
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 اشرف صادقیعلی

یدن ـ۶۶  گور
مورد مو در اسم و بیشتر« گره خوردن»و  «هم پیچیدنبه»و  «درهم شـدن» به معنی گوریدن

یعنی  whwrydnرود. صــورت فارســی میانۀ این فعل کار میریســمـان و گـاهی کـار به و
/danī/ōrūwihــم که در متون مانوی به ــمهکار رفت/ اس II, 1933, p.  Henning-Andreas ←) اس

Durkin- ←؛ نیز اســمهدســم دادبـه wihurīd*کـه تلفظ آن را  p. 92 Boyce ,1977 ←؛ نیز 343 ,297

Meisterernst 2004, p. 341 ذیل ،whwr-  ــؤال ــب  کرد -wihorکه تلفظ آن را با عالمم س ــمهض . این (اس
ۀ یافتشـک نادرسـم اسـم و ناشی از عدم اطال  مؤلفان نامبرده از صورت تحولها بیتلفظ

اســم که باید از  گوریدنم. شــکل این کلمه در فارســی امروز این فعل در فارســی اســ
، اما سماهکار نرفتدر متون اد  فارسی در هیچ کجا به ریدنگوگرفته شده باشد.  گ هوریدن*

تر های مسن، الاقل در میان نسلگوریدهشدۀ آن و هم صفم مفعولی آن، هم صـورت صرف
های معاصــران نقل هایی از نوشــتهمثال گوریدهو  گوریدنذیل  (۱۳۷۸)رایج اســم. نجفی 

 .اسمهکرد
چیزی » به معنی گوهریدنرا احتمااًل با  نگورید (۴۵۳۱، ذیل شمارۀ ۱۳۱۳)دوسـم حسـن

به همان معانی مرتب   َگهولیو  َگهولیکدنو  (برهکان قکاطع)« را بـه چیزی عوض و بـدل کردن
 -guhur- / *guhar*را  گوهریدنتلفظ اصلی بن مضار   (۴۵۶۴)ذیل شمارۀ . وی اسمهدانست

و ، «درآمیختن»، «ش کردنمغشو» به معنی[ فارسی میانه -wihur] whwrدانسـته و آن را از 
 whyrdو « تغییر دادن» به معنیفارســی میانه  -wihīrمشــتق گرفته و آن را با « ر دادنییتغ»
[wihird پارتی ]که ما  . حقیقم این اسماسمهمقایسه کرد« مغشوش و تغییریافته» به معنی
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ا هم خل  را ب هادوســم آنوکار داریم که حســنبا دو فعل با دو معنی متفاوت ســر اینجـا
 گوهریدنفارسـی میانه گرفته شده و دیگری  /wihū/ōrīdanکه از / گوریدنیکی  ؛اسـمهکرد

در اســم که « عوض کردن )لباس(» به معنی gōhrīdanکـه شــکـل فـارســی میـانـۀ آن 
به در پالوی نیز از این فعل مشتق اسم که  gōhrīg. کلمۀ اسمهکار رفتبه نشایس شکایس 

ــمانهوج»یا  «بیعانه» معنی ــم و با « الض ــورت به« به» padاس  به معنی pad gōhrīg-īص
 .(۵۳۵ـ۴۳۵، م ۱۳۴۸تفضلی  ←) اسمهکار رفتبه« جایدرعوض، به»

ر و اسم مصد گوهرانیدنفعل سببی  ای از تورات به فارســی یاودیاز این فعل در ترجمه
 کاربهودی نیز در فارسی یا گوهرشن. صورت اسمهاسـتعمال شـد گوهرانشک شـکل آن به

، ۱۳۴۱) ویس و رامین. در (۳۳-۳۳، م ۱۳۸۳صادقی  ←؛ نیز p. 62 Paper ,1967 ←) اسـمهرفت
ــخه۳۱۱ یم، ب۱۵۱و م  ۸ یم، ب۱۴۱، م ۳۵۱ یم، ب۱۳۸م  ــاس نس به  ریه  گ  کلمۀ  ها(بدل، براس

، )به( فدای») معنی ، )به( قربان  تانی سزبان ایراه . در یک جمله بهاسمهکار رفتبه« به( عوض 
عثمان در شرح حاالت و بن داز محمو رشدیهمالفردوسکه در کتا   ،)در کنار خلیج فارس(

 ای شــیخ  »اســمهکار رفتبه همین معنی به ریگ ه  نیز  ،اقوال ابواســحاق کازرونی نقل شــده
ما  کُ  . غیر از موارد مذکور، در متون فارســی نه (۳۳، م ۱۳۸۳صــادقی  ←)« ری  جان تو شــَ

های فارســی نخســتین بار . در فرهنگاســمهکار رفتبه گهریو نه  وهرانیدنگو  گوهریکدن
بدل کردن و » به معنیرا بدون شــاهد  گوهر الفرسصککحا محمدبن هندوشــاه نخجوانی در 

« بدل کردن و عوض» به معنیرا باز بدون شــاهد  گهریو  (اشــیه، حـ۱۱۵)م « عوض دادن
آورده، سهس سروری در « بدل و عوض کردن» یبه معنرا  گوهر. بعد از او وفایی اسـمهآورد

و « چیزی را بـه چیزی بدل کردن» بـه معنیرا  گوهریکدن (۱۳۴۵و  ۱۳۳۶)م  الفرسمجمع
. «و این معنی بسیار غریب اسم»را به نقل از وفایی به همان معنی آورده و اضافه کرده  گوهر

کـدام شـــاهـد نقـل یچآورده و برای ه« بـدل و عوض» بـه معنیرا نیز  گهریو  گوهریوی 
ز نی برهانشک سروری اسم، زیرا بی گوهرو  گوهریدنبرای  برهان قاطع. مأخذ اسـمهنکرد
در  هرگو به معنیرا نیز  گهر البته برهان«. و به این معنی غریب اسم»نویسد  می گوهرذیل 

 .اسمههمۀ معانی آن ضب  کرد
را نیز آورده نخستین بار  ولیدنَگهاالطباء برای آن مصدر که ناظم َگهولیصـورت عجیب 

برهان از اوحدی َبلیانی آمده و از آنجا به هجری(  ۱۱۱۱شــده در )تألیف سکرمب سکلیمانیدر 
 .اسمهراه یافته و معلوم نیسم اصل آن چیسم و اوحدی آن را از کجا نقل کرد قاطع
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به فارسی  یدنگورفارسی میانه را با  whwrydدرستی به (194، ذیل شمارۀ 1990)زاده منشـی
 ،ردهمعین نقل ک فرهنگ فارسیکه معنی آن را از  ،«درهم ریختن، آشفتن، آشفته شدن» معنی

 1.اسمهمرتب  دانست
با متمم  گوروندنصــورت به گوریدنکند که در قم شــکل متعدی در پایان یادآوری می

ــم و در «همبه» ــاخ میمورد دو نفر که با متداول اس ــرش ــوند و به همدیگرهم س بیراه بدو ش
وی مورد مو در شوریدهگوریدهصورت نیز به گوریدن رود. صفم مفعولیکار میگویند بهمی

 انسان مستعمل اسم.

 منابع
، به کوشــش محمود مدبری، مرکز نشــر دانشــگاهی، سککرمب سککلیمانی(، ۱۳۶۴الدین )اوحدی بلیانی، تقی

 تاران.
 ار، تاران.به کوشش محمد معین، زو ،برهان قاطع (،۱۳۳۵ـ۱۳۳۱خلف )بن تبریزی، محمدحسین

 ، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.نامب مینوی خردواژه(، ۱۳۴۸تفضلی، احمد )
 ، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تاران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن

بیرسیاقی، تاران، ، به کوشش محمد دالفرسفرهنگ مجمع(، ۱۳۴۱-۱۳۳۸سروری کاشانی، محمدقاسم )
 اکبر علمی.علی

 هایفحه، ص۱، شمارۀ ۱۱، سال شناسیمجلب زبان، «گویش قدیم کازرون»(، ۱۳۸۳اشرف )صـادقی، علی
 .۴۱ـ۱

، به کوشــش ماگالی تودوا و الکســاندر گواخاریا، بنیاد ویس و رامین(، ۱۳۴۱گرگانی، فخرالدین اســعد )
 فرهنگ ایران، تاران.

 ، رنگین، تاران.فرهنگ نفیسییا  فرنودسار(، ۱۳۳۴ـ۱۳۱۸بر نفیسی )اکاالطباء، علیناظم
 ، نیلوفر، تاران.فرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )

، به کوشــش عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر الفرسصکحا (، ۱۳۴۱نخجوانی، محمدبن هندوشـاه )
 کتا ، تاران.
 جو، دانشگاه تاران، تاران. هویوشش تن ، به کفرهنگ فارسی(، ۱۳۷۴وفایی، حسین )

Andreas, F. C and W.B. Henning (1933), Mitteliranische-Manicaica aus chinesisch Türkistan, 

Π, Berlin, Walter de Gruyter. 

Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9a, 

Leiden, Brill. 

                                                      
یرانی استاد های اهای زبان، که نگارنده در پاریس به تحصیل اشتغال داشم و در کالس۱۱۶۷ـ۱۱۶۳های . در سال1

کرد، در یک ترم که بنونیسم متون فارسی میانۀ مانوی را امیل بنونیسـم در مدرسـۀ مطالعات عالیۀ پاریس شرکم می
 فارسی شد. گوریدنمتوجه ارتباط این کلمه با  whwrydکرد در متن حاوی تدریس می
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Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium. 

Monchi-Zadeh, D. (1990), Wörter aus Xurāsān und ihre Herkunft, Acta Iranica 29, Leiden, Brill. 

Paper, H. (1975), “Notes to a Judeo-Persian Bible Manuscript: Ben-Zvi Institute, Jerusalem, Ms 

1028”, Indo-Iranian Journal, V. 17, pp. 217-243. 
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 ـ سپس ـ باسپس۶۳
ن  مُ ۱۱ ــ  رگ  ــتان  سککپستیرنه کلمۀ س ــت hača-pasčā*را از ایرانی باس ــتق دانس ــمهمش  اس

(Morgenstierne 1938, 202) .*hača  و  ازهمان اسـم که در فارسـی به*pasčā ان اسم که هم
آغازی از صــورت ایرانی باســتان این  sبا  سککپس. تردید نیســم که اســمهتبدیل شــد پسبه 

. اســمهســاخته شــد پسو  از. این کلمه در فارســی دری از ترکیب اســمهترکیـب نیامد
 s-sبا فرآیند همگونی به  z-sگفته که  ،شناسی مرگنستیرنه را نقل کردهکه ریشه ،دوسمحسـن

ــهس  ــده و س ــوت میانجی یعنی بدل ش ــی امروز( میان دو  e)در قدیم خ  iیک مص  sدر فارس
دوسم از . منظور حسن(سپس  ۳۱۵۱، ذیل شمارۀ ۳، ج ۱۳۱۳ دوسم)حسـن اسـمهاضـافه شـد

، اسمهوجود آمدبه سپس(اهمگون شده و ) پسدر  sبا  ز(ا) zاین اسم که  s-sبه  z-sتبدیل 
تواند این تر میشـده باشد. توجیه واقعی ز(ادر ) zموجب تبدیل  پسدر  sاما بعید اسـم که 

ده درآم اسپسشکل واک شده و بهبی ،آیدکه بالفاصله بعد از آن می ،pتحم تأثیر  zباشد که 
میان دو صامم اول آن  iمصوت  سهسبدل شده،  spas سَپسبه  aspas اسپس گاهآن باشـد.

نقل  (۸۷)م  ز تفسیری کهنبخشی اشاهدی از  اسپسدوسم برای . حسناسـمهوارد شـد
اسهس( « )خ اسبس»به  وراءنیز  (۱۳ طر، سـ۴۷۶)م کرمینی  تکمل االصکنا . در اسـمهکرد

 )م بخشی از تفسیری کهننیز یک شاهد دیگر از  نامب فارسکیلغ . در اسـمهترجمه شـد
ــاهد از (۵۱۱-۶۱۱ ــاهد از ترجمۀ  (۱۱۳)م  ترجمب تاری  قم، یک ش از آغاز قرن نام و دو ش

 و ترجمب تاری  قمدر  اسپس. ظاهرًا اســمهیزدی از قرن چااردهم نقل شــد االسکنمرایعشک
. اســمهتر گرفته شــدها رایج نبوده و از متون کاندر زمان این ترجمه االسککنمترجمب شککرایع

و  ۱۱۳، ۱۳، ۸۱، ۸۱، [بار ۳] ۸۱، ۴۱، ۳۱م ) بخشکی از تفسیری کهن ←برای شـواهد دیگر، 
 .اسمهکار رفتهم به« اسهس از آن» ۱۱۶و  ۸۷، ۳۱. در م (۱۱۱

که باشــند راضــی شــدند بدان»اســم   زپس(ااز ) سککپس(اشــواهد زیر مؤید اشــتقاق )
ــخۀ  ۶۳۴، م ۳، ج ترجمب تفسککیر طبری)« ماندگانازپس، یعنی زنان ماندگانسککپس ــیه، نس حاش

 ؛«(فبأن یکونوا مع الَخوال   اوو هم اغنیاٌء َرُض »از سورۀ توبه   ۱۳نافذپاشا، در ترجمۀ بخشی از آیۀ 
 زین زپساندر ایران از عطای تو به رادی 

 
 زّر نســتـانـد ســتـاننده از دهنده رایگان 

 الف(. ۳۵۱، متن عکسی، برگ البنغهترجمان)عنصری،  
نیز در تعدادی از  بازپسنیسم.  ازپسدر مرز دو تکواژ منحصـر به  sبا  zهمگون شـدن 

ستارۀ پاسهسین »به  یَجد  ، (۱۳۱)م  تکمل االصنا . در اسمهآمد باسپسصـورت منابع به
 «ین  پیغامبرانسهباسـ  »به  عاقباین کتا   ۴۴۵فحۀ . در صـاسـمهمعنی شـد« از هفتورنگ
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بدون  باسپسین ۷۸۳و  ۷۳۴، ۵۶۵، ۵۳۱، ۴۴۴، ۳۸۷ های. در صـفحهاسـمهترجمه شـد
ــد ــب  ش ــمهحرکات ض یده د باسککپسککینو  سککپسبانیز چندین بار  نامب قرآنیفرهنگ. در اس

آستان  ۵۵در قرآن شمارۀ  «هر  َؤخ ّ نُ  ما و»شود. آیۀ شـود که به بعضـی از موارد آن اشاره میمی
؛ در همین (۱۴۷۳، م ۴، ج نامهفرهنگ) اســمهترجمه شــد« افکنیمشَهس نمیباســ  »قدس به 

ُرکم»قرآن  ّ
در همین قرآن باز ؛ (۱۶۳۴)همان، م  اسمهبرگردانده شـد« َهس َبَردباسـ  »به  «ُیَؤخ 

ر یوم» ؛ همین دو کلمه در قرآن (۷، م ۱)همان، ج  اســمهترجمه شــد« َهســینباســ  »به  «اآلخ 
 ۵۵ مارۀقرآن شــ ،که دیدیم. چنان)همانجا( اســمهبرگردان شــد «باســهســین»به  ۱۷ مارۀشــ

ر یک با ۵ مارۀ، اما کاتب قرآن شاسمهاول ضب  کرد« س»جا این کلمه را با جزم روی همه
ر یوم» َپسینصـورت و بار دیگر به (۱۱۳۶، م ۴)همان، ج  پسکینباسک  صـورت را به« اآلخ   باسکَ

َپسککیناین کلمه را  ۵۵مارۀ . جالب آن اســم که کاتب قرآن شــ)همانجا( اســمهنوشــت  بازسککَ
، ۱)همان، ج  اسمهمبّدل آن را نگه داشـت« س»و هم  بازدر کلمۀ « ز»یعنی هم  ؛اسـمهنوشـت

. در )همانجا( اســمهبدون زیر و زبر نوشــته شــد بازسککپسککیننیز  ۸۸ مارۀشــ . در قرآن(۸م 
 و در بعضــی دیگر صــورت بازپسککینهای دیگر آســتان قدس شــکل اصــلی آنبعضــی از قر

پَ در « س». تردیدی نیســم که فتحۀ روی اســمهکار رفتبه واپسککین یافتۀتحول یک  سککینباسککَ
 هشته اسم.مصوت میان

 های دیگرو صورت بازپسککینو  بازپساسـم این اســم که  ای که ذکر آن ضـرورینکته
دسم داده و ها معنی خود را از در آن وا/  باس/  بازب هستند و وابسته به آن همه کلمات مرکّ 

ابوشکور اسم  شاهد این معنی نیز بیم زیر از 1.اسمههمراه شـد ازبه همین جام گاهی با 
غ  که اســدی برای کلمۀ  گواه  «ه جمله اندام او تیغ باشــد، تشــیجانوری ک» به معنی رسکک 

  اسمهآورد
 چون رسن گر زپس آمد همه رفتار مرا

 
 به سغر مانم کز بازپس اندازم تیر 

 (۱۳۷)اسدی، م  
 بازپس ... کو»  اسمهمصـرا  دوم را چنین ضـب  کرد الفرسصکحا البته نخجوانی در 

 و «از عقب»یعنی  ز بازپسابه این شرح که  ؛که این صـورت هم درســم اســم «اندازد تیر
، اما معلوم نیسم اسمهمعنی خود را حفظ کرد باز. در این صـورت «عقب به»یعنی  بازپس

تر . البته این ضــب  ضعیفاسـمهکه نخجوانی در آغاز قرن هشـتم این ضـب  را از کجا آورد
 اسم.

                                                      
ر»مقایسه شود با  .1  اسم.آن اضافه شده جلو   ازدوباره « راّس »در « س»با « ز»دلیل همگون شدن که به« از َاسَّ
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 منابع
 ن.، به کوشش عباس اقبال، تاراکتاب لغ  فرس(، ۱۳۱۱بن احمد )اسدی، علی

 (، به کوشش محمد روشن، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.۱۳۵۱) بخشی از تفسیری کهن
 .۳ لد، دانشگاه تاران، تاران، جیی(، به کوشش حبیب یغما۱۳۴۱) ترجمب تفسیر طبری

، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تاران، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسـن
 جلد. ۵

اسـالمی آستان قدس  یهاژوهشپ(، زیر نظر محمدجعفر یاحقی، بنیاد ۱۳۷۵ـــ۱۳۷۳) قرآنی نامبفرهنگ
 رضوی، مشاد.

 الدین طارانی، تاران.جالل ، به کوشش سیدکتاب تاری  قم(، ۱۳۱۳علی )مترجم( )بن قمی، حسن
ــی تکمل االصککنا (، ۱۳۶۳/۱۴۱۵/۱۱۸۵بن محمد )کرمینی، علی ــی، مرکز تحقیقات فارس ، چاپ عکس

 آباد )پاکستان(.یران و پاکستان، اسالما
ــیده زلیخا عظیمی، انجمن تکمل االصککنا (، ۱۳۸۵بن محمد )کرمینی، علی ــش علی رواقی و س ، به کوش

 جلد )جلد دوم  فاارس(. ۳آثار و مفاخر فرهنگی، تاران، 
 نامۀ دهخدا، تاران.، تألیف گروهی از مؤلفان، مؤسسۀ لغمنامب فارسیلغ 

، به کوشــش عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر الفرسصکحا (، ۱۳۴۱دبن هندوشـاه )نخجوانی، محم
 کتا ، تاران.
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 ـ الدنگ۶۲
ــیم و بیآدم لش و بیکاره و بی» به معنی الدنگ ــم. این کلمه در ترکی  «ارزشخاص اس

ــار رود. ظاهرًا قدیمکار میآذربایجانی هم به ــاهد آن در یک بیم ترکی از طرزی افش ترین ش
 )قرن یازدهم( اسم، به این صورت 

 آغز پیـاله کبی آچمه شــیشــه تک دولمه
 

 1گوتر باشـک سال ایاغی الندن ای الدنگ 
 (.۱۳۳)دیوان، م  

)قرن دوازدهم( اســم  آن الدنگ را پالانگ به گردن  آرای نادریعالمشــاهد زیر نیز از 
 .(۳۱)م انداخته بیاورد 

هوش خبر و بیبی» به معنیها م که در فرهنگاســ دنگجزء دوم این کلمه ظاهرًا همان 
ــمهآمد (برهان قاطع)« و احمق و ابله ــرح نداده و فق   فرهنگ جهانگیری. اس این معنی را ش

 فرهنگ لغات و تعبیرات، اما مصحح کتا  در تأیید آن بیم زیر را از «معروف اسم»نوشته 
  اسمهصادق گوهرین نقل کرد مثنوی

 نگ شدســهرکه با ناراســتان هم
 

 در کمی افتاد و عقلش دنگ شد 
 (۱۳۳، بیم ۳۵۳، م ۳، دفتر مثنوی) 

  اسمههای زیر نیز آمددر بیم مثنویدر  دنگ
 وار سرگردان و دنگورنه ادهم

 
 درنگملک را بر هم زدندی بی 

 (۶۶۷، بیم ۳۱۸، م ۴دفتر ) 
ــد حیران و دنگ  دیده در وقتی که ش

 
 ُکه سخن گفم و اشارت کرد سنگ 

 (۱۱۱، بیم ۳۳۳، م ۴دفتر ) 
  اسمهنیز بیم زیر از خسروانی نقل شد فرهنگ رشیدیسروری و  الفرسمجمعدر 

 در این کارگه مرد هشیار جوی
 

گاه بســیارگوی   نه دنگ و دژآ
 دهخدا. نامبلغ  ← ،برای شواهد دیگر 

وشکور از اب شعر زیرآمده و  (۸۸م ) لغ  فرساسم که در  دندصـورت دیگر این کلمه 
  اسمهبه شاهد آن نقل شد

 بخواند آنگای زرگر دند را
 

 ز همسایگانان تنی چند را 
                                                       

ای  ،بیندازو باده را از دســتم ( götürســرت را بلند کن ) /مثل پیاله دهان باز مکن و مثل شــیشــه پر مشــو »یعنی  .1
فرهنگستان زبان و اد  فارسی اسم. نویسی گروه فرهنگنویسـی الدنگ. این شـاهد و شـاهد بعدی از پیکرۀ فرهنگ

 اسم.هم آمده سخنبزر  رهنگ فدر  آراعالمشاهد 
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  اسمههخدا آمدد نامبلغ دو شاهد زیر نیز در 
 انداندر این شــار بســی ناکس برخاســته

 
 دانش و دندهمه خرطبع و همه احمق و بی 

 (لبیبی) 
 ســهابد ز شــیروی شــد دل نژند

 
 دندیش دنبرآشفم و گفم ای بدا 

 (اسدی) 
 های دیگر نیز دارد.در پایان کلمه مثال nبعد از  gبه  dتبدیل 

مخفف شــده و بعدها با  عل*باشــد که به  علیرســد که جزء اول الدنگ کلمۀ ر میبه نظ
 علیاسم   مطلق آدم به معنیدر چندین اصـطالح عامیانۀ زیر  علی. اسـمهنوشـته شـد «ا»

 عنیبه م) علی نیزه، علی موجود، علی گنبی، بندزنی چینیعل، چ  علی، گیر(بونه)بهکانه
پای او ونوعی عروسک که به دسم»و نیز  «جیرجیرک» به معنی) علی ورجهو  ،«(آدم الغر»

 ،وقهای فبرای مثال) («رودها و پاهای او باال و پایین مینخی بسـته شده و با کشیدن نخ دسم
 به معنینیز  علی دنگ *احتماالً  ،. بنابراین(۱۳۸۱ نوریا ← ورجهعلیو برای مثال  ۱۳۷۸نجفی  ←

«  »ی جابه «ا». نوشتن اسمهتدریج معنی آن کمی تغییر کردبوده که به «آدم احمق و گیج»
ابکهدر  ابه) ارق شــود. ظاهرًا زمانی که اهل زبان ( نیز دیده میشککنگهعلم )خ شککنکهالم( و عرق

 .اسمهاسم امالی آن عوض شد علیه اند که جزء اول این کلمفراموش کرده

 منابع
 ، به کوشش عباس اقبال، تاران.کتاب لغ  فرس(، ۱۳۱۱احمد )بن اسدی، علی

 ، سخن، تاران.فرهنگ بزر  سخن(، ۱۳۸۱انوری، حسن )سرپرسم( )
 فروشی ادبّیه، تاران.، کتا دیوان(، ۱۳۳۸طرزی افشار )

 .۴ لد، دانشگاه تاران، تاران، جویفرهنگ لغات و تعبیرات مثن(، ۱۳۴۱گوهرین، صادق )
 ، به کوشش محمدامین ریاحی، زّوار، تاران.آرای نادریعالم(، ۱۳۶۴مروی، محمدکاظم )

 ، به کوشش رینولد ا. نیکلسون، بریل، لیدن.مثنوی(، ۱۱۳۱و  ۱۱۳۵الدین محمد )لالمولوی بلخی، ج
 ن.، نیلوفر، تارافرهنگ فارسی عامیانه(، ۱۳۷۸نجفی، ابوالحسن )
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 زردنبو ـ ـ زردمبو۶۱
اســم و به غیر از  «دارای رنـگ زرد و نـاتوان و احیانًا الغر» بـه معنیاین کلمـۀ عـامیـانـه 

و  زردمبو، زردنبوهای معاصران شاهد قدیمی، حتی از دورۀ قاجار هم ندارد. امالی آن نوشته
نقل شده  خنفرهنگ بزر  سککزاده که در اسـم. امالی اخیر در شــاهد زیر از جمال زردانبو

« خواهد این بچۀ ننر زردانبو را زیر لگد خونین و مالین کند... دلش می مادرش  »اسمهآمد
ب ترکی انبوو کلمۀ  زرداز صفم  زردمبو/  زردانبورسد که . به نظر می(۱۳۱، م ۳، ج شکاهکار)

قال ن انتو علم ای اسمهبه این کلمه منتقل شد دسکتنبوظاهرًا از  زردانبودر  انبو. اسـمهشـد
 به انبوییدناز فعل  انبوهای زرد وجود دارد. اســم که در دســتنبو و در چاره زردیشــبه وجه

ــکل  «بوییدن» معنی ــم که بن آن در پالوی به ش ــمهکار رفتبه -hambōyاس  ،. بنابرایناس
ـــم از آن بو میدســتنبو میوه ـــم کـه دس برای  ،هـا غیر از این معنیگیرد. فرهنـگای اس

دن جام بوییب از عطریات که آن را به... مرکّ  گلولۀ» به معنیرا  انبویهدس ، انبو)ی(دسم
امهو به عربی  «بر دســم گیرند ، فرهنگ جهانگیری. 1(برهان قاطع)اند خوانند نیز آورده شککمق

  اسمهبیم زیر را از خاقانی شاهد آورد دستنبویهو  دستنبوذیل 
ــم و آنگه در  ــفق در دس ــرخ جامی چون ش س
 صــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوح

 

 لخلخـه از صــبح و دســتنبو ز اختر ســاختند 
  اسمهعنوان شاهد نقل کردبیم زیر را نیز از شمس طبسی به جهانگیری 

 سان معطر شدز دستنبویۀ خلقش جاان زان
 

 کند سـجده نسیم باغ رضوانشکه هر دم می 
 .اسمهآمد« آهویز دسم»، «ز دستنبویۀ»جای به (۴۱م ) شمس طبسی دیواناما در  

 ابعمن
 علی فاضل، بنیاد فرهنگ ایران، تاران. به کوشش، روض المذنبین(، [۱۳۵۵ خ] ۳۵۳۵)احمد جام 

                                                      
ــی . فرهنگ1 ا های عربی به فارس ــابیزک»یا « گیاهمردم»به معنی  ل فق ــتنبویه»را نیز به « س  ←اند )ترجمه کرده« دس

متن چاپی؛  ۵۷۳و  ۳۷۷متن عکســی و م  ۳۷۴و  ۳۴۱کرمینی، م  تکملک االصککنکا ؛ ۳۱۴کردی، م  البلغکب
امهمتن چاپی(  ۳۷۷عکســی و م  چاپ ۳۴۱(. کرمینی )م ۴۱۳، م االسککامیتاج « دســتنبویه»را نیز به  شککمق

و  ۵۱۷، م ۱سعید میدانی، ج  االسکمی فی االسکماءو  ۵۱۵ابوالفتح میدانی، م  السکامی ←اسـم )نیز برگردانده
ا ، که ۵۱۸ ــتنبویه»را  شککمامهو  ل فق ــی، ج  قانون ادب( و ۱۴۸)م  المرقاةاند(. در ترجمه کرده« دس ، م ۳)تفلیس

امهنیز ( ۱۵۳۱ ــم. ترجمه شــده« دســتنبویه»به  شککمق ه( ۱۴۷۳، م ۳)ج  قانون ادباس « دســتنبویه»را نیز به  َمشککمق
باســم. مؤلف برگردانده  روضکک المذنبیناســم. در نوشــته« دســتنبویه»را نیز  فاح ( معادل ۳۴۶)م  االسککماءمهذق

ا علم نامیده شــدن  اســم.کار رفتهبه« آلم دســم»به معنی مجازی  دسککتنبویکه( ۳۱۴)احمـدجـام، م  به  لفق
 ←لّفاح،  شکل بادنجان اسم )برای توصیفشباهم صوری لّفاح به دستنبویه اسم، زیرا لّفاح تقریبًا به« دستنبویه»

 (.۶۳۱ـ۶۳۱، م ۳بیرونی، ج 



51  
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 گوریدن، سهس ـ باسهس، الدنگ، زردمبو، ... های لغویپژوهش
 

 

کوشش رحیم عفیفی، دانشگاه  ، بهفرهنگ جهانگیری(، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱الدین حسین )انجو شیرازی، جمال
 جلد. ۳مشاد، مشاد، 

 ، سخن، تاران.فرهنگ بزر  سخن، (۱۳۸۱) انوری، حسن )سرپرسم(
 جلد. ۳منوچار ستوده و ایرج افشار، تاران،  به کوشش، صیدنه(، ۱۳۵۸ابوریحان احمد ) بیرونی،

 علی اوس  ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تاران. به کوشش(، ۱۳۶۷) االسامیتاج
ــین ـــ۱۳۳۱خلف )بن تبریزی، محمدحس ــش، برهان قاطع(، ۱۳۳۵ـ  ۴محمد معین، زّوار، تاران،  به کوش

 جلد.
 ۳غالمرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تاران،  به کوشـش، قانون ادب(، ۱۳۵۱یش )بل ُح تفلیسـی، ابوالفضـ

 جلد.
 جلد. ۳، تاران، چاپ دوم، شاهکار(، ۱۳۳۷ـ۱۳۳۶جمالزاده، محمدعلی )

و فرهنگی، ، به کوشـش حسین مصطفوی، علمیاالسکماءمهذب(، ۱۳۶۴زنجی سـجزی، محمودبن عمر )
 تاران.

 تقی بینش، زّوار، مشاد. به کوشش، دیوان(، ۱۳۴۳یم )شمس طبسی، محمدبن عبدالکر
، مرکز تحقیقات فارســی ایران و پاکستان، تکمل االصکنا (، ۱۳۶۳/۱۴۱۵/۱۱۸۵محمد )بن کرمینی، علی

 آباد )پاکستان(، چاپ عکسی.اسالم
 ،علی رواقی، با همکاری سیده زلیخا عظیمی به کوشش، تکمل االصنا (، ۱۳۸۵محمد )بن کرمینی، علی

 جلد. ۳انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تاران، 
 ، چاپ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تاران.السامی فی االسامی(، ۱۳۴۵میدانی، ابوالفتح )

 جلد. ۳آبادی، اسوه، تاران، نجف علی امیدی به کوشش، االسمی فی االسماء(، ۱۳۷۷میدانی، سعید )
جعفر ســجادی، بنیاد فرهنگ  ســید به کوشــش، مرقاةال(، ۱۳۴۸نطنزی، ابوعبدالله حســین )منســو  به( )

 ایران، تاران.
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 آبهین ـ اثفیان ـ۶۴
ــخه ــحیح جالل خالقی مطلق قرار ، شککاهنامههای معتبر نام پدر فریدون در نس که مبنای تص

حیف های فارسـی تصدر فرهنگ«  »بر « ت»به تقدیم  ینتبآآمده و  آبتینبه شـکل  ،گرفته
ــم. در متون عربی این نام بهاین کلمه در قرون اخیر ا ــکل س ــمهآمد اثفیانش  طبری، ←) اس

. در متون فارسی شکل (۳۱، ۱۳؛ حمزۀ اصفاانی، م ۱۱۴؛ بیرونی، م ۳۱۵، م ۱سـلسلۀ اول، ج 
شــکل نام فریدون و پدر او را در عنوان به (۱۴۷)م خورد. بلعمی چشــم میندرت بهبه اثفیان

ــتهوریطاثفینان آورده، اما بهبن آفریدون ــیه نوش ــل او نام پدر  ،که باار درحاش ــخۀ اص در نس
الب که مط، التواری  و القصصمجمل. مؤلف اسمهنوشـته شـده بود ابتینشـکل فریدون به

ف  صّح )م اتفیالصورت آن را به ،های قدیم ایران را از حمزۀ اصفاانی گرفتهمربوط به سلسله
آورده  آبتینشکل ضب  آن را به ۳۵ فحۀر صولی یک بار د ،اسمه( ضـب  کرداتفیانیا  اثفیان

ــفحۀ  ــمآمده آبتین شککاهنامهدر گفته  ۳۶و در ص  ،. بعد از این دو متن(۳۷، ۳۶، ۱۳)م  اس
م  ←) ماسهآورد اثفیانشـکل را به آبتینتناا متن معتبر کان اسـم که  بلخیابن فارسکنامب

 ن عربی اسم.این متن نیز تحم تأثیر متو ،. به احتمال قوی(۳۶، ۱۳، ۱۱-۱۳
اند که باید نوشته spyk’n’یا  spyd’n’شکل این نام را به زادسپرمو  دینکرداز متون پالوی 

 اسمهنیز آمد بندهشکن. این امال در (p. 248Tafazzoli , ←) خواند sbīānĀ یا swīānĀرا  هاآن
(← 1, p. 39dākzāP ۱۸خ۱۱۷، م بندهشن ایرانی؛ )کانآسف، یوستی این نام را رو (āsfikān )(p. 

َ ، باار آن را (49 و بارام گور تامورس  )همانجا()اســهیان(  aspiyān، پاکزاد (۱۴۱)م  سککفیانا
. شــکل اوســتایی این (p. 293Akāsīh-Zand ,-4 ←)اند هیان( خوانده)آســ   Āspyānاریا ســانکل

اسم  -āθwyānay*در سـنسـکریم، و صـفم مشتق از آن  -āptyá، معادل -Āθwyaکلمه 
(→ Bartholomae, vol. 323) .āθwyānay شــکل بـاید در پالوی به*āθwyān آمد، اّما درمی

 اثفیان. شکل اسمههای دیگر نزدیک به آن( آمد)یا تلفظ āswiyānجای آن چنانکه دیدیم به
در این کلمه پسوند  ān-در متون عربی و فارسـی معّرف این شکل فرضی فارسی میانه اسم. 

س اردشــیر بابکان و مزدک بامدادان(. اگر از قپدر و فرزندی اســم ) ۀرابطـ ف  بنّوت و معّر 
*āθwyān  وāswyān /āsbīyān  پسوند-ān های باید صورت ،را برداریم*āθwī  و*āswī  و

*āsbī اما در متن اســمهدســم آید که در جایی دیده نشــد*آســوی و *آســبی( بهو وی ث)*آ ،
شود( انده مینیز خو آثبین)البته  آتبینشکل بار بهاین نام یک  های ایرانشهرشکهرستانپالوی 

نزدیک  آثویکه با  (p.Tafazzoli , 248؛ p.Pahlavi Texts , 23 ←) اســمه)فریـدون آتبینان( آمد
. تاکنون کسی اسمهبدل شـد آبتیندر فارسـی به  bو  tجایی اسـم و همان اسـم که با جابه
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های nاز همان  nاین  ،اما به احتمال قوی ،ماســهچیزی نگفت آبتینن( در پـایان ) nدربـارۀ 
ــم که در کلمات  ــتقاقی اس  و خوردنی، زمی)به جای  انگشککترینو  خوردنینو  زمینغیراش

در  آسبیان/  آسکویان. ضـب  کلمۀ (۱-۱صـادقی، م  ←)شـود ( و غیره هم دیده میانگشکتری
 آبتینضــب   ،دیگر در دورۀ میانه اســم. از ســوی sاوســتایی به  θدهندۀ تبدیل پالوی نشــان

 (۳۱)م ثعالبی  ریغررالسدر  آبتینشود که اسم. در اینجا یادآور می tبه  θدهندۀ تبدیل نشان
( نآبثینیز در کنار این ضب  ) اثفیان. شکل 1اسم آثبینضب  شده که مقلو  * آبثینشـکل به

فارسی  در ،اینهای فارسی میانه اسم. بنابردر یکی از گویش θدهندۀ باقی ماندن تلفظ نشان
 ؛θ. همان ۱  اسمه، سه شکل پیدا کرده بودhو  fنظر از تبدیل آن به باسـتانی، صـرف θمیانه 

۳ .t۳ ؛ .s .«جای ظاهرا به اثفیاندر  «فv کار رفته که بعدًا گاهی آن را با فای دندانی بهولب
ی کرد  اید چنین آوانویساین ضب  را احتمااًل ب ،اند. بنابرایننوشتهنقطه میاعجمی یا فای سه

ās̆vīyān های فارسی میانه اسم که این تلفظ مربوط به آن دسـته از گویشw  وجود  هاآندر
های معرف گویش Āswīānاســم. ضــب   vنیز مبدل این  آبتین/  آتبیندر  b. اســمهنداشــت

wرسندنظر نمیاریا درسم بهسهای یوستی، باار، پاکزاد و انکلدار اسم. آوانویسی. 

 منابع
 نیکلسون، بریل، لیدن. ا. ر. ، به کوشش گ. لسترنج وفارسنامه، (۱۱۳۱)بلخی ابن

، به کوشش محمدتقی باار، ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ، تاری  بلعمی(، ۱۳۴۱بلعمی، ابوعلی محمد )
 تاران.

وابی، بنیاد فرهنگ شاه، با مقدمۀ ماهیار نورس دینتام ۱ۀ ر، چاپ عکسی از روی نسخۀ شمابندهشن ایرانی
 ایران، تاران.

 ، به کوشش ادوارد زاخائو، الیهزیک.اآلثار الباقی  عن القرون الخالی (، ۱۸۷۸بیرونی، ابوریحان احمد )
َیرهم(، ۱۱۱۱ثعالبی، ابومنصــور ) . زوتنبرگ، پاریس، چاپ  ھ، به کوشــش غرر اخبار ملوک الفرس و سککِ

 فروشی اسدی، تاران.افسم، کتا 
 ، مطبعۀ کاویانی، برلن.ِسنی ملوک االرض و االنبیاء(، مریق ۱۳۴۳انی )حمزۀ اصفا

، ۳شمارۀ  ،۱۱، سال شناسیمجلب زبان، «دو تحول آوایی در زبان فارسـی»(، ۱۳۸۳اشـرف )صـادقی، علی
 .۱ـ۱ هایفحهپاییز و زمستان، ص

 ، لیدن.خویهد، به کوشش کتاب اخبار الرسل و الملوک(، ۱۸۸۱ـ۱۸۷۱طبری، محمدبن جریر )
                                                      

کتابخانۀ برلن  ۷۵۱باشد، اما در نسخۀ مورخ  آثبیننوشته شده که ممکن اسم مصّحف  آثنین. در یک نسـخۀ کتا  1
اسـم، اما بار دوم و سـوم، در متن حرف سوم نقطه  اثقیانآمده که ظاهرًا مصـّحف  یانڤاث( بار اول در عنوان ۳۸ )م

اســم. ضــب  نسخۀ آمده اثقیاننیز حرف دوم نقطه ندارد. در یک نسـخه از طبری )همانجا( نیز  ۱۵ندارد.در صـفحۀ 
 ف دوم(.ن )بدون نقطۀ حربقیااسم و یک بار ا اثفیانهایدلبرگ سه بار 
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 ، ترجمۀ مارداد باار، توس، تاران.بندهشن(، ۱۳۶۱َفرنَبغ داَدگی )
 (، به کوشش محمدتقی باار، کاللۀ خاور، تاران.۱۳۱۸)التواری  و القصص مجمل
برلن، به کوشش ایرج افشار و محمود امیدساالر،  ۷۵۱(، عکس نسـخۀ ۱۳۷۱) التواری  و القصکصمجمل

 تاران.
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