
  واخوردن: يک فعِل پيشوندی
  

هایِ پيشوندی در زبان فارسی، و امهيت عظيمِ آن در توانشِ زبان،  پريامون پيشوندهایِ فعلی، و فعل
با . مايه بین است، نه اين دا زبانو البته، سخن گفنت در اين باره، در صالحيت اساتيد . توان گفت سخن بسيار می

  .نگارم می ای هلماين مهه، حمضِ ضرورت، چند ک
، در متروک شدن پيشوندها )ششم و هفتم: يا(هفتم  یِ ههایِ جدیِ زبان فارسیِ پس از سد يکی از ضعف

خود را زبانیِ  یِ هچنانچه پيشين. و اين ضعفی العالج نيست ١.هره منوده و حتقّق يافته استهایِ پيشوندی چ و فعل
توانيم بسياری از  ی مورد شناخت و بازنگری قرار دهيم، میدرست به -ها افعال و سايرِ زمينه یِ هدر زمين-

که شناسايیِ آن -عللی  بهتوان و استواری و زيبايیِ آن بوده و  یِ ههایِ زبانیِ کهن را، که ماي ها و داشته ويژگی
ره به زبان متروک گرديده و توان عمومیِ زبان ما را کاهش داده، دوبا - استنيز، امری کامالً ممکن و ضروری 

  .هايی را که بدين زبان راه يافته، برطرف سازمي ها و ناتوانی از سستی ای هو از اين راه، پار ؛خويش بازگردانيم
هایِ  ين منتتر که بعضاً ممکن است حتی در کهن-ما زبانیِ  یِ هبديهی است که خبشِ قابلِ توجهی از پيشين

هایِ حملّی حمفوظ مانده؛  ه و يا به صورِ تغيري يافته، در گويشعين به - اشدمنانده بنيز برجای  ٢فارسی یِ هماند جا به
ايران زبانی و [هایِ ايرانی  هایِ سراسرِ سرزمني گويش یِ ههایِ دقيق و اصولی، در زمين توان با پژوهش و می

  .بدان دست يافت] فرهنگی
که در آن، در ادایِ يک  ام هبسيار يافت بگومي که موارد جرأت بهتعصب و اغراق،  ای هتوامن بدون ذر می

از  تر، بسيار توانا»طبس«افتاده و حمصور در کويرِ و دور معنی، يک مفهوم، يک حالت، گويشِ شهرِ کوچک
و نگری  با دست ،اگرچه. مباند» طبسان یِ نامه فرهنگ«هر کس ترديد دارد، منتظرِ . (فارسیِ رمسیِ امروزين است

  .)درازا کشد ديگر نيز به پايان بردن آن، چندين سالِ ن است بهنده، ممکزيویِ کنونیِ نگار تلخ
  
  

  :»واخوردن«و اما بپردازمي به فعلِ پيشوندیِ 
در . دارمي» واخوردن«یِ آن جا بهرود و  کار منی به» آشاميدن«و » نوشيدن«در گويشِ طبس، افعالِ 

- »بازخوردن«به مهني صورت، يا به صورت . (رفته است یکار م بهفارسیِ کهن، اين فعلِ پيشوندی، با مهني معنا 
  .):فاخوردن: ها و در برخی از گونه

                                                        
اسرارالتوحيد؛ دکتر  یِ مقدمه: نيز. ۱۲۴ص  ۲؛ و ج ۳۶۴ – ۵ص  ۱ج  ،یدکتر خانلر ،یتاريخِ زبان فارس: بنگريد به ١

 .ص نود و سه ،یکدکن یشفيع
٢  ر نشود که مهه یِ، برا»اندهجا م به«قيدجا مانده و  آنچه به! امي مهني است که هست آنچه داشته یِ آن است که تصو

يک از اين  باز ده ،یاسالم پيش یِ که از آثارِ دوره تر است؛ مهچنان يک آنچه بوده نيز کم دست ما رسيده، از صديک، بلکه دويست به
بزرگوار،  یِکه تاز اند یمدع - ها یطفلک- که  یو انريان یاز ايران یهستند کسان. اند نگذاشته اج يک، بيشتر به دويست-صديک

 !خواهيم رسيد -اند و يا نفهم که يا مغرض-خود، به حسابِ اين حضرات  یِجا به. شوران نداشته است سوزان و کتاب کتاب
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 »۹۶ص  ۱تفسري طربی، ج  یِ هترمج(» .يا اين میِ مست کننده بازخوريد(  
 »انگور  ای هپار... و به ديه اندر شد به طلب آب و هيچ جا آب نيافت چندانی که بازخوردی

در چيزی کرد و گفت ساعتی ديگر چون تشنه  ای هبازخورد و پار ای هرفت و پارباز کرد و آب از آن بگ
  )۱۶۵مهان، ص (» ...شوم بازخورم
 » دم: ه، ذيلِنام لغتنقل از . لغت فرس(» .دمِ آب که بازخورند= دم(.  
 »ا واخوردن منی مشرب میمهني  ۸۸ یِ هدر صفح() ۱۲۴سخنان پري هرات، ص (» .يارم شناسم ام

  .)آمده» فاخوردن«ت تکرار شده، و در آن عبار
 » و نزديک ايشان هيچ نبود از هيچ نوع مال، و آبی نبود که بازخوردندی و کشتهاشان

  )۲۲۸ص  ۱۴تفسر ابوالفتوح رازی، ج (» .خبوشيد
 آمد گل، اگر باده گساری، واخور  

  بی باده، نفس چند مشاری، واخور
  دی، اقچه نداشتی خنوردی، شايد

  دست داری، واخور بهکه گل  امروز،
  )۴۱۱، ش االس نزهة. ای همحيد پسر رشيد گنج(

 اده بر کف ساغر ای هر نفسی  
  عيبی نبود، ز دوستان ياد آور

  ما را میِ لعل نيست جز در ديده
  باری تو که در پياله داری واخور

  )۲۶۱۲، ش االس نزهة. عالء الدين غوری(
 »۴۰ه، ص نام مرزبان(» .بازخورد ای هدهقان پيال(  
 »۴۸۴مهان، ص (» .خون او را از شراب خوشتر بازخوردند(  
 »]د] آب راوله(» .در سه نوبت بازخورفات، ص . مسنانی عالءالد۱۲مصن(  
 ساقی بده آن باده که خون شد جگرم  

  باشد که به می ز دست غم جان بربم
  گر خلق جهان به کشتنم برخيزند

  کس واخنورم می واخورم و ز هيچ
  )۵۴۵ديوان، ص . خواجوی کرمانی(

...  
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  .بديهی است که شواهد اين فعلِ پيشوندی منحصر به مهني چند مورد نيست
  :چند يادآوری

نيامده است؛  ٣معني و دهخدا یِ همعترب و پر استفاد یِ هنام لغتاز دو  يک هيچاين فعلِ پيشوندی در  - ۱
سپس و ) االطبا ناظماز (ذکر شده » خوردن و بلعيدن«، خنستني معنا »دنبازخور«ه، ذيلِ نام لغتدر  که آناال 

  :شاهدی از تاريخِ قم نقل شده
  ».را مکش تا يک شربت آب بازخورمهرمزان گفت م«

را » واخوردن/باز«شده درست نيست؛ چرا که اگر  اما معنیِ ارائهبايد گفت که شاهد کامالً درست است، 
امروز : واهيم داشت که بگوييممهچنني، حق خ. امي هبودن پيشوند آن حکم کرد به عاطلبگريمي، » خوردن«عنیِ م به

  !توان گفت هم منی» واخوردم«پس ! کباب نوشيد؟توان چلو آيا می)!! بازخوردم: يا(کباب واخوردم چلو
؛ حال بازتاب نيافته» واخوردن/فاخوردن«از دو وجه  يک هيچ، »سخنان پري هرات« یِ هنام واژهدر  - ۲

فوايد واژگانی  یِ هدر چنني آثاری اين است که کلي» هنام واژه«، خنستني ويژگی و بلکه علّت وجودیِ که آن
؛ آن ام هکاری که من کرد. ان، و تورقِ متامیِ اوراقِ يک منت نباشندگرد چشمانعکاس يابد، تا پژوهندگان ناچار از 

  !!بار هم نه يک
، اند هگرفت» خوردن«معنیِ  بهرا » واخوردن« ]۲۳ص [» االس نزهة« یِ هدکتر رياحی نيز، در مقدم - ۳

  .که درست نيست
  .نوشيدن: اند ه، معنیِ کامالً درست آورد»هنام مرزبان«ارزمشند  یِ هنام واژهآقایِ روشن، در  - ۴

  
   

  :نکته
تأثري نبوده، و آن  بیحی ، موردی وجود دارد که احتماالً در برداشت استاد رياای همحيد گنج یِ هدر تران

تنگیِ جمال در کار نبوده، و اين مربوط به . آمده -بدون پيشوند-» خوردن«که در مصرعِ سوم، فعلِ اين است 
  :گوييم در گويشِ طبس نيز، مثالً می. در نظر است» خوردن«در اين مصرع، مطلقِ . رفتارِ طبيعیِ زبان است
 » ردهخنچی شرابِ بِنه لَسه سال بم؛ يه پِيدم، کلّه یِ هبردم واخدپا ش!«  

                                                        
مرد  وجه با روشِ کارِ آن بزرگ هيچ به و اين شود؛ یبازچاپ م ،یدرپ یروشِ افست، پ فرهنگ معني، گويا متأسفانه به ٣

» ذيل«و » تعليقات«. باور نداشت» فرهنگ بسته«به  -یفارس یِنويس فرهنگ یِ کننده اين دگرگون- دکتر معني . سازگار نيست
بار ذيب  سه«نيز، ضرورت ] ۱۰۶ص [ یفرهنگ فارس یِ مقدمه یِپايان یِها در سطر. (دهد ینشان م یروشن برهان قاطع، اين را به
  .)منوده یو مهکار یرا يادآور شده و از خوانندگان فاضل نيز در خواست يار» و تنقيح و جتديد طبع

. کنم یام و م کتاب يادداشت کرده یِ را بر کناره ها یموارد کاست یخنواهم بود که برخ ینيست که، بنده تنها کس یترديد
  .بگذرمي... کاش

 یکار یامي، و جز آلودن نامِ و چون دهخدا داشته یاف بر ما، که مرد! صالً قابلِ بيان نيستنامه که ا و احوالِ لغت وضع
 .امي نکرده
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  !]پا شدم واخوردم، کلّه ای هسه سال بود مهچنني شرابی بنخورده بودم؛ يک پيال[= 
  :شاهد از پارسیِ کهن

آن روز که نوبت شتر بودی، بيامدی و دهن برادی و مجله آب بازخوردی، و هم چندان آب که «
  ».نوبت ايشان را بودی، شتر آب خنوردی و شري ندادی ]که[و روزی . خوردی شري بدادی

  )۳۴۹ص  ۱۴تفسري ابوالفتوح، ج (
  

  
  :ه با عباراتی زيبا و بيانی نازک، حکايتی آمداسرارالتوحيددر 

آن » آری«: گفت. نيايد پري بلفضلِ حسن را گفتند که دعايی بکن که باران می: شيخ ما گفت«
يعنی چون من خنک ببودم جهان » .ترينه وا خوردم«: گفت» ردی؟چه ک«: گفتند. شب برفی آمد بزرگ

  )۲۵۹ص (» .خنک ببود
کشکينه «: اند هو در تعليقات، در معنایِ آن آورد. وا ترينه: اند هدانست» ترينه«آن را از» وا«استاد شفيعی، 

و در [» ...غ وا، مويزوا،دو ۱۱p15 (تعليقات تذکره . نيکلسون(غذايی از نان و سرکه و سبزجيات ) ۱۴۱البلغه (
نوعی قاتق «: اند هآورد» ترينه«؛ و برایِ خود ».غذا يا آش که در آن ترينه بکار برند«: اند هآورد» فهرست لغات«

  ]».برند که مردمِ فقري در غذایِ خود بکار می
هنگ معني و در فر آنچهآمده مناسبِ اين حکايت است، و نه  جا ايننگارنده، نه معنايی که در  گمان به

از [ -با اندکی اختالف-مهني حکايت نقل شده » وا ترينه«ه، ذيلِ نام لغتضمناً، در . (آمده» ترينه«ه، ذيلِ نام لغت
نظرِ  به!) اند هدانست» ترينه«را از » وا«ه نيز نام لغتلفظ درآيه، صراحت دارد بر اين که مؤلفان ]. االوليا تذکرة

ويشِ طبس، در مورد اين نکته را بيفزامي که در گ. واخوردن: آن است»ِ پيشوند«جزِء فعل، و » وا«نگارنده، 
» واخوردن«از لبِ کاسه سرکشيده شود، فعلِ  چنانچهنيز،  - ..دوغ خيار، قيق، آبمانند آشِ ر-غذایِ مايع 
  .کاربرد دارد
دوبيتی در مهني  ای هقطعدر  ازمجله. آمده باشد، بدون آن آمده» وا«با  که آنبيش از » ترينه«، چنني هم

  :)۳۲۹ص ( اسرارالتوحيد کتابِ
  وا و ترف و ترينه ما و مهني دوغ

  امروز يا ز باقیِ دينه یِ هپخت
  عز واليت به ذُلّ عزل نريزد

  گر چه ترا بو ز چاچ تا به مدينه
  :...)ه، لغت فرس، صحاح،نام لغت(و دراين شعر طيان مرغزی 

  گر مهه نيکوان ترينه شوند
  !کبيتایِ کنجدينِ منیتو 
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  :)۳ب  ۱۶۸حمقق، ق /چاپِ مينوی( و دراين بيت ناصرِ خسرو
  ی به خوان بر، چون نداري شکر چه

  به طبع اندر، مگر سرکه و ترينه؟
ده؛ و نيز آم )وحيدالتتعليقات اسرار (ه که در فرهنگ معني و البلغه گون نکه البته بايد خورشی باشد از مها

  .»...وا ما و مهني دوغ«در شعر 
 معني، تنها وجه آمده؛ و اين » ترينه«ه نيز، شرحِ اصلی ذيلِ نام لغتذکر شده و در » ترينه«در فرهنگ

  .اند هيا مؤلفان چنني ديد- ؛ »وا ترينه«کار رفته تا  بهبيشتر » ترينه«ن دارد که ازآنشان 
  
  

  بوده؟چيست، يا چه » ترينه«و اما، اين 
و باز، . دست آورد بهها  توان با مراجعه به فرهنگ ها را منی بايد پذيرفت که معنیِ دقيقِ برخی واژه

دست کم با اين -روييم که در اين روزگار  روبهه، که با نامِ خورشی گون نها، در مواردی از اي نابسندگیِ فرهنگ
  .منايد معمول و شناخته نيست، بيشتر چهره می -نامِ خاص

و دو فرهنگ  ]...رشيدی و برهان و[ازآن در فرهنگ جهانگريی و چند فرهنگ بعد » ترينه«ذيلِ  آنچه
  .است سان يکآمده، تقريباً  ]ه و فرهنگ معنينام لغت[معاصر 

  

 ه به لفظبا توج»کخیِ های که در اين حکايت آمده، بايد چيزی از گون»ترينه«، »واخوردن«و فعلِ » ن 
اين که در ساخت آن، کشک ). ایِ شريازی رشته یِ هکرمانیِ امروز، و نه فالود یِ همانند فالود. (وده باشدب» فالوده«
، »ترينه«توان دانست که اين  اين اندازه می. رفته يا دوغ يا شري يا دوشاب، و چه و چها، روشن نيست کار می به

، و اند هگفت منی» خنک«که به آن -ردیِ خاصيتی کیِ عاريتی، و نه سخنکیِ فيزي(بوده است  سخت خنک می
: گويد آيد که می ذهن می به جا آناز » ترينه«گونگیِ اين  گمان فالوده. اند هرخيت و احتماالً در آن يخ می!). گوييم منی

و بايد توجه . هایِ برف، مانندگی وجود دارد هایِ سپيد فالوده با دانه در اين برداشت، ميان دانه. »...برفی آمد«
سانیِ وضع و حالت  مشات يا هم«اصلیِ مورد نظر در اين حکايت، باور و اعتقاد  یِ هداشت که موضوع يا نکت

در . در عرفان مربوط است» تويی مهه«است، که با باورِ » ري و قطبپ]ِ درون[با وضع و حالت ] بريون[جهان 
: گفتند«: آن، به اين موضوع صرحياً اشاره شدهجزئيات، آمده و در ندک تفاوتی در، اين حکايت، با ااالوليا تذکرة

گردد خنک  جهان که بر من می یِ هيعنی که من قطبم، چون من خنک شدم، مه. ترينه واخوردم: چه کردی؟ گفت
  )۸۱۸ص (» .شد

  
  

و . لویِ واژه استدارمي، که مهان وجه « ريز«، »پرهيز«یِ جا بهدر طبس، (. يک ناريزیِ ديگر هم مانده
] نوشنت داده یِ هها، به خود اجاز وقتی پس از سال[، کمالِ ناريزی است که آدمی واقع به! احتياطی بی: يعنی جا ايندر » ناريزی«



 ۶  واخوردن: یيک فعلِ پيشوند

کرده حمابا رویِ کاغذ بياورد و در پیِ نشرِ آن برآيد، و هيچ نترسد که اگر غلط  بیها، هر حدس و احتمالی را  درست در خنستني قدم
درست يا نادرست درآمدن نظر يا . ام هبيگان ای هاما من با چنني مقول. واقع خواهد شد] يعنی اهلِ فند[متسخرِ قوم  یِ هباشد، ماي

دانسنت و باورداشنتِ اين اصلِ بديهی، ! رساند اندازه سود می کند، هردو به يک يا مدعیِ پژوهش مطرح میحدسی که آدمِ اهل 
  .)هش استخنستني شرط پژو

  :آمده) ۲۱۶۵بيت (در دفترِ دومِ مثنوی 
  هر که را ديو از کرميان وابرد

  کسش يابد سرش را او خورد بی
  :ممکن است مصرعِ دوم چنني بوده باشد

  کسش يابد سرش را واخورد بی
  :است) شرابِ برنج(» شراب«معنیِ  به» سر«

  لفت خبورد و کرم، درد گرفتم شکم
  ٤ست شدم ناگهانبکشيدم دو دم، مسر 

  )لبيبی(
دمِ کسی را «، مثل بوده باشد؛ درست عکسِ »سرِ کسی را واخوردن«رود که  اگر چنني باشد، احتمال می

  :»نرينگ کسی شدن یِ هخوردن از کسی، فريفت فريب«معنیِ  به، »خوردن
  مريد خواند خداوند ديوِ وسوسه را

  که هر که خورد دمِ او، چو او مريد شود
  )فرهنگ نوادر لغات ديوان: از نقل. ۱۰۰۳۳بيت  ۲کبري، ج  ديوان(

، که اگر چيزِ ديگری نباشد و ضمري باشد، در »او«يکی : گمان افکنده، دو چيز است بهآنچه نگارنده را 
هایِ  ارزد که نسخه و در هر صورت، می. (در مصرعِ خنست» وابردن«است؛ و ديگر فعلِ » حشوِ حمض« جا اين

از چاپِ بازاری و مفتضحِ انتشارات  ای های که اين نامراد در خانه دارد نسخ مثنوی. يده شودکهنِ مثنوی د
  .)۱۳۶۱چاپِ هشتم،  ؛امريکبري است

  

  مهدی سهرا 
۸۱-۱۳۸۰  

  
  

                                                        
از  - که نقل شد- وجه صحيح . نادرست آمده) »سر«هر سه، ذيلِ ( ،ینامه، صحاح و فرهنگ وفاي اين بيت، در لغت ٤

در  ،»یلبيب«نامه، ذيلِ  مهچنني در لغت). نقل شده است ،یبري سياقچاپِ د» لغت فرس«که خود از (است  »ديوان یشاعران ب«کتابِ 
 .استحاشيه، وجه درست استدراک و ايضاح شده 



 ۷  واخوردن: یيک فعلِ پيشوند

  
  
  

  )ناويراسته(پيشني 
http://borzinmehr.blogspot.com/2004/08/blog-post_16.html  

  :یِ نوشته فايلِ جداگانه
http://borzinmehr-fp.blogspot.com   

  :اف دی پی
h ps://mehdisohrabi.files.wordpress.com/2017/04/vakhordan.pdf   

  
  
  

  :منابع و مراجعمشّخصاِت 
د  ارالّتوح ؛  ا ِف دمحم بن منّور ميه د، تأل ،  مقامات الّشيخ ا سع تصحيح دک دمحم رضا شف کدک

اە، دوم،  شارات آ   .۱۳۶۷ان
ز ناتل خانلری،  نو، چهارم،  ؛ دک پرو ــــخ زان فار   .۱۳۶۹تار

ا  تذکرة شارات زوار، چهارم، االول ، ان   .۱۳۶۳، عّطار؛ تصحيح دک دمحم استعال
ی،  ی  هترجم ، انتشارات توس، - تفس ط غما ب    .۱۳۶۷سوم، ؛ تصحيح حب

اح و دک ناصح، س بودە،  هامان  – ۱۴ج  –ک جلد ... (تفس ابوالفتوح رازی؛ تصحيح دک  دس
سم ست که مشخصات را بنو نون ن   .)ا

اژنگ،    .۱۳۶۹ديوان خواجو؛ تصحيح احمد سه خوانساری، انتشارات 
و؛ تصحيح مينوی اە تهران، چهار /ديوان نا خ ش   .۱۳۷۰م، محقق، دا

رات؛  ، سوم،  هسخنان پ  کت سها کتابهای جي عت،    .۱۳۶۱کوشش دک دمحم جواد ش
ح احوال و اشعار(ديوان   شاعران  ؛ تصحيح محمود مدّبری، ن )جری قمری ۵ – ۴ – ۳ای  در قرن... ش

  .۱۳۷۰انوس، اّول، 
؛  ندوشاە نخجوا د هصحاح الفرس، دمحم بن  تماِم ع اە ترجمه و  کتاب، دوم، ا ، بن الع طاع

۲۵۳۵.  
راست ازی؛ و ی، م جمال الّدين حس انجو ش نگ جهانگ اە مشهد، دوم،  ی  هفر ش ، دا م عف دک رح

۱۳۵۹.  
؛  ، دک دمحم مع نگ فار کب فر شتم، ام  ،۱۳۷۱.  

راست ؛ و ِف حس وفا ، تأل نگ فار وی جو  ی  هفر اە تهران، اّول، ِتن  ش   .۱۳۷۴، دا
خدا ی  هلغتنام د،  ی  ەچاِپ دوم از دور . د   .۱۳۷۷جد

کب مثنوی معنوی؛  شتم، ام  ،۱۳۶۱.  
ان ؛ تصحيح دمحم روشن، ن نو، دوم، نام مرز   .۱۳۶۷ه، سعدالّدين وراو

روی، ل  ب ما ؛ تصحيح نج ست؛ امان ه... (مصّنفاِت عالءالّدوله سمنا س ن   .) بودەدس
ة شارات زّوار، اّول، المجالس نز ، ان ا ؛ تصحيح دک دمحم ام ر وا ل  ِف جمال خل   .۱۳۶۶، تأل

  
  


