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بررسی تاریخی ریشه و کاربرد پسوندهای
وند و آوند در زبان فارسی
احمدرضا منصوری / ساسان

طهماسبی

چکیده
«وند» و «آوند» از پسوندهای مادر و تکواژهای وابسته در زبان فارسی هستند که در زباان اوساتا ی
بهصورت ونت و آونت وجود داشتهاند .ا ن دو پسوند ،کارکردهای معنا ی گوناگونی در تار خ تحوّل
خاص خو ش دارند .در ا ن تحقیق ،کوشش بر آن است تا ا ن صورت اشتقاقی از زبان ،با استدالالت
و استنادات تار خی ،تحلیل و بررسی شود .فرم اصیل واژگانِ برساخته از ا ن دو پسوند را مایتاوان در
نامها و صفتهای بهجامانده از متون اوستا ی و پهلوی و بیشتر در دل جغرافیای ا رانزمین و گونههاای
مختلف گو شهاای محلای افات .اهبتاه با اد اکراان کارد کاه ا ان شاواهد در متاون ،بسایار اناد ،
سخت اب و پراکندهاند .دگرگونیها ی که در کارکرد معنا ی و ساختمان ترکیبی ا ن وندها به وجود
آمد ،از ک طرف ،تابع نظام طبیعی زبان و از سو ی د گر ،متأثّر از تحوّالت تار خی باود .باازز زماانی
ا ن تحوّل را میتوان به شکلی جستهوگر خته ،از زبان باستانی ،پهلوی و تا فارسی کناونی دنباال کارد.
در قرون میانۀ اسالمی ،کاربرد ا ن پسوندها کم شد و رمدتاً به زبان گفتاری و نامهای طوا ف ،بهو اهه
در میان اقوام هر ،هک و بختیاری محدود گرد د .خاندانهای کُرد ،گیل و د لمی نیز تا حدودی از ا ان
پسوندها استفاده کردهاند.
کلیدواژه :وند ،آوند ،تحول پسوندی ،طوا ف.

 مربی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ا ران (نو سندز مسئول) Mansuri286@yahoo.com

 استاد ار تار خ دانشگاه پیام نور ،ا ران
تار خ وصول 8431/74/07 :ا پذ رش نها ی8431/73/83 :
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 .1مقدّمه
زبان فارسی ،زبانی پیوندی است؛ بد ن معنی که در ک سطح ،واژه نمیشاکند تاا
از دل ک مادّه و ستا  ،ساختهای گوناگون شکل بگیرند و رشد اشاتقاقیِ رماودی
داشته باشند؛ بنابرا ن ،در طول تار خ زبان ا ران ،از ترکیب انواع واژه باا واژه ،ونادها و
حروف گوناگون ،زبان فارسی به گونهای طبیعی تکو ن افته است.
«ونت» و «آونت» (صورت کهن وند و آوند) از نخستین پسوندهای زباان فارسای و
در رد ف پسوندهای اصلی هستند؛ از ا ن رو ،وجود وند و آوند مایتواناد نما اهای از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

کهنبودگی ک واژه باشد .نمونۀ آن را مایتاوان در سااختار طبیعای و پیوناد ا ان دو
پسوند در نامهای کهن مکان و خاندانها افت که در کهنتر ن اسناد مکتوب ،بدانهاا
اشاره شده است.
پیش از اسالم ،خاندانها و سلسلههای ا رانی ،از پساوندها اا پیشاوندهای فراگیاری
استفاده نمیکردند .پس از اسالم ،از «ی» نسبت فارسای 8و پساوند « اه» رربای و نیاز از
واژهها ی مانند «بنی» و «آل» به شکلی گسترده استفاده شد .راالوه بار ا ان ،پساوندهای
باستانی وند و آوند نیز در نامگذاری بسیاری از خاندانها و طوا اف کااربرد داشاتند و
نشانۀ ارتباط با گذشتۀ باستانی بودند .با بررسی نامهاا و نسابتهاا مایتاوان باه گوناهای
نسبی ،جغرافیای تراکم ترکیبی برای ا ن دو پسوند در قلمرو ا ران ترسیم کرد.
 .1-1واحد زبانیِ وند و آوند
در متون و گو شهای زبان فارسی ،وند اا آوناد باهمثاباۀ دو سااخت زباانی آماده
است:
اهف .واحد زبانی واژه« :آوند» با معانی مختلف از جمله :نوری ظرف ،از اندامهاای
گیاه و دهیل ،بهرنوان واژه مطرح شده است (ر : .صادقی و د گران :8430 ،ک ل واژز
آوند)« .وناد» نیاز بیشاتر در گاو شهاای منااطق زاگارب (باهو اهه اقاوام هار و هاک)،
 .8با گرفتن رد ا ن پسوند در مواد زبانی قابل مطاهعه و در دسترب ،مشخص میشود که سابقۀ ا ن پسوند به ا اران
باستان میرسد (توکّلی و صاحبی :8413 ،ص.)870
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بهصورت فعلِ «وندن» ا بهصورت گو شیِ «وَنَ» ،در معناای اناداختن و نهاادن کااربرد
دارد.
ب .واحد زبانی تکواژ که ربارت است از کوچکتر ن جزء معنیدار زبان (باطنی،
 .)41 :8414زبااان فارساای در ساااخت پیوناادی خاود ،از ونااد و آونااد بااهرنااوان تکااواژ
پسوندی استفاده میکناد و ا ان کاارکرد ،ر شاه در زباان فارسای باساتان دارد (ر: .
صادقی و د گران :8430 ،ک ل واژز آوند .)4

بیشتر فرهنگهای هغت ،هر دو صورت را با هام تعر اف کاردهاناد .مؤهاف برهاان
قااطع مینو ساد« :وناد بااه معنای صااحب و ماالدار هاام هسات ،وقتای در آخار کلمااه
درآورند؛ همچو دوهتمند که او را دوهتوند هم گو ند» (برهان :8430 ،ک ل واژز وند).
در فرهنگ آنندراج چنین آمده است« :بر وزن قند ،ظرف و اناء را گو ند؛ مانناد کاساه
و طبق و کوزه و امثال آن و چون در آخر کلمات درآ د ،افادز معنایِ مناد کُناد؛ مانناد
دانشمند و خردمند ،چون بیدادوند و فوالدوناد و خداوناد و خردوناد» (محمّاد پاشااه،
 :8443ک ل واژه وند).
در هغت فُرب ،فقط از واژگانِ متشکّل از پسوندهای وند و آوند مثاال آماده؛ امّاا از
معنی تکواژی آنها چیزی گفته نشده است (اسدی طوسی.)874 -18 :8483 ،
رو کرد ا ن پهوهش ،بررسی وند و آوند از نوع تکواژهاای اشاتقاقی اسات؛ باد ن
معنی که ا ن دو پسوند میتوانند معنی ا نقش واژه را تغییر دهند.
در زبان فارسی ،پسوندهای اشتقاقی (در کنار میانوندها و پیشاوندها) ،باه ساه دساته
تقسیم شدهاند:
اهااف .پسااوندهای فعااال ااا زا ااا کااه هنااوز در توهیااد واژگااانی زبااان مؤثرنااد؛ مثاال
پسوندهای نسبتِ «ان ،ه ،ی»؛
ب .پسوندهای نیمهفعال ا سترون که هنوز در زبان هساتند؛ امّاا خباری از مشاتقّات
جد د آنها در زبان امروز نیست؛ مانند« :آ » در خورا  .وند و آوند را غاهباً از ا ان
نوع دانستهاند؛
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ج .پسوندهای غیرفعال ا مرده که نتوانستند همپای زباان در زماان پایش آ ناد و در
گذشته ماندگار شدند؛ مثل پساوندهای « »a ،i ،ahدر زباان اوساتا ی (ر : .کلباسای،
 .)877 :8408خانلری ،پسوند «آوند» را در فارسی دری ،مرده میداناد (ناتال خاانلری،
.)04 :8410
 .2-1روش تحقیق
ا ن تحقیاق بار مبناای جساتوجاوی وناد و آوناد ،باه روش کتابخاناهای در متاون
اوستا ی ،پهلوی و تار خی قرون نخستین اسالمی با نیمنگااهی باه گاو شهاای منااطق
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زاگرب صورت میپذ رد .دادههای زباانی در بساتر روا اات تاار خیِ متقادّم ،از رهاد
اوستای مدوّن تا کتابهای تار خ نخستین سدههاای اساالمی ،بررسای و حتّایاهمقادور
سعی شد با مطاهعه و تحلیل پهوهشهای متأخّر ،با مصاد ق روشن ،مستند شوند.
 .3-1طرح مسئله
پرسشهای اصلی مقاهۀ حاضر ربارتاند از:
 چگونه قلمرو کاربردی وند و آوند ،به نامهای طوا ف معطوف و محدود شد؟ صورتهای امروزی وند و آوند ،چه کاربردها ی در ساختمان زبان دارند؟ هر ک از کاربردهای معنا ی ا ن دو پسوند ،چه سهمی در تداوم حیاتشان دارند؟ .4-1پیشینة پژوهش
درمورد معنی ،ر شه و کاربرد پسوندهای وند و آوند میتاوان مبااحثی پراکناده در
پنج گونه از منابع ز ر مشاهده کرد:
 تحقیقات زبانشناسانه که به مختصات زبان فارسی ،ازجمله وندها پرداختهاند؛ فرهنگهای مدوّن امروزی و هز انواع وندها؛ کتابهای قومشناسی دربارز تار خ ا الت و طوا ف؛ کتابهای تار خی دربارز نامهای جغرافیا ی و ارالم تار خی؛ هغتنامهها و فرهنگهای متقدّم که در میان آنها میتوان به پاارهای توضایحاتابتدا ی در باب معنای ا ن پسوندها دست افت.
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 .2وند و آوند در دوران پیش از اسالم
 .1-2وند و آوند در زبان اوستایی
پیش از هرچیز با د چند نکته را مدّ نظر داشت:
اهف« .ونت و آونت» در تمامی بخشهای اوستا قدمتی همانند ندارد؛ ز را متنی کاه
امروزه به نام اوستا در دست ماست ،بخشهای مختلفی دارد کاه هار پااره ،منتساب باه
دورز تار خی جداگانهای است و برخی بخشها چند قرن قد میتر از بخشهای د گار
هستند .به استناد تفضلی ،همۀ بخشهاای اوساتا از نظار زباان اکدسات نیسات .رلات
تفاوت زبانی میان متون اوستا ی را میتوان به دو رامل نسابت داد :کای ا نکاه قادمت
بعضی از آثار ،بیشتر از دستۀ د گر است و د گر ا نکه شا د اختالف ههجه میان ا ان دو
دسته آثار وجود داشته است .وی اوستا را به دو بخاش گاهاانی و متاأخّر تقسایم کارده
است (تفضلی.)47-48 :8401 ،
ب« .آ» در «آونت» ،خود واجی کشیده است که در برخی واژگان ،پیش از پساوند
«ونت» میآمده است (ر : .صادقی و د گران :8430 ،ک ل واژز آوند .)4
ج .ا ن پسوندها در متون ،بهصورتهای «اوُوَنت ،اومنت ،منت ،وت ،ون ،وان ،من،
مند ،اومند» هم بهکار رفتهاند« .اشترا

همخوان در بیش از ک همخوان و دگرد سی

واجها ،احتماالتی است که در نظر گرفتن آنها برای ر شهشناسی تبارشاناختی اهمیات
فراوان دارد» (فوالدی.)3 :8430 ،
د .در زبان اوستا ی ،ترکیب واژگان با ونت ،بیش از ترکیب با آونت است.
ه .اسامی و صفتهای وندی در زبان اوستا ی ،مفهوم امر مقدّب را در خود دارند.
.2-2کارکردهای ونت و آونت
در اوستا ،بهو هه در شتها ،به کاربردهای مختلف «ونت» برمیخور م .کارکردها
به سه بخاش کلایِ اسامسااز ،صافتسااز و شباهتسااز 8تقسایم مایشاوند کاه معاانی
دارندگی و ماهکیت ،نسبت ا وابستگی ،نگهداری و مسئوهیت را با خود دارند.
الف .پسوند اسمساز:
 .8ونت ← وند← ون← وان ،نشان شباهت است (هاجری.)030 :8400 ،
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در ا ن حوزه ،ا ن پسوند نقش و کارکرد اسمسازی را ا فا میکند و درواقع ،نوری
«اسم -صفت» است که برخی از آنها ربارتاند از:
 اَسموُخوانْونت :به معنی دارندز فروغ آسمان ،نام کی از نخستین پیروان زرتشاتبوده است (پورداود.)83/8 :8434 ،
 ا سوَنت :به معنی دارنده و توانگر است .وی پسر وَراز (گُراز) ،کای از پارساا انو از نخستین پیروان زرتشت باوده اسات .در متاون اوساتا تاوانگر باا گاراز نسابت دارد
(همان 18/0 :و .)80 :8410
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 اَشتَ ائورونت :به معنی دارندز هشت سوار تندرو ،شخصیتی که در اوساتا رقیابگشتاسب بوده است (همان .)413/8 :ههراسب نیز در زبان اوستا ی بهصاورت ائوروناتَ
اسپَ :دارندز اسب تیزرو آمده است.
 تَثْر اونت :به معنی دارندز منش تیره ،کی از د و سنان و از رقبای گشتاسب بودهاست (همان 013 :و  413و .)007/0
 و وَنْگْهَونت :به معنی بهدورتابناده و پادر جمشاید اسات (پاورداود 33 :8401 ،و.)40 :8410
 اَسنَونت :ستونمند .کوهی در آکربا جان که با ناام کیخسارو و در اچاۀ چیچساتهمراه است (پورداود 884 ،830 ،841 ،840 :8410 ،و .)804
 رَئِوَنت :را ومند ،به معنی دارندز فروغ و شکوه است (پورداود .)44/8 :8434 ،درتفسیر پهلوی به شاکل را ومناد مطارح شاد و باه هماین ترکیاب در ادبیاات زرتشاتیان
محفوظ ماند .ر وند  -اسم محل قد م نیشابور (ابرشهر) که بهواسطۀ آتشاکدز معاروف
آکربرز نمهر ،ز ارتگاه مشهور ا ران قد م بوده -از همین کلمۀ اوستا یِ رئونات اسات
(همان).
ب .پسوند صفتساز:
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در ا نجا پسوند «ونت» ،نقش صفتسازی به خود میگیرد که در دستور زبان سنّتی
به ا ن مثالها صفات مرکّب فارلی گو ند؛ مانند« :وِرزْونت» به معنی ورزنده و کشاتکار
(رضی.)88 :8481 ،
 اَمَونت :از ترکیب امَ (فرشته نیرو)  +ونت ،به معنی باجرئت و زورمناد (پاورداود، .)883/0 :8434کی از صفات بهرام است.
 اوُشْتَونت :دارندز آنچه آرزو شده بود (همان.)444 : چیستیونت :از ترکیب چیستی  +ونت ،به معنی دانشمند و با داناش (هماان.)833 :«چیست» فعل است به معنی اند شیدن و دانستن .چیستا ا زد دانش و مؤنّث تصاور شاده
و اسم جوانتر ن دختر زرتشت ،پوروچیستا ،به معنی بسیار داناست (اوشایدری:8418 ،
.)044
 خوارِنَنْگْهْوناات :از ترکیااب خوارنگااه  +وناات ،مااذکّر خوارِنگااهو تاای ،بااه معناایفرهمند و شکوهمند است (پورداود.)444/0 :8434،
 -ا ََش اونت :از ترکیااب اَشَ  +وناات ،بااه معنااای پیاارو اَشَ ،پااا

مق ادّب و متضاااد

دِرَگونت است (همان 38/8 :و  10-08 :8401و .)840 :8410
 دِرِگونت :دروغپرست و بید ن (پورداود 38-40/8 :8434 ،و .)08 :8401 هونَرَونت :مذکّر هونروئیتی .هماان هونرِتاات اسات باه معنای هنرمناد (پاورداود،.)084 :8418
 دَئیبیشونت :دشمن ،بدخواهنده (هماان« .)80 :دئایوی» باه موجاب وند اداد ،درشمار د وان و رناصر شر بوده و د و نیرنگ و فر ب است (اوشیدری.)003 :8418 ،
 هَرِتْهْرَونت :/hareθravant/مذکّر هرتهروئیتی ،پاسمند و نگاهدار .واژز ز نهاردر فارسی از همین کلمه ساخته شده است (پورداود.)407 :8418 ،
 ائوجَنْگْهونت :/aojanhvant/اوژمناد ،نیرومناد ،ماذکّر اَئوجَنگهاوَئیتی (هماان:.)88
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 آثرَون :آتاروان اا آکرباان ،صافت پیشاوای د نای و هماان موباد اسات (:8434« .)378-830/8ون ،وان ،بان» همان ونت و پسوند دارندگی و بیاانگر معناای مسائوهیت
است.
ج .ونت و اونت با کارکرد شباهت:1
در ا نجا پسوند ،کارکرد همسانی و شباهت به خود میگیرد.
 تْهْواونت :به تو مانند ا مانند تو ،مَوَنت :مانند من ،هواونت :مانناد خاود« .هَوَنات»که پسین جزء ا ن صفتها را ساخته ،خود بهصورت جداگاناه در اوساتا بسایار باه کاار
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

رفته است ،بهمعنیِ کسان ،همسان ،مانناد و ماناا .در پهلاوی باهصاورت «هاوناد» اسات
(پورداود.)471 -088 :8418 ،
 .3-2ورود ترکیب وندی از اوستا به پهلوی
بازز زمانی زبان پهلوی به گفتۀ زبانشناسان ،از دورز اشکانی آغااز و تاا زماان فاتح
ا ران ادامه می ابد .پهلوی به دو صورت زبانی پهلوانیک (در خراسان و گاو ش شامال
شااارقی) و پارسااایک (فاااارب و گاااو ش جناااوب غااارب ا اااران) شاااهرت دارد و از
ز رمجمورههای زبانهای فارسی میانه است .رساهههاا و کتاابهاای متعادد پارسایک،
گرچه گمان میرود زمان تأهیف بعضی از آنها پیش از اسالم باشد ،غاهباً در قارنهاای
بعد از اسالم نوشته شدهاند (خانلری.)088 -074 :8410 ،
در گذار از زبان اوستا ی به پهلوی ،تحوّل ساختاری مهمی رخ داد و ا ن تحوّل
رظیم ،تا حد بسیار ،نتیجۀ تح ّول وا ها بوده است (همان .)034 :از جزئیتر ن ا ن
تح ّوالت ،ابدال «ونت و اونت» به «وند و آوند» بوده است که از آثار ا ن فرا ند
میتوان به کاهش کاربردهای معنا ی ترکیب وندی اشاره کرد.
چنانکه گذشت ،نامهای خاص انسانیِ برساخته از ترکیب ونتای ،و اهز زباان دورز
پیشاپهلوی بود .با وجاود ا ان ،باه نموناههاا ی ناادر از اساامی خااص باه زباان پهلاوی
 .8دهخدا معنای کاربردی وند را در «خداوند» ،شباهت دانسته است (دهخدا :8443 ،مدخل وند) .به نظر میرسد
میتواند معنای تأکید را هم افاده کند؛ بد ن معنیکه خداوند ،دارای دارا ان و ماهک مطلق است.
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برمیخور م؛ آر اوند ،ساتراپِ (فرمانروا) مصار در دوره کمبوجیاه ( 347-300ق.م) و
ارته8وند ،پدر سردار کوروش ،به معنی قانونمند و رادل (رجبی 043/0 :8414،و .)038
وند در ترکیب ا ن اسامی ،کاربرد وابستگی و دارندگی دارد.
در دورز ساسانی ،نام کی از دختران زدگرد سوم ،مرداوناد باود (مشاکور:8408 ،
 .)8010/0پسوند ا ن ترکیب میتواند هم معنای شباهت داشته باشد و هم دارندگی.
در ا ن دوره ،استفاده از ا ن پسوندها در دورتر ن حوزههای تمدّن ا رانی هام رواج
داشت و پس از سقوط ساسانیان نیاز مرساوم باود .نما نادز رتبیال« ،ماوناد» ناام داشات
(بالکری .)333 :8480 ،ماوند ،نام کی از خاندانهای زرتشتی ا ران نیز هست (ستوده،
 .)437 :8413به نظر میرسد «ماوند» ،مرکّاب از مااه  +وناد باشاد؛ باه معنای مثال مااه.
صورت ماوندادِ ا ن نام نزد زرتشتیان مشاهورتر اسات و آن را آفر ادز ا ازد مااه معنای
میکنند؛ امّا میتوان آن را (با در نظر گرفتن وند نسبت) آفر دز منسوب و شبیه باه مااه
نیز معنی کرد.
معنی وند در نامهاای «نهاوناد» و «دماوناد» در هغاتناماه ،مجهاول اسات (دهخادا،
 :8443مدخل وند) .برای توضیح ا ن ابهام ،رجوع به گو شها و زبان اوستا ی با استناد
بااه چنااد قااول ضاارورت دارد .احمااد کسااروی در بیااان معناای هغااوی نهاونااد و دماونااد
مینو سد :نهاوند و دماوند از دو بخش نها و دُما 0تشکیل شدهاند .در زبانهای باساتانی،
نها  4عنی پیش و دُما عنی پشت و دنبال .وند در زبانهای باستانی به معنی نهادن اسات؛
بنابرا ن نهاوند عنی شهر ،آبادی ا قلعۀ ا ستاده در پیش رو و دماوند عنی شهر ،آباادی
ا قلعه ا ستاده در پشت (کسروی .)080 :8430 ،کسروی پسوندها را فعل دانسته اسات.
«وندن» در زباان فارسای باساتان باه معنای نهاادن باوده اسات و در نایمزباان (گاو ش)
شوشتری امروز نیز به ا ن معنی شناخته شده ،کاربرد دارد .نهادن به معنی قرار گارفتن و
ا ستادن بر جا ی است .همانگونه که ناصرخسارو نوشاته اسات :و رباادان (آباادان) بار
 .8در اوستا ،به شکل «اشَه ا اشا» ،به معنی آ ین کیهانی و قانون مقدّب تغییرناپذ ر ،در تضاد با دروغ آمده است.
 . 0به معنی گرما ،تاب و دَم هم آمده است؛ بنابرا ن دماوند ،محل گرم (اشاره به آتشفشان) معنی میشود.
 .4در گو ش هری بختیاری و هکی ،نها به معنی پیش است.
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کنار در ا نهاده است (افشار سیستانی« .)843 :8430 ،وند» فعل گذشته ،به معنای «نهااد»
دانسته شده است .در گو ش هاری و هکای نیاز کای از معاانی ون ،افکنادن و اناداختن
است .نکتۀ قابل توجاه در آرای ماذکور ،داشاتن رو کارد واژگاانی باه وناد اسات ،ناه
تکواژی و ا ن موضوع ،از استثنائات ا ن پهوهش است.
امااا در باااب دماونااد ،بساایاری از منااابع ،نااام آن را دُنباونااد ثباات کردهانااد (حماازه
اصاافهانی074 :8480 ،؛ اباانخردادبااه084 :8408،؛ اااقوت حماااوی448/0 :8333 ،؛
اباناسافند ار .)030 :8407 ،در بعضاای از مناابع هاام دَباوناد ککار شااده اسات ( اااقوت
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

حموی448/0 :8333 ،؛ ابنبلخی08 :8413 ،؛ مسعودی .)10 :8483 ،کی از روستاهای
ری هم دماوند ا دنباوند ناام داشات (جیهاانی840 :8481 ،؛ ابانفقیاه همادانی:8443 ،
.)884
مشااهورتر ن مکااان پااس از دماونااد ،قلعااۀ مسااتحکم اسااتوناوند ،ترکیباای از اسااتون
(ستون) و آوند به معنی دارای ستون ا مانند ساتون اسات .در اوساتا باه شاکل اساتَونت
(تنمند) آمده است (پاورداود .)003 :8418 ،در اطاراف آن کاوه باود (بیرونای:8484 ،
434؛ جیهانی840 :8481 ،؛ ااقوت حماوی808/8 :8333 ،؛ جرفادقاانی.)044 :0340 ،
گو ا کوهها به ستونهای ا ن قلعه تشبیه شدهاند.
در دورز ساسانی ،ا اهت و در اچهای به نام «زروند» (زَرِنومنت) به معنای دارنادز زر
بود (پورداود ،8434 ،شتها .)443/0 :ابودهف ( 448ق) به ک چشمۀ آب معدنی در
حواهی سلماب به ا ن نام اشاره میکند (ابودهف .)43 :8440 ،رالوه بار آن ،شاهری باه
نام دژ «بهرامآوند» در نزد کی نهاوند وجود داشت (رر ان 37 :8438 ،و .)11
به نظر میآ د ا ن ترکیبِ وندی در زبانهای بیناهنهر ن نیز تاأثیر گذاشات و آثاار
آن را در ترکیباتی نظیر «اروند» :8ار(ائور= تندی و خروش)  +وند کاه در ا نجاا پساوند
دارندگی است (خروشنده) ،میتوان مشاهده کارد؛ تنهاا مکاان شاناختهشادهای کاه در
آنجا تا قرنها پس از اسالم نامش حفظ شد (ر : .فرهوشی ،بهرام.)10-03 :8441 ،
 .8اگر پهلوانی ندانی زبان  /به تازی تو اروند را دجله خوان (فردوسی.)80/8 :8404 ،
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در غرب ا ران کوه «اهوند» (اروناد) در دورز ساساانی همچناان مهمتار ن مکاان باا
پسوند وند بود (ابنفقیه همدانی04 :8443 ،؛ مجمال اهتاوار خ و اهقصاص 18 :8481 ،و
844؛ بنداری اصفهانی .)830 :0348 ،اماروزه اهوناد 8باه معنای دارنادز رقااب ،مشاهور
است.
در شتها کوه اروند ا اهوند در همدان ،بهصورت ائوروَنت عنی تند ،چااال

اا

دهیر و پهلوان ککر شده است .ا ن صفت هم برای کوه ،هم رود و هم پهلوان و اسب به
کار رفته است (پورداود ،8434 ،شتها 004/8 :و  .)400/0برای کوه ،باه معنای دارای
چکاد تیز و تند است (افشاار سیساتانی .)077 :8430 ،کای از روساتاهای اردساتان نیاز
اروند نام داشت (ابنخردادبه.)03 :8408 ،
کوه «ر وند» نیشابور هم با نام رَئِوَنت د ده میشود (پورداود 44/8 :8434 ،و  004و
 400 ،408/0و .) 447رَئِونت به معنی را ومناد و فروزناده اسات .ناام ا ان دو مکاان در
کتاب بندهش بهصورت اروند و ر وند آمده است (فرنبغ دادگی 83 :8483 ،و .)08
سهند شا د صورت امروزی «اسانَوند» پهلاوی و کاوه اساطورهای اوساتا ،اسانونت،
باشد (اوشیدری.)887 :8418 ،
در بندهش نام کوهی به نام «خِوَنوَند» هم ککار شاده اسات (فرنباغ دادگای:8483 ،
 .)878نام ا ن کوه در اوستا بهصورت خوانمنت آمده است (پورداود.)444/8 :8434 ،
در دورز پهلوی اشکانی ،استفاده از وند محدود به ساخت صافتهاای خااص شاد؛
مانند «ورجاوند» .بهرام 0بهرنوان کی از امشاسپندان (فرشتۀ فتح و پیاروزی) ،ملقاب باه
ورجاوند (صفت پهلوی :ورج  +آوند= بلندپا ه) بود .به نظار مایرساد «ورج» در زباان
اوستا ی ،ر شه در کلمه وَراز (گراز) داشته باشاد کاه کای از نمادهاای بهارام و مظهار
نیرومندی و پیروزی بود .بنابرا ن ،ورجاوند به معنی نیرومند نیز مایتواناد باشاد (ر: .
پااورداود .)807-880/0 :8434 ،از د گاار صاافات بهاارام در پازنااد« ،هَماونااد» بااه معناای

 .8ال در گو شها به معنی رقاب ا شاهین نیز آمده است (فرهنگ بزرگ سخن ،ک ل واژه ال).
 .0ر خت اوستا ی آن ،وِرِثرَغنَه و در پارسی میانه ،وَرَهران ا ورهرام مضبوط است.
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باجرئت است که در ترجماۀ پهلاوی ،اَماوناد و در اوساتا اَمَونات آماده اسات (رضای،
.)880 :8481
«ز ناوند» ،ترکیب وندی پهلوی است که در اوساتا بارهاا بهصاورت زَئِنْگْهَونات اا
اَز نْونت آمده و به معنی مسلح ،از ترکیاب ز ان (ساالح) و آوناد (باا معنای کااربردی
دارندگی) ساخته شده که احتماالً منظور از آن طهمورث است .در شتها چنین آماده
اساات« :او را بسااتود تهمااورث ز ناونااد در روی تخاات زر اان در روی باااهش زر اان»...
(پورداود 847/0 :8434 ،و  .)840منابع قرون نخستین اسالمی هم طهمورث را ز ناوناد،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

عنی مسلح و با سالح تمام مینامند (ابنبلخی01 :8413 ،؛ حمزه اصفهانی.)47 :8480 ،
رالوه بر اسامی اشخاص و مکانها ی کاه از ا ان پساوندهای اشاتقاقی صافتسااز
برآمدهاند ،کی از واژهها ی که در ا ن متون بارها تکرار شده ،صفت «دُروند» به معنای
دروغپرست و بید ن است .صورت اوستا ی آن ،دِرَگوَنت (دِرگ  +ونات) باا پساوند
نسبت و دارندگی است (رضی 840 ،338/0 :8408 ،و  .)8744شاکل جماع آن نیاز در
متون پهلوی د ده میشود .در متنی با رنوان اندرز دستوران به بهاد نان آماده اسات« :و
اگاار پناااه ا شااان نمیبااود ،اهاار من و د وزادگااان ،همگاای روان دُروناادان را در دوزخ
میمیراندند» (رر ان 844 :8438 ،و.)477
در ک متن ساسانی با رنوان دربارز آ یننامهنو سی چنین آماده اسات« :ای ساالح
ا زدان و نیروی هنرآوندان و پشتیبان فروتنان و پناه مزد سانان( »...هماان 847 :و .)473
ا ن واژه بعداً در فارسی نو به هنرمند تبد ل شد .چنین تغییری نشان میدهاد بسایاری از
صفتها ی که به پسوند مند و اومناد خاتم میشاوند ،در اصال باا پساوند وناد و آوناد
ساخته شدهاند .اهبته پسوند «مند» در متون پهلوی ،کاربردی مشابه وند داشت .باهرناوان
نمونه ،مؤهف ارداو رافنامه مینو سد« :سروش پا

و ا زد گفتند که ا ن روان آن مارد

بدکار است کاه باه زنادگانی از وَرَنکاامکی (شاهوترانای) و باه ناپاکادامنی نازد زن
شو مند بسیار شد» (رفیفی .)31 :8400 ،شو مند به معنی شاوهردار اسات« .مناد» مانناد
«وند» در ا ن کلمه ،به مفهوم دارندگی به کار رفته است.
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در متنی با رنوان اندرز بهزاد فرخ پیروز در قاهب شعری ناقص ،از وند استفاده شاده
است :ا نجا (در ا ن جهان) برای اری خرد بهتر /آنجاا (در آن جهاان) بارای پشاتیبانی
خرد پناهتر ...ابزار (وسیله) با خرد پاد پاوندتر( ...همان 18 :و « .)040پاوند» اماروزه نیاز
طی فرا ند تحوّل واجی بهصورت پا بند رواج دارد .در پاوند ،وند ،ستا

فعلی اسات؛

مانند :بهاربند /بارهبند /باربند (محل بستن اسابان در بهاار) ،د وبناد (صافت تهماورث)،
دستبند و شهربند .در متون نوشتاری ،به کارکرد فعلی پسوند وند برخوردها م؛ امّاا در
گو شهای هری و هکی ،نمونههای فراوانی از ا ان کاارکرد بازماناده اسات کاه نموناۀ
برجستۀ آن را در توضیح ترکیب وندیِ دماوند و نهاوند د د م.
ی سخنی چند از آکرباد مهر اسپندان ،به صفتِ وندی« ،ی» نسبت
در متن پهلو ِ
افزوده است« :برای آزرم تن روان را بمهلید (وانگذار د) و برای آزرم کس (-ان)
فرساوندی (فرسودنی بودن) مال گیتی را مفَراموشید و کامه بر آن چیز مبر د»...
(همان 830 :و  .)403در مثال مذکور« ،ی» میتواند کاربرد معنا ی هیاقت و قابلیت نیز
داشته باشد و ربارتش ا نگونه معنی دهد :فراموش نکنید مال گیتی ،سرانجام سزاوار
فرسا ش است (فرسوده خواهد شد).
در متن دربارز آ ینناماهنو سای ،از وناد باه هماین صاورت در کلماۀ «برزاونادی»
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استفاده شده است(« :ا زدان) شما را به د رپا ی تندرست و باه برزاونادی ثروتمناد و باا
کمال احترام پر فره( »...همان 847 :و .)473
بنابر آنچه گذشت ،به نظر میآ د که اگرچه در متون رصر پیشاساساانی نمایتاوان
تحلیل دقیقی از گونههای کاربردی وند و آوند داشات ،مایتاوان گفات کارکردهاای
معنا ی ا ن دو پسوند در متون رصر ساسانی تقلیل افته اا نها تااً تکارار مایشاود .طای
فرا ند گذار زبان از رهد باستان به رصر ساسانی ،وند و آوند ،کارکرد اسمسازی خاود
را از دست داده ،صفت جای اسم را گرفت .در میان پهوهشگران اخیار ،راساتارگو وا

2

« .8ب» در ا ن واژه هم به فتح آمده است و هم به ضم .بَرزاونادی ر ختای د گار از برازنادگی اسات .بُرزاونادی
برساخته از واژه بُرز است و حامل معنای رفعت و سربلندی است.
2.Rastorgueva
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بهدرستی مینو سد :آوناد در زباان پهلاوی بارای بیاان صافات و خصوصایات اساتفاده
میشد (راستارگو وا.)03 :8403 ،

 .3وند و آوند در قرون نخستین اسالم
با حملۀ ارراب به ا ران و سعی آنان در تسلط زبان رربای باهرناوان زباان گو شای،
اداری و د نی ،زبان فارسی با چاهشی بازرگ روباهرو شاد .از تاار خهاای ادبای کاامالً
پیداست که صورتهای زبانی کهنه همچنان بهرنوان زبان گفتاار  -کاه بعادها فارسای
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

دری از دل آن برآمد -در میان گو شوران فارسی به حیات خود ادامه داده اسات .طای
فتح ا ران ،همراه با جابهجاا ی رظایم اقاوام از منطقاهای باه منطقاهای د گار ،ترکیباات
نحوی و دستوری نیز دگرگون شد؛ بد ن صورت که در مناطقی دچار تحاول گرد اد،
در حوزهها ی کمتر تغییر کرد و در مناطقی گاو شهاای مختلاف زباان پارسای کهان
درهم آمیخت.
 .1-3نامگذاری مکانهای جغرافیایی
در متون مربوط به قرون اوهیۀ اسالمی میتوان فرا ناد تغییار و تحاوّل پساوند وناد و
آوند را در نامهای مکان در هغتنامهها ،متون جغرافیا ی و تار خی دنبال کارد .از آنجاا
که صورتهای پیشااسالمی بیشتر در واژههای محلی حفظ شده ،مطاهعۀ حاضر بیشتر بر
صورتهای اسامی جغرافیا ی و خاندانها و نسبتها تمرکز افته است.
در حوزز شرقی سرزمین ا ران ،تعداد قابل توجهی مکان جغرافیا ی با پساوند وناد و
آوند وجود داشت .بهافر د از اهااهی قصابهای باه ناام «سایراوند» از تواباع خاواف باود
(بیرونی .)484 :8484 ،رالوه بر آن ،کای از روساتاهای همادان ،سایراوند ناام داشات
(مقدسی 04 :8413 ،و  .)311ا ن نام ،ترکیبی از سیر  +آوند است .کی از معانی معتبار
ساایر در ا اان واژگااان ،قنااات و آب اساات و در مجمااوع ،مکااان پاارآب را گو نااد
(قد ساز.)34 ،8403 ،
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همچنین در پیرامون خاواف ،روساتا ی باه ناام «ساجاوند» قارار داشات (اسافزاری،
 .)844/8 :8388شا د ا ن نام در اصل ،سکاوند ،عنی منساوب باه ساکاها باشاد؛ قاومی
که پیش از هخامنشیان در قسمت سیستان و بخشی از افغانستان سااکن شادند .همچناین
نام کوهی در سیستان« ،سکاوند» است .وال ت بامیان ،دارای شهری به نام سکاوند باود.
در غزنین هم شهری به نام سکاوند وجود داشت (مقدسی 08 :8413 ،و  .)448بیهقی به
درهای با همین نام در اطراف غزنین اشاره میکند (بیهقی.)074 :0348 ،
مکانی به نام «برازوند» در فاصالۀ اکمنزهای از شاهر نسااء قارار داشات (مقدسای،
 .)388 :8413در بسیاری از گو شها ازجمله زبان تاهشی ،برز (بُرز -بَرز) معنای بلناد و
باال دارد و بَراز گرفتن ،مرتبت افتن است.
شهر و درهای به نام «غوروند» در اطراف کابل وجود داشات ( عقاوبی.)80 :8348 ،
ا ن نام منسوب به غورها است.
در اقلیم گستردز طبرساتان و مازنادران ،پساوندهای وناد و آوناد ،بیشاتر در حاوزز
نامهای خاندانی د ده میشود .تنها مررشی در دو جا  -ک ل وقا ع سالهاای 103 -108
ق - .به «الوندان» سفلی از توابع طاهقان و به مکانی به ناام خانقااه «ا لوناد» در نزد کای
خلخااال اشاااره دارد (مررشاای 400 :8440 ،و  .)438فااومنی هاام از مکااانی بااه نااام
«هیشاوندان» در نزد کی فومن اد میکند (فومنی« .)30 :8443 ،هیش» نوری ماهی است
(دهخدا :8443 ،مدخل هیش)« .وند» پسوند دارندگی و «ان» پسوند نسبت مکانی است.
در آکربا جان به غیر از زروند دورز ساسانی ،مکان برجساتهای باا ا ان پساوندها در
منابع ککر نشده است .تنها مؤهف صفوه اهصافا (قارن هشاتم هجاری) باه مکاانی باا ناام
«اشتاوند» در نزد کی مغان و ز روندان در اطاراف کلخاوران اشااره میکناد (ابانبّازاز
اردبیلی .)033 :8408 ،در نزهه اهقلوب نیز از روستا ی به نام «اشوند» در اطراف همادان
نام برده شده است (مستوفی.)880 :8411 ،
در مرکز ا ران هم ا ن ترکیب وندی ،کاربرد قابل توجهی داشت .ابناراثم کاوفی،
از جا ی به نام «آوند» نام میبرد .به نوشتۀ او ،رمّار بن اسر در نامهای به رمر اطالع داد
که ا رانیها نیروها ی از مناطق مختلف ،ازجمله آوند در نهاوند جمع کردهاند (ابنارثم
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کوفی .)003 :8418 ،چنین مکانی در کتابهای جغرافیا ی قرون نخستین اسالمی د ده
نمیشود.
در متون دورز سلجوقیان ،از مکانی به نام «انجیالوند» از توابع سااوه ناام بارده شاده
است (راوندی .)843 :8484 ،شا د در اصل ،انجیراوند باشاد کاه دهای اسات از سااوز
جبل و آن را انجیل بن نوکر بنا کرده است و چون او بد ن موضع فرود آمده است ،ا ن
موضع ،بیشهای بوده است پر از درخت انجیار ،بادان موضاع ا ان د اه بناا کارده اسات
و انجیالوند نام نهاده (قمی .)13 :8488 ،مبحثای کاه قمای در تاار خ قام در بااب ناام
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

انجیالوند گشوده ،بهخوبی نشان میدهد نو سنده به کارکرد پساوند وناد توجاه خااص
داشته است.
«راوند» کاشان ،مهمتر ن مکان با ا ن پساوند در مرکاز ا اران باود .ااقوت حماوی
نوشته است که اصل آن راهاوند است ( اقوت حموی .)83/4 :8333 ،به احتماال ز ااد،
در اصل ،ر وند و همنام ر وند خراسان بود و بعداً نام آن به راوناد تغییار کارد .کای از
دال لی که برای اثبات ا ن نظر میتوان ارائه داد ،ا ن است کاه طباری فرقاۀ راوند اه را
قاومی از ماردم خراسااان میداناد (طباری .)4003/88 :8430 ،چنااین ناامی در خراسااان
وجود ندارد؛ بنابرا ن میتوان گفت راوند ه منسوب به ر وند بودند و ناام ا ان شاهر در
زبان رربی به راوند تبد ل شد ،درست همان تغییری که برای راوند کاشان اتفاق افتاد.
در فاصلۀ ده فرسنگی شهر اصفهان ،جا ی به نام «بَرزاوند» وجود داشت؛ بارزَ /ورزَ:
باهیدن ،کشتوکار(گاتها )003 :که با وَرزا (گاو نر) که در کار زرارت ساهمی دارد،
بینسبت نیست .درمجموع ،به مکان حاصلخیز ،بَرزاوند گو ند؛ چنانکه دربارز و هگی
خاص ا ن مکان گفته شده :آنجا به خاطر کشتزارها و قصرهای باستانیاش معروف بود
(ابنرسته 810 :8483 ،و  .)818نام دهستانی از اردستان نیز برزاوند است.
روسااتای «اَشااکاوند» ،کاای از روسااتاهای باازرگ اصاافهان در دورز مغااول بااود
(مستوفی .)30 :8411 ،در نزد کی سیستان هم کوهی باد ن ناام وجاود دارد .ا ان ناام،
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َرشان باه معنای مارد و نار در مقابال زن (پاورداود،
ر شه در واژز ارشک دارد ،از ماده ا َ
 .)008/0 :8434اشک به قوم پارت منسوب بوده ،به معنی پهلوان نیز آمده است.
در استان فارب ،بهجز «سیوند »8که بین تخت جمشید و پاسارگاد واقع اسات ،های
مکان برجستۀ د گری با ا ن پسوندها وجود ندارد.
بسیاری از اسامی جغرافیا ی در گسترز ا رانزمین ،برسااخته از ا ان ترکیابِ ونادی
هستند که «وند و آوند» در ساختارشان ،بیشتر کارکرد معنا ی نسبت و دارندگی دارد.
 .2-3نامگذاری خاندانها و طوایف
از گو شهای زبانی که هم در برابر رربی و هم زبان فارسای دری ،تاا قارنهاا بعاد
بهشدت مقاومت کردند ،میتوان به گیلکی ،طبری ،تاهشی و تاتی که از ک خانواده و
منطقهاند ،اشاره کرد؛ چنانکه در قرن هفتم مرزباننامه از زباان طباری (نو ساندهاش از
قارنوند ان بود) به زبان فارسی دری ترجمه شد .بد نترتیب ما ۀ شاگفتی نیسات اگار
صورتهای زبان کهن در ا ن گو شها همچنان باقی ماناده باشاد و در آثاار طباری و
تار خ طبرستان ،به ترکیب «آل» و «ا لوندی »0مواجه شو م.
در قرون نخستین اسالمی ،ا ن دو پسوند در منااطق شاماهی ا اران (گایالن ،د لام و
طبرستان) بیشتر ن کااربرد را در نامگاذاری خانادانها و طوا اف داشات .مشاهورتر ن
آنها خانادان باوناد ( 43-037ق) اسات« .آل باوناد» منساوب باه کای از شااهزادگان
ساسانی به نام باو بن شاپور بن کیوب بن قبااد بودناد .کای د گار از ا ان خانادانهای
کهن« ،قارنوند» بود .آنها نیز از نسال کای از شااهزادگان ساساانی باه ناام قاارن بان
سوخرا بودند (ابناسفند ار.)830 :8407 ،
شا ان ککار اسات ،آل (خانادان) باهرناوان پیشاوند اسامی و وناد باهرناوان پساوند
تکواژی در ا ن ترکیبها هممعنی نیستند؛ بلکه مکمّل معنای ک دودمان و طا فاهاناد.
 .8ر شۀ ا ن واژه را هم اسنونت /اسنوند و هم اَشَونت و نیز «سی» (در دو معنای نگااه و سایاه و پوشاش انباوه کاه
کبود به نظر میرسد) دانستهاند.
 .0ربارت «ا لوند» از مقاهۀ «بازتاب توتمباوری کاسیان در نامگذاری ا لوندهای هرستان» ،نوشته رلی فاتحاههای،
بهرار ت گرفته شده است.
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اطالق «آل» بر ک نام ،رلیرغام اختالفاات روا ای کاه در قااموبهاای هساان رارب
هست ،ارضای نسَبی و سببی را دربر مایگیارد (ابانمنظاور8338 ،م )41/88 :و «وناد»،
کارکرد نسابت دارد .نکتاۀ د گار در کااربرد آل اا خانادان ا ان اسات کاه بیشاتر بار
حکومتها که بعضاً و هگی موروثی نیز داشتهاند ،اطالق میشده است.
اسفار بن شیرو ه ،سردار د لمی (مقتول  483ق ).باه خانادان «واردادآونادان» تعلاق
داشت .آلبو ه از خاندان «شیرک لآوندان» ا شایردلآونادان بودناد (حمازه اصافهانی،
 .)080 :8480ماکان کاکی (مقتول  401ق ).و حسان بان فیاروزان (متاوفی  483ق ).از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

خاندان «فوالدوند» بودند .به نوشتۀ ابنفندق ،ا ن خاندان در کنار خانادان «درودآوناد»،
از اصیلتر ن خاندانهای د لمی به شمار میآمدند (بیهقی.)34 :8488 ،
مقدسی به دو خاندان به نامهای «ساالروند» و «باکروند» اشاره میکند کاه بار د لام
حکوماات میکردنااد (مقدساای .)340-341 :8413 ،ابااناساافند ار از خاناادانی بااه نااام
«هورجانوند» نام میبرد« :جمله انسااب اهال طبرساتان از باوناد و قارنوناد و هورجاوناد،
الرجااان ،مرزبااان و دابااوان ...شاارح دادها اام» (ابااناساافند ار .)830 :8407،در دورز
سلجوقی ،خاندانها ی به نامهای اصفهبدان مانیوند ،شایره ز لوناد ،هماان شایرک لوناد
طا فه آل بو ه و خورداوند (خرداوند) بر طبرستان حکومات میکردناد (آملای:8441 ،
840و .)848
در قرون میانه هم تعدادی از خاندانهای ا ان منااطق از پساوند وناد در نامگاذاری
هو ت سیاسی خود استفاده میکردند .خاندان «انوزوناد» بار کُهادم حکومات میکارد
(مررشی .)43 :8440 ،خاندان «اسماریلوند» بر کوچصفهان و هشتنشا حکام میراناد.
خاندان «ناصروند» ،حاکم رانکوه بودند (همان 44 :و  .)43خاندان «کامیاروند» ،کی از
دودمانهای بزرگ گیالن بود (همان .)847 :ترکیاب «وناد» باا اساامی رربایِ «ناصار و
اسماریل» نشان میدهد که حتی پس از غلبۀ فرهنگ اسالمی و کمرناگ شادن میاراث
باستانی ا ران ،باز هم از ا ان پساوندها در کناار پیشاوند «آل» باهرناوان نشاان خانادانی
استفاده میشده است.
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کاای از خاناادانهااای گیالناای در اوا اال دورز صاافوی« ،چپکونااد» نااام داشاات.
حساماهد ن چپکوند از منسوبین ا ن طا فه بود (الهیجی .)000 :8430 ،خانادان گیالنای
د گر که از پسوند وند استفاده کرد« ،اساحاقوناد» ( 304-338ق) باود .قاضای ناورا
شوشتری نام آنها را اسحاقآوند مینو سد (شوشاتری .)401/3 :8430 ،اهبتاه در بیشاتر
منابع ،نام آنها «اسحاقیه» ککر شده است .ا ان نکتاه ،نشااندهنادز هامارزی دو پساوند
«وند» و « ه» در مفهوم نسبت است که در آن تار خ ،در هر دو صورت به کار مایرفتاه
است.

8

کاربرد پسوند «آوند» در مناطق مجاور ،مانند اردبیل هم که از هحاظ فرهنگی تحت
تأثیر گیالن بود ،رواج داشت .بهتر ن نمونه ،رموزادگان خاندان صفوی ،عنی خانادان
«شاایخاوند» ااا سااادات شاایخاوند اسات (ترکمااان منشاای 883 ،877/8 :8410 ،و .)807
پادشاهان صفوی را شایخزاده اا شایخاوغلای و منساوبان و خو شااوندان آن سلساله را
شیخاوند میخواندند (فلسفی .)801 :8440 ،آنان خود را از منسوبان شایخ صافیاهاد ن
اردبیلی میدانستند.
رالوه بر د لمیان ،استفاده از واژههای وند و آوناد در میاان طوا اف هار ،بختیااری،
کُرد و هک هم پیشینهای کهن دارد .ا ن اقوام ،وابسته به قلمرو زاگرباند؛ قلمروی کاه
ترکیب «ا لوندی» آن از جهت کوهستانی بودنش ،همچنان اصاهتی طبیعی دارد.
قد میتر ن منبعی که نام طوا ف هر در آن آماده ،تاار خ گز اده (تاأهیف  047ق)
است .0مؤهف ا ن کتاب در بحث شاکلگیری دوهات اتابکاان هار کوچاک ،باه طا فاۀ
«شنوندی» و «و راوند» اشاره میکند (مستوفی .)337 :8410 ،صاورت کناونی ناام ا ان

 .8شا د ا ن پسوند تغییر افتۀ پسوند اوستا یِ «یَ» باشد که به آخر آن «ه» ناملفوظ اضافه شده اسات و ا ان پساوند
اوستا ی در برخی از نامهای اصیل فارسی ،مانند گُردْ َه و کمبوجْیَه ،با « ّاه» نسابت رربای مشاتبه میشاود .خسارو
فرشیدورد ا ن پسوند را از پسوندهای قرضی رربی میداند (فرشیدورد.)843 :8418 ،
 .0با ا ن حال ،از نخستین منابعی که از قوم هر اد کردهاند ،میتوان به کتابهای مروجاهذهب مساعودی و احسان
اهتقاسیم مقدسی در قرن چهارم و مساهک و مماهک اصطخری در قرن پنجم اشاره کرد.
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طا فه «بیرانوند» است که تبار خود را به بهارام مایرساانند و «بیاران» و «بیارام» صاورت
د گر آن است.
مستوفی در میان طوا فی که به اتابک هزار اسب (اتابک هر بزرگ) ملحق شدند ،از
طوا ف «کوتوند» و «بتوند» نام میبرد (همان )348 :که با گوتوناد شوشاتر ،از طوا اف
بختیاری ،قابل قیاب است.
در میااان منااابع متااأخرتر ،مالجااالل ماانجّم ،ک اال وقااا ع سااال 8780ق .بااه طا فااۀ

«بختیاروناد» اشااره میکناد (مانجم ازدی .)431 :8488 ،مؤهاف ر اا

اهفاردوب بااه
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طوا ف «مکوند» (طا فۀ فعلی مکوندی بختیااری) باهرناوان کای از طوا اف بختیااری
ساااکن خوزسااتان اشاااره دارد (حسااینی منشاای« .)447 :8413 ،کاکاونااد» (ا اال هااک
کرمانشاه و هرستان) نیز ظاهراً مأخوک از واژه کاسی است (سهرابی.)13 :8408 ،
با ا نکه فقط منابع متأخّر ،به طوا ف هر دارای ا ن پسوندها اشااره میکنناد ،شاواهد
نشان میدهد سابقۀ آنها در استفاده از چنین واژهها ی بسیار کهن اسات؛ چاون اساامی
بعضی از ا ن طوا ف ،اوستا ی ا پهلوی است .بهرنوان نمونه ،کای از ا ان طوا اف در
هرستان« ،گر وند» نام دارد .گر وه در زبان اوستا ی به معنی کوه ،پشته و تپه اسات .ا ان
واژه بعداً در زبان پهلوی به گَر تبد ل شاد .در گاو ش بختیااری باه معناای پرتگااه نیاز
آمده ،هنوز با ا ن معانی کاربرد دارد.

 .4مصداقها و کاربردهای امروزین وند و آوند
پسوندهای وند و آوند (ونات و اونات) باا پیشاینه و کارکردهاا ی متناوع ،از متاون
اوسااتا ی ،پهلااوی و اسااالمی وارد زبااان فارساای نااو شاادند؛ امّاا امااروزه کمتاار ترکیباای
کاربردی با ا ن پسوندها ساخته میشود.
با ا ن حال ،میتوان به چند حوزز کاربردی مهم وند و آوند در زباان اماروز اشااره
کرد:
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اهف .نامهای «ا لوندی» که در جغرافیاای فرهنگای اماروز همچناان حضاور ثابات
دارند« :وند» از واژگان بومی زبان ا لوندیها بهو هه طوا ف «هر و هک» شناخته شده و
نسابهاای خو شااوندی خاود در
طبیعی است کاه در طاول تاار خ ،بارای نشاان دادن َ
کپارچگی قومی ،بیشتر از آن استفاده کنند تا د گر پسوندهای نسبت.
ب .کاربرد ترکیب وندی در نامهای خانوادگی :نامهای «ا لوندی» باهرناوان اک
شناسۀ هو تی (نسَب و نسبت) در نامهای خانوادگی منسوبان هر طا فهای کااربرد دارد؛
چنانکه از ک نام خانوادگی با پسوندهای وند و آوند میتاوان باه تباار اک شاخص
پیبرد .هرچند امروزه بهمنظور پرهیز از همسانی ا ن نامهای خانوادگی طا فهای ،برخی
پسوند فاامیلی خاود را تغییار دادهاناد .از ا ان میاان مایتاوان باه فامیالهاای حسانوند،
وسفوند ،کاکاوند ،بهداروند و بیرانوند اشارهکرد.
ج :وند و آوند در ترکیب اسامی را اج :ا ان دو پساوند ،در واژگاان ز ار ،سااختار
اشتقاقی و کاربرد خود را حفظ کردهاند :خداوند ،خو شاوند ،پیوند ،آوناد ،شاهروند و
در رلم زبانشناسی :وند ،پسوند ،پیشوند ،میانوند و. ...
در هر سه حوزه ،کارکرد اصلی وند و آوند ،نامسازی است و ا ن صورت بیشاتر باا
کاربرد معنا ی «نسبت» ساخته شده است.

 .4نتیجهگیری
در زبان اوستا ی کاربرد صوری «وَنت» بیش از «آونت» بود .در زبان پهلوی ،پسوند
«آوند» بر «وند» غاهاب آماد و در زباان اماروز ،در واژگاانی محادود ،وناد در سااختار
ترکیبات ،بیش از آوند د ده میشود.
ا ن دو پسوند در زبان اوستا ی ،با کاربردهای معنا ی متنوع ،هم اسم مایسااختند و
هم صفت .در زبان پهلوی ،کارکرد صفتسازی غاهب شاد و در زباان فارسای اماروز،
وند و آوند را بیشتر در سااختار اسامی مایبینایم .در ضامن ،ناامْواژگاان انساانی (اسام
شخص) ،بهصورت «ترکیب وندی» در زبان اوستا ی باوده کاه اماروز د اده نمیشاود.
زبان فارسی هرچه از دورز باستان فاصله گرفات ،از کارکردهاای معناا ی وناد و آوناد
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کاسته شد؛ امّا هنوز کاربرد معنا ی «نسبت» توانساته جا گااه ا ان دو پساوند را در زباان
فارسی حفظ کند.
از بررسی واژههای برساخته با آوند و وند چنین برمیآ د که صورت آوا ی
واژگان برساخته با ا ن پسوندها (از منظر کارکرد ز با یشناسیک) دارای شکوهی
است که در واژههای برساخته با پسوند «مند» وجود ندارد؛ مثالً واژز «ورجاوند»
صورت آوا ی باشکوهتری نسبت به «ورجمند» داشته است ا در واژز «خو شاوند» که
نشان از کلیت و توسّع بیشتری در قیاب با «خو شمند» دارد .به نظر میرسد کی از
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رلتهای سترون شدن وند و آوند ،تبد ل آنها به پسوندهای د گر باشد .ا ن موضوع،
از زوا ای مختلف قابل توضیح است.
بهرنوان نمونهای د گر ،پسوند «وند» را با «ی» نسبت در ترکیب با واژز «شهر» از
همان منظر بالغی میتوان سنجید .واژز «شهری» بیشتر در تقابل با «روستا ی» ا دهاتی
در زبان بهکار میرود؛ در صورتیکه «شهروند» ،دا رز مفهومی چندال هتری را در
اختیار زبان فارسی قرار میدهد؛ ضمن ا نکه «وند» در آن ،رالوه بر نسبت ،کارکرد
معنا ی فخامت نیز دارد.
بسیاری از دستورشناسان تأکید میکنند که «وند» در زبان فارسی کارکردی هامارز
با «ی» نسبت دارد؛ امّا به نظر میآ د ا ن پسوند ،حوزز معنا ی بسیار وسیعتاری را دربار
ماایگیاارد؛ چنااانکااه در زبااان گفتاااری بهصااورتهااا ی ماننااد «آلرلاایوناادی» ااا
«رلیوندیها» برمیخور م .در ا ن ترکیب( ،آل +رلی +وناد +ی) از دو پساوند «ی» و
«وند» در کنار هم استفاده شده است؛ ز را پسوند «ی» بهتنها ی نمیتوانساته باار معناا ی
انتساب به ک خانواده (خاندان رلی) را انتقال دهد .آ ا در ا ن ترکیب« ،وند» به معنای
رابطااۀ ن ََس ابی اساات؟ در ا اان صااورت ،پیشااوند «آل» چااه معنااا ی را افاااده ماایکنااد؟
فرهنگستان زبان با د در واژهسازی و معادلسازی ،به رفتار طبیعی زبان فارسی و قابلیت
آن توجه کند که همین مثال «آل رلیوندی» ،نمونهای از ا ن رفتار است.
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مشخصات ز ستبومی در نامگذاریها با ساختار ترکیاب ونادی ماؤثّر باود و ا ان
دهیلی است بر همسان ا تکراری بودن برخی از نامها که بر مناطق مختلف اطالق شاده
است.
نقش اجتماری ترکیب «ا لوندی» در ا جااد اتحااد و تماا ز باین ا االت و طوا اف
ساکن زاگرب (کاسیتها) برجسته میشود و نشان مایدهاد کاه گاو ش ا ان منااطق،
صورتهای زبانی کهن خود را بیشتر حفظ کردهاند .کمتر مکان برجستهای از ترکیاب
ا ن پسوندها با اسامی رربی افت میشود.
مسلّماً با بررسی آثار مکتوب باساتانی ،ارام از اوساتا و متاون پهلاوی ،مایتاوان باه
نتا جی دقیقتار پای بارد و ر شاههاا و کاربردهاا را روشانتار ارائاه کارد؛ ز ارا احیاای
کارکردهای «وندی» ا ن دو پسوند ،موجب باال بردن «توانش زبانی» میشود.
نقش زبان طبیعی و طبیعت زبان ،در ماندگی ا زندگی وناد و آوناد ،بسایار مهام و
مؤثّر است و به مطاهعهای گسترده و متمرکز نیاز دارد.
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 بیهقی ،ابواهفضل ( ،)0348تاریخ بیهقی ،تصحیح رلیاکبر فیّا  ،0 ،مشهد :دانشگاه فردوسی. پورداود ،ابراهیم ( ،)8434یشتها ،دو جلد ،0 ،تهران :اساطیر. ـااااااااااااااااااا ( ،)8410یسنا ،0 ،تهران :اساطیر. -ااااااااااااااااااا ( ،)8438ویسپرد ،0 ،تهران :اساطیر.
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 ـاااااااااااااااااا ( ،)8401گاتها ،تهران :اساطیر. اااااااااااااااااا ( ،)8418یادداشتهای گاتها ،تهران :اساطیر. ترکمانمنشی ،اسکندربیگ ( ،)8410تاریخ عـالمآرای عباسـی ،تصاحیح ا ارج افشاار ،تهاران:امیرکبیر.
 تفضّلی ،احمد ( ،)8401تاریخ ادبیات ایران پیش از اسـالم ،باه کوشاش ژاهاه آموزگاار،4 ،تهران :سخن.
 توکلی ،نسترن و سایامک صااحبی ( ،)8413پسـوند «ی» :پیشـینه و کاربردهـای آن کیـکپژوهش ترازمانی) ،زبانشناسی و گو شهای خراسان ،دورز  ،0شمارز  ،0صص .807-873
 جرفادقانی ،ابواهشرف ناصح بن ظفر ( ،)0340تار خ مینی ،تصحیح جعفر شعار ،تهران :بنگاه ترجمهو نشر کتاب.
 جیهانی ،ابواهقاسم بن احمد ( ،)8481اشکال العالم ،ترجماه رلای بان ربداهساالم کاتاب ،تصاحیحفیروز منصوری ،مشهد :آستان قدب رضوی.
 -حسینی منشی ،محمّد میر

بن مسعود ( ،)8413ریاض الفردوس خانی ،تصاحیح ا ارج افشاار و

فرشته صرافان ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمّد افشار.
 -حمزه اصفهانی ( ،)8480تاریخ پیامبران و شاهان (تار خ سنی ملو

االر

و االنبیاء) ،ترجماۀ

جعفر شعار ،تهران :امیرکبیر.
 دهخدا ،رلیاکبر ( ،)8443لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران. راستار گو وا ،ورا سرگی ونا ( ،)8403دستور زبان فارسی میانـه ،ترجماه وهایا شاادان،0 ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 راوندی ،محمّد بن سلیمان ( ،)8484راحه الصدور و آیـه السـرور ،تصاحیح محمّاد اقباال،0 ،تهران :امیرکبیر.
 رجبی ،پرو ز ( ،)8414هزارههای گمشده ،0 ،تهران :توب. رضی ،هاشم ( ،)8481دستور زبان اوستایی ،تهران :فروهر. اااااااااااا ( ،)8408وندیداد ،تهران :فکر روز. ستوده ،منوچهر ( ،)8413نامنامه ایالت و عشایر و طوایف (ا اران تاار خی و فرهنگای) ،تهاران:مرکز دا ره اهمعارف بزرگ اسالمی.
 سهرابی ،محمّد ( ،)8408لرستان و تاریخ قوم کاسیت ،خرمآباد :نشر افال . شوشتری ،قاضی نورا ( ،)8430مجالس المؤمنین ،تصحیح ابراهیم رربپور و د گاران ،مشاهد:بنیاد پهوهشهای اسالمی.
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 صادقی ،رلی اشرف و د گران ( ،)8430فرهنگ جامع زبـان فارسـی ،جآ ،تادو ن و و ارا شگروه فرهنگنو سی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 رر ان ،سعید ( ،)8438متنهای پهلوی ،گردآور ده جاماسب جی دستور منوچهر جای جاماسابآسانا ،تهران :رلمی.
 -رفیفی ،رحیم ( ،)8400ترجمه ارداویرافنامه ،تهران :توب.

 فتحاههی ،رلی ( ،)8411بازتاب توتمباوری کاسیان در نامگذاری ایلونـدهای لرسـتان،مجله انسانشناسی(نامۀ انسانشناسی) ،شماره  ،8صص .803 -878
 فردوسی ،ابواهقاسم ( ،)8404شاهنامه ،تصحیح سعید حمید ان ،تهران :قطره. فرشیدورد ،خسرو ( ،)8418فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی ،تهران :زوار.سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 فرنبغ دادگی ( ،)8483بندهش ،تصحیح مهرداد بهار ،تهران :توب. فرهوشی ،بهرام ( .)8441اروندرود ،مجله دانشکده ادبیات و رلوم انسانی ،سال  ،80شمارز  ،8صص.10 -03
 فلسفی ،نصرا ( ،)8440زندگانی شاه عباس اول ،ج ،4 ،8تهران :دانشگاه تهران. فوالدی ،رلیرضا ( ،)8430ریشـهشناسـی تبارشـناختی و کـاربرد آن در زبـان فارسـیدوفصلنامۀ مطاهعات زبانی و بالغی ،شمارز  ،80صص .811 -880
 فومنی ،مالربداهفتاح ( ،)8443تاریخ گیالن ،تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :بنیاد فرهنگ ا ران. قد ساز ،محمّدرضا ( ،)8403وجهتسمیه شهرهای ایران ،تهران :گلگشت. قمی ،حسن بن محمّد ( ،)8488تاریخ قم ،ترجمۀ حسن بن رلی بن حسن ربداهملک قمی ،تصحیحسیدجاللاهد ن تهرانی ،تهران :توب.
 کسروی ،سیداحمد ( ،)8430کاروند ،به کوشش حیی ککااء ،تهاران :شارکت ساهامی کتابهاایجیبی.
 ااااااااااااااااااا ( ،)0343شهریاران گمنام ،4 ،تهران :امیرکبیر. کلباسی ،ا ران ( ،)8408ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امـروز ،تهاران :مؤسساه مطاهعاات وتحقیقات فرهنگی.
 الهیجی ،رلی بن شمساهد ن ( ،)8430تاریخ خانی ،تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :بنیاد فرهناگا ران.
 -محمّد پاشاه ( ،)8443فرهنگ آنندراج ،ز ر نظر محمّد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانۀ خیام.
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 مررشی ،سیدظهیراهد ن ( ،)8440تاریخ گیالن و دیلمستان ،تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :بنیادفرهنگ ا ران.
 مستوفی ،حمدا ( ،)8411نزهه القلوب ،تصحیح محمّد دبیرسیاقی ،4 ،قزو ن :حد ث امروز. اااااااااااااااااااااا ( ،)8410تاریخ گزیده ،تصحیح ربداهحسین نوا ی ،تهران :امیرکبیر. مسعودی ابواهحسن رلی بن حساین ( ،)8483التنبیـه و االشـرا  ،ترجماۀ ابواهقاسام پا ناده،0 ،تهران :رلمی و فرهنگی.
 ااااااااااااااااااااا ( ،)8410مروج الـذهب و معـادن الجـوهر ،ترجماۀ ابواهقاسام پا ناده،0 ،تهران :رلمی و فرهنگی.
 مشکور ،محمّدجواد ( ،)8404تاریخ سیاسی ساسانیان ،تهران :دنیای کتاب. مقدسی ،ابوربدا محمّد بن احمد ( ،)8413احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمۀ رلینقیمنزوی ،تهران :کومش.
 منجم زدی ،مالجالل ( ،)8488تاریخ عباسـی (روزناماه مالجاالل) ،تصاحیح سایفا وحیادنیا،تهران :وحید.
 منشی قزو نی ،بوداق ( ،)8401جواهر االخبار ،تصحیح محسن بهرامنهاد ،تهران :میراث مکتوب. ناتل خانلری ،پرو ز ( ،)8410تاریخ زبان فارسی ،1 ،تهران :فرهنگ نشر نو. نااداری اصاافهانی ( ،)0348تــاریخ سلســله ســلجوقی (زبااده ااهنصااره و نخبااه اهعصااره) ،ترجم اۀمحمّدحسین جلیلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ا ران.
 هاجری ،ضیاءاهد ن ( ،)8400فرهنگ وندهای زبان فارسی ،تهران :آوای نور. اقوت حموی ،ابیربدا ( ،)8333معجم البلدان ،بیروت :دار صادر و دار بیروت. -عقوبی ،ابنواضح ( ،)0348البلدان ،ترجمه محمّدابراهیم آ تی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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