
بمعني صاحب  وربمعني كدخدا و صاحب خانه زيرا كه كد بمعني خانه و ). برهان . (صاحب سراي . صاحب خانه . كدخداي خانه •

گويند از آنكه خانه  كديورهر كس كه او را خانه اي باشد ). ناظم االطباء. (صاحب و مالك خانه و سرا). آنندراج . (است مانند تاجور

  ).اوبهي از حافظ . (را كده گويند

بمعني صاحب و الف ميان هر دو كلمه زايد است چه هرگاه كه كلمه » ور«، و بمعني خانه و ده» كد«ركب است از اماله كداور كه م•

  ): از غياث اللغات. (تناور و قداور اي دو حرف را با ور تركيب دهند الف در ميان زياد كنند چون
  

  .فردوسي                                       .سرآرد مگر بر من اين روزگار                              كديور بدو گفت پروردگار 

  لبيبي                                            .زمانه چاكر و دولت كديور                             سرايي مر سعادت پيشكارش 

 سر گردد رنجور چو افسر دو شود                    دل بيش كشد رنج چو دلبر دو شود

  مسعودسعد                         .دو شود كديورگردد كده ويران چو                         مستي آرد باده چو ساغر دو شود
  

 ): ناظم االطباء) (برهان( .باغبان). ناظم االطباء. (دهقان .زارع ). برهان. (زراعت كننده. برزيگر). فرهنگ جهانگيري) (آنندراج(.مزارع •

  رودكي                                        .بيل هشت و داسگاله برگرفت                    مرد زفت  كديورچون درآمد آن  

  فردوسي                                              .دليران پر آواز شاهي شدند                              كديور يكايك سپاهي شدند

  فردوسي.                                          به سالي به سه بهره دادي درم                            نكردي ستم  كديوركسي بر 

  فردوسي                                           .كه در خان ما كس نيابد سپنج                        كديور بدو گفت از ايدر مرنج 

  منوچهري                                       .مرا خورشيد كرد آبستن از دور                          گفت انگور كديوربه دهقان 

  )گرشاسب نامه(                                    .كند مار مر دست او را فگار                                بفكند دم مار كديور كجا

  )گرشاسب نامه(                     .كديور بود مرد كشت و درود               كه بازاريان مايه دارند و سود

  اسدي.                                                     كديور بطبع و سپاهي بدل                          سپهدار گنج آكن وغم گسل 

   نكوتر سليحش يالن نبرد          هست داننده مرد] گنج شاه[گنج او بهين 

  اسدي                                                        .كديور مهين پايكاران او                                 دگر نيكتر دوستداران او

  )7 تاريخ بخاراي نرشخي ص. (وران و خدمتكاران او بودندبود و اغلب اين مردمان كدي] ابخارا خدات ر[بيشتر او را 

  نظامي                                                       .زنگي بچگان تاك را سر                                   انداخته هندوي كديور

  نظامي                                                    .اخ راكديور فرامش كند ك                           چو ميوه رسيده شود شاخ را
  

  ):فرهنگ فارسي معين . (يس قبيله رئ. ريش سفيد قوم. دهگان. دهقان . بزرگ). ناظم االطباء) (برهان. (ه و دهرئيس و ريش سفيد قري•

  .ناصرخسرو                          .شد پاسبانت  رسول مصطفي                                پاسبان بود كديوروز آن پس كت 
  

  ). ناظم االطباء. (هنگام . وقت ). از حافظ اوبهي) (از برهان. (روزگار•

  )ناظم االطباء. (عالم). برهان. (دنيا•

  .ياد شده است  ktybrykآمده و در سغدي ) دنياداري(  kdybryft، )دنيا دار، جهاندار( kdybr) پارتي(كديور در اوراق مانوي •

  .ذكر شده كه به معني كدخدا و شهردار مي باشد  Aldermanدر زبان انگليسي معادل آن •


