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  ارغنده يا آرغده؟
  1)شاهنامهاي در  تصحيح واژه(

  )شناسي دانشگاه هامبورگدانشجوي دكتري ايران( پژمان فيروزبخش

  پيشكش به دكتر جالل خالقي مطلق
  

) »خشمگين«به معني ( ارغندهفردوسي  شاهنامةهاي دشوار و شاذّ  از جمله واژه :چكيده
. ثبت شده است آرغدههاي كهن اين كتاب به صورت نويساست كه در بعضي از دست

و ساير متون قديم فارسي است و  شاهنامهدر  آرغده مقالة حاضر در پي اثبات درستي ضبط
فارسي  ērandو  arγandداند، كه ارتباطي با  اي از اين واژه مي را صورت تغييريافته ارغنده

 زنداوستايي در  -ərəγaṇtنويسنده، ضمن بررسي برابرهاي . اوستايي ندارد -ərəγaṇtميانه و 

                                                  
ام دكتر محمود اميدساالر، كه قبول زحمت نموده اين مقاله را خواندند و اصالحاتي را گوشزد استاد گرامياز  )1

ام و  مند بوده اش بهره عالمانهقامي كه همواره از مشورت م از دوست ارجمندم دكتر احمدرضا قائم. كردند، سپاسگزارم
همچنين از دوستان خوبم آقايان يوسف . نهايت ممنونم رسيد بي هاي او اين مقاله به انجام نمي ها و كمك بدون راهنمايي

 .سعادت، ارحام مرادي و سعيد ليان كه هريك به نوعي در تدقيق اين مقاله سهيم بودند صميمانه متشكرم
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اند گونة  خوانده ērangآنچه مصححان اغلب  است و ديگر متون پهلوي نشان داده اوستا
  .خوانده شود ērandو بايد است  arγandديگري از 

 ērandپهلوي،  arγandاوستايي،  -ərəγaṇtفردوسي، ارغنده، آرغده،  شاهنامة: هاكليدواژه
  پهلوي

بار و ظاهراً در  10 ارغندهفردوسي به تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق واژة  شاهنامةدر 
هاي اين  بدل نخست، نگاهي به ابيات و نسخه. آمده است» خشمگين«همة موارد، به معني 

  :واژه بيفكنيم

  مرگ  به نهاده تن و ارغنده دل ترگ      بود رشـس بر و بر در زره. 1
 )190، بيت431: دومدفتر (                                                   

دل و جان و تن را : ق، لازغنده؛ : 2لنآكنده؛ : 3ل، آآرغده؛ : پآغنده؛ : لي؛ 1ارغذه: ژ، ف
 .ب، 2ل، 2ق، لن= قبا جوشن و دل نهاده؛ متن : و؛ )برنهاده: ق(نهاده 

  رگ ـگ ارغنده كردار به سپاهي بزرگ        دمـدي زـسب اي ردهـراپـس .2
 )2610، بيت 266: دفتر سوم(                                                 

 .ب، 2س، 2ل= غرّنده؛ متن: 2ق، سدرنده؛ : آ، 2لن، و، پ، 3ل، لي، لن، ق، ژ، ل، ف

  گرگ  2ارغنده ردارـك به پاهيـس  بزرگ      كوس و خوارزم سوي دبرَ. 3
 )117، بيت 10: دفتر چهارم(                                                       

 .غرّنده: 2لن، و، پ، لي ،2ق، 2س، 2ل، فدرنده؛ : ب، آ، 3ل، لن، ق، س، ژ، ل

  گرگ  ارغنده چو اندرآيد به پيش     رگـتـس دـپلي شـبيدرف آن سـپ. 4
 )، سرودة دقيقي397، بيت 114: دفتر پنجم(                                       

 .ل= چو درنده؛ متن: 2لن، و، پ، 2ق، لن، ق، ژبكردار؛ : ب، آ، 3ل، لي، 2س، 2ل، ك، س

                                                  
ش، در اين ا خالقي مطلق، به دليل خرابي عكس مورد استفاده دكتر. است ارغذه نويس فلورانسضبط دست) 1

را ) ژبا نشان اختصاري (ژوزف  نويس نويافتة دانشگاه سنضبط دست. خوانده است ارغندهاشتباه موضع، آن را به
 .ها افزوده است بدل در همة موارد، نگارنده به جمع نسخه

 گشتةرا  آن )125: 2بخش ( هاي شاهنامه يادداشتخالقي مطلق در  دكترآمده است، اما غرّنده  در متن )2
  .است  آورده ارغندهاين بيت را در شمار شواهد واژة نيز  ها يادداشتنامة بخش دومِ  دانسته و در واژه ارغنده
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  صيد  به گردد ارغنده كه شيري چو    يد     ـك نزديك تـبنبش امهـن يكي. 5
 )238، بيت 20: دفتر ششم(                                                            

آزرده گردد : لنآرغده گردد ز؛ : پغرّنده گردد ز؛ : 2لن، قآهنگ دارد به؛ : سغرّنده؛ : ژ
 .ل= ارغنده گردد ز؛ متن: ب، آ، 3ل، لي، 2ق، 2س، 2ل، كز؛ 

  گرگ  ارغنده كردار به سپاهي       سترگ   ديوي چو مردي دژآگاه. 6
 )162، بيت 15: دفتر هشتم(                                                    

  .2لن، و، پ، لن، ك، س= غرّنده؛ متن: ب، آ، 3ل، لي، 2ق، 2لدرنده؛ : ق، ژ، ل
  گرگ  رسانـب دـبودن ارغنده كه    سترگ       ترك هـس آن خاقانيان ز. 7

 )419، بيت 34: دفتر هشتم(                                                        

 .ب، 2لن، و، پ، 3ل، لي، 2ق، لن، 2س، ك، ق، س= آرغده؛ متن: ژغرّنده؛ : آ، ل

  گرگ  ارغنده رسانـب بودند هـك  سترگ      ترك هـس آن اقانيانـخ ز. 8
 )539، بيت 43: دفتر هشتم(                                                        

 ،2س ،ك= ارغنده برسان؛ متن: ب ،و ،ليغرّنده برسان؛ : آ ،لغرّنده؛ : ق ،سآرغده؛ : ژ
 .2لن ،پ ،3ل ،2ق ،لن

  آمدش  جنگ راي شد، ارغنده چو     آمدش ننگ كار زآن و برآشفت. 9
 )1804، بيت 137: دفتر هشتم(                                                        

 .هانويسساير دست= ؛ متنآرغده: ژ

  گرگ  ارغنده وـچ ودمـب گونه بدين       رگـُتُب رزم هنگام تـگف بدو. 10
 )3050بيت ، 232: دفتر هشتم(                                                         

  .ب، آ، 2لن، و، پ، 3ل، لي، لن، 2س، 2ل، ك، س= آرغده؛ متن: ژغرّنده؛ : ق، ل

، خالقي مطلق تنها در )ق700پيش از (ژوزف  نويس نويافتة سنصرف نظر از دست
را پيش  آرغدههم فقط در دو بيت از اين ابيات، ضبط ، آن)ق844(نويس پاريس دست

را به متن برده و در تأييد آن ابياتي را از رودكي،  ارغندهبنابراين، او . روي داشته است
 ).7: 3؛ بخش 747: 1، بخش 1389خالقي مطلق (گواه آورده است  نامه كوشو  نامه گرشاسپ

  .ما بعدتر به ارزيابي اين شواهد خواهيم پرداخت
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كم از قرن هشتم هجري به بعد، اين دو واژه را هاي قديم فارسي، دست نامه لغت
هر دو  )260ص (صحاح الفرس مثالً محمد بن هندوشاه نخجواني در . اند دانستهيكي 

 زفان گويادر  1.»آلوده باشد خشم ارغندهو  آرغده«: واژه را ذيل يك مدخل آورده
 .»مرد خشمناك ارغندهمرد جنگاور، و گويند «: آمده آرغدهنيز ذيل مدخل  )18 :بدرالدين ابراهيم(

ذيل يك مدخل آمده و به  ارغدهو  ارغنده )221: جاروتي( الفرس عةمجموهمچنين در 
نيز  )111، 106: 1ج قوام فاروقي،( شرفنامة منيريدر  .اند معني شده» خواه خشمناك و كينه«

هم  )108: 1ج انجو شيرازي،( فرهنگ جهانگيري مؤلّف. اند هر دو واژه يكسان معني شده
  : نويسد مي

؛ ... نيز خوانند ارغنده را گويند و آن را 'خشمگين و قهرآلود'اول : دو معني دارد... آرغده«
  » آمده 'حريص'دوم به معني 

    :گويدو در جاي ديگر مي

حريص و '؛ دوم ...بود  'خشمگين و غضبناك'اول : دو معني دارد... ارغندهو  ارغده«
  . )833 -832: همان(» را نامند 'خداوند شره

ها نمايانگر شناخت عموم ادبا و شاعران  نامه بايد توجه داشت كه برداشت اين لغت
توان استنباط كرد كه از يك حدود زماني  پس مي. آن دوران از دو واژة مورد بحث است

اما . اند به بعد قدما ديگر تفاوتي، الاقل به لحاظ معنا، ميان اين دو واژه قائل نبوده
تا اوايل دورة  آرغدهتوان مشخص ساخت كه  اللغه، مي ز فقهگيري ا امروزه، با بهره

و اوايل  archaic(2(در فارسي كهنه  ارغندهفارسي كالسيك واژة مستقلي بوده است و 
براي روشن شدن مطلب، . فارسي كالسيك بدين صورت و معني وجود نداشته است

  .الزم است تا سابقة هر دو واژه را مورد بررسي قرار دهيم
  
  

                                                  
ممكن است مد الف واژة دوم را . است» ارغندهو آرغده «آمده كه تصحيف  »آزغيدهو  آزغده«در متن چاپي  )1

 .مصحح به اشتباه گذاشته باشد
 .2، پانوشت 257: 1380صادقي : هاي زبان فارسي، نك بنديِ دوره اين تقسيمبراي آگاهي از  )2
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  ارغنده. 1
، پنج بار )44: 19؛ 7: 4( ها يشتدو بار در  كه -ərəγaṇt در اوستايي صفتي هست با ستاك

و يك  )28( اوگمديچا، يك بار در )47: 19؛ 6: 14؛ 26: 9؛ 71: 8؛ 2: 7 فرگردهاي( ونديداددر 
آمده است و از اين ميان، پنج بار صفت دوزخ، و چهار بار  )41( پرسشنيهابار در 

  .صفت مگس واقع شده است) ونديداد 14و  9، 8، 7فرگردهاي (
وحشتناك، « )349: 1904(و بعدتر » تاريك«اين واژه را  )220: 1883(لمه ابتدا بارت
معني كرده و همين معناي اخير مورد قبول بيشتر دانشمندان قرار گرفته » انگيز نفرت
 زاميادهايي كه از  سه، در ترجمه، يعني هومباخ و هينتنامداراما دو اوستاشناس . است
هومباخ آن را از ريشة . اند اند، برابر ديگري براي اين صفت ارائه داده منتشر كرده يشت
*arg  فارسي، كه نام رودخانه است،  ارغندابدانسته و با » پرهياهو/ پرآشوب«و به معني

او معتقد است كه كاربرد آن براي  .2)179، 124: 1998 اپورياچايهومباخ و ( 1قياس كرده است
را به  -ərəγaṇtهينتسه نيز به مانند هومباخ . مگس بر صداي پرواز آن حشره داللت دارد

او نخست، نظر قديم بارتلمه را، كه واژة . ترجمه كرده است» پرهياهو/ پرآشوب«
مرتبط فرض كرده بود، بررسي كرده و » تاريكي«ودايي به معني  -rájasاوستايي را با 

در تطابق يافته » )زير زمين(تاريكي «يوناني به معني  έρεβοςتاريك خواندن دوزخ را با 
در تقابل ديده  44از بند  bهينتسه اين تعبير را با روشن خواندن گرودمان در بيت . است

او عقيده دارد كه اگر . برقرار دانسته است c-dو  a-bو بدين ترتيب تضادي ميان ابيات 
با اين . اوستاعتبارِ رنگ سياه  خواندنِ مگس به -ərəγaṇtدرست باشد، » تاريك«معني 

اوستايي را با  در فارسي را مخالف اين استنباط دانسته و واژة ارغند حال، هينتسه وجود

                                                  
مجمع  سروري،: نك(عجم و آذربايجان  ارغنداب نام دو رود است، يكي در قندهار و ديگري مابين عراق )1
نام اين دو رود در متون قديم جغرافيايي و تاريخي نيامده است و تنها از حدود قرن يازدهم  ).15: 1، جالفرس

به  آرغدهگذاري اين رودها پس از تحول  بنابراين، بايد پذيرفت كه اسم. خوريم به نام آنها برميهجري است كه 
  .صورت گرفته است )جلوتر: نك( ارغندبه ارغنده  و كوتاه شدن ارغنده
آسا جاماسپ: نك(، اين معني را ارائه داده بود پرسشنيهاآسا،  تر در كتاب مشترك خود با جاماسپ پيشاو  )2

 ).87، 63: 1971و هومباخ 
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. 1، مقایسه نموده است»است لرزد، در آشوب و جنبش می«به معنی  ṛghāyátiفعل ودایی 
را چیزي نزدیک به  -ərəγaṇtاو با ارتباطی که میان این دو قائل شده، معنی اصلی 

  . )234ـ233: 1994هینتسه (دانسته است » خروشان، لرزان«
این . است برگردانده شده غئجثَائ یا ئ غئجائ، غئجائجا به همه -ərəγaṇt وندیداد،در زند 

داراب دستور . اند هاي مختلفی تصحیح و قرائت کرده دانان به صورت واژه را پهلوي
در  ،2)108: 1895سنجانا ( »کثیف«/ aērang/ غئجائبه  7پشوتن سنجانا آن را در فرگرد 

 )211: همان( غئجائبه  19و در فرگرد  ،3)182، 162: همان( غئجثَائبه  9و  8فرگردهاي 
زند واژة اوستایی را  )349: 1904( فرهنگ ایرانی باستانبارتلمه در . 4تصحیح کرده است

ēring دستور هوشنگ جاماسپ این واژه را نخستین بار . آورده استغئجائ ئ /aērōgad /
) 643، 496، 3946 /1 :همان( غئجائ ، و در سایر موارد5)238 /1 :1907هوشنگ جاماسپ ( »گندیده«

تلفظ و معناي آن را در  ،تنظیم کرده وندیداداي که براي زند  نامه او در واژه. خوانده است
گور طهمورث انکلساریا این  بهرام. )14/ 2 :وهم( دانسته است» متعفّن« aīrangهمۀ موارد 

 aērag ،)152: 1949انکلساریا ( »چابک« aērang ،ترتیببه ،واژه را در فرگردهاي مختلف
کاپادیا . خوانده است )390، 300: انمه( »متعفّن« aērangو  )240، 214: همان( »چابک«
یا  aīrangآن را  ،فراهم ساخته وندیداداي که براي زند  نامه نیز در واژه )242: 1953(

airangad  ترجمه نموده است» متعفّن«آوانویسی کرده و به.  
  :است برگردانده شده ērang به -ərəγaṇtنیز  پرسشنیهادر 

buuaṯ vīspanąm [a]ci[štə]m pa[o]š[i]štəmca yaṯ ərəγaṯ daožaŋhum; cē-š bēt ān i 

harvist vattartom u pūtaktom kē ērang dōšaxv. 

                                                 
با قید تردید  )249 /1 :1992همو (ارتباط این دو لفظ را مسلّم فرض کرده، اما بعدتر  )119 /1 :1956(مایرهفر  )1

  .آن دو را به هم مرتبط دانسته است
2) So ML., BU.; Modern MSS غجثائ  = Pers. ارغند. 
3) So PB., ED.; L. غئجائ. 

 .شود شامل میرا  19و  9-1تصحیح وي تنها فرگردهاي  )4
5) IM:  َغئجئ ; DJE, DN, DJR: غئجا ط; DPS, Sp: غئجائ : . 

6) DPS: غئجثائ :  ; DR, MU1: غجثائ. 
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  99   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( آرغده؟ارغنده یا     

) سزاي اوست(= ترینِ چیزها باشد، یعنی دوزخ پرآشوب؛ زیرا او را باشد  او را بدترین و گنده«
  .1)63ـ62: 1971آسا و هومباخ جاماسپ( »دوزخ متعفّنترین است، یعنی  آنکه همه بدترین و گنده

 aragdin ،این واژه در برگردان پازند. صفت دوزخ است -ərəγaṇtهم  اوگمدیچادر 
 تهیهترجمۀ پهلوي آن نیز، که بر اساس تحریر کهنی از پازند . نویسی شده است حرف

 ٱ ئجطها  و در همۀ نسخه )101، 90، 31ـ30: 1982آسا جاماسپ( است irγdinشده بوده، 
دانسته که در  nIdو  Garaدابار صورت پازند را متشکل از دو واژة . نوشته شده است

تفسیر درست هر دو  .)2پانوشت، 49: 1955دابار ( اند برگردانده شده ٱ  و ئجطپهلوي به 
در ترجمۀ سنسکریت هم براي آن . صورت پهلوي و پازند بر نگارنده معلوم نشد

anaṃta- معادل »پرآشوب«واژة اوستایی را  )62ـ61: 1982( آسا جاماسپ. آمده است ،
  .ترجمه کرده است» انتها بی«و برابر سنسکریت را  ،»محکوم«پازند و پهلوي آن را 

  :خوانیم همچنین می )6: 5؛ چاپ سنجانا 7: 6(هفتم  دینکرددر 
pad ān abar tēz būd nē dagr ka frāz mad pad dwārišn2 ruwān ī Srīt ī Wisarpān az 
abāxtar nēmag ī غئجائ ī غئجائ -zadār kū xwad syā būd u-š kunišn-iz syā, syā būd 

 .az dēwān (Madan: 647)   ام ت غئجائ

تاخت فراز آمد از سوي اباخترِ پس از آن زود بود، نه دیر، که روان سریت ویسرپان به«
، یعنی که خود سیاه بود و کردارش نیز سیاه، سیاه بود دوزخ )؟( 3انگیزکار انگیزِ نفرت نفرت

  .»دیوان] وجود[به سبب 
سنجانا آن . معنی کرده است» وحشتناك«خوانده و  agrandرا  غئجائ )79: 1897( وست

و سه معنی مختلف در همین جمله براي آن  )44 /14 :1915سنجانا (ه خواند ādrangرا 

                                                 
اند، در ترجمۀ جملۀ اوستایی،  معنی کرده» متعفّن«را  ērangرغم اینکه در زند  آسا، علی هومباخ و جاماسپ )1

ərəγaṇt-  اند برگردانده» پرآشوب«را به. 
2) Madan +ud. 

: 1967موله  :قس( »انگیز داراي کنش نفرت«است، به معنی ) possessive compound(ترکیب ملکی ظاهراً  )3
 zadār ،با این حال. شود معنا از عبارت بعدي، که به نظر تفسیر عبارت قبل از خود است، استنباط میاین  .)256

 :نامهلغت دهخدا،: نک(وجود دارد » کردن«به معنی  زدن، هرچند در فارسی دیده نشدبدین معنی در متون پهلوي 
  .ده استآم zadār-kāmagīhظاهراً در ترکیب  zadārīhجاي به zadār). ذیل مدخل
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  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  100  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( ارغنده یا آرغده؟    

: 1967( موله. )43 /14 :همان( »ویرانگرترین«و » مصیبت«، 1»وحشتناك«: آورده است
. برگردانده است» انگیز نفرت«آوانویسی کرده و به  aγrandآن را  )256، 67ـ66

این واژه . ترجمه کرده است» خطاکار«خوانده و به  ērangآن را  )252: 1389( محصلراشد
به عنوان صفت دوزخ  )34: 6سنجانا ؛ چاپ 34: 7(هفتم  دینکردبار دیگر نیز با همین امال در 

وست آن . )656: مدن( axwān ī tomآمده و ترکیب وصفی خود تفسیري است براي ترکیب 
: 1967( »انگیز نفرت«، موله )59 /14 :1915( »وحشتناك«، سنجانا )92: 1897( »وحشتناك«را 
معنی ) 261: 1389(» انگیز ت نفر« ،با درج عالمت سؤال به نشانۀ تردید ،و راشدمحصل )77

 .کرده است
بار به اول. )5، 3: 9، فرگرد مانسر ورشت(نهم نیز دو بار آمده است  دینکرداین واژه در 

ن( م غئجاائ تصورت  دو بار دیگر به )7: 6هفتم،  دینکرد :قس( »دوزخ«در معنی  )836: م ،
به  3آن را در بند  )254، 252: 1892( وست. به عنوان صفت آن )837: همان( غئجائصورت 

. معنی کرده است» وحشتناك«به  )نددر چاپ م 5بند ( 7و در بند » تاریکی وحشتناك«
تاریکی «به  3و در بند ) 101 ،99/ 17 :1922سنجانا ( خوانده īrangkhسنجانا آن را 

 .)77، 76 /17 :همان( برگردانده است» وحشتناك«به  )ندچاپ م 5بند ( 7و در بند » انگیز غم
تاریکی «ترتیب به خوانده و به ērang ،آن را در هر دو بند )263، 163-158: 1345( تفّضلی

  .ترجمه کرده است» ترسناك«و ) دوزخ(= » وحشتناك
 هنینگ زندərəγaṇt- 2نوشته شده غئجائکه در خط پهلوي بیشتر به صورت  ،را، 

ērand > aγrand  خوانده و آن را حاصل قلب خوشۀ همخوانیrg < gr  و تبدیلag < ē 
ارجمند، « gr’w’و فارسی میانۀ مانوي  rg’w’واژة پارتی  ،او براي این قلب. دانسته است

و ) dēr )> dagr( ،šēr )> šagrهاي فارسی  را با واژه ag < ēرا مثال زده و تبدیل » اصیل
اگرچه این تبدیل ظاهراً در  .)199: 1933هنینگ ( است قیاس کرده) sēr )> sagrاحتماالً 

را از دورة باستان به فارسی میانه، بر  rg < grگذر از دورة میانه به نو رخ داده، اما قلب 
                                                 

؛ وست 'بدبختی ،اندوه، مصیبت سخت' آدرنگ: فارسی: قس«: رغم این ترجمه، در زیرنویس افزوده او علی )1
āgrand '؛ همچنین 'وحشتناكaīrvad باد شمال' ایر: شود، فارسی نیز خوانده می'«.  
ح، بر روي حرف آخر  ها، یا شاید متننویساي که در بعضی دست دو نقطه )2 این واژه گذاشته هاي مصح

 .شده اعتبار خاصی ندارد
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  101 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( آرغده؟ارغنده یا     

فارسی باستان  < dagrفارسی میانۀ : کنیم ها مشاهده می خالف پارتی، در همین واژه
darga- »؛ فارسی میانۀ »دیرšagr > ن فارسی باستا*sargu-1 »شیر«.  

برانگیزي است در سطر  بخشد کلمۀ بحث آنچه قطعیت بیشتري به قرائت هنینگ می
 رسد با پذیرفتن پیشنهاد هوشمندانۀ شروو چهلم کتیبۀ کردیر در سرمشهد که به نظر می

او با در نظر گرفتن . 2خواند/ ylndy /ērand’باید آن را  )616: 2011؛ 298ـ297، 284: 1938(
 نامه ارداویرافو  اوستا کاررفته در مشابهت این بخش از داستان معراج کردیر با تعابیر به

اي دانسته که در ترجمۀ پهلويِ  واژهمسطور در کتیبه را همان  ylndy’در وصف دوزخ، 
ərəγaṇt-  آمده است، یعنی’ylnd .جمله را چنین بازسازي کرده است )297: 1983( شروو: 

lysyk  ها بهcydyn گویند می ،نگاه کرده:  

cydyn ’ylndy pyt’k ’wgwn  cy[g]wn  c[’sy … MNW]š bwny LOYTY W m’[ly?] 

W [(15- 20 letters) W k]lbwky W AHRN hlpstry MALE YKOYMWNt 

»cydyn3 ن نیست و از مار ] تاریک و ژرف ؟[نماید، همچون چاه  وحشتناك می که آن را ب
  .»مارمولک و دیگر خرفستر پر است] و[... و 

، آنچه را دینکردبر این اساس و با توجه به امالي متشتّت واژه در متون زند و 
که گونۀ  4خواند ērandباید  ،به ظن قوي ،اند هاي مختلف خوانده دانان به شکل پهلوي

گونۀ اخیر نیز در بعضی متون پهلوي  .)616: 2011همو  :نیز، نک( arγandدیگري است از 
 .خورد به چشم می

 هوگ و وست. آمده و صفت دوزخ است غجثاائبا امالي  )3: 18( نامه ارداویرافدر 
دستور کیخسرو  ،»حریص؛ خشن، خشمگین« argōndآن را  )22: 1874؛ 168، 49: 1872(

 argand )33: 1954( بیلی ،»خشن؛ متعفّن« )29: 1902( آسا جی جاماسپ دستور جاماسپ

                                                 
  .205ـ203: 2003شوارتز : براي بازسازي و اشتقاق این واژه، نک )1
  .این پیشنهاد را پذیرفته است) 97: 1991(ژینیو  )2
 .افزودند دانسته است اي که با آن هیمه به آتش می»مالقه«بعدتر مدلول این واژه را  )616ـ615: 2011(شروو  )3
را در زبان پهلوي در قرن سوم میالدي نپذیریم و قرائت شروو نیز  ag < ēاگر نظر هنینگ مبتنی بر تبدیل  )4

  .بخوانیم aγrandرا  غئجائاز واژة مذکور در کتیبۀ کردیر اشتباه باشد، بهتر است همانند موله 
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  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  102  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( ارغنده یا آرغده؟    

 )28: 1355( وهمن ،»انگیز نفرت« ارگوند )نامه واژه 4، 41: 1342( عفیفی ،»انگیز نفرت«
arγand »105، 65: 13822( و ژینیو ،»وحشتناك« )202: 1986( و بعدتر 1»آلوده، خشمگین( 
arγand »3.اند خوانده و ترجمه کرده» ترسناك 

یاد  م ا غجثاصدت نیز دوزخ با صفت عالی )22بند ( اندرز دستوران به بهدیناندر رسالۀ 
 تاریکیِ«به معنی  arγand tomبه احتمال زیاد  در اینجا .)124: هاي پهلوي متن(شده است 

  .اند را از براي توضیح به دنبال آن افزوده dušoxبوده و بعدتر ) دوزخ(= » انگیز نفرت
  4.معنی کرده است» وحشتناك«خود  فرهنگ کوچک پهلويرا در  arγand )11: 1971( مکنزي

در زبان پهلوي صفت بوده و  arγandتوان نتیجه گرفت که واژة  از آنچه گفتیم می
داشته » انگیز نفرت«رفته و معنایی نزدیک به  بیشتر به عنوان یک اصطالح دینی به کار می

این واژه در اثر تحوالت آوایی، ظاهراً از اواخر قرن سوم میالدي، به صورت . است
ērand واژة ن را با پس نباید آ 5.اند نیز درآمده بوده و هر دو گونه در کنار هم رواج داشته
رفته  به کار می» دینی سرزنش؛ خطا؛ بی«که اسم بوده و به معانی  ērangپربسامد واژة 

اگرچه بعدتر کاتبان متون پهلوي مرتکب این . )199: 1933هنینگ  :نیز نک(اشتباه گرفت 
  6.اند نیز نوشته غئجا طرا به صورت  ērandاند و حتی  شدهخطا 

در زبان سغدي نیز وجود داشته و تنها / rγ’nt /arγand’صفت مورد بحث به صورت 
 :نک(ت به ما رسیده اس (TSP 2)از متون سغدي مجموعۀ پاریس 2از طریق متن شمارة 

ح متن، بنونیست، واژة سغدي را با  .)235: 1940بنوینست  فارسی، که گویا با  ارغندمصح
                                                 

 ).16: 1355وهمن (کرده است معنی » آلوده، وحشتناك«او در نمایۀ انگلیسی همین کتاب واژة مزبور را  )1
 .منتشر شده است 1984ترجمۀ ژینیو به زبان فرانسه در سال  )2
  .میسر نشد) در صورت وجود(یسی پازند این واژه ون متأسفانه امکان بررسی متن پازند و یافتن حرف )3
عبارت و درك نیز آمده است، اما تصحیح ) 128، پانوشت 16: 1(بندهشن هاي هندي  این واژه در نسخه )4

 .آن براي نگارنده ممکن نشد
به  arγandظاهراً این واژه، در بعضی محافل علمایی، صورت اوستایی خود را حفظ کرده بوده و به گونۀ  )5
  .، رواج داشته استērandیافتۀ آن، یعنی  رفته است، اما در بعضی محافل دیگر گونۀ تحول کار می
در پایان واژه است؛  ng-به  nd-توان مد نظر داشت تبدیل خوشۀ همخوانی  تري که می احتمال ضعیف )6

، اما ممکن است از طریق فرایند قیاس بعضی )157ـ154: 1945هنینگ  :نک(گرچه این تحول بالعکس بوده 
  .ها روند عکس پیموده باشند واژه
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  103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...)اي تصحيح واژه( آرغده؟ارغنده يا     

معني كرده است، مقايسه نموده و همين معني را » حريص«هاي فارسي  نامه اعتماد به لغت
را،  »حريص«بنونيست عقيده دارد كه معني . سغدي نيز به دست داده است arγandبراي 

 .)172: همان( اوستايي نيز معتبر دانست -ərəγaṇtبر خالف نظر بارتلمه، بايد براي صفت 
چنانكه بيلي خاطر نشان كرده، اين واژه در سياق متن سغدي هم بايد معناي اما 

، و -arg*ريشة سغدي را از  rγ’nt’اوستايي و  -ərəγaṇtاو . داشته باشد» انگيز نفرت«
 ælγag؛ ايروني، ديگوري »تنفّر« -ilγ ،ilγæ ،ilγæ، ديگوري ælγهاي آسي  ريشه با واژه هم

اشتباه بنونيست  .)5ـ4: 1945بيلي ( دانسته است» انگيز نفرت« ilγagو ديگوري » انگيز نفرت«
  .نيز راه يافته است )57: 1383قريب ( فرهنگ سغديبه 

  

  آرغده. 2
و » ميل داشتن، حريص بودن«/ -rwγt- /āruγd-/ ،’’rwxs- /āruxs’’مشتقات افعال سغدي 

زبان در فارسي هاي اين  واژه از جملة وام» حريص«/ rwγtky’ /āruγdakyā’’صفت 
است كه در » حريص«به معني  āruγde*يكي از اين مشتقات صفت مفعولي . 1هستند
، 103: 1939؛ 71: 1936هنينگ  :نك(شده است  تلفظ مي āruγda ،به احتمال زياد ،فارسي
عالوه بر معني اصلي خود  ،اين واژه در زبان فارسي 2.)47ـ 46: 1940؛ 4 پانوشت

  .به كار رفته است» خشمگين«ي بيشتر در معنا ،)حريص(
و  »حريص«در هر دو معني (آرغده الزم به تفصيل نيست كه همة اينها، از جمله 

 3.اند مشتق شده» ميل داشتن، آرزومند بودن« rauč*، از ريشة ايراني باستان )»خشمگين«
 4اند اشتقاق ديگري پيشنهاد كرده» خشمگين«در معني  آرغدهاينكه بعضي محقّقان براي 

                                                  
همچنين آقاي  .8: 1381رواقي : ، نكآرغدهجز ي برگرفته از اين افعال در فارسي، ها واژه براي ساير وام )1

 آرخسيدنبكر قالنسي مشتقات فعل يعبداهللا بن محمد بن اب ارشادمسعود قاسمي در مالحظات انتقادي بر كتاب 
دي كه ايشان چهار مور از). 215ـ213: 1389قاسمي (بازشناخته است را، كه در متن چاپي دچار تصحيف شده، 

 .آرخسيدنباشد تا تصحيف  چوخيدنو آشكوخيدن ر است كه گونة ديگري از ت محتمل چوخيدنامطرح نموده، مصدر 
، كه شاهنامهصرف نظر از . فردوسي است شاهنامةواژة سغدي در زبان فارسي  مستند هنينگ در وجود اين وام )2

ويژه در فرهنگ عربي به  در آن موضوع مقالة حاضر است، كاررفت اين واژه در ديگر متون فارسي به آرغدهدرستي ضبط 
 .گرداند سغدي در فارسي محرز مي اي هواژ وجود آن را به عنوان وام) 237 :اديب الكرميني( االصناف تكملةفارسي 
  .319ـ318 :2007چئونگ : هاي ايراني، نكبراي ساير مشتقات اين ريشه در زبان )3
 .16ـ15: 1383دوست  حسن: نك )4
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در متون فارسي و سير تحول معنايي  آرغده اين مطلب از بررسي شواهد. درست نيست
 شيراين تحول معنايي را ناشي از تعابيري چون  )103: 1939( هنينگ. شود آن معلوم مي

تر اين جلوما . باشد» شير غرّنده و ژيان«رفته به معني  دانسته كه بيشتر انتظار مي آرغده
  .خواهيم كردموضوع را بررسي 

 

***  
بپردازيم، ضروري است تا شواهدي را كه از اين  شاهنامهپيش از آنكه به بررسي ابيات 

  .ايم مورد مداقّه قرار دهيم دو واژه سراغ كرده
به تصحيح مجتبايي و  لغت فرسدر . ترين شواهد از اشعار رودكي است قديم

  :خوانيم مي غژم صادقي ذيل مدخل
  

  1پيش دهـآرغوش را ـرگـد آن خــوآم     اي خويشـاز ج تـشير غژم آورد و جس
  )188ـ187 : ح مجتبايي و صادقيتصحي، فرس لغتاسدي طوسي، (   

  
به اين ) ق766(نويس نخجواني ، تنها در دستلغت فرسهاي نويساز ميان دست

  : خوريم مدخل برمي
  

  :رودكي گويد. آمده باشد خشم آشفته و به: ارغنده«
  »اي هـه آهستـاي و گ هـتــفـه آشـگ           اي دهـارغنه ـاي و گ دهـنـه ارمـگ

  )476 :اقبال حتصحي، فرس لغت، اسدي طوسي(                                     
  

هاي بعدي به كتاب اسدي طوسي  چندان جاي ترديد نيست كه اين مدخل از افزوده
  2.استنتاج شده استاست و از صورت تغييريافتة بيت رودكي 

                                                  
، آرغده صحاح الفرسو ) ق11ـ10قرن (و اينديا آفيس ) ق733(هاي واتيكان  هاي كتابخانهنويسدر دست) 1

 .تصحيف شده است الفغدهمضبوط بوده، به  آلغدهكه احتماالً به صورت 
گه : رودكي گفته[شاهد آزغده در وفايي «: نوشته است آرغدهدر حاشية مدخل  صحاح الفرسمصحح  )2

اين ). 18، حاشية 260: صحاح الفرس، نخجواني(» ]گه آهسته و گاه آشفته بود/ بود] آرغده[آرمده و گاه آزغده 
 .نيامده است فرهنگ وفاييبيت در متن چاپي 
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، ذيل مدخل فرهنگ جهانگيريسومين شاهد از اشعار رودكي بيت زير است كه در 
  :نقل شده آلغده

  
  تا به چنگ آرد آهو را و آهوبره را     كه بيرون جهد از خانه به صيد آلغدهشير 

  )148: 1 ج ،فرهنگ جهانگيريانجو شيرازي، (                                          
  

  .كاربرد اين واژه در شعر رودكي خود نشان از منشأ سغدي آن دارد
  :فردوسي آمده است شاهنامةبيتي از  آوردبه تصحيح اقبال ذيل مدخل  لغت فرسدر 
  

  1رگـگ ندهـارغردار ـگي بكـدو جن     زرگـي بـد آوردگاهـهادنـن
  )85: اقبال حتصحي، فرس لغتاسدي طوسي، (                                       

  
نويس نخجواني و دست) ق1303(نويس اساس تصحيح اقبال اين بيت تنها در دست

نويسِ مادرِ نسخة اساس اقبال باخبريم و آن را در امروز ما از دست. آمده است) ق766(
سفينة نويس، كه بخشي از مجموعة موسوم به با مراجعه به اين دست. 2دسترس داريم

در متن  آرغدهصورت درست و كهن  ارغندهجاي شود كه به است، مالحظه مي تبريز
  .3)615: سفينة تبريز: نك(است  آمده

بيتي از ) »خشمگين«در معناي ( آرغدهذيل مدخل  ،فرهنگ جهانگيريصاحب 
  :فرّخي را در مقام استشهاد آورده است

  
  ه جدالـپيل آشفته اگر گرد تو گردد ب     و آيد به نبردـش تـر پيــاگ آرغدهر ـشي
  گالـو بيند چنـدان تـة ميـرايـر پيــشي    دامـند انـو بيـصام تـخستة صم ل پيـپي

  )108 :1، جفرهنگ جهانگيريانجو شيرازي، (                                                
                                                  

پس ). 169: فرهنگ قواسي، قواس غزنو(آورده است  ارغندهاين بيت را ذيل مدخل  فرهنگ قواسمؤلّف  )1
نوشته شده بوده  ارغنده، آرغدهدر اختيار داشته كه در آن، به جاي  لغت فرسنويسي از شود او دست معلوم مي

 .مدخل كند آوردرا به جاي  ارغندهفخرالدين مباركشاه قواس ترجيح داده تا . است
 .167: 1382صادقي : نك ،استنساخ نشده است سفينة تبريزبا اين توضيح كه نسخة اساس اقبال مستقيماً از  )2
  : چنين آمده است آوردبه شاهد  نيز) 51: جاروتي( الفرس عةمجمواين بيت در  )3
 . »گرگ آرغدهدو جنگي بكردار           نهادند آوردگاهي بزرگ«
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  1.آمده است ارغندهبيت مورد نظر در ديوان چاپي شاعر با ضبط جديدتر 

بيتي از منوچهري  ،)»حريص«در معناي (ذيل مدخل پيشين  ،هم او در فرهنگ خود
  :وي مسطور نيست ديوانآورده كه در بخش اصلي 

  

  نمـو مــالق تـكارم اخـروردة مـپ     و جان منست از آنكـناي تـر ثـب آرغده
  )109ـ108 :1ج ،همان(                                                                     

نيز  هاي شاهنامهيادداشتاسدي طوسي است كه در  نامة گرشاسپشواهد بعدي از 
در متن مصحح يغمايي اين واژه در چهار . بدانها استناد شده است ارغنده در تأييد ضبط

  :خورد بيت به چشم مي
  

  )103ص (گرگ  ارغنده چو شسته چنگ خون به      رگـست گُرد دو مـه اـب ندـتـبگش
  )175ص (ر ــزي دـآرن درـان دـنـكم مـخ هـب       شير ارغنده چو اسپي هر يك جدا
  )252ص (شير  ارغنده همچو لشكرش ويـس       رـيـچ تـرف ژگانـوي با آنجاي وز
  )351ص (شير  ارغنده چو انـريمـن ه سويـب       رــيـدل وانـلــپه اي رهـعــن زدــب

  

. اين ابيات را چگونه حفظ كرده است نامه گرشاسپنويس دست ترين ببينيم قديم
خبر بوده، در موزة  نويس اين منظومه، كه حبيب يغمايي از وجود آن بيترين دست قديم

ق به كتابت 755شود و در رجب سال  نگهداري مي 674 سراي به شمارة طوپقاپي
نويس واقع شده از ابيات باال، بيت دوم در محل افتادگي اوراق دست 2.درآمده است

) آرغده →(ازغاره : چنين است ،به ترتيب ،ضبط واژة مورد بحث در ساير ابيات. است
 با اين حساب، ترديدي در درستيِ. )نقطه حرف سوم بي( آرعده شيرو  آرغده شير، گرگ
  .ماند باقي نمي ،كه در اقدم نسخ آمده و ضبط دشوارتر نيز هست ،آرغده

  همچنين بيت ديگري كه در تصحيح يغمايي به صورت

  )57ص (شير  غرّنده همچو يانـاز م ذشتـگ     رــدلي ردـگُ ندـك از آن چـهي شدـن

                                                  
 .214: ديوانفرخي سيستاني، : نك )1
 .مديون لطف دكتر محمود اميدساالر هستمنويس و دسترسي به عكس آن را اين دستآشنايي با  )2
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  سراي با ضبط دشوارتر نويس طوپقاپيآمده، در دست

  و آرغده شيرـذشت از ميانشان چـگ     رــرد دليـيچ گُـند از آن هـد كـنش

  .ثبت شده است
فرهنگ كه در ) ق492پس از  :وفات(نمونة ديگر بيتي است از ابوالفرج روني 

  :آورده شده) »خشمگين«در معني ( آرغدهبه شاهد  )108: 1انجو شيرازي، ج( جهانگيري
  

  ر آرغدهـيـو شـانم چـست جـني      نـد از مـدنـتــغده بسـفـر الـاگ
  دهــغـفـد الـدنـستــرا بـه مــك      م كرد ـكر اين حال چون توانـش

  
آمده و هر دو بار  ارغندهنيز اين واژه دو بار به صورت  نامه كوشدر منظومة حماسي 

فرد اين  نويس منحصربهدست. )617، 163 :نامهكوش، الخير ايرانشان بن ابي(صفت شير است 
كند شاعر در اوايل قرن  ق نوشته شده است؛ نگارنده گمان مي800منظومه در سال 

  .را به كار برده باشد آرغدهصورت درست واژه يعني  )ق504ـ501(ششم 
ق 544- 541هاي است كه ميان سال هاي بيدپايداستاندر  آرغدهشاهد ديگر استعمال 

يگانه . ده استـمقفّع ترجمه ش ابن له و دمنةـكليداهللا بخاري از ـمد بن عبـه قلم محـب
همين  را به آرغدهق به كتابت درآمده و از اين جهت كه 544نويس اين كتاب در سال دست

خوار به حقيقت به  آرغده گشت و گفت اين گياه... شير«: حائز اهميت است ،صورت ثبت كرده
  .)119: بيدپاي هايداستانبخاري، ( »جنگ من آمده است

در ماوراءالنهر تأليف  هجريكه در قرن ششم  االصناف تكملةفرهنگ عربي به فارسي 
اي برخوردار  هاي مختص به آن حوزة زباني از غناي ويژه شده و از نظر احتوا بر واژه

 :االصناف ةلتكم اديب الكرميني،( »آرغده: ارخسيدگي، و الشَرِه: الشَرَه« :دارد آرغدهاست نيز 
237(.1  

                                                  
: االصناف تكملةاديب الكرميني، : نك(آمده است » جامة فرسوده«در اين فرهنگ در معني كه دو بار  ارغده )1

هاي قديم فارسي به  نامه اين واژه در لغت. رسد با واژة مورد بحث ما ارتباط داشته باشد به نظر نمي) 194، 48
 .153ـ152: فرهنگ قواسقواس غزنوي، : مثالً نك ،ثبت شده است غردهاصورت 
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اين واژه را در وصف شير به كار برده  )465ص ( نامه شرفنظامي گنجوي هم در 
او در دست داريم متأخّر از قرن  خمسةهايي كه از نويساست، اما چون همة دست

هاي بعدي گفته بوده و در استنساخ آرغدهشاعر  است، بايد احتمال داد كه هجريهشتم 
  .1تبديل شده است ارغندهبه 

 هجري،الدين محمد كوسج در قرن هشتم  سرودة شمس برزونامهدر بخش كهن 
به عنوان  )239، 232، 164، 136، 130، 129، 124، 89، 59، 47، 29صفحات : نك( مكرّر ارغنده

ق 829هاي اين منظومه از سال نويساقدم دست. صفت شير، ببر يا گرگ آمده است
. دهند ندرت اختالف نشان مين واژه بهها نيز در ضبط اينويساست و ديگر دست
 ارغندهواژه را به صورت  برزونامهتوان اطمينان داشت كه سرايندة  بنابراين تقريباً مي

  .شناخته است مي
 شير ارغندهنيز تركيب وصفي  )31: جهانگيرنامه، مادح( جهانگيرنامهدر منظومة حماسي 
 هجريرغم اينكه زمان سرودن اين منظومه را قرن هفتم  علي. يك بار به كار رفته است

. رسد كه يكي دو قرن جديدتر باشد به نظر مي ،اند، با دقت در زبان آن تخمين زده
بعدتر هم  ارغنده .شناخته است مي ارغندهنيز اين واژه را به صورت  جهانگيرنامهسرايندة 

   .2ته و همواره صفت شير استدر شعر فارسي به كار رف
ظاهراً  آرغده شود كه بيرون از ماوراءالنهر، از مجموع اين شواهد چنين استنباط مي

يعني . اند گرفته واژگان زبان ادب بوده و شعرا كاربرد آن را از آثار يكديگر فرا مي وجز
از اين روي، از . اند و در زبان اهل خراسان معمول نبوده است شناخته همگان آن را نمي
و  درنده، غرّندهرفته جاي خود را به كلماتي چون  رفته آرغده، هجريحدود قرن هفتم 

  .داده است ارغنده
به  آرغدهتغيير . نه ارغندهاند، اما گويا  واژگان زبان فارسي بوده ودو كلمة نخست جز

يعني كاتباني  ؛ظاهراً در اثر دو فرايند تصحيف و قياس توأمان اتفاق افتاده است ارغنده
                                                  

رجوع كرديم، ) ق767(و پاريس ) ق763(، پاريس )ق؟718(دانشگاه تهران  خمسةهاي نويسما به تصوير دست )1
 .دارند) نقطه حرف چهارم بي(» ه رغنـدا «و » غرنده«، )نقطه حرف چهارم بي(» هدنـرغا«آنها نيز در اين بيت به ترتيب 

 : 8الصفاي ناصري، ج ضة، تاريخ رو؛ هدايت1217، 1190، 1189 :2، جديوانسروش اصفهاني، : مثالً، نك )2
8/ 546. 
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ساز  اند كه ساخت واژه بايد با پسوند صفت فاعلي اند گمان برده شناخته را نمي آرغدهكه 
نگذاشتن نشان مد بر . اند گردانده ارغندهآن را به  ،صورت گرفته باشد و در نتيجه ـَنده

گويا از عوامل اين تصحيف بوده و موجب شده تا كاتباني كه با واژة  1الف آغازين واژه
گنجد،  شود و در وزن شعر نمي خوانده مي اَرغدهاند، به خيال اينكه   آشنا نبوده آرغده

را  آرغدهاست كه نونش افتاده، لذا  ارغندهت آن صفت فاعلي تصور كنند صورت درس
  2.اند تغيير داده ارغندهبه 

 نامه گرشاسپهاي آثاري چون نويسبدين ترتيب، هنگامي كه شعرا و اهل ادب دست
را، كه اغلب صفت شير يا گرگ است،  ارغندهكردند، واژة  را مطالعه مي شاهنامهويژه  و به
طبعاً  3.كردند هاي خود استفاده مي ها و سروده آموختند و با همان كاربرد در نوشته مي

                                                  
  .هاي قديم فارسي نامه در لغت ارغدهو  آرغدهوجود هر دو مدخل : قس )1
نويس كهن و از دو دست ، كه در آغاز مقاله آورديم1هاي بيت شمارة بدل در نسخه) با ذال( ارغذه ضبط )2
تأثير بي ارغندهكشد كه شايد وجود اين صورت مصحف نيز در برساختن واژة  مي ، اين احتمال را پيش است شاهنامه

 اند نقطه از آنِ رفته، گمان برده انتظار نمي فارسيوجود ذال  ،اند و چون پس از صامت را ديده ارغذهيعني . نبوده است
  .است اش فراموش شده است كه دندانه هـَندحرف نون در پسوند 

هاي نويسدر دست ارمندهو تغيير صورت اخير به  ارميدهبه  آرمدهاحتمال ضعيف ديگر، از مقايسة روند تحول 
بر  ارغيدهتحول يافته و  ارغيدهنخست به  آرغدهيعني ). خالقي مطلق، زير چاپ: نك(كند  به ذهن خطور مي شاهنامه

: 1380صادقي : براي آگاهي از اين قاعده، نك(تبديل شده است  ارغندهاثر يك قاعدة آوايي در زبان فارسي به 
اما چند اشكال به اين حدس وارد . رو هستيم، نه تصحيفدر اين صورت، با تحول زباني واژه روبه). 65ـ51

و  صحاح الفرسنامة  اين صورت تنها در دو لغت .به ما نرسيده است ارغيدهاول اينكه هيچ شاهد موثّقي از : است
كتاب  و هاي اساس خود آشفتگي داردنويسآمده كه در مورد اول متن مصحح در ارائة ضبط دست مجمع الفرس

 īاشكال دوم اين است كه در قاعدة آوايي مذكور، واكة . دوم هم مؤخّرتر از زماني است كه موضوع بحث ماست
مشتقات  ارميدهو  آرمدهسوم اينكه . خواند ارغندهيعني بايد واژة مورد بحث را . anشود، نه  يبدل م inبه  dپيش از 

 آرغدههستند و ممكن است هر دو در عرض يكديگر از اين فعل ساخته شده باشند؛ حال آنكه  آرميدن/ آراميدنفعل 
ممكن است تصحيف باشد، يعني نقطة ذال  ارمندهبه  ارميدهچهارم اينكه تغيير . در فارسي يك واژة بسيط است

همانند . اند ، متعلّق به اين حرف دانستهشده نقطه نوشته مي را در مواردي كه حرف چهارم بي ارميذهمعجمة 
  .شاهنامههاي نويسدر دست گرايندهبه گراييذه تصحيف 

ن ترتيب كه بعضي شده است؛ بدي هاي جديد مي تصحيف در گذشته ندرتاً منجر به پديد آمدن واژه )3
گرفتند و گاه در اثر كثرت  اي از شعرا و نويسندگان قرار مي هاي مهجور، پس از تصحيف، مورد استفادة عده واژه

هايي معموالً به هر دو صورت اصلي و ثانوي خود در  چنين واژه. آمدند مي استعمال، در شمار واژگان زبان در
هاي مسلّم همچنين  از نمونه. 1389صادقي : براي آگاهي از چند مثال، نك ،اند هاي قديم ثبت شده نامه لغت
  .اشاره كرد مار شيداو ) شيبا(/  مار شيوا، تازيانو  تازنان، )1335مينوي : نك( بويهو  يوبهوان به ت مي
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تر و بهتري از اين آثار در اختيار داشتند صورت درست  هاي قديمنويسبعضي هم كه دست
  .ستجاهميناز  فارسيهاي قديم  نامه اختالفات موجود در لغت. بودند گرفتهواژه را فرا

در فارسي به عنوان صفت شير يا گرگ روند تحول معنايي اين  آرغدهكاربرد محدود 
ولع و «به  »حرص«از  :دهد خوبي نشان ميبه» خشمگين«به » حريص«واژه را از 
 هجريدر قرون چهارم تا ششم  آرغدهپس . »آشفتگي و خشم«و از آن به  »برانگيختگي

 ؛كه كمتر رواج داشته ،»حريص«يكي در معناي اصلي خود يعني  :به دو معني بوده است
اين واژه در معني اخير، با روندي كه توضيح داده . »خشمگين«و ديگر در معناي ثانوي 

جاي خود را  هجريتغيير يافته و از قرن هشتم  ارغندهبه  هجريشد، در قرن هفتم 
  .تقريباً به طور كامل به آن داده است

 ارغندپهلوي را با  arγand اوستايي و -ərəγaṇtه تقريباً همة دانشمندان رغم اينك علي
هيچ شاهدي دالّ بر وجود اين واژه در  ،كه مالحظه شد، چنان1اند فارسي قياس كرده

به نظر نگارنده  ارغندترين جايي كه در آن صورت  قديم. زبان فارسي وجود ندارد
فرهنگ فارسي مدرسة و  )35 ص(ق 933حافظ اوبهي تأليف  االحباب تحفةرسيده 

دلير و «را به  ارغندگردند و  ميدو به يك اصل باز است كه هر )25 ص( سپهساالر
 ،هاي جديدتر نامه جاي شك نيست كه در اينجا و در لغت. اند معني كرده» افگن خصم
  .است ارغندهشدة  صورت كوتاه ارغند

براي واژة » حريص«ها به معناي  نامه شود كه قائل شدن لغت اكنون معلوم مي
  .و نادرست است آرغدهنيز نتيجة خلط آن با  ارغندهجديدتر 

  
  گيري نتيجه

 arγand اوستايي و -ərəγaṇtفارسي با  ارغندهله كه آيا ئدر اين مقاله به بررسي اين مس
از ريشة ايراني باستان  ،به احتمال زياد ،واژة اوستايي. پرداختيم نهپهلوي مرتبط است يا 

*arg »لرزيدن «> IE. *ergh- »339 /1 :1994پوكورني( »تكان دادن، برانگيختن، لرزيدن( 
توان با  اين تحول معنايي را مي. دارد» انگيز نفرت«مشتق شده است و معنايي نزديك به 
                                                  

  .11: 1971؛ مكنزي 18: 1930؛ زالمان 13: 1895؛ هوبشمان 18: 1893رن ه: تر آمد، نك جز آنچه پيش )1
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 چندشبه اسم مصدر » لرزيدن، تكان خوردن«پهلوي  čandīdanتحولي كه از فعل 
  1.رخ داده است مقايسه نمود» نفرت، انزجار«به معني  ،فارسي

 ييعلماهايي  پهلوي دنبالة واژة اوستايي و ظاهراً واژه arγandو  ērandدو گونة 
)learned word (متفاوت، هم با معنايي رود كه يك واژة ديني، آن بنابراين، انتظار نمي. اند

هاي معتبر متون قديم فارسي هم نويسويژه آنكه در دست به. به فارسي رسيده باشد
هاي معتبر آنها نويسترين شواهد متون و دست در عوض، قديم. يابيم نمي ارغندهنشاني از 
اين واژه در زبان فارسي  ،ها پيش دريافته بودكه هنينگ سالچنان. دارند آرغدهمعموالً 

تحول » خشمگين«به » حريص«از  ارغنده شير عبارتدخيل از سغدي است و تحت تأثير 
  .معنايي پيدا كرده است

 ،هجرياي مهجور بوده، بيرون از ماوراءالنهر از قرن ششم  به دليل اينكه واژه آرغده
ما بر  2.دچار تغيير و تصحيف شده است ،هجريو در ماوراءالنهر شايد از قرن هشتم 

در  ارغندهوجود مدخل . است آرغدهحاصل تصحيف  ارغندهاين گمانيم كه پيدايش واژة 
لغت و  )ق728 :تأليف( صحاح الفرس، )ق716 تا 695 ميان احتماالً :تأليف( فرهنگ قواس

 هجريكند كه اين واژه در قرن هشتم  معلوم مي )ق766 :كتابت(نسخة نخجواني  فرس
  .را گرفته بوده است آرغدهجاي  ،شده بوده و تا حد زيادي اي شناخته واژه

كاربرد واژة مورد  برزونامهو  جهانگيرنامه، نامه شرف، نامه كوشهاي  سرايندگان منظومه
 هاينويسزيستند و به دست ميتر  آنها كه قديم. بودند فراگرفته شاهنامهبحث را احتماالً از 

هاي نويس، و آنها كه دستآرغدهدسترسي داشتند واژه را به صورت  شاهنامهاز  تري كهن
  .اند به كار برده ارغندهجديدتري را در اختيار داشتند آن را به صورت 

پيش از (ژوزف  نويس نويافتة سنرا دست آرغده. گرديم بازمي شاهنامهحال به ابيات 
گمان . اند يك بار حفظ كرده) ق614(دو بار، و فلورانس ) ق844(پنج بار، پاريس ) ق700

                                                  
در » چندشش شدن، تنفّر داشتن از«به معني » حال كسي به هم خوردن از«، »دل به هم خوردن«: نيز، قس )1

 .كند ميل مي» انزجار«به » تكان خوردن، آشوب شدن«فارسي گفتار، كه از مفهوم 
 .ارغندهنه به  لزوماً )2
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مجاز باشيم  ،تر گفته شد ها و استدالالتي كه پيشنويسبا توجه به ضبط اين دست ،كنم مي
  .تصحيح كنيم آرغدهرا در هر ده بيت مذكور در آغاز مقاله به  ارغنده

نقل كرده  شاهنامهاز  آورد ل مدخلِهمچنين به استناد بيتي كه اسدي طوسي ذي
بيت در تصحيح خالقي . توان بيت ديگري از اين كتاب را نيز تصحيح نمود است، مي

  :مطلق چنين است
  

  گرگ  دو سان به جنگي دو و اسپ دو        زرگـــب اهيــآوردگ دـهادنــن              
 )628 بيت، 211 :چهارمدفتر (                                                                       

، ق، س، ل ،ف= چو شير سترگ؛ متن: بكردار گرگ؛ و): ب، 2لن، پ، 3لنيز ( 2ل، ژ
  )آ، 2ق، لننيز ( 2س

  

بهتر است آن را بدين صورت  ،لغت فرساما با توجه به كهنگي ضبط منقول در 
  :تصحيح نمود

  رگـگ دهـآرغكردار ـگي بـدو جن       زرگـي بـاهـد آوردگـهادنـن

و  »كردار گرگ به«ها بر دو ضبط نويساتفاق نسبي دست ،هاي اين بيتبدل در نسخه
، در خارج از ماوراءالنهر، هجرياز قرن ششم  آرغدهدهد كه  نشان مي »سان دو گرگ به«

دچار تغيير يا تصحيف  شاهنامههاي نويساي مهجور بوده و از همان زمان در دست واژه
بوده و بعدتر به ضبط  آرغدهممكن است شمار ابياتي كه در سخن فردوسي . شده است

  .1ديگري تغيير داده شده است بيش از آنچه معرفي كرديم باشد
باشد و دربارة  هجريتر از قرن هفتم  حتي اگر قديم ارغندهبه  آرغدهزمان تغيير 

. شود نظامي هم صدق كند، تغييري در اصل مطلب ايجاد نمي نامة شرفآثاري چون 
  .گفته بوده است آرغده شاهنامهيعني فردوسي يقيناً در 

                                                  
)  69: 3، جشاهنامهفردوسي، ( چاپ خالقي مطلق ةشاهناماز داستان فرود سياوخش در  684مثالً بيت  )1

ها در ضبط واژة نويسآمده و دست» تو گفتي كه غرّنده شيريست مست/ خروشان و جوشان و نيزه به دست«
كه گفتي كه «به صورت ) ق700پيش از (ژوزف  نويس سناما مصراع دوم اين بيت در دست ؛اختالفي ندارند غرّنده

 .شده استثبت » آزغده شيريست مست
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  منابع
، چاپ عكسي از نسخة كتابخانة )لغت عربي به فارسي( االصناف تكملة ،اديب الكرميني، علي بن محمد

  .1363، آباد اسالم ،بخش گنج
  .1319 ،تهران ،، به تصحيح و اهتمام عباس اقبالكتاب لغت فرس ،اسدي طوسي، ابومنصور علي بن احمد

  .1354 ،تهران ،، به اهتمام حبيب يغمايينامه گرشاسپ ،ــــــــ
  .1365 ،تهران ،اشرف صادقي اهللا مجتبايي و علي شية فتح، به تصحيح و تحلغت فرســــــــ، 

، 2چ ،1 ج ،ويراستة رحيم عفيفي ،فرهنگ جهانگيري  ،الدين حسين بن فخرالدين حسن انجو شيرازي، مير جمال
  .1359 ،مشهد

طوسي و  ةزاد ، به تصحيح و تحشية فريدون تقياالحباب تحفةفرهنگ  ،اوبهي هروي، حافظ سلطانعلي
  .1365 ،مشهد ،الزمان رياضي هروي نصرت

  .1377، تهران ،، به كوشش جالل متينينامه كوش ،الخير ايرانشان بن ابي
  .1369 ،، تهران2 چ ،، به تصحيح پرويز ناتل خانلري و محمد روشنهاي بيدپايداستان ،بخاري، محمد بن عبداهللا

  .1381 ،تهران ،اهللا طالبي به كوشش حبيب ،پويا نامة زفان گويا و جهان فرهنگ ،بدرالدين ابراهيم
  .1384 پاكزاد ← بندهشن

  .تهران، متن انتقادي: 1 ج ،بندهشن ،1384، اهللا پاكزاد، فضل
و سنجش اين دو نسك با  9مانسر نسك از دينكرد  تصحيح و ترجمة سوتكر و ورشت ،1345، تفضلي، احمد

  .، دانشگاه تهران، تهرانبه راهنمايي صادق كيا نامة دكتري، ، پايانهاي اوستاييمتن
  .1378 ،تهران ،2 ، چعزيزاهللا جويني به تصحيح و شرح، الفرس عةفرهنگ مجمو ،جاروتي، ابوالعال عبدالمؤمن

  .تهران ،1 ج ،شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه ،1383 ،دوست، محمد حسن
بخش سوم با همكاري  ،ج 3 ،)ها با اصالحات و افزوده( هاي شاهنامهيادداشت ،1389 ،خالقي مطلق، جالل

  .تهران ،محمود اميدساالر و ابوالفضل خطيبي
  .18، دفتر 12، س نامة بهارستان، »بررسي و ارزيابي شاهنامة فلورانس« ،)زير چاپ( ــــــــ ،

  .1377 ،تهران ، چاپ دوم از دورة جديد،ج 16 ،نامه لغت ،ديگراناكبر و  دهخدا، علي
  .1389 راشدمحصل ← دينكرد هفتم

 ،)ها نامه و يادداشت تصحيح متن، آوانويسي، نگارش فارسي، واژه( دينكرد هفتم ،1389، راشدمحصل، محمدتقي
  .تهران

  .تهران ،، با همكاري مريم ميرشمسيهاي فارسيذيل فرهنگ ،1381 ،رواقي، علي
، ترجمه و تحقيق )نامه نويسي، ترجمة متن پهلوي، واژه حرفمتن پهلوي، ( نامه ارداويراف ،1382، ژينيو، فيليپ

  .تهران، 2 ، چژاله آموزگار
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  .1338 ،تهران ،ج 3 ،، به كوشش سيد محمد دبيرسياقيفرهنگ مجمع الفرس ،كاشاني محمد سروري، محمدقاسم بن
 ،ج 2. محجوب، به كوشش محمدجعفر الشعرا سروش اصفهاني ديوان شمس ،سروش اصفهاني، محمدعلي خان

  .1340 ،تهران
گردآوري و خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبريزي، با مقدمة عبدالحسين حائري و نصراهللا  ،سفينة تبريز

  .1381 ،تهران ،پورجوادي
  .تهران ،مسائل تاريخي زبان فارسي ،1380، اشرف صادقي، علي

  .194ـ165 ، ص8ـ7، دفتر 2ـ1، ش 4س  ،نامة بهارستان، »لغت فرس اسدي در سفينة تبريز« ،1382ــــــــ، 
  .تهران ،، به كوشش محمد غالمرضايينامة محمد معين ارج ،»دربارة برهان قاطع« ،1389ــــــــ، 

  .مشهد ،نامه يا بهشت و دوزخ در آئين مزديسني ارداويراف ،1342، عفيفي، رحيم
  .1378، تهران ،5، چ، به كوشش محمد دبيرسياقيديوان حكيم فرخي سيستاني ،فرخي سيستاني

و  )دفتر ششم( با همكاري محمود اميدساالر ،ج 8 ،، به كوشش جالل خالقي مطلقشاهنامه ،فردوسي، ابوالقاسم
  .1386 ،تهران ،)دفتر هفتم( ابوالفضل خطيبي

برگردان از روي نسخة كتابت اواخر سدة هفتم و اوايل سدة هشتم هجري قمري  ، نسخهشاهنامهــــــــ، 
محمود ، به كوشش ايرج افشار، )NC. 43ژوزف بيروت، شمارة  كتابخانة شرقي، وابسته به دانشگاه سن(

  .1389 ،تهران ،اي از جالل خالقي مطلق لبي كاشاني، با مقدمهاميدساالر، نادر مطّ
  .1380 ،تهران ،اشرف صادقي تصحيح علي ، بهسة سپهساالرفرهنگ فارسي مدر

 ص ،3، شمارة پياپي 3 ، ج)فرهنگستاننامة  نامةويژه( نويسي فرهنگ، »دربارة كتاب ارشاد« ،1389، قاسمي، مسعود
  .219ـ204

  .تهران، 2 چ ،فرهنگ سغدي ،1383 ،قريب، بدرالزمان
  .1353، تهران ،اهتمام نذير احمد ، بهفرهنگ قواس ، قواس غزنوي، فخرالدين مباركشاه

حكيمه  از مقابلة نسخ، تصحيح، مقدمه و تعليقات ،شرفنامة منيري يا فرهنگ ابراهيمي ،قوام فاروقي، ابراهيم
  .1385 ،تهران ،1ج ،دبيران

  .1387، ، مقدمه، تحقيق و تصحيح اكبر نحوي، تهران)بخش كهن( برزونامهالدين محمد،  كوسج، شمس
  .1380 ،تهران ،، به كوشش سيد ضياءالدين سجاديجهانگيرنامه ،مادح، قاسم

گور اي از بهرام با مقدمه ،ج 2 ،اسانا جي منوچهرجي جاماسپ دستور جاماسپ يگردآور ،هاي پهلوي متن
  .تابي، تهران ،اي از ماهيار نوابي انكلساريا و ديباچه

  .537ـ530 ص، 12، ش 9، س يغما، »يوبه، تحقيقي دربارة يك لغت«، 1335 ،مينوي، مجتبي
  .1341، تهران ،، به اهتمام عبدالعلي طاعتيصحاح الفرس ،نخجواني، محمد بن هندوشاه

  .1368 ،تهران ،718، چاپ عكسي از نسخة خطي مصور مورخ خمسة نظامي نظامي گنجوي،
  .1368 ،، تصحيح بهروز ثروتيان، تهراننامه شرفـــــــ، 
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  .تهران ،ويرازنامك نامة ارتاي واژه ،1355، وهمن، فريدون
  .1339 ،تهران ،8 ج ،الصفاي ناصري ضةتاريخ رو ،خانهدايت، رضاقلي
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