

 bin، آسهى 'gyt، فارسى ميانه θni-srcr، اوستايى «هوو» np'cn سغدى مانوى 

 -np؛ پسوند nc n(ì) θsrcr ،(GMS. 1046, 397)-+ ؛ از اوستايى(8188، فرهنگ سغدى)

 (.GMS. 1043) آيد نث مىؤبراى ساخت اسمهای م - ānaka -از مونث 

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 رتههادپَ دغههيچ دَ دغههيچ سههنگ مههى 

 

 پَرتههاد  پختههه مههى  پالنىىجدَ  پالنىىج 

 

 (323، ص فولكلور بخارا)
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 هنهههوز ايهههن دختهههرم نهههورس    

 

 ، دو تههههن نههههاکس پالنجهىىىىايش 

 

 (008، ص مناس)
 .101، 38، ص زنگ اول ؛312، ص عنكبوت تار ؛31ص ، مزار شاعر: نيز

او  پالنىج گرفهت،   و دسهت مهى  وقتى که يكباره دست چپش را سيلتَو داده، از نه 
 کالن يا مانده شده است يا او را فكر و خيالى به غضب آورده اسهت  فهميد که آنه مى
 .(113، 188، ص زنگ اول)

سهنگ  ، 13، 81، ص زرافشهان ، 3، ص يتيم، 1، ص واسع، 10، ص غالمان: نيز
 .01، ص خيزى ريزى تا برف از برف، 131، 133، 122، 033، ص سپر

 رد در گويشهای فرارودىكارب

 .313پسر، پالنج دختر بخارا، ص  پالنج، پاالنچ، جپاالن

 :به کار رفته است پنانجو  بنانجورت ی فارسى به صهانوشتهدر  پالنج ۀواژ

 نسهازد بها دا  عاشهقى صهبرم     همى

 

  بنىانج بهاز   بنىانج  چنان کجا بنسهازد  
 

 (01، ص ديوان بى شاعران ،شهيدبلخى)
 مهن  زن بنانجاى پيش به ده سال  بوده

 

  کدخداى جلب خويش و مهرا کهدبانو   
 

 (88، ص ديوان سوزنى)
 ؛108، ص االسهامى  تهاج ؛ 083، ص االصدنافتكملدة ؛11، ص معيهار جمهالى  : نيز

 ؛330، ص مقاصدداللغه ؛101، 130، ص االسهامى  تهاج  ؛133ص  ،3، ج اللغه صراح
 .801، ص االرب منتهى

  ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .88، ص 0 خراسان ،جپاالنْ

 /γdacror/ پلغدههه 

مر  بهه   اين واژه بيشتر به معنى گنديده بودن يا فاسد بودن تخم. گنديده و فاسدشده
ى سبزى و چيزهايى از اين دست و بهه تعبيهر اسهتاد    رود و گاه براى گنديدگ کار مى

  .مر  را گويند ۀشد عينى، تخم ويران
ههای   و واژه crrd يها  crdrd از crr- اين واژه به گمان بسهيار قهوى از پيشهوند    



 87/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

، يغنابى -gūθaبخش دوم آن از اوستايى . است« کثيف» wδ'y-nch γ سغدى بودايى
t(a)ūγهای سغدى بودايى  ، در واژهγwδγwn'kcp « کثافهت» ،γwδγwn'kcp «  ،بهد

،  gūθa -ورتاز صهه ؛(8813، 3183، فرهنههگ سههغدى) «کثافههت» wδhγpc، «زشههت
، هند و aθγ، وخى aθγشغنى  ،γohاى  يدغه ،ulγ، پشتو «کثافت» ūtسكايى ختنى 

gاروپايى 
u
ōu-:g

u
ū (. 85SKD). 

 (ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

ههای   لطيفه)نشده، هزار عدد چوجه برآمد  پلغدهوز از پنجاه تخم خطا و بعد از چند ر
 .(330، ص تاجيكى

 .(303، ص وفا)نبودن آن در آفتاب ديده شود  پلغدهيا  پلغدهدل آدم تخم نيست که 

 ؛308، ص کبوتر سهفيد  ؛133، ص اکتيار ؛333، 332، ص داران سرخ کلتك: نيز
 .33سرت، ص دود ح

 .مجازا گيج کردن، گمراه و منحرف کردن، از راه به در کردن: كردن پلغده

 .(33ص  ،0، ج آدمان جاويد)و خالص  كند مى پلغدهبچگان را  ةوى مين

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 .311کتاب، ص ده پَلَغ. 313دَه بخارا، ص پَلَغْ

 های متون قديم فارسى نمونه

 :پلغده/ بلغده

  زرده شكست و ريخت همانجا سهپيده و   اندر حال شد و هم بلغدهدو خايه کرد و 
 

 (11، ص ديوان سوزنى)
 (323، ص االصنافتكملة) بلغدهالمَذِر؛ 

 (333، االرب ىمنته)مر  و خربزه  گرديدن تخم پلغده؛ غَرقَلَة

 :كردنبلغده 

 (318ص / 3، ج اللغه صراح)مر  خايه را  كردن بلغدهفُقس فقوس؛ 

 /šcicmd /پوپتيشهه 

 .سر به هدهد، شانه



 93ضميمۀ : ميراث ۀآين/  88

، شههغنى qkšcyc، خههوارزمى «پوپههك» papūškyäختنههى سههكايى : از پوپههك
bubūbāk التههين ،icicr ارمنههى ،cdcdc ليتههوانى ،pupūtis لتههونى ،cicikdh ،

cicpdh (. 211SKD) ؛ سغدى بودايىc'cwc (  1311، فرهنهگ سهغدى)  ؛ و پسهوندmqp- 

(qp)سغدى  .، قسβndtkyc «زندانى»rtyc δ ،qyštyc (. 1010SMD.) 

 (ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

خود، فضاى اين  ور، مَينه، فراشترك و ديگر جانورکان با خوانش، جپىوپتيش روزانه 
  .(8، ص من گنهكارم)گردانند  جا را پر از نغمه و سرور مى

 اى سرك، پرنهده  ، پوپيشَك، شانهپوپتيشهدهد، بوبو، بوبويك، پوپ، پوپك، پوپو، 
ص  ،0، ج خهواجگى قشهالق  ). دراز ۀخرد، منقار باريك و کمى خميد ةاست تاجدار، ج ث

131). 
 ودىفراركاربرد در گويشهای 

 .332پوپتِش، پوپِيشَك بخارا، ص . 12اَکَّهِ درآ پوپْتِش بُرآ بخارا، ص 

 های متون قديم فارسى نمونه

 :بابوش

 (02/، نمل333قرآن )را  بابوشبينم  چه بودست مرا که نمى: پس گفت

 :جيش بوب

 (02/، نمل3213قرآن )را  جيش بوببينم  چه بودست مرا که نمى: پس گفت

 :بوبوتش

 (02/، نمل823قرآن ) را بوبوتشبينم  چه بودست مرا که نمى :گفت

 :بوبوجشن

 (83، ص المعاشرينانيس) بوبوجشنالهدهد 

 : پوپنه

دو درم بها کرد . به دست گرفته، از وى خريده خواستم پوپنهفتى صيادى ديدم ج
 .(083، ص داستانهاى بيدپاى)و هر چند کوشيدم به کمتر نداد 

 : پوپوش

 (003، ص مقاصداللغه) پوپوشالهُدهُدُ؛ 



 83/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 /câtūmro/ تالتوپهه 
 ی فرارودىهاشكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

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

 (ىءالنهرماورا)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 باز بهه نهزد تهو رسهيدم      کردم ظفر و  تالتوپ نگ وجدر بين همه غلغله و 

 

 (31، ص صداى دل)

حنه رفته، کنان به عقبِ ص هر دو طرف جنگ. نى، دست به گريبانى، شمشيرزتالتوپ
 .(33، ص داران سرخ کلتك)شوند  غايب مى

 .(321، ص اکتيار)شد  دايش شنيده نمىبود که تيرپرّانى ص تالتوبچنان  چنان مَغَل،

 ؛31، 31، 33، ص جالدان بخهارا  ؛113ابر، ص بازار ص ؛308فردوسى، ص : نيز
 .301، 118، 108، 013، ص واسع ؛301، ص صبح جوانى ما

 .آشوب و غوغا کردن: كردن تالتوب

 .(38، ص صبح جوانى ما)کرده، غوغا برداشت  تالتوب خل 

 :به کار رفته است تالتوفورت اين واژه در فارسى به ص

 ديههو نهههبههه چههرخ اختههر از بههيم ديوا

 

 و کههه بهها غريههو  تالتىىوف زمههين بهها 

 

 (امهنلغتاسدى به نقل از )
 :نيز پيدا کرده است بدكارو  غوغاگرو  آشوبگرهمچنين اين واژه معناى 

 نگر نگردى از گرد او که گهرم آيهى     کردار اهرمن و تالتوفزنى پلشت و 

 

 (18، ص ديوان شاعران بى)
 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .33، ص 0خراسان تَالتُوپى، پتَالتوُ. 301افغانستان، ص  وپتَالتُ

 / gdrršmi/ توشبيرههه 

 ی فرارودىهاشكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 / gdrrkšmi، توشبير ، / gerršmi/ توشبره، / gerršmd/ تشبيره
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اى از خمير گذاشهته و آن را   ز خردکرده که در ورقهغذايى مرکب از گوشت و پيا
 .پزند پيچند و بيشتر با آب مى کرده و بر سر انگشت مى لوله

 (ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 (183، ص ادبيات تاجيك ةنمون)گمان نتوان کرد  توشبيرهناف عجوزه را 

 خواهد طباق لنگرى باشد مى توشبيرهدلم 

  دارو به روغن زنجبيل باشد درونش مُرچ و گَرم
 (33، ص بيتهای خلقى تاجيك)

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

 گويشهای فرارودىكاربرد در 

کتاب،  هبيرَ توش. 110بخارايى، ص  tushbêra توشبيره. 038بخارا، ص  تُشْبيرَه
 .318ص 

ورتهای ديگرى های فارسى با دگرگونى آوايى به صدر متن تشبيره و توشبيره ۀواژ
 :به کار رفته است

 :هوشپرج/ بره جوش/ جوجبيره

 ايهههن تزلههه  شهههوربا کهههه باشهههد

 

  بىىىره جىىىوش بههها منصهههب و جهههاه 
 

 بهههى  بهههى نهههامش مبريهههد خالهههه 

 

  بىىىىره جىىىىوش سههههياه آن کاسههههه 
 

 اين صوت و غهزل چگونهه بسهحاق    

 

 بىىىره  جىىىوش گفهههت اسهههت بهههراى 

 

 (01، ص ديوان بسحاق اطعمه)
ون سهطبر کننهد و   اند کهه خه   ، اين همه آن...و حذر بايد کردن از ماهى شور و قديد 

و هر گوشتى که بدين ماند ... و نان فطير و گوشت گاو و بيره  وججمچنين الکجه و ه
 .(131، ص المتعلمينهداية)

 .318، ص االصنافتكملة، 13و  11، ص فوىص ۀآشپزى دور: نيز
 ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

بهره   وشج. 11سبزوار، ص  âš-ĵušbraبره  جوش آش. 332، ص 0جُوشْوَرَه خراسان



 30/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .331ص   ušvereĵوشوره ج. 331سبزوار، ص  ušbraĵاين، ق

 / âtγudr /جرغاتهه 

 ی فرارودىهاشكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

  râtγud/ غرات، ج/ âtγdrč/ چرغات
 .ماست

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

... شد  رى که از گاو خودشان حاصل مى، يا خوراکهای شيغراتجآنها فقط با شير و 
 .(332، ص يادداشتها)کردند  قناعت مى

ههم تفهسِ دلِ کهس را پَسهت      غىرات ج کهه   بيار خورَم، چون جغرات ةيگان کاس
 .(318، ص های تاجيكى لطيفه)کند، هم به معده نفع دارد  مى

، 131، ص شهوراب  ؛32، ص ها حكايه ؛13، 0، ج 033 ، ص3ج  ها حكايه: نيز
، 008، 82، 83، 3، ص صهبح جهوانى مها    ؛12، ص احهوال خهودم   ةترجمه  ختصرم

، ص زنهان سهبزبهار   ؛333، ص روزنامة سفر اسهكندرکول  ؛321، 33، ص داخونده
، آدمان جاويد ؛83، ص های مردم تاجيك ترانه ؛300، 38، ص فولكلور بخارا ؛313
اى در  سهتاره  ؛101، ص دشهت مهاران   ؛303، 30، ص مزار شهاعر  ؛118ص  ،3ج 
 ؛33، ص واسع ؛88، ص سنگ سپر ؛00، ص ريزند نه ستارهها مى ؛30ص شب،  تيره

 .010ص / 0، ج 011ص  ،3، ج الوقايع بدايع ؛03، ص روايت سغدى

 كاربرد در گويشهای فرارودى

بخارايى، ص  jirghârt تريرغاج، mâudtsr يغراتج. 033بخارا، ص  جرغاتىطاِلى 
 .82تاجيكى، ص  گوش رغاتجگوش،  بز جرغات. 180

فراوان بهه کهار رفتهه اسهت و      چغراتو  غراتج ۀی قديم فارسى واژهانوشتهدر 
 :اند نويسان اين واژه را سمرقندى دانسته فرهنگ

 چشهم دارد کههه فههرو ريهزد در کيفههر تههو    ست شده جغرات ست و به پستان درشير غاش

 

 (33، ص ديوان شاعران بى ،فراالوى)
 .(813، 381، ص المتعلمينهداية)هتر از ماست بود ب جغرات
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 ؛033، ص الحهرب و الشّهجاعه   آداب ؛13ص / 3طرسوسهى، ج  نامة  داراب: نيز
ص  ،0، ج معارف بهاء ولهد  ؛88ص  ،0، ج معارف بهاء ولد ؛013، ص الطالبين انيس
ص  ،3، ج اللغههه صههراح ؛38، ص مصههادراللغه ؛113ص  ،3، ج االدبمقدمددة ؛383
 ؛331، ص االسهماء  مههذب  ؛121، ص االسامى تاج؛ 010، ص االصنافتكملة ؛121
 .003، ص مقاصداللغه ؛3110، ص االرب منتهى ؛811، ص االرب منتهى

 / butγrč /چغبوتهه 

 ی فرارودىهاشكلهای ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 /. botγrč، چغبت، / butγurجغبوت، 

 (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاههايى از نوشت نمونه

 .کهنه و مستعمل ةپنب .3
نمايهان شهده داشهت     چغبىوتش  بالشِ از اسباب خانه تنها يك کورپَه و چند لوله

 .(011، نيز 11، ص يادداشتها)

 چغبىوتِ هها را چهون   باريد، به خاك زمين آميخته کوچه آلودى که مى باران برف
 .(331، ص آدينه)ظر بدنما کرده بود در آب افتاده، به ن ةکهن

 338، ص يتيم، 330، ص صبح جوانى ما: نيز

 .کهنه و فرسوده و پاره .0 

ديهده،   چغبىت جمال را خراب و الغهر و در لبهاس    صاحب ةوى برادرانش و سِت
 .(33، ص رامايانا)شود  غمگين مى

 .کهنه ةمانند پنب: برين چغبوت

بودند که شوخهای سفيدشان از تيپه تا گرداگرد سرهاشان سرهاى آنها چنان کل 
را تا پيشِ ابرو و پسِ سر فرو گرفته بودند و با تعبير شاعر آن زمان مضهطرب سهر   

 .(083، ص يادداشتها)نمود  مى( شسته آب ةکهن ةپخت) برين چغبوت آنها
 :های متون قديم فارسى نمونه

 :غبوتج/ جبغوت



 39/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 غههم عيههال نبههود و غههم تبههار بههود 

 

  جغبىوت  دلم براش بياگنده بود، چون 
 

 (131، 130، ص ديوان شاعران بى ،طيان مرغزى)
 و جامهه ريمنهاك    جغبىوت سهر   موى

 

  سههو بههاد سههرد و بيمنههاك  از بههرون 
 

 (118، ص محيط زندگى رودکى)
 (18، ص االصنافتكملة) بغوتج :ةالحِشيَّ

 :چغبت

 وقت جماع زير حريفان فكندنى است  هاست خانه دالل چغبتريش نيست  آن

 (133، ص ديوان شاعران بى ،طيان مرغزى)
 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .300، ص 0وت خراسانچَغْبُ. 321، ص 0جَغْبُوت خراسان

 / râbaγrč/ چغرابههه 

. شهود  رباغه در زير آن پنهان مهى قو شود و وز  يا هايى که بر سر آب بسته مىخزه
 .وز  لغوك، ج ةامجلبك، ج

ى آبهى   خهزه  ل وز ،تخم قورباغه، ج» (?) cγzr'wk, cγnr'w'kسغدى بودايى  
 .(1311، 1383، فرهنگ سغدى) čaγz، يغنابى «قورباغه» čδz ،«(چَغزواره، چَغزالوه)

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاكاربرد واژه در نوشته ۀنمون

 .به معنى وز  است چغزدر کنار  چغر ۀدرستى واژ ةزير نشان ةدر نمون غرابهچ

 .(030، ص هردرى ۀشيو)قورباغه  ة؛ رستنى پَشمَك آبى، جامچغرابه

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 . 11چِغز تاجيكى، ص . 010چَغزى بَقَّه بايسون، ص 

کار رفته است و در  ، چغز بهچغر، غزج، جغرر متون فارسى به صورت اين واژه د
ورتهای گوناگون و با پسوندهاى مختلف آمده است که ی قديم فارسى به صهانوشته

 :آوريم ها را مى چند نمونه از اين واژه

 .(81ص  ،3، ج االدبمقدمة) غزالوهج، چغزغوك، چادر  ةام، جچغزوارهطُحْلَب؛ 

 .(33، ص االصنافتكملة) غزراوهجالثَور؛ گرزگاو و 
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، ص المعاشرينانيس ؛338، ص مقاصداللغه ؛103، 080، ص االصنافكملةت: نيز
 .310، العذراءالصحيفة ؛81

باره )= ساخته شده است، واره « واره» و « چغز»زء که از دو ج چغزوارهترکيب 
 اندخسىواره کيهب  را در تر« واره»جاى است؛ پسوند  به معنى پناهگاه و پناه( بارو= 
دو وجهه داشهته    توانهد  يادشده مى ۀدر واژ« راوه»و « غزراوهچ»ا و ام. توان ديد مى

كهه  شهده اسهت و دوم آن  « مقلهوب »باشد که « واره»كه همان باشد، وجه نخست آن
كاسه و ظرفى كه در آن به معنى  راو و  الو ورتى باشند از ص« الوه»يا « راوه»

تهوان قيهاس    چغز مى ةيعنى کاس چغزالوهو  چغزراوهورت در اين ص. دگيرن خمير مى
 .پشت پشت و کاسه پشت، الك کرد با الفك

اسهت و   چغىز ورتى ديگر از توان گفت که ص مى چغر؛ در مورد هچغراب ۀا واژو ام
پس . توان ديد مى سردابهو  گرمابهکه در ترکيبهای  نيز پسوند مكان است چنان« ابه»

 .ندك گيرد و زندگى مى مكان و جايى كه چغر در آن پناه مىيعنى  چغرابه

است که البته در  جلبك ۀرود واژ ديگرى که امروز براى اين مفهوم به کار مى ۀواژ
« جل»نيز لفظى مرکب است و از دو جزء  جلبك ۀواژ. رفته است قديم نيز به کار مى

 ةامر حقيقت همان معناى جتشكيل شده و د وزغبه معنى « بك»و  پوششبه معنى 
 .غوك و چادر چغز را در بر دارد

در برخى متهون بهه تصهحيف و نادرسهت      چغزوارهيا  چغزراوهيا  چغزواره ۀواژ
 :خوانده شده است از جمله در متن زير

ورت طُحلب است و اين طحلب در کند ص اول صورتى که از صور نباتات پيدا مى
گويند و در فارس « زاده حقه»که ماوراءالنهر است ( ما در واليت ما، در ناحيت= )ما 
 .(33، ص نسفى الحقاي  کشف)ند وى خوانج ۀسبز

 .چغرواره يا چغرراوه يا چغزاوه است ۀشد دگرگون زاده حقهشك نيست که 

 / xriik /خدو هه 
 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

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



 31/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 همچون مرد، بينى او را خوش نداشت،... فاريد  خان نمى ا بينى کالنش به کالنام
 .(011، ص دشت ماران)کرد  اش مى های تنگ، الغده و در لحظه رسيد به خدوكش مى

بىه   گرو نيست، ى ديگر اين خيل آدم بهاگر اين چيز را خودت از ميرزا نياز نپرس
 .(122، ص فشانزرا، روشنِ رحمان) رسيد او مى خدو 

 .آزار و اذيت، دردسر: خدو  خس

 گويهد در شههر وى بهه مها     ام را در يَسلى به پيش مادر عَشهور مانهدم، مهى    بچه
 .(003ليل، ص رحيم ج ،ها حكايه)شود  مى خدو  خس

 .(011ل، ص رحيم جلي ،ها حكايه).. .بودند  مى خدو  خسيباگر سرحدها کشاده و 
 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 .008خدوك شدن بخارا، ص  ، خسخدوك خس

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :خدو 

 .خشم و غضب .3

  خىدو   آورده ز مالش پهدر خشهم و    خشوك چون کبك جهان جهانى اى وند
 

 (به نقل از دهخدا ديوان سوزنى)
 شكسهت  مادر ةچرخ خدو  همچو جحى کز  اسب  سد فتح تو خصم تو پى کرداز ح

 

 (30، ص ديوان انورى)
زدگى دل که از دست زير بغل کردن يا حهرف   به معنى خلجان خاطر و برهم خدو 

، ص االرب منتهى)ه و خشم و اندوه هم رسد و به معنى رشك و حسد و غصناماليم به 
 .(ح 123
 . خشمگين و عصبانى .0

  خىىىدو  ۀروز ده بهههر اميهههد عهههز
 

 اند از غم چهو دوك   گردن خود کرده 

 

 (128ص  ،3، ج مثنوى)
 معده را من نكنم حريف خود نفس ضعيف

 شود خوان مرا از اين مگس  مى خدو  زانكه
 (88ص  ،1، ج يات شمسکل)
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 .زده شرمنده و خجالت .1

شهد او   خدو هجوم کرد بر وى اقوال و بسيار گرديد تا اينكه )ثَالَ عَلَيْه القَوْلُ؛ اَنْ
 .(313، ص االرب منتهى)( را

شدن در کار بهر کسهى و ندانسهتن بيهرون آمهدن از آن و       خدو ؛ محركةُخَجَل 
 .(123، ص االرب منتهى)سرگشتگى و بيخودى از شرم 

 .الل و افسردگىدلگيرى، م .3

 مهن  دهرم هزارگونه رياضهت نمهود و  

 

  خىدو   ةتهرم از غصه   هر لحظه ممتلى 
 

 (311ظهير فاريابى، ص  ديوان)
کنى  خمار نوش مى و بى خدو  نوشى و شراب بى نوشت باد که شراب مهنّا مى: گفت

 (ح330ص  ،3، ج معارف بهاء ولد)

 .بغمگين و مضطر: باخدوك

 هههر کههه بههر درگههه ملههوك بههود    

 

 بهههود  باخىىىدو  از چنهههين کهههار 

 

 (181عنصرى، ص  ديوان)

 / xarxaša /خرخشههه 

 .نجال، فرياد و غوغا، آشوب و نزاعهياهو و ج

در کهر و  )« کهر »ورتى ديگر از گمان با خر يعنى بزرگ که بايد ص بخش اول بى 
، «ناله کردن، گريسهتن »هqšcrxسغدى : ط باباشد ارتباط دارد و بخش دوم مرتب( فر

 (.8112ه3، فرهنگ سغدى)« شكوه» prxsyqcمسيحى 

 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

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

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

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



 37/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 ؛013، 323، ص داخونهده  ؛03، ص صبح جوانى ما ؛302، ص جنايت و جزا ؛021
 ؛028، ص در آرزوى پدر ؛33، ص زرافشان ؛38، ص واسع ؛830، 328، ص يادداشتها

 .303، ص دشت ماران ؛83، ص زنان سبزبهار ؛83ص  ،3، ج اثرهاى منتخب چخوف

 .هياهو و آشوب برپا کردن :برداشتن خرخشه

اگر وى )، عيش او را تلخ کرد شتهبردا خرخشه گى ارزيده وان به دو پول نمىيك ج
 .(80، ص بود مرد مى
 .(020، ص در آرزوى پدر) اى برداشته خرخشهبا او نزديك شدن،  جایبه 

 برداشىته  خرخشهباشى، که حولى گويند حلوا شنيده،  تو هم مثل همان کودکى مى
 .(12، ص هر بيشه گمان مبر که خاليست)است 

 .جو، اهل آشوب و دعوا پرخاشگر و ستيزه :خواه هخرخش

ايهد؟   مع شدهبرين ج درآمده، پاده ا به کان نهچر خواهان خرخشه پُشتان و شما شوره
 .(303، ص شوراب)

 ...مخالفت و ضديّت داشتن با ...:  داشتن با خرخشه

 .(03، ص بود اگر وى مرد مى) داشت خرخشه نامام على فكرا با آن خواستگارا

 كردن خرخشه

 كنيىد  مىى  خرخشىه ات مال و مالزاده شده ايستاده، به دو پولهه گهپ    مبتالها، همه
 .(023، ص پيامهای دوستى)

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

 ،بعد از سر پهدر  ؛333، ص داران سرخ کلتك ؛002ص  ،0، ج آدمان جاويد: نيز
 .31، ص دشت ماران ؛188، ص در آرزوى پدر ؛011، ص بعد از سر پدر ؛13ص 

 .نجالى و آشوبگر، بسيار پرخاشگرج: سيرخرخشه

را زودتر به راه گسيل کرده، خود را  هاسيرخرخشه خواست ميهمان عالوه او مى به
 .(83، ص واسع)آسوده نمايد ... از وى 

 :های متون قديم فارسى نمونه
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 :خرخشه

 در نعمهههتش  خرخشىىه  گهههر نبهههودى  رحمتش  خود چه کم گشتى ز جود و

 

 (188ص  ،1، ج مثنوى)
 پشه ، شد پرشكسته چون باخرخشه ةاين خواج

 ناالن ز عش  عايشه کابيضّ عينهى مهن بكها     

 
 

 (00ص  ،3، ج ات شمسکلي) 

 اسهت  گفتم رمضان، گفت که امشب شب قهدر 

 

 
 

 آغهاز و سهبك نهوش    خرخشىه  بستان و مكن  

 

 (131، ص ديوان نزارى قهستانى) 
  خرخشهر لحظه گيرد با من از سر هترك من ه

 خرخشىه عش کشد ههر سهاعتم در   طب زلف کج  

 

 (818، ص ديوان خواجوى کرمانى)
 :به کار رفته است ی موالناهانوشتهنيز در  خرخاشورت اين واژه به ص

 و وصهم   خرخىاش  من شهوم آزاد بهى    خصم  گفت هر شش را بگيريد اى دو

 

 (180ص  ،1، ج مثنوى)
 :خرخاشى

 يعقهوبى  ۀاى جان چندان خوبى، نوباو

 

 انهها را مطلهوبى   آشهوبى، ج  خرخاشى 

 

 (11ص  ،8، ج ات شمسکلي)
 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

غرغشهه  . 312، ص ىنارکا gharghashaغرغشه . 002شَه افغانستان، ص خَرخَ
، ص 0 شَه خراسهان خَرْخَ. 333بيرجند، ص  xarxašaخرخشه . 381بختيارى، ص 

غرغشهه  . 88رامرزان، ص ف xerxeśahخرخشه. 031، ص 0 رْغِشَه خراسانغِ. 318
 .310ص  qarqāšaغرغاشه . 123غرغشه نائينى، کرمانشاهى، ص . 383قاين، ص 

 [درى]فارسى افغانستان  ۀگون
 .سر و صدا// درد سر و گرفتارى . [xarxaša] خرخشه

ايش، روى هم رفته، يهگ تمام پيچيدهرغم  پيشرفته، علىگى در جوامع صنعتى  زنده



 33/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(30، هذيانهای دور غربت)رود  جلو مى خرخشهآرام و بى 

 :بينيم است که در اين نمونه مى خرخشه ۀکاربرد ديگرى از واژ خروخشه
 .دالستيزه و ج. [ršxrrixr] خروخشه

توانهد   تواند تشكيل بشود و هر ملت هم مى ديگر، چند ملت مىهای  براى مفكوره
خود را ترجيح بدهد به ديگران، فرهنگ خود را، زبان خود را، قوميت خود را و آن 

 .(308، 3و  1خط سوم، شمارۀ )شود  نجال مىو ج خروخشه جایوطن، 

 [nâxdti[ خمدانهه 

 .زىپ پزى و سفال خشت ۀکور
 (:دان+ خم ) خمدان

نام )« خمدان» xwmt'nسغدى . ؛ قس(CPD. 94)« خُم، کوزه» xitg پهلوى :خم
، kitg، بلهوچى  xit؛ کردى عاريتى (0338، فرهنگ سغدى)( شهرى قديمى در چين

 ،اسهاس اشهتقاق  ) -ákitgs، هندى باستان «کوزه» xitgr-، اوستايى kubūnوخى 
331.) 

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

پخهت کهه بيننهده آن را     چنهان مهى   آب و نازك داده، در خمهدان  نقشهای خوش
 .(3، ص مزار شاعر)پنداشت  سازى مى محصول کاللى نى و بلكه فابريك چينى

 قههدت بمههرم، قههد تههو بههاريكى کنههد

 

 تهاريكى کنهد   خمدانىه  رومال سرت 

 

 (18، ص بيتهای خلقى تاجيك)
ص  ،0ج  ،آدمان جاويد ؛ح 338، ص ادبيات تاجيك ةنمون ؛31نور، ص  ةچشم: نيز
، ص داخونهده  ؛18، ص پيهرو سهليمانى   ؛381، ص روزنامة سفر اسكندرکول ؛311
 .331، ص غالمان ؛03، ص خيزى ريزى تا برف از برف ؛81

 .پز پز، آجرپز، خشت کوره :خمدانچى

پهز بهوده اسهت،     ، خشتخمىدانچى  آن مرد، که آهنگر نبوده بلكه ۀدر حجر واسع
 .(301، ص واسع)ايگير شد ج

را به نهزد آنهها بهرد و بهه      واسعاز اين کار خبردار شده،  واسع خُمدانچىِآشناى 
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 .(312، ص واسع) خذمت قبول کناند

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 . 188بخارايى، ص  xumdân خومدان

 :قديم فارسى های متون نمونه

 :خمدان

 .(83، ص نويرتال)در نهاده، تا بيرون آيد سرخ ان خمدانسوده بود نيك و به ... 

تا نم تعلقهات دور نشهود،   : فرمودند نمودند و مى خدمت امير سيد کالل تمثيل مى
 .(03، ص قدسيه)درآرند  تصرف خمدانو را در آن نگردد که ا ةوجود شايست ۀکوز

من آن اشهارت را شهكر   . مع آردايم و کسى نيست که هيزم ج ز کردهرا با خمدان
، ص الطالبين انيس)آوردم  خمدانکردم و آن هيزم خار مغيالن را بر پشت خود نزديك 

 .(181: ، نيز321
 (30، ص االسامى تاج)کوزه  خمدان؛ االَطِيْمَة

 (11، ص المعاشرينانيس؛ 032، ص االسامى تاج)خشت  خمدان؛ الشاخورَة

 :به کار رفته است ظرف شرابو  كوزهو  سبوبه معنى  معنوى مثنوىدر  خمدان ۀواژ

 اى زان جههام راهههب آن کنههد جرعههه

 

 کنههد  خمىىدان ره وکههه هههزاران جهه  

 

 (033ص  ،1ج)
 :ايران ۀدر گويشهای حوز كاربرد

 .333، ص 0 ان خراسانخُمْد

 [درى]فارسى افغانستان  ۀگون

 .پزى پزى و سفال خشت ۀکور. [xomdân] خمدان

 خمىدان در . هر دوى ما يكجا از عسكرى گريختيم. نامش قدير اس: صادق گفت
 .(31، اى خالى گلدانج)کرديم  پزى هم يكجا کار مى خشت

 .(11، جاى خالى گلدان)پزى گذشتند و به جاده رسيدند  خشت خمدانهایبا شتاب از 

 /dâra /دارههه 

 .نوك پستان، سر پستان

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هااى از نوشته نمونه



 010/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

آن را  هاى هداربرد و با انگشتانش  را زير پستان اَال مى( وست پُرکاهپ)بانو وَسَك 
 .(313، ص زنگ اول)گذارد  را پيش فوك گاو مى« گوساله»اَدير کرده، 

 .(102، ص دشت ماران)گرم گاو جان گرفتند، چربك شدند  ۀداردستانش هم از 

 :االصنافتكملةعربى به فارسى  ةنامدر فرهنگ داره ۀيى از کاربرد واژها نهنمو

 .(32 ص) ستانش برفته باشدپ ۀدارناقَةٌ ثلوثٌ؛ که سه 

 .(10 ص)پستانش برفته باشد  دارهناقةٌ حَضُون؛ که يك 

 (320 ص) الخِلْف؛ داره

 .(003 ص)پستانش برفته باشد  ۀدارناقَةٌ شطورٌ؛ کى دو 

 /irrges/ دربههه 

 :ی فرارودىهاشكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 .وصله، پينه، پاره. /irrgds/ دربيه

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 ولههيكن مهههر مههادر در دلههم مانههد  

 

 مهههن  ۀدپاردل صههه دربىىىهِ چهههو 

 

 (88، ص ابربازار ص)
دربيىه عالوه بر اين سر تا پا پهر از  .. )پشمين  او با وجود معتدلى هوا چَكمَن غفس

 .(011، 332 ،شوراب) داشت... به تن ( شده رنگ دوخته به رنگة و پَتَّاز لَتَّه  هاى

 ؛11، ص سربازان چهوبين او  ؛330، ص دود حسرت ؛332، ص مزار شاعر: نيز
 .08، 32، ص واسع ؛33، ص روزگاردارى ؛81، ص زنان سبزبهار

 .پر وصله و پينه: پُردربه

و پاههايش  ... ، پُردربهه بود، اى که به تن عريانش پوشيد کهنه ةجام... خان  همراه
 .(138، ص صبح جوانى ما)برهنه بودند 

 .وصله کردن: دربه انداختن

 دربيىه او را شسهته، دوختهه،    ۀپار باز سر و لباس چرکين و پاره... مادر و دختر 
 (11، ص واسع)، تا يك اندازه پوشيده، باب کرده دادند انداختهبسيارى 

 .دربه انداختن: دربه ساختن
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 دوز امرد که او را صاحب ده ساختم  هکهن

 دربىه سىاختم   هايش بردم و در خانهپاره  

 

 (333، ص داى نسفىسي)
 .دربه انداختن: دربيه كردن/ دربه كردن

آدمهان  )عمك  نشسته بود، گفت رستم دربه كردهاش را خودش  بيچاره ديروز کرته
رحهيم   ،هها  حكايه ؛388، ص تابستان ؛18، ص مزار شاعر: ؛ نيز(33ص  ،3، ج جاويد
 .301، ص جيك و گيك ؛308، ص جليل

 .شده وصله پينه: دربيه كرده

عذاب ... کهنه و سردش رطوبت و سرما گذشته [ شنيل] شنل ۀدربيه كرد جایاز 
 .(33، ص ساز منور)داد  مى

 .(003، ص زنان سبزبهار)نگريست  مندانه مى او انديشه ۀدربيه كردچيتِ  ةبه کرت... رئيس 

 .(308، ص جيك و گيك)اش را کشيده درست کرد كرده دربيهسراسيمه  ةکه کُرتوير

 .پردربه: سيردربه

سهخن  ... عمك را بهه سهرش گرفتهه     رستم سيردربهدريده و  وقتى که گلرو يكته
 .(30ص  ،3، ج آدمان جاويد)اش را باز يكبار ديگر تكرار کرد  لهاو

داشهتند   سىيردربه های گهاوى   وزههای گوپىِ دريده، م امهها جيشدگ معبسيارى ج
 .(83ص  ،3، ج آدمان جاويد)

، ج آدمان جاويد)لوچ  پوشيدگى، سرلوچ و پاى سيردربه ةريش بود، جام اين آدم کم
 (332ص  ،3

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

دربهى   ؛81دربهى، دربهى کهردن تهاجيكى، ص      ؛13دربيه ناچَسپان بخهارا، ص  
 .381مستچاه، ص 

 :ن قديم فارسىهای متو نمونه

 :درپه/ دربه

 گهههر بهههدرّد ز بهههرق آن ژنهههده   

 

 از مههههر و مهههه بهههرو دوزم  درپىىىه 

 

 (088، ص ديوان شاعران بىاورمزدى؛ )



 019/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 (003، ص االسامى تاج) دربه؛ الرُقْعَة

 (000، ص االسامى تاج)جامه  کاسه و آب ۀدرب؛ الرُؤْبَة

 (033، ص االسامى تاج) دربه بىالشَميط؛ نعل 

 :ندربه در داد

ام، به دست شمعون  در داده دربهاز برگ درخت خرما  جایآن چادرى که به چند 
 .(18، ص الحقيقةحديقة)جهود گرو است 

 :دربه كردن

 .(033، ص مقاصداللغه) دربه كنندالوَشيظه؛ چوبى که قدح را بدان 

 :كرده دربه

 (028، ص االسامى تاج) كرده دربه ةامالرَقِيْع؛ ج

 :درپى/ دربى

 پشهماگند  جل و ليم خرى ژندهگ سيه

 

 پذيرد و نه رفو  درپى که ژندگيش نه 

 

 (12، ص ديوان سوزنى)
 شهاه شهريعت    ةزشت آمده در کوکبه 

 

  دربىى  چون بر علم طاق به زر بافته 
 

 (823سيف اسفرنگى، ص  ديوان)
 (31ص  ،0اللغه، ج  صراح)امه بسيار کردن بر ج درپىتَرقيع؛ 

 (028، ص الربا منتهى)مشك  درپى؛ جوّة

 :درپى کردن

 نههاموس اهههل دنيههى را  ةرداى کهنهه

 

  كنىد درپىى   مى عى است که اقبالمرق 
 

 (311سيف اسفرنگى، ص  ديوان)
 (331، ص االرب منتهى)جامه  درپى كردنرَدْم؛ 

 (3311، ص االرب منتهى) امهج درپى كردنتَلَدَّم؛ 

 :كرده درپى

 (331 ، صاالصنافتكملة) كرده درپىالمُرَقَّعُ؛ 

 (333، ص االرب منتهى) كرده درپى ةمقبول؛ جام
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 /âtγirr /درغاتهه 

 :ی فرارودىهاشكل ديگرى از كاربرد واژه در نوشته

 /ârγâti /دارغات
ی هانوشتهاز کاربردهاى کهن و پربسامد در  درغات ۀبا اينكه واژ. سد و بند آب

در  بندى را گوينهد کهه در   »: خوانيم دهخدا چنين مى ةنامتلغفرارودى است اما در 
درغات جمع در  . حيح کلمه ور  است نه در پيش آب بندند که تلف نشود، اما ص

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

 (:ىاءالنهرماور)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 درغىات  کشهيده از  زورقهای سلسهله   فرمان  ريز شود آب بخت سامع فواره

 

 (382، ص هيكلى از لعل)
به امينها فرمودم که ده نفر اُستاىِ درودگر يابند تا کهه برابهر رودکهاوى، پهل،     ... من 

 (88، ص يادداشتها)ورغها را هم ساخته رويم  و تخته درغات

... گويند  وى فغيطسين تا موضعى که آن را سه پالن راه وابكنه مىهمين ج ةپيوست
 ؛331، ص غالمهان : ؛ نيهز (80، ص اسهناد بخهارا  ) و مقسم آب آنجاست درغاتموضع 
، خواجگى قشالق ؛01، ص رامايانا ؛123ص  ،0، ج 110، 328ص  ،3، ج تاجيكان

، ص اسهناد بخهارا   ؛112، ص داخونده ؛302ص  ؛ طالس،ها حكايه ؛032ص  ،3ج 
پهوخ و   وِنّهى  ؛311ص  ،0، ج اثرهاى منتخب تورگينف ؛311کنجكى، ص  ةپلت ؛38

 .81، ص دوستان او

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :درقات/ درغات

د به عدل و قسمت آب بخارا وى نها درغاتمله اين تهاى نيكو نهاد و از آن جسن
 (8، ص تاريخ بخارا)

 ةترجم)آب است در شهرهاى ماوراءالنهر  ۀکنند نام ابزار تقسيم: و مرزقات درقات
 (82العلوم، ص  مفاتيح



 011/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 /âraγzr /زغارههه 

 .کنند قيمت که معموالً از آرد ذرّت تهيه مى نوعى نان ارزان

 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 نيسهت  نيز ما را غهم  زغارهگر نيست 

 

 زيرا که از او زبان گاو خوشترك است 

 (323، ص سودا)
 ايم وردهخ نان دگر ز خوان شب خواب  ايم  خورده مهتاب ۀزغارايم  گر خورده

 (331، ص ابربازار ص)
 ؛030 ، ص(3) هها  حكايه ؛001، 003، ص يادداشتها ؛10، 13، ص چشم ستاره: نيز

 ؛33، ص بابهارئيس  ؛11، ص وخش زربخش ؛30، ص سنگ سپر ؛33، ص غالمان
حهال خهودم،    ةمختصر ترجم ؛020، ص صبح جوانى ما ؛1ص  ،3، ج آدمان جاويد

زنهان   ؛023ص  روايت سهغدى  ؛302دشت ماران، ص  ؛318، ص شوراب ؛12ص 
 .181، ص فولكلور تاجيك ؛013کنجكى، ص  ةپلت ؛13، ص سبزبهار

 .اى نان ذرت، مجازا يك لقمه نان تكه: چه زغاره

 .(10، ص غالمان)شوم  مىجدا خورم،  اى هم، که در اينجا مىچه زغارهاز يك 

اَتان را هم پهر   وارى خوراك ۀچ زغاره جایکارکردتان  اگر شما اينگونه کار کنيد،
 .(11، ص غالمان)کند  نمى

 .است( زرد مايل به سرخ)خاکى که به رنگ زغاره : خا  زغاره

رو  نه سهواره و پيادهههايى کهه از روبهه    ... کس نبود،  چيز و هيچ در خيال او هيچ
 .(130، ص شوراب).. تاب  رنگشان سرخ خا  زغارههای  نه تل و تپه... آمدند  مى

 .رت فروشىنان ذ: فروشى زغاره

 .(031، ص (3) ها حكايه) فروشى زغارهبال به پس . گريه نكن، دخترم، بس، گريه نكن
 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 .020زغازَه هردرى، ص . 323ه بخارا، ص زَغارَ

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :زغاره

 نعمهت  رفيقان مهن بها مهى و نهاز و     

 

  زغىاره  يا اخشمه نههاده يكهى زيهر    
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 را زغارهيا اخشمه بمالد، نان 
 (110، ص ديوان شاعران بىمروزى؛  ۀعمار)

 مها  ۀبهود در سهفر   زغىاره حلوا چهو  

 

 حلواسههت مههرا  زغىىاره امههروز همههان 

 

 (3238، ص ديوان کمال خجندى)
 (112، ص االصنافتكملة) زغارهعيعه؛ اللَ

 (ب 383، ص العذراءالصحيفة) زغارهالطهف؛ 

 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .313، ص 0 ه خراسانزَغارَ

 / serkâ /سركاهه 

 :ی فرارودىهانوشتهشكل ديگرى از کاربرد واژه در 

 /sirkâ/ سيركا

؛ وخى (128. وشى فره)« سرکه» yāhrrk؛ نيز (CPD. 75) «سك، سرکه» hdkپهلوى 
sik  سهنگلچى ،sūyūk سهرکه »؟» (IIF. 539)  ؛ بههدينىhemk ,heht ,hrrkr « سهرکه »
 (.3308 ،برهان قاطع) hrrkr؛ گيلكى (323، 33، 38. بهدينان  فرهنگ)

 : (ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 بههرده خههويش تنههدخويى  سىىركا ز

 

  گريهههزان از دکهههانش ترشهههرويى   
 

 (11سيّداى نسفى، ص )
مهرگ  )نمود  او ترش و پرچين مى ةنوشيده باشد، پيشان سركاديگر وقتها، مانند آنكه 

 .(31، ص سودخور
 ،3، ج خواجگى قشهالق  ؛83، ص مزار شاعر ؛382ليل، ص رحيم ج ،ها حكايه

 ؛088، ص نهارك  ؛302، ص يادداشهتها ؛ 330فردوسى، ص  ؛311، 338، 313ص 
 .383، 321، 38، ص روزگاردارى ؛380،383، ص های تاجيكى لطيفه

 .فروش سرکه: سركافروش

 گذاشت من آمد امشب ترشرويى را ةخان  داشت  اندازه لطف بى سركافروشم دلبر

 (381 ، صداى نسفىسي)
 



 017/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 :رودىكاربرد در گويشهای فرا

 .328بخارايى، ص  sirkâ سيرکا. 021کا بخارا، ص سِرْ

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :سركا

 معههده حلههوايى بههود حلههوا کشههد     

 

 کشههد  سىىركا معههده ص فرايههى بههود  

 

 (311ص  ،1، ج مثنوى)
 سىىركاشههراب داد خههدا مههر مههرا تههرا 

 

 ترا مرا و نگ است مراست چه جچو قسمت  

 

 (331ص  ،3، ج يات شمسکل)
 .(18، ص نامه زنگى)شكر است  ةکاس است که هم سركايك برادرم 

  سىىركاشههراب داد خههدا مرمههرا تههرا  
 

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

 .(11، ص المتعلمينهداية)بود هم ترش و هم تيز  سركا ۀبه ذوق مانند

 .(038، ص المتعلمينهداية).. فرغار کرده  سركاو به دهان بگيرد اسبغول به 

و شرينى و مويز، و حلهوا و   سركازوى از سازيت از وى مى و روزى نيكو ج مى
 .(138، ص تفسير نسفى)هر چيز 

، 80، ص الفدريقينروضدة ؛303، ص االسهرار  ينبوع ؛113ص  ،تفسير نسفى: نيز
 ؛81، 80، ص نامههه زنگههى ؛338، ص العقههول بسههتان ؛38، 83، ص الفددريقينروضددة
 ؛18، ص مقاصدددداللغه ؛133، ص االسهههامى تهههاج ؛88، ص االصدددنافتكملدددة
 .12، ص المعاشرينانيس

 :سركافروش

 (83، ص مقاصداللغه) سركافروشالخَلّال؛ 
 :ايران ۀگويشهای حوز كاربرد در

 .331، ص 0کا خراسانسِرْ

 / rrsrš /شرفههه 

 .صدا و بانگ آهسته و نرم
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 :با اسمهای گوناگون همنشين شده است( ىماوراءالنهر)ی فرارودى هادر نوشته شرفه
 ...قلم و  ۀشرف، درخت ۀشرفباد،  ۀشرفتير،  ۀشرفآب،  ۀشرفموج،  ۀشرفپا،  ۀشرف

 (: ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

گَهردش   لوچ بودنش معلوم بود، به غهالم  پاى کسى که پاى ۀشرففرصتى نگذشته 
 .(183ص  ،3، ج آدمان جاويد) نزديك شد

 .(32، ص فردوسى)پاى شوهرش، هوشنگ را خيزاند  ۀشرففاطمه با شنيدن 

 .(138، ص شوراب) وش رسيدپاى به گ ۀشرفدر اين دم 

سهروش   ؛08، ص روزى دولهت محنهت   ؛18، ص خهوابى  من و شهبهاى بهى  : نيز
مؤمن قناعت،  ؛18مؤمن قناعت، ص  ؛328، ص تريبون شاعر ؛81، ص گراد استالين
 .003ص ، 0، ج الوقايع بدايع ؛182ص 

 .شرفه: شرفا 

 شىرفا ِ  نى مثل پاى مرغابى، ولى ده چنهد کهالن  هايش پهن و طوال کف پاى و پنجه
 .(320، ص گنگ خوابديده)لرزد  انگيز، از شلپويش دلم مى آور و نفرت پايش غش

 .(13، ص گنگ خوابديده)چرکين را شنيد ... سم اسپان  شرفا سپس 

 .دادارص: دار شرفه

 تيههز زنانههه دارد   دار شىىرفه مژگههان  دشت زند مى ژهزند دشت هى مي هى ميژه مى

 

 (133 ص ،ابربازار ص)
 :های متون قديم فارسى نمونه

 :شرفه

 جالجهل شهاهين عهدل تهو     ۀشرفاز 

 

  عنقاى ظلم گشت پس قاف در نههان  
 

 (033، ص ديوان سوزنى)
 سهنگ آسهيا    ۀشىرف يب بها  عنهدل  ةنغم  کى بُوَد شعر يكى بُوَد بلى ليك مساوى

 

 (83، ص ديوان سيف اسفرنگى)
 بشهههنيد در شهههب معتمهههد  ۀشىىىرف

 

  زنههه کههزتش زنههد  برگرفههت آتههش  
 

 (033ص  ،1، ج مثنوى)



 013/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 کهههاروان شهههكر از مصهههر رسهههيد

 

 آيههههد  گههههام و درا مههههى ۀشىىىىرف 

 

 (381ص  ،0، ج يات شمسکل)
، ص صدنافاالتكملة ؛ح 3213، ص تفسير طبرى ةترجم ؛311، ص نامه طوطى: نيز
 .81، ص المعاشرينانيس ؛801، ص االسامى تاج ؛013

 :شرفا 

 تَههونگر بههه نزديههك زن خفتههه بههود  

 

 مهردم شهنود    شىرفا  زن از خهواب   

 

 (31، ص اشعار پراکندهابوشكور بلخى؛ )
 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .023، ص 0فَه خراسانشَرَ. 188فَه افغانستان، ص شَرْ فَه، بِىشَرْ

 / šaft /شفتهه 

 .، سقفشيفت: ی فرارودىهانوشتهشكل ديگرى از کاربرد واژه در 

 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

  را ن ميگسار و سرو سهيمين بينم بتا و مى  پروين را مرمرين آسمانى شمع شفتبه 
 

 (038، ص پيغام)
بود، تماما سهياه   ميانجاى مهمانخانه از دود مَنقَلدانى که در شفتشباالى طاقهايش و 

 .(3، ص صبح جوانى ما)شده بود 

 ؛028، ص دشت ماران ؛011، ص فردوسى ؛321، ص وفا ؛08، ص شوراب: نيز
کبهوتر   ؛31، ص آدينهه  ؛31 ص ،0، ج آدمان جاويهد  ؛11ص  ،3، ج آدمان جاويد

 .33، ص ريزند نه ستارهها مى ؛311، ص سفيد

 :ورتهای گوناگونى به کار رفته استدر متنهای فارسى به ص شفت ۀواژ

 :سفد/ سغد

 .(ح 3213، ص تفسير طبرى ةترجم)داشته  نگاه سغدىکرديم آسمان را 

، ص ترجمهة تفسهير طبهرى   )خويش ( سقفهای) سغدهاىست بر  ها فتاده ن از ديهايشا
 .(ح 3213

 .(18، ص تفسير نسفى)وى يعنى سقف وى  سفدوى افتاد بر 
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 .(121، ص تفسير نسفى)بر ديوار نهاده  سفدهاىافتاده بر ايشان از زبر ايشان آن 

، تفسير نسهفى )فرو رفته است  سفدهادرگذشته است و ديوارها بر  سفدهاآن شهرها 
 .(818 ص

 :سغ

 (01، ص دستوراالخوان؛ 112، ص االسامى امى فىالس؛ 130، ص البلغه) سغ: االزج

 :سفت

 .(183، ص تفسير نسفى)هاى آن فرو رفته، و ديوارها بر سفدها فتاده و خفته شفدو 

 (3، ص االصنافتكملة) شفد بى ةبيت اجهَى؛ خان

 : شتف

 (382، ص االسماء مهذب) شتفالسَقْف؛ 

 (033، ص االسماء مهذب) خانه شتف العَرْش؛

 (33، ص االسامى تاج) دندان شفتاالَلَصّ؛ 

 :شتفت

 .(388، ص قرآن قدس)از زور ايشان  شتفتدادها بيفتاد وريشان  از بن

 (33، ص االسماء مهذب) شتفت بى ةاالَجْهى؛ خان

 (380، ص االسماء مهذب)خانه  شتفتالسَّمَزء؛ آسمان و 

 :شتفته

 (101، ص االسماء مهذب) شتفته ةيتٌ مُسَقَّف؛ خانب

 (101، ص االسماء مهذب) شتفتهبنا  ةبيتٌ مُؤزّج؛ خان

 : شفت

و حنك و دنهدان   شفتحل  که مخرج اصوات است و به آلتى ديگر از  ةو واسط
 .(331، ص القضاةهایعيننامه) که مخارج حروف است

 :شفد

 (013، ص االصنافتكملة) شفد؛ الظُلَّة

 (.11، ص مقاصداللغه؛ مطلع 303، ص مقاصداللغه)و زبر هر چيز  شفدالسَّقف؛ 

 :شفد كردن



 000/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 (111، ص مقاصداللغه) شفد كردسَقَّفَ؛ 

 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

. 30تربهت حيدريهه، ص    čoxd ، چخدdxmč چخت. 383چُخْت افغانستان، ص 
سهبزوار، ص   čoxtچخهت  . 032، ص 0ت خراسان شِفْ. 338، ص 0چُخْت خراسان

سهمنانى، ص   saf، سف sôh، سف  hrsm سفت. 113سروستان، ص  safqسف  . 021
 .11يغنابى، ص  šampشمپ . 138شيرازى و کازرونى، ص  seft سفت. 013

 /adudγ /غدودهه 

 .شود چربى غضروفى که در زير پوست پيدا مى ۀغدّ

 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

و دست و پاى بريده  غدودهر چيزى که از گوسفند نشانه مانده بود، خون، پشم، 
 .(18، ص دشت ماران) تراشيده، دور افكند

 .(81، ص کبوتر سفيد)زير بروتش بازماند، که سر برداشت  غدودهاىبعد پريدنِ 

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

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 .033غَدوك هردرى، ص . 012د بخارا، ص غَدو

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :غدود

 مهرا   غىدود  درون سينه گره گشته چون  غمت  گشايى که يابدم که خدنگ عقده

 

 .(نامهلغتصر نصيراى بدخشانى به نقل از ابون)
 کن و زهره و سرگين و خون و بوکان غدود  بزرگ وزين همه که بگفتم نصيب روز

 (11، ص ديوان کسائى)
 نور چشم اهل علم و عقل در ديدار اوست 

 در قديد  غدودى هست بى ديدار او ديده
 (318، ص ديوان سوزنى)
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الحهرب   آداب)بودى هميشه رنجهور بهودى    غىدود اصلى نيافريد که اگر  غدودو ديگر 
 .(313، ص والشّجاعه
 (3031، ص االرب منتهى)( ميان سم گوسپند و مانند آن) غدودنَسْر؛ 

 (13، ص المعاشرينانيس) غدود؛ الغُدَّة

 :غدودنا 

 (183، ص االرب منتهى)گرديد شتر  غدودنا دَرَأ البَعير؛ 

 (183، االرب منتهى) غدودنا آماسيده و  ء؛ شتر پشت دارِى
 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 qududقهدود  . 118بيرجنهد، ص   qodudقهدود . 321د افغانسهتان، ص  غَهدو 
 .338فارسى هروى، ص 

 [درى]فارسى افغانستان  ۀگون
 [odudγ] غدود

سهاله بهود    8که  وقتى. شود چربى که بيشتر در زير پوست ايجاد مى ةغدّه و گلول
پيدا شد و حكيمان آن زمان آن را بدون دواى بيهوشى  غدودى[ گلويش]= گولُيَش 

 .(333 ص ،نشينان سخنگوى پرده) جراحى کردند

نيست کهه چهه   ولى معلوم ... قصابان ترك مسلك نموده و ةرود که هم بيم آن مى
در کنج ترازو مانهده و بهه    غىدود روده و  ناف و پستان و سرخ جاى پيش چيزى را به

 .(30، 3110دى ، ج32، شمارۀ زنبيل غم)اين گونه خاك در چشم خريداران بزنند 

 / afsγ /غفسهه 

 :گبز=  غفس

، «چهاق، تنومنهد  » triz, كىتهاجي . ، قهس «چهاق » afsγمونجهانى   هه  اى يدغه
 γāpšì,γafči، وخهى  γafč، شغنى «(چسب)کلفت و غليظ هر چيز » ausγبدخشانى 

 (.IIF. 523. 212) «زياد، بسيار و فراوان»

 (: ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه
 .ضخيم، کلفت .3

 ها توان ره برديسفيد غفس ۀسان در پرد چه



 009/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 آلود  فى اين صبح مهکه در شفا

 .(33، ص عسكر حكيم) اگر يك ذره نورى بود آن هم مُرد

و شيمهای  غفسناك  پوستين پخته تر بود و در نيم قد او از قد محمود خيلى کوتاه
 .(1، ص تابستان) نمود دينگ مى غوله ناك به نظر قريب پخته

، آدمان جاويهد  ؛81، ص شوراب ؛333، ص هداخوند ؛33، 18، 08، تابستان: نيز
 .12، 31، ص صبح جوانى ما ؛323؛ حكيم کريم، ص ها حكايه ؛8ص  ،0ج 

 .محكم و مقاوم .0

 .(31، ص جوى پدروستدر ج)کند  را از تير دشمن حفظ مىم غفس بتون

 . حجيم، قطور .1

ههای حجهره    در طاقچهه ... زرويهه  درا غفس منثور کتاب ةشاهناممجمع داستانها 
 .(1فردوسى، ص )اند  خوابيده

 .تناور. 3

وتنداورغفة شددتوتهداچومد 

 

كرداوچوبدربد بهآنهاسجدهم 


 (83عسكر حكيم، ص )

 .(12، ص تابستان)توت تكيه داد  غفس ةعمك عصايش را به تن صاحب

 .1، ص (3) ها حكايه، 32، ص صبح جوانى ما: نيز

 .تنومند و چاق. 1

 .(83، ص شوراب)بود  غفس وى مرد قدپَست نهايت فربه و

 .388، ص شعر غرق خون، 083، ص تابستان: نيز

 .درشت، بزرگ .8

و سياه  غفسکالن با حرفهاى  [ةفوتوگرافي]دوم و سوم فتوگرافى  ةدر تمام صحيف
 .(033، ص پيامهاى دوستى)شده است الب دقت چاپ کرده ج

 .پرپشت .8

پگاهى چطور بحر پخته  ۀديدند که نسيم تاز مى غفسشاز تحت ابروان سَپِ سفيد 
 .(38، ص تابستان)زناند  کنان موج مى را نوازش
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 .(31، ص تابستان)ساله سَپِ سياهند  وان بيستاو مانند ابروان ج غفساما ابروان 

، شهوراب  ؛332، ص يادداشهتها  ؛311، 31فردوسى، ص  ؛383، ص تابستان: نيز
 .038، ص (0) ها حكايه ؛332، ص من گنهكارم ؛181ص 

 .دار و بم يا گرفته محكم، پرطنين و زنگ .1

 .(13، ص شوراب) غفسبانگ زد او با آواز ! زيارت قبول! عزيزم ةسالم باج

تهار   ؛18، ص عنكبهوت  تهار  ؛00، ص (0) هها  حكايهه  ؛028، ص شهوراب : نيز
شهب،   اى در تيهره  ستاره ؛3، ص آهنگ شهر عش  ؛318، ص وفا ؛32، ص عنكبوت

 .311ص 

 . غليظ .3

جهدا  و تنهد از خهود    غفس خس و خاشاکهاى تر و نم، با دود... پنج شش قدم 
 .(1ص  ،3، ج آدمان جاويد)سوختند  کرده، مى

 .030، 033، 8، ص وفا، 113، 031ص  ،3ج  ،آدمان جاويد: نيز

 .تاريكى محض و شديد: تاريكى غفس .32

 ،0، ج اثرهاى منتخب تورگينهف )کرد  اَرَنگى سفيدى مى غفس پيراهن او ميان تاريكى
 .(01ص 

 .انبوه و بسيار و متراکم .33

ص  ،3، ج آدمهان جاويهد  )ه، از هوش رفت نرم دراز کشيد غفس به باالى برف... او 
101). 

 .301، ص شوراب ؛33، ص مرگ سودخور ؛88، ص صبح جوانى ما: نيز

 .سنگين و گران و ناخوشايند .30

 شد به چشهمش مثهل ابلهيس پليهد     

 

 بيتههين پديههد  ئههون مههه غفىىس ةسههاي 

 

 (81، ص چرا  ابدى)
 .080ص ليل، رحيم ج ،ها حكايه ؛331، ص مناس: نيز

 .تنومند: غفس تنه

دسهت و   غفىس  تنهآدم  آمده، در پهلويش استاد و از درون آن يك« ژِگُلى»يك 
 .(381، ص هم کوه بلند)پاهايش کوتاه برآمده با او گرم و نرم احوالپرسى کرد 



 001/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .داراى شكم بزرگ: غفس شكم

ها قدم زده،  رهه رود و در پى« حافظ»گشت وزهاى گذشته برخيسته، به گلمثل ر
، اکتيار)او ديده، رشك برد  ۀرا نزد درواز غفس شكم راه او را بانى کند و يا آن حافظ

 .(080ص 
 . کلفت پوست: پوست غفس

 بچّه ه گفت باى بوده است پوست غفس شود که پاى شما مانند پاى فيل معلوم مى
 .(83، ص مرگ سودخور)

 .سنگين و ناخوشايند: غفس غفس

گذاشته بود  غفس غفسهای  روشنى چرا  در زير پيشانى، لب و مَنَه هر دو سايه
 .(303، ص تابستان)

 .ضخامت و کلفتى: غفسى

لبههايش   مهوىْ یغفسى  آمهد کهه   پيش پهيش بنهديان يهك مهرد ديوصهورتى مهى      
 .(80، ص آقشده)بود  برين اَرْغَمچين

هها کافتهه، نهالههاىِ    يبراى پنج بيخ نِهال، سه بيخ زردآلو و دو بهيخ شهفتالو چُقور  
 (18رحيم جليل، ص  ،ها حكايه) اَشان به قدر عصا را راست کردندیغفس

 .133، ص ابربازار ص ؛31، ص روزگاردارى: نيز

 .آنكه سر بزرگ دارد: غفس هكل

زور  غفس گوشت لنجهايش آويزان، که از فربهى چشمانش به ، شكمغفس كلّه يك
 .(032، ص هم کوه بلند)نمايد  مى

 .کلفت در معنى حقيقى و مجازى گردن: غفس گردن

پنداشتنشان  غفس گردنوى از ترس آنكه اگر از مكتب شكايت نمايد، کندذهن و 
 .(13، ص شوراب)گفت  پدر و مادر چيزى نمى باره به ممكن است، در اين

 .کلفتى کردن گردن: غفسى كردن گردن

دهم  سرت را هم کنده هوا مى... کرده، به سخن گوش ندهى  غفسى گردن اگر باز
 .(30، ص غالمان)

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

باشد که عالوه بر  كبزو  گبز ۀکاربرد ديگرى از واژ غفس ۀنمايد که واژ چنين مى
 :ی قديم فارسى نيز به کار رفته استهانوشته زير در ةنمون

، عالوقاي بدايع)، سطبرى کافرى، باليى خدايى گبزىآن کنيزك را شوهرى بود، غالم 
 .(013ص  ،0ج 

 :كاربرد در گويشهای فرارودى 

. 012بخهارا، ص   غَهوْس . 038شهيرِ غَهوْس بخهارا، ص    . 13اَلْغَس بخهارا، ص  
مسهتچاه، ص   غَفْسَهك . 312تهاجيكى، ص   سيل غفهس . 11غوسك تاجيكى، ص 

 .033هردرى، ص  غَوْس. 022هردرى، ص  غَوس گردن. 331

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :گبز/ كبز

 .کلفت و سفت .3

 سهبز  نان چو معنى بود بهود آن خهار  

 

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

 .استوار و پابرجا .0

 گبىىز گردنههد زآن نههدا دينههها همههى 

 

 گردنههد سههبز  شههاخ و بههرگ دل همههى 

 

 (101ص  ،0، ج مثنوى)
 تهها همههه آرنههد بهها وى روز عجههز   

 

  بىىزك داران تهها شههوند از سههلك ديههن  
 

 (013، ص نامه رباب)
 .بزرگ و قوى .1

 بههود حمّههالش پههدر در وقههت عجههز 

 

  كبىز  گشت او حمّال خود چون گشهت  
 

 (328، ص نامه رباب)
تابوتى را بهر دوش گرفتهه    گبزوان بينم که چهار ج گشايم، مى را مى به ادب تمام در

 .(300، ص العارفين مناقب)آيند  درمى

 :گبزى

 .ىقدرتمندى و زورمند .3



 007/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 و هفهت انهدام زفهت    گبزى با چنين

 

  از شكاف در برون ج سهتند و رفهت   
 

 (331ص  ،0، ج مثنوى)
 .خشونت و تندى .0

و بها   گبىزى و بها گبهزان    اگر تلخ نباشى بخورندت و اگر گرگ نباشى بدرندت،
 .(318، ص العارفين مناقب) نغزان نغزى

 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .031، ص 0 خراسان یس شدن، غَفْسس، غَفْغَفْ. 038، ص 0 غَبْس خراسان

 [درى]فارسى افغانستان  ۀگون
 [awsiγ [ غوسى

 (333، االمثال و کنايات ضرب) نان، نازکى کار غوسى

 (082، االمثال و کنايات ضرب) ، کار را تُنُكى(ضخيم) غوسىنان را 
 [γawstrrirn] غوس گردن

 .(301، االمثال و کنايات ضرب)نقل بسيار  غوس گردنسخن بسيار، در آمد گو  در خوش

 / rdirnâs /فاريدنهه 

شايد اين واژه کاربرد ديگرى باشد از مصدر واريدن، اواريدن بهه معنهى گواريهدن و    
 .هضم شدن خوش

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 .يده بودن، دلپذير و دلنشين بودنآيند بودن و پسند خوش .3

 ايههن گپههها بههه گوشههش  فاريىىد نمىىى

 

  به راحت بود حاال فكهر و هوشهش   
 

 (32، ص آتش پنهان دل)
گويم کهه در زمهين ديگهران شهكار      هم، باز به شما مى نفارداين گپ من به شمايان 

 .(388قمر، ص )کردن، دزدى است 

 تههار ؛010ص  ،3، ج دآدمههان جاويهه ؛300، 382، ص صههبح جههوانى مهها: نيههز
، جنايت و جهزا  ؛038، ص زنان سبزبهار ؛303، ص دشت ماران ؛30، ص عنكبوت

، فردوسهى  ؛338، ص (0) ها حكايه ؛033، ص تابستان ؛33، ص تابستان ؛332ص 
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اثرههاى   ؛11پهوخ و دوسهتان او، ص    ونّهى  ؛388، ص مرگ سودخور ؛31، 83ص 
، ص جهالدان بخهارا   ؛01، ص ی خلقى تاجيكبيتها ؛11ص  ،3، ج منتخب چخوف

 .301، ص پيام نياکان ؛31

 .سازگار بودن، ساختن .0

زمسهتان بهه مهزاج بعضهى آدم     و خنكهای ازغرين  تابستانباد  هواى گرم و تفت
 .(321، ص شوراب) فارد نمى

 .مزه کردن، گوارا بودن .1

گونهه   ، بهه دهانهت مهزه ندههد، چهى     نفىارد  خودت يك فكر بكن، خوراکى کهه 
 (18، ص در آرزوى پدر)خوريش؟  مى

 .دلنشين و دلپسند: فار دل

 (081، ص بود اگر وى مرد مى)است  فار دل ماه در طرفهاى ما فصلى از همه تيرَه

 .خوشايند و دلپذير: فارم

 شهكر  ام کهه حهرف   چه دير دررسهيده 

 

 اسههت فىىارم بههه گههوش آفريههدگار  

 

 (80، ص پيام نياکان)

شهاعران   ؛83، ص شاعران سهاويتى تاجيهك   ؛311، ص يغامپ ؛318، ص پيغام: نيز
 ،3طهالس، ج   ،هها  حكايه ؛33، 33، ص بح جوانى ماص ؛313، ص ساويتى تاجيك

 ؛31، ص روايهت سهغدى   ؛338، ص کبوتر سفيد ؛3، ص آهنگ شهر عش  ؛11ص 
اثرهاى منتخهب   ؛83، ص (0) ها حكايه ؛88، ص تابستان ؛300، ص جنايت و جزا

آدمان  ؛38ص  ،3، ج آدمان جاويد ؛331، ص (0) ها حكايه ؛83ص ، 3، ج چخوف
 .31، ص چرا  ابدى ؛338، 11، ص قمر ؛323، ص فردوسى ؛32ص  ،0، ج جاويد

 : نافار

 .آور ناخوشايند و مالل .3

اگهر وى مهرد   )را مختصر کردن خواسهت   نافار وى به همين منوال اين صحبت
 .(13، ص بود مى



 003/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .ملول و خسته .0

 شهههد نافىىىار عجهههب ارمفهههاز دم 

 

  در ميهههههان مرغهههههزار آههههههوبره  
 

 (11، ص سبز ۀگهوار)
 :كردن نافار

 .آشفته کردن و به هم زدن. 3

 کهههرد نافىىىار خهههواب برفهههى مهههرا

 

 نههههرم اميههههد  ةناگهههههان زنگولهههه 

 

 (308، ص سبز ۀگهوار)
 .خسته و ملول کردن .0

 نخواهد کرد نافارش برق

 مهرى من نيز دورى و بى

 .(033گلرخسار، ص ) آزارش نخواهد داد

 ؛31، ص مرگ سهودخور  ؛38، 31، ص شوراب ؛332، ص مزار شاعر: نيز
 ؛133، 383، ص وفهها ؛023، ص تابسههتان ؛382، ص هههای تههاجيكى لطيفههه

هر  ؛022، ص کنجكى ةپلت ؛318، ص کنجكى ةپلت ؛301، ص نامة عينى شنج
بهوتر  ک ؛32ليهل، ص  رحيم ج ،ها حكايه ؛30، ص بيشه گمان مبر که خاليست

، ج اثرهاى منتخب تورگينهف  ؛111، ص ريزند نه ستارهها مى ؛383، ص سفيد
 .018، ص وفا ؛80ص  ،0

 . ناخوشايند ظاهراً: برين گى نفاريده/ برين نفاريدگى

پرانيهای نزديك به لهرزش آمهده،    زبانك چرا  هر زمان از موج و گلدُرّاس توپ
 .(1، ص وفا)شد  برين نفاريدگى[ گنرال] کرد، اين به طبع ژنرال ليپ ليپ بازى مى

 .(18، ص وفا)شد  برين گى نفاريدهفر سخن آخرين ميربدل به طبع ص

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

سهنگليچى، واخهى، ص    نفاريدن. 002فارش اشكاشمى، سنگليچى، واخى، ص 
. 088هزلِ نافارَم بخهارا، ص  . 000بخارا، ص . 32دل به نفاريدن بخارا، ص . 313
 .301فاريدن بخارايى، ص  fâridan دنفاري

 :متن قديم فارسى ۀنمون
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ليسهد و ههيچ از آن    کند و به انگشت خود مى دست مجروح در آش مى... آدمى 
ريشهى ببينهد، آن آش او را    رود، چون بر ديگرى اندکى دنبلى يا نيم دلش بر هم نمى

 .(03، ص فيه ما فيه)و نگوارد  نفارد

 :ايران ۀر گويشهای حوزكاربرد د

فاراندن، فارَم، . 333ن افغانستان، ص فارِيدَ. 330ن افغانستان، ص بَه جان فارِيدَ
 fârdan فاريهدن . 011، ص 0نافارَم، نافارَمى خراسان. 003، ص 0فاريدن خراسان

 .331فارسى هروى، ص 

 /qemiz /قميزهه 

 .آور است سازند و مصرف زياد آن مستى اى که از شير اسب مى ، نوشابهشير اسب
 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 لهههب نوشهههان  بهههر تشهههنه قميىىىز

 

 رسههههان عاشهههه  بههههر جانههههان  

 

 (013، ص مناس)
 و بوزه تا وقت سحر برداشتم  قميزاز 

  ز شراب و باده بود که بهتر اکيف او باهلل
 (318 ص ،پيرو سليمانى)

 .(008ص  ،3، ج آدمان جاويد)ام  آورده ايستاده قميز [ييالو]براى بيگ از ييالق 

، واسهع  ؛11، 13، ص سفرنامة تحف بخهارا  ؛008، ص شوراب ؛318، ص آدينه
 .81، ص قهرمان خل  تاجيك ؛002ص 

 .قميز. فراوان است پرقميز، ج ايى که قميز: قميزنا 

اف  دسهتورالعمل دکتهران   برآمده، آنجا مو قميزنا به مرغزارهاى  قميز در موسم
 .(333، ص آدينه)يك ماه يك نيم ماه قميز خورد [ دوختوران]

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :قميز/ قمز

 .(013، ص االخبار زين)خوانند  قمِزآن را شير اسپ باشد  تابستانو خورش ايشان در 

باشد همچو بنج و شهير اسهپ    از براى آنكه مستى گاه هست که از چيز مباح مى



 010/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(130، ص الملوك سلوك)گويند  قميزماديان که او را 

اسماع افتاد که عادات قزّاق چنانست که چون اسبان ايشهان هنگهام    ثقاةو نيز از 
سازند به زبان عربى  بهار نتاج کرد و شير اسب فراوان شد و شير اسب را که دو  مى

و آن بهتهرين شهربتهاى اوزبهك اسهت      قميىز گويند و به زبان ترکهى  « الرماك لبن»
 .(383، ص نامة بخارا مهمان)

 .3332، ص آراى نادرى عالم ؛381، 381، نامة بخارا مهمان: نيز

 / nrâkrn /كنانههه 

ی قديم فارسى به معنى کهنه و هانوشتهدر  كهنانهورت ديگر آن يا ص كنانه ۀواژ
رسد که اين ص فهت در برخهى از متهون     قديمى به کار رفته است، چنين به نظر مى

 .اسم نشسته است جایفرارودى به 

 ة؛ پهارتى ميانه  qhwn  (CPD. 48)، فارسهى ميانهه  «کهن، قديم» krsyrnپهلوى 
 .DKS)« کهن» -kisrnrسكايى ختنى  kisin ,ksink, isrn، پازند kfwnمانوى 

 .IIF)« کهنهه » kōna، وخهى  «کهنه، قديمى» kūnäاشكاشمى  ه  سنگلچى. قس؛ (64

 (.310 ، صفرهنگ بهدينان)« کهن، قديمى» kddnrبهدينى . ؛ قس(527 .398

 (:ءالنهرىماورا)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

 ۀکه آن را نهاوَ  كنانهتا کنده  وى درغاتز آن، دو قطار زمين است در زير جبعد ا
 .(88، 10: ، نيز38، ص اسناد بخارا)خوانند  اِشميون مى

 :های متون قديم فارسى نمونه

 نونهد   دست آر و مى به كنانه توز نو و  فروش ىم گير و سيم برهنه و سره مى

 

 (31، ص ديوان سوزنى)
 ۀكنانى  ۀو ماهتاب اندازه کرديم آن را فروآمدنها تا گشت چون شهاخ خرمها خنبيهد   

 .(ح3333، ص تفسير طبرى ةترجم)خشك 

 .(13، ص المتعلمينهداية) كنانهاندر معده بماند چن شرابى  و بود کى غذا گرم

 .(33متنى پارسى از قرن چهارم، ص ) زاد کردهآ ۀكنان ةطواف کنند به خان

کنان و  اندوه ةپوشند، جام [کذانه. م] كنانهها  غسل کرده بوند و جامهبعد از آنك 
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 .(013، ص الفريقينروضة)ضعيفان پوشند 

 .381، 321، ص االسامى تاج ؛118، 123، ص االصنافتكملة: نيز

 :فروش كنانه

 (83، ص مقاصداللغه) فروش كنانهلخُلقَانىُّ؛ ا

 :به کار رفته است كهنانهبه صورت المتعلمينهدايةدر  كنانه ۀواژ

 ص) انگورىۀكهنانى ها و بخاصّهه از شهراب   يبه غذاهاى گرم راحت يابد از بيمار
311). 

 / nkegdir/ كيبيدنهه 

 (:ىماوراءالنهر)ی فرارودى هاز نوشتههايى ا نمونه

 .دورى کردن، کناره گرفتن .3

، با هزار فكر و خيال، خجالت و اضطراب به كيبيده از هر يك شناس و ناشناس
 .(028، ص بود اگر وى مرد مى)! دانست نزدش آمدنم را کاشكى اين دختر مى

گرفهت و   ليك مى، به سالمش به زور عكيبيد نجال مشرّف از شهناز مىبعدِ اين ج
 .(312، 31، ص در آرزوى پدر)رفت  از نزدش مى

 .ترسيدن، بيم داشتن .0

پرتافهت و اکثهر مالههاى     ها آنها را مغلوب و شرمنده کرده مىدر مناظره... پدرم 
 .(03، ص حال خودم ةمختصر ترجم) كيبيدند مى قشالق از وى

 .(000، ص دکبوتر سفي)درآمد و فرصتى بعد طب  آش آمد  كيبيدهحاجى 

 .12، ص زرافشان ؛038، ص (0) ها حكايه: نيز

 .ترساندن: کيبانيدن

، بعد، از دنبالش آواره شهده گشهتن، چهى    كيبانيده شوى آمده را حريفِ به تسليم
 .(003، ص ساز منور)ديه  هدرکار؟ گفتم 

 .باترس، ترسان: كيبيده كيبيده

زنند، کردارهايش را  گپ مى هكيبيده كيبيد روى ميرولى باشد، با احتياط، در روبه
 .(88، ص هم کوه بلند)شمارند  معقول مى... 



 019/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(388، ص در آرزوى پدر)پيش آمد  كيبيده كيبيدهشادمان 

 :برين گى كيبيده

 .مانند کسى که ترسيده باشد .3

 بىرين  گى كيبيدهليكن اياز و سبزينه، شام و سحر در خذمت پدر بودند، از چيزى 
 .(318، ص انزرافش)گردند  دور مى

سامانى کار و نامساعد بهودن حهال و   هکنايه از دگرگونى و ناب(: پاى از قالب) .0
 .روزگار

 گويى بَچيم؟ چه را مى

 .(003، ص زرافشان)..  برين گى كيبيده پاى از قالب

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

. 383کتهاب، ص   کيبيهدن . 301بخهارا، ص   کيبيهدن . 013کيباندن بايسون، ص 
 .380مستچاه، ص  کيفتن

ی قديم فارسى هانوشتهرا در  كيبيدن ۀی زير کاربردهاى گوناگون از واژها نهنمو
 :دهند نشان مى

 .گرداندن و منحرف کردن: كيباندن

 مسههت افكنههدم سههر زيههر پههايش   

 

  مكيبىىان اى دل خههدا را کههز جهها   
 

 (383، ص نوايىديوان امير عليشير )

 :كيفتن

 .کيباندن .3

 مكيب خود رحم کن بر امت وز راهشان  مثال  يارب چو بيافريدى رويى بدين

 (08، ص ديوان شاعران بى ،شهيد بلخى)

، ايهن درو  ايشهان کهه بهر     شىان  بكيفىت و فريفتشان، و از دين ح  به ديهن باطهل   
 .(321، ص تفسير نسفى) فتندر گفتند و به راه باطل مى تعالى مى خداى

 .گرديدن و گشتن .0

 ز شهكل زنّهارى    بكيبىد  که زلف يهار   است  تسبيح در کف بيم ۀز حسن جلو

 

 (302، ص کليات طالب آملى)
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 (131، ص االسامى تاج) كيفتن جایالمُلْتَحَد؛ 

 .برگرداندن و يكسو کردن .1

 کنهد  و امروز با زمانهه نصهيحت همهى   

 

 مكيىب  عهد راستى است رخ از راستى کاين 

 

 (08، ص معيار جمالى)
 .گَشتگان، گردنندگان، منحرفان: كيبندگان

 .(811، ص تفسير نسفى) كيبندگاناند از اين راه راست  گروند به قيامت، ايشان که نمى

 .شده گردنده و گرديده و منحرف: كيبنده

 ز انهههدرز موبهههد شهههكيبنده شهههد 

 

 شههد  هكيبنىىد شسههوداسههر از راه  

 

 (33، ص ديوان شاعران بى)

 (311، ص االصنافتكملة)از راه  كيبندهالنّاکِب؛ 

 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز

 .013، ص 0 ن خراسانکِيبيد

 /rčorx /لخچههه 

 .شعله و شرار آتش

 .AiW)« برافهروختن »ه  rrdk ةاز ريش -nršrrdxيا  rsčrrdاوستايى . قس

فرهنههگ )« سههوختن rkš-oxrā« کههردن روشههن» nakā-šoxrāيغنههابى ؛ (9ههه478
 (0.يغنابى

 (:ماوراءالنهرى)ی فرارودى هاهايى از نوشته نمونه

  او را ةحههس نكنههد آتههش طپانچهه   را  او ۀلخچديده خورد  تا خم آتش
 

 (081، ص هيكلى از لعل)

 سههرد و سههياه   ۀلخچىىدو علههم، دو 

 

 گنهههاه  خسهههته و نابهههاور و پهههر از 

 

 (13، ص سبز ۀگهوار)
 ؛13، ص صداى آسيا ؛12، ص سپر ؛310، 13، ص رباعيهاى خلقى تاجيكى: نيز

، وفا ؛002الي  شيرعلى، ص  ؛81امين، ص  گلچين ؛313، 330گلرخسار، ص 
، های خل  روس افسانه ؛011، ص صبح جوانى ما ؛031، ص شوراب ؛133ص 
آدمهان   ؛110، ص بهود  رد مهى اگر وى م ؛322، ص آهنگ شهر عش  ؛001ص 



 011/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .132ص  ،0، ج جاويد

 .آتش ۀمانند پاره و شرار: برين لخچه

کرد، پهيش   مىلوس  برين لخچهگويم که نوکك يك اَجنه چشمانش  ام مى به يَنگه
 .(083، ص صبح جوانى ما)راه مرا گرفت 

 .(331، ص پيرو سليمانى)درخشيد  مى برين لخچهچشمانت ... خُرد بودى نوازشت کردند 

 .030رحيم جليل، ص  ،ها حكايه ؛38، ص آقشده: نيز

 .سوزان، آتشين: دار لخچه

تنهور را کشهيده    دار لخچىه پشت و کتفهايم، گويا به بااليشان قهور   سرسينه، تخته
 .(328، ص آدمان کهنه)کردند  باشند، سخت سوزش مى

 .سوخته و از هم فرو ريخته از شدت گرما: شده لخچه

 ۀشىد  لخچىه های  نقش پايم، پاره جایبه روى ريگِ سوخته و پخته و تفسان، به 
 .(321، ص آهنگ شهر عش ) ريخت تنم مى

 .برين لخچه: وار لخچه

با انبور درازدسته گرفته، به روى سندان گذاشته سوزان را از کوره  وار لخچهآهن 
 .(88، ص شوراب)به کوفتن آن سر نكند 

فروزان خود را اول به عنبرخالهه و ثهانى بهه دختهر      وار لخچهچشمان ... قمرى 
 .(031، ص مزار شاعر)دوخت 

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

 .311ص  ه بخارا،لَخچ

 :متون قديم فارسى های نمونه

 :لخشه/ لخچه

 آتش عشه  را ز بهس سهوز اسهت     

 

  لخشىىه آه شههعله اسههت غههم بههود   
 

 .(088، ص ديوان شاعران بى ،اورمزدى)

 آتش عشه  را ز بهس سهوز اسهت     

 

  لخچىىه آه شههعله اسههت غههم بههود   
 

 (088، ص ديوان شاعران بى ،اورمزدى)
 (088، ص االسامى تاج)آتش  ۀلخشالشَرَرُ و الشَرار؛ 

 :ايران ۀكاربرد در گويشهای حوز
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 .083، ص 0 چَه خراسانلَخْ

 /nrtrrzr/ نمرزههه 

 .خشك و مرده ةبوت .3

ماهى همچنهان آب   که تير ماه شد، اين آب نقصان گرفت و محصوالت تيره همين
 .(311، ص تاريخ سلطنت خاندان منغتيه)مانده  هنمرزناخورده و 

 نمىرزه آب مانهده   کشته شهود ههم، اکثهر تمامها بهى     ... براى احتياج محلى غوزه 
 .(8، ص يادداشتها)بست  رسيد و در هر بوته يك يا دو دانه کورك مى مى

 .محل تقسيم آب .0

آيد بهه   و زمينهاى بسيار که در عدد نمىا ضياعات وى باغهاى نونشانده است ام
 .(13، ص اسناد بخارا)صالح مر زراعت و حراثت را  کل ها نمرزهسبب کثرت و اندراس 

رود تا با  کهالن فرنهون    همين ضياع فرنون که مى ةدو قطار زمين است پيوست... 
 .(12، 38، اسناد بخارا)قديم  هاىنمرزهفاصل 

 :كاربرد در گويشهای فرارودى

بخهارا، ص   نَمْهرَزْه .303زه بخهارا، ص  کاساك نَمَرْ. 322ه بخارا، ص زمين نَمرز
383. 

 :های متون قديم فارسى نمونه

 :نمرزه

 .محل تقسيم آب .3

 (333، ص االصنافتكملة) نمرزه؛ المَقْسَمَة

 .بيك قطعه زمين زراعى يا بندآ .0

 (332، ص االصنافتكملة) نمرزه المُسَنّاةوالمَشارَة؛

 (81، ص المعاشرينانيس) ؛ نمرزهالمُسَنّاة

 .ماله يا چوب ماله .1

 (333، ص االصنافتكملة)، چوب ماله نمرزهکوب و قيل  المِيْكَع؛ کلوخ

 (331، ص مقاصداللغه)يا ماله  نمرزه؛ لَقَةالمِهْ



 017/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 ارشاد دستنوشتهای كتاب به كوتاه نگاهى
 انجام چين در موجود نوشتهایدست ةپاي بر که رضايى، حميد دکتر ةنام پايان بررسى
های  نسخه با هانويسدست اين در کاربردى ساختهای و هاواژه سنجش و گرفته

 ما براى بودند، نوشاهى ارفع دکتر تصحيح های اساس نسخه که ترکيه، و پاکستان
 نوشتهای چينتدس در کاربردى ۀويژ های واژه از شمارى ضبط که کند مى روشن

 ی ماوراءالنهرىهانوشته در ،ها واژه اين ورتهای درستص به( رضايى دکتر ةنام پايان)
 مردمان گفتارى ةگون از ساختهای برگرفته آنكه ازجدا  است، تر نزديك( فرارودى)

 . دارد گسترده کاربردى هانوشتدست اين در نيز( ماوراءالنهر) فرارود

 آرخسيدن
 و دارد سغدى زبان در ةريش واژه اين است، آمده بخشهای پيشين در که همانطور
 در که است رفته کار به فارسى ه عربى های نامهفرهنگ در واژه اين کاربردهاى بيشتر
 متن) ارشاد کتاب در بار سه واژه اين .اند آمده فراهم و نوشته ماوراءالنهر ۀحوز
 واژه اين کاربردى یها نهنمو که آنجا از .است آمده رساله متن در بار شش و( چاپى
 های اساس نسخه در آن کاربرد گستردگى است، اندك بسيار متنهای فارسى در
 .دارد فراوان ارزش ،ارشاد ةرسال

 هم و چاپى متن در هم که است شده سبب واژه اين بودن کاربرد کم و ناشناخته
 : شود ضبط گونه اين رساله، در

 .(نوشاهى 13، ارشاد) دارد باز گلو به حسدگى از و... کند حريص هنر ورزش به را فرزند

 دارد، باز گلو به چشندگى آن و...  بازدارد هنران بى و بدان حبتص از را فرزندان
 .(رساله 321، ارشاد) ... در چه

 آرخسيدگى ۀواژ اين حيحص ورتص ،ها نهنمو اين مورد ود هر در رسد مى نظر به
 الشَرَه و الوزوع و الوَلوع برابر در فارسى ه عربى های نامهفرهنگ در واژه اين. است
 .است آمده

 (813، االصنافتكملة) آرخسيدگى: الوزوع و الوَلوع
 (181، االصنافتكملة) ارخسيدگى: الشَرَه
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 :است  مانده جاه ب زير اربردهاىک در آرخسيدن مصدر از ديگرى شكل
 .(رساله 133، ارشاد) بدگمانى به بود آرخسنده مهربان گفت.«مُولَع ظَنِّ بِسوُءِ الشَّفي َ اِنَّ»

 :است آمده ارخيده ورتص به واژه اين چاپى متن در اما
 .(نوشاهى 332، ارشاد) بدگمانى و بود ارخيده مهربانى گفتا«مُولَع ظَنِّ بِسوُءِ الشَّفي َ اِنَّ»

 : خوانيم مى رساله متن در
 که کند هدج آورد خير کار به روى چون که بود آن عبادات اندر داشتن نگاه حد
 .(رساله 318، ارشاد) شود سير باز و بيارخسد آغاز از نفس چه آيد اندر آهسته

 :است آمده بشتابد واژه، اين جاى به چاپى متن در
 که کند هدج آورد خير کار به روى چون که دبو آن عبادات اندر داشتن نگاه حد
 .(نوشاهى 88، ارشاد) شود سير باز و بشتابد آغاز از نفس چه آيد اندر آهسته

 و: توضيح اين با است، شده نقل پاکستان ةنسخ از بيارخد ۀواژ کتاب، ةحاشي در
 .است نوشته «حرص» آن معنى کلمه زير

 :رساله متن از ديگر يىها نهنمو
 ديهد  طاعهت  نيكهويى  حقيقهت  روى از و شد آراسته وى نزد به طاعت را که هر
 .(رساله 131، ارشاد) نيارخسد و ننمايد نيكو وى نزد به شهوات و معاصى بيش

 زيهادت  پزمانى چند هر و شود مى زيادت پزمانى شود مى بيشتر معصيت چند هر
 .(رساله 138، ارشاد) شود مى تر آرخسنده معصيت به بنده شود، مى

 .38ص  مقاله، همين: كن واژه اين دقي  معنى از آگاهى اىبر

 شفق
 .(رساله 388، ارشاد) نيابد تواضع برخوردارى تن از نكند بسنده شفق ةامج به بنده تا

 .است شده ضبط شق ورتص به (11 ص) چاپى متن در واژه اين
 : است آمده رساله متن در ديگر ايىج در

 تهو  اگهر  است داده خرسندى فتكل بى ترشفقطعامهای  با تعالى مولى ار درويش
 .(رساله 032، ارشاد) نيازآرد تو از نهى وى پيش ترشفق طعام نيز

 کتاب چاپى متن. است نياورده را واژه اين ترکيه ةنسخ نوشتدست کاتبِ اما
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 :است گونه اين ارشاد
 او پهيش  نيهز  تهو  اگهر .. . اسهت  داده خرسندى فتكل بىطعامهای  با را درويش

 .(نوشاهى 033، ارشاد) نيازارد تو از آرى هاطعام چنان هم
 ،فتكل بى ۀواژ جاى به ،(033 ص) ارشاد کتاب پانوشت در پاکستان، ةنسخ در
 «فروتر» را کلمه معنىِ کاتب: که توضيح اين با .است شده ضبط[ کذا] سفقتر ۀواژ

 .است نوشته
 مهاوراءالنهرى  فارسهى  ه های عربى نامهفرهنگ و های قرآن ترجمه از بسيارى در
 (.01ص  مقاله، همين به: كن) است شده نهاده رَذْل و رَدى ،حُثالَةُ دوُنُ، برابر در واژه اين
 فارسى ه عربى ها نامهفرهنگ در ك، ق آوايى دگرگونى با ،شفك ورتص به واژه اين
 .ستا شده ضبط نيز فرورود و فرارود ۀمتنهای حوز از برخى و

 كردن فرامشت
 .(رساله 330، ارشاد) کرد اسير ورا امل كرد فرامشت را اجل مرد چون
 تعالى ملك ةپدرفت غم پيوسته و اى كرده فرامشت خويش ةپدرفت غم تو
 .(رساله 008 ،008 ،332 ،333: نيز ،331/ ارشاد) رساند روزى چگونه وى که خورى، مى

متنهای  به اگر .است شده ضبط كردن فراموش ورتص به پىچا متن در واژه اين
 ۀواژ که يابيم درمى بياندازيم، نگاهى ،تفسير نسفى بويژه ارشاد کتاب ۀحوز هم

 اين که است گفتن خور در. است رفته کار به تكرار به ،نَساى برابر در كردن فرامشت
 فرورود، يا فرارود خواه شرقى، ةميان ايرانى زبانهای ۀحوز یهانوشته در بيشتر واژه
 کار به فارسى زبان ديگر های حوزه متنهای از بيشتر... و ترمذ و مرو و بلخ چون هم

 .(دو و شصت ةفحص ،فرهنگ شاهنامه  ةمقدم :كن) است شده گرفته
 کتاب واژگانى همخوانيهای دليل به متن، اين در كردن فرامشت کاربرد روى اين از
 .نمايد مى تر سبمنا ،(فرارود) ماوراءالنهر ۀحوز یهانوشته ديگر و تفسير نسفى و ارشاد

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

 اسراف و بود وانمردىج سخاوت. بشناسد اسراف از را سخاوت که بايد
 .(رساله 013/ارشاد) فسيدكارى

 تعبير، اين جاى به .است آمده تكرار به كارى فسيده ۀواژ رساله 030 ةفحص در
 هب ماوراءالنهر ۀحوز متنهای بررسى با .است برده بهره فسادكار ترکيب از چاپى متن
 يابيم درمى ماوراءالنهر ۀحوز فارسى ه های عربى نامهفرهنگ و های قرآن ترجمه ويژه 

تفسير  :كن) است رفته کار به مُسْرِفْ لغت برابر در فسيدكننده و كار فسيت ۀواژ که
 (.333 انعام، 0283 قرآن ،8 نساء، نسفى

 (131، االصنافتكملة) فسيد:  السَّرَفُ

 كنانه
 مَها  اِالَّ مالِكَ مِنْ لَكَ لَيْسَ مَالِى، مَالِى آدَمَ ابْنُ يَقُولُ فرمود السالم عليه رسول آنكه و

 کهه  بهود  آن خبهر  آن پارسهى  فَاَمْضَهيْتَ،  تَصَهدَّقْتَ  اَوْ فَاَبْلَيْتَ لَبِسْتَ اَوْ فَاَفْنَيْتَ اَکَلْتَ
 آنكهه جهز   تهو  مهال  از را تو مر نيست من، ةاستخو من ةخواست آدم فرزند گويد مى

 و کهردى جدا  خويشتن از آنچ يا ،كردى هكُنان و پوشيدى يا کردى ىسپر و خوردى
 .(رساله 023، ارشاد) دادى درويش به

 در. خورد مى چشم به فراوان ماوراءالنهر، ۀحوز متنهای در كهنانه يا كنانه ۀواژ
 :است شده نهاده قَديمٌ برابر در واژه اين سفىتفسير ن

 (33 احقاف، نسفى) قَديمٌ اِفْكٌ: کنانه دروغى
 (31 يوسف، نسفى) القَديم ضَالَلِكا: کنانه دوستى

 : بنگريد نيز و
 .823 ،333 ،0238 ،3213 قرآن ،31، يوسف ، 813قرآن ،03 حج، 0238 قرآن

  نونهد  مى و آر دست به كنانه و نو توز  فروش مى و گير مى رهس و برهنه سيم
 

 (31، ديوان سوزنى)
 ،330 ،311 ،388 ،383 حاشيه، 318 حاشيه، 311 ،13، المتعلمينهداية: به بنگريد
 ،381، السياسههههه اغههههراض ،338 ،013 ،081 ،088 ،082 حاشههههيه، 033 ،023
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 .32 ،18 ،38،03،11، الملح بدايع
 (131، االصنافتكملة) ارُغده ۀكنان ةامج :سَحْ ٌ ثَوبٌ
 (31، االسامى تاج) كنانه ةامج :اَلْجَرْدُ

 ،181 ،013 ،022 ،380 ،311: نيز ،301، االسامى تاج) بد ةامج و كنانه ةامج :اَلْحَشِيْف
111، 133). 

 .(318، 3ج  اللغه، صراح) شود رشته دوباره تا را كنانه پشم کردن غاژ: نَكِثَ
 .121 ،123 ،030 ،028 ،80، مقاصداللغه ؛11، المعاشرين انيس: نيز
 :است آمده كهنه ورتص به واژه اين ارشاد چاپى متن در اما

 .(نوشاهى 381، ارشاد) كردى كُهنه و پوشيدى يا کردى ىسپر و خوردى
 گرفته کار به رساله اساس نوشتهایتدس در تنها كنانه ۀواژ شد اشاره که همچنان

 ماوراءالنهرى یهانوشته با متن اين واژگانى همخوانيهای از نشانى نكته اين و شده
 .است( فرارودى)

 نسپاسى
 نيكو گمان تعالى مولى به دنيايى احوال از بود که حالى هر به بنده که بايد چنان پس
 .(حاشيه رساله، 311/ ارشاد) نكند نسپاسى تا بود اندرين وى بهى که بود هچ.دارد

 (01 ابراهيم، نسفى) كُفْرًا: نسپاسى
 (38 سبأ، نسفى) كَفَرُوا بِما: ايشان نسپاسى به

 (3 هود، نسفى) كَفُورٌ: نعمت در کند نسپاسى
 ،88 و 81 عنكبوت ،12 فرقان ،330 نحل ،11 و 13 نحل ،8 ابراهيم، نسفى :نيز
 30 لقمان ،13 و 11 روم

 نسپاس شكل به های فارسى نامهفرهنگ بيشتر را نسپاسى يا نسپاس ۀواژ
[hānrhc] و [hdānrhc] نُسپاس ورتِص به را هاواژه اين اما .اند کرده ضبط [hpāndh ]
 نوسپاس ۀواژ از ديگرى کاربرد که خواند توان مى هم[ hdāndhc] ىنُسپاس و
[nūsepās ]نوسپاسى يا [nūsepāsi ]است. 

 در .است سغدى زبان ةشناخت و پرکاربرد پيشوندهاى از يكى ،[nū] نو پيشوندِ
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 : است آمده فرهنگ سغدى
: فرهنهگ سهغدى   (.نوسهپاس  در نهو : فارسى) فتص و اسم نفى پيشوند[: nū] نو

(8322) 
 (8333: )فرهنگ سغدى .ميلى بى بيزارى،[: ūnrēž] نوريژه

 (8313: )فرهنگ سغدى .تمايل بدون ميل، بى[: nūrēžkēn] نوريژكين
 (8310: )فرهنگ سغدى .ناسزاوار ،نامناسب: [nūsačē]نوساچه

 : فارسىی هانوشته در واژه اين كاربرد از يىها نهنمو
 کافرانند آن و بندد کار معصيت در تعالى مولى نعمت بُوَد، نوسپاس يكى و

 (313ص  عشر بر تفسيرى)
 ناخسهتودن  و نوسپاس نشناسد را خداى که نادان آدمى هست: لكفور االنسان ان
 (380ص  ،3ج  ،مجيد قرآن تفسير) او توحيد به راهنمايست آن که ئىهاآيت به

 (381ص  االسامى تاج) سخت نوسپاس: الكَنود و الكُنُد
 (388ص  االسامى تاج) نوسپاس: کفور
 کار به نيز نوميد و نوبكار ۀواژ در پيشوند اين ،نوسپاس /نسپاس ۀواژ از جدا
 :است رفته

 :نوبكارى

 (112ص  ،رآنىق ةفرهنگنام) نوبكارى باطلٌ؛
 ۀواژ که نيست دور .است  نشسته اميد جاى به ميد ۀواژ جا همه قرآن قدس ةترجم در
 .باشد يافته شكل ،ميد ۀواژ با سغدى[ nū] نو پيشوند نشينى هم از نو، فارسى در نوميد
 رَغَباً(: اميد) ميد

 و دمي و ترس به را ايما خواندند مى و نيكيها در کردند شتاو مى بودند ايشان
 .(32 انبياء ،قرآن قدس) شداران نرم را ايما بودند
 ... ،03، روم ،18، اعراف ،قرآن قدس: نيز

 خائِبِينَ: نوميدشداران
 گردند واز را، ايشان کند هالك يا شدند کافر که ازيشان ى کرانه بِبُرَد تا

 .(308 عمران، آل) نوميدشداران
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 ...،88 ،مؤمنون ،33، انعام ،11، حجر ،قرآن قدس: نيز
 :است داشته کاربرد ناكام جاى به نوكام ۀواژ قديم، فارسى متون در
 بههدنام نيههز ويههرو و بههدنام مههنم

 

 نوكىىام نيههز ويههرو و نوكىىام مههنم 

 

 (حاشيه 311، ويس و رامين) 
 هسپاس ورتص به[ hūsepās] هوسپاس ۀواژ پارس ۀموز قرآن ةترجم در
[hāsdhc ]آوايىِ دگرگونى براى سبیمنا ةقرين که است آمده شَكُور ۀواژ برابر در 

 : است نُسپاس به نوسپاس
  هوسپاس

ج  :نيهز  ،010ص  ،0ج  ،ابوالفتهوح  تفسير) داناست هوسپاس خداى نكو کارى بكند که هر
 .(321، 38ج  ،332، 8

 .(0238، 1ج  ،333: نيز ،333، 3ج  ،سورآبادى تفسير) است هوسپاس خدا که درستى به

  هسپاس
 (133 ،012 ،313 ،311، پارس ۀموز قرآن) (13 فاطر) هسپاس: شَكُورٌ

 ص) است آمده نسپاسى ورتص به ارشاد ةرسال ةحاشي در تنها ناسپاسى ۀواژ

 ۀواژ فرارود، ۀحوز های قرآن ترجمه از ديگر بسيارى و تفسير نسفى در .(311
 :است تهرف کار به کُفراً برابر در تكرار به نسپاسى

  کَفَرْتُم: كنيت نسپاسى
 ( 8، ابراهيم ه 333 قرآن) است سخت من شكنجه هراينه كنيت نسپاسى اگر
 ...(،33، اسراء: نيز ،01، ابراهيم ه 333 قرآن) کُفرًا: نسپاسى به

 ...(،38، عبس ،83، حج: نيز ،33/شعراء ه 3213 قرآن) الْكافرينَ: من نعمت نسپاسان

 ...(،33، اسراء ،80، نحل ،8، ابراهيم: نيز ،01/ابراهيم ،0238 قرآن) کُفْرًا: نسپاسى به

 يد ه=  يت ه
( فرارودى) ماوراءالنهرى ةگون زبانى يهایويژگ از يكى يد ى جاى به يت ى کاربرد
( ماوراءالنهر) فرارود ۀوزمتنهای ح و های قرآن ترجمه از بسيارى در که است

 حوزه اين گفتارى زبان يهایويژگ از را آن توان مى که دارد، گسترده کاربردى
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 : تفسير نسفى از يىها نهنمو. دانست
 آن] بهود  کسى بر آن نسج از را شما اگر و دهيت آن که  شَفَ به مكنيت قصد و
 .(088 بقره، نسفى) كنيت رىکا آسان و فروخوابانيت چشم که مگر ،نگريت[ نوع

 ،33 انعهام  ،3 مائده ،321 نساء ،022 ،331 ،83 عمران آل ،303 بقره، نسفى: نيز
 ...،10 و 13 واقعه ،332 و 11 انبياء ،3 يوسف ،1 هود ،03 توبه

تفسير ينابيع ) ايشان از كنيت عفو و شان نكنيت عقوبت و ايشان از بگردانيت روى
 .(331 ص ،العلوم
 ...،333 ،31 ،32 ،13 ،18 ،13 ،10 ،38 ،18 ،10 ،12 ،03، ير ينابيع العلومتفس: نيز

 ،318 بقهره ، 333 قهرآن  ،... ،1 زمهر،  ،11: نيهز  ،31فجهر ، 0238 قهرآن : بنگريد
ص  ،12 نحهل  ،31 مائهده  ،11 عمهران  آل، 3213قهرآن  ،... ،8 طالق ،12 ،83نحل
 ،... ،83طههه ،8طههالق ،33ف، ص 823 قههرآن ،... ،1 ،ذاريههات33 شههعراء ،33ف

 ... ،11 عمران آل، 813قرآن
 ،811 ،812 ،111 ،103 ،113، القصص تاج ،310، العقول بستان: به بنگريد نيز و
 ،333 ،301، الطههالبين انههيس ،013 ،331 ،88، پيههر برگهههاى ايههن ،810 ،818 ،818
 ... 18، 3ج  ،فتعر شرح ،83، نامه زنگى ،... ،101 ،120 ،101 ،123 ،030،031

 فراوانى و متنهای فرارودى و های قرآن ترجمه در ساختار اين ۀگسترد ردکارب
 با را رساله اساس نوشتهایدست زبان نزديكى ،ارشاد ةرسال متن در کاربرد اين

 ويژگى اين از اثرى ارشاد کتاب چاپى متن در اما .کند مى تأييد فرارودى متنهای
 .خورد نمى چشم به ساختارى
 خشنودى بجوييت و معصيت اهل از دوربود به تعالى مولى به وييتج نزديكى

 .(رساله 81، ارشاد) معصيت اهل کردن خشم به تعالى ح 
 .(رساله 80، ارشاد) وى به ايت گرويده اگر كنيت توكل خداى بر گفت
 ،383 ،382 ،313 ،318 ،318 ،313 ،321 ،31 ،31، (رساله) ارشاد: بنگريد نيز
382، 388، 381، 383، 032، 031، 038، 031، 012، 018، 010، 103،... 
 بازگفتن که رسيد نظر به نكته چند آن، متن در تأمل و رساله خواندن خالل در 
 :نيست فايده از خالى آن
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 خشينانه
 نان يا کنى، حرام خويشتن بر را تعالى خداى ءها کرده حالل که نيست آن زاهدى
 .(رساله 338، دارشا) پوشى خشينانه يا خورى خشك
 :است آمده گونهاين خشينانه ۀواژ توضيح در ارشاد ةرسال در

 کوچهك  فرهنهگ ) اسهت  تيهره  و کبود معنى به پهلوى [nēšxr] خشين از ظاهراً: خشينانه
 قائم رضا احمد آقاى ۀاشار) سختى و زبرى معنى به عربى خشن از نه (381، پهلوى زبان
 براى را هردو سياه و سپيد معنى که است اضافاتى و ترکيبات و مفردات فارسى در. (مقامى
 .(مشهابه  لغات و خشينه ذيل، نامهلغت و الفرس صحاح ،لغت فرس: نك) کند مى تأييد خشن
 در اسهت  بهوده  کبهود، =  خشهن  کهه  وفيانصه  ةامه ج رنهگ  بها  لفظ اين ارتباط تأييد در

 پوشهيدن  خشن=  پوشيدن کبود ۀدربار نيز و است آمده مطالبى (80 ص) المحجوب کشف
 .است مصيبات و فوات اصحاب شعار اصالً که وفيهص
 : است آمده کبود معنى به و آسمان فتص خشن ةکلم نيز خاقانى شعر در

 نفكنهد  چهون  سهپر  دارم سهحر  تيرباران

 

 نمى  غوغىاى  از بارانى خشن گرگ كهن اين 
 

 (103، خاقانى ديوان)
 : ميخى هزار خشن با شود مقايسه نيز و

 چنبرى چرخ سر از هزارميخ خشن اين  برکشد بحص که پيش دل ز غم بيخ برکش

 (301، خاقانى ديوان)
 (301، رضايى دکتر رساله)

 خشينانه ۀواژ براى اى نمونه فارسى دسترس در متون در يادداشت اين ۀنويسند
 ديگر نوشتىدست در( 338 ص) ارشاد ةرسال ةحاشي بديلهای در ديگر سويى از نيافت
 ۀواژ ۀشد دگر سبانهجُ ۀواژ نگارنده، گمان به .شود مى ديده سبانهجُ ۀواژ نمت اين از

 و خشن و پشمى است پوششى يا امهج معنى به که است هسبانخُ يا هخَسبان
های  نامهفرهنگ در واژه اين کاربردهاى .باشد درويشان ةامج تواند مى که گونه گليم
 :فارسى ه عربى

 (130، االصنافتكملة) خستبانه: العَبآاَةُ
 (303، اللغه مقاصد) گليم يعنى خسبانه: العَباية
 (138، االسامى تاج) خسبانه: العَباء
 (111، االسامى تاج) خسبانه: العَباي ةوالعَباءَةُ
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 ،خسفانه چون ورتهای ديگرىص به واژه اين فارسى نکه و قديم یهانوشته در
 يادداشت اين در کاربرد اين از نمونه چند به که است آمده...  ،خستوانه ،خفسانه
 :کنيم مى بسنده
 بهودم  نهو  ديبهاجى  چو که آنم من گر

 

 خلقهانم؟  ۀخفسىان  چو امروز که  چون 

 

 (338، ديوان ناصرخسرو)
 بهمهههن مهههاهِ بهههه را سهههرمازدگان

 

 پرنيانسههت  و خههزّ  خههر  ۀسىىانخَف 

 

 (330، ديوان ناصرخسرو)
 شوشترى است به مايه چه خستوانه ز  سرخ گوهر است به مايه چه سنگ ز نگر

 (333، ديوان بى شاعران بلخى، معروفى)
 تنهى  خستوانه و پرخوار گويى درست  زنى تفشه سخت و دارى دعوى نگج به

 

 (318، ديوان بى شاعران ربنجنى، ابوالعباس)
  پشههم ز کشههيده بههر بههه خسىىتوانه

 

  راه سههههر بههههر نههههامراد پيهههرك  
 

 (038، ديوان بى شاعران ترمذى، منجيك)
 :است آمده گليم ۀواژ ارشاد کتاب چاپى متن در واژه اين جاى به که است يادآورى به الزم

 نان يا کنى، حرام خويشتن بر را تعالى خداى ءها کرده حالل که نيست آن زاهدى
 .(33، ارشاد) پوشى گليم يا خورى خشك

  كژى دستان
 كىژى  دسىتان  و مكهر  و باشهيدند  راسهت  کهه  گفت چنين عنه  اهلل رضى خطاب عمر
 .(رساله 331/ ارشاد) روبه چون اند نكرده
 گرى دستان از کاربردى است، آمده مكر با همنشين که ترکيب اين رسد مى نظر به
 سه گذاشتن با را گ، ك حرف خطى، ها  نسخه از رىبسيا نگارش ۀشيو در. باشد
 قرآن دستنوشتهای تفيسر: به بنگريد. کنند مى متمايز کاف حرف از گاف روى بر نقطه
 به گرى دستان که است شده سبب نكته همين شايد. المتعلمينهدايةواالبنية پاك،
 .شود خوانده كژى دستان ورتص

 گىرى  دسىتان  ورتصه  به واژه اين شادار کتاب چاپى متن در که افزود بايد



 097/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .(82، ارشاد) است آمده

 آبه سرخ
 آبه سرخ و کرد ورم وى مبارك پاى که گزاردى نماز چندانى ه لمالسّ عليه ه رسول
 .(رساله 038، ارشاد) شد روان
 نمايد نمى سازگار ملهج معناى با است شده ضبط رساله متن در که آبه سرخ ۀواژ
 ريمابه، يا و ريم و چرك معنى در اى نمونه و شاهد آبه سرخ ۀواژ براى آنكه از جدا
 .باشد هآب شوخ کاربرد ۀدگرشد آبه سرخ که برد گمان توان مى روى اين از .نشد ديده
 شده ضبط شوخابه ورتص به (380 ص) ارشاد کتاب پانوشت در واژه اين که چنانهم

 ۀواژ  تفسير نسفى در اما است کاربرد کم بسيار فرارودى متنهای در هآب شوخ. است
 :است شده گرفته کار به ديدٍ،ص مَّاءٍ و غِسْلينٍ برابر در دوزخيان ۀآب شوخ

  ديدٍص :ناگواران ۀآب شوخ
 و سهوزان  دوزخ اسهت  ارىبه ج هر پيش در آوران، گردن و ارانبج شدند نوميد
 .(38 ابراهيم، نسفى) ناگواران ۀبآ شوخ از شود خورانيده

 غِسْلينٍ: دوزخيان ۀآب شوخ
، نسفى) دوزخيان ۀآب شوخ مگر خورشى نه و مهربان خويشى امروز ورا نيست

 .(18 حاقّه
 گفته سخن آن ۀدربار كه يىها  نكته از جدا ارشاد متن كه است گفتن خور در
 به گذرا اى اشاره كه رددا نگارشى و ساختارى و واژگانى نگاه از يىهايويژگ شد،
 : داشت خواهيم ها نهنمو اين
 واژگان .3

 ، آخوخىاچوخيدن
 :، چنين آمده استارشاددر متن کتاب  اچوخيدن ۀواژ

ك را به معصيتهاى انهدك سهب   اچوخيدنعليه ه گفته است هرکه    اهلل رحمةحكيم ه   ةخواج
 .(333، ص ارشاد)دارد، خطر بود که مخذول شود و به معصيتهاى کالن اندر افتد 

ضبط شده است، که با توجه به  شافيدنجاى اين واژه،  به (113ص )در متن رساله  اما
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 با توجه به اينكهه  .در متن رساله آمده است اچوخيدن ۀجاى واژ آن به ةمعناى شناخت
را  شىافيدن  ۀشاهدى از متون فارسى براى اين واژه در دست نيست، اگر کاتبهان واژ 

 ۀتهوان واژ  واژه را از متن برداشته باشند، مهى  ينآورده باشند و ا اچوخيدنبه معناى 
 .به حساب آورد لغزيدنو  لغزشرا به معنى  اچوخيدن
 :آمده است ارشاد ةاى ديگر از متن رسالج در

ت غافل شهود  و عصمت از معصيت دراز شود از من توفي  طاعتت بنده را مد چون
 .(رساله 181 ،ارشاد) آن منت مولى تعالى تازه بشود افتاد شافيدنو  آخوخىو چون 

آمده است که شباهت آن  شافيدن ۀدر همنشينى با واژ آخوخى ۀاين نمونه واژ در
 . آورد به ياد مى اچوخيدن ۀرا به واژ
 :است ارشاددر خور توجه ضبط اين واژه در متن کتاب چاپى  ةنكت
تازه شهود   عزوجلت مولى و به معصيتى درافتاد و آن من[ شتافيد. م] شافيد چون

 .(028، ص ارشاد)
گون شده از رسد صورتى دگر آمده است که به نظر مى شىتافيد  ۀمتن کتاب واژ در
 .نويس به کار نرفته استدر اين دست آخوخى ۀباشد و واژ شافيد ۀواژ

 .فارسى به دست نيسهت  یکه اشاره شد، شاهدى از اين واژه در متنها گونه همان
 قرآن قدسوخيدن است که در ج ۀنيست، واژ اچوخيدنشباهت به  اى که بى تنها واژه
 : آمده است يَصِدُّونَدر برابر 

  جوخيدند مى: يَصِدُّونَ
 .(18 زخرف،) جوخيدند مىزده شد پسر مريم مثلى، ازمان قوم توا ازان  ازمان
به معنى بانگ و فرياد و خروش کردن، روى گردانيهدن   جوخيدن ۀآيه واژ اين در

 .آمده است
 بداشتِ

بسهندکارى   جهل عزومهولى   باداشتِآن را که : که بدخوى کيست؟ گفت پرسيدند
 .(نوشاهى 11: ، نيز13، ص ارشاد)نيست 
 برافتاد
به قرآن و بهه خوانهدن قهرآن مشهغول      (شمايان)= رآن پرستان يعنى شمان ق اى
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 .(نوشاهى 010، ارشاد)ايد  قرآن و کاربستن به قرآن غافل گشته برافتادايد و از  گشته
 آمد بهْ

خويش نداند که در کدام حال است و با مولى تعالى  آمد بِهْرآينه چون بنده ه پس
، 111: ، نيز318، ص ارشاد)دارى که آرزوى منست  خصومت کند که چرا مرا چنان نمى

 .(رساله 111
 خوارداشتِ
خوارداشت دادن از چيرگى نفس خيزد که ورا بر نفس پادشاهى نماند و از  دشنام

 .(323، ص ارشاد)مسلمانى باك ندارد 
 دوربود

 .(رساله 81، ارشاد) از اهل معصيت دور بودجوييت به مولى تعالى به  نزديكى
 باشى راست

ه پرسيدند که از چيست که ما اندر دل خويش  عليه  اهلل رحمةه  حكيم را خواجه
، 83، ص ارشداد)ايهد   مانده جایبه  راست باشىاز بهر آنكه شما : بينيم؟گفت رحم نمى

 .(82: نيز
 شدِ

دستى آن شادىِ فراخ، دستى  ايمان چندانى بايد که وقت حشمت و فراخ شدِغمِ  و
 .(313، 318، 332، 338: ، نيز31، ص ارشاد)ايمان نپوشاند 

 يادداشتِ
اجهل اسهت    يادداشتِتر، چه دفع امل به  تر به روزى ترسان از مرگ ترسان هرکه

 .(313، 38: ، نيز38، ص ارشاد)
 يافتِ

ايمهان نيابنهد    يافىتِ شهادت گويند وليكن در دل شادى  ةآنكه به زبان کلم مشش
 .(11، ص ارشاد)
 ارشادبرخى پيشوندها و پسوندها در متن  .0

 سانى ه
 (018، 30، 33، ح ص ارشاد) سانى چرب
 (011، 03، ص ارشاد)سانى  مردم
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 (33، ص ارشاد) سانى نرم
 ش ى

 (331، ص ارشاد) باشش
 (332،ص  ارشاد) توانش
 (011، 88، 33، 31، 1، ص ارشاد) گروش
 (032، ص ارشاد) نمايش

 (330، 323، ص ارشاد) ورزش
 ينه ه

 (381، 380، 11، ص ارشاد) امروزينه
 (381، ص ارشاد) امشبينه
 (380، ص ارشاد) روزينه

 (381، 380، ص ارشاد) فردايينه
  ناى 

 (311، ص ارشاد) ناآميزنده
 (010، 080، 310، 311، 303، ص ارشاد) ناپرهيزگار
 (83،ص  ارشاد) ناترسكارى
 (31، ص ارشاد) ناترسيدن
 (031، 31، 01، ص ارشاد) ناجايگاه
 (318، ص ارشاد)داشت  ناخوش
 (311، ص ارشاد) ناراويان

 (011، ص ارشاد) ناساختگى
 (10، ص ارشاد) نايافت

 ويژگى آوايى .1
 (رساله 028، ص ارشاد) (اندخسواده)=  اندخسوده
 (رساله 11، ص ارشاد) (اندخسيدن)=  اندوخسيدن
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 (رساله 132، صارشاد)( بِحِل کردن)=  كردن بُحل

 (رساله 013ص  ،ارشاد)( پَرده)=  پُرده
 (رساله 88، ص ارشاد) (چيرِگى)=  چيرُگى
 (رساله 318، صارشاد) (رِشتن)=  رُشتن
 (رساله 110، ص ارشاد) (زَهر)=  زُهر

 (رساله ح 12، ص ارشاد) (شَگَرفى)=  شُگرفى
 (رساله 338، ص ارشاد)( مَرگ)=  مُرگ
 (رساله 88،ص  ارشاد) (وَعيد)=  وُعيد

 منابع

 ی فارسىهانوشتهتابنامۀ ك
 .3138ر، تصحيح احمد سهيلى خوانسارى، تهران، اقبال، ، فخر مدبالحرب و الشّجاعه آدابه 
 .3182به کوشش ايرج افشار، تهران، سروش،  ،آشپزى دورۀ صفوىه 
فهان و  نقهى منهزوى، تههران، شهرکت مؤل     علهى  مقدسى، ترجمة ،االقاليمالتقاسيمف معرفةسناحه 

 .3183مترجمان ايران، 
 .3111عبداهلل نسفى، تصحيح و مقدمه عارف نوشاهى، تهران، ميراث مكتوب،  ،ارشاده 
 .3133يران و فرانسه، شناسى انستيتو ا ژيلبر الزار، ايران ،زبان ترين شعراى فارسى اشعار پراکندۀ قديمىه 
عفر شعار، تهران، دانشگاه ج د ظهيرى سمرقندى، تصحيح، محمالرّياسةالسّياسةف اعراضاغراضه 

 .3133تهران، 
يعقوب کردى نيشابورى، بهه اهتمهام مجتبهى مينهوى و فيهروز      ( فرهنگ عربى به فارسى) ،البلغهه 

 .3111فرهنگ ايران،  حريرچى، انتشارات بنياد
ى، انتشارات انجمن آثهار مله   الل الدين همايى،ج ابوريحان بيرونى خوارزمى، به تصحيح ،التفهيمه 

3110. 
 .3110ابومنصور القمرى البخارى، تصحيح محمد کاظم امام، تهران، بنياد نوريانى،  ،التّنويره 
م و رضها  بن نصر بخارى، به تصحيح سيد محمد علوى مقهد محمد ،القرآنالمستخلصف ترجمانه 
 .3181فرهنگى رجاء،  مرکز نشرتهران، زاده،  فاشر
ارى صه  ابهراهيم  بن مبارك بخارى، تصحيح و مقدمهة خليهل   الح، صالسالكينالطالبينوعدّةانيسه 

 .3111، (ناشر بى)ران، توفي  سبحانى، ته اوغلى، به کوشش
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 .شگاه تهران، دان3238، عكس نسخة خطى، شمارۀ عكس (فرهنگ عربى به فارسى) ،المعاشرينانيسه 
، مقدمه و تصهحيح و  «مجموعة بيست اثر چاپ ناشدۀ فارسى از قلمرو تصوف» ،اينبرگهاىپيره 

 .3113نشر نى، : هروى، تهران تعليقات نجيب مايل
شناسهى ايهران،    بن احمد نسوى، تصحيح على غروى، تهران، مرکهز مهردم   ابوالحسن على ،بازنامهه 

 .3113وزارت فرهنگ و هنر، 
بن طاهر خوارزمى، تصحيح مصطفى اوليائى،  بن حسين خوارزمى، ترجمه موف   قاسم ،الملح بدايعه 

 .3110 تهران، ميراث مكتوب،
ين محمود واصفى، به تصحيح الكساندر بلهدروف، انتشهارات بنيهاد فرهنهگ     الد زين ،الوقايع بدايعه 

 .3133ايران، 
 .3118د معين، تهران، اميرکبير، محمة يدحسين خلف تبريزى، تصحيح و تحش، محمبرهان قاطعه 
پهژوه و ايهرج    تقى دانهش محمدزنگى بخارى، به کوشش محمد  ،المنقول العقول فى ترجمان بستانه 

 .3183علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،  افشار، تهران پژوهشگاه
 .3188ناشناس، تصحيح على اوسط ابراهيمى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى،  ،االسامى تاجه 
 .3118داوود، فرهنگستان زبان و ادب فارسى، بخارى، به تصحيح على آلمحمد ابونصر  ،تاج القصصه 
رس رضهوى، تههران،   بونصر القبادى، تصحيح و تحشيه مدرشخى، ترجمة اابوبكر الن ،تاريخ بخاراه 

 .3113بنياد فرهنگ ايران، 
 گلچهين الفقهراء، بهه اهتمهام احمهد      ، تاليف احمدبن معين(در ذکر مزارات بخارا) ،تاريخ مالزادهه 

 .3113سينا، تهران  ابن معانى، انتشارات کتابخانة
مؤمن حسينى، با مقدمة مير سيد احمد روضاتى، انتشارات کتابفروشهى  محمد  ،تحفة حكيم مؤمنه 

 .تا بى جا، محمودى، بى
دۀ طوسهى و  زا ة فريهدون تقهى  يحافظ سلطانعلى اوبهى هروى، به تصحيح و تحشه  ،االحبابتحفةه 

 .3181رياضى هروى، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد،  الزمان نصرت
ابوبكر عتي  نيشابورى، به اهتمام يحيى مهدوى و مهدى بيهانى، تههران،    ،های قرآن ترجمه و قصهه 

 .3111دانشگاه تهران، 
م، جه  يوکوشش حسين خهد  خوارزمى، بهمحمد الى، ترجمان غزمحمد  ،الدين ترجمة احياء العلومه 

 .3111ه 3113ايران،  تهران، بنياد فرهنگ
بلعمى، عكس نسخة محفوظ در آستان قهدس، تههران، بنيهاد    محمد ابوعلى  ،ترجمة تاريخ طبرىه 

 .3131فرهنگ ايران، 
 .3113مترجم ناشناخته، به تصحيح حبيب يغمايى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ،ترجمة تفسير طبرىه 
 .3111مترجم ناشناس، به کوشش على رواقى، انتشارات بنياد فرهنگ ايران،  ،ۀ پارسترجمة قرآن موزه 
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م، انتشهارات بنيهاد   جه   کاتب خوارزمى، به کوشش حسين خهديو ابوعبداهلل ،العلوم ترجمة مفاتيحه 
 .3138فرهنگ ايران، 

النيشهابورى،   حسين الخزاعى ،(الجنان فى تفسيرالقرآن الجنان و روح روض)تفسير ابوالفتوح رازى ه 
ه محمدمهدى ناصح، بنياد پژوهشهای اسالمى و انتشارات  عفر ياحقىجمحمد به کوشش و تصحيح
 .3183آستان قدس رضوى، 

ى، انتشهارات بنيهاد   جعفر يهاحق محمدبه تصحيح  ،اى از بخشى از قرآن کريم تفسير شنقشى گزارهه 
 .3111فرهنگ ايران، 

 .3111وينى، بنياد قرآن، ج يزاهللتصحيح عز نسفى، بهمحمد  ،تفسير نسفىه 
ة شهيخ مونسهى،   ي، اندخودى، تصحيح حور(تفسير کهن پارسى ينابيع العلوم) ،تفسير ينابيع العلومه 
 (پايان نامه)
بن االديب الكرمينى، بهه کوشهش علهى رواقهى،      ، على(ه فارسى فرهنگ عربى) ،االصنافتكملةه 

 .3111فرهنگى،  تهران، انجمن آثار و مفاخر
 .3111ن، تهران، کتابفروشى زوار، نظامى عروضى سمرقندى، به کوشش محمد معي ،چهار مقاله ه
 .3181 س رضوى، تهران، دانشگاه تهران،ائى غزنوى، به تصحيح مدرسن ،الطّريقةالحقيقةوشريعةحديقةه 
 .3180، به تصحيح جعفر شعار، تهران، دانشگاه تهران، نامهحمزهه 
وزجهانى، تصهحيح ههانرى کهربن،     ج بن سينا، ترجمه و شرح فارسى منسوب بهه ا ،بن يقظان حىّه 

 .3188 تهران، مرکز نشر دانشگاهى،
 .3133ناشناس، تصحيح احمدعلى رجايى، تهران، بنياد فرهنگ ايران،  ،خالصة شرح تعرفه 
فا، بنگهاه ترجمهه و نشهر    صه  اهلل موسى طرسوسى، به کوشش ذبيحمحمد  ،داراب نامة طرسوسىه 
 .3118اب، کت
 بخارى، تصحيح پرويز ناتل خانلرى و محمد روشهن،  ترجمة محمدبن عبداهلل ،داستانهاى بيدپاىه 

 .3183خوارزمى،  ،تهران
هى، انتشارات بنياد فرهنهگ  لتصحيح سعيد نجفى اسدالخان دهار، به  تأليف قاضى ،دستوراالخوانه 

 .3133ايران، 
 .3110تمام نذير احمد، تهران، بنياد فرهنگ ايران، حاجب خيرات دهلوى، به اه ،دستوراالفاضله 
، فرهنگستان زبهان و ادب فارسهى، تههران،    نامة استاد اسماعيل سعادتشنج ،«ده واژۀ سغدى»ه 

 .(مقاله)، 131ص  ،3118
 .3131سينا،  ة طاهرى شهاب، انتشارات ابنيبه تصحيح و تحش ،ديوان استاد عسجدى مروزىه 
بن احمد عنصرى بلخى، به کوشش محمد دبيرسياقى، ابوالقاسم حسن ،خىديوان استاد عنصرى بله 

 .ش، چاپ دوم 3181سنائى،  تهران، کتابخانة
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ين همهايونفرخ،  الد ن عليشير نوائى، به کوشش رکنيالد ، امير نظام(فانى) ،ديوان امير عليشير نوائىه 
 .3130سينا،  ابن تهران، کتابخانة

انتشهارات علمهى و    س رضهوى، شهرکت  دتقى مهدر به اهتمام محمبن محمد،  على ،ديوان انورىه 
 .3183م، فرهنگى، چاپ سو

 .3111ار، دى، کتابفروشى زواين سجبه تصحيح ضياءالد ،ديوان خاقانى شروانىه 
 .3183تصحيح احمد سهيلى خوانسارى، انتشارات پاژنگ، تهران، بهار  ،ديوان خواجوى کرمانىه 
 .3181عفر شعار، تهران، مهد مينا، ج و شرح پژوهش و تصحيح ،ديوان رودکىه 
 .3111اميرکبير،  تهران،حسينى،  ين شاهلدتصحيح ناصرا به ،ديوان سوزنىه 
 .3118نا،  ديقى، مولتان، پاکستان، بىص تصحيح زبيده ،الدين اسفرنگى ديوان سيفه 
 .3183، م، تهران انتشارات فردوسى، چاپ دوفاص اهلل تصحيح ذبيح ،ديوان سيف فرغانىه 
 .ش 3118به کوشش تقى بينش، مشهد، کتابفروشى باستان،  ،ديوان ظهير فاريابى بلخىه 
 .3181م، تأليف و تحقي  محمدامين رياحى، توس، تهران، چاپ دو ،ديوان کسائى مروزىه 
 .3182ار، کوشش محمد دبيرسياقى، تهران، زو به ،ديوان منوچهرى دامغانىه 
 .3111کوشش مهدى درخشان، بنياد نيكوکارى نوريانى، به  ،ديوان ناصر بخارائىه 
 .3182به تصحيح مجتبى مينوى ه مهدى محق ، انتشارات دانشگاه تهران،  ،ديوان ناصرخسروه 
رضا مجتهدزاده، به تصحيح و تحشيه مظاهر مصفا،  رسالة دکترى سيد على ،ديوان نزارى قهستانىه 

 .3183، فرهنگى انتشارات علمى و
ين مولوى، به اهتمام علهى سهلطانى گهرد فرامهرزى،     الد جالل ولد فرزند موالنا سلطان ،مهنا ربابه 
 .3113گيل، شعبة تهران با همكارى دانشگاه تهران،  اسالمى دانشگاه مك نتشارات مؤسسة مطالعاتا
، نگارش حميهد  (تصحيح و بررسى و پژوهش کتاب مجالس محمد قالنسى نسفى) ،ارشاد رسالةه 

 .(پايان نامه)، 3118يور رضايى، شهر
جا، بنياد  اصغر معينيان، بى فخرالدين بن واعظ کاشفى، مقدمه و تصحيح على ،الحيات رشحات عينه 

 .3118 نيكوکارى نوريان،
 .3113دانشگاه تهران، ، المومل ثمر المروى، تصحيح عبدالحى حبيبى، تهران ،الفريقينروضةه 
 .3180توس،  ،کوشش ايرج افشار، تهراندبن زنگى بخارى، به محم ،نامه زنگىه 
گرديزى، به مقابله و تصحيح و تحشيه و تعلي  عبهدالحىّ حبيبهى، انتشهارات بنيهاد      ،االخبار زينه 

 .3138فرهنگ ايران، 
اهلل  ين سمرقندى، تحقيه  و تصهحيح احسهان   الد محمدبن برهان ،الصديقينسلسلةالعارفينوتذكرةه 

 .3111مجلس شوراى اسالمى،  تهران، مرکز اسناد شكراللهى،
 .3180حد، انتشارات خوارزمى، بن روزبهان خنجى، به تصحيح محمدعلى مو اهلل فضل ،الملوك سلوكه 



 011/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .3180دبن على ظهيرى سمرقندى، تصحيح احمد آتش، تهران، کتاب فروزان، محم ،سندبادنامهه 
 .3113فر محجوب، تهران، توس، عمحمدجمه و تصحيح و تعليقات عضد يزدى، مقد ،سندبادنامة منظومه 
 .3180کتاب فرزان،  ،بن على ظهيرى سمرقندى، تصحيح احمد آتش، تهرانمحمد ،سندباذنامهه 
 ،(هجهرى قمهرى   1هه 3هه 1در قرنههای  )ديوان  شاعران بى شرح احوال و اشعارديوان  شاعران بىه 

 .3182 تصحيح محمود مدبرى، پانوس،
 .3182ت محمود افشار، فاقوچى گيالنى، تهران، بنياد مو احمد اداره ،عصر رودکى شاعران همه 
 .3181از روى چاپ مسكو، به کوشش و زير نظر سعيد حميديان، نشر قطره،  ،فردوسىشاهنامة ه 
 .3181روشن، اساطير، محمد مه و تصحيح مستملى بخارى، با مقد ،التصوف التعرف لمذهب شرحه 
اهتمام عبدالعلى طاعتى، تهران، بنگاه ترجمهه و نشهر    تأليف هندوشاه نخجوانى، به ،الفرس صحاحه 

 .3133کتاب، 
 (نامه  پايان)، 3113وکار،ج عمر نسفى، به تصحيح نجف  ابوعبداهلل ،صحيفةالعذراءه 
 نسفى، نسخة کتابخانه طوپ قاپوسراى استانبول، عكس نسخه به شمارۀ ابوعبداهلل ،العذراءةصحيفه 
 .کتابخانة مجتبى مينوى 88، 11
 .، ابوالفضل خالد قرشى، چاپ سنگى، هند(فرهنگ عربى به فارسى) ،صراحه 
 .3131 ،انتشارات بنياد فرهنگ ايرانتهران، عفر شعار، ج ابن حوقل، ترجمة ،االرضصورةه 
ابوريحان بيرونى، ترجمة فارسى از ابوبكربن عثمان کاشانى، به کوشش منوچهر ستوده ه   ،صيدنهه 

 .3111ايرج افشار، 
احمد، انتشارات بنياد  ين آلالد ، عمادبن محمدالنعرى، به اهتمام شمس(جواهراالسمار) ،نامه طوطىه 

 .3110فرهنگ ايران، 
غالمعلى آريها،   و مجتبائى اهلل شبى، به تصحيح و تعليقات فتحتأليفِ ضياء نخ ،نامة نخشبى طوطىه 

 .3180 انتشارات منوچهرى،
 .3183ار، زو ،تصحيح محمدامين رياحى، تهران محمدکاظم مروى، ،آراى نادرى عالمه 
 .3112ت محمود افشار، فاقوکوشش محمود مدبرى، تهران، بنياد مو نورى اژدرى، به ،نامة منظوم غازانه 
 .3118نقره، تهران، ل، توکمحمد ابر بالذرى، ترجمة ج بنبن يحيىاحمد ،البلدان فتوحه 
 .3183، بهار 8طالعات فرهنگی، ش ، فصلنامة پژوهشگاه علوم انسانی و مفرهنگه 
 .3113ين انجو شيرازى، ويراستة رحيم عفيفى، مشهد، دانشگاه مشهد، الد جمالمير ،فرهنگ جهانگيرىه 
 .3118کتابفروشى بارانى، تهران، عباسى، محمد عبدالرشيد التتوى، به تصحيح  ،فرهنگ رشيدىه 
مسعود قاسمى، انتشارات ورارود، دوشهنبه،   ين ميرزازاده،الد کوشش سيف به ،فرهنگ زبان يغنابىه 

 .3183اسالمى ايران در تاجيكستان،  مهورىج ناشر سفارت
 .3183، تهران، فرهنگان، ، بدرالزمان قريب(سغدى فارسى انگليسى) ،فرهنگ سغدىه 
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 .3132به کوشش على رواقى، تهران، فرهنگستان هنر، بهار  ،فرهنگ شاهنامهه 
 .3183و، انتشارات دانشگاه تهران، ج يى، ويراستة تنِ هوىوفاحسين  ،رسىفرهنگ فاه 
فخرالدين مبارکشاه قواس غزنوى، به اهتمام نذير احمد، تهران، بنگهاه ترجمهه و    ،فرهنگ قواسه 

 .3111نشر کتاب، 
اد وينى، انتشارات بنيج اروتى، به تصحيح عزيزاهللج ابوالعالء عبدالمؤمن ،الفرسةجموعمفرهنگه 

 .3118تهران،  فرهنگ ايران،
 .3188ه3180حقى، مشهد، آستان قدس رضوى، عفر ياجمحمد با نظارت  ،فرهنگنامة قرآنىه 
محمهد  ابوالفضل ميدانى، به کوشش  ،االسامى فهرست الفبايى لغات و ترکيبات فارسى السامى فىه 

 .3113بنياد فرهنگ ايران،  دبيرسياقى، انتشارات
ة ي حسهينى بلخهى، تصهحيح و تحشه    اعظ بلخى، ترجمة فارسهى از عبهداهلل  ر وابوبك ،فضائل بلخه 

 .3112بنياد فرهنگ ايران،  عبدالحى حبيبى، تهران،
پارسهاى بخهارائى، مقدمهه و تصهحيح احمهد      محمهد  ، خواجه (کلمات بهاءالدين نقشبند) ،قدسيهه 

 .3113کتابخانة طهورى،  طاهرى عراقى، تهران،
 .3183رواقى، محمد واقى، مؤسسة فرهنگى شهيد به تصحيح على ر ،قرآن قدس
 .نامعلوم: نامعلوم، تاريخ کتابت: کتابخانة آستان قدس رضوى، کاتب ،0238ى شمارۀ قرآن خط
 .هشتم: نامعلوم، تاريخ کتابت: کتابخانة آستان قدس رضوى، کاتب ،3213ى شمارۀ قرآن خط
 .قرن هفتم ظاهراً: نامعلوم، تاريخ کتابت: کتابخانة آستان قدس رضوى، کاتب ،813ى شمارۀ قرآن خط
 .قرن هشتم ظاهراً: نامعلوم، تاريخ کتابت: کتابخانة آستان قدس رضوى، کاتب ،823ى شمارۀ قرآن خط
 .قرن پنجم ظاهراً: نامعلوم، تاريخ کتابت: کتابخانة آستان قدس رضوى، کاتب ،333ى شمارۀ قرآن خط
دبن ابهراهيم  دبن محمه محمه : دس رضهوى، کاتهب  بخانهة آسهتان قه   کتا ،3213ى شمارۀ قرآن خط

 .قرن هشتم :النورى، تاريخ کتابت نجم
الزمهان فروزانفهر،    مشهور به مولهوى، بها تصهحيح بهديع    محمد ين الد جالل موالنا ،مافيه فيهکتاب ه 

 .3131انتشارات اميرکبير، 
ن، بنگهاه  تههرا  بن محمد نسفى، به اهتمام احمهد مههدوى دامغهانى،   شيخ عبدالعزيز ،الحقاي  کشفه 

 .3113ترجمه و نشر کتاب، 
 .3332ادارۀ انتشارات دانش، : ابلقا داد عليشايف، تاجيكستانج تصحيح ،کليات آثار سيداى نسفىه 
 .3110اطعمه شيرازى، تصحيح منصور رستگار فسايى، تهران، ميراث مكتوب،  ،کليات بسح  اطعمهه 
مشهور به مولوى، با تصهحيحات و حواشهى   محمد  ينالد جالل موالنا ،(ديوان کبير)کليات شمس ه 

 .3111انتشارات اميرکبير،  الزمان فروزانفر، بديع
 .تصحيح طاهرى شهاب، تهران کتابخانة سنائى ،کليات طالب آملىه 



 017/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .3113حبيب يغمائى، تهران، طهورى، بن احمد اسدى طوسى، به اهتمام   ابونصر على ،نامه گرشاسبه 
 .3133نظر احسان يارشاطر، به اهتمام مهدى محق ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران زير  ،التنزيل لسانه 
 .3133اسدى طوسى، تصحيح عباس اقبال، تهران،  ،3 لغت فرسه 
 .3181ادقى، تهران، خوارزمى، ص اشرف اهلل مجتبايى و على اسدى طوسى، تصحيح فتح ،0 لغت فرسه 

، به کوشهش احمهدعلى   (3ى مترجم شماره قرآن خط رفىمع) ،متنى پارسى از قرن چهارم هجرى ؟
 .ی آستان قدسها نهامور فرهنگى و کتابخا رجائى بخارائى، سازمان

 .3182رومى، به تصحيح رينولد نيكلسون، انتشارات مولى، چاپ هشتم، محمد ين الد اللج ،مثنوىه 
انتشهارات  دبيهر سهياقى،   محمهد  ص به سهرورى، بهه کوشهش    کاشانى متخلمحمد  ،الفرس مجمعه 

 .3111تهران،  اکبر علمى، کتابفروشى على
 .3133کتابخانة ابن سينا، : م، تهرانسعيد نفيسى، چاپ دو ،محيط زندگى و احوال و اشعار رودکىه 
، سيد حسن خواجه نقيب االشراف بخاری، به تصحيح نجيب مايل ههروی، تههران، نشهر    مذکّر احبابه 

 .3188مرکز، 
 .3138کوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  م اصطخرى، بهابراهي ،مسالك و ممالكه 
مؤسسة مطالعات و تحقيقات  ،وينى، تهرانج المقرى بيهقى، تصحيح عزيزاهلل ابوجعفر ،غهمصادرالله 

 .3180فرهنگى، 
الدين عبدالرزاق سمرقندى، بهه کوشهش عبدالحسهين نهوايى،      کمال ،مطلع سعدين و مجمع بحرينه 
 .3180انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ دوم  ن، پژوهشگاه علومتهرا
 .3110طهورى،  ،مان فروزانفر، تهرانالز بهاءالدين ولد، تصحيح بديعبن حسين محمد ،معارف بهاءولده 
ادق کيها،  صه  ، شمس فخهرى اصهفهانى، ويراسهتة   (نامة فارسى، بخش چهارم واژه) ،معيار جمالىه 

 .3118 تهران، دانشگاه تهران،
 الزمخشهرى الخهوارزمى، بهه کوشهش سهيد      اراهللجه  (فرهنگ عربهى بهه فارسهى   ) ،االدبمقدمةه 

 .3131دانشگاه تهران،  محمدکاظم امام، تهران،
 .3180کوشش تحسين يازيجى، انتشارات دنياى کتاب،  ين احمد افالکى، بهالد شمس ،العارفين مناقبه 
جا، به اهتمهام و   پورى، بى فىص بن عبدالكريم يم، عبدالرح(فرهنگ عربى به فارسى) ،االرب منتهىه 

 .3188اسالميه و ديگران  ة کتابفروشىيسرما
دحسهين  عمر الزَنجى السَجزى، تصحيح محم محمودبن( فرهنگ عربى به فارسى) ،االسماء مهذبه 

 .3183انتشارات علمى و فرهنگى،  مصطفوى، شرکت
بنگاه ترجمه و نشر  ،به اهتمام منوچهر ستوده، تهرانبن روزبهان خنجى،  اهلل فضل ،نامة بخارا مهمانه 

 .3133کتاب، 
د، بهه اهتمهام علينقهى منهزوى و عفيهف      بن محم ابوالمعالى عبداهلل ،القضات همدانى های عين نامهه 
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 .3180منوچهرى،  کتابخانة ،عُسيران، تهران
مؤسسة مطالعات و  ،هرانتپور، هانج شهمردان ابن ابى الخير، به تصحيح فرهنگ ،نزهتنامة عالئىه 

 .3180 تحقيقات فرهنگى،
 .3188ين همايى، تهران، مؤسسة نشر هما، چاپ چهارم الد جالل محمد غزالى، تصحيح ،الملوكنصيحةه 
ين اسعد گرگانى، تصحيح ماگالى تودوا ه الكساندر گواخاريها، انتشهارات    فخرالد ،ويس و رامينه 

 .3133بنياد فرهنگ ايران، 
الل متينهى، انتشهارات دانشهگاه    جه  ابوبكر اخوينى البخارى، به اهتمهام  ،الطبعلّمينف هدايةالمته 

 .3133مشهد، 
 .تا کوشش سعيد سيرجانى، تهران، آگاه، بى ين عينى، بهصدرالد ،يادداشتهاه 
انتشهارات انجمهن   تهران، الدين حسين خوارزمى، به اهتمام مهدى درخشان،   کمال ،االسرار ينبوعه 

 .3182 زبان و ادبيات فارسى،استادان 

 [ىماوراءالنهر]ی فرارودى هانوشتهكتابنامۀ 
 .3333اهلل انصارى، دوشنبه، عرفان،  فيض ،آتش پنهان دله 
 .3313آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ليل، استالينج رحيم ،آدمان جاويده 
 .3383يف، دوشنبه، عرفان،  الدين محمدى فضل ،آدمان کهنهه 
 .3382آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ين عينى، استاليندرالدص ،آدينهه 
 .3311حكيم کريم، دوشنبه، عرفان،  ،آقشدهه 
 .سريليك. 3313الح، دوشنبه، اديب، ص محمدزمان ،آهنگ شهر عش ه 
 .سريليك. 3311تورگينف، دوشنبه، اديب، . س. اى ،اثرهاى منتخب تورگينفه 
 .سريليك. 3311خوف، دوشنبه، اديب، چ. پ. آ ،اثرهاى منتخب چخوفه 
 .، سريليك3311اُف، دوشنبه، اديب،  والك. ا ،اُرفين جيوس و سربازان چوبين اوه 
 .سريليك. 3318ساربان، دوشنبه، عرفان،  ،خيزى ريزى تا برف از برفه 
 . روسى ه فارسى. م 3381چِخاويچ، تاشكند، نشريات فن ازبكستان شوروى، . د. آ ،اسناد بخاراه 
خواجه احرار، مسكو، انتشارات انستيتو تاريخ آکهادمى علهم و فهن     ،38ه31قرن اسناد سمرقند ه 

 .3381ازبكستان، 
 .، سريليك3333غفوراوه، دوشنبه، اديب، . ترجمة ت ،های خل  روس افسانهه 
 .، سريليك3313ساربان، دوشنبه، عرفان،  ،اکتياره 
 .، سريليك3318به، اديب، بهرام فيروز، دوشن ،بود اگر وى مرد مىه 
 .3318الل اکرامى، دوشنبه، عرفان، ج ،بابارئيسه 



 013/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

اهتمام رحيم مسهلمانيان قباديهانى، تههران،     ابر، بهص استاد بازار ،برگزيدۀ اشعار استاد بازار صابره 
 .3181الهدى،  المللى انتشارات بين

 .3181لمللى الهدى، ا عسكر حكيم، تهران، انتشارات بين ،برگزيدۀ اشعار عسكر حكيمه 
المللهى   اهتمام رحيم مسلمانيان قباديانى، تههران، انتشهارات بهين    به ،برگزيدۀ اشعار مؤمن قناعته 

 .3181الهدى، 
 .سريليك. 3330مدى، دوشنبه، اديب، ص عبدالحميد ،بعد از سر پدره 
 .3310رجب امانوف، دوشنبه، دانش،  ،بيتهای خلقى تاجيكه 
 .، سريليك3313زاده، دوشنبه، عرفان،  هادىرسول  ،پرواز شاهينه 
 .، سريليك3383يف، دوشنبه، عرفان،  دىالدين محم فضل ،پلتة کنجكىه 
 .3131شهريور ( 1پياپى )، 3، ش1ج  خروموف،. ل.ا ،پيام نوينه 
 .3181، فرزانه خجندى، تهران، سروش، (گزيدۀ اشعار) ،پيام نياکانه 
 .3313آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ، استالينعبدالسالم دهاتى ،پيامهای دوستىه 
اللهه، نشهريات دولتهى تاجيكسهتان،     : دهنهده  ر و ترتيهب ،محهر (اشهعار منتخهب  ) ،پيرو سليمانىه 

 . ، فارسى3313آباد،  استالين
 .3383ابر، دوشنبه، عرفان، ص ، گردآورى بازار(بياض نظم معاصر تاجيك) ،پيغامه 
 .3313مستان شيرعلى، دوشنبه، عرفان،  ،(مجموعه اشعار) ،پيك جاويده 
 .3311، دوشنبه، عرفان، (توليس)پوالد طالس  ،تابستانه 
 .، سريليك3311غفوروُف، دوشنبه، عرفان، . گ. ب ،تاجيكانه 
 .3381الل اکرامى، دوشنبه، عرفان، ج ،عنكبوت تاره 
آبهاد،   دولتهى تاجيكسهتان، اسهتالين   احمد مخدوم دانش، نشهريات   ،تاريخ سلطنت خاندان منغتيهه 

 .، فارسى3382
اهلل، تههران،   الدين فتح الحص روزى احمد و( يى از فولكلور مردمها نهنمو) ،های مردم تاجيك ترانهه 

 .3113بلخ، 
 .3311، عبدالجبار قهارى، دوشنبه، عرفان، (اشعار منتخب) ،تريبون شاعره 
 .، سريليك3381ة فنهای تاجيكستان، ياَکديمشكورُف، دوشنبه، نشريات  ،نامة عينى جشنه 
 .، سريليك3381کمال عينى، دوشنبه، عرفان،  ،جالدان بخاراه 
 .، سريليك3313ابر، دوشنبه، عرفان، ص داستايوسكى، ترجمة شمسى .ف ،جنايت و جزاه 
 .، سريليك3313اُف، دوشنبه، اديب،  الدين رحيم اَرکدِى گَيدَر، ترجمة امام ،جيك و گيكه 
 .3311آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  زاده، استالين ميرزا تورسون ،چرا  ابدىه 
 .3332سعيدعلى مأمور، دوشنبه، عرفان،  ،چشم ستارهه 
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 .3311قطبى کرام، دوشنبه، عرفان،  ،چشمة نوره 
 ليل، دوشنبه، عرفان،ج رحيم ،ها حكايهه 
 .3382تاجيكستان،  آباد، نشريات دولتى حكيم کريم، استالين ،ها حكايهه 
 .، سريليك3383ليل، دوشنبه، عرفان، ج رحيم ،ها حكايهه 
 .، فارسى3381طالس، عرفان، دوشنبه،  ،ها حكايهه 
 اُف، دوشهنبه،  عزيهز قُهل  . اَ.ج  ،(تاجيكسهتان  خواجگى قشالقالمعارفدايرة) ،خواجگى قشالقه 
 .، سريليك3313المعارفىِ شوراىِ تاجيك،  ةداير
 .3312آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  درالدين عينى، تاشكند، استالينص ،داخوندهه 
 .، سريليك3380الل اکرامى، دوشنبه، نشريات دولتى تاجيكستان، ج ،دختر آتشه 
 .، سريليك3332اهلل ميرزايف، دوشنبه، اديب،  کرامت ،در آرزوى پدره 
 .3382ارميرزا، دوشنبه، عرفان، غف ،روزى دولت محنته 
 .، سريليك3318، ترجمة باباحاجى، نشريات اديب، دوشنبه، (حماسة باستانى هند) ،ماياناراه 
 .3318گل عمراوا، دوشنبه، عرفان،  اف و شادى رجب امان ،رباعيهاى خلقى تاجيكىه 
 . ، سريليك3313زاده، دوشنبه، نشريات معارف،  ساتم الغ ،روايت سغدىه 
المعهارفىِ   ةدايدراف، دوشهنبه،   عزيزقُل. ا. ج  ،(روزگاردارىمختصر المعارفدايرة) ،روزگاردارىه 

 .سريليك. 3311تاجيك،  شوراىِ
 .، سريليك3313حمن مُستَجير، دوشنبه، عرفان، عبدالر ،روزنامة سفر اسكندرکوله 
 .، سريليك3311ساربان، دوشنبه، اديب،  ،زرافشانه 
 .ك، سريلي3332گُلرخسار، دوشنبه، اديب،  ،زنان سبزبهاره 
 .، سريليك3311ساربان، دوشنبه، معارف،  ،زنگ اوله 
 .، سريليك3383يف، دوشنبه، عرفان،  ين محمدىالد فضل ،ساز منوره 
 .3333گُلرخسار، دوشنبه، عرفان،  ،سپره 
 .، سريليك3311زاده، دوشنبه، عرفان،  رسول هادىشب،  اى در تيره ستارهه 
 .3318ه، عرفان، مؤمن قناعت، دوشنب ،گراد سروش استالينه 
 .3183ين عبدالرئوف، تهران، بوعلى، الد سراج ،سفرنامة تحف بخاراه 
 .، سريليك3388ساربان، دوشنبه، عرفان،  ،سنگ سپره 
 .3313آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  وا، استالين ، گلثوم عالم(منتخبات) ،سوداه 
 .3181باديانى، تهران، حوزۀ هنرى، کوشش رحيم مسلمانيان ق ابر، بهص بازار ،شعر غرق خونه 
 .3383زاده، دوشنبه، عرفان،  ، باقى رحيم(شعرها) ،شكوفهه 
 .3382آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ليل، استالينج رحيم ،شورابه 



 010/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .، سريليك3388ايشنيازاُف، دوشنبه، عرفان، . م ،شيوۀ هردُرىه 
 .3318، زاده، دوشنبه، عرفان ساتم الو  ،صبح جوانى ماه 
 .3318زاده، دوشنبه، عرفان،  ميرزا تورسون ،صداى آسياه 
 .، فارسى3313آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ان شكوهى، استالينج امين ،صداى دله 
 .، سريليك3312آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  درالدين عينى، استالينص ،غالمانه 
 .3332 زاده، دوشنبه، عرفان، ساتم الو  ،فردوسىه 
 .3313شيرمحمداف، دوشنبه، عرفان، . اف و ب ربيع. ج عابداف،. د ،فولكلور بخاراه 
 .، سريليك3313اُف، دوشنبه، معارف،  تاشمَت. يف، پ اسداهلل. اُف، س نعمت ،فولكلور تاجيكه 
، 3382آبهاد، نشهريات دولتهى تاجيكسهتان،      اُف، اسهتالين  امان ،فولكلور ساکنان سرگه زرافشانه 
 .يليكسر
 .، سريليك3381ين عينى، دوشنبه، معارف، صدرالد ،قهرمان خل  تاجيكه 
 .، سريليك3313ساربان، دوشنبه، عرفان،  ،کبوتر سفيده 
 .، سريليك3383زاده، نشريات دولتى تاجيكستان، دوشنبه،  ساتم اُلغ ،داران سرخ کلتكه 
 .3388زاده، دوشنبه، عرفان،  ين امينالد محى ،گلچينه 
 .3180المللى الهدى،  استاد الي  شيرعلى، تهران، انتشارات بين ،از اشعار استاد الي  شيرعلى نیچيگله 
ميرزا : اُوا، برگردان از الفباى کريل به فارسى فىص گلرخسار ،اُوا فىص از اشعار گلرخسار نیگلچيه 

 .3181المللى الهدى،  انتشارات بين شكورزاده، تهران،
 .3333نا،  زاد، مسكو، بى ايوبسليم  ،گنگ خوابديدهه 
 .3313گلرخسار، دوشنبه، عرفان،  ،گهوارۀ سبزه 
آباد، نشريات دولتهى   الم دهاتى، استالينعبدالس: دهنده و محرر مسئول ترتيب ،های تاجيكى لطيفهه 

 .3311تاجيكستان، 
 .يك، سريل3113يف، دوشنبه، دانش،  بردى. محموداف، ب. م ،های بخارا لغت مختصر لهجهه 
 .3381ين عينى، دوشنبه، دانش، صدرالد ،مختصر ترجمة حال خودمه 
 .3318آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  ين عينى، استالينصدرالد ،مرگ سودخوره 
 .3383ليل، دوشنبه، عرفان، ج رحيم ،مزار شاعره 
: بهه فارسهى   اسلم ادهم، برگردان از الفبهاى کريهل  : ، مترجم(قهرمان حماسى مردم قرقيز) ،مناسه 

 .3183المللى الهدى،  انتشارات بين ميرزا شكورزاده، تهران،
 .، سريليك3311آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  الل اکرامى، استالينج ،من گنهكارمه 
 .3381مؤمن قناعت، دوشنبه، عرفان،  ،خوابى من و شبهاى بىه 
 .، سريليك3311يوسف اکابراُف، دوشنبه، عرفان،  ،ناركه 
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آبهاد، نشهريات دولتهى     بههرام سهيروس، اسهتالين    ،های اشهعار شهاعران سهاويتى تاجيهك     نمونهه 
 .3311تاجيكستان، 

 .3111کوشش على رواقى، تهران، سازمان ميراث فرهنگى،  ين عينى، بهصدرالد ،نمونة ادبيات تاجيكه 
 .، سريليك3333زاده، دوشنبه، اديب،  رسول هادى ،ريزند نه ستارهها مىه 
 .، سريليك3383زاده، دوشنبه، عرفان،  ساتم اُلغ ،عواسه 
 .3311يوف، دوشنبه، عرفان،  se'ه ين عيسىالد سراج ،وخش زربخشه 
 .3382آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  فاتح نيازى، استالين ،وفاه 
 .، سريليك3318مِلن، ترجمة برهان فرّخ، دوشنبه، اديب، . اَ. اَ ،پوخ و دوستان او وِنّىه 
 .، سريليك3381فاتح نيازى، دوشنبه، عرفان،  ،هر بيشه گمان مبر که خاليسته 
 .، سريليك3318اُرُن کوهزاد، دوشنبه، عرفان،  ،هم کوه بلنده 
 .3383محمدجان رحيمى، دوشنبه، عرفان،  ،هيكلى از لعله 
 .، سريليك3318آباد، نشريات دولتى تاجيكستان،  درالدّين عينى، استالينص  ،يتيمه 

 ی افغانستانهانوشتهكتابنامۀ 
 .3188حسين فخرى، پيشاور، ميوند،  ،ها تا روايت قلم از شكار لحظهه 
 .3110 شريعتى، تهران، نسيم بخارا، اهلل حسن انوشه و حفيظ ،افغانستان در غربته 
ن، على خوافى، مقدمة محمدسرور مواليى، تهران، عرفها  ميرزا يعقوب ،پادشاهان متأخر افغانستانه 

 .3113چاپ دوم، 
 .3112ماگه رحمانى، پيشاور، االزهر،  ،نشينان سخنگوى پردهه 
 .3182، مشهد، مؤلف، «حاجى کاظم»حسينعلى يزدانى  ،تاريخ تشيع در افغانستانه 
 .3110، تقى واحدى، تهران، عرفان، (مجموعه داستان) ،جاى خالى گلدانه 
قدمه، ويهرايش و فههارس محمدسهرور مهواليى،     نرال مير احمد مواليى، مج ،خاطرات و تاريخه 

 .3113تهران، هواى رضا، 
 .3188قادر مرادى، پيشاور، دانش کتابخانه،  ،گردند ها برنمى رفتهه 
 .3110دى ج دوم، س، 0، دورۀ 32 ش، (ماهنامة طنز و کارتون) ،زنبيل غمه 
 .3188د اسحاق شجاعى، تهران، حوزۀ هنرى، سي ،سالهای برزخ و باده 
 .تا نا، بى جا، بى  حبيب، بىاسداهلل ،سپيداندامه 
 .3180عليداد لعلى، قم، احسانى،  ،جات سيرى در هزارهه 
 .3183ور، دانش خپرندويه تولنه، عبدالغنى برزين مهر، پيشا ،االمثال و کنايات ضربه 

 .3183جا، حليمى،  محمدامان وارسته، بى ،عاطفه



 019/ شناسی متنهای فارسیونهگ

 

 .3110زاده، تهران، عرفان،  ، زهرا حسين(مجموعه شعر) ،اى از اللة کوهى نامهه 
 .3118کوشش على رضوى غزنوى، تهران، بنياد فرهنگ ايران،  به ،نثر درى افغانستانه 
 .3111امعة مدنى، ج رهنورد زرياب، کابل، بنياد فرهنگ ،هذيانهای دور غربته 

 شناسى كتابنامۀ بخش ريشه
الل خالقى مطل ، بنياد فرهنگ ج ان، ترجمة، پاول هرن و هاينريش هوبشماساس اشتقاق فارسىه 

 .3118تهران،  لد نخست،ج ايران،
 .3118اميرکبير، تهران، معين، محمد ة يدحسين خلف تبريزى، به تصحيح و تحش، محمبرهان قاطعه 
 .3111مشيد سروش سروشيان، دانشگاه تهران، ج  ،فرهنگ بهدينانه 
 .3183، فرهنگان، تهران، قريب، بدرالزمان (فارسى ه انگليسى) فرهنگ سغدىه 
مهورى اسالمى ايران ج مسعود قاسمى، سفارت هالدين ميرزازاده   ، به کوشش سيففرهنگ يغنابىه 

 .3183در تاجيكستان، 

 نوشتهای منابع خارجى فهرست كوتاه
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

yrdoeq,H , ,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.) 

 





 واژگانهرست ف

 83، 81، 13، آتنگ
 311، 318، اچوخيدن
 311، 318، آخوخى
 13، آرُخسيدن
 13، آرزوانه
 10، استرس
 12، 83، 13، آسوخته
 13، آغاش
 11، 10، 11، افدق
 10، آگيش
 31، 10، 13، 10، آلغده

 10، آماشتن
 13، اَندَخسيدن

 13، انفرز
 12، 18، 02، 33، باشيدن
 13، بجه

 18، 03، 02، بدفرماى
 13، بدكوة
 313، 311، 03، برافتاد
 18، 03، برافتادن
 11، 18، کردن بسوج
 80، 11، 13، بگنى

 11، بلج
 18، 11، بنانج
 18، 03، رفتن دم به

 11، بوبوجيش
 18، بيشگفت
 11، 13 ،11، پاخسه

 18، پچخيزيدن
 11، 13، 11، پخسه
 01، 00، شدن پزمان
 18، کردن پژوژ
 18، 11، پالنج
 18، 18، 11، پلغده

 11، 18، پوپتيش
 333، 338، 333، 18، 11، تار

 11، تبوراك
 11، کردن تراش
 13، تالتوپ
 32، 13، توشبيره
 13، جاش
 31، 30، 13، جبغوت
 33، جرغات
 13، شدن جشنه
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 82، جغرواره
 82، جوشيدن
 31، 30، چغبوت
 13، 01، چفسيدن
 83، خدره
 38، 31، 33، 80، خدوك
 33، 31، 38، 38، خرخشه
 33، خروخشه
 311، خسبانه
 311، خستبانه

 80، 11، خماراشكن
 322، 33، خمدان

 32، 13، خورسندخوارى
 80، خوزيدن

 323، 322، داره
 323، دربهِ

 303، 323، درغات
 318، گرى دستان
 32، 03، 01، ىدشمنادگ
 313، 313، دوربود
 81، دوسره
 83، کام و ريژ
 83، زاج
 328، 321، زغاره
 88، 81، زموده
 81، زموره
 81، ژغاك
 88، سررو
 328، 328، 88، سرکا
 88، 88، سرگم

 323، 88، سفد
 88، 81، سكاچه
 311، 318، 81، 33، شافيدن
 81، 11، شخوليدن
 323، 321، 33، شرفاك
 323، 321، 328، 88، 30، شرفه
 333، 332، 323، شفت
 313، 301، 30، 12، 01، 03، شف 
 81، شِلك

 318، 13، 01، شوخابه
 83، 81، طيّار
 330، 333، غدود

 83، 31، غراسيدن
، 338، 331، 333، 331، 330، 323، غفس
338 
 83، غنج
 83، 3، غنده

 302، 333، 338، فاريدن
 82، 33، فدرنجك

 82، شاخ فراخ
 303، 31، 08، 01، کردن فرامشت
 82، فريجاب
 82، فريدن
 13، 08، کردن فريهى
 312، 82، 33، فسيد

 312، 303، 31، 08، فسيدکارى
 82، فيريدن
 311، 338، 331، قريب
 81، 88، قزاگند
 302، قمِز
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 303، 302، 83، قميز
 83، کابك
 83، کبت

 83، 33، 08، شدن کراشيده
 80، کروه

، 300، 303، 81، 80، 31، 33، 01، کنانههه
312 ،313 
 303، 301، 300، 11، کيبيدن
 303، 301، 81، 11، کيفتن

 81، گَردْبَنْدَن
 81، آبه الش
 308، 301، 303، 83، لخچه
 301، لخشه
 38، لسى

 83، موى ماده
 83، 38، 38، ماننداك
 83، 31، 38، کار مست
 81، مغنده
 81، مورى
 81، ناويدن
 88، نخجير
 311 ،313، 33، 03، 01، نسپاسى
 88، نگينه
 308، 88، نمرزه
 88، نوجبه

 311، 310، 313، 88، 88، نوسپاس
 88، وار 

 



 میراث فرم اشتراک دوفصلنامۀ آینۀ

توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای می در داخل کشورآینۀ میراث  نشریۀ مندانعالقه
 :اقدام کنند یکسالۀ مجله اشتراک

-دویست) 002222( و هزینۀ ارسال شماره دوبا احتساب ) میراث آینۀ دوفصلنامۀسالۀ هزینۀ اشتراک یک -

 (.هزار ریال وپنجاه

مندانی که مایل به دریافت ضمایم نشریۀ آینه میراث هستند، باید درخواست خود را تلفنی به اطالع عالقه -
 .شود که هزینۀ ضمایم و پست آن جداگانه محاسبه خواهد شدیادآور می. همکاران بخش فروش برسانند

شعبۀ غررب انالرالب کرد    صادرات بانک  2029769269220حساب سپهر توانید به هزینۀ اشتراک را می -
 .واریز نمایید ، به نام مرکز نشر میراث مکتوب006

 :اصل رسید واریز وجه به نشانی زیر ارسال فرمایید جدول تکمیل شدۀ اشتراک را به همراهلطفاً  -

، طبالۀ دوم، مرکز پژوهشی 8810تهران، خیابان انالالب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شمارۀ 
 8080790089: پستی شناسۀمیراث مکتوب، 

 77927001: دورنگاررر     77992780: تلفن
  ayenemiras@gmail.com :نشانی پست الکترونیکی

 http://www.mirasmaktoob.ir : پایگاه
 .تماس بگیرید (886و  820داخلی )واحد فروش در صورت بروز هر گونه مشکل در زمینۀ اشتراک با  -

 .رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید -

............................................................................................................................................................
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