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 تاریخ بيهقی در آینة گویش فاردق

 اعظم نیکخواه فاردقی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی 

 دکتر زهرا اختیاری 
 دانشيار دانشگاه فردوسی

 دکتر محمود الیاسی 
 استادیار دانشگاه فردوسی

 چکیده :

ها و تعبيرها ها منابعی بسيار معتبر و غنی برای شناخت ریشه و اصالت واژهگویش

های کهن و گاه مهجور در آن فراوان یكی از متونی است که واژه تاریخ بيهقیهستند. 

ها یا ترکيبات آن شارحان نيز ای که حتی معنی بعضی از واژه، به گونهشوددیده می

ها رواج دارد. های دشوار این کتاب در این گویشپوشيده است، اما بسياری از واژه

هاست که در این مقاله سعی شده است تا بعضی از گویش فاردق یكی از این گویش

ا همان معنای کهن، در گویش فاردق به ، که هنوز هم بتاریخ بيهقیها و ترکيبات واژه

ی های شارحان ذکرشود. از جملهرود، آورده شود و تفاوت معنایی آن با نوشتهکار می

های موجود: بر: کنار، جُل: پوشش اسب، بوقت: صبح زود، غمناک: غمگين، واژه

ح نبودن ی ترکيبات: روی نداشتن: صالقلعت:روستا، بانام: مشهور، معتبر و... . از جمله

و درست نبودن، راست کردن: درست کردن، بازی کردن: رقصيدن، نان خوردن: غذا 

 باشد. خوردن، نماز کردن: نماز خواندن، خط دادن: تعهد دادن و... می

 ها.، شباهتتاریخ بيهقی: گویش فاردق، واژگان کلیدی

 

 مقدمه

توان با ی دارد و میها در فهم بهتر متون کهن و معتبر فارسی اهمّيّت واالیگویش

ها بسياری از مشكالت متون را حل نمود. دکتر زمردیان دربارة اهمّيّت استفاده از گویش

های محلی منبع بسيار غنی برای ها و زبانگویش»اند:ها این گونه سخن گفتهگویش
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در ایران  باشند.های زبانی، ادبی، جامعه شناسی، مردم شناسی و تاریخی میپژوهش

-خيلی از مشكالت فقه تواندها و توصيف علمی آنها میها و لهجهوری گویشآگرد

های نو مورد ها در ساختن واژهغوی و دستوری زبان فارسی را حل کند و واژگان آناللّ

توان بسياری از نكات ها میاستفاده قرارگيرد و نيز با استفاده از دستور و واژگان آن

ها در دری وجود دارد، روشن نمود، زیرا این گویش مبهم را که در متون کهن فارسی

« خانواده زبانی است که در متون کهنه فارسی به کار رفته استحقيقت ادامه، یا هم

 (.18 :1732)زمردیان، 

بسياری از  ؛کهن هایواژهاثری است جاودان، ماندگار و سرشار از  تاریخ بيهقی

)روستایی  خراسان از جمله گویش فاردقهای ی از گویشرخهنوز هم در ب هاواژهاین 

هایی ( کاربرد دارد. در این مقاله به نمونهدر خراسان رضوی از توابع شهرستان رشتخوار

)هم  آمده است و در گویش فاردق تاریخ بيهقیشود که در اشاره می و کلماتی از افعال

 .وجود داردنيز  با معنای یكسان و هم متفاوت(

های خراسان نيز هنوز ها در دیگر گویشری از این واژههرچند ممكن است بسيا

کاربرد داشته و فقط اختصاص به روستای فاردق نداشته باشد، اما هدف این مقاله آن 

های روند )چه در گویشهایی را که هنوز در روستای فاردق به کار میاست تا واژه

د دارند، ذکر شود، برای هم وجو تاریخ بيهقیدیگر هم بكار بروند و چه نروند( و در 

 پرهيز از طوالنی شدن مقاله در هر مورد از واژگان به آوردن یك مثال اکتفا شده است.

 ی تحقیق پیشینه

های خراسان کارهای بسياری انجام شده است، و ذکر تاکنون در مورد گویش        

شود: ابتدا اشاره میها ها در این متن ممكن نيست و از این رو به دو نمونه از آنهمه آن

( که در آن به طور 1714، )زمردیان: زبان شناسی عملی: بررسی گویش قاینکتاب 

شناختی مفصل به دستور زبان گویش قاین پرداخته شده، و بسياری از مباحث زبان

واکاوی چند واژه از »ی مربوط به این گویش توضيح داده شده است، و دیگر مقاله

تاریخ ( که در آن به بررسی  تلفظ و معانی چند واژه در 1744ی: )اختيار« تاریخ بيهقی
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خانيك پرداخته شده است. البته باید گفت که  در  بر اساس کاربرد آنها در گویش بيهقی

زمينه توصيف گویش فاردق تا کنون کسی کاری انجام نداده است و این مقاله جزو 

شود. چند مقالة دیگر نيز در می اولين کارهایی است که در مورد گویش فاردق انجام

 مورد این گویش در دست نگارش است.

 روش کار

های معنایی هاوتفاوتاین مقاله با روش توصيفی و تحليلی، بر آن است تا شباهت     

و گویش فاردق  تاریخ بيهقیهای ذکر شده در این مقاله را که در موجود ميان واژه

اند در گویش آمده تاریخ بيهقیها و ترکيبات که در ژهاند، نشان دهد. بسياری از واآمده

اکنون های دیگر خراسان  همفاردق و روستاهای اطراف آن و حتی در بسياری ازگویش

یا با کمی تغييرات ممكن است به  تاریخ بيهقینيز با همان معانی اصيل به کار رفته در 

است و بسياری از لغات آن  متنی کهن تاریخ بيهقیکه روند. این درحالی است کار 

امروزه در فارسی معيار کاربرد ندارد. سعی شده معنای کلمة مورد نظر بر اساس کاربرد 

 بررسی شود. -که البته با فارسی معيار تفاوت دارد– تاریخ بيهقیگویشی آن با 

 ایبا پاره تاریخ بيهقیها و ترکيبات رایج در گویش فاردق و موجود در تعدادی از واژه

 شود:از توضيحات ذکر می

 واژه ها:

 بَر:

رکابدار پياده شد و زمين بوسه داد و آن نامه بزرگ از بَرِ قبا بيرون کرد و پيش »

 (99: 1744)بيهقی، « داشت...

آغوش  -9کنار، پهنا  -1رود و به دومعنی: این واژه امروز نيز در فاردق به کار می

)همان: تاریخ بيهقی کند. هرچند که در می باشد. که در این جمله معنای اول صدقمی

این « بَر»( آمده که پرِ قبا هم صحيح است، اما گویشوران فاردق هنوز هم با شكل 99

 برند. واژه را به کار می

                                                         Bāre I pārčā xele ziadaمثال:
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 اد است.بر) پهنای ( این پارچه خيلی زی

 بوقت / به وقت: 

 «گویيد و سخت بوقت است...قاضی گفت: نيك آمد و خوب می»

کاربرد این واژه بيشتر در گویش فاردق جنبه قيدی دارد این واژه در فاردق به معنی 

تلفظ « بِوَخْتْ»باشد و به شكل زود هنگام و زمانی زودتر از موعد مقرر شده، می

است که با توجه  است و این در صورتی« به موقع»معنی  شود. در این متن: بوقت بهمی

تر است البته احتماالً اگر به شكل کلمه، همان معنی به موقع برای این واژه مناسب

که نوشته شود، در حالی« به وقت»بگيریم باید « به موقع»بخواهيم این واژه را به معنی 

اند. و نگارنده نوشته« وقتب»ها این واژه را به همين شكل بيشتر شرح و تصحيح

 باشد بهتر است. « به وقت»معتقداست که شكل واژه نيز اگر 

                                                          babam sob bevaxt roftā be sar karمثال:

 بابام صبح، زود)بوخت( رفته سرِ کار 

 خریطه:

ها بخواسته و فرونگریسته و ور فرمانبوسهل پوشيده نيز کس فرستاده بود و منش»

)بيهقی، «. های دیبای سياه نهاده باز فرستادههای آن راست کرده و باز در خریطهترجمه

1744 :72» 

این کلمه، امروز در گویش فاردق و به گمانم در خيلی از نقاط خراسان به شكل 

که معموال گدایان  های بسيار بزرگی استشود و کيسهتلفظ می« یا خِليطَن خِليطه»

 کردند.دادند و بر پشت حمل میجا می وسایل خود را در آن

                                                U xelitāne ke de puštet endaxtey čeče derāمثال:

 ای چه چيزی دارد؟آن خریطه که در پشتت انداخته

 جُل:

های خلعت خالفت، و ده اسب، دند با صندوقآورو بر اثر رسول استران موکبی می»... 

 (80: 1744بيهقی، « از آن دو با ساخت زر و نعل زر، و هشت به جُل و رقع....
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باشد ولی در در این متن جل پوشش برای ستوران است. البته در کل به همين معنا می

گویش فاردق اکنون آن را به معنای کلی لباس و پوشش حتی برای انسان به کار 

 برند.می

 مثال:
Age bey bedār ri yāk jolle de bāret ko ke hava sardā                                       

 خواهی بيرون بروی یك پوششی تنت کن زیرا هوا سرد است.اگر می

 بانام: 

خطيب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعيان به مسجد آدینه حاضر آمدند و بسيار »... 

 (.7: 1744)بيهقی،« ر نثار کردند و کاری بانام رفتدرم و دینا

باشد این واژه هم اکنون نيز در گویش فاردق کاربرد دارد و به معنی مشهور و معتبر می

 کاربرد دارد. « بنام» و بيشتر به شكل 
Babaow refeqe mo de qeley ma xele benomā                                               

 ی دوست من در روستای ما خيلی به نام ) معتبر و مشهور( است.بابا

 غمناك:

سيوم روز احمد ارسالن گفت زندگانی خداوند دراز باد. آنچه تقدیر است ناچار »...

 «بباشد و  در غمناک بودن بس فایده نيست

رود. شدت ناراحتی در واژه کار میاین واژه به همين شكل، امروزه در گویش فاردق به

 باشد.  مناک بيشتر از واژه غمگين میغ

 مثال: 
I ahangegā xele qemnakā ur avaz ko                                                          

 این آهنگ خيلی غمناک )غمگين( است آن را عوض کن.

 ترکیبات: 

 به کار بودن: 

باشد با همه قوم خویش و صواب آن است که عزیزا مكرماً بدان قلعت مقيم می»... 

 ( 3: 1744)بيهقی، « جا با وی به کار است به جمله،...چندان مردم که آن
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باشد. امروزه نيز این واژه در کار بودن به معنی الزم بودن، میدر زبان عاميانه تعبير به

 رود. کار میهای دیگر خراسان بهگویش فاردق و به احتمال زیاد در بسياری از گویش

 ثال:م 
Mo i ketaber bo kar derom nāmtānom bo to tom  

   توانم به تو بدهم. من این کتاب را الزم دارم نمی 

 راست کردن: 

« ها راست کردند...طاهر برخاست و جایی بنشست و خازنان را بخواند و خلعت»

 (12: 1744)بيهقی، 

رود و اردق به کار میراست کردن از جمله افعالی است که هم اکنون نيز در گویش ف

ها(. ـ آرایش کردن )برای خانم9ـ درست کردن، آماده کردن 1باشد: دارای دو معنی می

ها را درست وآماده کردند و هم توان گفت خلعتها میجا هم مطابق شرحدر این

 ها را تزئين کردند.توان معنای دوم را برای آن در نظر گرفت و گفت خلعتمی

 مثال:
Felāni hāmči xodešer berey arusi roftā ras kerdā                                          

 فالنی خودش را برای عروسی رفتن خيلی راست )آرایش/ اماده( کرده است. 

 روی نداشتن:  

جا که من فرموده باشم تا ساخته باشند و صواب آن است که شبگير بياید و آن»... 

« ی ندارد در این باب دیگر سخن گفتن و استطالع رأی کردن،...بنشيند، که البته رو

 (91: 1744)بيهقی،

روی نداشتن به معنی صالح و مصلحت نبودن نيز امروزه از افعالی است که هنوز هم 

 در گویش فاردق رواج دارد.

 مثال:
Ruye naderā ke emroo be xāney una berem                                                  

 ها برویمروی ندارد) صالح نيست( که امروز به خانه آن
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 بازی کردن:

راندند و مردمان درم و دینار و شكر و هر داران او را به بازار بياوردند و میو مرتبه»... 

 (74: 1744بيهقی،« کردند. و...انداختند و بازیگران بازی میچيزی می

رود و به همين شكل و به معنی رقصيدن به کار میبازی کردن در گویش فاردق به 

گویند. البته بازی کردن در معنای رقصيدن در گویشهای قوچانی و ها بازیگر میرقاص

جا نيزاین رود. اینکالت )از جمله گویشهای خراسان( هم به معنی رقصيدن به کار می

حال رقصيدن  معنی مناسب با مراسمی است که آورده شده، رقاصان هستند که در

 باشند.می

 مثال: 
De aroosi emru hāmā bāzi mekerdan                                                            

 کردند)می رقصيدند(در عروسی امروز همه بازی می

 

 نماز کرد: 

 (80: 1744)بيهقی،« اميرمسعود خلعت پوشيد و دو رکعت نماز کرد...»... 

برند، ولی در گویش فاردق هنوز هم ر برای نماز فعل خواندن را به کار میامروزه بيشت

-کنند. البته این کاربرد در بسياری از گویشبرای نماز خواندن، نماز کردن را استفاده می

 های خراسان وجود دارد.

 مثال:
Sāber ko ke nemaz konom  bādeš  berem                                                     

 صبر کن که نماز بخوانم بعد برویم

 نان خوردن: 

و رسول بياوردند و بر خوان سلطان بنشاندند. و چون نان خوردن آمد، رسول را »... 

 (81: 1744)بيهقی،« خلعتی سخت فاخر پوشانيدند....

های خراسان و از جمله فاردق به معنای غذا خوردن نان خوردن، امروزه در گویش

 نظر است. مورد
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 مثال:
Zohr nu boxorem bād berem be medresā                                                        

 ظهر نان بخوریم )غذا بخوریم( بعد به مدرسه برویم.

 از جای بشده بود: 

« که آن روز سخن نگفت، و از جای بشده بود...فضل سهل خاموش گشت چنان»... 

 (170: 1744)بيهقی، 

این ترکيب به همين شكل در گویش فاردق وجود ندارد. اما ترکيبی شبيه به آن وجود 

وقتی کسی به شدت عصبانی « از جا بِدَر رفت»دهد: دارد که دقيقاً همين معنی را می

کند که عصبانيتش را کنترل کند دهد اما در عين حال سعی میشود و تغيير چهره میمی

، یعنی از «از جا بِدَر رفت»یا « از جای بشد»گویند: او نشود می و کسی متوجه عصبانيت

حالت طبيعی خود خارج شد. البته گویشوران فاردق معموالً در بيشتر مواقع فعل 

به کار می برند. مانند: سرد رفت: سرد شد؛ فراموش رفت: « شد»را در معنای « رفت»

 ر رفتن همان از جای بشدن است. گيریم این از جای بِدَفراموش شد و... پس نتيجه می

 مثال:

Az harfe hamsāyey ma zohre babam badjur az ja bedār raf                            از

 حرف همسایه مان ظهر بابام بدجور از جابدر رفت )عصبانی شد(.

 بایست کرد: 

ید، و لكن و ما بر این بودیم که وصيت وی نگاه داریم و مخالفتی پيوسته نيا»... 

 (919: 1744)بيهقی،« نگذاشتند تا ناچار قصد خراسان و خانه بایست کرد...

بریم و اما این فعل در گویش بایست کرد را در فارسی معيار به این شكل به کار نمی

 فاردق هنوز هم به همين شكل کاربرد دارد. 

 مثال:
Bāyās dorost kâr ker                                                                                        

 بایست درست کار کرد.
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 آسیا بر خون گشت: 

)بيهقی، « که آسيا بر خون گشت...سوار و پياده و ده پيل خياره. جنگی پيوستند چنان»... 

1744 :981) 

برند. ر میریزی به کابر خون گشتن را امروزه نيز گویشوران فاردق برای مبالغه در خون

اما در گویش فاردق بر خون گشتن )به گویش فاردق: وِر خون گيشتَن( بدون وجود 

 واژه آسيا کاربرد دارد. 

 مثال:
Eqzer xu az pâš amāyak ke qāli ver xu giš                                                      

 اینقدر خون از پاش آمد که قالی بر خون گشت.

 گیری:نتیجه

کند، و های متون کهن را برطرف میهای فارسی بسياری ازپيچيدگیگویش

دهد. همچنين بر دایره واژگانی زبان غنی ها ارائه میتری از واژهمعانی بسيار دقيق

کند تا بتوان بسياری از واژه های فارسی اصيل را جایگزین افزاید و کمك میفارسی می

اند. خواندن متونی دالیل گوناگون وارد زبان فارسی شده ای کرد که بههای بيگانهواژه

تر از افراد دیگراست. مثل تاریخ بيهقی برای گویشوران بخصوص خراسان بسيار راحت

ها در گویش و کاربرد آن تاریخ بيهقیهایی از در این مقاله نيز سعی شد تا با مثال

 ها آشكارتر شود. فاردق، این مزیت گویش

 

 نامه: کتاب

 ( 1743ابراهيمی، قربانعلی ،)«3، مطالعات ایرانی، سال«گویش بيضاوی فارس ،

 ، بهار. 17ش

 ( 1744اختياری، زهرا ،)«نشریه دانشكده «واکاوی چند واژه از تاریخ بيهقی ،

، بهار و تابستان 59، سال 902ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره مسلسل 

44. 
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 دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور هایمجموعه مقاله

 به کوشش دکتر خليل  .تاریخ بيهقی، ( 1741سين )بيهقی، ابوالفضل محمد بن ح

 .مهتاب :تهران. خطيب رهبر

 ( 1744بيهقی، ابوالفضل محمد بن حسين ،)تصحيح و تعليق  محمد  ،تاریخ بيهقی

 .انتشارات سخن :تهران، جعفر یاحقی و مهدی سيدی

 ( 1741ذوالفقاری، سيما ،)«ال ی انسان شناسی، س، نامه«گویش بختياری: بقایازوال

 .183-133، بهار و تابستان، صص 1، ش 1

  ،بررسی وتوصيف نظام آوایی،گویش «گویش لری کهگيلویه»رزمجو،آیت اهلل ،

 .9و 1، ش8شناسی، سال

 ( زبانشناسی عملی: بررسی گویش قاین، مشهد:آستان قدس 1714زمردیان، رضا ،)

 رضوی.

 


