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 به ياد شادروان ايرج افشار

 

 از  يجستار

 رانيا يخ کشاورزيتار
 واژگان ايراني کشت و کارنة يشيپ

 

 محمدحسن ابريشمي

 

 وکارپيشينة پيدايي کشت

بررسي آثار باستاني، پيش از تاريخ، که در محدودد  الد ا ايدراش ک د  

سدا  پديش از  3000دهو که پيش از مهاجرا آرياهدا، در ددودد شوه، ن اش مي

تواش استنباط کرد کده ايدن انو. ميکردهمي د، مردماني در اين سرزمين زنوگي مي

يا اسم « ايراش»بومياش به گرده نژادي دسيع د ثابتي تعلق داشتنو. خود دجه تسمية 

دهو کده د ن اش مي« سرزمين آرياها»د معاد  « ايران هر»الارسي ميانة )پهلوي( آش 

آموه، در دالي کده نندوين هد ار سدا  ز استقرار آرياها پيشاط ق اين نام پس ا

                                                           
 مار  مجلده در نندو شد« اساطير ک ادرزي ايراش»اي از مبادث منورج در اين مقاله تحت عنواش پاره

 منت ر شوه است. 70در دهة بانک ک ادرزي 

  د دهها  مردززعفراش از ديرباز تا اد  پستة ايراشپژده گر در تاريخ ک ادرزي، نويسنو  آثاري نوش
 دتي ايراش.هاي الرهنگي د ال مقالة علمي تحقيقي دربار  پي ينة پويوه
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هاي ديگدر بدوده اسدت. در پيش از کوچ آرياها زيستگاه د موطن اقوام د الرهنگ

خوريم برمي« ان اش»يا « Anshanان اش/ »د « Mandaمنوا/»اسناد سومري به اسامي 

سدتگاه ديدواني که از مواضع بومياش ال ا پيش از مهاجرا آرياها بوده، د بعواً د

دد معداد  « پرسيس»در شما  د « ماد»ها )منوا، ان اش( را به پادشاهاش بابل اين نام

ها نام انو. در اداخر ه اره سوم پيش از مي د، از قوم کاسيدر جنوب داده« پارس»

ها يدا برده شوه که زادگاه اصلي آناش ناديده لرسدتاش کندوني بدوده اسدت. کاسدي

خوانوندو، شدش مي« کرددنياش»لة سوم بر بابل، که آش را به عنواش سلس« هاکس»

ها را ممكن ساخت هجوم پي دين قرش تمام دكمردايي کردنو. آنچه تسلط کاسي

پيش از مي د، دكومت اد  بدابلي را  1750هاي نيسايي بود که، در دودد «هيتي»

ي ، اسدم«kashshēشدي/ کش»، جمع آش «kashshūبرانواخته بودنو. داژ  کش شو/ 

شدناختي، کده شدو. شدواهو باستاشها اطد ق مياست که در زباش اکوي به کاسي

کنو که در ردزگاراش پيش از تداريخ شناسي مؤيو آش است، دكايت ميقراين زباش

 / کاسديين»قوم دادوي بر سرتاسر ايراش تسدلط داشدته اسدت کده بايدو آنداش را 

caspians »که هندوز اکرريدت الارسدهاي تواش ترديو داشت يا کاسيي بخوانيم. نمي

امردزي ال ا ايراش از تبار کاسيي د بازمانوگاش مستقيم آناش هستنو، هرننو زباش 

آريايي را که بر آنها تحميل شوه بود پذيرالتنو، از نظر نژادي، اقوام مهاجر بيگانده 

 .1را در خود هضم د جذب کردنو

اي آبرالتدي هبومياش ال ا ايراش تفدوقي را کده بدر اقدوام سداکن در دشدت

ارتفاع اطراف، در پاياش عصر نوسنگي، به دست آدرده بودنو، شايو در کمتر از کم

يک ه ار سا  بعو، يعني زماني که تاريخ در سومر شردع شدو، از دسدت دادندو. 

بخ ي از ال ا ايراش، يعني اي م، از هماش آغاز در اين پي رالت سرنوشدت سداز 
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رسو که بومياش ک ادرز پي ة پديش از ي. طبيعي به نظر م2دخالت د شرکت داشت

تاريخ در ال ا ايراش براي ک ت د کار اب ار ادليدة شدخم، تخدم د درد نامهدايي 

تر از داژگاش مصطلح در بين سدومرياش د بابليداش انو د اين اسامي بايو قويمداشته

النهرين د ديگر همسايگاش آناش باشو. نه بسا که اسامي مربوط به ک ت د کار بين

النهدرين ها بده بينهدا د کاسديدلية بومياش ال ا ايراش توسط سومرياش يا اي ميا

سرايت کرده د ري ه د اصل نامهاي ادلية کار د ک دادرزي د ابد ار آش از بوميداش 

 ال ا ايراش گرالته شوه باشو.

ني م( با مطالعاا د م اهواا خود، از آثدار باسدتا1934هرتسفلو )در سا  

آثدار  از مهاجرا آرياها به ايراش، بده تج يده د تحليدل ايدن پيش از تاريخ د بعو

ديدک پرداخته است. از جمله آثار پيش از تاريخ ک   کرده در تل بداکوش، در ن 

ها د داسهاي گلي، را مورد بررسدي قدرار داده د نتيجده تخت جم يو، نوش ميخ

مردمدي بودندو آرام کده در صدلح د صدفا »گرالته است که سداکناش ايدن موضدع 

گونده جندگ ابد ار نواشدتنو... بينيم هيچدانيم که ميزيستنو، اين را از آنجا مييم

(. 1گرالدت )شدكل هاي گلدي خميدوه کده خيلدي خدوب در م دت جدا ميميخ

الدارس د سدومر، بده دسدت آمدوه هاي آنها از ري هر، داقع در کراندة خلي نمونه

. هرتسدفلو . اين ميخها د داسدهاي گلدي دسديله شدخم د درد بدوده اسدت3«است

 اال ايو: مي

زيستند كشااورز و ترديد نيست، مردمي كه در اين مجتمع مسكوني مي

هايي كه مجتمع را در دل خود دارد در دشتي حاصاخيي  و اند. تپهبرزگر بوده
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كنار نهري واقع است... شرايط فالت ايران براي پيدايش كشاورزي اولياه باه 

رساوبي ساومر اسات. كشااورزي هاي تر و مستعدتر از دشتمراتب مناسب

هاي ب رگ و نهرهاي پهناور، منشعب از فارات و دجخاه، آبهالنهرين بر راهبين

متكي است. الزمة كشاورزي گسترده نيروي كار مشكل است. امري كه پايش 

هااي شرط وقوع آن، زندگي شهري و وجود دولتي با اقتدار است و نه آبادي

يي كشاورزي بدوي در فالت ايران سابقه كوچك با ساكناني محدود. بنابراين،

النهرين دارد. در پاياان تر از كشاورزي در دشتهاي كم ارتفاع بينبس طوالني

هاي عصر حجر، بوميان فالت مرتفع اياران نسا ت باه اقاواك سااكن دشات

 .4النهرين به درجه بسيار باالتري از تمدن رسيده بودندبين

 

 

 

 

 

 

 
 1شكل 

 

هدايي شدباش پي دة پدذيرالت کده بدا مهداجرا آرياييتدواش بوين ساش مي

خواندوه « ايراش»نادرن ين، ناآشنا به ک ادرزي، به سرزمين موردبحث د که بعواً 

شو د با دجود غلبة زباش آناش بر گويش بومياش، داژگاش مربوط به ک ت د کدار از 
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ر اصط داا بومياش به عاريت گرالته باشنو. مهداجرا آرياهدا ادتمدادً در اداخد

. بدر ايدن اسداس 5ه ار  سوم د ادايل ه ار  ددم پيش از مي د، انجام گرالته اسدت

داژگاش پارسي باستاش د ادستايي مربوط به ک ت د کار نبايو داراي ري ة آريدايي 

باشو، بلكه از آشِ گويش بومياش اين سرزمين بوده که تحت قواعو تلفظدي آرياهدا 

ميانه در عصر ساسانياش، به ديدژه  مصطلح شوه است؛ هماش ساش که لغاا پارسي

بعو از اس م، به صورا معرب به زباش تدازي راه ياالتده اسدت. در ايدن صدورا 

داژگاش ک ت د کار د اب ار ادليه ک ادرزي با پي ينة ننو هد ار سداله دارد زبداش 

مادها د هخامن ياش شوه د بعواً، با انوك تغيير تلفظي، در عصر پارتها د ساسانياش 

وده است، تا اينكه بعو از اس م صورتهاي نه ننواش دگرگوش شو  ايدن مصطلح ب

 لغاا در الارسي جويو تواد  د توادم پيوا کرده است.

 
 «کشت و کار»ريشه و پيشينه واژگان 

يكددي از خصددلتهاي همي ددگي ايرانيدداش پيددردي از آداب د سددنتهاي کهددن 

کم د بديش برجاسدت؛  پي ينياش بوده که در طو  تاريخ استمرار داشته د هنوز هم

اي کهن د هماننو سنت برپايي ج ن نوردزي د ني  ک ت سب   سا  نو که پي ينه

باستاني دارد. اگرنه عمو  منابع د متوش باستاني ايرانياش د مربوط به عهدو مادهدا، 

هخامن ياش، پارتها د ساسانياش د از مياش رالته د آنچه باقي مانوه، به نسبت مجموع 

وك است، اما هماش خصلت دفد  سدنتها د آيينهدا توسدط ايرانيداش آنها، بسيار ان

موجبي براي بقاي بسياري از داژگاش ادستايي، پارسي باستاش د پهلوي در تدواد  

عمومي د شفاهي آناش در طو  تاريخ بوده، بواش ساش که برخي از آش لغاا عينداً، 
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وه است د به طور د بسياري با تغييري نه ننواش ددر از الهم دارد الارسي جويو ش

هاي محلي کلي رشته ارتباط داژگاش باستاني با آنچه امردز در زباش الارسي د لهجه

آش تواد  دارد دف  شوه يا قابل استنباط است. مر ً مصادر د داژگداني د ندوش 

کاريوش، کاشتن، کَردش، کار کردش، دَرزيدوش؛ کدار، کداد، کَرد)کَدرا مصدطلح در 

رزد، دَرزيگر/بَرزيگر/بَرزگدر، کِ دت، کِ دته، کِ دمنو، ک ادرزي(، کدوز، دَرز، دَ

ک ادرز د غير آش د که در متوش کهن الارسي، با پي ينة بيش از هد ار سدا  آمدوه 

تواش استنباط کرد که ايدن مصدادر د است بواش لحاظ که هنوز هم تواد  دارد مي

تر ا  پيشس 400لغاا نبايو با اصل پهلوي آنها در عصر ساسانياش )يعني کمتر از 

از آش( ننواش تفادتي داشته باشو. به همين ترتيب ري ة اين داژگاش در ادستايي د 

سا  پيش، در مقايسه با دجدوه پهلدوي آنهدا  3000تا  2500پارسي باستاش، يعني 

ننواش دستخوش دگرگوني ن وه است که قابل بررسي د شناسايي نباشدو. بدوين 

بوط به ک دت د کدار يدا ک دادرزي د ساش بررسي دقيق ري ه د اصل داژگاش مر

هاي محلي، زباش الارسي، به ديدژه الارسدي ميانده )پهلدوي(، م تقاا آنها در لهجه

توانو تا دوددي ردشني بخش پي ينة تداريخي ايدن ادستايي د پارسي باستاش مي

بده مفهدوم جغرااليدايي بسدي  امور، د نه سرآغاز آش، در محودد  ايراش الرهنگي د

 6ر اددار باستاش تا پيش از تاريخ مودش باشو.دسيع کهن آش د د

 
 کار، کاريده، کاريدن، کاشتن 

به معندي برزگدري يدا « ک ت د کار»، در ترکيب اتباعي «کار»داژ  الارسي 

کار، شتوي کدار، کار، صيفيهاي: گنوم کار، شاليک ت د زرع است، د در ترکيب

، مصطلح «داکار». داژه محلي را دارد« کارنوه»زعفراش کار د پسته کار معني الاعلي 
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. داژ  7يا ک ت ددبار  ترميمي اسدت« داکاشت»در گويش نوادي قايناا، به معني 

کنو کده شدواهوي از در مصور کاريوش )کاشتن( ني  معني ک ت را االاده مي« کار»

( آموه است: 475)تالي   نامهقابوسآش در متوش کهن سراغ داريم، از آش جمله در 

، د ابورجاء 8«زاري است که ازد کاري د ازد دَردي از بو د نيک اين جهاش ک ت»

گندونا را هدم جهدت »د « هرکس آش دَردَد که کدارد»گويو ( مي584قمي )تألي  

. از اين گونده شدواهو در آثدار 9«کاري کارنو د پردرنو، برخواش تَرَه هم به کار آيو

، د ددره 11و قاجاريده، د در نگارشدهاي عهد10نويسنوگاش د شاعراش قويم بسيار است

 .12هايي تواش ياالتمعاصر، ني  نمونه

در الرهنگهاي عربي الارسي تألي  سو  پنجم هجري د پس از آش در شرح 

د تعاري  لغاا عربي مربوط به ک ت د کار مطالب د نكاا جالبي آمدوه اسدت 

يدا « کَدرد»، «ک ت»، «کار»که نسبت، قرابت لفظي د ت ابه مفاهيم داژگاش الارسي 

« کار کردش»، «ک تن»، «کاشتن»، «کاريوش»در ک ادرزي با مصادر « کَرا»د « دکُر»

هايي از اين تعداري  را در نوشدته مؤلفداش رسانو. نمونهرا در قويم مي «کردش»د 

درث د دراثه: ک دت کدردش؛ (: »486کنيم، زدزني )دالاا اين الرهنگها مردر مي

ب به اديب نطند ي، سدوه )منسو المرقاه. صادب 13«ادتراث: ک ت د کسب کردش

= [دارِث، اکّار: برزگر؛ درَث: ک ت کاريدوه؛ دبردرَه د م داره خويدو کُدرده ( » 5

( 438؛ اديب يعقوب کدردي ني دابوري )در سدا  14«؛ م رعه: ک ت زار]کرّاِ غله

ناکِ ته؛ عَذَاه: زميني خوش کده ک دت  ]زمين[دَرراث، الَلّاح، اَکّار: برزگر؛ بيضاء: »

خَبير، زارع، کاالِر: برزگر؛ زَرع: ک دت؛ ( »518يواني ني ابوري )دالاا ؛ م15«را شايو
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زار؛ مَسدقوي: ک دت بدر آب رُدد د دَرث: ک ت کاريوه؛ جِربَه، م رعده: ک دت

( 538؛ زمخ دري خدوارزمي )دالداا 16«کاري ؛ عَرَريّ، عِذي: ک دت بدر آب بداراش

رد، بِك دت، گدر؛ دَدرث: ک دت؛ دَدرَثَ: ک دت کددَرّاث: برزگر، کارگير، برزه»

ک ادرزي کرد؛ دَرثَاً، دِرَاثَه: ک تن، کاشتن، ک ت، برزگري، ک دادرزي، زُرعده: 

؛ مقري بيهقي )دالداا، 17«برز، تخم؛ زرعاً، زِراعَه: کِ تن، ک ت کردش، کاشتن زمين

؛ صدادب 18«دَرث، دِراثَده: ک دت کدردش، زرع: ک دت کدردش د ردياندوش(: »544

ادتدراث: ک دت (: »7تاريخ تحرير ادايل سدوه )از مؤلفي ناشناخته،  مصادر اللغه

اکّدار، ددارِث، ددرّاث، زرّاع: (: »663)پيش از سدا  ادسامي تاج؛ صادب 19«کردش

 8؛ سدجز ي )سدو  20«ک ادرز؛ درث: ک ت کاشته؛ زَرع: ک ت؛ ال ده: ک ادرزي

: برزگدر دَرّاث، دارِث، زَرّاع: برزگر؛ اَکّار: برزگر؛ اَکاردش د اَکرَه جمع؛ الَلّاح»ق(: 

، در نسددخة خطددي «دَددرَث: ک ددت کاريددوه د کددار»، د 21«د خربنددوه؛ زرع: ک ددت

اِدتِدراث: ک دت (: » 827؛ دهدار )در سدا  22«کاريدوه د کدار»ديگري از نوشتة اد 

کردش، کسب کردش؛ درث، دراثه: ک ت کردش، ک ت د کاشدتن؛ اَکّدار، ددرّاث: 

؛ رشديو تقدوي )در سدا  23«برزگر؛ دارث: ک ادرز؛ دَصِيو، دَصِيوه: کِ ت دُردده

کننو  ني ي؛ ددرث: کاشدتن د بده صد ح آدردش (: )دارِث: برزگر د جمع1041

زمين، جمع کردش ما ، کسب کردش؛ اَکّار: نداه کدن د برزگدر؛ زرع: رديانيدوش د 

امداش: ک دادرز؛ مدؤاکره: (: »1252)تدألي  منتهدي ادرب ؛ صادب 24«کاشتن ک ت

ادرض: شيار کدرد زمدين  : ک ادرز؛ دَرَثک ادرزي کردش؛ دَرث: ک ت؛ دَرّاث

را براي زراعت؛ د ني  دَرث: کسب کردش، درزيوش، انودختن مدا ، جمدع کدردش 

مياش نهار زش، د به مبالغه گاييوش د ک ت کردش؛ زَرع: ک ت د الرزندو؛ مد ردع: 

ک ت د ک ته؛ م رعه، مَ دَرَع: ک ت ار؛ الَلح: شكاالتن زمين را جهت ک ت کاري؛ 
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 .25«زمين صالح زراعت؛ ال دت: ک ادرزي؛ ال ح: ک ادرز د ک تباشالَلَحه: 

« کردش»نسبتي ني  با مصور « کاريوش»د « کاشتن»م تق از مصور « کار»داژ  

هلدوي: )به التح اد  د سدوم( د پ كَردَن»دارد. به نوشته مردوم دکتر محمو معين 

kartan
(، پارسدي 221-124؛ ص 444)بارتولمه، ص  Kar، از ري ة ايراني باستاش 26

اش ، هنوي باستkerenaoiti, kar)کردش، ساختن(، ادستا د  Kunavāhy, karباستاش د 

، دخي: kanag ،kanagh، بلوني: känun ،känìn، استي kirin، کردي: kar ،krnótiد 

caram :شغني ،kin-am :سريكلي ،kan-am :گيلكي ،kuden اساس اشدتقاقش، )هر ،

شناسداش نيد  ، ديگدر زباش27«دردش د ساختن د پرداختن(؛ انجام دادش، بجا آ847ص 

؛ دکتر محمو مقوم ني  ري ه کردش 28د ري ة آش اظهارنظرهايي دارنو« کردش»دربار  

کده ايدن  آدرده، د صورتهاي گوناگوني« (kar)کَر »را از ايراني باستاش د ادستايي 

کدارَيَ،  رِنو، کِريَ،نَر، کِرِ، كُ، کُنَو، کِ»گيرد عبارا از ري ه در صرف به خود مي

ر کدرده را از همدين ري ده  کد« کار»برشمرده د داژ  « نَخر، ناخر، کِرِاَ، کَراَ

 .29است

در برخي از نوادي قلمرد زباش الارسي به ضدم د کسدر نيد  « کَردش»مصور 

هاي در سدردده« کُدردش». شواهوي از دجه 30تواد  داشته د هنوز هم مصطلح است

. اکندوش نيد  گوي دهايي کدم د بديش ن ديدک بده 31يمرددکي د الرددسي سراغ دار

هاي ايراني تواد  دارد، از آش جملده در دجوه باستاني د کهن تلفظي آش در لهجه

hākardonگويش االتري: 
؛ سنگسدري: hākōrdōnاي: ؛ سدرخهākardon؛ دسگردي: 32

hākartan :؛ سدددمنانيhākadiyon :؛ شدددهميرزاديhākardan
kerda؛ بردجدددردي: 33

؛ 34
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kartmun، زردشددتياش کرمدداش: kartvunياش يدد د: زردشددت
kerdan؛کليميدداش يدد د: 35

؛ 36

kertanخوانساري: 
kardonخدوري:  37

، )ابدراهيم آبداد(: čardan؛ تداتي )سدك آباد(: 38

tikirdan ؛ در گويش نائيني کردش: کرا/ 39مصطلح استkart/کنندوه: کيدره ،kira  د

شدود، قدو  اهدالي )کَدرتش گفته مي iker، بِكُن: ايكر/kerکُن )امر به کردش(: کِر: 

 .40خوب د گفتنش بو است(: کردنشkartoš xubo vatoš bedoخوب دَ تش بِوُد/ 

kārītan، يددا کاشددتن د پهلددوي: 41کاريددوش
ادسددتايي )از  kār, Kārtan، از 42

kārayeiti) د د کِ دتن د پهلدوي: : کارَد، زماش داkištan از ،kār د در  43ادسدتايي

سدتاني آش تدواد  ي با گوي هاي کم د بيش م دابه تلفد  باهاي محلي کنونلهجه

اي: ؛ سددرخهdekārdonدارد؛ از آش جملدده در گددويش االتددري، د ني دسددگردي: 

dekāšton :؛سنگسريbekāltan ،bekāldetan
kešton؛ خدوري )خدور د بياباندک(: 44

؛ 45

bikirdanآباد(: ، )ابراهيمbečirdanتاتي )سك آباد(: 
، تال ي: ankāres؛ تاتي کلوري: 46

kaštē ،kārsta :لنكراني ، ،kāštē
kāšta؛ بردجدردي: 47

؛ راجدي kāšdan؛ خوانسداري:  48

bākārī)دليجاش(: 
kāštrun، زردشدتياش يد د: kāštmunزردشتياش کرمداش: ؛ 49

؛ ندائيني: 50

karen
بده  kārtany، د در کدردي کدارتن/52شودگفته مي kāridan؛ بخارايي: کاريوش/51

 .53معني بذراال اني است

، به معني ک ت ار، ک ت د کار د «کاريوش»يا « کاشتن»، از مصور «کار»داژ  

د زاش رند   /اگر ک تمنوي شدود کوالتده »گويو: امر به کاشتن است، الرددسي مي

هاي الراداني از آش سدراغ داريدم کده ؛ در متوش کهن الارسي نمونه54«کارنوه آشوالته

هايي در امدور نكاا د توصيهها با مضامين پنوآموز د بعضي متضمن برخي نمونه

بيدردر تدو »( گويو: 573ک ت د کارِ م ردعاا است؛ مر ً رشيو د طواط )دالاا 

الخيدر، ؛ شدهمرداش بدن ابي55«که در کار عقبي ثوابت دهدوبَر /در کار گيتي درختي 
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را خاصيتي است در نگاهواشدتن بَرهدا،  ]:پياز[عنصل»، نوشته است 488در سا  

د « اگر سير را در زير گُل بكارنو خوش بوي شدود»، «نونوش در بن درخت بكار

الخصوص، د ديگر جايها، رسم است که خيار بدا علي ]گرگاش کنوني[به استرآباد»

( 510؛ ابن بلخي )در ددودد 56«درنگ در تيرماه ني  بكارنو د از پايي ي خوشتر آيو

داش د هاي ب رگ خراره، دددماش د ديه گَوز در ندوادي تيدر مدرضمن دص  ديه

ها د شديب ايدن ندوادي در ميداش شكسدته»گويو: جويكاش در سرزمين الارس مي

... د  ]بده معندي بيابداش« خدرق» جمع[اال ارهاي خاکين د سنگين، بر مرا  خرقاش

ها پ ته ]= که[ها د ن يب د اال ار آش دديت به غله بكارنو، بعضي کيجمله پ ت

؛ محموبن محمود طوسدي، 57«پاريابها باشو د ن يب ]: ديم[د اال ارها باشو بخس

با »اي در ک ت آش دارد ، ضمن شرح خصوصياا بادام )لوز( توصيه556در سا  

اسدتخواش دام را اگر ب كننو ننانكه زخمي برمغد  دي نيايدو د آش را بكارندو بي

؛ اد «، بار دي پوستي تنک دارد، همچوش جوز دست شدكن]بودش پوست سخت[

از ايدن سدبب »کنو: هاي آش اشاره مينوش دانهضمن دص  درخت اللفل به جوشا

بَقَم درختي است به ج ير  »، همو گويو «بجوشاننو تا جاي ديگر نكارنو د نرديو

نوشدته  588. ابدوبكر جمدالي يد دي در سدا  59«رديدو، نكارندو، خودرديدو 58رامني

تر بُدوَد... د اگدر اسيسدت يدا اگر سوسن در مياش رَز بكارنو انگور شديرين»است: 

د اگر سير در دقتي کارنو که ماه »؛ «بكارنو زياش دارد د بار کم آدرد ]:کلم [رنبکَ

؛ شديخ ع يد  نسدفي )از نويسدنوگاش د عرالداي 60«به کاست بود بوي آش گَنوه نبود

اي »ايراني قرش هفتم، اهل شهر نس  در خوارزم، دالاا در ابرقو( نوشدته اسدت: 

رد، يكي از جهت اين کار ايسدتاده درديش... خواجه نوش ناني از سفر  خود بردا
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است که ناني ديگر بر سفره نهو، د يكي ناش از تنور بِكنَو، د يكي در تنور بنود، د 

يكي خمير به سرِ کار آرد، د يكي خمير گيدرد، د يكدي آرد از آسديا آرَد، د يكدي 

 61«.گنوم دَردَد، د يكي گنوم کارد...

ش تخم از انبار بيردش دهو نوش دهقا»نوشته است:  620نجم رازي در سا  

کارم نه دنيا ... نوش دهقنت برين دجه کندو د تخدم بواش نيت که تخم آخرا مي

بوين نيت کارد ... هر دانه د هر ثمره کده از مدا  د ملدک د ک دت د بداغ اد بده 

آدميي، يا مرغي يا ديواني، رسو جمله در ديواش دسدناا اد نويسدنو ... ب رگداش 

، از 62کنندوناش تا پخته شود سيصدو د شصدت کدس کدار مي انو: هر يک لمقةگفته

؛ دنيسدري )دنيسدر از دديداا ردم 63«کارنوه د دردندوه د ديگدر د ديگدر درالتهدا

ک تكار تخم نيفكنو در ردزي که »، گويو 669شرقي قويم، ترکيه کنوني( در سا  

بدت در آش ردز باد شما  دَزَد ... نبايو که ک تكار همه تخم خويش را به يدک نو

در يک ماه بكارد، ادسه بخش کنو: بخ ي در اد  بكارد که دقت ک دتن بدود، د 

بخ ي در ميانه، د سه ديگر در آخر د که اگر کِ ت يک دقدت بده زيداش آيدو دد 

السير بدود دقت به س مت بود ... د ک ت را آنگه کننو که قمر زايو النور د سريع

کارد از تخم کوهي کدارد تدا  ]گود :[آنچه در زمينهاي مغاك»؛ «تا ک ت نيكو آيو

در  يدل  700اهلل همواني در سا  ؛ رشيوالوين الضل«64خواي تعالي دانه بسيار دهو

به دسب آب د هوا د زمين هر دديتدي متفدادا »گويو: مي« نغنور د ادوا  آش»

باشو، د به رنگ سرخ د سفيو د زرد د بعضي را جهدت بدن کارندو د بعضدي را 

د هرننو زمين آش بي تر کارنوه باشو د خاك کهدن د زبدل جهت ساق د برگ ... 

زارهدا زارهدا د بادنجاشتر؛ د بدر مدرز ترهزياده داده بُن آش ب رگتدر د قدوي ]کود[

، ]است [ن اننو جهت ننو الايوه: يكي آنكه مرزها خ صة زمين د مجتمع د نرم 
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دربداره ...« رد اين قوا در اينجا نيكوتر توانو کرد؛ ديگر آنكه آب به اعتوا  خدو

در هر دديتي د هر موضعي بر دسب آب د هدوا »ترب هم اظهارنظر جالبي دارد 

د زمين متفادا بود: هم به شكل، هم به رنگ د هم بده طعدم. در بعضدي مواقدع 

ترب سياه بود د دراز د ستبر، در بعضي مواضع سفيو د دراز د باريک د تي ي آش 

د بعضي مواضع سفيو د گدرد شديرين مانندو  انوك، ماننو ترب بغواد د ديارِ بكر،

ترب صفاهاش د ي د د اکرر عراق عجم د در الارس؛ ... نوش خواهنو ترب بكارنو 

د بن ب رگ کنو در آخر تابستاش بايو ک ت ... د بايو تخمي کده بكارندو از تخدم 

د بده مدوجبي کده گفتده شدو شدلغم نيد  »؛ «بازن انوه گرالته باشنو تا نيكو باشدو

د هوا د زمين هر دديت متفادا باشو... د آش را در اداخر تابسدتاش بردسب آب 

سدير ... در پدايي  کارندو ... د در »؛ «کارنو نه آگر پي تر از آش بكارنو به تخم آيو

د دربدار  «. دديت ي د در ده عقوا د ده هفتادُر سير بسديار کارندو د نيكدو باشدو

بواش کارنو بيل نيكو بايدو زدش زميني که »گويو: ک ت گُ ر )= زردك، هوي ( مي

دقت باشو ... د در بدن درخدت ندو نبايدو ... د زميني که به گ ر بكارنو موتها بي

؛ دمدواهلل مسدتوالي 65«ک ت، نه به استي  نگذارد که هيچ قوا به درخدت برسدو

ردد اصفهاش از کوه زرده آب زنوه»گويو ردد ميضمن دص  زاينوه 740در سا  

انو؛ تهردد گفخي د ... آش را زاينوه رگ به دودد جوي سرد برميد ديگر جبا  لُرِب

شدود د تمامدت بده کدار د به سبب آنكه در هنگام زراعت هيچ از آش عاطدل نمي

از اين « ... ؛ د در مورد سفيوردد نوشته است«گيرنو آش را زرين ردد ني  گوينومي

آيدو نو، هيچ به کار نميآب به خ ف، آنچه در زمينها رَدَد بواش انوکي زراعت کن

 ]شما  شرق ني ابور[آب الرخک از کوههاي دودد ن مه سب  »؛ «د عاطل است



 18 52/  ايران بو اد فرهنگ ةگذشته و آيند

هاي اش در بهدار در ديدهخي د د در زراعت مواضع منتهي شدود، الضدل آببرمي

؛ همو ضمن شدرح خصوصدياا قد دين 66«سفلي به کار گيرنو د به شوره ردد االتو

در د باغستاش بسيار است »کنو: قّي( اشاره ميگيري از سي بهادر آبياري )سبه بهره

خي  سدقي کنندو ... انگدور د بدادام د السدتق د در هر سا  يک نوبت به دقت آب

آنكده آب بسيار ازد داصل شود. بعو از سقي سيل خربد ه د هنودانده بكارندو بي

، مطدالبي در بداب 742الوين محمو آملي در سا  ؛ شمس67«ديگر يابو بر نيكو دهو

 ]خرب ه[اگر تخم »کار برخي از م ردعاا دارد، د از جمله نوشته است:  ک ت د

د که آش خاري اسدت کده  ]؟ داج[يا جاج  ]؟ اشترخار[را در مياش شاخ اشترغار 

تر باشدو ... اگدر ترنجبين بردن ينو د ننانكه اهل خوارزم کننو د بكارندو شديرين

نو مجموع از آالاا کرم ايمن تخم دلبه را با تخمهاي ديگر ني ها بيامي نو د بكار

دداال  ابدرد  68؛«ني  همدين الايدوه دهدو ]= شاهي، تره تي ك[باشو د تخم جرجير 

، ضمن شرح نهرنخچراش )هريردد( 819)اهل بهوادين در ناديه خواف( در سا  

د نوش به ددودد سدرخس رسدو... د در سدرخس بدوين آب غلده »... گويو: مي

؛ صدادب 69«ا غلده بسديار کارندو، د نيكدو آيدوکارنو، د باغاا سب  برنوارنو اممي

( توصيه عملي جالبي در ک ت باق  دارد که در ري ة 921، )تالي  الرشاد ال راعه

در هر زمدين »کنو: داراش د مقواري ازا  خيره ميخود د نوش گياهاش تير  پردانه

 که زراعت بنماينو آش زمين پاك گردد د قوا يابو، د در سا  دديم هرنده در آش

آش نيكو باشدو، د اگدر آش زمدين را درختسدتاش  ]= محصو [زمين بكارنو ارتفاع 

در »؛ نويسدنو  کتداب 70«نماينو هماش سدا  د دديدم سدا  درخدت را قدوا دهدو
تخدم بداقلي را »گويدو ( مي11)ادتمادً تألي  سو  « معرالت بعضي امور ال دت

هاي آش ب رگ شدود، د ردز در آب آغ ته کننو د بعو از آش بكارنو دانهيک شبانه
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اندو: کده بعضي از اهل ال ددت گفته»، «بايو در دقتي بكارنو که ماه در محاق بود

پايده پايه بايو بكارنو د آنچده در کوهاگر تخمي که در دشت داصل شوه، در کوه

 .71«داصل شوه در دشت بكارنو

جدود بنابراين گونه شواهو تاريخي د داژگاني، که از ديربداز تدا امدردز مو

ار ، يا به پنورا در ک ت ار آغازيوه باشنو« کار کردش»د « کار»است، بايستي ايرانياش 

 بوده کده اصدل د ري دة آش از پارسدي« ک ت د ک ادرزي»عبارا از « کار»آناش 

باستاش د ادستايي در مصادر کاريوش د کاشدتن برجاسدت. در ددالي کده مصدادر 

ت ع نوارد. همچنين در ماهيدعربي عمل د العل به معني کار ري ه در ک ت د زر

 در زبانهداي انگليسدي د الرانسده يدا ملدل ديگدر« کدار»لفظي مصادري به مفهوم 

اي کهن، از کاريوش، کاشتن يا ک ت  کدار بده ساش آشكار، با پي ينهمصواقي بوين

 .72خوردن م نمي

 
 زمين بيكار 

ردر ، به معني اراضي م ردعدي ناکِ دته االتداده، در اک«زمين بيكار»اصط ح 

، د 73نوادي، از جمله خراساش، تواد  دارد د ني  در بين الارسدي زبانداش االغانسدتاش

در ايدن اصدط ح « کار». بوين ساش داژه 74همچنين اهالي تاجيكستاش مصطلح است

اي کهدن دارد، ننانكده در پي ينه« زمين بيكار»کنو. اصط ح االاد  معني ک ت مي

( در شدرح 352ه بلعمدي، در سدا  )برگرداش الارسي منسدوب بد تاريخنامة طبري

نوشرداش بر تخت »به همين معني کنوني آموه است: « پادشاهي نوشرداش بن قباد»

ن ست ... ک تادرزاش را بفرمود تا هيچ زمين بيكار نمانو، د هر که تخدم نواشدت 
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 .75«از خاصة خود الرا داد

كدار د +کار، از مصور کاريوش(، بدودش زرع، بيبيكار )بي»به نوشته دهخوا: 

( 6است، د اين بيت نظامي کنجوي )سدو  « ک ادرزيک ت د زرع، بيک ت، بي

تازه شو ندوش  به ابري ننين /کار د ک تجهاش ددزخي بود بي»را شاهو آدرده: 

ک ت به معني بي« بيكار»به معني زمين د « مرز»؛ در اين بيت الرددسي ني  76«به ت

. اثيرالدوين 77«ز ديدراش د بيكدار ديدويكدي مدر /از دريا به راه ادناش ک ديو»است: 

ه به قلب اشتر، نوش بدو  اشدتراش مقلدوب / بد»( در اين بيت: 6اخسيكتي )سو  

ه عقديم کآدرده « استر»را براي « بيكار»کلمة « بيكاراصل استر، نوش الرج استراش 

 78د توليومرل است.« آب کار»کار د ک ت، الارغ از )نازا(، د همچوش زمين بي

 
 آب کار

در زباش الارسي محادر  قويم با معني د تعابير متفدادتي « آبِ کار»ح اصط 

اي از آثدار نويسدنوگاش يدا رالته که بردسب اقتضا يا ضدردرا در پدارهبه کار مي

سراينوگاش آموه است. آب کار لفظاً به معني آب ک ت د ک ت ار است. اما همداش 

اقدع د  خداك را در کدارد د يدا دردساش که برزگر تخم در شيار شكم زمين مي

د نطفه ني  به دسيلة آلت کارنو  نر در شيار )يدا بده  79کنوبهاراش آبستن د باردر مي

به  آب كارشود. به همين لحاظ ردم مادينه کاشته مي«( کُوز»اصط ح ک ادرزي 

(. در 730اي )دالداا معني آب مني يا نطفه مصطلح بوده، ننانكه اددوي مراغده

به کار برده « کار اين آب را تو سهل مگير /که گردي پيرآب کارا مبر »اين بيت 

، بده معندي الرزندو يدا «زرع»د در ابياا بعوي آش از لغاا د اصدط داتي ندوش 
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. مرددوم 80، کنايه از آلت کارنو  نرينه بهدره گرالتده اسدت«تيغ آبي»داصل ک ت، 

صدرع را ثبت کرده، د به عنواش شاهو همداش م« نطفه»معني « کارآب»دهخوا براي 

آدرده که سدهوالقلم يدا اشدتباه « سنائي»را به نام « آب کارا مبر که گردي پير...»

را به هماش « آب پ ت»ناپي است؛ اما سنائي غ نوي در اين دد بيت کلمة مرکب 

ز آب پ ت آبردي (: »354، ص دويقه الحقيقهآدرده است )« کار، منيآب»معني 

بادا انورين عالم / اَنوُه آبِ پ دت بگري د / کآب پ ت آب ردي هاري د؛ کرد پر

 «.د ناشِ شكم

 آبِ كااردر منابع لغت د متوش کهن د تعابير ديگري نيد  بدراي اصدط ح 

را « رَدنَدق»سراغ داريم. زمخ ري در کتاب لغت عربدي بده الارسدي خدود لغدت 

ه آب ردي، آنکِ مرد نه اندواز»را « عِرض»د « خوبي ردي، رنگ ردي، آب کار»

 .81معني کرده است« واردمنش خويش نگاه

اه ب  در بن ن(: »577دهخوا با نقل اين بيت از اثيرالوين اخسيكتي )دالاا 

، معندي آش را 82«هر که در کوي تو يک بار از سدر جداه آمدوه /االتاده هم بر آب کار

 .83 کر کرده است« قناا، دردبيردبي کاري کني، دي»

ء شددرابخوار د سدقا»را بده معندي  آب كااار الرهندگ جهدانگيريصدادب 

کنايه از شدراب »د « کار آب: شراب خوردش باشو»گويو آدرده، د مي« شرابفردش

. اصط ح آب کار در منابع قويم به معني آبرد د اعتبار نيد  84«خوردش به االراط بود

داري ايهدام اسدت. مدر ً به کار رالتده د در مدواردي بدا آب پ دت د آب ک دت

ملک ارس ش پادشداهي بدود »گويو: ( مي584الوين ابودامو کرماني )دالاا االضل
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آزار، د امددا بدده ع ددرا د م هددي ددسددت، د کددمخددوب ردي، د رددديم، د عو 

برد ... نوش شو آب از کار ميبود نوش در کار آب مي ]شيفته در ع ق[م عوف 

. خاقداني شدرداني )دالداا 85«شو از همه جهاش الراغتي داشتبواش کار م غو  مي

شاعرانه، در نردري دليدذير، عدردس خيدا  خدويش را دصد  (، با تعبيراتي 595

ديدوار [نرگس ن مش سياهي دله دارد... هنوز بكرتر از دصن هَرَمداش »کنو: مي

تر از ردضة رضواش ... به پاکي گي معني بكر من اسدت. است ددشي ه ]اهرام مصر

ش قدويم هاي شداعرا. در سدردده86«ترکاش ببدرد ]ددشي گاش بِكر[آبِ کار همه اَبكار 

با مفاهيم د تعبيراا م بور آموه است که در برخدي از آنهدا  آب كارني  اصط ح 

 .87شودايهامي با مفهوم آب ک ت يا نطفه تواعي مي

 
 کار، کارزار، کالزار 

ش )زما kāravitiدر کلمة  kāra، ادستا: kāra، در سنسكريت: كارداژ  الارسي 

اي اسدت. در الرهنگهد« کدار»آش نيد  ، د به قولي معدرب karدا : کارَد(، پهلوي: 

« كدارپي»د  «کدارزار»معاني پي ه، شغل، ک ادرزي د نيد  « کار»الارسي براي داژ  

بده » نوشته اسدت:« کار»( در تعري  1062)تألي  برهاش قاطع آموه، مر ً صادب 

معني صنعت د هنر د پي ه باشو، د به معني ک ت د زراعت هدم آمدوه اسدت، د 

 .88«وست يعني بكار د زراعت کن، د جنگ د جوا  را ني  گوينامر به زراعت هم ه

هاي شاعراش قويم، بده معندي در متوش کهن الارسي د سردده «کارزار»داژ  

 ,kārizār, kāricārکارزار، پهلدوي آش: »جنگ د پيكار به الراداني آموه است. لغت 

kārejār  :مطابق ضبط مكن ي(kārezār») 89 ، قابل قياس بداkāra )در پارسدي  )سدياه
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 .90باستاش است

« اش(زار )پسدونو مكد»به معني ک دت، د « کار»لفظاً مرکب از « کارزار»اما 

تدواش بوده د در مجموع معني ک ت ار از آش قابل االاده اسدت. بدر ايدن اسداس مي

ا يراني، ب، در مرادل آغازين ک ت د کار، در بين قوم ا«کارزار»گماش برد که داژ  

اي( وده، اما پدس از سدتي هاي الدردي د جمعدي )طايفدهمعني لفظي آش مصطلح ب

مفهدوم  ادليه، بر سرزمين د منابع آب ک ت ارها، معني آش به جنگ تغييدر ياالتده د

« کالجدار»د « کدال ار»د دجدوه گوي دي آش « کدارزار»ادلية آش در ماهيدت لفظدي 

 برجاست.

در  مدادر مندابع لغدت ثبدت ن دوه، ا« کارزار»بر دزش د معني « کال ار»داژ  

جملده  ( بده الراداندي آمدوه، از آش6)تألي  نيمة اد  سدو   ابوالفتوح رازيتفسير 

بعرسو  د عليه»است:  تين الدي السدّ ين، الس م د گفت: مُعتَرَكُ المنايدا مدابين السدّ

انو که آتدش مراد اسياش»، «د هفتاد باشو ] 60شصت:[کال ارگاه مرگ مياش شست 

 د« ن بدودمه گويو: در کال ار بصدره بدا اميرالمدؤمنياصبغ بن نبات»، «کال ار الردزنو

 .91«توانست کردعبواهلل مسعود پير بود ضعي  کال ار نمي»

 
 پيكار 

« پيكار»، در مورد داژ  الارسي كارزارهماش گماش د استود  م بور، دربار  

، ارمندي: patkār، پهلوي د پازندو: patkār، پهلوي د پازنو: paitikāraد از ادستايي: 

aykarpنيد  93؛ که در منابع پهلوي د متوش کهن الارسدي آمدوه اسدت92، به معني نبرد .

کنو. داژ  پيكار د کده از نظدر لفد  د مفهدوم شدباهتي بده اصدط داا صوق مي
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د در بدادي امدر  94راي  در بين ک دادرزاش خراسداني دارد« پي خرمن»د « رددپي»

بده « پدي»مرکدب از داژگداش لفظاً  «پيكار»نسبتي با ک ت  کار داشته است؛ نوش 

به معني ک ت، د در مجموع بيدانگر خاتمدة کدار، يدا « کار»معني پس يا دنبا  د 

پاياش عملياا ک ادرزي )کاشت، داشت، برداشت(، يعني مردله تقسيم محصو ، 

بوده است؛ اما پس از م اجراا لفظي يا منازعة الردي د گردهي، بدر سدر ميد اش 

( بدا 345د  پيوا کرده است. مسعودي )دالداا سهم، به توري  معني جنگ د جو

« پيكدار»اين جنگها را »اال ايو: مي« هاي ملوك ايراش با ملوك تركجنگ»اشاره به 

. همدين نكتده ددلدت بدر آش دارد کده 95«گوينو که بده معندي تد ش کدردش اسدت

د ني  معني مصطلح آش در عصر « پيكار»مسعودي به معني لفظي کهن داژ  الارسي 

 توجه داشته است. ساسانياش

 
 کارجار، کاليجار، کاليزار؛ کلنجار، کالوَنگ

هجدري د پدس از آش  11نويسداش سدو  د که الرهنگ« کالجار»داژ  گيلكي 

قويم )رك. مبحث پي ين(  «کال ار»د « کارزار»انو د با هماش معني لفظي ثبت کرده

د معني د كالجار»گويو ( مي1028)تألي   الرهنگ جهانگيريبوده است. صادب 

نويسداش . لغت96«باشو ددم م رعة برن  را خوانندو كارزاردارد، اد  به زباش گي ش 

انو، همچنين دان منواش غربي دربدار  بعوي ني  شردي م ابه د گاه مبسوط آدرده

به نقل آنها پرداخته « ابوکاليجار» يل  نامهلغتانو که دهخوا در آش اظهارنظر کرده

در مندابع کهدن « ابوکاليجدار»ردي دربار  ندام خداص است. ع مه ق ديني ني  ش

االد دده « کالي ار»د ثبت آش در نسخه بولها در دجه « کاليجار»نوشته د با اشاره به 

= کارزار اسدت ... مدابين نندوين پسدر  كالي ارهماش  كاليجاراز قرائن که »است 
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ا تد 398مؤسس سلسدلة بندي کاکويده، دكومدت [ع ءالودله ابوجعفربن کاکويه 

. همدو در 97«، يكي مكني به ابوکاليجار اسدت د ديگدري مكندي بده ابدودرب]434

الدوين ابوالقاسدم جنيدو )تألي  معين شوادزارتصحيح د توشيح متن عربي کتاب 

شيخ »عارف د محققي به نام « باکالنجار»(، در توضيح لقب 791شيرازي، در سا  

مندورج در مدتن کتداب، بده « الوين بن محمو باکالنجدابهاءالوين ابوبكر بن جما 

 پژده ي عالمانه پرداخته، د داصل آش را در داشيه به اين شرح آدرده است: 

در هر سه نسخه عيناً بده همدين ام سدت کده مدا ندا  « باکالنجار»کلمه 

ايم يعني با نوش بعو از دم د قبل از جيم، د همچنين در مورد اسامي يكي دد کرده

انو ايدن کلمده عينه موسوم يا مكني به همين اسم بودهتن از ملوك آ  بويه که به 

دبيدب د ردضده الصدفا د گ يدوه د دصداف در غالب کتب تواريخ الارسي ماننو 
د  الارسنامة ناصدريد مجالس المؤمنين محمو بن ابراهيم د تاريخ کرماش د السير 

اين کلمه به همدين امد  يعندي  الرهنگ انجمن آراي ناصريد الرهنگ جهانگيري 

با نوش بعو از دم مسطور است، دلي در عموم کتب تواريخ عربي ماننو « النجارباک»

ابن الجدوزي د منتظم از ابوشجاع دزير د تجارب ادمم ثعالبي د  يل تتمة اليتيمه 

همو د ابن ادثير د ابوالفوا د الخري د نجدوم معجم البلواش ياقوا د معجم اددباء 

تجارب السل  د  ابن البلخي الارسنامةاننو ال اهره د ني  در بعضي مأخذ الارسي م
بدا يداء « باکاليجدار»يدا « ابوکاليجار»اين کلمه مطرداً د بودش استرنا  لب التواريخد 

مرناه تحتانيه بعو از دم به جاي نوش مكتوب است، د گويا همين ام ي اخير کتب 

ر لغتدي اسدت ديلمدي يدا گيلدک د« کاليجدار»عربي اقرب بصواب باشو د ظاهراً 

د بنابراين «( کالجار»در برهاش قاطع يعني جنگ د جوا  )رجوع شود به « کارزار»
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هاي معمدو  از کنيه« ابوالهيجاء»د « ابودرب»از جنس « باکاليجار»يا « ابوکاليجار»

الارسدنامة ابدن البلخدي آش عصر بوده است، رينولو نيكولسن در مقومة انگليسدي 
تدألي  « زيد  سدنجري»يمي از ( گويو که در يک نسخة خطدي قدو14-13)ص 

از نسخ موز  بريطانيه که تاريخ کتابدت آش سدنة  ]468در سا  [ابومنصور خازني 

هجري است در جود  ملوك آ  بويه کنية دد پادشاه از آش سلسله را يعندي  620

الودله د مرزبدداش بددن سددلطاش الودلدده را کدده معمددودً در کتددب تددواريخ صمصددام

« ابوکدالي ار»انو در آش نسخه صريحاً داضدحاً نوشته«( جارابوکالن»)يا « ابوکاليجار»

 98جاي جيم.نوشته با ياء بعو از دم د زاء معجمه به

شدهرا « ابوکاليجدار»دد نفدر باندام « ديلميداش»يا « آ  بويه»از الرمانرداياش 

ابوکاليجار صمصام الودله )مرزباش بدن الناخسدرد عضدوالودله، »انو: نخست داشته

ابوکاليجدار عمادالدوين »، ددم «رس(م، در الدا 998-990هد /  388-380دكومت 

م،  1048-1024هدد /  440-415)مرزباش بن ابي شجاع سلطاش الودله، دكومدت 

برخي از نويسنوگاش هم نام اين دد نفر  99(؛303)باسورث، ص « در الارس د عراق(

ل  ناشناختة مؤ 100(.443انو )لين پو ، بارتولو د ديگراش، ص ثبت کرده« کالنجار»را 

« کاليجدار»د « کالنجدار»( ني  به دد صورا 520)تألي   التواريخ د القصصمجمل

« کالنجدار»ال عراي بهار در داشية ( مردوم ملک403، 402ثبت کرده است )ص 

در دجدده التواريخ مجمدلتوضديح داده مبندي بدر آنكده: در يكددي از نسدخ خطدي 

كل شدد اين لقب همه جا بده ايدن  غلط است؛« کالنجار»ثبت شوه د « اباکاليجار»

د  کارزار()است د گويا ترکيبي از )اُبا(ي کنية عربي، د )کاليچار( الارسي به معني 

ي  ن« اليجارابوک»تقليو )ابا الهيجاء( است، يعني پور کارزار مردوم بهار در توضيح 

 نويسو:مي
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 [يعربد« ابوالهيجداء»د « پدور کدارزار»ترکيبي از عربي د الارسي به معندي 

کده « رکارژا»با جيم الارسي است، لهجة از « ابوکاليچار». د تلف  صحيح آش ]است

 101گوييم...مي« کارزار»ما 

 دکالجار به لغت گي ش، بر دزش »( نوشته است 1062) برهاش قاطعصادب 

وم ؛ مردد«معني کارزار است که جنگ د جوا  باشو د م رعة برن  را ني  گويندو

ندي نامنامدة ايراکاليجار = کالنجار. يوستي در »اال ايو: يدکتر معين در داشية آش م
 «کددارزار»پهلددوي،  kalicarگيلكددي،  «کالجددار»را از اصددل « کالنجددار»(، 153)ص 

 سنسكريت به معني جنگ د درب گرالته؛ هدوارد نيد ، در« kalinjaria»الارسي، د 

. ايدن 102«تقدل کدرده اسدن، در  يل ابوکاليجار د همين قدو  را المعارف اس مدايره

از نظدر لفد  د معندي همانندو « کالجار )کدا  + جدار(»دهو که تعاري  ن اش مي

ه، که ري ه در ک ت د کار د ستي هاي ک ت ار، بر سر آب د زمين، داشت« کارزار»

جداي  به معني ک ت بوده د کلمة جار)= زار،« کار»گوي ي از « کا »در آش کلمة 

ا رن دا  لفظاً مفهوم جار د جنجا  ک ت يا رديش( پسونو مكاش است، د در عي

در « )کاريدوش( کاشدتن»در مصادر گوي ي با معني « کا »کنو. داژ  ني  تواعي مي

د  bekāltanهاي کنوني از جمله سنگسري تواد  دارد که بكاسدتن/برخي از لهجه

 .103شودتلف  مي bekāldetanبكالوتن/

جدار رالدتن در تدواد  کلن»، د 104به معني بگو مگدو، درگيدري« کَلَنجار»داژ  

، از نظر لف  د معندي ظداهراً نسدبتي بدا 105«امردز به معني در رالتن د سرشاخ شوش

داژ  « کَلنجدار»م بور دارد. در اکرر نوادي خراساش به جداي « کالجار»د « کالنجار»
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به معني دَر رالتن، پدرداختن بده کدار « کَلَوَنگ» يا« دَنگکَله»يا  «ک دنگ»گوي ي 

. همچنين در بين الارسدي زبانداش 106نتيجه د مصطلح استل يا بيپرمعطلي کم داص

 «107]= گفتگدو[سرگرم د مصدردف کدار د اخدت ط »به معني  «کَلَه دنگ»االغانستاش 

تدواد  « کَ دندگ: گرالتدار، م دغو  سدرگرم»د در بين هراتيها با مفهومي م ابه 

، «کدا »مخفد   در اد  داژگداش محلدي م بدور« کَلَده»يا « کَلَ» ظاهراً کلمة .108دارد

مصدطلح در « کّدرا»به معندي « کلّه»د « کالّه»، به معني ک ت، د «کار»گوي ي از 

ک ادرزي )مبحث بعو( است، د در مجموع نسبتي با کار ک ادرزي دارد؛ به ايدن 

ترتيب که آماده کردش زمينهاي سخت، ناهموار د باير، به منظور م ردعدي کدردش، 

زاش در ددين کدار پرم دقت بده صد ح مستل م دررالتن د بگومگوهداي ک دادر

 درآدردش اين اراضي براي زراعت در اددار پي ين بوده است.

 

 اره(  كاله؛ داس، داسكاله؛ دستره )دست

ني  ري ه در ک ت د « کاد»يا « کاله»مطابق برخي شواهو د مستنواا داژ  

د آش را کاله نهار معندي دارد. اد  متداع »: الرهنگ جهانگيريکار دارد. به نوشتة 

کاد ني  خواننو ... نهارم زميني را گوينو کده بده جهدت زراعدت آراسدته د مهيدا 

. داژ  الارسي کاله، به معني ک ت ار مرزبنوي شوه بدا پ دتة خداك، 109«ساخته باشنو

اي کهن دارد د در خراساش د مادراءالنهر د خوارزم با همدين معندي د نيد  پي ينه

ش در اکردر ندوادي خراسداش د برخدي دديداا ، د اکندو110متاع د کاد تواد  داشدته

. زمخ دري خدوارزمي )دالداا 111االغانستاش به معني کرا ک ادرزي مصطلح است

، 112معندي کدرده« دنواش، داسِ کاله، داسدكالهداس بي»را « مِخلَب»( لغت عربي 538

به هماش معني موردبحث اسدت. الرهندگ عربدي بده « کاله»د « داس»که مرکب از 
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مله کردي ني ابوري، ميدواني ني دابوري، دبديشِ تفليسدي د نويساش از جالارسي

هندوز هدم در بدين « داسدكاله». داژ  113انومعاني م ابهي آدرده« مِخلَب»دهار براي 

اهالي خراساش د الارسي زباناش االغانستاش به معني داس کونک باغبداني مصدطلح 

 بدور بدا . اين کلمة مرکب در ندوادي م114گوينواست د در تاجيكستاش دستكاله مي

؛ زيدرا داژ  گالده بده معندي سدرگين 115شدوددر دجه داسگاله تلف  نمي« گ»درف 

« داسدكاله»؛ همدودر تعريد  116است که اسوي طوسي تعريفي از آش به دسدت داده

 ]: داس[داسكاله، دهره»آموه( نوشته است: « گ»هاي ناپي با درف )که در نسخه

د به عنواش شاهو اين دد بيدت از « کونک بود که تره د گياه درددش را به کار آيو

 رددکي د ابوالقاسم مهراني را نقل کرده است: 

 نوش درآمو آش کويور مدرد زالدت
 گوشت الربده برهمدهباشي كارداي تن ارتو 

 

 بيددل ه ددت د دسددتكاله برگرالددت 
 117خدودنبري ج پيداز داسكالهنوش شوي نوش 

 

 اي شددوه م ددغو  بدده کددار جهدداش

 پيددکِ جهدداني تددو بينددويش نيددک

 ربددودي؟ د ربددايي هنددوز ننددو

 باك نواري کده دريدن ره بده زُرق

 تددا تددو يكددي خانددة نددو سدداختي

 گيتدي دريدا د تنددت ک دتي اسددت
 

 ]جهندوه متحدرك[غرّه نرايي به جهاشِ جَهاش  
 ست تدرا ايدن جهداش...سخره گرالته

 توشدده در ايددن ره ز الدد ش د الدد ش

 کَددده بفردشدددي بَدددوَ ِ زعفدددراش...

 خدداش د مدداشا بييكسددره همسددايه

 8مر تو باد اسدت د تدو بازارگداش...ع
 

، د در 118اخددويني بخدداري در قددرش نهددارم هجددري از داسددكاله يدداد کددرده

هاي شدداعراش نيدد  مضدداميني از آش آمددوه اسددت؛ مددر ً شددمس الخددري سددردده
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بدراي اعدواي »( گفتده اسدت: 745الوين محمو الخر اصدفهاني، در سدا  )شمس

نعلي ادبهدي هدردي )در سدا  ؛ دداال  سدلطا119«داسكالهبرد مريخ بر ک   /خسرد

صدادب « 120داسكاله: داس خُرد، دهره، باشو که بواش تدره بُرندو»( نوشته است 936

؛ امدا انجدوي شديرازي 121( همين تعري  را نقل کدرده11، )ادايل سو  الفرسمجمع

« داسي بس ب رگ کده تداك د امردا  آش را بدواش پيرايندو»( آش را 1028)در سا  

در ک  »( را شاهو آدرده است: 598ير الاريابي )دالاا معرالي کرده د اين بيت ظه

گوي دهاي برهداش قداطع . صدادب 122«داسكاله نو  دالفقار بدود /دستت براي عود

هاي ايراني عصدر صدفوي د ندوش داسدتخاله، داسدتغاله، راي  داسكاله در لهجه

داس کدونكي »داستكاله د داستخاله د را ثبت کرده د در تعري  آش نوشته است: 

پيرايندو ... که بواش سب ي د تره درد کننو د تاك د امردا  آش را نيد  بدواش بهباشو 

. ظاهراً در برخي از ندوادي ايدراش عصدر صدفوي، از 123«داس کونک باغباني باشو

شوه است. برخي از نامهاي گوي ي جمله شيراز، داسكاله به داس ب رگ گفته مي

، در 124ر ً در سدمناش: دَسدخالههاي محلي تواد  دارد، مدداسكاله هنوز هم در لهجه

؛ بيرجندو: 125تفرش د گرکاش )د گويش راجي در ايدن ندوادي(: دسدغاله د داسدغاله

dāsila، لدددري: داسددديله/127؛ درکدددردي: داسدددخاله126دَسدددكلهدسدددغله، داسدددغاله د 
؛ 128

dasōlaبردجردي: داسوله/ 
 .130گوينومي qalo-dās، د کليمياش ي د: داس غالو/129

dāsداژ  داس د پهلددوي آش: 
، کددردي د بلددوني: dátra، هنددوي باسددتاش 131

dās
dos,dora، زردشدددتياش يددد د: das, dārs؛ زردشدددتياش کرمددداش: 132

، 134؛ االتدددري133

dāzسمناني، دسگردي، شهميرزادي: 
اي کهدن دارد، د در متدوش کهدن د پي دينه 135

. داژ  136هايي از آش را نقدل کدرده اسدتشواهو آش الراداش است کده دهخدوا نمونده

دارد. ميددواني  «داسددكاله»  در معنددي د کدداربرد شددباهتي بدده نيدد« دَسددتره»الارسددي 
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د « مِن دار»را براي لغاا عربدي « دستره»ني ابوري د دبيش تفليسي داژه الارسي 

ها، دسدتره»انو د تفليسي براي مناشِر )جمع مِن ار( معداد  الارسدي آدرده« مِي ار»

ر». دهار، لغدت عربدي 137ثبت کرده است« هااره معندي کدرده « هدسدت ارّ»را « شِرشدِ

آهندي بدود  ]تيغدة[: دساتره»گويدو: ( مي 8، )سو  صحاح الفرس. صادب 138است

، دسدين دالدايي )ادايدل 139«پهن سرکَژ، بر طريق آهن اره، کده علد  نينداش دارندو

. 140«دار راسدت کده علد  نينداش دارندو: داس دنوانهدستره»( نوشته است 10سو  

سدخره، دَسدتره باشدو کده داس دستره، بدر دزش م:»گويو مي برهاش قاطعصادب 

؛ مرددوم دکتدر محمدو «دار است د اصل آش دست ارّه بدوده اسدتکونک دنوانه

 dasدسدتر از »اال ايدو: ( مي86، ص 2معين در داشيه )از قو : گيگر د کوهن، ج 

( معدرب آش 441، ص 1يعني داس کونک؛ د )به اسدتناد دُزي، ج  +tara)داس( 

درسدت باشدو؛ اخدويني « دسدت اره»ربرد آش بايدو ؛ اما با توجه به کدا141«هم دستره

. اسدوي طوسدي ايدن بيدت 142ياد کدرده اسدت« دست ارّه»( ني  از  4بخاري )سو  

آدرده « پ تک: آلت گلگيراش، يعندي بيدرم»( را به شاهو  5ابودنيفه اسكاف )سو  

د دستره د  ]تي ه[خي  د بردارتَش  /با دداا د قلم د شعر نه کارست ترا»است: 

ادديب علي بن ابدي سدهل »( گويو:  565؛ ابوالحسن بيهقي )دالاا 143«کلنگ بيل د

الستقري، پورش از ديه الستقر بود، د درديه اشتر معلمي کدردي، د مدردي سدليم 

قلب بود از اکرر اهل الجنه. بر شاخ درخت تدوا ن سدت د اصدل آش شداخ بده 

لماش اين قريب بريو تا شاخ بيوالتاد د اد ه ك شو؛ د از س مت د  معدستره مي

. اکنوش ني  داژه دستره در نوادي سب دار مصدطلح اسدت. ظداهراً دسدتره، 144«نيست
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دار ب رگ بوده کده از در برخي از مناطق گستر  زباش الارسي، به معني داس دنوانه

بفرمدود تدا »... ( پيواسدت:  6)سو   تفسير ابوالفتوح رازياين جم ا منورج در 

اد را آدازي بدود »؛ 145«نهادنو د اد را بده دد نديم کردندودستره بيادردنو د بر سر اد 

 .146«نوش آدازه دستره که در نوب االتو
 کاله، کاال؛ کاروان

هاي ک ادرزي، در متوش کهن د سدردده« کَرا»ع ده بر معني « کاله»داژ  

يكدي »گويدو د متاع نيد  آمدوه اسدت. الرددسدي مي« کاد»شاعراش قويم به معني 

، د به گفته سنائي غ ندوي «147نَبُو کاله را بر زمين ني  جاي /راياي بوسکارداش خانه

؛ 148«تدا نگدردي ز پدي گفتده اسدير الرزندو /کالة خويش همه پاك به الرزندو مدوه »

را « کداد»د « کالده»زمخ ري در شرح د تعري  نهار لغدت عربدي داژ  الارسدي 

ا ع، سداز يدتَدامَ»، «عَرَض: کاله، کاد، سود اين جهاش، خواسته»متناظر آدرده است: 

سلعَه، »د « ارج، کادي الردمايهسقط. کالة بو، کالة بي»، «سراي، کادي بازرگاشبرگ

هاي مبداددتي . بواش لحاظ که نخستين متاعها يا خواسته149«کادي الردختي خريوني

هاي ک دادرزي بدوده داژ  کالده معندي د مفهدوم عبارا از محصودا د الرادرده

تدواش پدذيرالت کده داژ  پيوا کرده است. بوين سداش ميم ترك ک ت ار د کاد را 

د سدتوراش  داشته د عبارا از قااللة شتراش« کاد»د « کاله»الارسي نسبتي با  كاروان

 هاي محصودا ک ادرزي بوده است.جا به جا کننو  کادها يا محموله

، «کارداش بر دزش سارباش معردف است که قاالله باشو» برهاش قاطعبه نوشتة 

(، 287)منداس، ص  kārvānپهلوي د پازنو: »اال ايو وم معين در داشيه آش ميمرد

( از 324)ژابا، ص  kārvān(، کردي: 834)هوب ماش، ص  kāravānارمني د عربي: 

. مكند ي، دجده پهلدوي 150 «داش )پسونو نسبت د اتصاف(« + »کار )سياه د جنگ(»
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عربددي د برخددي از ، کدده شددبيه تلفدد  آش در ارمنددي، 151ثبددت کددرد kārawānآش را 

شود که ري دة گفته مي Caravenهاي محلي کنوني است، د در الرانسوي ني  لهجه

در کلمدة مرکدب کدارداش )کدار + داش( از نظدر  kār. ظاهراً داژ  کدار/152الارسي دارد

لف  د معني نسبتي با سياه د جنگ نوارد، بلكه با ک ت د کار د کادي ک ادرزي 

داش )به معني کاد باش( است د کدارداش سدرا جداي  ربط داشته د تواعي کننو کاله

استرادت کاردانياش يا عرضه د مبادلة کادها بدوده کده در متدوش کهدن الارسدي د 

هاي شاعراش قويم ني  داژ  کدارداش بدا همدين معندي آمدوه اسدت د االداد  سردده

 .153کنومفهومم سياه يا جنگ نمي

ودش دارد د غد ا د ريخ ماي الراتر از تابواش لحاظ که ک ت د کار پي ينه

سدت محصودا ک ادرزي از نخستين کادهي مباددتي بين اقوام د قبايل بدوده ا

اي اي طودني داشته باشو. تجارا کارداني از آغاز تمدونهداژ  کارداش بايو پي ينه

. کاردانها در آمدو د شدوهاي خدود بده 154باستاني با تاريخ شرق ن ديک همراه است

 د ايدن ندوادي بدکادهداي گ يدوه، عمدوتاً ک دادرزي، در  جايي د مبادلدةجابه

، د شهر کنوني قيرداش در تدونس 155انو. کلمة قيرداش معرب کارداش استپرداختهمي

. اتخدا  156نام خود را از داژ  کارداش الارسي دارد که ياقوا بواش تصريح کرده است

 قدا دارد.اين دجه تسميه دكايت از نفدو  زبداش الارسدي تدا ايدن ندوادي در االري

کنو بر آمو د شو کاردانهاي ددردست با کادهاي مختلد  بده همچنين ددلت مي

ده موضع اين شهر در قويم که جاي الردش يا مبادله با محصودا اين نوادي بدو

 است.

در ايراش قويم به منظور ايجاد امنيت د سهولت در آمو د شو کاردانهدا، در 
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انو که در منابع تاريخي بده پرداختهنسرا ميمسير راهها به ايجاد پل، رباط د کاردا

کده بيهقدي از آش يداد کدرده « پدل کدارداش»برخي از آنها اشاره شوه، از آش جمله 

( نيد  از اقدوام انوشديرداش در دفد  520؛ اميدر معد ي ني دابوري )دالداا 157است

. بعو از اس م خلفدا د سد طين در ايجداد 158امنيت مسير کاردانها سخن گفته است

د تسهي ا در مسير کاردانها کوشا بودندو، بدا ايدن همده گداهي کاردانهدا امنيت 

، د 159گرالددت کدده در متددوش کهددنگرالتددار ددسددتبرد راه ندداش د عيدداراش قددرار مي

 ، به آش اشاره شوه است.160هاي شاعراش قويمسردده

 

 كَرد، كَرت، كُرد، كُرده، كُرز ...

« لکردپَ»اصط ح  (،921)تالي   ارشاد ال راعهقاسم بن يوس  هردي، در 

يدا « کَدرد»که در آش  161در ک ادرزي )مبحث پي ين( آدرده،« کاله»را به هماش معني 

ني آش به معني پ دتة خداکي پيرامدو« پَل»مصطلح کنوني د « کَرا»به معني « کُرد»

ترين کارشناسداش است. داژ  کَدرا گوي دي از کَدرد اسدت کده يكدي از باسدابقه

، در تعريدد  آش نوشددته اسددت: 1316 ک ددادرزي معاصددر ايددراش، در سددا 

. اکندوش 162«نامندومي كارتشود مي ]دهآما[بنويهايي که براي زراعت کاري باغچه»

اجيكداش تدر بين ک ادرزاش ايراني د الارسي زباناش االغانسدتاش د نيد  « کَرا»داژ  

 تواد  دارد.

کندوني مصدطلح در ک دادرزي، عربدي آش  «کَدرا»د « کَدرد»داژ  الارسي 

عربي بده الارسدي قدويم ثبدت اي کهن دارد که در الرهنگهاي لغت پي ينه ،«کُردَه»

معني کرده، د در « يک کرد زمين»شوه است؛ از آش جمله زمخ ري لغت کُردَه را 

کُرَده: يک کرده ک ت، زميني که گرداگرد آش را »نسخه خطي ديگري از نوشته اد 
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الكُدردَه: »نوشدته اسدت  تاج ادسدامي. صادب 163«مياش آش ک ت کننو ]د[بلنو کننو 

، که هماش معندي يدک کدرا از ک دت را دارد، ندوش همدو 164«الم ارَهُ من الم ارع

، المرقداه. صدادب 165معندي کدرده اسدت« کدرد»را بده الارسدي « مَ ارَه»لغت عربي 

زار د ک دت ار، د بده معندي غلده« خويدو»، کده 166معني کرده« خويو کرده»مَ ارَه را 

کرد  »در مجموع به مفهوم يک کَرا از ک ت ار يا  ، دكَرتد  كَردبه معني  كرده

 167معندي کدرده،« زمين کِ ته، جدوي خُدرد»را  مَشارهاست. دبيش تفليسي، « خويو

، بنوي است. هموهاي خاکي يا کراکه زمين ک ته، ک ت ار مرزبنوي شوه با پ ته

، يک ني، گذرگاه آب ن مه، استخواش مياش تهي، مياش شدهر»معاني « قَصبه»براي 

جَ زي د خطيدب کرمداني از جملده 168آدرده« نايژ  گلو کدرد »؛ د همدين لغدت را سدَ

يدک کدرد »گويدو مي« کُدردّه». دهخوا در تعري  لغت عربي 169انومعني کرده« زمين

. 170«الارسدي اسدت»گويو مي اقرب المواردد به استناد نوشته « از زمين زراعت کرده

در عربدي « کَدردَه»تواش به لغدت يدر تأييو الارسي بودش ري ه د اصل اين کلمه م

، د 171ثبدت کدرده اسدت« کِ دت»استناد کرد که دبيش تفليسي معني الارسدي آش را 

به معني ک ت ار، ک ته د کَرد )د گوي هاي ديگر آش كَََرَده، کَرتَده( بدوده « ک ت»

د « کُدردَه»( نيد  بدراي لغداا 8که از الارسي دارد عربي شوه است. سج ّي )سوه 

را « کُردَه»(، 827آدرده، د دهار )سا  « کرد زمين»عربي معاد  الارسي در « مَ ارَه»

« کُدرد»بدراي لغدت عربدي  منتهدي اددب. صدادب 172معني کرده است« پار  زمين»

)عربدي(:  كُارد»ادطبداء . به نوشدتة ناظم173آدرده است« کَرد زراعت»معاد  الارسي 

است؛ همو، « مين ک تيک کَرد از ز مَشاره:»د « زمين زراعت کرده د شيار کرده
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کَرا د قطعه زميندي »گويو مي« کُرد»د « کَرد»هاي الارسي در شرح د تعري  داژه

هاي آش را بلنو کرده د مرز بسته باشنو د در مياش آش ک تكاري د زارعت که کناره

 .174تر نوشته استدر الارسي شردي مبسوط« کُرد»د براي کلمة « کننو

« کَدرا»، بده معندي «کُدرد»  داژه الارسدي هاي شاعراش ايراني نيدر سردده

گويدو: ( مي 5مصطلح کنوني، آموه است، بهرام سرخسي )ابوالحسن علي، سدو  

؛ 175«ندوش قُبدة زمدرد بدر شداخكي ند ار /سر بر ک يو شاخ سيرغم ز کُرد خويش»

کردمت پيدوا کده بدس »ناصر خسرد قبادياني مضموني از کُرا تره )گنونا( دارد: 

. مطدابق بسدياري 176«کاين جهاش را کرد ماننو به کُرد گنونا /خوبست قو  آش دكيم

از مستنواا داژ  کَرا يا کَرد مصطلح کنوني در ک دادرزي، در گدويش مردمداش 

ها د متدوش شوه د در سدرددهتلف  مي «کُرد»خراساش قويم د مادراءالنهر در دجه 

االغانستاش  کهن اين ساماش به همين صورا آموه است. نوش در بين الارسي زباناش

هجدري، در  11نويسداش قدرش . همچندين الرهنگ177به همين معني تواد  دارد« کُرد»

 الرهنگ جهدانگيريانو. در عصر صفويه، د بعو از آش به ضم اد  )کُرد( ثبت کرده

اي است م هور کُرد؛ به اد  مضموم، نهار معني دارد: اد  نام طايفه»آموه است: 

انو، در ميانش زراعت هاي آش را بلنو ساختهکناره ... ددم قطعه زميني را گوينو که

ني  خوانندو؛ دكديم ناصرخسدرد نظدم  كرزود  كُُُرز، كُردو، كرارکننو، د آش را 

( شدردي م دابه  11)تألي  سدو   الفرسمجمعصادب  178 ؛...«نموده: کردمت پيوا 

 .179آدرده د هماش بيت ناصرخسرد را به عنواش شاهو نقدل کدرده اسدت« کُرد»براي 

زمدين مد ردع بدود د بده  كُرد»گويو: ( ني  مي 11بلياني )از الرهنگ نويساش سو  

، در دالي کده نندين نيسدت د ندام قدوم 180«معني جماعت صحران ين، عربي است

برهداش . صدادب 181از الارسي به عربي رالتده د جمدع آش اَکدراد اسدت «.کُرد»ايراني 
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ور ... د قطعده زميندي را اي است م دهکُرد: طايفه»گويو ( مي1062)تألي   قاطع

هاي آش را بلنو کرده باشنو د در مياش آش سب ي بكارنو يا زراعدت گوينو که کناره

مر  ديگر کننو ... د به معني آبگير د آب انبار د تادب هم هست که بده عربدي شدَ

( 1064)تدألي   الرهندگ رشديوي. صادب 182«گوينو، د گوسفنو نراش را ني  گوينو

بلنو کرده باشنو، د  ]را[هاي آش زمين ک ت ار که کناره»... و گوي« کُرد»در تعري  

د به اضاالة داد ني  آموه است، د بعضدي بده الدتح  كُردگوينو، د  كياريبه هنوي 

کُرتده، »؛ همو نوشته است «انوآدرده ]کُرد[انو ليكن در عربي ني  گفته ]کَرد[کاف 

( نيد  بدراي 11)سدوه  الرهنگ جعفري. صادب 183«بالفتح، قطعه زمين زراعت کرده

. صدادب 184تعداري  م دابهي نقدل کدرده اسدت «کَرتده»د « کُردد»، «کُرد»داژگاش 

زميني را »آدرده د نوشته است « زمين»را از جمله « مَرز»معني  الرهنگ جهانگيري

د دد « نامنو كُرزهد  كُرزهاي آش را بلنو کننو د آش را گوينو که مربع ساخته کناره

( بده عندواش شداهو نقدل کدرده  6( د شهرياري )سدو  428بيت از الرخي )دالاا 

، «کَرتده»هجدري د پدس از آش عد ده بدر  11. در الرهنگهاي الارسدي قدرش 185است

مصدطلح « کَرا»به معني  «کُرارا»د « کُرار»داژگاش « کُرزه»د « کُرز»، «کُردد»، «کُرد»

 .186کنوني آموه است

واد  داشدته کده دارد هاي ايراندي تدظاهراً اين داژگاش در برخدي از لهجده

الرهنگهاي الارسي شوه است. براي برخي از آنها در متوش کهن، به ديژه در مندابع 

 تاريخ قمدر « کُردد»عهو صفويه د قاجاريه، شواهوي سراغ داريم. از باب نمونه: 

؛ 188(1038)تدألي   اديداء الملدوكدر « کَرتده»؛ 187 (806، ترجمة الارسدي 378)تألي  



 38 52/  ايران بو اد فرهنگ ةگذشته و آيند

، در خداطراا )سدالهاي «مرز»د « کردد» ؛189 (؛1275ي )دالاا هاي يغما جنوقد نامه

در مطالدب « کدرزه»د « کدردد»؛ د 190( بصيرالملک )ميرزا طاهر کاشي(1301-1306

 .191( آموه است1288)تألي  تاريخ کاشاش  /مرآا القاساش

ده، با اين ک ادرزي اکنوش در ايراش تواد  عام پيوا کر« کَرد»يا « کَرا»داژ  

هاي محلدي از نامهاي قويم آش با کم د بيش تفادتهايي در لهجده همه هنوز برخي

kardoکَردد/»تواد  دارد، از جمله در گويش االتري: 
، «kardūکَدردُد »؛ دسگردي: «192

، «kartowکَرتُدو/»، سنكسدري: «kardaکَدردَ/ »، سدمناني: «kōrdūکُدردُد/»اي: سرخه

؛ کرمداني، kert»194کِدرا/»د « kerdکِدرد/»؛ بردجدردي: kardi»193کَدردي/»شهميرزادي: 

؛ خوانسدداري: kort»195کُددرا/»يدد دي، کليميدداش يدد د د زردشددتياش يدد د د کرمدداش: 

؛ راجدي )گدويش kêrdu»197کِدرددُ/»، خوشدابري: «kêrdeکدرِدِ/»؛ تال ي: kart»196کَرا/»

؛ د الارسي زبداش االغانسدتاش 199شودگفته مي« کُردد»؛ در کردي: karz»198کَرز »دليجاش(: 

گويندو؛ امدا در مي« کَلَده»د « کالَه»رر نوادي خراساش د تاجيكستاش ، د در اک200«کُرد»

، که ري ده 201به معني کرا ک ادرزي است« Fiالي/ »گويش اهالي خور داژ  محلي 

در بدين « kartokizaکدرا د کيد ه/»د اصل آش بر نگارنوه معلوم ن دو. اصدط ح 

کرز د »اش به معني در بين زردشتياش کرم« kizopoštaکي  د پ ته/»زردشتياش ي د د 

 .202است« کرا، پ ته د کرد زراعتي

در مادراءالنهر د خراساش قويم تدواد  داشدته د هندوز هدم در « کُرد»داژ  

برخي از نوادي خراساش د در بين الارسي زباناش االغانستاش مصطلح است. بر ايدن 

م اساس اين داژه در آثار شاعراش د نويسنوگاش قويم اهل نوادي م بور بايو به ض

هاي خدود در دجده لوين محمو بلخي در سدرددهااد  باشو، ننانكه مودنا ج  
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آدرده است. اد در ابياا زير، مرزبنوي، ک ت ار با پ دتة خداك، د تفكيدک « کُرد»

م ردعاا را تجسم بخ يوه، د تلويحاً اتخا  تَک کِ تي محصودا د نوش « کُرد»

، زعفراش د شدلغم د 203(، سير، كَََبَرها د سب يهادوي  )مخفّ  دوائ  به معني دانه

 را، به جاي ک ت مخلوط يا در هم، توصيه کرده است: « کُرد»در 

 دگدر كُارديهر دويجي باشدوش 

 خود كُردهر يكي با جنس خود در 

 زعفرانددي زعفددراش كُاارد تددو کدده

 شلغم پوز خدويش كُرددر مكن در 

، اد به کدردي، مودعده كُرديتو، به 

 ]ک ت شوه[

 از سدددير د کَبَدددردر ميددداش بددداغ  

 خددورداز بددراي پختگددي نددم مي

 بدداش د آميدد ش مكددن بددا ديگددراش

 که نگردد با تدو هدم طبدع د کديش

 204زاندددکِ ارض اهلل آمدددو داسدددعه

 

 

 کُوز، کيز

را « کَوزبنددوي»د « پ ددته»مردددوم دهخددوا داژ  کَددوز )بدده الددتح اد ( را 

بنوي بدراي هکَوزبنوي کدردش: پ دت»اال ايو معني کرده د مي« بنويمرزبنوي، پ ته»

(، در 4)سدوه  تداريخ قدم. اين دا  کهن در 205است« ک ت خرب ه د خيار د امرا  آش

کننو  زمين، جهت اخذ مالياا( آموه اسدت: ضمن شرح دظاي  مساح )مسادت

جويده يدا شديار [مساح، صور د که به زباش قمي آش را مرز گويندو د د سدواقي »

ييمايو ... دد دانگ جهت سواقي د انهار را مسادت نكنو د ن ]کونک، جوي خُرد

ظاهراً اين داژه بايو به ضم «. د که آش را به زباش قمي کوز گوينو د در دساب نارد

کدوز/ »اي د شدهميرزادي: ، باشو نوش کُوز اکنوش ني  تواد  دارد، در سدرخه206اد 
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kūz» :کوز/»، دسگردي د سنكسريkuz» :کِ /»، سمنانيkiz » جدوي[» بده معندي[ 

 ]جويدة[کدوز :»است که براي کاشتن مو درست کننو، د در شهميرزاد  هاييپ ته

رخنده يدا « kezuکِد د / ». همچنين در گدويش سدمناني: 207«خيار د خرب ه را گوينو

شدود د اي از مرز باز ميبر اثر پر شوش کَراِ زراعت در گوشه»شكاالي است که: 

جدوي »بده معندي « izakکيد ه/»، در يد د: kiz»209کيد /». در کرماش: 208«رددآب هرز مي

بده همدين معندي مصدطلح « kuzکوز/»، د در اطراف تهراش: «د گودا  جالي  کاري

، 211«شدوددر لدب آش کاشدته مي ]تداك[گودالي اسدت کده مدو»؛ د در شهريار 210است

کُدوز: تختدة »در برخي گوي هاي ديگر ني  به ضدم اد  تدواد  دارد، در کدردي: 

« kuzکدوز/»؛ در تربدت ديوريده: 212«کدوز: جداي ندوزاد گلده»د « زدهباريک شدخم

؛ 213گودا  کونكي به عمق نيم گ  جهت گرم نگهواشتن بدره د ب غالده در زمسدتاش

هدا د ؛ در قداين: آغدل بره214در خور د بيابانک: آغل کوندک ب غالده د جداي مدرغ

 .216است« هانين بره: آغل سنگkuz/كوز»؛ د در آ ري ني  215هاب غاله

 يا شيار بين ددپ دتة خداکي د کده« کوز»در اکرر نوادي خراساش به جاي 

جدوي »گوينو که لفظداً بده معندي مي« جويه»شود د جهت جالي کاري استفاده مي

زباناش شود. در بين الارسيگفته مي« بنويجويه»است، د به عمل ادواث آش « خُرد

مردا  اجويه: جويچة تاك انگور دالدالي  د »د « جويچه: نهر کونک»االغانستاش ني  

واد  دارد. در تربت ديوريه، محودا رشخوار د خواف به جوية عميق، بدا ت 217«آش

 د به اراضي بدا« leverلِوِر/»و، مخصوص مِيم )مو: تاك( کاري: هاي خاکي بلنپ ته

؛ د در سيسدتاني: lur»219لدور/»؛ د در گدويش بيرجندوي: 218گوينومي« luلو/»شيب کم 

 .220 يم استبه معني پ ته د زمين بلنو با شيب م« lurgلورگ/»

برخي شواهو داژگاني د مستنواا ددلت بر آش دارد که اتخا  نامهاي آلت 
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مادينه د نرينه توسط ايرانياش، در ردزگاراش کهن، نسبت د ربطي با عمل ک دت د 

، کده لفظداً 221گويندومي« کاردانک»کار داشته است. از باب نمونه در کردي به ردم 

به معني دانه يا « دانک»به معني ک ت د « رکا»هاي پهلوي د الارسي مرکب از داژه

هاي محلي براي آلدت تناسدلي زش د تخم است. از سوي ديگر در برخي از لهجه

ع ده بر نام کهن د کنونيِ م هور آش د اسامي ديگري تواد  دارد که آشكار ايدن 

، 222«کدوز»کنو، از آش جمله در کردي به آلدت تناسدلي زش نسبت د رابطه را بياش مي

سداش کده تخدم در شديار . هماش223گويندومي« کِ ته»ر برخي از نوادي خراساش د د

شود ک دت نطفده نيد  در شدكاف کاشته مي كوز، يعني 224شكم زمين، يا د  خاك

گيدرد کده در مبحث بعو( انجام مي« کارد، کيرد»ردم توسط آلت کارنوه نر )رك. 

اين بايدو ندام آلدت کننو  عمل کاريوش تخم در ک ت يا ک ت ار است. بنابرتواعي

از يک ري ه بوده د با ک ته، ک ت د ک ت ار نسبتي داشته اسدت. « کوز»مادينه با 

در متوش کهن به معني برگة زردآلو، هلو د غير آش به الراداندي « کِ ته»داژ  الارسي 

، د هنوز هم در خراساش، االغانستاش د تاجيكستاش بده همدين معندي مصدطلح 225آموه

ن معني در لف  د ماهيت نسبي با ک دت د کدار ندوارد، در . داژ  ک ته به اي226است

، متنداظر بدر 227«محدل ک دتن»دالي که معني اصلي آش، يعني ک ت، م ردع د نيد  

جاي ک ت نطفه است. شايو اتخا  نام ک ته براي برگه در اددار قويم مبتندي بدر 

کده شباهت ظاهري دد لية زردآلو يا هلوي دانه برآدرد  خ ک کرده با الرج بوده 

شوه است. بر اين اساس داژ  ک ته به معني آلدت گفته مي« ک ته»در تواد  عامه 

تري داشته باشو. اما نرا در متوش کهن د منابع لغدت تناسلي زش بايو پي ينه قويم
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الارسي قويم نياموه؟ دليل آش ردشن است، نوش لغاا د اصط داا عاميانه کده 

واد  داشدته کمتدر موردتوجده ادبدا در محادراا شفاهي عامه در اددار گذشته تد

نويسنوگاش قرار گرالته، به خصوص که به کار بردش نامهاي گوي ي آلت مادينه د 

کاسدته اسدت. نرينه ددر از ادب د اخ ق بوده د  کر آنهدا از اعتبدار آثارشداش مي

گماش اصط ح ک ته به همين معني در محادراا خصوصي مردماش مادراءالنهر بي

( در 545تدواد  داشدته، ندوش اديدب صدابر ترمدذي، )دالداا  د خراساش قدويم

، د برخدي از نويسدنوگاش ايدن سدرزمين، بده 228اي هجو آش را بده کدار بدردهسردده

را بدا همداش مفهدوم « ک دت ار»د « ک تمنو»نورا، گاهي بردسب اقتضا، کلماا 

جدامع انو، مر ً دكديم ناصرخسدرد قباديداني مدردزي، در ک تة موردبحث آدرده
 ( گويو:462)تألي   متينالحك

لده: ... ظاهرياش را مرل به زناش است انور تأديل، ننانكه خدواي گفدت: قو

زنداش شدما : »]223سور  البقره، آية [« نساؤ کُم دَرث لَكم الَأتوا دَرثَكُم الي شِئتُم

مدي ؛ اهل ظداهر ه«ک تمنو شماانو، به ک تمنو خويش الراز آييو ننانكه خواهيو

 .229«باشرا کنيو هرگونه که خواهيوبا زناش م»گفتنو: 

ح ، در شدرابوالفتدوح رازي(، در تفسير 6خ اعي ني ابوري )نيمة اد  سو  

و بده زناش شما ک ت ار شماانو، پدس بياييد»همين بخش از آية م بور نوشته است: 

در متن آيه توسط دد نويسنو  « دَرث». لغت عربي 230«ک ت ار خود آنجا که خواهيو

 منو د ک ت ار معني شوه که بدا ک دته داراي ري دة م دتركخراساني م بور ک ت

، يا بده «زشِ مرد»زار، را، ع ده بر ک ت« دَرث»است. دبيش تفليسي کلمة عربي 

ي معني کرده د در برخي از الرهنگهاي عربي به الارسي بده معند« همسر»اصط ح 

 .231جماع ني  آموه است
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ملده جاز منابع قدويم از به معني نطفه، که در برخي « آبِ کار»از اصط ح 

آموه. نوش لفظداً بده  _...« بر که گردي پير آب کارا م»اي: سردد  اددوي مراغه

، ني  نسبت د رابطة کاشت نطفه با عملِ ک ت د 232معني آب ک ت يا ک ت ار است

ب به قل»( در اين بيت 577تواش استنباط کرد. اثيراخسيكتي )دالاا کارِ تخم را مي

، کلمدة 233«به اصل استر، ندو الدرج اسدتراش بيكدار /راش مقلوباشتر، نوش بو  اشت

ک ت يا ناکاشدت آدرده کده اشدار  تلدويحي بده نابداردري را به معني بي« بيكار»

بي ي  ک ت د زاد از پي»ک تنگاه يا ک تة استر است. خاقاني شرداني گفته است: 

 دت د زاديسدت مرا ک»، 234«انواين زش د مرد که با نفع د ضَرآميخته /غ مانش کننو

، دهخوا دد بيت م بور را به شداهو 235«که داجت به دوا د آدم نوارم /در طينت د 

، ک ت د زاد )ترکيب عطفي(: کاشتن د زادش»اين شرح د تعري  نقل کرده است 

در ددادا زنداش »اي، شردي اددوي مراغه«. 236نطفه د تخم االكنوش د نتاي  آدردش

ث ا با مضموني به هماش مفداهيم موردبحدر« ک ت»د « کار»سردده د کلماا « بو

 د« پس ببنوي ز پيش خواهدو کدرد /زش بو کارِ خويش خواهو کرد»آدرده است: 

 .237«بنو کِ ت کنوتا ترا پاي /مارا ابليس در به ت کنو»

، به معني شيار يا دفر  ک ت «کوز»شود که داژ  کهن بوين ساش معلوم مي

 دتنگاه م آلت تناسلي مادينده، يدا شدكاف کد کارِ تخم، از نظر لف  د معني، با نا

، کده 238کرده معني« نردنرينه»را « کُش»نطفه، نسبتي ن ديک دارد. ناظم ادطباء کلمة 

ده که به معني ماده د مادينه بو« ک ته»د « کوز»هاي محلي، هماننو ادتمادً از داژه

 اشو.هاي محلي هنوز هم مصطلح بدر الرهنگها ثبت ن وه است د شايو در لهجه
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 کارد، کارت، کِرت

بده « سِكّين»هاي عربي به الارسي سو  پنجم هجري، لغت عربي در الرهنگ

، 239شوه اسدت ثبت« آهن ايمذ/ ايمو»به معني « سِنّه»د « سِكِّه»د لغاا « کارد»معني 

. زمخ دري لغدت 240ني  آموه است« ايمر»در الرهنگها در دجه « ايمو»د داژ  الارسي 

ايمدر: »معني کرده، کده « شيار، آماج»را « مِكوَف»د لغت « يمرآهن شيار، ا»سِنره را 

دزش خنجر، آهن سرتي  که بر نوب خديش گذارندو د زمدين را شدكاالنو د  ]بر[

مدين آماج به تيغة آهني خديش کده برزيگدراش ز»د « ايمو، به دا ، ني  همين است

ي م ابهي لغاا عربي م بور معادلهاي الارس. دبيش تفليسي براي 241«بواش شيار کننو

؛ د به نوشدتة صدادب 242«سِنّه: گادآهن، سرقلم تراشيوه»، «سِكّه: گادآهن»آدرده است 

سدكّه: »؛ د به گفته دهار 243«سنّه: سرقلم»، «سكّه: الحويو التي يحرث بها» تاج ادسامي

. تعاري  م بور دجده ت دابه کدارد، 244است« سکّ: ميخ آهنين»د « ]ميخ[آهن مسمار 

ا سدرقلم تراشديوه، را از نظدر تيد ي دم د ندوك د نيد  تد تيغة آهني خيش، مديخ د

دهو. کارد د تيغة آهنين خيش که هر دد دسيلة دوددي شكل ظاهري آنها ن اش مي

انو، در بدادي امدر، در زمانهداي پديش از تداريخ دسديلة ايجاد شيار، شكاف د برنوه

گدر آش ديدادوي بوده که بعوها يكي کاربرد جنگي، جرادي د خانگي پيوا کرده د 

سدت. ادر شخم د شيار، يا ايجاد کرا د کوز ک ادرزي، مورد استفاده قرار گرالتده 

م درداقع، هماش ساش که در مبحث پيش گفته شو، کارد يا دسيله شدخم ادليده شدك

 کدردهشكاالته د برزيگر، بدا تخدم اال داني آش را بداردر ميزمين را با ايجاد شيار مي

 است.

لح است که تعاري  د معداني آنهدا کداربرد مصادر د لغاتي در کُردي مصط
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داژ  باستاني کارد، به عنواش دسديلة شديار د شدخم، را بدا اصدل د ري دة کَدرا 

کِرتاندوش: بريدوش بدا »کنو، از آش جمله اسدت ک ادرزي د ک ت د کار تواعي مي

کِرا کردش: شيار کردش ندوب بدا کدارد، »، «کِردتن: با دنواش خرد کردش»، «دنواش

کِدردد: گدراز ک دادرزي »، «کِرا: شيار بر نوب، نوب خدط»، «نوب خط زدش

، «کَدرد د کديش: گدراز کدش ک دادرزي»، «، کَدرد ک دادرزي245]بيلي مخصدوص[

. 246«ک توکا : ک دتوکار: ک دت د کدار»، «، کارنو: کارد، ناقو«کارتَن: بذراال اني»

  هاي محلي نيد  تدوادها د مصادر گوي ي م بور در برخي از لهجهبرخي از داژه

د در اسددفراين د تربددت  ،/kortāndanدارد، از بدداب نموندده سددب داري: کُرتانددوش 

 .247به معني بريوش با دنواش مصطلح است korčondanديوريه: کُرنُنوش/

اکنوش داژ  بسيار کهن کارد در بين الارسي زباناش تواد  عدام دارد؛ بدا ايدن 

kārt/هاي محلي بدا همداش گدويش باسدتاني کداراهمه در برخي از لهجه
؛ د در 248

برخي از گوي ها با کم د بيش تفادتهاي مصطلح اسدت، از آش جملده در گدويش 

kartaeراجي )در دليجاش(: کاراَ/
، زردشدتياش يد د: kārt؛ زردشتياش کرماش: کارا/249

kortکُدددرا/
kert؛ کليميددداش يددد د: کِدددرا/250

kertاي: کِدددرد/؛ سدددرخه251
؛ تال دددي: 252

گفتده  kelakurd، لنكراني: کِلَ کدورد/kelekārd، تاتي کلوري: کِلَ کارد/kārdaکاردَ/

. برخي از داژگاش محلي م بور از نظر تلف  با لغداا کدرا ک دادرزي د 253شودمي

کار )از مصور کاشتن، کاريوش( مصطلح در هماش لهجده م دابهت دارد؛ مدر ً در 

به معني کارد د ني  کرا ک دادرزي  kortگويش زردشتياش ي د داژ  محلي کُرا/

. همچندين در گدويش 254بده معندي کدار ت دابه لفظدي دارد korداژ  کُر/ است که با

د به عمدل ک دت د کدار « kērdکيرد/»اهالي خُور )در نادية جنوق( به اب ار کارد 
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. هماش ساش که گفته شو اصدط ح آبِ کدار بدراي نطفده 255گوينومي« ک ت د کير»

عني آب ک ت يدا )آب مني دامل تخم يا اسيرم( در متوش کهن آموه که لفظاً به م

، کده لفظداً بده 256ک ت ار بوده، همچنين اصط ح تيغ آبي براي آلت مرد به کار رالته

معني کارد آبي د مفهوم کاردِ آبِ کار است. از طرالي شكل د هيئت ظاهري آدا 

هاي ن ديدک تخدت تخم د شخم ادليدة پديش از تداريخ د ک د  شدوه در تيده

د. آز آنجا که در کدردي آلدت کدارد بدا د شباهتي به آلت تناسلي مرد دار 257جم يو

تدواش گمداش بدرد کده اتخدا  نامهداي ، مي258مصطلح اسدت kirdد کِرد/  kirنام کِر/ 

کارد، کرا ک ادرزي د آلت کارنو  نرينه نسبت د رابطه مستقيمي با ک ت د کار 

 د مصادر کاريوش د کاشتن در اددار باستاش، يا پيش از تاريخ، داشته است.

 
 کشت و برزکشت و ورز، 

ندوش « ک دت د بَدرز»يا « ک ت د دَرز»داژ  دَرز يا بَرز در ترکيب عطفي 

د به همداش معندي د مفهدوم در متدوش کهدن الارسدي آمدوه اسدت. « ک ت د کار»

( به نقل سدخناش مندونهر 352کنيم. بلعمي )در سا  هايي از آش را مردر مينمونه

د ک دت د »... يت گفته است: پادشاه پي وادي پرداخته د از جمله در دظاي  رَع

؛ د در بداب دكومدت «دَرز کننو د درخت بن اننو د بنا کننو تا جهاش آباداش بُدوَد

ها بَردهدو آش سدا  خدراج از اي داش اگر سالي بداراش نيايدو کده ک دت»گويو مي

. در مندابع تداريخي د متدوش کهدن از ديرانگريهداي االراسدياب در ايدراش 259«بيفكنو

ها گفته شوه، زدطهماسب به ترميم آنها پرداخته که بلعمدي بده اقدوام زمين سخن

ملكي بود با عو  د داد د هر مُلكدي کده »دي اشاره کرده است، زدبن طهماسب: 

هاي بسيار د جويها بگ اد د مردمداش االراسياب ديراش کرده بود آباداش کرد. ن مه
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به نوشدتة همدو:  260«.ترا ک ت د دَرز الرمود، د هفت سا  خراج از مردماش برگرال

نوش ملوك اشكانياش را کار به کنداره رسديو د سديري شدو، مردمداني بده مُلدک »

... د اين نبطياش کده امدردز بده ردسدتاها د 261بن ستنو د اي اش را ارميناش خوانونوي

هدا انو که عرب مُلک اي اش بستو. اي اش اندور آش دهانو از نسل ارميناشسواد عراق

مُلدک  ]از[دَرز کردنو، د ک دت د دَرزشداش خوشده آمدو د بيراکنونو د ک ت د 

در ج يدره [بده طداي  »از ديگر مطالب نوشدتة بلعمدي اسدت:  262«.دست بازداشتنو

 ]در[رداش؛ د انور پالي هدا بسديار اسدت د ک دت د دَرزهدا بسديار د آب ]العرب

( بدا 98سدليماش مسدلمه )در سدا   263«.خرمي د خوشي نوش سغو سدمرقنو اسدت

بده زمدين ردم، اندورد ک دت د دَرز »اناش به غد اي قسدطنطنيه رالدت سياه مسلم

 264«.کردنو

را در تعري  « ک ت د بَرز»( به دالعاا 372)در سا  دودد العالم صادب 

بهمن آباد د م يناش د دد شهرك »برخي از نوادي، از جمله خراساش، آدرده است: 

اندور  ]ابيورد [ادردب»، «است خُرد، در راه ري، د انوردي ک ت د برز بسيار است

مياش کوه د بياباش است. جايي بسيار ک دت د بدرز د هدواي درسدت د مردمداني 

اسفينقاش، نادية  [د سيبينگاش ]= جرمقاش، نادية بجنورد کنوني[جرمگاش »، «جنگي

انوبا ک دت د درز هاييشدهرك ]؟[، راديندي]قونداش[، خوجداش ]سملقاش کنوني

، «د دشت، د ايدن همده از ددودد ن دابور اسدتبسيار د آباداش، د انورمياش کوه 

الدرددس [، تدوش]ينابدو، گنابداد[د کُندور، بنابدو  ]طرثيت، کاشمر کندوني[ترشي  

انو، از دودد کوهسدتاش هاييشهرك ]کريت کنوني در نادية طبس [، کري]کنوني

بوزجداش از ندوادي تربدت جدام [پوژگاش »، «است د ن ابور، باک ت د برز بسيار
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 ]در ناديددة خددواف کنددوني[نددو، سددنگاش د سددلومو د زدزش، خايم]کنددوني

هاي بسديار بدا ک دت د برزندو د از ايدن انو از دودد ن ابور د جايهاييشهرك

خجستاش د ناديتي است انورکوه د اد را ک دت د بدرز »؛ «ها کرياس خي دشهرك

سرخس ... جايي با ک دت د بدرز بسديار اسدت د مردمداني قدوي »؛ «بسيار است

نهبنواش کندوني در خراسداش [نِه»؛ «د جنگي د خواستة اي اش شتر است انوترکيب

در  265«.انور دي ن دودشهرکي است آباداش با ک ت د بدرز بسديار، د پ ده ]جنوبي

)از متوش کهن به گويش طبري در قرش نهارم، برگرداش به الارسدي در نامه مرزباش

شود، از باش گفتگو ميقرش هفتم(، در جايي که از ادواث آبادي براي شهري در بيا

مسدتعو [در آش عرصه زميني پاك، د منبتدي گدوهري»جمله توصيه شوه است که: 

ابومنصدور مدا ترديدوي  266«.دارد، بگ ينندو ]ک ادرزي[، که اهليت درزيوش]رديش

 267«( گفتده اسدت: آش دَرز کده از دَرزِش آش پ ديماش ن دوي333سمرقنوي )دالاا 

متوش کهن قرش پنجم( از جمله تمريلي به اين )از  رسالة ق يريهدر ترجمة الارسي 

 شرح آموه است: 

، نه از بهر مرا»راند بار بر نهاده، گاو بر نگريست و گفت: مردي گاو مي

 268«.اندبار كشيدن آفريدند، مرا از بهر كشت و ورز آفريده

ه نقدل کدرد« باغ»( تمريلي از زباش دا  610)تألي   الرائو السلوكصادب 

داري کده ک دتة تدو ي سليم القب ک تة ديگراش خوردي، طمدعگفت: ا»است که 

 نخورنو؟ د درزيو  تو برنوارنو؟ مگر گفتة دكيم ن نيوي که: 

 پسددر نويددو درزيددو  پددور بخددورد
 بكاشتنو د بخورديم د کاشدتيم د خوردندو

 

 همي خوريم پسدردار گرنده مدا پدوريم 
 269نددو بنگددري همدده برزيگددر يكددويگريم

 

( از 13، بندو 1)بخش  کارنامة اردشير بابكاشانه( در متن پهلوي )الارسي مي
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د « vāsteryōšanداستريوشدداش / »منددابع برجدداي مانددو  عصددر ساسددانياش دد داژ  

دشددي، در برگددرداش الارسددي الره 270آمددوه اسددت.« ka(e)rtaran-Varzدرزکرتدداراش / »

ش را د درزکرتارا« گله پردراش د دامواراش»، د استريوشاش را کارنامة اردشير بابكاش

« دهقداش»؛ اما م كور، براي داستريوشداش معداد  الارسدي 271معني کرده« ک ادرزاش»

، کده از نظدر معندي د مضدموش بده اصدل 272آدرده« برزگدراش»د براي درزکرتداراش 

تر است. نوش داستريوشاش به معني دهقاش يا ک ادرز صادب دام بدوده د ن ديک

به معندي ک دت د  «درز»از درزکرتاراش، به معني درزگراش يا ک ت کاراش مرکب 

 يعني کننوگاش است.« کرتاراش»ني  بذر به اضاالة 

دِرِزياا / »هاي ديگري نوش برابر گ ارش پوردادد، در منابع ادستايي، داژه

vǝrǝzyāta »داستَردَئيتي / »، 273به معني ک ت د درزvastravaiti » ،به معندي ک دتمنو

( د در گد ارش پهلدوي )= زندو برخوردار از ک ت د درز، يا ک ت ار آموه است،

. داژ  پهلدوي 274به معني درزنوه، کارگر )د ني  برزيگدر( اسدت« varzitarدرزيتار / »

د « varz»د در ادسدتايي « کار، ک ت، ک ادرزي د ک ت ار»با معاني « varzدرز / »

کدار  به معني درزيدوش د ک دت د« zǝvarدَرِز / »از مصور « varza»ايراني باستاش 

با معداني مختلفدي،  varzit(d)anيوش يا برزيوش در الارسي د پهلوي آش: درز 275است.

، نوش کارکردش، انجام دادش، به جا آدردش، کوشديوش د نيد  کاشدتن د ک دادرزي

هدداي بددرز، درز، . گذشددته از درزيددوش، د درزش، داژه276دارد varz/ري دده در درز 

زا د درزاد)گاد نر که زيگر، درزيكار، درگر، درزد، درزي، درگر، درزبرزگر، برزه

از براي ک ت د درز به کار برنو(، ک ت د بدرز، ک دت د درز، ک دت د درز د 

 ک ادرز همه از هماش ري ه د بن است.
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 رابطة ورزش و کشت و کار

هماش ساش که در مبادث پي دين « درزيوش»از مصور « درزش»داژ  الارسي 

غدوي خدود را، در شواهوي از آش آمدوه اسدت، ماهيدت د مفهدوم د نيد  ري دة ل

ردزگاراش کهن، از اعما  ک ت د کار در ک ت ار د باغستاش گرالته است. نرا کده 

درزش »بدا « ايدرزش زدرخانده»درکاا بوني درزش سنتي ايراني معدردف بده 

از م رعده آغداز شدوه اسدت. درکداا بدوني در درزش « کدار»همانندو « باستاني

هن پي ين، تداکنوش اسدتمرار ياالتده هاي بسيار کاي، که به پيردي از سنتزدرخانه

است، درداقع هماش اعما  نخستين ک اردزاش ايراني، طي امور مختل  درزگدري 

گذارد. عملياا آمداده کدردش زمدين، در عرصة ک ت ار د باغستاش را به نمايش مي

کاشت بذر )معرب برز(، هموار کردش خاك، آبيداري د امدور داشدت د برداشدت 

هاي ها د درکاا انواع درزشتواش با العاليتيش را ميمحصو  در ه اراش سا  پ

کاراش کنوني مقايسه کرد. برزگراش نخستين عملياا م بور را بدا اب ارهداي باستاني

انو. اين دادهطبيعي از سنگ دنوب د با درکاا دست د پا د پيكر خود انجام مي

ز آنها با برخي عملياا د اب ارها د ني  نوع درکاا برزگر در دين انجام هر يک ا

هاي تمريني در درزش باستاني د دسايل آش قابدل تطبيدق اسدت. از بداب درکت

نمونه عمل شخم د شيار که بوداً با سنگ يدا ندوب ندوك تيد  شدبيه بيلچده، بدا 

هداي تواش در شدكل درکتگرالته است، ميدرکت دست د پاي برزگر انجام مي

هداي ايسدتاده د دجوه تمريناي طي برخي از دست د پاي درزش کاراش زدرخانه

، درکداا «تختده شدنو»يا « تختة شنا»ن ستة آناش م دظه کرد؛ مر ً در درزش با 

د « مالده»درزشكار سنتي، باستاني کار، بر ردي آش، درداقع هماش تخته يدا ندوب 
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درکاا ک ادرز ايراني در اددار کهن، به هنگدام تسدطيح خداك د همدوار کدردش 

گذارد، د نوش درکاا باستاني را به نمايش مي« ک يماله»ک ت ار، يا به اصط ح 

تختدة »پيدوا کدرده د « شنا: شنو»دارد، دجه تسمية « شناي در آب»کار شباهت به 

برخي از اب ارهاي نخستين برزگري بده عندواش  277ني  بواش منسوب شوه است.« ماله

رزم تكامدل دسيلة دالاعي در کارزار د پيكار به کار رالتده د بعدواً در شدكل آدا 

درآمدوه « بيل»ياالته است. مر ً آلت نوك تي  شخم د شيار ادليه، که بعواً به شكل 

خدرمن کدوب، بده صدورا گُدرز »به ني   خونگ تبويل شوه، د ندوب زمخدت 

تكامدل ياالتده د در دجده « داس»درآموه، د اب ار سنگي ادليه براي درد در شدكل 

ر انواع ک تي ايراني، رزم بدودش خنجر د تيغ اب ار رزمي شوه است. از سوي ديگ

گذارد که مايه سدرگرمي د ن داط دهقانداش بدوده س ح برزگراش را به نمايش مي

هاي پهلواني، نوش جدوانمردي، آزادگدي، نيكدي گفتدار د پندوار د است. خصلت

سرشت گيراش از هماش صفاا دهقاناش نيکاي د ک تيکردارِ درزشكاراش زدرخانه

، کده هنددوز هدم بسدياري از برزگدراش د ردسددتائياش از آش ايدراش قدويم مايده دارد

 برخوردارنو.

هاي بسديار متندوعي کده در گذشدته ها د سرگرميبا تأس  خيلي از بازي

معمو  بوده به توري  از مياش رالته، د آنچه در گستر  الرهنگي ايراش قدويم کدم د 

کده اغلدب بدا  بيش تاکنوش استمرار ياالته قابل مطالعه د بررسي است. اين بازيهدا

درکاا د تمريناا بوني همراه اسدت، بده عندواش سدرگرمي در بدين کودکداش د 

جواناش د دتي ب رگسادش در ايام تعطيل يا الراغت در ايراش د ک ورهاي همسايه، 

هداي هاي آنها در گويشمتجادر است د نامشود. تعواد اين بازيها از سيانجام مي
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هايي دارد، اما بواش لحاظ که تاجيكستاش تفادامحلي ددياا ايراش د االغانستاش د 

بي تر آنها ري ه داصل ايراني دارد، اسامي اين بازيها بايو از زباش الارسي د برخي 

هاي ديگر اخذ شوه باشو، د قطعاً بعضدي اي از لهجهپهلوي )الارسي ميانه( د پاره

ني سنتي دارد هاي برزگراش در عملياا ک ادرزي د باغبااز آنها ارتباطي با درکت

 که در هر صورا قابل بررسي زباش شناساش د پژده گراش الرهنگستاش است.

 
 واستر، واستريوش؛ وَرَز

در منابع ادسدتايي بدا معداني نگهبداش د « vāstraداسترَ / »داژ  پارسي کهن 

آنچده از بدراي خدورش مردمداش د »، د ني  ک ت ار د نراگاه د خواربار، يدا 278شباش

همدين  279د همچنين به معني برزگدر د ک دادرز آمدوه اسدت.« آيونارپاياش به کار 

اد بهدي  280بده کدار رالتده اسدت.« vāstrداسدتر / »داژ  در پهلودي )= زنو( در دجه 

« با سَرَه»( داژ  الارسي 936)الرهنگ الارسي تألي  در سا  تحفه اددباب صادب 

باسارَه »  اين تعريالرهنگ جهانگيري ثبت کرده است. در « زارک ت»را با معني 

)باسين موقوف د التحِ را(: زميني را گوئيو که به جهت ک ت د زراعدت باسرَك د 

زار اميوش ز آب کام / سيراب باد آراسته باشنو، شمس الخري گفته: پيوسته ک ت

نويسداش قدرش يدازده هجدري، تعريد  ديگر الرهنگ الارسي«. تا که بود نام باسره

گويدو ميبرهداش قداطع د صادب  281انو.ردهرا ثبت ک« زارک ت»م بور، د ني  معني 

 ]باسرِه[د کسر ثالث  ]باسره[باسَرَه: ک ت د زراعت را گوينو، د به سكوش ثالث »

« باسدره»دهدو کده داژ  الارسدي ادتمدا  مي (Horn)هم به نظر آموه است. هُردش

ادستايي د پهلدوي اسدت، د مرددوم « داستر»هاي قويم، هماش منورج در الرهنگ

ادستايي « داد»اال ايو که گماش هُرش پذيرالتني است، نوش تبويل شوش پوردادد مي
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 vāstryaداسدتريه / »الارسي ماننو بسيار دارد. برابر نوشدتة پدوردادد داژ  « باي»به 

، د آنچه بده کدار دهقداني پيوسدتگي «ک ادرز»يا « برزيگر»صفت است، به معني 

. در 282)نوپاني( باشدودارد، خواه ک دت د درز )= ک دت د بدرز( د خدواه شدباني

يداد شدوه د « vāst(a)ryōšanداستريوشاش / »با عنواش « ک ادرزاش»منابع پهلوي از 

به معني ک ادرز، يا دهقاش داراي گاد د گوسفنو آموه « vāst(a)ryōšداستريوش / »

است. يكي از طبقداا اجتمداعي نهارگانده در ايدراش باسدتاش تدا پايداش ردزگدار 

آمونو. طبري از رهبراش اين طبقه با عنواش به دساب مي «داستر يوشاش»ساسانياش 

اندو، کده بده معندي داستر پوسبذ ياد کرده»د مسعودي با نام « داستريوشاش سادر»

 283است.« دزير ک ادرزي»

 24/6/1394تهراش د 

 
 :هايادداشت

 

، 1381زاده، تهراش، مطالعاا الرهنگي، ، ترجمه همايوش صنعتيايراش در شرق باستاش. ارنست هرتسفلو، 1

 با اختصار. 189-186ص 
 .185، ص هماش جا. همو، 2
 .10، ص هماش کتاب. همو، 3
 .11، ص هماش کتاب. همو، 4
 «.آريايياش»،  يل 1383المعارف، ، تهراش، مرک  دايرهالمعارف ب رگ اس ميدايره. 5
هاي پوراش د پي ينياش، دتي در دف  برخي داژگداش بسديار . اين خصلت ايرانياش، يعني پيردي از سنت6

کهن، موجب ک   راز د رم هاي خط ميخي هخامن ي ديگر اقوام باستاني شدوه اسدت. آش تدري 

کنو: اقوام شرقي خوش نوارنو که از راه د رسم آبداء د اجدواد خدود ن نكته اشاره ميدايت به همي

هاي خود را بده صدورا پادشداهاش شايو که پادشاهاش ايراش ني  کتيبه»دست بك نو، همين انوي ه: 
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هداي جهاشهاي تخت جم يو شو )آش تري دايدت، منجر به خوانوش کتيبه« سل  خود نوشته باشنو
 (.170، 169، ص 1368مة کيكادس جهانواري، تهراش، انت اراا انق ب اس مي، ، ترجگم شوه

عبدارا از کاشدت ددبداره، يدا کاشدت ترميمدي، « داکدار». در گويش ک ادرزاش نوادي بيرجنو د قاين 7

ر آقاي دکتد قسمتهايي از م رعه باشو که بذر نردييوه يا به اصط ح رَد خورده است )مستنو به قو 

 يا، اهل بيرجنو، استاد بازن ستة دان گاه در رشته ک ادرزي(.محمورضا بهن
، به کوشش غ محسين يوسفي، تهراش، علمي د الرهنگي، نامهقابوسعنصرالمعالي کيكاددس دشمگير، . 8

 .5، ص 1364
، ص 1363، به کوشش محوتقي دانش پژده، علمي د الرهنگدي، تاريخ الوزراءالوين ابورجاء قمي، نجم. 9

كدن کده مبدو »( نقل کرده 720)تالي  تاريخ گ يوه مضموش را هم دمواهلل مستوالي، در  ؛ اين9، 7

؛ «(داس»،  يدل نامدهتلغ)دهخوا، « کاريبه داس دهر هماش بوردي که مي /درين ک ت ار ردز ج ا

دِ »سدت اين بيت ني ، از شاعر معاصر اهل خور د بيابانک، به لهجة خوري، داراي همداش مضدموش ا

، مگستاش، ، تهراشويراالسانة ک)ادمو اميني، « هَرنِه گِي آدَمي تُودُنيه بِكِ ت /ا دِرددُدشَنکَري آخِرَ

 (.8، بيت 233، ص 1384
امدردز ردز ک دت »( گويدو 106، ص  513، تالي  سراج السائريناز باب نمونه ادمو جامي نامقي ). 10

تفسدير در قرش ش دم هجدري ) ؛ معين الوين محمو ني ابوري «ماست، امردز بنكاريم الردا نورديم
کنو د آب به هنگام  ]:شيار[دد دهقاش باشنو: يكي زمين شويار»( گفته است: 187، ص بصائر يميني

؛ د الخرالوين «بوهو د به دقت تخم پاکي ه بيراکنو ... د باز آش ديگر رن  کار نك و، تخم ضايع کنو

ازد  /اگر صو سا  تخم مهرکاري»( گويو: 462، ص466، سردد  سا  ديس د راميناسعو گرگاني )

زمين  /جهاش گ اي د بردداغ کامراني نه(: » 508؛ ابوالفرج ردني )دالاا «در دست ج  بادي نواري

هداي در جوي(: » 515(؛ مسعود سعو سلماش )دالاا 65ص ديواش )« نورد د درد تخم نيكنامي کار

(؛ رشيودطوط 252، ص 1ج  ديواش)« در باغهاي ملک همه تخم عو  کار /بخت همه آب کام راش 

« ج  تخم مكرمت تو به عدالم دردش مكدار /ج  ميو  طرب تو به گيتي دردش مچين(: » 573)دالاا 

گِدرد خسيسداش نگدردم ارنده (: » 588الوين عبوالرزاق اصدفهاني )دالداا (؛ جما 209ص )ديواش 

(:  595 (؛ خاقداني شدرداني )دالداا265ص ديدواش )« تخم طمع در زمين شدوره نكدارم /خسيسم

(؛ شداه 935ص ديدواش )« ددلت ستانه بوس درا باد تا بكام / صو تخم عدو  بكداري د بدوردي»

تخمي  /دردينوش ک تة خود به دست خود مي(: » 597الوين محمود خواالي، دالاا سنجاش )رکن

رداش شوست به جوي (: » 6(؛ راليع لنباني )سو  28، ص ارشادال راعه« ) که نكوتر است ارکاري به
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(؛ قمري آملي 123، ص ديواش راليع لنباني)« انور جهاش همي کاري که تخم مردمي /و ددلت از آشت

« کدارتخم انصاف به هر جاي که هستي مي /گرا بايو که ز گيتي به انصاف خوري(: »625)دالاا 

د  ندوااينجا اگر اَنَوك(: »635(؛ اددوالوين کرماني )دالاا 171ص  الوين قمري آملي،ديواش سراج)

گرنيک بكارنو  /هم از پي آننو که تخمي کارنو، دردي ي د ميري د القيري تخمي است /گر بسيارنو

، به کوشش ادمدو ابومحبدوب، تهدراش، سدردش، ديواش رباعياا اددوالوين کرماني)« نكو بردارنو

 /ساز راهي که راست نيست سداز(: » 753(؛ خواجوي کرماني )دالاا 860، رباعي 200، ص 1366

 (.55ص ديواش )« ميخت بكار نيست مكارتخم آ
اي به الرزنوش ادمو صفائي ضمن تاکيو بر ( در نامه86، ص مجموعة آثار يغما جنوقييغما جنوقي ) .11

کيميدا ک دت د کدار اسدت د »کندو: ک ت د کار، غرس نها  پسته د هسته )زردآلو( را توصيه مي

رجدام  ايش بار خواست، به هنگا بده السودش برگ د بار، مني جو به از خرمني گوهر است ... بخ

 «.د بردار ]= خرمن کو بي کن[، درکوب ]:بكار[د در کار  ]:شخم کن[خوش بر کاد 
، داژ  کار را به معني ک ت د کدار 24، ص 1353، اميرکبير، ن ينهاي بلوك زهراج   آ  ادمو، تاا . 12

ش قد دين( بوين زهرا در شهرستا د ني  کارگري آدرده است؛ اد از قو  کوخواي سك آباد )از توابع

الصدل کدار همده سدرآب »گويدو به متغير بودش تعواد جمعيت ردستا در الصل ک ت د غيدر آش مي

 «.ردنوا دنبا  کار ميشاش هستنو د زمستاش به شهرهدملک
 .140،ْ 38، ص 1374، به کوشش تقي بينش، تهراش، البرز، کتاب المصادرقاضي ابوعبواهلل زدزني، . 13
 .140، 38، ص 1346، به کوشش دکتر سيوجعفر سجادي، تهراش، بنياد الرهنگ، رقاهالم. 14
، به کوشش مجتبي مينوي د اليردز دريرني، تهراش، بنيداد کتاب البلغهاديب يعقوب کردي ني ابوري، . 15

 .276، 275، 97، 96، ص 1355الرهنگ، 
ق(، تهدراش،  604از نسدخه تحريدر )نا  عكس السالي الي ادسامي ابوالفتح ادمو ميواني ني ابوري، . 16

 .497، 496، 185، ص 1345بنياد الرهنگ، 
، به کوشش سيومحمو کاظم امام تهدراش، مقومه اددبابوالقاسم محمود بن عمر زمخ ري خوارزمي، . 17

 .680، 280، ص 2، ج 98، ص 1، ج 1342ان گاه تهراش، 
زاده، تهدراش، مرکد  ن در اد  عدالم، بده کوشدش دکتدر عدتداج المصدادرابوجعفر ادمو مقري بيهقي، . 18

 .225، 9، ص 1366دان گاهي، 
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)از ردي نسخه کتابخانه آستاش قوس به کوشش دکتدر ع يد اهلل جدويني، تهدراش، الرهنگ مصادر اللغه . 19

 .254، ص 1362تحقيقاا الرهنگي، 
، 7136 گاهي، ، از مؤلفي ناشناخته، به کوشش علي ادسط ابراهيمي، تهراش، مرک  ن ر دانتاج ادسامي. 20

 .119، 14ص 
، بده کوشدش مُهدذزبُ اسسدماء الدي مُرَتّدب الحُدردف دَ ادشدياء ]سيسدتاني[محمودبن عمدر سدجّ ي. 21

 .252، 148، 87، 81، 23، ص 1364محمودسين مصطفوي، تهراش، علمي د الرهنگي، 
 .85، ص هماش کتابهمو، . 22
، ص 3491يو نجفي، تهراش، بنياد الرهندگ، ، به کوشش دکتر سعدستورادخواشقاضي بور محمو دهار، . 23

14 ،62 ،209 ،217 ،218 ،225. 
 .342، 154، 151، 27تا، ص ، تهراش، اس ميه، بيمنتخب اللغاا شاهجهانيعبوالرشيو تتوي، . 24
پور، بده خدط محموصدادق ، مولوي عبدوالرديم بدن عبدوالكريم صدفيمنتهي ادرب الي لغاا العرب. 25

؛ د نيد  دهخدوا، 977، 503، 502، 253، 233، 40، 32، ص 1298، دسيني، تهدراش، ندا  سدنگي

 ،  يل هر يک از لغاا م بور.نامهلغت
، ص 1379ترجمه دکتر مه يو ميرالخرايي، پژده گاه، الرهنگ کونک زباش پهلوي، ديويونيل مكن ي، . 26

 پهلوي است. kartan، که گوي ي از هماش «kardanکردش: » 285
(، بده کوشدش دکتدر محمدومعين، تهدراش، 1062ن بن خل  تبري ي )تدالي  ، محمودسيبرهاش قاطع. 27

 «.کردش»، توضيح معين در داشيه 1617، ص 1361اميرکبير، 
 ark، شردي در  يل عنواش 963، ص 1348، تهراش، بنياد الرهنگ، درباره زباش آسيمحسن ابوالقاسمي، . 28

: kwn؛ سغوي د kond، ماد  ماضي kaen –ادستايي آدرده د صورتهاي ديگراش را از جمله در آسي 

kun- ؛ الارسي ميانة تورالاني دkun  ماده ماضيkird ؛ الارسي ميانه زردشتي دkunي ، ماده ماضkart ،

)الرهندگ پهلدوي(، نامة پهلوي د پازندو داژهالارسي نو کُن د ، کردش نقل کرده است؛ سعيو عرياش، 

کددردش، سدداختن، »، در  يددل عنددواش 277، ص 1377تهددراش، پژده ددگاه الرهنددگ د هنددر اسدد مي، 

، از kyrdan ،- kr، پارتي مدانوي: kyrdn ،- kwnالارسي ميانه: »نوشته است « kltń [kardan]آالريوش:

، پازنددو čarna> čar ... ارمنددي )دامددواژه(: -kr، = الارسددي باسددتاش، سنسددكريت: karادسددتا: 

[kardan]kartan.» 
 .9، ص 1342، تهراش، علمي، ايرانيراهنماي ري ة العلهاي دکتر محمو مقوم، . 29
دجوه تلفظي آش را به التح، کسر د ضم درف اد  )ك( م خص کدرده « کردش»،  يل نامهلغتدهخوا، . 30
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 است.
اي، ، تهراش، نا  سنگي، بده خدط ميرزاآقدا کمدرهآراي ناصريالرهنگ انجمنرضا قلي خاش هوايت، . 31

اف مصور ... د به پارسي دري کُردش به ضم ک کُرد بالضم، نام طايفه»، نوشته است 578، ص 1288

 /آيو: مهتراش جهداش همده مُردندوانو، ننانكه از اين قطعة رددکي برمياست؛ د کُرد ني  به ضم گفته

سدينا،  ، تهدراش، ابدنمحيط د ادوا  د اشعار رددکديسعيو نفيسي، [مرگ را سر همه الرد کُردش ... 

نبايدو  نبايدو ال دانو د /ينه نناش کن که بايست کُرد؛ الرددسي گفته: ه ]175، بيت 498، ص 1341

، 1313-1315، از ردي نا  د دلرس، به کوشش عباس اقبدا ، تهدراش، بدردخيم، شاهنامه [ال رد 

در آش  د، د کُرد زميني را گوينو که براي کاشتن سب ي يا ميوه درست کننو ]1148، بيت 2056ص 

ر؛ هدر ش کردي دگر / در مياش باغ از سير د گ ني ي کارنو؛ مولوي معنوي گفته: هردويجي باشو

 دخورد؛ تو که کُرد زعفراني زعفراش / باش يكي با جنس خود در کُرد خود / از براي پختگي نم مي

 342)به کوشش رينولدو نيكلسدوش، دالتدر نهدارم، ص مرنوي معنوي ؛ در «آمي ش مكن با ضيمراش

کَبَر )گيداهي بده »داژ  « معني زردك: هوي ( گُ ر )به»( در بيت نخست به جاي 1085-1083ابياا 

« ديگدراش»لمة ک« ضيمراش )به معني ريحاش، شاه اسيرم(»؛ د در بيت آخر به «نام کَوَر: شوك الحمار(

 آموه است. 
 .133، ص 1371، تهراش، تحقيقاا الرهنگي، گويش االتريهمادخت همايوش، . 32
، تهدراش، دسدگردي د سنگسدري د شدهميرزادياي د الرهنگ سمناني د سرخهدکتر منونهر ستوده، . 33

 .409، 71، 7، ص 1342دان گاه تهراش، 
 .133، ص 1380، تهراش، ميعاد، گويش بردجرديادمو اسفنوياري، . 34
، 3561به کوشش منونهر ستوده، تهراش، دان گاه تهدراش،  الرهنگ بهويناش،جم يو سردش سردشياش، . 35

 .122ص 
؛ در گويش خراساني، 71، ص 1383ي د، تهراش، مطالعاا الرهنگي، ش گويش کليمياهمادخت همايوش، . 36

 مصطلح است.« kerdanکِردش/ »از جمله تربت ديوريه ني  
 .072، ص 1380، خوانسار، ارمغاش قلم، الرهنگ لهجة خوانساريسيومجتبي بني هاشمي خوانساري، . 37
 .247، ص 1385، تهراش، ن ر يوشي ، ي خوريناهداژهمحمو شايگاش، . 38
 .156، ص هماش کتابآ  ادمو، . 39
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 .196، ص 1365، تهراش، تحقيقاا الرهنگي، الرهنگ نائينيدکتر منونهر ستوده، . 40
؛ 286د  812، ص 1352، تهدراش، انجمدن آثدار ملدي، الرهنگ الارسي به پهلدويدشي، دکتر بهرام الره. 41

ش د در هلوي به معني ن انوآدرده، که اين داژه پ« nišastanکاشتن: » 284، ص هماش کتابمكن ي، 

، هاي زاداسديرمنامة گ يوهداژهک ت د کار به معني غرس کردش يا ن انوش نها  است؛ مهرداد بهار، 

الرهنددگ ؛ محمدوجواد م دكور، «kištanک ددتن، کاشدتن: » 250، ص 1351تهدراش، بنيداد الرهندگ، 
؛ kištanک دددتن، کاشدددتن: » 126، ص 1346، تهدددراش، بنيددداد الرهندددگ، ه دارشدددهاي پهلدددوي

ZRITWN+t(a)n .» 
 .19، ص هماش کتاب؛ مقوم، «کاشتن»، در توضيح 1567، ص برهاش قاطعمعين، داشية . 42
، بدن tkyš، الارسي د پدارتي مدانوي: د kištan[ kyštń[ک تن، کاشتن: » 280، ص هماش کتابعرياش، . 43

پازندددددو:  ،kršاز:  kršta->kiršt>kyšt، الارسدددددي ميانددددده: kar، از ادسدددددتايي: k'rمضدددددارع: 

[kaštan.kištan]kaštan » 
 .189، 71، 70، ص الرهنگ سمنانيستوده، . 44
 .230، ص هماش کتابشايگاش، . 45
 .156، ص هماش کتابآ  ادمو، . 46
 .25، 120، ص هماش کتابعبولي، . 47
 .104، ص هماش کتاب. صفري، 48
 .143، ص هماش کتاباسفنوياري، . 49
 .233، ص هماش کتابسردشياش، . 50
اين مورد از آقاي رسو  زماني )مقيم نائين(، به پي نهاد استاد دکتر مندونهر سدتوده کسدب اطد ع  در .51

 ام.کرده
 .346، 290، ص 1375، م هو، دان گاه الرددسي، لهجة بخارائيدکتر ادموعلي رجائي بخارائي، . 52
 .597، ص هماش کتابشرالكنوي، . 53
 .242، بيت 2230، نا  دبيرسياقي، ص شاهنامه. 54
 .191ص  ديواش رشيوالوين دطواط،. 55
، به کوشش دکتر الرهنگ جهانيور، تهراش، تحقيقداا الرهنگدي نامة ع ئين هتالخير، شهمرداش بن ابي. 56

 .228، 224، 219، ص 1362
، ص 1363به کوشش گاي لسدترن  د رينولونيكلسدوش، تهدراش، دنيداي کتداب،  نامه،الارسابن بلخي، . 57
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143 ،144. 
، 232، 230، ص 1362، به کوشش گاي لسترن ، تهراش، دنيداي کتداب، ن هه القلوبمستوالي، دمواهلل . 58

رگ درد درخدت کداالور بد »برشدمرده کده « بحرنين د مدانين»ج يره رامني يا رامي را از ج اير 

درد آشدياش سديمرغ »برشدمرده کده « بحر هندو»د ج ير  ديگري را با نام ارمني از ج اير « باشومي

 «.است
، به کوشش دکتر منونهر ستوده، تهراش، بنگاه ترجمده د عجايب المخلوقااموبن محمود طوسي، مح. 59

 .323، 320، 308، ص 1345ن ر، 
 .152، 211، ص 1346، به کوشش ايرج اال ار، تهراش، اميرکبير، الرخنامهابوبكر مطهر جمالي ي دي، . 60
بنگداه  ادمو مهودي دامغاني، تهدراش، ، به کوشش دکترک   الحقايقشيخ عبوالع ي بن محمو نسفي، . 61

 .200، ص 1344ترجمه د ن ر، 
اخد ق اي کهن داشته است؛ خواجده نصديرالوين طوسدي ) ظاهراً در بين ايرانياش ننين بادري پي ينه. 62

در عبارا دكما همين معني ياالته شود، بر اين دجده کده: »گويو:  633( در سا  250، ص ناصري

اي ناش در دهاش توانو نهاد. دجود موار کار انساش بدر ا يک شخص لقمهه ار شخص کار کن ببايو ت

شردي (، 718اهلل همواني )مقتو  به سا  الضل، همچنين خواجه رشيوالوين «معادنت يكويگر است

مبسوط با ج ئياا امور د م اغل آدرده د در آغاز به قويمي بودش ايدن بدادر تلويحداً اشداره کدرده 

تداتو نادانسدته د نداآگهي  /در انو که: آش شنيوستي که نهصو کس ببايو پي هد آنچه گفته»... است: 

دليل است برين معني. مرل آنكه اد  به زميني د کده قابليدت  ]454، ص ديواش انوري[ناني خوري 

تخم در آش االكنوش داشته باشو د محتاج شونو د بعو از آش به آبي مناسب ددا  آش زمدين. د ندوش 

گدردد، د بعدو از آش باشو اي اش را ترتيب گاد د پردردش آش ضردري ميوه مياين هر دد داصل ش

= [باشنو، از ترتيدب آهدن د شدومي شونو. د نوش تمامت اسباب با دست آدرده ميتخم محتاج مي

باشو تا بعو از آش تخمي زرع تواش کرد. د نوش تخم ناره نمي ]کود[کردش زمين د جمع زِبَل ]شيار

ها االتدو. در پدردردش آش سدعيبه آب د اسباب ديگر جهت پدردرش آش ادتيداج ميکاشته باشنو مي

از آش داصل شود، د باز نوش رَيع داصل شو بده آدا ديگدر  ]= محصولي[بايو نمود تا رَيعي مي

بعو از آش به ترتيب آسيا د مهنوس د معماراش جهت آش  ]...[شونو جهت خرد کردش غله محتاج مي

د سنگ تراش د نجار د آهنگر د صاردج پ  د غير هم، د به نهارپايداش جهدت  ]ساختن آسيا[کار 
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شدود د غلده را آرد کدرده شونو. د نوش تمامت پرداختده مينقل اسباب د آدا متفرقه نيازمنو مي

، ...«االتدو باشنو، بعدو از آش بده خبّداز د آدا خبّدازي ... د ترتيدب تندور د جد  آش ادتيداج ميمي

، به کوشش غ مرضا طداهر، تهدراش، دان دگاه تهدراش، لطائ  الحقائقهلل همواني، االضلرشيوالوين 

ها بايو به نقش بر اب ار د اسباب ک ت د ديگر پي ه به اختصار(؛ اال دش 203-201، ص 1، ج 1355

بارز عوامل اقليمي در مرادل ک ادرزي تا رسيوش لقمة نداش بده دهداش توجده داشدت کده سدعوي 

تا تو ناني بده کد   /ابر د باد د مه د خورشيو د اللک درکارنو »اي دارد: شارهشيرازي در اين بيت ا

 «.آري د به غفلت نخوري
به کوشش محمدوامين ريدادي، تهدراش، مرصاد العباد، الوين ابوبكر، معردف به دايه(، نجم رازي )نجم. 63

 .]...[با اختصار در محل کردشه  517تا  514، ص 1366علمي د الرهنگي، 
پژده د ايرج اال ار، ، به کوشش محموتقي دانشنوادر التبادر لتحفه البهادرالوين محمو دنيسري، شمس. 64

 .260، 257، ص 1350تهراش، بنياد الرهنگ، 
، به کوشش منونهر ستوده د ايدرج اال دار، تهدراش، مؤسسده آثار د ادياءاهلل همواني، رشيوالوين الضل. 65

از، سير، گد ر، ،  يل: پي193-199، ص 1368گاه تهراش، گيل با همكاري دان مطالعاا دان گاه مک

 نغنور، شلغم.
 .227، 217، 216، ص هماش کتابمستوالي، . 66
 .58، ص هماش کتابهمو، . 67
، بده کوشدش دداج ميدرزا نفايس الفنوش الي عرايس العيوشالوين محموبن محمود آملي، ع مه شمس. 68

 .356، 355، ص 3ق، ج 1379ابوالحسن شعراني، تهراش، کتابفردشي اس ميه، 
، به کوشدش صدادق سدجادي، جغراالياي داال  ابردالوين عبواهلل خواالي م هور به داال  ابرد، شهاب. 69

 .167، ص 1، ج 1375تهراش، ميراث مكتوب، 
 .91، ص ارشاد ال راعه. 70
؛ 9ص ق،  3231، تهدراش در علدم ال ددت، کتداب ددم: مجموعه علدوم ايرانديالودله، عبوالغفار نجم. 71

، تهدراش، بنگداه ترجمده د ن در، در ايدراش اي بر شناخت ک ادرزي سدنتيمقومهادمورضا يادري، 

ست. ايدن هد ا 11، از مؤلفي ناشناخته د ادتمادً تالي  سو  در علم ال دت؛ کتاب 105، ص 1359

اي هالودله اد  بار به نا  رسانوه د ادمورضا يادري همين کتاب را با شرح د مقومدکتاب را نجم

 با عنواش م بور منت ر کرده است.
 .563، 562، ص 1383، تهراش، اميرکبير؛ زعفراش از ديرباز تا امردزمحمودسن ابري مي، . 72
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از باب نمونه در نوادي تربت ديوريه، محودا، خواف، کاشمر د گناباد؛ اراضي م ردعدي ردسدتا يدا . 73

« زمين بيكار»شود وامل ديگر بودش ک ت رها ميا ناامني د عاي که به لحاظ کمبود منابع آب يناديه

شدود. الارسدي ني  به اين زمينهدا گفتده مي« خُريگ، خَرَك، خُرك»گوينو، ع ده بر اين اصط ح مي

 گوينو.مي« زمين بيكار»زباناش االغانستاش ني  
  ين(.گوينو )مسلمانياش قبادياني، پيمي« زمين بيكاره»زمين بيكارد د »در تاجيكستاش ني  . 74
، 2، ج 1380، گردانيو  منسوب به بلعمي، به کوشش محمو ردشن، تهدراش، سدردش، تاريخنامة طبري. 75

 .385ص 
 «.کاربي»،  يل نامهلغتدهخوا، . 76
، ص 5، ج 1344، به کوشش محمدو دبيدر سدياقي، تهدراش، علمدي، شاهنامهدكيم ابوالقاسم الرددسي، . 77

شو که جداي بدود د ادش به سرزمين قفقاز شمالي گفته مي يا« ادش»؛ در اين بيت، 331، بيت 2018

 «(.ادش»يل  ، 196، ص 1ج دايره المعارف الارسي، بالش قوم ايراني ادني يا ادناش بوده است ارك. 
 .717، ص 1337، به کوشش همايوش الرخ، تهراش، کتابفردشي رددکي، ديواش اثيرالوين اخسيكتي. 78
، 688، ص 1368، به کوشش دکتر يواهلل شكري، تهدراش، واش قمري آمليدي(، 625قمري آملي )دالاا . 79

داراي رددم زمدين »کندو: اي به رَدِم زمين د آبستني نطفه )تخم( در آش اشاره ميدر اين بيت اشاره

 ث بعو.در مباد« کارد، کرا، کِرا»د ديگر شواهو رك. پانوشت « آبستن نطفه در بهاراش /باراش
، 1362به کوشش امير ادمو اشرالي، تهدراش، پي درد، اي، يواش کامل اددوي مراغهداي، اددوي مراغه. 80

« بر...آب کارا م»در پي بيت « تحريص بر کم رانوش شهوا د ادتياط در توالو د تناسل»، 530ص 

 ابياا زير را آدرده است:

 انگي بددددده الريددددددب د  خيددددددا 

 

 هددر دمددش در الضدداي الددرج مريدد  ... 

 
 خ رندگدر سرا ادست عقدل د در ر

 

 در کمدددر سددديم د در تدددرازد سدددنگ 

 
 اصددل ازد بدددود د الدددرع از د خيددد د

 

 ازدخيدددد د زرعادسددددت آبددددي کدددده  

 
 آب ردي تدددو آب پ دددت تدددو بدددس

 

 ننددين بدده م ددت تددو بددس تيااآ آبااي 

 
 سددهل ايددن نطفدده، گددر دددرام بددود

 

 کن کددار، اگددر ندده خددام بددود ...پختدده 

 
 آلدددت شدددهوا تدددو کدددور االتددداد

 

 د ...تدداکفن بدده گددور االزنددوه زاش بددي 

 
 رانددديراسدددت کُدددن ره ندددو آب مي

 

 راندددي ...دَرنددده خدددر در خددد ب مي 

 
 پنبدده ک ددتي، طمددع بدده مدداش مددوار

 

 

 

 جدددو بكددداري، عدددوس نيدددارد بدددار 
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« بداش باشدوزتيدغ گوشدتين: کنايده از »در منابع لغت نياموه، اما بده قريندة آنكده « تيغ آبي»اصط ح 

 لت نر بوده باشو.آکنايه از « تيغ آبي»بايو «( تيغ» يل ، نامهلغت؛ 338، ص 3، ج الرهنگ جهانگيري)
 .169، ص 1، ج هماش کتابزمخ ري،  .81
، بيدت 463، ص 1337الوين همايوش الرخ، تهراش، رددکدي، ، به کوشش رکنديواش اثيرالوين اخسيكتي .82

گدام از  کيهر که در کوي تو  /در تک ناه ب  االتاده هم بر آب کار»م بور در اين دجه آموه است 

 «.سر ناه آموه
 «.آب کار»،  يل نامهلغتدهخوا،  .83
د اين « کارآب» يل  70، ص 3، ج «کار آب»د « آب کار»،  يل 427؛ 82، ص 1، ج الرهنگ جهانگيري .84

د اهسدت از آب کدار  /بس بس اي د  به کار آب که عقدل(: »197، 46، ص ديواشابياا خاقاني )

کدار  ]دديدواش: آب شدو[صبح خرد نوش دميو، باد بدود /آب کار من الكنم کار آب کو ببرد»، «بي ار

مدرد کدار  هاش آبكار ع را گدرد/کاباد بر خرابي ]؟ قنينه: ظرف شراب[بانگ آمو از النينه »د « آب

 به نظر نرسيو. ديواش خاقاني، بيت اخير در «آبي
عدامري، تهدراش، ردز  به کوشدش عليمحمدوعقو العلي للموق  ادعلي، الوين ابودامو کرماني، االضل .85

 .68، ص 1356بهاش، 
، به کوشش محمو ردشن، تهدراش، دان دگاه تهدراش، من آا خاقانيالوين بويل بن علي خاقاني، االضل .86

 .91، ص 1349
ديدواش )« آب ن مم آب صو دريا ببدرد /آب کاري آب کارم تا ببرد»هد(:  6نظام قمر اصفهاني )سو   .87

(؛ خاقداني 222، ص 1363اراش، ، به کوشش تقي بيدنش، م دهو، بدالوين محمود قمر اصفهانينظام

ب کدار کده کدار آب شدما بدرد آ /به کار آبي د دين با د  د تنت گوياش(: »13، ص ديواششرداني )

، ص 1368، به کوشش تقي تفضلي، تهراش، علمدي د الرهنگدي، ديواش عطار؛ عطار ني ابوري )«شما

؛ «مدوآنو باد خورد د نو آتش بده کدار آب  /زد از دي نهاد شمع د شرابي که شي ه شعله(: »226

بود (: »370، ص 1384، به کوشش دکتر محمورضا شفيعي کوکني، تهراش، سخن، منطق الطيرهمو )

 مي» ق(: 773؛ عماد القيه کرماني )دالاا «آب کارش برده کلي کار آب /مستي سخت ديعقل خراب

، به ديواش قصائو د غ لياا عماد کرماني)« آب کار ردد زين کار آبممي /دهو از غم دليخ صم مي

 (.321، ص 1348اش، ابن سينا، الوين همايوش الرخ، تهرکوشش رکن
متن د داشيه، معين اظهارنظرهاي دان منواش غربدي را نقدل کدرده « کار»،  يل 1558، ص برهاش قاطع .88

(؛ 120است )نيبرگ، ص  kar د در پهلوي: kāryaاست، د داژه کار در ايراني باستاش د سنسكريت: 
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)هدرش، ص  kāra، سنسدكريت kār، پهلدوي kāraviatiدر  kāraگويو: ادسدتا « کار»هرش در اشتقاق 

، 2)کدوبن هدادش، ج  karادستايي د پارسي باستاش به معني کردش، شهميرزادي  kār(؛ از مصور 836

رك: دکتر محمو معين، (؛ د ني  43، ص 2است )دزي، ج « معرب آش کار»د  kár(، گيلكي 177ص 

، ص همداش کتداب،  يل: کار، کاريوش، کاشتن؛ مقدوم، نامهلغت؛ دهخوا، 2789، ص الرهنگ الارسي

 «.کَر»،  يل 19
 «.کارزار»،  يل 283، ص هماش کتابمكن ي،  .89
 «.کارزار»، در توضيح 1560، ص برهاش قاطعمعين، داشية  .90
تفسدير ، م دهور بده: ش د رَدح الجناش الي تفسير القدرآشرَدضُ الجنادسين بن علي خَ ائي ني ابوري،  .91

وس، ق، به کوشش دکتر محموجعفر يادقي د دکتر محمومهوي ناصح، م هو، آستاش ابوالفتوح رازي

 .5063، ص 20؛ ج 122، ص 16، ج 1376، 1375
 ، ترجمدة جد   خدالقي مطلدق، تهدراش، بنيداداساس اشتقاق الارسديپاد  هرش د هاينريش هوب ماش،  .92

؛ همدو، «پيكدار»، در توضديح 445، ص برهداش قداطع؛ معين، داشية 440، ص 1، ج1356الرهنگ، 

د  pahikafišnپيكدار: » 214، ص همداش کتداب؛ مكند ي، «پيكدار»،  يدل 946، ص الرهنگ الارسي

nibard  دJang.» 
، ص 3841، ترجمة دسن رضائي باغ بيوي، تهراش، مرک  دائدره المعدارف، ردايت آ ر الرنبغ الرخ اداش .93

رهندگ، ال، ترجمة ادمو تفضدلي، تهدراش، بنيداد مينوي خرد؛ «بايو پيكار را نگريست» 58، پاسخ 44

، ترجمه محموتقي هاي زاد اسيرمگ يوه؛ «با مرد ادمق پيكار مكن» 61، بنو 1، پرسش 9، ص 1354

هداي پيكارردسدتاش کده قانون» 28، بنو 115، 41، ص 1366راشو محصل، تهراش، علمي د الرهنگي، 

ش ت؛ در متوبوده اس ادستا، پيكار ردستاش ادتمادً نسكي يا بخ ي از نسک در «پيكار از آش پيواست

ا، ه رك: دهخوبه معني نبرد به الراداني آموه است، از جمل پيكارکهن الارسي اعم از نظم د نرر داژ  

 «.پيكار»،  يل نامهلغت
جملده تربدت ديوريده، خدواف، جدام، بدا خد ر، در اکرر نوادي ردستايي شهرستانهاي خراساش د از  .94

هاي به معني جمع کدردش تدک د تدوك خوشده« دردپي»کاشمر، ني ابور، سب دار د م هو اصط ح 

آدري عبدارا از جمدع« پدي خرمندي»ريخته از دست د با  دردگراش بر ردي زمين پس از درد؛ د 

خرمن، از ردي زمين خرمنگداه ها د کاه برجاي مانو  غ ا، پس از برداشت د دمل محصو  دانه
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شود د متعلق به آناش است؛ است، که معمودً توسط ک ادرزاش تهيوست يا القرا د دراديش انجام مي

يكدي را از نسدب بد رگ د از ميداش »گويدو ، در علم آمدوزي مي26، ص هماش کتابجامي نامقي، 

د خوشه نيوش برانگي د د بر نعمت برانگي انو به گوايي د خوشه نيوش الرستو، د يكي را از گوايي 

دويقه با همين مفهوم آموه است، سنائي غ نوي )« نيني خوشه»در متوش کهن «. سر مملكت ن انو
، ص 1368، به کوشش محموتقي مورس رضوي، تهراش، دان گاه تهدراش، الحقيقه د شريعه الطريقه

د سدعوي گفتده « د جدو ارزش د باقلي د گنوم /خوشه نينم به دقت ک ت د درد»گويو: (. مي558

 «.نين بود آنجا که خرمن استنانار خوشه /اي پادشاه سايه ز درديش برمگير»است 
؛ ترجمدة ابوالقاسدم پايندوه، تهدراش، علمدي د التنبيده د ادشدرافابوالحسن علي بن دسين مسعودي،  .95

ادق سيوصد ؛ متن عربي را نگارنوه در دسترس نواشت، تلفني از آقاي دکتر88، ص 1365الرهنگي، 

ر هاي الارسي رايد  دنگاهي به برخي از داژه»سجادي جويا شوم، اي اش با استناد به اين مقالة خود 

، 4)ضميمة نامده الرهنگسدتاش زبداش د ادب الارسدي، سدا  « مصر د شام به ردزگار س طين مملوك

داژه بده  ايدنآموه د « پيكار»( يادآدر شو که در متن عربي نوشتة مسعودي 1377، تابستاش 2شماره 

 همين صورا در متوش عربي آموه است.
 «.کالجار»،  يل 477، ص الرهنگ جهانگيري .96
، ص 6، ج 1363، به کوشدش ايدرج اال دار، تهدراش، علمدي، يادداشتهاي ق دينيع مه محمو ق ديني،  .97

191. 
جنيدو شديرازي، بده کوشدش  ، تألي  معين الوين ابوالقاسدمشَوُّ ادزارِ الي دَطِ اددزارِ عَن زدارِ الِع ار. 98

بنگريو به  د داشيه؛ د ني  82د  81، ص 1328محمو ق ديني د عباس اقبا ، تهراش، انت اراا نويو، 

کتدر تألي  عيسي بدن جنيدو شديرازي، بده کوشدش د شو ادزار، ترجمة م ارا شيرازيا  ه ار م ار

 ، داشية صفحه.125، ص 1364نوراني دصا ، شيراز، کتابخانة ادموي، 
تهراش، مرکد  بازشناسدي اي،، ترجمة الريودش بورهسلسله هاي اس مي جويوادمونو کليفورد باسورث،  .99

 .1381اس م، 
، ترجمة صادق سدجادي، هاي دكومتگرهاي اس مي د خانواشتاريخ ددلت. لين پل، بارتولو د ديگراش، 100

 .1363تهراش، ن ر تاريخ ايراش، 
 .8131ش ملک ال عراء بهار، تهراش، ک لة خادر، ، به کوشالتواريخ د القصصمجمل. 101

 به استناد:« کالجار»، د داشيه آش توضيح معين درباره 1575. برهاش قاطع، ص 102
Justi, Ferdinand Iranisches Namenbuch. Marburg 1895. 

 .71، 70، ص الرهنگ سمنانيستوده،  .103
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 «.کلنجار»،  يل 5889، ص  6، ج الرهنگ ب رگ سخن .104
 «کلنجار»، در توضيح 1679، ص برهاش قاطعين، داشية مع .105
، در اکرر نوادي خراساش، از جمله تربدت ديوريده، سدب دار، «کَلَوَنگ»با گويش « ک دنگ»داژ  محلي  .106

 گوينو.مي« کَلَوِنگ»جام، کاشمر، گناباد د ني ابور مصطلح است، د در الرددس 
، ص 4136الر، کابل، ، به کوشش محمو سردر پاكاالغانستاش لغاا عاميانة الارسينويس،  عبواهلل االغاني .107

 «.کَلَه دنگ»،  يل 462
، 156، ص 1376، م دهو، دان دگاه الرددسدي، الارسي هردي زباش گفتاري هراامحموآص  الكرا،  .108

هدا د اصدط داا الارسي ناشنيوه: الرهنگ داژهلو، ؛ دسن انوشه د غ مرضا خوابنوه«کَ دَنگ» يل 
 «.گک دن» يل  745، ص 1391، تهراش، ن ر قطره، شو  کاربردي در االغانستاشالارسي د الارسي

خربد   »د « کدودي شدراب»معندي ددم د سدوم آش را « کالده»،  يل 774-78، ص الرهنگ جهانگيري .109

  کر کرده است.« نارسيوه
ر، (، به کوشش ناصرالوين شداه دسديني، تهدراش، ناپخانده سديه562)دالاا دكيم سوزني سمرقنوي  .110

 کده درزا از مصدور« كالاهبهردي مدا  د نعمدت د  /ورزكبه دد شاخ قلم همي : »369، ص 1344

 شو. توانو تعبيري از ک ت د کار ني  بادرزيوش مي
مصدطلح اسدت « کَلَهَ»د « کاله»از آش جمله در تربت ديوريه، محودا، ني ابور، م هو، اسفراين داژ   .111

ر، ؛ ادمدو دان دگ242، ص 1370تهراش، ن ر مرک ،  رگ، الرهنگ گوي ي خراساش ب)امير شالچي، 

(؛ در سنگسر به مرز مياش 194، ص 1374، م هو آستاش قوس، هاي راي  تربت ديوريهالرهنگ داژه

 (.288، ص هماش کتابشود )ستوده، گفته مي kāleدد م رعه کالِه/ 
 .101، ص 1، ج هماش کتابزمخ ري،  .112
 ، به کوشش مجتبي مينوي، اليردز دريرني، تهراش، بنيداد الرهندگ،بلغهکتاب الاديب کردي ني ابوري،  .113

داس بدي » 186، ص اش کتدابهمد؛ ميدواني ني دابوري، «دندواشمِخلب: داس بي» 155، ص 1355

 565، ص همداش کتداب؛ دهدار، «داس رَز بُدر» 158، ص 1، ج هماش کتاب ؛ دبيشِ تفليسي،«دنوانه

 «.دنوانهداس بي»
اسكاله با هماش گويش قويم د ني  داسكَلَه، دسكَلَه در اکرر ندوادي خراسداش مصدطلح به تحقيق داژ  د .114

است که مرکب از داژه داس د کالَه مخف  آش کَلَه در گويش خراساني به معني کرا مصدطلح در 
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الرهندگ گدويش خراسداش شود، )اميرشدالچي، گفته مي« دستكُوله»ک ادرزي است؛ در کليور با نام 
همداش نويس، ؛ االغداني«دستكُوله»د « داسكَلَه»،  يل 155، 147، ص 1370 ر مرک ، ، تهراش، نب رگ
مصطلح است )مسدتنو بده گفتدة « دستكاله»؛ در گويش تاجيكستاش «(داسكله»،  يل 243، ص کتاب

 مسلمانياش قبادياني، پي ين(.
ندوادي خراسداش مصدطلح  داژ  گالَه با تلف  گَلَه در نوادي تربيت ديوريه، ني ابور، سدب دار د ديگدر .115

 بده معندي سدرگين د در قداين« گدا »( در بيرجندو 252، ص هماش کتاباست؛ به نوشتة شالچي )

 است.« اي شكل د قطور انساشموالوع لوله»
د نيد  رك. « سگاله: سرگين مدردم بدود...(: »447)نا  اقبا  آشتياني، ص لغت الرس اسوي طوسي،  .116

دگرگدوش کدرده د  بده داسدگاله معندي د مفهدوم را«  داسدكاله»غيير ؛ بنابراين ت«گاله»،  يل نامهلغت

 نادرست است.
، ندا  دبيدر سدياقي، ص هماش کتاب؛ همو، 494، نا  اقبا  آشتياني، ص لغت الرساسوي طوسي،  .117

م تصدحيح د در بدرلن منت در  1897تألي  اسوي طوسي را در سدا   لغت الرس؛ پاد  هرش، 123

مداش ندا  داسگاله تصحيح نموده د در پي اد مردوم اقبا  از ردي ه کرده است، اد داسكاله را به

سياقي  ش منت ر کرده د دستگاله را به هماش صورا آدرده، استاد دبير 1319طبع جويوي در سا  

الي که ( داسكاله را به داسگاله تصحيح کرده، در د567)ص  مجمع الفرسد ني   لغت الرسني  در 

هجدري داسدكاله ثبدت د تعريد  شدوه د در برخدي ندوادي  11 در ديگر الرهنگهاي الارسي قدرش

 خراساش، از جمله تربت ديوريه د کاشمر، ني  مصطلح است.
، بده کوشدش دکتدر جد   متيندي، هوايت المتعلمين الي الطبابوبكر ربيع بن ادمو اخويني بخاري،  .118

برنوش با آلتي که اد ب ]= که[کي  بهتر آش بود»گويو: ، مي306، ص 1344م هو، دان گاه الرددسي، 

 «.را داسكاله خواننو
، تدالي  شدمس الخدري معيدار جمداليبدا عندواش  مفتاج ابواسحاقي)بخش نهارم از  نامه الارسيداژه .119

الرهندگ ؛ د نيد  رك: 447، ص 1337اصفهاني(، بده کوشدش دکتدر صدادق کيدا، دان دگاه تهدراش، 
 «.الهداسك»، توضيح دکتر رديم عفيفي در داشيه 315، ص جهانگيري

ال ماش رياضدي هدردي، زاده طوسي د نصدرا، سلطانعلي ادبهي، به کوشش الريودش تقياددبابتحفه .120

 .166، ص 1365م هو، آستاش قوس، 
 .567، 1340، سردري کاشاني، به کوشش محمو دبير سياقي، تهراش، علمي، الفرسمجمع .121
 «.داسكاله»،  يل 315، ص الرهنگ جهانگيري .122



 67  جستاري از تاريخ كشاورزي ايران

 

 ،  يل هر يک از داژگاش م بور814، ص برهاش قاطع .123
 .188ص ، الرهنگ سمناني، ستوده .124
بده کوشدش ايدرج  ]گردآدري جذده، اهل نوادي گرکاش، در عصر ناصرالوين شداه[، نامه بوربسّهداژه .125

غيدره را  ددِسغاله: داس را گوينو که بواش عل  د گنوم » 22، ص 1377اال ار، تهراش، الرهنگستاش، 

، تهدراش، تداريخي تفدريش د آشدتياشسيفي تفرشدي، سديري کوتداه در جغرااليداي  ؛ مرتضي«دردنو

 .106، ص 1363، تهراش، مؤل ، گرگاش؛ دکتر عبوالكريم قريب، 148، ص 1361اميرکبير، 
 بهنيا، پي ين. .126
 .324، ص هماش کتابشرالكنو،  .127
 .54، ص هماش کتاباي دپناه،  .128
 .187هماش کتاب، ص اسفنوياري،  .129
 .324، ص گويش کليمياش ي د ايوش،هم .130
 .338هماش کتاب، ص مكن ي،  .131
 «.داس»، در توضيح 813، ص برهاش قاطعمعين، داشية  .132
 .82، 77، 74، ص هماش کتاب سردشياش، .133
 .112، ص گويش االتريهمايوش،  .134
 .176، ص الرهنگ سمنانيستوده،  .135
 «.داس»،  يل نامهلغتدهخوا،  .136
 .690، 635، ص هماش کتاب؛ دبيش تفليسي، 174، 173، ص هماش کتاب، ميواني ني ابوري .137
 .364، ص 1، ج هماش کتابدهار،  .138
، به کوشش عبوالعلي طاعتي، تهراش، بنگداه ترجمده د ن در، صحاح الفرسمحمو هنودشاه نخجواني،  .139

1341 ، 

 .277ص 
 .99، ص 1375تهراش،  ، به کوشش تن هوي جوي، تهراش، دان گاهالرهنگ الارسيدسين دالائي،  .140
 «.دستره»، متن د داشيه،  يل  895، ص برهاش قاطع .141
 .294، ص هماش کتاباخويني بخاري،  .142
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 «.پ نگ»،  يل 111، ص «تش: تي ه باشو» 69نا  دبير سياقي، ص  ،لغت الرس .143
تدا، ردغي، بي، به کوشش ادمو بهمنيار، تهراش، التاريخ بيهقابوالحسن علي بن زيو بيهقي )ابن النوق(،  .144

 .238ص 
تفسدير ، م دهور بده: ردض الجنداش د ردح الجنداش الدي تفسدير قدرآشدسين بن علي خ ائي ني ابوري،  .145

س، ، به کوشش دکتر محموجعفر يادقي د دکتر محمومهوي ناصح، م هو، آسدتاش قدوابوالفتوح رازي

 .215، ص 2، ج1375
 .بوالفتوح رازيتفسير ا، به نقل از «دستره»،  يل نامهلغتدهخوا،  .146
، ص 4، ج1344به کوشش دکتر محمو دبير سياقي، تهراش، علمي، شاهنامه، دكيم ابوالقاسم الرددسي،  .147

)از ردي نا  د دلدرس(، بده کوشدش عبداس اقبدا ، تهدراش،  هماش کتاب؛ همو، 239، بيت 1851

 «.يكي کارداش خانه انور سراي»، مصرع اد : 233، بيت 2129، ص 7، ج1315بردخيم، 
، به کوشش مورس رضوي، تهراش، سدنائي، ديواش سنائي غ نويدكيم ابوالمجو مجوددبن آدم سنائي،  .148

 .159، ص 1362
 .252، 251، ص هماش کتابزمخ ري خوارزمي،  .149
 د توضيح معين در داشية آش به استناد:« کارداش»،  يل 1561، ص برهاش قاطع .150

Menasce (Pierre Jean de), Shkand-Gumanik Vikcar, texte Pazand-Pehlevi transcript et 

commenté. Fribourg. Suiss 1945. 

Hubschmann (H.), Persische Studien. Strasburg 1895. 

Jaba (Auguste), Dictionnaire Kurde-Francais. Publie par Ferdinand Justi St.- Petersbourg 

1897. 
 .284، ص هماش کتابمكن ي،  .151
 24، ص 1372، تهدراش، آداي ندور، داژگداش الارسدي در زبانهداي اردپداييتر منيره ادمو سدلطاني، دک .152

 «.Caravenکارداش: در الرانسه »
بيت از سراينوگاش قويم د شواهوي ننو از متوش کهن نقل  33، تعواد «کارداش» يل  نامه،لغتدهخوا،  .153

 کنو.کرده است که االاد  معني نبرد د سياه نمي
، 2213، ص 1356 ، به سرپرستي رضا اقصي، تهراش، سازماش کتابهاي جيبي،2، ج المعارف الارسيرهداي .154

 «.کارداش» يل 
، تحقيق د شرح ادمو شاکر، تهراش )االسدت شدوه(، المعرب من الك م ادعجميابي منصور جواليقي،  .155

حمودسدن ه کوشش شيخ مبالوليل الي القه اللغه د سرّالعربيه، ؛ ثعالبي ني ابوري، 254م، ص 1966

 «.قيرداش»،  يل 184ق، ص  1407بكائي، م هو آستاش قوس، 



 69  جستاري از تاريخ كشاورزي ايران

 

 يددل نامدده، لغت: دهخددوا، 420، ص 4م، ج 1979ق/ 1399، بيددردا، البلددواشمعجميدداقوا دمددوي،  .156

 «.کارداش»د « قيرداش»
، ص 3501 ، به کوشش دکتر علي اکبر الياض، م هو، دان گاه الرددسدي،تاريخ بيهقيابوالفضل بيهقي،  .157

بيگ سلجوقي، به ، ضمن شرح نبردهاي ديرانگرانة مسعود غ نوي د طغر 430، در دقايع سا  752

از بلخ برالت به ردز پنج نبه غرَّه رجب د بده پُدل کدارداش الدردد »کنو که درکت مسعود اشاره مي

ي عصر ساسانياش در هاتري داشته، د ادتمادً پُل از ساخته، قطعاً اين دجه تسميه پي ينة طودني«آمو

 مسير راههاي بازرگاني د ابري م ب د شرق د مادراءالنهر بوده است.
، کلياا ديواش معد ّيامير مع ي ني ابوري )ابوعبواهلل محموبن عبوالملک برهاني، متخلص به مع ي(،  .158

 ت:ه اس، به شرح اقوام انوشيرداش پرداخت 661، ص 1362به کوشش ناصر هيّري، تهراش، مرزباش، 

 شنيوسددتم کدده نوشددرداش نمودسددت

 

 ز عددو  خددويش هرجددايي ن دداني  

 بدده هددر راهددي الرستادسددت ل ددكر 

 

 کدده تددا ايمددن بددود هددر کددارداني 

 به عو  د راستي کردست هر جداي 

 

 رداش بددددازار هددددر بازارگدددداني 

  
 ، به کوشش پردالسدور محمدو 721، تالي  دودد سا  تاريخ نامه هراااز باب نمونه، سي  هردي )  .159

 (، ضمن شرح نگونگي ت كيل گردههاي عياراش در90م، ص 1943ق/ 1362زبير صويقي، کلكته، 

خداش يهراا، پس از دملة مغو  به ايراش، مقارش با محاصر  غرجستاش از نوادي هراا توسدط تول

بدل عياراش نهار الرقه شونو ... رشيو برجي را در نوادي مرد با کدارداني مقا»گويو: پسر ننگي ، مي

گونه که به  کر  غله از کاردانياش بگرالت، د برين ]: دَه خردار[تاد د بعو از جنگ بسيار خردار ده اال

ردو ختدا، در سد[پيوست سا  ددم را منقضي گردانيونو؛ د در سا  سيم کارداني از مصر بده خطدا 

 ...«.رالت، در دودد بياباش کرماش عياراش شهر هراا آش کارداش را ب دنو مي ]نين
، ص 1364، به کوشش دکتر مهوي نوريداش، اصدفهاش، کمدا ، ديواش اشعار مسعود سعوود سعو، مسع .160

راه  آمدو بده بداغ د بداد بد د /گويي که کارداني از زعفراش تر»، ضمن دص  خ اش گفته است 589

زيدن » (،526)ص « شكسته سدياه د زده کدارداش /شود در پي راه بخل د نياز»؛ هموراست: «کارداش

آلت د س ح ب ّد بي /درداداَنُوها که مرا نرخ دزددار»(، 558)ص « بورقة کارداش /ونوپس دزداش ش

 «.کارداش»،  يل نامهلغت(؛ د ني رك: 602)ص « راه کارداش
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همداش ؛ همدو، 71، سدطر 35ص  ق، 1323الودله، تهراش، ، به کوشش عبوالغفار نجمهماش کتابهمو،  .161
اگر راسدت آب باشدو کدرد پدل د اگدر تُندوه »، 20ر ، سط84، به کوشش محمو م يري، ص کتاب

 «.نماينوباشو کونه پل مي ]پرشيب[
، ص 1317، تهدراش، المعارف ال دتيدايره، يا الرهنگ ردستاييتقي بهرامي )مهنوس د دکتر ال دت(،  .162

 «.کَرا»،  يل 929
، در ايدن «از کَدرا دَردار: برداشتن غلدة درد شدوه»، نوشته است 577، ص هماش کتابنويس، االغاني .163

و  مورد بحث آموه اما موخل قرار نگرالته است؛ گويش تاجيكي مسدتنو بده قد كَرتعبارا کلمة 

 مسلمانياش قبادياني )پي ين( است.
 «.کُردَه»، متن د داشيه،  يل 98، ص 1، ج هماش کتابزمخ ري،  .164
 .486، ص ادس ميتاج .165
 .565، ص هماش کتاب .166
 .140، ص المرقاه  .167
 .151، ص 1، ج هماش کتابهمو،  .168
(، به کوشدش 938)تحرير سا  ملخص اللغاا ؛ دسن خطيب کرماني، 264، ص هماش کتابسج ي،  .169

 .80، ص 1362سيو محمو دبير سياقي د غ محسين يوسفي، تهراش، علمي د الرهنگي، 
 «.کُردَه»،  يل نامهلغتدهخوا،  .170
 «.الكَردَه» يل ، 524، ص 1، جهماش کتابدبيش تفليسي،  .171
،  يدل 751، ص همداش کتدابالمَ ارَه؛ دهدار، »د « الكُردَه»،  يل 305، 284، ص هماش کتابسج ّي،  .172

 جمع آش: الكُرَد.« الكُردَه»
 «.ك ر د»،  يل 1089، ص ادربمنتهي .173
 ،  يل: کُرد، مَ ارَه.3331، 2789، ص هماش کتابادطباء، ناظم .174
 «.کُرد» ،  يلنامهلغتدهخوا،  .175
 1365، به کوشش مجتبي مينوي د مهوي محقق، تهراش، دان گاه تهراش، ديواش ناصرخسرد .176
کُرد: زميني که ددر آش پلواش است؛ کردبست: زميندي کده پلدواش » 449، ص هماش کتابنويس، االغاني .177

 «.دارد
ني  گوينو د به تدازي  ژيد  آژيرباشو د آش را  آبگير»، معني سوم کُرد، 1100، ص الرهنگ جهانگيري .178

 «.خواننو ... نهارم، نوپاش د شباش را نامنو شَمر
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، محمو قاسم بن داجي محمو کاشاني متخلص به سدردري، بده کوشدش محمدو دبيدر مجمع الفرس .179

 .1038، ص 1341سياقي، تهراش، علمي، 
ن در دان دگاهي، ، به کوشش محمود مدوبّري، تهدراش، مرکد  سرمة سليمانيالوين اددوي بلياني، تقي .180

 .193، ص 1364
 ، الكُرد: جيل من الناس: اسکراد، جماعه )جمع(.517، ص هماش کتابدهار،  .181
 «.گُرد»،  يل 1615، ص برهاش قاطع .182
، 2، ج1337، عبوالرشيوبن عبوالغفور تقوي، به کوشش محموعباسي، تهدراش، بداراني، الرهنگ رشيوي .183

 كُرد. ، كَرته،  يل: 1115ص 
، 3621محمو مقيم تويسرکاني، به کوشش سعيو دميوياش، تهراش، مرک  دان دگاهي، جعفري،  الرهنگ .184

ني بود کده کردد، به دزش بورد، قطعه زمي»، ...«کُرد: زمين سب ي کاري د غله » 397، 393، 370ص 

ن مد ردع کرده، به دزش پرده، قطعه زمدي»، «سب ي د ج  آش ]ي[اطراف آش را بلنو کننو جهت آبگير

 «.بود
در متوش کهن الارسي ني  مرز به معني پ دتة کندار کدرا د « مرز»،  يل 1152، ص الرهنگ جهانگيري .185

ندرگس، پيداز اد »گويدو: ، مي224ق(، هماش کتاب، ص  488الخير )جوي آموه است، شهمرداش ابي

ألي  )ت متاريخ ق؛ در «نناش خواهو بود که آب به خوي تن ک و، نوش بر سر مرز بن اني بهتر باشو

، بده کوشدش  806، ترجمدة دسدن بدن علدي قمدي، در سدا  387دسن بن محمو قمي، در سا  

 د که به زبداش ]کرانة ردد[مسّاح، صور »( آموه است: 107، ص 313هراش، الوين تهراني، تسيوج  

 «. دانهار را مسادت نكنو ]جويبارها[قمي آش را مرز گوينو د سواقي 
،  يدل لغداا 1618، 1617، 1609، ص برهداش قداطع؛ 1152، 1021، 1095، ص الرهنگ جهدانگيري .186

 م بور.
 «.بايو از کردد د باغ بيردش نيايو تا برزيگر د معمار ارباب داضر ن ونومساح مي» 108، ص تاريخ قم .187

 ، به کوشش دکتر منونهر ستوده، تهراش، بنگاه ترجمه د ن در،ادياءالملوكملک شاه دسين سيستاني،  .188

 «.زاري پناه خود ساختيمبه مياش جويهاي زنگاب در مياش کرته»، «کرته زارع» 299، 245، ص 1344



 72 52/  ايران بو اد فرهنگ ةگذشته و آيند

 

، در نامة تهويوآمي  به الرزنوش محموعلي خطر، توصية ک ت د کار 130، ص هماش کتابيغما جنوقي،  .189

ته هسدبايو ... ننو کرته از نو يونچه کاشته باشي د ه ار درخت گ  د »کنو: پسته د هسته )زردآلو( مي

 بداغ؛ ... د انار د پسته االراشته. همچنين کارهاي ديگر که پيراية ک ت د راغ است د سدرماية دشدت د

رجداش د مد  در کار پسته د هسته بنو د انوي ة ج  انار از ک ت د کار هر درختي د اگر همه شاخش 

 «.دار بارش گوهر باشو د جَسته د رَسته
، 1374ايرج اال ار د رسو  دريا گ ت، تهراش، دنياي کتاب،  ، به کوششردزنامة خاطراا بصيرالملک .190

، «نيدوم خودم هم خيار د پياز از کرددها»... ، از جمله نوشته است 449، 263، 246« 187، 41ص 

 اکو، د بعدوامردز دد نفر عملة دصاري داشتيم ... ن دازدنو تنبد»، «دد کرددي نعنا را دجين کرديم»

هدا خاشاك مبدا  را تدوي کردد»، «رالت کرددي تره را دجين کرديكي رالت تخم پياز نيو د يكي 

دهدا کاشدته شدود. که بداقي کرد دادم محمود بردد تخم پياز بخرد ... ]دينار[پن  ه ار »، «ريختمي

 26ا مقارش ب[ 1306رجب  15، اد در خاطراا ردز «تخم نغنور ددر مرزها به قور يک من کاشتيم

ادم از تخم تنباکو قوري، به قور دد سدير، د»گويو فناج د تنباکو ميبا اشاره به خريو تخم اس ]اسفنو

رددي کدبه محمو پسر کرب ئي محموعلي يک قراش هم پو  به اد دادم که تخم بادنجاش بخرد، سده 

«   کدرداز اد اجاره کردم که هرنه از ساير کرددها بردارد از آش قرار به اد داده شود، قبو باريک هم

 (.485)ص 
، 1342 ، به کوشش ايرج اال ار، تهراش، اميرکبيدر،مرآه القاساش /تاريخ کاشاشالرديم ک نتر ضرابي، عبو .191

به الاصله يک شبر »... گويو: ، ضمن شرح نگونگي ک ت د کار پنبه )جوزق( از جمله مي166ص 

هداي يک بته بگذارنو د زايو بر آش را از ري ه برکننو، د متواد  اسدت کده بعضدي تخمده ]دجب[

م ش پنبه تخمتفرقه د از قبيل زردك، نغنور،  را آشي، کنجو، دستنبويه د هنودانه د در دقت پاشيو

قريب  ددر آش زمين بياشنو؛ به اين معني که هر يک از کرددي ب رگ د که يک من بذراال اش است 

اه بيست بوتة متفرق در آش بگذارنو، د کذلک در سر کرزه د جويهاي آش زمين تخدم کوندک د شد

 «.انه د کود بكارنود
 .133، ص گوش االنريهمايوش،  .192
 .296، 98، ص الرهنگ سمنانيستوده،  .193
 .217، ص هماش کتاباسفنوياري،  .194
، ص همداش کتداب؛ سردشياش، 368، ص گويش کليمياش ي د ؛ همايوش،156، ص هماش کتابصراالي،  .195

122. 
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 .207، ص هماش کتابهاشمي، بني .196
 .232ص ، هماش کتابعبولي،  .197
 .216، ص هماش کتابصفري،  .198
 .633، 611، ص هماش کتابشرالكنوي،  .199
اسدت؛ کُردبسدت:  ]پل، پ ته، مرز[کُرد: زميني که ددر آش پلواش » 449، ص هماش کتابنويس، االغاني .200

 «.زميني که پلواش دارد
 .154، ص هماش کتابشايگاش،  .201
 .133، 122، ص هماش کتابسردشياش،  .202
هاي آش ( که شكوالهCappais spinosaکَوَر، خادرك، خانور د قباديش اسامي گياهي )با نام علمي: کَبَر؛ .203

 در ترشي به کار ردد.
م )االسدت 9251-1933، به کوشش رينولدو نيكلسدوش، ليدوش، مرنوي معنويالوين محمو بلخي، ج   .204

 .1083-1089، ابياا 342، ص 4تا(، ج شوه در تهراش، انت اراا مولي، بي
 «کوزبنوي کردش»د « کوزبنوي»، «کوز»،  يل نامهلغتدهخوا،  .205
 «.کوز»،  يل نامهلغت، دهخوا، 107، ص تاريخ قم .206
 «.کي »د « کوز»،  يل 322، 318، ص الرهنگ سمنانيستوده،  .207
، سمناش، انت اراا آبدرخ، نامة گويش باستاني سمنانيداژهمحمودسن جواهري، پردي  پژدم شريعتي،  .208

 .542، ص 1387
 «کي ه»د « کِ »،  يل هماش کتابسردشياش،  .209
 .168، ص هماش کتابصراالي،  .210
 .168، ص هماش کتابصراالي،  .211
 .633، ص هماش کتابشرالكنوي،  .212
 .197، ص هماش کتابدان گر،  .213
 .175، ص هماش کتابشايگاش،  .214
، هماش کتداب؛ شالچي، 183، ص 8136، م هو، آستاش قوس، بررسي گويش قايندکتر رضا زمردياش،  .215

 .248ص 
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 .298، ص هماش کتابعبولي،  .216
 .160نويس، هماش کتاب، ص االغاني .217
معدردف « جويده»هاي جالي کاري در تربت ديوريه د محودا کوتاه د شيار آش کم عمدق د بده پ ته .218

 کاري بلنو د شيار آش عميق د با پهناي بي تر است.است، اما پ تة لِوِر تاك
 .431، ص هماش کتابرضائي،  .219
 .366، ص 1379تهراش، سردش، داژ  نامه سك ي/الرهنگ لغاا سيستاني، جواد محموي خمک،  .220
 «.کاردانک»،  يل 597، ص هماش کتابشرالكنوي،  .221
 «.کوز: شرمگاه مادينه»، 633، ص هماش کتابشرالكنوي،  .222
بور اصط ح کِ ته به معندي آلدت تناسدلي زش در برخي از نوادي خراساش، از جمله در سب دار د ني ا .223

 سادش شناخته شوه است.تواد  داشته که براي کهن
اي از آنهاست، در منابع کهن الارسي آموه، نمونه« د  خاك»يا « شكم خاك»، «شكم زمين»اصط داا  .224

ر يسدشكم اد شكم زمين بود که از آز د درص به هيچ ني  (: »15ابورجاء قمي )هماش کتاب، ص 

ندوش ن دود  /ك سير شودگر شكم آدمي ز خا(: »414، ص ديواشالوين عبوالرزاق )؛ جما «ن وي

يو بر نوش سب ه ام /کاش از پي صو ه ار سا  از د  خاك»؛ خيام ني ابوري: «سيرزادمي شكم خاك

 ، صکلياا خمسده(؛ نظامي گنجوي ) 19، ص کلياا آثار پارسي دكيم عمر خيام)« دميوش بودي

ت پر در جگر لعل جگرگوش نهاد؛ گر سرخس /خوش د  خاك ز بحراش باد(: »804، 78، 18، 17، 11

 نداف زمدين از /در د  خاکست پر از شوق ادست؛ گرنه ز پ ت کرمدت زاده بدود /از طوق ادست

ش زد در د  اين خاك بسي گنجهاست؛ رستني سر برد /شكم االتاده بود؛ خاك تو آميخته رنجهاست

 ين.در مبادث پي « آب کار»؛ د ني  رك. پانوشت «يو گ ت از آينه پاكزنگ خورش /از د  خاك

داژ  ک ته، به معني زرد آلو، هلو يا شفتالوي هسته برآدرد  خ ک کرده پي ينة کهن دارد د در متدوش  .225

هدو اي ندوارد د در عکهن الارسي به الراداني آموه، در دالي که داژ  برگه به اين معني ننواش سابقه

، مقالدة 187دد190، ص «ب»، ددرف 3، جدان نانة جهاش اسد مصطلح شوه است )رك. قاجاريه م

 نوشتة محمودسن ابري مي(.« برگه»
؛ مسلمانياش قباديداني، «ک ته»،  يل 454، ص هماش کتابنويس، ؛ االغاني237، ص هماش کتاب شالچي، .226

 هماش پي ين.
ق(، بده  538-462الدوين عمدر نسدفي )م، ابدودفص نجتفسير نسدفي، «ک ته»،  يل نامهلغتدهخوا،  .227
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« کِ ته: م ردع، محل ک دتن»، 1029، ص 1354کوشش دکتر ع ي اهلل جويني، تهراش، بنياد الرهنگ، 

 ؛121انعام، آيه  6منورج در تفسير سوره 
المللي ، به کوشش ادمو عبواهلل اف، تهراش، انت اراا بينديواش اديب صابر ترمذياديب صابر ترمذي،  .228

پدالي   اي خواجه بواش که مرزنت را / از لط  هوا سرشدته ديدوم؛»، گويو: 350، ص 1380ي، الهُو

 « مياش .... اد را / پيوسته ... ک ته ديوم
، بده کوشدش هندري کُدربين د دکتدر المحكمتينجدامعابومعين ناصرخسرد قبادياني مردزي يمگداني،  .229

 .297، ص 1363محمومعين، تهراش، طهوري، 
 .229، ص 3، جتفسير ابوالفتوح رازيابوري، خ اعي ني  .230
 در مبادث پي ين....« کار، کاريوه »رك.  .231
 در مبادث پي ين.« آب کار»رك.  .232
 .177، ص ديواش اثيرالوين اخسيكتي .233
، در ابياا قبل د بعو از بيت م بور، با تعبيراا نجومي، بده امهداا اربعده يدا 119، ص ديواشخاقاني،  .234

آبداء  ه )= نهار ارکاش: آب، آتش، باد د خاك( د نه اللک، به جداي هفدت اللدک يدامادراش نهارگان

آيدو )رك. ابوالفضدل کنو که از آمي ش آنها مواليدو ث ثده بده دجدود مي)پوراش( هفتگانه اشاره مي

 نده اللدک(: »811، ص 1357، تبري ، مؤسسه تاريخ د الرهندگ، الرهنگ اصط داا نجوميمُصفي، 

يش بانو؛ از تناسل عود ل كر اد اين نه د نار به هم ناگ ر آميخته /انوا صفتآدم د نهار ارکاش دو

 «انو.نار مادر که در اين نه پور آميخته /کننو
 .284، ص ديواشخاقاني،  .235
 «.ک ت د زاد»،  يل نامهلغتدهخوا،  .236
 .527، ص ديواشاي، اددوي مراغه .237
 «.شکُ»،  يل 2801، ص هماش کتابادطباء، ناظم .238
 .185 ،175، 41، ص السامي؛ ميواني ني ادري، 139، 131، 114، ص کتاب البلغهکردي ني ابوري،  .239
 «.ايمر»د « ايمو»،  يل نامهلغتدهخوا،  .240
، د داشية آش از سيو محمو کاظم امام در توضيح لغاا الارسي 100، ص 18زمخ ري، مقومه اددب،  .241

 م بور؛ 
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 .1605، 1270 جيش تفليسي، هماش کتاب، ص .242
 .266، 265ادسامي، ص تاج .243
 .342، 340دهار، هماش کتاب، ص  .244
، 1365اهلل مجتبايي د علي اشرف صادقي، تهراش، خوارزمي، ، به کوشش التحلغت الرساسوي طوسي،  .245

د ک نو د زمين بوگُراز: خوك نر ... ديگر بيلي باشو که رسن انورد بنونو د به دد تن مي» 110ص 

مجلدس د » گفت: ]404مردزي، دالاا دودد [نَو، د خ ت زناش د برزگراش ني  دارنو، عماره کَنمي

 «.سرد کارش با گاد د خر است ني  گراز /مرکب د شم ير نه دانو همي آنک
 .627، 611، 597، ص هماش کتابشرالكنوي،  .246
؛ در برخدي از 188 ، صهماش کتداب؛ دان گر، 234، ص هماش کتابپور، هماش پي ين؛ شالچي، آرياش .247

کِدر » نوادي خراساش، از جمله تربت ديوريه، به غضردف همراه گوشت د استخواش پخته اصط داً

 گوينو.مي« کِر ننوِ نوك»د « تِنوِ نوك
(، 152، ص همداش کتداببه معندي کدارد در بدين اهدالي کرمداش )صدراالي،  kart/داژ  گوي ي کارا  .248

 ص، هماش کتاب( د خوانسار )بني هاشمي، 286، ص نانيالرهنگ سمشهميرزاد د سنگسر )ستوده، 

 ( مصطلح است.204
 .213، ص هماش کتابصفيري،  .249
 .122، 120، ص هماش کتابسردشياش،  .250
 .179، ص گويش کليمياشهمايوش،  .251
 .297، ص هماش کتابستوده،  .252
 .340، 229، ص هماش کتابعبولي،  .253
 .122، 120، ص هماش کتابسردشياش،  .254
، توسط «ekirbبكار: بكير: »امر به کاشتن « keštonکاشتن: کِ تُن/» 230، 169، ص هماش کتابشايگاش،  .255

ا د در ، سداکن خدور( آشدن1307آقاي محمو مقيمي )از ددستاش اهلِ خور( با آقاي شايگاش )متولو 

ه بد «ب»تماس تلفني داژگاش مربوط به ک ت د کار را جويا شوم: در گويش خوري غالبداً ددرف 

ه بدراي شود )مرل باد: گا، بادب ش: گارم، باراش: گارد، بادام: گايِم(؛ يا مدر ً برزگدري کدبو  مي« گ»

گويو: دَِِشام تاخم بكيرم ردي؟ ميگردد اگر از اد بيرسنو: به کجا ميردد يا از ک ت ار برميک ت مي

 کُسر )کِ وش = ک تماش: باد ب د(. گويو: نه، کِ وش گا بهآيي؟ ميآيا از درد مي ردم تخم بكارم(؛)مي
 د پانوشت آش.« آب کار»رك. مبادث پي ين،  يل  .256
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 (.1رك. مقومة مقالة داضر )شكل  .257
 .657، ص هماش کتاب؛ شرالكنوي، «کارد»، در توضيح 1559، ص برهاش قاطعمعين، داشية  .258
، 3801دشن، تهدراش، سدردش ، گردانيو  منسوب به ابوعلي بلعمي، به کوشش محمورتاريخنامة طبري .259

 259، ص 1ج 
 .381، ص 1، ج هماش کتاب .260
اي تدا م د بده گفتده 428کنو، که به قولي تا ظاهراً اشاره به انقراض شاخة اشكانياش ارمنستاش اشاره مي .261

 ياش، تهدراش،، ددر  پدارتي د اشدكانايراش باستاشم بر ارمنستاش داکم بودنو )رك. دسن پيرنيا،  430

 (.4622-23، کتاب نهم، ص 1342اي جيبي، هکتاب
 .552، 551، ص 1، ج هماش کتاب .262
 .65، ص 3، ج هماش کتاب .263
 . 884، ص 4، ج هماش کتاب .264
 .902، 90-94، ص دودد العالم .265
تألي  ابومنصور ماتريوي )ماتريو از ردستاهاي سمرقنو قويم(، به کوشدش ايدرج اال دار، نامه، مرزباش .266

 .69-46، ص 9، ج گ ايراش زمينالرهنمنورج در 
، تألي  ابومنصور ماتريوي )ماتريو از ردستاهاي سمرقنو قويم(، به کوشش پنونامة ماتريوي سمرقنوي .267

 .69-46، ص 9، ج الرهنگ ايراش زمينايرج اال ار، منورج در 
ادمدو ، )تألي  ابوالقاسم عبوالكريم بن هدوازاش ق ديري(، ترجمدة ابدوعلي دسدن بدن رسالة ق يريه .268

 .641، ص 1361عرماني، به کوشش بويع ال ماش الردزانفر، تهراش، علمي د الرهنگي 
هد ، ادتمادً از اسحاق بن ابراهيم سجاسي( به کوشش دکتر نوراني دصا   610، )تألي  الرائو السلوك .269

 .371، ص 1368د دکتر غ مرضا االراسيابي، تهراش، 
 9)متن پهلوي، زيرنويس آدانويسي با دردف دتدين(،  8، ص دشي، ترجمة الرهکارنامة اردشير بابكاش .270

، ، ترجمة دکتدر محمدوجواد م دكور، تهدراشهماش کتابآدانويسي متن پهلوي با دردف الارسي(؛ 

هلدوي )آدانويسي متن پ 117)متن پهلوي، زيرنويس با دردف دتين(،  46، ص 1369دنياي کتاب، 

 با دردف الارسي(
 ، توضيح در داشيه.9، ص هماش کتابدشي، الره .271
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 .176، ص هماش کتابم كور،  .272
 .310، ص 2(، ج 5، بنو 38)يسنا، هاا  176، ص 1، ج کاثاهاپوردادد،  .273
، ص 2(، ج 2، بندو 50)يسنا، هداا  190(، 11، بنو 48)يسنا، هاا  18، ص. 1، ج هماش کتابهمو،  .274

 211، ص 1، ج يسدنا(؛ همدو، 1ه )کدرد 30، ص 1343، تهراش، ابن سينا، ديسيرد، همو، 334، 317

 .23، ص 2(، ج 17، بنو 19)يسنا، هاا 

 ، ترجمدة جد  اساس اشتقاق الارسدي؛ پاد  هرش د هاينريش هوب ماش، 154، ص هماش کتابمكن ي، 

، ب پارسيم ديسنا د اد؛ معين، «برز»،  يل 252، ص 1، ج 1356خالقي مطلق، تهراش، بنياد الرهنگ، 

 .133، ص 2ج 
شدناختي الرهنگ ري هددست، ؛ دکتر محمو دسن254، 252، ص 1، ج هماش کتابوب ماش، هرش د ه .275

، ص طعبرهاش قدا؛ معين، داشية «برز»،  يل 187، ص 1، ج 1383، تهراش، الرهنگستاش، زباش الارسي

 varǝza)کددارکردش، عمددل، کددار د شددغل(، از ادسددتايي:  varzپهلددوي: « درز»، در توضدديح 2268

هلوي: درزيوش، پ»در توضيح  2270، ص برهاش قاطع، همو، داشية «1378، ص )کارکردش(، بارتولو

varzitan» ،يل 145ص  هماش کتاب؛ مكن ي  ،«varzidan.» 
، ص 1، ج گاثاهدا، هماش جدا، پدوردادد، هماش کتاب، هماش جا؛ مكن ي، هماش کتابهرش د هوب ماش،  .276

 م بور ،  يل هر يک از کلماانامهلغت. دهخوا، 38، ص 2، ج 46
تدواش اسدتنباط مي شانااي الراتر از تاريخ مودش دارد؛ از ري ه د اصدل داژ  الارسدي تني ني  پي ينهآب .277

هاي ددر، در هماش دودد سرآغاز برزگري ايرانياش بوده است؛ در عصري کرد که پيوايي آش در زماش

کرده، کم عمق استفاده مي ها د نهرهاي طبيعيها د تلخابها د ني  برکهشويي از ن مهکه براي تن

د بعوها از منابع آبِ ساختة خود د نوش کاري ، بنو )سو( د تلخ )= استلخ: استخر با دجوه تعريب : 

انو. درداقع ايرانياش د پيش از ک   د الراگيري درکت دادش بوش خود اصطلخ: اصطخر( بهره گرالته

تندي برکده يدا تلخدابي را معاينده د هاي عميق د براي شست وي بوش خود يا آب بر ردي آبِ برکه

انو که دواکرر عمق آش تا نادية گردش باشو، د عمق مطلوب تا ددو شدانه د سدينة کردهانتخاب مي

قابل اسدتنباط؛ ندوش داژ  شنا آدمي بوده است. اين نكته از مفهوم لغوي د لفظي ادلية داژ  الارسي 

آمدوه « شدناد»متوش کهن الارسي در دجه ثبت شوه، در  شنابد  شنو، که در الرهنگها در دجوه شنا

، د با هماش مفهوم تعيين کننو  ژرالناي آب تا شدانه اسدت. «شانه آب»، مخف  شتابکه گوي ي از 

مصطلح در بين هموياراش، د برخي نوادي خراساش د االغانستاش نيد  « سِنو»همچنين از داژ  گوي ي 

د  شانابه جاي داژ   اوسينه، سينو، نوسِشود. نوش داژگاش گوي ي محلي همين مفهوم استنباط مي
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، «سينه آب»اي از نوادي خراساش د االغانستاش تواد  دار د لفظاً به معني که در تربت ديوريه د پاره

 با هماش مفهوم انواز  عمق آب تا سينة آدمي است.
(؛ 13پداره  ،27)يسدنا  232، ص 1، ج 1356، گ ارش ابراهيم پوردادد، تهدراش، دان دگاه تهدراش، يسنا .278

 .30، ص 2، ج گاثاها
، 112، 041، 70، ص 1ج  ،1354هاي زرت ت، گ ارش پوردادد، تهراش، دان گاه تهراش، ، سرددهکاثاها .279

 32، 30، ص 2، ج همداش کتداب(؛ 4د  3بندو  33، هداا 10بندو  32، هداا 2بنو  29)هاا  170

 .vāstraتوضيحاا پوردادد دربار  داژ  داستر / 
 ، توضيح پوردادد.32، ص 2، ج هماش کتاب .280
؛ سدرمة 206، ج د، ص الرهنگ رشديوي؛ 195، ص 1، ج مجمع الفرس؛ 208، ص الرهنگ جهانگيري .281

 «. زار بودباسَرَه: ک ت»سليماني 
 .113، 33، 32، ص 2، ج کاثاهاپوردادد،  .282
، دستريوشداش / 8ص ، 8137دشدي، تهدراش، دان دگاه تهدراش، ، ترجمة بهرام الرهکارنامة اردشير بابكاش .283

vāstaryōšan حقيقاا ، ترجمة کتابوش م داپور، تهراش، مطالعاا د تشايست د ناشايست: ک ادرزاش؛

ا د ، ترجمة مه يو ميرالخرايي، تهدراش، مطالعداردايت پهلوي؛ 181، 51، 23، ص 1369الرهنگي، 

تحقيقداا  ، ترجمة مه ديو ميرالخرايدي، مطالعداا دبغاش سين؛ 39، ص 1367تحقيقاا الرهنگي، 

 .53، ص 1382الرهنگي، تهراش، 


