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  »گاوکیل« هاي نوشتاريِ تمعنا و صور ةنهادي تازه دربار پیش
  در زبان فارسی

  *محسن صادقی

  دهیچک
هاي ایران باسـتان و   یکی از جشن هب »کاکثل« و ،»کالیل«، »کاکیل« ،»کاوکیل«در متون کهن، 

بیـان مـدلول   و هـا   این نشـانه  ین مقاله بررسیهدف انژاد خاصی از گاو اطالق شده است. 
 شـود  داده مـی الخط فارسی قدیم، نشـان   با استناد به رسم نخست، ن منظور،یا ت. به هاس آن

شـود کـه    مطرح مـی  نکتهاین  ،ند؛ سپسا »گاوکیل«امالهاي دیگري از  هاي مذکور شکلکه 
بـه فارسـی امـروز نیـز     » وکول کج«ازطریق ترکیبِ  واست معادل کج در این کاربرد » کیل«

از گاو بـا موهـایی    براي نامیدن نژادي» گاوکیل«هاي این پژوهش،  است. برپایۀ یافته  رسیده
هایی از خراسان  هاي آن بخش یکی از زیستگاه؛ استکار رفته  بلند و دمی شبیه دم اسب به

نیـز یـاد   » غشـغا « و ،»غَژغـاو «، »کژگـاو «هـاي   در متون فارسی از آن بـا نـام  بزرگ است و 
 ،قـرآن هاي کهن  ترجمهدر » کیل«در زبان پارتی و » کژ«به معناي ضمنی  است. باتوجه   شده

  دانست. »گاو سرکش« را معادلِ »کژگاو/ گاوکیل«توان  یم
  .ینرام و یسو، گاوکیل، کژگاو ،المسعودي ن القانو، الزیج الجامع، الباقیه آثار :ها کلیدواژه

  
  . مقدمه1
هاي لغوي زبان فارسـی اسـت.    بحث در پژوهش  هاي دشوار و محل ژه، یکی از وا»گاوکیل«

در قـرن پـنجم هجـري بـه فارسـی       از آن که یو قسمت یارکوشاثر  الجامعالزیج این واژه در 
(اخـوان زنجـانی    »مـاه بـود   کاکیـل پـانزدهم دي  : «است آمده» کاکیل«صورت  ترجمه شده به

شب شانزدهم روز مهر است کـه  : «آمده است »کاکثل«صورت  به الباقیه آثاردر  .)145: 1390
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)؛ در 296: 1352بیرونـی  ابوریحـان  ( »شـود  نامیـده مـی  آن را درامزینان گویند و کاکثل نیـز  
علمـاي  : «ذکر شده اسـت  »کالیل«صورت  کند به بیرونی از بابلی نقل میابوریحان مطلبی که 
صورت انسان دید که رنگارنگ بوده با زیبـاترین چهـره    را به [؟] اند که جم کالیلی ایران گفته

بیرونـی  ابوریحـان  ( »بوییـد  داشت که میاي سوسن  و بر گاو سپیدي سوار و در دست دسته
 صـورت  بـه این واژه ، القانون المسعوديدر کتاب دیگري از ابوریحان بیرونی،  .)557: 1352

اما شب کاوکیل و آن بعد از روز پانزده است که ایشان (در آن شـب)  : «آمده است» کاوکیل«
  ).147 :1390اخوان زنجانی از  نقل به( »گیرند آرایند و جشن می گاوي را می

ویـس و  از مثنـوي  » گـر گوسـان   گفتن رامش ساختن موبد در باغ و سرود بزم«در بخشِ 
  شود: دیده می »گاوکیل«با امالي  دو بار هفخرالدین اسعد گرگانی، نیز این واژ ة، سرودرامین

ــوه     ــر ک ــر س ــدم ب ــبز دی ــی س   هـــا زدایـــد زنـــگ انـــدوه کـــه از دل    درخت
  اش بــر جملــه گیهــان    فتــاده ســایه      درختـــی سرکشـــیده تـــا بـــه کیـــوان

ــی  ــایی هم ــه زیب ــید  ب ــه خورش ــد ب ــد     مان ــارش بســته امی ــرگ و ب ــان در ب   جه
  آب وشکه آبش خوب و ریگش در خ    آب ۀبه زیـرش سـخت روشـن چشـم    

ــنبل      شـــکفته بـــر رخـــانش اللـــه و گـــل ــري و سـ ــته و خیـ ــه رسـ   بنفشـ
  گهــی آبــش خــورد گــه نوبهــارش        چرنــــده گــــاوکیلی بــــر کنــــارش

ــیم ز    گســـتر ســـایه بمانـــاد ایـــن درخـــت ــوش   ون ــایه خ ــاد وي را س ــر ب   ت
ــده   ــمه رونـ ــن چشـ ــه آب ایـ   همیشـــــه گـــــاوکیلی زو چرنـــــده    همیشـ

)1314 :293 - 294(  
و  ،الـزیج الجـامع  در  یاروشـ ک، القـانون المسـعودي  و  الباقیـه  آثـار ابوریحان بیرونـی در  

معنی و سـاخت اشـتقاقی ایـن واژه     ةدربار ویس و رامینفخرالدین اسعد گرگانی در مثنوي 
، فخرالدین اسـعد  )27: 1389( اعتقاد صادقی حال، به اند. بااین ست ندادهد شرح و توضیحی به

  .نظم درآورده است فارسی قدیم به ۀرا از روي یک ترجم ویس و رامینگرگانی 
 یفارسـ  یـان مشـترك م  یمیقد ۀکلم يیادمقدار ز یم،قد یفارس ۀترجم یندر ا یدترد یب
در آن بـوده کــه در   ییهـا واژه یاول وجود داشـته و حتـ يها قرن يدر یو فارس یانهم

خراسـان  یرانیا يها زبان یرسا یا یاز زبان پارت يدر ینبوده، بلکه در فارس یانهم یفارس
هـا اشـاره کـرده  آن به »یاز هر زبان یبلفظ غر«با  یبزرگ وام گرفته شده بود که گرگان

کـار کــامآلً   یـنخود حذف کند، اما در ا ۀها را از منظوم واژه ینکرده ا یسع ياست. و
  .موفق نبوده است
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هـاي   گونـه واژه  نیـز یکـی از ایـن   » گاوکیـل «ذهـن نیسـت کـه     از بر ایـن اسـاس، دور  
ویس استناد شاهد ذکرشده از مثنوي  باشد. این واژه، به ویس و رامینمانده در مثنوي  برجاي

گـاو  «آمـده اسـت:   راه یافته و در معنـی آن   دهخدا ۀنام لغت، به »گاوگیلی«ضبط ، با و رامین
هـاي   زتر از شـاخ هایش درا پشت گردن دارد و شاخ ی گاوي است که کوهان درشت دریلگ

  »).گاوگیلی«: ذیل 1365( »سایر گاوان باشد و این غیر از گاومیش است
 »کهن براساس گـویش لـري   هاي متون تصحیح و تبیین برخی دشواري« ۀمالمیر در مقال

و صـورت  ویـس و رامـین   اصـلی   ۀبا سنجشِ ضبط این کلمـه در نسـخ   )47 - 46: 1391(
در مـتن اصـالت نـدارد و بایـد ضـبط      » گـاوگیلی «، معتقد اسـت  دهخدا ۀنام لغتیافته به  راه

 »نـر  گـاوِ «معنی  به) kalagow( »گو کله« ةوجود واژ با اتکا به او،در متن قرار گیرد. » گاوکیلی«
کـردن گـاو مـاده بـا نـر بـراي        جفـت «معنـی   به) kal dâdan( »کَل دادن«در روستاي نقده و 

دهخدا  دهند. مالمیر و داند که گاو ماده را با آن فحل می می را گاوي» گاوکیلی«، »شدن آبستن
  اند. اشاره نکرده المسعودي القانونو  ،الباقیه آثار، الزیج الجامعبه کاربرد این واژه در 
ازنظـــر  “گاوگیـــل” ةبررســـی واژ« ۀ، در مقالـــ)150 - 146: 1390( اخـــوان زنجـــانی

 المسعوديالقانون و  ،الباقیه آثار، الزیج الجامعدر » کاوکیل«و  ،»کاکیل«، »کالیل«، »شناسی زبان
و  دانـد  مـی  »گاوگیـل «هاي دیگري از  صورت ویس و رامینبدون اشاره به کاربرد آن در  را
که تاکنون  گوید می او .گیرد در نظر می »)گرفتن«(بن مضارع » گیر«را تلفظ دیگري از » گیل«

 .معلـوم نبـوده اسـت    القـانون المسـعودي  و متن چاپی  الباقیه آثار ۀترجممعناي این واژه در 
در یـک مـتن اکـدي و     narkabtuیـا   narkabtiیـا   narkabta  ةبا اشاره بـه واژ اخوان زنجانی 

را » گاوگیـل «شـاره دارد،  عنوان مرکب ا گیري از گاو به که به بهره ،طبرستان یختارشاهدي از 
 یختـار  در گیرنـد.  هنگام گاوسواري، براي حفظ تعادل، گوش آن را می داند که در گاوي می
کـرد و مرکـب خـود     فریـدون] خطـام در بینـی گـاوان مـی     «[ چنین آمـده اسـت:   طبرستان

را بـه پـانویس بـرده امـا     » کاکثل«) اخوان زنجانی ضبط 57: 1389اسفندیار  (ابن »اختس می
  .را بیان نکرده است آندلیل 

به زبان فارسی، در تعلیقـاتی کـه بـر     الباقیه آثاری)، یکی از مترجمانِ کائ(اذ پرویز سپتمان
ادوارد  چـاپ در » کاکثـل «تـر از ضـبط    را مسـلماً صـحیح  » گاوگیل«این کتاب نوشته است، 

» کاکثـل «داند، اما براي نادرستی ضـبط   شناس آلمانی، می شرق، )Edward C. Sachauزاخائو (
[در اساطیر] را بسـیار پیچیـده و    با موضوع گاوکشی» گاوکیل«ارتباط  اوکند.  دلیلی بیان نمی

. کنـد  را مطـرح مـی  له چنـدین فرضـیه   ئشـدن مسـ   کند و براي روشن چندوجهی ارزیابی می
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 شـاید ) »درفـش «و  »علَـم «ازجملـه  » کُتـل «به معنـی   باتوجه( »گاوکثل«که ضبط  نخست این
ارتباط داشـته باشـد. نظـر     است، که علم فریدون بوده ،و با درفش کاویان بوده» گاودرفش«

هاي باستانی  جشن«) پارسی در گفتار J. C. Katrak( که جمشید کاوسجی کاتراك چنان ،دیگر
(کذا) ظاهراً  »کاکسل« ۀکلم ، آن است کهگوید میبیرونی)  ابوریحان گزارش براساس( »ایران

بـه فریـدون پهلـوان باشـد. تفسـیر       و راجع» پهلوان ـ  گاو«معناي  پهلوي به »گاو یل«تحریف 
اسـب  «آمـده)  ) 1362( برهان که در يمعانی دیگر (براساسرا » کُتل«اگر  آن است کهدیگر 

یـري  «بیرونـی:   ابوریحـان  قـول  (به »بلند ۀپشت« و» پست کوه«یا  »کرده زیناسب « و» جنیبت
 »گاکُتـل «که این واژه بـا مراسـم امـروزین     ، بعید نیستبگیریمدر نظر ) »علی الجبل االعظم

بـه   اي ه، اشار»گیل«گاه کتل/ کوه) در ایل بختیاري پیوند داشته باشد. شاید هم جزء دوم،   (=
ها،  هزادبوم فریدون باشد. سپتمان، پس از بیان این فرضی(ورن/ گیالن)  سرزمین یا مردم گیل

با اذعان  ،داند و تر می ) را درستالقانون( »گاوکیل«گوید که وي نیز مانند زاخائو صورت  می
سازد که  مطرح میروشن نیست، این احتمال را نیز  او (گیل؟) بر »کیل«که وجه لغوي  به این

 پیونـد داشـته باشـد    ،»گیل گمـش « ،ان کهن سومريبا جزء اول نام پهلو» گیل«ممکن است 
سپتمان نیز مانند اخوان زنجانی، بـه کـاربرد    ). پرویز706: 1392بیرونی ابوریحان بنگرید به (
  اشاره نکرده است. ویس و رامیندر مثنوي » گاوکیل«

  
  بحث و بررسی. 2

کاربردهـاي   ،»کا/ کـاو «هاي جزء اول این واژه،  نظر دارند که ضبط محققان در این نکته اتفاق
شـاخه و   هـاي بـی   خوار که شـاخ  رکننده و علفدار نشخوا پستان«است، یعنی دیگري از گاو 

و گوشـت آن اسـتفاده    ،ارپایان اهلی است که از پوست، شیرهترین چ توخالی دارد و از مهم
، »کیـل «درمـورد ضـبط و معنـاي جـزء دوم،      ،امـا  ؛»)گـاو «: ذیـل  1383 انـوري ( »کننـد  می
)، 706: 1392بیرونی ابوریحان (بنگرید به  »کُتل«نظرها بسیار است. درمورد خوانشِ  الفاخت

 kötäl این واژه با تلفظ شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهنکته ضرورت دارد که در  بیان این
رو، ارتباط آن  ). ازین2137 ،4 : ج1393دوست  (حسن اي مغولی دانسته شده است واژه

رسـد. قرائـت    نظر مـی  بعید به ،شود که به یک جشن ایران باستان اطالق می ،»کاکثل«با 
 بنگریـد بـه  ( کنـد  مـی  بیـان نقل از جمشـید کاوسـجی کـاتراك     که سپتمان به ،»کاکسل«

هـاي   الخط فارسی قرن پـنجم و تفـنن   رسمبه  )، نیز باتوجه706: 1392بیرونی  ابوریحان
الخـط   دارد، رسـم  طورکه متینی بیان مـی  همان. تردید، نادرست است کاتبان این دوره، بی
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ـ  را سیر مـی  ییمراحل ابتدا فارسی در قرن پنجم هـاي خطـی ایـن دوره     در نسـخه د. کن
خورد و هریک از کاتبان براي نوشتن برخی از حروف و  چشم نمی الخط واحدي به رسم

کار برده عالئمی خاص به کلمات  کاتبـان دیگـر   اند که در بعضی موارد با اسلوب کتابت
 الخط یک کاتب نیز از اول تا آخرِ یـک نسـخه در   رسم براین، حتی د؛ عالوهاختالف دار

(حدود  هاي مختلفی نیز در این دوره به شکل) i(» اي«سان نیست. حرف  موارد واحد یک
اسـت و  روي این حـرف  رها سه نقطه ب یکی از آندر نوشته شده که  پنج شکل)و تبیس

نیـز  » کثـل «، اسـاس ). بر این 174 - 164: 1346 متینیبنگرید به ( ستنیآن زیر  در اي نقطه
ـ    »کیل«صورت نوشتاري دیگري از   ۀاست و تفاوت بین این دو آوایی نیسـت و صـرفاً جنب

 ،رسـد  نظـر مـی   نیز دیدگاه اخوان زنجانی پذیرفتنی بـه » لیل«الخطی دارد. درمورد ضبط  رسم
قـول   کـه در نقـل  » لیـل «درنتیجـه   ؛گذاشـتند  را نمـی » ك«گاه سرکش حرف  گذشتهزیرا در 

القـانون  در  . مخصوصـاً، اسـت » کیـل «ابوریحان بیرونی، از بابلی آمده، صـورت دیگـري از   
، ایـن  اسـت  تحریـر درآورده  ۀبه رشت الباقیه آثارکه ابوریحان بیرونی آن را بعد از  المسعودي

  ).147: 1390اخوان زنجانی(بنگرید به شود  دیده می» کیل«واژه با امالي 
بـه شـاهدهایی    بیان شد. حـال باتوجـه  » کیل« شده براي هپیش از این، معانی مختلف ارائ

توانـد در محـور جانشـینی     می» گاوکیل«در » کیل«نهاد را مطرح ساخت که  توان این پیش می
ایـن   به فارسی امروز نیز رسیده اسـت. » کولو کج«طریق ترکیب باشد که از» کج/ کژ«معادل 
  :بدین قرار استها  نمونه
 »کنار کی خواهد در آن کیلی [= الحاد] به ستم بچشانیم اوي را از عذاب دردمند«ـ 

 )؛298: 1371(رواقی 
هـاي   را که می کیلـی درآرنـد [= یلحـدونَ] در نـام     ایشان یلیدهبدان ببخوانید اوي را «ـ 
 )؛298همان: ( »اوي

 )؛  1055 ،3ج  :1371(یاحقی  »شُهداء[= کیلی] وأَنتُم  تَبغُونَها عوجا«ـ 
   )؛954  ،3ج : همان( »[کیل] زَىیتلْک إِذًا قسمۀٌ ض«ـ 
   )؛1076، 3ج : همان( »کیل] [= قَد تَبیّنَ الرُّشْد منَ الْغَیِّ«ـ 
   ؛)21: 1371 يسجز ( »لیاَلْاَعوج: ک«ـ 
  :»)کیل« : ذیل1363 شاد( آنندراجدر فرهنگ  بیت قطران تبریزيـ 
  یـل که قولش چو پشت عاشق آمد ک یمه    که قدش چون قول عاشق آمد راست یبت
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در » یلگسـ «. است» کیل«، صورت آوایی دیگري از »کیذ/ کید[« iδ ةواژها،   بر این عالوه
: 1371یاحقی بنگرید به ( یمقرآن کرهاي کهن  ترجمه (سراحاً) در» گسید«امروز را با  یفارس
» کـوژ [و] خمیده، کج، منحنـی،  «معنی  بهدر گویش یزغُالمی این واژه  ،]) بسنجید144 ،1ج 

ـ بـر  » کژگاو«و » گاوکیل«بر این اساس،  .)992 ،2ج : 1389دوست  (حسناست   ک جـانور ی
معنـی غژغـاو اسـت و آن     به«چنین آمده است:  »کژگاو«ذیل  برهان قاطعدر کنند.  یداللت م

 چنـین  هـم  .)1362 برهان( »رسد هم می ههاي مابین ختا و هندوستان ب  گاوي باشد که در کوه
 »معنی غژغا است که گاو خطایی باشد و به رومی قطاس گوینـد  به: «آمده است »غژگا«ذیل 

  :شود غژغاو) مشاهده می» (= قاوغژ«  ) واژة163: 1388عطار ( ۀنام مصیبتدر (همان). 
  آمـده  غژقاو چو یکهر يبا سر    گــردن گــاو آمــده معارفــان هــ

نوعی گـاو وحشـی اسـت    «چنین آمده است:  »غشغاو«ذیل  )1365 دهخدا(نامه  لغتدر 
نهـاد قـوت    هاي دیگري نیز وجود دارد که به ایـن پـیش   قرینه. »داراي دمی شبیه به دم اسب

  است:موارد ذیل بخشد، از آن جمله  می
اسـتوار  » گاوکیـل « بـودن  بـر مرکـب  ) 147: 1390(نهادي اخوان زنجـانی   پیش صورتـ 
شـود [نیـز] بـراي     از کژگاو که در جانورشناسی با نام تبتی خـود، یـاك، نامیـده مـی    «؛ است

  )؛297: 1390(پورداود  »شود استفاده می بارکشی و سواري
یري علی الجبـل  : «کند بیان می» گاوکیل«سخنی که سپتمان از ابوریحان بیرونی درمورد ـ 

ایـن جـانور    ۀکاشـان « ؛کند هم صدق می» کژگاو«) بر 706: 1392 بیرونیابوریحان ( »االعظم
  )؛295: 1390(پورداود  »هزار متر بلند است وبیش چهار تا شش [کژگاو] کم کوهی
)؛ 1396پوپل بنگرید به ( است» کژگاو غزگاو/«اصلی  هاي  گاه از زیست یکی افغانستانـ 

از ، یکـی  ینو رامـ  یـس و گیريِ داستان جغرافیایی شکل ۀاعتقاد مینورسکی، بخشی از زمین به
هایی از خراسان بزرگ اسـت کـه امـروز در     کار رفته، بخش نیز در آن به» گاوکیل«متونی که 

  ).142 - 137: 1375مینورسکی (بنگرید به  داردقلمرو کشور افغانستان قرار 
 »ابریشـم «معنـی   را بـه » غژغا«در » غژ« برهاندرخورِتأمل این است که  ۀدر این میان، نکت

  کرّات نقل شده است: دانسته و این نظرِ وي، تا امروز، به
 »قطـاس «دم آن گاو را  یباشد و بعض »گاو قطاس«است که  »غژغا« یمعن غژغاو: به

 »کژ«، چه »گاو یشمابر« یعنی ،است »کژگاو«لغت  ینکه اصل ا جهت آن به یندگو یم
و  ینگاف به غ یلتبد یهم آمده است و چون در لغت و زبان فارس »یشمابر« یمعن به

هـا، در   نیو امثال ا »غلوله«و  »گلوله«و  »لغام«و  »لگام«چو  هم ،است یزبرعکس جا
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 شـده اسـت   »غژغـاو « »کژگاو«است و  یافته یلتبد ینبه غ »کژ«کاف  یزلغت ن ینا
  »).غژغاو« یل: ذ1362(

 ،هاي زنـده، نظیـرِ گـویش سـاروي     برخی گویشدر زبانی فارسی و » کژ/ کج«که  در این
) k( »ك«) و واج 630: 1390کیا بنگرید به ( رود کار می ارزش نیز به ابریشم کم نوعیمعنی  به

را  برهـان توضیحِ  طورکه معینْ همان ،اما ؛نیستشود تردیدي  تبدیل می) γ(» غ«هم گاهی به 
 (بنگریـد بـه   ، نادرست دانسـته اسـت  »قطاس«یعنی یکی دیگر از کلمات این مدخل،  ةدربار
ذکر » غژغا/ کژگاو«توان در وجهی که وي براي اشتقاقِ  می ،»)غژغاو«: پانوشت 1362 برهان

را بـا  » کژگـاو «در » کـژ «توان  می هترنهادي ب شدن پیش تا مطرحظاهراً، . کردتردید  زکند نی می
» خودسري«معنی  ] بهkažžift[  kjyftو» متمرّد« و» خودسر«معنی  به ]kj, qj« ]kažž«پارتیِ  ةواژ

 »حــرون«و  »سـرکش «) و بــا توسـع معنــایی  2182 ،4 ج: 1393دوسـت   (حســن »تمـرد « و
بـومی آن اسـت   » کژگاو«که بخشی از مناطقی که  ویژه آن همرتبط دانست؛ ب )درمورد حیوان(

شرقی قرار دارد و دور از ذهن نیست که  ۀهاي ایرانی دست در قلمرو زبان پارتی و دیگر زبان
گیرکردن آن بسیار پرآسـیب و   دست«پورداود  ۀگفت که بهرا جانور سترگی  منطقهساکنان این 

پشت به یک  ۀبه کوه متر، بلندي آن تا سانتی 25دشوار است، درازاي پیکرش به چهارمتر و 
 720تـا   650متـر و وزنـش بـه    سـانتی  90تـا   80بلندي شاخش به [و] متر،  سانتی 90متر و 

بـر کـاربرد    نامیده باشند. افـزون  »متمرّد«و  »خودسر«)، 297 - 295: 1390( »رسد می کیلوگرم
هـاي کهـنِ    ترجمه نیز در» کیل« ة، واژ»متمرّد «و »خودسر«معناي  در زبان پارتی به» کج/ کژ«

کار رفته  ) به954 ،3ج  همان:( »زَىیض«) و 298: 1371(رواقی  »الحاد« ۀدر ترجم یمقرآن کر
  نهفته است. ها نکه معناي ضمنی تمرّد و خودسري در آ

  
  گیري نتیجه. 3

هاي ایران باستان و نژاد خاصی از گاو به  یکی از جشندر برخی متون قرن پنجم هجري نام 
کـه   کتابـت شـده اسـت. درمـورد ایـن     » کثـل کا«و  ،»کالیل«، »کاکیل«، »کاوکیل«هاي  صورت

گـران   است بـین پـژوهش  » گاو«هاي دیگري از ل این واژه صورتهاي موجود جزء او شکل
نیز امـالي دیگـري   » کثل«، »لیل«بر  عالوههاي این پژوهش،  یافته ۀبرپای نظر وجود دارد. اتفاق

» کـژ/ کـج  «تـوان معـادل    ر محـور جانشـینی مـی   ، را د»کیل«یعنی است. این جزء، » کیل«از 
به فارسـی امـروز نیـز رسـیده اسـت. بـر ایـن مبنـا،         » وکول کج«دانست که ازطریق ترکیب 

بر نژادي از گاو، با موهایی بلند و دمی شـبیه دم  » کژگاو/ غژغاو/ غشغاو/ غژگا«و » گاوکیل«
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هـاي   ه آن در قلمرو زبـان سازند و بخشی از زیستگا اسب داللت دارند که از دم آن پرچم می
  ایرانی قرار دارد.

مانند زبان پارتی در این کاربردها، » کیل«و » کژ«احتمال قوي،  چه گفته شد، به بر آن افزون
 »حـرون «و  »سرکش« و با توسع معنایی »متمرّد«، در معنی یمقرآن کرهاي  و نخستین ترجمه

دو » کژگـاو «و » گاوکیـل «دهـد   نشان مـی  هاي دیگري نیز وجود دارد که قرینه اند. کار رفته به
دو واژه بـر   کـه هـر   ۀ این قـراین ایـن اسـت   ازجمل ؛هستندواحد  یحیوان براي نامیدن واژه

شـود، از آن بـراي بارکشـی و سـواري      هاي بزرگ دیده می جانوري داللت دارند که در کوه
  ت.هایی از خراسان بزرگ اس هاي آن بخش گاه و یکی از زیست ،جویند می بهره

  
  نامه کتاب

 اهتمـام  به ،یانیعباس اقبال آشت حیتصح ، طبرستان خیتار ،)1389بن حسن ( محمد نیالدءاسفندیار، بها ابن
  .ریتهران: اساط ،یمحمد رمضان

  .یناس اکبر داناسرشت، تهران: ابن ۀ، با ترجمیهالباق آثار ،)1352محمد بن احمد ( بیرونی، یحانابور
 سـپتمان  پرویز یق، ترجمه و تعلالخالیه القرون عن یهالباق آثار ،)1392( احمد بن محمد بیرونی، یحانابور

  .نی: تهران)، ی(اذکائ
  .80، ش14 س، بخارا ۀمجل ،»یشناس نازنظر زبا “لیگاوگ” ةواژ یبررس« ،)1390( لیجل ،یاخوان زنجان

  ، تهران: سخن.فرهنگ روز سخن ،)1383( حسن ،يانور
  .ریرکبیامتهران:  ن،یمحمد مع اهتمام به ،قاطع برهان)، 1362بن خلف ( نیمحمدحس برهان،

 :افغانسـتان  ــ  هـرات  یستیز طیمعلومات مح، »وحش در افغانستان اتیح عتیوض« ،)1396( میپوپل، کر
<http://heratenvironment.blogfa.com>.  

  .کتاب يای، تهران: دنهرمزدنامه ،)1390( میپورداود، ابراه
  ، تهران: آثار.2 ، جنو یرانیا يها شیها و گو زبان یموضوعـ  فرهنگ تطبیقی ،)1389دوست، محمد ( نحس
  آثار.، تهران: 4 ج ،یفارس زبان یشناخت هشیر فرهنگ ،)1393دوست، محمد ( نحس

دانشـگاه تهـران و   تهـران:  زیر نظر محمد معین و جعفـر شـهیدي،   ، نامه لغت  ،)1365اکبر ( یدهخدا، عل
  .دهخدا ۀنام لغت

  ، تهران: هرمس.یرشمسیم میمر ي، با همکاریفارس يها ل فرهنگیذ ،)1371( ی، علیرواق
 نیحسـ ح محمدیتصـح  ، اءیمرتّب الحروف و االشـ  یاالسماء ف مهذب ،)1371، محمود بن عمر (يسجز

  .یو فرهنگ ی، تهران: علميمصطفو
  .امیتهران: خ ،یاقیرسیدب محمد رنظریز ،آنندراج فرهنگ ،)1363محمدپاشا ( شاد،
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نامـۀ  نامـۀ   ویـژه  ،»در زبـان فارسـی   “پهلـوي ” ۀکلمـ  ۀیک معنی ناشـناخت « ،)1389( صادقی، علی اشرف
  .3 ، شنویسی فرهنگ ـ فرهنگستان

 ،یکـدکن  یعیمحمدرضـا شـف   قـات یو تعل ح،ی، مقدمه، تصحنامه بتیمص ،)1388( میعطار، محمد بن ابراه
  تهران: سخن.

 یگرگـان  ینباستان که فخرالد یرانا عاشقانۀ داستان یک( نیرام و سیو ،)1314( یاسعد گرگان نیفخرالد
  رازي. تصحیح مجتبی مینوي، تهران: فخر ، بهبه نظم درآورده) ياز پهلو يهجر 446 درحدود

و مطالعـات   ی، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـان   یرانیش ایوهفت گو تشص ۀنام واژه ،)1390ا، صادق (یک
  .یفرهنگ

 ،»يلـر  شیمتـون کهـن براسـاس گـو     يهـا  تصـحیح و تبیـین برخـی دشـواري    « ،)1391( موریت ر،یمالم
  .20 ، ش6س  ،پژوهی گیالن ادب

و علـوم انسـانی   ادبیات  ةدانشکد ۀمجل، »الخط فارسی در قرن پنجم هجري رسم« ،)1346متینی، جالل (
  .11و  10 ، شدانشگاه فردوسی

 ،گفتـار  هـژده مقـاالت  مجموعه در ،»پارتی ۀداستان عاشقان نیو رام سیو« ،)1375( ریمیوالد ،ینورسکیم
  .توس: تهران ،یمقرب یمصطف يگردآور

 يمرکـز  ۀخانکهن محفوظ در کتاب ۀنسخ 142براساس  یقرآن ۀنام فرهنگ ،)1371، محمدجعفر (یاحقی
  .يآستان قدس رضو، مشهد: 3و  1 ج ،يآستان قدس رضو


