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چكیده
خوافی(خافی) یکی از گویش های خراسانی است که درحدود 033کیلومتری مشهد وهم مررز ارا افنانارتاا ارا کا مکلیرم مری
شود.ماریخ ایهقی اه عنواا یکی ازمهم مرین ونامدارمرین متوا نثرفارسی موانارته اسرت درلروا مراریخ یرنشریا وفرازایرراا
همچوا نگینی ارانگشترادایات ایراا زمین خوش ادرخشد وشهرهای خراساا ازرگ ازجمله «خواف» کوشرید اسرت اراح
گویش واژگانی اصیل ومنحصراه فردکا ییشاییش نهضت اعتالی فارسری دری ااشرد.واژگانی نرواُ اُشرتُلُمگادرگگاکارگیایچه
(یَیچه)گییشنماز(یِشنماز)گ جَزمگ جگرگجواا وگوااگ خاا (خالو)گ خُرد (خورد ) گخریطه (خلیطه)گخُاُرگ دُشخوارگدَلو(دُا)گدینهگ
زااگ زل ین (زل ی)گ زَهر گ شوراا (شورواگشُروا)گ شویگ صُر یه (صروفه)گ ک یه(ک)ه)گگُنرد گ لمتگمراف رهگ ُملیراگ من(َاره (نوسره)گنماز
ییشینگ نماز دیگر (دگه)گنماز شام(شُم)گ نماز خ تنگ وثاق(وماق) ونیز اصطالحات واف الی نرواُ ازگرردا خرودایروا کررداگ
ارمالکرداگانشات(انچات)گخشک شدا ویله کردا ازجمله مواردی است که ضمن کارارد درمراریخ ایهقری هنروز درگرویش
محلی خواف مورداست اد قرار مری گیررد .درایرن یر وهش کره مرکی(ری ازمصاح(هگمشراهد ومطال ره اسرت یرار ای از ایرن
کلماتگم (یرات واصطالحات شناسایی شد وش(اهت هاوم اوت های کوایی و م نایی کناا ااگویش خوافِ خراساا اره لرور
خالصه مورداررسی قرارگرفته است مانه درنظرکید ونه مق(وا افتد.
واژگان کلیدی :ماریخ ایهقی گ خوافگ گویش

بیان مسأله
ادایات کهن فارسی اه عنواا یکی از زند مرین زااا های دنیا دامنه ی گاترش خودراما قلرا ارویرا وکمریکرا ادامره
داد است ودراین میاا خراساا ازرگ سهمی شایاته وارزند راارعهد داشته است.خراسرانی کره ازنرزنین مااارطام
وازکموی ماسیاتاا همچوا قار ای گاترد شهرهای اایاری را درمیاا گرفته اود ونوا مرواریدی مااند موردموجه
واهمیت قرارگرفته اود.
ازرگانی همچوا ااوال ضل ایهقی نقش اارزایی درزنرد نگهداشرتن فارسری دری ومانردگاری کا درایرراا وسرایر
کشورهای همجوارداشته اند.درنتیجه اایاری ازگویش های خراسااگماوراء النهرگافناناتاا و ...اه مقلید ازماریخ ایهقی
وکتاب هایی ازاین دست صورت می گیرد.ودراین زمینه شهرهای هم مرز ااکشورهایی نوا افناناتاا موانارته انرد
درح فارسی دری اصیل نقش اازایی راای ا نمایند.حاا سؤاا اینجاست کهُ
_نراارخی ازواژگاا اصیل فارسی نقش واهمیت خودراازدست داد است؟
نقش اندیشمنداا وحتی مک مک فارسی زااناا درزند نگهداشتن زااا فارسی نیات؟نگونه می مواا ازورود واژگاا نرای وارویایی جلوگیری کرد؟رسانه های کشورمانه انداز درح زااا ارزند ی فارسی سهیم اود اسرت ونره انرداز نقرش مخری(ری داشرتهاست؟
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ارای مجدید حیات کامل زااا فارسی دری نه اقدامامی اایداندیشید شود؟شورای گاترش زااا وادایات فارسی ما نه انداز مواناته است اام ادا سرازی واژگراا دخیرل اره زاراا وادایراتفارسی خدمت کند وکیا دراین کارموفق اود است؟
این ی وهش درنظردارد اااحیای واژگاا متروک وکم مصرف که اافوت سالخوردگاا ازارین مری رود گرامی هرننرد
کونک ارداشته وخدمتی درحدمواا انجام دهد.
پیشینه تحقیق
ااکنکاش درکثاردیگراا می مواا دریافت که کتا ومقاالت اایار زیرادی درارار فرهنروگ وضر یت سیاسریگماریخی
ونظامی خواف درادوارگذشته نوشته شد است که ازکا جمله می مواا اه ماریج رجاا شررق خراسراا مرفلیق کقرای
ااراهیم زنگنه دردوجلداشار کرد.نویاندگانی نوا کقایاا ع(دالکریم احراری رودی وح(یا اهلل یرند رودی نیرز اره
لورماتقل اه مصیحیح دیواا شیخ صوفی یرداخته اند؛ ولی نشرکت(ی که درزمینه ی گرویش محلری خرواف خراسراا
نوشته شد ااشد انگشت شمارند که ازکا جمله می مواا اه کتابُ«خواف درگذرماریخ»نوشته ی ع(ردالکریم احرراری
رود ی اشار کرد که ضمن ایاا وض یت سیاسیگماریخی و ...خوافگنگاهی مختصر اره ارخری واژگراا ومرانره هرای
محلی داشته است.
کت(ی نرواُ«لنرات عامیانره ی فارسری افنانارتاا» نوشرته ی ُع(رداهلل افنرانی نروی و«فارسری هرروی» نوشرته یُ
محمدکصق فکرت اه علت همجواری خواف وافناناتاا وارخی مشترکات زاانی می مواند درمحقیقامی ایرن ننینری
راهگشای محققاا درگویش های زاانی خراساا ااشد.
اخیراً محقق ارجمند کقای احمدقلی ساعدی اانوشتن کتراب ُ«فرهنروگمل واژگراا واصرطالحات درگرویش مرردم
والیت خواف» نقش مهمی درمجدید حیات زاانی واژگاا خواف قدیم ارداشته است  .ایشراا در مفلی شراا اااسرتناداه
نوشته های دایر محترم ادایات کقای ع(دال لی یاحق اشار ای مختصر اه ارخی لنات یرکارارد ماریخ ایهقی درگرویش
خواف نیزداشته است ولی کافی نمی ااشد.
ازسایرکت(ی که اه فرهنو واژگانی ماریخ ایهقی یرداخته است می مواا اه اثرگرانمایه ی «فرهنو ماریخ ایهقی» نوشرته
ی دکتر سیداحمدکازرونی اشار کرد.اخیراً سرکارخانم دکتر زهرااختیاری نیز درمقاله یُ«واکراوی ننردواژ درمراریخ
ایهقی» اه محقیق شایاته ی مقدیری دراین زمینه یرداخته اند.
-6مقدمه
ماریخ هرملت نشانگرییشینه ی کا درزمینه های مختلق فرهنگی گاجتماعیگاقتصادی ومرذه(ی اسرت وایرن شناسرایی
موجا ارم(اط وال ت ایش ازییش مردم اایکدیگر وایجادوحدت واناجام این ملت هامی شود .دراین میاا زارااگمهم
مرین نقش رادراین زمینه ای اکرد ومی کندوزااا فارسی درلوا ماریخ ااکفرینش کثارفرهنگی ار فرهنو ها وزاراا هرا
وممدا های مختلق مفثیری ژرف وماندگار داشته است؛ ننانچه ایهقی می گویدُ «اما نرض من کا اسرت کره مراریخ
یایه یی انویام و انایی ازرگ افراشته گردانم ننراا کره رکرر کا مرا کخرر روزگرار اراقی مانرد»( .ایهقیگاره کوشرش
دکترخلیل خطیا ره(رگج1گ )183ُ1040
زااا وادایات فارسی از استوارمرین ویایند مرین زااا های دنیاست که امروز اداا مکلیم وکتاات می شرودو موانارته
است ل(ق فرمایش رسوا اکرم(صلی اهلل علیه وکله وسلیم)سِحر وحکمت ایافرینرد( .جرامی رودی)883ُ1044کره ُ«ااَّ
مِنم ال(یاا لاحراً»(الهی1888قُ08گحدیث  43گ اه روایت اخاری)
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کا نه ادایات ایراا راازادایات سایرملل متمایز می کند ممدا کهنی است که درکا مجلی یافتره وسرهمی قاارل موجره
دراین این خراساا ازرگ دارد.خراسانی که ااوس ت دویات فرسنو گهمچوا قار ای گارترد گشرهرهای ااریاری
رادرارداشته که مانند نگینی ارانگشتردرخشید است(.فیروزی مقدم )3ُ1040
در این ی وهش مالش شد استگ واژگاا و مرکیا هایی که در ماریخ ایهقی کمد اندگ در گ تار امرروز مرردم خروافِ
خراساا اررسی شوند .اایارند واژ ها و مرکیا های که در ماریخ ایهقی اه استوار کمد و هنروز در خرواف اسرت اد
می شوند .ارخی از این واژگاا و مرکیا ها در هماا م نی روزگار ایهقی اه کار می روند و ارخی ارا کمری م راوت
نوشتاری یام نایی کار ارد دارند.
)2شباهت وتفاوت های واژگان تاریخ بیهقی باگویش خواف خراسان
ادایات ش اهی ملت ها دارای ماریخی اایار دیرین اود ووارث کفرینشی ادیع وگران(هاست کره اززمراا هرای ااریار
دورهمرا ااکاروف الیت انااا های ااتدایی شروع شد واارشد وییشرفت های کا ها ااوی گی های جم ری وگروهری
اودا ونیزاازماب اقایای اسالیر وکداب وسنت های گذشتهگ ارزش و اعت(ارکاا نمود است(.کررافشار3ُ1043و)3
ایراا ااسااقه ی ممدنی کم نظیر هموار درگاتر ی فرهنگی خود اام دد خرد فرهنو های گونراگوا مواجره ارود
است؛مافله ای که هموار اادوعینک خوش اینانه یااداینانه اداا نگریاته شد است(.حق گو)183ُ1044
کلمات وم اایر رایج درگویش ها نیز اه حل اایاری از مشکالت متوا ادای کمک می کند.ازجمله کثرارفراوانی نروا
ماریخ ایهقی وجوددارند که م نای ایشتر واژگاا کا ها ارای ایشتراهل خراساا روشن وادوا ااهام است درحالی کره
موضرریحات وشررروحی کرره اررراین لنررات واردشررد اسررت اشررکاالت وااهامررامی اررراین کلمررات واردنمررود
است(.اختیاری«)1ُ1044زیرا این گویش هادرحقیقت ادامه یاهم خانواد زاانی اسرت کره درمتروا کهرن فارسری اره
کاررفته است(».همااُ8گاه نقل ازُزمردیاا)8ُ1043
حاا اه نندنمونه ازواژگاا ماریخ ایهقی اا گویش و کاراردم نایی کا دراین مردم خواف اشار می شودُ
?az gardan xod birun kardan
-2/6ازگردن خودبیرون کردن
«خواجة ازرگ گ تُا(ایدرفت وازمن دراین ااب یینامی سخت گ ت جزم وای محااا ادردگ مافرداروز که ایرن زشرتی
ای تد وااشد که یشیماا شودگمن از گردن خود بیرون کرده باشم ونتواند گ ت که کای ن(رود کره زشرتی ایرن حراا
اگ تی.اونصرارفت ویینا ِم سرخت محکرم وجَرزم ارداد وسودنداشرتگکه وزراء الااروء کرار رااسرتوارکرد اودنرد»...
(ایهقیگج1گ )834ُ1040
این ع(ارت اه م نای «مائولیت کارران)ذیرفتن» کارارد دارد.
-2/2اُشتُلُم

?oštolom

«نوا رسوالا اداا منروراا رسیدند ویینامهااگزاردندگاایاراُشتُلُم کردند»(همااگج1گ )183ُ1040
اُشتُلُم ُاه ضم اوا وسکوا دوم وضم سوم ونهارم مندی واانو وفریاد وم دی ونل(ره وزور (همرااگج1گ )013ُ1040
اخذنیزی اه زورگالف یهلوانی زداگمندی کردا وخشونت ورزیداگم دی کردا واعماا زور کردا(م ین )883ُ1048
این واژ ااهمین گویش واارم نایی دراین اهالی خواف کارارد داردولی متفس انه کم کم اه فراموشی س)رد می شود.
-2/9بَدرَگ badrag
«امیرادگماا مرگشت ودراندیشیدودانات که خشت ازجایِ خویش ارفتگع(دوس رااخواند وخالی کررد وگ تُمرارا
این بدرگ اهیچ کارنیایدگکه ادنام شد ادین نه کرد( ».ایهقیگ ج1گ )848ُ1040
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بَدرَگ:کم رات(افنانی نوی )8ُ1083گاردجن گناجن وعص(انی(سراعدی)43ُ1033گ ارد لینرتگ ارد راتگ اداصرل
(م ین گ )030ُ1048وسرکش .مؤلق فارسی هروی نیز اه م نی اوا ساعدی ی نریُ «ارد جرن » اشرار کررد اسرت.
(فکرت)38ُ1038
-2/4بَرمَالکردن

bar malā kardan

«امیرما ودادین نامه سخت شادوقوی دا شد وفرمودمراکا رابررمَال اخواندنرد واروق ودهُرل ازدنرد و ازکا نارختها
ارداشتند( ».ایهقیگ ج1گ )13ُ1040
برمَالکردن:کشرکارکرداگکاروی کاری راارردا.این واژ درگرویش خرواف اااارداا «ب» اره«و» اره صرورت «وَر مرال
کردا»کارارد دارد.درگویش افناناتاا نیز اه صورت«ورمالکردا» اه کارمی رود( .فکرت)143ُ1038
-2/5بَكار

bakār

«وامیرجواب فرستاد که «ننین کنم وعلی مرابكاراست شنلهای ازرگ راگواین مالشی ودندانی اود که ادونمود کمرد».
» (ایهقیگ ج1گ )31ُ1040
بكار(برره کررار):درخورکارگشایاررته ی کررار(م ین گ گج888ُ1048گ)1گ الزم وضررروریگقاال اسررت اد .درمثل کمررد
استُ«نرانی که اه(ارای) خانه اکار است ارای ماجدحرام است».
این واژ درگویش محلی خواف گاهی اه م نای فضولی ودخالت کردا نیزاره کرارمی رود؛ مرثالُ«مرا وَر همره نری
اکاری» ی نی مو اه همه نیزکارداری ودرماائل دخالت می کنی.
banšast
-2/1بَنشَست
« وعن ها ومشدیدها رفت وکخراایارماا شکات وایک(اردلهاسردگشت وکا میل هرا وهواخرواهی هرا کره دیرد ارودگ
بنشست واوسهل درزااا مردماا افتاد وازوی دیدندهمهگهرنندکه یاراا داشت درایرن اابگنرام ایشراا ارنیامرد و وی
ادنام گشت ویشیماا شد وسودنداشت( ».ایهقیگ ج8گ )833ُ1040
بنشست:فروکش کردگرکودیافت(همااگج8گ )308ُ1040گ خواایدگ از این رفت.
این واژ دراین مردم خواف اامنییرواج«ش» اه«چ» اه صورت« اَنچَات»مل می شود.مثالُ«اادو اَنچَات» ی نیُاادش
فروکش کردگازهوا یایین کمد.
-2/7پایچه pāyče
«و ازار اند استوار کرد و پایچه های ازار را اات وج(ّه وییراهن اکشید (».همااگج808ُ1040گ)1
پایچه :یانهگ دهانه هر یک از دو اخش شلوارگ مرکا از یرای نره یاروند مصرنیر(همااگج1گ .)033ُ1040افنرانی
نوی نیز اه همین م نی اشار کرد استُ«یانهُیانة ایزار1گیانة گوس ند»(افنانی نوی .)88ُ1083هم ننرین مؤلرق
فرهنو م ین اه همه ی م انی فوق اشار کرد است( .م ین گ ج383ُ1048گ ) 1ولی دراین ع(رارت ایهقری دهانره ی
هریک ازدواخش شلوارمدنظراست که درگویش خواف اه صورت«یَیچَه» اافتح اوا وسوم مل می شود.
من ااا ( مون(اا) اه م نی نگهدارند ی من و جااگ شلوار محلی مردم خواف است کره یایچره کا دارای دهرن گشراد
است .ل(اس کامل محلی را ییرهن«یِرما» و من ااا«ممن(و» گویند.

-1ایزار:اِزار،شلوار
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pišnamāz

-2/8پیشنماز

«...وامیرعاداگرحمه اهللُگراپیشنمازاود .وکنگا ازادخویی خشم گرفته واترکاتاا رفته( »...ایهقیگ ج8گ )310ُ1040
پیشنماز:مُلیا گامام(افنانی نوی )138ُ1083گامام جماعت(فکرت 43ُ1038؛م ینگج1گ )833ُ1048
این واژ درخواف ااااداا مصوت الند«ی» اه مصوت کوما «رِ» اه صورت«یِشنماز»مل می شود.
-2/3جَزم

jazm

«خواجة ازرگ گ تُا(ایدرفت وازمن دراین ااب یینامی سخت گ ت جزم وای محااا ادردگ ما فرداروز که این زشرتی
ای تد وااشد که یشیماا شودگمن از گردا خود ایروا کرد ااشم ونتواند گ ت که کاری ن(رود کره زشرتی ایرن حراا
اگ تی.اونصرارفت ویینامِ سخت محکم وجَزم اداد وسود نداشتگکه وزراء الااوء کار رااستوارکرد اودند( »...ایهقری
گج8گ )834ُ1040
جزم :محکمگسخت ؛درفرهنو م ین درم نای جزم کمد استُ«-1قطع کرداگاریدا  -8استوار کردا  -0عرزم کرردا
اجرای کاری ای مردید  -8ساکن گردانیدا کخرین حرف کلمه یاحذف کردا کا ل(ق قوانین صرفی  -3اسرتواری -8
استوارگقط ی-3نشانه ای که ااالی حرف ساکن گذارند( ».م ینگج 1گ 433ُ1048و)431کره درایرن جرا ایشرتر م نرای
دومگینجم وششم مورنظراست.
jegar

-2/61جِگر

« اگرعایشهگامّ المؤمنین واین خواهر دومرداودندیگهرگز این خالفت اه انی امیّه نرسیدیگاین است جگرر و صر(رگ»...
(ایهقی گج8گ )883ُ1040
جگر:مجازاًاه م نی دلیری وای ااکی(همااگج8گ )033ُ1040گص(ر واستقامت«.کنایه ازدا وجرأت» (افنرانی نروی 133
ُ)1083
-2/66جُل jol
ع زرا رت وگرذر رسروا ایاراسرته اودنرد نیکروگمی
«...ود اسا ازکا دواا ساخت زر ون ل زر وهشرت بِجُرل واُرقر ِ
گذشت( »...ایهقیگ ج1گ )03ُ1040
جُررل :اضررم اوا و سررکوا دوم یوشررش سررتوراا.درعرای حرررف دوم کا مشرردد اسررت( .همررااگج1گ )118ُ1040گ
ل(اس(احراری رودی .) 183ُ1040صاحا فرهنوگ مل واژگراا واصرطالحات درگرویش مرردم والیرت خرواف اره
هردوم نررای فرروق اشررار کرررد اسررتُ «ل(رراسگ یارنرره ی کهنرره وضررخیمی کرره زیریرراالا اسررا یررااال اندازنررد»
(ساعدی )130ُ1033درفارسی هروی کمد استُ«جُلُ-1یارنة زیرنمدزین-8.مکیرة کهنره(».فکررت.)38ُ1038مؤلرق
فارسی عامیانه افناناتاا می نویادُ«جُلُ-1یارنه ی گلیم دوخته که ااالی اسر اندازنرد -8حرکرت وجن(شری کره
اال زدا وخوردا گ ته می شود»(افنانی نوی  )133ُ1083که م نری دومرش اره صرورت«جُلجُرل» ی نری حرکرت
وجن(ش درگویش خواف کارارد دارد.
جلگ در گ تار مردم خواف ارای هرنوع یوشش اه کار می رود .جمع کا جُال(جُل ها) است و یوشرش اناراا هرا را
گویند.اه عنواا مثااُ«مَرنالم جُالی خور(خُر) اه افتو انداخته».ی نی مادر نالم ل(اس های خودرادرکفتاب یهرن نمرود
است .ونیز مثلُ«خر اگر جُلِی الل ا)وشد خراست»
-2/62جَلد

jald
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«وم تمدی رااز درگا عالی فرستاد کید مردی سدیدِ جلدِ سخنداا وسخنگوی مااخوارزم شود ونامه ها راارساند و»...
(ایهقی گج8گ )888ُ1040
جَلد:نااک(فکرتگ38ُ1038؛ساعدی)130ُ1033ناالکگزرنو(م ینگج438ُ1048گ)1
-2/69جوال javāl
« و لطایق الحیل اه کار کوردت و قوم را بجوال فرو کرد(.»..ایهقیگ ج0گ )1113ُ1040
جُوال :اضم اوا ظرفی ااشد از یشم اافته.
جَواا درگویش خواف ایشتر اافتح اوا اه کارمی رود  .مؤلق لنات عامیانره فارسری افنانارتاا نیرز کا راارافتح اوا
کورد استُ«جَوااُم روفات نیزی که درکا نله اندازنرد»(افنرانی نروی )138ُ1083؛ ولری صراحا فرهنروگمل
واژگاا واصطالحات درگویش مردم والیت خوافگکا رااا ضم اوا کورد استُ«جُوااُکیاه ازرگی که ازنخ ومواافته
مرری شررود وماحرردود  33مررن کرره م ررادا  133کیلررو اسررت وگنرردم ویاجویاسررایرنالت رادرکا مرری ریزنررد».
(ساعدی )138ُ1033ودرفرهنو م ین اه هردوصورت«فتح وضم اوا»کمد استُ« -1ظرفی ازیشرم اافتره کره نیزهرا
درکا کنند -8یارنه ی خشن وکل ت -0یک لنگة ارار-8ادا(اناراا)-3نیرزی گشراد »(م رینگ ج338ُ1048گ )1کره
دراین ع(ا رت ایهقی ایشتر م نای اوا گ دومگسوم وینجم دکترم ین مد نظراست زیرا جواا ممرام وی گری هرای گ تره
شد رادارد.
گویا اصل کا از مرکیا جو و یاوند واا اه م نای نگهدارند ااشرد .نمونره کا در کومروااگ یاسرواا و سررواا نیرز
وجود دارد .جو -واا ی نی نگهدارند ی جو.جواا را از یشم از و گوس ند می سازند.
درکارارد اهالی خواف م اوت «جواا » و«گواا» اافتح اوا دراین است که جواا ش(یه کیاه ازرگی اسرت کره سررش
ااته ودوخته می شود ولی «گواا» کیاه ی سرگشاد است که سرش ااته نمی گردد ووقتی روی اال قرار می گیررد
ش(یه قایق اه نظر می رسد.مثلی این اهالی خواف رایج است کهُ«فملمنی ممه جوالمر مگیرم و سر جروالر وا مَکُنمره» ی نری
فالنی مه جواا رامی گیرد وسرجواا را رهامی کند(مواظا سوراخ های کونک مه جواا است ولی سرجواا که اراز
وگشاداست رارها کرد ما محتویامش خارج شود)
-2/64خال

xāl

«واین امام اوصادق م(ّانیگحَ ِظمهُ اهللُ وَاماقا گ که امروز انزنی است-وخالِ وی اوصالح اود وحراا اوارازنمودم-انشرااور
می اود( »...ایهقی گج8گ )838ُ1040
خال:دائیگخالوگارادرمادر(م ینگج 8گ.)334ُ1048این واژ درگویش مردم خواف اه صورت «خالو» اه کارمی رود.هرم
ننین در م نی «سیاهی که اراندام ااشد»(افنانی نوی ))813ُ1083نیزاه کار می رود که دراین ع(رارت مراریخ ایهقری
ارم(الی وجودندارد.
-2/65خُرده

xorde

«گ ت کا خرده که ااکدخدایش حان گایل کرد سویِ گوزگانااگحااِ کا نیات؟»(ایهقی گج1گ )84ُ1040
خُرده:ریرز ی هرنیزگکنایره ازمراا مختصرر(همااگج1گ  181ُ1040و.)188درفرهنرو م رین در م نری خررد کمرد
اسررتُ« -1ریز گخرررد-8شرررارآ کمررش -0قرروس قررز -8دقیقگااریررک -3نکتهگدقیقرره -8اعتررراضگ ایررراد (م ررینگ
ج1313ُ1048گ )8که دراین متن ایهقی ایشتر م نای اولی فرهنو م ین مورد نظراست.
این واژ در گویش محلی خواف اه صورت«خُوردَ » وایشتر همرا یوا اه جای سکه اره کرارمی رود.یروا خرورد ُ
یوا خردگسکه.
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مؤلق لنات عامیانه فارسی افناناتاا«خورد » رادر م نی «خراک مرزارات مقدسره»(افنرانی نروی ) 808ُ1083کورد
است که ایشتر دراین مردم افناناتاا کارارد دارد.
-2/61خریطه xarite
«اوسهل یوشید نیزک فرستاد اود ومنشوروفرمانها اخواسته وفرونگریاته ومرجمه هایِ کا راسرت کررد و اراز در
خریطه های دی(ای سیا نهاد ااز فرستاد ( (.».ایهقیگج1گ )04ُ1040
ونیزُ« وروز یکشن(ه دهمِ ص ر وزیر راخل ت دادسخت نیکوخل تیگوهمین روز حاجا س(اشی راحاج(ی ازرگ دادند
ی جامه وخریطه هرای سریم ودیگرر نیزهرا کره ایرن شرنل
وخل تی ممام ازعَلمم ومنجوق ول(ل ودهل کاسه ومختها ِ
رادهند( ».همااگج8گ )313ُ1040
خریطه«:کیاة نرمین یایوستین -8صندوقی که ازیوست ونیرکا سازند -0نقشة جنرافیا» (م ینگ ج1313ُ1048گ)8
خریطهگ را مردم خواف ااااداا«ر»اه«ا» خلیطه گویند که کار اردی است کهن و درم نای هرر یارنره ای کره دوختره
شد و اه شکل کیاه درکمد است است اد می شود .م اوت خریطه اا گونی این است که خریطره از یارنره اسرت و
گونی از جن های الیاف دار مری ااشد.سراعدی درم نرای ایرن واژ نوشرته اسرتُ «خلیترهُ خلیرتنگ خریطهگکیاره
کونک»(ساعدی )883ُ1033خریطه درافناناتاا نیز اه صورت «خلیته» مل می شرود(.فکرت)133ُ1038مثلری ارین
مردم خواف رایج است کهُ«شترازاار خلیطه مَتمرسه(می مرسد)»
-2/67خسُر xosor
«وامیرخراساا سوی اخاراگوامیرگوزگاناا خُسُرِ سلطاا محمودگااوالحارث فرینواگوامیرعادا س(کتگین سروی نشرااور
رفتند( ».ایهقی گج8گ )883ُ1040
خسر :اه ضم اوا و دوم یدر زا(همااگج8گ  .)083ُ1040مؤلق فارسی هروی نیز خماُر رااه م نرای «یدرهمارر» اره
کارارد است(.فکرتگ )134ُ1038ولی در گ تار مرد م خواف خار اافتح اوا وضرم دوم اره م نرای یردر زا و یردر
شوهر می کید.مؤلق لنات عامیانه فارسی افناناتاا ونیزنویاند فرهنوگمل واژگاا واصطالحات درگرویش مرردم
والیت خرواف نیرز کا رااره م نرای یردرزا ویدرشروهر کورد انرد(.افنانی نروی 888ُ1083؛سراعدی)883ُ1033
درفرهنو م ین اه مادرزا ومادر شوهر نیزاشار شد است (م ینگفرهنو فارسی گج1313ُ1048گ)8
درگویش خواف اه ارادرهمارگ«خار اری » اافتح نهارم وفتح ومشدیدینجم گ ته می شود.اری از اَر اه م نی یهلوسرت
 .نوا کا دو ار( یهلوی) زندگی مرداا و زناا هاتند .شاید دلیل کا نشاتن یار در یهلوی یدر و دختر در یهلروی
مادر ااشدگ از جهت احترام ویشتوانی.ازلرفی دیگر واژ ی «اَر» درگویش خواف اه م نای صله رحم وعیادت نیز اره
کارمی رود که اا «یهلو»ارم(اط داردگمثالً«دوشنمه اه اَرحان شییِم» ی نی دیشا اه نزدحان رفتیم.
مادراا اهالی ارخی جاها مثل نزنین ونیز ارخی شهرهای ایراا ازجهت مح(رت اره فرزنرد خرود«ارری » مری گوینرد.
درنتیجه اگر «خاراری » را درم نای فرزند خار انامیم دورازانتظارنخواهداود.
-2/68خشک شدن(خشک ماندن) xošk šodan
« نوا ارکا واقق گشتم گگ تی لشتی ارسرمن ریختند یرازکمش ونیک اترسیدم ازسطوتِ محمودی وخشک بماندم».
(ایهقیگ ج1گ )148ُ1040
خشک شدن(خشک ماندن):اه کنایه سخت متحیر وم(هوت شردا(همااگج1گ .)088ُ1040افنرانی نروی نیزخشرک
مانرردا رادرم ررانیُ« -1ارری ح ر وحرکررت مانرردا عضرروی ازارردا-8کنایررهزازخ خجررل وشرررمند شرردا»(افنررانی
نوی گ )888ُ1083اه کارارد که هماا م نی موردنظردرماریخ ایهقی است.
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-2/63خوش خوش

xoš xoš

«وامیرعالمت رامی رمود ماییشتر می اردند وخودخوش خوش اراثرکا میراند مانالماا وحشم و اصرناف لشرکر ارداا
قوی دا می گشتندوجنو سخت مرمیکردند( ».ایهقیگج1گ 133ُ1040و)131
خوش خوش :کهاته کهارتهگکرام کرام (همراا گج1گ )011ُ1040گاره مردریج(فکرتگ)113ُ1038گکرم کرم ونررم نررم
(م ینگج1388ُ1048گ)8
این واژ درگویش خواف درست اه همین صورت ودرهمین م انی اره کرارمی رود.صراحا لنرات عامیانره فارسری
افناناتاا واژ ی «خوش خوشاا» رادرم نی«م رج کناا»(افنانی نوی )808ُ1083اره کاررفتره کره ارام نی مروردنظر
مناسا دارد.
-2/21خوی کردن xuy kardan
«ویای درموز کردی ارهنه درنناا سرما وشدّت وگ تی«ارننین نیزهرا خوی بایدکرد مرا اگروقتری شردّمی وکراری
سخت ییدا کیدگمردم عاجزنماند( ».ایهقی گج1گ )138ُ1040
خوی کردن:عادت کردا .درفرهنو م ین نیز «خوی» اه م نایُ«عادتگخصلت» (م ینگ ج8گ  )1388ُ1048اه کارارد
شد اسرت ومؤلرق فرهنرو واژگراا اداری عرفرانی درم نرای «خروی» مری نویاردُ «خصرلتگل(ی تگعادتگخلقگ
وضعگروشگرسمگ لرزگسرشتگمزاجگفطرت وشهری درکرراایجاا» (لاهرخانی ودیگراا )33ُ1034کره درمرتن ایهقری
ایشتر هماا م نای «عادت» موردنظراست ودرگویش مردم خواف نیز اه همین صورت کارارد دارد.
-2/26دُشخوار došxār
«...اینجا ایش از من ممکن نیات مُقام کردا که کارِ علق سخت دشخوار شد است( ».ایهقیگ ج8گ )318ُ1040
دشخوار:دشوارگمشکلگص ا(م ینگج 8گ)1338ُ1048
این واژ درگویش خواف ایشتر موسط سالخوردگاا کارارد دارد وموسط جواناا واه وی محصیل کردگاا اایار کرم
مل می شود.
-2/22دَلوdalw
«این مُشرفی اکرد وخداوندش دردلو شدواونیز( ».ایهقی گج1گ )38ُ1040
دَلو:اه فتح اوا وسکوا دومگکوندکاکش(همااگج1گ )188ُ1040گ ظرفی فلزی یرانرمی کره اره وسریلة کا ازنرا کب
کشندگ دواگسطل(م ینگج8گ )1138ُ1048
این واژ درگویش شهرخواف درهمین م انی وایشتر اه صورت«دُا» ودرارخی روستاها اه صورت «دوا» مل ر مری
شود.
-2/29دِینَه dina
«دیگر روز نوا امیراارداد وقوم اازگشتگامیرخواجه راگ تُدرکا حردیثِ دینره نره دیرد اسرت؟» (ایهقریگ گج8گ
)833ُ1040
دِینَه:دیروز(افنانی نوی 843ُ1083؛ساعدی)888ُ1033گدیروزیگدیروزین(م ینگ ج1108ُ1048گ)8
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این واژ درگویش مردم خواف ادوا هیچ منییری واا م نای دیروز اه کار می رود.مردم خواف اه دیشا نیز«دُوشرنمه»
ودرارخی گویش ها«دِیشمو» ااکار اوا وفتح سوم می گویند.
-2/24زال

zāl

«من که ع(دالرحمن فُضولی ام گننانکه زاالنِ نشااور گویندُمادرمرد ود درم وامگکا دومرن را کره ارازوی امیرگرفتره
اودند دریافتم ویرسیدم که امیرکا سجد نراکرد؟»(ایهقی گج1گ )80ُ1040
زال:س)یدمویگایشترارزا ییرالالق می شود( .همااگج1گ )100ُ1040درفرهنو م ین نیز اره م نریُ« -1ییرسر یدمو-8
شخصی که موی سرواارو وم گانش س یدااشد»(م ینگج1838ُ1048گ )8اه کاررفته اسرت.ولی درمرتن ایهقری ایشرتر
ارم نی اولی مفکید دارد.
این واژ درکاراردمردم خواف ایشتر اه همرا «ییر» اه صورت«ییرزاا» ارای ییرزا درمقاال ییرمردگاست اد می شود.
-2/25زُلفین

zolfin

«کفرین اادارکا عرضِ یاکیز نو سیم  /وکا دوزلفینِ سیا مو اداا شکل دوجیم»(ایهقی گج8گ )313ُ1040
زلفین :اه ضم اوا وسکوا دوم وسومگزرفین است وکا حلقه ای ااشدکه ارصندوق ونهارنوب درخانه نصا کنند...
وگیاو وزلق م شوق رااداا مانندکنند( .همااگج8گ  834ُ1040نقل ااختصار از لنت نامه).
این واژ درگویش خواف اه صورت«زُل ی» اه کارمی رود که ااگویش افنانی مشترک اسرت همراا گونره کره مؤلرق
لنات عامیانه فارسی افناناتاا مری نویاردُ«(زُل یُزُرفیگزُرفین)(حلقرة در)»(افنرانی نروی )033ُ1083ونیزصراحا
فارسی هروی گویدُ«زُل یُزورفینگزل ینگحلقة کهنینی که زنجیر دراه کا محکم گردد(».فکرت)180ُ1038
-2/21زَهره

zahre

« ...واگرمادایری رافرماییم که نیزی نوی گاگرنره استیصرااِ او درکا ااشردگزَهرره دارد کره ننویارد؟» (ایهقری گج1گ
)80ُ1040
زهره :اه فتح اواگیوستی ااشد یرکب کره ارجگرکدمری وحیوانرات دیگرر نار(ید اسرت وکنایره ازدلیرری گشرجاعت
(همااگج8گ 130ُ1040گاه نقل از ارهاا قالع)گمردانگی وجرأت(م ینگج1883ُ1048گ)8می ااشد.افنانی نوی نیزگ ته
استُ«(ملخة 1انااا وحیواا)کنایهگحوصله ودلیری»(افنانی نوی  )013ُ1083مؤلرق فارسری هرروی نیرز اره همرین
م انی اه کارارد استُ«-1کیاة ص را-8جرأت» (فکرت)183ُ1038
اهالی خواف «زهر »را اه فتح«را» zahraواه فراخور در م انی فوق اه کارمی ارندولی درع(ارت فوق ایهقریگ کنایره
از دلیری شجاعت می ااشد.
-2/27شورباurbā š
«ودیگراندگاا که ااوی اند که اند مثاا داد است شوربائی ساختن( ».ایهقیگ ج1گ )83ُ1040
شوربا :شورواگشورااجگکش که ااارنج وانواع س(زی یخته شود(م ینگج1833ُ1048گ)8گ«کشری کره اره ایماردهند.وجره
مامیه این است که گاهی درکا کش نمک ایشتری می ریزند.شوروا م(دا شوراا است( ».اختیراری 13ُ1044گاره نقرل
ازُداعی االسالمگج384ُ1080گ)0
-1ملخهُزهر درکارارد افنانی وخوافیگکیاه ی ص راگزردکب.ال(ته کارارد ملخه (اه جای زهر )کنایه ازدلیری ض(ط نشد است وهماا
م نای اصلی مرادمی ااشد.
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این واژ درگویش خواف ااااداا«ب»اه«و» اه صورت« شوروا» وعالو ار ااداا ییشینگایشتر ارا م(ردیل«و» اره«ررُ» اره
صورت«شُروا»اه کارمی رودکه ااگویش افنانی مشترک است(.افنانی نوی 043ُ1083؛فکرت)183ُ1038که ایشتر ارر
کبِ همرا اامخلی ات موجود درکب گوشت است ماا می شود.
u
-2/28شو(شوی)š
«ومحمودیاا مااداا جای حیله ساختند که زنی اود حان مهراا راسخت خردمند وکارید انشااورگ دختررِ ااوال ضرلِ
ااتی وازحان اماند امرگش وهرنند اایارمحتشماا اورااخواسته اودنرد .اوشروی نراکرد ؛واین زا مرادر خوانردآ
کنیزکی اود که همه حرمارایِ نازی اوداشت وکنجاکمدوشدداشت(».ایهقی گج1گ )834ُ1040
شوی:شوهرگزوج(م ینگج1838ُ1048گ8؛افنانی نوی )048ُ1083مؤلق فارسی هروی نیز اه م نی اولری اره کرارارد
است( .فکرت)103ُ1038
این واژ درگویش خواف هنوز اایار کارارد دارد ودرمثلی این واژ رایج اسرت کرهُ«ازدسرت مَشروقه بِ شرو مَمَنمره
وازدست هماَیَه بِ شُم» ی نی اه خالر م شوقه ای شوهر می ماند واه دلیل مکیه ار هماایه ای شام(نذا)گ ونیزمثلُ
« زاِ بِ شو اه هرجِ مَشو» ی نی زا ای شوهر اه هرجا می شُد(می شود).
-2/23صُفّه

soffe

« وروز شن(ه ایات ونهارم ری الق د مهرگاا اود؛امیر رضی اهلل عنهُگاِجَشنِ مهرگاا انشاتگنخات درصُرف سررایِ
نودرییشگا ( »...ایهقی گج8گ )388ُ1040
این واژ درگویش خواف اه صورت«صُوفمه» درم نرایُ«یِشردُرنهگمحل اسرتراحت مااارتانه اهرل خانرهگ اهرارخواب»
(ساعدی  )) 008ُ1033اه کارمی رود که احتماا می رود م نای اولی اشت(ا نرایی ااشرد زیررا درگرویش خرواف اره
صورت«یِشردُره » مل ر مری شرودگرنه مؤلرق خرواف درگرذرماریخ نیرز کا رااره صرورت«یِریش دُرنره»(احرراری
رودیگ )188ُ1040اه کارارد است.
فرهنو م ین ارای صُفّه م انی مت ددی کورد است ازجملهُ«-1نشاتنگا سواراززین اسا -8ایواا مارقق -0نرفره
مانندی دردروا الاق ازرگ که کق کا کمی الندمراست وازرگاا درکا نشینندگشا نشرین -8خانرة مااارتانی سرقق
دار» (م ینگج1838ُ1048گ )8که ایشتر م نای دوم درمتن ایهقی مورد نظراست.
-2/91قلم کردن

qalam kardan

«امیرازانودرکمد ویک شمشیرزدگننانکه هردودست شیرقَلَم کرد.شیرازانو افتاد وجاا اداد وهمگاا که حاضرر اودنردگ
اقرارکردند که درعمرِخویش ازکای این یادندارند( ».ایهقی گج1گ )133ُ1040
قلم کردن:نیزی راازمیاا قطع کردا واریدا(افنانی نوی )803ُ1083قملمم کردُقطع کردگقلم اه فتح اوا ودوم درعرای
اه م نی قطع کمد است( .همااگج1گ )013ُ1040
قلم کردا را مردم خواف اه لورگاترد است اد می کنند .قلم کردا درختچه و قلم زنی مرکیا دیگر کا است.
-2/96کِرا کردن kerā kardan
«اوسهل رالاقت ارسیدگگ تُخداوندراکراکند که ااننین سوِ قرمطی که اردارخواهندکرد ا رمااِ امیرالمؤمنین ننرین
گ تن؟خواجه اخشم دراوسهل نگریات( ».همااگج1گ )808ُ1040
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کِرا کردن:اه کاراوا ارزش داشتن والیرق وسرزاواراودا(همااگ ج1گ .)030ُ1040درفرهنرو م رین نیزدرم نرای کا
کورد شد استُ« -1کرایه دادا-8ارزیدا-0الیق اوداگاهمیت داشتنگاه زحمتش ارزیدا» (م رینگج 0گ)8338ُ1048
که دکترم ین شاهد این واژ رانیزازماریخ ایهقی کورد است.
-2/92کَفّه kaffe
«نوا خشم کاری انشاتگگ ت ُدریغ ااشد م(ا کردا اینگفرمودماوی رادرخانه یری کردنرد سرخت ماریرک نروا
گوری واآهنِ گراا اوراا(اتند وصوفی سخت دروی یوشیدند وهرروز دوقرص ِ جو ویک کَفّه نمرک وسر(ویی کب
اوراوظی ه کردند ( »...ایهقی گج8گ )838ُ1040
کفّه:خانم دکتراختیاری درموردواژ «ک ه» محقیق ارجاته ای انجام داد اندو اه م انی نندفرهنو لنت اشرار نمرود
اندازجملرررهُدرفرهنو قررروا س کمرررد اسرررتُ«ک هُیلررره ی مررررازو»(اختیررراری0ُ1044گاررره نقرررل ازُم(ارکشرررا
نزنویگ)188ُ1030درمجمع ال رس وفرهنو جهانگیری درم نای«کم مه»و«کم َّه» می خوانیمُ «ارااوا وثرانی م ترو گدف
ودایر اود وااثانی مشدّدگنام شهریات»(.هماا0ُ1044گاه نقل ازُسروی 1103ُ1081وانجو شیرازیگج 1830ُ1031گ)8
درفرهنو نظام عالو ارم انی قیدشد کمد استُ «) )kaffeخوشه جو وگندم که دروقت خرمن کوفتنگکوفته نشرد
ااشد وی ازیاک کردا خرمن کا رادواار اکواند(».هماا0ُ1044گاه نقل از داعی االسالمگج8414ُ1080گ)8
عالو ارمحقیق سرکار خانم اختیاری درفرهنو م ین جاتجو نمودم ممام م انی فوق(اه جز ُنرام شهریارت)را درکا
یافتم( .م ینگج8333ُ1048گ)0
درشر دکتر خطیا ره(ر این ننین کمد استُ«ک ه ا تح اوا ومشدیددوم ننوگک ه ظاهرا مرفخوراز کرق اسرت؛اه
م نی مشت وننو( ».ایهقی گج8گ )334ُ1040
درلنررات عامیانرره فارسرری افناناررتاا نیزکمررد اسررتُکم)َه کرررداُ«س ر وف وامثرراا کا رادردهررن انررداختن» (افنررانی
نوی )888ُ1083
کلمه ی «ک ه»یا «ک)ه» درانلا گویش های خراساا ادین م ناست کهُ«مقدارکمی ازخروردنی هرای خشرک وکوایرد
شد ازق(یل س وفگشامر ونیر که حدوداً اه انداز یک قاشق می شود وااکق دست اه یک ااردردهاا مری ریزنرد».
(اختیاری )8ُ1044
درگویش مردم خواف نیز این واژ اه همین م نای اخیر وایشتر اه صورتُ«ک)ّه»اه کارمی رود.مؤلق فارسری هرروی
نیز«ک)ّه» رادرم نایُ«گردگس وف» اه کاررفته است( .فکرتگ))130ُ1038در فرهنرو م رین نیرز«ک)ره» رام رادا «ک ره»
داناته است وعرالو اررکا« کلتری کره انایراا وعملره درکا خراک وگرل کننرد ودرسراختماا اکارارنرد( ».م رینگج0
گ )1341ُ1048که دراین ع(ارت ایهقی مدنظر نیات.
-2/99گُنده gonde
«وکومواا مِرمِذ وسررهنگاا دررسریدند وحاجرا ارزرگ الگرامگین ایشراا را اره نریم مررگ یریش خرویش انشراند
ولاهرکنده[گُنده] وکیل درخویش رایینام داد سوی اوسهلِ زوزنی عارض که شراب میخورد ارا سرلطاا مااازنمایرد».
(ایهقی گج1گ )843ُ1040
گُنده :مؤلق لنات عامیانه فارسی افناناتاا این واژ رادرم انیُ« -1کدم ثقه وسنجید -8نشاا و عالمتی کره م مراراا
اروی دیوارکرد واآا راست کاررادرست می کنند»(افنانی نروی  )834ُ1083ولری دکترخطیرا ره(ررواژ ی گنرد
رادرم نیُ« ازرگ واطین(شکم گند )» (ایهقی گج1گ )043ُ1040کورد که اامتن ارم(اط دارد.
واژ «گند »دراین اهالی خواف نیرازم نای مرم(ط اامتن خطیا ره(ر گدرم نایُ«نذای سروگ خمیررکرد وکبگگلولره»
(ساعدی)883ُ1033نیزاه کارمی رودکه اامتن مورد نظرارم(الی ندارد.
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-2/94لَت lat
« او سهل اسماعیل را اشهر ااید فرستاد ما اه لَت از مردماا ااتاند ار مقدار اایار( ».ایهقیگ ج8گ )843ُ1040
لت :ا تح اوا زدا و کوفتن وشالق(هماا گج8گ .)411ُ1040فرهنو م ین نیز ارای کا م انی مت ددی کورد استُ-1
لختگیار  -8واحدی ارای سنجش انواع یارنهگموپ-0یرک ورق(دوصر حه ای ازکتراب) -8لنگره ی درگمصرراع-3
شکمگاطن -8گرزگ عمود -3نماق(م ینگج8803ُ1048گ)0
صاحا فارسی هروی نیز این واژ رااه م نای «ضرب گکتک» اه کارارد است(.فکرت .)183ُ1038ساعدی درم نرای
این واژ گ ته استُ«لطمهگصدمهگلنگهگماگیار گهرنیز »(ساعدی.)808ُ1033مؤلق لنات عامیانه فارسری افنانارتاا نیرز
درم نای لت گ ته استُ«(زدا وکوفتن) -1کدم ایکار وکاهل-8کارلوس یراا م نو یازد میر وامثاا کا  -0کمیختره
وممزوج»(افنانی نوی  » )318ُ1083که اه جز م نای مروردنظر خطیرا ره(روفکررت ونیرز دوم نری اوا سراعدیگ
درگویش خواف در م نای سوم افنانی نوی «کمیخته وممزوج»نیزاه کارمی رود .لمت داداُکمیخته ومخلوط کردا.
مثررااُ«بَ لررت دایَن(ارره لررت دادا)»ُارره کتررک داداگسررخنی کرره ااعررث کتررک خرروردا دیگررری شررود( .سرراعدی
گ33ُ1033و)34؛لت دایَه(لت داد )ُمخلوط کرد است.
-2/95مرافعه morāfe?e
«خواجه زمانی اندیشید -وادشد اود اااین احمد اداا س(ا که ازوی قصردهارفت ارداا وقرت کره خواجره مرافعره
میدادگونیز کاالیِ وی می خرید اارزاا مر اهاگوخواجه را اازداشتند وامکافامی نرسید( »...ایهقی گج8گ )818ُ1040
مرافعه:دعوا.درفرهنو م ین کمد استُ«مراف هُشکایت نزدحاکم یاقاضری ارداگدادخرواهی کرردا» (م رینگج8313گ0
ُ)1040
این واژ درخواف ایشتر همرا اا مترادف خود اه صورت«دعوا ومراف ه» است ماا می شود.
-2/91مُلّاء ?mollā
«ملّاء سلطاا ما ودومحمد اِانما الاالطاا یمین الدّولهگرَضِیَ اهللُ عَنهُم امجمَ ِینمگدیدم ن(شته دراصروا مارائل«ایرن قرواِ
اوحنی ه است واز کا اویوسق ومحمد وزُفمر واوال (ّاسِ م(ّانی وقاضی ااوالهیثم( » .ایهقی گج1گ )883ُ1040
مُلّاء:اه ضم اوا ومشدید دوم مفخوراز موالی مازیگلقا استاد وم لم( ...هماا گج1گ 883ُ1040گاه نقل ازلنت نامره ی
دهخدا).صاحا لنرات عامیانره فارسری افنانارتاا نیرز ایرن واژ را«(عرالم شرری ت )امرام مارجد»(افنرانی نروی
)383ُ1083م نرری مرری کنررد وصرراحا فارسرری هررروی وفرهنررو م ررین کا را«ااسررواد» (فکرررت133ُ1038؛ م ررینگ
ج8338ُ1048گ)8م نی می نمایند که ممام این م انی مترادفند.
این واژ درخواف ضمن است اد ارای افراد ااسوادوعالم دین گاه جهت احترام درعوض کقرا درااتردای نرام کونرک
افراد سالخورد -حتی ای سواد  -نیز اه کار می رود.مانندُملیا نالمگملیا مجید ومثلی رایج است کهُ«اهلل اراهلل اره گرردا
مُلیا»
-2/97نبَسه

nabasa

«خواجه گ ت امروز اهترم ولکن هرساعت مرامنگدا کند این نبس کثیر؛این مردک مالی ادزدید ودردا کرد که ا(رد
و( »...ایهقی گج8گ )833ُ1040
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نَبَسه:نو گفرزندِفرزند.این واژ درگویش خواف ااااداا«ب» اه«و» اره صرورت«نموَسره» ودرارخری نقراط روسرتایی اره
صورت «نواسه»اه کارمی رود.دکترم ین ضمن مترادف داناتن واژ هرایُ«نمر(َ گ ن(ارهگ نواسرهگ نواسری و ن)اره» کا
رافقط «یاردخترگ دختردخترگدخترزاد » م نی کرد است( .م ینگج0838ُ1048گ)8
-2/98نمازبامداد namāzebāmdād
«امیرنمازبامداداکرد وروی اه شهرکورد ومنزاهخشتاب مر اراندم( »...ایهقیگ ج1گ )813ُ1040
نمازبامداد:نمازص(ح(م ینگج048ُ1048گ)1
-2/93نمازپیشین

namāzepišin

«نوا روزبنمازپیشین رسیدگامیرمطرااا رااشارت کردماخاموش ایاتادند(»...ایهقیگج1گ )831ُ1040
نمازپیشررین :انرردکی ا رردازظهرگموقع نمازییشررین(فکرت)141ُ1038گنمرراز ظهررر .نویاررند فرهنرروگ مل ر واژگرراا
واصطالحات درگویش مردم والیت خواف «ییشین» رااه م نایُ«ظهرگوسط روز» (ساعدی )103ُ1033ومؤلق خواف
درگذرماریخ اه م نای«ق(ل ازظهر»(احراری رودی)188ُ1040کورد است که همگی ارم نای واژ ی موردنظر درمرتن
ایهقی مکیه دارد.
عالو اراین ها «ییشین»درم نای «سااقگق(لیگمقدمگق(لی» (م ینگج331ُ1048گ)1نیزاه کاررفته است.
-2/41نمازدیگر namāze digar
« وعمّة حری ی ختلیگرضی اهلل عنهاگارعادتِ ساا گذشرته کره امیرمحمرودرا ساختیگااریارخوردنیِ ارامکلیق سراخته
اودگا رستاد وامیر راازکا سخت خوش کمد.ونمازِدیگر کا روز اارنداد ودرشا خالی کردنرد وهمرة سررایها وحرریاتِ
ازرگاا اه دیدارِ اوکمدند( ».ایهقی گج8گ )833ُ1040
نماز دیگر :عصرگموقع نمازعصر(فکرت)141ُ1038گنماز عصر.
این واژ درگویش مردم خواف ااحذف«ر» ایشتر اه صورت «نماز دِیگمه=نماز دیوَ » وارا حرذف «ر»وم(ردیل «ی» اره
فتحه اه صورت«نماز دَگمه» اه کارمی رود.گرنه صاحا فرهنوگمل واژگاا و اصطالحات درگرویش مرردم والیرت
خواف این واژ رااه صورت «نمازدگر» (ساعدی)838ُ1033اه کارارد است ولی دراین اهالی خواف کارارد مترداولی
ندارد .مردم ایرجند نیز«دیگر» رااه صورت «دگه»مل می کنند(.ناصح83ُ1033و)111
-2/46نمازشام namāze šām
«من اازگشتم وکاررفتن ساختم وانزدیکِ وی اازگشتمگمل یط ه ای امن داد امُهرگااتدم وقصد شکارگا کرردمگ نزدیرک
نماز شام کنجارسیدم( ».ایهقی گج1گ )813ُ1040
نماز شام:نروبگموقع نمازشام(فکرت)141ُ1038گ نماز منرب(م ینگج1030ُ1048گ.)8
این واژ درگویش خواف ااااداا«الق» اه مصوت کوما «رُ» اه صرورت«نمراز شوم/نمازشُرم)وگاهی نیرز ااحرذف«ر»
ومشدید«ش» اه صورت «نماشُّم»اه کارمی رود .این واژ دراین اهالی ایرجندنیز اه صورت «شُم وشروم» رایرج اسرت.
(ناصح118گ44ُ1033و)808عالو اراین گاه نذایی که درشا خورد می شود شام می گویند.
-2/42نمازخفتن namāze xoftan
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«یر یررک شررا درکا روزگارم(ررارک یر ازنمررازِخفتن یرررد داری کرره اکنرروا کومرروااِ قل رره ی سررکاوند اسررت
درروزگارِسلطااِ م ظیم ااوشجاع فرخ زاد اان ناصرِ دین اهللگایامد ومراکه ع(دالن یارم اخواند».
(ایهقی گج1گ 1040گص)143
نماز خفتن«:نماز عشاء»(م ینگج8گ  )1388ُ1048ی از نماز شام.
نماز خ تن در گویش خواف ایشتر ااحذف «ا»وکاراردفتحه همرا «های نیر مل وظ» اه صورت «نمازخُ تمه»اه کار مری
رودو مثلی نیز رایج است کهُ«نمازشُم که قضا شُوگنمازخ ته روا شُو» ی نی وقتی نماز منرب قضا شد نمازعشرا جرایز
می شود.
-2/49وثاق

vosāq

«وفرمود مانالمااِ وثاقی راجدااکوشکِ کهنِ محمودی فرود کوردند ونیکواداشتند( »...ایهقی گج383ُ1040گ)8
وثاقُالاقگخانه(م ینگج0803ُ1048گ)8
وثاق درگویش کهن خواف وافرادسالخورد هنوز هم اا منییر «ث» اه«ت» اه صورت «وماق» اه کارمی رود ولری کرم
کم اه فراموشی س)رد می شود.
-2/44یله کردن yale kardan
« حاج(اا ونالماا دروی کویختند وکشاکش کردند ووی سَقمط می گ ت وااایشاا ارمی کویخت وخروارزم شرا کواز
می داد که یله کنید(».ایهقی گج8گ )833ُ1040
نیزُ«و اعیاا و روی شناساا نوا ندیماا و جز ایشاا ایشتر انره یلره کردنرد مرا ارا حاجرا کینرد و م رت ارفتنرد».
(همااگج1گ )80ُ1040
یله کردن:رهاکردا(همااگج8گ )384ُ1040گوا کردا (م ینگج0883ُ1048گ)8
یله یکی از یر کارارد مرین واژ در این اهالی خواف است که در م نای منها گذاشتنگ رها کردا و فرستادا اه کرارمی
رود.این مرکیا درفارسی هروی اه صورت «هله کردا» اه کاررفته است( .فکرت )143ُ1038که این گرویش گراهی
اوقات دراین مردم خواف نیزکارارددارد.واژ ی «یله» رامردم خواف ارای افراد ای اند واار نیز اه کار می ارند.
-9نتیجه گیری
س(ک خراسانی در دور نزنوی و اوایل سلجوقیگ گذشته از ا ضی مختصات ل ظی و وی گی هرای دسرتوری کره در
واقع مراوط اه زااا و لهجه ی منطقه خراساا قدیم می شودگ اا استحکام وفخامت کالم همررا ارود وسرادگی ایراا
درکا مقری(اً جایی ندارد .دراین زمینه س(ک ایهقی در نثر را مانند س(ک استادش اونصر مُشکاا میدانند .واژگانی که
ایهقی اه کار ارد گ مردم خ واف وارخی ازنواحی خراساا وافناناتاا کا ها را اه هماا شکل و یااااندکی منییر اه کرار
مرری ارنررد .کرره ارخرری شررارحاا متفسرر انه کا هررارا دیگررر گونرره م نررا کرررد انررد .واژگرراا واصررطالحامی
نواُاُشتُلُمگادرگگارمالکرداگجُلگاَکارگ یایچهگ ییشنمازگ جوااگخاا(خالو)گخریطهگخماُرگدُشخوارگدَلو(دُا)گدینهگ زل ینگ
شورااگ قلم کرداگ ک یهگ گُند گ لمتگن(اه ونمازهای ینجگانه(اامدادگییشینگدیگرگشامگخ تن) نمونه هرایی از صردها واژ
ی یرکارارد ماریخ ایهقی است که هنوز مردم خواف کا ها را درگویش های زاانی خود مورداست اد قرار می دهند.
ازدالیل ماندگاری وح واژگانی ماریخ ایهقی درگویش مردم خواف می مواا اره نقرش اندیشرمنداا خروافی نروا
اوسهل زوزنیگاونصرمشکاا و ...ازرجاا سیاسی -فرهنگی عصرنزنوی اشار کرد که درماریخ ایهقی اارهرا ازایشراا
صح(ت اه میاا کمد است.قط ام نقش وزرای فرهیخته ای نوا خواجه نیاث الدین ییراحمدخوافی مؤسر مدرسره
ی نیاثیه ی خرگرد خواف رانیز ن(ایدازنظر دور داشت .شاعراا ونویاندگانی نوا فصریح خروافی اامرفلیق مجمرل
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فصیحیگحاف اارو اا نوشتن جنرافیا ی حاف ااروگمجدخوافی اانوشتن نثرماجع روضه ی خلرد اره مقلیدازگلارتاا
س دی نقش مؤثری درایرن زمینره داشرتند وواژگراا اصریل رادرسرینه ی مرردم خرواف وسایرشرهرهای هرم جروار
ماندگارنمودند؛هماا گونه که شا سنجاا خوافی می گویدُ
درسیررررنه اُود هرکا نه درسی نم(ُوَد
درسی(علمی) که حقیقتی است درسینه اُوَد
ااید که کترررااخانه درسینرررره ارود
صررررردخانه یرازکتررررراب کرراری ناید
ازدالیل دیگرماندگاری واژگاا اصیل درگویش مردم خواف می مواا اه هم مرزی ااکشورهایی نوا افناناتاا اشرار
کرد که کمتر دستخوش منییرات واژگانی گردید اند.
این ی وهش می مواند کمکی ااشد ارای فهم اهتر متن زی(ای ایهقی ودرک گویش شیرین خراسانی .ما نه درنظرکیرد
ونه مق(وا افتد.
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