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  ) ريشه شناسي برخي لغات شعر رودكي ( چراغ روشن

  
 1دكتر محمود جعفري دهقي                                                                                                           

  6/11/87: تاريخ دريافت                                                                                                           
 7/12/87 :          تاريخ پذيرش قطعي

  : چكيده 
شناسي در زبانند ، ديوان رودكي بدليل داشـتن   متون كهن ، بهترين منابع براي لغت

بـسياري از لغـات در طـول        . منابع است   لغات بسيار قديمي پهلوي يكي از بهترين        
زمان تغيير معنا داده وبسياري نيز از بين ميروند ، همچنـين برخـي از آنهـا بواسـطة                   

 ونه اي كه شناخت صورت درست كلمه،      تحريف كاتبان دچار دگرگوني شده اند بگ      
در اين مقاله ، نه لغت از اين نوع لغات بـا توجـه بـه                . محتاج پژوهشي جديدست    

 . ي باستاني و ميانة آن بررسي شده اند ريشه ها

  
  : كلمات كليدي

  .ديگر زبانهاي ايراني باستان فارسي دري ، فارسي باستان ، پهلوي ،  
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  مقدمه 
ابوعبداهللا جعفربن محمد رودكي استاد شاعران خراسان، و سلطان شاعران سده سوم            

ثير شگرفي بر اعتالي شعر     و چهارم هجري است كه سروده هاي ساده و زيباي او تا           
ها و تذكره هـاي ادبـي       نگصاحبان ج . و نيز گسترش زبان پارسي برجاي نهاده است       

چنانكـه  . مجموعه سروده هاي او را به يك ميليون و سيصد هزار بـالغ دانـسته انـد                
  :رشيدي سمرقندي گويد

 شــعر او را برشــمردم ســيزده ره صــدهزار
  

 چونانكـه بايـد بـشمري     هم فـزون آيـد اگر       
  )دهخدا ، ذيل واژه(                             

با اين حال، از اين شاعر توانا ديوان اشعار مستقلي در دست نيـست و پژوهـشگران            
واژگان اشـعار رودكـي     . ابيات منسوب به او را از متون كهن پارسي گرد آورده اند           

     تمـام ه و در زبـان پارسـي دري رواج   ند كه برخي صيقل خورد مرواريديبسان

 :يافته اند 
 هــر بــاد كــه از ســوي بخــارا بــه مــن آيــد 
 بر هـر زن و هـر مـرد كجـا بـروزد آن بـاد               

 چنـو خـوش نـوزد هـيچ         ني ني زختن بـاد    
  هــر شــب نگــرانم بــه يمــن تــا تــو برآيــي
 كوشم كـه بپوشـم صـنما نـام تـو از خلـق             

 گرنـي با هركـه سـخن گـويم،اگر خـواهم و         
                                    

 من آيـد  سـ با بـوي گـل و مـشك و نـسيم              
ــد  ــتن آي ــي از خ ــاد هم ــر آن ب ــوئي مگ  گ
ــاد همــي از بــر معــشوق مــن آيــد   كــان ب
ــد  ــه ســهيلي و ســهيل از يمــن آي ــرا ك  زي
ــد    ــن آي ــن انجم ــم در ده ــو ك ــام ت ــا ن  ت
ــد     ــن آي ــدر ده ــو ان ــام ت ــخنم ن  اول س

  
زله گنجينه  ، اگرچه در صدف معاني پنهان مانده اند، اما به من          ه ها و گروهي ازاين واژ   

روند و صرافان معـاني بايـد آنهـا را از            از واژگان زبان پارسي به شمار مي       گرانبهايي
  :پرده پنهانشان بيرون آورند و به كار گيرند، نظير

 از پيشوند   »يقين، باور «: ؛ آور »كندن« kan و ريشه    āb از دو بخش     »گودال«: آبكند
-ā     و ريشه  var »از پيـشوند     »بركـشيدن «: ؛ آهنجيدن »پوشاندنā-     و ريـشه sanj 
 āhixtan. ) كنيــدسيــاق( hanj: ، ايرانــي باســتانsanj: ، سنــسكريت»كــشيدن«
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؛ »بودن« baw و ريشه    -ham-/han-/an از پيشوند    »آفريدن«: ؛ انبودن » بركشيدن«
  ... و »بسط دادن« anjө از ريشه »در هم فشردن«: تنجيدن

 طي زمـان دسـتخوش       ، در  ي رودكي  سروده ها  ه هاي افزون بر اين، پاره اي از واژ      
       تحريف و دگرگوني شده و بوسيله بعضي نس  ران از معناي واقعي خود بـه       اخ و مفس

ارمنده، بخنو، بروز، بسركار، بنـدورغ،      : عبارتند از لغات  برخي از اين    . افتاده اند  دور
پندام، پيخته، تامور، تبك، تيتو، درون، دونانك، رك، زابر، سپيدرگ، سمن، غنـوج،             

نيازمنـد  لغـات   ايـن   ...  فيار، كازه، گربه پاي، گوش خار، لمازيدن، ناك، نهـاز، و            
بنابراين، هدف از تدوين ايـن مقالـه بررسـي ريـشه     . تجديد نظر و پژوهش تازه اند   

در ايـن   . شناختي پاره اي از اينگونه واژگان در سروده هاي اسـتاد رودكـي اسـت              
ه هاي مذكور، معاني     گوناگون واژ  هايخواهد شد تا ضمن ارائه صورت     پژوهش سعي   

 .هاي ايراني باستان و ايراني ميانه نيز به دست داده شودآنها در زبان

  ارمنده
 گه ارمنـده اي و گـه ارغنـده اي         

  
گــه آشــفته اي و گــه آهــسته اي   

  )802بيت ، (                        
اين كلمه  «:  مصحح ديوان رودكي، سعيد نفيسي برآنست كه       [armande]: ارمنـده 

شايد بتوان حدس زد كه ضـبطي       «: دهد كه و ادامه مي  . »را در جايي ضبط نكرده اند     
اگر چه واژه آرميـده     . 1» بوده باشد  »ارميده« و اصل آن     »آراميده« و   »آرميده«از كلمه   

ايـن  نگارنـده   اما  بنظـر     ،   از لحاظ معني در اين بيت قابل توجيه است           »آرام گرفته «
 2. باشد »حسرت و افسوس خوردن   « به معني    »ارمانيدن«ته از   واژه ممكن است برگرف   

                                                 
 192رودكي،  - ١

 .ارمان : ؛ برهان قاطع، ذيل651 و 147فرهنگنامه قرآني، ص . نك -٢
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ارمـاني و دريغـي اسـت بـر         ) قـرآن (بدرستي اين   «: در كتاب قصه هاي قرآن آمده     
  :چنانكه منوچهري گويد. 1»نابرويدگان

 نه اميد آن كـايچ بهتـر شـوي تـو          
  

 2نه ارمان آن كم تـو دل نگـسالني          
  

 »تكـان خـوردن، جنبيـدن   «  به معني -ar- / r احتماال از ريشه  (armān)واژه ارمان
: ، پراچــي»حــسرت، افــسوس« rm"n: ، ســغدي-rmāna*: اســت، ايرانــي باســتان

armān »3»حسرت، اشتياق.  
  پيخته

ــه زفــتن  ــر خواجــه پيخت  هــست ب
ــه  ــر ك ــن عجبت ــد او : اي ــي ندان  م

  

 راست چون بر درخت پيچـد سـن         
 شــعر از شــعر و خنــب را از خــن

  )357 و358رودكي، ابيات (       
اين كلمه در هـيچ جـا نيـست و اگـر            « :بنا بر اظهار استاد نفيسي    : [pīxta]: پيخته

اين پژوهنده  بنظر   4. »دهد معني مي  »زباله و خاكروبه  «... محرف نباشد از سياق معني      
 اين واژه نيز در پاره       5. باشد »پيچيدن« به معني    »پيختن«واژه ممكن است برگرفته از      

در حريـر و ديبـا پيختنـد و در زر و سـيم            ... «:از جمله . استاي منابع فارسي آمده     
.  برگرفته شده است   »پيچيدن« -paik-/pič احتماال از ريشه     pīxtaواژه   6. »گرفتند

                                                 
: الحسر والحسره: ؛ تاج المصادر21همچنين بنگريد به ذيل فرهنگهاي فارسي، ص . 1240/1 قصه هاي قرآن، -1

 ).262/16(ارمان خوردن 

  .81فرهنگ ريشه شناختي، ص . ر نكيشتبراي مالحظه شواهد ب. 132 ديوان منوچهري، ص -2

  Henning, Sog.95:  همانجا، و نيز.  نك- 3
  .196 رودكي، ص -4
  .227برهان قاطع، ذيل پيختن؛ فرهنگنامه قرآني، ص .  نك-5
  .73/8، 2روض الجنان، ج  -6
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 k كه در اين شرايط همخوان       -paik-ta*، از ايراني باستان     -pixta: صفت مفعولي 
 ) كنيد سياق(؛  -paičā* :ماده مضارع از ايراني باستان    . شود مي x تبديل به    tپيش از   

 »پيچـه « و   »پـيچ «احتمـاال واژه هـاي      . »مي پيچد، خم ميكند   « picati: سانسكريت
   1. نيز از همين ريشه اند»پيچيدن« و»پيچك«و

  درون
سپيد برف برآمد بـه كوهـسار سـياه 
 و آن كجا بگواريد نـاگوار شدسـت       

  

 آن سرو بوستان آراي   وچون درون شد    
 زود گـزاي  و آن كجا نگزايست گشت      

  )497 -498رودكي، ابيات  (          
: نويسند كه وضيح معاني مهجور ديوان رودكي مي     استاد نفيسي در ت   : [drūn]: درون

 باشد كـه ايـن كلمـه در آن          497 كه مناسب مفهوم بيت شماره       ائيها معن در فرهنگ «
 اسـت   ن ندافي و حالجـي    آمده است نياورده اند و احتماال كلمه درونه به معني كما          

 ،هـا آمـده    در فرهنگ  »درونه« واژه مذكور بصورت     2.»ها فوت شده است   كه از فرهنگ  
  :  اين بيت از رودكي نقل شده277 الفرس، ص حچنانكه در صحا

ــد   ــاه بلن ــد گ ــوديم چن ــرو ب  س
  

 چـون درونـه شـديم     ) و(گوژ گشتيم     
  

نمونـه،  درونه بفتح اول و با واو مجهول بر وزن          «: برهان قاطع ذيل همين واژه گويد     
از اين واژه همچنـين در پـاره اي          3. »قوس و قزح و كمان حالجي را نيز گويند        ... 

بـدان روزگـار    ) كيـومرث (و كمان وي    «: از جمله . متون ادب پارسي ياد شده است     
  4.»چوبين بود بي استخوان، يكپارچه چون درونه حالجان

                                                 
  :و نيز) 300فرهنگ ريشه شناسي، . نك( براي آگاهي بيشتر از اين ريشه و مشتقات آن -١

Horn, 136; Mayrhofer, II, 269; Morgenstierne, 53. 

  . 201 رودكي، ص -2

  .845 برهان، ص -3

  .39نوروزنامه،  -4
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 برگرفته از   » حالجي قوس و قزح، كمان   « به معني    »درونه/ درون  «مي آيد واژة    بنظر  
، فارسـي ميانـه     » كمـان، قـوس    «-druna، سانسكريت   -draona*ايراني باستان 

drōn» بلوچي 1» كمان ،drin ،drinak» يودغا »قوس و قزح ،drūn2. است  
 رك

ــايي   ــار بنم ــد ش ــا ان ــه ب رك، ك
  

    دل تو خوش كند به خوش گفتار  
  )254رودكي، بيت (              

در ... «:دارد كه سعيد نفيسي اظهار مي   . » آهسته كه با خود گويند     سخن«: [rak]: رك
اين معني با سياق بيـت شـماره        . اصل ژكيدن بوده كه به اينگونه تحريف شده است        

ژك / اگر اين واژه تصحيفي از ژكيـدن         3. » كه در آن آمده است مناسبت ندارد       254
ه دارد، در اينصورت به معني  بدان اشار  4 باشد، چنانكه استاد معين نيز در ذيل برهان       

كه از روي غضب و خشم در زير لب گويند و كسي كه با خود همي                «سخني است   
بـدين  . فردوسـي نقـل مـي كنـد       لغت نامه نيز براي اين معني شاهدي از         . 5»...تندد

  : مضمون
ــد   ــراوان ژكي ــران ف ــاه اي  از او ش

    
ــد     ــب گزي ــه ل ــفت و از روزب  برآش

  )ز دهخدا ، به نقل افردوسي(         
 همچنين در صحاح الفرس به مفهوم فوق آمـده و بيتـي نيـز از كـسائي                  »ژك«واژه  

  :بعنوان شاهد ذكر شده است از اين قرار

                                                 
1- Mackenzie, 27 

، 845ذيل برهان قاطع، ص : ، ذيل همين واژه؛ و نيز558اساس اشتقاق فارسي، پل هرن، متن آلماني، ص .  نك-2
 .6يادداشت 

 .202 رودكي، ص -3

 957 ص -4

 1061 برهان، ص -5
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 اي طبع سازگار چه كردم ترا چه بود       
  

 1با من مي نسازي و دائم همي ژكـي          
  

  منس
 خلخيــان خــواهي و جمــاش چــشم
 كـــشكين نانـــت نكنـــد آرزوي  

  

 ك ميـان  گرد سرين خـواهي و بـار        
 نان سـمن خـواهي گـرد و كـالن         

  )466 و 465رودكي، بيت (        
اين كلمه را فرهنگ نويسان ضبط نكرده انـد، از سـياق            «: نفيسي: [saman]: سمن

 كه در آن آمده است چنان مي نمايد كه آرد جـو سـبز شـده                 466معني بيت شماره    
 و  »سـمنو «بـه گونـه      اين كلمه در برهـان قـاطع         2.باشد كه اكنون سمنو مي گويند     

چيزي است مانند حلواي تر و آنرا از شـيره ريـشه            ... « آمده با اين توضيح    »سمنك«
  3.» گندم سبز شده پزند

  غن
 هر گلي پژمرده گردد زو نـه ديـر        

  
 مــرگ بفــشارد همــه را زيــر غــن  

  )356رودكي، بيت  (                
از جملـه   .  آمـده اسـت    »سنگ عصاري «ها به معني    اين واژه در فرهنگ   : [γan]: غن

بفتح اول و سكون ثاني، بمعني سنگ عصاري است و آن سنگي            : مؤلف برهان گويد  
وي در جاي ديگر زير      4. بندند باشد كه بر تير چوب عصاري بجهت زيادتي سنگيني        

                                                 
 181صحاح، ص .  نك-1

  205 رودكي، -2
 1167 برهان، ص -3

 1421برهان، ص  -4
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 صحاح  1.»گرددچوبي كه دانه در زير آن فشرده مي        يعني    ، ...«: گويد »غنگ«زير واژه   
  :كندند و شاهدي از رودكي عرضه ميميكنيز اين معني را تاييد 

ــن  ــر زده در ده ــه اي از زه  لقم
  

 2مرگ فشردش همـه در زيـر غـن          
  

 است، در زبان هاي ايراني بـه     »گن« و   »جن«،  » زن«اين واژه كه گونه هاي ديگر آن        
 از همين مصدر است و بصورت تركيب در واژه هايي چند به كار رفته               »زدن«معني  

وسيله اي كه با آن حيوانات مـوذي        « [xrafstar-jan] »خرفستر جن «از جمله در    
، -han، سانـسكريت    -jan*بنابراين، واژه مزبـور در ايرانـي باسـتان          . »را مي زنند  

  3. همگي به معني زدن استzan: فارسي ميانه ،-gan: ، اوستا-jan: فارسي باستان
  

  فيزين
 زين و زان چند بود بر كه و مـه؟         

  
 جمــر تــرا كــشي و فيــزين و غنــو  

  ) 686رودكي، بيت  (                
اين كلمه در هيچ جا نيست، احتماال در اصـل  «: نفيسي گويد  استاد[fizīn]: فيزين

فيرين بوده از فعل فيريدن به معني خراميدن و به تكبر راه رفـتن، چنانكـه از سـياق                   
اميـدن،  خر«ها به معني    ر اينصورت، واژه فيريدن در فرهنگ     د 4. » بر مي آيد   686بيت  

 آمـده و در بيـت فـوق نيـز قابـل             »پر نعمت شدن، افسوس خوردن و استهزا كردن       

                                                 
 1424همانجا، ص  -1

  247 صحاح، ص  -2
  .523بررسي ريشه شناختي، ص .   نك-3
    207 رودكي،  -4
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اگر چه در زيرنويس برهان بيت فوق به سوزني سـمرقندي منـسوب              1.توجيه است   
اسـتاد نفيـسي در     .  است »ناز و كرشمه  «: [γunūj]: غنوج در اين بيت،     2.شده است 

 686نشده و از سياق معني بيت        ا ضبط هاين كلمه در فرهنگ   «: باره اين واژه نيز گويد    
كه در آن آمده است بر مي آيد كه بايد ضبط ديگري از كلمه غنج به معني كرشـمه                   

  3.» و ناز باشد
  كازه

 بتگك از آن گزيده ام اين كـازه       
  

 كم عيش نيـك و دخـل بـي انـدازه            
  )792رودكي، بيت (                   

فرهنگ نويسان بـه معنـي      «: اين واژه گويد  سعيد نفيسي در توضيح      : [kāze]: كازه
 به معني شاخ درختان آورده اند كـه شـكارافكنان         .... كوهه كه براي باران سازند و       
 بـر مـي آيـد كـه نـوعي از            فوقاز سياق معني بيت     .برابر دام بزنند تا شكار نترسد     
 شـده    اين واژه در لغت نامه نيز به تفصيل شرح داده          4»جايگاه و نشيمنگاه بايد باشد    

 شـواهد متعـددي بـراي آن آورده         و از جمله به معني االچيق و سايبان نيز آمـده و           
 در برهـان نيـز ذكـر شـده          »عمارت چـوبي  « همچنين، به معني   » كازه «واژه   5.است

                                                 
  1511برهان، ص . نك -1
، فرهنگنامه فرآني، 509ذيل رواقي، ص : (به ، در اين باره همچنين بنگريد 2، يادداشت 1511همانجا، ص  -2

  15ص 
 207رودكي،  -3
 209 رودكي ، ص –4
   لغتنامه ، كازه –5
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موضـعي در كـوه و بيابـان بـراي          « را به معني     »كاز« صحاح الفرس نيز واژه      1.است
  : يتي از فرخي بعنوان شاهد آورده است گرفته و ب»نگهداري چارپايان در هنگام شب

 شهرياري كه خالف تو كنـد زود فتـد        
  

 2از سمن زار به خارستان وز كاخ بـه كـاز            
  

  3. آمده k’z’kh (kāzāk, kāzē)اين واژه در سغدي نيز به گونه 
  نهاز

ــد  ــي آيــ ــان دوان همــ  تازيــ
  

 همچــو انــدر فــسيله اســب نهــاز      
  )717رودكي، بيت                       (

فرهنگ نويسان به معني هر انـسان و حيـواني          «: استاد نفيسي گويد  : [nihāz]: نهاز
ن است كه امروز يـدك      اسب نهاز هما  ... كه ديگران با وي مصاحبت كنند آورده اند       

 بـه معنـي     hāxtan: فارسي ميانه (،  »هاختن«اين واژه باحتمال از ريشه       4. »گويندمي
 -hak ريـشه ايـن واژه در ايرانـي باسـتان            . اسـت  »راهنمايي كردن، رهبري كردن   «
-hak*بنابراين، ماده ماضي آن در ايراني باستان        .  است »دنبال كردن، پيروي كردن   «

ta-      بوده كه معموال همخوان k    پيش از t   به x   مـاده مـضارع ايـن      .  تبديل مي شود
ايــن واژه در . 5 اســت-hāča-a* مــاخوذ از ايرانــي باســتان -hāzواژه بــصورت 

 به همين معني، پهلـوي اشـكاني   -hak، در اوستايي »دنبال كردن « -sac سنسكريت

                                                 
  1562برهان، ص  - 1
  129 صحاح، ص -2
 77الزار، ص . ؛ نيز نك187فرهنگ سغدي، ص .  نك-3

 214 رودكي، ص -4

5 - Ghilain, 8 
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haxs- »فارسي ميانه »پيروي كردن ،hāxtan, hāz- »1»رهبري و راهنمايي كردن ، 
نهازيــدن : ، فارســي نــو-apa-hāčaya*  2   از ايرانــي باســتان-pahājختنــي 

(nihāzīdan) »  بيـت از تخـاري      اين واژه از جمله در ايـن      . 3»ترسيدن، دور رفتن 
  : به كار رفته است) 34/2شاعران همعصر رودكي (

 زلف گويي ز لب نهازيده اسـت      
  

ــستي     ــشم رفت ــوي چ ــه س ــه گل  4ب
  

  : نتيجه 
واژه ارمنده را عموماً در معناي آرميده گرفته اند حال آنكه ميتواند بمعناي افـسوس               

د بمعناي پيچيـدن    خوردن هم باشد ، لغت پيخته در معناي خاكروبه آمده ولي ميتوان           
  .هم باشد 

لغات نهاز ، كازه ، فيزين ، غن ، سمن ، رك و درون با توجه به ريشه شناسي آنهـا                     
  . در معناي درست خود بكار رفته اند 
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