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 يرانا يدر طب سنت يلزگ يشناس نام يلتحل
 
 

 ديكتا حسيني ، نفيسهجبهشتيالسادات حسيني  ، ملوكب*فر الدين رفيع ، جاللالفالديني پيام شمس

 
 

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران بنياد ايرانالف
 نعلوم اجتماعي، دانشگاه تهران، تهران، ايرا دانشكدةشناسي،  گروه مردمب

 ، تهران، ايرانشناسي، پژوهشكدة علوم اطالعات، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران شناسي و هستان گروه پژوهشي اصطالحج
 گروه طب ايراني، دانشكدة پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ارتش، تهران، ايراند

 چكيده
عارضة هاي بومي  كار رفته است. از اين ميان، شناخت نام بيماري به هر تنوعي براي ناميدنمتفاوت و م گاههاي  در منابع تاريخ پزشكي ايران نام سابقه و هدف:

شناسان و پژوهندگان  تنها پزشكان و متخصصان تاريخ پزشكي بلكه بسياري از مردم اي در بر دارد. از ديرباز نه شناسانه خاص مردم هاي ارزشزگيل  اي چون ساده
 اند. گذاري بوده نويسان نيز متوجه و متعرّض اين تنوع نام اران و فرهنگنگ ي واژهعامه و حتّ فرهنگ

اعم از متون تاريخ  -اي و رجوع به منابع دست اول در زمينة تاريخ پزشكي ايران  در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش مروري، كتابخانه ها: مواد و روش
شناختي و مباني  هاي مردم ها با استفاده از روش متعدد و متنوع زگيل گردآوري شد؛ سپس تالش شد تا اين نامهاي  نام -پزشكي، پزشكي سنّتي و پزشكي مردمي 

 بندي و تحليل شوند. ، ردهتطبيقي -شناسي تاريخي زبان
دستة اصلي و يك دستة  دوعي جغرافيايي و توان به شش دستة اصلي و يك دستة فر واژگان مرتبط با زگيل در منابع چندگانة تاريخ پزشكي ايران را مي ها: يافته

هاي كهن و ديرين در تاريخ پزشكي  ها بيانگر نظام گذاري هر بيماري گام نخستي در تشخيص آن است، اين نام از آنجا كه نام گويشي تقسيم كرد.-فرعي زباني
هاي كهن پزشكي در  فرهنگ تا حدودي به تهية اطلسي تاريخي از خرده توان گذاري هر بيماري همچون زگيل، مي بنابراين، با تبيين دليل تنوع نامايران هستند. 

 ايران نزديك شد.
توان آن را  هاي پزشكي از چنان اهميت خاصي برخوردار است كه مي فرهنگ ها در شناخت خرده بندي واژگان مرتبط با زگيل و نقش آن تبيين رده گيري: نتيجه

بندي  توان رده پزشكي هر ناحيه از ايران دانست. با توجه به تحوالت زباني و دوري يا نزديكي از واژگان اصيل مي قومهاي شناخت  ترين شاخص يكي از مهم
 پزشكي هر ناحية جغرافيايي از ايران را روشن كند. تواند ديرينگي نظام قوم ديگري را پيشنهاد كرد كه خود مي

 زگيل ، پزشكي مردمي،تيپزشكي سنّ ،شناسي مردم ،پزشكي قوم ها: كليدواژه
 

 
 

 :مقدمه
اي گوشتي است كه  زگيل برآمدگي كوچك و سفت يا غده

بيشتر روي سطح پوست انگشتان يا ديگر اعضاي بدن ظاهر 
شود، در بيشتر موارد با حس درد يا رنج خاصي همراه  مي

نيست، شكل و اندازة آن را با برخي از حبوبات همچون گندم 
كه گاه  هرچنداند؛  ن ميخ مقايسه كردهيا برخي از اشيا چو

 ).1اند( ها نيز مشاهده شده تر از اين تر يا كشيده هايي بزرگ زگيل

از لحاظ پزشكي، زگيل در اثر عفونت با نوعي ويروس 
) ايجاد HPV, Human Papillomavirusپاپيلوماي انساني (

دهند،  شود. عواملي كه خطر بروز آن را افزايش مي مي
هاي عمومي، برخورد مستقيم با  از استفاده از حماماند  عبارت

هاي گوشتي، اگزما و ضعف سيستم ايمني. عموماً بر  فرآورده
ديده  هاي آسيب اين باورند كه اين ويروس از طريق بخش

 ؛شود. انواع مختلفي از زگيل وجود دارد پوست وارد بدن مي

 1400خرداد  :افتيدر خيتار
 1400تير  تاريخ پذيرش:
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و  فُرم هاي فيلي هاي ساده، زگيل كف پا، زگيل مانند زگيل
 هاي تناسلي. زگيل

اي  كه بيشتر افراد در دوره طوري زگيل بسيار شايع است، به
شوند. برآورد ميزان فعلي  از زندگي به اين ويروس آلوده مي

هاي عمومي زير ده درصد است. وزارت بهداشت،  شيوع زگيل
درمان و آموزش پزشكي ايران در پژوهشي ميزان آلودگي زنان 

درصد و مشابه با كشورهاي  6حدود سال را  45ايراني زير 
زگيل بيشتر  .)2اي همچون تركيه ارزيابي كرده است ( همسايه

هاي  شود. در سال سال ديده مي 30هاي سنّي زير  در بين گروه
 ي بهدپژوهشگران متعد 1380و ميانة دهة  1370پاياني دهة 

آموزان شهرهايي از  مسئلة شيوع زگيل در بين دانش بررسي
شمالي ايران همچون رشت در گيالن و بابل و  هاي استان

 ).5 ،4، 3ر در مازندران عالقه نشان داده بودند (هبهش
ق.م. در  400از لحاظ تاريخي، زگيل نخستين بار در حدود 

ي و توصيف شده است؛ همچنين در كتابي با فآثار بقراط معر
)، نوشتة آولوس De Medicinaعنوان رساله در پزشكي (

)، Aulus Cornelius Celsusسوس (كورنليوس كل
م)، كه تنها بخشي از اثر  50-ق.م 10نويس رومي (ح  دانشنامه

ماندة او در زمينة پزشكي است، انواع زگيل معرفي  جاي به
 اند. شده

در تاريخ اساطيري ايرانيان نيز ابتال به زگيل مخصوص 
هاي بزرگ و درشت يكي از  و اهريمنان بوده و زگيل هاديو

). 6بوده است ( هااي چشمگير هنگام توصيف ديوه شاخص
برخي از پژوهندگان تاريخ ادبيات نيز دو عارضة روييده بر 

صورت دو مار توصيف  اي را كه به دوش ضحاك، شاه افسانه
» سلعه«يا » زگيل«با اصطالحاتي همچون را شده بودند، 
). بنا به ظاهر برخي روايات اين عارضه 7اند ( توصيف كرده

رشد كرده بوده كه از آن براي هراساندن مردم استفاده چنان 
 ).8شده است ( مي

مانند روي چهره يا شبيه به نوعي خال گوشتي  زائدة زگيل
مانده از برخي شاهان اشكاني  هاي باقي كه از طريق سكّه

 38ق.م) و فرهاد چهارم ( 37تا  57همچون اُرد دوم (حكومت: 
 وهش ديگري قرار گرفته ق.م) مشاهده شده، موضوع پژ 2تا 

 .J. Dاست. برخي از پژوهشگران همچون جرالد هارت (

Hart ومايتل تريكو اپي«) اين خال گوشتي يا زگيل را با بيماري «
) نمايش اين زائده بر 1396پور ( اند. كتايون فكري يكي دانسته

اي از نوعي بيماري  ها را نشانه چهرة شاهان اشكاني در سكّه
دانسته كه براي بيان اصالت خون و تعلّق به پوستي موروثي 

 ).9( رفته است كار مي تبار شاهي به
 انواع زگيل

كنون طيف وسيعي از انواع زگيل شناسايي شده كه از  تا
ها و همچنين نوع ويروس پاپيلوماي  بروز آن نظر شكل و محل

ي گذار نامشايد يكي از داليل تنوع در انساني متفاوت هستند. 
 گوناگوني آن در شكل و مكان ظهور باشد. زگيل همين

سينا  ، نوشتة ابنالقانون في الطبهاي مختلف  در بخش
هاي مختلف زگيل با عباراتي عربي  به شكل ق) 428تا  370(

(شبيه به » حنطيه«(شبيه به ميخ) و  »مسماري«، »عدسي«چون 
). انواع ديگري از زگيل نيز با 10گندم) اشاره شده است (

(دراز و كج) و » قرونا«(چركين)، » طرسيوس«ايي چون ه نام
در ساير متون تاريخ  )يا فرورفته در گوشت (بدخيم» منكوس«

از  ديگري يها نمونهشوند.  پزشكي دورة اسالمي يافت مي
توصيف انواع زگيل در پزشكي دورة اسالمي را عالوه بر متون 

قاموس شناسي همچون  هاي لغت توان در كتاب پزشكي مي
تا  729يعقوب فيروزآبادى ( ، نوشتة ابوطاهر محمدبنالمحيط

 سراغ گرفت. ،شناس مشهور ايراني ق)، محدث و لغت 817
» زگيل«كه به زبان عربي تأليف شده،  قاموس المحيطدر 

معرفي شده است. فيروزآبادى در ابتدا آن » ثُؤلول«با لفظ عربي 
كرده و در تعريف آن (نوك پستان) تشبيه » الثَّدي هحلَم«را به 

كوچك و گرد و سفت است » بثْر«آورده كه ثؤلول نوعي تاول 
(بدخيم)، » منكوس«هاي مختلفي همچون  كه به صورت

(آويخته)، » متَعلّق«تكه)،  (تكه» ذو شَظايا«(متالطم)، » متَشقّق«
» معفّف«(بلند و كشيده)، » طويل«مانند)،  (ميخ» مسماري«

 ).11شود ( (باز) ديده مي» منفَتح«(ضعيف) و 
» ثؤلول«شناسان عرب بين تلفّظ  رغم اختالف ميان لغت به

تواند  )) كه ميθūlūlواو، ( (با» ثولول«)) و θo'lūl(با همزه، (
 ي) بودن آن رعربيغبه بحث در باب اصيل (عربي) يا دخيل (
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» ثئالل«ياري رساند، اين واژه در عربي در دو صورت اشتقاقي 
شود. همچنين از انواع مختلف آن چون  نيز يافت مي» للُأتث« و
 ).1( نيز ياد شده است» مسماريه ورم«و » رونورم قُ«

» سلوعم«و اسم مفعول آن » سلعه«عالوه بر اين، اصطالح 
فرهنگ شناسي چون  نيز در عربي رايج است. در منابع لغت

است؛  نوعي زگيل بدون درد توصيف شده » سلعه«، نفيسي
آن را در  ذخيرة خوارزمشاهيهمچنين متون پزشكي چون 

» شحمي«(نرم و رقيق، همچون عسل)، » شهدي«انواعي چون 
تر از  تر و خشك (غليظ» عصابه«(غليظ و خشك، همچون پيه)، 

ترين نوع، همچون گوشت  ترين و خشك (غليظ» لحمي«پيه) و 
 ).1اند ( بندي كرده شده) رده خشك

نيز اصصالح ديگري است كه در » دعرج«يا » عرجود«
رود و  كار مي هاي نخل و انگور به عربي براي توصيف جوانه
، به آژخ (زگيل) يا هر چيزي كه در براي تقريب بيشتر به ذهن

، تشبيه شده است زند يبرماولين مراحل رشد گياه از انگور سر 
)1.( 

 زگيل شناسايي و درمان
كه توسط پزشكان هاي درماني كالسيك  عالوه بر روش

هاي  شود، در ساليان اخير طيف وسيعي از روش تجويز مي
 ليوتحل هيتجزي و موردبررسدرمانيِ مردمي، سنّتي و مكمل نيز 

 قرار گرفته است.
زگيل را در   هاي مردمي درمان يكي از نخستين روش

محمد ابوالقاسم ابوسعيد  ، نوشتة ابوبكر مطهربننامة جمالي فرخ
توان يافت.  نويس قرن ششم قمري مي دانشنامهجمالي يزدي، 

دهان  ، دارويي آميخته از آب»آزخ«در اين گزارش براي درمان 
). 12دانسته شده است ( انسان ناشتا با سرگين گنجشك مفيد

گيري از  هاي امروزي مردمي، بهره اي از درمان نمونه عنوان به
نوعي هاي نامعمول و غيرمتداولي چون استفاده از بدن  روش

نيز مشاهده شده است. برخي از اين  حشره در مداواي زگيل
) از پزشكي مردمي 1390ها را در گزارش سپهرفر ( روش

 »ينگپل يآل«ها از  توان سراغ گرفت كه در كنار آن پيرانشهر مي
)āli.palingاستفاده  يل نيززگ يمداوا براي ،حشره ي)، نوع

 ).13شده است (

هاي گياهي، جبرئيلي و  درمان مثالي از عنوان بههمچنين 
 يخك،م) تأثير درماني برخي از گياهان مانند 1386ديگران (

اند و آن را با  را بررسي كرده مجنون يدب برگ دانه و ياهس
هاي معمول و متداولي همچون استفاده از تركيب اسيد  درمان

) Podophilineساليسيليك و اسيد الكتيك يا پودوفيلين (
). كار تحقيق و بررسي داروهاي گياهي 14ند (ا  مقايسه كرده

ري مطهشده در متون پزشكي سنتي همچنان ادامه دارد.  معرفي
ها عالوه بر تأييد و  ) در يكي از جديدترين پژوهش1394( نيك

دانه، ميخك و برگ بيد  شدة سياه تر معرفي تكرار تركيب پيش
اه اي از صمغ مهرگي مجنون، دو داروي ديگر همچون آميخته

همراه با شيرة گياه ماميران و استفادة مجزا از عصارة سير يا 
 ).15صمغ انجير را معرفي كرده است (

) نيز ضمن توجه به متون 1395قدمي يزدي و ديگران (
پزشكي دورة اسالمي، هم به علل پديدآمدن زگيل از ديد 

اند و هم  شده در طب سنتي پرداخته اسباب و علل مطرح
تة كلي درمان زگيل همچون تدبير ستّة سوابقي از سه دس

اند  ضروريه، استعمال دارو و اعمال يداوي را گردآوري كرده
هدايه المتعلمين «). در متون پزشكي دورة اسالمي همچون 16(

، بروز زگيل به بلغم »حقايق االدويه االبنيه في«و » في الطب
ر آو لزج منتسب شده و براي درمان آن استفاده از داروهاي قي

، 7ها چون ترنج پيشنهاد شده است ( يا مسهل و برخي ميوه
17.( 

 سابقه و هدف
تظاهرات ويروس پاپيلوماي انساني و گستردگي ظهور  عتنو

تواند بستري براي تنوع  و بروز آن در اعضاي مختلف بدن، مي
گونه  آن را فراهم كرده باشد. از سوي ديگر هر يگذار نام
بيني و شناخت از پديدة  نمتضمن نوعي جها ي،گذار نام

عنوان مثال، در برخي از اين  به ؛موردمطالعه نيز هست
ردپايي از تشبيه اين عارضه به برخي از اشيا  ها يگذار نام
هاي بسيار متفاوت و  شود (نك. ادامه). نام وضوح ديده مي به

ي كه براي ناميدن زگيل به كار رفته، ما را بر اين انديشه عمتنو
رو  كه شايد با يك عارضه يا بيماري خاص روبه دارد يم وا

هاي پزشكان  نگاري شناختي و تعريف نيستيم؛ اما سوابق واژه
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مختلف در ادوار تاريخ پزشكي ايران اين انديشه را تأييد 
 كند. نمي

اي از پزشكان و متخصصان تاريخ پزشكي تا  طيف گسترده
گاران و ن عامه و حتي واژه  شناسان و پژوهندگان فرهنگ مردم

هايي براي ناميدن اين  نويسان همگي به كثرت نام فرهنگ
اند.  عارضة ساده و معمولي و ارتباط معنايي ميان آن اشاره كرده

رسد كه به جاي تمركز بر  نظر مي در اين صورت چنين به
در  عو تنو راصل ناخوشي با نوعي تكث رشناخت تنوع و تكث

هاي  فرهنگ از خرده ها و رويكردها و شايد طيفي بيني جهان
 رو باشيم. پزشكي روبه
هاي مرتبط با آن  و گزاره يگذار اين پراكندگي نام ،در ادامه

نگاران،  را از سه منظر بررسي خواهيم كرد: نخست، واژه
شناسان؛ سپس رويكرد تاريخ پزشكي و  زبان و نويسان فرهنگ

سي و شنا هايي برگرفته از مردم متون مرتبط با آن؛ سرانجام داده
 فرهنگ عامه.

 نويسي شناسي و فرهنگ زگيل از منظر زبان
هاي  ها و گويش واژگاني براي ناميدن زگيل به زبان عتنو

هاي اروپايي نيز اين  ايراني اختصاص ندارد و در زبان
عنوان مثال، از  به ؛مشاهده شده است يگذار در نام گوناگوني

اندند؛ در خو مي» وروكا«ديرباز در زبان التيني زگيل را 
) را از آن Verrues» (ورو«فرانسوي امروزي نيز اصطالح 

: اشاره و  الروس  گ ن ره اند. همچنين، در كتاب ف اقتباس كرده
» كورن«ان، از زگيل با لفظ عاميانة  ه ور ج ل ك ول در ف  ي اب ي ه ش ري
)cornتوان از  )؛ در حالي كه مي18( است ) ياد شده

 verruceو  warze ،wart انندماصطالحات علمي ديگري 
 Danielاستفاده كرد. گويا نخستين بار دانيل سنرت (

Sennert) 1636سال )، در م 1637تا  1572)، پزشك آلماني 
) براي توصيف زگيل استفاده كرده verruca» (وروكا«از كلمة 

 است.
هاي اروپايي همچون آلماني، انگليسي، ايتاليايي و  در زبان

 /Wart/ Wart» (وارت«يل با اصطالح لهستاني از زگ

Warzwشود. در انگليسي كهن ( ) ياد ميOld English اين (
ها  ) بوده است. همة اين گونهwearteصورت ( واژه به

كه خود  گردند ي) بازمverruca» (وروكا«صورت التيني واژة  به

-Proto-Indoاي فرضي در زبان هندواروپايي پيشين ( به ريشه

Europeanصورت پيشنهادي  ) با-wersشده از * و مشتق 
هاي  . زبانگردد ي* (به معناي بلندي و باال) بازمwer- ريشة

مختلفي از ارمني و ايسلندي كهن تا نروژي و هلندي اروپايي 
 ).19اند ( اين اشتقاق را حفظ كرده

به » ثؤلول«رغم حضور اصطالح  جالب توجه است كه علي
با اندكي تغيير و  »وروكا«ظ التين تلفّمعني زگيل در زبان عربي، 

به متون ادبي و داروشناختي پزشكي دورة  تقريباً با همين شكل
 منتهي، االدويه  مخزنهمچون  . در منابعياسالمي راه يافته است

و » فَروقَه«صورت مستعرَب  به »وروكا« الموارد  اقربو  االرب 
(پيه » الكُليتَين شَحم«يا » پيه گرده و دل«، »پيه گرده«به معناي 

 ).1( شود مشاهده ميكُليه) 
هاي مختلف هر واژه، مفهوم يا  ها و ريشه جويي نام براي پي

هاي واژگاني  توان به فرهنگ اصطالح آن در زبان فارسي، مي
لغتنامة ، فرهنگ نفيسي، برهان قاطع ،لُغت فُرسكتاب چون 

 شناختي فرهنگ ريشهو  فرهنگ بزرگ سخن، فارسي دهخدا
 سي مراجعه كرد.زبان فار

 458، نوشتة اسدي طوسي (تأليف پس از لُغت فُرسكتاب 
ق)، اولين فرهنگ لغت موجود به زبان فارسي است كه در 
اوايل قرن پنجم هجري قمري تأليف شده است. در اين كتاب 

ضبط شده » بالو«و » آژخ«بيماري زگيل تنها به دو صورت 
وصيف برآمدن آن از بدن است و ضمن تشبيه آن به عدس و ت

چيزي «از دورة طوالني درمان آن نيز ياد شده است:  ،مردم
 ).20» (باشد چون عدس؛ از تن مردم برآيد و دير بماند

ق)، نوشتة  1062(تأليف  برهان قاطعدر 
تاشكل،  بالو، خلف تبريزي، از واژگاني چون بن محمدحسين

ياد شده است.  عنوان معادل زگيل گُنده، گُوگَه و وِردان به
صورت دو مدخل  به» ازخ«و » آژخ« برهان قاطعهرچند در 

هاي سخت كه از اعضا  دانه«اند:  مجزّا و با تعريفي چنين آمده
)؛ اما 21» (لول گويندؤكند و به عربي ث آيد و درد نمي برمي
، »آزخ«، »آژخ«معين در پاورقي يادآور شده است كه  دمحم

با  اوهمه يكي هستند؛ » زوخ«و » زخ«، »ژخ«، »ازخ«، »اژخ«
بودن اين بيماري بين انسان و  به مشترك نوروزنامهاستناد به 

 اسب اشاره و اندازة آن را بين گندم و نخود ذكر كرده است.
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يكي از مزاياي درج شواهد شعري ذيل تعريف هر واژه يا 
هاي واژگاني اين است كه به  اصطالح مهجور در فرهنگ

صت و توان بررسي، تحليل و مقايسه پژوهندة امروزي فر
پس از درج شاهدي از  برهان قاطعدهد؛ براي نمونه، در  مي

شعر شاكر بخارايي، شاعر قرن چهارم قمري در ماوراءالنهر، 
گاه براي » بالو«توان به اين نتيجه رسيد كه اصطالحي چون  مي

 ).22، 21( رفته است كار مي مژه نيز به يادكرد از نوعي گل
ش)،  1334تا  1257اكبر دهخدا ( يران معاصر، عليدر ا
توجه   از سابقة جلب» زگيل«، ذيل مدخل لغتنامة فارسيمؤلف 
هاي مربوط به زگيل خبر داده است. بنا بر يادداشتي  نام عبه تنو
 1292، پرويز ناتل خانلري (»زگيل« شده به اصل مدخل افزوده

زمان نگارش شناس معاصر كه در  ش)، اديب و زبان 1369تا 
وظيفه بوده و  منصب جواني در خدمت نظام صاحب ،لغتنامه

سركردگي بر جمعي حدوداً هشتادنفره را داشته،  مأموريت
شود كه هريك از افراد زيردست او اين عارضه را به  متوجه مي

نامد: منطقة جغرافيايي خويش مي نامي خاص 
لري در چند سال پيش دوست جوان من، [پرويز] ناتل خان«

پرسد در  بيند و مي [...] وقتي زگيلي بر دست يكي از افراد مي
اند هريك  پيش شما اين را چه گويند؟ چند نفر كه در آنجا بوده

پرسد و  گويند. [...] از مجموع افراد جداجدا مي نامي ديگر مي
گيل (در جوين، بام  نتيجه اين است: زگيل (در ساوه)؛ سين

؛ سگيل (تيزجان از توابع گلپايگان)؛ آباد از توابع سبزوار) صفي
سلّك (؟)؛ آبلة سك (مغيسه و كالتة ميرعلي در سبزوار)؛ بِلوك 

لي (گلپايگان)؛ دژوِل  تي (؟)؛ توتولَك، توتولَه، (خوانسار)؛ تي
اي [نزديك] به كاشان) گوجِه (فين، [نزديك] به  (باد، نام قريه

بليغ (گلپايگان)؛ كاشان)؛ گوجيله، گوگيله (؟)؛ بريغ، باريغ، 
باليك، بليك (بهرود، از توابع سبزوار)؛ بلور، بال، بليجه (بيد، 
رامشين از اعمال سبزوار)؛ بِليك (خراسب، از توابع سبزوار)؛ 
بهلور (مزينان)؛ باالر (داورزن، بين سبزوار و نيشابور)؛ بالور 
، (مزينان)، بلي، بِلي (هاشمسا، از توابع سبزوار)؛ وِري (وانشان

 ).1(» در گلپايگان)؛ وريك (تويسركان).
 خان نفيسي، مشهور به ناظم اكبر يپيش از وي، ميرزا عل

 كم ده  دست فرهنگ نفيسي) در .ش 1303 -.ق 1263االطباء ( 

مترادف با زگيل را ضبط كرده و در بيشتر موارد هنگام  ةواژ
 (اژخ) و» آژخ«ها را با دو اسم فارسي  تعريف اين واژگان آن

مستندسازي كرده است. اين كلمات » ثؤلول«زگيل و اسم عربي 
ازخ: دانة سختي كه بر بدن «اند از  به ترتيب الفبايي عبارت

بالو: ازخ و «؛ »آدمي برآيد و درد نكند و به تازي ثؤلول گويند
زوخ: ثؤلول و «؛ »زخ: آزخ و ثؤلول و زخم و جراحت«؛ »ثؤلول

): ثؤلول و آژخ jaxژخ («؛ »اي كه بر تن آدمي رويد پاره گوشت
گوگ: دكمة گريبان و «؛ »گندمه: اژخ و ثؤلول«؛ »و زگيل

وذَم (اسم «؛ »منگل: دزد و راهزن و ميخچه و ثؤلول«؛ »ثؤلول
اي سخت كه بر  ): دانهverdanوردان («؛ »عربي): آزخ و ثؤلول

 .)23(» اندام آدمي برآيد و به تازي ثؤلول گويند
 زشكي دورة اسالميزگيل در متون تاريخ پ

هاي مختلف هر عارضه يا  براي بررسي تاريخي گونه
دورة بيماري بايد به متون تاريخ پزشكي و منابع پزشكي 

 اين مكتب بيشتر متون كهناسالمي مراجعه كرد. -ايراني
هايي  اند. از ميان معدود متن  پزشكي به زبان عربي نوشته شده
ذخيرة ، التنويرتوان به  مياند،  كه به زبان فارسي بر جاي مانده

 اشاره كرد. طب يوسفىو  خوارزمشاهي
 نوح بن ، نوشتة حسنهياالصطالحات الطب يف ريالتنو

قمري بخاري، اولين فرهنگنامة پزشكي به زبان  ابومنصور
فارسي است. قُمري كه يكي از مشهورترين پزشكان سامانيان 

ده  در قرن چهارم هجري قمري بود، در كتاب خود و طي
را ثبت و ضبط  خويش بيشتر اصطالحات پزشكي زمان ،فصل

هاى  اندر نام«كرده است. در باب دوم از اين كتاب با عنوان 
آزخ بود  ثولول: «آمده است» ها كه بر روى تن پديد آيد بيمارى

و دو نوع است يكي تر و نرم بود و ديگر سخت و خشك و 
ختصر عالوه بر ). در اين گزارة م24(» اين را مسامير گويند

؛ جمع »مسامير(«تقسيم بيماري به دو گروه با تشبيه آن به ميخ 
 رو هستيم. روبه») مسمار«

ق)، پزشك ايراني  531تا  434سيد اسماعيل جرجاني (
قرن ششم، كه برخي از آثار پزشكي خود را گذشته از عربي، 

نوشت، چندين بار  زبان علمي روزگار، به زبان فارسي نيز مي
  ،»گندمه« با» زگيل«ميان نام رسمي (عربي)  يگذار اوت نامبه تف
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به شهر من «نام بومي آن در زبان مردم گرگان اشاره كرده است: 
؛ ...»گندمه كه به تازي ثؤلول گويند، «؛ »ثؤلول را گندمه گويند

 ).25(...» ، تازي ثولول گويندگندمه را كه به «
ف به موالنا در اوايل قرن دهم، حكيم يوسف هروى، معرو

ق)  917(تأليف در  جامع الفوائديا  طب يوسفىيوسفى، در 
يك رباعي، چنين آورده  در قالبپس از بيان شيوة درمان زگيل 

رسد در قرن دهم  نظر مي از اين رو به». ثؤلول يعني زخ«است: 
در ميان مردم هرات رايج و  همچنان »زخ«اصطالح  مري،ق

 ).26(معنادار بوده است 
هاي مشترك ميان تاريخ پزشكي و  از آخرين كوششيكي 

زيبايي در گزند، پژوهشي در شناسي را در كتاب  مردم
(از ديدگاه  هاي پوستي در طب مردمي در ايران بيماري

 گانواژ«بخشي به  ،يابيم. در اين تأليف شناسي) مي مردم
 lexique des maladies et» (ها و مشكالت پوستي بيماري

problèmes de peauي ياه ه) اختصاص يافته و در آن واژ
و  [همان ثؤلول] چون آژخ (اژخ)، بالوك (پالوك)، گوك، ثالول

 .)27(اند  زگيل گردآوري و تعريف شده
 شناسي و فرهنگ عامه زگيل در منابع مردم

اي از باورها و رفتارها  مثابة گنجينه توجه به فرهنگ مردم به
ز اوايل قرن حاضر با و ضرورت گردآوري و مستندسازي آن ا

)، 1330تا  1281هاي فردي كساني چون صادق هدايت ( تالش
)، سيد ابوالقاسم انجوي 1376تا  1270زاده ( محمدعلي جمال

تا  1276) و حسين كوهي كرماني (1372تا  1300(  شيرازي
يافته  هايي جمعي و سازمان صورت تالش ) آغاز شد و به1338

شناسي،  زبان (اول)، بنگاه مردمدر نهادهايي چون فرهنگستان 
 .)28(شناسي تداوم يافت  ادارة فرهنگ عامه و مركز مردم

)، شكورزاده 1345( نژاد هايي مانند آثار صفي پژوهش
يافته  ) نخستين مطالعات فردي سازمان1355) و پاينده (1346(

جانبة ابعاد مختلف فرهنگ مردم نواحي  در گردآوري همه
) تمامي باورها و 1345نژاد ( واد صفيمختلف ايران هستند. ج

آباد  رفتارهاي پزشكي، بهداشتي و درماني مردم روستاي طالب
توصيف كرده است. نكتة » اعتقادات پزشكي«را با عبارت 

هايي مثل آداب زايمان و  جالب اين است كه او مراسم و آيين
 ).29رفتارهاي پس از آن را جداگانه بررسي كرده است (

دادن عنوان يا سرفصل  ) بدون اختصاص1346شكورزاده (
 ،خاصي براي باورهاي پزشكي و بهداشتي مردم خراسان

آبستني و «هاي مختلفي چون  مطالب اين دانش را در سرفصل
) گردآوري كرده است؛ اما از پزشكي 130تا  93(ص » زايمان

) ياد كرده 99(ص » طب عوام در خراسان«مردمي با اصطالح 
خوبي  در ابتداي اين بخش آورده به اوه اي ك است. مقدمه

را  1340هاي رايج دربارة پزشكي مردمي در اواسط دهة  ديدگاه
 .)30بيان كرده است (

بيماري «عنوان  ) بخش دوم از كتاب خود را به1355پاينده (
) و در آن عالوه بر 264-232اختصاص داده (صص » و درمان

ماني گيالن، نظام گردآوري باورها و رفتارهاي بهداشتي و در
با اصطالح خاص را پزشكي خاص مردم آن سرزمين 

به پژوهندگان معرفي كرده است  »درمان محلي - تجربه گيله«
)31(. 

ها و  هاي مرجع و جامع دربارة زبان تدوين كتاب
ها و  موضوعي زبان-هاي ايراني همچون فرهنگ تطبيقي گويش
 2، 1389(دوست  هاي ايراني نو به كوشش محمد حسن گويش

هاي بومي  هاي مختلفي همچون نام و اختصاص سرفصل )ج
هاي مختلفي از بدن انسان، گياهان، حيوانات، ابزارها و  بخش

هاي  ها و اعداد زمينه را براي پژوهش مطالب متنوعي چون رنگ
كنند.  رو فراهم مي تحليلي همچون پژوهش پيش-تطبيقي
ها...  زبان موضوعي-دوست در بخشي از فرهنگ تطبيقي حسن

هاي ايراني  بيش از بيست اصطالح معادل با زگيل را از گويش
همچون استهباني، اناركي، كُردي، گزي، الرستاني، لري، 

هاي اين  ). داده32مازندراني و مونجني گرد آورده است (
توان به سه  مجموعه از اصطالحات مرتبط با زگيل را مي

هاي افتري، خراساني  (در گويش» بالوكه«خانوادة اصلي زباني 
هاي  (در شاخة شمال شرقي از گويش» گوجه«و كردي) 

اي و قُهرودي) و  مركزي ايران همچون ابوزيدآبادي، ابيانه
بندي  آبادي و سگزآبادي) دسته هاي ابراهيم (در گويش» زگيل«

 كرد.
 1390نگر از ابتداي دهة  انتشار چند پژوهش جامع

 غني و عميقي بود: نويدبخش گردآمدن ادبيات پژوهشي 
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؛ به سردبيري 1390در پيام بهارستان (» نامة طب سنتي ويژه«
فريد قاسملو) كه به بازنشر بخش باورها و رفتارهاي پزشكي از 

شناسي ميراث  شناسي پژوهشكدة مردم هاي مردم گزارش
زمان شد با انتشار پژوهش  )، هم33فرهنگي اختصاص داشت (

پزشكي سنتي و عاميانة مردم ) با عنوان 1390اللهي ( جانب
دانشنامة ). همچنين آغاز انتشار 34( شناختي ايران، با نگاه مردم
) در مركز دائرةالمعارف 1391(جلد اول،  فرهنگ مردم ايران

انتشار ديگر مجلدات آن (جلد  ببزرگ اسالمي و تداوم مرت
اي را در  نگرانه بندي و نگاه كالن ) فرصت جمع1398ششم، 

 ).35هندگان اين حوزه قرار داده است (اختيار پژو
پيكرة نسبتاً جامعي از اصطالحات  ،با چنين زمينة مناسبي

جمله اصطالحات  ها و از بومي و مردمي در بيشتر حوزه
روي پژوهندگان خواهد بود. پيش از اين يادآور  پزشكي پيش

 1330شديم كه مشاهدات پرويز ناتل خانلري در اوايل دهة 
 يگذار اصطالح در نام 30بت و ضبط نزديك به سادگي به ث به

) نيز در يكي از آخرين 1395زگيل انجاميد. زهرا نصراللهي (
متذكّر شده كه در فرهنگ مردم ايران با  را نكته اين ها پژوهش

در  وعشناختي متوجه تن تغيير در حوزة جغرافيايي و مردم
 شويم: زگيل مي يگذار نام

شود و نام  ي خوانده ميعيار متنوهاي بس اين بيماري با نام«
آن از شهري به شهر ديگر متفاوت است؛ براي نمونه، به آن در 

چم  )؛ در تالشي: كوليه240ميسك (پاينده،  گويش گيلكي: كولَه
)؛ در لري: 68لك (ناصري، )؛ در بلوچي: م305زاده،  (بخشي

)؛ در سمناني: واريه 307؛ آذرلي، 3كار / گار (سجادپور، 
)؛ در شيرازي: 90زاده،  )؛ در دامغاني: والو (ربيع101يب، (عندل

) و در كردي و خراساني: 328؛ آذرلي، 332گوك (همايوني، 
 ).6» (گويند. ) مي202؛ شكورزاده، 378بالوك (ايازي، 

 :ها مواد و روش
با مراجعه به منابعي همچون پيش از اين ياد شد كه 

اول  هاي دست شناختي، گزارش تحقيقات و مطالعات مردم
پزشكي سنتي و عاميانة مانند  نگاري و متون تاريخ پزشكي مردم

؛ به 1390( پيام بهارستان، شناختي مردم ايران با نگاه مردم
، 33، 6( دانشنامة فرهنگ مردم ايرانو سردبيري فريد قاسملو) 

زباني براي واژگان مرتبط با مفهوم زگيل  اي هپيكر )،34
» ثؤلول«، »زگيل«وجو لغاتي مانند  در اين جست گردآوري شد.

ها گردآوري و  هاي بومي آن و معاني مختلف يا معادل» بالو«و 
) ذيل cross refrencesثبت شدند؛ سپس تمامي ارجاعات (

هاي واژگاني زبان فارسي و عربي مانند  اين واژگان در فرهنگ
)، 11فيروزآبادي ( قاموس المحيط)، 1(لغتنامة فارسيِ دهخدا 

االطباء  ناظم  فرهنگ نفيسيِ)، 22خلف تبريزي ( ان قاطعِبره
بررسي و ثبت شدند.  )23، 22دوست ( ) و دو كتاب حسن23(

هاي متناظر با هر  براي شناسايي و تفكيك هرچه بهتر پديده
 ،)7( التنويرواژه يا اصطالح بومي، از منابع تاريخ پزشكي مانند 

) نيز 26( ب يوسفىطو ) 25( ذخيرة خوارزمشاهي )،10( قانون
شناسي و مباني  هاي پژوهش در مردم روشاستفاده شد. 

رسانند تا اين  تطبيقي، به ما ياري مي  -شناسي تاريخي زبان
 بندي و تحليل كنيم. اسامي را رده
هاي تغيير زبان اعم  شناسي تاريخي عوامل و زمينه در زبان

شوند.  مي بررسي ،از عوامل ايجادكننده يا محدودكنندة آن تغيير
هاي مختلف يا تاريخي هر  درواقع آگاهي از تفاوت ميان گونه

هايي در مورد تغيير  واژه يا انديشه در هر زبان به طرح پرسش
زبان و از جمله تلفّظ  يتك اجزا شود. تك مي منجر واژگان

هايي  مند تغيير زبان قرار دارند. مؤلفه واژگان در زير سيطرة نظام
هاي عاميانه و  شناسي وژيك، قياس، ريشههمچون عوامل فيزيول

اند   شناختي را از جمله عوامل تغيير زبان برشمرده عوامل جامعه
كاوش در پيشينة  منظور بهبرخي از پژوهندگان  ).36(

ها و  شناسي تاريخي زبان فارسي، ضمن گردآوري واژه زبان
هاي خاص به سراغ  اصطالحات بومي يا مختص به گويش

اند. از اين منظر چنين  رسي پزشكي نيز رفتهبررسي متون فا
هاي بومي گياهان، داروها و  سبب اشتمال بر نام هايي به متن

 ).37اي دارند ( شناختي ويژه ها ارزش زباني و مردم بيماري
در حوزة موردنظر ما، شناخت تغييرات آوايي همراه با 

هاي بازسازي زباني موجب تشخيص  وري از روش بهره
. اين واژگان چنان شود ميراي منشأ واحد واژگاني دا

ها را  توانيم آن مند آوايي و معنايي دارند كه مي هاي نظام شباهت
 توان براي  بودن مي ريشه هم بدانيم و پس از اثبات » ريشه هم«
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. راهبردهايي چون )36(ها تالش كرد  بازسازي منشأ واحد آن
هاي  وشراز جمله » پذيري آوايي توجيه«و » حكم اكثريت«

هاي فرضي هستند كه  ريشه و يافتن ريشه بازسازي واژگان هم
)، قاضي William Jonesسر ويليام جونز ( 1786 سال در

)، را به كشف رابطة م 1794تا  1746بريتانيايي ساكن هند (
ميان سانسكريت، التين، ژرمني و سرانجام پيشنهاد زباني 

-Proto-Indoفرضي به نام هندواروپايي نخستين (

European) 38) موفق كرد(. 
بخشي از اين  دستور تاريخي زبان فارسيناتل خانلري در 

مند درون زبان فارسي را در قالب  هاي نظام دگرگوني
يندهايي همچون اها و فر ها و همخوان هاي واكه دگرگوني

). از اين 39تبديل، ادغام، قلب و حذف توضيح داده است (
و » بالوك«آوايي مانند ارتباط ميان  هاي منظر برخي از دگرگوني

اي در  اي مانند تبديل واكه با توصيف دگرگوني واژه» باليغ«
) Vowelشود. حذف واكة ( توجيه مي» زيهن«به » هنوز«تغيير 

را » فَسانه«و » افسانه«يندي كه دو صورت انخستين، يا همان فر
نيز مشاهده » ژخ«و » آژخ«پديد آورده، در توليد دو صورت 

به » بالوكه«همچنين تبديل واكة پاياني، مانند تغيير  .شود مي
در زبان » پاشنا«به » پاشنه«هايي همچون تغيير  در تبديل» بالوكا«

 .)39فارسي سابقه داشته است (
) نيز ذكر چند consonantsها ( در زمينة تبديل همخوان

همخوان  ،»ورزگر«به » برزگر«مثال كافي است: مشابه با تغيير 
تغيير كرده است؛ همچنين » والوك«نيز به » بالوك«خستين ن

كه سابقة آن را در تغيير » پالوك«به » بالوك«است تغيير 
اي از  توان سراغ گرفت و سرانجام نمونه مي» پدرود«به » بدرود«

در تغيير  توان را مي» چرغ«به » چرخ«تغيير همخوان پاياني 
 .)39ديد ( »آزغ«به » آژخ«

ز اين نيز ياد شد مبناي اصلي برخي از اين چنانكه پيش ا
از  بعضيها براساس شباهت به برخي از اشيا مانند  ذاريگ نام

 از يا بعضي نخود و ماش لوبيا، حبوبات همچون عدس، گندم،
، »آبله«و برخي از اشيا همچون  ها مانند آلبالو، ترنج و توت ميوه

 آنصورت جمع  و »مسمار«در فارسي ( »ميخ«و  »ستاره«
ميخ «نيز بوده است. مردم خوانسار به زگيل  در عربي) »مسامير«

براي ؛ )6گويند ( مي» ميخ گوشتي«و مردم يزد به آن » شيطان

صورت زگيلي سرخ و سياه  به برهان قاطعكه در » توته« نمونه،
») توته«، ذيل برهان قاطعو روييده بر پلك توصيف شده (

؛ جزء دوم واژة آلبالو )، به ميوة درخت توت شباهت دارد21(
(در اصل: آلوبالو) از راه تشبيه اين ميوه به نوع خاصي از زگيل 

همچنين در شعري از عثمان مختار  ).22توليد شده است (
غزنوي، شاعر، حكيم و طبيب نيمة اول قرن ششم، كه در 

)، صورت پر از زگيل انساني به ميوة 21نقل شده ( برهان قاطع
 ).22، 21است ( درخت ترنج تشبيه شده

ي براساس شباهت را در كاربرد گذار نامنمونة ديگري از 
) براي زگيل در mulk» (ملك«فرد  اصطالح منحصربه

توان  هاي بلوچي مي هاي ناحية سيستان و گروه گويش گويش
عنوان مثال، در ايرانشهر و حوزة رواج گويش  يافت؛ به

» مكَك«صورت  ، در جنوب آنجا، اين واژه به»الشاري«
)mokakلك). «6شود ( ) نيز تلفّظ ميدر » ماش سياه«يا » م

تر از  اي شبيه به لوبيا يا ماش است و البته اندكي بزرگ اصل دانه
ماش و وجه تسمية زگيل به آن از روي شباهت نوع خاصي از 

شناختي زبان فارسي اين  زگيل بوده است. در منابع واژه
) نام نوعي ماش -mudgáاصطالح را به ريشة هندي (

)Phaseolus mungo=اند و كاربردهاي نادري  ) مرتبط دانسته
از آنجا كه چنين ). 22اند ( از آن در شعر فارسي را گرد آورده

تري  هاي آوايي يا واژگاني كهن ما را به ساخت ييها يگذار نام
 هنگام كمتري دارند، تاريخي شوند و ارزش رهنمون نمي

 گيرند. قرار مي ة دومبترمدر  هاي زباني بررسي
 و بحث: ها يافته

هر بيماري گام نخست در تشخيص  يگذار از آنجا كه نام
هاي كهن و ديرينه  بيانگر نظام ،هاي مرتبط با زگيل آن است، نام

رو، انتخاب هر نام يا  از اين در تاريخ پزشكي ايران هستند.
اي  بيني ويژه اصطالح براي پديده يا مفهوم خاص با جهان

گذاري براي يك بيماري  بنابراين، اگر تنوع نام تناظر است؛م
توان تا حدودي اطلسي  ساده همچون زگيل تبيين شود، مي

براساس  را هاي كهن پزشكي ايران فرهنگ تاريخي از خرده
 ها تهيه كرد. شناخت بيماري

 بندي آوايي واژگان زگيل دسته
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اصطالحات بومي زگيل در زبان فارسي (و ساير 
هاي  مردم ايران) را براساس شباهت امروزيهاي  گويش

 بهتوان  مي تطبيقي -شناسي تاريخي هاي زبان و بررسي واژگاني
هاي ايراني با پنج گروه فرعي و  (خانوادة نام دستة اصلي دو

و يك مجموعه از  هاي غيرايراني با دو گروه فرعي) خانوادة نام
 خواني ندارند، كه با دو دستة اصلي هيچ هم اصطالحات پراكنده

 .بندي كرد دهر
هاي ايراني  هايي با ريشه . دستة اول به خانوادة نام1

 شود: اختصاص دارد و خود به پنج گروه تقسيم مي
در ابتدا كه  كهنيصورت  :»آژخ«آوايي  گروهنخست، الف. 

 گفتاري هاي و با گونه هشد ها و منابع ادبي يافت  فرهنگ
ازغ، ازخ، اژخ، ژخ و زخ ثبت مختلفي همچون آژخ، آزخ، آزغ، 

شناسي تطبيقي آزغ، آزوغ،  . از لحاظ زبانو ضبط شده است
ازغ، ازك و ازگ به معناي گره چوب، جوانه يا شاخة گياه با 

و  *OZDOS* ،HOSGOSهاي هندواروپايي  ريشه
OZGO* صورت  ارتباط دارد؛ همچنين در زبان پهلوي به

ASG كهن، ايرلندي كهن و هايي چون آلماني  بوده و در زبان
 ).22، 19ولزي كاربرد داشته است (

ترين صورت  گسترده :»بالوكه«آوايي  گروهدوم، ب. گروه 
هاي بال، بالو، والو، واريه، بلوك، باليك،  آوايي كه به گونه

بليك، بريغ، باريغ، بليغ، بليجه، بهلور، بلور، باالر، بلي، بِلي، 
ايند قلب آوايي)، واژو وري، وريك، پالو، باكوله (حاصل فر

در فرهنگ » اُرو«برداري) و  (شايد تصحيف در ضبط و نسخه
). 40( مردم نواحي گوناگون ثبت و مستندنگاري شده است

به معناي  و vardūka*در ايراني باستان » بالو«صورت فرضي 
از روي زمين يا » دهيورقلمب«هر چيز برآمده، متورم و اصطالحاً 

هندگان اين واژه را برگرفته از ريشة پوست بوده است. پژو
-uerdh*(يا ديگر ريشة هندواروپايي  -uer-d*هندواروپايي 

اند يا به  شدن دانسته ) و به معناي رشدكردن، باليدن، بزرگ
كردن و  به معناي بادكردن، ورم -bhel*از ريشة » بالو«اشتقاق 

پايي ). اين واژه با دو اصطالح ارو22اند ( آماسيدن اشاره كرده
 ريشه و مرتبط است. هم Verrucaو  Wartرايج

در اين گروه با  :»گوجه«آوايي  گروه، سوم ج. گروه
رو هستيم: گوجه، گوجيله، گوگيله،  اصطالحات زير روبه

از پيشينة كاربرد اين اصطالح در متون  ؛و... كوك ،گوگ، گوك
نيز پيش از اين ياد كرديم:  فرهنگ نفيسيشناختي چون  ه واژ

هاي ديگري از  تلفظ ).23» (گ: دكمة گريبان و ثؤلولگو«
) gowkصورت ( ) در سيستاني و بهgokkصورت ( به» گوك«

). 22در گويش تربت حيدريه نيز ثبت و ضبط شده است (
» گورجه«هايي چون  و گونه» گوجه«دوست با قيد ترديد  حسن

)gurĵa (گوبجه«) و «gobĵa را مأخوذ از تركي دانسته است (
)22(. 

هايي كه همگي از  گونه :»توته«آوايي  چهارم گروه د. گروه
 توتوله توتولو، اند همچون: توتولك، اشتقاق يافته» توته«ريشة 

شايد از » توته«اصطالح  پيش از اين ياد شد كه ؛لي تي تي و
؛ وجه اشتقاق روي شباهت زگيل به ميوة توت ابداع شده باشد

كردن مرتبط  اسيدن و ورم) به معناي آم-tavآن را با ريشة (
 ).22اند ( دانسته

در حوزة : گيالني عمتنو هاي گروه نام، ه. گروه پنجم
» ليسك چوبه«جغرافيايي گيالن با چند اصطالح 

)čubæ.lisak ،(»رو هستيم؛  روبه» چم كوليه«و » ميسك  كولَه
ي در گيالن رواج ترو فراگير تر طور عام به» ميسك كولَه «ظاهراً 

خاص » چم كوليه «) و اصطالح 41) و (31)، (6ت (داشته اس
در بيشتر اين اصطالحات، بخش  ).6ناحية تالش بوده است (

 ).22به معناي پلك يا پلك چشم است (» كوله«اول 

هاي غيرايراني  هايي با ريشه . دستة دوم به خانوادة نام2
، شود: نخست اختصاص دارد و خود به دو گروه تقسيم مي

با توجه به اختالف منابع در ضبط دقيق ، »ثؤلول«آوايي  گروه
رسد شيوة  نظر مي ) بهθūlūl» (ثولول«) و θo'lūl» (ثؤلول«بين 

 »توته«توليد و ساختار آوايي برخي از اعضاي گروه آوايي 
، دوم؛ باشد» ثولول«تحت تأثير توتولك، توتوله و توته  همچون

امروزي  ، فراگيرترين گونة رسمي و»زگيل«خانوادة آوايي 
هاي ديگري نيز مشاهده  موجود كه عالوه بر زگيل به صورت

 رغم رواج اين اصطالح در برخي از نواحي  علي  شده است؛
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ترين اصطالح امروزي براي ناميدن  افغانستان، زگيل كه رايج
و  sigil )siyilاين عارضه است، ظاهراً از اصطالح تركي 

sogol) هاي مختلفي  گونه) و خود به 22) اقتباس شده است
تلفّظ  سگل و گيل، سگيل سين سيگيل،همچون زيگيل، 

 شود. مي
كه با دو دستة ديگر ة از اصطالحات پراكند اي مجموعه

 يها ونهنم ،تعداد اندك ليدل به خواني ندارند، اصلي هيچ هم

گذارند  در اختيار ما نمي پذيري بررسي دستة پرتعداد و يگفتار
ر بستر فرهنگي و زباني خاص ناحية صورت مجزا و د و بايد به

» زرك«همچون اصطالحاتي جغرافيايي خويش ارزيابي شوند. 
(مأخوذ از عربي) و » سلعه« ،»)زلق« ش(و گونة آوايي ديگر

، »گُنده«؛ »)ارك«(يا » ارگ«؛ »سلَّك«اش  شده بومي احتماالً ظتلفّ
») مهك«شده در سيستان  (يا گونة ديگر ضبط» لكم« و» گندمه«

 .»وردان«و 
 

 هاي گويشي هاي گوناگون زگيل براساس شباهت بندي نام دهر .1جدول

 هاي گويشي نمونه گروه زباني بندي رده

 اصطالحات ايراني

 آزغ، ازخ، زوخ، ... آژخ
 بالو، بليك، اُرو، ... بالوكه
 لي، ... تي توتولك، توتوله، تي توته

 وك، كوك، ...گوجيله، گ گوجه
 ليسك، ... چوبه اصطالحات گيالني

 اصطالحات غيرايراني
 ثؤلول، ... عربي
 گيل، زيگيل زگيل، سين تركي

 زرك، سلعه، گار، گندمه، ملك، وردان اصطالحات پراكنده
  

 »)ارك«(يا » ارگ«در خصوص اصطالح بسيار خاص و نادر 
اند كه  چنين حدس زده )،42، 33، 6(رواج دارد در لرستان كه 

) به معناي پيچيدن، چرخيدن -gartبا ريشة (» گار«شايد واژة 
 ).22خوردن ارتباط داشته باشد ( و تاب

با معناي متداول » گُنده«اصطالح  برهان قاطعبنا به ضبط 
رفته است  كار مي بزرگ و درشت براي ناميدن زگيل نيز به

اصطالح را با واژة  تطبيقي اين -شناسي تاريخي ). در زبان21(
هاي  ها و گويش ) در پشتو، يكي از زبانγundārai» (غونداري«

ايراني دستة شرقي، به معناي غده، برآمدگي و ورم مرتبط 
 ).22اند ( دانسته

) كه تنها از طريق Gandomœ» (گندمه«اصطالح كهن 
به ما  ذخيرة خوارزمشاهييادكرد سيد اسماعيل جرجاني در 

كند  اشاره مي م بومي آن در زبان مردم گرگاننارسيده و به 
ي شرق مازندران محلهاي  )، همچنان در برخي از گويش25(

باقي مانده است. امروزه براي ناميدن زگيل در گويش 
) و در Gandomak» (گندمك«مازندراني (طبري) از صورت 

» گندمه«گويش مردم حوالي بندر گز از همان صورت كهن 
امروزه گويشي  ). گفتني است كه گُرگاني32شود ( استفاده مي

)، كه با čivān» (چيوان«) و اصطالح 22آيد ( مرده به شمار مي
) در گويش رايج كنوني اردبيل و محتمالً با čibān» (چيبان«
)، در 33) در سپيدان فارس مرتبط است (sivak» (سيوك«

» گندمه«بيشتر نواحي استان گلستان جايگزين اصطالح كهن 
 است.شده 

با نام دو تن از شاهان » وردان«شباهت ظاهري نام  همچنين
م)، پسر اردوان و وردان  48-39اشكاني، وردان اول (حكومت: 

هاي  م)، پسر بالش كه تصادفاً بر سكه 58تا  55دوم (حكومت: 
مشاهده  شان گاه نقشي از زگيل روي گيج ،بازمانده از هر دو

خواهد بود  بعدي يشترهاي ب شود، يكي از موارد پژوهش مي
)9(. 

 پراكندگي جغرافيايي واژگان
پژوهشگراني چون دهخدا، ناتل خانلري، رواقي گفتيم كه 

) در آثار 1395و نصراللهي ( )1389دوست ( ، حسن)1382(
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هاي زگيل  نام عخود به ارتباط ميان پراكندگي جغرافيايي با تنو
ك و نزديك گاه در مناطق بسيار كوچ عاند. اين تنو توجه كرده

كيلومتر فاصله)  25به هم همچون گلپايگان و خوانسار (با تنها 
. در گلپايگان رواج اصطالحاتي شود ميماية شگفتي پژوهنده 

هاي گفتاري  (هر سه از گونه» بليغ«، »باريغ«، »بريغ«چون 
هاي  (هر سه از گونه» توتولَه«، »توتولَك«، »لي تي تي«و ») بالوك«

اند. در دو بخش  ر كنار هم مشاهده شدهد») ثولول«گفتاري 
از توابع گلپايگان نيز به ترتيب دو » وانشان«و » تيزجان«

  .)1گويشوراني دارند (» وِري«(زگيل) و » سگيل«اصطالح 
و » باد«در قرية » دژوِل«زمان  مشابه اين نكته را در رواج هم

توان سراغ  نيز مي -هر دو از توابع كاشان-در فين » گوجِه«
نيز ثبت  برهان قاطعدر » دشپيل«صورت  كه به »دژوِل« گرفت.

)، در 21، ذيل همين مدخل) (قاطع برهانو ضبط شده (
هاي يزدي و ناييني هم كاربرد دارد و ظاهراً برگرفته از  گويش

) به معناي غده يا گره ميان گوشت pil) و (-dušدو بخش (
 ).22است (

ي مختلف آن در خراسان ها و گونه» بالوك«كاربرد فراگير 
هاي مختلف آن  و گونه» ازغ«امروزي و رواج تاريخي اطالق 

نقطة عزيمت ما در اين بخش از پژوهش  ،در خراسان بزرگ
ترين  ياد كرديم كه كهناين پيش از  ).43رو خواهد بود ( پيش

به جاي زگيل » آزخ«جغرافيايي از رواج   -هاي تاريخي گزارش
...، نوشتة قمري بخاري  التنويراز خالل  را در ميان مردم بخارا

در دست داريم كه از آن به جاي معادلي براي ثولول (معادل 
عربي و رسمي زگيل) ياد كرده است. از اين گونه بيشترين 

هاي لغت فارسي بر جاي  شواهد ادبي و شعري در فرهنگ
مانده است و دامنة رواج آن را براساس مكان زندگي شاعران و 

مثال، حضور  عنوان توان تعيين كرد؛ به ان اين شواهد مينويسندگ
(اواخر قرن  در شعر شاعراني چون كسايي مروزي» آژخ«

 در ناحية مرو: اين اصطالحشاهدي است بر رواج  چهارم ه.ق)
                                                    از راستي تو خشم خوري دانم

 خبر بامِ چشم سخت بود آژ
توان به  در اين بيت عالوه بر استفادة زباني و جغرافيايي، مي

نيز دست يافت يا  )زگيل چشمي(ع زگيل انواشناسايي يكي از 

 »بالو«نيز همچون  »آژخ«گونه تعبير كرد كه احتماالً لفظ   اين
 ).1رفته است ( كار مي مژه يا زگيل چشمي به گل  براي نوعي

را نيز در ميان مردم » زخ«صورت  به» آزخ«تداوم رواج 
ليف طب يوسفي نوشتة يوسفي هروي أهرات و تا زمان ت

يادآور شديم. همچنين بايد بار ديگر به پيوند ميان تمامي 
و » زخ«، »ژخ«، »ازخ«، »ازغ«، »اژخ«، »آزخ«هايي چون  گونه

 ).21اشاره كنيم (» آژخ«با » زوخ«
صورت  ) در پشتو، بهzəxaصورت ( به» آزخ«امروزه 

)zǎkaيدغه و «هاي گروه  ) در مونجني، يكي از گويش
) xazōصورت ( ، رايج در شمال شرقي افغانستان، به»مونجاني

يغناب،  ةدري، رايج در شرق يرانيزبان ا ترين يشمال در يغنابي،
) در سريكُلي zošصورت ( و به رود زرافشان يها از دره يكي

، »سرغول«يج در ترين زبان زندة ايراني، را (سرغولي)، شرقي
ترين ارتفاعات پامير و سرحد چين همچنان كاربرد دارد  شرقي

شهر هرات (امروزه در افغانستان) و مرو (امروزه در ). 22(
 ترين نواحي رواج اين گونه هستند. يبرغتركمنستان) 

 عها از لحاظ تنو ترين اقليم خراسان يكي از گستردهاستان 
اقليم گذشته از رواج اصطالح زگيل است. در اين  يگذار در نام

در ناحية مغيسه و كالتة ميرعلي در حوالي سبزوار » آبلة سك«
آباد از توابع سبزوار، همچنان  در جوين، بام صفي» گيل سين«و 

در آنجا » بالوك«ريشه با  ي از واژگان همعطيف بسيار متنو
 و» بالور«در داورزن، بين سبزوار و نيشابور؛ » باالر«رواج دارد: 

در » بليك«و » باليك« ؛)33، 30، 6(» بالوك«در مزينان؛ » بهلور«
در بيد، رامشين » بليجه«و » بال«، »بلور«بهرود، از توابع سبزوار؛ 

در هاشمسا، از توابع سبزوار و » بِلي«و » بلي«از توابع سبزوار؛ 
 ).33، 30، 6، 1در خراسب، از توابع سبزوار (» بِليك«

يعني دامغان و سمنان نيز  ،ه خراساندر دو ناحية نزديك ب
 رواج دارند» واريه«و  »والو«به ترتيب دو اصطالح بسيار مشابه 

در » وريك«صورت  به» بالوك«هاي ديگري از  . گونه)33، 6(
و به  )30، 6(در كردستان » بالوك«صورت  ، به)1( تويسركان

ند در گلپايگان مرسوم هست» بليغ«، »باريغ«، »بريغ«هاي  صورت
)1 ،6 ،30 ،33.( 

 در ساير نواحي جغرافيايي ايران نيز واژگان بسيار متنوع و 
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اي رواج دارند: چند اصطالح گوگ، گوك، گوكه  ريشه البته ناهم
هايي از ايران گروه ديگري از پراكندگي  و گوجه در بخش

براي نمونه در  ؛دهند جغرافيايي اين اصطالحات را تشكيل مي
كار  و در فين كاشان اصطالح گوجِه به »گوك«شيراز اصطالح 

 با چند اصطالح نيز در حوزة جغرافيايي گيالن ).6، 1( رود مي
تر و  طور عام به» ميسك كولَه «رو هستيم؛ ظاهراً  روبه مختلف
) و اصطالح 41، 31، 6ي در گيالن رواج داشته است (ترفراگير

 .)6خاص ناحية تالش بوده است (» چم كوليه «
هاي  رغم آميختگي بيش از حد حوزه اس، عليبر اين اس

) isoglassesگويي ( زباني و گويشي كه كار ترسيم مرزهاي هم
كند،  ) را دشوار ميdialect boundariesو مرزهاي گويشي (

گويشي (شش حوزة مشخص -توان هفت حوزة جغرافيايي مي
هاي  و يك حوزة فرعي) براي كاربرد اصطالح زگيل و معادل

هاي ايراني  ها و گويش . حوزة زبان1ريف كرد: بومي آن تع
دستة شرقي كه امروزه اكثراً بيرون از ايران و در دو كشور 

. 2؛ »)آزخ«افغانستان و تاجيكستان قرار گرفته (ناحية رواج 
هاي ايراني غربي، از خراسان و سمنان  ها و گويش حوزة زبان

ا و ه . حوزة زبان3؛ »)بالوك«تا كردستان (ناحية رواج 

. حوزة 4؛ »)گوجه«هاي شمال شرقي (ناحية رواج  گويش
. 5؛ »)توته«هاي شمال شرقي (ناحية رواج  ها و گويش زبان

. حوزة بسيار متداخل و گستردة 6هاي گيالني؛  حوزة گويش
. ساير نواحي 7؛ »)زگيل«هاي تركي (ناحية رواج  گويش
 زباني و گويشي. تر كوچك

 گيري: نتيجه
 دوواژگان مرتبط با زگيل به  ،ايراندر منابع پزشكي 

 ، يك دسته از اصطالحات پراكندهگويشي-زباني خانوادة اصلي
هريك از اين شوند.  جغرافيايي تقسيم مي گروه هفتو 

هاي  فرهنگ خردهتوان با يكي از  هاي زباني را مي خانواده
بندي واژگان مرتبط  رده ديرين ايراني مرتبط دانست. باپزشكي 

اصطالح زگيل و توان  ها مي نقش آنشناخت  با زگيل و
و  هاي شناخت ترين شاخص را يكي از مهم هاي بومي آن معادل

پزشكي هر ناحيه از ايران دانست. با توجه به  قوم ارزيابي
توان  تحوالت زباني و دوري يا نزديكي از واژگان اصيل مي

ام تواند ديرينگي نظ بندي ديگري را پيشنهاد كرد كه خود مي رده
پزشكي هر ناحيه جغرافيايي از ايران را روشن كند. قوم
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