نا گفتههایی از فارسی ناشنیده
حاشیهای بر فرهنگ واژهها و اصطالحات فارسی و فارسیشدۀ کاربردی در افغانستان
ُ
گلپر نصری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدgolpar.nasri@gmail.com /

چکیده
فارســی ناشــنیده ،تألیــف حســن انوشــه و غالمرضــا خدابندهلــو ،فرهنــگ واژههــای فارســی و
فارسیشــدۀ کاربــردی در افغانســتان اســت کــه در آن ،شــماری از لغــات ،ترکیبــات ،کنایــات
و امثــال رایــج در گونــۀ زبانــی آن دیــار مدخــل شدهاســت؛ بیشتـ ِـر ایــن مدخلهــا ،امــروزه
در ایــران کاربــردی نــدارد ،یــا بــه معنایــی دیگــر اســتفاده میشــود.
بــا وجــود کوشـشهای فرهنگنــگاران ،ایــن کتــاب از خطــا برکنــار نمانــده و لغزشهایــی
در مدخلگزینــی ،آوانویســی ،تعریفنــگاری و شــاهدگذاری بــه آن راه یافتهاســت کــه در
ایــن مقالــه بــه شــماری از آنهــا اشــاره میشــود .بــرای آن کــه امــکان بررســی معنــا در جملــه
بــرای خواننــده فراهــم باشــد ،مدخلهــا بــه همــراه معانــی و شــواهد از فارســی ناشــنیده نقــل
شــده ،ســپس توضیحاتــی دربــارۀ کاســتیها و نادرســتیهای آن آمدهاســت.
کلیدواژهها
نقد ،فارسی ناشنیده ،فارسی افغانستان ،فرهنگ لغت افغانستان.
مقدمه
دربــارۀ زبــان فارســی کاربــردی در افغانســتان ،لغــات ،اصطالحــات ،کنایــات و امثــال آن،
پژوهشهایــی در ایــران و افغانســتان انجــام شدهاســت .ایــن پژوهشهــا جــدا از آن کــه
کار حــل و فهــم پارهای
یاریگــر محققــان در شــناخت گونــۀ فارسـ ِـی آن ســامان توانــد بــود ،بــه ِ
از مشــکالت متــون نظــم و نثــر هــم میآیــد و اســتمرار کاربــرد برخــی از واژههــا ،ترکیبــات،
ـتگی
ســاختها و اصطالحـ ِ
ـات متــون کهــن را در فارســی افغانســتان نشــان میدهــد .بایسـ ِ
انجــام ایــن دســت تحقیقــات ،بهویــژه بــرای رویارویــی بــا مخالفــان وحــدت زبانــی در ســه
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■ انوشه ،حســن و خدابندهلو ،غالمرضا.)1391( .
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فارسی ناشنیده :فرهنگ واژهها و اصطالحات فارسی
و فارسی شده كاربردی در افغانستان .تهران :قطره.
رقعی1016.ص
شابک978-600-119-609-6 :

شتــر احســاس میشــود.
ـور ایــران ،تاجیکســتان و افغانســتان بی 
کشـ
ِ ً
ظاهــرا نخســتین فرهنــگ لغــت مســتقل در ایــن زمینــه ،لغــات عامیانــۀ فارســی
افغانســتان ،بــه قلــم عبــداهلل افغانینویــس اســت کــه بــه ســال  13401در کابــل بــه چــاپ
ســنجی
رسیدهاســت .مدخلهــای ایــن کتــاب ،بــدون شــاهد آمدهاســت کــه امــکان هم
ِ
معانــی را بــا شــواهد و جمــات ،از خواننــدۀ عالقهمنــد ســلب میکنــد امــا در آن ،برخــی
از کلمــات و مصطلحــات دیــده میشــود کــه در آثــار گوینــدگان و ســرایندگان فارســیزبان
موجــود اســت و همســایگان مــا در افغانســتان ،آن را در محــاورات خویــش زنــده نــگاه
داشــتهاند .از لغتنامههــای دیگــری کــه در بــاب فارســی افغانســتان و لهجههــا و
گویشهــای آن بــه نــگارش درآمدهاســت ،میتــوان بــه ایــن نمونههــا اشــاره کــرد :قامــوس
لهجــۀ دری هزارگــی :شــاهعلیا کبر شهرســتانی (کابــل ،)1361 ،لهجههــای مــروج مــردم
هــزاره :محمدعــوض نب ـیزاده (کابــل ،)1365 ،فارســی هــروی یــا زبــان گفتــاری هــرات:
ّ
محمدآصــف فکــرت (مشــهد ،)1376 ،واژهنامــۀ همزبانــان :محمدآصــف فکــرت (تهــران،
 ،)1376فرهنــگ جاویــد :عبداالحمــد جاویــد (تهــران ،)1383 ،فرهنــگ عامیانــۀ تاجیکــی
بدخشــان :عنای ـتاهلل شــهرانی (کابــل ،)1387 ،فرهنــگ فارســی -دری ،دری -فارســی:
ورژ خاچاطــوری پارســادانیان (تهــران ،)1385 ،فارســی ناشــنیده :حســن انوشــه و غالمرضــا
خدابندهلــو (تهــران )1391 ،و زبــان فارســی افغانســتان (دری) :علــی رواقــی ،بــا همــکاری
زهــرا اصالنــی (تهــران .)1392 ،همچنیــن از میــان آثــاری کــه کنایــات و مثلهــای فارســی
آن دیــار را ضبــط کردهانــد ،میتــوان از ایــن کتابهــا یــاد کــرد :ضربالمثلهــای فارســی
َ
در افغانســتانّ :
محمدتقــی مقتــدری (تهــران ،)1338 ،امثــال و ِحکــم یــا ضربالمثلهــای
دری :عنای ـتاهلل شــهرانی (کابــل ،)1354 ،چیســتانهای شــفاهی دری :اســداهلل شــعور
(کابــل ،)1367 ،ضربالمثلهــا ،کلمــات قصــار و گفتارهــا :میرعبدالقــدوس میرپــور (پیشــاور،
 ،)1374ضرباالمثــال و کنایــات :عبدالغنــی برزینمهــر (پیشــاور ،)1378 ،امثــال و حکــم

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

مــردم هــزاره :محمدجــواد خــاوری( ،تهــران ،2)1380 ،ضربالمثلهــای دری افغانســتان:
عنای ـتاهلل شــهرانی (تهــران ،3)1382 ،ضربالمثلهــا :رحیمــه نــورزاد (افغانســتان،)1389 ،
ضربالمثلهــای افغانســتان :ســید محمدعــارف ابدالــی (مشــهد )1392 ،و ضربالمثلهــای
4
متعــارف هــرات :محمدعلــم غــواص (افغانســتان.)1392 ،
یشــدۀ کاربــردی
فارســی ناشــنیده ،فرهنــگ واژگان و اصطالحــات فارســی و فارس 
در افغانســتان اســت کــه در  ،1391بــه قلــم حســن انوشــه و غالمرضــا خدابندهلــو منتشــر
شدهاســت؛ مؤلفــان ،در نــگارش و تدویــن ایــن فرهنــگ ،چهــار گــروه از لغــات و مصطلحــات
را در نظــر داشــتهاند .1 :واژههــا ،ترکیبــات و اصطالحــات فارســی کــه در متــون نظــم و نثــر
قدیــم آمدهاســت و امــروزه در ایــران کاربــردی نــدارد امــا در افغانســتان همچنــان زنــده اســت
و در تــداول اســتفاده میشــود .2 .لغاتــی کــه در ایــران و افغانســتان هــردو کاربــرد دارنــد امــا
معنــی آنهــا در دو کشــور متفــاوت اســت .3 .واژههــای فارســی کــه در افغانســتان کاربــرد
دارنــد امــا در ایــران ناشــناختهاند و در متــون نظــم و نثــر هــم پیشــینۀ کاربــردی ندارنــد.4 .
واژههایــی کــه از زبانهــای دیگــر بــه فارسـ ِـی افغانســتان راه یافتهانــد و هیــچ کاربــردی در
فارســی ایــران ندارنــد ←( .انوشــه« ،مقدمــه» ،ص.)V -IV
ّ
در ایــن فرهنــگ ،بــرای بــه دســت دادن تلفــظ کلمــات از شــیوۀ آوانــگاری بینالمللــی
اســتفاده شــده و بــرای مزیــد فایــده ،شــواهدی از کاربــرد مدخلهــا در متــون نظــم و نثــر
فارســی آمدهاســت .ایــن پژوهــش ،حاصــل زحمــت و کوشــش محققــان ،آن هــم در راهــی
متــر پیمــوده شدهاســت ،بهویــژه کــه دسترســی بــه
اســت کــه ا گــر ناپیمــوده نباشــد ،ک 
منابــع مــورد نیــاز هــم بــا وجــود نابســامانیهای سیاســی و اجتماعــی افغانســتان و وضعیــت
نامطلــوب چــاپ و نشــر در آن دیــار ،چنــدان آســان نبودهاســت.
فرهنــگ مزبــور ،پیشتــر بهاختصــار در کتــاب مــاه ادبیــات ّ
معرفــی شــده و نشســت نقــد و
بررســی آن هــم برگــزار شدهاســت (← کتــاب مــاه ادبیــات ،ش  ،190صــص  .)2-13کاســتیهایی
بســاز نــگارش مقالــۀ حاضــر شــد.
یشــود کــه سب 
در روش ،تدویــن و تنظیــم آن دیــده م 
ً
یگــردد؛ اصــوال معیــار گزینــش
ـتی ایــن کتــاب ،بــه گزینــش مدخلهــا بــاز م 
نخســتین کاسـ ِ
ســرواژهها در فرهنـگ ،بســته بــه اهــداف و شــیوههای آن متفــاوت اســت (انــوری :1381 ،بیســت
ً
و هشــت) .در فرهنــگ فارســی «کاربــردی» افغانســتان ،قاعدتــا ســنجه و مــا ک مدخلگزینــی
بایــد مســموع بــودن واژ ههــا و ترکیبــات در آن دیــار باشــد ،حــال آن کــه فارســی ناشــنیده نــه تنهــا
بســیاری از ایــن دســت کاربردهــا را در شــمار نیــاورده ،بهعکــس ،گاه برســاختههای شــاعران
افغانســتان یــا واژههایــی از شــعر قدیــم فارســی را مدخــل کردهاســت کــه در آن کشــور ،اســتعمال
ً
نــدارد .اساســا ایــن کتــاب شــیوۀ یکدســت و نظاممنــدی در مدخلگزینــی نــدارد .جــدا از
ـیط معمــول و متــداول کــه از ایــن فرهنــگ فــوت شدهاســت ،مؤلفــان ،بســیاری
واژههــای بسـ ِ
ّ
تهــا و مصــادر مرکــب ـ را در شــمار نیاوردهانــد؛ البتــه درســت و
از ترکیبــات ـ اعــم از اس ـمها ،صف 
پذیرفتنــی اســت کــه هیــچ فرهنــگ لغتــی نمیتوانــد تمــام کاربردهــای یــک زبــان را ـ بــدون کــم
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ـود
و کاســت ـ برشــمارد امــا ایــن انتظــار ،دس ـتکم در مواقعــی کــه واژه یــا ترکیبــی در شــواهد خـ ِ
فرهنــگ آمدهاســت ،ناب هجــا نیســت .از ســوی دیگــر ،شــمار اندکــی از وندهــا ،بهویــژه پســوندها
در کتــاب مضبــوط اســت؛ بایــد دانســتکــه ایــن مقولــه ،از جهــت مقایســۀ فارسـ ِـی ایــران بــا
افغانســتان ،و بررســی ّ
تصرفــات زبانــی نویســندگان و ســرایندگان هــر دو کشــور در بهرهگیــری از
ویژ گــی ترکیبــی زبــان فارســی ،بســیار مهــم اســت.
یکــی دیگــر از مقولههــای شایســتۀ ّ
تأمــل در بررســی تفاوتهــای فارســی ایــران بــا
افغانســتان ،مقولــۀ کنایههاســت .مؤلفــان فارســی ناشــنیده در تدویــن فرهنــگ ،برخــی از
ترکیبــات کنایــی را بــا شــواهد مربــوط بهدســت دادهانــد امــا بســیاری از آنهــا را در شــمار
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3نیــاورده یــا هنــگام مدخلگزینــی ،بــه جــای آن کــه کنایــه را مدخــل کننــد ،یــک یــا دو لغــت
پاییز و زمستان  1394از آن را مدخــل قــرار دادهانــد .همیــن تســامح را در مــورد افعــال مرکــب روا داشــتهاند.
 230در بیشتــر مــوارد ـ بــه شــرحی کــه در مقالــه خواهــد آم ـدـ فعلیــار ،بــدون همکــرد مدخــل
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شدهاســت کــه نــه تنهــا بــا اصــول فرهنگنویســی ،همخوانــی نــدارد ،بلکــه امــکان تطبیــق بــا
گونــۀ فارســی ایــران و متــون کهــن را از خواننــده میگیــرد .دیگــر آن کــه فرهنــگ مــورد بحــث،
هیــچ زیرمدخلــی نــدارد و بــه گمــان مــا همیــن امــر ،مشــکالتی در کار ایجــاد کردهاســت.
جــدا از خطاهــای راهیافتــه بــه ضبــط و آوانویســی مدخلهــا کــه در متــن مقالــه بــه
ً
صــورت مــوردی بــه آن پرداختــه شــده ،مؤلفــان فرهنــگ در آوانویســی ،اساســا تمایــزی
میــان واو و یــای معــروف و مجهــول قائــل نشــدهاند ،گویــی تلفــظ دیگرگونــۀ فارس ـیزبانان
افغانســتان از واو و یــای مجهــول هیــچ اهمیتــی نــدارد.
گهــای لغــت ،مقابــل هــر مدخــل ،ضبــط آن بــا
در ایــن کتــاب بــه شــیوۀ مرســوم در فرهن 
ّ
نشــانههای آوانــگاری و ســپس منشــأ (ملیــت) آن درج شدهاســت .بــر ایــن بنیــاد ،برداشــت
ُ ّ
خواننــده از درآیههایــی کــه قــاب مربــوط بــه ریشهشناســی در مقابــل آن نیامــده ،ایــن اســت
کــه واژه ریشــۀ فارســی دارد .البتــه در برخــی از مــوارد چنیــن اســت امــا بیهویــت مانــدن شــماری
لهــای ایــن فرهنــگ ،بــه دو معنــا توانــد بــود :یــا مدخــل ،ریشــه در زبــان عربــی دارد
از مدخ 
و مؤلفــان بــه دالیلــی کــه بــر مــا پدیــد نیســت ،نیــازی بــه ذ کــر آن ندیدهانــد ،یــا ریشــۀ آن ،بــر
گنــگاران معلــوم نشدهاســت کــه در مــورد دوم ،درس ـتتر آن بــود کــه نشــان پرســش در
فرهن 
ُ ّ
قــاب گذاشــته شــود .بــرای نمونــه ،آیــا لغاتــی ماننــد پودیــن (= پودینــگ ،گون ـهای شــیرینی)،
َتســلیخ (= کالبدشــکافی ،تشــریح بــدن) ،ثــور (= اردیبهشــت)َ ،
چاینــک (= قــوری) ،چــوری (=
ُ
النگــو) ،فالتــو (= یــدک ،زاپــاس)ِ ،کلکیــن (= پنجــره) و ُولســوال (= بخشــدار ،فرمانــدار) کــه هویــت
آنهــا در فرهنــگ مشــخص نشدهاســت ،لغــات فارســی هســتند؟!
پــارهای از تعریفنگاریهــای فارســی ناشــنیده مبهــم ،ناقــص یــا نادرســت اســت کــه در
جــای خــود بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
ی تعاریــف و جدا کــردن آنهــا بــا خــط فــارق ،یــا بــه شــیوهای دیگــر
تفکیــک و دســتهبند 
ً
از ضروریــات کار فرهنگنویســی اســت .اصــوال در ایــن کار ،نمیتــوان خواننــده را بــا انبوهــی

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

از مترادفــات و برابرهــا بــه حــال خــود رهــا کــرد تــا بــا اســتنباط و دانــش خویــش ،معنــای
مناســب را بــا شــاهد مربــوط ،پیونــد دهــد کــه ا گــر چنیــن بــود ،هــر خواننــده میتوانســت
ً
یــک فرهنگنویــس باشــد .در فارســی ناشــنیده ،تعاریــف مطلقــا دســتهبندی نشدهاســت
و ایــن ،نقصــی اســت کــه در سراســر فرهنــگ بــه چشــم میخــورد.
فرهنگنــگاران در نقــل جمــات و اشــعار از متــون افغانســتان  -بــر حســب قــول خــود-
بــه ســه نمونــه بســنده کــرده و در توضیــح آن نوشــتهاند« :چــون مــا خــود را ملــزم کردهایــم
کــه شــمار شــواهد از ســه فراتــر نــرود ،نا گزیــر بقیــه را کنــار گذاشــتهایم .»...ایــن در حالــی
اســت کــه ذیــل بســیاری از مدخلهــای کتــاب ،شــواهد بیشتــری آمدهاســت .شــاید افــزون
شــدن شــمار شــواهد را نتــوان بــر فرهنگنــگاران خــرده گرفــت امــا در برخــی از مــوارد ،گویــی
اســتقصاء صــورت نگرفتــه و نمونههــا منحصــر بــه یــک عــدد ماندهاســت.
فرهنگنــگاران ،بــرای نشــان دادن پیونــد فارســی افغانســتان بــا نوشــتههای کهــن،
ً
شــواهدی از متــون نظــم و نثــر بــه دســت دادهانــد امــا ظاهــرا ایــن کار هــم معیــار مشــخصی
نداشــته زیــرا در برابــر شــماری از مدخلهــای کتــاب هیــچ شــاهدی دیــده نمیشــود ،حــال
آنکــه در متــون نظــم و نثــر بــه کار رفتهاســت.
در زیر به مواردی از لغزشهای راهیافته به این کتاب ،با ذکر نمونه اشاره میشود:
الف) مدخلگزینی
ً
اهمیــت مدخلگزینــی در کار فرهنگنویســی ،بــر کســی پوشــیده نیســت .ایــن مرحلــه ،معمــوال
یشــود و دومیــن بخــش کار اســت کــه بهتدریــج و در طــول نــگارش
بعــد از گــردآوری مــواد انجــام م 
یگــردد (← هاشــمی مینابــاد .)197 :1386 ،از
یشــود و اصــاح و تکمیــل م 
فرهنــگ ،بســامان م 
لهــای فارســی ناشــنیده مــورد
ایــن دیــدگاه ،بــه شــرحی کــه در زیــر خواهــد آمــد ،شــماری از مدخ 
ُ
انتقــاد اســت .برخــی از ســرواژههای ارجاعــی در ایــن کتــاب ،بــا وجــود پرکاربــرد بــودن در تــداول
و متــون فارســی افغانســتان ،بــدون شــاهد ماندهاســت .نیــز ،فرهنگنــگاران در مدخــل کــردن
پــارهای از ترکیبــات ،بــه جزئــی یــا کلم ـهای بســنده کــرده و اجــزای دیگــر را مغفــول گذاشــتهاند.
یســازد و مدخلــی مناســب
لشــده ،بــا مدخــل درنم 
اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه گاه شــواهد نق 
آن هــم در فرهنــگ یافــت نمیشــود .در زیــر بــه پــارهای از ایــن نادرســتیها اشــاره شدهاســت.
لهــا بــا آوانــگاری
ذ کــر ایــن نکتــه بایســته اســت کــه در فرهنــگ مــورد بحــث ،ضبــط تمــام مدخ 
مشــخص شــد ه امــا در ایــن مقالــه ناچــار بــرای محــدود کــردن شــمار صفحــات ،برخــی از
یهــا حــذف شدهاســت:
آوانگار 
 .1آب ایســتادی  āb.is.tā.diچالــه چول ـهای کــه در آن آب جمــع شــده باشــد:
َ
َ
قطرههــای ریــزۀ آن پــی هــم بــه زمیــن گلآلــود مینشســت و از هــر کنــد و ک َپــر [= پســتی و
بلنــدی] و آب ایســتادی ،بــه ســوی جــوی کنــار پیــادهرو جــاری میشــد (خفاشــان.)59 ،
پیداســت که «آبایســتاد» باید مدخل باشــد و «ی» نشــان نکره اســت .البته در کابل،
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ایــن لغــت را «آبایســتاده» میگوینــد کــه در فارســی ناشــنیده نیــز مدخــل شــده اســت .در
َ
تعریفنــگاری ،نبایــد از اتبــاع و واژههــای محــاورهای ،ماننــد «چالــه چولــه» اســتفاده کــرد
(← هاشــمی مینابــاد.)146 :1386 ،
 .2از گلــوی مــار گذشــتن= رنــج و ســختی بســیار کشــیدن :بچههــای زیــادی را میبینــی
کــه بــا گردانــدن و فــروش وســایل ریــز و زنانــه در قریههــای دوردســت ،چــای و صابــون و لــوازم
ضــروری خانوادۀشــان را تأمیــن میکننــد .هرچنــد در ایــن ایــام ،ایــن کار ســخت نیســت امــا
در زمســتان آنهــا بایــد از گلــوی مــار برونــد و پــس بیاینــد (زیــر آســمان کابــل.)32 ،
«از گلوی مار رفتن و پس آمدن» مثلی است برای رنج و سختی بسیار.
 .3از ناخــن کســی روغــن چقیــدن = نــان کســی در روغــن بــودن ،در نــاز و نعمــت بــودن:
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
پاییز و زمستان  1394راســتی کارت چیســت؟ موزائیــک میزنــم ،کارخانــۀ موزائیــک .اوک [= ای واهلل] نــوش
 232جانــت .از ناخنهایــت روغــن میچقــد (پشــت پلــک ثریــا.)32 ،
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نکــه در کتابهــای لغــت،
«روغــن از ناخــن کســی چکیــدن» درســت اســت ،همچنا 
«آب از دســت کســی نچکیــدن» مدخــل یــا زیرمدخــل میشــود ،نــه «از دســت کســی آب
نچکیــدن» (← صادقــی .)185 :1392 ،ضبــط ترکیبــات کنایــی ،در کار فرهنگنویســی
ً
شــیوه و آیینمنــدی خــاص خــود را دارد؛ معمــوال گــروه متممــی ،بعــد از فاعــل یــا مفعــول
میآیــد .نا گفتــه نمانــد کــه «چقیــدن» صــورت کاربــردی «چکیــدن» در گویــش هزارگــی
اســت .مؤلفــان در تبییــن شــیوۀ کار خــود ،توضیــح قانعکننــدهای دربــارۀ مدخــل کــردن یــا
نکــردن لغــات و ترکیبــات گویشــی و لهجـهای ندادهانــد .ا گــر ایــن کنایــۀ فعلــی در کابــل هــم
ً
ـورت «چکیــدن» در مدخــل درج شــود.
مصطلــح باشــد ،قاعدتــا بایــد صـ ِ
 .4اســقات = اســقاط ،خیراتــی کــه پــس از گــزاردن نمــاز میــت یــا پــس از دفــن مــرده بــه
نیازمنــدان میدهنــد :ایــن کهنــه دلــق مــن بــر اســقات کافــی اســت /مثــل غریــب کمبغــل
[= نــادار ،تهیدســت] ب ـیزر آوریــد (کلیــات صوفــی عشــقری... .)34 ،نگاههــای یــخزدۀ
اســقاطخوران تحملــش را بریــده بــود (امضاهــا.)194/1 ،
ُ
شــاهد آخــر ،بایــد ذیــل مدخــل «اســقاطخور» بــه معنــی «مردهخــور» بیایــد کــه در ایــن
فرهنــگ ،وجــود نــدارد .در افغانســتان ،حیــن مراســم خا کســپاری ،بهویــژه میــان اهــل
سـ ّـنت رســم اســت کــه عـ ّـدهای آدم ب ـیکار و کمبضاعــت ،دور قبــر مینشــینند و پولــی از
بعــزا طلــب میکننــد؛ اینــان را «اســقاطخور» گوینــد .شــاهد نقلشــده ،مربــوط بــه
صاح 
داســتان «آشــنای بیگانــه» اســت .جمــات قبــل و بعــد از آن« :ال لــه عبــدل دیگــر معطــل
نشــد .نگاههــای خیــره و بدنهــای یـخزدۀ اســقاطخوران تحملــش را بریــده بــود .پــول را کــف
دســت مــرد میانقــد گــذارد ،ســرش را پاییــن انداخــت و بهســرعت از آنجــا دور شـد» (روســتا
باختــری« .)194/1 :1390 ،چهرههــای کبــود از ســرمای اســقاطخوران دلــش را بــه تپــش
انداخــت و بیاختیــار ،پــول را در دســتش فشــرد» (همانجــا) .ا گــر زیرمدخــل در فرهنــگ
وجــود داشــت ،درس ـتتر آن بــود کــه «اســقاط» توضیــح داده شــود و «اســقاطخور» بــه
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صــورت زیرمدخــل درج شــود .در حالــت کنونــی ،بایــد جدا گانــه مدخــل شــود.
 .5اقتصــاد پالنشــده = اقتصــاد برنامهریــزی شــده :بهویــژه مذا کــرات بــا بایبا کــوف،
معــاون صــدر اعظــم و رئیــس کمیتــۀ دولتــی پالنگــذاری ،کــه ...بــه پــدر اقتصــاد پالنشــدۀ
شــوروی معــروف بــود و بــا پتالیچــف ،وزیــر تجــارت آن کشــور باثمــر بــود (یادداش ـتهای
سیاســی و رویدادهــای تاریخــی.)659 ،
«پالنشــده» در معنــی «برنامهریزیشــده» میتوانــد صفـ ِـت اس ـمهای بســیاری قــرار
گیــرد« :انقــاب کبیــر فرانســه کــه از محبــس باســتیل شــروع شــدهبود ،بــه شــکل علمــی و
پالنشــده ...توســط اشــخاص سرشــناس طــرح و رهبــری گردیــده بــود» (امانیــار:1379 ،
« .)41پا کســتان طــور پالنشــده از وحــدت و هماهنگــی میــان احــزاب جهــادی تــا اخیــر
جلوگیــری بــه عمــل آورد» (فــرزان404 :1379 ،؛ نیــز ← همــان« .)409 :مــا ورود مــواد غذایــی
را قطــع نخواهیــم کــرد تــا اینکــه یــک حملــۀ پالنشــده و هماهنــگ بــر کابــل صــورت گیــرد»
(آرنــی249 :1382 ،؛ نیــز ← عظیمــی .)396 :1382 ،از ایــن رو ،مدخــل کــردن «اقتصــاد
پالنشــده» وجهــی نــدارد.
 .6بــاد کــردن = بــه هــوا دادن ،بــه هــوا پرا گنــدن ،پاشــیدن ،پاشــاندن :او بــرای این حزب
ســخت مبــارزه کــرد و در محافــل خانگــی و تظاهــرات خیابانــی هرچــه تکبیتــی و دوبیتــی
و امثلــۀ تاریخــی یــاد داشــت ،بــا شــاخی 5بــاد کــرد (مــردا ره قــول اس .)189 ،کوبیــدن غلــه
بــا گشــتاندن [= گردانــدن] چپــر (توســط گاو یــا خــر) صــورت گرفتــه و بــا شــاخی بــاد میکننــد
(افغانســتان در مســیر تاریــخ ... .)55/1 ،دســتش را بــه صورتــش میکشــد و بیحوصلــه
میگویــد :حــال بــس کــن بــاد کــردن کاههــای کهنــه را (روایــت .)90 ،2
در شــاهد آخــر« ،کاه(هــای) کهنــه را بــاد کــردن» یعنــی حرفهــای قدیمــی را پیــش
کشــیدن یــا تکــرار کــردن مســائل و ماجراهایــی کــه در گذشــته اتفــاق افتادهاســت .شــگفت
ایــن کــه در همیــن صفحــه از فرهنــگ ،چهــار مدخـ ِـل «بــاد کــردن» وجــود دارد! درســت آن
بــود کــه یــک مدخــل ،بــا چهــار ُبـ ِـرش معنایــی و یــک زیرمدخــل (کاه کهنــه را بــاد کــردن)
ضبــط شــود .تعبیــر کنایــی «کاه کهنــه را بــاد دادن» در داســتانهای معاصــر ایــران هــم بــه
کار رفتهاســت« :زن چــون تــازه ســر و ســامان گرفتــه ،بــا تــرس میگویــد :کاه کهنــه بــه بــاد
یســت» (صفــدری.)24 :1368 ،
مــده .اونهــا چــه آدم بکشــن ،چــه آب بخــورن ،براشــون یک 
«عبــاس زندهبــادی گفتــه بــود و وانمــود کــرده بــود کــه میخواهــد صورتــش را ببوســد ،امــا
در یــک چشــم بــه هــم زدن ،گــوش نماینــده را بــا دنــدان کنــده بــود .و بــرای همیــن بــود کــه
ایــن روزهــا ســید قبــاد ،کاه کهنــه را بــر بــاد مـیداد .بــرای خشــواش و چاپلوســی هــم شــده ،بــه
ســرهنگ چیزهایــی گفتــه بــود» (همــان« .)89 :ســاالر گفــت :مــرد حســابی مــو ِکــی جسـ ِـد
ً
قایــم کــردم؟ اصــا مــو ئــو روز کجــا بــودهم ،کاه کهنــه بــاد دادی؟ نــوذر  ...گفــت مــو ئیطــور
ـان بــو کــرده بــودن ،حکایــت بیــس و پنــج -شــش ســال
نگفت ـهم .ســاالر گفــت :کـ ِـف دستشـ ِ
6
پیــش؟» (محمــود483 :1372 ،؛ نیــز ← صفــدری.)272 :1382 ،
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نقد آثار پیشین

 .7بجــل  / bo.jolبجــول /پــژول :اســتخوان کعــب ،قــاپ ،اســتخوان بنــدگاه پــا و ســاق:
بــه شــه وزیــری [= شــطرنج] دوران چنــان فتــد چــک چــک /ا گرچــه طفــل بــه هــر نیمهشــب
بجــول نکنــد (ســیاه ســپید انــدرون .)264 ،الشــک فــی ارادتنــا یــا غیاثنــا /ور باشــدت شــکی
درفگــن بجــول (همانجــا ...)280 ،در ای دشــت بــه خاطــر یــک بجــول هــم آدم میکشــن
(روایــت .)84 ،6
در شــاهد نخســت« ،بجــول کــردن» بــه معنــی «قاپبــازی کــردن» اســت .از ایــن رو،
بهجــا بــود کــه مدخــل «بجــول کــردن» بــا همیــن شــاهد در کتــاب ضبــط شــود .جــدا از آن،
َ
وزن شــعر دوم ،خــراب و صــورت صحیــح لخــت دوم چنیــن اســت« :ور باشــدت شــکی بــه
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3میــان درفگــن بجــول».
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 .8بنگلهدیــش = بنــگالدش :آقــای عزیــز از رنــدی پرســیدند :بنگلهدیــش صنعتــی
 234اســت یــا زراعتــی؟ رنــد جــواب داد :بیطــرف اســت .مــن هــم بیطرفــم (مــردا ره
350
قول اس.)128 ،
شــیوۀ ایــن فرهنــگ بــر ضبــط اعــام نبودهاســت امــا برخــی از اعــام ماننــد «آســتریا»،
«انگریــز»« ،چیلــی» و «هســپانیا» 7در آن منــدرج اســت .حــال پرســش اینجاســت کــه
َ َ
چــه معیــاری بــرای ضبــط نکــردن نامجایهــای دیگــر ماننــد َ«ا َ
رجنتایــن»« ،انق َــره» و
ً
َ
«هنگــری» 8بودهاســت؟ اصــوال در فرهنگهــای عمومــی ،اعــام مدخــل نمیشــود.
 .9بیــز کــردن = بیختــن ،الــک کــردن :داروهــا را کوبیدیــم و ســپس آرد بیــز کردیــم و در
شیش ـهها جــا دادیــم (ســه زن هراتــی.)152 ،
ََ
«آردبیــز کــردن» مدخــل مناســب اســت کــه در نمونــۀ بــاال ،معنــای «بیختــن بــا الــک
ســوراخریز» میدهــد؛ زیــرا «آردبیــز» نوعــی الــک بــا ســوراخهای ریــز اســت (← صادقــی،
.)566 :1392
ً
 .10پچکــه  pa.ča.kaپچــک ،تخممرغــی کــه تــه آن شکســته باشــد ،تــه تخممــر غ ،مجــازا
بــه معنــی شکسـتخورده و گریختــه :هنــوز بیشتــر از دو مــر غ جــور نشــده کــه پــدرم پــا پیــش
میگــذارد ،خروســش را از زیــر پتــو کشــیده بــر زمیــن رهــا میکنــد و میگویــد :بیاریــد از ســرک
تــا پچکــه (روایــت .)35 ،2
مــورد بــاال ،از درآیــه تــا معنــا ،اشــکال دارد؛ «پچکــه» در آن جملــه یعنــی پچــک را.
بنابرایــن ،هــاء ناملفــوظ جــزو کلمــه نیســت .جــدا از آن« ،پچــک» در جملــۀ بــاال ،بــا
چیــک از معانــی مشخصشــده همخوانــی نــدارد؛ َ
«سـ َـرک» ،بــاالی تخممــر غ و «پچــک»،
هی 
ً
ّ
9
ممــر غ اســت و «از ســرک تــا پچــک» یعنــی از اول تــا آخــر و مجــازا همــه چیــز .از ایــن
َتـ ِـه تخ 
جهــت« ،از ســرک تــا پچــک» بایــد مدخــل یــا زیرمدخــل باشــد .شــاهد بــاال ،یــک بــار هــم در
ایــن فرهنــگ ،ذیــل «بچکــه» آمــده و کلمــۀ آخــر آن ،بــه «بچکــه» تغییــر کردهاســت!
 .11پلتــه  pal.taفتیلــه :چــراغ آخریــن نفســهایش را میکشــید و پیــرزن دمب ـهدم پلتــۀ
آن را بــاال میکشــید (روایــت  .)123 ،2ســلیمان در حالــی کــه دنــدان میخایــد ،میگویــد:
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َ
شــیربچه ،او از سرچشــمه ِخــت اســت [= آب از سرچشــمه ِگل اســت] مــه میفامــم [= مــن
میفهمــم] کــه کــی پشــت تــو پلتــه و چــراغ گرفتــه (کوچــۀ مــا.)269/1 ،
«پشــت کســی پلتــه و چــراغ گرفتــن» در نمونــۀ نقلشــده از داســتان کوچــۀ مــا کنایــه
اســت از :کســی را پاییــدن و زیــر نظــر داشــتن ،در ّ
ترصـ ِـد فرصتــی بــرای زیــرآب زدن ،بیآبــرو
کــردن یــا نابــود کــردن او .ایــن کنایــۀ فعلــی ،در برگــی دیگــر از کتــاب (ص  )210مدخــل شــده و
«تحریــک کــردن» و «انگولــک کــردن» معنــا شــده کــه نادرســت اســت .صورت کامــل جمالت
از داســتان ،گــواه بــر نادرســتی آن توانــد بــود« :امیــن تمــام ماجــرا را مــو بــه مــو بــرای او قصــه
میکنــد و حیــرتزدهاش میســازد .ســلیمان در حالــی کــه دنــدان میخایــد ،میگویــد:
َ
شــیربچه! او از سرچشــمه ِخــت اســت مــه میفامــم کــه کــی پشــت تــو پلتــه و چــراغ گرفتــه».
در ایــن مــورد ،جمل ـهای دیگــر از همــان داســتان ،راهگشاســت« :اینجــه [= اینجــا] هــر للــو و
َ
َ
پنجــو [= کــس و نا کــس] نــام خــوده [= خــود را] مجاهــد و قومانــدان [= فرمانــده] مانــده [=
گذاشــته] و بــا پلتــه و چــراغ ،پشــت کمونیســت میگــرده تــا گــوش و بینــی شــه ببــره و نــام نیــک
َ
کمایــی کنــه [= بــه دســت آورد]» (عثمــان.)504/2 :1390 ،
 .12پندکی/پنــدک = بقچــه ،بســتۀ کوچــک :هرکدامشــان بــا پندکیهــای کالن [=
بــزرگ] ،از ســامانهای [= اســباب] خانۀشــان کــه بــرای ســودا کردن [= فروختــن] بــه شــهر
میبردنــد( ...از یــاد رفتــن... .)49 ،ا گــر شــک داریــد ،همیــن جــا پندکشــان را بپالیــد [=
جســتجو کنیــد ،بگردیــد] (نــوروز فقــط در کابــل باصفاســت.)88 ،
و«پ َ
َ«پنـ َـدک» َ
ندکــی» هــردو در فارســی افغانســتان کاربــرد دارد .پیــدا نیســت کــه از چــه
ً
روی َ«پنـ َـدک» اصــا در ایــن فرهنــگ مدخل نشــده و شــواهد آن ،ذیل «پندکی» آمدهاســت.
ـگاری هــردو مدخــل،
در چنیــن مــواردی ،هــردو کلمــه مدخــل میشــود و بــه جــای تعریفنـ ِ
یکــی را بــه دیگــری ارجــاع میدهنــد .شــواهد دیگــری بــرای «پنــدک»« :چیــزی بــا صــدای
مهیــب جلــوش افتــاد .بنفشــه از جــا پریــد و بــه دیــوار خــورد .ترســش بیجــا بــود .از پنــدک
آرد خویــش ترســیده بــود» (قســیم« .)278 :1357 ،صــوب [= صبــح] کــه شــد ،پنــدک کاالی
خــوده [= خــود را] بــه کنیــز داده ،خــودش پیــش و کنیــز از پشــتش روان شــد» (رحمانــی،
311 :1377؛ نیــز ← فخــری323 :1378 ،؛ آذرخــش.)100 :1386 ،
 .13ترمیـمگاه موتــر = تعمیــرگاه خــودرو ،مکانیکــی :یــک لحظــه احســاس میکنــی کــه در
َسـ َـرکهای [= جادههــای /خیابانهــای] کابــل قــدم میزنــی و از پهلــوی کــدام [= یــک]
ترمی ـمگاه موتــر میگــذری (بنیــاد ،س  ،1ش  ،1اســد 1376ش ،ص .)5
از آنجــا کــه در افغانســتان ،ترمی ـمگاه رادیــو ،ترمی ـمگاه تلویزیــون ،ترمی ـمگاه یخچــال
و ...هــم گفتــه میشــود ،مدخــل کــردن «ترمی ـمگاه موتــر» وجهــی نــدارد .بــه جــای آن
بایــد «ترمی ـمگاه» بــه معنــای «تعمیــرگاه» مدخــل میشــد کــه از قلــم افتادهاســت (←
پارســادانیان 22 :1389 ،و .)112
 .14جــول  julحرکــت ،جنبــش :و مــا آنقــدر ذلــه و خســته بودیــم کــه در بــاالی مرکــب
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جــول میخوردیــم (یــک بــرگ از سیاســت.)90 ،
«جــول خــوردن» یــک فعــل مرکــب اســت کــه در فارســی ناشــنیده ،همکــرد از آن حــذف
شدهاســت .ایــن فعــل بــه معنــای ُ
«جنــبُ /جــم خــوردن» ،نیــز «حرکــت و جنبــش بــدون
َ
اختیــار در ماشــین یــا روی َمرکــب» اســتفاده میشــود ،چنانکــه بــا حرکــت مرکــوب ،ســوار
هــم تــکان بخــورد« .جــول خــوردن» در معنایــی نزدیــک بــه ایــن ،در برخــی از گویشهــای
ایــران کاربــرد داردُ :
«جــل خــوردن :وول خــوردن» (افشــار« .)73 :1368 ،جــل خــوردن:
حرکــت مختصــر کــردن ،جنبیــدن» (ا کبــری شــالچیُ .)107 :1370 ،
«جــل خــوردن :تــکان
خــوردن ،جنبــش» (حســینی موســی.)113 :1384 ،
 .15چوچــه پشــک  ču.ča.pe.šakچوچــه پیشــک ،بچــه گربــه :عجیــب موشــی ،بــه
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
پاییز و زمستان  1394انــدازۀ یــک چوچــه پشــک (روایــت  )65 ،3حســنک  ...دیــد بچههــای دیــار چوچهپیشــکی
 350را بهشــدت آزار و اذیــت میکننــد (پشــت کــوه قــاف.)43 ،
236
مدخــل شــدن «چوچــه پشــک» توجیهــی نــدارد .فارس ـیزبانان افغانســتان ،بچــۀ
حیوانــات را چوچــه میگوینــد :چوچــه ســگ :تولــه ســگ .چوچــه گاو :گوســاله .چوچــه
مــوش :بچــه مــوش (پارســادانیان .)124 :1389 ،جوجــۀ مــر غ را «چوچــه مــر غ» یــا
ُ
َ
«چوچــک» میگوینــد .کـ ّـره خــر را هــم «چوچــه خــر» میگوینــد (← امانیــار .)41 :1379 ،در
کتــاب رهنمــای فولکلــور بــه ایــن مطلــب اشــاره شدهاســت...« :اســمائی کــه بــه چوچههــای
هرگونــه حیوانــات داده میشــود ،مثــل اینکــه بــه چوچــۀ گوســفند ،بــره و بــه بــز ،بزغالــه
ُ
یگــردد» (گویــا ،بیتــا .)8 :شــاهدی دیگــر« :بــاز هــم بچههــای قــل [=
و غیــره خطــاب م 
آبــادی] جمــع شــده بودنــد و چوچــه ســگی را کتــک میزدنــد .حســنک بــاز دلــش ســوخت»
(خــاوری .)43 :1376 ،بــه هــر روی ،درســت آن اســت کــه «چوچــه» و «پشــک» جــدا از
یکدیگــر مدخــل شــود .بــرای روشــنگری ،ذیــل مدخــل «چوچــه» میتــوان چنــد مثــال آورد:
چوچــه پشــک ،چوچــه خــر ،چوچــه ســگ و . ...
 .16دوکــری  dao.ka.riدشــنام ،فحــش ،ناســزا :وقتــی آهنگــر خانــه رســید ،دختــرش را
دوکــری کــرد (قص ههــای هزار ههــای افغانســتان .)240 ،مــادرش ناراحــت میشــود و دوکــری
میکنــد :قورلیــک [= بچهیتیــم] چــرا یلــه کــردی [= رهــا کــردی ،ول کــردی]؟ امشــب چــه
خا کــی را میخــوری؟ (همــان.)381 ،
مدخــل مناســب بــا شــاهد بــاال« ،دوکــری کــردن» اســت بــه معنــای فحــش دادن و
مکــرد از مدخلهــا ،در ایــن فرهنــگ ،نقــص فرا گیــر و
گاه ،فحشبــاران کــردن .حــذف ه 
پربســامدی اســت .البتــه «دوکــری» را در کابــل «دوکاری» میگوینــد« .دوکــری» منطبــق بــر
تلفــظ هزارههــای افغانســتان اســت.
نکــه مــن از عشــق تــو انــدر جگــر خویــش/
 .17ژی ĵiآبگیــر ،تــاالب ،آبــدان ،اســتخر :ای آ 
آتشــکده دارم ســد و بــر هــر مــژهای ژی (محیــط زندگــی و احــوال و اشــعار رودکــی.)530 ،
حکمــت وجــود ایــن دســت مدخلهــا کــه شــاهدی از متــون مکتــوب در افغانســتان

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

نــدارد و در تــداول هــم بــه کار نم ـیرود ،دانســته نیســت.
 .18ســینهفاق  :si.na.fāqالغــر ،نــزار :امــا عقــل مستشــار ســینهفاق و کمخونــی اســت
کــه آب را پــف کــرده [= فــوت کــرده] مینوشــد و از ســایۀ خویــش میترســد (نقــد بیــدل،
.)235
ضبــط مدخــل نادرســت اســت؛ «ســینهقاق» (… )qāqصحیــح اســت بــا همــان
معنایــی کــه نوشــتهاند؛ «قــاق» واژهای ترکــی و بهمعنــای «خشــک» اســت (← اســترآبادی،
205 :1374؛ دولتآبــادی)204 :1386 ،؛ بنابرایــن «ســینهقاق» یعنــی الغــر:

ُ
َ
َده او َحولــی بلنــد اوتاقــه یــار جان

َ َ
ـینه قاقــه یــار جــان
ـگ سـ
کمــر باریـ ِ

(شعور)88 :1382 ،
«بچههــا را بگوییــد کفتــر کــه میپراننــد ،آب و دان ـهاش را هــم بــه وقتــش بدهنــد.
ُّ
کفترهــا بی ُســر شــدهاند .زرد کامــره [= نوعــی از کبوتــر بــر حســب رنــگ] بیخــی [= بهکلــی]
ســینهقاق شدهاســت» (ارغنــد.)254-255 :1386 ،
 .19شــانه  šā.naاســتخوان شــانۀ گوســفند کــه بــا آن فــال میگیرنــد :امــا شــب قبــل از
فــوت ســردار ،یــک نفــر هــزارۀ جاغــوری شــانۀ گوســفند را مالحظــه کــرد و گفــت :فــردا ایــن
شــخص بــزرگ فــوت میکنــد (خاطــرات و تاریــخ.)10 ،
«شــانۀ گوســفند» بایــد مدخــل باشــد ،زیــرا در ایــن فرهنــگ ،زیرمدخــل وجــود نــدارد.
ا گــر وجــود داشــت« ،شــانه» ســرمدخل و «شــانۀ گوســفند»  -کــه در شــعر خاقانــی هــم بــه کار
رفتهاســت -زیرمدخــل میشــد:
در شــانۀ گوســفند گــردون

مــن حکــم بــه از شــبان ببینــم
(خاقانی)267 :1382 ،

بخــت نقــش ســعادتش بنــدد

بر ششــم چرخ کان خزانۀ اوســت

گوســفند چــرخ نگــر

کان معانــی نشــان شــانۀ اوســت

10

شــانۀ

(همان)841 :
 .20ضــد = لــج ،لجاجــت :مــرا ســر ضــد نکــن کــه در وا کنــم و بــا همیــن بیــل روی و پــوزش
را یکــی کنــم (نقــش شــکار آهــو .)100 ،و از ســر ضــد جیــغ کشــیده بــود :چــرا ایــن حــج رفتنــت
بــای جــان مــا شــده (روایــت .)96 ،4
«ســر ضــد کــردن» در جملــۀ نخســت« ،روی لــج انداختــن» معنــا میدهــد .جملــۀ نقــش
شــکار نمونــۀ مناســبی بــرای ضبــط ایــن ترکیــب فعلــی اســت کــه در فرهنــگ نیامدهاســت.
نمونــۀ دوم درســت اســت و ذیــل همیــن مدخــل (ضــد) میگنجــد.
 .21هفــت بجــۀ صبــح  haft.ba.ja-ye.sobhنــام گون ـهای تیــغ ریشتراشــی کــه در
افغانســتان کاربــرد داشتهاســت.
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کهــای تیــغ
ـردان  )7 o’clockاز مار 
«هفــت بجــۀ صبــح» بــه معنــای ســاعت هفــت صبــح (برگـ ِ
ریشتراشــی در افغانســتان اســت و مدخــل کــردن آن در فرهنــگ ،راســت بــه ایــن میمانــد کــه در
یــک لغتنامــۀ انگلیســی( After Eight ،مــارک نوعــی شــکالت) مدخــل شــود!
ب) آوانگاری و ریشهیابی مدخلها
آوانــگاری یعنــی نشــان دادن تلفــظ یــک واحــد واژگانــی بــا نشــانههای قــراردادی خــاص؛
در ایــن کار ،فرهنگنویــس بایــد تــا حـ ّـد امــکان بکوشــد تــا تلفــظ مضبــوط ،بــه تلفــظ
واقعـ ِـی ســخنوران یــک زبــان نزدیــک باشــد (صادقــی .)16 :1392 ،ایــن نکت ـهای اســت کــه
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3نویســندگان فارســی ناشــنیده ،در ضبــط مدخلهــا ملحــوظ نداشــتهاند؛ بــرای مثــال،
پاییز و زمستان  1394فارس ـیزبانان افغانســتان ،میــان واو و یــای معــروف و مجهــول ،تفــاوت میگذارنــد امــا در
 238فارســی ناشــنیده واو معــروف و مجهــول ،هــردو بــا عالمــت  /u/و یــای معــروف و مجهــول
350
بــا عالمــت  /i/نشــان داده شدهاســت .درس ـتتر آن بــود کــه واو مجهــول را بــا  /oː/و یــای
مجهــول را بــا  /eː/متمایــز کننــد .فرهنگنویســان ّ
هویــت دســتوری هیچیــک از مدخلهــا
ّ
را بهدســت ندادهانــد امــا در بــاب منشــأ یــا ملیــت آنهــا ،گویــی ســلیقهای عمــل کــرده و
بــه دلخــواه ،برخــی را مشــخص کردهانــد .در پــارهای از مــوارد هــم ،منشــأ واژه را اشــتباه
تشــخیص دادهانــد؛ چنــد نمونــه:
 .1آســیب  ā.sibرودۀ پرکــرده؛ رودۀ گوســفند را پــا ک شســته ،مابیــن آن را از تکههــای
کوچــک گوشــت و شــحم پــر نمــوده ،پختــه میکننــد و غــذای لذیــذی [بــه نــام آســیب]
میســازند (قامــوس لهجــۀ دری هزارگــی.)21 ،
بــه ریشــۀ کلمــه اشــارهای نشدهاســت؛ «آســیب» صورتــی از واژۀ «عصیــب» عربــی اســت:
«لکانــه :رودهای كــه از گوســفند پــاك كننــد و در آن گوشــت و نخــود پــر كننــد و بپزنــد و
بخورنــد و بــه عربــى آن را عصیــب خواننــد» (هدایــت ،بیتــا659 :؛ نیــز ← ادیــب کرمینــی،
447 :1385؛ ابــن منظــور604/1 :1414 ،؛ رجائــی.)254 :1339 ،
 .2اسامبله [ a.sām.ba.laانگ ]assambly .مجمع ،جلسه ،مجلس،
گردهمایی ،همایش.
این واژه از  assembléeدر زبان فرانسه مأخوذ است (← پارسایار.)74/1 :2001 ،
 .3انــگل  /an.galانگلــه :فتنــه ،غوغــا ،شــر ،جنجــال :گــوزک [= تخلــص شــاعر] ار تعبیــر
خــواب دیگــران زیــن ســان کنــی /هرکجــا دیــدم تــو را از قهــر انــگل میکنــم (ســیاه ســپید
انــدرون284 ،؛ قامــوس لهجــۀ دری هزارگــی.)17 ،
ُ
 angolضبــط درســت اســت ،زیــرا شــاعر بذل هگــو« ،انــگل کــردن» را اراده کــرده اســت .در ایــن
مکــرد حــذف شدهاســت.
مــورد هــم ماننــد بســیاری نمونههــای دیگــر ،هنــگام مدخلنویســی ،ه 
 .4بنــدل [ ban.dalانــگ ]band .دســته ،بســته :راننــده دســت در جیــب کــرد و
بنــدل نــوت [= اســکناس] را بیــرون کشــید (عســکرگریز.)200 ،
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ً
قاعدتا باید از  bundleانگلیسی گرفته شده باشد (← کاظمی.)163 :1382 ،
 .5پــایدو  pāy.daoپــادو ،کارگــر ،پاییندســت خانــه و مغــازه ،کســی کــه در گرمابههــا
لنــگ و نــوره بــه مشــتری میدهــد.
َ
 pāy.dawضبــط مناسـبتری اســت .آوانــگاری بســیاری از کلمــات ،ماننــد «حولــی»،
َ
ـتکول»َ ،
«د َوکــری»«َ ،کـ َ
ـدرو» و  ...همیــن نقــص را دارد.
«دسـ
 .6پروسه [ po.ru.seانگ ]proces ..جریان ،روند ،فرآیند ،آمایش.
«پروســه» از فرانســوی procès :گرفتــه شدهاســت (← مشــیری116 :1371 ،؛ انــوری،
 :1381ذیــل مدخــل).
 .7تخنیک [ tax.nikفر ]technique .تکنیک ،شیوه ،فن.
ایــن واژه از روســی (تخنیــکا )Техника :وارد فارســی افغانســتان شــده (←
ابوالقاســمی )101 :1390 ،و طــی فراینــد واجــی حــذف ،بــه صــورت «تخنیــک» درآمدهاســت.
 .8تــری تــری دیــدن  te.ri.te.ri.di.danبــا شــگفتی بــه ســوی کســی نگریســتن ،بــا
حیــرت و حســرت بــه ســوی کســی نــگاه کــردن ،خیرهخیــره بــه کســی نــگاه کــردن :امیــن
یتــری ســر و پــای آغــا را از نظــر
بــا شــنیدن نــام آن جنــرال بــه ُچــرت [= فکــر] م ـیرود و تر 
میگذرانــد (کوچــۀ مــا. ...)348 /1 ،
«ی» در قید «تری تری» مجهول ،و نشانۀ آن در آوانگاری  /eː/است.
 .9جــواری [ jo.wā.riﻫﻨ ].ذرت ،شــیربالل :زمیــن یــک تختــه اســت و حاصلــش گنــدم
یــا جــواری( ...روایــت .)22 ،2
َ
صــورت ملفــوظ ایــن لغــت در افغانســتان  jawāriاســت« :زیبای ـیاش را چیچــک [=
آبلــه] بــرد /و ســالهای عمــرش را ملخهــا خوردنــد /پیازهــا و کدوهــای تــازه را /برادرانــش/
َجواریهــای 11بــه شــیره رفتــه را /مــن دختــر همــان زنــم» (روشــن .)98 :1391 ،در فرهنــگ
دری پارســادانیان (ص  )119نیــز بــه همیــن صــورت ضبــط شدهاســت.
فارســیِ -
 .10خــرادی  / xar.rā.diخراتــی ،تراشــکاری ... :بــا کار شــبانهروزی ایــن عــده کــه
بیشتــر بــه مغزشــویی ،خــرادی و حجــاری آدمهــا شــباهت دارد ،نوآموزهایــی همشــکل،
همقــد ،همفکــر و فریفتــۀ راه و رســم رهبــر بــه وجــود میآینــد( ...کوچــۀ مــا.)184/ 2 ،
مأخوذ از ّ
«خراطی» در زبان عربی است.
 .11شاتو  šā.toنردبان /نردبام.
«شــاتو» از زبــان ترکــی ،دخیــل اســت (← اســترآبادی184 :1374 ،؛ دهخــدا :1373
ّ
ذیــل مدخــل) .ایــن لغــت در برخــی از کتابهــا ،از جملــه مسـ ِـخر البــاد (تاریــخ شــیبانیان)
بــه کار رفتهاســت« :پوشــیده و پنهــان بــه خنــدق ســمرقند درآیــد و شــاتو بــر فصیــل نهــاده،
فضــای آن ّ
ّ
(محمدیــار بــن عــرب« .)61 :1385 ،شــب بــه حوالــی قلعــه
خطــه را مســخر ســازد»
برســیده ،حسـبالحکم ســکندرفرمان ،دالوران بهرامنشــان ،شــاتو و نردبــان گرفتــه ،بــر ســر
فصیــل مانــده [= گذاشــته] ،برآمدنــد» (همــان.)242 :
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َ
 .12طــروم  to.romتــرم ،شــیپور :بــاالی َچ َپرکــت ســفری [= تختخــواب مســافرتی] بــا
دریشــی [= یونیفــورم نظامــی] خوابیــدم و وقتــی کــه طــرم جمــع نواختــه شــد ،بیــدار شــدم
(خاطــرات و تاریــخ.)109 ،
از  trompetteفرانســوی مأخــوذ اســت (← محمدخــان42 :1362 ،؛ انــوری:1381 ،
ذیــل «ترمپــت»).
 .13قبرغــه  qa.bor.qaاســتخوان پهلــو ،دنــده ،دنــدۀ خــودرو :جمعهخــان وقتــی
از خــواب بیــدار شــد ،حــس کــرد کــه قبرغ ـهاش درد گرفتــه (جــای خالــی گلــدان.)65 ،
شهــای روی
میــرزا درد شــدیدی در قبرغههــا و دســت چپــش حــس کــرد (بــرف و نق 
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3دیوار.)34 ،
پاییز و زمستان 1394
ایــن کلمــه هــم ریشــۀ ترکــی دارد کــه بــه آن اشــاره نشدهاســت (← دهخــدا:1373 ،
 240ذیــل مدخــل؛ دورفــر :1965 ،مدخــل  .)267در زادالمســافرین میخوانیــم ...« :اســتخوانها
350
کــه آن را بــه عربــی اضــاع گوینــد و بــه فارســی ،دنــده و بــه ترکــی قبرغــه گوینــد و آنهــا چهــارده
اســتخوان هســتند» (شــریف ،64 :1387 ،نیــز ← ارزانــی521 :1387 ،؛ نصیــری:1393 ،
311؛ عقیلــی خراســانی .)1335/2 :1385 ،لغــت مــورد بحــث ،در برخــی از گویشهــای
ایرانــی کاربــرد دارد (← شــکورزاده587 :1363 ،؛ رضائــی334 :1373 ،؛ صادقــی:1380 ،
ً
 .)92ضمنــا «قبرغــه» در معنــای دنــدۀ خــودرو بــه کار نم ـیرود.
 .14قتغ  / qa.teqقتیغ /قاتق / ...قتق ،نانخورش.
اشــارهای بــه ریشــۀ ترکــی کلمــه نشدهاســت (← کاشــغری753 :1375 ،؛ اســترآبادی،
198 :1374؛ دولتآبــادی.)199 :1386 ،
َ
 .15قــول اردو  qol.or.duســپاه :یــک قولــی (صحیــح :تولــی) [= گروهــان] پیــادۀ قــول
اردو سراســیمه عقبنشــینی کــرده بــه ســنگرهای مــا میرســند (شــوکران در ســاتگین ســرخ،
 .)316میگویــد رفتــه بــودم قــول اردو (روایــت .)81 ،2
«قــول اردو» در افغانســتان بــه معنــای ســپاه ،نیــز مرکــز فرماندهــی ســپاه یــا قــرارگاه
کاربــرد دارد« .قــول» [ ]qōlاز مغولــی وارد ترکــی شــده (← دورفــر :1965 ،مدخــل  )307و
در فرهنــگ دورفــر بــه چنــد معنــی مضبــوط اســت ،از آن جملــه« :قلــب ســپاه ،مرکــز اصلــی،
هســتۀ مرکــزی ســازمان رزم ،وســط ،قســمت میانــی ،درونــی ،بنیــادی ،اصلــی  ...قلب ســپاه
(در مقابــل میمنــه و میســره) ،در فارســی غیــر از «مرکــز» ،معنــای «قســمت و بخــش ســپاه»
ّ
بــه طــور کلــی ،بــرای مثــال هفــت قــول ،یعنــی هفــت بخــش ،هفــت قســمت ،هفــت بهــره»...
(همانجــا؛ نیــز ← نصیــری184 :1393 ،؛ اســترآبادی217 :1374 ،؛ دولتآبــادی:1386 ،
 .)231دربــارۀ منشــأ واژۀ «اردو» و معانــی آن ،اطالعــات ّ
ممتعــی از فرهنگهــای لغــت فارســی
و ترکــی بــه دســت میآیــد (← اســترآبادی43 :1374 ،؛ دهخــدا :1373 ،ذیــل مدخــل؛
ُ
دورفــر :1965 ،مدخــل 452؛ دولتآبــادی .)34 :1386 ،دورفــر آن را از ترکــی« :اردو» یــا
ُ
مغولــی« :اردا» دانستهاســت (← همانجــا).

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

 .16موزه  mu.zaچکمه.
آوانــگاری واو مجهــول در ایــن فرهنــگ ،تفاوتــی بــا واو معــروف نــدارد و البتــه اشــکاالتی
کــه ایجــاد کردهاســت ،محــدود بــه ایــن مدخــل نیســت .بــه هــر روی /moːza/ ،درســت
اســت.
 .17واپور [ wā.purانگ ]vapour .بخار ،دمه ،کشتی بخار.
«واپــور» از زبــان فرانســه وارد فارســی افغانســتان شدهاســت :التینــی ،vapor :فرانســه:
( vapeurمعیــن :1371 ،ذیــل مدخــل؛ نیــز ← محمدخــان.)122 :1362 ،
 .18ولسوال  wo.los.wālاولسوال ،فرماندار.
ّ
«ولســوال» صورتــی از «اولســوال» اســت کــه از اصطالحــات اداری پشــتو و مرکــب از دو
جــزء «اولــوس» -« +وال» اســت« .اولــوس» از مغولــی گرفتــه شــده و بــر «رعایــا و مــردم مطیــع
و تحــت امــر یــک خــان یــا شــاهزاده» اطــاق میشــود (← دولتآبــادی .)52 :1386 ،ایــن
َ
لغــت در فرهنــگ دورفــر اینگونــه تعریــف شدهاســت« :اولــوس :اتبــاع و فرمانبــران یــک
ّ
حا کــم ،مجموعــۀ افــرادی از تیرههــا و نژادهــای مختلــف ،نــه از منظــر وابســتگیها و تعلقــات
قومــی گونا گــون ،بلکــه از حیــث ّ
تبعیــت و اطاعــت از یــک حا کــم ،فرمانبــرداران یــک حا کــم
ّ
خــاص ،مــردم ،ملــت ،مردمــان» (دورفــر :1965 ،مدخــل 54؛ بــرای شــواهد ← رواقــی،
ً
« 12 .)148-147 :1392وال» ظاهــرا از اصــل هنــدی  ،pāláبــه معنــی «مراقــب و نگهبــان»
مأخــوذ اســت (← حسندوســت :1393 ،مدخــل 4190؛ قــس« .شــاروال» و «کوتــوال» ←
رواقــی.)1728 :1392 ،
ج) تعریفنگاری مدخلها
چنــان کــه در مقدمــۀ مقالــه اشــاره شــد ،معانــی و تعاریــف در ایــن فرهنــگ ،اشــکاالت بســیار
ً
دارد؛ کاســتیها و نادرســتیهای مربــوط بــه ایــن بخــش را میتــوان حــدودا در چهــار
گــروه جــای داد .1 :تعاریفــی کــه مبهــم اســت؛ یعنــی تعریــفُ ،پرابها متــر از ســرواژه اســت.
 .2تعاریفــی کــه کامــل نیســت ،یعنــی تمــام کاربردهــای مدخــل را در فارســی افغانســتان
پوشــش نمیدهــد .3 .دســتهای کــه بــا شــواهد نقلشــده در نمیســازد ،یــا قابــل جایگزینــی
ّ
در بافــت شــاهد نیســت .4 .تعاریفــی کــه بهکلــی نادرســت اســت.
 .1آغــه  ā.qaخانــم بــزرگ ،زن امیــر و اربــاب :تنهــا آقــا رضــا را کــه چندیــن بــار در کابــل
ً
دیــده بــودم ،شــناختم و آغــه کــه زن نســبتا میانســالی بــود ...شــناختم (خاطــرات و تاریــخ،
ً
 .)51آغههــا معمــوال لنگــی بــه ســر میکردنــد (بامیــان ،س  ،2ش  ،8ص  .)47آغــهاش
گفــت :آب آوردی؟ (افســانههای مــردم هــزاره.)12 ،
«آغــه» را بــه معنــای دختــر بــزرگ قبیلــه هــم اســتعمال کردهانــد« :تــو راســت گفتــی
13
بدق ِلــق و ناســازگار] شماســت»
مــادر /آخریــن آغــۀ ایــن ســرزمین /دختــر کجنــارس [= ِ
(روشــن.)13 :1391 ،
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 .2اخ دل را کشــیدن دل خنــک کــردن ،تشــفی یافتــن :از خــدا میخواســت کــه چنــد
ُ ُ
ُ
صبــاح ،فــار غ از کرکــر [= غــر و لنــد] زنهــای خانــه ...بــه طبــع دلــش گاهــی بــه مناجــات
بپــردازد و گاهــی اخ دلــش را در رقاصهخانههــا و کابارههــا بــا پریرویــان هنــدی و غیرهنــدی
بکشــد (کوچــۀ مــا .)203/1 ،رئیــس میپرســد :در محمدخــان! (صحیــحُ :د ّ
رمحمدخــان)
کاری بــرت بتــم کــه اخ دلتــه بکشــی؟ (همــان جــا.)58/2 ،
عبــارت کنایــی «اخ دل را کشــیدن» بــه «تشــفی یافتــن» معنــا شدهاســت؛ از فعــل گــذرا
(متعـ ّـدی) ،تعبیــر بــه نا گــذر (الزم) شــده کــه نیازمنــد بازبینــی اســت .ایــن ترکیــب بــه معنــای
ً
ّ
«آخ دل خــود را
«عقــدۀ دل را خالــی کـ
ـردن» و «درون خــود را تشــفی دادن» اســت .ضمنــا ِ
ّ
دق دل خــود را ســر کســی خالــی کــردن) در فرهنــگ نیامدهاســت:
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3ســر کســی کشــیدن» (= ِ
پاییز و زمستان « 1394حالــی ِای جنگهــای َســبیلمانده [= وامانــده] نمیمانــه [= نمیگــذاره] کــه آدم تــا جــاده
ـتن مــا ره کــدام روز [= هــر روز]
350
 242بــره ،یــگان چــادری مــادری بخــره .همــی بــی چــادری گشـ ِ
دل خــوده سـ ِـر مــا میکشــن» (ارغنــد.)138 :2010 ،
بهانــه میگیــرن و ِآخ ِ
 .3انــداز  an.dāzمعیــار :ابوالمعالــی بیــدل خــود مبتکــر و موجــد ســبک تــازه و انــداز
خاصــی اســت کــه مختصــر و منحصــر بــه خــود اوســت (ســیماها و آواهــا )195 ،هســتۀ
اصلــی تحــوالت ایــن دهــه را بــرای نخســتین بــار در تاریــخ معاصــر افغانســتان ،جایگزینــی
حکومتهــای غیرخاندانــی بهجــای حکومتهــای خاندانــی در عیــن ســلطنت ،ولــی بــه
انــداز نویــن تشــکیل میدهــد (یادداش ـتهای سیاســی و رویدادهــای تاریخــی.)16 ،
در جملــۀ دوم« ،انــداز» معنــای «شــیوه ،روش و طریقــه» میدهــد .معانــی چندگانــۀ
«انــداز» در فارســی افغانســتان ،شایســتۀ تأمــل اســت 14.ایــن واژۀ فارســی ،در زبــان اردو هــم
بــه چنــد معنــا اســتعمال میشــود کــه از آن جملــه ،یکــی همیــن «شــیوه ،روش ،طریقــه و
طــرز» اســت (← شــهریار نقــوی59 :1370 ،؛ چوهــدری.)73 :1375 ،
 .4ایــوار  i.wārرهســپار ســفر شــدن بــه هنــگام فرارســیدن شــب :بــه ایــوار و شـبگیر اســپ رانــده،
بــه حــدود طوایــف غلجایــی رســیده ،از حملــۀ دشــمن بعیــد گشــت (ســراجالتواریخ.)9/1 ،
«ایوار» به معنی وقت عصر ،نیز هنگام غروب اســت (← فرهوشــی183 :1358 ،؛ حسندوســت،
 :1393مدخل  )588که از فارسی میانه ēvār(ak):گرفته شدهاست (همانجا).
( ēbārag :eveningمکنــزی :ēvārag.)30 :1971 ،عصــر ،فارســی :ایــوار ،ایــواره
(تفضلــی :ēvārag-gāh .)30 :1348 ،ایــوارگاه ،غــروب ،فارســی :ایــوار (طاووســی:1365 ،
 :ēvārag gāh .)90ایــوارگاه ،هنــگام غــروب (بهــار88 :1345 ،؛ نیــز ،نــک .بندهش هندی،
 14 :1388و 83؛  ،54س آخــر 108 ،و .)228
علــی رواقــی در «نقــدی بــر ترجمــۀ تفســیر طبــری» دربــارۀ ایــن واژه توضیحاتــی داده (←
رواقــی )56 :1351 ،و ایــن دو بیــت را نقــل کردهاســت:
که دوستیم دو بلخ شراب داد ایوار
		
بهای یاسمن و چکریم فرست امروز
(سوزنی ،نقل از دهخدا :1373 ،ذیل «بلخ»)

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

بــه آنــان کــی رســی کایــوار راننــد؟

تــو کــه شــبگیر بــر بــوران نهــی زیــن

(بندار رازی ،شاعران بیدیوان)370 :1370 ،
ّ
این شواهد نیز ،معنای درست واژه را مؤکد میسازد:
میتــوان گشــت بــه گــرد ســفر هنــد کــه هســت
بــی محنــت شــبگیر و غــم ایــوارت

عیــش ایــوار جــدا لــذت شــبگیر جــدا
(فوقی یزدی)44 :1342 ،

زیــن راه ،بــه منــزل کــه رســاند بــارت؟
(قدسی مشهدی)745 :1375 ،

به روز ار روزه میگیری به شب شب زندهداری کن مگو ایوار دارد راه دین شبگیر هم دارد
(اشرف مازندرانی)258 :1373 ،
«جنــود مســعود از شــبگیر و ایــوار نیاســودند تــا ســحرگاهی از گــرد راه بــه قریــۀ تجــرود
رســیده در برابــر عســکر هزیمتاثــر عبدالعزیــز خــان زیادهســر بــار صفآرایــی گشــودند» (والــه
قزوینــی .)208 :1382 ،ایــن واژه هنــوز در برخــی از گویشــهای فارســی زنــده اســتِ :ا َ
واره
[ :]?ēwâraعصــر (کلباســی .)186 :1362 ،ایــوار [ :]ivârشــبگیر (پورحســینی.)44 :1370 ،
ْ
ِااوار [ :]ēvârایــوار (هنــگام عصــر) (رضائــی .)55 :1373 ،ایــواره [ :]ivâraغــروب (ســرلک،
 :ēwārē .)39 :1381عصــر (حسندوســت« .)69 :1389 ،ایــوار» در فارســی ناشــنیده جــزو
مدخلهــای تکشــاهدی اســت امــا جــدا از جمل ـهای کــه نویســندگان از ســراجالتواریخ
نقــل کردهانــد ،ایــن جملــه از همــان کتــاب ،نمونــۀ مناســبی اســت« :شــاه ایــن پیــام
ســندیان را مفتــاح فتــح غیبــی دانســته ،بــه ایــوار و شــبگیر راه نوردیــده ،بامــداد بــه لشــکرگاه
مــردم بلوچیــه رســید» (کاتــب هــزاره.)289/1 :1391 ،
 .5بنــد کــردن  band.kar.danگرفتــن ،آویختــن ،بســتن ،پوشــاندن :یــک شیشــۀ
ارســی آن هــم شکســته بــود کــه جایــش را بــا کاغــذ روغـنزدهای بنــد کــرده بودنــد (خفاشــان،
 .)130از پیــچ گوشــۀ خانــه دور خــورد .مــادرش گفــت :هــوش کــو بچیــم [= مواظــب بــاش
پســرم] کــه د دیــوال بنــد نکنــی (آشــار .)49 ،مــادر میگویــد :بنــد نکنــی میآینــد و دار و نــدارت
را میبرنــد (شــوکران در ســاتگین ســرخ.)397 ،
بــاز هــم معانــی را تــودهوار نوشــته و پیونــد دادن آن را بــا شــواهد ،بــر عهــدۀ خواننــده
گذاشــتهاند؛ «بندکــردن» در جملــۀ نخســت ،بــه معنــای «پوشــاندن و بســتن» اســت؛
در ایــن نمونــه هــم معنــای «بســتن» میدهــد« :یکــی از اطبــای جرمنــی گفتهاســت کــه
نصــف دوکانهــای شرابفروشــی را بنــد کنیــد .مــن بــرای شــما تضمیــن میکنــم کــه نصــف
دروازههــای شــفاخانههای عقلــی ،عصبــی و زندانهــا را بســته میکنــم» (نــوری.)36 :1391 ،
ایــن فعــل در شــاهد کتــاب آشــار معنــای «برخــورد کــردن» میدهــد؛ قهرمــان داســتان،
راننــدۀ ماشــین اســت .مــادر بــه او میگویــد :حواســت باشــد کــه بــه دیــوار نخــوری« :مــادرش
گفــت :هــوش کــو بچیــم کــه د دیــوال بنــد نکنــی .بــا غــرور جــواب داد :نتــرس! از مــا واری
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َ
موتــروان قابــل [= راننــدۀ قابلــی مثــل مــن] ده [= در] کل بــازار پیــدا نمیشــه» (رفیعــی،
 .)49 :1387همیــن فعــل ،گاه معنــای «آویــزان کــردن و نصــب کــردن» میدهــد ،همچنــان
کــه در شــاهد آخـ ِـر مدخــل« :نــه از روســها و ببــرک [= ببــرک کارمــل] طرفــداری کــردم و نه امروز
بیــرق و عکــس اینهــا را در در و دیــوار و بــام خانــۀ خــود بنــد میکنــم .مــادر مریــم میگویــد :بنــد
نکنــی میآینــد و دار و نــدارت را میبرنــد» (فخــری« .)397 :1378 ،بنــد کــردن» در معنــای
ّ
«متصــل کــردن» نیــز اســتفاده شدهاســت ،چنــان کــه در ایــن جملــه از داســتان َ
15
«چلــی»
«:بعــد روی پاالنــش ایســتاد شــده و دس ـتهایم را بــه ســر دیــوار بلنــد مســجد بنــد کــردم و
خــودم را باال کــش کــردم کــه خــر از زیــر پایــم پــس شــد و همــان طــور آویزانــک مانــدم از دیــوار»
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ( 4-3محمــدی.)92 :1388 ،
پاییز و زمستان 1394
یشــرم ،بیحیــا :مــادرم بــا قهقهــه
 .6بینیبریــده  bi.ni.bo.ri.daبخــو بریــده ،ب 
 244خندیــده گفــت :نمیشــرمی بینیبریــده (روایــت  .)326 ،5ملــک! عجــب چیزهــا برایــم
350
میخوانــی [= میگویــی] .بین ـیام بریــده شــود .آخــر مــردن برایــم بهتــر اســت کــه مــن
دختــرم را بــه یــک عصریــه [= عصرانــه /محفــل کوچــک] بدهــم شــوهرش ببــرد (ســپیدهدم
داستاننویســی.)259 ،
«بخــو بریــده» در برابــر «بینیبریــده» خواننــده را بــه ایــن گمــان میانــدازد کــه ایــن
معــادل ،در فارســی افغانســتان کاربــرد دارد و در فارســی ناشــنیده منــدرج اســت ،حــال
نکــه در کتــاب نیامدهاســت و خواننــده ســببی بــرای درج آن نمییابــد« .بخــو بریــده»
آ 
در لغتنامــه بــه معنــای «ســخت کارکشــته و ماهــر در حیلــه و کالهبــرداری و دیگــر اعمــال
زشــت» مضبــوط اســت (دهخــدا :1373 ،ذیــل «بخــو») .صــرف نظــر از درســت یــا نادرســت
ً
ـوال «تعریــف نبایــد واژههایــی را در بــر داشــته باشــد که از خــود َّ
معرف،
بــودن ایــن معــادل ،اصـ
مشــکلتر باشــد» (هاشــمی مینابــاد .)144 :1386 ،در جملــۀ دوم «بینــیام بریــده شــود»
نفرینگونـهای اســت؛ در افغانســتان ،گاه گــوش و بینــی زنــان را بــه دلیــل عــدم تمکیــن یــا بــه
تهمــت بیعفتــی می ُبرنــد و آنــان را رســوای خــاص و عــام میکننــد .از ایــن روی« ،بین ـیام
بریــده شــود» در جملــۀ پیشگفتــه یعنــی :بیآبــرو شــوم ،آبرویــم بریــزد .بــر ایــن اســاس،
شــخصیت زن داســتان میگویــد :ا گــر بیآبــرو شــوم یــا بمیــرم ،بهتــر از ایــن اســت کــه دختــرم
ّ
ـات پــس از آنّ ،
مؤیــد
را بــا برگــزاری یــک جشــن کوچــک و محقــر ،بدهــم شــوهر ببــرد .جمـ ِ
ایــن معناســت« :شــماها خــرج کنیــد ،رســم و رســوم مــردم را اجــرا کنیــد ،مــن بینــی خــود را
نمیبـ ّـرم عجــب! خــا ک بــه ســرم بــا ایــن کار» (رهیــاب.)259 :1384 ،
ً
 .7پا کــی  pā.kiتیــغ ریشتراشــی ،نــوره ،واجبــی :لــب هــم تقریبــا اینطــور میکنــد ،ولــی
در دیــر عشــق و یــا هــوس ،ا گــر بعــد از بــه میــان آمــدن پا کیهــای جلیــت [= ژیلــت] و هفــت
بجــۀ صبــح [= مــارک تیــغ] مدتهاســت کــه خضــر عیســی را در آغــوش نگرفتهاســت (نقــد
بیــدل .)267 ،پــدرم بــا ســرعت و دقــت ســر و ریــش او را قیچــی و پا کــی م ـیزد (ا گــر ندیــدی
بــاور مکــن.)84 ،

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

از میــان نمونههــای بــاال ،شــاهدی بــرای معنــای «نــوره /واجبــی» بــه نظــر نرســید« .پا کــی»
ُ
در فارســی افغانســتان بــه معنــای «تیــغ ســلمانی (اسـ ُـتره)» و «تیــغ ریشتراشــی» اســت...« :
پا کــی از مــس و روی درســت میکردنــد» (کهــزاد ،بیتــا ،11/1 :نقــل از رواقــی.)303 :1392 ،
یشــوند» (جمــراد:1382 ،
«تیغهــای پا کــی بــهصورتهــای بســیار نفیــس از آهــن فــوالد ســاخته م 
 ،29نقــل از همانجــا)« .امــا بــه مــن میگوینــد بــا مــواد مشــتری کار را انجــام میدهیــم .بــا تــار
ـود مشــتری بلــی و حتــی پا کــی ریشتراشــی بــرای قطــع کــردن تــار» (نورانــی،
[= نــخ] و ســوزن خـ ِ
نجــا) .جــدا از ایــن ،چــون فارســی ناشــنیده ،زیرمدخــل نــدارد
 ،234 :1366نقــل از هما 
«پا کــی زدن» بــه معنــی تیــغ زدن و تراشــیدن مــوی بــا تیــغ ،بایــد جدا گانــه مدخــل شــود.
 .8پســته  / pos.taپوســته [فــر ]post :پایــگاه نظامــی ،پاســگاه :در ایــن پســته ســی نفــر
هســتیم .هــر نفــر زیــاد هــم نــه .تنهــا یــک گلولــه (در گریــز گــم میشــویم .)31 ،از روزی کــه بــه
هنگــی آمدهایــم ،پیاپــی برنامــۀ عملیــات بــاالی پســتههای ولســوالی شــاهجوی و جنــده ،و
کمینگرفتــن بــر ســر راه قــوای دولتــی را داریــم (ســنگر شــیخ تــراغ. ...)46 ،
ُ
ُپسـ َـته /پوسـ َـته (باهــای ناملفــوظ) در فارســی افغانســتان ،بــه معنــای «پســت» نیــز
کاربــرد دارد« :عزتمنــد «هــر اینکــن بوئ ـهدس» المانــی [= آلمانــی] متخصــص پوســته و
تلگــراف ،از طــرف وزارت داخلــه بــرای امــورات پســتی اســتخدام و اجــرای وظایــف مینمایــد»
(محییالدیــن14 :1349 ،؛ نیــز ← پارســادانیان .)106 :1389 ،ایــن لغــت در افغانســتان ،بــه
ً
معنــای «تمبــر» هــم اســتفاده میشــود .ضمنــا واژۀ مزبــور ،در زبــان فرانســه  posteنوشــته
ً
میشــود .اشــتباها آن را بــا امــای انگلیســی آوردهانــد.
 .9پــف کــردن  pof.kar.danالف زدن ،حــرف بیهــوده گفتــن ،چــرت و پــرت گفتــن:
معــاون صایــب!  ...تــو بیــا کــه ای پدیــده چــی پــف میکنــه! (میــراث شــهرزاد در افغانســتان،
 ... .)337مــن مثــل کــوه واری آدمهــا را از پــای درآوردهام .حــاال تــو ُ
نوچنـ ُـدگک [= کمتجربه،
جــوان] آمــدی و اینقــدر پــف میکنــی؟ (فریادهــای شکســته.)65 ،
«پــف کــردن» در اصــل ،معنــای «فــوت کــردن» میدهــد امــا فرهنگنویســان آن را در
شــمار نیاوردهانــد« :امــا عقــل ،مستشــار ســینهقاق و کمخونــی اســت کــه آب را پــف کــرده
مینوشــد و از ســایۀ خویــش میترســد» (ســلجوقی« .)235 :1380 ،آتــش را ا گــر پــف کنــی تــازه
میشــود» (مقتــدری« .)14 :1338 ،الف زدن» و معانــی دیگــری از ایــن دســت ،کاربردهــای
مجــازی آن اســت.
 .10تــره  ta.raبادرنــگ تــره ،خیــار چنبــر :نیشخندآمیــز گفت :او بچۀ تو ره سیاســت یک
َپیســۀ [= پــول] ســیاه کــده [= کــرده] ،قواریــت [= قیافـهات] بــه تــرۀ تخمــی میمانــه (کوچــۀ
مــا )505/2 ،خیــار و تــره مــزار دو چنــد و ســه چنـ ِـد [= دوبرابــر و ســه برابــر] دیگــر جایهاســت.
(از شــکار لحظههــا تــا روایــت قلــم .)10 ،ســبزیجات از قبیــل کچالــو [= ســیبزمینی] ،لبلبــو [=
چغنــدر]ُ ...مــرچ [= فلفــل] ســرخ و ســیاه و بادرنــگ تره (شناســنامۀ افغانســتان.)75-74 ،
ً
اساســا چیــزی بــا نــام «بادرنــگ تــره» در افغانســتان وجــود نــدارد« .بادرنــگ» خیار اســت
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و «تــره» خیــار چنبــر (نــک .فکــرت 8 :1377 ،و  .)10بــه نظــر میرســد نبــودن درنگنمــا یــا واو
ـواه نقلشــده از شناســنامۀ افغانســتان ،تدوینگــران
عطــف ،میــان «بادرنــگ» و «تــره» در گـ ِ
فرهنــگ را دچــار لغــزش کــرده ،چنــدان کــه در برگــی دیگــر از کتــاب ،یــک مدخــل ارجاعــی بــه
«بادرنــگ تــره» (!) اختصــاص دادهانــد (← انوشــه.)86 :1391 ،
 .11تنبــه  /tan.baتمبــه ،کلــون در :مــا کــه دروازه را بســت ،چشــمش بــه تنبــۀ دروازه
افتــاد .آن را گرفــت و محکــم بــه پهلــوی زنــش کوبیــد (گل ســرخ دلافــگار ... .)114 ،هنگامــی
کــه دســتش تنبــۀ دروازه را لمــس کــرد ،هیاهویــی در ســرش پیچیــد (زمیــن.)63 ،
معنایــی کــه نوشــتهاند ،اشــتباه اســت« .تنبــه» ـ چنــان کــه از نمونههــای بــاال و شــواهد
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3زیــر برمیآیــد ـ چــوب بلنــد و کلفتــی اســت کــه آن را بــه صــورت مایــل پشــت در یــا دروازه
پاییز و زمستان  1394میگذارنــد و انتهــای آن را در زمیـ ِـن گــود فرومیکننــد تــا در را محکــم نــگاه دارد و کســی
 350نتوانــد آن را بــاز کنــد:
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ســخت کنــد بــر تــو در بــه تنبــه و فانــه
در شــهر
پیــری ا گــر تــو درون شــوی ز ِ
(ناصرخسرو)383 :1384 ،
«رفتهرفتــه چــون نزدیــک رســیدم ،بــه دو گام خــود را بــه داالن انداختــم و تنبــه را پــس
در محکــم کــردم» (واصفــی ،254/2 :1350 ،نقــل از رواقــی.)495 :1392 ،
 .12چغــت بــوی  če.qet.buyبــوی ســوختگی چیزهــای چــرب ،ماننــد بــوی فتیلــۀ چــراغ
نفتــی :یکــی از شــا گردهای ســلیمان ،چغتبــوی و چــرک در راه رفتــن بــه بارانــه در زیــر
درختهــای بــاغ عمومــی ســر بــه صــدا داده و آواز ُ
ناســریده [= نا کــوک ،خــارج از دســتگاه] و
خامــش بــه گــوش زلیخــا مینشــیند (کوچــۀ مــا.)63/1 ،
ً
«چغتبــوی» صفــت اســت امــا مؤلفــان ،تعریــف اســمی بــرای آن نگاشــتهاند کــه ظاهــرا
از لغــات عامیانــه (افغانینویــس )183 :1369 ،برگرفت ـ ه شدهاســت .همــان معنــا را اینگونــه
میتــوان بازنویســی کــرد« :کــه (کســی کــه) بــوی ســوختگی چیزهــای چــرب ،ماننــد بــوی
فتیلــۀ چــراغ نفتــی بدهــد».
یجــا و بیموقــع :و آوردهانــد کــه خرخشــۀ ایــن تکفیربــازی
 .13خرخشــه  xar.xa.šaمجادلــۀ ب 
هولنــا ک بــه انــدازهای بــاال گرفــت کــه زندگــی خواجــه در خطــر افتــاد (چ ههــا کــه نوشــتیم.)76 ،
ایــن واژه جــدا از مجادلــه و ســتیز ،بــه معانــی دیگــر ،از جملــه «دردســر و گرفتــاری»
و «جنجــال و ســر و صــدا» هــم کاربــرد دارد و بــه نظــر میرســد مفهــوم آن در جملــۀ بــاال،
همیــن باشــد؛ همچنــانکــه در ایــن جملــه از هذیانهــای دور غربــت« :زندگــی در جوامــع
صنعتــی پیشــرفته ،علیرغــم تمــام پیچیدگیهایــش ،روی هــم رفتــه ،آرام و بیخرخشــه
جلــو م ـیرود و از نظــم و آرامــش شــگفتانگیزی برخــوردار اســت» (رهنــورد زریــاب:1383 ،
« .)12خرخشــه» در زبــان فارســی افغانســتان (ص )746-747بــا تفکیــک معانــی و شــواهد
موجــود اســت.
 .14خســته  xas.taهســته :زردآلوهــا یکــی پــی دیگــر در دهنــم آب میشــدند.
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خســتهها را بــه جیــب میانداختــم (در انتظــار ابابیــل .)2 ،یاســین ،خاموشــانه مصــروف [=
ســرگرم ،مشــغول] بــازی بــا خســتههای ســنجد اســت (خا کســتر و خــا ک .)22 ،هفــت میــوه
که شــامل خســته ،پســته ،ســنجد ،کشــمش ،غولنگ [= زردآلوی خشــک با هســته]ِ ،کشــته
[= برگــۀ زردآلــو] و چهارمغــز میباشــد (میــراب.)224 ،
در جملــۀ پایانــی ،مــراد از «خســته» بــه طــور خــاص ،مغــز هســتۀ زردآلوســت کــه در
افغانســتان آن را بههمــراه برگــۀ زردآلــو ،کشــمش ،ســنجد و مغزیجــات دیگــر در آب ،خیــس
و «هفــت میــوه» درســت میکننــد .از ایــن خوردنــی مقـ ّـوی و ســالم ،در ایــام نــوروز بــرای
پذیرایــی مهمانهــا اســتفاده میشــود« :در روز نــوروز مــردم هفــت میــوه ،هفتســین و
ســبزیچلو تهیــه میکننــد؛ آنهــا کشــمش ،ســنجد ،کشــتۀ زردآلــو ،خســته ،بــادام ،پســته
و چهــار مغــز را در آب تــر میکننــد و در روز نــوروز ،تمــام اعضــای فامیــل در خانههــای پــا ک
مینشــینند و بســم اهلل گفتــه ،نــوش جــان میکننــد کــه آن را بــه نــام هفــت میــوه یــاد
میکننــد» (دری ،بیتــا.)7 :
 .15شفشــهنگ  šaf.ša.hangشفشــاهنگ ،آهــن یــا فــوالد ســوراخداری کــه بــا آن طــا
و نقــره را چنــدان میکشــند تــا همچــون ســیمی باریــک شــود :ایــن کیفیــت بــه خوبــی در
تشــکیل گلفهشــنگها و شفشــهنگها و منــگ تــه ســماوار بــه مشــاهده میرســد( .آریانــا،
 )11/1کــوه محــروق آنــک و چــون زر بــه شفشــاهنگ در /دیــو را زو در شــکنجۀ حبــس خــذالن
دیدهانــد (دیــوان خاقانــی.)92 ،
«شفشــاهنگ» در بیــت خاقانــی همــان اســت کــه نوشــتهاند ،امــا «گلفهشــنگ و
شفشــهنگ» در دایرةالمعــارف آریانــا معنــای «اســتاال کتیت» و «اســتاال گمیت» میدهــد؛
ایــن جملــه از رمــان ســینما گر شــهر نقــره گویــای مطلــب اســت« :دهانــۀ غــاری اســت در زیــر
صخرهیــی .مشــعلی روشــن را ...بــه دســتش میدهــد و خــود برمیگــردد . ...راه باریــک از
میــان شفشــاهنگها و گلفشــاهنگها [ظ :گلفهشــنگها] میگــذرد کــه در زیــر پرتــو نــور
مشــعل ،بــه رنگهــای مختلــف گونــه میدهنــد» (ســلطانزاده.)163 :1391 ،
 .16قرابــاش [ qa.rā.bāšتــر] بــه معنــی سیا هســر و کنایــه از زن :میــرداد دســتش را پــس زد و
نجــا تانــک آمــده
بــا لحــن تمســخرآمیزی گفــت :قرابــاش ایــزک [= مخنــث]( ...زمیــن .)110 ،ده ای 
بــود؟ مــه چــی میفامــم [= مــن چــه میدانــم] .قرابــاش (خا کســتر و خــا ک.)32 ،
«قــرا» کوتاهشــدۀ واژۀ عربــی «قــرار» اســت .بــر ایــن اســاس« ،قــرا بــاش» یعنــی« :آرام
بگیــر ،آرام بــاش ،ســا کت شــو» .روشــن اســت کــه پیونــدی بــا «قــرا» (بــه معنــای ســیاه) در
ً
ترکــی نــدارد و معنــای برســاختۀ مؤلفــان کامــا اشــتباه اســت.
 .17کا کگــی  kā.ka.giخودنمایــی ،کــر و فــر ،شــن و فــرت :در گوشــۀ دیگــر فضلــو را
میدیــد کــه بــاز هــم بــا غفــور ،شــریکش ،یــک جــا بــازی میکنــد و بعــد از بــردن پولهــا همــه
را بــا کا کگــی و یــک عالــم خودســازی [= ُپــز دادن] در پیــش غفــور میرانــد و کیــف و مســتی او
شتــر میســازد (مالقــات در چــاه آهــو .)44 ،احمــد از روی کا کگــی گفــت :خانــی گــرگ
را بی 
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بیاســتخوان نیــس (دشــت الــوان.)30 ،
َ
َ
َ
ـداق تعریــف بــه اخفــی (مبهمتــر) اســت؛
معنا کــردن «کا کگــی» بــه «شــن و فــرت» ،مصـ ِ
تــازه ا گــر خواننــده بــه «شــن و فــرت» رجــوع کنــد ،گرفتــار دور میشــود ،زیــرا فرهنگنویســان
َ
بــدون ذ کــر معنــا و شــاهد ،آن را دوبــاره بــه «کا کگــی» ارجــاع دادهانــد ،حــال آن کــه بــا کمــی
جســتجو قــادر بودنــد نمونههــای کاربــردی آن را دســتیاب کننــد« :پالــوان چــی ســرته بــه درد
بیــارم [= پهلــوان ســرت را درد نیــاورم] خــات گفتــی [= خواهــی گفــت] کــه بــازو پــوچ و پتــاق
میگــه [= چــرت میگویــد و الف میزنــد] و قصــه طــوی بچــی خــوده [= قصــۀ عروســی پســرش
َ
را] بــه ای شــن و فــرت شــروع کــده» (اقبــال« .)11 :1373 ،مهــدی آغــا بــا خــود میگفــت :شــن
ً
َ َ
ُ
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3و فرتــش خــه بــه رییســها میمانــه .بیادبــی نکنــم!» (ارغنــد .)877 :2010 ،ضمنــا «کا کگــی»
ً
پاییز و زمستان  1394در فارســی افغانســتان اصــا بهمعنــای «جوانمــردی»« ،لوطیگــری و لوطیمنشــی» اســت.
ّ
 248بــا دقــت در شــاهد نقلشــده از کتــاب مالقــات در چــاه آهــو ،دانســته میشــود کــه فضلــو،
350
شــخصیت داســتان ،پــس از برنــده شــدن ،همــۀ پولهــا را از سـ ِـر لوطیمنشــی بــه حریــف
میبخشــد؛ دو گــواه دیگــر« :داوطلــب کا کهگــی مجبــور بــه دادن امتحانــات و شــا گردی
طوالنــی اســتاد بــود .یکــی از ایــن امتحانــات انجــام خدمــات مشــکل گشــت و گــذار شــبانه در
قبرســتانها و ســفرهای او در نجــات دادن ناتوانــی از مخمصــۀ جانــی یــا مالــی بــود» (یقیــن،
« .)20 :1365مــن قــدر آدم جوانمــرد را میدانــم .تــو نصــف عمــر سیســالهات را بــه کا کهگــی
تیــر کــردی [= گذرانــدی]» (آذرخــش37 :1386 ،؛ نیــز ← همــان.)19 :
 .18کجــک  ka.jakطــره و بخشــی از مــوی ســر کــه بــر رخســار کــج شــود ،حلقــۀ زلــف،
خــم ابــرو :هــا بــاغ لبریــز دوشــیزگیها!  /بشــوران کجــک ابــروی ماهگــون را (گل پیراهــن
ســارا .)42 ،نا گهــان پیشــانیاش داغ شــد .کجکــش را از بــاالی ابــروی ســیاهش دور کــرد و
بهســوی آفتــاب دیــد (ســه مــزدور.)19 ،
ً
«کجــک» در معنــای وصفــی ،همــان «کــج» اســت و ظاهــرا در شــعر نقلشــده از مجموعــۀ
نکــه در ایــن دو نمونـه:
گل پیراهــن ســارا ،همیــن معنــا را میرســاند ،چنا 
راست بودم من زمانی گشتهام حاال کجک
َ
َ
راه رفته کی توانم بیعصا بین سرک
(صوفی عشقری)77 :1377 ،
«بعــد از آن دختــر مجبــور شــد کــه رســتم را رهنمائــی کنــد .گفــت کــهّ :اول کــه رفتــی ،یــک
بیــد کجــک [= درخــت بیــد کــج] میآیــد .از آن کــه تیــر شــدی [= گذشــتی] ،یــک پــل لرزانــک
میآیــد» (رحمانــی.)362-363 :1377 ،
 .19کــش کــردن کشــیدن (ســیگار و قلیــان و ماننــد آنهــا) پــک زدن ،دود کــردن :هراســم
زمانــی فزونــی گرفــت کــه شــا گرد راننــده برایــش ســگریتی چــرس پــر کــرد ،آن را درداد [= آتــش
زد ،روشــن کــرد] و یکــی دو بــار دودش را کــش کــرد (چــراغ ســبز .)67 ،میــرداد دهنــش را بــر
نیچلــم [= قلیــان] گذاشــت و چنــد بــار کــش کــرد (زمیــن.)109 ،
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ماننــد بســیاری از مــوارد دیگــر ،تعریفنــگاری مدخــل و شــواهد مربــوط ،اشــتباه
نیســت امــا وســعت کاربــرد و وجــوه معنایــی دیگــر را نشــان نمیدهــد؛ «کــش کــردن» مطلـ ِـق
کشــیدن (نــه فقــط ســیگار و قلیــان و ماننــد آنهــا) اســت« :بــه یــک حرکــت ســریع ماشــه را
دهــش و یــک دود زرد!» (محمــود:1336 ،
کــش میکنــد! در یــک آن واحــد ،یــک صــدای ُم ِ
 ...« .)243بعــد بخــزد ســینهکش بــه جلــو ،خــود را کــش کنــد بــه طــرف قیــف همــان انفجــار»
(عظیمــی« .)397 :1382 ،مــن بــه آدمهــای بــر ســر چــاه میدیــدم کــه خــم شــده بودنــد
و زور میزدنــد و ریســپان [= ریســمان] را طــرف بــاال کــش میکردنــد» (محمــدی:1387 ،
َ َ
« .)8ســید میرکشــاهآغا همانطــور چــای و نــان و کشــمش را میخــورد .قدیف ـهاش16را
نزدیکتــر بــه خــودش کــش میکنــد» (محمــدی62 :1389 ،؛ نیــز ← خپلــوا ک.)8 :1390 ،
 .20نیمکلــه  nim.ka.laمعیــوب ،خــل و چــل :اهــو ،ایــن کمبخــت ،نیمکلــه شــده ،مثــل
کســی کــه ســایه زده باشــد (گل ســرخ دلافــگار .)20 ،زیــرا آن حقایقــی کــه بنــا بــر بعضــی
ملحوظــات بهاصطــاح نیمکلــه گفتــه میشــود ،بهتــر خواهــد بــود کــه هیــچ گفتــه نشــود
(افغانســتان در مســیر ســدۀ بیســت.)112 ،
«نیمکلــه» در شــاهد دوم بــه معنــی «ناقــص و ناتمــام» اســت (← افغانینویــس:1369 ،
 .)573ا گرچــه در نــگاه نخســت ،ممکــن اســت تفــاوت چندانــی بــا «معیــوب» -کــه مؤلفــان
نوشــتهاند -نداشــته باشــد ،لیکــن معنــای پیشــنهادی را بایــد بتــوان در بافــت ،جایگزیــن
واژه یــا ترکیبــی کــرد کــه معنــیشدهاســت .نمونههایــی از متــون افغانســتان« :دیــروز مشــاور
آمــد و قص ـهات همانطــور نیمکلــه مانــد» (ارغنــد« .)192 :1386 ،مــادر همــو قصــۀ بابــه
خارکشــت نیمکلــه مانــد .نگفتــی!» (ارغنــد .)8 :2010 ،قیـ ِـد «نیمکلــه نیمکلــه» بــه معنــای
نصفــه -نیمــه نیــز در افغانســتان کاربــرد دارد کــه از فرهنــگ فــوت شدهاســت« :ایــن نیمــا
شــما را بــه نیــم کاری عــادت داده .از همیــن روســت کــه شــعرهای شــما نیمکلــه نیمکلــه
اســت» (هــروی.)37 :1383 ،
د) تفکیک و دستهبندی تعاریف
نقــص فرا گیــر فارســی ناشــنیده ،ایــن اســت کــه معانـ ِـی نگاشتهشــده مقابــل هــر مدخــل،
تفکیــک و دســتهبندی نشــده ،بلکــه پیوســته آمــده و شــواهد آن نیــز بهتوالــی نقــل
شدهاســت؛ گویــی فرهنگنــگاران ،پیونــد دادن معنــا بــا شــاهد مربــوط را بــه خواننــده
وا گــذار کردهانــد .از بــاب نمونــه ،بــه مــواردی اشــاره میشــود:
 .1پــر خ زدن  / porx.za.danپــورخ زدن ،جــوش زدن تــن ،پشــنگ آب ،اندکــی آب بــر
روی چیــزی پاشــیدن ،بــا شــدت نفــس را از بینــی بیــرون دادن :در نیمههــای تابســتان...
ماهپیشــانی بیمــار شــد و بــر لبهــای مقبولــش دانههــای درشــت تبخــال پــرخ زد (مــردا ره
قــول اس .)212 ،پــورخ زدنــد و هــر طــرف نــگاه کردنــد و چیــزی ندیدنــد و رفتنــد (قص ههــای
هزار ههــای افغانســتان.)149 ،
حــال کــه مؤلفــان ،تعاریــف را دســتهبندی نکردهانــد ،بهجــا بــود نمونــۀ دوم را از
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لتــر نقــل کننــد تــا خواننــده دریابــد کــه ُ«پــرخ زدن»
قصههــای هزارههــای افغانســتان ،کام 
ُ
بــه کــدام معنــا اســتعمال شدهاســت .صــورت کامــل آن« :دیــد کرههــا آمدنــد .وقتــی بــوی
آدمیــزاد شــنیدند ،پــورخ زدنــد و هــر طــرف نــگاه کردنــد ،»...کــه معلــوم میکنــد «نفــس را بــه
شــدت از بینــی بیــرون دادن» مــورد نظــر اســت ،بــه گونـهای کــه صــدای خشــنی از آن تولیــد
شــود (در ایــن بــاره ← خــاوری 149 :1387 ،ح).
 .2تــوره  /tu.raطــوره [تــر] ،ســخن ،گــپ ،مشــورت ،تصمیــم ،قانــون ،نظــم ،روش ،اجتمــاع
مالهــا بــر ضــد کســی ،گون ـهای از خلخــال زنانــه ،قبــول ،پذیرفتــه :دشــتوم دشــتوم تــوره نییــه،
دروم دروم بگــوی /داشــتم داشــتم قبــول نیســت ،دارم دارم بگــوی (امثــال و حکــم مــردم هــزاره،
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ .)297 4-3ســاخت یکســان بــه نفــس شــورانگیز /دیــن حــق را بــه تــورۀ چنگیــز (قامــوس لهجــۀ دری
پاییز و زمستان  1394هزارگــی .)318 ،چنــد نفرشــان در ظــرف ســه چهــار روز حاضــر و بــه جــای نادرعلــی خــان ،طــورۀ
 250هزارگــی ،یعنــی جرگــه نمودنــد [= انجمــن کردنــد] (خاطــرات و تاریــخ.)65 ،
350
فرهنگنــگاران ،ده معنــای متفــاوت بــرای «تــوره» نوشــتهاند امــا تنهــا بــرای ســه معنــا از متــون
افغانســتان شــاهد یافتهانــد .ایــن واژه در ســنگالخ بــه شــش معنــا آمــده (← اســترآبادی:1374 ،
115؛ نیــز غیــاث230 :1363 ،؛ دورفــر :1965 ،مدخــل  )958و کاربردهــای آن در متــون فارســی قابــل
ّ
تأمــل اســت (بــرای نمونــه ← ،جامــی103 :1366 ،؛ گلبدنبانــو32 :1383 ،؛ شــمس منشــی:1964 ،
61؛ ّ
نورالدیــن محمــد جهانگیــر14 :1359 ،؛ اســکندربیگ.)1078 :1382 ،
از ایــن دســت اســت مدخلهــای زیــر کــه معانــی آنهــا تفکیــک نشدهاســت؛ بــرای
برخــی از معانــی هــم شــاهدی در نمونههــای کتــاب نمیتــوان ســراغ کــرد:
 .3آبگین  āb.ginپرآب ،آبکی ،رقیق ،اشکآلود ،نمنا ک.
 .4آچه  ā.čaمادربزرگ ،پیرزن (در هزاره) ،مادر (در پنجشیر) ،نامادری.
 .5المــان  al.māmدزد چــاال ک ،غارتگــر ،آزمنــد ،کســی کــه غــذا را تنــد میخــورد،
موجــودی خیالــی کــه کــودکان را از آن میترســانند.
 .6پچق  po.čoqکسی که بینی پهن و هموار دارد ،له ،فشرده.
 .7پیش َپ َزک  piš.pa.zakمیوۀ نورسیده ،نوبرانه ،نورس ،زباندراز ،فضول.
 .8توله  tu.laنی ،نیلبک ،فلوت ،استخوان پا از زانو تا غوزک.
 .9تیار  ta.yārآماده ،مهیا ،چاق و فربه.
ّ
 .10جناور  je.nā.warجانور ،مر غ شکاری ،آدمی نامهذب و بیتربیت.
 .11جــور آمــدن  jur.ā.ma.danجفــت و جــور شــدن ،جــا افتــادن ،روی هــم ریختــن،
کنــار آمــدن ،توافــق کــردن ،همراهــی کــردن.
 .12خلــه  xa.laســیخونک ،چــوب نوکتیــزی کــه در رانــدن خــر بــه کار برنــد ،تیــر
کشــیدن اعضــای بــدن از درد.
 .13خوازه  xā.zaداربست ،طاق نصرت ،گهواره.
ـوب توپبــازی ،چــوب چــوگان،
 .14دنــده  dan.daســاقۀ گل و گیــاه ،شــاهین تــرازو ،چـ ِ

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

باتــوم (ص .)470
 .15فانــه  fā.naپانــه ،گــوه ،کلــون در ،غــل و زنجیــر ،ابــزاری بــرای شــکنجه کــه آن را الی
انگشــتان میگذارنــد ،قالــب کفــش.
 .16گوت  /gotگوتک ،قرقره ،پیچ رادیو ،مهرۀ شطرنج.
 .17لــر  larپرتــگاه ،خا کریــز ،گودالــی کــه دیوارههایــش عمــود باشــد ،کانــال ،کانالهایــی
دود تنــور یــا
کــه در کــف اتــاق میکننــد و بــا ســنگهای نــازک میپوشــانند و بــا گــذر دادن ِ
اجــاق از آنهــا اتــاق را گــرم میکننــد.
ﻫ) شاهدنویسی مدخلها
در ایــن کتــاب ،ذیــل بســیاری از مدخلهــا ،شــواهدی از متــون نظــم و نثــر فارســی یــا
متــون داســتانی افغانســتان آمدهاســت کــه ســودمند و راهگشاســت امــا در برخــی از مــوارد،
شــواهد در جشــده بــا مدخــل بیپیونــد اســت ،گاه نیــز مدخــل یــا صورتهــای کاربــردی
چیــک اشــاره نشدهاســت؛ درس ـتتر آن
دیگــر آن ،نمونههایــی در متــون داشــته کــه بــه هی 
بــود کــه بــرای یکسانســازی شــیوۀ فرهنــگ و روشــمند کــردن آن ،شــواهد را در تمــام مــوارد
جســتجو کننــد امــا محدودیتــی بــرای شــمار آنهــا قائــل شــوند .چنــد نمونــه:
 .1بجــل  / bo.jolبجــول /پــژول :اســتخوان کعــب ،قــاپ ،اســتخوان بنــدگاه پــا و ســاق:
 ...یــادم نم ـیره امــا تــو هــم یــادت نــره کــه بجلهــای غیاثــهدزی کنــی (شــوراب .)84 ،در
ای دشــت بــه خاطــر یــک بجــول هــم آدم میکشــن (روایــت .)84 ،6
صورتهــای کاربــردی مختلــف ایــن واژه اعــم از بجــول ،بــزول /بــژول و پــژول را در
نوشــتههای فارســی میتــوان جســتجو کــرد (← رواقــی.)190-191 :1388 ،
 .2بلنــد منــزل  :be.land.man.zelآپارتمــان ،ســاختمان چندطبقه :در آن منطقه ســالونهای
محافل خوشــی باشــکوه و بلندمنزلها ســاخته شــده (پنجشــیر ،ســرزمین مردخیز.)5 ،
منابــع فارســی ناشــنیده کــم نیســت امــا بــرای فرهنگــی کــه قــرار اســت کاربردهــای فارســی
و فارسیشــدۀ گون هگــون در افغانســتان را نشــان بدهــد ،بســنده نیســت .بــرای «بلنــد منــزل»
تنهــا یــک نمونــه آوردهانــد ،اینــک چنــد مثــال دیگــر« :بــه بــا ک بلنــد منزلــی کــه گلدانهــای گل
از بالکنهایــش نمایــان بودنــد ،نظــر انداخــت» (ارغنــد« .)421 :1386 ،حــاال نیمــی خانههــای
وزیــر ا کبرخــان از اوســت .ســه تــا بلنــد منــزل خریدهاســت» (همــان443 :؛ نیــز ← همــان.)425 :
ـزل الــف» (ارغنــد.)9 :2010 ،
«آدرســه [= آدرس را] بــه قاچاقبــر دادیــن؟ هــا .دادیــم .بــا ِک بلندمنـ ِ
نجــا کــه نشســتهام /طبقــۀ هفتــم بلندمنزلــی در دانشــگاه اســت» (علــوی.)52 :1393 ،
«ای 
 .3پختــه  pax.taپنبــه :ا گــر بــا پارچــه پــا ک میکننــد ،هــم صــورت دختــر میشــارد [=
خراشــیده میشــود] ،بــا پختــه هــم پــا ک کننــد ،میشــارد .بایــد آن را لیســید( .قص ههــای
هزار ههــای افغانســتان.)182 ،
پختــه بــه ایــن معنــا در لغتنامــۀ دهخــدا مدخــل نشدهاســت امــا در برخــی از کتابهــا
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بــه کار رفتهاســت« :عــاج وی آن بــود کــی انــدر ســرکا بجوشــانی فودنــج و جعــده و ســداب و
ســعتر و شــکمبــران ســرکا کمــاد کنــی و َپختــه بــه وی تــر کنــی و گــرم بــه شــکم برنهــد» (اخوینــی
بخــاری« .)431 :1371 ،یکــی پــاره پختــه را بــه آب زا ک تــر کنــد و بــاز خشــک کنــد و دایــم بریــن
َ ُ
رصــة :پــارۀ پنبــه یــا پختــه» (ادیــب کرمینــی519 :1385 ،؛
«الف
کفتگــی نهــد» (همــانِ .)418 :
بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی85 :1383 ،؛ همــو.)342 :1392 ،
 .4تانســته  /tā.nas.teتنســته ،دســتگاه بافندگــی ،تــار عنکبــوت ،پارچــۀ پشــمی
دســتباف :آنهــا کار خــود را بــا ابتداییتریــن دســتگاه بافندگــی (تانســته) کــه بــه صــورت
افقــی بــر روی زمیــن خوابیدهاســت ،انجــام میدهنــد (هزارههــا .)563 ،بــه لحظــه لحظــۀ
روزم تنســته بافتهاســت /دقایــق خــوش مرجانــی کرانــۀ شــام (شــهر بــی قهرمــان.)90 ،
«تنسته» به معنای «تنیده» ،همچنین «تار عنکبوت» در متون به کار رفتهاست:
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 350همه (همان) سراچه و خرگه چو (که) اوج مه میسود کنون حضیضنشین شد چو سایه در بن چاه
ِفــراش بوقلمــون شــد یکــی پــاس درشــت
تتــق تنســتۀ آن عنکبوتــک جــواله
(عمید لویکی394 :1985 ،؛ حسینی مدنی ،بیتا)448-449 :
«صفــت طبقــۀ عنکبوتــی آن اســت کــه وی غشــاوهای اســت بهغایــت ُت ُنــک و باریــک و لطیــف،
دربافتــه چــون تنســتۀ عنکبــوت» (زریندســت« .)51-52 :1391 ،آن رگهــا شــاخهها زنــد و در هــم
بافــد در حجــاب ملتحــم بــر مثــال تنســتۀ عنکبــوت» (همــان« .)166 :از ابنــای جنــس و اقــران عهــد
شتــر کارهــا عاجزتــر و حقیرتــرم ،چــون بــه دســتگاه خــود روم و از ســر دانــش ســاعتی پــای
خــود در بی 
بفشــارم و تــار و پــود تنســته را در جــو هــوا فراهــم کنــم» (میرحســینی هــروی ،112 :1352 ،نقــل از رواقــی،
.)500 :1392
 .5تخمــره  tax.ma.raفســوس ،ریشــخند ،تمســخر ،اســتهزا :بیچرگونــه تخمــر ه کــده
شیشــته /بیچــارگان را مســخره کــرده و نشستهاســت (قامــوس لهجــۀ دری هزارگــی302 ،؛
لغــات عامیانــۀ فارســی افغانســتان.)113 ،
ً
«تخمــره کــردن» بایــد مدخــل باشــد؛ ضمنــا «شیشــته» در جملــۀ بــاال ،فعــل آغــازی اســت و
معنــای «نشســته» نمــی دهــد« .تخمــره» صورتــی از «تماخــره» اســت کــه در متــون فارســی کاربــرد دارد:
«منجنیـقدار ،ســیاهى بــود كافــر و شــعرها مىگفــت بــه تازى و تماخــره مـیزد» (بلعمــی.)721/4 :1377 ،

گر تو تماخره کنی اندر چنین سفر

بر خویشتن کنی تو نه بر من تماخره

(ناصرخسرو)268 :1384 ،
«پیــران چیزهــا داننــد کــه جوانــان نداننــد ،ا گرچــه عــادت جوانــان چنانســت کــه بــر
پیــران تماخــره کننــد» (عنصرالمعالــی.)58 :1378 ،
آ گه شدم که گر بمثل روی و آهنم
در دست زن چو کاغذ ّتر و رگو 17شوم
لیکن نه بازگردم از شرم مردمان
کاندر خور تماخره و تتربو 18شوم
(سوزنی ،نقل از «سفینۀ شاعران»)337 :1391 ،
« ...از راه تماخــره و تخجیــل گفــت :مردمــان ،ایــن عجــب شــنوید و ایــن محــال بینیــد.
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موشــی بــه یــک شــب نانــی چگونــه توانــد خــورد؟» (وراوینــی.)114 :1367 ،
 .6جنجلــه  /jan.ja.laجنجلــکُ ،پرچیــن و شــکن ،مجعــد :ای دختــر[ک] ســفیدچۀ [=
ســفیدگونۀ] جنجلهمــو /مغــرور مشــو کــه پــدرت میتــه بــه شــو (دوبیتیهــای تاجیکــی.)46 ،
جــای آن اســت کــه خواننــده از خــود بپرســد واژهای بــا یــک شــاهد ،آن هــم از
دوبیتیهــای تاجیکــی چــه جایگاهــی در ایــن فرهنــگ دارد؟!
 .7جــواز  jo.vāzظرفــی ماننــد هــاون کــه دانههــای روغنــی را در آن میکوبیدنــد و
روغــن آنهــا را میگرفتنــد :تیلــی [= روغنــی] کــه از جــواز برمیآمــد ،او را در یــک پلتــه [=
فتیلــه] میمالیدنــد (افســانههای دری.)609 ،
شواهدی از این واژه:

ای به کوپال گران کوفته پیالن را پشت

چون کرنجی که فروکوفته باشد به جواز

خواجــه تتمــاج بایــد و ســر بریــان

ســود نــدارد مــرا ســفرجل و چکــری

(فرخی)200 :1371 ،
«بعــد از ســاعتی حــال شــیخ شــادی دیگــر شــد و از درون او آواز عظیــم میآمــد ،چنانــک گویــی
کســی جــواز میکوبــد» (بخــاری207 :1383 ،؛ بــرای شــواهد دیگــر ← ،رواقــی.)134 :1383 ،
 .8چپرکــت  ča.par.katتختخــواب :خودمــان را روی چپرکتهــای شــفاخانه یافتــه
بودیــم (تــو هیــچ گــپ نــزن .)42 ،روی چپرکــت دیگــر ،صالــح یـکدم کالشــینکوفش را پــا ک
یکــرد (جــای خالــی گلــدان.)65 ،
م 
ُ
ّ
گلبــدن بیگــم ،دختــر بابــر در وصــف خانــۀ طلســم نوشتهاســت« :و در مثمـ ِـن خــورد،
چهپرکــت ّ
مرصــع نهــاده» (گلبدنبانــو .)64 :1383 ،نیــز« :خانــۀ ســیوم کــه آن را خانــۀ
ِ
ّ
مــراد میگفتنــد ،در آن خانــه چهپرکــت از مرصــع و ظرفــی از صنــدل انداختــه [= نهــاده] و
توشــکهای خیــال انداختــه ،و در پایــان نیــز نهالچههــای خاصگــی انداختــه» (همــان.)65 :
َ
«کــت» بــه معنــای تخــت ریشــه در سنســکریت دارد (← حسندوســت :1393 ،مدخــل
.)3885
َ
 .9چکــری  čok.riچوکــری ،ریــواس ... :آخــر رفــت گاوخانــه و بــا تــال [= ترکــه] بـه جــان
جونـهگاو [= گاو جــوان] و مــادهگاو افتــاد .دم گوســالهها را ســر قهــر کشــید و گوششــان را مثــل
چکــری جویــد (گل ســرخ دلافــگار .)92 ،عجــب چوکریهــای خوشــمزهای بــه مــا دادنــد
(روایــت .)21 ،6
«چکری» در متون به کار رفتهاست:
(کسایی مروزی)108 :1379 ،
«چگریابــا :و ایــن را بــه تــازی ریباسـ ّـیه خواننــد .مداینــی گویــد کــه چگــری بــه پارســی
ریــواج را خواننــد» (تفلیســی« .)388 :1390 ،ریبــاس ...بــه پارســی ریــواج گوینــد و جکــری
هــم گوینــد» (کاســانی326/1 :1358 ،؛ نیــز ← عقیلــی خراســانی.)458 :1380 ،
 .10چنگالــی  čan.gā.liگون ـهای غــذای شــیرین کــه از خــردۀ نــان و روغــن و مــادۀ
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نقد آثار پیشین

ً
قنــدی درســت میکننــد و غالبــا آن را نــذری میدهنــد :و بــه یکدیگــر غــذای چنگالــی و
شــربت خوراندنــد (ســه زن هراتــی.)143 ،
ابواسحاق اطعمه در چنگالنامه به ترکیبات این خورا کی اشاره میکند:
ّ
شیرینی من در هر دهانست
ذوق
گفت :اصلم روغن و خرما و نانست
نام من از غیب ،چنگال آمدهاست
آردیروغن 19به من دال آمدهاست
(بسحق اطعمه66 :1392 ،؛ نیز ← همان)89 :
20
«حضــرت رســول چــون میمونــه را تزویــج نمــود ،ولیمــه فرمــود و حلــس (ظ :خبیــص)
بــه مــردم خورانیــد و آن چنگالــی بودهاســت کــه از خرمــا و روغــن و کشــک (صحیــح :کعــک)
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3میســاختهاند» (مجلســی .)125 :1369 ،شــیوۀ طبــخ ایــن خوردنــی ،در ســفرۀ اطعمــه
پاییز و زمستان  1394یافــت میشــود« :چنــگال ...آن چنــان باشــد کــه روغــن را داغ کــرده شــیرینی در آن ریختــه و
350
 254نــان در آن خــورد نمــوده بمالنــد تــا ممــزوج شــود» (آشپزباشــی55 :1353 ،؛ نیــز ← رواقــی،
.)682-681 :1392
 .11خاونــد  xā.vandصاحــب ،مالــک :گوســاله تــا گــو شــود ،دل خاونــد ،او/آب شــود.
(ضربالمثلهــای فارســی در افغانســتان.)60 ،
ایــن واژه هــم در متــون ،شــواهدی دارد« :دنیــا میگویــد مــن کنیزکــم .رضــای خاونــدم
حاصــل کــن تــا مــرا بــه زنــی بــه تــو دهــد کــه نــکاح کنیــزک ،بــی رضــای مالــک نبــود» (بهــاء
ولــد.)285/1 :1352 ،
تا از خری رهی تو زان لطف کبریایی
خاوند بوستان را اول بجوی ای خر
(مولوی)197/6 :1355 ،
«کاال بــه دســت دزد و غاصــب عاریــه باشــد ،عاقبــت بــه دســت خاونــد و مســتحق برســد
و پایــدار مانــد» (ســلطان ولــد« .)161 :1367 ،ا گرچــه بظاهــر همــه روی زمیــن از آن اوســت...
هیــچ عاقلــی کــه نظــرش بــه ســرانجام او باشــد ،او را خاونــد و مالــک زمیــن ندانــد» (همــان:
167؛ نیــز ← رواقــی157 :1383 ،؛ همــو.)732 :1392 ،
 .12ســبچه  sab.čaخربــزۀ کوچــک نارســیدۀ ســبزرنگ ،کالــک :بچــه از اینهــا هم ســبچۀ
مایــه (ضربالمثلهــای دری افغانســتان .)39 ،محــب ...چوبهــای تــر را از دور آتــش پــس
میکنــد ،بــا دســت میزنــد روی ســبچۀ نارســی ،روی پــل مینشــیند (گوشــوارۀ انیــس.)27 ،
«ســفچه» بــه معنــی خربــزۀ نــارس ،در متــون نظــم و نثــر ماننــد دیــوان منجیــک ،فر خنامــه،
دیــوان ســنایی ،انیسالطالبیــن ،معرفــت فالحــت و ...بــه کار رفتهاســت (← منجیــک ترمــذی،
57 :1391؛ جمالــی یــزدی279 :1386 ،؛ بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی.)982 :1392 ،
 .13شــاندن  šān.danنشــاندن :ا گــر امیــد نبــود ،مــادر فرزنــد خــود را شــیر نم ـیداد و
چکــس درخــت نمیشــاند (نامــۀ پژوهشــگاه ،ش  ،2ص  .)219هرکجــا نخــل وفــا شــاندم
هی 
جفــا حاصــل بــداد /طالــع خــود بارهــا مــن امتحــان کــردم نشــد (ســیماها و آواهــا. ...)494 ،
«شــاندن» صورتــی از «نشــاندن» و در اینجــا بــه معنــی «کاشــتن» اســت .شــواهدی از
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سلک ّ
الســلوک« :چــون بنــده مشــغول ذ کــر شــود ،فرشــتگان بــه نــام او آنجــا درختــان شــانند»
(نخشــبی« .)109 :1369 ،گفــت :آری نهــال عشــق در مزرعــۀ ســینه شــاندم» (همــان.)93 :
 .14غلبــک  qal.bakعــکک ،عقعــق ،عکــه ،کالغ ســیاه و ســفید :بــاز نماند ،باشــه نماند-
غلبــک برآمــد شــکار کــرد (ضربالمثلهــای دری افغانســتان .)37 ،غلبــک بامشــان بــه
بامشــان پریــد (همــان.)141 ،
ُ
همــان «غلبــه» اســت کــه در متــون فارســی شــواهدی دارد (← دهخــدا :1373 ،ذیــل
مدخــل؛ رواقــی.)268 :1383 ،
 .15فاتوریــدن  /fā.tu.ri.danفاتولیــدن ،رم کــردن ،رمیــدن ،خــود را کنــار کشــیدن
(افغــان قامــوس.)1/3 ،
ایــن لغــت بــدون هیــچ شــاهدی از متــون مکتــوب در افغانســتان ،مدخــل شدهاســت؛
فاتولیــدن (فاتوریــدن) بــه معنــای «رانــدن» و «دور کــردن» اســت (بــرای شــواهد ← رواقــی،
« .)201 :1388تورانــدن»« ،تــور خــوردن»« ،تــور دادن»« ،تــور کــردن» و «توریدن» در فارســی
افغانســتان بــه کار رفتهاســت (← انوشــه294-295 :1391 ،؛ رواقــی )202-203 :1388 ،امــا
«فاتولیــدن» در آن ســامان ،کاربــردی نــدارد.
 .16فــاژه  fā.ĵaفاجــه ،خمیــازه :رعشــۀ دســت خلیفــه [= اســتاد] انــور خیلــی بیشتــر
شدهاســت و بــه خاطــر کــج و کــور دوختــن لبــاس مشــتریهایش ،خیاطخان ـهاش دیگــر
رونــق نــدارد .ا کثــر ســاعات روز را فــاژه میکشــد و مگــس میپرانــد (کوچــۀ مــا ،ج . ...)415 /1
شــب پختــه میشــود و زلیخــا بــا وصــف فاژههــای مکــرر ،دل از دیــدار امیــن نمیکنــد و
مقاومــت میکنــد (همــان ،ج .)515 /1
جملــۀ نخســت ،بایــد ذیــل مدخــل «فــاژه کشــیدن» بیایــد« .فــاژه» در متــون فارســی
شــواهدی دارد:
تو در فاژه افتی و من در عطاسه
تو زر خواهی و من سخن عرضه دارم
(انوری)720 :1372 ،
«شــتر را فــاژه اعنــی ده ـندره برآمــد» (سجاســی« .)496 :1368 ،هفــت چیــز در نمــاز
از دیــو باشــد؛ خــون بینــی و وسوســه و فــاژه و خــارش و التفــات و بــازی کــردن بــه چیــزی»
ُّ
«الثؤبــاء :فــاژه» (دهــار:1349 ،
(خوارزمــی ،38/2 :1352 ،نقــل از رواقــی.)1246 :1392 ،
 ،184نقــل از همانجــا).
ّ
 .17فلــه  fe.laدلمــه ،شــیر اول گاو یــا گوســفند تــازه زاییــده :گاو مــا هفتــۀ پیــش زاییــد و
فلــۀ شــکم ســیر خوردیــم (شــوکران در ســاتگین ســرخ.)89 ،
ّ
َ
«اللبــأ» عربــی
در فرهنگهــای عربــی بــه فارســی قدیــم« ،فلــه» بــه معنــای آغــوز در برابــر ِ
آمدهاســت (← کــردی نیشــابوری152 :1355 ،؛ میدانــی182 :1345 ،؛ زنجــی ســجزی،
294 :1364؛ دهــار .)532 :1349 ،شــواهدی از کتابهــای طبــی و دارویــی« :فامــا آن
غذاهــا کــه بلغــم تولــد کننــد :هــر طعامــی کــه لــزج بــود چــن گوشــت ماهــی ...و ســماروغ...
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ّ
و فلــه و ماســت و مغــز ســر» (اخوینــی بخــاری« .)157 :1371 ،مغزهــای همــه جانــوران و فلــه

(متــن :قلــه) و کمــاه و ســماروغ ...غلیــظ باشــد و گوشــت ماهــی بــزرگ لــزج و غلیــظ باشــد»
(جرجانــی 128 :1355 ،و نیــز ← .)138

مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله
نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده
(فرخی)349 :1371 ،
 .18قــوغ  quqگل آتــش ،اخگــر ،آتــش زغــال ،آتشــی کــه شــعلۀ آن خامــوش شــده باشــد:
 ...دور هــم جمــع میشــدیم و کچالــوی [= ســیب زمینــی] زیــر قوغــی درســت میکردیــم
(تویــی کــه ســرزمینت اینجــا نیســت .)125 ،دســت و پاهایــش مثــل قــوغ آتــش شــده بــود
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ( 4-3بــرف و نقشهــای روی دیــوار.)96 ،
پاییز و زمستان 1394
ایــن واژه بــه صــورت «کــوغ» در تفســیر بصائــر یمینــی آمدهاســت« :هرچنــد خواســتند
 350کــه از ســنگ و آهــن کــه بــا ایشــان بــود کوغــی جهــدّ ،
256
میســر نشــد» (نیشــابوری65/1 :1359 ،؛
بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی« .)1320-1321 :1392 ،کــوغ» بــه ایــن معنــا در لغتنامــۀ
دهخــدا مدخــل نشدهاســت.
پینوشت
.1در آغــاز چــاپ افســت (1369ش) ،تاریــخ نشــر نخسـ ِـت کتــاب1335 ،ش آمــده کــه
نادرســت اســت .زیــرا چنانکــه پیشتــر اشــاره کردهانــد (← جهانبخــش،)27 :1377 ،
تاریــخ مقدمههــای چندگانــۀ آن1337 ،ش اســت .در صفحــۀ پایانـ ِـی چــاپ اول ،قــوس
1340ش بــه چشــم میخــورد کــه همــان بایــد درســت باشــد( .در بــاب ایــن فرهنــگ ←
جهانبخــش در فهرســت منابــع؛ نیــز ،کیســیلووا.)59-51 :1355 ،
 .2روی لفافــۀ جلــد« ،بهــار یکهــزار و ســیصد و هشــتاد -مشــهد» نوشــته شدهاســت
و در صفحــۀ عنــوان عبــارت «مشــهد »1379-بــه چشــم میخــورد امــا شناســنامۀ
کتــاب مشــخص میکنــد کــه در 1380ش ،بهتوســط نشــر عرفــان و در تهــران از چــاپ
برآمد ها ســت!
َ
تر امثــال و ِحکــم یــا ضربالمثلهــای دری از
 .3ایــن کتــاب ،چــاپ کاملتــر و مبســوط ِ
همیــن نویســنده اســت کــه پیشتــر از آن نــام بردهشــد.
 .4محمدجــواد خــاوری در مقدمــۀ امثــال و حکــم مــردم هــزاره ،شــماری دیگــر از ایــن دســت
کتابهــا را فهرســت کردهاســت (← خــاوری.)13 :1380 ،
 .5شــاخی :چهارشــاخی کــه بــا آن خرمــن را بــاد میدهنــد (انوشــه و خدابندهلــو:1392 ،
.)578
 .6در برهــان قاطــع (ص  )1583مضبــوط اســت« :کاه پارینــه بــه بــاد دادن :کنایــه از الف
زدن و حکایــت و ســخنان گذشــته گفتــن و بــر گذشــته فخــر کــردن و نازیــدن باشــد و آن
را کاه کهنــه بــه بــاد دادن هــم میگوینــد» و در فرهنــگ امثــال ســخن آمدهاســت« :کاه

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

کهنــه بــه بــاد میدهــد ،هنگامــی گفتــه میشــود کــه کســی ســخنان گذشــتۀ خــود را تکــرار
میکنــد» (انــوری.)871 :1384 ،
 .7به ترتیب :اتریش ،انگلیس ،شیلی و اسپانیا.
 .8به ترتیب :آرژانتین ،آنکارا ،مجارستان.
« .9ســرک» و «پچــک» بهویــژه در مســابقۀ «تخممــر غ جنگــی» کــه در افغانســتان رایــج
اســت ،کاربــرد دارد؛ در ایــن بــازی ،دو نفــر کــه هرکــدام یــک تخممــر غ آبپزشــده در دســت
دارنــد ،ســر تخممر غهــا را بــه هــم میزننــد؛ تخممرغــی کــه زودتــر بشــکند ،صاحــب آن
بازنــده اســت .پــس از شکســته شــدن َسـ َـرک ،بــا َپ َچــک (تــه تخممــر غ) بــازی میکننــد.
 .10متن دیوان« :دانۀ» (در این باره ← مهدویفر ،اردیبهشت  3 :1392و.)7
 .11حرکتگذاری کلمه ،از فاطمه روشن ،سرایندۀ مجموعۀ عطر کینوهاست.
« .12ولــس» در زبــان پشــتو ّ
ّ
جمعیــت» را گوینــد (پشــتو قامــوس،
«امــت ،عشــیره ،قــوم،
.)309/2 :1333
افغانستانی مجموعۀ عطر کینوها معنای واژه را نوشته است.
 .13فاطمه روشن ،شاعر
ِ
ّ
 .14معانــی «انــداز» در شــعر بیــدل دهلــوی ،شــاعر نامــدار ســبک هنــدی نیــز بســیار تأمــل
برانگیــز اســت.
ُّ
ّ
َ .15چلی :شا گرد مل (محمدی.)111 :1388 ،
 .16قطیفه ،پارچهای که مردان افغان به دوش میاندازند (محمدی.)89 :1389 ،
 .17دیوان سوزنی (ص « :)454تزویرگو».
« .18تیز تو» (همانجا).
 .19آردیروغن :حلوای آردی.
 .20در متــن چاپــی مفاتیـحاالرزاق نظیــر همیــن جمــات آمــده و کلمۀ مــورد نظر« ،خمیس»
ضبــط شدهاســت کــه باید دگرگشــتۀ «خبیص» باشــد (← نــوری.)600/3 :1381 ،
کتابنامه
آذرخش ،سرور ،1386 .بی چراغ در مه ،کابل ،انجمن قلم افغانستان.
آرنــی ،جــارج ،1382 .افغانســتان گــذرگاه کشورگشــایان ،مترجمــان :ســید محمــد یوســف
علمــی و حبیبالرحمــن هالــه ،چ  ،3کابــل ،بنــگاه انتشــارات میونــد.
آشپزباشی ،میرزا علیا کبرخان ،1353 .سفرۀ اطعمه ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
ابن منظورّ ،
محمد بن مکرم1414 .ق ،لسانالعرب ،بیروت ،دار صادر.
ابوالقاسمی ،محسن ،1390 .واژگان زبان فارسی دری ،چ  ،2تهران ،طهوری.
ّ
المتعلمیــن فی ّ
الطــب ،بــه تصحیــح
اخوینــی بخــاری ،ابوبکــر ربیــع بــن احمــد ،1371.هدایة
جــال متینــی ،مشــهد ،دانشــگاه فردوســی.
ادیــب کرمینــی ،علــی بــن محمــد ،1385 ،تکملةاالصنــاف ،بــه کوشــش علــی رواقــی ،بــا
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همــکاری ســیده زلیخــا عظیمــی ،تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ارزانی ،محمدا کبر بن محمدشاه ،1387 .طب ا کبری ،قم ،جاللالدین.
ارغند ،ببرک ،1386 .سفر پرندگان بیبال ،بیجا ،آینده.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،2010لبخند شیطان ،بیجا ،آینده.
استرآبادی ،میرزامهدی خان ،1374 .سنگالخ ،ویرایش :روشن خیاوی ،تهران ،مرکز.
اســکندربیگ ترکمــان ،1382 .تاریــخ عالـمآرای عباســی ،جلــد اول و نیمــی از جلــد دوم :زیــر
نظــر ایــرج افشــار ،تهــران ،امیرکبیــر.
ّ
ّ
اشــرف مازندرانــی ،1373 .دیــوان اشــعار ،بـ ه کوشــش محمدحســن ســیدان ،تهــران ،بنیــاد
موقوفــات افشــار.
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
پاییز و زمستان  1394افشــار ،ایــرج ،1369 .واژهنامــۀ یــزدی ،تنظیــم و آوانویســی :محمدرضــا محمــدی ،تهــران،
کتابفروشــی تاریــخ.
350
258
افغانینویــس ،عبــداهلل ،1369 .لغــات عامیانــۀ فارســی افغانســتان ،تهــران ،مؤسســۀ
تحقیقــات و انتشــارات بلــخ.
 اقبال ،غالم احمد ،1373 .گنج ده ویرانه ،اسالمآباد ،بینا.
ا کبری شالچی ،امیرحسین ،1370 .فرهنگ گویشی خراسان بزرگ ،تهران ،مرکز.
امانیــار ،ذبی ـحاهلل ،1379 .شــکنجهگاه کابــل یــا ســیمای زندهب هگــوران قلعــۀ مــرگ (زنــدان
پــل چرخــی) ،پیشــاور ،کتابفروشــی فضــل.
انوری ،حسن (به سرپرستی) ،1381 .فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (به سرپرستی) ،1384 .فرهنگ امثال سخن ،تهران ،سخن.
انوری ،علی بن محمد ،1372 .دیوان ،تهران ،علمی و فرهنگی.
انوشه ،حسن و غالمرضا خدابندهلو ،1391 .فارسی ناشنیده ،تهران ،قطره.
الطالبیــن و ّ
بخــاری ،صــاح بــن مبــارک ،1383 .انیس ّ
عد ّ
ةالســالکین ،بــا مقدمــه و تصحیــح
خلیــل ابراهیــم صــاری اوغلــی ،بــه کوشــش توفیــق ﻫ .ســبحانی ،تهــران ،انجمــن آثــار و
مفاخــر فرهنگــی.
ّ
ّ
(محمدحســین بــن خلــف تبریــزی) ،1357 .برهــان قاطــع ،بــه اهتمــام محمــد
برهــان
معیــن ،تهــران ،امیرکبیــر.
ُبســحق اطعمــۀ شــیرازی ،1392 .کلیــات ،تصحیــح منصــور رســتگار فســایی ،چ  ،2تهــران،
میــراث مکتــوب.
بلعمــی ،محمدبــن محمــد ،1377 .تاریخنامــۀ طبــری ،بهتصحیــح محمــد روشــن ،تهــران،
ســروش.
بندهــش هنــدی ،1388 .تصحیــح و ترجمــه :رقیــه بهــزادی ،چ  ،2تهــران ،پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
بهاءولــد ،1352 .معــارف بهــاء ولــد ،بــه اهتمــام بدیعالزمــان فروزانفــر ،تهــران ،ادارۀ کل
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نــگارش وزارت فرهنــگ و هنــر.
بهار ،مهرداد ،1345 .واژهنامۀ بندهش ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
پارســادانیان ،ورژ ،1389 .فرهنــگ فارســی -دری ،دری -فارســی ،چ  ،2تهــران ،فرهنــگ
معاصــر.
پارسایار ،محمدرضا ،2001 .فرهنگ معاصر فرانسه -فارسی ،تهران ،فرهنگ معاصر.
پشتو قاموس ،1330-1333 .کابل ،پشتو تولنه.
پورحســینی ،ابوالقاســم ،1370 .فرهنــگ لغــات و اصطالحــات مــردم کرمــان ،کرمــان ،مرکــز
کرمانشناســی.
تفضلی ،احمد ،1348 .واژهنامۀ مینوی خرد ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
تفلیســی ،ابوالفضــل حبیــش بــن ابراهیــم ،1390 .کفایةالطــب ،بــه تصحیــح زهــرا پارســاپور،
تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
جامــیّ ،
ّ
عبدالرحمــان ،1366 .مثنــوی هفــت اورنــگ ،بــه تصحیــح مرتضــی مدرس
نورالدیــن
گیالنــی ،چ  ،2تهران ،کتابفروشــی ســعدی.
جرجانــی ،اســماعیل ،1355 .ذخیــرۀ خوارزمشــاهی ،چــاپ عکســی از روی نســخۀ مــورخ
603ق ،بــه کوشــش علیا کبــر ســعیدی ســیرجانی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
جمالی یزدی ،ابوبکر مطهر ،1386 .فر خنامه ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر.
جمــراد ،جمشــید ،1382 .ارمغــان چــاه آب ،بــه کوشــش ارشــید شــعله ،کابــل -پیشــاور،
مرکــز نشــراتی میونــد.
جهانبخــش ،جویــا« ،1377 .نگاهــی بــه لغــات عامیانــۀ فارســی در افغانســتان» ،آینــۀ
پژوهــش ،ش (51مــرداد و شــهریور) ،صــص .26-33
چوهــدری ،شــاهد ،1375 .فرهنــگ واژههــای فارســی در زبــان اردو ،تهــران ،شــرکت
انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
شهــای ایرانـ ِـی
نهــا و گوی 
حسندوســت ،محمــد ،1389 .فرهنــگ تطبیقــی -موضوعــی زبا 
نــو ،تهــران ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1393فرهنــگ ریش هشــناختی زبــان فارســی ،تهــران ،فرهنگســتان
زبــان و ادب فارســی.
ّ
حســینی مدنــی تتــوی ،عبدالرشــیدبن عبدالغفــور( .بیتــا) .فرهنــگ رشــیدی ،بــه تصحیــح
ّ
محمــد عباســی ،تهــران ،کتابفروشــی بارانــی.
حســینی موســی ،زهــرا ،1384 .فرهنــگ واژگان و کنایــات شــهر بابــک ،کرمــان ،بنیــاد
کرما نشناســی.
ّ
خاقانــی شــروانی ،افضلالدیــن بدیــل بــن علــی ،1382 .دیــوان خاقانــی ،بهکوشــش
ضیاءالدیــن ســجادی ،چ  ،7تهــرانّ ،زوار.
خاوری ،محمدجواد ،1376 .پشت کوه قاف ،بیجا ،سراج.
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1380امثال و حکم مردم هزاره ،تهران ،عرفان.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1387قصههای َهزارههای افغانستان ،تهران ،چشمه.
خپلوا ک ،غالم فاروق ،1390 .جیولوژی ،صنف دهم ،وزارت معارف افغانستان.
مؤیدالدیــن محمــد ،1351-1358 .ترجمــۀ احیــاء علوم ّ
ّ
الدیــن ،بــه کوشــش
خوارزمــی،
حســین خدیوجــم ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
دری( ،بیتــا) .صنــف ششــم .بیجــا ،د افغانســتان موقتــه اداره (د پوهنــی وزارت)،
یونیســف.
دولتآبــادی ،عزیــز ،1386 .فرهنــگ واژ ههــای ترکــی و مغولــی در متــون فارســی ،تبریــز،
دانشــگاه تبریــز.
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
ّ
پاییز و زمستان  1394دهــار ،قاضــی خــان بدرمحمــد ،1349-1350 .دســتوراالخوان ،بهکوشــش ســعید نجفــی
اســداللهی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
350
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دهخدا ،علیا کبر ،1373 .لغتنامۀ دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.
رجائی .مرداد « ،1339سوسیس -ساندویچ» ،یغما ،ش  ،145ص .254-255
رحمانی ،روشن ،1377 .افسانههای َدری ،چ  ،2تهران ،سروش.
رضائی ،جمال ،1373 .واژهنامۀ گویش بیرجند ،تهران ،روزبهان.
رفیعی ،عبدالواحد ،1387 .آشار ،کابل ،خانۀ ادبیات افغانستان.
رواقی ،علی .اسفند « ،1351نقدی بر ترجمۀ تفسیر طبری» ،سیمر غ ،ش .1
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1383زبان فارسی فرارودی [تاجیکی] ،تهران ،هرمس.
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ « ،1388دربــارۀ گویــش یغنابــی» ،جش ـننامۀ اســتاد عبدالمحمــد
آیتــی ،تهــران ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بــا همــکاری زهــرا اصالنــی ،1392 .زبــان فارســی افغانســتان (دری)،
تهــران ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.
روســتا باختــری ،محمدصابــر« ،1390 .آشــنای بیگانــه» ،امضاهــا (گزینــۀ داســتانهای کوتــاه
افغانســتان) ،بــه انتخــاب ّ
محمدحســین محمــدی ،کابــل ،تــا ک.
روشن ،فاطمه ،1391 .عطر کینوها ،مشهد ،سپیدهباوران.
رهنــورد زریــاب ،محمداعظــم .)1383( .هذیانهــای دور غربــت ،چ  ،2کابــل ،بنیــاد فرهنــگ
و جامعــۀ مدنی.
رهیاب ،محمدناصر .)1384( .سپیدهدم داستاننویسی ،مشهد ،ترانه.
ّزریندســت (ابــوروح ّ
محمدبــن منصوربــن ابــی عبــداهلل جرجانــی) .)1391( .نورالعیــون ،بــه
تصحیــح یوســف بیــگ باباپــور ،تهــران ،میــراث مکتــوب -ســفیر اردهــال.
ّ
زنجــی ســجزی ،محمودبــن عمــر .)1364( .مهذباالســماء فــی مرتبالحــروف و االشــیاء،
بــه تصحیــح محمدحســین مصطفــوی ،تهــران ،علمــی و فرهنگــی.
سجاســی ،اســحاق بــن ابراهیــم بــن غانــم طائــی .)1368( .فرائــد ّ
الســلوک ،بــه تصحیــح و
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تحشــیۀ عبدالوهــاب نورانــی وصــال -غالمرضــا افراســیابی ،تهــران ،پاژنــگ.
ســرلک ،رضــا .)1381( .واژهنامــۀ گویــش بختیــاری چهارلنــگ ،تهــران ،فرهنگســتان زبــان و
ادب فارســی.
«ســفینۀ شــاعران قدیــم (نیمــۀ دوم نســخۀ  651ســنا)» .)1391( .بهتصحیــح محمدرضــا
ضیــاء ،متــون ایرانــی  ،3بهکوشــش جــواد بشــری ،تهــران ،کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد
مجلــس شــورای اســامی ،ص .297 -507
سلجوقی ،صالحالدین .)1380( .نقد بیدل ،تهران ،انتشارات عرفان.
سلطانزادهّ ،
محمدآصف .)1391( .سینما گر شهر نقره ،چ  ،2کابل ،تا ک.
سلطان ولد .)1367( .معارف ،به کوشش نجیب مایل هروی ،تهران ،مولی.
شــاعران بیدیــوان در قرنهــای  .)1370( .5-4-3بهکوشــش محمــود ّ
مدبــری ،تهــران،
پانــوس.
ّ
شریف ،مهدی بن علی نقی )1387( .زادالمسافرین ،قم ،جاللالدین.
یهــای شــفاهی از مناطــق
شــعور ،اســداهلل .)1382( .تران ههــای غرجســتان :مجموعــۀ دوبیت 
هزارهنشــین افغانســتان ،تهــران ،پژوهشــکدۀ مردمشناســی -ســازمان میــراث فرهنگــی.
شکورزاده ،ابراهیم .)1363( .عقاید و رسوم مردم خراسان ،تهران ،سروش.
شــمس منشــی (محمــد بــن هندوشــاه نخجوانــی) .)1964( .دســتورالکاتب فــی تعییــن
المراتــب ،بــه ســعی و تصحیــح عبدالکریــم علــی اوغلــی عل ـیزاده ،مســکو ،انســتیتوی
خاورشناســی فرهنگســتان علــوم جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی.
شــهریار نقــوی ،سـ ّـید باحیــدر .)1370( .فرهنــگ اردو -فارســی ،اســامآباد ،مرکــز تحقیقــات
فارســی ایــران و پا کســتان.
صادقی ،علیاشرف .)1380( .فارسی قمی ،تهران ،باورداران.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( .زیــر نظــر) ،1392 ،فرهنــگ جامــع زبــان فارســی ،جلــد اول ،تهــران،
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.
صفدریّ ،
محمدرضا .)1368( .سیاسنبو ،شیراز ،نشر شیوا.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .)1382( .من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تا کم ،تهران ،ققنوس.
صوفــی عشــقری .)1377( .کلیــات صوفــی عشــقری ،بــه اهتمــام عبدالحمیــد وهــابزاده،
بیجــا ،علــوی.
طاووسی ،محمود .)1365( .واژهنامۀ شایستنشایست ،شیراز ،دانشگاه شیراز.
عثمان ،محمدا کرم .)1390( .کوچۀ ما ،چ  ،2تهران ،عرفان.
عظیمی ،م .نبی ،1382 .واهمههای زمینی ،کابل ،بنگاه انتشارات میوند.
عقیلــی خراســانی شــیرازیّ ،
محمدحســین ،1380 .مخزناالدویــه ،افســت از چــاپ کلکتــه،
تهــران ،بــاورداران.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1385خالصةالحکمــة ،بــه تصحیــح اســماعیل
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ناظــم ،قــم ،اســماعیلیان.
علوی ،الیاس ،1393 .حدود ،تهران ،نیماژ.
عمیــد لویکــی ،فض ـلاهلل ،1985 .دیــوان ،بــه تصحیــح نذیــر احمــد ،الهــور ،عظیــم پرنتنــگ
کارپوریشــن.
سبــن اســکندر ،1378 .قابوسنامــه ،بهتصحیــح غالمحســین
عنصرالمعالــی کیکاوو 
یوســفی ،تهــران ،علمــی و فرهنگــی.
غیــاث (غیاثالدیــن رامپــوری) ،1363 .غیاثاللغــات ،ب ـه کوشــش منصــور ثــروت ،تهــران،
امیرکبیــر.
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3فخری ،حسین ،1378 .شوکران در ساتگین سرخ ،پیشاور :مرکز نشراتی میوند.
پاییز و زمستان ّ 1394فرخی سیستانی ،1371 .دیوان ،به کوشش ّ
محمد دبیرسیاقی ،تهرانّ ،زوار.
 350فــرزان ،احمدشــاه و توریالــی غیاثــی ،1379 .مــردی اســتوار و امیــدوار بــه افقهــای دور،
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مشــهد ،ترانــه.
فرهوشی ،بهرام ،1358 .فرهنگ زبان پهلوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
فکــرتّ ،
محمدآصــف ،1377 .واژهنامــۀ همزبانــان ،نامــۀ فرهنگســتان ،ضمیمــۀ ش ،4بــا
تجدیــد نظــر مؤلــف ،منتشــر شــده در :وبــا گ یادهــا (یادداش ـتهایی از آصــف فکــرت).
فوقــی یــزدی (فوق ّ
الدیــن احمــد یــزدی) .]1342[ .هزلیــات ،بــه تصحیــح و مقدمــۀ مـ ّ
ـدرس
گیالنــی ،تهــران ،مؤسســۀ مطبوعاتــی عطایــی.
قدسی مشهدی ،حاجی ّ
محمدخان ،1375 .دیوان ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
قســیم ،حســن« ،1357 .زنــی بــا ســایهاش» ،نثــر دری افغانســتان ،بــه کوشــش علــی رضــوی
غزنــوی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران ،ص .271-278
کاتــب هــزارهُ ،مـ ّـا فیــض محمــد ،1391 .ســراج ّ
ّ
التواریخ ،بــه کوشــش محمدابراهیــم شــریعتی،
تهــران ،انتشــارات عرفان.
کاســانی ،ابوبکربــن علــی بــن عثمــان ،1358 .صیدنــه ،بــه کوشــش منوچهــر ســتوده ،ایــرج
افشــار ،تهــران ،شــرکت افســت.
ُّ
ّ
کاشــغری ،محمودبــن حســین بــن محمــد ،1375 .دیــوان لغاتالتــرک ،ترجمــه و تنظیــم:
محمــد دبیرســیاقی ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
کاظمی ،محمدکاظم ،1382 .همزبانی و بیزبانی ،تهران ،انتشارات عرفان.
کــردی نیشــابوری ،ادیــب یعقــوب ،1355 .البلغــه ،بهاهتمــام مجتبــی مینــوی و فیــروز
حریرچــی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
کســایی مــروزی (زندگــی ،اندیشــه و شــعر او) ،1379 .بهکوشــش محمدامیــن ریاحــی ،چ ،8
تهــران ،علمــی.
ُ
کلباســی ،ایــران ،1362 .گویــش کــردی مهابــاد ،تهــران ،مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات
فرهنگــی.

ناگفتههایی از فارسی ناشنیده

کهــزاد ،احمدعلــی( .بیتــا) .تاریــخ افغانســتان از ادوار قبــل تاریــخ تــا ســقوط ســلطۀ موریــا،
(قســمت اول فصــل پنجــم ،نــگارش محمــد عثمــان صدقــی) ،بیجــا ،بینــا.
کیســیلووا ،ل.ن« ،1355 .مأخــذ مطالعــۀ لغــات زبــان دری و نظــری بــر لغتنامههــای
افغانــی» ،ترجمــۀ اســداهلل حبیــب ،ادب ،س  ،24ش  ،1ص .46 -62
گلبدن بانو ،1383 .گلبدننامه ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،بنیاد موقوفات افشار.
گویا (اعتمادی) ،سرور و دیگران( .بیتا) .رهنمای فولکلور ،کابل ،پشتو تولنه.
مجلسیّ ،
محمدباقر ،1369 .حلیةالمتقین ،قم ،لقمان.
محمدخــان ،مهرنــور ،1362 .بررســی لغــات اروپایــی در زبــان فارســی ،اســامآباد ،مرکــز
تحقیقــات فارســی ایــران و پا کســتان.
ّ
محمدیــار بــن عــرب قطغــان ،1385 .مسـ ِـخر البــاد (تاریــخ شــیبانیان) ،بــه تصحیــح نــادرۀ
جاللــی ،تهــران ،میــراث مکتــوب.
محمدیّ ،
محمدحسین ،1387 .انجیرهای سرخ مزار ،چ  ،4تهران ،چشمه.
َ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1388تو هیچ گپ نزن ،تهران ،چشمه.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،1389از یاد رفتن ،چ  ،3تهران ،چشمه.
محمود ،احمد ،1372 .مدار صفر درجه ،تهران ،معین.
محمــود ،اســعد ،1336 .عشــق و وظیفــه یــا شــب اخیــر ،مترجــم :عبداللطیــف نشــاط ملــک
خیــل ،مزارشــریف ،مطبعــۀ دولتــی.
محیــی الدیــن (مؤســس و نگارنــدۀ مســؤول) 2( .محــرم  .)1349انیــس (جریــدۀ ملــی) ،ش
 ،5مجلــد  ،5کابــل ،مطبعــۀ انیــس.
مشیری ،مهشید ،1371 .فرهنگ واژههای اروپایی در فارسی ،تهران ،البرز.
معینّ ،
محمد ،1371 .فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
مقتــدریّ ،
محمدتقــی ،1338 .ضربالمثلهــای فارســی در افغانســتان ،مســتخرج از جلــد
هفتــم فرهنــگ ایــران زمیــن ،تهــران ،چاپخانــۀ دانشــگاه.
منجیــک ترمــذی ،1391 .دیــوان منجیــک ترمــذی ،بــه کوشــش احســان شــواربی مقــدم،
تهــران ،میــراث مکتــوب.
مولــوی ،جاللالدیــن ّ
محمــد ،1355 .کلیــات شــمس یــا دیــوان کبیــر ،بــا تصحیــح و حواشــی
بدیعالزمــان فروزانفــر ،تهــران ،امیرکبیــر.
یفــر ،ســعید( .اردیبهشــت « ،1392درنــگ بــر اشــارهای از دیــوان خاقانــی» ،کتــاب
مهدو 
مــاه ادبیــات ،ش  ،73پیاپــی.187 :
ّ
میدانــی ،ابوالفتــح احمدبــن محمــد ،1345 .الســامی فیاألســامی ،عکــس نســخۀ محفــوظ
در کتابخانــۀ ابراهیــم پاشــا ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
میرحســینی هــروی ،1352 .طربالمجالــس ،بهاهتمــام ســید علیرضــا مجتهــدزاده،
مشــهد ،کتابفروشــی باســتان.

سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3
پاییز و زمستان 1394
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نقد آثار پیشین

ناصرخســرو قبادیانــی ،ابومعیــن ،1384 .دیــوان ،بــه تصحیــح مجتبــی مینــوی -مهــدی
محقــق ،تهــران ،دانشــگاه تهــران.
ّ
ّ
نخشبی ،ضیاءالدین ،1369 .سلکالسلوک ،به تصحیح غالمعلی آریا ،تهران ،زوار.
نصیــری ،محمدرضــا و عبدالجمیــل ،1393 .فرهنــگ نصیــری ،بــه کوشــش حســن جــوادی،
ویلــم فلــور ،بــا همــکاری مصطفــی کاچالیــن ،تهــران ،کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد
مجلــس شــورای اســامی -تبریــز ،آیدیــن.
نورانی ،جالل ،1366 .چی کنم عادتم شده ،کابل ،اتحادیۀ نویسندگان ج .د .ا.
ّ
نورالدیــن محمــد جهانگیــر گورکانــی ،1359 .جهانگیرنامــه (تــوزک جهانگیــری) ،بــه کوشــش
محمــد هاشــم ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ4-3
پاییز و زمستان  1394نــوری ،فریــداهلل( .حمــل « ،)1391حکمــت و فلســفۀ تحریــم شــراب» ،مجلــۀ عرفــان ،بیجــا،
د پوهنــی وزارت ،ص .29-39
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نــوری ،محمدیوســف ،1381 .مفاتی ـحاالرزاق ،تصحیــح و توضیــح :هوشــنگ ســاعدلو بــا
همــکاری مهــدی قمــی نــژاد ،تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
نیشــابوری ،معین ّ
الدیــن ّ
محمدبــن محمــود ،1359 .تفســیر بصائــر یمینــی ،جلــد اول ،بــه
تصحیــح علــی رواقــی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
واصفــی ،زین ّ
الدیــن محمــود ،1349-1350 .بدایعالوقایــع ،بــه تصحیــح الکســاندر
بلــدروف ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
والــه قزوینــی اصفهانــیّ ،
محمدیوســف ،1382 .خلــد بریــن (حدیقــۀ ششــم و هفتــم از روضــۀ
ـوان ایــران در زمــان شــاه صفــی و شــاه عبــاس دوم ،تصحیــح و
هشــتم) ،چــاپ شــده بــا عنـ ِ
تعلیــقّ :
محمدرضــا نصیــری ،تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ّ
سعدالدین ،1367 .مرزباننامه ،با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن ،تهران ،نشر نو.
وراوینی،
گنــگاری (مجموعــۀ مقــاالت) ،تهــران ،فرهنگســتان
هاشــمیمیناباد ،حســن ،1386 .فرهن 
زبــان و ادب فارســی.
هدایت ،رضاقلیخان( .بیتا) .فرهنگ انجمنآرای ناصری ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
هروی ،سیامک ،1383 .مردههای عصبانی ،بیجا ،بینا.
یقین ،غالمحیدر ،1365 .عیاران و کا کههای خراسان در گسترۀ تاریخ ،کابل ،بینا.
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