
 

 واژه نامة لهجة بخارايي در تاريخ بيهقي

  1ناصر احمدزاده
  : چكيده

ما را در دريافت محتواي متـون كالسـيك يـاري     ،وابسته يا هم ريشه با زبان فارسيهاي  و لهجهها  شناخت هر كدام از زبان
و ابشخورهاي نشان دهنده فرهنـگ نهفتـه   ها  از جمله ريشه ،شده كه پيشينه هر واژه مي همواره نيز احساس نياز .خواهد رساند

در جاي جاي مـرز و   ،اما از ان همه ،امروز ان گونه نيست ،ايران پهناور ديروز ما .غريب يا كم كاربرد روشن شودهاي  در واژه
رود  نمـي  ده است كه آن واژه ديروزين در معناي حقيقي يا نخستين خود به كارگاه ش ،با اين همه .بوم ما اثري و خبري هست
اين گونه است كه شناخت  .شود و كاربردي ديگر نيز يافته است مي امروز به معنايي ديگر شناخته ،و يا در سير تطور ناگزيرش

   .نمايد مي بيش از پيش ضروري ،قومي و فرهنگي هر واژههاي  ريشه
پراكنده از لهجه بخارايي را از متن تاريخ بيهقي بيرون كشيم و گرد آوريم تا در دسـترس  هاي  اله برآنيم تا واژهما در اين مق 

   .پژوهشگران زبان و ادبيات فارسي قرار گيرد
بلكه اين امر  ،نه تنها از آن روي است كه اصطالحات يا تلفظ خاص مردم آن سامان دانسته شود ،عنايت به لهجة بخاراييان«

  ».سبب خواهد شد كه بيش از پيش از چهرة زيباي زبان دري پرده به يك سو رود
 .زبان ماوراء النهري ،تلفظ و نگارش واژه ،لهجه بخارايي ،تاريخ بيهقي :گان كليديواژ

  :مقدمه
هـا  واژه .نماياند مي  ماژرفاي ديگري را بر  ،اند و همين است كه درك هر يكزبان و تاريخ با هم در تعامل ،انسان

شـوند   مي دگرگون ،با دگرگوني حاالت مردم ،اند و شرحي از احوال مردم در گذر زماننيز در حقيقت حامالن تاريخ
تـرين حـاالت رومـي مـردم     ترين و   لطيـف تصويري از زندگي و رسم و رسوم و گاه حتي پيچيده ،و در آيينه خود

  .گذارند مي روزگار را به نمايش
در حـوزة واژگـان    ،ترين تفاوتي كه زبان فارسي امروز بـا پارسـي ديـروز دارد   دانيم امروزه بيش مي طور كههمان 

خودمايـه و نشـانة حركـت و    هـا   اي گريزناپذير است و اصوالً اين گونه تطـورات و دگرديسـي  البته اين مسئله .است
كشند و بهترين ابزار شناسايي آداب  مي و لهجه هايي هم هستند كه هنوز نفسها  زبان ،با اين همه .زندگي زبان است

  .آيند مي و رسوم ملل و اقوام خود به شمار
واژگان حوزه ماوراءالنهر و بويژه لهجة بخارايي از همين دست كلمات فرهنـگ خيزنـد كـه بازيـابي و بازشناسـي      

  .رساند مي ياري ،ساران ابهام انگيز زبان ها ما را در فهم معنا و روشن ساختن سايه آن

  زبان ماوراء النهري ولهجه بخارايي
روشـن آن در  هـاي   كشد و نشانه مي هنوز هم نفس ،زبان منسوب به ماوراءالنهر، زباني كه با كوله باري از فرهنگ«
 »مـاوراءالنهري  "ه به نـام  دستگاه راست پنجگاهاي  چنانچه يكي از گوشه ،بينيم مي رسوم يا موسيقي ايراني هم ،اداب

  :است و در شعر منوچهري دامغاني آمده است
  

  يك مرغ سرود ماوراءالنهري     يك مرغ سرود پارسي خواند     
   ) 3725: 3دكتر معين، ج (  

  

لهجه  ،تواند محسوس باشد و مورد بررسي و تحقيق ادبي ما قرار بگيرد مي اي كه امروز اما نشانه روشن و برجسته
زبان و  132ايراني كه نيكاراست گرد آورده و از هاي  و لهجهها  در فهرست مĤخذ زبان .اين زبان فاخر و مبنايي است
  :نويسداز لهجه بخارايي تحت عنوان زبان تاجيكي ياد كرده و چنين مي ،بردلهجه اصلي و فرعي نام مي
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شباهت دارد و در ناحيه بخـارا كـه قسـمت شـرقي آن از      ايراني است كه با زبان فارسي ادبيهاي  تاجيكي از زبان
  )23: 1375رجائي بخارايي، ( .چندي پيش به اين طرف تاجيكستان نام يافته رايج است

  هاي لهجة بخارايي ويژگي
چـاپ  (لهجه بخارايي است و اين نكته را مقدسي در احسن التقاسيم و معرفه االقـاليم  هاي  تكرار از ويژگي :تكرار -1
اگر چه امروز از آن تكرارهاي ناهنجار خبري نيست و مثالً امروز به مخاطـب بـراي    .يادآور شده است )335ص  ،نليد

فهميـدي  « بلكه به جـاي آن » دانستي؟ دانستي؟« :گويند نمي در مقام استفهام ،اطمينان به آن كه سخني را دريافته يا نه
  )29پيشين، ( 1.شود مي استعمال »مي؟

از ) گـاه ( ،براي نمونه به جاي خـوب  .اصيل دري استهاي  زبان مردم بخارا سرشار از واژه :واژگان اصيل پارسي -2
 ،ام قدري تنبل شدهيعني معده "كنه نه  نمي سره كار ،معديم پيچي تمبل شودس« :گويند مي مثالً .كنند مي سره استفاده
  )277پيشين ( .كند نمي خوب كار

 ،هـا  لهجه بخارايي از گذشته به اقتضاي درهم آميختگي فرهنگ و طبعاً زبـان  :)روسي ،عربي ،تركي(واژگان دخيل  -3
 ،مثالً آنكه به جاي تنـگ  .اند به واژگان تركي و عربي راه داده است و امروزه واژگان روسي نيز در اين لهجه راه يافته

بـه معنـي چـراغ     ،»لمپه«روسي مانند هاي  دي واژهمعدو و »آنا« و» آتا« برند و به جاي پدر و مادر مي را به كار »ضيق«
المپـا كـاربرد داشـته     –دست كم تا چنـدي پـيش    –كه البته در زبان فارسي ايران امروز ما نيز  ،حباب دار نفت سوز

  )31پيشين، ( .است
بدين معني كه براي سـهولت تلفـظ و    ؛در هر زباني بين صورت كتبي و لفظي عبارات فرق است :ايجاز و تخفيف -4

 .دهـد  مـي  تراش كاري و حذف و كسر و تخفيفي در كلمات و جمالت رخ ،هنگام سخن گفتن ،سرعت اداي مطلب
رسد اين است كه حـذف و تخفيـف و    مي اما اختالفي كه در اين امر بين زبان فارسي كنوني و لهجه بخارايي به نظر

آورد و تقريبـاً همـان    نمـي  وارداي  باً به استواري اساسي لفظ يا اركان جمله لطمهدر لهجه بخارايي غالها  تراش كاري
   .صورت كتبي محفوظ است

  بلند شو بيا         :صورت كتبي
  بلَن شو بيا  :فارسياي  تلفظ محاوره 

  )32پيشين، (خيز بيا  :بخارايياي  تلفظ محاوره
را بعـد از فعـل   } اسـتمراري  مي{امروز در بخارا اين حرف «  :اند بر خالف نظر استاد بهار كه گفته :استمراري مي -5

رويـد ؟   كنيد و آيـا مـي   مي خوريد و آيا مي ؟ يعني آيا مي ؟ و كنيدمي ؟ و رويد مي خوريد :آورند و گويند مي استفهام
اري ماننـد فارسـي   در لهجة بخارايي اصوالً ساختمان مضـارع اخبـ   :دكتر رجايي بخارايي معتقدند كه  )1369:337بهار، (

افزاينـد   مي هم به آخر "مي"يك  ،را به صورت استفهامي درآورند) مضارع اخباري(است و اگر بخواهند چنين فعلي 
بعـد از   ،قبل از فعل و يك بار بـراي اسـتفهام   ،يكي براي استمرار ؛رود مي دو بار به كار "مي"و به عبارت ديگر لفظ 

 خوريـد  مي :شود مي در تداول مردم بخارا. "رويد  مي آيا "و  "كنيد  مي آيا  "و  "د خوري مي آيا "بنابراين برابر  .فعل
   )1375:9رجايي بخارايي، (؟  مي

 :اي از واژگان لهجه بخارايي در متن تاريخ بيهقي نمونه
  .زخمي ،خسته ،آزرده ،بدحال ،ويران ،تباه ،مجروح :afgârافگار  -1

چنانك يك دوال پوست و گوشت بگسست و هيچ نمانده بود از غرقه  ،شدنيك كوفته شد و پاي راست افكار * 
   )507 :1350بيهقي، فياض، ( .شدن

  به دار ملك درآمد بسان جد و پدر                 به كام خويش رسيده ز شكر كرده شعار* 
   2افكاراز آن سپس كه جهان سر به سر مر او را شُد       نه آن كه گشت به خون بيني كسي 
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ولي در ادب فارسـي بـه    ،رود مي اين كلمه در لهجه بخارايي فقط به معناي شلوار به كار .شلوار :êzârايزار / ازار  -2
غالباً ايزار پاي به كار رفته است و گـاهي بـي    ،معني فوطه و لنگ و دستار هم آمده است و آنجا كه مراد شلوار است

  .اشباع كسره به صورت ازار
ازار را ببسـت  هاي  وي دست اندر زير كرد و ازار بند استوار كرد و پايچه ،فرمودند كه جامه بيرون كشحسنك را 

   3...و جبه و پيراهن بكشيد و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بايستاد و

 نوشـته و بـه دامـاد   صورت اشياء و پيشنهادهايي است كه طرف عروش  انداز؛ andâz , andâxtan :انداز ،انداختن -3
تاريخ بيهقي در  )1375:618خطيب رهبر، ( .دهند تا در صورت موافقت و تهيه و تسليم آنها مراسم نامزدي انجام گيرد مي

در  .به كار رفته و اين تنها يك احتمال است كه اين همان باشـد  "انداختند "اين گونه استفاده نشده، بلكه به صورت 
  .رأي زدند و مشورت كردند :نداختند آمده استلغت نامه دهخدا ذيل كلمه ا

  .در اينجا به معناي منصوب ساخت آمده است:istânideh :ايستانيده -4
 ،مكاشفت در چنين ابواب احمقان كنند كـه اگـر سـلطان ركابـداري را بركشـد و وزارت دهـد       "پس گفت كه ... 

اگر خامل ذكـر باشـد و    ؛نه از آن كس كه ايستانيده باشد او را ،حشمت و جانب فرمانِ عالي سلطان نگاه بايد داشت
  .)پيشين( "اگر نباشد 

   :در تاريخ بخارا آمده است ،و به معناي متوقف ساختن كه امروز ه در بخارا متداول است
  )738پيشين، ( "و بدان كه در قيامت تو را پيش او بخواهند ايستانيد "

  :فردوسي فرمايد
  و انداختند             مر آن كار را چاره نشناختندفراوان بگفتند 

  

  :به همين ترتيب در تاريخ بيهقي آمده است
  )880پيشين، ( ...انداختند تا بر كدام راه به درگاه آيند ،و چون ازين مهم بزرگتر فارغ شدند

تاريخ بيهقي نيز به همين معنـا بـه   رود و در  مي در مورد پارچه به كار ،لطيف ،نازك و خوب تابيده :bârikباريك  -5
  :از بيهقي در باب خلعت پوشيدن احمد حسن چنين آمده:كار رفته است

سخت خُرد نقش پيدا و عمامه قصب بزرگ امـا بـه غايـت باريـك و      ،قباي سقال طون بغدادي بود سپيدي سپيد"
   )311، 1375رجايي بخارايي، ( "مرتفع 

  :يگري از بازيگر كه به اين معنا در فارسي سابقه داردتلفظ د ،رقاص :bâzingarبازينگر  -6
رسول را بو محمد هاشمي از خويشان نزديك خليفه در شهر درآوردند روز دوشنبه ده روز مانده بـود از شـعبان   "

زار باز شدند و مرتبه داران او را به بـا ها  به خانه ،اين سال و اعيان و مقدمان سپاه از رسول جدا شدند به دروازة شهر
كردند و روزي بود كه  مي انداختند و بازينگران بازي مي راندند و مردم درم و دينار و شكر و هر چيزي مي بياوردند و

    )45 :1350فياض، ( ."مانند آن كس ياد نداشت

هر گروهي به جـاي خـويش باشـند و انديشـة خـوازه و      " :البته بازي به معناي رقص در تاريخ بيهقي سابقه دارد
 ."دارند و هيچ كس چيزي اظهار نكند از بازي و رامش تا ما بگذريم چنان كه يك آواز شنوده نيايد مي كاالي خويش

   )290 :1375خطيب رهبر، (

در  "تنهـا   ،ين تركيبـي البته همتاي چن.به معناي زود تر متداول است "بروقت تر"تركيب  .زود :bar-vaqtبر وقت  -7
  .آن هم به فراواني در متون ادب فارسي هست "وقت 

رسول را با كرامتي بزرگ در شهر آوردند روز شنبه هشت روز مانده از ذوالحجه  " :از جمله در تاريخ بيهقي آمده
 :1350فيـاض،   ( ".دندبه سراي نيكو و آراسته  و در وقت بسيار خوردني با تكلف بر ،و به كوي سبدبافان فرود آوردند

288(  
و اين  ")301ص ،سبك شناسي( "شوليده  ،شوريده ،نا باب ".زشت ،نا متناسب و نابرازنده :bi – andâmبي اندام  -8
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 ،تعليقات و حواشي نذير احمد بر مكاتيب سـنايي ( "لغت در اصل به معني بي قاعده و نامناسب است و باندام ضد آن است 
  .)109ص  ،نامه پانزدهم ،مكاتيب سنايي( "نامه و نام آنجا بي اندامي بود  " :نويسد مي سنايي  )331-330ص

   )260پيشين، ( ".پس بدوخت تا موزه و قبا تنگ و بي اندام آمد ،او نخست ببريد و اندازه نگرفت"

  :فرمايد مي چنانچه حافظ ،به كار رفته است] نامتناسب[ پس از آن نيز به همين معنا هاي  در سده "بي اندام"واژة 
  

  هر چه هست از قامت ناساز بي اندام است            ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست
  

ايـن   –كه نويسندة آن بخـارايي اسـت    -در كتاب هدايه المتعلمين  .مراد از آن پاچه گوسفند است :pâycaپايچه  -9
چنـين   .دهـد  مـي  معناي پاچـة شـلوار   ،مانند پايچه ايزار ،مه اضافه شوداما وقتي اين كل .كلمه بارها به كار رفته است

  .شود مي معنايي در تاريخ بيهقي چند بار ديده
  )189پيشين، ( "...ازار ببست و جبه و پيراهن بكشيد و انداخت با دستارهاي  ازاربند استوار كرد و پايچه"
هم در غـزا و هـم در    ؛كسي كه مهياي انجام دادن خدمت در مجلس عمومي است .مباشر ،پادو :pâykârپايكار  -10

   :در جاهايي هم به معناي زيردست و مباشر آمده است .عروسي
 بنده غريب است ميان اين قوم و رسـم ايـن خـدمت    :داد و گفت نمي تن در ،بسيار سخن رفت در معني وزارت"
   4"وي را همين شاگردي و پايكاري صواب تر ،شناسد نمي

پيراموني خانة هر كس كه ممكن است كوچـك و يـا بسـيار وسـيع     هاي  محوطه :r – bâghâc)چهار باغ(چارباغ  -12
رد داشـته    ها  معموالً براي استفادة خانوادگي و برگزاري مهمانيها  اين چهار باغ .شود مي چهار باغ ناميده ،باشد كـار بـ
به ظاهر در گذشته معمـول بـوده اسـت و عبـارت      ،ن بنا آن گونه كه از چهار سو رو به باغي داشته باشدساخت .است

  :كند مي ابوالفضل بيهقي اين نظر را تأييد
چنان كه يك جفت وار  ،در نشابور ديهي بود محمد آباد نام داشت و به شادياخ پيوسته است و جايي عزيز است"

زمين ساده به هزار درم بخريدندي و چون با درخـت و كشـت    .و كرمان جريب گويند از آن كه به نشابور و اصفهان
آن سـال   ،واستادم را بونصر آنجا سرايي بود و سخت نيكو برآورده و به سه جانب بـاغ  ،ورزي بودي به سه هزار درم

چهـار بـاغ باشـد و بـه ده     خواست كه ديگر زمين خرد تا سراي  ،از طبرستان بازآمديم و آن سال مقام افتاد به نشابور
   ) 608 :1350فياض، ( ".هزار درم بخريد از سه كدخداي و قباله نبشتند و گواه گرفتند

شود و ربطي به خراج به معنـاي بـاج و سـاو     مي در بخارا اين كلمه به معني مخارج استعمال :xarâjâtخراجات  -13
آيد كه با باج ربطـي داشـته    نمي معناي مخارج نزديك و به نظركاربرد اين واژه در تاريخ بيهقي به .)586پيشين، ( .ندارد
  :توان در اين نمونه از تاريخ بيهقي ديد مي همين معناي رايج در بخاراي امروز را .باشد
چون ما به هري رويم ايشان رسوالن با نام فرستند و اقتدارها كنند و از روي خدمت و بندگي پيش آيند و ديگـر  "

 ،فرومـانيم هـا   چـون از خراجـات و دخـل    ،باشد نمي ه ما انبوه شده ايم و آنچه ما را داديد بسندهخواهند كها  واليت
بايد كرد از ما عيـب نگيرنـد كـه بـه     ها  و دادن و گرفتن واليتها  ضرورت را دست به مصادره و مواضعت و تاختن

   )209پيشين، (  " .ضرورت باشد
ناچار دسـت بـه    ،وقتي از عهدة موازنه مخارج با درآمد بيرون نيامديم كند كه مي گوينده استدالل ،بينيم مي چنانچه

 .سـت هـا   و بهانه اش فرومانـدن از خراجـات و دخـل    ،خواهيم زدها  غارت و حمله و دست درازي به ديگر واليت
 و ماننـد ايـن كـاربرد فـراوان     "آيد نمي دخل و خرجش يكي در "اصطالحي كه امروزه هم در ميان ما رايج است و 

   .دارد
خَوازه زدن و خَوازه بندي كـردن بـه معنـاي طـاق      .مطلق دار بست و چوب بندي، طاق نصرت :xavâzaخَوازه  -14

   .نصرت زدن و طاق نصرت بستن به كار رفته است
را در  "خَـوازه  "دكتر احمد علي رجايي اختالف نظرها دربـارة كلمـة    :توضيحي درباره تلفظ صحيح كلمة خَوازه
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را مـردود شـمرده   ] خـازه [وي خَوازه را ترجيح داده و خوازه  ؛بيان كرده است –لهجه بخارايي  –خود  مقدمة كتاب
  :آوريم مي )20تا  15ص (عين مطلب را از كتاب  ،براي دريافت چند و چون اين انتقاد علمي ،است
پـس از آن كـه مطالـب     "خـوازه  "آقاي سعيد نفيسي استاد دانشگاه تهران تعليقات تاريخ بيهقي در ذيـل كلمـة   "

، كننـد  مـي  فرهنگ رشيدي و مجمع الفرس سروري و فرهنگ جهانگيري و لغـت فـرس اسـدي را بـا شـواهد نقـل      
 "كه بايد آن را با واو معدوله خواند مانند خواندن و خوارزم و همـة  ) يعني خوازه(اما در ضبط اين كلمه  :نويسند مي
و مـن   "واو "و   "خـا  "يا با واو ملفوظ يعني به فـتح   ،امروز هستهايي كه در زبان فارسي  "الف " "واو "و  "خا

   :گويد مي ترديد دارم كه ضبط دوم درست باشد و شعر عنصري كه
  

 هر يكي زد به زينت تازه       منظر او بلند چون خوازه     
  

واو معدول بايد خواند  خود دليلي است كه اين كلمه را به ،شود مي كه اگر به واو ملفوظ بخوانند وزن شعر خراب
  :و اين شعر سوزني هم كه گفته است

  

  ها و آذينها  بندند خوازه        گر با تو ز خانه سوي كوي آيم  
  

را در مصرع دوم كاتبي از قلـم انداختـه و ناچـار خـوازه را بـا واو       "چه "پيداست كه درست ضبط نشده و كلمة 
   :چنين بوده است و قطعاً ضبط درست اين بيتاند  معدول خوانده

  

  و آذين هاها  بندند چه خوازه      گه با تو ز خانه سوي كوي آيم     
  

  :اما در اين بيت ديگر سوزني
  

  به پيش نامة تو تا خوازه بندم كوي       به كوي دوست بران نامه را بدين عنوان   
  

و انـد   پيداست كه در اين مصرع دسـت  بـرده  آيد  نمي از اين كه مصرع دوم سليس نيست و معني درستي از آن بر
  :از آن افتاده باشد و شايد اصل آن في المثل چنين بوده باشداي  نمايد كه كلمه مي چنان

  

  به پيش نامة تو تا كه خوازه بندم كوي        به كوي دوست بر آن نامه را بدين عنوان   
  

عجالتاً بيشتر عقيده من اين  .نشد در اصل چه بوده است معلوم ،و چون اين قطعه را در نسخه ديوان سوزني نيافتم
  .است كه اين كلمه به واو ملفوظ درست نيست

آقاي سعيد نفيسي معلوم نيست بر چه اساسي و مالكي ابتدا به قيد ترديد و بعد بـه صـورت قطـع و يقـين تلفـظ      
است كه از طريق لغـت فـرس اسـدي بـه     استناد به يك بيت منسوب به عنصري .اند را با واو معدول دانسته "خَوازه"

در برابـرش دو بيـت    ،كند كه خوازه بر وزن تازه خوانده شود مي سرايت كرده و وزن شعر آن ايجابها  ساير فرهنگ
منتها آقاي نفيسي بي آنكه ابيات سـوزني را   .را بايد با واو ملفوظ خواند "خوازه "كه در آنها اند  از سوزني هم آورده

را در بيـت سـوزني    "خـوازه  "كه بايد به شعر افزود تا اند  پيشنهاد كردهاي  براي هر بيت كلمه ،باشند در ديواني ديده
  .موافق نظر ايشان بتوان تلفظ كرد

را كاتب در مصرع دوم از قلم انداخته و به طور قطع ضبط درست آن را  "چه  "كلمه اند  اما دربيت اول كه نوشته
  :اند به صورت ذيل نوشته

  ها و آذينها  تو ز خانه سوي كوي آيم      بندد چه خَوازه گر با
و در نسخه خطي كتابخانه  11زيرا اوالً در نسخة چاپي ديوان سوزني صفحه  ؛بر خالف نسخ موجود سوزني است

هر چنـد در   ،آمده است "چه  "هر دو جا بيت مورد نظر بدون  216در صفحه  4675آستان قدس رضوي به شماره 
  .ت تفاوت هايي هستساير كلما

زيـرا مطلـع    ،صحيح است كه ايشان مرجوح دانسته و در پاورقي ضبط كـرده انـد   "آذينا "نيست  "ها  آذين "ثانياً 
  :قصيده چنين است

  در جستن وصل آن بت چينا                  بر اسب اميد بر نهم زينا
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در تمـام   ،باشـد  "هـا "وي و عالمت جمـع كـه   الف اطالق يا اشباع است و نون حرف ر ،بنابراين الف آخر كلمه
راجع به شاهد دوم از سوزني كه منقول از غزلي اسـت و بيـت دوم آن مـورد بحـث      .تواند باشد قصيده نيست و نمي

آيد و با قيـد ترديـد    نمي كه مصرع دوم بيت سليس نيست و معني درستي از آن براند  آقاي سعيد نفيسي نوشته ،است
   .به پيش نامه تو تا كه خوازه بندم كوي " :برآن افزوده شود يعني بخوانيم) كه(يك كلمه  كهاند  پيشنهاد كرده

بسـيار  اي  اوالً تأثيري در معني ندارد و معني بيت مخصوص مصرع آخر آن بدون افزودن كلمـه  ،اما پيشنهاد ايشان
بـه  ( :بنـدم  مـي  )طاق نصرت(ن را خوازه به استقبال نامه ات كوي و برز ،نامة تو را بياورد ،اگر باد :روشن است يعني

  .)پيش نامه تو تا خوازه بندم كوي
  : از ديوان سوزني است كه در دسترس نگارنده قرار گرفته است بدين شرحاي  ثانياً  بر خالف هر سه نسخه

  :در ديوان چاپي سوزني ابيات مورد نظر ضمن غزلي به مطلع
  

  كه نرگس بت من الله در كشيد به روي   بسم ز نرگس سيراب و اللة خودروي     
  

  :به اين صورت ،آمده است
  

  كه هيچ خنگ نيابي چو باد با تك و پوي      به پيش باد نه آن نامه تا به من برسد  
  وازه بندم كويـا خــة تو بـش نامـبه كوي و صافي آن نامه را بزن عنوان        به پي                         

  

   :مطلع غزل اين است )284ص(متعلق به كتابخانه آستان قدس  4675شماره  در نسخه خطي
  

  ستاره نامي و مه عارضي و غاليه موي         مه و ستاره گرفت از تو نور و غاليه بوي
  ابي چه باد با تك و پويـكه هيچ نيك ني       به پيش باد نه آن نامه تا به من برسد  

  امة تو با خَوازه بندم كويــيش نــه پــب     به كوي وصاف آن نامه را بزن غيران                              
  

در اصل مطلب كه مصرع آخرين بيـت دوم بـا نسـخة چـاپي مـذكور در تعـداد        ،كه صرف نظر از ساير تفاوت ها
به كتابخانه آستان  كه هم متعلق 4676در نسخه خطي ديگري به شماره .در آن نيست "كه "كلمات فرقي ندارد ولفظ 

  .ضبط شده است مانند دو نسخه سابق الذكر "كه"مصرع مورد نظر بدون  ،قدس است
نظر آقاي سعيد نفيسي با اسناد موجود و تلفظ امـروزين مـردم بخـارا مغـايرت دارد و ظـاهراً       ،بنا بر آنچه گذشت

از آنجاست كـه   –اند  نان كه خود اشاره كردهچ –عقيده و اصرار ايشان بر اين كه خوازه را با واو معدول بايد خواند 
آن به صورت معـدول و غيـر ملفـوظ و نماينـده صـوتي       "واو  " ،باشد "الفي "در زبان فارسي بعد از خا اگر واو و 

ماننـد   ،مغرب ايـران چـون كـردي بـاقي اسـت     هاي  از لهجهاي  است كه در بعضي زبا ن خارجي چون فرانسه و پاره
  .هشخواجه و خواهر و خوا

چه مردم سـمرقند امـروز و مركـز     ،فارسي باشد "خَوازه "اما اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه معلوم نيست 
بـا واو ملفـوظ و بـه معنـي     (اين كلمه را به همين صورت و معنـي   ،سغد قديم كه غالب لغاتشان تركي خاصي است

اما  .دانند و اصل آن را عربي با واو مشدد مي واو ملفوظ استاد مينويي تلفظ خوازه را با.كنند مي استعمال) چوب بندي
و  ،)xavâza(يعني هموزن سواره و جوانه با واو مفتـوح ملفـوظ    ،در لهجه بخارايي اين كلمه متداول و معمول است

طـاق  (خواه براي تشريفات جشني يا عبـور موكـب بزرگـي     ؛معني آن مطلق طاق و داربست است يعني چوب بندي
روي حوضـه   " :گوينـد  مـي  شد و خَواه براي پوشيدن روي حوض در زمستان از بيم يخبندان كه در بخارابا) نصرت

انگور از سـقف خـوازه آويـزان شـود و     هاي  آن تا خوشههاي  يا براي بستن تاك به ستون "خوازه كنيد ) حوض را(
  .در عين جلوه سالم بماندها  شاخه

توانـد بـه حـل     مـي  اين نكته بود كه وقوف به لهجه بخـارايي تـا چـه حـد    مراداز نقل شواهد مزبور تنها نماياندن 
  )   پايان نقل قول از كتاب لهجه بخارايي( " .مشكالت متون فارسي كمك كند

زدن و آراسـتن  هـا   ديدم خواجه را كه بيامد و تكلّفي كرده بودند در نشابور از خوازه ":چند شاهد از تاريخ بيهقي
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و بسيار خوازه زدند از بازارهـا تـا سـركوي عبـداالعلي و از     (209پيشين،(.. .ابور چنان نديدمچنان كه پس از آن در نش
  5.محتشمان كه آنجا نشست داشتندهاي  آنجا تا درگاه و كوي

 "خيريت"درباره كلمه  ،استاد دانشگاه تهران ،آقاي دكتر فياض ؛نيكي ،نيك آمد كار ،مصلحت :xayrittâtخيريت  -15
چنين اسـت و معلـوم اسـت كـه كلمـه      ها  در همه نسخه " :ضمن تعليقات نوشته اند ،كه در تاريخ بيهقي آمده است
مثالً در  ،قديم هم ديده شده استهاي  شايد خيرت باشد كه لغتي است فصيح و در نثر .خيريت لغت فصيحي نيست

   ".ين حذر و بددلي روا نيست، جز خير و خيرت نباشدامير چنداي  گفتم ؛274صفحه  ،تاريخ بيهق
ديگر روز چون بار بگسست، امير خالي كرد با خواجه و مـرا بخواندنـد و گفـت    ": عين عبارت بيهقي چنين است

امير گفت  " :نيز  )465:خطيب رهبـر، ( ".گذاشت كه صالحي پيدا آيد حديث بوسهل تمام شد و خيريت بود كه مرد نمي
ت بـدين    ،بايد رفت مي و ناچاراي  است، چنان كه چند مجلس شنيده اغراض ديگر گفتم ايزد عزّ و جلّ خير و خيريـ

   ) 477، 1350فياض، ( ".حركت مقرون كناد

كلمه خيريت در لهجة مردم بخارا متـداول   ،چنانچه دكتر رجايي بخارايي در كتاب لهجة بخارايي تصريح كرده اند
 –در ترجمة رساله العشق ابوعلي سينا كه به نثري كهن و بنا بر نسخه چـاپ آقـاي مشـكوه     .بوده و اكنون هم هست

اما مقدمـة   " :از جمله ؛به كار برده شده است ،قريب به عهد خود بو علي سينا ترجمه گرديده –استاد دانشگاه تهران 
كه صورت نيكو را بـه اعتبـار عقلـي     و هر گاه ".سيوم آن است كه در هر يكي از اوضاع الهي سبحانَه خيريتي هست

ت   ،چنان كه گفته آمد ،دوست دارند زيـرا كـه ميـل او     ،آن محبت را وسيلتي شمرند سوي رفعت و تنـاهي در خيريـ
مخصوص باشـد و ماننـدگي    ،سوي چيزي باشد كه از عنايت حق به مزيد خصوصيت و كمال نصيب و يافت اعتدال

واجه محمد عوض بخاري از پيران سلسله نقشبنديه در رسالة ترجمه الطالبين خ "او به امور عالي شريف بيشتر باشد 
بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت كه در تاريخ بيهق و تاريخ  .و ايضاح السالكين هم كلمه خيريت را به كار برده است

    .اين كلمه خيريت بوده و به صورت فصيح و غير فصيح كاربرد داشته است ،بيهقي
دكتر محمد معين اين كلمه  ،در فرهنگ فارسي معين .به كار آمدن ،الزم بودن :dar - kâr- budan كار بودن  در -16

به همـان  معنـاي شـغل و عمـل دانسـته       )kār(و پهلوي ) kārya(سنسكريت ) kārya(ايراني باستان هاي  را از ريشه
 آورده كه معنـا دهـي عمـل و رفتـار و كـردار را تأييـد      ) شعر ابو شكور بلخي(نمونه هايي هم از ادب فارسي  .است
  .كند مي

 ياد كرده و نمونـه را از تـاريخ بيهقـي    ،سركار بودن و بر امور مسلّط شدن ؛از بركارشدن ،وي در نمونه تركيب ها
  ".خاصه بو سهل زوزني بركار شده اسـت  ،و بيگانگان باشند محموديان در ميان ايشان به منزلت خانيان" :آورد كه مي

  ) 56پيشين، (
يعنـي  {سمك برخاست و آنچه به كار بـود   "از سمك عيار اي  با نمونه ،"به"به  "در "با تغيير  ،تركيب مورد نظر

  )93 :1خانلري، سمك عيار، ج( ".. .از كارد و كمند و سوهان ،برگرفت} آنچه الزم بود
هـم در شـادياخ    ؛به ديدن برادر و چهل روز آنجا مقام كـرد  ،داود به نشابور شده بود ":يهقي آمده استدر تاريخ ب

همـه سـاالرِ بوزگـان     ،و اين مال و ديگر مـال آنچـه در كـار بـود     ،درآن كوشك و پانصد درم صلتي داد او را طغرل
  )898 :1375خطيب رهبر، ( ".ساخت

رجـايي بخـارايي،   (بـه گفتـه دكتـر احمـد رجـايي بخـارايي        .نـوازش  ،اظهار محبت :dust – dâri :دوست داري -17
  :ولي در تاريخ بيهقي چنين آمده كه ،به معناي اول در بخارا زياد رايج نيست)  1375:383

حاجب آن كرد كه از خرد و دوست داري وي چشم داشتيم و ديگران كه اورا متابعت كردند حقّ مـا   :پس گفت"
  ) 50 ،فياض،  (  ".و حق خدمتكاران رعايت كرده آيدرا بشناختند 

  .برند مي شود كه مادران به لهجة كودكان براي نوازش آنان به كار مي و بيشتر به الفاظ و جمالتي اطالق
اي تمام از جمله در تاريخ بيهقي كه آيينه ،به اين معني در ادب فارسي بسيار به كار رفته است .ديروز :dinaدينه  -18

  :نما از ظهور ادبيات كالسيك است
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ديگر روز چـون  .. .خاصه بر شادي و نواخت دينه ،غازي گفت او عادت دارد سه چهار شبانه روز شراب خوردن"
.. .به طارم روم و پيغام دهم :امير خواجه را گفت در آن حديث دينه چه ديده است ؟ گفت .امير بار داد قوم بازگشت

تفصيل سخن دينه بعضي امـروز   ،وسه داد و بنشست و گفت زندگاني خداوند دراز باديحيي به پاي خاست و زمين ب
  )415، 258، 277پيشين، ( ".توانم نمود و بيشتر فردا نموده شود بشرح

در لهجـه   .مـنظم و مرتـب كـردن    ،مهيـا و فـراهم سـاختن    ،آرايش كردن ،آراستن :râst – kardanراست كردن  -19
  :ربرد دارد و در ادب فارسي نيز نمونه هايي داردبخارايي همه اين موارد كا

   ".. .جبه و دراعه كه خود راست كرده بود :و ديگر روز ساالر بوزگان را واليت داد و خلعت پوشيد"

فرمود تا خلعت وي راست كنند زيادت از آن كه اريارق را كه ساالر هندوستان بـود   ؛گفت امير را بگوي كه بيايد
  )268پيشين، (  ".ساختند

   ؛به دو معنا كاربرد دارد :rasta :رسته -20
ايـن رسـته انگـور حسـيني و آن      :چنانچه گويند .خياباني كه براي انگور داربستي زده و سقفي ترتيب داده باشند -1

   .رسته انگور خليلي است
رجـايي بخـارايي،   (.. .وشـي رستة جامـه فر  ،رستة مسگري ،به معني جاي مخصوص يك نوع كاال مانند رستة قنادي -2

1375 ،392 (  
 "...و خواجه علي ميكائيل بر نشست و رسول را با خود برد و به رستة بازار برآمدنـد " :در تاريخ بيهقي آمده است

  )442 :1375خطيب رهبر، (
هـاي   چهره"و روي شناسان به جاي  ،موجه ،آدم معروف و مشهور) روي شناس( :rüy – shenâsh روي شيناس  -21

  .بيهقي نيز اين تركيب را به همين معني به كار برده است .رود مي به كار ،كه امروز در ايران متداول است "سرشناس
و در وقت رفتن گرفتند سخت به تعجيل چنان كه كس بر كس نايستاد و اعيان و روي شناسان چـون نـديمان و   "

  ) 59فياض، ( ".ند تا با حاجب آيند و تفت برفتندجز ايشان بيشتر بنديله كرد
يعني " .سره كرديد، كي آمديد " ؛يعني هوا خوب شد "هوا سره شد "چنان كه گويند  .خوب و نيك :saraسره  -22

  )400 :1375رجايي بخارايي، ( ؛خوب كرديد كه آمديد
  .شود است مي خوردهنوعي خوردني است كه بيشتر در روزهاي نوروز  :sanbüsaسنبوسه  -23

  :درتاريخ بيهقي آمده.اند دكتر فياض درحواشي خود و دكتر خطيب رهبر آن را نان قطّاب  دانسته
 زدنـد و  مـي  خوردنـد و شـراب دادن گرفتنـد و مطربـان     مـي  نواله و سنبوسه روان شد تا حاجتمنـدان هاي  و طبق

  )433پيشين، ( .خواندند مي
بسـتند كـه دريـن     مـي  پس از آن يك سال عقـد نكـاح      " .پا دو ،چاپار ،پيك :shagird – pasha  شاگرد پيشه  -24

چنان كه هيچ مذكور و شاگرد پيشه و وضيع و شـريف و سـپاهدار و پـرده دار و     .حضرت من ماننده آن نديده بودم
  )525فياض، ( .بوقي و دبدبه زن نماند كه نه صلت ساالربك تغدي بدو برسيد

شمايان را از اين اخبـار تفصـيلي دارم سـخت     :درتاريخ بيهقي آمده:شماها ،شما :shumâyânشمايان  / شومايان  -25
جنـگ چـرا    ،عبدوس در رسيد و جنگ بنشاند و مالمت كرد لشكر را كه شمايان را فرمان نبود جنگ كردن.. .روشن

 ) 42 :1375خطيب رهبر، ( كرديد ؟
چنـان كـه    .ردم خراساني هم به معناي واحـد زراعتـي اسـت   صحرا در تداول م .دهاتي ،زارع :sahrâyiصحرايي  -26

گويند فالن ملك دوازده صحرا يا چهار يا بيست صحراست و بسته به رسم محلي هر صحرا مركّب از چند دهقـان و  
 "بيابـان   "آيد كه به كار بردن صحرا در معني مزرعه از قـديم مرسـوم بـوده و     مي از تاريخ بيهقي هم بر .ساالر است

در قسمت جنگي كه ميان سـلطان    )413 :1375رجايي بخارايي،  ( .كه از نامش پيداست جايي بي آب و علف است چنان
 :چنين آمده اسـت  ،شود مي كند و از گرمي هوا و كمي آب ناچار به متاركه مي محمود در بيابان سرخس با سلجوقيان

بيـرون  هـا   رفتند تا از آن بيابـان  مي دند و آهستهديگر روز اين مواكب و لشكرها بازگشت و بر طرف هريو منزل كر"
  )919 :1375خطيب رهبر، ( ".رفتند تا به هريو رسيدند مي آمدند و در صحرا افتادند و بياسودند و خوش خوش
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غالمان را گفت  "  :رود و در تاريخ بيهقي چنين آمده مي در خراسان هم غربيل و هم غلبير به كار :garbilغربيل  -27
از چپ و راست تير روان شد سوي پيل تا مرد را غربيل كردند و كس زهره نداشت كه وي را يـاري دادي و   دهيد و

  ) 1119پيشين، ( ".از پيل بيفتاد و جان داد
افكنند و  مي پوششي است كه زنان براي پوشيده ماندن از انظار بيگانگان بر سر :faraji فرجي /   faranjiفرنجي   -28

آن باالتر از محل معمول آستين و نزديك به سر بـه تنـه اش متصـل    هاي  بزرگ بلند كه آستينهاي  لبادهشبيه است به 
به هم دوخته شده و به اين ترتيب معلوم است كه قابل پوشيدن نيست و فقط دو زايده بـه شـكل   ها  سر آستين .است

 كه در وسط پشت به هم متصـل و يكـي   دو قطعه پارچه پيش آمدهها  از محاذات شانه ،از پشت فرنجي .آستين است
 فرنجـي  تمـام بـدن را    .يابـد  مـي  دامن فرنجي ماننـد دمـي امتـداد   هاي  شود و به صورت مثلث باريكي تا نزديكي مي
 براي ديدن خارج در برابر صورت روي بند جداگانه بلنـدي از مـوي اسـب    .پوشاند و تا نزديك زمين بلندي دارد مي
رود فرنجـي صـورت    مي هست كه تصور) بدون نون(اما فَرَجي  ،فرنجي به نظر نرسيد ،سيدر متون فار ....آويزند مي

و ماننـد شـنل يـا عبـا بـر      اند  پوشيده نمي فرجي ظاهراً به هيئت جامه فراخي بوده است كه .از آن باشداي  تغيير يافته
فرجي هم  )556و  168 ، ص1ج (وقايع دليل ديگر آن كه در تسمه بدل برخي متون از جمله بدايع ال .اند افكنده مي دوش

   .آمده است
چنانچه شواهدي هم در متون ادبـي يـا عرفـاني     ،داشته اند مي فرجي را صوفيه بخصوص مشايخ آنان بيشتر به كار

بازوي امير گرفتند تا از تخت فـرود آمـد و بـر مصـلّي بنشسـت و رسـول        ":از تاريخ بيهقياي  اما نمونه .وجود دارد
 "هفت فرجي برآوردند يكي از آن ديباي سـياه و ديگـري از هـر جـنس     ،خلعت بخواست پيش آوردندهاي  صندوق

  ) 508 :1375خطيب رهبر، (
در تـاريخ  .مخذوف است و همان به گور كـردن اسـت   "به "در حقيقت  ،دفن كردن :gür – kardan گور كردن  -29

وي را در  ،رباطي بود نزديك آن دو گور كه بو نصر را گفته بود كه كاشكي سوم ايشان شدي " :بيهقي نيز آمده است
  )931 ،پيشين( "آن رباط گور كردند 

  .بي مزه و بي فايده شدن ،بي لذت شدن :mazza – namândan مزه نماندن  -30
كـه او را مـزه نمانـده اسـت از      جواب بگتغدي بياوردند و هر دو فرزند پسر و دختر را به اميـر سـپرده و گفتـه   "

   )981پيشين، ( ".زندگاني كه چشم و دست و پاي ندارد

اوقات شـبانه روز را  اند  خواسته مي در بخارا وقتي.نماز ظهر، وقت نماز ظهر :namâz –I – pêshin نمازي پيشين  -31
و ايـن امـر در ادب   انـد   نمايانده ميبه تقريب تعيين كنند، با ذكر نمازهاي پنج گانه كه حدود و زمان شان معين است 

نمـاز   ،نماز صبح براي نشان دادن خود عمل مذهبي نماز يا نشان دادن هنگام نمـاز صـبح   :به اين ترتيب .فارسي پيشينه دارد
  .)نماز عشاء(نماز خفتن  ،)نماز مغرب(نماز شام  ،)نماز عصر(نماز ديگر يا نماز دگر  ،)نماز ظهر(پيشين 

خود نماز است كه در اين صورت در ميان  ،ور از تركيب اضافي كلمات كه نماز جزء اول آن استبنابراين گاه منظ
يا نماز پيشينه كرده  .نماز پيشينه خوانده رفتم :گويند مي چنان كه .شود مي همراه "كردن  "و  "خواندن  "بخاراييان با 

   .رفتم ،رمعني اين است كه پس از خواندن نمازظه ،كه در هر دو مورد ؛رفتم
  :مانند .بلكه مراد تعيين وقت تقريبي انجام كاري است ،اما گاهي منظور عمل نماز خواندن نيست

يعني هنگام نماز عشاء و در  "نماز خفتن بود كه از سفر آمد  " :يا آن كه .يعني فردا عصر بيا "پگه نماز ديگر بيا "
  ) 1375:474رجايي بخارايي، ( .حقيقت آخر شب بود كه از سفر آمد

  :در تاريخ بيهقي آمده است .معني حقيقي و معني مجازي :نام بردن از هر نمازي به دو معنا ممكن است
بيگانگان برگشتندي و دبيران و قوم خويش و مرا به خوان بردندي و نان بخورديمي  ،چون نماز پيشين بكرديمي"

  ) 246 :1350فياض، ( "و بازگشتيمي 
نماز خفتن در معني حقيقي در تـاريخ   .وقت نماز عشاء ،نماز عشاء :namâz – I – xûftan) خفتن(نمازي خوفتن  -32
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چنانچه درباره نماز پيشين گفته شده ولـي در معنـي    ،ولي بي ترديد چنين كاربردي داشته است ،بيهقي به چشم نيامد
  : آوريم مي نه هايينمو ،مجازي يعني در نظر گرفتن زمان يا محدوده زماني نماز خفتن در تاريخ بيهقي

   )351پيشين، (...علي تكين منزل كرد بر جانب سمرقند و رسول تا نماز خفتن به طليعة ما رسيد"

  ) 578پيشين، ( ".وزير نماز شام برنشست و بيامد و خلوتي خواست و تا نماز خفتن بماند
  .وقت نماز مغرب ،نماز مغرب :namâz- I – shamنمازي شام  -33

ولي اين كاربرد رايجي بوده است كـه در بسـياري از متـون     ،معناي حقيقي در تاريخ بيهقي ديده نشدنماز شام در 
اميـر   :براي تعيين وقت و محدوده زماني در تاريخ بيهقي آمـده  ،نماز شام در معناي مجازي 5.ادب فارسي نمونه دارد

   )397 پيشين،( ...نماز شام :بونصر كي رفت ؟ گفتم :پس از رفتن او مرا بخواند و گفت
هـم   "نمازدگر "است كه گاهي  "نمازديگر "در اصل  .نماز عصر و وقت نماز عصر :namâz- I – garنمازي گر  -34

اين نماز را اهل  .متداول است "نمازي گر "ولي در تلفظ مردم بخارا به همان صورت  ،در ادب فارسي كاربرد داشته
نزديك دو ساعت به  ،بلكه عصر ،خوانند نمي سنت و جماعت و از جمله بيشتر مردم بخارا بالفاصله پس از نماز ظهر

رجايي ( .آورند مي و در حقيقت در وقت شرعي خودش به جاياي  اين فريضه را با اذان جداگانه ،غروب آفتاب مانده
 ".و امير نماز ديگر اين روز به كوشك دولـت بـاز آمـد بـه شـهر      " :ناي مجازينماز ديگر در مع )478 :1375بخارايي، 

  ) 635 :1375خطيب رهبر، (

بـاز گـرد و دو    :گفـت   )202 :1350فياض، (.. .گشت و همه اعيان با وي مي نماز ديگر بر نشست و در آن صحراها"
پوش و نماز خفتن نزديك من بـاش تـا   خر مصري راست كن و دو كيسه در هر يكي هزار دينار زر و جامه بازرگان 

  ) 514پيشين، ( "فضل بازگشت واين همه راست كرد و نماز ديگر را نزديك هارون آمد  .بگويم كه چه بايد كرد
  .هجدهم ،هيجدهم :hazhdahomهژدهم  -35

  ) 649 :1375خطيب رهبر، ( ".. .و روز پنجشنبه هژدهم شوال از گرديز نامه رسيد كه"
 .فرصت نبودن ،مهلت نداشتن :yag – ba – dû – narasidanيك به دو نرسيدن  -36

رجـايي بخـارايي،   ( "و دولت سيمجوريان به سر آمد چنان كه يك به دو نرسيد و پاي ايشان در زمين قرار نگرفت "
1375: 490 (  

 در خراسان هم ماننـد بخـارا ايـن كلمـه بـه كـار       .بكلي ،يكجا ،تمام و يكپارچه :yag – lüxt) لُخت(يك لوخت  -36
يـك   "يعنـي فـرش اتـاقش يكپارچـه و متصـل       ؛است) با ضُم الم(فرش اتاقش يك لُخت  :چنان كه گويند ،رود مي

را  "لُخت "اما اگر همين قرائت   .معروف نيامده استهاي  به اين معنا در فرهنگ "لُخت "و خواه به صورت  "لُخت
گفـت زنـدگاني خواجـه     " :گويـد  مي آنجا كه از قول آلتونتاش ،توان ديد مي خ بيهقي كاربردي از آندر تاري ،بپذيريم

اين لشكر را چنان كه من ديدم، كار نخواهند كرد  ،من تركي ام يك لُخت و من راست گويم بي محابا .بزرگ دراز باد
آلتونتاش را حث كردند تا نزديك خَدم رفـت   ،بودامير در خرگاه .. .اند و ما را به دست خواهند داد كه بينوا و گرسنه

امير  .بار يافت و در رفت و سخن تمام يك لُخت وارتركانه بگفت ،حديثي فريضه و مهم دارم :و بار خواست و گفت
باز گرد كه عفو كرديم  ،گويي به سادگي و اگر نه تو را چه ياراي اين باشد مي تا چنين سخناند  تو را فرا كرده :گفت
بـه   ،در تاريخ بيهقـي  )945 :1375خطيب رهبـر،  ( ".از آن كه مردي راست و ناداني و نگر تا چنين دليري نيز نكني ،را تو
به كار رفته است كه قرابـت آن بـا    "بي كم و كاست  "و  "ظاهر و باطن يكي  "به معناي  "لُخت  "رسد كه  مي نظر

   .تداول امروزي آشكار است
 "  ؛گوسفند يله كن چرا برود :چنانچه گويند .باز كردن ،رها كردن :yala – kardan يله كردن . رها ،باز :yalaيله  -37

 ايمشب شومايه يلـه " :گويد مي و يا آن كه ميزبان از سر مهمان نوازي به مهمان ."گوسفند را رها كن تا به چرا برود 
در ادب  ،بـه همـين معنـا    ) 490 :1375رجـايي بخـارايي،   ( ."كه برويـد   –كنيم  نمي امشب شما را رها "يعني "كنيم  نمي

 ،در پس بيمي نه و در پيش اميدي نـه ! بيچاره درويشاي  ": از جمله در تاريخ بيهقي آمده ،فارسي نمونه هايي هست
 گفت و با ايشان مي حاجبان و غالمان در وي آويخته و كشاكش كردند و وي سقط.. .چرا گريختي و ما را يله كردي
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بيستگاني نبايد داد يك سال تا مالي به خزانه باز رسد از لشكر و ...داد كه يله كنيد مي برآويخت و خوارزمشاه آواز مي
كه مالي بدين بزرگي پـس ايشـان يلـه    اند  نهد و همگان بنوايند و چه كار كرده مي تازيكان كه چهل سال است تا مال

  )258 -230 -205  :1350فياض،  ( " .بايد كرد

  :گيري هنتيج
زبان دري را بنمايـانيم تـا هـم گسـتره     هاي  خواستيم يكي ديگر از ويژگي ،در اين مقاله با عنايت به لهجه بخارايي

 ،ريشـه هـا   ،كاربرد زبان فارسي دانسته شود و هم منابع بنيادين و معتبر زبـان دري بتوانـد بـه شـناخت اصـالت هـا      
رايج امـروز اسـت   هاي  بخارايي از شيرين ترين و زيبا ترين لهجهبويژه كه لهجه  .واژگان ياري رساندهاي  دگرديسي
  .خود را هنوز حفظ كرده استهاي  كه اصالت

حتـي در اشـعار    ؛توانيم واژگان ناشناخته متون كهن خود را باز شناسي كنيم و نقبي بـه معنـا بـزنيم    مي بر اين مبنا
  7.ين كاوشي هستجايي براي چن –بي شمار هاي  با وجود پژوهش –مولوي و حافظ 

دانـيم كـه چگونـه     نمي بينيم و به درستي مي تلفظ پيشين و اصيل واژگاني است كه در متون نثر و نظم ،نكته ديگر
بي شـك مـا را در فهـم آن        ،خوانده مي دانستن اين كه فردوسي به چه لحن و آهنگي اشعارش را .اند شده مي تلفظ

هـاي   و ما بـه قرينـه لهجـه    ،كند مي آهنگ شعر را تعريف ،تلفظ .اشعار و راهيابي به انديشه وي ياري خواهند رساند
  .توانيم به حقايق از زبان پي ببريم اي مي محلي تا اندازه

اين تحقيـق   .خ بيهقي جسته بوديماين مقاله در حقيقت گرد آوري واژه هايي از لهجه بخارايي بود كه در متن تاري
   :دهد كه مي نشان 

  . شود مي تا چه اندازه نيازمند شناسايي لهجة پيوسته با زبان فارسي هستيم و تا چه حد اين خأل حس -1
  .زبان بيهقي تا چه اندازه از لهجة بخارايي تأثير پذيرفته است -2
  .ايمبه بيراهه رفته –و متون همگن  –خ بيهقي در درك بسياري از واژگان لهجة بخارايي در متن تاري -3
  .تلفظ صحيح و يا نزديك تر به اصل لهجه بخارايي چگونه بوده است -4
ما را در فهم واژگـان بخـارايي مـتن     ،كه امروز هم در بخارا متداول است ،شناخت آهنگ حقيقي كلمات بخارايي -5

   .كند مي كالسيك راهنمايي

  :نوشت پي
و في لسان البخاريين  " :نويسد مي شمس الدين ابوعبداهللا محمد مقدسي در كتاب خود ،دكتر پرويز ناتل خانلري ،تاريخ زبان فارسي  -1

و يكَرّرون قول دانستي في خالل  .اَعطَيت درمي وقس عليه :اال تري كيف يقولون يكي درمي و رأيت يكي مردي و غير هم يقول  ،تكرار
غير انّها دريه و انّها سمي ما جا نَسها درياً لاَنَّها اللسان الذي تكتبِ به رسائل السلطان و ترفع بها اليه القصص و اشتقاقه  ،ائدهكالمهم بال ف

 :كنيد به نيز نگاه) 335ص  ،چاپ ليون ،احسن التقاسيم في معرفه االقاليم( ".مَن الدر و هو الباب يعني انه الكالم الذّي يتكلّم به علي الباب
 .157ص ،1ج  ،به نقل از تاريخ ادبيات صفا ،19ص  :الفهرست

  .شعر از ابو حنيفه اسكافي است .276ص  ،فياض ،تاريخ بيهقي .426ص  ،خطيب رهبر ،تاريخ بيهقي -2
هزار تازيانه  :180ص  ،تذكره االولياء :نگاه كنيد به ،به معناي شلوار "ازار "براي يافتن و دويدن  .234ص  ،خطيب رهبر ،تاريخ بيهقي -3

و دست از غيب پديد آمد و  ،او بسته بودندهاي  بزدند كه قرآن را مخلوق گوي ونگفت و درآن ميانه بند ايزارش گشاده شد و دست
تذكره  :نگاه كنيد به ،اما به معناي لنگ حمام ".شيخ صوفيان را گفت زود پيراهن و ايزار بدوزيد " :127 ص ،اسرار التوحيد: نيز " .ببست
 :به همين معني بنگريد به " .ابو حنيفه چشم بر هم نهاد ،يكي را ديد بي ايزار ،نقل است كه روزي در گرمابه بود " :1/127ص  ،االلياء

از چه  :گفت .هست :اين حمام خوش هست ؟ بو محمد گفت :شيخ گفت " :حكايت مشهور پير با مردش ،227ص  ،اسرار التوحيد
از بهر آن كه با تو ايزاري و  :گفت .شيخ بفرمايد .گفت .از اين بايد ˚به :شيخ گفت .از براي آن كه شيخ اينجاست :خوش است ؟ گفت

  ".سطلي بيش نيست و آن نيز آنِ تو نيست
  .186ص  ،فياض ،تاريخ بيهقي :نيز
   :در يك رديف آورده ) پرستنده(ن را با خادم در شاهنامه نيز فردوسي آ. 373،374ص   ،خطيب رهبر ،تاريخ بيهقي -4
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  چنين گفت با پرده داران اوي          پرستنده و پايكاران اوي
  :و در جايي ديگر هم به معناي زير دست و مباشر آمده است

  پر انديشه شد زين سخن شهريار        كه بد شد و را نام از آن پايكار                                      
  ) 2156ص  ،داستان بهرام ،چاپ بروخيم(

  ) 407ص  ،چاپ دكتر شاه حسيني ،ديوان(سوزني گويد  .44،45،425: نيز نك  .290ص  ،فياض  -5
  اي رسيده شبي به كازه من         تازه بوده به روي تازه من                                      
  تاز تيز فروش            ديده پرواره خَوازه من چو تو بسيار                                      

اين نماز را صلوه  " :بيابيد) 590ص  ،چاپ دانشگاه تهران ،مصحح ملك الشعراي بهار(نماز شام در معناي حقيقي را در تاريخ بلعمي  -6
و نيز در اسرارالتوحيد  " .نماز بامداد و نماز پيشين و نماز شام و نماز خفتن :الوسطي خواندند از بهر آن كه به ميان چهار نماز اندر است

 :هفتم آن كه ميان نماز شام و خفتن به وردي و ذكري مشغول باشند چنان كه گفت " :آمده است) 331ص  ،در اداب و رسوم خانقاهيان(
   ".و من الليل فَسبحه و ادبارالنجوم

پيوندي ميان حافظ و ها  و شايد همين اشتراك .ي در ديوان حافظ نيز راه يافته و حضوري چشمگير دارداصطالحات و واژگان بخاراي -7
 غير از واژه هايي كه در همين مقاله آمده و –براي ديدن برخي از مهم ترين آنها .ايجاد كرده است) ق .ه 773متوفاي (ناصر بخارايي 

اله دكتر مهدي درخشان در باب مناسبات ناصر بخارايي و حافظ كه بحث و فحص كافي كرده نگاه كنيد به مق –تواند كليد راهنما باشد  مي
  .است

و تعبيرها و نسج كالم در ميان ها  از جهت تركيب ،با هم بسنجند.. .حافظ و ناصر بخارايي راهاي  اهل ادب اگر غزل" :نويسد مي از جمله
گردد و عجبي  مي گاه موجب التباس و اشتباه ،حتي براي كساني كه اشعار حافظ را به خاطر نداشته باشند .يابند مي آنها به آساني مشابهتي

مجله  ،نوشته دكتر مهدي درخشان ."مشتركات حافظ شيرازي و ناصر بخارايي  "( ".نيست اگر شعر يكي را به جاي ديگري حساب كنند
رطل  :يشان فهرستي از الفاظ و تعبيرات مشترك اين دو ارائه داده است از اين قرارا) 485،490ص  ،شماره پنجم ،)1353(سال دوم  ،گوهر
من از آن روز  ،درست نيست نماز ،كمانخانه ابرو ،هم عفَا اهللا ،دل بد مكن ،مبارك سحري ،خرقه پشمينه ،رشته تسبيح ،كلبه احزان ،گران
كه خون خلق / فقيه مدرسه فتوحي همي دهد در شهر  ،ه موي تو بوددال داللت، سلس ،عيب رندان ،ظل ممدود ،مجوي از من مست ،كه

  .شاهباز سدره نشين ،حالل است و آب باده حرام

  :منابعفهرست 
چ  ،انتشـارات مهتـاب   ،چاپخانه آفتاب ،به كوشش دكتر خطيب رهبر ،خواجه ابوالفضل محمد بن حسين دبير :تاريخ بيهقي -1

  .1375پاييز  ،5
  .1375پاييز  ،2چ  ،انتشارات دانشگاه فردوشي مشهد :ناشر ،دكتر احمد علي رجايي بخارايي :لهجه بخارايي -2
  .1330 ،زوار ،تهران ،به اهتمام دكتر محمد معين ،محمد حسين بن خلف تبريزي :برهان قاطع -3
انتشـارات   ،تصحيح و تعليقات دكتر شفيعي كدكني ،با مقدمه ،محمد بن منور :اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد -4

  .1376، 3چ  ،آگاه
  .1388 ،چاپ اول ،)ناشر و مؤلف( ،علي معماريان :دستگاه آوانگاري -5
 .ش1378 ،تاريخ و فرهنگ سامانيان ،مجمع علمي تمدن ،ناشر ،پروفسور سعد اهللا عبد اهللا يف :امير اسماعيل ساماني -6
 ،تـاريخ و فرهنـگ سـامانيان    ،مجمـع علمـي تمـدن    :ناشـر  ،محمد رضا نـاجي  :در قلمرو سامانيان ،تاريخ و تمدن اسالمي -7

  .ش1378
  .ترجمه دكتر علي نقي منزوي ،ابوعبداهللا محمد بن احمد مقدسي :احسن التقاسيم في معرفه االقاليم -8
بـه كوشـش علـي اصـغر شـعر دوسـت و        ،تاريخ و فرهنگ سامانيان ،مجموعه مقاالت مجمع علمي تمدن ،نامه آل سامان -9

   .1378 ،سامانيان.. .،مجمع علمي تمدن :ناشر .}با ويرايش ناصر احمد زاده{   .قهرمان سليماني
  .1369 ،چاپخانة سپهر ،انتشارات اميركبير ،چاپ پنجم» ملك الشعرا« محمد تقي بهار  :سبك شناسي -10
  . دكتر پرويز ناتل خانلري، انتشارات سخن ، فرامرز بن خدادادبن عبداهللا، تصحيحسمك عيار -11
 . ش 1350ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي دبير، تصحيح دكتر غني و فياض، چاپ مشهد،  :تاريخ بيهقي -12


