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 2222/20/52                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ وخش و تداوم آنکلم

 وخش نام شهریست از ترکستان. شاکر گفت:

 بیک تگ دوید از بخارا بوخش -بگامی شمرد از خطا تا چگل

 (ۀ وخشکلمزیر  )صحاح الفرس                                                                            

نویسد: برافراختن، رستن، ه میکلمدر مورد معنی این  »پور داود «ایست که در اوستا بسیار آمده و هکلم «وخش»همچنان 

از هات  6و در بند  00از هات  3بهمین معنی در بند  wachsenدر آلمانی  towaxروییدن، برآمدن افزودن. در انگلیسی 

از افزودن ماه و رستن گیاه سخن رفته است، گذشته از این، معنی بر افراختن یا افراختن و بلند کردن و بالیدن و سر  04

از  11و در بند  33از هات  12 همین هات و در بند 7و در بند  31برزدن از آن بر میآید. چنانکه در همین بند از هات 

ۀ وخش در بار . وخش در گزارش پهلوی وخشیتن آمده و توضیح داده شده اوزوتن )فزودن(04از هات 1و در بند  30هات 

 Oxusباشد یعنی فزاینده و بالنده که جغرافیا نویسان یونانی  vaxshuو نام ایرانی رود جیحون = آمویه که بایستی وخشو 

 (124ر.ک: )یاد داشت های گات ها ص  رود وخشاب که یکی از بازو های جیحون است. نوشته اند، 

رود بالنده و فزاینده معنی به را آبوخششاد روان پور داود،  ۀ وخش در زبان اوستایی دارد،کلممعنی که این  بنابراین با 

 . دانسته است

، آیا این ریشه با بعضی کلمات و وخشاب)وخشو( موجود استکه در جزء اسم این وخش برعالوۀ  ۀکلم جاست کهسخن این

ۀ کلمد ه رابطه دارکلمه های که مستقیماً با این کلمنظر من یکی از بلی به ؟یا نه ه های دیگر پارسی نیز  در پیوند استکلم

 کار رفته است:هب بسیار و انبوه معنیه در دو بیت رودکی بهکلماین و  است« وغیش»

 ناگهان باز خورد برف وغیش -مورد زار مراای دریغا که 

 و 

 و اندوه وغیش من از آن جعد وغیش است. -که اندوه وغیش است معذورم دارند

ود بسیار انبوه ب ه آمده است:کلمالفرس در معنی این و در صحاح معنی بسیار و انبوه آمده است ها بهۀ وغیش در فرهنگکلم

 و استعمال این لفظ در جانوران نشاید کرد بلکه استعمال او در مال و پیشه و عمر و امثال آن کنند.

چند ر.ک: ). از یک ریشه دانسته ام ،ابیات رودکی آمده اند  اش را که درغاش  و آغغیش،وغیش، ه های غیشه، کلم من 

ۀ وخش کلماش از ریشه همه ی فارسیه هاکلمافزایم که این جا میایندر  همین قلم( 55-61ه در ابیات رودکی صص کلم

 ند، برکار میبه « زردشت»ۀ وخشور را که چون صفتی در پیشگاه اسم کلمست که قابل یاد دهانی در اوستا خواهند بود.

 .خواهد شدو بالنده افزونمند  )محترم(،حرمتدارای  معنیوخشور به ۀکلم، پس مین ریشه و بنیاد باشداز هشاید 

 پایان
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 بعامن
 1  1۵۵-1۵۱، صص 1357گردش، محمد صالح. ریشه و معنی واژه اوستا. مزارشریف: مطبعه صورتگر، زمان چاپ 

  ،نخجوانی، محمد بن هندوشاه. صحاح الفرس )فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هجری( به اهتمام دکتور عبدالعلی طاعتی
 2۵3۵تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

  سسه انتشاراتچاپ . سیسعید نفی اساس نسخه   سمرقندی. بر یرودکدیوان  .134۵ بنگاه، چهارم، تهران: مو 

 1345مطبعه صورتگر، حمل  واژه در ابیات رودکی. مزارشریف:چند  محمد صالح. ،گردش. 
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