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«پاچة ريخته» ،ترکيبي ناشناخته در پند پيران

چکيده
پند پيران متني برجايمانده از قرن  5هجري قمري است .اين کتاب ،به سبب حفظ شماري
از واژههاي کهن ،منبعي ارزشمند براي آگاهي از پيشينة زبان فارسي به شمار ميرود .هدف
اين مقاله ،بررسي و بيان معني ترکيبِ نادر و ناشناختة «پاچة ريخته» در اين کتاب است .به
اين منظور ،واژههاي مرتبط باا ايان ترکياب از متاون و گاويشهااي فارساي اساتخرا و
دستهبندي شده و سپس با توجه به شاهدهاي موجود مبني بر حذف همخاوان «خ»  /x/در
خوشة  ،/xt/پيوستگي اين ترکيب با واژههايي نظيرِ« :آبريات»« ،اُري» و «آوري» نشاان داده
شده است .بر اين اساس ،منظور از پاچة ريخته ،پاچهاي است که موي آن پاک شده باشاد.
در زبان فارسي ،مشتقاتي از مصدرِ «رودن» نيز به هماين معناي دياده مايشاود .باهظااهر،
«ريختن» و «رودن» ،دو نشانه داراي مدلولي يکساناند که هريک از آنها در دورة زماني ياا
قلمرو جغرافيايي مخصوص به خود کاربرد داشته است .واژههاي گويشي اساتفاده شاده در
اين مقاله ،به کمک واژهنامههاي گويشي و تحقيقات ميداني فراهم آمده است.
کليدواژهها :پند پيران ،پاچة ريخته ،رودن ،ريختن ،گويشهاي ايراني.
 -0مقدمه

در دستنويسهاي فارسي موجود در موزة بريتانيا ،نسخة نفيسي نگهداري ميشاود کاه تاا کناون ناا
مؤلف ،زمان و مکان تأليف و کتابت آن بر ما پوشيده مانده است .اين نسخة منحصر به فارد ،باا مقدماه
و تصحيح جالل متيني و با سرماية انتشارات بنياد فرهنگ اياران زماين باه ساال  7551باه زياور عبا
آراسته شده است .مصحح با الها از مقدمة متن ،عنوانِ «پند پيران» را براي اين اثر انتخاب کارده اسات.7
اين کتاب در بيست باب تدوين شده و موضوع آن بيان حکايات کوتااه و آموزناده از زنادگي عرفاا و
بزرگان دين و اخالق در موضوعات مختلف است .مصحح در مقدمة مبسوط خود دربارة ويژگيهااي
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رسمالخطي و خصوصيات زباني پند پيران و برخي همسانيهااي آن باا متاوني نظيار منتخاب روناق-
المجالس و بستان العارفين و تحفۀ المريدين سخن گفته و تاريخ تأليف آن را باا قاراين زبااني و ماتن-
شناسي حدود قرن  5هجري قمري دانسته است (پناد پياران :7551 ،چهاارده) .در پاياان ايان کتااب،
فهرست کاملي از لغات ،اصطالحات و ترکيبات باه کاار رفتاه در ماتن آماده اسات .مصاحح در ايان
فهرست در مقابل برخي از کلمات و ترکيبات دشوار و ناشناخته ،با تواض علماي ،نشاانة پرساش [؟]
گذاشته است .اين مقاله به بررسي يکي از اين گونه موارد يعني «پاچة ريخته» ميپردازد و ميکوشاد باه
کمک لغات حفظشده در گويشهاي زنده معني آن را روشن کند؛ يادآوري ايان نکتاه ضارورت دارد
که تاکنون در هيچ پژوهشي از ترکيبِ «پاچة ريخته» در حکايت زير و بالطب معني آن ،سخن باه مياان
نيامده است.
«حکايت»

«حکايت :مالک بن دينار رحمۀ اهلل عليه در رياضت نفس بدان درجه رسيده باود کاه ساالهاا بار وي
بگذشتي و هيچ شيريني و ترشي نخوردي و هيچ نانخورش نخوردي و ميوة تار و خشاک نخاوردي.
هر شب به در دکاني فراز شدي و شکستهاي بدادي و دو قرص بستدي و روزه بدان بگشادي .گااهگااه
چنان اتفاق افتادي که گردهها هنوز گر بودي و خوش خوردي .و انادر هماة عمار وي ،ناانخاورش
وي آن بودي ،که وقتي نالنده شده بود و از نالندگي بهتر شده بود و آرزوي گوشت در وي افتااد چناان
که عادت بيماران باشد .يک روز و دو رو [ز و] ده روز بگذشت و صبر کرد تا کار از حاد بگذشات و
عاقتش عاق شد و به دکان روّاسي شد و شکستهاي بداد و گفت :يکاي پاچاه باه مان ده .روّاس ياک
پاچة ريخته به وي داد .بستد و در آستين نهاد و برفت .روّاس شاگرد از پي او بفرساتاد و گفات :بباين
که چه ميکند .بعد از زماني شاگرد بازآمد گريان و گفت :راست که از اينجا برفت ،آن پاچاه از آساتين
بيرون کرد و دو سه بار ببوييد و باز آستين نهاد و گفت :اين باس باودت ياا ناه؟ گفات :بايش از ايان
نرسدت .اين بگفت و آن نان و پاچه از آستين بيرون کرد و به درويشي داد( »...همان.)71 :
 -2بحث و بررسي

ترکيب «پاچة ريخته» ،در واژهنامههاي دستياب فارسي مانند لغت فرس اسدي ،برهان قااع  ،لغاتناماة
دهخدا و ذيل فرهنگهاي فارسي ثبت و ضبط نشده و «ريخته /ريختن» نيز در معنايي متناسب باا ايان
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کاربرد در لغتنامهها نيامده است .با اين حال ،در برخي متاون و گاويشهاا شااهدهاي نسابتا زياادي
يافت ميشود که در آنها ،ترکيبي از صورت گفتاري /گويشي «ريختن» به همراه «آب» يا به تنهايي ،باه
معاني «لخت ،صاف و پاک شده از موي» به کار رفته است ،از قبيلِ:
«آبريت»

افسانههاي کهن« :مرغ را کشت و آبريت و بريان کرد و حاضر و آماده براي شب زيار سابد گذاشات»
(صبحي 75 :7557-7552 ،به نقل از فرهنگ جام فارسي ،ذيل «آبروت»)؛ آبريت باهظااهر ترکيباي از
«آب»  â bو «ريت»  ritصورت گفتاري /گويشي «ريخت» از مصادر «ريخاتن» اسات .قرياب باا ذکار
شاهدي از گويش وَفس [ريتن :ريختن] نشان ميدهد که گاهي همخاوان «خ»  /x/در خوشاة صاامت
 /xt/حذف ميشود ( .)722: 7511مصدر «ريختن» در برخي گويشهاي ديگر نيز با حاذف همخاوان
«خ»  /x/به کاار مايرود2؛ از آن جملاه اسات« :دماونادي  ،ba-rit-anبرغااني  be-rit-enو يهودياان
همدان ( »ret-anکيا.)525 :7591 ،
«آبريت کرده»

علويه خانم و ولنگاري« :مقامات نيمهصالحيتدار....چند مرغ آبريت کررد الري و خاروس اختاه هام
عوضِ نان و روغن به او دادند» (هدايت 775 :7551 ،به نقل از فرهنگ جام فارسي ،ذيل «آبروت»).
«اُري»

گويش راجي :اُري « u: ri:پر کندن مرغ با آب جوش» (صفري.)15 :7515 ،
«او ريت کردن»

گويش زرقاني« :او ريرت کرردن  ow rit k.کنادن پار و باال مارغ و ديگار پرنادگان باا آب گار »
(ملکزاده.)71 :7511،
«آوري»

گويش سبزواري« :آوري  :âv riجانوري که پر يا پشم يا موهاي بدنش [با آب داغ] کاامال پااک شاده
باشد» (محتشم.)51 :7515 ،
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«اوريه کردين»

گويش سمناني« :اوريه کردين  ö ri ya kerdiynاناداختن مارغ ياا کلّاة گوسافند در آب جاوش باه
منظور تميز کردن» (جواهري و پژو شريعتي.)715 :7511 ،
«رت»

لغت فرس« :رت :برهنه و تهي بود .لبيبي گفت:
فرمان کان و آهاک کان و زرنايخ براناداي

بر روي و بارون آر هماه رويات ازوُ رت
(اسدي عوسي)75 :7551 ،

همينعور ،عطار نيشابوري:
ساار آن کاااخهااا بااا خاااک همااوار

زمينااي رت نااه در مانااده نااه ديااوار
(لغتنامة دهخدا ،ذيل «رت»)

گويش نيشابوري« :رت  -7 rētويژگي استخواني که گوشت آن به عور کامل جدا شده باشاد-2 .
ويژگي مزرعهاي که گوسفندان علوفهاش را به عور کامل خورده باشند و صااف و لخات شاده باشاد»
(به نقل از دکتر موسيالرضا زاهدي گويشور نيشابور).
«ريت»

گويش لکي :ريت « ritعريان و بيبرگ» (ايزدپناه )11 :7511 ،و. ...
در برخي متون و گويشهاي فارسي ،مشتقاتي از مصدرِ «رودن» نيز به همين معني ديده مايشاود،
مانند:
«آبروت»

شاهنامة حقيقت:
هماااااه زان تاااااب ناااااار شاااااد آبرررررروت

شدند پختاه در دياک قادرت ثباوت

(جيحونآبادي )251 :7555 ،به نقل از (فرهنگ جام فارسي ،ذيل «آبروت»)

سال چهل و نهم

«پاچة ريخته» ،ترکيبي ناشناخته در پندپيران

757

«آبروت کردن»

ترجمة چند متن پهلوي« :جز آنکه با ماکيان خانگي جاوان ،کاه باه شااهدانه و کاماهشاکين و زيتاون
پرورده شده است و آن را تافتن و رنجه ساختن و يک روز پايش کشاتن و آبرروت کرردن ...از مارغ
همه خوب است» ( 717 :7519به نقل از رواقي.)71 : 7512 ،
«او رود کرده»

گويش افضلآبادي (بيرجند)« :اگر پوست پردار مرغ را در آب بجوشانند و پر آن را بکنناد مايگويناد:
«او رود کرده ( »ow rud kerdaراشد محصل و صادقي.)19 :7519 ،
«اُروت»

گويش اَفيني (زيرکاوه قااين)« :اُروت  owrutکنادن پرهااي مارغ پاس از آن کاه آن را در آب گار
انداخته باشند» (کيا.)19 :7591 ،
«رده»

فرهنگنامة قرآني« :صَلدا :رُت و رده( »9ياحقي)955 :2 ،7517 ،؛ ترجمه و قصّههااي قارآن« :داساتان
او چون داستان سنگي بود که خاکي بود بدان رسد باراني تند باراني بگاذارد آن را رت و رده[صالدا]»
( )51 :7551به نقل از (رواقي.)71 :7512 ،
«روده شدن»

المصادر ابوبکر بستي« :روده شدن .حَرَق :روده شدن پر مرغ(= جدا شدن از تان او ،لخات شادن او).
در پهلوي رودن به معني کندن پر پرندگان و رودگ به معني لخت است» (صادقي.)55 :7597 ،
«روده کردن»

المصادر ابوبکر بستي« :روده کردن = جدا کردن .عَر  :گوشت روده کردن از استخوان .عَارق :گوشات
روده کردن از استخوان .بيهقي :گوشت از استخوان باز کردن و بخوردن» (همان.)51 :
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تاريخ بيهقي« :آتش در هيز زدند و غالمانِ خوانساالر ،با بِلِساکهاا درآمدناد و مرغاان گردانيادن
گرفتند و خايه و کَواژه و آنچه الزمة روزِ مهرگان است ملوک را از سوخته و برگاان روده5مايکردناد»
(بيهقي.)511 :7 ،7511 ،
«روده کرده»

مهذب االسماء في مرتّب الحروف و االشياء« :السميط :روده کرده» (سجزي.)715 :7512 ،
«گربة روده»

حديقۀ الحقيقه:
گربررررة روده چااااون زناااام شااااانه

بااار ره سااايل چاااون کااانم خاناااه
(سنايي غزنوي)571 :7559 ،

«رود»

ديوان فرخي سيستاني:
درخاات رود از ديبااا و از گااوهر تااوانگر شااد

گوزن از الله اندر دشت با بالين و بستر شد
(فرخي سيستاني)515 :7517 ،

«روده»5

قرآن قدس« :مثل اوي چون مثل سنگي وران خاکي ،رسايد بادان بااراني ساخت ،بهيشات آن را روده
[صلدا]» ( )215 :7515و. ...
شاهدهاي ذکر شده نشان ميدهد که به احتمال قوي« ،ريختن» و «رودن» در متاون و گاويشهااي
فارسي نو ،دو نشانه در معنايي يکسان يعني صاف و لخت و با توس معنايي پااک شاده از ماو هساتند
که هريک از آنها در دورة زماني يا قلمرو جغرافيايي خاص کاربرد داشته است.
 -9نتيجهگيري

بهرهگيري از واژههاي دري حفظ شده در گويشهاي زنده ،يکي از راههاي برعارف کاردن مشاکالت
لغوي متون کهن فارسي است .بر همين پاياه ،در ايان نوشاتار کوشايده شاد معناي و مفهاو ترکياب
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ناشناختة «پاچة ريخته» در کتابِ پند پيران روشن شود .بنابراين منظور از پاچاة ريختاه ،پاچاهاي اسات
که موي آن پاک شده باشد .با توجه به شاهدهاي ذکرشده مبني بر حذف همخاوان «خ»  /x/در خوشاه
صامت « ،/xt/پاچة ريخته» در اين کاربرد ميتواند با برخي واژههاي به کار رفته در متون کهان فارساي،
يا حفظ شده در گويشهاي زنده ،نظيرِ «آبريات»« ،آبريات کارده»« ،او ريات کاردن»« ،آوري»« ،اورياه
کردين» و «ريت» پيوند لفظي و معنايي داشته باشد .در برخي متون و گويشهااي فارساي ،مشاتقاتي از
مصدرِ «رودن» نيز به همين معني ديده ميشود« .ريختن» و «رودن» در فارسي نو ،دو مصدر مستقلاناد،
که بر يک مفهو مشترک داللت ميکنند .با اين حال ،دور از ذهن نيسات کاه ايان دو مصادر در ادوار
قبليِ زبان فارسي از يک ريشه منشعب شده باشند.
يادداشت ها
« -7و هيچ چيز نيست مر دين را سودمندتر و ناف تر از حکايت پيران و نگرستن اندر سيرت و آثار
ايشان که علما و بزرگان چنين گفتند که :همچون بيمار که زود عال نيابد زود هالک شود ,و هرکه
پند و حکايت پيران نشنود دين را زود بر باد دهد .پس عال دين در پند پيران شنيدن است و اندر
حکايت ايشان نگرستن( »...پند پيران.)5 :7551 ،
 -2يکي از تحوالت زبان فارسي در گذر زمان ،حذف همخوان «خ» /x/در برخي واژههاست؛
«سياوخش» (برهان قاع  ،ذيل «سياوخش») را با صورت آن در فارسي امروز ،سياوش ،مقايسه کنيد.
حذف اين همخوان ،در خوشة همخواني  /xt/نيز شاهدهاي نسبتا زيادي دارد؛ از آن جمله است:
آمُرهاي (گويش مرد آمره واق در شرق همدان) « rixta- < ret-ريختن» (حسندوست،7519 ،
 :7چهل و يک)؛ براي اين تحول آوايي ،در واژهنامة شصت و هفت گويش ايراني (کيا)7591،
شاهدهاي ديگري هم ديده ميشود؛ از آن جمله است« :آموختن :يهوديان همدان »a:mot-an
(همان)51:؛ «بيختن :افتر  ،hi-vit-unيهوديان همدان  ،vet-anيهوديان اصفهان ( vit-anهمان:
)755؛ «پختن :يهوديان همدان( pet-anهمان)752 :؛ «پخته :يهوديان بروجرد (» pet-aهمان)752 :؛
«پر ريخته :دماوند (» par ba-rit-aهمان)759 :؛ «دوختن :دماوند  ،ba-dut-anعالقان ba-dut-
، enافتر  ،be-dut-onشهسوار ( » dut-enهمان 515 :و )511؛ «ساخت و پاخت کردن :اوالر،
ساري ( »be-sât-enهمان)555 :؛ «سوختن :عالقان ،اوالر( ،ba-sut-en :همان)595 :؛ «سوخته:
يهوديان اصفهان ( »sot-eهمان.)595 :
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 -5بهظاهر« ،رُت» در اين ترکيب ،مشتقي از مصدر ريختن است که مصّوت آغازي آن با مصوتهاي
بعدي همگون شده است.
 -5در تعليقات تاريخ بيهقي ،عب ياحقي و سيدي ،به نقل از اديب (حاشية  )577آمده است...« :و
برگان روده ميکردند؛ برگان جم برّه است و عريق روده کردن آن است که برّه را بعد از کشتن در
آب گر اندازند و بيرون آرند و موي و پشم آن را با دست بکنند و بعد از آن کباب کنند و اين قسم
کباب را عرب سميط گويد» ،در افغانستان هم به آن الندي گفته ميشود (بيهقي.)7711 :2 ،7511 ،
ح «ليت» ،در جملة «و نزديک سپاهساالر رفتيم ،پشت به صندوقي باز نهاده
ياحقي و سيدي در توضي ِ
و لباس ليت از خزانة مُلحَم» (همان )115 :7 ،نيز آوردهاند« :اين واژه با همين امال يا چيزي ميان
ليت و ليث به قراري که در پانويس دادهايم ،تنها در دو نسخة معتبر  Nو  Mآمده است و به گمان ما
مي تواند اصيل باشد .ليت به معناي لخت و برهنه همان است که به صورت لت به معني لخت در
لغت فرس (چاپ دبيرسياقي ،ص  )75آمده و نيز به صورت «رُت» به معني برهنه و تهي (همان ،ص
( ...)75بيهقي.)7259 :2 ،7511 ،
 -5در فرهنگ ريشهشناختي زباني فارسي در موردِ ايان واژه آماده اسات <« :فارساي مياناهrūt(ak) :
<ايراني باستان rūta(ak)- :از ريشة « )rav-:( rū-درآوردن ،بيرون کشيدن ،کندن» [<هنادواروپايي:
« leu- : lūکندن ،جدا کردن»؛ و يا <هندواروپايي« reu- :کندن ،جدا کردن» (حساندوسات،7595 ،
.)7512 :5
کتابنامه
اسدي عوسي ،علي بن احمد .)7551( .لغت فرس .حواشي و تعليقات و فهارس از محمّد دبيرساياقي.
تهران :عهوري.
ايزدپناه ،حميد .)7511( .فرهنگ لکي .گيالن :مؤسسه فرهنگي جهانگيري.
بهار ،محمدتقي .)7519( .ترجمة چند متن پهلوي .به اهتماا محمّاد گلابن .تهاران :ساازمان چااپ و
انتشارات.
بيهقي ،ابولفضل محمّد بن حسين .)7511( .تاريخ بيهقي 7 .و  .2تعليقات ،توضيحات ،و فهرساتهاا:
محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي .تهران :سخن.
پندپيران .7551 .تصحيح جالل متيني .تهران :بنياد فرهنگ ايران.
ترجمه و قصّههاي قرآن .)7551( .به اهتما يحيي مهدوي و مهدي بياني .تهران :دانشگاه تهران.
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جواهري ،محمّدحسن؛ پژو شريعتي ،پرويز .)7511( .واژهنامة گويش باستاني سمناني .سمنان :آبرخ.
حسن دوست ،محمّد .)7519( .فرهنگ تطبيقي – موضوعي زبانها و گويشهاي ايراني نو .7 .تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
حسندوست ،محمّد .)7595( .فرهنگ ريشهشناختي زبان فارسي.

 .5تهران :فرهنگستان زباان و ادب

فارسي.
دهخدا ،علياکبر .)7515( .لغتنامه .تهران :مؤسسة لغتنامه.

راشد محصل ،محمدتقي؛ صادقي ،محسن« .)7591( .نمونهواژههاي قرآن قدس در گويشهاي خراسان
جنوبي» دوفصلنامة زبانشناسي و گويشهاي خراسان .سال سو  .ش .71صص .17-11
رواقي ،علي« .)7512( .گويشها و متون فارسي( .»)7نامة انجمن .سال سو  .ش .71صص .75-57

سجزي ،محمود بن عمر بن محمود بن منصور القاضي .)7512( .مهذب االسماء في مرتّب الحاروف و
االشياء .7 .تصحيح محمّد مصطفوي .تهران :علمي و فرهنگي.
سنايي غزنوي ،ابوالمجد مجدود بن آد  .)7559( .حديقۀ الحقيقه و طريقۀۀ الشاريعه .تصاحيح مادرس
رضوي .تهران :دانشگاه تهران.
صادقي ،علياشرف« .)7597( .تحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بستي» .آينة ميراث .سال دهام .ضاميمة
شمارة  .25صص .5-715
صبحي ،فيضاهلل 7557( .تا  .)7552افسانه هاي کهن .تهران :بينا.
صفري ،حسين .)7515( .واژهنامة راجي (گويش شهرستان دليجان) .تهران :مؤلف.
فرهنگ جام فارسي .)7592( .تدوين و ويرايش گروه فرهنگنويسي فرهنگستان زبان و ادب فارساي؛
زير نظر دکتر علياشرف صادقي .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
قرآن قدس (کهنترين برگردان قرآن به فارسي) .)7515( .تصحيح علي رواقي .تهران :مؤسسة فرهنگاي
شهيد محمّد رواقي.
قريب ،بدرالزمان« .)7511( .تاريخچة گويششناساي در اياران» .باه کوشاش محماد شاکري فومشاي.
پژوهشهاي ايراني باستان و ميانه .تهران :عهوري .صص .727-751
کيا ،صادق .)7591( .واژهنامة شصت و هفت گويش ايراني .تهران :پژوهشگاه علو انساني و مطالعاات
فرهنگي.
محتشم ،حسن .)7515( .فرهنگنامة بومي سبزوار .زيار نظار عبااس محمّاديان .سابزوار :دانشاگاه آزاد
اسالمي سبزوار.
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ملکزاده ،محمّدجعفر .)7511( .واژهنامة لهجة فارسي مرد زرقان فارس .تهران :نشر آثار.
هدايت ،صادق .)7551( .علويه خانم و ولنگاري .چ  .5تهران :اميرکبير.

ياحقي ،محمّدجعفر .)7517( .فرهنگنامة قرآني بر اساس  752نسخة کهن محفوظ در کتابخانة مرکازي
آستان قدس رضوي .مشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.

