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 2222/22/52                                            صالح گردش محمد

 ۱«ورز آب»و « ورا رود»ۀ واژمعنی و ریشه 

آرا . ممالکت که در آنطرف رود ورا رود در فرهنگ ها، ماوراءالنهر استتتتت و آن ملکت استتتتت مرتتتتهور. مبرهان  مان من 

رود. محاشتتتیر برهان قاءع   آمویه واقع شتتتده و به تازا ماوراءالنهر گویند. م نااال ااء(اء . ورز رود. مان من آرا . وراز

 فردوست گوید: گوید: ورا رود ماوراءالنهر است. اسدا معین .

 ورا رود را ماوراءالنهر خوان -اگر پهلوانت ندانت زبان

  .20لغت فرس ص ر. ک: م

جهانگیرا آرد: ورا رود با اول مفتوح و راا ثانت مضتتتتتتموو و واو م هول و ورازرود با اول مفتوح به ثانت زده و ال  

مفتوح به زاا منقوءه زده و ورز رود به اول مفتوح به ثانت زده  و زاا منقوءر مکستتور و راا مضتتموو ناو ماوراءالنهر 

: ورا رود ماوراءالنهر است. مفرهنگ نظاو . و در فهرست ول  مستقالً ورا رود نیامده است. و در صحاح الفرس نیز آمده

ارجاع کرده استتتت ولت بیت  2422اما ورز رود را به معنت ستتترزمین ماوراءالنهر آورده، و به فرهنگ ا(دالقادر شتتتمار  

 اوراءالنهر فخرا گوید:مزبور را در شاهنامه هاا مأخذ خود نیافته است. رشیدا گوید آزارود و زارود: م

 آن موا به از جمله سمرقند و ازارود. -یک موا م(اد از سر او کال که جهان را

 و رودکت مچنین است!  گوید:

 وزارود را ماوراءالنهر دان -اگر پهلوانت ندانت زبان

ماوراءالنهر. مؤل  سراج ازارود و گاهت به مد ال  و غیر مد و حذف کلمر رود نیز آید چنانکه گویند سیب آزا؛ یعنت سیب 

مبالکستتتتتر و بفتح نیز  بدین معنت مخف  ماز آن روا رود . و ازرود به حذف ال  دوو مخف  آن و آزرود به مد و آزا تنها 

به مد و به غیر مد غیر مد غیر ثابت و ورارود مثانت راا مهمله  غلط و تصحی  ازارود چه ورا به معنت آنطرف، اربت 

د. نمای و ت(دیل ال  به واو جائز. محاشتیه فرهنگ رشتیدا لیل آزارود . ولت وجه اشتتقار ستراج درستت نمت استت نه پهلوا

 ر ورا رود کلممحاشیر برهان   معین . ملغت نامه دهخدا زیر ورازرود هال که برهان آورده تصحی  است. 

«  َوِرد»ر کلمریرتتتتر جزء اول این استتتتال ترکی(ت را  نماید و به نظر من نیز وجه اشتتتتتقار ستتتتراج و نیز برهان درستتتتت نمت

 دانال که در پهلوا به معنت والیتن و در پارست بالیدن است. اوستایت مت

از  2بند  ه درکلمکه در پارست بالیدن گوییال. این  معنت گردیدهست که در پهلوا والیتن  ه هاا اوستایتکلمیکت از « َوِرد»

«  ورزدا»ر کلمچنان    هال2ا دیگر اوستا آمده است. ر. ک: م یاد داشتهاا گات ها ص و جاها 23از هات  2، بند 22هات 

را برخت از مصتتدر ورز مورزیدن، کردن، ب ا آوردن  دانستتته اند و برخت دیگر از مصتتدر َوِرد مبالیدن، فزای( دادن  ر. 

  275ک: م یادداشت هاا گات ها ص 

یکت از رود هاا پر آب کرتور « ورزآب»مبالیدن  خواهد بود. بنابراین  ر وردمکلر ورزدا نیز از ریرته کلمنظر این قلال  به

 نیز« در  ورزآب»شتود آن را رود بالنده و فزاینده معنت کرد و استال  ر ورد بوده استت و متکلمتاجیکستتان از ریرته همین 

گفته اند نیز ممکن استتت از  مت« دورا رو»را که در پهلوا « ماوراءالنهر»گونه  رستتد. همین نظر مت از همین ریرتته به

اا ه بوده که با کثرت استعمال در زبان مورلا رود « وردا رود»احتمال زیاد  ه باشد و اصل اوستایت آن بهکلمریره همین 
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خیزا که در میان دو رود بزرگ آمو و  گردیده استتت. لهذا ستترزمین پهناور و حاصتتل« ورا رودیان»یا « ورا رود»بعدا 

 واقع بوده، استتال اوستتتایت آن وردا رود یا ورلا رود بر گرفته از استتال در  ورزآب و رود ورزآب بوده استتت که بهستتیحون 

ءرف استت  و در  معنت آن تدریج در زبان پهلوا ورا رود شتده استت. با این ستخن موافقال که ورا یکت از کلمات اربت به

ه که فزاینده و بالنده کلمر ورد اوستایت خواهد بود. معنت این کلمین ترکیب ورا رود جا ندارد و ریره جزء اول ورا رود هم

یکت از پرآب  ها زیرا این ستترزمین هاا میان دو رود آمو و ستتیر دریا مطابقت دارد؛ استتت نیز با حال و احوال ستترزمین

گذشته ها مستقیماً مسیر  جایت که دریاا آمو در ترین سرزمین ها در سطح منطقه و جهان است. از آن حاصل ترین و سیر

ریخته است، پس ورا رود سرزمینت بوده که در گذشته ها سرزمین هاا امروزا  غرب را مت پیموده و به بحیره خزر مت

 گردیده است. تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را شامل مت

 پایان
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