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 درآ مد

 :ایبمیرا میهای زیر س تاک ییاوس تادر 

 هاانم

baoδa ؛«بوی زننده، بو، راحیه» .(ک ر)مذ 

baoiδi-  ؛«ابزار خبور، خبور خوش بو»، «بو، راحیه، عطر» .(ن ث)مؤ 

-aδra.baoϑərəv «)؛1«بوی قدرت )؟ 

 hubaoiδi- ؛«بوی خوش» .(ک ر)مذ 

hubaoiδitā-  ؛«بوی خوش» .(ن ث)مؤ 

gaiṇti- بوی زننده )تعف ن(» .()مؤن ث». 

 صفات

hubaoδi- «؛«بوی خوش 

hubaoδitara- «؛«تربوی خوش 

hubaoδitǝma- «؛«ترین بوخوش 

-hupō.busta « ؛2«آ گنیعطر 

dāitiiō.baoiδi- «  ؛«خبور (ابزار) دارنده 

dāitiiō.baoiδi-bu- « کیس کهdāitiiō.baoiδi-   ؛«ابزار خبور( است )دارنده 

barō.baoδa- « ِ؛«بو حامل 

dužgaiṇti- «؛«بدبو، متعف ن 

dužgaiṇtitara- «؛«ترمتعف ن 

dužgaiṇtitǝma- «؛«ترینمتعف ن paošišta- «ترینمتعف ن.» 

                                                                            
n., -rah.baobahθvərə ,) است( پیش هناد کرده1904 :1423که ابرتولومه ) (خنیث) aobahºbای  1

"Witterung des Siegs")، .قس Gershevitch, 1967: 159-163; Malandra, 1971: 191-193;،  . نزی، نکـ

Kellens, 1995b: 26-27, n. 18. 
 ,Duchesne/Guillemin, 1827: 1904Bartholomae ;1936 :121 ، بر اساس bustaupa-hu- خوانش 2

ا به328a :1864؛ قس. یوس یت )(148)  būš «inرا به فعل  ºbustaاشتباه ( که مشلک پیشوند را درایفته، ام 

Bereitschaft setzen »که حایلاست، درمرتبط دانس تهºbusta  ازbud/ baod .است 
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 ( که هر دوbōyهلوی: ـ )پ  ()مؤن ث baoiδiو  (ک ر)مذ baoδaهای اوس تایی واژه

(Bartholomae, 1904: 918 )فعل از bud, baod (Kellens, 1984: 27, 46, 49; Ibid., 

1995a: 39نزی، نکـ .  ؛Gershevitch, 1998: 128-131سنسکریت:  قس. ؛Budh اب معناِی )

بوییدن، راحیه » و معنای اثنویه  « ( کردنگرس نگی ای تش نگیِ  –)آ گاه شدن از، احساس » اولیه  

در این  .اندآ مده« بو و راحیه» معنایِ در اوس تا به ،اندمش تق شده( upa-مهراِه )به 1«داشنت

خبور »احامتالً  کند، پسداللت می «خبور ابزار»بر معنای است که  -baoiδiمیان تنها 

داش ته ارتباط « هزیم» ()مذک ر -aēsma ید ابلک ی ابطوربه – شبیه آ نای چزیی  –« خوش بو

از گیاه  ،عنواِن ابزار خبوربه -baoiδiویژه به .(Bartholomae, 1904: 26-27) ابشد
2-Vohu.gaona (24 ,19V.  ِو مهچننی از گیاهان ) -Urvāsnā3، -tiərək-Vohu4  و

-āpatēnaāδHa5 به( ِمهراه -gaona-uVoh ) 8 ,2مذکور درV.  قس.  استساخته شده(

Anklesaria, 1949: 185) برای خبور در آ ینی تطهری  هاتریِن بویراحیهعنواِن یکی از خوشبه که

« بوی زننده» gaiṇtiدر تقابل اب  طور خاص  به -baoiδi .استاکربرد داش تهجسد بهآ لوده خانه  

یک مفهوم  عنوانِ )به« بوی خوش، راحیه»( )مؤن ث itāδhubaoi- 6کهحایلدر، گریدقرار می

-hubaoiδitaraتأ ثری )احامتالً حتتِ  استیک پسوند اثنویه ساخته شده انزتاعی( بر پایه  

-maətº)7. 1متأ خ رجزیئ ترکیب سه -bu-iδdāitiō.baoi « کیس که-iδdāitiiō.baoi 

                                                                            
و « دانسنت» ān j)از طریق عضو حیس(، « ترص ف کردن» grahافعال سنسکریت و ودایی  قس. اکربرد ویژه   1

dṛś «های دیگر(، نزی، نکـ . ودایی و سنسکریت )اب حس« دیدنghrā «قس. « بوییدن(Brugmann, 1896a: 

 .Buck, 1949: 1021, 1024؛ قس. «بو، بیین» ghrāṇam( و 101-102
کند )نزی، شود اشاره میعنوان بزنوئنی ش ناخته میبه سن ت پاریس که این گیاه در آ ن به (1904: 1432) ابرتولومه 2

 .Anklesaria, 1949: 381(؛ قس. Haug, 1884: 251; West, 1892: 186-187, n. 3نکـ . 
 ;Haug, ibidem)قس.  استمرتبط اب چوب صندل ارائه کرده ( فهرس یت از سنن پاریسِ 1904 :1544ابرتولومه ) 3

West, ibidem.) 
 ;Haug, ibidemکند )قس. به یکی دانسنت آ ن اب چوب آ لوئه در سن ت پاریس اشاره می( 1904 :1543ابرتولومه ) 4

West, ibidem). 

 ;Haug, ibidemکند )قس.  دانسنت آ ن اب اانر در سن ت پاریس اشاره می یبه یک (1904 :1758-1759)ابرتولومه  5

West, ibidem). 

 . .1872West, -; Pahl. tr. huboy; Haug11, 2HN :286 نکـ . 6
 .1936Guillemin, -Duchesne :121 )148( نکـ . 7
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ابزار  دارنده  » -Bahuvirīhi dāitiiō.baoiδiطور واحض از ، به«شودابزار خبور( می )دارنده  

اب س تاک بس یار همم  -baoδa-  ،baoiδiش ناخیتِ ارتباط ریشه .استساخته شده« خبور

عنواِن یکی از )به« درک، حس»معناِی ( بهyōb هلوی:ـ )پ  2()خنـیث ahδbao-اوس تایی 

فعیل  ها اب ریشه  )متامی این س تاک است واحضزرتش یت( اکماًل  خبشحیاتهای ساختار مؤلفه

. در کندمرگ ایفا می ازفرشگرد در زندگی پس  و احامتالً نقشی در روند پیچیده   اند(در ارتباط

فوراً پس از  ،3«نریوی حیات»یعین ( ؤن ث/خنیث)م naa ̆ušt-مهراِه هب ahδbao- حقیقت

تر دقیقبیان  مرگ بهکند اشاره می 1995b: 21-23)) طور که لکزن شود )هامنمرگ انپدید می

stiī- :است «جدایی» یک  ̆ ̆uuru-īv ؛ هااز جسم ای اس تخوان جدایی 4()مؤن ث-ahδbao، 

ا وقیت  ،(نریوی حیاتاز جدایی  ،-ušta n̆aاز ادراک حیس  و  مفارقت به  -uruuanام 

ِ خودخویش می -daēnāمالقات اب  ه حس  بواییی( را به دست ویژ )به رود، دوابره قوای حیس 

 5بوهااش افتد که روح طبق سنوشت هناییدر حقیقت زماین ات فاق میپدیده آ ورد؛ این می

baoiδi-s ها و نس می عطرآ گنیوی گلیعین ب؛ (HN. 2, 7-8)  ابد گمندای بوهای زننده و و(HN. 

 زرتش یتِ  رواایتای شواهد بس یاری در برای چننی عقیده .کندرا استشامم می (25-26 ,2

یکی  ( .40p )قس.ای بوهای زننده و عطرها  ،شود که در این رواایتایفت می 6هبشت و هجمن  

 هستند. هامشخ صهاز ابرزترین 

                                                                                                                                                                            
1 Duchesne-Guillemin, 1936: 209 (258); 160 (201). 

ای  aδbao-از  ōδra.baoθvərəهای موجود در تفسری نکـ . دشواری . ,1904Bartholomae :919 قس. 2

baoδah-. 
3 Kellens, 1995b: 22 and n.7. 
4 Bartholomae, 1904: 1455. 

 ,1984Gignoux :48-49 ;70-71 ;156 ,) 9-8، 17؛ 7-7، 4، ارداویرازانمگشده در توصیِف ارائه نزی نکـ . 5

 ،است بنی اورمزد و اهرمین نزی برقرار است؛ اورمزدایراین آ مده بندهشچننی تقابیل هامن طور که در  (.171

ر  Bundahišn, 181, 6: gōhr ī ohrmazdīg garm) ساس تعف ن و بوِی بد است ،و اهرمین ،عطرآ گنی و معط 

ud xwēd, rōšn ud hubōy ī sabuk; 188, 11: gōhr ī ahrēman sard ud hušk sangēn, tārīg ud 
gandag; cf. Zaehner, 1972: 73, n. 3, 141, n. 3; Herzfeld, 1938: 174-175).   مهنی اندیشه در اسطوره 

 (.Zaehner, 1972: 141, 424است )نکـ . زروان گسرتش ایفته
 (. ,1984Gignoux :50-51 ;98-101 ;159 ,191) 3-1؛ 54؛ 5-4، 5، ارداویرازانمگنکـ .  6



  در اوس تایی« بو»معنایی مفهوم  تأ م الیت در حوزه   41

     -ágandh 1ودایی و سنسکریت که اب اوس تایی ( )مذک ر-tiṇgai 2 تنها  ،ریشه استمه

ن مفهومی ؛معنای منفی ندارد بوی خوش و »معیِن خنیث است و گاهی نزی به بلکه اساسًا متضم 

 منسوب به واژه   منفیِ  معنایمهنی . 4(agandh- پایل: قس. )نزی، 3روداکر میبه« عطر

gaiṇti- س تایک ماننِد  ییاوس تادهد که چرا در خویب توضیح میبه*hugaiṇti-  وجود ندارد

ر»)صفت(  sugandhi-نکـ . ودایی و سنسکریت:  ،)در مقابل ؛ 5«خوش بو، معط 

 اختصاصًا اب واژه   یی؛ این مفهوم در اوس تا6«بوی خوش، راحیه» gandha-suسنسکریت: 

-δiihubao7 شود(.بیان می 

ه ویژه شااینِ  -gaiṇtiاش تقاق وجه       حقیقت این واژه از سوی دانشمنداندرای است؛ توج 

 (542 :1958)آ ابِیف  است.انمرتبط دانس ته شده مرتبط و گاهی  -gastaاب فاریس ابس تان  گاه

آ لوده » gandایراین ابس تان  هر دو واژه را اب ریشه   8(1959 :466-467)به پریوی از پوکورین 

ث کردن رضبه زدن، آ سیب زدن، انبود » gʷedh (gʷendh)* اروپاییوهند که از« کردن، ملو 

به وجود « بوی بد»از هامن « بد»دهد که مفهوم داند و نشان میمرتبط می ،آ یدمی« کردن

بدبو، » *taūp- از ایراین ابس تان 9«بد» fyd/fudاست، هامن طور که در آ یس نزی آ مده

                                                                            
1322: I: 1956Mayrhofer,  . ،های ودایی و سنسکریِت . واژهقسنزی-durgandha (مذک ر ،)-pūtigandhá 

 ,Amarakoṣa, I, I, VI ویژه، نکـ .(. بهMonier-Williams, 1899: 485b; 641c)قس. « بوی زننده»( مذک ر)

13 (ed. Loiseleur Deslongchamps, 1839: 52.) 
 . ,1904Bartholomae :493نکـ .  2
 ، که نُه نوع بوی زننده؛ یعین1899Williams, -Monier :345؛ قس. 1996mann, βGra :376 نکـ . 3

gandhá-  را بر اساسMBh. XII, 6848 است.فهرست کرده 
Davids/Stede,  Rhysبوی ادرار و مدفوع؛ نکـ .  معنایِ به و نزی« خوش زننده، بو، بویِ  بویِ »معادل  لکیطوربه 4

1921-25: 244aآ راییی، قس. وهای هند؛ برای دیگر زابنTurner, 1966: 214, no. 4014. 
 .1996mann, βGra :1529 قس. 5
ر، بوی مطبوع»  sugandhaPāli-؛ قس. 1899Williams, -Monier :1222قس .  6 isugandh-، «معط 

 (.Rhys Davids /Stede, 1921-25: 714b« )خوش بو»-sugandhika ، «خوش بو»
7 Bartholomae, 1904: 1828. 

 ،gandh ”enβsto“ ،h-gandhá-، ودایی: نزی ،“gwedh ”en, verletzen, zerstörenβsto-ذیِل  8

 و غریه. -gasta، فاریس ابس تان:  gandفاریس میانه: ،  -gantay اوس تایی:
9 Абаев, 1958: 489-490. 
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آ ن را مش تق  (1n. , 516, 78: 1961). اگرچه گرشوچی آ یدمی (pūtidusالتنی: )قس.  1«متعف ن

 داند )اب ارجاع به واژه  می dhsnoṇʷg*2اروپایی واز هند ،«متعف ن»معیِن سغدی به asnγ-از 

-δϵτσυoˉѕ< *gʷedzhno-  =*gʷedh * > ،«سزنش، توهنی»( )مذک ر δϵ́υυοϛیوانین 

-sno3.)  ا بییل را « آ سیب زدن» *edhʷg-اروپاییوفعیل هند وجود ریشه   (1979: 79)ام 

که را  «بوییدن» gan-فعیل  و ریشه   )نکـ . پوکورین( استهرد کردآ ن  معنای انمناسب سبِب به

ه اب البت  است، ترجیح داده( ti-gan*4-)یعین  مس تقامیً از آ ن مش تق شده tiṇgai-اوس تایی 

-gan(d)-d؛ یعین -nd-از  -n-مهراِه )به« بوی مطبوع ای انمطبوع داشنت» -gan-dپیش نهاد 

حبث اش تقاق  6جمدداً  (unheil, f. “-gastā” ذیلِ ؛ 1964 :121) نزی و مایرهوفر برندنش تاین .(5

                                                                            
 ,pav ،ūp ”verwesenfauling werden, “ (; Kellens, 489: 1904Bartholomaeنزی، نکـ . اوس تایی:  1

1995a: 35 و )paoišišta-. 
 گردشمش تق شده ابشد؛ زیرا  gʷedh تواند از ریشه  منی *gʷṇdhsno-اگر نظر گرشوچی درست ابشد، س تاک  2

 انش ناخته است. gʷedh/ gʷṇdh آ وایی

 ,Johannson؛ ,103b: 1896Brugmannاب ارجاع به   ]) ,(1913Thumb: 11[‒اساس نظر بروگامنبر  3

-Pokorny, 1959, I: 466؛ Walde-(Pokorny), 1930, I: 672-673 ؛ نزی نکـ . -gʷeṇdhnoاز  57 :1881

، که حمتاطانه هیچ Chantraine, 1960: 263b؛ قس. Frisk, 1960: 366؛ Boisacq, 1923: 176- 177؛ 467

 است.اش تقایق پیش نهاد نکردهوجه
فاریس  gasta-اس تعامل برای بوی خوش ای بد ابید از  موردِ  gand- است که پایه  ( نوش ته1962 :82بییل ) 4

ا شود. ن  -ganti*از  -gaintiاوس تایی  واژه   ابس تان جمز   .ابشد-gant-i ای  -gan-tiممکن است متضم 
فرهنگ ایراین ( در کتاب 0419: 493 ,517 . ابرتولومه )( ,1989Mayrhofer :461)نکـ .  *g[h]andh ? از 5

؛ gastاست )که مرتبط است اب فاریس نو: فاریس ابس تان دانس ته -gastaاوس تایی را مش تق از  -gaṇti ابس تان

 (؛ نزی، نکـ . !gandag ؛ بلوچی: γandalپش تو: 

Bartholomae, 1890: 552 «gandag, γandag “schlecht, böse” gehört nicht zu ai. gandhás 

“geruch” av. gaintiš dass. (davon leigt es der Bedeutung nach doch ziemlich weit ab), 

sondern zu ap. gastā-, d.i. “übel, wiederwärtig”, wofür bisher noch keine Anknüpfung 
gefunden war«. 

 .Hübschmann, 1898: 165 and n.1 Cfr. Kellens, 1995b: 26, n. 17قس. 
ا ایرادات هوبشامن )1893 :123( و اتمب )1869 :222نکـ . کرن ) 6 ه به ترمجه1893 :164- 165(، ام  های ( را اب توج 

( و اکدی Hinz-Koch, 1987, I; 927 ؛ قس.”h.mi.iš.na.qa, mi.iš.nu.qa “evil, disasterایالمی )

(bi.i.ši ابید ) نظر داشت؛ نزی، نکـ . درHerzfeld, 1938: 173- 177  که پیش هناد اش تقاق ازgastāt- یک ،

 (.183 :1953کنت )شده از سوی طرح . نقدِ  این فرضیه، نکـ را مطرح کرد؛ درابره   -gant-tātانزتاعی از س تاک 
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-gasta  از فعلgad «که مایرهوفرحایلدر را مطرح کردند،1«خسن گفنت (321- 322I: , 1956) 

فاریس ابس تان، اب  -gastaاوس تایی و  -gaiṇtiپیش نهاد کرده بود که  یاطاباحت چند سال قبل 

ه به ختصیص معنایی، ممکن است از ریشه   « زدن، آ سیب زدن» gwhenفعیل هندواروپایِی  توج 

فاریس  واژه   درابره  را چننی اش تقایق نظر پِرِوِدن ابید توج ه داشت که ا ام   مش تق شده ابش ند.

است که سنسکریت پیش نهاد کرده (147 :1929)گرید. پرودن اندیده می -gastaابس تان 

gandha-  از هندواروپاییgʷon-dh-o- «از ریشه  « زدن، رضبه زدن gʷhen/ gʷhon/ 

ṇhʷg 2افزونه   اب -dh- نزی التیین . او دراستمش تق شده defendo،ofendo < henʷg  ای

gʷhon « پرودن. استرا ش ناسایی کرده ...«کمن و زمن، محهل میکمن، رضبه میمیمن دفاع 

خبار ای بوِی » hnissa اساکندیناواییی کهنبه پژوهشگران را  ،برای توجیه تغیریات معنایی

؛ «رضبه زدن، کوبیدن، فشار آ وردن» hnîtaکه مرتبط است اب  توج ه داده« پزوپخت

بو » stinkan کهنِ  علیای آ ملاینو « ف ن بودنمطبوع داشنت، متعبوی » stincan انگلییس کهنِ 

ر بودن و بریخ « فشار آ وردن، ُهل دادن» گویت stigkanریشه است اب که مه 3«دادن، معط 

 های اسالوی.س تاک

( و -gaiṇtiاوس تایی ) در این زمینه ابید اب هر دو گونه   پیش نهادیکند هر نگارنده گامن می     

gastgarān (gstgr'n )ابشد؛ زیرا پاریت مانوِی داش ته ارتباط  (-gastaابس تان )فاریس 

فاریس  gasta-وضوح اب است، بهنشان داده 4، هامن طور که هنینگ«آ ورآ ور، هتو عچندش»

اوس تایی  -gaiṇtiاز  gastgarānمعنا  حلاظنگارنده، از  عقیده  تان در ارتباط است. بهابس  

، فاریس ابس تاِن -gaiṇti، اوس تایِی -gandhá-/-iاگر ودایِی  ینبنابرا؛ پذیر نیستتفکیک

gasta-احامتیل پیش روی ماست: دو گزینه   ،، از یک ریشه مش تق شده ابش ند 

                                                                            
 ,1963Baily :(؛ قس.  ,123 -122: 1959Benveniste) astq، )ایراین( astγ( دیگوریآ یس )اب ارجاع به  1

ا نکـ . 82  .Hübschmann, 1898؛ ام 
 است. روپاییاواکمی هند-لیب  gʷhمعلول اندمیدگی  -dh- افزونه   هالبت   2
  نویسد:( میdandháḥs. v. , 322: 1956مایرهوفر ) 3

“Zur Bedeutung vgl. nhd. einen Stich haben nhd. stinken: got. stigkan 

“zusammnestoβen” u.a.m”. 
 .Henning (=MRI, -Andreas ,(g. 875[ 30: 1934III) [230 ,(55 ]900[ قس. 4
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است  gʷhen/ gʷhon/ gʷhṇ  ، هامن طور که پرودن متذک ر شدهلکمه الف( ای ریشه       

 < ؛-gandhá-/-i سنسکریت < *-gʷhon-dh-o-/-iمتفاویت است؛ یعین  بسطحاصل و 

-ti-honʷg*1 > ایراین ابس تان -ti-gan* >  اوس تایی-ti-ṇgai ؛ که در این صورت-gasta 

 < *gʷhṇ-dh-to-* > gadh-ta-* > gadᶻdʰaخود از  نوبه  فاریس ابس تان نزی ابید به

-gasta  ،البت ه در قیاس اب مش تق شده ابشد-basta2  به جای اوس تایی و فاریس ابس تان

bazda-* <  bandh-ta-ه به مثال ودایِی  و که سغدی حایل، درbandhاز  -baddháاب توج 

γasn   ممکن است اب الحقه -s  ازgʷhṇ-(dh)-s-no-*  ابشد. آ مدهبه وجود 

ای مش تق از  ،که مرتبط اب است ) gʷṇdh/ gʷendh/ gʷondاین لکمه  ای ریشه  و ب(      

gʷedh سبِب ترصیف لکمه قابل تشخیص نیست(، پس: است، ویل بهgʷṇdh-o-/-i-*> 

 < *gadh-ta-* > gadᶻdʰaایراین ابس تان  < *-gʷṇdh-ta؛ -gandhá-/-iسنسکریت 

-gasta  به جای(-azdag* ؛ سغدی)نکـ . ابال ،asnγ < -osndhṇʷg* (> -adzʰnag*3 

> gazna-* > gasna-* ا در این صورت تواند از منی -gaiṇtiمشلک اینجاست که (؛ ام 

یل داش ته ابش می:  مهنی ریشه مش تق شده ابشد. -gʷondhدر حقیقت ما ابید چننی سری حتو 

ti-*>gandh-ti-*> gand-thi-*> gandᶻdʰi-*> ganzdi-* > gązdi-*( ای )؟(gʷṇdh-

ti-*>) gasti-*  برای(gazdi-* وجود ،)؟gʷendh-ti-* شدگی آ راییی سبِب اکمیبه

(jandh-ti-* > .انممکن است )غریه 

این مجموعه راهگشا ابشد و نتاجی سودمندتری  مهه  رسد که تنها توضیح خنست برای به نظر می     

خنست از  گزینه  . افزون بر این، ارائه دهداند، اتکنون بیان شدهنسبت به سایر توضیحایت که 

ویژه بس یاری را به 4تواند روابط متقابل معناییتر است و مینظر صوری و معنایی نزی مناسبنقطه

 ه کنید:توج   شواهداین به  های ایراین میانه و نو توضیح دهد.در زابن

                                                                            
ueBoisacq ,)قس.  sϕονο؛ نزی، نکـ . یوانین  ,s-gʷhono: 492-491and  491: 1959Pokorny قس. 1

 کند.اشاره می« نربد کردن، جنگیدن» -gund- ،gunt( به آ ملاین علیای کهن 147 :1929(. پرودن )366 :1923
 .Meillet- ,(Benveniste)1931 :106. قس. 1996Forssman, /Hoffmann: 95قس.  2
 . ,z> Av.  s+  dh( 95: 1996Hofmann/Forssman(قس.  3
dāga-و ودایی  āδga-و نزی اوس تایی « بامیری، مرض» adga-و ودایی  aδga-کمن که اوس تایی من گامن می 4

 مش تق شده ابش ند. -gʷhṇd-oHو  -gʷhṇd-oتوانند از ، می«گرز»
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 gandag، «،گندبوی » gandهلوی: ـ ؛ پ 1«بد، آ ورچندش» gasta-فاریس ابس تان:      

[ˈgndk] « ،قس.2«متعف نانپاک( فاریس میانه ؛ gng ،gngyy ،)gandagīh «نزی) 3«گندگی 

gan(n)ak [ˈgn’k] «؛ 4«انپاکgandǰdu [dwšgnd] «؛ پازند: (5«متعف نgandaī « بوی

 gandīdan؛ «گندگی» gandagī، 6«گنده» ganda، «گندبوی » gand؛ فاریس نو: «گند

 boe gana، 8«متعف ن، بودار» ganaالری:  ؛7«(گند، تعف ن» anduγ)قس. نزی:  «گندیدن»

پش تو: ؛ 11«کثیف کردن» valağandan؛ اتیت: 10«بد» gandag؛ بلوچی: 9«گندبوی »

ləandγ  «یل: سیاک؛ 12«بزیار بودنondγ «رموری؛ ا13)؟(« بد :anjγ «؛ کردی: 14«بد

ḍgen «چوب( و  ویژه برایبه)« پوس یدهgen «،15«آ ورچندش متعف ن، دارای بوی زننده. 

  gast، «گندگی» gandaγēft [gndgyft] ، «گنده» gandāγ [gnd’g]پاریت مانوی:      

]gst[ «متعف ن» ،[gstgr] gastgar  «16«آ ورچندش. 

 

                                                                            
 ,gast «schlecht( »Horn؛ قس. فاریس نو (1952 :183بر اساس نظر کنت )  gand ریشه  امس مفعول از  1

1895-1901: 62.) 
2 69: 1971MacKenzie, .96 ؛ قسII:  ,1907Jamasp, . 
 . ,7419Nyberg :81قس.  3
4 106-105: 1931(Benveniste), -Miellet .1916 :22. قسBartholomae, . 
 . ,1971MacKenzie :134 قس. 5
 .A245: 1985, Асимов، قس. «گنده» ganda اتجیکی برای واژه   6
   .andəlγ، ذیِل  ,1927Morgenstierne :26 بر اساِس  یای گویشگونه 7

8 Kamioka/Yamada, 1979: 161, 0910. 
9 Kamioka/Yamada, 1979: 10, 0058. 
10 Bartholomae, 1890: 552; Geiger, 1898-1901: 236; Bailey, 1962: 82. 

 .iğæst : iğændun، ذیِل Абаев ,1958 :542 نکـ . 11

12 26: 1927Morgenstierne, .1864 :98 ، قسusti, J1895 :95 ؛Hübschmann,. 
 .iğæst : iğændun، ذیِل Абаев ,1958 :542 نکـ . 13

14 26: 1927Morgenstierne,  ذیِل ،andəlγ. 
15 Wahby/Edmonds, 1966: 52. 

و  gndg’؛ برای gand ،98 ،100 ، ذیِل ریشه   ,1966Ghilain :54 های گروه پاریت، نکـ .برای واژه 16

gstgr’n،  .قسAndreas/Henning (=MRI, III), 1934: 30 [875] (g. 220, 229), 55 [900]. 
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؛ یغنایب: 4«متعف ن» nsγ-، 3«بد» t’’knγ، 2«گندبوی » tnγ، 1«متعف ن» snγ- سغدی:      

dangá «5«بد. 

خایک » dunniğæ7 :stiğæ؛ آ یس: *dānakanga > 6«بودار» ānaangga ختین:     

ث کردن»، «کردن، کثیف کردن ا vi-gand * >« )آ لودن، ملو   fæl-gændun/ fælgæst(، ام 

 gæsta/ igæsta ، آ یس:*gand(؛ نزی، نکـ . امس مفعول * gand-pari >) 8«رنگ کردن»

 .*gasta- > 9«آ لودگی»

، tiṇdužgai11-اکمل  10مجموعه صفات در نظر گرفنتمفهوم منفی، اب  بر tiṇgai- داللت لکمه       

dužgaiṇtitara- ،dužgaiṇtitəma- شودمیتقویت  اکر رفته است،که برای ابد به (vāta-، 

، gand ،dužgand ،dužgandtomترتیب: هلوی، بهـ پ  ؛ ترمجه  2HN. 12 ,25-62 در

dužgandtar.) معنای منفی، معنای مثبتِ  موازاتبه baoiδi-  در مجموعه صفاِت نزی 

(Bartholomae, 1904: 1828 )hubaoδi- ،hubaoδitara- ،hubaoδitəma-  که برای اشاره

، bōy ،hubōy ،hubōytom ،hubōytarپـهلوی:  ؛ ترمجه  2HN. 13 ,7-8در  ،vāta-به ابد )

                                                                            
1 Gershevitch, 1961: 66 (435), 74 (496); Gharib, 1995: 165. 
2 Gharib, 1995: 165. 
3 Gershevitch, 1961: 147 (976, n. 2); Gharib, 1995: 165. 

 . ,Gharib, 496( 74: 1961Gershevitch ;(1995 :170 اب قلب حروف: 4
5 Андреев/Пещерева, 1957, 253a.  

6 b135: 1932, Konowـ . ذیِل نزی، نک ؛-gan «1979 :79در « بوییدن، بو دادن, Bailey. 

، رویس: gadŭاست: اسالوین کهن: زابین اسالوی آ ورده . آ ابیف لغایت نزی از حوزه  Абаев ,1958 :542 نکـ . 7

gad ،gadit’ ،gadkij ،gadost’  های مرتبط، نکـ . این لغات و واژه . درابره 

Meillet, 1906: 387; Фасмер, 1964: 381; Трубачев, 1979: 82-83; Черных, 1993: 175 
8 Абаев, 1958: 438. 

9 298-297: 1958, Абаев  واژه آ الیِن  . درابرهsΓαστϵι 1955 :89-های مرتبط(، قس.)و صورت, Zgusta 

90, no. 94،( که این انم را اب 145-144 :1988نکـ . ِوبِر ) ، نزیgasti-* است.مقایسه کرده« همامن»معیِن ژرمین به 
10 Bartholomae, 1904: 757.  

 ,Monier/Williams)« بدبو، متعف ن» ndhiagpūti، صفِت ndhiádurgقس. ودایی و سنسکریِت  11

1899: 485b; 641c.) 
 gandatom wādو  ē(w) ī sard ī gandag-wād؛ قس.  ,1872Haug/West :296-297 نکـ . 12

 .AWN, 17, 7در
 . ,II: 1907Jamasp ,60 ,115؛ نزی، قس.  ,a208: 1864; Justi, 284-283: 1872Haug/West نکـ . 13
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در  -hubaoiδiعالوه بر این، ابید خاطرنشان کرد که  ، مورد تأ کید است.انداکر رفته( بهنکـ . ابال

)...(  məite nmānδbao 1 išδhubaoiدر ساخت بالغی و   .17Yt ,6معنای حقیقی خود در 

 است.ثبت شده

 واژه   ، در اینجا بهdaēuua-s  (Y. 12, 4برای« بدبوترین»  -paošištaصفت اوس تایی     

بدون ، acišta- (p. 40برای نزی ( و استشدهبرگردانده  pūdagtom [pwtktwm] هپلوی

است ( گفته818 :1904. این واژه بر اساس آ چنه ابرتولومه )استاکر رفتهبه هلوی(ـ پ  ترمجه  

، fauling werden»معیِن به pav   ،pū از ریشه  فعل ) *-paušتواند صفت عایل از می

vervwsen» ؛Bartholomae, 1904: 849؛ Kellens, 1995a: 35 ابشد و احامتالً اب )

؛ Reichelt, 1900: 201آ مده در ارتباط است )قس.  (10) فرهنگ اومیکه در  paoš واژه  

idem., 1901: 145؛Klingenschmitt, 1968: XIV; number 474, p. 145 در فرهنگ مزبور .)

 است.ترمجه شده 2«پوس یدهمتعف ن، انپاک، »  ]pūdag] ˈpwtkاین لکمه 
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Some Reflections on the Semantic Area of “Smell” in Avestan 
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Abstract 

The article offers a wide-ranging analysis of the semantic area 

connected with the basic meaning of “smell” in Avestan (which 
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appears to have a positive connotation), with special regard for the 

attested opposition between “good” and “bad” smell or “perfume” and 

“stench” as reflected in the oldest Zoroasterian tradition. 

Keywords: Avestan, Semantic, Linguistics, Double Language in Avestan, 

Zoroastrianism, Odour, Smell, Stench


