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  1386 زمستان -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  دكتر حبيب صفرزاده
 

 
 پژوهشي در گويش تاتي شمال خراسان

 و كاربرد آن در تصحيح و شرح متون ادب فارسي

  چكيده 

ي ديگر خود   ها  هي ايراني قديم است كه با گون      هاگويش تاتي رايج در شمال خراسان از سلسله گويش        
ي تـاتي سـاير نقـاط از جملـه          ها وجود واژگان مشترك بـا گويـش       .يي دارد هابه لحاظ ساختاري تفاوت   

ي تـاتي حـسب   ها هآذربايجان و قزوين بيانگر اين واقعيت است كه اين گويش نيز همچون ساير گون      
 وجـود   .ت اسـ   بوده ي پيش از ظهور اسالم و مربوط به دوران حكومت مادها          هانظر محققان از گويش   

واژگان مشترك اين گويش با متون كهن ادب فارسي و كاربرد معنايي هـر يـك از ايـن كلمـات در                      
 بدون شك در ،كند توجيه ميعرصه تصحيح و تفسير شعر و نثر پيشينيان ضرورت توجه به گويش را   

آثار تحقيقي بسياري از محققان و مفسران متون كهن فارسي به نكـاتي بـر مـي خـوريم كـه درك                      
 زبـان فارسـي دشـوار و         مختلـف  يها بدون بهره گيري از كاربرد لغوي واژگان گويش        ،مفهوم عبارت 

 از لغات نادر موجود در آثار متقـدمان         اي  هي پراكند ها  هدر متن مقاله به نمون    (شود    بعضا غير ممكن مي   
ن و   بعـضي از شـارحان و مـصححا        ، از لغـات   اي  ه عدم توجه به معناي گويش پـار       .)اشاره شده است  

اخـالل ايجـاد كـرده    محققان را به اشتباه افكنده و اين اشتباه در تصحيح متون و شرح ابيـات مـوثر      
را از آن يي است كه لغات مشترك فراواني ها گويش تاتي رايج در شمال خراسان از جمله گويش    .است
 الخطـي   يافت و از اين طريق بسياري از دشواريهاي معنـايي و رسـم            متون كهن فارسي    توان در     مي

توجه شارحان و   . هايي از اين موارد پرداخته شده است        در اين مقاله به نمونه    . متون گذشته را حل كرد    
   .محققان بدين نكته رهگشاست

  .گويش تاتي، تصحيح متون، شمال خراسان، گويشهاي ايراني :ها كليدواژه
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  تات و معاني آن در نزد اقوام مختلف

 برخي آن را واژه اي تركي و        .ني آن ميان صاحبنظران اختالف وجود دارد       و معا  أو منش » تات «ة واژ ةدربار
 ايـن  .اند هخواند مي زيردستان خود را تات ،ين اساس تركان هم بركه اند هبه معني بيگانه و خوار شده دانست      

 قـاموس تركـي شـمس        در  و از جملـه    اند  هدر زبان تركي عثماني استناد كرد     » تات«گروه به معني لغوي     
 انـد   هبه معني زيردست است و ديگر فرهنگ نويسان نيز به همين معاني اشاره كـرد              » تات «،ن سامي الدي

   .) ذيل تات،الميهدايره المعارف اس. ك.ر(
 نـشانة (» چيك«و  ) زير دست (» تات«ء  را مركب از دو جز    » تاجيك «ةهنينگ و ماكوارت آلماني واژ    

يا كسي كه تابع تركـان      » زير دست حقير  « معني   كه روي هم به   ) تصغير در زبان تركي به معني كوچك      
  ) 242 – 241 صص : بي تا،فارسي در آذربايجان(و  ) 455 : بي تا،برهان قاطع( 1 .مي داننداست 

به معني تازيك و تاجيك يعني فارسي زبان و سپس در توضـيح             » تات« :گويد ميملك الشعراي بهار    
يـا  » تاجيـك «ايرانيان قديم به مـردم اجنبـي         «:د كه كن ميكلمه تاجيك در پاورقي سبك شناسي اضافه        

 2تلفظ شد و رفته رفتـه خـاص اعـراب گرديـد           » تازي« اين لفظ در زبان دري تازه        .اند  هگفت مي» تاژيك«
  ) 50 :1337 ،سبك شناسي(

گفتند و بعـد از اخـتالط        مي» تاجيك« باقي ماند و به اجانب        تات  معني قديم  ، در توران و ماوراء النهر    
 زبان تركي شد و فارسي      وارد ،با همان معني اول   » تاجيك« لفظ   ،ان آلتايي با فارسي زبانان آن سامان      ترك

 بنـابر قـول     .خواندند و اين كلمه بر فارسيان اطالق گرديد و ترك و تاجيك گفته شد             » تاجيك«زبانان را   
يـاغير ايرانـي    » گانـه بي«از يك ريشه است و به معني        » تاجيك«و  » تازيك«با  » تات«ملك الشعرا بهار    

» تـازي «خواندنـد و لفـظ       مييعني غير ايراني    » تازيك«است بنابراين ايرانيان از زمان ساسانيان عربها را         
   .استكاربرد مربوط  اين بههرگاه به معني عرب به كار رود 

جملـه    از آن  ؛ تازيك آمده به معني مردم غير ترك است        ، تاجيك ،ي تات ها  هدر آثار متقدمان هر جا واژ     
 ايرانيـان   غير ارغوز مخـصوصاً    ي چهارم و پنجم تاليف شده است مردم         ها  هدر كتاب ارغوزي كه بين سد     

   .خوانده شده است» تات«
به » تات« در قفقاز    .اند  هبه كار برد  » فارسي زبان ايراني االصل شهر نشين     «را در معني    » تات«برخي  

ر كه در سده چهارم و پنجم هجري به نـواحي مختلـف              تركان ماوراء النه   .رفته است  مياين معني به كار     
 مرادشـان مـردم     ،كردنـد  مـي را به ايرانيان اطـالق      » تات «ة واژ گاه هر   ،ايران و از آن جمله به اران آمدند       

   .توانستند نيازهاي آنان را درامر معاش برآورده سازند ميفرهيخته و متمدني بود كه 
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» تات «،ه معني تاجيكهاي ايراني و به زبان تركي ايل قشقايي         ب» تات «،در زبان تركمانان ماوراء خزر    
بـه معنـي مـرد دانـا و باسـواد و            » تـات «ي مردم تبريز    ها  هبه معني مردم فارسي زبان و در مثلها و افسان         

   .شهرنشين است
فهلـوي،  : كند كه زبانهـاي ايرانـي عبارتنـد از         ميابن نديم در الفهرست، از قول عبداهللا بن مقفع نقل           

 نامي است كه ،كند كه فهلوي منسوب به فهل است و فهله      مي سرياني و نيز اضافه      ، خوزي ، فارسي ،ريد
بنابر آنچه كـه از قـول ابـن         ...  آذربايجان و  ،ماه نهاوند ، همدان ، ري ، اصفهان .شود ميبر پنج ناحيه اطالق     

 القلوب برآنند كه زبـان مـردم        ةهآيد و نيز خوارزمي در مفاتيح العلوم و حمد اهللا مستوفي در نز             مينديم بر   
آذربايجان فهلوي بوده و گويشهايي كه در سراسر قلمرو ماد قديم با كم و بـيش اخـتالف درهـر شـهر و                       

 زبان پيش از اسالم يعني زباني مادي يا زبان قوم ماد است كه پس از                ةناحيه وجود داشته در مجموع دنبال     
 خاص خـود را  ةبان بوميان پيشين در آميخته و رنگ و شيو  آمدنشان به آذربايجان و اطراف آن واليت با ز        

   .يافته است
ي امروز شـمال غـرب ايـران از تـاتي و بـاكو و               ها  هدهد كه لهج   ميپژوهشهاي زبان شناختي نشان     

ـ                       ك گـروه زبـاني و      ةخلخال هرزنـي و كرينگـي تـا سـمناني و شـهمير زادي و خـوزي همـه متعلـق ب
 نزديكي قم تا حـوالي يـزد و          ي مركزي كه از   ها  ه و ميان آنها و لهج     . واحد هستند  يادگارهايي از زبان  ةهم

ي سـاحل دريـاي خـزر    ها ه نائيني و لهج، محالتي،گويند از جمله نطنزي    ميكرمان و شيراز بدانها سخن      
   .يي وجود داردهامثل گيلكي و طبري و طالشي و تاتي نزديكي

ان بوده و با زبانهاي آذري و زبان مردم ري از           گويش تاتي يكي از گويشهاي مورد استفاده در آذربايج        
 برخي از محققـان نقـاطي را        .گردد مييك خانواده بوده است و اصل آن به زبان مادي پيش از اسالم باز               

 ، خلخـال  ، بخـشي از شـاهرود     ، آذربايجـان  :انـد   ه به اين شرح اعالم نمـود      ،كه زبان تاتي در آن رايج است      
ان و نـواحي پيرامـون      را ي اطـراف آن و در     هـا  بخشهاي سفيد رود و آبادي     ، مرند، گيالن  ،ارسباران ،قزوين

 هيچ يك از محققان به      . نواحي داغستان و دربند    ، شماخي ،گنجه)  قبا ، باالخاني ،سوراخاني(شهرهاي باكو   
 يعني مناطقي از شهرستان جاجرم و بخش گليان ازتوابـع شهرسـتان             ،رواج اين گويش در شمال خراسان     

 متاسـفانه   .انـد   هگيفان كه هر يك گونه متفاوتي از گويش تاتي هستند اشاره نكـرد            راز و    شيروان و بخش  
   .درباره اين گويش تاكنون كار پژوهشي علمي و مفصل صورت نگرفته است
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  )خراسان شمالي(تاتي در شمال خراسان 

غان و   پهنـاوري بـه نـام شـو        ة جلگـ  ، واقع در جنوب غرب استان خراسـان شـمالي         ،در شهرستان جاجرم  
ـ                       منطقه م اي به نام چهارده سنخواست واقع است كه اغلب سـاكنان ايـن منـاطق بـه گـويش تـاتي تكلّ
 از .انـد  دانـسته » تـاتي « و گـويش رايـج خـود را         انـد   هناميد مي» تات« اين مردم از ديرباز خود را        .كنند مي

ـ راشـا، كـرف، جر     خ ، انـدقان  ،توان به سنخواسـت    ميد  نكن ميكلم  مهمترين روستاهاي كه به تاتي ت       ،تب
 ايـن منـاطق از قـدمتي        . جمعيـت دارنـد    اشاره كرد كه حدود بيست و پنج هزار نفر        .. .ان و ق جوش ،دوبرجه

 پژوهش حاضر واژگان گويش تاتي اين منطقـه را كـه از             .سابقه فرهنگي و تاريخي برخوردارند    و  طوالني  
بـسياري از    .ست فارسي جستجو كرده ا     در متون ادبي معتبر    ،گويشهاي غني بازمانده از ادوار گذشته است      

واژگان به كار رفته در اين متون همين امروز در ميان مردم منطقه رايـج اسـت و آگـاهي از كاربردهـا يـا           
 ثري براي درك و دريافت معاني كلمات و واژگان بـه كـار رفتـه در               ؤتواند وسيله م   ميفهرست كردن آنها    

   . فارسي باشد كهن ادبآثار
 روشن شدن اختصاصات اين گويش به بعضي از تفاوتهـاي واجـي آن بـا زبـان معيـار                    در ادامه براي  

ي تاتي به كار رفته در آثار ادبـي را همـراه بـا معـاني                ها  هيي از واژ  ها  هكنيم و سپس نمون    ميفارسي اشاره   
   .آوريم مي ست آنهاردقيق و د

   با فارسي معيار آوايي در گويش تاتي شمال خراسانتفاوتهايبرخي 

 :/o/ به مصوت /â/ابدال مصوت  •
  bom/ بوم         bâm/ بام 

  Xom/ خوم          Xâm /خام 
  kom/ كوم        kâm/ كام

 :/â/به مصوت  / o/ ابدال مصوت  •
  xav/ خو         xoš/ خوش 
  aftav/ افتو         ftâbâ/ آفتاب 

  av/ او           bâ/ آب 
 :/و / به / ف /  ابدال صامت •

  deravš/ دروش         darafš/ درفش 
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  kavš/ كوش         kafš/ كفش 
  avsâr/ اوسار        afsâr/ افسار 

   avsana/ اوسنه         afsâna/ افسانه 
 :»e«/ به مصوت كوتاه / » i«/ ي / تبديل مصوت بلند  •

  zer/ زر           zir/ زير 
  der/ در          dir/ دير 

  :»a«/ به مصوت كوتاه / » â«/ آ /  تبديل مصوت بلند •
  endaxte/ اندخته       xtaâ and/ انداخته 

  taze/ تزه         tâze/ تازه 
  gou/ گو         gâv/ گاو 

 : /vبه  / b/   ابدال صامت •
  tavx/ طوخ         tabx/ طبخ 

  kavg / گكو        kabk/ كبك 
  tav/ تو          tab/ تب 
  lav/ لو          lab/ لب 

بـه  ) نـارس  (Kâl/ كـال   «ةژگـردد و وا  مـي تلفظ  » vaxm/ و خم   « در تاتي    » vaqf/ وقف   «ةواژ•
  .شود ميتلفظ » laqay/ لقي «، lagad/ » لگد «ةشود و واژ ميتلظف » kaq/ كق«صورت 

 :/خ/ به / ق/ ابدال صامت •
  vaxt/ وخت         vaqt/ وقت 
  saxf/ سخف         saqf/ سقف 

 :/ت / به / د/ ابدال صامت •
  meččt/ مچت         masJedمسجد 

  : جاي يكديگربه/ ل/ و/ ر/ كابرد صامت •
  balg/ بلگ         barg/  برگ 
  palvâr/ پلوار         parvar/ پروار 

 :»m«/ م / به » n«/ ن /  ابدال صامت •
  mambar/ ممبر         menbar/ منبر 
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  msšâ :شامس        šâns/ شانس 
  sumba/ سمبه         sonbe/ نبهس

 :ي پايانيها حذف برخي صامت•
  čen , čan/ چن         čand/ چند 
  qen/ قن         qand /قند 

  quf/ گف         quft/ گفت 
  muf/ مف         muft/ مفت 

 : برخي صامتهاقلب•
  tahr/ طحر         tarh/ طرح 
  qolf/ قلف         qofl/ قفل 

  
 : است»و«نشانه جمع دراين گويش مصوت بلند  •

  doxtero/ دخترو       doxtaran/ دختران 
   mardo/مردو        mardan/ مردان 

 :مانندسوندهاي كهن و متروك كاربرد برخي پ •
ناگهاني و بلند بـودن     » .. . شرپست و  ، شرقست ، حورتست ،هرست، وينگست «ي  ها  هدر واژ : » َست   « -

  .رساند ميصدا را 
  . كثرت استةنشان» .. .ك، و رخك وش شا،رمك، شرمك«ي ها ه در واژ:» ِ ك« -
حـسين  ( حسين ابراهيم    :يش رايج است  هنوز در اين گو   ) اضافه اسم فرزند به پدر يا مادر      (وت  اضافه بنّ  -

 ...و) فرزند ابراهيم 
  .هنوز دراين گويش كاربرد دارد» رفتن«به معني » شدن«مصدر  -

 .علي رفت/ علي شو    

 در گويش تاتي شمال خراسـان و امكـان بهـره گيـري از آنهـا در                  ها  هحفظ تلفظ كهن بعضي از واژ     
   متون ادبي تفسير و شرحتصحيح و

 وجود بسياري از واژگان و ساختارهاي كهن زبان فارسـي و            ،اي معرفي و بررسي گويشها    يكي از ضرورته  
حان و شارحان متون ادبي كمك شايان        به مصح  ،ست كه حاصل اين كار    ها  هگاه تلفظ قديمي و كهن واژ     
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 بسياري از واژگان رايج در گويش تاتي كه ريـشه در            .توجهي براي تصحيح و شرح اين متون خواهد كرد        
 از ايـن رو     ، مولوي وارد شده اسـت     ، فردوسي ، عطار ، در زبان شاعراني چون رودكي     ،ن قديم ايراني دارد   زبا

 اگـر   .بهره گيري از كاربردهاي اين گويش در شمال خراسان براي خوانندگان متـون ادبـي راهگـشاست                
 و توجيه ديگري ارائه      شارح متني با اين كاربردها آشنا نباشد ممكن است به اشتباه افتد و تفسير              ه يا خوانند
   : عطارمنطق الطيربيت زير از  به عنوان مثال در .كند

  چون بخفت آن مرد، حالي خر برفت    رفت سوي آسيا و خوش بخفت 
  ) 2795 بيت :1379 ،منطق الطير(              

   .است» اقوا« قافيه بيت داراي عيب :آمده است
  :منطق الطير بدون اشكال استدر حالي كه قافيه دراين بيت همچون بيت زير از 

  
  راهزن گردد فرو نتوان گرفت  زانكه ترسيدم كه چون شد سيم جفت 

  )2136 بيت :همان(                         
   .شده است ميتلفظ » فت برُ« به صورت » فتبرَ«چرا كه در گويش عطار 

ه شـفيعي    دراين بار  . بسيار طبيعي و موسيقي آن كامل است       اين ابيات در  ) فتگرُ/ گفت  (افيه كردن   ق
كند از آنجا كه مـا بـا مـالك قـرار             مي رفت را قافيه     ،بينيم كه شاعر در پي خفت      ميگويد اگر    ميكدكني  

كنيم كه چرا خفت و رفت را قافيه       مي بينيم او را محكوم    ميخوانيم و    ميرا  ا  دادن تلفظ عصر خودمان شعر    
در شـود و     مـي  آن به صورت گروفتن صرف       ت هنوز در گويش كدكن مصدر گرفتن و اشتقاقا        .كرده است 

   .)از سخنان آقاي حسن نظريان و آقاي حاجتي(نيشابور و فردوس نيز هنوز تلفظ گروفت رايج است 
 ،»فـت رُگُ« كرف و جربت از توابع جاجرم با تلفظ          ،در گويش تاتي شمال خراسان نيز در مناطق دربند        

   .رايج است» روگُ«و » گروفت«به صورت 
  :در بيت زير از شاهنامه فردوسي» رفتگُ«و » فترَب« قافيه شدن ست اهمچنين

          ره ساربانان قيصر گرفت   چون بنشنيد گشتاسب غمگين برفت
  )122 :1374 ، حميديان، تصحيحفردوسيشاهنامه (              

  : هفت پيكردرنيز قافيه اين بيت 
  مدخفتچون به هنگام خوابش آ    هر كسي راه خوابگاهي رفت 

  ) 310 :1374 ،زنجانيهفت پيكر (        
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شودكه بهره گيري از تلفـظ واژگـان در گويـشها در تـصحيح بـسياري از       مي مشاهده   ها   نمونه  اين در
 تلفـظ  تر خـور توجـه اسـ   حيث دمتون ادب فارسي راهگشاست و گويش تاتي شمال خراسان نيز از اين      

 بـر   .گويش تاتي شمال خراسان امروزه رايـج اسـت        ) ياد، زيادي به معني ز  (» هلبغَ «معنيبه  » هبلْغَ «ةواژ
 ،و امثال آن نزد قدما و به صورت عظمت        .. .ه و بلْ غَ ،هقَد ص ،تمظْ كلماتي چون ع   ،اساس يك قاعده آوايي   

 در اين خصوص  ضرورت وزن     اند  ه چنان كه بعضي از شارحان گفت      .شده است  مي غلبه تلفظ    ، عقبه ،صدقه
   .اند هشد مياين كلمات در موارد متعددي چنين تلفظ در كار نيست و 

ـ لََغَ«و  » هقَدص«در گويش تاتي شمال خراسان امروزه        ـ «بـه صـورت     » هب صـ لْغَ«و  » هقَد تلفـظ  » هب
   : مختارنامه.شود مي

  ن اين صدقه به جاي خواهد افتادكاي   يك شكر بخش مرا،اي ماه به صدقه
  ) 83 :1374 ،مهمختار نا(                             
  :مثنوي

  روي زرد از جنبش صفرا بود      از غلبه خونها بود ،روي سرخ
  ) 479: 1379 ،مثنوي(                     

   :مثال از گويش تاتي رايج
  زياد مي خوري = غلبه موخري 
  صدقه قبول نمي كند = كره نصدقه قبيل 

يك  «،)با ياي مجهول  (» شير«ت  به صور » خير و شر  «و  » يك «،»شير«ي  ها  هنيز دراين گويش واژ   
بيـان  » ه«كلماتي كه امـروزه بـا        مي همچنين تما  .شود ميتلفظ   ، افغاني امروز  همچون» خير و شير  «و  » 

   ....و) nama(نامه ) xana( خانه :گردند مي در اين گويش با فتحه تلفظ ،شوند ميتلفظ به صورت حركت 

  ي مشترك با تاجيكيها هواژ

 برخي از آنهـا در ادامـه         است كه   مشترك تاجيكيبا زبان   گويش تاتي شمال خراسان     ي  ها  هواژتعدادي از   
 براي مقايسه آنها از كتاب يادداشتهاي صدر الدين عيني به كوشش سعيد سيرجاني اسـتفاده                .شود  نقل مي 

بـه شـمار    ) مهجـور (ي در فارسـي دري جـزو واژگـان متـروك            ها  ه البته امروزه بيشتر اين واژ     .شده است 
   .ندرو مي

   فهميدن :از خود كردن
  انبر : امبور



 75                                       ...پژوهشي در گويش تاتي شمال خراسان  و                                                مچهلسال  

   اينها ، اينكه، اين است تكيه كالمي معادل باري، اين:انه
  كنند  مي خميه اي كه تركمنان در آن سكني :اوبه

   در قمار باختن :باي دادن
   مشغول بودن :بند بودن

   پرما به معني مته ، در گويش تاتي شمال خراسان:پرمه
   پنهاني ،ني دور از انظاربه مع» پسخم« و :پشخم

   سر در:پيشطاق/  فتيله :پلته
   سردر: پيشطاق

  ) نوعي فلز( روي :روح
   درس گرفتن :سبق گرفتن

   رها كردن ، سردين:سردادن
   خود را در معرض باد قرار دادن :..).خود را (شمال دادن

  »  مخلوط كردن :قطي كردن/  آشنا :شناس
   ماسه ، شن نرم:قوم

    سوهان:قيراق
   گران :قيمت
  كم پهنا : كمبر

   گل آلود شدن آب :الي شدن
   درون :مغز

   نفس تازه كردن :ردنكنفس راست 
   خسته شدن :هالك شدن

   . بله،ها :هه

   متون ادبي درركاربرد گويش تاتي پي ها هواژبرخي 

 ولـي در    انـد   شدهك  رفته و امروزه مترو    ميكار   هي كه در متون ادبي فارسي در گذشته ب        ها  هواژدر اينجا به    
   :كنيم مي اشاره ،و كاربرد فراوان دارندهمچنان رواج گويش تاتي شمال خراسان 
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ـ       (به معني چابك و هوشيار      /  هجير   ، هژير :)ajir(  اجير - رود و در    مـي كـار    هاين واژه در كدكن نيز امروز ب
  ) .تضاد با خواب آلود است

  : شعر سنايي
   گوي اي قهرت هژير،گواي مهرت مهنا    ر گواي فعل توب،گوي اي اسم تو باري

   . به معين ريز ريز كردن:)anjidan( انجيدن -
  : نظاميدر خسرو و شيرين

  دم االخوين او خون سياووش   عالج الراس او انجيدن گوش 
  ) 723 :1366 ،خسرو و شيرين(                          
   . رام و عادت كرده، به معني دست آموز:)amoxta(  آموخته-

   :در مثنوي
  با شه و با ساعدش آموخته    بازگو اي باز پر افروخته 

  ) 161: 1379، مثنوي(                        
  : در شاهنامه

  به زنجير زرين دهن دوخته    پلنگان و شيران آموخته 
  ) 403 :1374 ،شاهنامه فردوسي(                  
 هـم از    ،شـود  مي كه پيش آب روان كشيده      بند و سدي است      «. به معني سد و بند خاكي      :)barq(  برغ -

سدي را كه برگـردان     .. .در قراي گرگان و آشتيان    ... براي اينكه آب باال آيد و بر زمين مجاور سوار شود          
 ، توضيحات كليله و دمنه   (گويند مي» ورگو«بندند   مي ،ردهاي زراعت در نهرها   مجراي آب به مرزها و كَ     

پـيش  « در گويش تاتي شـمال خراسـان         .)ذيل برغ : 1362ع،  و برهان قاط  102 :1343 ،مجتبي مينوي 
   .نيز كاربرد فراوان دارد» برغ

  :شعر عطار
  ز چشمم پيش برغي باز بندم    چو شمع از عشق هر دم باز خندم

  ) 123 :1370 ،فرهنگ نوادر الغات(                          
  :يا

  اي ي بستهغوز خالشه پيش بر    اي  دست بگشاده چو برقي جسته
  ) 55 :1348 ،منطق الطير(                           
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  .)برهان قاطع(  به معني حفره و سوراخ تنور:)berina(  برينه-
   :ناصر خسرو

  نهد بر سينه ات آن ناخوش، برينه        از اين بدخو، ببر از پيش آنك او
  ) 353 : بي تا،ديوان ناصر خسرو(                            

رود و به معني سوراخ و حفره اي است كه خاكـستر تنـور را از آن بيـرون                    مير به كار    دراين گويش با تنو   
   .آورند مي

   .دادن استتن بدنفسي به خواهش نفس  :)bednavsi/bennavsi( بنوسي/  بدنوسي -
   :شعر انوري

  هر نفسي كه از نفوس انسان است    راضي نشود به هيچ بدنفسي
  ) 203 :1373 ،مفلس كيميا فروش(                           
   . به كلي، تماماً به تمامي:)pak(  پاك-

  :شعر رودكي
  آن شناسد كه دلش بيدار است     خواب كردار است ، پاك،اين جهان

  ) 113 :1350 ،تاريخ بيهقي(                      
   به معني پهن :)paxs(  پخش-

  :حديقه سنايي
  تش و رخي انگشتچشمي از آ   بيني پخچ ديد و دو لب زشت 

  ) 94 :1382 ،حريقه سنايي(                               
 بـه نفـع   ، طرف كسي را گرفتن، كمك كردن، به معني پشتيباني كردن:)posti kerden(  پشتي كردن-

   .كسي سخن گفتن
  :بوستان

  چو خود را به تاويل پشتي كني   نشايد كه بر كس درشتي كني
  ) 397 :1374 ،كليات سعدي(                               

  »پيشان « از . مقابل جلو در، به معني صدرخانه:)piso( پيشان/  پيشو-
  :شعر عطار

  ممكن نيست كس را بيشتر زان  شد تا به پيشان  ميز پرده پرده 
   ) معينگ فرهنز به نقل ا،اسرار نامه(                             
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   :شعر مولوي
  ز چنين صف نعالم سوي پيشانه بردا      رانه ؟ هست مستي كه كشد گوش مرا يا

  ) 426 :1381 ،كليات شمس(                      
   به معني تابوت :)taxta ( تخته-

   :شعر سنايي
  اردشير مباشتخت گو كنون     چون ترا خاك تخت خواهد بود 

  ) 323 :1360 ،ديوان سنايي(                     
  :يا

   بوبكر را برداشتندبر كتف     مرده كشان بفراشتند ةتخت
  ) 741 : همان،مثنوي معنوي(                             

  :مثنوي
  ...كاي برادر راه خواهي هين بيا    رف غولي همي خواند تراـهر ط

  و آن منيـ توست و ت  آن خانه    ا اي روشني ـان مــه بيا مهمـك
  ام هـ اين دخمةـيا سقيمم خست    ام  م آن باشد كه گويي تخمهذخ

  ) 339 : همان،نويمث(
 ،سـازد  مـي  يكي از پسوندهايي كه قيـد        ، در زبان اوستايي   . بازي است فكري با سه سنگ      :)tris(  تريس -

 با اين پسوند سـاخته شـده   ،در سانسكريت به معني سه با» tris«در اوستا و    » pris «.است» s«پسوند  
سـه  «ينكـه در ايـن بـازي     گـردد و پـس از ا       مـي » سه«بر محور   » تريس« در اين گويش بازي      .است
 در  . يعني سه سنگ در رديف يكديگر گرفـت        ؛»تريس شد «گويند   ميدر رديف هم قرار گيرند      » سنگ

  ).188 :1380فرشيد ورد،  (زبان انگليسي با اين كلمه از يك خانواده است
   . به معني زيرك و بدجنس:)jalab(  جلب-

   :شعر نظامي
  تي جلب جستم جداياز آن مش   چو من بودم عروسي پارسايي 

  ) 225 :1366 ،خسرو و شيرين(                          
  :شعر اوحدي

  ياري از روشنان چرخ طلب    چه وفا خيزدت ز يار جلب
  ) 68 :1340 ،يوان اوحريد(                              
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   . به معني تند و تيز:)jald(  جلد-
  :شعر ناصر خسرو
  ز بسي عيب خويش نگذارندا    ان خويش همي ــرا در ميــر مــم

  د و عيارندــوشيارند و جلــه     هوش كنند  عقل وگر همي اين به
  ) 473 :تا بي ،ديوان ناصر خسرو(                        
   دانه ، دانه خوردن مرغ:)cina(  چينه-

  :شعر سعدي
  نه به جايي رود كه چي نبود    مرغ جايي رود كه چينه بود 

  ) 993 :1374 ،عديكليات س(                      
  :عطارديوان 

  آيد ميغي است كه در قفس نمر    چيند مي تو ةعطار كه چين
  ) 292 :1341 ،ديوان عطار(                                  

  ) نيز در فردوس و نيشابور(به معني رديف كردن و جمع كردن آجر  :)xerend(  خرند-
   :شعر عطار

  شايد اگر ز ابلهي كان بكند در خرند   از بهشت قدس  روح ،هر كه گهر آردش
  ) 758 :همان(                      
   به معني خاشاك :)xelasa( هشَلَ خِ-

  اي ي بستهغوز خالشه پيش بر    اي  دست بگشاده چو برقي جسته
  )256: ، همانمنطق الطير(      

در ) ره آجرپـزي كو( مخفف داشخانه دراين گويش نام مكاني است كه قبال داش :)das xana(  داشخنه-
   .)1(آن محل بوده

   .رود ميكار به  به معني كوره آجر پزي و در توسي و تاجيكي نيز با همين تلفظ و معني »داش«
   :شعر عطار

  كردند ميكه در وي خشت     ش گرمي قضا را بود آنجا دا
   ) منطق الطير(                                 
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  :رودكي
  چو آتش ميان داش درمهم    من چنان زار زان جماش درم

  ) 348: 1341 ،ديوان رودكي(                       
  :عطار

  نشود پخته گر نهي در داش    زاهد خام خويش بين هرگز 
  ) 348 :1341 ،ديوان عطار(                       

  .)ذيل وايبرهان قاطع  (. هرچينه و رده و مرتبه را گويند از ديوار:)day(  داي-
   :شعر جامي

  ولي شد چار داي از چار يارش     ايمان بود كارشپي ديوار
  ) 251 :1368 ،نفحات االنس(      

  :شعر نظامي
   داي نخستين بود،خشت پسين    هر چه بدان خانه نو آيين بود 

  )لغت نامه دهخدابه نقل از (                          
   .»ناتني«به معني » اندر «؛دختر ناتني :)doxt endar(  دخت اندر-

  : خسروناصر
  شايد اگر دشمن دخت اندري    اي بد نشان رندري شيعت ما

  ) 55 : همان،ديوان ناصر خسرو(                        
 در مصرع اول بيت قبل از ناصر خسرو، آمده اسـت و          و مار خوانده  » زن پدر « به معني    :)مادر اندر (مايندر   -

  :شعر عنصريدر 
  با پسراندر كينه دارد همچو با دخت اندرا      مادراندر نماند اين جهان كينه جوي هجز ب

  ) 129: تا ديوان عبدالرزاق اصفهاني، بي(                         
   . ته نشين شود، هر كدورت كه در چيزي رقيق، دردي،درد) ه نسبت +درد (:)dorda( درده -

   صافي خوار شديدردصاف بي     توصافي و من درده ام 
  ) 303 :1381 ، شمسكليات(                          

بـه عـوض    » زي«جاي عالمت اضافه كه در قديم در پهلوي شمالي و پهلوي جنـوبي               هب« پسر   :)ze( ز -
 مثل بغداد زي بغ كرت يعني بغداد پسر بغكـرت و در زبـان دري                ؛شده است  ميعالمت مذكور استفاده    

ربي و طخارستان بـوده و       خراسان غ  ةو گويا مختص به لهج    .. .آورند مي» از«مزبور  » زي«قديم بجاي   



 81                                       ...پژوهشي در گويش تاتي شمال خراسان  و                                                مچهلسال  

 : مثـال  .اسـكندر نامـه هـم ديـده شـده           ن حدود تجاوز كـرده و در      آبه تقليد از آنان طبرستان و ري و         
داشت و شاه بي دستوري وصوابديد از وي هيچ كـار            ميپادشاهي اسكندر را ارسطاطاليس حكيم راست       
) طخارسـتان (سمتي از  هنـوز ايـن لفـظ در هـرات و قـ            .نكردي يعني بـدون دسـتور وصـوا بديـد وي          

 جلـد  ، همان،سبك شناسي بهار (».. . سر تو، سر از تو يعني دست تو ، دست از تو   :ست كه گويند   متداول
2: 241(.  

   .به معني وزن شده» سخته« در فارسي دري با تلفظ :)sexta(  سخته-
  »شاهين خرد و تجربت و ذكاء فطنت هب    رود سخني سخته است  ميآنچه بر لفظ ملك «
  ) 150 :1343 ،كليله و دمنه(                                 

   سبز :)savz(  سوز-
 :همان( »چون سپيد و سوز اختيار كردي الجرم امت تو در دنيا با معرفت باشند و در عقبي درجنت باشد                  «

150 (  
   . زمين سفت و سخت كه باران نخورده باشد:)sax(  شخ-

  :شاهنامه
  بدو تا جهان بود، ننمود چهر    زمين خشك شخي كه گفتي سپهر

  ) 134 : همان،شاهنامه(                             
  :شاهنامه

  به شخي كه هرگز نرويد گياه    كنندش به خنجر سر از تن جدا
  ) 502: همان(                                                            

   .گويند مي» شاخه«در طوس به آن 
  .عني شبنم صبحگاهي به م:)gerav(  غرو-

  » gorroقرو «و در توسي » قرو«در تاجيكي 
  :شعر موالنا

  وي شنيديمـگ آن كــروس و ســآواز خ    يد كه نزديك رسيديم يخيزيد و مخس
  ن و قرنفل كه چريديدميآن نرگس و نسر    ار است ه يهاي قروي د هواهللا كه نشان

  ) 765 :همان ،كليات شمس(                                    
  :يا
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  مرعا و قرو ديده وازهار دميده    افسار گسسته فرس و رفته به صحرا
  )3395 غزل : همان، شمسكليات(                        

  :شاهنامهنمونه از .  به معني فرياد و جيغ و داد)qo(  غو-
  كه آمد ز آتش برون شاه نو    چو او را بديدند برخاست غو 

  ) 325 :امهشاهن(                             
  و

  جهان را كهن شد سر از شاه نو    ز گيتي برآمد به هر جاي غو 
  ) 250 :همان(                         

بـه  » غيژ خوردن « در طوسي    ،»غيژ دادن «در تاجيكي   .  لغزاندن ، سردادن ، ليز دادن  :)qijidan(  غيژيدن -
  : در مثنوي آمده است.ستهمان معنا

  ».. . غيژيد و خطر افتادن بودقصه آن زن كه طفل او برسر ناودان«
  و  

  طلب ميغيژ و او را  ميسوي او     لنگ و لوك و خفته شكل و بي ادب 
  ) 370 :1379 ،مثنوي معنوي(                    

   ارزش داشتن :)keray يا kera(  كردنا كر-
   :تاريخ بيهقياز 
  2» خود سزاي خود بيند،ند كرا نك:گفت.و اگر فرمايي نزديك وي روم و پنبه از گوش وي بيرون كنم«

   . بار، به معني دفعه:)keret(  كرت-
ت  در نزديك شيخ ابوعبدالرحمان سلمي در شديم اول كرّ         : شيخ ابوسعيد گفت كه    :نفحات االنس جامي  از  

  ) 499 :1371 ،تاريخ بيقهي (. ترا تذكره اي نويسم به خط خويش: مرا گفت.كه او را ديديم
  :منطق الطيراز 

  ت مدام به صد كرّه يك كرّتنه ب  ن جمله پر ارزن تمام گر كنند اي
  :مثنوي

  رسيد و دل همي شد لخت لخت مي  ت اين چنين آواز سخت پنج كرّ
  ) 51 : همان،مثنوي(                             

  . است) نادان،ابله (هكاليو  آن گول و صورت ديگر، گيج،به معني سراسيمه :)kalev( كلو -
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  :سعدي
   خرمت بسوختهنگون بخت كاليو    آتشي بر فروختشبي مست شد 

  ) 426 :1374 ، فروغيكليات سعدي(                       
  :1346 ، االوليـا  ةتـذكر (  ».اي نهـاد   سراسيمه و كاليو و خجل و بيقرار و روي به ويرانـه           .. . «: االوليا ةتذكر
57 (  

  :شعر مولوي نمونه از . به معني نوعي نان:)komaj(  كماج-
  كماج و دوغ داند جان كرد    ند روستايي مخزن شاه چه دا

  )685 :1381 ، فروزانفرشمسكليات (                       
  :سعدينمونه از  . به معني پيمانه اي براي آرد و غالت:)kila(  كيله-

  بال بر سر خود نه زن خواستي    زني را كه جهل است و ناراستي 
   گندم فرو شوي دستز انبارا    ت شكست ـو امانـه جـكيلدرچو 

  ) 389 :1374 ، فروغيكليات سعدي(                         
 شـهري او را     ،روستايي به شهر آمد و مهمان شهري شد        «:فيه مافيه نمونه از   .  زردك :»gezar«   گزر -

 اي شهري من روز و شب به گزر خوردن آموخته بـودم             :حلوا آورد و روستايي باشتها بخورد آنرا و گفت        
  »ت طعم حلوا چشيدم لذت گزر از چشم افتاداين ساع

  :شعر مسعود سعدنمونه از 
  كه آن چو سخت گزر سست شدچو برگ گزر  خورم زيرا  ميعالج را گزر پخته 

  ) 90 :1343 ،ديوان مسعود سعد سلمان رشيد ياسمي(                       
   :صر خسرونااز . )صحاح الفرس( رمه گاو :گاو باره« از»  )go vara(  گو وره-

   را زادهمزاياد آنكه اين گوبار     نژاد ديو ملعونند يكسر
  )61 :تا بي ،ديوان ناصر خسرو(                       

  جز درد و رنج عاقل بيچاره    نايد هگزر از اين يله گوباره 
  ) 297 :همان(                      

  :شود ميديده » گاواره«در اين بيت فردوسي به صورت 
  به گاواره گم كرد گوش از دو سو    واهد ز گاوان سرو كه خرد شد كه خ

  ) 430 :1374 ،شاهنامه(                            
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   :ناصر خسرواز . )برهان( الشيدن به معني تاراج و غارت كردن . غارت و چپاول كردن:)laŝ ( الش-
   ناچيز و الشهاين همه را يكسر     گشت چرخ،ايدكه كندپدير ن

  ) 422 :تا بي ، مينوي و محققان ناصر خسروديو(                   
بـه  » الش كردن «به معني لخت و برهنه آمده است و         » Lasالش  «ي تربت حيدريه    ها  هدر فرهنگ واژ  

   .معني لخت و برهنه كردن و بدست كندن
 محصوالتي كه پس از برداشت در ه يا ته ماندة به معني جمع آوري دوبار:)Lasi Kerden(  لشي كردن-

  :فرخياز  .ماند ميزمين 
  گفتار همد و بدگوي ب آدشمن به فضول   همه الشي شد و ملكش همه ناچيز ،مالش

  ) 102 :1332 ،ديوان فرخي حسين مكي(                       
   : انورياز

   كارزارالش كند رمح تو مائدة     انتقامةيغ تو قاعدتفاش كند 
  ) 50 :1340 ،ديوان انوري(                      

  :ديوان شمس از . به تعبير امروز اين يا آن پا كردن، درنگ كردن:)mol mol( ول مول م-
  هين روان باش و رها كن مول مول     و راست  گردن مپيچان چپ،دل بنه

   ) 3466 غزل :1381 ،كليات شمس(                           
  سبكتر رو چرا دمول مولي ؟    براي تو شهان در انتظارند 

  ) 3158 غزل :انهم(                   
  :مثنوياز 

  مول مولت چيست زوتر گام زن   منتظر در غيب جان مرد و زن 
  ) 875 :1379 ،مثنوي(                             

  در چنين چه كو اميد روشني؟    زني ميده چه مول مولي وبيه
  ) 782 :همان(                    

  :گلستان سعدياز  .است» نهلي«و » نهالي« تغيير يافته  ، تشك:)Nali(  نلي- 
  عيب و هنرش نهفته باشد    د ــه باشــن نگفتــرد سخــتا م

  فته باشدخباشد كه پلنگ     ي است لهر بيشه گمان مبر كه نا
  ) 58 :1373 ،گلستان(                               
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 »نـالي «آمده است كه بـه آن       » تشك«به معني   » nehliنهلي  «ي رايج تربت حيدريه     ها  هدر فرهنگ واژ  
  . نيز گويند
  :ناصر خسرو

  زيبا تو به تختي و به صدري و نهالي    زيبا به خرد بايدت بودنت و به حكمت 
  ) 43 : همان،ديوان ناصر خسرو(                      

  :مثنوي
  شب نهالين و لحاف از ماهتاب     تاب آفتاب ، ما روزةجام

  ) 98 : همان،مثنوي(                           
  :نامه لغتدر .  كشيدن:جيدن هن)haxten(  هختن-

   پر مردمي برهنج،تو بر خاليق بر    چنانكه مرغ هوا پر و بال برهنجد
  ) لغت نامه دهخدا(                      
   . هنوز:)haniz( هنيز -

» هنيـز «و  ) aniz(بـه صـورت انيـز       » ارداويرافنامه« قيد زمان است كه در       ،در زبان پهلوي به معني هنوز     
)haniz (آمده است.   
  :اهنامهش

  كه بر وي نهفته نمانده است نيز    آمين هنيز  هخبر دارد از اين ب
  ) 321 :1374 ،شاهنامه(                       
به معني آشـكار و  » وادي«و در كدكن به صورت   ) آشكار، هويدا (» واديد «ةاز واژ  «. آشكار :)vadi(  ودي -

   .شود ميپيدا هنوز اسعمال 
   .يعني پيدا شد : فالن گم شده وادي شد:گويند

  :نيشابوريعطار مختار نامه 
  خود را چه دهي جلوه گري چنديني   يك ذره چو واديد نخواهد آمد 

  )444: 1358 ،مختار نامه(                            

  گيري نتيجه

شود كه حفظ و ثبت و ضبط واژگـان رايـج در گويـشها                بنا بر آنچه ذكر گرديد اين نكته كامالً روشن مي         
شود، همچنين ما را در برقرار كردن ارتباط با آثـار        اينكه باعث حفظ هويت فرهنگي و قومي مي         عالوه بر 
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كنـد كـه در ايـن عرصـه           گذشتة زبان ياري خواهد كرد و تنوع و كثرت متون ادب فارسـي، اقتـضا مـي                
ريخي ل چنين تحقيقاتي عالوه بر اينكه حـوزة جغرافيـايي و تـا            صحا. تحقيقات جامع و دقيقي انجام شود     

زبان را ترسيم خواهد كرد، بسياري از قابليتهاي زبان كهن و گويشهاي مرتبط با آن را نيز نـشان خواهـد                     
  .داد

شاعران و نويسندگان بزرگ گذشته بر حسب همنشيني با اهل گويشهاي مختلف، بعـضي از واژگـان        
ترجمه ايـن متـون بـويژه مـوارد         اند؛ لذا در تصحيح و تفسير و          آنها را در آفرينشهاي ادبي خود به كار برده        

  .اشتباه برانگيز ضروري است به كاربرد مفهومي لغات گويشها توجه شود
گويش تاتي رايج در شمال خراسان از جمله اين گويشها است كه برخي واژگان زنده و كنوني اين گ                 

  .ويش را در متون كهن فارسي مرور كرديم

  يادداشتها

  :ت جامي آمده اسنفحات االنسدر . 1
رداي وي را بستد و در ميان رداي خود پيچيد و در آتش داشخانه انـداخت                . رداي خود را به من ده     : ابراهيم گفت «

رداي يهودي در آن ميان سوخته و رداي وي . رداي خودت را از آن بگشاد    . و در عقب آن درآمد و آن را بر رفت         
  ».يهودي ايمان آورد: بر بيرون سالمت

، ذيل واژه تاجيك و نيز مقايسه گردد بـا گـويش كرنيگـان آقـاي     455اشي برهان قاطع، ص مقايسه شود با حو  .2
  .242-241 صص،يحيي ذكاء در كتاب فارسي در آذربايجان
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  كتابنامه

 بنگـاه ترجمـه و نـشر        : تهـران  ، جلـد اول   ، به كوشش مدارس رضوي    ؛ديوان ؛ اوحدالدين محمد  ، انوري .1
  .1340 ،كتاب

   .1340 ، كاوه: تهران، به اهتمام حميد سعادت؛انديو ؛اي  اوحدي مراغه.2
  .1337 ، امير كبير: تهران، جلد سوم، چاپ دوم؛سبك شناسي ؛ محمد تقي، بهار.3
 ، به كوشش دكتر خليل خطيـب رهبـر    ؛تاريخ بيهقي  ؛ل محمد حسين بيهقي دبير    ض خواجه ابوالف  ، بيهقي .4

  .1371 ، مهتاب: تهران،چاپ دوم
 ، اطالعـات : تهران، چاپ اول، به تصحيح محمود عابدي؛نفحات االنس ؛بد الرحمان نور الدين ع، جامي .5

1368.  
 انتـشارات علمـي و      : تهـران  ، چاپ دوم  ، به تصحيح محمد امين رياحي     ؛مرصاد العباد  ؛ نجم الدين  ،رازي. 6

  .1378 ،فرهنگي
  . 1343 ، سنايي: تهران، به تصحيح رشيد ياسمي؛ديوان ؛ مسعود، سعد سلمان.7
 ، به كوشش استاد جالل الدين همـايي       ؛ نسخه محمد علي فروغي    ؛كليات ؛ مصلح الدين عبداهللا   ،سعدي .8

  .1374 ، جاويدان:تهران
   .1373 ، خوارزمي: تهران، چاپ سوم، به تصحيح غالمحسين يوسفي؛گلستان ؛ـــــــــــــــ .9

   .1360 ، انتشلرات ابن سينا:ن تهرا، به كوشش مدرس رضوي؛ديوان ؛ مجدود ابن آدم، سنايي غزنوي.10
 ، جلـد يـك    ، به تصحيح سـعيدي سـير جـاني        ؛تفسير سور آبادي   ؛ ابوبكر عتيق نيشابوري   ،سور آبادي . 11

  .1380 ، نشر نو،تهران
   .1372 ، سخن: تهران؛مفلس كيميا فروش ؛ محمد رضا،شفيعي كدكني. 12
  . بي تا، انتشارات تهران: تهران،اهللا تدين به تصحيح عطاء ؛نامه الهي ؛ شيخ فريد الدين محمد،عطار. 13
  .1346 ، زوار: تهران، به تحصيح محمد استعالمي؛ االولياءةتذكر ؛ ـــــــــــــــ. 14
  .1341 ، انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، به تصحيح تقي تفضلي؛ديوان ؛ ـــــــــــــــ. 15
  .1358 ، توس: تهران، شفيعي كدكنيمحمدرضادكتر  به تصحيح ؛ مختار نامه؛ ـــــــــــــــ .16
 ، جامي : تهران ، به تصحيح دكتر انزابي نژاد و دكتر قره بگلو چاپ اول           ؛ منطق الطير  ؛ ـــــــــــــــ .17

1379.  
   .1343 ، دانشگاه تهران:  تهران، چاپ اول، به تصحيح مجتبي مينوي؛كليله و دمنه .18
   .1379 ، قطره: تهران،نيكلسون. ا .  به تصحيح رينولد ، معنوي مثنوي؛ جالل الدين محمد،مولوي. 19
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 : تهـران  ، به كوشش دكتر توفيـق سـبحاني       ، نسخه فروزانفر  ؛ كليات شمس تبريزي   ؛ ـــــــــــــــ. 20
   .1381 ،قطره

   .1330 ، دانشگاه تهران: تهران، به تصحيح استاد فروزانفر؛ فيه ما فيه؛ ـــــــــــــــ . 21
 ، انتشارات كتابخانه بروخيم: تهران،نيكلسون. ا .  به تصحيح رينولد ؛ مثنوي معنوي؛ ـــــــــــــــ. 22

1341.   
 دانـشگاه  : تهـران ، به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقـق  ؛ديوان ؛ ابو معين  ،ناصر خسرو قبادياني  . 23

  . بي تا،تهران
   .1366 ، توس:تهران ،تر بهروز ثروتيان به تصحيح دك؛ خسرو و شيرين؛ الياس بن يوسف، نظامي.24

                                                 
 
 


