
 

 

 

 

 

 

 های باستانینامۀ فرهنگ و زباننامۀ تخصصی پژوهشدو فصل
 272-261صص ،  1399اول، پاییز و زمستان  سال اول، شماره 

 

 ویذ/ ویدبررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ 

 رودکی منسوب به شعریدر 

 1میثم محمدی

 

 چکیده

 ی منسوب به رودکی آمدهکه در بیت ویذ/ ویدواژۀ معنایی و اشتقاقی در این مقاله به بررسی 

برای این واژه آمده و مشخص « کم»و « گم»فارسی دو معنای کهن های پردازیم. در فرهنگمی

های مختلف با بررسی نسخ فرهنگ تا سعی ما بر آن است نیست معنای اصیل واژه کدام است.

 ابیم. درمعنای درست واژه را دری ،و شواهد شعری که واژۀ مورد بحث در آنها آمدهفارسی 

                                                           
 های باستانی، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فرهنگ و زبان .1
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گونه کنیم وشناسایی میبازسازی و های ایرانی باستان و ایرانی میانۀ واژه را این راه صورت

با توجه به شواهد دهیم. طبری زیدی نشان میو  دری فارسیواژه را در  احتمالی های دیگر

تحت تأثیر خصیصۀ امالیی نگارش « کم»است و معنای « گم»احتماالً معنای صحیح واژه 

 در متون قدیمی فارسی پدید آمده است.« ک»به صورت « گ» حرف

 وید، ویذ، ویدا.رودکی، : کلیدی واژگان

 

 مقدمه -۱

ها در گذر زمان از رواج هایی آمده که بسیاری از آنهای کهن فارسی واژهدر فرهنگ

طریق ها تنها از شوند. از برخی از این واژههایی مرده شمرده میاند و اکنون واژهافتاده

های ها آگاهی داریم. مسئله اینجاست که این واژهشواهد منقول در همین فرهنگ

اند و هایی شدهشان در استنساخ نسخ و به دست کاتبان دچار تصحیفمهجور و معانی

در گرو  ،یافتن شکل نخستین و درست آنها عالوه بر دانستن چم و خم تصحیح متن

های های لغوی دربارۀ واژهاساس پژوهشیخی است. شناسی تاربهره بردن از ابزار زبان

 ؛ابتدا تأیید اصالت واژه است ،کهنی که شواهد معدودی از کاربردشان در دست است

ای سر و کار داریم که واقعاً رواج داشته یعنی حصول اطمینان از این مطلب که با واژه

گاهی واژه یا معنای آن در نویسان یا کاتبان پدید نیامده است. و به دلیل اشتباه فرهنگ

های متأخر نیز راه یافته است. گاهی فرهنگی کهن به اشتباه ضبط شده و به فرهنگ

دهد که کاتبان در خوانش و فهم صورت منقول در نسخه به بیاشتباه زمانی رخ می

متفاوت است. در  کنند که با صورت اصیل آنگونه نقل میروند و واژه را آنراهه می

ساز است و راه را بر تحریف و های کهن نیز مسئلههای خطی نسخهن ویژگیاین میا
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هایی که تنها شود تحقیق دربارۀ واژهگشاید. همین مسائل باعث میها میتصحیف

ویذ/ ما در این مقاله واژۀ مشکل شود.  ،های کهن فارسی دارندشواهدی در فرهنگ

در در شعری منسوب به رودکی است.  کنیم که تنها شاهد کاربرد آنرا بررسی می وید

برای این واژه آمده و مشخص نیست کدام یک « کم»و « گم»ها دو معنای فرهنگ

تا کنون دربارۀ وجه اشتقاق و معنای این واژه معنای درست واژۀ مورد بحث است. 

 پردازد.تحقیقی انجام نشده و این نوشتار نخستین بار به این مطلب می

 بحث و بررسی -۲

« کم»یا « گم»آمده که آن را  ویذ/ ویدهای کهن فارسی واژۀ ی از فرهنگشمار در

اسدی طوسی  لغت فرسترین فرهنگی که این واژه در آن آمده اند. کهنمعنی کرده

 با شاهدی از رودکی آمده است: 2«گم بوده»به معنای  ویذدر این فرهنگ واژۀ . 1است

 

 کاریکت خالق آفرید ببی

 

 مار چو پنداریای غافل از ش

 ست و کارهات بدین زاریویذ 

 

 عمری که مر تراست سِر مایه

(83: 1365)اسدی طوسی،     

اشاره شده و بیتی از دقیقی به عنوان  وید به ویداذیل واژۀ  ،لغت فرسدر همین     

 گم باشد همچون وید، دقیقی گفت:»است: آمده شاهد 

 «1ار عمرتشود بیک ویدااگر  امیرا جان شیرین برفشانم

                                                           
 چاپ اقبال نیامده است. لغت فرسدر . این واژه 1

 (309، سفینۀ تبریزآمده: کم باشد. ویذا نیز گویند ) در سفینۀ تبریز اسدی که لغت فرس. در 2
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  (24)همان:  

  : 2واژۀ ویدا است ی برایبیت زیر شاهد صحاح الفرساز  «ک»در نسخۀ     

 ویداشده عمر عزیزم زود 

 

 امیرا از برای مدحت تو

( 32: 1355)نخجوانی،     

)همان جا(. واژۀ « کم باشد بفتح کاف»آمده است: ویدا در معنای  صحاح الفرسدر     

آمده و چنین معنا « د»تفاده در تصحیح این فرهنگ تنها در نسخۀ در نسخ مورد اس وید

 «.  کم باشد بفتح کاف بمعنی ویدا»شده است: 

را گ یا  کتواند واج میک الخط کهن فارسی نویسۀ روشن است که در رسم    

واژه درست معنای را  «کم»، یعنی آمده صحاح الفرسطاعتی معنایی که در بازنمایاند. 

ولی  ،آمده« شدهگم»و جهانگیری و سروری بمعنی  لغت فرسلغت ویدا در »داند: می

 ،بفتح کاف بوده« کم شده»توان گفت در اصل  صحاح ضبط این کتابه با توجه ب

ه سپس فتحۀ کاف را شاخۀ دوم کاف پارسی )سه نقطه باالی گاف( گمان کرده، آنرا ب

. وی معتقد است دو بیت (23پانوشت  32: 1355)نخجوانی،  «اندگاف خوانده ضمّ

کم »دهد باید این واژه را آمده نشان می لغت فرسدر  وید شاهدی که از رودکی برای

در شعر رودکی می ویذاما واژۀ  (.همان جا« )بفتح کاف معنی کرد نه گم بضم گاف

                                                                                                                                       
: یکبارگی عمر )نک. اسدی طوسی، صحاح الفرس. در نسخۀ متعلق به سعید نفیسی، نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه و 1

 (.10پانوشت  24: 1365

مورد استفاده قرار گرفته است، نک. نخجوانی،  صحاح الفرسخی که در تصحیح طاعتی از . برای آگاهی از نس2

1355 :21-23. 



 

 265 در شعری منسوب به رودکی ویذ/ ویدشتقاقی واژۀ بررسی معنایی و ا

شود. احتمااًل نیز دریافت میویدا تواند به معنای گم باشد. این معنا از شواهد واژۀ 

کم به »را کم صورت خطی  لغت فرسهای پس از فرهنگ کاتبان یا نویسندگانِ برخی

اند و این باعث به وجود آمدن اختالف در نسخ شده است. در نظر گرفته «معنی اندک

معنا را برای  هر دو برهان قاطعهای متأخرتر مانند این اختالف چنان بوده که فرهنگ

که در مقابل بسیار است؛ و به معنی گم در برابر  به معنی کم باشد»اند: واژه ذکر کرده

چنین معنا شده  قاطع برهاننیز در ویدا (. واژۀ 2297: 1362، برهان)« پیدا هم هست

معنی وید است که گم و ناپیدا و ناپدید گشته؛ و کم و ناقص و دورانداخته ه ب»است: 

 )همان جا(. « 1باشد

در  واژۀ وید منبعی کهترین دهد در قدیمنشان می لغت فرسدر « بودهگم»ترکیب     

ون در مت «بودگیگم»و  «بودهگم»«. کَم»برای آن آمده است نه « گُم»، معنای آن نقل شده

 :کهن فارسی شواهد فراوانی دارد

شروان به خراسان  بودۀگمعمر 

 یابم

 

گر بهین عمر من آمیزش شروان 

 گم کرد

 

 )خاقانی، به نقل از دهخدا(

در ادامه . 2در فارسی دری در دست نیست «بودهکم»شاهدی از ترکیب حال آنکه 

را برای آن « گم»نیز معنای  ویذ/ ویدوجه اشتقاق پیشنهادی برای واژۀ خواهیم دید 

 کند.تأیید می

                                                           
 32: 1355برای این واژه آمده است )نک. نخجوانی، « کم و ناقص»معنی  صحاح الفرس. در نسخۀ ک از 1

 (. 23پانوشت 

هر دو  سر تخمۀ بزرگ و شریفست وزترا ای پ»آمده است:  ودگانبکم مصحح یوسفی ترکیبنامۀ قابوس . در2

کم کریم الطرفینی و پیوستۀ ملوک جهانی ... پس ای پسر هشیار باش و قدر قیمت نژاد خود بشناس وز طرف
چنین آمده است:  بودگیدر معنای کم فرهنگ آنندراج. در (5-4: 1387، عنصرالمعالی کیکاووس) «مباش بودگان
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 ذ/ ویداشتقاق واژۀ وی

و آن را معنا کرده « ناپدیدگم، »هنینگ واژه را آمده است.  pydʼدر پارتی مانوی واژۀ 

در  (.Henning, 1934: 894است )مشتق دانسته  apaبا پیشوند « رفتن» -iیشۀ از ر

سرگردان »، «منحرف شدن»، «گمراه شدن»به معنی  -apaبا پیشوند  -iاوستا ریشۀ 

که  های فارسی میانهرا در متن ʼpytkمکنزی  .(Kellens, 1995: 12) است« شدن

 :pyd(g)با واژۀ تفسیر کرده بودند، های مختلف خوانده و محققان پیش از او به گونه

apēd(ag)ʼ بر اساس شواهد مختلف فارسی میانه و سنجش  او 1سنجد.ی میهلوانپ

شده، ناپدید، گم»را به معنی  apēdagدر اوستا، واژۀ  -apaبا پیشوند  -iمعنای ریشۀ 

« شده، ناپیداگم»به معنی  pytcواژۀ سغدی:  .دانسته است« )حیوان( سرگردان

(Gharib, 1995: 8387 ) به واژۀ اخیر مربوط است.نیز 

                                                                                                                                       
نشان و  مردم بی نام و»را در اینجا  بودگانکمتوجه به این معنی ترکیب  فی بایوس«. در شمار نیاوردن خود را»

به معنی سرگشتگان،  بودگانگم»ترکیب به شکل ؛ هر چند احتمال خوانش این گرفته« کم قدر و فرومایه

معالی که در آن عنصرال تامهقابوسبا توجه به متن منقول از . (273)همان:  را نیز منتفی ندانسته است« گمنامان

 بودگانگمرسد بهتر است واژه را کند، به نظر میگوشزد میرا به وی فرزندش  وس نسب شریف و ملوکانۀکیکاو

آمده « نامگم»به معنی  بوده نامگم شاهنامهنامند. در کسانی که تبار و نام بزرگی ندارند و گم خواند در معنای

به نقل از دهخدا(. ضمن اینکه جز  شاهنامهتی مبیناد کام )/ که هرگز به گیبوده نامگماست: چنین گفت جاماسب 

   در ادبیات فارسی ندارد.  شاهدیبوده کمهمین مدخل آنندراج، ترکیب 

 ۀی میانفارسو  هلوانیپهای صورتدر موقعیت میانی در را ایرانی باستان  -p-ی باقی ماندن خالف قاعدۀ مکنز. 1

 aβēδهنینگ واژۀ  .(Mackenzie, 1974: 274) دانسته است ʼbyd ترجرای از واژۀ آنبرای تمایز ، این واژه

byd:ʼ«را از « ضروری، الزم*upaita- داند مشتق می(Henning, 1933: 168).  
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در روایت پادشاهی خسروپرویز وقتی شاه خرّاد برزین را به سوی  شاهنامه در    

آمده که  بید ۀن بهرام چوبینه قانع کند، واژفرستد تا او را به تسلیم کردخاقان چین می

 مربوط باشد: apēdواژۀ ممکن است به 

ره دو چشمش ز دیدار او تی

 گشت

 

چو خاقان شنید این سخن خیره 

 گشت

 

 رویکه تیره کنی نزد ما آب

 

ها بدو گفت: ازینسان سَخُن

 مگوی

 

 شکن خاک یابد کفنکه پیمان

 

 شکننیَم من بداندیش و پیمان

 کان کار او شد َکهُن بدانست 

 

 چو بشنید خرّاد برزین َسُخن

 بیدسَخُن گفتن من شود باد و  

 

 ش به ایران امیدکه بهرام داد

(2542-2538، ب 194، ص 7: ج 1386)فردوسی،    

فایده و ناسودمند باشد و به معنی بیهوده و بی»آمده  بیدذیل واژۀ  برهان قاطعدر    

، برهان« )فایده و ناسودمندوقتی که مرادف باد باشد، چنانکه گویند باد و بید یعنی بی

یافته احتماالً صورت تحول شاهنامهبحث در  در بیت مورد بید(. واژۀ 332، 2: ج 1362

رسد این واژه در اینجا در اساس به معنی به نظر می 1فارسی میانه است. apēdاز واژۀ 

به معنی »که  برهان قاطعدر  پید . واژۀ(Mackenzie, 1974: 279نک. است )« گم»

ز گونۀ دیگری ( است نی436، 2: ج 1362، برهان« )فایدهترت و مرت و تار و مار و بی

 فارسی میانه است. apēdاز تحول واژۀ 

                                                           
باد »دانسته است. به باور وی اینجا « هیچ و بی فایده» برهان قاطع. خالقی معنای  باد و بید را به پیروی از 1

نباید از نظر دور داشت که  (.4/120: 2009)خالقی مطلق، « و بید کنایه از بی ثمری کنایه است از هیچ و پوچ

 مرکب اتباعی باشد.« باد و بید»ممکن است 
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را نیز باید گونۀ دیگری از  ویذ/ وید مورد بررسی این مقاله یعنی واژۀ احتماالً     

توان بدین صورت روند تحول این واژه را می فارسی میانه دانست. apēdتحول واژۀ 

 توصیف کرد:

ست. این قاعده در بسیاری از ه اافتادژه این واابتدای آغازی دورۀ میانه از  a الف(    

 .( < abāxtar) باخترشود. مثالً فارسی نیز دیده میدیگر های واژه

است. این تحول نیز در  vای دورۀ میانه به پساواکه -p-تحول دیگر، تحول ب(     

، برنا ( < hupaydāgهای فارسی رخ داده است. مثالً هویدا )شماری دیگر از واژه

(apurnāy > aburnāy( یا وام )apām > abām ) 

بدل شده است.  δبه  دورۀ میانه ایپساواکه d ویذدر گونۀ ج( باید توجه داشت     

  .فارسی میانه است padīriftan در فارسی دری که بازماندۀ پذیرفتنقس. 

« گم»فارسی را نیز به معنی  ویذ/ ویدباید واژۀ احتمااًل با توجه به این وجه اشتقاق     

در آن نمایندۀ  ک برآمده از خاصیت رسم الخطی فارسی است که« کم»معنای  .گرفت

و آنها  نویسان را به اشتباه انداختهکاتبان و فرهنگهمین ویژگی  است. گو  ک دو واج

 . اندنیز رسیده «ناقص»به معنی  «کم»از معنی 

در طبری زیدی به  /awē/ اویواژۀ توان با میرا « گم»واژۀ ویذ/ وید به معنی     

  سنجید:  معنیهمین 

(: اما باوی بوایم 10: 32سجده، )دیلمی،  اَِئذا ضَلَلنا فِی االَرضِ َأاِنّا َلفی خَلقٍ َجدیدٍ    

 م؟ شوی دهما باز آفری ،چون ما گم بُویم در شکم زمین :اما وافرینش ایم کا در شکم زمی
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است. این معنا را ترجمه« دید شدنناپ»و « گم شدن»به معنی « لضال»در این آیه     

، 30، گم شویم 24گم شده باشیم ما »کند: های مختلف کهن قرآنی به فارسی تأیید می

نامۀ فرهنگ« )122، ناپدید گردیم 90، ناپدید شدیم 56، ناپیدا شویم 47گم ببودیم 

در  ضََللنامعادل طبری زیدی  ،شودگونه که مالحظه میهمان(. 953، 3: ج 1389، قرآنی

 اوی روشن است که در اینجا است. amā ba awē būʽīmبوایم  اویباما  این آیه

 است. « گم»دقیقاً به معنای 

 در طبری زیدی چنین روندی داشته است: اویبه  apēdتحول واژۀ ایرانی میانۀ     

در طبری زیدی به  انی باستان(ایر  < p*) ای ایرانی میانهپساواکه -p-الف( تحول     

w . .فارسی میانه: «قفیز» قس. کویجاین تحول در طبری زیدی بسیار رایج است .

kpyc (Mackenzie, 1971: 47)فارسی میانه: «فربه» . فروی .plpyh (Ibid, 

32) . 

ایرانی باستان( پس از واکۀ کشیده در   < t*ای ایرانی میانه )پساواکه dافتادن  ب(    

. «امید» قس. اومیاین تحول نیز در طبری زیدی تحولی عمومی است. ای پایانی. هج

 . ummēdفارسی میانه: 

اما از لحاظ  ،شباهت دارد ویدهرچند در صورت و معنی بسیار به  ویداواژۀ     

ناپیدا، » apaydāgاز صورت فارسی میانۀ  ویدا پیوندی با این واژه ندارد. اشتقاقی

: 1393دوست، )نک. حسن (Nyberg, 1974: 21) شده است مشتق« ناپدید، گم

-Durkin« )ناپدید، نادیدنی» abaydāg. قس. پارتی و فارسی میانۀ ترفانی: (5321

Meisterernst, 2004: 16). 
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 گیرینتیجه -۳

که تنها شاهد آن شعری منسوب به رودکی است که نخست  ویذ/ ویدبرای واژۀ 

های دیگر راه یش نقل کرده و سپس به فرهنگاسدی طوسی آن را در فرهنگ خو

ها تنها معنای نخست و ای از فرهنگآمده است. دسته« کم»و « گم»یافته، دو معنای 

 برهان قاطعها نیز چون اند. برخی فرهنگای دیگر معنای دوم را برای واژه آوردهدسته

ویدا را با واژۀ وید  ویذ/اند. اسدی طوسی هر دو معنا را در مقابل این واژه ذکر کرده

نیز همین  ویذ/ ویدکند. احتماالً معنای درست معنا می« گم»سنجد و هر دو را می

را به « گ» در آن دلیل ویژگی رسم الخط کهن فارسی کهبه صحاح الفرساست و در 

دانسته شده و همین اشتباه به « کم»اند، به اشتباه به معنای نوشتهمی« ک»صورت 

به  apēdاز آن نیز راه یافته است. این واژه احتماالً از ایرانی میانۀ های پس فرهنگ

 پید و بیدایرانی باستان است.  -apa-ita*یافتۀ مشتق شده که خود تحول« گم»معنی 

احتماالً همانند « گم»در طبری زیدی به معنای  اَویو « فایدهبی»در فارسی به معنی 

 هستند. apēdهای تحول یافته از صورت ویذ/ وید
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