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در معني »آوازه«
فيروز منصوري
در مقاله »واژهاي از ميانرودان« تأليف زهره زرشناس ٬مندرج در نامه فـرهنگستان  ٬دوره
ششم ٬شماره اول )تير  (١٣٨٢واژه آوازه به معناي »درياچه ٬آبگير بزرگ« وامواژه سغدي
در زبان فارسي خوانده شده است .کاربرد واژههـاي اوز  ٬اوزه  ٬اوزک  ٬بـه تـنهايي يـا در
ترکيبات ٬در تسميه مکانها يا شهرهايي در ماوراءالنهر و مشـرق ايـران قـرينه ديگـري
ـگرفته شده است بر وامواژه بودن آوازه سغدي در زبان فارسي .واژههاي آبزه  ٬حوض ٬
آبزن در زبان فارسي و اوزک و اوزلو در گـويشهاي ايـرانـي نـيز احـتما ًال از مشـتقّات و
ـگونههاي همان واژه سغدي شمرده شده است.
با خواندن اين مقاله ٬مفيد دانستم حاصل يادداشتهايي را که طي مطالعات ممتد در
باب واژه آوازه فراهم آوردهام به اين مناسبت عرضه دارم.
آوازه  ٬واژه ساقطشده از فرهنگها ٬آبگير پهناوري را گويند که باران و آبهاي پاياني
نهرها ٬باقيمانده آب گرمابهها و کشتزارها و آسيابها بدانجا ريزد و ر اـکد ماند؛ مرغ و
ماهي و ساير جانوران آبزي در اين آبگـيرها گـرد مـيآيند و صـيادان در آن بـه شکـار
ميپردازند .اينگونه آبگيرها را به عربي بطيحه )جمع :بطايح( خوانند.
پارـ ِکن
مدلول واژه پارگين فارسي نيز همين است .اين واژه در زبان پهلوي ٬به صورت ْ
 parkenو در زبان ارمني نيز به صورت پارگن

آمده است.

به شواهد زير توجه نماييد:
ا ّم ا آبهايي که آن را بطيحه خوانند و آن بسيار است و لکن آنچ معروف است نُه بطيحه است.
١١٢
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 ...هفتم بطيحه بخارا ٬او را آوازه بيکند خوانند ٬اندر بيابان

١١٣

است١.

و ديگر رود بخاراست  ...و اندر ميان بخارا بگذرد و بعضي از او به ِک شت و برز آنجا را به کار
شود و بعضي به

آوازه بيکند افتد٢.

نرشخي در تاريخ بخارا آوازه بيکند را چنين توصيف کرده است:
پيوسته بيکند نيستانهاست و آبگيرهاي عظيم و آن را پارگين فراخ خوانند .و قراـگول نيز خوانند.
و از مردان معتبر شنيدم که مقدار بيست فرسنگ در بيست فرسنگ است .و اندر کتاب مسالک

آب بخارا هم آنجا جمع شود .و اندر
و ممالک آورده است که آن را بُ َحيره سامجن خوانند .و
فضل ِ
ِ

جانوران آبي باشند .و ٬در جمله خراسان ٬آن مقدار مرغ و ماهي به حاصل نيايد که از آنجا
آنجا
ِ
به

حاصل آيد٣.

بارتولد ٬در اين باره مينويسد:
در اين برکه پرندگان و ماهيان از همه جاي خراسان بيشتر بود و اين خود پسران چنگيزـخان را
بدان صوب

جلب کرد٤.

مأخذ و مستند بارتولد در اين نوشته ٬حتمًا تاريخ جهانگشاي جويني )ج ٬١ص (١١١بوده
است:
جغتاي و اوکتاي به تماشاي صيد قوقو به قراـگول آمدند و آن زمستان به تماشاي صيد مشغول
بودند و هر هفته ٬جهت چنگيزـخان نشان شکاري پنجاه شتروار قوقو ميفرستادند.

اشاره نرشخي بـه کـتاب مسـالک و مـمالک و ُب ـحيره سـامجن ٬نـاظر بـه نـوشتههاي
ابوالقاسم جيهاني است که در اشکالـالعالم بطيحه بيکند و بطايح فرات را کوال خوانده و
چنين وصف کرده است:
پس جوي فرات بر ديار عرب ميکشد تا به رقه ٬قرقيسيا ٬رحبه ٬داليه ٬عانه ٬هيت و انبار تـا
ـکوفه .و اين جاي پرداخت شدن آب فرات است

به کوالهاي عرب٥.

در همه خراسان و ماوراءالنهر هيچ شهر انبوهتر از مردم و عمارت چون بخارا نباشد .آب آن از
جوي سغد است و در ميان شهر ميرود و آنچه از ضياع و اسباب و آسيابها وزراعتها باقي
٢ـ(ــهمان ٬ص.٤٣
١ـ( ـ حدود العالم  ٬به کوشش منوچهر ستوده ٬طهوري ٬تهران  ٬١٣٦٢ص.١٧
٣ـ(ــنرشخي ٬ابوبکر محمد بن جعفر ٬تاريخ بخارا  ٬ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادي ٬به تصحيح
مدر س رضوي ٬توس ٬تهران  ٬١٣٦٣ص.٢٦
ّ
٤ـ(ــبارتولد ٬و ٬.آبياري در ترکستان  ٬ترجمه کريم کشاورز ٬دانشگاه تهران ٬تهران  ٬١٣٥٠ص.١٦٩
٥ـ(ــجيهاني ٬ابوالقاسم بن احمد ٬اشکال العالم  ٬ترجمه علي بن عبدالسالم کاتب ٬بـا مـقدمه و تـعليقات فـيروز
منصوري ٬انتشارات آستان قدس رضوي ٬تهران  ٬١٣٦٨ص ٣٨و .٣٩
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ميماند از بيکند به کوالي که آن را سامجاس )سامجن( ميگويند

ميرسد٦.

در شاهنامه فردوسي ٬قلعه بيکند دژ آوازه خوانده شده است که پرموده پسر ساوه ٬شاه
ترکستان ٬پس از شکست يافتن از بهرام چوبين ٬بدان دژ پناه برد:
ـکز آن دژ بُدي ايمن و شادکام

دژي داشت پـرموده آوازه ـنـام

وزـآن جايگه سوي آوازه شـد

کين پدر بر دلش تازه شـد
چو ِ

ز دينار و گوهر که خيزد ز آب

هنگام ارجاسب و افراسياب
ز
ِ
هـمه گـنجها در دژ آوازه بـود

ثعالبي ٬به جاي دژ آوازه ٬قلعه بيکند آورده است.

نام او در جهان تازه بـود
ـکجا ِ

پروفسور مينورسکي ٬در تـعليقات تـرجـمه حـدود العـالم بـه انگـليسي ٬ضـمن نـقل
نوشتههاي نرشخي ٬آوازه را »مرداب بزرگ« معني کرده و افزوده است که هماـکنون در
کراسنوو ْد ْس ک )قزلسو( در کرانه درياي خزر ٬مردابي را که ّ
محل مـاهيگيري و
حومه
ُ
شيالت

است آوازه کرتي دامزين )(Avaza karti damzin

در فرهنگ ريشهشناسي زبان ارمني تأليف هراچيا

مينامند.

٧

(Ava¦ za
آجاريان ٬آوازان )¦ n

از واژههاي

ـکهن و رايج در زبان و ادبيات نوين ارمني به معني »درياچه يا آنچنان جاي گستردهاي که رودهايي

را با شعبات آن )آبهاي آن( در خود جاي دهد« معرفي شده است.

٨

علي بن احمد نسوي ٬در بازنامه  ٬آبگيرهايي را که ميتوان در آن به شکار پـرداخت
هرزآب ناميده است.
ّ
»محل شکار مرغان آبي« در تاريخ بيهقي به رساترين وجهي آمده است.
آوازه به معني
ابوالفضل بيهقي ٬آنگاه که از اعمال ورزشي و شکارهاي اميرـمسعود سـخن مـيرانـد٬
چنين ميگويد:
وي فرموده بود تا آوازهها ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن و ديگر مرغان را .چند بار ديدم که
صعب سرد ٬برف نيک
سخت
برنشست ٬روزهاي
ِ
ِ

قوي ٬و آنجا رفت و شکار کرد و پياده شد٩.

٦ـ(ــهمان ٬ص ١٨٣و .١٨٤
7) Minorisky, W., Hudu¦ d al Alam (The Regions of the World), E. J. W. Gibb Memorial, London 1937,
 185.ـ p.

٨ـ(ــآجاريان ٬هراچيا ٬فرهنگ واژههاي همانند :ارمنيـ اوستاييـ پهلويـ فارسي  ٬تـرجـمه و گـزارش ا .آريـن ٬بـنياد
نيشابور ٬تهران  ٬١٣٦٣ص.٢١٤
٩ـ(ــبيهقي ٬ابوالفضل محمد بن حسين ٬تاريخ بيهقي  ٬به اهتمام دکتر غني و دکـتر فـياض ٬چـاپخانه بـانک مـلي
ايران ٬تهران  ٬١٣٢٤ص.١٢٥
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عيار بخش »شيوه کتابت و طرز تـصحيح«
پرويز ناتل خانلري در مقدمه کتاب سمک ّ
مينويسد» :در مواردي که يافتن صورت درست کلمه ممکن نبود يا صورت تـصحيحشده بـا صـورت
مکتوب در اصل تفاوت فاحش داشته است عالمت سؤالي ٬در چنگک ٬مقابل کلمه قرار دادهام تا خواننده
دقيق در آن تأمّل کند«.

در جلد اول اين کتاب چنين آمده است:
شهران وزير گفت :اي شاه ٬کار افتاد ٬چاره آن است که در اين کار انديشه کنيم .از بـهر آنکـه
ِ

بهر مهپري بوده و ميباشد .چون خورشيد شاه و او به هم رسيدند و
اينهمه آشوب و فتنه از ِ

کار او بودن محال است و روا نباشد .تا دختر بود ٬به اميد آنکه مرد بـر وي
ـکام يافتند طلب ِ

بـود د ّري
بـو د :تـا دخـتر َ
کار زن چون جواهر َ
نرسيده بود روا بود که او را طلب کرديمي که ِ
بود و جوهري نفيس ٬هوا َگرد بر وي نهافشانده ٬به دست هيچ غواصي نرسيده و ٬در
نابسوده َ

قعر بحر ايزدي پرورش داده خلق جهان او را طلبکار ميباشند تا باشد که چنين ُد ّري بـه دست
آورند١٠.

در اين قطعه منقول ٬عبارت »در قعر بحر ايزدي پرورش داده« از نسـخهبدل نـقل شـده و
عبارت اصل »تا آوازه خلق ] ـ؟[ ـ« )با عالمت سؤال در چنگک( به پانوشت منتقل شده است
صحت آن دارد.
ـکه حکايت از ترديد
مصحح در ّ
ّ
در اين پاره ٬بحر و آوازه  ٬اشاره به کم و بيش وسعت و مقدار آبهـاي انـبوه است.
شاعران بيشتر بحر و پارگين به کار بردهاند.
بحر ُدرـآـگين
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز پارگين بشناسند ِ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرد که فردوس ديد کي نگرد خاـکدان

ابر گوهربار )مسعود سعد سلمان(
ز تارـميغ بدانند ِ

وآن که به دريا رسيد کي طلبد پـارگين )خـاقاني(

به اين قياس که در صحاري خشک و سوزان ٬در فصل گرما و حرارت هوا ٬هرزآبها
جاي امن و امان روي ميآورند٬
يا آوازهها بهترين پناهگاه مرغان تشنه است و طيور به آن ِ

شمسالدين محمد بن قيس رازي علت و انگيزه روي آوردن خود و ديگران به دربار و

درگاه اتابک ابوبکر سعد بن زنگي را به روي آوردن مرغان تفتيده و تشنهجان بـه آب و

آوازهها تشبيه کرده و چنين نوشته است:
باحور فتنه و
و گواه ديگر آنک اَشراف اطراف و اعيان ُب لدان ٬که در اين َد ْو ِر حيف و جور ٬و
ِ

فتور از پايه دستگاه خويش افتادهاند و از سايه

صحراء ناـکامي مانده به آوازه
مال و جاه خويش بر
ِ

ِ
عي ار  ٬با مقدمه و تصحيح پرويز ناتل خانلري ٬آـگاه٬
١٠ـ(ــفرامرز بن خداداد بن عبداهلل الکاتب االر جانيَ ٬س َمک ّ
تهران  ٬١٣٦٢ج ٬١ص.٢٣٠
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امن و اماني  ٬که بحمد اهلل ساحت اين مملکت را شامل است و اميد عدل و احساني که به محض
حاصل ٬چون مرغان تشنه که جان به آب

طي به اين پادشاه نيکونهادرا
طيت ّ
فضل حق طينت پاـک و ّ
مياندازند من ک ُِّل فَج ع ميق روي به زالل حضرت جالل او مينهند١١.
ٍّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ

ـکالديوس ريچ ٬سفير دانشمند و باستانپژوه انگليس در بغداد ٬در مراجعت از آخرين
سير و سفر کردستان عراق ٬روز سوم مارس  ٬١٨٢٠با يک قايق مح ّل ي )ـکَ َل ک( ٬از طريق
دجله ٬موصل را به قصد بغداد ترک گفته و ٬پس از شش ساعت رودپيمايي ٬به آببند و
سدّ ي رسيده به نام ِس کرا ۤالوازه و موقعيت آنجا را چنين توصيف کرده است:
ِسکرا ۤالوازه بندي است ساخته در مقابل نهر .در مواقع کاستن و فروکش کردن آبهاي رودخانه٬
مقدار قابل مالحظهاي آب در سطح آن باقي و برقرار مانده آبگير و سيلبند کوچکي را تشکيل
ميدهد١٢.

در اواخر تابستان و اوايل پاييز ٬عمق آب آوازه به يک پا ميرسد و ميتوان کف سنگفرش
آنجا را تماشا کرد که سنگهاي عظيم را با آهک و ساروج به هم سفت کردهاند .اهالي محل
بند آوازه را به نمرود نسبت
ساختمان ِ

ميدهند١٣.

ـگزارش کالديوس ريچ و ابوالفضل بيهقي اين نکته رامسلّ م ميدارد که آوازهها پديده
طبيعي نيستند بلکه ٬بنا بر مـوقعيت مـحل ٬بـه دست انسـان ايـجاد شـدهانـد و از آنـها
بهره برداريهاي گوناـگون شده است ٬مانند ايجاد آبگـورها و بـندسارها بـراي تـغذيه
مادرچاهها و سفرههاي زيرزميني .همان طور که آوازه بيکند بخارا پارگين فراخ يا قراـگول
) = ـآبگير بزرگ( ناميده شده ٬تاالبها و آبگيرهاي آذربايجان نيز گول خوانده شدهاند؛
مانند قوري گول تبريز.
بيت
استاد شهريار ٬در حواشي خود بر منظومه حيدربابا  ٬در توضيح معني ِ
حيدربابا قـوري گـولون قـازـالري

ـگديکلرون سازاخچاالن سازـالري

چنين مينويسد:
قوري گول )برکه خشک( اسم برکه بسيار بزرگ درياچهمانندي است پاي گردنه معروف شبلي و
١١ـ(ــشمسالدين محمد بن قيس رازي ٬المعجم في معايير اشعار العجم  ٬به تصحيح محمد قزويني ٬چاپ سـوم٬
زو ار ٬تهران  ٬١٣٦٠ص.١٨
ّ
12) The Zekr al Aawaze is a dam built across thr river, which at low water stands considerably above its
surface, and forms a small cataract.
13) Rich, C. J., Narrative of a Residence in Koordistan, London 1836, vol. 2, p. 129.
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ـکنار جاده تهران که با تج ّم ع غازها و مرغابيهاي وحشي گاهي منظره باـشکوهي پيدا ميکند.
چون تابستانها مقدار زيادي آب آن کم شده و عقب ميزند ٬برکهخشکه خوانده ميشود.

واژه گول نهتنها در گويش آذري بلکه در زبان کردي هم تداول دارد .در فرهنگ معين  ٬به
نقل از برهان قاطع  ٬کول  ٬په َل وي :کوله و کوالب » ٬آبگير و تاالب« معني شده است .در لهجه
بخارايي و افغانستان و نيشابور هم اين واژه رايج و زبانزد است.
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