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        افافافاف    عبدالجمال حسنعبدالجمال حسنعبدالجمال حسنعبدالجمال حسن
   در لهجة خجندكهنهاي  واژه

  

هاي زبانهاي اقوام مختلف، سالهاست كه موضوع تحقيق علماي زبانشناس  بررسي لهجه
شايد يكي از داليلي كه دانشمندان را به اين عرصه معطوف داشته، وجود عناصر و . رار داردق

اين شيوه، يكي از راههاي . تاريخي است كه در هيچ يك از منابع خطي وجود ندارد هاي واژه
ريشة بازيابي  شود و براي رسيدن به اصل فرهنگ و زبان بسيار دور هر قوم محسوب مي

. ن.چون اهم شهير يبيهوده نيست كه خاورشناسان). 596، 2: رك(رساند  ي ميها نيز يار كلمه
 بخش ازرازينفلد و ديگران يك . ز.ف، اوموخر. ل.راستورگويوا، ا. س.بولديريف، و

 اماكن مختلف تاجيكستان يا مناطق مردم گويشهاي خويش را به تحليل هايپژوهش
 پرويز ناتل خانلري ي،محقق برجستة ايران. اند اختصاص دادههاي ديگر  زبان جمهوري تاجيك

اعتنايي نبايد  ارزش نبايد شمرد و به چشم بي لفظ گويشي را پست و بي«:گويد در اين زمينه مي
نگريست، زيرا آنها نيز صورتهاي ديگري از همان زبان اصلي كهن يا منشعب از اصل باستاني 

  ).12,82(» كهني هستند
 شمالي در قلمرو جمهوري هايگويشعه مجمو در كشور كنوني تاجيكستان،

. هاي اتحاد دولتهاي مستقل بخصوص ازبكستان گسترش دارند تاجيكستان و ديگر جمهوري
در گروه اول . شوند اين گويشها از نظر اصالت و حفظ عناصر گذشته، به چند گروه تقسيم مي

  .شوند گروه دوم كمتر و در دستة سوم به ندرت مشاهده مياين عناصر بيشتر، در 
 هاي  محققان منسوب به شاخة فرغانة غربي گويشبررسي مردم خجند طبق گويش

يكي از ويژگيهاي عمدة اين گويش، وجود  .كه ويژگيهاي زباني خاص خود را دارد  استشمالي
لغات و عناصر زباني بسيار قديمي است كه طي گذشتة دور مستعمل بوده و اكنون در زبان 
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 محفوظ تاجيكستان نيزمناطق ديگر  در گفتار مردم امروزه ها وع واژهاين ن .اند معيار منسوخ
  . اند مانده

اين عناصر تحت شرايط  كه بحث آن است مورد اصيل عناصر لغوي همينويژگي اما 
كنند، از جمله تحت شرايط  متفاوت جلوه مي قدري  خود از گونة كهنزباني و فرازباني،

يا حتي حذف شده و حتي تحت تأثير برخي عوامل همگونگي واجها، برخي مصوتها ادغام 
  .اند فراگويي بيگانه، از جمله تركي قرار گرفته

 گنجاندن آن در و طبيعي است كه كند طلب مي و جدي ژرف تحقيق موضوعالبته اين 
 واحدهاي لغوي هايي از اين به نمونه در اين مختصر ،از اين رو. پذير نيست امكاندو سه مقاله 

  . اكتفا شده است» مشت نمونة خروار «به عنوان
در خصوص گويشهاي مردم تاجيكستان و بويژه گويشهاي شمالي، ذكر اين نكته 

تحليل و بررسي آنها امري واجب و و عناصر گويشي كه گردآوري لغات و ضروري است 
هاي قديمي   واژهشمار زيادي از با گذشت ايام آشكار است، زيرا چنان كه ،استاساسي 
بررسي (، در اين زمينه، در مقدمة كتاب خود  محقق ايراني رضا زمرديان.اند جاً از بين رفتهتدري

واژگان اين گويش براي نگارنده كه ايام كودكي و نوجواني  «:چنين آورده است) گويش قاين
هاي آن براي جوانان  ام، كامالً قابل فهم است، اما ممكن است خيلي از واژه را در قاين گذرانده

كنند، از  ها بر آنها داللت مي  نوجوانان امروزقاين قابل درك نباشد، زيرا مفاهمي كه اين واژهو
مزد « به معني ، آمده»تَزده«هم به صورت » برهان قاطع« كه در tzdiمثالً واژة . اند ميان رفته

ن اين واژه در روزگار بچگي من بسيار معمول بود، چو. است» آسيابان براي آرد كردن گندم
كردند، اما پس از آنكه آسياب آبي از ميان رفت،  هنوز گندم را در آسياب آبي آرد مي

هاي رايج گويش حذف  اصطالحات مربوط به آنها به فراموشي سپرده شد و از فرهنگ و واژه
  ).10,2(» گرديد

ها رايجند كه بازماندة دوراني بسي كهن  شمار زيادي از واژه ، خجندگويش مردمدر 
. توانيم مشاهده كنيم مي د كه ما امروزه قرينة برخي از آنها را تنها در متون قديميباشن مي

مثالً ه  ك چنان.باشد ها، حتي براي تصحيح متون قديمي بسيار الزم مي گردآوري اين نوع واژه
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 زيرا ).92، 31 (را در پاورقي توضيح دهد» خالي شدن «فعل ،گرديزي» االخبار زين« متن حمصح
اصطالحات، در زبان معيار كنوني ايران، معني اصيل خود را از دست داده و به معنايي اين نوع 

  .رود ديگر به كار مي
  :شود هاي اصيل گويشي مردم خجند پرداخته مي اكنون به برخي از واژه

، اند  شرح دادهشكليهر به  را اين كلمههاي كهن   فرهنگنامهمؤلفان: (garmak)گرمك 
 همة وي .رسد تر به نظر مي صحيح» فرهنگ رشيدي« شرح صاحب آنها،اي  تفسيرهميان در اما

 اكثر افزون بر اين،. به حساب آورده استشود، گرمك   را كه جوشانده مييجاتيانواع سبز
 ،»باقال« واژة ذيل. اند شرح داده» باقالي در آب جوشنده«لغتنگاران اين كلمه را 

، 17: رك(خورند  ميو اش را پخته  شتند كه دانه مثل لوبيا در نظر داينگاران سبزي فرهنگ
 عنواننويسان به  همة فرهنگ.  استمراد »نخود«  مورد اين دربه گمان غالباما ). 208، 1جلد 
  :اند آوردهشاهد  اين بيت سنايي را ،دليل

  باقال را بسنده كن در راه
  )1138، 1؛ ج 27: رك( تو گرمك خواه ،چند از اين باقال

كاربرد زياد » نخود در آب جوشانده شده«به معني  در گويش خجند وناكناين واژه 
  .هاي معمول است  پيشههفروشي در خجند از جمل  گرمكهمچنين. دارد

در . است»  تهو سر سخنان بي «در خجند به معني: (kalapatra / kalpatara)كلپتره 
، 15: رك(اند  شرح داده» تمعني، نادرس سخنان بيهوده و زبون و بي«ها كلپتره را  فرهنگنامه

  : است  آوردهددهخدا در دو مورد از انوري شاه). 80، 38، ج 28؛ 1644، 2، ج27؛ 181، 2ج
  ها را جمع كن  تو را كي گفت كين كلپتره او

  گستري ايتــتا تو را الزم شود چندين شك
* * *  

  گوي چاكر كي؟ مرد كي بيند از اين بيهوده
  ه هم درخايدتي كلپتره و بيهوده بــــمش
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 مخففشكل » فرهنگ نظام«واژة مذكور را مؤلف . »ديروز«به معني : (dina)دينه 
چنين آمده » تاريخ طبري«ترجمة « ديگينه در  صورت).121، 2، ج 9( است شمرده »ديگينه«

 »زرگبو اين روز كه من آمدم، از ديگينه مهمان فالن مهتر بودند، جمله مردم خرد و «: است
  ).752، 1، ج14(

 день با كلمة است كهترين عنصرهاي لغوي زبانهاي هندواروپايي  دينه از جملة قديم
 ي و خراساني گويش ماوراءالنهرخاص  اين واژه).498، 1، ج8(باشد  مي هريشهمروسي » روز«

، اما در زبان معيار فارسي ايراني كنوني  محفوظ مانده استمناطق نيز در همين اكنون  كهبوده
تاريخ « در اين واژه خسرو فرشيدورد راجع به كاربرد ، محقق ايراني.ه استمنسوخ گشت

 نادري است كه در اين كتاب آمده لغات از ،دينه به معني ديروزي«: چنين آورده است» قيهبي
اي  محقق ديگر ايراني سيد محمود طباطبايي اردكاني نيز هنگام ذكر جمله). 491، 13(» است
). 185، 33: رك(شرح داده است » منزل ديروزي«را » منزل دينه «تارعب» تفسير ابوالفتوح«از 

  ).258، 22 (شود چنانكه اشاه گرديد، مكرر مشاهده مي ،ژة دينها و13- 10 قرنهاي  در آثار گوناگون
، به »داشتن«و » كردن«در گويش مردم خجند به همراه فعل كمكي :  (cama)چمه 

 اخبار ردهخدا با تكيه ب. رود به كار مي» شتنبا چشم تعقيب كردن، زير نظر دا«معني 
 خاص گويش مرو يا مرو و آن راآورده » چشم«، اين كلمه را به معني هاي پيشين نامه واژه

، »لغت فُرس«هاي پيشين امثال  مؤلفان فرهنگنامه). 291، 16، ج 28 (كند قيد ميشاهجان 
 زبان مرويان به شمار خاص را »چم« واژة ،و مانند اينها» فرهنگ جهانگيري«، »الفرس مجمع«

  ).120، 99، 80، ص 30: رك(اند  آورده
 شكل چم را ،هاي چم و جم ضبط كرده  به گونه، اين كلمه را»برهان قاطع«مؤلف 

داند   ولي جم را منسوب به زبان دارالمرز و مرو شاهجان مي،شمارد خاص مروزي يا مرغزي مي
  ).326، ص 1، ج 23(

). 245، 20 (داند مرويان ميبه  و آن را متعلق كند مينة جم را قيد حافظ اوبهي تنها گو
  .اند شاهدي ذكر نكرده براي اين كلمه مذكورهاي  نامه ولي همة مؤلفان واژه
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مادر «و » زن برادر«، »خواهر بزرگ«در مناطق مختلف خجند به معاني : (bivi)بيوي 
زن « معني بهان ك اين واژه در آثار نيا،اه طبق اخبار مؤلفان فرهنگنامه. كاربرد دارد» بزرگ
كاربرد ) 182، 1، ج17(» ن، خانم، صاحب خانهوزن نيكو و معتبر، خات«، )33، 20: رك(» نيكو

  .داشته است
 فارسيرا برخي  آن . استنگاران اختالف   فرهنگميان در خصوص اصل اين كلمه،

  ).182، 1، ج 17 .:رك(ند دان مي ديگر هندي ي گروهو، )787، 1، ج 9: .رك ()ايراني(
  :استفاده كرده است »بي بي«سمايي اين واژه را به شكل 

  شاده گرهگشد به ره   كه همي
  )182، 1، ج17(بي به سوي زاهد ده  بهر بي

گويد كه  بي من تو را نيازمندي رسانده مي اي نازنين، بي: در انوار سهيلي نيز آمده است
 را »بيچه«الدين رامپوري واژة  محمد غياث ).182، 1، ج17 .:رك(نمايي  در اين شهر غريب مي

بي به معناي  واژة بي ).156، 1، ج 15(داند   مي»بي بي«غر و مخفف ص آن را گونة م،ذكر كرده
  ).134، 10 (اكنون كاربرد دارددر گويش قاين ايران نيز » نوبانو، خات«

ن درخت يپايقسمت  برگهاي« معني ، به ساكنان خجند و اطراف آن: (γiša)غيشه 
گياهي «:  ذيل شرح داده استشكلبه اين واژه را » فرهنگ قَواس«مؤلف . برند  به كار مي»توت

ميالدي،  9اين واژه را در سدة  ).62، 18(» است كه بتابند و جوال بافند؛ گه ستور نيز خورد
  :استفاده كرده استنيز رودكي 

  يار بادت توفيق روز بهين با رفيق
  )62، 18(اد حريف دشمنت غيشه و نال دولتت ب
و نيز مطلقا به ) مانند آدم قاق(» الغر«و ) مانند نان قاق( »خشك«به معني : (qāq)قاق 

دانند، اما  رغم آنكه برخي اين واژه را تركي مي علي. رود به كار مي»  زردآلوي خشك«معني 
  :اين كلمه را چنين به كار برده استفردوسي در شاهنامه . طبق شواهد، اين واژه از اصل ايراني است

  هاي چون جان پاك دگر خوردني      ه نان كاكـها از اين گون خورش
* * *  
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  !اي هوش دار سزاوار خاري نه     اي كاكوار دو چشم مرا گشته
كند  الدين رامپوري تأكيد مي  چنانكه محمد غياث،»هر چيز خشك«كاك به معناي 

  . استوارد زبان عربي شده » عككَ«صورت ، به )171، ص 2، ج 15(
 - كندن به اعتقاد نگارنده، از نظر اشتقاقي با فعل. »چاه آب«به معني : (qoduq)قدوق 

. نيز وجود داردك وكَند/كَندگ و كَندو/هاي كَندك  گونههريشاين از .  ارتباط داردكن
ذشته، در متون گ »كندو «.ساخته شده است »خندق«كندگ معرب /از شكل كندكهمچنين 
  :استبه كار رفته » غَلهبراي نگهداري مانند   خُمبزرگظرف «به معني 

     ند از شهد انبار شكرـــنه مي      ها بر كوه و كندو و شجر نخل
  )مولوي (       

  .كندوج معرب همين واژه است
به عنوان يك جزء ، بلكه به طور مستقل نه تنها ، خجنددر »قُدوق«واژة امروزه، 

) » سر)مغز(خسته گشتن «، سر قدوق شدن »خسته كردن كسي«سي را قدوق كردن ك (تركيبي
.  استرايج» ناف« باز گونة كنديك ،هاي اطراف خجند به جز اين شكل در لهجه. رايج است
» شكم«) кандюк( زبان روسي نيز گونة كَنديوك گويشهايآبايف در برخي . ا. وبنا بر نظر

توان به چنين خالصه آمد  هاي ديگر مي نامه از مواد فرهنگ. )173، ص 4، ج 1رك ( است رايج
به عنوان ظرف مسي در كليساها «) кандия, кандея(هاي روسي كَنديه، كَنديه  كه واژه
  ). 179، ص 2، ج 8رك  (است همريشهشناختي با قُدوق  نيز از نگاه ريشه» زنگ

 ابوعبداهللا اين واژه را. »هپنب معموالً براي نگهداري بزرگ اي كيسه«: (qanār)قنار 
  .به كار برده است»  غلهداري براي نگاهسفالين بزرگظرف  «به معنيرودكي به گونة كَنور 

  ز گندم در كنورــوز تو دارم ني  از تو دارم هرچه در خانه خَنور
به كار  »در يك لحظه، يك آن«به معني در لهجة خجند و اطراف آن : (āninda)آنينده 

  .است» لحظه، زمان«به معني » آن« احتمال زياد جزء اول آن همان كلمة رود كه به مي
 گونة »آستر« كلمة ،هاي پيشين نامه بنا به شرح مؤلفان واژه. »آن سوتر«: (ustar)اوستر 

، 9؛ 929، 1، ج 17؛ 69، 20؛ 624، 1، ج 23؛ 245، 1، ج 27رك (بوده است » سوتر آن «مخفف
  ).103، 2، ج 28؛ 219، 2ج 
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در . »پزي براي پهن و نازك كردن خمير استفاده كنند چوبي كه در نان«: (juva)ه جوو
چوبي كه بدان نان تُنك و پهن «آورده است كه » فرهنگ رشيدي«لف ؤشرح واژة چوبه م

  ).550، 1، ج29(» كنند
به  (cubā)  چبا به شكل در استروشن و(juva)جوهبه صورت  در اسفره اين واژه اكنون

  .ودر كار مي
اي كه با انگشت  ضربه «به معنيطراف آن اين واژه ادر لهجة خجند و : (hupāq)هوپاق 

  .كاربرد دارد» شود  به پيشاني زده ميهاشار
 »هباك«ها واژة  نامه  اخبار فرهنگربنا ب. است» هباك«اين واژه، احتماالً صورتي از 

، هباك و )239، 20رك (باك ، ه)91، 18رك ( هپاك واريانتهاي ادر آثار دوران پيشين ب
، ج 27رك (، هپاك 1479، 2، ج 29رك (، هباك و هپاك )674، 673، 2، ج23رك (هپاك 

  . به كار رفته است)655، 1
ميان  «به معني هباك صورتاين كلمه به » لغت فُرس« فارسي، در قديمترين فرهنگ

  : فردوسي ذكر شده استذيل  شاهد بيتعنوانو به ) 92- 91، 25رك ( گرديده است ثبت» سر
  رك را بر هباكـــــيكي گرز زد ت

  كز اسب اندر آمد همان گه به خاك
با اندكي تغيير آورده شده، واژة هباك به » فرهنگ جهانگيري«عين اين بيت در 

  ).655، 1، ج 27رك (هاي هپاك و هباك ذكر گرديده است  گونه
. باشند مي واژة هباك واريانتهاي فرعيهاي هپاك و هباك  رسد كه گونه به نظر مي

كند كه آن مبدل   تأكيد مي،نيز فارسي بودن هپاك را اشاره نموده» فرهنگ نظام«مؤلف 
  ).484، 5، جلد 9رك (هباك است 

 به معنيان كهاي مختلف واژة مورد تحليل در آثار نيا  گونهچنان كه گفته شد،
 فردوسي مذكور بيت ويسانن  همة فرهنگتقريباً كاربرد داشته و» تارك، ميانة سر، فرق سر«
 بيتي ،بيت فردوسياين به جز » فرهنگ جهانگيري«تنها مؤلف . اند به عنوان شاهد آوردهرا 

  : از منصور شيرازي ذكر كرده استديگر
  ابعتتتكسي كه سر ننهد بر خط م

  )655، 1، ج 27(به تيغ حادثه بشكافدش زمانه هپاك 
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متاع نقشدار يا سياه كه براي اَبره «گويش مردم خجند، به معني در : (sanduf)سندوف 
از يك اشارة دهخدا . است» سندوس«اين واژه، ظاهراً صورتي از .  است» و بسترتشكستر آو 

 استفاده گرديده به معاني ذيلان ك و در آثار نيابودهآيد كه واژة سندوس اصالً يوناني  برمي
 قيمت بغايت رقيق و باريك و لطيف و نازك كه بيشتر  قسمي از ديباي بيش،ديبا«: است

، ج 28(» پارچة پنبة لطيف، خالف ستبرق كه ديباي ستبر است... لباس بهشتيان از آن باشد
جامة ديبا و سندوس، ميساني و تُنفُسه و جرَب و شلواربندهاي ) مور(و از وي ): 660، 27

  ).73، 26(باقيمت خيزد 
» هرس كردن«به معني » كردن«ش اهالي خجند، با فعل كمكي در گوي: (farγān)فرغان 
 ةشاخ «:آمده است» فَرخانج«هاي پيشين به صورت  اين واژه در فرهنگنامه. رود به كار مي

 بزرگي را گويند كه از درخت ةشاخ«، )72، 18(»  ديگر دهدةبزرگي كه پي كنند تا شاخ
 نيز گويند كه پيوند كنند به درخت  درختي راةد و شاخنيآهاي ديگر بر ه تا شاخ،ببرند

 درخت انگوري است كه آن را در زير زمين كنند و از جاي ديگر ةديگر؛ و به معني شاخ
اما اين فرهنگها شاهدي ). 185، 2، ج 23(» ...گويند رند و آن را به عربي انيس ميآتتمة او را بر

  .اند از متون را ذكر نكرده
به  قَرق  و»چرك بيني«به معني قَالق  گويش خجند در: (qaraq) و قرق (qalāq)قالق 

به باور نگارنده، اين دو واژه، واريانتهايي از واژة قديمي . متداول است» چرك بدن«معني 
فرهنگ «و » لغت فرس«مؤلف . است كه در فرهنگهاي قديمي ثبت شده است» كَلَخج«

مؤلف ). 1648، 2، ج 27؛ 31، 25(» چِرك باشد«: اند  كردهيكلخج را چنين معن» جهانگيري
چركي بود كه بر پاي و «: معناي اين واژه را به طريق ذيل شرح داده است» االحباب تحفه«

  ).76، 20 (»جامه نشيند
  ه تن كَلَخچــهم... ريش پر از           همت و دون و حقير گنده و بي

  )مارة مروزيع(
باشد كه ابدال واج  ميلَقچه قَ- كَلَخچ-كَرَخچسير تحول آن به صورت  ،به انديشة ما

  . اي سيستماتيك در تحوالت واجي زبانهاي ايراني است پديده» ل«به » ر«و » ق«به » ك«
. در بين اهالي خجند رايج است» لجوج، سركش، يكدنده«به معني : (qaššang)قشّنگ 

ص، در اين خصو. ارتباط دارد در زبان سغدي »شنگ«به باور نگارنده، اين واژه با كلمة 
در آثار سغدي در چندين ، شده بنياد اين واژة تركي«: نويسد اف مي الدين شناس، دادخدا سيم زبان
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. ب.و... »زيبا، باشكوه، قشنگ« به معناي qšnq-gšnk, šnk -: شكل نوشت آمده است
 مقايسه كرده qašang آن را زير عالمت سؤال  به qšnqهنگام تشريح واژة سغدي ... هنينگ

  ).16، 6(» ...بود
شوخ، ظريف ) 2زيبا، خوشروي ) 1: است به معاني ذيل كلمة شنگ ، در آثار نياكان

  .عيار، گستاخ، دزد) 4زيبايي، خوشرويي، ظرافت؛ شوخي، رعنايي ) 3
 - 1مواد گردآمده گواه است كه تا دوران هجوم مغول شاعران اين واژه را به معناي 

  .اند ده عيار، گستاخ؛ دزد به كار بر- 2 ،شوخ، ظريف
  دارد ته ميــچنين كه چشم تو را خواب بس

  كه بازدارد از اين خواب چشم شنگ تو را
  )خسرو دهلويامير(

در ميان » شلخته«شنگ  لكه/لكشنگاين واژه با واژة  به نظر ما ،به جز كلمة ذكرشده
ار  ساختنظرلَكَشَنگ به احتمال قوي از  /واحد لغوي لَكشَنگ .جا مانده استمردم خجند به 

» احمق«نگاران يكي از معناهاي لك را  فرهنگ. و شنگ بنياد يافته است) ه(هاي لكءاز جز
 اين ،هاي ديگر شمالي در لهجه. كرد معني »گونه احمق«توان لكشنگ را  پس مي. اند شرح داده

  .واژه به گونة لپشنگ مستعمل است
بر . ند رايج استدر خج» سكسكه«به معني : (hiqicāq/ hiqiciq)هيقيچيق / هيقيچاق

آورده » فرهنگ رشيدي«مؤلف . اساس نقل قول فرهنگها، اين واژه ظاهراً ريشة هندي دارد
، 2، ج 29(» بِضّم و فتح كاف اول كه به هندي هيچكه گويند«است كه هوكچه و هكَك 

1495.(  
 يوسف از» فرهنگ رشيدي«از يوسف طبيب و صاحب » فرهنگ جهانگيري«مؤلف 

  :اند  آورده به عنوان شاهد راذيليتهاي  خسرو ب و طبيب
  ارشـــني مقيسي در كــبايد كه ك        از امتالي آنكه هكوچه گردد يارش

  )1553، 2، ج 27(         
  نة دشمن فرو نشانــــــزآب سنان به سي

  چون از امتالي خوف دل او را هكك بود
  )1495، 2، ج 29(

   .هكوچه هندي است تركي شدة راً شكلگويش مردم خجند، واژة مذكور ظاهدر 
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 . كامل داردرواج» كهنه، فرسوده« معني به اكنون خجند اهاليدر بين : (dāšta)داشته 
كهنه، « كاربرد واژة داشته را در بيان معناي ،هاي پيشين نامه دهخدا با تكيه به مواد واژه

  ).94، ص 21، ج 28(اشاره كرده است » فرسوده
  چند  تو تا يكعاريت داشتم اين از

  ته پيرهنـــپيش تو بفكنم اين داش
  )ناصر خسرو(

 يك يا دو معناي قديم خويش را در لهجة افعال بيش از همه، ،ها در قياس با ديگر واژه
 كه الحال به همان يافته است بيش از بيست فعل نگارنده. اند مورد تحليل محفوظ داشته

  .شود اشاره مي رايجند كه به چند نمونهاف آن معناي پيشين خود در بين ساكنان خجند و اطر
به كار » استشمام كردن، بوييدن«در گويش اهالي خجند به معني : (šonidan)شنيدن 

 فعل شنيدن در طول چندين قرن به آن معنايي كه حاال در لهجة خجند معمول است، در .رود مي
 از استفاده ،معنايش  لغات هم سبب رواجه بها داشته، بعدرواج و نويسندگان انتأليفات شاعر

حس « در گذشتة دور در بيان معناي كنوني،اين فعل به جز معناي معمول . مانده استباز 
  :استفادة وسيع داشته است» كردن با عضو بويايي

  خروشي برآورد و اندر دميد  نوند اسپ او بوي اسپان شنيد
  )192، 5، ج 19(

  عجب آن است كه با زحمت چنديني خار
  كفتمـبحي نشنيدم كه چو گل نشبوي ص

  )342، 1، ج16(        
  شنوم كردة خود ميـــــبوي پيراهن گم

  ست قديم اگر بگويم همه گويند زاللي
  )142، 2، ج16(      

به كار  بار تنها يك مذكور، شنيدن به معناي ، فعل فردوسيي»شاهنامه« آنكه در با
- 41، ص 2؛ ج342، ص 1، ج16رك  (شود سعدي بيشتر مشاهده مي» كليات«، ولي در رفته
توان خالصه كرد كه كاربرد اين واژه به معناي يادشده در آثار  مي) 141، 93، ص 3؛ ج 142

  . استرواج يافتهاهل قلم تدريجاً 
 در زبان فارسي نيز مورد مذكور اين فعل به معناي ، پرويز ناتل خانلريقولبنا به 

  ).227، 11(استفاده قرار داشته است 
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اين واژه، هر . رود به كار مي» رقص«در گويش خجندي، مطلقا به معني : (osul)اصول 
اين . اي عاريتي و غيرايراني است، اما معني بسيار قديمي خود را حفظ نموده است چند واژه

 تاريخ و - 2 جمع اصل - 1: كاربرد دارد ذيلني ابه معمعيار كنوني  زبان تاجيكي درواژه 
 حركت موزون - 6هاي هر علم؛   هاي اساسي هر علم، اساس  قاعده-3ري؛ ماهيت پيدايش بيما

هاي هفتگانة موسيقي   نام نغمه-8 آهنگ موسيقي، وزن موسيقي؛ - 7يند، رقص؛ اخوش
  ).397، 2، ج17رك (كالسيكي 

 پس از اقتباس ، از معناهاي اين واژهبرخيآيد كه  ها برمي از اخبار مؤلفان فرهنگنامه
  .اند  پيدا گرديدهبه زبان تاجيكي

» رقص برَتَل« مخصوص رقص كه معادل يمؤلفان پيشين واژة يادشده را در بيان نوع
: دست موالنا بگرفت گفت«: اند ، مورد استفاده قرار داده)375، ص 1، ج 15رك (هندي است 

: موالنا گفت. »كني، زحمت مكش تو رقص به اصول نمي«: شخصي به او گفت كه» !رقص بكن«
  ).2841، ص 7، ج 28 رك - شاگرسالة دل(» كنم، نه به اصول قص به يرليغ ميمن ر«

 اشاره گرديد، اين معناي واژة اصول حاال از دايرة زبان ادبي تاجيك خارج چنان كه
و » گاه غَمزه و اصول، گه خدا و رسول «المثل ضربدر تركيب » رقص« معني ، اما بهگرديده

  .ده استباقي مان» چي هاصول به دست نقار«
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