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 چکیده

ان و هایی اتزه از زابن قدمی مردمواژه»عنواِن یر ای ز ارشف صادیق در مقاهلعیلدکرت   ار 

هایی اژهو  ،دس تورالادویهمعریف  کتایب در الفاظ طیب  به انم  از پس« رشوان و آ ذرابجیان

 متعل ق نرث کتاب ایشان عقیده  به. ندارا اس تخراج و برریس کرده این مناطقاز زابن مردم 

 ا درزیر  ه؛رشوان بود اهل احامتالً نزی  آ نمؤلف  است و به قرن هش مت و اوایل قرن هنم

 هایصادیق مضن آ وردن واژهدکرت  است.بس یاری از موارد به لغات رشواین اشاره کرده

نی ه م ارم از زابن مرد ییهارشواین، ابکویی، بیلقاین و لغات دیگر، خوانندگان را به واژه

ه  وخنا، بوشهای واژه . نگارنده در ایدداشت حارض، درابره  نداداده )ارمنس تان( نزی توج 

طرح ارمین ناکیت را مفاریس و ش نایس و داروش نایس منابع گیاه ، بر پایه  )؟( لَکلو 

 اخذ های خناو و لَکل را از ارمینواژه دس تورالادویهنگارنده، مؤلف نظر  به است.کرده

ط است. احامتل ارتباکرده، ویل بوش مهچنان معلوم نیست که از چه زابین گرفته شده

 مناید.تریک نزی پذیرفتین منی پوس /پوصاین واژه اب 

 

 در فاریس ، ارمین، خناو، لَکل، بوشدس تورالادویه ها:واژهلکید

                                                                            
  ارمین )اسالوین(، ایروان -دانشگاه رویسانس تیتوی خاورش نایس                               zeyghami@mail.ru 
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 درآ مد

هایی اتزه از زابن واژه»ای زیر عنواِن ارشف صادیق در مقاهلعیلدکرت  (1381)ها پیش سال

ان و رشوان و آ ذرابجیان معریف  اجامیل کتایب در الفاظ طیب  به انم  از پس« قدمی مردم ار 

نقل از صادیق بهدکرت هایی از زابن مردم مناطق مزبور پرداخت. به برریس واژهدس تورالادویه 

هللا کتاب دو نسخه در دست است که یکی در کتاخبانه  آ یتاز این که  نوش ته 1مزنوی

ویل در نسخه  دیگر  ،شود و انم مؤلف و زمان تأ لیف در آ ن قید نشدهگلپایگاین مق نگهداری می

 803سال نگارش کتاب ، در کتاخبانه  آ س تان قدس رضوی مضبوط است 4937شامره  که به

ال 12 کتابت این نسخه اترخی البت ه .(23-22: 1381صادیق،  )نکـ . استشده ذکر  شو 

خه   است و از روی نسخه   1082 ال 23 مور  در »سبب مهنی؛ بهشده اس تنساخ 803 شو 

: 1391، دراییت )نکـ . «اندتأ لیف کتاب دانس ته اترخی این سال را سهواً فهرست الفبایی 

ی ایرانهای فهرس تگان نسخهدر آ س تان قدس  نسخه   ، در مضن شامره  (14/564 ( فنخا) خط 

  .)هامن جا(است شده ثبت 5083

م هنق آ ن به قرن هش مت و اوایل قرن گوایی تعل  را نرث کتاب  روی، مؤلف مقاهل،هربه     

زیرا  ؛استیقنی از مردم رشوان بودهبهقریب احامتلِ نزی به آ نمؤلف  که دانس ته و معتقد است

ه دست بدر زابن مردم رشوان  رامعادل لغات دیگر  د معادل انم گیاهان و گاهدر موارد متعد  

صادیق مضن آ وردن لغات دکرت  .(23: 1381صادیق،  .برای آ گاهی بیشرت، نکـ ) استداده

 منی ههایی از زابن مردم ار رشواین، ابکویی، بیلقاین و لغات دیگر، خوانندگان را به واژه

 . (26-25هامن:  )نکـ .است آ هنا حبث کرده )ارمنس تان( نزی توج ه داده و درابره  

ش نایس یاهگ منابع  بر پایه   )؟( لَکلو  خناو، بوشهای واژه درابره  نگارنده در ایدداشت حارض      

ل درابره  است. برریس دقیقو داروش نایس فاریس و ارمین ناکیت را مطرح کرده  تر و حبث مفص 

دی است که دسرتیس به آ هنا در حال حارض ب هایواژه گارنده رای نابال نیازمند مراجعه به منابع متعد 

 مقدور نیست.

 

                                                                            
 .534، ص 1ای، جسازمان معران منطقه :هتران ،های فاریسفهرست مشرتک نسخه(، 1348مزنوی، امحد ) 1
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 . بوش1

 است:این واژه چننی آ مده مزبور درابره   در مقاهل  

 آ ورند و او را بوش دربندی گویند. ارمنی ه نبایت است که از انحیه   بُوش

آ ورند و آ ن را بوش دربندی می دربندبوش ش یایف ابشد که از »نویسد می برهان قاطعدر 

«. رسدای ابشد که در ملک ارش )ظاهرًا ارس( به مه میخوانند. گویند آ ن رستینمی

است. بوش آ ورده پوشاین لکمه را اب ضبط  1 (616)ص غراض الطبیةالاجرجاین در 

 (.26: 1381است )صادیق، معلوم نیست از چه زابین گرفته شده

« خار»معیِن به pʻuš شود، ارمین که به ذهن متبادر می اب دیدن بوش/پوش، خنس تنی واژه       

که  ویل به دالییل(، Asatrian, 2009: 42است )نکـ . مه وارد شده (p’ūš) که در کردی است

لف در ادامه خواهد آ مد بعید است این واژه ارتباطی اب انم گیاه مذکور داش ته ابشد. مؤ 

 .(26: 1381)صادیق، است نزی به اکربرد بوش در ارمنس تان ترصحی نکرده دس تورالادویه

از این گیاه زیر انم  4خردانفایده برای یبیبدر کتاب  3(1926) 2دولت آ ماس یاتیسامری     

 نویسد:آ ن چننی می کند و درابره  اید می پوش دربندی

                                                                            
خ ، چاپ عکیس از روی نسخه  ةالطبیغراضالا (،1345اسامعیل )جرجاین، س ی د 1 ، هتران: بنیاد 789 مور 

 فرهنگ ایران.
های دان و پزشک معروف ارمین است. او بنی سالطبیعی ،(1496دسامرب  8 امریدولت آ ماس یاتیس )درگذش ته   2

 در عمل طب   یر همم  اثاز او آ   مد.آ  امروزی( به دنیا  م در شهر آ ماس یا ای آ ماس یه )واقع در شامل ترکیه  1425-1420

آ اثر و احوال او، نکـ .  )درابره   استابیق مانده خردانیبفایده برای یب و (پزشکی فایده  )ای  الطب  دئواف مانند

Vardanyan, 1999 :؛ نزیGueriguian, 1987). 
در ادامه خواهد  که مطالیبمقدور نیست و  نگارندهبرای به اصل این کتاب دسرتیس  در حال حارضمتأ سفانه،  3

است. البت ه صفحه ذکر نشده به مهنی سبب، شامره   شود؛است نقل میه پیشرت فرامه آ مدههایی کآ مد از ایدداشت

 قابل دستیایب است.   https://digilib.aua.am/book/56 حمتوای این کتاب از طریق نشاین اینرتنیتِ 
خایل از طزنی نیست. امریدولت دلیل  هامن طور که پیداست انم این کتاب .Angitac‘ anpētارمین:  4

بنی  خردانفایده برای یبیباست. کتاب خردان و جاهالن دانس تهبرای یب آ ناس تفاده بودن انمگذاری این کتاب را یب

 است.یعین ارمین میانه نگاش ته شده مؤلف،به زابن گفتاری روزگار و  قسطنطنیهدر م 1482ات  1478های سال

← 
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از آ ن ش یاف ...  آ ید، و آ ن گیاهی استاست که از سزمنی ارمن  ش یایف

داغ مه مفید  نقرسکنند، انفع است، برای میسازند و روی آ ماس داغ ِطیل می

ند انفع است. طبیعت آ ن مبال  بُثورکننده است و اگر روی کننده و نرماست. خنک

ل ... سد و خشک است در درجه   او 
1 . 

ر وضوح داست که بهضبط شده  PUŠ  I  TARPANDIانم این گیاه در کتاب مذکور      

دهد که مؤلف این انم را از شود و نشان میزابن فاریس دیده می ساختار آ ن، حالت اضایف

 است.آ ش نایی نبوده بس یار برای خود او مه واژه   احامتلِ منبعی به زابن فاریس نقل کرده و به

ش نایس و داروش نایس فاریس و عریب های گیاهتوضیحایت مه که در این ابب آ ورده از کتاب

 واسطه  طور مس تقمی ای بهرا نزی به نقرس، بُثور)ش یاف(،  شافهای . مؤلف واژه2استوام کرده

مه اصل ارمین  3پوش بوش/ بنابراین بعید است که واژه   است،یس از زابن عریب اخذ کردهفار

 کهدرصوریتشود، می آ غاز  pʻاب « خار» معینِ به pʻušداش ته ابشد. عالوه بر این، در ارمین 

بوش صورِت و پیداست که این واژه در منبع امریدولت به شدهضبط   p انم گیاه مزبور اب

فاریس را در ارمین میانه « ب»دار واک قاعده، صامتش ته شده بوده و او بر طبق نو  دربندی

، «جاذب»، «ابب»های عریب واژه درست مانندِ  است؛ضبط کرده pواک یب صامتاب 

                                                                                                                                                                            
ه است ← مجهل شریاز، های مناطق خمتلف ایران از ر گویشرا د داروییانم بریخ گیاهان  مؤلف که شااین توج 

 :Vardanyan, 1999: 95; Gueriguian, 1987) استخراسان، کرمان، خبارا، مسرقند و بلخ نزی به دست داده

73 ). 
 عبارات ارمین چننی است: 1

ink‘n šaf  mēn ē, or i hayoc‘ yerkrēn gay. ew ink‘n bus ē … Šaf ku šinen ew kawcen tak‘ 

uṙēc‘in veray, awgtē. ew tak‘ nkrisin ayl. ew ink‘n hovc‘noł ē ew kakłac‘noł. ew t‘ē i veray 

pusurin awces՝  awgtē. bnut‘iwnn hov ew č‘or ē yaṙaǰi taračan …  

 است. داش تهآ ش نایی های التیین، یوانین، سایین، فاریس، عریب و تریک امریدولت اب زابن 2

انم این گیاه را مه بوش اب ابی موحد »است: نوش تهاین لکمه را فاریس دانس ته و ( 77: 1353امریی )منوچهر  3

ب آ ن اند و مه پوش اب ابی سهضبط کرده نقطه ... و شک نیست که اصل این لکمه فاریس و پوش است و بوش معر 

اند، ظاهراً مهنی نکته ابعث نوش تهنقطه میصورِت ابی یکنزی به قدمی اخلطنقطه را در رمساست و چون ابی سه

ر کنند که انم گیاه ای داروی مورد حبث که رفتهاست شده رفته بعیض مؤلفان صورت فاریس را از اید برند و تصو 

از ای برای فاریس دانسنت این لکمه ابشد. کنندهتواند دلیل قانعتنهایی منیاخلط، بهالبت ه انرسایی رمس. ...«بوش است 

ه مرادوست گرامی، خامن دکرت فاطمه همری که   ، س پاسگزارم.مطلب فوق جلب کردند به توج 
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نوش ته  savtayو  pap ،čazipصورِت ترتیب بهو ... که در متون پزشکی ارمین به« سودا»

      (.idem, 1999: 98؛ نزی:  Vardanyan, 1971: 189 .نکـ  )برای آ گاهی بیشرت،اند شده

( انم این دارو را از Łazaryan/Avetisyan, 2009: 660دو تن از پژوهشگران ارمین )     

  PUŠصورِت به 1(پزشکی )ای فایده   الطب   دئفوابه انم  (1940 :442)کتاب دیگر امریدولت 

TARPANDIN  ،نقل کرده و در ادامهpuš   تریک  را مأ خوذ از واژهpus ،مصغ»معیِن به »

اند. ویل این نظر به چند دلیل ای فاریس دانس تهو واژه terbantinرا  دربندیو  ،زین()رِ 

شود که از لزیج اطالق می به ماده  »در تریک  پوس /پوصمردود است: خنست اینکه، 

(، Redhouse, 1987: 459« )کنداتزگی بره زاییده به بریون تراوش میپس تان میشی که به

پوس تریک که منشأ   که بوش در متون فاریس و ارمین، دارویی گیاهی است و اب پوص/ایلحدر

 بوش دربندیدر متون پزشکی فاریس و عریب ابرها به  این دارد متفاوت است. دیگر اینکهحیو 

؛ 171، 53: 1366حکمی میرسی، . عنواِن منونه، نکـ )بهاست اشاره شده بوش ارمینای 

ارس )دربند ای  یسوآ نو پیداست که این گیاه را منسوب به  (554: 1344البخاری، اخویین

این،  بر ترابنتنی ندارد. افزون ارتباطی اب تربنتنی/ دربندیاند، بنابراین لفظ دانس تهارمن( می

که بوش دربندی را در خردان فایده برای یبیبپژوهشگران مذکور به اثر دیگر امریدولت یعین 

ه نکردهابن فاریس ضبط کردهحالت اضایف ز  .مطالب پیشنی( )نکـ .اند است، توج 

 خناو. 2

 است: این واژه نوش ته درابره   (34: 1381)صادیق دکرت 

است. گیاه که سفت شده ابشد به اکر برده مؤلف این لغت را در معیِن شریه  

و ی که بر س نگ و بر درخت افتد خناوهر » است:را چننی تعریف کرده من  لغت 

)؟( ابشد و ببندد، چون عسل شود و خشک گردد. چون خشک شد  2ازو چزیی

ش یخ » نزی چننی معین شده: الدن«. به مصغ ماند، چون شری خشت و ترانگبنی

ی است که بر گیاه خناواست که او چننی آ ورده قانونهللا در کتاب سینا رمحهابوعیل

شان دوسد ... شم و ریش و دم ای در پ  خناونشیند ... و گوسفندان آ ن گیاه خبورند، 

                                                                            
1 Ogut bžškut‘yan 

 «. : چرتیاصل»اند: نوش ته 2
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در جایی ضبط  خناو«. گویند لَکلخیته ابشد. عوام آ ن را و چند جوزی از وی آ و 

نزی در سایر منابع نیست. مؤلف قباًل آ ن را از لغات راجی در ارمنیه  لَکلاست. نشده

 دانس ته بود.    

ابال  که از س یاق عباراتچناناست، ویل « مرطوب»معیِن و به( xonaw)ای ارمین واژه ُخناو     

« رطوبت»معیِن ، در ارمین نزی بهاستبه اکر رفته« رطوبت»معناِی پیداست در اینجا به

(xonawut‘iwn و )«ابران( »anjrew . ( اس تعامل دارد )نکـMalxasyanc‘, 1944: 2/283؛ نزی ،

در  xonav واژه   اش تقاقوجه (. Jaba/Justi, 1879: 166 ←« شبمن»معیِن بهxūnāw کردی  قس.

داند و ای ایراین میواژهاب قید احامتل آ ن را وام (340 :2010)ارمین مشخ ص نیست، جاهوکیان 

این  گوانگون در ءنزی به نقل آ را (394-2/393 :1973)دهد. آ چاراین منی ابرهینادرتوضیح بیشرتی 

 ِب خواناب  نقل از منابع خود، به ارتباط این واژهو تردید بس یار، به یاطاحت  ابابب بس نده کرده و 

 داند.در زابن کردی اتفایق می xūnāwاست. وی ش باهت این واژه را اب فاریس اشاره کرده

 لَکل. 3

به  لَکلاز  زوفا ذیل واژه   (26: 1381صادیق،  ←) دس تورالادویهتعریفی که مؤلف کتاب 

 دست داده از این قرار است:

ا زوفای ترحوک زوفا ابشد که  1دو نوع است: زوفای رطب و زوفای خشک. ام 

و شمک ایشان خبورند که گوسفندان  2شریدار [گیاهان]از خوردن یتوعات یعین 

های ایشان دوسد مانند جعده و این به از آ ن اسهال چزیی در دنبه 3اسهال کند

 گویند. لَکلبود و آ جنا آ ن را  ارمنانحیت 

                                                                            
ا زوفای ابال به اقرب احامتل ابید به این صورت تصحیح شودویل عبارت  ،آ مده است ترحوکمقاهل در منت  1 : ... ام 

گوسفند مجع  اند که بر روی پشم و دنبه  دانس ته چریکای  شوخ. سایر مأ خذ نزی، زوفای تر را ابشد ...  چرک، تر

 است:چننی آ مده تر زوفایِ  ( درابره  482: 1371خراساین،  عقییل) الادویهخمزنشود. برای مثال، در می

 در گوسفندان دم زیر و ران کنج و شمک زیر موی و دنبه در که است چریک آ ن ماهیت... 

 و آ یدبرمی بیشرت ترحش طریقِ به منافذ از تحد   اب و شریدار گیاهی چریدن سبب به ارمن بالد

 .گرددمی منعقد و مجع مواضع آ ن در
 «.واراصل: سزبه»اند: نوش ته 2
 «.: کندواصل» اند:نوش ته 3
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که در قرن نوزدمه تأ لیف شده  (1895 :172-173) 2اثر ِغُوند آ لیشان 1ش نایس ارمینگیاهدر کتاب 

 است:چننی آ مده زوفاذیل 

 [زوفایِ ]و خشک.  ترشود دو گونه است: انمیده می زوپاکه در ارمین  زوف... 

  .3ها مجع شوددر میان اندام ن شویخ است که بر روی پشم گوسفندتر، آ  

که  اس تفاده شده dalar از واژه   تمربرای صفت  –و سایر مأ خذ ارمین –در عبارات ابال      

 ,.Awetik‘ean et al .برای معاین گوانگون این واژه، نکـ است )« سزب، اتزه و تر»معناِی به

 دس تورالادویهاست و مؤلف در سایر منابع فاریس ضبط نشده لَکلاز آ جنا که  (.1/591 :1836

 حدس نگارنده این است که، )نکـ . مطالب پیپشنی( ه دانس تهنزی آ ن را از لغات راجی در ارمنی  

dalar  است و منظور مؤلف بدل شده اللدم به « ل»به « ر»ارمین در فاریس اب ابدال

« گویند لَکل را  (زوفای تر)آ جنا آ ن »ای « گویند لَکلعوام آ ن را »گوید که می دس تورالادویه

دالل به لَکل  تغیریبرای آ نگاه اگر چننی حدیس درست ابشد، ارمین است.  dalar مهنی واژه  

که  نوش تهرا طوری « د»حرف  ای تصحیفی اتفاق افتاده، ای اکتب: توان مطرح کردمی احامتلدو 

 شود. )بدون سکژ( خوانده می« ک»شبیه 
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Abstract 

Ali-Ashraf Sadeghi, in an article entitled “New Words from the Old 

Language of Arran, Shirvan, and Azerbaijan”, after introducing a book 

on medical terminology called Dastūr al-adviya (Drugs Prescription), 

has extracted and studied words from the language of the people of 

these regions. He considers the prose of the book to belong to the 9th 

century AH. He also suggests that the author is perhaps from Sharvān, 

because he has frequently given Sharvānī equivalents of words in the 

book. While quoting words from Sharvānī, Bākū´ī, Baylaqānī, Sadeghi 

has also discussed words from the language of the Armenian people. In 

the present note, the author has brough up points about  بوش (būš), خناو 

[xnaw?] and لَکل [klal?], based on Persian and Armenian botanical and 

pharmacological sources. 
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