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³« Økš«

زبـانان فارسي و ايرانيان همه براي تنها نه آشنا, است نامي سمرقند
در را نـام ايـن جـهان, كنار و گوشه در كه مردماني همه براي بلكه عالم,
قـلههاي بـلندترين بـا آشـنايي مسـير در و خواندهاند تواريخ و افسانهها

سپردهاند/ ياد به را آن بشري, تمدن فرهنگو
كهن ديار اين نام سمرقند, گوناگون ويژگيهاي و وجوه همه ميان از گر ا
از هم را آن حوالي و سمرقند بجوييم, پارسي ادب و زبان حوزه در تنها را
و شاعران بيشترين بوم زاد هم دريو زبان اصلي پايگاههاي و خاستگاهها
كه سمرقنديان گويش و گفتار رو اين از يافت/ خواهيم گوي پارسي اديبان
است, مانده ناب و نغز هنوز فرودها و فراز همه با كنون تا رودكي عصر از
ـ زبان اين پهناور خطة در پارسي زبان براي شاخصي و معيار بتواند شايد

باشد/ ـ ميشود خوانده تاجيكي و دري فارسي, نامهاي به كه
هـمه آِن از سمرقند چون شهرهايي به وابستگي و دلبستگي چه گر
اما ميبرند, سر به فارسي زبان و ايران تمدني حوزه در كه است كساني
دو جـاذبهاي خراسانيان براي بزرگ, خراسان از بخشي مثابه به سمرقند
سـمرقنديان و سمرقند به مربوط آنچه با آشنايي رو اين از دارد/ چندان
باشد/ خراسانشناسي مركز وظايف اهدافو از بخشي ميتواند است,

نـيز و فـارسي گـون گـونا گـويشهاي و لهـجهها شـناسايي و شناخت

بازگشت به فهرست
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از بخشي كه گويشها و لهجهها اين در حكم و امثال تعبيرات, اصط]حات,
تقويت و حفظ به كه رو آن از هم است, زبان اين فرهنگي و ادبي گنجينه
اين از هم و ميكند كمك آنها تدريجي زوال از جلوگيري و مواريث اين
مـيرساند, مـدد فـارسي زبـان قلمرو در كلي غناي و تعامل به كه لحاظ

انكارناپذير/ است ضرورتي
يا كتابها تدوين و تحقيق به كه اديباني و شناسان زبان همت و ت]ش
و ارزشـمند است كاري ديدگاه اين از پرداختهاند, زمينه اين در مقاhتي
خراسان حوزه در جمله از ـ پژوهشها و كوششها همين راستاي در ماندني/
در گامهايي و يافته انتشار مقاله يا كتاب صورت به آثاري كنون تا ـ بزرگ

جمله: از مشهد,١ـ فردوسي دانشگاه انتشارات مشهد, چ٢, بخارايي, لهجه بخارايي, رجايي علي احمد ٢;١٣٧٥;ـ شماره گياه, مردم مجله بخارايي, لهجه عيني, الدين كمال فردوسيـ دانشگاه انتشارات مشهد, هرات, گفتاري زبان هروي, فارسي فكرت, آصف محمد ١٣٧٦;ـ تاجيكي;مشهد, لهجه فرهادي, روان عبدالغفور تاجيكستان,ـ فنهاي كادمي آ مسكو, تاجيكي, زبان فرهنگ ديگران, و شكوري جان محمد ١٩٦٩ـ

در كتابي نشر پژوهشو اساس, اين بر است١/ شده برداشته ستايش خور
بـه عـنايت بـا ـ سمرقنديان روزمره تعابير و گفتار و سمرقند گويش باب
و فـارسي ادب و زبان تاريخ در آن مردم و سمرقند ويژه جايگاه و نقش
زمـينه ايـن در مـضاعفي ضـرورت و اهميت شايد ـ ايراني اقوام فرهنگ

باشد/ داشته
خود نظر مورد برنامههاي و اهداف پيشبرد در خراسانشناسي مركز



٩ . مقدمه
سمرقنديان عنوان با باب, اين در پژوهشي انتشار و تدوين پيشنهاد پي در
پـذيرفت; را آن خـوشوقتي با سمرقند گويش از گلچيني يا ميگويند چه
زاده, هادي رسول پروفسور تاجيك, دانشمند خامه به اثر اين كه آن بويژه
حاصل واقع در حاضر كتاب ميشد/ نگاشته است, سمرقند زاده خود كه
از خواندههايي و شنيدهها نتيجه خود كه است استاد تتبعات و يادداشتها
اقـوال و گـفتار در مـطالعه و پـيگيري طـوhني سـالهاي تـا كودكي دوران
ادبي و علمي پژوهشهاي و تحقيقات كنار در همواره كه است همشهريان
بر است/ ميداده تشكيل را استاد ع]يق و مشغوليها دل از بخشي ايشان,
كادميك آ نوشتهاي تحقيقو سو يك از را كتابحاضر ميتوان اساس, اين
توشه ره سو, ديگر از و فارسي ادب و زبان در نظر صاحب استادي قلم به
و گـفتار آداب, عـادات, زنـدگي, در دقـيق و عـ]قهمند انسـاني مـطالعه
ميداني پژوهشي و كنجكاوانه پويشي مثابه به و سمرقند اهل اصط]حات

داشت/ محسوب قلمرو اين در
تـدوين و تحقيق كه اهمّيتي و سمرقنديان گويش ويژگيهاي جمله از
و تـاريخ در گـويش ايـن جايگاه باشد, داشته ميتواند باب اين در اثري
شناختي زبان ارزش و ايراني زبانهاي مجموعه بلكه و فارسي زبان تطور
گر ا است/ تطبيقي زبانشناسي و تاريخي زبانشناسي لحاظ به بويژه آن
بدانيم, ايراني زبانهاي شرقي شاخه اصلي زبان دو را خوارزمي و سغدي
مـركز است/ زبـان دو هـر ايـن مـيراثدار گـونهاي به سمرقنديان گويش
قرار شهر اين غرب در نيز خوارزم و بوده سمرقند سغد, باستاني سرزمين
در تبار ايراني مردم از اندكي كنده پرا گروههاي تنها امروزه است/ داشته
زبان اين و ميگويند سخن سغدي به خاروق و يغناب وادي چون نقاطي
زبان است/ خاموشي و فراموشي حال در كهن زبانهاي بسياري همچون
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بـدان ايـرانـيان, نـخستين وطن ,tايرانويج vيا درخوارزم كه نيز خوارزمي
مردم اصط]حات و واژگان است/ رفته ميان از يكسره ميشد, گفته سخن
زوال حال در يا رفته ميان از زبانهاي اين از نشانههايي و يادگارها سمرقند,
محسوب مطالعه شايان و ارزشمند گنجينهاي رو اين از و دارد بر در نيز را

ميشود/
چشم به نيز مجموعه اين در كه چنان ـ سمرقنديان گويش و گفتار در
بر كلي طور به كه عمومي تأثيري از جدا را عربي زبان نفوذ آثار ـ ميخورد
حـضور از نـاشي امـر ايـن شايد ديد/ ميتوان است, داشته فارسي زبان
سرزمين اين در امروز تا ورارود فتح از پس كه باشد اعراب از گروههايي
تـلفظ در جـمله از خاص تأثير و نفوذ اين است/ داشته تداوم بيش و كم
فـارسي واژگـان بـعضي تـعريب و تـحريف عـبارتي بـه و كـلمات برخي
همچون سمرقنديان لهجه كه آن طرفه ميشود/ ديده سمرقند در مصطلح
و نـابتر ايـران در متداول فارسي گويشهاي و لهجهها از تاجيكان ديگر
تحريف اينرو از است/ يافته راه كمتر آن در عربي كلمات استو اصيلتر
ميبخشد آن به ويژهاي شگفتي پارادوكسو نوعي اشاره, مورد تعريب يا
گويش در ويژگيهايي چنين است/ تعمق قابل شناختي زبان ديد از خود كه
ورارود و سغد در سمرقند تاريخي مركزيت بازتاب گمان بي سمرقنديان
و نـظامي و سـياسي حوادث راه چهار مثابه به آن جغرافيايي موقعيت و
و تأثـير از آنچه جز است/ زباني و قومي گون گونا گروههاي ت]قي محل
شد, گفته ورارود به آمده فرا اعراب زبان يا ايران باستاني زبانهاي تداوم
اخير سال صد چهار در ديار, اين در ازبكان بخصوص تركو اقوام حضور
بـه افـزود/ سـمرقند اهـل گـويش به بيشتري هم باز تنوع و ديگر ويژگي
مفرداتو در تنها نه تأثير اين ميشود, ديده نيز حاضر كتاب در كه طوري



١١ . مقدمه
ايـن نـحوي سـاختارهاي در بلكه سمرقنديان گفتار در مصطلح تركيبات

است/ يافته انعكاس گويش
ايـران مـردم براي سمرقند اهل گويش باب در آنچه ميان اين در اما
و تحقيق مبنا اين بر و دارد مضاعفي ارزش و ويژگي خراسانيان خصوصا
گرفت, قرار خراسانشناسي مركز توجه مورد خصوص اين در اثري نشر
تـعابير و اصـط]حات و واژههـا از بســياري يگــانگي گــاه و نــزديكي
گونهاي, به حاضر كتاب در كه است كنوني خراسان مردم با سمرقنديان
سـويي از قـرابت اين گمان بي است/ شده تأليف روشمند و جامع نسبتا
و خراسان مجاور خطه دو در فارسي وادبي زبان تكامل و تكوين بازتاب
از و ميدهد نشان را حوزه اين جغرافيايي پيوند خود كه است ماوراءالنهر
وجود و تاريخي ديرپاي پيوندهاي ارتباطاتو از است نشانهاي سو ديگر
كـه يگـانهاي يـا و مشـترك پسـندهاي و عـادات رسوم, آداب, فرهنگ,
واژگان اصط]حاتو و تعابير در و داشتهاند خطه دو اين تبار هم مردمان

است/ يافته بازتاب آنان
سـفيدار, ,tِتيارvار تيّ مسكه, خلته, ,tحوليv,حويلي چون واژههايي
َجـواري, َاَزغ, زواله, سـّله, ُچو, لّته, رازينه, زينه, ,tدادن vتوله تيلهدادن
قاق, نان vنيمدار, نيمداشت ,tُگل يا vكُل كول ,tُقَنرv قُنار ,tشيارv ِشدگار

و سـيدي, مـهدي آقـاي دانشـور, هـمكار و دوست با گفتگو از واژهها نمونه اين كر ذ در شد/١ـ استفاده ايشان يادداشتهاي
رفته كار به نيز خراسانيان گفتار در كه است كلماتي جمله از ١tُبُجلv بجول
و شهرها ديگر و سمرقند در ايراني هيچ چه گر ا كه است چنين ميرود/ و
ايـن در خراسـانيان نميكند, بيگانگي احساس نشين تاجيك روستاهاي
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ديگـر سـمرقنديان مـتقاب� مـيكنند/ حس بـيشتري بسـيار قـرابت مـيان
در ايـران نـقاط ديگر از بيش خراسان در را احساسي چنين نيز تاجيكان
از كه واژگاني و گويش با بسياري ايران در كه سببنيست بي و دارند خود
مـنظر از چـه گر كه پنداري ميپندارند; خراساني را آنان ميشنوند, آنها
حـقيقت تـاريخ, فـراخ چشـم از خطاست, كنوني سياسي مرزهاي تنگ
مـدنيت و فرهنگ پرتو در را ايراني اقوام همه مشترك ميراث و يگانگي
در خراسانيان و خراسان است بديهي و مينماياند اس]مي و ايراني بزرگ
ايران ايرانيان دهنده پيوند مقام در و برخوردارند ويژهاي سهم از ميان اين
ايـرانـيان ديگر با مقايسه مقام در شرقي, سرزمينهاي تباران هم و كنوني

دارند/ آنان با بيشتري قرابت طبعا
مـتن مـحتواي و مـوضوع بـه عنايت با و شد اشاره آنچه به توجه با
مـثابه بـه سـمرقند اهـل گويش و گفتار در كه لطافتي و شيريني و حاضر
ديـده فـارسي ادب و زبـان پـرورشگاه و خـاستگاه در مـحوري نقطهاي
آن بيان و زبان در تغييري اثر اين سازي آماده و ويراستاري در ميشود,
از بـرخـي تـنها نـيافت/ ضرورت نيز اضافهاي توضيح و نگرفت صورت
ايـرانـيان غـالب بـراي و شده واقع مهجور امروز كم دست كه واژههايي
ايـران امـروز فـارسي در مصطلح معادلهاي با است, نامفهوم و ناشناخته
بويژه و خراسانيان براي نيز واژهها همين از برخي چه گر شد; يابي برابر
معادل اين بود آن بر كوشش آشناست/ بيش و كم خراساني ساhن كهن
با آنها تفاوت كه را واژههايي مث� و نشود گسترده و نيابد تعميم گذاري
تلفظ يا و صوت يا حرف دو يكي در صرفا ايران فارسي مصطلح كلمات
فهم تشخيصو نگيرد/ بر در دارد, تفاوت آوانگاري در تنها احيانا استو
به ضرورتي طبعا و نيست دشوار تفاوتهايي چنين وجود با واژهها برخي
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ميشود/ خوانده اسپ تاجيكي گويش در و سمرقند در كه اسب مثل واژههايي ١ـ

تنهايي به شايد كه نيز اصط]حاتي يا كلمات از بسياري نمييابد١/ توضيح
مـفهوم مـتن مـيانه در و خـود جاي در باشد, دشوار آنها دريافت و فهم

نشد/ ديده آنها مجرد مفهوم توضيح به ضرورتي باز رو ازاين و مييابد
تنها تغييري هر جاي به شد, اشاره كه چنان اثر, ويرايش و تصحيح در
آمـاده و تـصحيح حـال, اين با شد/ داده توضيح محدود واژههاي برخي
زبـانان فـارسي مـيگرفت/ بـر در را مـختلفي مـوارد ضرورتا متن سازي
ديگر همچون سمرقند, جمله از آن, از خارج يا تاجيكستان در تاجيك,
با كمتر و ميخوانند و مينويسند سيريليك به سابق شوروي شهروندان
متن نويسنده همچون خط اين به آشنايان آشنايند/ tعربي vيا فارسي خط
خط با بيشتر طبعا نيز فارسي ادبيات پژوهشگران و استادان ديگر و حاضر
كه كلماتي در بويژه فارسي ام]ي رو اين از دارند/ سروكار سيريليك رايج
ميشود, تشكيل زبانان فارسي براي همصدا مختلط حروف يا حرف از
و دشوار دارند, سروكار كمتر فارسي ام]ي و خط با كه كساني براي طبعا
بـه كـلمات آنـان نـوشتههاي در نـيز گـاه و است هـمراه نـادرستيهايي با
و امـ]يي اغـ]ط تـصحيح و اصـ]ح مـيشود/ ضبط مختلفي صورتهاي
رسم نظر از نيز و لحاظ اين از متن هماهنگي و سازي يكسان نگارشي,
تفكيك براي گون گونا نشانههاي و ع]ئم همچنين و سجاوندي و الخطي
مـوارد و نـوشت دست در نـاخوانـا كـلمات بـازنويسي مباحث, تبيين و
شـد/ مـلحوظ اثـر سـازي آمـاده و تـصحيح كار در دست اين از ديگري
خراسـانشناسي مركز در حضور و ايران به نويسنده سفر با خوشبختانه
نـظر از ويـرايش و تـصحيح و موارد اهم و گرفت صورت هماهنگيهايي
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در را فارسي زبان كوشندگان ساير و محترم محقق توفيق گذشت/ ايشان
حفظو مسير در اثر اين نشر اميدواريم و خواستاريم كشورها ديگر و ايران

باشد/ مفيدي و مؤثر گام پارسي فرهنگوادب گنجينه غناي
شانهچي مدير محسن



k®›oªw »wnB— JjA ° ¬BMp ·`h½nBU ° »ñ¼]BU y½±£

از ارمـغاني چـون ايـران گـرامـي خـوانـندگان بـه hحا بنده كه كتابي
در من كه است مشاهدههايي و تحقيقات نتيجة ميدارم, تقديم سمرقند
همدياران با روز هر معام]ت و ارتباط الفتو انسو در متمادي مدتهاي
مـردم تـاجيكي گـويش در بـنده پـژوهش و تحقيق دارم/ و داشتهام خود
و شـهر ايـن بـه من كه است بوده محبتي و مهر سبب به تنها نه سمرقند
اhصل سمرقندي جانب اين كه است علت بدان فقط ونه دارم آن مردمان
و اقـامت سـال صد سه از بيشتر شهر اين در من كان نيا و واجداد هستم
زبـان آوري جـمع و تـحقيق بـه من رغبت و شوق بلكه داشتهاند زندگي

است/ دليل آن به شروع/١ـ ٢ـ

بـزرگترين از يكـي سمرقند كه است١ باعث آن از باز شهر, اين تاجيكي
از تاريخ است/ اس]مي ايرانيو تمدن بالخاصه و زمين مشرق تمدن كز مرا
از بـيرون با را سمرقند سرنوشت و تقدير سركرده٢, قديمترين زمانهاي
با چين, و هند با افغانستان, و ايران با شرق, پهناور سرزمين با ماوراءالنهر
گنجينههاي ثروت است/ نموده پيوست عرب ممالك با بيزانس, با و روم
همين به تنها آمدند, وجود به قديم قرون در سمرقند در كه مدني معنويو
كشـورهاي تمام تاريخ جريان با بلكه نبودند, مسدود و محدود سرزمين

بازگشت به فهرست
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بـلي بـودند/ عـمومي تـمدن واورگـانيك تركيبي قسم يك مربوط, شرق
و سـنت اسـ]مي, و ايـرانـي تمدن گهوارة سمرقند كه ميگويند درست

فرهنگ سنت, هنر١ـ ٢ـ

حـفاظت و نگهدارنده است/ زبان ترك و نژاد ايراني مردمان عنعنه١هاي
ديوار و زبان بي ك خا معنوي, مدنيو گنجينههاي ثروتو همه اين كنندة
ايـن كه آن نيستند/ خاموش كشيدة فلك به سر طاقهاي و مناره و قلعه و
از عـصر, به عصر از نموده, پاسداري و نگهباني را آن آفريده, را ثروتها
نـموده حـفاظت گذشتگان يادگار و آثار چون داده, تحويل نسل به نسل
گنجينههاي و ثروت تنها نه سمرقند شهر مردم شهرند/ اين مردم است,
داشتهاند, نگاه را شهرسازي و معماري آثار صنعت٢, و شعر وادب, علم
ـ خداونـدي عطاي معنوي, و تاريخي بزرگ نعمت كه بودهاند آنها بلكه
بـه پـيش زمانهاي از كه را فارسي زبان ـ خود شيوهاي و گويا سخن زبان
دhوري با محبت, و مهر با است, بوده موسوم تاجيكي فارسي يا تاجيكي

دارند نگاه توانستهاند ٣ـ

توانستهاند/٣ داشته نگاه امروز تا سربلندي و افتخار با جسارت, و
فـارسي نـظم و شـعر رونـق و رشـد و پـيدايش مـوطن گوييم ما گر ا
فارسي ادب و زبان سرآغاز و كز مرا از يكي سمرقند پس بود, ماوراءالنهر

ميشود/ محسوب
با است, گرديده ثبت تاريخ در كه فارسي اّولين اشعار از مصرع چند

است: مربوط سمرقند نام
افگـند كي بدينت مند كند ـ سمرقند
خـهي تـه هـميشه بـهي تــه چــاچ از
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نـام بـه خـردادبـه ابـن المـمالك و المسـالك در كـه مـصرع چار اين
تخريب اثر در كه است گدازي و سوز بيانگر است, آمده عباس ابوالينبغي
دوسـتدار شاعر نفر يك دل از اعراب لشكر تهاجم از سمرقند ويراني و
كه قديم فارسي شعر بيت دو است/ آمده بيرون سمرقند زادة يا سمرقند
مـتعلق سـغدي حـفص ابو نام به است, شده انشا سامانيان عهد از پيش
شهر سغد, ملك مركز از شك بي شاعر اين كه ميدهد گواهي دل استو
تاجيكي چنان شعر اين سبك آهنگو و زبان است/ نموده بروز سمرقند,
سـر به عمر پيش سال صد و هزار نه آن سرايندة ميكنيد گمان كه است
اقامت سمرقند در امروز كه است حافظ يا شاعر يكتن بلكه است, برده

دارد/
امير نام به و بخارا شهر به سامان آل دولت واقتدار اشتهار و شكوفايي
زمينههاي و پايه كه است شاهد تاريخ اما است/ موقوف ساماني عيل اسمى
آن در بود/ شده گذاشته سمرقند در دولت اين سياسي و اجتماعي ملي,
گذار وا خدات سامان بن اسد دودمان به ماوراءالنهر حكومت كه سالهايي
رو اين از و ميشد محسوب خاندان اين كميت حا مركز سمرقند گرديد,
حكـومت بـه t/٧٦٤مv ٢٥٠ه سـال در سـاماني احـمد بن نصر كه وقتي
كـم حـا ايـن ادارة تحت ماوراءالنهر ديگر ُملكهاي گشت, مأمور سمرقند
احـمد بـن نصر كه ايامي آن در سال, ده از بعد بود/ گرفته قرار پرقدرت
بـه ـ بـا� مـوفق ـ خـليفه كـرد, تعيين بخارا كم حا را اسمعيل خود برادر
نـمود تـفويض را مـاوراءالنـهر اعـمال هـمة وhيت منشور احمد, نصربن
مركز همچون سمرقند احمد, نصربن سلطة زمان در /t/٨٧٤م . ٢٦٠vه
بـراي دري زبـان وادب شعر حوزة چون و اس]مي علوم و دانش و علم
را مسـتحكمي پايههاي و عوامل بعدي قرن فارسي ادبيات رونق و رشد



ميگويند چه سمرقنديان . ١٨

ـ . / ٩١٤م . / ٣٠١vه ساماني دوم نصر دربار تواناي شاعر گذاشت/ بنياد
در رود, بـخارا بـه كـه آن از پـيش رودكـي, عبدا� ابو t/ ٩٤٣م . / ٣٣١ه
چيره شاعر سان به يافته نما و نشو جا همين و كرده علم تحصيل سمرقند
ادبپيش و شعر و فلسفه و علم درِي زبان كرد/ پيدا واعتبار اشتهار دست
سـامان, آل دولت رسـيدن قـدرت پـاية بـه از پـيش يعني چهارم, قرن از
بـزرگ شـهرهاي چـنين در را خود تشكل و پيدايش نخستين مرحلههاي
برداشتن نام <سمرقندي> نسبة به است/ نموده طي سمرقند مثل تاريخي

نيست/ تاريخي تصادفي امر يك دقيقي و رودكي مثل توانا شاعران
ايـن و يـافت استقرار بخارا در سامانيان دولت پايتخت كه آن از بعد
اهميتو سمرقند گرفت, قرار شرق وفلسفة دين ادبو و علم مركز شهر
دارا همچنان سامانيان دورة مدني و معنوي حيات در را خود پيشينة مقام
تعليم شهر, اين خانقاههاي اقامتگاه و منزل در مدارس, و مساجد در بود/
فارسي دري زبان به چه عربيو زبان به چه ـ عقلي نقليو علوم تدريس و
بـن محّمد حاتم ابو حديث, در سمرقند, شهر علماي نام بود/ متداول ـ
المـهدي اّم بـه مـلقب مـحّمد ابـواللـيث فـقه در t/٩٦٥م . / ٣٥٤vه حيان
و t/٩٤٤م / ٣٣٣vه مـاتريدي مـنصور ابـو كـ]م, در و ,t/م. ٩٨٣/ ٣٧٢vه
در شـهر, ايـن از بـيرون سمرقندي, حكيم به معروف اسحاق ابوالقاسم
از بـعد سـمرقند كه آن ك]م خ]صة بود/ كرده پيدا شهرت اس]م, عالم
كه بود استواري و قوي اركان از يكي ساماني دولت محتشم بناي در بخارا

آن روي بر ١ـ
و خـلق فرهنِگ و معنويات و واقتصاد سياست عالي عمارات آن باhي١

داشت/ استقرار مملكت
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آورد سقوط به روي عظمت و شكوه قرِن يك از بعد سامان آل دولت

دولتي بزرگترين درآمد١ـ ٢ـ

اسـاس كـه بـزرگتريني١ دولت خـورد/ پاش هم از كوتاه مدت يك در و
و رفت بـين از بـود, ايرانـي آن عنعنههاي و سنت و اجتماعي و سياسي
آن امـا نكـرد/ وجود عرض بعدي اعصار و قرون در ديگر دولتي, چنين
مثل بود, يافته بنياد دولت اين شرافت به كه معنويي ارج پر گنجينة و تمدن
حيرت سرعت وسعتو يك با بلكه نخورد, پاش هم از سامان آل دولت
سرزمين يافت/ رواج و رونق و گسترش دولت آن مرزهاي از بيرون افزا,
چـند هر كه تركاني گذشت٢; قراخاني تركان تسلط به سامانيان اجدادي
نژاد ايراني مردم عنعنههاي با خود قلب و روح با اما بودند, آورده اس]م
زبـان و ادب و فرهنگ صاحب كه مردمي به حال عين در بودند, بيگانه
بـه ايـن از گذشته ننگريستند/ عداوت و خصومت نظر به بودند, فارسي
نكردند/ دراز دستتعرض آن وادبي علمي آثار دريو فارسي زبان وجود
واليان كه بود شهرهايي از يكي قراخانيان حكومت عهد در سمرقند
حكومت قراخانيان برگزيدند/ خود سلطنت دولتو مركز را آن نژاد ترك

خانههاي آفريننده٣ـ خPق, ٤ـ

مـردم حـويليهاي٣ و بـاغ در شـهر حـيات نبض اما گرفتند, دست به را
دسـتگاههاي در بـّزازان, و تـاجران فروشگاههاي و دكان در زحمتكش,
بود زنده شهر بود, تپش در مدرسهها و مسجد در هنرمندان, و پيشهوران
ايـجاد فـارسي قصههاي و شعر شهر, مردم داشت/ كارانه٤ ايجاد روح و
فـارسي زبـان مـيآموختند/// دانش و عـلم فـارسي زبـان بـه مـيكردند,
واليان كارگزاري در بلكه فرهنگ, و علم ادبو و شعر در فقط نه تاجيكي
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بود/ كاربرد و اعتبار مقام در قراخاني
كـرده ظـهور ادبـايي و شـعرا عده يك سمرقند از قراخانيان عهد در
اديب دارند/ بارزي نقش و بزرگ مقام فارسي ادبيات تاريخ در كه بودند
vمـجمع مـقاله چـهار مشـهور كـتاب مـؤلف فـارسي, نثر استاد و نامدار
كسب جـا همين در شده, متولد سمرقند در ـ عروضي نظامي ـ tالنوادر
و متين نثر به سرزمين آن در و كرده سفر خراسان به سپس نموده, كمال

كرد/ پيدا شهرت خود قوي دانش
محّمد ابو استاد سّيدالشعرا عصر اين آور نام و توانا شعراي از يكي
مـحسوب رودكـي نـظم مكـتب يـافتة تـربيت كـه بود رشيدي محّمد بن
و خوانده ره> <سيزده را رودكي ديوان كه است شاعري همان اين ميشود/

گرفته فرا و آموخته قسمتي١ـ پارهاي, ٢ـ

مـقام بـه را او گشـته, مـفتون او سخنان اعجاز و سحر به كرده١, خود از
هـمچون خـود رشـيدي است/ گـذاشـته فـارسي سخنوران تمام <سرِي>
شـاعر او واhمـقام شـعر و بـود زمـانش ادب اهـل پيشگام <سيدالشعرا>
دور hهـور در را سـلمان سـعد مسعود غزنويان عصر مشهور و معروف
او به رشيدي كه قصيدهاي خواندن از بعد سلمان بود/ كرده مفتون دست
از پارچهاي٢ بود/ نوشته او سخن ستايش رشيديو مدح در داشته, ارسال

ميآيد جا اين در سلمان سعد قصيدة
دراز طــريق از آمــد فـــزا روح نســــيم

عـدن دّر ز پـر درج يكـي سـپرد مـن بـه
دريـا ديــدگان ز كــنارم بــود چــه گــر ا

مـن ديـدة دو هر درج آن در خيره بماند
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دريـا لب بـر كــه آن بــود دّري چگــونه

ثـمن ديـدگانش و جـان جز نديدم همي
پـيشم در شگــفت نــوآيين بــهار يكــي

بــهمن در ابــر نــنگاريد چــنان آن كــه
ديـدم قـصيدهاي گـويم چه رمز به همي

چـمن بـهار از چـو و بـهار زمـانه از چـو
زمـين و هـوا مـن گـرد چون شد حقيقتم

روشـن و مـعطر شـد آن مـعني و لفـظ ز
بـيهمتا حكـيم رشـيدي شـعر هست كه

سـخن بـلند شـاعري قـلم تـيز تــيغ بــه
آري دور ز بشـناختم شـعرش وهـم بــه

ُخـتن مشك ز گـويدت خـبر بوي دور ز
ديـدم لعـبتان فـوج يك كـردم بــاز چــو

بـدن و روح لطـيف و قـد و چـهره بديع
اعـلي او قـدر به مكنون گوهر عقد چون

احسـن خـوبي به مدفون ديبة تخت چو
پـروين و مـه و زهـره پـر آســماني چــو

سـوسن و گـل و hله پـر بــوستاني چــو
آن از نـهاد نــتوانسـتمش بــر ديــده بــه

پـيراهـن و آسـتين ازو شـد تـرهمي كــه
صـيقل را حسـام چـون مـرا طـبع زودود

روغـن را چـراغ چـون مـرا جان فروخت
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را آن ســاختم تــعويذ جــــانم بــــهر ز
ريـمن زمـانة جـانم بـه قـصد كــرد كــه

بـاب هر در ستوده جواني روز چو زهي
فـن هـر در گـزيده پيري دانش چو زهي
سـمرقندي رشـيدي شـعر كه است آن گواه سلمان سعد بيتهاي اين
و است بوده دانش و حكمت از پر مضامين و سخن عالي صنعت نمونة
در خود و كرده ظهور آن از رشيدي كه ادبي محيط كه زد حدس ميتوان
ادبـيات عنعنههاي و سنت همان ادامة است, داشته قرار آن عالي پايگاه

است/ بوده سامانيان عهد
قـصيدهسراي شـهير, شـاعر سـمرقند, در قراخـانيان سلطة عهد در

نظير بي همتا, بي شناخته١ـ ٢ـ

بن محّمد الدين شمس الشعرا تاج تكرار١ نا و ممتاز هجونگار زبردست,
عـنوان مـيآيد/ شمار به فارسي ادبيات بزرگ سيماهاي از سوزني علي
سـرور و پـيشصف زمـان آن در سـوزني كه است آن مؤيد الشعرا> <تاج
قراخاني واليان دربار در سوزني است/ شده اعتراف٢ سمرقند ادبي محيط
و احترام و پاسداري مقام در نيز دانشمند سان به بلكه شاعر, چون تنها نه
است عهد آن منظوم آثار يگانه سوزني ديوان بود/ مفتخر <حكيم> لقب به
دسترس در امروز و مانده ايمن بعدي قرن آسيب و گزند از ما زمان تا كه
تـعبيرات و گـويش از خود مطايبهاي و هجويه اشعار در سوزني ماست/
مـورد امـروز تـا تأسـف با كه است نموده استفاده فراوان سمرقند مردم

است/ نگرفته قرار تحقيق آموزشو
در كـنده پـرا ابـيات چـندي بـا شـاعر تن دو نام سوزني معاصران از
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از همانا مغول حملة ت]طم در ايشان اشعار ديوان اما شده, ثبت تذكرهها
ديگري و بود شطرنجي علي دهقان شاعران اين از يكي است/ رفته بين
منصبي به مسعود خان طمغاج سوزني, ممدوح دربار در كه مؤيد شهاب

داشت/ مأموريت
نويسندهاي دبير و اديب سمرقند در سوزني, از بعدتر كمي دورة در
كرد ظهور <كاتب> به ملقب و ظهيري به متخلص محّمد ظهيرالدين نام به
مأموريت t/٤ـ١٢٠٣م. / ٦٦٠vه خان طمغاچ قليچ ديوان در مدت چند كه
امروز كه سندبادنامه, او, منثور داستان داشت/ عهده در را ديواني صاحب
شـمار بـه .١٣م/ / ٧ه قـرن نـثر شاهكارهاي از يكي ماست, دسترس در

ميآيد/
را شكـوفا و آرام سـمرقنِد مغول, اردوهاي حملة مصيبت و ف]كت
سرنوشت سخت فاجعة ساخت/ گرفتار انهدام تخريبو تندباد به يكباره
اين است/ ثبتگرديده صفحاتتاريخ در چنگيزيان تهاجم اثر در سمرقند
شهر اين در را زندگي نفس گويا قرن يك از بيشتر مدت در ضربت و حمله
زمين با پرشكوه بناهاي و عمارات مردم, منزلگاه و خانه ساخت/ منقطع
ج]ي نموده, ترك را خود زندگي مح]ت و اقامتگاه مردم شدند/ يكسان
سـر به عمر برهنگي و بينوايي و ترس و بيم در بازماندگان كردند/ وطن
چشمي يك مخوف, وحشتكدة اين ودر ركود سكوتو اين در ميبردند/
و شـعر از گـوشهاي در شـمعي يك و نشد گشوده وادب علم حيات در

نگشت/ افروخته شاعري
تا داشت ادامه سال صد از زياده سمرقند, زباني بي و خاموشي اين
او كـه دمي آن از و گذاشت قدم تاريخ عرصة به تيمور امير كه جايي آن
سمرقند بيجان و مرده تن به داشت, اع]م دولتخود پايتخت را سمرقند
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مـهيب قوشون و لشكر با كه تيمور گرديد/ دميده بخش حيات تازة نفس
ويـرانـي و تـخريب بـه رحـمانه بـي را ديگـر كشـورهاي و شــهر خــود
بنيادكاري العادة فوق قوة و نيرو به سمرقند آبادي و عمران در ميرسانيد,
نو مدرسههاي و مسجد كرد, تعمير را خراب بناهاي تيمور بود/ بسته كمر
كرد, عمارت آنها مقام و نام سزاوار را بزرگان مزارات و خانقاه نمود, بنا
نمود, ترغيب فنون و علوم ترويج به را ادب اهل همة و دانشمندان و علما
عـالمان خـراسـان خـصوصا و ايـران از جـمله از هـمسايه, كشورهاي از

دست چيره هنرمند١ـ ٢ـ

مـانوي نـقاشان و گـلدست١ مـعماران كـار, معجزه هنرمندان زبردست,
تعليم تدريسو نو از سمرقند مدارس در كرد/ جمع سمرقند در را پيشه٢
فارسي زبان به عربي زبان برابر ادبا و علما يافت, رواج نقلي و عقلي علوم
كه تيمور زمان مورخ دو گشتند/ مشغول كتب و تأليفرسايل تدريسو به
مـدون كـتاب شكـل در را او حكـومت آيـين و رسـم و فـتوحات تـاريخ
شامي الدين نظام و يزد از علي الدين غياث بودند: نژاد ايراني ساختهاند,
در عظمتتيمور با عمارات بروج و گنبد و رواق و طاق در بودند/ تبريز از
ثبت فارسي زبان به ومنثور منظوم قطعات بسيار عربي, كتيبههاي رديف
سـمرقند در شعر رونق و رواج از چند هر تيمور عهد در است/ گرديده
است ممكن گرفتن نتيجه قرينهها چندي روي از اما نداريم, كاملي اط]ع
اثر بي سمرقند فرهنگي و ادبي محيط در نيز فارسي شعر عصر اين در كه
به سمرقندي عبدالملك خواجه تيمور عهد اhس]م شيخ گر ا است/ نبوده
در كـه نـيست تـرديد جـاي پس است, مـينوشته شـعر عصاري تخلص
است/ بـوده گرم شعر بازار هنر و فضل اهل و عادي مردم ميان سمرقند
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شـايد است, آورده <عـصاري> از خـود تذكرة در دولتشاه كه غزلي يك

باشد: تيموري دورة شعر مضامين اسلوبو سبكو نمايانگر
آخـر مـرو مـا نظر از چشم مردم اي

آخـر! مـرو مـا بـر ز گــرامـي دّر وي
دور مشو رنجور تن از عزيز جان اي

آخـر! مـرو ما زسر رحمت ساية وي
مـا جگـر خـون ريخته غمت تيغ اي

آخـر! مرو ما جگر خون چو ديده از
جـانان پرور جان خط خيال نقش اي

آخـر! مـرو مــا بــصر ســواد لوح از
عصاري خويش خبر ندارد تو از دور

آخـر! مرو ما, خبر شنيدي كه كنون ا
مـدت در بـاز سمرقند .١٤٠٥م/ / ٨٠٧ه سنة در تيمور وفات از پس
سـال بـود/ مـعموري و آبـادي و رونـق و رشد اوج در سال پنجاه قريب
پـدر دولت مـلكهاي در تـيمور جـانشين مـيرزا شاهرخ .١٤٠٤م/ / ٨١٢ه
در ميسپارد/ ميرزا بيك الغ پسرش به را ماوراءالنهر وhيت حقوق خود,
فرهنگ و علم بزرگ كز مرا از يكي سمرقند عالم, و فاضل والي اين عهد
الغ سرپرستي و دستگيري اعانتو ترغيبو با ميگردد/ فارسي وادبيات
ونقلي عقلي علوم دانشمندان و فقها و علما اجتماع يك سمرقند در بيك
رصـدخانة در و مشهور مدرسة در بيك الغ اطراف در ميآيد/ وجود به
زين موhنا رومي, زادة قاضي به ملقب موسي الدين ص]ح مثل او نوبنياد
كاشاني, الدين معين كاشاني, جمشيد الدين غياث قوشچي, علي الدين
عـالم مـحّمد مـوhنا سـمرقندي, ابوالليثي ا� فضل الدين ج]ل خواجه
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فارسي زبان به را خود علمي تأليفات كثر ا و بودند آمده جمع سمرقندي
سـلسلة پـيشواي عـصر, اين عارفان بزرگترين از يكي مينمودند/ تأليف
همين در احرار خواجة به معروف عبيدا�, خواجه سمرقند, در نقشبنديه
عـقايد و تـصوف در گـذرانـيده, سـمرقند در را خـود عـمر بـيشتر عصر

است/ نوشته فارسي زبان به رسالهها چندين نقشبنديه
رواج و رونق بيكبيشتر الغ حكمراني زمان در نيز فارسي ادب و شعر
بـيك الغ دربـار از بيرون هم و بيك الغ دربار در هم سمرقند, در يافت/
صوفيه, شاعران از يكي داشت/ وجود ادبي گرم و پرجوش خيلي محيط
و والي از يـا مـيرسيد تـنگي بـه او زنـدگي كـه سالهايي در انوار, قاسم
در سـمرقند در را سالها چند ميشد, آزرده خود ولينعمت و سرپرست
سـرا قصيده شاعران از است/ گذرانيده عارفان و عالمان و شاعران حلقة
وفـات از بـعد كه شاه ميران vپسر خليل سلطان مداح سمرقندي بساطي
مداح بدخشي موhنا و tبود يافته تسلط سمرقند تخت به سال چند تيمور

بودند/ بيك الغ
كثر ا كه بودند بسيار شاعران نيز بيك الغ دربار از بيرون عصر اين در
بسـاطي بـودهانـد/ نـيز غـزليات ديـواِن صـاحِب و مـيگفتند غـزل آنــها
بسيار باز و اندجاني بديعي يوسف موhنا سمرقندي, رياضي سمرقندي,
زماني در شاعران همه اين ديوان اما مندرجاند, تذكرهها در كه شاعراني
شهر نشين باديه قبيلههاي تهاجم سمرقند, در بيك الغ شدن كشته بعد كه
غزلي جا اين است/ رفته بين از كرد, كنده پرا را وادب علم اهل خرابو را
شعر زبان اسلوبو سبكو بارة در شايد كه ميآورم سمرقندي بساطي از

گردد/ پيدا تصوري عصر اين
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افشـانش عـنبر زلف است بسـته دلي مويي هر به

پــريشانش زلف در دلهــاست جـــمعيت مگــــر
گـردد مــن راه حــجاب دائــم او گــيسوي شــبي

افشـانش بـر آخـر يكـي بـيني رو چــند تــا صــبا
سـويي هـر بـه مسـتي سـر ز ميافتد تو گوش در

غـلتانش وصـل جــام ز ديگــر جــرعة يك بــده
را حـقيقت بـنما يكـي آخـر فـروش خـود لعل به

مـرجـانش تـو يـاقوت ز گـردد جگـر خـون پر كه
كمتر مدان خود از كمال را بساطي اين نظم در تو

سـلمانش ديـده آب بـه مردم چون پروردست كه
ميشود, شروع سمرقند پرفاجعة صفحههاي باز بيك الغ قتل از بعد
به روي بودند, كرده بنا سال صد مدت در تيمور او جد و بيك الغ آنچه
آسيب شهر معمورة عماراتو در الخصوص علي ميآرد/ تنزل تخريبو
مـوقع بـه مـاوراءالنـهر بـر شـيبانيان تسـلط ميگردد/ وارد سختي گزند و
به نسبت كه شيباني واليان آورد/ جدي نقصان سمرقند اقتصادي سياسيو
پـايتخت اسـتقرار از بعد داشتند, شديدي عداوت و خصومت تيموريان
گذاشتند/ فرسايش و خرابي متروكيو وضع در را سمرقند بخارا, در خود
خاموشي چند مدتي از بعد سمرقند در منفيتاريخ عوامل اين وجود با اما
شـعله ادب و شـعر شـرارههـاي شـهر جاي هر جا هر باز مدني, حيات
و پرور شعر روح كشتارها و جنگها واليانو كشمكشهاي همه اين ميزدند/
مـحمود الديـن زيـن نـتوانست/ شكسـتن را سـمرقند مردم دوست ادب
سـمرقند بـه هـرات فـترت از بـعد .١٥١٢م/ / ٩١٨ه سـال در كه واصفي
پـيدا پـناهگاه خود براي شهر وادِب علم اهل ميان در بود, كرده هجرت



ميگويند چه سمرقنديان . ٢٨

در و مدرسهها در كه ادبي مجلسهاي و محفل از الوقايع بدايع در وي كرد/
آورده جـالبي روايـتهاي و نقل بسيار ميگشت, برپا سمرقنديان منزلهاي
در افكار مبادلة و بحث شعري, نقدهاي و مشاعره محافل اين در است/
را خود كتاب واصفي است/ ميشده واقع ب]غت و فصاحت و شعر علم
نام م]متي يوسف خواجه خانة در سمرقند در كه مجلسي يك حكايت از

شده برگزار شده, واقع خPصهاي١ـ مختصري, ٢ـ

لحظهاي٢ چند است/ نموده آغاز آمده١, وقوع به منصبي صاحب و شاعر
ميشود: درج جا اين آن از

ابو همام امام قبر سر مسجد در ديزه كر چا گورستان در شامي <نماز
بودم/// نشسته شكسته دل و خسته دلي با عليه رحمةا� ماتريدي منصور
طـلب مـ]متي يـوسف خـواجـه را شما گفت: و شد پيدا شخصي گاه نا
شـريف مقدم انتظار و حاضرند سمرقند افاضل وي خانة در و مينمايد
پيراسته و آراسته ديدم مجلسي آمدم, در خانهاش به چون ميبرند/// شما
خوش نديمان عين/// حور مانند نشسته دلبري سو هر به و برين خلد چون
گويي و گفت طرح خصال همايون پيكر مه حريفان و مقال شيرين منظر
خواجهانگيز ساختند/ برين فردوس رشك را مجلس و انداختند ظريفانه

كرد/ گفتن بديه به شروع خواجه ٣ـ
نمودند/// غلبه مرتبهاي بديهه در مجلس حضار بر و كردند٣ گفتن بديهه
گفت: فقير گوش در بود, خراسان و عراق فض]ي افضل كه قتيلي موhنا
به كار و گردانيد رسوا و زبون جماعت اين نظر در را ما عجب خواجه اين
و كنيد صبر شما كه گفتم فقير زد/ نميتوانيم دم پيشاو ما كه رسانيد جايي
ظـلمت در و است عاري علم لباس از خواجه جناب كه منماييد تعجيل
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خجالت موجب كه زد خواهد بر سر امري وي از عاقبت متواري, جهل
<تـوني> كـه شـخصي اثنا اين در و شود/// ما استي]ي سبب و گردد وي
واصـط]حات قواعـد از بود, زبوني غايت در شعر در و ميكرد تخلص
و مـيپرسيد چـيزها فـقير اين از شعري صنايع و قافيه و عروض و شعر

كه: شد گفته بديهه در ميشنيد/ جواب
مـيكني تفحص ما از را شعر مـيكني تـخلص تـوني كه اي

فرمودند: شنودند, چون خواجه
است عـاجز مـرِد كـه مـيدانـي تو چون

مــيكني تــجسس ايــن مــعني چـــه از
گفتم: و شدم خندان اختيار بي فقير

كـرديد رسوا بيهده را خويش كـرديد كـرمها كــه ا� بــارك
كـه انـجاميد ظـهور بـه امـر چه كه فرمودند اعراض روي از خواجه
غـلط را قـافيه مـخدوم <اي گفتم: گرديد/ شما انبساط مقدار اين موجب

نميباشد>/ قويتر اين از عيبي شعر ميان در و كرديد
در بيشتر عصر اين در ادبا و فض] محفلهاي و شعر مجلسهاي چنين
حكام و امرا از كه علما و فض] منزلگاههاي در معرفت, كسبو اهل ميان
دوhت حكـام و شـيباني واليـان مـيگشت/ بـرپا ميجستند, دوري زمان
شـعر سـ]طين آيين و رسوم و سنت از بودند, رسيده باديه از كه ايشان
اوايل در كه جاست اين از و بودند دور پيشين تركان دوست ادب و پرور
نكرده جمع را مداح شعراي خود ديوان و دربار در خود حكمراني دورة
مثل دست قوي واليان چنين كرده سر .١٨٧م/ / ١١ه عصر نيمة از و بودند/
و شعرا از هميشه ركابخود و دربار در tدومv خان عبدا� و خان عبيدا�
اين تقليد به بودند/ برگزيده خود خاصة نديم مصاحبو را تن چند فض]
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و پـرور شعر را خود رفته رفته نيز شهرها حكام و داران منصب خوانين,

ميكردند قلمداد ١ـ

ميدادند/١ قلم به وادب فضل حامي
برقرار نسبي آرامي يك كرده سر هجري ١١ قرن نيمة از سمرقند در
و آمد جنبش به زيادي اندازة به نيز ادبي محيط كه بود اين نتيجه و گرديد
رونق و رواج ادب و شعر بازار و يافت تشكل به ادبي حوزة يك شهر در
مـطربي دور ايـن شـناختة شـاعران و بـرجسـته اديـبان از يكـي گــرفت/
تدوين تذكرهاي خود معاصر شاعران آثار و احوال در كه بود سمرقندي
ادبـي, وضـع كـه است مـعتمدي و يگانه مأخذ امروز تذكره اين و نمود
در است/ سـاخته روشن ما براي آينه چون را زمان آن علمي و فرهنگي
شـامل نـفر چـهار و صـد يك سـمرقند فض]ي و شعرا از مطربي تذكرة
كـه است آن شـاهد است, مـندرج آنـها از كه اشعاري نمونة و گشتهاند
نـظم عـمدة مركزهاي از يكي ١١ قرن دوم نيمة در هم واقع در سمرقند
و شـعرا مـحفلهاي و مـجلس از مـطربي است/ بـوده ماوراءالنهر فارسي
مسألههاي همايشها آن در كه است آورده بسياري حكايات و نقلها فض],
مورد شعري صناعات قافيه, و عروض علم جمله از شعر عملي و نظري
سـمرقند شـاعران مـيان در است/ داشته قرار جدي مناظرههاي و بحث
قصايد و غزليات كامل ديوان شاعر ده از زياده مطربي تذكره در مندرج
و ايران در آن, از بيرون حتي سمرقند, در تنها نه خود زمان در و داشتهاند
افـضلي دهـبيدي, امـيني جـملهانـد آن از بـودهانـد, مشـهور هـندوستان
صابر سمرقنديو صادق سمرقندي, نگاري سمرقندي, باقي سمرقندي,

سمرقندي/
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و ادبـا نثر و نظم اسلوب و سبك از گرامي خوانندة كه آن منظور به
مطربي تذكرة از پارچهاي باشد, داشته تصوري سمرقند عصر اين شعراي
شاعر منزل در خود پرفيض صحبت از مؤلف آن در كه ميكنيم اقتباس را
دهـبيدي خواجـة ك]ن خواجه به مشهور محّمد ابو زمان آن دانشمند و
نقل اميني به متخلص tسمرقند مقيم كاساني اعظم مخدوم امجد vفرزند

ميكند:
مشـاركت به ضيائيه فوايد درس به سن صغر در كمينه اين كه وقتي
الي اوصـل و ابـقاه و تعالي ا� سلمه هاشم خواجه عالميان زادة مخدوم
تصحيحو و سبق تكرار و جهتتذكار به گاهي ميشد, حاضر متمناه غاية
است, واقع بُلبُلک حوض لب در كه ايشان شريف منزل به عبارت تنقيح
فاطمه حضرت به منسوب بيتكه اين سبق كره مذا حين در روزي ميآمد/
حضرترسالت مرثية در و ـ ابيها علي وسلم صل و عنها ا� رضي استـ

شعر: كه شد مذكور فرمودهاند ـ وسلم عليه ا� صلي ـ
لياليا ِصرن اhياِم علي صبت انِـها لو مصايب علّي صبّت

بحر در گفتم است: بحر كدام در بيت اين كه پرسيدند ايشان حضرت
را بـيت ايـن نـما/ مـثالي فـارسي ابـيات از فـرمودند سالم/ مسدس رجز

بيت: كه خواندم
گل دوران در كوش عشرت به ساقي

گـل پـايان تـا جــام كــف از مگــذار
كامل عروض علم در و بود افاضل از يكي كه غجدواني صالح موhنا
كـه زيـرا است ناموزون شما بيت اين فرمود: مغالطه سبيل بر مينمود///
در شود, واقع نون مّد, حرف از بعد هرگاه كه است عروض ارباب قاعدة
از بـعد بيت درين <پايان> و <دوران> كلمة در پس ميگردد/ ساقط تقطيع
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فقير ميشود/ ناموزن بيت شود, ساقط تقطيع در چون شده واقع الفنون
كن سا نون مّد, حرف از بعد هرگاه كه است آن عروض اهل قاعدة گفتم:
ساقط پس است, متحرك نون جا, اين ميگردد; ساقط تقطيع شود, واقع
مـبحث ايـن استماع از بعد ايشان حضرت نشود/ ناموزون بيت و نگردد
ذوفـنون عـروض فـن در يـاران كـه فـرمودند گـرديده حـقير ايـن متوجه
برخواسته باشند/ ميگفته نيك را اشعار كه است اين در ظاهر مينمايند/
ك]هي نمد اين از نيز را فقير كه فرمودند آن از بعد آوردم/ جاي به تعظيم
غـزل ايـن فـقير بـود/ نـخواهـد بـعيد خواني, شعري من نزد گر ا هست/

مطلع: را فرجامي حقايق حضرت
فـدا را تو مقدس جان هزار بادا بدا ما كل في جمالك َبدا مَْن يا
غزل: هذا هو و رسانيدم ايشان شريف عرض به بودم, نموده تتبع

واحــــدا ا� الصــــفاتك مــــن مـــــــن يــــــــا
والدا ليس له طــــفِل كـــــرده تــــــــو پــــــــيدا

يــــزل لم حــــي اي تــــو جــــمال پــــــــرتو از
صـدا پـر طـاق ايـن در است لمــعهاي خــورشيد

گـذشت حـد ز دردم كـه خـويش روي بــنماي ///
مــابدا كـــل فــــي جــــمالك بــــدا مــــن يــــا

مــطربي جــان بــود چــــه تــــو فــــداي بــــهر
فــــدا تــــرا مــــقدس جــــان هــــزار بــــــــادا
جا اين نيز اشكي نام به شاعري از رباعي يك و غزل دو اين از گذشته

همدرسان در١ـ بود/ مطربي درسان١ شريك و جاني دوستان از نامبرده ميگردد/ ثبت
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عراق طرز به اشعارش بيشتر مطربي قول به و بود زمان سرامدان از شعر

است: گشته مطّرز
بــجنباند ســيمبر اي تــــو نــــخِل نســــيم

بـجنباند پـر تـو هـواي بـه جــان مــرغ چــو
بدهد جان كه دل خسته هر تو هجر دست ز

بــجنباند ســر و او ســر بــه رســد اجــــل
ريــزد آرزو جــانم رگ ز خــون جــاي بـــه

بــجنباند نــــيشتر او غــــمزة كــــه دمــــي
دل بــردن بــراي ســر زنــد فــــتنه هــــزار

بــجنباند گــر ا ابــرو گـــوشة غــــمزه بــــه
نـهد چگـونه قـدم اشكــي كــلبة بــه اجــل

بــجنباند در زنــجير كــه َزهــره راست كــه
ايضا:

بشكست هـجران ز ديـده در چـو كـه اشكـم طـفل
بشكست افــغان و آمــد ســنگ بــه صــبر شــيشة

بــنمود بت اي تــو زلف ســر كـــفر تــــا چــــهره
بشكست جــان چــارسوي ســر بــه ايــمان نـــرخ

امــيد مــرغ بــرد خــواست مــــرا هــــجر نــــامة
بشكست هــجران گــــرانـــباري ز بــــالش و پــــر

انــداخت رويش گــل صــحن بــه ســايه تــا مــژه
بشكست مــژگان ســاية از خــم بــه خــم ســـنبل

اشكــي مــ]مت ســـنگ از مــــن امــــيد نــــخل
بشكست خــرامــان ســرو آن قــــد هــــواي بــــه
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رباعي:
مــيريخت حســرت آتش دلم بــه اشكــم

مــيريخت جـــراحت بــــر درد غــــمريزة
مـيخواست جـانم رنـج و درد كـه چـند هر

مــيريخت مــحبت و مــهر مــن ديـــدة از
ـ .١٥٨٣م/ / ٩٩١vه شـيباني ثـاني خــان عــبدا� حكــمرانــي دورة
اين عهد در بود/ ماوراءالنهر در نسبي آرامي سالهاي t/١٥٩٨م. / ١٠٠٦ه
تيمور گذاشتة بنياد عمارات بلكه نبود, مأمور و آباد چند هر سمرقند والي
علم براي سازگاري محيط يك شهر در اما نهاد, خرابي به روي تيموريان و
شرايط اين از بارها خود تذكرة در مطربي بود/ موجود آن اهل و ادبي و
عبدا�خان مقتدر سلطنت از كه شعرايي از و داده تذكر ادبي رونق مساعد

است/ ساخته مندرج را شيوا قصيدههاي نمودهاند, ستايش
قرن اوايل در نكشيد/ طولي آسايش و آرامي سال چند اين هيهات اما
كه گذشت اشترخانيه خاندان دست به بخارا سلطنت تخت هجري يازده
اين سلطة دورة بودند/ شيبانيان وهمزاد همخون و اوزبكيه قوم از نيز آنها
مثلي بي فاجعههاي و نظمي بي تشنج, خيلي ماوراءالنهر تاريخ در خاندان
اشترخانيان طايفهاي و قبيلهاي درگيريهاي جنگو كشمكشو نمود/ وارد
زمـان در گـرديد/ مـنجر مـركزي حكـومت ضـعف و مـلك كندگي پرا به
از را پيش از بيش گزند و آسيب بالخاصه سمرقند س]له, اين زمامداري
سـبحان ـ رحـم بـي والي كـه عامي قتل و كشتار خصوصا و گذرانيد سر
خـرابـهزاري بـه را شهر اين نمود, برپا سمرقند به اشترخانيان ـ قليخان
سـاخت/ مـجبور خـود مـوطن و منزل ترك به را آن اهالي ساخته, مبدل
بـا خود تذكرة در سمرقندي مليحاي را بار مصيبت قصة اين از حصهاي
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است: نموده نقل جگر خون و ديده آب

در كـه يـغمايي و تـاراجـي و عسـرتي دو و هـفتاد و هـزار تاريخ <از
اورگـنجي انوشهخان شدن متصرف از بعد خصوص شد, واقع سمرقند
و ويـرانـي بـه آباديش tر/ه بود, اشترخانيان دشمن و خوارزم كم حا vكه
گـرديده وطـن جـ]ي مـقيمانش و گـرديد مـبدل خـرابـي بـه معموريش
سـيد منصور خاقان التفاتي بي و مروتي بي اثر و كردند اختيار مسافرت
و جنگ بي را خان انوشه سمرقند مردم كه آن اتهام به خان قلي سبحان
و فـرمودند او مـردم قـتل بـه حكـم گـفته كردهانـد, وhيت داخل جدال
از گـرفتند/ مردم از جرمانه جرمي بي از گذاشته را يوز مردم از طايفهاي
آن اداي عهدة از سالها به كه گرفتند مبلغي زني بيوه از كه شد چنان تعدي

نيامد بر پول١ـ واحد ٢ـ

در خـصوصا خـود قـلمرو جميع در مذكور خانان كه اين ديگر نبرآمد١/
را شخصي گر ا ميستانيدند/ مقرري برات ساله هفت سال هر سمرقند,
بـه ديگر چندان هفتاد و ميگرفتند تنگه هفت دادن, بود hزم تنگه٢ يك
سمرقند از ربط ضبطو نوعي به ميبرامد/// واربابخراجات ديوانيان قلم
مردمي جز مردمانش واز آورد اص]ح به نتوان گذرد, قرنها گر ا كه رفت
دراز تعدي دست نوعي به حصارش درون در اوزبك جماعة نماند/ نامي
از بـاشد, حـالت ايـن را بلده درون است/ كوتاه آن بيان از قلم كه كردند

شود>/ گفته چه او صحراي
علم چراغ هول, و بيم و پريشاني و ناآرامي و مرج و هرج اين وجود با
مدرسههاي در نگرديد/ خاموش سمرقند در ادب و شعر شمع و فضل و
و كمال كسب به علمان طالب و تعليم و تدريس به مدرسان و علما شهر,
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و دكـان در مـدرسهها, حـجرههاي در بـودند/ مشـغول عــلوم تــحصيل
شـهريان, مـنزلگاههاي و حويلي در هنرمندان, و پيشهوران دستگاههاي
اشـعار بـررسيهاي و نـقد و مشـاعره مـيگشت/ بـرپا شــعر مــجلسهاي
از سـخنسازان و سنجان سخن ميگرفت/ سازمان معاصران و گذشتگان
اين وادباي شعرا با ميآمدند, سمرقند و بخارا و بلخ واز افغان ملك و هند
وقايع از يكي ميدادند/ تشكيل علمي و ادبي صحبتهاي و م]قات شهر
نام به است تذكرةالشعرايي آمدن وجود به قرن اين جالبترين و مهمترين
مـحّمد بن بديع محّمد زمان آن نابغة قلم به آن تأليف كه مذكرا صحاب

اشعار و احوال شامل كه تذكره اين در است/ سمرقندي مليحاي شريف
ديگر و خراسان ماوراءالنهر, فض]ي و ادبا شعرا, پنجاه و صد دو از زياده
فـاض]ن و دانشـمندان و شـاعران تـن پـنجاه از زيـاده است, ايـران نقاط
نامدار علماي و متبحر شاعران ايشان كثر ا كه مندرجاند اhصل سمرقندي
ب]د و شهر از كه شاملند شاعراني چندين باز تذكره اين در بودهاند/ زمان
مـيان در كـردهانـد/ اخـتيار اقامت سمرقند در آمده, ماوراءالنهر مختلف
دوستي طرح و بوده آشنا ايشان با مليحا كه فض]يي و وادبا علما و شعرا
آزمـايي قـوه شـعر در گـاهي كـه هسـتند نـفري چـند تـنها است, داشته
و علمي تأليفات صاحب كه بودند شخصاني آنها كل كثريت ا و ميكردند,
بـاب در را فصلي ميخواهم بنده بودهاند/ شعر مكمل ديوانهاي و ادبي
جا اين ممتاز به متخلص عابد مّ] آخوند عصر آن نامدار شاعر و فاضل
اشـخاص و ادبـي مـحيط از تـصوري را گرامي خوانندگان تا كنم اقتباس

گردد/ پيدا عصر آن برگزيدة
در آخوند نماي و نشأ و مولد است/ عابد مّ] آخوند تخلص <ممتاز
كـه ربـاط مسـجد گـذر در مذكور بلدة در است, مانند فردوس سمرقند
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والد مـيباشد/ مشـاراليـه مـوطن گذرهاست, مشهورترين و معمورترين
ميدهند, نسبت ِاشتيخان به را او دارد, نام زاهد مّ] كه را مشاراليه عزيز
ابناي ميان در كه مسمي با است اسمي مشاراليه بارة در مذكور تخلص اما
فصيح نيست/ كسي پيراستهتر او از دوران احباي در و آراستهتر او از زمان
ثاقب ذهن و صائب فكر است/ انجام سليم و الهام كليم بيان, مليح زبان,
مـهجور شـعرش از دور استعارات و است شعور و نشأه صاحب و دارد
و نباشد شاداب كه باشد نرسيده كه دماِغ به شعرش نكهت شميم استو
مـجلس شـمع كه نشده پيدا كجا در است, چمن صحن به شبيه ديوانش

نباشد/ احباب
آزاده سرافرازيهاستو اين در ميسازند, افسر همه اشعارشرا كاغذ
بـي از مشـاراليـه و نيازيهاست بي اين از مينازند, او بلند طبع بر طبعان
همه اين سمرقند در كه سال بيست مدت در است/ ممتاز توكل و طمعي
نشد/ ديده متوكلتري و متقانعتري مشاراليه از رويداده, او اهل در تفرقه
قلم هفت به كه آن ديگر فضايل رويها نازك و شعر به طبعش شعور غير از
كـه/// مـينويسد خوش حدي به را نستعليق خط جمله آن از مينويسد/
و نـدارد خـبر كسـي انشا صفحة بر كاتبي هيچ از او شيم ماني رقم چون
جهان خوشنويسان نوشتة بر نسخ خط آئين فضيلت آن شمامة عنبر خامة
زيب در نوشته نوشتو نميتواند كسي او ثلث نويسي ريحان ودر كشيده
طبع طراحي و كارداني طرح و هنرمندي اصل در و جدول و لوح زينت و
بـر اختراع و ابداع نقوش آئين لطافت ذهن رنگآميزي و نازنين مستقيم
از نقاب حجاب هنر انگشت سر به و نموده زينت بسيار روزگار صحائف
نقش هزار وجود صفحة در گشا چهره قلم به و كرده وا مدعا شاهد عارض
چـابك او چـون مـذكوره بدايـع و صنايع در كرده, پيدا رعنا طرح و زيبا
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كس هيچ خيال خانة آينه در را آن شبيه و ندارد ياد و نديده كسي دست
است, مـانند بـي و نـظير بـي كـتابت سـرعت در و نكـند و نكرده تخيل
و نابرده التجا كسي به مذكور بلدة عسرت در معيشت تنگيهاي چنانچهدر
او چشم نور در فتور كه حدي به آورد كتابت به زور نشسته غيرت سر بر
مدتي و كردند ناموس تمامي به او صحبت اصحاب و الفت احباب رفت/
گـزين زاويـه و تـنهايي حجلة نشين گوشه اليه مومي ضعف اين سبب به
غـيب داروخـانة از hريب دوابـخش اhمر عاقبت بود/ شكيبايي صومعة
مـتانت و بو و رنگ را شعرش گردانيد روزي كامل دواي و عاجل شفاي
بديع مولوي گرد شا شعر در است/ خبر با قافيه عروضو از استو ديگر
نكهتالدين مّ] معاصران از و كرده بسيار شعرا خدمت است/ جمالستاني
:tنگارنده انتخاب vبه اوست شعر جملة از و ميباشد ميآيد, كرش ذ كه

تـو بـراي از گـهي جــلوه ســپهر نــه اي
تـو ثـناي عـدل شاهد دو مه و خورشيد

قــدرتي اظــهار كــند حكــمتت هــرگاه
تـو دارالشفاي ز طبيب يك است عيسي

#
هـنوز دارم آشـنا سـياهان مـژگان ايـن بــه دل

هـنوز دارم مــدعا كــاِو كــاو خــاطر بــه مــن
اوست طـرز نـاآشنايي و مـذهب وفـايي بــي

هـنوز دارم وفـا چشـم عـبث مشرب جفا زين
نـواز عـاشق پسـر مـيكش آن مـمتاز ميرسد

هـنوز دارم حـيا از چشـمي پـاي, پشت به من
#
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سرخاب ١ـ

تـازهاي رنگ طـرفه گــيرد ســرمه از او چشــم
تـازهاي رنگ بـه مــيتابد غــازه١ از عــارضش

قــزح قــوس چــون امــروز خــرمي بـــهار اي
تــازهاي رنگ و آب گــيرد وســمه از ابـــرويت

او چشـم مـيستاند جـان مـيدهد جـان او لعل
تـازهاي شـنگ و شـوخ دست بـه گـرفتارم مــن

#
سـبز جـانانه آن خـط و سـبز وسـمه ســبز خــال

سـبز پـيمانه و شـيشه آمـد كه خوش عشرت دور
كـو دوست عشـرت چشـم كشـيده مـيقد شيشة

ســبز مــيخانه در بــر گــويا گــرديدست ســــرو
شــد ســرو هــمچون امســال نــوبهار هــواي از

ســبز پــروانــه پــر تــا بــلبل بــال قــمري بـــال
#

نــدارد نــظر تــاب پــرستت حــيا حســــن
نــدارد دگــر چــيز خــوبي و نــازكي جـــز

بـاقي نـبود سـركش كـان چـا سـينه صبح اي
نـدارد ســحر رنگ مــا شب قــيرگون ايــن
شعر ارجي بي و قدري بي عهد آن در و تهلكه پر و ناآرام زمان آن در
بود فروزان مشعله يك نيز سمرقندي مليحاي خود فضل, و علم ادبو و
بـه را مـنثور و مـنظوم سـخن دوسـتداران و دوسـتان و ياران همه دل كه
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و يأس سـاعتهاي در مـيكرد, روشـن خـود شـيواي نـثر و غـّرا غزلهاي
و تسكين را شده سير زندگي بار از جانهاي و آمده تنگ به دلهاي نوميدي
جانسپاران و فارسي سخن فدائيان آن ياد به ما امروز و ميبخشيد آرامش
بـه و ميخوانيم آفرين و تحسين تاجيكي فارسي جاويداني ادب و شعر
پروحشت زمان چنان در ايشان كه ميطلبيم رحمتپروردگار كشان روحپا
در را ايراني تمدن مشعل و پرچم فجيع و خطر پر روزهاي آن در خونين, و

راه به ١ـ

قدم دليرانه خود گذشتگان راه١ از آنها نگذاشتند, شدن نگون ماوراءالنهر
نگـاه نـور پـر و همواره را راه خود از بعد و آينده نسل براي و گذاشتند

داشتند
سـر بـه آمـد/ سـر بـه نهايت ما تاريخ سياه روزهاي اين كه ///خوشا
آمدند/ منغيت خاندان سران اشترخانيان جاي به ماوراءالنهر در كميت حا
ادارة در اما بودند, اشترخاني تركي قبايل همين سلسلة از نيز خاندان اين
پيدا نسبي آرامي آنها قلمرو در كه كردند پيدا سررشتهاي نوع يك ملك
تا سلطنت تخت در كه خاندان اين سران كه بود اين همه از جالبتر و شد
و سخت نهايت حال به همه از بيش آوردند, دست به استواري اندازهاي
شهر اين كه برداشتند آن به اوليني گامهاي و آوردند روي سمرقند م]ل پر
امير حكمراني آخرهاي در كنند/ اهدا بخشي حيات نفس را زده مصيبت
شاه او وليعهد ,tداشت حكومت مسيحي ١٧٨٥ تا ١٧٥٨ سال vاز دانيال
تا و آمد سمرقند به نخست سالهاي از او شد/ تعيين سمرقند كم حا مراد
به رسيدن از بعد ميكوشيد/ شهر عمارت و تعمير به ميتوانست كه جا آن
ساختن معمور و آباد به بيشتر پيش از مراد شاه امير t١٧٨٥v امارت تخت
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از مراد شاه امير نبود/ عبث بر او كوشش و سعي گماريد/ همت سمرقند
اقامت براي را زيادي مردم سمرقند به خود ملك آباد روستاهاي و شهر
در توانند آنها كه آورد فراهم مساعدي شرايط مردم اين براي و كرد مهاجر

تيمچه به١ـ ٢ـ

فروشگاههاي و تيم١ و كاروانسرا نمايند, بنياد مسكون مح]ت شهر اين
چندي و نمود ترميم را مساجد مدارسو بسيار امير خود سازند/ تجارتي
آمده سمرقند به تازه مردم اوhد براي ك]ن و خرد مدرسههاي و مسجد
سال بيست پانزده مدت در سمرقند كه است اين سخن خ]صة نمود/ بنا
جانشين گرفت/ تازهاي و نو طرح و نمود hبا خرابهها و توده ك خا از سر
نيز او و داد ادامه را پدر كار سعيد امير به ملقب حيدر امير مراد, شاه امير
hبـا در كـه چـنان داد/ انـجام شايسته خدمات سمرقند عمران و رفاه در
ثبت اديب و شاعر پنجاه از بيشتر نام ١١ عصر در مليحا تذكرة در گفتيم,
است/ نرسيده ما زمان تا٢ ديواني شاعران اين از يكي هيچ از اما گرديده,
شده تأليف ١٣ قرن اواخر در تذكره چند منغيت حكومتخاندان عهد در
گشتهاند, شامل نيز سمرقند شاعران از چند عدهاي تذكرهها اين در و بود
از vهـمانا سـمرقندي مـروي مـحّمد مـيرزا عـبدي, عبدا� مّ] جمله از
,tاست آمـده اسارت به خراسان از مراد شاه امير زمان در كه مهاجراني
تاريخ كتاب صاحب نوا به متخلص خواجه طاهر ابو سمرقندي, محوي
در سمرقندي/ سپندي و سمرقندي عارف <ثمريه>, به معروف سمرقند
عـلوم كـادمي آ خاورشناسي پژوهشگاه قلمي نسخههاي تحقيق سالهاي
سـمرقندي شـعراي بـه كـه كردم پيدا اشعار ديوان سه بنده تاجيكستان,
سمرقندي/ هجري سمرقندي, محزون سمرقندي, قند حاجي بود: متعلق
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خواجه سلطان اhس]م شيخ بخارا, اميران نديمان از يكي اين از گذشته
در او ديـوان از نسـخه چـند كـه بوده ديوان صاحب نيز سمرقندي اداي
صنايع سخنو متانت شايد است/ محفوظ دوشنبه و تاشكند گنجينههاي
كـ]سيك قرون عالي و hوا نظم سنخ از دور اين شعراي نظم در شعري
شاعران اين شعر در لفظي و معنوي نقص همه وجود با اما باشد, پايينتر
را جـامعه نـظمي بـي و روزگـار ناهمواري انتقاد و زمان روح انعكاس ما

عنوان به ١ـ

مـحزون غـزل دو مـيخواهـم نگارنده نمونه, سان١ به ميكنيم/ مشاهده
مـضمون و سـبك گرامـي خوانندگان تا آورم شاهد جا اين را سمرقندي

كنند/ تصور بتوانند را دور اين شعراي شعر
هـراس دارد كـاروان چـون را مـقصود جـادة

هـراس دارد رهـزنان از شود گم ره را كه هر
شـد تـنگ گـندم گــنهكاران بــا جــنت بــاغ

هــراس دارد جــهان گــلستان از آدم طـــبع
صـورتان آدم پست فـطرت خـرطبعند طرفه

هـراس دارد خران اين از شود آدم كسي هر
بــيشتر كـــدورت رنگ از آيــــينه نــــفرت

هراس دارد بدطينتان از كه بس طبعان صاف
سـحر و شـام هـر دوست آستان بر نهم سر

هراس دارد خان و شاه طبع ز اندك گدا اين
#
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شـد مـنقار در نـاله هــم دل مــرغ بــلبل هــمچو

شــد گــلزار جگــر لعـــلش غــــنچة خــــيال وز
پـري آن عشـق سـوداي از سـينه چـون شـد گـرم

شـد بــازار شــوريدة چــون كــه مــجنونم طــبع
شكـافت زارم سـينة چـون ابـلهان بـعضي حــرف

شــد خــار از تــيزتر خــويان گــربه ايــن نــاخن
مـردمان نـاحق بـه حــق راز كــرد افشــا كــه هــر

شـد بــردار ســر مــنصور ديــدهئي انــاالحــق از
حـباب مـانند تـو فـي h مــي ســرمايه ُتــنك اي

شـد دسـتار و سـر بـي مـغرور مـغز بي سر چون
كســي نــميدانــد رابــلبل مــرغ هــر چـــمن در

شــد بــيمار نــالة از چــرا؟ شـــد بــــلبل نــــام,
داشت درد دل در است؟ خـرد چـرا بـلبل پــيكر

شــد طــومار بـــلب]ن بــــراي گــــلشن غــــنچة
نـام بـه كتابي نوا به متخلص خواجه طاهر ابو كه بود عصر همين در
ديگـر و مـدارس مساجد, مزارات, به راجع آن در كه نمود تدوين ثمريه
واطراف شهر جغرافي وضع بارة در چنين اين سمرقند, تاريخي عمارات
مختصات حيث از ثمريه است/ آورده قيمتي پر و مهم نهايت اط]عات آن

مقام در عنوان, به ١ـ
شخص چون١ مؤلف, زيرا است, جالب خيلي نيز سمرقند فارسي زبان
را سمرقند مردم مخصوص تعبيرهاي عباراتو بعضي اhصل, سمرقندي
١٣ قـرن هـفتادم سـالهاي در هـمانا كـتاب ايـن است/ نـموده اســتعمال
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كـه چـنان است/ شـده تأليـف tمي]دي ١٩ قرن پنجاهم هجريvسالهاي
طـاهر ابـو است, آورده تحفةا حـباب تذكرة در واضح ا� رحمت قاري
كرده وفات ـ بخارا امير قلمرو ـ كرمينه در .١٨٧٤م/ / ١٢٩١ه سال خواجه
بخارا وليعهد اميرزادگان قرارگاه ـ كرمينه به سالها اين در سمرقند است/از
همانا بود, سمرقند آبرومند قضات اوhد از كه طاهر, ابو كردن هجرت ـ

است/ بوده سمرقند تصرف و روسيه استي]ي
سـال بـهار تـاشكند تسـخير سـال دو از بعد روسيه حربي نيروهاي
تـحت و سـمرقند بر روسيه استي]ي گشتند/ مسلط سمرقند به ١٨٦٨م/

تحوZت عنوان١ـ به ٢ـ

بارزي تبّدhت١ يك شهر, اين آمدن در روسيه امپراتوري حكومت ادارة
رسم به نمود/ وارد آن مدني و فرهنگي و سياسي و اجتماعي حيات در
مـقام بـه روسـي, و اوزبكـي زبـانهاي گشتن جاري رسمي و دولتي زبان
در نگـذاشت/ مـنفي تأثـير چـندان فـارسي زبان علمي و ادبي فرهنگي,
زبـان معمولي, زبان مسجدها, در و مدرسهها در قديم, اصول مكتبهاي
در هـجري ١٤ قـرون اوايـل و ١٣ قـرن اواخـر در بـود/ تاجيكي فارسي
اسلوبو در فارسي زبان به كه آمدند ميدان به شاعراني عده يك سمرقند
وصلي, احمد سيد مّ] مثل ميسرودند, شعر فارسي ك]سيك سبكنظم
مـّ] پسـندي, عـبدالرحـيم عاشقي, يعقوب مّ] نورس, امين محّمد مّ]
از حرمت/ ابراهيم مّ] علمي, شريف ميرزا قاصد, خواجه يوسف محّمد
پـربارترين و پركارترين t١٩٢٦ـ١٨٧٠v سمرقندي وصلي شعرا اين ميان
چـاپ بـه مـثنويهاي چـندين و اشـعار ديـوان بجز كه بود اديبي و شاعر
قـافيه عـلم و عربي صرف علم در رساله چند مدّرس, سان٢ به رسيده,
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است/ نموده تأليف

ظـهور تـاجيك روشـنفكران عـده يك سمرقند در ١٤ قرن اوايل در
مينمودند تبليغ را مدرسهها مكتبو تعليم تدريسو نو اصول كه نمودند
انتقاد سخت را سوء علماي خرافات جهالتو و مذهبي و ديني تعصب و
عبدالقادر عجزي, صديقي احمد سّيد بهبودي, خواجه محمود ميكردند/
همة بودند/ سمرقند روشنفكران پيشصفان از ماهر معين حاجي شكوري,
عمر سمرقند در هم امروز ايشان بازماندگان و بودند شهري تاجيكان آنها
و عـجزي صـديقي احـمد سّيد بهبودي, خواجه محمود ميبرند/ سر به
در بـودند/ جديد اصول مكاتب نخستين مؤسسان از شكوري عبدالقادر
خواجه محمود بود/ تاجيكي فارسي آموزش و تعليم زبان مكتبها اين همة
از زاده ا� رحـمت ا�, عـصمت مـعلم و شكـوري عـبدالقـادر بهبودي,
روشنفكران همة بودند/ تاجيكي زبان به درسي كتابهاي مؤلفان نخستين
ميدانستند خوب را اوزبكي زبان تاجيكي زبان برابر دور اين در سمرقند
مـينوشتند/ اوزبكـي بـه هم و تاجيكي به هم را خود تأليفات و كتاب و
و سـمرقند روزنـامة تـاجيكي و اوزبكي زبان به بهبودي خواجه محمود
روشنفكران و اديبان و شاعران نشريهها اين در كه نمود تشكيل آينه مجلة
و مقاله اوزبكي زبانهاي به ماوراءالنهر ديگر شهرهاي و بخارا و سمرقند
مـحمود مـيرسانيدند/ طـبع بـه نـوآورانـه مـنظومههاي و شعر و قصهها
براي كه بود كرده كيد تأ نموده انتشار مقالهاي آينه مجلة در بهبودي خواجه
اوزبكي فارسي, عربي, است: hبد و ضرور زبان چهار دانستن تركستانيان
هـمين عبرت مرآت مثنوي در نيز عجزي صديقي احمد سّيد روسي/ و
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خود نظر طبق خود, گفتة طبق كتبر١ـ ا ٢ـ

نـموده, عـمل خـود١ گفت روي از نيز خود و بود داده تقويت را انديشه
غـزليات ديـوان تاجيكي فارسي زبان به ميدانست, خوب را زبان چهار
رسـانيده طبع به غزليات ديوان نيز تركي آذربايجان زبان به داده, ترتيب
تـعليم و تـدريس فـعاليت و درسـي كـتب و مـقاhت مــضامين از است/
زمان آن در كه است ممكن گرفتن نتيجه قدر همين سمرقند روشنفكران
و زبـان بـه نسـبت بـرادري, و دوسـتي يك اوزبك و تـاجيك مردم ميان
و اوزبكـان نـه است/ داشـته وجـود پاسداري و احترام همديگر فرهنگ
زبـان جـديد اصول مكاتب و روزنامه و مجله تشكيل به روسيه مأموران
و اوزبكي زبان دانستن از تاجيكان نه و ميشدند مانع تاجيكي و فارسي

ميكردند/ احساس بيگانگي زبان اين به نمودن تأليف و نوشتن
از پس اوكـتابر٢, انـق]ب از بـعد سـمرقند در تـاجيكي فارسي زبان

تصنعي كمونيستي٣ـ ٤ـ

كـومنستي٤ مـلي نـاخردمندانـة و ُصـنعي٣ نـهايت سياست گشتن عملي
نشـر تـاجيكي روزنـامههاي و مـجله سـمرقند در بـود/ بـرقرار هـمچنان
گرديد/ تأسيس سمرقند در تاجيكي كتب نشر مركزهاي نخستين ميشد,
تاجيكيوجود زبان به مكتبها كثر ا كهنه شهر در خصوصا سمرقند شهر در
زبان به دانشكدهها و دانشگاهها در عالي, مكاتب در تحصيل اما داشت/

آموختگان دانش التحصيPن, فارغ شدن٥ـ وارد ٦ـ
تاجيكي tمتوسطv ميانه مكتبهاي كردگان٥ ختم بود آن جالب بود/ اوزبكي

ميدادند امتحان ٧ـ
ميسپاريدند٧ امتحان اوزبكي زبان به عالي مكاتب به گشتن٦ شامل براي
و ميكردند اوزبكيتحصيل و روسي زبان به علم گون گونا رشتههاي در و
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حد آن تا اندازه, آن تا شدهام١ـ تربيت ٢ـ

نه زبان اين به كه ميشدند وارد اندازهاي١ تا اوزبكي زبان گوي گفتو در
داسـتانها و شعرها تاجيكان بعضي حتي ميكردند, تدريس و تأليف تنها
و شهر مكاتب در تاجيكان دانشگاه, تحصيل ختم از پس مينوشتند/ نيز
و تـاريخ و جـغرافـيا از و تـاجيك ادبـيات و زبـان از سـمرقند مــضافات
از كـثر ا درسـي كـتب مـيگفتند/ درس و/// شـيمي و فيزيك و رياضيات
شركت سمرقنديان از كثر ا درسي كتب نشر تأليفو در ميرسيدو دوشنبه
فرهنگي و علمي محيط چنين در سمرقند در خردسالي از كه من داشتند/
مـيان بيگانگي و خصومت هيچ اين٢ از زياده و تفرقه هيچ گرفتهام تربيه
تـحصيل تـاشكند در سـال پـنج نـميكردم/ احساس اوزبكان و تاجيكان
راديـوي تـاجيكي بـرنامههاي گـزارش و تأسـيس در هـمزمان و نــمودم
و اوزبكسـتان حكـومت داشـتم/ سـرپرستي و رهبري سمت اوزبكستان
تاجيكي زبان برنامههاي گسترش و توسعه بهر جمهوري حزبي ادارههاي
كومنستي حزب قرار طبق ١٩٥٠ سال داشتند/ ابراز صميمانه و زياد توجه

كمك ٣ـ

تـاجيكي روزنـامة اوزبكسـتان حكومت دستگيري٣ و مدد با و شوروي
با نو از بود, شده ممنوع استاليني ترور سالهاي در كه اوزبكستان حقيقت
روزنامه اين تأسيس در نمود/ آغاز نشر به تاشكند در سرخ اوزبكستان نام
vنـام تـاجيك آواز نـام بـا روزنامه اين hحا بودم/ نموده شركت هم بنده
انتشار سمرقند در ١٩٢٥ سال از كه اوزبكستان تاجيكان روزنامة نخستين
سمرقنديان خود محلي روزنامة سمرقند در امروز ميشود/ نشر ,tميشد
تاجيكي و اوزبكي زبانهاي به سمرقند هفتوارة روزنامة سمرقند, آواز نام با
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وجود سغديان نام به بزرگي چندان نه انتشارات مييابد/ انتشار روسي و
ميرساند/ طبع به را تاجيك عالمان و نويسندگان كتابهاي كه دارد

و زبان tدانشكدهv كولته فا نوايي شير علي نام به سمرقند دانشگاه در
مـحلهاي و ناحيه از علمان طالب آن در كه است موجود تاجيك ادبيات
تـيلوزيون و راديـو مـيآيند/ علم تحصيل براي اوزبكستان نشين تاجيك
بـرنامههاي دقـيقه ٢٠ـ١٥ مـدت بـه روزه هـر سمرقند وhيتي و شهري
فرمان با و نامعلومي سبب به آخر سالهاي در اما ميكند/ پخش تاجيكي
و بچگان مكتبها آن در و شدند بسته سمرقند تاجيكي مكتبهاي نامطبوع,
در كـه است آن عجيب ميگيرند/ تعليم اوزبكي زبان به تاجيك كودكان
نـيز مـعلمين و مـيخوانـند درس تـاجيك بـچههاي هـمه قـريب ك]س
به درس اما ميزنند, حرف تاجيكي به خود بين درس از بيرون تاجيكند/
تحصيل نمودن منع يعني اقدام, چنين گر ا ميگيرد/ صورت اوزبكي زبان
آمـده عـمل بـه دولتـي مأموران جانب از تاجيكان براي تاجيكي زبان به
مـعلوم است/ تاريخي نابخشودني خطاي يك اين نگارنده نظر به باشد,
زبـان است, آن تـركيبي قسـم يك تـاجيكي كـه فـارسي زبـان كــه است

زبان قديميترين ١ـ
فـارسي, زبان به ايراني/ نام به است بزرگي تمدن يك زبان و قديمترين١
فرهنگو و علم يكجهان عربي, زبان قرن چند حكمراني استي]و از بعد
تـاريخ بـه ايرانـي تمدن عمومي نام به امروز كه گرديد بنياد ادب و شعر
اساسي مقام و موقع تمدن اين بنياد در ميگردد/ داخل جهاني عموم تمدن
نيست ترديد جاي اما دارد/ تعلق تاجيكان به جمله از نژاد, ايراني مردم به
دارند/ چشمگيري سهم شركتو نيز نژاد ترك مردم تمدن اين بنياد در كه
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رشد تكاملو در اوزبكي جمله از تركي زبان ادبو و شعر اين, از گذشته
نـابغة دارد/ زيـادي برخورداريهاي فارسي ادبيات و زبان از خود رواج و
از يكـي كـه نـوايـي, شـير عـلي مـير تركي, نژاد عموما و اوزبك ادبيات
بـه نسـبت بـود, تـركي ادب و زبـان بـنيادگذار و ترغيبگر و دوستداران
تـمام اخـ]ص و مـحبت ادبـيات ايـن بـزرگ نمايندگان و فارسي ادبيات
را فارسي ادب و زبان اوزبك, ك]سيك ادباي و شعرا نوايي جز به داشت/
مشـرق مردم قديم سنتهاي و تاريخ از وسيله اين به و ميدانستند خوب

عالي خوب, اندازي١ـ راه انداختن, راه به ٢ـ

است اين من شخصي و عاجزانه فكر رو اين از داشتند/ گهي آ نغز١ زمين
رونق و رواج را تاجيكي تدريسزبان و تعليم تاجيكنشين محلهاي در كه
در خـصوصا و اوزبكـي مكـاتب در اين از گذشته بلكه است; hزم دادن
ادبـيات و زبـان تدريس انساني علوم و اوزبكي ادب و زبان كولتههاي فا

است/ hزم ماندن٢ راه به را فارسي
را فارسي ادب و زبان ارج جمله از ايراني, تمدن بزرگ مقام اهميتو
ميفهميدند آنها ميدانستند/ خوب نيز تركي خاندانهاي واليان و كمان حا
و زبان بلكه نيست, نژاد ايراني مردم مخصوص فقط فارس وادب زبان كه
و زبـان گـون گـونا اقـواِم و مردم شرق, بزرگ سرزمين در فارسي ادبيات

ميسازد/ متحد هم به ميپيوندد, هم به را مرز گون گونا
پـاش و ماوراءالنـهر در سامانيان دولت سقوط از بعد كه ميدانيم ما
وادارة وhيت سال هزار قريب مدت در ايران در ديالمه حكومت خوردن
سـ]لههاي و خـاندان دست در ميانه و نزديك شرق سرزمين در دولت
تـركي بزرگ و خرد واليان و كمان حا و دست قوي امپراتوران بود/ تركي
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قبايل سران جانبداري در را خود اقتصادي و حربي يعني ظاهري, قدرت
سـران با تنها كه ميدانستند آنها اما ميديدند/ تركي سپاهيان و نژاد ترك
يك ايـن جـز بـه است, ناممكن مملكت ادارة ترك سرلشكران و حربي
اركان از يكي آن كه باشد داشته وجود بايد نيز فرهنگي و معنوي نيروي
در را فرهنگي و معنوي نيروي چنين آنها گردد/ حكومت و دولت هستي
را سـامان آل ادبيات عنعنههاي و سنت غزنويان ميديدند/ ايراني تمدن
قارة شبه شمالي مرزهاي تا فارسي نثر و شعر آنها زمان در و دادند ادامه
سـامانيان جـانشين مـاوراءالنـهر در كـه قـراخـانيان يـافت/ گسـترش هند
ادب و زبان به مدت اندك در خود نشيني باديه روح وجود با گرديدند,
درجهاي به آنها شيفتگي انسو كردند/ پيدا زيادي محبت و توجه فارسي
داشتند رنگين و متين شعرهاي چنان خاندان اين واليان از تن چند كه بود
درج بـرگزيده ابـيات چـون فـارسي تـذكرههاي و بـديع علم كتب در كه
خود عصر در كه است بوده تكين بوري علي امير آنها از يكي گشتهاند/
شرح در مورد پنج در الب2غه صاحبترجمان و بوده نامور و مشهور شاعر
كـنايه صنعت در جمله از است, آورده شاهد او اشعار از شعري صنايع

است: آورده وتعريض
شكــوخ راه از دلبــر آن بـــامداد آمــــد پــــيشم

شوخ سحر از چشم دو با و لعل شرم از رخ دو با
آي مــن مــهمان كــه گــفتم بگــرفتمش آســـتين

كــلوخ و انــجير و مــورد جــوابــم پــوشيده داد
نام با tاست آمده تكين> <پوِر الب2غه ترجمان vدر تكين بوري پدرعلي
در شك بي بوري علي و بود والي سمرقند در سال چند ابراهيم اسحق ابو
پـيدا مهر و دلبستگي فارسي ادب و شعر به سمرقند تاجيك مردم ميان
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سمرقند سلطان كه ابراهيم طمغاچخان قلج الدين ج]ل ديگر است/ كرده
خوشنويسان و شاعر عثمان خاقان ارس]ن قلج الدين نصرة او پسر و بوده
اhلباب لباب در زيرين رباعي پدر از ميشدهاند/ محسوب زمانشاه نامي

است: شده آورده
پارچهاي كرم چشم از نگر من در بازارچهاي حسن ز را تو روي اي
دستارچهاي مژه هر از تو هجران جگر خون از ميكند كهتر درياب
گويش به مطايبهآميز و شوخ آهنگ با دستارچه> <بازارچه, واژههاي
تركهايي بفرماييد توجه است/ نزديك و شبيه خيلي سمرقنديان امروزين
هيچ كشور اين نژاد ايراني مردم با و بودند دور ماوراءالنهر مرزهاي از كه

هم با كه١ـ اين به رسد چه ٢ـ

خود سرزمين اين بر تسلط و تسخير از بعد نكردهاند, زندگي هم١ به گاه
مردم ادب فرهنگو و ماندند فارسي وادب زبان حكمفرمايي تسلطو در
خود از آموختند, دلبستگي و واخ]ص محبت روي از را بوم و مرز اين

نمودند/ بيان را خود دل سخنهاي آن به و كردند
را خود تهاجم شدت كه مغول قبايل و قوم آن الخصوص علي مغولها,
نه كه بودند كشتار گرفتار و خون تشنة چنان بودند, كرده روانه سمرقند به
شـيواي آهـنگ و لحن به بلكه نديدند, را كشور اين حسن و زيبايي تنها
و شعر مندرجات و مضامين كه٢ آن جاي چه بودند, بيگانه فارسي سخن

بود بسته پردهاي با آنها گوش و دل ٣ـ
و ثروت آنها بود/٣ مختوم آنها گوش و دل غشاوهاي به بفهمند را ما ادب
از اما افزودند, خود منال و مال در و بردند غارت به را سرزمين اين گنج

ماندند/ بهره بي ما فرهنگ و زبان گنجينة



ميگويند چه سمرقنديان . ٥٢

و بود منسوب استي]گر مغولهاي به طرف يك از نسب در تيمور امير
ميداشت, دوست را خود اجدادي عنعنههاي سنتو او كه نيست شّكي
با كودكي از بود, كشور اين زادة كه او اما بود/ اخ]صمند و صادق آن به
بود/ همسايه و همپا و همراه ماوراءالنهر نژاد ايراني اهالي و تاجيك مردم
گـمان و داشت دلبسـتگي ديـن عـلماي و مشايخ به جواني از همانا وي
ـ بـود مـتصوف شـخصان جايگاه كه زادگاهش ـ سبز شهر در كه ميكنم
شعر مجلسهاي از است/ شنيده بسيار را طريقت اهل شعرهاي و سماع
كشتار در و نبرد در و سفر در عمر يك نداريم/ خبر ما او حضور در وادب
ميخواست او ميدانيم خوب اما بود/ مشغول ديگر كشورهاي وتخريب
فارسي زبان به او, توانايي و قدرت و دولت شهرت او, ظفر و فتح آوازة
ايران سرزمين مردم يا محلي تاجيكان يا او, همسفر مورخان دهد/ صدا

بودند/
رونق و رواج و ايراني تمدن پاسداري در تيموري دودمان بازماندگان
حسين و ميرزا شاهرخ زمان در بودند/ محرك و حامي فارسي وادب زبان

هنر ١ـ

ُاُلغ ميرزا عهد در و ايراني صنعت١ و ادبيات بزرگترين مركز هرات بايقرا
و رياضي علوم زبان و گرديد فرهنگ و علم شهرت جايگاه سمرقند بيك
صـورت بـيك الغ جـانسپارانـة خـدمات بـا آن رونـق و رواج كـه طبيعي
هم سمرقندو در هم تيموريان, حكومت دوران در بود/ فارسي ميگرفت,
زبـان اما يافت, كمال و رشد خيلي نيز تركي زبان ادب و شعر هرات در
و تـيمور بـود/ فـارسي زبـان ادبـيات, و فـرهنگ و عـلم و دولت رسمي
و افـتخار خود گذشتگان اوhد به و داشتند تركي خون بدن در تيموريان
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كـه را ايـرانـي تـمدن تاريخي مقام و اهميّت آنها اما ميورزيدند, محبت
بود, گون گونا قومهاي ملتو همزيستي اتحادو عامل و نيرو يك همچون
و محدود نظر موقع اين در آنها ميگذاشتند, احترام ميفهميدند, خوب

نداشتند/ گرايي ملت تنگ
تمدن معنوي محيطتسلط در داديم, تذكر كه چنان تيموريان, و تيمور
خـاندان بودند/ ديده تربيه محيط همين در گشوده جهان به چشم ايراني
مـاورءالنـهر به تيموريان جاي به مي]دي ١٦ قرن در كه شيباني اوزبكان
اما بودند/ دور خيلي سرزمين اين ايراني روح از يافتند حكومت و استي]
و شـعر و فرهنگ و زبان به نيز دودمان اين حكمفرمايان نگذشته ديري
در شيباني خان عبيدا� گرفتند/ انس آن به و شدند نزديك فارسي ادب
بـه هـم خـودش نـموده جـمع را سراي قصيده شاعران گروه خود دربار
مورخان دستو چيره شاعران شيباني خان عبدا� ميگفت/ شعر فارسي
و سـفر هـمراه و هـمپاي و نـديم و مـداح سان به دربار در را قلم چابك
ستايش را او دولت حشمت قدرتو آنها ميداشتتا نگاه يورشهايخود

نمايند/ ثبت تاريخ صفحة در آيندگان براي و كنند
و تـدبير سست نـهايت ملكداري امور در اشترخانيه س]لة خانهاي

ناتوان جده١ـ بزرگ, مادر ٢ـ
را فـارسي زبـان حكومت ديوان و دولت كارگزاري در اما بودند, ناچار١
نژاد ترك سپاهيان و قبايل سران به را خود مكاتبههاي حتي كرده, جاري
خون پدر طرف از كه عبدالعزيزخان سّيد ميدادند/ ترتيب فارسي زبان به
شعر به همانا ,tبود مشهد رضوي سادات از او ك]ن٢ vمادر داشت ايراني
چندين از خود تذكرة در مليحا مينمود/ توجه بيشتر هم باز فارسي وادب
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او دربار در و او ركاب در كه است برده نام بخارا و سمرقند شعراي و علما
عبدي و ميگفته شعر فارسي به عبدالعزيزخان خود بودهاند/ خدمت در
فـارسي به نيز بلخ والي خان قلي سبحان او برادر است/ ميكرده تخلص
كـه مـيكند نـقل مـليحا است/ بـوده متخلص نشان به و ميسروده شعر
بـه كشـيده دست حكومت از پيري علّت به عمر پايان در عبدالعزيزخان
او جايگزين تختبخارا در او كه ميكند پيشنهاد خان قلي سبحان برادرش
بيت چند جا آن داشته, ارسال نامه بلخ به مضمون اين به نامبرده باشد/

ميكند: الحاق شعر
گـرفت مـن از تـاب و پـيچ غــيرت شــمشير جــوهر

گـرفت مـن از اضـطراب كـن سـا دريــاي ايــن مــوج
پــارهام صــد دل گــلبن بــا است يكــرنگ كـــه بس

گـرفت مـن از گـ]ب آسـاني بـه گـل چـون مــيتوان
است آســــوده گــــنجها مــــن ويـــــــرانــــة دل در

گرفت من از خراب ملك اين كه خوش كس آن وقت
مينويسد: شعر اين جواب در خان قلي سبحان
گــرفت جــا مــجروح خــاطر بــه تــا تـــو يــــاد

گــرفت ســوا مــاسوا از تــعلقم غــــمت فكــــر
داشت غــبار مــا از دل بــه عــمرها كــه يــــاري

گــرفت صــفا را مــا صــافِي ســينه ديــد چـــون
نشســتهايــم دريــا ســر بــر مــن چــــو فــــارغ

گـرفت نـاخدا از دل خــداست بــا كــه كس هــر
بـداد خـوش وقت مـا بـه كـه آن وقت بـاد خوش

گــرفت رضــا راه نــه چــه گــر ا پــــيشتر زيــــن
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نشــان اي يــافت خــود حــاصل بــهشت نــــقد

گــرفت رضــا مــقام بــه جــا كــه هـــر امــــروز
فارسي زبان دولتي و رسمي زبان نيز منغيت حكومتخاندان عهد در

سابق لنينگراد پترزبورگ, نشين١ـ خان خانات, ٢ـ

مظفر, امير و نصرا� امير نامههاي پتربرگ١, ارشيو گنجينههاي در من بود/
اوزبك و تـرك هـمه كـه را بـخارا ايـلچيان صـحبتهاي مضمون چنين اين
از عموما است/ شده نوشته فارسي زبان به اسناد اين همة ديدهام/ بودند,
كه بخارا و سمرقند بعد به tمي]دي ١٨ قرن اواخر vهجري ١٣ قرن اواسط
و بـود فـارسي وادب زبـان مـركز بـود, بـخارا امـارت بزرگ شهرهاي از
بـودند, امـيران دربار به منسوب يا آمده جمع شهرها اين در كه شعرايي
بـا بـارها سـمرقند در هم و بخارا در هم بنده بودند/ تاجيك ايشان كثر ا
امارت برخ]ف داشتم/ صحبتها م]قاتو شعرا اين از بسياري بازماندگان
بودند/ زبان اوزبك و اوزبك كثر ا خوقند و خوارزم خوانين قلمرو بخارا,
داشت, وجود اوزبكي زبان به ادبيات تركاند, همه اهالي كه خوارزم در
محبتو فارسي ادبيات به زبان ترك شعراي هم و حكمران خوانين هم اما
و مـنظوم آثـار تـرجـمة ادبي حوزة اين در كه داشتند زيادي ع]قهمندي
كـه خـوقند در بـود/ رونق و رواج در فارسي گذشتة ادباي و شعرا منثور
فـارسي و اوزبكـي تركي زبان دو به ادبيات بود, خوقند خانية٢ پايتخت
و امـيري تـخلّص بـا عـمرخـان امير خوقند خان داشت/ جريان تاجيكي
شـعر مكـنونه تـخلص بـا خـانم نـادره مـعرفت, بـا و ك پا زن او, همسر
در داريم/ دسترس در را مكنونه فارسي غزليات ديوان ما امروز ميگفتند/
در كـه است بـوده سبب بدان فارسي شعر داشتن رواج تركي خانية اين
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جـا آن كـنان سـا كـه گشتهانـد واقع زيادي بلدههاي و شهر خوقند ملك
نـتيجه چـنين تـاريخي مـختصر سـير ايـن از هسـتند/ واوزبكان تاجيكان
زبان ماوراءالنهر در فارسي زبان سال هزار از زياده طول در كه برميآيد
رواج به همه خانها و وامير والي كمو حا و ادببود و شعر فرهنگو علمو

گاهانه آ ١ـ

نمودهاند/ حمايت و كاري مدد شعورانه١ با زبان اين گسترش و
خيلي يا نبود تركي زبان سرزمين اين در كه ندارد معني چنين اين, اما
گشتن برپا نتيجة در و مغول استي]ي از بعد نيستكه پوشيده بود/ محدود
نشـين باديه اشترخانيان و شيبانيان تسلط از بعد خاصه و تيموري دولت
اين و افزود خيلي نژاد ايراني تاجيك كنان سا به نسبت ترك اهالي تعداد
زبان به گشتند, موسوم tاوزبيك vيا اوزبك نام به ديرتر كه نژاد ترك مردم
در بـود/ زبـان هـمين آنـها بـومي و مـادري زبـان مـيزدند, حرف تركي
و اديبان آثار در ميآمد/ وجود به نيز ادبي آثار تركي زبان به ماوراءالنهر
و شـعرا هـمة زيـرا بود, زياد خيلي فارسي زبان تأثير زبان تركي شاعران
تاجيكي فارسي فرهنگ و ادبيات زمينة در ملي, روح جز به ترك ادباي
زبـان دو هـمه ادب و عـلم اهـل كـه است آن جالب و بودند گرفته تربيه
در نيز عوام مردم ميدانستند/ خوب را تركي ـ اوزبكي و فارسي ـ تاجيكي
زنـدگي جـا يك و مـحل يك در شـهركها و شــهر در دهــات و روســتا
بـه هم داشتند, خويشاوندي رابطههاي بودند, نزديك هم به ميكردند,
از يكي بهبودي, خواجة محمود ميزدند/ حرف تاجيكي به هم اوزبكيو
و تركي زبان دو به و بود تاجيك خود مركزي آسياي برجستة روشنفكران
تأليف اطفال درسي كتب مقاhتو و ميكرد چاپ روزنامه و مجله فارسي
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نوشته چنين كرده, چاپ آينه خود مجلة در كه مقالهاش يك در مينمود/
چـندين تـركستان فرغانة و سمرقند وhيت <در :tاوزبكي از vترجمه بود
حكومت زبان ميزنند/ حرف فارسي به آن اهالي كه هست ودهات شهر
كه است معنويي خزينة فارسي, وادباي شاعران آثار است/ فارسي بخارا
ايـن از برداشـتن سودي براي اروپاييان و نميشود گم قيامت تا آن لذت
و تركي تحصيل بدون كه ماست سعادت ميكنند/ صرف ملياردها خزينه

بداند>/ تركي بايد فارس هر و فارسي بايد ترك هر ميدانيم/ را فارسي
تـا كـه است مـاوراءالنـهر زبانهاي قديمترين از فارسي تاجيكي زبان
و مـنع هيچ و مانعهاي هيچ است/ استوار و پايدار سرزمين اين در امروز
را زبـان اين امروزين و تاريخي وجود فرمانروايي يا مأموري صنعي قطع
و زيـبايي بـا خـود, مـختلف گـويشهاي بـا زبان اين نميتواند/ كرده نفي
قـرنها و عـصرها خود تاريخي شهامت و بزرگي با خود, فطري شيوايي

ماند/ خواهد باقي
و دولت آمدن وجود به تا يعني اعصار, و قرون طول در فارسي زبان
بزرگ سرزمين در بود مشتركي و عمومي زبان قومي, و ملي محدودههاي
در روم سلجوقيان ملكهاي تا هند از ماوراءالنهر, تا شام از شرق, پهناور و
هند قارة شبه شمال از ايران, جنوب تا آذربايجان و قفقاز از صغير, آسياي
پـا بـر تا خاصه زبان اين يگانگي و عموميت امروز/// افغانستان حدود تا
و اسـتوار مـاوراءالنـهر بـر شيبانيان واستي]ي ايران صفوية دولت گشتن
ـ ادبي حوزة سه به فارسي ادبيات كه مي]دي ١٥ قرن از بعد بود/ پايدار
همچنان فارسي زبان گرديد, منقسم ـ هند قارة شبه و ماوراءالنهر و ايران
و شعر واسلوب سبك در چند هر بود, وادب شعر يگانة و عمومي زبان
كـلمات در اين از گذشته داشتند/ وجود تفاوتهايي مذكور حوزههاي نثر
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تـغييرات و تفاوت حوزهها اين نثر و نظم زبان تركيبات و لغات و وتعبير
سبك واسلوبو زبان مهم رشتة اين متأسفانه ميرسد/ چشم به نيز جزئي
و تدقيق حاضر حال تا مي]دي ١٥ قرن بعد ادبي حوزة سه فارسي زبان

است/ نگرديده تحقيق
بـه ميكنم, احساس فارسي نثر و نظم مطالعة از بنده كه آنچه از اما
تا كرده سر رودكي زمان از محلي گويشهاي تأثير كه ميرسم نتيجه چنين
بـازديد فـارسي ادبـيات مـختلف حـوزههاي فارسي شعر در اخير قرون

ميشود ديده ١ـ

اين نظر به آمده رودكي شعر در كه تعبيراتي و كلمات بسياري ميشود/١
زبـان در هـم امروز كه است گرفته منشأ مردم محلي گويشهاي از جانب
شـعر در مـيشود/ كـاربرد معني همان به و تلفظ همان به سمرقند مردم
زيـاد نهايت مردمي گويشهاي تعبيرات و واژه كاربرد سمرقندي سوزني
معني تلفظو طرز اينجا از نيستو مستعمل امروز آنها كثر ا قسم استكه
به محلي گويشهاي تأثير است/ نگرفته معنوي شرح امروز تا كلمات اين
بعد به tهجري ١٠v مي]دي ١٦ قرن از ماوراءالنهر شعراي فارسي شعر
مـحلي, خـاصة وتـعبيرات واژه كاربرد چنين است/ شده بارزتر و زيادتر
رونـد واز نـداده تـغيير را فـارسي زبان لغوي عمومي تركيبات و ساختار
بـوي و رنگ و آهـنگ يك امـا است, نـرفته بيرون فارسي زبان عمومي
و جزئي تفاوتهاي تحقيق است/ نموده داخل شعر در را محلي مخصوص
است علمي مهم خيلي كارهاي از مختلف فارسيحوزههاي زبان عمومي
بنده گرفت/ خواهد قرار شناسان پژوهشزبان آموزشو مورد آينده در كه
از فـارسي ادب و شـعر در كـه را خود مشاهدههاي از بعضي جا اين در
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دادن تـذكر اجـما� رســيد, چشــم بــه مــردم وتــعبيرات واژه واردات
عهد نامور شاعر مشفقي, عبدالرحمن مطايبات و غزليات در ميخواهم/
مـاوراءالنـهر مردم گويش تركيبات و تعبيرات شيباني, خان عبدا� سلطة
شاعر چنانچه, ميشود/ استعمال گوارا و شيرين مقام در و مورد به خيلي
تعبيرات و آهنگ از است, مشهور ميراث> <تقسيم نام به كه مطايبهاي در

است: برده استفاده خوب خيلي مردم
تــو آن از بــابا مــاتم خــرج هــــمشيره

تـو آن از قـّرا مــصارف و مــن از صــبر
مـــن آن از بــــابا غــــلة ز پــــر انــــبار

تـو آن از صـحرا بـه مـانده كـاههاي وآن
من آن از بالين و بستر و خواب جامه اين

تــو آن از شــبها نــالة و طــــاقتي بــــي
مــن آن از بــابا خــاتم ز پــــر طــــنبور

تــو آن از تــرانــا تــرنه نـــغمههاي وآن
مـن آن از بـام لب بـه تــا خــانه روي از

تــو آن از ثــريا بـــه تــــا بــــام روي از

روغني نان نوعي ١ـ
مـن آن از نشسـتن و قـبر سـوي به رفتن

تـو آن از حـلوا و چلپك١ و خان دستور
درج رباعي سمرقندي ممتاز مذكرا صحاباز در سمرقندي مليحاي
است: نزديك خيلي سمرقنديان امروزين گويش و تعبير به كه است كرده

گـردم نگاهت انداز چپ از گـردم سياهت چشم سر از
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گـردم پـناهت شــعله رخ از افتم پايت به تو زلف همچو
مردم گويش واژههاي و تعبير از خود تذكرة در مليحا اين از گذشته
نـظر بـه چـنين و نموده استفاده مناسب موقعهاي و موردها در سمرقند
صفحات بسيار در كه دلبستگي روي از عمدا را كار اين وي كه ميرسد

به نسبت باشد١ـ يافته تغيير هم گر ا ٢ـ

و <عسـرت كـه: چنان است/ كرده هويداست, سمرقند نسبت١ به تذكره
و گراني معني به جا اين <قيمتي> بود/>, داده روي سمرقند در كه قيمتي
زوري نوعي <به ميكنند/ استعمال سمرقنديان هم امروز كه است قحطي
<گپ تعبير ندادم; كردن سخن مجال يعني نماندم>, كردن نطق كه انداختم
است/ رايـج سـمرقند در هـم امـروز نماندم> زدني <گپ يا نماندم> زدن
كدخدا مألوفخود وطن در كه شنيدم ثاني نمود/ بلخ جانب به <مراجعت
است/ معمول سمرقند در هم امروز سپس> <بعد, معني به <ثاني> شده>,
شده آورده مليحا تذكرة در كه سمرقندي خاصة واژههاي تعبيراتو كثر ا
همان به و شكل همان به سمرقند مردم گوي گفتو زبان در امروز است,
گـويش و لهـجه كـه گـرفت ميتوان نتيجه جا اين از است/ معمول معني
داشـته وجـود مـردم زبـان در پيش سال صد سه هنوز سمرقند امروزين

است/
كه است آن شاهد اين است/ مهم و جالب خيلي زباني حادثة چنين
باشد يافته تغيير عصرها و قرون طول در سمرقند اهالي هيئت و تركيب
وجـود هـميشه تاجيك مردم واساسي عمده قسم يك شهر در اما هم٢,
اجـداد و آبـا گويشهاي و فارسي زبان كنندگان حفاظت آنها كه داشتهاند
عـصر شعر تعبيرهاي و واژه سمرقند, تاجيكي زبان در ما بودهاند/ خود



٦١ . و/// زبان تاريخچة و تاجيكي گويش
عـام قـتلهاي و كشـتار از بـعد كـه مـيشود مـعلوم مـيبينيم/ را سامانيان
زمان دري زبان كه بودهاند بازماندگاني شهر در قديم اهالي از چنگيزيان
تـركيبهاي و عـباره بعضي سمرقند زبان در ما داشتهاند/ نگه را سامانيان
قـرن قـونية در كـه است مـعلوم مـيبينيم/ را رومـي مـثنوي زبـان واژگي
ج]ل موhنا بود/ سمرقند ايشان موطن كه بودند فراريها بسيار سلجوقيان
كرده ازدواج سمرقندي نفوذ با شخصان از يكي دختر به نيز رومي الدين
مختصات نيز بيگانه محيط غربتو در سمرقنديان كه ميشود معلوم بود/
كه بوده سمرقندي اصلي گويش آن و توانستهاند داشته نگاه را خود زبان

است/ مانده پايدار مردم اين اصلي وطن در
بـه مـنغيتي مراد شاه امير فرمان به ١٢هجري . مي]دي ١٨ قرن در
ديگر و يامين و زامين سبز, شهر اورگوتو خجند, و تاشكند از سمرقند
ايـن كـثر ا كـردند/ مهاجرت بسياري مردم ماوراءالنهر روستاهاي و شهر
آمدند/ سمرقند به خود لهجههاي گويشو با آنها اما بودند, تاجيك مردم
و مسكن گون گونا مردم اين همة بودند/ نيز ترك قوم از مردم اين ميان در
بـلكه ندادند, تغيير را سمرقندي معمول عمومي گويش گفتار, گون گونا
قبول را مردم اين زبان تعبيرات و واژه و گفتار طرز گويو گفتو زبان آنها
سمرقندي مليحاي كه است تعبيرهايي عباراتو همان اين شاهد كردند/
زبـان در امـروز و است نموده ثبت مردم مهاجرت اين از پيش سال صد

ميشود/ بازديد سمرقنديان
قديم زمانهاي از سمرقند در كه است آن نتيجه حصول گفتيم, آنچه از
را خـود هستي تاريخ صدمههاي وجود با و داشته سكونت تاجيك قوم
در هم را فارسي مقتدر و hوا و زيبا و شيوا زبان همين برابر حفاظتنموده
هم بنده و نمودهاند/ حفظ اشتهار پر وادب شعر در هم و خاصه گويش
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فطرت طبيعتو در خود, خون و دل در مردم بزرگ قوة اين ذرة يك چون
مردم به عزيزم, شهر به كودكي از توانستهام/ داشته نگه را زبان اين خود
و مهر مردم گفتوگوي و زبان به آن, آيين و رسم عادتو عرفو به آن,

ميگويم: بار هر و دارم محبت
دلم در تـو مـهر و وجـودم در تو عشق

شود در به جان با و شد اندرون شير با
گوي گفتو متداول زبان گويشو از اخير سال ٢٠ـ١٥ مدت در بنده
جمع مركب و مفرد كلمات و واژه تعبيراتو عبارات, بسيار سمرقند مردم
امروز و ميشنيدم خردسالي از من را كلمات تعبيراتو اين نمودم/ آوري
آوري جـمع ايـن ميشنوم/ و/// معركهها و صحبت بازار, و كوچه در هم
و ترتيب يك به مردمي لهجههاي و گويش محققان كه نبود آن مثل بنده
خيلي كه ميشنيدم عبارتي يا واژهاي صحبتي در گاه ميآورند/ گرد برنامه
گذشتگان آثار از گاه مينمودم/ ثبت خود دفترچة به زود بود, نادر جالبو
كه ميرسيد چشم به عبارتي يا واژهاي ناخواست و ميداد دست مطالعه
زود و شنيدهام ديگري شكل يا شكل همان در سمرقند مردم از بنده را آن
ميآمد, تعبيراتگرد و كلمه و واژه طريقه بدين ميكردم/// يادداشت را آن
تشريح به كردم شروع سپس رسيد/ اند و صد سه به آنها تعداد كه جا آن تا
باز لغات, تفسير و شرح و گذاري معني ضمن در عبارات, اين توضيح و
تدريج به ميخواندم/ يا ميشنيدم يا ميرسيد, ياد به تركيباتتازه و عباره
اين از قسمي تماميت از بعد يافت/ فرهنگتشكل سان به مجموعهاي يك
چند و رسانيدم طبع به روزنامه و مجله در آن از پارچههايي بعضي لغات
قبول و پسند مورد ديدم كردم, تقديم دوستان به گزارش طرز به را پارهاي
ايـن هـمه ايشان پيشنهادهاي و يادداشت و تصحيح و قيد با گرديد, آنها



٦٣ . و/// زبان تاريخچة و تاجيكي گويش
نمودم/ مرتب فرهنگي يك شكل به را مواد

زبـان در آنـچه است/ خـروار از مشـتي بـنده نـامة لغت ايــن البــته
اوراق اين در كه است آن از بيشتر بارها هست, امروز و بود سمرقنديان
گـويش نـام به است, آمده هم به مجموعه اين در آنچه است/ آمده گرد
و عباره بسيار ـ نيست سمرقند مردم مخصوصتنها شك بي سمرقنديان,
و است مـعمول نـيز ديگر مناطق و شهر تاجيك مردم گويش در تعبيرها
امـا مـاست/ فارسي عمومي زبان بزرگي و يگانگي گواه حادثه اين خود
و است/ سـمرقنديان تـنها مـخصوص كـه هست تعبيراتـي و لغات تعداد
بـه سـمرقنديان گـويش نـمونة آوري گـرد از كـه نتيجهاي چند از نهايت

دهم: تذكر ميخواهم است, رسيده حصول
يا نمونه كه هستند تعبيرهايي و كلمه بسيار سمرقنديان درگويش /١

مكتوب لطيف١ـ ظريف, ٢ـ

ايـن كـثر ا ميشود/ بازديد فارسي ك]سيك خطي١ ادبيات در آنها اصل
كه آن جز داشتهاند, نگاه را خود كتابي> > مضمون معنيو واژهها و تعبيرها

است/ شده تحريف آنها اصلي صورت موارد بعضي در
نـظر بـه بسـيار سمرقنديان گويش در نيز عربي عبارههاي و كلمه /٢
نـو مـضمون و مـعني گاه و داشته نگاه را خود اصلي معني گاه ميرسد/

گرفتهاند/ <محلي>
مـوجود زيـادي عـبارت و كلمات سمرقند مردم گوي و گفت در آدايـانه٣٢/ نـازك نـهايت استعارات و مجاز با و لفظي صناعات با كه است

ميباشند/ مردم سخنداني بلند ذوق نمايانگر و شدهاند ساخته
بـه است/ آمـده گـرد تـعبير و واژه ٥٠٠ به نزديك نامه لغت اين در
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به سمرقند مردم گويش از اقتباسات و جمله مضمون و معنا كه آن منظور
مردم گوي گفتو طرز و لهجه اصل در ما باشد, مفهوم گرامي خوانندگان
به جا همه در ما كه چنان كرديم/ وارد كتابي> > سبك به تغييراتي بعضي

لهجهاي ام١Pـ كتابت, ٢ـ

را <را> پسـاوند tيـه خـانه كـتابه, v <ه> و <يـه> وي١ لهـجه پسـاوند جـاي
گـوي و گـفت در و// را خانه ـ يه خانه را, كتاب ـ كتابه نموديم; استعمال
خانه, به ـ به <خانه ميآيند/ واژهها آخر در پيشايندها معمو� سمرقنديان
شكـل جـملهها مـعني فـهم سـهولت براي هم باز ما بازار>/ در ـ به بازار
اداتهاي از چندي ما ضروري موارد در داشتيم/ نگاه را پيشايندها كتابي> >
به <ِدَيه> جا اين در آمديد: تو <هه, داشتيم: محفوظ را سمرقنديان خاص
مـخصوص ادات يك دگر>/ آمدي تو <ها, است: مرادف ايرانيان <ديگِر>
كو>, آمدي تو <هه شد: داشته نگاه مورد بعضي در نيز <كو> سمرقنديان
مـادههاي تـلفظ دادن نشـان صحيح براي آمدي/ تو ميشود معلوم يعني
درج را hتـيني نـوشت فارسي, نوشت٢ از بعد ما عبارات بعضي و لغت
كـرديم, وارد مـختصاتي بعضي hتيني معمولي نوشت اين در و نموديم
مـعروف واو بـراي uè غ, براي g§ <چ>, براي c فارسي, <ژ> براي j كه چنان

است/ فرانسوي Ö همانند كه سمرقنديان گويش
استفاده اقتباسو نامه لغت اين در كه كتبي از چندي عنوان جا اين در

ميگردد/ الحاق است, شده
/١٣٣٦ تهران, سياقي, دبير محّمد كوشش به لغتفرس, /١

اشـرف عـلي مـجتبايي, ا� فتح تحشية و تصحيح به فرس, لغت /٢
/١٣٦٥ تهران, صادقي,



٦٥ . و/// زبان تاريخچة و تاجيكي گويش
/١٣٠٥ هند, چاپ قاطع, برهان /٣

/١٣٢٣ هند, چاپ اللغات, غياث /٤
تـهران, كدكني, شفيعي رضا محّمد انتخاب اسرارالتوحيد, گزيدة /٥

/١٣٧٢
/١٢٨٢ هند, چاپ معنوي, مثنوي /٦

محّمد تحشية و تصحيح به مجلد, دو در tبلعميv طبري تاريخنامة /٧
/١٣٧٤ تهران, سروش, روشن,

/ و/// عطار شمستبريزي, سنايي, مختاري, عثمان انوري, ديوان /٨
اين در آنها شرح كه است شده گذاشته واژههاي از بعد tنگv ع]مت

است/ مندرج نامه لغت
اثر اين ويرايش در كه سرابي ارشاد اصغر آقاي زحمات از پايان, در
مـنت خـيلي فرمودهانـد, پيشنهاد را ارزشمندي م]حظههاي و كوشيده

پذيرم/
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[ •§A ]
چند و بسيار سيل از يا باران از كه موردي در Obuـ azobJAmî °JC

ميگيرد فرا ١ـ

گـفته مـيكند١, زيـر آب را جا همه جويبار, يا رودخانه آبخيز از يا روزه
همه آخر <ببين, شد>, عذاب آبو جا همه سيل و باران اين <از ميشود/
نسبت در و بوده عذاب> <آِب اصل در تعبير اين كو>/ ـ عذاب و آب جا
آمـده طـبري تاريخنامة در كه چنان است/ ميشده استعمال نوح طوفان
آِب خـانه مـقدار بـدان تـا بنشست جاي به تا بفرمود را كوهي <و است:

/tص٩٦v نرسيدي> عذاب
<بهوي شدن/ قهر در آمدن, غضب به ـ Otasinn šudan ¬k{ ¼zUC
به تيز, آدم ميكند/>,<ف]ني كاهش مرا شده آتشين وي گويم, را حق گپ
tinv <ايـن> ادات و <آتش> واژة از تـعبير ايـن مـيشود>/ آتشـين گپ هر
يـعني <روغـنين> و نـمكدار يـعني <نمكين> شكل به است, يافته تركيب

روغندار/
گويش در رستاخيز, به نزديك وقت اصل در ـ Oxirzamon ¬B«p oiC
گپ به زمان, آخر بچههاي <اينها ميآيد/ نيز نو زمان معني به سمرقنديان

بازگشت به فهرست
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ميشود/ استعمال نيز اصلي معني به چنين اين نميكنند>/ كسگوش هيچ
تاريخنامة در شدگي>/ آخر <زمانه يا گي> شده زمان آخر نه, وي نه <اين
خداي وعدة <چون است: آمده رستاخيز به نزديك زمان معني به طبري

/t٤٩٤ vص خداي> امر به بيايند زمان آخر به ايشان كه بيايد
در معني به آروغ شدن ترش §Örugـ turuš šudan¬k{x°n±U ï°nC
دلگـير چـيزي <از مـورد در سـمرقند در است/ ترشي شدن جمع معده
ميشود/ استعمال رسيدن> جان به افراط <از يا آمدن> تنگ <به و شدن>
آروغـمان كـه ديـدهايـم بسـيار چـنان را مهمانداريهـا و ضيافت اين <ما
احسـاس يك مـعده> شـدن <تـرش هـم واقـع در است>/ شـده تـوروش

شخص/ براي دارد گواري نا
معني به است اضافت با دراصل تعبير اين ـ Ošpišakon ¬Bñ ÒzßQ xC
آورده غـذا مواد كمكم بازي طريق به كودكان سمرقند در گربهها>/ <آِش
پشكـان> <آش را كـودكان طـعام همين ميكنند, آشپزي تقليد به جا يك
<آش را موقع اين بنابراين, است/ بازي يكنوع كودكان عمل اين مينامند/
شيشتِن كرده بازي كرده پشكان آش <بچهها ميگويند/ هم بازي> پشكان
بـازي پشكـان آش بـچهها <بـيايِتان مـيگويند: كـودكان /<tنشســتهانــدv
تهيه غذاي و طعام مقدار كه ميگويند سبب بدان پشكان> <آش ميكنيم>/
در احـتما� واژه ايـن بنده گمان به است/ كم گربهها ك خورا مثل شونده

باشد/ بوده نيز كان> َپَز <آش اصل
<دخترش ميگويند/ هم آلوس> <چشم گويند/ را احول ـ Olus t±§C
از و آمـده فـرس لغت در واژه اين آلوس>/ تماما پسرش <چشم آلوس>,
بـه هـمي بگـيرد سوار <گيو است/ شده آورده شاهد مصرع يك دقيقي
چشم گوشة <به معني به لغت اين در <آلوس> /tسياقي vدبير آلوس> چشم



٦٩ . الف
است/ يافته شرح كردن> نگاه

مسـتعمل <كـار> كـلمة تركيب با بيشتر كاميابي/ توفيق, ـ Omad k«C
آسان مشكل كند, آمد <كار نكرد>, آمد كارش اما زد, زور <خيلي است/
نشويد>/ نوميد كار ناآمد <از ميآيد/ كامي> <نا معني به <ناآمد> ميشود>,
<آمد ضمنا مناسب, مورد در گپ, آمد در Omadiـ gapba ³ÒM O£ ßk«C

مانيد>/ كرده اشاره كس آن به نيز بنده التماس از tآمِدگپ vدر به گپ
را نو لباس عموما و ناشكسته رختش نِو متاع يا لباس ـ Ohari ºoµC

پيراهن/ ١ـ

آهـري لبـاسهاي <هـمه است/>, آمـده پـوشيده آهـري نو كرتة١ > گويند
<خـورش, مـعني بـه كـه است <آهـار> كـلمة از اصل در اين پوشيدهاند>
به كه را آشي بنابراين است, قوت باعث خورش است/ ك> خورا خوردن,
در و tبـوهانv <آهار> ميمالند, شدن سخت براي رخت و كاغذ و لباس
ديگـر آهري> نو كاغذ > است ديگر نو> كاغذ > ميگويند/ <آهر> سمرقند

است/
خـيلي شـما <دخـتر چاhك/ و ُچست و زيرك شخص ـ Abjir o¼\MA
در واژه ايـن مـيماند>/ كرده tنگv بود را كار همه ساعت يك در ابجير
و زيـرك آژيـر است/ مـندرج فـرس لغت در بوده <آجير> يا <آژير> اصل

گفت: دقيقي كه چنان بود, پرهيزگار
آنك از سـتمگر و كافر جز نخواهم ترا

آژيـري و كـردگار مـر نـمودن بــد بــه
tصادقي ـ vمجتبايي
ابگـار tنگv بـوتون بـيچاره, قوت, بي hغر, فرتوت, ـ Abgor nB¢MA
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به لغت در كه است <افگار> شدة تحريف شكل واژه اين است/ مانده شده
tبرهانv است آمده آزرده> و مانده جا به معني

چيزي چيز, يك است١ـ آمده مردم گوي و گفت در ٢ـ

به مخصوص را چيز١ يگان كه موردي در سمرقند مردم Ataynoـ B®¼UA
بـراي اتـينا را گـوشواره ايـن <مـن ميگويند: باشند, كرده منصوب كسي
تعبير اين بوديم/> پخته شما براي اتينا را طعام اين <ما بودم>, گرفته دخترم
تعالي حق الكوثر> ك اعطينا <انا است: شده گرفته كوثر سوره اول آيت از
بسيار بخششهاي تو به ما گرامي رسول <اي ميگويد: tصv كرم ا رسول به
ايـن است/ گـفتن كرديم عطا tمخصوصv تو به ك> <اعطينا كرديم>, عطا
گذشته مردم گوي گفتو به آهنگ همين به و معني همين به قرآن از تعبير
است/ آمـده نيز Ata <َاَته> گوي و گفت در عباره اين كوتاه شكل است/٢

بودم>/ مانده كرده َاَته نيك روز همين براي را ُكرته اين <من
مساحتي/ يا چيزي مابين و ميانه عين »¼Addilmiyona³¯Bـ (¤ Økî) ¤ ÙjA
برآمد>/ حوض ميان اّدل از آمده <آمده كنيد>, تقسيم دو ميانيش اّدل <از
ميانه> و دل <از يعني <ميانه>/ و <دل> واژه: دو از است عبارت تعبير اين

است/ <مركز> معني به مجازا <دل> است/ گفتن
است/ آمـده اصـل جـاي بـه كـه چـيزي سـاخته, چيز ـ Irrati »U ØnA
دنـدان يعني كردهام> گمان خودتان دندان من است/ بوده ارتي <دندانتان

ميگذارند/ افتاده دندانهاي بجاي به كه صنعي
گـرفتن/ عـ]مت را چـيزي ـ كـردن اريم نشان, ع]مت, ـ Irim ©½nßA
اريـمش نكنيد, <ناشكري ,<tبدv گنده اريمش نكنيد, ناله و گريه <بسيار
بـرهان در درامد> نه روز چهل تا نوزا زن پيش به كرد/ اريم <وي نغزنه>,



٧١ . الف
اص] <اريم> ميرود احتمال است/ آمده تير> <نشانة معني به Iram ِاَرم واژة
شده استعمال ع]مت> و <نشان عموما معني به مجازا استو بوده <ارم>

است/
دروغ <وي سبب/ همين از همين, براي ـ Az bori hamin ¼ªµ nBM pA
بـراي <از مـخفف شكـل عـباره اين <tنگv كردم پيش همين بار از گفت

است: گفته سنائي است/ همين>
مـباز در جـنت هشت گـندم هـفت بــراي از

مكن تن بر برگ وقصد مجوي برگي بي برگ
يـا زيـادتي سـخن ـ Az bini bolo gap zadan ¬jpO£ ¿BÇM »®¼M pA
گپ hبا بيني از كس آن دختر <به زودرنج/ شخص نسبت در گفتن سخت
hبا بيني از كس آن به tكوv كني > ميكند>, گريه رنجيده زود نميشود, زده
گـريه بـيهده يـا مـيدهد آزار را شـما vيـعني بينيد را روزتان و زنيد گپ
از كـه عـادي سخن از ميشود: گفته ايهام و مجاز با تعبير اين /<tميكند
tاست بيني زير كه دهان حد از باhتر vيعني بيرون كمي گر ا ميبرايد/ دهان

/t<قهر> vنگ ميرنجد زود شخص آن زنيد, گپ باhتر يا
شخصان به نسبت ـ Az chšm surma ra zadan ¬jp An ³«ow ©za pA
وي نكنيد, باور بسيار ف]ني <به ميشود: گفته دروغگو و مكار و عياش
ميزند tرا vسرمه يه سرمه چشم اچ اصل vدر چشم از كه فريبگر چنان

/<tميدزدد vيعني
<مـيخواهـيد صـورت/ هـر در نـاخواه, خواه ـ Az du sar ow °j pA

دلخواه به را١ـ كـودك <من ميكند>, را كارش خواستگي١ سر دو از وي نميخواهيد
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دو از يعني سر دو از نميرويد>/ هيچجا شما سر دو از روم, مانده شما نزد
گويش در عباره اين ميشود/ شدني كار بد, خواه نيكگوييد خواه جانبـ
كـرده كـار هـيچ سـر دو از مـيشود/ اسـتعمال بسـيار خيلي سمرقنديان

ميرود/ بيهوده زحمتش وليكن نميتواند
اسـتعمال مكـرر شكـل هـمين در تـعبير ايـن ـ Ajda ajda ²jrA ²jrA
كهنه كرتة يك تن <در شد>, اژده اژده پوشيدن بسيار از كفشم > ميشود/
شده سوراخ و دريده پوشيدن بسيار از كه پايافزاري يا لباس اژده> اژده
آَزَده يـا َاَژَده درسـتش شكـل كـه است فـارسي قـديم كـلمة ايـن بـاشد/

/tبرهانvاست
گفته: بخاري كر شا

آزده بـاد جـو خوشة سوك مانند نـاوكي تـير از تـو دشـمنان انـدام
tسياقي دبير vلغتفرس,

گفته: فردوسي
آژده درد بـه سر يك بود دلش آتشكـده بـه آمــد انــدر نــوان

چند چنانچه شدن/ آماده زود كاري به ـ Aspu qamcin¼`ª› ° OwA
آماده زودتر ديگري از يكي هستند, رفتني سفري به يا تفرج به دوست
دوست آن نـيست, آماده هنوز وي كه ميآيد دوستش نزد و است شده
تـيار حـاضر هـم مـن كـو, قـمچين و اسپ kayho كـيها <شما ميگويد:
tقـمچيv تازيانه يك آمادة كه اسپي از است مجاز تعبير اين ميشويم>/
چـاhك و چست آدم حـق در درايــد راه بــه تــازان زود كــه است زدن
<قمچي> قمچين>, و اسپ هميشه سياحت و سير به كس <اين ميگويند:

است/ <قمچين> سمرقنديان گويش در
چـاhك و چست كـاري در ـ Ustuxon nadoštan TÇ{Ak¯ ¬A±hTwA



٧٣ . الف
مهمانداري در شما <ميدانم دادن/ انجام واشتياق شوق با را عملي بودن,
آرايـي بـزم دو و سـر در شـما دادر نداريـد>/ استخوان tپذيرايي vمهمان
كه شخصي حق در است استعارهاي نداشتن استخوان ندارد>/ استخوان
عمل كانه hچا چنان آن اجراي در سبب اين واز ميدارد دوست را كاري
داشـته اسـتخوان كه نميكنيد حس او پاي و دست جنبش در كه ميكند

باشد/
فـرموده كـار مكـرر شكـل در بـيشتر <آهسـته>/ مخفف ـ Asta ³TwA

ميرود/ كار به ميشود, گرفته كار به نشست١ـ ٢ـ

هـمين بـه اسـته <استه ميدوي؟ قدر اين كجا گرد, استه استه ميشود/١
نيز آورده> بر نه آوار <پست, معني به استه واژة تنهايي در رسيد>/ مرتبه
گـوشم بـه tْسـتكْك َا vيـا: اسـته ِششت>٢/ جـايش به آمده <استه ميآيد

گفت>/
خـانه بـه كسـي <اسـياق كه/ اين مثل ظاهرا, همانا, ـ Assiyaq˜B¼ ÙwÒA
و <از> واژة دو از اصـل در تـعبير ايـن نـميآيند>/ اسـياق كس آن درامد>

پيشوند ٣ـ

صورت <طرز, معني به <سياق> و <پيشايند>٣ از است/ بوده مركب <سياق>
كردن حكم واقعه رفت و كار طرز از يعني سياق> <از است/ رفتار> واقعه,

گرفتن/ ونتيجه
گـرفته كـرده اشكـيل و <بند است/ آمده بند معني به ـ Iškel ¥¼ñ{A
و است عـربي كـلمة است, شـده <اشكـيل> اماله يا كه <اشكال> است>,
دشواري به يعني كردن> واشكيل <بند دارد/ را دشواري> <مشكلي, معني

است/ كردن بند انداخته عذاب و
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بـد <چـنان نـديدم>, درست را <افتش اندام چهره, سيما, ـ Aft SÖ—ÒA
خـيريت tمـيرمv مـورم به <افتتان نميآيد>, كردنم نگاه افتش به كه ديدم
معلوم جانب اين به كلمه اين منشأ /tشوم شما رخسار قربان vيعني آمديد>
از مشـتق شـايد است/ مسـتعمل خـيلي واژه ايـن سـمرقند در امـا نشد,

است/ افتاده اندام چنين طبيعت از خدا, از باشد <افتادن>
شـده افـتاده پـير <بـيچاره عـاجزه/ ناتوان, قوت, بي ـ Aftoda ²jBT—A

ميvمگرt؟> است شده كار گنه است, شده وافتاده <بيچاره ماندهاند>,
ـ آمـدي وقتش در <اقال درست/ نهايت واقع, در حقا, ـ Aqqol ¤B Ø›A
گفتي> زور گپ <اقال آمدي/ وقتش در كه است خوب نهايت يعني ديه!>
عباره از شايد واژه اين جانب اين نظر به گفتي/ درست گپ كه حقا يعني
گـويش در و است گفت> را حق <گپ معني به كه باشد قال> <حق عربي

است/ گرفته را حق روي از حقا, معني سمرقند
رويد> آمده يك خودتان <اقلن حداقل/ به نباشد, هيچ ـ Aqalan ¦›A

است/ افتاده تشديد سمرقند گويش در كه است <اق�> عربي واژة از
صورت ديو نازيبا, پيكر و سيما تجسم اسم همچون Albasti»TvL§Aـ
<مـثل /tالبسـتيها vمـثل بـرين> البسـتيها tنگv افتش است/ ناهنجار و

شده> سياه دلم آيد, در در از البستي
رسـيدن, سـخت دل بـه زدن, گپ سـخت ـ Illat kardan ¬joŸ SØ§ ßA
داشـته گپ چـه دل در نميدانـم ميزند, گپ كرده ِالّت vفقط رنجاندن/
به <علت> است عربي واژة اصل در <ِالّت> نكن>, ِالّت را پير <آدم باشد؟>,
اول در كردن> <علت است/ كمبود> و نارسايي نقص, <بيماري, معنياش

است/ داشته را رسانيدن> ضرر نقصو كسي <به معني همين
حالت در يا عقلي بي از ـ Aljila (aljilla) kardan ¬joŸ (³Ø¦\§A) ³¦\§A



٧٥ . الف
بيهوده و بن و سر بي سخنهايي نشسته صحبتي در يا آمده كسي نزد مستي
واژه ايـن شـيشت> كرده الجله شب نيم تا آمده مست شب <دينه گفتن/
است آمده فضله> <سرگينو معني به كه است <الجّله> عربي كلمه از همانا
برابـر فضله و سرگين به را گويي ياوه و معني بي سخنهاي مردم شايد و

كردهاند/
شده جمع الفت چار <سه همنشين/ دوست, مصاحب, ـ UlfatS–§A
معنوي مثنوي در معني اين به واژه اين ديه> ـ الفت آدم <برادرتان بوديم>,

است: آمده
است دوستي نشان دل از نطق جوش

است الفــتي بــي از نــطق بســـتگي
<بيچاره, بن/ و سر بي گپ سفسطه ـ Almoyi - aljoyi»½B\§A »½Bª§A
نگـوي, الجـايي <المايي ميگويد: الجايي المايي گپهاي هوش, بي بيمار
شكـل و tآبv <مـاء> عـربي كـلمة از شايد عباره اين زن> گپ درستتر
جاي از گاه آبو از گاه كه سخنهايي يعني باشد/ tفارسيv <جاي> معرب

ميگويند/ tآب vبي
شـد, بلند آتشدان <النگة /tبرهانv آتش شعلة زبانه, ـ Alanga ³¢®§A

ميشد> ديده دور از گلخن <النگة كنيد>, پستتر
انتظار سخت بودن, مشتاق سخت چيزي به ـ Ilhag šudan ¬k{ ™ §́ ßA
شده الهق <تابيگاه ميكنيد>, ضيافت را ما كه شيشتيم شده <الهق كشيدن/
است, بوده حق> <الي عربي تركيب از همانا واژه اين آمد>/ نه ـ شيستيم

داشتن/ tحق vالي حق سوي به دور انتظاري در يعني
هر گپ به كه نيستم انايي <من احمق/ عقل, كم نادان, ـ Anoyi »½B¯A
بـرهان, در است>/ شـده كـردني فـريب دانسـته انـايي را تو درايم> كس
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است/ شده شرح كار> كرده نا دانشو <بي معني به <انايي>
واقـعي غـير tحـالتv وضع به ساختن, وانمود ـ Andoxtan TiAk¯A
خـواب بـه را خـودش وي مـيزنم, گپ وي بـه <من را/ خود دادن نشان
مكـتب و انداخـته tبيماريv كسلي به را خودش <پسرچهتان مياندازد>,
خـواجـه مـوhنا بـاب در خـود تـذكرة در سـمرقندي مـليحاي نــرفت>/
كثر <ا است: نموده استفاده مناسب مورد در تعبير اين از بلخي ابوالمعاني
بود كسي ميگفتچون چيزي گر ا بود, انداخته خواب به را خود شب آن
هـم <زدن> تـعبير انداختن واژة جاي به باشد>/ گفته سخن خواب در كه
چـيز هـيچ زدم, نـادانـي به را خودم من گفت, هرچه <وي است: معمول

نگفتم>/
مــن بــه انــدك گــندمتان <از خــرده يك كــمي, ـ AndakœkÇÇ¯A
كـردم, دير <اندك رنجيد>, من از كه بودم كرده جنگ <اندك ميداديد>,
معني به <اندكتر> واژة ميماند>/ آماده كن صبر <اندك ميخواهم>, عذر
<اندك> طبري, تاريخنامة در ميبيني>/ را همه بيا, <اندكتر ميآيد/ <ديرتر>
داري> نگـاه را ايشـان تـو كـه كسها اندك hِّا> است: آمده كم> > معني به

tص٥٦v
كه است آوره بسيار <چنان ناچيز/ كم, ـ Andak mundakœk®« œk¯A
غم خيلي بيچاره يعني نخورد> غم مندك اندك <بيچاره نه>, مندك اندك

ميفهماند/ را كم چيز و پاره هم <مندك> <اندك>, مثل خورد/
نميشود/ فرموده كار تنها سمرقنديان گويش در <مندك>

را آدم <انزلين طور/ اين طريق, اين ـ Inzalin Inzaylin ¼¦¼¯ßA ,¼§q¯ßA
تاجيكي در رفت>/ tرنجاندهv كرده خفه را آدم زلين <همين نكن>, مسخره
ذيل اين به را خود <مقصد كه: چنان ميآيد/ طور> <طريق, معني به <ذيل>



٧٧ . الف
است/ شده ساخته <انزلين> مردم گوي گفتو در جا اين از ميكند/> بيان
ا>, <اوبّ ديه>, ـ است نشده خوب كار ا, <اوبّ تأسف/ نداي ـ Úbbo B ØM°A

<tميرنجد؟v ميشود خفه هم همين به كس
آمـده پـوشيده را اوبـده جـامة <يك فرسوده/ دريده, ـ Úbada ²kM°A

زن> آتش براورده را اوبدهها <اين است
اوّده را كار اين <وي است/ <عهده> شدة تحريف شكل ـ Udda ² Øj°A
tعـهدهاش vاز اوديش <از نميتواند>, كرده عهده يعني نميتواند> كرده

كوچكترتان برادر ١ـ

برا>/ اوّده آدم خيلي <دادرتان١ ديه>, دهيد وعده براييد,
غايب شخص نسبت در تعبير اين Ç k¯jn°C An o¢½j ° k¯joM An °A
اعتدال وضع از سببي به كسي كه ميگويند موردي در و است مستعمل
نصيحت آهنگ به <من ميآيد: غضب هيجان اضطرابو حالت به يكباره
<خلص /tنگv شد آتشين ,tنگv كرد قهر وي كنم, منع كار اين از را وي
تـذكرة در تـعبير ايـن آوردنـد>/ tرا كس vديگـر را ديگـر و بـردند را وي
كه منقلبگرديد نوعي به <هستيش رسيد: چشم به سمرقندينيز مليحاي
ديگر شخص گويا نبود, شخص آن او يعني آوردند> را ديگر و بردند را او

بود/
طـرف <يك بريديد>, اوريب را كاغذ > ناراست/ كج, ـ UrebK½n°A
و داشته <ؤريب> شكل قديم در واژه اين است>/ آمده اوريب جامه دامن
مـثل چـون راسـتي نـه بـود, كژي بر ـ <ؤريب است: آمده فرس لغت در

گفت: بوشكور كه چنان خطي,
اوريب بيند راست همه نادان كه فـريب بسـتن كـار او بـر تــوانــي
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tصادقي ـ vمجتبايي
بوده ايغاق آدم <وي پشت/ شوره انديشه, بي شرم, بي Aygoq˜B’½Aـ

نكن> ايغاقي گفتم تو <به نفهميديم>, ما است,
ايـن منزل و جاي <همه ,< آِن از <آِن, شده تحريف شكل ـ Ayni ½A
بـازديد <آِن> عـبارة التـوحيد اسـرار در كـه>/ ايـِن كـتاب <اين شد>, شما
ماست>/ آِن گفت: پدرم كيست; آِن كودك اين الخير, ابي <گفتيا ميشود/



[ J ]
بـاز روز <دو مـيدهد/ نشان را وقت طول عباره تركيب در ـ Boz pBM
باز روز <همان ميكند>, زندگي تاشكند در باز سال <سه ميبارد>, باران

ختنه و ازدواج براي شادي و جشن هيچ١ـ ٢ـ

باز رفتنشان <از ميشود/ همراه <از> پيشايند <باز> به گاهي تماشا> و توي١
آن از <و رسيد: نظر به التوحيد اسرار در واژه اين ننوشتهاند> خط يگان٢

نگريست>/ ديگر چشم به شيخ در باز ساعت
به ايوان يا خانه باhي كه مستحكم دراز و ك]ن چوبهاي ـ Bolor n¿BM
خـاك و بـوريا بـا گـذاشـته ّسـه و آن باhي از بعد گذاشته معيني مسافة
باhرها شمارة روي از را خانهها خردي و ك]ني سمرقند, در ميپوشند/
لغت در غـيره/ و بـاhره> هـفت <خانة باhره>, نه <خانة ميكردند: معين
باشد استبر <چوبي است: يافته شرح چنين و آمده <پاhر> شكل به فرس

گفت: رودكي كه چنان پوشند/// بدو خانه بامهاي كه
كاه بيني اندرون كسان چشم به شب روزبه به تو ننگري باhر اندر چشمت به
بتون <نان ميآيد/ ناديده ضرر و تام ناشكسته, معني به ـ Butun بتون
بـه شكستي> تو بود, بتون كاسه <اين هست>, tنگv بريدهها شكن نه را

بازگشت به فهرست
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را كلمه اين رومي شد> سياه بتون دلم است: آمده نيز تماما> <خيلي, معني
است: آورده آسيب> بي <ناشكسته, معني به مثنوي در

شـديم هيزم ما و رفتي بتون تو آمـديم تـو دم آن بـخورديم تــا
سـمرقنديان گويش در تركيب اين مثل و اين ـ Baca Mano B®í« ³`M
با را كار يك معنا <آدم ميكند>, گپگوش به معنا <بچه است/ بسيار خيلي
مـعني ريـخته تركيب اين ميشود> حليم معنا <دختر ميكند>, مصلحت
معني را <بچه است/ بوده چنين اصل در احتما� دارد/ زيبا ظاهر و عميق

كند>/ گپگوش به بايد وي كه tاست آن بچه معني vيا است آن
اهـدا فـرح و راحت كس بـه كـه خـوبي چيز يك ـ Bahlavat R Ò±Ò¦ ÖdÒ M
جـاي <يك خوردم>, tنگv كرده حضور پختهاي, بحلوت <آش ميكند/
اصل در تعبير اين ديدن>/ tنگv كراي است, كرده بحلوت tمنزل معني vبه
شـده وتـخفيف تـحريف بـعدها كه است بوده ح]وت> با ح]وت, <به

است/
بخس دلم شيشته تنها خانه <در وغيره/ الم اندوه, تنگي, ـ BuxsuhÔM
الم و كينه از دل در آنچه يعني كشاد> را دلش بُخس آمده من كرد><پيش
دارد; <بغض> شكل استو عربي كلمه اين اصل كرد/ اظهار من به داشت,
را تنگي> ,اندوه, <غم معني سمرقند تاجيكي در و خشم> كينه, > معين به

است/ گرفته
tالف است/ خـليفه> بي <بي واژة شدة ويران شكل ـ Bexalfa ³–¦ Òh ßM
آن يعني ميگفتند, <بخلفه> را شخصي دخترانة مكتبهاي معلمة آموزگار
دخـتران بـه كـرده تشكـيل دبـيرستان ـ مكـتب خـود منزل در كه زنهايي
سور معركههاي در كه باسوادي زنهاي tب ميآموختند/ سواد محلهشان
آيات كرده سروري زنان جمعيت به ديگر مراسمهاي يا ماتم موردهاي يا



٨١ . ب
مراسم رسوم و رسم و ميخواندند غزلها و سرود ميكردند, ت]وت قرآن
تـعليم زنـان از هـم hحـا بـخلفهها چنين ميآوردند/ جا به را معركهها و

قبلي پيشين, ١ـ

انـجام بـه را پـيشتره١ بـخلفههاي كـارهاي كـه هسـتند گـرفته نـو مكـتب
دارند/ را <بخلفه> نام هم خود و ميرسانند

ميپايد/ دير كه چيزي بادام/ مستحكم, سخت, Badoš(t)ـ (R)xAkM
بـداشت خـيلي بـازار <كـفش است>, بـوده بـداشت خـيلي مـتاع <ايــن
فـعل از واژه ايـن است>/ بـوده tتvبـداش خـيلي شـما <جـامة برامـد>,

است/ منظور داشتن> <پايندگي استو مشتق <داشتن>
مستعد/ كار هر به چاhكو شخصچستو ـ Ba dstu po BQ °SwkM

ميآيد> دستش از كار همه است, بوده پا بدستو خيلي <دخترتان
خود <برادرتان خصومتورزيدن/ شدن, دشمن ـ Bad šudan¬k{ kM
بـودن> <بـد شكل در طبري تاريخنامة در ماندند> شده بد من با خود به

است: آمده
نگـرويدند> بـودند بـد او بـا مـيخوانـد, خـدا به را ايشان اسماعيل

/tص١٩١v
بـدگير كس تو <آشناي كننده/ شهبه ك, شكا كينهور, ـ Badgir o¼£kM
ديه, ـ بدگير آدم <برادرت ميگيرد>, چپ به هم درسترا گپ است, بوده

ميكند>/ گمان دروغ هم را راست گپ
درد روز همه نفسي بد <از پرور/ شكم پرخوار, آدم ـ Badnafsu–¯kM
نظم در دشوار>/ كردن سير را او است, بدنفس خيلي <وي است>, شكم
آمـده پـرستي> شـهوت <حـرص, معني به <بدنفسي> فارسي ك]سيكي
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گويد: انوري است/
است انسان نفوس از كه نفس هر بـدنفسي هـيچ بـه نشـود راضــي
گـويش در بـّرا> شـمشير ا, كاردبّر > كه چنان برنده/ و تيز ـ Burro A ØoM
<آن ميآيد/ گفتن قاطع و روشن را نطق و سخن معني به مجازا سمرقنديان

ميزد>/ گپ بّرا كه بود دوساله <نبيرهام ميزنند>, گپ بّرا خيلي كس
تـوفيق ـ شـدن موفق چيزي به ـ Baror giriftani kor nBŸ T—o£ nAoM
اين گيرد>/ برار كارم گوييد <خدا ميگيرد>, برار كارتان خواهد <خدا يافت/

است/ كار> رفتن hبا> مقصود استو مشتق <برامدن> فعل از واژه
پس در يـا خانه در گوشه عموما يا ُكنجك, گوشه, ـ BurcakðaoM
خـم سـرش خـاموش tخـانة گـوشة vيعني برچك يك در كه <بينم ميز/
در بعدها بوده, <برجك> شكل در <برج> از اص� واژه اين است>/ نشسته
را قـلعه گـوشههاي مـنارههاي كـه جا آن از است/ شده <برچك> گويش
وايـن گـفتهانـد <بـرجك> مـجازا نـيز را خانه گوشههاي ميگفتند, <برج>

است/ شده <برچك> <برجك>,
بـردباري> <صـبر, مـعني به است <برداشت> اص� ـ Bardoš xAjoM

اينك كنون, ا ن, iZا ١ـ
فايده كردم, برداش قدر <همين ميماند>, آمده حاضر١ كنيد, برداش كمتر
هـرگونه آدم كـه آن معني به است <برداشتن> فعل از واژه اين نداشت>/
ترجـمه هم شايد ميتواند/ tكرده vتحمل برداشته را مشكلي و دشواري
آورده تـذكرهاش در سمرقندي مليحاي باشد/ فارسي به عربي <تحمل>
برداشتو و تحمل از اليه مومي <اما :tبلخي خواجة افسر باب vدر است

نكرد>/ معني اين آثار مصدر را خود داري/// خويشتن



٨٣ . ب
حـالي كس <آن گويند/ اhعضا قوي شخصي حق در ـ Bardam ¨ ÒjoÒM
كََسل ناخواست بردم, آدِم <يك نميگويد>, ساله شصت كس هيچ بردم,
و بلند <نفس يعني بلند ,hبا <بر> نفس, <دم> ماندند>, شده قوت بي شده

استوار>/
بـرده <يك ,<tبـدهv تـه نـان بـرده <يك خرد/ پارة يك ـ Burda ²joM
فـعل از <بـريده> اصـل در واژه ايـن گـذشت>/ گلويش از زور به گوشت
است/ آمـده <tكـارد vبـه بـريده پارة <يك معني به يعني است, <بريدن>
ايـن در است/ مستعمل هم خرد نهايت جسم و چيز يك معني به مجازا
<بيچاره ميشود/ استفاده Burdekakنيز <برديكك> آن تصغير شكل مورد

ماندهاند>/ شده tبرديكك vيك برده يك شده hغر شده پير
موردهاي در بسيار خيلي معني اين در و است بركت ـ Baraka ³Ÿ ÒoÒM
و فراخ رزق پيشه, سخاوت شخص كه َبَر َبه كِس است: مستعمل مختلف
پزيد, آش ديگ يك بركه, به شما <دست آرام/ و آسوده روزگار صاحب
ايـن ,tدهـادv ِتَيد tرا vبركهاش بركيشه <خدا ميشود>, سير جماعه يك
آب كمتر من به ,tبيابي vبركت ياو بركه <پسرجان, ميرسد>, همه به چيز

بركت>/ tميگويد خدا vيعني من از حركت, تو <از هست: مقالي ده>/
كـمبود صورت در تعبير اين ـ Barga ba buz našud kz¯ qM ³M ³£oM
كـاربرد نـميگردد, كـامياب و قـانع آن از كسي كه تقسيم حين در چيزي
يك بـزي به كه آن مثل كه بود كم حدي به موجوده چيز يعني ميشود,
بـز بـه برگه بسيار بچة ز قد اين به آورد, انگور كيلو <يك نرسيد>, برگي

نشد>/
را كار يك يعني ماندن كرده برودوز كردن برودوز ـ Burudus p°j°oM
چه آمدن شما تا <ما است/ انديشيدن را آن تدبير و چاره و كرده مشورت
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خـودتان <شـمايان مـانديم>, كرده برودوز را ضيافت كردن تشكيل گونه

ميكنيد ١ـ

فـعلهاي از تـعبير ايـن ميگوييتان>/ من به بعد كنيتان١, را كار اين برودوز
اندازه و چين به <لباسرا معني استو گرفته صورت <دوختن> و <بريدن>

دارد/ را دوختن> و بريدن
فـرموده كـار مـنفي مـعني بـه قـابليت/ سـيما, خلق, ـ Burus x°oM
نـميبرايـد/ كـاري عـهدة از يعني برامد> بروش بي tنvدخترما> ميشود
فـعل از واژه اين بود؟ كه نازيبا شخص آن يعني بود؟> كه بدبروش <وي
از و غـيب از اول از شـخص يك بُـِرش كـه مـعني اين به است <بريدن>

است/ خلقت معني به ُبِرش است/ آمده ناخوب نادرستو طبيعت
<من بيا>, وقت بر vفردا وقت/ پيشاز وقت, عين در ـ BarvaqtS›° oM
بر كوچه به وقت بر <سحر گيرم>, كرده را كارها بعضي كه آمدم وقت بر
به وقت> <در شكل در وقت> <بر نيز سامانيان عهد دري زبان در آمدم>/
در كرد سبز را شده خشك <درخت است: ميشده استعمال معني همين

/Hسوادا عظمK داد>/ خرما وقت
آن خانة به <ما دادن/ خاتمه كردن, نيست Barhamـ Dodan¬jAj ©µoM
در /<tدهيدv تيد هم بر را كارتان <اين داديم>, هم بر را آمد و رفت كس
هـم <بـر معني به نزديك است, آمده زدن> <برهم عبارة گذشتگان شعر

است: گفته حافظ دادن>/
افـروزد چراغ شعله كزين خواست مدعي

زد بـرهم جـهان و بـدرخشـيد غيرت برق
به را همه كار, بزمه آدم <اين گر/ فتنه ويرانكار, ـ Buzmakar nBŸ ³«q ÔM



٨٥ . ب
بي و پرسش بي كه بچههايي نسبت در مياندازد>/ tنكv جنگ يكديگر
بـي خـانه در و ميكشايند ميگيرند, را چيز هر كنجكاوي روي از اجازه
تك را خانه تمام كار بزمه بچة <اين است/ مستعمل نيز مياندازند, تربيتي
كلمة و كردن> ويران <بوزماق: تركي واژة از تعبير اي است>/ كرده روي و
اوزبكـي تـركي زبـان در امـا است, شـده سـاخته <كار> تاجيكي فارسي

نيست/ معمول
به كن, بس را <كار بودن/ قانع عمل, هر آخر كافي, تمام, ـ Bas uM
<بس, كـرديم>, بس را آمـد و رفت كس آن خـانة به <ما ميرويم>, خانه
مال <نه است: آمده طبري تاريخنامة در معني همين به نميخورم>/ ديگر
كـرده بس تـعظيم و طــاعت بــه وزيشــان مــملكت نــه خــواســتندي

/tص٥٤٩v/<بودند
وي به خواندن <در كردن/ برابر آمدن, برابر ـ Bas omadan ¬k«CuM
بس آدم اين به بيهوده نكن, جنجال <مان, نميتواند>, آمده بس كس هيچ
تو با ايشان كه <مترس است: آمده طبري تاريخنامة در نميتواني>/ آمده
مه <بس تعبير سمرقند در /tص١٦٤v كردن>/ نتوانند هيچ ترا و نيايند بس
آن يك در بس مـه بس <آنها دادن/ انجام مسابقه با را كاري هست: بس>

گرفتند>/ غنداشته را ميوهها
هـمه كرده تازه را خانهها <تمام تميز/ مرتب, سرانجام, ـ BasarovM

ماند>/ كرده بسر را چيز
/tبس vنگ/ Basmabas kardan ¬joŸuM ³« uM

زنـدگي بـاغ در بسـياري <امسـال بـيشتر/ كــثر, ا ـ Bisyori ºnB¼ÇvM
به <بسياريها> جمع شكل در ميخوانند>/ نغز بچهها <بسيارِي كرديم>,
در ميبينند/ نغز را ششتن خانه در بسياريها ميآيد: مردم> كثر <ا معني
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تـن يك از هسـتيد, كـه بسـياري <بـدين است: آمـده طـبري تــاريخنامة
واحدًة امًة hِّا النّاُس كان ما <و شريفة آية از مضمون /tص٦٠v آفريديم>

/t١٩ vيونس, فاختلفوا>
بق را <شوربا شوربا/ جوشانيدن يا جوشيدن سخت ـ Baq baq™M ™M
معني به <بَقبََق> است/ عربي اص� اينواژه كرد>/ tنگv بيمزه جوشاند, بق

است/ آمده آب جوشيدن يا زدن فواره آواز

بچهاش پسر ١ـ

را چيز هم ـ ب] <پسرچهاش١ شوخ/ ك, hچا چستو زيرك, BaloÀMـ
بـه <بـ]> كـردند>, تـرتيبي بي خيلي بودهاند, ب] <بچههاشان ميفهمد>,
كس هيچ وي به ـ ب] زِن <وي ميآيد/ نيز ضرر> <آفت, يعني اصلي, معني
در نـميزند>/ ب] را وي گيرد, آمدن <گوييد نميتواند>, tنگv آمده بس
كـودكان بـه نسـبت كـو>/ ـ زد ب] را كار <اي ميگويند: كار ناآمِد صورت
باز ميداني>/ را چيز همه تو ,Baloca ب]چه <هي ميگويند: كارانه نوازش
اين در است>/ گشته t[ب vمثل ب]برين بيمارنه, <وي هست: تعبيري چنين

دارد/ منفي كمي معني جا
كـه دانـي سخن و گفتار خوش شخص ـ Balabu dahan µj ° KÒ¦ÒM
دهن, لبو به <دخترتان ميتواند/ كرده مدعا عرض شيرين خيليخوبو
دهن لتو به آدم سه دو خواستگاري <براي مييابد>, را يككس دل زود
خوش معني به نيز <به> پيشايند بي دهن> و <لب است>, hزم فرستادن را
hvزم كـار در دهـن و لب كار اين <براي ميآيد سخني شيرين و گفتاري
َيه <ف]ني ميآيد/ سخن> و <گفتار معني به عموما دهن> و <لب ,<tاست

</tدرشت تيز, vبد, گنده/ دهنش لبو tرا vف]ني



٨٧ . ب
<دخـتر عاقل/ سليقه, خوش بنظام, آداب, خوش ـ Bamani »®íªM
و چست هـم روزگـار در نـغز, هـم tتـحصيل vيعني خواندن در بمعني,
صاحبكار شان همه است, كرده ك]ن بمعني را بچهها <مادرش ك>, hچا
كودكانش به مادر ميكنند>/ سرشته را خودشان خودشان شده روزگار و
نقيض شنيتان>/ بمعني آنها پيش ميآيد, مهمان خانه به <امروز ميگويد:
است, بوده معني بي خيلي بچه <اين است/ bemani معني> <بي واژه اين
معناي به bemanigi معنيگي> <بي واژة باشد!>/ شده ك]ن كجا در نميدانم

نكن!>/ معنيگي بي مردم <نزد است: مستعمل درشتي> آدابي, <بي
بنايي دختر مان <همسايه ديدن/ قابل خوبو معني به ـ Binoyi»½B®M
<بـينش> يـا <ديدن> از كلمه اين ريشة ميشود>/ كنيد خواستگاري دارد,
بلكه <چشم>, و <بينا> معني به نه سمرقنديان گويش در استو شده گرفته
<خـوش, معني مجازا و است مستعمل ديدن> <قابل و <ديدني> معني به
همديگر به ديروز <آنها است>, ساخته بنايي حويلي <يك دارد: را خوب>
كـرده زنـان گپ هـم بـه tبـرين بـنايي vيـا بـنايي امـروز بودند, افتاده در

نشستهاند>/
خـبر مـن از آمـده وقت <بني وقت/ بي و وقت ـ BenivaqtS›° »®M
وقت> <بنا اصل در تعبير اين نيامد>/ ضروري وقت در امروز اما ميگرفت,

است/ داده تغيير را خود شكل زمان مرور با بوده,
دادن/ انـجام كـردن, تمام رسانيدن, آخر به ـ Bud kardan ¬joŸ j±M
بـود تـا فـرموديد, كه را كار <يك آمد>, كرده بود را مكتب امسال <پسرم

نميتواند>/ كرده بود را كار يگان <وي نميگيرد>, قرار نكند,
خراجات را شدم و <بود هست/ چه هر همگي, ـ Budu šudk{ ° j±M
كسهمين> آن شِد و <بود پسرم!>, تو, آِن از شدم و <بود كردم>, توي كرده



ميگويند چه سمرقنديان . ٨٨

بس/ استو همين مرد آن خصلت و هستي يعني
رفتني دهات طرفهاي به <بهاررويه بهار/ اول ـ Bahorruya ³½°n nB Ḿ
روي بـهار كـه وقتي آن يعني است, استعارهاي تعبير رويه> <بهار بودم>,

مينمايد/ را خود
جوان و پير ميان كه است سوگند و زنهار نوع يك ـ Ba xudo Aki ³M
را كار اين من كه خدا <به بودم>, آمده دينه من خدا <به است/ معمول خيلي
نگـرفتهام!> تـرا كتاب <من ميشود: واقع گوي و گفت چنين يا نكردهام>
در كـن> يـاد سـوگند خدا <به يعني گوي!> خدا <به ميگويد: دوم شخص
خانة از من زند, <خدا است: برد كار در هم زند> <خدا تعبير سوگند مورد
بـدخواهـي يگـان شـما درحق من زند, <خدا نگرفتهام>, چيز يگان شما
بـاشم>/ كـرده غـيبت يگان شما از من گر ا زند <خدا ميگويند: يا ندارم>
استفاده تعبير اين از خود تذكرةالشعراي در موردي در سمرقندي مطربي

است: نموده
معمور عالم هردو بهخداي, گردد, تــابد گــر التــــفاتتو پــــرتو يك
تعبير اين سمرقند در tق / ١١vه مي]دي ١٦ قرن در ميشود معلوم

است/ بوده مستعمل
طعامي و غذا از ـ نشستن دهان به Baـ dahan šištan Tz{ µj ³M
بـمزه <آشـتان طـعام/ گشـتن مـقبول نـهايت و آمدن خوش گرفتن, لذت
<شـورباش خـوردم>, اشـتها بـه ششت, tدهـانم vبـه بـه دهنم شدست,
نيز عبارهاي چنين بود>/ روغن كم نمك, بي َنِششت, به دهنم tشوربايشv
يعني خورد> كه باشد دهن ميپزد, نغز پلوهاي <دخترتان است: مستعمل

ميكند/ احساس را آن قدر آشام لذت دهاِن فقط
بـهرم است بـوده خـوب خـيلي <جـاهاي روحـيه/ دماغ, ـ Bahr o Ḿ
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باز گشاده, كردم١ـ ٢ـ

مـخفف <بـهر> مـيشود>, كشـاده بـهرتان رويد دريا <لب شد>, كشاده١
<بهره>, جاي به عطار شيخ شخص/ نصيب و ِحّصه معني به است <بهره>

است: فرموده كار نيز را <بهر>
شـهر دوزاِن پوستين دكاِن در بهر عمر از بَُود را ما گر ا گفت

خانهاشبه تا مرد پير <بيچاره مشكلي/ به دشواري, به Bazurn°pـ ³M
اين بيايند>/ ما منزل به كه كناندم٢ راضي زور به كسرا آن <من رسيد>, Bazurakiزور زوركي> <به تعبير واژه اين از <زور>/ و <به> از است مركب واژه
به ميز <يك مييابد: ضعيف> قوت, بي <نااستوار, معني كه مييابد تركيب

رفت>/ شكستو و آمد داشتم, زوركي
فراغتو راحتو به مشكليها از بعد ـ ¬k«C oM JBT—C »vŸ ow ³M
فرزندانش برآمد, آفتاب سرش به آخر tنگv <بيچاره رسيدن/ كار كشاد
سر به نكن, خار قدر اين tمراvمنه> كردند>, پرستاري را وي و شدند ك]ن

/<tبرايد آفتاب vشايد گيست ميبرآمد آفتاب هم من
رسانيدن/ انجام به آخر, به Baـ sugut rasonidan¬k¼¯BwnR±¢ Ôw ³M
را كار يگان <وي كن>, سر را ديگر كار بعد رسان سگوتش به را كار <يك
كه است <ثبوت> عربي واژة اصل در <سگوت> نميرساند>, سگوت به
سـمرقند گـويش در است/ نـمودن> مسـتحكم كردن, <تصديق معنياش

است/ يافته تبديل <گ> به <ب>

اينك كنون, ا ,Zحا ٣ـ
<حـالي٣ دادن/ شـوهر بـه را دخـتر ـ Ba suy dadan ¬jAj º±Ç{ ³M

دخترشان
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سـرت تگ بـه نداده به شوي را <دخترت ندادهاند>, شوي به ُخرد,
ميكني؟>/ Baبالش sabuni faloni comasuyi ¬joÇñ¯ »½±{ ³«B] »¯À— ¬±MBæ ³M

ف]ني صابون شما <حالي است: چنين تعبير اين گويش اصل ـ nakardan
نـميدانـيد, را كس آن بـودن كـه شـما يـعني نكـرديد>/ جـاموشي كـتي
گـفته نـاخلف و بـدسرشت شـخصان نسبت در تعبير اين نسنجيدهايد>/
نكـردهايـد, شـويي جـامه آدم آن صـابون بـه حـالي شما <آها, ميشود:
صـد شـما حق در ,tميشناسمv ميدانم نغز tرا vوي َوَيه من نميدانيد,

ميدهد>/ نشان گناه بي را خودش بعد كرده تهمت
شده جمع آدم نهجي <به طريقي/ به طوري, به ـ Ba nahje »\ ¯́ ³M
كـه است كـرده تازه نهجي به را <خانهها نيست>, نشست جاي كه است
راه>/ طريق, <طرز, معني به است عربي واژة <نهج> ميدرخشد>, جا همه
يك وي نشويد, برابر آدم اين <با اوباش شرم, بي ـ Beobru °oMC »M
بي را كسي > است>, عيب مردم پيش نكنيد, آبرويي <بي آبرو>, بي كس
آبـرو بي مرا آمده <دينه گفتن/ ناسزا سخنهاي كسي حق در ـ كردن> آبرو
نيز كردن مردم زار خنده شرمسار, را كسي معني به چنين اين رفت>/ كرده
كرد>/ آبرو بي مردم ميان را مادرش و پدر آمد, بر ناقابل <پسرش ميآيد:
<اين ميبارد>, ايست بي <باران فاصله/ بي متصل, ـ BeistSv½A »M
شـده سـاخته <ايسـتادن> فعل از عباره اين ميكند>/ گريه ايست بي بچه

دارد/ را ايستاده> <نه معني استو
بـراي كه شخصي يعني نادارا, بضاعت, كم شخص ـ Becora ²nB`¼M
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ثروتمند دولتمند, ١ـ

شـده بـيچاره امروز بود, َبدولت١ آدم <وي ندارد/ چارهاي زندگي بهبود
نيست/ عيبي را بيچارگي يعني نيست>/ عيبش به <بيچارگي است>, مانده
در كه ميشود استعمال نيز مجازي معناي به شخص نسبت در <بيچاره>
خـدا> <بـندة مـرادف بـلكه نـيست, بـضاعتي> كـم > مـقصود صورت آن
را شما بارtآمد, vسه مراتبه سه <بيچاره است/ ايرانيان تعبير كه ميباشد

كرديد>/ آباد را باغ اين كشيده زحمت شما <بيچاره نتانست>, ديده
tخيليv لباسهايتجدا و <سر ناهنجار///>, نازيبا, بد, Bedavoـ A°j »M
گـمان بـه دوا> بـي جـدا tاقـامتش جاي vيعني منزلش و <جاي دوا>, بي
ندارد/ دوايي كه است بد يعنيچنان <دوا>ست واژة از يا تعبير اين نگارنده
كردنش كار چه روزي <بي بدبخت/ بينوا, بيچاره, ـ Beruziºp°n»M
تـصغير شكـل در است> آمده پوشيده روزي بي <لباسهاي نميداند>, را
به روزي> <بي رومي غزل يك در ميآيد/ نيز beruzikak <بيروزيكك>

رسيد: چشم به <بدبخت> معني
كسي روزي بي گفت: و هما آمد سخن در

مـمتحن شـقي اي ميگريزي, سعادت كز
نتن روي بي <جوان انديشه/ بي شرم, بي ـ Beruè y natanT¯ ßº°n»M
نتني روي بي شكل در گفت>/ بلند و پست گپهاي پير آدم به است, بوده
تـعبير ايـن نكـن!>/ نـتني روي <بي ميشود/ استعمال هم Beruè y natani
جـوانـمرد/ و پهلوان معني به است شده گرفته تن> <رويين واژة از اص�
شـده, ويران شكل اين و بود تن> <رويين اسفنديار لقب tمسي ـ vرويين
كار tتن vنارويين ناجوانمرد معني به نَتَن> روي <بي است/ شده رويْينَتَْن
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تن>/ رويين <بي ميشود: فرموده
آدم كس <آن انديشه/ بي ,tشرمي vبي شرم بي ـ Beruè yi (»½)°n »M
گـفتن آمـد, دهـانش بـه چـه هـر كرده رويي <بي است>, بوده رويي بي
اين ميرود احتمال باز اما است, خوب استعارة خود روي> <بي گرفت>,
را انديشه بي و شرم بي آدم سمرقند در كه باشد آبروي> <بي مخفف واژه

گويند/
tنگv بُـتون گپها اين <از دلگير/ ناآرام, ناراحت, متنفر, ـ Bezor nAq¼M
آمده رومي غزل يك در كرد>/ بيزار مرا كرده شكوه روز <هر شديم>, بيزار

است:
خـرگوش شكـار از شد بيزار جاني شير شكار گشت چون

<من است/ مستعمل هم آمدن> تنگ به چيزي از يا كسي <از معني به

نيا ١ـ

است: آمده طبري تاريخنامة در نبيا١>/ من پيش ديگر ,tهستمv بيزار تو از
/tص١٤٢v نماند> دوستي شما و ما ميان بيزاريم, شهر از <ما

بي را چيز همه آمده شوخ <بچة پريشان/ تربيت, بي ـ Besar ow »M
<دخـترچـهاش است: مسـتعمل هـم آدم صفت همچون رفت>/ كرده سر
است: مستعمل نيز Besariسري بي شكل در است>/ بوده سر بي خيلي

نكنيد>/ سري بي من آمدن <تا
مستعمل كودكان به بيشتر تربيه/ بي بازيگوش, شوخ, ـ Besar ow »M
مـرج و هـرج را جـا همه ساعت يك در است, بوده سر بي <بچة است:
گـوش كس هـيچ گِپ بـه سـر, بـي tخـيليv جـدا <پســرچـهاش كــرد>,
سـرپرست> بي نگهبان, <بي معني به همانا اصل در سر> <بي نميكند>,



٩٣ . ب
است/ لشده استعما سر> <بي معني به مجازا استو بوده

بوده سولقي بي آدم <عجب ناخوب/ ناهنجار, ـ Besuè laqay»Òš Ò§±w »M
<بـي شـدة تحريف شكل واژه اين شد>/ سولقي بي كارتان <اين است>,

نامتناسب>/ ترتيب, بي نظم, <بي معني به است سليقه>
است: چـنين اصـل در ـ Bekorem namondas tk¯BªÇÇ¯ ©½nBñ¼ÇÇM
كاربرد فعلي شخص سه هر نسبت به تعبير اين است> نمانده <بيكاريام
رغـبتي و ميلي هيچ كاري ايفاي به گر ا كه ميگويند موردي در ميشود/
<اون بـرايـم>, كوچه به روز گرمي همين در كه نماندس <بيكاريم نباشد/
بـا كـرده گـوش آدمان گپ به كه نماندست بيكاريشان tرا كس vآن كسه
يـا <بـيكاره> اسـاسي واژة تـعبير ايـن در كـنند>/ tنگv جــنگ هــمسايه
فرصت <مرا يا نيستم> بيكاره <من معني به ميشود, محسوب <بيكاري>

نيست>/ بيكاري
هـر است, شـده آمـاده بـد كه خوردني يا ك خورا ـ bemaza ²q« »M
مـزه بـي <طـعامشان است>, پخته مزه بي شورباي بدمزه/<يك خوردني
و چـرب كـنجد <و است: آمـده طـبري تاريخنامة در معني اين در بود>/
نيز نداشتن> <مزه تعبير /t٤٧٦ vص بيمزه> و بود تلخ سپندانه و بود شيرين
به مزه> <بي نيست>, چيز گفتگي مزه كتاب اين <در است: معني همين به

طور اين ١ـ
نديده حال تا را مزه بي آدم خيل١ <اين ميشود/ فرموده كار هم آدم نسبت
بي يعني كرد>/ مزگي بي خيلي آمده <وي ندارد>, مزه كپتان <اين بودم>,

كرد/ پشتي شوره آدابي,
نماز بي را لباسم ميزيده <بچهاش آلوده/ ك, ناپا ـ Benamoz pBª¯ »M
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<پاك معني به كه رسيد چشم به <نمازي> عبارة ادبياتگذشتهمان در كرد>/
يك او سراي همه در و خورد خمر پيوسته <و است: آمده آhيش> بي و

/tاسرارالتوحيدv نشيند> روي به شيخ كه نيابد نمازي جامة



[ N ]
ميگويند: <پاچه> <پاي>, جاي به ك]ن و خرد سمرقند در ـ Paca³aBQ
tپاچهاشراv پاچشه <گوييد كرد>, درد tپاچههايمv گشتنپاچهام بسيار <از

نگذارد ١ـ

نماَند>/١ من خانة به ديگر
گـوسفند شكمبة و پاي و كّله از است طعامي خوردني, پاچه> كّله >

ميكنند/ آماده
گاه چرا در دراز روز <وي پروريدن/ كردن, نگهباني ـ Payidan ¬k¼½BQ
فـربه ـ tپاييديدv پاييدهايد نغز را <گوسفند ميكند>, پايي گوسفند و گاو

است: گفته رومي است>/ شده
خـواب فرشتة را ارواح كند در پيش به

پـايد را گـله گـلهباني كـه شـيوهاي بــه
قالينش <پت مويينه/ متاعهاي يا گليم قالي, روي مهين پشم Patـ SQ
و كـاغذ بـر كـه باشد <آهاري است: آمده برهان در م]يم>/ ابريشم مثل
بر شانه به را آن و بريزد موي بن از كه گويند نيز را نرمي پشم و دهند جامه

باشد>/ داشته نرمي آن كه چيز هر و ببافند شال آن از و آورند

بازگشت به فهرست
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كلفت ضخيم, ١ـ

نـرمي و گـرمي براي پايافزار درون به كه غفس١ متاع PatakðTQـ
vبعد <پاي> از است مركب اين كفش>/ <پتك كلوش>, <پتك مياندازند/

/tپيتابه vنگ/ پاي> <زيِر معني به tزيرv <تك> و tاست شده <پي>
كردن/ قي ـ Partoftan, parto-parto kardan ¬joŸ BUoQ BUoQ ,T—BUoQ
tرا vهـمهاش هَـِمِشه را هـايش <خـوردگي مـيشود>, سُبك پرتا, كمتر >
<پـرتا> نـخورد>, چيز هيچ كرده پرتا پرتا دراز روز tنگv <دينه پرتافت>,

است/ <پرتافتن> فعل از مشتق
خيرباد و وقتوداع عادتا فرستادن/ درود و س]م ـ Pursidan¬k¼woQ
پـرسيده را تـبارها و خـويش هـمه پـرسيد, را بـچهها <خـير, مـيگويند:
ميآيد/ هم كردن عيادت گرفتن, خبر كسي از معني به <پرسيدن> مانيد>,
وقت در نـميپرسي>/ بـار يك خـوابـيدهام, tبـيمارv كسـل باز روز <چند
از نغز, شكر, <خدايا شريفشان؟>, احوال عليكم, <الس]م گويند: م]قات

پرسيم>/ شما
سـمرقند تاجيكي زبان در اما غمخواري/ دقت, توجه, ـ Parvo A°oQ
ميشود/ كاربرد نفي آهنگ به و/// دقتي بي توّجهي, بي موقع در تعبير اين
نـدارد>/ پـروا بـاشد پسـرم شدند, خشك آبي بي از همه باغ <درختهاي
واژة نه>/ يا ميروند مكتب بچههايش كه دارد پروا tكجا vيعني َكْي <ف]ني
بي آدم تو مثل <من است/ مستعمل tتوجه بي غم, vبي معني به پروا> <بي
در نيز پروايي> <بي تعبير دنيا>/ آن غم نه دنيا اين غم نه نديدهام, را پروا
يك باز سمرقند در ميشود>/ پشيمان بعد نكن پروايي <بي است: كاربرد
سير پنج پروا را شخص vآن سير> پنج پرواشان كسه <اون هست: تعبيري



٩٧ . پ
پرواي توجه, يعني كيلو ٣٢ ـ چارپوت برابر بود وزن واحد <سير> /tاست
مـحال آمـدنش جـنبش به وجهي هر به كه است وزنين چنان شخص آن

است/
را كار روز كس آن <شوهر بسيار/ فراوان, ـ Puru pemon ¬Bª¼Q ° oÔQ
اين پروپيمان>/ همه شد, خوب حاصل <امسال ميمانند>, كرده پروپيمان
<پيمانه> پر/ پيمانة يعني <پيمانه> و <ُپر> باشد: واژه دو از مركب شايد تعبير
يـا <پـرييمانه> /tبرهانvكنند پيمان و چين را چيزها آن بر كه است ظرفي
بوده ُپراُپر فراواني و بسياري از اندازهها و چين كه است بوده آن <پرپيمان>

است/
پشـتاره را <بيمار برداشتن/ پشت به كردن, پشتاره ـ Puštora ²nBTzQ
قـديم در <پشـتاره> رفت>, كـرده پشـتاره را جـو جوال <يك آمد>, كرده
پشتتوان به را آن كه باشد چيز هر از مقداري <پارة است: بوده <پشتواره>
<يك ميشود: استعمال هم سمرقند در معني اين به /tبرهانv برداشت>

بيار>/ هيزم پشتاره
پشت بيچاره سر <به پساپس/ پياپي, ـ Pušt Ma puštSzQ ³« SzQ
نـظر بـه پشـتاپشت> <چهلة المحجوب كشف در آمد>/ بدبختي پشت مه
گـويش در است>/ آمـده نشسـتن چـله در <پسـاپس مـعني بـه كـه رسيد

ميانوند ١ـ
ميآيد/ بسيار مكرر كلمههاي بين در پيوندك١ همچون <مه> سمرقنديان
<مع> از <مه> جا اين شايد غيره/ و دست> مه <دست بس>, مه <بس مثل

پشت>/ با <پشت دست>, با <دست <با>, معني به باشد عربي
كـه بس از سـمرقند در و است <بـلندي> مـعني بـه ـ Pušta ³TÇÇzQ
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و <گـورستان> مـعني بـه <پشـته> است, واقـع بلنديها و تپه در قبرستانها
است: مشهور هجوآميز بيت چنين مردم ميان ميآيد/ <گورخانه>

روي پشـته سـر بـه شـمايل و شكـل همين به
روي مرده زنند مشتي يك و tدvخيزن مردهها
زودرنج شخصان حق در Ç T–£ pist SzQ An »vŸ Pišaki ð Òz ßQ

گربه ١ـ

بـه شـخص آن يـعني نميشود> گفته پشت را كس آن <پشك١ ميگويند:
<خير ميرنجد/ شما از گوييد, پشت پشكشرا كه است رنج زود اندازهاي
زود شما كه گفت چه كه <يعني گفت؟ شت كه را پشكتان شد, چه شما به

ميرنجيد؟>/
كــجا از پكــنه <ايــن قــد/ كــوتاه قـــدپست, آدم ـ Pakana ³Ò®ÇÇ Òñ ÒQ
بوده Pakana <پكنه> اص� واژه اين است>/ بوده پكنه <پسرشان برامد؟>,
سمرقند در اما ,tبرهانv است بوده مستعمل قد كوتاه فرِبه آدم نسبت در و
مـيفرمايند/ كـار طـنز آهنگ به كمي و ميگويند َپَكَنه را قدپست عموما

است: گفته انوري
نــيكنامي و زهــد ســــرماية الدين عصمت پكنه دختر آن

كـار <هـمين> <ايـن>, كـلمههاي بـا واژه اين لحظه/ وقت, ـ Pilla ³Ø¦ ßQ
استيد كمتر > بيايد>, ديگر كس يگان بايد tپّله vاين مپّله <ِا ميشود/ فرموده
است, شده آورده واژه اين معني چند برهان در ميماند>/ آمده پله همين

نرسيد/ نظر به سمرقنديان گويش معني اما
خداحافظي و استوقتخيرباد تعبيري ـ Panoh ba xudo Aki ³M ²B®Q
بـه tنگv پـرسيد/> را بـچهها خـدا, بـه پناهتان <خير, ميشود/ استعمال



٩٩ . پ
vبچهام, بچيم خدا به Panohakat <پناهكت ميگويند: زنها نوازش dadaآهنگ ده ده خدا, به <پناه ميگويند: اوقات كثر ا مردها بيا>/ باز ,tفرزندم

/tنگv ميگيرم/> خبر باز من ,tپدرv
پا به مسحي يا موزه پوشيدن از پيش كه نرمي متاع ـ Paytoba ³MBU »Q
فعل از <تابه> و tپيv <پاي> است: مركب ريشه دو از واژه اين ميپيچند/

است/ تابه> <پي پيجند پاي ساق به آنچه پيچيده/ يعني <تابيدن>
مـن بـه پيچي tفلفلتانv ُمرچتان خرد/ مقدار يك كمي, ـ Pici »`¼Q

عروسم مشتاق١ـ منتظر, پژمان, ٢ـ

كلينم١ به tرا پيچياش vيك پيچيشه يك بودم, آورده زيره كمتر > دهيد>,
اين جانب اين نظر به شديم>/ َپزمان٢ نديديم, باز كي ِشنيد, <پيچي دادم>,
به <پي> است/ شده <پيچي> زمان مرور با بوده Payca <پيچه> اصل در واژه

است/ آمده tبرهانv بار> <مرتبه, معني
<پـيچير زدن/ گپ گـوشكي پست, آهسته, ـ Picir picir o¼`¼Q o¼`¼Q

كرديد ٣ـ

گپ چه ما از كرديتان٣, پيچير پيچير قدر <اين خواند>, دعاها كرده پيچير
داريتان>/ tنگv ستي ُر

آمدنشرا <من كردن/ حس بردن, پي ـ Payxas kardan¬joŸui»Q
به كند>/ را كار همين بايد وي كه پيخسكردم <من نكردهام>, هم پيخس
گمان روي از و بردن گمان معني <به است: آمده نيز برهان در معني اين
آمده نيز خست> <پي شكل در مورد اين در بردن>/ چيزي به راه فهميدن,

/tبرهانv است
پيشانه ميآيد/ تقدير و سرنوشت معني به پيشاني, ـ Pešona ³¯Bz¼Q
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خواهد همان هست, چه هر پيشاني vدر ميشود همان باشد, چه هر به
دست با موقع اين vدر دانيد> tتان vپيشاني پيشانيتان از شود, چه هر /tشد
سرم به كه بودس سخت tپيشانيامv <پيشانيم /tميدهند نشان را پيشاني
ميآيد/ <بدبخت> معني به pešona saxt سخت> <پشانه آمده>, ب]ها اين

/<tبودهايv بودي سخت پيشانه tاصل vدر اصلش <خودت
كنون ا كرده پيش را <همه كردن/ دور راندن, ـ Peš kardan ¬joŸy¼Q
كرد>/ مردار را جا همه كن, پيش را سگ <اين است>, نشسته خودشتنها
آدابي بي آمده <ف]ني كردن/ بيرون راندن, ـ Peš kardan ¬joŸ y¼Q
نكند, حرمت را شما tكوچكم vبرادر دادرم گر <ا كردم>, پيش خانه از كرد,

نميرنجم>/ من كنيد, پيش
كخوري وقتخورا شده <پيشين ظهر/ وقت روز, نيمة ـ Pešin¼z¼Q
<نماز را <ظهر> نماز كند؟>/ خواب tپيشينه تا vيا پيشين تا آدم <نخواد شد>,
اسـتعمال پـيشين> <نـماز جـاي بـه <پـيشين> خـود گاه ميگويند/ پيشين>
<نـماز نـيز گذشته در ميرويم>, بعد خوانيم, را پيشين <استيد, ميشود:
مـا شـيخ و گـفت پـيشين نـماز بانگ <مؤذن ميفرمودهاند: كار را پيشين>
حد از <چون طبري: تاريخنامة در /tاسرارالتوحيدv بود> حالت در همچنان

/tص٨٠v بود> پيشين نماز وقت آمد, برون خويش فرزندان



[ R ]
و نـماند طـاقتم و <تاب بردباري/ صبر, ـ Tobu ToqatS›B‡ ° JBU
tغـمگينvخـفه چيز هر به طاقت, و تاب به زن <مادرتان آمدم>, تو پيش
با ما سپاه كه كنيد تدبير <چه است: آمده طبري تاريخنامة در نميشوند>/
/tص٦٦١v نداريم>/ طاقت حرب به ايشان با ما و ندارد تاب عجم سپاه

بـه يـا زيادي مشغوليت با ـ (Tvz¯) Šištan Tz{ ²joŸ o½p ©hU
خانه در گفته كنم تمام را كار <همين نشستن/ روزها چند خانه در تنگدلي
به ميشني, كرده زير تخم خانه در كي تا <آخر نشستهام>, كرده زير تخم
باhيتخم تشبيه مورد و منظور تعبير اين از دوستانترو>/ پيش برا, كوچه

ميباشد/ خانگي مرغ نشستن دراز مدت برآوردن جوجه براي
درخـتان تـنة و بـزرگ شـاخهاي از كه خشكي هيزم ـ Taroša ³{AoU
<شاخها ميكنند/ آماده سوختن براي كرده جدا تبر با قسم چند به و بريده

بگذاريد ١ـ
<تـراشـههاي كنيم>, بلندتر را tآتشv َالَْو بياريد تراشه چار سه مانيد١, را
چـوب مـعني بـه <تـراشـه> برهان در ميدهد>/ نغز لخچة زردالو درخت
است/ منظور معني همين نيز سمرقنديان گويش در است/ آمده تراشيده

بازگشت به فهرست
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vمثل برين> افتادگي بام از تراشه مثل گپتان <اين هست: مقالي سمرقند در
/tميافتد فرو بام از كه تراشهاي

فـرموده كـار روي> <تـرِق شكـل بـه <روي> بـا واژه اين ـ Turq˜oU
خيلي رويش ترق قامتش, و <قد مانند>, مادرش به رويش <ترق ميشود/
سـواد اهـل سـمرقند در است/ <طـرح> شـدة ويـران شكل <ترق> زيبا>,

زيبا ١ـ

رويش <طـرح بزيب١/ خيلي رويش <طرح> ميفرمايند/ نيزكار را <طرح>
نازك>/ نهايت جدا

تـرنگ را <ريسـمان شـده/ كشـيده سـخت سخت, ـ Tarang ¡¯oU
كردن اصرار معني به مجازا ترنگبود>/ عصب <تارهاي شد>, كنده كشيد,
خيلي معني به شدم>/ راضي آخر ِششت, كرده ترنگ <آمده ميآيد: هم
در كـمان آواز و <صـدا معني به برهان در بود>/ بسيار ترنگ <آدم بسيار:
كمان بانگ معناي به ترنگ فرس لغتن در است/ آمده انداختن> تير وقت

گفت: عسجدي است/ آمده
ك ترا صد بركشايد مبارز پشت و دل از

ترنگ يك آيد خسرو كماِن عالي ِزه كز
از ميآيد بر كشيدن سخت از كمان آواز يا بانگ هم مورد دو هر در
فرمودهاند/ مجاز و استعاره طريق به را تعبير اين سمرقند گويش در جا اين

/tZitir kardan كردن زيتير vنگ/
طنز آهنگ به تعبير اين گوش; تفسيدن Taspidaniـ gušx±£¬k¼PvU
گـوشتان زديـم, گپ بسيار خيلي شما از <دينه است/ مستعمل شوخي و
<از ميگويند: كنند, ياد بسيار كسي از صحبت در گر ا مي؟> است نتسپيده
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گيست/ تسپيده گوششان احتمال زديم, گپ tبسيارvخوب ف]ني

در دهيد>/ تف كمتر انداخته ديگ به را <گندم گرمي/ و گرم ـ Taf•U
فـرس لغت در بـود>/ بلند هوا تفت <امروز است: آمده هم <تفت> شكل

/tسياقي vدبير بيت شاهد بي است آمده <گرم> معني به واژه همين
<مـنه, سـاختن/ مـقايسه كردن, قياس ـ Taqqos kardan ¬joŸ tBØšU
معلوم ـ بد كه نغز كه كنيد, تّقاس همسايه پسر كار با را پسرتان كار خودتان
عربي واژة <تقاس> است>, دادني فريب مرا بينم كرده <تّقاس ميشود>,

است/ كردن> مقايسه <قياسو معني به و تشديد بي است
مــايع چــيزهاي زيــر كــه ريگ و hي يــا ُدرد ـ Takšin ¼ÇÇzñU
كـنيد, تكشين اول را <شربت است>, نشده تكشين حالي مينشيند/<آب
اين ميشود>/ خوشرنگ و صاف شود, تكشين <ميخوب خوريد>, بعد
در آنچه يعني t<نشستن> vاز <شين> و tته vزير, <تك> از است مركب واژه

مينشيند/ زير
كنيد> محكم را خانه <تككرسي تهكرسي/ پايه, ـ Takkursi»woññU
به مجازا است>/ زور علم در كس آن <تككرسي /tسازيد مستحكم vيعني
را تككـرسي <پگـاهي مـيآيد: نـيز خوردن پرقوت و بسيار غذاي معني
معني غياثبه در كرسي> > نمانديم>, گرسنه بيگاه تا بوديم, كرده محكم

است/ آمده خانه ديواِر پاي و پايه

چيزي سر بر چيزي, روي بر ١ـ
در افـتادن, هـم در چـيزي١ بــاhي در ـ Taloš kardan ¬joŸ xÀU
<منه نكنيد>, ت]ش پدر ميراث <باhي كردن/ نزاع و مناقشه چيزي تقسيم
واژة <تـ]ش> خـوريتان>/ نكرده ت]ش تان همه براي ك خورا اين بچهها,



ميگويند چه سمرقنديان . ١٠٤

تـمام شـدن, <نـيست مـعني بـه است عـربي واژة <تــ]شي> و فــارسي
و مجازا كه است تاجيكي قديم تعبيرهاي از همانا كردن> <ت]ش شدن>,
نابودي به را آن افتاده در چيزي <باhي است: داشته معني چنين استعارتا

رسانيدن>/ نيستي و
را گپ <ايـن سـخت/ نـاآرامـي هـيجان, اضطراب, ـ Talvosa ³wA±¦U
/tكني جان معني vبه جان> تلواسة همهاش <اينها افتاد>, تلواسه به شنيده
است/ آمـده بـرهان فـرسو لغت در و است <تـالواسـه> كـلمه اين اصل
لغت در /tبرهانv اندوه///> و اضطراب و آرامي بي و قراري بي ـ <تالواسه
به برهان vدر است بوده <تاسه> اصل در كلمه اين استكه شده فرسگفته
آورده شاهد شعر اين خفاف از و tاست شده شرح <تالواسه> معني همان

است: شده
ترفند اين از گرفت تالواسه سترگ دروغگوي اي مرمرا

tصادقي ـ vمجتبايي
ك خـورا صـافي <آش شـونده/ واقع كم نادر, چيز ـ Tansuq˜±v®U
شكل به كلمه اين برهان در ميپزند>/ مهمانان براي گاه گاه را وي تنسوق
تـنسوقنامة نام به دارد رسالهاي طوسي نصيرالدين است/ آمده <تنسوخ>
وغير/// فيروزه لعل, ياقوت, مثل نادر سنگهاي خاصيت بارة در ايلخاني

طعامي توشبيره Tušberaroـ xom šumurdan ¬joª{ ¨Bi An ²o¼L{±U
به و ميپيچند را قيمه گوشت خمير ُتُنك چارگوشة پردههاي در كه است
رده سپس و ميپزند انداخته جوش آب در متناسبي شكل در گردو اندازة
ميگذارند/ دسترخوان به كرده روغن و پياز را آن باhي چيده طبقها در رده
خـوردن گـوشت خـوردن, شـبيره تـو از <مراد ميگويند: كه هست مثلي
كـاربرد در امـا مـيگويند, Barak <َبَرك> سمرقند در را طعام اين است>/



١٠٥ . ت
خـام را <تـوشبيره مـينمايند/ اسـتعمال را <تـوشبيره> همان مذكور تعبير
فـ]ني است: كـردن نـاسنجيده و خـام انـديشههاي و خـيال شــمردن>,
را كـار ايـن پـول بــي وي بــه كســي است, شــمرده خــام را تــوشبيره
كه وي به من است, شمرده خام tرا vتوشبيره توشبيرهيه <ف]ني نميكند>,

ميدهم>/ نشان را بودنم
از كـه كـرد hّتـو <آمده كردن/ زاري سخت, خواهش ـ Tavallo Ø¿ Ò±ÒU
واژه اين نكرد>/ گوش گپم به كردم hّتو و زاري قدر <چه گذرم>, گناهش
آمده نيز سخت> <خواهش معني به نزديك مورد بعضي در استو عربي

است/
خوريم>/ برار چيز يگان آمديم, نكرده <تهتول ناشتا/ ـ Tahtuè l ¤±T Ú
استادن>/ كار <بي معني به است بوده عربي <تَعطُّل> اصل در شايد اينواژه
سپساين ميگفتهاندو <تعطل> شايد را كخوردن خورا ايستاده, باز كار از

است/ شده <تهتول> واژه

ديدن/ تدارك كشيدن, زياد زحمت ـ Tahluka kašidan¬k¼zŸ ³ñÔ¦ Ú
و خـيرتانه خـدا آمـدهايـد, مـا ديـدن براي دور راه از كشيده تهلكه شما
مـعني اصـل در كـه است عـربي واژة <تـهلكه> دهد>, tنگv tرا خيرتان
آهـنگ سـمرقنديان گـويش در امـا دارد, را انـداخـتن> خطر به <ه]كت

است/ نموده كسب ديگري
جا همه <آمده كردن/ پريشان و كافته را چيزي ـ Tit kardan¬joŸ S¼U

ببين برا١>/١ـ ديده ترتيب به سر يك از نكن, تيت را <كتابها رفت>, كرده تيت را
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پر و تيت مصطلح١ـ مقرر, ٢ـ

از مشـتق شايد <پريت> و است معني همين به نيز پريت١> و <تيت تعبير
باشد/ <پريشان>,

<تـيتي> كـرده مـوافـق كـودكان زبـان به را پرندهها و مرغ ـ Titi »T¼U
و مـرغ <شكـل است: آمـده بـرهان در آمـد>/ تـيتي بـين <انه, ميگويند:
اين تيتي ميپزند/ آتش بر ساخته, hي از كودكان بازي براي كه جانوراني
هم سمرقند vدر ميزنند جيغ بدان را مرغان كه است خطابي كلمه چنين

بيت: /tچنين اين
كـند تيتي ريزد مرغان پيش كـند ليتي را علم رازي فخر

زود قهر بد <آدم معني به tتيز vكارِد مقرري٢ معني از غير ـ Tez q¼U
را گپ هـر تـيز, آدم كس <آن يـه>, ـ تـيز خيلي است/<پسرم آمده خشم>

است: گفته سنايي نگوي>/
است خود ه]كخلق ظالم و تيز است بـد و نـيك ميان عادل شاه
است: مسـتعمل بـدخشمي> <تـندي, مـعني به گري> تيزي و <تيزي

نكن>/ گري تيزي tبچهامv <بچيم



[ V ]
ثـاني خور, را طعام <اول ميآيد/ سپس> <بعد, معني به ـ Soni »¯BY
فرمود>/ قرآن ختم روز دو از بعد ثاني كرد, توي اول <ف]ني ميزني>, گپ
ميشود استعمال <سانيشپت> يا بد> <سانيش تعبير گاه گوي و گفت در
سمرقندي مليحاي تذكرة در واژه اين اس/ بوده بعد ثانياش اصل در كه
به <مراجعت است: آمده بلخي اداي حال شرح در ميرسد/ نظر به بارها
و شـده كدخدا خويش مألوف وطن در كه شنيدم ثاني نمود, بلخ جانب

گرديد///>/ اطفال صاحب

بازگشت به فهرست



[ Z }

زنخ آرواره, چانه, ١ـ

حـركت بـه را مـنه١ كـه است استخواني جاغ ـ Jog zadan ¬jp ïB]
زدن, معنيگپ به مجازا استو َمَنه آوردن جنبش به زدن> <جاغ ميدارد;

گفتن>/ بيهوده كردن, پرگويي زدن, حرف <بسيار طنز آهنگ به اما
هم <زدن> فعِل بي شود>/ مانده كه هيچ ميزند, جاغ كرده سر پگاه <از
كـن, بس <هـاي شد>, كشاده كنون ا كس اين <جاغ ميشود: فرموده كار

شود>/ tخشكv ُخش جاغت
سرك <جان سراسيمهوار/ تعجيل, به زودي, به ـ Jonsarakœow¬B]
تازه سرك جان را خانهها گفته ميبياد مهمان <حاضر بود>, رفته آمده يك

برامدم>/ كرده
سرك را <جان اول: باشد/ داشته منشأ دو شايد بنده فكر به تعبير اين
جـمع را قـوه تـمام vيـعني سربرداشتن به را <جان معني به همانا كردن>
<شـانه از دارد احتمال ديگر: است; دادن انجام زود را كار يك و tكردن
نهايت و دارد پر شانه مثل سر در كه است پرهندهاي نام كه باشد سرك>
با داشته را سرك> <شانه به تشبيه معني تعبير استواين پرواز تيز و رو زود



١٠٩ . ج
است/ شده سرك> <جان زمان مرور

و مـنقش است قـاليچهاي يا مخصوص متاع ـ Joynamoz pBª¯ ºB]
ميگذارند/ نماز آن باhي كه كاري سوزني

نغز <جدا t<ُجدا> معمولي معني از vغير خيلي نهايت ـ Judo, jido Ak]
نرويد خود از <جدا بود>, رهتان بر چشمم چار tنگv ديه ـ آمديد كرديد
اصـل در واژه ايـن بودهاند>/ خوب زن جدا <مادرتان گوييد>, استغفرا�

است/ بوده tعربيv <جّدا> همانا
يكـديگر بـه بـود خـنك <هوا چسپان/ و نزديك خيلي ـ Jafs u–]

بنشينيد ١ـ

كس ســه دو بــاز شــينيتان١, <جــفستر ششــــتيم>, شــــده جــــفس
<جفسيدن> فعل از <جفس> مانيد>, جفس جفس را <صندليها ميگنجد>,

: است يافته شرح چنين برهان در كه است
چيزيو به بچسبانند را چيزي استخواه چسبيدن معني به جفسيدن
موhي غزل يك در نشستن> <جفس عبارة بگيرند>/ محكم دست به خواه

است: آمده روم
پـيشين خـوها آن و نـاز كـن رهـا من بر و جفس بر نشين پهلويم به
كس هيچ با جنگره, <دخترش ناسازگار/ و كار ستيزه ـ Jangara ²o¢®]

نميتواند>/ كرده معامله
چنين اين كردن, م]مت كردن, سرزنش ـ Jè ang kardan ¬joŸ ¡®]
كرده آدابي بي ما گرد گروه/<شا چند كسو دو بين مناقشه و مخاصمه مورد
چـنان خـود بـين هـمسايهها <ديروز كردم>, جنگ خيلي را او من است,

/tنگvمانيد هيچ كه كردند جنگها



ميگويند چه سمرقنديان . ١١٠

باز سال يك <برادرم كرده/ ع]قه ترك رنجيده, آزرده, ـ Jangi»¢®]
جنگي شما پسر با پسرم كه فهميدم <ديروز نميزند>, گپ ـ جنگي من با

شدند/> آشتي حاضر نه, بودند, جنگي باز ماه <دو است>, بوده
درس از را بـچهها <امـروز اجـازت/ رخصت, ـ Javob, juvobJA±]
از <پسـرش نشسـتيم>, خـيلي شود, جواب ما به كنون <ا داديم>, جواب

است>/ آمده شده جواب عسكري
جوروق بچه <اين خوشاهنگ/ انتظام, به ترتيب, به ـ Juruq˜°n±]
شـوخي گـرد, روق <جـو مـيافـتد>, در كــ]ن و خــرد بــه نــميگردد,
هـماهنگ>/ <مـوافـق, مـعني بـه است فـارسي قديم كلمه <جور> نكن>,

پسوند چسبك, ١ـ

مـعني شـده هـمراه كلمهها به است, <اوك> اصل در كه <اوق> چسپِك١
اصل در كه <جورق> و ناز> <صاحب معني <نازوك> ميدهد/ را صاحبيت
دارد/ را هماهنگ> و موافق جور, <صاحب معني است, بوده <جوروك>



[ ^ ]
هـم بـه كـه جـايي آن ديگر چيزهاي و كورپه لباس, در ـ CokœBa
<چـاك شـد>, كـنده پشـتش ِك چا از tپيراهنمv ُكرتهام > ميشود/ دوخته

كوچك خرده, ظريف, افشاني١ـ دست زدن, دست ٢ـ

و دوز و دوخت مـعني بـه ك> <چـا است>, شـده دوخته ميده١ جامهاش
بـرامـده كـوچه داشتم, ك چا كمتر <امروز ميآيد/ هم دوختني چيزهاي

ميدوزيد>/ ما خانة در بياريد را كتان <چا نتوانستم>,
كناندن/ بريده را چيزي تيز آلت يا كارد با ـ Cok kardan ¬joŸ œ Ba
<دريده> معني لغتفرسبه در كرد>/ ك چا را گوسفند شكم زده <يككارد
آورده بيت اين فردوسي از است/ نزديك كفيده> > به كه است شده شرح

است: شده
ك خا ز پر دهان و آب پر خوي از تن

ك چـا ك چـا تشـنگي از گشـته زبـان
ك ف]نيچا غصة غمو از <دلم هست: ك> كچا <چا تعبير سمرقند در

شد>/ ك چا
زدنـد, چپك خوب <بچهها كوبي٢/ كف كوفتن, كف ـ CapakðPa

بازگشت به فهرست
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از هـمانا <چـپك> شـد>, چـپكزنيها <بسـيار خواند>, سرود دو باز بعد
/tبرهانv است آمده چسبيدن> هم <به معني به كه است مشتق <چپيدن>

ميشود/ <چپك> ميزنند, چسبانيده هم به كه را كف دو
امـا خـوانـدگي آدم ناديده/<يك تربيه و ناخوانده كس ـ Capan Pa
هم hقيدي> <رندي, معني به مجازا /tچپنها vمثل برين كارهايشچپنها

كردند>/ چپني كمي شده مست <ديروز ميآيد/
<به مايع/ چيز عموما يا آب قطرههاي پاشخوردن ـ Caraxsa ³vioa

شلوارتان ١ـ

hي شروارتان١ <به ماند>/ داغش است, كرده چرخسه آلوبالو آب لباسم
است>/ كرده چرخسه

به آدم چرس, خيلي <شوهرتان تيز/ و خشم زود آدم ـ Cars toa
به چرس, درخت اين <شاخ زودشكن/ چوب ميترسد>/ زدن زيادي گپ

نپرتا>/ را باhيشوزنت
چركين ُكرتهام > /tبدن نسبتلباسواعضاي vدر آلوده Cirkin¼Ÿoaـ
در كـن>/ حمام يك شدهاي, چركين tنگv بتون بچه <هاي است>, شده

است: آمده معني همين به مولوي مثنوي
شـدي صابون سوزندهشان آتش شـدي چـركين گـر ا ايشـان جامة
َمّده و چرك tزخمشانv شان <يره ميآيد: نيز زخم َمّدة و ريم معني به
و بدن چرك معني به اينچنين ريم, معني به لغت در <چرك> است>, كرده

/tبرهانv است آمده لباس
دم مويينة از كه است توري است/ بند> <چشم اص� ـ CašpanPza
روي پيش سر باhي از را آن چادر سرگرفتن به از پيش و ميبافند اسپ



١١٣ . چ
كسـي را او روي امـا مـيبيند, را بـيرون زن كـه درجـهاي بـه مياندازند,

نميبيند/
گـويا كـه چشـم پـلك لرزش و جنبش ـ Cašm paridan ¬k½oQ ©za
چشم دراز <امروِز است/ بوده ناخوشي يا خوش واقعة دادن رخ ع]مت
غـير كـه وقـتي شـخصي بـيايد>/ سـفر از پسـرم شـايد مــيپرد, راســتم
نـپريده كـو <چشـمتان ميگويد: ميدرايد, دوستش خانة به چشمداشت
انـتظاري مـرا آمـدن چشـم پــريدن عــ]مت بــه <شــايد يــعني است>
ميشود, هم آيد <نه ميگويند: نخواهند, را كسي آمدن گر ا ميكشيديد؟>/

است>/ نپريده چشمم وي به
رفتن/ خواب به لحظة ـ Cašmro garmi burdan ¬joM »«o£ An ©za
در مـعني ايـن بـه آمـدي>/ تـو كـه است بـرده گـرمي كــنون ا را <چشــم

كنيم>/ گرم چشم <ساعتي است: آمده چنين اسرارالتوحيد

چشم شما <به چشم/ زخم شدن عارض Cašmـ rasidan¬k¼wn ©za
چشـم چـيتان پسـر <به مانديد>, شده بيمار tگاه vنا ناخواست كه رسيد,
شـيرين نـرسد, بـد چشم الهي پسرچهتان vبه شدس> شيريَنكك نرسد,
آمده روز <هر ميكنند/ استعمال نيز مجازا شوخي آهنگ به /tاست شده
چشـم آيـا شما مهرباني به vيعني مگر رسيد چشم ميگرفتيد, خبر را ما

/<tميآييدv ميياييد كم وقتها اين ,tرسيد
بـه نسـبت تـعبير ايــن ـ Cašmser, c§ asmi ser o¼Çw ß©za ,o¼w ©za
مـيباشند, كشـاد دست و سـخي و هستند مستغني دنيا از كه شخصاني
طـمع كسـي بـه سـير, چشـمش tرا vفـ]ني <فــ]نيه مــيشود/ كــاربرد
سخت روز نباشد, سير چشمش و باشد داشته دولت هزار <كس ندارد>,
نيز casmu meda ser سير> معده و <چشم تعبير موارد اين در گاه است>/
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از چيزشرا سير, معدهاش و چشم tرا vدادرتان <دادرتانه است/ مستعمل
باشد>/ سير معده و چشم كه گوييد <خدا نميدارد>, دريغ كس هيچ

اين ـ Casmaš moš barin kušoda šud k{ ²jBzŸ ½oM xB«yªza
ميشود حالتي در چشم شدن كشاده ماش مثل است/ مشهور خيلي مقال
چنان آخر در ميكندو بدي كسي درحق عاقبتكار از خبر بي شخصي كه
باب چنان را نبود/<وي چشمدار را كار انجام چنين كه ميبيند جزا يا تنبيه
چنين در شد/> كشاده برين ماش چشمش كه tدادم جزا چنان vيعني كردم
نگـاه و مـيماند حـيرت در كـار عاقبت از خود فريبگر شخص وضعيت
در رومـي موhنا را مقال اين ميگردد/ روح بي و تيره ماش مثل او چشم

است: آورده مثنويچنين

چشــمها گــرد گــردانــيم مــاش را خـلق مر گهر اين است امتحان
كورپو درون از شدن كهنه پساز كه پختهاي يا پنبه §Cagـ bu¦ tR±L’a
لغت در شـده/ اسـتعمال بسـيار كهنة پنبة و پخته عموما و برارند جامهها
بـاز جا آن از و باشد زده قبا و جبه در كه باشد پنبه چغبوت آمده: فرس

: گفته رودكي گرفته,
ك بـيمنا و سـرد بـاد سو برون از ك ريمنا جامه چغبوتو سر موي
باور بسيار كس ف]ن <به چين/ سخن گر, فتنه شخص ـ Cug§ u¦ l ¤±’a
شرح معني همين به نزديك نيز برهان در است>/ چغول آدم وي نكنيد,
و كم حا به شنود, يا بيند مردم از آنچه كه باشد <شخصي است/ شده داده
چين سخن شخصرا قسم اين و //> كند نقل ديگر جاي عسسو و داروغه

گويند>/
كـرده زنـان گپ كـردن, صـحبت ـ Caqcaq kardan ¬joÇŸ ™Ça ™a
به كه <چك> واژة از :١ باشد/ مشتق ريشه دو از احتما� تعبير اين نشستن/



١١٥ . چ
tنگv <گپگپ> تعبير <گپ> از كه چنان /tبرهانv است سخن معنيگپيا
آن و ساختهاند صحبت معني به را چك> <چك نيز <چك> از ساختهاند,
به را آن كه است گوّپي چوب <چق> :٢ است/ شده چق> <چق رفته رفته
را زدن> <چـق صـداي /tبرهانv ميكنند جدا مسكه ماست از زده گوّپي
را كردن> چق <چق تعبير جا اين از كرده مانند زنان> <گپ صداي به همانا
خـانة در tنگvديـنه> است: مسـتعمل هم فعل بي چق> <چق ساختهاند/

شد>/ نغز چق چق ف]ني
سحر <تا كردن/ پرگويي زدن, حرف بسيار Cakakـ zadan¬jpðña
زديـد, گپ قـدر <ايـن است/ مسـتعمل هم فعل بي آمد>/ بر زده چكك
نشد؟/ تمام سخنتان زديد, حرف بسيار يعني مي؟> ـ خشكنشد چككتان
است/// سخندان معني به چكدان جا اين از دارد/ را سخن معني <چك>
شـده اسـتعمال واژه ايـن تـصغير شكـل سمرقنديان گويش در /tبرهانv

<چكك>/ است:
چكيده واسطة به tماستv جغرات از كه سختي ماست Cakkaـ ³Úña
را ماست است: <چكيدن> فعل از ميشود/ حاصل آن زرداب شدن بيرن
چكـيده روز دو يك ظـرف در آن زرداب و مـيانـدازنـد صوف خلتة به

ميآيد بيرون ميآيد, بر ١ـ
ميگويند/ <چكَّه> را آن كه ميماند سخت ماست خلتة در و ميبرايد١

ميگيرند/ tكوكنارv خشخاش از كه نشئهاي ك, تريا Cakidaـ ²k¼ña
از و ميزنند خرد سوراخهاي را آن چة كاسه فرامدنخشخاش گل از وقت
بسـته سـخت چـه كـاسه روي و سـياه مـيبرايـد چكيده شيرهاي جا آن
آن و ميگيرند تراشيده را شده سخت چكيدة شيرة اين سپس و ميشود
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است/ مشتق <چكيدن> فعل از ك تريا اين نام ميخورند/ كرده آب را
را چلپك ميپزند/ كرده بريان روغن در كه ُتُنكي نان ـ CalpakðP¦a
<در مـيپزند/ كـودك تـولد مناسبت به يا اضحي و رمضان عيد در عادتا
باشند>/ كرده بريان روغن ميان در ساخته, ُتُنك را آن خمير كه ناني برهان
كاسه > شده/ شكسته شده, خرد پاره, پاره Cingaـ -cinga ³¢®a ³¢®a

شد>/ چنگه چنگه افتيده دستش از
سوختن براي كه خشك خرد شاخههاي و چوب ـ Cuè bcakð`M±a

برو ١ـ

كنيم>/ بلندتر را tآتشv الو بيا, چينده چوبچك <رفته١ است/ موافق خيلي
در و است آمـده چـوب> شكسـتن <صـداي معني به <چك> برهان, در
باشد معني آن به شايد <چك> شدن الحاق <چوب> به سمرقنديان گويش
بـاشد/ شـده داشـته نـظر در زودشكسـتن صـداي خشك چـوب در كه
فرموده كار نيز tبيماري vاز hغر خيلي آدمان نسبت به مجازا <چوبچك>
مانده شده tبرين چوبچك vيا چوبچك ماه يك بين در <بيچاره ميشود/

است/>
/tخـوابـيدن و خواب نسبت vبه خرد پارهاي و حصه ـ Cirim ©½o¼a
است: مستعمل هم <خواب> بي <چيريم> است>, برده خوابم چيريم <يك
برهان در نكردهام/ خواب هيچ امشب يعني نكردهام> چيريم شب <همين
در است/ يافته شرح بهره> نصيب, <حصه, به كه رسيد نظر به <چير> واژة
است, منظور معني تابش همين <چيريم> واژة در نيز سمرقنديان گويش

است/ خوابيدن> حصه <يك يا كردن> خواب چيريم <يك يعني
خصلتهاي يا سودا كه ميگويند شخصاني نسبت به ـ Cizdar nAjq¼a



١١٧ . چ
را گپ هـر هســتند, چــيزدار كــمي كس <ايــن دارنــد/ العــاده خــارق

پيش پيش كلنگ١ـ ٢ـ

حس پـيشكي١ را شدني واقعههاي ني, چيز بي <برادرتان نميبردارند>,
ميكنند>/

پيش بريده بيلپارهها يا كلند٢ با آن از كه نم علفزار زمين :١ Cim©¼aـ
:٢ بـنديم///> جا اين از را آب بيار, كنده چيم تا سه <دو ميبندند/ را آب
زنان tپيراهنهايv كرتههاي به دوزي درز ماشين با كه باريكي tنگv ك چا
<يك كـو!>, ـ كـرديد tدوزي چيم vيا چيم را تان كرته <دامن مياندازند/

است>/ پوشيده بزيب چيِم چيم كرتة
كـم و خور كم شخص ـ Cimxur, cimxuè rokœ An±i ©¼a ,n±i ©¼a
گـوشت هـمين بـراي ك, خـورا چـيم جـدا tبـچهتانv <بـچيتان ك/ خـورا
آمـده آشـاميدن> و <خـوردن مـعني بـه Cam <چم> برهان در نميگيرد>/
و دارد هـم خوردن> اندك و <كم معني خود نوبت در <آشاميدن> است/

است/ شده چيم سمرقنديان گويش در <چم> همين



[ b ]
<از ميشود/ استعمال حد///> <از تركيب با معين/ اندازهاي ـ Had ke
از جامه <اين ديه!>, ـ كرديد خبر آدم بسيار حد <از بسيار>/ حد از زياد, حد

است: آمده روم موhناي مثنوي در نميشود>/ دخترتان به ك]ن, حد
ناز و كبر صد را اس]م شيخ بود دراز حـد از ضـيا كـوته بسي او

حـد از را كسـاري خـا <دادرتـان مـيشوند: بازديد نيز تعبيرها چنين
كه دارد حد چه كس <آن زنيد>, گپ دانسته را <حدتان ديه!>, ـ ميگذرانند

ميكند>/ درازي زبان تو به
گفته دستجمعي طعام و غذا نمودن تهيه مورد در ـ Harifona ³¯B–½oe
نفر چند تاجيكستان و اوزبكستان شهرهاي بعضي و سمرقند در ميشود/
در ميكنندو خريداري اغذيه مواد گذاشته عمومي مبلغ شده جمع مردها
را طـعام چـنين مـيپزند/ پ]و كثر ا طعام, بخشي راحت جاي يا چايخانه
يك شـده جـمع معلمان با شهر باغ در <ديروز ميگويند/ حريفانه> <آش
معني به كه است <حرف> واژة از تعبير اين /tپختيم vيا كرديم حريفانه آش

است/ آمده نيز همنشين> و <رفيق
مانيد, كسرا آن <اي خودبين/ سركشو و يكرو آدم Harinaـ ³®½oe
مـعني كه است <َحرون> اص� و است عربي كلمه اين حرينه!>/ آدم يك



١١٩ . ح
دارد/ را سركش> عنادكار, رو <يك

را واقعهها <اين درماندگي/ پريشاني, حالت ـ Hisob gum ©£ JBve
تـنهايي از <بـيچاره نـميدانـم>, را كـردنم كـار چه شد, گم حساب ديده

نميداند>/ را كردنش كار چه رفتن, كجا گم, حسابش
خـاليم <باغ كردن/ راحت بردن, لذت ـ Huzur kardan ¬joŸ n±‚e
خانة در كردند>/ حضور خوب بچهها بودس, هوا خوش جاي tخالهامv
مستعمل نيز ديدن> را كسي <حضور تعبير <شينيد>/ كرده حضور پسرتان
tرا vحـضورشان شـانه حضور كنون ا كرديم, ك]ن tفرزندv <بچه است>,
در تعبير اين بينيد>/ بچههاتانه حضور <الهي نيك: دعاي آهنگ به بينيم>/
خود تذكرة در مليحا كه است, بوده معمول سمرقند در نيز پيش زمانهاي
را حاضران مشاراليه صحبت <از است: گفته مشهدي بيك قاسم باب در

شد/ حاصل لذتي يعني شد> حضوري



[ f ]
<به شوم/ يا مبارك قدم بد, فال و نيك فال معني به XosiyatS¼æBiـ
نـغز>/ خـاصيتش كنيد, <صدقه نغز>, خاصيتش كنيد, نيكي ك]ن و ُخرد
tنـيست vخـوب َگنده خاصيتش ـ نرجانيد را آدمان دل tبيهده vيا بيهوده
آدم <ف]ني ميشود>, كشاده آدم دل ـ درايد در از بخاصيت, بچة <پسرتان
كسي او نزد vيعني نميدرارد سر كسي درش از است, بوده خاصيت بي

/tنميآيد
بـه بردارم tسورv توي از <من نمودن/ گاه آ ـ Xabar dodan ¬jAj oLi
اين به بود>/ داده خبر من به شما آمدن از <برادرتان بودم>, داده خبر شما
را پـدرتان واقـعه اين <از ميشود/ كاربرد نيز كردن> <خبردار تعبير معني

كنيد>/ خبردار البته
خـبر ضيافت به را شما <من كردن: دعوت نمودن, گاه آ Ç ¬joŸ oLi
خـبر tمـحلهv گذر tهمايِشv مجلِس به را <همه آمديد>, نه ـ بودم كرده

كنيد>/
<اين نمودن/ غمازي كردن, چيني سخن Xabarـ kašidan ¬k¼zŸ oLi
هـيچ به گوييد من به را <گپتان ميكشد>, خبر پدرش به را گپ همه بچه
مسـتعمل نـيز كـردن> <خبركشي تعبير معني اين به نميكشم>/ خبر كس

بازگشت به فهرست



١٢١ . خ
ميگردد>/ كرده كشي خبر نداشته <شرم است/

<ف]ني سخت/ دل انصاف, بي شخص ـ Xudobexabar oLi »M Aki
خدا <وي نميكند>, پرسي حال مادر از آمده يكبار بودست, خبر بي خدا
را <خـدا شـايد اصـل در تـعبير اين نميكند>/ نغزي كس هيچ به خبر بي
مـخفف شكل زمان مرور با است, بوده خبر> بي خدا <از يعني بيخبر>

است/ گرفته را خبر> بي <خدا
خدا يعني ـ Xudo Xayraratona tiyad kÒ¼ ßU ³¯BUo¼i Aki ,k®Ÿ o¼i Aki
تو كند خير <خدا است/ سمرقنديان معمول خيلي تعبير دهد/ را خيرتان
vِتَيد خيرتانه <خدا ميكني>, داري خبر من از زمان هر tكه vبودي بوديو
همين به تعبير باز بود>/ خراب كار نميآمديد, شما گر ا ,tدهاد را خيرتان
غرق درآب بود قريب بيچاره tوگرنهv نباشد كرد, خير <خدا هست: معني

شد>/ دور ما سر از ب] اين كرد, خير <خدا شود>,
ميشود: گفته زياد حد از تعجب حيرتو موقع در Ç joŸ Sªen Aki
رحمت <خدا نشدي!>, سير باز و خوردي قدر همين كرد, رحمت <خدا
قدر همين آدم كرد, رحمت <خدا نكرد؟>, تأثير شما به گپهايپدرتان كرد,

ميشود؟>/ حوصله بي
يك دراز شب tَپـهلويمv بـقينم <در ناآرامـي/ خلل, ـ Xadu¦ kœ°ki
اين ميدهد>/ خدوك كمتر گلويم <وقتخوردن آمد>, بر داده خدوك چيز
<خشم, است: يافته شرح چنين آمده, <ُخدوك> شكل در غياث در كلمه
فرس: لغت در خاطر> دغدغة وسوسه, پريشان, اندوه, خجلت, رشك,

گفته: عنصري كه چنان شود/ طيره كه بود كسي ـ خدوك
بود خدوك با كار چنين از بـود ملوك درگه بر كه هر

<در مبلغ/ و خرج ميشود, مصرف و خرج آنچه ـ Xarojot RB]Aoi
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نـترسيده هسـتيد, پـولدار آدم <شـما كـ]ن>, خـراجـاتم دارم تـوي پيش
اما است, <خرج> عربي ريشة از مشتق كلمه اين گيريد>/ كردن خراجات
تاجيكان و ايرانيان ساخت همانا و ندارد وجود عربي در <خراجات> واژة

گفته: شاعري است/ ماوراءالنهر
شــود بــيابان غــول بــاركش شـاه خراجات ز گريزد كه هر

و جـنجال <اين بيهوده/ و موقع بي مناقشة و نزاع ـ Xarxaša ³zioi
كردن> خصومت و نمودن <مجادله معني به برهان در بينيد>/ را خرخشه

است/ آمده
از سفر اسباب مجازي معني به اسبو و خر Xaruـ xingil¥¢®i ° oi
و <خر آمدند>, كرده خنگل و خر بسياري <آدم سواري/ واسطههاي قبيل
اص� <خنگل> شيشتهاند>, tمنتظرv كرده نگاه شما به tآمادهv تيار خنگل
vچنَگه در ُال و tچنگال vدر <آل> مثل <ِال> <اسب>, معني به است <خنگ>
در <اسب> معني به <خنگ> ميشود كرده همراه اسمها بعضي آخر به tول

آمده: رودكي شعر
هـمي آيـد مـيان تـا را ما خنگ دوست روي نشـاط از آمو آب

پهلو, <بقين> ,t/نگv است <خله> مخفف <ِخل> ـ Xili biqi¦ n¼š ßM ß¥i
بـه آمـده تكـلف بي كه ميشود گفته كسي حق در استعاره طرز به ميان/
يا و چيز يگان عنادكاري و الحاح به يا ميرساند خلل شخص دو صحبت
ِششت, شده بقين خل آمده كس ميكند/<آن خواهش را كار يگان اجراي

نتوانستيم>/ زده درستگپ ما
كرده خلوت را <خانه بيمانگيز/ جاهاي و آدم بي جاي ـ XilvatR±¦ ßi
كـوچههاي در وقـتي بـي <در vنشستهايدt>؟ شيشتيد خورده تنها را پ]و
استـ عربي اينواژه ميترسد>/ كس خلوت, كوچه <شبها نگرد>, خلوت
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خالي>/ <جاي مجازا و مكان شدن خالي تنهايي, معني به <َخلَْوت>

مـيشود/ پـيدا بـدن عـضو يگان در گاه نا كه سختي درد ـ Xala ³¦i
حيرت, ميزند>/ خله <ميانم ماندم>, ششته جايم به و زد خله دلم <يكباره

: گفته بخاري, شاعر
وصـل پـي َپر ز شوي حيرت معالج مگر

شد خله گذشتهات هجر شب گهي نا كه
بدن عضو به tچوب vميخ, چيز يگان به كه هست كردن> <خله فعل
چوبي به را وي گردد, زودتر خر كه آن براي كه چنان است/ رسانيدن آزار
ميگويند/ چوب> <خله را همينچوب و ميكنند خله است, نوكشتيز كه
در ميرانند>/ كشتي بدان كه درازي <چوب هست: شرحي چنين برهان در
آنـچه و لشكر و كشتي راندن چون باشد, راندن <خله, آمده: فرس لغت

ماند>/ بدين
گفت: فردوسي

خـله بـي سـپه شـد بـارگي از كــه گـله چـندان و چـندان يـافت شـتر
<اين شدن/ تمسخر و استهزا و مسخره مورد Xandaxarišxoiـ ²k®i
<خـرش> واژة بـرهان در ميشويد>/ مردم خريش خنده كه نكنيد را كار
وي بر مسخرگي و هزل روي از كه گويند را كسي > است: يافته شرح چنين
هزل روي از كسي بر كه <خندهاي خريش>: <خنده مورد در و كنند> خنده
روي از مـردم كـه گـويند را شـخصي بـعضي و كـنند ظـرافت و استهزا و
ديگـر بـعضي و زنـند خـنده او بر ريشخند و ظرافت و استهزا و تمسخر
اولي زند/ خنده ديگري بر تمسخر و استهزا روي از كه گفتهاند را شخصي
گـويش در فـاعل مـعني بـه امـا فـاعل> دومـي و است مـفعول مـعني به

است/ نرسيده جانب اين نظر به سمرقنديان
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<نـفهميده شـدن/ خـواب بـه خـوابـيدن, ـ Xob burdan ¬joM JA±i
است>/ نبرده خوابش هم حالي tرا vوي يه <و بردست>, خوابم ماندهام,
خـوابش تخت بر بنشست تخت آن <بر است: آمده طبري تاريخنامة در

/t٤٤٠ vص برد>
است كرده خواب <بچه بودن/ خواب در ـ Xob kardan ¬joŸ JA±i
يا رفتن> <خواب كردم>, خواب پسرم خانة در امشب <من نكنيد>, بيدار
كََسـل <بـرادرم است/ آمـده هـم بـودن> <بستري معني به كردن> <خواب

است>/ كرده خواب كََسل باز ماه دو <دخترش است>, رفته خواب
پريشان خواستان <امروز خيال/ هوشو روحي, وضع XavostA±iـ
پـريشان را <خـواسـتان ميرويد>, كجا پريشان خواس اين <با مينمايد>,
شدة تحريف شكل <خواس> ميشود>, نغز همهاش خواهد خدا نكنيد,
قـابليت حس, <قـوة مـعني عـربي در كه است <حاّسه> جمع ـ <حواس>

دارد/ را احساس>
يگـان صـحبت از كردن خودداري ـ Xudra kašidan ¬k¼zŸ An j±i
مـا از را خودشان كس آن ليكن كردم, دعوت بار <چند آدمان/ از يا كس
گفته رومي موhي گيريد>/ آمدن نگرديد, كشيده را <خودتان ميكشند>,

: است
بـديدم چـنين قـومي رسيدم زره دي من

كشـيدند مرا ايشان كشيدم را خويش من
را <شـعر تـنبلي/ گـي, حـوصله بي ـ Xuš naomadan ¬k«C ³¯ x±i
بازار به كه آمد نه <خوشم آمد>, نه خوشش نكرد, گفتم كن ياد از خوانده
تنبل و حوصله بي شخص كنم>/ خريد را ضروري چيزهاي بعضي برامده
كـلمة از است مـركب واژه ايـن ميگويند/ Xušoxmas خَمس> <خوشا را
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<نـاموافـق, مـعني بـه اوزبكـي Yaqmas قـَمِس> <يا و تاجيكي, <خوش>
مردم ميان اوزبكيو زبان در مذكور تعبير كه است اين عجيب نام]يم>/اما
خوشا tبچهامv چيم <خيزي ميگويند: سمرقنديان نيست/ معمول اوزبك
خوشا شما گرد <شا بيار>, نان tدوتاv دوته بازار از رفته زود نكن, خمسي

نميكند>/ اجرا وقتش در را سپارش است, خمس
معمول سمرقند در نيز واژه اين كه <خويشاوند> معني به Xešy½±iـ
مـعمول بـيشتر <خـويش> امـا خـويشاوندي> و <خويش ميگويند است/
خـويش مـا بـه كس <آن نـدارم>, خـويش يگـان شـهر دريـن <من است:
است/ معمول نيز خويشيگري> <خويشي, واژههاي خاله>/ پسر ـ ميشوند
يگـان خـاندان ايـن بـا <شـما نـداريـم>, خويشيگري كس آن اوhد با <ما
در هـجري ١١ قـرن شاعر و اديب سمرقندي, مطربي داريد؟> خويشي
پـادشاهان بـا خـان/// سـعيد <سـلطان است: آورده خـود تذكرةالشعراي

ميكرد>/ خويشي اثبات چغتايي



[ j ]
ايـن دارم, آدم <پـدرتان بـضاعت/ صــاحب دارا, كس ـ Doram¦ ¨nAj
را هـوسها ايـن بـعد شويد دارم كمتر نه>/ چيز هيچ كس آن براي خرجها
فـعل از <ام> چسـپك بـا سمرقند در جمله از تاجيكي زبان در ميكنيد>/

امر ١ـ

فـعل از tبـدارv <دار> ريشـة از <دارم> مـيشود/ سـاخته صفتها فرماش١
است/ <داشتن>

tتvداشت مـتاع <ايـن دوام/ استحكام, سختي, ـ Doš(t) (R) xAj
tتvداش خوب من كفش <اين ميدرد>, پوشيديد, كه بار سه دو ندارد,
tرا vچيز چيزه <اين است>, ندريده هم hحا ميپوشم, باز چارسال داد,
داشتن> <پايندگي استو مشتق <داشتن> فعل از واژه اين داشتشنيست>/

است/ منظور
گفته برهان در است/ مستعمل كوچكتر> <برادر معني به ـ Dodar njAj
در رومـي است/ مسـتعمل ماوراءالنـهر در برادر, معني به كه است شده

آورده: مثنوي
بـود اسـ]م شيخ تاج آن دادر بود الحان خوش بلخ ضياء آن

بازگشت به فهرست
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دخـماسة و نـه گپ <هـيچ فريبي/ ظاهر دبدبه, ـ Daxmosa ³wBªij
مـعني بـه است, عـربي زبـان از <َدخـَمَسه> اصـل در ايـنواژه بسـياري>/

<فريب>/
اسـتعمال تـعبيرات چـنين در مـعمولي مــعني از غــير ـ Daroz pAnj
ليكـن بـود بسياري ك <خورا افتيد>, دراز كه بود زده لگد <يك ميشود/
شده مانده بازار <از نچشيد/ نخورد, يعني نكرد>, دراز دست كس يگان
vيا دراز خانه روي كه <بينم خوابيدم/ يازيده يعني كشيدم>/ دراز كمتر آمدم
و دارد دراز <قد ديه>, كرديد, دراز را <گپ است>, خوابيده tكشيده دراز

ندارد>/ عقل
بـه كـثرا ا مـهرباني و نـوازش آهـنگ بـه ـ Dardat zanad k¯p Rjnj
دردي گر ا vيعني زند <دردت ميگويند: نيز ساhن ك]ن به بعضا و كودكان
در شـين> نكرده شوخي ,tبچهامv بچيم tزند من به بگذار باشي, داشته
<دردته ميشود/ كاربرد نيز tگيرم را vدردت گيرم> <دردته تعبير موقع اين

بيار>/ آب كاسه يك من به رفته گيرم,
كردن/ محكم بستن, را در ـ Dar ro zanjir kardan ¬joŸ o¼\¯p An nj
كثرا ا آنها و داشت ك]ن دروازههاي و در مردم حويليهاي پيش زمان در
زده حـلقه ـ زلفين ديگر طبق به و زنجير در طبِق يك به بودند/ طبقه دو
را در بسـتن سـمرقند در مـيبستند/ شبها در انداخته حلقه به را ـ زنجير
حويلي <به كن>, زنجير را در امد, در كه <شب ميگويند/ كردن> <زنجير
سـمرقند در نكشـاد>/ كس هـيچ زدم, تـق ـ تق زنجير, درشان رفتم شان
خانة حرم تيمور عهد در موضع اين در زنجير>/ <دِر نام به هست گذري
بسته محكم نامحرمان روي به هميشه آن در سر و است بوده تيمور امير
حرم است/ بوده موسوم زنجير> <دِر به همانا مردم ميان سراي اين و بود
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است وقت خيلي مدتهاست, بيكاري١ـ ٢ـ

معروف زنجير> <دِر به هم امروز گذر نام اما رفته, بين از كه هاست١ كي
بـوده مـعمول سمرقند مردم ميان نيز گذشته قرنهاي در تعبير اين است/
. / ١٠ه ـ ١١ قـرن در vتأليـف الوقايع بدايع در واصفي الدين زين است/
: هست عبارهاي چنين جا آن و ميكند نقل سمرقند در واقعهاي از t/١٦م
بـه خـانه, بـه vيـعني نمايند زنجير جانب آن از را در كه بود آن <مقصود
زنـجير را در نـرسيده, ظـرافت ايـن كِت نزا و لطافت به tندرايند مجلس

كرد>/
همين <شما بيار>, را پدرت رفته <دررو عاج�/ زود, ـ Darrau°nnj
گرسنه خيلي پز, طعام يگان <دررو ميگيرم>, خبر رفته دررو من استيد, جا
شـده سـاخته t<رفـتن> vاز <رو> فعل و <در> پيشايند از واژه اين ماندم>/
اجرا به را كار يك كردن حركت نااستاده رفتن, حالت در معنياش است,

است/ رسانيدن
كـار در مـن بـه تـبر <ايـن hزم/ ضـروري, ضــرور, ـ Darkor nBŸ nj
كـوچه در نـاَدركار٢ و كـار <در كـار>, در رفـتن خـانه بـه <زود ميشود>,
مـيشود/ سـاخته صـفت كـاري> <در صـورت در واژه اين از ميگردد>/
از واژه ايـن كاري>/ در آدم كس <اين آمدم>, خريده را كاري در <اسباب
براي كه چيزي معنياش و است شده ساخته <كار> كلمة و <در> پيشايند

است/ ضرور كار
را ختنه سنت ـ Dasti bacaro holol kardan ¬joŸ ¤Àe An ³`M ßSwj
ختنه tسورv توي <ما والدين كه ميشود واقع كم سمرقند در نمودن/ ايفا
كـاربرد كـردن> ح]ل <دست تعبير كثرا ا مورد چنين در گويند/ ميكنيم>
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ختنه توي يعني كنيم>, ح]ل را بچهها دست داريم نيت <امسال ميشود/
كرده ح]ل را پسربچههايش دست دادرمان <پارسال هستيم/ كردني برپا
سور> <ختنه همان tنگv سول> <ختنه آن كه ختنه سور سمرقند در بود>/
دبدبه و شكوه با خيلي ميگويند, است شده بدل <ل> به <ر> گويش در كه

ميگذرد/
و شد دستك وي به گپ <اين اساس/ دليل, بهانه, ـ DastakðTwj

كرد بكند, ميخواست كه را كاري ١ـ

ـ شد نغز دستك وي به شما <نبودن گرفت١>, كردن را ميكردگياش كار
شده ساخته ك> <ا چسبپك و <دست> از واژه اين نرفت>/ و گفت نيستند

است/
دسـَتويز بـي مـهماني بـه <مـن رهـاورد/ تـحفة ـ Dastavez q½±ÒT Öw Òj
شكـل واژه ايـن نـه>/ نـغز رفـتن دسـتويز نو عروس خانة <به نميروم>,
<دستويز> به آن شروح از يكي برهان در استو <دستاويز> شدة تحريف
مدعاي وسيلة را آن و آورند خود همراه <آنچه است: نزديك سمرقنديان

كنند>/ خود
شـده كـ]ن <بـچهها شـاطر/ مددگار, دهنده, ياري Dassiyorـ nB¼ Ùwj
خـيلي دسـيار بـي پـير آدمان <به شد>, سبك خيلي كارها شدند, دسيار
دسيار يگان بودم, فرستادني باغمان ميوههاي از شما <به است>, دشوار
برهان در كه است داشته <دستيار> صورت اصل در واژه اين نشد>/ يافت

است/ يافته شرح نيز دست> زير و گرد شا دهنده, <ياري معني به
سـخت نـفرين, بد, دعاي ـ Duoybad, duoyvad j° ºBîj ,kM ºBîj
به ودش دعاي الهي كرد, tود vدعاي بد دعاي سبب <بي كردن/ كاهش
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يكش سبب همين از گرفتگي, را مادر و پدر بد دعاي <وي زند>, خودش
شود, عاصي مرا كه هر <و است: آمده طبري تاريخنامة در نميشود>/ دو
كـردي> بـد دعـاي خـويش فـرزندان بـر كـه نگـويند تـا كن, ه]ك را او

/tص١٧٩v
به <پايش خورد>, دكه ستون به <سرم ـ Dakka Xurdan ¬jn±i ³ØŸj
و خـوردن> <دكـه سـمرقنديان گـويش در خـورد>/ دكـه ســخت ســنگ
ما خانة به راه سر <فردا ميآيد: شدن م]قي معني به زدن> <دّكه مخصوصا
افتادن <شكستن, معني به كه است عربي فعل < كَّ <َد گذريد>, زده دكه يك
زدن> ضربه خوردن, <ضربه موارد اين همة در و است آمده كردن> خرد

فرمودهاند/ كار سمرقنديان را معني همين استو منظور
بـود دل اول <از بـودن/ مـايل داشتن, خواهش ـ Dil bu¦ dan ¬j±M ¤j
است, دلتبوده دختر اين <به آمديد>, كس آن ديدن به همين براي گوييد,
دلم هيچ <من هست>, دلشان آمدن به ميدانم, <من نگفتي؟>, اول از چرا

كنم>/ دعوت خود خانة به را كس آن كه نبود
كردن/ قي حالت تا معده شدن ويران ـ Dil bejo šudan ¬k{ B\¼M ¤j
چـيز هـيچ بيجا, دلش بلند, بچه <تب شد>, بيجا دلم و خوردم را <طعام
بـه شـدن> <بـيجا شد>, بيجا دلم خورده را ناپخته <گوشت نميخورد>,

است/ شده بيرون معتدل وضع از معني
مـعده, وضـع شدن ويران ـ Dil behuzur sudan ¬k{ n±‚e »M ¤j
جـا ايـن در كـه شد> حضور بي دلم كوچه ناخوش بوي <از دل/ يا شكم
حـضور بـي دلم و شـد گـرم خـيلي خـانه <هـواي است/ مــنظور مــعده
vنگ/ است <راحت> مـعني بـه سـمرقنديان گـويش در <حـضور> شـد>,

ميآيد/ <ناراحت> معني به حضور> <بي جا اين از ,tكردن حضور
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به كه ندارم دلپري يگان <من تكيهگاه/ باور, اعتماد, ـ Dilpuri¦ ºoÔP§j
ميبريد>/ را كس آن آمده خودتان كه گوييد دلپري <براي بيايم>, منزل اين
كسي <دل معنياش استو شده ساخته tمالhماv <پر> و <دل> از تعبير اين
تـابشهاي ايـن از غـير است/ كـردن> پر يقين و باور از عمل يا سخن با را
باور او به كه شخصي يعني دلپري> آدم كس <اين دارد/ نيز ديگر معنايي
كرده خالي كرده حسرت آمده من پيش است, بوده <دلشپر كرد/ ميتوان
من كنيد, پر را <دلتان نميگذاريم>, تنها را شما ما باشد, پر <دلتان رفت>,

نميخورم>/ را شما حق
ميشويد خفه چيز هر به هستيد, دلتنگ كسي <شما Diltang¡®T§jـ

ميماند>/ آمده حاضر بچيتان نكنيد/ <دلتنگي ,<tميرنجيدv
زودتـر ريـخت, <دلم شـدن/ گـرسنه سخت ـ Dil rextan Th½n ¤j
در عـموما آمد> ريخته دلش تشنه, و گشته دور راه <از بياريد!>, ك خورا
ميبرند/ كار به را <دل> <شكم>, واژة جاي به گو گفتو در مردم سمرقند

ميگويند/ كرد> درد <دلم كرد>, درد <شكمم جاي به كه چنان
و جـنگ ايـن <از آمـده/ تـنگ بـه زده, بيم رنجيده, ـ Dilzada ²jq§j
شده دلزده تو tنگvجاغ از <بيچاره شدم>, دلزده tنگv بتون جنجالهايتان

نميآيد>/ نزدت به ديگر است,
شدن/ غمگين نمودن, همدردي كردن, رحم Dilـ suxtanTi±w ¤j
شد, گم قلمم سوخت>/ دلم احوالش به كرد, شكوه خيلي بچههايش <از
دل بـه مـهربان, رحـمدل, آدم ـ <دلسـوز سـوخت>, دلم tخـيليv َانْــچه
تـو <مـانند گـيرد>, خبر حالشان از كه نيست دلسوزشان <يگان نزديك>,
بر دل مرا <و آمده: طبري تاريخنامة در اند>/ كم اندر كم دلسوز فرزندهاي

/tص٨٣٩v نخوري> بر من ملك از بُكشي مرا چون كه سوزد همي تو
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دل يك tنگv <دينه كردن/ جزم نمودن, ميل ـ Dil kardan ¬joŸ ¤j
همه كند دل وي گر <ا نيستي>, تو كه گفتند ليكن بيايم, خانهات به كه كردم

ميآيد>/ دستش از كار
چـيزي نـنمودن, مـيل نكـردن, جــرئت ـ Dil našudan ¬kÇÇz¯ ¤j

گذاشته قوري١ـ ٢ـ

خرج كه نشد <دلشان روم>, پرتافته١ تنها را شما كه نشد <دلم نخواستن/
اسـتفسار شكـل در تـنها تـصديق صـورت در تعبير اين دهند>/ را راهت
فرستاييد>, سفر به تنها را خرد بچة كه شد دلتان خيل ميآيد:<چه خطابي
رود>/ سياحت به مانده آدم بي را مادرش كه است شده دلش خيل <چه
نميبرايد>/ <دمش است>, نشسته نزده <دم نفس/ آواز, ـ Dam ¨j

است: گفته عيوقي
دم تـو رضـاي در دم بـه دم زنــم قـدم هـر در كـه آور پـيشم رهـي
يعني كردن> دم را <چاي ميشود: فرموده كار ذيل موارد در چنين اين

پلو پلو٣ـ ٤ـ

كردن دم را <آش٣ ريختن>, آبجوش آن باhي انداخته چاي چاينيك٢ به
كردن>/ بخار سرپوشپوشيده با قريبپخت را پ]و٤ برنج يعني

زور به بينيد را دمبل وي <انه ناهنجار/ فربه نهايت آدم ـ Dambal¥L«j
ميشود/ استعمال تحقير و طنز آهنگ به واژه اين ميگردد>/

بد شب <همين زود/ ـ زود هم, پس پيوسته, ـ Dambadam ¨j ³M ¨j
به دم است, نمانده تنها مرا <همسايه شدم>, بيدار دم به دم كردم, خواب

ميگرفت>/ خبر آمده دم
گفته: عيوقي
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دم تـو رضـاي در دم بـه دم زنــم قـدم هـر در كـه آور پـيشم رهـي
كس هـيچ بـا دز, دم <وي ناانس/ سخن كم شخص ـ Damduz pÔj ¨j
معني به <دم> واز بوده دزد> <دم اصلي صورت در اينواژه ندارد>/ آشنايي
خـاموش كـه شـخصي است/ شده ساخته <دزديدن> از <دزد> و <نفس>

ميدزدد/ را ديگران tنگv <دم> نشسته
خوردن گرم دم يگان خنك, <هوا گرم/ ك خورا ـ Dami Garm ¨o£ ¨j
<طـعام, مـعني بـه مـجازا و است <نفس> تعبير اين در <دم> است>, hزم

است/ آمده ك> خورا
اسـتعمال مـعنا آن بـه ـ Dunyoyi qorigardan ¬AjoÇ£ ºnBÇ› ºB¼¯j
گردان قاري <دنياي ميگيرد/ صورت مكافاتعمل دنيا اين در كه ميشود
بدي ما حق در گردان قاري <دنياي ميبينيد>, نغزي كنيد, نغزي گفتهاند:
بـوده كـارگردان> > همانا اصل در تعبير اين شد>/ گرفتار ب] به آخر كرد,
همچون و است يافته بدل گردان> <قاري به شده تحريف بعدها كه است
يعني<عمل كارگردان> > دنيا كه است آن مقصود ندارد/ معني گانه جدا واژة

دارد/ را خود مكافات كردار, هر استو گردان>
دودله شـنيده را گپ <اين شبههدار/ ناباور, ناقطعي, ـ Dudila ³§j°j

ماندم>/ ندانسته را نرفتنم يا رفتن ـ شدم
بوده <دوستداري> همانا واژه اين اصلي صورت Duèــ stori¦ ºnBTw°j
آمده tرا كودك vخصوصا كردن> نوازش محبت و مهر <با معني به استو
بـه <دوسـتداري> كـردم>, دوستداري خوب tرا vبچهاش بچيشه است>/
در سامانيان زمان در آفريدن> دوستي ورزيدن, محبت ديدن, <نغز معني
<و است: آمده سوادا عظم كتاب در است/ بوده معمول فارسي دري زبان

برهي>/ دوزخ از ايشان دوستداري به تا داري, دوست چهار هر
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دو tچـهتان vدختر چيتان <دختر سيما/ خوش زيبا, ـ Duè sru¦ °ow°j
و <دوست> قسـم: دو از واژه ايـن است/ شـده tسـرويگك دو vيا: سرو
دوست مثل چشم به كه سيمايي يعني رو> <دوست است/ عبارت <روي>

مينمايد/ گرم و زيبا
ايـن نكـنيد, <تـادووغيج تردد/ دو, و تك تكاپو, ـ Davug§ ej [¼“°°j
كـارتان شـايد كنيد, دووغيج <يك نميتوانيد>, آورده دست به را حجت
مركب tنگv <غيجيدن> و <دويدن> واژة دو از تعبير اين /tنگv شود بود

ميلغزد>/ ميدود, آدم كه تكاپويي يعني است/
از كس <اين خودستا/ دارا, نفوذ, با شخص ـ Dahan kalon ¬ÀŸ µj
پسـند را كس هـر ـ كـ]ن دهـن آدم <وي هسـتند>, مـا ده كـ]نهاي دهن
به <دهان> يعني <دهن> تعبير اين در نكن>/ ك]ني دهن <بيهوده نميكند>,
ك]ن دهن دارد, نفوذ و سخنشتأثير كه شخصي آن استو <سخن> معني

است/
كـرده خبر تويشان به آمده <دينه پيش/ روز يك ديروز, ـ Dina ³®½j
نظر به اسرارالتوحيد در باري كه است بوده فارسي قديم واژة اين رفتند>/

رسيد:
ترينه و طرف و غواي دو همين و ما

ديــنه زبــاقي يــا امــروز پــــختهاي



[ n ]
شـما <بـه tراست vنگ/ ـ Rost baromadani gapO£ ¬k«CoM SwAn
برامد, راست گپتان برامد؟> راست گپم نيست, خوب آدم وي بودم گفته
<گـپتان است: مسـتعمل نـيز گپ> بودن <راست تعبير نشد>/ باران امروز

كرد>/ خبر توي به آمده دينه ,tاست vبوده بودس راست
نـويسيد>/ راست دست <بـه چپ/ نــقيض ـ Rost, Ros tAn ,SwAn
را كار اين من گويم را <راستش گوي!>, را گپ <راسِت درست: حق, سخن

بنشينيد ١ـ

شنيد١/ ايستيد, نه tتv <راس ايستادن/ پاي به ـ استادن راست نكردهام>/
دخــترش پــيش آمــده <راس ذيــل: گــويهاي و گــفت و عــبارت در
<بـه فراورد>, tسيليv تارسكي يك گوشش tبنv تگ به <راس ششت>,

ميبراييد>/ باغ پيش از گيريد, رفتن راس نگشته طرف يگان
نـدارد/ ديگر شكلهاي و امرست فعل اين ـ Rošed, rošxAn ,k¼{An
<راهـي مـخفف واژه اين دراييد/ راه به يعني ميرويم> مكتب به <راشيد

ميباشد/ شو> راهي شويد,
كــرده راغ را ديــوار تگ <آب, كشــاده/ جــاي ســـوراخ, ـ Rog§ ïAn

بازگشت به فهرست



ميگويند چه سمرقنديان . ١٣٦

رفتن> راغ <چشم تعبير درايد>/ شمال كمتر كردهمان راغ نيم را <در است>,
اين منظور شايد ميرود>/ راغ چشمانش است, كرده زير <خواب هست:
<باغ تركيب در است>/ شده سوراخي مثل شده تنگ <چشمانش كه باشد
<در مـيگويند/ را نشـين مـردم مـرغزار و دشت عـموما و بـاغات راغ> و
چنين <راغ> شرح لغتفرس در هست>/ آباد راغهاي و باغ شهر گرد گردا

گفت: رودكي صحرا>/ جانب به باشد كوه دامن ـ <راغ است: آمده
راغ و دشت بـه بـيامد كوه و تنگ ز آهو

خوري گر ا كنون ا خوشبود باده سبزه بر
به برهان در بازار/ در و كوچه در پيوسته هم به دكانهاي ـ Rasta ³Twn
هـمچو هست, هـم چـيز هـر راسـته <و است: آمده نيز <راسته> صورت
شـوند>, واقـع صـف يك در كـه خـانههايي و بـازار راستة دندان, راستة
نـظر بـه انـوري بـيت يك در بازار عموما يا دكانها صف معني به <رسته

رسيد:
است ارزان نيك چيز همه كانجا شـو قـناعت رسـتة بـه نــفس اي
<رسِت زرگران>, <رسِت ميشود/ حذف <ه> اضافت, در سمرقند, در
از نيمه يك اين <و رسيد: نظر به <راست> صورت در اسرارالتوحيد در نو>/

خيابان ١ـ
<كوچه١ هست: تعبيري چنين سمرقند در بود>/ نيشابور شهر بازار راست
آن به <رسته> جا اين در نيست>/ رسته و َره ـ پر آدم و عرابه و ماشين از
<راه يعني رستن> <رِه اصل در جانب اين نظر به بلكه نيست, مذكور معني

است/ شده تحريف رسته> و <راه به استو بوده گذشتن> برامدن,
هـنر بـي آبـرو, بـي نـهايت شـخص ـ Rasvoyu radi¦ ºj Øn ° ºA±wn



١٣٧ . ر
است>/ گشـته شـده رّدي و رسواي باز سال يك <وي مردم/ زدة ونفرت
<رِد مقال واز ميشود نوشته اضافت با اصل در <رّدي> تعبير اين دوم واژة
زده نفرين و آبرو بي مردم ميان در كه را شخصي است/ شده گرفته معركه>
و ميگويند شدگي> معركه <رد را او نميدهند, راه را او جمعيت به شده
hبـا مـقال از اصل در است, مستعمل صفت چون كه <ردي> واژة همان

است/ شده گرفته
راستگپ <روي همه/ پيش در آشكارا, ـ Ruy ros(t) (R) tAnº°n
نگاه همه به يا من, به راست نگردانيده طرفي به روي يعني گيريد> زدن
ميشود آماده نان براي خمير وقتي كردن> راس را <نان زنيد>, گپ كرده
ساعت نيم باز چسبانيدن تنور به تا آورده در tكليچهv گرده شكل به را آن
ميگويند, كردن> راس را <نان را پزي نان كار جريان همين ميدارند/ نگاه
مناسبت به سمرقند در آوردن/ در متناسب و گرده صورت به را نان يعني
و زر و مرجان و گوشواره و نو و تازه لباسهاي شادي معركة يا جشن عيد,
بـر كـرده راس كـردن, <راس را كـار همين اينك ميبرآيند/ پوشيده زيور
آمــده بــر كــنانده راس عــيد روز را <بــچههايش مــيگويند/ آمــــدن>
كـه مـيرود احـتمال يَـه>/ دى كردم راس گفته پسرم روز زاد <امروز است>,
استو آوردن در متناسب صورتخوبو به معني, شخص> كردن <راس

است/ آراستن مخفف يا تحريف
از كه شخصي نسبت در ـ Ruy ro mah nadidan ¬k½k¯ ³ Ò« An º°n
مـ]مت و طـعن آهنگ و ميشود گفته ندارد, افضليت و برتري ديگران
vآمـاده كـرده تيار را چيز همه شما براي كه يدس مه را شما <روي دارد/
شما براي چيز همه كه است نديده ماه را شما روي يعني بيارند>/ tساخته
بـه پـيش همه از كه نديدس مه را كس آن <روي گردد/ آماده زحمتي بي
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باشند!>/ سزاوار تحفه
روابط نمودن قطع و كردن ع]قه ترك هم از ـ Ruè yi nodidk½jB¯ ßº°n
روي آخـر كـرده ت]ش پدر مال باhي برادر <دو خويشاوندي/ و دوستي
گپ يك براي دادر و خواهر كه tميگذارمvنميمانم <من شدند>, ناديده

شوند>/ ناديد روي بيهده
نكردن/ ميل ننمودن, جرئت كردن, شرم ـ Ruè y našudan ¬kz¯ º°n
اما است, بوده آوردني خود با را <شما پرسم>, پول وي از كه نشد <رويم
نـيست, مستعمل تصديق شكل در گويد>/ شما به كه است نشده رويش
به خطابي استفسار مورد در تنها نميگويند, شد> رويم كار اين <به يعني
كـرده دعـوت را هـمه كـه شـد رويت خيل <چه ميآيد: تصديق صورت

كردت؟>/ فراموش را خود tنگvدادر
سيراب جا همه كه بود آورده آب ره <دو دفعه/ بار, مرتبه, ـ Rah ²n
تـاريخنامة در مـيماند>/ شـده سبك بار كشانيتان, ره چار سه <باز شد>/
دزديـده كـه را صـاع كـه صــاع از بــپرس ره <يك است: آمــده طــبري

/tص٢٣١v<است



[ p ]
زار نـان پـارچـه يك <به محتاجي/ نيازمندي, ـ Zor šudan ¬k{ nAp
<زار هست تعبيري سمرقند در ماندم>/ شده زار ديدارش <به ماند>, شده
به tنگv نخاد مانده <زار ميشود/ استعمال گون موردهايگونا در كه ماَنْد>
نميشود>/ نرويم كنون ا ماند, <زار باشد؟>, نشده يافت پول خربزه يك

است, زار> و <خار معني به <زار> واژة از چند هر تعبير اين Ç ²k¯B«nAp
و نرم آهنگ و معني بلكه ندارد, را اصلياش معني مردم استعمال در اما
زدم, زور گـفته جـنبانم جـايش از را سـنگ <اين دارد/ نوازشكارانه حتي
گـفته بيتي در ه]لي آهنگ و معني اين به نميجنبد> جايش از زارمانده

است:
زاري جان ماندست جانان, وصل است رفته

مـانده زار جـان ايــن نــماندي كــاشكي اي
چـه <بيچاره كردن/ التجا نمودن, التماس ـ Zori kardan ¬joŸ ºnAp
بعد و كردم زاري قدر <چه ندرامد>, كس هيچ گوش به كرد زاري قدرها
تـاريخنامة در نـداريـم>/ زوري داريـم <زاري هست: مـقالي شد>/ راضي
/tص٣٧٧v كند> عفو را شما گناهان كنيد زاري را خداي <و آمده: طبري

شرح چنين برهان در استو بوده <زب> اصل در واژه اين ـ ZapNp

بازگشت به فهرست
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مفت يا بيابند كه باشد چيزي هر آن و است رايگان معني <به است: يافته
معني همين به سمرقند در هست>/ هم آسان معني به و آرند/// دست به
تكرار را آن يافته را سخني كسي گر ا كه چنان ميشود/ استعمال نزديك
<زپ ميگويند: كند, تعريف توصيفو را ناارزنده چيز يك يا گيرد كردن
tرا vچـيز چـيزه <زب يـافتيد/ مـفت و آسان گپ يعني ديه> ـ يافتيد گپ

: است گفته معنا همين به نيز رومي موhناي ديه!>/ ـ ميكنيد تعريف
عيان ديدي دل سر كس هر ورنه مـدان زب مــن نــامة فــتح ليك
نكن tنگv دلتنگي قدر <اين كه/ باشد شايد, ـ Zora Zoro AnAp ,²nAp

شود>/ يافت نغز tپزشكv دوختوِر يگان <زارا ماند>, آمده حاضر زاره

شيار ١ـ

كـردن شـدگار١ را زرنگ زمـين <ايـن سخت/ زمين ـ Zarang¡¯np
خـيلي چـوب كه است زرنگ درخت از استعاره واژه اين است>/ دشوار
را هيزم و كوهي است درختي ـ <زرنگ آمده: لغتفرس در دارد/ سخت
روز پانزده ده بپوشند, ك خا در آتشاو چون باشدو سخت عجب شايدو

منجكگفت: بماند>/
نـدهد مـن بــار دوست گــر بگــريم چــنان

گال ز زرنگ و شخ اندر شود خون خاره كه
tصادقي ـ vمجتبايي
tزفـتم vيـا: مـن زفت را بيهود گپهاي <اين ثبات/ طاقت, ـ Zaft S—p
مـعني بـه است عربي <ضبط> شدة تحريف شكل واژه اين نميبردارد>/

استادن>/ سخت گرفتن, >
دراز گپرا <چنان دلتنگگشتن/ شدن, سست Zafـ kardan¬joŸ ”p



١٤١ . ز
زف دلهام نميبرايم, خانه از روز <شبو كرد>, زف tدلهايمv دلهام كه كرد
دلتنگي> و <سستي معني به كه است عربي <ضعف> كلمه اين اصل كرد>/

ميآيد/
<آب زhل>, و صـاف امـروز <آسـمان شـفاف/ و صاف ـ Zulol ¤¿p
رومي مثنوي در معني همين به واژه اين ميشود>/ زhل ماه تيره جويهاي

آمده: بسيار
زhل و صـاف دان آب راچون خلق

ذوالجـ]ل صـفات تـابان آن انــدر
حال تا من را زم بچة خيل <اين دروندار/ نادرا, كپ يكرو, ـ Zum ¨ Ôp
ناپسندي>/ <بدي, معني به است <ذّم> عربي ريشة از واژه اين نديدهام>/

بارداني بيد نودههاي و شاخه يعني (zimca) خيمچه از ـ Zambar oL«p
بـار گـرفته دستهها اين از كس دو پس گذرانيده دسته طرفش دو از بافته
غلتك زمبر را آن و ميكنند نصب هم tچرخv غلتك به را زمبر ميبردارند/
فـرس لغت در است/ شده ثبت زنبير برهان در ميگويند/ Zambarg§ altak
چـوب در را او سـر دو و َمشكي يا باشد گليمي است: يافته شرح چنين
دقـيقي چـنانكه ميكشند, بدان گل يا ك خا و برگيرند كس دو به و بسته

گفته:
خانههاشان سوخته و كنده كنون

زنـبر و تـابوت بـه بـرده بـاز همه
tصادقي ـ vمجبتايي
يك ُزواله, سمرقنديان گويش در َزواله ـ Zuvalayi butun ¬±TM ·§A°p
فراخ رزق از مجاز بتون> <زوالة سازند/ يكتانان آن از كه است خمير گلوله
<زوالة است/ گردانيده كسي نصيب تقدير نخست از استكه آرام زندگي و
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زواليـتان گـوييد <خـدا ,<tاست vآمـده آمـدگي tنگv بـتون اول از شـما
باشد>/ بتون اول از tزوالهتانv

مستعمل بيماران درد نسبت به vبيشتر گرفتن hبا شدتو ـ Zura ²n°p
نكرد>/ خواب دراز شب كرد, زوره <درد /tاست

كـرده رونـچه را <كـار جـّدا/ مسـتحكم, مــحكم, ـ Zavanca ³`¯ Ò° Òp
قديم زبان از همانا واژه اين كرد>/ زونچه را همه نوآمده <سردار گرفتيم>,
بـه واژه ايـن از دارد/ را <پـرزور> معني <زاو> جا آن و است آمده فارسي
حصه آن به ساخته تازهاي شكل <زورمند> مصداق به <زاومند> صورت
ايـن و است داشـته را <پـرزورانـه> مـعني كه است شده الحاق <چه> چة
نـيز ايراني قديم زبان در است/ شده <زونچه> زمان مرور به <زاومندچه>

دارد/ را زور پر معني <زاو>
وادار زور با كاري به يا شتابانيدن را كسي ـ Zitir kardan ¬joŸ o¼T½p
زيـتير قـدر <ايـن مـيرويم>, بـاغ به كه ششت كرده زيتير <آمده ساختن
است, بوده كردن> تير و <زه اصل در تعبير اين هست>/ حاليوقت نكنيد,
و بودن> آماده تير كردن رها به انداخته تير آن به كشيده را كمان <زه يعني
اجباري حالت در است: شده فرموده كار هم آدم به نسبت تنگ وضع اين

واداشتن/ كاري به زوري با و
زيـق ششـته تـنها خـانه در <روزهـا دمـاغ/ بـي دلتــنگ, ـ Ziq™Ç½p
واژه ايـن از مـيشود>/ زيـق ديـده را برادرش ناشايستة <كارهاي شدم>,
<مادرم غيره>, و اندوه دماغي, <بي معني به ميشود مشتق Ziqqi <زيّقي
tبـيمارv كسـل را آدم آخـر زّيـقيها <ايـن نميتوانـند>, برداشته را زيّقي
و <تـنگي مـعني بـه است عـربي <ضـيق> از اصــ� واژه ايــن مــيكند>/

است/ آمده هم كار> نامساعدت



[t ]
كارها سال به <سال سال/ هر سال, از سال ـ Sol ba sol ¤Bw ³M ¤Bw
نيز جزيت <و است: آمده طبري تاريخنامة در است>/ استاده شده دشوار
بـه /tص٢٦٥v گـرفتند> هـمي سال به سال و ستد همي و نهاد ايشان بر
مـهرشان روز به <روز است/ مستعمل روز> به <روز تعبير مصداق همين
تعبير گرفت>/ شدن بهتر روز به روز <احوالشان است>, استاده شده زيادتر

همين>/ احوال يوٍم كلِّ است: رايج هم عباره اين عربي
فـرموده كـار پسـخند و طـنز آهـنگ بـه بـيشتر واژه اين ـ Son ¬Bw
tنگv دهـنك]ني امـروز و درآمدهانـد سان به هم كس اين <انه ميشود/
<ترتيب, معني به كه است <سامان> مخفف شكل همانا واژه اين ميكنند>/

/tبرهانvاست آمده قدرت> قوت, نظام,
ميشود گفته كسي نسبت در ـ Soya tunuk budan ¬j±M ðÔ® ÔU ³½Bw
tرا <دخـترتانهvدخـترتان است/ جـثه ضـعيف و زودرنـج و حّسـاس كـه
سايهاش tرا vف]ني <ف]نيه نميتواند>, tنگv برداشته گپ تنك, سايهاش
مـعني بـه تـعبير اين در <سايه> ميشود>, tبيمارv كسل زود و زود تنك,

ميآيد/ نظر به <سايه> مثل كه است قامت> اندام, <تن, مجازي
بـوده گرم ستاره خيلي <دخترشان سيما/ روي, وجه, ـ Sitora ²nBTw
است/ بـوده نـازيبا يـعني است>, بـوده tسردv خنك <ستارهاش است>,

بازگشت به فهرست
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به <ستارهشان ستارهها>, آمدن tراستv موافق هم <به هست: تعبير چنين
عـلم از تـعبير اين ماندند>/ شده دوست قدر اين كه آمد راست يكديگر

است/ گرفته منشأ نجوم
اين <شما است>, سخت جدا آدم <وي بخيل/ ممسك, ـ SaxtShw

نمييابد/> بركت سخت <آدِم كو;>, ـ نبوديد سخت خيل
كه گويند را شوره است/<زمين Sarob <َسراب> اص� ـ SurobJAo Ôw
و <روي> مـعني به سمرقند در <ُسراب> /tبرهانv ميدرخشد> آفتاب در
ايـن سـراب و <افت مـيشود/ فرموده كار تحقير و طنز آهنگ به <اندام>
<سراب> مورد اين در شود!>/ خشك سرابت <اي بينيد!>, را پشت شوره
تـعبير است/ شده تشبيه شوره زمين به كه است اندامي تحقير آهنگ به
است/ مسـتعمل پـندار و گـمان آهـنگ به tسراب vاز Assurab راب> <اسُّ
tكه پيداست سرابوي از vيعني <اّسرابش ميبارد>, باران امروز <اّسراب

نميشود>/ راضي كار اين به وي
شـدن, خــوشحال ـ Sar ba osmon rasidan ¬k¼Çwn ¬BªwC ³M ow
شدم خرسند آمدي, كرده حرمت tمراv <منه پذيري/ منت شاديو نهايِت

رسيد>/ آسمان به سرم
ريختن, آب چيزي سر به ـ Saraš ba ob rextanTh½nJC ³M xow
<يك برداشتن/ بين از تدبير و چاره بي و انديشه بي را كاري يا را چيزي
آب بـه ســرش روز يك در بــچهها بــودم, آورده شــيرين نــان قــوتي
گردد, مشغول ديگر كار به كرده ترك بيهده را پيشه يك كسي ريختهاند>,

شدند>/ مشغول تجارت به ريخته آب معلمي سر به <ف]ني ميگويند:
بي و شوق و ذوق بي ـ Saram dilam kor kardan ¬joŸ nBŸ ©§j ¨ow
آمد <دينه دلم>, سرم وقت همه كس آن <كار دستزدن/ كاري به خواهش
كه است آن منظور جا اين رفت>/ برآمده زود و ُرفت را خانه دلم سرم, و
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كرده جويي بهانه گويان, ميكند> درد سرم ميكند, درد <دلم شخص آن

ميدهد/ انجام ناتمام نادرستو را كارها
عذر رسم به ـ Sara xam karda omadan ¬k«C ²joŸ ©i (An ow) ²ow
او سخن يا رنجانيدهاند اول, در را او كه آمدن كسي نزد پشيماني و خواهي
شده پشيمان كنون ا منه نكرد, گوش كپم به اول <در نگرفتهاند/ اعتبار به را
مـني <مـن است>, آمـده tپيشم vبه به پيشم كرده خم tرا vسرش َسَرشة

ميآيي>/ پيشم به كرده خم tرا vسرت َسَرته روز يك نكن,
<پدرتان زور>/ كس آن <سلوات بزرگي/ نفوذ, هيبت, ـ SalavotRA±Ò¦ Òw
است <ص]ت> جمع <صلوات> اصل در <سلوات> ,<tاندvدار سلوات آدم
مـتدين و دار تقوي آدمان نسبت به بيشتر واژه اين نماز>/ <دعا, معني به
نفوذ با و جدي شخصان كه هم مقرري و عادي آدمان به اما بود, مستعمل
صلوات>, گذشته <به هست تعبيري اين از غير ميدهند/ نسبت هستند,
مـناسبت در هم با اول مثل باز نشده يادآور آن از گذشت چه <هر يعني
يعني ندهيم>, باد را كهنه كاه صلوات, گذشته به بياييد, <خير باشيم>, نيك

كنيم/ فراموش را گذشته گپهاي
و طنز آهنگ به سيما/ روي, اندام, ـ Sumot, summotRB Øª Ôw ,RBª Ôw
<هـمة بـينيد!>, را سـمات tو vانـدام و افت <انـه است/ مسـتعمل استهزا
اين ميگويم>/ نبينم را وي سمات و افت <من شود!>, tكv خش سماتت
مـعني بـه و است <سـمت> آن مـفرد كـه است عـربي <ِسـمات> از واژه
صورت سمرقنديان گفتوگوي در /tغياثv ميآيد نيز هيأت و <صورت

است/ گرفته را ات> <ُسمَّ و <ُسمات>
از سوقوم, <وي ناهنجار/ فربِه زياد حد از شخص ـ Suè qum ¨±›±w
مـعني به است <سقيم> عربي ريشة از واژه اين ميجنبد>/ زور به جايش
فربهي <سوقوم, است/ آمده دار> عيب <ناقص, معني به مجازا و <بيمار>
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است>/ نزديك بيماري و نقصان به كه است
بسـولت آدم <پـدرتان آبـرومندي/ بـزرگي, وقـار, ـ Savlat S§±ÇÇw
اين نميتواند>/ آمده نزديك شما به كس هر ديده را شما <سولت بودند>,
آهنگ به <سولت> بزرگي>, و <وقار معني به است <ص]بت> اصل در واژه

است>/ بلندتر خودشان از <سولتشان ميآيد/ هم طنز
شـرم بـي سـياق ايـن بـه هم <آدم وضع/ حالت, طرز, ـ Siyoq˜B¼w
vنگ/ كـرديتان> خراب و ويران سياق اين به را <حويلي است!>, ميشده

/tياق اسِّ
يك را زمين <امشب دادن/ فراوان آب را كشت زمين ـ SerobJAo¼w
سـمرقند در بـوديم>/ داده آب سـيراب را پـياز <ديـروز كــن!>, ســيراب
بازار در ميوه <امسال ميشود/ استعمال <فراوان> عموما معني به <سيراب>
در مـيماند>/ كـرده سـيراب هـميشه را روزگـارش شــد>/<وي ســيراب
تركن هامون و فراز و دار ارزاني باراني را <ما است: آمده طبري تاريخنامة

/tص١١٤v گردان> سيراب را ما و
از خـواب/<شـما دوسـتدار خـواب, بسـيار آدم ـ SerxobJA±i o¼w
استعمال خواب> <كم <سيرخواب>, مقابل در خوابهستيد>/ سير كودكي
<سيرخوابي> واژة انوري يكبيت در هستم>/ خواب كم آدم <من ميشود/

رسيد: نظر به
فـتنه ديـدة بـبيند را سـيرخـوابـي كـنون ا هــم

ميدان اين ك خا گردد سيراب عدو خون از كه



[ x ]
<دخترتان شود>, نغز هوا <شاتيم احتمال/ همانا, شايد, ـ Šotim©¼UB{
مـخفف و شـده تـحريف شكل <شاتيم> بيارد>, خوش خبر يگان شاتيم
<شاتيم ميباشد/ tاست اين من گمان معني به ـ شايد مرا vيعني <شايدم>
به كارها كه tشايد vمرا است آن احتمال مرا يعني انجامد> نيكي به كارها
در هـمانا <شـاتيم> كه است اين ديگر تخمين يافت/ خواهد انجام نيكي

است/ دورتر واقع از تخمين اين امام است, بوده هم> <شايد اصل
vيـا: زد شـپاتي يك رويش <بـه تـارسكي/ سـيلي, ـ Šappoti »UB ÚP{
بـه است <چـپاتي> واژة از همانا زدن> <شپاتي يعني تعبير, اين /<tفراورد
در تـاجيكستان, در هـم hحـاv ميپزند تنور يا تابه در كه ُتُنك نان معني
يا ميزنند تنور به را <چپاتي> كه چنان /tاست رايج نان اين پختن كوهستان
مثل فراوردن, گردن يا روي به چپاتي مثل نيز را دست كف ميچسبانند,

است/ شده زدن> <شپاتي زدن>, <چپاتي تعبير اين استو زدن چپاتي
دويدن و رفتن سرعت با تيز زود, معني به زدن شپس ـ ŠippasuÙP ß{
و شنيد را گپ <اين بيا>, گرفته خبر دخترچهات از رفته زده <شپس است/
بـه كـه است Šap <َشْپ> ريشة از واژه اين دويد>/ خانهاش به زده شپس
بعضي آخر به تاجيكي زبان در /tبرهانv است آمده زود> <جهنده معني

بازگشت به فهرست
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چـنانچه ميكند/ افاده را صدا آمدن بر شده الحاق <َاْس> چسپك واژهها
<شپ>, ريشـة از هـم مورد اين در شد/> كشاده كرده (g§ ijjas) ِغّژس <در

است/ گرفته صورت <ِشّپس>
شـتاح وي <بـه دل/ سخت انديشه, بي روي, بي آدم ـ Šattoh bBT{
<شـطح> عـربي ريشـة از واژه ايـن نميتواند>/ آمده tنگv بس كس هيچ

برآمدن/> اعتدال حد <از معني به است
قـرار, بـي ك, hچـا و چست تــيزكار, شــخص ـ Šatrama ³« ÒoÖTÇÇ Ò{
درست را كار يك مانيد, را شترمه <وي ديه>, شترمه جدا وي شوخ/<بچة
كي, hچا معنيچستو به است <شطر> عربي ريشة از اينواژه نميكند>/
صـورت واژه اين سمرقنديان گويش در تيزكاري/ هشياري, هوشمندي,

است/ گرفته را <شترمه>
گفتنم چه ترس <از ماندن/ ناجنبان حركت, بي ـ Šax šudan ¬k{ g{
شـخ هـمه tسـرديv خـنكي از <امشب مـاندهام>, شـده شـخ ندانسته را
آمده <شخ> شرح در برهان در ماندي؟> شده شخ ناخاست <چرا شدند>,
مجازا <محكم> همين سمرقند گويش در گويند>/ را محكم چيز <هر است:

است/ آمده حركت> بي <ناجنبان, معني به
<خـدمت رسـانيدن/ آخـر بـه كـردن, تــمام ـ Šud kardan ¬joŸ k Ô{

آمديد؟>/ كرده شد شنبه دو در را <خواندن آمد>, كرده شد را عسكري
واژه اين شدن/ فارغ مشغولي از يا كار رسانيدن آخر به ـ Šudan ¬k{
يـا نـامه كسـي ميشود/ استعمال كار جريان در بلكه مطلق, معناي به نه
شخص اين نويسي نامه رسانيدن آخر به منتظر ديگر مينويسد, كاغذي
ميدهد: پاسخ ديگري <شدي؟> ميپرسد: شد, تمام كه نامه است/نوشتن

شدم>/ <ها,
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اميد جهان يك به <وي قطعي/ عزم تيز, حركت شدت, ـ ŠastSv Ò{
زمين به آمده شست <به گرداندي>, را وي شسِت گپ اين با تو بود آمده
<نيش معني به برهان در <شست> رو>, راهش به نگردان, <شستشرا زد>,
يافته شرح ميكند> بيرون را فساد زده, شدت با زخم به جرح كه نشتري و
است: شده داشته نظر در نشتر تيزي همان سمرقنديان گويش در است/

است/ نشتر تيزي مثل قاطع عزم حركتو شدت
<شوگم است>, بد آدم وي <شوگم نفس/ نيت, نشانه, ـ Šavgum ©£±{
صـورت واژه ايـن مـيگردد>/ بـر سـ]مت و صـحت پسـرتان نكنيد, بد
يگـان از گرفتن نيك <فال معني به است Šugun <شوگون> شدة تحريف
گويش در اما /<tبرهانv كس يگان آمدن از يا مرغان آواز از كه چنان واقعه,
كـه چـنان مـيشود, اسـتعمال <بـد> صفت با بيشتر <شوگم> سمرقنديان

نميگويند/ كنيد> نغز <شوگم
اين در اما كردن/ شوهر برآمدن, شوهر به ـ Šuy kardan ¬joŸ º±{
شـوهر دوم بـار كسـي ترغيب يا خود خواهش با كه است آن منظور جا
در مـعني ايـن بـه كـرد>/ شـوي نگـذشته ماه دو و مرد <شويش ميكند/
اين و كنيم كه شويي از نيست چاره را ما و است: آمده طبري تاريخنامة

/t٥٦٢ vص سپاريم وي به ملك
بهرهمند و سير مادر شير از كه تازهاي و فربه برة ـ ŠirmastSv« o¼{
بچه <اين است/ مستعمل نازپرورده و شوخ كودكان حق در مجازا است;
در اصـلي مـعني در <شـيرمست> نميداند/>, را كاست و كم شيرمست,
دارد/> دست به شيرمست برة قصاب <جواني است: آمده اسرارالتوحيد

در و دارد شـراب نشـئة كـمي كـه شــخصي ـ Širamast Sv« ²o¼{
بود, آمده مست شيره <دينه ميكند/ رعايه را آداب معاشرت و صحبت
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مستعمل هم كيف> <شيره عبارة معني اين به نشستيم>/ كرده صحبت كمتر
است/

پوشيده شينم لباسهاي <دخترتان موافق/ متناسب, زيبا, ـ Šinam ©®¼{
فـعل از واژه ايـن مـيپوشيد>/ يـافته را شـينم شينم <چيزهاي ميگردد>,
به لباسي يا <چيزي كه معني اين به است شده ساخته نشستن> <ششتن,
<شين> <ششتن>, فعل امر صيغة ميآيد/ موافق يعني ميشيند, كسي اندام
و <دارم> مصداق به ميشود ساخته <شينم> صفت <ام> چسپك با استو

/t/نگv <فارم>



[„ ]
است/ <طـالع> واژه ايـن اصـل سـرنوشت/ قسـمت, ـ Toleh ³ß§BÇÇ‡
طـاِله> <بـد xustoleh طاله> <خوش ,batoleh tباطالعv vَبطاِله> تعبيرهاي
فرزندهاي كه دادرتان است بوده بطاله <آدم است/ مستعمل battalehو///
نـداشـته طـاله vيـا است نبوده طالهش tهمسر زنvيعني <از دارد>, قابل
شود, tكv ُخش <طالهم نتوانست/ كرده پيدا خوب همسر يعني /<tاست

/tنگv نميگيرد>/ برار هيچ كارم

بازگشت به فهرست



[ Œ ]
كـني, <عزت كردن, حرمت داشتن احترام :Iè zat kardan ¬joŸ R Øqî
جا به را <عزت تعبير كند>/ عزت را مادر پدر بايد <فرزند ميبيني>, عزت
جا به را عزتشان بودند, آمده برادرتان ديروز است/ مستعمل نيز آوردن>

كرديم>/ گسيل آورده
را كار اين <هرگز عيبگرفتن/ كردن, م]مت Aybـ kardan¬joŸ K¼î
عيب خوب ديده را جايتان و خانه <احوال ميكنند>, عيب آدمها كه نكنيد
دخـتر نـخست كه دارم ننگ <من آمده: طبري تاريخنامة در رفت>/ كرده
مرا مردمان و بود مانده خانه به مهتر دختر و فرستم شوي خانة به كهتر
tاست vعيب Aybas <َعيبَس> تعبير سمرقند در /t١٩٥v كنند>/ عيب بدان
عيبس <هاي ميشود/ استعمال tكودكان به نسبت vخصوصا بسيار خيلي
نگوييد>/ فحش گپهاي خيل اين عيبس, شد چه شما <به نكن>, خيلي اين



[ ï ]
كـن, حسـاب <درستتر ناسزا/ رفتار گري, فريب ـ G§ irromi¦ »«A Øo“
ميشود/ استعمال شخص نسبت به Girromنيز ام, <غّر واژة نكن>/ غرامي
عربي <غرامت> ريشة از همانا واژه اين نميكنم>/ بازي شما با غرام, <شما
در و <ضرر> و انداخت> <جريمه معني فعلي صيغههاي بعضي در استكه
شكـل يـا <غرامي> دارد/ را دار> <قرض و <حريف> معني <غريم> شكل
بـه كـه است صورتي يا است tمقابلي vدشمني, <غريمي> شدة تحريف

است/ شده ساخته <نقاشي> امي>, <رّس مصداق
غـزاوله پـايهايم گشتن بسيار <از سخت/ آبلة پينه, ـ G§ uzovla ³§°AqÔ“
كه tپينهايv آبلهاي يعني است, آبله> <غوزه اصل در اينواژه است/> كرده

است/ سخت غوزه مثل
تـازه بـراي دارد كـ]ن سوراخهاي كه ايلكي غربال, ـ G§ allber o¼L¦“
آب از را <غلبير هست: تعبيري لوبيا/ نخود, مثل ك]ن دانهاي و غّله كرده
مـعلوم سـنجش از بـعد كـار نـتيجة يـعني مـيشود> مــعلوم بــرداريــم,

رسيد: نظر به عطار شيخ الطير منطق در <غلبير> ميشود/
هـم به غلبيرش و جاروب با ديد دژم و خار شد ويرانه آن در چون
يك مسكو از tبچهامv <بچيم عادي/ غير عجيبو چيز §Gـ alati¦ »†¦“



ميگويند چه سمرقنديان . ١٥٤

باور گپ هر به َيه, ِد ـ غلطي آدم <شما است/>, آورده غلطي چيزهاي توده
آمده معني همين به احتما� <غلطي> نيز حافظ زيرين بيت در ميكنيد>/

است:
آر جاي به عهد صنما گفتم: و ميشد دي

نيست وفا عهد اين در خواجه, غلطي گفتا
غلط تو خواجه <اي كه نميگويد محبوب بيت اين در منطق روي از
خـواجـه بـلكه بـاشد, غـلط كه است نگفته چيزي حافظ زيرا ميگويي;
ميگويد: جواب در محبوب و كند وفا عهد به محبوب كه ميكند خواهش
وفـا عـهد به كه زمان اين در هستي, غلطي و عجيب شخص تو خواجه,

كنم!>/ من كه است كرده
كردن, شكايت او نبودن در شخصي از ـ g§ aybat Kardan ¬joŸ SL¼“
خودشان به باشد گپتان نكنيد, <غيبت گپزدن/ او حق در يا كردن بد را او
در را ما كه كساني آن <تا شد: بازديد اسرارالتوحيد در تعبير اين گوييد>/
را عزت درگاه عزيزان تعالي سبحانه حق كه ببينند ميكنند/// غيبت غيبت,

ميخوراند>/ چه غيبت پردة از
غــيجيده بـــود يــــخبندي <راه لغــــزيدن/ ـ G§ ejidan ¬k¼\¼ÇÇÇÇ“
قـديم در واژه ايـن غـيجانيد>/ ديوار طرف به اندك را <يخچال غلتيدم>,
كشـيدن ك گَـَو <خزيدن, معني به است داشته g§ ajidan <غجيدن صورت

pچهارپايان و گاو حركت به qتشبيه رفتن پا و دست چهار ١ـ
است: آمده روم موhناي مثنوي در /tبرهانv كودكان١>

مـيغژي كژي سوي طف]ن همچو كــژي آمــد تــو خــّروِب عـــاشقا
رسيد: نظر به مثنوي در نيز غيژيدن> <غيجيدن, شكل
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مــيطلب را آن و مــــيغيژ او ادبســــوي بـي و شكــل خــفته و لوك و لنگ
غـيل ك خـا بـه خـر <مثل غلتيدن/ خوردن, غلت ـ G§ elidan ¬k¼¦¼“
رفت>/ غيليده tنردبانv زينه <از آمد>, پايين به hبا از زده, <غيل ميزند>,
<غيلك> مياندازند, شوربا يا tرشتهv اوگرا درون كه را كوفته ريزه گوشت
تـوپچه شكـل به tغي]نده آرد vبه زده غلت را آن زيرا ميگويند, g§ elak

ميكنند/ آماده



[” ]
فارم خيلي تابستان ورزاب هواي و <آب دلنشين/ گوارا, ـ Foram ¨nB—
فارم شمال يك <حاضر است>, بوده نافارم جدا حافظ اين <آواز ميشود>,
tنگv دارم> <شـينم صـورت بـه <فـاريدن> فـعل از <فـارم> ,<tوزيدv آمد

است/ شده ساخته
مـن بـه كـوهستان <هـواي آمدن/ سازگار و موافق ـ Foridan ¬k½nB—
بـيمار آدم بـه پـنير و <شـير نـفاريد>, كس آن به دارو <اين فاريد>, خيلي

ميفارد>/
<يك ميشود/ پيدا طعامي ناخوش مزة از دهان در كه حالتي ـ Fac_Ò—
خوردني چيز يا نسبتطعام به شد>/ فچ دهانم استكه پخته مزه بي شولة
العقل ناقص و گوي بيهوده آدم نسبت به آمد>/ بر فچ <خربزهتان گويند: هم
نـيز را بـيهوده سـخن است/ بوده فچ بسيار آدم <همراهتان ميگويند/ نيز
قديم واژة شدة ويران شكل <فچ> گفت>, بسياري فچ <آمده گويند: <فچ>
دهان عضو يگان نقص از كه دهاني <آب معني به است <bafjبفج> فارسي

است: گفته بلخي شهيد ميشود>/ پيدا
بـيند تـو روي و سـر كـه را آن اوفـتد قــي

روي بر و بر بر چكان بفج آن از و خلم زان
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tسياقي دبير vلغتفرس
فـرجـه <بـي بـياييد>, مـا خانة به شود <فرجه فرصت/ ـ Furja ³]o—
مـوhناي مـيكنيم>/ صحبت فرجه به روز <يك رفتند>, نشيشته بودهاند,

مثنويگفته: در روم
مثنوي جزيره در كن فرجهاي معنوي بحر عطشان شدي گر

طـعم شـده بسـته جـوشانيدن از بعد كه نوزايده گاو شير ـ Falla ³Ø¦—
از <زمين ميكنند/ مانند فله به را م]يم و نرم چيز ميگيرد/ گوارا و شيرين
لغتفرس در است>, آمده بر شده نرم و گرم tبرين vفله فله مثل برف تگ

است: گفته منوچهري آمده/ ماست خيل يك معني به ُفّله شكل به
گـوينده بـطهاي بـر و داريـم مطربان آيين نو

فله چون ساعدهاي و داريم ساقيان مساعد
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وجد در و مفتون معترف, Ç ¬joŸ ¥ÄB› ,¬k{ ¥ÄB› ,¬j±M Qail¥ÄB›
آن از نيز اوزبك مردم استو معمول نهايت تعبير اين كردن/ و شدن بودن,
نـغز سـرودهاي چـنان وي كـونسرت در <ديروز ميكنند/ استفاده بسيار
گـپهاي بـا امروز <شما ,<tكرد قائل را همه vيا شدند قائل همه كه خواند
كي را هنر قدر اين قائل, تو به <من كرديد>, قائل را همه آميزتان نصيحت
پـيش زمـانهاي از سمرقند مردم ميان تعبير اين <///!tآموختيv گرفتي ياد
باب در خود تذكرة در سمرقندي مليحاي كه چنان است/ بوده مستعمل
نـوعي بـه هـجا و هجو و بديهه <در است: گفته سمرقندي شاهد موhنا
واژة كـه است مـعلوم قـائل>/ او به همه كه است مايل و راغب خاطرش
<حـرف و گـوي> <سـخن مـعني بـه است, عربي <قول> مصدر از <قائل>
از كسـي, از <مردم كه است آن منظور اصل سمرقنديان تعبير در زننده>
حرف آن از تنها كه هستند هيجان و وجد در چنان و/// واقعهاي از چيزي,

هستند/ tگويندهv قائل يعني ميگويند> تحسين و آفرين و ميزنند
درد قــتال <ســرش فــرسا/ طــــاقت ســــخت, ـ Qattol ¤BØTÇÇÇÇ›
اصـ� واژه ايـن قـتال>/ <دردش گـرفت>, قتال درد را <شكمش ميكند>,
طـاقت سخت درد دارد/ را <كشنده> معني و است <قتل> ريشة از عربي



١٥٩ . ق

قتال> <زهر باشد, تلخي سخت چيز گر ا ميگويند/ <قتال> مردم را فرسا
: است گفته رومي معني اين در ميگويند/

گزين دوري زان است قتّال زهر انگـبين كـاين ترا من گويم چند
افتيده <قريب حادثهاي/ يا واقعهاي وقوع آمدن نزديك ـ QaribK½o›

بتركد دلم بود نزديك احداث١ـ افتتاح, ٢ـ

شدم١>/ لَكْف ِد قريب شنيده آورد, ناخوش <خبر داشتم>, نگاه من بود,
آواز قـريبي <بـه ميشود/ كاربرد نزديكي> <به معني به قريبي> <به كشاده٢عبارة نو راه قريبي <به دادند>, خوب كونسرت يك مقام شش خوانهاي

ميشود>/
قـضا گـه نـا پـدرشان <ديـروز گذشتن/ در ـ Qazo kardan ¬joŸ B‚›
است/ مسـتعمل نشـده گـزارده نـمازهاي نسبت به شدن> <قضا كردند>,

خوانديم/> را شدگي قضا <نمازهاي شد>, قضا پيشين <نماز
ظـرفهاي خصوصا را, آلوده چيزهاي ـ Qatron kardan ¬joŸ ¬Ao†›
حـ]ل درجـة بـه tمـراتـبه سـه عرف روي vاز شسته تازه نهايت را خانه
قطران شسته را وي tبروv رو رسيد, سگ دهان طبق, <به است/ رسانيدن
باب از بوده عربي اص� واژه اين كردم>/ قطران راشسته سطل <من كن>,
فارسي شكل مصداق به است/ tتقطيرv كردن> تازه را <آب معني به َر> <قطَّ
<َقطران> آن مخفف كه ساختهاند <َقَطران> واژة تابان>, <فروزان, تاجيكي

است/ شده
كـردن>, vقهر عبارههاي است, مستعمل رنجش معني به Qahrـ o ›́
قـهرشان كــه نــزدهام ســخت گپ <مــن است/ مــعمول آمــدن> <قــهر
او دهن سه <دو ميآيد>, قهرش گپ هر به كسناُزك, <دادرم ,</tآيدvبيايد
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كردن قهر گپ هر <به رفت>, آمده بر كرده قهر ليكنوي كردم, نصيحت را
كيها <ف]ني ميشود: استعمال <رنجيده> معني به <قهري> پسرم;>, نغزنه,
معني به <قهر> ,<tنميآيدv نميبياد من خانة به قهري من از باز (kayho)
دهـن سه دو tغضب حين در vيعني قهر باhي <من ميآيد/ نيز <غضب>
كس <اون ميگويند: زودرنج شخصان حق در زدم>/ سخت گپهاي tنگv
بيني باِل گويش, vدر شان بيني باhي قهرشان را ايشان يعني را tكس vآن
چيزي نكشاده, tاست بيني زير vكه دهان يعني (boli binis§ on ba) به شان

ميرنجند>/ زود كرده نا انديشه نگفته,
واژة رسـتاخيز و مـحشر روز همچون سمرقند در ـ QiyomatS«B¼›
شـور و خـرخشـه و <عربده معني به مجازا اما است, مستعمل <قيامت>
را <صندوقش رفت>, كرده وقيامت آمد <دينه ميشود/ كاربرد نيز وغوغا>
نـيز حـيرتانگـيز> <عجائب, معناي به ميكند> قيامت آمده كه نگشاييد
قائم> <قيامت عبارة كردند>/ خواني سرود قيامت بچهها <ديروز ميآيد:
قائم قيامت جا اين پيش روز <دو ميشود: فرموده كار معني همين به نيز
دلگشـاييها و vبـازي هـنگامهها خـيلي شـده جـمع بسياري مردم شد/
كار در سمرقند در معنيها همين به هم گذشته قرون در تعبير اين كردند>/
اين از و ///> است: آورده تذكرهاش در سمرقندي مطربي است/ بوده برد

شد>/ قائم قيامت كه گويا آمد پديد نوروزگاه در عظيم شور حالت
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گشـتن/ احـتياجمند شـدن, پيدا ضرورت ـ Kor aftidan ¬k¼T—A nBŸ
هم خبر ما از افتد نه كارتان ميآيد>/ پيشتو دوان tافتادv افتيد كه <كارش
كاري گر ا <تا است: آمده معني همين به طبري تاريخنامة در نميگيريد>/
افكـند بيرون راه بدان خويشتن او افتد, چيزي او كوشك اندرين يا افتد
رو>/ افتاده پيشكار نرو طبيب <پيش هست: مقالي سمرقند در /tص٥٦٧v
مـيكنند, شـوخي <بـچهها هست: تـعبيري چنين سمرقند در اين از غير
هـمين بـه مـيگيرد>/ خـوانـدن را كـتابش ـ نـه كـارش نميكنند, شوخي

نه///> كارشان نه, ما كار نه, كارت نه, كارم صورت:
هر <به نمودن/ مداخله كردن, دخالت ـ Kordor sudan ¬k{ nAjnBŸ
كـاردار چـيز هـر بـه tنگv بـيهوده هـوده <مـادرم نشـويد>, كـاردار چـيز
نه>/ كاردار كس آن نميخورد ميخورد ك خورا <بچهشان نميشوند/>,

در بيشتر نداشتن/ لياقت نبودن, قابل ـ kor naomadan ¬k«C ³¯ nBŸ
برنج اين vيعني نميبياد> كار برنجت <اين ميشود/ استعمال نفي صورت
و ادب بـي عـقل, بي vيعني نميبياد> كار وي <دختر /tنيست پخت قابل
چيز آن <مگر دارد: جا آمدن> نه كار <به تعبير طبري تاريخنامة در /tغيره
تصديق صورت در نيايد/> كار به آن را رعيت و خاص, باشد را ملك كه

بازگشت به فهرست
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ميبياد روزكار يگان مانيد, گرفته را چيزها اين <خير, است: مستعمل كمتر
/tميآيد كار vبه

ميسازند/ خانگي مرغان براي كه خردي خانهچههاي ـ KAtakðÒT ÒŸ
َميده كتك مثل شان خانه كرديم/> كتك مرغها براي حويلي طرف يك <از
در <كت> ك>, <ا <چسپك>, و <كت> از است مركب واژه اين است/> بوده
ميكده <آتشكده, خانه>, <جايگاه, معني به است بوده كده> > يا كد> > اصل

باشد/ بايد <كدك> اصل در هم كتك> > غيره/>, و
<يك مـوافـق, ارزنـده, ســزاوار, ـ Kiroyi¦ , kiroyi ßºAoÇŸ ,»Ç½AoÇÇŸ
نكرد/>, رفتن شده كشاله راه قدر همين به كراي نشد, درست مهمانداري
رفـتن شـده <كشـاله بـه يعني ديدن>/ كراِي است, ساخته نغز <خانههاي
از <يكي است: المحجوبآمده كشف در است/> ديدن سزاوار نميارزيد,
كرد/> ك پا رساله اين از من نام نكند, او نام گفتار كراي كه ركيك مدعيان

است: گفته انوري
تـو مـعايب از كـه زان تـو بـزرگي از نه

نكند كرا هم انديشه كه هجو جاي چه
خبر كس آن از وقت همه كرايي, <پسرشان ارزنده/ معني به كرايي> >
دلم ليكـن نـه, كـرايـي آوردم, شـما به را تحفه اين <منه ميكند/>, داري

ديه>/ ـ خواست
رسـيده/ برراريش جوجه وقت مانده تخم از كه مرغي ـ KurkœoÔŸ
گرفته خمار دار نشئه مواد يگان با كو تنبا كسبه است/> شده كرك <مرغتان
خمار كسبه <آن ميكنند/ مانند كرك مرغ به سمرقند در را گشته پريشان و

است>/ گشته گرنگ دنگو كرك مرغ مثل باز روز دو كو تنبا
كه آمد فر و كّر يك <با خودنمايي/ دبدبه, تجّمل, Karruـ far o— ° ØoŸ
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مـعني اين به ميگردد/> كرده فر و كّر <هميشه باشد/>, شهر پادشاه گويا
است: گفته مختاري عثمان

نـهي و امر به زمانه چو ترا فلك بيند
فـر و كـّر به گردون چو زمانه ترا يابد
است هجومي و حمله معني به استو عربي واژة اصل در فر> و كّر >

گفته: انوري كه چنان دارد, انگيزي بيم آوازة كه
اوست قـهر شـبيخون فـر و كّر كه جا آن

است ممكن نگهبان و دار س]ح نصرت
يـا دعـوت بـراي كـردن واسـطه را كسي ـ Kas mondan ¬k¯B« uŸ
كس بار <چند آوردند/>, مانده كس مرا <خودشان خواهش/ يگان اجراي
بـه كه ماندهاند كس <ديروز فرستند/>, خواستگار دخترتان به كه ماندند

درايم>/ يك پيششان
شده سبب صحبت براي كه بهانهاي يا مورد Kafšeriـ gapO£ o¼z–Ÿ
كـرده صـحبت شـما بـا بـهانه هـمين بـه ديـه, گپ كـفشير <چـاي تواند/
كه است آمده كهاي خا يا <دارو معني به برهان در كفشير> > ميشينيم/>,
همچون كردن> كفشير > عمومي معني همين و ميپيوندند هم به را فلزات

است/ شده گپ> كفشير > استعارة پيوستن هم به
بايد هستيد, خاندان همين ك]ن <شما پيشگام/ سرور, ـ Kalon ¬ÀŸ
را tمحلهv گذر ك]نهاي tنفر سه vدو ته سه <دو باشيد>, غمخوار همه به
كـ]ن > تعبير واژه اين مرادف كنيد>/ را tسورv توي مصلحت كرده جمع
دو فردا بينيد, را tتان vآمادگي <تَيّاريتان ميكنند/ استعمال نيز را شونده>

ميآيند>/ مهماني به شهر شوندههاي ك]ن سه
دادرشـان مـثل هـم كس <ايـن پست/ قد ُخرد, كوتاه, ـ Kalta ³T¦Ÿ
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هم <مختصر> معني به است>/ hزم كردن كلته كمتر را چوب <اين كلته>,
را كلته و ماند را <دراز هست: مقالي وقتنيست/> كنيد, كلته <گپرا آمده:
آن/ مـانند و سـباع خر, چون باشد بريده ُدم ـ كلته فرس: لغت در بريد/>

گفت: بوشكور
نهفت در داستان اين زد دانا كه گـفت روبـاه كـلته دوان شـاه به

tسياقي vدبير
است/ مانده باقي اينواژه مجازي معني تنها سمرقنديان گويش در
قـدر <ايـن فـراوان/ بسيار, حد از بسيار, ـ Kamu g§ amam¦ ©ª“ ° ©Ÿ
گريه وغمم كم جدايي غم در <بيچاره نه/>, غمم و كم آوردة بسيار سيب
تـاجيكان قـديم عـبارة اين شده/ الحاق فعل به <نه> مورد اين در نكرد/>
است, بوده نه> هم غم و <كم اصل در استو شده كوتاه مرور با سمرقند
نيست>/ هم غم كمي از نيستو هم كم كه فراوان و بسيار <چنان معني به
و كـم هـمين, مـن <يافت نارسايي/ كمبود, ـ Kamu kuè s t±Ÿ ° ©Ÿ
و كـم بي كرد, نغز <مهمانداري ميدهيد/>, كرده بود خودتان را كوسش
مـعني بـه است <كـاست> تــحريف <كــوس> عــباره ايــن در كــوس/>
كـوس را كـاغذ <ايـن ميآيد: هم ناراست> كژ, > معني به <كوس> كم>, >

بريدهاند>/
<بچهها ترتيب/ بي سامان, سرو بي زبر, و زير ـ KunfayakunÖñÒ¼ Ò–®ÔŸ
و قـهر بـا <وي رفتند/>, كرده كنفيكن را همه لحظه يك در كرده شوخي
نمود/ سرزنش و كاهش را ما همة يعني كرد> كنفيكن را همه آمده غضب
در تعالي حق است/ آمده فيكون> <كن مجيد قرآن مشهور آيت از تعبير اين
در يعني ميآيد/> وجود به هستي او امر به و tباشv <كن> فرمود: آفرينش
لحـظه يك در آهنِگ همين سمرقنديان تعبير در لحظه/ يك در آن, يك
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شريفه/ آيه معني نه است, منظور عالم شدن دگرگون
شده ك كوا خورده كرم را <درخت تهي; ميان سست, ـ Kavokœ A±Ÿ
در و ك> <كاوا اصل در واژه اين شدگي>/ ك كوا شده كهنه رها hبا> است>,

است: گفته لبيبي است/ آمده تهي ميان معني لغتفرسبه

خورشش شب و روز نيست گران عمود بجز
است كـاوك شكـمش گر ازو نيست شگفت
tسياقي vدبير
اسـتاده راه مـيان در كه بندي راه, سر سدِّ ـ Kuè ndalang¡®§ ²k¯±Ÿ
لنگ كـونده راه مـيان كه را ك]ن سنگ <اين مانده/ معني به مجازا باشد,
شـده سـاخته واژه دو از استعاره طرز به تعبير اين است؟>/ مانده آورده
راه در ـ لنگ /٢ tاست يافته تبديل kynde كونده به vديرتر ُكنده /١ است:
در هم كنده ميماند, راه ميان در كاروان كه چنان /tبرهانv كاروان ماندن
است مانده راه ميان در كه كندهاي يعني ميماند, مانعه همچون راه ميان
استادن>, لنگ كونده > معني جا اين از ميشود/ كنندگان عبور مانعة واين
نـداده كشـال را گپ <شـما هست: هـم تـعبير چنين است/ بودن> <مانعه

مانيد/> پيشوي به لنگ كونده يكباره
خصوصا خانه, در پيشخدمت زن ¦Kayvoniـ , kayvonu ±¯A±¼Ÿ ,»¯A±¼Ÿ
tنگv اوّده را خـانه كار خودتان شما نباشد كيواني زنها/<يك خدمت در

غروب بعدازظهر, ١ـ
واژه اين ميكنم>/ را شماها كيوانگي بيگاه١ تا پگاه <از نميتوانيد>, كرده
در hحا اما گاه, در بانوي و خانه صاحب معني به است كدبانو> > اصل در

ميشود/ استعمال زن پيشخدمت معني به تنها سمرقند
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گپ هـر از بـودن, وقـار با و تحمل با ـ Gapbardoštan T{AjoM O£
را ك]ن و خورد گپ زنين, و آدم من tبزرگ vبرادر akayi كة> <َا نرنجيدن/
بردبار و زنين شخصو به نسبت بردار> <گپ صفت جا اين از ميبردارد>/
بـوده آداب خـوش و بـردار گپ tبـچةv بّچي ميشود/<پسرتان استعمال
حسـاس و tزودرنـجv نــازك شــخص بــه نســبت ايــن نــقيض است>/
نميتواند برداشته tگپه vيا گپ نازك, tخيليv جدا كس <اون ميگويند>,

/<tنميبردارند گپ vيا
پخت <گپشان /tكردنv شدن حاصل موافقه ـ Gap puxtanThQ O£

شدند>/ مهربان خيلي هم به كه
زن, ويگپ <به گفتن/ زدن, حرف كردن, سخن £Gapzadan¬jpOـ
<امروز زد,>, خوبگپ است, بوده tبسيارv مول <گپش نكند>, را كار اين
نيست, وقت حاضر بسيار, <گپ ميشينيم,>, كرده زنان گپ بياييد بيگاه
قديم زمانهاي در فارسي زبان در <گپزدن> ميآيم>/عبارة ديگر يكروز

است: گفته رومي الدين ج]ل است/ بوده رايج نيز
نـي خويش خداي وز و داري شرم زنـي گپ رويـي نـاشسته هـر ز گه
شدن> <گپ ميشود/ ساخته بسياري عبارههاي و تعبير <گپ> واژة از

بازگشت به فهرست
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بسـياري مـهمان مـا شـهر بـه كه شد گپ <ديروز شدن>, <آوازه معني به
كه هست <گپگپ ميآيد/ آوازه معني به نيز <گپگپ> است>, ميآمده
نيز gapu gapca گپچه> <گپو است>, ميشده نو پول باز روزها همين در
كـرده گـپچه و گپ بـيهوده <مـردم افتادن/ مردم دهان به و آوازه معني به
و گپ كـه نكـن را كار <اين باشم>, شده جدا زنم از من گويا كه گشتهاند

ميشوي>/ گپچه
شدن ناگپ شدن, آزرده رنجيدن, ÇO£ Th½o£»®í½ ,Th½o£O£
رفت يعني ناگپ> باز سال يك گريخت, گپشان پدر ميراث باhي ///tنگv
را گريختگي گپشان باز سال يك <آنها نميزنند/ حرف هم با ندارند, آمد و

است>/ گريخته
<دينه نشدن/ حاصل مصالحه و موافقت ـ Gap napuztan ThP¯ O£
زور خـيلي <مـن نپخت>, گپمان ليكن زديم, گپ خيلي خصوص اين در

نپخت>/ گپشان ليكن ,tنمودم vكوشش زردم
بـوده گـجير خـيلي بـچه <اين عنادكار/ رِو يك شخص ـ Gajir o¼\£gij <گـيج> واژة از اصل در شايد <گجير> نميكند>, گوش گپ به است,
بـه و tبرهانv است آمده متكّبر و خودبين و عقل <كم معني به كه باشد
به زمان مرور با داشته <گيجور> شكل همانا <گنجور> و <رنجور> مصداق
گنج, صاحب <گنجور> دار, رنج آدم <رنجور> است شده تبديل <گجير>

عناد/ بِد خصلت دارندة <گنجور>
بـدون رغـبت, و مـيل بـي ـ Gardani xoroxoron ¬AnBÇinBÇi ß¬jo£
<بـه آمـد>, خريده را چيزها همين رفته بازار خارخاران <گردن خواهش/
شـرح چـنين تعبير اين برهان در رفتم>/ خارخاران گردن كس آن مهماني
و خاريدن> گردن باشد>/ كردن بهانه و آوردن عذر از كنايه > است: يافته
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را آن اما بود, سخت <گردن كه باشد استعارهاي شايد خارخاران> <گردن
معني به برهان در اين از غير كرديم>/ خم گردن كار اين به كرده نرم خاريده
شايد آن, استعاره معني صورت اين در است/ آمده نيز خواهش> و <ميل
ميل كار اين به كرده نرم خاريده را خواهش و ميل <گردن كه باشد چنين

كرديم>/
گـرفت>/ باران ديديد, <انه شدن/ شروع سرشدن, ـ Giriftan T—o£
در گرفت>/ tاش گي vديوانه ديوانگيش tرا vوي <ويه شد/ سر باران يعني
مـنظور دار دوام عـمل گـرفت> نوشتن گرفت, <رفتن مثل تعبيرات چنين

نوشت/ همي رفت, همي يعني است
سـاختن, كـردن, <تصور معني به عباره تركيب در ـ Giriftan T—o£
tعـاقلv عـقل بـه راخـيلي خــودش آدم <وي مــيآيد/ كــردن> وانــمود
به ميكنيد>/ مني من vيعني ميگيريد> ك]ن را خودتان <بيهوده ميگيرد>,
شاعر كسخودشرا <آن است: معمول هم <تراشيدن> واژة <گرفتن> جاي
مـيشود/ بـازديد نـيز گذشتگان نثر و نظم زبان در تعبير اين ميتراشد>/

است: گفته روم موhناي
باش خاموش و شو صامت و رو پس

تـراش والي كــم خــويش وجــود از
كار بسياري <از سر/ گردگشتن عقل, كم ناچار, گيج, ¯¡Garangـ ÒoÒ£
<آمده نكن>, گرنگ tمراv منه <مان, نميدانم>, را كردنم چه گرنگ, سرم
اوّدة از گـرنگ آدم يك <وي مـاندم>, شـده گـرنگ زد, گپ احـوالش از

ميكند>/ درد گرنگ, سرم باز <پگاه نميبرايد>, كار اين tعهدةv
فكر, انديشه, گپ, <سخن, معني به است <گفتن> فعل از £–GuftSـ
از قابل <فرزند آمد>, سفر از امروز برادرم برآمد, درست تو <گفت رأي>,
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زمسـتان امسال مردم, گفت روي <از نميبرايد>, بيرون مادر و پدر گفت
شـاهنامة در رأي> <سـخن, مـعني بـه <گـفت> مـيشود>, ُخـُنك سخت

شد: ديده نيز فردوسي
پـدر گفت به نهاده دل همه پسر سه هر ك پا و گرانمايه

اين و است چپ واِژ از َچّپه ـ Gusola cappa omad k«C ³ÚP Òa ³§Bw±£
شكم از هنگام گوساله يعني است, آمده برعكس> <عكس, معني به جا
خارق واقعة خود اين كه است آمده پايش با بلكه سر, با نه آمدن بر گاو
كه واقعه يگان دادن رخ چشمداشت غير موارد در عباره اين است/ العاده
و آمـد چپه گوساله كه <بينيد ميشود/ استعمال ميشود, سراسيمه كس

شكست>/ عرابه چرخ گاه نا
گـيج بـچهها بـازي و شـوخي <از پـريشان وامانده, خسته, Gijـ [¼£
معناي به فرس لغت در شد>/ گيج مينهام بازار كتاب و حساب <از شدم>,

است: شده آورده شاهد بيت اين و آمده <احمق>
شنك شنگان با همه دزد دزدان با گـيجهمه گيجان با همه و هيز هيزان با همه
و <وامـاندگي مـعني هـمان رفـته بـين از معنا اين بعدي قرون در اما

گفته: روم مّ]ي كه كنان است/ مانده باقي خستگي>
بسـيج چـرخ ايـن پـايان سـرو در گيج خلق گشتو بسيار گفتوگو
از <پيش ميدانند>, را گيزكار كس <اين سليقه/ اندازه, طرز, Gezـ q¼£
صورت خوب خيلي كار يك گر ا است>/ hزم دانستن را كار هر گيز همه
اين اصل ديه>/ ـ ميدانيد را كار گيز شما <آفرين, ميگويند: باشد, گرفته
جاي از ـ <انگيختن است/ آنگيزه آن ريشة است, <انگيختن> فعل از واژه
<گـيز> آن مـخفف و <انگـيز> است/ كردن> پيدا ساختن, بلند جنبانيدن,

است>/ گرفته را كار ساختن طريقة كار, اجراي <طرز معناي ديرتر



[ ¤ ]
زيـبا خوشنمود نو لباس مورد در تنها يا عيدانه/ نو لباس ـ Lolo ¿¿
خـوشروي hhي خـيل چـه هـي, <هـي مـيشود/ گفته كودكان پوشيدن
گفته شوخي طرز به نيز سالها ك]ن نسبت به دخترچه!> اين است پوشيده
tنگv چركين tرا hhv <hhيه كو!>, ـ پوشيدهايد نو hhي <امرز ميشود/
كـه چنان است, آمده <درخشنده> معني به لغت در <hh> كو!>, ـ كرديد
درخشنده چيز به نيز را كودكان لباسنو درخش>/ پر <مرواريد ,<hh <لؤلؤ

گفتهاند/ <hh> را آن كرده مانند
<دو ميشود/ استعمال بيماري مورد در ياد/ بي بيهوش, ـ Lohaz qµ¿
هـم دل ضـعف و سسـتي مـورد در بـعضا است>/ خوابيده hهز باز روز
عبارة اين شد>/ hهز دلم كه شد هوايشگنده و گرم چنان <خانه ميگويند:
<بيحس يعني لذت حظـ بيو ـ h قسم دو از مركب <hحظ> است عربي

لذت>
كرده/ گم عقل شعور, بي هوش, بي ـ Loyaqil, loyaql ¥š½¿ ,¥¼š½¿
وي ـ نزنيد گپ وي <به ميشود/ فرموده كار مست شخص نسبت به فقط
تعبير از واژه اين آمد>/ hيقل مست شما خانة از دينه <او hيقيل>, مست
گفته: حافظ نرسيدن>/ عقل نكردن, <فهم معني به است يَعِقُل> h> عربي

بازگشت به فهرست
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فـراق درد سبب بپرسم كه بگشتم بس
بـود hيـعقل مسأله ايـن در عقل مفتي
عقل بي يعني <عقل> و بي ـ <h> از مركب است عربي اص� عباره اين

شعور/ بي و
صداي كه بوديم رسيده tپرتگاهv جر لب به <ما كنار/ ساحل, LabK§
آهسته <ما ميشود/ استعمال هم لب> <لب معني اين به برآمد>/ ك هولنا
مقالي ميافتي>/ كه نشو نزديك بام لب <به ميرفتيم>, دريا لب لب آهسته
بـه تـرا يـعني مـيبيارد>/ تشـنه برده تشنه دريا لب به ترا كس <آن هست
و تعبير چندين معنا اين در آدم/ لِب ـ لب ميكند/ فريفته شيرين سخنهاي

هست/ عبارهها
<ديگلبلب پر/ زياد حد از پر, ,Lablabـ labbalabK§ ³M K§ ,K§K§
كشيد>/ شوربا كرده لب به لب را كاسهها > انداز>, نه آب ديگر است, شده
دستش از كار هيچ ليس لب <وي برا/ ناعهده شخص ـ Lables u¼¦L§
ليسيده لبشرا نيافته چيز هيچ ليكن بود, رفته ك]ن اميد به <وي نميآيد>,
<براي توانستن/ گفته خوب و مورد به سخن معني به دهن> و <لب آمد>,
و vلب دهـن و لب بـه آدم كس <آن عـزيزم>, كار, در دهن و لب كار اين
دهنش و لب tرا vزن زنه وي <مانيد ميگذرانند>, را گپشان زود ,tدهندار

سخن/ بد بدگپو يعني گنده>/
بـي بـدگپي, سخني, درشت ـ Labu dahani ganda ² Òk® Ò£ µj ° K§
دهنش لبو نميتواند, كرده tمواساv ُمراسا كس هيچ با <وي گي/ انديشه
را همه گنده, دهنت لبو آخر كن, گيله خودت از tبچهامv <بچيم گنده>,
معني به مجازا تعبير اين در <tدهانv دهن و <لب كردي>, دور خودت از

است/ معامله> و <سخن
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گـويند: آتش شـدن بـلند مـورد در درخشان/ روشن, ـ Lappas uÚPÒ§
گرفت>/ در زده لپس بوديم زده tكبريتv گوگرد ريخته روغن هيزم <باhي
آمـده فـروغ دهـنده, تـابش معني به كه هست <لپان> واژة فرس لغت در

بيت: است/
لپـان لپـان درخشـان تيغ برق ز گردون

نوان نوان كشتي چو كوس غريو از كوه
خـانهاش <بـه گـفتن/ سخت سخن رنجاندن, ـ Lat dodan ¬jAj S§
درستگپ نزن گپ داده <لت نميروم>, من ديگر ميدهد, لت فقط روم,
و كـتك و كـوفتن و <زدن مـعناي به است فارسي قديم واژة <لت> زن/>,

برهان/ ش]ق>
را گپ يك كشيدن, طول به را سخن دادن, لجاج را گپ ـ LajojZB\§
شد/>, حضور بي tدلهايمv دلهام كه داد لجاج را گپ <چنان كردن/ تكرار

عناد>/ و روي <يك معني به است عربي واژة <لجاج>
كـرده لخ لخ را نـو tپـيرهنv ُكـرتة <يك پــاره/ پــاره ـ Lax lax g§g§
<لخت> اصل در واژه اين شد>/ خون لخ لخ دلم غصه و غم <از پرتافت/>,
آمـده طـبري تـاريخنامة در tبـرهانv پارچـه> <پاره, معناي به است بوده
جز مرا فرستي من سوي خويشلختلختكنيو اندام همه گر ا <و است:

/tص٦١٦v نيست/> عهدي ولي تو
لخته دلم فهماندم, گپرا وي به <تا پاره/ پاره ـ Laxta laxta ³Th§³Th§

/tبرهانv است آمده <پاره> معناي به لغت در نيز <لخته> شد/>, لخته

سنگ زغال مـيماند/١ـ بـاقي هيزم سوختن بعد كه فروزاني َانگِشت١ Laxca ³`hÒ§
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<لخـچة مـيشود>, كار١ در كباب براي گيريد, طرف يك به را <لخچهها
را آتش اخگـر و شـعله ـ لخچه ميكند>/ گرم نغز را صندلي زردالو هيزم

/tبرهانvگويند
شـده لكـات آمده دور راه <از سست/ خسته, بيحال, ـ Lakot RBñ§
كـرده كـار هـيچ لكات, و سست tصبحv پگاه از <امروز است>, خوابيده

/tبرهانv گويند را زبون و ضايع چيز هر ـ لكات نميتوانم>/
در كه باوري زود و ساده آدمان به سمرقند در ـ Laku pakðQ °ð§
افـراد ايـن بـه بـخارا در مـيگويند/ پك و لك مـيسازند, لطيفه آنها بارة
/<tمثِلv برين پكها لكو <كارهايتان ميگويند/ روماني خجند در شيرينيو
آورده رودكي شعر و آمده پوي> و <تك معناي به واژه اين فرس لغت در

است: شده
پك و لك كـني او درگـاه گــرد نـعمت و خواهي ناز ار لك اي

<بي معناي دو> و <تك جمله از ديگر معناهاي قطار در برهان در
است/ شده داده هم هنر>

tكـودكان نسـبت بـه vبـيشتر زيـبا فـربِه پـرگوشت, ـ Lumbuq™ÔLªÇÔ§
شكـل بـه برهان در است>/ شده tنگv و دوسر سفيد لمبق <پسرچهاش
<ُلنبه> صورت به مروزي عمارة بيت يك در است/ آمده lunbak <ُلنبك>

است: آمده نيز lunba
است جوانمرد زنش و بخيل خواجه كه چرا

لنـبه و سـاعد سـيم زنــي گــونه چــه زنــي
لنج را برنج انداخته بسيار را <آب سست/ نرم, زياد حد از ـ Lanj [®Ò§
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خـوابـيده شـده لنـج كـنون ا كـرده كار دراز كرديد!>/<روز tلنج را آش vيا
<آشـناي گـويند: نـيز ياوهساي و پرگوي شخص نسبت در مجازا است>/
است/ آمده فلج> <َشل, معني به هان بر در بودهاند>/ لنج آدم خيلي شما

نيز برهان در بيرون/ از هم و درون از هم رخساره طرف دو §Lunj[®Ôـ
گـويند/ را دهـان انـدرون بـيشتر سـمرقند در است/ آمده معني همين به
درو است, شده مّزه به خيلي <پ]و ميخورد>, ك خورا كرده ُپر <لنجشرا
بودي چه اين <بي است: رايج سمرقند در مقالي /<tخوردv زد كرده لنجه
بيهوده هوده كه ميشود گفته شخصي به نسبت كرده>, رم تو لنج كه ُگربه

ميكند/ شكايت خود صحت س]متو از يا زندگي از tنگv
لوچ tلنگشراv لنگشه بينيد>/ را درازش <لنِگ عموما پاي ـ Ling¡® ß§
زده لنگشرا ماند, را قدمش طرف همين به گر <ا ميگردد>, كرده tبرهنهv
در دارد/ تـحقير و طـنز آهـنگ سمرقنديان گويش در <لنگ> ميشكنم>,

گفته: فردوسي است/ آمده پاي> <ساق معناي به <لنگ> لغتها
لنگ كوتاه و گور چون گرد سرين خـنگ اسب يكـي بـرآمـد دريا ز
vپايهاي ك]ن قدمهاي با ناهموار ـ luè kka roh raftan luT—n ²An ³ØŸ±§
را قدمش ميشود/ فرموده كار طنز و كنايه آهنگ به بيشتر رفتن/ راه tدراز
سواري مركبهاي به صفت اين آمد>/ درامده زنان لوكه كرده tلكلكv ليلك
ميدود>/ لوكه <اسپتان ميشود/ استعمال نيز است, ناهموار گشتشان كه
رفتن> راه ناهموار و <درشت معناي به luè kidan <لوكيدن> فعل برهان در

است/ آمده



[ ¨ ]
يا شخصي به كرديد!> سر را كار نباشيد, <مانده خسته/ Mondaـ ²k¯B«
شـدكار, كـار, و كشت جـمله vاز كـ]ن كـار يگان مشغول كه نفري چند
و <مانده ادبي زبان در ميكنند/ خطاب گويان <ماندهها> باشند, t///عمارت
شده مانده راه <از كه چنان ميآيد/ خستگي> و <خسته معني به ماندگي>
مورد اين در سمرقند گويش در نميداند>/ را ماندگي من <دوست يا آمدم>
كـرده خـواب آمـد, شده ه]ك كار <از ميشود/ استعمال <ه]ك> واژة
گرفتم, دم كمي ميشود>/< ه]ك كس كار tنگv اندك به گرم <هوا است>,
به <خسته> معناي به <مانده> اسرارالتوحيد در برآمد>/ tماندگيامv ه]كيم

بيفتادم>/ بودم, شده مانده آمد نماز بانگ <چون رسيد نظر
گويش در و <طعم> معني به است maza <مزه> اصل در ـ Mazza ² Øq«
درست نـمكش بينيد, را آش <مزِّ است/ مستعمل تشديد به سمرقنديان
ايـن در مـيآيد, نـيز بـيماري و نـاخوش وضـع حالت, معني به است؟>
vكمي نشد tمّزهامv مّزيم tنگv <دينه ميآيد مختلف فعلهاي با صورت
مـّزيشان رفـتم پـدر نزد <ديروز نتوانستم>, آمده بر كوچه tبودم ناخوش
برگشتم>/ خانه به زود گريخت, مّزيم مهماني در <دينه نبود>, tشان vمّزه
مست ـ Mastu alast, Masti alast Sv§A ßSv« BÇ½ ,Sv§A ° Sv«

بازگشت به فهرست
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خرخشه و جنجال آمده الست مسِت روز هر <وي وهوش/ ياد بي سختو
اص� <الست> بسيار>, والست مست نگرد, كوچهها در <شبها ميكند/>,
نـيستم/ خود من ـ <لَْسُت> و آيا <ا> است: عبارت قسم دو از بوده عربي
در نميدانـد/ را خود كه مستي چنان يعني نيستم, خود من اين آيا يعني
يـافته شـرح اعـراف سـورة ١٧٢ آيت قسـم يك همچون <الست> غياث

جواب در آنها بربكم>/ <الست ميپرسد: آدم فرزندان از پروردگار است/
قرآن از اينجانب نظر به سمرقند مردم تعبير معناي بلي>/ <قالوا ميگويند:
فرمودهاند/ كار خود زبان در را عربي ريختة تعبير يك بلكه نگرفته, منشأ
مستعمل زنان نسبت در عاجز/ محتاج, ناتوان, ـ Muštipar oÒQ ßSz Ô«
مِن به آمده <آمده ميكني؟>, دغدغه قدر اين چرا پر مشت يك <به است/
مـرغ> پـر مشت <يك از مـجاز هـمانا تعبير اين رسيد>/ زورش پر مشت

ندارد/ قدرتي و قدري هيچ آن كه ميباشد
به يا پنهاني در ـ Mušt ra ba toriki¦ zadan ¬jp »ñ½nBU ³M An Sz«
دوستي خانة به گر ا گويند/ را خوشمزه چيز يگان يا غذاي خوردن تنهايي
به مشته <ها, ميگوييد: ميخورد, غذايي تنهايي در او كه ديديد و آمديد

كوا///>/ ـ ميزنيد تاريكي
فـريبگر/ كمي و كاردان ِك hچا و چست شخص ـ Mug§ ambir oßLªÒ’ Ô«
را گپ راست نكـن, <مـغمبري هسـتند>, مـغمبر خـيلي كس ايــن <هــا,
<شـخص مـعناي بـه <مـغامر> است عربي واژة اصل در <مغمبر> گوي>,

ماجراجو انداز١ـ راه كار كن, كارچاق ٢ـ
است/ شده <مغمبر> سمرقنديان گويش در و كارچ]ّن٢> طلب١, هنگامه

گـويش ودر است <مـبادا> واژه اين درست صورت ـ Movodo AjA±«
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مـاند, آمـده <مـوادا ميشود/ استعمال اصلي معني همين به سمرقنديان
ندهد>/ روي ف]كت يگان <موادا ميدهيم>, يافته چيز يگان

كـه موسيچه تصغير شكل ـ Musiceki begunoh ²B®£ »M ð¼`¼w±«
زيستو مردم باغات و حويلي در و فاخته قمريو قبيل از است پرندهاي
حضرت هست: روايتي چنين پرنده اين بارة در سمرقند در دارد/ زندگي
ايـن ودر مـيجسته پـناهگاهي گريخته, كفار تعقيب از tعvپيغمبر موسي
چنار درخت درون به tعvموسي و كرده باز را خود تنة چنار درخت حين
از امـا ميكند/ پنهان را tعv موسي آمده هم به باز درخت تنة و ميدرايد
كـه هنگامي ميماند/ بيرون tعvموسي جامة پارة يك درخت تنة سوراخ
جـامة پـارة به شده نزديك درخت به پرنده همين ميآيند, نزديك كفار
ـ <مـوسي و مـيدهد نشـان را او شـدة پـنهان جاي زده منقار tعvموسي
موسيچه پرنده اين جا همين از كه ميگويند ميكند/ كوكو گويان موسي>
نمودن دستگير از كفار و نميشود درختگشاده تنة به اما است/ گرفته نام
مـيان از tعvمـيگردند/مـوسي بـر خـود مـنزل بـه شده نوميد tعvموسي
دانه و پرواز به باز باشد, نكرده گناهي گويا موسيچه ميآيد, بيرون درخت
پرنده اين به گناه> بي <موسيچيك تعبير جا اين از ميشود/ مشغول چيني

مييابد/ تعلق
وانـمود گـناه بي را خود باز كرده صادر جرمي كه شخصاني حق در
را نظمي بي و شور اين خود <ف]ني ميگردد/ استعمال تعبير اين ميكنند,
شـما <هـا, است>, گشـته شـده گـناه بـي مـوسيچيك كـنون ا كـرده پا بر

آمد>/ ديگران سر به ب] همة و مانديد شده گناه بي موسيچيك
قـدر <ايـن انگـيختن/ تـرس كـمي و مــبالغه ـ MuhovotRA°Bµ±ÇÇ«
دو مـوهاوات بي قدش <بلندي است>, نشده واقعه هيچ نكن, موهاوات
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بزرگي, ترس, بيم, معناي به است <مهابت> واژه اين اصل ميبياد>/ ميتر
است/ شده گرفته آخر معناي سمرقند گويش در شأن/ و شكوه

<تـعبير هـمچون نـيازمندي/ حاجت, ضروري, كار ـ Muyu¦ m ¨±½±«
را هـمه مـويوم شـما <مـيدانـم, مـيشود/ اسـتعمال بـراوردن> vمــويوم
ميبرارند,/ آمده باشم, داشته مويوم يك وقت هر <همسايهام ميبراريد>,
خرد برار مويوم <پدرتان دارد/ را برار> <حاجت معناي برار> <مويوم عبارة
در معمول معناي همين به كه است <مهم> واژه اين اصل هستند>/ ك]ن و

است/ آمده لغت
كِس آن <بـا ِضـقنه/ گـير, خرده رو يك گپ, ميده ـ Mijing¡®\¼«
<َمَژنگ> واژه اين اصل مژنگنشو/ خيل <اين دشوار>, كردن معامله مژنگ

/tبرهانv ناخوش> <بد, معناي به است majangبوده
به نسبت vبيشتر موردي در طنز و كنايه آهنگ به Mexiـ jafo B–] g¼«
خانه در كاري مشغول پيوسته بزآمده جايي به كسي كه ميشود گفته tخود

/<tنشستهامv شيشتيم شده جفا ميخ باز ماه <يك باشد/ نشسته
در و است <ميبايد> واژه اين معناي و درست شكل ـ Mevod jA±¼«
پسـر <وي ميشود/ استعمال ميبايست> <بايد, جاي به سمرقند گويش
گويد>/ خير كنيد,ميواد <التماس كند>, خبرداري شما از آمده ميواد شما,
يعني بود>/ tبيادv بيايد دينه ميواد وي وعده روي <از /tگويد خير vشايد

بيايد/ ميبايست ديروز
مـييب, پايش <بيچاره بدن/ عضو يگان بودن نقصدار ـ MayibK¼¼ Ò«
عضو يگان كردن پيدا نقص موقت حادثهاي يا ضرب با نميتواند>/ آمده
است>/ كرده مييب tرا دستش vدستشه افتاده يخ باhي tنگv <دينه بدن/
گفته: رومي كمبود/ و نقصدار چيز معناي به <معيب> است: عربي واژه اين
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مـعيب كاله پي داده جان و مال نـصيب رفـتهاي عـمر رفته mayibuمال maslu¦ q مسـلوق> و <مـييب تـعبير بـاز سـمرقند گـويش در
خـوب را <فـ]ني شـدن مجروح و خورده سخت ضربة معناي به هست
نـاجنبان مسـلوق, و مـييب <وي آمدند/>, گرفته مسلوق و مييب زدهاند,
<پوست معني به استو عربي <مسلوخ> اص� <مسلوق> است/>, خوابيده

آمده/ خراشيده> كنده,
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[ ¬ ]
كه شخصي نديده; دارايي و ثروت حريص, شخص ـ Nodida ²k½jB¯
ناديده <وي است/ مغرور دولت و مال به رسيده ثروت به يكباره اف]س از
نميبرايد>/ گري آدم ناديده <از است>, آمده در آدم tصفv قطار به كنون ا
انـدك بـا نـاسيرم بچة <اين خواره/ شكم پرخوار, ـ Noseram ¨o¼wB¯
زده, vحـق زدگـي حـق نـاسيرِم آدم <ايـن نـميشود>, سـير tنگv ُمـندك
ميشود/ ساخته فعل از صفتها چندي <ام> ادات با سمرقند در /tخدازده
مينشيند; خوب تن به كه لباسي ـ شينم ـ شين دارا; شخص ـ دارم ـ دار
به تنها تعبير اين اما شده, ساخته شكل همين به <سير> واژة از نيز <سيرم>

نيست/ معمول <سيرم> شكل و ميشود كاربرد نفي معني
استو <نباشد> مخفف واژه اين بس, پس, ,hا گرنه, و ـ Nošadk{B¯
در فقط ادبي, زبان در هم و <نباشد> <ناشد>, شكل به گوي گفتو در هم
ناشد گفتند, بار چند <پدرتان است/ معمول خيلي و خيلي <نباشد> شكل
نميآمدم/ نباشد, پدرتان كيد تأ و تعيين گر <ا است اين معني نميآمدم>/
باشد فردا <خير رفتيم/ نباشد, گپ ديگر يعني رفتيم> <پس رفتيم>, <ناشد
پاسخ در نميشود/ استعمال مخفف شكل مورد اين در گير>, آمدن نباشد
يـعني چـه!> <نـاشد هست: تعبيري چنين ميرويد؟> هم <شما پرسش به

بازگشت به فهرست
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چـه افـتد, نـه واقـع يـا نباشد من رفتن گر ا است: vمنظور ميرويم حتما
/tبود خواهد

را كـار هـيچ نـاشد, جدا <دخترتان لياقت/ بي شخص ـ Nošud k{B¯
بـود, نـاشد يك tاش گـي vبچه گيش بچه <در نميتواند>, كرده درست

است/> شده چاhك خيلي حاضر
و س]م هم با كه درجهاي تا كردن مناسبت قطع كسي از £NogapOـ B¯
ُخرد يكچيز باري <در گپ>, نا ف]ني با باز سال يك <من نميكنند/ عليك

شدند>/ ناگپ هم با
عموما يا ميخورند نان آن با كه گزكي يا لقمه ـ Nonxuru¦ š x°oi ¬B¯
خـورده را خشك نـاِن خـروش نان بي <من ميكنند/ استعمال ك خورا با
فارسي قديم تعبير اين بياريد>/ خروش نان يگان طعام اين <به نميتوانم/>,
<بـوستان> در سعدي است/ بوده nonxuè riš خورش نان اصل در و است

: گفته
نـداشت پـيازي جـز خـورش نان يكي

نـداشت سازي و برگ كسان ديگر چو
مـيشود؟ جور همين مگر واقعا, ـ Naxod, naxod ki ³Ÿ jBh¯ ,jBh¯
باز فردا <نخاد كنيد!>, قدرناشناسي خيل همين و باشيد فرزند شما <نخاد
نهايت تعبير جانب اين نظر به نتوانيد!>/ يافته سوم دو <نخاد بارد؟>, باران
و بود <نخواهد از اصل در سمرقنديان جمله از و تاجيكي رايج و معمول
شـده <نـخاد> مـتمادي قـرون طول در و است گرفته منشأ شد> نخواهد
بـاران فـردا كـه شـد <نـخواهـد بـاشد: بـايد چـنين مــعني اصــل است/

نتوانيد>/ يافته دوصوم شما كه شد <نخواهد بارد>,
واقـعه وقـوع شـدن نـزديك مـورد در سمرقند در ـ Nazdikð½jq¯
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كه داد بايد تذكر است>/ نزديك هم ما tسورv توي <روز است/ مستعمل
وه <نّزيكي ميشود/ نّزيكتلفظ شكل به <نزديك> سمرقنديان گويش در
در قـديم از هـمانا تـعبير ايـن بـود>/ آمده تاشكند از دادرم tنزديكي vبه
تـذكرة در tق / ه ١١v سـمرقندي مطربي كه است بوده معمول سمرقند
اميركبير///حكم نزديكي در اما بود, متروك طريقه <اين است: نوشته خود

نمايند>/ اجتماع متبرك منزل اين در كه/// فرمود
نماز وقت و عصر وقت ـ Namozigar, namozdigaro£j pBª¯ ,o¢½pBª¯
آمـده نـه هـم حالي شد, tنمازدگرv <نمازيگر عصر/ نماز عموما و عصر
سياست در آمد>/ رسيده tنvپسرما كه بوديم خوانده را <نمازيگر است>,
عـمروليت بـه چشـمش بگذاريـدند/// ديگر نماز <چون است: آمده نامه

گفته: گلشاه و ورقه داستان در ٥ قرن شاعر عيوقي افتاد>
رهگـذر از شد پيدا در سواري دگـر نـماز وقت روز شـد چــو

مـقدم خـير مورد در ـ Nu¦ ran alonur (n±¯ »¦î Gn±¯) nA±¯¿A ¬n±¯
اhنـور نـورن بـيايند, مـا مــهماني بــه كس آن كــاشكي كــني > گــويند/
از تـعبير ايـن شد>/ اhنور نورن بياييد, بياييد/ مرحمت كني > ميگوييم>,

/tنوٍر علي vنورا است گذشته مردم گويش به نور سورة ٣٥ آيت
اسـتعمال <دل> واژة بـا سـمرقند در نـخوردن/ چـيزي ـ Nahor nB ¯́
دارو ناخورده ك يعنيخورا خوريد> نهار دل به سحر را دارو <اين ميشود/
باشد, خوردن چيزي معنيخورشو به <آهار/// آمده: برهان در نوشيد/ را
اصـل در <نـهار> ميشود معلوم باشد>/ نخوردن چيزي <ناهار> كه چنان

است/ بوده <ناهار>
فـقط <وي كـردن/ بـد زدن, طـعنه كـردن, انكـار ـ Nah zadn ¬jp ³¯
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سفره خوان, دستار ١ـ

زدن نـه مرا خريدگي دسترخوان١ اين و <آمد ميزند>, نه را همسايهاش
انكار چة حصه <نه> است: جانبچنين اين نظر به تعبير اين منشأ گرفت>/
مطلق انكار كه ساختهاند, <َنْه> شده ع]وه <ه> حرف اين آخر در است,
است/ آمده كردن انكار معني به مجازا استو گفتن> <نه زدن>, <نه استو
تعبير اين بودن/ دور نظر از شدن, ناپديد ـ Nest šudan ¬k{ Sv¼¯
ديگـر شو, <نيست ميشود/ فرموده كار تحقير و كاهش معناي به بيشتر
از باز بود, رفته شده ُگم و نيست باز سال <يك نبينم>, tنگv را ُسماتَت

است>/ شده پيدا گور كدام
و بز خصوصا چاروا از كه بيده علفيا ماندة باقي Nišxuèـ rd jn±hz¼¯
ـ انــداز اسب پــيش را گـــوسفند <نــــيشخورد مــــيماند/ گــــوسفند
<زهـر> معناي به چنين اين سرنيزه>, <تيزي معناي به <نيش> ميخورد>,
را بيده علفيا سخت و تيز تنههاي و ناَدركار جاهاي احتمال, است/ آمده
آدمـي ك خورا نسبت به مجازا <نيشخورد> كردهاند/ تعبير <نيشخورد> به

خور!>/ را همهاش نمان, كرده نيشخورد را ك <خورا ميشود/ استعمال
گپ غرمه نيم <آمده نوك/ و سر بي ناروشن, ـ Nim g§ urma ³«o“ ©¼¯
<كار زن>, گپ بلندتر نزن, گپ غرمه <نيم نگفت>, را مقصدش اصل و زد
به gurm <ُگرم واژة tسياقي vدبير فرس لغت در رفت>/ كرده غرمه نيم را
و <گرم> همين از شايد <غرمه> و است آمده گرفتگي> دل و <اندوه معناي

باشد/ گي تيره و گرفتگي دل منظور
ايـن كـاله نيم <آمده ضعيف/ سست, ناتمام, كار ـ Nimkola ³§BŸ ©¼¯
خيل همين وي كار <همه رفت>, برآمده و زد جاروب را طرف آن طرف
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شده كاله نيم بيماري از بعد <برادرم ضعيف: سستو معناي به كاله>/ نيم
شده تبديل <ل> به <ر> مردم گويش در بوده كاره نيم اص� واژه اين ماند>/

است/



[ ° ]
تـوي به كه گفتند را vوجشان وجشانه <آمده اساس/ سبب, Vajـ Z Ò°
<وجه> مخفف صورت <وج> نكن>, را كار اين وج <بي نميتوانند>, رفته

گفته: سنايي اساس>/ <سبب, معناي به است
انبار هم و است پر خزينت هم وجـه بـه نـه گندم مال از گرچه

ـ varsoqi¦ xondan, varsoqi¦ guftan T–£ »›Bwn° ,¬k¯A±i »›Bwn°
ورساقي بسيار من به <بياييد گرفتن/ بسيار و مورد بي معني, بي سخنهاي
واژة بـرهان در رفت> گـفته ورسـاقي گـله يك آمـده <ديـروز نخوانـيد>,
شرح ماليدن> چيزي بر زبان و <ليسيدن معناي به كه هست <ورساخيدن>
زبان بيهوده مجازا است بوده واژه همين از گفتن> <ورساقي است/ شده

است/ ماليدن

بازگشت به فهرست



[ µ ]
<ديـروز نـمودن/ كـاهش كردن, سرزنش ـ homon kubi¦ »M±Ÿ ¬B«Bµ
و سرزنش خيلي را پسرش يعني كرد>/ هامانكوبي را پسرش آمده ف]ني
است, بوده فرعون وزير هامان دارد/ روايتي اساس تعبير اين كاهشنمود/
را خـود وزيـر مـيتوانست ظـالم پـادشاه همچون فرعون مردم عقيدة به

ميآيد/ <زدن> معناي به سمرقند در <كوفتن> زند/ كند, سرزنش
معني به هم است بازي> <آب شدة ويران شكل ـ Habbozi ºpBLLµ
هـر را <بـچه است/ مستعمل شوي> و <شست معناي به هم و <شناوري>
كـرده هـببازي كـرده گــرم را آب حــاض <مــن دارائــيد>, هــببازي روز
بازي> <آب فارسي زبان در ميكنيم>/ هببازي بحر در روز هر <ما برآمدم>,
<آب گفت: و باستاد جا آن شيخ <و است: آمده نيز <شناوري> معناي به

/tاسرارالتوحيدv جستند آب در جمله و كنيد> بازي
را آن كه tميبرند درخت شاخ از vعادتا شاخه در چوب ـ hacca ³ Ø̀ Òµ
فرو و شكستن از كه ميگذارند درخت پربار شاخهاي يا ك تا بندهاي زير
به شكند, قريباستكه حاصل بسياري از زردالو <شاخ دارد/ نگاه افتادن
آورده ناخوش نتيجة كار يگان كه موردي در مجازا مانديم>/ هچه تگش
ياري به و شد بد كارها يعني برادر!> شد, هچه <كارها ميگويند: باشد,
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مـصداق بـه و است بـوده تشـديد بي اصل در <هچه> محتاجيم/ tهچهvhaj هج يا hac هَْچ واژة از t<چشم> vاز <چشمه> و t<دست> vاز <دسته>
باز <راست است: يافته شرح چنين برهان در هچ و هج است/ شده ساخته
استادن راست و آن امثال و ستون و نيزه و علم مانند باشد چيزي كردن

زمين>/ بر گويند را چيزي
تاپيشين ميآيد سحر هدا يك روز <هر رفتار/ روش, طرز, ـ hido Ak ßµ
لغت در hoda <حدا> ميرود>, خانهاش به بعد ميخواند, tنگv رساقي و
ميدوند آمده وجد به شترهايشان آن به كه است ساربانان آهنگ و سرود
و آهـنگ يك يعني حداست, همين از سمرقنديان هداي ميروند/ راه و

رفتار/ يك
وقت كـه كـن هـدهه را كـار <ايــن تــيز/ بــه زود, ـ hadaha ³µ ÒkÇÇ Òµ
نه>/ هدهه كاِر اين نشو, سراسيمه <برادر بيا>, هدهه نكن, <دير ميگذرد>,
يك از زود دادنو گهي آ گفتن <َهْي> و بود/ َهْي> در <َهْي اصل در تعبير اين
به گهي آ يا خطاب يك با هي> در <هي tبرهانv است بوده بازداشتن كار
است/ شده <هدهه> گو گفتو در هي> در <هي است/ كار رسانيدن اجرا
و گفتار در كه گويند شخصي نسبت در ـ Hardam zayol ¤B¼i ¨j oµ
كس آن نكـنيد, گيله كس آن <از نيست/ گري استاده استواري, كردارش
گپ <به ديگر>, گپ فردا ميگويند, گپ يك امروز خيال, هردم آدم يك
و خـيال> دم <هـر ,<tاستvخـيال هـردم آدم يك وي نكـن, بـاور ف]ني

دهد/ تغيير را خيالش و فكر ميتواند دم هر كه است شخصي مختصر
كـردن/ گـم را خـود مـاندن, حـيرت در ـ Hang kandan ¬k®Ÿ ¡®µ
هنگش ديده را شهر اين <عجائبات كند>, هنگم شنيده را خبر اين <يكباره
زور> قوت, خرد, <عقل, معناي به است فارسي واژة <هنگ> ماند>, كنده
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گفته: كسايي
زنگ فــرهنگ آيــنه ز تــــو ســــاية زدوده اي

هنگ و فرهنگ از عالم فخر و سرهنگ خرد بر
<هوده ضرورت/ بي اساس, بي سبب, بي Hudaـ behuda j± ¼́M ²j±µ
مـعني چـه گشـتن كـوچه در بيهوده <هوده ميدهد>, آزار را كس بيهوده
راست> حق, <درست, معناي به است فارسي قديم واژة <هوده> دارد؟>,
مـعناي بـه <بـيهوده> نـيست, مسـتعمل تـنهايي در <هوده> hحا tبرهانv
tصادقي ـ vمجتبايي لغتفرس در ميشود/ كارفرموده ناحق> <نادرست,
يـعني ناواجب, ناحق, بيهوده باشد, حق <هوده است: آمده شرح چنين

است: شده آورده رودكي از بيت اين و باطل>/
بيهودهاي و من ز خواهي هوده مـهري بي و من ز خواهي مهر

كمي > گويند: كه چنان است: مستعمل نگفتن> <هه تعبير در ـ ha ³µ
شـده نغز هواها نگفته <هه ميماند>, آمده خودش نگفته هه كنيد, صبر
خـوب هـوا كـه بـاشد زود مـيآيد, او خـود كه باشد زود يعني ميرود>
دادن گهي آ گفتن> <َهْي است/ <َهْي> مختصِر مورد<هه> اين در شد/ خواهد

ميآيد/ وقوع به كاري نداده گهي آ ـ نگفته> <هي يعني است,
كي با نيست, كي <با معني به است تعبيري ـ Hec gap ne ³¯ O£ _¼µ
vخانة خودتان خانة جا اين بياييد, خواهيد وقت هر نه, <هيچگپ ندارد>,

نميگويند>/ نه كس آن كنيد, خواهش رفته نه, گپ <هيچ ,<tشماست
چنان لباسهاي با <ديروز ـ Hec moned, hec mon¬B« _¼µ ,k¼¯B« _¼µ
راچنان <خانه ,<tمان هيچ vيا مانيد هيچ كه برآمد كوچه به آراسته و زيبا
گـير, ماندن تعبير<هيچ اين جاي به مان>/ هيچ كه است كرده تازه و ُرفته

ميشود/ كاربرد هم گيريد: ماندن هيچ
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از <آدم است>, نـياورده هـيچي رفـته <بازار چيز/ هيچ ـ Hicci »`¼µ
گر ا يعني هيچي>/ tنيايدv نبياد <خبر ميبياد؟>, هيچي بي راه قدر همين
هـمين الطـير مـنطق از عـطار شـيخ زيـرين بـيتهاي در نيست/ كي با نيايد

هست: سمرقندي <هيچي>
صـبور مـرد اي گــفت صــوفي شــيخ

دور! گـفت هـيچي؟ بـه هـيچ مـيدهي
بــوالهـوس اي ديــوانــهاي مگــر تــو

كس به چيزي دهي كي هيچي به كس
در از آمد, شده <مست كردن در به راندن, ـ Hay kardan ¬joŸ »µ
زود است, درآمده پاليز به <گاو فرستادم/>, كرده هي يا كردم هي ندرآمده
نـيز ونـقل حـمل وسـايل رانـدن مـعني بـه كـردن هـي كـن>/ هــي رفــته
مردم زبان در واژه اين آمد>/ كرده هي tحويليv حولي تا را ميآيد/<عرابه
الوقـايع بـدايـع در است/ بوده معمول نيز هجري ١٠ قرن در ماوراءالنهر

است: آمده واصفي
پريد خواهد بر كه كن هويي و بلبلهاي همچو

مـيكني هـي تـا عـمر شـاخسار از روح مــرغ
يـا تـنبيه تحسين, مورد در كه است خطابي و ندا ـ Hay hay»µ »µ
اين هرگز هي <هي آمد>, نغز شمال خيل چه هي <هي گويند/ دادن گاهي آ
قـديم واژة <َهْي> كرديد!>, خوب تحفة خيل چه هي <هي نكيد>, را كار
كه است كلمهاي <هي/// است: آمده شرح چنين برهان در استو فارسي
و جزر تخويفو تهديدو مقابل در گردانيدن خبردار گاهانيدنو آ جهت به

گفتهاند>/ هم تحسين مقام در گاهي و گويند استهزا



[ º ]
پسرتان <يافت ميآيد/ دست به آنچه و پول مال, دارايي, ½YoftS—Bـ
به نيز تافت> و <يافت است/>, انداخته شكوه با خانههاي قدر اين كه نغز
ريسـمان و رشته كه vچنان است <تافتن> فعل از <تافت> معناست/ همين

ميكنند>/ خرج فرزندها به را تافتشان <يافتو ,t/را
سر به فراغت راحتو در Yoluـ bar zada gas§ tanTz£ ²jp oM ° ¤B½
ايـن گشتهاند>/ زده بر و يال هوا خوش و زيبا جاهاي در كس <آن بردن/
است <گـردن> <يـال>, است/ گشـتن> زده بـر tواو vبـي <يال اص� تعبير
<بـه تـعبير مـضمون است/ گشتن> كشيده hبا> گشتن>, <برزده و tبرهانv

است/ گشتن> آزادانه كرده hبا را گردن ح]وت راحتو
را <دروازه گـهاني/ نـا تـرس تـرسيدن, ـ Yaqqad paridan ¬k½oQ k Úš Ò½
پـريديم>/ يّقد درايد زده داد <ناخواست پريدم>, يقد كه زد سخت چنان
<يكقد> گهاني ترسنا از معناي به است, پريدن> <يكقد اص� عباره اين

است/ پريدن يا َجستن جاي از خود قد اندازة به يعني
مختلف فعلهاي با دهن> <يك واژة دهان/ يك ـ Yak dahanµjð½
گـوي كس آن بـه دهن يك <رفته ميشود/ استعمال مختلف معنيهاي در
مـن نـميشد, گـويي دهن يك من <به گويند>, نه tشايدنيv tنگv شاِتم

بازگشت به فهرست
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گه <آ معني به گفتن> دهن <يك موارد اين در ميآمدم>/ تو ياري به خودم
مـيشود/ اسـتعمال هـم خـوردن غـذا يا طعام مورد در ميآيد/ ساختن>
آش دهن يك <ديروز رويد>, خورده دهن يك است, tآمادهvتيار <طعام
,</tباشيد آمده چشمداشت vغير بياييد آمده در شما شايد كه بودم, كرده

كشيدم زحمت ١ـ

سـه <دو تـعبير نخورد>/ هم دهن يك پختم كباب زده١ زور ف]ني <براي
خوردم دهن چند كش خورا <از است/ برد كار در نيز دهن> <چند و دهن>
مـيشينيم> زده گپ دهـن سـه دو بـياييد <امروز بود>, مزه خوش خيلي

/tميكنيم صحبت vيعني
چـيز يك از عمر يك آدم <اين ابد/ تا هميشه, ـ Yak umr oªî ð½

نميبرارم>/ ياد از عمر يك را شما <نغزي ناراضي>,
vدر به <يكفس ميآيد>, حاضر استيد, <يكفس Yakـ fasu—ð½
فصل> <يك اص� عباره رفت>/اين tنگv كرده بود را كارها همه tفس يك
است/ دادن انجام كار وقت خرد فاصلة يك در فصل, يك در يعني است,
يك را <گوشت نشده/ جدا پارة تمام, پارة يك Yakـ luxt ShÔ§ð½
سودا يكلخت را چيزها اين <من گرفتيم>, كرده تقسيم ما بعد آورد, laxtلخت <لَـخت> هـمان <لُخت> تعبير اين در افتاد>/ ارزان همين براي كردم,

/tبرهانvاست آمده ِحّصه> جزء, <پاره, معني به كه است
را <سـيبها چيز/ يگان بهترين انتخاب برگزيده, ـ Yakkacin ¼a ³Øñ½

گرفتم>/ كرده چين يكه
خوب, <برنج چند/ يك چندي, بعضي, ـ Yakta - nimta ³Tª¼¯ ³Tñ½
است گشته آدم نيمته يكته خالي, <كوچهها دارد>, سنگچه نيمته يكته اما
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خ]ص>/ و
هست, يلنگي يك باغ پيش <در كشاد/ وسيع ميدان ـ Yalangi»¢® Ò¦ Ò½
به است <يله> از واژه اين ميكنند>/ زورآزمايي شده جمع جوانها جا آن
ايـن است/ شـده الحـاق نگـي> <َا چسپك واژه اين به كشاد> <باز, معناي
مكـان و زمـان معناي به و ميشود استعمال بسيار واژه آخر در چسپك
جـا ايـن بـه بـراريـد, را tبـوده خـانه vدر خـاَننگي قـالِي <هـمان ميآيد/
جـوان يعني است>/ بوده ما شهر از (dinangi) ديَننگي <جوان اندازيم>,
چنين /<tدهيدv تيد من به را tبوده دستتان vدر تان دستنگي آمده ديروز
شـاعر كـه چـنان است/ بـوده مـعمول هـمانا هم گذشته در واژه ساختار
واقع isfara سفره ِا شهر از اسفرنگي يا اسفرنگ سيف ماوراءالنهر مشهور

است/ بوده كنوني تاجيكستان در
اوروس يـورت از زن <ايـن ديـار/ شـهر, مـنزل, جاي, ـ Yu¦ rt Rn±½
از حال تا رفته دور يورت يك كدام به پيش سالها چند <برادرم آمدگي>,
سـالخورده مـردم گـوي و گفت در بيشتر واژه اين نيست>/ خبر هيچ وي
معناي به <يورت> ميكنند/ استفاده كم آن از جوانها hحا ميشد, بازديد

شد: بازديد رومي موhنا مثنوي در اقامت> جاي <منزلگاه,
برگزيد دژ آن نزديك يورتگه نـديد بـه حصاري حق پناه از

معناي به هم امروز عثماني تركان لغت در است, تركي همانا واژه اين
دارد/ جاي ميهن> وطن, <مملكت,
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