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 2222/22/42                                            صالح گردش محمد

 ۱«دهراوت»ۀ کلمدر معنی 

قرار دارد. این  دهراوت یکی از محالت قدیم استتت که امروز در محدودج جغرافیاس ستتیاستتی ک تتور ما و در وایت ارزگان

یاد گردیده استت. ر. :: تتاری  صتند دهم « هراوتی»هیئت ستت، در سترود هاس ویدس بهناحیه که یکی از نواحی تاریخی

ۀ ترکیبی از دو جزء ساخته شده است: ده + راوت . ده که در زبان پارسی و زبان هاس دیگر اقوام ک ور ما کلم( این 3ص

ها و گویش هاس شتتتتده استتتتت و در زبان« دهیو»در اوستتتتتاستتتتت که در زبان پ لوس « یودخ»ۀ کلمکاربرد دارد، ری تتتته آن 

استتتت. جزء جا ماندههاس بعضتتتی اماکن بههیئت هاس ده، دس، داس و تِه در ترکیب استتتمامروزس مردم این حوزج فرهنگی به

ۀ راود در لغت نامه ها  چنین لمکدر زبان پ لوس استتتتتت. « راود»ۀ کلمنظر این قلم همان ه که راوت استتتتتت، بهکلمدوم این 

 معنی گردیده است:

که چراگاه چ ار پایان را شتتاید. در راود: رواد، جایگاهی باشتتد پ تتته پ تتته و پر آف و بلد، ستتبزه زار با آف روان   چنان

 صحاح الفرس بیت ذیل از دقیقی در رابطه شاهد آورده شده است:

 شتیشب و روز بر دشت بگذا -فسیله براود همیداشتی

 ۀ راود در یکی از ابیات منوچ رس نیز آمده است:کلمچنان هم

 هر گه روس خویش به راود کند همی -ابر ب ار باز کند مطرد سیاه

پس دهراوتتدهراود(  که همان هراوتی دوران ویدس بوده است، محِل پر آف و بلد و یکی از چراگاه هاس م  ور آریایی 

نیز  33هیئت هراوتی یادآورس گردیده استتت. در فرگرد یکم وندیداد، بندیدس از آن بههاس باستتتان بوده که در ستترود هاس و

هاس که استتتمنام هََرهَویتی، دهمین ستتترزمینی که اهورامزدا آفرید، یاد گردیده استتتتراما مرتبان آن انر چناناز ستتترزمینی به

ستتتتترزمین هاس امروزس چون مرو، بل ، نستتتتتا، هاس اوستتتتتتایی تعدادس از منادر مندرف در فرگرد یکم وندیداد  را با استتتتتم

هرات، گرگان و ... انطباق نموده اند، ستتترزمینی به این استتتم را با هیه ناحیه و منطقۀ امروزس انطباق نکرده اند. بنابراین 

 نظر این قلم سرزمین هرهویتی دوران اوستایی، همین دهراوتتدهراود( خواهد بود.به

استت، ممکن استت که م قدیم این ناحیه و در مجموع سترزمین اراکوزیاتارغنداف( بودههراوتی در زبان ستانستکریت که است

ۀ هراوتی معلوم  کلماستتت. از معنی که راودتراوت( در زبان پ لوس داشتتته در زبان ستتانستتکریت نیز همان معنیی را داشتتته

ت سجوار آن تبادغیس( سرزمینییت همشمول واۀ هرات نیز با این معنی  رابطه بگیرد. سرزمین هرات بهکلمشود که می

شته و از جمله یکی از شواهد تاریخی از داراس مراتع سرسبز و چراگاه هاس وسیع که در دول تاری  ش رت به سزایی دا

نسبت همین ویژگی هرات، چندین سال را با ق ونش در ست که بهچراگاه هاس این سرزمین، داستان نصر ابن احمد سامانی

نمود و افستران نظامی نصتر ستامانی، م تکل دورس از خانه و خانواده شتان را با رودکی، شتابر بزراِ درباِر  جا اتراقآن

، شتتاه را برانگیزد تا بزم ستتفر «بوس جوس مولیان»ستتامانی در میان گذاشتتتند و رودکی توانستتت با ستترایش شتتعر م تت ور 

 پایتخت خود، بخارا را بگیرد. 
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ه در کلماست و این « کردر»ۀ کلمخوانی خواهد داشت، سویی و همود از لحاظ باِر معنی همۀ راکلمه هاس که با کلمیکی از 

معنی زمین پ ته پ ته و دره و کوه آمده است و دو بیت از بنصرس و ناصر خسرو در زمینه شاهد آورده صحاح الفرس به

 شده است:

 بینی بلم بلم تو ب ر دشت کردرس -در شام گرد ل کرش ار بنگرس همی

 تبنصرس(

 ن یب از فراز و از کوه کردر -شمال اندرو گر بجنبد نداند

 تحکیم ناصر خسرو(

ه در لغت کلمچنان معانی این معنی درج میان دو کوه، روستتتتتا، آبادس و ده آمده استتتتت. همنامۀ دهخدا بهه در لغتکلماما این 

تفرهن  استدس( زمین کوه و دره را گویند. تبرهان( و در ستت: دره بود. هانامه دهخدا با تمست  به فرهن  هاس دیگر این

 این صورت نبت گردیده است:زمینه بیت باا از بنصرس به

 بینی بلم بلم تو ب ر دشت و کردرس -خوارزم کرد ل کرش ار بنگرس هنوز

 په و بلندسۀ کردر، بی تتتتتتر متوجه تکلمکه در صتتتتتحاح الفرس درف گردیده استتتتتت،  ذهن در معنی هیئتیبیت بنصتتتتترس به

توان حکم نمود هیئتی که در لغت نامۀ دهخدا درف گردیده استتت، معنی آن  بستتیار مب م استتت و نمیشتتود. اما این بیت بهمی

نظر من با موجودیت حرف واو در میان نماید و یا دره و فرو رفتگی زمین را. بهه معنی بلندس و تپه را افاده میکلمکه این 

مکن استتتت که کردر از لحاظ باِر معنی، مترادف دشتتتت باشتتتد و  ترکیب  و یا اصتتتطالحِ بلم بلم ۀ دشتتتت و کردر، مکلمدو 

ۀ کلمکند. اما خودس، برآمدگی هاس را در انر موجودیت ل تتتکر در ی  ستتتطح هموارتدشتتتت و کردر( در ذهن تدابی میبه

که متضاد ن یب، فراز استرمتضاد کوه گونه معنی دره و فرو رفتگی خواهد بودر زیرا همانکردر در بیت ناصر خسرو به

م، همعنی دره خواهد شد. با وجود اینۀ کردر در بیت حکیم ناصر خسرو بهکلمنیز دره و فرو رفتگی زمین خواهد بود. پس 

 تحقیر بی تر نیاز است.ست و بهۀ کردر یکی از مج وات در زبان پارسیکلممعنی 

است. این ترکیب در صحاح الفرس « کنده و رش»باشد، ۀ راود، مترادف میلمکی  ترکیب دیگر که از لحاظ باِر معنی با 

 است:معنی زمین پ ته پ ته است و در راستا ی  بیتی از منجی  شاهد آورده شدهبه

 دیو رمنده نه کنده داند و نه رش -هر چه بخواهد بده که گنده زبانست

ان ه هاس مستقلی در زبکلمۀ کنده و رش ساخته شده است، هر دو کلماحتمال بسیار زیاد از دو پس ترکیبِ کنده و رش که به

راس ۀ راش بکلممعنی راستتتتت و مستتتتتقیم خواهد بود. ۀ راش بهکلمنظر این قلم شتتتتکل تغییر یافتۀ ۀ رش بهکلمپارستتتتی اند. 

ها که در نتیجه کندن گردد و نیز ادراف و کناره هاس جوس ها و ن ر نواحیی از کوه که غیر قابل ببور باشتتد، استتتعمال می

لوس ۀ پ کلمۀ کنده نیز همان استتت که با مصتتدر کندن در زبان پارستتی و کند: کلمگویند. آیند را راش میوجود میکارس به

 گیرد.رابطه می

 پایان
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