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 305-326صص: 

 چکیده

که در عیین یپایاری ی و    است پیوسته هم مند و بهای نظاممجموعهزبان بر این باوریم که  

های دستخوش  یپی ازگسترده ترین حوزهو دگرگونی است.  تحولتشپّل، پیوسته در حال 

 –ی تیاریخی  در مطالعیه  تحول این نظام حوزۀ معنایی و صوری است. پیرو ایین تحیو    

اییم کیه    یبیاد، بیه ایین نپتیه رسییده     جغرافیایی واژگان تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تا

گذرد، امیروزه هنیوز در گیویش     باوجودآنپه نزدیک به هزار سال از زمان تألیف این اثر می

های محلیی  محلی مردمان این خطه، برخی واژه های این کتاب، گاه با تغییراتی،  در گویش

سی کرد: یا به همان شود. تغییرا  این واژه ها را در سه دسته می توان بررخراسان دیده می

شوند، یا همراه بیا تحیو      کاررفته در تاریخ بیهقی )در تلفظ و معنا( استعمال می شپل به

اند و یا باوجود حفظ شپل ظاهری، ازنظر معنایی نیز  آوایی، دیار تحول معنایی نیز گردیده

ای ضمن توجه بیر   انهبر منابع کتابخ اند. این مقاله به روش میدانی و با تپیه کامالً تغییر کرده

صوری ینیدی از ایین واژگیان    -مطالعا  تحول معنا در زبان، به بررسی سیر تحول معنایی

دهید کیه دگردیسیی     پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشیان میی   در گویش شهرستان تایباد می

صوری واژگان تاریخ بیهقیی در گیویش شهرسیتان تایبیاد بیشیتر از نیو        -تحو   معنایی

 و براثر مشابهت واژگان بوده است. دگرگونی داخلی

 

 تحو   معنایی، تحو   صوری، واژگان محلی، تایبادکلیدواژگان:
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 مقدمه

اجتما  برای بیان و رفع نیازهای اجتماعی، لذا تحو   و  در دستزبان یون ابزاری است 

از   ییک  هیر   بییش از  های معنیایی،  دگرگونی»های اجتماعی بر زبان بسیار تأثیرگذارند.  پیشرفت

  از  گونه تغیییرا   این فرهنگ هر جامعۀ زبانی پیوند دارد. های دگیرگونی زبیان بازندگی و جنبه

وجیه از توجیهیا  زبیانی     هیی   اما بیه  است؛ آزاد زبان است، ساختارهایی کیه خیاص نظام  قید

هیای  با بررسی متون موجود در دوره هرحال به .(1373:223)آر تو، «نیاز نیست بی  کامل  طور به

های متعددی همچون: تلفظ، صرف و نحو  رسیم که زبان فارسی ازنظرتاریخی، به این نتیجه می

تغیییر و تحیو   زبیان،    . (14: 1379و واژگان و معانی واژگان تغییریافته است. )ابوالقاسیمی،  

ن آن و بدون دخالت عوامیل  گاهی درونی است و گاهی بیرونی. تحو   درونی زبان، در درو

معیانی جدییدی   « کوشیی کیم »که کاربردهای مجازی و اصیل   ینان هم؛ پذیردخارجی انجام می

آورد. تحو   بیرونی زبان، تحو تی است که براثر عوامل خارجی ها پدید میبرای برخی واژه

در واژگیان زبیان   تحو   معنایی . (34-35و15گیرد. )همان: های بی انه انجام میازجمله زبان

های گوناگونی همچون: تخصیص معنیایی، توسییع معنیایی و تغیییر معنیایی       صور  فارسی به

ها و تعبیرهای فراوانی بین گویشوران خراسیان   . واژه(195-196: 1383داده است. )صفوی،  رخ

و ۀ شیعر  نیشی یپها را در متون نظم و نثر فارسی یافیت. قیدمت و    توان اکثر آن رایج است که می

ادب در سرزمین خراسان بر کسی پوشیده نیست و کثر  ادبا و علمای این خطه خیود گوییای   

هیای   کاررفته در آثار شعرا و نویسندگان، در گویش این امر است. هنوز هم بسیاری از واژگان به

ها کمیک بزرگیی بیه حیل      که حتی گاهی این گویش طوری شود؛ به محلی خراسان استعمال می

خانوادۀ زبانی  ها در حقیقت ادامه یا هم زیرا این گویش»کنند.  پال  متون کهن میای از مش پاره

(. ایین مقالیه بیه بررسیی     2: 1388)اختییاری، « رود. است که در متون کهن فارسی بیه کیار میی   

 پردازد. معنایی واژگانی از تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تایباد می -تحو   صوری

 چارچوب نظری

معنایی واژگان مستعمل تیاریخ بیهقیی در گیویش     -ه بررسی تحو   صوریحاضر ب ۀمقال

پردازد. بر همین اساس تمرکیز ن ارنیده بیر دو محیور تحیو   صیوری و        شهرستان تایباد می

های انتقال معنیایی   معنایی این واژگان است و بر آن بوده است تا به این مهم نائل آید که روش
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هیا بیه ییه سیان بیوده اسیت. همچنیین         ابهت با دی ر واژهها به دو روش مجاور  و مشواژه

ن ارنده واژگان مستعمل تاریخ بیهقی در گویش این شهرسیتان را در سیه حیوزۀ زییر بررسیی      

 نماید: می

 

 
 

هیر    فرهنیگ  و  های دگرگونی زبان بازندگی یک از جنبه بیش از هر های معنایی، دگرگونی»

زبیان   نییظام   خیاص   کیه   قیید سیاختارهایی    از  تغیییرا  گونیه   ایین  جامعۀ زبیانی پیییوند دارد. 

 1373)آر تیو،  «نیاز نیست طور کیامل بی وجه از توجیها  زبانی به هی  اما به اسیت،آزاد اسیت؛

بخیش زبیان تیأثیر     یعنیی تغییرپیذیرترین    واژگیان   های معنایی بیش از همه بر دگرگونی(. 223:

  بییرون   معنایی و عیوامل بسط  یا  تنزل ترفیع، تخصیص،  همچون  عوامل درون زبیانی گذارد. می

 -تحیو   اجتمیاعی   و گراییی  سیره  هیای تییابو،   گی/واژهردشوا گیری، زبانی هیمچون قیرض

  معنیایی   تغیییرا    عمدۀ جنگ و ییا تیقسیم یک کشور از عوامل سیاسی عظیم همچون انقالب،

هیای   ها نیز ممپن است ماننید جنبیه   واژه بر این باوریم که باگذشت زمان معنای .واژگان است

جغرافییایی اتفیا     -های معنایی زبان در حوزۀ تاریخی دی ر زبان دگرگون شوند. گاه دگرگونی

ایین فراینید اتفیا  میی     « معنیایی  -لهجیه و شیباهت صیوری   »افتد و بیشتر براثر دو عامیل:  می

•  حفظ شکل صوری قدیم

•  تحول در معنی
اول گروه  

•  حفظ شکل صوری قدیم

•  کاربرد با همان معنای قدیم
 گروه دوم

•  تحول شکل صوری قدیم

•  کاربرد با همان معنای قدیم
 گروه سوم
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ها در  تاریخ بیهقی و کاربرد آن (.  نظیر همین  پدیده را در واژگان67: 1382افتد)رک، تراسک، 

 گویش شهرستان تایباد شاهدیم. در تاریخ بیهقی واژگانی وجود دارد که امروزه به سه صور :

الف(. با همان شپل صوری و معنا،ب(. با حفظ شپل صوری و تحول معنا و ج(. با همان  

 رود:  معنا و تحول در شپل صوری، در گویش شهرستان تایباد به کار می

ر همین اساس برای علمی بودن بحث و همچنین مسیتند بیودن ادعاهایمیان پیرامیون ایین      ب

تحیول معنیی واژه در   »( در کتیاب  2535دگردیسی واژه و معنا با کاربست نظریا  ابوالقاسمی)

به انجام این پژوهش همت نهادیم. او در این کتیاب ارزشیمند پیرامیون تحیو       « زبان فارسی

دگرگونی معنی واژۀا علت خارجی دارد که »ارسی بر این عقیده است که: معنای واژه در زبان ف

شیود.   شود، یا علت داخلی که بدان دگرگونی داخلی گفته میی  بدان دگرگونی خارجی گفته می

شود که سبب آن در خیارج زبیان باشید. دگرگیونی      ای گفته می دگرگونی خارجی به دگرگونی

شیود ییا    ی معنی واژه بیه علیت خیارجی دگرگیون میی     پذیرد، یعن خارجی غیرمستقیم انجام می

پذیرد یعنی معنی واژه به علت خارجی مستقیم دگرگون  دگرگونی خارجی غیرمستقیم انجام می

(. دگرگیونی  9: 2535ابوالقاسمی، «)دهد شود، بلپه به پیروی از واژۀ دی ری تغییر معنی می نمی

خل خود زبان باشد. دگرگونی داخلیی از  شود که سبب آن در دا ای گفته می داخلی به دگرگونی

 پذیرد: های زیر انجام می راه

 از راه انتقال واژه از معنی اصلی به معنی جدید-1

 الف( به علت مشابهت معنی اصلی بامعنی جدید

 ب(. به علت مجاور  معنی اصلی بامعنی جدید

 از راه انتساب معنی جدید به واژه -2

 های دی ر ژهالف(. به علت مشابهت واژه با وا

 های دی ر ب(. به علت مجاور  واژه با واژه

 (.10از راه انتقال واژه و انتساب معنی)همان:  -3

 روش پژوهش

تحلیلی و مطالعا  میدانی صیور  گرفتیه اسیت.     -این تحقیق با ترکیب دو روش توصیفی

اکبیر فییاض، انتشیارا      تصیحی  دکتیر علیی   -درروش اول ضمن مطالعۀ کل متن تاریخ بیهقیی 

شده در بخش ییاریوب   آن واژگانی که به هر یک از سه روش گفته -دانش اه فردوسی مشهد
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هیای متنیی از تیاریخ بیهقیی      گردد، با نمونه مثیال  تعمال مینظری در گویش شهرستان تایباد اس

شناسی و تحو   معنیایی زبیان    نویسی شد. در مرحلۀ بعد کتب نظری گویش استخراج و فیش

هیای   مثل آثار محمدرضا باطنی، مهدی مشپوۀ الدینی، محسن ابوالقاسمی و ...مطالعیه و بخیش  

برداری شد. همچنیین بیا مراجعیه بیه      شمعنایی فی -شناسی و تحو   صوری مربوط به گویش

سراهای شهرداری و ادارا  ارشیاد  شهرسیتان میوردنظر، در میورد      های محلی، فرهنگ کتابخانه

شناسی، فرهنگ شناسی و فرهنگ لغا  اقدام گردید کیه ایین    آوری و مطالعۀ کتب گویش جمع

میدانی ضمن مراجعیه  مسئله دربارۀ متقن کردن ارجاعا  بسیار مثمر ثمر واقع گردید. درروش 

به جغرافیای موردنظر در تحقیق یعنی گویش شهرستان تایباد ، جامعه آماری وسیعی در حیدود  

سی نفر اعم از زن و مرد در طیف های سنی مختلیف از مرکیز شهرسیتان و روسیتاهای تابعیه      

ی ها نویسی شده از کل تاریخ بیهقی در بخش موردبررسی قرار گرفت و هر یک از واژگان فیش

مختلف مطرح و موردبررسی قرار گرفت و ضمن مثالی از زبان اهالی منطقه نسبت به ضیبط آن  

که دو جنس زن و مرد در طیف سنی مختلف در شهرستان میورد پرسیش    طوری اقدام گردید به

 قرار گرفت تا دامنۀ درب یری و قطعیت یقین ن ارنده افزون گردد. 

 ها تحلیل داده

 هایی از تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تایباد اژهمعنایی و -دگرگونی صوری

حال به بررسی تحو   معنای واژه در گویش شهرستان تایباد و کیاربرد آن واژه در تیاریخ   

 :پردازیم بیهقی می

 الف( با حفظ صورت و تغییر معنا:

برخی از واژگان به همان شپل صوری موجود در تاریخ بیهقی، در گویش شهرستان تایبیاد  

هیا در مقایسیه    شوند. اما نپتۀ جالب در مورد این واژگان این اسیت کیه معنیای آن    استعمال می

شده است و یا ییزی نزدیک به معنای ذکرشیده   بامعنای آمده در تاریخ بیهقی، یا کامالً دگرگون

 ریخ بیهقی است.  در شروح تا

« هیای داخلیی معنیا    دگرگیونی »توان این مبحث را ذییل   در مطالعا  تحول معنایی زبان می

شود که سبب آن در داخل خیود زبیان    ای گفته می دگرگونی داخلی به دگرگونی»جستجو کرد. 

 گونه تحول معنایی در واژگانی از تاریخ بیهقیی در گیویش   (. این12: 2535)ابوالقاسمی، « باشد
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گونیه از تحیول    های دی ر ایجادشیده اسیت. در ایین    شهرستان تایباد، براثر مشابهت واژه با واژه

پیذیرد، یعنیی خیود     توان گفت: انتقال واژه از معنی اصلی به معنی جدید یا مستقیم انجام می می

شیود و ییا    واژه به علت مشابهت معنی اصلی و جدید از معنی اصلی به معنی اصلی منتقل میی 

پذیرد، یعنی خیود واژه از معنیی اصیلی بیه معنیی جدیید مسیتقیم منتقیل          ستقیم انجام میغیرم

شود، بلپه به پیروی از واژۀ دی ری که به آن مربوط است، از معنی اصلی خیود بیه معنیی     نمی

دو واژه با بار معنایی منفیی در تیاریخ   « قرمسا  و گربز»مثال واژۀ  عنوان شود. به جدید منتقل می

که امروزه در گویش شهرسیتان تایبیاد ایین دو واژه دی یر معنیای منفیی        ند، درحالیبیهقی هست

 اند. داده ندارند و بار زشت بودن خود را ازدست

 اینک به بررسی یندی از این واژگان می پردازیم:

آید که  می« وال»است و معمو ً با پسوند « قلعه»: واژۀ کو  در تاریخ بیهقی به معنای کوت

از زبیان عبید   « نظر خواجه عبدالغفار دربیارۀ عهدنامیه  »است. در داستان« ن هبان قلعه»به معنای 

داری کیه اکنیون    شب در آن روزگار مبارک پس از نماز خفتن پیرده  پس یک»الغفار آمده است: 

(.در داسیتان شیادی خبیر حرکیت     152: 1383تیاریخ بیهقیی،   .«)کوتوال قلعۀ سپاوند است . . 

ها نوشتند  و سرهنگ بوعلی کوتوال گفته بود تا نامه»نین آمده است: سلطان مسعود به سمت غز

هیا را درجاهیای مرتفیع     (. ازنظر جغرافیایی معمو ً قلعه46همان،«.)به اطراف و یا  بدین خبر

اند تا از خطرا  طبیعی مانند سیل در امان باشد و همچنین در مقابل هجیوم دشیمنان    ساخته می

ها محیل   شود قلعه که دیده می ها پرداخت. در تاریخ بیهقی نیز ینان از آنراحتی به دفا   بتوان به

بیردن امیرمحمید   »اند و این امر در فصل شده ن هداری زندانیان بوده و درجاهای بلند ساخته می

امیر را به قلعۀ مندیش برده آید، تا آنجا نیپو داشته تر » شود:  خوبی دیده می به« به قلعۀ مندیش

(.درجیایی دی یر در   97همیان، «)بیاید با لشپری که در پای قلعت مقییم اسیت.   حاجب باشد و

ای که سلطان محمد در آن زندانی است از زبیان عبیدالرحمن قیوال آمیده اسیت:       توصیف قلعه

که بسیار رنج رسییدی تاکسیی    حدواندازه ینان های بی ای دیدیم سخت بلند با نردبان پایه قلعه»

شیده   ها درجاهای بلند بنا میی  آید قلعه که از این شواهد برمی .ینان(98همان،«.) بر توانستی شد.

انید. در   گفتیه  میی « کوتیوال »و فردی وظیفۀ ن هبانی از آن را بر عهده داشته اسیت کیه بیه وی    

ینین آمیده اسیت: کیو : قلعیه، یپیی از پینج سیهمی کیه         « کو »نامۀ دهخدا ذیل واژۀ  لغت

رود. سیه کیو : طیرز تقسییم محصیول کیه        میبرحسب سنت مبنای تقسیم محصول به شمار 
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رسیید و بالعپس.)دهخیدا:ذیل کیو ،     موجب آن دو سهم به زار  و یک سهم به مالیک میی   به

کو : توده، »(. در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد ذیل واژۀ کو  ینین آمده است: 294،ص35جلد

ب آمیده اسیت:   (. همچنین در جای دی یری از ایین کتیا   339: 1384مودودی و تیموری،«.)کاه

نامۀ گویش بیرجند ذیل واژۀ کو  ینین  (. در واژه340های جداجدا(.)همان، کو  کو : توده»

(. همچنیین در فرهنیگ انصیاف    383: 1373)رضایی،« (: توده، مجموعهkutکو  )»آمده است: 

(. 900: 1374کو : توده، انباشته، برآمدگی.)انصاف پیور،  »پور ذیل این واژه ینین آمده است: 

این واژه امروزه ازنظر معنایی در گویش شهرستان تایباد متحول گردیده است و دی ر به معنیای  

شود و اصطالحاً بیه هیر    گفته می« کو »شده از خاک یا شن  قلعه نیست. بلپه به هر تاۀ ساخته

« کیو  »هیا ییک    شده، اعم از محصول کشاورزی، کا ی تجاری و حتی جمع انسان ییز انباشته

شود. مثالً یک کو  خاک، یک کو  وسایل و گاهی نیز به طنیز در میورد کسیی کیه      گفته می

احمد ییک کیو  بچیه    »گویند فالنی یک کو  بچه دارد:  قد دارد، می تعداد زیادی بچۀ قدونیم

سیاله از اهیالی    63)راوی: عبیدالپریم  « )یعنی: احمد تعداد زیادی بچۀ قد و نییم قید دارد  « دره

خصیوص در هیرا  کیه بیه گیویش شهرسیتان تایبیاد         افغانستان و به تایباد(. در  گویش غرب

)آصف فپیر ،  « کو : انبوهی از هر ییزی»اند:  نزدیک است، نیز این واژه را ینین معنی کرده

: ذیل کو (. همچنین عبداهلل افغانی نویس در فرهنگ لغا  عامیانه افغانستان ذیل کیو   1376

گونیه کیه مشیاهده     : ذیل کو (. همیان 1369غانی نویس، )اف« توده و انبار ییزی» آورده است: 

 انباشتن و توده کردن است.»به معنای « کو »شود در افغانستان نیز  می

انتقیال  »گونه از تحول را ذیل دگرگونی داخلی آورده و گفتیه اسیت:    ( این2535ابوالقاسمی)

)ابوالقاسیمی،  « دیید واژه از معنی اصلی به معنی جدید به علت مشابهت معنی اصلی بیامعنی ج 

آیید، واژۀ   های گویش شهرسیتان تایبیاد نییز برمیی     گونه که از شواهد فرهنگ (. همان13: 2535

شیود.    گفتیه میی  « کو »شده  کو  دی ر به معنای قلعه نیست و به هر ییز توده شده و انباشته

 اینک دو مثال دی ر به نقل از اهالی روستاهای شهرستان تایباد:

سیاله از روسیتای    49)راوی: حبییب  «. جای هس که گرگیا قیایم مشین    او کو  ها خاک»

 شده از خاک. های ساخته ها است// یعنی: تاه ای خاک مخفی اه گرگ پشته(//آن کوته
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سیاله از   34)راوی اوییس  «. اگر ای شینا به درد تو مخوره ببر اگر نه د همینجه کیو  کیو  »

جا کو  کن// یعنیی: انباشیته    ببر وگرنه همینروستای کرا (// اگر این ماسه ها کاربردی دارد 

 کن.

اکنون یون ایین مهیم   »آمده است: « روش و طریقه»: این واژه در تاریخ بیهقی به معناینسق

)گزییدۀ تیاریخ بیهقیی،    « از پیش برخاست و کار دیوان را نظمی و ضبطی و نسیقی پییدا آمید.   

قاعیده آمیده اسیت.)دهخدا: ذییل     روش و »نامۀ دهخدا این واژه بیه معنیای    (.در لغت91:1351

آمیده  « روش، شییوه و طریقیه  »(. در سفرنامۀ ناصرخسرو نیز ایین واژه بیه معنیای    47نسق،جلد

ای است، عظیم ژرف و در آن وادی کیه همچیون خنیدقی     میان جامع و این دشت وادی»است: 

ای  است بناهای بزرگ است بر نسق پیشینیان و گنبیدی سین ین دییدم تراشییده و بیر سیرخانه      

(.اما امروزه این واژه در گویش شهرستان تایباد دی یر بیه   36: 1354سفرنامۀ ناصرخسرو،«.)نهاده

هیای  کشیاورزی اسیت.آنچه در فرهنیگ      ها یا دوره نیست، بلپه نام یپی از زمان« روش»معنای

نسیق:  »خیوبی بیه معنیای دوم ایین واژه اشیاره دارد:       انصاف پور ذیل این واژه آمده اسیت بیه  

(. در گویش شهرستان 1189: 1374ای سنتی حاکم بر نظام کشاورزی کهن.)انصاف پور،  مزارعه

پردازند. یک نوبت اوایل اردیبهشت است کیه در ایین فصیل     تایباد دو نوبت به کشت زمین می

کارند و به ایین فصیل از کشیاورزی بیه دلییل تنیو  محصیو   و         بیشتر خربزه و هندوانه می

شود. در مقابل این مرحله، مرحلۀ دی ری وجیود دارد   ( گفته میsozbar«)سوزبر»سرسبزی آن 

 شود و در آن بیشتر گندم و ماه شرو  می شود. این مرحله از اواخر دی گفته می« نسق»که به آن 

شود. زیرا با سیردی و سیوز زمسیتان     گفته می« سفیدبر»کارند و در اصطالح محلی به آن جو می

ابل مرحلۀ قبلی )سوزبر( طراو  و سرسبزی ندارد و زمیین  همراه است و از طرف دی ر در مق

)بخیش فرهنیگ لغیت آن( ذییل واژۀ      خشک و سرد است. آنچه در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد

میودودی و  «.)نسق: یپی از فصول کشت و کار»نسق آمد، خود سند محپمی بر این ادعا است: 

ای از کشیاورزی   ییز نسیق بیه دوره   (.  در فرهنگ واژگان فارسی هروی ن363:  1384تیموری، 

: ذیل نسیق(.  1376)آصف فپر ، « نسق: بذر گندم که در زمستان کارند»اطال  گردیده است: 

نسیق:  »شیده اسیت:    صور  پوشیده به معنای دوم نسق اشیاره  نامۀ گویش بیرجند نیز به در واژه

(. 459: 1373ی،رضیای «.). هن یام برداشیت محصیول   3آماده  .فراهم و2.نظم و ترتیب و سامان1

هن یام  »زنید منظیور رضیایی از     که ن ارنده ساکن شهرستان تایباد اسیت، حیدس میی    ازآنجایی



 313    شهرستان تایباد محلی گویش از تاریخ بیهقی در  واژه چند معنایی -پژوهشی در تحوالت صوریسال دوازدهم    
 

آغاز مرحلۀ دوم)نسیق( باشید، زییرا در آغیاز      ، پایان مرحلۀ اولیۀ )سوزبر( و«برداشت محصول

مرحلۀ دوم دی ر خبری از محصو   مرحلۀ اول در زمین نیست و زمین را بیرای مرحلیۀ دوم   

، ذیل نسق به نقل «فصلی از کشاورزی»هایی دربارۀ معنای کنند. در ادامه به مثال ت آماده میکاش

ساله از کشاورزان 48راوی: رحیم «.)ما نسق دهقونا خور عوض منم»پردازیم:  از اهالی تایباد می

 تایباد(// ما نسق دهقانانمان را عوض خواهیم کرد//یعنی هن ام کشت زمین درنوبت دوم سال.

به ای وضه که دهقونا مو کار مپنن فپر نپنم بعد از سوزبر اینار ن ه درم، م ره نسق کسه »

ساله از کشاورزان تایباد( // با ایین وضیعی کیه دهقانیان مین کیار        58)راوی، مجید «. دگر بیرم

کنم بعد از سوزبر ن هشان دارم. باید نسق به فپر جذب دهقانان جدید باشم//  کنند فپر نمی می

 هن ام مرحلۀ دوم کشاورزی باید دهقانان جدید سرکار بیاورم. یعنی

از راه انتقیال   –شناسی این تحول معنا از گونیۀ دگرگیونی داخلیی     بر اساس مطالعا  زبان 

خود واژه از معنی اصلی به معنی جدید »صور  غیرمستقیم است. یعنی  واژه و انتساب معنی به

از واژۀ دی ری که به آن مربوط اسیت، از معنیی اصیلی    شود، بلپه به پیروی  مستقیم منتقل نمی

(. نسق اگریه به معنیای راه و روش  13: 2535ابوالقاسمی، «)شود خود به معنی جدید منتقل می

شود، نسق از طرییق پییروی    که روش کشاورزی در نیمۀ دوم سال عوض می است، اما ازآنجایی

 است.از روش جدید، بر نظام کاری کشاورزی اطال  گردیده 

 برداشتن

امییر شیهاب   »آمیده اسیت:    مقیام دادن  و حرکت کیردن این واژه در تاریخ بیهقی به معنای: 

 . معنیای واژه در ایین دو  (1/22: 1374)بیهقیی،   «الدوله از دامغان برداشت و به دیهیی رسیید...  

نماست یعنی بیا . موقیع حرکیت     پیشوند فعلی جهت« بر»تعبیر متناسب و نزدیک به هم است. 

کنند.  زمه حرکت برداشتن وسایل است این نییز   دارند و حرکت می ردن وسایل خود را برمیک

کشیند و بیا     دهند یعنیی او را برمیی   نوعی مجاز است. در مقام دادن هم وقتی به کسی مقام می

: 1374)بیهقیی،  «کسان را کیه در بیاب ایشیان سیاسیت فرمیوده باشیم       برداشت کنم آن»برند: می

این واژه امروزه در گویش شهرستان تایباد معنای دی ری به خود گرفته است و بیه  ، اما (1/160

وقته احمد گف سل امسیال  »رود:  به کار می« شرو  کردن به کاری، پرداختن به مبحثی»معنای: 

همه زمینا مار خراب کرده و بنلید، حجی رسول یک دفه وردش که م ر بر تو ن فتم زمینا خور 

//وقتیی احمید از خسیار     « حاضر بودن ن ارنده بر بحث کشاورزان تایباد )شاهد و« بیمه کو؟
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دفعه برداشت گفت که م ر بیه شیما ن فتیه بیودم      هایش نالید، حاج رسول یکسیالب به زمین

شرو  به گفتن کرد، شرو  »هایتان را بیمه کنید؟//. برداشت در اینجا فعلی آغازی به معنای زمین

در فرهنگ مردم هرا  نیز این واژه معنیای آغیاز سیخن گفیتن و     آمده است. « به اعتراض کرد

: ذییل  1376)آصیف فپیر ،   « برداشت: درآمد و مقدمۀ آواز یا سیخن »شرو  به صحبت دارد: 

 برداشتن(. 

این هیم همیان فعیل آغیازی     «. برداشت گفت»این معنی در فارسی امروز هم کاربرد دارد:  

گییرد، د لیت دارد و ییک       سخن بیه خیود میی   است و بر شپل و موقعیتی که انسان در شرو

گونیه دگرگیونی ذییل دگرگیونی داخلیی و از نیو         تحول مجازی باعالقۀ التزام است. البته این

گونیه تحیو      (. این12: 2535شده است. )ابوالقاسمی،  حاصل« ای دی ر مشابهت واژه با واژه»

، فقط ازنظیر معنیا دییار تحیول     شناختی را که واژه بدون تغییر در شپل صوری در حوزۀ زبان

دی ر واژه معنای مجازی گرفته و از معنیای اصیلی دور    عبار  شود، تحول مجازی گویند. به می

تییز د لیت    ای نیوک  که در قیدیم بیر ترکیه   « تیر»مثال واژۀ  عنوان (. به10شده است.)رک. همان:

ای تیز کیه از  ن ندارد، بر شیکرده است، امروزه براثر دگرگونی مدلول واژه که ارتباطی با زبا می

نماید. برداشیتن و مقیام    گردد، د لت می سوی هدفی رها می شود و از تفنگ به سرب ساخته می

ای دارند. برداشتن به معنای بلند کردن، به بلندی رسیاندن بیا مقیام دادن و     دادن نیز ینین رابطه

عنوان فعلیی   نجاکه برداشت، بهکسی را از پستی به بزرگی رساندن در ارتباط است. همچنین ازآ

دهید، ییون    طور ناگهانی رخ می آغازی برای شرو  کالمی براثر ناراحتی و عصبانیت است و به

با با  رفتن تن صدا همراه است، معنای بلنید کیردن، بیه بیا  گیرایش داشیتن از آن برداشیت        

 گردد که بامعنای برکشیدن و با  بردن کسی مقارنت دارد. می

قیوم  »کاررفته اسیت:   به آماده کردن، آماده شدنواژه در تاریخ بیهقی به معنای:  این: ساختن

های  . این واژه نیز همچون دی ر واژه(1/9: 1374. )بیهقی، «و ساختن گرفتندباراکندند به جمله 

بییرده، دسییتخوش تحییول معنییایی شییده اسییت و امییروز در گییویش شهرسییتان تایبییاد       نییام

او خود اشرار بسیاخته  »رود:  به کار می« توافق قبلی»ه معنای نوعیو ب« وپاخت ساخت»صور  به

ساله از اهیالی تایبیاد(//او    58راوی، حسن«)بوده که قبل از رسیدن پلیس، اشرار از خنه بدر شم

با اشرار از قبل توافق کرده بود که قبل از رسیدن پلیس خانه را ترک کننید//. سیاختن در اینجیا    

شیده بیرای انجیام     در نزد عوام را دارد و نوعی نقشۀ از قبل تعیین« وپاخت ساخت»همان مفهوم 
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م ه قاتیل خیود یوپیون    »شده است. همچنین است مثالی دی ر در گویش تایباد:  عملی طراحی

« بساخته بوده که وقته صحب رمه بیمد قاتیل اور بپشیه و هیر دوتیا خیودهم گوسیاندار ببیرم       

اند قاتیل بیا یوپیان توافیق      باد از توابع تایباد(//گفتهساله از اهالی روستای اسدآ48)راوی: زینت

کرده بوده که وقتی صاحب گله آمد، قاتل او را بپشد و هیر دو بیاهم گوسیفندان را بدزدنید//.     

در فرهنیگ گویشیی    ساختن در این مثال نیز معنای توافقی بیر اسیاس ییک نقشیۀ قبلیی دارد.     

ای ایین واژه بیر تقلیب و ظاهرسیازی در     آمده است که معنی « کاری ساخته»خراسان بزرگ واژۀ 

 : ذیل ساختن(.1370)اکبری شالچی، « کاری: ظاهرسازی و تقلب ساخته»کارها د لت دارد: 

آمیده اسیت:   « دییده  خیورده و صیدمه   شپسیت »این واژه در تاریخ بیهقی به معنای:کنده:  دم

ماییه و   نید نابپیار و بیی   ا کرمان و اهواز  تا در بغداد بدین لشپر ضبط توان کرد که آنجا قومی»

ایین واژه در گیویش شهرسیتان     (.81: 1374)بیهقیی،  « کنده و دولت برگشته تا ایمن باشییم  دم

دارد و برکسیی کیه با سیری و    « قیدوبنید، هنجارشیپن و گنیده       کار، بی بزه»تایباد، معنای 

نیاطور و   گیردد. درواقیع بیه کسیی کیه      اولیایی نداشته باشد تا از او حسیاب ببیرد اطیال  میی    

کنیده نبشیی از دییوال بیاد میردم بیا         اگیر تیو یلیه و دم   »گویند: کنده می هنجارشپن است، دم

-ساله از اهالی روستای کوه آباد از توابع تایباد(// اگر تو ول و    و بیی 82راوی:طوبی«)نمری

ردیده کیه  کنده در این مثال عطف به یله گ روی//. دم سرپرست نباشی از دیوار باد مردم با  نمی

قیدوبند و معنای گنده   ، بی سرپرسیت و هنجارشیپن    یله نیز صفتی است به معنی رها و بی

را دارد. همچنین در تایباد وقتی مادری بخواهد پسرش را که کاری نسنجیده کرده و یا هنجاری 

تیو بیه   کنده! بخدا م ره پییر  اهوی دم»گوید:  اش به پدرش نماید می را شپسته، تهدید به معرفی

سیروپا،   ، بیی سرپرسیت،     ساله از اهالی تایباد(//آهیای بیی  84بی،  )راوی، تاج بی« خنه نییه!

هنجارشپن و ...به خدا زمانی که پدر  به خانه برگردد من شپایت تو را خواهم کرد//.  نپتیۀ  

بیا    شیده در  جالب این است که عالوه بر تایباد، در سبزوار نیز این واژه با همیان معیانی گفتیه   

رود، همان  /که در گویش سبزواری به کار می /dom boriyahدم برییه»کاربرد دارد و اصطالح 

شیده باشید. در فرهنیگ     معنای گویش تایبادی را دارد و مراد کسی است که دمش کنده/ برییده 

آمیده  « آدم زیانپیار و دسیت نیارس   »شده و به معنای ضبط« دمب بریده»گویشی خراسان بزرگ

 ای بر این ادعا است. صحه است که خود
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 ب با حفظ صورت و معنا

این واژه در تاریخ بیهقی به معنی :آماده کردن و مهییاکردن اسیت. در داسیتان    کردن: راست

انید و   و دو پییک راسیت کیرده بودنید کیه از بغیداد آمیده       »بردار کردن حسینک آمیده اسیت:    

ما این واژه در گویش شهرستان تایبیاد ،  (. ا328: 1374)بیهقی، « خواندند... خوانان قرآن می قرآن

آرایش کردن زن، ییا زنیی بیا آراییش     »شود و صرفاً به معنی  تلفظ می Ras kardahراس کرده»

سیاله از اهیالی   39راوی: سیپینه  «)زنا برفتم به سر قنا  که عروسر راس کینم »غلیظ را گویند: 

فرهنگ میردم هیرا  ایین واژه بیه      تایباد(// زنان به قنا  رفتند تا عروس را آرایش کنند//. در

: 1376)آصیف فپیر ،   « راست کردن: درست کردن، مرتب کیردن »آمده است: « معنای آراستن

« راسیت و رججیه  »: ذیل راست کردن(. همچنین عبار 1369ذیل راست کردن و افغانی نویس، 

میودودی و  گردد، معنای مرتب بودم و منظم بودن دارد)رک،  که هنوز هم در تایباد استعمال می

ایین   -مخصوصیاً زنیان   -که کسی به شپل غلیظ آرایش کنید  (. و هن امی293: 1384تیموری، 

)راوی، « اوتو خور راست و رجه کردیی زارا مییی بیه عروسیی ری؟   »برند:  عبار  را به کار می

خیواهی   ای نپنید میی   ساله از اهالی تایباد( // اونجوری خود  را آرایش و مرتب کرده48ناهید

عروسی؟// . راست و رجه هم در گویش تایباد به معنای آرایش و مرتب بیودن اسیت و   بروی 

گردد. امروزه هنوز هم در افغانستان این  همان معنی مستعمل در تاریخ بیهقی از آن برداشت می

اکبری شیالچی،  «)راس کرده: آرایش کردن، آراستن»گردد:  تلفظ می« راس کده/ راس کرده»واژه 

ناز کیده بییا، راس کیده بییا،     »کرده و مرتب است: کرده( و به معنی زن آرایش: ذیل راس 1370

«// راوی: عبدالجلیل ساکن هرا ، راننده تریلر در گمرک دوغارون تایباد«)موها را واز کده بیا...

 کرده بیا و موهایت را بازکن//. با ناز بیا، آرایش

ها گرفت کند و  ی د لت دارد که اندام: این واژه در تاریخ بیهقی بر نوعی بیمارافلیج گرفتن

و پیرزنی از بزی زهره در گشاد و از آن آب بپشید و ییزی »شخص فلج گردد و ساس بمیرد: 

بر آن افپنده و بدین عزیز گرامی داد، خوردن همان بود و هفت اندام را افلیج گیرفتن و ییازده   

گ گویشیی خراسیان بیزرگ ایین     (.  در فرهن531: 1374)بیهقی، « کرانه شد روز بخسبید و پس

: ذییل  1370درج گردیده است و همان معنای افلییج را دارد)رک، اکبیری شیالچی،    « افلیز»واژه 

صیور :   گردد و نوعی حالت نفرین دارد و بیه  تلفظ می« افلج»افلیز(. امروزه در تایباد این واژه 

خیوبی برنیایید،    کیاری بیه  گردد. و یا به کسی که از پس انجیام   استعمال می« الهی افلج ب یری»
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سیاله از اهیالی   49راوی، مصیطفی «)نپنه تور افلج بزده کیه نمتنیی کیارکنی؟   »گویند:« افلج زده»

تیوانی کیارکنی؟// ایین واژه در کتیاب گزییده       روستای جوزقان(// نپنه تو را افلج بزده که نمی

دارد)رک،  «فلیج شیدن  »آمیده اسیت و معنیای   « افلیج بیزدن  »صیور   ادبیا  شفاهی تایباد نیز به

خنازل=خنییازیر، »(. اییین واژه و واژگییان دی ییری یییون:   229: 1384مییودودی و تیمییوری،  

، «سوپورزی= بیماری طحیال، قنج=قیولنج، سرخباد=سیرخک و درد نیاگمون= میرگ ناگهیانی      

ا ی افلیج ب ییره تیور برییی بچیه ر      »هم ی بر امراض د لت دارند و کاربرد نفرینیی دارنید:   

 ساله از اهالی تایباد(// الهی افلیج ب یری یرا بچه را کتک زدی؟//.40راوی: مهرداد«)مزنی؟

: این واژه در تاریخ بیهقیی بیه معنیای حیالل کیردن و حاللییت طلبییدن اسیت:         کردنبحل

ام و مستوجب هیر عقوبیت هسیتم کیه خداونید فرمایید ولییپن         حسنک ب فت من خطا کرده»

ام. از عیال و فرزندان اندیشیه بایید داشیت و     هخداوند کریم مرا فرون ذارد و دل از جان برداشت

 (.196: 1374)بیهقی، « خواجه مرا بحل کند

شیود و همیین معنیای حاللییت طلبییدن را       این واژه در شهرستان تایباد نییز اسیتعمال میی   

(. همچنیین  237: 1384)میودودی و تیمیوری،   « بحل کردن: از گناه کسی درگذشیتن »داراست:

جا(. و آن مراسمی  )همان« )حاللیت طلبیدن«: بحل بودی»جود است: ضبط دی ری نیز از آن مو

شیوند و از او طلیب حاللییت     تک افراد بر بیالین او حاضیر میی    است که هم ام نَزَ  فردی تک

ساله از اهالی روسیتای فرمیان   72راوی، رسول «)بیمدم به بحل بودی شما. مور ببخشم»کنند: می

من را ببخشید// . بحل بودی یعنی حاللیت طلبیدن از کسی، آباد( //آمده ام به بحل بودی شما، 

 طلب بخشش کردن.

: این واژه در تاریخ بیهقی تصحی  دکتر یاحقی و تصحی  دکتر خطیب رهبر به  پیش کردن

الرشید با ابن سماک وابین   هارون»آمده است. در داستان « وادار کردن و به جلو انداختن»معانی 

دانست و وی را پیش کردنید   و زر به کسی داد که سرای هر دو زاهد می»آمده است: «عبدالعزیز

 (.484: 1383تاریخ بیهقی،«)که کس ندانست. خاص آمدند، متنپر ینان دار و با دو رکاب

تحریک کردن، کسیی را واسیطه کیردن و    »در گویش شهرستان تایباد نیز این واژه به معنای 

تحرییک  »به معنای « پیش کردن»آمده است. در فرهنگ گویشی خراسان بزرگ « تشویق نمودن

اکبییری «)و جلییو انییداختن آمییده اسییت کسییی را بییرای زدن کسییی تحریییک کییردن»، «نمییودن

آمیده  « پییش کیردن  »حیدریه ذیل  های رایج تربت (. همچنین در فرهنگ واژه83: 1370شالچی،
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(. امروزه در شر  خراسیان  6: 1374است : کسی را به کاری تحریک و تشجیع نمودن.)دانش ر،

ی اور پیش منه کیه بیرو   مَدَر»رود:  به کار می« تحریک کردن»رضوی )تایباد( این واژه به معنای 

ساله از اهالی تایبیاد(// میادرش او را تحرییک    82راوی، اسداهلل «)خو جدا شو 1از خانواده خُسُر

کند که از خانواده پدرخانمت جدا شو// پیش کیردن در اینجیا بیه معنیی تحرییک کیردن و        می

دعوا کنه اگیر  رفقایی اور پیش کردم که بره »تشویق کردن آمده است. همچنین است مثال ذیل: 

ساله از اهالی تایباد(// دوستانش او را تشویق بیه دعیوا   57)راوی: موسی« نه او همچی ادمه نییه

کنند وگرنه او اهل دعوا نیست//. در این مثال از گویش تایبادی نیز پییش کیردن بیه معنیای      می

هنوز هیم   تشویق کردن و تحریک کردن است. این واژه با اندک تحولی که در معنا داشته است

 گردد. در تایباد استعمال می

آمده است. در ماجرای مرگ امییر  « رها کردن»این واژه در تاریخ بیهقی به معنای یله کردن: 

اکنون مسئله دی ر شد و میا قصید   »گوید:  ای خطاب به ابوجعفر کاکو می محمود مسعود در نامه

تیاریخ  «.)روییم.  ی خراسیان میی  سو یله کردیم که شغل فریضه در پیش داریم و سو کردن بر آن

امیر عادل سیبپتپین بیا آهیوی میاده و بچیۀ او و      »(. درجایی دی ر در داستان 53: 1383بیهقی،

یا سبپتپین بدان که آن بخشایش کیه بیر آن   »آمده است: « ترحم کردن بر ایشان و خواب دیدن

میا شیهری را    بدو باز دادی و اسب خود را بی جو یله کردی، 2آهوی ماده کردی و آن بچ ک

(. یله کردن در این دو مثال بیه معنیای رهیا    213همان:«)که آن را غزنین گویند به تو بخشیدیم 

آمیده اسیت. در فرهنیگ    « کیردن  رهیا »کردن است. در گویش خراسان نیز این واژه به معنیای  

« یلیه کیردن، رهیا نمیودن    » حیدرییه ذییل ایین واژه ینیین آمیده اسیت:        های رایج تربیت  واژه

یلیه:  » (. همچنین در فرهنگ گویشی خراسان بزرگ ینیین آمیده اسیت:    251: 1374ش ر،.)دان

(.در فرهنگ انصاف پور 309: 1370)اکبری شالچی،« رها، یل، ول. یله دادن، ول کردن، رهانیدن

این واژه امروزه در  (. 1315:  1374رها، ول، آزاد.)انصاف پور، «: یله»ذیل این واژه آمده است: 

عنوان صفتی با بار منفی برای افراد هنجارشیپن   به« رها کردن»ان تایباد عالوه بر گویش شهرست

گویند.  می« یله»بندوبار و فاسد  که به افراد بی طوری رود. به و بر هم زنندۀ نظم اجتما  به کار می

در فرهنیگ  «. یلیه شیده اسیت   »گوینید کیه    و حتی در برخی از نواحی نسبت به ینین افراد می

                                                           
کاررفتیه و معنیای پیدرزن     . از واژگان مستعمل در گویش شهرستان تایباد است که در تاریخ بیهقی نیز به همین شیپل بیه   1

 دارد. 

 کاررفته و معنای پدرزن دارد. تاریخ بیهقی نیز به همین شپل به. از واژگان مستعمل در گویش تایبادی است که در  2
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« یله شدن:  رها شیدن، ول شیدن  »اسان بزرگ در ارتباط با همین مسئله آمده است: گویشی خر

بندوبار  (. امروزه در شهرستان تایباد منظور از فرد یله شده، انسان بی309: 1370)اکبری شالچی،

سیاله از تایبیاد(//   67)راوی: آزاده« شنیدییم یله شدیی و هر کاره دل تو مییه منیی »و فاسد است:

دهی؟//یله شدن در اینجیا   ای و هر کار زشتی که بخواهی انجام می بندوبار و رهاشده بی ام شنیده

 احترام به قوانین و  ابالی. یعنی فرد بی

اهیو یلیه! بخیدا م یر     »کننید:  خطاب میی « یله»که در تایباد فردی را  همچنین است هن امی  

کیار   بندوبار و بزه (//آهای بیساله از اهالی روستای فرزنه62راوی: محسن«)دست مه به تو نرسه

عنوان نوعی تحقییر بیه معنیای     دارای بار منفی بوده و به« یله»م ر دستم به تو نرسد// در اینجا 

به دلیل مشیابهت ظیاهری،   « یله»و صفت « یله کردن»رود. بین فعل مرکب  بندوبار به کار می بی

براثیر فراینید   « رهیا کیردن  »معنای  در« یله کردن»داده است.  نوعی انتقال معنایی مجازی نیز رخ

(. 59: 1388شده و دیار تحیول معنیایی گردییده اسیت.)رک، افراشیی،       تبدیل« یله»ترخیم، به 

ای بیر   گیرد آورده اسیت، صیحه    که عبداهلل افغانی نویس به معنای هرزه« یله گرد»همچنین واژه 

 : ذیل یله(.1369این ادعا است)رک، افغانی نویس، 

اسیت. در بیاب علیی ت یین     « ییا ک و یابیک  »در تاریخ بیهقی بیه معنیای  این واژه جَلد: 

تییاریخ «)مییردی سییخت جلیید کییه وی را بوالقاسییم رحییال گفتنییدی»وترکمانییان آمییده اسییت: 

و منیویهر او  »(.همچنین در باب روابط مسعود با منویهر قابوس آمده اسیت:  93: 1383بیهقی،

(. در سیفرنامۀ  151همیان، «.)سیخن گیوی  را بازگرداند با معتمدی از آن خویش مردی جلید و  

« گفتند. روی نیپو بود، او را ابوبپر همدانی می دلیل مردی جلد و پیاده»ناصرخسرو آمده است: 

در این سیه جملیه بیه معنیای یابیک و ییا ک       « جلد»(. واژۀ 36: 1354)سفرنامۀ ناصرخسرو،

اسیت. در ادبییا    «  کیابیک و ییا  »است. این واژه در گویش شهرستان تایباد نیز به معنیای  

: 1384میودودی و تیمیوری،  «.)جلد: یست و یابک»شفاهی تایباد ذیل جلد ینین آمده است: 

جلیید: یسییت و »حیدریییه آمییده اسییت:  هییای رایییج تربییت (.همچنییین در فرهنییگ واژه269

آیید: گیاه در    صور  های مختلف میی  (. امروزه این واژه در تایباد به85: 1374دانش ر،«.)یابک

اگیر اور مدییدی همیی تیوو     «:»یابپانه و باعجلیه »یعنی « جلداجلد»آید  اسم مرکب میترکیب 

دییدی یقیدر تنید     ساله از اهالی روستای آبقه(//اگر او را می34)راوی، محمد« جلداجلد مرفت

عجلیه کین و   »یعنیی  « جلید بیاش  »آیید   به دنبال آن می« باش»رفت// .گاهی نیز فعل امر راه می
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ای گندم حاضر شد و مردی بیا پسیرانش در حیال     نده وقتی بر سر مزرعهن ار«. یابپانه کارکن

راوی: « ) زود بیاش. دروکین. جلیدباش بچیه میه     »گفت:  درو بودند، مرد خطاب به پسرش می

 ن ارنده شاهد و حاضر در ماجرا(//عجله کن، دروکن. عجله کن پسرم//

و عبیداهلل طیاهر نمیاز    »اسیت.  « وقت عصر/بعدازظهر»در تاریخ بیهقی به معنای دیگر:  نماز

و امییر روزه داشیت، نمیاز    (.» 67: 1383تاریخ بیهقی،«.)جای آورد. دی ر بیامد و رسم تهنیت به

(. در سفرنامۀ ناصرخسرو نییز ایین واژه بیه    581)همان،« دی ربار نداد و پیغام آمد که بازگردید.

: 1354)سیفرنامۀ ناصرخسیرو،   «نماز دی ر که ما آنجا بودیم برسیدند.» معنای زمان عصر است. 

شیود. در   ( تلفیظ میی  namazdagar«)نمیاز دگیر  »(. این واژه امروزه در شهرسیتان تایبیاد   106

نماز دگر: زمان عصر، زمان نمیاز  »ینین آمده است: « نماز دی ر»فرهنگ شفاهی تایباد ذیل واژۀ 

اژه بیا انیدک   شیود ایین و   گونه که مشیاهده میی   (. همان257: 1384مودودی و تیموری،«.)عصر

« موقع نماز دگر مو میرم بیه آبییاری   »تغییرا  صوری هنوز هم در گویش تایباد مستعمل است: 

روم به آبیاری//. در فرهنگ میردم   ساله از اهالی روستای کرا (//من عصر می42)راوی، وکیل، 

 :1376)آصیف فپیر ،   « نماز دگر: عصیر »گردد:  بر زمان عصر اطال  می« نماز دگر»هرا  نیز 

 ذیل نماز دگر(.

حپاییت انیدر معنیی    »است. در فصل  شپاف این واژه در تاریخ بیهقی به معنای: jar/جَر/

شنبه دوازدهم میاه ربییع ا خیر از گرگیان      سبپتپین روز یک»آمده است: « ملک رانی سبپتپین

هیای   هگفتنید. بیشی   برفت، واز اینجا دو منزل بود تا استار آباد، به راهی که آن را هشتاد پیل میی  

های روان. و آسمان آن سال هی  رادی نپرد به باران، که اگر ییک بیاران آمیدی     اندازه و آب بی

ضرور  که زمین آن نواحی با تن یی راه سسیت اسیت و خویهیا و      امیر را بازبایستی گشت به

اندازه که اگر باران یک هفته بیاید ینید روز ببایید کیه تیا لشیپری نیه بسییار بتوانید          ها بیجر

ینیین آمیده اسیت: جیر: هیر      « جَیر »نامۀ دهخدا ذییل   (.در لغت426: 1383ت.)تاریخ بیهقی،رف

شپافی را گویند عموماً، رخنه، یاک.)دهخدا: ذیل جر(.در فرهنگ گویش خراسان بیزرگ نییز   

عرض کیه بیرای رفیع رطوبیت      عرض آمده است: جر: خندقی کم این واژه به معنای خندقی کم

: ذیل جر(.در فرهنگ فارسی انصاف پیور ذییل   1370بری شالچی،کشند، پیچیده و سردرگم.)اک

(.  عبیداهلل افغیانی نیویس  در    272: 1374این واژه ینین آمده است: جر؛ شپاف.)انصاف پور، 

را « جیر »فرهنگ لغا  عامیانه افغانستان و اکبری شالچی در فرهنگ گیویش خراسیان بیزرگ،    
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و اکبیری  1369انید، )رک افغیانی نیویس،     دانسته« عرض که برای رفع رطوبت کشند خند  کم»

جیر: ژرفیی کنیار    »: ذیل جر(.  در فرهنگ مردم هرا  ذیل این واژه آمده است: 1370شالچی، 

 : ذیل جر(.1376)آصف فپر ، « راه، خند  عمیق، زمین کنده برای کشیدن آب

. در شیود  گفتیه میی  « جیر »هیا   های موجود در کوه امروزه در شهرستان تایباد هنوز به شپاف

شده در دانش اه فردوسی بر مبنای مطالعۀ گویش مردم روستای حسینی از توابیع   پژوهش انجام

)نییک قیدمی،   « جر: منطقۀ کویک بیین دو تایه  »شهرستان تایباد ذیل این واژه ینین آمده است:

 کهحالی(. معمو ً در تایباد جر با غار تفاو  دارد، زیرا غار طویل و تاریک است در149: 1395

 توان از آن استفاده کرد. بان است، که در مقابل باران و آفتاب می جر شپافی در حد سایه

های شدید در تایباد اگر گلۀ گوسیفند از آبیادی دور باشید، یوپانیان      امروزه هن ام بارندگی

شود. در گویش یوپانان منطقۀ تایبیاد   گفته می« جر»برند که به آن  گله را در این شپاف کوه می

کیه   1رمه ر از جر بدر کردم دونفری مبیردم بیه سیمت اولن یا    »ر این اصطالح رایج است: بسیا

ساله/ یوپان از اهالی روستای کوه آبیاد(. //گلیه را از   47)راوی: هاشم« بار بارون شرو  شد یک

شپاف کوه بیرون کردیم و دونفری به سمت مرتعی درحرکت بودیم که ناگهیان بیاران شیرو     

 شد//

 صورت و حفظ معناج( با تغییر 

گییری   عنیوان ییک واحید انیدازه     این واژه در تاریخ بیهقی به همین شپل آمده و بهبَدَست: 

کیه فرمیان    باید نهاد ینیان  ای قوی می آلتونتاش مرا گفت اینجا قاعده»است: « وَجَب»معادل یک 

)بیهقیی،   «کلی باشد و کس را زهره نباشد که بَدَستی زمین حمایتی گیرد که حالی بزرگ باشید 

گیری  گردد و همان واحد اندازه تلفظ می« بَلیست»(.  این واژه در گویش مردم تایباد651: 1374

باشد. در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد ذیل ایین واژه   عرض و طول است که معادل یک وجب می

(. همچنیین در  242: 1384)میودودی و تیمیوری،   « : وجیب balist/ بَلیست/»ینین آمده است: 

یپی از روسیتاهای شهرسیتان تایبیاد،    « گردآوری و توصیف گویش حسینی»وهشی با عنوان پژ

(. در فرهنیگ گیویش   140: 1395بیک قیدمی،  «) آمده است« وجب»به معنای belisبلیس»واژۀ 

بجلِست: وَجَب، از سران شیت شسیت تیا سران شیت خنصیر      »خراسان بزرگ ینین آمده است: 

 : ذیل بلست(.1370 )اکبری شالچی،« هن ام گشودن دست

                                                           
 شود و در گویش تایباد مستعمل است. های بسیار قدیمی فارسی است که در متون کهن دیده می . این واژه نیز از واژه 1
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شده در تاریخ بیهقی در  از دی ر واژگانی که تغییر شپل داده، اما به همان معنای درجبی از: 

بیدونج، بیی   »است. این واژه در تاریخ بیهقی معنیای « بی از»شود، واژۀ  گویش تایباد استعمال می

ک بیه خداونید   مناز  تخیت ملی   رویه شد و بی یون بی از جنگ و اضطراب کار یک»دارد: « آن

اسیت و همیان معنیای      bizuبیی زو »(. ایین واژه در گیویش تایبیاد،   323: 1374بیهقی، «)رسید

(. 246: 1384)میودودی و تیمیوری:   « نظر از آن، بدون آن را دارد: بی زو: بدون، صرف« بدون»

 سیاله از  57)راوی: تابیان  « بی زو خود موم نمرم به خه نی یه برسه که مور دعو  کنه»مثال: 

 اهالی روستای جوزقان(//بی از آن منم خانه اش نمی روم یه برسد که مرا دعو  کند//.

توانا شدن، به مال و ثرو  رسیدن و نیرومند »این واژه در تاریخ بیهقی به معنای  بنوا شدن:

انید و   که از دیانت و همت او سزد تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتیاده  ینان»است: « شدن

» صیور   (. این واژه در گویش مردم تایباد به271: 1374)بیهقی، « اند، بنوا شوند ب گشتهمضطر

: 1384)میودودی و تیمیوری:   «  به نیوا رسییدن: بهیره بیردن    »گردد:  استعمال می« به نوا رسیدن

سیاله  49)راوی: اصیغر  « خوبه که عید قربون مرسه بلپه همی بیچه رهام به نوا شم»(.مثال: 246

خوب است که عید قربان فرا می رسد، بلپیه ایین بیچارگیان هیم بهیره منید       « // تایباداز اهالی 

 شوند//

و کثییر کیه خیدای    »است: « نوه« این واژه در تاریخ بیهقی و گویش تایبادی به معناینبسه: 

(. اما در گویش تایبادی و 348: 1374)بیهقی، « بوالحسن سیمجور بود که بوالقاسم نبسۀ اوست

گردد.)رک، میودودی و تیمیوری،    / استعمال می/nevasa«نِوَسه»ابعۀ آن به صور  روستاهای ت

(. همچنین در پژوهشی که بر مبنای مطالعۀ گویش مردم روستای حسیینی از توابیع   343: 1384

به همان معنای نیوه و شیپل دی یری از نبسیه درج      nevasaنِوَسه»شده است، واژه  تایباد انجام

 (.184: 1395گردیده است)نیک قدمی، 

و نماز دی ر آن روز صیلتی از  » این واژه در تاریخ بیهقی به همین شپل آمده است:خریطه: 

آن وی رسول دار ببرد، دویست هزار درم و اسبی باستام زر و پنجاه پاره جامۀ نابریده مرتفیع و  

(. در تیاریخ  77: 1374بیهقیی،  «)از عود و مشک و کافور یند خریطه و دسیتوری داد تیا بیرود   

از کار ترکمانان از زبیان  اندیشۀ بونصر » است: در داستان« کیسۀ یرمی کویک»بیهقی به معنای 

و من نامه نوشتم و وی آن را به خط خویش استوار کرد و خریطه کردند و » بونصرآمده است: 

خواجیه دسیت از   (. »379: 1383تاریخ بیهقی،«.)در اسپدار گوزگانان نهادند و حلقه برافپندند.
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خوانییدن  هییا بسییتد و خریطییه بییاز کییرد و  نییان بپشییید و ایشییان را بییه نییان بنشییانده نامییه  

(.طبق شرح یاحقی و خطیب رهبر واژۀ خریطه در این دو نمونه بیه معنیای   443همان،«)گرفت.

حیدریه در میورد ایین واژه ینیین     های رایج تربت است. در فرهنگ واژه« کیسۀ یرمی کویک»

(. عیین همیین معنیا    113: 1374دانش ر،«.)ای کویک خلیطه: کیسۀ یرمی یا پاریه»آمده است: 

خلیطیه: کیسیۀ یرمیی ییا     »ویشی خراسان بزرگ نیز ذییل ایین واژه آمیده اسیت:     در فرهنگ گ

(. مردم شهرهای غرب افغانستان کیه بیه فارسیی    140: 1370اکبری شالچی،«.)ای کویک پاریه

خلتیه:  »است: « کیسه»گویند که به معنای  ( میkhalta« )خلته»گویند این واژه را  دری سخن می

(. امیروزه  229: 1369افغیانی نیویس،  «.)د و در آن اشیاء اندازنید. مانندی که از پاریه سازن کیسه

ای کوییک کیه کیاربردی همچیون کییف       های پاریه عموماً در گویش شهرستان تایباد به کیسه

نوشییته و اسییتعمال « خلیطییه»شییود. در گییویش تایبییاد اییین واژه  گفتییه مییی« خلیطییه»دارنیید، 

در زبیان   (.278: 1384ی و تیمیوری،  )میودود « ای بیا کیارکرد کییف    خلیطیه: کیسیه  »گیردد:  می

ب ییر ایین جیوزار بیذار بیه تیه خلیطیه        »گویشوران این منطقه نیز هنیوز خلیطیه کیاربرد دارد:    

 ا  ب ذار//. ای ساله از اهالی تایباد(// ب یر این گردوها را در کیف پاریه58راوی: سارا«)خو

 گیری نتیجه

هیای آواییی، معنیایی و     حو تی در حوزهای پیچیده همواره در معرض ت عنوان پدیده زبان به

هیای   صوری قرار دارد. تحو   معنایی و صوری با بررسی پیشینۀ واژگان در کتیب و گیویش  

هیای فارسیی   بررسی است. یپی از آثاری که هنوز واژگان آن به کثر  در گیویش  مختلف قابل

هایی پرداختیم که به نظیر  رود، کتاب تاریخ بیهقی است. در این مقاله به واژهخراسان به کار می

هیا را بیا حفیظ صیور  و     رسد با واژه هایی از تاریخ بیهقی ارتباط دارند و امروزه این واژهمی

کنییم. حیال   معنا یا با تغییر صور   و یا  تغییر معنا در گیویش شهرسیتان تایبیاد مشیاهده میی     

ربرد و اسیتعمال  دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که یه د ییل و توجیهیاتی بیرای کیا    

بیال  بیر    –واژگان تاریخ بیهقی در گویش تایبادی وجود دارد؟ و یرا بیا وجیود فاصیلۀ زییاد     

بین مپان زندگی مولف)روستای بیهق از توابع سبزوار( و شهرسیتان تایبیاد    -یهارصد کیلومتر

هنوز واژگان ایین کتیاب در گیویش تایبیادی مسیتعمل اسیت. د ییل ایین مسیئله را بایید در           

محلی خراسان قدیم جست و جو کیرد ییرا کیه ایین گیویش نشیا         تردگی دامنۀ گویشگس

گرفته از فارسی دری بوده و قسمت های وسیعی از افغانستان و ایران را با گویشیوران وسییعی   
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گرفت عالوه بر این آثار نویسندگان و شاعران سبک خراسانی از )از باشتین تا غزنین( در بر می

از مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری تا سفرنامه ناصرخسرو و تاریخ بیهقی مشحون  رودکی تا مو نا و

از واژگانیست که نشان ر وجیود ییک گیویش مشیترک در ادواری از تیاریخ اییران در منطقیۀ        

جغرافیایی خراسان بزرگ بوده است. بنابراین اگر باشتین)سبزوار( را مرز غربی گویش خراسان 

از طیرف  -غان( و ری به گویش دی ری سخن میی گفتیه انید   یرا که قومس)دام -بزرگ بدانیم

گفته انید و بیی شیک تعیداد     های وسیعی از افغانستان به این گویش سخن میشر  نیز قسمت

زیادی از واژگان این گویش در هرا ، نیشابور، خواف و تایباد نیز استعمال میی شیده و هنیوز    

 هم باقی مانده است.

 منابع:

مشیهد: انتشیارا    زبان گفتااری هارات     -فارسی هروی ،(1376آصف فپر ، محمد. ) -1

 دانش اه فردوسی.

(، تهران: انتشیارا  ققنیوس، ییا     شناسی )اتیمولوژیریشه(: 1379ابوالقاسمی، محسن ) -2

  .دوم

، تهران، یاپخانۀ حییدری، ییا    تحول معنی واژه در زبان فارسی(، 2535.)----، ---- -3

 اول.

نشریۀ دانشپدۀ ادبیا  و علیوم   «واژه از تاریخ بیهقی واکاوی چند(.»1388اختیاری،زهرا،) -4

 (.  19تا1، صفحا )209انسانی دانش اه تبریز،شمارۀ 

 ، تهران، سمت، یا  دوم.ساخت زبان فارسی(، 1388افراشی، آزیتا. ) -5

، تهران: موسسیۀ تحقیقیا  و    لغات عامیانه فارسی افغانستان(،1369افغانی نویس،عبداهلل.) -6

 انتشارا  بلخ.

 ،تهران: مرکز.فرهنگ گویش خراسان بزرگ( ، 1370اکبری شالچی ، میرحسین. ) -7

 ،یا  دوم، تهران: زوارفرهنگ فارسی(.1374انصاف پور، غالمرضا، ) -8

، مییدرس ترجمییۀ یحیییی، شناساای تاااری ی درآماادی باار زبااان (.1373آر تو،آنتییونی.) -9

 .انسانی و مطالعا  فرهن ی تهران:پژوهش اه علوم



 325    شهرستان تایباد محلی گویش از تاریخ بیهقی در  واژه چند معنایی -پژوهشی در تحوالت صوریسال دوازدهم    
 

، به کوشش خلییل خطییب رهبیر،    تاریخ بیهقی(: 1374یهقی، ابوالفضل محمد بن حسین )ب -10

 .سه جلد، تهران: انتشارا  مهتاب، یا  یهارم

اکبیر فییاض، بیه     تصحی  علیی   تاریخ بیهقی(، 1383، ) ،یهقی، ابوالفضل محمد بن حسینب -11

 : دانش اه فردوسی،یا  یهارم.اهتمام محمدجعفر یاحقی،مشهد

، مشهد: انتشارا  آستان قدس حیدریه  های رایج تربت فرهنگ واژه(،1374د.)دانش ر،احم -12

 رضوی. 

 ، تهران: زوار.گزیدۀ تاریخ بیهقی(،1351دبیر سیاقی، محمد،) -13

 .تهران: دانش اه تهران.  نامه (.لغت1356اکبر.) دهخدا،علی -14

 ، یا  اول ، تهران ، روزبهان.  گویش بیرجند( ،1373رضایی ،جمال ،) -15

 ، تهران: سورۀ مهر، یا  دومشناسیدرآمدی بر معنی(: 1383رش )صفوی، کو -16

 ، مشهد: ماه جان. ادبیات شفاهی تایباد( ،1384مودودی محمدناصر و تیموری زهرا.) -17
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Abstract 

It is believed that language is a systematic and interconnected set that, while 

integrated and organized, is constantly evolving and changing. One of the most 

extensive areas undergoing the evolution of this system is the semantic and structural 

area. Following these developments in the historical-geographical study of the words 

of Bayhaqi’s History Book in the East Khorasan Razavi region (Taybad), we have 

reached the point that although nearly a thousand years have passed since the writing 

of this work, today it still has words in the local dialect of the people of this region. 

They can have evolved in three ways: either they are used in the same way used in 

Beyhaqi history book (in pronunciation and meaning), or they have undergone 

semantic changes along with phonetic changes, or they have changed completely 

semantically despite maintaining their appearance. This study examined the 

semantic-structural evolution of some of these words in the dialect of East Khorasan 

Razavi (Taybad) through field method and relying on library resources while paying 

attention to the study of the evolution of meaning in language. The results of the 

present study show that the metamorphosis of semantic-structural changes in the 

words of Bayhaqi’s History Book in the dialect of East Khorasan Razavi has been 

more than the type of internal transformation and due to the similarity of the words. 
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