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چکیده
فارســی ناشــنیده، تألیــف حســن انوشــه و غالمرضــا خدابنده لــو، فرهنــگ واژه هــای فارســی و 
کنایــات  کــه در آن، شــماری از لغــات، ترکیبــات،  کاربــردی در افغانســتان اســت  فارسی شــدۀ 
ــِر ایــن مدخل هــا، امــروزه  ــار مدخــل شده اســت؛ بیش ت ــی آن دی ــۀ زبان گون و امثــال رایــج در 

کاربــردی نــدارد، یــا بــه معنایــی دیگــر اســتفاده می شــود.  در ایــران 
کتــاب از خطــا برکنــار نمانــده و لغزش هایــی  کوشــش های فرهنگ نــگاران، ایــن  بــا وجــود 
کــه در  یافته اســت  راه  بــه آن  آوانویســی، تعریف نــگاری و شــاهدگذاری  در مدخل گزینــی، 
کــه امــکان بررســی معنــا در جملــه  ایــن مقالــه بــه شــماری از آن هــا اشــاره می شــود. بــرای آن 
بــرای خواننــده فراهــم باشــد، مدخل هــا بــه همــراه معانــی و شــواهد از فارســی ناشــنیده نقــل 

کاســتی ها و نادرســتی های آن آمده اســت.   شــده، ســپس توضیحاتــی دربــارۀ 

کلیدواژه ها
 نقد، فارسی ناشنیده، فارسی افغانستان، فرهنگ لغت افغانستان.

مقدمه 
کنایــات و امثــال آن،  کاربــردی در افغانســتان، لغــات، اصطالحــات،  دربــارۀ زبــان فارســی 
کــه  پژوهش هایــی در ایــران و افغانســتان انجــام شده اســت. ایــن پژوهش هــا جــدا از آن 
کاِر حــل و فهــم پاره ای  گونــۀ فارســِی آن ســامان توانــد بــود، بــه  یاری گــر محققــان در شــناخت 
کاربــرد برخــی از واژه هــا، ترکیبــات،  از مشــکالت متــون نظــم و نثــر هــم می آیــد و اســتمرار 
کهــن را در فارســی افغانســتان نشــان می دهــد. بایســتگِی  ســاخت ها و اصطالحــاِت متــون 
ــی در ســه  ــا مخالفــان وحــدت زبان ــرای رویارویــی ب ــژه ب انجــام ایــن دســت تحقیقــات، به وی
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گفته هایی از فارسی ناشنیده نا
کاربردی در افغانستان حاشیه ای بر فرهنگ واژه ها و اصطالحات فارسی و فارسی شدۀ 
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کشــوِر ایــران، تاجیکســتان و افغانســتان بیش تــر احســاس می شــود.  
فارســی  عامیانــۀ  لغــات  زمینــه،  ایــن  در  مســتقل  لغــت  فرهنــگ  نخســتین  ظاهــرًا 
کابــل بــه چــاپ  کــه بــه ســال 13401 در  افغانســتان، بــه قلــم عبــداهلل افغانی نویــس اســت 
کــه امــکان هم ســنجِی  کتــاب، بــدون شــاهد آمده اســت  رسیده اســت. مدخل هــای ایــن 
معانــی را بــا شــواهد و جمــالت، از خواننــدۀ عالقه منــد ســلب می کنــد امــا در آن، برخــی 
گوینــدگان و ســرایندگان فارســی زبان  کــه در آثــار  کلمــات و مصطلحــات دیــده می شــود  از 
نــگاه  زنــده  را در محــاورات خویــش  آن  افغانســتان،  مــا در  اســت و همســایگان  موجــود 
و  لهجه هــا  و  افغانســتان  فارســی  بــاب  در  کــه  دیگــری  لغت نامه هــای  از  داشــته اند. 
ــوس  ــرد: قام ک ــاره  ــا اش ــن نمونه ه ــه ای ــوان ب ــت، می ت ــگارش درآمده اس ــه ن ــای آن ب گویش ه
مــردم  مــروج  لهجه هــای   ،)1361 )کابــل،  شهرســتانی  کبر  شــاه علی ا هزار گــی:  دری  لهجــۀ 
هــرات:  گفتــاری  زبــان  یــا  هــروی  فارســی   ،)1365 )کابــل،  نبــی زاده  محمدعــوض  هــزاره: 
محّمدآصــف فکــرت )مشــهد، 1376(، واژه نامــۀ همزبانــان: محمدآصــف فکــرت )تهــران، 
ــۀ تاجیکــی  ــد )تهــران، 1383(، فرهنــگ عامیان 1376(، فرهنــگ جاویــد: عبداالحمــد جاوی
بدخشــان: عنایــت اهلل شــهرانی )کابــل، 1387(، فرهنــگ فارســی- دری، دری- فارســی: 
ورژ خاچاطــوری پارســادانیان )تهــران، 1385(، فارســی ناشــنیده: حســن انوشــه و غالمرضــا 
خدابنده لــو )تهــران، 1391( و زبــان فارســی افغانســتان )دری(: علــی رواقــی، بــا همــکاری 
کنایــات و مثل هــای فارســی  کــه  زهــرا اصالنــی )تهــران، 1392(. هم چنیــن از میــان آثــاری 
کــرد: ضرب المثلهــای فارســی  یــاد  کتاب هــا  از ایــن  کرده انــد، می تــوان  آن دیــار را ضبــط 
ــا ضرب المثل هــای  در افغانســتان: محّمدتقــی مقتــدری )تهــران، 1338(، امثــال و ِحَکــم ی
شــعور  اســداهلل  دری:  شــفاهی  چیســتانهای   ،)1354 )کابــل،  شــهرانی  عنایــت اهلل  دری: 
گفتارهــا: میرعبدالقــدوس میرپــور )پیشــاور،  کلمــات قصــار و  )کابــل، 1367(، ضرب المثلهــا، 
کنایــات: عبدالغنــی برزین مهــر )پیشــاور، 1378(، امثــال و حکــم  1374(، ضرب االمثــال و 

■ انوشه، حســن و خدابنده لو، غالمرضا. )1391(. 
فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه ها و اصطالحات فارسی 
و فارسی شده کاربردی در افغانستان. تهران: قطره. 
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مــردم هــزاره: محمدجــواد خــاوری، )تهــران، 1380(2، ضرب المثلهــای دری افغانســتان: 
ــورزاد )افغانســتان، 1389(،  عنایــت اهلل شــهرانی )تهــران، 1382(3، ضرب المثلهــا: رحیمــه ن
ضرب المثلهــای افغانســتان: ســید محمدعــارف ابدالــی )مشــهد، 1392( و ضرب المثلهــای 

متعــارف هــرات: محمدعلــم غــواص )افغانســتان، 1392(.4 
کاربــردی  فارسی شــدۀ  و  فارســی  اصطالحــات  و  گان  واژ فرهنــگ  ناشــنیده،  فارســی 
کــه در 1391، بــه قلــم حســن انوشــه و غالمرضــا خدابنده لــو منتشــر  در افغانســتان اســت 
گــروه از لغــات و مصطلحــات  شده اســت؛ مؤلفــان، در نــگارش و تدویــن ایــن فرهنــگ، چهــار 
کــه در متــون نظــم و نثــر  را در نظــر داشــته اند: 1. واژه هــا، ترکیبــات و اصطالحــات فارســی 
کاربــردی نــدارد امــا در افغانســتان هم چنــان زنــده اســت  قدیــم آمده   اســت و امــروزه در ایــران 
کاربــرد دارنــد امــا  کــه در ایــران و افغانســتان هــردو  و در تــداول اســتفاده می شــود. 2. لغاتــی 
کاربــرد  کــه در افغانســتان  کشــور متفــاوت اســت. 3. واژه هــای فارســی  معنــی آن هــا در دو 
کاربــردی ندارنــد. 4.  دارنــد امــا در ایــران ناشــناخته اند و در متــون نظــم و نثــر هــم پیشــینۀ 
کاربــردی در  کــه از زبان هــای دیگــر بــه فارســِی افغانســتان راه یافته انــد و هیــچ  واژه هایــی 

 .)V -IVــه«، ص ــه، »مقدم ــد. )← انوش ــران ندارن ــی ای فارس
ــی  ــگاری بین الملل ــیوۀ آوان ــات از ش کلم ــظ  ــه دســت دادن تلّف ــرای ب در ایــن فرهنــگ، ب
کاربــرد مدخل هــا در متــون نظــم و نثــر  اســتفاده شــده و بــرای مزیــد فایــده، شــواهدی از 
کوشــش محققــان، آن هــم در راهــی  فارســی آمده اســت. ایــن پژوهــش، حاصــل زحمــت و 
کــه دست رســی بــه  کم تــر پیمــوده شده اســت، به ویــژه  گــر ناپیمــوده نباشــد،  کــه ا اســت 
منابــع مــورد نیــاز هــم بــا وجــود نابســامانی های سیاســی و اجتماعــی افغانســتان و وضعیــت 

نامطلــوب چــاپ و نشــر در آن دیــار، چنــدان آســان نبوده اســت. 
فرهنــگ مزبــور، پیش تــر به اختصــار در کتــاب مــاه ادبیــات معّرفــی شــده و نشســت نقــد و 
کاســتی هایی  بررســی آن هــم برگــزار شده اســت )← کتــاب مــاه ادبیــات، ش 190، صــص 2-13(. 

ــۀ حاضــر شــد.  ــگارش مقال ــه سبب ســاز ن ک ــده می شــود  در روش، تدویــن و تنظیــم آن دی
ــش  گزین ــار  ــواًل معی ــردد؛ اص ــاز می گ ــا ب ــش مدخل ه گزین ــه  ــاب، ب کت ــن  ــتِی ای کاس ــتین  نخس
ســرواژه ها در فرهنــگ ، بســته بــه اهــداف و شــیوه های آن متفــاوت اســت )انــوری، 1381: بیســت 
ک مدخل گزینــی  و هشــت(. در فرهنــگ فارســی »کاربــردی« افغانســتان، قاعدتــًا ســنجه و مــال
کــه فارســی ناشــنیده نــه تنهــا  بایــد مســموع بــودن واژه هــا و ترکیبــات در آن دیــار باشــد، حــال آن 
گاه برســاخته های شــاعران  کاربردهــا را در شــمار نیــاورده، به عکــس،  بســیاری از ایــن دســت 
کشــور، اســتعمال  کــه در آن  کرده اســت  افغانســتان یــا واژه هایــی از شــعر قدیــم فارســی را مدخــل 
از  نــدارد. جــدا  نظام منــدی در مدخل گزینــی  و  کتــاب شــیوۀ یک دســت  ایــن  اساســًا  نــدارد. 
کــه از ایــن فرهنــگ فــوت شده اســت، مؤلفــان، بســیاری  واژه هــای بســیِط معمــول و متــداول 
ــد؛ البتــه درســت و  ــب ـ را در شــمار نیاورده ان از ترکیبــات ـ اعــم از اســم ها، صفت هــا و مصــادر مرّک
کــم  کاربردهــای یــک زبــان را ـ بــدون  کــه هیــچ فرهنــگ لغتــی نمی توانــد تمــام  پذیرفتنــی اســت 
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ــوِد  ــواهد خ ــی در ش ــا ترکیب ــه واژه ی ک ــی  ــت کم در مواقع ــار، دس ــن انتظ ــا ای ــمارد ام ــت ـ برش کاس و 
فرهنــگ آمده اســت، نابه جــا نیســت. از ســوی دیگــر، شــمار اندکــی از وندهــا، به ویــژه پســوندها 
کتــاب مضبــوط اســت؛ بایــد دانســت  کــه ایــن مقولــه، از جهــت مقایســۀ فارســِی ایــران بــا  در 
کشــور در بهره گیــری از  افغانســتان، و بررســی تصّرفــات زبانــی نویســندگان و ســرایندگان هــر دو 

گــی ترکیبــی زبــان فارســی، بســیار مهــم اســت.  ویژ
بــا  ایــران  فارســی  تفاوت هــای  بررســی  در  تأّمــل  شایســتۀ  مقوله هــای  از  دیگــر  یکــی 
کنایه هاســت. مؤلفــان فارســی ناشــنیده در تدویــن فرهنــگ، برخــی از  ــۀ  افغانســتان، مقول
کنایــی را بــا شــواهد مربــوط به دســت داده انــد امــا بســیاری از آن هــا را در شــمار  ترکیبــات 
کننــد، یــک یــا دو لغــت  کنایــه را مدخــل  کــه  نیــاورده یــا هنــگام مدخل گزینــی، بــه جــای آن 
روا داشــته اند.  مرکــب  افعــال  مــورد  در  را  تســامح  قــرار داده انــد. همیــن  را مدخــل  آن  از 
کــه در مقالــه خواهــد آمــدـ فعل یــار، بــدون هم کــرد مدخــل  در بیش تــر مــوارد ـ بــه شــرحی 
کــه نــه تنهــا بــا اصــول فرهنگ نویســی، هم خوانــی نــدارد، بلکــه امــکان تطبیــق بــا  شده  اســت 
کــه فرهنــگ مــورد بحــث،  کهــن را از خواننــده می گیــرد. دیگــر آن  گونــۀ فارســی ایــران و متــون 

ــت. کرده اس ــاد  کار ایج ــکالتی در  ــر، مش ــن ام ــا همی ــان م گم ــه  ــدارد و ب ــی ن ــچ زیرمدخل هی
کــه در متــن مقالــه بــه  جــدا از خطاهــای راه یافتــه بــه ضبــط و آوانویســی مدخل هــا 
صــورت مــوردی بــه آن پرداختــه شــده، مؤلفــان فرهنــگ در آوانویســی، اساســًا تمایــزی 
گویــی تلفــظ دیگرگونــۀ فارســی زبانان  میــان واو و یــای معــروف و مجهــول قائــل نشــده اند، 

افغانســتان از واو و یــای مجهــول هیــچ اهمیتــی نــدارد. 
کتــاب بــه شــیوۀ مرســوم در فرهنگ هــای لغــت، مقابــل هــر مدخــل، ضبــط آن بــا  در ایــن 
بــر ایــن بنیــاد، برداشــت  ج شده اســت.  نشــانه های آوانــگاری و ســپس منشــأ )مّلیــت( آن در
کــه ُقــاّلب مربــوط بــه ریشه شناســی در مقابــل آن نیامــده، ایــن اســت  خواننــده از درآیه هایــی 
کــه واژه ریشــۀ فارســی دارد. البتــه در برخــی از مــوارد چنیــن اســت امــا بی هویــت مانــدن شــماری 
از مدخل هــای ایــن فرهنــگ، بــه دو معنــا توانــد بــود: یــا مدخــل، ریشــه در زبــان عربــی دارد 
کــه بــر مــا پدیــد نیســت، نیــازی بــه ذکــر آن ندیده انــد، یــا ریشــۀ آن، بــر  و مؤلفــان بــه دالیلــی 
کــه نشــان پرســش در  کــه در مــورد دوم، درســت تر آن بــود  فرهنگ نــگاران معلــوم نشده اســت 
ــه ای شــیرینی(،  گون ــی ماننــد پودیــن )= پودینــگ،  ــا لغات ــه، آی ــرای نمون گذاشــته شــود. ب ــاّلب  ُق
کالبدشــکافی، تشــریح بــدن(، ثــور )= اردیبهشــت(، چایَنــک )= قــوری(، چــوری )=  َتســلیخ )= 
کــه هویــت  ِکلکیــن )= پنجــره( و ُوُلســوال )= بخشــدار، فرمانــدار(  النگــو(، فالتــو )= یــدک، زاپــاس(، 

آن هــا در فرهنــگ مشــخص نشده اســت، لغــات فارســی هســتند؟!  
کــه در  پــاره ای از تعریف نگاری هــای فارســی ناشــنیده مبهــم، ناقــص یــا نادرســت اســت 

جــای خــود بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. 
کــردن آن هــا بــا خــط فــارق، یــا بــه شــیوه ای دیگــر  تفکیــک و دســته بندی  تعاریــف و جدا
کار، نمی تــوان خواننــده را بــا انبوهــی  کار فرهنگ نویســی اســت. اصــواًل در ایــن  از ضروریــات 
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کــرد تــا بــا اســتنباط و دانــش خویــش، معنــای  از مترادفــات و برابرهــا بــه حــال خــود رهــا 
ــت  ــده می توانس ــر خوانن ــود، ه ــن ب ــر چنی گ ــه ا ک ــد  ــد ده ــوط، پیون ــاهد مرب ــا ش ــب را ب مناس
یــک فرهنگ نویــس با شــد. در فارســی ناشــنیده، تعاریــف مطلقــًا دســته بندی نشده  اســت 

کــه در سراســر فرهنــگ بــه چشــم می خــورد.  و ایــن، نقصــی اســت 
فرهنگ نــگاران در نقــل جمــالت و اشــعار از متــون افغانســتان - بــر حســب قــول خــود- 
کرده  ایــم  کــرده و در توضیــح آن نوشــته اند: »چــون مــا خــود را ملــزم  بــه ســه نمونــه بســنده 
گذاشــته ایم...«. ایــن در حالــی  کنــار  گزیــر بقیــه را  کــه شــمار شــواهد از ســه فراتــر نــرود، نا
کتــاب، شــواهد بیش تــری آمده اســت. شــاید افــزون  کــه ذیــل بســیاری از مدخل هــای  اســت 
گویــی  گرفــت امــا در برخــی از مــوارد،  شــدن شــمار شــواهد را نتــوان بــر فرهنگ نــگاران خــرده 

اســتقصاء صــورت نگرفتــه و نمونه هــا منحصــر بــه یــک عــدد مانده اســت.  
کهــن،  فرهنگ نــگاران، بــرای نشــان دادن پیونــد فارســی افغانســتان بــا نوشــته های 
کار هــم معیــار مشــخصی  شــواهدی از متــون نظــم و نثــر بــه دســت داده انــد امــا ظاهــرًا ایــن 
کتــاب هیــچ شــاهدی دیــده نمی شــود، حــال  نداشــته زیــرا در برابــر شــماری از مدخل هــای 

کار رفته اســت.  ــه  آن کــه در متــون نظــم و نثــر ب
کتاب، با ذکر نمونه اشاره می شود:     در زیر به مواردی از لغزش های راه یافته به این 

الف( مدخل گزینی 
کســی پوشــیده نیســت. ایــن مرحلــه، معمــواًل  کار فرهنگ نویســی، بــر  اهمیــت مدخل گزینــی در 
کــه به تدریــج و در طــول نــگارش  کار اســت   گــردآوری مــواد انجــام می شــود و دومیــن بخــش  بعــد از 
فرهنــگ، بســامان می شــود و اصــالح و تکمیــل می گــردد )← هاشــمی مینابــاد، 1386: 197(. از 
کــه در زیــر خواهــد آمــد، شــماری از مدخل هــای فارســی ناشــنیده مــورد  ایــن دیــدگاه، بــه شــرحی 
کتــاب، بــا وجــود ُپرکاربــرد بــودن در تــداول  انتقــاد اســت. برخــی از ســرواژه های ارجاعــی در ایــن 
کــردن  ــگاران در مدخــل  و متــون فارســی افغانســتان، بــدون شــاهد مانده اســت. نیــز، فرهنگ ن
گذاشــته اند.  کــرده و اجــزای دیگــر را مغفــول  کلمــه ای بســنده  ــا  ــاره ای از ترکیبــات، بــه جزئــی ی پ
گاه شــواهد نقل شــده، بــا مدخــل درنمی ســازد و مدخلــی مناســب  کــه  اشــکال دیگــر ایــن اســت 
آن هــم در فرهنــگ یافــت نمی شــود. در زیــر بــه پــاره ای از ایــن نادرســتی ها اشــاره شده اســت. 
ــا آوانــگاری  کــه در فرهنــگ مــورد بحــث، ضبــط تمــام مدخل هــا ب ذکــر ایــن نکتــه بایســته اســت 
از  برخــی  صفحــات،  شــمار  کــردن  محــدود  بــرای  ناچــار  مقالــه  ایــن  در  امــا  شــده   مشــخص 

آوانگاری هــا حــذف شده اســت:   
باشــد:  شــده  جمــع  آب  آن  در  کــه  چولــه ای  چالــه   āb.is.tā.di ایســتادی  آب   .1
ــتی و  ــر ]= پس َکَپ ــد و  َکن ــر  ــت و از ه ــود می نشس گل آل ــن  ــه زمی ــم ب ــی ه ــزۀ آن پ ــای ری قطره ه
ــان، 59(. ــد )خفاش ــاری می ش ــاده رو ج ــار پی کن ــوی  ــوی ج ــه س ــتادی، ب ــدی[ و آب ایس بلن

کابل،  که »آب ایســتاد« باید مدخل باشــد و »ی« نشــان نکره اســت. البته در  پیداســت 
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کــه در فارســی ناشــنیده نیــز مدخــل شــده اســت. در  ایــن لغــت را »آب ایســتاده« می گوینــد 
ــرد  ک ــتفاده  ــه« اس ــه چول ــد »چال ــاوره ای، مانن ــای مح ــاع و واژه ه ــد از َاتب ــگاری، نبای تعریف ن

)← هاشــمی مینابــاد، 1386: 146(. 
کشــیدن: بچه هــای زیــادی را می بینــی  گذشــتن= رنــج و ســختی بســیار  گلــوی مــار  2. از 
گردانــدن و فــروش وســایل ریــز و زنانــه در قریه هــای دوردســت، چــای و صابــون و لــوازم  کــه بــا 
کار ســخت نیســت امــا  ضــروری خانوادۀ شــان را تأمیــن می کننــد. هرچنــد در ایــن ایــام، ایــن 

کابــل، 32(. گلــوی مــار برونــد و پــس بیاینــد )زیــر آســمان  در زمســتان آن هــا بایــد از 
گلوی مار رفتن و پس آمدن« مثلی است برای رنج و سختی بسیار.  »از 

کســی در روغــن بــودن، در نــاز و نعمــت بــودن:  کســی روغــن چقیــدن = نــان  3. از ناخــن 
نــوش  ]= ای واهلل[  اوک  کارخانــۀ موزائیــک.  کارت چیســت؟ موزائیــک می زنــم،  راســتی 

جانــت. از ناخن هایــت روغــن می چقــد )پشــت پلــک ثریــا، 32(. 
کتاب هــای لغــت،  کســی چکیــدن« درســت اســت، هم چنان کــه در  »روغــن از ناخــن 
کســی آب  کســی نچکیــدن« مدخــل یــا زیرمدخــل می شــود، نــه »از دســت  »آب از دســت 
کار فرهنگ نویســی  کنایــی، در  ترکیبــات  )← صادقــی، 1392: 185(. ضبــط  نچکیــدن« 
ــا مفعــول  ــروه متممــی، بعــد از فاعــل ی گ شــیوه و آیین منــدی خــاص خــود را دارد؛ معمــواًل 
گویــش هزارگــی  کاربــردی »چکیــدن« در  کــه »چقیــدن« صــورت  گفتــه نمانــد  می آیــد. نا
کــردن یــا  کار خــود، توضیــح قانع کننــده ای دربــارۀ مدخــل  اســت. مؤلفــان در تبییــن شــیوۀ 
کابــل هــم  کنایــۀ فعلــی در  گــر ایــن  گویشــی و لهجــه ای نداده انــد. ا نکــردن لغــات و ترکیبــات 

ــود.  ج ش ــل در ــدن« در مدخ ــورِت »چکی ــد ص ــًا بای ــد، قاعدت ــح باش مصطل
گــزاردن نمــاز میــت یــا پــس از دفــن مــرده بــه  کــه پــس از  4. اســقات = اســقاط، خیراتــی 
کم بغــل  کافــی اســت/ مثــل غریــب  ــر اســقات  ــق مــن ب کهنــه دل نیازمنــدان می دهنــد: ایــن 
یــخ زدۀ  ...نگاه هــای   .)34 عشــقری،  صوفــی  )کلیــات  آوریــد  بــی زر  تهیدســت[  نــادار،   =[

اســقاط خوران تحملــش را بریــده بــود )امضاهــا، 194/1(.
کــه در ایــن  شــاهد آخــر، بایــد ذیــل مدخــل »اســقاط  خور« بــه معنــی »ُمرده خــور« بیایــد 
ک ســپاری، به ویــژه میــان اهــل  فرهنــگ، وجــود نــدارد. در افغانســتان، حیــن مراســم خا
کم بضاعــت، دور قبــر می نشــینند و پولــی از  کــه عــّده ای آدم بــی کار و  ســّنت رســم اســت 
گوینــد. شــاهد نقل شــده، مربــوط بــه  صاحب عــزا طلــب می کننــد؛ اینــان را »اســقاط خور« 
لــه عبــدل دیگــر معطــل  داســتان »آشــنای بیگانــه« اســت. جمــالت قبــل و بعــد از آن: »ال
کــف  نشــد. نگاههــای خیــره و بدنهــای یــخ زدۀ اســقاط خوران تحملــش را بریــده بــود. پــول را 
گــذارد، ســرش را پاییــن انداخــت و به ســرعت از آنجــا دور شــد « )روســتا  دســت مــرد میان قــد 
کبــود از ســرمای اســقاط خوران دلــش را بــه تپــش  باختــری، 1390: 194/1(. »چهره هــای 
ــگ  ــل در فرهن ــر زیرمدخ گ ــا(. ا ــرد« )همان ج ــتش فش ــول را در دس ــار، پ ــت و بی اختی انداخ
کــه »اســقاط« توضیــح داده شــود و »اســقاط خور« بــه  وجــود داشــت، درســت تر آن بــود 
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ــه مدخــل شــود.   گان کنونــی، بایــد جدا ج شــود. در حالــت  صــورت زیرمدخــل در
کــوف،  کــرات بــا بایبا 5. اقتصــاد پالن شــده = اقتصــاد برنامه ریــزی شــده: به ویــژه مذا
کــه... بــه پــدر اقتصــاد پالن شــدۀ  کمیتــۀ دولتــی پالن گــذاری،  معــاون صــدر اعظــم و رئیــس 
کشــور باثمــر بــود )یادداشــت های  شــوروی معــروف بــود و بــا پتالیچــف، وزیــر تجــارت آن 

سیاســی و رویدادهــای تاریخــی، 659(.
»پالن شــده« در معنــی »برنامه ریزی شــده« می توانــد صفــِت اســم های بســیاری قــرار 
ــی و  ــکل علم ــه ش ــده بود، ب ــروع ش ــتیل ش ــس باس ــه از محب ک ــه  ــر فرانس کبی ــالب  ــرد: »انق گی
گردیــده بــود« )امانیــار، 1379:  ح و رهبــری  پالن شــده... توســط اشــخاص سرشــناس طــر
کســتان طــور پالن شــده از وحــدت و هماهنگــی میــان احــزاب جهــادی تــا اخیــر  41(. »پا
جلوگیــری بــه عمــل آورد« )فــرزان، 1379: 404؛ نیــز ← همــان: 409(. »مــا ورود مــواد غذایــی 
گیــرد«  کابــل صــورت  کــرد تــا اینکــه یــک حملــۀ پالن شــده و هماهنــگ بــر  را قطــع نخواهیــم 
کــردن »اقتصــاد  )آرنــی، 1382: 249؛ نیــز ← عظیمــی، 1382: 396(. از ایــن رو، مدخــل 

پالن شــده« وجهــی نــدارد.  
گنــدن، پاشــیدن، پاشــاندن: او بــرای این حزب  کــردن = بــه هــوا دادن، بــه هــوا پرا 6. بــاد 
ــرد و در محافــل خانگــی و تظاهــرات خیابانــی هرچــه تک بیتــی و دوبیتــی  ک ســخت مبــارزه 
کوبیــدن غلــه  کــرد )مــردا ره قــول اس، 189(.  ــاد  ــا شــاخی5 ب ــاد داشــت، ب و امثلــۀ تاریخــی ی
گرفتــه و بــا شــاخی بــاد می کننــد  گاو یــا خــر( صــورت  گردانــدن[ چپــر )توســط  گشــتاندن ]=  بــا 
)افغانســتان در مســیر تاریــخ، 55/1(. ... دســتش را بــه صورتــش می کشــد و بی حوصلــه 

کهنــه را )روایــت 2، 90(. کاه هــای  کــردن  کــن بــاد  می گویــد: حــال بــس 
کــردن« یعنــی حرف هــای قدیمــی را پیــش  کهنــه را بــاد  در شــاهد آخــر، »کاه )هــای( 
گذشــته اتفــاق افتاده اســت. شــگفت  کــه در  کــردن مســائل و ماجراهایــی  کشــیدن یــا تکــرار 
کــردن« وجــود دارد! درســت آن  کــه در همیــن صفحــه از فرهنــگ، چهــار مدخــِل »بــاد  ایــن 
کــردن(  کهنــه را بــاد  کــه یــک مدخــل، بــا چهــار ُبــِرش معنایــی و یــک زیرمدخــل )کاه  بــود 
کهنــه را بــاد دادن« در داســتان های معاصــر ایــران هــم بــه  کنایــی »کاه   ضبــط شــود. تعبیــر 
کهنــه بــه بــاد  گرفتــه، بــا تــرس می گویــد: کاه  کار رفته اســت: »زن چــون تــازه ســر و ســامان 
مــده. اون هــا چــه آدم بکشــن، چــه آب بخــورن، براشــون یکی ســت« )صفــدری، 1368: 24(. 
کــه می خواهــد صورتــش را ببوســد، امــا  کــرده بــود  گفتــه بــود و وانمــود  »عبــاس زنده بــادی 
کــه  کنــده بــود. و بــرای همیــن بــود  گــوش نماینــده را بــا دنــدان  در یــک چشــم بــه هــم زدن، 
کهنــه را بــر بــاد مــی داد. بــرای خشــواش و چاپلوســی هــم شــده، بــه  ایــن روزهــا ســید قبــاد، کاه 
ِکــی جســِد  گفــت: مــرد حســابی مــو  گفتــه بــود« )همــان: 89(. »ســاالر  ســرهنگ چیزهایــی 
ــور  ــو ئیط ــت م گف ــوذر ...  ــاد دادی؟ ن ــه ب کهن ــوده م، کاه  ــا ب کج ــو روز  ــو ئ ــاًل م ــردم؟ اص ک ــم  قای
کــرده بــودن، حکایــت بیــس و پنــج- شــش ســال  کــِف دستشــاِن بــو  گفــت:  نگفتــه م. ســاالر 

پیــش؟« )محمــود، 1372: 483؛ نیــز ← صفــدری، 1382: 272(.6 
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کعــب، قــاپ، اســتخوان بنــدگاه پــا و ســاق:  7. بجــل bo.jol / بجــول/ پــژول: اســتخوان 
گرچــه طفــل بــه هــر نیمه شــب  بــه شــه وزیــری ]= شــطرنج[ دوران چنــان فتــد چــک چــک/ ا
بجــول نکنــد )ســیاه ســپید انــدرون، 264(. الشــک فــی ارادتنــا یــا غیاثنــا/ ور باشــدت شــکی 
درفگــن بجــول )همان جــا، 280(... در ای دشــت بــه خاطــر یــک بجــول هــم آدم می کشــن 

)روایــت 6، 84(.
کــردن« اســت. از ایــن رو،  کــردن« بــه معنــی »قاپ بــازی  در شــاهد نخســت، »بجــول 
کتــاب ضبــط شــود. جــدا از آن،  کــردن« بــا همیــن شــاهد در  کــه مدخــل »بجــول  به جــا بــود 
ــه  ــکی ب ــدت ش ــت: »ور باش ــن اس ــت دوم چنی ــح َلخ ــورت صحی ــراب و ص ــعر دوم، خ وزن ش

میــان درفگــن بجــول«.
صنعتــی  بنگله دیــش  پرســیدند:  رنــدی  از  عزیــز  آقــای  بنــگالدش:   = بنگله دیــش   .8
ره  )مــردا  بی طرفــم  هــم  مــن  اســت.  بی طــرف  داد:  جــواب  رنــد  زراعتــی؟  یــا   اســت 

قول اس، 128(.
ــتریا«،  ــد »آس ــالم مانن ــی از اع ــا برخ ــت ام ــالم نبوده اس ــط اع ــر ضب ــگ ب ــن فرهن ــیوۀ ای ش
کــه  ج اســت. حــال پرســش این جاســت  »انگریــز«، »چیلــی« و »هســپانیا«7 در آن منــدر
و  »َانَقــَره«  »َارَجنتایــن«،  ماننــد  دیگــر  نام جای هــای  نکــردن  ضبــط  بــرای  معیــاری  چــه 

نمی شــود.  مدخــل  اعــالم  عمومــی،  فرهنگ هــای  در  اصــواًل  بوده اســت؟  »َهنگــری«8 
کردیــم و در  کوبیدیــم و ســپس آرد بیــز  کــردن: داروهــا را  کــردن = بیختــن، الــک  9. بیــز 

شیشــه ها جــا دادیــم )ســه زن هراتــی، 152(.
کــردن« مدخــل مناســب اســت کــه در نمونــۀ بــاال، معنــای »بیختــن بــا َاَلــک  »آردبیــز 
ســوراخ ریز« می دهــد؛ زیــرا »آردبیــز« نوعــی الــک بــا ســوراخ های ریــز اســت )← صادقــی، 

 .)566  :1392
 
ً
غ، مجــازا کــه تــه آن شکســته باشــد، تــه تخم مــر 10. پچکــه  pa.ča.ka پچــک، تخم مرغــی 
کــه پــدرم پــا پیــش  غ جــور نشــده  گریختــه: هنــوز بیش تــر از دو مــر بــه معنــی شکســت خورده و 
کشــیده بــر زمیــن رهــا می کنــد و می گویــد: بیاریــد از ســرک  می گــذارد، خروســش را از زیــر پتــو 

تــا پچکــه )روایــت 2، 35(. 
را.  پچــک  یعنــی  آن جملــه  اشــکال دارد؛ »پچکــه« در  تــا معنــا،  درآیــه  از  بــاال،  مــورد 
بــا  بــاال،  جملــۀ  در  »پچــک«  آن،  از  جــدا  نیســت.  کلمــه  جــزو  ناملفــوظ  هــاء  بنابرایــن، 
غ و »پچــک«،  هیچ یــک از معانــی مشخص شــده هم خوانــی نــدارد؛ »َســَرک«، بــاالی تخم مــر
 همــه چیــز. 9 از ایــن 

ً
ــا آخــر و مجــازا ــا پچــک« یعنــی از اّول ت غ اســت و »از ســرک ت ــِه تخم مــر َت

جهــت، »از ســرک تــا پچــک« بایــد مدخــل یــا زیرمدخــل باشــد. شــاهد بــاال، یــک بــار هــم در 
کرده اســت! کلمــۀ آخــر آن، بــه »بچکــه« تغییــر  ایــن فرهنــگ، ذیــل »بچکــه« آمــده و 

11. پلتــه  pal.ta فتیلــه: چــراغ آخریــن نفســهایش را می کشــید و پیــرزن دم بــه دم پلتــۀ 
کــه دنــدان می خایــد، می گویــد:  آن را بــاال می کشــید )روایــت 2، 123(. ســلیمان در حالــی 
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ِگل اســت[ مــه می فامــم ]= مــن  شــیربچه، َاو از سرچشــمه ِخــت اســت ]= آب از سرچشــمه 
گرفتــه )کوچــۀ مــا، 269/1(. کــی پشــت تــو پلتــه و چــراغ  کــه  می فهمــم[ 

کنایــه   گرفتــن« در نمونــۀ نقل شــده از داســتان کوچــۀ مــا  کســی پلتــه و چــراغ  »پشــت 
کســی را پاییــدن و زیــر نظــر داشــتن، در ترّصــِد فرصتــی بــرای زیــرآب زدن، بی آبــرو  اســت از: 
کتــاب )ص 210( مدخــل شــده و  کنایــۀ فعلــی، در برگــی دیگــر از  کــردن او. ایــن  کــردن یــا نابــود 
کامــل جمالت  کــه نادرســت اســت. صورت  کــردن« معنــا شــده  کــردن« و »انگولــک  »تحریــک 
از داســتان، گــواه بــر نادرســتی آن توانــد بــود: »امیــن تمــام ماجــرا را مــو بــه مــو بــرای او قصــه 
کــه دنــدان می خایــد، می گویــد:  می کنــد و حیــرت زده اش می ســازد. ســلیمان در حالــی 
گرفتــه.«  کــه کــی پشــت تــو پلتــه و چــراغ  شــیربچه! َاو از سرچشــمه ِخــت اســت مــه می فامــم 
در ایــن مــورد، جملــه ای دیگــر از همــان داســتان، راه گشاســت: »اینجــه ]= اینجــا[ هــر للــو و 
َکــس[ نــام خــوده ]= خــود را[ مجاهــد و قومانــدان ]= فرمانــده[ مانــده ]=  َکــس و نا پنجــو ]= 
گــوش و بینــی شــه ببــره و نــام نیــک  کمونیســت می گــرده تــا  گذاشــته[ و بــا پلتــه و چــراغ، پشــت 

کنــه ]= بــه دســت آورد[« )عثمــان، 1390: 504/2(. َکمایــی 
 =[ کالن  پندکی هــای  بــا  هرکدامشــان  کوچــک:  بســتۀ  بقچــه،   = پندکی/پنــدک   .12
کردن ]= فروختــن[ بــه شــهر  کــه بــرای ســودا بــزرگ[، از ســامان های ]= اســباب[ خانۀ شــان 
گــر شــک داریــد، همیــن جــا پندکشــان را بپالیــد ]=  می بردنــد... )از یــاد رفتــن، 49(. ...ا

کابــل باصفاســت، 88(.  کنیــد، بگردیــد[ )نــوروز فقــط در  جســتجو 
کــه از چــه  کاربــرد دارد. پیــدا نیســت  »َپنــَدک« و»َپنَدکــی« هــردو در فارســی افغانســتان 
روی »َپنــَدک« اصــاًل در ایــن فرهنــگ مدخل نشــده و شــواهد آن، ذیل »پندکی« آمده اســت. 
کلمــه مدخــل می شــود و بــه جــای تعریف نــگارِی هــردو مدخــل،  در چنیــن مــواردی، هــردو 
ــا صــدای  ــرای »پنــدک«: »چیــزی ب ــه دیگــری ارجــاع می دهنــد. شــواهد دیگــری ب یکــی را ب
ــدک  ــود. از پن ــا ب ــش بیج ــورد. ترس ــوار خ ــه دی ــد و ب ــا پری ــه از ج ــاد. بنفش ــوش افت ــب جل مهی
کاالی  کــه شــد، پنــدک  آرد خویــش ترســیده بــود« )قســیم، 1357: 278(. »صــوب ]= صبــح[ 
کنیــز از پشــتش روان شــد« )رحمانــی،  کنیــز داده، خــودش پیــش و  خــوده ]= خــود را[ بــه 

1377: 311؛ نیــز ← فخــری، 1378: 323؛ آذرخــش، 1386: 100(.
کــه در  13. ترمیــم گاه موتــر = تعمیــرگاه خــودرو، مکانیکــی: یــک لحظــه احســاس می کنــی 
کــدام ]= یــک[  کابــل قــدم می زنــی و از پهلــوی  َســَرک های ]= جاده هــای/ خیابان هــای[ 

ــد 1376ش، ص 5(. ــاد، س 1، ش 1، اس ــذری )بنی ــر می گ ــم گاه موت ترمی
کــه در افغانســتان، ترمیــم گاه رادیــو، ترمیــم گاه تلویزیــون، ترمیــم گاه یخچــال  از آنجــا 
بــه جــای آن  نــدارد.  کــردن »ترمیــم گاه موتــر« وجهــی  گفتــه می شــود، مدخــل  و... هــم 
 ←( افتاده اســت  قلــم  از  کــه  بــه معنــای »تعمیــرگاه« مدخــل می شــد  بایــد »ترمیــم گاه« 

 .)112 و   22  :1389 پارســادانیان، 
کــه در بــاالی مرکــب  14. جــول jul حرکــت، جنبــش: و مــا آنقــدر ذلــه و خســته بودیــم 
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نقد آثار پیشین

جــول می خوردیــم )یــک بــرگ از سیاســت، 90(.
کــه در فارســی ناشــنیده، هم کــرد از آن حــذف  »جــول خــوردن« یــک فعــل مرکــب اســت 
ــدون  ــز »حرکــت و جنبــش ب ــه معنــای »ُجنــب/ ُجــم خــوردن«، نی شده اســت. ایــن فعــل ب
ــوار  ــوب، س ــت مرک ــا حرک ــود، چنان کــه ب ــا روی َمرَکــب« اســتفاده می ش اختیــار در ماشــین ی
گویش هــای  هــم تــکان بخــورد. »جــول خــوردن« در معنایــی نزدیــک بــه ایــن، در برخــی از 
کاربــرد دارد: »ُجــل خــوردن: وول خــوردن« )افشــار، 1368: 73(. »جــل خــوردن:  ایــران 
کبــری شــالچی، 1370: 107(. »ُجــل خــوردن: تــکان  کــردن، جنبیــدن« )ا حرکــت مختصــر 

خــوردن، جنبــش« )حســینی موســی، 1384: 113(.
گربــه: عجیــب موشــی، بــه  15. چوچــه پشــک ču.ča.pe.šak چوچــه پیشــک، بچــه 
انــدازۀ یــک چوچــه پشــک )روایــت 3، 65( حســنک ... دیــد بچه هــای دیــار چوچه پیشــکی 

کــوه قــاف، 43(. را به شــدت آزار و اذیــت می کننــد )پشــت 
بچــۀ  افغانســتان،  فارســی زبانان  نــدارد.  توجیهــی  پشــک«  »چوچــه  شــدن  مدخــل 
گوســاله. چوچــه  گاو:  حیوانــات را چوچــه می گوینــد: چوچــه ســگ: تولــه ســگ. چوچــه 
یــا  غ«  مــر »چوچــه  را  غ  مــر جوجــۀ   .)124  :1389 )پارســادانیان،  مــوش  بچــه  مــوش: 
ــّره خــر را هــم »چوچــه خــر« می گوینــد )← امانیــار، 1379: 41(. در  ُک »چوَچــک« می گوینــد. 
کــه بــه چوچه هــای  کتــاب رهنمــای فولکلــور بــه ایــن مطلــب اشــاره شده اســت: »...اســمائی 
گوســفند، بــره و بــه بــز، بزغالــه  هرگونــه حیوانــات داده می شــود، مثــل این کــه بــه چوچــۀ 
و غیــره خطــاب می گــردد« )گویــا، بی تــا: 8(. شــاهدی دیگــر: »بــاز هــم بچه هــای ُقــل ]= 
کتــک می زدنــد. حســنک بــاز دلــش ســوخت«  آبــادی[ جمــع شــده بودنــد و چوچــه ســگی را 
کــه »چوچــه« و »پشــک« جــدا از  )خــاوری، 1376: 43(. بــه هــر روی، درســت آن اســت 
یکدیگــر مدخــل شــود. بــرای روشــنگری، ذیــل مدخــل »چوچــه« می تــوان چنــد مثــال آورد: 

چوچــه پشــک، چوچــه خــر، چوچــه ســگ و ... .
ــرش را  ــید، دخت ــه رس ــر خان ــی آهنگ ــزا: وقت ــش، ناس ــنام، فح ــری dao.ka.ri دش 16. دوک
کــرد )قصه هــای هزاره هــای افغانســتان، 240(. مــادرش ناراحــت می شــود و دوکــری  دوکــری 
کــردی[؟ امشــب چــه  کــردی، ول  کــردی ]= رهــا  می کنــد: قورلیــک ]= بچه یتیــم[ چــرا یلــه 

کــی را می خــوری؟ )همــان، 381(. خا
کــردن« اســت بــه معنــای فحــش  دادن و  مدخــل مناســب بــا شــاهد بــاال، »دوکــری 
گیــر و  کــردن. حــذف هم کــرد از مدخل هــا، در ایــن فرهنــگ، نقــص فرا گاه، فحش بــاران 
کابــل »دوکاری« می گوینــد. »دوکــری« منطبــق بــر  پربســامدی اســت. البتــه »دوکــری« را در 

تلفــظ هزاره هــای افغانســتان اســت.
17. ژیĵi  آب گیــر، تــاالب، آبــدان، اســتخر: ای آن کــه مــن از عشــق تــو انــدر جگــر خویــش/ 

آتشــکده دارم ســد و بــر هــر مــژه ای ژی )محیــط زندگــی و احــوال و اشــعار رودکــی، 530(. 
کــه شــاهدی از متــون مکتــوب در افغانســتان  حکمــت وجــود ایــن دســت مدخل هــا 
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کار نمــی رود، دانســته نیســت.  نــدارد و در تــداول هــم بــه 
کم خونــی اســت  ــزار: امــا عقــل مستشــار ســینه فاق و  18. ســینه فاق si.na.fāq: الغــر، ن
کــرده[ می نوشــد و از ســایۀ خویــش می ترســد )نقــد بیــدل،  کــرده ]= فــوت  کــه آب را پــف 

.)235
همــان  بــا  اســت  صحیــح   )qāq…( »ســینه قاق«  اســت؛  نادرســت  مدخــل  ضبــط 
کــه نوشــته اند؛ »قــاق« واژه ای ترکــی و به معنــای »خشــک« اســت )← اســترآبادی،  معنایــی 

یعنــی الغــر:  بنابرایــن »ســینه قاق«  1374: 205؛ دولت آبــادی، 1386: 204(؛ 

 کمــر باریــِگ ســیَنه قاَقــه یــار جــان َده ُاو َحولــی بلنــد اوتاَقــه یــار جان

)شعور، 1382: 88(
بــه وقتــش بدهنــد.  را هــم  و دانــه اش  کــه می پراننــد، آب  کفتــر  بگوییــد  را  »بچه هــا 
کبوتــر بــر حســب رنــگ[ بیخــی ]= به ُکّلــی[  کامــره ]= نوعــی از  کفترهــا بی ُســر شــده اند. زرد 

.)254-255  :1386 )ارغنــد،  شده اســت«  ســینه قاق 
کــه بــا آن فــال می گیرنــد: امــا شــب قبــل از  گوســفند  19. شــانه šā.na اســتخوان شــانۀ 
گفــت: فــردا ایــن  ــرد و  ک گوســفند را مالحظــه  فــوت ســردار، یــک نفــر هــزارۀ جاغــوری شــانۀ 

ــخ، 10(. ــرات و تاری ــد )خاط ــوت می کن ــزرگ ف ــخص ب ش
گوســفند« بایــد مدخــل باشــد، زیــرا در ایــن فرهنــگ، زیرمدخــل وجــود نــدارد.  »شــانۀ 
کار  کــه در شــعر خاقانــی هــم بــه  گوســفند« -  گــر وجــود داشــت، »شــانه« ســرمدخل و »شــانۀ  ا

ــد:  ــل می ش ــت- زیرمدخ رفته اس
گــردون گوســفند  شــانۀ  ببینــم در  شــبان  از  بــه  حکــم   مــن 

)خاقانی، 1382: 267(
بنــدد ســعادتش  نقــش  کان خزانۀ اوســت بخــت  خ   بر ششــم چر

نگــر خ  چــر گوســفند   کان معانــی نشــان شــانۀ اوســت شــانۀ10 
)همان: 841(

کنــم و بــا همیــن بیــل روی و پــوزش  کــه در وا 20. ضــد = لــج، لجاجــت: مــرا ســر ضــد نکــن 
کشــیده بــود: چــرا ایــن حــج رفتنــت  کنــم )نقــش شــکار آهــو، 100(. و از ســر ضــد جیــغ  را یکــی 

بــالی جــان مــا شــده )روایــت 4، 96(. 
کــردن« در جملــۀ نخســت، »روی لــج انداختــن« معنــا می دهــد. جملــۀ نقــش  »ســر ضــد 
کــه در فرهنــگ نیامده اســت.  شــکار نمونــۀ مناســبی بــرای ضبــط ایــن ترکیــب فعلــی اســت 

نمونــۀ دوم درســت اســت و ذیــل همیــن مدخــل )ضــد( می گنجــد.  
در  کــه  ریش تراشــی  تیــغ  گونــه ای  نــام   haft.ba.ja-ye.sobh صبــح  بجــۀ  هفــت   .21

داشته اســت.  کاربــرد  افغانســتان 
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»هفــت بجــۀ صبــح« بــه معنــای ســاعت هفــت صبــح )برگــرداِن o’clock 7( از مارک هــای تیــغ 
کــه در  کــردن آن در فرهنــگ، راســت بــه ایــن می مانــد  ریش تراشــی در افغانســتان اســت و مدخــل 

یــک لغت نامــۀ انگلیســی، After Eight )مــارک نوعــی شــکالت( مدخــل شــود!  

ب( آوانگاری و ریشه یابی مدخل ها
گانــی بــا نشــانه های قــراردادی خــاص؛  آوانــگاری یعنــی نشــان دادن تلفــظ یــک واحــد واژ
تلفــظ  بــه  مضبــوط،  تلفــظ  تــا  بکوشــد  امــکان  حــّد  تــا  بایــد  فرهنگ نویــس  کار،  ایــن  در 
کــه  ــان نزدیــک باشــد )صادقــی، 1392: 16(. ایــن نکتــه ای اســت  واقعــِی ســخنوران یــک زب
مثــال،  بــرای  نداشــته اند؛  ملحــوظ  مدخل هــا  ضبــط  در  ناشــنیده،  فارســی  نویســندگان 
فارســی زبانان افغانســتان، میــان واو و یــای معــروف و مجهــول، تفــاوت می گذارنــد امــا در 
فارســی ناشــنیده واو معــروف و مجهــول، هــردو بــا عالمــت /u/ و یــای معــروف و مجهــول 
کــه واو مجهــول را بــا /oː/ و یــای  بــا عالمــت /i/ نشــان داده شده اســت. درســت تر آن بــود 
کننــد. فرهنگ نویســان هوّیــت دســتوری هیچ یــک از مدخل هــا  مجهــول را بــا /eː/ متمایــز 
کــرده و  گویــی ســلیقه ای عمــل  را به دســت نداده انــد امــا در بــاب منشــأ یــا مّلیــت آن هــا، 
کرده انــد. در پــاره ای از مــوارد هــم، منشــأ واژه را اشــتباه  بــه دلخــواه، برخــی را مشــخص 

تشــخیص داده انــد؛ چنــد نمونــه:   
ک شســته، مابیــن آن را از تکه هــای  گوســفند را پــا 1. آســیب ā.sib رودۀ پرکــرده؛ رودۀ 
گوشــت و شــحم پــر نمــوده، پختــه می کننــد و غــذای لذیــذی ]بــه نــام آســیب[  کوچــک 

می ســازند )قامــوس لهجــۀ دری هزارگــی، 21(.
کلمــه اشــاره ای نشده اســت؛ »آســیب« صورتــی از واژۀ »عصیــب« عربــی اســت:  بــه ریشــۀ 
کننــد و بپزنــد و  گوشــت و نخــود پــر  کننــد و در آن  گوســفند پــاك  کــه از  »لکانــه: روده ای 
کرمینــی،  ــا: 659؛ نیــز ← ادیــب  بخورنــد و بــه عربــی آن را عصیــب خواننــد« )هدایــت، بی ت

1385: 447؛ ابــن منظــور، 1414: 604/1؛ رجائــی، 1339: 254(.   
2. اسامبله a.sām.ba.la ]انگ. assambly[ مجمع، جلسه، مجلس، 

گردهمایی، همایش.
این واژه از assemblée  در زبان فرانسه مأخوذ است )← پارسایار، 2001: 74/1(.

گــوزک ]= تخلــص شــاعر[ ار تعبیــر  3. انــگل an.gal/ انگلــه: فتنــه، غوغــا، شــر، جنجــال: 
کنــی/ هرکجــا دیــدم تــو را از قهــر انــگل می کنــم )ســیاه ســپید  خــواب دیگــران زیــن ســان 

ــی، 17(. ــدرون، 284؛ قامــوس لهجــۀ دری هزارگ ان
کــرده اســت. در ایــن  کــردن« را اراده  angol ضبــط درســت اســت، زیــرا شــاعر بذله گــو، »انــُگل 
مــورد هــم ماننــد بســیاری نمونه هــای دیگــر، هنــگام مدخل نویســی، هم کــرد حــذف شده اســت. 

کــرد و  راننــده دســت در جیــب  دســته، بســته:   ]band ]انــگ.   ban.dal بنــدل  .4
)عســکرگریز، 200(. کشــید  بیــرون  نــوت ]= اســکناس[ را  بنــدل 
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کاظمی، 1382: 163(.  قاعدتًا باید از bundle انگلیسی گرفته شده باشد )← 
گرمابه هــا  کــه در  کســی  کارگــر، پایین دســت خانــه و مغــازه،  5. پــای دو pāy.dao پــادو، 

لنــگ و نــوره بــه مشــتری می دهــد.
کلمــات، ماننــد »َحولــی«،  pāy.daw ضبــط مناســب تری اســت. آوانــگاری بســیاری از 

»دســتَکول«، »َدوَکــری«، »َکــدَرو« و ... همیــن نقــص را دارد. 
6. پروسه po.ru.se ]انگ.. proces[ جریان، روند، فرآیند، آمایش.

ــوری،  گرفتــه شده اســت )← مشــیری، 1371: 116؛ ان  procès :پروســه« از فرانســوی«
1381: ذیــل مدخــل(.

7. تخنیک tax.nik ]فر. technique[ تکنیک، شیوه، فن.
 ←( شــده  افغانســتان  فارســی  وارد   )Техника )تخنیــکا:  روســی  از  واژه  ایــن 
ابوالقاســمی، 1390: 101( و طــی فراینــد واجــی حــذف، بــه صــورت »تخنیــک« درآمده اســت.   
کســی نگریســتن، بــا  8. تــری تــری دیــدن te.ri.te.ri.di.dan بــا شــگفتی بــه ســوی 
ــن  ــردن: امی ک ــگاه  ــی ن کس ــه  ــره ب ــردن، خیره خی ک ــگاه  ــی ن کس ــوی  ــه س ــرت ب ــرت و حس حی
بــا شــنیدن نــام آن جنــرال بــه ُچــرت ]= فکــر[ مــی رود و تری تــری ســر و پــای آغــا را از نظــر 

می گذرانــد )کوچــۀ مــا، 1/ 348(... .
»ی« در قید »تری تری« مجهول، و نشانۀ آن در آوانگاری /eː/ است. 

گنــدم  9. جــواری jo.wā.ri ]هن.[ ذرت، شــیربالل: زمیــن یــک تختــه اســت و حاصلــش 
یــا جــواری... )روایــت 2، 22(.

صــورت ملفــوظ ایــن لغــت در افغانســتان jawāri اســت: »زیبایــی اش را چیَچــک ]= 
کدوهــای تــازه را/ برادرانــش/  آبلــه[ بــرد/ و ســال های عمــرش را ملخ هــا خوردنــد/ پیازهــا و 
َجواری هــای11 بــه شــیره رفتــه را/ مــن دختــر همــان زنــم« )روشــن، 1391: 98(. در فرهنــگ 

فارســی- درِی پارســادانیان )ص 119( نیــز بــه همیــن صــورت ضبــط شده اســت.
کــه  کار شــبانه روزی ایــن عــده  / خراتــی، تراشــکاری: ... بــا   xar.rā.di خــرادی   .10
بیش تــر بــه مغزشــویی، خــرادی و حجــاری آدم هــا شــباهت دارد، نوآموزهایــی هم شــکل، 

هم قــد، همفکــر و فریفتــۀ راه و رســم رهبــر بــه وجــود می آینــد... )کوچــۀ مــا، 2 /184(. 
مأخوذ از »خّراطی« در زبان عربی است.

11. شاتو šā.to نردبان/ نردبام.
»شــاتو« از زبــان ترکــی، دخیــل اســت )← اســترآبادی، 1374: 184؛ دهخــدا 1373: 
ر البــالد )تاریــخ شــیبانیان(  کتاب هــا، از جملــه مســّخِ ذیــل مدخــل(. ایــن لغــت در برخــی از 
کار رفته اســت: »پوشــیده و پنهــان بــه خنــدق ســمرقند درآیــد و شــاتو بــر فصیــل نهــاده،  بــه 
فضــای آن خّطــه را مســخر ســازد« )محّمدیــار بــن عــرب، 1385: 61(. »شــب بــه حوالــی قلعــه 
گرفتــه، بــر ســر  برســیده، حســب الحکم ســکندرفرمان، دالوران بهرام نشــان، شــاتو و نردبــان 

گذاشــته[، برآمدنــد« )همــان: 242(. فصیــل مانــده ]= 
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12. طــروم to.rom تــرم، شــیپور: بــاالی َچَپرَکــت ســفری ]= تختخــواب  مســافرتی[ بــا 
کــه طــرم جمــع نواختــه شــد، بیــدار شــدم  دریشــی ]= یونیفــورم نظامــی[ خوابیــدم و وقتــی 

)خاطــرات و تاریــخ، 109(.
از trompette فرانســوی مأخــوذ اســت )← محمدخــان، 1362: 42؛ انــوری، 1381: 

ذیــل »ترمپــت«(.
دنــدۀ خــودرو: جمعه خــان وقتــی  اســتخوان پهلــو، دنــده،   qa.bor.qa قبرغــه   .13
گلــدان، 65(.  گرفتــه )جــای خالــی  کــه قبرغــه اش درد  کــرد  از خــواب بیــدار شــد، حــس 
روی  نقش هــای  و  )بــرف  کــرد  حــس  چپــش  دســت  و  قبرغه هــا  در  شــدیدی  درد   میــرزا 

دیوار، 34(.
کــه بــه آن اشــاره  نشده اســت )← دهخــدا، 1373:  کلمــه هــم ریشــۀ ترکــی دارد  ایــن 
ذیــل مدخــل؛ دورفــر، 1965: مدخــل 267(. در زادالمســافرین می خوانیــم: »... اســتخوانها 
گوینــد و آن هــا چهــارده  گوینــد و بــه فارســی، دنــده و بــه ترکــی قبرغــه  کــه آن را بــه عربــی اضــالع 
اســتخوان هســتند« )شــریف، 1387: 64، نیــز ← ارزانــی، 1387: 521؛ نصیــری، 1393: 
گویش هــای  از  برخــی  مــورد بحــث، در  لغــت  311؛ عقیلــی خراســانی، 1385: 1335/2(. 
کاربــرد دارد )← شــکورزاده، 1363: 587؛ رضائــی، 1373: 334؛ صادقــی، 1380:  ایرانــی 

کار نمــی رود. ــه  ــدۀ خــودرو ب ــًا »قبرغــه« در معنــای دن 92(. ضمن
14. قتغ qa.teq / قتیغ/ قاتق... / قتق، نان خورش.

کاشــغری، 1375: 753؛ اســترآبادی،  کلمــه نشده اســت )←  اشــاره ای بــه ریشــۀ ترکــی 
1374: 198؛ دولت آبــادی، 1386: 199(.

گروهــان[ پیــادۀ قــول  15. قــول اردو qol.or.du ســپاه: یــک قولــی )صحیــح: توَلــی( ]= 
خ،  کــرده بــه ســنگرهای مــا می رســند )شــوکران در ســاتگین ســر اردو سراســیمه عقب نشــینی 

316(. می گویــد رفتــه بــودم قــول اردو )روایــت 2، 81(.
»قــول اردو« در افغانســتان بــه معنــای ســپاه، نیــز مرکــز فرماندهــی ســپاه یــا قــرارگاه 
کاربــرد دارد. »قــول« ]qōl[ از مغولــی وارد ترکــی شــده )← دورفــر، 1965: مدخــل 307( و 
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« 
کّلــی، بــرای مثــال هفــت قــول، یعنــی هفــت بخــش، هفــت قســمت، هفــت بهــره...«  بــه طــور 
)همان جــا؛ نیــز ← نصیــری، 1393: 184؛ اســترآبادی، 1374: 217؛ دولت آبــادی، 1386: 
231(. دربــارۀ منشــأ واژۀ »اردو« و معانــی آن، اطالعــات ممّتعــی از فرهنگ هــای لغــت فارســی 
و ترکــی بــه دســت می آیــد )← اســترآبادی، 1374: 43؛ دهخــدا، 1373: ذیــل مدخــل؛ 
یــا  ترکــی: »ُاردو«  از  را  دورفــر، 1965: مدخــل 452؛ دولت آبــادی، 1386: 34(. دورفــر آن 

مغولــی: »ُاردا« دانسته اســت )← همان جــا(. 
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16. موزه mu.za چکمه.
آوانــگاری واو مجهــول در ایــن فرهنــگ، تفاوتــی بــا واو معــروف نــدارد و البتــه اشــکاالتی 
کرده اســت، محــدود بــه ایــن مدخــل نیســت. بــه هــر روی، /moːza/ درســت  کــه ایجــاد 

اســت.
کشتی بخار. 17. واپور wā.pur ]انگ. vapour[ بخار، دمه، 

»واپــور« از زبــان فرانســه وارد فارســی افغانســتان شده اســت: التینــی: vapor، فرانســه: 
vapeur )معیــن، 1371: ذیــل مدخــل؛ نیــز ← محمدخــان، 1362: 122(.

18. ولسوال wo.los.wāl اولسوال، فرماندار.
کــه از اصطالحــات اداری پشــتو و مرّکــب از دو  »ولســوال« صورتــی از »اولســوال« اســت 
گرفتــه شــده و بــر »رعایــا و مــردم مطیــع  جــزء »اولــوس« + »-وال« اســت. »اولــوس« از مغولــی 
ــا شــاهزاده« اطــالق می شــود )← دولت آبــادی، 1386: 52(. ایــن  و تحــت امــر یــک خــان ی
یــک  َاتبــاع و فرمانبــران  لغــت در فرهنــگ دورفــر این گونــه تعریــف شده اســت: »اولــوس: 
کــم، مجموعــۀ افــرادی از تیره هــا و نژادهــای مختلــف، نــه از منظــر وابســتگی ها و تعّلقــات  حا
کــم  کــم، فرمانبــرداران یــک حا گــون، بلکــه از حیــث تبعّیــت و اطاعــت از یــک حا گونا قومــی 
خــاص، مــردم، مّلــت، مردمــان« )دورفــر، 1965: مدخــل 54؛ بــرای شــواهد ← رواقــی، 
1392: 147-148(. 12 »وال« ظاهــرًا از اصــل هنــدی pālá، بــه معنــی »مراقــب و نگهبــان« 
مأخــوذ اســت )← حسن دوســت، 1393: مدخــل 4190؛ قــس. »شــاروال« و »کوتــوال« ← 

رواقــی، 1392: 1728(. 

ج( تعریف نگاری مدخل ها 
کــه در مقدمــۀ مقالــه اشــاره شــد، معانــی و تعاریــف در ایــن فرهنــگ، اشــکاالت بســیار  چنــان 
چهــار  در  حــدودًا  می تــوان  را  بخــش  ایــن  بــه  مربــوط  نادرســتی های  و  کاســتی ها  دارد؛ 
کــه مبهــم اســت؛ یعنــی تعریــف، ُپرابهام تــر از ســرواژه اســت.  گــروه جــای داد: 1. تعاریفــی 
کاربردهــای مدخــل را در فارســی افغانســتان  کامــل نیســت، یعنــی تمــام  کــه  2. تعاریفــی 
کــه بــا شــواهد نقل شــده در نمی ســازد، یــا قابــل جایگزینــی  پوشــش نمی دهــد. 3. دســته ای 

ــت.   ــت اس ــی نادرس ــه به کّل ک ــی  ــت. 4. تعاریف ــاهد نیس ــت ش در باف
کابــل  ــار در  کــه چندیــن ب 1. آغــه ā.qa خانــم بــزرگ، زن امیــر و اربــاب: تنهــا آقــا رضــا را 
کــه زن نســبتًا میان ســالی بــود... شــناختم )خاطــرات و تاریــخ،  دیــده بــودم، شــناختم و آغــه 
آغــه اش  بــه ســر می کردنــد )بامیــان، س 2، ش 8، ص 47(.  لنگــی  51(. آغه هــا معمــواًل 

گفــت: آب آوردی؟ )افســانه های مــردم هــزاره، 12(.
گفتــی  کرده انــد: »تــو راســت  »آغــه« را بــه معنــای دختــر بــزرگ قبیلــه هــم اســتعمال 
کج نــارس ]= بدِقِلــق و ناســازگار[ شماســت«13  مــادر/ آخریــن آغــۀ ایــن ســرزمین/ دختــر 

.)13  :1391 )روشــن، 
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کــه چنــد  کــردن، تشــفی یافتــن: از خــدا می خواســت  کشــیدن دل خنــک  2. اخ دل را 
گاهــی بــه مناجــات  ُکرُکــر ]= ُغــر و لنــد[ زن هــای خانــه... بــه طبــع دلــش  غ از  صبــاح، فــار
کاباره هــا بــا پری رویــان هنــدی و غیرهنــدی  گاهــی اخ دلــش را در رقاصه خانه هــا و  بپــردازد و 
بکشــد )کوچــۀ مــا، 203/1(. رئیــس می پرســد: در محمدخــان! )صحیــح: ُدرمحّمدخــان( 

کــه اخ دلتــه بکشــی؟ )همــان جــا، 58/2(. کاری بــرت بتــم 
گــذرا  کشــیدن« بــه »تشــفی یافتــن« معنــا شده اســت؛ از فعــل  کنایــی »اخ دل را  عبــارت 
کــه نیازمنــد بازبینــی اســت. ایــن ترکیــب بــه معنــای  گــذر )الزم( شــده  )متعــّدی(، تعبیــر بــه نا
کــردن« و »درون خــود را تشــّفی دادن« اســت. ضمنــًا »آِخ دل خــود را  ــی  »عقــدۀ دل را خال
کــردن( در فرهنــگ نیامده اســت:  کســی خالــی  کشــیدن« )= دّقِ دل خــود را ســر  کســی  ســر 
ــاده  ــا ج ــه آدم ت ک ــذاره[  ــه ]= نمی گ ــده[ نمی مان ــبیل مانده ]= وامان ــای َس ــی ِای جنگه »حال
کــدام روز ]= هــر روز[  گشــتِن مــا ره  بــره، یــگان چــادری مــادری بخــره. همــی بــی چــادری 

ــد، 2010: 138(.     ــن« )ارغن ــا می کش ــِر م ــوده س ــرن و آِخ دِل خ ــه می گی بهان
3. انــداز an.dāz معیــار: ابوالمعالــی بیــدل خــود مبتکــر و موجــد ســبک تــازه و انــداز 
هســتۀ   )195 آواهــا،  و  )ســیماها  اوســت  خــود  بــه  منحصــر  و  مختصــر  کــه  اســت  خاصــی 
اصلــی تحــوالت ایــن دهــه را بــرای نخســتین بــار در تاریــخ معاصــر افغانســتان، جای گزینــی 
حکومت هــای غیرخاندانــی به جــای حکومت هــای خاندانــی در عیــن ســلطنت، ولــی بــه 

انــداز نویــن تشــکیل می دهــد )یادداشــت های سیاســی و رویدادهــای تاریخــی، 16(.
در جملــۀ دوم، »انــداز« معنــای »شــیوه، روش و طریقــه« می دهــد. معانــی چندگانــۀ 
»انــداز« در فارســی افغانســتان، شایســتۀ تأمــل اســت.14 ایــن واژۀ فارســی، در زبــان اردو هــم 
ــه و  ــیوه، روش، طریق ــن »ش ــی همی ــه، یک ــه از آن جمل ک ــود  ــتعمال می ش ــا اس ــد معن ــه چن ب

طــرز« اســت )← شــهریار نقــوی، 1370: 59؛ چوهــدری، 1375: 73(.  
4. ایــوار i.wār رهســپار ســفر شــدن بــه هنــگام فرارســیدن شــب: بــه ایــوار و شــب گیر اســپ رانــده، 

گشــت )ســراج التواریخ، 9/1(. بــه حــدود طوایــف غلجایــی رســیده، از حملــۀ دشــمن بعیــد 
»ایوار« به معنی وقت عصر، نیز هنگام غروب اســت )← فره وشــی، 1358: 183؛ حسن دوســت، 

گرفته شده است )همان جا(.    ēvār(ak):که از فارسی میانه 1393: مدخل 588( 
ایــواره  ایــوار،  فارســی:  عصــر،   :ēvārag.)30  :1971 )مکنــزی،   ēbārag :evening
)تفضلــی، 30 :1348(. ēvārag-gāh: ایــوارگاه، غــروب، فارســی: ایــوار )طاووســی، 1365: 
90(. ēvārag gāh: ایــوارگاه، هنــگام غــروب )بهــار، 1345: 88؛ نیــز، نــک. بندهش هندی، 

1388: 14 و 83؛ 54، س آخــر، 108 و 228(. 
علــی رواقــی در »نقــدی بــر ترجمــۀ تفســیر طبــری« دربــارۀ ایــن واژه توضیحاتــی داده )← 

کرده اســت:   رواقــی، 1351: 56( و ایــن دو بیــت را نقــل 
ایوار داد  شراب  بلخ  دو  دوستیم  که  بهای یاسمن و چکریم فرست  امروز  
)سوزنی، نقل از دهخدا، 1373: ذیل »بلخ«(
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زیــن  نهــی  بــوران  بــر  شــبگیر  کــه  راننــد؟تــو  کایــوار  رســی  کــی  آنــان   بــه 
 )بندار رازی، شاعران بی دیوان، 1370: 370(

این شواهد نیز، معنای درست واژه را مؤّکد می سازد:
کــه هســت          عیــش ایــوار جــدا لــذت شــبگیر جــدا گــرد ســفر هنــد  گشــت بــه  می تــوان 

 )فوقی یزدی، 1342: 44(
ایــوارت غــم  و  شــبگیر  محنــت  بــارت؟ بــی  رســاند  کــه  منــزل  بــه  راه،   زیــن 

  )قدسی مشهدی، 1375: 745(
به روز ار روزه می گیری به شب شب زنده داری کن            مگو ایوار دارد راه دین شبگیر هم دارد

)اشرف مازندرانی، 1373: 258(
گــرد راه بــه قریــۀ تجــرود  »جنــود مســعود از شــبگیر و ایــوار نیاســودند تــا ســحرگاهی از 
گشــودند« )والــه  رســیده در برابــر عســکر هزیمت اثــر عبدالعزیــز خــان زیاده ســر بــار صف آرایــی 
گویشــهای فارســی زنــده اســت: ِاواَره  قزوینــی، 1382: 208(. ایــن واژه هنــوز در برخــی از 
]ēwâra?[: عصــر )کلباســی، 1362: 186(. ایــوار ]ivâr[: شــبگیر )پورحســینی، 1370: 44(. 
ــی، 1373: 55(. ایــواره ]ivâra[: غــروب )ســرلک،  ــوار )هنــگام عصــر( )رضائ وار ]ēvâr[: ای

ْ
ِاا

39 :1381(. ēwārē: عصــر )حسن دوســت، 1389: 69(. »ایــوار« در فارســی ناشــنیده جــزو 
کــه نویســندگان از ســراج التواریخ  مدخل هــای تک شــاهدی اســت امــا جــدا از جملــه ای 
پیــام  ایــن  »شــاه  اســت:  مناســبی  نمونــۀ  کتــاب،  همــان  از  جملــه  ایــن  کرده انــد،  نقــل 
ســندیان را مفتــاح فتــح غیبــی دانســته، بــه ایــوار و شــبگیر راه نوردیــده، بامــداد بــه لشــکرگاه 

مــردم بلوچیــه رســید« )کاتــب هــزاره، 1391: 289/1(.
یــک شیشــۀ  آویختــن، بســتن، پوشــاندن:  گرفتــن،   band.kar.dan کــردن  بنــد   .5
کــرده بودنــد )خفاشــان،  کاغــذ روغــن زده ای بنــد  کــه جایــش را بــا  ارســی آن هــم شکســته بــود 
ــاش  ــب ب ــم ]= مواظ ــو بچی ک ــوش  ــت: ه گف ــادرش  ــورد. م ــه دور خ ــۀ خان گوش ــچ  130(. از پی
کــه د دیــوال بنــد نکنــی )آشــار، 49(. مــادر می گویــد: بنــد نکنــی می آینــد و دار و نــدارت  پســرم[ 

خ، 397(.   ــر ــاتگین س ــوکران در س ــد )ش را می برن
بــاز هــم معانــی را تــوده وار نوشــته  و پیونــد دادن آن را بــا شــواهد، بــر عهــدۀ خواننــده 
اســت؛  بســتن«  و  »پوشــاندن  معنــای  بــه  نخســت،  جملــۀ  در  »بندکــردن«  گذاشــته اند؛ 
کــه  گفته اســت  در ایــن نمونــه هــم معنــای »بســتن« می دهــد: »یکــی از اطبــای جرمنــی 
کــه نصــف  کنیــد. مــن بــرای شــما تضمیــن می کنــم  نصــف دوکانهــای شراب فروشــی را بنــد 
دروازه هــای شــفاخانه های عقلــی، عصبــی و زندانهــا را بســته می کنــم« )نــوری، 1391: 36(. 
کــردن« می دهــد؛ قهرمــان داســتان،  کتــاب آشــار معنــای »برخــورد  ایــن فعــل در شــاهد 
کــه بــه دیــوار نخــوری: »مــادرش  راننــدۀ ماشــین اســت. مــادر بــه او می گویــد: حواســت باشــد 
کــه د دیــوال بنــد نکنــی. بــا غــرور جــواب داد: نتــرس! از مــا واری  کــو بچیــم  گفــت: هــوش 
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کل بــازار پیــدا نمی شــه« )رفیعــی،  موَتــروان قابــل ]= راننــدۀ قابلــی مثــل مــن[ ده ]= در[ 
کــردن« می دهــد، هم چنــان  کــردن و نصــب  گاه معنــای »آویــزان  1387: 49(. همیــن فعــل، 
کــردم و نه امروز  کارمــل[ طرفــداری  کــه در شــاهد آخــِر مدخــل: »نــه از روســها و ببــرک ]= ببــرک 
بیــرق و عکــس اینهــا را در در و دیــوار و بــام خانــۀ خــود بنــد می کنــم. مــادر مریــم می گویــد: بنــد 
کــردن« در معنــای  نکنــی می آینــد و دار و نــدارت را می برنــد« )فخــری، 1378: 397(. »بنــد 
کــه در ایــن جملــه از داســتان »َچلــی«15  کــردن« نیــز اســتفاده شده اســت، چنــان  »مّتصــل 
کــردم و  ــوار بلنــد مســجد بنــد  ــه ســر دی :»بعــد روی پاالنــش ایســتاد شــده و دســت هایم را ب
کــه خــر از زیــر پایــم پــس شــد و همــان طــور آویزانــک مانــدم از دیــوار«  کــردم  کــش  خــودم را باال

)محمــدی، 1388: 92(. 
قهقهــه  بــا  مــادرم  بی حیــا:  بی شــرم،  بریــده،  بخــو   bi.ni.bo.ri.da بینی بریــده   .6
برایــم  326(. ملــک! عجــب چیزهــا  گفــت: نمی شــرمی بینی بریــده )روایــت 5،  خندیــده 
مــن  کــه  اســت  بهتــر  برایــم  مــردن  آخــر  شــود.  بریــده  بینــی ام  می گویــی[.   =[ می خوانــی 
کوچــک[ بدهــم شــوهرش ببــرد )ســپیده دم  دختــرم را بــه یــک عصریــه ]= عصرانــه/ محفــل 

.)259 داستان نویســی، 
کــه ایــن  گمــان می انــدازد  بــه ایــن  »بخــو بریــده« در برابــر »بینی بریــده« خواننــده را 
ج اســت، حــال  کاربــرد دارد و در فارســی ناشــنیده منــدر معــادل، در فارســی افغانســتان 
ج آن نمی یابــد. »بخــو بریــده«  کتــاب نیامده اســت و خواننــده ســببی بــرای در آن کــه در 
کاله بــرداری و دیگــر اعمــال  کارکشــته و ماهــر در حیلــه و  در لغت نامــه بــه معنــای »ســخت 
زشــت« مضبــوط اســت )دهخــدا، 1373: ذیــل »بخــو«(. صــرف نظــر از درســت یــا نادرســت 
ف،  که از خــود معّرَ بــودن ایــن معــادل، اصــواًل »تعریــف نبایــد واژه هایــی را در بــر داشــته باشــد 
مشــکل تر باشــد« )هاشــمی مینابــاد، 1386: 144(. در جملــۀ دوم »بینــی ام بریــده شــود« 
گــوش و بینــی زنــان را بــه دلیــل عــدم تمکیــن یــا بــه  گاه  نفرین گونــه ای اســت؛ در افغانســتان، 
ــان را رســوای خــاص و عــام می کننــد. از ایــن روی، »بینــی ام  ــد و آن تهمــت بی عفتــی می ُبرن
بریــده شــود« در جملــۀ پیش گفتــه یعنــی: بی آبــرو شــوم، آبرویــم بریــزد. بــر ایــن اســاس، 
کــه دختــرم  گــر بی آبــرو شــوم یــا بمیــرم، بهتــر از ایــن اســت  شــخصیت زن داســتان می گویــد: ا
ــد  ــر، بدهــم شــوهر ببــرد. جمــالِت پــس از آن، مؤّی کوچــک و محّق ــزاری یــک جشــن  ــا برگ را ب
کنیــد، مــن بینــی خــود را  کنیــد، رســم و رســوم مــردم را اجــرا  ج  ایــن معناســت: »شــماها خــر

کار« )رهیــاب، 1384: 259(.  ــا ایــن  ــه ســرم ب ک ب نمیبــّرم عجــب! خــا
کــی pā.ki تیــغ ریش تراشــی، نــوره، واجبــی: لــب هــم تقریبــًا این طــور می کنــد، ولــی  7. پا
کی هــای جلیــت ]= ژیلــت[ و هفــت  گــر بعــد از بــه میــان آمــدن پا در دیــر عشــق و یــا هــوس، ا
ــه خضــر عیســی را در آغــوش نگرفته اســت )نقــد  ک بجــۀ صبــح ]= مــارک تیــغ[ مدت هاســت 
گــر ندیــدی  کــی مــی زد )ا ــا ســرعت و دقــت ســر و ریــش او را قیچــی و پا بیــدل، 267(. پــدرم ب

بــاور مکــن، 84(. 
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کــی«  از میــان نمونه هــای بــاال، شــاهدی بــرای معنــای »نــوره/ واجبــی« بــه نظــر نرســید. »پا
ــه معنــای »تیــغ ســلمانی )ُاســُتره(« و »تیــغ ریش تراشــی« اســت: »...  در فارســی افغانســتان ب
کــی از مــس و روی درســت می  کردنــد« )کهــزاد، بی تــا: 11/1، نقــل از رواقــی، 1392: 303(.  پا
کــی بــه  صورتهــای بســیار نفیــس از آهــن فــوالد ســاخته می شــوند« )جمــراد، 1382:  »تیغهــای پا
کار را انجــام می دهیــم. بــا تــار  29، نقــل از همان جــا(. »امــا بــه مــن می گوینــد بــا مــواد مشــتری 
کــردن تــار« )نورانــی،  کــی ریش تراشــی بــرای قطــع  ]= نــخ[ و ســوزن خــوِد مشــتری بلــی و حتــی پا
نــدارد  زیرمدخــل  ناشــنیده،  فارســی  ایــن، چــون  از  از همان جــا(. جــدا  نقــل   ،234 :1366

گانــه مدخــل شــود. کــی زدن« بــه معنــی تیــغ زدن و تراشــیدن مــوی بــا تیــغ، بایــد جدا »پا
8. پســته pos.ta / پوســته ]فــر: post[ پایــگاه نظامــی، پاســگاه: در ایــن پســته ســی نفــر 
کــه بــه  گــم می شــویم، 31(. از روزی  گریــز  گلولــه )در  هســتیم. هــر نفــر زیــاد هــم نــه. تنهــا یــک 
هنگــی آمده ایــم، پیاپــی برنامــۀ عملیــات بــاالی پســته های ولســوالی شــاه جوی و جنــده، و 

کمین گرفتــن بــر ســر راه قــوای دولتــی را داریــم )ســنگر شــیخ تــراغ، 46(... .
ُپســَته/ پوســَته )با هــای ناملفــوظ( در فارســی افغانســتان، بــه معنــای »ُپســت« نیــز 
و  پوســته  متخصــص  آلمانــی[   =[ المانــی  بوئــه دس«  اینکــن  »هــر  »عزتمنــد  دارد:  کاربــرد 
تلگــراف، از طــرف وزارت داخلــه بــرای امــورات پســتی اســتخدام و اجــرای وظایــف می نمایــد« 
)محیی الدیــن، 1349: 14؛ نیــز ← پارســادانیان، 1389: 106(. ایــن لغــت در افغانســتان، بــه 
معنــای »تمبــر« هــم اســتفاده می شــود. ضمنــًا واژۀ مزبــور، در زبــان فرانســه poste نوشــته 

ــد. ــی آورده ان ــالی انگلیس ــا ام ــتباهًا آن را ب ــود. اش می ش
گفتــن:  گفتــن، چــرت و پــرت  کــردن pof.kar.dan الف زدن، حــرف بیهــوده  9. پــف 
کــه ای پدیــده چــی پــف می کنــه! )میــراث شــهرزاد در افغانســتان،  معــاون صایــب! ... تــو بیــا 
کم تجربه،  کــوه واری آدمهــا را از پــای درآورده ام. حــاال تــو نوُچنــُدگک ]=  337(. ... مــن مثــل 

جــوان[ آمــدی و این قــدر پــف می کنــی؟ )فریادهــای شکســته، 65(.
کــردن« می دهــد امــا فرهنگ نویســان آن را در  کــردن« در اصــل، معنــای »فــوت  »پــف 
کــرده  کــه آب را پــف  کم خونــی اســت  شــمار نیاورده انــد: »امــا عقــل، مستشــار ســینه قاق و 
کنــی تــازه  گــر پــف  می نوشــد و از ســایۀ خویــش می ترســد« )ســلجوقی، 1380: 235(. »آتــش را ا
کاربردهــای  می شــود« )مقتــدری، 1338: 14(. »الف زدن« و معانــی دیگــری از ایــن دســت، 

مجــازی آن اســت.
گفت: او بچۀ تو ره سیاســت یک  10. تــره ta.ra بادرنــگ تــره، خیــار چنبــر: نیش خندآمیــز 
کــرده[، قواریــت ]= قیافــه ات[ بــه تــرۀ تخمــی می مانــه )کوچــۀ  کــده ]=  َپیســۀ ]= پــول[ ســیاه 
مــا، 505/2( خیــار و تــره مــزار دو چنــد و ســه چنــِد ]= دوبرابــر و ســه برابــر[ دیگــر جای هاســت. 
کچالــو ]= ســیب زمینی[، لبلبــو ]=  )از شــکار لحظه هــا تــا روایــت قلــم، 10(. ســبزیجات از قبیــل 

خ و ســیاه و بادرنــگ تره )شناســنامۀ افغانســتان، 75-74(. چ ]= فلفــل[ ســر چغنــدر[... ُمــر
اساســًا چیــزی بــا نــام »بادرنــگ تــره« در افغانســتان وجــود نــدارد. »بادرنــگ« خیار اســت 
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و »تــره« خیــار چنبــر )نــک. فکــرت، 1377: 8 و 10(. بــه نظــر می رســد نبــودن درنگ نمــا یــا واو 
گــواِه نقل شــده از شناســنامۀ افغانســتان، تدوین گــران  عطــف، میــان »بادرنــگ« و »تــره« در 
کتــاب، یــک مدخــل ارجاعــی بــه  کــه در برگــی دیگــر از  کــرده، چنــدان  فرهنــگ را دچــار لغــزش 

»بادرنــگ تــره« )!( اختصــاص داده انــد )← انوشــه، 1391: 86(. 
ــه تنبــۀ دروازه  ــه دروازه را بســت، چشــمش ب ک 11. تنبــه tan.ba/ تمبــه، کلــون در: مــال 
خ دل افــگار، 114(. ... هنگامــی  کوبیــد )گل ســر گرفــت و محکــم بــه پهلــوی زنــش  افتــاد. آن را 

کــرد، هیاهویــی در ســرش پیچیــد )زمیــن، 63(. کــه دســتش تنبــۀ دروازه را لمــس 
کــه از نمونه هــای بــاال و شــواهد  کــه نوشــته اند، اشــتباه اســت. »تنبــه« ـ چنــان  معنایــی 
کــه آن را بــه صــورت مایــل پشــت در یــا دروازه  کلفتــی اســت  زیــر برمی آیــد ـ چــوب بلنــد و 
کســی  گــود فرومی کننــد تــا در را محکــم نــگاه دارد و  می گذارنــد و انتهــای آن را در زمیــِن 

کنــد: ــاز  ــد آن را ب نتوان
فانــه و  تنبــه  بــه  تــو در  بــر  کنــد  دِر شــهر           ســخت  ز  تــو درون شــوی  گــر  ا  پیــری 

)ناصرخسرو، 1384: 383(
گام خــود را بــه داالن انداختــم و تنبــه را پــس  »رفته رفتــه چــون نزدیــک رســیدم، بــه دو 

کــردم« )واصفــی، 1350: 254/2، نقــل از رواقــی، 1392: 495(.  در محکــم 
12. چغــت بــوی če.qet.buy بــوی ســوختگی چیزهــای چــرب، ماننــد بــوی فتیلــۀ چــراغ 
بــه بارانــه در زیــر  گردهای ســلیمان، چغت بــوی و چــرک در راه رفتــن  از شــا نفتــی: یکــی 
ج از دســتگاه[ و  کــوک، خــار درخت هــای بــاغ عمومــی ســر بــه صــدا داده و آواز ناُســریده ]= نا

ــا، 63/1(. ــۀ م ــیند )کوچ ــا می نش ــوش زلیخ گ ــه  ــش ب خام
کــه ظاهــرًا  »چغت بــوی« صفــت اســت امــا مؤلفــان، تعریــف اســمی بــرای آن نگاشــته اند 
از لغــات عامیانــه )افغانی نویــس، 1369: 183( برگرفتــه  شده اســت. همــان معنــا را این گونــه 
کــه( بــوی ســوختگی چیزهــای چــرب، ماننــد بــوی  کــرد: »کــه )کســی  می تــوان بازنویســی 

فتیلــۀ چــراغ نفتــی بدهــد«. 
کــه خرخشــۀ ایــن تکفیربــازی  13. خرخشــه xar.xa.ša مجادلــۀ بی جــا و بی موقــع: و آورده انــد 

کــه نوشــتیم، 76(. کــه زندگــی خواجــه در خطــر افتــاد )چه هــا  گرفــت  ک بــه انــدازه ای بــاال  هولنــا
گرفتــاری«  ایــن واژه جــدا از مجادلــه و ســتیز، بــه معانــی دیگــر، از جملــه »دردســر و 
کاربــرد دارد و بــه نظــر می رســد مفهــوم آن در جملــۀ بــاال،  و »جنجــال و ســر و صــدا« هــم 
ــه در ایــن جملــه از هذیان هــای دور غربــت: »زند گــی در جوامــع  همیــن باشــد؛ هم چنــان  ک
صنعتــی پیشــرفته، علی رغــم تمــام پیچید گی هایــش، روی هــم رفتــه، آرام و بی خرخشــه 
جلــو مــی رود و از نظــم و آرامــش شــگفت انگیزی برخــوردار اســت« )رهنــورد زریــاب، 1383: 
12(. »خرخشــه« در زبــان فارســی افغانســتان )ص747-746( بــا تفکیــک معانــی و شــواهد 

موجــود اســت.
می شــدند.  آب  دهنــم  در  دیگــر  پــی  یکــی  زردآلوهــا  هســته:   xas.ta خســته   .14
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ناگفته هایی از فارسی ناشنیده

خســته ها را بــه جیــب می انداختــم )در انتظــار ابابیــل، 2(. یاســین، خاموشــانه مصــروف ]= 
ک، 22(. هفــت میــوه  کســتر و خــا ســرگرم، مشــغول[ بــازی بــا خســته های ســنجد اســت )خا
ِکشــته  کشــمش، غولنگ ]= زردآلوی خشــک با هســته[،  که شــامل خســته، پســته، ســنجد، 

]= برگــۀ زردآلــو[ و چهارمغــز می باشــد )میــراب، 224(.
کــه در  در جملــۀ پایانــی، مــراد از »خســته« بــه طــور خــاص، مغــز هســتۀ زردآلوســت 
کشــمش، ســنجد و مغزیجــات دیگــر در آب، خیــس  افغانســتان آن را به همــراه برگــۀ زردآلــو، 
و »هفــت میــوه« درســت می کننــد. از ایــن خوردنــی مقــّوی و ســالم، در ایــام نــوروز بــرای 
پذیرایــی مهمان هــا اســتفاده می شــود: »در روز نــوروز مــردم هفــت میــوه، هفت ســین و 
ــو، خســته، بــادام، پســته  کشــتۀ زردآل کشــمش، ســنجد،  ســبزی چلو تهیــه می کننــد؛ آن هــا 
ک  ــا ــوروز، تمــام اعضــای فامیــل در خانه هــای پ ــر می کننــد و در روز ن و چهــار مغــز را در آب ت
یــاد  نــام هفــت میــوه  بــه  کــه آن را  نــوش جــان می کننــد  گفتــه،  می نشــینند و بســم اهلل 

.)7 بی تــا:  )دری،  می کننــد« 
کــه بــا آن طــال  15. شفشــهنگ šaf.ša.hang شفشــاهنگ، آهــن یــا فــوالد ســوراخ داری 
کیفیــت بــه خوبــی در  و نقــره را چنــدان می کشــند تــا همچــون ســیمی باریــک شــود: ایــن 
ــا،  گلفهشــنگ ها و شفشــهنگ ها و منــگ تــه ســماوار بــه مشــاهده می رســد. )آریان تشــکیل 
کــوه محــروق آنــک و چــون زر بــه شفشــاهنگ در/ دیــو را زو در شــکنجۀ حبــس خــذالن   )11/1

دیده انــد )دیــوان خاقانــی، 92(.
و  »گلفهشــنگ  امــا  نوشــته اند،  کــه  اســت  همــان  خاقانــی  بیــت  در  »شفشــاهنگ« 
ــد؛  گمیت« می ده ــتاال کتیت« و »اس ــتاال ــای »اس ــا معن ــارف آریان ــهنگ« در دایرةالمع شفش
گویــای مطلــب اســت: »دهانــۀ غــاری اســت در زیــر  گر شــهر نقــره  ایــن جملــه از رمــان ســینما
ــک از  ــردد... . راه باری ــود برمی گ ــد و خ ــتش می ده ــه دس ــعلی روشــن را... ب ــی. مش صخره ی
کــه در زیــر پرتــو نــور  گلفهشــنگ ها[ می گــذرد  گلفشــاهنگ ها ]ظ:  میــان شفشــاهنگ ها و 

گونــه می دهنــد« )ســلطان زاده، 1391: 163(.   مشــعل، بــه رنگ هــای مختلــف 
کنایــه از زن: میــرداد دســتش را پــس زد و  16. قرابــاش qa.rā.bāš ]تــر[ بــه معنــی سیاه ســر و 
گفــت: قرابــاش ایــزک ]= مخنــث[... )زمیــن، 110(. ده این جــا تانــک آمــده  بــا لحــن تمســخرآمیزی 

ک، 32(. کســتر و خــا بــود؟ مــه چــی می فامــم ]= مــن چــه می دانــم[. قرابــاش )خا
کوتاه شــدۀ واژۀ عربــی »قــرار« اســت. بــر ایــن اســاس، »قــرا بــاش« یعنــی: »آرام  »قــرا« 
ــه معنــای ســیاه( در  ــا »قــرا« )ب کــه پیونــدی ب کت شــو«. روشــن اســت  بگیــر، آرام بــاش، ســا

کامــاًل اشــتباه اســت.  ترکــی نــدارد و معنــای برســاختۀ مؤلفــان 
گوشــۀ دیگــر فضلــو را  کــر و فــر، شــن و فــرت: در  کگــی kā.ka.gi خودنمایــی،  کا  .17
کــه بــاز هــم بــا غفــور، شــریکش، یــک جــا بــازی می کنــد و بعــد از بــردن پول هــا همــه  می دیــد 
کیــف و مســتی او  کگــی و یــک عالــم خودســازی ]= ُپــز دادن[ در پیــش غفــور می رانــد و  را بــا کا
گــرگ  ــی  گفــت: خان کگــی  کا ــر می ســازد )مالقــات در چــاه آهــو، 44(. احمــد از روی  را بیش ت
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نقد آثار پیشین

بی اســتخوان نیــس )دشــت الــوان، 30(.
ــر( اســت؛  ــه َاخفــی )مبهم ت ــف ب ــرت«، مصــداِق تعری ــه »َشــن و َف کگــی« ب ــردن »کا ک معنا
گرفتــار دور می شــود، زیــرا فرهنگ نویســان  کنــد،  گــر خواننــده بــه »شــن و فــرت« رجــوع  تــازه ا
کمــی  کــه بــا  َکگــی« ارجــاع داده انــد، حــال آن  بــدون ذکــر معنــا و شــاهد، آن را دوبــاره بــه »کا
کننــد: »پالــوان چــی ســرته بــه درد  کاربــردی آن را دســتیاب  جســتجو قــادر بودنــد نمونه هــای 
کــه بــازو پــوچ و پتــاق  گفــت[  گفتــی ]= خواهــی  بیــارم ]= پهلــوان ســرت را درد نیــاورم[ خــات 
میگــه ]= چــرت می گویــد و الف می زنــد[ و قصــه طــوی بچــی خــوده ]= قصــۀ عروســی پســرش 
کــده« )اقبــال، 1373: 11(. »مهــدی آغــا بــا خــود میگفــت: َشــن  را[ بــه ای شــن و فــرت شــروع 
کگــی«  رَتــش ُخــه بــه رییســها میمانــه. بی ادبــی نکنــم!« )ارغنــد، 2010: 877(. ضمنــًا »کا

َ
و ف

در فارســی افغانســتان اصــاًل به معنــای »جوانمــردی«، »لوطی گــری و لوطی منشــی« اســت. 
ــو،  ــه فضل ک ــود  ــته می ش ــو، دانس ــاه آه ــات در چ ــاب مالق کت ــده از  ــاهد نقل ش ــت در ش ــا دّق ب
شــخصیت داســتان، پــس از برنــده شــدن، همــۀ پول هــا را از ســِر لوطی منشــی بــه حریــف 
گردی  امتحانــات و شــا بــه دادن  که گــی مجبــور  کا گــواه دیگــر: »داوطلــب  می بخشــد؛ دو 
گــذار شــبانه در  گشــت و  طوالنــی اســتاد بــود. یکــی از ایــن امتحانــات انجــام خدمــات مشــکل 
قبرســتان ها و ســفرهای او در نجــات دادن ناتوانــی از مخمصــۀ جانــی یــا مالــی بــود« )یقیــن، 
که گــی  1365: 20(. »مــن قــدر آدم جوانمــرد را می دانــم. تــو نصــف عمــر سی ســاله ات را بــه کا

گذرانــدی[« )آذرخــش، 1386: 37؛ نیــز ← همــان: 19(. کــردی ]=  تیــر 
کــج شــود، حلقــۀ زلــف،  ــر رخســار  کــه ب کجــک ka.jak طــره و بخشــی از مــوی ســر   .18
خــم ابــرو: هــال بــاغ لبریــز دوشــیزگی ها! / بشــوران کجــک ابــروی ماهگــون را )گل پیراهــن 
کــرد و  کجکــش را از بــاالی ابــروی ســیاهش دور  گهــان پیشــانی اش داغ شــد.  ســارا، 42(. نا

به ســوی آفتــاب دیــد )ســه مــزدور، 19(.
»کجــک« در معنــای وصفــی، همــان »کــج« اســت و ظاهــرًا در شــعر نقل شــده از مجموعــۀ 

گل پیراهــن ســارا، همیــن معنــا را می رســاند، چنان کــه در ایــن دو نمونــه :
کجک حاال  گشته ام  زمانی  من  بودم   راست 

کی توانم بی عصا بین َسَرک راه رفته 
)صوفی عشقری، 1377: 77(
کــه رفتــی، یــک  کــه: اّول  گفــت  کنــد.  کــه رســتم را رهنمائــی  »بعــد از آن دختــر مجبــور شــد 
گذشــتی[، یــک پــل لرزانــک  کــه تیــر شــدی ]=  کــج[ می آیــد. از آن  بیــد کجــک ]= درخــت بیــد 

می آیــد« )رحمانــی، 1377: 362-363(. 
کــردن: هراســم  کــردن کشــیدن )ســیگار و قلیــان و ماننــد آن هــا( پــک زدن، دود  کــش   .19
کــرد، آن را درداد ]= آتــش  گرد راننــده برایــش ســگریتی چــرس پــر  کــه شــا گرفــت  زمانــی فزونــی 
کــرد )چــراغ ســبز، 67(. میــرداد دهنــش را بــر  کــش  کــرد[ و یکــی دو بــار دودش را  زد، روشــن 

کــرد )زمیــن، 109(.  کــش  گذاشــت و چنــد بــار  نی چلــم ]= قلیــان[ 
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اشــتباه  مربــوط،  شــواهد  و  مدخــل  تعریف نــگاری  دیگــر،  مــوارد  از  بســیاری  ماننــد 
کــردن« مطلــِق  کاربــرد و وجــوه معنایــی دیگــر را نشــان نمی دهــد؛ »کــش  نیســت امــا وســعت 
کشــیدن )نــه فقــط ســیگار و قلیــان و ماننــد آن هــا( اســت: »بــه یــک حرکــت ســریع ماشــه را 
کــش می کنــد! در یــک آن واحــد، یــک صــدای ُمدِهــش و یــک دود زرد!« )محمــود، 1336: 
کنــد بــه طــرف قیــف همــان انفجــار«  243(. »... بعــد بخــزد ســینه کش بــه جلــو، خــود را کــش 
کــه خــم شــده بودنــد  )عظیمــی، 1382: 397(. »مــن بــه آدم هــای بــر ســر چــاه می دیــدم 
و زور می زدنــد و ریســپان ]= ریســمان[ را طــرف بــاال کــش می کردنــد« )محمــدی، 1387: 
کشــمش را می خــورد. َقدیَفــه اش16را  8(. »ســید میرک شــاه آغا همان طــور چــای و نــان و 
ک، 1390: 8(.  نزدیک تــر بــه خــودش کــش می کنــد« )محمــدی، 1389: 62؛ نیــز ← خپلــوا
کم بخــت، نیم کلــه شــده، مثــل  20. نیم کلــه nim.ka.la معیــوب، خــل و چــل: اهــو، ایــن 
کــه بنــا بــر بعضــی  خ دل افــگار، 20(. زیــرا آن حقایقــی  کــه ســایه زده باشــد )گل ســر کســی 
گفتــه نشــود  کــه هیــچ  گفتــه می شــود، بهتــر خواهــد بــود  ملحوظــات به اصطــالح نیم کلــه 

)افغانســتان در مســیر ســدۀ بیســت، 112(.
»نیم کلــه« در شــاهد دوم بــه معنــی »ناقــص و ناتمــام« اســت )← افغانی نویــس، 1369: 
گرچــه در نــگاه نخســت، ممکــن اســت تفــاوت چندانــی بــا »معیــوب« -کــه مؤلفــان  573(. ا
ــد بتــوان در بافــت، جایگزیــن  نوشــته اند- نداشــته باشــد، لیکــن معنــای پیشــنهادی را بای
کــه معنــی  شده اســت. نمونه هایــی از متــون افغانســتان: »دیــروز مشــاور  کــرد  واژه یــا ترکیبــی 
بابــه  )ارغنــد، 1386: 192(. »مــادر همــو قصــۀ  نیمکلــه مانــد«  آمــد و قصــه ات همانطــور 
خارکشــت نیمکلــه مانــد. نگفتــی!« )ارغنــد، 2010: 8(. قیــِد »نیم کلــه نیم کلــه« بــه معنــای 
ــه از فرهنــگ فــوت شده اســت: »ایــن نیمــا  ک ــرد دارد  کارب ــز در افغانســتان  نصفــه- نیمــه نی
کــه شــعرهای شــما نیم کلــه نیم کلــه  کاری عــادت داده. از همیــن روســت  شــما را بــه نیــم 

اســت« )هــروی، 1383: 37(.
د( تفکیک و دسته بندی تعاریف 

کــه معانــِی نگاشته شــده مقابــل هــر مدخــل،  گیــر فارســی ناشــنیده، ایــن اســت  نقــص فرا
نقــل  به توالــی  نیــز  آن  شــواهد  و  آمــده  پیوســته  بلکــه  نشــده،  دســته بندی  و  تفکیــک 
بــه خواننــده  بــا شــاهد مربــوط را  گویــی فرهنگ نــگاران، پیونــد دادن معنــا  شده اســت؛ 

کرده انــد. از بــاب نمونــه، بــه مــواردی اشــاره می شــود: گــذار  وا
بــر  جــوش زدن تــن، پشــنگ آب، اندکــی آب  خ زدن،  porx.za.dan / پــور خ زدن  1. پــر
روی چیــزی پاشــیدن، بــا شــدت نفــس را از بینــی بیــرون دادن: در نیمه هــای تابســتان... 
خ زد )مــردا ره  ماه پیشــانی بیمــار شــد و بــر لب هــای مقبولــش دانه هــای درشــت تبخــال پــر
کردنــد و چیــزی ندیدنــد و رفتنــد )قصه هــای  خ زدنــد و هــر طــرف نــگاه  قــول اس، 212(. پــور

.)149 افغانســتان،  هزاره هــای 
از  را  دوم  نمونــۀ  بــود  به جــا  نکرده انــد،  دســته بندی  را  تعاریــف  مؤلفــان،  کــه  حــال 



350250

سال اول، شـــــــــــمارۀ 4-3
پاییز و زمستان 1394

نقد آثار پیشین

خ زدن«  کــه »ُپــر کننــد تــا خواننــده دریابــد  کامل تــر نقــل  قصه هــای هزاره هــای افغانســتان، 
ــد. وقتــی بــوی  ُکره هــا آمدن ــد  کامــل آن: »دی کــدام معنــا اســتعمال شده اســت. صــورت  ــه  ب
کــه معلــوم می کنــد »نفــس را بــه  کردنــد...«،  خ زدنــد و هــر طــرف نــگاه  آدمیــزاد شــنیدند، پــور
کــه صــدای خشــنی از آن تولیــد  گونــه ای  شــدت از بینــی بیــرون دادن« مــورد نظــر اســت، بــه 

ــاره ← خــاوری، 1387: 149 ح(. شــود )در ایــن ب
گــپ، مشــورت، تصمیــم، قانــون، نظــم، روش، اجتمــاع  2. تــوره tu.ra/ طــوره ]تــر[، ســخن، 
ــوره نییــه،  ــه، قبــول، پذیرفتــه: دشــتوم دشــتوم ت ــه ای از خلخــال زنان گون کســی،  ــر ضــد  مالهــا ب
دروم دروم بگــوی/ داشــتم داشــتم قبــول نیســت، دارم دارم بگــوی )امثــال و حکــم مــردم هــزاره، 
297(. ســاخت یک ســان بــه نفــس شــورانگیز/ دیــن حــق را بــه تــورۀ چنگیــز )قامــوس لهجــۀ دری 
هزارگــی، 318(. چنــد نفرشــان در ظــرف ســه چهــار روز حاضــر و بــه جــای نادرعلــی خــان، طــورۀ 

کردنــد[ )خاطــرات و تاریــخ، 65(.  هزارگــی، یعنــی جرگــه نمودنــد ]= انجمــن 
فرهنگ نــگاران، ده معنــای متفــاوت بــرای »تــوره« نوشــته اند امــا تنهــا بــرای ســه معنــا از متــون 
افغانســتان شــاهد یافته انــد. ایــن واژه در ســنگالخ بــه شــش معنــا آمــده )← اســترآبادی، 1374: 
کاربردهــای آن در متــون فارســی قابــل  115؛ نیــز غیــاث، 1363: 230؛ دورفــر، 1965: مدخــل 958( و 
گلبدن بانــو، 1383: 32؛ شــمس منشــی، 1964:  تأّمــل اســت )بــرای نمونــه، ← جامــی، 1366: 103؛ 

61؛ نورالّدیــن محمــد جهانگیــر، 1359: 14؛ اســکندربیگ، 1382: 1078(.
کــه معانــی آن هــا تفکیــک نشده اســت؛ بــرای  از ایــن دســت اســت مدخل هــای زیــر 

کــرد: کتــاب نمی تــوان ســراغ  از معانــی هــم شــاهدی در نمونه هــای  برخــی 
ک. 3. آبگین āb.gin پرآب، آبکی، رقیق، اشک آلود، نمنا

4. آچه ā.ča مادربزرگ، پیرزن )در هزاره(، مادر )در پنجشیر(، نامادری.
کــه غــذا را تنــد می خــورد،  کســی  ک، غارتگــر، آزمنــد،  5. المــان al.mām دزد چــاال

کــودکان را از آن می ترســانند. کــه  موجــودی خیالــی 
که بینی پهن و هموار دارد، له، فشرده. 6. پچق po.čoq کسی 

7. پیش َپَزک piš.pa.zak میوۀ نورسیده، نوبرانه، نورس، زبان دراز، فضول.
8. توله tu.la نی، نی لبک، فلوت، استخوان پا از زانو تا غوزک.

9. تیار ta.yār آماده، مهیا، چاق و فربه.
غ شکاری، آدمی نامهّذب و بی تربیت. 10. جناور je.nā.war جانور، مر

11. جــور آمــدن jur.ā.ma.dan جفــت و جــور شــدن، جــا افتــادن، روی هــم ریختــن، 
کــردن. کــردن، همراهــی  کنــار آمــدن، توافــق 

تیــر  برنــد،  کار  بــه  رانــدن خــر  کــه در  ســیخونک، چــوب نوک تیــزی   xa.la 12. خلــه 
درد. از  بــدن  اعضــای  کشــیدن 

گهواره. 13. خوازه xā.za داربست، طاق نصرت، 
گیــاه، شــاهین تــرازو، چــوِب توپ بــازی، چــوب چــوگان،  گل و  14. دنــده dan.da ســاقۀ 
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باتــوم )ص 470(.
کــه آن را الی  کلــون در، غــل و زنجیــر، ابــزاری بــرای شــکنجه  گــوه،  15. فانــه fā.na پانــه، 

کفــش. انگشــتان می گذارنــد، قالــب 
گوت got/ گوتک، قرقره، پیچ رادیو، مهرۀ شطرنج.  .16

کانال هایــی  کانــال،  کــه دیواره هایــش عمــود باشــد،  گودالــی  کریــز،  17. لــر lar پرتــگاه، خا
ــا  ــذر دادن دوِد تنــور ی گ ــا  ــازک می پوشــانند و ب ــا ســنگ های ن ــاق می کننــد و ب کــف ات ــه در  ک

گــرم می کننــد. اجــاق از آن هــا اتــاق را 

ه( شاهدنویسی مدخل ها
ــا  کتــاب، ذیــل بســیاری از مدخل هــا، شــواهدی از متــون نظــم و نثــر فارســی ی در ایــن 
کــه ســودمند و راه گشاســت امــا در برخــی از مــوارد،  متــون داســتانی افغانســتان آمده اســت 
کاربــردی  گاه نیــز مدخــل یــا صورت هــای  ج شــده بــا مدخــل بی پیونــد اســت،  شــواهد در
ــه هیچ یــک اشــاره نشده اســت؛ درســت تر آن  ــه ب ک دیگــر آن، نمونه هایــی در متــون داشــته 
کــردن آن، شــواهد را در تمــام مــوارد  کــه بــرای یکسان ســازی شــیوۀ فرهنــگ و روشــمند  بــود 

کننــد امــا محدودیتــی بــرای شــمار آن هــا قائــل شــوند. چنــد نمونــه:    جســتجو 
کعــب، قــاپ، اســتخوان بنــدگاه پــا و ســاق:  1. بجــل bo.jol / بجــول/ پــژول: اســتخوان 
کنــی )شــوراب، 84(. در  ــه  دزی  کــه بجل هــای غیاث ــره  ــادت ن ــو هــم ی ــادم نمــی ره امــا ت ... ی

ای دشــت بــه خاطــر یــک بجــول هــم آدم می کشــن )روایــت 6، 84(. 
را در  پــژول  بــژول و  بــزول/  از بجــول،  اعــم  ایــن واژه  کاربــردی مختلــف  صورت هــای 

 .)190-191  :1388 رواقــی،   ←( کــرد  جســتجو  می تــوان  فارســی  نوشــته های 
2. بلنــد منــزل be.land.man.zel: آپارتمــان، ســاختمان چندطبقه: در آن منطقه ســالون های 

محافل خوشــی باشــکوه و بلندمنزل ها ســاخته شــده )پنجشــیر، ســرزمین مردخیز، 5(. 
کاربردهــای فارســی  کــه قــرار اســت  ــرای فرهنگــی  کــم نیســت امــا ب ــع فارســی ناشــنیده  مناب
گونه گــون در افغانســتان را نشــان بدهــد، بســنده نیســت. بــرای »بلنــد منــزل«  و فارسی شــدۀ 
گل  گلدانهــای  کــه  ک بلنــد منزلــی  تنهــا یــک نمونــه آورده انــد، اینــک چنــد مثــال دیگــر: »بــه بــال
ــای  ــی خانه ه ــاال نیم ــد، 1386: 421(. »ح ــت« )ارغن ــر انداخ ــد، نظ ــان بودن ــش نمای از بالکن های
کبرخــان از اوســت. ســه تــا بلنــد منــزل خریده اســت« )همــان: 443؛ نیــز ← همــان: 425(.  وزیــر ا
ِک بلندمنــزِل الــف« )ارغنــد، 2010: 9(.  »آدرســه ]= آدرس را[ بــه قاچاقبــر دادیــن؟ هــا. دادیــم. بــال

ــه نشســته ام/ طبقــۀ هفتــم بلندمنزلــی در دانشــگاه اســت« )علــوی، 1393: 52(. ک »این جــا 
ک می کننــد، هــم صــورت دختــر می شــارد ]=  گــر بــا پارچــه پــا 3. پختــه pax.ta پنبــه: ا
ــای  ــید. )قصه ه ــد آن را لیس ــارد. بای ــد، می ش کنن ک  ــا ــم پ ــه ه ــا پخت ــود[، ب ــیده می ش خراش

.)182 افغانســتان،  هزاره هــای 
کتاب هــا  پختــه بــه ایــن معنــا در لغت نامــۀ دهخــدا مدخــل نشده اســت امــا در برخــی از 
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کــی انــدر ســرکا بجوشــانی فودنــج و جعــده و ســداب و  کار رفته اســت: »عــالج وی آن بــود  بــه 
گــرم بــه شــکم برنهــد« )اخوینــی  کنــی و  کنــی و َپختــه بــه وی تــر  کمــاد  ســعتر و شــکم  بــران ســرکا 
کنــد و دایــم بریــن  کنــد و بــاز خشــک  ک تــر  بخــاری، 1371: 431(. »یکــی پــاره پختــه را بــه آب زا
کرمینــی، 1385: 519؛  ــا پختــه« )ادیــب  کفتگــی نهــد« )همــان: 418(. »الِفرَصــُة: پــارۀ پنبــه ی

بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی، 1383: 85؛ همــو، 1392: 342(.
پشــمی  پارچــۀ  عنکبــوت،  تــار  بافندگــی،  دســتگاه  تنســته،   /tā.nas.te تانســته   .4
کــه بــه صــورت  کار خــود را بــا ابتدایی تریــن دســتگاه بافندگــی )تانســته(  دســتباف: آن هــا 
ــۀ  ــه لحظ ــه لحظ ــا، 563(. ب ــد )هزاره ه ــام می دهن ــت، انج ــن خوابیده اس ــر روی زمی ــی ب افق

کرانــۀ شــام )شــهر بــی قهرمــان، 90(. روزم تنســته بافته اســت/ دقایــق خــوش مرجانــی 
کار رفته است: »تنسته« به معنای »تنیده«، هم چنین »تار عنکبوت« در متون به 

کنون حضیض نشین شد چو سایه در بن چاه همه )همان( سراچه و خرگه چو )که( اوج مه می سود        
جــواله عنکبوتــک  آن  تنســتۀ  تتــق  درشــت              پــالس  یکــی  شــد  بوقلمــون  ِفــراش 
)عمید لویکی، 1985: 394؛ حسینی مدنی، بی تا: 448-449(
کــه وی غشــاوه ای اســت به غایــت ُتُنــک و باریــک و لطیــف،  »صفــت طبقــۀ عنکبوتــی آن اســت 
هــم  در  و  زنــد  شــاخه ها  رگهــا  »آن  )زرین دســت، 1391: 51-52(.  عنکبــوت«  تنســتۀ  چــون  دربافتــه 
بافــد در حجــاب ملتحــم بــر مثــال تنســتۀ عنکبــوت« )همــان: 166(. »از ابنــای جنــس و اقــران عهــد 
کارهــا عاجزتــر و حقیرتــرم، چــون بــه دســتگاه خــود روم و از ســر دانــش ســاعتی پــای  خــود در بیش تــر 
کنــم« )میرحســینی هــروی، 1352: 112، نقــل از رواقــی،  بفشــارم و تــار و پــود تنســته را در جــو هــوا فراهــم 

.)500 :1392 
کــده   5. تخمــره tax.ma.ra فســوس، ریشــخند، تمســخر، اســتهزا: بیچرگونــه تخمــره  
ــی، 302؛  ــۀ دری هزارگ ــوس لهج ــت )قام ــرده و نشسته اس ک ــخره  ــارگان را مس ــته/ بیچ شیش

لغــات عامیانــۀ فارســی افغانســتان، 113(.
و  اســت  آغــازی  فعــل  بــاال،  باشــد؛ ضمنــًا »شیشــته« در جملــۀ  بایــد مدخــل  کــردن«  »تخمــره 
کاربــرد دارد:  کــه در متــون فارســی  معنــای »نشســته« نمــی دهــد. »تخمــره« صورتــی از »تماخــره« اســت 
کافــر و شــعرها می گفــت بــه تازى و تماخــره مــی زد« )بلعمــی، 1377: 721/4(. »منجنیــق دار، ســیاهی بــود 
تماخره من  بر  نه  تو  کنی  خویشتن  بر  سفر                   چنین  اندر  کنی  تماخره  تو  گر 
                                           )ناصرخسرو، 1384: 268(
کــه بــر  گرچــه عــادت جوانــان چنانســت  کــه جوانــان نداننــد، ا »پیــران چیزهــا داننــد 

 .)58  :1378 )عنصرالمعالــی،  کننــد«  تماخــره  پیــران 
شوم رگو17  و  تّر  کاغذ  چو  زن  دست  در  آهنم            و  روی  بمثل  گر  که  شدم  گه  آ
شوم تتربو18  و  تماخره  خور  کاندر  مردمان                 شرم  از  بازگردم  نه  لیکن 
)سوزنی، نقل از »سفینۀ شاعران«، 1391: 337(
گفــت: مردمــان، ایــن عجــب شــنوید و ایــن محــال بینیــد.  »... از راه تماخــره و تخجیــل 
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موشــی بــه یــک شــب نانــی چگونــه توانــد خــورد؟« )وراوینــی، 1367: 114(.
6. جنجلــه jan.ja.la/ جنجلــک، ُپرچیــن و شــکن، مجعــد: ای دختــر]ک[ ســفیدچۀ ]= 
کــه پــدرت میتــه بــه شــو )دوبیتی هــای تاجیکــی، 46(. ســفیدگونۀ[ جنجله مــو/ مغــرور مشــو 

از  هــم  آن  شــاهد،  یــک  بــا  واژه ای  بپرســد  خــود  از  خواننــده  کــه  اســت  آن  جــای 
دارد؟! فرهنــگ  ایــن  در  جایگاهــی  چــه  تاجیکــی  دوبیتی هــای 

کــه دانه هــای روغنــی را در آن می کوبیدنــد و  7. جــواز jo.vāz ظرفــی ماننــد هــاون 
کــه از جــواز برمی آمــد، او را در یــک پلتــه ]=  روغــن آن هــا را می گرفتنــد: تیلــی ]= روغنــی[ 

.)609 دری،  )افســانه های  می مالیدنــد  فتیلــه[ 
شواهدی از این واژه:

جواز به  باشد  فروکوفته  که  کرنجی  چون  پشت        را  پیالن  کوفته  گران  کوپال  به  ای 
            )فرخی، 1371: 200(
گویــی  »بعــد از ســاعتی حــال شــیخ شــادی دیگــر شــد و از درون او آواز عظیــم می آمــد، چنانــک 

کســی جــواز می کوبــد« )بخــاری، 1383: 207؛ بــرای شــواهد دیگــر، ← رواقــی، 1383: 134(.
8. چپرکــت ča.par.kat تخت خــواب: خودمــان را روی چپرکت هــای شــفاخانه یافتــه 
ک  کالشــینکوفش را پــا گــپ نــزن، 42(. روی چپرکــت دیگــر، صالــح یــک  دم  بودیــم )تــو هیــچ 

گلــدان، 65(. می کــرد )جــای خالــی 
گلبــدن بیگــم، دختــر باُبــر در وصــف خانــۀ طلســم نوشته اســت: »و در مثّمــِن خــورد، 
را خانــۀ  آن  کــه  نیــز: »خانــۀ ســیوم  )گلبدن بانــو، 1383: 64(.  نهــاده«  مرّصــع  چهپرکــِت 
مــراد می گفتنــد، در آن خانــه چهپرکــت از مرّصــع و ظرفــی از صنــدل انداختــه ]= نهــاده[ و 
توشــکهای خیــال انداختــه، و در پایــان نیــز نهالچه هــای خاصگــی انداختــه« )همــان: 65(. 
»َکــت« بــه معنــای تخــت ریشــه در سنســکریت دارد )← حسن دوســت، 1393: مدخــل 

  .)3885
گاوخانــه و بــا تــال ]= َترکــه[ بــه  جــان  9. چکــری čok.ri چوکــری، ریــواس: ... آخــر رفــت 
گوششــان را مثــل  کشــید و  گوســاله ها را ســر قهــر  گاو جــوان[ و مــاده گاو افتــاد. دم  جونــه گاو ]= 
خ دل افــگار، 92(. عجــب چوکری هــای خوشــمزه ای بــه مــا دادنــد  چکــری جویــد )گل ســر

)روایــت 6، 21(.
کار رفته است: »چکری« در متون به 

بریــان ســر  و  بایــد  تتمــاج  چکــری خواجــه  و  ســفرجل  مــرا  نــدارد   ســود 
)کسایی مروزی، 1379: 108(

ــه پارســی  ــه چگــری ب ک ــد  گوی ــازی ریباســّیه خواننــد. مداینــی  ــه ت ــا: و ایــن را ب »چگری اب
گوینــد و جکــری  ــه پارســی ریــواج  ریــواج را خواننــد« )تفلیســی، 1390: 388(. »ریبــاس... ب

گوینــد« )کاســانی، 1358: 326/1؛ نیــز ← عقیلــی خراســانی، 1380: 458(.  هــم 
نــان و روغــن و مــادۀ  کــه از خــردۀ  گونــه ای غــذای شــیرین   čan.gā.li 10. چنگالــی 



350254

سال اول، شـــــــــــمارۀ 4-3
پاییز و زمستان 1394

نقد آثار پیشین

قنــدی درســت می کننــد و غالبــًا آن را نــذری می دهنــد: و بــه یکدیگــر غــذای چنگالــی و 
شــربت خوراندنــد )ســه زن هراتــی، 143(.

کی اشاره می کند:  ابواسحاق اطعمه در چنگال نامه به ترکیبات این خورا
دهانست هر  در  من  شیرینّی  ذوق  نانست         و  خرما  و  روغن  اصلم  گفت: 
آمده است چنگال  غیب،  از  من  نام  آمده است          دال  من  به  آردی روغن19 
)بسحق اطعمه، 1392: 66؛ نیز ← همان: 89(
»حضــرت رســول چــون میمونــه را تزویــج نمــود، ولیمــه فرمــود و حلــس )ظ: خبیــص(20 
کعــک(  کشــک )صحیــح:  کــه از خرمــا و روغــن و  بــه مــردم خورانیــد و آن چنگالــی بوده اســت 
ایــن خوردنــی، در ســفرۀ اطعمــه  می ســاخته اند« )مجلســی، 1369: 125(. شــیوۀ طبــخ 
کــرده شــیرینی در آن ریختــه و  کــه روغــن را داغ  یافــت می شــود: »چنــگال... آن چنــان باشــد 
نــان در آن خــورد نمــوده بمالنــد تــا ممــزوج شــود« )آشپزباشــی، 1353: 55؛ نیــز ← رواقــی، 

.)682-681  :1392
گــو شــود، دل خاونــد، او/آب شــود.  گوســاله تــا  11. خاونــد xā.vand صاحــب، مالــک: 

)ضرب المثلهــای فارســی در افغانســتان، 60(.
کنیزکــم. رضــای خاونــدم  ایــن واژه هــم در متــون، شــواهدی دارد: »دنیــا می گویــد مــن 
کنیــزک، بــی رضــای مالــک نبــود« )بهــاء  کــه نــکاح  ــو دهــد  ــا مــرا بــه زنــی بــه ت کــن ت حاصــل 

ولــد، 1352: 285/1(.
کبریایی لطف  زان  تو  رهی  خری  از  تا  خر                 ای  بجوی  اول  را  بوستان  خاوند 
 )مولوی، 1355: 197/6(
»کاال بــه دســت دزد و غاصــب عاریــه باشــد، عاقبــت بــه دســت خاونــد و مســتحق برســد 
گرچــه بظاهــر همــه روی زمیــن از آن اوســت...  و پایــدار مانــد« )ســلطان ولــد، 1367: 161(. »ا
کــه نظــرش بــه ســرانجام او باشــد، او را خاونــد و مالــک زمیــن ندانــد« )همــان:  هیــچ عاقلــی 

167؛ نیــز ← رواقــی، 1383: 157؛ همــو، 1392: 732(. 
کالــک: بچــه از اینهــا هم ســبچۀ  کوچــک نارســیدۀ ســبزرنگ،  12. ســبچه sab.ča خربــزۀ 
ــر را از دور آتــش پــس  مایــه )ضرب المثلهــای دری افغانســتان، 39(. محــب... چوب هــای ت
می کنــد، بــا دســت می زنــد روی ســبچۀ نارســی، روی پــل می نشــیند )گوشــوارۀ انیــس، 27(.
خ نامــه،  »ســفچه« بــه معنــی خربــزۀ نــارس، در متــون نظــم و نثــر ماننــد دیــوان منجیــک، فر
کار رفته اســت )← منجیــک ترمــذی،  دیــوان ســنایی، انیس الطالبیــن، معرفــت فالحــت و... بــه 

1391: 57؛ جمالــی یــزدی، 1386: 279؛ بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی، 1392: 982(.
ــد خــود را شــیر نمــی داد و  ــر امیــد نبــود، مــادر فرزن گ 13. شــاندن šān.dan نشــاندن: ا
هیچ کــس درخــت نمی شــاند )نامــۀ پژوهشــگاه، ش 2، ص 219(. هرکجــا نخــل وفــا شــاندم 
کــردم نشــد )ســیماها و آواهــا، 494(... .  جفــا حاصــل بــداد/ طالــع خــود بارهــا مــن امتحــان 
»شــاندن« صورتــی از »نشــاندن« و در این جــا بــه معنــی »کاشــتن« اســت. شــواهدی از 
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سلک الّســلوک: »چــون بنــده مشــغول ذکــر شــود، فرشــتگان بــه نــام او آنجــا درختــان شــانند« 
)نخشــبی، 1369: 109(. »گفــت: آری نهــال عشــق در مزرعــۀ ســینه شــاندم« )همــان: 93(.  

کالغ ســیاه و ســفید: بــاز نماند، باشــه نماند-  14. غلبــک qal.bak عــکک، عقعــق، عکــه، 
کــرد )ضرب المثل هــای دری افغانســتان، 37(. غلبــک بامشــان بــه  غلبــک برآمــد شــکار 

بامشــان پریــد )همــان، 141(.
کــه در متــون فارســی شــواهدی دارد )← دهخــدا، 1373: ذیــل  همــان »ُغلبــه« اســت 

مدخــل؛ رواقــی، 1383: 268(.
کشــیدن  کنــار  کــردن، رمیــدن، خــود را  15. فاتوریــدن fā.tu.ri.dan/ فاتولیــدن، رم 

)افغــان قامــوس، 1/3(. 
ایــن لغــت بــدون هیــچ شــاهدی از متــون مکتــوب در افغانســتان، مدخــل شده اســت؛ 
کــردن« اســت )بــرای شــواهد ← رواقــی،  فاتولیــدن )فاتوریــدن( بــه معنــای »رانــدن« و »دور 
کــردن« و »توریدن« در فارســی  1388: 201(. »تورانــدن«، »تــور خــوردن«، »تــور دادن«، »تــور 
کار رفته اســت )← انوشــه، 1391: 295-294؛ رواقــی، 1388: 203-202( امــا  افغانســتان بــه 

کاربــردی نــدارد. »فاتولیــدن« در آن ســامان، 
ــر  ــی بیش ت ــور خیل ــتاد[ ان ــه ]= اس ــت خلیف ــۀ دس ــازه: رعش ــه، خمی ــاژه fā.ĵa فاج 16. ف
کــور دوختــن لبــاس مشــتری هایش، خیاط خانــه اش دیگــر  کــج و  شده اســت و بــه خاطــر 
کثــر ســاعات روز را فــاژه می کشــد و مگــس می پرانــد )کوچــۀ مــا، ج 1/ 415(... .   رونــق نــدارد. ا
امیــن نمی کنــد و  از دیــدار  بــا وصــف فاژه هــای مکــرر، دل  شــب پختــه می شــود و زلیخــا 

.)515  /1 ج  )همــان،  می کنــد  مقاومــت 
ــی  ــون فارس ــاژه« در مت ــد. »ف ــیدن« بیای کش ــاژه  ــل »ف ــل مدخ ــد ذی ــت، بای ــۀ نخس جمل

شــواهدی دارد:
عطاسه در  من  و  افتی  فاژه  در  تو  دارم                     عرضه  سخن  من  و  خواهی  زر   تو 
)انوری، 1372: 720(

»شــتر را فــاژه اعنــی دهــن دره برآمــد« )سجاســی، 1368: 496(. »هفــت چیــز در نمــاز 
ــه چیــزی«  کــردن ب ــازی  از دیــو باشــد؛ خــون بینــی و وسوســه و فــاژه و خــارش و التفــات و ب
ؤبــاء: فــاژه« )دهــار، 1349: 

ُ
)خوارزمــی، 1352: 38/2، نقــل از رواقــی، 1392: 1246(. »الّث

184، نقــل از همان جــا(.
گاو مــا هفتــۀ پیــش زاییــد و  گوســفند تــازه زاییــده:  گاو یــا  17. فلــه fe.la دلمــه، شــیر اّول 

خ، 89(.  فلــۀ شــکم ســیر خوردیــم )شــوکران در ســاتگین ســر
َبــأ« عربــی  در فرهنگ هــای عربــی بــه فارســی قدیــم، »فلــه« بــه معنــای آغــوز در برابــر »الّلِ
کــردی نیشــابوری، 1355: 152؛ میدانــی، 1345: 182؛ زنجــی ســجزی،  آمده اســت )← 
آن  »فامــا  دارویــی:  و  طبــی  کتاب هــای  از  شــواهدی   .)532  :1349 دهــار،  294؛   :1364
گوشــت ماهــی... و ســماروغ...  ج بــود چــن  کــه لــز کننــد: هــر طعامــی  کــه بلغــم تولــد  غذاهــا 
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ــه و ماســت و مغــز ســر« )اخوینــی بخــاری، 1371: 157(. »مغزهــای همــه جانــوران و فلــه 
ّ

و فل
ج و غلیــظ باشــد«  گوشــت ماهــی بــزرگ لــز کمــاه و ســماروغ... غلیــظ باشــد و  )متــن: قلــه( و 

)جرجانــی، 1355: 128 و نیــز ← 138(. 
فله چون  ساعدهای  و  داریم  ساقیان  مساعد  گوینده            بربطهای  و  داریم  مطربان  نوآیین 
 )فرخی، 1371: 349(
کــه شــعلۀ آن خامــوش شــده باشــد:  18. قــوغ quq گل آتــش، اخگــر، آتــش زغــال، آتشــی 
کچالــوی ]= ســیب زمینــی[ زیــر قوغــی درســت می کردیــم  ... دور هــم جمــع می شــدیم و 
کــه ســرزمینت این جــا نیســت، 125(. دســت و پاهایــش مثــل قــوغ آتــش شــده بــود  )تویــی 

)بــرف و نقش هــای روی دیــوار، 96(.
ایــن واژه بــه صــورت »کــوغ« در تفســیر بصائــر یمینــی آمده اســت: »هرچنــد خواســتند 
کــه بــا ایشــان بــود کوغــی جهــد، میّســر نشــد« )نیشــابوری، 1359: 65/1؛  کــه از ســنگ و آهــن 
بــرای شــواهد دیگــر ← رواقــی، 1392: 1321-1320(. »کــوغ« بــه ایــن معنــا در لغت نامــۀ 

دهخــدا مدخــل نشده اســت.

پی نوشت
کــه  آمــده  1335ش  کتــاب،  نخســِت  نشــر  تاریــخ  )1369ش(،  افســت  چــاپ  آغــاز  1.در 
کرده انــد )← جهانبخــش، 1377: 27(،  نادرســت اســت. زیــرا چنان کــه پیش تــر اشــاره 
ــِی چــاپ اول، قــوس  ــۀ آن، 1337ش اســت. در صفحــۀ پایان تاریــخ مقدمه هــای چندگان
کــه همــان بایــد درســت باشــد. )در بــاب ایــن فرهنــگ ←  1340ش بــه چشــم می خــورد 

کیســیلووا، 1355: 59-51(. جهانبخــش در فهرســت منابــع؛ نیــز، 
شده اســت  نوشــته  مشــهد«  هشــتاد-  و  ســیصد  و  یکهــزار  »بهــار  جلــد،  لفافــۀ  روی   .2
شناســنامۀ  امــا  می خــورد  چشــم  بــه  »مشــهد-1379«  عبــارت  عنــوان  صفحــۀ  در  و 
کــه در 1380ش، به توســط نشــر عرفــان و در تهــران از چــاپ  کتــاب مشــخص می کنــد 

برآمده اســت!   
از  یــا ضرب المثل هــای دری  ِحَکــم  امثــال و  کامل تــر و مبســوط تِر  کتــاب، چــاپ  ایــن   .3

کــه پیش تــر از آن نــام برده شــد. همیــن نویســنده اســت 
4. محمدجــواد خــاوری در مقدمــۀ امثــال و حکــم مــردم هــزاره، شــماری دیگــر از ایــن دســت 

کرده اســت )← خــاوری، 1380: 13(. کتاب هــا را فهرســت 
کــه بــا آن خرمــن را بــاد می دهنــد )انوشــه و خدابنده لــو، 1392:  5. شــاخی: چهارشــاخی 

.)578
کنایــه از الف  6. در برهــان قاطــع )ص 1583( مضبــوط اســت: »کاه پارینــه بــه بــاد دادن: 
کــردن و نازیــدن باشــد و آن  گذشــته فخــر  گفتــن و بــر  گذشــته  زدن و حکایــت و ســخنان 
کهنــه بــه بــاد دادن هــم می گوینــد« و در فرهنــگ امثــال ســخن آمده اســت: »کاه  کاه  را 
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گذشــتۀ خــود را تکــرار  کســی ســخنان  کــه  گفتــه می شــود  کهنــه بــه بــاد می دهــد، هنگامــی 
می کنــد«  )انــوری، 1384: 871(.

7. به ترتیب: اتریش، انگلیس، شیلی و اسپانیا. 
8.  به ترتیب: آرژانتین، آنکارا، مجارستان.

کــه در افغانســتان رایــج  غ جنگــی«  9.  »ســرک« و »پچــک« به ویــژه در مســابقۀ »تخم مــر
غ آب پزشــده در دســت  کــه هرکــدام یــک تخم  مــر کاربــرد دارد؛ در ایــن بــازی، دو نفــر  اســت، 
کــه زودتــر بشــکند، صاحــب آن  غ هــا را بــه هــم می زننــد؛ تخم مرغــی  دارنــد، ســر تخم مر

غ( بــازی می کننــد.    ــا َپَچــک )تــه تخم مــر بازنــده اســت. پــس از شکســته شــدن َســَرک، ب
10. متن دیوان: »دانۀ« )در این باره ← مهدوی فر، اردیبهشت 1392: 3 و7(.    

کینوهاست. کلمه، از فاطمه روشن، سرایندۀ مجموعۀ عطر  11. حرکت گذاری 
گوینــد )پشــتو قامــوس،  12. »ولــس« در زبــان پشــتو »اّمــت، عشــیره، قــوم، جمعّیــت« را 

 .)309/2 :1333
کینوها معنای واژه را نوشته است.  13. فاطمه روشن، شاعر افغانستانِی مجموعۀ عطر 

ــل  ــز بســیار تأّم ــداز« در شــعر بیــدل دهلــوی، شــاعر نامــدار ســبک هنــدی نی ــی »ان 14. معان
برانگیــز اســت.  

گرد ُماّل )محّمدی، 1388: 111(.  15. َچلی: شا
که مردان افغان به دوش می اندازند )محمدی، 1389: 89(.   16. قطیفه، پارچه ای 

17. دیوان سوزنی )ص 454(: »تزویرگو«. 
18. »تیز تو« )همان جا(. 

19. آردی روغن: حلوای آردی. 
کلمۀ مــورد نظر، »خمیس«  20. در متــن چاپــی مفاتیــح االرزاق نظیــر همیــن جمــالت آمــده و 

کــه باید دگرگشــتۀ »خبیص« باشــد )← نــوری، 1381: 600/3(.       ضبــط شده اســت 

کتابنامه
کابل، انجمن قلم افغانستان. آذرخش، سرور. 1386، بی چراغ در مه، 

کشورگشــایان، مترجمــان: ســید محمــد یوســف  ــذرگاه  گ ج. 1382، افغانســتان  ــی، جــار آرن
ــد. ــارات میون ــگاه انتش ــل، بن کاب ــه، چ 3،  ــن هال ــی و حبیب الرحم علم

کبرخان. 1353، سفرۀ اطعمه، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. آشپزباشی، میرزا علی ا
ابن منظور، محّمد بن مکرم. 1414ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر.

گان زبان فارسی دری، چ 2، تهران، طهوری. ابوالقاسمی، محسن. 1390، واژ
اخوینــی بخــاری، ابوبکــر ربیــع بــن احمــد.1371، هدایة المتعّلمیــن فی الّطــب، بــه تصحیــح 

جــالل متینــی، مشــهد، دانشــگاه فردوســی.
کوشــش علــی رواقــی، بــا  کرمینــی، علــی بــن محمــد، 1385، تکملة االصنــاف، بــه  ادیــب 
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همــکاری ســیده زلیخــا عظیمــی، تهــران، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
کبری، قم، جالل الدین.  کبر بن محمدشاه. 1387، طب ا ارزانی، محمدا

ارغند، ببرک. 1386، سفر پرندگان بیبال، بی جا، آینده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2010، لبخند شیطان، بی جا، آینده.

استرآبادی، میرزامهدی خان. 1374، سنگالخ، ویرایش: روشن خیاوی، تهران، مرکز.
اســکندربیگ ترکمــان. 1382، تاریــخ عالــم آرای عباســی، جلــد اول و نیمــی از جلــد دوم: زیــر 

ج افشــار، تهــران، امیرکبیــر. نظــر ایــر
کوشــش محّمدحســن ســّیدان، تهــران، بنیــاد  اشــرف مازندرانــی. 1373، دیــوان اشــعار، بــه  

موقوفــات افشــار.
ج. 1369، واژه نامــۀ یــزدی، تنظیــم و آوانویســی: محمدرضــا محمــدی، تهــران،  افشــار، ایــر

کتابفروشــی تاریــخ.
مؤسســۀ  تهــران،  افغانســتان،  فارســی  عامیانــۀ  لغــات   ،1369 عبــداهلل.  افغانی نویــس، 

بلــخ. انتشــارات  و  تحقیقــات 
  اقبال، غالم احمد. 1373، گنج ده ویرانه، اسالم آباد، بی نا.

گویشی خراسان بزرگ، تهران، مرکز. کبری شالچی، امیرحسین. 1370، فرهنگ  ا
ــدان  ــوران قلعــۀ مــرگ )زن ــا ســیمای زنده به گ ــل ی کاب امانیــار، ذبیــح اهلل. 1379، شــکنجه گاه 

کتابفروشــی فضــل. پــل چرخــی(، پیشــاور، 
انوری، حسن )به سرپرستی(. 1381، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )به سرپرستی(. 1384، فرهنگ امثال سخن، تهران، سخن. 
انوری، علی بن محمد. 1372، دیوان، تهران، علمی و فرهنگی.

انوشه، حسن و غالمرضا خدابنده لو. 1391، فارسی ناشنیده، تهران، قطره.
بخــاری، صــالح بــن مبــارک. 1383، انیس الّطالبیــن و عّدةالّســالکین، بــا مقدمــه و تصحیــح 
کوشــش توفیــق ه. ســبحانی، تهــران، انجمــن آثــار و  خلیــل ابراهیــم صــاری اوغلــی، بــه 

مفاخــر فرهنگــی.
اهتمــام محّمــد  بــه  قاطــع،  برهــان  تبریــزی(. 1357،  بــن خلــف  برهــان )محّمدحســین 

امیرکبیــر. تهــران،  معیــن، 
ُبســحق اطعمــۀ شــیرازی. 1392، کلیــات، تصحیــح منصــور رســتگار فســایی، چ 2، تهــران، 

میــراث مکتــوب.
بلعمــی، محمدبــن محمــد. 1377، تاریخنامــۀ طبــری، به تصحیــح محمــد روشــن، تهــران، 

ســروش.
بندهــش هنــدی. 1388، تصحیــح و ترجمــه: رقیــه بهــزادی، چ 2، تهــران، پژوهشــگاه علــوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
کل  بهاءولــد. 1352، معــارف بهــاء ولــد، بــه اهتمــام بدیع الزمــان فروزانفــر، تهــران، ادارۀ 
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نــگارش وزارت فرهنــگ و هنــر.
بهار، مهرداد. 1345، واژه نامۀ بندهش، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. 

پارســادانیان، ورژ. 1389، فرهنــگ فارســی- دری، دری- فارســی، چ 2، تهــران، فرهنــگ 
معاصــر.

پارسایار، محمدرضا. 2001، فرهنگ معاصر فرانسه- فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
کابل، پشتو تولنه.   پشتو قاموس. 1330-1333، 

کرمــان، مرکــز  کرمــان،  پورحســینی، ابوالقاســم. 1370، فرهنــگ لغــات و اصطالحــات مــردم 
کرمان شناســی.

تفضلی، احمد. 1348، واژه نامۀ مینوی خرد، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
تفلیســی، ابوالفضــل حبیــش بــن ابراهیــم. 1390، کفایة الطــب، بــه تصحیــح زهــرا پارســاپور، 

تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
جامــی، نورالّدیــن عبدالّرحمــان. 1366، مثنــوی هفــت اورنــگ، بــه تصحیــح مرتضــی مدرس 

کتابفروشــی ســعدی. گیالنــی، چ 2، تهران، 
خ  جرجانــی، اســماعیل. 1355، ذخیــرۀ خوارزمشــاهی، چــاپ عکســی از روی نســخۀ مــور

کبــر ســعیدی ســیرجانی، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران. کوشــش علی ا 603ق، بــه 
ج افشار، تهران، امیرکبیر. کوشش ایر خ نامه، به  جمالی یزدی، ابوبکر مطهر. 1386، فر

کابــل- پیشــاور،  کوشــش ارشــید شــعله،  جمــراد، جمشــید. 1382، ارمغــان چــاه آب، بــه 
ــد. ــراتی میون ــز نش مرک

آینــۀ  افغانســتان«،  در  فارســی  عامیانــۀ  لغــات  بــه  »نگاهــی   ،1377 جویــا.  جهانبخــش، 
.26-33 صــص  شــهریور(،  و  51)مــرداد  ش  پژوهــش، 

شــرکت  تهــران،  اردو،  زبــان  در  فارســی  واژه هــای  فرهنــگ   ،1375 شــاهد.  چوهــدری، 
فرهنگــی. و  علمــی  انتشــارات 

گویش هــای ایرانــِی  حسن دوســت، محمــد. 1389، فرهنــگ تطبیقــی- موضوعــی زبان هــا و 
نــو، تهــران، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1393، فرهنــگ ریشه شــناختی زبــان فارســی، تهــران، فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی.

حســینی مدنــی تتــوی، عبدالّرشــیدبن عبدالغفــور. )بی تــا(. فرهنــگ رشــیدی، بــه تصحیــح 
کتابفروشــی بارانــی. محّمــد عباســی، تهــران، 

بنیــاد  کرمــان،  بابــک،  شــهر  کنایــات  و  گان  واژ فرهنــگ   ،1384 زهــرا.  موســی،  حســینی 
کرمان شناســی.

به کوشــش  خاقانــی،  دیــوان   ،1382 علــی.  بــن  بدیــل  افضل الّدیــن  شــروانی،  خاقانــی 
زّوار. تهــران،   ،7 چ  ســجادی،  ضیاءالدیــن 

کوه قاف، بی جا، سراج. خاوری، محمدجواد. 1376، پشت 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1380، امثال و حکم مردم هزاره، تهران، عرفان. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1387، قصه های َهزاره های افغانستان، تهران، چشمه.

ک، غالم فاروق. 1390، جیولوژی، صنف دهم، وزارت معارف افغانستان. خپلوا
کوشــش  بــه  علوم  الّدیــن،  احیــاء  ترجمــۀ   ،1351-1358 محمــد.  مؤیدالّدیــن  خوارزمــی، 

حســین خدیوجــم، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران.
وزارت(،  پوهنــی  )د  اداره  موقتــه  افغانســتان  د  بی جــا،  ششــم.  صنــف  )بی تــا(.  دری، 

. نیســف یو
دولت آبــادی، عزیــز. 1386، فرهنــگ واژه هــای ترکــی و مغولــی در متــون فارســی، تبریــز، 

دانشــگاه تبریــز.
دهــار، قاضــی خــان بدرمحّمــد. 1350-1349، دســتوراالخوان، به کوشــش ســعید نجفــی 

ــران. ــگ ای ــاد فرهن ــران، بنی ــداللهی، ته اس
کبر. 1373، لغت نامۀ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران. دهخدا، علی ا

رجائی. مرداد 1339، »سوسیس- ساندویچ«، یغما، ش 145، ص 254-255.
رحمانی، روشن. 1377، افسانه های َدری، چ 2، تهران، سروش.
گویش بیرجند، تهران، روزبهان. رضائی، جمال. 1373، واژه نامۀ 
کابل، خانۀ ادبیات افغانستان. رفیعی، عبدالواحد. 1387، آشار، 

غ، ش 1. رواقی، علی. اسفند 1351، »نقدی بر ترجمۀ تفسیر طبری«، سیمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1383، زبان فارسی فرارودی ]تاجیکی[، تهران، هرمس.
عبدالمحّمــد  اســتاد  جشــن نامۀ  یغنابــی«،  گویــش  »دربــارۀ   ،1388 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زبــان و ادب فارســی.  تهــران، فرهنگســتان  آیتــی، 
بــا همــکاری زهــرا اصالنــی. 1392، زبــان فارســی افغانســتان )دری(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تهــران، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.
کوتــاه  روســتا باختــری، محمدصابــر. 1390، »آشــنای بیگانــه«، امضاهــا )گزینــۀ داســتانهای 

ک. کابــل، تــا افغانســتان(، بــه انتخــاب محّمدحســین محمــدی، 
کینوها، مشهد، سپیده باوران. روشن، فاطمه. 1391، عطر 

کابــل، بنیــاد فرهنــگ  رهنــورد زریــاب، محمداعظــم. )1383(. هذیان هــای دور غربــت، چ 2، 
و جامعــۀ مدنی.

رهیاب، محمدناصر. )1384(. سپیده دم داستان نویسی، مشهد، ترانه.
زّرین دســت )ابــوروح محّمدبــن منصوربــن ابــی عبــداهلل جرجانــی(. )1391(. نورالعیــون، بــه 

تصحیــح یوســف بیــگ باباپــور، تهــران، میــراث مکتــوب- ســفیر اردهــال.
ــیاء،  ــروف و االش ــی مرتب الح ــماء ف ــر. )1364(. مهّذب االس ــن عم ــجزی، محمودب ــی س زنج

بــه تصحیــح محمدحســین مصطفــوی، تهــران، علمــی و فرهنگــی.
ــح و  ــه تصحی ــلوک، ب ــد الّس ــی. )1368(. فرائ ــم طائ ــن غان ــم ب ــن ابراهی ــحاق ب ــی، اس سجاس
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تحشــیۀ عبدالوهــاب نورانــی وصــال- غالمرضــا افراســیابی، تهــران، پاژنــگ.
گویــش بختیــاری چهارلنــگ، تهــران، فرهنگســتان زبــان و  ســرلک، رضــا. )1381(. واژه نامــۀ 

ادب فارســی. 
»ســفینۀ شــاعران قدیــم )نیمــۀ دوم نســخۀ 651 ســنا(«. )1391(. به تصحیــح محمدرضــا 
کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد  ضیــاء، متــون ایرانــی 3، به کوشــش جــواد بشــری، تهــران، 

مجلــس شــورای اســالمی، ص 507- 297.
سلجوقی، صالح الدین. )1380(. نقد بیدل، تهران، انتشارات عرفان.

ک. کابل، تا گر شهر نقره، چ 2،  سلطان زاده، محّمدآصف. )1391(. سینما
کوشش نجیب مایل هروی، تهران، مولی. سلطان ولد. )1367(. معارف، به 

شــاعران بی دیــوان در قرن هــای 3-4-5. )1370(. به کوشــش محمــود مدّبــری، تهــران، 
ــوس. پان

شریف، مهدی بن علی نقی. )1387( زادالمسافرین، قم، جالل الّدین.
شــعور، اســداهلل. )1382(. ترانه هــای غرجســتان: مجموعــۀ دوبیتی هــای شــفاهی از مناطــق 

هزاره نشــین افغانســتان، تهــران، پژوهشــکدۀ مردم شناســی- ســازمان میــراث فرهنگــی. 
شکورزاده، ابراهیم. )1363(. عقاید و رسوم مردم خراسان، تهران، سروش. 

فــی تعییــن  بــن هندوشــاه نخجوانــی(. )1964(. دســتورالکاتب  شــمس منشــی )محمــد 
المراتــب، بــه ســعی و تصحیــح عبدالکریــم علــی اوغلــی علــی زاده، مســکو، انســتیتوی 

سوسیالیســتی. شــوروی  جمهــوری  علــوم  فرهنگســتان  خاورشناســی 
شــهریار نقــوی، ســّید باحیــدر. )1370(. فرهنــگ اردو- فارســی، اســالم آباد، مرکــز تحقیقــات 

کســتان. فارســی ایــران و پا
صادقی، علی اشرف. )1380(. فارسی قمی، تهران، باورداران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )زیــر نظــر(، 1392، فرهنــگ جامــع زبــان فارســی، جلــد اول، تهــران، 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی.

صفدری، محّمدرضا. )1368(. سیاسنبو، شیراز، نشر شیوا.
کم، تهران، ققنوس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1382(. من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تا

ــاب زاده،  ــد وه ــام عبدالحمی ــه اهتم ــقری، ب ــی عش ــات صوف ــقری. )1377(. کلی ــی عش صوف
بی جــا، علــوی.

طاووسی، محمود. )1365(. واژه نامۀ شایست نشایست، شیراز، دانشگاه شیراز.
کرم. )1390(. کوچۀ ما، چ 2، تهران، عرفان. عثمان، محمدا

کابل، بنگاه انتشارات میوند.   عظیمی، م. نبی. 1382، واهمه های زمینی، 
کلکتــه،  عقیلــی خراســانی شــیرازی، محّمدحســین. 1380، مخزن  االدویــه، افســت از چــاپ 

تهــران، بــاورداران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1385، خالصةالحکمــة، بــه تصحیــح اســماعیل 
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ناظــم، قــم، اســماعیلیان.
علوی، الیاس. 1393، حدود، تهران، نیماژ.

پرنتنــگ  عظیــم  الهــور،  احمــد،  نذیــر  تصحیــح  بــه  دیــوان،   ،1985 فضــل اهلل.  لویکــی،  عمیــد 
کارپوریشــن.

غالمحســین  به تصحیــح  قابوس نامــه،   ،1378 اســکندر.  کیکاووس بــن  عنصرالمعالــی 
فرهنگــی. و  علمــی  تهــران،  یوســفی، 

کوشــش منصــور ثــروت، تهــران،  غیــاث )غیاث الدیــن رامپــوری(. 1363، غیاث اللغــات، بــه  
امیرکبیــر.

خ، پیشاور: مرکز نشراتی میوند. فخری، حسین. 1378، شوکران در ساتگین سر
کوشش محّمد دبیرسیاقی، تهران، زّوار. فّرخی سیستانی. 1371، دیوان، به 

افقهــای دور،  بــه  امیــدوار  و  اســتوار  مــردی  توریالــی غیاثــی. 1379،  و  فــرزان، احمدشــاه 
ترانــه.   مشــهد، 

فره وشی، بهرام. 1358، فرهنگ زبان پهلوی، تهران، دانشگاه تهران.
فکــرت، محّمدآصــف. 1377، واژه نامــۀ همزبانــان، نامــۀ فرهنگســتان، ضمیمــۀ ش4، بــا 
گ یادهــا )یادداشــت هایی از آصــف فکــرت(.   تجدیــد نظــر مؤلــف، منتشــر شــده در: وبــال
فوقــی یــزدی )فوق الّدیــن احمــد یــزدی(. ]1342[. هزلیــات، بــه تصحیــح و مقدمــۀ مــدّرس 

گیالنــی، تهــران، مؤسســۀ مطبوعاتــی عطایــی.
قدسی مشهدی، حاجی محّمدخان. 1375، دیوان، مشهد، دانشگاه فردوسی.

کوشــش علــی رضــوی  قســیم، حســن. 1357، »زنــی بــا ســایه اش«، نثــر دری افغانســتان، بــه 
غزنــوی، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران، ص 271-278.

کوشــش محّمدابراهیــم شــریعتی،  کاتــب هــزاره، ُمــاّل فیــض محمــد. 1391، ســراج الّتواریخ، بــه 
تهــران، انتشــارات عرفان.

ج  کوشــش منوچهــر ســتوده، ایــر کاســانی، ابوبکربــن علــی بــن عثمــان. 1358، صیدنــه، بــه 
افشــار، تهــران، شــرکت افســت.

ــرک، ترجمــه و تنظیــم:  کاشــغری، محمودبــن حســین بــن محّمــد. 1375، دیــوان لغات الّتُ
محمــد دبیرســیاقی، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

کاظمی، محمدکاظم. 1382، همزبانی و بی زبانی، تهران، انتشارات عرفان.
فیــروز  و  مینــوی  مجتبــی  به اهتمــام  البلغــه،   ،1355 یعقــوب.  ادیــب  نیشــابوری،  کــردی 

ایــران. فرهنــگ  بنیــاد  تهــران،  حریرچــی، 
کســایی مــروزی )زندگــی، اندیشــه و شــعر او(. 1379، به کوشــش محمدامیــن ریاحــی، چ 8، 

تهــران، علمــی.
ُکــردی مهابــاد، تهــران، مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات  کلباســی، ایــران. 1362، گویــش 

فرهنگــی.
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کهــزاد، احمدعلــی. )بی تــا(. تاریــخ افغانســتان از ادوار قبــل تاریــخ تــا ســقوط ســلطۀ موریــا، 
)قســمت اول فصــل پنجــم، نــگارش محمــد عثمــان صدقــی(، بی جــا، بی نــا.

لغتنامه هــای  بــر  نظــری  و  دری  زبــان  لغــات  مطالعــۀ  »مأخــذ   ،1355 ل.ن.  کیســیلووا، 
.46  -62 ص   ،1 ش   ،24 س  ادب،  حبیــب،  اســداهلل  ترجمــۀ  افغانــی«، 

ج افشار، تهران، بنیاد موقوفات افشار. کوشش ایر گلبدن بانو. 1383، گلبدن نامه، به 
کابل، پشتو تولنه. گویا )اعتمادی(، سرور و دیگران. )بی تا(. رهنمای فولکلور، 

مجلسی، محّمدباقر. 1369، حلیةالمتقین، قم، لقمان. 
اســالم آباد، مرکــز  زبــان فارســی،  اروپایــی در  لغــات  بررســی  محمدخــان، مهرنــور. 1362، 

کســتان. ایــران و پا تحقیقــات فارســی 
ر البــالد )تاریــخ شــیبانیان(، بــه تصحیــح نــادرۀ  ــار بــن عــرب قطغــان. 1385، مســّخِ محمدی

جاللــی، تهــران، میــراث مکتــوب.
خ مزار، چ 4، تهران، چشمه. محمدی، محّمدحسین. 1387، انجیرهای سر

َگپ نزن، تهران، چشمه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1388، تو هیچ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1389، از یاد رفتن، چ 3، تهران، 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 1349(. انیــس )جریــدۀ ملــی(، ش 
کابــل، مطبعــۀ انیــس. 5، مجلــد 5، 

مشیری، مهشید. 1371، فرهنگ واژه های اروپایی در فارسی، تهران، البرز.
معین، محّمد. 1371، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر. 

ــد  ج از جل ــتخر ــتان، مس ــی در افغانس ــای فارس ــی. 1338، ضرب المثله ــدری، محّمدتق مقت
هفتــم فرهنــگ ایــران زمیــن، تهــران، چاپخانــۀ دانشــگاه.

کوشــش احســان شــواربی مقــدم،  ــه  منجیــک ترمــذی. 1391، دیــوان منجیــک ترمــذی، ب
تهــران، میــراث مکتــوب.

کبیــر، بــا تصحیــح و حواشــی  مولــوی، جالل الدیــن محّمــد. 1355، کلیــات شــمس یــا دیــوان 
بدیع الزمــان فروزانفــر، تهــران، امیرکبیــر.

مهدوی فــر، ســعید. )اردیبهشــت 1392، »درنــگ بــر اشــاره ای از دیــوان خاقانــی«، کتــاب 
مــاه ادبیــات، ش 73، پیاپــی: 187. 

میدانــی، ابوالفتــح احمدبــن محمــد. 1345، الّســامی فی األســامی، عکــس نســخۀ محفــوظ 
کتابخانــۀ ابراهیــم پاشــا، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران. در 

مجتهــدزاده،  علیرضــا  ســید  به اهتمــام  طرب المجالــس،   ،1352 هــروی.  میرحســینی 
باســتان. کتابفروشــی  مشــهد، 
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ناصرخســرو قبادیانــی، ابومعیــن. 1384، دیــوان، بــه تصحیــح مجتبــی مینــوی- مهــدی 
محقــق، تهــران، دانشــگاه تهــران.

نخشبی، ضیاءالدین. 1369، سلک الّسلوک، به تصحیح غالمعلی آریا، تهران، زّوار.
کوشــش حســن جــوادی،  نصیــری، محمدرضــا و عبدالجمیــل. 1393، فرهنــگ نصیــری، بــه 
اســناد  مــوزه و مرکــز  کتابخانــه،  تهــران،  کاچالیــن،  بــا همــکاری مصطفــی  فلــور،  ویلــم 

ــن.  ــز، آیدی ــالمی- تبری ــورای اس ــس ش مجل
کابل، اتحادیۀ نویسندگان ج. د. ا. کنم عادتم شده،  نورانی، جالل. 1366، چی 

کوشــش  گورکانــی. 1359، جهانگیرنامــه )تــوزک جهانگیــری(، بــه  نورالّدیــن محمــد جهانگیــر 
محمــد هاشــم، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران.

نــوری، فریــداهلل. )حمــل 1391(، »حکمــت و فلســفۀ تحریــم شــراب«، مجلــۀ عرفــان، بی جــا، 
د پوهنــی وزارت، ص 29-39.

نــوری، محمدیوســف. 1381، مفاتیــح االرزاق، تصحیــح و توضیــح: هوشــنگ ســاعدلو بــا 
همــکاری مهــدی قمــی نــژاد، تهــران، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.

ــه  ــر یمینــی، جلــد اول، ب نیشــابوری، معین الّدیــن محّمدبــن محمــود. 1359، تفســیر بصائ
تصحیــح علــی رواقــی، تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران.

الکســاندر  تصحیــح  بــه  بدایع الوقایــع،   ،1349-1350 محمــود.  زین الّدیــن  واصفــی، 
ایــران. فرهنــگ  بنیــاد  تهــران،  بلــدروف، 

والــه قزوینــی اصفهانــی، محّمدیوســف. 1382، خلــد بریــن )حدیقــۀ ششــم و هفتــم از روضــۀ 
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