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 2222/92/42                                            صالح گردش محمد

 ۀ  آدرنگکلم

ستتتتت که در فرهنگ های پارستتتتی  دمار و هالر و نیز رن  و ی اد م نی  تتتتده ه های پهلویکلمآذرنگ)آدرنگ( یکی از 

 که ابو کور بلخی گوید:است، چنان

 تو از مهر او روز و  ب چون نهنگ -زفرزند بر جان و تنت آذرنگ

 مس ود س د سلمان گوید:

 تا کی ازین گونۀ چون بادرنگ -تا کیم از چرخ رسد آذرنگ

 ۀ آدرنگ(کلم)صحاح الفرس زیر 

اندان نارن ؛اما پارسیان افغانستان، خیار را بادرنگ ایست از خپارسی زبانان ایرانی، بادرنگ، ترن  را گویند و ترن  میوه

های زندان دورۀ غزنوی را دیده و چشتیده بود، با گویند. مست ود ست د ستلمان که جور و  تکن  روزگار و م تیعت و ی اد

نۀ ومند رن  و م ایعی از حد بیرون روزگار و زندگی گردیده است که ن یعش از درد و اذیت های چرخ، گش گلهاین بیت

حد توان و تحمل  تتتتتتان با تتتتتتد، باکی چون بادرنگ بوده استتتتتتت. برای مردان  مرد  بادیۀ زندگی نیز اگر درد و آزار ها به

گونۀ چون بادرنگ خواهد  د و بادرنگ به است اره نامی از نرینگی مردان است،که  نیست؛اما اگر از حد فزون گردد همان

ش نیز هویدا های از حد فزون توان و تحمل برای این  تتایر، ازین بیتتحمل آن ستتخت و قا ت فرستتاستتت. ی اد و اذیت 

 گردد: می

 پستی گرفت همت من  زین بلند جای -نالم  بدل چو نای  من اندر ح ار نای

مست ود ست د ستلمان که یکی از بزرگترین   تیده سترایان زبان پارستی بوده استت، با توقده های د تمنان و  تاید حستودان 

های یمرش را در پُشت دیوار های زندان افتاد و بهترین ایام و سالکه به او بستند بهجرم اتهاماتیاش بهدانش منزلت و مقام

که همه از زندان های مخوف دورۀ غزنوی بودند، گ رانید. از سروده هایش پیداست «  مرن »و « دهک»، « ل ۀ نای»بلند 

ً با گ ار ستتتتالیان دور و دراز در زندان، تمام موهایش ستتتتپید  هایش ستتتتیاه بوده استتتتت، که زمانی به زندان  تتتتد، مو ولی ب دا

همین اثر( برای این  ایر بزرگ تنها درد و اذیت جسمی و روانی زندان نعود، درد «. زندان مرن »گردید. ر. ر: ) مقالۀ 

که  ایر در برابر آن اریو  کن  از د منان زورمند روزگارش از  اه و  هزادگان گرفته تا بلی گویان و چاپلوسان درب

ها اقالیی ها از آنمقتدران، ناتوان و ضتتتتتت ی  بوده استتتتتتت، رن  و دوری فرزندان و یگانه دختر بیمارش بود که ستتتتتتال

های نادرستتت و های دیگری نا تتی از نامالیماز زندگی مردم بر پایۀ ستتیاستتتآورد.  تتاید  تتایر درد و ی ادنمی دستتت به

ت نیز دا تتته استتت که همش درد و همش رن  و همش غم، و همش از گونۀ چون بادرنگ غیر مردمی اهل  درز و ستتیاستت

 بوده است.

نظر من استتتتتم  این که به« آدرنگ»نام ایستتتتتت بهقرف جنود  تتتتترک  تتتتتهرر امروزی ستتتتترپل  ریهدر والیت ستتتتترپل به

م نی هالر و رن  و درد استت. این  ریه که در ستر راه  ولستوالی کوهستتاناز سترپل  رار دارد و با تنده ناحیه)آدرنگ( به

های آن ایماک اند، ممکن استتتت که در گ  تتتته های دورتاریخی باالی استتتالف با تتتندۀ این ناحیه در نتی ه و و  کدام حادثۀ 
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نما گردیده با د. و از همین سعب ممکن است که نام این گان، م یعت و بالی یظیمی روقعی ی و یا یورش و تهاجم بیگانه

 ناحیه از آن به ب د، آدرنگ  ده با د.

 

 منعع

 ۱2-۱2، صص ۱۹9۱گردش، محمد صالح. ریشه و م نی واژه اوستا. مزار ری : مطع ه صورتگر، زمان چاپ  ۱

به اهتمام دکتر یعدال لی قایتی،  محمد بن هندو اه. صحاح الفرس )فرهنگ لغاز فارسی از  رن هشتم ه ری( نخ وانی،
 2۲۹۲تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاد، 
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