
  

  

  

  

  

  )گويش خوانساري (ها فرهنگيِ گويش پيوندهاي ميان
  

  محمود براتيدكتر 

  عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  
  
 دهخدا پيوسته رو به رشد و ةنام نويسي از زمان تأليف لغت فرس تا لغت چند كار فرهنگهر

 لغت در ٣٤٢، ٧٤٣نامه شامل  دي لغتجلاه ـروزه متن كامل پنجـه است و با اينكه امبودتكامل 
هاي دلخواه خويش را   دهخدا واژهةنام  لغتةكار گرفتن روايت دوم لوح فشرد دست ماست يا با به

 ضمن سپاس از سعي مشكور توانيم بيابيم و معني آن را با شاهدش مورد مطالعه قرار دهيم، اما مي
گزيني توجه به ضبط  اژهد اغلب اين افراد در ونگاران بزرگ فراموش نبايد كرد كه رويكر نامه لغت

 و تركيبات و كنايات ها  ادب فارسي بوده و بسياري از لغتهم از متون خاص و فاخر مكتوب، آن
نامه گرد نيامده   و فرهنگ گفتاري مردم در لغتها خصوص در بخش گويش و عبارات است كه به

هايي كه هم اكنون در بعضي از   از واژهپذيرفت بسياري  شايد اگر چنين توجهي صورت مي.است
شد و راه را هم براي درك متون  تر فهميده مي كند، ساده موارد غريب و ناآشنا و مهجور جلوه مي

ي اخير به ها كه در سالبا اين. گشود مي بهتر و بيشتر ميو همچنين زايايي و غناي زبان رس
و زياد دقيق و نادقيق، روشمند و هايي كم   نيز عطف عنايتي شده است و مجموعهها گويش

ويشي با يكديگر از سويي و هاي گ نامه ، ولي در حوزة مقايسة اين واژه١ناروشمند گرد آمده است
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تواند پرده  هاي بزرگ زبان از ديگر سو كار زيادي انجام نپذيرفته است، ضرورتي كه مي نامه با لغت
 را هم از نتايج اين تحقيقات در ها ته فرهنگستانهاي لغوي بردارد و الب از روي بسياري از نامفهومي

  . مند سازد سازي بهره امر واژه
هاي گويشي و همچنين  يژه واژهو هاي فرهنگ عامه به تالش در جهت معرفي و يافتن واژه  

ها از جغرافيايي  جايي و هجرت واژه هگرفته در جاب فرهنگي و تطورهاي صورت ي ميانها بستان بده
  . كاري مهم و ارزشمند خواهد بود...  معنايي آوايي، ساختاري و ةيگر در حوزبه جغرافياي د

هايي   مركزي ايران به نمونهةي منطقها نگارنده در كار شناخت و تحليل يكي از گويش  
 .اي از آنها بتواند در اين مقاله بگنجد و تقديم گردد برخورد كه اميدوار است گزيده

 دو  هايي از فرهنگ عوام اميرقلي اميني، ه و تحليل نمونهرسيدن به اين مقصود با مقايس  
 فرهنگ اناركي، يك فرهنگ زبان پهلوي، يفرهنگ گويشي يكي فرهنگ راجي و ديگر

روش تحقيق اسنادي و . شود ه مينامة فارسي ديگر ارائ  و هشت واژه دهخداةنام هايي از لغت نمونه
شود  است كه ابتدا مدخلي مشخص عنوان ميروش كار در اين مقاله بدين صورت . ميداني است

هاي ناآشناي  شود و سپس ارتباط خود واژه يا بخش ها توضيح مشهور آن آورده مي نامه و از واژه
  . گيرد واژه با گويش خوانساري مورد بررسي و تحليل قرار مي

اي است كه در   مشخص اين تحقيق كمك به بازشناسي واژگان مهجور و ناشناختهةنتيج  
تطورهاي آوايي، شناخت شناسي و   راه را براي ريشه،رود و عالوه بر اين كار مي يا نوشتار به فتارگ

توان بازنويسي كرد و به  ميكند و شناسنامه واژگان را از نو  ساختاري و معنايي نيز هموار مي
  . ي تاريخ زبان نيز بهتر راه بردها پژوهش

ويژه  زبانان به ن كنايه در ميان فارسياي.  و ضعيفدست و پا كنايه از آدم بي :دست پا چلفتي
اما بخش پاياني كلمه يعني چلفتي . رود؛ دو كلمة اين كنايه مشهور است كار مي ها زياد به اصفهاني

امروزه در فارسي كاربرد ندارد و شايد اين سؤال پيش آيد كه واژه چلفتي به چه معني است؟ اين 
به  (kolofta)  كلفته متضاد(čolofta)برد دارد و چلفته كلمه در گويش خوانساري هنوز كار

شود، در برابر ِچره  شود كه بسيار زود، خشك و شكننده مي هاي ريز و نازكي گفته مي شاخه
(čerra) شود كه هنگام بهار پس از هرس كردن  اي گفته مي تر و مجموعه تهاي درش كه به شاخه
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گردد و بخش بزرگتر و  آوري مي آيد و جمع  گرد ميدرختاني چون صنوبر و بيد و ساير درختان
عالوه . گويند كه احتماالً همان پايه باشد و كاربردهاي مختلفي دارد تر شاخه را نيز بايه مي ضخيم

 كسي معني بهبنابراين دست و پا چلفتي . تر و بلندتر صنوبر را شالقي گويند بر اين بدنه ضخيم
  .  است و امكان تحرك نداردخشك  وف و نازكاست كه دست و پايش مثل چلفته ضعي

شود مثل  صورت ناسزا گفته مي كنايتاً به«: قلي اميني آمده است در فرهنگ عوام امير:آكله گرفته
گرچه توضيح . »شود ه هم گفته ميدآكله برده و آكله خور. آكله گرفته همه حركاتش زشت است

رود و  كار مي ي مختلف در گويش خوانساري بهها گونه مرحوم اميني كافي نيست ولي اين كلمه به
اي عربي و معادل خوره يا جزام است بنابراين آكله خورده يا  زيرا آكله كلمه. نوعي نفرين است

  .آكله گرفته نفرين است در حق كسي براي مبتال شدنش به جزام
ن هر دو اي(عوض و بدل كردن، معاوضه كردن «:  در فرهنگ عوام اميني آمده:آلش دگش كردن
 خوانساري آليش دليش در. »همانند عوض بدل كردن و عوض و آليش كردن) كلمه تركي است

  .يعني عوض كن (āliš ker)عنوان مثال آليش كر   يعني عوض و بدل كردن؛ بهرود كار مي  بهكردن
 طلبي، يا از ميان سخنان ديگران نقطه ضعفي را به نفع خود مصادره  كنايه از فرصت:بل گرفتن

ي ها كه در گويش معني واقعي بل گرفتن در زبان فارسي متروك شده است در حالي. كردن است
كه  افتد و بدين صورت است كه هنگامي بل گرفتن در بازي الك دولك اتفاق مي) خوانسار(منطقه 

را  يا قطعه چوب كوتاهي كه با چوب بلند آن (elley) كنند اگر الّي مقابل هم بازي ميدو گروه در 
وسيله گروهي كه نوبت بازي را براي گروه بازيگر  زنند قبل از فرو افتادن به گروه بازيگر به هوا مي

اند، در هوا گرفته يا قاپيده شود نوبت بازي را اين گروه رقيب  كنند و در ميدان پخش مهيا مي
 ما وضع له، نوعي بنابراين بل گرفتن در اصِل. اند ل گرفتهدست خواهند آورد، زيرا اصطالحا ب به

صورت كنايه  ولي امروزه به. بازي را از حريف گرفتن و به نفع خويش نوبت را تغيير دادن است
 در خوانساري (ābolak)  زدنفعل آبلك. رود و اصل آن به فراموشي سپرده شده است كار مي به
  .معني جستن و به هوا پريدن است  به

ي خوانساري ها رود و در گويش كار مي در اصفهان به. ادنمعني فلج شدن، از كمر افت  به:شيت شدن
كه تاب ايستادن ندارد و شيت كردن  رود و شلّ و شيت يعني كسي كار مي هاي مختلف به در گونه
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در گويش راجي نيز به همين معني آمده است و اضافه كرده شيت و اكري . رود كار مي كمر نيز به
ه چونان جامه، از خويش نيروي ايستادن نداشته پهن كردن لباس است و شيت كسي است ك

  ٢.باشد
نمايي در  چي عالمت كوچك. ا همان دستاس استمعني آسياب كوچك ي  در اصفهان به:آرچي

 كه امروز در زبان فصيح فارسي و لهجه (ār)اين گويش است اما بخش اول كلمه يعني آر 
اي كه در آسياب و  است؛ همان كلمهمعني آس  رود در گويش خوانساري به كار نمي اصفهاني به

اين كلمه در خوانساري . كار رفته است نظر برخي در آسمان و آسيب به دستاس و حتي به
 »س« به »ر«چند احتمال ابدال هر. رود كار مي  يعني آس دستي بهصورت آر يعني آسياب و دسار به

 گويش كاربرد دارد قابل توجه صورت درست آن در اين يلي كم است ولي اينكه آر هنوز بهالبته خ
+ م كه تشكيل شده است از دو بخش آربيني است؛ زيرا اگر به تركيب آرواره نيز دقت كنيم مي

كار   موشواره به در كلماتي چون سنگواره، ماهواره وگونه كه واره، واره پسوند شباهت است همان
ونه ديگر آن است كه كارش خرد بنابراين آرواره يعني شبيه آر و آر معادل آس يا گ. رفته است

صورت آرت آمده و  عالوه بر اين خود كلمه آرد در گويش خوانساري به. كردن و آرد كردن است
  . با آرد و آرت نيز بيشتر از آس استآر تناسب .  كاربرد دارد، نانوايي كردنمعني بهآرت نون 

اوغ كه قاعدتاً مقلوب شدة + رتوان كلمه آروغ را افزود كه تركيبي است از آ بر اين مطلب مي  
العمل طبيعي معده و  م صوت است براي باال آوردن و عكساوغ آر است كه بخش اول نوعي اس

  .توان اطالق كرد بخش دوم همان آر كه به مجاز به دهان و آرواره مي
شلوغ كردن، ازدحام : بلبشو بازي در آوردن«:  در فرهنگ عوام اميرقلي اميني آمده است:بلبشو

قدري بلبشو بود يا در مجلس  مجلس آنها به: مثال. كه كسي به فكر كسي نباشد  طوري كردن به
كه  چنان. »شناخت قدري بلبشو بازي درآورده بودند كه سگ صاحبش را نمي عروسي آنها به

غت بلبشو چه شود مرحوم اميني مفهوم اين تعبير را توضيح داده است؛ اما اينكه خود ل مالحظه مي
با اندكي تأمل در مقايسه با گويش .  چيزي نگفته است، بسيط است يا مركباي است، اژهنوع و

، كه در  بهل، بگذار و رها كنمعني بهده است از بل توان دريافت كه واژه تركيب ش خوانساري مي
در گويش خوانساري و  (bašu)طول زمان صامت هـ افتاده است و بخش دوم اين تركيب بشو 
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ها  در اين گويش» شدن«فعل . است» برود«معني  ه اطراف اصفهان مثل راجي بههاي منطق گويش
  :شود در گويش خوانساري فعل امر آن به شيوة زير صرف مي. در فارسي است» رفتن«معادل 
  .(bašende)، بشنده (bašdin) ني، بشد(bašmin) ، بشمين(bašu) ، بشو(baš) ، بش(bašan)بشان 
حساب و كتاب و قانونمندي  صورت كنايه يعني بي  بگذار برود و بهمعني بهبنابراين بلبشو   

  . امور را اداره كردن كه همان مفهوم هرج و مرج است
شود كه اين دو مرد با يكديگر باجناق  پيوند زناشويي دو مرد با دو خواهر موجب مي :باجناق

 و نيز در نيشابور به گوي ي پارسيها هندي. ن نام متفاوت استي مختلف ايها شوند و در گويش
گويند و در يزد و لرستان و كرمان همريش، در كابل و ري و مرزهاي  زلف مي اين دو مرد، هم

تر شده   سبك»پ«در زبان راجي نيز . شود پاچه خوانده مي پيرامون باجناق و در گيالن هم
  ٣.گويند اش مي همباج
گردد كلمه به  كه مالحظه مي نانچ. شود ن دو مرد باجه گفته ميدر گويش خوانساري به اي  

 خواهر است معني بهباجي . تر شده است و اصل آن باج يا باجي است تر و روان اين صورت ساده
شود و خانم باجي،  گفته مي» باجي«خواهر به طور كلي  و در همين گويش به خواهر بزرگ يا به

همچنين آباجي و .  است خواهر بزرگ يا ارشدمعني به) در گويش اراك(آقاباجي و شاباجي 
 باجي در سانسكريت بهاجي ة كلمةريش. رود كار مي  خواهر بزرگ يا مادر نيز بهمعني بهآواجي 
(bhāji)كار رفته است صورت باجي به ي ايراني بهها  است كه در بيشتر گويش.  
از درد «المثل معروف  ناك و باجه در يك معني است و ضرب ، باجيناق بنابراين باجي  

از در « در فارسي و معادل آن در خوانساري به صورت »الجي به گربه گفتيم خانم باجيالع
  . نيز در همين راستا گفته شده است» گربمون بيات خانم باجي) ناعالجي(العالجي 

هاي  در صيغه) امر(و بواژ ) مصدر( اين لغت در فعل واتن در گويش خوانساري : واژك،واژه
: صورت  مضارِع آن در گويش خوانساري بهةر است و شش صيغصورتي گويا آشكا مختلف به

 :(bavāžmin) ، بواژمين بگويد:(bavāžu) ، بواژو بگويي:(bavāže) بواژه،  بگويم:(bavāžā) بواژان
اين كلمه . شود صرف مي ، بگويند:(bavāžende) بواژنده  و بگوييد:(bavāždin) ، بواژدينبگوييم

از جمله در گويش . رود كار مي ي مناطق اطراف اصفهان بهها در گويش راجي و ديگر گويش



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان58

بنابراين واژه و واژك . رود كار مي گفتي به  ميمعني به »ادات« يعني گفتن و در راجي »وات«اناركي 
  .ي منطقه اصفهان دارد كه اصل آنها نيز پهلوي استها  ريشه در گويش،در فارسي امروز

خورده  چ تاب زلف و كاكل تابمرغول يعني پي« معني به اين واژه در فرهنگ دهخدا :مرغوله
و مرغوله موي، مرغول موي ) آنندراج(، موي پيچيده چون موي زلف و كاكل و خط )برهان(

  . آمده است»)منتهي االرب(كسي كه موي سرش مرغول باشد محبك الشعر 
شته باشد و شود كه ادا و اطوار دا  در مورد كسي گفته مي»مرغوله«در گويش خوانساري   

. رود كار مي  واغلطيدن روي خاك و برخاستن نيز بهمعني به يعني ادا در آوردن و »مرغوله آمدن«
مراغه «ارتباِط . اند گفته» مرغول آمدن«هاي طنز گفتن و شوخي نمودن را به كنايه  همچنين حرف

  . دانم را نمي» مرغوله«در معني به خاك غلطيدن درازگوشان و اسبان، با » كردن
 زحير آيد معني بهزحار و زحاره . پيچاك شكم كه خون برآرد«نامة دهخدا آمده،   در لغت:زحير

در . »در رودة راست است) پيچشي(در اصطالح طبيبان جنبشي ) االطباء ناظم) (االرب منتهي(
 از جمله مثنوي در متون مختلف.  درد شكم يا پيچش شكم آمده استمعني به ها اغلب فرهنگ

 در معني غم و اندوه خوردن است، در گويش خوانساري نيز زحير در معني »زحير خوردن« موالنا
يعني عصباني كردن، حرص دادن و به » زحير حلق كسي كردن«كه  رود چنان كار مي اندوه و غم به

  . شود كاري كه باعث اندوه و غم خوردن گردد، گفته مي
  

  4 قاطعهاي گويش خوانساري در فرهنگ برهان برخي واژه

  . بر وزن ليف به زبان گيالن خس و خار و خالشه را گويند :تيف
معني پخش و پراكنده است و تيف تيف باران يا برف يعني خرد  به گويش خوانساري تيف به

  .خرد باريدن يا مختصر باريدن برف و باران است
باشد و به ضم اول هم  كج و ناراست و خم معني به به زبان گيالني ،به فتح اول بر وزن بهل :خهل

  . گفته شده
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ل مشدد  ةالبته هـ به مرور حذف شد. رود كار مي در خوانساري به ضم اول به همين معني به  
عبارت ديگر هـ حذف شده و ل جاي آن را گرفته  به.  استدرآمدهصورت خلّ  است و بهگرديده 

  . ندگوي عقل و نادان هم خل و چل مي  كج به كنايه به آدم كم:خل .است
 با كاف فارسي بر وزن سندان، هر كاسه و پياله را گويند عموماً و طاِس مِس ته سوراخ :پنگان

روزي را از آن معلوم كنند  كرده باشد كه آن را در ميان آب ايستاده گذارند و ساعات شبانه
  ).لغت فرس(خصوصاً و آن را طشت و سبو نيز گويند و معرب آن فنجان است، بنگان 

كردند و ديگري را  ياله در خوانساري عبارت بوده از دو ظرف كه يكي را پر آب ميپنگ و پ  
سنجيدند  وسيلة آن مي دادند و زمان را به كه سوراخ ريزي در ته آن تعبيه شده بود روي آن قرار مي

. كردند يعني براساس تعداد معين پر شدن و افتادن پنگ در پياله سهم آب افراد را معين مي
 ، يكي از روستاهاي خوانسار كه گويش آن با گويش خوانساري شبيه است وانشان،عياراساس مبر

  .هر پنگ حدوداً معادل شش دقيقه بوده است
نقطه بر وزن  دوسانيدن با سين بي. نقطه بر وزن جوشانيدن يعني چسبانيد  با سين بي:دنيدوسا

اين . كه چيزي را به چيزي يا خود را به كسي وابندند چسبانيدن باشد اعم از آنمعني بهجوشانيد 
  :كار برده است از جمله واژه را نظامي هم در ابياتي به

ــر ســـاق درختــي  ــيبر آن صورت چون صنعت كرد لخت   ٥بدوسانيـــد ـب
  ٦به جنبش درآمد ز هـــر سو شـهاب  د بر كتــــابـــچو الماس دوسيـده ش

رود  كار مي به) و مشتقات ديگري از آن(شكل ديسيدن  ن بهدر گويش خوانساري دوسيد  
  .شود ي مختلف صرف ميها ، فعل به صورتIي ا به Uيعني با تبديل مصوت 

، )فعل مضارع( ، اديسو) ماضي فعل( چيز ديگر چسبيد  چيزي به: ، بيديسا)غذا(چسبيد : بديسا
  .)فعل امر (بيديس

  .مزاحمانگل : چسبونكي، ديس ديسنگ: ديس ديسنكي
 به صفاهاني ظرفي را گويند كه از گل ساخته باشند و در آن ،با باي فارسي به واو رسيده :تاپو

  ).برهان(گندم و نان و امثال آن كنند 
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گفته ها   در درون ديوار خانه شدهتعبيه) مثل سيلوي گندم(اي  در خوانساري به محفظه  
شده و داراي دو  وسيلة خشت تيغه مي  بهو زياد است ها  اتاقي معموالً عرض ديوارها.شود مي

 باال ة و از دريچبستند  را ميآوري محصول در تابستان دريچه پايين  جمع هنگام.دريچه بوده است
گشودند و   پاييني را ميةبستند و در هنگام تخليه دريچ را مي چهيريختند و در گندم درون آن مي
  .تر و خانگي وزي ولي در سطح كوچك درست مثل سيلوهاي امر؛كردند گندم را خالي مي

 صفاهان شنگ و در خراسان ريش بز خالدار و به عربي در گياهي است دوايي كه آن را :شنگ
  .)فرهنگ جهانگيري) (برهان(لحيه تيس خوانند 

 »شنگ شير«يك نوع از آن .  شناخته شده است كامالً(šeng)صورت شنگ  در خوانساري به  
اي سفيِد متمايل به زرد از آن  شود، شيره  كه وقتي گياه كنده ميي سوزني داردها است و برگ

 پس از يكي دو ساعت .زنند  تيغ مي، بين ساقه و ريشه،مردم مقدار زيادي از آن را. تراود بيرون مي
كنند   آن را جمع مي،شود بندد و سفت مي كه شيرة تراويده از محل جدا شدن شنگ زير آفتاب مي

كنند كه مناسب جويدن است و ارزش   از آن درست مي»كاجيك« به نام و نوعي سقز يا آدامس
  .درماني دارد

وقتي . اي و شيرة كمتري دارد ي پنجهها است كه برگ) اسب(» شنگ عسب«نوع ديگرش   
  و چهارپايان استةشود مناسب علوف آيد و وقتي درشت مي بزي آش به حساب ميستازه است 

كند كه  هايي خورجيني جلوه مي صورت محفظه هاش ب ميوهشود  رسد و خشك مي كه مي زماني
  . خاكشير شنگ اسبي است، در واقع بهترين نوع خاكشير هاي خاكشير است و همان دانه

اي نيز هست به بزرگي گنجشك  و پرنده... چرخ ريسك جانوري است شبيه به ملخ  :چرخ ريسو
  . اسان چرخ ريسو گويندو در خ
گويند كه صداي خواندنش شبيه به صداي چرخ   مي»دك ريس«اري اين پرنده را در خوانس  

دك در خوانساري . خواند  شاخه درختان ميبر رويريسندگي است و معموال پيش از عيدها 
  . چرخ دستي ريسندگي است و شكل ديگر دوك استمعني به
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  هاي خوانساري در تحفه االحباب  واژه

اشد كه بر درها زنند و حاال آن را زلفين گويند و به هر دو آن آهني ب :رزه، زرفين و زورفرين
  . ه خوانندرزآذربايجان آن را 

 كه عبارت است از ميخي كه سِردر گويش خوانساري نيز چفت و رزه از لوازم يكديگرند   
در   رزه جفت شود وزنجيري كه در سر آن شكافي تعبيه شده است تا با سِر واري دارد و حلقه

 ،رود كار مي و به همان معنايي كه در گويش آذري بهشود  چفت و اشكيل حاصطالبه بسته يا 
   . انگور استةيافتغيير انگير ت. گويند»انگير رزه«ريزي  عالوه بر آن به گياه تاج. كاربرد دارد

  
  الفرس در صحاح

 گياهي باشد ناخوشبوي در واليت خراسان و دو نوع بود نوعي از آن را گاوان خورند و :كما
  . ي را مردم و آن نافع باشدنوع

  .  تنها نوع خوراك دام مورد نظر است ورود كار مي در خوانساري كما به همين معني به  
  

  در فرهنگ جهانگيري

هاي سخت باشد كه بر اعضاي آدمي  آژخ، با زاي عجمي مفتوح به خازد، دانه: سيكيل :سكيل
ت پارس و عراق عجم گوك خوانند و به برآيد و درد نكند و پخته نشود و آن را در بعضي واليا

  .ن تبري سكيل و به هندي مسا گويندتازي  ثولول و به تركي كوي نك و به زبا
  . گويند در خوانساري اين واژه را با همين وصف زيگيل مي  
 هاون باشد و آن بر دو قسم است اول هاون چوبين باشد ،جواز و جوازان با اول مضموم :چوغن

دار روغن بگيرند و  دوم معصره بود كه بدان از حبوبات روغن. نامند... زي چوغني و آن را به شيرا
  . شيره از نيشكر و انگور و امثال آن بكشند و اين قسم را از چوب و احياناً از سنگ نيز بسازند

شود كه در تطور غ آن   مي گفته (Jeven)در خوانساري با همين توصيف اين كلمه ِجِون  
مانده از خرمن گندم موسوم به  جا هن وسيله بيشتر در كوبيدن تنباكو و زوائد باي .افتاده است

چوب كه كلكو جنس  از كوفتن ابزاري است پتك مانند ةوسيل .رود كار مي  به(kocal) چلوك
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(kelku)در  .توان گفت تخفيف يافته كليد كوفتن است در تحليل اين كلمه مي. شود  ناميده مي
   .شود فته مي  گ(kel) خوانساري به كليد كل

  

  در لغت فرس 

 باد گوارش بود كه چون مرد فقاع خورد يا چيزي مانند آن باد به آواز از او برآيد و به :لغت رجه
  . آذربادگان رجه خوانند

الفرس و فرهنگ رشيدي رچك و آجل  ن قاطع رجغك، رچك، آجل و در مجمعدر برها  
صورت  در گويش خوانساري اين واژه به. ه است فارسي به اين معني ياد شدةهمچون يك واژ

 آسياب است و معني بهنكتة قابل توجه اين است كه در همين گويش آر . آرجه هنوز كاربرد دارد
 همان آروغ معني بهنحوي با دهان مرتبط است و  توان نتيجه گرفت كه آرجه به بدين ترتيب مي

است، منتهي تفاوت ظريفي دارد اينكه يكي رو آرجه و آروغ به يك معني  است از اين) وغ+ آر(
كند كه بيشتر منفي است و ديگري تنها هواي بازگشته از معده پس از  داللت مي (ugg) بر اُغ

   .خوردن غذاست
 چيزي بود چون نيم خنبي كوچك و بزرگتر نيز باشد و سر فراخ باشد در اين ):آنين(نهره، نيره 

 و يك دسته بود و سفالين و اندر او دوغ زنند و بجبنانند تا  آن را نهره خوانند و دو دسته٧واليت
  ٨.كره از دوغ جدا شود

در گويش خوانساري نيره با همين توصيف عيناً كاربرد داشته است و معموالً خم گلي   
 مين نام ه بهبستند  ميوصــ يا چرمي مخصي از پوستــوصي را با درپوشــبزرگ و مخص

(puss bar neyrah)، دادند تا ماست تبديل به دوغ شود و  شي كوچك آن را حركت ميلاب و روي
اي به دور چوبي بسته در قسمت باالي اين ظرف   با پارچه نيزسوراخي. گرددكره از آن جدا 

بردند و پيشرفت كار  سفالي بزرگ تعبيه بود كه براي آزمايش معموالً انگشت در آن فرو مي
  . سنجيدند گيري را مي كره

  .  دهان دره بود و پارسيان هاك خوانند:توهاك ربياس
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شود كه بخش   گفته مي(dānāvah)در گويش خوانساري به خميازه، دان هاوه يا دان آوه   
  . اولش همان دهان و قسمت دوم تطور يافتة هاوك است

  

  الفرس در مجمع

 و بيشتر د، گياهي است كه به چهارپايان دهنو معيار جمالي) حكيم مؤمن( موچه در تحفه :مچه
بعضي گويند گياهي است كه آن را در عراق مچه و موچه  «.خورش خر بود و گل زرد دارد

  . »خوانند
 اين گياه با همان نام -الفرس  مورد اشاره مجمعةيعني همان منطق -در گويش خوانساري  
 وقتي رويد و آن را معموالً موچه به فراواني در بهاران در كشتزارها مي. شود توصيف ميموچه 

  .برند و وقتي سفت و سخت شد خوراك چارپايان است كار مي آش بهمصرف در تازه است براي 
 معني بهو ...  به فتح كاف و تاي قرشت و سكون الم، حيوان پير شده از هر جنس كه باشد :كلته

  .  كوتاه شده باشدمعني بهو در ماوراء النهر ... دم بريده نيز آمده 
 و معموالً در وصف اشياء و حيوانات (Kola)صورت كله  نساري بهمطلقاً در گويش خوا  

اساساً در گويش خوانساري كل .  كرك كلهود مثل بيل كله، خركله، كارد كله ور كار مي ناقص به
رته گفته جاي كل، كال گاهي در مورد بعضي اشيا به.  است كند و كوتاه شده و دم بريدهمعني به
  . يچي كالرته قشود مثل اره كالرته و مي
  

  نامة معيار جمالي در واژه

 غلبه عقعق باشد و آن مرغي است چون كالغي و كوچكتر از كالغ است دمي دراز دارد :كالژوره
  ٩.اصفهانيان او را كالژوره گويند. و رنگ او سياه و سپيد است

و شود  در گويش خوانساري به اين پرنده كه در واقع همان زاغچه است، كالشك گفته مي  
  . به مرغ خبركن نيز معروف است
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  در فرهنگ حسين وفايي

  . گويند آيد و در اصفهان آن را كلوزه مي  جورقه باشد كه پنبه از آن بيرون مي):غوزه( كلوزه
ي بسيار كوتاه قد و گرد را نيز به ها شود و آدم در خوانساري به اين واژه گلوزه گفته مي  

  . گويند  مي(guluzi)كنايه گلوزي 

  

  هاي خوانساري در فرهنگ پهلوي برخي واژه

در خوانساري . ي خوانساري، اناركي و راجي به همين معني استها  شوهر در گويشمعني به :ميره
. رود كار مي به) برادر شوهر(و براميره ) خواهر شوهر ((xuvā mirh)در تركيباتي چون خوا ميره 

كار  يله و دمنه نيز اين واژه در معني معشوق به و در كل١٠ بوده(mērag)پهلوي ريشة اين كلمه در 
  .استرفته 
 و (zatwk) و زتوك (zadūg) صمغ درخت، در پهلوي زدوگ معني به در گويش خوانساري :ژدي
  . كار رفته است  به(žad)ژد 

 در گويش )خشكيدن: خشك و هشكيدن: هاي هشك همچون واژه(اين واژه .  خوشه:huša هوشه
 (h) با هـ (x)جاي خ  ها در پهلوي يكسان است و به كار رفته اين واژه هبا صورت بخوانساري 
: هشكيدن، (hōškānidan): هشكاندن) (hwšk :كهش (hōša): شود و مانند هوشه شروع مي

(hōškidan).  
  . (kark)در پهلوي به همين صورت آمده است .  مرغ خانگي، مرغ و ماكيان:كرك
رك به فتح اول و ثاني و سكون كاف، مرغي است از تيهو ك: در فرهنگ برهان قاطع آمده كه  

هاي كرك و  صورت  در خوانساري كرك همان مرغ ماكيان است و تركيبات آن به. تر كوچك
كرك نژكرت كوكو نژكرت مگه وار «المثل  و ضرب) كُرچ(رك و جيجه، كرك كپي خروس، ك
مرغ   نكرد، همرغ« يعني (karka nažkert kuku nažkert mege vare garah bakeru) »گره بكرو

كنايه از انجام كارهايي كه توانمندان انجام . »كوكودار نكرد مگر جوجه تازه بالغ شده بكند
  .رود ضعيفان بكنند دهند اما انتظار مي نمي
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 :(karke owyy)البته در خوانساري به مرغي وحشي كه شبيه به تيهو است نيز كرك اويي   
  . آمده است(karak)پهلوي نيز بلدرچين معادل كرك در . گويند كرك آبي مي

 كه o در خوانساري يعني بزرگي كه با شكل پهلوي آن يكسان است، با تفاوت در مصوت :گندگي
 ةدر شاهنام.  بيضه مرتبط استمعني به بزرگ و گُند معني به و با گُنده (gandagin)صورت  به

  .بسيار سخن رفته استگنداوران  حكيم ابوالقاسم فردوسي از گنداور و
 و آمده (amā)صورت   در پهلوي به. ما، ضمير استمعني به در گويش خوانساري :(hāmā) هاما

ي اين ترجمه را با گويش ها مشابهت. كار رفته است  به(imā)صورت ايما  در ترجمة قرآن قدس به
  . ام خوانساري در جاي ديگر مورد توجه و بحث قرار داده

رود  كار مي  متوجه شدن، با آنچه در خوانساري بهمعني به :ayāsidan (ayāstan) اياسيدنفعل 
 توجه كردن و نگاه معني به (kesidan) يا كسيدن (bikessn)شباهت زياد دارد، زيرا فعل بيكسن 

  . كردن است
گويند و وقتي نوبت آب   روِز آب؛ در خوانساري به سيستم تقسيم آب، رشن مي:(rašn) رشن

اين واژه در زبان پهلوي به . گويند رشن فالني است يعني روز آب فالني است ميكسي باشد 
شود   مي(rašn) رشن ،ها، روز هژدهم ماه همين معني است و براساس نامگذاري سي روز ماه

  . شود كه معادل واد خوانساري و باد فارسي است  ناميده مي(wād)كه روز بيست و دوم  چنان
گيري طول، در  در واحدهاي اندازه.  انگشت استمعني بهش خوانساري  در گوي:(ongos) انگس

  معادل(angust)زبان پهلوي 
4

نُه معادل  (widest)دست ويكه   انگشت است چنانمعني به اينچ و 3

  . اينچ است كه همان بدست و وجب در فارسي است
هاي  هايي آورده شد تا زمينه  اينجا نمونهها فراوان است و در به هر روي تعداد اين واژه  

اي و استاني بيشتر فراهم  ي منطقهها يابي را در زبان فارسي در ارتباط با گويش مقايسه و ريشه
  . سازد
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