
 

 

 

 

Comparison of Some Ambiguous Words of Plants in Different 

narrations of Bondahishn and the Results obtained 

Parisima Mashayekhi1 & Farah Zahedi2 

Bandesh (consisting of two parts, bun meaning beginning and beginning, 

and dahišn, equivalent to the word dahesh in Persian, means creation, and in 

general it means beginning creation) is one of the surviving books in the 

middle Persian Zoroastrian language, the contents of which are only related 

to the issue. Creation is not limited, and much of it is about the end of the 

world. In this book, a long section is devoted to plants, which is probably 

based on studies of the Sassanid period. In this article, plants are divided into 

sixteen sections, and this section is based on the uses that reach them to 

humans. Of course, we see in the text of the seventeen divisions that the 

firewood case includes the wood of all plants. In the study section, the names 

of vegetables and fruits are classified into several groups: some are called 

tar, some are called oil, some are called colored, and some are called 

fragrant. It also divides plants into two parts, which include two parts and 

one part. These are: fruits that may be eaten inside and outside, those that 

may be eaten outside, may be eaten inside; Those who may eat the inside, 

may eat the outside. The identification of some of these names is ambiguous 

and different researchers do not agree on reading them. In order to 

understand the correct and incorrect reading of these words, all the 

manuscripts left by him should be examined and the reason for using that 

particular word should be considered in order to provide a correct translation 

of it. In the present article, an attempt has been made to review and revise 

some of these words by comparing them with different manuscripts and 

comparing them with some other texts that contain botanical information, 

especially Persian pharmaceutical and scientific books, and to offer new 

suggestions for reading these words. 

Keywords: Pahlavi literature, Bondahiš, botany, pharmacology, lexical 

topics.
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های مبهم بخش گیاهان در روایات متفاوت برخی واژه ۀمقایس

 بندهشن و نتایج به دست آمده

 1سیما مشایخی پری
 تهران، ایران.  ،ی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالم نیتادکتری فرهنگ و زبان های باس  دانش آموخته 

 2فرح زاهدی
 ران ی ا یکتابخانه مل یعلم اتیعضو هاستادیار و  

 01/09/1400: مقاله ذیرشپ تاریخ  ؛02/05/1400: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی  -علمی 

 چکیده 
دهش در فارسی، به معنای    ۀ برابر واژ   dahišnبه معنای بن و آغاز ، و    bunبندهش )متشکل از دو بخش  

  ۀمانده به زبان فارسی میان آفرینش است و در مجموع به معنای آفرینش آغازین است( یکی از کتابهای بجا 

ای از آن به مسائل  گردد و بخش عمده آفرینش محدود نمی   ۀ ل ئ به مس   آن تنها زردشتی است که مطالب  

بلند به  پایان جهان مربوط است، حتی در آن سخن از پیشگوئی  ها در میان است. در این کتاب، بخشی 

دور  مطالعات  بر  مبتنی  زیاد  احتمال  به  که  شده  داده  اختصاص  بخش،    ۀ گیاهان  این  در  است.  ساسانی 

این بخش ش تقسیم می گیاهان به شانزده بخ  پای شوند و  بر  انسان  استفاده   ۀبندی  به  آنها  از  ای است که 

شود. در  گیاهان می   ۀ بینیم که مورد هیزم شامل چوب هم بندی می رسد. اگرچه، ما در متن هفده تقسیم می 

برخی را  اند: برخی را َتَره،  بندی شده جات در چند گروه دسته بخش مورد مطالعه، اسامی سبزیجات و میوه 

بوی  را  برخی  رنگ،  را  بعضی  دو  روغن،  شامل  که  کرده  تقسیم  بخش  دو  به  را  گیاهان  نیز  خوانند.  دار 

این گونه ها و یک بخشی بخشی  از  آنهایی که  اند: میوه ها است.  بیرون را شاید خوردن،  هایی که درون و 

خوردن،  شاید  را  درون  که  آنهایی  خوردن؛  نشاید  درون  خوردن،  شاید  خوردن.    بیرون  نشاید  را  بیرون 

شناسایی برخی از این اسامی ابهام دارند و پژوهشگران مختلف در خواندن آنها هم رأی نیستند. برای پی  

جامانده از بندهش بررسی  ه  های ب دستنویس   ۀها، بایستی کلی بردن به درستی و نادرستی خوانش این واژه 

ای درست از آن ارائه داد. در  گرفته شود تا بتوان ترجمه خاص نیز در نظر    ۀ شوند و دلیل استفاده از آن واژ 

واژه  این  از  برخی  تا  مقابل نوشتار حاضر سعی شده  از طریق  مقایس دستنویس   ۀ ها،  و  با    ۀ های مختلف  آن 

های دارویی و علمی فارسی هستند، بررسی  بعضی متون دیگر که حاوی اطالعات گیاه شناسی، بویژه کتاب 

ها ارائه شود، اگرچه ممکن است باز هم تردید  ای برای خواندن این واژه نهادهای تازه و بازنگری شوند و پیش 

 در خوانش این کلمات همچنان باقی بماند. 

 شناسی، داروشناسی، مباحث لغوی. گیاه   ،بندهش  ،پهلوی   ادبیات: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

در و  است    زردشتی مانده به زبان فارسی میانۀ  جا ه  های ب کتاب ترین  یکی از مهم   بندهش
مباحث   .باشد می   پیش از اسالمایران های اساطیر و علوم  در زمینه  یبردارندۀ مطالب بسیار 

دربارۀ آفرینش،   کوتاهی   یامطالب مفصل    گونه برشمرد:   توان این شده در آن را می مطرح 
 االرض،فۀ تقسیمات ارضی و معر و جانورشناسی، جغرافیا  و   شناسیگاهشماری، گیاه   و  نجوم 

به دلیل تنوع مطالب مندرج   ،... . این کتاب را شاهان ساسانی و موبدان و    نامۀنسب معاد و  
آن، دائر گونه   در  پیش  المعارف ة ای  ایران  به  نامید  متعلق  اسالم   de)   انده از 

Menace,1983:1190-1193 کتاب   . ( 142:1376تفضلی   ؛ و تحریر دو    بندهشاز  مفصل  یکی   ،
مختصر  ک   ،دیگری  است  به  در دست  موسوم  نخستین  دیگری  ایرانی  بندهش ه  نام   و   به 
به  دستنویس   آن در چندین  مفصل   تحریر  است.  بندهش هندی و   TD1  ،TD2، معروف 

DH   .به    موجود است انکلساریا   کوشش دو دستنویس اول  به   تهمورث  و دستنویس سوم 
 اهتمام در گذشته پژوهشگرانی    اند. چاپ شده   دستور هوشنگ جی جاماسب جی   اهتمام 

را به صورت کامل ترجمه   هایی از بندهش را مورد بررسی قرار داده یا آنبخش   ورزیدند و
سال  ند ا ه نمود  در  ادوارد    1880.  کامل  وست میالدی  ترجمۀ  بندهش   ی نخستین  در   را   از 

شرق کتاب مجموعۀ   مقدس  سال    های  در  ساخت.  متنمیالدی    1863منتشر   تمامی 

یادداشت   دکر ترجمه    ویندیشمان فردریش    را  بندهش آن و  مطالب  دربارۀ  مفصل  هایی 
 107نگاشت. وی بخش مربوط به گیاهان را در فصل بیست و هفت کتاب خود در صفحۀ  

است. داده  قرار  بررسی  سال    یوستیفردیناند    مورد  در  ترجمه   1868نیز  از میالدی  ای 
واژه   بندهش و  پارسی  خط  به  بازنویسی  با  مربوط  را  بخش  وی  ساخت.  منتشر  به نامه 

در مودی  پس از او  کتاب خود مورد بررسی قرار داده است.    63-66صفحۀ  گیاهان را در  

هایی بر میالدی ترجمۀ کاملی از بندهش را به گجراتی منتشر کرد و یادداشت  1901سال 
تحت عنوان ای  در مقاله   رقیه بهزادی   1366در سال    را   مربوط به گیاهان   بخش  آن افزود. 

 .( 648:  1366)بهزادی،   بررسی نموده است  چیستا   ۀ در نشری  « بندهششناسی در کتاب  گیاه » 
در سال  .( 1369،  )بهار  به فارسی برگرداند مهرداد بهار  را   بندهش  تمامی متن 1369در سال 

 و آوانویسی نمود.بندهشن را تصحیح    همۀاهلل پاکزاد  نیز فضل   1384

 در متن بندهش  گیاهان. 1

شد،   ذکر  قبالً  که  ا همانگونه  فصل یکی  است   بندهش های  ز  گیاهان  فصل دربارۀ  این   .

 ۀشد که نخستین گیاه آفریده   . بدین ترتیبپردازد یدایش گیاهان می نخست به چگونگی پ 
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اما پس از   ، بدون خار و پوست بودگانه(،  های شش ن آفرینش از آفرینش پنجمی = زد )هرم 

چند اهریمن  .  ( Anklesaria,1956: 20  ؛86: 1376)بهار،   دار گردیدپوست خاردار و  حملۀ اهریمن  

بودند بیش و َبالُدر  که از جملۀ آنها   رد آمیخته ک نیز با نیروی اهریمنی خویش را گونه گیاه 

 شود کهسپس نقل می  گردند. باعث مرگ آدمیان و چارپایان می همواره که زهردار شدند و 

یکتا گدرگذشت  از  پس  از پنجاه و پنج گونه دانه، دوازده گونه گیاه دارویی    ه ب   5آفریده او 

، و از 8، از بینی َبنو 7. از شاخ مژو ]... [،  6چنین گوید که از مغز کنجد و ِگرِگر »   وجود آمد.

، که می از او کنند و، بدین روی، می برای خون افزودن زورمندتر است. از 9خون کودک رز 

و مقابله   12)برای( بازداشتن گند اکومن ، و آویشن 11، از میان جگر راسن 10ُشش سپندان 

 .( 78:  1369)بهار   « یک چونان که به اوستا گویدکردن با درد، و دیگر یک 

که در    ،تخمهتخم همۀ درختان از درخت بسگفته شده است که    همچنین  بندهشدر  

از گیاهان  که  شود میگونه شرح داده  . سپس این گرفته شده است،  دریای فراخکرد است

رسته است    بر زمین  مختلف  ۀگونو سی هزار  اصلی نخست ده هزار گیاه و سپس یکصد  

 .است 13دارندۀ مرگو سرور گیاهان هوم دور 

کتاب   گیاه در  گونه   انبندهش  گل، اند شده تقسیم  یی  ها به  دانه،  میوه،  درخت،  دار،   :

  ... این تقسیم   . ( Ankesaria,1956:146-147)اسپرغم، تره و  میوه، دانه و   چندین نام    ،بندی در 

لیکن   ،آورده شده است  ونی و ثانویه و کارکرد و خواص آنانبندی در م بر اساس تقسی گیاه  

 مشخص نگردیده است. از آن جمله:  درستینیز وجود دارند که خوانش آنها به تعدادی  

ای با امالی  است، واژه  همراه با نان و خوراک    خوردن   هنگام   چه که آنهر  ردۀ در    .1.  1

 : است درج شده ,TD2 TD1 هایضتخل در دستنویس

 ذذفـتهاتاا  ونتظ  جغمغ  لذذ   س  زذغ 

 زفدوصلا  ذ زجفلصق   ضتخل چصدکا  رخدغمژذ  

 ]زذyyjخ ه ثفلوظ ذ kayy [  زغزصلزا 

 زذصتاائ    تجزذ 
har    čē   pad   nān    ud   xwardīg   xwardan    mehmān   čiyōn    

sudāb   ud   karafs     ud gišnīz  ud  kāgīzag  /ud  gandanāg  ud 

abārīg az ēwēnag/ tarrag  xwānēnd 

تره [هرچه با نان و خوراک خوردن میهمان است، چون .... و کرفس و گشنیز و کاگیزه، 

 تره خوانند.  ]فرنگی و دیگر از این گونه

 

واژه   ناقص    K20در دستنویس  این  به   M51و در دستنویس    ]++[ ضت به صورت 

های هندی، نویسه   بندهشسی متن  با برر   ویندیشمان  نگاشته شده است.  صورت ضتغى
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است  )=ض+ل(   spخطی   کرده  شناسایی  واژه  این  آغاز  در  در   ،را  و  کامل  قرائت  از  اما 

واژه را با حروف این    یوستی  . ( .Windischmann,1863:109, f. 2)  نتیجه معنای آن باز مانده است

صورت   به  فارسی  معنی    و  « ستاک » الفبای    . ( Justi,1868:175)  است  دانسته،  « گشنیز »به 

را آن  آن  sațâwقرائت    و  دانسته   «سداب »   انکلساریا  برای  است  را   داده 

 (Ankesaria,1956:148-149 .)  ،آن را اسفناج خوانده  (277:1368و بهزادی )بهزادی،  ( 88:1369بهار )بهار

 اما چنانچه  را برای آن ارائه کرده است.  sudābقرائت   ( 214: 1384)پاکزاد،   پاکزاد و در نهایت  

شود، در این عبارت، صحبت از گیاهانی همچون گشنیز و کرفس و کاگیزه   بیشتری  دقت

. اند قرار گرفته تره    ، بندهشنامگذاری    مطابق همگی در زمرۀ سبزیجات یا    که  شود می و ...  

گیاهی است علفی و پایا  آن شود که های سداب مراجعه شود، دانسته می چنانچه به ویژگی 

  .( 461:1368زرگری،  )   بویی ناخوشایند دارد و دارویی سمی است  از خانوادۀ مرکبات که

به   توجه  می   خواص با  نظر  به  بعید  ویژگی فوق  این  با  گیاهی  که  دستۀ رسد  در  ها 

دیگری که از این   خوانش رود  می   گمان  . قرار گیرد در کنار کرفس و ...  سبزیجات خوراکی  

است   شده  امالی ضتخ   گزینۀ واژه  چنانکه  باشد.  وا ل  بهتری  و در  پیوستگی  دچار  قع 

ت نمودار گشته هم رفته به صورت  باشد و روی   شده  تداخل دو نویسۀ خطی ل و ذ گردیده

و   باشدتواند  می   = ضتخل  spnʼčبه صورت    ض + ل + ذ + خ + لهای  باشد، بنابراین ترکیب نویسه 

 14 . د گیرمی قرار  در کنار گشنیز و کرفس و ...   "čspina  اسفناج="  نام سبزی  در نتیجه خوانش 

 شود که پوست یا ریشه یا چوب آنها بویا است:در بخش دیگر از گیاهانی نام برده می   . 2.  1

چصدکا  زذذصدجئ      زذ  خدکلا  تاتا خدکلا    صغج    باصدغز  sزذغ  سه  جص

    ز     زغزذجزذ&چائج     لجائه زذضتا     وجذئ     ذ  کدفکتا ن  ذ

 ثفلوظ    ه    کهفژذ    باث    ئغج    زذصتاائ     زثفلاج   ذختاث  بائ    

har    čē     rēšag   ayāb   tōz   ayāb  dār   bōyāg  čiyōn    

kundur    ud   rāsan  ud  kust  ud   ōlūg  ud   čandal ud  

palangmušk ud  kākolag   ud    kāpūr   ud   wādrang- 

bōy ud  abārīg   az   ēn  šōn   bōy -dār   xwānēnd.    

، صندل،   ... ، راشت،کوست،  بویا است، چون کندر  یا چوب  پوست  یا  ریشه  را  هرچه 

 پلنگ مشک، کاکوله، کافور، بادنج بوی، و دیگر از این گونه، بوی دار خوانند. 

 

عبارت   این  کُدر  از  مینخست  یاد  در  ندر  که  شده  درج  گیاهی  نام  سپس  شود. 

صورت    TD1, TD2  های دستنویس در    تذدخجغبه  با   K20, M51  دستنویسو 

با امالی فارسی آن    یوستی  .(215:  1384)پاکزاد،    نگاشته شده است   عدخت   rW  امالی پازند 

بوی  « وراشت»را   گیاه  یک  نام  و  است  میخوانده  آن  دار  التینی  علمی  برابر  که  داند 
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Ankuetil Foeniculum  در    15«غست یا برستبر»  همان گیاهافزاید که این  . سپس میاست

آن   علمی  نام  و  است  فارسی   pultibus indie solitum/olus Silvestre spinachiaeفرهنگهای 

simile  است  (Justi, 1976: 259).    هندی امالی پازند این گیاه را    بندهش با وجود آنکه متن

است   (vrāšt, vrāst)جغضدصت  بصورت   نکرده  شناسایی  را  آن  ویندیشمان  اما    دارد، 

(Windischmann,1863:109).  باشد،  انکلساریا قائل  برای آن  آنکه معنایی  را    ، بدون     râstآن 
بر این باور است که گیاه مورد    مهرداد بهار  .( Ankesaria,1956:150-151)  قرائت کرده است

اما   .(183:  1376)بهار،    16استبوده است و با واژۀ فارسی »راش« یکی    راشتنظر احتماالً  

است     vrāštکه پیشتر مالحظه شد، در بندهش هندی این واژه با امالی پازند  همانگونه  

دربارۀ ورغشت   .(111و  188:  1388)بهزادی،   باشد همان گیاه ورغشت و تصور شده است که 

آن  و    روید میبیشتر در کنار جوی آب    که   مانند اسفناج گیاهی است  »   :گفته شده است

آش در  میرا  تبریزی،    «خورندمیو    ریزندها  بوی   (935:  1379)خلف  از  اما  بودن  دار 

در زمرۀ گیاهان    االبنیه   در کتاباز طرف دیگر،  .  های این گیاه شمرده نشده استویژگی

و به    است  گرم و لطیف اندر درجۀ دومکه    برده شدهنام    17راسَناز گیاهی به نام    خوشبو

رومیان   رومی گفتۀ  هرو )باشد  می  تُربیا    گندنای  در ؛  (164:  1346ی،  ابومنصور  و 

ماهیت آن آمده که بیخ  ۀ نیز نامند و دربار  زنجبیل شامی گفته شده که آنرا  االدویهمخزن

شایان توجه است    .(406:  1387عقیلی،  )...    نباتی است خوشبو و تند طعم و ریشۀ گیاه و  

  ند کنمیدر مراسم مذهبی بخور    است که آنرا  نام گیاهی خوشبو  -urvāsnā:  در اوستاکه  

(Bartholomae, 1904: 1544).    صورت زند آنrāsan  آمده است  (Hoshang Jamasp.1907: 297 ) . 

ای برای  شدهامالی مغلوط و دگرگونجغدختذ   اکه     نتیجه گرفتبر این اساس می توان  

است  (=rāsan)   جغصدكذ زنجبیل شامی«  نیز  که    »راسن،  صورت متحول شدۀ  آن 

urvāsnā-  .است 

دنبال  .3.  1 بوی  به  گیاهان  از  پلنگ   دارصحبت  مشک،  )همچون: کندر، کوست،صندل، 

 ،بوی و ...(کاکوله، کافور، بادرنگ 

در  واژه وپائ  امالی   با  در  TD1،  TD2های  دستنویسای  که  است  دیگر    آمده 

 . (215:  1384  )پاکزاد، نشده است ثبتها دستنویس
جص  سه   باصدغزsزذغ   صغج     خدکلا     تاتا  خدکلا   چصدکا      زذ  

ز      & چائج     لجائه ذ      وجذئ زذضتا        نکدفکتا   زذذصدجئ    ذ

    زغزذجزذ

 زثفلاج   ذختاث  بائ    ثفلوظ    ه    کهفژذ    باث    ئغج    زذصتاائ    
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har    čē     rēšag   ayāb   tōz   ayāb  dār   bōyāg  čiyōn    

kundur    ud   rāsan  ud  kust  ud   ōlūg  ud   čandal ud  

palangmušk ud  kākolag   ud    kāpūr   ud   wādrang-bōy ud  

abārīg   az   ēn  šōn   bōy -dār   xwānēnd.   har   čēš  az     

dōsēn   ī  az    urwar    be   āyēd    zadūg    xwānēnd. 

، راشت،  بویا است، چون کندر  یا چوب  پوست  یا  ریشه  را  ، صندل، هرچه   ... کوست، 

 پلنگ مشک، کاکوله، کافور، بادنج بوی، و دیگر از این گونه، بوی دار خوانند. 

 

وپائ   یا   (215:  1384)پاکزاد،    ōlūg  یا  hû-rôy  (Ankesaria,1956:150-151)را  واژۀ  و 

چنانچه این  .  قرائت کرده اند  (277:  1388)بهزادی،    و نیز خولنج  (183:  9137)بهار،  18خلنگ 

سخت است و از چوب آن  در توصیف آن آمده است که درختی    .خلنگ یا ... باشد  گیاه

دهخدا به معنای دورنگ و ابلق و در لغت نامۀ  (1395:  1318،  )نفیسی  سازندتیر و نیزه می

است قاطع می  . ( 702  :1341)دهخدا،    آمده  به ضرس  و  اما  واژه خلنج  این  که  توان گفت 

ۀ خواص آن قید نشده است. بنابراین،  در زمردار بودن  بویخلنگ و خولنج نیست، زیرا  

  با توجه به وجود امالیی که توان میرا این واژه . خوانش کرددیگری  گونۀرا  واژه این باید 

  قبلی اش قرائت نمود   ۀشود، به همراه واژمیدیده    TD1  ،TD2در دو دستنویس    از آن

نارنگ در نظر    (kost, nārang=    ی ذضت   ذوپائ      ←ذ  وپائ     )ی ذضت 

نارنگ  معرب  نارنج  زیرا  آن   است  گرفته شود؟  برگی خوشبو    و  و  میوه  که  است  گیاهی 

 19.دشون در مصارف دارویی استفاده میدارد و از آ

آید، گفته شده که  ور و انواع آنها سخن به میان می های اساسی و مایه هنگامی که از میوه   . 4.  1

توان  هسته آن را نمی   یا   توان خورد و درون ه بیرون آن را می ده گونه میوۀ اساسی وجود دارد ک 

 . اند گرفته بندی قرار  خورد. سپس خرما و شفتالو و زردآلو و ُکنار و آلوچه در این طبقه 

ذفکتهاتاا   وئجذذجغ   فکدغصتا       خژذ   ئ  بئجذذذ   فکدغصتا زذذ

ذ تث    چصدکا    ضدجذچ فکدفلتغجذز ذفکتهاتاا    تا     گنتغجذز    

 ضدخدج  غجئ    ذ زذغج   ذ    ضدکز 

nūn   any  dah    bērōn    šāyēd   xwardan  ud  andarōn    nē   

šāyēd    xwardan     čiyōn    xōrmā     ud    šiftālūg   zard-ālūg  

ud  srinjad    ud  sywk(?)  ud   kunār,     ālūg     ud     shl(?).  
بیرو را  )گونه(  شفتالو، ده  و  خرما  مانند  خوردن،  نشاید  درون  خوردن،  شاید  ن 

 زردآلو، سنجد، ... ، کنار، آلوچه و ... .

 

)بهار،    sywk20یاد شده که شاید حروف آن    ي  ضدك ای با امالی  از میوه   در این میان

یوستی آنرا با امالی .  ( 217:  1384)پاکزاد،    باشد  synk   (sēnag )و یا    kswkو یا    ( 183:  1376
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 . او این کلمه را صفت برای واژۀ پیش از خود )= آورده   «سپید » و به معنی   «سپیت » ارسی ف 

را  زرداروو  دو  آن  مجموع  در  و  است  دانسته  سپید » (  است  « زردآلوی  کرده   معنا 

 (Justi,1868:174 ) .    را آن  نیز  کرده    « سپید» ویندیشمان  گون   و معنا  زردآلو،  همراه   ایه به 

 ،با مراجعه به فرهنگهای لغت فارسی   . ( Windischmann,1863:109)   بوده استزردآلوی سپید  

ُسنج   نام  به  نفیسی،  Steingass,1892:700)   ( sunj/sunuj) میوه و درختی  ضبط   ( 1943:  1318، 

که همان گیاه عناب و میوۀ آن است. این واژۀ پهلوی احتمااًل امالی نادرستی از شده است  

احتمال استفاده کرده است.     ث از نویسۀ    این میوه است و کاتب به جای نویسۀ خطی ذ 

 بوده است.   sēnuj/g  ،شده پهلوی بندهش نگاشته می که تلفظ آن در زمانی که متن  دارد 

طبقه  .5.  1 همین  در  دیگری  میوۀ  امالی  از  با  دستنویس  ضدغج  بندی  دو  در 

TD1,TD2    نام برده شده که پژوهشگران آن را بصورتl  ̓s    ،و یا  (183:  1376)بهار  shl22 

  اند.شناسایی آن مانده دراما   ،نویسی نمودهحرف   (217:  1384پاکزاد،  )
ذفکتهاتاا   وئجذذجغ   فکدغصتا       خژذ   ئ  بئجذذذ   فکدغصتا زذذ

ذ تث    چصدکا    ضدجذچتا      فکدفلتغجذز ذفکتهاتاا    گنتغجذز    

 ضدخدج  غجئ    ذ ضدکز    زذغج   ذ

nūn   any  dah    bērōn    šāyēd   xwardan  ud  andarōn    nē   

šāyēd    xwardan     čiyōn    xōrmā     ud    šiftālūg   zard-ālūg  

ud  srinjad    ud  sywk(?)  ud   kunār,     ālūg     ud     shl(?).  
شفتالو،  و  خرما  مانند  خوردن،  نشاید  درون  خوردن،  شاید  بیرون  را  )گونه(  ده 

 ، ... ، کنار، آلوچه و ... .زردآلو، سنجد

 

برده اَل  اند که احبرخی گمان  این میوه همان سیاه    . ( 652:  1366)بهزادی،    باشدتماالً 

  روید. آن های کرانۀ دریای مازندران میدر سراسر جنگل  آمده است که   درخت آل دربارۀ  

، در طوالش  سهالدر رامسر    سال و سل، ،  سیاه آلرا در کجور و کالرستاق آل، در گیالن  

اما در فرهنگ فارسی    .(260:  1329ساعی،  )  23خوانندمی  سیالفو در منجیل و درفک    چوه

اِمیوه  گاسیناست امالی  با  است   (izkīl)  زکیلای  کنونی  ازگیل  همان  که  شده    درج 

(Steingass,1985:44).    میانی بخش  هسته  در  میوه  دارداین  نمی  وجود  خورده  و  که  شود 

، چنانکه پاکزاد    ضدغج  گیرد. به ظن قوی واژۀ د استفاده قرار میبخش بیرونی آن مور

نویسهگفته،   بصورت    sgylهای خطی  دارای  و  تلفظ    (217:  1384)پاکزاد،sgēr/ sgēlاست 

کوتاه  می مصوت  کنونی  فارسی  در  که  است  آن    iیا    aشده  همخوانی  خوشۀ  آغاز  در 

 .و بصورت ازگیل نمود یافته استتبدیل شده واکدار  zبه  s  واکبی افزوده شده و واج
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 نتیجه .2

و    بندهشرفته در متن  کارم شده در مورد هریک از گیاهان بههای انجابا توجه به بررسی

های مختلف و نیز با رجوع به منابع موجود در این زمینه، شاید  تطبیق آنها در دستنویس

گشای برخی مبهماتی  د گرههایی که به عنوان معادل کلمات پهلوی داده شده بتواننواژه

توان با قاطعیت در مورد  البته نمی  .باشند که تا امروز در این متن مهم باقی مانده است

انکلساریا،    ، ها نظر داداین واژه بزرگی چون  امروز پژوهشگران  تا  به دالیل گوناگون  زیرا 

بهار   بازماندهویندیشمان،  آنها  نیا اند  از شناخت  قطعی  نظر  بیان  و  و شاید  تحقیق  زمند 

باشد.   داشته  بیشتری  زمان  صرف  و  بهبررسی  است  ممکن  آمد  مقاله  این  در    آنچه 

 .کمک کند  در این متن  خوانده نشدههای شناخت واژه

   هانوشتپی 
یتی  میانۀ جهان، بر باالی رود وه دا   ، به آفریده شددر پنجمین مرحله از آفرینش در ایرانویج    گاو یکتا آفریده»  .1

میانۀ جهان است. ]آن گاو[ سپید و روشن بود چون ماه که او را باال به اندازۀ سه نای بود. برای یاری    که ]در[

 .(40: 1369)بهار،  «زیرا در ]دوران[ آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود، او آفریده شد آب و گیاه

2 .girgirاز یک نخود و سیاه رنگ است. فارسی: گِرگِر ریزتر هایش  یه باقال ولی کوچکتر از آن. دانه: گیاهی است شب 

3 .mijūd.فارسی: مژو. عدس است : 

4 .wēnēg .فارسی: بنو سرخ به معنای عدس، و بنو سیاه به معنای ماش : 

 ست: ا به معنای انگور، مفهوم آشنایی در ادبیات فارسی ز، . کودک ر5َ

 زندان  بچۀ او را گرفت و کرد به  مادر می را بکرد باید قربان 

6 .spandān  .فارسی: سپندان به معنای دانۀ خردل : 

7  .TD1  :lʼʼt    ؛TD2  :lyšt    ؛DH  :lyʼʼt    در دینکرد:  ؛lʼškʼ  (5-795.M.D)  ؛ در بندهشن(118-6TD2)  :lʼšt  :ًظاهرا .rāšt ،

 ؛ زنجبیل شامی. -urvāsna: اوستا

 . اکومن: نام یکی از دیوان بزرگ که ضد بهمن است. 8

بر نوشته های پهلوی در ژرفای    نامیده شده، بنا   -gao.kǝrǝnaیا »گوکرن« که در اوستا به صورت    »هوم سپید«.  9

نه هزار و نهصد و نود و  نگهبانی آن گماشته شدهنه فروهر پرهی  نود و  دریای فراخکرد رسته و  به    اند زگاران 

این(70:  1379تفضلی،  ؛  116:  1375)بهار، بنا می  گیاه در فرشگرد داروی انوشگی   . از  مینوی    61بر پرسش    سازند. 

تباه می  خرد اهریمن در آب وزغی را  بازداشتن این وزغ از آسیب  آفریده است که هوم را  برای  کند. اورمزد، 

رسانیدن به هوم، دو ماهی آفریده است، تا گرداگرد آن بگردند. آنگونه که سر یکی از ماهیها پیوسته به سوی  

 .  (114: 1379، )تفضلیخورند های مادی نمینوی است و از پدیدهیخوراک این ماهیها م وزغ باشد.

ل قرن اول میالدی کم کم به نقاط دیگر دنیا راه یافت. اسفناج در قرن  اج گیاه بومی ایران است و از اوایاسفن.  10

اسپانیا کشت می در  دوازدهم  قرن  در  و  در چین  در سال  هفتم  اسفناج  است. کشت  آمریکا    1806شده  در 

ساقهشر دارای  یکساله  است  گیاهی  اسفناج  شد.  نیموع  ارتفاع  به  راست  و  ای  نرم  پهن،  آن  برگهای  که  متر 

به رنگ سبز می تَر  »‹ه شده است که:  در خواص آن گفت .  (4:  1392)همراه،  باشد مثلثی شکل و  اسفناج سرد و 
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نَد و شکم نرم کند و تف جگر  است اندر درجۀ اول و به اعتدال نزدیک است، سینه و حلق و جگر را منفعت کُ

 .(8: 1346،)ابومنصور هروی« بچیند و یرقان را سود کند

، جال کند و تقطیع، و آب  است  و خشک و لطیف  رغَسْت آمده که گرم به صورت گو  االبنیه در کتاب  :  برغست  .11

باز افکنندبه  بیخش چون   برجای گزیده    رطوبتهای غلیظ از معده آرد، و زخم هوام را سود کند چون   ،بینی 

 .(257: 1346)ابومنصور هروی،  نهند و آبش طبیعت براند

12.1TD  : lʼʼt  یاlyšt 2 ؛TD : lʼšt  (183: 6137)بهار، اما چوب راش معطر نیست ، یکی باشد. شاید با واژۀ فارسی راش . 

ریده درگذشت، ... از  در فصل دربارۀ جانوران به پنج شکل در بندهشن چنین آمده است: ... چون گاو یکتا آف  .13

 . (78: 1376)بهار، و آویشن برای بازداشتن گند اکومن و مقابله کردن با درد، ...  راسنمیان جگر 

14 .1TD 2 وTD  :wlng̓(183: 6137)بهار، . شاید: خُلنگ، اما خلنگ عطری ندارد. 

بار از عمر آدمی بیشتر است همیشه با اینگونه میوه را درختی است بسیار زیبا و پردوام، با اینکه عمرش چندین »  . 15

نیروی جوانی برپاست و هماره سبز و خرم است، برگش خوشبو است و گل سفیدش)بهار( خوشبوتر از آن. این 

درخت از ده متر هم می گذرد، چوبش سخت است، و رنگ آن سفیدی است که اندکی به زردی می گراید. در 

د زودتر بارور گردد. میوۀ آن خوشرنگ است، از آنهاست رنگ نارنجی و پانزده سالگی میوه دهد و بسا هم با پیون 

خود یک   ،این میوه جوهری نهفته است که با اندک فشاری بیرون جهد و چون به آتش رسد لیمویی. در پوست  

شعله آتش شود. پیشینیان جوهر این پوست و برگ درخت آن را از برای گزش مار و کژدم سودمند می دانستند. 

درخت در سراسر سال از گل و میوه برخوردار است، بسا پهلوی گلش، میوه خوشرنگی آویخته است پهلوی این  

 . ( 69-68:  1380)پورداود،    «همین میوه رسیده، میوۀ کوچک و سبز رنگ دیده می شود 

16.1TD  2 وTD  :kswk/sywk )(183: 6137)بهار، )؟. 

17 .1TD 2 وTD  :sgēl/sgēr ،(217: 1384)پاکزاد. 

   .است شکل قرمزرنگدرختان جنگلی ایران با میوۀ بیضیاز . 18

 .(80: 1357، عمید) آل : الله سرخ

 80:  1342)معین،    «بکار برندرخ کنند، و در طب نیز  درختی که از بیخ آن رنگی سرخ گیرند و جام بدان س» آل:  

 .(39: 1379و برهان،

 .(482:  1379)برهان،  سازندمیز سال: به هندی درختی است که از چوب آن کشتی و جها
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