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چكیده
بهرهگيري از لغات و ترکيبهاي موجود در گويشهاي محلی ،يکی از خصوصيات شاخص در رمان جاي خالی سللو ،،ارلر
محمود دولتآبادي است .برجستگی و کثرت اين ويژگی از يکسو و ربت و ضبط نشدن اغللب ايلن وا ههلا در لغتاامل هلاي
فارسی از سوي ديگر ،گاه مخاطب را در فهم متن با مشکل مواج میکاد .هدف نوشتار حاضر ،بيان معای و تلفلِ تعلدادي از
وا ههاي گويشی مادرج در اين رمان ،ب کمک گويشهاي زندة خراسان است .ب اين ماظور ،وا ههلاي مشلتر جلاي خلالی
سلو ،با گويشهاي اين ماطق استخراج شدهاند .سپس معای و تلفِ رايج آنها در گويشهاي مورد نظر ،ارائ شده اسلت .بلر
پاية يافت هاي اين پژوهش ،هاوز بيشتر وا ههاي ناشااخت ب کار رفت در اين رمان ،در ارتباطات کالمی ملرد خراسلان کلاربرد
دارند .وا ههاي گويشی استفاده شده در اين مقال  ،با پژوهش ميدانی و تحقيق در گويشنام هاي خراسان فراهم آمده است.
واژگان کلیدي :جاي خالی سلو ،،گويش ،گويشهاي خراسان ،محمود دولت آبادي.

 .1مقدمه
محمود دولتآبادي( ،)1319يکی از داستاننويسان تأريرگذار و صاحب سبک در ايران است .وي با چلا و انتشلار
رمان هاي جاي خالی سلو ،و کليدر در زمرة پيشاهاگان و سرامدان رمان اقليمی و روسلتايی ايلران قلرار گرفلت .در
همين راستا ،شيري ،معتقد است« :دولتآبادي در حوزة ادبيات معاصر ايران ،جايگاه و موقعيتی ب نسبت همسلان بلا
فردوسی در آن برهة تاريخی خاص ،براي خود دست و پا کلرده اسلت»( .)74 :1382ميرعابلديای نيل وي را «تبللور
هاري يک دوره» در حوزة داستاننويسی فارسی ارزيابی میکاد( .)550 :1380کودکی و بخشلی از نوجلوانی دوللت-
آبادي در روستا ،سپري شده است .از اينرو ،با ج ئيات زندگی ،فرهاگ و گويش طبق اي کل در ملورد آنهلا ملی-
نويسد آشاايی کامل دارد .وي دربارة شخصيتهاي رمان جاي خالی سلو ،اينگون بيان میدارد:
«در اطراف زندگی ما کم نبودند بيوهها و فرزندانی ک بی پدر و بی سرپرست روزگلار ملیگذرانيدنلد و خانملان بلا
مديريت مادر ،و صد البت با جور و تحقير ،اداره میشد .از جملة ايشان يکی هم خانوادة بی پدر شدهاي بود ک روبل
روي خانة ما زندگی می کرد و من و برادرهايم با فرزندان آن خانواده دوستی داشتيم و مادر خانواده زنی بود تسم و
چغر و چابک ک هر از يکی -دوهفت اي براي کمک ب مادر در پختن نان ب خانة ما میآمد...بدين ترتيب من صرف
نظر از نطف اي ک از مرگان در روحم داشتم ،پارهاي ديگر از مواد کار  ،از جمل عباس ،ابراو؛ هاجر و موالاملان را از
خانوادهاي دار ک سالها با يکديگر زندگی کرده بوديم؛ و علی گااو ،مسلم ،سالم و کرباليی دوشاب را ني از محليط
و مشاهداتم گرفتما »(چهلتن و فرياد.)143 :1380،
با اين حال ،دولتآبادي براي دستيابی ب سبک و اسلوب ويژة خود در نويسادگی ،بل ايلن آشلاايی و اشلراف بلر
ادبيات ايران در دورة هفتاد سالة اخير بساده نکرد .وي از يک سو ،پيشاة فرهاگی و زبانی ايرانيان ،از گاتها تا شلعر
حاظلة بادغيسی ،تاريخ سيستان ،تاريخ بخارا و  ...را مورد تدقيق و بررسی قرار داد و از سوي ديگر ،از گلويشهلاي
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متاوع فارسی براي نيروماد کردن زبان و ن ديک شدن ب روح و بافت و آهاگ کال قو بهره گرفت(نک .همان-66 :
 65و .)312
در اين نکت ک يکی از محاسن نثر دولتآبادي ،بهرهگيري وي از گويشهاي محلی است اتفاق نظلر وجلود دارد،
اما « نبايد از نظر دور داشت ک کاربرد وا گان بومی مرد خراسان ،براي خوانادة ناآشاا ابها و اخالل در فهلم ايالاد
میکاد»(حسنپور آالشتی )149 :1386 ،با هدف برطرف کردن بخشی از اين ابها و اخاللها ،نوشتار حاضر نخسلت
ب بيان معای و تلفِ تعدادي از وا ههاي مشتر رمان جاي خالی سلو ،با گويشهلاي خراسلان ملیپلردازد ،سلپس
شواهدي مبای بر کاربرد برخی از آنها ،در متون کهن فارسی ذکر میکاد.
 .2پيشياة تحقيق
پيش از اين ،زوايا و جوانب مختلف نثر و سبک داستاننويسی محمود دولت آبادي ،مورد تحقيق و بررسلی قلرار
گرفت است ،برخی از اين پژوهشها ک با پژوهش حاضر پيوستگی دارند ،ب ترتيب زمان چا عبارتاد از:
قهرمان شيري ،در مقال اي با عاوان «نثر محمود دولت آبادي» ک در شلمارة  143ماللة دانشلکدة ادبيلات و عللو
انسانی مشهد چا شده ،معتقد است ک دولت آبادي از طريلق ترکيلب امکانلات گونل هلاي مختللف زبلان ادب و
گويشی موجود در گذشت و حال ،يعای پاره هايی از نثر سلادة عصلر سلامانی ،شلماري از امکانلات گويشلی ماطقلة
خراسان و ابتکارات کالمی خود ،پيکرة اين نثر پخت را پديد آورده است .وي ب استااد سخای از دولت آبلادي ،بيلان
میدارد ک اين نويساده ،در کاار بهرهگيري از گويشهاي خراسان ،از لها هاي ديگر ني تعبيراتلی وا گرفتل اسلت.
وي تفحص بيشتر در اين موضوع را نيازماد اشراف کامل بر گويشها میدانلد و بل ذکلر شلماري از اصلطالحات و
کلماتی ک در کليدر آمده ،بعيا در لها هاي غرب ايران ني با همان صورت و معاا در تلداول عملومی وجلود دارد،
میپردازد؛
حسين حسنپور آالدشتی در مقال اي با عاوان «ويژگیهاي روايت در س ارر از محمود دولتآبادي» ک در شلمارة
 14کاوشنام ب چا رسيده ،کهنگرايی(وا گانی ،نحوي) و بومیگرايی وا گانی را در کاار چاد خصوصيت ديگر،
از مهمترين شاخص هاي نثر دولت آبادي بيان میکاد .وي بحل دربلارة وا ههلاي اخلذ شلده از متلون کالسليک و
تفکيک آنها از عااصر گويشی را ماوط ب داشتن اطالعات دقيق از دايرة وا گانی گون سب واري میداند .در جلدولی
ک در اين پژوهش ،ب بيان وا ههاي گويشی آرار دولتآبادي اختصاص دارد .از باب نمونل  11 ،وا ه از رملان جلاي
خالی سلو ،،بدون ذکر معای ،تلفِ يا ارجاع ب گويشنام هاي خراسان آورده شده است؛
محمدرضا نصر اصفهانی و ميالد شمعی ،در مقالة «سبک شااسی رمان جاي خالی سلو ،ارر محمود دولت آبلادي»
ک در شمارة  13مالة پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسی ب چا رسيده ،ني زبان اين رمان را آمي هاي از زبان قلديم
خراسان ،زبان محلی و قدرت کال دولتآبادي دانست اند .در بخش مربوط ب لغات محلی اين مقال  ،چاد وا ه ،بدون
تلفِ يا ارجاع ب گويشنام ها ،ب عاوان شاهد ذکر شده است؛
مقال اي ديگر با عاوان «ويژگیهاي اقليمی و روستايی در داستاننويسی خراسان» بل قللم رحملان مشلتاق مهلر و
رضا صادقی شهپر در شمارة  168مالة جستارهاي ادبی(مالة دانشلکدة ادبيلات و عللو انسلانی مشلهد) بل چلا
رسيده است .در بخش مربوط ب بازتاب زبان و گويش محلی اين مقال  ،از ميان وا ههاي محلی ب کار رفتل در آرلار
محمود دولتآبادي ،ب بيان وا ة «ب خو کردن» ب معای پاهان شدن ،کمين کردن اکتفا شده است؛
غالمرضا مستعلی پارسا و ديگران در مقالة «افعال رمان جاي خالی سلو ،و ماشلأ آن» ،کل در شلمارة  173ماللة
جستارهاي ادبی چا شده ،فعل هاي اين رمان را در چهار بخش :افعال فارسی (معيار ،ادبی و کهن ،محاوره و گرت -
برداري شده) ،افعال گويش سب واري ،افعال مشتر ميان فارسی و سب واري و افعال برساختة نويساده بررسی کرده،
براي هر يک از اين انواع ،نمون هايی آوردهاند؛
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مقال اي ني با عاوان «نمودها و کاربرد متفاوت آرکائيسم و گويش سب واري» در رمان کليدر محملود دوللتآبلادي
نوشتة زهره ال دادي و ديگران در شمارة  191مالة جستارهاي ادبی ب چا رسيده است .بخش مربوط ب مصلاديق
گويش سب واري در اين مقال مختصر است و در آن ،چاد وا ه -بدون ذکر تلفِ و معای -بيان شده است.
در اين ميان ،نکت قابل توج اين است ک تا ب امروز ،همچاان هويت ،معاا و مفهو تعلدادي زيلادي از وا ههلاي
محلی ب کار رفت در جاي خالی سلو ،ناشااخت مانده است .براي جبران اين کمبود ،در نوشلتار حاضلر ،تعلدادي از
وا ههاي مشتر رمان جاي خالی سلو ،با گويشهاي زندة خراسان مورد تدقيق و بررسلی قلرار ملیگيلرد و سلابق
کاربرد برخی از آنها در متون کهن فارسی نشان داده میشود.
 .3نمون وا ههاي گويشی خراسان ،در رمان جاي خالی سلو،
در اوايل قرن حاضر ،با رواج و گسترش داستاننويسی و رماننويسی ب شليوة غلرب و بل تبل ،آن ،گلرايش برخلی
نويسادگان ب نگارش آرار اقليمی و روستايی ،زمياة مااسب براي ورود گستردة عااصري گويشی ب متون فراهم شلد.
در اين ميان« ،محمود دولت آبادي ،با رويکري تازه ب مسائل روستايی ،تصويري هارمادان از روستانشياان ايرانلی در
يک مرحلة گذار پديد میآورد .ارزشهاي ادبی و اجتماعی آرار دولت آبادي سهم قابل توجهی در تکامل رمان ايرانی
براي او تعيين میکاد»(ميرعابديای .)550 :1380،همانطور ک حسنپور آالشتی اشاره میکاد ب سبب سرچشم هلاي
متاوع فرهاگی و زبانی دولتآبادي ،ب آسانی و با قطعيت نمیتوان در مورد ماشأ دقيق آن دست از عااصر زبانی جلاي
خالی سلو ،ک بين گويشهاي خراسان و متون کهن مشتر است سخن گفت(حسنپور آالشتی ،هملان .)143 :بلا
اين حال ،با مباا قرار دادن تعريف وي از وا ههاي کهن« :وا گان کهن ،وا گانی هستاد کل در ادوار پيشلين در متلون
نظم و نثر کاربردي عا داشتاد و ب مرور از مي ان کاربرد آنها کاست شده است»(هملان )142 :و برخلی نشلان هلاي
ديگر ،ب احتمال قوي اکثر لغات ب کار رفت در رمان جاي خالی سلو- ،ک در اين پلژوهش بلراي کلاربرد آنهلا در
متون کهن فارسی شاهد آورده شده -متعلق ب گويشهاي خراسان ،يا ب عبارت بهتلر وا ههلاي فارسلی دري حفلِ
شده در گويشهاي خراساناند ک در ادوار قبل ني ب متون راه پيدا کردهاند .ب چاد دليل ،نخست اينک دولتآبادي،
زبان آرار کالسيکی ،از قبيل تاريخ بيهقی را گويش خراسانی میداند ک کتابت شده و حاال از آرار کالسيک ما شلمرده
می شود .ب نظر وي ،زبان اين آرار اصالً گويش ادبی نيست بلک دقيقاً گويش مردمی آن عصر است .وي اين نکتل را
هم ب ياد میآورد ک وقتی مادرش با همساي ها صحبت میکرد ساخت همين گويش را ب کار میبرد(.نک .چهلتلن
و فرياد ،همان .)66 :در نتيا  ،دولت آبادي ني اين زبان را مستقيم از مادر و پيراملون خلود فراگرفتل اسلت ،نل بلا
واسط و از طريق متون کالسيک .دو اينک وا ههايی نظير «پلو » polukب معای پشکل ،هيچگاه در متلون نظلم و
نثر فارسی کاربرد عا نداشتاد و فقط کاربردهاي نادري از آنها ،در برخی فرهاگهاي کهن عربلی بل فارسلی ديلده
میشود ک از قضا ،محل تأليف اين لغتنام ها ني سخت ب زادگاه دولتآبادي ن ديک است و سو اينک  ،اين نلوع
وا ههاي رمان جاي خالی سلو ،،ب صورت رايج آنها در گويشها ن ديکتر است تا ب شکل موجود در متون کهن.
همانطور ک پيش از اين گفت شد ،تاريخ سيستان يکی از کتابهايی است ک دولتآبادي براي دستيابی ب زبان ويژة
خود ب مطالعة آن میپردازد .معادل «م رع » در اين کتاب «خويد» است« :و امير خلف آن شب رفت بود بل دوشلاب
ک آناا اسبان ب خويد کرده بود»( )310 :1387و در برخی گويشهاي خراسان «خلوير»xavir؛ از بلين دو صلورت
موجود« ،خوير» ب رمان جاي خالی سلو ،راه يافت است .در ميان لغات زير ،شاهدهاي ديگلري نيل در تأييلد ايلن
پيشاهاد ديده میشود:
اجووهajva/e
گياهی بيابانی ک از کوبيدة آن براي رختشويی استفاده میشود.
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«برخی هم ،شور را بعد از خشکاندن میکوبيدند و دان هايش را ب کار رختشويی میزدند :اجلووه» (جلاي خلالی
سلو.)305 ،،
1
گويش سب وار و نهالدان « :اجوه»( ajvaمحتشم48 :1375 ،؛ نهالدانی.)33 :1393 ،
اخکو exkuk
چغال ؛ ميوة هست دار نارس ماناد بادا  ،زردالو ،هلو و غيره.
«هم دارند [زمينهايشان را] واگذار میکااد و میروند ،اما فقط تو يکی بيد شلدهاي و اخکلو نملیدهلی» (جلاي
خالی سلو.)278 ،،
گويش سب وار« :اخکو » ( exkukمحتشم ،همان.)49 :
ارون arvana/e
شتر مادة بالغ.
«حاال ،عباس میبايد لو مست را از دور ارون بتاراند»(همان.)311 :
3
گويش فساقر« 2ارون » . arvana
اسایosni
هوو ،نسبت دو زن ک يک شوهر دارند.
«درون خانة مرگان ،زن علی گااو پاي تاور نشست بود و داشت پيراهن بچ گانل ملیدوخلت رختلی بلراي نلوزاد
اسایاش» (جاي خالی سلو.)471 ،،
گويش سريش« :4اسای»( osniماليی .)52 :1394 ،اين وا ه در برخی متون کهن ،ب صورت «وسای» آملده اسلت:
«دل شوهر نگ دارد و بعضی از نصيب خويش در نوبت سوي وسای کاد ،او را ب افتد از آن کل شلوهر او را دسلت
بازدارد» (سورآبادي ،1381،ج.)483 : 1
الوalow
شعلة آتش.
«آنسوتر  ،يک جيغراه ،چهار -پاج جوانسال آتش درست کرده بودند ابراو میديدشان ک گرد آتش ايستادهانلد و
دستها و پاهاشان را ب ن ديک الو میبرند و گر میکااد .بر زبان ابروا گذشت ک آتش(جاي خالی سلو.)46 ،،
گويش نهالدان« :الُو»( alowنهالدانی ،همان.)37 :
آياة زانوâyna-ye zânu
کشکک؛ استخوانی در بدن انسان ک در جلو زانو قراردارد.

 - 1از روستاهاي سب وار.
 - 2از روستاهاي سب وار
 - 3ب نقل از آقاي حسين برزويی کارشااس ارشد زبان و ادبيات فارسی و گويشور فساقر.
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«خاموش بود .درهم و ساگين بود .رقيل :نشست  ،تکي ب ديوار ،آرنجها بر آياة زانوها و انگشتها ب کار گردانلدن
دان هاي تسبيح( »...جاي خالی سلو.)373 ،،
گويش سريش« :ايا زنی»( eyniy zeniماليی ،همان.)52 :
بالbâl
.1دامن قبا  -2هر يک از گوش هاي چادر ،روسري و ماناد آنها.
«ساالر برگشت ،مرگان بال قباي او راگرفت ،ساالر ناچار از اين شد ک ديگ و تاس و مشرب را ب سويی بيادازد و
با مرگان گالوي شود» (جاي خالی سلو.)31،،
گويش سب وار« :بلال»( bâlمحتشلم ،هملان)89 :؛ گلويش سلريش« :پليش بلال»« piš bâlقسلمت جللو لبلاس،
چهارگوش ک دو بال آن ب گردن و دو بال آن در دستانش ک براي جم ،آوري و ريختن گل و برگ و ميلوههلا ،بل
گردن و کمر خود بادند»(ماليی ،همان.)84 :
بانوجوارbânuj vâr
ماناد گهواره ،گهوارهوار.
«مرگان ،سر را ميان دو دست گرفت و تاش ،خود ب خود ،نوسانی يافت؛ حرکتی ماليم و بلانوجوار .از اياسلو بل
آنسو« :روزگار من! روزگار من» (جاي خالی سلو.)252 ،،
گويش سب وار« :بانيج»( bânijمحتشم ،همان)90 :؛ گويش سريش« :بانيچ» ( bâničماليلی ،هملان)31 :؛ گلويش
نهالدان« :بياج( baynejنهالدانی ،همان .)50 :اين وا ه در فرهاگ السامی فی االسامی هم با اندکی تفاوت آوايی ديده
میشود« :اَلدَّوداه :بازنيج»(ميدانی ،همان.)72 :
بايتیbâyati
اب اري ک با آن گاد و جو را درو میکااد و کمی از داس کوچکتر است.
«درو اف ارها ،ماگالها و بايتیها در آفتاب میدرخشاد»(همان.)123 :
گويش سب وار« :بايتی»( bâyetiمحتشم ،همان)91 :؛ گويش نيشابوري« :بيتی»( bayatiصادقی ،همان.)46 :
بودbud
کامل.
«چاد سال داشت باشم خوب است؟ خودت بگو! پاااه .بود بود .پاااه» (جاي خالی سلو.)39 ،،
گويش نهالدان« :بيد» ( bidنهالدانی ،همان)50 :؛ گويش اردکول« 1بُود» ( budصادقی.)225 : 1390 ،
ب هم تابيدنbe ham tonbidan
فروريختن ،ديوار ،سقف ،ديوارة چاه و غيره.
«الش سقوط کرد و ديوارة پودة چاه ب هم تابيد»(جاي خالی سلو .)484 ،،گويش فساقر« :ور هم تمبي » ver ham
6
.tombeya
بياجbeyaj

 - 1از روستاهاي خراسان جاوبی
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بوتة هادوان و خرب ه
« ن ! ن ! من ايااا زمياگير  .من مرد کار جاي ديگر نيستم .من ماندگار زمياام .تابستانها سر بل ايلن چلار بوتلة
بياج گرم » (جاي خالی سلو.)252 ،،
گويش سب وار« :بياج»( beyâjمحتشم ،همان.)118 :
بيدهbida/e
يونا يا علف تابيدة ديگري ک خشک میکااد و در زمستان ب مصرف خورا چارپايان میرساناد.
«علی گااو ،ب طويلة کاروانسرا رفت ،کمی بيدة خشک جلوي خلرش ريخلت و برگشلت» (جلاي خلالی سللو،،
.)338
گويش سريش« :بيده» ( beydaماليی ،همان.)70 :
بيل biyla/e
گل  ،گروه ،دست .
«لو سياه ،از بيلة ديگر شترهاي سردار ک در حياط فراخ و زير داالن يل بودند ،خسبيده و ايستاده بودنلد؛ گلردن
ب تي ي جرز ديوار میخاراند» (جاي خالی سلو)299 ،،؛ «لو سياه ،قاطی بيلة شلتر بلراه افتلاد .عبلاس هلی کلرد»
(همان.) 304،
گويش سريش« :بيلَ »( biylaماليی ،همان.)71 :
پاتاوهpâ tâva/e
پارچ اي ضخيم و کم عرض ک چوپانان ب دور ساق پاي خود میپيچاد.
« پسر مرگان ،قد بر زانو راست کرد و ب تادي تادر ،در د کارد از بيخ پاتلاوه بلدر کشليد» (جلاي خلالی سللو،،
.)314
گويش نهالدان« :پتوه» ( petavaنهالدانی ،همان)51 :؛ گويش سريش« :پی توه» ( pey tavaماليی ،همان.)82 :
پرخوparxow
پرخاب؛ طاقچ اي ک جلو آن ديوار کوچکی کشيده شده و در آن بقاالن و عطاران اجااس مختلف ،از قبيلل نخلود و
کشمش ،خرما ،زغال و ...میريخت اند.
«ساالر ،ميانة گفتگو را گرفت و ب ابراو گفت :برو در خانة ما ب مادر عليرضا بگو آن انبر دست کوتلاه را از پرخلو
بردار و بده» (جاي خالی سلو)36 ،،؛ «ب طويل دويد ،آخورها و پرخو را جستاو کرد» (همان.)94 ،
گويش نهالدان« :پرخو ( perxawنهالدانی ،همان)52 :؛ گويش قاين« :پرخو» ( pεrxowزمرديلان.)48 :1385 ،
اين وا ه در ارشادال راع هم ب کار رفت است« :کاروشک شش پرخاب دارد و دو پرخلاب بلاال جهلت انگلور لگلد
کردن و چهار پرخاب در پايان جهت شيره (ابونصري هروي.)255 :1346 ،
پرهیبparhib
شبه ،سايه.
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«مرگان ،دنبال مسلمه به طويله رفت .طويله هنوز تاريک بود .پرهیب گاو ،ته طويلة سیاه ،بهه دشهواري ديهده
ميشد» (جاي خالي سلوچ)18 ،؛ «مرگان ،دستي به حلبي خوريژ و دستي به دسهت دختهر  ،قهدم بهه حیها
گذاشت .عباس ،پرهیبشان را ميتوانست ببیند» (جاي خالي سلوچ.)92 ،

گويش سبزوار« :پرهو»( perha(e)vمحتشم ،همهان)136 :؛ گهويش مشههد و کلیهدر« :پَرهِیهب -( ]parhib

شالچي.)72 :1370 ،
پلوکpoluk
پشكل شتر ،اسب و االغ.
«بوي پشم و پلوک و کاه و چفلک و پنبهدانه ،بوي پودگي ديوارها به مشهام مهيزد»» (جهاي خهالي سهلوچ،
.)369

گويش سريش« :پلوک» ( polukماليي .)80: 1394 ،اين واژه در کتاب البلغه نیز به کار رفته اسهت« :البعهره:

شتر پلوک»(کردي نیشابوري.)212 :1355 ،
پنجالpenjâl
پنجه ،چنگال.
«مرگان هم روي زمین خسبید و با پنجالهايش خاک را واپس زد»(جاي خالي سلوچ.)488 ،
گويش سبزوار و سريش« :پنجال»( penjâlمحتشم ،همان141 :؛ ماليي ،همان.)81 :

پیرpiyar
پدر.

«بيپیرها ،مثل برۀ شیرمست ،سرسر ميکردند» (جاي خالي سلوچ)92 ،؛ «براي رسیدن بهه کهوير ،بهه شهوره-

زارها ،شترها را ميبايد با مراقبت از کنار زمینهاي زير کشت گذراند .شترها را دسته کرد :هي...هي...بهيپیهر »
(همان).

گويش نهالدان و سريش« :پیر» ( piyarنهالداني ،همان55 :؛ ماليي ،همان.)83 :

تكّة گله takka/e gala/e
پیشرو ،بزنر سه چهارسالهاي که در جلوي گله حرکت ميکند.
«حاال کجاست اين تخمِ شمر؟ ها؟ براي خود

تكة گله شده ،ها » (جاي خالي سلوچ.)93 ،

گويش نهالدان« :تَكه» ( takkaنهالداني ،همان.)59 :
جلjal
چكاوک.

«عباس ميتوانست روي شیب خاکي حلقة چاه به پشت بخوابد و پرواز پرندهها و آسمان را نگاه کنهد .مهي-

توانست براي خود

آواز بخواند يا به جلها سنگ بپراند» (جاي خالي سلوچ.)89 ،

گويش سبزوار« :جل» ( jalمحتشم ،همان.)191 :
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جوانه گاوjavâne gâv
گاو نرِ تازه بالغ.
«ابراو که پیرهن و تنبان پوسیدها  ،زير دست و پاي ساالر ،در چند جا جر خورده بود ،با گريههههايي شهبیه
عُر کشیدن جوانهگاو ،پشتها

را به دو

گرفت و ناهماهنگ و لنگلنگان روانه شد» (جاي خالي سلوچ.)54 ،

گويش سريش« :جونه»( jevanaماليي ،همان.)105 :

چراکčerâk
شكاف.
«نور پيسوز مردني حاج سالم ،از چراکهاي در پرپر ميزد» (جاي خالي سلوچ.)99 ،

گويش سريش« :چِراک» ( čərâkماليي ،همان)109 :؛ گويش نهالدان« :چرُک» ( čorokنهالهداني ،همهان:
.)67
چورنهčorne/čurne
لولة کتري ،آفتابه و مانند آنها.
«بگیر

حرامزاده را .شیر را انگار از چورنة آفتابه ميکشد » (جاي خالي سلوچ.)19 ،

گويش سريش« :چورنه» ( čornaماليي ،همان.)113 :

خروسکxorusak
بیماري ديفتري.
«چرا حرف حالیت نميشود؟ دلت ميخواهد من با اين جیغهايي که ميکشم خروسک بگیرم» (جهاي خهالي
سلوچ)60 ،؛ «بیا دو تا نان از تنور واکن ،بچهام دارد از گريه خروسک ميگیرد » (همان.)457 ،
گويش سريش« :خروسک( xorusakماليي ،همان.)121 :

خالشة کبريتxelâše-ye kebrit
چوب کبريت.
«سیگار

را از جیب جلیقه بیرون کشید و با دستهاي لرزان ،خالشة کبريت را کشید و دمي بعد قهالج دود

را از بیني بیرون داد» (جاي خالي سلوچ.)451 ،

گويش سريش« :خِلَشه» ( xelašaماليي ،همان.)123 :

خوابگوشيxâb guši
ضربهاي که با کف دست به زير گو

کسي زده ميشود.

«پسرک را به ضرب تسمه و لگد و خوابگوشي کبود کرد و بعد ،در حاليکه تسمه را روي قبايش ميبسهت
ميگفت» (جاي خالي سلوچ.)54 ،

گويش سريش« :خوگوشي» ( xowgušiماليي ،همان.)126 :
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خوريژxuriž
زغالِ برافروخته.
«با زباني به بچّههايش وانمود ميکرد که کار هر شبها  -آتشخوريژ از تنهور ايهن و آن آوردن -را از يهاد
نبرده است» (جاي خالي سلوچ)74 ،؛ «میان سیني يک کاسة مسي بود که روشنايي کدري از درونش باال ميزد.
آتش خوريژ» (همان.)343 :

گويش سريش« :خوروج» ( xurujماليي ،همان.)126 :

خويرxevir
زمین زراعي کوچک ،مزرعه.
«اصالً تو برو به آن يكي خوير .همة زمین خدا که فقط هم يک گل جا نیست» (جاي خالي سلوچ.)49 ،

گويش نهالدان :خور ( xeverنهالداني ،همان)75 :؛ گويش سريش« :خِهوِر ( xewerماليهي ،همهان.)126 :

اين واژه ،در تاريخ سیستان و برخي گويشهاي خراسان به صورت «خويد»  xidآمده است« :و امیر خلهف آن
شب رفته بود به دوشاب که آنجا اسبان به خويد کرده بود»( .)310 :1387گهويش بیرجنهد« :خِهد  xēdخويهد،

زمین زراعتي؛ کرت بزرگ»(رضايي .)186 ،1373 ،يادآوري اين نكته ضرورت دارد که در گهويش روسهتاهاي

سبزوار ،شاهدهاي ديگري نیز براي استفاده از «ر» /r/به «د» /d/ديده ميشود ،از آن جمله است« :سده»(جشهن)

به جهاي «سهره» /sera/در گهويش سهريش(ماليي ،همهان)185 :؛ يها «کلیهد» بهه «کلیهر» /kelir/در گهويش
نهالدان(نهالداني ،همان.)90 :
دربندda/er band
درگاهيهايي که در اتاقهاي قديمي وجود دارد و عقب آن بسته است.
«با اين وجود بايد کاري ميکرد .لحافها آن گوشه بود .میان دربند» (جاي خالي سلوچ)65 ،؛ «مرگان مالبند
را از دهنة دربند برداشت و گوساله با سر به زير شكم گاو يور

برد و پیشاني به زير سینهههاي پهر بهار مهادر

کوبید» (همان)19 ،؛ «ساالر ،دست برد و کماجدان را هم از کنار دربند برداشت» (همان.)40 ،

گويش سبزوار« :دربند»( der bandمحتشم ،همان)261 :؛ گويش نهالهدان« :دربنهد» ( dərbandنهالهداني،

همان.)78 :
رشمهپیچro/ešme pič
طنابپیچ.
«ابراو ،لحافي را که بايد همراه ميبرد ،رشمهپیچ ميکرد» (جاي خالي سلوچ)494 ،؛ «ابراو ،بندهاي رشمه را
به شانهها گیر داده و لحاف را بر پشت خود سوار کرده و آمادۀ رفتن بود» (همان).

گويش سبزوار« :رشمه ro(e)šmaريسمان بافته شده باريک  -طنابي که از بافتن چند رشته نخ ضعیف درسهت

شده باشد» (محتشم ،همان.)296 :
زالهzâla/e
پشته ،مرز بین مزارع.

 / 10نهمین همايش ملي پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسي  -بیرجند اسفند 1396

«کدام زمین تو؟ هي زمینم ،زمینم ميکني تو در همة عمرت چند بار روي آن زمین بیهل زدهاي؟ چنهد بهار؟
من آن زمین را تصرف کردهام ،دور

زالة هیزم کشیدهام» (جاي خالي سلوچ)260 ،؛ «زمیني که تا امروز ديهم

بوده و براي آب باران زالهبندي شده بود ،البد امروزه بايد جور ديگري آبگیر شود» (همان.)309 ،
گويش نهالدان« :زاله» ( zâlaنهالداني ،همان.)86 :

ذغیکzeqayk
پشكل و پِهِنِ سمکوب شده.
«ذهنش ذغیک شده بود .لگدمال .پاخوردهتر»(جاي خالي سلوچ.)370 ،

گويش سبزوار« :زگیگ/زغیک /زغي» zg(q)ayg/ zqay؛ گويش نهالدان« :زغي» ( zəqayنهالهداني ،همهان:
.)87
سندي و رنديsendi-yo rendi
حرامزادهگري ،يلّلي تللي( .واژۀ سند ،در اصل به معني حرامزاده است).

«تا جايي که عمر ابراو به او ياد داده بود ،به ياد ميآورد که همة مردها ،به هر سندي و رندي که به کهار مهي-

روند،
زمستان را به خانه بر ميگردند و کنار خانوادهشان ،زير يک سقف جمع ميشوند»(همان.)185 :

گويش فسنقر« :سند سگ» sende sagدغلکار ،مهوذي1؛ گهويش نیشهابور« :سهیند حهروم»sinde harom

ويژگي بچّهاي که از راه نامشروع به دنیا ميآيد»(صادقي .)81 :1394 ،اين واژه در متون کههن فارسهي نیهز بهه
همین معني ديده ميشود« :سند هوکوي يافت  -حرامزاده را خوانند .منجیک گفت :اي سند چو استر چه نشهیني
تو بر استر /چون خويشتني را نكند مرد مسخر»(لغت فرس« .سند»).
شیرۀ الكيšire-ye alki
شیرۀ علیكي ،شیرۀ انگورِ بسیار مرغوبي که در روستاي علیک ،واقع در بین سبزوار و خوشاب تهیهه مهيشهود.
(در حال حاضر ،از باب مجاز ،به هر شیرۀ مرغوبي الكي گفته ميشود).
« اين بیل ،اين هم پارو .برف چا تا بام را بیندازيد و با مزد

گويش فسنقر« :شیرۀ الكي».šire-ye alki

2

ده سیر شیرۀ الكهي بخريهد و بیاريهد»(همهان.):

شیرمستšir mast
ويژگي بره يا بزغالهاي که به سبب تغذيه با شیر فراوان ،فربه و چاالک شده باشد.
«بيپیرها ،مثل برۀ شیرمست ،سرسر ميکردند» (جاي خالي سلوچ.)92 ،
 - 1ب نقل از آقاي حسين برزويی کارشااس ارشد زبان و ادبيات فارسی و گويشور فساقر.

 - 2ب نقل از آقاي حسين برزويی کارشااس ارشد زبان و ادبيات فارسی و گويشور فساقر.
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گويش اردکول« :شیرمس» ( šir masصادقي .)148 :1390 ،اين واژه در تاريخ سیستان هم بهه همهین معنهي
آمده است« :و همه ساله بره شیرمست يافته شود»(.)58:1387
علیشališ
عوض ،بدل.
«مگر من با تو شوخي دارم که تو .جواب سرباال به من ميدهي؟ من گندم دادهام و حاال هم پول يا علیشا
را ميخواهم» (جاي خالي سلوچ.)39 ،

گويش سريش« :اِلُش» ( elošماليي ،همان.)50 :

کغزkoqz
 -1صمغ و شیرۀ گیاهان؛  -2قسمت پوک و نرم داخلِ ساقة گیاهِ «کَما».
کغز دارد .صد نفس زدهام تا در

«همان که ريشها

آوردهام»(همان.)47 :

گويش سريش و سبزوار« :کغز»( koqzماليي ،همان222 :؛ محتشم همان.)422 :

کالونگkelâvang
مشغول و سرگرم.
«آدم بداند هیچ چیز ندارد بهتر است تا به بهانة اينكه چیزي دارد خود

را سربدواند کالونگ يک چیز بهي-

قابلیت شدن ،يعني چه؟ (»...جاي خالي سلوچ.)447 ،

گويش سريش« :کِلِوَنگ» ( kelevangماليي ،همان.)208 :

کلپسهkelpase
مارمولک ،آفتابپرست.
«کجايي کلپیسة حرامزاده؟ ميخواهي مرا خیناق کني؟» (جاي خالي سلوچ.)87،

گويش سبزوار« :کلپسه»( kelpasaمحتشم ،همهان)425 :؛ گهويش نهالهدان« :کلپسهه ( kəlpasaنهالهداني،
همان.)108 :
کلپوkelpov
سرفههاي پيدرپي.
«صداي خفها

که خود چیزي جز کلپوه سگي سوزن خورده نبود ،در گلويش گیر کرده بود»(جهاي خهالي

سلوچ.)495 ،

گويش سبزوار« :کلپو» ( kel(le)povمحتشم ،همان.)425 :

کلهkelle
مدت زمان اندک ،يک دم.
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«افسار ،همچنان به دست علي گناو بود .کلهاي بعد ،افسار را به گردن خهر انهداخت»(جهاي خهالي سهلوچ،
.)339

گويش نهالدان و سريش« :يک کِلَّه» ( yak kelleنهالداني ،همان133 :؛ ماليي ،همان.)281 :

کندوkandu
خمرهاي بزرگ از جنس سفال براي نگهداري غالت.
«دستها در بیكاري فرسوده ميشوند و بیل و منگال و دستكاله و علفترا

در پس کندوي خالي ،زير اليهة

ضخیمي از غبار رخ پنهان ميکنند» (جاي خالي سلوچ)10 ،؛ «خود  ،از بیكاري کار کندو را شروع کرده بود
و چند روز بعد هم ناگهان دست از کار کشیده بود .دست از کار براي چي نكشد؟ وقتي کهه بهار نباشهد ،غلهه
نباشد ،کندو براي چي؟» (همان.)14 ،
گويش سريش« :کندي»

( kendiماليي ،همان.)210 :گويش اردکول« :کندوک»( kandukصادقي:1390 ،

.)73
گاوگمgâv gom
گرگ و میش.
«پسرهاي مرگان ،پا که به زمین گذاشتند هوا گاوگم شده بود»(همان.)228 :
گويش سريش« :گوگم»( gow gomماليي ،همان.)245 :

گرنگgarang
معطل.
«همچو آدمي ميآيد خود

را گرنگ کشت و کار بكند؟ »(همان.)434 :

گويش نیشابور« :گرنگ»( garangصادقي.)101 :1394 ،

گسنهگداgosne gedâ
گرسنهگدا؛ فقیر.
«آدمي که بیست سال است چشم به دست گسنهگداها دارد تا بهرۀ پهولش را صهنار صهنار از آنهها بگیهرد،
چطور دل ميکُند پولش را در همچه راههايي به کار بیندازد؟ » (جاي خالي سلوچ.)111 ،

گويش سريش« :گُسنَه» gusnaگرسنه ،کسي که محتاج به خوردن است» (ماليي ،همان.)220 :

گودلgow del
گودي میان دو سینه.
«هاجر هنوز بچّه سال است .استخوانهايش نبسته گودلش هنوز باال نیامده»(همان.)196 :
گويش سريش« :گودل»( gow delماليي ،همان.)243 :

گودهgavda
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کلیه ،گرده.
«دل دل مكن .ورخیز بیا مرد بايد دل و گوده داشته باشد»(همان.)155 :
گويش نیشابور« :گوده»( gavdaصادقي ،همان.)103 :

لت درlat-e dar
يک لخت در؛ يک نیمة درِ دو لنگ.
«پسر صنم بیل و توبره را از بیخ ديوار برداشت ،بیرون آمد و لت در را آرام پشت سر خود بست» (جاي خهالي
سلوچ.)487 ،

گويش سريش« :لَت در» ( late darماليي ،همان.)229 :

لخچنگيlex čengi
تیپا ،ضربه به چیزي با نُک پا( .اين واژه ترکیبي است از «لخه» به معني کفش کهنه و «چنگ» به معني نُک).
«مرگان ،پادر گريز ،گفت :آن يكي ،ا بروا را هم بیدار کن .همراه خودت ببر  .لخچنگي بكوب و از زير جها
در

بكش » (جاي خالي سلوچ.)28 ،

گويش سريش« :لِخچِنگ» ( lexčengماليي ،همان.)230 :

لیش لیشliš-e liš
خیسِ خیس.
«مرگان پیشاني و پشت چشمهاي پسر را به بال چارقد خشک کرد و سر جا ،بر بالین ابراو نشست و پنجهه در
موهاي پسر برد .موها خیس بودند .لیشِ لیش» (جاي خالي سلوچ.)71 ،
گويش نهالدان« :لیچ لیچ» ( lič ličنهالداني ،همان.)114 :

مجريmejri
صندوقچه.
«هاجر ،کنار مجري نشسته بود و داشت چیزهايش را جا به جا ميکرد» (جاي خالي سلوچ.)332 ،
گويش سريش« :مجري» ( mejriماليي ،همان.)238 :

مكینهmakine
موتور پمپ چاههاي عمیق و نیمه عمیق.
«زبانم مو درآورد از بس بر سر اين مكینه چانه زديم...ميترسم آخهر

ههم( »...جهاي خهالي سهلوچ)99 ،؛

«عباس ناگهان ،تكانده شد .اگر نميآمدند؟ شايد هم بعضيها هرگز نیايند .چون گفتگهويش هسهت کهه وقتهي
شريکها موتور شريکها موتور مكینهشان را به کار بیندازند ،آب کاريز باز هم کمتر خواهد شد» (همان.)308 ،
گويش کاشمر« :مكینه»( makineپاپلييزدي.)382 :1392 ،

میارmiyâr
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نوعي گاوآهن سنّتي.
«پس ،کمتر از پیش ديده ميشدند گاوها يا االغ و شترهايي که خیش و میاري در پي بكشند و پیرمهردي دسهتة
میار در دست به دنبالشان روان باشد» (جاي خالي سلوچ.)379 ،
گويش کلیدر« :میار»( miyârپاپلييزدي ،همان.)388 :

ناسوارnâsvâr
ناس ،ترکیب آهک وتنباکو وکشتر و...که براي نشئه شدن زير زبان ميگذارند.
«سر آخر هم يكي دو قران از عباس ميگرفت و ميرفت تا براي خود

ناسوار بخرد» (جاي خهالي سهلوچ،

)427؛ «مشتي استخوان فرسوده ،با صدايي که به زحمت بیرون ميآمد ،و ناسواري همیشه زيهر زبهان» (همهان،
.)472

گويش سريش« :نِسوار» ( nesvârماليي ،همان.)249 :

نوسnus
بیني ،آب بیني.
«هاجر هیج نگفت .فقط نوسش را باال کشید» (جاي خالي سلوچ.)295 ،
گويش سريش« :نُوس» ( nusماليي ،همان.)252 :

هترهhatre
تلو تلو.
«هاجر هتره خورد ،امّا جا نگهداشت و قدمها را هماهنگ کرد»(همان.)219 :
گويش فسنقر« :هتره».hatra

1

هراسهharâsa
مترسک.
«نبايد مرگان بگذارد هراسهاي جلوي رويش سرپاشود»(جاي خالي سلوچ.)94 ،

گويش نهالداني« :هرِسه» ( haresaنهالداني ،همان .)125 :گويش سريش« :هَرَسَه» ( :harasaماليي ،همان:

.)273
ياديyâdi
ذهن و حافظه؛ دورهاي از زندگي هر فرد که از آن خاطراتي را به ياد داشته باشد.
« اين حلقه چاه ،که حاال آبش خشک شده بود ،در يادي عباس يكي از چاههاي زنجیرهاي کاريز شوراب بود»
(جاي خالي سلوچ.)306 ،
 - 1ب نقل از آقاي حسين برزويی کارشااس ارشد زبان و ادبيات فارسی و گويشور فساقر.
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گويش نهالدان« :يدي» ( yadiنهالداني ،همان.)132 :
نتیجهگیري
بهرهگیري از امكانات گويشهاي متنوّع فارسي ،يكي از ويژگيهاي برجستة رمان جاي خالي سهلوچ اسهت.
بیان معني و تلفظ اين دست واژهها ،براي فهم بهتر اين اثر ،نقش بسزايي دارد .بهر همهین مبنها ،در ايهن مقالهه
تعدادي از واژههاي گويشي به کار رفته در اين رمان که هنوز به همان معنهي و کهاربرد در گهويشههاي زنهدۀ
خراسان روج دارند ،مورد تدقیق و بررسي قرار گرفت .در ادامه ،شواهدي مبني بر کهاربرد برخهي از آنهها در
متون کهن فارسي بیان گرديد .بر اساس نتايج اين تحقیق ،رمان جاي خالي سهلوچ ،بها گهويشههاي سهبزوار و
نیشابور ،بیشتر از ساير گويشهاي خراسان واژۀ مشترک دارد .به احتمهال قهوي ،اغلهب واژهههاي گويشهي بهه
کاررفته در جاي خالي سلوچ -که در اين پژوهش ،از سابقة کاربرد آنها در متون کهن سخن به میان آمد -نیهز
حاصل بهرهگیري محمود دولت آبادي و نويسندگانِ اين آثار ،از سرچشمة مشترک ،گويشهاي خراسان ،اسهت.
بويژه آن که اغلب متون کهن مورد نظر نیز در همین سامان نگاشته شدهاند.
فهرست منابع
اسديطوسي ،عليبناحمد؛ لغت فرس ؛ با حواشي و تعلیقات و فهارس ،به کوشش محمّد دبیرسهیاقي ،تههران:
انتشارات طهوري.1356 ،
اکبري شالچي ،محمد حسین؛ فرهنگ گويشي خراسان بزرگ ،تهران :مرکز.1370 ،
چهلتن ،امیرحسین؛ فرياد ،فريدون؛ ما نیز مردمي هستیم (گفتگو با محمود دولت آبادي)؛ چها

سهوم ،تههران:

چشمه.1380 ،

الهدادي ،زهره؛ عابديان ،علیرضا؛ دولت آبادي ،مرتضي؛ «نمودها و کاربرد متفاوت آرکائیسم و گويش سبزواري
در رمان کلیدر محمود دولت آبادي» ،جستارهاي ادبي .س 191 .48؛  ،1394صص .23-1
تاريخ سیستان؛ به تصحیحِ محمدتقي بهار(ملک الشعرا) ،چا دوم ،تهران :معین.1387 ،
پاپلي يزدي ،محمّد حسین؛ فرهنگ ناقص ،علم آفرين :اصفهان.1392 ،
حسنپور آالشتي ،حسین؛ «ويژگيهاي زبان روايت در سه اثر از محمود دولهتآبهادي» ،کهاو نامهه (مجلهة
علميپژوهشي دانشكدۀ ادبیات دانشگاه يزد) سال ،8

 ،14،1386صص.139-160

دولتآبادي ،محمود؛ جاي خالي سلوچ؛ تهران :نشر نو.1361 ،
رضايي ،جمال؛ واژهنامة گويش بیرجند؛ تهران :روزبهان.1373 ،
زمرديان ،رضا؛ واژه نامة گويش قاين؛ تهران :نشرآثار.1385 ،
سورآبادي ،ابوبكرعتیق؛ تفسیر سورآبادي؛ به تصحیح علي اکبر سعیدي سیرجاني ،تهران :فرهنگ نشرنو.1381 ،
شیري ،قهرمان؛ «نثر محمود دولت آبادي »،مجلة دانشكدۀ ادبیات و علوم انساني مشهد .س .36

143؛ ،1382

صص .73-91
صادقي ،زکیه .)1394( .واژهنامة گويش نیشابور .پاياننامة کارشناسي ارشد زبهان و ادبیهات فارسهي .نیشهابور:
دانشگاه پیام نور.
صادقي ،محسن .)1390( .فرهنگ تطبیقي گويش اردکول با متون فارسي(از آغاز تا پايهان قهرن 5ه .) .رسهالة
دکتري زبان و ادبیات فارسي .تهران :مرکز تحصیالت تكمیلي دانشگاه پیام نور.
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کردي نیشابوري ،يعقوب ،کتاب البلغه؛ مقابله و تصحیح متن به اهتمام مجتبي مینوي و فیروز حريرچهي ،تههران:
بنیاد فرهنگ ايران.1355 ،

محتشم ،حسن؛ فرهنگنامة بومي سبزوار؛ زير نظر عباس محمديان .دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار :سبزوار.1375 ،

مستعلي پارسا ،غالمرضا؛ اله دادي دستجردي ،زهرا؛ دولتآبادي ،مرتضي؛ «افعال رمان جهاي خهالي سهلوچ و
منشأ آن» ،جستارهاي ادبي ،س173 .44؛  ،1390صص.173-157
مشتاقمهر ،رحمان؛ صادقي شهپر ،رضا؛ ويژگيهاي اقلیمي و روستايي در داستاننويسي خراسهان ،جسهتارهاي
ادبي .س.43

168؛  ،1389صص .81 -108

ماليي ،حسن .)1394( .واژهنامة گويش سريش از توابع سبزوار .پاياننامهة کارشناسهي ارشهد زبهان و ادبیهات
فارسي .نیشابور ،دانشگاه پیام نور.
میداني ،ابوالفتح احمد بن محمد؛ السامي في االسامي؛ عكهس نسهخة مكتهوب بهه سهال  601ه.ق محفهو در
کتابخانة ابراهیم پاشاترکیه ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ايران.1345 ،
میرعابديني ،حسن؛ صدسال داستان نويسي در ايران؛ تهران :چشمه.1380 ،
ابونصريهروي ،قاسمبنيوسف ،ارشادالزراعه؛ به تصحیح محمّدمشیري ،تهران :امیرکبیر.1346 ،
نصر اصفهاني ،محمدرضا؛ شمعي ،میالد؛ سبک شناسي رمان جاي خالي سلوچ ،پژوهشههاي زبهان و ادبیهات
فارسي،

13؛  ،1388صص .185-204

نهالداني ،مجتبي .)1393( .واژهنامة گويش روستاي نهالدان از توابع سبزوار ،پاياننامة کارشناسي ارشهد زبهان و
ادبیات فارسي ،نیشابور :دانشگاه پیام نور.

