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 مقدمه -1

ای یا اصفهاخ   شیارر ص به اوحدی و معروف به اوحدی مراغهمت ل  بن حهینشیخ اوحدالدین

ق زاده شیده و 374 بیه سیالو رارف خامدار اواطر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری  گوییا 

  پیدرش اسیتهچشم از جهان فروبهت 747در اخد  گوخه هه بر سنگ ههن آرامگاه وی خوشتهآن

امیا چیون سیالیاخ  دراز در مراغیه  هزیهیت اصفهاخ  بود و طود خییز روزگیاری در اصیفهان می

اخید:   بیر سینگ آرامگیاه او در مراغیه خگاشیتهاستهای شهرت یافتگاراخیده  به مراغ  یا مراغه

  (743 -742/ 4: 2439)صفا   «االصفهاخ والدّین بن الحهین الملۀاوحد »

؛ اسیتهوده شیدقدیم مردم اصیفهان سیر شیبه گودر دیوان اوحدی چهار غزل ههت هه       

  تصیرفات اسیتهاین چهار غزل برای بیشترِ روخویهان دشوار بودروی هه طواخش و معنای ازآن

شیود  و دییده می  آخهااخد و از جهت ضبط واژگان  خاهمگوخ  بهیار میان ها هردهفراواخ  در آن

یحِ هیا خیهیت  ایین پیژوهش بیه بررسی  و تصیحخیویسهای چاپ  خیز بهتر از دستالبته متن

 پردازد این چهار غزل م  تیبتیبو گزارش اختقادی 

د  ولی  خیهردگیو می وهای مرهزی ایران گفیتبه یک  از گویشگاشته اصفهان در  مردم      

طوشیب تاخه هلیمییان   استهبرجای خماخد ی هاگویش جز واژه آن شهر  از در زبان مردم امروز

گوینید و اگیر گویش سی ن می همین هنوز به نشهرها و روستاهای پیرامواصفهان و برط  از 

ییا    هیاری بیس دشیوارترچنین خبود  طواخش و دریافت معنای برط  ابیات اصیفهاخ  اوحیدی

ن به پایت ت  برگزییده شیداز زمان   خماید هه گویش ههن اصفهانشاید خشدخ  بود  چنین م 

زبیان فارسی  داده باشید  در جای طیود را بیه پایر شدن آن  هاجررباس اول  و مفرمان شاه به

« مقدسیی »خوشییتۀ « االقییالیم فییۀمعر احهیین التقاسیییم فیی » ازجملییهبرطیی  منییابن ههیین 

بیه « میافرّوط  اصیفهاخ »در سیدۀ پینجم از « محاسن اصیفهان»خویس سدۀ چهارم و جغراف 

  (47 -44: 2493؛ برجیان  214 -73: 2431تفضل    خک ) استهشداشارهگویش پیشین اصفهان 

: خ هت زبان مادی هیه بیا استهح  مرهزی ایران در یول زمان از چهار زبان تأثیرگرفتخوا

هیای مهیاجر میاد در خیواح  غربی  و مرهیزی اییران  جیایگزین زبیان گییر شیدن گیروهجای

پاییه الییۀ زییرین  ؛ بیرایناستهای شد هه احتماالً پیش از آن در این خواح  رایج بودخاشناطته

زبان پارت  یا پهلیوی اشیکاخ  هیه بیا فتوحیات   ان باید مادی باشد  دومهای مرهزی ایرگویش

زبیان فارسی  میاخیه ییا پهلیوی     سیوماسیتههای مرهزی ایران تأثیر خهیاداشکاخیان بر گویش

تیأثیر قیرار داد  های مرهزی ایران را تحتساساخ  هه زبان اداری ساساخیان بود و خاگزیر گویش
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زبان رسم  و ادب  این سرزمین شده   از سدۀ سوم هجری به بعد زبان فارس  دری هه  چهارم

    (41: 2491برجیان  خک  ) استهپایرفت های مرهزی ایران از آن تأثیرروی گویشاین و از

های ایران را بیه پهلیوی و دری و فارسی  و مقفن )خیمۀ خ هت سدۀ دوم هجری( زبانابن      

ان پهلوی را منهوب به پهله داخهته هه شیامل اصیفهان و زب استهطوزی و سریاخ  تقهیم هرد

 حمیزۀ اصیفهاخ  خییز (؛29تیا: خیدیم  بی ابن خک )شود خهاوخد و آذربایجان م و ری و همدان و ماه

پهلیه و   (14م: 2991حمیزۀ اصیفهاخ    خیک  ) اسیتهبندی را هیردهمین تقهیم هجری( 431 -171)

هیای مرهیزی اییران در آخجاهیا روا  هیه گیویش دهششمردههای  قلمرو زبان پهلوی سرزمین

ام  اسیت هیه بیه ایین مشهورترین خداشته و در برط  از آخها هنوز روا  دارد  پهلوی یا فهلوی 

 اخد     های بابایاهر را فهلویات گفتهدوبیت و  استهشدداده ها گویش

برجییان   خک )شود واخده م جز فهلوی  مادی و والیت  خیز طهای مرهزی ایران هه بهگویش      

ای از آن خکه شیاطهآجز ؛ های اصفهاخ  و هاشاخ گویش -2: داردطود چندین گروه   (44: 2493

  در پیرامیون اصیفهان و هاشیان هم یون جزاییری اسیتهدر میان هلیمیان اصفهان زخده ماخد

ابیاخیه  برطیوار و پراهنده  در منایق  ماخند طواخهار و دلیجان و محیتت  جوشیقان و خینیز و 

در طییر     هرچند امروزهاستهشهر( به حیات طود ادامه دادجرقویه و سگزی و سِده )طمین 

های مرهزی ایران سیروده چهار غزل گویش  اوحدی خیز در همین گروه از گویش  استخابودی 

ی ویژه به گویش هلیمیان اصفهان و منایق  چیون برطیوار و جرقوییه و سیده و سیگزشده  به

هیای  خییز بیه امروز دگرگیوخ تر است  البته یبیع  است هه از سدۀ هفتم و هشتم تابهخزدیک

 -3گویش خائین  و اخیاره ؛  -4گویش زرتشتیان یزد و هرمان؛  -1باشد   افتهیراهها این گویش

 خیک )هیای حیوزۀ سیمنان گیویش -3های خاحیۀ تفرش؛ گویش -3گویش طوری و مهرخجاخ ؛ 

        : شاخزده(2479دوست  ؛ حهن211: 2472؛ باقری  411/ 2: 2433؛ طاخلری  33 -47: 2493برجیان  
 
 پیشینۀ پژوهش -2

طورشیدی تصحیح هرده و این چهار غیزل را خییز بیه  2431 درسعید خفیه  دیوان اوحدی را 

 هه البته چیون ایین گیویش بیرای وی استهها آوردپس از دیگر غزل  هاخویسپیروی از دست

ادییب   (341 -342: 2431)خیک  اوحیدی   اسیتهافتی راه آخهاخاآشنا بوده  اشتباهات زیادی به متن 

 سیه غیزل اصیفهاخ  از»در مقالیۀ خیز سه غزل از این چهیار غیزل را  (311 -477: 2431) یوس 

وشیش هه اگرچیه هوشیش او در پنجیاه استهترجمه و آواخگاری هرد  تصحیح« اوحدی مراغ 

 بیا توجیه بیه امکاخیات آن  امیا اسیتهدرا بریرف هرو برط  مشکتت  کور استسال پیش مش
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تصیحیح و   روایین از  شیودهای  دیده می و هاست  ه  در برط  موارد حق میلب ادا خشدزمان

 خماید    بایهته م استهگزارش دوبارۀ این سه غزل و آن غزل  هه ادیب یوس  بدان خپرداطت
 
 های دردستنها و متمعرفی نسخه -3

 :  اخد ازربارتهای گویش  اوحدی استفاده شده های  هه در تصحیح غزلها و متنخویسدست

ق هتاب اخۀ مرحوم فیر  هیه اهنیون در داخشیکدۀ 747شوال  23خویس دست «:فخ» -3-1      

خیویس در شیود؛ ایین دسیتخگهیداری می  34-ادبیات داخشگاه فردوس  مشهد با شمارۀ فیر 

ترین خه ۀ موجیود اسیت ی گویش  اوحدی خه ۀ اساس قرار گرفت  زیرا ههنهاغزلتصحیح 

درسیت  هتابیت و همی ِ اشیتباهات خییز  خظیر ازجیز ایین دارد و  بیر هه این چهار غیزل را در

 های دردست است  ترینِ خه هدرست

طیط بیه 449شیمارۀ  هتاب اخۀ سلینت  )ها  گلهیتان( ق771خویس دست «:سل» -3-2      

 چهار غزل گویش  اوحدی را داراست   رک شیرازی هه هرمی

( هیه 934خویس اوایل سدۀ یازدهم هجری هتاب اخیۀ مجلیس )شیمارۀ دست «:مج» -3-3      

 دارد   بر هرچهار غزل گویش  اوحدی را در

( هیه 397شمارۀ ازدهم هجری هتاب اخۀ مل  تبریز )خویس اواطر سدۀ یدست «:تب» -3-4      

 زل از چهار غزل گویش  اوحدی در آن در  است  تنها یک غ

( هیه 3434شیمارۀ سیزدهم هجری هتاب اخۀ مل  ملیک )خویس سدۀ دست «:مک» -3-5      

 غزل گویش  اوحدی را داراست   سه

طورشییدی  2431متن چاپ  دیوان اوحدی تصحیح سیعید خفیهی  هیه در  «:چا» -3-6      

 چهار غزل گویش  اوحدی را دارد   هر و اخداختشارات امیرهبیر به چاپ رس

طورشییدی در خشیریۀ داخشیکدۀ ادبییات  2431 درمقالۀ ادیب یوسی  هیه  «:طو» -3-7      

؛ ترجمه و آواخگیاری شید  تبریز به چاپ رسید و سه غزل از چهار غزل گویش  اوحدی تصحیح

از آن  هیه امیروزه خشیاخ  مرحیوم اخصیاری بیود 741خیویس   دستخه ۀ اساس ادیب یوس 

تواخد جیایگزین  بیرای در تصحیح دوبارۀ این سه غزل  مقالۀ ادیب یوس  م   رواین   ازخیهت

وجیودِ  آیید  آن خهی ه بیاهه از این مقالیه برمی  گوخهباشد  اگرچه آن 741خویس مور  دست

     استهقدمت در ضبط این چهار غزل اشتباهات فراواخ  داشت
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 هاتصحیح انتقادی غزل -4

 (2)یات اصفهانیغزل

1* 

 صیبیحِ   تیارو  3از   بیوی  تیو   وادِ  رو   3تیا    3اِی  مَ   4دِه را   1او  ژیرُوَ

 9هِیشیت  هه  دل  دمی  وَرآروخَیش  7دل   دَرآمِیه  7اخیدوهِ   تیو   تیا   وِ

 32طیارو 24هه گیژِه  بِبو 21گیژ 22سُن  ریالَیمیت   بِیویینیو  21گیر  زییرکِ

 29طوژ آرو 27هُیشکِیش وییکِیر دِ آن  27تَر 23چشیمِ مُ 23دییمِ تو طیورو  و

 11آرو     آرو     12آروم     بیپییرس  11تیا  هِی  و  هِی   اخیتیظیارِ  فَیردا

 خَیمیارو   هیه  دل  13میارییو  سیییا  13دیمِت  13گنیجِ  گِیردِ 14زلفِ تو  وِ

 41دل  هه  دارو 42هه  41فِریاد  هِیرو  19اَهنُن  17رودلِ ویهت شا  17بَر تَش

 زارو  بِیبِیر هیه سَی یت 43چیارِییش  هَرت 43غم  وَدی  44دل هِت  پُرِ زورِ

 از این وِه  هیاری   آطِیر   47همییشیه  47هِیرِ  43وییداد
 هارو این چه  49هِر 

 

 *  فخ  سل  مج  تب  مک  چا  یو   

  سل: ریژوو؛ میج: رییرو؛ 1غزلیات اصفهاخ ؛ مک  چا  یو: ف  لهان االصفهاخیه        -  سل  مج  تب: 2

  تیب: راده ییمچ چیا: راذه دییم       3  میک  چیا: راذه؛ ییو: رُاده      4مک: ذیره؛ چا: ذیر و؛ یو: دیره       

  تب: درومه؛ میک  چیا  ییو: 7      تب: به   7  تب: داد؛ مک: راذ؛ چا: واذ؛ یو: وا دِ       3  تب: با       3

  مج: سیین؛ تیب: 22  مک  چا: ژیرک       21  مک  چا  یو: دل وماورا بو )یو: + )رو(       9درمه       

وچ تیب: دو        -  میج: 23  سیل: طیوارو       23  چیا: هیژه       24  تب: هیژه؛ چا: هیژچ      21سان       

  تب: پیش دگیران هیه تیا؛ 27  تب: تو       27چا: مو؛ مک  یو: تو          فخ  مج: مُه؛ سل: هر؛ تب 23

  فخ  تب: طورارو؛ سل  مج: طیورآرو؛ میک  29مک  یو: هشگیر و بکر د اُن؛ چا: هشکش ویکروان       

  تب: پرسیشچ ییو: بپرسین      12  تب: تا ه  وی هه اختظار طود آچ      11چا: طوزآرو؛ یو: طوذارو       

  چا: هیخ؛ تب: زلیف تیو چیه 13  فخ  مج  مک  چا  یو: د      14  تب  یو: اروارو؛ مک: ازو ازو       11

  تب: برریش؛ یو: بُیرتِش       17  تب  مک  یو: مارو سیاه       13  مک: ویمت       13هرد به ر  وچ       

  میک  چیا  41: هشچ ییو: ایینن         سل: اَهشُن؛ تب19  فخ: شار؛ تب: سارو؛ مک  یو: ساو       17

  تب: بر روی؛ مک: بروی؛ چیا: پیر ذرو؛ 44  تب: وارو       41ههچ       -  سل: 42یو: فردا هر و هر       

  تب: دی داد؛ مک: دیداد؛ چیا: وییداذ       43  چا: جاریش       43  تب: غم وری       43یو: بِرُوویِ       

  سل: هاری وه این هر؛ میج: هیاری 49  تب  مک  یو: همه رو       47ره         تب: هه؛ مک  یو: ه47

 وهرچ تب: هاری ده این هر؛ مک  یو: هاری ده بکر هه؛ چا: هاری وه هر هه  
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2* 

 دل خَشیو هَیرت هیه طیاکِ هیفِ پیای تیو خَبیو  پیابینیدِ هیوای تیو  خَبیو  کُ  2سیر بیر اینیییم

 تیو خَبیو 3روشَینو ایینکه بیه سیوی تیو و سیای  3شو گِفت به سَر 3وِ 4گیتیشکُ  طورشیید1دییمِ

 تیو خَبیو 9گُوای 7چشیمِ شییخ و دلِ قیاضی   دِ  به مِهر 7وَرکُ  شییخ و قیاضییت خَیوینَنید به ره

 تیو خَبیو  یایپهیب  21هییمهیییچ  اهلل  هیهیَعلَیمَ  ریرض هِرَخد  اِگَیر  22هِیژییر ییو 21هَریا کُ  وَر مُ

 تیو خَبیو 27هه جَزای 23همه تَرسانسَیهل بو این  23دَرواز  23هه دیین و دل و دُخی  24واتهِیزِ اِت

 سَیرای تیو خَبیو 29اِگَیرُم  سَیر وِ 11سَیرِ هیو  29وِ  روخیاچیار بِگیو هَیرت اَی  بیوسِ تیوزمییین 27مُ

 خَبیو  هِی  مُ  وییکیارِه  تیوقین  بیه  وفیای  تیو  14همتر هو  جهیان  گِیردِ  11وفا   کُ  واژُن 12اَر خَه

 تیو  خَبیو  19سیییای   سیرِ  زلیفِ  میردِ  وییدادِ  17هُوودچر 17ِاینکُ 13دارت13شو ه  تو جور13ِپایِ

 تیو خَبیو 42وفیای  ذرّهکیی 41سر  بِشیکِشهسربه  صیفیت  طیلیق  وِرُسیتِنید به مِهیراِگَیرُت  ذرّه

 خَبیو تو 47شای 43وِ کُ 43بِوینو چشم آن طود چه  43خَدی  چیش 44بِشه  تو 41شای کُ به اوحدی تا

 

 *  فخ  سل  مج  چا  

  3  سل: لیبش؛ میج  چیا: لهییش       4  مج: دیدیمچ      1  سل: سر برسیم؛ مج  چا: سر ترسمچ      2

  سیل  میج: 7  سل  مج  چا: به سوی و سییمایچ      3ج  چا: سر هفت بچ        سل  م3وچ       -سل: 

  سیل: هربیال ؛ 21  چیا: گیوای       9  سل  مج  چا: و       7رکچ      برینند بر هورک؛ چا: برینند بربه

ج: هیزرت   فخ  می24ههمچ        چا: هیچ21  سل: مژیرتر؛ مج  چا: هژیرتر       22مج  چا: هرمال        

  فیخ: 23  چیا: اییرو       23  سل: دخیا؛ چیا: دینی        23وات؛ سل: هرزت وات؛ چا: هزرت دات       

  سیل: 11  فیخ: دِ       29  فخ: مُم؛ مج: مُه       27  سل  مج  چا: رایچ      27تَرسَن؛ سل: توسن       

  سیل  میج  چیا: هیوش       14وفیاچ چیا: ونچ       -  میج: 11  سل  چا: وازخه؛ مج: ورخه       12هوی       

  19  سیل: هبیود       17  چیا: دیین       17  سیل: دات       13  مج: هشو       13  مج: + توچ      13

  سل: وبای؛ میج  چیا: 42  فخ  سل: بکشه هه؛ مج  چا: بکشته ههچ      41سایچ      سل  مج  چا: سمن

  سل  مج  چیا: 43  سل  مج  چا: توشهچ      44تا هه بشار؛ چا: تا هه تهار         سل  مج: 41وخای       

   مج: شادی   47  فخ  سل  مج: دِ       43  سل: طود جویوینو       43بدی       
 

3* 

 بو  7بَ تِش  وِرادِه  7کُ  3ویشه  3گَیرم 3وا طیورمِ  حیورزاده بو  4این   1چِیشِ  2هیرهِیش  ارادتی 

 هیارِ  پییاده بو 23خیه  تیو 24قَصیدِ  سیوارِ  سُین  رَسُن 21وصالِ تو هِ  22به  21شُوی 9ای دوست مُ

 سیاده بو 29تُنیدِ 27هه این دِلُی   27ریبش مَکِر  او  دِلُیمتیو دَرهَیفیتِیه 23بیه دامِ 23فکیر اگیروی

 هِنیادِه بو  13هه  هِمیامیان  13طیاصیه امیاختی   14خِکو هِناشت 11تو طوارِت زلفِ 12هِنا دِ 11دِلمان

 بو 41پا وِشادِه 42به مِهرِ تو هِش41هِشو 19سر17آن  17سیر هییا هَشیان او بیه وفیا مُ بهیتیه 13پیای

 

6 
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 وات ایهتاده بو 43به هرچه تو دلسوتِه 43هیاین  هِیر و  هیین   تیو سارت  44واتِیت هه سیر فَدا

 بو 49وُچادِه 47گاخش  چشیمش همیشه روشن و  47جبیین  وِشیاهِنیوتو زُهیره 43هرهس شِیکَین

 پیورییش زاده بو 33کُ مثیلِ تیو 34بیاوِر  مَیکِیر  و   میادِ   روزگیار  31پِید    32روزگیار 31رویِ اُو

 دِه بو 39ن رواهه قلیم  سیی  هِرو 37بی یاره چِیژ  37چِراو 33وِ  دل 33ططِ سُوزِش  واژِخید هاوحدی

 

 *  فخ  سل  مج  مک  چا  یو 

  سیل  ییو: طیوزم؛ 3  سل  مج: آن؛ مک  چا  ییو: ای       4  سل: روی       1  سل  مج: ارادت       2

  7کُ        -  سیل: 7  سل  مج  مک  چیا  ییو: همیشیه       3  چا: هرم؛ یو: گُر       3مک: طرم       

  سل  مج  میک  چیا  ییو: 22یچ       -  مک: 21  سل: هر       9ا: وراذه       سل: وازاذه؛ مک: واده؛ چ

  سل: وصال بر دلچ مج: وصال بچ مک: وصیال تیرکچ چیا: وصیال رکچ ییو: وصیال تیو رک       21ز       

  میک: دی 23  سل: هه خه؛ مج  چا  یو: خه هه؛ میک: زر هیهچ      23  سل  یو: شن؛ مک: شچ      24

  میج  چیا: 27  سل  مک  یو: مکین       27  سل  مک  چا: دم       23ر؛ چا: دی فکرو گر       فکر اگ

  میج: 12مو؛ میک  چیا  ییو: دلمیون         سل  مج: دل11  مک  یو: سد؛ چا: سه       29ولج        

بکوهنیات؛ چیا:   سل  مج: بکوهنیاد؛ میک: 14  سل: طوادت؛ یو: طوازت       11هنات؛ چا: خهناذچ      

  سل: طا صا ایمنچ مج  چا: حاصا ایمن چ مک: حا صا ارن چ ییو: هیا 13مکوبنات؛ یو: خکو هُناست       

  سیل مج  چیا: هشی ؛ 17  چیا: بیای       13  سل  مج  مک  چا  یو: همیای       13صای ایمن        

  سیل: هشی        41  میج: هیر       19   سل  مج  مک  چیا: از؛ ییو: اِر      17مک: هشچ یو: هِشَن       

فیداچ میج:  -  سیل: 44  سل  مج: یار ساده؛ مک: پا رساده؛ چا: مار ساده       41  مج  یو: هس       42

دل بیه مهیر جیه       تیوچ ییو: سیوته -  سل  میک: 43  سل  چا: + آهچ      43فدایچ مک  چا  یو: فت      

  چیا  ییو: هیاخش؛ سیل: 47  مج: و شاه خیو       47رهش سکن         فخ  سل  مج  مک  چا  یو: ه43

روی؛ سل  چیا  ییو: از روی؛ میک: ار    فخ: آ31  مج: جادهچ چا  یو: وجاده      49همیشه روهاخشچ      

تیوچ       -  سیل: 33  مک  ییو: مکین       34  سل: پدرچ      31  فخ  مج: + و؛ سل: روزچ       32روی       

  سیل: میژو؛ 37  سل  مج  مک  چا  ییو: رک       33  فخ  مک  چا  یو: صوزش؛ سل: صورش       33

   سل: زوا  39  چا: جز       37مج  چا: جزو       

  

4* 

 سیودای  خگیاری  دَرهو  و  به 4وِیبیو 1دینَیه  دَرهو  دل به همنید غیمِ  ییاری 2هردم این

 هیاری درهو 21به  9کُ  7وِتَرسان  7اینَ ویناخَه  3دِلییژزَخیِه  سیادهگِیرد   3دلِ مُ 3پُیر گَیرتیو

 23تیا کُ  به هیاری  درهو 24مرد  راقل بِنَبو  21زاخیا  خه  گییرو دلیم  اِخبیار  یقیین 22پنید

 سیواری  درهو 27هه پییاده  به  محنت   بیو  طود 23اِرَ و هیارِه و  خَدارَن 23پیایِ آن شیو 
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 درهو  29هیزاری  گیرخیه هرلحظه به آن دام  صیید  دلهیا  زلفش هه هِرو  سیرِ 27پَهَیندوخَ

 درهو13وِذاری گوشه13این14به11روشاَی مگر  هو دَر گوشم و دل 12خشینوگوشه 11وَس ارچه

 ریاشیق  سیعی  بِکِیر بوهه شیکیاری درهو  17اگیرت هام ِ گو 13اوحیدی رخج بِگو بَیرت

 41درهو  وِ غلط  بَر  بیه هنیاری  روبوهه  اَی  گَرت 19گِردِش 17هِرو دیم آن به میل لُتدِ گر

 

 *  فخ  سل  مج  مک  چا  یو   

  سل: پُرهروتو؛ مک  یو: بیر 3  سل: وینو       4  سل: وین خه؛ یو: وینه       1  مک  چا  یو: ای       2

  سیل: ایین 7  فیخ  میج  چیا: دلییر؛ میک  ییو: وِاِز       3        مک  یو: مه 3هوه تو؛ چا: پرهرتو       

  سیل  ییو: وترسین؛ میک: 7وتیهه؛ مج: این وینان؛ مک: ان وهنه؛ چا: این وخینه؛ ییو: اُنَ وامِنیهِ       

  سل: یقین ز تین 21  چا: بند       22  مج: و       21  سل: ه        9وترسن هنچ چا: وترش هن       

بییت         یو: 23  سل: خه بنو       24یقین زاخُن ازآخک؛ مک: یقین ز بن ارچ چا: لفتن ز تن ارچ       آرچ مج:

افزوده شیده(؛ سیل: پیای « شو »در فخ با طط دیگری بعداً در باالی « تو)»  فخ  مج: پای شو  تو 23

  سیل: و       27د ب یاره و         سیل: آر و بجیادۀ؛ میج: اُز ویجیاره و؛ چیا: ار23شو چ چا: مای شیو چ      

خشیین؛   سل  مج  مک  یو: گوشه12  مک  چا: رس       11  فخ: سواری       29  چا: خپهندد       27

  13  چیا: امینچ      13  سل  مج  مک  چا  یو: و       14  فخ  چا: ابروش       11لشین       چا: هرشه

  مک: لیرو؛ ییو: و لیو 17  چا  یو: هو       17رت؛ یو: خکو برت         چا: بکر ب13مک  یو: وزاری       

 بیت   -  سل: 41  مج: هِرتُش       19و       

 

 هاگزارش بیت -5

     1ل غز -5-1

 مفعولُ مفارلن فعولن وزن:

خییز  : ذییل آب(؛2477)ده یدا   شیاداب  و ییراوت؛ (4: 2479دوست  )حهن( آب ow) . اُو:1ب      

(« owاُو )»ولی  ؛ (2137: 2479دوسیت  )حهین «آن»ییا « اون»معنی  باشد به(« uاو )» واخدتم 

با آب مناسیبت دارد و چناخکیه خگارخیدگان بارهیا « دِه را»ترهیبِ  خماید  چهتر م )آب( مناسب

هیار  اخد  هشاورزانِ برط  منایق اسیتان اصیفهان آن را در معنی  رهیا سیاطتن آب بیهشنیده

  بیر و پهلیو معنیا شیده هیه درسیت («ow) اُو» (493: 2431)یوسی  ر مقالیۀ ادییب دبرخد  م 

تواخد به معن  چهره باشد چناخکه در واژۀ هُژییر م  خیز ؛(279: 2493)برجیان  زیر  ژیر:خماید  خم 

 ژیررُو::  (433: 2479دوسیت  )حهین= چهیره  čīrشیود؛ هیردی و گیوراخ : چهر( دیده می )طوب

(žirova  یاžiruaژیرو + فتحۀ معرفه )تواخد هنایه از طالِ چهیره هیه جز معنای چهره م ساز؛ به
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راه  را:در زییر مقنعیه باشید   زدهگیره  یا رطهار زیر گیهو   و یا زلف (1)در زیر گیهو خهان شده

 بیه« را» (493: 2431)؛ ادییب یوسی  رهاساز( راه بده  rā deh) را دِه:  (313: 2479دوست  )حهن

)برجییان  مَیه؛ میاه  م::خمایید  هه درست خمی  استهها معنا هردطواخده و ر « roā»راه را معن  

)هلباسی   هلیمییان اصیفهان: واذ ؛ (237: 2493)رزاقی   باد  :داو  (231)همان   روز رو:  (234: 2493

؛ اد(: ذییل بی2474دوسیت  )حهینبه معن  وزیدن  -vāاز ریشۀ  -vāta*ایراخ  باستان:  ؛(297: 2474

پهلوی اشکاخ : ؛ : ذیل بیاد(2474دوست  )حهن -vātaسنهکریت: ؛ (144: 2472پورداود  ) vātaاوستا: 

wād )؛ پهلوی ساساخ : )همانwād   (493: 2431)در مقالیۀ ادییب یوسی    (292: 2479)مکنیزی 

 etāru) و:ترارصبحِ وادِ خماید  معنا شده هه درست خم « باید در»آمده و « وا دِ»  «واد»جای به

sobh +wade  بادِ صبح را بیاوَرَد؛ )ruāet  آرو بیه (4)مرهب است از اِت ییا اِد پیشیوخد مضیار + 

)خیک   شی ص مفیرد مضیار ( شناسیۀ سیومūمعن  آرَد  آوَرَد )آر = بنِ مضیار  از آوردن + او )

  (94: 2431؛ تفضل   733 -734: 2479دوست  حهن

  (3)چهره )یا یراوتِ زیرِ گیهواخت( را چون آبِ روان رهیا سیازای ماه  یراوتِ  معنی بیت:      

 تا روز  از بوی تو بادِ صبح را بیاورد    

 هِشت:ن:ش( درآمید  darāme) د:رآمِه:   : ذیل به(2491)هیا  معن ِ به به اضافهحرف . وِ:2ب      

 برآرد  و:رآرو: (3)خگااشت 

 د  خگااشت هه دل دم  برآرد )خفه  بکشد( اخدوه تو تا به دل درآم معنی بیت:       

« هشت هه دل وِ ماورا بیو )رو(خش»گوخه آورده: این مصر  دوم را (479: 2431) ادیب یوس       

 خماید  هه درست خم « ی  دیگر باشد )یا رود(جابهخگااشت هه دل : »استهو چنین معنا هرد

( bebu) بِبرو:گییج   گیرژ:  (272)همان   چنان سُن:  (111: 2493)برجیان  ببیند  . بِوینو:3ب      

    (94: 2431)تفضل   طارَد  خارو:  (493: 2431)ادیب یوس   گیجگاه  گیژِه:  (137)همان  شود  بشود 

   شود هه گیجگاهِ طود را ب ارد اگر زیرکِ رالم تو را ببیند  چنان گیج  معنی بیت:       

؛ ایراخی  باسیتان: (: ذیل دییم2473؛ برهان  123: 2474لباس   )ه( روی  چهره dim) . دیم:4ب      

*daiman-  از ریشۀday-  : به معن  دیدن؛ قیس اوسیتایdaēman-  ِبیه معنی  چشیم و ت یم

طیور  خورو:  (3): ذیل دیم(2493دوست  )حهن mēd چشم  خگاه؛ پهلوی اشکاخ  و پهلوی ساساخ :

        (237)همیان  مین  مُ:  (194: 2493ییان  )برجبیه معنی  اسیت  uاست  طورشیید اسیت؛ طیور + 

؛ (279: 2472)ابوالقاسیم    -huškaاوسیتا: ؛ (33: 2474؛ خیز  خیک  براتی   273)همان  طشک  هُشک:
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( viker) ویکِر:  (143: 2479)مکنزی   huškپهلوی ساساخ : ؛ )همان( huškپهلوی اشکاخ  ترفاخ : 

        (33: 2433وشیی   : ذییل دیگییر؛ فیره2491)هییا   دیگییر دِ:  (134: 2493)برجییان  = وِهِیر  بِکِیر؛ بکُیین 

 -223)همیان  معنی  آسییاب آسیاب است؛ )آر به آرو:  (237: 2493)برجیان  ( طودش xož) خوژ:

 معن ِ است(   به u+  (33: 2474؛ خیز  خک  برات   227

هیه  هین طشیکم میرا چهرۀ تو طورشید است و چشمِ من تر؛ دیگربار چشی معنی بیت:      

  استههم ون آرِ آب  پر از آب شد

آمیده  و « دیمِ تو طورو وِ چشمِ تیو تِیر»( 479: 2431)مصر  خ هت در مقالۀ ادیب یوس        

-خماید  بایید بیههه درست خم  معنا شده« بیند(زطم م روی تو از چشم تو تیر م ور )چشم»

  و «تَیر»هیه ادییب یوسی  م فیفِ تییر گرفتیه  « تِر»جای و به« چشمِ مُ»  «چشمِ تو»جای 

  چیه خگیاهِ بیه طورشیید «چهرۀ تو طورشید است و چشمِ من تَیر»معنای مصرا  چنین باشد: 

 شود؛ صائب گوید: بارث ریزش آب از چشم م 
 تاب خیهتطورشید رالم  ب ل در سرچشمۀ  او پرآب خیهت  هز فروغ روی چشم  خیهت

 (313/ 1: 2433)صائب                              

حال هه  را  پرسیدن:آرو + م؛ امروزم   آروم:  (297: 2474)هلباسی    (7)امروز . آرو:5ب        

   : ذیل پرسیدن(2477)ده دا   پرسیدن  جویای حال شدن

 تا ه  اختظار فردا را بکشم  امروز حالم را بپرس؛ امروز  امروز  معنی بیت:       

 ārum»آمییده: « آروم بپرسیین اروارو: »(491: 2431)ر مقالییۀ ادیییب یوسیی  مصییر  دوم د      

beporsen á ru vá ru  آی »؛ هیه پیداسیت «رو )یا امیروز  امیروز(امروز مرا به پرسش آی روبه

درست خیهت و همین معنای دوم  هه ادیب یوس  در پراختز قرار داده درست اسیت  « روروبه

)خیک  برجییان  هننید تلفظ م « اَرو»را « آرو»یرامون اصفهان چه در برط  شهرها و روستاهای پ

 و مقالۀ ادیب یوس  آمیده بیه« تب»خویس هم هه در دست« اروارو»یعن  همین   (237: 2493

داخهیته  در هییچ « پرسیدن»خیز هه ادیب یوس  م ففِ « بپرسِن»است  « امروز امروز»معن  

 باشد      « بپرس»خیامده و باید مصحّفِ   دردستۀ خه 

میاری اسیت         مراریو:اضیافۀ تشیبیه    گرنجِ دیرم:  3خک  ب دیم:  1خک  ب . وِ:6ب       

هیای گویشی   های ایراف اصفهان و فرهنگدر گویش ن:مارو:   (233: 2493)برجیان   سیاه سیا:

را تنبییه معن  خمالد باشید  یعنی  دل به« خمالو»شدۀ دگرگون« خمارو»این واژه یافت خشد؛ اگر 
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  هه چندان مناسب خیهیت؛ امیا (: ذیل مالییدن2433االیبا  )خک  خاظمدهد هند و گوشمال خم خم 

زخید و دل را یعن  هم ون میار خییش خمی   شاید بتوان خمارو را از مصدر جعل  ماریدن شمرد

 :استهه یرزی افشار از واژۀ پلنگ مصدر پلنگیدن را ساطتکرساخد؛ چناخگزخدی خم 
 پلنگیدن چرا  تو غیزال گلشین حهین   طهته ای دلیدار جنگیدن چران دلبا م

 (71: 2493)یرزی                          

خمیار طواخد یعنی  دل« خمارودل»صورت ترهیب ِ را صفت شمرد و به« خماردل»خیز شاید بتوان 

 آزار خیهت  خیازار است  دلاست  دل

رسیاخد یرامون گنجِ رویت  مارِ سیاه  است هه دل را گزخدی خم زلف تو در پ معنی بیت:      

 آزار خیهت(  )یا  مارِ سیاه  است هه دل

        (39: 2473)ابوالقاسیم    thšفارس  میاخیۀ زرتشیت :  ؛(231: 2493)برجیان   آتش . ت:ش:7ب      

تواخید بیه معنی  می  خیز ویهیت؛ (273: 2493؛ رزاق   112: 2474)هلباس    بیهت( vīst) ویست:

همیین بههماخندی بهیار دارد  « ویهت»هه با  geštباشد  چه در گویش هلیمیانِ اصفهان « همه»

(« īای )»  و مصیوت «ش»بیه « س»  و «گ»به « و»؛ ابدال (143: 2474)خک  هلباس   معناست 

  (129: 2474هلباسی   )شیهر  شار:  (77و  32/ 1  73/ 2: 2433)خک  طاخلری  پیشینه دارد (« eاِ )»به 

آورده و م فف سارت داخهیته و معیاخ ِ « سا»  «شار»جای به (497و  491: 2431)ادیب یوس  

در این گویش معیاخ  دیگیری « سا»هه   درحال استهاهنون  حال  دیگر  و پس  برای آن آورد

مناسیبِ اینجیا « سیا»هرحیال به؛ (311: 2492)خک  یزداخ   دارد؛ ماخندِ: سایه  صد  مهکن و مأوا 

 hátūnایِ: ؛ قیس هِشیهahanūnاهنون؛ پارسی  میاخیۀ ترفیاخ :  ا:هنُن:شهر است   شارو:خیهت  

در   (72: 2479دوسیت  )خیک  حهین hannūnبلیوچ ِ:  hatonخَراق ِ:  hētōnمحتت ِ:  hatanایِ: ابیاخه

معنا شیده  « این است»آمده و « اینن»  «اَهنُن»جای به (497و  491: 2431) مقالۀ ادیب یوس 

؛ شیاید «اینن»دهد  خه م « این است»معنای « اینو»خماید  زیرا در این گویش  هه درست خم 

  چیه جیز در اسیتاشتباه اینن طواخدهبهوی خویس ادیب یوس  این واژه اهنن بوده و در دست

کهیته ش« هیا»های دیگیر  حیرفِ   در همۀ خه هدوچشم آمده صورتبههه های اهنن « فخ»

        (94: 2431)تفضیل    هُنَید کِررو:اشتباه گرفته شود  « یی»تواخد گاه  با حرفِ هه م  شدهخوشته

     (131: 2493)برجیان  دارد  دارو:

هیم فرییاد  اهنون دلِ بیهت شهر )یا همۀ شهر( بر آتش رشق اوست ول  باز معنی بیت:      

 هند هه چه هه  دل دارد؟ )یعن  آیا هه  ماخده هه من دلش را بر آتش خنهاده باشم؟(  م 
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-آمده و بیت ایین« فردا هِر و هُر»  «فریادهِرو»جای به (491: 2431)در مقالۀ ادیب یوس        

هاست و فردا هر و هور اسیت هیه دل هیه دارد؟ اش تمام دلاهنون بُرده: »استهگوخه معنا شد
هیا جیز خیویسهیه در همیۀ دسیت؛ درحیال «هند(ایتر  م ها اظهار ب از داشتن دل )یعن 
 خماید تر م آمده و درست« فریاد هِرو»ربارتِ « مک»خویسِ دست

اییش  چیاره چرارِیش:  (131)همیان  هیرد  ک:ررت:  (271: 2493)برجیان   بدی . و:دی:8ب      

 زار است     زارو:ای او را  چاره

ایش هن هیه سی ت زار دل را پر از زورِ غم هردی  بدو بد هردی؛ اهنون چاره عنی بیت:م      

 است   

)خیک  مفرد مضیار   ش صدومشناسۀ  eهُن ؛ هِر )= هُن( +  کِرِ:بیداد  ستم   . ویداد:1ب      

 هار است   کارو:  (134: 2493)برجیان  هُن  کِر:بِه  بهتر   وِه:  (93: 2431تفضل   

 ی است؟چ هارچههن   )آطر( هاری بِه از این هن  این همیشه بیداد م  معنی بیت:        
 
    2غزل -5-2

 فعتتن فعتتن فعتتن فعلن وزن:

     استهاین غزل در مقالۀ ادیب یوس  خیامد      

خامیۀ : واژه2472)گیزی   خباشید ن:برو:هیه )حیرف ربیط(   کُ:بر این ریزمیم   . بر اینیم:1ب      

     (131و  131: 2493)خک  برجیان  ( ختواخد هرد našu kart) ن:شو ک:رت:   (323حان  مصح

تواخد هه طاکِ هفِ پیای تیو بر اینیم هه سر پابندِ رشق تو خباشد  اما دل خم  معنی بیت:      

 خباشد )رشق بر رقل غلبه دارد(   

        (133: 2493)برجییان   گرفیت گِفرت:  1  ب2خیک  غیزل وِ:  3  ب2غیزلخک   . دیم:2ب      

)هییا  خیور  سرو:روشن است  مش ص است   روش:نو:  (34: 2479دوست  )حهن( شب šow) شو:

    (31: 2479دوست  )حهنسایه  سا:  : ذیل خور(2491

سیر گرفیت )رطیش تارییک شید(   چهرۀ طورشید هه گیتی  را در شیب بیه معنی بیت:      

ای این است هه در خور و سیایۀ تیو خیهیت )رلیت تیار اش در شب برمش ص است هه تاریک 

 هن تعلیل( شدن ر  طورشید در خور و سایۀ تو خبودن است = صنعت حُ
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وگرخیه از روی رشیق و محبیت         و:رکُ به مِهر:  (111: 2493)برجیان   خبینند . ن:وین:ند:3ب      

    3  ب2خک  غزل دِ:

شیوخد و مهیرِ ببینند وگرخه راشق تیو می  راه درتو را مبادا هه شیخ و قاض   معنی بیت:      

شود هه دیگر چشمِ شیخ و دلِ قاض  ختواخند گُواهِ تو باشند )چون رشق هیر به تو بارث م  آخها

 سازد(    هند و شهادت را م دوش م و هور م 

وَرُم هیم تیر اسیت وگرخیه گوخه آمده و بیرای وزن مناسیبخزدِ من )در فخ این و:ر مُ: .4ب      

ها به ضم یا فتح اول( )در فرهنگ هِژیر:  (34 -31: 2472)خک  گزی  هرجا  ه:ریا:توان طواخد(  م 

: 2433االیبیا  )خیاظمزیبیا ؛ : ذیل هژیر(2473)برهان  پهندیده و طوب ؛ : ذیل هژیر(2433)اسدی  خیکو 

=  hu-čithraاوسییتا: ؛ : ذیییل هژیییر(2493دوسییت  )حهیین -hu-čiөra*ایراخیی  باسییتان: ؛ ذیییل هژیییر(

؛ (77: 2472)پیورداود  خژاد و خیکوسرشت؛ همین چیتهیرَ اسیت هیه در فارسی  چهیر شیده طوب

=  hučihrپهلیوی ساسیاخ : ؛ : ذیل هژییر(2493دوست  )حهنچهر = طوب hužihrپهلوی اشکاخ : 

هننید         کِر:ند:  (327خامۀ مصححان  : واژه2472)گزی   آید یو:  (1443: حاشیه  2473)برهان  چهر طوب

هیس میرا  هییچ کریم:هری داخید  طیدا می  اهلل:ی:عل:م:بیان هنند  رَرضه دارخد   ع:رض کِر:ند:

 هس برای من  هیچ

هیس داخید هیه هییچپیش من هرهجا زیباترین چهره را ررضه دارخد  طدا م  معنی بیت:      

 رسد  ی تو خم پابهبرای من )در زیبای ( 

 اسیتهگفت  )این واژه تصحیح قیاس  شید وات:اِت  (231: 2493)برجیان  دیروز  هِزِ: .5ب      

گییرد: جای آطر فعل  بین جزءِ ترهیب  فعل و فعل قرار م ها شناسۀ فعل بهزیرا در این گویش

وات: وات: گفتییید؛ اِژونوات: گفتیییم؛ اِدونوات: گفتیی ؛ اِژوات: گفییت؛ اِمییونوات: گفییتم؛ اِتاِم

)گیزی   ( باشیدbu) برو:دربیاز  ببیاز   د:رواز:  : ذیل دخی (2477)ده دا  ممالِ دخیا  دُنیی:تند(  گف

 شی صاولشناسیۀ  ānتَرسَم؛ تیرس )= بینِ مضیار ( +  ت:رسان:  (321خامۀ مصححان  : واژه2472

 مفرد مضار    

آسیان اسیت همیه دیروز گفت  هیه دیین و دل و دخییای طیود را ببیاز  ایین معنی بیت:      

 رشق تو هم باشد(    در برابرترسم هه جزای تو خباشد )یعن  م 
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        1  ب2غیزلخیک   وِ:  روزییک رو:ا:یبایید هیرد   بِگو ک:ررت:  3  ب2غیزلخک   . مُ:6ب      

    (113: 2474)هلباس    هوه کو:

اگیر سیرم بیر آسیتان  بوسِ تو را به سرِ هوه باید بکنمخاچار روزی زمینمن به معنی بیت:      

 سرای تو خباشد  

 āو  oچییزی مییان  «ژُ»؛ مصیوتِ (117: 2493)برجییان  واژان( خگیویم )= خه واژُن:. ن:ه7ب      

 ویکرارِه:  3  ب2غیزلخیک   مُ:  (323خامیۀ مصیححان  : واژه2472)گیزی  افتید  کو:شود  تلفظ م 

(vikāreبیکاره )    ذیل بیکاره(2477)ده دا   هار خشایده به هیچههنر  آنب   (227: 2474)هلباس :   

دهد  بیرای ایین اسیت هیه مینِ اگر خگویم هه وفا در گردِ جهان همتر ر  م  معنی بیت:      

بیکاره را به وفای تو توقن باشد )هِ  منِ بیکاره را به وفیای تیو توقین خباشید  اسیتفهام اخکیاری 

 است  یعن  توقن ههت(  

( ki šu dārt) کری شرو دارت:  : ذیل پا(2473)برهان  پا  پ ( تاب و یاقت  )= . پای:8ب      

        9  ب2غیزلخیک   ویرداد:هبیود   کُروود:  (132و  131: 2493)خیک  برجییان  هه تواخد داشیت؟ 

     3  ب2غزلخک   سیا:

هس خیدارد( زییرا هیه ایین چیر  هه  تواخد داشت؟ )هیچتاب جور تو را چه معنی بیت:      

 بود هم مردِ بیدادِ سرِ زلفِ سیاهِ تو خیهت  ه

او را بکِشی  )وزن هنی (   بِشکِشِه:  (773: 2479دوست  )خک  حهنبرطیزخد  . وِرُستِند:1ب      

 (   استهاو را بهنج  )این واژه تصحیح قیاس  شد

سر ربهصفت به مهر برطیزخد )اظهار وفای در رشق هنند(  اگر ساگر طلق ذره معنی بیت:      

 ذرّه از وفای تو خیهت )وفای تو بیشتر از وفای همۀ طلق است(  اخدازۀ یکهمه را بهنج  به

 خماید هه از مصدرِ شایهتن و شاییدن باشد؛ سنای  گوید:چنین م  . شایِ:11ب       

 هم هیزم دیگ را بشاییم  گیر دستۀ گل خیاید از ما

 (933: 2473)سنای           

    1  ب2خک  غزل وِ:  4  ب2غزلخک   بِوینو:چیزی خدید   چیش ن:دی: (7)بشود  :بِشه         

اوحدی برای اینکه شایهیتۀ )دییدار( تیو بشیود  چییزی خدیید  چشیم  هیه  معنی بیت:      

   (9)شایهتۀ دیدار تو خباشد اساساً چه ببیند؟
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   3غزل -5-3

 مفعولُ فارتتُ مفاریلُ فارلن وزن:

        (133)همییان  بگییو  وا:  3  ب1غییزلخییک   بررو:  (77: 2493)برجیییان   چشییم . چِررش:1ب      

  2)خیک  غیزلقابل ابدال است  ماخند طشک و هشک  «هی»و  « »هُرم  گرما و حرارت؛  خورم:

و ییا   (239: 2479دوست  )خک  حهنهای مرهزی ایران هوشه یا طوشه هه در برط  گویش(  3ب
        (399 -397)خیک  همیان  گوینید هیا هوخیه می از دیگیر گیویش ایطوخه هه در ب تیاری و پیاره

 شده    شده  باالبردهبرآورده  بلندهرده وِرادِه:بشه  بشود   ویشه:

هرهس ارادتش به چشمِ این حورزاده باشد )راشق چشم او باشد(  بگیو هُیرمِ  معنی بیت:      

    استهبرآوردشور و حرارت شود(  زیرا هه ب تش  سرتاپاگرم بشود )
ای هرهیه را حیورزاده»گوخه ترجمه هیرده: مصر  خ هت را این  (491: 2431) ادیب یوس       

از »آورده و « بیووا طوزمُ گُر همیشه هیه ب یتش ورا دِه»  و مصر  دوم را «به چشم ارادت خگرد
 خماید    معنا هرده هه درست خم « راه استسوزم هه ب تش بهغبیه م 

چیون؛ ادییب  سُن:رَسَم  )= رَسان(  ر:سُن:( شَب   šovi) شُوی:  3  ب2غزلخک   . مُ:2ب      

بیرای آن گرفتیه و « شیدن»آورده و معنیای « شِن»  «سُن»جای به (497و  492: 2431)یوس  
ن خیه هیه هیارِ پییاده بیو: »استهگوخه خوشته و معنا هردمصر  را این قاصید «: »قُصِد سیوار شیِ
    خماید هه درست خم « پیاده خیهت هه هار سوارشدن

رسم(  قصد برابری بیا ای دوست  هِ  من شب  به وصالِ تو برسم )هرگز خم  معنی بیت:      

 (   ههتتقابل سوار و پیاده در بیت چهارم از غزل چهارم خیز سواری چون تو هارِ پیاده خیهت )

مَکُین  م:کِرر:  (141: 2493)خیک  برجییان   اسیتهدرافتیاد او:د:رک:فتِهفکر  ب  فکر:. وی3ب      

 دل + چ  پهوخد تصغیر؛ دلک  دلِ هوچک   دِلُچی:  (131)همان: 

  رییبش مکین هیه ایین اسیتهفکر و غافتخه به دامِ تو درافتاداگر دلِ من ب  معنی بیت:      

 ۀ ساده است  زدشتابدلکِ من 

این واژه را به ضیم اول  (499: 2431)یوس     ادیب(133)همان  خهادن  گااشتن  . هِنا:4ب      

: ذییل 2491)هییا   به معنی ِ در اضافهحرف دِ:  خمایدهه درست خم  استهطواخده و طاخه معنا هرد

میا آن را خهیاده باشییم )همامیان ضیمیر  هِمامان هِنرادِه برو:خیکو خهادن   نکو هِناشت:  در(

 ش ص جمن است(  اول
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ویژه دل  هه میا های طوار را خیکو بدار  بهدر زلفِ تو خهادیم  این دلدلمان را  معنی بیت:      

 ایم در زلف تو به اماخت خهاده

مون هُنا دِ زُلفِ تو طوازِت خِکیو دِل»گوخه آمده: بیت این (492: 2431) در مقالۀ ادیب یوس       

دل ما طاخه در : »استهشد چنین معناآمده و این« هُناست/ ها صای ایمِن  هه هُمایِ هُنا دِه بو

 خماید  هه درست خم « ای است این سایۀ ایمن  هه طاخۀ هماستطواهد  خیکوطاخهزلف تو م 

)برجییان   هَشَد ک:شو:هَشَم   ک:شان:هجا   کیا:  استهبهت او:ب:ستِه  3  ب2غزلخک   . مُ:5ب      

در اوسیتا و « ویشتاسی َ»ارد  چناخکیه پیشینه د« گ»به « و»گُشاده )ابدال  وِشادِه:  (131: 2493

فارس  میاخه  در فارسی  « ویشاتَن»شده و « گُشتاس  یا گشتاسب»فارس  باستان  در فارس  خو 

    (217: 2472: ذیل گشادن و گشتاسب؛ باقری  2493دوست  )خک  حهن استهگردید« گُشادن»خو 

هیس   آن(21)رگز سرهش  خکنم(پای من به وفا بهته است  هجا سر هشم؟ )ه معنی بیت:      

 تواخد از مِهرِ تو سر هشد هه پایش گشاده باشد )پابهتۀ مهرت خباشد(  م 

بنشین؛ طیورزوق  و  هینی:  9  ب2غزلخک   کِر:  (113: 2493)برجیان  گفت   . واتِت:6ب      

؛ (137: 2493  )برجیان heningای: زفره hāningeهمنداخ :  hanigهوپای :  iniهلیمیان اصفهان: 

زبیان پهلیوی امیر بیه خشهیتن باشید  به: »استهدر ذیلِ واژۀ هاخ  آمد  (2473)در برهان قاین 

)ده یدا   دلسوطته دل:سوتِه  : ذیل سیارت(2433االیبا  )خاظمدم  لحظه  ساعت:  «یعن  بنشین

    (317: 2492)خک  یزداخ   تو گفت   تو وات:  دل(: ذیل سوته2477

هیه ایین ای خزد من بنشین تیا ببینی هه سرت را فدا هن  ای یار لحظهگفت  بیت: معنی      

 هند( )و سر را فدا م  استهدل به هرچه تو گفت  ایهتادسوطته

آورده و « فِت»  «فَدا»جای معنا هرده و به« گفتمت»را « واتِت» (491: 2431)ادیب یوس        

: اسیتهگوخیه خوشیته و ترجمیه هیردمصیر  دوم را ایین  خمایدمعنا هرده هه درست خم « فرا»

و « استهدل به س ن مهر ایهتادهه این سوطته«: »دل به مِهرِ جِه وات ایهتاده بوهاین سوته»

 میان به چه معناست دراین(«  jeجه )»گفته خشده هه 

زیبیارو   ین:جبرزُهره  : ذیل شکن(2473)برهان  پیج و جعدِ گیهو  چینِ زلف  . شِک:ن:7ب      

هنید         گشیاده خهید  بیاز وِشراهِنو:ای زیبیا و درطشیان دارد  هه چون سیتارۀ زهیره چهیرهآن

شاید با مصدر هردی وُچان به »گرفته؛ آسوده  آرام وُچادِه:  (439: 2479دوست  )حهنجان  گان:

    (213: 2473)بهار   «معنای استراحت و آرام گرفتن مربوط باشد
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جبین  چون تو را بگشاید  همیشه چشمش روشین و هرههرهس شکنِ زلف زُ یت:معنی ب      

 جاخش آسوده باشد  
جبیین هه  را هه تو زهیره: »استهاین بیت را چنین معنا هرد (491: 2431) ادیب یوس       

 خماید هه درست خم « ساهن شاهین باش   چشمش همیشه روشن و دولتش به هام است

م فیفِ  مراد:  : ذییل پید(2473)برهان  م ففِ پدر  پِد:( آبرویِ  ow + ruye) :رویِ . اُو8ب      

پهیر  فرزخیدِ  پرور:  4خیک  ب م:کِرر:اضافۀ تشبیه    پِد و مادِ روزگار:   )همان  ذیل ماد(مادر 

 سیکای : -putrá سنهیکریت: -puça پارسی  باسیتان:؛ (131: 2472)پورداود   puөra اوستا:خرینه؛ 

pūra- اشکاخ : پهلوی puhr پهلیوی ساسیاخ :؛ : ذیل پیور(2474دوست  )حهن puhr  pusar  pus 

    (221: 2477وش   )فره

 آبروی روزگار  باور مکن هه پدر و مادرِ روزگار پهری چون تو زاده باشد   معنی بیت:       

عنیای شیود و مگویند؛ اگر دال با ههره طواخیده شیود  مضیار  اطبیاری می  . واژِند:1ب      

االیبیا  )خیاظم ریش و محاسن و سبیل و بیروت خ:ط:  (117: 2493)خک  برجیان  دهد گویند م م 

ططِ سبز؛ طی  هه تازه از  خطِ سُوز:  (233: 2493)برجیان  ( سبز sowz) سُوز:  : ذیل طط(2433

( čerāw) چِرراو:  1  ب2غیزلخیک   وِ:  : ذیل طط سبز(2473)برهان   رطهارۀ طوبان برآمده باشد

چنیین   سرین:  7  ب2خک  غزل کِرو:)= اش(   ž)= چه( +  če اش؛( چهčež) چِژ:چرا ههت؟ 

 ( روا داده باشد  de bu ravā) ر:وا دِه بو:  (343: 2492)یزداخ    چنیناین

گویند هه ای اوحدی طط سبزش چرا در دلت ههت؟ بی اره با دل طود چیه  معنی بیت:      

  استهگوخه روا داداینهند هه قلمِ سرخوشت 
   
 4غزل -5-4

 تن فعتتن فعلنفعتتن فعت وزن:

( veybu) وِیبرو:ببین   دقیت هنی    دینِه:  (141: 2493)برجیان  درافتد  افتد  . د:رکو:1ب      

  «دینیه ویبیو»جای به (494: 2431) (؛ بهتر باشد  ادیب یوس 3  ب1وِی )= بِه( + بو )خک  غزل

 رشیق سرودا:خمایید  هه درست خمی  استهمعن  هرد« در رین بینای »ده و آور« وینه ویبو»

      : ذیل سودا(2433االیبا  )خاظم میل شدید؛ هوس و آرزو؛ : ذیل سودا(2417الدین رامپوری  )غیاث

افتد  چیون خییک بنگیری  بیرایش بهتیر غمِ یاری م  هردم این دل در همندِ معنی بیت:      

 اری درافتد  است هه به سودای خگ
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 دِلیررژ:سرراده  3  ب2خییک  غییزل مُ:  (133: 2493)برجیییان   گییردد  دور زخیید . گ:رتررو:2ب      

؛ بترسیم  در (3  ب1)خک  غزل وِ )= ب( + تَرسان وِت:رسان:این را وامگاار   این: وینان:ه:اش  دل ساده

ترسیم = می  ve + tersan» گوخه معنا شده:آمده و این« وِتِرسَن» (311: 2431) مقالۀ ادیب یوس 

(ve  م فف =vei )بیی»معن ِ م ِ استمرار خیهت بلکیه همیان به« وِ»هه درحال « = م ِ استمرار »

ای بیه جای م ِ مضیار ِ اطبیاریِ فارسی   ههیرهآید  در این گویش بهاست هه در آغاز افعال م 

        (131: 2493)خک  برجیان   (22)ترسدبه معنای م  tarsueشود  ماخندِ: پایان فعل افزوده م 

گیردد  او را بیه حیال طیود اش به گردِ هوی تو بهیار م دل دلِ من از ساده معنی بیت:      

 ترسم هه به هاری درافتد وامگاار م 

  «برِ هوه تو دلِ میه»  «پُر گَرتو دلِ مُ»جای به (499و  494: 2431) در مقالۀ ادیب یوس       

هیوه بیر تیو در دلیم : »استهچنین معنا شد( آمده و مصرا  اینveez« )وِاِز»  «دلیژ»جای و به

 خماید  هه درست خم « زخد  ای ساده برطیزدور م 

        (21))= زاخیان( داخیم زانا:دفعه  بار  ایناین اِنبار:  (133: 2493)برجیان  گیرد م  . گیرو:3ب      

 + خَبو به معن  خشود   (24)هرگز خشود؛ بای تأهید بِن:بو:

گییرد؛ میرد  راقیل خشیود تیا یقین داخم هیه خمی گیرد؟ بهبار پند م دلم این معنی بیت:      

    (23)هه به هاری درافتدزمانآن

    استهاین بیت در مقالۀ ادیب یوس  از قلم افتاد      

 ن:ردار:ن:  (: ذییل شیو 2433االیبیا  )خیاظم زیبا و دالویز شوخ:  7  ب1غزلخک   . پای:4ب      

وهار  طویشاوخد  آشینا هس کارِه:  (311: 2431)ادیب یوسی   ( غیره  بیگاخه era)= اِرَه   اِر::خدارخد  

     3  ب1غزلخک   بو:  )همان(

بیگاخه و آشنا و طویشاوخد تابِ پایداریِ در برابر آن زیبیاروی را خدارخید  بیرای  معنی بیت:      

تقابل سیوار و پییاده در بییت دوم از )هه با سواری درافتد ]و همگام  هند[ پیاده محنت  است 

 شود(  غزل سوم خیز دیده م 

     7  ب2غزلخک   کِرو:  (94: 2431)تفضل   خپهندد  . ن:پ:س:ندو:5ب       

ها را صید هند  وگرخه هرلحظه هیزار دل بیه دامِ پهندد هه دلسر زلفش خم  معنی بیت:      

    افتاد درم زلفِ او 
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      (233: 2479)مکنیییزی   was پهلیییوی ساسیییاخ :؛ (111: 2474)هلباسییی   بیییس  . و:س:6ب      

( ayrūš) روش:ا:ی  (291: 2493)برجیییان  ههییت  هررو:خشییین اسییت  گوشییه نشررینو:گوشرره

به معن  گیاار  widār پهلوی ساساخ : ؛ : ذیل گاشتن(2491)خک  هیا  گاار  گار  وِذار:روزش  یک

     (192: 2479)مکنزی  گار  ربور 

خشین است  اما دل و گوشم به در است تیا مگیر اگرچه آن زیبارو به  گوشه معنی بیت:      

 روز گارش بدین گوشه بیفتد یک

: 2479دوسیت  )خیک  حهین طواه )= هام  اِگو( هام  م  کامیِ گو:باید بُرد   . بِگو ب:رت:7ب      

     : ذیل بوک(2473)برهان  هلمۀ تمنّاست؛ باشد هه  بوکه:  (131: 2493یان  )برجبکُن  بِکِر:  (724

طواه  باید رخج ببری  اگر راشق  سع  هن  باشید هیه اوحدی اگر هام  م  معنی بیت:      

 شکاری )به دامت( درافتد  

: 2493)برجییان  گَیرد  بگیرد  گ:ررت:  7  ب2خک  غزل کِرو:  3  ب2خک  غزل . دیم:8ب      

)برهیان  آغیوش و بغیل  ب:ر:  1  ب2خک  غزل وِ:  3  ب1خک  غزل رو:ا:ی  7خک  ب بوکه:  (143

     : ذیل هنار(2417الدین رامپوری  ث)غیا گوشه و یرف کنار:  : ذیل بر(2473

هنید بیه گِیردش بگیرد ]و چیون پرسیتندگاخش م اگر دلت میلِ بدان روی  معنی بیت:      

   ای ر  دهد اشتباه آغوش  )وصال ( در گوشهبهروز یواف هن[  باشد هه یک
 

 گیرینتیجه -6

 هیای ادبی  اسیت ترین پژوهشترین و بایهتههای ههن از ارزخدهتصحیح رلم  و اختقادی متن

ماییه  های گیرانسرچشمه نای بهفرهنگ  ملت ماست و پرداطتن  میراثهای طی  زیرا خه ه

پاسداشتِ فرهنگ و زبانِ این مردمان است  امروزه به ییاری بازشناس  ههت  و هیهت  طود و 

هیای  خویافتیه از خیویسها  دسیتی داخش بشری و افزایش ابزارها و گهترش رساخههاشرفتیپ

و تصحیح دوبارۀ بهیاری از آثار گاشتگان گریزخاپیایر  استمتون ههن در دسترس پژوهندگان 

وییژه چهیار غیزل اصیفهاخ  ای  بیهان اوحدی مراغیههای ارزخده  دیوخماید  یک  از این متنم 

سروده شده و امروزه به دلیل تصرفات بهییاری هیه در  اصفهاناوست هه به گویش قدیم مردم 

حت  بیرای مردمیاخ  هیه هنیوز بیه ایین  آن   بهیاری از ابیات استهافتیراهها یول زمان بدان

هیا بیرای بیشیترِ ایین غیزلنیای خیهیت  طیواخش و درکِ مع فهمقابلگویند گویش س ن م 
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معنیا هیای  بیس آشیفته و بی   در آخها فراوان تصرف هیرده و میتناستهروخویهان دشوار بود

شیود  ضبط واژگان  خاهمگوخ  بهیار دیده می در ها خویسدست در  اخد  و از همین رویساطته

هیه ایین چهیار غیزل  خمیودبایهته م ها خیهت  خویسهای چاپ  خیز بهتر از دستو البته متن

ها ترجمه گردد  و هم نین در هنگام گزارش تصحیح اختقادی شود و واژگان آن گزارش و بیت

ترجمیه و   ابیات  خقدی خیز بر مقالۀ ادیب یوس  هه سه غیزل از ایین چهیار غیزل را تصیحیح

 های آن هه تصحیح و ترجمۀ دوبیارۀ ایین سیه  خوشته شود و برط  هاست استهآواخگاری هرد

طییواخ  و هییا  خادرسییت  بیییان گییردد؛ یکیی  از اییین هاسییت اسییتهغییزل را ضییروری سییاطت

سیت هیه البتیه طاسیتگاه ایین هاسیت   بیشیتر هاخویهی ِ برطی  واژگیان و ترهییبدیگرگون

ای از هلمات و ابییات اسیت و   و دیگری گزارش خادرست پارهاستههای موجود بودخویسدست

شود  هه در ایین پیژوهش  سیع  شید بیا ها دیده م اریِ واژهخیز برط  اشتباهات هه در آواخگ

ها بریرف شود  البتیه شیاید هیار های ههن تا حد امکان این هاست خویساز دست گرفتنیاری

رود هیه داخشیمندان و اختظیار می   رواشیکال خباشید  ازایین از خگارخدگان این مقاله خییز طیال 

کاالت و طیاهای احتمال  را گوشزد هنند تا بیا گاشیت پژوهندگان  خقاداخه در آن بنگرخد و اش

هیا هیای ههین  تصیحیح و گیزارشِ ایین غیزلخیویسزمان و شاید به دست آمدنِ دیگر دست

 تمام  ته  گردد دهش از هرگوخه هاست  بهتر شود  تا جای  هه به یاری طداوخد خیک درست
 

 نوشت پی
« طاصۀ فارسیان است و شعر آن به زبان پهلیوی باشید خور  از طواخندگ  و گویندگ  باشد هه آن  »2

 : ذیل اورامَن( 2473)برهان  
 در غزل  دیگر گوید: (77: 2431)  اوحدی 1

 دم روی تو دیدن فیال رابهفرطنده باشد دم  طال راای زیر زلف رنبرین پوشیده مشکین

سیاطته « اِد»  بیا پیشیوخدِ فعل مضیار -هم ون طواخهاری -های ایراف اصفهاندر برط  از گویش  4

پیشوخد مضار   « اِت»یا « اِد»شود )الفِ تبدیل م « اِت»به « اِد»  و گاه  (بَرَدم )شود  ماخند اِدبِرو م 

  «(    صبحِ تارو»شود: خوشته و طواخده م « صبح اِتارو»جای شود و بهدر هلمۀ پیش از طود ادغام م 

 شود:دیده م  (433)همان  ه آب  بازهم در شعر اوحدی چهرۀ یار ب  تشبیه تازگ  و یراوت 3
 ایمشکِ طتاست  گرچه صوابش خبشته  ایهه چو آبش خبشته  آن طیطِّ رنبرین

ۀ ضیمایر ش صی  اضیافبه( -be  در این گویش فعلِ گاشتۀ سادۀ متعدی  از ترهیبِ پیشیوخدِ وجیه )3

عیدی = پیشیوخدِ وجیه + ضیمیر ش صی  شود: گاشیتۀ سیادۀ متپیوسته و ستاکِ گاشته  ساطته م 

= گااشیت ؛  (be-d-hešt)= گااشیتم؛ بِدهِشیت  (be-m-hešt)هِشیت پیوسته + ستاک گاشتۀ فعیل: بِیم

=  (be-dun-hešt)هِشت = گااشتیم؛ بِدون (be-mun-hešt)هِشت = گااشت؛ بِمون (be-š-hešt)هِشت بِش
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های پیشوخد خف  هیه بیهن خو  فعل با یک  از گوخه= گااشتند؛ ای (be-šun-hešt)هِشت گااشتید؛ بِشون

-na-š)هِشت = خگااشتم؛ خَش (na-m-hešt)هِشت شود؛ ماخندِ: خَمخشیند  منف  م جای پیشوخدِ وجه م 

hešt)  ( 79 -77: 2474)خک  هلباس   = خگااشت 

 :استههاررفتبهای از دیگر اشعار خیز افزون بر اشعار گویش  در پاره« دیم»  واژۀ 3
 فیر  دیم  آن همیاییون لقیا و  باز نمیبازب  هِی  بیود هِی   هه

 (777/ 1: 2433)مهعود سعد      

 گوید: (31: 2472) رباس گزی  درویش7
 هَیرییا وینِیه بِرَسنُش داریای آشینا را  سیمرغ و هیمیا هو  آرو هه آشنا چون

 اش درا و ستم مرا بدو برسان است  هرجا ببین  خیافتن دستامروز هه آشنا چون سیمرغ و هیمیا 

دهید و معن ِ برو است  اما در این بییت ایین معنیا را خمی فعل امر و به« بِشِه»  اگرچه در این گویش 7

است )اوحدی در این چهار غزل  گاه از واژگان فارس  خیز بهره « بشود»فارس   و صورت گفتاریِ اً ظاهر

خیور   اسیتهطواستم « بشه»و « به شای»هم آوردن دخبالشارر در اینجا با به ؛ البته احتماالًاستهبرد

 ویژه جناس بهیار توجه دارد(   جناس بهازد  چه اوحدی به موسیق  دروخ  ابیات به

 گوید:  (327: 2434)   سعدی 9
 فیاییده  بینای  را   ور خبیند  چه بود  دیده را فایده آن است هه دلبر بیند

 :استهدر غزل  دیگر خیز گفت (274ق: برگ 747)خه ۀ فخ  مور  وحدی   ا21
 ست آن زلف هم ون دال رادام دل من سیاطتیه  وفا ب  هآن هشم چون رطش سر بر خبندم چون دل

 = tarsue  =e  +u  +tarsمضار  اطباری = ستاک فعل )بن مضار ( + شناسۀ فعل + پهوخد استمرار:   22

  (77 -73: 2474اس   )خک  هلبترسد م 

 :استههاررفتبههم  (34: 2437)جای داخهتن  در شعر بابایاهر رریان   زاخهتن به21
 جز  دلبیر  خزوخمسر و پای   به  مُ آن مهتم هه  پا از سر خزوخم

های سبک طراساخ  است ول  در سبک رراق  آوردنِ بای تأهید بر سرِ فعلِ منف  اگرچه از ویژگ   24

 ( 233: 2471شمیها   خک ) استهوبیش هاربرد داشتنوز همخیز ه

 گوید: (473: 2494)   ریار 23
 را  مردمِ  آزاده  باید  رشق  رشق را  مردِ هارافتاده باید
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 منابع 

  المکتبۀ التجاریۀ الکبریمصر:   الفهرستتا  خدیم  م  ب ابن

 ن: سمت   تهراتاریخ زبان فارس   2472ابوالقاسم   م  

 )اتیمولوژی(  تهران: ققنوس شناس  ریشه  2473 ابوالقاسم   م 

  داخشکدۀ ادبیات و ی فلهف هاپژوهش  «سه غزل اصفهاخ  از اوحدی مراغ   »2431ادیب یوس   م  

  311 -477 : (37)رلوم اخهاخ  داخشگاه تبریز  

 صادق   تهران: طوارزم  ا    -مجتبای   ف  تصحیح لغت فرس  2433ا   اسدی یوس  

 خفیه   تهران: امیرهبیر     تصحیح سدیوان  2431ا  ای  اوحدی مراغه

 خویس(  مشهد: فر  )داخشکدۀ ادبیات داخشگاه فردوس ( )دست دیوانق  747  ا ای  اوحدی مراغه

 گلهتان  خویس(  تهران: هتاب اخۀ ها )دست دیوانق  771 ا ای  اوحدی مراغه

 خویس اوایل سدۀ یازدهم هجری(  تهران: مجلس )دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 خویس اواطر سدۀ یازدهم هجری(  تبریز: هتاب اخۀ مل  )دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 (  تهران: هتاب اخۀ مل  ملک خویس سدۀ سیزدهم هجری)دست دیوانتا  ب   ا ای  اوحدی مراغه

 سینا   تصحیح وحید دستگردی  تهران: هتاب اخۀ ابندیوان  2437بابایاهر رریان  

   تهران: داخشگاه پیام خور تاریخ زبان فارس   2472باقری  م  

ی ایراخی  و هازبان  «ها )گویش طواخهاری(فرهنگ ِ گویشپیوخدهای میان  »2474برات  طواخهاری  م  
    33 -34:شناس بنیاد ایران  (congres2.iranology.ir)شناس همایش دوم ایران  اخشناس  ایرانزب

  خشر آثار  تهران: 1   ی ایراخ  استان اصفهانهاشیگوگنجینۀ   2493ح   برجیان 

 معین  تهران: امیرهبیر   تصحیح و تحشیه م  برهان قاین  2473برهان  م  

 اذهای   تهران: توس      تدوین پبابایاهرخامه  «یاهرگویش بابا  »2473بهار  م  

   تهران: اساییر هایشت  2477ا   پورداود 

   تهران: اساییر هاگاتی هاادداشتی  2472 ا  پورداود 

 -73:   تهران: چاپ اخیۀ هاوییانخامۀ مینوی  «ایترات  دربارۀ لهجۀ پیشین اصفهان  »2431ا  تفضل   

214  

  آثار  تهران: 2   شناطت  زبان فارس فرهنگ ریشه  2474دوست  م  حهن

  آثار  تهران: های ایراخ  خوها و گویشموضور  زبان -فرهنگ تیبیق   2479 دوست  م حهن

 آثار   تهران: 3و1   شناطت  زبان فارس فرهنگ ریشه  2493 دوست  م حهن

 یلس  بیروت: دار صادر   ا  تحقیق مالتنبیه رل  حدوث التّصحیفم  2991ح   حمزۀ اصفهاخ  

   تهران: خشر خو 1و2   تاریخ زبان فارس   2433طاخلری  پ  
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   تهران: داخشگاه تهران لغتنامه  2477ده دا     

  آثار  تهران: 4   ی ایراخ  استان اصفهانهاشیگوگنجینۀ   2493رزاق   ط  

 فروغ   تهران: امیرهبیر    اهتمام م  بههلیات   2434م  سعدی  

 مدرس رضوی  تهران: سنای   تاهتمام م  بهدیوان  2473م   سنای  

   تهران: داخشگاه پیام خور 2   شناس سبک  2471س   شمیها 

   تهران: رلم  و فرهنگ  1هوشش م قهرمان     بهدیوان  2433صائب تبریزی  م  

   تهران: فردوس 4   اریخ ادبیات در ایرانت  2439ذ   صفا 

  آثاررضای   تهران:   مدرس ؛ و    تصحیح فدیوان  2493یرزی افشار  م  

 هدهن   تهران: س ن  شفیع   ر  تصحیح مالییرمنیق  2494ریار  م  

 دبیرسیاق   تهران: هاخون معرفت   هوشش م  بهاللغاتغیاث  2417الدین رامپوری  م  غیاث

 خامۀ طوری  تهران: وزارت فرهنگ و هنر    واژه2433وش   ب  رهف

   تهران: داخشگاه تهران فرهنگ فارس  به پهلوی  2477 وش   ب رهف

 تهران: پژوهشگاه رلوم اخهاخ  و میالعات فرهنگ    گویش هلیمیان اصفهان  2474هلباس   ا  

  تهیران: پژوهشیگاه رلیوم اخهیاخ  و میالعیات ش ایراخی وهفیت گیویۀ شصیتخامواژه  2491هیا  ص  

 فرهنگ  

 طاههار  اصفهان: فیروزخشر سپاهان   ا -قوتمند  م -محمدی  تصحیح ح  بهغزلیات  2472   گزی  

 خوریان  اصفهان: همال      تصحیح مدیوان  2433مهعود سعد  

ی   تهران: پژوهشگاه رلوم اخهیاخ  و میرف را    ترجمۀ مفرهنگ هوچک زبان پهلوی  2479د   مکنزی 

 میالعات فرهنگ  
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Abstract 

In the divan of Awhadi Maraghai, four ghazals are found in the ancient 

dialect of Isfahan people. The manuscripts are documented bearing some 

defects and modifications, such as some words which are not identical in 

the two different manuscripts; furthermore, the printed texts do not 

appear in better conditions. In 1963, Adib Toosi corrected, translated into 

Persian and transliterated three of these four ghazals in an article; 

however, his work was not flawless and in several parts of the article 

some defects could be characterized. Therefore, re-correcting and re-

translating these three ghazals in addition to one he had not studied 

seems necessary. In this study, after the introduction, literature review 

and introducing the available manuscripts, all of the Awhadi’s dialectical 

ghazals were critically corrected, described, explained, and transliterated 

wherever it was necessary. Besides, describing and explaining the verses 

some defects of Adib Toosi’s article were mentioned. 
 

Keywords: Awhadi Maraghai, Ancient Isfahan dialect, Dialectal 

ghazals, Adib Toosi. 

 

1. Introduction 

In the divan of Awhadi Maraghai, four ghazals are found in the ancient 

dialect of Isfahan people. The manuscripts are documented bearing some 

defects and modifications, such as some words which are not even the 

same in the two different manuscripts; furthermore, the printed texts do 
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not appear in better conditions. In 1963, Adib Toosi corrected, translated 

into Persian and transliterated three of these four ghazals in an article; 

however, his work was not flawless and in several parts of the article 

some defects could be characterized. Therefore, recorrecting and 

retranslating these three ghazals in addition to one he had not studied, 

seems necessary. In this study, these four ghazals, regarding their 

Isfahani dialect vocabulary, were critically corrected, described, 

explained, and transliterated wherever was essential. Besides, some 

defects of Adib Toosi’s article were mentioned.  

 
2. Theoretical Framework 

This research critically corrects,  analyzes, and reports every verse of 

Awhadi’s dialectical ghazals. In the past, the people of Isfahan used to 

speak in one of the ancient central Iranian dialects. However, nothing has 

left from these ancient dialects except for a few words. Fortunately, the 

Isfahan Jews and some of the towns and villages around this city still 

speak in the same dialect, otherwise, reading and understanding the 

meaning of some of Awhadi Isfahanian’s verses would be much more 

difficult or perhaps impossible. 

 
3. Methodology  

In this study, using several manuscripts which among them the oldest and 

the most authentic one was used as the main manuscript, four Isfahani 

ghazals have been critically corrected and translated into Persian, and 

their dialectical  terms have been investigated and transcribed, as well as 

their etymology which was discovered wherever it was required. The 

manuscripts and texts that were used in the correction of the Awhadi's 

dialectical  ghazals include: 1- The manuscript dated 837 A.H from 

Farrokh library, with four Awhadi's dialectical  ghazals, and being the 

main manuscript for this correction. 2- The manuscript dated 870 A.H 

from the imperial library with four Awhadi's dialectical  ghazals. 3- The 

manuscript dated early 11th century A.H from the Parlement library 

containing all of four Awhadi's dialectical ghazals. 4- The manuscript 

dated late 11th century A.H from the Tabriz National library containing 

only one ghazal out of the four. 5- The manuscript dated 13th century 

A.H from the Malek National Library, which contains three out of the 

four ghazals. 6- The published Awhadi's divan corrected by Saeid Nafisi 

with all the four ghazals. 7- Adib Tousi's article which corrected, 
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translated and transliterated three out of four Awhadi's dialectical gazals, 

was mainly based on the manuscript dated 830 Hijri which is unavailable 

today. Therefore, in the correction of these three ghazals, Adib Tousi's 

article has been substituted the ancient manuscript dated 830 A.H As it's 

demonstrated in the article, despite the manuscript antiquity, it had many 

errors in recording these ghazals. 

 
4. Results and Discussion 

Over the years, the many deficiencies and modification that have been 

made to these four dialectic ghazals, led numerous verses to become very 

complicated to understand even for the people who still speak these 

dialects. Therefore, it was necessary to correct and translate them to 

Persian so everyone could appreciate them. As an example, here is a 

verse of the Awhadi's dialectical ghazals, which was corrected, 

transliterated, translated, and its words were briefly explained: 

 

bar taš dele vīst šāru ahnon 

feryād keru ke del ke dāru 

 

bar      taš          del=e    vīst    šār1-u     ahnon2 

on      fire          heart=of    twenty3city-PRS.is-3SG      now 

‘Now the hearts of the people of twenty cities (or every one in the city) 

are on fire for her love’ 

Feryād       ker-u    ke          del  ke        dār-u 

shout  PRS.do-3SG   that         heart who      PRS.has-3SG 

‘still shouts that who has a heart? (i.e., is there anybody left whom I 

would not set his heart on fire?)’ 

                                                           
1. Adib Tousi considered “sā” instead of “šār” and mentioned it as abbreviation 

for “time” and also translated it to “now”, “other”, and “then”; however, “sā” in 

these dialects has other meaning including, “shadow”, “hundred”, and 

“housing” which are not suitable for this verse.  

2. Torfani Middle Persian: “ahanūn”; compare with, Keshe: “hátūn”; Abyaneh: 

“hatan”; Mahalat: “hētōn”; Naragh: “haton”; Balouchi: “hannūn”. In Adib 

Tousi’s article, “inen” was substituted  “ahnon” and translated to “it is” that 

seems incorrect because in this dialect “inu” means “it is”.  

3. also vīst could mean “every one”, because in Isfahan Jewish dialect “gešt” 

that is similar to »vīst  « means “every one” (The conversion of "v" to "g",  "s" to 

"š", and "ī" to "e" have a history in the evolution of language). 
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5. Conclusions and Suggestions 

Since these four dialectical verses have been hard to read and 

comprehend for most copywriters, they altered them in such a way which 

led to some overwhelmingly obscure and nonsense texts as they are now 

even difficult to read and understand for the people who still speak these 

dialects. Therefore, it seemed necessary to critically correct and translate 

the words and verses of these four dialectical ghazals. Explaining the 

verses, Adib Tousi's article, in which dialectical verses were corrected, 

translated and transliterated, was also criticized and some of its 

deficiencies were declared. In this study, we tried to eliminate these 

deficiencies with the help of ancient manuscripts. 
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