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*محسن رحیمی

چکیده
بنیـاد ایـن . تـرین نهادهـای وقفـی جهـان اسـتآستان قدس رضوی یکی از بزرگ

ویـژه اسـناد و موقوفاتی بر اسناد گسترده و انبوه این سـازمان، بـهـتشکیالت اداری
ها نقش تأثیرگـذار ایـن الی آنهای که از الباسناد یگانه؛متون وقفی آن استوار است

هـای های تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگـی کشـور در سـدهنهاد در دگرگونی
. شودگذشته آشکار می

صفویه، افشـاریه، زندیـه وهایویژه از دورهاین اسناد که از روزگاران گذشته به
ها، نامهمصـالحههـا، ها و سـواد آننامـهجای مانده اسـت شـامل وقفقاجاریه بر

های رفـع و بخـش، اوراق دفـاتر ها، فهرسـتنامـهها، اجارهنامهاقرارها، نامهمبایعه
ویـژه های موجود در این اسـناد، بـهبه گستردگی دادهتوجه با . باشدمی... اوارجه و

و بازکاوی ایـن میـراث ارزشـمند، از بایسـتگی بسـیاری بازخوانی ، های زبانیداده
. برخوردار است

هـای اسـت، واژهیادشـده اسـناد ۀکه نخسـتین پـژوهش دربـار،در این نوشتار
هـای های آستان قدس رضوی کـه در فرهنگنامهو فنی به کار رفته در وقفگویشی

.شود، بازیابی شده استپارسی دیده نمی

،محلـیاصطالحات،گویشیهایی، واژههای فنه، آستان قدس رضوی، واژهناموقف:هاکلیدواژه
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۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٠٦

درآمد

بنیـاد ایـن سـازمان اداری.آستان قدس رضوی، بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسالم اسـت

تـرینه مهمویژه اسناد و متون وقفی استوار است کـ، بهآنبر اسناد گسترده و انبوهموقوفاتیـ

نامه، سندی است که در آن نام ملک یـا وقف. های آستان قدس رضوی استنامهها، وقفآن

های رقبات و چگونگی مصارف آنامالک موقوفه، نام واقف، جایگاه و ویژگی
ّ
ی ها، نام متـول

ّ
در ،هانامـهوقفاز همـین روسـت کـه . آمـده اسـتهـا امثال اینیان، تاریخ وقف ویا متول

اســنادی ،های اجتمــاعی، فرهنگــی، تــاریخی و جغرافیــایی و حتــی ادبــی و هنــریســیبرر

.آیندارزشمند و ماندگار به شمار می

ۀدربردارنـد١،های آسـتان قـدس رضـوینامـهبازنویسـی مـتن وقفسنگ گرانۀمجموع

مرکـزی ۀاسناد و مخطوطـات کتابخانـۀهای مضبوط در ادارنامهبازخوانی و بازنویسی وقف

ــات، وقفآســت ــدس رضــوی، بایگــانی مــدیریت موقوف ــهای موجــود در نامــهان ق ۀکتابچ

نامجـات آسـتان قـدس وقفۀفهرسـت و خالصـ، ٣ةالرضـویآثارو ) ق١٢٦٨(٢باشیمنجم

سـنوات ۀسازمان این مجموعه بر پای. باشدمی٥آستان قدسۀامالک موقوفو کتاب ٤رضوی

،خانمگوهرشادامۀ ننامه، وقف؛ نخستین وقفتاریخی استوار است
ِ

و پس از ق،٨٢٩موّرخ

ی شـراف صـابر ایـزدبـه ا.یآستان قدس رضویهانامهمتن وقفیبازنویس. پرندهغالمرضا و، سید حمیدیسید. ١
.١٣٨٣، ناج، بی٤).یمدیریت موقوفات آستان قدس رضو(

به کوشش عبدالمؤمن بن ابوالقاسم الحسینی باشیبچۀ منجمکتاکتابچۀ موقوفات آستان قدس رضوی، مشهور به . ٢
ق نوشـته شـده و بـا شـمارۀ عمـومی ١٢٦٨در ،التولیۀ آستان قدس رضویباشی، نایببابر میرزا عبدالباقی منجم

.شوددر کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می٨٥٥٧
مبارکۀروضۀوقفِیرقباِتازطوماریق،١٣١٧سالدرقدسانآستوقِتالتولیۀنایبالدوله،صدیقمیرزا محمدرضا. ٣

طوماروشاهعلیطوماِرتکمیِلحقیقت،درکتاباین. گذاشتآثار الرضویةراآنناِموکردفراهمرضویه
هکاستکتابینخستین،آثار الرضویة. استآمدهآندربود،نیامدهطوماردوآندرکهرقباتیوبودعضدالملک

ها،فرمانموقوفات،مجموعۀواقف،١٧٠بهنزدیکهاِینامبرمشتملورسیدهچاپبهقدسآستانموقوفاتدربارۀ
مصححعبدالعلی،میرزایاریبهراکتاباینهمدانیمستوفی. استرضویقدسآستانهایحکموهاقباله

. )ق١٣١٧مستوفی، . نک(استنمودهگردآوریقدس،آستانکتابخانه
.شوددر کتابخانۀ ملی ملک نگهداری می١١٣٧این کتابچه با شمارۀ . ٤
اسـت کـه در سـال فۀ آسـتان قـدسوامالک موقهای کتاب نامهاین کتابچه دربردارندۀ صورت و سواد کلیۀ وقف. ٥

اسـناد در کتابخانۀ مرکزی و مرکز٢٩٨٧و با شمارۀق از روی طومارها و دفاتر دیوانی استخراج شده است١٢٧٣
.محفوظ استدانشگاه تهران 



١٠٧/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

ه که در چهـار جلـد تـدوین این مجموع. ق است٩٣١مرحوم عتیقی به تاریخ ۀناموقف،آن

در مـدیریت موقوفـات آسـتان قـدس یافته و فقط در چند نسخۀ محدود چاپ و تکثیر شده، 

ۀادار(رضوی
ّ
انبوهی ۀدربردارندموجود است و) یان و ناظران موقوفاتنظارت بر عملکرد متول

ای ارزشـمند گنجینـهبـوده و غیرههای ادبی، زبانی، تاریخی، جغرافیایی، کشاورزی واز داده

های کهن ناماست؛ ضمن این که حاوی... دانان وپژوهان، جغرافیشناسان، تاریخبرای زبان

.استپیش ۀپنج سداین کشور در روستایِیندگیو شیوه و زمناطق ایران بسیاری از 

ها بـود، در نامههای خطی وقفشده با نسخهتطبیق متن ماشیننگارنده که چندی سرگرِم

اغلـب های بزرگ پارسی و هایی برخورد که در هیچ یک از فرهنگضمن این بازنگری به واژه

به جسـتجوها این واژهنویسیبیرونبنابراین با . شدهای ایرانی دیده نمیهای زباننامهگویش

گرفـت، میبـرصد واژه را درنزدیک به یکشده تهیهفهرستنخستین . ها پرداخترۀ آندربا

ها آمـده بـود، از نامهگویشتربیشها و یا در ای در فرهنگگونهها را که بهاما شماری از واژه

ضـبط هـاهـایی کـه در فرهنگتنهـا واژهشده در این جستار کوشش ١.این فهرست کنار نهاد

ها در نامـهوقفتـربیشجـا کـه از آن. با معنایی متفاوت آمده است، بازیابی شـودو یا نشده

ها راه یافتـه نامـهمشهدی بـه وقفۀهای گویشی از لهجمشهد نگارش یافته، بسیاری از واژه

ویژه در روستاهای پیرامـون ساالن مشهدی و بهها، هنوز در نزد کهنبرخی از این واژه. است

هـای هـای کرمـانی، یـزدی و گویشهـایی از گویشلـیکن واژه. رودمـیاین شهر، بـه کـار 

است ها فنی ای دیگر از واژهدسته.شوددیده میهدر این نوشتنیز مازندران، گیالن و هرمزگان 

. هـا راه یافتـه اسـتنامـهوقفبـههـاامثال ایـنجغرافیا، کشاورزی وهایی چون حوزهاز که 

گوهرشـادبیگم بـه ۀنامـای از آن در ایـن پـژوهش آمـده، وقفهای که واژنامهترین وقفکهن

وقفیک ،نامهو واپسین وقف،ق٨٢٩تاریخ  شهریور پیشنهاِد . است١٣٩٣به تاریخ بیسِت

.را به کار آید»فرهنگ جامع زبان فارسی«کنندگان ها تدویند که این واژهروامید می

لیجه : چونهایی همواژه. ١
َ
زمینی که آب به : ]bolandāb[؛ ُبلندآب )سد(برغ ]: barq[َبرق قبای پشمی؛]:alija[ا

مجرای :]xoškakār[کار گردو؛ خشکه]: jōwz[پاسبان، تفنگدار؛ جوز ]: jāndār[جاندار رسد؛ آن خوب نمی
قـاری، ]: hāfez[حـافظ ؛ )پزیکـورۀ آجـر، آهـک و سـفال(کـوره ]: dāšxāna[ه داشـخاندست قنـات؛ پایین
شـدیار؛ )صـیفی(محصـوالت تابسـتانی : ]sabzbar[بـر سرکردۀ کشـاورزان؛ سـبز]: sālār[ساالر خوان؛ قرآن

]šodyār :[ شخم؛ کشته]kešta :[
َ
... . ؛ وتاک]: meym[میم پشته؛: ]lavir[یروبرگۀ زردآلو؛ ل



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٠٨

هاواژه

نِصبا
َ
و بردسـیر) ٣٨: ١٣٧٠پورحسـینی،(در کرمـان١.نصیب و سهم کشاورز: ]ansebā[ا

.گویند] ensebā[، ِاْنِصبازمینبه سهم کشاورز در برابر مالک) ٢٣: ١٣٧٠برومند سعید،(
عله و اخراج حقـوق دیـوانی و سـایر مطالبـات ـ 

َ
نِصبای ُمزارع و ف

َ
کره و ا

َ
َجرات ا

ُ
و بعد از ا

٢).١/١٠٥ق؛ ١٠٢٤خان زیگ، گنجعلیۀناموقف(سلطانی

در مشـهد.ها بنـدگاه، بندکـده و بندسـار آمـده اسـتنامـهدر برخی وقف؛بند و سد: ]baš[َبش

: ١٣٨٦،همایونفر(َبش به معنای بند کوچک جلوی آب و در اسفراین) ٩: ١٣٤١ادیب طوسی،(

رایج در مشهد، بش به جایی که جـوی کـوچکی از رودخانـه جـدا افزون بر معنای نخسِت) ١١٦

.نیز در مشهد رواج داشته است) ُپل+َبش(تر َبشپولواژه کهن.شوده می، گفتشودمی

القنـوات و بسـتن بـش و سـایر امـور ةنفقـ... کـه هـر سـاله بعـد از نمقرر و مشـروط آـ 

.)١/٢٣١ق؛ ١١٠٤اکبر اصفهانی، علیۀناموقف...(ضروریه

بـه سـرب: شودای، محدود میقطعهـ 
ً
به اراضی تیول و غربیـا

ً
ۀنامـوقف(ش سـرابشرقیا

.)١/٢٨٧ق؛ ١١٢٥، جعفرقلی بیگا

الواقعـه در ... واقع است، در اراضی ملکی خودشان در باال بش نهر ... یک رشته قنات ـ 

.)٣/٣٥١؛ ق١٣٤٥نامۀ شیخ عبدالعلی، وقف(قریۀ گلمکان

.گویند] varkorsi[در لهجه مشهدی، َورکرسی،امروزه.کفهم]: bekorsi[بکرسی

مدرسه جدیدالبنای خود، واقعه در پشت ایوان عّباسی صحن مقّدس عتیـق و مشـتمل بر ـ 

، میـرزا محّمدرضـا مستشــارالملکۀنامـوقف. (اسـت بـر یـک طبقـه حجـرات بکرسـی

.)٣/٦ق؛ ١٣٠٠

باریکراِهمعنایبه] payraha[َپیَرَهه فرارود،در. درپیچپیچباریِکگذرگاه]:pārāh[پاراه

.)٦١: ٢٠٠٨ظرزاده، ن. (استمارپیجو

زاِم«اژه دراین و. ١
ْ
الّصادقین فی إل سیر کبیر َمْنَهُج

ْ
ف

َ
ُمخاِلفینت

ْ
معنـی «: ق بـه کـار رفتـه اسـت۹۸۲نگاشتۀ سال » ال

اند مراد به استقسام استقسام به ازالم طلب معرفت آن چیزی است که قسمت کرده شود، به ازالم برای ایشان و گفته
و کسـانی کـه سـهم ... کردنـدتند و به ازالم قسمت مـیکشمعرفت جزور است بر انصبای معلومه، چه شتران می

).٣/١٧٧: ١٣٣٦کاشانی، (» نمودندکردند و به فقرا دفع میآمد از روی انصبا اخذ آن میایشان بیرون می
های آستان قدس رضوینامهبازنویسی متن وقفاند همگی مربوط به مجموعۀ ارجاعاتی که در پایان شواهد آمده. ٢

)١٣٨٣یدی ـ پرنده، س. نک(هستند 



١٠٩/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

قه ـ 
ّ
مـا ... به آب و اراضی متعل

ّ
به نهر میرزا شاهرخ با آبراه و پاراه و شرب و مشارب و کـل

ق بها 
ّ
ارباشیۀناموقف(یتعل

ّ
محّمد عط

ّ
.)٢/٩٢ق؛ ١٢٤٤، مال

مشـهدیشـاملهای خراسـان، در لهجه]pāki[پاکی.تولید تیغ]: pākisāzi[سازیپاکی

، )٩٦: ١٣٩٣اختیاری، (، گنابادی)٦١: ١٣٧٤، دانشگر(، تربتی)٩: ١٣٤١، ادیب طوسی(

در کرمــان؛ )٣٣٣: ١٣٧٥بخــارایی، رجــایی(بخــارا در؛)١٢٦: ١٣٩٠ســاعدی،(خــوافی

بـه معنـای ) ٥٩: ١٣٩٠افشار،(و در یزد ؛)٨٨: ١٣٧٠پورحسینی،؛ ٢٦: ١٣٧٠سروشیان،(

.بافی استتیغ، استره و کاردک قالی
آقـا ۀناممصـالحه(پناه میـر سـیدعلیه محدود است به ملک سیادتسازی کدکان پاکیـ 

.)١/٢١٤ق؛ ١٠٨٦، دارکافور خزانه

و ) ١١٤: ١٣٩٠سـاعدی،(های خوافیپایان به معنی پایین، در لهجه.پایین]: pāyān[پایان

.رواج دارد) ٣٣٤: ١٣٧٥، رجایی بخارایی(بخارایی

ۀناموقف(متبّرکهۀمقدسۀصحن روض١ن پایاندر خیابا... سرای معموریک باب کاروانـ 

.)١/١٣٠ق؛ ١٠٧٨، خانعّباسقلیۀناموقف(

مزرعـ 
ّ

ۀنامـوقف(واقعـه در پایـان بلـوک انجیـل... آباد وموسـومه بـه حسـنۀدایرۀکل

.)١/١٣١ق؛ ١٠٧٨، خانعّباسقلی

مزرعـ 
ّ

،خاننامـۀ عّباسـقلیوقف(موسومه بـه چاهکنـد واقعـه در پایـان جـامۀدایرۀکل

.)١/١٣٢ق؛ ١٠٧٨

بـه پایـان اراضـی قنـات بـایر،...طاغن کوهۀدر تحت جلگـ 
ً
رونوشـت (آبـادفتحۀشرقا

.)٢/٢٦٤ق؛ ١٢٧٦، بیات مختاریۀناموقف

بندند تا یـخ بـه دسـت ها بدان آب میژرفایی که زمستاناستخر دراز و کم]: pāreki[پاِرکی

.رفتبه کار می) ٣: ١٣٧٣بقیعی،(ر مشهددهمهشتاد سال پیشحدود این واژه تا .آوردند

نیم جریب، بابـ 
ً
ق؛ ١٠٩٣، میرزا سعدالّدین محّمدۀناموقف(یخدان مع پاِرکی، تخمینا

١/٢٠٠(.

دو دانگ، بابـ 
ً
ق؛ ١٠٩٣، میرزا سـعدالّدین محّمـدۀناموقف(یخدان مع پاِرکی، تخمینا

١/٢٠١(.

. امروزه، در مشهد، پایین خیابان گویند. ١



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١١٠

ــک
ْ

و ) ٦٨: ١٣٩٢وثــوقی،ـپــاپلی (ددر مشــه.بنــد و ســد کوچــک خــاکی]: pašk[َپش

کهم) ٤٧: ١٣٧٤دانشگر؛(حیدریهتربت
ْ

.گویند] bašk[اکنون َبش

، نامـۀ محّمـد اسـماعیلوقف(باغـات کـاهون١در سر پشک... ، واقعه ...ربع طاحونهـ 

.)٢/٤٤ق؛ ١٢٢٤

ّرهپیش
ُ

تایبادحیدریه، نیشابور ودر مشهد، تربت. ایوان و پیشخوان ساختمان: ]pištorra[ط

ّرهپیش) ٢٥٦: ١٣٨٤تیموری،ـمودودی(
ُ

: ١٣٩٠سـاعدی،(در خواف ؛]pišt(d)orra[ط

ــــیش) ١٢٣ ــــرهِپیش) ٥٠٣: ١٣٩٢شــــهنازی،(و در سیســــتان؛]pēšdorre[درهِپ
ُ
ت

]pēštorra[گویند.

ــ بـا
ّ

ـرهپیشوپوشـشومـدخلوممـّراز... توابـع کـل
ُ
آقاکـافورنامۀمصـالحه... (وت

).١/٢١٤؛ ق١٠٨٦ار، دخزانه

آقاکـافورنامـۀوقف... (وطـرهپیشوپوشـشومـداخلوممـاراز... توابـعجمیـعـ بـا

).١/٢١١؛ ق١٠٩٦دار، خزانه

ۀـ با
ّ
ّرهپیشودانتختهوتختهومدخلوممّراز...ملحقاتکاف

ُ
محّمـدنامـۀوقف...(وط

).١/٢٣٦؛ ق١١٠٥صالحا، 

تیمـوری،ـمـودودی(گناباد، تایبـاداین واژه در مشهد،.رفتنگ و ژرۀد]: tangal[تنگل

ــل)٣٧٥: ١٣٧٧رضــایی،(و بیرجنــد)٢٦٣: ١٣٨٤
َ
ْنگ

َ
حیدریــهو در تربــت؛]tangal[ت

ل) ٧٥: ١٣٧٤دانشگر؛(
ُ
ْنگ

َ
.شود، تلفظ می]tangol[ت

، خـانعبدالحسـینۀنامـوقف(رود و اراضی جنب تپـه هـزار دینـاریو اراضی تنگل باغـ 

.)ق١٢٨٦

ۀناممصـالحه(رود و اراضـی قلعـه کهنـه جنـب تپـه هـزار دینـاریبه اراضی تنگل بـاغـ 

.)ق١٢٨٩، خان قراییقلیمهدی

در »سـرقه«های کرمـانی و یـزدی، برابـر بـا در گردش آب در لهجـهواحدی ]: jorra[جّره

ــویش خراســانی ــک(گ ــین مقالــه» ســرقه«.ن ــی روســتاهای کرمــان. )در هم در برخ

.بندی آب استای بخشبه معنای گونه] jorre[ُجّره) ٥٣: ١٣٧٠ان،سروشی(

.نوشته شده است] bošk[نامه، ُبشکدر رونوشت دیگری از وقف. ١



١١١/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

، بخـش ...، واقع در ...آباد، همگی و تمامی سه ُجّره از منابع و مجاری میاه قنات توّسلـ 

روزی یـک صـد و سـی ُجـّره اسـتروز کـه هـر شـبانههفت یزد به گـردش دوازده شـبانه

.)٤/٨٩؛٤/١٢/١٣٦٦، مهدی فهیمی هنزائیۀناموقف(

، واقـع در ...جّره شش دانـگ میـاه قنـات ١٦٩٠همگی و تمامی سه جّره و نیم از جمله ـ 

.)٤/٢٢٣؛ ١٥/١١/١٣٧٧، حسین عربیانۀورثۀناموقف(بخش شش یزد

انـد کـه در هایی از ایـن واژهحـوالی، حـویلی و حـولی گونـه.سرا، خانه]: havāli[حوالی

.رواج دارند) نستان و فرارودخراسان ایران، افغا(سراسر خراسان
ق؛ ١١٢٩، نسـقحسـن صـاحبلابواۀنامـوقف... (با قلعه و حصار و حـوالی و خانـه وـ 

١/٢٩٧.(
ّ

ۀدرواقعحوالیدریکـ کل
ّ
کهآقاقلیرسوِلخانۀبهمحدودمزبورهمحل

ّ
حوالیبهاوکل

).١/٢٩٨؛ ق١١٢٩نسق، صاحبابوالحسننامۀوقف... (و واقفهمشیرۀ

ی... عصریهرـ در
ّ
نامـۀوقف(داده شـرعیهاجـارۀ... بـهراهای مزبـورحوالی،...متول

).٢/١٧٣؛ ق١٢٦٣ماه بیگم،تاج

سـیدنامۀوقف... (وجنسونقدوحوالیازراخودمایملکجمیعبود،نمودهـ مصالحه

).٢/٤٣٤؛ ق١٢٩٥تبتی، شاهنظام

حـوالیبـهو... حـاجیحـوالیبهو... مرحومۀورثحوالیبهاستمحدودآنـ اندرونی

؛ ق١٢٧٨صـّراف، میـرزاینامـۀوقف(خـانحاتمکربالئـیوقفیباغحوالیبهوبیرونی

٢/٢٧٩.(

بــه ) ٢٠٢: ١٣٨٥زمردیــان، (در مشــهد و قــاین.انبــارآب]: howz anbār[انبــارحوض

.انبار گویندانبار، حوضآب

را جهـت ... آثـار در باباقدرت که از موقوفات سرکار فیضانبار واقع روزه از حوض همهـ 

.)١/٣١٨ق؛ ١١٤٥، نادرشاه افشارۀناموقف(سازند مشروب می... شرب مترّددین و زّوار 

وقف حوضـ 
ّ
خـان شـاملو، بـانی آن شـدهبـاغ، حسـنۀانبار و مسجدی که خود در محل

.)١/٣٣٤ق؛ ١١٥٨، بیگیلداشۀناموقف(

علی خبوشـانیۀناموقف(صحن مقّدس جدید بنا نمودهانباری در حوضـ 
ّ

ق؛ ١٢٥٨، مال

٢/١٥٤(.

ۀنامـوقف(انبار صحن مقـّدس عتیـقمخروبه جنب حوضۀزمین بایرۀتمامی یک قطعـ 

همیرزا فضل
ّ
.)٢/٢٣٠ق؛ ١٢٧١، الل



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١١٢

. زمینی فراخ در درون شهر که پیرامون آن دیوار کشیده و در آن کشت کننـد]: heyta[حیطه

و در سـبزوار، َحـیط؛]heyta[در مشهد، حیطـه١.حایط تازی استۀواژه برآمده از واژاین

]hayat [حیدریـــه در تربـــت. هـــای ســـبزیکاری درون شــهر اســـتبــه معنـــای زمین

ــگر؛( ــواف) ١٠٦: ١٣٧٤دانش ــاعدی،(و خ ــه) ٢٠٩: ١٣٩٠س ــحیط ــای محوط ــه معن ۀب

.روباز است

یک قطعه باغ میمی واقعه در قریـ 
ّ

مشهور به حیطه طراز احمـدخانی... فارمد که ۀاز کل

.)٢/٢٧٩ق؛ ١٢٧٨میرزای صّراف، ۀناموقف(

خلوتخانـه، صـحن ) ٢٤: ١٣٧٣بقیعـی،(ر مشـهدد.بخشی از گرمابه]: xalvat[خلوت

٢.آب سرد، در گرمابه استۀخزینۀکوچک و جداگان

وخلـوتومنبـعو... مـدخل،وممـّراز... حّمـامدربیـککلدانگششجملۀـ از

).٢/٣٧٥؛ ق١٢٩٠اصفهانی، تاجرآقاعیسینامۀوقف...(ومنجالبوبارانداز

این واژه در خراسان. )راهی با کاربری همگانیاقامتگاه بین(خانهغریب: ]xeyrāt[خیرات

.رودبه کار می) ١٩٥: ١٣٩٢وثوقی،ـ پاپلی (
ت از خیرات وـ 

ّ
امالک و مستغال

ّ
ۀنامـوقف(دکاکین و طواحین معینههمگی و تمامی کل

.)٣/٢٥٣ق؛ ١٣١٦، نیرالّدوله

ق؛ ١٣١٦، نیرالّدولـهۀنامـوقف(مهرآبـادۀتمامی یک دربند خیرات جدید در قبله دروازـ 

٣/٢٥٥(.

این واژه در مشهد و .اندمیوهدرختستان، درختزاری که درختان آن بی]: dālestān[دالستان

.رودو دیگر شهرهای خراسان به کار می) ١٧٥: ١٣٧٦همایونفر،(اسفراین
چهار جریب و نیمۀقطعـ 

ً
ق؛ ١٠٩٣، میرزا سعدالّدین محّمـدۀناموقف(دالستان، تخمینا

١/٢٠٠(.

اکبـر علـیۀنامـوقف(دالستان که محدود است بـه نهـر و بـه حصـار و بـه بـاغ تیولـدارـ 

.)١/٢٣٣ق؛ ١١٠٤، اصفهانی

).٢٦٨: ١٣٦١بیهقی، (ها و امثال این ها و حایطو تملک بر آن بود که داخلشان دیوار بود، از باغ. ١
:در دیوان شمس» خلوت«لفظ . قس. ٢

رفـــه گرم
ُ

ـــه یکبانی کـــو ز خلـــوت بـــر آیـــدابـــهط ـــش گرماب ـــدنق ـــدر آی ـــجود ان ـــک در س ی

)٢٩٥: ١٣٨٧، مولوی(



١١٣/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

.)١/٣٣٦ق؛ ١١٥٨، بیگیلداشۀناموقف(و دالستانچاهشک مع باغات میمیۀمزرعـ 

از حـّدی بـه ملـک ولـد حـاجییک قطعه دالستانـ 
ً
ۀنامـوقف(...که محدود است کال

.)٣/٣٣٥ق؛ ١٣٢٨، محّمد جاغرقی

.در تقسیم آبواحدی ]:dastak[دستک

ن سـنجاۀموازی چهل و پنج سرقه آب از جمله چهارصد و چهل سرقه نهر کوچک قصبـ 

از مدار دویست و سی سرقه که عبارت از نیم دستک از خواجـه افضـل ١محال باالخواف

.)١/٣٦٣ق؛ ١١٧٤، محّمد سعیدخوافیۀناموقف(بوده

.بخشی از آسیای آبی]: ؟[دستوره

یکهراست،زیردهآبازآنگردشمحّمدبیگی کهطاحونۀبهمشهورهآنازدیگریـ و

ۀازمزبورقدربا
ّ
التازلغویـهوعادیهوعرفیهوشرعیهمنضّماتعاّمۀوحقاتملکاف وآ

وبارانـدازودسـتورهوتنـورهوشـیبزیـروسرشیبوحجریهوخشبیهوحدیدیهادوات

.)٣/٢٨٣ق؛ ١٣٢٢، محّمدحسین شیرازیۀناموقف(مدخلوممّروقبابگاه

، تایبــاد)١٢٠: ١٣٩٠شــعبانی،(در مشــهد، ســرخس.زمــین خشــک و تفتیــده]: daq[دق

دق به معنای ،)١٢٢: ١٣٧٤، دانشگر(حیدریهو تربت) ٢٨٧: ١٣٨٤تیموری،ـمودودی(

؛زمین کویری و سـختبه معنی)٣٩١: ١٣٧٧رضایی،(در بیرجند؛دشت خشک و تفتیده

) ٨٠: ١٣٨٠،سـریزدی(زمـین تخـت، در سـیرجان ) ٩١: ١٣٧٠برومند سـعید،(در بردسیر

: ١٣٧١یزدانـی،(افغانسـتانهایو در میان هزاره؛ن علف و درختکویر، زمین صاف و بدو

.زمین خالی از گیاه استبه معنای]dāg[داگ) ٦٧
.)ق١١٧٠، قوچعلی مجکیۀناموقف(من٤٠همگی و تمامی باغ دق که بیضا شده است،ـ 

برابـر بـا ) ١٥٦: ١٣٩٠سـتوده،(در گـیالنهـر َدهـو.در مساحتواحدی ]: dahow[َدهو

.دهم قفیز استکی

که دو جریب و سـه ) دو جریب و نه قفیز و پنج دهو(و هفت متر و بیست دسی متر مرّبع ـ 

آباد و یک قفیز اعیان بـرگ تـوت و پـنج قفیـز و پـنج دهـو وادخ و محّوطـه ۀقفیز آن مزرع

.)٣/٣٧٠ق؛ ١٣٥٩عّباس اکبر، ۀناموقف(باشدمی

ایگونـهمعنـایبـه»راَهنگ«) ٢١٧: ١٣٩٢ثوقی، وپاپلی ـ(همدان در.راه آب:]؟[راهون

.کیلومتری تربت حیدریه واقع است٢٥در بخش مرکزی شهرستان رشتخوار، در یسنگان باالخواف، روستای. ١



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١١٤

.شودمیگفته»راَهنگ«آبممریاجویبهزنجاندرواستمصنوعیچشمۀ

بعضی خانهـ 
ّ
آب مـذکور از مالکـان دولتۀها و دکاکین در محل آباد جهت راهون و ممـّر

.)١/١٠٢ق؛ ١٠٢٤خان زیگ، گنجعلیۀناموقف(خریداری نموده

نـک(های پارسی به معنای دریا استدر فرهنگ. پر آب میان دو کوهۀرد]: zow[زو
ً
. مـثال

به ) ١٩٥: ١٣٧٦همایونفر،(این واژه در مشهد، قوچان و اسفراین. )»زو«ذیل : ١٣٧١معین، 

.رودکار می

سـفلی، واقـع در بـازه سـر زو...همگی و تمامی شش دانگ یـک قطعـه زمـین مشـّجرـ 

.)٣/٤٦١ق؛ ١٣٩١، وم خراسانیمحّمدرضا مظلۀناموقف(

، ]sibist[سیبیسـت،در مشـهدواژه را ایـن .زارزار، یونجـهاسپست]: sibiszār[زارسبیس

ِسبیسـت،)١٤٣: ١٣٧٤دانشـگر،(حیدریهدر تربت؛]sibisk[و سیبیسک] sibis[سبیس

]sebist[ســبیس ،]sebis [و سیبیســک]sebisk[ــرات؛ ، )١٢٦: ١٣٧٦فکــرت،(در ه

در اسـفراین؛]sobest[، ُسِبسـت)٣١٨: ١٣٧٥محتشـم، (در سـبزوار ؛]sabest[ستَسِب

، سبسـک)٢٩٤: ١٣٩٠سـاعدی،(در خـواف ؛]sebis[، سبیس)١٩٧: ١٣٧٦همایونفر،(

]sabesk[ِسِبسک)٣٠١: ١٣٨٤تیموری،ـمودودی(و در تایباد؛ ،]sebesk [گویند.

ک قطعه زمین مزروعی، مشهور به همگی و تمامی یک سهم از هفت سهم شش دانگ یـ 

.)٤/١٨٠؛ ١١/٤/١٣٧٤مجید منصور میالنی، ۀناموقف(زارسبیس

سـرقه) ٢٤٦: ١٣٩٢وثـوقی،ـ پـاپلی (در خـواف.در تقسـیم آبواحدی]: sarqa[َسرقه

]sarqa [گیری زمان آبیاری استبه معنای ظرف اندازه.

مزرعـروز و یک طاقه و چهل سرقه از موازی هشت شبانهـ 
ّ

سـاریان واقعـه در ۀدایـرۀکل

روز و مذکور بر دوازده شـبانهۀماالن که مدار مزرعۀجلگای کمر مزرعه پشته رودبار ناحی

ۀ ناموقف(روزی دو طاقه و هر طاقه شصت سرقه در والیت مذکوره استمرار دارد هر شبانه

.)١/١٣٢ق؛ ١٠٧٨، خانّباسقلیع

رکمدار قناتین مذکورتین بینـ 
ّ

روز از هـر قنـات روز است و هر شـبانها بر دوازده شبانهالش

.)١/١٣٤ق؛ ١٠٧٨، خانعّباسقلیۀناموقف(پنجاه سرقه است 

زراعت هفت سرکار و یک فرد از جمله هشـت سـرکار و ـ 
ّ

مزروعی همگی و تمامی محل

مزبور است
ّ

محل
ّ

.)١/٣١٦ق؛ ١١٤٥نادرشاه افشار، ۀناموقف. (فرد که مدار کل



١١٥/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

.در مساحت، آن اندازه زمین که بتوان در آن سرایی ساختواحدی : ]sarāvār[سراوار

ف به خشت پخته و شش سراوار زمـین در سر حمام چوبـ 
ّ

پوش با دو خانه، مجموع مسق

.)١/٤ق؛ ٨٢٩گوهرشاد بیگم، ۀناموقف(مذکورۀعقب خان

یک باب خانه، واقعه در محلـه گـود حسـامـ 
ّ

ت الّدو جملگی و قاطبه کل
ّ

ین، مـن محـال

ی مقام، 
ّ
به حسب مساحت به اصطالح مّساحان مشهد مقدس یـک سـراوار ... مشهد معل

.)١/١٧٧ق؛ ١٠٨٧، حاجی غالم محّمدا صدیقیۀناموقف(و یک دانگ سراوار است

سرکار، واحد تقسیم آب در جنوب خراسان اسـت.در تقسیم آبواحدی : ]sarkār[سرکار

.پیوند دارد» َسره و َسرقه«که با ) ٢٤٦: ١٣٩٢وثوقی،ـ پاپلی (

زراعت هفت سرکار و یک فرد از جمله هشـت سـرکار و ـ 
ّ

مزروعی همگی و تمامی محل

مزبور است
ّ

محل
ّ

.)١/٣١٦ق؛ ١١٤٥نادرشاه افشار، ۀناموقف. (فرد که مدار کل

) محـل توزیـع آب(پخش این واژه در مشهد و چناران به معنای آب.پخشآب]: šim[شیم

.)٢٧٣: ١٣٩٢وثوقی،ـ پاپلی (است

ملحقات و منضّمات و منسوبات از اراضـی و صـحاری و ـ 
ّ

و ... و آبـار و انهـار و ... کل

ۀنامـق، پیوست وقف١٠٨٢سند خریداری(مّمار و مداخل و شیم و مرز و پل و غیر ذلک 

.)١/٢٢٤الّدین محّمد؛ برهان

ای روستاییان خراسـانهای پنبهبافتهدست]: farat[فرت. بافیفرت]: faratmāli[فرتمالی

.است

نادرشاه ۀناموقف(نزد مستأجرین است؛ دکان فرتمالی، باب ... دکاکین که به شرح جزو ـ 

.)١/٣١٨ق؛ ١١٤٥، افشار

١.)ای هاللی شکلتپه ماسه(برخوان]: farxān[فرخوان

ۀنامــوقف(ابـهآبـاد وصــل بـه قراجـوب فرخوانهـا اســت بـا قنـات و حققریـه نصـرتــ 

.)٣/٣٤٥ق؛ ١٣٥٣، اکبرخان دبیر سهرابیعلی

ۀنامـوقف(شـودیک رشته قنات بدون اراضی که از فرخوانها به شهر قوچـان جـاری میـ 

.)٣/٣٤٦ق؛ ١٣٥٣، اکبرخان دبیر سهرابیعلی

رَوند
َ
) ٩٥: ١٣٧٠پورحسـینی،(در کرمـان.روبـازۀطویلـ،)ستپرَو(پروند]: farvand[ف

.خیلی خشک استنواحی بیابانیۀای است که ویژهای ماسهترین انواع تپهاز معمول) برخان(برخوان. ١



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١١٦

در میـان زرتشـتیان کرمـان ؛ و ]که روباز باشد[هاجایگاه نگهداری دام]: parvand[َپْرَوند

در سـیرجان. هـای آن زیـاد بلنـد نباشـدپروند باغی است که دیواره) ٣١: ١٣٧٠سروشیان،(

هرمزگـانو ؛روبـازۀبه معنـای طویلـ] parvast[پروست) ٥٥: ١٣٨٠سریزدی،( در فـیِن

، بـه معنـای طنـاب بافتـه شـده از بـرگ درخـت ]parvend[پرونـد) ٦٤: ١٣٨١نجیبی، (

.خرماست

اراضی بالقسمتی از صحرای دیوان و صحاری و براری و مجاری و جداول و فروندات و ـ 

.)١/٣٤٥ق؛ ١١٦٤بی مرضیه خانم، بیۀناموقف...(باغات و اشجار و

سیل
َ
هرمزگـان).نهال درخت خرما(پسیل]: fasil[ف سـیل)١١١: ١٣٨١نجیبـی، (در فـیِن

َ
ف

]fasil [ ،١٣٧٠پورحسـینی،(در کرمـان . نهال درخـت خرماسـتو به معنای درخت جوان :

آن را از کنار نخل وشودای است که از کنار درخت خرما سبز میجوانه] pesil[ِپسیل) ٩٧

) ٣٢: ١٣٧٠سروشـیان،(در میان بهدینان کرمان. کارنددر جای دیگری میبرند و میاصلی 

.به معنای درخت کوچک خرماست] pesil[ِپسیل

األشـجارتحتواألشجاربیناراضیوآنو درقائماتفسیالتوغیرهوکروماشجارـ از

؛ ق١٣٢٢شــیرازی، محّمدحســیننامـۀوقف(مــدخلوممـّروالفســیالتبیناراضـیو

٣/٢٨٤ .(

ۀـ از
ّ
اشـجاروسـیالتفوعمـاراتاز... منضّمات شرعیه و عرفیـهعاّمۀوملحقاتکاف

).٣/٢٨٤؛ ق١٣٢٢شیرازی، محّمدحسیننامۀوقف(مزبورهخانۀدرقائمات

بـافی بـوده اسـتمردمـانش کربـاسۀنام دهستانی در خراسان که پیش: ]qasemi[قاسمی

شـده در خراسـان بـه ای قالی کـه در ایـن روسـتا بافتـه میگونهو )٢٣١: ١٣٨٨نژاد،انزابی(

.استمعروفقاسمی 

ۀمّتصـله بـه آن قّبـۀهر سال در نوروز فیروز، فروش دو راهرو و دو ایوان و چهـار خانـو ـ 

.)١/٣١٩ق؛ ١١٤٥نادرشاه افشار، ۀناموقف. (ضیااندوز را از قاسمی دالبر دوزند

) ١٩٨: ١٣٩٠افشـار،(این واژه در سراسر خراسـان و یـزد.آبکند، بستر رودخانه]: kāl[کال

. کاربرد دارد

ـ 
ً
پیوسته به کال جونیموات دیوانه] هایپشته[به پشتهای غربیا

ً
قربانی بـالّتوابع کوه، جنوبیا

واحق 
ّ
.)١/٢٤ق؛ ٩٣١، )عتیقی(علی بن احمد طوسیۀناموقف(و الل



١١٧/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

ۀنامـوقف(نظاما و بعضی به کال بازق، مـع اشـجار جـوز و مثمـرهۀمتصل به ملک ورثـ 

.)١/٢٥٣ق؛ ١١١٢، خواجه محّمدرحیم

به جبل و : ای، محدودههقطعـ 
ً
به کال بازق خواجه...شرقیا

ً
جعفرقلـی ۀناموقف(، مغربیا

.)١/٢٨٧ق؛ ١١٢٥، بیگا

، میرزا کمال و غیـرهۀناموقف(بازهسمت شمال به کال کافور، سمت پایین به کال خوشـ 

.)٢/٧٧ق؛ ١٢٣٦

ۀنامـوقف(کـوه کـه نیـز آن ملـک واقـف مـذکور اسـتاز طرفی به جبل و کـال جهـانـ 

.)٢/١٠٦ق؛ ١٢٥٢، محّمدبیگ جالیر

ـ 
ً
بیـات ۀنامرونوشت وقف(به کال و رودخانهیک قطعه باغ معّنب و مشّجر و آباد، شماال

.)٢/٢٦٤ق؛ ١٢٧٦، مختاری

آقـا میـرزا ۀنامـوقف(کهنـهۀکه واقع است، در زیر کال زیـر قلعـ...ۀیک حجر طاحونـ 

.)٣/٨٦ق؛ ١٣٠٦، خانعلی

ای بـا دیوارهـای محوطـه]:koruj[در مازنـدران و گـیالن، ُکـروج.انبـار]: koruj[کـروج

.چین که برای انبار موقت گندم و جو کاربرد داردسنگ

، عّبـاس اکبـرۀنامـوقف(زارعانه و کروج با منـافع بعـدی امـالک مرقـومۀیک باب خانـ 

.)٣/٣٧٠ق؛ ١٣٥٩

...) یزد، اشکذر،اردکان، میبد و(یزداین واژه در١).کشتگاه(کشتخوان: ]kašxan[کشخوان

.رودو خور و بیابانک به کار می...) و
رونوشت... (و دیوانصحرایازبالقسمتیاراضیوکشخانچهارازاربابصحرایـ از

بخانممرضیهبی بینامیوقف
ّ

).١/٣٤٥؛ ق١١٦٤صدرالحاجیه، بهملق

ۀـ از
ّ
و... وکشـخواناتونسـختهوهسـختاراضـیاز... منضّماتعاّمۀوملحقاتکاف

شیرازی، دحسینـمحّمنامۀوقف... (ورهـایـبورهـدایواتـقنوهـقلعوالفـمعوراتعـم

).٣/٢٨٣؛ ق١٣٢٢

بـه معنـی ] yāregāš[در خراسان، یارِگاش.ای روباز برای نگهداری دامسازه: ]gāš[گاش

و کرمان) ١٩٥: ١٣٩٢وثوقی،ـپاپلی(این واژه در سراسر خراسان.نگهبان گاش بوده است

.رودبه کار می) ١٩٥: ١٣٧٠سروشیان،(

.)۱۴: ۱۳۴۳جعفری،(»گرددهی بساخت با قصری رفیع و آسیایی و دیوار و کشخوانان مشهور به بالش«. ١



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١١٨

قات و منضّمات شرعیه و عرفیۀ آن شـامل پروانـه ـ 
ّ
واقع در شهرستان مشهد با تمامی متعل

هــای بـرداری و مســتحدثات آن اعـم از انبــار آب، بنــدهای خـاکی، آبشــخور، گاشبهره

.)٢٠/٠٦/١٣٩٣،محمدعلی افضلیپیشنهاد تقاضای وقف، (گوسفند و غیره

این واژه در گرگان کاربرد . )١٣٨٧:٦٥٨،معطوفی(توتستان: ]melyārestān[ملیارستان

. به معنی دشت است]melyār[ملیاردر گویش مازندرانی،. داشته است

بوم و عمله و اعیان قائم یک قطعه ملیارستان را که واقع اسـت، در بلـوک اسـترآباد ـ 
ً
ایضا

.)١/٣٣ق؛ ٩٥٠،شاهالدین سید محّمد بن لطیفنامۀ امیر جاللرونوشت وقف(رستاق

افغانسـتانۀگرگان و در میان مردمان هزاراین واژه در خراسان،.آبگیر خاکی: ]nāvor[ناُور

.کاربرد داشته است) ١١٨: ١٣٧١یزدانی،(

، بـا ...سـک، سـورمن، مـن توابـع محـال فندر... نمود، همگی و تمامی قریۀ ... وقف ـ 

جمیع توابع شرعیه و لواحق، سوای ناوری که مالکه خود احداث نموده که آن نـاور ملـک 

).١/٢٦٢ق؛١١١٢، نامۀ قمرنساء خانموقف(مخّتصۀ اوست و از قریه موقوفه استثنا نموده

از قنوات اربابی و نـاور ـ 
ً
نامـۀ حـاجی محّمـد وقف(قریۀ ربیع کالته واقعه در بلوک ایضا

).١/٣٦٧؛ ق١١٣٩، بیگایوسف

... در بعضی از اراضی ناور قریۀ ربیع کالتۀ مزبورۀ متن بـود و... نامچۀ به شرح مصالحهـ 

ی مزبور از جمله منافع نـاوِر
ّ
مزبـور مـادامی کـه نـاور مزبـور دایـر بـوده باشـد باید متول

.)جا؛ همانق١١٣٩نامۀ حاجی محّمدیوسف بیگا، وقف(

در قریـۀ ... واقعند، در قریـۀ مـذکوره و نـاوری کـه بـه شـراکت مع حق حفر قنواتی که ـ 

.)جا؛ همانق١١٣٩، نامۀ حاجی محّمد یوسف بیگاوقف(باشدمذکوره واقع می

ــیمند ــیمن]:nešimand[نش ــکونت(نش ــانی، ).س ــویش خراس ــا در گ ــامت ی ــرف ص ح

:شـودیمهایی همچون نشیمن، سن، فن، تجـن، لجـن و لـیفن افـزوده ، به واژه/d/همخوان

. نشیمند، سند، فند، تجند، لجند و لیفند←
ی ـ 

ّ
نشیمند متول

ّ
ی از ... و محل

ّ
را نیز در باغ رضوان قرار بدهد، مگر جهت بعضی که متول

و امالک موقوفـه رو بـه خرابـی ... آبادی و زراعت و نشیمند حصار رضوان بر نیاید ۀعهد

لحت بدانـد خـود نشـیمند نماینـد در هـر جـا مصـ... توانـد بگذارد، در چنان وقتـی می

.)٢/٢٣٨ق؛ ١٢٧١، خان بیات مختاریوردینامۀ امامرونوشت وقف(

هـایزمینآبتـاَکننـدمیکشـاورزیپرآبهایزمینکناردرکهگودالی]: vādax[وادخ
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ــون ــدراپیرام ــیالن در. برچین ــی، (گ ــی) ٤٤٢: ١٣٦٣مرعش ــِرآبزمین ــرایمناســبنگی ب

تـاکننـدمیباغپیرامونکهژرفیرودهای) ٣١٢: ١٣٩٠ستوده، (جان الهیدرکاری،صیفی

بـایروهمـوارزمـینمعنیبه) ٣١٢:همان(لفمجان دربکشد، وخودبهرازمیناضافۀآِب

.است

نامـۀ وقف(باشـدیک قفیز اعیان برگ توت و پـنج قفیـز و پـنج دهـو وادخ و محّوطـه میـ 

.)٣/٣٧٠ق؛ ١٣٥٩، عّباس اکبر

.کسانی که در یک مدار آب با هم اشتراک دارند]:hamāb[آبهم
آبمعروف جای باغ و دو پـای آب قرچـای در دّوم هـمۀدو قانوتمامی و همگی بیستـ 

.)٣/٣١٧؛ ق١٣١٢، نامۀ جهانگیرآقاوقف(

ـ 
ً
.)جاهمان؛ق١٣١٢، نامۀ جهانگیرآقاوقف(یک پای آب قرچای در پنجم هم آبو ایضا

نتیجه

کنـده از دادهاسن هـای اداری و مـالی، تشـکیالتی و اد و متون وقفی آسـتان قـدس رضـوی، آ

که نموداری از پیشینۀ دیرینه و سازمان دیرپای ایـن هاستامثال اینسیاسی، زبانی و ادبی و 

هـای بـه گـردآوری واژهدر ایـن پـژوهش.هـای گونـاگون تـاریخی اسـتنهاد دینی در دوره

هـای پارسـی نیامـده بـود، های آستان قـدس رضـوی کـه در فرهنـگنامهناشناخته در وقف

بش، (هااین واژهتربیشها در مشهد نگارش یافته، نامهوقفعمدۀجایی که از آنوپرداختیم

کهـن ۀاز لهجـ...) پارکی، پشک، حیطه، دالستان، سـراوار، شـیم، فرتمـالی، کـال، گـاش و

دسـتوره، فرونـد، فسـیل (هـایی از کرمـانواژهلک،ذمع. اندها راه یافتهنامهمشهدی به وقف

کـروج، ملیارسـتان، (، مازنـدران و گرگـان)دهو و وادخ(، گیالن)کشتخوان، جره(، یزد...)و

.شودها دیده مینامههای جغرافیایی، کشاورزی و آبیاری نیز در وقفو برخی واژه) ناور

منابع

یش خانۀنامواژه). ١٣٩٣(اختیاری، زهراـ .محقق: مشهد. یکگو

، ادبیـات دانشـگاه تبریـزۀنشری. »)مشهدی(لغات نوقانی«). ١٣٤١(ادیب طوسی، محمدامینـ

.٤١-١: ٦٠ش 



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٢٠

: یـزد. چـاپ سـوم. بـه کوشـش محمدرضـا محمـدی. یـزدیۀنامـواژه). ١٣٩٠(افشار، ایرجـ

.اندیشمندان یزد

هـای بنیـاد پـژوهش: مشـهد. ساناز خراهنامبیست وقف). ١٣٨٨(نژاد، رضا و همکارانانزابیـ

.اسالمی

ۀ سسـؤم: تهـران). خاطراتی از دوران فعالیـت حـزب تـوده(انگیزه). ١٣٧٣(بقیعی، غالمرضاـ

.خدمات فرهنگی رسا

یش بردسیرۀنامواژه). ١٣٧٠(برومند سعید، جوادـ .شناسیمرکز کرمان: کرمان. گو

: تهـران. چـاپ سـوم. احمـد بهمنیـارتصـحیح . تـاریخ بیهـق). ١٣٦١(یهقی، علی بـن زیـدبـ

. کتابفروشی فروغی

،آفـرینعلـم: اصـفهان. فرهنـگ نـاقص). ١٣٩٢(وثـوقیفاطمـه پاپلی یزدی، محمدحسین و ـ

.پاپلی: مشهد

مرکـز : کرمـان. فرهنـگ لغـات و اصـطالحات مـردم کرمـان). ١٣٧٠(پورحسینی، ابوالقاسـمـ

.شناسیکرمان

علمی و : تهران. به کوشش ایرج افشار. تاریخ یزد). ١٣٤٣(جعفری، جعفر بن محمد بن حسنـ

.فرهنگی

.آستان قدس رضوی: مشهد. حیدریههای رایج تربتفرهنگ واژه). ١٣٧٤(دانشگر، احمدـ

.دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد. بخاراییۀلهج). ١٣٧٥(رجایی بخارایی، احمدعلیـ

.هیرمند: رانته. بررسی گویش بیرجند). ١٣٧٧(رضایی، جمالـ

.نشر آثارـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. گویش قاینۀنامواژه). ١٣٨٥(زمردیان، رضاـ

.شر آثارـ نفرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. سیرجانۀنام). ١٣٨٠(سریزدی، محمودـ

تان قـدس هـای آسـنامـهبازنویسـی مـتن وقف). ١٣٨٣(پرندهو غالمرضا سیدی، سید حمید، ـ

نظـارت بـر ۀادار،مدیریت موقوفات آستان قدس رضـوی(به اشراف صابر ایزدی. ج٤،رضوی
ّ
.نابی]: مشهد[. )ن موقوفاتایان و ناظرعملکرد متول

فرهنـگ تلفـظ واژگـان و اصـطالحات در گـویش مـردم والیـت ). ١٣٩٠(ساعدی، احمدقلیـ

.شاملو: مشهد. خواف

.فرهنگ ایلیا: رشت. گیلکیفرهنگ). ١٣٩٠(ستوده، منوچهرـ

. چـاپ سـوم. به کوشش منوچهر ستوده. فرهنگ بهدینان). ١٣٧٠(سروشیان، جمشید سروشـ

.دانشگاه تهران: تهران



١٢١/های آستان قدس رضوینامههای گویشی و فنی در وقفواژه

.محقق: مشهد. ادبیات شفاهی سرخس). ١٣٩٠(شعبانی، اکبرـ

عـات پژوهشگاه علوم انسانی و مطال: تهران. فرهنگ گویشی سیستانی). ١٣٩٢(جوادشهنازی،ـ

.فرهنگی

هکاشانی، فتحـ
ّ
هبن شکرالل

ّ
: تهـران. المخالفینالصادقین فی إلزاممنهجتفسیر کبیر ). ١٣٣٦(الل

.کتابفروشی محمدحسن علمی

.مشهدفردوسیدانشگاه: مشهد. هرویفارسی). ١٣٧٦(محمدآصف فکرت،ـ

.د اسالمیدانشگاه آزا: سبزوار. بومی سبزوارۀفرهنگنام). ١٣٧٥(محتشم، حسنـ

های المثلانضمام اصطالحات و ضـرببه ]،[نامه گویش گیلکیواژه). ١٣٦٣(مرعشی، احمدـ

.طاعتی: رشت. گیلکی

هبیبحنبلیاعم، اسیوفتسمـ
ّ
: گردآورنـده. ةالصـدیقیمن منتخباتةالرضویآثار). ق١٣١٧(الل

: مشـهد. میرزا طاهر طبیب مشـهدی: کاتب. میرزا عبدالعلی: مصحح.الحسینی المدرسداود

.شیخ محمد بن محمدرضا طهرانی

.امیرکبیر: تهران. چاپ هشتم. فرهنگ فارسی). ١٣٧١(معین، محمدـ

هاسدمعطوفی،ـ
ّ
نگـاهی بـه (های تـاریخی گرگـان و اسـترآبادسنگ مزارها و کتیبـه). ١٣٨٧(الل

.حروفیه: تهران). گانهای تدفین در ایران و گرمعماری آرامگاهی و شیوه

.جانماه: مشهد. ای از ادبیات شفاهی تایبادگزیده). ١٣٨٤(تیموریزهرا مودودی، محمدناصر و ـ

شـدۀتصحیحنسـخۀبـامطـابق.تبریـزیشـمسکلیات). ١٣٨٧(محمد الدینجاللمولوی،ـ

.پیمان: تهران.ششمچ. فروزانفرالزمانبدیع

ـ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی: تهـران. ررسی گویش فینیب). ١٣٨١(نجیبی فینی، بهجتـ

.نشر آثار

ــا. تــاجیکیزبــانتفســیریفرهنــگ). ٢٠٠٨(الدین ســیفنظــرزاده،ـ احمــدجانهمکــاریب

کــادمی: دوشــنبه.ســلطانحســنمیــرزاوافکــریمســیداف،ســنگین جمهــوریهــایعلمآ

).سیریلیک(رودکی ادبیاتوزبانپژوهشگاهتاجیکستان،

.چاپار: تهران.بررسی گویش اسفراین. )١٣٨٦(همایونفر، بابا ـ

.لفؤم: مشهد. طوایف هزارهۀفرهنگ عامیان). ١٣٧١(یزدانی، حسینعلیـ
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