
 21/6/0936تاريخ پذيرش:           22/01/0931تاريخ دريافت: 

DOI: 10.22067/jls.v49i4.61756 
 

 رانيپ پندناشناخته در  يبيترک ،«ريخته ةپاچ»
  0دکتر محسن صادقي

 دهيچک

اين کتاب، به سبب حفظ شماري است.  يهجري قمر 5مانده از قرن متني برجاي پيراند پن

هدف رود. هاي کهن، منبعي ارزشمند براي آگاهي از پيشينة زبان فارسي به شمار مياز واژه

به . استن کتاب يدر ا« ختهير ةپاچ»ناشناختة نادر و بِ يترک يان معنيو ب يررسب ،مقالهين ا

اساتخرا  و  يفارسا يهااشياز متاون و گاو بيان ترکياامرتبط باا  يهان منظور، واژهيا

در  /x/« خ»بر حذف همخاوان  يموجود مبن يسپس با توجه به شاهدها و شده يبنددسته

نشاان داده  «آوري»و « رياُ»، «آبريات»رِ: ينظ ييهاواژهب با ين ترکيا يگوستيپ، /xt/خوشة 

اي است که موي آن پاک شده باشاد. ن اساس، منظور از پاچة ريخته، پاچهياست. بر ا شده

ظااهر، باهشاود. يده ماياد ين معنايهماز به ين« رودن»از مصدرِ  ي، مشتقاتيفارس زباندر 

ا يا يدر دورة زمان هااز آن کيکه هراند کساني يمدلول يادار دو نشانه ،«رودن»و  «ختنير»

شاده در  اساتفاده يشيگو يهاواژه .است کاربرد داشته مخصوص به خود ييايقلمرو جغراف

 فراهم آمده است. يدانيقات ميو تحق يشيگو يهانامهن مقاله، به کمک واژهيا

  .يرانيا يهاشيگو ختن،يرودن، ر خته،ير ة، پاچ: پند پيرانهاکليدواژه

 مقدمه -0

کناون ناا   شاود کاه تاانسخة نفيسي نگهداري مي ،موجود در موزة بريتانيا اي فارسيهسينودستدر 

باا مقدماه  ،زمان و مکان تأليف و کتابت آن بر ما پوشيده مانده است. اين نسخة منحصر به فارد ،مؤلف

باه زياور عبا   7551ن زماين باه ساال فرهنگ ايارابنياد و تصحيح جالل متيني و با سرماية انتشارات 

 .7تساارا براي اين اثر انتخاب کارده « پند پيران»عنوانِ  ،مصحح با الها  از مقدمة متن .ه استآراسته شد

بيان حکايات کوتااه و آموزناده از زنادگي عرفاا و  و موضوع آن ن شدهيست باب تدويدر ب ن کتابيا

هااي در مقدمة مبسوط خود دربارة ويژگي صححم .استدر موضوعات مختلف دين و اخالق  انبزرگ

                                           
 sadeghi.m@pnurazavi.ac.ir                                          استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيا  نور -7
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-منتخاب روناقهااي آن باا متاوني نظيار و برخي همساني پند پيرانالخطي و خصوصيات زباني رسم

-قاراين زبااني و ماتن اباليف آن را أسخن گفته و تاريخ ت المريدين ۀتحفالمجالس و بستان العارفين و 

 ،کتاابن ياادر پاياان  .: چهاارده(7551 ،پياران پناد) دانسته است يقمرهجري  5حدود قرن شناسي 

ن يادر امصاحح اسات.  آمادهباه کاار رفتاه در ماتن بات يو ترکاصطالحات  ،فهرست کاملي از لغات

 ]؟[ نشاانة پرساش، يبا تواض  علما، دشوار و ناشناخته باتيو ترک کلماتاز  يبرخدر مقابل  فهرست

کوشاد باه و مي پردازديم «ختهيپاچة ر» يعني موارده گون نيااز  يکي ياين مقاله به بررس .استگذاشته 

 ن نکتاه ضارورت داردياا يادآوري؛ روشن کندرا آن  معني زنده يهاشيشده در گولغات حفظکمک 

  معني آن، سخن باه مياان الطبدر حکايت زير و ب« پاچة ريخته»که تاکنون در هيچ پژوهشي از ترکيبِ 

 نيامده است.

 «تيحکا»

هاا بار وي عليه در رياضت نفس بدان درجه رسيده باود کاه ساال اهلل ۀرحمن دينار مالک بت: يحکا»

خورش نخوردي و ميوة تار و خشاک نخاوردي. بگذشتي و هيچ شيريني و ترشي نخوردي و هيچ نان

گااه اي بدادي و دو قرص بستدي و روزه بدان بگشادي. گااهشب به در دکاني فراز شدي و شکسته هر

خاورش ها هنوز گر  بودي و خوش خوردي. و انادر هماة عمار وي، نااندي که گردهچنان اتفاق افتا

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 

اي بداد و گفت: يکاي پاچاه باه مان ده. روّاس ياک شد و به دکان روّاسي شد و شکسته عاقتش عاق

به وي داد. بستد و در آستين نهاد و برفت. روّاس شاگرد از پي او بفرساتاد و گفات: بباين  ريختهپاچة 

ساتين جا برفت، آن پاچاه از آآمد گريان و گفت: راست که از اينکند. بعد از زماني شاگرد بازکه چه مي

بيرون کرد و دو سه بار ببوييد و باز آستين نهاد و گفت: اين باس باودت ياا ناه؟ گفات: بايش از ايان 

 (.71: همان« )نرسدت. اين بگفت و آن نان و پاچه از آستين بيرون کرد و به درويشي داد...

 يبحث و بررس -2

ناماة لغات قااع ، برهان سدي،ا فرس لغت مانند دستياب فارسي يهانامهدر واژه ،«ختهير ةپاچ»ب يترک

ن ياامتناسب باا  ييز در معناين« ختني/ رختهير» وضبط نشده ثبت و  يفارس يهال فرهنگيذو  دهخدا



    759                           ، ترکيبي ناشناخته در پندپيران«پاچة ريخته»                   سال  چهل و نهم              

 

 ياديانسابتا  ز يشااهدهاهاا شيگاوو  متاون يبرخن حال، در يامده است. با اين هانامهدر لغتکاربرد 

باه ، ييا به تنهاي «آب» به همراه« نختير» يشي/ گويصورت گفتاراز  يترکيب ،هادر آنشود که يافت مي

 لِ:يرفته است، از قببه کار  «پاک شده از مويلخت، صاف و »معاني 

   «تيآبر»

 «و بريان کرد و حاضر و آماده براي شب زيار سابد گذاشات آبريتمرغ را کشت و »هاي کهن: افسانه

از  يبايترکظااهر باه تي؛ آبر«(آبروت» ، ذيلفرهنگ جام  فارسيبه نقل از  75: 7557-7552 ،ي)صبح

باا ذکار  قرياب. اسات «خاتنير»از مصادر « ختير» يشي/ گويصورت گفتار rit «تير»و  b â «آب»

صاامت  ةدر خوشا /x/« خ» همخاوان يدهد که گاهينشان م فس ]ريتن: ريختن[شاهدي از گويش وَ

/xt/ همخاوان  با حاذفز يگر نيد يهاشيگو يدر برخ« ختنير» مصدر (.722: 7511) شوديحذف م

و يهودياان  en-rit-be ي، برغاانan-rit-ba يدماوناد»از آن جملاه اسات:  ؛2روديبه کاار ما /x/« خ»

    .(525 :7591ا، ي)ک« ret-anهمدان 

 «ت کردهيآبر»  

و خاروس اختاه هام  يالر ت کررد يآبرتدار....چند مرغ يصالحمهيمقامات ن»: علويه خانم و ولنگاري

   «(.آبروت» ، ذيلفرهنگ جام  فارسيبه نقل از  775: 7551، تي)هدا «و دادندعوضِ نان و روغن به ا

 «اُري»

 (.15: 7515، ي)صفر «پر کندن مرغ با آب جوش» :u: ri يراُ: يش راجيگو

 «او ريت کردن»

 «کنادن پار و باال مارغ و ديگار پرنادگان باا آب گار  .ow rit k  او ريرت کرردن» :زرقانيش يگو

 .  (71: 7511زاده،)ملک

 «آوري»

کاامال  پااک شاده ]با آب داغ[ : جانوري که پر يا پشم يا موهاي بدنش âv ri آوري»سبزواري: ش يگو

 .  (51 :7515 ،)محتشم «باشد
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 «  اوريه کردين»

جاوش باه  اناداختن مارغ ياا کلّاة گوسافند در آب ö ri ya kerdiyn اوريه کردين»سمناني: ش يگو

 (.  715 :7511 ،يعتيشرو پژو  )جواهري« منظور تميز کردن

 «رت»

 گفت:  يبيبود. لب ي: برهنه و تهرت»: لغت فرس

 فرمان کان و آهاک کان و زرنايخ براناداي 

 

  رتبر روي و بارون آر هماه رويات ازوُ  

 (75: 7551وسي، ع)اسدي                     

 عطار نيشابوري:عور، همين

 هااا بااا خاااک همااوارساار آن کاااخ

 

 ديااوار   نااه در مانااده نااه رتزمينااي  

 «(رت» ، ذيلدهخدا ةناملغت)            

 -2ويژگي استخواني که گوشت آن به عور کامل جدا شده باشاد.  -rēt 7 رت» :گويش نيشابوري

 «اش را به عور کامل خورده باشند و صااف و لخات شاده باشاداي که گوسفندان علوفهويژگي مزرعه

 .شابور(الرضا زاهدي گويشور ني)به نقل از دکتر موسي

 «تير»

 . و... (11: 7511زدپناه، ي)ا «برگيان و بيعر» rit تير :يش لکيگو

، شاودنيز به همين معني ديده ماي« رودن»هاي فارسي، مشتقاتي از مصدرِ در برخي متون و گويش

   : مانند

 «آبروت»

 :  قتيحق ةشاهنام

  آبرررررروتهماااااه زان تاااااب ناااااار شاااااد 
 

 شدند پختاه در دياک قادرت ثباوت 
 

 «(آبروت» ، ذيليفرهنگ جام  فارسبه نقل از ) (251 :7555 ،يآبادحوني)ج                          
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 «آبروت کردن»

تاون ين و زيشاکجاوان، کاه باه شااهدانه و کاماه يان خانگيجز آنکه با ماک»: چند متن پهلوي ةترجم

... از مارغ کرردن آبرروتش کشاتن و يک روز پايپرورده شده است و آن را تافتن و رنجه ساختن و 

 (.71:  7512 ،يرواقبه نقل از  717: 7519) «همه خوب است

 «هاو رود کرد»

ناد: يگوياگر پوست پردار مرغ را در آب بجوشانند و پر آن را بکنناد ما»: رجند(ي)ب يآبادش افضليگو

   .(19 :7519 ،يصادقمحصل و  )راشد« ow rud kerda او رود کرده»

 «اُروت»

کاه آن را در آب گار   مارغ پاس از آن يکنادن پرهاا owrut اُروت» :ن(يرکاوه قااي)ز ينيش اَفيگو

 (.19: 7591 ،ايک) «انداخته باشند

 «رده»

داساتان : »هااي قارآنترجمه و قصّه(؛ 955: 2،  7517، )ياحقي «9رُت و ردهصَلدا : : »قرآني ةفرهنگنام

« ]صالدا [رت و ردهاراني بگاذارد آن را او چون داستان سنگي بود که خاکي بود بدان رسد باراني تند ب

 (.71: 7512 )رواقي، ( به نقل از51: 7551)

 «روده شدن»

. حَرَق: روده شدن پر مرغ)= جدا شدن از تان او، لخات شادن او(. روده شدن»: المصادر ابوبکر بستي

 (.  55: 7597، ي)صادق «لخت است يکندن پر پرندگان و رودگ به معن يبه معن رودن يدر پهلو

 «  روده کردن»

از استخوان. عَارق: گوشات  روده کردنروده کردن = جدا کردن. عَر : گوشت : »المصادر ابوبکر بستي

 (.51)همان:  «از استخوان. بيهقي: گوشت از استخوان باز کردن و بخوردن روده کردن
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دن ياان گردانهاا درآمدناد و مرغاز  زدند و غالمانِ خوانساالر، با بِلِساکيآتش در ه: »يهقيخ بيتار

 «کردناديما5ه و کَواژه و آنچه الزمة روزِ مهرگان است ملوک را از سوخته و برگاان رودهيگرفتند و خا

 (.511 :7،  7511، يهقي)ب

   «هروده کرد»

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

 «روده ةگرب»

 :قهيالحق ۀقيحد

 شااااانه  زناااام چااااونه رود ةگربرررر

 

 کااانم خاناااه    چاااون سااايل ره بااار 

 (571: 7559غزنوي،  )سنايي              

 «رود»

   :يستانيس يوان فرخيد

 از ديبااا و از گااوهر تااوانگر شااد روددرخاات 

 

 گوزن از الله اندر دشت با بالين و بستر شد 

 (515: 7517)فرخي سيستاني،             

   «5روده»

 رودهشات آن را يساخت، به يد بادان بااراني، رسايوران خاک يچون مثل سنگ يل اومث»: قرآن قدس

 . و... (215 :7515) «]صلدا [

 يهااشيدر متاون و گاو «رودن»و  «ريختن» ،دهد که به احتمال قوينشان مي شاهدهاي ذکر شده

 هساتند ماو پااک شاده از ييصاف و لخت و با توس  معنا يعني کساني ييدر معنا نشانهدو ، نو يفارس

   .است داشتهکاربرد  خاص ييايجغرافا قلمرو ي يزمان ةدوردر ها از آنک يهرکه 

 گيرينتيجه -9

برعارف کاردن مشاکالت  يهااز راه يکيزنده،  يهاشيحفظ شده در گو يدر يهااز واژه يريگبهره

ب يا  ترکو مفهاو يده شاد معناين نوشاتار کوشايادر اه، يان پايبر هم. است يمتون کهن فارس يلغو
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اي اسات منظور از پاچاة ريختاه، پاچاه بنابراينروشن شود.  رانيپند پ در کتابِ« ختهير ةپاچ»ناشناختة 

در خوشاه  /x/« خ»بر حذف همخاوان  يشده مبنذکر يبا توجه به شاهدهاکه موي آن پاک شده باشد. 

رفته در متون کهان فارساي،  کاره هاي ببا برخي واژهتواند يمدر اين کاربرد « ريختهپاچة »، /xt/صامت 

اورياه »، «آوري»، «او ريات کاردن»، «آبريات کارده»، «آبريات» هاي زنده، نظيرِحفظ شده در گويشيا 

هااي فارساي، مشاتقاتي از در برخي متون و گويش .داشته باشد ييو معنا يوند لفظيپ «ريت»و  «کردين

اناد، مستقل، دو مصدر نو يدر فارس« رودن»و « ريختن»شود. معني ديده مين يهمنيز به « رودن»مصدرِ 

ادوار در  ن دو مصادرياسات کاه اين حال، دور از ذهن نيبا اکنند. يمشترک داللت مفهو  ک ميکه بر 

 منشعب شده باشند. هشيک رياز  يزبان فارس يِقبل

 يادداشت ها

در سيرت و آثار تر از حکايت پيران و نگرستن انو هيچ چيز نيست مر دين را سودمندتر و ناف » -7

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 

 (.5 :7551 ،پند پيران)« حکايت ايشان نگرستن...

هاست؛ در برخي واژه /x/«خ»بان فارسي در گذر زمان، حذف همخوان يکي از تحوالت ز -2

را با صورت آن در فارسي امروز، سياوش، مقايسه کنيد. «( سياوخش»، ذيل برهان قاع « )سياوخش»

نيز شاهدهاي نسبتا  زيادي دارد؛ از آن جمله است:  /xt/حذف اين همخوان، در خوشة همخواني 

، 7519دوست، )حسن« ريختن» -ret- < rixtaاق  در شرق همدان( اي )گويش مرد  آمره وآمُره

( 7591)کيا، نامة شصت و هفت گويش ايرانيواژهبراي اين تحول آوايي، در : چهل و يک(؛ 7 

« a:mot-anآموختن: يهوديان همدان »از آن جمله است:  ؛شودديده مي همشاهدهاي ديگري 

 )همان: vit-an، يهوديان اصفهان vet-anديان همدان ، يهوhi-vit-unبيختن: افتر »(؛ 51)همان:

(؛ 752 همان:«) pet-a پخته: يهوديان بروجرد»(؛ 752 )همان: pet-an پختن: يهوديان همدان»(؛ 755

-ba-dut، عالقان ba-dut-anدوختن: دماوند »(؛ 759 همان:«) par ba-rit-aپر ريخته: دماوند »

en  افتر،be-dut-on شهسوار ،dut-en » :ساخت و پاخت کردن: اوالر، »(؛ 511و  515 )همان

سوخته: »(؛ 595 ، )همان:ba-sut-enسوختن: عالقان، اوالر: »(؛ 555 )همان: «be-sât-enساري 

 (.595 )همان:« sot-eيهوديان اصفهان 
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هاي در اين ترکيب، مشتقي از مصدر ريختن است که مصّوت آغازي آن با مصوت« رُت»ظاهر، به  -5

 ي همگون شده است.بعد

و »...( آمده است: 577 )حاشية ، عب  ياحقي و سيدي، به نقل از اديبتاريخ بيهقيدر تعليقات  -5

کردند؛ برگان جم  برّه است و عريق روده کردن آن است که برّه را بعد از کشتن در برگان روده مي

بعد از آن کباب کنند و اين قسم آب گر  اندازند و بيرون آرند و موي و پشم آن را با دست بکنند و 

(. 7711: 2،  7511)بيهقي،  شود، در افغانستان هم به آن الندي گفته مي«کباب را عرب سميط گويد

ساالر رفتيم، پشت به صندوقي باز نهاده و نزديک سپاه»، در جملة «ليت»ياحقي و سيدي در توضيِح 

اين واژه با همين امال يا چيزي ميان »اند: آورده( نيز 115: 7)همان،   «و لباس ليت از خزانة مُلحَم

آمده است و به گمان ما  Mو  Nايم، تنها در دو نسخة معتبر ليت و ليث به قراري که در پانويس داده

تواند اصيل باشد. ليت به معناي لخت و برهنه همان است که به صورت لت به معني لخت در مي

 )همان، ص به معني برهنه و تهي« رُت»و نيز به صورت  ( آمده75 )چاپ دبيرسياقي، ص لغت فرس

 (. 7259: 2،  7511)بيهقي،  (...75

 rūt(ak) فارساي مياناه: >»ايان واژه آماده اسات:  موردِدر  شناختي زباني فارسيفرهنگ ريشهدر  -5

ايي: هنادواروپ>] «درآوردن، بيرون کشيدن، کندن»rū- :(rav- )از ريشة  -rūta(ak)ايراني باستان: >

lū  :leu- «هندواروپايي: >؛ و يا «کندن، جدا کردنreu- «7595دوسات، )حسان« کندن، جدا کردن ،

 5 :7512.) 

 کتابنامه

 .حواشي و تعليقات و فهارس از محمّد دبيرساياقي .لغت فرس  (.7551) .احمد بن عوسي، علي اسدي

 تهران: عهوري.

 مؤسسه فرهنگي جهانگيري.گيالن:  .فرهنگ لکي (.7511) .ايزدپناه، حميد

ساازمان چااپ و تهاران:  .به اهتماا  محمّاد گلابن .ترجمة چند متن پهلوي (.7519) .بهار، محمدتقي

 انتشارات.

هاا: هرساتتعليقات، توضيحات، و ف .2و  7  .تاريخ بيهقي (.7511) .حسينمحمّد بن  بيهقي، ابولفضل

 تهران: سخن. .جعفر ياحقي و مهدي سيديمحمد

 تهران: بنياد فرهنگ ايران. .تصحيح جالل متيني .7551 .انپندپير

 تهران: دانشگاه تهران. .به اهتما  يحيي مهدوي و مهدي بياني (.7551) .هاي قرآنترجمه و قصّه
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ان: تهر .7  .هاي ايراني نوها و گويشموضوعي زبان –فرهنگ تطبيقي  (.7519). حسن دوست، محمّد

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

تهران: فرهنگستان زباان و ادب  .5   .شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه (.7595) .دوست، محمّدحسن

 رسي.فا

 نامه.تهران: مؤسسة لغت .نامهلغت  (.7515) .اکبردهخدا، علي

هاي خراسان هاي قرآن قدس در گويشواژهنمونه» (.7591) .صادقي، محسن محمدتقي؛ راشد محصل،
 .17-11صص  .71ش .سال سو  .هاي خراسانشناسي و گويشندوفصلنامة زبا« جنوبي

 .75-57 صص .71ش .سال سو  .انجمن ةنام .(«7ها و متون فارسي)گويش» (.7512) .رواقي، علي

االسماء في مرتّب الحاروف و  مهذب (.7512) .القاضي منصور بن محمود بن عمر بن سجزي، محمود

 تهران: علمي و فرهنگي.  .تصحيح محمّد مصطفوي .7  .االشياء

تصاحيح مادرس  .الشاريعه طريقۀۀقه و الحقي حديقۀ (.7559) .بن آد  مجدود غزنوي، ابوالمجد سنايي

 تهران: دانشگاه تهران. .رضوي

ضاميمة  .سال دهام .آينة ميراث .«تحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بستي» (.7597) .اشرفصادقي، علي

 .5-715صص  .25شمارة 

 نا. تهران: بي .افسانه هاي کهن (.7552تا  7557) .اهللصبحي، فيض

 تهران: مؤلف. .)گويش شهرستان دليجان( نامة راجيواژه (.7515) .صفري، حسين

نويسي فرهنگستان زبان و ادب فارساي؛ ن و ويرايش گروه فرهنگتدوي (.7592) .فرهنگ جام  فارسي

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. .اشرف صادقيزير نظر دکتر علي

فرهنگاي  مؤسسة تهران: .تصحيح علي رواقي (.7515) .ترين برگردان قرآن به فارسي()کهن قدس قرآن

 محمّد رواقي. شهيد

 .باه کوشاش محماد شاکري فومشاي .«شناساي در ايارانيخچة گويشتار» (.7511) .قريب، بدرالزمان

 .727-751 صص .تهران: عهوري .هاي ايراني باستان و ميانهپژوهش

تهران: پژوهشگاه علو  انساني و مطالعاات  .نامة شصت و هفت گويش ايرانيواژه (.7591) .کيا، صادق

 فرهنگي.

سابزوار: دانشاگاه آزاد  .نظار عبااس محمّاديان زيار .بومي سبزوار ةفرهنگنام (.7515) .محتشم، حسن

 اسالمي سبزوار.
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 تهران: نشر آثار.  .نامة لهجة فارسي مرد  زرقان فارسواژه (.7511. )جعفرزاده، محمّدملک

 تهران: اميرکبير. .5 چ .علويه خانم و ولنگاري (.7551) .هدايت، صادق
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 سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.ؤممشهد:  .آستان قدس رضوي

 

 


