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 است بوده "ینییپا سترگ یایدر" و "رانان بلم یایدر" یمعان بھ اصل در فارس جیخل نام

منسوب بھ ( ایگ -خواربھ وضوح می تواند از ریشھ پھلوی ) آنندراج(یعنی شاخی کھ از دریا برآمده باشد خلیج کلمھ 
دیل شده است؛ تب" ل"پارسی کھن، بھ " ر"چھ طبق قاعده . فارسی بوده باشد ایگ -خوریا ھمان ) شاخی از دریا= خور

بنابراین در جنگ سیاسی نام خلیج فارس یا متقابل آن، امتیاز قاطع و بزرگی بھ نفع ایران . نظیر تبدیل اروند بھ الوند
در بین النھرین باستان خود . ریشھ واژۀ خور فارسی یا خوار پھلوی در اساس بھ معنی جای گود و پست است. میشود

 .میده اندمی نا دریای پایینیخلیج فارس را 

معبد و بھ معنی  پارسوآن را از کلمھ سومری   جزیره خارکایزد آبھا بودن  نگارنده قبالً دورتر رفتھ و با توجھ بھ معبد
ولی اگر ھم چنین برداشتی وجود می داشت؛ پایھ اصلی پیدایش این نام نمی بود چھ نام خلیج فارس . گرفتھ بودم قربانگاه

اما این بدان معنی نبوده است کھ ھخامنشیان خواستھ . ی ھخامنشیان بدان اطالق شده استاز عھد قدرت گرفتن امپراطور
تنھا در نزد . باشند این خلیج را بھ نام قوم خود بخوانند؛ مسئلھ ملی گرایی بھ شکل کنونی آن در آن برھھ وجود نداشت

در . سیدن نیزه مرد پارسی سخن رانده استداریوش اول ملی گرایی اشرافی نسبتاً برجستھ بوده کھ از بھ دور دستھا ر
در زبانھای کھن ایرانی بھ " )گسترده(سی -)پایین( راَاُ  -)پایگاه، جایگاه( یاپ"بھ صورت  پارسنگاه اول چون کلمھً 

 "سی"بر این پایھ بھ نظر میرسد بھ مناسبت ھمین جزء اخیر یعنی . بوده است" گسترده در پایین جایگاه"معنی 
و کتب پھلوی نام خلیج فارس و دریای  اوستابوده است کھ در ) فراخ و گسترده( پَرثوھیئت سانسکریتی یا ) گسترده(

دریای یعنی " سی -پار"و بر این اساس ترکیب فارسی کھن  . ذکر شده است) گسترده( فراخکرتعمان بھ صورت 
یرانیان و مردم بین النھرین چنین آن چھ مسلم است نزد ا. برای نام خلیج ارجحیت پیدا می کند "بسیار گسترده"

دریای می دانیم کھ در بین النھرین باستان نیز عناوین . برداشتھای از نام و نشانھای کھن این خلیج بھ عمل می آمده است
در مجموع . و یا  دریای سمت برآمدن خورشید بھ خلیج فارس و دریای عمان داده شده است) پایین( بزرگ سمت جنوب

 کناری و پایینییعنی پارس از معنی لفظی خود قوم و سرزمین  خلیج پارسنام  یای گسترده جنوبی و پایینیدراین مفھوم 
 خدای جھان زیرینرا می توان  پرستش  نام قوم و سرزمین پارسدلیل این وجھ اشتقاق در مورد . نیز مستفاد می گردد

ایزد جھان ھمان  ،شمرددای قبیلھ ای پارسیان خبھ عنوان ) ھمزاد درخشان( جمشیدیعنی  و شراب ھوم و سر سبزی
ھمسر خشایارشا در ھنگام  آمس تریسو بھ قول ھرودوت، بھ دستور  بھ شمار می رفت) پارسی(= شیر سوارکھ  زیرین

تصویر این . کھولت برای افزایش طول عمر خویش و جلب رضایت وی چھارده کودک پارسی را  زنده بھ گور نمودند
وفھ از ناحیھ جنوب شرقی دریای سیاه  بدست آمده کھ پادشاھی تاج بر سر پارسی ایستاده بھ نیایش ایزد از مھری مکش

در  جمشید. نگھداری میشود موزه لندنوی مشغول است و بھ قول دوستمان دکتر کاوه فرخ نھ در موزه ارمیتاژ بلکھ در 
نام وی نزد . اھمیت فراوان پرستش میشدبا  جھان زیرین و جنوب خدای سیھ چھرهً نیز بھ عنوان  سمت ھندوستان

و سر  ھومایزد شراب (جمشید در سمت لبنان ایزد معادل . کافرھا ھنوز ھم  بھ عنوان خدای جھان زیرین زنده است
پرستش میشده است و تصور ) سرور زیبا(و آدونیس زیبا ) ایزد سرسبزی(ھومبابا تحت نامھای  )سبزی و جھان زیرین
 گیل گامشچون در واقع . کشتھ شده است) اژی دھاک(گرازوش مردوک /وی توسط ایزد ماروش بر این بوده است کھ

) امش -گا-گیل= در زبان اکدی یعنی پیرمرد جوان؛ بھ زبانھای کھن ایرانی یعنی کسی کھ بھ دنبال گیاه بیمرگی در آمد(
نیز در ) دوموزی( تموزدانیم کھ نام  می. جز مردوک در شمار پادشاھان اساطیری و اولیھ بابلی نیست ھومباباقاتل 

= دریغ( ھابیلدر اساطیر سامی اسطوره ایشان بھ صورت کشتھ شدن . فھرست ھمین پادشاھان اساطیری موجود است
پسران ھر دو جوان  تموزو  مردوک. زنده مانده است) مردوک نیرومند= قائن ( قابیلبھ دست برادرش ) آدونیس/تموز

جھان زیرین، کھ در ( دونّودر اساطیر سومری . خرد و زمین و آبھای ژرف بھ شمار میرفتندخداوند  ائا/انکیزیبای 
ایجاد میگردد ولی پسر ایشان  الھھ زمینو ) ھابیل، گاو آھن ایزد( ئیل-آپینتوسط ) اوستا بھ خوزستان اطالق گشتھ

د نام خلیج فارس منظور نھ این ایزد و نھ اما در مور. را بھ قتل می رساند آپینپدر خود ) قائن، پرورنده گاو( شوموقان
دریای قوم ویژه وی پارسھا است چھ آن در واقع ترجمھ پارسی نام کھن آنجا پدید آمده کھ نزد مردم بین النھرین بھ معنی 

ریای دکھ نزد مردم بین النھرین بھ  پیدا گردیده مدیترانھاین در مقام مقابلھ موقعیت آن با  دریای . است پایین و زیرین
 . نامگذاری شده بود باالیی

بھتری در اشتقاق این نام رسیده ام کھ بھ نتیجھ ای  بھ آلترناتیو فارسیکھ یک روز از عنوان مطلب فوق میگذرد حال 
یا ) محل با پارو راندن قایقھا(سا پارورا اساساً باید از نام مرکب فارسی  خلیج فارسو آن اینکھ نام . قطعی می ماند
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بگیریم چھ در عھد باستان ایران و بین النھرین نام سواحل  محل قایقراناندر مجموع یعنی ) ل قایق نشینانمح( پارواس
محل قایقرانان یعنی  آموگانو سواحل عمان را ) ماگان باستانی(خلیج فارس و دریای عمان غربی، خصوصاً بلوچستان 

از ) کورش سوم( فریدوندر رابطھ با فتح بابل توسط  جالب است کھ در اوستا. می نامیدند محل مغانیا ) بلم رانان(
نام این فرد اساطیری در شاھنامھ بھ عنوان طالیھ . سخن رفتھ است) شناوری( پروازاساطیری قادر بھ ) قایقران( پائورو

. تقید گردیده اسمنسوب بھ آب یعنی  آوگانبھ صورت ) مردوک، خدای ملی بابل(ضحاک دار سپاه فریدون  در نبرد با 
می نامیدند و این در بین النھرین باستان بھ صورت   ماقھخدای ماه خود را  یمنو عمان جالب است کھ اعراب سمت 

ھمین طور می دانیم نامھای باستانی نواحی استان . بوده است نانّاریعنی  ماهیکی از اسامی معروف ایزد ) قایق( ماگور
 مکورانو ) یا آنانکھ در آب آمد و شد دارند بر افراشتگان در آببادبان (ائوتیا ھرمزگان و سمت بلوچستان یعنی 

نیز در  مزوننام عربی کھن سرزمین عمان یعنی . بوده است) یا ُمغ مردم قایقران( ماگانو کشور دریایی ) قایقرانان(
ترتیب در ترکیب بھ  ماگانو  ُعّمانجالب است کھ نامھای  .است روی امواج دریا ھایسرزمین قایقزبان عربی بھ معنی 

مسعودی ھنوز نام عھد  در .ھم بھ معنی مردم ساکن آبھا  ھستند "گان-ماء"و ترکیب عربی و فارسی  "مان-او"فارسی 
را ھخامنشیان ) فارس( پارسنابراین فرض اینکھ اساساً این نام خلیج ب .دریای مکران بر خلیج فارس اطالق میشده است

مین پارس بدین خلیج داده اند منتفی است گرچھ این امر مسلماً در بھ رسمیت افتادن یا یونانیان بھ مناسبت مجاورت سرز
جالب است کھ بدانیم کھ در برخی از کشورھای اروپایی ازجملھ آراگونی اسپانیا،  .و مصطلح شدن دخیل بوده است

است  و  پارسصورتی از کلمھً  گفتھ میشود کھ بھ وضوح بارسورومانیایی و پرتقالی ھنوز بھ قایق از ریشھ التینی آن، 
از ریشھ ایرانی َمغ یعنی تنھ ( ماگانرا جایگزین خلیج  پارساین بدان معنی است کھ یونانیان و رومیان آگاھانھ نام خلیج 

مسلم بھ نظر  .بوده است پارسیانو ھم نشان دھنده امپراطوری  ماگاننموده اند کھ ھم مترادف نام کھن آن ) گود، قایق
است از ھمین ریشھ ) غ، ماگ، موگ، ظرف گودمُ ( َمغکھ مترادفی بر کلمھً  پارچخود زبان فارسی ھم کلمھ میرسد در 

 .می باشد

حال کھ دوباره بعد از تدوین مقالھً مغان و ماگان در جلد نھم این مجموعھ بر مطلب می نگرم، برایم معلوم گردیده است 
 ماکوبنیان نام شھر -)کنام و النھ کوھی(کلمھ ُکردی ماک ) ن و سیستانمنظور بلوچستا( ماگانو  مکرانکھ ریشھً نامھای 

بھ صورت  براھونام  .رفتھ است فارسھم بھ معنی سرزمین کناری بوده و از نام آنجا بر روی خلیج  پارسنام . می باشد
عھد باستان یعنی مردم  پریکانیاناز این معنی بر می آید کھ ایشان ھمان . در اوستا بھ معنی جھان دیگر است پَراھو

سرزمین ( ایراھستانو ) کناری( پارساز نامھای . می باشند) سیستان و بلوچستان عھد باستان(کناری ناحیھ گدروسیا
در کنار نام براھویی و پریکانیان معلوم میگردد کھ نام کھن تر سواحل ایرانی ) سرزمین کناری( الرستانو ) زیرین

 .بوده است و پایینیسرزمین کناری نی دریای عمان و خلیج فارس بھ مع

گرچھ در آن . بھ عینھ نقل میکنیم کھن خلیج فارسدر اینجا قسمتی از مطالب ویکیپدیای فارسی را در باب نام و نشان 
سرزمین بلم رانان یا سرزمین النھ (ماگان و ) مکوران( مکراناز نام مردم  خلیج فارسموضوع ریشھ نام اصلی 

یعنی سرزمین باشندگان کھن کرانھ این خلیج و دریای  پارسو یا ھمان ) سرزمین پایینی( ایراھستانو یا نام ) خارپشت
 :  عمان ناگفتھ مانده است

؛ جائی کھ )Sea of the rising sun: انگلیسیبھ ) (بحر الشروق الکبیر: عربیبھ (؛ ]یا جنوب[ دریای آفتاب تابان
 . اشاره داشت] بحرینجزیره [ دیلمونبھ  سومریھای  کند نیز در افسانھ آفتاب طلوع می

باستان نیز جاری بود و این دریا حداقل تا قرن ھفتم پیش  میان رودانو دیگر ساکنان  بابلیانو  آشوریاناین نام بر زبان 
ای گلی کھ  لوحھ. تابید اش می ھای باختری نشینان کرانھ از میالد بھ نام آفتابی شھره بود کھ ھر سحرگاه از افق آن بر ساحل

است، او در توصیف سرزمینی  را جاودانھ کرده از این نام سود برده ]۸[پادشاه آشور سنّاخریبدر پیش از میالد فتوحات 
 :نویسد بھ ارث برده، می سارگنکھ از پدرش 

 خدایان، پادشاه چارگوشھ، چوپان خردمند، محبوِب آشورسنّاخریب، پادشاه بزرگ، پادشاه توانا، پادشاه جھان، پادشاه «
شتابد، کردار نیکی دارد، قھرمان  نوایان می، کسی کھ پشتیبان ھمگان است، بھ یاری بیعدالت، عاشق حقتوانا، نگاھبان 

کاران را با غرشی  آورد، تبھ نقص، انسان توانا، برتریِن فرمانروایان، فرِد نیرومندی کھ گستاخان را از پای در می بی
ر روِی است و ب ھمتایی را بھ امانت نزد من سپرده آشور آن کوھستاِن پھناور، سلطنِت بی -کند؛ خداوندِ  ناگھانی نابود می

دریای باال؛ دریاِی غروِب آفتاب تا دریای پائین؛ دریاِی از . است افزارھاِی نیرومند مرا قرار داده ھا جنگ نشین  سر کاخ
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ھمھ موجودات بشری را در زیر گام ھاِی من مطیع کرده است؛ و فرمانروایان نیرومند از ھراس رویارویی  طلوع آفتاب
  ]۱۰[ ]۹[گریزند ھای دست نیافتنی می و ھمچون سیدیننو پرنده غار بھ مکانھایشان را رھا کرده  با من، خانھ

 رودان نوین میان

 ) The Sea of Bit Yakin: انگلیسیبھ (یا ) یاقین -بحر بیث : عربیبھ (یا  ای بیت یاکیندری

؛ در )The Sea of the Land of Chalden: انگلیسیبھ (یا ) بحر بالد الکلدان: عربیبھ (یا  دریای مملکت کلدان
 . کردند را در اختیار داشتند، از این دو نام استفاده می بین النھرینکھ جنوب  کلدانیانھزاره اول پیش از میالد، 

در ھزاره  کلدانیکنونی قرار داشت و پایتخت یا مھمترین شھر تمدن  ناصریھو  بصره، میاِن فراتدر ساحِل  بیت یاکین
آنان نام پایتخت خود را بھ حاکم خویش نیز میبخشیدند؛ پادشاه کلدانیان، پادشاه بیت یاکین نامیده . اول قبل از میالد بود

 ]۱۲[]۱۱[.ھا پادشاِه خود را پادشاِه بابل مینامیدند ھمان طور کھ بابلی. شد می

در شمال  استان نینوایدر  موصلدر کوھھاِی ُکرھا در نزدیکی شھر  رود دجلھدر کنار  غاریای کھ در  سنگ نوشتھ
از  آشورپادشاه ( شلمنسر سومدر این کتیبھ . کردند ھم از این نام استفاده می آشوریاندھد؛  کشف شده، نشان می عراق
 :برد نیز نام می سرزمین کلده دریایدر توصیف سرزمینھایی کھ بھ انقیاد خود درآورده از ) م.ق ۸۲۴تا  ۸۵۸

سالمانو آشارد، پادشاِه بزرگ، پادشاه نیرومند، پادشاه دنیا، پادشاه آشور، پادشاه مردمان بزرگ، کسی کھ با قدرت گام «
تصرف کوه ھاِی بلند را بر ) خدایاِن بزرگ(کنند، خدایان بزرگ شاماش و آداد، آنان  یارانش بھ او کمک می. دارد بر می

فاتِح سرزمیِن میاِن دریاِی سرزمیِن نایری .... اند از طلوع آفتاب تا غروِب آفتاب؛ پادشاه بی رحم و بی باک داشتھاو روا 
 ]۱۳[».از دریاِی مازاموای داخلی تا دریای سرزمین کلده).....مدیترانھ(وِع آفتاب تا دریاِی بزرگِ طل) دریاچھ وان(

ام دریای بزرگ غروب خورشید با ن دریای مدیترانھدر سھ کتیبھ دیگری کھ از شلمنسر سوم در ھمین محل وجود دارد، 
 ]۱۴[.است مشخص شده) The Great Sea of the setting sun: انگلیسیبھ (

؛ در نیمھ دوم ھزاره اول قبل از میالد از این نام استفاده بحر الجنوبیا ) South Sea: انگلیسیبھ (دریای جنوب 
  ]۱۵[شد می

از . اند ھای متعددی را برای این نام در نظرگرفتھ ، نویسندگاِن عرب معادل)lower sea: انگلیسیبھ (یا  دریای پائین
  ]۱۶[» البحر التحتانی«أو » البحر السفلی«أو » البحر االسفل«جملھ؛ 

زیستند  رفتھ و ظاھرا از سوِی آشوریان کھ در شمال بین النھرین می بھ کار می ھا اکدیو  بابلیھا، آشوریاناین نام توسط 
گرفتھ کھ نویسندگان  قرار می) upper sea: انگلیسیبھ ( یالبحر الُعلوو معموال در برابِر دریای باال . است دهرایج ش

 ]۱۹[ ]۱۸[ ]۱۷[.خوانند می دریای مدیترانھامروزی ھمواره آن را 

کشف  بابلپردازد و در  می منشیھخاپادشاه  کوروش دومشرح فتوحات  کھ بھ منشور آزادی کوروشدر کتیبھ معروف بھ 
 :است ا بھ دریای سواحل جنوبی سرزمین خویش دادهنیز این لقب ر پارسیانشده، فرمانروای 

، شاه چھار گوشھ جھان پسِر کمبوجیھ شاه اکدو  سومرمنم کوروش، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه «
ھمھ . اند ، ھمھ شاھان پیش اورنگ پادشاھی نشستھمردوکبھ فرمان ......بزرگ شاه انشان، نوه کوروش شاه بزرگ، 

 اموری، ھمھ پادشاھان )جھان(ھای دوردست، از چھار گوشھ  ، ھمھ مردم سرزمیندریای پائینتا  دریای باالپادشاھان از 
 ]۲۱[ ]۲۰[».مرا خراج گذاردند و در بابل بھ پایم بوسھ زدند کوچ نشینانو ھمھ 
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اند بوده کناری بلغاران یا کناری آالنھای سیبری، جنوب در پازیریک آریایی باستانی ساکنین  
 

 کیوشھ ھاو  )رقیزھاپرست ق اسب-عقاباسالف قوم حکومتی ( ھونچھار قبیلھ  عھد باستان در حوالی پازیریک در
ماھی پرست  آالنھای= ماساگتھای کناری( ساھا میدس یاو ) آسیانی ھا=  ووسونھاھمان  یا قوش پرست کوشانھای(

یعنی ماساگتھای ( ساھا دسیمخود پازیریک محل سکونت ھمین   میزیستھ اند و ھمھ چیز دال بر این است کھ )کناری
نظریات باستانشناسان بر مطابق . بوده است) ھای بعدی منابع کھن چینی؛ یانتی آسایی کناریگوزن پرست ماھی یا 

را شکست  ساھا ام دسی؛ ی حکومتیچین؛ فرمانروای ھونھا دراساس نشانھ ھای ھان شو، تاریخ رسمی دودمان ھان 
در تصاویر  ).تبدیل بھ یخ نگھدارنده فرش و اجساد شد البد این آب(حکومتی ایشان را بھ آب بست  یداده و شھر مرکز

مردماشیاء باستانی پازیریک   بھ کھ .را خفھ میکند سیمرغیکھ  انسانی-گوزنرا مشاھده میکنیم و ھمچنین  یھندواروپای 
 )سیمرغ/پرستندگان پرنده دانا=وایوچی ھا(ووسونھاتوتم  سیمرغو ) گوزن بزرگان(توتم ماساگتھا  انسان -وزنگ ترتیب

) کوش( قوشھم باید از ریشھ ) کیوشھ( کوشانکلمھ . بوده اند )رستندگان غازپ( ھاقزاقمنظور بھ احتمال دیگر یا 
البد از سیمرغ اساطیری سمت سیستان و سرزمین کوشانیان در افغانستان نیز در  .ترکی یعنی پرنده اخذ شده باشد بھ

نیاکان سرخ ریش  تانسگپرس -عقابیعنی  ووسونھا .اصل ھمین ایزد قبیلھ ای سیمرغ شکل کوشانیان مراد گردیده است
 ماساگتھاریک ھمان یدر مجموع یعنی ساکنین پاز. زیستھ اند یدر اطراف ایسیک گول م در سمت غرب آنجا کوشانھا

  بوده اند کھ زبانی از ریشھ ایرانی داشتھ و دارند و بعدا در مقابل ھجومھای ھونھا بھ )ھای کنونی یاسالف آالنھا؛ اوست(
شاخھ ای از ھمین ماساگتھا کھ در سمت دریاچھ . نامیده میشوند )مردم گوزن پرست=آسی( وستیاقفقاز آمده اند و اکنون 

.آرال می زیستھ اند کورش را زخم زده و بھ قتل رسانده اند مسلم بھ نظر می رسد کھ نام ایرانی بھ نظر میرسد عنوان  
در  ھم ھرودوتدر واقع  .ی داده استرا م "پرست )گوزن بزرگ(مھ سکا "و ھم  ماھیخوارھم معنی  ایشان، ماساگت

از سوی  ماسا یدس نام)". خدا گوزن توتم با( آفتاب زدیا پرستنده و ھستند خواریماھ ماساگتھا" کھ دیگویمباب ایشان 
 .است )مرکب و توتم ایزد خورشید ایشان( بزرگ گوزن یعنی" ییسکا مھ" ای یماھ یمعن بھ" ماسا" کلمھ یحاودیگر 

در شرحھای وقایع سالنامھ ھان شو اطالعات جستھ  تسیم سایا  )یعنی سکائیان گوزن پرست کناری( دسیم سادر مورد 
در نزدیکی شھر ما بعد  "کین مان"جایی می گوید در سمت کوھستان آلتایی شھر . و گریختھ ای را می توان پیدا کرد

در کنار جاده  دسیم سای" قبیلھ پسین" جای دیگر میگوید. قرار دارد  "دسیم سا"یعنی شھر ) کوشان(قبیلھ کیوشھ 
از این گفتھ ھا می .  ارتباط دارد) مکان ووسونھا؛ اسالف بلغاران(شمالی است و از جانب غرب با رودبار ایلھ دریا 

حالیھ در  کارامایو  تاتسینگتوان چنین نتیجھ گرفت کھ شھرھای دسیم سا  و کین مان بھ ترتیب مطابق با شھرھای 
بین این شھر واقع در شمال ترکستان چین و حوضھ سرچشمھ رود " دسیم سا"چین ھستند و صحراگردان  شمال ترکستان

 پازیریکخود نام محلی کھن آنجا . می زیستھ اند قشالق وییالق یعنی محل پازیریک در حال ) ینی سئی علیا( ارتیش 
و ) پسین؛ عقبی و پشتی( پِشیات ترکی نیز در تأیید ھمین مطلب است چھ آن را بھ سادگی می توان مرکب از کلم

دسیم سکایی -این  نشانگر آن است کھ چینی ھا نامھای مترادف ھندوایرانی. بھ شمار آورد) ، یعنی قبیلھئیرک( اوروک
ترجمھ نموده و آن را بھ عنوان صفت  و یا اسم مستقل  قبیلھً پسینایشان را در زبان خویش بھ  پازیریکو نام ترکی  سا

در مومیایی ھای گور دخمھ ھای پازیریک کھ  سنت خالکوبی. و یا بھ جای آن بھ کار برده انددسیم سا کنار  و خاص در
 آالنی تبار سکائیانمشترک ھستند؛ نشان میدھد کھ ) اسب بالداراعقاب ھونھای حکومتی با توتم ( قرقیزاندر آن با 

بھ شمار می رفتھ اند و بھ این موضوع در  متیھونھای حکودر واقع شاخھ ای از  دسیم ساھاپازیریک بھ یعنی 
میالدی پادشاه ھونھای شمال با فرمانروای ما بعد  119در سال ششم؛ : " گزارشھای سالنامھ ھان شو اشاره شده است

یعنی دسیم سا را از نو فریب داده و علیھ چینیان با او متحد شد و با ھمراھی وی، بھ سپھساالر چینی ) کوشان( کیوشھ
در مورد ."  تاختند و او را راندند طرفانسپس بھ پادشاه قبیلھ مقدم یعنی . پان و کسانش تاختھ و آنان را نابود ساختندسائو

نھ صرفاً بھ شکل عقاب بلکھ در نزد کوشانیان و ایرانیان باید افزود کھ آن ) آسیانی ھا، کوشانھا( کیوشھ ھاتوتم سیمرغ 
 -چھ ھندوان نام و نشان سکائیان. بھ شمار میرفتھ است مھ پلنگ یا یوز پلنگنیمھ عقاب و نیبا با ترکیب  گریفونی

سیستانی روایات شاھنامھ است سیمرغ این توتم ھمان . ایشان یاد نموده اند سگبالدارکوشانیان ھندنشین را ھمراه با توتم 
را می توان از ریشھ  یوئھ چیعنی ی کوشانھابر این اساس نام دیگر . کھ با رستم اساطیری سیستان پیوستگی یافتھ است

در ترکیب نام در صورت درستی حالت دوم گرفت کھ ) یعنی یوز؛ جنگی و جھنده( یئوژی کشاورز یا= یوغ بنداوستایی 
دورتر در آن سوی شرق پازیریک ھم باز منطقھ ای با آثار باستانی فراوان از مردمان غالباً . حفظ شده است یوزپلنگ

آن عھد ترکستان چین  تُخارانپیدا شده است کھ برخی از باستانشناسان نام ایشان را با نام  تاگارسکایا ھندواروپایی بھ نام
برای مردم یوئھ چی در زمان مھاجرت اجباری ایشان از آنجا در ) اکثریت(در صورتی  کھ عنوان تُخار . ربط داده اند
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مھاجرت بر اثر فشار ھونھا صورت گرفت و ایشان در سر  می دانیم کھ این. نیمھ اول قرن دوم پیش از میالد پدید آمد
تاگار ولی خود نام . تقسیم شدند) تخار= اکثریت(و بزرگ ) اقلیت(راه خود بھ سمت ماوراء النھر بھ دو گروه کوچک 

شود گفتھ می. ندارد تُخاراست و ربطی بھ کلمھ  محل شکارچیان گوزن و بزکوھی و آھوبھ معنی ایرانی و سکایی  ساکایا
در  فرغانھآن عھد یا از سمت  ترکستان یوئھ چی نشیناین مردم شکارچی غالباً ھندواروپایی  بھ صورت ایلی از سمت 

                                                    .  بھ سبب کثرت وجود شکار بدان سوی مھاجرت نموده بوده اند  النھر ماوراء
                                                                                                                                                

 
ب طال داده شده از دفینھ پازیریک مربوط بھ قرن پنجم قبل از میالد  آیک مجسمھ از چوب    

 
 

 
مشاھده می کنیم آالنھا/بر یک پرده نمدین از پازیریک تصویر ایزد خورشید گوزن بالدار شکل ماساگتھا  

  .است کوشانھا-ووسونھاکھ در حال نبرد با ایزد سیمرغ شکل 
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باستان ھندوان اقلیم پنج  و اقلیم ھفت و اقلیم نُھ باب در تحقیقی  

 یمھ نام بھ اقلیم ھندو؛ دانان جغرافی و منجمان کھ میگوید خود الھند تاریخ نھم و بیست فصل در بیرونی ابوریحان 

 رستانھایشھ پھلوی کتاب .میدھند قرار جھان شرق در را )زیرین جھان و میر و مرگ ایزد یمھ، سرزمین( کتی

 )جیحون/آمودریا=شونده جاری تند رود ھای سرچشمھ در واقع سرزمین یعنی( آموی نام تحت را اقلیم این نیز ایران
 می  ".آفرید )یمھ یعنی زیرین جھان میر و مرگ ایزد( پرمرگ زندگ را سرزمین آن" کھ میگوید و شناسد می خوب

 و )مرگبار بسیار جایگاه معنی بھ باستان پروپامیزعھد مرگ؛ ایگاهپ( پامیر نامھای بھ نواحی آن نیز اکنون کھ دانیم
 پامیر-ھمیالیا کوھستانی ناحیھ کل ظاھراً  .میشوند خوانده )میکنند زندگی زمینی زیر مساکن در کھ آنھایی( شغنان

 انکوھست ھند کھن دینی باورھای در چون است میرفتھ شمار بھ )جم( یمھ یعنی مرگ از پس جھان ایزد مکان

 =النکا سری( لنکھ اقلیم ھندوان عقیده بھ  خوانده )مردگان ارواح( مرو کوھستان گنگ، رود سرچشمھ در ھیمیالیا
 اقلیمی کھ این جالب .است غرب در )روم امپراطوری متصرفات( رومکھ اقلیم و جنوب در )زیبا و باشکوه سرزمین

 پیروزمند و آرمانی رھبر شھر یعنی پورای سیدذه نام بھ  کھ است )پامیر( کتی یمھ غرب و ھند شمال سمت در کھ

 و مزارشریف و بلخ گلوی سھ باستانی شھرھای یعنی شایگان بلخ با مطابق است شده خوانده )بودا گوتمھ مکان یعنی(
 وه وزنش سنگین پسر و کورش جانب از سوم کورش خوانده پسر و داماد بردیھ گائوماتھ کھ دانیم می .است بامیان

 دھھ سھ نزدیک مدت بھ ایران فالت شرقی نیمھ و ھند سرزمین غربی شمال بر بلخ مراکز ھمین از بردیھ ھیزدات

 ھئومھ برگ سکائیان یعنی  بلخ شمال سمت دربیکان وی نظامی بازوی .است بوده گسترده را خود عادالنھ حکومت

 سپیتمھ پسر زرتشت سپیتاک ھمان یا )دینی یسرودھا دانای( گائوماتھ یعنی .اند بوده )دریھا دربیکان، دروپیکیان،(

 گوتمھ مکان و زمان چینی منابع کھ اینجاست از .اند بوده واحدی فرد )دینی سرودھای خردمند حافظ( بودا گوتمھ و

 .دانند می غربی شمال نواحی و میالد از پیش ششم قرن ھمان را )سکاھا قبیلھ بھ مربوط یعنی(شکیامونی ملقب بودا
                                                 .نیاید تکرار بھ اینجا در کھ ام گفتھ سخن کّرات بھ اینان ھمانی این اثبات در نگارنده

اّما مطلب جامع تر و منحصر بھ فرد در باب اقالیم جھان از نظر  ھندوان را حمدهللا مستوفی در کتاب نزھتھ القلوب خود 
بھ گفتھ وی حکمای ھند ربع : رانشناسان و ھمچنین علمای ھند از وجود آن غافل مانده اندبیان کرده است کھ ظاھراً ای

جنوب وی بھ سھو آن را سرزمین  تازیان یعنی = دکن( دکشنبخش جنوبی را . مسکون را بھ سھ در سھ نھاده اند
خوانند و آن سرزمین ) تھادیار زنان؛ سرزمین آمازونھا، سئوروما( اوتر بخش شمالی را). عربستان تصور کرده است

) فالت بلند= تپت( بھوکھ ھمان سرزمین  خوانند) ؛ یعنی فالت بلندبھوری بھو=( بورببخش شرقی را . ترکان است
آس در سرزمین مردمی بھ نام  دره سندمی دانیم کھ یونانیانیان در شرح لشکرکشی اسکندر بھ نواحی شرقی . است 

از گاوان  )کونار( خوئسدر سمت کنار  )پُر اسبان( آسپیانو  )راولپندیان= شکوهمردم دارای بوستانھای با( ساکنیان
 .خوانده است اقلیم چھارپاپروررا  سمت ھندوستانکھ اوستا نیز آن نواحی  دانیم می .درشت آنجا سخن بھ میان آورده اند

بعد بھ سوی . پر چھار پا گرفت بھ معنی سرزمین ورو  پشورا می توان در ترکیب کلمات  پیشاوردر آن سمت نام شھر 
حمدهللا مستوفی در . حالیھ مطابقت می نماید ھازروقرار داشتھ کھ با شھر  بزیراجنوب شرق در سر راه اسکندر شھر 

در . برابر نھاده استمجاور آن چین و ماچین خود را با  )بلند تپتسرزمین ( بورباقلیم  این اینجا نیز دچار سھو شده و
ھمان اقلیم = ثروتمندفرمانروایی و کشور ( ایشنھ درستی میگوید بخش زاویھ ما بین شرق و شمال را حالی کھ  بعد ب

سرزمین ایزد شراب ( بسجمبخش غربی را . را است) چین و ماچین( ختنو  ختایخوانند کھ قوم ) سوھی اوستا
 آگنیو جنوب را  شرق ش ما بین بخ.ولی وی بھ سھو آن را دیار مصر و بربر انگاشتھ است. است ) ماد و پارس=خوب

کھ اختصاص بھ  بنگیبھ معنی کشور بنگ گرفتھ شده؛  بنگالدشمسلم بھ نظر میرسد نام . گویند )آتشمنسوب بھ ایزد (
) بابل= مکان خدا( بایبرا ) در اساس غرب(بین شمال و غرب  بخش زاویھ ما. داشتھ است آگنیایزد تدخین و سرمستی 
سرزمین ( نیرتو بخش زاویھ ما بین غرب و جنوب را . ھو آنجا را روم و فرنگ انگاشتھ استگویند ولی مستوفی بھ س

اما مستوفی کمی . است) اوستا یعنی سرزمین نامناسب برای چھارپایان ویدذفشوی(کھ ھمان عربستان ) کم ثروت و فقیر
در پایان حمدهللا مستوفی . گمان کرده استدورتر رفتھ و منظور از آن را سرزمینھای مردم قبط و بربر و افریقا و اندلس 

در حالی کھ از قرار معلوم ھندوان . تصور میکند کھ نام مدویش یعنی سرزمین میانی و مرکزی ھمان ماد  ایران است
و ھفت دریای  ھفت اقلیمدرباب . نیز نظیر چینیان و ایرانیان سرزمین خود را مرکز کره زمین بھ شمار می آوردند

در رابطھ با  )یمھ(جم دوان گفتنی است کھ در اساس آن صرفاً نام ایزد جھان زیرین  و سرما یعنی نوشابھ ای ھن
گرفتھ شده سیب بھ معنی دیگر آن یعنی ) یعنی جھان جم(جمبو نھفتھ بوده وچون نام ) کوه مرو( پامیر-ھمیالیاکوھستان 

.                                                              ندرا برخود گرفتھ ا گیاھانو  گلھاو شش کشور خیالی پیرامون آن ھم   
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 اوتر
)دیار زنان آمازون(  ایشن 

)چین و ختن(  

 بورب
)شمال سند(  

 

 آگنی
)بنگالدش(  

 دکشن
)دکن(  

 نیرت
)عربستان(  

 بایب
)بابل(  

 بسجمم
)ایران(  

 سیدذه پورای
)بلخ شایگان(  

 
 
 

 لنکھ
)سیالن(  

 یمھ کتی
)؛ پامیرنھیمو(  

 

 
 رومکھ

)روم(  

 
مدویش 

 ھند

ھند 
)سند(  
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 ھفت اقلیم ایرانیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گفتنی ) آذر، ایزد آتش( آگنیمربوط بھ ) اھا در کوھستانموجود پ= در زبان سانسکریت نپال(توتم بزکوھی در ارتباط با 
کل ( گلنارھمسر اساطیری وی  ھایبابکان نام ریبابکان در شاھنامھ و کارنامھ اردش ریاسطوره اردش در: است

 یتوتم وانیح یبزکوھ یعنیاشاره بھ سکا  ھمراه وی  )یقوچ وحش= کوروشک( گوشن شیمو ) ریدل یبزکوھ=نر
. ھستند کانیتاجدارد کھ اسالف و مرمان قفقاز  برگ ھئومھ انیسکائھمان  ای) یدر ،یکیدروپ( یکیدرب انیپارس
 -یبزکوھ مھیسکاھا است کھ بھ صورت ن یتوتم وانیح نیھم اشاره بھ ھم)نیس -نر( ینرسو ) نیس-اس(ساسان  ینامھا

 نیھندوان در عھد تسلط ا .قاب استکلمھ ساس در زبان مجارھا بھ معنی ع. است شدهیتجسم م بالدارپلنگ /ریش مھین
 تھخاس یمفھوم از آنجا بر م نیا .کرده اند ادی انیسکائسگبالدار بھ عنوان  شانیتوتم ا نیھند از ا یبر شمال غرب انیسکائ

 یدراما خود کلمات . است شدهیمنسوب بھ سگ مفھوم م یعنیو سکا  یبزکوھ یشکا بھ معن شانیاست کھ در فرھنگ ا
ر ساسان دو حتی  )و دارو ھیادو یدارا= کیداد ئتیدر ھ( کیتاجو ) ییو درخت دارو اهیسوب بھ گمن ک،یداروپ(

 گرید یاز سو کیتاجگرچھ نام . داشتھ است شانیا) شراب خوب(ھئومھ  اهیاشاره بھ توتم گ زبان سکایی و سئورومتی
. است شدهیدرک م) روپھ اساطیری اوستاتخمو(پلنگ  -یبزکوھبھ مفھوم  توتم  شتریب) تازنده وانیح( کیتازبھ صورت   

 
 
 
 
 

 
 خونیرث

)فالت ایران(  

 
 وئوروبرشتی

)روسیھ(  

 
 وئوروجرشتی

)توران(  
 

 
 ارزھی

)روم(  

 
 ویدذفشو

)عربستان(  

 
شوفردذ ف  

)ھند(  

 
 سوھی

)چین(  
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 نًھ اقلیم ھندوان بھ روایت خود اساطیر ھند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھر دو بھ معنی تیکھ  کوبَراو ") کاشثھ میر"بھ ھیئت ( کشمیر گفتنی است کھ کلمھً  کشمیربا  کوبِرادر باب مطابقت نام 
بھ ( نپالبا  ایندرهسرزمین . در اصطبلھای دارای حصار چوبی بھ کار می روند چوبھای فراوانی است کھ برای مالبند

بھ سبب ھمین . مطابقت دارد)  بزکوھی=موجود پاھا بر کوھستانبھ لغت سانسکریت یعنی  سرزمین مقدستپتی یعنی 
تصور شده  نپالت بھ عمد یا بھ سھو سم) گائوماتھ زرتشت، حاکم روحانی بلخ( گوتمھ بودامعنی ھم ھست کھ زادگاه 

اوستا بھ  ورنھھمان از آن بی شک کھ -گفتنی است ") ائا/انکی"سرزمین محروسھ ایزد آبھا ( وارونادر مورد . است
. مراد شده است) بابل و عیالم( بین پارس و بابل نواحی واقع -است منظور )کورش سوم( فریدونعنوان مسقط الرأس 

.                       منتسب شده است وایور از توفان شن بھ ایزد باد و طوفان فالت ایران بھ سبب وجود مناطق کویری پ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کوبِرا
)کشمیر(  

 وایو
)فالت ایران(  

 وارونا
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  پیشدادی پادشاه-خدا فرواک پسران نامھً  شجره کھن بابلی ریشھً 
 

ن مؤنث ھما( فرواکئیناز ) آک یعنی شخص دارنده خوشی فراوان -وه-فر( فرواکمی دانیم مطابق اساطیر کھن ایرانی 
پرنده نیرومند؛ ( ویگردیا ) پھلوان پرندهً سگسان؛ تھمورث آسمان پیما( تخموروپھصاحب سھ فرزند بھ اسامی ) نام

اساطیر بابلی و آشوری اصل بین النھرینی را با  .شد) شاه سر سبزی جھان زیرین( جمشیدو ) دانا( ھوشنگو ) سیمرغ
خدای خردمند زمین یا ( انکیو ) یمرغ سگسر نیرومند باالییس( پازوزوبا سھ پسرش ) سرشار از فرح و خوشی( ھامبی
درختان در جنگل  ھومبابانشان میدھند کھ از این میان ) ایزد سرسبزی جھان زیرین( ھومباباو ) مخلوق انکی=انکیدو

ی اژمی دانیم از . کشتھ میشود) ایزد ماروش مردوک در نقش پادشاه اساطیری بین النھرین( گیلگامشبھ دست  سدر
در اساطیر ودایی . مراد است مردوکرا بھ قتل میرساند ھمان  جمشیدھم کھ ) پادشاه اساطیری ماروش بابلی( دھاک

و ) تیز پرواز اسب سیما( اشوین و زوجھای) سودبرنده از لذت و خوشی( ویوسوترا تحت اسامی  پسرانشو  فرواک
پیدا  یمیو  )ھمزاد سرسبزی جھان زیرین ایزد( یمھوجھای و ز) دانا، ملقب بھ دارنده عھد و پیمان سوگند حقیقت( مانو

طوفان بزرگ زمین را فراگرفت و وی نوح کشتی رھاییبخش ) دانا( مانوطبق اساطیر ھند در زمان حکومت . می کنیم
اند  نامیدهخردمند  ی نھایتمرد بیعنی  یساسآتراھطوفان بزرگ را  نوحمیدانیم اساطیر بین النھرین نیز . این طوفان شد

است و از سوی دیگر نظر بھ اصل و ) دریاھا سر سبز و جاودانی شھریار(جاودانی دریاھا  خضرکھ از سویی ھمان 
نظر بدین اساس . یعنی خدای دانای زمین و خرد و آبھای ژرف سومری است ائا/انکیاساس اساطیر بابلی خود ھمان 

اطیر ایرانی را نیز کھ گاھی بھ جای فرواک و بیشتر در اس سیامکنام ) بھره ور از لذت و خوشی(یعنی  ویوسوتنام 
گرفت؛ گرچھ ریشھ سانسکریتی این نام در ) سود و خوشبختی( سویامقام پدر وی است می توان از ریشھ اوستایی 

سومھ، (این نام را بیشتر و در اساس در رابطھ با ھئومھ ) فرد بسیار زیبا( سائوم یمکو ) شراب ھوم( سائومیھکلمات 
در مقام خدای قبیلھ ای شراب و شادی آریائیان مادی و میتانی ) پادشاه جام درخشان(زیبا  جمشیدیعنی ) یزد شراب ھوما

بھ دست  )ھومبابا( جمشیدجوان ھمانند  سیامکگواه صادق نظر اخیر این است کھ طبق اسطوره . و کاسی نشان میدھد
جالب است کھ در . کشتھ میشود) انکیدوو خادمش  ھای گاودارای شاخگیلگامش  در نقش مردوکدر این مورد (دیوی 

ذکر میگردد ) کارون( رود کاریزھادر کنار آبریز  فرتاخشت خومبیگاناوستا نام فرمانروای اساطیری بختیاریھا بھ نام 
می  کامرواو  خوشبختبھ زبانھای سامی ھر دو بھ معنی ) ھومبی، ھامبی( خومبیبھ لغت اوستایی و فرتاخشت کھ 

) گوسالھ سفید( سپیتورهتحت نام ) مخلوق گاوتمثال انکی( انکیدوجالب است  کھ در اساطیر کھن ایرانی نام . باشند
این نشانگر آن است کھ در این شجره نامھ . بھ شمار رفتھ است) نرسگ(= نرسی /تھمورثو ) مباباوھ( جمشیدبرادر 
پھلوان ( تھمورثو پسرانش  فرواکمسلم بھ نظر میرسد اسامی . معادل ھم در نظر گرفتھ میشده اند انکیدوو  انکیبابلی 

تخموروپھ سرزمین ارابھ، پادشاھان سرزمین ( خونیرثدر شجره نامھ پادشاھان پیشدادی  جمشید، ھوشنگ) نرسی/ 
تیب بھ تر) شھر ارابھ، شھر ُکرد نشین حسیکھ کنونی در سوریھ(=واشوکانی نشین  میتانییعنی پادشاھان آریایی ) ارابھ

پدر خوب و ( شائوشتاتار، )سرور توانا و آزاده( توشراتھ، )شھریار جوان و شاداب( شوترنھبا اسامی پادشاھان میتانی 
                                                                                  . مطابقت یافتھ اند) شادی ورزنده( شتی وزهو ) شایستھ

 

 
Assyrian demon Pazuzu, first millennium BC, 

Louvre Museum. 
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غول خدایان اساطیری بابلی در غالب دایره المعارفھا بھ طور جامع یافت بھ سبب اینکھ مطالب مربوط بدین شجره نامھ 
قید شده بھ عینھ  ھومبابانمیشود؛ لذا نگارنده این مطلب ویژه را از دایره المعارف اساطیری استاتھ مستر کھ تحت عنوان 

وتم پرست کھن دلیل آن است کھ فرمانروایان مردمان ت-غول خدا و دیو آسیب رسان بھ شمار رفتن این خدا. نقل می نمایم
: محل پرستش اصلی اینان خارج از بین النھرین و سمت فالت دامپروران ایرانی و جنگلھای درخت سدر لبنان بوده است

                                                                                                                                               
Encyclopedia, StateMaster > Humbaba: 
“In Akkadian mythology Humbaba (Assyrian spelling) or Huwawa (Babylonian) was a 
monstrous giant who was also the guardian of the Cedar Forest where the gods lived. His face 
is that of a lion. In various sources, his face is like that of the coiled entrails of men and beasts 
(Myths from Mesopotamia, Dalley. Oxford University Press.) This has lead to the name 
""Guardian of the Fortress of Intestines."" He is the brother of Pazuzu and Enki and son of 
Hanbi. Chaldean mythology is the collective name given to Sumerian, Assyrian and 
Babylonian mythologies, although Chaldea did not comprehend the whole territory inhabited 
by those peoples. ... Babylonia was an ancient state in Iraq), combining the territories of 
Sumer and Akkad. ... The mythology and legends of many different cultures include 
mythological creatures of human appearance but prodigious size and strength. ... The Cedar 
Forest is the glorious realm of the gods of Mesopotamian mythology. ... This article discusses 
the term God in the context of monotheism and henotheism. ... In Assyrian and Babylonian 
mythology, the god Pazuzu was the king of the demons of wind, and son of the god Hanbi. ... 
Enki was a deity in Sumerian mythology, later known as Ea in Babylonian mythology. ... In 
Sumerian and Akkadian mythology Hanbi was a god of evil, king of all evil spirits, and father 
of Pazuzu. ...  
In the Epic of Gilgamesh, after they become friends following a fight, Gilgamesh and Enkidu 
set out on an adventure to the celestial Cedar Forest to slay Humbaba. Gilgamesh tricks the 
monster into giving away his seven "radiances" by asking to be his brother in law. When 
Humbaba's guard is down, Gilgamesh punches him and captures the monster. Defeated, 
Humbaba appeals to a receptive Gilgamesh for mercy but Enkidu convinces Gilgamesh to 
slay Humbaba. In a last effort, Humbaba tries to escape but is decapitated by Gilgamesh. 
Enlil, the god who set Humbaba as the forest's guardian, becomes enraged upon learning this 
and redistributes Humbaba's seven splendors (or "auras") to others. It is interesting to note 
that no vengeance was layed upon the heroes. Some believe that Humbaba was not a god or 
demon but just a giant.  Enkidu and Gilgamesh, cylinder seal from Ur III Enkidu appears in 
Sumerian mythology as a mythical wild-man raised by animals; his beast-like ways are 
finally tamed by a courtesan named Shamhat. ... Enlil was the name of a chief deity in 
Babylonian religion, perhaps pronounced and sometimes rendered in translations as Ellil in 
later Akkadian. ...” 
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است )نینورتا( اسماعیل پدرخوانده انکی/ائا ھمان ،ھُبل یعنی کعبھ بزرگ بت کیستیِ  معمای جواب  
 

امیر حسین "بھ مقالھ دکتر پیروز مجتھد زاده  نقادانھ نگاھی کھ تاریخ و ریشھ خانواده سلطنتی خزیمھ در ایراندر مقالھ 
از سوی حسن بایگان است راجع بھ بت ھُبل و قبیلھ عرب منسوب بھ وی یعنی خزیمھ مطالبی از  "خان خزیمھ علم

 .تاریخ طبری نقل شده است کھ می تواند ما را در شناسایی اصل این بت مرموز یاری رساندو کامل ابن اثیر  تاریخ
از خزیمھ بعنوان جد  836درتاریخ کامل ابن اثیر برگردان دکتر محمد حسین روحانی انتشارات اساطیرجلد دوم ص 

                                                                      :ندپانزدھم محمد پیامبر مسلمانان نام برده او را چنین معرفی میک
دختر اسلم بن حاف بن قضاعھ بود و برادر مادری اش تغلب بن حلوان ) سلما( کنیھ او ابو اسد و مادرش سلمی :خزیمھ"

 ھمین.اسد بن ربیعھ بودمادرش سلمی دختر   :برخی گویند  .برادر پدر و مادری اش ھذیل بود. بن عمران بن حاف
"                            .خواندند ھبل خزیمھرا در کعبھ برنشاند و از این رو آن را  ھبلخزیمھ بود کھ بت بزرگ بھ نام   

در بیان داستان عبدالمطلب کھ نذر کرده بود اگر ده فرزند سالم برایش باقی بماند یکی را  808در ھمین کتاب صص 
                                                                                                                              :ویسدقربانی کند مین

او بزرگ ترین بت . کھ در درون کعبھ بود، آمدند تا چاره کار خود را از او بخواھند)) ھبل((آنگاه بھ نزد بتی بھ نام "... 
                .         ...بود کھ آنچھ بھ سان ارمغان بھ کعبھ پیش کش میشد، بدان گودال میسپردند گودالیسر  ھبل بر. بود

  این قسمت کھ از آن برداشتھای زیادی از جملھ قربانی انسان در زمان جد محمد میشود؛ اشاره بھ بت اھدائی خزیمھ و
ی این بت در میان سایرین و جامعھ عرب آن زمان را نشان میدھد در ضمن ارزش واال  .وجود نام و کلمھ خزیمھ دارد

                                                                      .کھ در واقع بواسطھ قدرت و نفوذ خزیمھ در آن منطقھ بوده است
بزرگترین ھدیھ اش را بھ پای بت این موضوع نکتھ دیگری را ھم روشن میکند کھ ھر خانواده ای قربانیانش و یا 

                                               .       خودشان اھدا میکردند و بت ھبل خزیمھ بزرگترین بت اجداد محمد بوده است
. در کتاب سیرت رسول هللا نوشتھ محمد بن اسحاق در اوایل قرن دوم ھجری کھ بعدا بھ سیره ابن ھشام معروف شد

با تصحیحات دکتر اصغر مھدوی انتشارات خوارزمی ) قاضی ابرقو(وانشای رفیع الدین اسحق بن محمد ھمدانی  ترجمھ
... بن خزیمھ  ...محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن ھاشم : " در باب نسب پیمبراسالم آمده  ،18صص  1360چاپ اول 

                                                                                    ". آدم بن... بن سام بن نوح ... بن اسماعیل بن ابراھیم
وجود این نسب نامھ مشخص میکند کھ نام خزیمھ از چندین قرن پیش از محمد . محمد است  خزیمھ جد پانزدھم  در اینجا

در واقع محمد از طریق خزیمھ نسب اش . میرسید  از طرفی نسب خزیمھ تا مرحلھ نوح واز اینطریق بھ آدم .داشتھ است
                                                                                                           .بھ ابراھیم، سام، نوح و آدم میرسد

نکھ عربھا نام خود را از پدر اما با توجھ بای. ال باز استؤالبتھ اینکھ تا چھ حد این نسب نامھ صحت داشتھ باشد جای س
موفق بدیدار پدر و جد   احتمال اینکھ افراد گرفتھ و حفظ میکردند و ازدواج ھا نیز در زمان نوجوانی صورت میگرفتھ؛

لیکن میتوان   .ترتیب تا چندین نسل پیشین خود را میشناختند محتمل بوده است و حتی جد اندر جد خود میشدند و بدین
و ترجیح میدادند تا خود   ی شمارش اجداد از یک تعداد معینی فرا تر میرفتھ با افسانھ پیوند میخوردهتصور کرد کھ وقت

ید أیاما ظاھرا کلیھ مورخان قدیم تا مرحلھ خزیمھ جد پانزدھم محمد بن عبدهللا را ت. را بھ افراد اسطوره ای پیوند بزنند
                            .ام و اھمیت او در تاریخ عرب و منطقھ میباشدخزیمھ نشانگر مق  میکنند؛ این امر و باقی ماندن نام

با نگاھی بھ تاریخ ارائھ شده از جانب یھودیان و کتاب یوسفیوس فالویوس کھ تاریخ بشر از زمان آدم ابوالبشر تا امسال 
بھ صحت   میتوان میدانند؛ )5763تقویم یھودیان امسال را ( سال 6177را تنھا ) شمسی 1382میالدی برابر  2003(

                                                                                          .نسب نامھ از چند نسل باال تر از محمد شک کرد
بعنوان   .دکھ چندین نسل پیش از محمد در آن منطقھ ساکن بوده ان خزیمھ خانواده ای واقعی است اما آنچھ کھ مسلم است؛

مورد پذیرش برای جای دادن در برترین ) موقعیت خانوادگی(و بھمین دلیل   اھدا کرده  را  بت ھبل  یکی از بزرگان،
                                                                                                              . قرار گرفتھ است) کعبھ(بتخانھ 

پدر، برادر، چھار   در اینجا نام  محمد آمده 15ھمین کتاب نسب نامھ کامل خزیمھ جد  108صص   در فصل ششم
                                                                                                           .آمده است... پسرش و نوه ھایش و

و  817ھ ابوالقاسم پاینده جلد سوم بھ ذکر نسب نامھ محمد بن عبدهللا پرداختھ در صفحات درکتاب تاریخ طبری ترجم
                              ".کھ با نوشتھ سیرت رسول هللا تفاوت اساسی ندارد. نسب خزیمھ را در آن مشخص مینماید 818

ابل توجھ میسازد کھ ما در اینجا بھ معانی و ریشھ ق ُھبلرا در رابطھ با بت  خزیمھگفتار فوق خصوصاً معنی لفظی نام 
ریشھ و معنی این نام را بھ ) بھ جنگ و نبرد در آمدن و منظم کردن( تخازمکلمھ عربی :  ھای این ھر دو نام می پردازیم
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ھ بھ می رساند کھ ھفتخوان جنگی دیرین و اولی) سرور جنگ الھھً مادر( نینورتاایزد جنگ و حکمت معروف بابلی یعنی 
معروف شده است و ) جنگجوی قھرمان معروف الھھ بزرگ( ھراکلسوی در سوی یونان تحت نام . وی منسوب است

در نبرد ) کیکاوس(سردار خشتریتی ) رستم؛ گرشاسپ(در ایران ھم اسطوره وی با قھرمانی آترادات پیشوای آماردان 
نامیده و اعالم کرده و خوانده ( نبویا  نینورتامی دانیم . پای حصار شھر آمل مازندران با آشوریان مھاجم در آمیختھ است

 پس معلوم میشود. ورات و قرآن استدر ت) الھھ/نامیده شدهً  و شنیده شدهً منسوب بھ خدا( اسماعیلھمان ) شده
اّما خود  .است بنی خزیمھبھ عنوان بانی خانھ کعبھ بھ شمار میرفتھ و قدیمی تر از نام قبیلھً عرب  اسماعیل/خزیمھ/نبو
ایزد آبھای ژرف؛ در  بعل-ائا( ھبل، )درنده و نام درختی کھ از آن چوب تیر سازند( ھبالمی توان از ریشھ  ھبلنام 

شمرد یعنی خدای دریافت کننده انذار ) خدا(و اِل ) بخشش( ھبو یا ترکیب از ) کاسبی( َھبّل، )اینجا البد منظور چاه آب
بھ معنی ( خدای قبیلھ ای قریشتفأل گشتھ و بھ عنوان  تیرھاکھ در پیش وی با  بلھُ م و ھدایا؛ و این ھر سھ معنی از نا

برایش ھدایا در گودال پیش رویش می ریختھ اند، مستفاد میشده است؛ کھ از این میان اصالت با ) کسبھ و تّجارقبیلھ 
بوده و با راھنمایی  نینورتاح اصلی وی است؛ چھ می دانیم کھ در اساطیر بابلی تیر و کمان سال تیرھای جنگیمفھومی 

را آسیب زده و وی ) سیمرغ دورپرواز آسمانی( آنزوبا ھمین سالح شھپرھای ) ابراھیم خدا(ائا خدای خرد زمین /انکی
و کامل و سالم گرفتھ و با اوراش خدای دیرین ایزد بنیادھا را بھ معنی  نینورتامی دانیم نام . را بھ قتل رسانده است

در اساس موضوع . وط دانستھ اند چھ او را کشاورز انلیل می نامیده اند و با چاھھای آب مربوط می دانستندگیاھی مرب
) اسماعیل( نینورتامراسم پرتاب سنگ بھ شیطان نیز کھ در مراسم مکھ بھ اسماعیل اختصاص یافتھ منسوب بھ نبرد 

دیو بھ ( آساگبا ) ابراھیم خدا( انکی/ائازمین  ھمسر خدای خدای خرد و) حجر، ھاجر( نین خورساگفرزند نین الھھ 
 انکی/ائابیشتر در ترکیب ظاھری و مقام خدای دانای تفأل خود ھمان ) بل-، ائاتورات آبل( ھبلاما . است) بازو زننده

خانھ اینان در باب پیدایی بھ سبب ھمین اشتراک اسطوره . است) اسماعیل(نابو /نینورتاپدرخوانده ) ابراھیم بانی کعبھ(
) نابو/نینورتا( اسماعیلو پسر خوانده اش ) انکی/ائا( ابراھیمھمین در اساطیر توراتی و قرآنی بانی کعبھ مشترکاً کعبھ، 

بھ ریشھ سومری نام ) دانای خالق انسانھا خدا( انکی/ائابا  پرورده سیمرغ زالدر مقام مقایسھ نام . بھ شمار رفتھ است
زروان وی ربطی با نام ) پیر زرین( زرراه می بریم کھ نظر بھ عنوان  گانیخدای دانای بھ معنی) اِل-اِل یا زو-زا( زال

                                                                                                                      .   پیدا میکند سیمرغ پیکر
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا با سیمرغ آنزونبرد نینور  
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 است بوده ھندوھا نمازخانھ نیمروز معبد
 

دوستمان رضا مرادی غیاث آبادی این معبد ھخامنشی را با توجھ بھ نوشتار مورخین و جغرافی نویسان قدیم عھد اعراب 
اب نام این معبد کھ برداشت غیاث آبادی در ب. رصد خانھ و باستانشناسان کاوشگر آنجا آن را صرفاً معبد دانستھ اند

ن رصد را یتر یمیقد» االماكن اتید نھایتحد«در  یرونیحان بیاز آنجا كھ ابور: "درست بھ نظر میرسد، از این قرار است
مسالك و «ران از جملھ ابن خردادبھ دریم ایسان قدینو یاز جغراف یاریز بسیداند و ن یم» سندھندج یز«از آن صاحبان 

کھ در تاریخ نجوم » ھندمند«و » سندھند«دانم كھ  ید نمیبرند، بع ینام م» ھندمند«نام رود  رمند بھیاز رود ھ» ممالك
ج اخترشناسان سیستان یا یج سندھند، زیحان از زیگاه اطالق شده باشد و منظور ابوریك جایاھمیت فراوانی دارد، بر 

 . مروز بوده باشدین
. برد ین ھند نام میستان بھ نام زمیاز شمال س» البلدان میتقو«والفدا در اب: دا كردیتوان پ  یگر میل دین باره چند دلیدر ا
آفتاب در اول ادوار “: سدینو یز بھ صراحت میداند و ن یھ ثغور خراسان را بھ ھند متصل میالباق حان در آثاریابور

مروز یبودِن سندھند و ن یكیدھنده  كھ نشان) 71.ھ، صیالباق آثار(” .ن بوده استیت عمارت زمیان دو نھایسندوھند در م
ستان را از شمال یز سیبرد و ن یستان نام میاز س یاز ھند بھ عنوان بخش» االرض صوره«حوقل در  ن ابنیھمچن. است

  ."داند  یمحدود بھ ھند م
کریت این معبد گفتنی است کھ نگارنده با مراجعھ بھ لغتھای سانس سندھنددر تأیید درستی نظر غیاث آبادی در باب نام 
طبق قاعدهً تبدیل حروف نیمروز، ریشھً نام " (روج-نابھا"و " اند-سندھیا"یادداشتی خود بھ سادگی کلمات سانسکریتی 

در اوستا بھ  مرئوکینبھ صورت  مروزیننام اما . در می یابد نمازخانھ مرکزی ومعبد ھر دو را بھ معنی ") م"و " ب"
لذا اگر ھم آنجا مرکز نجومی بھ حساب می  .است)زه ور ستان( ابلستانزمترادف نام  یعنی یزھکشو  کانالمحل  یمعن

 زرتشت سپیتمانانتساب این مکان بھ . آمده است، این نجوم در خدمت تعیین دقیق اوقات معین نمازھای آنجا بوده است
 گائوماتھین ھمان کھ بھ نظر نگارنده این خود ھمچن پسرخواندهً کورش، وسپیتاک پسر سپیتمھ بھ نظر ھرتسفلد ھمان (

مخالف وجود معابد بوده و  گائوماتھاساس درستی ندارد؛ چھ مطابق شواھد تاریخی ) است بلخمغ داماد کورش و حاکم 
قاضی  .آنھا را مکانھای عوامفریبی در می یافتھ و بنا بھ کتیبھ داریوش در بیستون وی امر بھ تخریب آنھا داده بوده است

چنانکھ ". ارکندو سومی  ارجیھر ، دومیسند ھندیکی :"نجوم ھندیان را سھ مذھب است در علم : صاعد اندلسی گوید
بھ  ارکندو ) غربی(بھ معنی محل رفتن و غروب خورشید  ارجیھر. بھ معنی معبد و نمازخانھ مرکزی است سندھندگفتیم 

 .است) شرقی(معنی محل بر آمدن خورشید 
 :وان چنین توضیحاتی آمده استنماز نزد ھنددر سایت اسالمی بنات  در باب 

خوشبو   دبا آبیز باین  دستھا ودھان  البتھ.  ا زرد استید یرنگھاى سف  ز بھیلباسھاى تم  دنیو پوش  كردن  ، حمام آن  طیاز شرا
 .ندینش دو زانو مى  مرد چھار زانو و زن. دھد مى گر انجامید  شكل  بھ  و زن  شكل  كی  مرد، نماز را بھ. شوند  شستھ
 .خواھد آمد  كھ  نحوى است  اداى نماز بھ  تیفیاما ك

الھند   انیاد«  شلبى دركتاب  عبارت  نیا»  وجود ندارد و ھمھ نمازھا فردى است  و جماعت  ھندو نماز جمعھ  نییدر آ«
 . است»  الكبرى

  كھ  است  آمده )ا؛ مھمترین فقھ عدالتبھ یاد سپردنی مرد دان قوانین دینی( تىیمنّواسمر  در كتاب: نمازھا  وقت  اما از جھت
  ستادهیا  صورت  بھ  آفتاب  فجر تا طلوع  د از طلوعیبا  نماز صبح.  و شام  گزارند ؛ صبح نمازمى  ، دو نوبت ھندوھا روزانھ

. آشكار گردند  درآسمان  ستارگان  تا زمانى كھ. شود مى  خوانده  نشستھ  صورت  بھ»  شب«  و نماز مغرب. شود  آورده جاى  بھ
در منواسمریتی این نکتھ بھ عبارتی دیگر بیان شده  .روز را  گناھان  برد و نماز شب مى  نیرا از ب  شب  ، گناھان نماز صبح

زنده نیست، گرچھ نفس  -خدایان، مھمانان، افراد تحت تکفل، نیاکان و خود–کسی کھ این پنج گروه را تغذیھ نکند : " است
منواسمریتی این نکتھ . رسد بعض متون فھرستی از ارزشھای اخالقی ھندوان را ارائھ نموده باشد بھ نظر می". می کشد

عدم خشونت، صدق، امتناع از تصرف غیرقانونی آنچھ بھ دیگری تعلق دارد، : "را بھ عبارتی موسع بیان می دارد
بھ رغم تأکید بر ". چھار کاست استاز نظر منو، اینھا مجموعھء تمامی دارمای . پاکدامنی و حفظ تمام اعضای بدن

واقع بینانھ تأکید دارند کھ  بسیاری از متون بھ شکلی کامالً . تکالیف، تقابل عامل مھمی در نظام تعھدات ھندوان است
منواسمریتی در این مورد چنین . نیروی انگیزش در حیات انسان، و بھ طور کلی در این جھان، ھوس بوده و خواھد بود

ینکھ انسان تنھا بھ خاطر پاداش عمل کند، قابل ستایش نیست؛ درواقع انسان در این جھان، بندرت از این ا: "می نویسد
 ." مطالعھ ودا، و نیز انجام اقدامات مقرر در ودا بر پایھ ھوس مبتنی است .ھوس خالصی می یابد

کسی کھ ھمواره تکالیف : "می نویسدمنواسمریتی  در متون بسیاری برای بعضی اعمال وعده پاداش داده شده است؛ مثالً 
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مقرر را بھ نحو صحیح انجام دھد، بھ حالت بی مرگی رسیده، و حتی در این زندگی، بھ تحقق ھمھ آرزوھایی کھ در 
 ".اندیشھ دارد، نائل می شود

كننده نماز از   ترك  كھ شده  حیتى تصریمنّواسمر  در كتاب  طورى كھ  شود بھ مى  نماز داده  ادى بھیز  تیاھم ھندو  نییدر آ
آنھا سابقاً در   كنونى بدن  روح  عنى كسانى كھی( افتگان یدوباره تولد   از حقوق  نكھیا ایو . شود مى) شودراھا(  شدگان رانده
 .گردند مى  ، محروم) است  گرى بودهید  بدن

: ندیگو رودھا دارند مى  ھا و اطراف جنگلدر   عبادى و عزلت  مناسك  انجام  دى بھیشد  و ولع  ھندوھا حرص  از آنجائى كھ
  بجاى آورد در حالى كھ  ا جنگلیاى  كى رودخانھیترى درنزدیكا  كی  عبادى را ھرچند با خواندن  اعمال  انسان  كھ  بجاست«

 ».باشد  داشتھ  و آرامش  حضور قلب
ز ین  كنند ـ از آتش مى  استفاده  براى طھارت  كھ  از آبر یغ  دھند، بھ مى  انجام  كاھن  ھمراه  بھ  ھاى مذھبى كھ نییھندوھا در آ

 .كنند مى  ھا استفاده گل  ھمراه  ھ بخور بھیبراى تھ
 : است  شلبى ذكر كرده  ، كھ است  دو گونھ  شود بھ مى  در معبدھا خوانده  نمازى كھ

  كاھن... افتد مى  سجده  بھ  پاى بت  بھ  تضرع  شخصى با حالت  خواند و بعد از آن و سنتى را مى  وردھاى مرسوم  كاھن«
دعاى   ، كاھن انیو در پا... خاصى دارند  دعاھاحالت  خواندن  ھنگام  اى از مردم ھر طبقھ... خواند دعاھاى سنتى را مى

 ». شود مى  ، خارج دهیپاش  و مقدارى آب  نمازخوانده شخص  سپس... خواند مخصوصى را مى
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است )مغزخوار ّضحاک( مردوک یعنی بابلیھا ملی خدای ھمان)مغزخوار( آشموغ دیو  
 

بر خالف تعالیم عالیھ انساندوستانھ وی بر پایھ دید تبعیض گائوماتھ زرتشت کھ قرنھا بعد از خود  در اساطیر زرتشتی
از دیوی بھ نام  و الحاد بنیاد شده است،آمیز دینی و قومی از سوی مغان درباری و غیر درباری با حربھً چماق کفر 

صحبت میشود کھ بھ نادرستی بھ معنی کافر و ملحد گرفتھ شده ) ُمخ، مغز=مرکب از آش یعنی خوردن و مئوغ(آشموغ 
 آّشوراست کھ آشوریان " موش ھوشو" مار افعیبا سمبل ) ماردوش( مردوکاین ھمان خدای ملی مردمان بابلی . است

بابلی و آشوری یعنی مردمان سامی می نامیده اند و خدای ملی مردمان ) خندان( اسحقعبرانیان و ) خندان، ّضحاک(
بلکھ آن در  را نساختھ ضحاک ماردوشلذا فردوسی من عندی و از خیال خود اسطوره . باستانی بین النھرین بوده است

ضحاک، ( آّشورو ) اژی دھاک( وکمردعھد باستان از ترکیب دو خدای ملی معادل و ھمسان بابلی و آشوری یعنی 
گزارش در . داشتھ اند ھابابلیپیش از زمان وی ایرانیان چنین تصویری از خدای ملی . است پدید آمده بوده) اسحاق
سرزمین پرستنده (تئوژیھ ایرانیان باستان  یکی از کتب پنجگانھ اوستاوندیداد در و تائوچھ چینی عھد اشکانی  سفیران

بوری ( سرزمین بابلقرار داشتھ ھمانا ) رود سیالبی و طغیانگر، منظور دجلھ(رود رنگھا ر کنار کھ د) مار نیرومند
و  دشت تازیان نیز  مردم تازیمراد بوده است و لذا در اصل از  )مار سمی، ضحاک ماردوش= اوستا، مقر اژی دھاک

از تلخیص ھمین  تازیدر واقع لغت  .یشانمراد بوده اند نھ اعراب صحرانشین خویشاوند ا) بابلیان( تئوژیھمین مردم 
اژی دیگر  مقرنام . پدید آمده است) ضحاک ماردوش( مردوکعنوان خدای ملی بابل یعنی ) مار نیرومند( تئوژیھلغت 
مطابقت ) از مراکز کاسی نشین کھن( کرندذکر شده است کھ با شھر  کویرینتدر رام یشت اوستا بھ صورت  دھاک
. است افعی خال خالو  محل اقامت ایزد اژدھاوش کوھستانیلغت سانسکریت و اوستایی بھ معانی  بھ کویرینتنام . دارد

را مشاھده می ) اژی دھاک(= اژدھاوشدر بابل تصویر ایزد ) اسالف لران( کاسیانبر روی ُمھری از عھد حکومت 
بازسازی " بھ وری"توان بھ صورت را می  بَورییعنی  بابلنام اوستایی . کنیم کھ بر اریکھ سلطنت زمین نشستھ است

کورش (فریدون در شاھنامھ و کتب پھلوی در اسطوره فتح بابل توسط  بابلچونکھ نام . گرفت دژ نیککرده و بھ معنی 
.                      است بھ وریآمده است کھ بھ ھمان معنی ) یعنی شھر نیک دارای گنج( ھوخت َگنگبھ صورت ) سوم  

آشموغ  -ی آینده روشن در رابطھ با موعودھای زرتشتی چنین اخباری اساطیری در باب اژی دھاکدر وبالگ خبرگزار
بنابر این باور، زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی در آغاز ھزاره دھم : "... از روی باورھای زرتشتی بھ دست داده میشود
نام او . کند ی اول از نسل زرتشت، ظھور میدر پایان این ھزاره منج. پا بھ عرصھ گیتی گذاشت و بھ دینی الھام یافت

با تولد او خورشید ده روز در وسط آسمان خواھد ماند و او در سی سالگی بھ مقام دیدار اھورامزدا . ھوشیدر است
     .                                      شود جھان برای مدتی از زشتی پاک خواھد شد، اّما دوباره اھریمن چیره می. رسد می

آید، او نیز رسالت خود را انجام  ھوشیدر ماه، نام دومین منجی است کھ در پایان ھزارۀ یازدھم از عمر جھان بھ دنیا می
، حاکم ستمگر ایرانی بار ]مردوک[ دیو آشموغو کمک  )خندان=آّشور[ ضّحاکتا در پایان این دوره با برگشت (دھد  می

                                                                                                     ).شود دیگر عالم بھ تباھی کشیده می
او . کند ترین منجی موعود آیین زرتشت، در پایان ھزاره دوازدھم و آخر عمر جھان ظھور می منجی سوم، سوشیانت مھم

را کھ جلوه دروغ و دیو آشموغ او . از فّره ایزدی استای نورانی دارد و برخوردار  نیز از نسل زرتشت است و چھره
دیوان و تمام نیروھای . سازد یک نابود می  بھ را یک  مظاھر اھریمنبرد و بھ کمک یارانش  گمراھی است، از بین می

ند و رس گردند و با مجاھدت او تمام مردم و ھمۀ گیتی بھ کمال می خورند و بھ جای اولیھ خود برمی اھریمنی شکست می
بنابر متون پھلوی زرتشتی، پیوند عمیقی میان سھ مفھوم آخرالزمان، رستاخیز و . رساند رسالت زرتشت را بھ پایان می

تر  پژوھان وجود داشتھ کھ این باورھا و بھ طور دقیق منجی موعود وجود دارد، اما این سؤال ھمواره در ذھن زرتشت
گفت و اصول آن را  زرتشت نسبت داد؟ آیا دینی کھ زرتشت از آن سخن میتوان بھ خود  ھا را تا چھ حد می این افسانھ
                                                                                                 "کرد، چنین باورھایی داشتھ است؟ تبلیغ می

در بخشی از سخنانش چنین برداشت  یاسم جعفران و ابوالقیمجاھد یمجتبموبد پدرام سروش در مصاحبھ خود با 
 :مترقیانھً دینی زرتشتی از وجود دیو آشموغ در رابطھ با سوشیانت بھ عمل آورده است

ت یمامور. كیگردد بھ ھمان دوران گاھان یدوباره بر م» استوت ارتھ«ا ھمان یانس ین سوشین اساس سومیبر ا"... 
ن یباشد كھ د یم ینادرست یبدعتھا و برداشتھا یبھ معن یآشموغ. است» یآشموغ«و یاو در اوستا برانداختن د یاصل
 ین آشموغیمھم وجود دارد كھ فاصلھ ب یلیك نكتھ خینجا یا. آن دور كرده است یقت واقعیرا از اصل و حق یالھ
جھان را نو  انس با فرشكرد خودیم سوشییگو یك طرف میما از  یعنیباشد؛  یم) ینو آور(و فرشكرد )نادرست یبدعتھا(
ن یا ید روینجا بایا. جنگد یم، مییگو یم یكھ ما بھ آن آشموغ ییھا م خودش با بدعتییگو یگر میك طرف دیكند، از  یم
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 یست؛ بلكھ بھ معنین ینوآور یم، بھ معناینام یم یكھ ما بھ نام آشموغ یزیقت، آن چیدقت بشود كھ در حق یلینكتھ خ
ست یدروغ ن ییمن بھ تنھای، صفت اھرییم اوستایدر مفاھ. یاست بھ نام نوآور ییھا یدروغ و وارونھ جلوه دادِن ناراست

خطرناك است كھ  یآن دروغ یندارد ول یر چندانیان شود و ھمھ بھ آن آگاه باشند تاثیب یاگر دروغ. است یبلكھ وارونگ
ھا و صفات  ین است تا ناراستیش اكھ تمام تالش یاست؛ فرد یتین واقعیراست جلوه داده شود و در اوستا ضحاك نماد چن

باستان،  یھا ل ھم در اسطورهین دلید بھ ھمیشا. دیل نمایان تحمیرانیبھ ا یھ كرده و بھ عنوان راستیرا توج یمنیاھر
تواند  یم یو ھر كس یم شود كھ ھر زمانیتفھ ین معنیر شد تا ایضحاك پس از شكست، كشتھ نشد بلكھ در كوه دماوند اس

از ) بدعت( یو آشموغیگر دیباشد؛ بھ عبارت د ین میھم مصداق ھم) بدعت( یآشموغ .دیوباره ظھور نمان لباس دیدر ا
جلوه  ینیم دیاز مفاھ یو فھم واقع ین راستیگر آنھا را عید ین را نابود كرده و از سوید یاصل یھا ھا و فلسفھ ھیكسو پای
. ق بھ مردمیو شناخت حقا یبھ نام نوآور یردن است، ولقاً ھمان نابود كیست؛ بلكھ دقین یگر نوآورین دیا. دھد یم

ن را گرفتھ اند، ید یم واقعیرا كھ دور مفاھ ییھا ن دروغیھا و تمام ا ن اضافھیھا، تمام ا یادین زید تمام ایآ یانس میسوش
 "...شود یكھ خود اشوزرتشت آورده، دوباره وارد صحنھ م یكند و با آگاھ یپاك م

بھ لغت سانسکریت = اھرموغ ( اھلموغطالعاتی خوبی از منابع کھن در باب این دیو آشموغ یا در وبالگ پرشین ھم ا
 ۷در بند : "اوستایی آن نزدیکتر است اژی دھاکیبھ دست داده شده است کھ بھ ھیئت ) مار افعی بزرگ دوسِر مغز خوار

نازبو یا (بر بندھش گیاه خوشبو ریحان  از ھفتن یشت کوچک آمده است کھ ھر گلی ویژه یکی از امشاسپندان است و بنا
از دین پیداست کھ ھر اندامِ  : و نیز آمده است. را از میان گیاھان، ویژه این امشاسپند دانستھ شده است) شاه اسپرغم

مردمان از آن ِ مینـُوی است؛ جان و ھر روشنی ِ با جان از آن اورمزد است، گوشت، از آن ِ بھمن، رگ و پی از آنِ  
بھشت، استخوان از آن ِ شھریور، مغز از آن ِ سپندارمز، خون از آن ِ خورداد، و پشم و موی از آن ِ امردادند اردی

ھنگامی کھ سوشیانس پیدا شود تا بدکاران را سزا دھد و دین را بگستراند، سپاھی بر می انگیزد و بھ کارزار دیو 
اال و پایین زمین می دود و سرانجام می گریزد و در سوراخی آن دیو بھ ب. می رود) اَھـَلـمـوغـی، دیو بدعت(آشموغی 

 ".نھان می شود و امشاسپند شھریور بر آن سوراخ فلز گداختھ می ریزد و او را بھ بند می کشد تا سرانجام بھ دوزخ افتد
) کورش سوم(در رابطھ با فریدون ) اھرموغ(ابوالفضل خطیبی در مقالھً خود چرا فریدون ضحاک را نکشت از اھلموغ 

سخن بھ میان می ) آترادات پیشوای آماردان شکست دھنده آشوریان در پای حصار شھر آمل مازندران(و گرشاسپ 

، روایت جالبی از ماجرای گرشاسپ و چگونگی کشتھ شده ) 15(در فرگرد نھم متن پھلوی زند وھمن یسن: "آورد
 ھ برای بحث ما سخت اھمیت دارد، نخست عین آن را میضحاک بھ دست او در ھزارۀ اوشیدرماه آمده کھ از آنجایی ک

 :گیریم آوریم و سپس سخن خود را پی می
، بھ سبب )از درآمد، مقرری مرسوم را طلب کند(= مقرری خواھد) درآمد(= از بھره) بیدینی(= پس اھلموغی -13

(= ند، بھ سویی کھ بیوراسپو اھلموغ از آن کین برخیزد، باالی آن کوه دماو -14. ندھند> بدو<اھلموغی و بدی
اکنون نھ ھزار سال است کھ، فریدون زنده نیست، چرا تو این بند را نگسلی و برنخیزی زیرا « : است، گوید کھ)ضحاک

پس آن اھلموغ چون ایدون گوید، اژدھاک  -15. »اند کھ این جھان پر از مردم است، و ایشان را از ور جمکرد برآورده
برخیزد، نخست آن بند را نگسلد، تا آنگاه کھ اھلموغ آن > او<فریدون بھ پیکر فریدون، پیش ) رپیک(= از بیم آنکھ دیسۀ

شروع بھ (= پس زور دھاک افزوده گردد، بند را از بن بگسلد، بھ تازش ایستد -16. چوب را از بن بگسلد> و<بند 
اه کردن را ، در جھان بتازد و بیشمار گناه و گن) فروبرد، ببلعد( آن اھلموغ را بیوبارد) فوراً (=و در جای) حملھ کند

و آب و آتش و گیاه  )فروبرد، ببلعد( سوم از مردم و گاو و گوسفند و آفریدگان دیگر اورمزد را بیوبارد گران کند و یک
یدون فر« : چنین گلھ کنند کھ -18. پس آب و آتش و گیاه، پیش اورمزد بھ گلھ ایستند -17. را نابود کند و گناه گران کند

: آتش گوید کھ -19. تو این نکنی، ما در جھان نشاییم بودن! تا اژدھاک را بکشد، چھ اگر تو ای اورمزد! را باز زنده کن
گویم ) یا سروش( و پس من، دادار اورمزد، بھ سروش و ایزد نیریوسنگ-20. »نتازم«:و آب گوید کھ» روشنی ندھم« 
و پس سروش و ایزد نیریوسنگ بھ سوی گرشاسپ روند، سھ بار  -21. »!دتن گرشاسپ سام را بجنبانند، تا برخیز«: کھ

و گرز ) گرشاسپ(سخن او) اژدھاک(و بار چھارم سام با پیروزگری برخیزد، پذیرۀ اژدھاک رود و او  -22. بانگ کنند
ا ھزاره را بھ پس رنج و پتیاره از این جھان برود ت -23. بزند و بکشد> او را <بکوبد و > اژدھاک<پیروزگر بر سر 

 ".پس سوشیانس آفرینش را دوباره پاک سازد و رستاخیز و تن پسین باشد -24. پایان رسانم
رمان اساطیری نویس وبالگ سوشیانس کھ بھ نظر میرسد خود دکتر شروین وکیلی باشد، چنین تصویری از جنگ 

اشموغ با شنیدن . بھ سوی اشموغ تاختسوشیانس با اسب : "بھ تصویر کشیده است آشموغافسانھ ای سوشیانت با دیو 
اما خشم و کینھ ای کھ برای لحظھ ای در چشمان سفید و مردمک خط مانندش . صدای ُسم ضربھ ھا برگشت و او را دید
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سوشیانس با اسب از کنارش گذشت و چنان محکم بر گردنش زد کھ سِر بریده اش ھمچون . درخشید چندان دوام نداشت
سوشیانس ھمانطور بھ . اشموغ بدون این کھ صدایی از حلقومش بیرون بیاید، بر بوتھ ھا افتاد. گویی بھ ھوا پرتاب شد

پیاده بودند و . تاخت راھش را ادامھ و سر راھش دو اشموغ دیگر را دید کھ سرشان را از الی درختان بیرون آوردند
آن کھ بتواند واکنشی نشان دھد با سینھ ی دریده یکی از آنھا پیش از . انگار بین گیاھان بھ دنبال ردپای اسبش می گشتند

سوشیانس . بر زمین افتاد و دومی در حالی کھ نعره می زد و بھ زبان خشن خودشان چیزی می گفت پا بھ فرار گذاشت
شمشیرش را از پشت بر کتف اشموغ نواخت و . دنبالش کرد و در آستانھ ی بخشی باز و خالی از درخت، بھ او رسید

تازه آن وقت بود کھ تعقیب کنندگان . ھ زخم ھولناک زردی در آن دھان گشوده بود بھ گوشھ ای پرتاب کردبدنش را ک
 . اصلی اش را دید

ھمھ صدای اشموغ فراری را شنیده . بخش خالی از درخِت جنگل، دھھا سوارکار خشمگین را در خود جای داده بود
زره ھای غبارگرفتھ از میان رداھای چرک . سویش می تاختندبودند و چونان موجی از پیکرھای مھیب و غضبناک بھ 

تعدادشان بیش از آن . و قھوه ای شان پیدا بود و زیر آفتاب کم رمقی کھ از البالی درختان جنگل می گذشت، می درخشید
ھ اما با این وجود خشمی کھ در درونش موج می زد چنان شدید بود ک. بود کھ بتواند در برابرشان مقاومت کند

نعره . شقیقھ ھایش می تپید و ردای خیس از عرقش بھ تنش چسبیده بود.دوراندیشی در گرمای شعلھ ھایش ناممکن بود
 ".ای از گلو بر آورد و اسبش را ھی کرد و بھ سویشان تاخت

:بوده است یبابل یدر اساس بھ معن یعنوان تازدر پایان می افزائیم کھ   
 یعنیاوپھ اوذئشو رنگھا  دیافریکھ اھورامزدا ب یا لھیجا و مسکن قب نیشانزدھم":میخوان یم دادیدر فرگرد  اول وند

در آنجا زمستان  منیاھر. آنجا سر و بزرگ ندارند نیساکن. دجلھ است یالبیسر چشمھ رود س ایکنار امواج   نیسرزم
                                                          ."                             درا در آنجا مسلط نمو ھیآورد و تئوژ دیداده پد وید

 نیا شانیاما ا. رفتھ اند یبھ شمار م یمھم یقدرت نظام شیکھ تا قرن پ میسر و کار دار کیکرد توژ لھینگاه اول با قب در
در  یعھد اشکان انینیخود گرفتھ بوده اند؛ چون چ شیھمک یھایاژدھا پرست را از بابل ایمار پرست  یعنی کیعنوان توژ

سمبل مردوک  نکھیبھ سبب ا. است شدهیم افتیکرده اند کھ در آنجا تخم شتر مرغ  ادی تائوچھخبر خود از بابل بھ نام 
است و در اساس بھ مردم  ییاوستا ھیتئوژ نیمخفف ھم یلذا تاز. بھ نام موش ھوشو  بوده است ییمار افع ھایبابل یخدا

مراد بوده  ھایھمان مردوک بابل) مار وش یخدا(دھاک معمر  یاست و اژ شدهیاطالق م اعراب یسام شاوندیبابل، خو
                     .                                                                                                                            است
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دارند مشابھ و مرتبط نامھای کھ گیاھی و درختی میوه پنج فارسی منا معنی  
 

بدون بیان نظری در باب ریشھ ) خیار( بادرنگو  اورنجو  ترنجو  نارنگیو  نارنجدر لغت نامھ ھای فارسی معانی 
در باب نام و ھم کھ در کتاب ھرمزد نامھ خود بیشترین بحث را  استاد ابراھیم پورداود. فارسی آنھا ذکر گردیده است

در ِرنج کلمھ : تاریخچھً میوه ھا بھ عمل آورده است فرصت و امکان این کار را در آن برھھ کم امکانات پیدا نکرده است
در مفھوم دیر بھ عمل (نارنج و حتی ) سریع بھ عمل آینده( بادرنگلغت اوستایی بھ معنی سریع رشد کننده در مورد 

کلمھً اوستایی و  نارنجیو  نارنجاساس نامھای گرچھ در . موافق می افتد) کوچک در مفھوم نارنج( نارنگیو ) آینده
ابو نام عربی آن یعنی . نھفتھ است) بّراق( رنگ-نایا ) نیروی زندگی دھنده( نئیروانگھوسانسکریتی این میوه ھا یعنی 

را با توجھ بھ کلمات  خیارھ خود کلم .است برداشتی ثانوی از این نام) میوهً زرد رنگپدر و صاحب زردی، (صفیر 
بھ سادگی میتوان بھ معنی محصول ) رسا، بسیار" (ار"و کلمھ اوستای ) محصول سبز" (خوید"و ) خیک" (خی"فارسی 

توی بھ معنی میوه دارای  تُرنججزء رنج تلخیص رنگ می نماید یعنی  ترنج در نام  .گرفت دراز رساو آبدار سبز 
پند ( مانترهرا بھ لغت سانسکریتی و اوستایی  ماندرینیعنی  نارنگین المللی و ھندی نام ریشھ نام بی. را می دھد رنگین

آشکار "را بھ ھمان معنی اوستایی آن  مانترهولی اگر . ربط داده اند کھ صرفاً بدین بسیار دور از ذھن است) و اندرز
نیز کھ در  اورنجرانی کھن پرتقال یعنی چھ نام ھندو ای. بگیریم مفھوم واالی آن آشکار میگردد" کننده روح ایزدی

در زبانھای اوستایی و سانسکریت بھ معنی  اورَونگبھ سادگی میتوان بھ صورت  ،زبانھای اروپایی زنده مانده است
را میوهً چینی نامیده و ریشھً نام آن را سانسکریتی ) پرتقال( اورنجمی دانیم کھ در غرب . گرفت بھشتیو میوه مینوی 

                                                             . یونانیان باستان چین را بخشی از ھند بھ شمار می آورده اند. ددانستھ ان

 
 

 بررسی اسامی ایرانی مختلف یونجھ
عاید شده باشد ھیئت نیمھ ) غذا(استھ و ) اسب( اسپکھ نام ایرانی کھن یونجھ است باید از ترکیب ) غذای اسب( اسپست

ن است کھ آن از زبانھای آریائیان نیمھ ایرانی و نیمھ ھندی در اطراف بین ایرانی و نیمھ سانسکریتی این نام نشانگر آ
گرفتھ شده است چھ این کلمھ از ایشان در بین ) اسالف ُکردان علوی(میتانیان و ) اسالف لُران(کاسیان النھرین یعنی 

). پیش از میالد 721سال فھرست رستنیھای باغ مردوک باالدین مربوط بھ (النھرین باستان نیز رایج شده بوده است 
ریشھ سکایی و ایرانی قائل ) گیاه مربوط بھ اسب( ھیون گیھھم اگر چھ می توان بھ ھیئت اولیھً یونجھ برای خود کلمھ 

است، کھ می دانیم طبق سنت حتی ) علوفھ رنده کردنی( یونوچکھولی دالیل بھ ارتباطی پایھ ای آن با کلمھ ترکی . شد
اس و یا وسایل رنده کننده مدرنتری رنده کرده و خصوصاً در زمستان برای تغذیھ بھ دامھا می امروزه نیز آن را با د

ھم کھ بھ ترتیب یونانیان و چینیان بدین سبزی داده اند از کلمھ ایرانی و  سو-موو  گیاه مادینامھای یونانی . دھند
و خود کاربرد این واژه در کلمھ ایرانی  یعنی نجیب و دانا مأخوذ است کھ صفات معروف اسب ھستند مادسانسکریتی 

بوده و نام  فراستاز ریشھ  فرسبر این اساس نام عربی اسب یعنی . بھ خوبی برجای مانده است) اسب ماده( مادیان
کھ نام یک نوع  شبدردر نام  شبسر انجام وجود کلمھً . برای اسب بھ معنی شایستھ و نجیب و مناسب است یونتترکی 
است؛ نشانگر آن است کھ مردم منطقھ شناخت گیاه شناسانھ درستی از این سبزی داشتھ اند چھ گیاه  )اسپست(یونجھ 

بنابراین معنی . از رستنیھایی است کھ در شب بھ خواب میرود و برگھای آن در شامگاه ھیئت دیگری میپذیرد شبدر
                                                                     .                           بوده است" گیاه دارای خواب شبانھ"، شبدر
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سپیتمان زرتشت بھ مربوط اساطیر و تاریخ درک دشوار چندان نھ ضلمع  
 

سال فاصلھ افتاده است؛ 750از آنجاییکھ از عھد تاریخ خود زرتشت تا رسمی شدن آیین آن توسط اردشیر بابکان حدود 
و پسر ) کیانی/آخرین پادشاه مادی( آستیاگشاھزاده اصالح طلب، نواده دختری  یتاک زرتشتسپلذا از اینجاست کھ 

واین ویشتاسپی کھ . شده است ویشتاسپتبدیل بھ موبد درباری ) موبد والیات جنوب قفقاز و ولیعھد آستیاگ-شاه( سپیتمھ
اتراپ پارت و ھم نماینده مخاصم و س ویشتاسپ ھخامنشیپادشاه معاصر زرتشت بھ شمار رفتھ است،ھم نماینده نام 

است کھ خارس ) زریادر، زریر( سپیتاک زرتشت، پادشاه گرگان و برادر بزرگ مگابرن ویشتاسپھماورد وی نام 
جمشید ( آدونیسمیتیلنی این دو برادر را بھ ترتیب در مقام حاکمین والیات ماد سفلی و والیات جنوب قفقاز، پسران 

الھھ زیبایی، سپنت آرمئیتی، شاھدخت  مادی آمیتی ( آفرودیتو ) ان زیرین پارسیانخدای زیبایی و سرسبزی جھ
کتسیاس میگوید کھ آستیاگ در ھمدان قائم شده بود ولی از برای نجات و جلوگیری . بھ شمار آورده است) دانای پاک=دا

صالت ندارد و از زبان یک مادی ظاھراً این مطلب ا. از شکنجھ شدن نوادگانش ویشتاسپ و سپیتاک خود را تسلیم نمود
بھ سبب ھمین محبوبیت سپیتاک بوده است کھ در روایات اساطیری . طرفدار آستیاگ و نوادگان محبوبش ذکر شده است

. و تاریخی القاب مختلف وی کھ از طریق روایات مختلف بھ یادگار مانده اند ھر یک غالباً تبدیل بھ افراد مستقلی شده اند
حافظ ( پاتی زیت، )حافظ سرودھای دینی(، گوتمھ )سرود دان( گائوماتھ، )اسفندیار مبلغ آیین زرتشت( تھسپنتدااز جملھ 

. نتیجھ شده است) دارنده تن زرین( زرتشتکھ از ھمین لقب عنوان ) زریر، دارای تن زرین(زریادرو ) سرودھای نیایش
 ارنستیخ مدون ایران باستان ببریم کھ نخستین بار برای اینکھ درست پی بدین نکتھ گرھی تاریخ اساطیری ملی و تار 

بذل توجھ نموده، ولی مطلب  زرتشت سپیتمانو  سپیتاک پسر سپیتمھ ایرانشناس معروف آلمانی بھ مطابقت  ھرتسفلد
نگارنده ھم خیلی دیر متوجھ این . شاید ھم زمانھ وقت آن را بھ وی نداده است. را بھ طور اساسی پیگیری ننموده است

در . گردیدم، کتابی کھ غالباً روی میز ناھار خوری ام قرار داشتھ است" تاریخ ماد دیاکونوف"ر ھرتسفلد در حواشی نظ
اینجا برای چندمین بار بھ طرح صورت این مسئلھ می پردازم و امیدوارم کھ دیگر مثل نظرخانم ایمیل زن امروزی بھ 

ویی قلمداد نشود و الاقل کافی است ھمین مطلب زیر با دقت جای بررسی و تعقل روی قضیھ طرح این مسئلھ مزخرف گ
.                                                                                                                و حوصلھ و تأنی خوانده شود  

سپیتمھ . معرفی می نمائیم) سرور سفید اندام( تمھسپییعنی ) یا ھمان سپیتاک( زرتشت سپیتمانابتدا نام و نشانھای پدر 
گودرز و  ھوم عابد، )پرستنده جام درخشان، شراب مقدس ھوم( جمشیددر اساطیر ایرانی شاھنامھ و اوستا تحت سھ نام 

 اسکیتی جھانگشای مادیاوی ظاھراً از سوی . معرفی شده است) شیوا سخن دانای سرودھای دینی( کشوادگان
کی بھ حکومت نواحی جنوب قفقاز منسوب شده بوده است چون در حملھ غافلگیرانھ ) آسیب، افراسیابپر =فرنگرسین(

بھ مادیای اسکیتی در حوالی شھر مراغھ در دریاچھ اورمیھ بھ عنوان حکمران )  کیاکسار، کیخسرو، ھوخشثره( خشثرو
بوده است کھ در ) کیانیان(خدمت بھ مادھا بی شک بھ خاطر ھمین . منطقھ و دستگیر کننده افراسیاب نشان داده میشود

. نائل میگردد) دختر آستیاگ( آمیتیدایعنی ازدواج با نواده او  کی خشثرومقام فرمانروایی آنجا ابقا شده و بھ مقام دامادی 
و  مگابرن ویشتاسپسوم بعد از قتل ھمسر وی او را بھ دربار خویش برد و پسرانش  کورشمّسنی کھ  آمیتیدایھمان 

بعد ھم در عھد سلطنت آستیاگ بھ مقام ولیعھدی وی . را بھ پسرخواندگی یا برادر خواندگی خویش برگزید پیتاکس
قراباغ بوده است کھ در اساطیر کھن  شوشیمکان فرمانروایی وی مطابق خبر کورشنامھ گزنفون دژ . منسوب میگردد

و ) مخلوق ساقط شده( آبراداترا  سپیتمھگزنفون نام . معروف است) باغ و دژ ساختھ جمشید( ور جمکردایرانی بھ نام 
اسیر و سرانجام  سردار کورش) ارجاسپ( آراسپآورده کھ بھ دست ) مستوره و نقابپوش( پان تھ آرا  آمیتیداھمسرش 

) سرزمین آتش=یا اران(است کھ در شاھنامھ قاتل موبدان آتشکده آذرگشنسپ  ارجاسپی/اراسپاین ھمان . بھ قتل میرسد
جالب است در شاھنامھ مکان فرمانروایی جمشید ھمان منطقھ اران و . عرفی میگرددم اسفندیارو  ویشتاسپعھد در

، )جنگجویان ارانی بی ریش( نیساریان، )کادوسیان، سگپرستان( کاتوزیانآذربایجان نشان داده شده است چھ ملل وی 
داستان طوفان برف . ذکر گردیده است) طقھ قره باغکشاورزان من( نسودیھاو ) مادھا، ملت شراب و شادی( اھنوخوشی
شرح این طوفان . مسلماً اشاره بھ برف و برودت زمستانی والیات اطراف کوھستان قفقاز بزرگ است جمشیدمربوط بھ 

 عادپیامبر قوم ) ھوتر سانسکریت یعنی موبد آیینی( ھودافسانھ ای اوستایی بھ قرآن رسیده و در آنجا جمشید تحت نام 
معرفی گشتھ کھ بھ خواھش وی از آسمان باد و طوفان سرد برای نابودی قومش ) مغان قفقاز=مردم انجمنی دوردست(

در آمیختھ است بھ ) مردم شراب و شادی( مادھاایزد قبیلھ ای ) شراب مقدس( ھومکھ نامش با  جمشیداین . نازل میشود
 دھاک اژیاست کھ رقیب مغلوب  پارسھار سبزی خدای قبیلھ ای شیرسوار جھان زیرین و س جمشیدغیر از آن 

مادر (در زبان کردی معنی مادر  ھوداجالب است کھ کلمھ . بھ شمار می رفتھ است) مردوک ایزد مارنشان بابلی(
یعنی قبیلھ زنان؛ ( جزنرا  سپیتمھپسر ) شاھزاده دانا، سپیتاک زرتشت( شروینرا میدھد و خرمدینان قوم ) ساالر

آمیس ھمان ایزدی است کھ جمشید در مقام این ایزد پارسی جھان زیرین . بھ شمار می آوردند) وماتیآمازونھای سئور
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ھمسر خشایارشا در سن پیری خود برای طول عمر خویش چھارده کودک پارسی را از برای وی زنده بھ گور  تریس
جالب است کھ این دو خدای . ودبھ نام وی خوانده میش تخت جمشیدکرد و ھمان ایزدی ھندوایرانی معروف است کھ 

 تئوژیھً چینی ھا و  تایوچھ( تازیدر واقع عنوان . مخاصم پارسی و بابلی ھر دو بنیانگذار نوروز بھ شمار آمده اند
در اصل نھ متعلق بھ اعراب بلکھ متعلق بھ ) مردوک/ضحاک ماردوش= اژدھای نیرومندوندیداد اوستا یعنی 

سپیتاک در قرآن نام پسر وی . ت کھ بعد از عھد اسالم بھ اعراب اختصاص یافتھ استایشان بوده اس بابلیخویشاوندان 
صالح  شتر مقدسقید گردیده کھ بھ سبب پی کردن ) معدومین( ثمودپیامبر قوم ) نیکوکار( صالحنیز بھ صورت  زرتشت

و واقعھ  زرتشتنامھای  معلوم است کھ در اینجا. گرفتار می آیند) مگافونیبھ یونانی ( صیحھ آسمانی بزرگبالی 
برای  .گرفتھ شده اند) صیحھ بلند( مگافونیو  دارنده شتر زرینبھ ترتیب بھ  معانی ) مغ کشی داریوش( ماگوفونی
تاریخی منابع ایرانی و یونانی کنار ھم در رابطھ با مکان تولد و مکان حکمرانی وی کھ این منابع  زرتشتشناسایی 

تاریخ اساطیری بلخ معرفی می نمایند، باید بھ دقت مورد بررسی قرار گیرند چھ گره معمای مشترکاً آنھا را آذربایجان و   
:                                                                                                                ایران در ھمین جا نھفتھ است  

پسر ) فرد سفید اندام( سپیتاکانشناس و باستانشناس معروف آلمانی بھ درستی چنانکھ گفتھ شد ارنست ھرتسفلد ایر 
 گائوماتھولی وی توجھ بھ مکانھای فرمانروایی . دانستھ است  سپیتمھاز خاندان ) زرین اندام(زرتشت را ھمان سپیتمھ 

کھ ابتدا والیات جنوب ) نفونکتسیاس و گز(شوھر آتوسا دختر کورش کھ بنابر منابع یونانی ) سرود دان تنومند( بردیھ
چون ھمین دو مکان جای دیگر باز توسط . بوده؛ ننموده است) باکتریا(و بعد بلخ ) آذربایجان و اران و ارمنستان(قفقاز 

محل فرمانروایی ) ھخامنشی= فریدون( کورش سومکتسیاس و گزنفون بھ ترتیب در ھمان برھھ زمانی حکومت 
این بدان معنی است کھ . ذکر میگردد) سومین کورش= ثراتئونھ اوستا(سوم  کورشه و پسرخواندسپیتمھ پسر  سپیتاک

از . فرد سیاسی و روحانی واحدی بوده اند گائوماتھ بردیھسپیتمان و  زرتشتپسر سپیتمھ و سپیتاک یعنی  سھ فرداین 
از سوی برادر  تھ بردیھ بلندقامتگائوماگفتار داریوش در کتیبھ بیستون و ھمچنین منابع یونان باستان معلوم میشود کھ 

واگذار شده  بردیھخود بر تمامی نیمھ شرقی فالت ایران کھ از سوی کورش و کمبوجیھ بھ سنگین وزن خوانده ھمنام و 
ھمینجا مطلب بسیار جالب میگردد چھ بنا بھ . یعنی حتی بر شمال غربی ھندوستان. بود وزارت و نظارت داشتھ است

از قبیلھ ) دانای حافظ سرودھای دینی(گوتمھ بودا شاھزاده ) اواسط قرن ششم قبل از میالد(مان منابع چینی در ھمان ز
وقتی این مطلب را کنار آن میگذاریم . در ھمین سمت مناطق ھندوستان بھ تبلیغ آیین خود مشغول بوده است) سکا( سکیا

اسفندیار بھ معنی (آُمرگس  سپیتاکی نظامی بازو) دریھاسکائیان برگ ھئومھ، ( دربیکانکھ مطابق خبر کتسیاس قوم 
بوده اند بھ این ھمانی بودن  بلخدر مکان حکومتی وی در  )برگ ھومھ/یا سپیتاک از قبیلھ سکائیان ھوم ورکھ روئین تن

پندار نکات مشترک اینان از جملھ تعلیم . می رسیم زرتشت بلخ سپیتاکو  گوتمھ بودای بامیان و بلخو  گائوماتھ بردیھ
فراوان است کھ ما جای دیگر بھ طور مفصل از آنھا سخن بھ میان آورده ایم و در این  کردار نیک وگفتار نیک و  کنی

اینکھ گوتمھ بودا بر خالف مقر پرستش بلخ بھ نپال منسوب شده است از آنجاست کھ نام . مجال شرح بیشتر نمی گنجد
گائوماتھ در مورد اینکھ . را می داده است بز کوھی  معنیو بھ سانسکریتی  سرزمین مقدسدر زبان تپتی معنی  نپال

را بھ قتل رسانده بود از شایعات دروغین سیاسی موفقیت آمیز وه یزداتھ بردیھ بھ دستور کمبوجیھ برادر تنی خود  بردیھ
 وانده ویداماد و پسرخو  )کمبوجیھ و بردیھ( دو پسرداریوش و ھمدستانش در کودتا علیھ خانواده کورش بعد ازقتل 

) آالنھای سمت دریاچھ آرال( ماساگتھابھ قول ھرودوت کورش پیش از لشکرکشی بھ سوی . بوده است )گائوماتھ بردیھ(
کھ بھ مرگ وی انجامید، خواب کودتای داریوش را دیده و موضوع آن را با ویشتاسپ ھخامنشی پدر داریوش بھ میان 

بھ قول (اصالح طلب  گائوماتھ بردیھرای مرد صالح و صادق زمان داریوش و ھمراھان بھ دروغ دروغی ب. نھاده بود
ھمانطوری کھ احمد شاملو بھ عقل سلیم دریافتھ بود بیشتر قرائن . تراشیده اند تا جریان کودتا را توجیھ کنند) صالحقرآن 

دتاگران خصوصاً دروغھای بزرگ دامنھ دار دال بر آن ھستند کھ جریان مرگ کمبوجیھ عمدی بھ دست ھمین کو
گائوماتھ بردیھ بھ نیابت از وه (بردیھ ھا اعالم رسمی شدن حکومت برادر خوانده ھای ھمنام . صورت گرفتھ بوده است

البد بھ ھمراه خبر ( شایعھ دروغین خبر مرگ کمبوجیھ در مصراز آنجا عاید شد کھ بھ قول خود داریوش ) یزداتھ بردیھ
بھ عنوان برادرخوانده و شوھر خواھر و  گائوماتھ بردیھایران رسید و بھ ) نابودی سپاه وی در صحرای جنوب مصر

) سمت فیروزکوه یا بندرطاھری(برادر کوچک کمبوجیھ در جنوب فارس  یزداتھ بردیھ وهنائب السلطنھ کمبوجیھ با 
با بخشش  مالقات نمود و در ھمانجا حکومت خویش بھ نیابت از وه یزداتھ بردیھ را بر امپراطوری ھخامنشی رسماً 

بھ سبب ھمین اصالحات و تعالیم عالیھ . مالیاتھا و خدمت سربازی و اصالحات ارضی و آزادی برده ھا اعالم نمود
در عھد آشوکای بزرگ انسانی وی بوده است کھ نامش در تاریخ جاودانھ شده است و بی خودی نیست آیین وی کھ توسط 

                          .    شده استدین اخالقی استوار دنیا ر شرق آسیا سلوکیان در ھند تحت نام بوداییگری تأسیس شد، د
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عثمانی ترکی با جایگزینی و اضمحالل خطر در آذربایجان جمھوری آذری لھجھً  و زبان و فرھنگ  
 

الل خود معلوم است کھ مردم ساده لوح و عوام منشی کھ بین خانھ خود و خانھ برادری فرق نمی گذارند، خیلی ساده استق
بھ بھانھ غنی کردن زبان  دولتھای آذربایجان از عھد شوروی ھمین سیاست را کج دار و مریض. را از دست میدھند

حال کھ اصطالحات روسی کمتر شده عوضش لھجھ و کلمات ترکی عثمانی بدون ھیچگونھ . دنبال کرده اندآذری 
را بھ  و شاعر خوب س ھم کھ میخواھد پُز سخنران خوبھر ک. جایگزین میگردندو با استقبال فراوان  مقاومتی ملی 

ھمان دولت عثمانی کھ  .خود بگیرد ھر چھ قدر میخواھد کلماتی را از زبان ترکی عثمانی در گفتار خویش وارد میسازد
در آخر عمر خود با قتل عام ارامنھ و فراری دادن ارامنھ بھ سوی ارمنستان کنونی و قره باغ؛ جمعیت ارمنی نشین 

در انجمن ھای آذری مرکب جنوبی و . ارمنستان بھ شدت افزود و برای مردم آذری منطقھ؛ فاجعھ اخیر را بھ وجود آورد
نھ پان آذریسم کھ حتی (ملیت گرایی افراطی پان ترکیستی عثمانی  شمالی خارج از کشور نیز ھمین سیاست فرھنگی

تھا با انگشتھای عالمت سر گرگ خیلی ساده باال میرود، آن دس. با قوت و قدرت دنبال میشود )اصطالحش را ھم نداریم
مردم ترکیھ از  .ھم غالباً بدون اینکھ حتی یک ترک ترکیھ آن ھم با گرایشھای پان ترکیستی در جمع حضور داشتھ باشد

عت ما از شریفترین ھا خصوصاً در بین جوامع اسالمی ھستند نھ اقلیت افراطی پان ترکیست و نژادپرست آن کھ این جما
یعنی از افراط در ملی گرایی بی حد و مرز و نژادپرستانھ بر ضد ملیت و  .بین تمامی پیامبران بدین جرجیس چسبیده اند

ھمین نتیجھ عکس را داده و  فرھنگ و دین و آیین و سیاستاکثر افراطھای این چنینی در . فرھنگ خود بدل شده اند
                                                                                                                                         . خواھد داد

 شاعر خدایگانی توتم حیوانات وحشیپدر و( ده ده قورقودترکی بھ یادگار مانده از ترکان کھن اران نام  اوستایاگر نام 
ولی آن دال بر شدت وجود پرستش این توتم در اران نبوده . لب توجھ می نمایددر اران کھن در این باب ج) و آتش مقدس

کھ در میان سکائیان غیر ترک اران  باشد عاید شدهباید این نام بدین شکل از آنجا در صورت اصالت این مفھوم . است
معادل خوبی برای نام  )خدای شعر توتم حیوانات وحشی(اَوستی ) اسالف آالنھا، اوستیھای کنونی(کھ از ماساگتھا 

 گرگو  موسیقیبھ معنی ) تُرک( تورو  توریھسانسکریتی کلمات /در زبانھای سکایی. اوستای مادھای منطقھ بوده است
بلکھ آتش بوده یا خدای توتم حیوانات وحشی در صورتی کھ توتم مردم اران و آذربایجان نھ گرگ . بھ کار رفتھ است

بر عکس ارتباطی . نیست  توتم گرگخصال و صفات خود ده ده قورقود اشاره ای بھ و در کتاب ده ده قورقود و  است
 جود دارد کھو) آتش دانا و مجرب( اوت -گورگویا ) آتش زیبا و نجیب( گورک اودبا  قورقودمنطقی نیرومندی بین نام 

 ارانوجھ است چھ خود نام بسیار قابل ت .است) تجربھ و دانش(مادی  اوستایسانسکریت و  اوستیترجمھ ای از کلمھً 
در کتاب پھلوی . را میدھد فرد منسوب بھ آتشو   فرد نجیببھ ترتیب منسوب بھ ) ُکردی(در زبانھای مادی و میتانی 

اران یا ) اران دارنده سگان پُریال(اران گشنسپ ) منظور اران( شھرستان آذربایجاننیز بانی  شھرستانھای ایران
سنت آتش آنجا و ھمچنین ) سگپرستان= کاتوزیان( کادوسیاناوی سنت سگپرستی ذکر گردیده است کھ ح خردمند
از این رو ھم ھست کھ ما ھنوز در آذربایجان بھ . بوده است پرستش اجاق خانوادگییعنی  سکاییآنجا بھ روش  پرستی

موسی . است سکاییبلکھ سنتی  پارسی-مادیگوئیم کھ نھ رسم  اُجاققسم میخوریم  و بھ زیارتگاھھا  اُجاق و چراغ
نامھای کھن . می نامد اران خردمندخورنی مورخ ارمنی عھد قباد ساسانی ھم بانی اساطیری دولت سرزمین اران را  

) سکاھا، بھ معنی لفظی آتش دانا و مّجرب راه و روش زندگی تابیتی( اجاق خانوادگیجملگی اشاره بھ پرستش  اران
سرزمین آتش بھ معنی ) سکایی-ھر سھ بھ زبان ُکردی میتانی( ، آگوان و آلواناران، )بھ ترکی( اوتیادارند چھ اسامی 

گویشی است کھ : " حتی بر خالف تصور رایج زبان آذری آذربایجان کھ  یاقوت حموی در باره اش گفتھ است. می باشند
لوی و فارسی و آذری مسعودی از سھ نیمھ زبان پھ." جز خودشان کسی آن را در نمی یابدخوانند و بھ  آذریھآن را 

 پھلوی معرباشاره بھ زبان . یعنی زبان آذری بھ غیر از فارسی و پھلوی بوده است. متفاوت آذری سخن رانده است
پیش از آن نیست بلکھ زبانی کامالً متفاوت با گروه زبانھای ایرانی یعنی ھمان زبان ترکی سکاھا مختلط ترک و 

صورت ایرانی زبانھای منطقھ کھ بھ کثرت در ھمان جا ھا و مناطق ھمجوار چھ در غیر این . ھندوایرانی بوده است
نامیده اند؛ صرفاً  آذریو نھ  آتروپاتیزبان پھلوی پیش از آن را نھ زبان . حضور داشتند این زبان را خوب درمی یافتند

البد . این باب گردیده استباعث سوء تفاھم خیلی ھا در ) ترجمھ فارسی ارانی ُکردی و اوتی ترکی( آذریاشتراک لفظ 
) آتروپاتکان( آذربایجاناز عھد امپراطوریھای ایرانی پیش از اسالم بھ تدریج بھ ) ارانی( زبان آذریپای دارندگان 

اران در دولت ابومنصور روادی  گرگریانروی داده است کھ  روادیانولی اوج این مھاجرتھا در عھد . رسیده است
بنابراین اوغوزان و غزان و ترکان سلجوقی را بیشتر باید . بایجان را تشکیل میداده اندبازوی نظامی دولت وی در آذر
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مھاجرینی دانست کھ از این سرزمین عبور کرده اند نھ بھ وجود آورندگان زبان آذری در آذربایجان کھ از جانب 
بھ فتح (َگرَگر اگر صورت اصلی نام  .عالقمندان تاریخ در ایران و پان ایرانیستھا از بدیھیات و ّمسلمات شمرده میشود

بھ شمار بیاوریم، این نام بیش از آنکھ ) ھا" گ"یعنی آتش افروز، بھ ترتیب بھ ضم و فتح ( ُگرگررا ") گ"ھر دو 
یعنی ھمان  پرستش اجاق خانوادگینشانگر شغل آھنگری ایشان باشد، نشان دھنده سنت دینی و آیینی رسمی ایشان یعنی 

حاکم  ترک آذریھمان قبیلھ فرمانروایی گرگرھا بر این اساس . است اوتی و آذری، آگوانی ،آلوانی ،انیارمفھوم نامھای 
نام گرگر بھ زبان ترکی بھ صورت . بوده اند) اھنوخوشی ھای شاھنامھ(قبیلھ صنعتگر ارانی کنگرلوھا  .بوده اند ارانبر 

سپیتمھ، پادشاه والیات ( جمشیدھ میشود کھ رزمجویان شاھنام نیسارانبھ معنی نیزه وران است کھ ھمان   ار-کارقی
.                                                                 بوده اند) جنوب قفقاز، داماد و ولیعھد آستیاگ، پدر سپیتاک زرتشت  

شھر  ی آبشرون و حومھ ی رهیشبھ جز یشھر باکو، در بخش جنوب شرق یلومتریک 30در کھ -باکو   ًآتشکدهبھ نظر من تا 
بھ طور سمبلیک تبدیل کعبھ موعود مردم  -ندیگو ین بنا آتشگاه میجان بھ ایدر کشور آذربا و قرار دارد یسوراخان

آذربایجان نشود ره بھ صحراھای گمراه کننده ترکستان و عربستان خواھیم برد و سرانجام از زبان آذری جمھوری 
راه این صحرای فرھنگی گمراه کننده و فریب دھنده و نابودگر بھ . و کھنھ گوری چندآذربایجان مصحفی خواھد ماند 

                                     .                   شدت و قدرت تبلیغ شده و در درون خانھ ھواخواھان کثیری پیدا نموده است

بھ )  کھ ارانی ھا و ارامنھ بھ آتشکده ھا اطالق میکردندیعنی جایگاه بغ آتش  باگوان( باکوچنانکھ کسروی  میگوید نام 
شکل چارتاقی این معبد اساس بنای آن را بھ عھد اشکانی و مھرابھ ھای مھری عھد ایشان . معنی شھر محل آتشکده است

آذین وی  کھ بیشتر اختصاص بھ ایزد مھر داشتھ است و مھرابھ ھای شمع) خدا(بھ نظر میرسد بین کلمھً بغ . فراتر میبرد
در ھیئت کورگ اود؛ آتش ( قورقودنظر بھ نامھای . در این باب تفاوتی اساسی وجود داشتھ است) آتشگاه( باگو کلمھ 

 "بَھ"باید مرکب از کلمات  باگوانیعنی  باکوشکل اصلی ) بھ معانی آتش، خوب، نجیب( ارانو ) شریف زندگی
.                                         باشد نھ چیز دیگر آتش مقدسجایگاه یعنی ) جایگاه" (وان"و ) آتش( "آگ"، )خوب(  

 

 
)آتشگاه(آتشکده باکو   
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فارس استان  باستانی بنای دو عیالمی نشان و نام بر نظری  
 

 :آتشكده صمیكان
قرار داشتھ و متعلق بھ ھمان  كیلومتری جنوب شیراز و در مسیر جاده ای متعلق بھ عھد ساسانیان 140در  کھ این معبد

 شھرک صیمکاناگر اسم آتشکده از اسم . بوده باشد) مھری( میتراییو  ناھونتاییباید در اصل معبدی ، دوره است
محمتلترین معنی ھمانطور کھ از زبان . چیست صمیکانیا  صیمکاندر این صورت باید دید کھ معنی . گرفتھ شده باشد

چھ در وبالگ ). مکان آفتاب نگیر پشت کوه(است  قرارگرفتھ در سایھ و شمال کوهسرد جایگاه ُکردی برمی آید 
متر و بھ  3000رشتھ کوھی با ھمان ارتفاع ": سیمکان مھندس ضرغام رستمی در باب موضع این شھر می خوانیم

گرچھ ممکن . "تقسیم کرده است سیمکان پیش پرو  پشت پر سیمکانکیلومتر سیمکان جھرم را بھ دو قسمت  45طول 
بھ ( کان ای سمھیا ) سی سرور( سی مھ کانیا ) مکان سی عشیره مختلف( کان ھمیوساست آن را تلخیصی از ترکیب 

ھنوز ھم  صیمکانبھ شمار آورد؛ چون گویا ) سانسکریت و فارسی یعنی مکان منسوب بھ انجمنھا و گروھھای مختلف
شرابھای بھ احتمال کمتر از این ھم، با توجھ بھ . فی استمختلف دارد، کھ بھ ھر حال این احتمال ضعی لھجھً  سی

ھوم بھ زبان ( ی-سومرا شکلی از تحریف لغت  صمیدر آیین مھرپرستی مردمان کھن پارس میتوان  سرمست کننده
یعنی  ایزد شراب و شادی و دوستیبا پرستش  شمرد کھ آن) سانسکریت یعنی منسوب بھ گیاه دارای می خوب

ھ سرزمین الھ(=می دانیم در سمت عیالم . و کالً منطقھً فارس در پیش از اسالم ھمخوانی دارد یرازشمردم  مھرپرستی
با  قربانی گاو ومیانجی ایزد مھر پارسھا از نظر نقش ) کشور آداب و رسومھای دینی( آتامتییا ھمان  )و خدایان ھا

از نام  شھرک صیمکاندو صورت اخیر باید نام در . معادل گرفتھ میشده است) قاصد نیرومند خدایان عیالمی( شیموت
اما در . این معبد اخذ شده باشد کھ احتمال این نوع وجھ تسمیھ یعنی اخذ نام منطقھ از نام معبد آن ضعیف و بعید است

فرمانده ( ھومبانعیالمی و آسمانخورشید رابطھ با خود معبد چارتاقی آن بسیارجالب است کھ بدانیم نام ایزد معروف 
) ، منور کننده"ھونتھ"یا " (ھیت"و ) روز، روشنایی" (نا"مرکب از  ناھونتھ خورشیدو ایزد . است) آسمانخشان در

شکل چارتاقی منطقی حاوی فلسفھ  دومیاز میان کھ  است روشنایی بخش روزایزد نام این دو است یعنی در مجموع  
شک در عھد دیرین تحت سلطھ فرھنگ عیالمی  این منطقھ سمیکان جھرم بی. استو بیانگر منشأ عیالمی آنھھا 

نور و خورشید و ایزد و تجارت از سویی بھ وضوح معادل  خورشیداین ایزد عیالمی نجیب . بوده است ناھونتھ پرستی
علی القاعده ( ناستیاو  ناھیدو از سوی دیگر ھمچنین نشانگر نامھای  است مھر پارسیان و مادھا یعنی ایزد روشنایی

می باشد و بیانگر منشأ دیگری برای نام الھھً پاک ) اھیتیا، ایزد خیر و روشنایی روز میتانی ھا و ھندوانصورتی از ن
 . است ناھیدزیبایی و آبھا یعنی 
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 : )پاسارگاد نیایشگاه و قربانگاه(سکوھای سنگی 
 

ب�ا ک�ی از آنھ�ا دارای پلک�ان روبروی بنای زندان سلیمان و در پشت تپھ ھا دو سکوی س�نگی ق�رار دارد ک�ھ ھ�م اکن�ون ی
 .استھشت پلھ سنگی 
ل�ی نظ�ر ب�ھ ب�ا توج�ھ ب�ھ ش�کل و ان�دازه ی آنھ�ا م�ی ت�وان نتیج�ھ گی�ری ک�رد ک�ھ آنھ�ا آت�ش دان ب�وده ان�د وگفتھ ش�ده اس�ت 

و اس�اطیر مرب�وط ب�دان ) لی�ر یس�خ�دای عیالم�ی ندب�ھ گ�اه در واق�ع ( مس�جد س�لیمانتصاویر باس�تانی تپ�ھً کلگ�ھ زری�ن 
 ھومب�انفرزن�د محب�وب ای�زد ) خدای نیرومند حافظ ع�یالم(ھوتران کھن از نوع عیالمی است کھ  در آن برای قربانگاه 

مراسم قربانی گاو و یا قوچ بھ عمل می آمده است کھ  تصور  )معادل سارا(ریشا  ریکیو الھھ  بزرگ ) معادل ابراھیم(
ای�ن ل�ذا  .ایان از آس�مان ب�ھ قربانگ�اه آورده میش�ودعق�اب ش�کل قاص�د نیرومن�د خ�د ش�یموتمیشد چارپای قربانگاه توسط 

. ب�وده باش�د لی�ر یس –ھوتران برای خدای عیالمی  محل بایستی یک مکان مقدس برای نیایش و دادن قربانی و نذر ھا 
ر د. خوان�ده میش�ده ان�د) معاب�د کھ�ن آی�ین ندب�ھب�ھ لغ�ت ب�ابلی یعن�ی (سونشو ایرپی ظاھراً این نوع قربانگاھھا در عیالم 

در س�نگ نگ�اره ھ�ای ش�اھان ھخامنش�ی در نق�ش رس�تم و . نامیده می ش�ده ان�د سیانکوکمقابل معابد خدایان عیالمی کھ 
در فاص�لھ ای . تخت جمشید سکوھایی ھمانند ای�ن س�کوھا در زی�ر پ�ا و روب�روی نق�ش ش�اھان ھخامنش�ی دی�ده م�ی ش�ود

 قرب�انی ک�ردنوج�ود دارد ک�ھ ظ�اھرا جایگ�اه  متر در غرب دو سکوی سنگی آثاری از س�کوی بزرگ�ی 120نزدیک بھ 
 .بوده است

مت�ر پھن�ا دارد مرب�وط ب�ھ  40مت�ر درازا و  70برخی اندیشمندان ساخت و کاربرد این سکوی بزرگ را ک�ھ نزدی�ک ب�ھ 
در  .؛ گرچ��ھ فرھن��گ عیالم��ی در منطق��ھ س��ر ب��ھ اعص��ار ماقب��ل ت��اریخ میزن��دروزگ��اران پ��س از ھخامنش��یان دانس��تھ ان��د

نگلیس�ی زب�ان ایرانی�ان ب�ھ ن�ام پژوھش�ھای ای�ران باس�تان تص�ویر ای�ن دو قربانگ�اه ب�ا توض�یحاتی در ب�اره آنھ�ا تارنمای ا
 :موجود است کھ در اینجا بھ عینھ قید میگردد

 

 
 

Plate II. Dual plinths, Sacred Precinct, Pasargadae (Achaemenid, time of Cyrus). 
 After D. Stronach, Pasargadae, Oxford, 1978, pl. 103. (Click to enlarge). 

 
J. Houtkamp and Yumiko Yamamoto (1979) have collected the archaeological and 
pictorial evidence for fire altars in the Achaemenid, Seleucid, and Parthian periods (see 
also Schippmann, 1971, pp. 473-85; Stronach, 1985; Genito, 1987). Of the two types of 
altar which the pictorial evidence preserves, the distinctive Iranian altar with a stepped top 
and base has been quite frequently identified in the archaeological record (Moorey; Boyce, 
Zoroastrianism II, pp. 145-148; Yamamoto, 1979, pp. 30-36, identifies three types of 
altar). On the other hand, the second form of altar, the crenellated tower altar, is almost 
entirely absent in the Iranian archaeological record (but cf. the rock-cut altar in Fârs at 
Bâgh-e Bodra [Stronach, 1966, pp. 223-24, fig. 7], perhaps Achaemenid in date, which 
conceivably represents an example of the tower altar). Various other types of structures 
have also been characterized as fire altars. 
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 مدینھ شھر  یندد و یثرب نامھای معانی
 

ر عدم اعتقاد و مخالفت با عناوین اغراق آمیز دینی وی را تنھا بھ نام و نشان واقعی می آورم احمد زمانی کھ من بھ خاط
ھم جای تعجب ھست و ھم . اجتھادی کرده و نامھا و القاب عدیده مرسوم و نامرسوم مدینھ را جمع آوری نموده است

در این راه می . را پیدا کنند یَثرباند معنی نیست کھ معلوم میگردد کھ علمای دین و احادیث و حتی شرقشناسان نتوانستھ 
بایستی ایشان معانی وجھ اشتقاقھای متفاوت را در مورد اسامی کھن و اصیل آن با ھم می سنجیدند و می آزمودند چھ 

باید  یثربنام : وجھ اشتراک معنی دو نام کھن آن کھ در زیر قید میگردد بھ سادگی جواب معما و مسئلھ را بھ دست میدھد
قابل توجھ اینکھ القاب . عربی است-کھ بھ زبان عبری ) شھر دارای فضیلت زیبایی" (بھا-یثرو"ترکیبی باشد از تلخیص 

دارای برکات و نیکی ( بّره، طیب، )پاک و باکره( عذرا، سیده، خیره، حبیبھ، حسنھکھ با صفات  مدینھمختلف شھر 
اگر . بیان شده اند، جملگی در تأیید ھمین مفھوم ھستند) و بی عیب سالم( عّراو ) شادی و سرور( محبوره، مبارکھ، )زیاد

جالب است کھ . ھمین معنی عبری را اساس قرار دھیم نتیجھ آن میشود کھ شھر توسط یھودیان رونق پیداکرده بوده است
یعنی ندید -ھیھف مصح(یندد نام کھن دیگر یعنی . شجره نامھ اسالف بانی اساطیری آن نیز دارای نامھای توراتی ھستند

در " یَ "جزء ). یعنی شھر نادر و بی ھمتا" (ندره-یَ "ھم باید ترکیبی باشد  یندریا ھمان ) بی نظیر؛ مغلوب کننده رقیب
باید ھمان حرف ندا و " یَ "گرچھ سوم منظور از . گرفت) مطرود و نفی کننده" (َھیھ"مورد دوم را می توان تلخیص 

اگر اساساً تلفظ این ھیئت این (یعنی بھ معنی تأکید روی بی نظیر بودن شھر است . باشد بوده" ایَ "یا " یا"تأکید عربی 
پیروزمند بر ( غلبھو ) شکست دھنده( قاصمھ، )خورنده و مغلوب کننده شھرھا( اکالةالقریالقاب ). نام درست بوده باشد

معادل ھمین مفاھیم بی . ای مذکور استھم کھ برای شھر مدینھ ذکر میشوند، گواه درستی این وجھ اشتقاق ھ) رقیبان
ولی چون در . نیز مشاھده میشود مدینھشھر منوره در عنوان کھن  شھر مدینھنظیر، نیکو، پاک، درخشان و پیروزمند 

باب اسامی کھن مذکور از قانون قیاس منطقی آنھا پیروی نشده نتیجتاً برای  نام اولی معانی نامناسب و دارای بار منفی  
این مطالب برای آشنایی مطالب مربوط بھ دو نام . ده اند و برای دومی ھم اصالً نتوانستھ اند معنایی ارائھ کنندپیدا کر

 :محوری مورد بحث بھ عینھ از گفتار آقای احمد زمانی نقل میشود

 :ـ یْثِرب۸۷" 

یثرب . ین سرزمین سکونت گزیداّولین کسی کھ در ا: گوید ابوالقاسم زجاجی می. است» یثرب«از نام ھای قدیمی مدینھ، 
شد » یثرب«بن قانیة بن مھالییل بن ارم بن عبیل بن عوض بن ارم بن نوح ـ علیھ السالم ـ بود کھ بھ نام او این سرزمین 

مدینھ رسول : ابوعبیده گفتھ است. ولیکن چون رسول خدا ـ ص ـ بر این شھر فرود آمد نامش را ـ طیبھ و طابة ـ گذاشت
بھ معنای فساد یا از تثریب » ثََربَ «از نظر لغوی از ماده » یثرب«در ھر صورت . ی از یثرب واقع شدا خدا در گوشھ

گردد بھ کسی کھ این شھر را بنا کرد و  و یا بر می. گرفتھ شده بھ معنای جبران و مؤاخذه بواسطھ گناھی کھ انجام شده
 .نداشت لذا آن را طابھ و یا طیـبَھ نـامـیداو انسانی غیر موحد بود کھ رسول خدا ـ ص ـ آن اسم را دوست 

 ):تَْنَدْد، تَْنَدرْ (ـ یْنَدد، یْنَدر  ۸۹ـ  ۸۸

للمدینة عشرة «: زیرا رسول خدا ـ ص ـ فرمود; از نام ھای فوق در روایت زید بن أسلم ذکر گردیده» یْنَددْ «اولین اسم 
» یْنَدد«: گوید و فیروز آبادی در کتاب خود می» .، و یثربھی المدینة، طیبَة، طابة، مسکینة، جبار، مجبورة، یندد; أسماء
گویند یْنَدَر مانند ھیئت حیدر است کھ بر مدینھ منوره نیز  می» نََدرَ «: باشد کھ مدینھ منوّره است و در ماده می» از نََدد

 " .باشد می» تندر«و » تندد«و در بعضی از کتب تاریخی نقل شده کھ این دو نام . شود اطالق می
 

اصطالح نکبت بار سنتی بزرگی در کالم احمد زمانی بھ نقل از یک حدیث قدیمی بھ طور مطلق با دید کاست گرایانھ  
 :یادآوری میگردد و محک نخورده دینی دیده میشود کھ برای جلب توجھ وی و ھمھ طرفداران سنتھای دینی غربال نشده

و او انسانی غیر موحد بود کھ رسول خدا ـ ص ـ آن اسم را دوست گردد بھ کسی کھ این شھر را بنا کرد  و یا بر می"
تقسیم انسانھا بھ انسان موحد و غیر موحد و کافر و ملحد کدام مشکل را حل  ".نداشت لذا آن را طابھ و یا طیـبَھ نـامـید

برای کسب قدرت و مال دنیا  ثانیاً کاشکی الاقل بدین معیار انسان موحد پایبند می ماندند و فاجعھ ھای انسانی از ؟میکند
این تقسیم بندی بھ چھ نتایجی انجامیده است جز اینکھ انسان موحد در مقیاس زمینی آن خدای واحد . در مدینھ رخ نمی داد

آسمانی و غیر قابل دسترس و عقل رس بھ سادگی ھمھ اختیارات سیاسی و دینی در روی زمین بھ فرمانروای مستبد 
و مشکل دیکتاتوری و عدم تحمل عقاید مخالفین سیاسی و عقیدتی را در کشورھای اسالمی  جامعھ خویش تحویل داده
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اخالق علمی با معیارھای . را بھ بار آورده است) نمونھ ژاپن(عقب مانده از قافلھ جھان علمی و صنعتی و حتی اخالقی 
و  برای انسانھا مالک است عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، عشق و محبت، آزادی و رھایی، حرمت و حیثیت

نھ داشتن یک خدا یا چند خدا و یک پیامبر و یا چندین پیامبر و امام و واسطھ ھای ، ارزشھای اجتماعی و علمی ایشان
اگر حکمتی در کار بود برھوت رشد . ساختگی ایشان کھ از طریق سنتھای پوسیده نیاکان مفلوکمان بھ ما رسیده است

بھ ھمراه چند جامعھ بدوی (و ھنری و طبیعت کویری صرفاً نصیب جوامع اسالمی  اجتماعی و فرھنگی و علمی
ما یک ضرب المثلی در روستا داشتیم مبنی بر اینکھ این گوسفندی کھ این ھمھ ازش تعریف میکنی کو . نبود) افریقایی

                                                                                                                                         دنبھ اش؟   
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 ھستند مازندران دریای برای مناسبی نام خزر و کاسپین نامھای دوی ھر
 

 ".خزر نام مناسبی نیست" نقدی بر نظریھ دکترعنایت هللا رضا مبنی بر اینکھ 
مداوم در باب تاریخ و جغرافیای تاریخی کھن ایران بھ نتایجی رسیده ام کھ ھنوز در  طی سھ دھھ تالشنگارنده در 

 مازندرانو  گرگانو  خزراز جملھ نامھای . مراکز تحقیقی و علمی ھیچ کشوری مورد بررسی و توجھ قرار نگرفتھ است
. الزم در بارهً آنھا بھ قضاوت نشستھ استاست کھ توسط استاد عنایت هللا رضا بدون غور و صرف وقت  کاسپینو 

اصوالً ایشان در تحقیقات خود تفحص بھ ریشھ و مفھوم اسامیی کھ بدانھا می پردازد عنایتی ندارد و بھ گفتھ ھای بارتلد 
در حالی کھ بھ قول ھاتف اصفھانی دل ھر ذره ای کھ بشکافی آفتابیش در میان . عھد تزاری و دیگران قناعت میکند

در  آذرینیز از این نقیصھ مبری نیست کھ وی بدون اینکھ از باستانی بودن زبان  ارانکتاب جالب وی در باره نام  .بینی
خبر داشتھ باشد؛ با نتایج  ده ده قورقودو از مندرجات اوستای ترکی ارانی ) معادل ُکردی آذران، آگوان، الوان( اران

کھ یاقوت حموی در مورد آن  -عھد اعراب زبان آذریدر واقع . است منابع ناقص خود با قاطعیت تمام بھ داوری نشستھ
آذربایجان و نواحی اطراف آن در شرق و جنوب در عھد  زبان پھلوینھ  -میگوید کسی بھ جز خودشان آن را نداند

عنی کاس، بھ مازندرانی خی ی( خاسھم  خزرو   کاسپیندر نامھای . است ارانیساسانی بلکھ نام فارسی ھمان زبان 
خاویار یا  پرستندگان گرازھونھا بھ ترکی بھ معنی  خزربوده است و نام گروه ) ھونھا(خیونھا حیوان توتم ) گراز

از سوی . سکونت دارند) گراز( تونقوزباستان اکنون مردمی بھ نام ترکی  ھونھایمی دانیم در جایگاه . می باشد خواران
 پلنگ-ببر"پرستنده  ھمچنین بھ معنی گراز خواربھ  معنی ) پی-کاس( کاسپیدیگر در سمت جنوب دریا نامھای 

بلکھ بھ  سرزمین گرگدر اصل نھ بھ معنی  ) ھیرکانی( ورگانھھمین طور نام . است )یعنی درنده بزرگ مازایندره(=
 کاسینام . گرازانی کھ ھنوز ھم در این نواحی کمیاب نیستند. بوده است) یعنی سرزمین گرازان( ورازگانھمعنی 

بھ معنی مردم ماد مقایسھ میشود؛ ریشھ دیگری داشتھ و مترادف با نام  )ھکبود جام( کاسپیکھ غالباً با نام ) اسالف لران(
دارد و آن در اساس اشاره بھ نام  کاسپینریشھ دیگری بھ غیر از  ھم مازندراننام . است شراب ھومپرستنده ایزد و الھھ 

حیوان یا   ماردانآو  تپوریاناست کھ نامھای ایرانی دیگر ایشان یعنی ) رسانندگانیعنی کشندگان و آسیب = ِمثنھا(مزنھا 
سکایی شمال  تاورھایاز تشابھھ اسامی قومی و حتی نژادی این مردم با . نیز بھ ھمین معنی است ببر یعنی ایشانتوتمی 

توسط ایشان کھ  الھھً باکرهً آبھاش دریای سیاه و اشاره ای کھ خارس میتیلنی در باب ایشان آورده و سنت مشترک پرست
ماد درعھد سومین فرمانروای . بوده اند و از شمال دریای سیاه بدین نواحی کوچ نموده بوده اند تاورھااینان شاخھ ای از 

 آملبھ ) کاشان( کارکاشیپایتخت خویش را از  اسرحدون رھبریکھ از مقابل آشوریان بھ ) کیکاوس( خشتریتییعنی 
شانابوشو قھرمانی ھا نموده و لشکریان  ردانامآآترادات پیشوای بود، این مردم بھ رھبری سردار خویش  انتقال داده

حملھ آماردان در آن ھنگام  .  کشتار نموده بودند پای حصار شھر آملرا در آشوربانیپال رئیس رئیسان آشوری سردار 
پیراشک . شتریتی با شانابوشو در حال انجام بودصورت گرفتھ کھ زیر حصار این شھر آنجا مذاکرات صلح و تسلیم خ

محقق چک کھ کتیبھ مربوط بدین لشکرکشی بھ شھر آمل را خوانده بود و دیاکونوف کھ مکث اندکی روی آن نموده و 
بھ سبب عدم آشنایی کافی با اساطیر ملی ایشان سپس صرفاً از استقالل خلق الساعھ مادھا در مقابل آشور سخن می راند؛ 

گرشاسپ؛ در ھم ( کرساسپو ) ریشھ کن کننده ستمگران(رستم . نی قادر بھ درک و بیان درست مطلب نشده اندایرا
 آتراداتخود را مطابق شاھنامھ و اوستا در مازندران انجام داده اند ھمانا  ھفتخوان قھرمانیکھ ) شکننده راھزنان

شکست داده و موجب استقالل و رھایی  آمل مازندرانپیشوای آماردان مراد ھستند کھ آشوریان را در پای حصار شھر 
در کتاب حماسی  آذربرزین، تحت نام )مخلوق آتش( آتراداتنام اصلی . ایران برای نخستین بار در تاریخ شده است

در  رستم/گرشاسپکناری، پدر =ثریتھدر واقع ھمان ( ھنگامی کھ فرامرز. بھتر بر جای مانده است نامھآذربرزین 
در واقع بھ معنی ( بھمنبھ دست ) منظور سرزمین کادوسیان و کاسپیان( در آذر برزین، در سیستان ، پ)اوستا

زیست و چون از جنگ میان بھمن و فرامرز  ھندوستان می در آذر برزینکشتھ شد،  ")نینوا= دژ بھمن"فرمانروای 
 کر بھمن را از آِن پدر خود پنداشت ونزدیک لشکرگاه بھمن از دربار برآمد و لش و«باخبر شد، بھ یاری پدر شتافت 

 رستم تورگیلیلیکن درمیان راه  بھمن او را با خود از سیستان سوی بلخ برد،. وار بھ جانب آن رفت و گرفتار شد دوست
آذر برزین . از بند رھایی داد ، یکی از پھلوانان آن روزگار، بھ یاری او آمد و وی را)سگستانی/رستم پھلوان کادوسی(

سرانجام پادشاه کیان بھ کارزارھا رفت، تا  بھمناو و  با او بھ جنگ برخاست و میان بھمنرھایی از بند پس از 
صفا، تاریخ ادبیات (» او گشت آذر برزین جھان پھلوانتن در داد،  زینرصلح با آذر ب و آخر کار بھ حصاری پناه برد

در عھد مادھا و ھخامنشیان آن قدر  آترادات ).می، اینجا بر گرفتھ ازھمین دایرة المعارف اسال2/365ایران،  در
کورش محبوبیت داشتھ اش کھ بنا بھ روایت کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی؛ ایرانیان 

29 
 



بھ شمار ) سکیستانی( سیستانی. بھ شمار می آوردند آترادات پیشوای مردانرا از برای ترفیع مقام پسر ھمین  ھخامنشی
کاتوزی ( کادوسیمردم نام . مردمان بومی جنوب دریای خزر بوده است سگپرستیمدن رستم و گرشاسپ نتیجھ سنت آ

بوده است و جغرافی نویسان قدیم یونانی بھ صراحت از این  سگپرستانبھ معنی ) در گیالن و اران وغرب مازندران
 :بدون کم و کاست در زیر نقل میگرددمطلب دکترعنایت هللا رضا . سنت نزد این مردمان یاد نموده اند

 نیست خزر نام مناسبی"

  تاریخ و نام دریای شمال ایران در گفت وگو با دکتر عنایت هللا رضا

 یقاتیتحق» خزر«من در مورد قوم  یكل طور ھم در ذھن شما مطرح بود؟ بھ یا ن كتاب دغدغھینوشتن ا یا برایآ
آن را  یدم كھ معناین سوال رسین مطالعات بھ این ایدر ح. سمیبنو المعارف رهیدا یبرا یا خواستم مقالھ یم. كردم یم
 .كھ مطرح است یمختلف یھا شھ نامیافتن ری رفتم بھ دنبال. ابمیب

كردند بھ علت محدود بودن ارتباطات و عدم  یم یا زندگین دریدر اطراف ا كھ یاقوام. شدم ین متوجھ مسائلین بیدر ا
ن ین رو ایاز ا. دندینام ا را بھ نام خود و مردم قوم خودین دریط اطراف خود نام ایو مح از جھان ییایجغراف شناخت

 یزندگ یار كوچكیبس یھا ایكھ در جغراف یمردم یحت معروف شد؛ یمتعدد یھا بھ نام یگرید یایز مانند ھر دریا نیدر
 یایدر«و » چمخالھ یایدر«، »رودسر یایدر«ھمچون  ییھا ن رو نامیاند، از ا گذاشتھ ایز نام خود را بر دریكردند ن یم

، »النیگ یایدر«ھمچون  ییھا نام ھا، ن نامیكھ در كنار ا یدر حال. اند ھم بھ آن گفتھ» ھشترخان یایدر«و » بادكوبھ
د یبا یما بر چھ اساس. ن درست استیا ایآ. ھم مطرح بود ...و» ركانیھ یایدر«، »لمید یایدر«، »طبرستان یایدر«

ن یتر عمده مینیبب یخیم از نظر تاریتوان یم. خ استیھا رجوع بھ تار از راه یكی. میكرد یم را رد یگریقبول درا  یاسم
ام كھ دو نام از نظر  افتھیجھ دست ین نتیا ام بھ كھ من كرده یقاتیبر اساس مطالعات و تحق. چھ بود یخینام از نظر تار

  .»یكاسپ یایدر« یگریو د» ركانیھ یایدر« یكیار مطرح بود؛ یبس یخیتار

ا ھمان یرگان یھ یایا را خواه ناخواه درین دریكردند نام ا یم یزندگ این دریا یشرق كھ در شرق، جنوب و جنوب یمردم
  .دندینام یم یكاسپ یایا را درین دریكردند از زمان باستان ا یم یا زندگین دریكھ در غرب ا ییو آنھا دندینام یگرگان م

خود از ھر دو  یھا در نوشتھ» استرابون«اند ازجملھ  كرده یقاتیا تحقین دریكھ در مورد ا ییرگ اروپابز یھا دانیجغراف
  .كنند ید میا قین دریا یھا عنوان نام استفاده كرده و ھر دو را بھ »یكاسپ«و » ركانیھ«اسم 

» یركانیھ«نام  ان مضمحل شدند،كوچندگ ینكھ از سویا ایشتر كوچنده بودند یب یاز آنجا كھ اقوام شرق بھ مرور زمان
 یبردند، ماندن یا بھ كار مین دریا یقوم غرب كھ یجھ نامیدر نت. ت قرار گرفتیدر درجھ دوم اھم» یكاسپ«نسبت بھ نام 

از . ھا قرار داشتند ابانیشتر اقوام كوچنده و بیز بیا نین دریبوده و در شرق ا ھا اھا تمدنین دریشد؛ چرا؟ چون در غرب ا
ا را ین دریما نام ا نكھ امروزیاما ا. بھ مرور زمان مضمحل شود یوجود اقوام كوچنده در شرق سبب شد نام شرق ن رویا

 ۱٤۰۰ یعنی یالدیدر قرن شش م» خزرھا«قوم . ستین م درستیھ وجود نداشتند بدانین ناحیك قوم كھ اصال در ایاز نام 
 یدر پ یپ یھا بھ علت جنگ یالدیدر قرن دھم م یعنیل بعد سا ٤۰۰آنھا . كردند خرز كوچ یایدر یكیسال قبل بھ نزد

  .نمانده است یباق بایك واژه از زبان آنھا ھم تقری یاز آنھا برده نشد؛ حت یخ نامیگر در تاریشدند و د مضمحل
 ھستند؟ مانده آنھا كجا یباق. بودند یاجداد خزرھا چھ كسان

خزرھا . ز حملھ كردندیدر ادامھ بھ اروپا ن كوچ كردند و ین نواحیھ ان بیبودند كھ از چ» ھون«خزرھا از وابستگان قوم 
محل . ا حضور نداشتیھ وارد شد اما در كنار درین ناحیبھ ا یالدیقرن شش م ن شاخھ دریا. از قوم ھون بودند یا شاخھ

  .رود ولگا بود یھ وسطیآنھا ناح یزندگ استقرار و

 است؟ یا از چھ زمانین دریا عنوان نام نھ استفاده از نام خزر بھیشیپ

آنھا . بودند یار قویبود كھ خزرھا بس یش آمدند، زمانیپ اعراب بھ شرق حملھ كرده و بھ مرور بھ سمت قفقاز یوقت
 یھا از آنجا كھ اطالع اما عرب. برند یھا ھجوم م بھ عرب» كر«ن رو از راه رود یاز ا رحم بودند یجنگجو و ب یاقوام

خزر  یایا را درین درینام ا ن رویاند از ا ا آمدهیمنطقھ نداشتند گمان كردند مھاجمان از در نیا یایدر مورد جغراف
و  یچھ عرب یھ اسالمیدر متون اول یحت. مینیب یاز خزر نم ینام یونانیاست كھ ما اصال در متون  ین در حالیا. دندینام

» فضالن ابن«قبل از او . ندارد» خزر«بھ  یا ارهدر قرن سوم اش یخوارزم. مینیب یاز خزر نم یچ اسمیھم ھ یچھ فارس
. ده باشدینجا را خزر نامیبراساس آن ا یكس م كھیابی ینم یچ متنیھ یتا قرن چھارم ھجر. بھ نام خزر ندارد یا ز اشارهین
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  بھ» طبرستان یایدر«و » جرجان یایدر«در كنار نام » حدودالعالم«كتاب  نام و نشان یسنده بینو یدر قرن چھارم ھجر
  .كند یاشاره م ھم» خزر یایدر«

  ؟نوشتند یطبرستان م یایعنوان در بھ یدرس یھا ا را در كتابین دریر ھم ایاخ یھا در سال

 یدر حال. ا طبرستان بگذارندیمازندران  یایا را دریدر نیخوشامد رضاشاه گفتند اسم ا یبرا یا عده ۱۳۱٦در سال . بلھ
زمان  در .گر وجود نداردیك ھند است و امروز ھم دینزد یآن مازندران واقع. نجا نبودیا اصال یخیكھ آن مازندران تار

 .ن باشدیا، خزر و كاسپین دریھم دستور دادند اسم ا یخاتم یآقا یجمھور استیر

صورت  یلین بھ چھ دلیچرا؟ ا. خزر یایدر ین نوشتھ شود و در متون داخلیكاسپ یایدر یگفتند در مكاتبات خارج. بلھ
 ؟یفت و براساس چھ منطقگر

 .ریخ.ج د؟ینكرد یریگیشما پ

 ھا بھ قفقاز چھ بود؟ د علت ھجوم خزریدان یشما م

ن یداشت با چ لیھمواره تما یروم شرق ید امپراتورینیبب. زانس بودیا ھمان بی یروم شرق یآن امپراتور یعامل اصل
با آن  یین وسط قرار داشت و از سویران در ایا .ردید بگار خویشم را در اختیم داشتھ باشد و كنترل جاده ابریرابطھ مستق

 یمركز یایران در مھرداد كرت در آسیتخت ایھا پا مثال در زمان پارت. با روم گرید ید و از سویجنگ یاقوام كوچنده م
قوام با ا یاصل آورد و جنگ یران فشار نمیا یغرب یچرا؟ چون ھنوز روم بھ مرزھا. بود یآباد امروز عشق كیو نزد
جنگ  یبرا. كند یران را فراھم میا یبرا مزاحمت یشود و بنا یس میھند تاس یسپس دولت كوشان. بود ین وحشینش كوچ

تخت در یعنوان پا ك ھند بود بھیا ھمان دامغان كھ نزدیجھ صد دروازه یدر نت .دادند یر مییتخت را تغید پایھا با یبا كوشان
ر را یصغ یایآس ھ ویسور. ش گرفتندیھا قدرتمند شده و راه شرق را در پ یرومن دوره یبعد از ا. شود یم نظر گرفتھ

. كند یمكان م ك مرز روم نقلیسفون در نزدیبھ ت انیتخت اشكانیجھ پایند در نتیآ ین میالنھر نیاشغال كرده و بھ سمت ب
ان آمدند ھم یساسان یان وقتیانپس از اشك. میكن یم پرسش نمیخوان یخ میتار ما ین كار چھ بود؟ چرا وقتیچرا؟ علت ا

 تخت ماند؟یھمچنان پا سفونیچرا ت. ان متعلق بھ فارس بودندیانگذاران ساسانیكھ بن یر ندادند در حالییرا تغ تخت خودیپا
 .زیت داشت بر ھمھ چیمنافع اولو بود؛ حفظ یعقل اقتصاد. بود یاسیعقل س. بلھ. ج ؟یاسیعقل س

 .ریخ.ج د؟یا كرده یا مكاتبھ یدولت یھا ك از ارگانی چیبا ھ شمال تاكنون یایدر ین مسالھ نامگذاریدر مورد ا

 د؟ین كتاب كردینوشتن ا پس از كجا شروع بھ

 یجمھور سابق جمھور سیف رئی یعل یآقا یوقت یخاتم یآقا یجمھور استین قرار بود كھ در زمان ریماجرا بھ ا
مازندران  یایبھ اسم در ییایشان گفتھ بود دریا. ش آمدیا پین درینام ادر رابطھ با  یا مسالھ ران آمده بودیجان بھ ایآذربا

ن یكند در ا یبود درخواست م یكتابخانھ مل سیكھ در آن زمان رئ یبجنورد یاز آقا یخاتم یل آقاین دلیبھ ھم. شناسد ینم
 یا دو صفحھ یا زمان نوشتھمن در آن . انجام دھم یقینھ تحقین زمیدر ا خواھد یشان ھم از من میا. شود یقیمورد تحق

ا ین درینھ نام ایزم ج بھ مطالعات خود درینكھ بھ تدریا یشد برا ین مسالھ آغازیاما ا. شان دادم لیتحو م كرده ویتنظ
  .ارائھ كردم ن صورتیل كرده و بھ ایام را تكم رو نوشتھ نیاز ا. اضافھ كنم

 مانده قوم كاس در كجا ھستند؟ین حساب باقیبا ا .دیدان ین میپكاس یایا را درین دریا ین نام امروز برایتر شما محتمل
ھ جنوب و ین ناحیھا در ھم كاس... و» كاس گل«، »كاس آقا«مثل . میكن یاستفاده م ین اسامیما در شمال ھنوز ھم از ا

كردند و  یم یندگمنطقھ ز نیھا در ا ش از ھزاران سال كاسیم بیدان یتا آنجا كھ ما م. كردند یم یا زندگیغرب در جنوب
 .ران رفتندیا یھم بھ سمت فالت مركز یا دستھ. رفتند الم و لرستانیبھ طرف ا یا عده. م شدندیسپس بھ چند شاخھ تقس

خواھد  ھا قا جمع كاسیدق» كاسان«م ییچرا كھ اگر بگو. تواند از آنھا گرفتھ شده باشد یم ھ نام شھر كاشان ھمیوجھ تسم
الن و یاما محل تجمع آنھا گ. حرف زد توان بھ دقت ین مورد نمیالبتھ در ا. ا رفتندیق درھم بھ سمت شر یا دستھ. بود

  .است» كاسپ«جمع آن » بارتلد«ھ یكاس بود و بنا بر نظر مفرد اسم آنھا. باالتر از آن در حدود آران بود

 "فرھیختگان :منبع ،)؛ مرکز پژوھشھای ایرانی و اسالمیدایرة المعارف بزرگ اسالمی(
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است بوده )بھدین( پاکدین و  مغ معانی بھ واقع در تمیم بنی ایراندوست اعراب نام  
 

نظر بھ گستردگی و پراکندگی این مردم عرب در شبھ جزیره عربستان و بحرین و گرایش شدید ایشان بھ پاسداری 
نام این قبیلھ نھ برگرفتھ از و ھواداری از فرھنگ و سنن ایرانی نشانگر آن بوده است کھ  مھرپرستی وزرتشتی آیینھای 

در  تمیمپدید آمده است؛ چون کلمھ ) از ریشھ یونانی آن یعنی جادوگر( مجوسو  مغاسم شخص واحد بلکھ از ترجمھ 
است کھ عنوانی بر آیینھای ) آیین کامل و سالم( سالمو  کاملبھ معنی  و نیزجادو و  سحرمعنی ھمین لغت عرب بھ 
این معنی دوم نشانگر آن است کھ نام اسالم با نشانھ هللا الرحمن . بوده است مانویو  یمھرو  زرتشتیایرانی مرتبط 

مطابقت نام قرآن با نام بین . بوده است مھرو  صلحو  سالمتیالرحیم در آغاز مأخوذ از ھمین آییھا و بھ ھمین معنی 
اشعار ستایش شگرف (اوستا با ) رف دینیبھ لغت اوستایی سرودھای با شکوه و شگ( ان -رئو-گائوالنھرینی اوستا یعنی 

ولی چون اسالم . گویند) ی-ان-رئو-گائو( گورانیًکردھا ھنوز سرودھای کھن خود را . گواه صادق این معنی است) دینی
در مدینھ بھ شدت سیاسی و قدرت محور گشت لذا اسالم از آن بھ بعد بیشتر بھ معنی تسلیم محض از اوامر خداوند و 

یاء هللا گرفتھ شد و معنی صلح و صفای آن فراموش شد؛ چنانکھ ھم اکنون نیز درعمل و معنی بیشتر بھ پیامبر و اول
ھمین معنی نابردبار و بی مصالحھ و بی اغماض آن بھ کار میرود و با انسانگرایی و دموکراسی مدرن جوامع بشری 

زریق دموکراسی سطحی و تسلیم طلبانھ برای ھم ت جھانخوارانگرچھ در آن سوی دیگر قضیھ . ناسازگاری پیدا می کند
جوامع اسالمی را سرپوشی برای مطامع و اغراض سیاسی و منافع اقتصادی کالن جوامع خویش نموده اند وھمین وجھ 

بھ ھر . ناسازگار و بسیار مسخ شده اسالم و علت عقب ماندگی جوامع اسالمی، مایھ رنگینی سفرهً جھانخواران شده است
و نفوذ و تأثیر آیینھای ماقبل اسالم در شکل گیری آن در توضیح و  بنی تمیمبدون درک این معنی از نام روی محققین 

تصور کرده اند کھ  تمیمدر شبھ جزیره وا مانده اند و ایشان اوالد فرد واحدی بھ نام  بنی تمیمتبیین گستردگی و پراکندگی 
در عربستان وجود داشتھ اند و  تمیمالبد فرد و یا افرادی بھ نام . ردبا پراکندگی و انفصال ایشان از ھمدیگر ھمخوانی ندا

با آن ویژگی گسترده و کار آمدی  بنی تمیمصاحب خویشاوندان و قبایل کوچکی بوده اند ولی گروھھای بسیار بزرگ 
 اسانیحکومت سو  ایرانیانبوده است کھ با  مھرپرستان عرب وزرتشتیان نظامی و سیاسی و فرھنگی مربوط بھ 

خوانده میشده اند و بعد از پیدایی اسالم در شکل  مغانیعنی فرزندان  بنی تمیممرتبط بوده اند و بدین سبب تحت نام واحد 
و وارد نمودن شخصیتھای زرتشتی، مانوی کھن در کسوت اسالمی بھ شیعھ و  معتزلھ و شعوبیھگیری آیینھای مرتبط 

بی تردید مھمترین شخصیتھای سیاسی و فرھنگی کھ  .و اساسی ایفا نمودند اساطیر و احادیث قرآنی و اسالمی نقش مھم
سالم بن سالم و  ابوعبدهللا سالممقارن پیدایی اسالم و علوی گری، از میان ایشان برخاستھ اند دو پدر و پسر بھ اسامی 

ه و فرد تاریخی بسیار یکی تصور شد فارسی سلمانو  قاضی شریحبوده اند کھ تحت اسامی واحد ) عبد هللا بن سبأ(
                          .معمری بھ شمار آمده است و در واقع این دو پدر و فرزند بنیانگذار علوی گری و شیعھ گری ھستند

از پراکنده گویی و عدم درک صحیح  و روشن مندرجات دایره المعارف بزرگ اسالمی بھ وضوح پیداست کھ در آن 
بنی تمیم را بدون ارتباط و نظم و نسق درست نام و نشان این مردمان عرب در ارتباط با اخبار و احادیث مربوط بھ 

ما در اینجا مطالب جمع آوری شده آن را بھ عینھ نقل . گرایش مھرپرستی و زرتشتی گری و ایرانگرایی قید شده است
                                                                           :                                                               می نمائیم

ترین قبایل عرب، در بسیاری از  گرچھ حضور و نقش تمیم بھ عنوان یکی از بزرگ. تَمیم، از قبایل بزرگ عرب"
ر وجھی بجز کمتھای نخست ھجری در سرتاسر سرزمینھای اسالمی چشمگیر است، اما در واقع،  رویدادھای سده

ھای دور، قبیلۀ تمیم در مقایسھ با دیگر قبایل عربی، بھ  از گذشتھ. داد اشتراک در نََسب، آنھا را بھ یکدیگر پیوند می
؛ 207ابن حزم، :   نک(اند  کرده ترین بنیانھای قوم عرب محسوب می کثرت جمعیت شھرت داشتھ، و ایشان را از بزرگ

                                                                                                                ).              1/415ابن سعید، 
، یکی از فرزندان ُمّر بن اُّد بود و نسبش بھ )201ابن درید، : بھ معنای صالبت و سرسختی(نیای بزرگ این قبیلھ، تمیم  

؛ ابن حزم، 231ابوعبید، :   نک(ری از اعراب عدنانی و قبیلۀ مھم قریش نیز ھست رسید کھ نیای شما ُمَضر بن نزار می
تمیم در َمّران ــ بر سر راه مکھ بھ بصره ــ مدفون شد و گور او در آنجا ). 191، 189، 20کلبی،:   ؛ نیز نک480، 207

).                                  ید، ھمانجاسع ؛ ابن4/479یاقوت، :   ؛ نیز نک12/ 12، ...بالذری، انساب(شناختھ بوده است   
کلبی، ابوعبید، (زید مناة، عمرو و حارث : فرزند پسر دیگر داشت 3تمیم گذشتھ از یربوع کھ در کودکی از میان رفت، 

و  ھای پرشمار قبیلۀ تمیم، از نسل زید مناة بیشتر بطون و شاخھ). 207؛ ابن حزم، 11/ 12ھمانجاھا؛ بالذری، ھمان، 
دھد کھ در بدو تولد عمرو و زید مناة،  مانندی نشان می روایت افسانھ. عمرو ھستند و از حارث اعقاب کمتری بازماند
نسل حارث از طریق ). 12/12بالذری، ھمان، :   نک(اند  کرده بینی می کثرت اوالد آن دو را در مقایسھ با حارث پیش
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گفتند، اما شمار افراد این تیره از تمیم، بسیار  کھ بھ تیرۀ او َشقِرات میادامھ یافت ) با شھرت َشقِره(فرزندش معاویھ 
؛ 232؛ ابوعبید، 192-191کلبی، :   نک(اند  شده اندک بوده است و حلیف تیرۀ دیگری از تمیم، بنی نھشل، شمرده می

دار او با شاپور ذواالکتاف از عمرو بن تمیم ــ کھ داستانی از دی). ؛ ابن حزم، ھمانجا13-12، 12/11بالذری، ھمان، 
فرزند بازماند و از ھریک از  7ــ ) 1/418ابن سعید، :   نک(نقل شده، و بھ طول عمر و بالغت و ھوشمندی شھره بود 

ابن درید، ھمانجا، گرچھ :   ؛ ابن حزم، ھمانجا؛ نیز نک252 -251کلبی، :   نک(فرزندان، خاندانھای دیگری پدید آمدند  این
؛ ابن حزم، 12/15بالذری، ھمان، :   نک(، مالک )209حزم،  ابن:   برای این تیره، نک(ھَُجیم ): نبرده است از قُلیب نام

سعد بن زید  تیرۀ بنو  ، قلیب کھ بھ)213؛ ابن حزم، 202درید،  ابن(شد  ، حارث کھ بھ آنھا الَحبِطات گفتھ می)212 -211
اند شرف و ریاست  ، عنبر کھ گفتھ)213؛ ابن حزم، 430 -1/429عید، ابن س:   نک(، کعب )207ابن حزم، ( مناة پیوستند 

و از میان آنان، ھذلول بن کعب عنبری در جود و سخا با ) 218؛ ابن حزم، 1/418ابن سعید، :   نک(در فرزندان او بود 
؛ ابن حزم، 423 -1/420ھمو، :   ؛ برای فھرستی از مشاھیر بنوعنبر، نک1/419ابن سعید، (شد  حاتم طایی مقایسھ می

شاعر ) م  ھ(کھ از فرزندان اوکسانی شھرت یافتند، ھمچون اوس بن حجر ) 207ھمو، :   نک(و اَُسیِّد ) 209 -208
  ).1/424ابن سعید، (کھ از حکیمان عرب در دورۀ پیش از اسالم شمرده شده است ) م   ھ(مشھور، و اکثم بن صیفی 

1. An Arabic...  
، اما )213؛ ابن حزم،231ابوعبید، :   ؛ نیز نک13/ 12بالذری، ھمان، :   نک(فرزند داشت  8دمناة فرزند دیگر تمیم، زی

). 1/431ابن سعید، (اند کثرت و شرافت در ایشان بود  ھای بیشتری پدید آمد و گفتھ از دو فرزند او، سعد و مالک شاخھ
ھای دیگری بھ وجود آمدند؛ مانند بنوکعب بن  ان شاخھکھ از ایش) 230 -229کلبی، (فرزند داشت  8سعد بن زیدمناة نیز 

و چند تن از سران خوارج مانند عبدهللا بن)   بب 230ھمو، (سعد کھ در میان آنھا تیرۀ بنوُمقاِعس مشھور بودند   
ى، ھای مشھور ایشان، بنوعوف، بنوعبدالُعزّ  و از تیره) 236ھمو،  (شدند  اباض و عبدهللا بن صفار از آنان شمرده می

ھای مشھور سعد بن زیدمناة، َعْبَشْمس بن سعد  از یکی از تیره). 243 -236ھمو، :   نک(بنوربیعھ و بنوحارث بودند 
).                                                                                            249 -246ھمو، (شماری مشاھیر برخاستند   

ابن حزم، (، شمار فرزندان حنظلة بن مالک بیشتر بوده است )12/14بالذری، ھمان، (بن زیدمناة  فرزند مالک 4از 
: ھای مشھور دیگری پدید آمد از میان بنوحنظلھ تیره). 228ھمو، (فرزند داشت  10؛ از جملھ مالک بن حنظلھ کھ ) 222

درید،  ؛ ابن 235ابوعبید، (، یربوع بن حنظلھ )1/447؛ ابن سعید،   بب 218درید،   ؛ ابن12/15بالذری، ھمان،  (البراجم 
، کھ َسّجاح ــ مدعی )449-1/448ابن سعید، (ھای مشھور تمیم  ، بنوالعنبر بن یربوع از تیره)224؛ ابن حزم،   بب 221

درید،  ن؛ اب12/16بالذری، ھمان، (، بنو دارم بن مالک بن حنظلھ )226؛ ابن حزم، 236ابوعبید، (نبوت ــ از آنان بود 
و فرزدق، شاعر ) م  ھ(و اقرع بن حابس ) 19/ 12بالذری، ھمان،   :  نک(اند  ھای پرشاخۀ تمیم بوده کھ از تیره) 234

:   ؛ نیز نک  بب 57/ 12بالذری، ھمان، (شده است  مشھور، از شاخۀ بنومجاشع بن دارم، از جملۀ ایشان محسوب می
 1/453ابن سعید، (ھای نامدار تمیم، بنونھشل بن دارم بوده است  از تیره ھمچنین یکی). 230حزم،  ؛ ابن234ابوعبید، 

  ).                                                                                                                           230؛ ابن حزم،   بب
، اما آگاھیھای ما در باب )د، ازد  ھ:   مثالً نک(بستان در آثار باستانی آمده جزیرۀ عر با آنکھ نام برخی از قبایل عربی شبھ

ھای تمیم، نشان  ھمین روایات و نیز بررسی شاخھ. تاریخ قبیلۀ تمیم، تاکنون تنھا بھ اخبار و روایات منحصر مانده است
ه منتشر، و با قبایل مشھور دیگر ھمچون جزیر م، و مقارن با ظھور اسالم، این قبیلھ در سرتاسر شبھ6دھد کھ در سدۀ  می

العرب  سرزمین اصلی و خاستگاه قبیلۀ تمیم جزیرة). 4/527علی، جواد، :   نک(اسد و غطفان و تغلب ھمسایھ بوده است 
تمیم، ذکر شده، و نشانی از  العرب بھ عنوان زیستگاه بنی بود و در دورۀ پیش از اسالم، دھھا موضع از مناطق جزیرة

؛ برای   ، جم316، 315، 286، 278، 265، 132، 87اصفھانی، :   نک(شعر دورۀ جاھلی بر جای مانده است  آنھا در
).                                                                بب 53؛ حسین،  بب 1/124حرفوش، :   فھرستی از این مناطق، نک  

ویژه در دورۀ نزدیک بھ  و حیره در بخشی از عراق کنونی ــ کھ بھ) م  ھ(جزیره، ناحیۀ کھن بحرین  در بیرون از شبھ
برای (اند  ھایی از تمیم بوده شد ــ از زیستگاھھای تیره ظھور اسـالم، در قلمرو ایـران روزگار ساسانـی محسـوب می

بھ اقامت ایشان در این  و بخش مھمی از آگاھیھای ما در باب تاریخ قبیلۀ تمیم، درواقع) 44-43نجم، :   تفصیل، نک
ترین روایت موجود در باب تمیم، این قبیلھ، از جملھ قبایلی از عرب بود کھ شاپور  بنابرکھن. شود نواحی مربوط می

طبری، :   نک(، پادشاه ساسانی، در حملھ بھ ھََجر در بحرین، آنان را بھ انقیاد درآورد )م379 -310    سل(ذواالکتاف 
).                                                                                                       ، جواد، ھمانجاعلی:   ؛ نیز نک2/57  

ھای تمیم ــ ساکن در حیره در عراق فعلی ــ با آل منذر، ملوک  روایتھای دیگـر حاکـی از روابط شمـاری از تیره
بالذری، ھمان، (توان از ارتباط ایشان با منذر بن منذر  در این زمینھ می). ھمانجا( نشاندۀ ایران در این ناحیھ است دست

نھشل، در سپاه منذر بر ضد ملوک غسانی  اند کھ بنی گفتھ. یاد کرد) 40/ 12ھمان، (، نعمان بن منذر )129-130/ 12
ای از حنظلة بن مالک بن زید  تیره دارم ــ ھمچنیـن، حاجب بن زراره، از بنی). 127-12/126ھمان، (اند  شرکت داشتھ

یا خود ( می زیست، از عامل کسرى بر حیره ) ص(اند نزدیک دو دھھ پیش از والدت حضرت رسول  مناة ــ کھ گفتھ
). 21 -20/ 12ھمان، (اجازه گرفت، بھ شرط آنکھ در آن محدوده دست بھ غارت نزنند، در حیره ساکن شوند ) او؟ 
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). 31، 29/ 12ھمان، (نامیده بود » دخت نوش« ر اثر مراوده با ایرانیان، دخترش را فرزند این زراره، لقیط، ب
ھای تمیم با ملوک حیره، با رقیب آنھا یعنی کندیان سر  ھمچنین، بعید نیست کھ با توجھ بھ روابط قابل توجھ برخی تیره

                                                        ).  47 -46/ 12بالذری، ھمان، :   مثالً نک(ناسازگاری در پیش گرفتھ باشند 
ــ بھ زمانی مربوط ) 101  ، شم411نولدکھ، :   نک(از جملۀ اخبار تمیمیھای بحرین ــ کھ در جزئیات آن اختالف ھست 

ایران گسیل  بر یمن، کاروانی شامل اموالی ارزشمند از این ناحیھ برای پادشاه) ؟(شود کھ عامل خسرو انوشیروان  می
تمیم، میان ناحیۀ بحرین و بصرۀ بعدی رسید، تمیمیھا آن را غارت  ی از بنی ا چون این کاروان بھ زیستگاه تیره. داشت
تمیم را فرو  فرمان داد تا بنی) المعکبر: در منابع عربی(پادشاه چنان خشمگین شد کھ بھ عامل خویش در بحرین . کردند
ا کھ در آن وقت در ھَجر حاضر شده بودند، فریب داد و سپس تیغ در میان ایشان نھاد و عامل پادشاه، تمیمیھا ر. کوبد

شماری از نوجوانان تمیمی را بھ ناحیۀ فارس گسیل داشت و بنابر روایتی، تا زمان فتح اصطخر، پس از اسالم، ھنوز 
؛ محمدی، 322 -18/318ابوالفرج،  :  ؛ نیز نک170 -169/ 2طبری، :   نک(اند  شماری از ایشان زنده و شناختھ بوده

در روایات » یوم الکالب الثانی و الصفقھ«صورتی از این روایت، با شاخ و برگ حماسی، با عنوان ). 218 -1/217
  ).296 -1/293محمدی، :   ؛ نیز نک17/317؛ ابوالفرج،   بب 66ابوعبیده، (آمده است ) م  ھ(العرب  ایام

العرب کھ خالی از  و شیبان، در روایات ایام) م   ھ(وائل  بن ویژه بکر دیگر قبایل عرب، بھجنگھای خونین میان تمیمیھا و 
شد، انعکاسی وسیع یافتھ است  پردازی برای تفاخرات قبیلگی نیست، و غالباً بر سر تملک زمین و چراگاه واقع می افسانھ

:   ؛ برای فھرستی از ایام تمیم، نک417/ 1؛ ابن سعید، 166، 157 -156، 123 -12/122بالذری، ھمان، :   نک(
).                                                                                                بب 141؛ حسین،   بب 247/ 1حرفوش،   

کھ برخی از   چندانروایتھایی حاکی از ارتباط اعضایی از قبیلۀ تمیم با شھر مکھ در دورۀ پیش از ظھور اسالم است، 
اند و نام شماری از آنان در روایتھای مربوط بھ بازار  دار موسم حج و ھم در شمار حّکام و داوران بوده ایشان، ھم عھده

در ھمین زمینھ، روایت منقول از ابن ). 4/528علی، جواد، :   ؛ نیز نک183-182، 134ابن حبیب، (عکاظ آمده است 
سال پیش از ظھور اسالم، عربھای ساکن مکھ، تمیم را بھ سبب غارت و  150بر آن، زبیر قابل توجھ است کھ بنا

 328؛/ 9ابوالفرج، (حرمتی بھ کعبھ، از ارض تھامھ راندند و فرزدق در ابیاتی بھ این موضوع اشاره و تعریض دارد  بی
ff                                         ).                            114کیستر، :   برای بررسی روابط تمیم با مکھ، نک با توجھ  

شد و دین آنھا، بیشتر تابعی از  بھ گسیختگی قبیلۀ تمیم، نشانی از وحدت دینی نیز در دورۀ جاھلی در میان ایشان دیده نمی
ھا را  ارهھایی از تمیم در معبدی خاص، خورشید، و شماری دیگر یکی از ست تیره. شرایط منطقۀ مسکونی آنان بود

اسامی برخی از تمیمیھا، مانند عبدمناة و عبدالعزى و زید ). علی، جواد، ھمانجا:   ؛ نیز نک316ابن حبیب، (پرستیدند  می
از سوی دیگر، ). 91 -90حسین، (جزیره در میان آنان رایج بوده است  دھد کھ پرستش بتھای مشھور شبھ مناة نشان می

و اقامت در حیره، مسیحی یا زردشتی شده بودند ) م  ھ(با قبایل دیگر مانند تغلب برخی ھم با توجھ بھ روابط آنان 
).                                                                                                   علی، جواد، ھمانجا:   ھمانجا؛ نیز نک(  

بھ خدمت ) ص(ھایی از تمیم در اواخر عمر حضرت رسول اکرم  هپس از ظھور اسالم، اگرچھ شماری از بزرگان تیر
ایستادگی کردند ) ص(آن حضرت رسیدند و مورد تفقد قرار گرفتند، اما اندکی پیش از آن در برابر عامل صدقات پیامبر 

سورۀ  4آیۀ  اند، کھ گفتھ نامحترمانھ و ھمراه با مفاخره بود؛ چندان) ص(و رفتار اعضای ھیئت مذکور نیز با پیامبر 
؛ بالذری، ھمان، 65/ 1خلیفھ، :   ؛ نیز نک4/146؛ ابوالفرج، 294 -1/293ابن سعد، (حجرات در شأن آنان نازل شد 

ھا بھ طور مستقل با حضور نزد پیامبر  بعید نیست با توجھ بھ پراکندگی تمیمیھا، سران برخی از تیره). 22 -12/21
کھ در فتح مکھ نیز شماری از اعراب تمیم  ؛ چنان)65، 61، 41/ 12، ھمان(، اسالم خویش عرضھ کرده باشند )ص(

دارم تمیم، از سوی  در ناحیۀ بحرین، مقارن ظھور اسالم، منذر بن ساوی، از بنی). 65 -3/64طبری، (اند  حضور داشتھ
در ) ص(الم، پیامبرو پس از اس) 55/ 12؛ بالذری، ھمان، 265حبیب،  ابن(دولت ایران بر اعراب آنجا گماشتھ شده بود 

د،   ھ:   ؛ برای تفصیل، نک527/ 4؛ علی، جواد، 78، ...بالذری، فتوح(ای او را بھ اسالم دعوت فرمود کھ پذیرفت  نامھ
).                    بحرین   

:   ؛ نیز نک268 -3/267طبری،(نفر را برای گردآوری صدقات تمیم تعیین فرمود  7یا حتى  3) ص(اگرچھ پیامبر
مالک بن نویره از . ھایی از تمیم از پرداخت صدقات سر باز زدند ، اما پس از وفات آن حضرت، تیره)112فانی، شو
، آشکارا تیرۀ خود را )ص(یربوع بن حنظلھ ــ کھ از جملھ مأموران جمع صدقات بود ــ پس از وفات حضرت رسول بنی

کھ در دورۀ خالفت ابوبکر » ِرّده«ھای مشھور بھ در جنگ). 52کالعی، (کرد کھ بھ قریش صدقھ ندھند  تحریک می
خودداری تمیم از ). د، رّده، جنگھا   ھ:   برای تفصیل، نک(ترین قبایل سرکش بودند  ھایی از تمیم، از مھم درگرفت، تیره

گان تمیم تمکین در برابر خالفت، بھ ادعای پیامبری سّجاح ــ از بنی یربوع ــ در یمامھ منجر شد کھ حتى برخی از بزر
:   ؛ نیز نک33/ 21، 299/ 15ابوالفرج، (ربعی نیز گرد او فراھم آمدند  بن مانند احنف بن قیس و حارثة بن بدر و شبث

در میان تمیمیھا وضعی دشوار ) ص(اند، پس از وفات پیامبر کھ محققان بھ درستی گفتھ ھمھ، چنان با این). 62کالعی،  
بھ ھرحال با لشکرکشی خالد بن ولید بھ ). شوفانی، ھمانجا(میان ایشان گسترش داد  پدید آمد و ظھور سجاح، تشتت را در

؛ 98، فتوح، 183/ 12بالذری، انساب، :   مثالً نک(یمامھ و سرانجام قتل مالک بن نویره، خیزش تمیمیھا سرکوب شد 
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و بیش از ھمھ منقول از سیف بن  ، اما غالب روایاتی کھ در باب نقش تمیم در ماجرای رده بھ تفصیل آمده،)50کالعی، 
                                               ).د، تاریخ طبری  ھ:   برای تفصیل، نک(سرایی دارد  عمر تمیمی است، جنبۀ حماسھ

ا با آن ویژه در ناحیـۀ عراق ــ کھ سالیان دراز و بلکھ قرنھ ترین قبایلی بود کھ در فتوحات نخستین بھ تمیم از جملۀ مھم
و با ) 29 -28؛ علی، صالح احمد، 32جعیط،:   ؛ نیز نک341بالذری، ھمان، (آشنایی کامل داشتند ــ نقش عمده ایفا کردند 

گو اینکھ ). 407، 386بالذری، ھمان، (ویژه در فتح فارس و خراسان شرکت جستند  گسترش فتوح در نواحی ایران، بھ
ھای تعصبات و تفاخرات قومی برکنار  ز آن سیف بن عمر تمیمی است و از جنبھبیشتر روایات بازمانده در باب فتوح، ا

.                                                                                   نیست  
ۀ جنگجویی از آغاز تأسیس کوفھ و بصره، تمیمیھا از نخستین ساکنان این دو شھر بودند، اما شھرنشینی تمیمیھا بھ روحی

بندی شھر کوفھ بر  در نخستین تقسیم. آرایی بودند رسد کھ در ھر ماجرایی، آمادۀ صف بدوی آنھا پایان نداد و بھ نظر می
 -44/ 4طبری،(اساس قبایل ساکن، تمیم از قبایلی بود کھ سعد بن وقاص آنھا را در ناحیۀ شرق مسجد کوفھ جای داد 

اندکی بعد، در ). جعیط، ھمانجا:   ؛ دربارۀ سکونت تمیم در کوفھ، نک29-28ف، ؛ خلی129 -127جعیط، :   ؛ نیز نک45
 -10ماسینیون، (قرار گرفتند » السبع الرابع«بندی ھفتگانھ، تمیم ھمراه رباب و ھوازن از قبایل مضری، در شمار  تقسیم

در سبع ھفتم، با قبایلی مانند قریش و  بندی را تغییر داد و تمیم این تقسیم) ع(پس از نبرد جمل، امیرالمؤمنین علی). 11
بندی در زمان امارت زیاد بن ابیھ بر  این تقسیم). ماسینیون، ھمانجا:   ؛ نیز نک4/500طبری،(کنانھ و اسد ھمراه شد 

ق، باز ھم تغییر کرد و این بار در تقسیمات چھارگانھ،تمیم ھمراه ھَْمدان، در ربع دوم قرار  50عراق در حدود سال 
رسد، تمیمیھا در ساختار قبیلگی کوفھ، در مقایسھ با بصره قدرت و نفوذ  ھمھ، بھ نظر می با این). 16-15ھمو، (د گرفتن

شد و تمیم یکی از آنھا بود  گفتھ می» اخماس«گروه از قبایل گوناگون بود کھ بھ آنھا 5بصره شامل . چندانی نداشتند
کھ شمـارشان بر اثـر مھاجرتھای  ویژه ازد ــ قبایل ربیعھ و بھ ، اما با)57 -56؛ پال، 41 -40علی، صالح احمـد، (

، سر ناسازگاری داشتند و گاه چندان دامنۀ نزاع باال )د، ازد  ھ:   نک(گستـرده بھ بصره ــ پیوستھ رو بھ افزایش بود 
                       ).  59 -58ولھاوزن، (شد  ، سبب اصلی جنگ فراموش می العرب عھد جاھلی گرفت کھ ھمچون ایام می

باید این نکتھ را نیز در نظر داشت کھ پس از ساکن شدن قبایل بزرگی ھمچون ازد در شھرھایی چون کوفھ و بصره، 
کھ در میانۀ یکی از نزاعھا میان ازد و تمیم در بصره،  تعصبات شھری تا حدی جای تعصبات قبیلگی را گرفت، چنان

کھ نزد او، ازد بصره بر تمیم کوفھ برتری دارد، و در برخی رویدادھا، افراد یک  احنف بن قیس، سرور تمیمیھا، گفت
کھ در جریان پیکار جمل در  ، چنان)د، ازد  ھ:   برای تفصیل، نک(قبیلھ در دو شھر کوفھ و بصره در برابر ھم ایستادند 

دند و شماری در سپاه مخالفان و بخش ای از تمیم کوفھ در سپاه آن حضرت بو دستھ) ع(دورۀ خالفت امیرالمؤمنین علی 
شد، قصد کردند کھ از نبرد کناره گیرند  تری نیز با رأی احنف بن قیس کھ اینک بزرگ تمیم بصره شمرده می بزرگ

کھ در شمار ) م  ھ(شماری از تمیمیھا نیز با سروری جاریة بن قدامھ ). 353 -352، 324، 321، 296-295مفید، (
؛ بالذری، 1/221؛ خلیفھ، 205نصر بن مزاحم، (د، در نبرد جمل و صفین حضور داشتند بو) ع(یاران امام علی 

     ).                                                                                                                           12/377انساب، 
ویژه ازد و تمیم، بھ ماجرای ابن حضرمی،  قابت میان قبایل بصره، بھنخستین نشانۀ آشکار از اوضاع دشمنی و ر

گردد کھ قصد داشت نظر قبایل شھر را بھ نفع معاویھ جلب کند و  باز می) ع(فرستادۀ معاویھ در دورۀ خالفت امام علی 
؛ برای تفصیل، 318، 84ولھاوزن، (رسد کھ معاویھ بھ خصوص بر تمایل تمیمیھا بھ شورش امید بستھ بود  بھ نظر می

، اختالف افکنی میان ازد و تمیم ناکام ماند )ع(، اما با ھوشمندی جاریة بن قدامھ، نمایندۀ امام علی)حضرمی د، ابن  ھ:   نک
مھاجرت گستردۀ ازد عمان بھ شھر بصره، در طول حکومت معاویھ و یزید، ). د، جاریة بن قدامھ  ھ:   برای تفصیل، نک(

، و پس از مرگ یزید )د، ازد  ھ:   ولھاوزن، ھمانجا؛ برای تفصیل، نک(این شھر بر ھم زد توازن قبایل را در 
،آتش نزاع میان تمیم و ازد چنان زبانھ کشید کھ والی شھر، عبیدهللا بن زیاد ناچار از شھر گریخت و مسعود بن )ق64(

بن قیس بزرگ تمیمیھا، و پرداخت مالی عمرو عتکی، بزرگ ازدیان بھ دست تمیمیھا کشتھ شد، اما با ھوشمندی احنف 
).                                                325-324ولھاوزن، :   ؛ نیز نک5/520طبری، (سنگین تا حدی فتنھ فرو نشست   

ین و ا) 415، 407بالذری، فتوح، (آنجا کھ تمیمیھا با فرماندھی احنف بن قیس در فتوحات خراسان نقش گسترده داشتند 
منطقھ از نظر اداری تابع والی بصره بود، نزاعھای قبیلگی ھمچون بصره، نخست میان تمیم و ربیعھ و اندکی بعد، میان 

ھمچنین، زیاد بن . تمیم و ازد، از اواخر دورۀ معاویھ تا پایان دورۀ اموی با شدت تمام در مناطق خراسان ادامھ داشت
رای دور کردن عناصر نزاع از بصره، بسیاری از جنگجویان اھل این شھر را ابیھ، والی عراق در دورۀ معاویھ، شاید ب

ویژه کھ در این زمان، بصره در خطر ھجوم خوارج قرار داشت  ؛ بھ)32احمد،  علی، صالح(بھ خراسان منتقل کرده بود 
تمیم، قیس و ربیعھ، این در واقع قبایل ازد، ). 47 -46ھمو، (ھای گوناگون تمیم بودند  و بیشتر رؤسای ایشان از تیره

.                                                                                             بردند حاصل را ھمھ جا با خود می دشمنی بی  
؛ 551 -550/ 5طبری، (بن وائل، بر خراسان سلطھ یافت  ق عبدهللا بن خازم، با یاری تمیمیھا در جنگ با بکر 65در  

، اما اتحاد او با تمیمیھا دیری نپایید، زیرا کھ آنان پسر ابن خازم را بدان سبب کھ وی )333 -332ولھاوزن، :   نیز نک
بار کشتند و بر جنگ با او گرد  تمیمیان را احتماالً از بیم بروز فتنھ، از ورود بھ ھرات منع کرده بود، با وضعی حقارت
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طبری، (نای یکی از جنگھا کھ دو سال ادامھ یافت، زخمی شد، سرانجام صلح کردند خازم در اث آمدند و اگرچھ ابن
عوف ابن سعِد تمیم را کھ  از تیرۀ بنی) م   ھ(اما چون عبدالملک بن مروان، بکیر بن وشاح ).   بب 77/ 6، 624 -5/623

تمیم جنگ پیش آمد و سرانجام  از جانب ابن خازم حکومت مرو داشت، بر خراسان گماشت، بار دیگر میان ابن خازم و
-6/176طبری، (ق در نزدیکی مرو بھ دست یک تمیمی کشتھ شد و جنازۀ او دستخوش اھانت تمیمیان گردید 72در 

سرکردگی بحیر بن ورقاء صریمی سر بھ شورش  گفتنی است کھ بخش دیگری از تمیمیھا از مدتی پیش بھ). 177
ت با عبدالملک، با ایشان در نبرد بود و با پیروزی بکیر بن وشاح، بحیر بھ برداشتھ بودند کھ ابن خازم پیش از مخالف

).                                                                                                                   6/177ھمو، (زندان افتاد   
ویژه تمیم بھ فتوحات در نواحی خراسان بزرگ و  رب و بھدر دورۀ حکمرانی قتیبة بن مسلم، اشتغال قبایل ع

ماوراءالنھر، تا حدودی نزاعھای قبیلگی را فرو نشاند، اما با تیره شدن روابط قتیبھ با تمیم، بزرگ تمیمیھا، وکیع بن 
اسان م کشتھ شد و والیت خر715/ق96حسان بن ابی االسود، سر بھ شورش برداشت و در جنگی کھ درگرفت، قتیبھ در 

با عزل وکیع بھ دست سلیمان بن عبدالملک و والیت یزید بن مھلب کھ ). 353ولھاوزن، (بھ طور موقت بھ وکیع رسید 
از این زمان ). 354ولھاوزن، :   ؛ نیز نک  بب 6/523طبری،(نسب ازدی داشت، بار دیگر روزگار تمیم تیره شد 

ق و خراسان کھ گاه یمانی و گاه قیسی و در مواردی از قبایل وضعیت تمیم تا حدود بسیاری بھ عزل و نصب والیان عرا
کسانی از تمیم کھ در این دوره بھ شھرت رسیدند و فعالیتھایی در منطقۀ خراسان و . اھمیت بودند، بستگی داشت کم

ژه تمیمیھا را وی ماوراءالنھر کردند، باید از حارث بن ُسریج تمیمی یاد کرد کھ توانست بسیاری از ایرانیان و عربھا بھ
ق با پیروزی 128اگرچھ خیزش او پس از سالھا جنگ و گریز، در ). 184-183 /5ابن اثیر، (گرد خویش فراھم آورد 

؛ 347-5/342ھمو، :   نک(ازد و ُحلَفای آن بر تمیم و قبایل مضری در مرو، و با کشتھ شدن او سرانجام خاموش شد 
اند، استقرار و ثبات امویان در خراسان و  کھ محققان بھ درستی گفتھ چنان). د، حارث بن سریج  ھ:   برای تفصیل، نک

ماوراءالنھر تا حد بسیاری بھ وضعیت تمیم بستگی داشت، و خیزش حارث بن سریج، تفرقھ و پراکندگی میان تمیمیھا را 
                                     ).         385ولھاوزن، (دو چندان کرد و موجبات چیرگی یمانیھا را بر خراسان پدید آورد 

برای (ی کھ داعیان دعوت ضد اموی پدید آورده، و بھ دنبال اھداف دیگری بودند   ا در میان نزاعھای قبیلگی، در شبکھ
ویژه در ناحیۀ مرو  ، بھ)221، 218 -215، ...اخبار:   نک(شود  ، نام چندین تمیمی دیده می)د، بنی عباس  ھ:   تفصیل، نک

، و در میان ھواداران عرب ابومسلم، چندین تن تمیمی ھم )311ھمان، :   مثالً نک(کھ شمار تمیمیان در آنجا بیشتر بود 
ویژه در خراسان فروکش کرد و روابط دیگری جای  با استقرار خالفت عباسی، تعصبات قبیلگی بھ). 274ھمان، (بودند 

                                                                                                      .                                 آن را گرفت
تمیم از جملۀ قبایلی است کھ افراد آن ھمچنان در قالب خاندانھا و عشایر بزرگ و کوچک در نقاطی از کشورھای 

برند کھ از میان آنھا خاندانھای مھمی مانند  نجد بھ سر می ھایی از تمیم در در عربستان، تیره. کنند اسالمی زندگی می
-132،   بب122حسین، :   برای تفصیل، نک(اند  برخاستھ) م  ھ(گذار وھابیھ و آل ثانی  خاندان محمد بن عبدالوھاب، بنیان

سترده، و با در عراق معاصر، پراکندگی تمیمیھا بسیار گ). تمیمی، سراسر کتاب:   ؛ نیز نک141-140؛ حمزه، 134
ھایی از ایشان بھ صورت  دانیم کھ شاخھ کمرنگ شدن پیوندھای قبیلگی، شناسایی آنھا تا حدودی دشوار است؛ اما می

؛ حسین، 206، 95؛ حسنی، 545 -542/ 3اپنھایم،:   برای تفصیل، نک(کنند  ویژه در بصره زندگی می عشایری، بھ
در ناحیۀ تاریخی شام نیز تمیمیھا بھ صورت فردی ). 222-218، 217/ 4؛ عزاوی، 231 -230، 217؛ طاھر،   بب126

ھای دیگر تمیم در بوتۀ ابھام قرار  ھا و تیره برند؛ گرچھ بستگی نسبی ایشان با شاخھ یا در مجموعۀ عشایری بھ سر می
                               ).                                    1/428؛ حرفوش، 136 -134حسین، :   برای تفصیل، نک(دارد 
رسید و  گردد کھ نسب ایشان بھ تمیم می ترین نمونۀ حضور تمیمیھا در شمال افریقا بھ حکمرانی بنی اغلب باز می شاخص

اغلب؛  د، بنی  ؛ نیز ه  بب 1/434ھمو، :   برای تفصیل، نک(بیش از یک سده بر بخشھایی از شمال افریقا حکومت کردند 
ھای نخست  ھایی از سده در ایران، بنابر نشانھ). حسین، ھمانجا:   ر تمیمیھا در مصر و شمال افریقا، نکبرای انتشا

؛ برای ذکری از ایشان 104 -103/ 9ابن اثیر، :   مثالً نک(  اند ھای تمیم در خوزستان اقامت داشتھ ھجری، شماری از تیره
تمیم، یکی از قبایل بزرگ ساکن  در حال حاضر نیز بنی). 223 -222استرابادی، :   در دورۀ نادرشاه افشار، نک

).39-38عزیزی، :   برای تفصیل، نک(اند  ھای بسیاری منشعب شده خوزستان است و از آن شاخھ و عشیره  
بنابر بیت ). فریح، سراسر کتاب:   برای مجموعۀ آن، نک(گفتنی است کھ احادیث و روایاتی در فضایل تمیم نقل شده است 

تمیم وجود  رسد کھ از زمانی بسیار کھن پس از اسالم، کتابـی ظاھراً شامل اخبار و اشعار بنی ، چنین بھ نظر میشعری
از دو کتاب دیگر با عنوانھای کتاب ). 47؛ زلھایم، 356 -355گلدسیھر، :   ؛ نیز نک32ابوزید انصاری، ( داشتھ است 

ھمچنین در میان آثار اخباریان و ). 6/439، 4/164بغدادی، :   نک(بنی نھشل و کتاب بنی یربوع نیز نام برده شده است 
ھای آن وجود داشتھ است؛ مانند کتاب اخبار تمیم،  ھای نخست، کتابھایی در باب اخبار و روایات تمیم و تیره مورخان سده

تمیـم و نوافل تمیم ــ بخشـی ؛ کتاب حلف کلب و )107ابن ندیم، :   نک) (م  ھ(و کتاب حلف تمیم بعضھا بعضاً از ابویقظان 
؛ مثالب تمیم و مثالب بنی امرئ القیـس بن زیـد مناة بـن تمیم و )108ھمو، :   نک(از کتاب بـزرگ النوافل ــ از ھشام کلبی 

ھمچنین، آثاری اختصاصی دربارۀ تمیم ). 118ھمو، (مثالب بنـوسعد بن زیـد منـاة ــ بخشی از المثالب عّالن شعوبی 
؛ )ش1382قم، (ده است، مانند قبیلۀ بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسالم و ایران، نوشتۀ مریم سعیدیان جّزی نگاشتھ ش
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؛ االسر التمیمیة فی حوطة )م2002/ق1423دمشق، (شعراء تمیم فی الجاھلیة و االسالم، تألیف عبدالقادر فیاض حرفوش 
تمیم فی السنة النبویة، نوشتۀ عبدالعزیز  ؛ و فضائل بنی)م2004/ق1425بیروت، (بنی تمیم، اثر ابراھیم بن راشد تمیمی 

).                                                                                         ق1424ریاض، (محمد فریح   
ق؛ ابن حزم، علی، 1361 ابن اثیر، الکامل؛ ابن حبیب، محمد، المحبر، بھ کوشش ایلزه لیشتن اشتتر،حیدرآباددکن،: مآخذ

م؛ ابن درید، محمد، االشتقاق، بھ 1962/ ق1382جمھرة انساب العرب، بھ کوشش عبدالسالم محمد ھارون، قاھره، 
م؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارصادر؛ ابن 1958/ق1378کوشش عبدالسالم محمد ھارون، قاھره، 

م؛ ابن ندیم، 1982الجاھلیة العرب، بھ کوشش نصرت عبدالرحمان، عمان، سعید مغربی، علی، نشوة الطرب فی تاریخ 
م؛ ابوعبید قاسم بن سالم، کتاب النسب، بھ کوشش 1967الفھرست؛ ابوزید انصاری، سعید، النوادر فی اللغة، بیروت، 

اتی، بیروت، م؛ ابوعبیده، معمر، ایام العرب، بھ کوشش عادل جاسم بی1989/ق1410مریم محمد خیرالدرع، بیروت، 
م؛ اپنھایم، ماکس، البدو، بھ کوشش ماجد شبر، لندن، 1993م؛ابوالفرج اصفھانی، االغانی، قاھره، 1987/ق1407
م؛ استرابادی، 1971م؛ اخبارالدولة العباسیة، بھ کوشش عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی، بیروت، 2004

ش؛ اصفھانی، حسن، بالدالعرب، بھ کوشش حمد 1341تھران، محمدمھدی، جھانگشای نادری، بھ کوشش عبدهللا انوار، 
م؛ بغدادی، عبدالقادر، خزانة االدب، بھ کوشش عبدالسالم محمدھارون، 1968/ق1388جاسر و صالح علی، ریاض، 

م؛ بالذری، احمد، انساب االشراف، بھ کوشش سھیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، 1981/ق1402قاھره، 
م؛ پال، شارل، الجاحظ فی البصرة و بغداد و 1863وح البلدان، بھ کوشش دخویھ، لیدن، م؛ ھمو، فت1996/ق1417

م؛ تمیمی، ابراھیم راشد، االسر التمیمیة فی حوطة بنی تمیم، بیروت، 1986سامراء، ترجمۀ ابراھیم کیالنی، دمشق، 
م؛ حرفوش، عبدالقادر فیاض، 1993م؛ جعیط، ھشام، الکوفة، نشأة المدینة العربیة االسالمیة، بیروت،2004/ ق1425

م؛ 1958/ق1377م؛ حسنی، عبدالرزاق، العراق قدیماً و حدیثاً، صیدا، 2002قبیلة تمیم فی الجاھلیة و االسالم، دمشق، 
م؛ حمزه، فؤاد، قلب جزیرة العرب، ریاض، 2000حسین، عبدهللا محمود، قبیلة تمیم عبر العصور، دمشق، 

م؛ خلیفة بن خیاط، تاریخ، بھ کوشش 1968/ق1388الشعر فی الکوفة، قاھره،  م؛ خلیف، یوسف، حیاة1968/ق1388
ش؛ شوفانی، 1381م؛ زلھایم، رودلف، امثال کھن عربی، ترجمۀ احمد شفیعیھا، تھران، 1960سھیل زکار، دمشق، 

یخ؛ عزاوی، م؛ طبری، تار1972م؛ طاھر، عبدالجلیل، العشائر العراقیة، بغداد، 1995الیاس، حروب الردة، بیروت، 
ش؛ 1373م؛ عزیزی، یوسف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، تھران، 1937/ق1365عباس، عشائر العراق، بغداد، 

احمد، التنظیمات االجتماعیة و  م؛ علی، صالح1968بیروت، / علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، بغداد
ق؛کالعی، 1424العزیز محمد، فضائل تمیم فی السنة النبویة، ریاض، م؛ فریح، عبد1953االقتصادیة فی البصرة، بغداد، 

م؛ کلبی، ھشام، جمھرة النسب، بھ کوشش ناجی 1970سلیمان، تاریخ الردة، بھ کوشش خورشید احمد فارق، دھلی، 
م؛ محمدی 1939/ ق1358مصعبی، صیدا، . م؛ ماسینیون، لوئی، خطط الکوفة، ترجمۀ ت1987/ق1407حسن، بیروت، 

ش؛ مفید، محمد، الجمل، بھ کوشش علی میرشریفی، قم، 1372یری، محمد، تاریخ و فرھنگ ایران، تھران، مال
م؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، بھ 1973ق؛ نجم، عبدالرحمان عبدالکریم، البحرین فی صدر االسالم، بغداد، 1413

یرانیان و عربھا، ترجمۀ عباس زریاب، تھران، م؛ نولدکھ، تئوُدر، تاریخ ا1962کوشش عبدالسالم محمد ھارون، قاھره، 
م؛ یاقوت، بلدان؛ 1956/ق1376ش؛ ولھاوزن، یولیوس، الدولة العربیة و سقوطھا، ترجمۀ یوسف عش، دمشق، 1358

                                                                                                                                        :          نیز
Goldziher,I.,» Ueber muhammedanische Polemik gegen Ahl-al-kitâb«, ZDMG, 1878, vol. 
XXXII; Kister, M.J., Studies in Jāhiliyya and Early Islam, London, 1980. 
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بلخ و زرتشت-بودا با رابطھ در برمک و نوبھار نوبخت، لفظی معانی  
 

سرور مذھبی "مکا، -از ریشھ سانسکریتی پارا(برمک ده از این میان صرفاً بھ معنی درست در منابع موجود نگارن
دیر؛ ریشھ نام شھر ( ویھارهھم جزء دوم بھ درستی با واژه سانسکریتی  نوبھاربر خورده است و در مورد ") بزرگ
؛ بلکھ )تازه(نو لی جزء اول این نام نھ و). جلد دوم یشتھا، گزارش استاد ابراھیم پورداود(برابر گرفتھ شده است؛ ) بخارا
دیر "بلکھ بھ معنی " دیر و معبد نو"نھ بھ معنی  نوبھارلذا . بوده باشد) بھ سانسکریتی یعنی ھدایت کننده، رھبر( نیوباید 

گرچھ ھسوآن تسانگ زائر روحانی چینی بھ ھنگام بازدید از این معبد وی . بوده است" و معبد مرکزی و رھبری کننده
ھ آنجا را یکی از بھترین رھبانگاھھا در تمامی عالم بودایی آورده، نام آنجا را بھ ھمان معنی ظاھری ھندی آن معبد نو ک

کھ در آنجا با تمام  دندان بوداو  جارو، )بھ گنجایش چھار گالن( ظرف آب بوداآورده است ولی در خبر خود وی وجود 
را ھم  معبد نوبھارخادم و روحانی معروف  نوبختازنام . یت می کنندشکوه می درخشیده، معنی دیر مرکزی آن را حکا

ستاره شناس و سرور تقدیر و قضا، یعنی "بھ سادگی می توان بھ لغت سانسکریت و اوستایی  "بختیھ -نیو"در ھیئت 
 گیو"خود را بھ این خاندان نسب . می دانیم کھ نوبخت و خاندانش عالم  علم نجوم بھ شمار می رفتند. معنی نمود" منجم
می رساندند یعنی خود را از نسل ) یعنی فرد بسیاردرخشان پسر مرد دارای سرودھای با ارزش دینی" (گودرزپسر 

پسر ) حاکم بلخ( زرتشت"روحانی  –پسر شاه ) ؛ فرمانروای آذربایجان و ارمنستان و ارانبھرام( خورشیدچھرخانواده 
                                                    . می شمردند )آستیاگداماد و ولیعھد موبد والیات جنوب قفقاز و  -شاه(سپیتمھ 

بزرگ دارای عھد و ( بزرگمھر حکیمدر مورد ) منسوب  بھ قضا و تقدیر و نجوم( بختگانجالب است کھ عنوان بلخی 
گر چھ برزویھ طبیب پسر دادویھ کھ بھ . حکیم اساطیری نیز بھ کار رفتھ است برزویھیا بھ تفسیری ھمان ) پیمان دوستی

را در عھد انوشیروان بھ ایران آورد بھ ) یعنی کتاب گیاه پیروزمند غم ناپذیر( کلیلھ و دمنھھندوستان سفر کرد و کتاب 
بزرگ (برزویھ معادل نامھای . است) سرود دان بزرگ اندام( گائوماتھ بردیھاساطیری یعنی ) تنومند( برزوغیر از آن 

در . است کھ در روایات اسالمی تبدیل بھ لقمان حکیم شده است) مرد درشت اندام( لوکماندر زبان افغانی بردیھ و ) تن
یعنی پادشاه ( نوشیروانگفتھ می شود کھ وی در عھد پادشاھی موسوم یا ملقب بھ  بزرگمھرخبر اساطیری مربوط بھ 

یعنی شھریار شکست ( خسرو اپرویزت ولی در عھد مقام وزارت داش) فریدون/دارای روان جاودان، منظور کورش
وزیر انوشیروان بھ چنین " زرمھر پسر سوخرا"این نام بھ سبب اشتباه شدن با . کشتھ شد) ناپذیر، منظور داریوش

 گائوماتھ بردیھدر واقع سھ فردی کھ تحت القاب . صورتی بازگویی شده و تاریخش یک ھزاره جلوتر آورده شده است
فرشوشتر یعنی ( فریدون-کورشعھد  در  سپیتمان زرتشتو   سپیتاک پسر سپیتمھو ) ینی بزرگ اندامسرود دان د(

  سکائیان دربیکی بلخو بر  سوب شدهمن بلخاز حکومت آذربایجان و اران و ارمنستان بھ حکومت ) شھریار جوان
سبب محبوبیت و شھرت جھانگیر وی فرد تاریخی واحدی است کھ بھ . حکومت رانده اند) دریھا، سکائیان برگ ھئومھ(

بھ ھمراه ) ھر سھ بھ معنی بزرگ اندام(وی  لقمان وبرزو  وبردیھ القاب . تحت چندین نام در تاریخ جاودانھ شده است
) فرد سپید اندام( سپیتاکو نام اصلی وی ) ھر سھ بھ معنی زرین تن و زرین مو(او  زریرو  زریادرو  زرتشتالقاب 

سکایی و سئورومتی  شمال قفقاز می رسیده است کھ با اقوام اروپایی  مغانستند کھ نژاد وی بھ جملگی دال بر آن ھ
) قره باغ=جمشید پادشاه ورجمکرت( مغ سپیتمھبھ شواھد و اسناد تاریخی موجود . خصوصاً اسالوھا در آمیختھ بوده اند

وی بعد بھ . ات جنوب قفقاز بر گماشتھ شده باشدو سوی وی بھ فرمانروایی والی) افراسیاب(باید در عھد مادیای اسکیتی 
) فرد پر آسیب =افراسیاب( مادیای اسکیتیگرایید و بھ ھمدستی وی ) کی خسرو، ھوخشثره( کی خشثرودالیلی بھ سمت 

کھ بھ قول ھرودوت از سرزمین خویش در شمال دریای سیاه بھ مدت بیست و ھشت سال آسیای مقدم را تا درون -را 
در واقع القاب (نامھا . در سمت مراغھ غافگیرانھ دستگیرکرده و بھ قتل رساندند -بھ باد غارت گرفتھ بودمرزھای مصر 

دارای چشمان طالیی یاد ھوم عابد و  گودرزکشوادگاندر شاھنامھ  و اوستا  در رابطھ با این قتل و دستگیری ) وی
کیاکسار لفظ ( کی خشثروو نواده  آستیاگی تیدا دختر در مقابل این خدمت بھ ازدواج با آم جمشید سپیتمھ. گردیده است

بھ مقام ولیعھدی آستیاگ نیز انتخاب . نایل میگردد و سوای اینکھ در حکومت والیات جنوب قفقاز ابقا میشود) یونانیھا
) درزریا(نتیجھ ازدواج وی با آمی تیدا دو پسر بھ اسامی مگابرن ویشتاسپ و برادر کوچکش سپیتاک زرتشت . میشودم

از میان ) ارجاسپ(کورش بعد از شکست و نابودی آستیاگ، داماد و ولیعھد وی سپیتمھ را توسط سردارش آراسپ . است
بر داشت ولی ھمسر وی آمی تیدا دختر آستیاگ را با احترام در مقام ملکھ باقی گذاشت و بھ دربار آورد و پسرانش 

و ) کردستان و کرمانشاھان و لرستان( ماد سفلیومت را بھ ترتیب از حکسپیتاک زرتشت و  مگابرن ویشتاسپ
و سکائیان  گرگانبر داشتھ بھ حکومت نواحی دور دست ) اران و ارمنستان و آذربایجان(حکومت والیات جنوب قفقاز 
برادر بزرگ وی  مگابرن ) سپیتاک زرتشت(گائوماتھ بردیھ در واقع در حکومت عاجل . دربیکی سمت بلخ بر گماشت
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از اینجاست کھ در روایات عھد ساسانی زرتشت موبد دربار ھمین ویشتاسپ بھ شمار . شریکی فعال بوده استویشتاسپ 
ھمزمان در مجاورت او در پارت کورش نیز از سوی ) پدر داریوش( ویشتاسپ ھخامنشیرفتھ است کھ مخاصمش 

                                                                                                                         .   فرمان می رانده است
در سمت بلخ و ھندوستان بھ اسامی و القاب دیگری معروف گردید ) زرتشت سپیتمان؛ سپیتاک تاریخی( گائوماتھ بردیھ

م شدند؛ ارتباط این اسامی و چون حکومتھای دو نیمھ شرقی و غربی بعد از ھخامنشیان متفاوت و از ھم بیگانھ و مخاص
. یا القاب با آنچھ در غرب فالت ایران بود بسیار متفاوت شد بھ طوری کھ ھم اکنون نیز تشخیص شان چندان ساده نیست 

معاصر با ویژگیھای نسبتاً متفاوت در ) حافظ سرود ھای دینی( گوتمھدر ھندوستان و افغانستان وی را بھ صورت چھار 
 گوتمھ نیایھ، )سرود دان بسیار تنومند و دانا( گوتمھ مھاویرا ؛)در اصل یعنی سرود دان سکایی( گوتمھ بوداآوردند، 

؛ در خود بلخ افسانھ  و اسطوره اش در عھد )سرودھای دینی شیواسخنحافظ ( گوتمھ شواراو ) حکیم و راھنما گوتمھً (
در . از گزند افراطیون اسالمی حفظ شد) شاه بلخایراھیم بور اندام ( ابراھیم ادھم بلخیاسالم بھ صورت شاھزاده صوفی 

در تورات ) معدومین، منظورمغان قتل عام شده توسط داریوش=(ثمود قوم  پیامبر شترزریندارنده  صالح قرآن بھ نام 
معروف ) صوفی بر گماشتھ بر آزمایشھای سخت، وزیر ویشتاسپ در بلخ مطابق کتاب فضایل بلخ( ایوباز جملھ بھ نام 

در اینکھ وی چگونھ در ھندوستان این ھمھ محبوبیت پیدا نموده است باید گفت کھ وی از جانب پدر زن خود  .گردید
نزدیک بھ سی سال از مرکز بلخ حکومت عدل و اخالق بر شمال  وه یزداتھ بردیھ و پسر کوچک کورش یعنی  کورش

ده است کھ نام نپال در زبان تپتی بھ معنی بھ شمار رفتنش از آنجا عاید ش نپالاھل . غربی ھندوستان گسترده بود
وی  بودایلقب . بوده است یعنی حیوان توتمی سکاھا و مردمان قفقاز بزکوھیسانسکریتی معنی و بھ  سرزمین مقدس

کھ در ھندوستان بھ معنی دانای درخشان گرفتھ شده است؛  دراصل از آنجا عاید شده است کھ این کلمھ در زبان ایرانی 
حیوان توتمی ) شکا، سکا( بزکوھی. بدانھا اطالق میشده است تیزھوشی بزکوھی و بزبھ سبب ) دربیکی(ی از جملھ در

نامی است کھ از نام این توتم براین مردمان صحرانشین  سکا. بوده است) آذر( آگنیو سمبل ایزد آتش ایشان  سکاھا 
 سکیاصراحتاً از قبیلھ  بودازد ھندوان نیز چون در ن. استپھای آسیای میانی و اروپای شرقی اختصاص یافتھ است

. بھ شمار رفتھ است) توتم بز کوھییا مردمان قققاز ی با  سکاھا، در اصل منظور سکاھای برگ ھئومھ یعنی دربیکان(
صرفاً براساس افسانھ و  بودای بامیانمجسمھ در معبد نوبھار بلخ و برافراشتن  زرتشت-بودالذا وجود اسباب و دندان 

مرکز حکومت عادالنھ ھمان فردی بوده است کھ ھرودوت در بلخ  بر فرد ناشناس دور دست نبوده است و ارادت
توسط داریوش و شش تن ھمراھانش  گائوماتھ بردیھمردم آسیا از شنیدن خبر ترور شدن ناگھانی : "موردش میگوید

                                                                                                 ".        افسوس خوردند و بھ سوگ نشستند
 آشوکادر رابطھ با را  بلخ بامیانالبد موسی  خورنی مورخ ارمنی عھد  پیروز و بالش و قباد ساسانی نام و نشان 

پادشاه  نین در رابطھو ھمچ) سال بعد از اسکندر 60مروج آیین بودایی حدود پادشاه معروف ھندی پادشاه درستکار، (=
) ارشک ششم( مھرداد اولو ) قاضی بسیار درستکار( ایوکراتیداس یک قرن و نیم بعد یعنی باختری و معروف یونانی

بلخ ( بلخ بامیکدر شھر ) درستکار( ارشکشصت سال بعد از اسکندر شخصی بھ نام : "می دیده است کھ میگوید
او بر یک سوم جھان آن روزگار مسلط شد و برادر خود . را بنا نھاد ارشکیاندر سرزمین کوشان؛ پادشاھی ) بامیان

." را بر ارمنستان و نواحی شمالی آن بھ پادشاھی گمارد) واقارشک، ولخش والی مھرداد اول بر ارمنستان( الرشکاو
در ھم ) شک ششمار(اشکانی  مھرداد اولبا از آن  مھرداد اول اشکانیدوست ایوکراتیداس در این خبر وی، نام و نشان 

                                                                 . فرمانروای بزرگ و دوست ھم یکی گرفتھ شده اند دوآمیختھ و این 
 

 
 

.شده در دورهٴ باستان ، بزرگترین سکھٴ ضربپادشاه بلخ اوکراتید یکم سکھٴ طالی  
.شد یافت بخارااین سکھ در . میلیمتر ضخامت دارد ۵۸گرم وزن و  ۱۶۹٫۲این سکھ   
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)ھمشھری و دوست یک بھ( زادبومی اماکن زا برخی تاریخچھ باب در توضیحی  
 

نمی دانم یادت ھست کھ حدود چھل سال پیش پسر دائی مادرم حاجی ایمان پیش از سفر حج  : روستای چیکاندر باب  
آنجایی کھ بھ خاطر شیب خوب . از  جنب شرقی مسجد روستای چیکان بنایی بھ اندازه یک سوم مسجد سابق بدان افزود

گمان نمی کنم شما از روستای تازه کند سفال و علیا صرفاً برای . ما کودکان روستای چیکان بود جای سرسره بازی
در ھنگام کار از پی بنای این قسمت مسجد دو ُمھر اوستایی بزرگ با چند . تحصیل بھ چیکان می آمدید یادتان مانده باشد

بنا غالمعلی . بیرون کشیده شد کھ من شاھد آنھا بودمحروف اوستایی در قاعدهً آنھا  بھ توسط خویشاوند مادری من اسد 
حروفات آن در ذھنم بود و در ھنگامی بھ دانشگاه . روز دیگر آنھا را بھ عنوان سنگ مالت بھ درون آب آھک فرستاد

افتم کھ تبریز راه یافتم در ھنگام مطالعھ در کتابخانھ مرکزی از میان گزارشھای اوستایی پورداود در یشتھا جلد دوم در ی
کتب پھلوی بوده است کھ محل نگھداری اوستای عھد ساسانی  شیچیکانیا  شپیکانھمان ) روستا و مسجد روستا(اینجا 

را بھ ) شامل و روستای نزدیک آن در سمت شرقی از جملھ چیکان( رغھ زرتشتینام شھر مراغھ یا ھمان . بوده است
ھمان جایگاھی کھ استاد . ی و پارسی یعنی جای کتابخانھ نوشتھ اندبھ لغت ماد ماتوستاناھمین در نقشھ ھای بطلمیوسی 

چنانکھ  .پور داود از روی تحقیقات مارکوارت ایران شناس آلمانی جای آن را بین کوه سھند و شھر مراغھ حدس زده بود
ردن کتب در عھد تسلط اعراب موسی بن عیسی الکسروی و محاسب عالی ابوالحسن بن علی ھمدانی برای بھ دست آو

اسامی شی چی کان و  .پھلوی و اوستایی  بھ مراغھ رفتند  کھ ھنوز کتابھای پھلوی چند در آنجا محفوظ بوده است
می دانید کھ این روستا پر از محل غارھا و دخمھ ھای . گرفت محل غارھاو  محل قضاوتشپیکان را می توان بھ معنی 

کنده شده است و برای نگھداری دامھا و ھم چنین گذاشتن مرده  کھن زرتشتی است کھ در دل خاکھای رستی سفت آنجا
مارگیانھ، محل (یا ھمان مراغھ کھن  رغھ زرتشتیبرای شھر . ھا در دخمھ ھا مورد استفاده قرار میگرفتھ است

بوده ذکر نموده اند کھ یادآور بخشھای مرتفع آن شھر ) بردع محل دستگیری افراسیاب( برزهو  ھرومنامھای ) علفزارھا
در رابطھ با دستگیری افراسیاب توسط ھوم ) زیر ریز= ریچ -بھ لغت پھلوی زیر( زریشدر اوستا در واقع نام کوه . اند

ذکر شده است کھ ) محل نگھبانی واقع در بلندی(  ھرا برزئیتی) سپیتمھ جمشید، گودرز کشوادگان(عابد و سرور 
اطالق این نام بدین کوه زریش شھرستان مراغھ البد بھ سبب . نھمچنین نام اوستایی البرز کوه است و مأخذ اصلی آ

در شرق چیکان  ھرهچھ نام روستای : وجود دو قسمت از کالن شھر رغھ زرتشت بھ نامھای ھرا و برزه بوده است
 در سفر چند سال. حتی تپھ بلندی در اراضی این روستا نیز ھرای داغی خوانده میشود. شکلی از ھمین کلمھ ھرا است

در تپھ طاقدیسی بلند و عریض و طویل باالی این روستا زیر بنای دیوار بسیار طویل "پیش برادر زاده ام شرح میداد کھ 
کھ بعداً  –این شھر ھرومو نام کھن  ھرهاز این گفتھ بر می آید کھ البد روستای " و عریضی بھ سوی کوھستان  پیدا شد

نام خود را از آن دیوار و حصار دفاعی کالن شھر  رغھ . ھ شده استبھ عنوان زادگاه زرتشت با نام اورمیھ مشتب
اشاره بھ قسمتی از شھر داشتھ است کھ در تپھ برزه اما بھ نظر میرسد نام . آذربایجان مرکز آذربایجان بھ ارث برده است

                                 .                طاقدیسی پیش آتشکده آذرگشنسپ کھن در کنار روستای علمدار قرار داشتھ است
کھ در بسیاری از نقاط ایران بھ خصوص در آذربایجان دیده میشوند غالباً بھ معنی روستای تازه تأسیس  تازه کندنامھای 
در " تھ سھ"در فارسی و کلمھ  تازهیکی از معانی کلمھ . بھ معنی روستای واقع در ھمواری و گودی است است نھ

کھ این دو روستای تازه کند علیا و سفلی نسبت بھ سطوح و تپھ و  ممی دانی. مواری و گودی استُکردی بھ ھمین ھ
                                                        .ولی اساساً نسبتاً تازه تأسیس ھستند کوھھای اطراف ھمبن وضعیت را دارند

گرفت کھ ) کوه راست ایستاده(اوستا  ارزیشیا ) کوه ریزش کننده یعنی( زیر ریچمی توان بھ معنی  را  زریشنام کوه 
در قلھ این کوه در میان صخره ھا بھ طور طبیعی تاالری از سنگھا ی یکپارچھ و . ھر دو معنی در باره آن صدق میکنند

حمل بھ  سمت جنوبی و نفوذ پذیر آن را با سنگھای درشت قابل. ترک خورده درست شده است کھ بھ معبدی می ماند
رنگھای گوناگون انباشتھ اند کھ معلوم میشود قلھ کوه در مواقع خطر جنگ بھ عنوان جان پناه مورد استفاده قرار 

در شاھنامھ این . بھ احتمال زیاد در دوران سوم زمین شناسی محل النھ دایناسورھای پرنده  بوده است. میگرفتھ است
در واقع در مورد ھر . خوانده شده است) یعنی محل نگھبانی( ھرابھ نام  ولھامپوھکوه و یا خود کوه مقابل آن کوه غار 

. نیز بھ عنوان سنگر با سنگھا دیوار دفاعی سنگ چین درست نموده اند ھامپوھولچون باالی کوه غار . دو صدق میکند
شنید  ھنگرا از غار ) یتیمادیای اسک(مطابق شاھنامھ ھوم عابد کھ در باالی این کوه مشغول عبادت بود نالھ افراسیاب 

اوول، جایگاه بلند  -پایو –ھم ( ھامپوھولھمان غار  غار ھنگیعنی بھ روایت فردوسی . و بھ دستگیری وی شتافت
را می دھد کھ  پناھگاه استوار واقع در دامنھ کوهمعنی جالب  ھن پاویلجالب است کھ در زبان ُکردی . است)پناھگاھی

بیشتر بھ معبد بھ  غار ھنگگرچھ مشخصات . را بیان  می نماید ھامپھولو دفاعی غار  بھ بھترین وجھی موقعیت طبیعی
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البد در کنار محل اقامت موقتی . بوده است) اسکیتی( گور دخمھ سکایییا  معبداصطالح مھری ورجوی میخورد کھ 
کی خشثرو، ( کیخسرواب، مطابق شاھنامھ در ھنگام دستگیری افراسی. مادیای اسکیتی در اینجا ایجاد شده بوده است

ن، بین اراضی کعبھ شاھا= منظور ویرانھ کائین کعبھ حالیھ( آتشکده آذرگشنسب کھندر ھمان نزدیکی در ) ھوخشثره
/ سیاوش( فرائورتمشغول عبادت بوده است کھ این خبر خوش دستگیری قاتل پدرش ) علمدارروستاھای کیم نوا و

خیالی زرتشتیان نیز ) قضاوتگاه و دادگاه روز بازپسین( پل چینوتن مطابق کتب پھلوی مکا. بھ وی رسید) فرود
ما اکنون (و سوی دیگر کوھی است کھ نامش ذکر نمیشود ) زریش( کوه ھرابرزئیتیھمینجاست یک طرف آن ھمان 

کھ در رود دادگاھی پر از خرچنگ و مار و ماھی ( رود دائیتیو آن زیر ھم ) گوو داغ گوئیم یعنی کوه آبی یا آسمانی
در گودی عمیق بین این دو کوه ) کنونی یعنی رود مردابی یا رود مردگان  موردی چایزمان کودکی ما بود؛ یعنی 

پل خیالی چینوت در ارتفاع یک و نیم کیلومتری باالی آن کشیده میشد و آن پل برای پاک . نزدیک بھ ھم روان است
دینان بھ باریکی تیغھ شمشیری میگردید و ایشان را از آن باال شقھ  دینان بھ اندازه جاده ای پھنی میشد ولی برای ناپاک

.                                                                                                                 کرده و بھ تھ دره می فرستاد  
گفتنی است کھ در کتب پھلوی ) یا جایگاه واقع در مغاک جیک، یعنی جایگاه مغان -مغان( مغانجیقدر مورد روستای 

بھ ) موردی چای( رود دائیتیدر کنار شاخھ ) "رود درجا"واقع در پیچ روستای ( زبره دارجھاین روستا تحت نام 
 شوشاظاھراً بھ سبب شباھت موقعیت جغرافیای نام و نشان آنجا با شھر . عنوان زادگاه زرتشت وانمود شده است

پدر ) ملقب بھ ھوم و گودرز کشوادگان( سپیتمھ جمشیدداشتھ است کھ محل و مقر حکومتی ) ر قره باغشوشی د(
این . بھ نظر میرسد مراغھ اقامتگاه تابستانی سپیتمھ جمشید داماد و ولیعھد آستیاگ بوده است. بوده استسپیتاک زرتشت 

سپیتاک معلوم ھم نیست کھ . شده است شوشیبا سبب یکی گرفتھ شدن آنجا  مغانجیقامر اخیر و نشانیھای روستای 
پیش از میالد، در  600واقعاً در کجا و چھ موقعی از سال حدود ) گائوماتھ بردیھ، داماد و پسر خوانده کورش( زرتشت

ولی بھ ھر حال ھمانطوری کھ گفتھ . و یا حتی جایی در اطراف و اکناف آن متولد شده است شوشییا  مراغھشھرستان 
 حکومت بلخھمانطور کھ خود وی پیش از بر گماشتھ شدن بھ . بوده است شوشیحکمرانی پدر وی در شھر شد محل 

البد ھمین امر محل . حکمرانی والیات آذربایجان و اران و ارمنستان را داشتھ است شھر مراغھآذربایجان یعنی  رغھً در 
ھر اصلی محل زیست خانواده وی در سمت حکمرانی زرتشت در این منطقھ شھرستان مراغھ باعث فراموشی نام ش

          .                                                 شده است) ساختھ موبد درخشان دژ باغ= ورجمکرد(شھر شوشی قراباغ 

:مستوفی حمدهللا عھد در مراغھ شھرستان تقسیمات  
طولش از جزایر . مراغھ از اقلیم چھارم است: "کتاب نزھتھ القلوب خود گوید87و  86 مستوفی در صفحات حمدهللا

ھوایش معتدل . شھری بزرگ است و در ما قبل دارالملک آذربایجان بود. خالدات فب ع و عرض از خط استوا لزک
جھت آن کھ کوه سھند شمالش را مانع است و باغستان بسیار دارد و آبش از رود صافی است کھ . است بھ عفونت مایل

اکثر اوقات آنجا ارزانی . حاصلش غلھ و پنبھ و انگور و میوه باشد. خیزد و در بحیرهً چیچست ریزداز سھند بر می 
 درجرود، )محل پایین آب کھ میشود ھمان بناب( نیاجون؛ )محل سرور نشین( سراجونوالیتش شش ناحیت است . باشد

استان، یعنی  -آو-بی( بھستان؛ ھشترود؛ )حالیھ چاراویماق/جاودول، چاردولی( گاودول؛ )، قلعھ چایدیزجروددر اصل (
ملک ُملخ کنت یعنی محل مالکان انگور کھ میشود ھمان ( انگوران؛ )میاندوآب؛ دورودمحل دو رود کھ میشود ھمان 

و  تبارو  قبیلھمترادف ھم بھ معنی  اویماقو  دولیکلمات ترکی ). ران، قوری چای-آو -کور( قول آو ران؛ )حالیھ کندی
این جزء در . است) فارسی، بھ تصحیف گاوی ی-َگو( لشکرییعنی  چریترکی ھم البد بھ معنی  چارجزء . ھستند نطفھ

در عھد پھلوی و بعد از آن ھم چھار نام . دیده میشودھم ) یا جنگلی یعنی مربوط بھ سرور سپاه(نام  آغاجریمناطق 
. ده اند یا در جای اشتباھی بھ کار رفتھ اندیا تشخیص داده نش قول آورانو  انگوران، بھستان، گاودولمنطقھ ای 

                                                  .    نشستھ است )انگور= محل مالخ(ملکان در دره قزل اوزن بھ جای  انگوران
روستای ما  معرفی) کھ بھ ھر حال برادر بزرگتر و پدرش را می شناختم(دوست نادیده و شاید ھم دیده ام ایوب فارابی 

:                                        برایم ارسال نموده است آن را چیکان را با تصاویر زیبایی از آن در این آدرس آورده و  
http://farabiauoob.mihanblog.com/extrapage/8 
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مراغھ شھرستان کھن روستاھای اسامی از برخی سیبرر  
 

گرچھ برای بررسی دقیق این اسامی اطالع کافی از موقعیت جغرافیایی و شرایط آب ھوایی و اقلیمی این روستاھا و 
دیدار نزدیک از آنھا الزم می آید و چون این امکان وجود ندارد؛ صرفاً بھ بررسی این اسامی از روی ظواھر و معنی 

ی محمتل آنھا از روی زبانھای ترکی و ُکردی و فارسی و اوستایی می پردازیم و این درستی ھمھ این وجھ اشتقاقھا منطق
: و معانی مربوطھ را کامل ضمانت نمی کند ولی مطمئناً قدم و یاری بزرگی برای رسیدن بھ اصل معانی آنھا خواھد بود  

 
بھ " شان-ائو"بھ معنی جایگاه فراوانی و فراخ است و در ھیئت " شان-اش"بھ لغت اوستایی و پھلوی بھ صورت : اِشان

بھ ترکی  بھ معنی : قرطاول". محل اسبان: "اسپانجیق". منطقھ پناھگاھی خوب : "بھنھ.  معنی جایگاه نیکو و زیبا
پر از بھره و "ا ی" جایگاه مقدم بر آب نھر"بھ اوستایی یعنی : پھراوا. دارنده خانھ ھای سفت و سنگی یا بھ سیھ چادران

از قبایل ترک " سروران نظامی"بھ ترکی یعنی : آغاجری". جایگاه دارای چاه: "چاوان". محل تراوش آب : "زنق". آب
بعید است بھ معنی ترکی " جایگاه پر علف"یا " واقع در دامنھ: "جیران". فراخ چشمھ: "ھریس. بوده اند) ھونھا(خزرھا 

یا بھ زبان ُکردی یعنی " سنگی-جایگاه چراگاھی یا سد چوبی: "چالن. جاور ھم استآن آھو باشد چھ نام دو روستای م
". جای تراوش آب یا آب تیره : "ُشلّھ وند". جایگاه بزرگ) "َخَرجی( خراجو". ده مردابی: "موردی". جایگاه باتالقی"

بھ ھیئت : بیلگاوا". اف درهواقع در گشودگی و شک: "کشایش". سر راه گذرگاھی تنگ یا سر پیچ رودخانھ: "سرگیزه
سد ساده =محل برغھ" یا بھ احتمال بیشتر "پرگاو"بھ پھلوی بھ معنی " اردو و روستای خان"بھ معنی " بَیلیگ اوبا"

یا  وروی". محل یونجھ زار"بھ پھلوی یعنی " محل واقع در شراشیبی"بھ ترکی یعنی : ینگجھ. "روستایی برابر آب
دوه . بھ معنی محل منسوب بھ چشمھ یا محل منسوب بھ شیخ است شیخ جان. است" محل بر آب"بھ معنی  ورجوی

. را میدھد" گردن یا گردنھ شتر"است و بھ ترکی معنی " ده دو قسمتی یا واقع در دامنھ"بھ اوستایی بھ معنی : بوینی
ده : "کرده ده". ان شھریده سنگ کن: "یای شھری". جایگاه کناری یا واقع در دامنھ"بھ لغت اوستایی یعنی : َدَوزیم

بھ لغت آذری بھ "یا  "دارای چشمھ شایستھ): "میژوان -با ریشھ ُکردی کی( کرمی جوان". ده پای آب: "نُوا". چوپانان
: موالی". دارای گودال یا چاه"یا " روستای کوچک: "کھق ."دارای سوختنی از توده سفت خشک چارپایانمحل معنی 

: نَرآوا". دارای چمن: "چبنلو". روستای دارای صخره سیاه"بھ ترکی یعنی : رجھ قیھق". پر میوه"و یا " پر مسکن"
معنی ترکی " (دارندگان ثروت"بھ معنی ): صورتی از داشتیانی اوستا( داش آتان". عمیقنیرومند یا دارای رودخانھ "

بھ معنی دارای آب اندک  کمن آوت لغت اوستایی بھ ھیئ بھ :کیم نوا). آن یعنی سنگ انداز توضیح و توجیھ درستی ندارد
). چشمھ کوچکی در این روستا است کھ آبش بھ حوضی جمع میشود و برای سیراب احشام بھ کار میرود یا میرفت(است 

 مغانجیق. در آنجا آب کاریز برای زراعت استفاده میشود. گرفت آب کاریزاین نام را می توان بھ معنی دارای : کرج آوا
زادگاه ) روستای واقع در پیچ رود دارجھ( دارجھ زبرهکتب پھلوی آن را تحت نام . غان یا مغاک استبھ معنی جایگاه م

: ُکھالن. در لغت اوستایی و پھلوی بھ معنی جایگاه کشاورزان و دروگران است: کره جیق. زرتشت معرفی می نمایند
این نام بھ ترکی . است" و آب بزرگ محل چشمھ"آن بھ معنی " خارا کت آب"صورت پھلوی : قره خطب. النھ کوھی

سومھ بھ لغت اوستایی منسوب بھ سود و یا شراب : صوما. معنی عامیانھ خطاب سیاه را می دھد کھ قابل توجھ نیست
بھ : قاطرگتورن. بعید است صومعھ ای در این نواحی بوده باشد کھ این نام از آن برگرفتھ شده باشد. خود معنی میدھد

ی دارای خانھ ھای سفت و سنگی یا اصطبل قاطران است و بھ لغت ترکی معنی عامیانھ از جا بر لغت پھلوی بھ معن
بھ کردی : تجرق. جایگاه سیالبی و یا واقع در کنج: النجق. جایگاه باغ خنک و شایستھ: چای باغی. کننده قاطر را میدھد

. ری، معبر، حصار، خرمن، سراشیبیشوره زا: صور). تاک(محل درختان رز : رازیان. محل دارای چپر و حصار
. دارای دیدبانی: نیربین. روستای حاشیھ ای و ساحلی: زوارا. زمین نرم یا کوه بلند: حوری. روستای ثروتمند: بوکت
جایگاه بی کاروانسرا یا : نانیسا. محل انگور خیز: شیراز. مربوط بھ خان یا چشمھ: خانیان. منطقھ پشتی: پسیان

قره . مکان بلند نگھبانی: ھروان. محل پناھگاھی و یا غبارآلود: ولنجق. محل آتش یا گورستان: وانگور. کاروانسرای نو
: آرقون)". اسپست(یونجھ  "محل پرورش : اسفستانج. چوپانانمحل : شیشوان". آب سیاه و باتالقی"دارای :  زکی

: بالغی ھیپیک. کی سرسخت یا خود مختاربھ تر: اوزبک. جایگاه خرد یا جای غلھ کوبی: قطان. مربوط بھ ارگ یا آتش
آبخیز یا بھ ترکی یعنی : اِکیس. جایگاه میانی یا دارای میھمانخانھ یا جایگاه تھیھ شراب: میمونق. چشمھ پاک و خوب

جایگاه : ایدیشھ. بھ ُکردی جایگاه کشت خیار، بھ ترکی جای تنک و باریک: آروق. محل باروی بلند: باروق. محل زوج
. بھ ُکردی یعنی جایگاه شکارچی یا واقع در سایھ کوه: ساینجق. بھ ُکردی یعنی جایگاه کوچک:  بایقوت .جزیره ای

کوه مرکب از سنگ و : لیلی داغی. جایگاه شوره زاری: شرانلو. بھ ُکردی یعنی منطقھ ییالقی: بنایم .پر شوره: شرازول
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بھ ترکی یعنی جایگاه چیننده یا درو کننده محصوالت : قونلویول. جایگاه پر از گل و الی رودخانھ ای: لیالن. صخره سیاه
محل چاه و : چالقایی. جایگاه سرخ رنگ یا جای عقاب: آلقو. جایگاه ساحلی: زاوشت. جایگاه با شکوه: روشت. و غالت

 خرمازد. آھوجایگاه ُسرخورده یا جای : آھق. محل آسیاب یا نیزار انبوه: قره ناز. واقع در سمت باال: سرج. فرو رفتگی
): گ-جاپا -خوره( قره چپق. کم چشمھ: قیماس خان. دارای شیر و شراب و میوه خوب آیینی زرتشتی): خی میزد(

). قالی(محل بافتن خلی ): خلیلوند( خلھ وند. سگپرست: کوتھ مھر. جایگاه حاشیھ ای و ساحلی: زوارق. جایگاه باتالقی
                                                                  .   پر آلو: بواللو. گرازمحل : بارازو. محل نگھداری دامھا: خانابره

در پایان باید بیفزایم زبان ُکردی منبع بزرگ لغات پھلوی است کھ می تواند برای شناسایی ریشھ اسامی جغرافیایی 
الن ھم چھار نام جغرافیایی را با ھمان فرھنگ چون در گی. مناطق مختلف غرب کشور و گیالن مورد استفاده قرار گیرد

؛  نام جایگاه با قنات )دارای زمین پر الی و لجن( لسبو: لغات کردی ھھ ژار سنجیدم کامالً موفقیت آمیز جواب میدھد
بھ معنی محل جوشیدن و ترشح آب از زمین و دامنھ کوه  ور-ئیشکاودر زبان ُکردی بھ صورت ) ایشکھ ور( اشکور

البد زبان ُکردی . بھ معنی علفزار شایستھ است جوراموتو). دارای زمین زراعتی مستطیلی و کم عرض( یلشوئ. است
لغات مربوط بھ طبیعت و جغرافیای طبیعی و  منطقھ اینو سخت گذر بودن بھ خاطر کوھستانی بودن سوای اینکھ 

زبان فارسی کنونی کھ . پھلوی ھم ھستاصطالحات کشاورزی و دامداری خوب نگھداشتھ است؛ در واقع نماینده زبان 
دری، (با ساسانیان بھ فارس و دیگر نواحی فارسی زبان غرب کشور آمد در اساس زبان تیرهً پارسیان سکایی دربیکی 

بدین سبب کارایی زبان ُکردی در این زمینھ بسیار بیشتر از . است و نماینده زبان پھلوی کھن این مناطق نیست) تاجیکی
ُمل و  ُمل خاوادر زبان کردی بھ صورت  میالخو  میلخاوابرای مثال دو اصطالح باغداری آذری . ستفارسی دری ا

                                 .می باشند انگور آویزان شده برای ذخیره زمستانیو  انگور پرورندهً بھ ترتیب بھ معنی  آویخ
شھر  ظاھراً  :مراغھ و نامھای کھن آن ضمیمھ می نمایمدر اینجا توضیحاتی را در باره بخشھای مختلف کھن شھر 

دارای رستنی ھا = رئوذ -اهفر، یا مراغھ یعنی چمنزار بزرگ، اانھ-رغھ -مھ( مارگیانھیا یا ھمان  رغھ زرتشتیبزرگ 
 ورجوی، )خود شھر فعلی مراغھ( مراغھ. قسمت مجزا از ھم تشکیل یافتھ بوده استپنج از  )و علفزارھای گسترده

اثر شوره زاری آن . گویا آبھای دریاچھ اورمیھ یا تاالب بزرگیی از آن در این منطقھ وجود داشتھ است) ل پھلوی آبمح(
در ھمان ) برغھ، محل سد سدھایی کھ با سنگ و چوب و علف و خاک درست شود( بَرزه. ھم اکنون نیز مشھود است

اکنون نیز دو نوع از این سدھا در روستای . آن بوده استمنطقھ چیکان و روستاھای ھرق و تازکند علیا و سفلی مجاور 
در عھد ساسانی بوده  اوستاکتابخانھً مسجد روستای چیکان محل . وجود دارد چیکانسیل چایی در باال و پایین روستای 

محققین در عھد اعراب . زرتشتی را بھ ھمین مناسبت ماتوستانا یعنی محل کتابخانھ نیز می نامیده اند شھر رغھ. است
برای بررسی تواریخ کھن ایرانی و از روی دست نوشتھ ) از جملھ موسی بن عیسی الکسروی و الحسن بن علی ھمدانی(

خود نام روستای چیکان ھم در اساس بھ ھمین معنی محل سد از نوع سد ساده . ھای زرتشتی بھ مراغھ می آمده اند
سنجیده و منظور از آن را مساکن باالی ) بلندی(را  با بُرز  رزهبَ نگارنده قبالً بھ سھو . است) برزه ،برغھ(روستایی 

کھ ) محل سپاھیان(علمدار در شمال غربی چیکان در اراضی روستای کوچک . طاقدیس روستای علمدار می انگاشتم
 محل جنگجویان دولت بھ شمار. در جوار خود حفظ کرده است) محل جنگجویان( کاراجیکاکنون نیز نام پھلوی خود 

در شمال شرقی این روستا در دامنھ یک بلندی و تپھ ) ویرانھ کائین کعبھ کنونی(کھن  آذرگشنسبمی رفت و آتشکده 
) ھره، ھرق کنونی یعنی محل نگھبانی( ھرومدر شمال شرقی چیکان منطقھ مرزی شھر رغھ با نام . واقع بوده است

پھ تاقدیسی بلند و کشیده کنار این روستا مشاھده شده است آثار حصار بزرگ دفاعی اخیراً در باالی ت. قرار داشتھ است
نگارنده نیز ھنگام آخرین عبور از این نواحی . نشانھ رفتھ است) دارای دامنھ کشیده شده( کیلگزیکھ بھ سوی کوھستان 

            .    در حفاری ھای کشاورزی آن نزدیکی ھا یک آجر پختھ بزرگ و غیر عادی  را بھ چشم مشاھده نموده بودم
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است )متفق و متحد برادرخواندگان( ھا بردیھ ولقب نام بھدینان نام ناشناختھً  و کھن ریشھ و مأخذ  
 

یت داده نشده و توجھ نھ در فرھنگ جدید ایران اسالمی دبا  و نھ در ھیچ جای دیگر بھ اصالت کھن نام بھدینان اھم
اگر این نام را مربوط بھ زرتشتیان نواحی کویری سمت کرمان و یزد بدانیم  کھ در عھد ما قبل ساسانیان . نگردیده است

چون مسلم بھ نظر میرسد مطابق گفتھ کتسیاس، بازوی نظامی . ھمین نام و نشان را داشتھ اند؛ فرض درستی نموده ایم
دری تبار و مروج آیین  ساسانیانبوده اند کھ ) دروپیکیان خبر ھرودوت، دری ھا( دربیکان ،)گائوماتھ بردیھ( سپیتاک

بدین رھبر سیاسی ) دارنده تن زرین= زرتوشترا(زرتشت زرتشتی رسمی درباری از میان ایشان برخاستھ بودند؛ عنوان 
سرود دینی دان ( گوتمھ بودامعروف وی ھمچنانکھ در سمت خود بلخ و ھندوستان عنوان . و دینی کھن خود داده بوده اند

و پدر خوانده اش کورش بر  وه یزداتھ بردیھمی دانیم کھ وی بھ نیابت از برادر خوانده اش . شده بود) منور بھ دانش
ولی لقب اصلی و معروف وی . نیمھ شرقی فالت ایران و متصرفات کورش در سمت ھندوستان حکمرانی داشتھ است

در این عنوان وی و . حفظ شده بود) بزرگ تن و قامت( بردیھران تحت ھیئت اصلی خود یعنی در نیمھ غربی فالت ای
مشترک بوده اند؛  "بھدین=خوب پیرو قانون عدل و داد" مرد تنومندیعنی  وه یزداتھ بردیھیعنی  کورشپسر کوچک 

از ھمین سر . وزن بودن وی استبھ معنی سنگین  وه یزداتھگرچھ در باب گائوماتھ بھ نشانی بلند قامتی و در مورد 
 -سپیتاک(گائوماتھ بردیھ بوده کھ برادر خوانده و شوھر خواھر خود  وه یزداتھ بردیھھمین موضوع ثقیل وزن بودن 

بر این پایھ طرفداران .  را بھ نیابت از جانب خود بھ اداره امور نیمھ شرقی فالت ایران بر گماشتھ بود) زرتشت
یا با توجھ بھ نام پسر کوچک زرتشت  و منسوب بھ بردیھ یعنی  بردینھ بردیھ می توانستند اصالحات و آیین گائومات

یعنی درعمل در تاریخ . خوانده شوند) "وه یزداتھمنسوب بھ "معادل و مترادف ( بھدین، گائوماتھ بردیھبرادر خوانده 
انھ با اصالحات ارضی و آزادی بردگان و کھن ایران پیش از ساسانیان این دو عنوان در ھم آمیخت و آیین مساوات طلب

بنابراین بھدینان زرتشتیان ماقبل ساسانی در . خوانده شده است بھدینتختھ کردن در معابد مردم فریبی و بتخانھ ھا بھ نام 
. ھمان نواحی خشک بین فارس و کرمان و یزد بوده اند و این نام در اساس بھ ھمین مردمان اختصاص داشتھ است

اینکھ آیین . رسی زرتشتیان ھند نیز می رساند کھ ایشان از ھمین حوالی بھ ھندوستان مھاجرت نموده بوده اندعنوان پا
در سایر نقاط . زرتشتی تنھا در بین ایشان سخت جان بوده و ریشھ دوانیده است؛ بھ سبب دیرینھ بودن سنت آن بوده است

. ی بھ عمق نرفتھ بوده است کھ سریع با اسالم جایگزین شددر سھ قرن دوره پر تالطم ساسانی آیین زرتشتی و بھدین
را تحت اسامی و القاب  زرتشتگرچھ سنت تقدیس آتش در غالب نقاط ایران ریشھ دار بوده است و تقدیس کنندگان آتش 

تحت  ولی سنت اصلی تنھا. می شناختھ اند) در اران بامسی بئیرکدر ماد؛  زریادرو  زریراز جملھ با عناوین (مختلف 
نگارنده قبالً نامھای . گری در بلخ و بامیان ریشھ ھای نیرومند دوانیده بودگوتمھ بودادر پارس و تحت نام  بھدینیآیین 

پیروان عدل و داد؛ یعنی عنوان دینی ( ارتیانو لفظ پارسی کھن  )پاکدین( اشونرا مأخوذ از لفط اوستایی  بھدین
در رابطھ با ھمین اسامی  بھدینودم ولی حال تصورم براین است کھ لفظ تصور می نم) پارسیان ھخامنشی نزد ھرودوت

در واقع در باب موضوع  .بھ ارث برده استبردیھ خاستگاه مستقل دینی خود را از منشأ نام و نشان برادرخواندگان 
بر اساس این خبر  این دو برادر خوانده. درفالت ایران پدید آمد" شایعات مرگ کمبوجیھ در مصر"کودتا نیز کھ بر اثر

بعد نشست مشترک در سمت فیروزآباد اقدام بھ اعالم حکومت رسمی وه یزداتھ بردیھ نمودند کھ در عمل گائوماتھ بردیھ 
بھ نیابت از برادرخوانده اش مستقالً بھ اداره و برنامھ ریزی و اصالحات اجتماعی آن ) نائب السلطنھ کمبوجیھ در ایران(

وش و ھمدستان ھر دو پسر کورش و داماد و پسرخوانده وی یعنی گائوماتھ بردیھ بھ قتل در کودتای داری. پرداخت
شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر و اعالم حکومت رسمی برادر خواندگان بردیھ ھا فرصت طالیی برای داریوش . رسیدند

البتھ بھ نفع (بزرگ ایشان باوران این دروغ سیاسی مصلحت آمیز  و . سیاس و جاه طلب و ھمدستانش بھ دست داده بود
                                   .                       ھنوز ھم وجھ غالب باورھا را در این باب تشکیل میدھد) کودتای خودشان

: چنین معلومات نیمھ کاره  و ناقصی در باب واژه بھدین داده شده است) دایرة المعارف بزرگ اسالمی(در فرھنگ دبا 
گردد و یکی از  کھ بر زبان ویژۀ بھدینان ایرانی، یعنی ایرانیان زردشتی اطالق می است ْھدینان، گویِش، عنوانیبِ "

اند و زبان خود را دری  زیستھ زردشتیان ایران اصوالً در قرون اخیر در کرمان و یزد می. گویشھای مرکزی ایران است
است » گبر«و صورت فارسی آن » زردشتی«و » مرد«بھ معنای گور در این گویش . اند نامیده و گوری و گورونی می

.                                                                                             کھ اینک بار معنایی منفی بھ خود گرفتھ است  
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مادری زردشتیان ایران است و بھ  گویش بھدینان، یا گویش دری زردشتی، بھ ھمراه زبان فارسی، یکی از دو زبان
این گویش با گویش . موجب تمایز داشتن در سطحھای آواشناختی، واژگانی و نحوی باید آن را گویشی مستقل دانست

       .                                                                        یھودیان یزد و کرمان شباھت، و نیز با آنھا اختالف دارد

ھمچنین نباید پنداشت کھ ارتباط آن با زبان اوستایی و نیز زبان پھلوی بیش از دیگر گویشھای ایرانی با این دو زبان 
ای از استاد ماستر  از این گویش فقط دو سھ قطعۀ مکتوب وجود دارد کھ یکی از آنھا ترجمھ). 23-1/22مزداپور، ( است

ھا و اصطالحات دینی زردشتی و دخیل از  با این ھمھ، واژه). 614ردان، شھم( یزدگردی است 1247خدابخش در سال 
              ."                                                                    زبانھای اوستایی و پھلوی در این گویش فراوان است

 
):                                سپیتاک زرتشت(بردیھ یعنی سرزمین زادگاھی گائوماتھ  کنکاشی نو در باب معنی آریاوئجھ

  
و نگارنده از مطالب جستھ گریختھ تاریخ و اساطیر زرتشت است ھمان سرزمین زادگاھی  آریاوئجھاز آنجایی کھ 

در  رود دائیتیو  ورجمکردو  آریاورتھخصوصاً خبر کورشنامھ گزنفون و خارس میتیلنی در یافتھ است کھ منظور از 
 آبراداتاساس تجربیات بھ دست آمده در این راه  . بوده است رود ارسو  دژ شوشیو ) اورھیستانا( قره باغصل ا

مگابرن بوده  است و پسرانش  جمشیدو  ھوم، گودرز کشوادگانمخلوق نگونبخت پادشاه شوشی ھمان سپیتمھ ملقب بھ 
و والیات ) نواحی کردنشین( ماد سفلیبر گ آستیاکھ در عھد پدر بزرگ مادری خود  سپیتاک زرتشتو  ویشتاسپ

و در خبر ) زرین مو(زئیری وئیری در این رابطھ در اوستا  سپیتاک زرتشتنام . جنوب قفقاز حکومت می کردند
 زرتشتذکر شده است کھ مترادف ) دارای تن زرین( زریادرخارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران 

زن ( آمی تیدا آستیاگ،و از بین بردن ) داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھسوم بعد از قتل  کورش. است) اَئشت-زرت(
را بھ دربار برد و پسران وی مگابرن ویشتاسپ و سپیتاک زرتشت را بھ ترتیب بھ حکومت ) سپیتمھ و دختر آستیاگ

 رود ارسھمان ) خرفسترغان=از دد یعنی رود پر(بنابراین رود دائیتی اوستا . گرگان و دربیکان سمت بلخ منسوب نمود
کھ شاخھ ای از آن بھ شمار رفتھ باید ھمان رودخانھ ای  درجارود اساس براین . است) نادرخشان و گل آلود= ارخش(

) رود جاری در گودی(  رود دارجھبنابراین نام . بھ ارس می پیوندد) شھر شایستھ= شوشایا( شوشیباشد کھ از شھر 
 باغ قرهبا نامھای آذری و ارمنی ) سرزمین ثروت و خوشی(آریاَوئجھ و ) رود شکافنده(وندلن چای کواقع اوستا باید با 

در عھد ساسانی بھ مناسبت مقر دوم . مربوط بوده باشد) سرزمین شادی و پر باغ( اورھیستاناو ) سترگسیھ یا باغ (
را با رود پر مار و خرچنگ و ماھی موردی  و دارجھ دائیتی، رودھای )رغھ آذربایجان( مراغھخاندان سپیتمھ در شھر 

 رغھً شھر  چیکاناست کھ در بخش جالب است  .چای و شاخھ مغانجیق چای آن در این شھرستان مطابقت می داده اند
 ؛قرار داشتھ است این روستاعھد ساسانی در محل مسجد کنونی  ی؛ یعنی ھمانجا کھ کتابخانھ اوستا)مراغھ( زرتشتی

یده میشود؛ یعنی مترادف ھمان نام) منطقھ رفاه و ثروت= شئیتی رئو( شادی یریور بھ نام اوستایی منطقھ باغھای انگ
 قراباغ ناحیھ جنوب شرقی  .منطقھ کوچکی تری است) آریاوئجھ اصلی(قره باغ در مقایسھ با ولی اینجا است  آریاوئجھ

زنان ( سرزمین زنان جنگاورر بھ معنی بھ ظاھو نامیده میشده است  ورززنگدر عھد قدیم سیونیک حوالی یعنی 
. بودند سپیتاک زرتشتو  سپیتمھاست کھ بنا بھ شواھد و دالیلی اینان ھمان قوم اجدادی ) سلم؛ سئورومت، قوم آمازون

                                           :سالم می فرستد رود ارسزیبای کنار   سلمی اساطیریالبد بھ ھمین مناسبت حافظ بھ 
بر ساحل رود ارس  یصبا گر بگذر یا  

ن کن نفس یو مشک یبوسھ زن خاک آن واد  
کھ بادش ھر دم از ما صد سالم  یمنزل سلم  

و بانگ جرس  ینیساربانان ب یپر صدا  
عرضھ دار  یمحمل جانان ببوس آنکھ بزار  

اد رس یمھربان فر یکز فراقت سوختم ا  
قول رباب  یمن کھ پند ناصحان را خواندم  

سب نم پندیدم از ھجران کھ اید یوشمالگ  
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)اسالمی بزرگ المعارف دایرة( دبا تاریخی اعالم فرھنگ از نام چھار بررسی  
  

اما . برای نام بغداد ھم مطلب تازه ای افزوده نشده استدر این فرھنگنامھ در حال تألیف : بغدادریشھ و معنی واضح نام 
 ھ استداد و اینکھ آیا آن ریشھ ایرانی و یا سامی دارد بھ آلترناتیو جدیدی دست یافتباالخره برای نام پر معمای بغنگارنده 

گویا در کتیبھ کھنی از بین النھرین باستان نام بغداد بھ صورت : کھ فکر میکنم خیلی ھا را راضی و قانع خواھد کرد
جایگاه توت بھ معنی " تاتو-باک"ی نام و در زبان توراتی عبری یکی از شاخھ ھای زبانھای سام. دیده شده است بگداتّو
در . زبان پھلوی در زبانھای سامی آرامی و عبری و صابئی نیز مرسوم بوده است استعمال کلمھ توت .است دھنده

تصادفاً شکل مشابھی بھ ھمان معنی بوده است؛ گرچھ معنی اجزاء آن متفاوت بوده  بگداتوزبانھای ایرانی کھن برای نام 
 درخت توتمی دانیم . شده است بغدادالقاعده تبدیل حروف در زبانھای ایرانی بھ سادگی تبدیل بھ  کھ" باغ توت: "است

منسوب بھ تو و از آن تو  یتَو و تَوت بھ معن ییکلمات اوستا .درخت بومی بین النھرین و فالت ایران بھ شمار آمده است
) یسام ای یرانیا(کھ بوده  یلغت توت از ھر زبان شھیا رمربوط بھ قسمت و بخش؛ لذ یت بھ معن-تُو یاست و کلمھ پھلو

 .است یھمگان تیبوده است کھ در مالک یا وهیم یبھ معن یرانیآن در زبان و فرھنگ ا
 

 : دیاربکر مادی-میتانی کھن شھریا ھمان آمد، ریشھ نام شھر 
شراب (میتانی  یا )شراب(جایگاه ماد ھرین کھن شمال بین الن میتانیو  مادیدر زبانھای ایرانی ) دیار بکر( آمدنام شھر 
 ھوم شراب و شادیبھ ھمین مناسبت تقدیس ) جایگاه مادھا، ھمدان( آمادانھبا آمد البد تشابھھ نام . را می دھد )و شادی

ھم بھ صور  دیار بکیردرستی این ریشھ از آنجا معلوم میگردد کھ نام عھد اسالمی آن یعنی . از جانب این مردمان است
بر ھمین . است دیار شراب و شادیبھ ترتیب در زبانھای ایرانی ُکردی و فارسی بھ ھمان معنی  دیار پکیرو  ار پَگردی

را در اسالم خودشان  شراباست کھ اعقاب میتانیان و مادھا علویان شمال بین النھرین و ایران  شرابپایھ سنت تقدیس 
گان دایرة المعارفھای جدید از جملھ فرھنگ فرھنگ نامھای تاریخی وقت آن است کھ نویسند. ھم بھ تقدیس حفظ کرده اند

دبا حتماً بھ فرھنگ لغات زبانھای محلی مختلف در انترنت و کتابخانھ ھا مراجعھ نمایند و ریشھ نامھا را در زبانھای 
 .     نندمحلی کھن و فرھنگ و سنن کھن و کنونی ایشان سنجیده و بعد تدوین مقالھ خود را خاتمھ یافتھ بدا

 :، چنین توضیحاتی در باب این شھر قید شده است492 :مقالھ شماره ،2: جلددر فرھنگ دبا 
مرتفع کرانۀ باختری دجلۀ  طول شرقی، بر جلگۀ 56و َ 39عرض شمالی و ْ 54و َ 37، دیار بکر کنونی، شھری در ْآِمد"

اع دارد و در تقاطع قدیمی راھھای خریوت ارتف متر از سطح دریا 650این شھر . علیا، واقع در جمھوری ترکیھ
  .)I ایرانیکا، ج(کرانۀ خزر بھ اُدسا واقع شده است  بھ ماردین و شاھراه) خربرد : درارمنی(

از  رسد، زیرا این نام بر غالف شمشیری پادشاه آشور می) ق م1277-1305(اداد نیرارِی اّول  مد بھ روزگارآپیشینۀ نام 
تزیدی، شاعر بنی تزید عرب کھ با  این نام در شعر عمروبن مالک). ، ذیل دیار بکر TA) ستروزگار وی باقی مانده ا

  :بود، نیز ذکر شده است اش در عھد جاھلیت در حدود آمد اقامت گزیده قبیلھ
 در عربی» آمد«وی لفظ آمد را رومی شمرده و آن را با معانی ) 1/66یاقوت، ( فارقینا و لَیاتنا بآمد لم نَنَمھا کلیلتنا بمیّا

تغییر یافت، در آثار و منابع  م کھ رسماً بھ ئیار بکر1937/ق1356نام این شھر تا ). 1/67ھمو، (مقایسھ کرده است 
آمد و قره حامد آمده است، کھ لفظ قره بھ سبب سیاھی سنگھای  قره مختلف بھ صورتھای آمد، آمدا، امیدا، ایمد، حامد،

 3ُمَضر نام  دیار بکر کھ منسوب بھ بکربن وائل است با دیار ربیعھ و دیار. شده است نام اضافھ ابنیۀ این شھر بھ این
 ".)115، 114 لسترنج،(قبیلۀ عرب است کھ در روزگار پیشین در آنجا اقامت گزیده بودند 

 
ن عھد در باب نام اشکنان گفتنی است کھ با توجھ بھ شباھت ظاھری آن بھ اشک و اشکانیان و عنوان حاکما: اشکنان

بزرگ  آب انباروجھ اشتقاق درست نام آن در نام . اتابکان آن کھ  اشکنانی خوانده شده اند، نظریھ اشتباھی پدید آمده است
، )آب" (آو"یا باید مرکب باشد از  اشکناندر واقع نام . باستانی قلعھ سفید اشکنان در برابر آن قرار داشتھ، نھفتھ است

، )مکان؛ آشیان" (آشی"و یا درستتر بگوئیم مرکب است از ) پسوند نسبت" (ان"و  )خن، منبع" ( کن"، )جا" (شی"
را بھ خوبی اراده می  محل آب انبارعالمت پسوند نسبت کھ ھر دو  وجھ اشتقاق معنی " ان"و ) خان، منبع آب" (کن"

                                             .          نمایند کھ از این میان وجھ اشتقاق دومی منطقی تر و ساده تر بھ نظر میرسد
.  فارس  استان  المرد در جنوب  در شھرستان  و دھستانى  ، بخش اَْشَكنان.): 3572 :، شماره مقالھ 9: جلد.دبا( اشكنان"

  و مساحت ، قرار گرفتھ  شمالى  عرض 25و  27تا  6و  27و   شرقى  طول 54تا  17و  53  انیم  بیتقر  بھ  اشكنان  بخش
  غربى  جنوب ، و از ھرمزگان  استان  بھ  و شرق  الر، و از جنوب  شھرستان  بھ  از شمال  بخش  نیا . است 2كم 1، 383  آن
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  است  و كال  اشكنان  دو دھستان  شود و شامل مى المرد محدود  شھرستان  یمركز  بخش  بھ  بوشھر، و از غرب  استان  بھ
  خندق  آن  در اطراف  برد كھ  را نام  د اشكنانیسف ھقلع  توان مى  اشكنانى  على  سیاز آثار رئ ...)37، 25، 24، ... آمارنامھ(

.  است  در وسط قلعھ  بزرگ  برج  كیو   قلعھ  جھت 4 در  برج 4  یدارا  قلعھ  نیا.  پابرجاست  آن  یھا بود و خرابھ  حفر كرده
با   كھ كند مى  ىیخودنما  مىیقد  یمسجد  یھا خرابھ  آن  وجود دارد و در غرب  زرگىار بیبس انبار  آب  قلعھ  نیدر برابر ا

  كھ  و حمامى  است  اشكنان  كىیآباد در نزد على  ابیفار  ، قنات على  سیگر آثار رئیاز د.  است  شده  ساختھ  و ساروج  سنگ
  آن  یوارھاید  ، و تمام كپارچھی  از سنگ  حمام  نیا  یستونھا. دارد  كاشان  نیف  حمام  بھ  یادیز  شباھت  یمعمار  از نظر سبك

و   یبر گچ  شاھنامھ  یرھایاشعار و نقشھا و تصو با  وارھا در روزگار آبادانىید  نیا.  است  و ساروج  ز از سنگین
  یگنبد  و سقف  سنگى  یھا رهرھا و فوایش.  است  اشعار و نقشھا باقى  از آن  اندكى  و اكنون  است  بوده  شده  یزیآم رنگ
  توجھ  ، جالب بوده  شده  ھیتعب  سنگ با  حمام  یسراسر  یوارھاید  در داخل  كھ  آبرسانى ھو شبك  و نگار آن  و پرنقش  شكل
با، یز  یبا گنبد  خان و گرم  سنگى  یا و فواره  با حوض  كن ، رخت یورود  ، قسمت آبدارخانھ  یدارا  حمام  نیا.  است

با از آثار یز  ی، مسجد حمام  نیدر كنار ا.  است  نھیخز 3و   نینش حاكم  ، قسمت با فوارة سنگى  ، دو حوض سنگى  یستونھا
ر یز.  و نگاردار است  نقش  یبا چوبھا  ، و سقفى شده  یبر و گچ ستبر و بلند  یستونھا  یدارا  وجود دارد كھ  على  سیرئ

  آباد، و محل  مسجد اكنون  نیا.  است  گرفتھ قرار مى  در تابستانھا مورد استفاده  كھ وجود دارد  بزرگ  مسجد شبستانى
 ". ) دانىیم  قاتی؛ تحق144-142ھمو، (  است  اھالى  عبادت

 
عراق و انتساب بنا و بازسازی آن بھ پادشاھان ساسانی روایاتی بھ عمل آمده است کھ  آلوسدر باب شھرک کھن : آلوس

اکدی است /ارند؛ چون نام این شھرک جزیره ای فرات نھ بھ فارسی و عربی بلکھ بھ زبانھای کھن سومریپایھ درستی ند
 .است جایگاه پر خرچنگو در نزد مردم بابل بھ معنی با مسمای مناسب جزیره ای بودن آن، 

 
در جزیرۀ کوچکی  آلوس، شھری قدیمی در عراق، امروزه روستایی" ):، فرھنگ دبا481:شماره مقالھ ،2: جلد(آلوس

) بھ قید تردید) برخی اُلوس. این نام بھ صورتھای آلُس، اَلوس، آلوسھ و اَلوسھ نیز آمده است. عانھ بر رود فرات نزدیک
آلوسھ ضبط کرده و آن را بر اَلوسھ ترجیح  یاقوت،). 19؛ سیوطی، 1/82؛ ابن اثیر، 48سمعانی، (اند  نیز ضبط کرده

بھ انوشیروان «: نویسد دھد و می نسبت می) م379-310(شاپور ذواالکتاف  ھ بنای شھر را بھابن ُرست). 1/65(داده است 
انوشیروان فرمان داد  .اند ای از اعراب، بھ سرزمینی نزدیک مرز سواد از جانب بادیھ حملھ کرده طایفھ آگاھی رسید کھ

بود، تجدید کردند و وی آنجا را  ساختھ تا باروی شھری را کھ بھ آلس معروف بود و شاپور ذواالکتاف آن را
 » .قرار داد ای برای حراست از نواحی نزدیِک بادیھ زرادخانھ

نام آن مکّرر در اخبار فتوحات آمده است  آلوس در دورۀ فتوحات اسالمی شھر کوچکی در ناحیۀ َحدیثۀ فرات بود و
شام در نزدیکی طرسوس دانستھ است،  بھ اشتباه آن را شھری در (م1166-1112/ق562-506(سمعانی ). 70لسترنج، (

است  ناشی شده است کھ از دانشمندی بھ نام محمدبن حصن آلوسی طرسوسی یاد کرده و گمان برده و این اشتباه از آنجا
. اند بغداد تا آلوس اشاره کرده دانان بھ فاصلۀ گروھی از جغرافی). 1/83ابن اثیر، (کھ آلوس از نواحی طرسوس است 

فرسخ نوشتھ  45بھ مغرب، فاصلۀ آلوس تا بغداد را ) بغداد(السالم  ضمن بیان راه مدینھ) م912/ق300د (ابن خردادبھ 
، از آنجا تا 12، از آنجا تا ھیت7، از آنجا بھ َرب 8فرسخ، از آنجا تا انبار  4بغداد تا َسْیلَحین  از: است، بدین تفصیل

این مسافتھا را با بررسی جدید بر حسب  ، سیّاح پژوھشگر،موسیل). 72ص (فرسخ  7و از آنجا تا آلوسھ  7ناووسھ 
، ھیت ــ ناووسھ 52، رب ــ ھیت 36، انبار ــ رب 36سیلحین ــ انبار  ،26بغداد ــ سیلحین : کیلومتر چننی آورده است

  .)بستانی ف، ذیل آلوس(شود  می  کم 213، کھ جمعاً 28 ، ناووسھ، آلوس35
 از جملۀ آنان در قدیم ابوعبداللـھ محمدبن حصن آلوسی. اند ران و بزرگانی برخاستھشاع از شھر آلوس دانشمندان و

در زمانھای اخیر  .(1/83ابن اثیر، (است ) م1181/ق577د (و مؤید آلوسی شاعر ) 47سمعانی، (طرسوسی محّدث 
الدین محمود و نعمان بن سید  بآنان ابوالثنا شھا از خاندانھای علمی مشھور بغداد است، کھ از جملۀ) مھ (خاندان آلوسی 

 کنونی تا چندی پیش تابع ناحیۀ حدیثھ در شھرستان عانھ از استان ُدلَیم بود، ولی آلوس. الدین محمود آلوسی است شھاب
ساحلی بود کھ در اثر تغییرات  نماید کھ آلوس در ادوار گذشتھ شھری چنین می. است) َرمادی(اکنون جزء استان انبار 

 ."گشتھ است امری کامالً متداول بوده، بھ جزیره مبّدل رود فرات، کھ
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 )اناھیتا/ایشتار( اینانا معبد جایگھ در قم معصومھ حضرت زیارتگاه
 

نیان معادل گرفتھ میشده است در واقع مترادف با آنھا بھ ایرای اناھیتاان و بابلی ایشتاربا غالباً با  کھی سومریان اینانا
 میثھو بھ اوستایی ماَس سانسکریت  بھ، ماه خدا(نانا پدر اینانا . است "معصومھو مستوره و  الھھً پاک و باکره"معنی 
 نین گالو مادرش ) ایرانی در تلفظ سامی و مصری زبانھای موسی، شکلی از نام ایزد آسمان آنویا  ماه گردنده یعنی

خورشید خدا، لفظاً بھ (اوتو و برادرش ) نیزبانھای ایرابھ  خاتون-مھ-نیجمعادل و مترادف  بانوی بزرگ جھان زیرین(
ملکھً ( را-شارّ -مھ -نینبھ سومری  اینانالقب مھم . محسوب میشد) رضا= معنی صلح جو، خوشنودی و خوشدلی دھنده

اسطوره تعقیب و فرار وی در رابطھ با . است )فاتمھ=مھ-پات، بھ پھلوی سرور ھمھ بزرگانبھ فارسی = ھ ھاھمھً مَ 
کھ شھرش اوروک در سومر با نیرنگ وی ترقی  اینانامطابق اسطوره . است) دمند زمین و آبھای ژرفخدای خر( انکی

) اقیانوس آب شیرین( آپسوبرود کھ در  آنو فرزند انکی ناتنی خود برادرنموده است، تصمیم میگیرد کھ بھ حضور 
انکی بھ وزیر . و حاضر بھ پذیرایی او میشودانکی تا اندازه ای از آمدن او خبر دارد . است) فّر فرمانروایی( مھمالک 
گامی کھ الھھ وارد ھن و بیاورد زیادی غذا و نوشیدنیخبر میدھد کھ برای آن ھا مقدار ) ایزد کوھستان( ایشومخود 

نیروی ماوراء الطبیعی قدرت ( مھانکی تحت نفوذ شراب قرار میگیرد و . میشود آنھا مینشینند و بھ شادی می پردازند
او آن را بھ من "آن الھھ یک بھ یک آنھا را میشمارد و ھر بار می گوید کھ . می دھد اینانارا یک بھ یک بھ ) یحکمران

را می خواھد؛ بھ او گفتھ میشود کھ اینانا آنھا را بھ درون کشتی خود گذاشتھ و  مھھنگامی کھ انکی از ایشوم ." داده است
را بھ دنبال اینانا می فرستد و بھ او توصیھ میکند کھ کشتی را با مھ  ادیوھو بعضی از ایشوم انکی، . با آن رفتھ است

موفق میشود کھ آن را با طلسم ھای  )؛ ملکھ خراسانشرق الھھً ( نین شوبورولی اینانا با کمک . بگیرد و برگرداند
ی معبد کھن اینانا گاهجایواقع است؛ در  شھر قمبنابراین مقبره ای کھ بھ نام معصومھ در  ....."جادویی خود دفع کند

ینکھ در حدیث شیعی حضرت معصومھ باکره نامی از برادران و ا. آن قرار گرفتھ است ایرانی و بابلی تبار کھنمردمان 
برادر زادگان ادعایی وی داده نمیشود کھ مطابق سنت اعراب مسلمان در خبر و حدیث در اولویت قرار میگرفتند و امام 

مسلماً ویژگیھای این روایت آن را . ن چنین اھانت و جنایت بزرگی را بی جواب نمی گذاشتھشتم بھ عنوان حاکم خراسا
بھ وضوح بھ حدیثھای معتزلی و شعوبی باطنیان شبھ شیعی ما قبل صفویان می رساند کھ خبره و سرآمد مردمان 

گزارش این مطلب نباید . دبوده ان کسوت اسالمی شیعیروزگار خود در جعل احادیث برای حفظ مقدسات قدیمی خود در 
جالب . از اھمیت بکاھد چھ از جنبھً خرافی و اغراق آمیز دینی آن کاستھ و بر قداست باستانی و جاودانی آن خواھد افزود

 .بھ شمار رفتھ است معصومھنام اصلی حضرت ) جاودانی( تیسَ است کھ کلمھً اوستایی 
اھورا "ت حضرت معصومھ می اندازم می بینیم کسی با نام مستعار حال کھ نگاھی دوباره بھ منابع انترنتی در خود سای

پیشتر بھ گونھ ای دیگر با استفاده شواھد تاریخی و باستانشناسی و موقعیت محل بھ طرح و اثبات این امر " اشون
د و در و بر رد آن ھم از سوی روحانیون شیعھ نقدی نوشتھ شده است کھ ھر دو در این قسمت نقل میشو. پرداختھ است

 .پایان این بحث ھم، ما روایت حدیثی مربوط  بھ حضرت معصومھ ھم بھ عینھ از ھمین سایت می آوریم

  ییاھورا تیسا كی مقالھ بھ پاسخ"
اھورا "بھ قلم  یا گونھ پژوھش ان، نوشتاریرانیا ین باستانیروان آئیان، پیاھورائ یكھ از سو ییھا تیاز سا یكیدر 
ھا و  ثبت شده كھ شبھھ" حرم فاطمھ معصومھ در قم"عنوان ت، تحتیمھ اھلبیكر یلكوترامون بارگاه میپ" اشون

ھم  شان ویبراى رفع ابھام از ا .باشد یراھگشا م یھا اظھار نموده كھ در انتظار پاسخ در آن ابراز شده و ییدھایترد
در  یچ دخل و تصّرفیرا بدون ھ او ن سخنانیدر ابتدا بخش آغاز .میپرداز یسخنان او م یشان او، بھ نقد و بررسیک
  .(1)میآور یجا م نیا

..................................................................... 
 یارتین مراكز زیاز مھمتر یكی قم، ی، در شھر باستان"جعفر بن یامام موس"دختِر " امامزاده فاطمھ"امروزه، بارگاه 

 یست"ن یشیپ ین فاطمھ است كھ خود در منابِع سده ھایا ، لقب"گناهیب" ی، بھ معن"معصومھ. "ع استیدر جھاِن تش
 در قم ھر كس فاطمھ را"نقل شده كھ " امام رضا" یعنیاز برادِر او، . شده استیده مینام ھم (satti-fAtemeh) "فاطمھ

 ."شودیارت كند، بھشت بر او واجب میز
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) یحسن بن محمد بن حسن قم: نوشتھ(، "خ قمیتار"اد كرده، كتاب ی" معصومھ یفاطمھ "كھ از  ین منبعیتر یمیقد
 یگر، درباره ید یو مذھبِ  یخیآنچھ كھ كتِب تار د دانست كھ ھریاست و البتھ با یقمر یھجر 378متعلق بھ سال 

 :ن كتاب، آمده استیدر ا. ن كتاب استیاز ھم یینقل قولھا یھمگ نوشتھ اند،" معصومھ ی امامزاده فاطمھ"
دار برادر ید یبرا -امام رضا  یتعھدیكسال پس از والی یعنی - یھجر 201كاظم ، در سال  یفاطمھ دختر امام موس"

بن  یھمان موسیزم قم كرد و درقم مفاطمھ، ع. فرسنگ راه بود تا قم ده. مار شدید بیچون بھ ساوه رس. ران شدیعازم ا
ن ، ید، بعد از غسل و تكفیچون فاطمھ را وفات رس. روز، در قم درگذشت 17پس از  او. شد یخزرج بن سعد اشعر

ان آل یاما در م. دفن كنند ن منظور آماده كرده بودند،یكھ بھ ھم یرا بھ باِغ بابالن بدند و خواستند تا در سرداب جسد او
" قادر"بھ نام  یرمردیعاقبت بر پ. فاطمھ ین ستیتدف رفتن بھ سرداب و یسزاوارتر است برا یچھ كس نكھیسعد، در ا

 ن را بھ اتمامیدند و كار تدفیخود را پوشانده بودند، از گرد راه رس یدو سوار كھ رو ن ھنگامیاتفاق كردند، اما در ھم
 ."   شان كھ بودندیو كس ندانست كھ ا. رساندند و رفتند

ن یگر، ھمیتمام منابع د خ قم درج شده ویو در كتاب تار یقمر یھجر 378ن گزارش در سال یكھ گفتم، ایطورھمان
 .نقل كرده اند یو كاست یبآ بدون كمیمطالب را تقر

بودن بارگاه فاطمھ معصومھ در  یخیل و تاریاص یاست كھ من درباره  یان شك و شبھھ این نوشتار، بیاما غرض از ا
د بوده یمھر و ناھ یعنیان كھن، یرانیزداِن محبوِب ایپرستِش ا یك معبد براین محل، در اصل یشم كھ ایاند یقم دارم و م

 :شما ھستم یراھگشا یو پاسخھا ییسم و در انتظار راھنماینویگمان انداختھ اند، م كھ مرا در یلیدال. است
 یدوم یخیچ منبع تاریھ یعنیواحد است؛  یمربوط بھ حضور و مرگ فاطمھ معصومھ در قم، خبر یخیگزارش تار 1-

در عالِم . ستید آن باشد، در دست نیم، مؤیرمستقیغ كھ ولو بصورت یگریگزارش د یعنی. آنرا داللت نكرده است
 .شودینم یاعتماد" واحد خبر"، معموآل بر یاسالم یتگریروا

. رسدیبنظر م یكامال ساختگ شاره دارد،ن او ایتدف یبرا" دو سوار نقاب پوش"ت مذكور، آنجا كھ بھ حضورِ یروا  2-
در گور نھادِن  یبرا یا افراد محرمید فرد ینكھ بایاند، بھ عذر ا ن دو سوار را پدر و جِد فاطمھ دانستھیمنابع، ا یدر برخ

 در جمع ناشناس یاما، حضوِر سواران. ن معنا را داللت كندید ھمیز شاین" قادر"د بر كھولت یتاك .ك زن، بوده باشندی
دگاه یرا ھمراه داشتھ باشد، از د یا سؤالیالعمل  آنكھ عكس یشان، بیاز تبار ا یِن زنیدوستداراِن ائمھ و اقدام آنھا در تدف

در مورد اسطوره ھا و . (دیآ یش نمیھرگز پ ییدھاین تردی، چنیمنطق اسطوره ا ست؛ ھر چند دریك مورخ قابل قبول نی
 .دیكن مراجعھ یمن با دكتر كزاز یبھ مشروح مصاحبھ  یعلم یحاكم بر آنھا با نگرشھا تفاوت منطق

، مؤلف یھیاصغر فق یعل یآقا .افتمیاز ھمراھان فاطمھ معصومھ ن یچ نام و نشانیكھ كرده ام ، ھ ییدر جستجو -3  
 -ت ر مسافریحركت و مس یز چگونگیو ن -ھمراھان  یدرباره " د دارند كھیز تاكی، ن"قم یخ مذھبیتار"دانشمند كتاب 

 از ین نشانیموجود در قم، كمتر یامامزاده  444ان ین، در میھمچن." منابع وجود ندارد در یچ مطلبیفاطمھ معصومھ ھ
لومتر مسافرت كرده یامبر، صدھا كیپ تنھا از خاندان یاست كھ زن یشگفت یھ ین جدآ مایشود و ایافت نمیشان یھمراھان ا

قرار گرفتند و  یان متعصِب ساوجیساوه، مورد تھاجم سن یدر حوال ان فاطمھمنابع، عذر آورده اند كھ ھمرھ یبرخ. باشد
عھد یول خواھر"چگونھ ممكن است كھ . ستیھ قابل قبول نین توجیاما ا. مت كردیبھ قم عز ییتنھا كشتھ شدند و فاطمھ بھ

نمانده باشد؟  یبرجا یخیرمنابع تا در ین رخداد، نشان و گزارشیرد و از ایمورد ھجوم دشمنان قرار گ" یدولت اسالم
ن باره یغات دولت مامون دریعھد شدِن امام رضا و اوج تبلیمقارن ول م كھ زمان سفر فاطمھ، درستیاد داشتھ باشیبھ 

 .است
نبوده  23وقت وفات كمتر از  در" معصومھ یفاطمھ "قم، سِن  یخ مذھبیدر كتاب تار یھیفق یبنا بھ محاسبات آقا 4 -
ن مشكل، آورده است كھ اصوآل یخ قم، در رفع ایمؤلف كتاب تار .ز وجود نداردیشان نیاز ھمسر ا یننحال نشایبا ا. است
  (!)كھ ھمتراز دخترانش باشد، وجود نداشت یدختر خود را بھ شوھر نداده بود، چون مرد 21ك از یچیبن جعفر ھ یموس
 یعنی. جھت قبلھ اختالف دارد درجھ با 30دود ر قابل انتظار، حیغ ی، بھ گونھ ا"معصومھ یفاطمھ "بارگاه  یبنا 5 -

ست، و شما ھنگام یشود، ھمسو با جھت قبلھ نیده میرضا د ح و گور بر خالف آنچھ مثال در مورد بارگاه امامیحرم، ضر
، یاسالم یمحال است معماران دوره . دیستیا یدرجھ بھ سمت راست كج م 30حدود  ح ،ینماز گزاردن در مقابل ضر

ص یگفت كھ قادر بھ تشخ توانیتوجھ بوده اند؛ ھمچنانكھ نم یبا جھت قبلھ ب یرونیب یق جھت آرمگاه و بنایبتط نسبت بھ
ر ممكن است كھ در یز غین. نبوده است) درجھ 30حدود  =) نھمھیآنان، ا یزان خطایسمت قبلھ نبوده اند و قدر مسلم، م

ن ینكھ تدفیضمن ا. قبلھ وجود داشتھ است یسمت و سو ساخت آرامگاه در یبرا یان باغ مشھور بھ بابالن، محذوریم
 یگورستان عموم در قم آن زمان ، الاقل دو یخیبھ گزارش منابع تار. قم محل بحث است یدر گورستانھا نشدن فاطمھ

 .در شمال و جنوب شھر، وجود داشتھ است
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اول بھار و اول (سال  مختلفآن در فصول  یاست كھ دو درب اصل یساختمان آرامگاه، بھ گونھ ا یجھت كل 6 -
ن یرین و در اطاقك زیر سطح زمیز یدو متر در ین، گور اصلیھمچن. شوندید گشوده میقآ رو بھ خورشی، دق)زییپا

 یا خانھ یاتاق (= ك سرداب یخ قم ، در اصل یبھ گزارش كتاب تار ن اطاقك كھ بنایا یمعمار. ح قرار دارد یضر
 .است دیادآور معابد مھر و ناھی، ) رودخانھ قم(= رفتن آن در كنار آب بھمراه قرار گ بوده ،)  ینیرزمیز

" یبركت بخش" و" یگناھیب" یعنیفاطمھ معصومھ،  یبرشمرده شده برا یو نقشھا یشكاریصفات، خو 7 -
 .قرار دارند انیرانیكھن ا یزدبانوین ایبھ عنوان مطرحتر" تایاناھ"محض با  یدرھمتراز

 یبا لقب یگرید یام امامزاده  من ھنوز نتوانستھ. امامزادگان منحصر بھ فرد است یان اسامیدر م" معصومھ"لقب  8 -
 anahita تایاناھ یكم و كاست، برگردان واژه  یقآ و بیواژه دق نین است كھ ایجالب توجھ ا ینكتھ . دا كنمیمشابھ را پ

ز یبارگاه او ن  .یشوند نفیپ=  anaو گناه ،  یدیو پل یبد hita =است یدر زبان پھلو anahid دیاناھ و ییدر زبان اوستا
ران ، در اصل یامامزاده ھا در ا یو بارگاھھا از مقابر یارینكھ بسیدرمورد ا. د در كنار آب استیمثل تمام معابد ناھ

 .دیمراجعھ كن د بوده اند، بھ وبالگمیمعبد مھر و ناھ
سندگان، بھ اشتباه یاز نو یبرخ. است اد شدهی" فاطمھ  یست" م شان با نایتر، از ایمیچنانكھ اشاره شد در منابع قد 9 -

را در  satti ین است كھ ستیاما درست تر ا. اند گرفتھ" ) یدیس" یشكل مؤنِث واژه " (= یدتیس"ن كلمھ را یا یشھ یر
 از یكنون ییاروپا یدر زبانھا sant سنت یواژه . میریبگ" مقدسھ" یبھ معنا ییھنداروپا یخودش در زبانھا یمعنا
وجود " ھیست"ھم بھ نام  یمسجد در قم ،. (كرده اندیاد می یزبا لقب ستیزدبانوان را نیدر گذشتھ ھا ا. شھ استین ریھم

 .ھست "فاطمھ یست"بھ نام  یز دراصفھان امامزاده این. دارد
ش از یپ یكھ در دوره دانست  دیكن بایع در جھان است، لیاز مراكز مھم تش یكیشوم كھ اگرچھ امروزه قم یادآور می

اسالم . دھندینسبت م یانین شھر را بھ پادشاھان كیا یبنا ان بوده است ویزرتشت یاز مراكز برجستھ  یكیاسالم ھم 
خدعھ  كیو پس از  -عھ بودند یكھ ش - یاشعر یلھ یر اعراب قبیشمش یھ یخ قم، در سایكتاب تار قم ، بنا بھ یآوردن اھال
 .ادوحشتناك، رخ د یو خونربز

دانم كھ ین نكتھ نمیبسط ا دوارم كھ مطلب من موجب رنجش خاطر دوستداران حضرتش نشود و الزم بھیدر خاتمھ، ام
 "!باد دونیا. شودیدار میپد یمان درست، ھمواره پس از شك ورزیا

..................................................................... 
ھا بھ قم یعل هللاَّ  معصومھ سالم ده كھ ورود حضرتیجھ رسین نتین نوشتار بھ ایدر ا) را اشوناھو(یین پژوھشگر اھورایا
 . امده استیم نیرمستقیغ ولو بھ صورت یچ منبعیدر ھ" خ قمیتار"ش از کتاب یپ
  :راھگشا یپاسخ و ییراھنما نكیا

ت پاداش یكھ روا یدرآمده، در حال ریبھ رشتھ تحر. ق.ه 378بھ سال " حسن محمدبن بن حسن"توسط " خ قمیتار"كتاب 
آمده " ھیمحمدقولو ابوالقاسم جعفربن"ف ی، تأل"اراتیالزّ  کامل" ھا در كتابیعل هللاَّ  معصومھ سالم ارت حضرت فاطمھیز

رجال بر  یع در قرن چھارم بوده و ھمھ علمایبرجستھ جھان تش یھا تیاز شخص. ق.ه 367 یمتوفا ھ،یاست کھ ابن قولو
 .(2) نظر دارند تفاقوثاقت او ا

ث را از او ید دانش و حدیخ مفیش. د بودیمف خیاو استاد ش: سدینو یھ میقولو ش از ابنیھ در ستایعل هللاَّ  رضوان یحلّ  عالمھ
 .(3)، وثاقت و فقاھت بھ كار ببرند، او باالتر از آن بودیكین ازابر یكھ مردم برا یا ھر واژه. فراگرفت
ھا اختصاص داده و یعل هللاَّ  سالم ارت حضرت معصومھیرا بھ ز 106باب " اراتیالزّ  کامل"ھ در كتاب گرانسنگ یابن قولو

  :سدینو یم
 "الباب الّسادس والمائھ"
 "ھا بقمیعل هللاَّ  جعفر صلوات بن یموس اره فاطمھ بنتیز فضل"
 "باب صدوششم"
 "ھا در قمیعل هللاَّ  جعفر صلوات بن یارت فاطمھ، دخترموسیز لتیدرفض"

  :ث نقل كردهیدو حد ن بابیھ در ایابن قولو
سعد از  ھاشم، از پدرش، از سعدبن بن میابراھ بن یعل ھ، ازیبابو نب یموس بن نیحس بن یمن عل یث كرد برایحد: 1ث یحد

 :كھ گفت الّسالم ھیابوالحسن امام رضا عل
 "َمْن زاَرھا فَلَھُ اْلَجنَّھَ  :الّسالم، قال ھیاَرِه فاِطَمھَ بِْنِت ُموسى علیَسأَْلتُھُ َعْن زِ "
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ارت یھركس او را ز: دم، فرمودیالّسالم پرس ھیجعفر عل بن یدختر موس ارت فاطمھیالّسالم در مورد ز ھیاز امام رضا عل
 .(4)اوست كند، بھشت از آن

ان یراو سلسلھ كوتاه بھ یا نك اشارهیت كرده و ایالّسالم روا ھیح از امام رضا علیبا سند صح ھیث را ابن قولوین حدیا
  :ثیحد

ھ یفق. ق.ه 329سال  یمتوفّا" ھیابن بابو"مشھور بھ  الّرحمھ ھیخ صدوق علیھ، پدر شیبابو بن یموس بن نیحس بن یعل. الف 
 .(5) بھ افتخار او نوشتھ است یرینظ یب الّسالم نامھ ھیعل یعسكر بزرگ و محدث گرانقدر، كھ امام حسن

  .مروز استیجاللت قدرش چون آفتاب ن ، كھیر قمیھاشم، صاحب تفس بن میابراھ بن یعل. ب 
 .(6)ده بودیالعق حیق، مورد اعتماد و صحیث مورد وثوق، دقیحد در: سدینو یون در حق او میشتاز رجالیپ ینجاش

طاووس بر  دبنیس. ان را در قم منتشر كردیث كوفیكھ حد ین كسیم بن ھاشم، از اصحاب امام ھشتم، نخستیابراھ. ج 
 .(7)است اجماع كرده یوثاقت او ادعا

ون و وثاقتش یھماالّسالم كھ ھمھ رجالیعل ، از اصحاب امام رضا و امام جوادیاشعر مالك سعدبن بن احوص سعدبن سعدبن .د
 .(8)نظر دارند اتفاق

  :ت كرده كھ فرمودیالّسالم روا ھیعل ھ با سلسلھ اسناد خود از امام جوادیولوابن ق: 2ثیحد
تى بِقُْم فَلَھُ "   "اْلَجنَّھُ  َمْن زاَر قَْبَر َعمَّ

 .(9)ارت كند، بھشت از آن اوستیام را در قم ز ھركس قبرعّمھ
رامون ین منبع پیتر یمیقد" خ قمیتار" شود كھ كتاب یروشن م. ق.ه 367ھ بھ سال یخ درگذشت ابن قولویبا توّجھ بھ تار

" خ قمیتار"خ نگارش كتاب یش از تاریسال پ 11ھ كھ یبلكھ ابن قولو باشد، یھا نمیعل هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ
 ارت فاطمھیلت زیفض"را بھ عنوان  یارت آن حضرت نقل كرده و بابیلت زیفض رامونیث پیحد شان دویدرگذشتھ و ا

  .اختصاص داه است" ھا در قمیعل هللاَّ  بن جعفر صلوات یدخت موس
امام جواد  ح شده و چون مرقد مطھّر آن حضرت در عھدیتصر" قم"الّسالم بھ لفظ  ھیامام جواد عل ثید در حدیدقّت کن

  "...ام را در قم قبر عّمھ: "نكرده، بلكھ فرموده حیارتگاه خاّص و عام بوده بھ نام آن حضرت تصریالّسالم مشھور و ز ھیعل
 کند، یت میدفن آن مخّدره حكا ین سالھایالّسالم از شھرت قبر آن حضرت در اّول ھیعل ث امام رضاینكھ حدیتر ا جالب

خ شھادت امام رضا یتار و. ق.ه 201 یع الثانیھا روز دھم ربیعل هللاَّ  خ ارتحال حضرت معصومھ سالمیرا تاریز
  .باشد یم. ق.ه 203الّسالم در آخر صفر  ھیعل

ارت آن یلت زیاز فض شود، یاب میكھ بھ محضر امام ھشتم شرف ینھا سعدبن سعد كھ اھل قم بوده است، ھنگامیا عالوه بر
و شھادت امام  یب ین ارتحال بیب(ر از دو سال كمت ت از آن دارد كھ در فاصلھین سؤال، حكایو ا. پرسد یمكّرمھ م یبانو

  .ارتگاه ھمگان درآمده بودیحضرت بھ صورت ز مرقد مطھّر آن) الّسالم ھیرضا عل
ارت یلت زیرا بھ فض یباب" الّسالم ھیاخبارالّرضاعل ونیع"كتاب گرانسنگ  ز دریخ صدوق نیگر معاصرش شید: 3ثیحد

  :اختصاص داده و فرموده است آن حضرت
 "الّسالم بقم ھیبن جعفر عل یاره فاطمھ بنت موسیز ثواب یالّسالم ف ھیماجاء عن الّرضا عل -67ب با"
 الّسالم در قم ھیجعفرعل بن یارت فاطمھ، دختر موسیالّسالم در مورد پاداش ز ھیرضا عل رامون آنچھ از امامیپ -67باب "

  "ده استیرس
ت یسعد روا ھاشم، از پدرش، از سعدبن بن میابراھ بن یعل متوّكل، ھر دو از بن یموس و محمدبن) ھیبابو ابن(آنگاه از پدرش 

  :اند كھ گفت كرده
ضا عل"   "َمْن زاَرھا فَلَھُ اْلَجنَّھُ : الّسالم فَقالَ  ھایَجْعفَر عل ْبنِ  یُموسَ  اَره فاِطَمھَ بِْنتِ یالّسالم َعْن زِ  ھیَسأَْلُت اَبَاْلَحَسِن الرِّ
ھركس او : دم، فرمودیالّسالم پرس ھیعل جعفر بن یارت فاطمھ، دختر موسیالّسالم در مورد ز ھیعلابالحسن امام رضا  از"

 ".(10)اوست یارت كند، بھشت از برایرا ز

ز یت كرده كھ او نیبن متوكل روا یھ و محمدبن موسیش ابن بابورا از پدر ثین حدیخ صدوق اید کھ شیمالحظھ فرمود
 .(11)نظر دارند ون بر وثاقتش اتفاقیاست و ھمھ رجال مورد اعتماد

  :باچھ كتاب آورده استینوشتھ و در د" صاحب بن عباد" یبرا را" ون األخباریع"خ صدوق كتاب یشوم کھ شیادآور می
سالم بھ  یدر اھدا... ل بن عباد اطال هللاَّ بقائھیل القدر، كافى الكفاه، ابوالقاسم اسماعیجل د صاحبیده از قصایدو قص

اش  نھ پرآوازهبھ منظور اھدا بھ كتابخا ن كتاب راید، پس ایالّسالم بھ من رس ھیالّرضا عل یبن موس یشگاه حضرت علیپ
 .(12)ف كردمیتأل
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ارت مشھد یل كرده بھ زیالدولھ اجازه تحص از ركن. ق.ه 352سال  كند كھ در یان میز مشروحاً بین فصل كتاب نیدر آخر
  .(13)نموده است ریخ یاو دعا یبرا اب شده ویمقّدس شرف

ن یافت كرده و در مقابل ایده را درین دو قصیادشده ایخ یتار خ صدوق دریشود كھ ش یاستفاده م یتھران ان عالمھیاز ب
 .(14)ف كرده استیعباد تأل صاحب بن یكتاب را برا

" خ قمیتار"ازکتاب  شیسال پ 12ن كتاب حداقل یشود كھ ا یروشن م. ق.ه 366الدولھ بھ سال  بھ درگذشت ركن با توّجھ
  .ف شده استیتأل
ن عنوان كرده ین موضوع اختصاص داده و چنیرا بھ ا یباب" األعمال ثواب"ن در كتاب یخ صدوق ھمچنیش: 4ث یحد

  :است
بن جعفر  یموس كھ قبر فاطمھ دخت ی؛ پاداش كس"الّسالم بقم ھیبن جعفر عل یزار قبر فاطمھ بنت موس ثواب من"

  ....(15)ارت كندیالّسالم را در قم ز ھیعل

خ صدوق یمعاصر ش" یابن راز"، مشھور بھ یقم یعل احمدبن صاحب كتاب المسلسالت، ابومحّمد، جعفربن: 5ثیحد
  .باشد یم

استادش  و ین از تلعكبریھمچن یو. ت كرده استیھاشم روا بن میابراھ بن یعل احمدبن: و استادش از صدوق یابن راز
  .ت كرده استیارو... و یباجیاحمدد بن سھل

  .(16)ت كرده استیاز او روا "دیتوح"ز در كتاب یخ صدوق نیش

 .(17)باشد یم" المسلسالت"از آنھا كتاب  یكیادگار مانده، كھ یجلد كتاب بھ  220یو از

اش فاطمھ دخت امام  ھا از عمھیعل هللاَّ  معصومھ سالم سلسلھ اسنادش از فاطمھ با یث مفصلیحد" المسلسالت"او در كتاب 
الّسالم، از  ھیامام سّجاد عل اش فاطمھ دخت الّسالم، از عمھ ھیاش فاطمھ دخت امام باقر عل الّسالم، از عمھ ھیعل صادق

 تیِوَسلَّم روا َوآلِھ ھِ یَعلَ  هللاَّ  اكرم َصلّى ھا از رسولیعل هللاَّ  زھرا سالم از فاطمھ... الّسالم ھین علیاش فاطمھ دخت امام حس عمھ
 .18)(كرده است

از  یا فاطمھ نكھ آن را ھریكرده، دوم ا تیاز فاطمھ روا یا نكھ آن را فاطمھیا یكیمسلسل است،  ث از دو جھتین حدیا
  .(19)ت كرده استیاش فاطمھ روا عمھ

ز ین یداغستان یو چشت(20)ین جزریالد شمس. ستیمنحصر ن ثین حدیھا بھ ایعل هللاَّ  ات حضرت معصومھ سالمیروا
ف یتأل ن است كھ زمانش مقدم بر زمانیدر ا یت ابن رازیاھم یول.(21) اند ت كردهیشان روایق ایاز طر یگریث دیاحاد

  .باشد یم" خ قمیتار"
ت یث روایھا حدیعل هللاَّ  معصومھ سالم محدثان از حضرت فاطمھ از یگروھ" خ قمیتار"ف كتاب یش از تألیان پین بیا یرو

ث یحد ارت آن حضرتیلت زیرامون فضیھماالّسالم پیمام رضا و امام جواد علث از ایان حدیراو از یاند و گروھ كرده
  .اند نقل كرده

از آمدن حضرت  یگریچ منبع دیدر ھ" خ قمیتار" ش از كتابیبھ گمان خود تصور كرده كھ پ" اھورا اشون"آنچھ 
  .باشد یاس ماس یب یباطل و گمان یالیامده، خیان نیبھ م یھا بھ قم، ذكریعل هللاَّ  معصومھ سالم

 ھا بھ قم، خبر واحد است؟یعل هللاَّ  حضرت معصومھ سالم ا خبر ورودینکھ آیاّما ا
ھا یعل هللاَّ  سالم معصومھ مربوط بھ حضور و مرگ فاطمھ یخیگزارش تار: نوشتار آورده است نیدر ا ییپژوھشگر اھورا 

  !!واحد است یدر قم خبر
سال از وفات  177ف كرده است و تا آن روز یتأل. ق.ه 378خ قم را بھ سال یتار ، كتاب ارزشمندیقم حسن محمدبن بن حسن

ادب  یشانیبانو شتافتھ و پ نیارت آستان مقدس ایھا گذشتھ بود و صدھاھزار نفر بھ زیعل هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ حضرت
  .بر آستانش سوده بودند

 بلکھ. داشتھ باشد" قم خیتار"بھ نقل صاحب  یازینبود كھ ن یزیالّسالم چ ھیبن جعفر عل یموس یدخت گرام یبارگاه ملكوت
ف یپرآوازه بود و در تأل یموّرخ ختھ ویفرھ ین بود كھ مؤلف آن، دانشمند فرزانھ، محققیدر ا" قم خیتار"كتاب  یژگیو

لّشأن را از م ایعظ ین بانویات مربوط بھ ورود ایجزئ یبعد مؤلّفان ھ داده بود و لذایارا یكتاب صداقت و امانت خاص
  .اند كرده نقل یكتاب و

  : بزرگ مشكل
فرھنگ  یتاز دانشمندان ب ما در طول قرون و اعصار ھمواره مورد تاخت و یراث علمین است كھ میمشکل بزرگ ما ا

  :میكن یم ن تاخت و تازھا اشارهینجا بھ چند نمونھ از ایبود كھ در ا
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داشت كھ بار  یف كرده، كتابخانھ بزرگیتأل او یرا برا" األخبار ونیع"خ صدوق كتاب ین صاحب بن عباد كھ شیھم1 .
ان یعیده شین كتابھا بر عقیشد، بھ او گفتند كھ ھمھ ا ین وارد ریسبكت كھ سلطان محمود یھنگام. چھارصد شتر بود

 .(22)آن را جدا كرده و طعمھ آتش نمود یو كالم یاعتقاد یكتابھا ھمھ. باشد یم

ش از ھفتادھزار كتاب در آن بود، یكھ ب یخ طوسیر شینظ یب بھ بغداد كتابخانھ یگ سلجوقیب بھ ھنگام ورود طغرل2 .
  .ن سوختیبدر و حن یھا نھیك یھا شعلھ انیق شد و در میطعمھ حر

دان مسجدالنصر در برابر یدر روز روشن در م یخ طوسیر شینظ یس و بینف یھ كتابھاكند ك ینقل م یحجر عسقالن ابن
 .(23)ق شدیحر چشمان ھمگان طعمھ

ان در یعیش یھا و منحصر بھ فرد كتابخانھ سیھمھ آثار نف. ق.ه 1175بھ سال " احمدپادشاجّزار" در حملھ ددمنشانھ3 .
 یروز تنورھا م شد و بھ مدت ششیھا تقس آشپزخانھ ھا ویھا، حلواپز یان نانوائیجبل عامل بھ عّكا حمل شد و در آنجا در م

 .(24)دیور گرد منحصر بھ فرد شعلھ یھا س و نسخھین آثار نفیعّكا با ا

منوره  نھیمد" عارف حكمت" یخیمھم و تار كتابخانھ یخط نسخھ ش از چھل ھزاریب ین عصر مشعشع طالئین ھمیدر ا4 .
  .ان آتش سوختیم فرھنگ در یان بیتوسط وھاب

 یدان آزادیدر م یعیگر معارف شیھ و دیادسجّ  فھیصح البالغھ، از نھج یو خط یچاپ ن امسال ھزاران نسخھیباز در ھم5 .
  .دیق گردیحر ور شد و طعمھ ن شعلھیدر روز روشن در احقاد بدر و حن یبعث یروھایتوسط ن -من یتخت یپا -صنعا 

 یمھ ی، آنھم فقط نیاشیع ریتنھا تفس. ق.ه 320 یمتوفّا یاشیع یفیجلد آثارتأل200ش ازیست كھ از بیشگفت ن یگر جاید
 .(26)است یآن باق دھم كیخ صدوق كمتر از یش یفیجلد اثر تأل 200ش از یو از ب(25)ده استیدست ما رساول آن بھ  

ف یباب تأل 20ن موضوع است، مؤلف آن را در ین كتاب در ایتر ن و متقنیتر ن، جامعیتر كھ جالب" قم خیتار"ن كتاب یھم
بن  حسن بن یعل بن ترجمھ آن بھ قلم حسن باب از 5ن رفتھ است و آنچھ موجود است فقط یآن كالً از ب یكرده و متن عرب

  .برگردان شده است یفارس بھ .ق.ه 865است، كھ بھ سال  یقم عبدالملك
ھا از امام جعفر یعل هللاَّ  معصومھ سالم رامون حضرت فاطمھیپ را یفیث شریست حدیتناسب ن ین بخش از مقال بیان ایدر پا

ان یشوایپ ش از والدت باسعادتش توسطیمكّرمھ پ ین بانویم ، تا معلوم شودکھ اخبار مربوط بھ ایكن الّسالم نقل ھیصادق عل
  .ان شده استیھم الّسالم بیعلمعصوم 

كھ " بعض مثالب النّواصب"ارزشمند  كتاب ششم در برجستھ قرن ی، از علماینیقزو یراز لید،عبدالجلین،ابوالرشیرالدینص
  :فرمود كھ(27) ت كردهیالّسالم روا ھیعل ف كرده از امام صادقیآن را تأل.ق.ه560بھ سال 

است و آن كوفھ  یرمؤمنان را حرمیام نھ است،یاست و آن مد یامبر خدا را حرمیاست و آن مكھ است، پ یرا حرم یخدا
بھشت ھشت در است كھ سھ در آن  یبرا. كھ آن كوفھ كوچك ماست د كھ حرم من و فرزندان من قم استیاست، آگاه باش

  .قم است یوبھ س
 َعتِنا اْلَجنَّھُ بِاَْجَمِعِھمْ یتَْدُخُل بِِشفاَعتِھا ش ،یَو اِْسُمھا فاِطَمھُ بِْنُت ُموس یِمْن ُوْلد یھااِْمَرأَهٌ ھِ یتُْقبَُض ف

بھشت  ان ما با شفاعت او واردیعیاست، ھمھ ش یگذرد كھ نامش فاطمھ دخت موس یفرزندان من درم از ییدر آنجا بانو
 .(28)شوند یم

قا بھ طرف قبلھ است اما یدق ید گفت كھ مرقد اصلیبا) ھا یسالم هللا عل(اما در مورد جھت قبر مطھر حضرت معصومھ 
ن ساخت ان بوده است و ذوق و ھنر زما یمعمار است كھ یو شرق یو جنوب یساختمان حرم مطھر بھ صورت شمال

نستكھ حداكثر استفاده یا ین برایكنند و ا ین عمل میاز معماران چن یھم بعض ن بوده كھ ھم اكنونیمعماران آن زمان چن
 یمسائل آتش پرست م بھین كھ مسئلھ را مربوط كنیا.روشن بودن داخل ساختمان داشتھ باشند ید برایخورش را از نور
 .ندارد یدییچ تایكھ ھ است یتوھم باطل

رسد كھ  یم یقمر یھجر ك شھر بھ قرن دومیس آن بھ صورت یاست كھ تاس ینكھ شھر مقدس قم شھریاما حرف آخر ا
 . بوده است یرانیا ین ھایعھد حكومت اسالم بر سرزم

بابالن و باغ بزرگ  - قبل از آمدن حضرت بھ شھر مقدس قم -)ھا یسالم هللا عل(خصوصا محل دفن حضرت معصومھ 
 .بوده است یبن خزرج اشعر یمتعلق بھ موس

دفن  ھمھ باغ را وقف حضرت نمود و پس از) ھایسالم هللا عل(شان بھ حضرت معصومھ یعالقھ ا شان بواسطھ شدتیا
 . است یحضرت بھ صورت قبرستان بزرگ شھر قم در آمد كھ آثار آن ھنوز باق

 ھا یپاورق
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 .میافزود" خ قمیتار"شدن ھدف از جملھ، آن را از كتاب  روشن یكھ برا ت افتاده بودیدر مقالھ سا" خالف كردند"جملھ (1)
  .71، الفھرست، صیخ طوسی، ش123، الرجال، ص ینجاش(2) 

 .31، الرجال، ص یعالمھ حلّ (3)
  .،ج ا106،ب 324ارات، ص یھ، كامل الزیابن قولو  .(4) 
   425، ص4طالب، ج  یابن شھراشوب، مناقب آل اب .(5) 

  .260، الرجال، ص ینجاش .(6)
  .158دابن طاووس، فالح السائل، ص یس .(7) 

  378، الرجال،ص یخ طوسی،ش179ال ، ص ، الرجینجاش .(8)
  .2، ج 106، ب 324ھ، ص یقولو ابن  .(9)

 (-10. (1، ج 67، ب  271، ص2الّسالم، ج  ھیون اخبارالرضا علی، عخ صدوقیش.(10)
  .185، ابن داود، الرجال، ص 149الرجال، ص  ،یعالمھ حلّ   .(11)

  .2، ص 1الّسالم، ج  ھیون اخباالرضا علیخ صدوق، عیش .(12) 
  .2ل ج ی، ذ69،ب 284، ص 2ھمان، ج   .(13)

   .2367، رقم 375، ص 157عھ، ج ی، الذریتھران .(14) 
 (- 15. (98خ صدوق، ثواب األعمال، ص یش .(15)
   .1، ج65، ب 417و  4، ب 88د، ص یھمو، التوح .(16)

  .68چھارم، ص  عھ، قیالش ، طبقات أعالمیتھران .(17) 
  108 .، المسلسالت، صیابن راز  .(18)

  .58ت، ص یمھ اھلبیكر یزندگان: ك.ر .(19) 
  .448، أرحج المطالب، ص ی، أمرتسر32المناقب، ص  ی، أسمی، محمود49المطالب، ص  ی، أسنیجزر .(20)
  .217نھ، ص یؤةالثم، اللّؤلیداغستان .(21)
  .259،ص 6اقوت، معجم االدباء، ج ی .(22)
  .452، رقم 153، ص 5ج  زان،یابن حجر، لسان الم .(23)
  .29خ جباع، ص یمرّوه،تار یعل .(24)

  - )25. (604، رقم 212، الفھرست، ص یخ طوسیش .(25) 
  .1049، رقم 389، الرجال، ص ینجاش .(26)
از . ش.ه1358، بھ سال یریوز صفحھ 2110، درسھ مجلھ بھ نام النّقض، در یارمو ارزشمند مرحوم محّدث یشن كتاب با حوایا   . 4(27)

  .ده استیبھ چاپ رس یآثار مل انجمن یسو
  .196، النّقض، ص یراز لیعبدالجل . (28)

 
در اینجا بدون توضیح بیشتر در این  باب مطالب احادیث قدیمی را کھ در پایین بھ عنوان تاریخچھً حضرت معصومھ 

 .آورده شده است بھ عینھ نقل میکنم
 ):س(مطابق سایت حضرت معصومھ  نامھ حضرت معصومھ یزندگ

ان یعیبزرگوارش امام ھفتم شپدر . است »معصومھ«ن لقب آن حضرت، یف آن بزرگوار فاطمھ و مشھورترینام شر
. ز ھست یآن بانو مادر امام ھشتم ن. است ) س(اش حضرت نجمھ خاتون  و مادر مكرمھ )ع(حضرت موسى بن جعفر 

 .ك مادر ھستندیاز  )ع(حضرت رضا با  )س(حضرت معصومھ لذا 

د كھ در ھمان ییرى نپاید. نھ منوره واقع شده استیھجرى قمرى در مد ۱۷۳قعده سال یوالدت آن حضرت در روز اول ذ
لذا از آن پس تحت مراقبت و . بت شھادت پدر گرامى خود در حبس ھارون در شھر بغداد شدین كودكى مواجھ با مصیسن
 .قرارگرفت )ع(حضرت على بن موسى الرضا ت برادر بزرگوارش یترب

بھ مرو انجام شد و  )ع(رضا حضرت د گونھ ید مأمون عباسى سفر تبعیھجرى قمرى در پى اصرار و تھد ۲۰۰در سال 
 .ت خود را ھمراه ببرند راھى خراسان شدندین كھ كسى از بستگان و اھل بیآن حضرت بدون ا

ت بھ ھمراه یام والیو پ ینبیرسالت ز یدار برادر و ادایبھ شوق د )س(حضرت معصومھ ك سال بعد از ھجرت برادر، ی
ركت كرد و در ھر شھر و محلى مورد استقبال مردم واقع اى از برادران و برادرزادگان بھ طرف خراسان ح عده
ت و غربت برادر یام مظلومیپ) س(نبیز ھمچون عمھ بزرگوارشان حضرت زین جا بود كھ آن حضرت نیا. شد مى

لھ گر بنى عباس یرا با حكومت ح )ع(ت یاھلبرساندند و مخالفت خود و  شان را بھ مردم مؤمن و مسلمان مىیگرام
بانى مأموران یت كھ از پشتیاى از مخالفان اھلب د عدهین جھت تا كاروان حضرت بھ شھر ساوه رسیبد .كرد اظھار مى
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باً ھمھ مردان كاروان یجھ تقریحكومت برخوردار بودند،سر راه را گرفتند و با ھمراھان حضرت وارد جنگ شدند، در نت
 .ردندز مسموم كیمعصومھ را ن) س(دند، حتى بنابر نقلى حضرتیبھ شھادت رس

 )س(ت از زھر جفا، حضرت فاطمھ معصومھ یا بر اثر مسمومین ماتم و یاد از ایا بر اثر اندوه و غم زیبھ ھر حال ، 
تا  »ساوه«ن شھریاز ا: دیپرس. گر امكان ادامھ راه بھ طرف خراسان نبود قصد شھر قم را نمودیمار شدند و چون دیب

شھر : فرمود دم كھ مىیرا از پدرم شنید، زیمرا بھ شھر قم ببر: فرمودچند فرسنگ است؟ آن چھ بود جواب دادند،  »قم«
و ; ن خبر مسرت بخش مطلع شدند بھ استقبال آن حضرت شتافتندیبزرگان شھر قم وقتى از ا. ان ما استیعیقم مركز ش

اوانى از د و عده فریكش زمام ناقھ آن حضرت را بھ دوش مى »اشعرى«بزرگ خاندان  »موسى بن خزرج«در حالى كھ 
ھجرى قمرى  ۲۰۱ع االول سال یرب ۲۳اده و سواره گرداگرد كجاوه حضرت در حركت بودند، حدوداً در روز یمردم پ

شود شتر آن حضرت در جلو در  ده مىینام »ریدان میم«سپس در محلى كھ امروز . حضرت وارد شھر مقدس قم شدند
 .ب او شدیصزبانى حضرت نیزانو زد و افتخار م »موسى بن خزرج«منزل 

از با پروردگار متعال ین مدت مشغول عبادت و راز و نین شھر زندگى كرد و در ایروز در ا ۱۷آن بزرگوار بھ مدت 
 .بود

 . ارت ارادتمندان آن حضرت استیھم اكنون محل ز »ت النوریب«ھ بھ نام یمحل عبادت آن حضرت در مدرسھ ست

دگان مباركش یش از آن كھ دیھجرى پ ۲۰۱سال  »لى دوازدھم ربع الثانىبنا بر قو«ع الثانى و یسرانجام در روز دھم رب
ان را در ماتم خود بھ سوگ یعیده از جھان فروبست و شیار غربت و با اندوه فراوان دیدار برادر روشن شود، در دیبھ د

 »باغ بابالن«ھ نام رون شھر و بیكر پاكش را بھ سوى محل فعلى كھ در آن روز بیل فراوان پیمردم قم با تجل.نشاند 
ن كھ چھ كسى بدن مطھر آن حضرت را داخل قبر قرار دھد دچار یا شد دراین كھ قبر مھیھم. ع نمودندییمعروف بود تش

ك آمدند و پس از یدا شدند و بھ سرعت نزدیمشكل شدند، كھ ناگاه دو تن سواره كھ نقاب بھ صورت داشتند از جانب قبلھ پ
گرى جسد پاك و مطھر آن حضرت را برداشت و بھ دست او داد تا در دل یارد قبر شد و دكى از آن دو ویخواندن نماز 

 .خاك نھان سازد

 . ھاى خود سوار و از محل دور شدند ند بر اسبیان مراسم بدون آن كھ با كسى سخن بگویآن دو نفر پس از پا

 )ع(امام جواد و  )ع(حضرت رضا : ردگاررسد كھ آن دو بزرگوار، دو حجت پرو از علما بھ نظر مى یبنا بھ گفتھ بعض
 . انجام شده است یا الھین با حضور اولیباشند چرا كھ معموالً مراسم دفن بزرگان د

ن كھ حضرت یفش قرار داد تا ایا بر فراز قبر شریبانى از بوریموسى بن خزرج سا) س(پس از دفن حضرت معصومھ
ن یف عمھ بزرگوارش بنا كرد و بدین گنبد را بر فراز قبر شریولھجرى قمرى ا ۲٥٦بھ سال  )ع(امام جوادنب فرزند یز

ت یدلسوختگان عاشق وال یو دارالشفا. )ع(ت یاھلبسان تربت پاك آن بانوى بزرگوار اسالم قبلھ گاه قلوب ارادتمندان بھ 
 . وامامت شد
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 است رازی والفتوحاب الدین جمال شیخ بھ متعلق اصل در ری حسنی عبدالعظیم شاه زیارتگاه
 

مقبره بدان صورت کھ مطرح میشود اصیل نمی نماید آنجایی کھ بنای اولیھ مقبره را بھ  اولیھ روایات مربوط بھ بنای 
خاندان علوی نیز مانند سایر اعراب زمان خویش در فرھنگشان سنت ارج نزد چھ محمد بن زید داعی علوی میرسانند، 

بن موسی  حمزه اینجا و ھمچنین مقبره معروف مجاور آن موسوم  .رای آن نبوده استگذاری بھ قبر و ایجاد تأسیسات ب
مدفنش را برج " (ابراھیم خواص: "مردشبر می  ریبھ اکابر و اولیاء زیر باشد کھ حمدهللا مستوفی در شھبر متعلق باید 

، )بن موسیحمزة ھمان  شیربا در معنی درنده  سبعبا معادل گرفتن " (کسائی سابع قراء السبعھ"، )طغرل میدانند
احتمال زیاد ھمان ھشام بن عبیدهللا رازی بھ ( "ھشام"، ) بھ احتمال زیاد امامزاده ابوالحسن ری( "محمد بن حسن فقیھ"

بقعھ ای " (جوانمرد قصاب"و " شیخ جمال الدین ابوالفتوح"، )کھ گورستان خانوادگیش در روستای ارنبویھً ری است
عالم تاریخی شھر ری باید بھ بررسی نام و نشانھای فوق  عبدالعظیملذا برای پیدایی ). موجود استدر شھر ری بھ نامش 

میرسیم کھ تنھا ویژگیھای ھمین عالم مفسر  شیخ جمال الدین ابوالفتوححمدهللا مستوفی پرداختھ شود کھ از میان بھ خود 
ر است کھ با شاه عبدالعظیم حسنی علوی کامالً صاحب کتاب و تفسی شیخ جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علیدینی 

جایگزین شده  علویبا  علیو  حسنبا  جمال الدین حسینو  عبدالعظیمبا ابوالفتوح ، شاهبا  شیخ. ھمخوانی کامل دارد
معروف شیخ جمالدین پدید آمده ) باغ بھشتی( روضة الجنانباغ سیب احادیث منسوب بھ عبدالعظیم ھم از نام کتاب . است

چنین معرفی شده " شیخ جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی رازی" میسازمان دارالقرآن الکر در مقالھ ای از. تاس
 :است

صاحب تفسیر محل تولد ) جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد خزاعی رازی (نام ابوالفتوح رازی "
استادان مفید ثانی فرزند شیخ الطایفھ و عبدالرحمان . ق 552فاتتاریخ و. رى تاریخ تولد سال تولد ایشان مشخص نیست

تفسیر ابوالفتوح :ر یتفس یمعرف  .شاگردان منتجب الدین رازی و ابن شھر آشوب، ابن حمزه طوسی  .و ابوالوفای رازی
ندکی پس از آن یا ا 533تا  510او این تفسیر را در سالھای . رازی ، کھنترین و مشروحترین تفسیر شیعی ، بھ فارسی 

بوده نگارش این اثر در میانسالی او بوده  552نوشتھ کھ چون سال وفاتش ، بنا بر تحقیِق مصححان چاپ اخیر کتاب ، 
در متن کتاب بھ نام تفسیر اشاره ). ، مقدمة یاحقی و ناصح ، ص پنجاه و نھ ، شصت و دو1ابوالفتوح رازی ، ج (است 

ص (ست نویسھا و منابع ھم روزگار مؤلف ، از جملھ فھرست منتجب الدین رازی ای نشده است ، اما بنا بر اجماع د
تنھا در معالم العلما ی ابن . کھ شاگرد شیخ بوده ، ھمھ جا نام کتاب َرْوض الِجنان و َرْوح الَجنان آمده است ) 45

است ، چرا » روض «حّرف در آغاز آن م» روح «ثبت شده کھ قطعاًکلمة » َرْوح الجنان و َرْوض الجنان «شھرآشوب 
ابوالفتوح روایت روض الجنان و روح الجنان فی «: کھ خود ابن شھرآشوب در کتاب دیگرش ، مناقب ، گفتھ است 

بھ یکی از چاپھای کتاب یعنی » روح الجنان و روض الجنان «نام محّرف . »تفسیر القرآن را بھ من اجازه داده است 
در ایران و بویژه در زبان و قلم عموم این کتاب بھ نام کلی آن ، تفسیر . ه یافتھ است طبع میرزا ابوالحسن شعرانی نیز را
شیوة تنظیم تفسیر ابوالفتوح رازی اصوالً کالمی ـ روایی است ، اما : روش تفسیر . ابوالفتوح رازی ، شھرت یافتھ است 

ی و استشھاد بھ اشعار عربی برای روشن شدن از آنجا کھ بر جنبھ ھای ادبی واژه ھای قرآنی مانند مباحث لغوی و زبان
روش کار . معانی کلمات و جنبھ ھای صرف و نحوی نیز تأکید دارد، خصوصیت ادبی را ھم می توان بر آن افزود

مؤلف ، پس از ذکر مقدمھ ای کوتاه در معانی و اقسام قرآن و بحثی در معنای تفسیر و تأویل و استعاذه ، این است کھ آیھ 
از ھر سوره را بترتیب ، از فاتحھ تا ناس ، آورده و بھ صورت زیرنویس و لفظ بھ لفظ بھ فارسی استوار و  یا آیاتی

پاکیزه ای ترجمھ کرده است ، آنگاه از ابتدا، پس از ذکر بخشھای کوتاھی از آیات ، بھ تفسیر و شرح لغوی و صرفی و 
آرای مفسران و نحویان و لغویان و فقھا و متکلمان را با نحوی و فقھی و کالمی آن پرداختھ و در ھر مورد، اقوال و 

اشاره ھای تاریخی و قصص و حکایات و تمثیالت و مباحث فقھی نیز در کتاب . استفاده از منابع متقدم ذکر کرده است 
مباحث .مباحث تکراری در آیات بھ موارد قبلی ارجاع شده است و خود مؤلف نیز بھ این نکتھ اشاره دارد . آمده است 

زبان تفسیر، چھ در بخشھای ترجمھ . ذوقی و ادبی و عرفانی ھم بیش و کم در خالل بخشھای تفسیری مطرح شده است 
و چھ در بخشھای تفسیری ، استوار و ادبی و در عین حال ساده است و جز در بخشھای اندکی از مقدمھ و پاره ای 

ترجمة آیات در نسخھ ھای کھن یا نزدیک بھ زمان مؤلف ، . دمباحث ذوقی و عرفانی از شیوة نثر مرسل پیروی می کن
اصیل و حاوی مفردات و تعبیرات کھن و لھجھ ای است و از جھات متعدد زبانی با زیرنویس آیات در ترجمة تفسیر 

ییر و اما این ترجمھ ھا در نسخھ ھای متأخر، بویژه از سده ھای نھم و دھم بھ بعد، دستخوش تغ.طبری قابل مقایسھ است 
جنبھ ھای ادبی و زبانی تفسیر ابوالفتوح از جھات . تحریف شده و بھ نثر و زبان روزگار کاتبان نزدیک گردیده است 

برخی مختصات زبانی و گویشی کم نظیر و مشخص کھ احتماالً متعلق بھ گویش قدیم ری . متعدد سزاوار توجھ است
اھمیت دارد تفسیر روض الجنان نزدیک بھ دویست سال باشد، در کتاب دیده می شود کھ از نظر زبان شناسی 

تفسیرنویسی فارسی و نزدیک بھ پانصد سال تفسیرنویسی عربی را پشت سر دارد، بنابراین طبیعی است کھ از منابع 
 تفسیر پیش از خود سود برده باشد؛ با این حال ، کوچکترین نشانھ ای حاکی از استفادة او از تفاسیر فارسی پیش از خود
از قبیل ترجمة تفسیر طبری ، تاج التراجم ، سورآبادی ، قرآن پاک ، تفسیر قرآن مجید معروف بھ تفسیر کیمبریج ، در 

. شاید او با وجود میراث تفاسیر عربی خود را از رجوع بھ تفسیرھای فارسی بی نیاز می دیده است . دست نیست 
امی نبرده است ؛ فقط چندین بار از زمخشری مؤلف الکشاف عن ابوالفتوح رازی از تفاسیر فارسی و عربی زمان خود ن

56 
 



نشانھ ھایی چون تصریح بھ . حقایق التنزیل با احترام یاد کرده و اشعاری از او نقل کرده اما از کشاف نامی نبرده است 
. ی را اثبات می کندابوالفتوح رازی از اھّم تفسیرھای عربی پیشین اعم از شیعھ و سنّ  هنام و نقل آشکار مطالب ، استفاد

او در تفسیر خود از بسیاری مفسران پیشین ، از قبیل امام حسن عسکری علیھ السالم ، ابوالقاسم کعبی ، ابومسلم 
محمدبن بحراصفھانی ، ابوعلی جبایی و پسرش ابوھاشم جبایی ، ابوبکر اصّم، ابوالحسن ُرّمانی ، زّجاج ، حسین بن 

تّال نیشابوری و بویژه محمدبن جریر طبری ، نام برده و از تفسیرھای آنان و بھ طور فضل بجلی ، ابواسحاق ثعلبی ، ف
ابوالفتوح ھنگام بحث فقھی و کالمی در آیات ، اقوال مفسران اھل سنّت را . خاص از تفسیر طبری استفاده کرده است 

، بیان داشتھ »مذھب ما«تحت عنوان تقریباً با بی طرفی کامل ذکر کرده و نظر خود را بر مبنای فقھ و کالم شیعھ ، 
تفسیر ابوالفتوح در میان اّمھات تفاسیر شیعی پیشین ، حتی در مباحث لغوی و معانی واژه ھای قرآنی و استشھاد . است

بھ اشعار عربی ، با التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی و مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی قابل مقایسھ است و از 
ابوالفتوح ظاھراً از التبیان بھ طور مستقیم استفاده کرده اما بھ سبب . ظاھراً بر دو تفسیر دیگر رجحان دارد این نظر 

قرب زماِن تألیف از وجود مجمع البیان بی خبر بوده است و مشابھت این دو می تواند از اشتراک منابع و نزدیکی 
یع ابوالفتوح از منابع فقھی و کالمی فرق مختلف و مباحث استفادة وس. مشرب فقھی و کالمی دو مؤلف ناشی شده باشد

. تاریخی و قصص و حتی اسرائیلیات ، اھمیت آن را از این جھات نیز در میان آثار ھمگن سزاوار تحقیق کرده است 
یش قاضی نورّهللا شوشتری ضمن ستا. تفسیر ابوالفتوح رازی بر تفسیرھای عربی و فارسی بعد از خود اثر نھاده است 

از این تفسیر، اظھارنظر کرده کھ فخرالدین رازی اساس تفسیر کبیر خود را از این کتاب گرفتھ و برای دفع انتحال ، 
از میان تفسیرھای فارسی کھ از ابوالفتوح متأثر بوده و بوضوح و گاه . بعضی از تشکیکات خود را بر آن افزوده است 

وان بھ دو تفسیر پر آوازة شیعھ ، جالء االذھان و جالء االحزان معروف بھ بھ عین عبارت از آن نقل قول کرده اند، می ت
متن این دو . تفسیِر گازر تألیف ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی و منھج الصادقین مالفتح ّهللا کاشانی اشاره کرد

یر ابوالفتوح تقریباً از تفس.کتاب ، بویژه تفسیر گازر ، با روض الجنان اغلب یکسان و سزاوار سنجشھای دقیق است 
نسخة ناقص و کامل از این  53تاکنون . زمان حیات مؤلف مورد توجھ بوده و مرتب استنساخ و رونویسی شده است 

تفسیر ابوالفتوح را نخستین بار تنی چند از فضال، از . تفسیر در کتابخانھ ھای ایران و دیگر کشورھا شناسایی شده است 
بھ فرمان  1323در پنج مجلد آمادة چاپ کردند کھ دو مجلد آن در  1309و  1307در  جملھ ملک الشعرا صبوری ،

ش بھ دستور علی اصغر حکمت ، وزیر معارف وقت ، بھ چاپ  1315ـ 1313مظفرالدین شاه و سھ جلد باقی مانده در 
لف و تفسیر اوست ، در ھمین چاپ ، کھ در پایان مجلد پنجم حاوی مؤخره ای بھ قلم محمد قزوینی در بارة مؤ(رسید 
ش با تصحیح و  1320چاپ دیگری از این کتاب در ده جلد در ). در قم بھ صورت افست منتشر شده است 1404

با تصحیح و حواشی میرزا ابوالحسن شعرانی در  1382چاپ سوم این کتاب در . حواشی مھدی الھی قمشھ ای منتشر شد
آخرین چاپ آن . سامان یافت کھ بارھا بھ طریق افست تجدید طبع شده است  سیزده مجلد با نام روح الجنان و روح الجنان

کھن و ذکر نسخھ بدلھا و با مقدمھ ای مبسوط بھ کوشش و تصحیح  ھنسخ 38در بیست جلد با تصحیح و مقابلھ با 
قدس  ش ، از سوی بنیاد پژوھشھای اسالمی آستان1376تا  1365محمدجعفر یاحقی و محمدمھدی ناصح در سالھای 

آثار مفسر ابو الفتوح غیر از مجلّدات روض الجنان، روح االلباب، تبصره، العوام، رسائلی  .رضوی منتشر شده است 
 ".چند نیز بھ رشتھ تحریر برد

ُرشد بدون توجھ بھ اینکھ متولیان بقعھ کھن شیخ ابوالفتوح برای کسب در آمد از اسالم شیعی شکل شیعی  دانشنامھدر 
شیخ ابوالفتوح رازی در کسوت شیعی وی  ھیئت احادیثیموسوم ساختھ اند، عبدالعظیم یافتھ وی را بھ  گرفتھ و رسمیت

متولیان قدیم آن برای خالی نبودن . از خاندان علوی فردی تاریخی مستقلی معرفی نموده اند عبدالعظیم حسنیتحت نام 
را ھم در جوار مقبره معروف و اصلی وی بھ نام  عریضھ و ایز گم کردن عمدی یا غیر عمدی شیخ ابوالفتوح مقبره ای

  :خود شیخ ابوالفتوح رازی خوانده اند
 )از دانشنامھ رشد( عبدالعظیم حسنی

بن حسن بن علی بن ابیطالب علیھم السالم است کھ نسب او با  حضرت عبدالعظیم فرزند عبدهللا بن علی بن الحسن بن زید
 متقی او از بزرگان علماء و زاھدین و عابدین است، او مردی بزرگوار و. رسد علیھ السالم می واسطھ بھ امام مجتبی 4

توجھ را بھ خدمت ایشان داشتھ و  و نھایت توسل و. و از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام ھادی علیھ السالم است
  .احادیث بسیار از ایشان روایت می کند

دید فرمود ای  م ھادی علیھ السالم رسیدم چون آن حضرت مراعبدالعظیم روایت می کند کھ بھ حضور اما حضرت
فرزند رسول خدا می خواھم دین و اعتقادات  ای: عرض کردم! ابوالقاسم مرحبا و آفرین بر تو، تو حقاً ولی ما ھستی

: رمودید شماست بر آن باقی باشم تا خدا را مالقات کنم حضرت فأیو ت خود را بر شما عرضھ کنم کھ اگر مورد رضایت
و  اکرم صلی هللا علیھ والھ و سلم پیامبر من نیز شھادت بر توحید و یگانگی خداوند و رسالت را؛ عرضھ کن دین خود

و پس از او پیغمبری نخواھد بود و دین او آخرین ادیان است و پس از  اینکھ او بنده و رسول خدا و خاتم پیامبران است
بن  محمد و بعد بن الحسین علی و بعد حسین و بعد از آن حسن سپسو  المومنین علی علیھ السالم امیر امام و خلیفھاو 

الم و بعد از این علیھ الس بن علی محمد و بعد بن موسی علی و بعد بن جعفر موسی بعدو  بن محمد جعفر و بعد علی
 !بزرگواران توئی امام من ای موالی من
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جانشین او کھ غائب خواھد بود تا زمان خروج او  خلف است و بعد از او حسن بعد از من: فرمود ھادی علیھ السالم امام
  .برسد

ایشان  این بزرگواران دوست خدا و دشمن من معتقدم دوست: گفتم. گوید، سپس من ادامھ دادم  حضرت عبدالعظیم می
  :ھادی علیھ السالم فرمود سپس امام... دشمن خداست و اطاعت ایشان اطاعت خدا و معصیت ایشان معصیت خداست

بر ھمین اعتقاد ثابت بمان، خداوند تو ! بندگانش پسندیده ھمین دین است ای ابوالقاسم بھ خدا سوگند دینی کھ خداوند برای
  .در زندگی دنیا و در آخرت ثابت بدارد ثابت را بھ قول

ساربانان در محلھ ای بھ نام  ری از شھری بھ شھر دیگر عزیمت نموده تا در حضرت عبدالعظیم در اثر ستم حاکم زمان
زیارت قبری کھ ھم  و روزه مشغول و شبھا خارج شده بھ عبادتبھ  سردابیناشناس اقامت گزید و روزھا در  بھ طور

  .علیھ السالم است، می رفت حمزه فرزند موسی بن جعفرمقابل قبر خود اوست و متعلق بھ  اکنون در
مردی از اھالی ری در خواب رسول خدا را دید کھ حضرت  در این مدت بسیاری از شیعیان او را می دیدند تا اینکھ

در پای عبدالجباری و عبدالوھاب  درخت سیباین محل از دنیا خواھد رفت و در کنار  فرمود مردی از فرزندان فردا در
  .خواھد شد مدفون

نیز شب گذشتھ ھمان خواب را دیده بود و  آن مرد برای خرید آن درخت بھ صاحب باغ مراجعھ کرد لیکن صاحب باغ
  .تا در آنجا مدفون شوند را وقف شیعیان نمود درخت و تمامی باغمحل آن 

دنیا رفت و ھنگامی کھ او را برای غسل آماده می  ن مرض ازپس از مدتی حضرت عبدالعظیم مریض شد و بھ ھما
  :کھ درآن نوشتھ بود در جیب لباسش نوشتھ ای دیدند. کردند

  .حسن فرزند حسن بن علی بن ابیطالب علیھ السالم ھستم من ابوالقاسم عبدالعظیم فرزند عبدهللا فرزند علی فرزند
 از کجا می آئی؟ گفت از زیارت: ھ بھ خدمت ایشان رسیده بود فرمودشخصی از اھالی ری ک امام ھادی علیھ السالم بھ

  . امام حسین علیھ السالم
زیارت می کردی مانند کسی بودی کھ حسین علیھ السالم  )کھ نزد شماست(بدان اگر قبر عبدالعظیم را : حضرت فرمود

 " .را زیارت کرده است
.                                                                30، ص 6، ج و سفینھ البحار. 391، ص 2منتھی االمال، ج : منابع  

 مفصلترین توضیحات را در باب تاریخچھ اسالمی بنای این زیارتگاه و بقعھ آن را در دایرة المعارف بزرگ اسالم می
                                                                        .                                                            توان پیدا نمود

 )202:شماره مقالھ1 :جلد( میآستانھ حضرت عبدالعظ"
 

و بناھای ) ع(مجتبی عبدالھ از نوادگان امام حسن بن َحْضَرِت َعْبُداْلَعظیم، عنوانی کھ بر مرقد حضرت عبدالعظیم ھآْستان
  .شود اطالق می در شھر ریوابستھ و پیوستھ بھ آن 

در روزگار ) ع(طالب بن ابی بن علی زیدبن حسن بن بن حسن بن علی  بن عبدهللا  ابوالقاسم عبدالعظیم: تاریخی ھزمین
 خود را در مدینھ گذارد ه، و بھ قولی بھ دستور امام ھادی، خانواد)ع(رضا امام بھ قصد زیارت مرقد) ع(ھادی امام

 ھموالی، محل برخورد سھ محل ساریانان و کوی ھو در محل) 196بھبھانی، (را وارد ری شد و از سام) 17ھدایتی، (
عبدالعظیم ). 3/614نوری، (یکی از شیعیان جای گرفت  ھخان ، در)1/229کریمان، (حنفیان و شافعیان و شیعیان  هویژ

 ھادی میان سالھای اما چون امام. تاریخ دقیق درگذشت او دانستھ نیست. بعد درگذشت در ھمان شھر بیمار شد و چندی
ھادی  عبدالعظیم پس از امام م در سامرا بود و از ھمانجا عبدالعظیم را بھ ری فرستاد، نیز چون768-864/ق250-254

چندی پیش از مرگ عبدالعظیم، مردی بھ نام عبدالجباربن  .م باشد868/ق254بایست پس از  درگذشت، تاریخ فوت او می
کریمان، (توان دریافت کھ مذھب تسنن داشتھ است  می) 577ص (قزوینی رازی  ھھ از گفتعبدالوھاب رازی، ک

درگذشت  پس از. خوابی کھ دیده بود باغ خود را برای دفن عبدالعظیم و شیعیان دیگر وقف کرد ، در پی)1/388
ھمین سبب آرامگاه بھ  .(196 بھبھانی،(او را در آن باغ نزدیک درخت سیبی بھ خاک سپردند  هعبدالعظیم جناز

 ھعبدالعظیم مردی بھ پرھیزکار و دانشمند و از جمل حضرت). 50مرعشی، (عبدالعظیم بھ مشھدالشجره معروف گشت 
نیز محدثان . واسطھ نقل کرده است او روایاتی از امامن معاصر خود بی .(3/614نوری، (بود » مرضی«محدثاِن 

 کتابھایی ھمچون ُخطَب. اند ب رویانی از او سماع حدیث کردهعبدهللا برقی و ابوترا ابی بزرگی چون احمدبن
  .شده است بھ او نسبت داده) 3/614نوری، (و یوم و لیلھ ) 173؛ نجاشی، 64حلی، (امیرالمؤمنین 

  بخش یکم ـ ساختمانھا
یا ) 170اصطخری، (باطان یا باب طاق  هسپردند، در درواز باغی کھ پیکر حضرت عبدالعظیم را در آن بھ خاک

پیش دوام داشت، چنانکھ مالحسین  هاسالمی واقع بود و این وضع تا حدود یک سد ماطاق، بیرون از باروی ری عھد
انگلیسی در  ای کھ کرپورتر جھانگرد نیز نقشھ). 401ص (بھ این معنی تصریح کرده است ) م1500/ق906 د(کاشفی 

اما شگفت ). 1/394کریمان، (داده است  بیرون شھر نشانشاه از ری کشیده، مرقد عبدالعظیم را در  روزگار فتحعلی
حتی مستوفی با آنکھ از مقبره امامزاده حسن و . اند ای نکرده اشاره است کھ بیشتر منابع جغرافیای کھنتر بھ این مرقد
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رده یاد ک ]ریدر ناحیھً غار در [موسی کھ ظاھراً ھمان حضرت حمزه است،  یکی از نوادگان امام ابراھیم خواص و
کھ حمدهللا مستوفی بھ  جیانامامزاده حسن بن الحسن معروف بھ :اصالحیھ(. نامی از عبدالعظیم نبرده است ،)54ص (

امامزاده ای کھ در ری نامی مشابھ دارد، . ھمراه تھران در ناحیھ غار نام می برد، در خود ناحیھ جی تھران است
 ).سوب بھ حمزهً ھم در ری است نھ در نھ غاریا خوار تھرانامامزاده ابوالحسن است نھ امامزاده حسن، مقبره من
مرکزی و اصلی آستانھ  ھبزرگ در آغاز شامل بنای حرم یعنی ھست مرقد حضرت عبدالعظیم ھمانند دیگر زیارتگاھھای

. مددرآ ای شامل ایوانھا و صحنھا و رواقھا دیگری پیرامون آن احداث شد و بھ شکل مجموعھ بود کھ بھ تدریج بناھای
  .رود آستانھ بھ شمار می امامزاده حمزه و امامزاده طاھر در جنب حرم عبدالعظیم نیز جزو بناھای ھبقع

مأخذ مستندی کھ در باب بنای حرم تاکنون دیده شده است،  کھنترین. از نخستین بنای بقعھ آگاھی دقیقی در دست نیست
 مذکور یعنی مجدالملک قمی بر اوستانی وزیر برکیارق است کھ در آن بھ بانی سر در سر در آجری درگاه اصلی حرم

دیوار سمت چپ ھمان درگاه  ای کھ در سالھای اخیر در اما در کتیبھ. اشاره شده است) م11/ق5 هاواخر سد(سلجوقی 
د (ھجری بنای بقعھ توسط محمدبن زید داعی علوی  دوم قرن سوم ھاند کھ در نیم اند، یادآور شده تعبیھ کرده

این مطلب درست باشد، باید گفت کھ داعی زیدی اندکی پس از درگذشت  اگر. تعمیر اساسی شده است) م900/ق287
  .را کھ قبالً بنا شده بود، تعمیر کرد و شاید ھم بنای اصلی آن را ساخت وی ھعبدالعظیم، بقع

الذکر   سابق ھتیباین، متخصصان پس از پژوھش در اطراف دیوار آجری درگاه اصلی حرم کھ دارای ک گذشتھ از
کتیبھ در اطراف درگاه وردی، از آثار  ھایی از زیر و کنار دیوارھای آن اند کھ پاره روزگار سلجوقی است، یادآور شده

 ھاین بخش از حرم ساخت ھتوان گمان کرد کھ دست کم ھم رو می این از). ، حاشیھ2/419کریمان، (بویھ است  روزگار آل
 ھھم اند کھ با این ھمھ، برخی گفتھ. ار سلجوقیان بھ دست مجدالملک قمی نوسازی شده استروزگ بویھ بوده و سپس در آل

این تاریخ نادرست بھ نظر  کھ) 1/146مصطفوی، (ق است 498-495این سردر از آثار مجدالملک قمی و متعلّق بھ 
  .آید می

عھ و احداث بناھای تازه در آستانھ در چندانی در باب تعمیر یا توس از روزگار سلجوقیان تا صفویان آگاھی درست و
شیعی  آشکار است کھ این بقعھ در طی روزگار مورد توجھ امیران و سالطین ایران، خاصھ حاکمان دست نیست، ولی

دینار بھ آن بقعھ اختصاص داده  200 باوند در طبرستان ساالنھ  الدولھ اردشیر، امیر آل مذھب بوده است، چنان کھ حسام
شاھرخ . تیموریان نیز مورد توجھ بوده و آثاری از آن دوره برجای است این بقعھ در روزگار). 120ندیار، اسف ابن(بود 

  .)2/321عبدالرزاق سمرقندی، (زیارت آنجا رفتھ است  تیموری خود بھ
 اندند،رس موسی کاظم می روزگار صفویان کھ نسب خویش را بھ امامزاده حمزه فرزند امام حضرت عبدالعظیم در ھآستان

بقعھ ھمواره فزونی یافت تا در  ای در اطراف حرم بنیاد گردید، و اھمیت این بسیار مورد توجھ واقع شد و آثار و ابنیھ
مورد توجھ واقع شد و بیشتر بناھای وابستھ بھ حرم  روزگار قاجار کھ بھ سبب نزدیکی شھر ری بھ پایتخت، سخت

حضرت  ھاخیر نیز آستان هدر نیم سد. ساختھ یا تکمیل و تزیین گشتروزگار  عبدالعظیم و امامزاده حمزه در ھمین
گرانبھایی از  مانند دیگر بقاع متبرکھ و معروف ایران، رو بھ توسعھ نھاد و با کشف آثار کھن و بسیار عبدالعظیم،

و تزیین ھرچھ  متولیان وقت بھ توسعھ و تکمیل روزگار بویھیان بھ این سوی، بر اھمیت تاریخی آن بسی افزوده گشت و
حضرت  ھآستان ھابنی. کھن و پرارزش آن چون ضریح و صندوق ھمت گماشتند بیشتر آستانھ و تعمیرات بنیادی بخشھای

  :زیر است عبدالعظیم بھ شرح
ترین آثار تاریخی آستانھ در ھمین بخش  کھن مرکزی و اصلی آستانھ است و ھطور کھ اشاره شد حرم ھست ھمان: حرم1 .

  :حرم متشکل از چند بخش است. شود مشاھده می
براساس . در دست نیست در باب ساختمان حرم، پیش از روزگار سلجوقیان، آگاھی مستندی: ساختمان اصلی حرم

وزیر شیعی ) م1099/ق492مقـ (بر اوستانی  کھنترین مأخذی کھ بھ نظر رسید، مجدالملک ابوالفضل اسعدبن محمد
) ع(حسنی بھ شھر ری و و بسی از َمشاھدسادات علوی و اشراف فاطمی بدالعظیممشھد سیدع«مذھب برکیارق سلجوقی، 

آمد  آستانھ پدید ھش کھ تغییراتی در مجموع1347در ). 220قزوینی رازی، (» و شمع و اوقاف فرموده یا آلت و عّدت
ت، پس از برداشتن واقع اس گونھ کھ در تعمیر مسجد باالسر کھ در سمت غربی حرم مطلب فوق بھ اثبات رسید، بدین

کارشناسان با آشکار شدن این دیوار برای دستیابی بھ  .ای ھویدا شد بخشی از اندوِد دیوار، رگ چین آجرِی آراستھ
پس از برداشتن اندود . حرم، در پیرامون درگاه اصلی حرم نیز بھ کاوش پرداختند تاریخ ساختمان مدارک قطعی در باب

ای در  با حاشیھ و سفالھای عالی با نقشھای دلپذیر و ستونھا کوچکی روی دیوار،زیبا  ھنیز، خشتھای پخت آن قسمت
براوستانی را آشکارا بھ عنوانی بانی حرم یاد کرده بود  ای زیبا نمایان شد کھ نام مجدالملک پیرامون درگاه حاوی کتیبھ

م 1538/ق945کھِن حرم، تاریخ  از سوی دیگر بر روِی دِر آھنیِ ). ش1365زمستان  ؛ مشاھدات نگارنده،5پیرنیا، (
آن باید مربوط بھ  ھای کوفی طھماسب اول نقش شده است، ولی بھ نظر کارشناسان، این در و کتیبھ روزگار شاه یعنی

بنای کنونی حرم، غیر از ). 24ھدایتی، ( روزگار سلجوقیان باشد کھ سپس در روزگار صفویان بازسازی شده است
  .آثار روزگار صفویان است ره شد، بیشتر ازبخشھای کھنتری کھ بھ آن اشا

اند کھ در  گوش پدید آورده فیل 4آن،  ھگوش 4سلجوقیان بر فراز  ضلعی است و مانند بیشتر بناھای روزگار 4حرم، بنایی 
 رسد ضلعی بھ نظر می 16باالتر از آن نیز بھ سبب طاقبندیھای کوچک، . گیرد خود می ضلعی بھ 8باال شکل 

اصلی حرم در شمال  درگاه. شود دری بھ رواقھای مجاور گشوده می ھحرم در ھر ضلع بھ وسیل). 1/291مصطفوی، (
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دو مصراع ). 27ھدایتی، (مشرق بوده است  آن و رو بھ سوی ایوان بزرگ و ایوان شمالی، مدخل اصلی حرم در سوی
سطح . بر آن نقش شده است) ع(ھادی امو ام) ع(رضا و امام) ص(پیامبر در اصلی حرم زّرین است و احادیثی از) ھلنگ(

 2ارتفاع  محافظت خطوط و نقش و نگارھای آن و نیز دیوار آجری کھن کنار درگاه را از زمین بھ در را برای ھدولنگ
  .اند متر با حفاظتی از شیشھ پوشانیده

راھرِو جنوبی حرم در  کاری شده و اشعاری بر ان حک گشتھ، بھ بسیار زیبا منبت دِر جنوبی حرم کھ از چوب است و
  .یابد باالسر راه می درب شرقی نیز بھ راھرِو شرقی حرم، و دِر غربی بھ مسجد. شود امامزاده حمزه گشوده می شرق

. متر پوشیده شده است 65/1مرمر سیاه و سفید بھ ارتفاع  ای از سنگ گرداگرد دیوارھای درون حرم، از پایین یا ازاره
 م بھ بھ فرمان1857/ق1273کاری در  این آینھ. کاری شده است زیبایی آینھ ھسقف بھ گون خود از باالی ازاره تا سقف و

بر فراز . شود از آینھ دیده می گوشھا زیبایی پوشیده زیر سقف، فیل). 1/161مصطفوی، (شاه انجام یافتھ است  ناصرالدین
  .شده است ای احادیثی نقش این طاقھا و گرداگرد حرم، بر کتیبھ

م ھمراه با 15/ق9 هدر سد. جدا بوده است امامزاده، حمزه و حضرت عبدالعظیم در قدیم از یکدیگر ھاً دو بقعظاھر
چوبی مورخ  ھکتیب 2این معنی از . مجموعھ درآمده است ساختمانھای اطراف، این دو بقعھ بھ صورت یک

شاه بوده و سپس آن را در  ناصرالدین هرکھنی کھ پیشتر میان مسجد باالسر و مقب کاری م بر روی دِر منبت1444/ق848
در ). 374، 1/373مصطفوی، (تگردد کار گذاردند، ھویداس راھروی کھ بھ شمال ایوان امامزاده حمزه منتھی می ھدھان

امامزاده  ھکھ مبدل بھ داالنی شده کھ اکنون بھ ایوان بقع دیوار جنوبی حرم بھ سمت غرب، بھ احتمال ثوی محرابی بوده
  .)6پیرنیا، ( وط شده استحمزه مرب

طھماسب صفوی  م شاه1543/ق950 ترین مأخذ در باب ضریح مرقد حضرت عبدالعظیم، فرمان مورخ کھن: ضریح
. آید کھ تا آن زمان بر گرد مزار، ضریحی نبوده است برمی از فرمان یاد شده. متولی و موقوفات آستانھ است هدربار

یری از دست رساندن زایران بھ صندوق مزار، دستور داد کھ ضریحی برای جلوگ طھماسب صفوی در این فرمان،
بوده است  شاه بر جای نماید کھ این ضریح تا روزگار فتحعلی چنین می). 79ھدایتی، (مزار نصب شود  چوبی بر گرد

ه قاجار آن شا فتحعلی. دست نیامده است زیرا ھیچ اطالعی در باب مرمت یا تغییر ضریح طھماسبی تا روزگار قاجار، بھ
شاه تعمیر  این ضریح در روزگار ناصرالدین). 10/106میرخواند، ) ضریح را با ضریحی از نقره تعویض کرده است

 ای از ش بھ سبب لرزش سخت و سستِی بِن آن، پاره1328با اینھمھ در ). 1/151مصطفوی،  ؛2/1332ایرانشھر، (شد 
متر بر  سانتی 35ارتفاع  ای از سنگ مرمر بھ آن را بر پایھ و) 151، 1/150ھمو، (بخشھای ضریح را تعویض کردند 

و  95/2و پھنای آن  87/3درازای ضریح . جای ماند ھا و اشعار بر اما بخش باالی ضریح شامل کتیبھ: پای داشتند
ای ھا بھ استثن در پشت این دھانھ. شود مشبک دیده می ھدھان 14ضریح جمعاً  در گرداگرد. متر است 40/2ارتفاعش 

از دست  ای بزرگی برای جلوگیری رود، صفحات شیشھ شرقی ضریح کھ درب ورودی آن بھ شمار می ھجبھ میانی ھدھان
الرحمن بھ خط  های است کھ سور کتیبھ باالی ضریح و گرداگرد آن ھبر حاشی. اند رساندن زایران بھ صندوق تعبیھ کرده
شاه، بانی  در این اشعار، نام فتحعلی. ی بھ فارسی رقم خورده استاشعار دیگری ھثلث بر آن نقش شده و در زیر، بر کتیب

گرداگرد ضریح،  بر فراز و. شود شاه خوانده می السلطان، مجری تعمیر آن در روزگار ناصرالدین امین ضریح نقره و
 4ریح، ض ھگوش 4افزون بر این، در  عدد ـ و 12عدد و در ھر عرض  20گلدان زرین زیبا ـ در ھر طول  64جمعاً 

  .گلدان زرین بزرگتر نصب شده است
سوی آن،  4عبدالعظیم، صندوق چوبی روی مزار است کھ در  ھترین آثار تاریخی آستان یکی از نفیس :صندوق مزار

حکاکی شده ) 1/149مصطفوی، (اصفھانی  بن محمد نامھ و آیات قرآنی بھ خط نسخ و ثلث برجستھ، توسط یحیی زیارت
روی آن، بھ دستور خواجھ  ھاین صندوق بھ تصریح کتیب. است م بر روی آن قابل خواندن1325/ق725است و تاریخ 

از  مذکور، بنای مرقد نیز ھبھ تصریح کتیب. روزگار ابوسعید ایلخاِن مغول ساختھ شده است الدین محمد، مقارن نجم
زیرا چنان کھ اشاره شد، تجدید بنای  ،بایست مرقد را تعمیر کرده باشد الدین می نجم اما خواجھ). 23ھدایتی، (ھموست 

صندوق یاد شده کھ در اثر مرور زمان فرسوده . مجدالملک انجام یافت اصلی حرم در روزگار سلجوقیان و بھ فرمان
 مصطفوی،(زیبایی مرمت شد  ھمحمد صنیع خاتم، ھنرمند مشھور عصر، بھ گون توسط حاج ش1329شده بود، در 

  .است متر بر جای 20/1و پھنای یک و ارتفاع  58/2بھ درازای  و اکنون) 24؛ ھدایتی، 1/150
بار توسط  این گنبد نیز نخستین. آستانھ است گنبد زراندود حضرت عبدالعظیم، خود از جملھ آثار کھن: ھا گنبد و گلدستھ2 .

اول  ھدرج ھای بقاع متبرککرد، ساختھ شد، گنبد مانند دیگر گنبدھ تجدید بنا می مجدالملک براوستانی، آنگاه کھ بقعھ را
روزگار  پوشش درونی، شامل طاق ضربی مدور و پوشش بیرونی مخروطی شکل بود کھ در. جدار است 2دارای 

شاه طالکاری شد  ناصرالدین م بھ فرمان1854/ق1270و در ) 1/291مصطفوی، ۰طھماسب تغییر شکل یافت  شاه
 18متر و بھ صورت محدب حدود  12عمودی حدود  ھ صورتارتفاع گنبد از رأس تا سطح بام ب). 1/391کریمان، (

ھای باالیی، اشعاری با خطوط زرین بر متن  بر کتیبھ. نصب شده است ردیف کتیبھ 2بر گرداگرد گنبد، . متر است
باالی  ھتر از کتیب زیرین کھ عریض ھبر کتیب. شاه است طالکاری گنبد بھ فرمان ناصرالدین الجوردی رنگ حاکی از

. کاری شده است ھمراه با دیوارھای حرم آینھ پوشش درونی گنبد،. نقش بستھ است» انا فَتَْحنالََک فَْتحاً ُمبیناً « ھیاست، آ
شاه، ھمراه با طالکاری  م است و بھ فرمان ناصرالدین19/ق13 هدوم سد ھنیم ھای حرم برخالف گنبد، از آثار گلدستھ

ھا یا بخش  گلدستھ ھمتر و قطر میل 24ھا از رأس تا سطح بام حدود  هارتفاع منار). 1/161مصطفوی، (گشت  گنبد، بنا
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ھای  ھا بر پایھ این مناره. توان رفت باالی آن می پلکان داخلی بھ 2 ھاز ھر مناره بھ وسیل. متر است 2ای آن  استوانھ
  .متر استوار شده است 20/4 شکل آجری بھ درازای ھر ضلع مربع
است کھ بیشتر در روزگار صفویان و قاجاریان ساختھ یا  اف حرم، صحنھا و ایوانھاییدر اطر: صحنھا و ایوانھا3 .

این بنا در . صحن و ایوان فعلی، صحن و ایوان بزرگ آستانھ در شمال حرم است مھمترین. تعمیر و تزیین شده است
کنھا واقع  کفش و سوی آنساختمان ایوان بزرگ آینھ در این صحن کھ اکنون در د. شاه ساختھ شد ناصرالدین روزگار

م م 1891/ق1309اصغرخان در فرزندش میرزاعلی السلطان آغاز شد و در زمان خان امین است، بھ دستور میرزاابراھیم
ایوان از سنگ مرمر  هازار. ستون سنگی بلند و بسیار زیباست 10دارای  این دیوان). 1/151مصطفوی، (بھ پایان رسید 

. حکایت دارد ای بر کاشی نقش گشتھ کھ از نام بانی آن مدخل ایوان بھ سوی حرم، کتیبھدر باالی  .سیاه و سفید است
ھای  کتیبھ. شده است بخش آستانھ محسوب می اند کھ سابقاً بھ جای رواق و ایوان شمالی، مسجدی بوده کھ برخی حدس زده

تمال ھست کھ مسجدی در بخش شمالی کند و این اح سرا را اد می جنت کاری کھ در خزانھ است، نام جفت دِر منبت 2
آن  کاری ایوان در سالھای اخیر این صحن سنگفرش شد و آینھ). 1/157ھمو، (وجود داشتھ است  سرا حرم بھ نام جنت

م بھ فرمان 1537/ق944 ایوان جنوبی حرم در. طاھر جای دارد در شرق صحن بزرگ، بنای امامزاده. تجدید گشت
شاه توسط  م بھ فرمان ناصرالدین1854/ق1270 و در) 26؛ ھدایتی، 2/1331رانشھر، ای(طھماسب اول ساختھ شد  شاه

. 1: صحنھای دیگر آستانھ در گرداگرد حرم عبارتند از). 1/391کریمان، ) کاری و تزیین شد میرزاآقاخان نوری آینھ
اکنون بھ  حن ولیعھدی کھشاه، یا ص صحن ناصرالدین. 2السلطان در شمال غربی حرم؛  امین ھیا مدرس صحن باغ طوطی

جنوبی کھ بھ صحن  صحن. 4جان در شرق حرم؛  صحن باغ علی. 3صحن کاشانی معروف است، در غرب حرم؛ 
  .امامزاده حمزه معروف است

ای بزرگ است کھ  ھای روزگار صفویان، محوطھ باالسر، در غرب حرم، از ساختھ مسجد و رواق: رواقھا و مسجدھا4 .
از سنگ مرمر  این مسجد هازار. شود شاه مربوط می ھایی در غرب آن بھ صحن ناصرالدین نجرهراھرو و پ ھبھ وسیل

رواق دارای محرابی بسیار زیبا از کاشیھای  این. کاری است از باالی ازاره تا سقف و خود سقف آینھ. سیاه و سفید است
  .است گرداگرد محراب آیات قرآنی نقش شده معرق رنگارنگ است کھ بر روی آنھا و
روی آن، در  ھکاری است کھ بھ شھادت کتیب سوی شرق، دری زیبا و منبت میان مسجد باالسر و حرم عبدالعظیم از

 بر باالی این در،. دستور اعتمادالدولھ و توسط میرزامحمدحسین شیرازی ساختھ شده است م بھ1855/ق1271
  .است کاری دیوار رواق آینھھای مشبک واقع است کھ گرداگرد آن مانند سایر بخشھای  پنجره

. پیوندد شرق بھ حرم عبدالعظیم می در جنوب مسجد باالسر رواق دیگری است کھ از جنوب بھ حرم امامزاده حمزه و از
مشاھدات (کاری است  سفید و از باالی آن تا سقف و خود سقف آینھ ای از سنگ مرمر سیاه و این رواق نیز دارای ازاره

  .)نگارنده
، واقع است کھ (1/293 مصطفوی،(ھای روزگار صفویان  رم عبدالعظیم، مسجد زنانھ یا پایین پا، از ساختھح در شرق

آن مدخل را مسدود و دھلیز آن را بھ مسجد  ولی سپس. پیش از احداث صحن و ایوان شمالی، مدخل اصلی حرم بود
آستانھ  ھکاری کھ اکنون ر خزان ھای درھای منبت کھ اشاره شد، از کتیبھ ھمان سان). 272ھدایتی، (زنانھ تبدیل کردند 

ھدایتی،  ؛1/157مصطفوی، (سرا در بخش شمالی حرم بوده است  حدس زد کھ مسجدی بھ نام مسجد جنت تواند است، می
شمالی و حرم عبدالعظیم واقع  دور نیست کھ آن مسجد، ھمان رواق کوچکی باشد کھ اکنون میان ایوان بزرگ). 27

رواق از کاشی معرق و رنگارنگ  هازار. پیوندد حرم می در زرین بزرگ بھ 2 ھاز سوی جنوب بھ وسیل این رواق. است
میان این رواق و مسجد زنانھ یا مسجد پایین پا در شرق حرم، . کاری است سقف آینھ ھاست و از باالی آن تا سقف و ھم

و بر باالی آن تاریخ  آن حکاکی شده ھبر حاشی ای حاوی آیات قرآن مجید بزرگ چوبی زیبایی جای دارد کھ کتیبھ درِ 
  .م ـ روزگار تیموریان ـ قابل مشاھده است1499/ق904
معروف و در طرف جنوب  ھمتبرک از بقاع) ع(کاظم ، فرزند امام موسی)ھـ م(امامزاده حمزه  ھالف ـ بقع: امامزاده5 .

دِر شمالی بھ رواق میان مسجد . پیوندد ت اطراف میبیونا سوی بھ 4امامزاده حمھ از . غربی حرم عبدالعظیم واقع است
 درِ . دِر جنوبی بھ مسجد زنانھ و دِر شرقی بھ راھرِو جنوبی حرم عبدالعظیم متصل است باالسر و حرم امامزاده حمزه،

نیز از بقاع  ،)ع(العابدین امام زین از فرزندان) ھـ م(امامزاده طاھر  ھاند؛ ب ـ بقع غربی را اکنون با دیوار مسدود ساختھ
  .جان واقع است بزرگ، میان این صحن و باغ علی عبدالعظیم و در سوی شرقی صحن ھجنب آستان ھمتبرک

شد، حرم حضرت عبدالعظیم از دیرباز مورد توجھ بوده است و از ھمان روزگاری  چنان کھ اشاره: موزه و خزانھ6 .
امیران و وزیران و  اطراف حرم پدید آمده و اشیایی از سویبنای بقعھ پی افکنده شد، بھ تدریج آثاری در  کھ نخستین

ارزشمندترین آثار ھنری اسالمی بھ شمار  مردم بھ حرم اھدا شده کھ ھریک نسبت بھ قدمت و نفاست خود از جملھ
گشتھ، و از فرسودگی و ویرانی، در تعمیرات متعدد آستانھ، بھ خزانھ منتقل  ای از این آثار برای جلوگیری پاره. روند می

کھنترین . اند شده ای محافظت چینھای آجری اطراف حرم، در جای خو با پوششھای شیشھ مانند کاشیھا و رگ برخی ھم
توان یافت کھ  طھماسب صفوی می م شاه1543/ق950 عبدالعظیم را در فرمان مورخ ھآستان ھخبر مستند در باب خزان

از این ). 79ھدایتی، (جدید بیابند  ھ، محلی مناسب برای خزاناطراف آستانھ وی طی آن دستور داده در میان منازل
اشیای نفیس و ھدایای  عبدالعظیم محلی برای خزانھ بوده کھ البد ھآید کھ پیش از آن ھم در آستان آشکارا برمی فرمان
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یس آستانھ را بھ خزانھ منتقل سالھای اخیر نیز تعدادی از آثار نف در. اند داشتھ ھا را در آنجا نگھ می زایران و احیاناً نقدینھ
  :توان بھ اشیاء زیر اشاره کرد میان می اند کھ از آن ساختھ

رسد ازجملھ کھنترین آثار این بنا  سانتیمتر کھ بھ نظر می 120و  70کوفی بھ ابعاد  ھایی بھ خط الف ـ دو در آھنی با کتیبھ
طھماسب اول  سلطنت شاه هم دور1538/ق945تاریخ ھا  با آنکھ بر روی کتیبھ. متعلق بھ روزگار سلجوقیان باشد و

است ) م12و  11/ق6و  5 هسد(سالجقھ  هخطوط دور کارشناسان این خط کوفی مربوط بھ هشود، بھ عقید صفوی دیده می
). 155، 1/154مصطفوی، (م 16و  15/ق10و  9ھای  باشد چھ رسد بھ سده م13/ق7 هتواند مربوط بھ سد و حتی نمی

سالجقھ نصب بوده  کتیبھ بر درھایی مربوط بھ روزگار 2توان حدس زد کھ این  ھا بھ ثبوت رسد، می تیبھک اگر قدمت این
ھای قدیم را با تغییراتی بر درھای  کتیبھ و در روزگار صفویھ آن درھا را بھ سبب فرسودگی تعویض یا مرمت و ھمان

و سپس بھ ) ھمانجا(امامزاده حمزه نصب شده است انتھای معبر جنوب غربی  در بعدھا در 2این . اند جدید نصب کرده
  .اند آنھا را بھ خزانھ منتقل ساختھ سبب نفاست،

اسماعیل اول صفوی کھ  متر مربوط بھ روزگار شاه 94/0و  77/1ابعاد  کاری بسیار کھن و زیبا بھ ب ـ دو دِر منبت
 م بھ دست1512/ق918این اشعار تاریخ  از). 27، 26ھدایتی، (برجستھ بر آن نقش بستھ است  اشعاری بھ خط ثلث

درھا پیش از احداث صحن  اند کھ این حدس زده. اسماعیل اول صفوی است آید کھ مربوط بھ روزگار حکومت شاه می
، 1/156مصطفوی، (فعلی بوده است  ھزنان بزرگ و ایوان شمالی، مدخل اصلی حرم از سوی مشرق، یعنی مسجد

157(.  
جنوب شرقی مسجد باالسر حرم برداشتند و در شمال  ھپیش از آن را از گوش یس کھ مدتھاکاری نف ج ـ یک در منبت

  .آستانھ منتقل ساختند ھحمزه نصب کردند و سپس بھ خزان ایوان امامزاده
 2 این در بر روی. شاه تبدیل شد جای داشتھ است در مسجد ھوالکو کھ بعداً بھ آرامگاه ناصرالدین اند کھ این در قبالً  گفتھ

ھای مذکور را بر  تعویض آن، کتیبھ تر بوده و پس از بر روی دری کھن. گویند کتیبھ بھ خط ثلث برجستھ ھست کھ می
ھا و احتماالً دِر  رو این کتیبھ از این. شود م دیده می1444/ق848 ھا تاریخ بر این کتیبھ. اند روی در جدید نصب کرده

  .)1/156مصطفوی، (ست روزگار شاھرخ تیموری ا ھای اصلی، از ساختھ
این پنجره بر فراز . خشت کاشی 12متر، مرکب از  56/1و  58/1نفیس بھ ابعاد  د ـ یک پنجره از کاشی مشبک بسیار

قاجار در ایوان  کاری عصر ای کھ مربوط بھ آخرین آینھ ایوان بزرگ شمالی نصب بوده و بھ استناد کتیبھ در میانی
  .)1/160ھمو، (م ساختھ شده است 1891/ق1309 السلطان در ه بھ دستور امینشا مذکور است، در عھد ناصرالدین

نفیس، قرآنھای خطی، فرشھای متعدد، شمعدانھای قدیمی و پرارزش و تابلوھای  ھای بسیار ھـ ـ چیزھایی از قبیل پرده
  .روپوش زری و کھن صندوق مزار مربوط بھ روزگار صفویھ نقاشی و

 مندان قرار گیرد، ای کھ در معرض بازدید عالقھ طبقھظبندی این اشیاِء نفیس بھ گونھ اکنون برای گردآوری و ھم
این موزه متشکل از سر  دِر غربی. شاه در دست ساختمان است آستانھ در غرب صحن ناصرالدین هموز هساختمانی ویژ

با آغاز . ھ خزانھ منتقل گشتھ بودفرسودگی و انھدام ب در کاشی بسیار کھن و زیبای حرم است کھ قبالً برای جلوگیری از
  .ھای بسیار کھن و زیبای آن توسط استادان فن، در غرب موزه نصب شده است کتیبھ بنای موزه، این سردر و

یا وقف شده، کتابھا و  حضرت عبدالعظیم اھدا ھھمراه با اشیای گرانبھایی کھ در طی روزگار بھ آستان: کتابخانھ7 .
جلد کتاب وقف آستانھ  119م تعداد 1627/ق1037 عباس صفوی در ده است، چنانکھ شاهقرآنھای خطی نفیسی ھم بو

  .)3/64مرکزی،  ھکتابخان) جلد از آنھا ھنوز باقی است 3کرده کھ 
اما از . م از آن استفاده کرده است1814/ق1230نوری در حدود  ای در آستانھ بوده است کھ میرزامحمدتقی البد کتابخانھ

بایست مربوط بھ روزگار  ، ظاھراً می)1/158مصطفوی، (کن ایوان بزرگ بوده  کفش در محل فعلیمحل و چگونگی 
اردیبھشت آن سال در  در. ش دایر بوده است1324در . باشد کھ طی آن ابنیھ و بیوتات آستانھ توسعھ یافتھ است قاجار

ترین قرآن خطی آستانھ کھ در  کھن. رجای استنیز ب طبقھ ساختھ شده کھ تاکنون 2ای در  جنوب امامزاده حمزه، کتابخانھ
ایران باستان ثبت شده، قرآنی است بسیار نفیس بھ خط نسخ و ثلث کھ در  هقرآن موز ھفھرست راھنمای گنجین

اسناد و  ھنیز مجموع). 1/159؛ مصطفوی، 28ھدایتی، (طھماسب اول نگاشتھ شده است  روزگار شاه م بھ1533/ق940
ترین سند  کھن. شود کتابخانھ نگاھداری می آستانھ کھ بھ ھمت احمد ھدایتی گردآوری شده، در ھای فرامین و وقفنامھ

 6‘000اکنون نزدیک بھ  آستانھ ھم ھکتابخان. عبدالعظیم است ھتولیت آستان اوقاف و هطھماسب دربار رسمی، فرمان شاه
  .چاپی و خطی دارد جلد کتاب

  بخش دوم ـ تولیت
وابستھ بھ آنھا، اساساً بر طبق شرع، وابستھ بھ نظر واقف است و از ھمین روی  مالک و رقباتتولیت بقاع متبرکھ و ا

ولی برای جلوگیری . اند بوده امور مربوط بھ تولیت خود هدار ادار مختلف از سوی واقفان امالک و رقبات عھده متولیان
ران گذشتھ چنین مرسوم شده کھ تولیت موقوفات، از روزگا از تصرفات نامشروع و ھماھنگ کردن امور مربوط بھ

  .تعیین گردد کھ کارگزاران دولت نیز در امور مربوط بھ آن از دستورھای او پیروی کنند واحدی با تأیید سلطان وقت
ترین اثری کھ در این باب  کھن. است عبدالعظیم پیش از روزگار صفویھ، سندی مکتوب دیده نشده ھمتولیان آستان هدربار

آباد درخوارری را کھ طغرل  ای بھ نام مبارک تولیت مزرعھ طھماسب صفوی است کھ طی آن ده، فرمان شاهبھ دست آم
 از روی فرمانھای دولتی کھ از عھد. )909ھدایتی، (الدین واگذاشتھ است  فربھ سیدش سلجوقی وقف آستانھ کرده بود،

62 
 



دار تولیت این  تا چند سال پیش عھده را کھ نوادگان آنھا متولیان آستانھ ھتوان سلسل کنون بھ جای مانده است می صفویّھ تا
 هالمجتھدین و نواد هللا، فرزند بزرگ میرسیدحسین خاتم میرزاحبیب طھماسب، در روزگار شاه. آستانھ بودند، شناخت
تھدین گرفت و المج خاتم هاالسالم نواد سپس جای او را میرزاابراھیم شیخ. تولیت آستانھ گمارده شد دختری محقق ثانی، بھ
م چندی پس از تشکیل وزارت معارف 1912/ق1330در  .)2/1337ایرانشھر، (او ادامھ یافت  هتولیت آستانھ در خانواد

ھمان سلسلھ، از سوی کسانی کھ مأمور نظارت و رسیدگی بھ موقوفات آستانھ شده  هللا از میرزا ھدایت و اوقاف، تولیت
نام این متولیان در فرامین . داشتند آستانھ را بھ عھده هاو نیز تا چند سال پیش ادارو فرزندان ) ھمانجا(تأیید شد  بودند،

طھماسب دوم و  عباس و شاه از شاه. اسماعیل صفوی آمده است فرزند شاه میرزا سامی اثر سام ھشاھان صفوی و کتاب تحف
  .ت استتولیت در دس هخان زند و شاھان قاجار نیز فرامینی دربار کریم اشرف افغان و

  :موقوفات بخش سوم ـ
مزارع و امالک و رقبات و اشیائی، غالباً  حضرت عبدالظیم، از دیرباز کسانی ھآستان ھھمگام با افزایش اھمیت و توسع

موقوفات صادر شده کھ  هاند و فرمانھایی نیز از سوی حاکمان وقف دربار کرده با تعیین مورد مصرف آنھا، وقف آستانھ
ص (قزوینی رازی  اوقاف آستانھ دیده شد، روایت هترین خبری کھ دربار کھن. ی از آنھا در دست استا پاره اکنون ھم

ترین فرمان دولتی  کھن. مقرر داشتھ است گوید مجدالملک براوستانی اوقافی برای حضرت عبدالعظیم است کھ می) 220
ت غیرمنقول آستانھ با مشخصات کامل طھماسب است کھ صورت موقوفا شاه م1553/ق960در این باره، فرمان مورخ 

  .در آن ذکر شده است
امالک وقفی آستانھ بوده کھ  رقبھ مزرعھ و باغچھ در ری و شمیران و شھریار، از جملھ 16براساس این فرمان، 

و بقیھ در طی روزگار بھ علت نابسامانیھای ) 2/1335ایرانشھر، (رقبھ از آن باقی و در تصرف آستانھ است 5امروزه 
بھ  آباد معروف مبارک ھوقفی مشخص، مزرع ھترین رقب آستانھ، توسط کسانی تصرف شده است کھن سیاسی و سوءاداره

فرمان «، 90ھدایتی، ( خوار شھر ری بوده کھ طغرل سلجوقی وقف آستانھ کرده است ھخیرآباد واقع در ناحی
. فویھ و زندیھ و قاجاریھ در دست استص طھماسب، فرامین دیگری از سالطین بھ جز فرمان شاه). »طھماسب شاه

برای سایر موقوفات، نکـ (قنات آب، ساختمان و اشیای گوناگون ات  موقوفات آستانھ شامل زمینھای کشاورزی، روستا،
  .)12-1/10مرکز اسناد، فھرست میکروفیلمھا،  مرکزی و ھکتابخان

 
 ؛ اصطخری،120ش، ص 1320اس اقبال، تھران، کاللھ خاور، تاریخ طبرستان، بھ کوشش عب اسفندیار، محمدبن حسن، ابن: مآخذ

؛ 170ش، ص 1347کتاب،  ابواسحاق ابراھیم، مسالک و ممالک، بھ کوشش ایرج افشار، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر
؛ 1/513ش، 1364عالء و محمدعلی سپانلو، تھران، اسفار،  البلدان، بھ کوشش پرتو نوری خان، مرآت اعتمادالسلطنھ، محمدحس

پیرنیا،  ؛196ق، ص 1306المقال، تھران،  ؛ بھبھانی، محمدباقر، تعلیقات علی منھج1332-2/1331 ،)ذیل اوقاف(ایرانشھر 
-4، صص )ش1348بھار ( 2، شمـ 2ایران، س  و ھنر ، مجلھ باستانشناسی»درگاه و کتیبھ آستانھ حضرت عبدالعظیم«محمدکریم، 

 االقوال فی بن یوسف، خالصھ ؛ حلی، حسن30، 18ش، صص 1357تھران، منوچھری،  ،؛ جواھرکالم، عبدالعزیز، تاریخ تھران6
؛ 460، 2/458ق، 1375اسالمیھ،  المؤمنین، تھران، ؛ شوشتری، قاضی نورهللا، مجالس64ق، ص 1310الرجال، تھران،  معرفھ

عطاردی قوچانی، عزیزهللا،  ؛322، 321)/1( 2ق، 1365الھور،  عبدالرزاق سمرقندی، مطلع سعدبن، بھ کوشش محمدشفیع،
 ؛ فصیحی خوافی، احمدبن محمد، مجمل، بھ کوشش296، 295ش، صص 1343مسنده، تھران،  الحسنی حیاتھ و عبدالعظیم

الدین محدث، تھران، انجمن آثار  جالل ؛ قزوینی رازی، عبدالجلیل، النقض، بھ کوشش3/264ش، 1339محمودفرخ، مشھد، باستان، 
الشھداء، بھ کوشش ابوالحسن شعرانی، تھران، اسالمیھ،  روضھ ؛ کاشفی، مالحسین واعظ،577 ،220ش، صص 1358ملی، 
 ؛ کتابخانھ مرکزی و مرکز اسناد، فھرست میکروفیلمھا،3/64کتابخانھ مرکزی، فھرست خطی،  ؛401، 253ش، صص 1349

الجنات،  حسین، روضات حافظ تبریزی،؛ کربالیی 450، 444ق، صص 1296النعیم، تھران،  ؛ کجوری، محمدباقر، جنھ1/10-12
حاشیھ؛ کریمان، حسین، ری باستان، تھران،  2/660ش، 1349 بھ کوشش جعفرسلطان قرایی، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر کتاب،

؛ 50 ق، ص1405هللا مرعشی،  المساویھ، قم، کتابخانھ آیت جمـ ؛ مرعشی، محمدباقر، الرواشح ،2، 1ش، 1345انجمن آثار ملی، 
محمدتقی، آثار تاریخی تھران، تھران،  ؛ مصطفوی،54ق، ص 1331القلوب، بھ کوشش گای لسترنج، لیدن،  وفی، حمدهللا، نزھھمست
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  آن حوالی نواحی و ساوه نام بھ نظری
 

 
 

دوست و ھمفکر ھمزبان بھ چشم نادیده و بھ چشم دل دیده من بھروز، تھران نشین از شھرستان ساوه سؤالی را ھمراه با 
ند کھ جواب آن بھ پیوست در این شھرستان نموده ا) زرندیھ( زرندو ) زاویھ( زرندتوضیحاتی در بارهً آن در باب نامھای 

:        این نواحی و ھمراه خود نام ساوه در اینجا قید میگردد دھستان بیات تحقیقاتی در باب نام ترکان تبار وی بیات در  

كی از شھرھا و مناطق باستانی بازمانده از دوران ساسانی ی ساوه :"گفتھ شده است ساوهدر باب نام و نشان تاریخی 
با نام ) دارای بادسرد، سردسیر( بگ -آئوذیایا  ابادیآستپھ باستانی ساسانی . آمده است خرده طال یاست كھ بھ معن

ن یسان، خرم آباد، آوه نشان گر قدمت ایخی ھرین تپھ ھا و محوطھ ھای تاریاوستایی خود در مجاورت شھر، ھم چن
الد یان راھی و در سده ھفتم قبل از میازل مھم مكی از منی، )ساوکانیھ(» نھیسواك«ان با نام یساوه در روزگار پارت. است

است کھ نام ساوه در آن بھ  یخین تاریکھن تر یخ طبریتار .ن ماد بھ شمار می رفتھ استیكی از دژھا و منازل سرزمی
الت ی، ساوه جزو ا یھجر 22سال  یعنی یل دوره اسالمیودر اوا یدر اواخر دوره ساسان. شکل کنونی آمده است

."                                                                                                                 جبال بوده است ایکوھستان   

نگارنده در تطبیق اسامی نواحی ماد در تاریخ ماد کھ در شھر لشکرکشیھای آشوریان از آنھا اسم برده شده است نام "
" دارای اشباع وسیری"این نام اخیر را در لغت پھلوی می توان . در یافتھ ام ساگباتطابق را م) محل پرسود( ساوه

 درخت و میوهً معروف ساوهمعنی نمود کھ ھر دو معنی اشاره بھ " ساقھ و درخت سرور"و یا دارای ) ر بات-ساق(
این نام باید از تلخیص . ر ساوه استھم منظور ھمان انا) خرده طال( ساوهدارد، لذا از معنی خود نام کنونی  اناریعنی 

) نار-ا( انارخود . عاید شده باشد) یا محل پرسود محل میوه مملو از خرده طال= ساوکانیھ( سواکینھھمان صورت پارتی 
بھ معنی " اَئور-ان"و در زبان اوستایی بھ صورت  و جاودانی و بھشتی ھمیشھ سرسبزدر سانسکریت بھ معنی درخت 

گفتنی است از  مأمونیھدر باب نام . کھ می دانیم این ویژگی درخت انار است است درختچھیعنی " نھ ستبر و درشت"
وجود داشتھ است، ) پھلوی یعنی شھر کنار راه–بھ ُکردی (پینی گرد آنجاییکھ در آن سمت در عھد باستان شھری بھ نام 

مشترکاً بھ ) یھ-آو-زه( زاویھیا ) وند-زار( زروندمھای نا. بوده باشد) میھمانیھ یا مأمنیھ( مأمونیھلذا بھ نظر میرسد اصل 
در اوستا بھ معنی منسوب بالیدن و باال  ن-اردویکلمھً از آنجاییکھ  .ھستند ترشح آب ودارای چشمھ زار معنی محل 

رای شھرستان ساوه این نام را می توان بھ معنی دا اردمینآمدن و جوشیدن آب است، لذا نظر بھ چشمھ آبگرم بالنده 
کھ بھ " وند"از جملھ پسوند دارندگی . تبدیل شده است" م"در زبانھای ایرانی بھ " و"حرف . چشمھ و جوی بالنده گرفت

                                                                                                              . ھم ظاھر میشود" مند"صورت 
بھ معنی محل دارای چراگاه ) علی القاعده شکلی از کلمھ پھلوی اولورا، اوستایی اورور(الویر ساوه نام  در شھرستان

را می توان بھ ترتیب بھ  مالو  دانزده پروننام کوھھای آن . آنجا بھ ھمین معنی چراگاه است چورونگھنام درهً . است
را می توان  ساماننام شھرک سردسیری . معنی نمود) یستادهیا کوه کج و مایل ا(معنی دوازده دامنھ و کوه محل پرنده 

در زبانھای قدیم ایرانی بھ معنی  ستقنام . گرفت در مجموع یعنی جایگاه زمستانی) سما، زیما، سرما( سمیاز ریشھ 
معنی  می توان بھ) از ریشھ ناو و ناف(را با توجھ بھ ریشھ ُکردی و فارسی آن  نوبران. جایگاه سترگ و استوار است
را می توان بھ معنی بافندگان حصیرھای نی ئین خوب منظور ) تراز نائین( طراز ناھیدنام . محل میانی و مرکزی گرفت

                                                         .را می توان بھ معنی واقع در محل ھموار گرفتھبران نمود و باالخره نام 
. کان دوست مان کھ در آن سمت قرار دارد و از نام ترکان بیات برگرفتھ شده است گفتنی استدر باب نام روستای نیا

اسالف ایشان نام مغولی نوقای ) سگپرستان= ار-سپھ( سابیرنظر بھ اینکھ در شمال کوھستان قفقاز در جای ترکان 
نواحی ماد کھن مھاجرت نموده اند، دارند و بیاتھای سمت آذربایجان از این سمت بھ ) بھ سکایی بزکوھی سگسان ،سگ(

" ایت -بی"را بیات ھا لذا اگر پایھ را بر  مھاجرت  و اسالف بیات بودن ایشان قرار دھیم  بر این اساس می توان نام 
) آذران( اراناگر این نام  را مربوط بھ خود ترکان کھن آتشپرست . گرفت) سگپرست، سگساالران؛ سگساران شاھنامھ(

جملگی در زبان  آلوانیو  آگوانو  ارانخود نامھای . است) اوت -بَی( آتشپرستصورت آن بھ معنی  بدانیم در این
جغرافی نویسان قدیم یونانی نام ترکی ھمین مردم را . ُکردی بھ معنی سرزمین منسوب بھ آتش یعنی آذران و آذری است
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جھ اشتقاق از نام ترکان بیات درستتر بھ نظر ھمین و. قید نموده اند) آتش، آذری=مربوط بھ اوت( اوتینیز بھ صورت 
گفتھ شده است کھ این کتاب بھ زبان ) آتش مقدس مّجرب پدر( ده ده قورقودمیرسد چون در اوستای ترکی اران یعنی 

 ھستند کھ توانستھ اند نام و نشان قبیلھ ای) ارانی ھا(اصیل ترین آذری ھا  بیاتھالذا می توان گفت . ترکی بیات نوشتھ شد
مردم آذربایجان را : "یاقوت در معجم البلدان در پیش از حملھ مغول گفتھ است. دیرین خود را حفظ کنند آذریماقبل 

این بدان معنی است کھ این زبان با زبانھای ."  خوانند و کسی جز خودشان آن را نداند آذریھدارای زبانی است کھ 
گرچھ عده ای بدون توجھ بدین امر و اینکھ ھیچوقت زبان . ه استایرانی شرق و غرب و جنوب خویش کامالً بیگانھ بود

در نام آذربایجان آن را زبان آذربایجان فرض  آذرخوانده نشده است، با توجھ بھ جز  آذریپھلوی ماقبل اسالم آذربایجان 
ایجان در عھد ماقبل زبان نواحی غربی فالت ایران از جملھ آذرب. است ارانکنند در حالی آن دقیقاً معادل نام ُکردی 

کتاب . بوده است کھ بیشترین لغات آن در زبان ُکردی زنده مانده است زبان پھلویاسالم یک نام واحد داشتھ است و آن 
) آذربایجان" (شھرستان آتورپاتکان) "آتش" (آر"پھلوی شھرستانھای ایران حتی نام اران را با توجھ بھ اشتقاق آن از نام 

سگان "یعنی  گشنسپجزء . ذکر کرده است) اران دارنده سگان گشن(ری آنجا را اران گشنسپ نامیده و بانی اساطی
استرابون و برخی دیگر از . است بیاتھاو ھمچنین یکی از دو معنی نام ) سگپرستان( کادوسیانیادآور نام ایرانی " گشن

بدین سبب سوغاتشان ھم برای . رده اندمردمان کادوسی و آلبانی یاد ک سنت سگپرستینویسندگان یونانی بھ صراحت از 
دریای  سمت غربدر مجموع معلوم میشود مردم . اسکندر دو سگ تنومند جنگی بوده است کھ حریف شیر می شده اند

) دارای توتم سگ، سگسار( سگپرستخزر بھ سبب جنگلی بودن بیشتر مناطق آن و حیوانات درنده و وحشی میان آنھا 
از تبار توتم پرستندگان آلت تناسلی ( داھھ  ترکاندریای خزر  سمت شرقتگر و مردم نیمھً صحرایی غار

                            .             بھ شمار می آمدند) گرگسار( توتم گرگو شمال گرگان دارای ) فالوس پرستان=باشگرد
ی در ھمسایگی شھرستان جنوب در باب نام برخی قصبات واقع در ھمان استان مرکزھم در این باب تفحص کوتاھی 

می تواند زمینھ ای برای تفحصات آتی در  در زبان فارسی و پھلوی بھ عمل آوردم کھ شھرستان قمشرقی ساوه، یعنی 
دارای سنگ (، کرمجگان )غنی، ثروتمند(، فردو )کنگر یا سرماگیاه دارای (صرم : چنین شدآن نتیجھ  این باره باشد،

دارای انگور و (، میم )گنبد زنندگان(، قباد بزن)دارنده زیبایی(، وشنوه )دامنھ کوه(، ونارج )دارای قنات(جنداب ) بزرگ
      ).                         دارای نھر باریک(، لنگرود )دارای پالیز دیمی(، ویریج )دارای گردوی بزرگ(؛ ابرجس )می

:  ی خوریم کھ معنی لفظی آن در اینجا ضمیمھ میگردددر مناطق شمالی تر از استان مرکزی در تھران بھ نام ونک برم  
گرفتھ اند ) زبان گنجشکدرخت بی محصول ( محل درخت ونیا بھ معنی  جنگلیرا  ونکمعنی نام : معنی لفظی ونک

. است درختبھ ھمین معنی " ون"گرچھ جزء در آن . تھران ندارند ونککھ ھیچ یک از این دو مفھوم مناسبت درستی با 
داشتھ  میوه کوچکیدر نام ونک نشان میدھد کھ در اینجا از درختی صحبت میشود کھ " ک"پسوند تصغیری  چون جزء

از قدیم بھ  ونکاست کھ قصبھ ) میوه زرین کوچکیعنی درخت دارای = زئیرک-زر( زالزالکاست و این میوه ھمان 
 .داشتن آن معروف بوده است

 ورزقان، سنقر و کنگاور نامھای باستانی شھرھای کاشان، پاوه، ھمدان،

یعنی کلنی  کاشی-کاربوده کھ بعد در ھمان زمان مادھا ) محل میوه خوشھ ای انار( ساگ بیتابتدا  کاشاننام باستانی 
 بوتھ شینگھرا تحت اللفظی می توان بھ صورت  ساگ بیتنام . استاز آن مأخوذ  کاشانکھ نام محل چشمھ خوانده شده 

 ساگ بیتمعنی دارای خانھ ھای سنگی  .بھ معنی ساقھ سرور گرفت ساگ پاتو بھ صورت  )انار(بوتھ محل بھ معنی 
چون صورتھایی از این نام در مورد نامھای باستانی مناطق پر تاکستان و انار  ،بعید استاّما است گرچھ محتمل 

نامیده می شده اند مطابق  وریتیالشو  سیلخازیدو دژ باستانی کنار آن کھ  .است ھم بکار رفتھ مرندو  ساوهو  تاکستان
مطابق دژ  کیسھ سودژ تو در توی . است پاوهمطابق شھر ) اردالن( آلَبریادر  پدیرهشھر . می باشند توشو  سیلکبا 

) کان یعنی دژ محل فرمانروایی-راز-ور( ورزقانبا  پانزیشیا ) محل دژ( پََزشیدژ ماننایی . بوده است ھمدانمعروف 
 نیک ساّماو  شورگادیانامھای . است) پَزشی کوه( پزشی کوشآنجا نیز نشانگر نام  بُزقوشم کوه ھمخوانی دارد؛ چھ نا

اگر این نامھا حاوی صورتی از نامھای قدیمی بوده ( مجاور آن می باشند نصرت آبادو  سنقریادآور نامھای بھ وضوح 
                                                                                                        .است کنگاورنام  آوریاد دژ کارخوندیرسرانجام نام . )باشند
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)مراغھ سراجوی دھستان( مراغھ شھرستان روستاھای و اماکن اسامی معانی  
 

آغبالغ  ).دخزرھا بوده ان/بھ ترکی سربازان سرور تیره ای از ھونھا( آغاجری. )مکان خوب و زیبا یا محل آب( آشان
سفید ( آغبالغ فتوحی ).سفید چشمھ باالیی( آغبالغ علیا. )سفید چشمھ علمدار( آغبالغ علمدار .)سفید چشمھ پایینی( سفلی

ده سفید مربوط بھ دارندهً ثمر و ( آغکند ثمرق. )غار سفید( آغجھ کھل .)دژ سفید( آغجھ دیزج. )چشمھ منسوب بھ فتوحی
بھ ( احمدآباد .)ُسر خورده، یا مربوط بھ آھو( آھق .)سیب دار( آلمالو، )دار دارای سیب روستای چاه( آلما چوان .)بھره

اکیس اكبر  .)محل نگھداری اسبان( اصفھانجیق. )یونجھ زار= محل اسپست( اسفستانج. )نام احمد نامی نامیده شده است
 ).تیرانداز( اوخچی. )روستای فرمانروا( میرا .)آتش یا خانوار علی( اللو .)محل آبخیز یا زوج روستای اکبر آباد( آباد

 ).خود مختار و بی مالک( اوزبك .)محل قشالقی باالیی( اورتاقشالق علیا .)محل قشالقی پایینی( سفلی اورتاقشالق
ایستگاه  .)جدید است( ایستگاه خواجھ نصیر .)محل عشیره ای کھ دارای چادرھای گسترده و فراوان است( اوزن اوبھ

جدید، بھ معنی لفظی ایستگاه قطار واقع در ( ایستگاه گل تپھ. )جدید است( ایستگاه كشاورزی. )د استجدی( خراجو
دارای درخت ( باداملو ).تپھ مصنوعی پدر( باباكلك). کندهً دست پدر یا قاضی پدر( باباقاضی ).نزدیکی روستای ُکل تپھ

 بیلگاوا، پرگاو( بلوك آباد .)قناری( بلبل .)کندوی عسل روستای دارای صخره( بالی قیھ .)باغ کناری( باغ پری .)بادام
نوعی علف =محل بیان( بیانلوجھ .) محل بنای خوب یا نیزار خوب( بھنق .)سد ساده آب= یا بھ احتمال بیشتر محل برغھ

کنار سدی  یا واقع در ھمواری واقع در/ روستای تازه ساخت( تازه کند چال ن. )دارای کان گل( پالچیقلو. )ھرز گندمزار
روستای واقع در دشت گود یا روستای تازه ساخت واقع ( تازه کند سفلی ).کھ با چوب و علف و گل و سنگ ساختھ شود

روستای نو یا دشت گود واقع ( تازه کند علیا .)روستای تازه ساخت فردی بھ نام علی(تازه کند علی آباد  .)در پایین دست
تازه کند گل  .)روستای تازه ساخت یا واقع در جای ھموار گود کنار قره ناز( تازه کند قره ناز .)در سمت باال دست

ده تازهً ساخت دارای ( عیدلو تازه كند .)روستای تازه ساخت یا واقع در جای ھموار گود کنار حوالی چوان( چوان
اخت یا واقع در گودی روستای تازه س( تازه کند قشالق .)روستای جدیدالتأسیس نصیرپور( تازه كند نصیرپور .)سنجد

 ).جایگاه ایل پایینی( جوكی سفلی .)جایگاه تبار تیمور( جوكی تیمور .)آبادی با جمال( جمال آباد .)سمت روستای قشالق
محل واقع در دامنھ ( جیران سفلی). ، محل شکافتھجین جیر( جھانگیر. )جایگاه گروه محمد رضا( جوكی محمد رضا

 .)جایگاه دامداران کوچ نشین( چاللوبادیانلو .)محل واقع در دامنھ، در باال دست( علیا جیران .)واقع در پایین
جایگاه داوری ( چكان .)محل دارای چمن( چبنلو .)جایگاه باغ خنک و شایستھ( چایباغی .)جایگاه زارعین( چاللوچلیبالو
 ترشح آبیا جایگاه سد و  داوریمحل یعنی  شیچی کانحل سد چوب و سنگ و علف، در دوره ساسانیان مو چینش یا 

واقع در محل سد ( سفلی چالن). خوانده میشده و در محل مسجد کنونی آن اوستای عھد ساسانی نگھداری میشده است
دارای چشمھ ( چناغبالغ سفلی). واقع در محل سد  چوب و سنگ در باال دست( چالن علیا .)چوب و سنگ پایین دست

چوان  . )روستای چاه دار پایینی( چوان سفلی .)دارای چشمھ الک سنگی باالیی( چناغبالغ علیا .)الک سنگی پایینی
 .)خانھ باغ یا دارای چھار گنبد( چھار طاق .)روستای چاه دار منطقھ باغھا( چوانباغ .)روستای چاه دار باالیی( علیا

 خانقاه .)اسم خاص( ادحمزه آب .)اسم خاص( حاجی کرد .)روستای حاجی( حاجی كندی .)اسم خاص( حاجی باقر كندی
محل آب ( خطب سفلی .)محل آب( خطب .)میزد خوب در آیین زرتشتی=دارای سفره آیینی( خرمازرد .)محل چشمھ(

محل ( داش آتان .)خلیف کندی، بھ ُکردی یعنی روستای کندوی عسل( خلیفھ کندی .)محل آب باالیی( علیا خطب .)پایینی
محل دارای درازی یا استواری در ( دراج سفلی .)بازار چشمھ سنگی( ش بالغ بازاردا .)ثروتمند بھ زبانھای قدیم ایرانی

پھلوی بھ معنی واقع در -بھ ُکردی( دوه بوینی .)محل دارای درازی یا استواری در باال دست( دراج علیا .)پایین دست
 ساروجھ .)رای ترشح آب و آبزارمحل دا( زنق. )پھلوی یعنی جایگاه واقع در دامنھ-دوزیم، بھ ُکردی( دیورزم .)دامنھ

زمستانگاه زرین ( ساری قشالق علیا.)زمستانگاه زرین پایینی( ساری قشالق سفلی .)محل تراوش آب، یا محل زرین(
 سرگزه .)نامی جدید؟ یا بھ معنی سر گریوه( سركار آباد .)واقع در سر باالیی( سرج .)صخره زرین( قیھ ساری .)باالیی

 سید كندی .سنوکش .)سودوه، محل پرسود( سعیدآباد .)عنی محل واقع در پیچ رودخانھ استکردی سر گیزه، بھ م(
 شلیلوند .)دارای برودت( شختھ لو .)بھ روستای بخشیده شاه( كندی شاھوردی .)روستای درخت بید یا روستای سید(
لوند( جایگاه چشمھ یا ( شیخ لرعلیا .)یینیجایگاه چشمھ یا شیوخ پا( شیخ لر سفلی .)، بھ ُکردی بھ معنی محل آب تیرهشُّ

 صومعھ .)روستای شیر درنده یا روستای شیرین( شیرین كندی .)محل چشمھ، یا شیخ( شیخجان .)جایگاه شیوخ باالیی
 عشرت آباد .)محل تاالب( طالبخان .)مھ باال-سو( علیا صومعھ .)مھ پایین-سو( صومعھ سفلی .)مھ، محل پر سود-سو(
محل سپاه و ( علمدار .)چشمھ واقع در شکاف و گودی انتخاب کرده اند= قدیم دلیک لو بالغی درعھد پھلوی بھ جا(
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 .)آتش=آبادی علی یا آلو( علی آباد. )محل علوی ھا یا آتش پرستان( علویان. )محل آتش یا علی( علوکندی .)پرچمدار
 قرطاول .)صخره سیاه( قراجھ قیھ .)اه اسبیسی( قراتلو  .)چشمھ فتح هللا( فتح الھ بالغی  .)دارای درخت سنجد( عیدلو

محل ( قره ناز سفلی .)روستای دارای چشمھ بزرگ( قره كندخطب .)دارای برکھً  و چشمھ سیاه( قره برقع). سیھ چادر(
قره  .)محل نیزار یا آسیاب باالیی( قره ناز علیا .)نیزار انبوه یا بھ شکل کرن آس بھ ُکردی بھ معنی محل دارای آسیاب

گنج قلعھ ( گویجھ قلعھ علیا .)روستای سترگ و سنگی مربوط بھ موسوی از خوانین معروف مراغھ( د موسویکن
قلعھ  .)محل خرد و کوچک( قطان). محل زمستانگاھی فرمانروا( قشالق امیر .)محل زمستانگاھی( قشالق .)باالیی

دارای دیده بانی یا ( قوزلوجھ .)ی درخت تبریزیدارا( قواقلو .)دارای تپھ شنی و ماسھ ای( قم تپھ .)دژ خالصھ( خالصھ
 در اصل قوشا بالغ( قوم شھ بالغ .)قشالق گوسفندان( قویون قشالق .)صخره پرندگان( قوش قیھ سی .)جایگاه قوچھا

قیھ  .)دارای پنھانگاه( قیزچھ. )یعنی محل زوج چشمھ یا با توجھ بھ صورت ظاھر کنونی آن یعنی محل چشمھ شنی
 .)آبادی واقع در دامنھ یا دارای کاریز( کرج آباد .)کیم نوا، دارای چشمھ کم آب( کامل آباد .)ی چشمھ سیاهدارا( بالغی

 .)نامی جدید( كار خانھ آجرپزی .)قناتروستای ( کھق ).قناتجایگاه = جیقھس ک( کھجوق .)محل چوپانان( کرده ده
بھ معنی ( صفر كوسھ .)کیمی چووان=جایگاه کم چوبدارای سوختنی از توده سفت خشک چارپایان، یا محل ( كرمجوان

بھ تلفظ ُگرُگرآتان؛ دارای چشمھ از زمین ( گرگرتان .)بھ ُکردی کوزی سھ پر یا نام فردی= چراگاه علف سھ برگی
 گل كند .)ل چاه دار پرگلمح( گل چوان .)برکھ آب( لگُ  .)محل واقع در گشودگی و شکاف کوه( گشایش .)جوشنده است

تپھ سوختھ کھن و  محل. خاکسترشده محل تپھً سوختھ و( گل تپھ .)محل تاالبھا( گل لر .)خاکستری رنگ روستای(
النھ کوھی؛ محل واقع در تھ ( ھالنکُ ). اسم خاص نو( گلستان سفلی .)روستای دژ دارای گنج( گویجھ قلعھ). باستانی
روستای دژ دارای ( گویجھ سفلی. )زمستانگاه( شالقق ).آفتابگیر( باخان گونھ .)اسم خاص نو( گلستان علیا .)دره گود

 .)محل رستن اللھ ھا( اللھ زار .)درهً سرسبز باالیی( گویدرق علیا .)درهً سرسبز پایینی( سفلی گویدرق .)گنج پایینی
نام خاص ( مرغداری مالكی. )نام خاص جدید( مرغداری حسینی. )محل مردابی( موردق .)اسم خاص( محسن آباد

محل روحانیون مغ یا محل واقع در گودی دره و رودخانھ؛ در کودکی شنیده بودم در اراضی نزدیک ( غانجیقم .)جدید
وجود دارد؛ حال در وبالگ جاذبھ ھای مراغھ می بینم اسمش چھل  باستانی در اعماق غار چاه مانندی قصریاین روستا 

یا محل خوب میوه و می محل در اصطالح پارسی ( ممشیر .)اسم خاصی قدیمی است( مالقاسم .)غار کھجیق نام دارد
تاکستان ( موالوی علیا .)تاکستان سفلی( موالوی سفلی .)عربی بھ معنی جایگاه پر از ستورانمواشی یا مأخوذ  موم
 .)محل تاک انگور( مولو .)درهً میشھا یا دره نوعی فاختھ یا دره نوعی مگس خونخوار گاوان( موسی درق .)علیا

 .)دارای حصار( حصارلو ).ھزار کس، یا سرورھزار کس( مین باش .)یا میھمان یا سمت راست میمحل ( میمونق
کنار آب ( ورجوی .)پای آب( نوا). روستای فردی بھ نام نصیر( نصیرکندی .)نراوا، دارای نھر نیرومند( نرج آباد
یلھ  .)محل چشمھ پاک و خوب( یھیپیك بالغ .)فراخ چشمھ( ھریس .)دارای بلندی و برج نگھبانی( ھرق ).رودخانھ

محل جدید و ( ینگجھ .)نان شھرکمحل سنگ( یای شھری .)بادگیر سفلی( یلھ قارشوسفلی. )بادگیر علیا( قارشو علیا
              ).                                                                                                            کوچک یا محل یونجھ
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 آن کھن معبد و تویسرکان شھر کھن نشان و  نام
 

نیست؟ در  توکریشآیا شھر توی محل شھر باستانی : "این مطلب دگرگون کننده تکمیلی بعداً بدین مقالھ اضافھ شد
اَتَھ «در یک متن ھوریانی کھ در بایگانی سلطنتی ھیتیان در بغازکوی، از وی با عنوان :"فرھنگ ویکیپدیا می خوانیم

با توجھ بھ متن یاد شده زمان حکومت او باید پیش از ] ۲.[است یادشده» شاه توکریش«و » شاھنشاه ایالم] ۱[لوَمش
بنابراین در آن زمان رھبری اتحادیھ ایالم بھ ] ۳.[بوده باشد) م.پ۲۲۹۲تا  ۲۳۰۶(زمان فرمانروایی منیشتوسو شاه اکد 

                                        ."منتقل شده بوده است) کھ مکان دقیق آن ناشناختھ است(طور موقت از اوان بھ توکریش 
 .شده است طال بھ سومر صادر می توکریشدر منابع بین النھرین باستان گفتھ شده است کھ از شھر 

علی القاعده می توانست تویریش تلفظ شود  توکریشچھ نام .شھر تویسرکان ھمخوانی دارد توینام این شھر با نام بخش 
 اتھ لومشنبی تویسرکان مربوط بھ  حبقوقبراین پایھ بعید نیست کھ مقبره .و جزء ریش آن از برای سادگی حذف گردد

عھد مادھا سنجیده ام  تادی روتایدر این سمت را با  )روداور کنونی( رودراورنگارنده قبالً .پادشاه عیالمی بوده باشد
  ".ولی بھ سھو آن را با خود تویسرکان مطابقت داده بودم

 دژبھ معنی  روَ  -رائو -ذورَ کھ برای تویسرکان کھن ذکر گردیده است بھ لغت اوستایی بھ صورت  روداوریا  روذاورنام 
ر کتیبھ ھای آشوری تیگالت پیلسر سوم کھ بھ د. است با آب نھر و رود ز و آبیاری شدهشکوه دارای مزارع سر سب با

پیش از میالد ضمن بر شمردن فتوحات و نواحی غارت کرده اش در نواحی ماد مرکزی در این ناحیھ 737حدود سال 
نام برده شده است کھ بھ  )دارای نھر نیرومند( تادی روتااز شھری بھ نام ) انگورمحل =مالیر( بیت کاپسیدر کنار 

در توصیفات جغرافی نویسان کھن نیز صریحاً بدین صفات و . است) تویسرکان( رودراوروضوح مطابق ھمان 
" کان-)زار(سار-توی"را ھم در این رابطھ می توان از نام پھلوی تویسرکان خود نام . ویژگیھای آن اشاره شده است

نست کھ البد در رابطھ با این نامگذاری و در مقابلھ با نام آن نام شھرک مأخوذ دا" محل دارای نھر نیرومند"یعنی 
نگارنده قبالً بعد از تردید ھا چون از  .پدید آمده است) زارخان؛ یعنی محل دارای نھر و جویبار( سرکانھمسایھً آن یعنی 

دارای چشمھ ( تفرشرا با ) ومنددارای نھر نیر( تادی روتامعنی درست نامھای تویسرکان اطالع درستی نداشتم بھ خطا 
) محل دارای نھر نیرومند( تویسرکانرا با ) تفرش/دارای چشمھ آبگرم= بیت تفس کایھ( بیت تازاکیو برعکس ) آبگرم

 .مطابق گرفتھ بودم

چون در : تویسرکان گفتنی است کھ آنجا در اصل یک چارتاقی مھم عیالمی بوده است حبقوق نبیاما در مورد مقبره 
 سیـان«معنای دو واژه مھــم و کلیدی ":گفتھ شده است )ازمرتضی یزدان پناه( زیگورات چیست و چغازنبیل" مقالھً 
بھ  کوک سیاناستٍو از . ج. م. مشخص نشده است] قربانگاه؟[ shunshu irpi» شونشو ایرپی«و  siyan kuk» کوک

دور اونتاش، جلد سوم، متون ایالمی و  -استو، چغازنبیل .ج. م(برد  نام می» انداز، دیدارگاه دیدگاه، چشم«معنای احتمالی 
و » رصدگاه«و بھ گمان ما تا حد زیادی بھ معنای حقیقی آن کھ مفھوم ) ۱۳۷۵اکدی، ترجمھ اصغر کریمی، 

 .".کند یید میأگذاری را ت کاربرد این بنا صحت این نام. رساند، نزدیک شده است را می» رصدخانھ«

آنکھ دارای روشنایی ھمانند ( نا خونتھ معبد بلکھ، خدای ماهبھ معابد  نھسیانکوک اند کھ مطلب فوق این را می رس
اطالق میشده ) خدای آسمان روشن و خورشید و سر سبزی( ھومباندر اصل بھ معابد بوده یا ) روشنایی روز است

خدای را  ناخونتھالنھرین  چون در بین. است) میثره( مھراست کھ این مفاھیم ھمچنین از ویژگیھای خدای ایرانی 
بھ عنوان نبی توراتی بھ معنی در آغوش گیرنده ربطی بدین مناطق و فرھنگ  حبقوقنام . می دانستھ اند ماه یاخورشید 
بوده  فرمانده آسمانو  روشناییو  درخشندگی هدارندنیز بھ معنی  ھومبانیا ھمان  خومباندر نزد ایرانیان . آن ندارد

عیالمی در نواحی شمالی تر از عیالم بھ واسطھ اشتراک در جزء  خومبانعیالمی و  ناخونتھسد است لذا بھ نظر میر
بر . ھم میرسیده اند خدای روشنایی و خورشیدبھ عنوان ) چارتاقی( معبد خورشیدی واحدیدر ) روشنایی بخش( خونتھ

بعدی بوده  مھری چارتاقیی و عیالم سیانکوکتویسرکان در اساس یک  حبقوق نبیاین اساس می توان گفت مقبره 
جزء اول را . بھ وضوح دیده میشود حبقوقدر نام ) محافظت، بھ فارسی محل و معبد=کوک( قوقجزء عیالمی . است

) یعنی روز( خونبیگرفت کھ در ترجمھ وتفسیر بھ جای ]" حرکت خورشید[ پائیدن"اوستایی یعنی  پھَ می توان مأخوذ 
آمده  2280پیمان کتیبھ عیالمی موسوم بھ در  .قرار گرفتھ است) ان و نور و خورشید، خدای آسمخونبان( ھومبانو یا 

در حرکتند ) روز (است تا وقتی افراد حتی شاھان در دور زمین  ناھونتھیک فرمانروا و خدمت گزار صدیق "است کھ 
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اک قاضی مردگان می نینشوشیا یایوفاداری ایشان متوجھ خدای خورشید است اما وقتی بھ قلمرو سایھ ھا می رسند رعا
من شاه انشان و : " مانیستیسو شاه اکد در کتیبھ ای میگوید." این نشانگر اھمیت واالی این دو خدای عیالمی است .شوند

خدای بزرگ آسمان  خدای خورشیدیعنی ." شری ھوم را با تحفھ و ھدایا بھ پیش خدایم شمش خدای خورشید فرستادم
البد ھر سھ نام کھن . است ھومبانبا  ناھونتھاست و این امر نشانگراینھمانی خدای خورشید  بوده) عیالم(مردم انشان 

بھ فارسی یعنی ( خوذایو ) بھ عیالمی بھ معنی سرزمین خدای فرمانروا( ھل تمپت، )بھ اکدی سرزمین خدا(عیالم بابل 
را داشتھ اند کھ مسلم بھ نظر  شاتنم عنوان عیالمارپرست کاھنان عادی . ھستند ھومباناشاره بھ نام خود ) سرزمین خدا

اینان بھ ھمراه کاھنان بابلی دو کانون پخش  و اشاعھ ھنر خرافھ ھای دینی در . باشد شیطانمیرسد ریشھ اصلی نام 
اژدھای می دانیم . جھان قدیم خصوصاً در خاورمیانھ بوده اند کھ بھ شکل نمونھ کامالً منجمدش بھ ما بھ ارث رسیده است

از . ھم بوده است) ماروش=اژی دھاک( مردوکبابلی یعنی  ایزد خورشید و جنگسمبل ) مار سمی( ش ھوشومو
سمبل اژدھای خدای آنجاییکھ  مردم بین النھرین غالباً بھ حالت خصومت با عیالمی ھا بھ سر می بردند، از این رو 

کھ این باور از ایشان بھ مغان زرتشتی بھ  را سمبل خصومت با انسان و رھبر نیروھای شرور میشمردند بزرگ عیالم
بھ شکل انسانی دیده نمیشود دلیل آن باید این باشد کھ وی ھمان  ھومباناینکھ مجسمھ ای از خدای . ارث رسیده بود

بھ نظر میرسد کھ این ھمان ایزدی . صحن ھای مقدس از جملھ در استل معروف بھ استل مار استاحاطھ گر اژدھای 
ایزد ( نین گیرسوو سومریان ) مارتن درخشان( ماروتاشو آریائیان ھندو وی را ) اسالف لران( کاسییان باشد کھ ایران

مسلم بھ  .وی در اصفھان خوب بر جای مانده است معبد ماربینمی نامیدند و ) جادوگریا  ماروش جایگاه گنبدی شکل
یا ھمان ) آّشور(=  ضحاکن پدر خیّر و نکوکار در شاھنامھ بھ عنوا) ماروش=ماردیس(نظر میرسد از گرانمایھ مرداس 

رود در کنار ) خومبان جاودانی افزایندهً نعمات( جاودانی اوستافرتاخشت خومبیگان و ھمچنین ) مردوک( اژی دھاک
در زبانھای ایرانی بھ معنی ) خومبان(ھومبان البد نام  . ھمین خدای بزرگ عیالمی منظور می باشند) کارون( کاریزھا
بھ اوستایی یعنی دارای (ھاروت یعنی  ماروتنام ایزد  اساطیری ھمراه . و نگھبان خوب منش گرفتھ میشده است محافظ

ی شیروش است کھ در فالت ایران و شبھ جزیره نینورتامترادف نام ایزد بابلی کشاورزی و پھلوانی ) کمال و رسایی
 . عربستان ستایش میشده است

  :)6202 :شماره مقالھ ،16: جلد تویسرکانفرھنگ دبا، ( استان ھمدان ھ ھمین نام درتوْیِسْرکان، شھرستان و شھری ب

مرکز استان ھمدان واقع، و از شمال بھ  در 2ـ  کم 048،1این شھرستان با مساحتی حدود : شھرستان تویسرکان
در استان کرمانشاه و از شھرستان مالیر، از غرب بھ شھرستان صحنھ  شھرستانھای ھمدان، بھار و اسدآباد، از شرق بھ

 ش،1384بنابر قانون تقسیمات کشوری در ). 190، ...؛ اطلس1/22مقدم، (نھاوند محدود است  جنوب بھ شھرستان
تویسرکان، سرکان و فرسفج  شھر بھ نامھای 3دھستان و  7شھرستان تویسرکان از دو بخش مرکزی و قلقل رود، 

 .)59، ...نشریھ(تشکیل شده است 

زاگرس،  کوھھای ھای غربی و کوھستانی الوند، از بلندترین رشتھ منطقۀ کوھستانی و در دامنھ یسرکان درشھرستان تو
 616،2(، بای کمر )متر 910،2( کوه آلوسان). 1/499، ...؛ فرھنگ جغرافیایی کوھھا316جعفری، (واقع شده است 

، 1/504ھمان، (ھھای این شھرستان است بلندترین کو از) متر 610،2(و خان گرمز ) متر 573،2(، تخت رضا )متر
شاخابۀ اصلی و عمدۀ رودخانۀ سیمره، رود مھم شھرستان تویسرکان است کھ  رودخانۀ گاماسیاب،). 513، 509، 507

تویسرکان را آبیاری  ھای آن، اراضی شھرستان این رودخانھ و برخی از شاخابھ. گیرد الوند سرچشمھ می از کوھھای
 .)1/382افشین، (کند  می

آید  سرد تا سرد است و از نظر بارش جزو نواحی نیمھ خشک بھ شمار می آب و ھوای این شھرستان معتدل مایل بھ
 .)ھمانجا جعفری،(

با توجھ بھ . تولیدات صنعتی استوار است اساس اقتصاد شھرستان تویسرکان برپایۀ کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و
گندم، جو، . کشاورزی در این شھرستان رشد قابل توجھی نداشتھ است ،)ود آبکوھستانی بودن و کمب(شرایط طبیعی 

 دامداری نیز در این شھرستان بھ روش سنتی و صنعتی. ترین محصوالت این شھرستان است مھم بنشن و میوه از
ی برخوردار از رونق خاص بافی، جاجیم، گلیم، نمدمالی و سفالگری است و صنایع دستی آن شامل قالی. گیرد صورت می

منطقھ رشد چندانی نداشتھ است و صنایع آن محدود بھ  ھا و یا کارگاھھای تولیدی مھم صنعتی در این کارخانھ. است
. استخراج معادن نیز از دیگر فعالیتھای اقتصادی شھرستان تویسرکان است .شماری کارخانھ و کارگاه کوچک است
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 است گچ، سنگ آھک و مرمر از کانیھای این شھرستان سنگ چینی، سیاه و خاکستری، سیلیس، سنگ سنگ گرانیت
 .)368 -367، 352، 1/349؛ مقدم، 47/105، ...فرھنگ جغرافیایی آبادیھا(

زبان مردم این ).    ، بش...»درگاه«( تن بوده است 262،109ش، 1385شھرستان تویسرکان در سرشماری   جمعیت
 ارسی با لھجۀ لری است، اما شماری از ساکنان برخیف شھرستان در شھرھا، بخشھا و بیشتر روستاھا،

 .)1/256مقدم، (گویند  زبانھای ترکی و کردی سخن می از روستاھای این شھرستان بھ

طول شرقی  27´و  48°عرض شمالی و  33´و  34°شھرستان تویسرکان است، در  این شھر کھ مرکز: شھر تویسرکان
است  تن بوده 520،42ش، 1385، و جمعیت آن در سرشماری )154اپلی، پ(از سطح دریا واقع شده  متـری 850،1در 

 .)   ، بش»درگاه«(

توی امروزه ھمان . نام دو قریھ بوده، تشکیل شده است کھ درگذشتھ» سرکان«و » توی«نام تویسرکان از ترکیب دو نام 
 اعتماد:   نک(شود  طالق میکیلومتری تویسرکان ا 7سرکان ھمچنان بر شھری در  تویسرکان کنونی است، اما نام

 .)47/233؛ فرھنگ جغرافیایی آبادیھا،  1/817 السلطنھ،

 شناسی صورت گرفتھ در تپۀ باستانی بابا کمال و آثار و اشیاء بھ دست آمده از باستان براساس کاوشھای: پیشینۀ تاریخی
بیانگر آن است کھ در محل کنونی  یای کھنھمچنین آثار و بقا. رسد م می ھزار سال ق 4آن، دیرینگی این منطقھ بھ حدود 
و قصبات آباد دیگری در نقاط دیگر این شھرستان وجود  ھزار سال و نیز شھرھا 3تویسرکان شھر بزرگی با قدمت 

 نبی از انبیای بنی اسرائیل در جنوب غربی تویسرکان کھ دیرینگی آن بھ حدود) حیقوق) آرامگاه حبقّوق. داشتھ است
تویسرکان در منابع تاریخی و  ھرچند کھ نام .)1/67مقدم، (رسد، از جملھ آثار تاریخی آنجا ست  یسال پیش م 600،2

خورد، اما در این دستھ از منابع بھ ناحیھ و  بھ چشم نمی ق7و  6ھای  ھای نخستین قمری تا حدود سده جغرافیایی سده
  نک(یا مجاور تویسرکان امروزی واقع بوده است اشاره شده کھ در محل و » روذ راور» و یا» رود راور«شھری بھ نام 

راور از توابع نھاوند  ق رود3ابن فقیھ در سدۀ ). 386؛ مقدسی، 2/361؛ ابن حوقل، 197؛ اصطخری، 417ابن فقیھ،  :
دھکدۀ پیوستھ در آن جای داشتھ است و  93بوده، و  فرسنگ 3را یکی از نواحی آباد و پرنعمت برشمرده کھ طول آن 

بنا بھ گزارش او در بررسیھای صورت . نیز باغھای میوۀ فراوان داشتھ است نھرھای آب در آن جریان، و ھمچنین
قلمرو ساسانیان بھ  ناحیۀ دیگر، در 12رودراور در کنار ) م531-499و  496-488  سل(روزگار قباد ساسانی  گرفتھ بھ

ق رود راور یکی از شھرھای مشھور با بناھایی 4 سدۀ در). ھمانجا(ترین نواحی آن پادشاھی شناختھ شد  عنوان پر نعمت
رفتھ است  مرکزیت داشتھ، و از شھرھای دارای منبر بھ شمار می رودراور در آن روزگار. از گل بوده است

 .)199اصطخری،  ؛141حدودالعالم، (

الن ویران شده، و بھ ق در جریان یورش مغو7 رسد شھر رودراور نیز بھ ھمراه دیگر نقاط ھمدان در سدۀ بھ نظر می
 6بار سمعانی در سدۀ  ظاھراً نخستین). 1/94مقدم، (اھمیت یافتھ باشد  بھ تدریج» سرکان«و » توی«جای آن دو قصبۀ 

یاقوت نیز  .(1/495) سرکان نامی برده باشد، از توی بھ عنوان یکی از روستاھای ھمدان یاد کرده است ق بدون آنکھ از
حمدهللا ). 3/82، 1/901(معرفی نموده است  ره کرده، و سرکان را یکی از قرای ھمدانق بھ نام توی اشا7در سدۀ 

» توی«از وضعیت ). 73ص (مشکان از توابع رودراور دانستھ است  ق توی و سرکان را بھ ھمراه 8مستوفی در سدۀ 
ۀ تکلو بھ ھمراه م طایف1588/ق996در . ق اطالع روشنی در دست نیست10مغول تا سدۀ  پس از حملۀ» سرکان«و 

نھب و غارت زدند و  از دیگر ترکمانان بھ توی و سرکان و برخی دیگر از بلوکات ھمدان حملھ کرده، دست بھ جمعی
 .)2/884قاضی احمد، (گروه بسیاری را بھ قتل رساندند 

فت و تقریباً از گر با ظھور سلسلۀ صفویھ اقدامات مھم و قابل توجھی برای آبادی و توسعۀ این منطقھ صورت زمان ھم
آثار و بناھایی کھ در ). 2/848اسکندربیک، :   نک) خورد این دوره بھ بعد نام تویسرکان در منابع تاریخی بھ چشم می

 در اواخر). 251-1/233مقدم، :   نک(آبادانی و پیشرفت این منطقھ در آن روزگار است  دورۀ صفویھ ساختھ شده، بیانگر
کردند و آن نواحی را بھ تصرف  حی غربی ایران از جملھ ھمدان، نھاوند و تویسرکان حملھدورۀ صفویھ عثمانیان بھ نوا

سپاه خود، از ناحیۀ مالیر و تویسرکان بھ سپاه عثمانی حملھ  م نادرشاه افشار پس از تجھیز1729/ق1142در . درآوردند
 .)121 -118استرابادی، (تویسرکان شکست سختی داد  کرد و آنان را در ناحیۀ

والی  خان تکلو ــ از سـران ایل تکلـو ــ را بھ سمت م نوادۀ او شاھرخ، مھرعلـی1747/ق1160 پس از قتل نادرشاه در
نیز کھ در آن دوران در ناحیۀ  قبیلۀ زند). 111، 1/105مقدم، (ھمدان و بلوکات آن از جملھ تویسرکان منصوب داشت 

ھای پیرامون آن را  آنھا ھنگام بازگشت، تویسرکان و ناحیھ. بازگشتند بردند، بھ زادگاه خود کمازان در تبعید بھ سر می
 .)147ابوالحسن گلستانھ، ) تصرف کردند
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پاره دیھ کھ اھالی آنجا ھمھ شیعھ  100ای آباد، با  تویسرکان را قصبھ العابدین شیروانی از مؤلفان اوایل دورۀ قاجار، زین
یھودی کھ  خانوار 30مادالسلطنھ مؤلف اواسط دورۀ قاجاریھ، بھ حدود ، اما اعت)223 -222ص (کرده  اند، معرفی بوده

تویسرکان بھ دست شاھزادگان قاجار بود  در آن دوران ادارۀ). 1/819(در قریۀ سرکان اقامت داشتند، اشاره نموده است 
دگان، شیخعلی میرزا از جملۀ این شاھزا). 1257، 3/1222، 1/183سپھر،  :  نک(و آنان حاکمیت این منطقھ را داشتند 

؛ سپھر، 2/983 شیرازی،(بود کھ در آغاز حاکم مالیر بود، سپس تویسرکان نیز ضمیمۀ قلمرو او شد  شاه پسر فتحعلی
شد تا اینکھ نھاوند نیز  تویسرکان منصوب می این وضع ھمچنان ادامھ داشت و یک فرد بھ عنوان حاکم مالیر و). 1/183

والیات «شھر از نظر تقسیمات کشوری بھ عنوان یک واحد حکومتی بھ 3 این ست وبھ حوزۀ تویسرکان و مالیر پیو
شد  شھر منصوب می 3برای این » والیات ثالث«مشھور شدند و از اواسط دوران قاجاریھ، فردی بھ عنوان حاکم  «ثالث

 .)1/187 ؛ مقدم،268، 263، 258؛ شیبانی، 504اعتضادالسلطنھ، :   نک(

یکی از این والیات . والیت تقسیم شد 12 ایالت و 4م، ایران بھ 1868/ق1285ت و والیات مصوب در قانون تشکیل ایاال
ش براساس قانون جدید 1316در ). 1/188مقدم، (شد  نھاوند را شامل می بود کھ مالیر، تویسرکان و» والیات ثالث«

رفت  می بخشی از آن شھرستان بھ شمار شھرستان مالیر در استان پنجم قرار گرفت کھ تویسرکان نیز تقسیمات کشوری،
مرکزیت شھر تویسرکان بھ  ش، بخش تویسرکان از شھرستان مالیر جدا شد و بھ1328در ). 87 -86، …مجموعھ(

مقبرۀ ابومحجن ثقفی در محل پیر کمر بستھ، آرامگاه  آرامگاه حبقوق نبی، ).1/191مقدم، (شھرستان ارتقا یافت 
 سرای شاه عباسی، پل قدیم فرسفج و بازار سرپوشیدۀ تویسرکان از خان، کاروان علیشیخ میررضی آرتیمانی، مدرسۀ

 .)  بب 1/194مقدم، (جملھ آثار تاریخی این شھرستان است 

یوسف  فقیھ، احمد، البلدان، بھ کوشش م؛ ابن1928محمد، صورة االرض، بھ کوشش کرامرس، لیدن،  ابن حوقل،: مآخذ
ش؛ 1356رضوی، تھران،  ابوالحسن گلستانھ، مجمل التواریخ، بھ کوشش مدرسم؛ 1996/ق1416ھادی، بیروت، 

ش؛ اسکندربیک منشی، عالم آرای 1341تھران،  استرابادی، محمدمھدی، جھانگشای نادری، بھ کوشش عبدهللا انوار،
شناسی م؛ اطلس گیتا1870مسالک الممالک، بھ کوشش دخویھ، لیدن،  ش؛ اصطخری، ابراھیم،1350عباسی، تھران، 

 ش؛ اعتضادالسلطنھ، علیقلی، اکسیر التواریخ، بھ کوشش1383کوشش سعید بختیاری، تھران،  استانھای ایران، بھ
عبدالحسین نوایی و ھاشم محدث،  ، مرآة البلدان، بھ کوشش ش؛ اعتمادالسلطنھ، محمدحسن1370فر، تھران،  جمشید کیان

یزدی، محمدحسین، فرھنگ آبادیھا و  ش؛ پاپلی1373تھران،  ،ھای ایران ش؛ افشین، یدهللا، رودخانھ1367تھران، 
ش؛ 1379ش؛ جعفری، عباس، دایرة المعارف جغرافیایی ایران، تھران، 1367 مکانھای مذھبی کشور، مشھد،

لیدن،  ش؛ حمدهللا مستوفی، نزھة القلوب، بھ کوشش لسترنج،1340کوشش منوچھر ستوده، تھران،  حدودالعالم، بھ
ق؛ سپھر، 1315السیاحھ، تھران،  العابدین شیروانی، بستان ؛ زین)   مل:   نک(» 1درگاه ملی آمار« م؛1913/ق1331

ش؛ سمعانی، عبدالکریم، االنساب، 1377فر، تھران،  جمشید کیان ، بھ کوشش)تاریخ قاجاریھ( محمدتقی، ناسخ التواریخ 
 ش؛1366اھیم، منتخب التواریخ، تھران، م؛ شیبانی، ابر1988/ق1408بارودی، بیروت،  بھ کوشش عبدهللا عمر

جغرافیایی آبادیھای کشور،  ش؛ فرھنگ1380هللا، تاریخ ذوالقرنین، بھ کوشش ناصر افشارفر، تھران،  شیرازی، فضل
جغرافیایی کوھھای کشور، سازمان جغرافیایی نیروھای  ش؛ فرھنگ1376سازمان جغرافیایی نیروھای مسلح، تھران، 

ش؛ مجموعۀ 1363قمی، خالصة التواریخ، بھ کوشش احسان اشراقی، تھران،  قاضی احمد ش؛1379مسلح، تھران، 
محمد،  ،«محمدی گل«م؛ مقدم 1906ش؛ مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، بھ کوشش دخویھ، لیدن، 1316 قوانین سال

ش؛ یاقوت، 1384تھران،  ش؛ نشریۀ عناصر و واحدھای تقسیمات کشوری، وزارت کشور،1378تویسرکان، تھران، 
  زبلدان؛ نی

 ye Āmār»,-e Mellī-«Dargāh :www.sci.org.ir/content/userfiles/_census85/census85/nataye
j/abadifil/13.xls. محمد مروار 

ان بھ مطالب مھم دیگری در باب این شھر پرداختھ است کھ بھ نوبھ خود در مقالھ خود در باب تویسرک مھدی جوزی
آرامگاه َحبَقوِق نبی : مھمترین آثار قدیمی شھر عبارت اند از" :مکمل مطالب فوق بوده  و قابل توجھ و بررسی ھستند

متوفی (ن آرتیمانی سال قدمت دارد؛ آرامگاه میررضی الدی 2600علیھ السالم ، از انبیای بنی اسرائیل ، کھ حدود 
؛ )226، 222، 195، ص 1مقدم گل محمدی ، ج (صفوی ، واقع در شمال شرقی شھر  ه، از عرفا و شعرای دور)1005
بھ دستور وی ساختھ شد  1090کھ در حدود ) ؛ وزیر شاه سلیمان صفوی 1101متوفی (شیخعلی خان زنگنھ  ھمدرس

سال قدمت دارد  350صفوی ، کھ بیش از  هبازار، از بناھای دور؛ بازار سرپوشیده یا راستھ )233، ص 1ھمان ، ج (
قاجار قسمت اعظم این بازار رو بھ ویرانی نھاده بود، ولی بھ ھمت میرزا  ه، ظاھراً در دور)247، ص 1ھمان ، ج (

مسجد ؛ چند )819، ص 1ھمانجا؛ اعتمادالسلطنھ ، ج (رضا قلی خان کالنتر و میرزا ابدال خان ، دوباره مرمت شد 
جولستان در پایین محلھ ، مسجد باغوار، مسجد زرھان و مسجدجامع کھ ھریک در حدود / قدیمی مانند مسجد جوالستان 

شھادت (و زیارتگاه امامزاده ناصر معروف بھ شاھزاده ناصر ) شاه زید(دویست سال قدمت دارند؛ امامزاده زیدبن علی 
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                      ).289ـ278، 273، ص 1گل محمدی ، ج مقدم (، در چھار کیلومتری مغرب تویسرکان )250
، 1ج (در قرن ھفتم ، یاقوت حموی . تویسرکان تا قبل از قرن ھفتم اطالعی در دست نیست  ھنام و گذشت هدر بار. پیشینھ 

ھمان ، ج (اشاره کرده  ، بھ ابوعبدّهللا حسین بن احمدبن جعفر تَُویّی ھمدانی ،)تَُویّ (در ذکر محلی بھ نام تُوْی ) 901ص 
نیز در قرن ھشتم اشاره ای کوتاه ) 73ص (حمدّهللا مستوفی . و سرکان را از قرای ھمدان ذکر نموده است ) 82، ص 3

از این دوره تا زمان صفویھ ، راجع بھ حوادث یا رویدادھای تاریخی تویسرکان اطالعات . بھ توی و دیھ سرکان دارد
قسمتی از عراق عجم ، از جملھ ) 1038ـ 996(شاه عباس اول  هشود کھ در اوایل دور گفتھ می. مھمی در دست نیست 

، ص 2، بخش 4حقیقت ، ج (نواحی توی و سرکان ، تحت حاکمیت امامقلی خان ، فرزند ّهللا وردی خان ، قرار داشت 
). 884، ص 2منشی قمی ، ج (، ایالت تکلّو و ترکمانان ، تویسرکان را غارت و در آنجا قتل عام کردند 996در ). 669

). 87، ص 2تاورنیھ ، ج (عراق عجم محسوب می شد  هاز شھرھای عمد) 1052ـ 1038(شاه صفی  هتویسرکان در دور
ـ 1212(فتحعلی شاه  هدر دور). 120ـ119استرآبادی ، ص (، تویسرکان مدتی مقّر سپاھیان نادرشاه بود 1142در 

حکومتی وی  هقاضا کرد کھ قسمتی از نواحی اطراف تویسرکان را در محدود، شیخعلی میرزا از فتحعلی شاه ت)1250
ضمیمھ کنند و شیخعلی میرزا حاکم ) مالیر امروزی (قرار دھد و فتحعلی شاه دستور داد کھ تویسرکان را بھ دولت آباد 

و بھ دستور وی ، ) 1264ـ1250(محمدشاه قاجار  هدر دور). 187، ص 1مقدم گل محمدی ، ج (مالیر و تویسرکان شد 
جھانگیر میرزا و خسرو میرزا، فرزندان عباس میرزا، را ــ کھ اسماعیل خان فراش باشی کور کرده بود ــ بھ قلعھ ای 

، سیف ّهللا میرزا بھ آزار مردم تویسرکان پرداخت 1289در ). 314ـ313احمدمیرزا قاجار، ص (در تویسرکان فرستادند 
شیروانی ). 468باستانی پاریزی ، ص (ا در میدان شھر می بستند و با چوب می زدند ؛ بھ دستور او بعضی از سادات ر

، تویسرکان را قصبھ ای نیک با آب و ھوایی سرد دانستھ و مردم آن را تاجیک ، و  ھدر بستان السیاح) 1253متوفی (
، )1313ـ1264(شاه  ناصرالدین هدر دور). 299، 192ص (آن ذکر کرده است  هروداور را داراالمار/ روذراور

. بزرگ سرکان ضبط کرده است  ھمعتبری بھ نام توی و قری ھتویسرکان را شامل قصب) 817، ص 1ج (اعتمادالسلطنھ 
"                     .در زمان وی ، این قصبھ را بھ تنھایی تویسرکان ھم می نامیدند، اما قریھ ھمان سرکان خوانده می شد

                                                                                                                            
 

 
،طی قرون متمادی چندین بار بازساری شده استگرچھ آرامگاه حبقوق نبی در تویسرکان   

.چارتاقی سیانکوک وی پیداست–ولی ھنوز ویژگیھای شکل و جایگاه چندطاقی   
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  ساری شھر بھ مربوط زادراکرت  و سیرینکس فناکھ، کھن جغرافیای اسامی بررسی
 

بھ معنی دھنده شادابی،  پینگھ اوستایی بھ صورت در لغت شھر ساری ذکر شده است،اسامی کھن از  کھفناکھ  نام
از ھمین  فواکھجمع آن  و حالت  فاکھھبھ نظر میرسد ریشھ کلمھ عربی . است) گاه-پین( باغ میوهسبزی، رویش گیاه و 

 شھر رویانگرچھ این نام از نظر معنی سوی دیگر مطابق نام . اخذ شده باشد) خوراک باغی( باکھ -پیریشھ و از بن 
مربوط بھ )" آتشین رنگ= رنگ -نار( نارنج"باستان در دره سفید رود است ولی باغھای معروف  )با شکوه یاسر سبز (

حمدهللا مستوفی در نزھة القلوب در مازندران از این نواحی و شھرھا اسم  .وده استب) نارنجھ کوتی( ساریخود شھر 
روستای مرغزاری، مراوه (، موروستاک )گرگان(، استرآباد )شھر دارای خندق، گنبد کاوس(جرجان : "برده شده است

ئوکت، شھر باشکوه، ر(، روغد )نواحی بین بھشھر و مینودشت(، کبود جامھ )تنک آبان= تنکابن(، رستمدار )تپھ
جزیرهً (، جزیره نیم مردان )شیرگاه، شھرگاه(، شھر آباد )شھر محل نگھداری دامھا(، آمل )شھر سرور( ساری، )بھشھر

کھ محل  نیقصرشرو= نیریآباد، قصر ش یقائم شھر، عل(، اصفھبد  )جزیره مسکونی= مھ آلود، آبسکون یا آشوراده
مستوفی از جملھ اسمی از )." تمیشھ، محل بیشھ ھای انبوه و تاریک مازندران(=و سیاه رستاق ) اسپھبدان بوده است

بھ  سیرینکسنام  .نبرده است) مام طیر(و بابل ) مشھد سر، بیشھ زار(، بابلسر )چالھ چشمھ یا چھار چشمھ(چالوس 
) نارنج( ه زرینمیوبھ معنی جایگاه  زرین کاس در شکل و جایگاه زیبادر لغت اوستایی بھ معنی  سرین کاسصورت 

را در رابطھ با  ساریپس مطمئناً نام . است ھم زرینیعنی  ساریآشکار است کھ این حاوی ریشھ ترکی نام شھر . است
نیز می توان  منسوب بھ سرورو دژ  شھر و یا زیبا  شھرگرچھ این نام را فرعاً بھ معنی . می توان دید میوه نارنجھمین 
یا  سر سبزو  جایگاه زیباذکر میکند می توان بھ معنی  ساریبرای مارکوارت  کھنیز را زاسارئک اسم کھن . گرفت

-اوپ( ده اوھراز گفتھ ظھیرالدین مرعشی و ھمچنین ابن اسفندیار مبنی بر وجود  گرچھ. گرفت مولد میوه زرینجایگاه 
علی القاعده (بائو ری بھ نام توسط شخصی اساطی  سارویھو داستان بنای دژ آن بھ نام ) دارای دژ واقع در بلندی= ھار

) دژ واقع در باالی بلندی( ساروگاز  بر گرفتھ فرعاً  ساریچنین معلوم میشود کھ نام ) منسوب بھ باغ= باغوشکلی از 
ذکر میکند می توان شھر  ساریرا ھم کھ اشپیگل برای شھر  سرمظنام ا. ھم گمان میشده است فرد منسوب بھ سروریا 

معنی نمود و منظور از آن را ھمان خود شھر ) دارای میوه آتشین رنگ( آذرمت یا ) اوستایی زرمت-ا( سر سبز دارای
بھ ترتیب  ستراکرتو  زئوتراکرتپارسی  -را بھ سادگی می توان بھ صور اوستایی زادراکرتنام . دانست سارینارنج پر

. است]زرین[ جایگاه درخت میوهمعنی بھ  کرت-درا -زاو یا بھ شکل ) فرخان(= ساختھ مؤبد بزرگمی توان بھ معانی 
است و  دژ این شھرمیگرفتم کھ بدین معنی بھ وضوح یادآور  جایگاه سترگیعنی  ستراکرتنگارنده قبالً اصل این نام را 

ھم کھ برای ) توشان( توسانو  نارنجھ کوتینام . میگردد تا ساری) استرآباد؛ گرگان( سترابادبیشتر از آن  ھم یادآور نام 
در مجموع معلوم میشود خود شھر بھ . است پر توشھجایگاه و  نارنج ھایمحل باغآورده اند بھ ترتیب بھ معنی  ساری
از (و دژ آن بھ معنی واقع در بلندی ) سرئھو  زراز ریشھ ھای اوستایی ( ی باغھای نارنجزیبا وسرسبز شھر معنی 
از جزء  ساریقاق باید گفت نام شھر بھ شکل گرفتھ میشده است بھ فرض درستی ھر دو وجھ اشت) ساروگریشھً 

بھ  شھر ساریگرچھ آشکار است خود نام . مشترک ظاھری این دو بھ صورت پیوندی و گره خورده پدید آمده است
این بوده و این معنی بھ طور اساسی در بنیان اسامی کھن  باغھای نارنج زیبا و سر سبز سرور و شھربھ معنی ظاھر 

نگارنده کھ اکنون بعد از گذشت سالی بھ مطلب نظر  .نام دژ داستانی تاریخی آن یا بانی اساطیری آننھفتھ است نھ  شھر
دژ ساختھ  =سارویھ(در روایات ساختھ شدن ساری  :می اندازم نظریات مستدل تری در این باب بھ ذھنم خطور میکند

آن نام برده ) آب جاری(ھر -از نام او) َسِریّ یا واقع در بلندی یا دارای رودخانھ کوچک ھمواره جاری از ریشھ  سرور
نیرومند =ستراکرد(از سوی دیگر در روایات یونانی مربوط بھ آمدن اسکندر بھ مازندران از زادراکرت . شده است

نام برده شده است کھ این دومی بھ وضوح یادآور نام ) جاریدارای رودخانھ = س-او-ھر(و آروس ) ساختھ، استراباد
بر این پایھ ساری نام عربی اوھر . در منطقھ ساری است) رود جاری(تجن بھ ویژه ) رود بزرگ( رودھای ھراز

است چھ لغت َسِرّی در زبان عربی بھ معنی آب جاری و رود کوچک است و مطابق نام رودخانھ ) آروس باستانی(
نابع یونانی عھد اسکندر نامھای م. است کھ بھ معنی دارای جریان و جریان تند است) تچین اوستایی(ساری یعنی تجن 

ذکر میکنند و می گویند کھ حاکم تپوریان را ) رود نیرومند(و ستی بوئھ تس ) رود زبر و ستبر(رود ھراز را زیوبریس 
بھ صورت ) ترک-او(در نقشھ ھای بطلمیوسی نام رودھای ھراز  و اترک . بھ حضور اسکندر آوردند آروسدر شھر 
 .ستآمده ا) زخم زننده(و سکندا ) نندهاندازنده عبور ک(چرنداز 

نظرات مقدماتی و اولیھ را در این باب  ریشھ یابی نام شھر ساریمرتضی قاسمی در وبالگ شھر من ساری در باب 
پادشاه  فرخان بزرگ((  :سدینو یم یاد ساریبن ی سان مازندران دربارهیخ نوی، پدر تاراریاسفند ابن: "چنین آورده است

آن موضع  یبلند یاد نھند برایبن یاست شھر اوھررا كھ از مشھوران درگاه بود فرمود تا آن جا كھ ده  باو. طبرستان بود
 ین جا كھ امروز ساریرا رشوت دادند تا ترك آن واقعھ كرد و ا باومردم اوھر . آب نزھت جایگاه یھا چشمھ یاریو بس

انت كرده، محبوس فرمود یخ باوشھر كند، معلوم شد كھ  ی امد تا مطالعھیشاه ب ،چون عمارت تمام شد. اد نھادیت، بناس
 یار ، شكلیاسفند نیت ایبھ روا»  ان و مازندرانیخ طبرستان و رویتار« در كتاب  ین مرعشیالد ریظھھا  بعد ....))و

ن یا یكنون ی در سده. ساختھ است ھیسارو ا بھ نام فرزندش،ر یداد و نوشت كھ فرخان بزرگ شھر سار یا افسانھ
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 .است ھیساروبر گرفتھ از نام  یاند كھ نام سار ن گمانیبر ا یاریاكنون بس .رفتھ شد یش پذیكم و ب یت افسانھ ایروا
 .دانند یم سائورورا برگرفتھ از نام  یگر نام سارید یا عده
 یاو م. كردند یم یزندگ یھا در اطراف سار ییایبرد كھ در زمان ھجوم آر یاز دو قوم نام م یشرق شناس آلمان گلیاشپ
و  سائورواول بھ نام  ی داشتند كھ دستھ یسكن)) اسرمظ((  یمیو شھر قد یكنون یسار یفھ در نواحیدو طا« :سد ینو

، یل مھجوریاسماع. ازدپرد ینم یسار ی شھیكند و بھ ر یاد میگل از دو قوم یاشپ. »نام دارند ریخایزائگر ید یا دستھ
 .كند یگل را رد مین نسبتی بھ ساری توسط اشپین ادعا و چنیچن یبھ درست) )خ مازندرانیتار(( ی سندهینو

ھا  ویگر از دید یوان است كھ با جمعیاز د یكی دادیوندبھ موجب . بد است یاریو شھر یو آشوب، دزدید«سائورو 
 .»ك جا آمده استیشان  نام
در (  یكت ویدو ) در آمل(  كال ویدھا مثل   یاز آباد ینام بعض تیندارند ح ینیفرا زم یتیران ، شخصھا در مازند وید

و آشوب و یرا برگرفتھ از نام د ین كھ نام ساریاما اساختھ شده، ] بھ ُکردی توده علف زمستانی[ی دیو ه با واژ) یسار
گر را بر آن داشتھ است نام ید یو گروھ ایك دكتر صادق كھ یھ ھمان پنداریست ، شبیش نیم ، وھم و گمان بیبدان یدزد

مازندران در اساس بھ معنی سرزمین [ بزرگ بدانند یارندیو این دی، سرزمندرانیمھ ا ی مازندران را، دگرگون شده
 .]است ببران آدمیخوار=ھا یعنی آدمکشان میثن= آماردان

 زادراكرتاگر آن را ید یضعب. موسوم بوده فنا كھكھ بھ است  ین ھمان محلیاند ، ا گفتھ یبعض«: سدینو یم نویراب
 .»بوده است نكسیریسھم معتقدند كھ نام شھر مزبور  یدانند و برخ یم

است كھ در  ییھا از جملھ شھر فاناكادر اروپا منتشر شد،  1618سال ران کھ در یفالت ا یشرق یھا از نقشھ یكیدر 
 .دقرار دار رود ھرازو در كنار  مارد ی حوزه

و شكل  یسارو ی كلمھ یرا دگرگون شده  ی، سارران شھریا در كتاب ی، دانشمند آلمانماركوارتگر، ید یدر پژوھش
 ی قلعھ(، ھمدان )یا ساریساروق  ی قلعھ(آن را در اصفھان  یھا می داند و نمونھ سربوكا ی زا سارئكتر آن   یمیقد

را ھمان  یشھر سار» یدانشوران سار«كتاب  ی مقدمھ در ین اسالمیحس. شود یآور م ادیگر جاھا یو د) سارو
 یحجاز. داند یم ایدر كنار در یشھر یبھ معنكر ت + درا+ از زا  یبیا تركیو  شھر زرتشت ی، بھ معن راكرتا زاد

) یسا(، از مصدر )سا (جزء . ساختھ شده است)  یآر(، و)سا(از دو جزء   یسار «ن باور است كھیبر ا یكتار
 .» .باشد یم ییایا آریران یا یبھ معن) ھیآر(ا ی)  یآر(آسودن و جزء  یھ معنو ب یباستان

ھا را   نامھ ن سفریباتریاز ز یكیران سفر كرده و یبھ ا شاه عباس دوم كھ در زمان تر ودالوالھ یپگر ، ید یدر گمانھ زن
د علتش یشا« سد كھ ینو یو م داند یم زرد یبھ معنارا  ]زردآلو=اریکریشھ نام ترکی [یار ی  نوشتھ است، واژه

 .»در ختان پرتقال و مركبات متنوع باشد یفراوان
ساكنان  یمحل یھا  ترانھ((  ران سفر كرده است، در كتابیبھ ا شاه یفتحعلكھ در زمان  زكو آلكساندر خودچند سده بعد، 

 ی  دھد كھ  واژه یاحتمال م یوزلا ، یونانییدان بزرگ یآثار جغراف یبا بررس« : سد ینو یم)) خزر یجنوب یھا كرانھ
 » بدست آمده باشد ییسبز طال –زرد  یبھ معن)) ایزار(( ی د از واژهیبا یسار

 واژهً » سیبو یمر «اثر» انھیم یو پارت یپارس«در كتاب . دگاه موافق استین دیز با این نوشتار نیا ی سندهینو
)Zrryn( ییاوستا ی واژه» ستیست و ناشایشا ی نامھ واژه« آمده و در  یین و طالیزر یبھ معن zaranya از  .است

زرد رنگ  یریكاك و نرگس تمام شھر را چون حر یت یزرد ت یھا مو و گلیگذشتھ ھای دور درختان نارنج و ل
 .دارد یشھر ھم خوان ییایجغراف  یژگین معنا با ویپس ا. پوشاندند یم

بر خالف است و  یشھر سار ی شده یونانی، زادراكرتام كھ یراه شوھم لیدانو دگاهید با دیم بایریدگاه فوق را بپذیاگر د
 .فرق دارد)  یگرگان كنون(آباد  ، با استر یدگاه پژوھشگران كنونید

  گردرا یرا ز معنی زردآبادبود كھ  اگردیزار، یاست؛ پس بھ احتمال ، نام سار یسار یشده  یونانی، زادركراتام كھ یگفت
. رساند یو شھر را م یآباد یمعن)  كال، رستم كال  داراب(  .رساند یم یمازندران یكالمثل ) داراب گرد(و ) گرد اوشیس(

 .دارند یخوان  ت ھمین واقعیز با این یخیتار یھا داده
اد تر و سبك یرا كھ از ھمھ ز تیقسم :رفت ، قشون خود را سھ قسمت كرد ی بھ گرگان م یاسكندر وقت«: دیگو یم انیآر

 وسیاریگ یفرستاد و قسمت سوم بھ سردار ھا  یمملكت تپوربھ  كراترگر را با یقسمت د. خود برداشت اسلحھ بود، با 
 .مور بود با باروبنھ از عقب اسكندر حركت كندأم

در این جا كراتر بھ او رسید و .راكرتا رفت پس از این كھ اسكندر از معابر گذشتھ وارد گرگان شد، بھ طرف زاد
اسكندر، والی تپورستان را بھ ایالت . ھا آمده بودند ھای اجیر شده ھم با این و نمایندگان یونانی ستانوالی تپور ، اتفرارات

 یونانین واژه را، یو ا ساریرا برابر با  زادراكرتا كنند تا شھر یفوق بھ ما كمك م یھا  نشانھ ی مجموعھ.خود ابقا داشت
 " » .میبدان) ییطال –شھر زرد ( اگردیزار ی شده
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آمل شھرستان و مازندران سمت مرموز و کھن جغرافیایی نامھای از برخی بر ینظر  
 

، مھ )غالت، جو(جزء فری یا پری نشانگر مفاھیم فراوان و کناری است کھ بھ صفت موصوف یم : )پریم(فریم 
د؛ گرچھ آنجا مناسبتر بھ نظر میرس جایگاه مھ آلودنظر بھ ییالقی بودن محل معنی سومی یعنی . یا ِمھ است) بزرگ(

.                                                زمانی در عھد اسپھبدان طبرستان تبدیل بھ شھری نسبتاً بزرگ ھم شده بوده است  
رستنی ھا و (رئوًذ کلمھً اوستایی  رسکتبھ نظر میرسد در ریشھ  نام : پایین رسکتباال و  رسکتنام روستاھای 

-شئیت -فر(فرشوادگرمعنی عمومی کھن منطقھ کوھستانی مازندران یعنی . نھفتھ است) ستامحل و رو(و کت ) چمنزار
 سوادگرھم بھ معنی کوھستان دارای فراوانی و رفاه و خوشبختی و فرح بخش بوده است کھ بعداً بھ اختصار )گر

و کوالچی ) وه شاھزادگانک(و شروین کوه ) کوه مرد جنگی(نامھای قارن کوه . خوانده میشده است) کوھستان پر سود(
                                 .    نیز برای این کوھستان نیز آورده شده است) جایگاه جنگلی و بلند(و گالبی ) جایگاه مرتفع(

نشانگر آن است کھ نام . و معبدی کھ در عھد قدیم در آنجا وجود داشتھ است علی آبادیعنی ) شاھی( قائم شھرنام قدیم 
و آن معبد آتشکده ای محلی بوده است کھ در عھد اعراب نیز بھ عنوان زیارتگاه مورد استفاده  آلوو آباددر اصل آنجا 

      .                                                                                                                            قرار داشتھ است
 مئشھدر آذربایجان بیشھ را . است بیشھ زاربھ معنی ) تلفظ نادرست نام مئشھ سار( مشھد سریعنی  بابلسرنام اصلی 

.                                                                          تلفظ میکنند کھ یادگاری از عھد زبان پھلوی آذربایجان است  
بوده باشد یعنی جایگاه پنھانی و ّسری کھ البد جایی پناھگاھی بھ شمار می الن جیم  بھ نظر میرسد اصل این نام: الجیم

              .                                                                                                                            رفتھ است
نام دارد، ) آب گاز دار بسیار تیز" (باداب سورت"نگین و گازدار آھکی آنجا کھ با نظر بھ چشمھ ھای آبگرم ر: اوروست

این الیھ ھا در جوار . بوده باشد]) سنگ آھکی[الیھ ھای فراوان ( ستایوو ) گسترده( اورواین نام باید مرکب باشد از 
                                                                     .     چشمھ ھا جلو چشم گردشگران آن در پھنھ وسیعی گسترده اند

بھ سادگی می توان این نام ) کھ اکنون با پل معروف آن مشکلش بر طرف شده است(نظر بھ راه سخت گذر آن  :ورسک
در این رابطھ گفتنی است روستا و . مأخوذ دانست یعنی دارای گذرگاه سخت و دشوار ک-ورثھرا از ریشھ اوستایی 

.                 معنی محل واقع در سر راه می باشد بھموسوم ھستند،  رایگانھرکھایی کھ در نقاط مختلف ایران بھ نام ش  
نام منطقھ کوھستانی . بازسازی کرده و بھ معنی محل پرگیاه گرفت گیانساراین نام را می توان بھ صورت : کیانسر
.                                                                                  استبھ معنی محل قرار گرفتھ در سر و بلندی  یانسر  

) دندان نیش(حیوان دارنده خیل  محل"نام را می توان بھ صورت خیالریگان باز سازی نموده و بھ معنی  این: کالریجان
                                                                       .                          یعنی جایگاه گراز یا بھ معنی غوک گرفت

مقدمات فوق بھ بررسی اسامی بیشتری در مازندران  کشیده میشوم کھ در ھر شھرستان و دھستانی کلی نام کھن و پر  با
ولی در اینجا با استفاده از  گرچھ نگارنده با لھجھ مازندرانی و اصطالحات آشنایی کافی ندارد. راز و رمز موجود است

فرھنگنامھ ھا و تجربیاتی کھ در بررسی نامھای جغرافیایی کھن دارم پای بدین عرصھ میگذارم و برای نامھای مبھم و 
کھن شھرستان آمل از فھرست ویکیپدیای فارسی نظر خود را می آورم کھ می تواند پایھ ای برای آلترناتیو نظر بھتر و 

:                                                                                                     این باب واقع گردددرستتر دیگران در   
ولی حمدهللا مستوفی در کتاب .  نگارنده قبالً این نام را بھ معنی ظاھری آن بھ معنی محل نگھداری احشام میگرفتم: آمل

این شھر را  شھر انواع و اقسام میوه ھا  160ی تاریخی ایران، نزھت القلوب، در صفحھ بی نظیر خود در باب جغرافیا
ایزد ( طھمورثاز اقلیم چھارم باشد طولش از جزایر خالدات فزک و عرض از خط ستوا لول  آمل: "تعریف کرده است 

ھای سردسیری و گرمسیری شھری بزرگ است و ھوایش بھ گرمی مایل و مجموع میوه . ساخت) بالدار-ببر/نیمھ پلنگ
) مواد معطر(و مشمومات . و جوز و انگور و خرما و نارنج و ترنج و لیمو و مرکب و غیره فراوان باشد) بادام(از لوز 

در نام " ُمل"با این تفاصیل جزء ." بھ غایت خوب و فراوان چنانکھ اگر شھر بند شود ھیچ چیز از بیرون احتیاج نباشد
" آو"یا ) پیچیدن و بھ ھوا رفتن" (آیو"علی القاعده تلخیص " آ"بوده و جزء  شراب وانگور و  کتاباید بھ معنی  آُمل

کھ با پیچیدن بھ درختان بلند دیگر بھ ھوا سر کشیده اند یا بھ طور ساده  درختان تاکباشد یعنی مکان ) آبدار و خوب(
ھویس، موھویز یعنی -مول(وان در نقطھ مقابل مویز را می ت) انگور تازه و آبدار(چھ نام آمل . محل انگور خوب و تازه

بر این اساس خود نام مازندران را ھم در رابطھ با این شھر ما قبل تاریخی می توان از . قرار داد) انگور خشک شده
ھفتخوان معنی نمود توضیحات فردوسی در جایگاه دارای خوشی و کامروایی گرفت و آن را ) خوشی( مئذنریشھ 

محل (محل درنده بزرگ یعنی ان -درَ -مزنگرچھ ترکیب . تأیید و تصدیق ھمین معنی است زندران دررستم در ما
ھم باید ) موجود خطرناک(دیو منظور از . است ریشھ دارتریکھ در مورد کل منطقھ صادق است مفھومی  )ببر=دورگ
 ایزد ببر شکل"در واقع پرستندگان ( دروگ پرستان ورنھ/دروغبھ  مغانآن بوده باشند کھ ) دَرگھای/دورگھا( ببران

. تفسیر می نموده اند") تخموروپھ اوستایی/ ی بابلی، تھمورثگیرسو نین گیدار و ماروتاش کاسی و=سرزمین جنگلی
در اساطیر کھن ایرانی ) جادوگر درخشان و دانا( سوسن جادوگربھ صورت ) الھھ جادوگر(مؤنث  نین گیرسومعادل نام 
-زن-مھکھ این ایزد مطابق اساطیر بابلی ھمزاد ھمشکل مؤنثی داشتھ است کھ مازندرانی میشود  جالب است. دیده میشود

زن ( زن-مھکھ نام مازندران را بھ سادگی میشود مربوط بھ ھمین نام شمرد کھ نگارنده یک دھھ پیش بھ جزء  دراگ
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پھلوان دارای پوست ببر (پوش ببر بیان  رستم. آن پی می برم) دراگان( ببریآن رسیده و اکنون بھ ھیئت ) بزرگ و الھھ
گرچھ از دیوان . بھ اساطیر گرجی راه یافتھ است دارژاندر اساس خود ھمین خداست کھ بھ صورت ) درخشان

 شانابوشوبھ رھبری شھر آمل بھ  مھاجم آشوریانمازندران در تاریخ عھد ماد بیشتر بومیان مازندران در ترکیب با 
پلنگ بالدار با دم اژدھاست کھ نزد ھندوان /در اساس ھمان ایزد نیمھ ببر دیو سفید. شده اند سردار آشوربانیپال منظور

در اساطیر ملی ایران . خوانده شده است و از ایزدان باد و باران بھ شمار می رفتھ است) یعنی بسیار درخشان( ماروتھا
شانابوشو بھ دست . رل منفی پیدا نموده است وی با سردار آشوری محاصره کننده شھر آمل یعنی شانابوشو یکی شده و

و ) نیرومند(خشثریتی بھ قتل  رسیده و پادشاه محاصره شده در آمل  یعنی ) رستم و گرشاسپ( آترادات پیشوای آماردان
خشتریتی در اوستا و شاھنامھ . ھمراھانش آزاد شده و دولت ماد برای نخستین بار در تاریخ ایران مستقل می گردند

) سرزمین چشمھ ھا( کاشانتبدیل بھ لقب شده و نام وی بھ مناسبت مرکز حکومت قبلی و خاستگاه وی یعنی ) ندنیروم(
                                                                                   .آورده شده است) پادشاه سرزمین چشمھ ھا( کی کاوس

:فھرست روستاھای شھرستان آمل  

 )شاداب و پرآب و سرسبز جای یعنی کان-زائیری اوستایی از یا گان،-لَری=آب جوی محل( الریجان باال دھستان
، شمس آباد ، شنگلده )دشت شایستھ(، شاھان دشت )پوشیده، مھ آلود( ، دینان)کناری یا سھ آب(، ترا )محل چشمھ آب(اخا

، )در زیر یا پایین چشمھ(، اخازیر)محل نگھبانی(، ھاره ، نھر)روستای باریک( ، الرینپاشا ، گل)ده میوه جنگلی شنگل(
، کنار )نزدیک(، انھھ )کناری، دور، پیشین( ، فیره)محل انگور(، مالر ، امیر آباد، گزانھآب گرم، )محل بادگیر(وانا 

، )دارای زمین لیز یا شنی روان(، لزیرک ، گیالس)زمین ناصاف(، گرنا )ومحل کند( ، کندلو)جایگاه کناری(انجام 
دارای ( آب اسک، ، شھرک صنعتی)واقع در محل تھ نشست و گود( نیاک، )پای آب(، نوا )جایگاه گیاه آقطی(پلمون 

 ، پلور)رزغرق در پُ ( ، معدن پوکھ قرقھ، عباس آباد)زمین ھموار( ، السم)پایینی(ایرا، )گردنده، محل آھو سنگ آسیاب
 .، کمپ سد الر، کتل امامزاده ھاشم، افسانھ سرا)سر سبز، شاداب( ، زیار)تنومند و بزرگ(

 سفلی الریجان دھستان
، )الھوت، دارای الیھ ھای زمینی فرو ریختھ( ، لوط)محل معدن یا چشمھ( ، کنی بن)پُر َمھ و دمھ( بوالقلم، پردمھ

در شکل اژی کال یعنی قلعھ (، حاجی کال )محل پنھانی( تینھ ،)محل پر محصول( ، ھفت تنان، بائیجان)نی زار(نوسر
، ، محمد آباد)جای آبخیز( شھ ، عکس)دلنواز( ده، ناندل میان ،)کرو، پای کوه( ، کرف)ک یا ُرزدارای تا(، رزون)مار
، )منطقھ چشمھ خوب(، کیان)رود ُخرد( ، کھرود، پنجاب)محل مار یا مرداب یا مورچھ( سر، علی آباد ، مریجان آھن
ده ( ، دره کنار ، دیوران )راه دارای پل( پلریھ، )گذرگاه سیل(امره  ،، اطاق سرا)محل تیره یا تیر( ، تیران)میخانھ(لھر

، )محل بھ پایین شریدن آب، آبشار( نشل، )مسیر بزکوھی( ، کلری، شیخ محلھ، عبدالمناف)پر سود(، سوا )کناری
 ).کوھستانی( ، کفا)دارای نمناکی(نمار

 )شده لھ کوھستان( لیتکوه خیابان باال دھستان
ی جنگل، ، عال)ده انگور یا ُرز(، دیورز )شالی زارشایستھ(، چالی کیاده )جایگاه قوچ شاخدار یا دامنھ شکافدار(ان تلیر

، اسپند )دژ صخره ای(کال  ، کارچی)واقع در گودی( ، میخران، میان رود)دژ سیاه و سوختھ(، سوتھ کال ورامده
، )محل آسیاب یا آھو( ، اسکو محلھ)ارای راه راستد( ، سھری)ده میانی، ده قاسم(، کاسمده ، خشکرود)مقدس(

، )محل گسل و دره( ، نوگردن ، ھلومسر)محل کوچک( ، شھرک صنعتی ، چندر محلھ)دژ دارای در سنگی(سنگدرکال 
دژ مھ (، درمھ کال )طویل(، درازان )دژ برگزیده(، خاص کال )دژ حاکم(، مرزانکال )محل درخت توسکا(تسکابن 

، ، آب بخشان)دارای حصار سفلی(، پلک سفلی )مربوط بھ کنیز یا گسترده(، کنسی )دژ دارای ترک(، ترک کال )آلود
جایگاه پشتی (، کتھ پشت علیا )محلھ پشتی(، پاسکی محلھ )دارای حصار علیا(، پلک علیا )محل تیره یا تیر(تیرکان 

 ).دژ ُخرد(، کمکال)زایا دارای رود(، رودبار دشت، زیارود )محل بزم(، میان محلھ ، بزمیان )علیا

 لیتکوه یابانخ پائین دھستان
، قجر محلھ، )محل آھن یا آیین(، آھن کتی ، انصاری محلھ )محل آلو( ، ھلی کتی)دارای دشت بایر( سر ، کالکشادمحلھ
، تجن جار )محل درخت آغوز( ، اغوزکتی)دژ درخت(، دارکال )نیزار( ، تجنک)روستای ُکردان یا چوپانان( کرد کتی

پل (، انچ پل )محل مار( ، مارکتی، سرھنگ کتی، کاسب محلھ)ھ چاھسرمحل( ، چائو سر محلھ)نیزار سفلی( سفلی
دارای بنا از (، اغوزبن ، نرم)محل کاج دار(، شیرکاج )محل نشو آب(، زارونده )نیزارعلیا(، تجن جار علیا )باریک
ل درخت مح( ، گالن)گسترده=در ھیئت وروکش( ، روکش)محل مھ(، چنگاز)محلھ واقع در سایھ(، سائیج محلھ )آغوز

 لش ، سیاه")میمون=کپی"محل دارکوب یا محل دارای ( ، درکاپی)روستای بلدرچین( هد ، ولیس)جنگلی یا ُگل یا ِگل
، باد، حسین آ، تازه آباد)محل پشتی( ، پیشگون)محل آب آرام(، مرانده )محل کبک یا فاختھ(، کوکده )جایگاه خاک سیاه(

 ).محل نوعی باز یا نوعی کبوتر( ، ورکاده، مسکون، نورآباد)محل تاک انگور( کوسھ رز
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%87


 )سازند سنگ و علف و چوب از کھ روستایی سد محل( چالو دھستان
، )محل فراوانی( زید ، شاه)محل کندوی عسل(، رزکھ )سد روستایی با خاک و جگن و بوتھ  یا روستای پیشین( پرن
محل نگھداری علوفھ خشک برای ( ، خوشواش)محل گاومیش یا غلھ منگ( ، منگ جنوبی، محمد آباد)محل غوک( کلرد

منطقھ ( ، الیمستان)محل دارای بوزینھ( ، کپین)بنا شده بر کمره( ، کمربن)دارای زرینی یا سبزی( ، زرد بند)ستوران
محل مار یا مورچھ یا ( ، مریجان، معدن گچ)محل کندو یا خندق(، کندوا شھ، سیاه بی)محل روباه( ، لھاش)معتدل

، )محل ِمھ و رطوبت یا ظرف بافتھ از چوب( ، چمھ بن)توانا( ، تیار)قلعھ پاشا(، پاشاکال )پُر ِمھ(، پاریمھ )مرداب
دارای چینھ یا ده ( دایوخونھ آقا تقی،  ، سنگ چال،، نجار کال)قلعھ کنگره دار(، گنکرج کال )محل پایینی( زرخونی

محل سر ( ، الرک)محل بھ پایین شریدن آب، آبشار( ، نشل، بزرودشت، خرم)دارای تره تیزک یا سبو( ، اندوار)خرد
 ).سبز و شاداب

 )پرواری ھزار یا محل ھزار دارنده( جنوبی ھزارپی دھستان
، آب سرفت ، کھنھ دان، آقا محمد آباد)دژ عالی محل خانھ با سقف ساقھ برنج( ، عالیکال آھی)ده ابریشم شایستھ( پولیکیاده

دژ درخت شرم یا دژ محل ( ، شرم کال، پاشا کال)دارای دژ کھن(، لتی کال آباد، جمشید آباد، فرح )آب روان فراوان(
، تمسک )محل بزکوھی و گاومیش نر(، کلیکان )محروسھ(، قرق ارکتی، نوده، بختی، آھنگر کال، کمانگر کال)آرامش

ده، جعفر  دبار، زاغ، ھمت آباد، رو)محل چشمھ یا شیخ(، خراب میانرود، رفیع آباد، سنگ بست، شیخ آباد)محل تمشک(
، بیش محلھ، پاشا کال بیش )دژ واقع در بلندی( ، اوجی کال، سعدین کال)توده انبوه پاک ( ، ھره پاکآباد، کال محلھ، نوکال

 باد، حسین آ)پوشیده بام( ، بامتی، میانرود)محل پلکانی(، قادی محلھ )محل آسیاب یا محلھ قدیمی( اسکی محلھ، محلھ
 .، معصوم آباد)دژسپاه یا سگ دار( ، کالصفا)حصین روستای دارای حصار(

 )معنی ھمین بھ گاوبارگان قبل ستورپروران، عربی بھ( جنوبی دابوی دھستان
کش��تزار (، م��ریج محل��ھ)دارای درخت��ان واق��ع در علی��ا(، کچ��پ علی��ا )دارای درخت��ان کچ��پ واق��ع در س��فلی(کچ��پ س��فلی

گ�ر ، آھن)مح�ل مرزنگ�وش ی�ا مرغ�زار(، مرزنگ�و)علفزار یا پ�ر کل�وخ(، واسکس  )کچپ زار غوک(، کچپ کلوا)صیفی
، کرس�ی محل�ھ ، )دژ جش�ن ھ�ا ی�ا س�رخ ف�ام(، ص�ورت ک�ال )ل آب�ی، نیل�وفر آب�یمح�(، آھنگر کال علیا ، ابومحل�ھ کال سفلی
مح��ل تقس��یم ش��ده ب��ھ (، جالیک��ا ، زی��ار محل��ھ، کم��انگر ک��ال، س��نگ)دژ دارای س��رما و گرم��ای ش��دید(، غی��اث ک��ال کب��ودکال
بلوطس�تان (ی علی�ا ، م�وزی کت�)بلوطس�تان س�فلی( ، موزی کتی س�فلی)سیاه دژ یا خارا دژ(، قراکال ، قائمیھ سفلی)جالیزھا

 ، اس�پیاری)دژ س�پاھیان(، اس�پاھی ک�ال )آب�ادی ش�الیکوبی( ، ابدنگس�ر، مجید آب�اد)ورم کرده؛ مربوط بھ ذرت( ، پپین)علیا
، پلھ�م کت�ی )محل آسیاب ی�ا محل�ھ ق�دیمی( ، اسکی محلھ)زین ساز(، قائمیھ علیا ، سراج محلھ )اسپ پرور یا سگ دوست(
، )زوج پ�ایینی( ، مطھرعلی�ا )زوج ب�االیی=میث�ور(، مطھ�ر س�فلی)محل شایس�تھ( ، شھرکتی، سلطان آباد)محل گیاه آقطی(

ت�ازه  )دژ پلکانی( ، بامرکال، تنھا کال، حسن آباد)دژ دارای نگھبانی یا درخشندگی( ، بانصر کال)محل نرگس(نرگس مرز
مح�ل ( ، ترویج�انحل�ھ، ب�یش محل�ھ، دوتی�ره، باری�ک م)ن�ارنج آب�اد، ی�ا منس�وب ن�او( ، ن�ائیج آب�اددآباد، رییس آباد، ش�انھ بن�

مح�ل واق�ع در ( ، نوآب�اد ، اوج�اک)مح�ل درخ�ت ولی�ک علی�ا(، ولی�ک علی�ا ، اس�الم آب�اد، عظ�یم آب�اد)باالیی و کناری و دژ
آلو، آت�ش ( ، الو)دژ شکارگاھی(اشکار کال  )محل درخت ولیک سفال(، ولیک سفلی ، یوسف آباد)بلندی یا آتشدان و اجاق

، )دژ شایس�تھ( ، ش�اه ک�ال)مح�ل س�رو ی�ا س�رخ ی�ا جش�ن( ، س�ورک)مح�ل بب�ر ی�ا روب�اه( ، ام�ین آب�اد، ب�ور محل�ھ )یا عق�اب
دژ دع��ا و (، دع��و ک��ال ، ابوالحس��ن آب��اد، اش��رف آب��اد، پاش��اکال، ح��اجی آب��اد، حس��ین آب��اد)دژ پارچ��ھ م��اھوت(م��اھوت ک��ال 

محل بزک�وھی ی�ا ( سر ، کلیک، شریعت آباد)ا پا کار کندآسیاب کھ با دست ی(، دنگپیا ، میانرود)محل دژ(، قالکتی )قربانی
دژ چشمھ (، رشکال)محل تاالب باالیی( ، باالھشتل)جایگاه سپیدار( ، اسپیاربن)محل درختان ممرز( ، ممرزکتی)گاومیش

 ردخی�ل، ک، ناص�ر آب�اد)زم�ین پ�رآب و پ�ر از عل�ف(، چاره ، کاشی محلھ، موسی محلھ)ده بیرونی(، دیھ )یا تپھ یا دژ سیاه
دژ ( ، درزیک�ال)مح�ل ت�االب پ�ایینی( ، پ�ایین ھش�تل)محل چوپان(، گالش محلھ )دژ محل تاالب(، طولھ کال )گروه کردھا(

 ).خیاط

 سر دشت دھستان
، نو ، باغبانکال)آلھ کاس، محل عقاب(، الھ کاج ، ساالر محلھ، شادمحل، ھندوکال، محمد آباد)محل منسوب بھ ببر(بوران 

محل قالی (، قلیان کال )محل دژ( ، قلعھ کش)گروه عرب( ، عرب خیل)محل رستنیھا یا پھلوان( آباد ، رستم دارمحلھ
، ، فیروز کال سفلی)کم جمعیت( ، ھارون کال ، نفرخسل، نجار محلھ)چشمھ زار(سر  ونی، خ، اجبارکال، داودکال)بافی

، معلم کال، خرمن )محل تاک انگور(، میلھ )گروه مھدی( ، مھدی خیلفیروز کال علیا ، نظام آباد، سرخ کال، پاشا کال
+ برق =ی القاعده از ریشھ برجعل(، بلیران )کنار دره(، کمدره )مزرعھ گل( ، گلمزار، تیرکال)تمشک( ، تمسککال

 ، مزرس، آھنگر کال)محل شایستھ( ، شھنھ کال)محل سر سبز یا دارای زھکشی آب ( ، زوارک)ران، محل درخشان
 .، نوده ، وسطی کال)جایگاه برگزیده( گ میانچن،  )دارای راه یا ارابھ بزرگ(

 

77 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86


  ِگُسُدک بلوچی داستان کھن اساطیری ھای ریشھ بررسی
 

اسالف آالنھا، (ماساگتھا رد پای اساطیر سکائیان کھن سمت دریاچھ آرال یعنی ) دختر پرگیس( ِگُسُدکدر اسطوره 
 پرتوخود بدین نتیجھ رسیده بودم کھ بلوچھا اعقاب نگارنده در تحقیقات گذشتھ . را بھ وضوح مشاھده میکنیم) اوستیھا
تبار ھستند کھ در عھد  پارتی-سکای) زال زر؛ پرستندگان بالتیسورھایعنی پرستندگان خورشید نیرومند، ( سورھا

از سواحل شرقی دریای خزر و شمال خراسان بھ ) یوئھ چی ھا، تخاران(اشکانیان در مقابل فشار ھمسایگان خود 
را بھ صورت بلوچ بھ سرزمین بعدی خود ) بالتازار اساطیری مسیحیان( بالتیسوراجرت نموده و نام خود بلوچستان مھ

 گندوفارمحققین پیشتر نام و نشان : در واقع شجره نامھ قھرمانان سیستانی شاھنامھ مربوط بھ ھمین خاندان ھستند. داده اند
بھ (سپاالگداما : بر این می توان افزود. مطابقت داده اند) نامھدر واقع رستم متأخر شاھ(شاھنامھ  رستمرا با ) گندآور(

سام گرشاسپ یعنی در ھم = متصرف شونده دژھا(ابداگاسا ) /سام گرشاسپ=فرمانده ویرانگر(سپاالریزس، )تلخیص سام
ده سرمست فرمان(سپاالھورا ، )روتستھم یا ھمان رستم/گرشاسپ= کشنده اشرار( اورتاگن، )شکننده ستمگران و راھزنان

از پادشاھان معروف ھندوسکایی معاصر ایشان بھ ) آھنین، اسفندیار روئین(آیاسا کھ رقیب ) فرامرز/ فرامست= لشکر
. ھم باقی است) ایزد بیمرگ خورشید( امیرانجالب است کھ ریشھ اسطوره ِگُسُدک در اسطوره گرجی . شمار رفتھ اند

دارای ) الھھ عقاب شکل( دالیو ) ببر شکل-ایزد پلنگینھ پوش یا پلنگ بھ مازندرانی و گرجی یعنی( دارگانیوی فرزند 
و ) پھلوان ببروش با دم اژدھا و بال عقاب( تخموروپھدر مازندران این ایزد پدر تحت نام . موھای پرپشت و زرین است

ھمشکل وی البد  پرستش میشده است و الھھ ھمزاد و دارگانیو ھمان نام ) ببروش-ایزد درخشان اژدھاوش(  ماروتاش
ھفتخوان در اسطورهً . شده است مازندرانو  مازندرانیرا بر خود داشتھ است کھ البد منشأ اصلی نام مازندراگانی نام 

اسطوره بلوچی . ھمزاد ایشان ھستند الھھو ایزد ھمین ) ببر درخشان(ببربیان  ودیو سفید مراد از  رستم در مازندران
اسیر و گروگان  دالیمعادل دالی گرجیان است کھ نظیر ) ِگُسُدک(= مادر پرگیسن الھھ ِگُسُدک در اساس مربوط بھ ھما

و نیز ریشھ  ؛ ایزد مھرامیرانسمبل ایزد خورشید، ( خروسدر این اسطوره بھ جای امیران از . است) خدای باد(دیو 
گرجی امیران و ھمبند  کوروشای بالدار اسطوره( سگو ) بھ معنی تاج خروس دستارھای بلوچی بلوچظاھری نام 

پر ( تومیریسپرگیس در تاریخ بھ صورت  دالییا ھمان  ِگُسُدکنام . سخن بھ میان می آید) پلنگ وش-امیران، ایزد ببر
بھ جای نام ملکھ ای تاریخی قرار گرفتھ است کھ کورش برای . ذکر گردیده است) آالنھا(ماساگتھا ملکھً اساطیری ) گیس

 کورشراگردان از وی خواستگاری کرد ولی ایشان زیربار نرفتند و پسر ملکھ و خود تحت فرمان گرفتن این صح
و ) پرگیس( تومیریسدر اساطیر اسالمی اسطوره . در این ماجرا بھ قتل رسیدند) مرد صلح ایرانی=سلیمان ایرانی(

 .بازگویی شده استسلیمان و  بلقیستحت نام  کورش صلح دوست
 )، نشریھ  دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان"سول"از ( بلوچی کھن ھای افسانھ و ھا داستان
 )عبدالسالم بلوچ زاده( ِگسُِّدک

ساکن ماشکید بھ زبان بلوچی ثبت کرده ام " مھتاپ"سالھ بھ نام 70از زبان پیرزنی حدود  1379این داستان را در سال "
 ".آن را بھ فارسی برگردانده امو 

در گذشتھ ھای خیلی دور در منطقھ ای دوردست، مرد و زنی زندگی می کردند کھ سھ دختر بھ نام ھای لعل، سبزو و 
ِگّسد کوچک ترین دخترشان بود کھ از روی محبت و چون بھ اصطالح تھ تغاری بود، بھ او ِگّسُدک می . ِگّسد داشتند

خانواده کاری پیش آمد و مجبور شد بھ مسافرت برود، موقع خداحافظی، بچھ ھا از پدرشان روزی برای پدر . گفتند
برای من سبز : "سبزو گفت". برای من لعل بیاور: "لعل کھ بزرگ تر بود، گفت. خواستند کھ برایشان سوغاتی بیاورد

 ".برای من ِگّسد بیاور: "و ِگّسدک ھم گفت" بیاور
 .و رھسپار سفر شد" حتماً برایتان می آورم: "ید و گفتمرد با خنده دخترانش را بوس

مدتی در سفر بود و موقعی کھ می خواست برگردد، بھ بازار رفت و لعل و سبز خرید ولی ھر چھ گشت، نتوانست ِگّسد 
شما  ببخشید،: "مرد پرسید. در حالی کھ خستھ و کوفتھ زیر سایھ ای استراحت می کرد، پیرزنی از آنجا گذشت. پیدا کند

ِگّسد مھره ای گران بھاست، فکر نکنم کسی اینجا : " پیرزن با حالتی متفکرانھ گفت!" می شود؟  نمی دانید ِگّسد کجا پیدا
 "اما من جایی را بھ تو نشان می دھم کھ می توانی از آن جا پیدا کنی...  داشتھ باشد اما

 ..."بگو... بگو: "مرد در حالی کھ از خوشحالی نیم خیز شده بود، گفت
داخل جنگل . این راه را مستقیم می روی تا بھ جنگل برسی: "پیرزن در حالی کھ غروب آفتاب را نشان می داد، گفت

فقط اجازه داری دو بار   شاخھ ھای درخت را تکان . سرو کھن سالی وجود دارد کھ دیوی در سایھ ی آن خوابیده است
می ریزد ولی اگر سھ بار تکان دادی، دیو از خواب بیدار می شود و تو را  دھی کھ با ھر بار تکان دادن، از  آن ھا ِگّسد

 ".بھ بند می افکند
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مرد در حالی کھ سرش را بھ نشانھ ی تأیید تکان   می داد و مرتب تشکر می کرد، از پیرزن جدا شد و بھ سمت جنگل 
. نزدیک و نزدیک تر رفت. نمایان گشت درخت سرو از دور. رفت و رفت تا بھ جنگل رسید و وارد جنگل شد. روانھ شد

مقداری ِگّسد بر . جلوتر رفت و  شاخھ ای را گرفت و تکان داد. کمی ترسید. دید دیوی زیر سایھ ی درخت خوابیده است
بلند شد . مرد نشست و آن ھا را جمع کرد. دوباره شاخھ را تکان داد باز تعدادی گسد روی زمین پخش شد. زمین ریخت

شماری گسد بر زمین پخش . دوباره برگشت و برای بار سوم شاخھ را بھ دست گرفت و تکان داد. برودو می خواست 
مرد ھنوز کامال ننشستھ بود کھ دیو در حالی کھ خمیازه می کشید، از خواب بلند شد و با یک خیز، گردن مرد را . شدند

کرد، بھ التماس افتاد و از دیو تقاضای عفو  مرد در حالی کھ داشت از ترس قالب تھی می. گرفت و بھ درخت چسباند
 ...!".آدمیزاد... آدمیزاد...  چھ می خواھی: "دیو در حالی کھ می غرید، گفت. کرد

: " دیو در حالی کھ قھقھھ می زد، گفت. مرد در حالی کھ مدام تقاضای بخشش می کرد، ما وقع را برای دیو تعریف کرد
این : "مرد اندکی تأمل کرد و با خود گفت" نم کھ گسد را بھ ازدواج من در بیاوری، بھ شرطی رھایت می ک...گسد... گسد

دیو ". قبول... باشد... خوب: "مرد گفت" دیو کھ نمی تواند ما را پیدا کند؛ حاال یک بلھ می گویم و خودم را آزاد می کنم
ا خود می آورد و بعد از چند روز دوباره قبل از این کھ من بیایم، طوفانی می آید کھ اسباب و اثاثیھ ی مرا ب: "گفت

 ".طوفانی می آید کھ این بار خودم می آیم
بعد از چند روز کھ بھ خانھ رسید، سوغاتی ھای . مرد و دیو از ھم خداحافظی کردند و مرد بھ سمت منطقھ ی خود رفت

دیو از کجا می : "ی کھ می خندید گفتزنش در حال. بچھ ھا را داد و برای زنش آنچھ را کھ اتفاق افتاده بود، تعریف کرد
چندین سال گذشت و از دیو خبری نشد تا این کھ طوفانی بھ راه افتاد و مقداری اسباب و اثاثیھ کنار ". تواند ما را پیدا کند

با ھر کس کھ . مرد فھمید کھ چند روز دیگر دیو می آید لذا در فکر چاره ای بود کھ چھ کار کند. خانھ ی مرد گذاشت
بھ قولت پایبند : "، یکی می گفت"خودت را پنھان کن: "یکی می گفت. ورت می کرد، بھ نتیجھ ای دست نمی یافتمش

 " ...از اینجا فرار کن: "، یکی می گفت"بمان
بعد از . مرد مجبور شد گسدک را بھ ازدواج دیو در بیاورد. بعد از چند روز دوباره طوفان شروع شد و این بار دیو آمد 

مرد و زنش کھ انتظار چنین چیزی را نداشتند، با تضرع از دیو ". من زنم را با خودم می برم: "روسی، دیو گفتاتمام ع
من با : "از گسدک پرسیدند، او گفت" نظر گسدک را بپرسید: "دیو گفت. خواستند کھ از چنین کاری صرف نظر کند

. د و یک سگ و یک خروس ھمراه گسدک فرستادندمرد و زنش مجبور شدند بھ این کار رضایت بدھن". ھمسرم می روم
دیو و گسدک وقتی بھ منطقھ ی دیوھا رسیدند، دیو یکی از  زن ھای فامیل را موظف کرد کھ ھر روز گسدک را بھ 
. گردش ببرد و فقط از رفتن بھ سمت رودخانھ خودداری کنند کھ اگر از این فرمان سرپیچی کنند، سزایشان مرگ است

: روزی گسدک بھ دوستش گفت. یدش ھر روز بھ گردش  می رفتند و با ھم خیلی دوست شده بودندگسدک و دوست جد
 ؟"ھمھ جاھا تکراری شده، جای جدیدی نمانده کھ برویم"

". حاال دیو کھ نیست بیا برویم، زود برمی گردیم، کسی نمی فھمد: "گسدک گفت..." نھ، بھ جز رودخانھ: "دوستش گفت
 .کرددوستش با اکراه قبول 

گسدک انگشت کوچکش را . رفتند و رفتند تا بھ رودخانھ رسیدند ولی برخالف دیگر رودخانھ ھا، آب رودخانھ زرد بود
ھر کاری کردند . در آب فرو برد و وقتی آن را بیرون آورد، رنگش زرد شده بود و احساس می کرد سنگین شده است

گشتند و گسدک انگشتش را با تبر قطع کرد و دستش را با پارچھ ای نتوانستند رنگش را از بین ببرند ناچار بھ روستا بر
 .بست

گسدک !" چھ شده است، چرا دستت را   بستھ ای؟: "وقتی کھ دیو بھ خانھ آمد و دید کھ دست گسدک بستھ است، پرسید
دیو در . شتم را کندبھ گردش رفتھ بودم، ُسر خوردم و افتادم؛ سنگی از کوه غلت خورد و بر انگشتم افتاد و انگ: "گفت

کوه ھا، سنگ ھا، شما : "حالی کھ عصبانی بود، از اتاق بیرون آمد و سنگ و کوه ھا را مخاطب قرار داد و فریاد کشید
ما چنین کاری انجام نداده ایم، از شمشیر : "سنگ ھا و کوه ھا یک صدا جواب دادند" دست ھمسر مرا زخمی کرده اید؟

: شمشیر در حالی کھ می لرزید، گفت" تو چنین کاری انجام داده ای؟! شمشیر: "ه فریاد کشیددیو دوبار". بپرس شاید بداند
دیو تبر را مخاطب قرار داد و تبر در حالی کھ رنگ از چھره اش پریده بود " من چنین کاری نکرده ام، از تبر بپرس"

من سر باز زدم، او خودش مرا بلند کرد و  گسدک مرا گفت کھ انگشتم را جدا کن،. من چنین کاری انجام نداده ام: "گفت
گسدک . دیو شصتش خبر دار شد کھ چھ شده است"! فقط می دانم انگشتش زرد شده بود. بر انگشتش زد و آن را جدا کرد

گسدک ھر چھ تضرع کرد، فایده ای ". ، آماده ی مرگ شو...دروغ... سرپیچی از دستور: "را صدا کرد و او را گفت
فقط زود : "دیو با اکراه قبول کرد و گفت. خواھش کرد کھ قبل از مرگ بھ او اجازه دھد بھ حمام بروداز دیو . نداشت

وارد حمام شد و از پنجره بیرون آمد و ھمراه دوستش و خروس سوار بر . گسدک قبال با دوستش ھماھنگ کرده بود". بیا
وقتی وارد حمام شد دید . ز گسدک خبری نشددیو ھر چھ منتظر ماند، ا. سگ شدند و بھ طرف منطقھ ی خود رفتند

 .گسدک فرار کرده است
پدرش پیش درویشی رفت و او طلسمی خواند . گسدک بھ منطقھ ی خود رسید و جریان را برای خانواده اش تعریف کرد

خوشی و شادی دیو ھر جا را گشت، نتوانست خانھ ی آن ھا را پیدا کند و آن ھا سالیان سال در . و بر خانھ ی آن ھا دمید
 .بھ سر بردند
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 ھا اسطوره و تاریخ در زاھدان شھر کھن نشان و نام
 

گفتھ شده است کھ این جا بھ عنوان یک شھر بزرگ جدید است کھ تا اینجا میشود پذیرفت؛  زاھدان تاریخچھً در مورد 
منابع تألیف . پذیرفتنی نیست ولی  در ادامھ نظریھ پردازان حتی روستای کھن آن را ھم جدیدالتأسیس اعالم میکنند کھ

با  بھ عنوان دھکده و قصبھمسلماً . شده عھد ما جملگی ھمین ادعای گذشتگان را بی ھیچ شک و شبھھ ای تکرار میکنند
  .:در عھد گذشتھ بوده باشد محلی بسیار قدیمی و  با اھمیتتوجھ بھ امکانات طبیعی نادر آن در کل بلوچستان باید 

در زمان . خى چندانى نداردیباشد سابقھ تار ستان و بلوچستان مییس وزه بھ عنوان مركز استانشھر زاھدان كھ امر"
 نیرزمیك جنگل كوچك از درختان گز وجود داشت كھ داراى مقدارى آب بود كھ از زیشھر  ھ در محل فعلىیقاجار

ن یظھور دوباره بھ درون زم پس ازر بود و آب مازاد یاد خاك محل ظھور آن متغیرى زیعلت نفوذپذھ آمد و ب رون مىیب
 .شد مى دهینام» دزداب«گشت و بھ زبان مردم عامھ  برمى

و بھ كار كرد  ن محل حفریزى در ایكار ش.ه 1277كى از افراد بومى منطقھ بنام مراد در سال ین بار یبراى اول
مستعمره (اطى غرب بھ ھندوستان ن محل در سر راه ارتبیچون ا. آمد كم آبادى كوچكى بھ وجود كشاورزى پرداخت، كم 

 ".كرد ز بھ آن توجھ مىیھ نیاى برخوردار بود و دولت قاجار ژه یت ویاھم قرار داشت از) سیانگل
نام ساختگی نبوده  زاھدانیعنی . است) دان-زه( محل دارای آب پوشیده و زھکشی شدهدر واقع بھ معنی دزد آب اوالً نام 

نیز مصداق ) زھک کان، زالق( زاھدان کھنھچھ چنین وجھ تسمیھ ای در باب شھر . کھن است دان-زهبلکھ تصحیفی از 
. با ھم از قدمت نام و نشان آن صحبت می نمایند یک اسطوره اوستایی و یک اسطوره بلوچی در رابطھثانیاً . دارد

سکونی و غیر مسکونی اسطوره اوستایی از کتاب فرگرد اول وندیداد است کھ میگوید ھفتمین بخش از بھترین بخشھای م
بود، ) و یک روزه سیستان و بلوچستان بادھای صداشاره است بھ (است  سرزمین بادخیزیعنی  وئکرتھفالت ایران 

آفت این سرزمین کھ . در آن النھ دارد) موجود مقدس کھن این ناحیھ در عھد اعراب و پیش از آن(آنجا کھ خارپشت 
بھ بود کھ  )؛ پدید آورنده و پنھان کننده آبخنتھ وئیتیدر اصل ( خنھ ثئیتیبھ نام  )پئیریکا( زن جادو. اھریمن آفریده بود

یا  سپاالگداماخدای جنگ ورعد و باران یا از نظر تاریخی  ویشنو/ایندرهدر ھم شکننده راھزنان، منظور ( گرشاسپ
. پیوستھ بود) ن در بلوچستانکھ بلوچان/ ھابالتاسور=ھای سکایی و پارتیپرتوسوراز رھبران حکومت مقتدر  گندوفار

 و سرزمین بلوچستانھمراه ایشان بوده است کھ ) دری( دربیکی سکائیانو  سکائیان پارتیبھ سبب اسکان ھمین 
مسلم بھ نظر میرسد  .نام گرفتھ بوده است) سیستان یعنی سرزمین سکائیان( سکستانو  توراندر عھد ساسانیان  سیستان

بھ نام ) پرتوسارستان، بالتازارستان( بلوچستانکھ در سرتاسر جنوب شرقی افغانستان بھ موازات ) زابلیھا( زاولیھاکھ 
. بوده اند) پارسیان دربیکی، دروپیکی، دری( سکائیان برگ ھئومھخوانده میشده است ھمان  سیستانو  زابلستانایشان 

است کھ  ھوم زرینموسوم بھ ) ھوم( ھئومھو گیاه مسکر  است گیاهو ھم  سبزیھم بھ معنی  در اوستا زئیریچون کلمھ 
زال دانای آشیانھ یعنی ). تبدیل میشود" ل"علی القاعده در پھلوی بھ " ر"حرف (میگردد  زال زردقیقاً ریشھ و معادل 

از  )ھوم پرستان(= ساسانیانمطابق منابع رومی و چینی می دانیم کھ . است ھوم ایزد گیاه مقدس و مسکرھمان  نشین
. زبانزد مردم است چشمھ زارھاو براھوئیان بلوچستان پریان بادھا می دانیم کھ ھنوز نزد . میان ایشان برخاستھ بودند

                  .                               است پری چشمھ سارانو  الھھبھ عنوان  دزد آبدر اینجا بھ وضوح اشاره بھ نام 
خانی، ( ھانی. را در اسطوره بلوچی ھانی و شیخ مرید باز می یابیم وندیدادتاب اوستایی ھمین دو فرد اسطوره ای ک

= بھ معانی خونریز شیچ ماروت( شیخ مریدبھ چشمھ در رابطھً عاشقانھ ای با ) الھھ مربوط بھ چشمھ و آب/ پری
صاحب دانایی = رک چیستس در اسا( چاکربا  ھانیاست کھ بر خالف انتظار بھ ازدواج ) بزرگ رود جاریگرشاسپ و 

 دو جریان آبولی سرانجام شیخ مرید و ھانی در عھد پیری نھ بھ صورت انسانی بلکھ بھ صورت . می انجامد) و علم
رودی کھ "را بھ ھمین معنی ) لقب گرشاسپ( رستمجالب است کھ استاد سرکاراتی کھ نام . طبیعی روان بھ ھم می رسند

در . بد چنین مفھومی از معانی بوده است کھ از نام رستم بھ عمل می آمده استال. ، آورده است"بیرون جاری است
را بھ خاطر سرشت مغرور و ستیزه ) الھھً رودھا( سرسواتی) گرشاسپ خداگونھ ھندوان( ویشنواساطیر ھندی نیز 

. می بخشد) خالق دانایی( برھمااو را بھ ) الھھً زیبای نیلوفر آبی( لکشمییعنی  ویشنوجوی وی در مقابلھ با ھمسر دیگر 
ولی روایتی کھ اکنون بیشتر . این اسطوره کھن بلوچی از طریق روایات شفاھی از این قرار بھ عھد ما رسیده است

در وبالگ سراوان سوران جالق بھ ھیئت اصیل و کھن آن . مطرح ساختھ اند صورت اسالمی شده و دست برده آن ھست
اسالمی تأکید آن بر پرستش و ارج نھادن بر آبھای جاری است کھ سنت ما قبل  بر می خوریم کھ بھ جای مراسم دینی

:                                                                                                             اسالمی این سرزمین بوده است   
 داستان بلوچی<ھانی و شیخ مرید> 
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در زمانھای بسیار دور در سرزمین بلوچستان شخصی بھ نام شیخ مرید وجود داشت کھ یک دل نھ بلکھ صد دل عاشق و 
در آن سرزمین شخص دیگری نیز وجود . ھانی نیز عالقھ ی زیادی نسبت بھ شیخ مرید داشت. شیدای ھانی شده بود

چاکر در پی بدست . چاکر از مال دنیا ھیچ چیز کم نداشت. نام این شخص چاکر بود. ی بسیار زیرک بودداشت کھ شخص
در آن . روزی از روزھا چاکر مھمانی بزرگی گرفت. آوردن ھانی بود و از رابطھ ھانی با شیخ نیز اطالع داشت

شخص دیگر گوسفند . ھای زراعی زیادی داشتاز جملھ سھ نفر کھ یکی از انھا زمین. میھمانی افراد زیادی وجود داشتند
در اواسط میھمانی . شخص سوم کھ کل میمانی بخاطر او گرفتھ شده بود کسی نبود جز شیخ مرید. ھای زیادی داشت

او از شخصی کھ زمین فراوان داشت خواست کھ زمین ھای خود را . چاکر نقشھ از پیش تعیین شده خود را عملی کرد
نوبت . از آن نفر دیگر خواست کھ گوسفندھای خود را بھ چاکر بدھد و او ھم قبول کرد. قبول کرد او ھم. بھ چاکر بدھد

در آن لحظھ شیخ مرید از دو شخص دیگر بیشتر . چاکر از او خواست کھ ھانی را بھ او بدھد. بھ شیخ مرید رسید
ھمانی آمده دیگر کاری نمی توانست بکند ناراحت شد؛ ولی چون بھ خودش آمد و فھمید کھ چھ اشتباھی کرده کھ بھ آن می

این خبر بھ گوش ھانی رسید او باورش نمی شد کھ شیخ مرید او را بخشیده باشد بھ .واو ھم ناچار تن بھ این کار داد
البتھ چاکر بھ ھانی گفتھ بود کھ تا او خودش نخواھد با او ھیچ . چاکر بھ خواستگاری ھانی آمد وبا او ازدواج کرد. چاکر

چاکرداشت کم کم از کار خود . شیخ مرید از غم از دست دادن ھانی مجنون شد وسر بھ بیابان زد. طھ ای برقرار نکندراب
سالھا گذشت و باالخره ھانی توانست . آورده اند کھ چاکر از شدت پشیمانی ھفتاد جای بدن خود را داغ کرد. پشیمان میشد

او در بھ در دنبال شیخ . دوری شیخ مرید خیلی شکستھ شده بوداز دست چاکر خالص شود در حالی کھ از شدت درد 
او رفت جلو و خود را معرفی کرد و گفت من ھستم ھانی . بالخره او شیخ را در یکی از بیابانھا پیدا کرد. مرید می گشت

ھانی . کستھ نبوددر این لحظھ شیخ مرید بھ او نگاھی کرد و گفت نھ تو ھانی من نیستی ھانی من کھ اینجور پیر و ش. تو
او در . ھانی خیلی ناراحت شد. من جوان خوشگلی بود کھ دل از ھمھ می برد برو از کنار من تو ھانی من نیستی برو

و کارش شب و روز گریھ کردن شده . ھانی ھم سر بھ بیابان زد. حالی کھ خیلی گریھ می کرد از کنار شیخ مرید رفت
و ھر دو تبدیل شدند بھ دو رودخانھ و جاری شدند . دت عشق زیاد بھ ھم آب شدند در سر انجام کار ھر دو نفر از ش. بود

 .تا در یک منطقھ بھ ھم رسیدند و در آنجا تبدیل شدند بھ یک رودخانھ بزرگ کھ آبش ھیچ موقع خشک نشد
بزرگی خود من را اگر در این داستان من اشکالی دیدید بھ .این داستان در کتابھای زیادی بھ انواع مختلف آمده است 

از شما . این داستان بھ صورت شعر آمده است کھ خوانندگان زیادی آن را بھ صورت زیبا اجرا کرده اند. ببخشید
عزیزان در خواست می شود کھ اگر می خواھید از این داستان لذت ببرید میتواند بھ آھنگ ھای زیبای نور محمد نورل 

     ).  سنوشتھ شده توسط میالد . (دھید گوش فرا
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آن با ارتباط در فارس خلیج و پارس نامھای  و بلوچستان و سیستان از شھرھایی نام بررسی  
 

این مقالھ بر این اساس تنظیم میشد کھ بررسیی  در باب  نام و نشان شھر زاھدان کھنھ بھ عمل آید ولی بھ علت تقدم و 
از بررسی نامھای مربوط چون . تغییر و جابجایی عنوان اصلی شدماھمیت بحث فرعی متن بر اصل، مجبور بھ 

ارشک و پارت و تپور و آمارد پی بردم کھ خود موضوع  بھ منشأ نامھای پارس و خلیج فارس و بلوچستان کھن بھ
 .مھمتر و عمومی تری در این باب است

 
 :ستنام شھر زاھدان کھنھ اصیل بوده و در اصل بھ معنی شھر آب زھکشی شده ا

 

. در یافتیم در واقع اسم این شھر بھ معنی جایگاه آب زھکشی شده است) دزد آب(زاھدان نانکھ از بحث در نام شھر چ
البد روی آب نھر ھدایت شده از رودخانھ  یا قنات بھ سمت شھر را بھ سبب جلوگیری از تبخیر و آلودگیھا و باد ھای 

را تبدیل بھ زاھدان نموده ) محل زھکشی شده( دان -زهدر عھد اسالمی  توفان شن و گرد و خاک می پوشانیده اند و بعد
کھنھ معنی تنھا با تغییر اندکی در زاھدان ولی در نام . مفھومی تحقیر آمیز داشتھ است دزد آبخصوصاً کھ ظاھر نام . اند

نام کھن دیگر این  .بوده است) محل دارای آب زھکشی از رودخانھ( کانا -دان-زهدر واقع اسم شھر . تلفظ پدید آمده است
بوده باشد کھ در آثار جغرافی نویسان عھد اسالمی از آن در این ) محل زھکشی= زاوالق( زالق شھر علی االصول باید

گرچھ نام آن در این . ھم بھ خوبی حفظ شده است زھکجالب است کھ اسم شھرستان آن بھ صورت . منطقھ یاد شده است
کھنھ شباھت دارد کھ بھ مسافت دوری از  سراواندر شمال شرقی  جالقر از آن یعنی ھیئت بھ نام شھرک جنوبی ت

] چ َ [  : چل " مطابق لغت نامھ دھخدا: زاھدان کھنھ یعنی نام دیگرچل چار پیر  معنی لفظی اصلی. واقع است زاھدان
). از جھانگیری ) (برھان ( .بندی باشد کھ از چوب و علف و سنگ و گل و خاک در پیش رودخانھ و جوی ببندند) اِ (

از ) (آنندراج ) (انجمن آرا. (گویند» ورغ « بندی کھ از چوب و کاه و سنگ و علف در پیش رودخانھ و جوی ببندند و 
از ناظم . (بندروغ و بندی کھ از چوب و نی و علف و گل و الی و خاک در جلو رودخانھ و نھر بندند). رشیدی 
بَرق . و خاک و چوب و مانند اینھا کھ دھقانان و آبیاران جلو رود یا نھر یا جوی برآرندسد و بندی از سنگ ). االطباء

و لغت  ".شود )بندورغ (و رجوع بھ بند و بندروغ ). در اصطالح روستائیان فیض آباد محوالت بخش تربت حیدریھ (
 ").از مھذب االسماء. (ر آن آجر پزندکوره ای کھ د) اِ . (چاردر ناظم االطباء بھ معنی سزاوار و الیق است و یا  چار

کھ رویش را با از چوب و سنگ و خاک و  یراه آبدارای محل است یعنی  چل چار پُردر اصل  چھل چھار پیربنابراین 
در پشت سر این ظواھر .  ھم ھست) محل دارای راه آب زھکشی شده( زھدان کانھاین معنی . گل فراوان پوشانده باشند

                                             .                                تھ است کھ در نگاه نخست قابل فھم نیستساده مفاھیمی نھف

وان، شاھستون، -مترادف سر( شارخت، )شور، شوران کنونی-آو( اشیرحمدهللا مستوفی در ھمین رابطھ از چھار شھر 
 فنارود و) ایرانشھر یعنی محل نگھبانی، پھلوی لغت بھ=پھرهناحیھ  محل سپاھیان؛(اسفدان ، )محل سرور و فرمانروا

اسَودان، ( اسفدانو ) فھرج( پھرجنامھای پھلوی . نام برده است زاولستانو  قھستان، نیمروزدر والیت ) فنوج(
) رگان دولتیساختھ بز( ابر ساختیا ) ھره، محل نگھبانی( ھر، )اسغدان، اسپھدان، اسپت در خبر آشخاراتسویتس ارامنھ

برای ایرانشھر کھن جملگی نشانگر آن ھستند کھ در این منطقھ کم حاصل و صحرایی نیمروز مردم برای امرار و 
معاش یا کمک معاش دست بھ دزدی و غارت ناحیھ و مسافران و تجار راھھا میزده اند و دولتھای محلی یا سرتاسری 

می دانیم کھ بھ ھمین سبب ھم بوده کھ در تواریخ از اقوام  . بوده اندمجبور بھ ایجاد پادگان نظامی در این منطقھ شده 
واال مرزھای ایران از سمت شرق بلوچستان تھدید نمی گردیده، . این ناحیھ بھ عنوان راھزنان یاد شده است بلوچو  کوفج
برای  کسمھ کورانرت نامی کھ مارکوپولو بھ صو. بر عکس از این نواحی بھ ھندوستان دست برد زده میشده استبلکھ 

یعنی کوسھ  ماھی آسیب رسانندهخورندگان ( خشی ماھی خورانالتینی و ایتالیایی ھیئت این ناحیھ آورده است باید از 
اشاره بھ نام مردم نواحی جنوبی بلوچستان و یعنی آن  .پدید آمده باشد) ماھیخوارانمحل ( کاسی مکورانیا ) ماھی خور

توضیح مارکوپولو از این . یعنی ماھی خوار می نامیده اند ایختوفاقیان باستان ایشان را ھرمزگان بوده است کھ یونان
كنند،  مردم آن با زبان خاص خود گفت و گو مى. كند ، ایالتى است كھ شاھى برآن حكومت مىكسمھ كوران«: قرار است

گر اشاره بھ نواحی تھیدست شمالی ا. »كنند پرستان ھم در آن جا زندگى مى  آن مسلمانند؛ ھرچند بت بیشتر مردم 
کسمھ کوران این برداشت از نام . بلوچستان می بود البد از راھزنی و خشونت و نا امنی منطقھ ھم سخن بھ میان می آمد

وروکش یعنی  خلیج فارسما را رھنمون میگردد بھ اینکھ نامھای ایرانی کھن  کوسھ ماھییعنی مشتق دانستن آن از نام 
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را مشتق از نام این حیوان دریایی دانستھ و آنھا را بھ ترتیب بھ معنی دریای گسترده دارای  لیج پارسخو  کاَس اویھ
 پارسترکان -می دانیم در نزد سکاھا .بگیریمبرنده  ودرنده و دریای موجود ) ماھی آسیب رساننده و برنده( کوسھ ماھی

در لغت . است) سالح برنده(تبر سانسکریت بھ معنی و در نزد ھندوان در لغت  پلنگو ) برنده=بئور( ببربھ معنی 
در معنی حیوان ( پارسیعنی نام . رساننده است آسیبو  کشندهو  برندهو  ستیزه کنندهبھ معنی ) پرس( پرتاوستایی نیز 

 پلنگو  ببرو  کوسھ ماھیبھ طور مشترک بھ جانوران درنده دریا و خشکی کھن فالت ایران و دریای آن یعنی ) درنده
آسیب ( ارشک، )پر توان یا درنده( پارتحتی در این رابطھ می توان نامھای . اطالق شده است) حیوان توتمی پارسھا(

با توتم حیوان ) مرد یعنی کشنده( آماردو ) بسیار پرتوان= پور-توَ ( تپورو ) ارشکانیان/ رساننده، نیای قبیلھ ای اشکانیان
 . دید رببدرنده سمت مازندران و گرگان کھن یعنی 

 
در اینجا نظریات و اطالعات خام گذشتھ را در باب تاریخچھ این شھر می آوریم کھ در آن از جملھ نام این شھر بھ سھو 

 .مقابلھ شده است) سیستان در روبروی زابل در سمت افغانستان( زرنگبا شھر 
 

  www.vefagh.co.ir| شھر زاھدان کھنھ | سیستان و بلوچستان 

، زھ�کو در ح�وزه شھرس�تان   كیلومتری شرق زاب�ل ۲۷کیلومتری جنوب شرق زابل و  20ھ حدوداً در شھر زاھدان کھن
ای�ن ش�ھر ک�ھ در . کیلومتری شمال تپھ شھرستان و در روی بلن�دی واق�ع ش�ده اس�ت  ۹در بخش پشت آب این شھر و حدود 

) ق�ان آن را ش�ھر زرن�ج  زرن�گدوران اسالمی از اھمیت خاص�ی برخ�وردار ب�وده اس�ت ، ب�ھ ط�وری ک�ھ گروھ�ی از محق
 .بھ حساب آورده اند) زالق(ی جالق دوران اسالمی می دانند و بعضی ھا نیز آن را شھر باستان

س�ال قب�ل از آن ک�ھ از س�وی  ۴۲۰انگلیسی معتق�د اس�ت ک�ھ زاھ�دان ح�دود » جی ـ پی ـ تیت « اّما درباره تاریخ بنیاد شھر 
 ۷ھجری در زمان خلف اب�ن احم�د آخ�رین پادش�اه ص�فاری ک�ھ بع�د از  ۳۶۵ تیمور خراب شود ، موجود بوده و حدود سال

 .محمود غزنوی شد ، ساختھ شده است سال ماندن در حصار ، مطیع سلطان

قدیمی ترین سفالینھ ھای بھ دست آمده از منطقھ ، مربوط بھ ظروف س�فالی ب�ا ت�زیین قال�ب زده ب�وده ک�ھ اغل�ب نق�ش ھ�ایی 
دیگ�ر . ھج�ری اس�ت  ۶و  ۵گیاه دارند ک�ھ ق�دمت ای�ن ن�وع س�فالینھ ھ�ای مرب�وط ب�ھ ق�رن  شامل طرح ھای ھندسی و گل و

قطع��ات ظ��روف س��فالی زاھ��دان کھن��ھ ب��ھ دوره ایلخ��انی م��ی رس��د و ب��ھ نظ��ر م��ی رس��د ای��ن ش��ھر ب��ا جبھ��ھ و لش��کر تیم��ور 
 .برای ھمیشھ متروک شده است) شاھرخ(

م�یالدی ب�ھ سیس�تان س�فر ک�رده ،  ۱۹۰۱انگلیس�ی ک�ھ در س�ال  ھنری ساوج لندور جھانگرد ، باستان شناس و جغرافی دان
 .لقب داده است) آسیا(بھ لندن شرق شھر زاھدان را 

ب�ھ ط�ور کل�ی ش�ھر مانن�د . رج و باروی شھر و قلع�ھ تیم�ور اس�ت، شامل باز زاھدان کھنھ بھ یادگار مانده آنچھ کھ امروزه
ھای بھ جای مانده  حصار آبادی بوده است کھ نشانھ ۳نھ دارای سایر شھرھای قدیمی پیش از اسالم و شھر ھای آسیای میا

اس��ت ک��ھ پ��س از آن شارس��تان ) کھن��دژ(، ارگ بخ��ش اص��لی ش��ھر. ن را مش��خص م��ی کن��د ، وض��ع آاز معم��اری ش��ھر
و سپس ربض شھر قرار داشتھ و گرداگرد ھر یک را حصاری بھ ھمراه برج ھای تدافعی در برگرفت�ھ اس�ت ) شھرستان(
 .دائمھ و بھ شکل مستطیل دیده می شوتا حدودی قحصار شھر . 

با توجھ بھ مصالح مورد استفاده در بنا ھا کھ تمام خشت خام بھ ھمراه مالت کاه گ�ل و ان�دود گ�چ ب�وده ، در بعض�ی مواق�ع 
ج�ر آجر ھای مکعبی البھ الی خشت ھا بھ کار رفتھ و بھ نظر می رسد کھ بسیاری از بنا ھای شھر زاھدان را با مصالح آ

س�انتی مت�ر ب�ھ وف�ور در بخ�ش جن�وبی  ۲۷در  ۲۷در  ۵و  ۲۷در  ۱۴در  ۵ساختھ بودند بھ طوری کھ آجر ھایی ب�ا ابع�اد 
شھر پراکنده است کھ متأسفانھ در قرن ھ�ای اخی�ر م�ردم منطق�ھ بس�یاری از آن ھ�ا را ب�ا تخری�ب بن�ا ھ�ای باس�تانی ، ب�رای 

 .دگان خود بھ آنجا منتقل کرده اندساخت مقابر مر

در محل زاھدان کھنھ و اطراف آن، مجموعھ ای از بن�ا ھ�ای دوران اس�المی وج�ود دارد ک�ھ یک�ی از ای�ن مجموع�ھ ھ�ا در 
 .کھنھ قرار داردمتری شمال شرقی ارگ زاھدان  ۲۵۰فاصلھ 

و محل زاھدان کھنھ می تواند در حقیقت آخرین بقایای شھر زرنج در دوران تاریخی باشد ک�ھ پ�س از ی�ورش تیم�ور لن�گ 
 .در متون تاریخی باقی نمانده است ویرانی بند ھای سیستان دیگر بھ صورت یک شھر زنده نامی از آن
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بررسی ھای انجام شده در روی محوطھ ھای باستانی سیستان نشان داده اند کھ زمین ھای رسوبی کنار آنھ�ا قابلی�ت کش�ت 
اسکان در این شھر ھا و اس�تقرارگاه ھ�ا نی�ز ب�ھ کل�ی از  و زرع و آبیاری را داشتھ اند و با از بین رفتن این موقعیت وضع

آنچھ مسلم است شھر زاھدان کھنھ از سوی تیم�ور لن�گ و پ�س از خراب�ی . بین رفتھ و موجب متروک شدن آنھا شده است 
 .در روی رودخانھ ھا ویران شده استبند ھا و سد ھای موجود 

در کن�ار ارگ زاھ�دان کھن�ھ ی�ک مجموع�ھ . قلع�ھ بن�ا ش�ده اس�تواره شمال ش�رقی دروازه معروف بھ بختیاری در روی دی
آرامگاھی بھ نام چھل پیر یا چھل و چھار پیر یا چھل و چھ�ار زاھ�د کھن�ھ دی�ده م�ی ش�ود ک�ھ بن�ا ب�ھ روای�ات موج�ود ، ای�ن 

ت�راس در جھت شمال غربی زاھدان کھن�ھ و در ط�ول ھم�ان لب�ھ گل�ی . مردان خدا از سوی تیمور لنگ گردن زده شده اند 
بلندی کھ شھر دوران اسالمی اخیر زاھدان کھنھ در روی آن بنا شده ، آثار یک آبراھھ قدیمی دیده م�ی ش�ود و مق�دار قاب�ل 

میل قاسم آباد در . توجھی سفال از نوع سفال ھای لعابدار دوران اسالمی زاھدان کھنھ در سطوح مختلف آن پراکنده است 
. داش�تھ اس�ت) مت�ر ۲۱تقریب�اً (ف�وت  ۷۰اره در زمان بازدید اشتین ارتف�اعی براب�ر این من. طول ھمین راه واقع شده است 

 .متر بوده است ۱۸سانتیمتر ساختھ شده و قطر پایھ آن حدود  ۵در  ۲۰در  ۳۵این بنا با آجر ھایی بھ اندازه 

تی�ت نوش�تھ اس�ت در قس�مت درب�اره ای�ن من�اره ک�ھ ک�امالً تخری�ب ش�ده . کتیبھ آجری برجستھ نیز بوده است ۲مناره دارای 
احتم�ال م�ی . او تاج الدین ح�رب نوش�تھ ش�ده اس�تپایینی کتیبھ اسم تاج الدین ابوالفضل نصر است و در قسمت باالاسم نوه 

  .مل کند و پیش از آن فوت کرده استرود کھ تاج الدین کبیر نتوانستھ کتیبھ را کا

 . شناسایی شد ۱۳۸۱ل ھویت شھر تاریخی زاھدان کھنھ در مطالعات کارشناسی سا

ج�ایی ک�ھ اف�راد شھرنش�ین زن�دگی م�ی (، شارستان ام ھای ارگ اول ، ارگ دوم ، قطعھبخش مجزا بھ ن ۵زاھدان کھنھ از 
و حومھ کھ در اطراف شارستان را در بر می گیرد ، تشکیل شده است و شمال سیستان و بلوچستان را زاھدان کھنھ ) کنند

 .د و مرزی نمی توان مشخص کرددر برگرفتھ و برای این شھر ح

ھکت�ار م�ی باش�د و در کش�ور ای�ران ھ�یچ ش�ھری از دوران اس�المی وج�ود ن�دارد ک�ھ  ۳۲۵وسعت شارستان زاھ�دان کھن�ھ 
ھج�ری مس�کونی ب�وده و پایتخ�ت سیس�تان در دوران  ۹تا  ۵وسعت شارستان آن بھ این اندازه باشد و زاھدان کھنھ از قرن 

 .اسالمی محسوب شده است

اھرخ ق�رار داد، زاھ�دان کھن�ھ و پس�رش ش�) تیم�ور لن�گ(ی کھ در ای�ران م�ی ت�وان از آث�ار حم�الت تیم�ور گورک�انی شھر
 .نگرفتھ و ھمچنان بھ سبک قدیم استزیرا آثار تجدید حیات در این منطقھ شکل . است

م ش�ده بن�ا ھ�ای متع�ددی از زاھدان کھنھ در زمان حیات خود انبار غلھ سیستان و بلوچستان ب�وده اس�ت و ب�ا مطالع�ات انج�ا
خشت و آجر کھ روی آنھا اثر گچ ھای رنگی نیز بھ چشم می خورد در این منطق�ھ شناس�ایی ش�ده اس�ت و از نک�ات بس�یار 

ایوانی بودن آنھا است یعنی از سمت شمال غرب بھ جنوب ش�رق و در  ۲جالب در سبک معماری خانھ ھای زاھدان کھنھ 
 .ان ساختھ شدندروزه سیست ۱۲۰جھت وزش باد ھای 

با توجھ بھ این کھ دریاچھ ھای سھ گانھ سیستان و بلوچستان پر آب و دارای پوشش گیاھی قوی بوده ، جریان باد از سطح 
، نس�یم خنک�ی از س�مت ش�مال غ�رب ب�ھ داخ�ل من�ازل مس�کونی ک�رده و ب�ا جل�وگیری از گ�رد و غب�اراین دریاچھ ھا عبور 

 .ه استوزیده و از سمت جنوب شرق خارج می شد

شھرستان زاھدان کھنھ چھار صد سال حیات و رونق داشتھ است و این شھرستان از یک ھزار سال پیش ساختھ ش�ده و ت�ا 
 .سال پیش نیز مسکونی بوده است ۶۰۰

، عمران و آبادانی شھرستان زاھدان کھنھ بھ آن حملھ ک�رده و ای�ن ش�ھر کانی و فرزندش شاھرخ بھ علت رونقتیمور گور
 .ویران کردند را تخریب و

متر نیز می رسد ک�ھ نمون�ھ  ۱۵متر و ارتفاع آنھا بھ  ۵/ ۴، ضخامت بارو ھای آن متر ۵/ ۱۸قطر برج ھای قلعھ این شھر 
 .آن در ھیچ بنای تاریخی دوره اسالمی ایران وجود ندارد

ھ ن�ی مس�یری از ای�ن رودخان�تنھا منبع آب سیستان رودخانھ ھیرمند بود و حاکم زاھدان کھنھ از طریق حفر کانال زیر زمی
 .را بھ داخل شھر ھدایت کرده بود
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، تنھ�ا راه تس�لط و از ب�ین ب�ردن و ھای قطور و مرتفع آن را نداش�تھتیمور کھ توان نفوذ بھ داخل شھر از طریق قلعھ با بار
 .این شھر را بستن کانال آب دید و از این طریق تمامی شھر را توانست تسخیر کند

 ۳۲۵کیل�ومتر اس�ت و ب�ا توج�ھ ب�ھ ای�ن ک�ھ گس�تره محص�ور شارس�تان  ۵/ ۱و عرض آن  ۵/ ۲ان کھنھ طول شارستان زاھد
 . ھکتار است

، ش�ھر سیس�تان ب�وده اس�ت و زاھ�دان ن�امی اس�ت ک�ھ بع�د از حمل�ھ امی�ر تیم�ور گورک�انی ب�ھ نام اصلی این محوطھ باستانی
ور شھر سیستان را ک�ھ دارالحکوم�ھ ب�وده اس�ت تص�رف ھنگامی کھ امیر تیم. خرابھ ھای این شھر تاریخی داده شده است 

ک�رده و انھ�ا را ب�ھ  کرد ، مطابق عادت خویش ھنرمندان ، دانشمندان ، صنعتگران ، عرف�ا و زھ�اد را از دیگ�ر م�ردم ج�دا
ان ، مشروط بر انکھ انھا نیز بھ زادگاه اور در سمرقند رفتھ ، باقی عمر خویش را صرف خدمت ب�ھ اب�ادانی جان امان داد
در ای��ن ب��ین چھ��ل و چھ��ار ت��ن از عرف��ا و زھ��اد بزرگ��وار سیس��تان، از ای��ن بخش��ش مش��روط تیم��ور اس��تقبال . ناحی��ھ بکنن��د 

 .نکردند و مردن در زادگاه خویش را بھ رفتن در سرزمین دشمن ترجیح دادند

م تی�غ گذران�ده و در ی�ک تیمور کھ این جسارت و سرسختی را دید بر آشفت و دستور داد ھمھ آن چھل و چھ�ار ت�ن را از د
، مردم سیستان بھ پاس احترامی کھ برای ان چھل و چھار پیر قایل بودن�د ن�ام از آن پس تاکنون. جمعی دفن کنندگور دستھ 

 .، زاھدان گذاشتھ اندشھر را کھ مدفن آن بزرگواران بوداین 

ھر زرنگ اعتبار سیاسی و نقش مرکزی زاھدان کھنھ یا شھر سیستان در اوایل قرن پنجم ھجری قمری و پس از آن کھ ش
 .وقف�ھ دارالحکوم�ھ سیس�تان ب�وده اس�تخود را از دست داد بنیاد نھاده شد و تا سده نھم ھجری قمری نیز ھم چنان و ب�دون 

ھجری قم�ری ب�ھ ش�دت تخری�ب ش�د و س�پس ب�ا حمل�ھ ش�اھرخ تیم�وری در  785این شھر با حملھ تیمور گورگانی در سال 
، ب�ھ تب�اھی کش�یده ش�د و از آن پ�س نی�ز ب�رای ھمیش�ھ در ا خرابی سد ھای سیستان ھمراه ب�ودکھ بھجری قمری  811سال 

 .بستر تاریخ خفتھ ماند

zahedan47.blogfa.com  ،magiran.com 
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 "فرزاد قنبری یگر خاستگاه زرتشت و زرتشت یبررس"نقدی بر مقالھ 
 

نھ چندان تخصصی بھ بررسی  یما در اورمیھ با نکتھ سنجی ولی در سطحوان بسیار جیک ھموالیتی آذربایجانی 
. و تحقیق وی در این باب است ماه مطالعات۳نتیجھ کھ بھ قول خودش  خاستگاه زرتشت و زرتشتیگری پرداختھ است

در جھت خالف آنھا  ھمانطور کھ پان ایرانیستھا جز فارس را ایرانی نمی بینند، متقابالً برخی از ھموالیتی ھای ما نیز
گرچھ نظر این محقق جوان ما چندان ملی گرایانھ افراطی نیست، ولی بھ ھر . رفتھ و آذربایجانی را جز ترک نمی بینند

در ھر دو دیدگاه . حال متأثر از تلقینات و شیوه از کاه کوه سازی رایج ملی گرایانھ ترکان افراطی آن سوی مرزھا است
ستی احساسات ناسیونالیستی انگیزه کار است ولی این انگیزه باید بھ نفع عقل منتقد و بی طرف پان ایرانیستی و پان ترکی

و حقیقت جویانھ و انسانگرایانھ و میھن پرستانھ مستھلک شود کھ ظاھراً بھ آسانی میّسر نیست بھ سبب عدم آزادیھای 
ل روی این دو بینش ناسازگار با ھم و البتھ سیاسی و فرھنگی کافی برای اھل نقد دروازه بحث و فحص اساسی فقط بھ گ

سعی میکنم در اینجا بررسی ھای فرزاد قنبری را بھ عینھ در چند . باالتر از آنھا بر روی مداحان ھوانورد گشوده است
مطالب . بخش مجزا آورده و توضیحات و نقد و تنقیح آنھا را در پای ھر کدام یک از آنھا  بھ طور خالصھ بیان نمایم

ان چنانکھ اشاره شد ھمراه با اعتماد افراطی بھ نتایج و شیوه تاریخ نویسان تلقین گرای رایج دولتھای ترکیھ و تا ایش
 :حدودی جمھوری آذربایجان می باشد، از این قرار است

 
_ لیس_ جن_ روح(عت یمافوق طب یروھایران باستان بوده كھ براساس پرستش نیم و ایجان قدیغمبر آذربایزرتشت پ"

م بوجود یعظ یش فلسفھ و نگرشیسال پ 3000بر اساس منطق انسان آن زمان بوجود آورد كھ  ینیل آن، دیو تكم...) 
حداقل ) رانیتركان ا یاین(رك زبان پروتو یم اقوام التصافیاثبات كرد» مستندات« باتوجھ بھ مستندات ارائھ شده. آورد
صاحب ) ران و فالت آنادولوین قفقاز، فالت ایفالت گونھ ماب ینیسرزم(جان یفالت آذربا ھزار سال است كھ در شبھ ھفت
ن سؤال در ذھن یحال ا. دھدیت، برھان قاطع حكم بھ ترك بودن زرتشت مین واقعیلذا با استناد بھ ا. خ و تمدن ھستندیتار

 یھا از زبان یا شاخھ( یزبان زند بھ یفعل ید كھ اگر زرتشت ترك بوده، پس چرا اوستایآ یبوجود م یا ھر خواننده
 "شود؟یده میوفور د  بھ یفعل یباستان در اوستا یا چرا اصطالحات پارسیباشد؟ و یم) یرانیت ھند وایسانسكر

 
؟ در واقع مستندات سنت تاریخ نویسی ترکان سوپر ناسیونالیست ترکیھ اند کھ ناشیانھ در صدد »مستندات«این : نقد

قوم چند ملیتی بومی ایشان  ھیتیانبھ جای اینکھ بپذیرند کھ نیای. توجیھ قدمت قوم و نژاد ترک در فالت آناتولی ھستند
تبار بوده اند، بھ خود فریبی و عوام فریبی پرداختھ اند؛ چھ خویشاوندی  میساتبار و  ھندو اروپاییتبار و قفقازی 

با این شیوه مثالً باید . استھندواروپائیان با  ملل سامیحتی بسیار دور تر از خویشاوندی ترکان با  ھیتیقفقازی تباران 
ایرانیست خود ھستند کھ بھ نوبھ خود ایشان در حد افراطی از نظایر پان . فارس ھستند-پرونتیجھ بگیریم اعراب و یھود 

بھ نحوی از انحاء اعراب عزیز و ترکان غیور میھن را وصلھ ناجور می . جز خود و نوک بینی خود را نمی بینند
 .نھفتھ است) تحفھ عھد آریامھری(ایشان  نژادپرستانھو  غیر انسانیدر حالی کھ وصلھ ناھنجار صرفاً در بینش . پندارند

ن قدر بس كھ در سؤاالت یت مفّصل است و در ادامھ مقالھ بھ صورت كامل ارائھ خواھد شد؛ لكن ھمن سؤاالیپاسخ ا"
كھ ساكن  یاست، پس چطور زرتشت یرانیا یھا زبان یشرق از شاخھ جنوب یزبان زند: فوق مغالطھ وجود دارد

متعلق بھ قوم ماد بوده، چگونھ  كھ یا زرتشتینوشتھ؟ و یگریزبان منطقھ د  ران بوده، كتاب خود را بھیغرب ا شمال
دستخوش  یفعل ین زرتشت و اوستاییست كھ آینھا نشان از آن نیا ایكند؟ آیان میھا و خرافات قوم پارس را ب افسانھ

 "فات فراوان شده است؟یتحر
 

شت ولی بین عھد زرت. اوستا تقریباً حاوی ھمان نوع حماسھ ھای دینی و ملی است کھ زرتشت می سروده است: نقد
) اواسط قرن سوم میالدی(و سنت زرتشیگری ساسانی ) پیش از میالد 600طبق محاسبات ابوریحان بیرونی سال (

منسوب بھ زرتشت بھ ) سرودھای شگرف دینی(نزدیک یک ھزاره فاصلھ است و بر خالف ادعای مغان کتاب اوستا  
خود زرتشت، بھتر بگویم . یاد بوده استمسلماً دخل تصرف بسیار ز. سنت شفاھی و یاری حافظھ حفظ میشده است

. در سنت بھ درستی اھل آذربایجان معرفی شده است) یعنی مرد زرین اندام حافظ سرودھای دینی(گائوماتھ زرتشت 
مرد ( سپیتاکھرتسفلد بھ درستی نام اصلی وی را از روی گفتھ ھای کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار ھخامنشیان 

از کورشنامھ گزنفون و . بوده است آستیاگآورده است کھ نواده دختری ) سرور سفید اندام( یتمھسپپسر ) سفید اندام
شوشی در شھر )" جم بھ زبانھای سامی بھ معنی انجمنی(=مغ "روایات اوستا شاھنامھ بھ وضوح بر می آید کھ سپیتمھ 

آذری؛ آلوانی، (فراوانی از تبار ترک اوتی سکنی داشتھ است و بر مردمان ) باغ ساختھ جم( ورجمکردو یا ھمان  قراباغ
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اقامتگاه زمستانی . و مادی و ارمنی و گرجی حکومت می رانده است) سگپرستان سمت اران و گیالن(کادوسی ) ارانی
پس از قتل ) ھخامنشی=شھریار جوان، فریدون=فرشوشتر( کورش. آذربایجان  یعنی مراغھ بوده است شھر رغھایشان 
فرزندان وی مگابرن ویشتاسپ و برادر کوچکش ) ارجاسپ( آراسپلیعھد آستیاگ توسط سردارش داماد و و سپیتمھ

و آذربایجان و اران و ارمنستان بر داشتھ و ایشان را ) نواحی کردنشین(سپیتاک زرتشت را از حکومت نواحی ماد سفلی 
 سپیتاکی مکان فرمانروایی یعن. بر گماشت) دری ھا، تاجیکان(بھ حکومت گرگان و حکومت دربیکان سمت بلخ 

در آذربایجان پیش از عھد ساسانی وی . از آذربایجان و اران و ارمنستان بھ بلخ  و نواحی  اطراف آن منتقل شد زرتشت
می نامیدند و از قھرمانان باستانی معروف خود بھ شمار می ) زرتشت=زریر یعنی دارای تن و موی زرین(را زریادر 

دارنده تن سفید و درخشان، قھرمان اصلی اوستای (= بامسی بئیرکخردمند و   ارانمسمی بھ  در نزد ارانیھا. آوردند
و در ارمنستان آرای آرایان می نامیده اند و ھر کدام ایشان را قھرمان باستانی ملی خود بھ ) ارانی یعنی ده ده قورقود

و نیم حکومت ایشان در آذربایجان بھ زرتشتی گری رسمی نوع درباری ساسانی در عرض دو قرن . شمار می آوردند
 . حروفی عقب نشینی کرد -شعوبی -خرمدینی و باطنی -عمق نرفت و  در مقابل اسالم سریعاً در شکل اسالم علوی

 
 یا امحورانھیآر یشھایھا و گرایورز است، با غرض ه باستان نوشتھ شد  رانیخ ایخصوص تار كھ تا كنون در یغالب آثار"

 1379، چاپ كوثر "انیدوازده قرن سكوت، برآمدن ھخامنش"رار در كتاب یكھ استاد ناصرپورپیر، بطو توأم بوده
ك یما را بھ  یاند تا فرھنگ مل دهیكوش... ن خاورشناسان پرآوازه جھان یحال معتبرتر نیدر ع«: دیگوین می، چن47ص

سقوط  د بھیجمش تخت یر سرستونھایتصاو را تا حد یرانیران و ایا یت واقعیكنند و ھو اساس آلوده یب یسلسلھ باورھا
كھ  یجعل ییكند و در پرتو پرقدرت نورافكنھایعمد فراموش م  كھن را بھ رانین كوشش ھدفمند خاورشناسان، ایا. بكشانند

 یا وهیچ شیمعاصر از ھ یاسیسال است، بسود مقاصد س150ب یآنھا قر. دھدیاند، قرار م  تابانده یھخامنش یبر امپراتور
 ».اند نگردانده یان رویمجھول ھخامنش) ؟(ران بھ مبدأ یخ ایانتقال تار یبرا

نكتھ مھم «: است دهین متذكر گردیچن 72خ ماد، صیرا در كتاب تار ییصھ پژوھشگران اروپاین خصیاكونوف، اید .م
ھا  ییایاه نفوذ آررا دانشمندان غرب، فقط و فقط از نظرگیكجانبھ داشتھ، زیقات پژوھندگان ماد صورت ینكھ تحقیگر اید

ش از ورود یكاستند كھ پیقت مین حقیت ایقصد از اھم یھا از رو آن. كردندیخ آن كشور اظھار عالقھ میتار بھ
وجود ) مثال دولت ماننا(متكامل  یو دولت یعال یمزبور، فرھنگ یبدوش، در اراض ن و خانھیان صحرانشییھندواروپا

 ».داشتھ است
 ایمادن آتروپات –مادماننا 

نظر اكثر  چون بنا بھ. م پرداختیتمدن ماد خواھ ی، اجباراً بھ بررسیگر خاستگاه زرتشت و زرتشت یدر بررس
ز یو شھر ش) چست یچ= اسپوتا(ھ یاچھ ارومیدر یغرب زرتشت در زمان حكومت ماد و در جنوب نییپژوھان، آ  زرتشت

 یكھ عل یدرست و بھ. است دا كردهیرشد و نمو پ) نكوه سبال(ر مناطق چون ساواالن یو سپس در سا  بوجود آمده) سیچ(
مراتب  كھ در موضوعات بھ) ییپرستھا شاه(ست یرانیا جالب است كھ پان. است دهین زرتشت نامیھ را سرزمیدھقان اروم 

ات یدھند؛ چگونھ است كھ در مقابل جعل یاز خود نشان م یچون موالنا تعصب وحشتناك و توأم با فحاش یتر تیكم اھم
ت نھفتھ است كھ مزدوران ین واقعیاند؟ پاسخ سؤال حاضر در ا كستان و ثبت زرتشت بنام آن كشور سكوت كردهیجتا

كند، پس  یساز یھم نتوانست فارس ید پھلویجان ترك بوده و آپارتایدانند كھ آذربایم یست، خود بھتر از ھركسیرانیا پان
بودن زرتشت را قبول  یرانیو ا یجانیدانند اگر آذربایچون م فارس باشد، ینباشد ول یرانیدھند كھ زرتشت ایح میترج

 .د ترك بودن او را ھم قبول كنندیكنند، با
 یات متفاوتیدر باره خود مادھا نظر. توان انكار كردیم آنھا را با زرتشت نمیھستند كھ ارتباط مستق یمادھا گروه قوم

اند  بوده ییایلھ پارس، آرید كھ فقط ده قبیگویم یگریھ دینظر -اند هبود ییاید كھ مادھا آریگویھ میك نظریمثالً : وجود دارد
 یراحت دارند و بھ یادیھ مذكور طرفداران متعصب زیھر دو نظر. اند بوده) كره-مغول-ترك(ك یانیھا آس و مادھا و پارت

بھ وجود  ینیر سرزمن است كھ مادھا دیآنچھ كھ مسلّم است، ا یرا قبول كرد؛ ول یگریرا رد كرد و د یكیتوان  ینم
جان ین مذكور، آذربایبودند كھ بعدھا نام سرزم در آن بوجود آمده یادیز یبودند كھ قبل از آنھا دول و ملل پروتورك آمده

اجداد تركان ( یبا اقوام پروتورك یكیار نزدی، ارتباط بسییایپس دولت ماد خواه پروتورك باشد، خواه آر. نام گرفت
ن یالخصوص دولت ماننا گرفتھ است، بخاطرھم ین دولتھا، علیاز ا یادیارزیرات بسیتھ و تأثقبل از خودش داش) رانیا

تر  و معقول یشتر منطقیدارند كھ ب یا ھیونظر. كنند یداً از اصطالح مادماننا استفاده میاز دانشمندان، جد یاریاست كھ بس
است كھ در آن  یا ھیست، بلكھ نام اتحادین یخاصچ قوم یھ مذكور، دولت ماد برگرفتھ از ھیبنا بھ نظر. رسد یبنظر م

ھا را باھم متحد   "یتیھ"و " ارتتھ"، )اورارتو" (اوراتور"، "یگوت"، "یلولوب"از جملھ  یر اقوام پروتوركیمانناھا، سا
 .ان از جنوب گرفتھ شودیھجوم آشور یكرده تا جلو

د كھ ماد یآ یست بدشان نمیرانیا پارس، مزدوران پان ییایام آرھ مادماننا مقارن بود با مھاجرت اقویل اتحادیاز آنجا كھ تشك
 یكنند با معرفیم یشان سعین رو ایاز ا. دانگ بنام خود ثبت كنند ران را ششیخ ایتا سند تار. كنند یمعرف ییایرا ھم آر

ماد  یھا بھیماد در كت است كھ نام مؤسس ین درحالیا! جلوه بدھند ییایعنوان مؤسس ماد، نام مؤسس ماد را آر بھ" آكوید"
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و ید" (وآكوید"بھ صورت  یپارس یھا بھین نام در كتیباشد و ھم یم یشھ التصافیآمده كھ از ر" اكیآست"صورت  ماننا بھ
 ."است آمده) بزرگ

 
نھ اینکھ بھ عنوان آیات . کتاب بسیار با ارزش و معظم خود را نوشت کھ پایھ ای برای تحقیقات آتی گردد دیاکونوف: نقد

شیوه کار پور پیرار بر بدبینی افراطی و بد و خوب کردن شخصیتھای تاریخی است . غیر قابل عبور از آنھا استفاده شود
ولی کار کردن تخصصی روی ھر بخش تاریخ ایران یک . و ادعاھایی کھ گاھی ھم بسیار با نکتھ سنجی مطرح میشوند

رصھ تاریخ اگر بھ وسعت اقیانوس شود معلوم است کھ عمقی عمر الزم دارد واّال بھ قول معروف اطالعات آدمی در ع
نگارنده سی سالی است کھ روی تاریخ ماد دیاکونوف کھ آن را نقطھ گرھی تاریخ اساطیری روایات ملی . نخواھد داشت

ی بیست سالی شبانھ روزی کنار سفره در آشپزخانھ بھ خاطر نور مناسب ھمھ روزه زوایا. و تاریخ مدون کار کرده ام
 پادشاھانبا  پادشاھان کیانیتا اینکھ کامالً انطباق تاریخ و وقایع مربوط بھ . تاریخی پنھان آن مورد کنکاش قرار داشت

در سوئد و بعد دوازده سال پیش در  گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایرانابتدا تحت عنوان . پایان یافتماد 
ولی . سالھ من مثل بمب اتم نیرومند فرھنگی صدا کند 15منتظر بودم این کار . ایران از طریق انتشارات نگین منتشر شد

 .تنھا صدای ترقھ کوچکی داد
 

 بودند؟ یوآكو، چھ كسانیو و دید"
از  یكیان در آن دوران مالك یست درباره تمدن ماننا آن است كھ ماننایرانیا ل سكوت پژوھشگران پانیاز دال یكی
ران مھاجرت كردند، یكھ در آن دوران بھ فالت ا یفھ پارسینكھ ده طایاند، حال ا انھ بودهیمخاور یھا ن تمدنیتر شرفتھیپ

زم و یائینفع آر شرفت كامالً باھم تفاوت داشتند بھین دو تمدن كھ بھ لحاظ سطح پیح در باره ایتوض. مانده بودند كامالً عقب
؛ منسوب نمودن یلھ پارسیتمدن ده قب یینما بزرگ باسكوت درباره تمدن ماننا و با مبالغھ در یست، ولیزم نیفارس

شھ یھم یتوان برایت را نمیكن واقعیل. است ز شدهین نیشود و چنیسر میم ییایان بھ اقوام آریماننا یفرھنگ یدستآوردھا
 .ر پرده دروغ پنھان نمودیدر ز
 -انیپارس یا افسانھ یھا سلھاز سل– یشدادیان و شاھان سلسلھ پیمربوط بھ عصر ك ینخست شاھنامھ فردوس یھا بخش

 یھا براساس سروده. ران استیان بھ فالت این مھاجرت پارسیمربوط بھ دوران نخست یا ن سلسلھ افسانھیا. باشدیم
 :پوشدیھا پوست پلنگ م یسبك وحش ند و بھیگزیدر كوه مسكن م یشدادین پادشاه پیومرث نخستی، كیفردوس

 ین بھ كوه اندرون ساخت جاینخست           یكھ خدا یومرث شـد بر جھایكـ
 ـد خــود با گــروهیــنــھ پـوشــیپــلـنــگـ          سـر بــخت و تخـــتـش آمـد بھ كوه

 نــو بـود ، نـو خـورش یدنـیكـھ پــوشـ          پـــرورش یاز او انــدر آمــــــد ھـمـ
سترگ  و گرگین دیا. داشت یا وبچھیمن، دین اھریا! گر لھیمن بدذات و حینداشت، مگر اھر یومرث درجھان دشمنیك

 :منظم ھم نداشت یشناخت و سپاھیھنوز آھن را نم یومرث پارسیاما ك! ن داشتیآھن یم و لشگریعظ یسپاھ
 ــمــن آھــرمـنــایمــگــر بــدكــنــش ر                 نـبـودش كــس دشـمنـا یـتـیبھ گ

 دالور شـــــــده بـــا ســـــــپـاه بـــزرگ                 رگسـتـ ـك بـچھ بـودش چـو گـرگ ی
 )21ص 1، ج1960شاھنامھ، مسكو ( شاه جست یھم كیتـخت و د یھـم                ـك اوراه جستیســـــپھ كــرد و نـزد

ر یجا اوضاع غنیكن در ایل. گرددیا میو مھینبرد با د یامك برایرسد و سیومرث میامك، پسر كیگوش س موضوع بھ
چ یومرث شاه ھیك یدولت و حكومت را دارد؛ ول یز الزم برایچ ، ھمھیو وحشیوجود دارد، چرا كھ د یبیو عج یعیطب

 :رودیو میپوشاند و با تن برھنھ بھ جنگ دیامك بدن خود را با پوست پلنگ میس! نھا را نداردیك از ای
 ـن جنـگییھ جـوشـن نبـود نھ آك                 چـرم پـلـنـگ د تـن را بھیبپـوشـ

 یرو اندر آمد بھ یســــپھ را چو رو                یجو و را جنـگیره شـدش دیپذ
 )30ص 1، ج1960شاھنامھ، مسكو (ــخـت بـــــا پــور آھــرمــنــایبـــــر آو               ـآمــد بـرھـنـھ تـنــایــامــك بیســ

نھا را دارا یھمھ ا یو وحشیكن دیل! شاه و پسرش، نھ لباس و نھ صالح دارند. شودیم میار متناقض ترسیبس یاوضاع
 !یویاست و آن چگونھ د ین چگونھ شاھیا. است

ران، یا یغرب یدر نواح یف پارسیالد، در مجاورت طواینھم تا ھفتم قبل از م یھا كھ از سده یزبان یاقوام التصاف
بودند كھ در  ییوھایھا و د منیش با آنان ارتباط داشتند؛ در واقع ھمان اھریبستند و كم و یز یجان میالخصوص آذربا یعل

و از ھمھ مھمتر مادماننا  ی، اوراتوری، لولوبیالمی، ایگوت یو اقوام پروتورك! اند شده یان معرفیشاھنامھ دشمن پارس
ن در افسانھ یبنابرا. رفتھ داشتندشیپ یو فرھنگ یان، سپاه، ھنر، تكنولوژیش از پارسیاند كھ از چند ھزار سال پ بوده
شاھنامھ، از  یبعد یدر بخش ھا یچون فردوس. است جعل شده ینوع افتھ و بھیواژگون انعكاس  یكلّ  قت بھیان حقیپارس

 .اند خ پرداختھیجعل تار بھ یان از زمان فردوسیم كھ پارسینیب یكند، پس میاد میتمدن  یب یھا یتركان با لفظ وحش
 یپارس یھا بھیاست كھ نام او در كت اك پادشاه مادماننا بودهی، آستیمورد اشاره فردوس یوھاین دیاز ا یكیشك  یب

 ".است و بزرگ آمدهید یعبارت ا بھیو ) اكوید(وآكو یصورت د بھ
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یکی از "  ( کی اپیوه"پسر او  ھمان  "اوپیتھ"است، ) شاه روحانی داوری( کی قبادھمان ) یعنی قاضی( دایائوکو :نقد
فرائورت ، )پادشاه بر خاستھ از سرزمین چشمھ زارھا یعنی کاشان(= کیکاوسھمان  خشتریتی، )ار پسر دایائوکوچھ

است کھ ) ثروتمند، آخروره(= ازی دیاکھمان آستیاگ ، کیخسروھمان ) ھوخشثره( کی خشثرو، سیاوش/فرودھمان 
بابلی و ) اک ماردوش پرست، آَّشور پرستضح(در شاھنامھ اوستا با پادشاھان مردوک پرست  اژی دھاکتحت عنوان 

پادشاھان مادی تبار در اساس ) سرزمین ارابھ ھای درخشان( خونیرثپادشاھان پیشدادی . آشوری در آمیختھ است
. در سوریھ بوده است) شھر ارابھ، شھرک کردنشین حسیکھ(= واشوکانیبوده اند کھ مرکز حکومتشان شھر  میتانی

 .از سوی نگارنده تدوین شده است را در انترنت قابل دسترسی است مقالھ مربوط بدین بحث کھ
 

  رانیان بھ ایھجوم پارس یچگونگ"
ن در یا. دندیپرست ید را میخورش یعنیعبد بودند،  ییتراین مییران بھ آیخود بھ فالت ا) ھجوم(ھا در بدو ورود  پارس

دند كھ بعدھا یپرست یرا م) زم تركانیشامان(عت یمافوق طب یروھاین یجان، نوعیاست كھ مردم پروتورك آذربا یحال
 .ن زرتشت را بوجود آوردییزم، آیشامان یھا ھی، مغ ارشد مادماننا براساس پا"تامھیاسپ"

 یمادماننا بعد از و ینداشت، پادشاھ یاك پسریاك بود كھ چون آستیمغ ارشد ماد و داماد بزرگ آست) زرتشت(تامھ یاسپ
فرمانده (انت ھارپاك یران ساختن آن كھ با خیانھ بھ ماد و ویز بعد از ھجوم وحشیر ش خونكورو. دیرسیتامھ میبھ اسپ

ازدواج كند تا قانوناً تاج و ) اكیدختر آست(را كشت تا بتواند با ھمسر او ) زرتشت(تامھ یھمراه بود؛ اسپ) اكیخائن آست
، ملكھ "آنا تموروس"م توسط .ق529سال  در یسال پادشاھ28ھرحال كوروش بعد از   بھ. غما ببردیتخت او را بھ 

ن یدر ا. م سلطنت كرد.ق522-527 یدر فاصلھ سالھا" ھیكمبوج"پس از كوروش پسرش . ماساژات كشتھ شد یتركھا
م یالعمل مستق ھ، عكسیاواخر سلطنت كمبوج یحوادث اجتماع. گشتند یدشوار و بحران یان مردم گرفتار اوضاعیسال

بود " گئوماتا"ام ین حوادث قیاز ا یكی. ان بودیل شده بر آنان توّسط ھخامنشیدشوار و ستم تحمط یمردم ماد در برابر شرا
 .اد كنندی" نیدروغ یایبرد"عنوان  ن واقعھ بھیدھند كھ از ایح میست ترجیرانیا كھ جاعالن پان

قلم  بھ) رانین تركان ایریخ دیتار" (یخیتار ین اسكیلر ران توركیا"ص كتاب یدر ترجمھ و تخل" یسرا انیاحمد یعل" 
ان، یمتعدد ماد یھا امیرا درباره ق ی، مطالب220-214، صصیزھتاب یتق جان، مرحوم پروفسور محّمدیخ آذربایپدر تار

براساس ... «: شود یاز آن آورده م یده و مختصریكھ چك. است ان نوشتھیستم ھخامنش ر اقوام تحتیان و سایان، بابلیالمیا
... ان فراخواند یھ ھخامنشیان علیان را بھ عصیام كرد و مادیق یك دژ مادی، گئوماتا در "ردوتھ"ت نقل شده از یروا

گئوماتا در مدت . كن در راه درگذشتین خود شد، لیسرعت عازم سرزم ن خبر در مصر، بھیدن ایھ بھ محض شنیكمبوج
ن سخنان، روشنگر یا... سالھ معاف كرد  ات سھینظام و مال ان را از خدمتیستم پارس  ھفت ماھھ حكومت خود، مردم تحت

 یھا دانیم  شده و بھ ان گرفتھیرانگر ھخامنشیخدمت ارتش و زور بھ ان بھیستم پارس جوان اقوام تحت یروھایآن است كھ ن
 كین یكرد، كارھا یكھ پادشاھ یماھ در مّدت ھفت یآسودگ مغ بھ یگئوماتا... گشتند  یشدند و اكثراً باز نمینبرد اعزام م

... ان یاستثناء پارس غ خوردند بھ یا دریشد، ھمھ در آس كشتھ یكھ وقتیطور بھ. ش انجام دادیتمام اتباع خو یبرا یفراوان
تامھ ین است كھ او فرزند اسپین آنھا ایتر  وجود دارد كھ معقول یبود، نظرات متفاوت یكس نكھ گئوماتا چھیدرباره ا

با  یاز اشراف پارس یدربار یسرانجام زن... ھ زده بود یمغ ارشد ماد تك یپدر خود بر كرس یجا بود كھ بھ) زرتشت(
عام  ماد را قتل یت تمام، مغان و اكثر اھالیروز با وحش مّدت ده شبانھ وش بھیسپس دار. وش، گئوماتا را كشتندیكمك دار

خ ین پادشاه تاریخونخوارتر وش پس از كوروش،یدار... كشان معروف است  د مغیان بھ عین خود پارسین واقعھ بیا. كرد
ستم پارس صورت گرفت كھ از جملھ آنھا  توسط اقوام تحت یادیز یھا امیوش، قیدر زمان حكومت دار... ران است یا
. كرد اشاره) یجان شمالیآذربا" (شغوزیا"در " تخمھ ترانیچ"در بابل و " توبئل نید ین"الم، یدر ا" نیآشت"ام یتوان بھ قیم

پادشاه مقتدر ماننا " (اكساریك"ش از اعقاب یفرورت. بود) یجان جنوبیآذربا(در ماد " شیفرورت"ام ی، قن آنھایاما مھمتر
 یزود ش بھیام فرورتیق. ان را برافراشتیھ ھخامنشیبود كھ پرچم استقالل ماد و مبارزه عل) ھ مادماننایقبل از اتحاد

از  یكی... ان جمع كرد یستم پارس ر اقوام و ملل تحتیساخود در  یرا برا یادید و طرفداران زیماد را درنورد یمرزھا
ادبود یس یكھ ھنوز تند. زبان بودند یشتن و از اقوام التصافیان خویا با مادیبودند كھ گو" پارت و ھركانھ" ین ملل، اھالیا

ز پس از یر وش خونیدار... است  پابرجا مانده" فرادا"س یتحت نام تند) یتركمنستان كنون(ش در شھر مرو یفرورت
 یپادشاھ... ھزار نفر از طرفداران اورا اعدام كرد  ستیب بھ دوی، قر)بدن او یقطع اعضا(ش یزجركش كردن فرورت

 "».ن نابود گشتیان، سرانجام توّسط اسكندر ذوالقرنیز ھخامنشیر خون
 

توسط ) مرد تومند=ردیھب( گائوماتھ زرتشتدر این قسمت اضافھ می نمایم بھترین توصیفی کھ از واقعھ ترور  :نقد
داریوش و شش تن ھمراھانش بھ صورت تاریخی آن باقی مانده است در اوستای ترکی ارانی ده ده قورقود است کھ در 

. و ھمراھان بھ خوبی بر جای مانده است) منظور داریوش=اعلیحضرت(آنجا واقعھ ترور بامسی بئیرک توسط  اوروز 
و برادر زن سنگین وزن خویش وه یزداتھ بردیھ از مرکز بلخ بر امور ھندوستان  گائوماتھ بردیھ از سوی برادر خوانده

شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر این دو برادر خوانده را بر آن داشت . غربی و افغانستان و تاجیکستان نظارت داشتھ است
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ر  کوچک کورش امور مملکت پس وه یزداتھ بردیھبھ نیابت از  گائوماتھ بردیھکھ حکومت خود را رسمی اعالم کنند و 
ھمانطور شاملوی شاعر دریافتھ داریوش سیاس نیزه دار کمبوجیھ در مصر این فرصت را غنیمت شمرده . را اداره نماید

 گائوماتھ بردیھابتدا در مسیر را فالت ایران در سوریھ، کمبوجیھ را ترور کرد و بعد ھم نوبت ترور نائب السلطنھ اش 
و برای ایز گم کردن شایعھ موفقیت آمیز بردیھ . ھم توسط کشتھ شد وه یزداتھ بردیھسرانجام  شد و ) سپیتاک زرتشت(

 .راستین و دروغین را بھ راه انداخت
 

 جانین زرتشت در آذرباییش آیدایپ"
 یعیطب یروھایبر پرستش ن یو مبتن یستیتوتم یھا شیجان كیو انتشار آن، در آذربا ین زرتشتییش از برآمدن آیپ
ماد  یغرب یھا نیش سرزمیدر ك«: دیگو ین میچن 456خ ماد، صیاكونوف در كتاب تارید. متداول بود) زم تركانیانشام(
عت یمافوق طب یروھایعنوان صاحبان ن بالدار بھ یھا ر ابولھولیم، تصاویشو یزم تركان روبرو می، با شامان)جانیآذربا(

    »!شدند یوان معرفی، مظھر دیر در نقوش پارسیصاون تیبعدھا ھم. شوندیزم را شامل میگان شامانیكھ خدا
طور  بھ« : میخوان ین میچن 20ص 1جان، جیخ آذربایجان، در كتاب تارین آذرباین زرتشت با سرزمییآ یوستگیپ هدر بار

اب در كت" سترووه.و"جملھ  من یادیاست كھ موّرخان ز یمیار قدیك منبع بسی یدارا ینین نظام دیتوان گفت كھ ایم یكل
 ».جو كرد و جست) زم تركانیشامان(م یجان قدین آذربایرا در د ین منبعین چنیالزم است ا«: سدینوی، میگر وطن زرتشت

 و اھل كجا بود؟ یكس چھ) زرتشت(تامھ یاسپ
چست  یاچھ چیدر یم در حوال.ق660زرتشت در حدود «: است ن آمدهیچن 35سنا و حكومت، صیدر كتاب زرتشت، مزد

: دیگوین میچن 478خ ماد، صیاكونوف ھم در كتاب تارید» .پدرش، پوروش و مادرش، دوغدو بود. ا آمدیدن بھ) ھیاروم(
الد در ماد یو بھ سده ھفتم قبل از م ی، قبل از دوران ھخامنش)خود زرتشت یھا سروده(م كھ گاتاھا ید اذعان كنیبا«
ان یزرتشت یبرا) سبالن(كوه ساواالن «: دیگویم 290صتا، یپورداود ھم در كتاب آناھ» .است وجود آمده بھ) جانیآذربا(

بودن زرتشت  یجانیقاطع بر آذربا ینھا ھمھ برھانیا» .باشدین میمسلم یان و غار حرا برایھودی ینا برایبھ مثابھ طور س
 .باشندیم

جوان،  یموس مستتر، ترجمھ.د.ر اوستا، نوشتھ جیك مغ بود، در كتاب تفسینكھ خود زرتشت یاما در باره مغان، و ا
فھ ین طایماد قبل از زرتشت ھم از ا ینیان دیشوایم است و پیاز اقوام ماد قد یا فھیمغ نام طا«: است ن آمدهیچن 64ص

آتش پرست آمده و خود زرتشت  یمعن ن جھت لفظ مغ در برھان قاطع بھیدند و از ایپرست یشدند و آتش را م یانتخاب م
اما جالب است » .است رواج داده) زم تركانیشامان(م یان ماد قدیخود را بر اساس ادن ییھا برخاستھ و آ فھ مغیھم از طا

) یترك یو باستان یشكل كل(زبان  یالتصاف یا فھیمغان طا«: سدینو ین میچن 144خ ماد، صیكس در كتاب تارید سایبدان
مجّدد  ین خود برھانیا» .عام كردند قتل ، آنھا را)ماننا-ماد(در وقت تصرف كشورشان ) ھا پارس( ییایاند كھ اقوام آر بوده

 .بر ترك بودن زرتشت است
 آن یاوستا و زبان اصل یبررس

 یھا سنا سرودهیخود زرتشت و  یھا ن باور است كھ گاتاھا سرودهیبرا یر فرانسویمستتر، اوستا شناس شھ.د.ج
 یھزار چرم و بھ زبان پارس شش یبر رو وش اوستا رایكنند كھ داریان اّدعا میخود پارس. باشندیم) گئوماتا(پسرزرتشت 
نقدر مطمئن یشان از كجا ایاوالً كھ ا! اند ن رفتھیاز ب  ینوشتھ بود كھ در زمان حملھ اسكندر مقدون یخیم باستان و خط
ان یاً ھخامنشیبوده است؟ ثان یھم رسم یو بابل یالمیا یان زبانھایبوده است؟ در زمان ھخامنش یزبان پارس ھستند كھ بھ

نوشتن و حفظ  یداشتند چرا از آن برا ین تكنولوژیده نشود؟ و اگر چنیاند كھ پوس گونھ ھزاران چرم را نگھ داشتھچ
كھ جّدش كوروش، زرتشت را  یوشیا اصوالً داریاند؟ و  كوروش استفاده نكرده) نامھ د جنگیبخوان(منشور حقوق بشر 

 یظّن قو  بھ(دھند  یوش نسبت میكھ بھ دار یا بھیشند؟ در كتبا یتوانستند زرتشت یكشتھ و خودش پسر او را، چگونھ م
ر انسان بالدار كھ یضمنا تصو. است آمده یپارس یھا گان و الھھیھمراه با خدا) اھورا مزدا(نام اَرُمزد ) ارشایبھ خشایكت

د را فرزند خدا بوده كھ خو یو در اصل نماد شاھان ھخامنش. بھ زرتشت ندارد یشود، ربطیم یامروز نماد زرتشت تلق
 .دانستندیم

معروف بھ  یدر دامنھ كوه سھند، غار«: دھدیح مین توضینچنیران، ایخ ایر تاریجان در سیا در كتاب آذرباین سیم رئیرح
شود  یم  دهید یالمیھ زبان ایشب یو بھ، زبان یخیبھ خط م یآن خطوط یواره داخلیاست كھ در د غار زرتشت كشف شده

ن ھمان گاتاھا بھ خط خود زرتشت یو ا) ھم بودند ھ بھیار شبیبس یفعل یترك یزمان مانند زبانھاآن  یالتصاف یزبانھا(
م، و با توّجھ بھ یتبار فرض كن ییایبر فرض محال اگر زرتشت را آر: دیآ یش میھم پ یادیك سؤال بنینجا یدر ا» .است

 ییایآر یت از زبان ھایسانسكر یر زبان زندب یفعل یبودن زرتشت، چرا زبان اوستا یجانیمستنداتمان دال بر آذربا
 ران قرار دارد؟یغرب ا جان در شمالیران است؟حال كھ آذربایا یشرق جنوب

نداداد توسط یست؟ ویك یھا نداداد سرودهیپسرش ھستند، پس و یسنا سروده ھایزرتشت و  یھا گفتھ شد كھ گاتاھا سروده
 یختھ شده و اسامیان در فرھنگ زرتشت آمیھا و خرافات پارس نھسروده شده و در آن افسا) ین مغ پارسیاول(ساسان 

ھا فرزندان  بعد. شوند یم ده ینداداد دیفقط در و... ور، بھمن، امشاسپند و یمانند جاماسپ، فرشا، امرداد، خرداد، شھر
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ن آن ھم مجال ران را رقم زدند كھ بازگو كردیخ این تاریخون ین امپراتوریر بابكان، دّومیاردش یساسان بھ رھبر
 .طلبد یم یگرید

 یچون زنا یان بر عادات ناپسندیكرد؛ پارس یراتییر بابكان اصول زرتشت را ھم دچار تغیپس از ساسان، اردش
ان بھ شدت ین عادات پارسیان او با ایزرتشت و حام. ض موقت ھمسر مشغول بودندیزنان و تعو یی، چند شویمحارم

ن اعمال ممانعت یاز اوستا را كھ از ا ییان خراب نشود، آن قسمتھایح پارسینكھ تفریا یر بابكان برایمخالف بودند، اردش
. ل كردیتبد یطانین شییك آیبھ  یمھ الھین نییك آین زرتشت را از ییب آین ترتیر بابكان بھ ایو اردش. نمود، حذف كرد یم
مورد اشاره قرار گرفت و مرحوم " ھیآثارالبقا"و در كتاب  یرونیحان بین بار تّوسط ابوریاول ین موضوع برایا

ان ھند در ینجاست كھ زرتشتینكتھ جالب ا«: است ح دادهین توضیچن 6جان، صیت در كتاب داشمندان آذربایترب یعل محّمد
ان ینكھ زرتشتیجالب ا. (اند انجام داده یادیرات زییتغ) یسیانگل(ھند  یبھ زبان رسم یترجمھ كتاب اوستا از زبان زند

 یدھد كھ فارسین نشان میا! اند گانھیكامالً ب یاند با زبان فارس ران بھ ھند مھاجرت كردهیگام ورود اسالم، از اھند كھ ھن
ز اوستا یانگ ان از داستان غمین است كھ خود زرتشتیرات ایین تغیعلّت ا) ران استیمتأخر و مھاجم در ا یزبان) یدر(

ن یاست، بھ ھم عوض كرده یزرتشت را با خرافات پارس یمھ الھین نیر بابكان چگونھ مضامیدانند كھ اردشیباخبرند و م
 ».گفتن داشتھ باشند یبرا یرا برگردانند تا در مقابل اسالم حرف ین الھیكنند تا ھمان مضامیم یل سعیدل

 یاسام یابی شھیر –زردشت = زرتشت 
 یترك یا بالعكس، در زبانھایو  "ت"بھ  "د"ك یر فونوتیید تغیدان یشھ كلمھ زرتشت، ھمانطور كھ میدرباره ر: زرتشت

مادر تگرگ ، ھمان  یبھ معنا -یدر زبان آذر -یآنادول: مانند. ج استیار رایبس یو استانبول یالخصوص آذر یعل
ك در واژه زرتشت بھ زردشت یر فونوتیین رو تغیتوز، از ا) = نمك(است، دوز  یدر زبان استانبول) یآناطول( یآناتول
 .دانست یاز دستور زبان ترك یتوان جدایرا نم
بوده و بھ مرور زمان و بھ ... كاھن، شامان و  یان تركان بھ معنیرھنگام در مین كلمھ از دیا): یفھ روحانینام طا(مغ 

 .را أخذ نموده است یزرتشت یروحان ین زرتشت، معنیید آمدن آیموازات پد
مشّخص  ییمعنا یھا، دارا یزبان از جملھ آذر یاقوام التصافان اكثر یاست كھ از دوران باستان در م یا ماد واژه: ماد

م، یریگ یم یبحث را پ" ت"بھ " د" یر فونومییمجّدد بھ قانون تغ یا با اشاره. است كار رفتھ عنوان نام شخص بھ بوده و بھ
ر یناپذ چون شكست ییعنوان اسم خاص مذّكر، واجد معنا ان پروتورك بھیل دولت ماد، در زبان گوتین واژه قبل از تشكیا

ن یتر یمیبود، كھ از قد" ماتایا"ان یگوت ین فرمانروایان بر بابل نام نخستیسالھ گوت91ت یمثالً در دوران حاكم. است بوده
الد یترك ھون در سده دوم قبل از م ینطور خاقان معروف امپراتوریھم. ماد= مادایا= ماتایا: باشدیاشكال واژه ماد م

، 1ن اؤگؤل، جیقلم بھاءالدّ   بزرگ ھون بھ یدو مطلب فوق از كتاب امپراتور. ، نام داشت"ماد =مادا= ماتا= تھ مھ"
الھ یدره رود د یایدر بخش عل" نامار" یم بھ اراض.ق744، شاه آشور در "لسریگلت پیت"  .است  گرفتھ شده 1992باكو

شك نام یبود كھ ب" ماد= یماداك= یاكمات"بھ نام " یسانگ تیب"ھیناح یان آن فرمانرواینمود كھ در جر یلشگركش
و بھ  یمختلف ترك یھم در زبانھا نكھ كلمھ ماد امروزهیخالصھ ا. باشد یشھ نمین ریارتباط با ا یب) ماكو( یشھرستان ماك

 .تھ است ن آنھا دو كلمھ مات ومھیتر گذشتھ كاربرد دارد كھ واضح یباً با ھمان معنایاشكال گوناگون، تقر
وجود  بھ) یاستانبول(دوغماك ) = یآذر(ار آشكار است و از مصدر فعل دوغماق ین واژه بسیا): شتمادر زرت(دوغدو 

 .رود یكار م د بھییزا یمعن بھ یخود كلمھ دوغدو ھم امروزه در زبان ترك. است آمده
اشد كھ بھ صورت ب یم یبزرگ یل شده كھ بخش اول آن بھ معنایمزد تشك+ ن واژه از دو كلمھ اَر یا): اھورامزدا(ارمزد 

شوھر  یبھ معن یدر زبان آذر" ار"امروزه واژه ). ر بزرگیش= آسالن + ار (د، مانند ارسالن یآ یصفت در اول اسم م
در  یقیمزد، اطالعات دق یعنیدر باره بخش دوم واژه، . جنس مذكر است یبھ معن یدر زبان استانبول" اركك"و واژه 
 . ستیدست ن

ار آشكار است و در یآنا بس یعنین واژه یبخش اول ا. ل شده استیتا تشكیھ+ ن واژه از دو كلمھ آنا یا): دبانویناھ(تا یآناھ
. ملكھ بھ كار رفتھ است یمادر و در موارد خاص بھ معن یاز گذشتھ تا بھ حال غالباً بھ معن یزبان ترك یھا گونھ یتمام

ھ و یاچھ ارومین دریل دولت ماننا در مابید كھ قبل از تشكباش یم یتیھ یتا نام قوم پروتوركیھ  یعنین واژه یبخش دوم ا
ن زرتشت ییآ یوستگیدھنده پ باشد كھ نشان یھا م یتیملكھ ھ یمعن تا بھیواژه آناھ یطور كل بھ. كردند یم یاچھ وان زندگیدر

سنده یبات مسّرت نوو موج. دارد ییھا ، بدون شك نقصیگرین مقالھ مانند ھر مقالھ دیا .ن استیشیپ یبا اقوام پروتورك
 "/ganbarei.blogfa.com-http://farzad: ان كنندیر نظرات خود را بیخواھد شد، اگر خوانندگان عز

 
ظاھراً دارندگان ادیان پیش ازعھد ساسانی مردم آذربایجان و اران و ارمنستان دین زرتشتی منسجمی نبوده است و : نقد

ایزد شراب ( ایزد ھومدر آذربایجان سنت آتش پرستی و میثره پرستی کنار پرستش . مختلف با مدارا کنار ھم میزیستھ اند
در شاھنامھ در رابطھ با دستگیری . نامھای ماد  و میتانی بھ معنی شراب و شادی ھستند. قرار داشتھ است) مقدس

در آمیختھ ) جم، جمشید؛ دارنده جام درخشان(سپیتمھ با  ھوممادیای اسکیتی  نام ایزد منظور ) پر آسیب(افراسیاب 
بھ معادل ترکی = نیزه وران( نیساریان، )کادوسیان( کاتوزیانپادشاه  جمشیداز این رو است کھ در شاھنامھ . است

صنعتگران، ( اھنوخوشیو ) غکشاورزان قره با(نسودی ، )اران، جنگجویان حکومتی گرگریان، ھمان "ان -کارقی ار"
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بھ  مادیای اسکیتیاز مغان سئورومتی بوده است کھ از سوی   سپیتمھظاھراً . ذکر شده است) کنگرلوھامعدنچی ھا، 
می شناختند، پدرش را ) شاھزاده( شروینزرتشت را کھ تحت نام  خرمدینانحکومت این نواحی بر گزیده شده بود چون 

را ) شاھدخت=دوغذو/ آمی تیدا(و مادرش ) سئوروماتھا، قوم سلم= گجو، دیار آمازونھاسرزمین زنان جن( دیار زنجاز 
معلوم میشود کھ این مؤبد بھ ولی نعمت سابق و بی مالحظھ و قھارخود مادیای اسکیتی . کیانی میشمردند شاھدختی

، در اسکیتانبھ ) شثرهکیاخسار، ھوخ=کی خشثرو( کیخسروخیانت کرده و در ھنگام حملھ غافلگیرانھ ) افراسیاب(
وی را دستگیر و برای قتل ) ھنگ افراسیاب= دارای دژ نگھبانی، کنار معبد مھری ورجوی= ھروم( مراغھسمت 

مشتبھ شده است و درخبر از  اورمیھشھرمراغھ بعداً نزد یاقوت حموی با ھروم نام . داده است کیخسروتحویل 
 خبر زردشتمنظور از . را مسکن وی دانستھ شده است ریاچھ اورمیھسمت دنویسندگان عھد اسالمی از جملھ ابوالفدا 

معادل نام ) دشت سر سبز( َدشت-زریاقوت حموی بھ عنوان محل زردشت باید خود شھر اورمیھ منظور شده باشد؛ چھ 
مسکن ان بھ عنو نھاوند -ماه ینار بھ ) زرین تن( زرتشتخبر انتساب . است) محل دارای باغھای میوه گسترده(اورمیھ 
ترور ) نسای ماد( نھاونددر سمت  گائوماتھ زرتشتکھ در خبر یاقوت حموی آمده است، درست تر است چون  زرتشت

در این رابطھ نامھای وی . قرار دارد نھاوندکرمانشاھان در غرب  سکاوند ھرسینشد و دخمھ مصور وی در روستای 
دارنده چشمان طالیی  ھوم سرور وعابدو ) رودھای با ارزششیواسخن دارای س( گودرز کشوادگان) در واقع القاب وی(

از شمال قفقاز بدین  مادیای اسکیتیتبار کھ بنا بھ قول استرابون در عھد  سکائیان ترک ،اراندر سرزمین . یاد شده است
و قوم حکومتی نامھای این دیار . بوده اند )خانوادگیآتشدان (اجاق پرستنده  سکاییناحیھ مھاجرت کرده بودند، بھ سنت 

بھ زبان فارسی جملگی بھ معنی  آذریبھ زبان ترکی و  اوتیُکردی، -بھ زبان مادی) البان( آلوان، آگوان، ارانآن یعنی 
در ارمنستان مھر پرستی بیش . گوئیم اجاقھنوز ھم در آذربایجان زیارتگاھھا . می باشند منسوب بھ آتشمردم و دیار 

 .با پیدایی مسیحیت در آنجا راه زوال پیمود از آتش پرستی رواج یافتھ بود کھ
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  آتا آلما شھر یعنی آن پایتخت و قزاقستان سمت باستانی قبایل نام سکایی و ایرانی لفظی معنی
 

ار دھیم پرده را در رابطھ با ھم مورد بررسی قریعنی آالتائو  نام کوه آنآلماآتا، ورنی و  یعنیشھر آلماآتا  وقتی نامھای
مشکل و معضل عدم حل معما در  ھمین بوده است کھ این اسامی در رابطھ با ھم . از راز کھن نام این شھر کنار میرود

بھ معنی " (تی"بھ وضوح با ھمان کلمھ " تائو"جزء  آالتائودر نام کوه این شھر یعنی . مورد بررسی قرار نگرفتھ اند
بھ ) خود با مقایسھ اسامی کوھھای سمت غرب دریای خزر آن را دریافتھ استکوه کھ سید احمد کسروی بھ شم قوی 

و خصوصاً ریشھ فارسی و ترکی  )القاعده تلفظی از تاو(تاغ ریشھ ترکی . است کوهزبان سکایی و سانسکریت بھ معنی 
ھم در نام  آالما جزء ا. نیز برای آن قابل تصور است)  آپ، آب=و بالعکس نظیر آو" پ"بھ " و"طبق قاعده تبدیل (تپھ 

یعنی پرنده سنتی شکاری ) عقاب(آلھ این کوه در این رابطھ بیش از ھر مفھوم دیگر نشانگر کلمھ فارسی و سکایی 
) یعنی کوه عقاب، تاو-آلوه( آلوه آتاوایرانی -در اصل زبان سکایی آلماآتابنابراین نام . نواحی است نصحراگردان ای

از (در گروه زبانھای ایرانی " و"چون می دانیم کھ حرف . در آمده است آلما آتاصورت بوده است کھ علی القاعده بھ 
حتی اسم . ھم بیان میگردد" مند"بھ صورت " وند"چنانکھ پسوند . بوده است" م"قابل تبدیل بھ ) جملھ سغدی و خوارزمی

روسی کھ بھ  اوریلوعقاب؛ (یرانی ا وارغنیھم در گروه زبانھای ایرانی تلفظ کلمھ  وارنیروسی کھن این شھر یعنی 
در لھجھ ھای زبان ترکی بوده است کھ در آنھا حرف ) نام کوھستان معروف بین شمال آسیا و اروپا است اورالصورت 

معنی . ادا میگردد) نرم نامیده اند" غ"کھ در ترکیھ آن را " (ء"یا " ع"در میان کلمھ علی القاعده بھ  صورت " غ"
ھرودوت در شرح این  .مناسبتی با این شھر سردسیری و استپی شمالی ندارد پدر سیبیعنی  ظاھری ترکی این کوه

گوشت بزکوھی و یا خورندگان گوشت ( تیساگت، )مغول/کالموکتاس، (= کلنواحی و مردمان آن سمت از چھار قبیلھً 
 پرستندگان یا باشگرد=ناسلیبھ ترکی یعنی مردم پرستنده آلت ت( جیریک، )، خزرھای حکومتیخاوارھا -ماھی خاویار

جالب است کھ در جنوب . نام می برد) دارای حیوان توتمی پای در آب و شناکننده (بُزپا و مردم ) قازاق=غاز-کراکی
بھ ترکی یعنی خورنده ( ییکیو ) بھ زبان ایرانی یعنی ماھیخوار(قفقاز نیز نام قبیلھ  ماھی خواری لزکی تیساخور 

بھ ظاھر بھ معنی ( قزاقھااز این میان سھ نام اخیر متعلق بھ نیاکان دو مردم شکارچی ترک تبار . خوانده میشود]) ماھی[
بھ ترکی ، شینگھ ی-آو-پا، بھ سکایی پشنگھا( پچنگھاھمان ) غازمرد جنگی عصابی، در اصل یعنی دارنده توتم 

 قبیلھ ترک واحدی بوده اندنام مترادف و می باشند کھ ظاھراً د) غاز=آب آرام پای دردارنده توتم پرنده  مردم= دورسو
در نواحی بیشھ ای با کمین کردن با سگ  جیرکھااز گفتھ ھرودوت معلوم میشود کھ . بوده است درنایا  غازکھ توتمشان 

این امر بیشتر در مورد شرایط سرزمین . و اسب خویش بر پشت درختان بھ شکار تیراندازی کرده و آن را تعقیب میکند
در واقع . صدق می کرده است این نواحییعنی شاخھ غربی ترکان  )شکارچیان کمین کننده در تنھ درختان(قبچاقھا 
و قاطی ) "تایی-تاتار، گوران قیراخ= کناری مردمان مخوف= قرقیزان"اسالف (ھونھا با آمدن شاخھ ای  قزاقعنوان 

بدین ) ، خزرھای حکومتی و اصلیخاوارھا، ارماھی خاوییا  بزکوھیمردم خورنده (قدیم  تیساگتھایشدنشان با برخی 
چنانکھ میدانیم دشت پھناور قزاقستان ھنوز بھ نام این گروه ایشان دشت . سرزمین و مردم رسمیت و عمومیت یافتھ است

 مسلم بھ نظر میرسد در ریشھ .میده میشودنا) غاز -یا پرستنده کراکی کناری مردم = اوز-اخیرق در اینجا محتمالً ( قرقیز
قرقیز و تاتار اسب پرور یعنی قوم سلطنتی  ون-خی( ھونو ) تایی-گوران قیراخمخوف، کناری و مردم ( قرقیزاسامی 

غازاک؛ پرستنده ( قزاقو ) تونقوز=کاس/اوز، خی، خاس-خی=گراز  حتی منسوب بھ یا اسب بالداربازیلی یا منسوب بھ 
بھ قرقیز و  ھسینگونو یعنی  ھونھاگفتھ ایم نام چینی و ترکی  چنانکھ قبالً . ؛ نامھای توتمھای ایشان نھفتھ است)غاز

جالب است کھ در تاریخ جھانگشای عطاءالملک جوینی در وصف کوه محل تولد . ھستند مخوفکناری مردم معنی 
ه و انبو( قسوقبھ نام  میان دو درختمیگوید کھ آن در ) پادشاه و نیای اساطیری تورانیان در نزد ایرانیان(افراسیاب 

واقع بوده است و اضافھ ) داھھمربوط بھ حیوان رمنده و وحشی، منظور ( تورو ) جیریک/پرپشت، منظور قبچاق 
و . بیرون آمده است میان یک درختیکی از شاخھ ھای اویغور و اوغوز خود را از نسل شخصی میداند کھ از : "میکند

را از نوادگان این شخص اساطیری میداند و معتقد  قبچاقم خواجھ رشیدالدین فضل هللا ھمدانی در جامع تواریخ خود قو
بعد ھا شاخھ ای از ھمان ." است کھ بھ ترکی درخت میان پوسیده می باشد قبقگرفتھ شده از کلمھ  قبچاقاست کھ 

رده بھ سمت بالکان یورش ب) بھ فارسی آنھا کھ در میان چوب و درخت اسکان یا کمین میکنند( کومانھاقبچاقھا تحت نام 
داستان . نامیده میشوند)  قبیلھ قبق= قبق اوزدر اصل ( گاگاوزاعقاب ایشان اکنون . و در آن ناحیھ ماندگار شدند

سرزمین مغولھا ( قزاقستانو ) سرزمین مغول ھا و بومی تباران(در اوزبکستان ) فرمانروای بزرگ زمین( چنگیزخان
و  و قھرمان بزرگ پھلوانآلپامیشتھ، (آلپامیش بھ صورت حماسھ در روایات شفاھی ) و تیساگت تباران و جیرک تباران

در آمده است کھ بھ وضوح با اصل داستان چنگیز مشابھت تام دارد، ولی با تعجب دیده میشود کھ تحت این ) کشورگشا
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قاز ی محمود کاشغری از نامھا. نیمھ ایرانی ترجمھ شده اش از اصلش چنگیز تشخیص داده نشده است -لقب نیمھ ترکی
بھ عنوان اسامی اوالد افراسیاب یاد کرده است کھ بھ ترتیب مطابق با ) سگپرست( بارسقانو ) عصبانی( بارمان، )غاز(

= نوقای ھا( سابیرانو ) ، در اصل شکارچیان کمین کرده در تنھ درختاندر معنی عصبانی ھا( قبچاق ھا، قزاقھا
ود ولگا بھ زبان سکایی یعنی خورنده محصول حاصل چوب و سمت کنار وسطای ر یچواشھانام . ھستند) سگپرستان

) خورا-زا= زاغورا، "عصاره وشیره درختی= ارگی"بھ سکایی یعنی خورندگان (ھای  آرگی پاییدرخت یادآور نام 
گرفتھ و آن را  اسکیشیره ای بھ نام  پونتیکونمیھمانواز و صلح جوی کھن این نواحی است کھ از درختی بھ نام یونانی 

، ساکنین شھر و روستا( بودینھرودوت در این سمت مردمی نیز بھ نام . با شیر در آمیختھ و از آن تغذیھ می نموده اند
خبر داده سمور در کنار تالبھای محل شکار ) نقطھ مقابل چادرنشینان/ صاحبان شھرنشینی= ھابلغارھا، ار-بالیخمنظور 

بھ نظر میرسد ھمین مردم مسلم . و از میوهً کاج تغذیھ می نموده اندمیزیستھ ) غازان( گلناست کھ در سمت شھر چوبی 
 . بوده اند) بلغاران سکایی و اسالوییعنی ( غازان مردم سمتبودین نیاکان 

، پشنگ، یعنی دارنده پرنده توتم پای ی شینگھ-آو-پابھ لغت سکایی ( پچنگھایعنی  قزاقھادر فرھنگ دبا، نیاکان میانی 
بھ ( بُزپایانو قزاق بدون اینکھ از اعقاب و اسالف ) با پا شنا کنندهموجود ( شنگ-پایا ) دورسو ،درنا/غاز= در آب

خود باز شناختھ شوند چنین معرفی   )غاز، ریشھ نام قزاق=پای در آب باشنده دارای توتم یعنیان -آو-پا-بُزیسکایی 
 : شده اند

 5483:شماره مقالھ، 13: پچنگھا جلد
) آسیای صغیر(قوم مدتی در سرزمین روسیھ و نزدیکی بالد روم این. تبار آسیای مرکزی م ترکپِْچنْگھا، از اقوا

 .)XXIII(A)/538 بروکھاوس،(زیستند  می
مؤلفان یونانی آن را بھ صورت پاتسیناک و مؤلفان  :نام این قوم در زبانھای مختلف بھ صورتھای گوناگون آمده است

متون اسالمی  در). ھمانجا(اند نیگی، پچنکی و جز آنھا معرفی کرده چی ، پی)ناکایھپاتزی(پاتزیناکی بیزانسی با نامھای
؛ 225اصطخری، (و بجناک  (1/335 ؛ ابوعبید،139رستھ،  ابن(عربی و فارسی نام این قوم بھ صورتھای بجاناک

آمده ) 223، 205فدا، ؛ ابوال2/918؛ ادریسی، 271گردیزی،  ؛34، ...؛ حدود2/396حوقل،  ؛ ابن107، 106فضالن،  ابن
 در زبان گرجی این قوم را پاچانیکی، و در ارمنی پاچیناک). 1/404(بَجانَک نوشتھ است کاشغری نام این قوم را. است
در متون لھستانی . چناتی آمده است پی در زبان مجاری نام این قوم بھ صورتھای بیِسنی و .(EI2, VIII/289)نامیدند  می

 ,BSE3 بروکھاوس، ھمانجا؛( در روسی پِِچنِگ ثبت شده است چناک، و نیگ و پین چی ھاین نام بھ صورتھای پی
XIX/508(. بھ  برگرفتھ از بشناق و پچناک است کھ با واژه پاِشنوگ در زبان اسالوی کھن قرابت دارد و ھمۀ این نامھا

مشتق از واژۀ تخاری َکنک، بھ  را برخی نام این قوم). ، ھمانجاEI2(است» ای با پیوند سببی تیره یا طایفھ«معنای 
 ).ھمانجا(اند معنای سنگ دانستھ
را در  (پچنگ(کاشغری قوم بجانگ). ھمانجا(اند برخی این قوم را بھ تبت نسبت داده. مشخص نیست خاستگاه پچنگھا نیز

در اواخر سدۀ  گومیلف مدعی است کھ .(ھمانجا(ای از غزان، و در جای دیگر از ترکان معرفی کرده است یک جا قبیلھ
اینان بھ . قبیلھ پدید آمد کھ تورکوت نام گرفت 546ای مرکب از  مجموعھ م در نتیجۀ اختالط ترکان آلتای با مھاجران،5

مجموعھ بودند کھ با  پچنگھا ظاھراً از این. ھای دورتر از آلتای پراکنده شدند و بھ غرب روی آوردند سرزمین تدریج در
هللا، پچنگھا را از جملۀ غزان آورده  رشیدالدین فضل رتولد با استناد بھ نوشتۀ کاشغری وبا). 25ص (غزان درآمیختند

 . (V/91) است
سرمتھا و قبایل  تبار ممزوج با ای مرکب از چند قبیلھ بودند کھ ضمن امتزاج با کوچندگان ترک مجموعھ پچنگھا خود

م پچنگھا از آسیای مرکزی بھ غرب 9-8/ق3-2 ھای سده در. پدید آمدند و اندکی نیز با مغوالن درآمیختند 1اوگروفین
فضالن ضمن ارائۀ  ابن). ، ھمانجاBSE3(کوھھای اورال سکنا گزیدند روی آوردند و در محدودۀ میان رود ولگا و

ص (فقیرند نویسد کھ آنھا در کنار آب آرامی شبیھ دریا سکنا دارند و بھ خالف غزان مردمی می مطالبی دربارۀ پچنگھا
106(. 

م پچنگھا را بھ 860/ق246بودند، حدود سال  زیستند و مردمی ثروتمند غزان کھ در نواحی شمال شرقی پچنگھا می
م پچنگھا در ھمسایگی خزران جای 9اندکی بعد در آخرین دھۀ سدۀ  .)، ھمانجاھاBSE3بروکھاوس، (سوی غرب راندند

با  پچنگھا را وحشیانی. دادند وتاز قرار می معرض تاختوصول مالیات، ھمواره آنان را در  گرفتند، خزران نیز برای
وحشیان و روسھا مورد استفاده قرار  توان آنھا را خرید و در جنگ با دیگر ناپذیر کھ در مقابل پول می حرص و آز پایان

 .)126کستلر، (اند داد، دانستھ
). 281آرتامونف، (شدند در آنجا مستقرم پچنگھا بھ محدودۀ مرزھای غربی خزران روی آوردند و 9/ق3 در اواخر سدۀ

فضالن را بیان داشتھ، و پچنگھا را خدواندان مال نامیده  ابن زیستھ، خالف نظر م می11/ق5کھ در سدۀ ) ھمانجا(گردیزی
 وی. زمانی است کھ بھ نوشتۀ گریزی، پچنگھا بھ جنوب و مغرب خزر روی آورده بودند این ماجرا مربوط بھ. است

. مردمی بھ آنان پیوستند)اسالو(سقالب ای از والیت قپچاق، از جنوِب غربی خزر و از غرب ز ھر ناحیھنویسد کھ ا می 
وی . فروشند کنند و می اند و با پچنگھا پیکار، و اینان را برده می جنگ کند کھ این اقوام ھمھ در حال سپس اشاره می
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بسیارند و  وران، ظرفھای زرین و سیمین و سالحھایافزاید کھ آنان دارای گوسفندان، ست پچنگھا می ضمن شرح ثروت
 .)ھمانجا(کمرھای سیمین دارند

حد شمال آن را )بنطس= دریای ُگرزیا یا گرجیان(شرح مربوط بھ دریای سیاه دربارۀ جایگاه پچنگھا مؤلف حدودالعالم در
بجناک  از را حدفاصل میانمؤلف کوھھای شمال قفق). 14-13ص(خزران، بلغار و سقالب نامیده است جایھای بجناک،

، و )37ھمان، (قپچاق دانستھ منطقۀ پچنگھا را جنوب سرزمینھای روس و). 34ھمان، (خزری و بلغار روس نوشتھ
از جنوب بھ برطاس و براذاس، از مغرب بھ حدود  مدعی شده است کھ سرزمین بجناکھای ترک از مشرق حدود غز،

وی سرزمین خزران را در شرق ناحیۀ بجناک آورده، و آنان را . استقپچاق  و روس و در جنوب ناحیۀ) مجغر(مجار
 .)191، 190، 87ھمان، (نامیده است بجناک خزر

نمود  رستھ اشخاص متمکن و دارای بضاعت را مکلف می نوشتۀ ابن شد و بھ شاه خزران ھمھ سالھ با پچنگھا درگیر می
 قپچاقھا نیز ھمانند خزران). 140ص (ا پچنگھا بپردازندھزینۀ جنگجویان را برای پیکار ب کھ بھ تناسب ثروت خود

پچنگھا در اراضی وسیعی . راندند می کردند و در نتیجھ اینان را بھ سوی اراضی مجارھا عرصھ را بر پچنگھا تنگ می
 م پچنگھا دو10/ق4در سدۀ . کار اصلی آنان پرورش دام بود. شدند از کرانۀ رود ولگا تا مصب رود دانوب پراکنده

 .)، ھمانجاھاBSE3بروکھاوس، (شدند)غربی شرقی و(شاخھ
 

م 944/ق332در ). ھمانجا(م پچنگھا بھ اراضی روسھا ھجوم بردند968 و 920، 915/ق357و  308، 302در سالھای 
 پس از او فرزندش .)I/37نوُسف، (دولت کیف روس با دولت بیزانس بھ جنگ پرداخت ایگور، فرمانروای

در پیکار با دولت بیزانس از  این ھر دو فرمانروا). ھمانجا(م درگیر شد360/971دولت بیزانس در  نیز با 2اسویاتوسالو
تحریک دولت بیزانس بھ متحدان روس خود حملھ بردند و  م پچنگھا بھ972/ق361در . جستند جنگجویان پچنگ بھره می

در نزدیکی ) خردمند(مشھور بھ  3یاروسالو م1036/ق427در . رود دنیپر منھدم کردند گروه کثیری از آنان را در کنار
 .)، ھمانجاBSE3)گرفت با این شکست ھجوم پچنگھا بھ روسھا پایان. رزمندگان پچنگ را سخت درھم شکست کیف

کوشیدند تا برای پیکار با روسھا و بلغارھای اطراف رود )بیزانس(شرقی م فرمانروایان روم12و11/ق6و5ھای  در سده
مرزھا و  م پچنگھا بارھا بھ سرزمین مجارھا حملھ بردند و در12-10/ق6-4ھای  ه جویند، در سدهبھر دانوب از پچنگھا

قومی واحد بیرون آمدند و با ترکان،  م پچنگھا از صورت14-13/ق8-7ھای  در سده. درون سرزمین آنان پراکنده شدند
 .)ھمانجا(شدند درآمیختند و در آنان مستحیل مجارھا، پولوتسھا، روسھا و اھالی روم شرقی

، ولی دربارۀ آداب و رسوم و دین آنان آگاھی کافی در دست )ھمانجا(ترکی است زبان پچنگھا از گروه قپچاقی زبانھای
جای دیگر از قول  .(2/918(پوشیدند ھای بلند می پچنگھا ھمانند خزران و بلغارھا جامھ: نویسد ادریسی می .نیست

سوزاندند، برخی ریش خود را  ھای خود را می مرده کھ پچنگھا ھمانند روسھا (EI2, VIII/289 : نک(ادریسی آمده است
اما در کتاب ادریسی چنین مطلبی دیده نشده، و ھیچ مشابھتی میان پچنگھا و روسھا  .بافتند تراشیدند و برخی آن را می می
مردگان از  بھ سوزاندن ای شارهفضالن نیز ھیچ ا در رسالۀ ابن. سوزاندن مردگان و بافتن ریش مشاھده نشده است در

 .)ھمانجا(بوده است سوی پچنگھا نشده، و تنھا مشابھت میان آنان در تراشیدن ریش
ابوعبیدبکری دربارۀ دین ). ، ھمانجاEI2 : نک(است م بوده10/ق4ظاھراً آشنایی پچنگھا با مسیحیت در اواخر سدۀ 

م فقیھی مسلمان کھ بھ اسارت درآمده 10/ق4ی پس از آغاز سدۀ دین مجوس بودند، ول نویسد کھ آنان ابتدا بھ پچنگھا می
امر موجب درگیریھایی شد  آنان را بھ پذیرش دین اسالم فرا خواند؛ در نتیجھ پچنگھا بھ اسالم روی آوردند و این بود،

بھ نوشتۀ . )ھمانجا(را شبیھ دین غزان دانستھ است رستھ دین پچنگھا ابن). 1/445(کھ مسلمانان در آن پیروز شدند
 .)271ص(فروختند کردند و می می گردیزی، خزران پچنگھا را برده

النفیسة، بھ کوشش  رستھ، احمد، االعالق م؛ ابن1939لیدن،  حوقل، محمد، صورةاالرض، بھ کوشش کرامرس، ابن: مآخذ
م؛ ابوعبید 1960/ق1379فضالن، احمد، رسالة، بھ کوشش سامی دھان، دمشق،  ابن م؛1891/ق1309دخویھ، لیدن، 

تقویم البلدان بھ کوشش رنو  م؛ ابوالفدا،1992فره، تونس، . عبدهللا، المسالک و الممالک، بھ کوشش وان لون و ا بکری،
م؛ اصطخری، ابراھیم، 1989/ق1409بیروت،  م؛ ادریسی، محمد، نزھةالمشتاق،1840و دوسالن، پاریس، 

ش؛ کاشغری، 1340العالم، بھ کوشش منوچھر ستوده، تھران، حدود م؛1870الممالک، بھ کوشش دخویھ، لیدن،  مسالک
ش؛ 1361ق؛ ُکستلر، آرتور، خزران، ترجمۀ محمدعلی موحد، تھران، 1333استانبول،  الترک، محمود، دیوان لغات

 :ش؛ نیز1347االخبار، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، تھران،  عبدالحی، زین گردیزی،
 
Artamonov, M. I., Istoriya Khazar, Leningrad, 1962; Barthold, W. W., Sochineniya, Moscow, 
1968; Brockhaus, EntsiklopedicheskiĮ slovar’, St. Petersburg, 1898; BSE3; EI2; Gumilev, L. 
N., Drevnie Tyurki, Moscow, 1967; Nosov, N. E., Krakaya istoriya SSSR, Moscow, 1983. 

 هللا رضا عنایت
 )دانره المعارف بزرگ اسالمی(. 461:شماره مقالھ، 2: جلد آلماآتا

 
م درحدود 1976شھر آلماآتا در  جمعیت. آْلماآتا، پایتخت جمھوری شوروی قزاقستان و مرکز استانی بھ ھمین نام
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ھمان، (نفر بود  1‘526‘000م درحدود 1972اول ژانویۀ  تان آلماآتا تاو جمعیت اس (BSE3, I/449) نفر 851‘000
XI/146.( اند نوشتھ 2  کم 104‘700را  مساحت استان آلماآتا را)جمھوری شوروی قزاقستان«، ولی در کتاب )ھمانجا «

  .(BSE3, XI/146) قصبۀ بزرگ است 6شھر و  5این داستان دارای ). 475ص (آمده است  2  کم 108‘000رقم  این
ھا بھ صورت  آلمالیغ در بعضی نوشتھ .)II(2)/538بارتولد، ( ھای میانھ، نام این شھر آلمالیغ بود در سده: وجھ تسمیھ

جھانگردان  .)IV/85ھمو، (اند  مآخذچینی، ھنگام بحث دربارۀ این شھر، آن را آلماتی نامیده .آلمالیق نیز آمده است
ھمو، (اند  را بھ صورت آرمالک نوشتھ الن بھ این سرزمین گام نھادند، آلمالیغاروپایی کھ در عصر فرمانروایی مغو

III/378(. م است این شھر بھ صورت آلماتو و آلماتی آمده است 16/ق10 در بابُرنامھ کھ متعلق بھ آغاز سدۀ) ،بابُر
یا دارای باغھای  رزمیِن دارای سیبنامیدند کھ بھ معنای س می) یا آلمالی(» آلمالو«آلماتی را قرقیزان  آلمالیغ یا). 62

تزاری در محل آلماتی استحکاماتی بنا نھادند  م سپاھیان اتش روسیۀ1855/ق1271در  .)II(1)/83بارتولد، (سیب است 
ورنی بھ سبب گسترش بھ صورت شھر درآمد و ھمچنان ورنی نامیده شد کھ  استحکامات. و آن ناحیھ را ورنی نامیدند

برداشتھ شد و  م نام ورنی از این شھر1922/ق1340از  .)II(1)/341ھمو، (بود ) ھفت آب(ِرچیھ ِسمی بخشی از استان
کنونی شھر، بھ صورتی تحریف شده، از نام پیشین  ، بارتولد بر این عقیده است کھ نام(BSE3, I/449) آلماآتا نام گرفت

نشده است؛ حتی در مآخذ رسمی شوروی  آلماآتا معنای دقیق و روشنی ارائھ در موردII(1)83)(.گرفتھ شده است
آمده » پدر سیب« ، آلماآتا بھ معنای2المعارف بزرگ شوروی، چ  در دائره. آلماآتا اختالف وجود دارد پیرامون معنای

معنای  .(I/449) است» سیبستان«یا » باغ سیب« المعارف آلماآتا بھ معنای ھمین دائره 3، ولی در چاپ (II/124) است
  .مطابقت دارد»آلمالیغ«نخست این ناحیھ  اخیر با نام

 950-650قرار گرفتھ است و ارتفاع آن از سطح دریا  آلماآتا در دامنۀ کوه آالتائو در ناحیۀ زائیلیسک: سیمای طبیعی
 اند از شھر آلماآتا بزرگ و آلماآتای کوچک کھ از حوضۀ رود ایلی سرچشمھ گرفتھ رود بھ نامھای آلماآتای 2. متر است

حد شرقی ماوراءالنھر آن «: کند یاد می بارتولد بھ نقل از حافظ ابرو در ذکر حدود ماوراءالنھر از آلمالیغ چنین. گذرند می
حدود مغولستان و بعد از آن زمین اویغور، اما حدود آن طرف از  طرف کھ مایل بھ شمال است بالِد کاشغر و ختن تا

 شود، زبک و ترکستان است، اما شمال ماوراءالنھر اقلیم ششم میاست دشت قپچاق و دیار ا غرب کھ متصل بھ شمال
را سر حد بین بالد ) آلمالیغ( ابن بطوطھ شھر آلمالیغ .(VIII/84-85) «آلمالیغ و بالسغون و آن مجموع بالد ترک است

جوینی آلمالیغ ). 1/423(نامد  آلمالیغ را پایتخت مغوالن می وی در جای دیگر). 1/412(ماوراءالنھر و چین نوشتھ است 
بھ دریاچھ  بنابر نوشتۀ قزوینی آلمالیغ شھری بوده بر روی رود ایلی کھ). 1/48(داند  قراختای می را از نواحی سرزمین

  .)، حاشیھ1/31(ریزد  بالکاش می
). 475، »جمھوری شوروی قزاقستان«(دھد اراضی قزاقستان را تشکیل می ٪ کل4مجموع اراضی استان آلماآتا حدود 

مغوالن اقامتگاه  این شھر در عھد. ترین شھرھای قزاقستان و اتحاد شوروی است زیباترین و خوش منظره آلماآتا یکی از
در بخش ). 227، 1/226(» بستان اَِرم مشابھت داشتی در بھار و تابستان با«تابستانی جغتای بود و بنا بر نوشتۀ جوینی 

 آلماآتا شھری است سبز و خرم کھ بھ ھر. لبالو، آلو و تاکستانھا قرار داردگالبی، آ جنوبی شھر انبوھی از باغھای سیب،
ھای معروف تالگار بھ ارتفاع  قلھ در جنوب آلماآتا .(BSE2, II/125) گیرد فضای سبز تعلق می 2  م 50نفر از اھالی 

ای متوسط ھوای آلماآتا در دم). ھمانجا(شوند  دریا دیده می متر از سطح 4‘376متر و کومسومولسک بھ ارتفاع  5‘017
 شھر آلماآتا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بھ .(BSE3, I/449) گراد است سانتی -8◌ْ  و در ژانویھ 3/22ژوئیھ ْ

م و 1888/ق1305ترین آنھا در  عمده بار دچار زمین لرزه شده کھ آلماآتا چندین. گسترش دارد  کم 20تقریب تا حدود 
  .)I/450ھمان، (اند  آن با محاسبۀ خطر زمین لرزه احداث شده رو اکثر بناھای جدید از این .م بوده است1911/ق1329

از . یافت تورگش بنیان) نشین خاقان(م در سرزمین قزاقستان از جملھ استان آلماآتا، خاقانات 6 در سدۀ: سابقۀ تاریخی
م دین اسالم بھ 10-8/ق4-2 ھای سده طی. م خاقانات قارلوق بر این خطھ فرمانروایی داشت941-766/ق149-329

م 11-9/ق5-3ھای  طی سده. رفت، راه یافت بھ شمار می مناطق جنوبی قزاقستان کھ ناحیۀ آلماآتای کنونی جزئی از آن
 ور شدند و دولت قراختاییان در آنجا م ترکان بھ این ناحیھ حملھ10/ق4نیمۀ نخست سدۀ  در. این سرزمین تابع ُغزان شد

ماوراءالنھر گسترش  و) ھفت رود(پس از گذشت یک قرن محدودۀ فرمانروایی آن تا کاشغر، ھفت آب  تشکیل شد کھ
بودند، بھ این سرزمین حملھ بردند و تا عھد  م کیدانھا کھ از اقوام کوچندۀ ساکن شرق منچوری12/ق6در سدۀ . یافت

خذ اسالمی نخستین بار در سدۀ مآ .(BSE3, XI/149) داشتند فرمانروایی) م1221-1219/ق618-616(مغوالن 
بارتولد بھ نقل  .)1/57(را نخستین فرمانروای این سرزمین نامیده است » اوزار«جوینی . اند کرده م از آلمالیغ یاد13/ق7

 .(III/470) داشت و تختگاه او آلمالیغ بود خان وی عنوان طغرل. الدین قرشی او را بوزار نیز نوشتھ است از جمال
م در آلمالیغ تولد یافت، شرحی پیرامون این ناحیھ نوشتھ 1231/ق628در  شی کھ پدرش حافظ قرآن بود والدین قر جمال

 م1131/ق525بھ ھنگام تأسیس دولت قراختاییان پس از . )III/357, V/122, 155, VIII/101ھمو،(است 
قارلوق در آلمالیغ سکنی داشتند  نشینھای مسلمان تابع خان بالساغون بودند و گروھی از آنان از جملھ مسلمانان خان

در  .)V/622ھمو، (راند  م بر آلمالیغ فرمان می1216/ق613 خان فرمانروای قارلوق پس از ارسالن .)V/590ھمو، (
 ھمو،(واحدھای مسلمان وجود داشتند کھ عمدتاً از نواحی قایالیغ و آلمالیغ بودند  م در اردوی مغوالن1218/ق615

V/131.( م مدتی در محاصرۀ کوچلک 13/ق7ایل سدۀ آلمالیغ در او)فرمانروای قراختاییان قرار  خان نایمان) کوشلوک
). جوینی، ھمانجا(لشکریان مغول این شھر را تصرف کردند  سرانجام. ولی او نتوانست بر این شھر دست یابد. داشت
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رفت کار کوچلک را کھ متحد از سلطان محمد خوارزمشاه را داشت، نخست تصمیم گ چنگیزخان کھ قصد انتقامجویی
نویان نخست حاکمیت  جبھ .را مأمور پیکار با او کرد) یمھ نویَن(نویان  وی سردار خود جبھ. بود، بسازد خوارزمشاه

تکین را کھ پدرش کشتھ شده بود، بھ فرمانروایی آلمالیغ  مغوالن را بر آلمالیغ تثبیت کرد و فرزند یوزار بھ نام سوکنک
م ارگن 1254/ق651در . م ھمچنان در تصرف مغوالن بود1211/ق608واقعھ را حدود  اریخ اینبارتولد ت. گمارد

ھوالکو بھ  التواریخ رشیدی ضمن بحث از لشکرکشی در جامع .)I/565ھمو، (آلمالیغ فرمانروایی داشت  خاتون بر
بھ حدود آلمالیغ رسید اورغنھ  یشموت چون تر خود اباقاآن و ایران، آمده است کھ وی بھ ھمراه زنان و فرزندان بزرگ

اورقینھ «جوینی نیز بھ این نکتھ اشاره کرده است، ولی بانوی مذکور را  .(25-24صص (خاتون بھ استقبال آمد ) ارگن(
). 3/9اللـھ،  رشیدالدین فضل(جومقور پسر دوم ھوالکو نیز مدتی فرمانروای آلمالیغ بود ). 3/97(است  نوشتھ» خاتون

در عھد فرمانروایی جغتای، از دشت  م،1223مھ /ق620اآلخر  سیاح چینی کھ در ربیع) گ ــ چونچان(چان ــ چون 
آلمالیغ  ).IV/82, 84, 103بارتولد، (در آن دشت یاد کرده است  گذشتھ است، از وجود شھر بزرگ آلمالیغ) ایال(ایلی 

اروپا  کز فعالیت مبلّغان مسیحی کاتولیکم یکی از مرا14/ق8مغوالن در دھۀ اول و دوم سدۀ  در روزگار فرمانروایی
م بھ روزگار 1340-1339/ق741-740 فعالیت کاتولیکھا در. کاتولیکھا در آلمالیغ کلیسایی زیبا و اسقف داشتند. بود

رود بنای کلیسایی کھ  احتمال می .)IV/79ھمو، (گرفت  فرمانروایی علی سلطان با سرکوبی خونین مسیحیان پایان
 احتمال ).IV/79ھمو، (رود بنای کلیسایی کھ مسیحیان پایان گرفت  احتمال می .)IV/79 ھمو،(گرفت مسیحیان پایان 

در روزگار  .)V/163ھمو، (باشد  م14/ق8رود بنای کلیسایی کھ مسیحیان در آلمالیغ ساختند متعلق بھ نیمۀ اول سدۀ  می
آمد کھ از سواحل ولگا، اورال، اورگنج، اُْترار و آلمالیغ آسیا پدید  فرمانروایی مغوالن راه بازرگانی جدیدی میان اروپا و

فرمان  م نواحی جنوبی قزلقستان از جملھ آلمالیغ زیر15/ق9پس از ضعف مغوالن از سدۀ  .)III/54 ھمو،(گذشت  می
تھ در قزاقھا تأسیس شد کھ رفتھ رف نشین م خان16/ق10م و اوایل سدۀ 15/ق9در اواخر سدۀ . خاندانھای ازبک قرار گفت

در این . م اختالف میان خانھای قزاقستان باال گرفت18/ق12 در سدۀ). ، ھمانجاBSE3( م استقالل یافت17/ق11سدۀ 
م کشتھ 1749/ق1162سرزمین شخصی بھ نام ابوالخیر بود کھ در نتیجۀ جنگھای داخلی در  ترین خان آن زمان برجستھ

در . خان خوقند شد م نواحی جنوبی قزاقستان تابع18/ق12در اواخر سدۀ . و پسرش نورعلی جانشین وی گردید شد
برخاستند، ولی شورش مذکور بیرحمانھ سرکوب  م اھالی جنوب قزاقستان علیھ خان خوقند بھ شورش1822/ق1237

 ق1264-1253طی سالھای . نواحی مختلف آسیای مرکزی گسترش داد دولت روسیۀ تزاری نفوذ خود را در. شد
). 21بنیگسن، (بر ضد روسھا کھ در آسیای میانھ نفوذ کرده بودند، بھ شورش برخاستند  زاقستانم مردم ق1837-1848/

را بھ تصرف  م واحدھای ارتش روسیھ بھ استحکامات خان خوقند در اق مسجد حملھ بردند و آن1854/ق1270 در
تا اعزام داشت تا استحکامات آلماآ نفر بھ 20‘000م خدایراخان، خان خوقند، سپاھی شامل 1860/ق1277در . آوردند

متعاقب این شکست . سال نیروھای خدایارخان دچار شکست شدند اکتبر ھمان/اآلخر ورنی را تصرف کند، ولی در ربیع
 در. ارتش روسیھ درآمد و قزاقستان بھ عنوان بخشی از امپراتوری روسیھ اعالم گدید ھمۀ اراضی ھفت آب بھ تصرف

کلی برای ادارۀ آن تعیین  اعالم و و فرماندار» ھفت رود و سیر دریا«عنوان استان م منطقۀ مذکور بھ 1867/ق1284
م 1891/ق1308از  (BSE3, XI/150) نظامی پدید آوردند پایگاه 500متعاقب آن روسھا در این منطقھ بالغ بر . شد

آلماآتا بھ رھبری اَمان م اھالی 1917/ق1335در . محکومین سیاسی روسیھ بدل گشت آلماآتا بھ یکی از تبعیدگاھھای
جنگھای داخلی بھ  آلماآتا در دوران (BSE2, II/146) ایمانف، علیھ دولت روسیۀ تزاری بھ شورش برخاستند َگْلدی

م مسلمانان ساکن دشتھای 1919-1904/ق1337-1322 طی سالھای. یکی از مراکز سیاسی منطقۀ سمیرچیھ بدل گشت
 یکی از مشخصات این نھضت تمایل مردم بھ حفظ. وری بالنسبھ مستقلی پدید آوردندجمھ ویژه منطقۀ آلماآتا، قزاقستان، بھ

  .)21بنیگسن، (اسالم بر پایۀ اصول و مبانی ملی بود 
در . نفر جمعیت داشت 222‘000م 1939/ق1358نفر و در  45‘600م حدود 1926/ق1345 شھر الماآتا در: جمعیت
در . کردند و دیگر اقوام ساکن اتحاد شوروی بھ این شھر کوچ جنگ دوم جھانی گروه کثیری از روسھا دوران
م کوچ 20دھۀ ششم و ھفتم سدۀ  در (BSE3, I/449) نفر رسید 456‘000م شمارۀ جمعیت آلماآتا بھ 1959/ق1379

 رو شھر آلماآتا بھ عنوان مرکزی اداری از اھمیت از این .اھالی برای کشت زمینھای بکر و بایر قزاقستان شدت گرفت
 م بھ بیش از1976و در ) ھمانجا(نفر رسید  684‘000م شمارۀ سکنۀ این شھر بھ 1969 در. تری برخوردار گشت بیش

مردم . نفر بود 1‘526‘000 م1972جمعیت استان آلماآتا تا اول ژانویۀ  .)XI/146ھمان، (نفر افزایش یافت  851‘000
دھند، اوکرائینیھا،  روسھا، کھ اکثریت اھالی را تشکیل می ،دیگر اقوام ساکن این سرزمین. بومی آلماآتا قزاق ھستند

و  مردم بومی قزاقستان از جملھ اھالی آلماآتا مسلمان .)XI/148ھمان، (و اویغورھا ھستند  تاتارھا، ازبکھا، بلوروسھا
وفیھ و منسوب بھ قادریھ گروھی از ص .)63بنیگسن، (پیروی از طریقت قادریّھ نیز در آلماآتا رایج است . حنفی مذھبند

طبق . استان آلماآتا بھ سبب فقدان آمار، اطالع دقیقی در دست نیست از شمارۀ مسلمانان شھر و. عبدالقادر جیالنی ھستند
 ,BSE3, XXIV( اند نفر نوشتھ 14‘337‘000م کل جمعیت جمھوری شوروی قزاقستان را 1976 آمار در اول ژانویۀ

 6‘556‘000مسلمانان را  م شمارۀ1979از مجموع سکنۀ این سرزمین تا .ش یافتم افزای1979این تعداد در  (518/(2)
مسلمانان تنھا بومیان این ). 9, 6بنیگسن، (دھند  می ٪ مجموع اھالی را تشکیل7/0طور نسبی  اند کھ بھ نفر ذکر کرده

زندگی  و اویغورھا نیز در آنجاویژه تاتارھا، ازبکھا  مسلمان از آسیای مرکزی و قفقاز بھ سرزمین نیستند، بلکھ اقوام
روسھا و اھالی غیرمحلی بیش از  قزاقستان تنھا جمھوری شوروی در اسیای مرکزی است کھ در آن شمارۀ. کنند می
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تر است، ولی در آلماآتا تعداد  شمارۀ مسلمانان از روسھا افزون آباد گرچھ در تاشکند، دوشنبھ و عشق. مردم بومی است
 نفر و 14‘684‘283م حدود 1979جمعیت قزاقستان را در ). ھمانجا(ھای مھاجر شده است روس مسلمانان کمتر از

نسبت قزاقھا بھ افراد  بنابراین). 294آکینر، (نفر نوشتھ اند  5‘289‘349شمارۀ قزاقھای ساکن این سرزمین را، 
  .ا نیز صادق استدر مورد شھر آلماآت این نسبت دست کم). ھمانجا(٪ است 36غیرمحلی در سرزمین خودشان 

اھالی استان آلماآتا ھمانند سایر نواحی جمھوری قزاقستان بھ کشاورزی و  م،20تاریخ اول سدۀ : اقتصاد و مراکز علمی
. صنعتی تبدیل شد اشتغال داشتند و بھ تقریب فاقد صنعت بودند، اما آلماآتا رفتھ رفتھ بھ شھری بالنسیھ دامپروری

گوشت، . دھد کشاورزی و دامپروری محلی تشکیل می اآتا در زمینۀ صنایع را مواد خامترین تأسیسات صنعتی آلم عمده
. رود توتون، چای، انگور و سیب از جملھ محصوالت عمدۀ آلماآتا بھ شمار می ھای دامی، گندم، شیر و دیگر فرآورده

تاشکند و نیز جادۀ  وسیبیرسک ــخط آھن نو. ای از صنایع سبک آلماآتا است بافی بخش عمده ریسی و پارچھ نخ کشبافی،
آلماآتا  .(BSE3, I/450) گذرد از شھر آلماآتا می فرونزه ــ سمی پاالتینسک کھ تا مرز جمھوری خلق چین امتداد دارد،

سازی،  ھای تولید فلز، ماشین روی رود ایلی بنا شده است این شھر دارای کارخانھ دارای تأسیسات برق آبی است کھ بر
  .)XXIV/451ھمان، (کشی و تھیۀ کنسرو است  ھیۀ کشباف، روغنکفش، ت تولید

م 1946کھ در  فرھنگستان علوم جمھوری شوروی قزاقستان. ترین مرکز فرھنگی جمھوری قزاقستان است بزرگ آلماآتا
جمھوری «(مؤسسۀ پژوھشی است  40 انستیتو و 20این فرھنگستان دارای . تأسیس گردید، در این شھر واقع است

ھمان، (مؤسسۀ پژوھشی است  80شھر، آکادمی کشاورزی با  از دیگر مراکز فرھنگی این). 487، »ی قزاقستانشورو
 3 کتابخانھ و 40در این شھر . کالسھ است 7دبیرستان کامل و  64آموزشگاه و  13دانشکده،  12آلماآتا دارای ). 488

ھمان، (شود  اویغوری منتشر می ھای روسی و قزاقی ودر قزاقستان چند روزنامھ و مجلھ بھ زبان. موزه فعالیت دارند
BSE3, I/450; 486(.  

ش؛ جوینی، عطاملک، تاریخ جھانگشای، بھ کوشش 1348ترجمۀ محمدعلی موحد، تھران،  ابن بطوطھ، سفرنامھ،: مآخذ
زاده،  وغلی علیعلی ا م؛ رشیدالدین فضل اللـھ، جامع التواریخ، بھ کوشش عبدالکریم1937-1911قزوینی، لیدن،  محمد
  :م؛ نیز1911/ق1329لیدن،  م؛ قزوینی، محمد، حاشیھ بر تاریخ جھانگشای جوینی،1957باکو، 

Akiner, Shirin, Islamic Peoples of Soviet Union, 1986; Bābur Pādshāh Ghazi, Zahiru'd din 
Muhammad, Bābur-Nāme (Memoirs of Babur), V. V., Sochineniia, Moskva, 1960-1977; 
Benigsen, A., Musulmane v SSSR, Paris, 1983; BSE2; BSE3; Kazakhskaia SSR, ed N. N, 
Baranskii, Moskva, 1957.  

 اللـھ رضا عنایت
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  رسیم می ایشان بالدار اسب توتم بھ تاتار -ھون قوم نام اصلی لفظی معنی جستجوی در
 

در زبان فارسی و ترکی است  تاتارریشھ نام  حرکت کردنو  جاری شدنزبان اوستایی بھ معنی ر دظاھر بھ تات کلمھ 

از آنجاییکھ . کھ بھ معنی چاپار و قاصدی است کھ با اسب یا کالسکھ پیام حاکمان را  بھ دور دستھا می رسانده است

 مردم اسببدین معنی ھمان  ھونو  ارتاتلذا . نیز ھمین است) ھیون( ھونمعنی سانسکریتی و سکایی نام کھن ایشان 

کھ بھ احتمال قریب بھ یقین ترکی بھ شمار بیاوریم در اصل لفظی را تاتار اگر نام . ھستند) اسب ساران اساطیری( پرست

برای آن مناسب می افتد ) خیتان/خاوتان، بھ مغولی ترکان جنگلی -مغول، ار-تاختا( ار-تاھتامعنی ھمین طور ھم ھست 

اند  و شکار می زیستھ ماھیگیریکھ با  مغوالن جنگلیاسب پرور و  -دامپرور چادرنشینغول بھ دو دستھ چھ قبایل م

. معنی می داده است تازندگان و یورش آورندگان با اسبدر فارسی  بھ معنی  تاختاراین نام بھ صورت  .تقسیم میشده اند

) اسب مانند(آتیال نام . فھوم دیگری قابل توجھ می سازداین نام و معانی آنھا بیش از ھر مفارسی و  ترکی شکل پیوندی

دوبار شاد؛ جاودانی، کالموک؛ ( خیان بیمغول و ترک  حکومتیکھ قوم  گواه صادق این نظر است ھونھارھبر معروف 

ن خیاگرچھ ممکن است نام  .از دامداران چادرنشین اسب پرور تشکیل یافتھ بوده اند) مردم اسب پرور( ھونو ) مونقول

. بوده باشد) تاتار، مغوالن شکارچی نواحی درختی و چوبی=خاوتان( خیتانایشان در اساس اشاره بھ نام مغولی  بی

 کاتوزیانقفقاز را اوالد  تاتھایاگر . بچھ ھا نیز اطالق شده است راه رفتندر فارسی و ترکی بھ  تاتکلمھ ظاھراً 

 -تاومأخوذ از باید  تاتدر این صورت نام  ھ نظر چنین ھم باشد،، کھ مسلم ببھ شمار بیاوریم) کادوسیان، سگپرستان(

زنده ) تازی سروران(قفقاز  طبرسراننام این مردم در نام ناحیھ تات نشین . سگان نیرومندپرستندگان باشد یعنی  ایت

کرده است کھ  یعنی قوم صحراگرد؛ ولی با این معنی این نام قوم خاصی را مشخص نمی تاتاربر این اساس . مانده است

کھ در واقع ترکان و مغوالن اسب ( ایشان مغولیبوده اند یا از خویشاوندان  ترکانمثالً قوم تاتار صحراگرد از تبار 

باید فراگیر ھمھ صحرا گردان این ھر دو تیره  تاتاربھ بیان دیگر با این معنی نام . )پرور منظور اصلی از این نام است

 دادالفظ چینی لذا . دال بر آن ھستند کھ قوم صحراگرد خاصی از این نام مراد بوده استمی شده است، در حالی شواھد 

باید متعلق بھ مغولھای  مردم تاتار اطالق شده استشاخھ حکومتی بھ ھمین تصور شده است کھ ) تاتان( دادان یا )تاتا(

این نام در زبان چینی بھ  یان بیخگرچھ تلفظ  .باشد) عقاب نادر و کمیاب= عقاب، توربورگوت=بورگوت( سیان بی

پرنده وحشی، ریشھ نام موجود وحشی و (فارسی  ددظاھراً از ھمان ریشھ کلمھ . است) کالموک، مغول(= جاودانیمعنی 

نام جانداری وحشی بھ زبان مردم آسیای  ،الشخوارو  بدخورشدارنده حیوان توتمی یا بھ ترکی ) کرکس/عقاب=دال

معانی دیگری کھ با تحقیق لغت یا بھ حدس برای نام تاتار آورده اند و . در پی پیدایی آن بر آمدمرکزی بوده است کھ باید 

از ریشھ ترکی (، مختلف، مردم بد خورش بیگانھ، کناری، ھون=سوارکار  ،اسب پرور یا میشود آورد عبارتند از مردم

؛ مردم )ایشان جانوری توتمی الشخوریا بد خورش بھ مناسبت تغذیھ گوشت سگ و روباه یا بھ مناسبت پرنده = تیت

نگارنده ھمچنین بھ دنبال ریشھ توتمی این نام  از گراز و خرس یا پرنده یا جانور . سمت کوھستان و تیرانداز است

حال بھ کلمھ سانسکریتی . صحرایی دیگر نیز بر آمده است ولی تا بھ اینجا بھ نتیجھ مطلوبی در این باب نرسیده است

چنانکھ در سفرنامھ ابن فضالن آمده است در نزد ترکان . خورم کھ بھ معنی مرغابی و مرغ سنگخوار استبر می  تیتو

نام  تویداندر ترکی استانبولی . رایج بوده است )توتم قزاقان(، غاز درناباشگرد در شمال دریای خزر خصوصاً پرستش 

بھ ترکی یعنی با نوک تکھ (دادان و دادا صور  این نام با. بھ حساب آمده است مرغ سرخ رنگ و شکاری بزرگنوعی 

با توجھ بھ رنگی کھ برای  مرغ شکاریلذا این . ذکر نموده اند ھمخوانی دارد تاتارھاکھ چینی ھا برای نام ) پاره کننده

در . ھمخوانی داردعقاب، -کرکسرنگی است از تبار  خوشایرانی کھ بھ روایتی پرندهً  ھمای سعادتآن ذکر میشود با 
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تصاویر کھن اشیاء گور دخمھ ھا بھ تصاویر کرکس و عقاب فراوان بر میخوریم کھ نشان از اھمیت آیینی کھن آنھا نزد 

ایرانی ھمان پرنده شکاری  ھمای سعادتلذا در مجموع می توان نتیجھ گرفت کھ . صحراگردان کھن اوراسیا دارد

بھ  سیان بیتاتاران باستانی یعنی -ظاھراً در نام چینی مغوالن .بوده است کھ نام خود را بدیشان داده است تاتاران یتوتم

بر می ) توتمشان عقاب سروراست ی کھمردمخیان بی یا =مردم شاد و زنده دو جھانی( بی نَ ئسکلمھ ایرانی و سکایی 

ز ظاھر این مفھوم چینی نام سیان بی یعنی باریک نامتمدن مفھومی سطحی و غیر منطقی را ارائھ می نماید کھ ا .خوریم

بنابراین نام قبایل . است بورگیدنظر بھ اینکھ نام عقاب در مغولی . نام ایرانی و سکایی در زبان چینی عاید میشده است

ھمای (" کمیاب و نادر  کرکس-عقاب"را بھ ترتیب می توان قوم عقاب و قوم ) توربورگوت( تورگوتو  بورگوتمغولی 

-اسبدر معنی دارندگان توتم (ھا تاتار است تا ھا سیان بیبیانگر نام مغولی  بیشترمعنی نمود کھ این دومی ) سعادت

 سیمرغ پرستاساطیری مردم  پیامبردر واقع نام  .) قرقیز(یعنی نام عمومی اصلی قبایل ھون ) اسب بالداریا  عقاب

مردم ( سائینانر پس) کالموک، مغول(= جاودانیذکر میشود بھ معنی  سنانبن  خالداحادیث اسالمی کھ بھ صورت 

 .است) آسیانی/کوشان= منسوب بھ سیمرغ

 
 )مرغ استخوان خوار(ھمای سعادت 

بافندگان پارچھ یا = ھپتال یا منسوب راه ابریشم= ھنجاره( حنظلھاز  سنانبن  خالددر احادیث اسالمی در رابطھ با 
بھ عنوان پیامبر ) یعنی مردم عقاب پرست در اصل، یکوشان یا کشانی= درخشان( صفوانبن ) دارندگان زنجیر و چفتھ

 کوشانیانمنظورند کھ شاخھ ای از  ھپتاالنسخن بھ میان آمده است کھ بی تردید ) صاحبان راه و ارابھ( اصحاب ّرس
  . ندبوده ا) ییعنی مردم دارنده گاو آھن یا دارای ارابھ گاوتخاران، ( ھا یوئھ چییا  )آسیانی ھای سیمرغ پرست(

در معیار سنجش توتمی دارای مفھوم درست تر و منطقی تری ھستند و بھ ترتیب دارای  کرائیتو  مغولحتی نامھای 
. می باشند) مار سمی و کشنده( کراتو ) جاودانی منسوب بھ توتم مار رعیتیایل ( اِل-موقوریشھ مغولی و سانسکریتی 

لذا تصاویر دیواری و حفاری شده بر سنگ اژدھا کھ از عھد مغول در ایران دیده میشود می تواند اشاره بھ این توتم 
سؤال اصلی در . دازیماینجا بھ معرفی نام نشان قوم تاتار از دایره المعارف بزرگ اسالمی می پردر . ایشان بوده باشد

این باب این است کھ آیا تاتارھا قومی ترک تبار بوده اند و یا مغول تبار کھ نتیجھ گیری غالب مستشرقین در این باب 
حاکی از این است کھ جملگی ابتدا مغول تبار بودند و مغولھا قبل از چنگیز بھ طور عام تاتار خوانده میشدند ولی در 

 .ز مھاجرت شان از مغولستان، بھ سوی غرب زبان ترکی جایگزین زبان مغولی شان شده استمیان مھاجرینشان بعد ا
 :دایره المعارف بزرگ اسالمی :5641مقالھ شماره 14: جلد تاتار

؛ گردیزی، 36نرشخی، (صورتھای تتار و تتر نیز نوشتھ شده است  این نام در متون اسالمی بھ. تاتار، یکی از اقوام آسیای مرکزی
 .V/559( . 1بارتولد،(این واژه در ادوار مختلف بھ معانی متفاوت آمده است ). 54الدین،  شرف ؛1/191؛ یاقوت، 258

«Pamyatnik v chest' Ton'yukuka » 
ھمو، (است  ھای یھودیان و مسیحیان از دقت بیشتری برخوردار تاتاران، آثار اسالمی نسبت بھ نوشتھ شناسی ترکان و دربارۀ نسب

/578)1(II.( و نسب آنان را بھ یافث بن نوح اند ھایی درآمیختھ با این وصف، احوال قوم تاتار را با افسانھ)در . رسانند می) ع
نامیدند  می »یافث اُغالن«داشت کھ او را » ترک«مغوالن آمده است کھ یافث فرزندی بھ نام  اسطورۀ مربوط بھ ترکان، تاتاران و

اینان بھ عنوان ویرانگران فرھنگ . نیکی یاد نشده است از اخالف یافث بھ). 53-52الدین،  شرف(زیست  زمان با کیومرث می کھ ھم
بھ . است م از دو فرزند یافث با نامھای ترک و خزر یاد کرده12/ق6ای در سدۀ  ایرانی ناشناختھ مؤلف. اند و تمدن معرفی شده

الدین  شرف .)II)1(579, 578/بارتولد، (داشت  ، برسخان و ایلک، چگل)تونگ(فرزند بھ نامھای توتِل 4نوشتۀ ھمین مؤلف، ترک 
ھا آمده  در نوشتھ). 52ص (آورده است ) ایالق(و امالق ) برسخان؟(چکل، برسنجار  فرزند را توتک، ۴علی یزدی نامھای این 
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؛ 54-53ھمو، (نامید  خان از اعقاب ترک بن یافث دو پسر ھمزاد داشت کھ یکی را تاتار و دیگری را مغول النجھ است کھ
فرمانروا نام برده است کھ نخستین آن تاتارخان، و ھشتمین  ۸از » طبقۀ تاتار«الدین علی یزدی در ذکر  شرف). 5/817میرخواند، 
  ).54ص (خان بود  آن رسِونج

ست کھ بعدھا در ردۀ مغوالن از ترکان دانستھ ا هللا تاتارھا را رشیدالدین فضل. دربارۀ منشأ تاتارھا اختالف نظرھایی وجود دارد
استناد  وی با. هللا از سوی بارتولد با تردید تلقی شده است این نظر رشیدالدین فضل .(76 ،65، 1/43(درآمدند و مغول نامیده شدند 

، )نسده پیش از حملۀ مغوال 4دست کم (زمان  نویسد کھ در آن م، می8/ ق2نبشتۀ اورخون، متعلق بھ سدۀ  بھ نام تاتار در سنگ
  .)V/559( بر آنان اطالق نشده بود نامیدند و نام ترک گروه مذکور را مغول می

 -257 ص( است از کیماک دانستھ را بخشی آنان ،اما گردیزی)76ص (معرفی کرده است  از تغزغز حدودالعالم تاتارھا را بخشی مؤلف
و افزوده است کھ نام این گروه  آورده) غز(رادف با اغوز گومیلف نظر مؤلف حدودالعالم را درست دانستھ، نام تاتار را م .( 258

  .)54، نیز حاشیۀ 343ص (است » بی سیان«تصحیفی از واژۀ کھن  اند کھ نوشتھ» شی ِوی«ھای چینی  نامھ را در رویداد
 70مجموع آنان را  کھ) ھمانجا(دانستھ است » نھ تاتار«و » سی تاتار«مرکب از دو مجموعھ قبایل با نامھای  بارتولد تاتارھا را

ترکان (م امیرنشینھای پراکندۀ تورکوتھا 554کھ در  گومیلف بر آن است). 1/76رشیدالدین، :   نك(اند  ھزار خانوار نوشتھ
، کیدان، )خی بھ زبان چینی(قوم بھ نامھای تاتاب  3در این زمان ). 31, 30ص(امپراتوری تشکیل دادند متفق شدند و دولتی)باستان

تاتارھا کوچندگانی بودند . قبائل مغول پدید آمد بار در میان عنوان تاتار، نخستین. ار در شرق استقرارداشتندو سی تات
زیستگاه  برخی.  (BSE3,XXV/296) استقرار داشتند دریاچۀ بایکال در سیبری  م درمحدودۀ جنوب شرقی9-6ھای درسده کھ

  .)ھمانجا بارتولد،:   نك(اند  ناحیۀ کرولِن دانستھ در جنوب غرب دریاچۀ بایکال، بھ تقریب تا تاتاران را
ھایی از  اما این آگاھیھا چندان روشن نیستند و نشانھ گفتند، نقل کرده است؛ ترکی سخن نمی کاشغری مطالبی دربارۀ اقوامی کھ بھ

آنان را در  و تاتار، زیستگاه) گای(ھمو ضمن بحث دربارۀ اقوام قای . دھند دست نمی قارۀ آسیا بھ سرزمینھای دوردست شمال شرقی
ــ کھ جایگاھی در بیابانھای ) اوتوِگن(در اُتوکان  حال یادآور شده است کھ تاتارھا غرب سرزمین ترکان نوشتھ است، اما درعین

  .)II)1(439/بارتولد، :   ؛ نیز نك1/123(زیستند بوده است ــ می نزدیک سرزمین اویغور )تتار(تاتار
 زیستگاه  م11/ق5اتوکن در سدۀ  .)15  ، شم»1...متن یادواره«:   نك(نبشتۀ اورخون بھ صورت اُتوِکن آمده است  سنگ نام اوتوگن در

 در متن بزرگ). 137گومیلف، (کرد ) ایل(را تابع » سی تاتار«خان ترک  م تولی594 در .)II)1(499/بارتولد، (تاتاران بود 
شرقی و غربی ترکان، بھ قرقیزان،  بھ عنوان دشمنان) تُُغز ُغز(اوغوذ  نبشتۀ اورخون ضمن برشمردن طَبقاچ و تغوذ سنگ
  .)14  ، شم»1...متن بزرگ«:   نک(دشمنان خاقان ترک اشاره شده است  کنان، سی تاتار، ختای و تاتابھا در ردیف کوره

بود، ولی در کتاب دیوان لغات  نشدهآید کھ در آن زمان ھنوز نام ترک بر تاتارھا اطالق  نبشتۀ اورخون چنین برمی سنگ از متن
رسد کھ پس از  بھ نظر می. در ردیف قبایل ترک آمده است) تتار( م نوشتھ شده، نام تاتار11/ق5الترک کھ ظاھراً در سدۀ 

برآن است کھ  )12، حاشیۀ106ص (گومیلف ). 344، 28 -1/27کاشغری، :   نك(شده باشند ) تابع(تاتارھا ایل  پیروزیھای ترکان،
پس از او قراچورین مقر خود را بھ . خویش مستقر شد مرکز نواحی تحت فرمان) اُتوکن(ابولیو نخستین خان ترک در اتوکان ش

شدند و  با ظھور دولت قراختاییان، ترکان از اراضی کنونی مغولستان بیرون رانده. انتقال داد شان در شمال تیان) سپیدکوه(طاغ  آق
  .)V/559بارتولد، ( پیشرویھای مغوالن آغاز گردید

این . است بارھا از سرزمین اتوکن بھ عنوان زیستگاه ترکان یاد شده) 8, 4, 3  ، شم»2متن کوچک»( نبشتۀ اورخون در سنگ
قبیلھ از تاتار را  ۷گردیزی جایگاه ). 1/123کاشغری، ( م در منطقۀ زیستگاه تاتاران واقع بود11/ق5سرزمین در نیمۀ دوم سدۀ 

ھای  کرانھ آنھا در. م تاتارھا در اطراف رود آمور مستقر شدند8/ ق2در سدۀ ). ھمانجا(دانستھ است  (ایرتیش(تش منطقۀ رود ار
م قبایل 820/ ق205در ). 380-379گومیلف، (ورزیدند  پروری اشتغال گیری، و در محدودۀ دریاچۀ بایکال بھ دام رود بھ ماھی

  .)429ھمو، (ر سیبری نقل مکان کردند اینشان د تاتار از محدودۀ رود آمور بھ ناحیۀ
سیمون  بارتولد این نام را. حیار یاد شده است بیوی فھرست شاھان، از شاه تاتار با نام سیمون ضمن) 421ص (در مجمل التواریخ 

). ھمانجا(است یادی از این فرمانروای تاتار نشده  جیار نوشتھ و افزوده است کھ در ھیچ اثری جز مجمل التواریخ،) بیوی؟(بویوی 
بار  نخستین م842/ق227، اما در )31گومیلف، :   نک(شھرت داشتند » شی ِوی«مآخذ چینی با نام  م تاتارھا در9/ ق3تا اوایل سدۀ 

محتمل . آورده است» دا ـ دا«این نام را بھ صورت ) ھمانجا( بارتولد). 211ساندرز، (یاد کردند » تا ـ تا«چینیان از این گروه با نام 
  .اند دو گروه جدا از این قوم بوده» دا ـ دا«یا  »تا ـ تا«و » شی وی«ست ا

 در . رو شد مویانچور در رأس حکومت اویغوران قرار گرفت، با شورش اتباع خود روبھ ق ھنگامی کھ شاد2در سدۀ 
سپاھیان اویغور با کیدانھا و تاتارھا در . پیکار برخاستند اویغوران با شورشیان بھ. شورشیان پیوستند ماجرا، کیدانھا و تاتارھا بھ این

نشینی،  در جریان عقب .کیدانھا و تاتارھا ناگزیر عقب نشستند. رو شدند و آنھا را بھ سوی رود راندند روبھ شمال غرب رود ِسلِنگا
وای اویغور، بایان دومین فرمانر). 374گومیلف، (درآمدند  تاتارھا کھ نیمی از نیروی خود را از دست داده بودند، بھ اسارت

 .)3/2059روشن،(از جنگ با تاتارھا و تابع کردن اینان خبر داده است ) شینھ ـ اوسو(کتیبۀ خویش  م در744/ق126چورخان در 
شدت اختالف میان چین و اویغوران  .)376گومیلف،(م در شمال غرب منچوری روی داد 750/ق133سرکوب تاتارھا در پاییز 
ق چینیان درصدد تالفی 179چندی بعد در . بھ چین حملھ برند) وی شی(تاتارھا  م بھ اتفاق788/ ق172 سبب شد کھ اویغوران در

پس از شکست اویغورھا در  م840/ق225در ). 418ھمو، (ھزار تن از اویغوران و متحدانشان را از دم تیغ گذراندند 60 برآمدند و
م 857/ق243در . بودند، بھ جنوب و سوی مرزھای چین روی آوردند انپیکار با چینیان، گروھی از تاتارھا کھ در خدمت اویغور

  .تورفان مسلط شدند اویغوران بر کانسو و
هللا در شرح تاریخ  رشیدالدین فضل). روشن،ھمانجا(اویغوران بودند در این زمان گروھی از تاتاران در خدمت: تاتارھای بوئیرنورا

جدا از مغوالن اشاره کرده، و  آنھا را بوئیرنورا نامیده است ــ)ھمانجا(ائور ــ کھ بارتولد گروھی با نام بویرن بھ پیش از عھد مغوالن
رشیدالدین کھ : نویسد ضمن بیان این مطلب می (V/559-560) بارتولد .(1/390) این گروه را از قوم دوربان و تاتار دانستھ است

اقوامی جدا از مغوالن یاد کرده کھ زیستگاه  نداشتھ، از تاتارھا بھ عنوان رسد از کاربرد و اشاعۀ نام تاتار آگاھی چندانی می بھ نظر
 برخی از محققاِن جامع التواریخ دربارۀ این گروه یادآور. بوده است) شرقی کرولن حدود جنوب(آنان سرزمینی نزدیک بوئیرنورا 
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اند کھ تحت تأثیر زبان و فرھنگ ترکی قرار  بوده نیاند کھ تاتارھای بویرنائور مورد بحث رشیدالدین، بھ احتمال بسیار مغوال شده
 .)3/2060روشن، (اند  داشتھ

1. «Pamyatnik v chest' Bil'ge-Kagana» 2. « Malaya nadpis»' 3. Tien-Wang 
ارھای گونھ مناسبتی با تات ھمنامی ھیچ این شاخھ از تاتارھا، برخالف نظر برخی از محققان جز): تاتارھای سفید(= تاتار  چغان

با تسلط اویغوران بر کانسو و ). ھمانجا(اند  اویغورھای کانسو و تورفان نداشتھ زبان جنوب وادی آالشان در ھمسایگی سفید ترکی
. کھ تاتارھای سفید نامیده شدند تشکیل دادند 3گروھی از تاتارھا کھ در خدمت آنان بودند، دولتی بھ فرمانروایی تین ونگ تورفان

 بجز تاتارھای مغوالن، از ھجومپیش ). 2060-2059/ 3ھمو، ( اویغورھا شھر کان ـ چو را تصرف کردنداینان بھ ھمراه 
  .تاتارھای اورخون نیز سخن رفتھ است تاتارھای سفید کھ بھ آنھا اشاره شد، از چند گروه دیگر با نام تاتارھای سیاه و بویرنائور و

 در. گذراندند ودند و در کنار رودھای اونان و کلوران با زندگی ابتدایی روزگار میب اینان ظاھراً از اسالف چنگیز: تاتارھای سیاه
 ).ھمانجا :  نك(م آگاھیھای اندکی از آنان وجود دارد10و  9/ ق4و  3ھای  منابع چینی سده

ھنگامی کھ  .)II)1(84/د،بارتول(قبایل ترک درآمدند  شدند و بھ صورت گروھی از) تابع(این گروه، از مغوالنی بودند کھ بعدھا ایل 
 زمانی کھ ھوالکو .ضمیمۀ لشکر او گردانید را) قراتاتارھا(فرستاد، تاتارھای سیاه منکوقاآن، ھوالکوخان را بھ ایران

در دوران سلطان ). 879الدین،  شرف( در تبریز بر تخت نشست، این گروه را بھ سبب شرارتشان بھ آسیای صغیر کوچ داد
 تیمور قراتاتاران را کھ). 880ھمو، (گروه شدند و سرکشی آغاز کردند  52نامیدند،  می خود را قراتاتار ابوسعید، این گروه کھ

از آنان را بھ کاشغر فرستاد و جمعی  ھزار خانوار بودند، بھ توصیۀ ایلدرم بایزید بھ آسیای مرکزی کوچ داد؛ گروھی 30حدود 
و نیز گروھی از آنان را در جمع لشکر ) 371ھمانجا؛ ابن عربشاه، (وچاند ک ای در میان دریاچۀ ایسیغ کول دیگر را بھ جزیره

بسا بھ زیر آب  پدیدار نیست و چھ جزیرۀ میان دریاچۀ ایسیغ کول اکنون). ھمانجا(درآورد و بھ حدود خوارزم انتقال داد  ارغون شاه
  .)ایسیغ کول د،  ھ:   ؛ نیز نكIII/437بارتولد، (فرو رفتھ باشد 

. رو، گروه مزبور بھ تاتارھای مرو نیز شھرت یافتند از این .رگ تیمور قراتاتارھا از آنجا گریختند و در مرو سکنا گزیدندپس از م
درآمدند  کھ قراتاتارھای مقیم مرو بعدھا بھ ترکمانان پیوستند و بھ صورت گروھی از قبیلۀ یموت اند برخی از محققان برآن

حومۀ مرو در تصرف قراتاتارھا و گروھی از عربھا  ادرشاه افشار مرو در اختیار ایل قاجار، ودر زمان ن .)II)1( 84/بارتولد، (
میان  بھ گزارش مؤلفان عھد افشاریھ. قاجارھا، گروه قراتاتار در این محدوده برتری یافتند پس از بروز اختالف میان. بود

و آشتی میان این دو گروه بھ جایی نرسید و  ن برای ایجاد صلحقراتاتارھا و قزلباش اختالف و دشمنی بود و ظاھراً تالش مسئوال
بھ خاک و خون کشیدند؛ سپس بھ شھر مرو درآمدند، بھ غارت و چپاول پرداختند و آب را  تاتاران بر قزلباش حملھ بردند و آنان را

ھزار تن را از میان برد  40-30م بیماری طاعون و وبا در مرو شایع شد کھ حدود 1724/ق1136در . روی اھالی بستند بھ
چندی بعد نادر برای نبرد با گروه تاتار رھسپار مرو . ترکمان قلعھ رفتند و تاتارھا بھ) 50-49؛ استرابادی، 58 -1/56محمدکاظم، (

). 59/ 1محمدکاظم، (درآمد  در پیکاری کھ روی داد، قراتاتارھا شکست یافتند و ترکمان قلعھ نیز بھ تصرف سپاه نادر .شاھجان شد
-1/71ھمو، (ساروخان از سوی نادر در رأس آنان قرار گرفت  بیک رئیس گروه قراتاتار کشتھ شد و م کاظم1728/ ق1140در 
73(.  

استقرار اردوی بیگلھ  م در شھر اردو بالغ، پایتخت پیشین اویغورھا و محل924/ق312طبق مآخذچینی آنان در  :تاتارھای اورخون
م 12/ ق6داشتھ است کھ در سدۀ ) طرخان(آنان عنوان ترقان  م فرمانروای1069/ ق461در . زیستند می) تُرکو(خاقان گوک ترک 

 م16-15/ق10-9ھای درسده . )3/2060روشن،:    نک(اند  برخی آنان را از ترکان دانستھ. شده است در مآخذچینی یادی از آنھا
 درمیان اینان،.ای با عنوان تاتارشکل گرفتند و گروھھای جداگانھپدید آمدند  غازان، آستاراخان، کریمھ، سیبری و جز آن خانات 

م با ھجوم 13/ق7در سدۀ  .(BSE3, XXV/296-297) مسیروسطای ولگا و اورال بیش از دیگران بود اطراف شمارتاتارھای
از اروپا و آسیا کھ جزو  م این نام بھ اقوامی14-13/ق8 -7ھای  سده در. گروھھای مغول ـ تاتار، نام تاتار در اروپا متداول شد

اقوامی کھ اطراف و  زبانان و نیز م در مآخذ و اسناد روسی، ترکی19 -16/ق13-10ھای در سده. اطالق گردید اردوی زرین بودند،
آسیای میانھ، حوالی ولگا و جز آن تاتار نامیده شدند کھ در  زبانان شمال و جنوب قفقاز، زیستند، ازجملھ ترکی حوالی روسیھ می

  .)XXV/296ھمان، (تاتار ھمچنان باقی ماند  یان برخی از آنان نامم
و در ) کوچلوک خان(تکش خوارزمشاه بر ضد قپچاقھا از پیکار او با کشلوخان تاتار  در خبر لشکرکشی سلطان عالءالدین محمد

ماجرا، توشی، فرزند چنگیز از  یندر ا. م از پیکار با قدرخان تاتار و پیروزی خوارزمشاه یاد شده است1218/ ق615سال  حوادث
کھ حاصلی بھ بار نیاورد و دو لشکر بھ جایگاھھای خود بازگشتند  کنار رودی کوچک پیکار درگرفت. چین بھ لشکر تاتار پیوست

  .)310-309/ 2منھاج، (
ممالک اسالمی، نواحی، ازجملھ چین،  م، فاتحان را در بیشتر13/ ق7در شرح حوادث مربوط بھ لشکرکشی مغوالن در سدۀ 

 بر خود نھادند) منغول(پیروزی چنگیز بسیاری از اقوام و قبایل تابع او نام مغول  در زمان. اند روسیھ و اروپای غربی تاتار نامیده
او پس از . اقوام و قبایل خود را تاتار نامیدند پیش از پیروزی چنگیز تاتارھا چندان نیرومند بودند کھ بسیاری از )V/559بارتولد، (

قپچاق،  ، دشت)باشغرد(، باشقیر )کالر(ھند، سند، چین و ماچین، قرقیزستان، کراالی لھستان  در دوران رشیدالدین نیز در ختای،
 .)78/ 1رشیدالدین، (نامیدند  را تاتار می ، مصر و مغرب، ھمۀ اقوام ترک)شام(نشین، سوریھ  سرزمینھای شمالی، نواحی عرب

چنگیز این  خواندند و پس از گفتند، ھمواره خود را تاتار می مغولی کھ بھ زبان مغولی سخن می رای منشأرسد کھ اقوام دا بھ نظر می
 .چنگیزاعالم شده بود، واگذارد کھ رسماً ازسوی نام منغول نام در مغولستان و آسیای مرکزی سخت محدود شد و جای خود را بھ

 )اردوی زرین(» قزل اوردا«تداول نیافت و جای خود را بھ عنوان رسمی نام منغول چندان  در نواحی غربی امپراتوری مغوالن،
زبانان  اسناد متعدد حاکی از آن است کھ ترکی .نامیدند حال آنکھ مردم نواحی کوچک، حتى در ادوار متأخر آنان را تاتار می. داد

 .خوانند می را نیز تاتارشدند و خود  عثمانی، بلکھ از سوی روسھا تاتار نامیده جزیرۀ کریمھ نھ تنھا از سوی دولت شبھ
شناختند، اما اکنون اینان را بھ صورت دو گروه قومی با  می ھا و زیستگاھھایشان این گروه را در آغاز با نام قبیلھ: تاتارھای سیبری
ِملِت، مینوسین،  ،گروه نخست شامل تاتارھای آباکان، چولیم). 95آکینر، (شناسند  و مھاجر می) خلق توپ یرلی(عنوانھای بومی 

قوم دیگر را با  3اکنون با نام گروه قومی خاکاس، و  قوم نخست را 5. سئی، کوزنتسک، قوندوما، مراس و چرنووی ھستند ینی
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ایرتیش،تار،توبوْلْسک،  گروه دوم تاتارھای بارابا،. شناسند چرنووی را بھ نام آلتاییھا می عنوان گروه قومی شور، و قوم
). 94ھمو، (شوند  اکنون نیز تاتار نامیده می اند و ھم سنی حنفی مذھب وِمن و یالوتوروف ھستند کھ بیشتر مسلمان وتوْمْسک،تورا،تی

بارتولد، (نامیدند  می در آن روزگار مغوالن را نیز تاتار. تاتارھا بھ سوی دشتھای ترکستان پیش تاختند م1208/ق605در 
/137)1(II(.  

این جریان تا . بازرگانان مسلمان بھ ھمراه اردوی زرین بھ اسالم روی آوردند م از طریق14/ق8 تاتارھای سیبری در اوایل سدۀ
. ولی کاری از پیش نبردند روسھا پس از فتح سیبری کوشیدند تاتارھا را بھ مسیحیت راغب کنند،. م ادامھ داشت19 اوایل سدۀ

د، ھ :   نك(م بھ سیبری رفتھ بودند 16و  15/ق10و اوایل سدۀ  9 گمان حضور مسلمانان بخارا و دیگر نقاط کھ در اواخر سدۀ بی
سرزمین آنھا در سدۀ  تاتارھای سیبری با نقل مکان تاتارھای اطراف ولگا بھ. در میان تاتارھا مؤثر افتاد ، بیش از مسیحیت)بخارا

, 95آکینر، (ی مستقر در اوفا قرار دارند در قلمرو مرکز اسالم اکنون تاتارھای سیبری. م، بیش از پیش بھ اسالم گرویدند19/ ق13
96(.  
تاتار پازارـ «گزیدند و شھر جزیرۀ بالکان روی آوردند و در ناحیۀ فیلیپوپول مسکن م بخشی از تاتارھا بھ شبھ1419 /ق822در 

بارتولد، (اشند م بھ مرو رفتھ ب18/ ق12اعقاب این گروه در سدۀ  محتمل است کھ بخشی از. بھ نام این گروه نامیده شد» جیک
V/560 پورگشتال،  ؛ ھامر1، حاشیۀVIII/426).  البتھ . نامیدند »تاتار«بعدھا در روسیھ و اروپای غربی، اغلب اقوام ترک را

ویژه منچورھا نیز شایع  این نام بعدھا در میان مغوالن، بھ .)V/560-561بارتولد، (عثمانیان آناتولی از این قاعده مستثنى بودند 
جزیرۀ  شبھ ،)حاجی طرخان(= زبان ساکن اطراف رود ولگا از غازان تا آستاراخان  بھ اھالی ترکی ر روسیھ نام تاتارد. گردید

م انتشار یافت، 1927جماھیر شوروی کھ در  رو، در فھرست اقوام اتحاد از این. شد کریمھ و بخشی از سیبری نیز اطالق می
 افزون بر آن،. تارھای کریمھ، تاتارھای قاسم افی و تاتارھای توبولسک نامیده شدندتا زبان مذکور با عناوین گروھھای قومِی ترکی

این گروه . تاتارھای بلوروسی نام گرفتند گروھی از تاتارھای کریمھ کھ در جنگھا اسیر، و بھ سرزمین بلوروس آورده شده بودند،
زبانان آستاراخان کھ از اعقاب نوغای  ترکی. کنند میوگو  مردم بلوروس گفت کھ ھمچنان بر دین اسالم باقی بودند، بھ زبان

بنامند، زیرا از این رھگذر مراتب  دھند خود را مسلمان ورزند و ترجیح می ھستند، از نھادن نام تاتار بر خود امتناع می ھا)نوگای(
در . ترک بر خود ابا داشتند عثمانیان نیز مدتی دراز از نھادن نام. دارند می پرست خویش اعالم اعراض خود را از اسالف بت

نامیده شدند » تاتارھای مسیحی« زبانان کھ بھ آیین مسیح گرویده بودند، با عنوان مسیر وسطای رود ولگا گروھی از ترکی حوالی
  .)V/561بارتولد، (

مستقر  احیۀ سوداکم در ن1223/ق620ای از اردوی زرین بودند کھ پس از ھجوم مغوالن در  شاخھ اینان): قرم(تاتارھای کریمھ 
آنجا را متصرف شدند و آالنھا، پولوِوتسھا،  م1239/ ق636جزیرۀ کریمھ حملھ بردند و در  م مغوالن بھ شبھ13/ق7در سدۀ . شدند

شیرین،  م خانھای مغول و قبایل اولوس،13/ق7از اواخر سدۀ . جزیره را تابع خود کردند شبھ اسالوھا، ارمنیان و یونانیان ساکن
جزیرۀ  م شبھ14-13/ق8 -7ھای  در سده. بدل کردند جزیرۀ کریمھ را بھ زیستگاه زمستانی خود رتین، قپچاق و دیگران، شبھنارین، آ

پس از جنگھای خانگی میان گروھھای مستقر در کریمھ، در  .(BSE3, XIII/517) کریمھ مقر عامالن فرمانروای مغول شد
. را نیز تابع خود کرد وی چندی بعد دولت دنیپر. تاتارھا بود، تأسیس یافت گرای کھ از دولتی مستقل توسط حاجی م1433/ق836

  .)ھمانجا(قدرت را دردست گرفت  (م1515-1468/ ق921-873( گرای ، منگلی)م1466/ق870(پس از مرگ او
کردند و جنواییھا جزیرۀ کریمھ حملھ  دوم بھ نیروھای جنوایی مقیم شبھ م ترکان عثمانی در روزگار سلطان محمد1475/ق880در 

تاتارھای کریمھ در  .(88 ھمانجا؛ آکینر،(شمال دریای سیاه بیرون راندند و خانھای کریمھ را مطیع خود کردند  را از سواحل
ق چندبار مسکو، توال و دیگر شھرھای 10حملھ بردند و در سدۀ  م بھ اراضی روسیھ، اوکرائین و لھستان17-16/ق11-10ھای  سده

ھای  روسیھ در سده دولت. ھزار نفر از روسھا را اسیر کردند 200ق حدود 11گرفتند و در نیمۀ نخست سدۀ  اصرهروسیھ را بھ مح
 .تاتارھای کریمھ، استحکامات و پایگاھھایی پدید آورد ق برای حفاظت از مرزھای جنوبی خود و جلوگیری از ھجوم10-11

  .)، ھمانجاBSE3) م بھ کریمھ حملھ بردند1689 -1687/ق1100-1098روسھا در 
کریمھ  جنگ). آکینر، ھمانجا(جزیرۀ کریمھ تسلط داشتند  م، اینان بر شبھ1774/ق1188عثمانی تا  از زمان فتح کریمھ توسط ترکان

ق پس 1188سرانجام در . متحد ترکان عثمانی بودند در این جنگھا، تاتارھای کریمھ. ای بھ بار نیاورد میان روس و عثمانی نتیجھ
 پیمانی در دھکدۀ قِْینارجۀ کوچک منعقد شد کھ بنابر آن خانات کریمھ از تابعیت دولت سال جنگ میان روسیھ و عثمانی از چند

. م ادامھ یافت1783/ ق1197وضع تا  این .(IV(1(425-422/ھمانجا؛ اوزون چارشیلی، (عثمانی خارج شد و اعالم استقالل کرد 
در دوران حاکمیت روسیھ ھجوم روسھا و دیگر اقوام اسالو سبب . شد روسیھ ملحق نشین تاتارھای کریمھ بھ در این سال خان

تاتارھای کریمھ  سال از سلطۀ روسھا شمار 100با گذشت . تاتارھا بھ مناطق زیر سلطۀ دولت عثمانی شد مھاجرت گروه کثیری از
  .)ھمانجاھا ،BSE3 آکینر، نیز(ھزار نفر کاھش یافت  200میلیون بھ  از نیم

فدراتیو روسیھ، جمھوری خودمختار کریمھ تأسیس  در درون جمھوری 1921اکتبر / 1300م روسیھ، در مھر 1917س از انقالب پ
/ ش1323اردیبھشت  28در . کریمھ بھ خارج، ازجملھ ترکیھ و رومانی مھاجرت کردند در این سالھا بسیاری از سران تاتار. شد
آسیای مرکزی و قزاقستان تبعید  گناه ھمکاری با آلمانھا از سوی دولت شوروی بھ م کل جمعیت تاتارھای کریمھ بھ1944 مۀ 18

در . ٪ از تاتارھا در جریان تبعید جان خود را از دست دادند46. اند زده ھزار تن تخمین 194شدند کھ شمار آنان را حدود 
ظاھراً جمعیت کنونی . بازگردند ھ زادگاه خوداز تاتارھای کریمھ اعادۀ حیثیت شد و گروھی از آنان توانستند ب م1967/ش1346

میلیون نفر از  5، اما حدود )90-88آکینر، (شود  تخمین زده می ھزار نفر 500تاتارھای کریمھ در منطقۀ شوروی پیشین بھ 
  .)93ھمو، (کنند  ترکیھ زندگی می تاتارھای کریمھ در

رد و جزو گروه فرعی زبان قپچاقی ـ پولووتسی است کھ خود دارای تاتاری تعلق دا زبان تاتارھای کریمھ بھ گویش باختری زبان
 ).BSE3, XIII/517-518( گویش فرعی است چند

 تاتارھای. آستاراخان، کریمھ، سیبری،مسیرمیانی ولگا،حوالی اورال،و غازان پدیدآمدند م خانات تاتار15-13/ق9 -7ھای  در سده
اینان بعدھا . دادند تاتارھا را تشکیل می ترین بخش فرھنگی ترین و پیشرفتھ جمعیتاطراف مسیر میانی رود ولگا و حوالی اورال پر

 Wikipedia .1 ).د، تاتارستانھ :   ؛ نكBSE3, XXV/297( ای خودمختاری دست یافتند بھ گونھ
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دیگر جایھا  قاز وشده، گروھھای کوچک دیگری از این قوم در ماوراء قفقاز، برخی نواحی کوھستانی قف بجز گروھھای تاتار یاد
  .)1پدیا ویکی:   برای آگاھی بیشتر، نك(وجود دارند کھ شمارشان اندک است 

و چند استان درون جمھوری فدراتیو روسیھ  زبان تاتاری بیشتر در جمھوریھای خودمختار تاتارستان، باشقیرستان، چوواش، ُمردوا
 ای از زبان تاتاری شاخھ. میلیون نفر است 5م حدود 1970، بنابر آمار کنند وگو می گفت شمار کسانی کھ بھ زبان تاتاری. رایج است

میانی کھ تاتارھای غازان بدان سخن  گویش مرکزی یا. 1: گویشھای عمدۀ زبان تاتاری اینھاست. گروه قپچاقی زبان ترکی است
 .(BSE3, XXV/296) کھ گویش تاتارھای سیبری است گویش شرقی. 3گویش غربی یا میشاری، . 2گویند،  می

درآمدند،  م شمار اندکی از تاتارھا بھ آیین مسیحی18 -16ھای  در سده. و پیرو مذھب حنفی ھستند بیشتر مردم تاتار، مسلمان، سنی
  .)432-431, 93آکینر، (اسالم روی آوردند  شدگان، بار دیگر بھ م بسیاری از مسیحی20و اوایل سدۀ  19ولی در اواخر سدۀ 

 م؛ استرابادی، محمدمھدی،1986/ق1407المقدور، بھ کوشش احمد فایز حمصی، بیروت،  ، احمد، عجائبابن عربشاه: مآخذ
ش؛ رشیدالدین 1340ستوده، تھران،  ش؛ حدودالعالم، بھ کوشش منوچھر1341جھانگشای نادری، بھ کوشش عبدهللا انوار، تھران، 

ش؛ روشن، محمد و مصطفى موسوی، حاشیھ 1373تھران،  مصطفى موسوی، هللا، جامع التواریخ، بھ کوشش محمد روشن و فضل
اورونبایف، تاشکند،  الدین الدین علی یزدی، ظفرنامھ، بھ کوشش عصام ؛ شرف)هللا ، رشیدالدین فضل  ھم :  نک(بر جامع التواریخ 

وشش عبدالحی حبیبی، گردیزی، عبدالحی، زین االخبار، بھ ک ق؛1333م؛ کاشغری، محمود، دیوان لغات الترک، استانبول، 1972
 ش؛ محمدکاظم، عالم آرای نادری، بھ کوشش1317والقصص، بھ کوشش محمدتقی بھار، تھران،  ش؛ مجمل التواریخ1347تھران، 

ش؛ 1363حبیبی، تھران،  ش؛ منھاج سراج، عثمان، طبقات ناصری، بھ کوشش عبدالحی1364محمدامین ریاحی، تھران، 
ش؛ نرشخی، محمد، تاریخ بخارا، ترجمۀ احمدبن محمد 1373 وشش عباس زریاب، تھران،میرخواند، محمد، روضةالصفا، بھ ک

  :ش؛ یاقوت، بلدان؛ نیز1351کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تھران،  قباوی، تلخیص محمدبن زفر، بھ
Akiner, Sh., Islamic Peoples of the Soviet Union, London, 1986; Barthold, W. W., Sochineniya, 
Moscow, 1963-1968; BSE3; Gumilev, L. N., Drevnie Tiurki, Moscow, 1967;Hammer-Purgstall, J., 
Geschichte des osmanischen Reiches, Wien, 1832; «Malaya nadpis»', «Pamyatnik v chest' Bil'ge-
Kagana»,« Pamyatnik v chest' Ton'yukuka», Chentral'noaziatskiĮ istoricheskiĮ server, 
www.kyrgyz.tsu.ru/runs/ runs_02.shtml; Saunders, J. J., The History of the Mongol Conquests, 
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 و اسکندر لشکرکشی در کھ ایران جنوبی سواحل در رودھایی و مناطق جغرافیایی اسامی یبررس
است شده برده نام آنھا از نئارک دریاساالرش  

 
در دوران تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی با نقشھ جغرافیایی بازی میکرد و در پی یافتن امکان رفع بی آبی و کم  نگارنده

کویر . آن طرحھا بھ بار ننشست و حتی درس دانشگاھی آبیاری و آبادانی نا تمام ماند .آبی طرحھایی خیالی میریخت
ال خود بھ سبب نحوه عدالتخواھانھ افراطی خود بدین ثمانند ھزاران تن ام. اجتماعی سیاسی و فرھنگی مقدم شده بود

با طبیعت ایران در ذھن خود کھ  اما سرانجام من ماندم و تجربیات انطباق نقشھ جغرافیایی ایران. عرصھ کشیده شدم
بھ . اکنون با تجربیات فرھنگ لغات جغرافیایی کھن توأم شده است و بھ خوبی در این عرصھ منحصر بھ فرد بھ کار آید

، بھ طوری کھ کفاف میکند در این باب بتواند "دیك روز بھ كار آید، یز كھ خوار آیھرچ"مصداق ضرب المثل فارسی 
مد اقتداری را در باب جغرافیای تاریخی نواحی ساحلی جنوب ایران در عھد اسکندر مقدونی تکمیل مقالھ جالب استاد اح

:                                                         نموده و اینھمانی مکانھای کھن و جدید را در مقالھً تحقیقی وی تعیین نماید  
بیت، محل درخت بیدار یا بید  -ارا( ارابیت، سرزمینھای )محل قصر( وکاالکدر این مقالھ از گفتار یونانیان مکانھای 

 پورا، )محل روزه و صومعھ روزه داران، نیمروز( گدروزیا، کل ناحیھ با اسم )شھر نکونام( ادریت، )بید مجنون/ رسا
در سمت ) شاخ و برگمحل درخت پر ( کانازیداو ) تومھ روذ، رود پُر و زمخت( تومیروس، رود )ری و فراوانیپُ  دژ(

 نیمروز،  نیکشھر؛ )اری -دشت( دشتیاری، )محل دژ( یاھوکالتبلوچستان نام برده شده است کھ بھ ترتیب مطابق 
در اصل (بلوچستان پاکستان  رود دشت) پر بھره دژفھرج؛ (پھره ، )سرزمین راھبان پایینده اوقات روز برای نماز(

         .                                                                 می باشند نارککُ و ) دشخوار رود یعنی رود زمخت و بزرگ
یا  ) ھئورو مئوذ؛ شھر میوه کامل، منظور محل نخلستان خرما( آراموزیابھ نامھای ) دارای آب مینوی( مینابدر سمت 

اسم برده شده است کھ دو نام اولی ) و پارچھ محل بافتن تور ماھیگیری( سالمونتو ) محل فراوانی و ثروت( اُورگانا
 در بخش غربی شھر سوروو شھر دومی ھمان ) ھرمز کھنھ در جنوب میناب( ھرمزمربوط بھ بندر کھن معروف 

                      .                                                                                                             باس استبندرع
می دانیم کھ شھری بھ نام . است )محل بافت رخت حریر( کیشھمان ) دارای رختھای خوب( اراراکتایا  آواراکتاجزیره 
مردم کھن بین  .ھم در جزیره کیش وجود داشتھ است کھ آثاری از آن باقی است) محل حریر= کتَ -حریره( حریره

ھئورو رختھ یعنی دارای رخت = بھترین سرور، اشاره بھ نام حریره( انساگایزدی النھرین این جزیره را بھ متعلق بھ 
 یا محل رخت یعنی جزیره چاھھای آب دیلموندانستھ و ) الھھ درخشان و آرامش بخش(اوتُو و الھھ بافندگی بھ نام ) کامل

                        .ز تورات استحریر پوش و صلح آمی سلیمانیادآور صفات  واوتّ و  انساگمعانی نامھای . می نامیدند
یا آراراکتا در سواحل استان ھرمزگان  و بوشھراز دو قصبھ ساحلی و بندری  آواراکتانئارک در آن سمت غرب جزیره 

و ) محل بازارگاه یا چشمھ( کوگانا، )محل واقع در آب، منظور شبھ جزیره( آپوستانی، )روستای ُخرد( ِگتِسبھ نامھای 
علی القاعده ( جزهنام می برد کھ بھ ترتیب مطابق با بندر ) محل دارای چشمھ خوب= شین کاس( سیناکوسم رودی بھ نا

رود باعث آبادی و ( ُمندو رود ) محل دارای بازارگاه یا چشمھ(کنگان  ،بساتین، )تبدیل حروف فارسی منتج از گتس
عبور ) یان، یعنی محل چشمھ خوب -خی-شی( یانشیخاست کھ  در قسمت سفالی خود از کنار قصبھ ای بھ  نام ) رونق

               .                                                                                                                            می نماید
، )یعنی رود شور= تیش -ُکرا( یسگراتنئارک در آن سوی بوشھر بھ سمت شوش در سواحل خلیج فارس از رودخانھ 

رودی کھ بھ محل باتالقی و گندابی، = زیش-ھرو( آروزیس، رود )محل انباشتھ از ماھی= انباریا-ماس( مزامباریابندر 
رود = ویلو، رود چاهرود  یعنی کارون( وسیاوالدر کنار ) دارای لنگرگاه خوب(  دری دوتیسو قصبھً ) خور می ریزد

در (معشور، بندر رود شورنام برده است کھ بھ ترتیب عبارتند از ) ن بھ زبانھای آرامی، عربیچاه عمیق جھان زیری
بھ نظر میرسد نظر بھ . می باشندابودیره  روستای  و )ھندیجانرود یا ھمان  تلخ( َزھره، رود )اصل یعنی ماھی شھر

آب این رودخانھ بھ نامھای  ود بودنگل آلدر شمال خوزستان و )  شاھو( چاھواز چشمھً بزرگ  کارونسرچشمھ رود 
آب و نام پھلوی ) رود چاه( کارونونام عربی ) آب چاه زیر زمینی و آن جھانی عمیق( اوالیوسسامی و عیالمی کھن 

                                                                                                      .   مسمی شده است) آب قناتھا( کاریزھا
در اینجا مقالھ بھ احمد اقتداری مربوط بھ گزارشھای دریانوردان و تاریخ و جغرافی نویسان یونانی را بدون ھیچ گونھ 

:                                                                    دخل و تصرفی بھ عینھ از پایگاه پژوھشی آریا بوم نقل می نمائیم  
 

)، پایگاه پژوھشی آریابوماحمد اقتداریاز ( سکندر در خلیج فارسا  
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اسکندر، پس از تسخیر سرزمینھای کرانۀ رود سند در ھندوستان، آرزومند بود کھ از راه دریا از سند گذشتھ بھ دریای 
قا کھ آن عمان و خلیج فارس راه یابد و سپس از سرزمینھای دوردست و اسرارآمیز عربستان جنوبی و یمن و آفری

روزگار برای جغرافی دانھا و سرداران و بازرگانان ناشناختھ بود دیدن نماید و آنھا را جزو قلمرو و کشورھای فتح شدۀ 
           .                                                                                                                            خود درآورد

اسکندر می دانست، کھ پیش از او جھانگشایان و سرداران و دریانوردان جسور بابلی و عیالمی و پارسی و آشوری گاه 
وی از سرداران و . بھ گاه از این دریای پرمخاطره گذشتھ و دردل دشت ھای عربستان جنوبی سیر و سفر کرده اند

ھخامنشی، ناوگانی را مأمور مطالعھ در آبھای خلیج فارس و دریای  مشاوران خود شنیده بود کھ داریوش کبیر شاھنشاه
شاید اولین بار این گروه ایرانی بھ ھمراھی سیالکس کاری آنده، دریانورد . ھند و پیمودن پیرامون عربستان کرده است

ریق اقیانوس ھند راه یونانی قسمتی از دریای ھند و سواحل عربستان را پیموده، از دریای سرخ گذشتھ بود و آنگاه از ط
دریایی مصر را یافتھ، از راه دامنۀ کوھھای زاگرس مراجعت و گزارش سفر خود را بھ شاھنشاه ھخامنشی تقدیم کرده 

                      .                                                                                                                            بود

اسکندر کھ سرمست غرور جھانگشایی و آرزومند کشف سرزمینھای دور دست و مطیع کردن اقوام و ملل مختلف بود، 
پس در سال سیصدوبیست وشش قبل از میالد مسیح، از دھانۀ . خود تصمیم گرفت کھ از کرانۀ سند بھ دریای پارس رود

براند، ولی موجھای ھراس انگیز دھانھ ی رود سند، در نخستین روزھای رود سند عبور نمود و مسافتی چند در دریا 
از آن گذشتھ، گروھی از سپاھیان او کھ می بایست از . سفر دریایی او را از عبور از دریایی ناشناختھ بر حذر داشت

و در بابل گردآیند، بلوچستان و کرمان و دشت ھای ساحل خلیج فارس گذشتھ بھ بین النھرین سرازیر شوند تا بھ فرمان ا
در خشکی، با دشواریھا و سختی ھای فراوانی روبرو شدند، و وی می بایست آنھا را سرپرستی کند، تا شاید از 

از این رو، اسکندر، در دھانۀ رود سند، باز ایستاد و رب النوع . خطرھای فراوانی کھ بر سر راه آنھا بود جان بدر برند
راوان کرد و در جامھای زرین، بر روی دریا شراب نوشید و فرمان داد کھ دو گاو نر و دریا را ستایش نمود و قربانی ف

آنگاه نئارک یا نئاُرخس سردار دریایی و وفادار خود را از . دو جام زرین پر از شراب را بھ رسم قربانی بھ دریا افکنند
ای خدای قادر « :ز او چنین خواست راه دریا، روانھ نمود و ھنگام عزیمت او، خدای دریاھا را نیایش کرد و ا

و خود فرماندھی سپاه » .دریانوردی، نئارک را در دریای پارس تا مصب دجلھ حمایت کن، و او را سالم بازگردان
ھزار پیاده و  25سپاھیان اسکندر کھ بیش از . خشکی خود را عھده دار و راه خشکی را بھ سوی کرمان در پیش گرفت

ای خشک و دھشت انگیز ساحل رود سند بھ طرف اربیت و ادریت و گدرُوزی کھ بلوچستان سوار بودند از بیابان ھ
.                                                                                                            امروزی است بھ حرکت درآمدند  

ه بود و ھمۀ ساکنین ایران زمین آنروز کھ شامل دھانۀ رود سند تا آوازه ی جباری و بیداد اسکندر در ھمھ جا پیچید
کوھھای ھندوکش و سرزمین ھای بلوچستان و کرمان و سیستان و خراسان و خوارزم در مشرق ایران بود، کینۀ 

ردم کشورھا اسکندر را در دل می داشتند زیرا او را کسی می دانستند کھ بنیاد پادشاھی ایران را از بیخ و بن برکنده و م
را از دم تیغ گذرانده است، اینان آماده آن بودند کھ ھرچھ بتوانند و در ھر کجا فرصتی بھ دست آرند بھ سوی او و 

.                                                                                                 سپاھیانش بتازند و آنھا را از پای درآورند  

ر دشت ھای پھناور و بی آب و علف بلوچستان و در مناطق کوھستانی و گذرگاه ھای سخت آن، برای ایرانیان تازه د
شکست خوردۀ خونین دل موقع مناسبی بھ دست آمده بود تا گاه و بی گاه، در شب یا روز، دزدانھ یا آشکار، بھ سپاھیان 

کم آب و بی آذوقھ در ریگ روان و گذرگاه ھای کوھستانی اسکندر ھجوم برند و آنان را بھ نقاط سخت و دشوار و 
نوشتھ اند کھ بسیاری از سپاھیان اسکندر در جنگ ھای محلی و زد و خوردھایی کھ با طوایف . نمکین بھ ستوه آورند

چاه گودال ھا و . بومی این سرزمین کردند از پای درآمدند، یا از گرسنگی و بی آبی در میان ریگ ھای روان دفن شدند
ھایی کھ روی آن با چوب و شن و خاشاک پوشانیده شده بود جا بجا سربازان و بارو بنھ ی اردوی اسکندری را در کام 
خود فرو می کشید و نابود می کرد؛ مردم بر سر راه او خرمن ھا را آتش می زدند، علفزارھا را می سوزانیدند و خود 

                                                                                                .        بھ کوھھا و بیغولھ ھا فرار می کردند

اسکندر کھ بھ این ھمھ سختی راه و مقاومت و جنگ و گریز مردم این سرزمین ھا نیندیشیده بود، بھ کلی فرسوده گشت، 
.                                                                          دنوشتھ اند کھ بارھا در این راه برای خدایان خود قربانی کر  

لئونا سردار محبوب او در کوکاال در سرزمین ارابیت در بلوچستان با طوایف بلوچ جنگید و جان گروه بی شماری از 
می را ببینند، شکار کنند، از اینرو از آن پس اسکندر دستور داد کھ سپاھیانش ھر انسان بو. سربازان اسکندر را فدا کرد

گروه ھای بیست و سی نفری بھ شکار یک انسان برھنھ پای بلوچ می رفتند و تا او را از پا در نمی آوردند از پای نمی 
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سرانجام، اسکندر پس از شصت روز راه پیمایی بھ پورا کھ در حدود فَھَرج کنونی قرار داشتھ و آن روزگار . نشستند
.                                                                                        یعنی بلوچستان بوده است، رسید مرکز گدروزی  

دشواری ھایی کھ پیش آمد و تفرقھ ھایی کھ برای حفظ سپاه در اردوی اسکندر افتاد، او و سپاھیانش را از ترس ساحل 
ھمچنین ناوگان . بھ آب و آبادی و آذوقھ نزدیکتر باشد از کرانھ ھای دریا دور کرد نشینان و برای انتخاب راه ھایی کھ

دریایی او را کھ بھ پشتیبانی سپاھیان زمینی بھ فرماندھی نئارک پیش می رفت دچار وحشت و اضطراب نمود، نئارک 
کمتر از اسکندر دچار  کشتی بزرگ و کوچک ناوگان دریایی اسکندر را بسوی خلیج فارس پیش می راند، 32کھ با 

ھمۀ آنھایی کھ از دور و نزدیک توانستھ بودند، خود را از حملۀ پیکان ھای کشندۀ سپاھیان . بدبختی و مصیبت نشد
اسکندر برھانند و بگریزند بھ کرانھ ھای دریا روی آوردند و در درون جزیره ھا و بر کنارۀ ساحلھا، کمین گاھا و مخفی 

یا نوردان اسکندر، کسانی برای بردن آب و یا تھیۀ آذوقھ بھ ساحل یا جزیره ای پای می گاھھا جستند و چون از در
       .                                                               گذاشتند، چابک و آرام، بدانھا حملھ می بردند و انتقام می کشیدند

نۀ رودخانۀ تومیروس کھ شاید در نزدیکی جاسک یا چاه بھار کنونی نئارک در یادداشت سفر خود نوشتھ است کھ در دھا
بھ دریا می ریختھ است، مردم چون ما را دیدند، با نیزه ھای خود مسلح شدند و در کنار دریا بصف ایستادند و ناخن ھای 

ان را با ناخن می آنان چنان نیرومند بود کھ با فشار چنگ، ماھیان بزرگ را بھ دو نیم می کردند و شاخھ ھای درخت
پس از آن نئارک یادداشت کرده است کھ با . لباسشان از پوست نھنگ و خانھ ھاشان از استخوان ماھی بود. بریدند

گذشتن از سواحل آباد و باغستان ھا و خرماستان ھا، بھ شھر کی رسیدیم و چون آذوقھ و آب دریانوردان بھ پایان آمده 
از این رو، با ھمۀ خطری کھ ساحل برای ما داشت، من شخصاً بھمراھی سھ . ی شدیمبود بھ تھیۀ آب و آذوقھ ناگزیر م

نگھبانان شھر کھ کرجی کوچکی را با . چھار تن از ھمراھان خود در کرجی کوچکی سوار شده بھ سوی ساحل راندیم
ما دادند، من اجازه گرفتم چھار تن سرنشین ساده دیدند، با خوش بینی و مھمان نوازی ما را پذیره شدند و آب و غذا بھ 

کھ بھ درون شھر بروم، پس از ورود، بھ بھانھ ی دیدار فرمانروای شھر، بھ درون دژ راه یافتم، چون بھ بام قلعھ بر 
شدم، من و ھمراھانم چند نفر نگھبان قلعھ را غافلگیر کردیم و کشتیم و بھ ناویان کھ در دریا، نزدیک ساحل، منتظر 

بدین گونھ آنان بھ شھر حملھ ور شده، از کشت و کشتار ھر چھ توانستند، دریغ . ور حملھ دادیمعالمت ما بودند، دست
                 .                                                                                                                            نکردند

سربازان نئارک را در تنگی می نھد و چون آنان از شھرھای آباد و پر آذوقھ کھ نگھبانان پس از چندی، کمی آذوقھ 
زیادی می داشتھ، ھراسناک بوده اند، بناچار در جزیره ھای غیر مسکون فرود آمده از لیفۀ درخت خرما تغذیھ می کرده 

                                                                                  .                                                                 اند

در حوالی شھر کانازیدا کھ شاید در انتھای بحر عمان و نزدیک بھ دھانۀ خلیج فارس قرار داشتھ است، نئارک و 
ی این ناحیھ ماھیانی وجود دارند کھ سردارانش بھ وحشت و دلھرۀ عجیبی گرفتار می شوند، زیرا شنیده بودند کھ در آبھا

. نئارک می نویسد کھ آن روز در دل دریا غوغای عجیبی برپا بود. دم خود را بھ کشتی زده آن را واژگون می کنند
نزدیک بود کھ این نھنگ ھای عظیم الجثھ کشتی ھای ما را در ھم شکنند و بھ اعماق دریا فرو فرستند، دریانوردان در 

.                                                                                                          بھ سر می بردند تشویش و نگرانی  

پس از آن، نئارک بھ دماغۀ ُمَسنّا کھ ھم اکنون موسندام نامیده می شود، می رسد و نوشتھ است کھ از کنار این دماغھ، 
نیروی دریایی اسکند پس از گذشتن از کرانھ ھای موسندام کھ بی دشواری . سوریھ می بردند دارچین و ادویھ بھ بابل و

و جنگ و ستیز انجام نیافتھ است، بھ رودخانھ ی اَنامیس یا آرامیس کھ امروز میناب نامیده می شود و از نزدیک شھر 
                                                                  .                  می گذرد، می رسد) میناب کنونی(آرموزایا یا اُرگانا 

نئارک در ساحل این شھر ناوگان خود را متوقف می کند و چون می شنود کھ اسکندر نگران و خستھ و فرسوده، در پنج 
و پنج نفر ھمراه بھ  منزلی آنجا، در ساالمونت کھ شاید جلگھ ی بندرعباس کنونی باشد سراپرده زده است، با یک ارابھ

.                                                                                                                     سوی اردوی او می شتابد  

ی اسکندر می حاکم دست نشاندۀ منطقۀ آرمُوزایا برای آنکھ حسن خدمتی نشان داده باشد، با شتاب بسیار خود را بھ اردو
اسکندر کھ در بیابان ھای بلوچستان نخستین بار در عمر  .رساند و او را بر سالمت نئارک و ناوگانش مژده می دھد

خود، خود را عاجز و زبون و نگون بخت دیده است، امیدی بھ بازگشت نئارک نداشتھ و تصور می کرده است کھ او و 
ھ دست ماھی خواران برھنھ پای بلوچ از پای درآمده اند، سخنان حاکم را ھمراھانش در دل آبھای تیره فرو رفتھ، یا ب

باور نمی کند، آنگاه او را در بند می کشد، تا از درستی و نادرستی گفتارش خبری بازآید و گروھی را بھ جست و جوی 
سوختھ رنگ و نئارک و ھمراھانش کھ بسبب سختی ھای سفر دریا، ژنده پوش و . نئارک بھ ساحل دریا می فرستد
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دگرگون شده بودند، از کنار فرستادگان اسکندر می گذرند، بی آنکھ دو گروه ھمدیگر را بازشناسند و لیکن پس از طی 
.                                         کردن مسافتی باز پس می نگرند و پس از گفت و شنود، بھ ھویت یکدیگر پی می برند  

از رسیدن نئارک ناتوان و نومید و بیمار شده بود، تا آنجا کھ بر زبونی و درماندگی خود بارھا  نوشتھ اند کھ اسکندر پیش
بگریست و از برای جلب مرحمت خدایان قربانی ھا کرد و بھ ژوپیتر خدای خدایان خویش توسل جست و می گفت من 

در چنبر سختی ھا زبون نیفتاده بودم ولی کھ ھمواره بخت را با خود یار داشتم و پیروز بختم می خواندند، ھرگز چنین 
اسکندر نخست، نئارک را باز نشناخت . باز ھم روزگار با پسر فیلیپ مقدونی ھمراه شد، نئارک و ھمراھانش رسیدند

لیکن پس از دادن نشانی ھا ، چون او را باز شناخت، در آغوشش کشید و فرمان داد تا سپاھیان بھ رقص و شادی 
. سپس نئارک را گفت با گروھی از ناویان از راه خشکی رھسپار بابل شود. ای دریاھا قربانی کنندبرخیزند و برای خد

نئارک کھ خود را در نیمھ راه افتخار می دید خواھش کرد کھ اسکندر اجازه دھد او مأموریت خویش را از ھمان راه 
                                                                                  .                                               دریا بانجام رساند

نئارک پس از بازگشت بھ آرموزایا براه خود ادامھ داد و بھ آواراکتا کھ گویا جزیرۀ قشم یا جزیرۀ کیش کنونی بوده، 
راند و در راه از آپوستانی کھ محل آن نزدیک رسید و در آن جزیره درخت انگور دید، پس از آن بھ سوی ِگتِس یا ِگتِھ ب

در گتس گوسفند و بز وحشی فراوان دید و شاید این محل ھمان باشد کھ . بھ بندر شیوی امروزی است، گذر کرد
روز در آنجا توقف  21سپس بھ کوگانا کھ جای آن را بندر کنگان کنونی نوشتھ اند رسید و . امروزش گناوه می نامیم

توقف کرد تا گندم ھایی کھ اسکندر از شھر فیروزآباد کنونی برای او )  رود ُمند(رودخانھ ی سیناکوسدر کنار . کرد
رود (فرستاده بود برسد، پس از آن بھ َمزامباریا یعنی بندر بوشھر کنونی یا حوالی ریشھر رسید، رودخانۀ گراتیس 

انده اند کشتی راند، از آنجا بھ دھانۀ رودخانۀ را بدید و بھ ریگ و دیلم کھ امروز دو بندر بر ساحل دریا م) شور
آروزیس یا اندیان کھ امروز ھندیان نام دارد نزدیک شد و چون بھ قریۀ دری دوتیس بر کنار کاروان رسید اطالع یافت 

                                                                                                                 .کھ اسندر در شھر شوش است

اسکندر فرمان داده بود بر روی رودخانھ پلی بسازند تا سربازان از آن بگذرند و سدھا و بندھایی را کھ بھ روزگار 
ھخامنشیان بر روی دجلھ و فرات بستھ بودند تا زمین ھای بین النھرین را از آب گرفتگی حفظ کند و برای آبیاری جلگھ 

.             سودمند باشد و در ھنگام ھجوم اقوام بیابانی بادیھ مانع ورود آنھا گردد، خراب کرده و بشکنند ھای مرتفع تر
اصل سفرنامۀ نئارک در دست نیست، تاریخ نویسان از روی تاریخ آریان کھ با اسکندر ھمراه بود و یادداشت ھای سفر 

:          نئارک در یادداشت سفر خود نوشت. خود آورده اند نئارک را دیده و خالصھ کرده است، مطالبی در کتاب ھای
ھیچیک از سواحلی کھ پیمودم مانند سواحل خلیج فارس پر کشت و زرع نیست، عطر و ادویھ از عربستان، از راه «

                                                                                               » .دریای پارس می آورند و بھ بابل می برند
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 اسالمی اساطیر و احادیث در کورش و زرتشت
 

بحث را جای دیگری ھم انجام داده و بار دیگر آن را مطرح می نماید تا زوایای پنھان دیگری از آن مورد  این نگارنده
 بلقیسو ملکھ  سلیمانکھ در رابطھ با ) رین انداممرد سفید و ز( برخیاپسر ) برگزیده( آصف :کند وکاو قرار گیرد

) سفید رخسار(سپیتمھ پسر ) فرد سفید و پاک(سپیتاک بھ شمار رفتھ است ھمان ) مرد صلح(وزیر سلیمان ) پرگیس(
کھ مزارش  کورشھمان . و بنا بھ روایتی دیگر برادر خوانده وی بوده استکورش است کھ در مقام داماد و پسر خوانده 

 سپیتاککتسیاس . خوانده میشود) سلیمان فارسی/در واقع ماذار سلیمان یا ھمان مزار سلیمان( مادر سلیمانستی بھ در
در ) پرستندگان توتم گوزن( ماساگترا در رابطھ با لشکرکشی کورش بھ مملکت سکائیان خورشیدپرست سپیتمھ پسر 

) دروپیکیان-دربیکان/تاجیکان-دری ھا= ان برگ ھئومھپادشاه بی مرگ یا پادشاه سکائی( امرگوسماوراء النھرتحت نام 
کھ گویا ) پرگیس( تومیریسنام ملکھً اساطیری ماساگتھا یعنی . ذکر کرده است کھ با فیالن ھندی بھ کمک وی شتافتھ بود

ن ای. است) گیس، پُرگیس-بُل(بلقیس کورش از وی خواستگاری کرده و بھ سبب آن جنگ در گرفتھ بود دقیقاً مترادف 
کتسیاس . گرفت) بھ ترکی قراقوم( ملکھ شنزارھای سیاهیا  خورشید پرتو افشاننام را می توان در اساس بھ معنی 

خورشید بیمرگ ( آمرایوسطبیب مورخ یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی میگوید کھ کورش بعد از جنگ با 
تخت سلطنت را بھ پسر ارشدش کمبوجیھ و حکومت نواحی و زخمی شدن در این نبرد، ) آالنھا/ خدای قبیلھ ای ماساگتھا

را بھ برادر گرگان ، حکومت )بزرگ تن، وه یزداتھ بردیھ( تنائوکسارشرقی  امپراطوری ھخامنشی را  بھ پسر کوچکش 
را بھ داماد بلخ در سمت  دربیکانو حکومت ) ویشتاسپ پسر بزرگ سپیتمھ( مگابرن) در واقع برادر خوانده خود(خود 

فرمانروای ) مرد زرین اندام( زرتشتھمان "کھ این بھ گفتھ ھرتسفلد  -واگذار کرد سپیتمھپسر  سپیتاکپسر خوانده و 
است کھ در جنوب قفقاز زاده شده  و از سوی کورش برای حکومت بھ سمت دربیکان بلخ بر گماشتھ شده  بلخروحانی 

 )دانای سرودھای دینیمرد درشت اندام ( ائوماتھ  بردیھگکھ در تاریخ عھد کمبوجیھ و داریوش اول تحت عنوان " بود
گرچھ ھرودوت گوید کھ مادر (بھ پسران خود سپرد کھ مطیع مادرشان باشند  کورشکتسیاس میگوید کھ . -ظاھر میشود

اسفندیار رویین تن اساطیری، /بیمرگ، سپنداتھ( آُمرگسو با .) م.ایشان کاساندان، قبل از فوت کورش در گذشتھ بود
اشاره است بھ نیابت سلطنت (داشتھ باشند  دوستی محکمکھ خدمت ھای بزرگی بھ او کرده بود، ) زرتشت/سپیتاک بردیھ

).  در ھنگام سفر جنگی چھار سالھ وی بھ مصر کمبوجیھسنگین وزن و  وه یزداتھ بردیھھم از جانب  گائوماتھ بردیھ
ستی و برادری و اتحاد بھ یکدیگر بدھند، دعا کرد در بارهً بعد خواست کھ در پیش او برادرھا و خویشاوندان دست دو

فریدون ( کورشپس از آن . آنھایی کھ در دوستی ثابت اند و نفرین فرستاد بھ آنھایی کھ از قول خود تخلف می کنند
مگابرن در اساطیر ایرانی نامھای . در گذشت) کشورگشای ھخامنشی خوشنود گر جھانیان= اساطیری شاھنامھ

مرد سلیم یا مربوط بھ سرور بزرگ قوم (سلم بھ صورت  زرتشت سپیتاکو  بردیھ وه یزداتھو  کمبوجیھ،  سپویشتا
و متفق وه یزداتھ   برادر خواندگان متحد، ایرجذکر شده اند کھ در عنوان ) نجیب( ایرجو ) وحشی و بد خلق( تور، )سلم

مربوط بھ سرزمین و ( کتایھنامھای اساطیری . تھ اندبا ھم اشتراک داش )سپیتاک زرتشت( گائوماتھ بردیھو  بردیھ
قرار گرفتھ اند، کسی جز ھمین ) ھخامنشی(= فریدونھم کھ در مقام برادران ) پرمایھ و تنومند( برمایھو ) کشور

ایشان خطایی برابر ھم مرتکب نشده بودند، تنھا شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر باعث . برادران کمبوجیھ و بردیھ نیستند
 بردیھ گائوماتھفارس با ھم دیدار کرده و  فیروز آباددر سمت  گائوماتھ بردیھو  وه یزداتھ بردیھد کھ برادر خوانندگان ش

سیاس دروغگوی بزرگ و توطئھ گر و کودتاچی و  داریوشرسماً اداره امور امپراطوری ھخامنشی را بھ عھده گیرد؛ 
ھ کودتای اشرافی خود صرفاً شایعھ موفقیت آمیز بردیھ راستین و در این باب برای توجی داماد کورشو  پسرانکشنده 

 .دروغین را ساختھ و بھ خورد مردم و تاریخ داده است
 

 )دایره المعارف بزرگ اسالمی( 238:شماره مقالھ ،1: جلد ،ایآصف بن برخ
 

روایات و داستانھایی  ھتقریباً در ھم سلیمان، ، وزیر یا کاتب یا ندیم حضرت) برخیا  بن در عبری، آساف(بَْرِخیا   بن آَصفِ 
اشاره شده ) نمل( 27 هاز سور 40 ھای یادی بھ میان آمده، بھ آی افسانھ ـ نیمھ کھ ضمن آنھا از این شخصیت نیمھ تاریخی

پیشگاه وی حاضر آورند  سبا تخت او را در ھسلیمان از یاران پیرامون خویش خواست کھ پیش از وارد شدن ملک :است
کسی  ه، مفسران قرآن دربار)27/40/نمل(» آورم می مالزمان او گفت کھ در یک چشم برھم زنی، بھ نزد تو و یکی از

 اند و گروھی آدمیزاده ای دیگر دانستھ برخی او را جبرئیل و یا فرشتھ. نیستند کھ چنین پیشنھادی داده بر یک قول
؛ فخر رازی 19/103طبری ) م اعظم آگاھی داشتھ استبرخیا دانتھ کھ بر اس  بن عبّاس وی را آصف ابن: اند پنداشتھ

بوده ) ع(مسعود گوید وی خضر ابن). افزاید او می ھتبارنام میکیا را بر  ، ابوالفتوح رازی سمعیابن4/163؛ رازی 4/197
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شاره ا )رازی(کھ نامش تملیخا بود ) فخر رازی(» مردی از آدمیان«قناده فقط بھ ). ھمانجایھا رازی؛ فخر رازی،(است 
مجاھد نام او را ). و فخر ھمانجایھا رازی(» ای در دریا وی مردی نیکوکار بود از جزیره«: زید نیز گوید ابن. کند می

؛ اکثر این روایات در 4/197فخر رازی، : ؛ قس4/164رازی، ) ِمْسطح اسطوح ـ اسطوم و یا اسطوس ـ ذکر کرد
  .)و دیگران آمده است 7/222 ، میبدی،225-5/6طبرسی، 

ذوالنور، بلخ، ضبّھ نیای بزرگ : نامھای باال افزوده است چند نام دیگر بر) 4/104(» مبھمات قرآن«سیوطی در فصل 
 .داند نمی ھویت او روایت شده، موجھ هھایی را کھ دربار گفتھ) 15/363(طباطبایی  .(7/222 نیز نکـ میبدی،(ضبھ  ھقبیل

سلیمان و بھ قولی وزیر، کاتب و معلم روزگار  یا وزیر و مؤتمن و دوستبرخ  بن ولی بیشتر مفسران، این مرد را آصف
. شده است خوانده، دعایش اجابت می دانستھ است و چون حق را بدین نام می می اند کھ اسم اعظم خدا را کودکی او دانستھ

کھ آن کس آصف  د استالسالم متکثّرالورو در احادیث اھل بیت علیھم«، ضمن تصریح بدین نکتھ کھ (3/424) الھیجی
عیون اخبارالرضا آمده است کھ برخی از اولیای  الدعوات و ای از منابع اسالمی مانند مھج گوید در پاره می» برخیا بوده

الھیجی  ھمؤیِّد گفت. اند خوانده، خوانده بھ نام اعظمش کھ آصف او را بدان می خدای را) ع(دین مانند امام موسی کاظم
کند کھ  می از عایشھ نقل) 13/204(قرطبی . چگونگی دعای آصف برخیاست هی تفاسیر درباروارد در برخ روایات
بود، ولی راویان دیگر » یا قَیُّومُ  یا حیُّ «دعایی کھ آصف ضمن آن خدای را بھ اسم اعظمش خواند : گفت) ص(پیامبر

محمد   بن بھ برادر خود موسی) ع(قیالن کرده کھ حضرت امام علی دیگری نقل ھمانند زھری و مجاھد آن دعا را بھ گون
  .، بھ آصف برخیا بوده است)27/40/نمل(آن آیھ  حق تعالی در هاشار: گفت

در کتاب مزامیِر . مغنیان داوود، و در برخی دیگر دوست سلیمان معرفی شده است ای مآخذ آصف نام یکی از در پاره
مزامیر آھنگھایی ساختھ  ضی، تنھا برای چند مزمور ازکھ بھ قول بع. عتیق، مزمور پنجاھم، بھ نام آساف است عھد

  .است، اما روشن نیست کھ این ھمان آصف برخیاست یا کسی دیگر
جا ضمن شرح موضوعات  2فقط در  المعارف جودائیکا مدخل جداگانھ بھ عنوان آصف یا آساف برخیا نیامده و در دایره

اشاره در ضمن گزارش احوال حضرت  2اینکھ ھیچ یک از این  ھدرخور توجھ ب ھنکت. دیگر، بدین نام اشاره شده است
 روایات اسالمی سخن ھسبا بر پای ھیھیودیان نیست، بلکھ آنجا کھ در شرح داستان ملک سلیمان طبق مآخذ مورد اعتماد

یکی از : ویدگ نیز می. »اورشلیم گرفت رایزنانش تصمیم بھ آوردن تخت بلقیس بھ هسلیمان بھ اشار«: افزاید گوید، می می
 ھداستان ملک«: گوید کھ می) 13/1424(المعارف  ھمین دایره. است مفسران اسالمی، آصف بوده ھاین مشاوران بھ گفت

 هدربار (در احوال استر(» ترگوم ثانی«بسیار نزدیک است بھ آنچھ آنچھ در ) نمل( 27 هسور از 45-17سبا در آیات 
ای بھ آصف اختصاص نداده است و نیز  جداگانھ بیان جودائیکا و اینکھ مدخل باتوجھ بھ لحن. سلیمان و بلقیس آمده است

توان نتیجھ  ای بھ موضوع ملکھ سبا و آصف وزیر سلیمان نکرده، می سلیمان اشاره المعارف ذیل بھ دلیل اینکھ این دایره
شده است کھ  اشاره) 15/108(در این کتاب . کنند یھودیان بھ آصف بھ عنوان شخصیتی تاریخی نگاه نمی گرفت کھ

آصف، عموماً از روایات نیمھ دینی  مفسران مسلمان، ھنگام نسبت دادن حکمت و درایت و قدرت بھ سلیمان و وزیرش
اند، اما مسلمانان در این اعتقاد خویش، بر آیات قرآنی  دارند، متأثر بوده ایرانی ھھایی کھ گاه ریش و افسانھ» اگَّده(یھودی 

روایات  کنند نھ استناد می) 40-39، 38/36/؛ ص34/13/؛ سباء18-27/17/؛ نمل82-21/81/انبیاء :از قبیل(
  .ای یھودی ـ ایرانی افسانھ نیمھ

گروھی از مورخان و مفسران مسلمان، مانند احمد نیشابوری، طبری،  ھای یھودی کھ از سوی در روایات و افسانھ
است، یک   مستوفی و خواندمیر با توصیفھای بیشتری گزارش شدهیعقوبی، و در قرون بعدی، حمدهللا واضح اثیر، ابن ابن

و بھ روایتی، با دختر (دختر فرعون  خوریم و آن ضمن داستان ازدواج سلیمان با جای دیگر بھ نام آصف برخیا برمی
پس از . تسلیمان پدر دختر یاد شده را کشت و وی را بھ زنی گرف این گزارشھا، ھبرپای. است) صیدون هپادشاه جزیر

 آصف روزی ضمن. دختر بھ پرستش آن پیکره پرداخت. ای از پدر او را در قصر نھاد پیکره چندی برای تسالی آن زن
چون سلیمان بھ حقیقت پی  .«پرستند تو غیر خدا را می ھچھل روز است کھ در خان«: اعتراض بھ سلیمان وی را گفت

انتساب قتل را ) 6/85/؛ انعام40، 38/30/ص(آیات قرآن  چندین آیھ ازبرد، آن زن را کیفر کرد، اما مفسران بھ استناد 
  .پذیرند خداست، نمی هبھ سلیمان کھ پیامبر برگزید

، باز )گم شدن انگشتری سلیمان است ھدیگر کھ متضمن قص ھای برخی افسانھ ھیا بر پای(بھ دنبال شرح ماجرای یاد شده 
نام َصْخر خاتم سلیمانی را ربود و در ھیأت سلیمان بر تخت پادشاھی  کھ دیوی بھ یادی از آصف شده است بدین شرح

در کار او بھ در آورد و  آصف کھ رفتار پیامبر خدا را غیرعادی دید،. کار خود را بر ستم و تبھکاری نھاد ھپای نشست و
  .بھ سلیمان بازگرداند

مدیر معرفی شده، نام وی در ادب فارسی نیز  آصف وزیری خردمند، سیاستمدار و جا چون در روایات و تفسیرھا، ھمھ
کاردان و آگاه در  نام آصف بھ عنوان وزیری) 217ص (الملک  نظام ھدر سیاست نام. معنایی بھ خود گرفتھ است چنین

برخی از شاعران مانند مجیر . آمده است عباد، آل برمک و بعمیان  بن ردیف نام پیران ویسھ، بوذر جمھر، صاحب
صبا و جز ایشان، ممدوحان خود را در  خان یمین، فتحعلی سنجری، ابن نی سمرقندی، انوری، ضیاءالدینبیلقانی، سوز

و » رتبت آصف جمشید«، »آصف جم اقتدار«اند و آنان را در قالب ترکیباتی مانند  آصف مانند کرده حکمت و درایت بھ
وی افزون بر یکی دو . بھره گرفتھ است ز نام آصفنماید کھ حافظ شیرازی بیش از دیگران ا چنین می. اند جز آن ستوده

پرداختھ، این نام با ترکیباتی چون آصف ثانی، آصف عھد، آصف  داستان آصف و سلیمان ھمضمون لطیف کھ بر پای
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آمیز در وصف وزیران ھمزمان خود بھ کار برده  را بھ صورت عناوین و القابی احترام ملک سلیمان و آصف دوران
  .)363، 362، 359، 286، 272، 219، 171، 28، 25: غزلھاینکـ حافظ ( است

 
الّدعوات و  موسی، مھج بن علی طاووس، ؛ ابن240-1/26ق، 1402اثیر، عزالدین، الکامل، بیروت، دارصادر،  ابن :مآخذ
؛ اھور، پرویز، کلک خیال انگیز، تھران، 311ص  ق،1325العبادات، بھ کوشش محمدحسن کرمانی، تھران،  منھج

 ؛ جودائیکا، ذیلِ 6/349العربی،  البیان، بیروت، داراحیاءالتراث روح ؛ برسوی، اسماعیل،24-1/19ش، 1363وار، ز
Aggadeh و Queen of Sheba و Solomon،؛ حافظ شیرازی، دیوان، بھ کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تھران 

الجنان،  رازی، ابوالفتوح، روح ؛127-1/122ش، 1362السیر، تھران، خیام،  الدین، حبیب زوار، جمـ ؛ خواندمیر، غیاث
 فی الدین، االتقان ؛ سیوطی، جالل290، 2/283ش، 1351 التواریخ، اسالمیھ، ق؛ سپھر، محمدتقی، ناسخ1404

 تفسیرالقرآن ش؛ شبر، عبدهللا،1363، )افست(الرضی  محمدابوالفضل ابراھیم، قم، منشورات القرآن، بھ کوشش علوم 
ق، 1392المیزان، قم، اسماعیلیان،  ؛ طباطبایی، محمدحسین،395العربی، ص  وت، داراحیاءالتراثالکریم، بیر 

جریر، تفسیر، بیروت،  ق؛ طبری، محمدبن1380الحیاه،  دارمکتبھ البیان، حسن، مجمع بن ؛ طبرسی، فضل15/361-371
 منصور، ربی؛ فخرمدیر، محمدبنالع رازی، التفسیرالکبیر، بیروت، داراحیاءالتراث ق؛ فخر1403دارالمعرفھ، 

؛ قرطبی 433 و 432ش، صص 1346الحرب والشجاعھ، بھ کوشش احمد سھیلی خوانساری، تھران، اقبال،  آداب
علی، تفسیر شریف، بھ  ق؛ الھیجی، محمدبن1372 العربی، القرآن، بیروت، داراحیاءالتراث االحکام محمد، الجامع بن عبدهللا

العربی،  مراغی، احمدمصطفی، تفسیر، بیروت، داراحیاءالتراث ش؛1340لمی، کوشش محدث ارموی، تھران، ع
 ؛49ش، ص 1362حمدهللا، تاریخ گزیده، بھ کوشش عبدالحسین نوایی، تھران، امیرکبیر،  ؛ مستوفی،19/141ق، 1985

وندشاه، میرخواند، خا ش؛1361اصغر حکمت، تھران، امیرکبیر،  االسرار، بھ کوشش علی مبیدی، ابوالفضل، کشف
نامھ، بھ کوشش عباس  علی، سیاست بن حسن الملک، ؛ نظام387-379ش، صص 1338الصفا، تھران، مرکزی،  روضھ

ق، ص 1401العلمیھ،  االنبیاء، بیروت، دارالکتب ابواسحق احمد، قصص ش؛ نیشابوری،1320اقبال، تھران، زوار، 
  .1/59ق، 1379واضح، تاریخ، بیروت، دارصادر،  ابن ؛ یعقوبی،319

  مجدالدین کیوانی
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 است غاز توتم و ماھی توتم پرستندگان ترتیب بھ قزاق و باشگرد نام لفظی معنی
 

زیستھ اند کھ در نواحی بیشھ می  جیرکھامردمی بھ نام "حالیھ  باشقیرستاناز گفتھ ھرودوت معلوم میشود کھ در منطقھً 
این نام بھ چھ ." خویش بر پشت درختان بھ شکار تیراندازی کرده و آن را تعقیب میکندای با کمین کردن با سگ و اسب 

نظریات . زبانی و بھ چھ معنی است؟ تعیین این مفھوم در رابطھ با نام باشقیر یا باشگرد، باشگرت باید قابل حصول باشد
درست نیست چون در خبر ) تراشیده( قیرخیا ) گرگ( گوردو ) سر، سرور( باشاز ریشھ  باشقیراخذ نام باشگرد و 

در حالی کھ از . نسبتاً مفصل ابن فضالن در ھنگام عبور از سرزمین آنھا بھ ھیچ یک از این دو مورد اشاره نمی کند
بی شک ) سر  یا سرور( باشجزء ترکی . باورھا و توتم ھا و طرز اصالح ریش ایشان بھ صراحت خبر داده است

مردانھ  توتم آلت تناسلیبوده است و از میان توتمھا تأکید ابن فضالن در درجھ اول بھ  نشانگر مھمترین توتم ایشان 
در زبانھای ایرانی سکایی و یا زبان ترکی و مغولی کلمھ  . است مارو ) درنا، غاز( کراکیایشان و در درجھ دوم بھ 

اسالوی بھ معنی  چووریا  و سکایی آنبھ معنی آلت تناسلی مردانھ، خصوصاً معادل ایرانی ( چورترکی نشانگر واژهً 
ظاھراً اصل کلمھ اسالوی و بھ معنی . اشاره بدین توتم ایشان داشتھ است باشقیربھ وضوح گویای آن است کھ نام ) ماھی
کھ علی " (ت"جزء . مشتبھ و جایگزین شده است و فارسی ترکی ھایزبان چورتوتم قدیمی این مردم بوده و بعداً با  ماھی

یا  باشگرددر صورت ) قورد یعنی گرگ= قابل بیان است مانند قورت" د"در آخر کلمات ترکی بھ صورتالقاعده 
شاخھ ای از این مردمان بوده اند چھ قبرستان آلتھای  داھھ ھا. سکایی و مغولی است حالت جمعاین نام عالمت  باشگرت

) دارندگان توتم چور( چولداھھ ھا را  می دانیم در عھد ساسانی. سنگی بزرگ در شمال ترکمن صحرا معروف است
نام دیرین خود را حفظ  قرا گوزلوو  قراچورلومی نامیده اند کھ بقایای پراکنده کوچکی از ایشان در نقاط مختلف ایران 

بھ . خواھد بود مردم عادیدر زبان ترکی بھ معنی  بگیریم در این صورت آن قراچومأخوذ  رلوقراچوفظ اگر ل. کرده اند
 آلت تناسلی مردانھدر زبانھای ایرانی و سکایی بھ معنی فرد پرستنده ) علی القاعده گیرک، کیرک( جیرکنام  یھر رو

بھ نظر . استقزاقھا ھا و در معنی دوم نشانگر باشقیربوده است کھ در معنی اول نشانگر ) غاز( کراکییا پرستنده 
داشتھ است نھ اشاره بھ  جیرکھاشود، در اساس اشاره بھ نام نامیده می قرقیزمیرسد دشت بزرگ قزاقستان کھ بھ نام دشت 

کھ در نواحی دوردست شرقی در مرزھای شمال چین می ) انسمبل جنگجوی ،اسب بالداردارندگان توتم ( قرقیزھانام 
مردمی اید درود فرستاده میشود کھ ب) مردم دارنده توتم عقاب و شاھین( سائینیدر اوستا بھ نام قومی بھ نام . زیستھ اند

سکائیان دارندگان  توتم ( ووسونمردم یا حتی  )بورگوتھا، تور بورگوت ھا(سیان بی ھای مغول : با توتم عقاب باشد
کھ از این باشد ) مردم عقاب پرست=ھایاسا ھا( ارامنھیا ) عقاب -پرستندگان قرقیبھ ظاھر ( قرقیز/دادارو ) سگبالدار

یعنی محل خوراک = کلمھ آشیانھ( پایھ ای بھ نظر میرسد) سیمرغ-دم پرستنده عقابمر( آسیانی ھامیان نام اول متعلق بھ 
دارنده ( کوشانبھ سلطنت رسیدند بھ ترکی تخاران نام این مردم کھ در نزد . )از نظر لغوی ربطی با آسیانی نادرد دھی

 ھونھایھمان  قرقیز-تاتار دمبنا بھ شواھد تاریخی و ھمچنین اساطیر گوک ترکان مر. بوده است) توتم پرنده سیمرغ
می دانیم کھ در . گرفتھ شده باشد) اسب( ھیھدر زبان سانسکریت از ریشھ  ھوننام . حکومتی شمال چین بوده اند

خیون، (یعنی نام ھیون . اطالق میگردد  اسبفرھنگنامھ ھای فارسی کلمھ ھیون بھ عموم ستوران بزرگ از جملھ شتر و 
این مردم و برتری سرعت و نیروی این اسبان بر اسبان چینی این نام بدیشان تعلق گرفتھ بھ خاطر درشتی اسبان ) ھون

ھونھا با این نوع اسبان خود امپراطوی عظیم و متمدن چین باستان را بھ ستوه آورده بودند و از سوی چینیان . بوده است
را دریافت ) مردم مخوفیعنی  قیزقر= اوز-قورخوبھ ترکی (یعنی بندگان عاصی و ھراس انگیز  نگ نویھسعنوان 

از جملھ این اسناد مھم . تاتاران مراد بوده اند/ھمین ھونھا) اسب سروران(اساطیری  اسب سارپس از مردم . کرده بودند
ھونھا یکی بودن تاتاران با ھونھا موضوع تبعید گوک ترکان سمت ماوراء النھر بھ سمت آرخون  است، کھ توسط 

 قرقیزو  تاتاربا  ھوناین موضوع این ھمانی . ثبت شده است تاتارھاساطیر بھ صراحت بھ نام صورت گرفتھ بود، در ا
اساطیری قرقیزان ھمان  ماناس. ظاھراً تاتارھا قبیلھ ارشدی بر ھم تباران قرقیزی خود بوده اند. را بیان می نماید

 قرقیزاصلی ھمانند شاخھ ) تایی-وران قیراخگ، تاتاران(ھونھا لذا . است) متھ خان رھبر کشورگشای ھونھا( مودو/موتو
چنانکھ اشاره شد، توتم . بوده اند) محتمالً اسب اساطیری بالدار و آسمانی( توتم اسب یا وار قرقیاسب خود دارای توتم 

خبر داده است بھ وضوح حاوی ریشھً  باشگردابن فضالن از اھمیت پرستش آن نزد مردم  کھ)  درنایا  ، غازقو( کراکی
ابن فضالن در رابطھ با شگردھا در باره این توتم  و تومھای . در قزاقستان است قرقیزو دشت بزرگ  قزاقتمی نام تو

). اژدھا پرست-ھای مارمغولھا، کالموکاشاره بھ (را می پرستند  مارگروھی از ایشان را دیدم : "دیگر ایشان میگوید
و جمعی )  چولھا و باشقیرھا از قبایل داھھاصلی اشاره بھ توتم ماھی =چووربھ اسالوی  ،بالغ( ماھیطایفھ دیگر آنھا 

بھ من گفتند آنھا با جماعتی از دشمنان خود میجنگیدند و از ایشان شکست . را پرستش می نمودند) درنا -غاز( کراکیھم 
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از این جھت  .پشت سر ایشان صدا کرد و در اثر آن دشمن بعد از پیروزی شکست خورد) درنا، غاز(خوردند و کراکی 
از ." او دشمنان ما را شکست داده است. این خدا مال ماست و اینھا کار اوست: " را می پرستند و می گویند کراکیاست 

گوزنی جالب است کھ در تصویر بھ دست آمده پازیریک نیمھ انسان  و نیمھ . این رو آنھا این حیوان را پرستش میکنند
از . در حال نبرد است) توتم ووسونھا، آسیانی ھا(سیمرغ یا ) قزاقانتوتم ( غاز بزرگی -کراکیبا ) ، آسی ھاآالنھاتوتم (

کھ نام قبیلھ بزرگ داھھ بوده است معلوم میگردد کھ ) پیچوری یعنی ماھیخوار( پیسورییا  )چور، ماھی( چوورمعنی 
در سمت ) چووری، چور، چولپی ( پیسوریکھ کورش در جنگ با آنھا مقتول شده است ھمانا داھھ ھای  ماساگتھایی

ھا  ماساگتو ھرودوت ایشان را  داھھ ھااز ھمین رو است کھ بروس قاتل کورش را . شرق دریای خزر مراد بوده است
 .نامیده است

 
  ، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی11: جلد،  4357:مقالھ شماره  اشقیرستانب
 

 را  خویش  ، و سرزمین ، خود را باشقورت آن  بومى  مردم.  روسیھ  ونخودمختار فدراسی  ، از جمھوریھای باْشقیِرْستان
باشغرد، باشجرد،   مختلف  ھای گونھ  بھ  اسالمى  باشقیر درآثار مؤلفان  نام )BSE . III/59, 3. 67(نامند مى  باشقورتستان

؛ ابوالفدا، 106،  دمشقى(د ، باشقر)609،  قزوینى(  ، باشغرت)335 ، حوقل  ؛ ابن225،  اصطخری(  بشجرد، بسجرت
  . است  نیز آمده) 153، العالم اشكال(  و بشخرت) 120، حدودالعالم(، بشكرد )115 سعید، ؛ ابن206

در   روسیھ  و آسیایى  اروپایى  بخش  در میان  سرزمین  این.  شھر اوفاست  و مركز آن 2كم143، 600  باشقیرستان  مساحت
  المعارف دائره«(  است  كوھستانى  آن  شرقى  ، و نواحى ای جلگھ  آن  غربى  نواحى.  است  واقع  اورال  كوھھای  نزدیكى

گراد و متوسط  سانتى -17تا  -14  زمستان و در 20تا  16  میان  در تابستان  سرزمین  این  دمای I/202).، »1... جغرافیایى
  اراضى% 40از   بیش. سرزمینند  این  رودھای  ترین ز عمدهبالیا و اوفا ا  .است  متر در سال میلى 600تا  300  بارندگى

 41شھر و  17،  منطقھ كشاورزی 54  شامل  باشقیرستان. )117، »2... المعارفى دائره  فرھنگ«(  است  آنجا جنگلى
  .)ھمانجا(  است  شھرك

و  54و در )بریتانیكا(  است معیتنفر ج1، 097، 000  دارای  ش1370/ م1991 آمار  مطابق  جمھوری  شھر اوفا مركز این
در   باشقیرستان  جمھوری  جمعیت. )181، »3... اطلس«(  است شده واقع  شرقى طول 56و   شمالى عرض 40

  شمار باشقیرھا در این. اند داشتھ  شھرھا سكنى در  آن% 62  كھ  است  نفر بوده3، 858، 000بر   بالغ  ش1364/ م1985
ھزار  892، حدود  باشقیرستان  نفری3، 833، 000  جمعیت ازكل  م1970آمار  در.  ارھاستكمترازروسھاوتات  جمھوری

، » المعارفى دائره  فرھنگ«(اند  بوده  از دیگر اقوام  ھزار نفر تاتار و بقیھ 945،  نفر روس1، 546، 000 نفر باشقیر،
در   دادند كھ مى  را روسھا تشكیل  رستانباشقی  از جمعیت% 4/42حدود   م1959در ). .XXIV(2)/504 BSE 3.ھمانجا؛
 . )9،  بنیگسن(  یافت  كاھش% 3/40  بھ  م1979

  پروری دام  كار عمده آنان  داشتند كھ  سكنى  تبار سرمت  آریایى  اقوام  باشقیرستان  ، در جنوب م ق  ھزاره نخست  در نیمھ دوم
در   ھزاره  این  پایان در  اینان. آغاز گردید  اورال  جنوب بھ  زبان  ترك  نفوذ كوچندگان  میالدی  نخست در ھزاره. بود

  نخستین  م10-9  ھای در حدود سده. كردند  خود مستحیل را در  بومى  شدند و اقوام  پراكنده  سراسر منطقھ باشقیرستان
 ).III/67 , 3 . BSE(پدید آمد  بسچرت  با عنوان درباره باشقیرھا  مكتوب  آگاھى

را از   آنان  فضالن  ابن. اند دانستھ  گرگ  یعنى»  قورت«سر و   معنى  بھ»  باش«  تركى  نام از دو  را پدید آمده  قورتباش  نام 
  بجناك  دو سرزمین  را میان) باشقیر(  بسجرت  ادریسى .اند بوده  پرست او باشقیرھا ھنوز بت  داند و در زمان مى  ترك  قبایل

باشقیرھا   قومى  تشكل). 2/922(  است  نامیده  ترك  از قبایل  و خارجى  داخلى  دو بخش  شامل و، )2/834(  و بلغار نوشتھ
  .)، ھمانجا BSE( اند نوشتھ  دوره  در ھمین  را محققان

از باشقیرھا   تبعیت  بھ  م1236/ ق633در   سرانجام  بردند كھ  باشقیرھا حملھ  بھ  تاتار و مغول  لشكریان  م1229/ ق626در 
فرزند   باشقیر در محدوده قلمرو شیبان  و سرزمین )»4... تاریخى  المعارف دائره» ؛1/666، رشیدالدین(باتو منجر گردید 

  شرق  در جنوب  م15/ ق9 سده  در نیمھ دوم  زرین  از سقوط اردوی  پس). ھمانجا(  برادر باتو قرار گرفت ، جوجى
  سفید سیبری  اردوی  تابع  آن  شرق  تاتار، و شمال  نشین خان  تابع  باشقیرستان  ربغ. پدید آمد  نشین ، چند خان باشقیرستان

از   پس . )77آكینر،  ھمانجا؛(شدند)  نوقای(  نوغای  دادند، جزو اردوی مى  بیشتر باشقیرھا را تشكیل  كھ شد؛ جنوبیھا نیز
، » تاریخى  المعارف دائره«(نھادند   را گردن  روسیھ  عیتتاب باشقیرھا  م1552/ ق959در   روسیھ  بھ  غازان  خانات  الحاق

  غازان منطقھ  فرمانروایى  فرزند خود را بھ  م1572/ ق980  نامھ سال وصیت  طبق  تزار روسیھ ، مخوف  ایوان). ھمانجا
  II/340).،  بروكھاوس(از آنجا بود   بخشى  باشقیرستان  نمود كھ  منصوب
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 ایشان ھمسایگان برخی و باستانی بلغاران اننش و نام در تحقیقی
 

دارندگان جام آیینی؛ آریائیان سکایی؛ ریشھ = اسکولو( اسکیتو حوالی آن از سھ قوم غازان ھرودوت در ناحیھ شھر 
نام برده ) شھر دارای حصار(  گلنو ) مردم اسکان یافتھ در شھر ھا و روستاھا( بودین، )نام اسالو و اسکالو و صقالب

؛ مردم برچان(برصوال و ) مردم شھرنشین= ان-را-بالغ(بلغاران کھ بھ ترتیب ھمان سھ قبیلھ بلغاران عھد بعد یعنی است 
، نشانگر ھمان غازانو مردم آن در جنوب منطقھ بلغاران ) سرزمین جنگلی( برتاسشھر . بوده است) درون حصار

 برجانسکی کرده است و مرکز آن ھم اکنون نیز یعنی جنگلی معرف ھیالیھمردمی است کھ ھرودوت تحت نام مردم 
 دارندگان صد شھربھ ترتیب بھ معنی   خزریکو   بلغار یوزنامھای اساطیری  . خوانده میشود) یعنی جایگاه جنگلی(
مطابقت داده بود ولی بعداً بھ  بلغاررا با  بودیننگارنده قبالً نام . ھستند) ماھیگیر( مردم صاحب خاویارو ) شھرنشین(

مردم ( ووسونرا با مردم سرخ ریش  بلغارانسبب عدم درک معنی لفظی اصلی آنھا دنبال نظریات خطایی رفتھ و 
حال با کشف و نتیجھ  .بودم نھاده برابرخزرھا را ھم بھ سھو با  بودین ھابرابر قرار داده و ) دارنده توتم سگ بالدار

یا بزکوھی  خاویار خورندگان( تیساگتھایبا  خزرانو یکی بودن  باستانی بودینھایبا  بلغارانگیری بالمنازع یکی بودن 
مردم دارنده ( آسیانیباید ھمان  سگبالدارمنابع چینی بھ معنی لفظی   ووسونھایعھد کھن معلوم میگردد کھ  )خواران

، چی ھایوئھ  مھ( خارانتُ در نزد ) منسوب بھ عقاب، قوشمردم (کوشانھا باشند کھ تحت نام ) سیمرغ -توتم عقاب
معرفی  نموده اند کھ ھندوان بعد از  سکائیان پرستنده سگبالدارمنابع ھندی این مردم را . بھ سلطنت رسیدند) مأجوجھا

گذشت بیش یک قرن از تسلط این مردمان سکایی بر شمال غربی کشورشان، موفق شده و ایشان را از ھندوستان بھ 
در مجاورت جنوب ) ساحر و پیشگو( نئوردر عھد باستان مردمی بھ نام . سمت مراکز ایشان در افغانستان پس رانده اند

ھرودوت . بوده اند) پیشگوھا بھ زبان ترکی( ھنگریھایا ) جادوگران( مجارھاغربی این مردم میزیستھ اند کھ اسالف 
کشیش ( اسالوھاسیریل قدیس از این سنت در عھد سفر . میشده اند گرگمیگوید کھ این مردم یک بار در سال تبدیل بھ 

. بھ سرزمین خاستگاھی مجاران نیز یاد شده است) واضع خط سیریلیک و گسترش دھنده مسیحیت در روسیھ و اوکرائن
حتی آرتور کسلر نویسنده نکتھ ." زوزه میکشیدند بھ سمت من نمازگزار حملھ آوردند گرگایشان کھ مانند "وی میگوید 

بحث از خزر و مجار و منشأ خزری غالب یھودیان اروپایی این وجھ اشتراک سنج مجاری کتاب قبیلھ سیزدھم در ھنگام 
سنت تبدیل بھ توتم گرگ شدن را بین این دو ندیده و نتوانستھ است بھ منشأ و خاستگاه کھن مجاران و معنی لفظی اسامی 

 .مختلف آن دست بیابد
از عنایت هللا رضا را بھ ) عارف بزرگ اسالمیمال هدبا، مرکز دایر( 5038:مقالھ شماره،12: بلغار جلددر اینجا مقالھ 

 :عینھ نقل می نماییم
اد یبن  ولگا و دانوب  یرودھا  اطراف  اراضى در  دو دولت  وسطى  قرون  لیدر اوا  كھ  از تبار تركان  مردمى  بُْلغار، نام

  نام  م81با گوتھا در   در جنگ  شرقى  تور روم، امپرا ِزنون  متحدان  عنوان  بلغارھا بھ از  م77د   انطاكى  یوحنای. نھادند
از  V/509.بارتولد،   است  كرده  معرفى» بورگار«  را با نام  قوم  نیا  م55  ُسَخنَور د ح  یایو زكرI/1304 , 2  ،EI  برده

. 37  ص  است  نوشتھ» بُرغار«را   قوم  نیا  سخنور نام  یایاز زكر  یرویپ  ز احتماالً بھین  د مغربىیسع  ، ابن اسالمى  مؤلفان
  ؛ ابن0/،  عقوبىی، بلغر 17/،  یقلقشند  بُرغال ،4/، ... مروج:  ، قس6، ... ھی، التنب یبُرَغر مسعود  یصورتھا  بھ  نام  نیا

  . است  ز آمدهین 82،  یزی؛ گرد40،  رستھ  ، و بُلكار ابن5/79،  یجوز  ؛ ابن38،  ؛ انطاكى26،  رستھ
 -خود   میقد هگذر از محدود بعدھا با  داشتند، ولى  سكنى  آُزف  یایو در  رود كوبان  اطراف  یارھا در استپھابلغ  م هتا سد

 ھحوض  انىیم ھآوردند و در منطق  یكاما رو -ولگا   یرودھا همحدود تر در شمالى  مناطق  بھ -  دو رود ولگا و ُدن  انیم
 III/506 ؛BSE 3 , ختندیبا اسالوھا در آم  ، و سپس یفنالند -  یغوری او ِقومى  یگرفتند و با گروھھا  یرود ولگا جا

برسوال،  ،برصوال  یبا نامھا  قوم  نیا  اصلى  گروه از 85  ص  یزیو گرد 41  ص  رستھ  ابن. ھمانجاھاEI،  2ز یبارتولد، ن
  .اند داشتھ  كنمس  منطقھ  كیدر   ھمھ  اند كھ برده  نام و بلكار  ا اَسِكلی  اِشِكل ، اسغل

  ص  است  خزران  بلغارھا ھمانند زبان  زبان: سدینو مى  یو.  است  توجھ  انیشا  یاصطخر ھنوشت بلغارھا  در مورد زبان
  رسد كھ نظر مى  بھ. 30  ص  است  فارسى و  تركى  یر از زبانھایغ  خزران  زبان  كند كھ مى  گر اشارهید  یو در جا 31

 خط و  آنكھ  ، حال فضالن  ه د، ابن: اند نك برده كار مى  را بھ  انیو مانو  انینیچ  ، خط و كتابت اسالم  رشیاز پذ  شیبلغارھا پ
ھا و یجا  یاز نامھا  جز شمار اندكى  خزران  بلغارھا، ھمانند زبان  از زبان. 1،  میند  ابن  است  بوده  ی، عبر خزران  كتابت

  زبانى  از گروه  یا را شاخھ  یبلغار  زبان  از محققان  بعضى.  است  نمانده  یبر جا  یزیچ»  گور نوشتھ«و چند   اشخاص
  خورد كھ مى  چشم  بھ  ىیھا نوشتھ  م4-3/ ق -  یھا سده  بھ  گور متعلق  یبر سنگھاI/1307 , 2 .EI اند دانستھ  غربى  یھونھا

در   شده  كشف ھبیچند كت  بھ  با توجھ  امروزه VI/391.» :،  ... المعارفةدائر نك«شود  مى  دهید  تركى  یھا در آنھا واژه
  شده  ، معلوم بلغارھا آمده  میقد  زبان از  ىیھا ز واژهیبلغار و ن  یخانھا  در آنھا نام  كھ  رود دانوب ھكران  یبلغارھا  نیسرزم
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  یزبانھا  گروه  ، و ظاھراً بھ بوده  غربى  ىترك  ی، و جزو زبانھا كیچوواشھا نزد معاصر  زبان  بلغارھا بھ  زبان  كھ  است
  .115،  آرتامونُف  است  داشتھ  تعلق  پچناك -اغوز 

 در مطلبى م85 ح د  اِفُِسسى یوحنای.  است بوده  ھمراه  نیسرزم  نیا  ھونھا بھ  با ھجوم  ھیروس یاستپھا بھ ظاھراً ورود بلغارھا
اند بارتولد،  بلغار و خزر بوده یقومھا  بزرگ  یاین ا دویگو كھ  است دهیدر نامرا دو برا  گیوز و خزریبولگار  یا افسانھ 

.V/509 ولگا را در  یھا تا كرانھ  یمركز  یایآس  از اراضى  عىیوس  ی، بخشھا غربى  خاقانات  ِتركان  دولت  م هدر سد 
  را برعھده  خاقانات  نیا  غربى  یمرزھا  بانىنگھ  بودند كھ  اقوامى ھبلغارھا از جمل  م19  در حدود سال. ار گرفتندیاخت

در كنار   بلغارھا كھ.  آوارھا قرار داشت  درپى پى  حمالت  در معرض  خاقانات  غربى  یمرزھا  زمان  نیدر ا. داشتند
  شخصى  زمان  ر آند.  افتی  ادامھ  تا چند سده  آنان  انیم  رقابت  كھ بودند، چنان  نانیا  سرسخت  بانیستند، رقیز مى  خزران

  مقام  زانسیامپراتور ب  یو از سو  رفت  ھیقسطنطن  بھ  م19در   یو. بود بلغارھا  یفرمانروا  كوبرت  كوْوَرت  نام  بھ
  بالنسبھ  ادگذار دولتیبن او را º 02،  لفید گومیورز  امتناع  حیمس  نییآ  رشیاز پذ  ، ولى افتی  قىیبطر  وسىیكیپاتر

  .204ھمو،  افتی دوام م79تا   اند كھ ھدانست یمقتدر
  اهیس  یایدر  در شمال  شرقى  روم  یامپراتور  دولت  استیس هعمد  از اصول  كىی  آزف  یایدر  یماورا ھمنطق  لیبا قبا اتحاد

،  تامونفباشد آر  مطمئن  مھیكر هریجز  در شبھ  شیخو ھر سلطیز  مناطق در مورد  توانست رھگذر مى  نیرا از ایبود، ز
58 º نظر  بھ نیچن. دادند مى قرار را مورد حملھ و رود دن  آزف یایدر ھو حوض اهیس یایدر شمال مناطق آوارھا ھمواره ، چھ
 .160ھمو،  داشت ز مصونین تركان از ھجوم بلكھ آوارھا، ھتنھا از حمل  ، بلغارھا را نھ كوورت  رسد كھ مى

.  بلغارستان ه د،: شدند نك  روان  رود دانوب ھمنطق  یسو  بھ  اَسپَروخ  سركردگى  ا بھبلغارھ از  بزرگى  گروه  م/ ق هدر سد 
  را بھ  اسپروخ  نظر، نام  نیا ھارائ  ضمن  ماركوارت 167.اند ھمو،  دانستھ  را فرزند كوورت  اسپروخ  محققان  بعضى

  ختیگر  خزران  از چنگ  یو  كھ  است  دهیتذكر گرد، و م خوبراد نوشتھ  خوبرات پدر او را  ، و نام ھروك -اسپر   صورت
  ص  است  پِْوكا ذكر كرده  وكىیپ را  رهیجز  نیا  نام  آرتامونف. 4  مستقر شد ص  ر رود دانوبیاز جزا  پِئوكھ هریجز و در
169.  
  دهینام اُنوُگر  یبلغارھا  م/ ق هسداز بلغارھا تا   گروه  نیا. دندیكوچ  بالكان هریجز  شبھ  بھ  اد شدهی  ِبعد مھاجران  یچند
  167.ھمو،   است  بوده  آزف  یایدر ھحوض  شرقى  ا در جانبیآنھا انوُگر  را مبدأ حركتیشدند، ز مى

ھونوگوندور و   صورت  را بھ  نام  نیا  انیونانی. اند و واناند نوشتھ اُُغنُدر  یصورتھا  انوگر را بھ  یبلغارھا  نام  انیارمن
ھمو،   است  ا نِنِدر آمدهیِونِنِدر،   یبلغارھا  صورت  بھ  از خزران  یرویپ  بھ  نام  نی، ا در مآخذ اسالمى. اند آورده راونوگو

72 º سرزمین =بھ لغت مادی ونندر یعنی فاتحان و قوم حکومتی و آغواندار یعنی دارندگان آغوان[ .9، ...حدود
 ]. ندارد و مجار طی بھ ھنگری و ھونگور یا ھونگوندوررببر خالف تصور این منابع اران است و =آتش
 ادی»  نیبلغار«و »  نیبلقار« یصورتھا بلغار بھ  از دو گروه  طرطوسى  عقوبی  بن  میابراھ از نقل  بھ  ید بكریابوعب
 . 36-35 اند ص تھسیز مى  صقالبھ پچناكھا و اسالوھا  نیدر حدود سرزم یگریو د  ھیقسطنطن  كىیدر نزد  كىی  كھ  است كرده
 اند دهینام را برجان آن و مردم نی، سرزم اسالمى مؤلفان  اد نھادند كھیبن  دولتى  جنوبى اسالو  لیقبا انیبلغار در م مھاجران گروه

I/1305 , 2؛ EI10؛ ابوالفدا،  برجان  لی، ذ نیمع.        
رود رفتند   نیا ھتِر حوض شمالى  ینھایولگا و سرزم  انىیمر یمس ھمنطق  بھ  فشار دشمنان  سبب  از بلغارھا بھ  یگرید ھشاخ

بلغار و در   عربى  در منابع  كھ  گروه  نیا. دادند  لیتشك  آوردند و دولتى  اطاعت  را بھ  یفنالند  نیف  بومى  و در آنجا اقوام
 آوردند بارتولد، ؛  اسالم  عباسى ھفیدر روزگار مقتدر خل  ھستند كھ  گروھى  اند، ھمان شده  دهینام بلكار  مآخذ فارسى
V/510 2 ؛ EIفضالن  ه د، ابن: نك .  

ر یو ام 17  ص بلغار  ملك  را گاه  آن  ی، فرمانروا برده  بلغارھا نام  نیاز سرزم  آنكھ  خود ضمن ھدر سفرنام  فضالن  ابن
بلغارھا را   نیھمو سرزم .45، 35، 13  ص  است  خوانده  صقالبھ  شتر او را ملكیب  ، ولى دهینام 18  بلغار ص

در   شب  كوتاھى  رامونیپ  فضالن  ابن  یھا از نوشتھ . اسالوھاست  نیسرزم  ھمان  ھمانجا كھ  كرده  معرفى»  بلدالصقالبھ«
ھستند   ىلیقبا  ھمان  مسلمان  یبلغارھا از  گروه  نیا  د كھیآ برمى  نیگر چنید  یروز در ماھھا  ، و كوتاھى از سال  ىیماھھا

و عشا را   شدند، نماز مغرب ر مىیناگز  سنت  اھل  معتقدات  را برخالفیبودند، ز  كرده  تر كوچ شمالى  ینھایسرزم  بھ  كھ
  را در وقت  دند تا نماز صبحیكوش مى شد، مى  ساعت  كی، و كمتر از  روزھا كوتاه  كھ  بخوانند و در زمانى  زمان  كی در

  میخواند  اپىینماز را پ  بود كھ  یا اندازه  روز بھ  شانیار اید  كىیدر نزد سدینو مى  حوقل  ابن. 27-23  بگزارند ص  مناسب
در   روزه  را در مورد نماز و مشكل  فضالن  ابن  مطالب  ، مشابھ بوده  بلغار سفر كرده  نیسرزم  بھ  ز كھین  بطوطھ  ابن .97/

  .50  ص  است  آورده  رمضان  ماه
  دانشگاه ھمجموع  یھا سكھ از  كىیبر . دیخود برگز  یر را برایام  عنوان  اسالم  رفتنیاز پذ  پس  یبلغار چند  یوافرمانر

بارتولد،   است  دهیگرد  نقش»  ر بارمانیاالم»  ، عنوان بوده  شده  بلغار ضرب  یفرمانروا  نام  بھ  كھ  پترزبورگ  سن
.V/513   
  محل ھفاصل  اند كھ داشتھ  سكنى  برداس ، برطاس  خزر و بلغار قوم  نیدو سرزم  انیم  د كھیآ ىبرم  نیچن  یزیگرد ھاز نوشت

. 41  ص  است  بوده  بلغار حدود روز راه  نیتا سرزم  رستھ  ابن ھگفت  ، و بھ82  ص  روز راه 5خزر   نیتا سرزم  شانیزندگ
؛ 41، 40اند ھمو،  بوده  با بلغارھا در جنگ  ھمواره  اند كھ ر دانستھخز  یفرمانروا  برداسھا را از تابعان  ھر دو مؤلف  نیا

  . ه د، برطاس: ، ھمانجا؛ نك یزیگرد
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، ھمانجا؛  رستھ  كردند ابن مى  كشت  و ماش  ، عدس ، جو، ارزن ھا مانند گندم دانھ  انواع  كشاورز بودند كھ  بلغارھا مردمى
  بوده  پوست  و ثروتشان  شتر مالیاند و ب داشتھ  ز اشتغالین  سنجاب و  ور، قاقمسم  پوست  تجارت  بھ  آنان. 85،  یزیگرد
  . است

 
و   ھا، مؤذنان خانھ مساجد، مكتب  یخود دارا  زندگى  در محل  اند كھ دانستھ  بلغار را مسلمانانى  اكثِر مردم  اسالمى  مؤلفان

 رود ولگا را  اطراف  یشمار بلغارھا  از مؤلفان  بعضى. ھمانجا ، یزی؛ گرد42-41 ، رستھ  اند ابن بوده  مذھبى  بزرگان
گر یبا د  و چرم  پوست  بلغار در كار تجارت  ، مردم وصف  نی؛ با ا01،  عبدالمنعم  اند ابن نوشتھ  خانواده 00، و حدود  اندك

 ، روسھا و خزران  كھ  است  بوده  هشد  امر سبب  نیھم. اند برخوردار بوده  فراوان  ممتاز و شھرتى  گاھىیكشورھا از جا
  .دارند بارتولد، ھمانجا  معطوف  فراوان  توجھ  نیسرزم  بدان  اسالمى  یگر كشورھایو د  یمركز  یایآس  ز بازرگانانین

 ایو   ھیبولگارْسكو  با نام  ىیھا رانھیو: سدینو بارتولد مى. 18/،  سىیادر  است  بوده  نام  نیبا ھم  یبلغار شھر  تختگاه
خودمختار   یروستا در جمھور  نیدارد؛ ا ، وجود شده  واقع  بلغار در آن  یروستا  اكنون  كھ  یا در منطقھ  ھیاوْسپِْنسكو
را با   آن ھفاصل  فضالن ابن  بلغار كھ  بر تختگاه  آن  یولگا قرار دارد و جا رود  ساحل  یلومتریك/  ھدر فاصل  تاتارستان

  . است  ، منطبق27 -26 ص  نوشتھ  رسنگف  كیولگا   اتل رود
و مسجد  ھر دو شھر مسلمانند  نیا  مردم  كھ  است  ، و نوشتھ اد كردهیبلغار و ُسوار   ینامھا از وجود دو شھر با  یاصطخر

  كىیدر نزد  یا رانھیشھر سوار، و  محل . است  ھزار نوشتھ 0دو شھر را   نیا  شمار مردم  یو. 32-31  دارند ص  جامع
در دو   یبلغار و سوار، بلغار را شھر  یشھرھا  رامونیپ  بحث  ضمن  مقدسى .بارتولد، ھمانجا  خاستیكوْزنِچ  یروستا

  شده  ساختھ  و نى  از چوب شھر  یھا خانھ: سدینو مى  یو.  بازار است  دانیم  در محل  آن  مسجد جامع  كھ  نوشتھ رود  یسو
  شھر بلغار از چوب  یھا ، خانھ نىیقزو  یایزكر ھگفت  اما بھ ؛61  كنند ص مى  اھھا زندگىسوار در خرگ  مردم  ، ولى است

  یھا سكھ ، و در آنجا شھر بلغار آباد بوده  مغوالن  از ھجوم  شیپ. 12  ص  بلوط است  چوب از  آن  یصنوبر، و بارو
،  روْبروك V/516.شود بارتولد،  مى  دهید» بولغار  بنار الضریالد»  آنھا عبارت  یرو  كیبر   كھ  شده مى  ضرب  یا نقره

  « بلغار بزرگ«، آنجا را  بوده  بلغار آمده  نیسرزم  بھ  روز راه ھسفر خود تا فاصل  طى  م253/ ق51در   كھ  یجھانگرد
  .131-130  ص   است  دهینام
ظاھراً آباد و   و شھر بلغار كھ  قرار گرفت  حملھو تاتار مورد   مغول  مھاجمان  یبلغارھا از سو  نی، سرزم م236/ ق33در 

بارتولد، : ؛ نك24/ ، نىی؛ جو2/88ر، یاث  ر شدند ابنیو اس  كشتھ  آن  از مردم  یریكث  شد و گروه  رانیو بود،  تیپرجمع
:V/518 237شھر   بود، بھ  شده  یو  ھمراه  ازبك  سلطان  یاز سو  كھ  با شخصى  بطوطھ  ، ابن واقعھ  نیاز ا  پس  یچند.  م

شھر   یبناھا  د كھیآ برمى  نیچن  بطوطھ  ابن ھاز نوشت. 51-50  ص  شھر نوشت  آن  رامونیپ  بلغار سفر كرد و مطالبى
  بلغار بھ  نیسرزم  مغوالن  یروزیاز پ  پس . است  بوده  افتھیرا باز  نیشیپ  تیموقع  یا ، و شھر تا اندازه دهیگرد  مرمت

د بارتولد، ھمانجا و یگرد  رانیو  روس  انیلشكر  یشھر بلغار از سو  م399/ ق01  در سال. درآمد  نیزر  یاردو  تیتابع
. شھر وارد آورد  نیا  بھ  نىیسنگ  یھا لطمھ  اسالمى هآثار دور  بردن  انیقصد از م  بھ  حىیمس  شانیز كشیآم تعصب  استیس

  ,II/792 .IA داد  خود را از دست  تیاھم اد ونھ  رانىیو  بھ  یگر روی، شھر بار د جھیدر نت
  ی، بنا چھار گوش»  كوشھ  ُدرت«،  بزرگ هخانھا، منار  یكاخھا ھرانی، و خان همقبر ، ی، قراسرا یسرا  آق:  خىیآثار تار

  یر معمارآثا ھشد، از جمل  گرفتھ كار  روسھا بھ ھصومع  صورت  د و بھیگرد  مرمت  م889/ ق307در   كھ  یو مسجد  كاخ
  یلومتریك 15، در  كنونى  اسپاسك یھدر ناح  خودمختار تاتارستان  یشھر در جمھور  نیا  یھا رانھیو.  شھر بلغار است

  II/792-793.،  ھمان  است  واقع  شھر غازان  جنوب
  بھ ، ، المنتظم ، عبدالرحمان جوزی  ابن؛  م987/  ق407،  ، بیروت حرب  طالل  كوشش  بھ ، رحلھ، بطوطھ  ؛ ابن اثیر، الكامل  ابن: مآخذ

  كوشش  ، بھ ، محمد، صورھاالرض حوقل  ؛ ابن م991/ ق412،  عبدالقادر عطا، بیروت  محمد عبدالقادر عطا و مصطفى  كوشش
  االرض ، بسط ، على سعید مغربى  ؛ ابن م891،  ، لیدن دخویھ  كوشش  النفیسھ، بھ  االعالق ، احمد، رستھ  ؛ ابن م939،  ، لیدن كرامرس

  كوشش  المعطار، بھ  ، محمد، الروض حمیری  عبدالمنعم  ؛ ابن م958،  ، تطوان خینس  ورنت  خوان  كوشش  ، بھ و العرض  الطول  فى
؛  ستالفھر ، ندیم  ؛ ابن م 959/ ق379،  ، دمشق دھان  سامى  كوشش  ، احمد، رسالھ، بھ فضالن  ابن ؛ م975،  ، بیروت عباس  احسان

رنو و   كوشش  ، بھ البلدان  ؛ ابوالفدا، تقویم م992،  ، تونس فره .و ا  لون  وان  كوشش  ، بھ و الممالك  ، المسالك ، عبدهللا ابوعبید بكری
  ، بھ و الممالك  المسالك ، ، ابراھیم ؛ اصطخری م989/ ق409،  ، بیروت ، محمد، نزھھ المشتاق ؛ ادریسى م840 ، ، پاریس دوسالن
،  ، طرابلس تدمری  عمر عبدالسالم  كوشش  ، بھ ، تاریخ ، یحیى انطاكى ؛ م961/ ق381،  ، قاھره حینى  محمدجابر عبدالعال  كوشش

،  منوچھر ستوده  كوشش  ، بھ العالم ؛ حدود م911/ ق329،  ، لیدن محمد قزوینى  كوشش  ، بھ جھانگشای  ، تاریخ عطاملك ، ؛ جوینى م990
؛  م963/ ق383،  ، قاھره االعشى  ، احمد، صبح ؛ قلقشندی م984/ ق404،  بیروت ، زكریا، آثار البالد، ؛ قزوینى ش340،  تھران

،  دخویھ  كوشش  ، بھ و االشراف  التنبیھ ، ، على ؛ مسعودی ش363،  ، تھران حبیبى  عبدالحى  كوشش  االخبار، بھ ، زین عبدالحى ، گردیزی
،  ، تھران فارسى  ، محمد، فرھنگ ؛ معین م914،  ، پاریس دوكورتى  دومنار و پاوه  باربیھ  كوشش  ، بھ الذھب  ج؛ ھمو، مرو م893،  لیدن
 :؛ نیز م960/ ق379،  ، بیروت ، احمد، تاریخ ؛ یعقوبى م906 ، ، لیدن دخویھ  كوشش  ، بھ التقاسیم  ، محمد، احسن ؛ مقدسى ش364

Artamonov, M. I., Istoriya Khazar, Leningrad, 1962; Barthold, W. W., Sochineniya, Moscow, 1968; 
BSE 3 ; EI 2 ; Gumilev, L. N., Drevnie tyurki, Moscow, 1967; IA; Markwart, J., Er ? n l ahr, Berlin, 
1901; Rubruck, W., The Mission, tr. P. Jackson, London, 1990; T O rkiye diyanet vakf o Isl @ m 

ansiklopedisi, Istanbul, 1992.  . 
 رضا  هللا  عنایت

116 
 



 ایران قدیم فرھنگ در نیلوفر نقش و مقام و نشان و نام بررسی

لذا باید . بر گزار میشده است نیلوفرجشنی بھ نام ) خرداد روز(با توجھ  بھ اینکھ در ایران باستان جشنی در ششم ماه تیر 
مرسوم ھمان گیاه  آبی و دریاییمعادل  نیلوفرمسلم بھ نظر میرسد . عرفی شده باشدآن در کتب پھلوی تحت نام دیگری م

است کھ گیاه مقدس و ایزد قبیلھ ای ) تاک و انواع دیگر درختچھ ھا با میوه دارای حالت تخدیری(خشکیھا  ھوم مقدس 
گل ( ھوم سپیدد از درخت مقدس بھ شمار می رفتھ است و از اینجاست کھ بھ مسلم نظر می رس میتانی ومادی ایرانیان 

علی القاعده صورتی از ( نیلوفرریشھ و معنی نام . منظور شده باشد گیاه نیلوفر آبیھمان ) سفید دارای نیروی شادیبخش
ھم بھ احتمال زیاد ربطی با نامھای آن در دیگر زبانھای دور و نزدیک داشتھ ) ر ایزدینیروی فّ  حاوییعنی  فر -نئیریو

معروف  اروپایی نام .دقیقاً بھ ھمین مفھوم است) پایگاه نیرو= اَمھ -پادَ بھ صورت ( پادمانسکریتی آن یعنی نام سا. باشد
ریشھ نام ( ِشِشننزد مصریان باستان نیلوفر ایزد و ایزد آن . است" شستھ و تمیز و مرتب و شیک" لوتوسنیلوفر یعنی 

در زبان چینی بھ ) نیلوفر-لوتوس( ھوا ین لی. ی استدر رابطھ با جادوگر) تصویر و مصور( ششاز ریشھ ) سوسن
 گیاه ساحلی جاودانگیکتب پھلوی یا  ھوم سفیداین معنی حاوی ھمان توصیف از . استحامل بار و مسئولیت معنی 

 پادمایمیکنند و بیش از این مشابھ با  حفاظتاز آن ) بُرنده، کوسھ ماھی( کرَ ایرانیان است کھ دو ماھی ) گیوکرنھ(
ظاھراً . را بر غنچھً خود حمل میکند) الھھً درک و توجھ( لکشمی وان است کھ الھھ زیبای قھر و جدایی و بیمرگیھند

نظر بھ معنی لفظی ایرانی این گل آن در ایران بھ . در اساس نام یا لقب دیگر وی بوده است) نگھبان نیلوفر( پادماپانی
ست کھ چندان تشابھ و ھمخانوادگی نزدیک با ھم ندارند و این خود نشان انواع و اقسام گیاھان زینتی و زیبا اطالق شده ا

گستردگی و عمومیت این نام است کھ آدم از  بر اساس این. در فرھنگ ایرانی دارد) ھوم سفید( نیلوفراز اھمیت دیرین 
کی دقت منظور از گرچھ با اند. توضیح فرھنگ دھخدا در باب نیلوفر تا حدودی دچار سرگشتگی و سر در گمی میگردد

در اینجا بھ بررسی ھا و توضیحاتی می پردازیم کھ قبالً . بودن آن مشھود و محرز است نیلوفر آبی سفیدھمان  نیلوفر
 : انجام گرفتھ است گل نیلوفردر باب نام و نشان 

-lien(ھوا ین یل،در زبان چینی ) padma( پادمادر زبان سانسكریت  گل نیلوفرنام ): سایت میراث فرھنگی( نیلوفر
hua( رنگھ، بھ زبان ژاپنی )Range( لوتوسو در انگلیسی ) ، رز پنبھ ایlotus (نیلوفر در شرق باستان . است
بھ فینیقیھ و از ) احتماال از مصر(در سده ھشتم پیش از میالد تصویر نیلوفر. قدر اھمیت دارد كھ گل رز در غرب ھمان

ھای فنیقی بھ  الھھ. ھا گاھی جانشین درخت مقدس بوده است فت و در این سرزمینآنجا بھ سرزمین آشور و ایران انتقال یا
ھای آسیا مورد  این گیاه در مصر باستان و در بسیاری از بخش. عنوان قدرت آفریننده خود، گل نیلوفر در دست دارند

نوس كھنی بود كھ كیھان از آن زیرا آب نماد باستانی اقیا. گردد جنبھ تقدس نیلوفر بھ محیط آبی آن برمی. پرستش بود
از آنجا كھ گل نیلوفر . رفت نیلوفر كھ بر روی سطح آب در حركت بود بھ مثابھ زھدان آن بھ شمار می. آفریده شده است

خورشید خود منبع الھی حیات است و از این . شود بھ خورشید شباھت دارد دم باز و درھنگام غروب بستھ می در سپیده
ھا، آفرینش، باروری، تجدید حیات  پس مظھر ھمھ روشنگری. رفت تجدید حیات شمسی بھ شمار می رو گل نیلوفر مظھر

و دایره خود از این جھت كھ . ای شكلند اش دایره ھا و میوه ھا، گل زیرا برگ. نیلوفر، نماد كمال است. مرگی است و بی
ھایش در لجن است و با این حال  زیرا ریشھ. معنوینیلوفر یعنی شكفتن . آید ترین شكل است، نماد كمال بھ شمار می كامل

ھایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد  شود و گل ھای تیره خارج می روید، از آب بھ سمت باال و آسمان می
اش نماد بند ناف است كھ  ھای نیلوفر مظھر ماندگاری و ساقھ ریشھ. رود نیلوفر كمال زیبایی نیز بھ شمار می. كنند می

العاده یا تولد الھی  نیلوفر نماد انسان فوق. كنند دھد و گلش پرتوھای خورشید را تداعی می نسان را بھ اصلش پیوند میا
رومی،  -در فرھنگ آشوری، فینیقی و در ھنر یونانی. شود آلود خارج می ھای گل است زیرا بدون ھیچ ناپاكی از آب

رگ و تولد دوباره، رستاخیز و زندگی بعدی و نیروھای نوزایی نیلوفر بھ معنی تدفین و مجلس ترحیم و نشانگر م
در فرھنگ بودایی، . ونوس است –ھای یونانی، رومی عالمت مشخصھ آفرردیت  نیلوفر در اسطوره. طبیعت است

بینیم كھ در یك نیلوفر كامال شكفتھ بھ  گاھی بودا را می. شود ظھور بودا بھ صورت شعلھ صادره از نیلوفر تصویر می
در معابد . شود در حقیقت در تعلیمات بودایی، نیلوفر تا حد زیادی در قلمرو ماوراطبیعھ وارد می. تخت نشستھ است

در فرھنگ چینی، نماد . بودایی، نقش نیلوفر وجود دارد و نیلوفر جزو ھشت عالمت فرخندگی در كف پای بودا است
باشد  نیز می) یكی از چھار فصل(است و عالمت تابستان پاكی، حفاظت، ظرافت روحانی، صلح، باروری و تجسم زنانھ 

دانند،، زیرا گیاھی است كھ در یك زمان، غنچھ می دھد، گل  ھا، گل نیلوفر را مظھر گذشتھ و حال و آینده می چینی. 
ی آن را آید اما آلودگ ھای آلوده بیرون می طور نماد نجابت است، بھ این دلیل كھ از آب ھمین. دھد كند و دانھ می می
) osiris(روی یك نیلوفر رو بھ روی ازیریس ) Horus(ھای مصری، چھار پسر ھوروس  در اسطوره. پذیرد نمی

رع، خورشید ـ خدا و آفریننده . مظھر باروری و پاكی و بكارت است) Isis(گل نیلوفر بھ عنوان نشانھ ایزیس . اند ایستاده
نیلوفر نشانھ . آید میده است یا سر او از گل نیلوفر بیرون میمصری بھ صورت كودكی مصور شده كھ بر روی گل آر
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ھا بھ صورت غنچھ و گاه  آراستند كھ نیلوفر را بر روی آن ای می ھای معابد مصری را بھ گونھ سرستون. مصر علیا بود
ماد جھان بھ در فرھنگ ھندی، گل نیلوفر گلی است كھ از خود بھ وجود آمده و نامیراست و ن. كردند گشوده حجاری می

چاكراھا بھ شكل . بھ مفھوم محور جھان در مركز آن تصویر شده است) meru" (مرو"گاھی كوه . شمار می رود
بیدار شوند، نیلوفرھا باز می ) چاكراھا(شوند كھ با نماد چرخ مرتبطند، ھنگامی كھ این مركز  نیلوفرھایی تصویر می

شویم كھ  ھای ھندی با سھ خدای اصلی مواجھ می در اسطوره. ا استنام یكی از حركات یوگ Lotus. چرخند شوند و می
خر كھ در أدر یك اسطوره مت). خدای نابودكننده(و شیوا) خدای نگھدارنده(، ویشنو)خدای آفریننده(برھما : عبارتند از

ر حركت بوده بھ ھای كیھانی د ریگ ودا بھ آن اشاره شده است، آمده كھ چگونھ كیھان از نیلوفری زرین كھ بر روی آب
ھنگامی كھ مراسم او جای خود را بھ مراسم ویشنو داد وی را بعدھا بھ صورتی . وجود آمد و از آن برھما متولد شد

یك الھھ ھندویی بھ نام پادماپانی . روید، نشستھ است مجسم كردند كھ بر روی گل نیلوفری كھ از ناف ویشنو می
)padmapani(الكشمی، ھمسر ویشنو و پارواتی ھمسر . ت كھ نیلوفر در دست داردوجود دارد كھ بھ معنی زنی اس

ھای رودگاھی بر روی نیلوفر  در ھندوستان كھ رود برایشان اھمیت بسیار دارد، الھھ. شیوا ھم با نیلوفر در ارتباط ھستند
در . كنیم ھده میھای آن مشا جمشید و در نقش برجستھ در فرھنگ ایران باستان، ھم گل نیلوفر را در تخت. سوارند
ظاھرا گلی كھ در دستان . شود بستان كرمانشاه ھم، گل نیلوفر مربوط بھ زمان ساسانیان دیده می ھای طاق حجاری

از آنجا كھ این گل با آب در ارتباط . شود، نماد صلح و شادی بوده است  جمشید دیده می پادشاھان حجاری شده در تخت
 .ای روان استاست نماد آناھیتا ، ایزد بانوی آبھ

در فرھنگ دھخدا ذیل واژه : مطلب فوق را با توضیح بیشتری آورده استخبرگزاری میراث فرھنگی ـ گردشگری ـ 
این گیاه آبزی است و در مناطق … ھاست آبی، نزدیك بھ تیره آاللھ نیلوفرمعمولی یا  نیلوفر“…: است  آمده” نیلوفر“

این گیاه را غالبا بھ عنوان یك گیاه زینتی در استخرھا و … مسطح استبرگھایش قلبی شكل و … روید گرم و معتدل می
 …” كارند ھا می حوضچھ

 

كھ پاپیروس نشانھ نیل  درحالیدر مصر نماد باروری، تولد دوباره، نیروی سلطنتی و عالمت مشخصھ نیل علیا بود، ...
 .شود كنار گاو نر، شیر، قوچ، ابوالھول و مار دیده می نیلوفرنگاری مصری،  در شمایل. شد سفلی قلمداد می

گل . اند ایستاده) osiris(رو بھ روی ازیریس  نیلوفرروی یك ) Horus(ھای مصری، چھار پسر ھوروس  در اسطوره
رع، خورشید ـ خدا و آفریننده مصری بھ . مظھر باروری و پاكی و بكارت است) Isis(بھ عنوان نشانھ ایزیس  نیلوفر

 .آید بیرون می نیلوفرصورت كودكی مصور شده كھ بر روی گل آرمیده است یا سر او از گل 

ھا بھ صورت غنچھ و گاه گشوده حجاری  را بر روی آن نیلوفرآراستند كھ  ای می ھای معابد مصری را بھ گونھ سرستون
دم باز  در سپیده نیلوفراز آنجا كھ گل . در دست دارند نیلوفرھای فنیقی بھ عنوان قدرت آفریننده خود، گل  الھھ. كردند می

 .شود بھ خورشید شباھت دارد و درھنگام غروب بستھ می

 .شد ه شناختھ میشود و بھ عنوان نیروی مولد و آفرینند در فرھنگ سومری و سامی در كنار ایزدان و ایزدبانوان دیده می
را مظھر گذشتھ و حال و آینده  نیلوفرھا گل  آن. در فرھنگ چینی نشانھ پاكی، صلح، تجسم زنانھ و باروری است

 . دھد كند و دانھ می دھد، گل می دانند،، زیرا گیاھی است كھ در یك زمان، غنچھ می می

ھ ممكنات، پاكی، زیبایی، سالمتی، طول عمر و در فرھنگ ھندو، نماد خودزایی، نامیرایی، نوزایی ازلی، شكفتن ھم
 .بخت است
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خدای (، ویشنو )خدای آفریننده(برھما : شویم كھ عبارتند از ھای ھندی با سھ خدای اصلی مواجھ می در اسطوره
در یك اسطوره متاخر كھ در ریگ ودا بھ آن اشاره شده است، آمده كھ چگونھ ). خدای نابودكننده(و شیوا ) نگھدارنده

ھنگامی كھ . ھای كیھانی در حركت بوده بھ وجود آمد و از آن برھما متولد شد یھان از نیلوفری زرین كھ بر روی آبك
مراسم او جای خود را بھ مراسم ویشنو داد وی را بعدھا بھ صورتی مجسم كردند كھ بر روی گل نیلوفری كھ از ناف 

 . روید، نشستھ است ویشنو می

 . در دست دارد نیلوفرزنی است كھ  معنیوجود دارد كھ بھ )padmapani(ادماپانی یك الھھ ھندویی بھ نام پ
 .سوارند نیلوفرھای رود گاھی بر روی  در ھندوستان كھ رود برایشان اھمیت بسیار دارد، الھھ

یك بینیم كھ در  گاھی بودا را می. شود تصویر می نیلوفردر فرھنگ بودایی، ظھور بودا بھ صورت شعلھ صادره از 
تا حد زیادی در قلمرو ماوراطبیعھ وارد  نیلوفردر حقیقت در تعلیمات بودایی، . كامال شكفتھ، بھ تخت نشستھ است نیلوفر

 .جزو ھشت عالمت فرخندگی در كف پای بودا است نیلوفروجود دارد و  نیلوفردر معابد بودایی، نقش . شود می

با : با خورشید در ارتباط است نیلوفر .آفرردیت ـ ونوس استھای یونانی، رومی عالمت مشخصھ  در اسطوره نیلوفر
مظھر تجدید  نیلوفرخورشید خود منبع الھی حیات است و از این رو گل  .شود طلوع خورشید باز و با غروب آن بستھ می

 .مرگی است ھا، آفرینش، باروری، تجدید حیات و بی پس مظھر ھمھ روشنگری. رفت حیات شمسی بھ شمار می

نام  Lotusدانیم كھ  می. دھد ھای ابدی ھستی را شكل می در واقع چرخ خورشید و چرخھ. گردد رخ نیز تداعی میبا چ
این چاكراھا بھ شكل نیلوفرھایی . در یوگا ھفت چاكرا یا ھفت مركز لطیف در بدن داریم. یكی از حركات یوگاست

، ھنگامی كھ این )كرا با واژه چرخ از یك ریشھ استكھ واژه چا جالب این(شوند كھ با نماد چرخ مرتبطند  تصویر می
 .چرخند بیدار شوند، نیلوفرھا باز می شوند و می) چاكراھا(مركز 

ترین شكل  ای شكلند و دایره خود از این جھت كھ كامل اش دایره ھا و میوه ھا، گل زیرا برگ. ، نماد كمال استنیلوفر
 .آید است، نماد كمال بھ شمار می

ھای تیره  روید، از آب ھایش در لجن است و با این حال بھ سمت باال و آسمان می زیرا ریشھ. شكفتن معنوی یعنی نیلوفر
 . كنند ھایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می شود و گل خارج می

است كھ انسان را بھ اش نماد بند ناف  مظھر ماندگاری و ساقھ نیلوفرھای  ریشھ. رود نماد زیبایی نیز بھ شمار می نیلوفر
 .كنند دھد و گلش پرتوھای خورشید را تداعی می اصلش پیوند می

طور نماد  ھمین. شود آلود خارج می ھای گل العاده یا تولد الھی است زیرا بدون ھیچ ناپاكی از آب نماد انسان فوق نیلوفر
 .پذیرد را نمی آید اما آلودگی آن ھای آلوده بیرون می نجابت است، بھ این دلیل كھ از آب

آبی  نیلوفررا در فارسی بھ نام گل آبزاد یا گل زندگی و آفرینش و یا  نیلوفرگل . در ایران نماد نور است نیلوفر :در ایران
 .ھای روان است جا كھ این گل با آب در ارتباط است نماد آناھیتا ، ایزد بانوی آب از آن .اند نامیده

دار سیلك، بر دستھ خنجر لرستان و  ل را حاشیھ پیالھ طالیی املش، روی سفال نقشدر فرھنگ ایران باستان، نقش این گ
 .توان دید می… 

بر بدنھ كاخ آپادانا، در دست بزرگان ملل، در : كنیم ھای آن مشاھده می جمشید و در نقش برجستھ را در تخت نیلوفرگل 
ن این گل در مراسم رسمی و درباری متجلی شده ھا در زمان ھخامنشیا حاشیھ لباس ھخامنشیان و بر روی پایھ ستون

شود، نماد صلح  دیده می) در نقش بار عام(جمشید  است، ظاھرا گل نیلوفری كھ در دستان پادشاھان حجاری شده در تخت
 .و زندگی بوده است

ھای  ر حجارید. ھا حك شده است اند كھ نقش این گل بر روی آن ھایی پیدا شده عالوه بر این، در تخت جمشید ریتون
شود كھ در نقش مربوط بھ اردشیر ساسانی زیر پای  مربوط بھ زمان ساسانیان دیده می نیلوفربستان كرمانشاه، گل  طاق

 .ایزد مھر قرار گرفتھ است
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را  نیلوفرھای ساسانی كھ ھمان گل  ھای تیسفون و بیشاپور نقش روزت بری در زمان ساسانیان، بر روی یك سری از گچ
 .شود كنند، دیده می تداعی می

توان گفت كھ ایشتار بابلی و  می. ھا ھمتا دارد كھ در بیشتر تمدن ای جھان شمول است، چنان آناھیتا اسطوره:آناھیتا
اشی در  وتی ھندی، آرتمیس یونانی، دایانای رومی، آی خانم افغانی، ننھ خاتون سغدی،  عیالمی، نانای سومری، سرس

 .ھمگی یك كاراكتر دارند  تای ایرانی با اختالف جزیی، تقریباً مكتب زروانی لرستان و آناھی

اند كھ بھ ھمھ جھان  ای پیوستھ این دو بھ اسطوره رودخانھ. وتی بیش از بقیھ، بھ آناھیتا نزدیك است از این میان، سرس
یاد شده ” دبانوبھترین ایز“و ” بھترین رود“، "بھترین مادر“بھ عنوان ” وتی سرس“در ریگ ودا از . آب داده است

چھ درباره آناھیتا در باورھای اوستایی  توان با آن ای است كھ آن را می وتی رودی آسمانی است و این نكتھ سرس. است
ای سوار است و آن را  او نیز بر گردونھ: وتی از یك نظر دیگر ھم با آناھیتا قابل سنجش است سرس. است، سنجید

 .نام است ھای آناھیتا ھم با یكی از اسب) باد(” وایو“وتی یعنی  رسھای س راند و ھمچنین یكی از اسب می
آناھیتا را بھ عنوان ایزدبانوی . است” رود توانای پاك“تقریبی  معنیبھ ” اردوی سور اناھیتا“نام كامل این ایزدبانو، 

، ماھی، نیلوفرگل : بارتند ازجا كھ این ایزدبانو با آب در ارتباط است، نمادھای او ع و از آن. شناسیم ھای روان می آب
 … سبوی آب و 

” آناھاتا چاكرا“، )چاكرای چھارم(توان بھ آن اشاره كرد این است كھ یكی از ھفت چاكرا  موضوع جالب دیگری كھ می
بھ ھمسانی واژه آناھاتا و . این چاكرا در ناحیھ قلب واقع شده و نشان آن نیلوفری با دوازده برگ است. شود نامیده می

   .اھیتا توجھ كنیدآن

 :نیلوفرجشن 

كھ در آثار الباقیھ از آن یاد  نیلوفرجشن . یاد شده است” تیرگان“و ” نیلوفر“ھای مربوط بھ ماه تیر، از دو جشن  در جشن
 .شده است برگزار می) خرداد روز(شده در روز ششم از ماه تیر 

 : بھ نقل از فرھنگ دھخدا داریم

و . اند نام روز ھفتم باشد از ھر ماه شمسی و بعضی روز ھشتم گفتھ…مرداد“: آرد” مرداد“مولف برھان قاطع ذیل 
خوانند و در این روز ھر كھ  نیلوفرو این جشن را جشن . فارسیان بنابر قاعده كلی این روز را عید كنند و جشن سازند

 .حاجتی از پادشاه خواستی، البتھ روا شدی

 chn.ir: منبع 

 )مطابق لغت نامھ دھخدا( یلوفرن

 . گیاھی است از تیره ٴ نیلوفرھای آبی کھ نزدیک بھ تیره ٴ آاللھ ھا است  نیلوفر معمولی یا نیلوفر آبی (اِ ] (ف َ  [نیلوفر 
درازای دمبرگ طویل  . برگھایش قلبی شکل و مسطح است. ناطق گرم و معتدل می رویداین گیاه آبزی است و در م

. یک گیاه زینتی در استخرھا و حوضچھ ھا می کارند این گیاه را غالباً بھ عنوان. است و برگھا در سطح آب شناورند
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از دانھ . داوی بھ کار می رودبرکھ ھا و حوضچھ ھا می خزد بھ عنوان قابض در ت ساقھ ٴ خزنده ٴ این گیاه کھ در کف
 .نیز جھت جلوگیری از ازدیاد قوه باه استفاده می شود ھای آن

برگھای این گونھ نیلوفر . ھای نواحی گرم می روید گونھ ای نیلوفر آبی است کھ در برکھ ھا و حوضچھ: نیلوفربزرگ  
لبھ ٴ برگھایش کھ . ھایش تا دو متر ھم می رسدھستند بھ طوری کھ قطر پھنھ ٴ برگ آبی دارای پھنھ ٴ وسیع و جالب توجھی

برگھای این گیاه بھ  دایره ٴ وسیعی بر سطح آب قرار می گیرند بھ طرف باالبرگشتھ است ھمین برگشتگی لبھ ٴ  مانند
را بھ برگھای این گیاه داده است بھ طوری کھ  طرف باال با توجھ بھ وسعت پھنھ ٴ برگھا حالت یک قایق کوچک مدوری

. گلھایش نیز نسبةً بزرگ و داری گلبرگھای فراوانی ھستند. گیرد تحمل کند اند وزن طفلی را کھ بر روی آن قرارمی تو
قرمز می  محیط گل سفید است و ھرچھ بیشتر بھ طرف مرکز گل متوجھ شویم رنگ گلبرگھا متمایل بھ رنگ گلبرگھای

خوراکی است ازین جھت این گیاه را  استھ ٴ فراوان ومیوه اش کروی شکل و خاردار است و دانھ ھایش محتوی نش. شود
 .نیز گویند ذرت آبی

  .گلھای سفید دارد یکی دیگر از گونھ ھای نیلوفر آبی است کھ: نیلوفر سفید

برگھا و گلھایش بر خالف . معمولی دارد گیاھی است از تیره ٴ نیلوفرھای آبی کھ گلھایی شبیھ نیلوفر آبی :  نیلوفر ھندی
دوگونھ ازاین گیاه شناختھ شده است یک گونھ ٴ آن . باالتر قرار می گیرد عمولی از سطح آب در حدود یک مترنیلوفر م

سفید یا قرمز  گونھ ٴ دیگر دارای گلھای. گلھای زردرنگ است و خاص مناطق گرم آمریکای جنوبی است  کھ دارای
فراوان دارند و بھ باقالی مصری و الفول  ائیدانھ ھایش ذخائر غذ. است و در مناطق گرم آسیا و اروپا می روید

 .المصری موسومند

این گیاه خودرو است و بھ سرعت  . گونھ ای نیلوفر یا پیچک است کھ بیشتر بھ نام لبالب موسوم است :  نیلوفر باغی
و نموش ھم سریع  اکثر نقاط ایران در مزارع و باغچھ ھا می روید تکثیر می یابد گلھایی بھ رنگ سفید یا گلی دارد و در

تکیھ گاه  زمینی بروید کھ نزدیکش گیاھی یا تکیھ گاھی نباشد روی زمین می خزد، اما ھمین کھ بھ این گیاه اگر در.است 
عنوان سبزی آش استفاده می کنند، خوراک  از برگھایش بھ. یا گیاه دیگری رسید دور آن می پیچد و از آن باال می رود

گیاه زیان زیادی بھ مزارع خصوصاً مزارع غالت و کتان و شاھدانھ  اما این. می شود خوبی نیز برای دامھا محسوب
 ریشھ کن ساختن آن نیز دشوار است زیرا ریشھ ھای نازکش در اعماق. آنھا جلوگیری می کند می رساند چون از رشد

شیشھ ٴ مھبولھ و لوایھ و ح نامھای دیگر این گیاه. زمین فرومی رود و از ھر تکھ ٴ کوچک یک پیچک تازه می روید
الغراب و قھقھھ و لبینة و عصب صغیر و بور طخیلھ  پیچک باغی و لبالب و لبالب صغیر و علیق و مداد و طربوش

 . است
پوشیده از کرک و گلھائی بھ  گونھ ای نیلوفر یا پیچک است کھ دارای ساقھ ھای خزنده و برگھائی :  نیلوفر پیچ ھندی

منشاء اصلی این گیاه امریکای . خوشھ مجتمع می باشند یا بنفش یا سفیداست کھ بھ صورترنگھای زیبای ارغوانی 
درصد مواد نشاستھ  40 ریشھ ھای متورم این گیاه دارای. فرانسھ نیز کشت می شود مرکزی است اما در شمال افریقا و

گیرد و مانند سیب  یھ قرار میدرصد مواد پروتیدی است ، از این جھت مورد تغذ 4 درصد قندھای مختلف و 20 ای و
ھائی از این گیاه می روید کھ در زبان محلی آن  در جنوب ایران بھ ویژه بلوچستان گونھ. زمینی از آن استفاده می شود

این گیاه حب النیل و عجب و قرطم ھندی و حسن الساعھ وحب العجب و  نامھای دیگر. را گجر الھوری می نامند
 . و عجب گیاه و چھارمرجھ است رکیو زی دمةالعشاق و مرچایی

و پیچنده دارد و گلھایش سفیدرنگ  یکی از گونھ ھای نیلوفر باغی است کھ پایا است و ساقھ ٴ باالرونده : نیلوفر صحرائی
: نامھای دیگرش . و در اکثر مزارع و بیابانھا بھ حالت وحشی می روید سانتی متر است 4 تا 3 بزرگی گلھا بین. است 

و  کبیر و پیچک صحرائی و اقسیان و حبل المساکین و عشاق الشجر و عصب و بدسغان و بدشغان لبالبسکرجا و 
 . بداسغان و بدشگان وبدسکان و کف الکلب و راحةالکلب است

نیلوفر در  .)فرھنگ فارسی معین. (نیلوفر کھ در عھد ناصرالدین شاه از اروپا بھ ایران آوردند انواع:نیلوفر فرنگی 
یا سرخ کم رنگ و لطیف ،  گل آن چون شیپوری است بھ رنگ آبی سخت مطبوع. مروزی قسمی پیچک است تداول ا

گل . آفتاب پرست . گل ازرق . زدن آفتاب بپژمرد در نھایت صفا و طراوت کھ صبح زود باز شود و چند ساعت پس از
لف. (کبود  .) یادداشت موٴ

اوست ، بیخش  نیلوفر اسم فارسی است و کرنب الماء عبارت از). ذخیره ٴ خوارزمشاھی . (اسپرغم ھاست  نیلوفر از
بھ قدر سیبی شبیھ بھ قبھ ٴ خشخاش و  مانند زردک و ساقش نرم و طولش بھ قدر عمق آبھا، برگش بھ سطح آب و ثمرش

ایل آب و اکثر او کبود و بعضی سرخ و آن ھندی است و بعضی م در آن تخمھای عریض سیاه و بالزوجت و گلش بیرون
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من . (گویند کھ بری او نیز می باشد بھ زردی و تیرگی و بعضی از  گلی است معروف کھ با آفتاب). از تحفھ ٴ حکیم موٴ
آب ھا ایستاده بود و بعضی در آب  نبات او در مرغزارھا و). از برھان . (آب سر برمی آورد و باز با آفتاب فرومی رود

از . (سفید بود شبیھ بھ شکوفھ ٴ سوسن و میان گل او زعفرانی بود د و گل اوپنھان باشد و باقی نبات او بر روی آب بو
از ) (االرب  از منتھی. (آن را نینوفر نیز گویند، فارسی است ، و آن در آب ایستاده روید). بیرونی  ترجمھ ٴ صیدنھ ٴ

کھ » فر«بدان رنگرزی کنند و  کھ» نیل » : کلمھ ای اعجمی است و گفتھ اند کھ مرکب از دو جزء است). اقرب الموارد
نیلوفر دو ). از اقرب الموارد. (بنیل ، الن الورقة کانھا مصبوغة بالجناحین  مجنح: بھ معنی پر و جناح است ، فکانھ قیل 

دیگر . را کول گویند آفتابی و ماھتابی ، آفتابی سرخ باشد بھ وقت طلوع آفتاب شکفتھ می شود و بھ ھندی آن قسم باشد
این ھر دو نوع بھ وقت شام شکفتھ می شود و . کبودی  و آن دو نوع است یکی سفید محض و دیگر سفید مایل بھماھتابی 

 و خان آرزو در چراغ ھدایت نوشتھ کھ نیلوفر سوای گل معروف است کھ درآب. کار برند در ادویھ ٴ یونانیان ھمین را بھ
و رجوع بھ انجمن آرا و ). اللغات  از غیاث. (و آن نیلی باشدروید، گلی است دیگر کھ بیاره ٴ آن بر درخت دیگر پیچد 

 :فرھنگ رشیدی شود

  کبت نادان بوی نیلوفر بیافت 
  خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت

  نیلوفر نشست وز بر خوشبوی
 .رودکی . چون گھ رفتن فراز آمد نجست

 
 .) حدود العالم. (ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد] بلخ [ از وی 

  گفتم چو برگ نیلوفر بود پیش ازین
 .)273 دیوان چ دبیرسیاقی ص(فرخی  . ارغوان گفتا کنون ز خون عدو شد چو

 
  تا بھ دی ماه گل سرخ نباشد در باغ

 .فرخی .نوروز نباشد گل نو نیلوفر تا بھ
 

 تا بود لعلی نعت گل نار
 .فرخی .نیلوفر چون کبودی صفت

 
  گفتی کھ درزدند ھزاران جای

 .ناصرخسرو .نیلوفر تش بھ گرد خرمنآ
 

  گر بھ روی تازه سوی روی آتش بنگری
 .)453 دیوان ص(ناصرخسرو  . ھمی تو تازه نیلوفر کنی روی آتش را

 
 چرا پناه دل من بھ زیر زلف تو کرد

 . قطران .از شب تاری نفور نیلوفر چو باشد
 

 مشنو از شب پرک حکایت خور
 .یسنائ .نیلوفر گرد حربا برآی و

 
  حوض ز نیلوفر و چمن ز گل سرخ

 .مختاری . کان بدخشان کوه نشابور گشت و
 

 ھمچو چنبر باد چفتھ ھمچو نیلوفر کبود
 .سوزنی . حاسدت از رنج و از بداختری قدو خد

 
 رای تو کھ آفتاب فضل است و ھنر

 .انوری ...شب از نیلوفر گر یاد کند نیم
 

  ز آسیب دست دلبرش نیلی شده سیمین برش
 .خاقانی . نیلوفرش بر آفتاب انداختھ سیاره ھا
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  روی چو آفتاب بھ چشم چو نرگست
 .خاقانی . بھ نیلوفر آفتاب آن تازگی دھد کھ

 
  نیلوفر خورشید جمال تو منم

 .خاقانی . منم خاکستر آتش خیال تو
 

  چو عاجز گشت زین خاک جگرتاب
 .نظامی . افکند بر آب چو نیلوفر سپر

 
  شکنجھ ٴ خواب چشم نیلوفر از

 .نظامی . قلعھ ٴ آب جان درانداختھ بھ
 

  فلک را کرد نیلی پوش پروین
 .نظامی . بھ نسرین موصل کرد بھ نیلوفر

 
 چو نیلوفر در آب و ماه در میغ

 .سعدی . پرنیان است پری رخ در میان
 

 خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز
 .سعدی .در او خیره بماند ابصار نقشھایی کھ

 
  آه اگر وقتی چو گل در بوستان یا چون سمن

 سعدی . گلستان یا چو نیلوفر در آبت دیدمی در
 

 آنکھ چون اللھ ازین پیش جگرسوختھ بود
 .ابن یمین . ازین پس سپر افکند بر آب ھمچو نیلوفر

 
 نیلوفر از آب سر برآورد و نمود

 .)از تاج المآثر؟( .دیده ٴ زراندود مژگان کبود و
 
سیھ پوشان ماتم ). آنندراج . (زنند اال سیھ پوشان ماتم  ؛ گل نیلوفر کھ از جھت سیاھی رنگ وی بر سرنمی -ماتم نیلوفر 

  : )از مصطلحات الشعراء) (غیاث اللغات . (رنگی بر سر زنند گل نیلوفر را از جھت سیھ
 شمع نیلوفر ماتم زده از شعلھ بھ سر

 .) از آنندراج(ئب صا . شبم بس کھ ز ھجران کسی ظلمت اندوخت
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 است میانھ آسیای کشورھای در چنگیزخان اساطیری نقش آلپمیش حماسھ
 

خان (= چنگیزخانو سرگذشت ) کشورگشا(= آلپمیشجای بسی تعجب است کھ محققان این ھمھ تشابھ بین اسطورهً 
: باز شناسند چنگیزخانصل تاریخی آن را از ا آلپمیشرا ندیده و نتواستھ اند، فرع اسطوره ای ) فرمانروای زمین

ھمسر چنگیزخان ) بورتھ خاتون( وجینا بورتھیا ) برچین= چینندهً محصول (بورتھ داستانھای مربوط بھ اسارت 
ھا و اسارت خود مارکیتتوسط ) دارای نشان و سمبل مقدس= بالگوتایاز مادر ناتنی اش ] یا برادر[ -خواھرھمچنین (

، بھ وضوح در بورتھھا و سرانجام موفقیت وی در نبرد با مخاصمانش و آزادی  اوت تائی چیچنگیزخان توسط 
 چنگیزخاناسم بی برو برگرد خاص قھرمان انگاشتھ و  آلپمیشولی محققین عنوان . بیان شده است آلپمیشاسطوره 

دن خدای گوتھای در اساس او(اودیسھ را با   آلپمیشبومی را گذاشتھ، بھ دور دستھا سفر کرده و اصل اسطوره 
در داستان . در شاھنامھ سنجیده اند منیژه و بیژن -و داستانھای جنگ ایرانیان و تورانیان) ژرمنی، در نزد یونانیان

:                                                                               اسطوره ای آلپامیش این وقایع چنین بھ خاطر مانده است  
است كھ برای حفظ استقالل و یكپارچگی قبایل ترك و  و جنگاور ظلم ستیز در این داستانھا آلپامیش یك شخصیت... "

عشق بھ .وی با اخالق حسنھ و حسن سلوك می تواند الگوی مردم خود باشد. استقرار صلح و آرامش مبارزه می كند
دختری  ازشخصیتھای دیگر داستانھای آلپامیش،.تمیھن،عالقھ بھ مردم و صداقت در رفتار از خصوصیات آلپامیش اس

خواھر و یادگار ) دارای نشان طالیی مقدس( »قلدرغاچ«ھمچنین . است كھ محبوبھ آلپامیش می باشد» برچین«بھ نام 
                                   .                                                                                                   آلپامیش است

قبیلھ (ھا  قلماقكھ توسط » برچین«، وی برای نجات محبوبش  دوره اولزندگی آلپامیش بھ دو دوره تقسیم شده است در 
با » برچین«وی پس از نجات .اسیر شده بھ آن سرزمین سفر كرده و با پھلوانھای قلماق مصاف می كند) مغوالنای از 

.                                                                             ه و پدر وی را بھ قبیلھ خود منتقل می كندوی ازدواج كرد  
آلپامیش برای نجات پدر و مادر ھمسر خود از دست قلماق ھا با تابچھ خان حاكم ظالم قلماق می جنگد اما  ،دوره دومدر 

وی پس از این مدت از زندان فرار كرده و حاكم .سال در زندان قلماق ھا می ماند شكست خورده و اسیر می شود و ھفت
-محسن ( .ظالم را می كشد و دوست خود كیقباد را بجای وی بر مسند قدرت می نشاند و بھ سرزمین خود باز می گردد

                                                                                                      )."انبخش ادبیات تبی :تنظیم " پاك آیین
  

 )دایرة المعارف بزرگ اسالمی دبا( 391:مقالھ شماره1: جلد ،شیآلپم
 

نام وی بھ صورتھای گوناگون اما شبیھ . مرکزی آْلپَمیش ، یا آلپمیش، قھرمان ازبک داستانھا پھلوانی حماسی اقوام آسیای
 ، باشقیرھا ، تاتارھای قازان و حتی تاجیکھا بھ رغم تفاوت گویش،)ھـ م(، آلتاییان  قھا، قراقالباقھابھ ھم نزد ازبکھا، قزا

جداگانھ با دو موضوع  ای از داستانھاست کھ بھ دو بخش آلپمیش شخصیت اصلی مجموعھ. ضبط و شناختھ شده است
این قسمت با . بر حریفانی از قبیلھ رقیبمبارزه  دست یافتن بر محبوب از راه چیرگی در. 1: شود ویژه تقسیم می

سفر دور و . 2. پذیرد دخترعمو و محبوبش و باز گرداندن او بھ قبیلھ پایان می نیواج او با برچزدپیروزی آلپمیش و ا
آزاد ساختن عمو و  اردوکشی پھلوان بھ قلمرو حکومتی قبیلھ رقیب با ھدِف کسب افتخار قومی و انگیزه شخصیِ  دراز و
اش با غاصب  ھمسر وی بر خالف اراده سر، و بازگشت پیروزمندانھ پھلوان، درست در روزی کھ قرار استپدر ھم

این بخش نیز با کشتن غاصب و ). اولیس در اساطیر یونانی شبیھ موضوع داستان(قدرت و مقام پھلوی ازدواج کند 
اسارت  او در سفر با خطرات بسیار، از آن میان .رسد ھمسر و مقام رھبری قبیلھ بھ پایان می دستیابی دوباره آلپمیش بر

اما با کمک دختر خان از زندان  شود رو می ھفت سالھ در سیاھچاِل خان ستمگر قبیلھ قالموق ، تیچھ خان ، روبھ
ای  ازبکھا دستخوش دگرگونیھایی شده و از آن جملھ داستان ویژه افسانھ آلپمیش نزد. گردد گریزد و بھ قبیلھ باز می می
  .)دایرةالمعارف شوروی(یادگار ، پسر آلپمیش تصنیف گردیده است  جع بھ ماجراھایرا

کرده است، اّما  روایات گوناگوِن این افسانھ حماسی، ھریک رنگ و ویژگیھای محلّی خاّص خود را پیدا گرچھ روایات
  .و آرمانھای واالی انسانی توأم با صلح تالش مردم برای استقالل، عدالت، زندگی: موضوع اصلی ھمة آنھا یکی است

تا  8بر اساس برخی شواھد تاریخی تصنیف آن بھ میانھ قرون . دانستھ نیست تاریخ سختن این داستان حماسی بھ درستی
در این . گردد می یعنی دوره تاریخی مقاومت اقوام آسیای مرکزی در برابر فرمانروایان خونتاجی باز م17تا  14/ق11

) اکنون ناحیھ شورخان در جنوب ازبکستان(تَْرَمذ  ھ الپمیش بر ساحل دریاچھ بیسون در شمالداستان، کنگرت ، قبیل
بھ ) م1510-1451/ق916-855(خان  م با سپاھیان سیبک1500/ق905قبیلھ درحدود  این. زندگی چادرنشینی داشتھ است

این امر . اند شده کنگرت، ازبک خوانده روایت ازبک، قاراقالپاق و قزاق، الپمیش و قبیلھ او، 3در . کوچید این سرزمین
از سوی دیگر وقایع داستان در . م است16/ق10 خان در قرن گواه بر این است کھ تاریخ داستان پس از فتوحات شیبک

ژرمونسکی و ظریف اف معتقدند کھ در زیر روایات . این منطقھ رخ داده است دوره پیکار قبایل مسلمان با طوایف کافر
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کنگرتھا در کناره دریاچھ آرال  ای است کھ تر نھفتھ است کھ اینک از میان رفتھ و مربوط بھ دوره ای کھن افسانھ کنونی
تقریباً ھمھ روایات این داستاِن . حواشی آلتای زندگی چادرنشینی داشتند تر از ان ھنگامی کھ در اند یا حتی قدیم ساکن بوده

تا  4، 2(متفاوت  بان شعری آن ساده، شامل بندھایی با تعداد ابیاتقطعات بھ کار گرفتھ شده و ز. است حماسی بھ شعر
انجام ) افسانھ سرایان(شفاھی اثر کھ توسط بخشیان  است و کامالً با سنت ادبی این اقوام و شیوه انتقال) بیت 15و  10
) م1955-1872(ی روایت از این داستان، منظومھ ازبکی بخشی فاضل یولداش اوغل مشھورترین. شده، تناسب دارد می

م 1939عالمجان در  خالصھ این متن را حامد. بند است 14‘000درازترین روایت از این داستان و مشتمل بر  است کھ
کوچتف و بخش دوم را لِف پنکوفسکی بھ  سپس خالصھ بخش نخست این اثر را درژاوین و. در تاشکند منتشر ساخت
ترجمھ کامل اثِر یولداش . م در تاشکند منتشر شد1944مونسکی در ژر این ترجمھ با مقدمھ. شعر روسی برگرداندند

 روایات ازبکی. م در تاشکند با ترجمھ لف پنکوفسکی بھ چاپ رسید1974م در مسکو و 1958 و 1949اوغلی در 
اپ م در تاشکند بھ چ1969در  مانده کھ از آن میان تنھا روایِت بخشی بردی دیگری نیز بھ نقل از سایر بخشیان باقی

  .رسیده است
متن کامل . در قازان بھ چاپ رساند کھ فقط بخش دوم حماسھ را شامل بود االسالم اف م شیخ1896روایت قزاقی را در 

مختارعمر  م با برگردان1961م در آلما آتا بھ چاپ رسید کھ ترجمھ روسی آن در 1939دیفایف در  قزاقی بھ کوشش
  .خانویچ عوض اف واسمیرنوا منتشر گردید

نقل از جیھ مرادبک ، محمد اف، بخشی اھل تورکول ، کھ تنھا بخش اول آن بھ روسی  روایت قاراقالپاق این داستان بھ
م در 1941و  م، در مسکو1937روایت کامل در . م در تاشکند بھ کوشش دیفایف بھ چاپ رسید1901شده، در  ترجمھ

از اِن اقوام باشقیری و آلتایی است و از  ھ آلپمیش ھست کھدو روایت منثور نیز از حماس. تورکول و تاشکند منتشر شد
متن باشقیری بھ کوشش دیمتریف و با ترجمھ روسی بسونف در . داد اصل با روایات اقوام آسیایی مرکزی تفاوت

  .م در نووسیبرسک بھ چاپ رسید1941نماید، در  تر می گردید و روایت آلتایی کھ قدیم م در اوفا منتشر1941
  .مقدمھ دمیدچیک منتشر گردید م در شھر دوشنبھ با1959جیک این داستان حماسی نیز با ترجمھ روسی آن در متن تا

م در تاشکند منتشر گردید، منبع مفیدی برای بحث 1959در  از این میان کتاب آلپمیش کار ظریف اف و چیچروف کھ
  .تسپیرامون این حماسھ ملی ا

  :لمعارف بزرگ شوروی؛ نیزدایرةالمعارف اسالم؛ دایرةا: مآخذ
Library of Congress, Library of Congress Classification Schedules: Author Lists, 1942-62, p. 

75, 1963-67, p. 210, 1973-77, p. 30, 1979, p. 504. 
 ادبیّات بخش
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بوشھر استان کھن بندر و شھر پنج نشان و نام بر نظری  

کھ نظرم در مصاحبت با دوستمان چمنکار بھ برازجان  نگارنده :جان بھ معنی جایگاه منسوب گرازان استبراز
. تشخیص دادم) وراز پھلوی( گرازدر ھمان نگاه اول جزء براز در این نام را علی االصول صورتی از نام . معطوف شد

لذا مسلم بھ . اول حیوانات بومی ذکر شده است در ویکیپدیای فارسی ھم در شرح جاذبھ ھای طبیعی برازجان در ردیف
نام برازجان در اصل ورازگان بوده است کھ طبق قاعده تبدیل حروفات پھلوی بھ فارسی دری تبدیل بھ . نظر میرسد

چھ شواھد دال بر قدمت دیرین این شھر می . بھ احتمال زیاد این معنی نام عیالمی آنجا نیز بوده است. وراز شده است
یا  حتیریردر این ناحیھ از شھری بھ نام تصحیف شده )  117-116صفحھ (حمدهللا مستوفی در نزھت القلوب  .باشند

بھ نظر صورت . است برازجاننام برده است کھ بی شک ھمان ) گرازمنسوب بھ شھر = خنزیرهدر اصل ( ختیزیر
واھد و اسناد ارمنی و ایرانی و عیالمی بنا بھ ش چھ گل نبشتھ ھای تخت جمشید باشد تیرازیشعیالمی این شھر ھمان 

در زبان پارسی معنی  یش-وراز-تیبھ صورت  تیرازیشنام  عیالمی سمبلی گرازوش داشتھ است تیروتور، تیرایزد 
محل ( تائوکھرا با بندر باستانی  برازجانو مفصل نام گروھی بدون تحقیق دقیق . را می داده است محل پناھگاه گرازان

ده باید ھمان تَوج  .مقابلھ نموده اند کھ خطایی بارز است) یعنی جایگاه نیرومند تَوجیا علی القاعده ھمان  ستبر و نیرومند
 روکھتایا (تاروا انطباق آن با . باشد برازجانغربی شمال  در) محل سترگ= تیو کانھیا  تائوکاعلی القاعده ھمان ( کھنھ

در منطقھ  یزادتھ بردیھ وهمقر حکومتی ) ھمان بندر طاھری حالیھ( تاروامقابلھ درست نیست چھ ) محل دژ و نگھبانی= 
 گائوماتھ بردیھخلیج فارس بوده است و از اینجا توسط برادر خوانده و شوھر خواھر خود " سرزمین بلمرانان= اوئیتیا"

ھای در گرازتوضیح ویکیپدیا در باب . بر امور نیمھ شرقی امپراطوری ھخامنشی نظارت و فرمانروایی داشتھ است
  :از این قرار است برازجانسمت 

گیسکان، کوھستان سر بھ فلک کشیده و استوار چون مردم دشتستان، در شرق برازجان  :ناجزارب جاذبھ ھای طبیعی"
کیلومتر طول و رود فصلی معروف آرد و در  ۲۱۵با (و دالکی ) کیلومتر طول ۲۳۰با (رود شاپور . قرار دارد

را می ) سدر(از درختان معروف این سرزمین نخل، گز، کویر و کنار . معروف شھرستان ھستندبرازجان، از رودھای 
، بزکوھی، مارمولک و گوسفند و از پرندگان ھم بھ کالغ زاغی گرازھم می توان بھ  حیوانات بومیاز . توان برشمرد

رین جاذبھ ھای طبیعی دشتستان مھمت. ، فنچ تاجدار، فنچ مجنون، تیھو، چغول و سینھ سرخ اشاره کرد)قالسوزوک(
کیلومتری جنوب شرقی برازجان و ارتفاعات اطراف آن،  ۱۸در ) ع( نخلستانھای سرسبز، شاھزاده ابراھیم: عبارتند از

کیلومتری  ۱۵، آبشار شول ، آبشار فاریاب در پشتکوه، چشمھ زیرراه در )دشت نرگسی و بام بلند(کوھستان گیسکان 
کیلومتری جنوب برازجان،  ۸، چشمھ آب گوگردی در دالکی، پارک جنگلی سرکره در )روستای زیرراه(برازجان 

 ").شبانکاره(امامزاده شاه پسرمرد در بوشکان، سد انحرافی سرقنات، سد رئیسعلی دلواری 
  

عدم  باید نامی از آن در منابع قید شده باشد کھ بھ سبب. در منابع عھد اسالمی یک معماست بندر بوشھرنام و نشان 
در نزھت القلوب حمدهللا مستوفی در این منطقھ کھ بخشی از والیت فارس . شباھت ظاھری از آن باز شناختھ نشده است

بیش از ھر نام ) محل دارندگان چادرھای بزرگ( بوشکاناتبھ شمار رفتھ است، اسامیی ذکر شده اند کھ در میان آنھا نام 
نام آن را بعد از ناحیھ عرب نشین ساحلی اعمال سیف ذکر میکند و در  حمدهللا مستوفی. دیگری جلب توجھ می نماید

یعنی بوشکانات (چند ناحیھ است گرمسیر و در او خرما بسیار بود و در آن والیت ھیچ شھری نیست : مورد آن می گوید
ھ وجود رودخانھ ای این اطالعات و اینکھ ب. و حاصلشان غلھ و خرما باشد) امکانات و تشکیالت شھر نشینی نداشتھ است

 بوشکاناتتحت نام  بوشھرمعلوم می نماید کھ  -کھ مستوفی معموالً بدانھا اشاره میکند -در آن نواحی اشاره نمیشود
در جنوب آن ھمان علی القاعده از تلفظ  ری شھر .در دوره اسالمی قصبھ معتبری بیش نبوده است) محل چادر نشینان(

در زبان پارسی کھن بھ جای آن از " ل"بھ علت عدم وجود حرف . م عاید شده استباستانی عھد عیاللیان فارسی نام 
 .است) خشثره( شھردر پارسی باستان بھ معنی جا و مکان و منطقھ و ) یئون( یاناستفاده میشده است و جزء " ر"حرف 

محل (=  انیمارو لی فارسی نام او. کنونی یاد میشود بندر دیلمدر محل  )انیمھ رو( انیمھرواز بندر  بوشھردر سمت 
حمدهللا مستوفی در باب . است) در اینجا منظور مار ماھی(  مارھم بھ عربی بھ معنی  دیلمو نام دوم یعنی ) مار ماھی

از دژ مستحکم ]) نام ایرانی کتان"[گیاه برگ سرنیزه ای"، منظور محل دارای سر نیزه ایتلخیص یافتھ از ( سینیزشھر 
در جای آن شھر کھن  امام حسنآن خبر داده است کھ می دانیم اکنون این نام بھ صورت ) ین، مأمن حصمأمن حصن(
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در . اسناد تاریخی کافی موجود است) سینیزمحصول عمده ( کتاناز  سینیزدر باب وجھ اشتقاق نام . باقی مانده است
 .ذف شده استبر اثر کثرت تلفظ ح" ر"علی القاعده حرف ساکن  میانی  سینیزبھ  سرنیزیتلخیص 

 
)برگرفتھ از سایت مرکز پژوھش سالمت خلیج فارس( بندر سی نیز، شھر علم و صنعت  
 یرش دھھا كشتیگاه پذیج فارس جایخل ھبزرگ كران یبندرھا یسوم و چھارم ھجر یبا اوج تمدن مسلمانان در سده ھا

ج فارس آغاز و یخل یان در شمال غربین بندرھا با بندر مھرویا هریزنج. ن و ھندوستان شدندیقا، چیآفر ما ازیانوس پیاق
دانان و جھانگردان مسلمان ھمچون  یجغراف. افتی یراف امتداد میرم و سرانجام بھ سیز، خبابھ، نجین یسپس بھ س

م بوده یز سھین یبندر بزرگ س یخیتار ییایرافم جغیدر ترس یاقوت و مستوفی، ی، ابن بلخی، ابن حوفل، مقدسیاستخر
بزرگ آن، در  ھز ھمراه با كتابخانین یرا دانشگاه سیات داشتھ است زیز حیش از اسالم نیز، پین یشك، بندر س یب. اند

ز در ین یابن بلخ) 1.(ان بوده استیعصر ساسان یاز مراكز علم یكیشاپور،  یشھر و جندیر یكنار دانشگاھھا
است كھ از  یدان ین جغرافی، نخستیاصطخر. را توسط مسلمانان نگاشتھ است ین شھر پارسیش ایرح گشافارسنامھ، ش

پارس قلمداد  یاقتصاد بازرگان هریاز زنج ین بندر را حلقھ ایاو ا. اد كرده استی، یقرم چھارم ھجر ھمیز در نین یس
                           )2.(نموده است یبزرگتر معرفن یاز، آن را نسبت بھ بندر مھروین ییاید وسعت جغرافیكرده و از د

ر و یسال دوباره از عمر خود را با س یز كھ در حدود سیچھارم ن هنگار سد ی، جغرافیابوالقاسم محمدبن حوقل بغداد
ن یا یرانھ ھایو )3.(ان شناسانده استیز را بزرگتر از مھروین یگذرانده است، بندر س یاسالم ین ھایاحت در سرزمیس

شمال بندر گناوه بھ شكل ارتفاعات  یلومتریست كیلم و بیجنوب بندر د یلومتریك 16حصار در  یبندر اكنون در روستا
لومتر در شمال و حداقل یك 2شرق،  یلومتر در سویك 3بھ مسافت  یرانھ ھا، پھنھ این ویا. مانده است یبر جا یتپھ مانند

م یا نیخور امام حسن تا ساحل در یرانھ ھا كھ در شمال غربین ویا. ده اندحصار را پوشان یلومتر در غرب روستایك 3
 :سدینو یم یف كرده است اصطخریآن را توص ییایجغراف یفرسنگ فاصلھ دارد، ھمانگونھ كھ اصطخر

 )4(».م فرسخ فاصلھ داردیا نیده و تا دریواقع گرد یدر كنار خور«
ان وسعت یو ابن حوقل در ب ید گفتار اصطخریان، نشانگر تأئیبندر مھرو یرانھ ھا با بازمانده ھاین ویسھ وسعت ایمقا

 .ان استین بندر نسبت بھ بندر مھرویبرتر ا ییایجغراف
ن لنگرگاه یدند، بعنوان نخستیكش ین از بصره بادبان میر ھندوچیما كھ در مسیانوس پیاق یھا یكشت یان برایبندر مھرو

 ارجان یراه باستان. فارس و اصفھان بود یتجار یگاه صدور كاالھاین، جاینن بندر ھمچیا. كرده است یفاء مینقش ا
 ین راه باستانیز از این یسلطان یسلطانعل. است یخیار مھم تاریبس یاز راھھا یكیان، یدر فارس بھ بندر مھرو )بھبھان(

ن گذرگاه كھ بھ شكل كوه یمان ان بھ آثار ساختیاو ھمچن. اد كرده استید یان رسیق ارجان بھ مھرویكھ از اصفھان از طر
 )5.(كند یھ مشخص است اشاره مین كردن گردنھ ھا و پلھا در كوھستان كھكلویو سنگ چ یبر

شم، چگونھ است كھ در شش یابر هجاد ییایو در ینیر زمیان در مسیمھرو یك بازرگانیت استراتژیبا توجھ بھ اھم
ن، راه یھمچن. داشتھ است یرگیبر آن چ ییایوسعت جغرافد یكند كھ از د یز رشد مین یچون س یآن، شھر یفرسنگ
ج یمھم شمال خل یارتباط یاز راھھا یكیداشتھ است،  یز جاین یس یج بھ بندر حنا كھ در شش فرسنگ توّ  -رازیش یباستان

 .فارس بوده است
توان  یداشتھ است، نم یاان جیان دو بندر ھم حنا و مھرویا، در میدر یم فرسنگیز كھ در نین یس یایبا توجھ بھ جغراف

ان كھ یز نسبت بھ بندر مھروین یس ین برتریبنابرا. كرد یك بندرگاه تلقیو درخشش اقتصاد آن را تنھا بعنوان  ییشكوفا
 .ن كردییگر تبید یست از روزنھ ایبا یداشتھ است را م یرگیز چین یآن نسبت بھ س ییایدر یاقتصاد بازرگان

ن یدر ا ین و كشت كتان، موجب رشد صنعت كتان بافیریش ینیرزمیز یتن چشمھ ھاز و داشین ین سیسرزم یزیحاصلخ
 .مبدل كرد ید منسوجات صنعتیبا توان تول یاقتصاد هك قطب بالندیشھر شده و آن را بھ 

ز، جنّابھ و تّوج ین یدر س یكتان یجامھ ھا ید صنعتی، بھ تولیدر قرم ششم ھجر یدر قرم چھارم تا ابن بلخ یاز اصطخر
 .اشاره كرده اند

ن امر ھمھ اتفاق دارند كھ عطر آن چنانكھ یمعروف است، و در ا یزین یس یكتان یپارچھ ھا«… : سدینو یابن حوقل م
ن یمعتقد كھ ا یگریچسبد، و گروه د ینم یچ پارچھ ایچسبد بھ ھ یكھ دارند م ین پارچھ ھا بھ سبب لطافت و نعومتیبھ ا

 )6(».ت كتان آن استیخاص
 یم یزین یس ھشود كھ جام یادآور میار مشھود بوده است و ابن حوقل یبس یز در قرون وسطین یس یكتان یجامھ ھا

 یزین یس ھپارچ یرا كھ برا یكتان. ع ماوراءالنھر نفوذ داشتیع فارس در صنایشود كھ صنا ینجا معلوم میگفتند و از ا
 ید، صنعت نساجیپس بدون ترد) 7.(شده است ید میولز تین یآوردند و بعد در خود س یالزم بود در ابتدا از مصر م

ن بخش در یافتھ و شمار صنعتگران ای یش میوستھ افزاید آن پیرشد داشتھ و حجم تول یزان محسوسیز بھ مین یدرس
 یگاھیجا یاسالم ین ھایدر سرزم یز توانستھ است در صنعت نساجین ید بوده است و سین بندر رو بھ تزایصنعت در ا

 .دا كندیمستحكم پ
ن بندر شد كھ یشھر در ا یبورژواز ھز موجب ظھور طبقین یدر س یصنعت یبازرگان یتھایفعال یھمتا یگسترش ب
شناخت، نھ تنھا ھنر و  ین راھنماین رو بھتریاز ا. آن شھر منعكس است یسفال ساز ین رشد در تكنولوژینمودار ا

ن شھر یمانده از ا یبرجا یز، پژوھش در سفال ھاین یر سد یو مردم شناس یجامعھ شناس ھنیبلكھ زم یفرھنگ اسالم
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 .است
 یست كاربردیبا ینبوده و م یند كھ گوپال، ابزار جنگینما ین میافتھ ھا چنین یا ھمجموع. باشد یز مناسب نمیپرتاب ن

سطح  فراوان آنھا در یخاص گوپال ھا و پراكندگ یكیزیو ساختار ف یبر اساس شكل ھندس. آن جست یگر را براید
 یكتان باف یصنعت یكتان در كارگاھھا یو عمل آور یتوان تصور كرد كھ در صنعت نساج یز، مین یس یرانھ ھایو
كشف . گرفتھ است یز انجام مین یس یسفالگر یز در كارگاھھایز كاربرد داشتھ اند و احتماالً ساخت گوپال ھا نین یس

آن در كنار آبراه سور  یخیز در مجاورت گورستان تارین یس یدر انتھاب بخش غرب یمنحصر بفرد سفالگر یكوره ھا
د و باوقار پوالد ین كوره ھا توسط فرزندان رشیا(گذارد  ین تصور مھر صحت میشود بر ا یم یكھ بھ خور عبدو منتھ

 .)شوند یمراقبت م یحصار كشف شده و بخوب یاز روستا یراویل
 یكیزیات فیاز خصوص. داشتھ روغن چراغ بوده است ینقش صادراتد آن یتول هز كھ فرآوردین یگر سید یعیاز صنا یكی
بات یاز مشتقات ترك یكیا یبوده است  یاھیگ هك فرآوردین روغن یا ایتوان گفت آ ین رو نمیست، از این ین روغن نشانیا

 یتمدن اسالمآوردند در  یكھ از آنھا روغن بدست م یاھیر آن دستھ از مواد گیدر ھر صورت استخراج و تقط. نفت خام
پنبھ،  ھد از دانیدھد كھ چگونھ با یر عطرھا، شرح میو تقط یمیدر اثر جامع خود، كتاب ش ----خاص داشت و  یتیاھم

) یاھیروغن گ(ر قطران یز در مورد تقطیروغن استخراج كرد، و حسن الراھھ، ن یاھیگ یگر دانھ ھایاز خردل و د
 .ارائھ داده است یمتعدد ینوشتھ ھا

ز اشاره ین بندر نیروغن چراغ ا هفراور یاد كرده اند بھ توان صادراتی یزینیس هانان مسلمان، ھر جا از جاد یجغراف
 یاز بھ پژوھشیز نین یس ین روغن در شھر صنعتیا یعمل آور یت و چگونگیدر ھر صورت شناخت ماھ. كرده اند

 .گسترده دارد
كھ : سدینو یم یاقوت حمویاما . درخشد یم یتمدن اسالم ھك شھر نمونیز بعنوان ین ی، بندر سیچھارم ھجر هتا سد
 یران ساختند كھ جز اندكین تصرف كرد، و شھر را چنان ویخون یس از نبردیبندر را یھجر 321ھا در سال  یقرمط

ز بھ ین یس یسم سقوط شھر صنعتیمكان یز در مورد چگونگیمورخان و باستان شناسان معاصر ن ).11(نماند یاز آن باق
كارگران یز بدست پین یس یرانیدر مورد و یاقوت حمویدگاه یرسد كھ د یاما بنظر نم. اقوت استفاده كرده اندیار گفت

اد كرده و مسجد و داراالماره و یز ین یاز س) یھجر 375( یرا مقدسیز. ح باشدیصح یھجر 321در سال  یقرمط
 .آن را ستوده است یبازارھا

ز در قرن ھشتم ین یھر چند حمدهللا مستوف. ز اشاره كرده استین یس یت اقتصادیمدر قرن ششم بھ اھ ین ابن بلخیھمچن
 یبوده و نم یابن بلخ ھك اقتباس وارده، واژه از فارسنامیز پرداختھ است اما، گفتار او تنھا ین یس یبھ صنعت كتان باف

 )12.(ز در قرن ھشتم آگاه شدین یات سی، از حیتوان بھ استناد نوشتار مستوف
، شكوه خود را از دست داد و مبادالت پارس در راه یچھارم ھجر هدر سد یراف، پس از زلزلھ ایر بزرگ سبند
 یافت ولیش ادامھ یك هریق جزین از طریا و چیآس یقا، ھند و جنوب شرقیج فارس با عربستان، شرق آفری، از خلییایدر

انوس قرار داشتند ھمزان با یاق ----ك منطقھ یكھ در  رمیز جنابھ و نجین یان، سیمھرو یبندرھا یسمیچرا و با چھ مكان
توأمان  یآن كاوش یراز است و جستجو در چگونگ هخود را از دست دادند ھنوز در پرد یجاً، رونق بازرگانیھم و تدر
 .بدطل یرم را میز، جنابھ و نجین یان، سیاز فارس بھ ارجان، مھرو یارتباط یك محورھایو ژئوپلت یاسیس ییایدر جغراف

مانده  یسفال بر جا یآكنده از سنگ و مالط گچ و تكھ ھا ----، تنھا یز در تمدن اسالمین یس ھنیریاكنون از شكوه د
را در گذر از  یھجر1256محمدشاه قاجار در سال  یاز مأموران رسم یكیرت ین با حیرانھ ھا نخستین ویوجود ا. است

 .زدیانگ یحصار برم یروستا
است و  یبھ باغ عبدالعل یو مسم یحصار باغ كوچك یھده بھ قریك ربع فرسنگ نرسیو بھ فاصلھ « : سدینو ین مأمور میا

ن بود كھ دو چاه بزرگ كھ از اعال تا اسفل یب باغ مزبور ایر است و از جملھ غرایاشجار درون باغ مزبور انگور و انج
ن چاھھا را ید ایشھ نمودم كھ شایو با خود اند ھر قدر تفكر كردم. انھ باغ بودیآن را از سنگ و آھك ساختھ بدنھ در م

ن آنھا مستفسر شدم، جواب دادند كھ ینفقره را از ساكنیا. امدین باغ خور كرده باشند بھ عقل درست نیبخصوصھ بھ جھت ا
ن یاشود و از قر یدا میار پیبس ین نواحین چاھھا در ایدا شد و مذكور ساختند كھ از این چاھھا پیھنگام غرس درختان ا

را كھ یز. را داشتھ یت و آبادیت معموریبوده و نھا یار بزرگین شھر بسیخارجھ بھ ظاھر و مشخص است كھ سابق بر
ن آثارھا یز در آنجا واقع، لھذا از ایو امام زاده چند ن. شمار است یار و قبرستان بیھ حصار خرابھ بسیدر خارج قر

 )13(».ار آباد بودهیش بسیشود كھ در زمان پ یمشخص م
رت ھر یشكستھ سفال است كھ ح ین و تكھ ھایسفال یاز نمونھ ھا یز، شمار فراوانین یشھر س هاكنون در سرتاسر گسترد

ساختند  یبزرگان نم ین را تنھا برایسفال یآن است كھ ظرفھا همقدار فراوان سفال، نشاندھند. زدیانگ یرا برم یكاوشگر
جھ ین نتیا. گشت یم یشھر ھانیم ھكردند كھ شامل بازرگانان و طبق یرا ازن ظرف استفاده م یبزرگتر ھبلكھ جامع

 ھجامع ھانیم ھطبق ھقین شده است كھ با سلیتزئ ییشتر ظرفھا با خط و نقش و طرحھایشود كھ ب یاز آنجا حاصل م یریگ
 .داشتھ است یھمخوان یاسالم
، یا یز، كھ گاه درخشندگین یراز بندرس خاك پررمز و یان خرده سفالھا و بر رویر پرتو آفتاب جنوب، در میدر ز

باشند كھ خاك  یم یشھ ایظروف ش ھشكست ین درخشش ھا ساطع از تكھ ھایا. كند یرا مجذوب م یننده ایچشمان ھر ب
ر حرفھ ھا از یمانند سا یشھ گری، صنعت شیدر اوائل تمدن اسالم. آراستھ اند یروزه ایز را ھمچون فین یز سیحاصلخ
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افت شده است و یو سامره  یدر ر یشھ ایاء شیاز اش ی، آثاریاول تا سوم ھجر یاز سده ھا. نمود یرویپ یسنت ساسان
 )15و14.(مشھور بوده است یتمدن اسالم هساخت دمشق در سرتاسر دور یشھ ھایش

ان، یراف و بندر مھرویز نسبت بھ بندر سین یدر س یشھ ایظروف ش یو تكھ ھا یشھ ایش یر آوندھایچشمگ یفراوان
شھ ینات صنعت شیخاص تزئ یكھایتكن .باشد ین شھر مین صنعت در ایو كاربرد ا یشھ سازیانگر رونق صنعت شینما

است از  ییز خود نشانھ ھاین یس یشھ ایاء شیدر اش ی، دندانھ زدن، رگھ رگھ كردن و مبناكاریطان كاریمانند ق یساز
 .زین یدر س ین ھنر تمدن اسالمیا ییروا

ن روند یا ھادام. با گل و تپھ یاھیگ یبا مضمونھا یھندس یطرحھا یاست بسو یشیگرا ینات معماریئدر تز یھنر ساسان
 .است یز متجلین یاسالم یھا یدر گچ بر
ز كھ بصورت ین یشھر س یاز آن در معمار ییافت شده است كھ كشف نمونھ ھایراف یدر س ین گچ بریاز ا یینمونھ ھا

 .ز استین یس یك ھنر معماریستیكرد سمبولیانگر رویگ است نمابرگ و ساقھ بر هشد یر گچ بریتصاو
شمار از  یب ییافتھ است نشانھ ھای یز تجلین یكھ در س یو صنعت نساج ی، فلز كاریشھ سازی، شی، سفالگریمعمار

ما و یم سیتوان یراث مین میرا در خود نھفتھ دارد كھ با پژوھش در ا یتمدن اسالم یو ھنر یسم فرھنگیعرفان و سمبول
 یخ و فرھنگ اسالمیك كتاب درس تاریز، ین یس یرا شھر صنعتیز. میرا فراھم آور یتمدن اسالم ھك بندر نمونی یالگو

 .است یرانیا
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  آغاجری ترکان نشان و نام و منشأ باب در تحقیقی
 

و آگاتیرسی ھمان مردم ملداوی ھست بوده آکاتزیر، ساراگور، ھمان ترکان برتاس  و سابیر -اجریغآ  
مردم = آغاج ایَچری( اجریغآبا  ) مردم جنگلی/درخت صاحبان یا سرور لشکری( اجریقآدر رابطھ با یکی بودن 

= ار-تاھتا= یعنی مردم منطقھ پر درخت اری-آغاجیا  درون تنھ پوسیده درختان کننده درشکارچیان کمین یا  جنگلی
شان این قبیلھ بزرگ ترک بحث کوتاھی بین من و دوست و ھموطن در غربت مان حسن بایگان معنی و نام و ن و  )تاتار

حسن بایگان در این نامھا تفاوتی بین . انجام گرفت و تحقیق در باب موضوع ادامھ صحبت دارای نتایج بسیار جالب شد
مردم منطقھ دو نظر از ریشھ . می دید کھ در وجھ غالب قضیھ حق با ایشان بود) درخت= تلخیص آغاج ( آغاو  آقا

مردم در تقابل با ھم بررسی گردید و منتج بھ جدا بودن این اسامی مشابھ شد و نظر سوم یعنی  مردم ارتشیو  جنگلی
یا بھ معنی شکارچیان کمین کننده در درون میان و تنھ ) خبر مسلمین برتاسخبر ھرودوت،  یالیھً گا/ھیالیھ( جنگلی

از آقاجری برای  قبیلھ لشکریو معنی عام  آغاجریبرای نام   قبچاقادل و مترادف تقریبی نام پوشیده درختان یعنی مع
، مردم کنار آب آرام یا پشنگ، شینگھ ی-او-پا( پچنگو  قبچاقاساساً بھ نظر میرسد ترکان غربی . آنھا عاید گردید

قبایل خویشاوند یک ) برتاس( اجریغآو  دباشگر) دورسو، بجناق، ، قازاقدرنا/غاز= پرندهً پای در آب"دارنده توتم 
                                                                                                             :قوم ترک زبان واحدی بوده باشند

 ھونھابھ عنوان متحدان  اآکاتزیرھآرتور کسلر در کتاب خود  قبیلھ سیزدھم از پریسکوس بیزانسی ضمن لطیفھ ای از 
ولی کاریداش رئیس . امپراطور بیزانس خواست ایشان را بھ اتحاد با روم تشویق نماید"کھ بدین مضمون یاد می کند 

آتیال رقیب کاریداش را . ھا رشوه ای را کھ بھ او پیشنھاد شده بود، کافی ندانست و با ھونھا متحد باقی ماندآکاتزیرطماع 
کاریداش از این دعوت تشکر بسیار کرد  و . اشت و از او دعوت کرد کھ برای دیدار بھ دربار بیایداز سر راه وی برد

برای یک مرد فانی بسیار مشکل خواھد بود کھ بھ صورت خدا نگاه کند، چون ھمانطور کھ ھیچ کس نمی تواند بھ  «گفت
آتیال باید از این . »ترین خدایان نگاه کندقرص خورشید خیره شود کسی ھم نمی تواند بدون صدمھ دیدن بھ صورت بزرگ

."                                                                   چون ریاست کاریداش را تأیید کرد. چاپلوسی خوشحال شده باشد  
؛ یعنی مردم ھا آغاج ایچری(ھا آکاتزیرھبر کاریداش رو ) مردم منسوب بھ اسب، اسب سوار(ھونھا رھبر آتیال نامھای 
می . گرفت سرور سپاھیانو  اسببا  جھش کنندهرا بھ ترتیب می توان بھ معنی ) تاتار/ار-تاھتا=منطقھ جنگلیدرون 

یعنی  آق خزررا مارکوارت بھ معنی  )مردم منطقھ جنگلی( آکاتزیرخود کلمھً . بوده است ھونھادانیم اسب حیوان توتمی 
بوده ) در معنی سروران اسب( بیاتمترادف نام ترکی ایشان  ھوننام سکایی . خزرھای سفید گرفتھ است کھ خطاست

سگپرستان در ( یسابیرنشانگر بھ ترتیب ھمان مردم ھونھای  آکاتزیرو  )بی ایتدر ھیئت ( بیاتاست و نامھای ترکی 
قھ روس نشین دیگر در این منط آغاجریچون مردمی بھ نام . ھای جنگل نشین استبرتاسو ) زبان ایرانی و سکایی

 آکاتزیرھانگارنده قبالً نام . دیده نمیشوند؛ لذا باید این مردم کثیر از آنجا بھ نقاط دیگر دنیا از جملھ ایران کوچ کرده باشند
سنجیده بودم ) مردمی کھ در مراسم سنتی خود را با لکھ ھایی خال خالی رنگ میکنند(خبر ھرودوت  آگاتیرسھایبا نام 

یعنی ( ملداویائیھاسانسکریت –سکایی مترادف با سکایی  -در زبان سانسکریت آگاتیرسھاچھ نام  کھ بیراھھ رفتن بود
می  آغاجری ھانادر بیات در کتاب خود مھاجرین توران زمین در باب . می باشد) می آرایندلک با عالمت  مردمی کھ

 488وام خزر محسوب می شدند، در سال کھ از اق )باسیلی=مردم جنگلی یا مردم ارتشی و حکومتی( آغاچریھا: " آورد
 488بھ جنوب قفقاز رفتند و در سال ) ایل زرین و حکومتی(ھا ساراگورمیالدی و ھشت سال بعد مردمی تحت نام 

با  508نام داشت در سال ) بسیار نیرومند( آمبازوککھ  سابیررئیس اقوام ترک . میالدی با ساسانیان بھ نبرد پرداختند
میالدی  515-516در سال ھای  .وان جنگ کرد، ولی فرزندانش با او پیمان بستند و علیھ روم جنگیدندقباد  پدر انوشیر

تا قونیھ پیش رفتند بھ طور کلی تا پایان سلطنت قباد ، آران وگرجستان ومنطقھ شمال  ،ارمنستان را اشغال کردند و
ن مناطق کشور خزر ھا نیز گفتھ اند این جھت بھ ای از آذربایجان در دست خزرھا واقوام نزدیک آنھا بود

."                                         مرکز اینھا بوده است قبالھشھر  و) ،طبری،ابن خردادبھ، تاریخ یعقوبی 194بالذری(  
 ھون سابیرییا ) سرباز سرورآغاجری، در معنی ( آغاچرییا ) خاویارخورندگان (ھا  خزراین مطلب دال بر این است 

از آنجاییکھ از حکومت . نام قوم واحدی ھستند) ایل زرین حکومتی( ساراگورھستند و  معروفدر منابع غربی بھ نام  کھ
ذکر شده ) قوم حکومتی( باسیلیدر شمال کوھستان قفقاز سخن بھ میان نیامده است، یا ایشان تحت نام یونانی  آغاجری ھا

از این . منظور گردیده اند ھاخزریا بھ احتمال کمتر  ھون سابیریتی باید ھمان قوم حکوم ساراگورھااند یا منظور از 
سکایی این مردم گیالیھ ذکر کرده است کھ بھ –میان تصور اول درست تر بھ نظر می رسد؛ چون ھرودوت نام ایرانی 

.  میزیستھ اندبنا بگفتھ ھرودوت در سرزمین این مردم و حوالی آنھا سکائیان آریایی بھ کشاورزی .  معنی جنگلی است
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و حتی بھ ) کسانی کھ سرورشان اسب یا سگ است( بیاتو ) ھیون، مربوط بھ اسب( ھوناز سوی دیگر در واقع 
از نظر لفظی معنی واحدی در زبان سانسکریتی سکایی ) سوارکاران یا سگوندھا= ساویر، اسپار( سابیراعتباری نام 

دال بر این است )  سگ وند یا اسب وند= ار یا سپی ور-سپی( سابیرمجموع دالیل از جملھ شکل واژه . داشتھ اند
در رأس  وناسپ سورھاپدر اواخر قرن دو میالدی . سگپرست یا در رابطھ با شکار با سگ و اسب بوده اند سابیرھا

ھ ب) سابیر=ایل پلنگ یا سگبالدار= ایلی-بارسیا  آقاجری/برتاس= ایل حکومتی( باسیلیو  خزرسپاھیان خود مرکب از 
 برتاسھاھمان ) بارسیلی ھا، یا قوم سلطنتی( باسیلی ھابھ ھر حال مسلم بھ نظر میرسد . ارمنستان ھجوم آورده بود

در عھد انوشیروان اینان  .بوده اند) ھانوقایو اسالف  جیرکھااعقاب ( سابیرانیا از ھمان ) مردم جنگلی، آغاجری ھا(
ھا تصویر  نوقایحیوان توتمی ھم کھ در درفش ملی . نبرد کرده است بھ اران حضور داشتھ اند و انوشیروان با ایشان

یک معنی عمومی نیز داشتھ است و قبایل ترکی بوده اند  آغاچریبھ نظر میرسد نام . است) پلنگ( سگ بالدارشده است 
وم آوردند از کھ در عھد قباد ساسانی بھ جنوب قفقاز ھج )آغاچری( آغاجریگرچھ مردم . بوده اند خدمت لشکریکھ در 

چھ از ) درخت میان پوشیده=شکار کمین کننده در شکاف درخت، از ریشھ قبق( قبچاقانبرتاسھای ھم تبار ھمان 
آغاجریھای از ھمان  نام آغاجریتوضیحاتی کھ در این باب داده شده است بھ وضوح معلوم است کھ بسیاری از قبایل 

بھ وضوح بیانگر معنی لفظی نام ) ار-ساویر، سپی( سابیریعنی نام  .دبوده ان) قبچاقھای شمالغربی دریای خزر( سابیری
بھ ھمین معنی  ار–سَپ ھم بھ صورت  سابیردر شمال غربی دریای خزر است چھ نام  )منسوب بھ سگ( نوقایمردم 
طقھ و مردم آن در جنوب من) تاتارستان/گیالیھ=سرزمین جنگلی( برتاسشھر قابل توجھ است کھ از سرزمین و . است

معرفی کرده است و مرکز  جنگلییعنی  یالیھگ، نشانگر ھمان مردمی است کھ ھرودوت تحت نام مردم غازانبلغاران 
را بھ معنی مردم جنگلی بگیریم، در  آغاجریاگر نام . خوانده میشود) جایگاه جنگلییعنی ( برجانسکآن ھم اکنون نیز 

) شھر چوبی غازان( گلنبھ نظر میرسد نام شھر  .میرسیم )ستانییالیھ ھای باگ(جنگلی  مردماین صورت بھ نام ھمین 
.                                                                                 نیز از ھمین ریشھ ایرانی و سکایی آن گرفتھ شده است  

با توجھ بھ حملھ و  مردم نوقایھستند یا  تھابیا، سابیرانبرای نگارنده بارھا این سؤال پیش آمده است کھ آیا مراد از 
از  نوقایمردم سنت سگپرستی . مھاجرت سابیران بھ ایران در عھد ساسانی دالیل بھ نفع بیاتھا سنگینی می کند

شکارچی خبر ھرودوت کھ  نیاکان این مردم  جیرکھایچنانکھ قبالً گفتھ ایم . قبچاقھای شکارچی  بھ یادگار مانده است
بھ شکار می کرده اند در این صورت نام  اسبو  سگ شکاریبا کمین کردن درون درختان با تیر و کمان و بوده اند 
 -بای( بایاتو  نوقایبا  آغاج ایچریبھ صورت ) مردم کمین کننده درون شکاف درخت( قبچاقدر مفھوم  آغاجری

اسامیی برای قبایل ) آقاچری( ریچاآغو  سابیرو  نوقاییعنی . بھ ھم می رسند) اسب سرور=سگسرور، بای آت=ایت
و   یو خزر  با تركى  مشابھتى  كھ  است  خاص  زبانى  استبر  مردم  زبان  سد كھینو مى  اقوتی. بوده اند قبچاقترک دشت 

   .      این عدم تشابھ در واقع نشانگر التقاط زبان ترکی ایشان با زبان ایرانی سکایی و زبان اسالوی است. ندارد  یبلغار

 حاوی اطالعاتیھا بھ دست داده شده است کھ کامل نیست ولی  آغاجریدر نشریھ انترنتی بایرام چنین اطالعاتی از 
کناره ھای رود ولگا و در منطقھ در  آغاجریدر روزگاران گذشتھ، یعنی در قرن پنجم میالدی قبیلھ ترک : مھمی است

یخی و سفرنامھ ھای قرون اولیھ اسالمی از آنان بھ نام قوم و برخی از منابع تاردشت ھای قپچاق زندگی می کردند 
نام برده اند و از این قوم در دوره سلجوقیان ھم در کتاب مسامره ] آغاجری= مردم جنگلییعنی [ برطاس

آن نام برده شده و از امیر آغاجری آن نام برده شده است و کاشغری  305و  303و  302االخبارآقسرایی و در صفحات 
کتاب خود  31کتاب دیوان لغات الترک خود از این قوم نام می برد و ابوالغازی بھادرخان در صفحھ  40ر صفحھ ھم د

بعدھا قبیلھ آغاجری بھ ھمراه قبایل دیگر اوغوز بھ . قبیلھ ترکان اوغوز می داند 24آنان را یکی از » شجره تراکمھ« 
ردند و برخی از آنان نیز بھ شمال دریای سیاه مھاجرت نمودند و ایران آمده و برخی ھم بھ منطقھ آناتولی ترکیھ کوچ ک

مغوالن نیز در سرکوب آنان در دوره ھالکوخان بھ شدت اقدام نمودند و آنان ھم در تقابل با مغوالن و تیموریان در 
خود از  207و  54و  52و  42خدمت قراقویونلوھای ترک درآمدند و بعد از دوره سلجوقیان جامع التواریخ در صفحات 

امروزه ھم تعدادی از طوایف ترک آغاجری در منطقھ آذربایجان شرقی و در استان . آغاجریان مزبور نام می برد
زنجان و ھمدان و خوزستان بھ سرمی برند و اصوالً منطقھ نفت خیز آغاجری بھبھان کھ در خوزستان است بھ نام این 

اقوام افشار خوزستان در دوره سلجوقیان در منطقھ خوزستان اسکان کھ ھمراه با دیگر . قوم ترک نامگذاری شده است
کتاب تاریخ مراغھ از دھات آنان در این شھرستان آذربایجان  122و  82و  81و  17و  13یافتھ بودند و نیز صفحات 

ر نزدیکی شرقی نام می برد و در استان زنجان نیز برخی دھات متعلق بھ آنان است کھ از آن جملھ ده آغاجری کھ د
 .سجاس قرار دارد و در استان ھمدان نیز در برخی دھات سکونت دارند و برخی نیز بھ شھر ھمدان کوچیده اند

ناحیھ شھر خلخال از آنان یاد می  4القلوب خود در مورد  تکتاب نزھ 81حمدهللا مستوفی در دوره ایلخانی، در صفحھ 
چھار ناحیھ خلخال بود کھ در سابق شھر فیروزآباد نام داشت کھ خامده بیل یکی از : کند و در این باره می نویسد

131 
 



حکامش را آغاجریان تشکیل می دادند و این شھر فیروزآباد را در صفحات دیگر کتاب خود بخشی از طارم زنجان می 
سد کھ کتاب تاریخ تیموریان و ترکمانان در این باره نیز می نوی 203صفحھ . داند کھ چسبیده بھ منطقھ خلخال است

. آغاجریھا ھمراه طوایف دیگر حاجی لو و دوخارھا و بایراملوھا و اینانلوھا از قبایل متحد ایل ترک قره قویونلو بودند
کتاب دیاربکریھ کھ بھ حوادث دوران قرا قویونلوھا می پردازد در این صفحات حود از حسن  145و  37نیز صفحات 

دیار بکریھ می نویسد کھ مسماة  37کھ رئیس قبیلھ آنان بود و در صفحھ  بیک آغاجری در این دوره تاریخی نام می برد
تاتار خاتون کھ خواھر قرا محمد و والده حسن بیک آغاجری بود یک قطار شتر نزد عثمان بیک پیشکش آورد و در 

در رأس قدرت  کتاب دیاربکریھ در جریان قتل اسکندر میرزای قراقویونلو کھ بعد از قرا یوسف قراقویونلو 145صفحھ 
آنان در آذربایجان بود و در دوره شاھرخ تیموری بھ قتل رسید؛ دراین باره می نویسد کھ در جریان اسکندر میرزا 
قراقویونلو جمعی از امرا مثل شھسوار بیرامی و حسن آغاجری نیز با شاه قباد اتفاق نمودند و او را بھ امارت قبول 

شاه قباد خزانھ را متصرف شد و بعضی از آن را بر لشکر قسمت کرد و صورت کردند و با او عھد و پیمان بستند و 
در مورد جھان شاه قراقویونلو کھ در زنجان نیز مسجد جامعی نظیر مسجد . امر بھ عم خود، جھان شاه میرزا اعالم نمود

یوسف را بھ سوالن بیگ کتاب دیاربکریھ وی یکی از بیوه ھای پدرش قره  146کبود تبریز ساختھ بود و بھ نقل صفحھ 
تا از طریق وصلت خویشاوندی با وی ھمبستگی اقوام قبیلھ آغاجری را در مسائل نظامی بھ دست آورد و . آغاجری داد

کتابش از علی بیگ آغاجری نام می برد کھ یکی  542و  271و  241و  197و  194نیز کتاب دیار بکریھ در صفحات 
و ھمین کتاب از علی بیگ . از متحدان سیاسی آنان در مسائل آذربایجان بودکھ . از سران قبیلھ ترک آغاجری بود

خود از وی نام می برد کھ چگونھ در درگیری ھای نظامی دوران آق قویونلوھا 197و  194آغاجری در صفحات 
ی برد کتابش از ھمین علی بیگ آغاجری بھ عنوان سردار جھانشاه قره قویونلو نام م 241و در صفحھ . شرکت داشت

کھ در ایلغار منطقھ ارزنجان نقش داشت و بعد از مرگ جھانشاه قره قویونلو ھم بھ خدمت اوزون حسن آق قویونلو در 
کتاب دیاربکریھ او در تقابل با آق قویونلو ھا از حسن علی فرار کرده و بھ اردوی  471و نیز بھ نقل صفحھ . می آید

از سران قبیلھ آغاجری ترک بھ آق قویونلوھا می پیوندند و از جملھ سلطان ابوسعید تیموری می پیوندد ولی بعضی 
کتاب دیار بکریھ بھ ھمراه حاجی بیگ گاورودی بھ  442و  441و  438حاجی حسن آغاجری بود کھ بھ نقل صفحات 

ض کتاب دیار بکریھ اوزون حسن آق قویونلو ھم در عو 442اوزون حسن آق قویونلو می پیوندد و نیز بھ نقل صفحھ
 . منطقھ قزوین را بھ حاجی حسن آغاجری می دھد

در دوره صفویھ ھم گرچھ طوایف ترک آغاجری یکی از ھفت ایل ترک قزلباش و تشکیل دھنده دولت صفویھ نبودند 
کتاب تاریخ ایلچی نظام  333و  332ولی ھمچنان اقتدار خود را تا حدودی حفظ کرده بودند و بھ ھمین دلیل در صفحات 

ھجری در این کتاب از آقاھای آغاجری و طایفھ آغاجری خوزستان  953ره شاه طھماسب صفوی و درسال شاه در دو
خود از  2371کھ در منطقھ دزفول و شوشتر آن موقع مستقر بودند نام می برد و نیز کتاب مرآت البلدان در صفحھ 

ھزار خانواده ایلی در  7بھ صورت  طوایف آغاجری خوزستان و بھ ھمراه دیگر طوایف لر و بھمنی نام می برد کھ
 243و  152و  138و  122و  72اطراف بھبھان پراکنده بودند و نیز کتاب تاریخ و جغرافیای کھکیلویھ ھم در صفحات 

و در فرھنگ آبادی . خود از قوم آغاجری منطقھ کھکیلویھ و بھبھان نام می برد 453و  452و 412و  411و  395و 
آن و درباره دھستانھای دیزجرود از دھات اقوام ترک  122و  83و  81و  17و  12 ھای کشور نیز در صفحات

خود از تیره  366و بھ عالوه جلد چھارم کتاب آثار و بناھای تاریخی خوزستان و در صفحھ . آغاجری نام برده شده است
زندگی می کردند و در این ھای آغاجری و طوایف دیگر متحد این ترکان خوزستان نام می یرد کھ در منطقھ بھبھان 

اولین آغاجری است کھ از تیره ھای افشار، بیگدلی، تیلکوز، جامھ بزرگی، جغتایی، داوری، شولی، قره : باره می نویسد
جلد چھارم کتاب آثار  400باغی، گشتیلی و برخی لرھا تشکیل شده اند و در حومھ بھبھان زندگی می کنند و در صفحھ 

در اطراف بھبھان و زیدان و قلعھ کالت و طرفین روزخانھ خیرآباد و : ان ھم می نویسدو بناھای تاریخی خوزست
افشار، داوری، : مارون، طوایف آغاجری و قره جری سکونت دارند و تیره ھای آغاجری و قره جری عبارتند از

زبان ھم و خوانین آنھا  جغتایی، شولی، لرزبان، بیگدلی، جامھ بزرگی، گشتیل، قره باغی، تیلکوز، و این طوایف ترک
 .بھ نام آقا شھرت گرفتھ اند؛ مانند یوسف خان پسر آقاخان پسر هللا ور آقا، بھ جای پسر آقای برات آقا و امثال آن

آری امروزه تعداد زیادی از این اقوام ترک زبان ایرانی عالوه از منطقھ آذربایجان و زنجان و ھمدان در خوزستان ھم 
یز آغاجری این منطقھ بھ نام این قبیلھ ترک است کھ قبال متحدان ایل قرا قویونلوھا بودند ولی ھنوز ھستند و منطقھ نفت خ

 . در علم مردم شناسی دانشکده ھای ایرانی تحقیقی درباره این قوم ترک ایرانی انجام نشده است
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 است بوده مرزی نظامی پایگاه معنی بھ  ھرات ناحیھً  پوشنگ شھر نام
 
 

بھ عنوان پایگاه نظامی توسط ) محل پاسبانی و حفاظت= شینگھ -پایو( پوشنگ نظامی پایگاه بگوئیم بھتر یا شھر ینا نام
:" شاپور اول بنا شده بود چھ ھمان طور کھ در مطلب ذیل بیاید مارکوارت ایرانشناس آلمانی در این باب می آورد

نواحی شرقی معطوف داشت و با  ی خود را بھکھ شاپور یکم ساسانی بر تخت نشست، نخست کوششھا ھنگامی
وی در این ). 292گیرشمن، :    نک(قلمرو خود کرد  کوشانیان، متصرفات آنان را ضمیمۀ لشکرکشی بھ سرزمین

از جملھ پوشنگ را بنیاد نھاد و پلی بر روی رودخانۀ ھریرود در کنار پوشنگ  سرزمینھای تازه گشوده شده، شھرھایی
ھم اشاره بھ پایگاه نظامی  زنده جاننام کنونی قصبھ جایگزین شده این شھر یعنی  ." )49وارت، مارک :   نک(ساخت 

مرزی بودن برای نگھداری جان و اموال ایرانیان در مقابل ھجوم کوشانیان و ھپتاالن از سمت نیمھ شرقی فالت ایران 
 .بوده است

 
 :خوانیم می پوشنگ بارهً  در 5573:مقالھ شماره14: جلد )دبا(در دایرة المعارف بزرگ اسالمی 

  
پوشنگ بر سر راه ھرات بھ نیشابور واقع بوده . بزرگ ای کھن در خراسان پوَشْنگ، یا پوشنج، فوشنج، شھر و ناحیھ"
 احتماالً ). 167،…؛ اشکال280یعقوبی،(اشتھ است  و با ھرات یک منزل فاصلھ د ،)2/691؛ ادریسی، 172رستھ،  ابن(

منطبق با پوشنگ تاریخی است  کیلومتری جنوب غربی ھرات، در غرب افغانستان 40مروزی، واقع درجان ا زنده آبادی
  .)664مھربان، (

 مؤلف گمنام رسالۀ شھرستانھای ایران، بنیاد این شھر را بھ. گردد ساسانیان باز می پیشینۀ تاریخی این شھر بھ دوران
 متأخرتر بنیاد این شھر را ، اما برخی از مورخان)335ص ( دھد نسبت می) م270-240  سل(شاپور یکم ساسانی 

اند  دیگر بھ ھوشنگ، پادشاه اساطیری پیشدادیان نسبت داده افراسیاب تورانی، و برخی) در واقع پدر(پسر  بھ پوشنگ، 
 شاید این انتساب ناشی از تشابھ لفظی نام پوشنگ با نام این شخصیتھای .(119 /1 ؛ اسفزاری،25سیفی، :   نک(

  .اساطیری باشد
نواحی شرقی معطوف داشت و با  کھ شاپور یکم ساسانی بر تخت نشست، نخست کوششھای خود را بھ ھنگامی

وی در این ). 292گیرشمن، :    نک(قلمرو خود کرد  کوشانیان، متصرفات آنان را ضمیمۀ لشکرکشی بھ سرزمین
اد نھاد و پلی بر روی رودخانۀ ھریرود در کنار پوشنگ از جملھ پوشنگ را بنی سرزمینھای تازه گشوده شده، شھرھایی

پدیدار شدن ھپتالیان  م ھمچنان در تصرف ساسانیان بود، اما با5ھای سدۀ  پوشنگ تا میانھ). 49مارکوارت،  :   نک(ساخت 
ن شد تا با بر آ) م484-459  سل(پیروز پادشاه ساسانی  در نواحی شرقی مرزھای ساسانیان و پیشروی آنان تا تخارستان،

 اما شکستھای پیاپی او از ھپتالیان و کشتھ شدنش در آخرین نبرد،. با آنان مقابلھ کند  واردان، لشکرکشی برضد این تازه
؛ 61-60ھمو، (شد  تر تا حدود ھرات و پوشنگ   منجر بھ گسترش نفوذ ھر چھ بیشتر ھپتالیان در نواحی غربی

  .)289-288سن،  کریستن
گیری سرزمینھا و شھرھای از دست رفتھ  پیروز ــ کوششھایی برای باز پس قباد ــ پسر و جانشین در دورۀ پـادشاھی

اما  ،)64مارکوارت، (توانست پوشنگ و دیگر شھرھای ناحیۀ ھرات را دوباره بھ تصرف درآورد  وی. صورت گرفت
ای  زیرا شواھدی از وجود جامعھ چیرگی ساسانیان بر پوشنگ منجر بھ قطع کامل نفوذ ھپتالیان در این ناحیھ نشد؛

مسیحیان این شھر، زیرفرمان ھپتالیـان ــ کھ آیین مسیـح  دھد م در پوشنگ در دست است کھ نشان می6مسیحی در سدۀ 
پوشنگ در آن زمان دارای کلیسا و اسقف مخصوص خود . کردند بود ــ زندگی می یافتھ م رواج5در میان آنان از سدۀ 

  .)28؛ بازورث، 64ھمو، :    نک(کرد  ھرات فعالیت میکھ زیرنظر اسقف  بود
بخشی از  بر). 67دینوری، (شد  بخش تقسیم می 4، خراسان بھ )م579 -531  سل(خسرو یکم انوشیروان  زمان در 

، 18خردادبھ،  ابن(فرمانروایی داشت  »برازان«خراسان کھ شامل ھرات، پوشنگ و بادغیس بود، مرزبانی ملقب بھ 
کھ دولت مرکزی با آن دست  بر اثر نابسامانیھایی) م590-579  سل( گزارش مسعودی، بھ روزگار ھرمز چھارمبھ ). 40

فرود آمدند  ھای بزرگی از ھپتالیان تا حدود ھرات، بادغیس و پوشنگ پیشروی کردند و در آنجا دستھ بھ گریبان بود،
)1/271(." 
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زازا و بلباس بھ موسوم ُکرد بزرگ تایال نشان و نام معنی  
 

ریشھ این نام باید سوارکاران . در شرفنامھ امیر اشرفخان بدلیسی متعلق بھ دوره صفویان ذکر گردیده است بلباسھانام 
سربازان "در زبان ُکردی بھ ترتیب بھ معنی  بل بونو  بالبازتازنده و پرواز و جھش کننده با اسب باشد؛ چون کلمات 

بر این پایھ بھ ظاھر بھ نظر میرسد کھ نام . است" پرواز و جھش کننده با اسب"و  "تازنده"و  " سوارکار و جنگجو
ھم کھ کاردار تزاری واسیلی نیکی تین در تھران در کتاب خود از ) تازندگان، سواران جنگی تازنده( توژیکُکردان 

وده اند اما نام ایشان را در تاریخ و ایشان بھ عنوان قبیلھ نظامی و سوارکار و جنگجو یاد میکند، از ھمین تبار بلباسھا ب
ما  بلباسدر نام  بالگر چھ بھ ھر حال وجود کلمھ . جغرافیای کھن عثمانی در نواحی دور تر در منطقھ درسیم می بینیم

از بومیان دیرین کردستان رھنمون ) سگسان دارای شاخ بزکوھی( کیمریانو ) سگپرستان( کوتیانرا بھ سوی توتمھای 
توتمی و قدسی و خدایگانی بر  سگسان شاخدارمی دانیم در نقش برجستھ دوغو بایزید تمثالی از یک  چون. میگردد

او را در دو سوی پس و پیش از کنار بر روی اریکھ ) ُکرد زازایی -ارمنی(سنگ نقش بستھ است کھ دو روحانی محلی 
، منسوبین بھ توژیکان(= زازارفاً نام ًکردان ولی در این رابطھ ص. ای کھ وی بر آن وایستاده است، ھمراھی می نمایند

بھ  زاوه ذابھ صورت  زازاچون نام . در شمال دریاچھ وان مطرح است نھ بلباسھا در نواحی جنوب غربی اورمیھ) تازی
بزکوھی  -سگسان تورِ و ) شکا(سکا و  کیمریاست کھ در رابطھ با توتم  تیرعلم و دانش  سگسانمعنی پرستنده ایزد 

را نیز بھ زبان ُکردی می توان دارندگان توتم  دملیان بسیار قابل توجھ میگردد؛ چھ نام دیگر این مردم یعنی ایششاخ 
پھلوان سگسان دراز دم یا روباه (تخموروپھ در اساطیر اوستایی تحت نام  توتماین . گرفت) روباه دم( دراز دم حیوان

 تخموروپھایرانیان مادی و پارسی نیز . ظاھر می شود) ارمیتانی، ُکرد مادی تب(در مقام پادشاھی پیشدادی ) دم
 .زازای ًکردان کیمری و ارامنھ  ایزد کتابت و خط و دبیری بھ شمار می آوردند -توژیک -را ھمانند تیر) تھمورث(

غو جالب است کھ اسامی نقاط بسیاری در سمت شرق ترکیھ اسامی ایرانی و ُکردی دارند برای مثال نامھای درسیم و دو
بر . است درخت سیمین محلشھر دارای سیم و نقره یا  معنیظاھر بھ بھ زازا در زبان ُکردی  درسیمنام شھر  :بایزید

اساس مفھوم نخست اسم ترکی منطقھ را تونچلی نھاده اند کھ بھ معنی محل دارای مفرغ است؛ اما رومیان و یونانیان نام 
در فالت  آلیس(زالزالک محل باغ درختان کرده اند کھ نشانگر معنی  ذکر دارانیسو   دارنالیساین شھر را بھ صور 

بھ بایزید  نگونبخت عثمانی  سلطان بھشھر دوغو بایزید در مورد انتساب . کردی است -برای این نام ایرانی )آناتولی
تا این شھر بھ نام وی درستی شک کرده اند؛ چون گویا گذر راه ایلدریم بایزید ھر گز بدین طرفھا نیفتاده بوده است کھ 

شھر و  محل دامداریبھ ترتیب بھ معنی شھر  دارنیچو  پاگوواننامھای ایرانی و ارمنی کھن این شھر یعنی . خوانده شود
                 .  عاید شده است) محل دامداری( زیت-پاھودر اینجا از تلخیص ) بایزید( بایزیتلذا نام . می باشند کم درخت

اره برای ما طایفھ زینالی ھای اطراف مراغھ و نقاط و دور نزدیک آن ھمواره با خاطره یک سوگواری ھمو بلباسنام 
عموی درشت اندام و شجاع پدرم کھ بھ واسطھ این ویژگیھایش مستمری از . ھمراه استتاریخی برای یک بزرگوارمان 

ُکھالن با شجاعت  ،راغھ در روستای اجدادی مادر حملھ بلباسھا بھ روستاھای م. دریافت میکرددر تبریز قاجار  ولیعھد
زندگی سوارکار بدون اسبش "صحبت میکند کھ اسب اش را بھ وی باز گردانند کھ  بلباسجلو رفتھ با رھبر جنگجویان 

عموی پدرم اسب را نگھ می دارد تا بلباسھا . وی می بخشدشجاعت و شھامت رھبر بلباسان ھم اسب او را بھ . "تباه است
ال غارت کرده شان دور شوند؛ ولی مردان روستا کھ از دور شاھد صحنھ بوده اند ھجوم می آورند کھ ایشان نیز با امو

در امر متفرق کردن ایشان بلباسھا گلولھ ای بر دنده عموی بزرگ ما میزنند تا مردم دور شوند و . اموالی طلب کنند
کیلومتری شمال شرقی مراغھ بھ شھر مراغھ 21ن در ستوری از کھالبر روی عموی بزرگ ما را . موفق ھم میشوند

سفت می بندند و لذا خون بھ از سر عدم اطالعات پزشکی میرسانند و برای جلوگیری از خونریزی بیشتر محل گلولھ را 
ھنوز ھم . درون امحا و احشاء وی میریزد و پزشک معالج ھمین امر را باعث غیر قابل درمان بودن وی اعالم میکند

رستان مراغھ ھجوم و آشوب و یورش آوردن ناگھانی مردم برای تسھیم  و تصاحب کاالھا را بھ قیاس از حملھ در شھ
                                                                        .  میگویند) بلباس َگلدی( "بلباسان یورش"غارتگرانھ ایشان بھ اصطالح 

بزرگ  ھاتحادیھ ای مرکب از چند طایف بِْلباس ؟: در باب بلباسھا جمع آوری نموده استرا  تیچنین اطالعا علی پور سفر
در . شناختھ می شدند) َمِزن (کرد در شمال غربی ایران و شمال شرقی عراق کھ حکام آن با عنوان موروثی َمزین 

اسکان یافتھ اند کھ بعدھا بھ نام آنان  دویست سال اخیر، ھر یک از اعضای این اتحادیھ ، از آن جدا شده و در مناطقی
                                                                                                                                .خوانده شده است 

آن بھ  هو بالک ، از اعضای عمد)  یا زادی(طوایف منگور، ماِمش ، پیران ، ِسن ، کاِخِذری ، کاک آقاعثمان ، زودی 
مشیرالدولھ تبریزی ،(الوین ، در بخش علیای رودزاب ، اقامت داشتھ اند  ھشمار می آمده و در اطراف رودخان  
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بلباس را بلباسی ) 474، 470 ص (بدلیسی در شرفنامھ ). 295 ؛ افشار محمودلو، ص 241 ؛ ادموندز، ص 147 ص 
                                                        .کی آورده کھ شامل ده طایفھ بوده است ضبط کرده و در شمار طوایف روژ

بلباس پیوستھ از جمعیت و ثروت فراوان برخوردار بوده باشد، چنانکھ با وجود روبرو شدن  ھبھ نظر می رسد کھ اتحادی
شیروانی ، ص (یب بیست ھزار خانوار نوشتھ اند نخست قرن سیزدھم قر ھبا قتل عامھای مکرر، جمعیت آن را در نیم

خانوار کاھش یافتھ بوده است  2،  800جمعیت آن تا حدود ) 1313ـ1264(، اما در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه )165 
                                                                                                                ).مشیرالدولھ تبریزی ، ھمانجا(

ایرانشھر، (خانوار بود  3 100چھل ھجری شمسی ، قریب  ھطبق آمار تقریبی ، جمعیت چادرنشینان بلباِس ایران در دھ
اساس  بر. این جمعیت در سالھای اخیر بشدت کاھش یافتھ و بھ کمتر از ھزار خانوار رسیده است). 122 ، ص 1 ج 

خانوار کاھش یافتھ است کھ اغلب در 780ش ، جمعیت طوایف مستقل بلباس تا حدود  1366سرشماری عشایری 
                                 ).15ـ 12 مرکز آمار ایران ، ص (دھستانھای عشایرِی متعلق بھ خود بھ دامداری اشتغال دارند 

اواسط قرن حاضر، اندکی از این مردم در جمعیت بلباسھای عراق از شمار بلباسھای مقیم ایران نیز کمتر است ؛ در 
طوایفی کھ اغلب اعضای آن در عراق بھ سر می برند، َرمک و ِسن . سلیمانیھ و گروه بیشتری در رانیھ سکونت داشتند

                                                                                                     ).121ـ120 ، ص 2 عزاوی ، ج (ھستند 
زندگی خود، غالباًبا ھمسایگان کرد و ترک ، در جنگ و ستیز بوده اند، و ھمین هبلباسھا بھ اقتضای شیو :پیشینھ  

؛ نیکیتین ، 297 شیروانی ، ھمانجا؛ افشارمحمودلو، ص (مناسبات از آنان چھره ای خشن و ماجراجو ترسیم کرده است 
اس از اعماق کردستان تا شھرھای ارومیھ و مراغھ کشیده می شد؛ بھ ھمین دلیل ، حمالت طوایف بلب ھدامن). 356 ص 

زندگانی  هصرف نظر ازشیو. آنان بوده است  ھیکی از وظایف مھم حکومتھای محلی مراغھ وارومیھ ، ممانعت از حمل
             .ترسوق می دادطوایف بلباس ، تعدیات کمرشکن حکام محلی آذربایجان نیز این طوایف را بھ ستیزه جویی بیش

، )471ـ 470 ص (بدلیسی  ھبھ نوشت. این اتحادیھ از قرن دھم ، پیوستھ در منازعات محلی کردستان حضور داشتھ است 
عثمانی ، جز با جلب رضایت  ھ، خلیف)974ـ926:  حک(قدرت طوایف بلباسی بھ حدی بود کھ سلطان سلیمان قانونی 

                                                        .اس ، نتوانست بر سرزمین بدلیس دست یابدسران برخی طوایف از جملھ بلب
اواسط قرن دھم  ھبرخی از رؤسای آنان در فاصل. در این قرن ، بلباسھا تحت امر حکومتھای موروثی خود قرار داشتند

و قاسم بیگ ، عالءالدین آغای بلباسی ، شاه حسین آقا  تا اوایل قرن یازدھم ، شیخ امیر بلباسی و پسرانش ابراھیم بیگ
بعضی از بزرگان بلباسی نیز از امرای دولت . بوده اند) 473، 471، 264 ھمان ، ص (مھردار و پسرش قاسم بیگ 

دار سیستان و حاکم بخشی از بلوچستان بود  صفویھ بھ شمار می آمده اند، چنانکھ ابراھیم بیگ بلباسی سالھا سرحد
با اینھمھ آنھا پیوستھ از جملھ عوامل پیچیدگی مناسبات مرزی ایران و عثمانی بھ شمار می ). 473ـ472 ان ، ص ھم(

رفتند، و بزرگان بلباس ھرگاه از دولت ایران روگردان می شدند، بھ دولت عثمانی پناه می بردند و دولت عثمانی نیز با 
نظام السلطنھ مافی ، (مرو و مردم آن را از اتباع خود قلمداد می کرد استفاده از ادعاھای آنان ،اراضی ایشان را جزو قل

، حسن پاشا وزیر عثمانی ، در حمایت از )1135ـ 1105(ھمزمان با سلطنت حسین صفوی ).736ـ735 ، ص 3 ج 
                            ).106ـ105 ، ص 2 عزاوی ، ج (کردھای بابان ، بر بلباسھای ایران تاخت و آنھا را درھم شکست 

، طوایف بلباس بھ بخشی از متصرفات حکومت موروثی ارومیھ حملھ بردند، )1160ـ1148(در آغاز سلطنت نادرشاه 
این مردم از زمان استقرارطوایف افشار و ). 84ـ  83 افشارمحمودلو، ص (اما سرانجام از قوای نادرشاه شکست خوردند 

مقدم  ھاستقرار قاجاریھ ، اغلب بھ جنگ و ستیز با افشارھای ارومیھ و طایف هرجوانشیر در ارومیھ و مراغھ ، حتی تا دو
این جنگھا قریب سیصد سال طول کشید و کشتارھا، ویرانیھا و . از طوایف جوانشیر مراغھ و حکام آنان مشغول بوده اند

، 236ـ235، 220 ،219، 217، 215ـ213، 190ـ189، 164، 160 ھمان ، ص (غارتھای گسترده ای بھ بار آورد 
، طوایف بلباس از تمکین در برابر کریمخان زند کھ آذربایجان را در تصرف 1176در ). 371ـ370، 313ـ311، 297

داشت ، خودداری نمودند، تا اینکھ فتحعلی خان افشار ارشلو، حاکم وقت ارومیھ ، آنان را شکست داد و عالوه بر کشتن 
غفاری (نان ، پنجاه ھزار رأس گوسفند و بیست ھزار رأس اسب بھ غنیمت برد صدھا تن و اسیر کردن سھ ھزار تن از آ

                                                                                                                      ).219ـ218 کاشانی ، ص 
وی بھ اتفاق ھزار نفر از مردان و . باپورآقامنگور بود هھددر سالھای پایانی قرن دوازدھم ، حکومت بلباسھا بر ع

جانشین ). 190ـ189 افشارمحمودلو، ص (شد  جوانان بلباس ، در مھمانی احمدخان مقدم ، حاکم مراغھ ، بھ نیرنگ کشتھ 
بسیاری از  طوایف ماَمش و از رؤسای اردوی امامقلی خان افشار، حاکم ارومیھ ، بود کھ هآقامنگور سرکرد وی قره نی 

                                               ).196ـ 195 ھمان ،ص (جنگجویان بلباس را در جنگ با امامقلی خان بھ کشتن داد 
رؤسای طوایف بلباس ظاھراً از ھمین سالھاست کھ اعتبار بیشتری کسب می کنند و نامشان در منابع تاریخی بیشتر بھ 

تاریخ طوایف بلباس ، شرکت بخش اعظمی از آنان در شورش شیخ عبیدهللا  ھول برجستیکی از فص. چشم می خورد
فرمانده این شورش ، حمزه آقای منگور، سالھا با حکومت محلی . است  1297َشمزینی ، رھبر طریقت نقشبندیھ ، در

. فر بھ خاک عثمانی گریختنداین شورش ، صدھانفر از بلباسھا کشتھ شدند و ھزاران ن ھدر نتیج. آذربایجان در جنگ بود
، با دسیسھ ای کھ امیر نظام گروسی ترتیب داده بود، ھمراه 1298حمزه آقای منگور نیز، پس از شکست شورش در 

؛ 413، 410ـ409 ،و جاھای متعدد؛ صدیق الممالک ، ص 572ـ  571 افشار، ص (گروھی از بزرگان بلباس ، کشتھ شد 
، جنگجویانی از طوایف بلباس و سایر طوایف کرد ایران ھمراه با نظامیان 1333 در صفر ).104 اعتمادالسلطنھ ، ص 
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چندروز . میاندوآب و مراغھ را تصرف کردند و پس از خروج ارتش روسیھ وارد شھر تبریز شدند عثمانی ، شھرھای
ر تبریز را بعد، ارتش روسیھ بھ سوی تبریز بازگشت و پس از جنگ خونین با نیروھای مشترک کرد و ترک ، شھ

قدرت و نفوذ حکام بلباس    ).91، 89ـ 88، 84، 82، 79ـ75، 52، 45 کتاب سبز ، ص ( دوباره بھ تصرف خوددرآورد 
کاھش قدرت حکام بلباس و . ، کھ تا اوایل قرن سیزدھم کم و بیش پا بر جا بود، پس از آن رو بھ تالشی و تجزیھ نھاد

ش ،  1325ھنگام تشکیل جمھوری خودمختار مھاباد در . ز ادامھ داشت طوایف تا سالھای متأخر نی ھھمچنین تجزی
ایگلتون ، (طوایف معروف بلباس ھمگی مستقل از یکدیگر و مخالف یکدیگر و از درون دچار تفرقھ و تجزیھ شده بودند

بریتانیا بودند در سالھای قیمومت بریتانیا بر عراق ، گروھی از جنگجویان بلباس ، در شمار ارتش محلی  ).44ـ43 ص 
                                              ).278 ادموندز، ص (و در جنگ با بعضی طوایف شورشی ُکرد، شرکت می کردند 

ش ؛ محمدحسن بن علی  1367ادموندز، کردھا، ترکھا، عربھا ، ترجمھ ابراھیم یونسی ، تھران . سیسیل جی :  منابع 
ش ؛ علی افشار، رسالھ ی شورش  1350اطرات اعتمادالسلطنھ ، چاپ ایرج افشار، تھران روزنامھ خ  ،اعتمادالسلطنھ

در عبدالرشیدبن محمد شفیع افشارمحمودلو، تاریخ افشار ، چاپ محمود رامیان وپرویز شھریار افشار،   ،شیخ عبیدهللا
  افشار،، ود رامیان و پرویز شھریارش ؛ عبدالرشیدبن محمد شفیع افشار محمودلو، تاریخ افشار ، چاپ محم 1346تبریز 
ش ؛ ویلیام ایگلتون ، جمھوری  1343ـ1342کمیسیون ملی یونسکودر ایران ، : تھران  ش؛ ایرانشھر، 1346تبریز 
تاریخ مفصل : ش ؛ شرف الدین بن شمس الدین بدلیسی ، شرفنامھ  1360کردستان ، ترجمھ محمد صمدی ، مھاباد  1946

ش ؛ زین العابدین بن اسکندر شیروانی ، بستان السیاحھ ، یا، 1343اسی ،چاپ افست تھران کردستان ، چاپ محمد عب
[ تھران ] منتخب التواریخ مظفری ، چاپ سنگی   ،؛ ابراھیم بن اسدهللا صدیق الممالک1315سیاحت نامھ ، تھران 

بوالحسن غفاری کاشانی ، ش ؛ ا 1370، چاپ افست قم 1956ـ 1937؛ عباس عزاوی ، عشائر العراق ، بغداد 1326
ش ؛ مرکز  1363نشرتاریخ ایران ، : ش ؛ کتاب سبز ، تھران  1369گلشن مراد ، چاپ غالمرضا طباطبایی مجد، تھران 

، تھران 02و  01فرھنگ عشایری حوزه ھای : 1366آمار ایران ، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده 
ش ؛  1348تبریزی ، رسالھ تحقیقات سرحّدیھ ، چاپ محمدمشیری ، تھران ش ؛ جعفربن محمدتقی مشیرالدولھ  1370

و [... حسین قلی نظام السلطنھ مافی ، خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنھ مافی ، چاپ معصومھ مافی 
                    .ش  1366ش ؛ واسیلی نیکیتین ، کرد و کردستان ، ترجمھ محمد قاضی ،تھران  1362، تھران  ]دیگران

                                                
                                                                                                                                  /علی پورصفر / 
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است گری ساقی دانای خادم نیمع بھ )وائیذی ئی( واذ -ای صورت بھ اوستایی لغت بھ  ایواز  
 

فرزند خوانده و فرزند کوراوغلو در اصل خود بابک  حسن ُکرد اوغلوو ایواز در اسطوره حماسی کوراوغلو از 
. بوده است بابک خرمدینعنوان و لقب خود ) بھ اوستایی یعنی دانای رھبری( ایواز: منظور بوده است) حسن(خرمدین 

رھبران خرمدینان بوده  دانیجاوو  بابکعناوین مشترک ) ستان یا فرزند قوچ وحشیفرزند نیرومند کوھ( کور اوغلو
بذ مھ (صاحب قھرمان مقاوت ملی چملی بل  بابک خرمدینگرچھ حماسھ کور اوغلو در وجھ غالب خود متعلق بھ . اند

ست کھ در مورد کتک مربوط اسطوره دیرینھ ای ا پدر کوراوغلوبھ عنوان  مھتر اسبانداستان کور شدن . است) آلود
طبیب و مورخ دربار پادشاھان میانی  کتسیاسکھ بنا بھ خبر -از اربابش در عھد مادھا است  مھتر اسبانخوردن یک 

در . برای انتقام گیری از مقصرین این واقعھ قیام موفقیت آمیزی میکند) قوچ وحشی(کورش وی  -ھخامنشی پرورده
کوراوغلویام قوچاق اوغلو "م از زبان کوراوغلو در معرفی خویش بھ عنوان تصنیفھای حماسھ کوراوغلو از این مفاھی

.                                  یاد شده است) من دلیری بھ سان قوچ وحشی فرزند قوچ وحشی کوھستانھا ھستم" (قوچام من  
می آورد و سردستھ ی پھلوانان ) ھ آلودبذ م( چنلی بلرا از پدرش می گیرد و با خود بھ  ایوازآنجا کھ کوراوغلو، پھلوان 

دان وی را جوانی با استعداد تشخیص می یجاوکھ  استبابک و  جاویداننخستین بر خورد  ھمان واقعھ گویایمی کند، 
برد و او را سردستھ ی قیامیان می و بھ کوھستان  ھرا از مادرش گرفتجوان بابک دھد در ھنگام فروش دامھایش؛ 

نیز مادری دارد کھ  بابکدرآورده و  )؟منظور افشین خان( حسن خانر مردی است کھ چشمانش را کوراوغلو پس. میکند
ھم بی شک خود ھمین بابک ) حسن فرزند مرد دامدار و چوبان( حسن ُکرد اوغلواز نام . نا بینا شده است از یک چشم

لذا از آن . برده شده است) چملی بل( بذ مھ آلوددان بھ یمنظور است کھ بھ عنوان پسر خوانده جاو) حسن(خرمدین 
خواننده آوازھای حماسی و تنبور نواز  بابک خرمدینکوراوغلوی بی فرزند کھ نمی توانستھ است صاحب فرزند شود نھ 

             .                                                                              منظور بوده استدان یجاوبلکھ پدر خوانده وی 

  ، عنوانى) میقد  یدر كتابھا(  واضیا عَ یواز، یآ): دایره المعارف بزرگ اسالمی دبا( 560 : مقالھ، 2شماره: واز جلدیآ
و   ھیو تھ  آشپزخانھ  یكارھا  یمتصد  ، كھ عثمانى  یر امپراتوری، در ادوار اخ میقد  انیاع  یھا در خانھ  شخدمتانیپ  یبرا
وازھا یآ. بودند مى  از كردان  و گاھى   وان ِانیشتر از ارمنیب  شخدمتانیپ  نیا. از بازار بودند  روزانھ  یھایازمندید نیخر

پا   بھ  اهیس  دند، كفشیپوش مى  گوناگون  یرنگھا  بھ  پشمى  یو جورابھا  رنگ  و شلوار ارغوانى  قھیو جل  تنھ  میاز ن  لباسى
  دور آن  بھ  كھ)  فَس(  سرخ بستند و كالھى كمر مى  بھ  پھن  یبا راھھا افكندند، لنگى ىم  د بر دوشیسف  یا كردند، حولھ مى

»  عوض»  عربى هرا از واژ  آن  برخى.  ستین  واز دانستھیآ هواژ  اصل. نھادند دند، بر سر مىیچیپ مى  نیرنگ  یا پارچھ
  اتاق  بھ  از آشپزخانھ  طعام  وازھا آوردنیآ ھفیوظ .ستین » عوض«واز و یآ  انیم  ، مناسبتى اند، اما از لحاظ معنى دانستھ

چراغھا و   و پر ساختن  ز كردنیآنھا، تم  كردن  بر منقلھا و روشن  گذاشتن  سر، زغال  یھا بر رو در خوانچھ  ھمانىیم
  مثل  كی  كھ  بازار داشت  انكاسب  یبرا  وازھا و ھمیآ  یبرا  ھم  ر درآمد خوبىیاخ  عمل  نیظاھراً ا. ھا بودیازمندید نیخر

                             ).   است  كىیواز یو آ  و درآمد قصاب  حساب(»  ر حسابیب  ھَپ  واز قصابیآ«:  است  آن  گواه  تركى

  كھ  در حكمى.  است  شده  معمول  ترك  انیاع  یھا در خانھ» وازیآ»  عنوان  بھ  انیارمن  استخدام  زمانى  از چھ  ستین  دانستھ
در   عثمانى  سلطان  یاز سو 1164   رجال  یھا در خانھ  است  یچند:  است  ، آمده صادر شده  باشى  چاووش  بھ  م1751/ ق

  نیدر ع  ذمھ  اھل  نیا. شوند مى  دهید دیكار خر  یخدمتكار و شرابدار و متصد  عنوان  بھ  ذمھ  اھل  انیاز ارمن  ، برخى دولت
،  حكم  نیبنابرا. شوند مى  معاف»  ھیجز»  یخود از ادا  اربابان  شفاعت  زنند، بھ مى  یدزد  بھ  خورند و دست مى  شراب  آنكھ

   انیونانی  كھ  ستین  و دانستھ  است  ز آمدهین  انیونانی  نام  حكم  نیدر ا. شوند  دهیبرگز  مسلمان  خدمتكاران  شانیا  یجا  د بھیبا
  ز متداولین  مردان  خاص  نام  عنوان  بھ)  وضیا عی  وانیع(» وازیآ«. اند شده مى  استخدام» وازیآ«عنوان   بھ  اندازه  تا چھ
ا ی  از گرجستان(پسر قصابى   ی، و است  وضیع» كوراوغلو« ھانیعام داستان  در   برجستھ  از مردان  كىی  نام  ، چنانكھ است

ر یو دل  شجاع  ارانید و او بعدھا از یربا كوراوغلو او را از پدر مى  كھ  .ستا)  مختلف  اتیروا  ا اسكدار، بھی  اورفھ
  گاھى  كھ  است  و سرشناس  معروف  یھا از چھره  كىیقراگز،   یھایباز  شب  مھیواز در خیز آیگردد، و ن كوراوغلو مى

.                  دیگو مى  سخن  وان  انیارمن ھو با لھج  است  سیسرك  دارد و نامش  در پشت  لىیزنب  در بازار و گاھى  یسبد  

 IA. ; 2 EI : خویی ابیزر  مآخذ عباس
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  ..)و سغدی-ختنی( اروپایی ھندو و سومری زبانھای در آخوند و ُمال اسامی لغوی ریشھ و معنی

) اشتغال داشتن" =  آ" ستاره،"= مول"از ریشھ (موال را در کلمھ سومری  ُمالمناسبترین معانی و ریشھ ھا برای نام 
دو معنی اخیر فرھنگ عربی بھ وضوح . می یابیم) انجمنی( مألو ) ھیزم گذار آتش( َملیعنی منجم و در کلمات عربی 

لذا اگر ھم در پیدایی این نام معنی سومری آن . ھای مقدس داردآتشنگھبان ) انجمنیمردم (= مغاناشاره بھ نام و نشان 
از . در فرھنگ زبان عرب بر میگردد مألو  َملباشد؛ اساس کنونی این نام بھ ھمین کلمات در دور دستھا دخیل بوده 

سوی دیگر چون در زبانھای سامی دیگر بدین لغات و ریشھ مشابھ آنھا بر نمی خوریم لذا می توان برای این کلمات با 
البد . قائل شد) اطھ کننده، مجتمع، انجمنیاح( ُمریا   َمرریشھ ایرانی و سانسکریتی " ل"بھ " ر"توجھ بھ قاعده تبدیل 

در این . ھم از ھمین ریشھ ھستند) مور ھوایی= نھ-وایو-مور(و موریانھ  )موجود انجمنی ریز(مورچھ و  مورنامھای 
  .است مرجعو  اصل و ریشھدر زبان سانسکریت بھ معنی  موالباب ھمچنین بسیار جالب است کھ در می یابیم خود کلمھ 

و  گفتارو  سخنبھ معنی " آئو"ساده تر است چون در زبانھای ایرانی ختنی و سغدی  آخوند نام ھ و خاستگاه تعیین ریش
در آمدی بر زبان ختنی، از دکتر مھشید میر "ریشھ این کلمات در کتاب (است  مرد حکیمبھ معنی ) ھوند" (خوند"

) دانای سرودھای دینی( گائوماتھنام . است سخنور مرد حکیمدر مجموع بھ معنی  آخوند؛ لذا نام )موجود است" فخرایی
با این معنی مرتبط بوده  ھم ) شیواسخن دارای گفتار نغز(گودرز کشوادگان  او پدر و لقبسپیتاک زرتشت یعنی عنوان 

   .دقائل ش) سرود دینی( گائوو ) دانستن و سنجیدن( مامی توان ریشھ ای اوستایی از ) ماگو( مغحتی برای خود نام . اند

از این ) یمولو یمحمدعل، از 108: شماره مقالھ، 1: جلد( المعارف بزرگ اسالمی در باب نام آخوند ةتوضیحات دایر
: اند ن كلمھ آراء مختلف آوردهیاشتقاق ا هدربار. و معلم ینید یشوایدانشمند، پ یبھ معن یفارس یا واژه :خوندآ :است قرار

؛ )3ص (مركب دانستھ ) از فعل خواندن(» خواند«+ » آ«شوند یآن را از پ»  یاساس اشتقاق فارس«پاْول ھُرن در 
ر یرخوند و خوندمیم یدر اسام» خوند«و جزء » خاوند«دانستھ، مانند » خداوند«ن كلمھ، مخفف یرا در ا» خوند«َرْدلُف 

، و »آغا«ز آن را مخفف یدا نو دھخ) 1/1ادداشتھا، ی(گفتھ » آقا«جزء اول كلمھ را مخفف  ینی؛ محمد قزو)كایرانیا:   نك(
كھ در اسالم  یا طوغان، محقق ترك در مقالھ یدیول یزك). نامھ لغت(دانستھ است » خداوندگار«را مخفف » خوند«

و  یحیون مسی، كھ عنوان روحانیونانیا آرگون یاز آْرخون  یفین كلمھ را تلفظ و تحرینوشتھ است ا یسیكلوپدیآنس
از  ین اشتقاقات خالیك از ای چیھ. رواج داشتھ، دانستھ است ییایآس ینھایدر سرزمبوده و  ینسطور یسایكل یرؤسا

ن كلمھ بھ یا. ن كلمھ حاصل نشده استیا ھشیبر سر اصل و ر یست و ھنوز توافق كلین یشناس و زبان یخیاشكاالت تار
 یغوریو در او) 47دھاوس، ؛ ر6، یافند(وارد شده  یترك یھا و معلم، در اغلب لھجھ ینید یشوایدانشمند و پ یمعن
ان یدر م). یسیكلوپدیاسالم آنس(شود  یاست كھ در خطاب مؤدبانھ بھ اشخاص داده م یعنوان» میآخن«د بھ صورت یجد

).                                   439دولون، (رود  یبھ كار م» امام مسجد« یز بھ صورت آھونگ بھ معنین نیمسلمانان چ  
ان یموریت هون دانشمند، بھ دوریروحان یز برایآم احترام یعنوان ھران، بھ مثابیآخوند در ا هرد واژن مورد كاربینخست

را بھ سبب دانش ) م1513/ق919د ( ین نظامیالد حیاستاد خود موالنا فص ییر نوایشیر علیشود، چنانكھ ام یمربوط م
د ینما ین میچن). 353، 4/352ر، یخواندم(است  كرده یات، آخوند خطاب میاضیاش در علوم معقول و منقول و ر گسترده

ن یدر ا. ده استیار دانشمند اطالق نگردین كلمھ حفظ شده و جز بر مردمان بسیھ حرمت ایكھ در سراسر دوران صفو
، )م1632/ق1042د ( یو مالنصرهللا ھمدان) م1640/ق1050د (چند از بزرگان فلسفھ، از جملھ مالصدرا  یدوره تن

با . دیز گردیھا ن خانھ افت و شامل مدرسان مكتبی یتر شین كلمھ گسترش بیدر عصر قاجار كاربرد ا. اند شدهده یآخوند نام
، )م1911/ق1329د ( یواال داشت و مثالً كاظم خراسان یگاھیان دانشمندان آن روزگار ھنوز جاین كلمھ در مینھمھ ایا

ساداِت  ین دورانھا عنوان آخوند برایشد، اما ظاھراً در ا یمده یقاجار، آخوند نام هان دوریھ و مدرس پاین فقیمشھورتر
ز یاست دستگاه حاكم نیتر شد و س ار گستردهین واژه بسیكاربرد ا یدر دوران حكومت پھلو. رفتھ است یعلما بھ كار نم

 یعام بھ معنا ھگونن كلمھ بھ یاكنون ا. دا كندیز پیمورد استعمال استھزاءآم یبر آن بود كھ از حرمت آن كاستھ شود و حت
.                                                                                                                  رود یبھ كار م ینید یشوایپ  

ن، یالد اثیر، غیق؛ خواندم1298، استانبول، یعثمان یو ترك یمان، لغت جغتای، سلی؛ افندیسیكلوپدیاسالم آنس: مآخذ
ادداشتھا، بھ كوشش ی، محمد، ینیدھخدا؛ قزو ھنام ش؛ لغت1362ام، ی، تھران، خیاقیرسیر، بھ كوشش محمد دبیب السیحب
:                                                                                               زیش؛ ن1337رج افشار، دانشگاه تھران، یا  

d’Ollone, Recherches sur les musulmans chinois, Paris, 1911; Horn, Paul, Grundriss der 
Neupersischen Etymologie, Straesburg, 1893; Radloff, W., Versuch eines Wörterbuches der 
Türkdialecte, st. peersburg, 1889; Redhouse, Turkish and English Lexicon, Constantipole, 
189. 
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چچن و اینگوش ھای نام مفھوم و ریشھ  
 

ص ] (گ ِ . [ گلیم گوش : "در لغت نامھ دھخدا می خوانیم :؟ مغوالنیا  اساطیری ھستند گلیم گوشمردم  ،اینگوشان آیا
مردمی بوده اند مانند آدم لیکن گوشھای آنھا بھ مرتبھ ای بزرگ بوده کھ یکی را بستر و دیگری را لحاف ) مرکب 
گروھی بود کھ : آمده  584ص . ق .  ه 1331در عجایب المخلوقات چ ھند . ه اند و آنھا را گوش بستر ھم میگویندمیکرد

و ایشان در ). در سرچشمھ ینی سئی یا مینسک پایتخت روسیھ سفید کینسسومینمنظور ، برھان(خوانند منسکایشان را 
ھر گوش مانند . مر ایشان را گوشھایی بود مانند گوش فیلیاٴجوج بر شکل آدمی بودند و ) و(جھت مشرق نزدیک یاٴجوج 

وجھ اشتقاق عامیانھ ترکی از نام (چادر باشد چون خواب کنند یکی از آن دو گوش بگسترانند و گوش دیگر چادر کنند
با + حاشیھ ٴ برھان قاطع چ معین!). (گوش =بھ کار برنده یا بھ تصحیف قوالک= قیل یعنی موی بز و  ماق=قیلماق

جمعی از نسل قابیل بن آدم کھ در حدود بالد مشرق سکونت دارند و گوش ایشان بمثابھ ). توضیحات نگارنده در پرانتز
                                  ." سازند چنانکھ از تواریخ معلوم میشود ای بزرگ است کھ یکی را بستر و دیگری را لحاف

 دل ھا ز نوایگلیم گوشان بینی  روی ھواکھ می گوید بر  منوچھری دامغانیز نگارنده قبالً با توجھ بھ یک بیت شعر ا
اساطیری اورانگوتانھای جنگلھای سمت مالزی بوده  گلیم گوشانبر این باور شدم کھ منظور از  ،بینیمرغ جوشان 

ارتباط مورد بررسی را در این  کالموکھاقفقاز و  اینگوشانحال نام . است کھ اخبارش بھ خاورمیانھ رسیده بوده است
بوده  گلیم گوشاساطیری بھ غیر از اورانگوتانھای  گلیم گوشقرار دادم بدین نتیجھ می رسم کھ منظور از انسانھای 

ھستند کھ از شدت سرمای زمستان کالھھای پوستین مخروطی بلند  مغوالنبلکھ ھمانا  اینگوشاناست و از این مردم نھ 
بھ لفظ سکایی و  ) سرزمین و مردم سرز مین= شان/شیبزکوھی، = اینگو( اینگوشاناما نام . استفاده می نموده اند

دارد ) گوسفند کوھستانی" (ر-گیرگاو"بھ وضوح اشاره بھ نام " گوسفند مناطق سنگی و آھنی"اوستایی یعنی محل زیست 
و این بھ وضوح .  لفظ گرددت گالگاییو  گیلگاویکھ علی القاعده می توانست در زبان سکایی بھ صور نزد ایشان دارد 
محققان روسی و بومی اینگوش چون . دارد قوچ وحشی وبزکوھی این مناطق از خانواده توتمی ویژه اشاره بھ حیوان 

اساطیری پیوند  تور و تورانیانمربوط بھ زبانھای ایرانی را در یابند  و بتوانند آن را با توتم  اینگوشنتوانستھ اند مفھوم 
ولی مسلماً دژ و قلعھ چیزی نبوده است کھ این . شده است" ساکنین دژھا" گالگاییان از ظاھر این نام دھند؛ لذا حدسش

چھ مطلب جالب دیگری کھ در . مردم کوھستانی و دور افتاده نیازی بھ ایجاد آنھا در قلل دفاعی طبیعی خود داشتھ اند
 بز کوھیرا در زبانھای قفقازی بھ معنی  تورآن کلمھً  ھنگام ورق زدن لغتنامھ اینگوشی بدان بر خوردم این بود کھ در

بز نیز بھ ھمین معنی ) سکا( شکاگرفتھ اند و این بسیار سند معتبری است چون معادل ایرانی دیگر نام تورانیان یعنی 
 ھستانیکو چچنبر ھمین اساس پرتو نیرومندی نیز بھ نام مجھول  .می باشد) تورانیان( سکاھایعنی حیوان توتمی  کوھی

 یدر ترکبُز =یچچ شھً یاز ر(بُز کوھستانیاین نام  ترکیافکنده میشود چھ ریشھً ) تاومچقچ بھ زبان ترکان کمیک قفقاز(
. است بُزکوھیبھ ھمین معنی  تی-مایونام سکایی کھن ایشان ھم کھ منابع کھن یونانی ذکر میکنند یعنی . است )یآذر

اشاره بھ نام ھمین ستور ) گوسفند -بزپنیر حاصل از (در کلمھ نوخچا  چینوخحتی ریشھ نام محلی زبان ایشان یعنی 
                                                                                                                         . توتمی ویژهً ایشان دارد

بز تنھا بر ماده گوسپند بی دنبھ ٴ مودار اطالق می شود و نر آنرا  در بعضی لھجات محلی": در فرھنگ دھخدا می خوانیم
" ایشتر -تی"ھمین  )مظھر قوچ جنگی ایزد رعد بھرام(اساطیری  تیشترنام  بھ نظر میرسد ریشھً مسلم ." گویندتیشتر 

ھای اران کھ موسی گرگراز اینجا ھمچنین معلوم میشود کھ نام . بوده باشد بزکوھیھمین ) موجود ایستاده در کوھستان(
. بوده است) بز کوھستانی( گیرگارخورنی در عھد قباد ساسانی از وجود ایشان در اران یاد نموده است بھ ھمین معنی 

البد ھمین مردم بوده است کھ استرابون میگوید در عھد مادھا بھ ھمراه مادیای اسکیتی بھ اران آمده و بھترین زمینھا را 
دانیم گرگرھا در عھد روادیان بازوی حکومتی در آذربایجان و اران بودند  و البد زبان  می . در آنجا متصرف شدند

مسلم بھ نظر  ھمچنین. متعلق بھ ھمین گرگرھا بوده است) معادل لغات ُکردی ارانی، آگوانی و آلوانی( آذریترکی 
پایندگان بُز، (بُزپایان بھ نام میرسد آن خبر ھرودوت کھ میگوید در مناطق کوھستانی سمت شمال دریای خزر مردمی 

) دشنھ پا= میچ قیچ (نام ترکی مچقچ . بوده است اینگوشو  چچنزیست میکنند، مربوط بھ ھمین مردمان ) مچقچ ھا
) با پا زننده و از خود دفاع کننده( پازنمعادل  )بھ لھجھ مراغھ یعنی منسوب بھ بُز= منسوب بھ چچی(ھا  چچنمتعلق بھ 

بیش از آنکھ نشانگر خود مردمان این منطقھ تصور شود،  داغیستانحتی خود نام . ز کوھی استیعنی نام پارسی بُ 
= بھ اوستایی رنگھا( ُکرجالب است کھ بدانیم نام رود  .ایشان بوده باشد) تکھ( بزکوھیمیتواند در اساس اشاره بھ ھمین 

با ھم اشتراک ) بز کوھی( کورودر جزء  کورش و نام کوروکلمھً . مربوط بھ حیوان کوھستانی بوده است) رود بزکوھی
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) ، تابیتیآذر( آگنیحیوان توتمی مخصوص ایزد آتش آریائیان ھندو ایرانی و سکایی یعنی  بُز کوھیمی دانیم . داشتھ اند
ا َکشنده و پ" پا=پئیذی -َکشنده= تا"باید در اساس نھ بھ معنی تابنده بلکھ بھ معنی   تابیتینام الھھً آتش سکایی  .بوده است

بر این پایھ معلوم میشود  .است کھ بی شک اشاره بھ ھمان بزکوھی توتم قبیلھ ای سکائیان بوده است) پازن(با پا زننده 
حافظ سرودھای دینی منسوب بھ ( گوتمھ بودھاحاکم بلخ زاده شھر شوشی تحت عنوان  سپیتاک زرتشتچرا عنوان 

بھ لغت ( نپالاز دیار ) دارندگان توتم بز کوھی= شکا، سکا( شکیاقبیلھ  از) "بز کوھیقبیلھ دارای بھ  تسبمن= بوذا"
جالب است کھ بدانیم نام دیگر چچن ھا را . بھ شمار رفتھ است) بزکوھی= سانسکریت یعنی موجود پاھا بر کوھستان

بھ صورت ) کوھیبز( شکااست و خود نام ) شکار در زبان فارسی= از ریشھ نخچ( نخجیرنوخچھ آورده اند کھ با کلمھ 
را ) شکا= منسوب بھ مردم سکا( شکیلذا معلوم میشود چرا نام دیگر شھر . نیز در فرھنگنامھ ھا موجود است شکار
                                                                                                            . قید کرده اند) نوخچھ، نخچ( نوخا

 

) چچن؛ اینگوشحیوان توتمی کھن مردم اھلی شده  "تور= بز کوھی"نوعی (گیرگار   

چنین اطالعاتی از ) 4224:ره مقالھ، شما10: جلد نگوش، یا، دبا(المعارف بزرگ اسالمی  ةعنایت هللا رضا در دایر
 :  اینگوشھا فراھم نموده است

 
 . شمالى  یایخودمختار اوست  یجمھور  و شمال  ِچِچن  یجمھور  در غرب  نىیسرزم  خودمختار، شامل  یجمھور ، ْنگوشیا

  لیاز قبا  لھیقب  نیتر عمده  نام  كھ نامند مى ) یقالقا(  ینگوشھا خود را گالگایا.  است  ھیروس  ونیفدراس  تابع  نگوشیا  یجمھور
  نیسرزم  نیدر ا  كھ  است  قفقازند و صدھا سال  بومى  از اقوام  نانیا. )197نر، یآك I/375 ، ؛ فیكالو(  است  نگوشیا

  است  د شدهایقفقاز   شمال  لیاز قبا  كىی  عنوان  از آنھا بھ  م7/ ق1 هسد  ارمنى  ىیایاثر جغراف  كیكنند و در  مى  زندگى
  .)ھمانجاھا(
  یكوھھا  رشتھ  یمركز  یھا و گذرگاھھا كوھھا، جلگھ ھدر دامن  كوھستانھا بود، امروزه  شانیاصل  ستگاهیز  نگوشھا كھیا

 از  م18 هبار در سد  نینخست  نام  نیا.  است  شده  گرفتھ  انگوش  یروستا  از نام  نگوشیا  نام. كنند مى  قفقاز، زندگى  بزرگ
 X/181 , 3 ھمانجا؛ ، فیكالو(  است  افتھیكاربرد   در مآخذ روسى  ، و سپس كار رفتھ  بھ) كاباردا(  قبارطھ  اقوام  یسو

.(BSE 
  ژهیو  بھ  اند كھ دانستھ  م17-16/ ق11-10  یھا را در سده  یا جلگھ  مناطق  بھ  كوھستانى  نگوشھا از مناطقیا  مكان  آغاز نقل

  كرده  مكان  نقل  یا جلگھ  اراضى  بھ  نگوشیا  اكثر مردم  م19 هسد  دوم ھمیو در ن  گرفت  شدت  م1860 -1830  یسالھا در
  نواحى  ژهیو  ، بھ نگوشیا  از اراضى  بزرگى  بخش  ھیروس  یتزارھا هدر دور). نر، ھمانجاھایز آكی، ن ھمان(بودند 

استقرار   نگوشیا در  یشورو  حكومت  م1920در . روسھا درآمد  تصرف  شد و بھ  نگوشھا خارجیا  تصرف از  كوھستانى
در آمد )  كوھستانى(ا یخودمختار گورسكا  یاز جمھور  بخشى  صورت  بھ  نیسرزم  نیا 1921 یھدر ژانو  آن  متعاقب.  افتی

  .)ھمانجا نر،ی؛ آك234، ...كشورھا( 
در  2كم19، 300در حدود   را با مساحتى  نگوشیا -  نخودمختار چچ  ینگوشھا و چچنھا جمھوریا  ش1315/ م1936در 

نر،  یآك:  قسBSE ؛ XXIV/507) , 3 بود  شھر گروزنى  مركز آن  دادند كھ  لیقفقاز تشك  در شمال  رود تِِرك  یدو سو
و   یمركز  یایآس  بھ  آلمان  با ارتش  یھمكار  اتھام  بھ  نگوشیا -  چچن  مردم ھھم  م1944و  1943  یسالھا در ).197-198

؛ كشورھا، ھمانجا؛  198ھمو، (شد   منحل  نگوشیا -  چچن خودمختار  یجمھور  م1946د شدند و در یتبع  قزاقستان
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نگوشھا و چچنھا یا  بھ  ش1335/ م1957اما در  )،  BSE: X/181 , 3 ؛ قس39 یھحاش زی، ن222،  یرازیش  ابوالحسن
  .)ھمانجا(كنند  ایرا اح  نیشیخودمختار پ  یگر جمھوریازگردند و بار دخود ب  نیسرزم  شد تا بھ  داده  اجازه

  مجزا درآمد و شھر نازران  یدو جمھور  صورت  بھ  نگوشیا -  چچن  ی، جمھور قانونى یھاصالح  طبق 1992در دسامبر 
 نحو  بھ  آن  تی، جمع از چچن  نگوشیا  ىیاز جدا  پس). كشورھا، ھمانجا( شد   دهیبرگز  نگوشیا  یمركز جمھور  عنوان  بھ

  از آن  ؛ ولى)» 2/ 2«، »1... اطالعات  بانك«(د ینفر رس308، 700  بھ  ش1372/ م1993و در   افتی  شیافزا  یریچشمگ
  بھ  م1979در   را كھ  شمار كسانى.  افتی  لیھزار نفر تقل 299حدود   بھ  ش1377/ م1998نھاد و در   كاستى  رو بھ  پس

  488). ،«1... فرھنگ«؛ » 1/ 1«،  ھمان(اند  ھزار نفر نوشتھ 186اند،  گفتھ مى  سخن  نگوشىیا  زبان
ار یبس  چچنى  زبان  و بھ  است  یقفقاز  یاز زبانھا  یا شاخھ  دارد كھ  تعلق)  ناخیو( 2 كاخ  یزبانھا  گروه  بھ  نگوشىیا  زبان
و   فارسى ، ، عربى روسى  یھا از واژه  یاریبس. فھمند گر را مىیدكی  ی، زبانھا نگوشیو ا  چچن  و مردم  است  كینزد

  ).201-200نر، ی،ھمانجا؛ آك I/375 3 BSE؛  فیكالو(دھند  مى  لیرا تشك  نگوشىیا  زبان  یھا واژه  ، وام تركى
  نگوشیا ھمنطق  بھ  چنچ  نیاز سرزم  اسالم I/387).،  فی؛ كالو 201ھمو، ( ھستند  حنفى  رو مذھبیو پ  نگوشھا مسلمانیا

  یایبقا  از جملھ(  برجا مانده  از گذشتھ  كھ  یآثار یھبرپا. درآمد  رسمى  نید  صورت  بھ  م19 هسد  نخست ھمیو در ن  افتی  راه
  حیمس  نییرو آیپ  م18و  17/ ق12و  11  یھا نگوشھا در سدهیا  كھ  است  شده  ، معلوم) آمده  دست  بھ  یبھایسا و صلیكل  یبنا

  .)ھمانجا( اند بوده
و   المنافع  مشترك  مستقل  ی؛ كشورھا ش1370،  تھران ، انھیم  یایآس  یتھای، مل هللا بی، حب یرازیش  ابوالحسن: مآخذ

  :زی؛ ن ش1374 ، ، تھران كیبالت  یھایجمھور
 
Sh., Islamic Peoples of the Soviet Union, London, 1986; BSE 3; Foreign Investment, 
Promotion Center (FIPC), Ingush Republic, Ministry of Economy of the Russian Federation, 
1998; Kaloiev, V. A., X Ingushi n , Narody Kavkaza, Moscow, 1960; Sovetski o 
entsiklopedicheski o slovar', Moscow, 1987. 
  

  رضا  هللا تیعنا
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  آبخاز و لزکی ، چرکس نشان و نام باب در تحقیقی
 

 کئیر کاسیا  گئیرکاساین نام بھ صورت . گرفتھ اند مردم کوھستانیرا در زبان بومیان قفقاز غربی بھ معنی  چرکسنام 
نونی ایشان نام سرزمین ک. است )قوچ وحشی( پرستندگان بزکوھستانییا بھ مفھوم  در زبان اوستایی نیز بھ ھمین مفھوم

جا بودن نام کھن آن چراگاھیو  کوھستانیآورده اند کھ نشانگر  سرزمین بلندمنسوب را نیز بھ معنی  آدیغھدر قفقاز یعنی 
برای چرکسھا آورده در  کرکتنامی ھم کھ استرابون بھ صورت . است یا پرستش  توتم قوچ وحشی از سوی ایشان

باز نام گروه بزرگ ایشان کابارد در . چراگاھی استیا  سرزمین ستانی و کوھحیوان توتمی زبانھای ایرانی بھ ھمین  
 چراگاهزبان اوستایی اشاره بھ   بدین ھیئت خود درچر ایشان اما واژه . زبان ترکی بھ ھمین معنی مردم ارتفاعات ھستند

قابل تعمقی را ھمراه  دارد کھ ھر دو مورد مفھوم قوچ وحشییا  و در زبان ترکی اشاره بھ سرباز جنگجو  و چرنده
یاد آور  و حتی اولی ھم دومیمفھوم در قفقاز و  چرکسھاچون اولی متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعی سرزمین . دارند

حال باید دید کھ در این باب چگونھ . با این نام قرین است چرکسھااست کھ نام ) قوچاق، جنگی( کوزاکعنوان مردم 
را از تبار ) ی ھای قزوینغیا مرا( ی ھاقمراانم ھموطنی بھ نام نسرین در وبالگ خود خ. اصل فرع را از ھم جدا کرد

مرغزاری ( مراغیاگر این نظر درست باشد در این صورت کلمھ چراگاه معادل . سنجیده و مقایسھ نموده است چرکسھا
منشین نام کوھستانھای مترادف و ھبھ اعتباری گرچھ این مفھوم خود . از این میان اساسی تر است) و چراگاھی

جنگجو، قوچاق؛ (وورق و  ) البد از ریشھ پاشایی و پادشاھی(پشھ ای ایشان بھ نقل از دھخدا از طبقھ . چراگاھی است
: یان الموت دارای دو شاخصھ مھم ھستندغمرا"در میان ایشان یاد کرده و می افزاید کھ ) آزادشدگان( آزادلی؛ )کوزاک

احساس شدید بھ پاک نگھداشتن آب و محیط زندگی  -۲.گشت ارواح در قالبھای جسمی متناسبو باز  اعتقاد بھ تناسخ-۱
پایھ  ."ی ھا بوده استقاز مرا عارف قزوینی شاعر دوران مشروطیت.و حتی المقدور زیستن درکنار رودخانھ ھا

کھ این  گویند  پشھ اینباشند  و آیین آنھا مراغیان کسانی را کھ بھ کیش/ مراقیان استدالل سخن وی بر این مبنااست کھ
این بانو درست می نماید چون وجھ اشتراک تاریخی قومی بین ما  نظر. است ھاچرکسحکومتی در نزد طبقھ باالدست نام 

و این خود منشأ غیر مراغھ ای ولی  وجود نداردیا شباھت اسمی مراغھ ای ھا و مراغیان قزوین جز در اشتراک 
اگر ایشان از مراغیان قدیم بودند باید سنن نیرومندی از زرتشتی گری . ن را متضمن استمترادف مراغھ ای بودن ایشا

نام ایشان بھ احتمال قریب بھ یقین از نام گروه اجتماعی . را در فرھنگ خود بھ میراث می داشتند کھ عمالً چنین نیست
در مورد مھاجرت داده . خذ شده استا) ، مراقی ھاموروقی ھا، موروقھاعلی القاعده ھمان (گرجی  وروقجنگجویان 

چرکس ھا و " :می خوانیم نژاد صفر قصابی پور  علیشدن چرکس بھ سمت شرق آذربایجان و سایر نقاط ایران در نوشتھ 
  اردبیل  را با خود بھ  برده چركسی  با چركسھا پرداختند و ھزاران  جنگ  ، بارھا بھ نھم  قرن  در نیمھ دوم:صفوی  مشایخ

 ).401  ، ص  در ایران  ونیزی  ؛ سفرنامھ بازرگان99  ؛ باربارو، ص270ـ268  ، ص روزبھان  بن  ّهللا  فضل(آوردند 
 و مادر شاه)  اول  طھماسب دختر شاه (  خانم  خان مادر پری .بودند  صفوی  شاھان  مورد توجھ  چركس  و كنیزان  غالمان

  ، ص  ؛ دالساندری700 ، ص و ھمكاران  ؛ تتوی61، 55، 26ـ25  كمپفر، ص(بودند   چركس  از كنیزان  اول  سلیمان 
،  ؛ باكیخانوف96  ، ص نویدی(  گرفت  ، بار دیگر صورت اول  طھماسب  شاه  سلطنت  با چركسھا در اواسط  جنگ). 441
حیدر   و قتل)  اول  طھماسب  شاه  پسران(میرزا   میرزا و اسماعیل حیدر  طرفداران  خونین  ھا در رقابت چركس). 96  ص

،  چركس  از غالمان  بعضی). 1507  ، ص3  ؛ روملو، ج209ـ208  ، ص1  ، ج منشی اسكندر(داشتند   اساسی  میرزا نقش
، 789، 967 ، ص2  ، ج منشی اسكندر(شدند   عالی  مقامات  ، صاحب چركس  و بھبودخان  چركس  بیگ نظیر فرھاد

از   ، اعم کمملو  تعداد غالمان.او بودند   و جانشینان  اول  عباس  شاه  ارتش  اصلی  از گروھھای  یكی  چركس  غالمان).955
و   ھزار نفر و شمار چركسھا و گرجیان  تا ھجده  پانزده  بین  اول  سلیمان  ، در دوره شاه و ارمنی  و گرجی  چركس

در ). 197، 89  ؛ كمپفر، ص346ـ344  ، ص  دالوالھ(ھزار نفر بود   حدود سی  زمان  در ھمان  اصفھان  داغستانیھای
یادگار   ِدزكرد فارس  در بلوك  چركس  روستای. یافتند  اسكان  ِدْزكرد فارس  در بلوك  ، صدھا خانوار چركس عصر صفوی

 ).56  ؛ دومورینی، ص1618، 1318  ، ص2  ، ج فسائی(  است  مردم  ھمین
  شوشتر در سالھای  حكومت. داشتند  در شوشتر سكونت  حسین  ھ مقامبقع  از چركسھا در محلھ ماھنو و اطراف  گروھی
، 21  ، ص جزایری(او بود   و خاندان  چركس  سلطان  در اختیار شبلی  ، مدتی)1052ـ1038: حك( صفی  شاه  سلطنت

 ). "47ـ46
شان بر خورد می کنیم کھ بھ توتم بزکوھی قفقازی ای در شبکھ اطالع رسانی استان قزوین در باب مراغیان می خوانیم

در استان قزوین، و بھ ویژه در  :ھا بزى مراغی ھا یا کلھ" :بر جای مانده است) بز کوھی سروران( کلھ بزیبھ صورت 
کنند کھ گویش، نوع پوشش، آداب و رسوم و  نیز زندگى مى» بزی کلھ«یا » مراغی«منطقھٴ رودبار، گروھى مشھور بھ 

در زیر بھ خصوصیات این گروه اجتماعى بھ اجمال . توجھ و درخور توجھ ویژه است  لبوابستگى قومى آنان بسیار جا
                                                                                                                                               : کنیم اشاره مى

اى کھ  ھاى پراکنده پژوھش. گونھ تحقیق و بررسى علمى صورت نگرفتھ است ن گروه، تاکنون ھیچاصل و تبار ای  دربارهٴ 
سال پیش،  ۱۲۰۰اند کھ این مردم پس از فتح مراغھ بھ دست سپاھیان اسالم در   اند ھمگى بر آن دربارهٴ این قوم انجام شده
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این گروه، خارج . ھا معروف ھستند لیل نیز بھ مراغىاند و بھ ھمین د مراغھ را رھا کرده و بھ این منطقھ مھاجرت کرده
تر در  این گروه بیش. نیز معروف ھستند کھ وجھ تسمیھٴ آن نیز مشخص نیست» ای پشھ«از مناسبات قومى خود، بھ 

ت روای» ھا بزى کلھ«اما در مورد وجھ تسمیھٴ  .پردازند تر بھ کار کشاورزى مى منطقھٴ رودبار الموت اسکان دارند و بیش
کند و ریش سفیداِن مراغى با یک کل بز بھ  ھا بھ ناحیھٴ رودبار سفر مى است کھ گویا وقتى یکى از بزرگان مراغى

ھا بھ  از آن تاریخ بھ بعد، مراغى» .ھا آمدند بزى کل«: گوید  روند، آن شخص بھ ھمراھان خود مى پیشواز او مى
مردمانی با زبان و » رودبار شھرستان « و» رودبار الموت  «در چند روستای بخش  .اند ھا نیز معروف شده بزى کلھ

  ..بھ این مکان کوچ کرده اند» مراغھ « آنھا مھاجرانی ھستند کھ از منطقھ گفتھ میشود . اعتقادات خاص زندگی می کنند 
ھا و در مجموع بیشتر دالیل در باب وجھ اشتقاق نام چرکس دال بر آن است کھ ایشان نیز نظیر سکاھا و چچن 

جالب است کھ نام بومیان دیرین آذربایجان یعنی . شان نامگذاری شده بوده اند بزکوھی توتماینگوشھای قفقاز بھ نام 
نگارنده قبالً این نام را . گرفت توتم بزکوھیمی توان بھ معنی دارندگان ) کوھی(تی -گورا نیز در وجھ اشتقاق  گوتیان

گرفتھ ام و حال از این با توجھ بھ سنت کھن  سگپرستدرانی کوتی آن بھ معنی غالباً با توجھ بھ معنی اسالوی و مازن
.                                             می  بینم توتم بزکوھیپرستی مردمان قفقازی کفھ سنگین را بھ نفع بزکوھی فراگیر   

عقاب سفید دریایی سفید  ،ایل-گی-الز(گی -الز لزگیھا برپایھ نام توتم کھن ایشان می توان بھ واژهً  لزکیدر مورد  
بر این اساس بھ نظر . بستھ است  نقشعقاب دریایی پرنده در درفش ملی ایشان تصویر ھمین چھ  نمود توجھ )سر

) بھ ترکی یعنی سرزمین شاھین وعقاب( الچینمیرسد سرزمینی نھ چندان بزرگ و معتبری کھ در  قرون وسطی بھ نام 
 الزحتی می توان نام ریشھ نام مردم قفقاز تبار . در قفقاز بوده است لزگیھاام برده شده ھمین سرزمین در جوار ایران ن

. گرفت دریانوردبھ معنی مردم ) مردم دریایی یا عقاب دریایی( الزدر غرب قفقاز را بر این پایھ از ریشھ ھمین ریشھ 
گرچھ در وجھ غالب ". در دریانوردی مھارتی تام دارند ایشان"چون منابع کھن الزھا ھار متصف نموده اند بھ اینکھ 

.            آن یعنی مترادف با گرجستان و کلخید بھ معنی مردم شخم زن و کشاورز است یچچنھمان معنی  الزمعنی نام   
چھ معنی . تیعنی نام بومیان کھن آذربایجان در این مسیر بھ بیراھھ رفتن اس لولوبیبا  لزگیبر این اساس مقابلھ نام  

را گیسو بافتگان نشان  لولوبینام مردم ) ؛گیسوی بافتھبھ معنی  و،العلی القاعده صورتی از کلمھ (  الغکلمھ فارسی 
از سوی . نشان داده شده اند گیسوھای بافتھمی دانیم کھ در لوح نارام سین لولوبیان بومیان دیرین آذربایجان با . میدھد

اما در زبان . سگ بوده است) کاتوزی، کادوسی یعنی پرستندگان سگ نر ونیرومند( تاتان دیگر میدانیم توتم اعقاب ایش
دادن  لواگر فعل  فارسی . و پوشیده و سری برای نام لولوبیان مناسب می افتد مخفیبھ معنی  لیچگاهچچنی قفقاز واژه 

ارت بھتر ھر سھ مفھوم را توأم با ھم و یا بھ عب) موجود کوھستانی مرموز و ترسناک( لولوو ) افشاء راز کسی کردن(
شاید بر ھمین اساس . آذربایجان و اران عھد باستان می رسیم لولوبیاساس بگیریم، در این صورت بھ نام بومیان دیرین 

پنھان و ( گوزگنیای اساطیری ایرانیان ) بوذا/اھبود= ماد= دانا( ھوشنگباشد کھ در اساطیر کھن ایرانی نام ھمسر 
سگ اساطیری بز شاخ -بزکوھی پرستندهً باستانی  وتیانگاین بدان معنی است کھ . معرفی گردیده است) یمخفی و ّسر

ھمین توتم این مردمان نشانگر آن است  بزکوھی -سگشکل ترکیبی . لولوبیان قفقازی تبار بھ شمار میرفتھ اند قبیلھً  زوج
دوت و تصاویر کتیبھ ھای آنوبانینی سلطان لولوبی و اینکھ مطابق خبر ھرو. بوده است سگکھ حیوان توتمی لولوبیان 

بوده است؛ بھ وضوح گویای سگپرستی ھمین مردم و ھم  کادوسی-کاسپیشبیھ لباس سگپرستان  لولوبیاننارامسین البسھ 
ر زاگروسی تبا-قفقازی لولوبیانھم از اعقاب ھمان بومیان ) اخالف کادوسیان( تاتھالذا . تباری اینان با ھمدیگر است

.                                                                                              بوده اند کھ بھ تدریج ملیت ایرانی پذیرفتھ اند  
آنجا کھ بزرگترین سد قفقاز نیز بر روی آن  اتیگوریمعروف رود ریزشگاه بھ  توجھ با آبخازمورد سوم یعنی نام 

کھ ) جریان سریع آب رودخانھ(و آباسگی ) آب شیرین( آپسوو ھمچنین صور اسامی کھن آن از جملھ  احداث شده است
آنجا در زبانھای ایرانی  رود ریزشگاھی و آبشاری اتیگوریدر منابع کھن بدان استناد شده است؛ باید اشاره بھ ھمین 

بھ ظاھر ( اتیگوری" رودخانھ ت سریع جریان آبخیز برداشتن و سرعیعنی در اساس این نام تأکید بر . قدیم بوده باشد
.                                                             است) بھ ترکی یعنی سریع و کلمھ کور یعنی رودخانھ= مرکب از ایتی  

 :             ختیار ما میگذاردچنین معلوماتی را از نام و نشان آبخاز در ا) دبا(عنایت هللا رضا در دایرة المعارف بزرگ اسالمی 
کھ نام  اَْبخاز، یا ابخازیھ، سرزمینی در شمال غرب قفقاز و کرانۀ شرقی دریای سیاه :609: مقالھ شماره،2: جلد ز،ابخا

 »مردم قفقاز«( 2  کم 8‘700یا  )222آکینر، ( 8‘600کنونی آن جمھوری شوروی سوسیالیستی خودمختار ابخاز است و 
،II/373( نفر جمعیت  521‘000و  وسعت) این . کنند نفر زندگی می 60حدود  2  دارد کھ در ھر کم )م1984آمار

کوھھای قفقاز تا کرانۀ  سوسیالیستی گرجستان و شامل مناطقی از ارتفاعات رشتھ جمھوری بخشی از جمھوری شوروی
این جمھوری شھر  مرکز. تداد داردسیاه است کھ از ناحیۀ گاگرا در شمال تا مصب رود اینگوری در جنوب، ام دریای

آمار (نفر جمعیت  124‘000شده است و  است کھ در کنار دریای سیاه واقع) سوخومی: بنابر گویش محلی(سوخوم 
، »مردم قفقاز«؛ 221ھمو، (محلی و زبان روسی بھ صورت ابخازیا  نام ابخاز در زبان). آکینر، ھمانجا(دارد ) م1984
 (TA, I/74) . اند گاه این نام را ابخازستان نیز نوشتھ. و عربی بھ صورت ابخازیھ آمده است فارسی و در متون) ھمانجا

در مآخذ آشوری و دیگر مآخذ عھد باستان از  .)I/14ھمان، (نامیدند  ساکنان شبھ جزیرۀ آناتولی قوم ابخاز را آبازا می
 ِه قفقاز سکنی داشتند، یاد شده است کھ خود را آپسواکھ در سواحل دریای سیا جملھ مآخذ یونانی از نیاکان مردم ابخازیھ

آباسکوی و اباسگی آمده است  ھای مورخان باستان از جملھ آریان و پلینیوس نام ابخاز بھ صورت در نوشتھ. نامیدند می
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. (II/533) م بھ صورت اباسگی ذکر شده است 6مورخ سدۀ  ھای پروکوپیوس ابخاز در نوشتھ .)II(1)/861بارتولد، (
ص (ابن خردادبھ، : ھای نخست اسالمی بھ چند صورت آمده است نویسان سده جغرافی این نام در تألیفات مورخان و

ابخز  اند؛ طبری ابخاز آورده) 2/58، 858، 1/78(و یاقوت ) 1/226(، مسعودی )187ص (اصطخری  ، )123
الالیجان و االبخاز آورده است  دو صورتابخاس نوشتھ است؛ ابن حوقل آن را بھ ) 374ص (و ابوالفداء ) 2/101(
؛ ابن )374مقدسی، (کھ احتماالً حاصل خطای کاتب است  ؛ در احسن التقاسیم بھ صورت االبخان نوشتھ شده)2/348(

ای از  مارکوارت بر این عقیده است کھ لوغر نگارش تحریف شده). 139ص ( آورده» لوغر«رستھ آن را بھ صورت 
صورت افخاز و افخاد  ؛ بالذری این نام را بھ)176ص (و درواقع ھمان ابخاز و ابخازیھ است » ھاَْوَغزیّ » و» اَْوَغز«

نیز اشاره کرده ) ابخاز(وجود شھری بھ نام ابخاس  ؛ ابوالفداء گذشتھ از نام قوم و سرزمین بھ)197ص (ذکر کرده است 
بر خلیجی پیشرفتھ در خشکی در مشرق شھر ) اهدریای سی(بر ساحل دریای قِِرم  این شھر کوھستانی«و نوشتھ است کھ 

  ....)338ص (» اندک میلی بھ شمال قرار گرفتھ است سوخوم با
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اوکدات گاو و کیومرث اسطورهً  مصری ریشھً   
 

بھ جستجوی ریشھً بابلی از نواحی شمال غرب ایران،  گیلگامشنگارنده قبالً با توجھ بھ پیدایی مجسمھ ھای گلی کوچک 
در مجاورت جنوب غربی این نواحی، در اسطورهً بابلی گیلگامش بر آمدم و این تأثیر را صرفاً در  کیومرثاسطوره 

 گیلگامشچون در اساطیر . دیدم) گاو نخستین( گاو اوکداتھمزاد وی  گاوتمثالیبودن کیومرث و ھیئت  پلنگینھ پوش
.  دارای تنی نیمھ انسانی و نیمھ حیوانی توصیف میشوند) ائا/خلوق خدای خرد انکیم( انکیدوو ) پیرمرد ھنوز جوان(

موجودی نحیف و سست ) موجود جاندار الغر مردنی= گیھ مرتن( کیومرثپھلوانی بی باک و فعال ولی  گیلگامشولی 
 گیلگامشبا نخستین  گاوو  یومرثکولی در این مقابلھً آفرینش ھمزادان . و دارای خوابھای سالیانھ کامالً ناھمخوانی دارد

در خود اسطورهً کیومرث  و اھورامزدا با   ائا/انکیخدای خالق خرد و زمین بابلی  موضوع ھم رسیدن بھ انکیدوو 
. را  بسیار قابل یافتم) بھ لغت سکایی یعنی مردم منسوب بھ پلنگ و ببر= حیوان توتمی پارسیان( پلنگوجود پوست 

صورت گرفت کھ ) مادھای غربی؛ قوم پادشاھان پیشدادی( میتانیانیرانیان با تمدن مصری توسط مسلماً آشنایی نزدیک ا
سال 150بھ مصر حملھ بردند و آنجا ) پادشاھان شبان( ھیکسوسبھ صورت بازوی نظامی  اسب سوار در اتحادیھ قبایل 

قتی بروز نمود کھ تمثال گاوی الھھً و گاو اوکداتو  کیومرثریشھً مصری بکر و بایر اسطوره . در تصرف خود داشتند
را با توجھ بھ  توتم گاوبا  ایزد زمین) الغر مردنی؛ نحیف بنیھ( گبو ھمسرش ) لیل، شب( نوثآسمان شب مصری 

می . آشکار است اینھمانی اصل اینان در ھمان نخستین نگاه آشکار میگردد. معانی لفظی ایشان مورد بررسی قرار دادم
را ھمزمان  گاو اوکداتگاو تمثال وی یعنی  درخشان و ھمزاد کیومرث ،اھورامزدایات کتب پھلوی دانیم کھ مطابق روا
الھھ ھای بزرگ -در مقابل در اساطیر مصری اینان خود از خدا. خلق می نماید) رود ارس( دائیتیدر دو سوی رود 

. بھ شمار رفتھ اند خأل آسمانالھھً ) فوت و تف( تفنوتو الھھ  ھواایزد ) برخاستن؛ پیدایی( شومصری فرزندان ایزد 
پیوندی بھ نظر میرسد کلمھ سامی ) آسمان -ملکھ ھوا( نین لیلو ) آسمان -ایزد ھوا( انلیلالھھ -نظر بھ اسامی زوج خدا

حتی پای اساس اسطوره عاشقانھ . اساس این خدایان بابلی و خدایان مصری مذکور را بھ ھم پیوند داده است) شب( لیل
چون مطابق . بھ میان کشیده میشود) در ھیئت مکنون، یعنی پنھان داشتھ شده( مجنونو  لیلیب یعنی معروف عر

در  شب=نات؛ محتمالً ریشھ کلمھ نائوت( نوتاز  شوبھ دست گب ": ھمنشین غاز) نزار( گبو ) لیل( نوثاسطورهً 
شبانھ روز شکوایھ و  تسلی ناپذیر گشتشده بود و از آن زمان بھ بعد ،  جداھمسر خویش -، خواھر)زبانھای اروپایی

با جابجایی  –) د آسمانایز(دیاووس و ) الھھً زمین( پریتویمی دانیم در ھندوستان نیز " ...ھایش بھ گوش می رسید
و پدر و مادر خدایان و  باروری ھمزادالھھُ  وایزد ورزاو و  ماده گاونماد  -جنسیتی نسبت بھ معادلھای مصری شان

               .                                                                                                         انسانھا بھ شمار رفتھ اند
                                                                                                            

 آزاد دانشنامھٴ  پدیا، ویکی از نوت معرفی
 

 
گاو نخستین تجسم مصری الھھً آسمان نوت بھ شکل  

  
 : انگلیسیبھ ( رئااو را گاه با  یونانیان. میباشد) ھا ھلیوپولیتان( مصر باستانگانھ  ۹از ایزدان ) Nut:  انگلیسیبھ ( نوت

Rhea (او ایزد بانوی آسمان بود، اما در این نکتھ بحث ھست کھ در اعصار تاریخی برای او آیین . گرفتند یکی می
. ، پنھانی با او ازدواج کردراعبود و میپنداشتند کھ بھ رغم ارادهٴ  گباو خواھر ھمزاد . است یا نھ ای وجود داشتھ ویژه

ر ھیچ ماھی از این زوج را سرسختانھ از ھم جدا کرد و آن گاه فرمان داد کھ نوت نباید د شوراع خشماگین بھ واسطھٴ 
پرداخت و در  شطرنجبر او دل سوزاند و با ماه بھ نوعی بازی  توث، پلو تارکبنا بھ گفتھ . سال فرزندی بھ دنیا آورد

از ان جایی کھ این . وز نو پدید آمدطول چند بازی توانست ھفتاد و دومین بھر نور ماه را بھ چنگ آورد کھ از آن پنج ر
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تیب پنج رفت، نوت توانست بھ تر سی صد و شصت روزهٴ مصر بھ شمار نمی رسمسپنج روز افزوده، جزو گاه شمار 
 ]۱[.نفتیسو  ایزیس، ست، )ھوروس( ھارئریس، آزیس:  فرزند بھ دنیا آورد

گونھٴ زنی با بدن کشیده نشان داده میشود کھ با نوک پاھا و سرانگشتان زمین را  ایزدبانوی آسمان اغلب بھ :ظاھر نوت
او ھمچنین . دھد باال نگھ داشتھ شده، طاق آسمان را تشکیل می شولمس میکند، در حالی کھ شکم ستاره گونش بھ وسیلھٴ 

، راع را در آسمان میزاید و پس از آن نوشود و در این شکل است کھ بھ فرمان  پیکر ماده گاوی ظاھر میگاھی بھ 
شود،  د میماده گاو وظیفھ شناس، فرمان بردارانھ بر پاھای خویش بلن. تصمیم بھ ترک اعمال شورش گرانھٴ خود میگیرد

الزم بود برای ھر یک از پاھایش ایزدی بگمارد تا . دھد شود تا حالت گیجی بھ او دست می آن گاه بلند تر و بلند تر می
با وجود این، شو شکم او را نگاه داشت، کھ . این پاھا خود بھ چھار ستون آسمان مبدل شدند. ھا را مستحکم نگاه دارند آن
 .راع، ستارگان و صورت فلکی را بر ان نصب کرد تا بر زمین بتابندھا بھ آسمان مبدل شد و  بعد

گذاردند  ای زنانھ تصویر میکردند، اغلب گل دان مدوری بر سرش می وقتی کھ نوت را بھ شکل چھره :نگاھبان مردگان
بدن ستاره  .بینیم کھ سرنوشت مردگان بھ دست اوست او نگاه بان مردگان بود و بارھا می. کھ معنی نگار نامش بود

گیرد و نگاھی  قرار می مومیاییطوری نقش گردیده کھ روی شخص ) و زیر درپوش(سنگی  تابوتگونش درون 
 .دوزد مادرانھ بدو می

 
 است کننده بستھ ایزدبانوی آسمان، بر فرا زمین و ھمھٴ باشندگان آن تاقی حفاظت، نوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با سمبل غاز نشستھ بر سرش)  ث، مجنونکیومر(گب   
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است اران و ایران در مھمی اساطیر مأخذ گشتاسپ و کتایون تاریخی اسطورهً   
 

تا در روزھای اخیر . نگارنده قبالً این اسطوره را ساختھ و پرداختھ بعدی ھا و بدون پشتوانھً تاریخی قابل توجھ می دیدم
اسطوره در ایران باستان پی برده و متوجھ چھار شکل مستقل این داستان شدم کھ  بھ اھمیت و محبوبیت تاریخی این

و  امیر ارسالن"داستان . ظاھراً ارتباطشان را از ھم بریده و بھ صورت داستانھای مجزایی در ایران و اران ذکر شده اند
نگارنده قبالً منشأ   .شأ بر خاستھ انداز ھمین من" بیژن ورستم "، "گل اندام وبھرام "، "اران گشنسب"، "ملکھ فرخ لقا
ولی ھیچ . سلجوقی در مقابل رومیان می دیدم آلب ارسالنرومی را از حماسھً فتح مالزگرد  امیر ارسالناصلی داستان 

 .            موضوع داستان عاشقانھ ای برای اثابت آن نظر بدست نیاوردم

  و داستانھای مرتبط با آن لقا داستان امیر ارسالن و فرخو ریشھً تاریخی خالصھ 

 یان بھ روم میملكشاه، ھنوز ارسالن را در شكم دارد كھ فرنگ ملكھ، ھمسر. ، پادشاه روم، است"ملكشاه"ارسالن، پسر "
در  ران جنگیپوشد و ھمراه اس یزان میملكھ جامھ ی كن. رسانند یكنند و ملكشاه را بھ قتل م یر میتازند و آنجا را تسخ

خود را بھ . شود ی، آشنا میمصر افتد و در آنجا، برحسب اتفاق، با خواجھ نعمان، بازرگان یم یره ایھ جزراه فرنگ ب
شود و بھ  یارسالن زاده م. برد یآورد و بھ مصر م یكند و خواجھ نعمان او را بھ عقد خود درم یم یاو معرف
و  یرد و در سواركاریگ یعلوم زمان را فرا مچند زبان و  یزده سالگیو تا س ابدی یخواجھ نعمان پرورش م یسرپرست

ان یفرنگ شود، روم را از چنگ ی، از سرگذشت و اصل و نسب خود آگاه میدر نوجوان. ابدی یمھارت م یراندازیت
، "فرخ لقا"ر ی، تصوییدر ماجرا .كند یر خود میند و خواجھ نعمان را وزینش یآورد و بر تخت سلطنت م یرون میب

 ین دشمن، میفرنگ، سرزم یازدواج با او راھ یبازد و برا یند و دل بھ او میب ی، را م"یرنگپطرس شاه ف"دختر 
 .شود

 ی، آشنا م"خواجھ طاووس"و " خواجھ كاووس" یبھ نام ھا ر، كھ مانند او مسلمان اند،یارسالن در فرنگ با دو برادر پ
خواجھ طاووس دروازه بان و خواجھ كاووس . ندپنداشت یش خود میان آنھا را ھمكیفرنگ كردند و یھ میآنان تق. شود

اس یال"نام مستعار  كند و او، با یم یخواجھ كاووس، ارسالن را بھ برادرزاده خود معرف. است یتماشاخانھ ا صاحب
شتابد و در  یدار فرخ لقا میبھ د شب یكیاز ھمان آغاز ورود بھ فرنگ در تار. كند ی، در تماشاخانھ خدمت م"یفرنگ

. كنند یگر مالقات میكدیآن دو در خلوت با . ز دلباختھ اوستیلقا ن ابد كھ فرخّ ی یشود و در م یقصر او وارد منھان بھ 
ن یا یپطرس شاه بھ جستجو. كشد یپھلوان فرنگ را مداروغھ  الماس خانفّرخ لقا و  خواستار امیرھوشنگارسالن 

خود  یر مسلمانیاّما ناگز ك سرشت است،یكھ مسلمان و ن" ریشمس وز" یكی: ر داردیوز  او دو. دیآ یقاتل ناشناس برم
ر خود یقمر وز  .جادوگر است، اّما مورد اعتماد شاه است بكار ویكھ بدجنس، ر" ریقمر وز" یگریكند و د یرا پنھان م

خود  یراو كھ جادوگر است، فرخ لقا را طلسم كرده است تا او را بھ ھمس. داند یكس نم چین را ھیعاشق فّرخ لقاست و ا
ر یر دوستدار و قمر وزیوز داند كھ شمس یر ارسالن نمیام. افتد یر بھ زندان میرنگ قمر وزیر با نیشمس وز. آورد در
كند و ارسالن در  ید و پنھان میربا یر فرخ لقا را میوز قمر. شناساند یندانستھ خود را بھ او م. ب و دشمن اوستیرق

 با ییدر ماجراھا. شود یب و طلسم شده میعج ین ھایابان ھا و سرزمیر بن رھسپایغمگ قرار و یفرخ لقا ب یجستجو
ابد كھ ھمھ فتنھ ی یو چون در م كشد یو را میرود، فوالد زره د یشود، بھ قلعھ سنگباران م یان رو بھ رو میان و پریجن

سرانجام پطرس شاه . ابدی یكشد و فرخ لقا را م یر را میوز ر قمریشمس وز ییر است، با راھنمایھا از جانب قمر وز
   .گردد یر ارسالن با ھمسرش بھ روم باز میكنند و ام یدلداده با ھم ازدواج م شود و دو یاز او خشنود م

 و» ملک جمشیدھای  داستان«دیگر ھم بھ نامھای دو داستان  امیر ارسالننقیب الممالک راوی دربار قاجاری داستان 
داماد و لیعھد آستیاگ حاکم والیات جنوب قفقاز و دومی متعلق بھ پسر  سپیتمھدارد کھ نام اولی ھمان  »ملک زرین«

معلوم میشود وی بھ منابع اساطیری کھن ویژه ای . است) زرتشت سپیتمان= زرین تن( سپیتاک زریادرکوچک وی 
مادی قفقاز از گفتار  -سکایی -میت باستانی روایات منسوب بدین خانواده مغ سئورمتیارزش و اھ. دسترسی داشتھ است

و برادر  ویشتاسپ" خارس میتیلنی معلوم میشود کھ خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران میگوید
دوغذو دختر  -سنگھواک -منظور آمیتیدا(آسمانی آفرودیت و ) منظور سپیتمھ جمشید( آدونیسکوچکترش زریادر از 

آن قدر نزد مردم ارزش و اھمیت ) فریدون/دختر کورش(آتوسا و  زریادرداستان عاشقانھ . بوجود آمده بودند) آستیاگ
کتسیاس ." پارسی دیوارھای خانھ ھای خود را از تصاویر آنان منقوش می ساختند -داشتھ است کھ بزرگان ایرانی مادی
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مگابرن شاھان میانی ھخامشی ھم در روایات تاریخی خویش بھ محبوبیت ھمین مورخ و طبیب یونانی دربار پاد
اشاره مھمی دارد مبنی بر اینکھ آستیاگ پادشاه ماد بعد شکستش و فتح ) زریادر( سپیتاک زرتشتو برادرش  ویشتاسپ

را  ک زریادرسپیتاو  مگابرن ویشتاسپشدن ھمدان توسط کورش در شھر قائم شده بود ولی چون نواده ھای محبوب 
در واقع بھ خاطر محبوبیت ھمین . مورد شکنجھ قرار دادند برای نجات ایشان از پناھگاه خارج شده و خود را تسلیم نمود

 ماد سفلیو  جنوب قفقازدو نواده آستیاگ و مادر ایشان آمیتیدا بوده است کھ کورش مکان فرمانروایی ایشان از والیات 
آمی منتقل نموده و مادر ایشان  بلخو سمت دربیکان  گرگانبھ ترتیب بھ ) الت آناتولیمنظور کردستان و نیمھ شرقی ف(

در اساطیر بھ ھمین جابجایی حکومت ایشان کھ گاھی . را بھ عنوان مادر یا ھمسر ملکھ دربار خود تعیین نمود تیدا
ھر یک از این دو برادر ذکر شده  تفسیر بھ قھر و گاھی تعبیر بھ زندانی شدن ایشان در دور دست گردیده است در مورد

بلکھ  زریادر زرتشتدختر کورش را نھ ) ھوتس( آتوسادر روایات بعدی ازدواج از جملھ اخبار اوستایی ھمسر . است
، )ناھید( کتایونو ) گشتاسپ فرخزاد( ویشتاسپبر ھمین اساس اسطوره . معرفی میکنند مگابرن ویشتاسپبرادر وی 

کتاب پھلوی شھرستانھای ایران بانی . و ملکھ فرخ لقا پدید آمده است امیر ارسالنو   امگل اندو ) دشمن کش( بھرام
محل نگھبانی آتشھا یا سرزمین (در سمت والیت آتور پاتکان ) اران، آگوانی یعنی سرزمین آتش(= آتورپاتکانشھرستان 
و ھم  زریادر زرتشتای اسامی و القاب ذکر میکند کھ ھم گوی) فرمانروای شیروش( اران گشنسپرا تحت نام ) آتروپاتھا

در روایت . عاید شده باشد امیر ارسالناین نام باید از ترجمھً نام ترکی ارانی . است مگابرن ویشتاسپبرادر بزرگترش 
متعلق بھ ) دانا "= در-ای"شیر درنده، یا ( حیدربزرگتر است و عنوان  برادر متعلق بھرام، عنوان گل اندام وبھرام بھ 

در شاھنامھ . می باشد کھ در سرزمین دور دست برای نجات برادر بزرگتر در بند خود می شتابد زریادر زرتشت ھمان
در واقع این دو . بیان شده است) پھلوان( رستماز چاه دیار توران توسط بیژن این موضوع بھ صورت داستان نجات 

 بردیھوجیھ بر مصر شریک بوده اند و بھ نیابت از برادر در حکومت عاجل سر کار آمده بر اساس شایعھ خبر مرگ کمب
حاکم گرگان بعد از  ترور  مگابرن ویشتاسپبرادرش . ثقیل الجثھ بر امپراطوری ھخامنشی حکومت نموده اند

پدر  ویشتاسپ ھخامنشینبرد سختی با حاکم ھمنامش در پارت یعنی ) گائوماتھ -زرتشت -زریر( زریادر/سپیتاک
چیچک تحت عنوان  آتوسابھ درستی ھمسر ) پدر تورِ توتم بزکوھی؛ (= ده ده قورقودستای ارانی در او. داریوش  نمود

در . یاد شده است) زئیری وئیری/زریادر/زرتشت= زرین و درخشان موی( بامسی بئیرکھمسر ) گل اندام( بانو
 فاسقونخان خزر،  خان الماس، )ھشیار( ھیشوی؛ )آھنگر(=آھنگر  بورابنامھای  گشتاسپو  کتایوناسطورهً 

و ) بدکردار( اھرن، )سرور نیک( میرین، )بردیھ= قلعھ سنگی، یا منسوب بھ فرد ثقیل الجثھ( سقیال، )شریران(
با خواجھ  ملکشاه پسررومی  امیر ارسالندر داستان  )منظور جولیوس سزار(تاریخی روم -فرمانروای اساطیری

= (، قلعھ سنگباران، شمس وزیر و قمر وزیر و پطرس سزار روم امیر ھوشنگ، الماس خان؛ فوالد زره دیو ؛ کاووس
شاه انگور و می در ( مالخ شاهرا در این باب می توان بھ صورت  ملکشاهحتی نام . مطابقت می نمایند) جولیوس سزار

می = ھوم(در اساطیر ایرانی با جام می و شراب انگور  سپیتمھ جمشیدشمرد چھ می دانیم کھ ) ترکی ارانی/زبان آذری
مسلح بھ ( اراستییعنی ) گشتاسپ کیانی( مگابرن ویشتاسپالبد عنوان اوستایی  .خود معروف بوده است) خوب

این نام بھ . بر خاستھ است) ببر( بی باک برندهیا  دارندهً شمشیر بُّرابھ  برن -مگااز ترجمھ نام ") سلم= شمشیر"
البد از روی ھمین وجھ اشتقاق عامیانھ دومی . ترجمھ گردد مغ گوش بریدهو ببر بزرگ ظاھرمی توانست ھمچنین بھ 

 ).گوش -ما(نداشت  گوش) سپیتاک زرتشت و یا برادر وی/گائوماتھ بردیھ( سمردیساست کھ ھرودوت میگوید 

نبیره خشثریتی پادشاه (و نبیرهً کیکاوس ) سپیتمھ جمشید تیز اسب( لھراسپگشتاسپ فرزند  :کتایونگشتاسپ و داستان 
 .کھ چون پدر بھ تخت پادشاھی نشست بھ پدر بی اعتنایی میکرد) در واقع منظور از احفاد وی از دختر آستیاگ ماد،

 کھ گشتاسپ را سر پر از باده بود

 وزان کار، لھراسپ ناشاد بود

اما لھراسپ این در . گشتاسپ روزی مست در بزم پدر حاضر شد و از پدر خواست تا تاج و تخت شاھی بھ وی دھد
. است وی را نپذیرفت و گشتاسپ با سیصد سوار رھسپار ھند شد کھ شاه آن سرزمین او را بدانجا دعوت کرده بودخو

ولی در نتیجھ . لھراسپ زریر را بھ دنبال وی فرستاد؛ اما گشتاسپ شرط بازگشت خود را دستیابی بھ تاج ایران دانست
 :گفتبھ ایران باز آمد و لھراسپ او را ) زریادر(اصرار زریر 
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 ز شاھی مرا نام تاجست و تخت             ترا مھر و فرمان و پیمان و بخت

بیشتر از او مھر ) خاندان پادشاھان ماد(اما گشتاسپ بدین بخشش پدر خوشنود نبود و می اندیشید کھ پدرش با کاُوسیان 
ل فرمانروای وی در نیمھ شرقی منظور مح(بنابراین بار دیگر از نزد پدر گریخت و این بار بھ روم رفت . می ورزد

رفت و در آنجا خود را مردی دبیر معرفی کرد و بھ ) فالت آناتولی در عھد پدر و پدر بزرگ مادریش آستیاگ است
 .اما او را بھ دبیری قیصر نپذیرفتند زیرا کھ می اندیشیدند. پایتخت روم شتافت

 شود کزین، کلک پوالد گریان شود         ھمان روی قرطاس بریان

گشتاسپ کھ ھمھ نقدینھً خودد را در باختھ بود بھ ساربانی و چوپانی تن در داد ولی کاری بھ وی ندادند تا سر انجام بھ 
نام رفت تا در کارگاه او کار کند ولی چون اولین پتک را بر سندان کوبید از نیروی او سندان و  نزد آھنگری بوراب

کرد و گشتاسپ ناچار بھ روستایی رفت و مھتر ده کھ مردی فریدون نژاد او را جواب " بوراب"پتک ھر دو شکست و 
تا آنکھ قیصر بھ شیوهً دیرین خود در جستجوی شوھری برای دختر . بود؛ او را پناه داد و گرامی داشت) ھخامنشی(=

کھ چون در آن روزگار قیصر روم سھ دختر ماھروی و شایستھ داشت و آیین آنجا چنین بود چون . خویش بر آمد
شاھزاده خانمی بھ سن زناشویی می رسید قیصر، بزرگان و نامداران کشور را بھ کاخ فرا می خواند و انجمنی می 

دختر بزرگ شبی در خواب خود جوان بیگانھ ای . آراست و دختر، شوی دلخواه خود را از میان آن بزرگان برمی گزید
انجمن نشستھ و خودش دست گل را بھ او می پذیرد و کتایون  را دیده بود کھ با قدی چون سرو و رویی چون ماه در

 . ھمان زمان دل بھ آن جوان رویایی سپرده بود

از آن سو قیصر انجمنی برپا کرد تا کتایون شوی دلخواه خود را از آنجا برگزیند و ھمھ نامداران و بزرگان را در کاخ 
ولی ھیچ . ر آن انجمن گشت و یک یک آن بزرگان نگاه کردآن پریچھر گل بھ دست ھمراه با ندیمھ ھایش د. گرد آورد

قیصر بار دیگر ضیافتی بزرگتر آراست و ھمگان را از . کدام را نپسندید و غمگین و گریان بھ سراپرده خود بازگشت
یز بھ از سوی دیگر آن کدخدای خردمند ن. مھتر و کھتر بھ کاخ فراخواند تا مگر کتایون جفت شایستھ ای برای خود بیابد

گشتاسپ گفت تا از این گوشھ نشینی دست بردارد و در آن انجمن شرکت جوید تا مگر زمانی سرش گرم و دلش شاد 
کتایون با ندیمھ ھایش وارد انجمن شد و بھ ھر سو . گشتاسپ نیز پذیرفت و بھ کاخ رفت و در کناری نشست. شود

اب دیده بود بھ بیداری یافت و بی درنگ او را بھ شوھری نگریست و ناگھان چشمش بھ گشتاسپ افتاد و آن را کھ بھ خو
داماد بیگانھ و بی اصل و نسبی مایھ ننگ و «قیصر از این گزینش سخت بھ خشم آمد و بر خروشید کھ چنین . برگزید

  .اما بزرگان او را پند دادند و گفتند این آیین نیاکان است و سرپیچی از آن خوش یمن نیست» .سرافکندگی من است

قیصر ناگزیر برای پیروی از آئین دیرین دختر را بھ گشتاسپ داد ولی بدون آنکھ :دادن قیصر کتایون را بھ گشتاسپ
ای «:چیزی بھ کتایون دھد ھر دو را از درگاه خود راند و گشتاسپ کھ شگفت زده برجای مانده بود بھ کتایون گفت

ریبی را بھ شوھری برگزیدی کھ از مال دنیا ھیچ ندارد و نزد پرورده بھ ناز، چرا از میان این ھمھ بزرگ و نامدار غ
ولی کتایون خرسند از یافتن شوھر دلخواھش بھ آسانی از تاج و گنج چشم پوشید و ھمراه » .پدرت آبرویی کسب نمی کند

یھ ای را شوی جوان بھ خانھ ای کھ آن دھقان مھربان روستا برایشان فراھک کرده بود رفت و یکی از گوھرھای گرانما
گشتاسپ . کھ نزد خود داشت فروخت و با پول آن آنچھ بایستھ بود خریدند و تدبیر زندگی کردند و بھ شادمانی زیستند

روزھا بھ نخجیر می رفت و از این راه روزگار می گذراند و روزی از روزھا کھ بھ شکار می رفت بھ ھیشوی کشتی 
د کھ ھر روزه بخشی از نخجیر را بھ ھیشوی می داد و بقیھ را بھ خانھ بان برخورد و با او دوستی آغاز کرد و چنان ش

 . آن دھقان می برد و بھ این ترتیب ھمگی زندگی آرامی را طی می کردند

در روم جوان سرفرازی بود بنام میرین کھ نژاد از سلم داشت و شمشیر سلم نیز :خواستن میرین دختر دوم قیصر روم را
تار دختر دوم قیصر بود ولی قیصر کھ از کتایون و شوی برگزیده او در خشم بود پیمان کرد کھ میرین خواس. نزد او بود

دختر دوم خود را فقط بھ دالوری خواھد داد کھ گرگ بیشھ فاسقون را کھ تنی چون اژدھا و نیشی چون گراز داشت 
نوشتھ آورد و در . مگین و اندیشناک شدمیرین تجربھ جنگ با گرگ را نداشت و از این رو بسیار غ. بکشد و از بین ببرد

طالع و اختر خویش نگریست و در آنجا چنین دید کھ در فالن روزگار جوانی از ایران بھ روم خواھد آمد و دو کار 
نخست آنکھ داماد قیصر خواھد شد، دیگر آنکھ دو جانور وحشی را کھ ھمگان از آنھا بھ عذاب . بزرگ انجام خواھد داد

پس بھ . چون میرین از کار کتایون آگاه بود دانست کھ آن جوان کسی جز گشتاسپ نمی تواند باشد. شتھستند خواھد ک
دیدار ھیشوی شتافت و داستان خود را بھ او باز گفت و از ھیشو خواست تا بھ گشتاسپ بگوید کھ آن گرگ را برای وی 

و داستان خواستگاری میرین و پیمان قیصر را  در ھمان ھنگام گشتاسپ از نخجیر بازگشت و بھ دیدن ھیشوی آمد. بکشد
شنید و گفت این چگونھ جانوری است کھ ھمھ دالوران و بزرگان روم از او در ھراسند و ھیشوی میرین تعریف کردند 

این نره گرگی است پیر کھ بلندیش بھ اندازه یک شتر و دو دندانش بھ بزرگی دندان فیل و چشمانش بھ سرخی آتش «:کھ

149 
 



ھنگام خشم شاخھای چون آبنوسش از شکم دو اسب می گذرد و ھر کھ تاکنون برای کشتن او رفتھ ناکام باز  است و بھ
 .»است آمده

میرین با شتاب بھ خانھ رفت و با » .و یک اسب تیز بھ من بدھید و آن گاه ھنرم را ببینید شمشیر سلم«:گشتاسپ گفت
و ھمھ را نزد گشتاسپ نھاد ولی گشتاپ از آن میان تنھا اسب و اسبی سیاه و شمشیر سلم و ھدیھ ھای بیشمار بازگشت 

 . شمشیر را برداشت و باقی را بھ ھیشوی بخشید و خود خفتان پوشید و سوار شد و بھ سوی بیشھ تاخت

ھیشوی و میرین تا لب بیشھ ھمراه گشتاسپ رفتند و جای گرگ را بھ او نشان دادند و نگران و :کشتن گشتاسپ گرگ را
گرگ در این . گشتاسپ شمشیر بھ دست وارد بیشھ شد و نام یزدان را بر زبان آورد و از او نیرو طلبید. بازگشتندترسان 

گشتاسپ کمان را بھ زه کرد و آنچھ می توانست بر او تیر . ھنگام با دیدن پھلوان غرشی کرد و زمین را بھ چنگ درید
ش برد و با شاخھای نیرومندش شکم اسب را درید ولی مرد بارید، جانور تیر خورده و خشمگین بھ اسب گشتاسپ یور

آن . دلیر با شمشیر سلم چنان ضربھ ای بر سر گرگ زد کھ او را از میان بھ دو نیم کرد و خود بھ نیایش کردگار ایستاد
دند و آن دو از دیدن گشتاسپ شادمانیھا کر. گاه دندانھای گرگ را کند و شاد و پیروز نزد ھیشوی و میرین بازگشت

میرین ھدایای بیشماری بھ نزدش آورد کھ گشتاسپ تنھا یک اسب از آن میان برگزید و نزد کتایون بازگشت ولی از 
 . ماجرای آن روز چیزی بھ او نگفت

از آن سو میرین شاد و کامیاب نزد قیصر شتافت و بھ او مژده داد کھ گرگ بیشھ فاسقون را با خنجر بھ دو نیم کرده 
یار شادمان شد و دستور داد تا چندین گاو و گردون ببرند و گرگ را کھ بھ کوھی شکافتھ از میان، می قیصر بس. است

ماند بردارند و از بیشھ بیرون بکشند و بھ پیروزی میرین بزمی آراست و از شادمانی دست زد و ھمانجا اسقف را پیش 
 . خواند و دختر را بھ میرین سپرد و او را بھ دامادی سرافراز کرد

خواستار دختر سوم قیصر، جوانی بھ نام اھرن از پھلوانان و بزرگ زادگان :بھ زنی خواستن اھرن دختر سوم قیصر را
پیمان آن است کھ نخست ھنری . من دیگر بھ رسم نیاکان دختر بھ شوی نخواھم داد«:روم بود کھ قیصر بھ او گفتھ بود

بتوانی اژدھایی را کھ در کوه سقیال زندگی می کند و بالی جان مردم اگر . بنمایی و آن گاه بھ خواستگاری دخترم بیایی
اھرن با سری پر اندیشھ نزد میرین بھ چاره جویی » .این دیار شده، از میان برداری تو را بھ دامادی سرافراز می کنم

گشتاسپ را برای  میرین پس از آنکھ او را سوگند داد راز گشتن گرگ بدست. رفت و از او در خلوت راھنمایی خواست
ھیشوی با مھربانی . او بازگشود و آن گاه نامھ ای بھ ھیشوی نوشت تا تدبیری بیندیشد و اھرن را بھ کام دل خود برساند

او را پذیرفت و نزد خود نگھ داشت تا گشتاسپ از نخجیر بازآمد و داستان خواستگاری اھرن و پیمان قیصر را بھ او باز 
برو نخجیر بلند بساز کھ «:گشتاسپ پذیرفت و گفت. ا آن اژدھای غران را از میان برداردگفت و از او خواھش کرد ت

باالیش چون پنجھ باز باشد و بر سر ھر دندانھ آن نیزه ای از آھن آبدیده استوار کن و با یک اسب و برگستوان و یک 
 . بیاویزم گرز بھ اینجا بیاور تا من بھ فرمان یزدان آن اژدھای دمان را نگون از درخت

اھرن با شتاب رفت و آنچھ را گشتاسپ خواستھ بود آماده کرد :کشتن گشتاسپ اژدھا و دادن قیصر دختر خود را بھ اھرن
. ھیشوی کوه را بھ گشتاسپ نشان داد و خود با اھرن بازگشت. و آورد و ھر سھ سوار شدند و بھ سوی کوه سقیال تاختند

گشتاسپ . د کھ اژدھا بھ ستوه آمد و با دم آتشین خود او را بھ سوی خویش کشیدگشتاسپ بھ کوه رفت و چنان نعره ای ز
نیز چون تگرگ بر سر او تیره بارید و آھستھ آھستھ بھ ھیوال نزدیک شد و نام یزدان را بر زبان آورد و ناگھان خنجر 

ر شد و جانور سست و بی رمق زھر و خون اژدھا از کوه سرازی. را در دھان او فرو کرد و تیغ ھا را بر کامش نشاند
بر زمین افتاد و گشتاپ چنان با شمشیر بر سرش زد تا مغزش را بر سنگ ریخت و سپس دو دندان او را کند و سر و تن 

. یاران بر او نماز بردند و او را ستودند. خود را شست و پیروز سپاسگزار از یزدان، نزد ھیشوی و اھرن بازگشت
ن آراستھ بھ او پیشکش کرد ولی گشتاسپ جز یک اسب و یک کمان و چند تیر چیزی از آن اھرن ھدایای بسیار و اسبا

اھرن نیز اژدھا را با چندین گاو و گردون از کوه پایین کشید و خود . میان برنداشت و شادان نزد کتایون بازگشت
 مردم در سر راه او گرد می آمدند و . سرافراز در پیشاپیش گردون بھ قصر قیصر آمد

 ھر آنکس کھ آن زخم شمشیر دید 

 خروشیدن گاو گردون شنید 

 ھمی گفت کاین زخم اھرمنست 

 نھ شمشیر و نھ نخجیر اھرن است 
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 . قیصر با شادی بھ پیشبازش آمد و بھ افتخار پیروزی او جشنی آراست و اسقف را بھ قصر خواند و دختر را بھ اھرن داد

دو داماد پھلوان نصیبش شده، از شادمانی سر بر آسمان می سایید و  قیصر از اینکھ:ھنر نمودن گشتاسپ در میدان
پیروزی آن دو را بھ آگاھی ھمھ نامداران می رساند تا آنکھ روزی در برابر ایوانش میدانی آراست و ھمھ پھلوانان را بھ 

نر خود در چوگان و تیره و دو داماد شاد قبل از ھمھ شروع بھ ھنرنمایی کردند و با ھ. ھنرنمائی در آن میدان فراخواند
 . نیزه میدان قیصر را آراستند

تا کی چنین اندوھگین بھ گوشھ ای بنشینی و اندیشھ کنی بلند شو و بھ میدان «:از آن سو کتایون نزد گشتاسپ آمد و گفت
ردی برپا کرده قصر بھ تماشای دو داماد پدرم برو و ببین این دو پھلوان کھ یکی گرگ را کشتھ و دیگری اژدھا را، چھ گ

اگر تو چنین می خواھی من حرفی ندارم ولی اگر پدرت کھ مرا از شھر بیرون کرده در آنجایم ببیند «:گشتاسپ گفت» اند
با این ھمھ گشتاسپ زین بر اسب گذاشت و بھ میدان رفت و چندی آنجا بھ نظاره ایستاد و آن گاه گوی » .چھ خواھد گفت

او چنان ھنری در بازی نشان داد کھ پای دیگر یالن سست شد و ھنگامی کھ نوبت  .و چوگان خواست و وارد میدان شد
او را نزد من آورید تا بدانم کیست و از «:قیصر بھ اطرافیان خود گفت. تیرو کمان رسید باز ھمھ از او در شگفت ماندند

واندند و قیصر از نام و نشانش و چون او را نزد قیصر خ» .کجا آمده کھ من تاکنون سوار سرفرازی چون او ندیده ام
من ھمان مرد بیگانھ ای ھستم کھ قیصر دخترش را بھ خاطر او از دیدگان راند و ھیشوی «:پرسید گشتاسپ پاسخ داد

ھیشوی با شتاب بھ خانھ رفت و دندانھای گرگ و . شاھد است کھ آن گرگ بیشھ و آن اژدھا نیز بھ دست من کشتھ شده اند
 . قیصر گذاشت و قیصر تازه دانست کھ ستمی بر گشتاسپ و کتایون رفتھ استاژدھا را آورد و نزد 

 ز اھرن و میرن برآشفت و گفت 

 کھ ھرگز نماند سخن در نھضت 

و سوار بر اسب بھ پوزش نزد کتایون آمد و دختر فزارنھ خود را دربر گرفت و از او و شویش دلجویی کرد و آنھا را بھ 
 . خدمتشان گماردقصر باز آورد و چھل خادم بھ 

و چون او را نزد قیصر خواندند و » .قیصرپس از آنکھ کتایون را برای گزینش شویی بدان سرافرازی چون او ندیده ام
من ھمان مرد بیگانھ ای ھستم کھ قیصر دخترش را بھ خاطر او از «:قیصر از نام و نشانش پرسید گشتاسپ پاسخ داد

ھیشوی با شتاب بھ خانھ . رگ بیشھ و آن اژدھا نیز بھ دست من کشتھ شده انددرگاه راند و ھیشوی شاھد است کھ آن گ
رفت و دندانھای گرگ و اژدھا را آورد و نزد قیصر گذاشت و قیصر تازه داشت کھ ستمی بر گشتاسپ و کتایون رفتھ 

 . است

 ز اھرن و میرن برآشفت و گفت 

 کھ ھرگز نماند سخن در نھضت 

کتایون آمد و دختر فرزانھ خود را دربر گرفت و از او و شویش دلجویی کرد و آنھا را بھ  و سوار بر اسب بھ پوزش نزد
 . قصر باز آورد و چھل خادم بھ خدمتشان گمارد

قیصر پس از آنکھ کتایون را برای گزینش شویی بدان سرافرازی ستود، از او پرسید کھ آیا از نام و نژاد شویش آگاھی 
من تنھا می دانم کھ . بی گمان او از خاندان بزرگی است ولی تاکنون رازش را بر من نگشوده«:دارد؟ و کتایون پاسخ داد

قیصر گنج و انگشتر بھ گشتاسپ بخشید و تاج و پر » .او نزد خود را فرخزاد می نامد و بیش از این چیزی بھ من نگفتھ
 . گھر بر سرش نھاد و بھ ھمھ فرمان داد تا از فرخزاد فرمان ببرند

سرزمین خزر ھمسایھ روم بود و قیصر نامھ ای بھ الیاس پادشاه آنجا نوشت و :قیصر بر الیاس و باژخواستن از اونامھ 
اگر باژ و ساو مرا نپذیری و گرو گان بھ روم نفرستی، بدان کھ عمرت بھ سر آمده «:از او تقاضای باژ کرد و پیام داد کھ

اگر بھ این یک تن سوار می نازید، «:الیاس در پاسخ نوشت کھ ».و خاک خزر زیر پای فرخزاد زیر و زبر خواھد شد
 » .من آماده نبردم و باژ بھ روم نخواھم داد کھ اگر کوه آھن ھم باشد تنھا یک تن است

الیاس، گرگ و اژدھا نیست کھ با زھر و . بھوش باش«:اھرن و میرین کھ از پیام الیاس آگاھی یافتند بھ قیصر گفتند
قیصر از سخنان آنان پژمرده و نومید شد و » .ھتر است از جنگ با او بپرھیزی و از در آشتی درآییشمشیر کشتھ شود ب
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اگر تو نیز تاب جنگ با الیاس را نداری زودتر بگو تا او را با گنج و خواستھ و با زبان چرب از روم «:بھ فرخزاد گفت
من از او باکی ندارم ولی پای میرین و اھرن نباید «: کھاما گشتاسپ کھ او را فرخزاد می نامیدند پاسخ داد » .برگردانیم

 . بھ میدان نبرد برسد کھ از آنھا ھمھ گونھ کژی برمی آید

 بنیروی پیروزگر یک خدای 
 چو من اندر آیم بھ میدان ز جای 

 نھ الیاس مانند نھ با او سپاه 
 نھ چندان بزرگی نھ تخت و کاله 

الیاس از دیدن یال و کوپال فرخزاد بھ شگفت آمد و غریب . ھامون آمدندپس آتش جنگ افروختھ شد و دو لشکر بھ 
ولی » .اگر نزد ما آیی و یار و مھتر ما باشی گنج بی رنج یا بی و بھره بسیار«:سواری نزدش فرستاد و بھ او پیام داد کھ

 فرخزاد پاسخ داد کھ 

 نو کردی بر این داوری دست پیش 
 کنون بازگشتی زگفتار خویش 

. ن گفتار بھ کار نمی آید و باید آماده رزم شویاکنو  
: رزم گشتاسپ با الیاس  

چون خورشید برآمد، دو سپاه آراستھ در برابر یکدیگر صف کشیدند و آوای بوق و کوس برخاست و چکاچاک شمشیرھا 
و او را بھ گشتاسپ اسب خود را تازاند و پیش الیاس آمد . گوش فلک را کر کرد و جوی خون از ھر طرف جاری شد

نخست الیاس بر فرخزاد تیر بارید تا او را از میدان بدر کند ولی . نبرد خواند و ھر دو سوار اسب را برانگیختند
گشتاسپ نیزه اش را بر کشید و با چنان نیرویی بر جوشن الیاس زد کھ او را از اسب برزمین افکند؛ دستش را بست و 

. کر بر سپاه دشمن تاخت و بسیاری از آنھا را کشت و بقیھ را بھ اسیری گرفتکشان کشان نزد قیصر برد و آن گاه با لش
قیصر با شادی بھ پیشبازش . ھمگان را شگفت زده بر جای گذاشت و سپس پیروز گردن افراشتھ نزد قیصر بازگشت

 . گرفتند شتافت و بر سر و چشمش بوسھ زد و دستور داد تا ھمھ روم را آذین بستند و آن پیروزی بزرگ را جشن

چندی گذشت تا آنکھ قیصر کھ از پیروزی بر الیاس مغرور شده بود بھ این فکر افتاد کھ :باژ خواستن قیصر از لھراسپ
از لھراسپ نیز باژ بخواھد پس قالوس را کھ مردی خردمند بود با پیام نزد لھراسپ بھ ایران فرستاد تا بھ او بگوید 

جای خواھد ماند کھ فرمان مرا گردن نھی و باژ مرا بپذیری و گرنھ سپاھی  تاج و تخت تو بھ این پیمان بر سر«:کھ
لھراسپ «. گران بھ سپھداری فرخزاد بھ سویت خواھم فرستاد تا بر و بومتان را ویران و آن را با خاک یکسان کند

ار نکرد و قالوس را فرستاده را پذیرفت و چون از پیام قیصر آگاھی یافت از گستاخی او برآشفت اما خشم خود را آشک
آن گاه در خلوت از او پرسید کھ قیصر بھ . چنان بھ نرمی نواخت و برایش بزم آراست کھ گویی پیام آور روم نبوده است

راھنمایش در این . دلگرمی کدام پشتیبان از ھمھ باژ می خواھد و رزم می جوید؟ او کھ بیش از این چنین توانایی نداشت
 نامجویی کیست؟ 

سوار دلیر و شیر گیری نزد قیصر آمده کھ در پھلوانی و : ھ سپاسگزار نوازش و پذیرایی گرم لھراسپ بود گفتقالوس ک
دالوری افسانھ گشتھ و ھمھ از ھنرش در رزم و شکار در شگفت اند قیصر او را بھ دامادی خود سرافراز کرده و سخت 

 » .گرامیش می دارد

قد و باال و چھره او با «:و قالوس پاسخ داد کھ» .ر بھ چھ کسی مانند استبگو بدانم چھره این دالو«:لھراسپ پرسید
پس . و لھراسپ دانست کھ آن دالور کسی جز فرزندش گشتاسپ نیست» .زریر چون سیبی است کھ بھ دو نیم شده باشد

 » .من آماده نبردم«:قالوس را با ھدایای فراوان بازگرداند و بھ قیصر پیام داد کھ

بی گمان این «:لھراسپ مدتی بھ فکر فرو رفت و سپس زریر را فراخواند و گفت: غام لھراسپ بھ قیصربردن زریر پی
فرخزاد روم ھمان برادرت گشتاسپ است و اگر درنگ کنیم کار تباه خواھد شد و او ھمراه رومیان بھ جنگ ما خواھد 

بھ نزدش برو و بھ او بگو کھ من پادشاھی را  پس تو با شتاب تاج شاھی و درفش کاویانی و زرینھ کفش را بردار و. آمد
زریر نیز با سپاھی آراستھ و لشکری گزیده با نوادگان کاوس و گودرز و بھرام و ریونیز از خاندان و » .بھ او می سپارم

دو نواده گیو رو بھ سوی روم نھاد و در مرز حلب سپاه را بھ بھرام سپرد و خود بھ صورت پیکی بھ درگاه قیصر 
زریر نزد قیصر رفت و . در بارگاه قیصر دو برادر یکدیگر را دیدند و شناختند اما ھیچ آشکار نکردند. شتافت

و » .این فرخزادی کھ چنین بھ او می نازی یکی از بندگان ماست کھ از درگاه شاه گریختھ و نزد شما پایگاه یافتھ«:گفت
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ست و نھ من الیاس کھ تو سر از آیین دیرین بپیچی و از من نھ ایران خزر ا«:آن گاه پیام لھراسپ را چنین بھ قیصر داد
 » .من ھر زمان آماده رزمم، باز گرد و جامھ نبرد بساز«:قیصر نیز پاسخ داد» .باژ بخواھی پس آماده نبرد باش

 : باز رفتن گشتاسپ با زریر بھ ایران و دادن لھراسپ تخت ایران او را

از این در دربار شاه بوده ام و آنان ھمھ مرا می شناسند و از ھنرھای من گشتاسپ بھ قیصر گفت من پیش . روز دیگر
 . بھتر است من بھ آنجا بروم و گفتنی ھا را با آنھا بگویم. آگاھی دارند

 ھمان بھ کھ من سوی ایشان شوم 
 بگویم ھمی گفتھ ھا بشنوم 

 برآرم از ایشان ھمھ کام تو 
 درخشان کنم در جھان نام تو 

لشکریان ایران چون فرزند سرفراز لھراسپ را . رفت، گشتاسپ سوار شد و بھ تنھایی بھ سپاه ایران آمدقیصر نیز پذی
زریر پیش آمد و دو برادر یکدیگر را تنگ در آغوش گرفتند و زریر . دیدند پیاده بھ پیشبازش شتافتند و بر او نماز بردند

او می خواھد کھ پس از این تو . ت و توان پادشاھی نداردپدرمان سخت پیر و خستھ پیر و خستھ شده اس«:بھ برادر گفت
و تاج م تخت و طوق و یاره را پیش آورد و گشتاسپ شادمان بر » .پادشاه ایران باشی و این تاج را نیز برای تو فرستاد

تختش  تخت شاھی نشست و تاج بر سر نھاد و ھمھ بزرگان و نامداران و سران لشکر کمر بستھ در کنار تختش در کنار
 . برپای ایستادند

 بشاھی بر او آفرین خواندند 
 ورا شھریار زمین خواندند 

ھمھ کارھا چنان کھ خواست تو بود راست شده و زریر و سپاه آماده «:گشتاسپ سپس پیامی بھ قیصر فرستاد و گفت
آن پیام را پذیرفت و رو بھ  قیصر نیز» .پیمانند و اگر زحمتی نیست و لشکر گاه ایرانیان بیا کھ زمانھ بھ کام تو است

سوی لشکر گاه ایرانیان نھاد و چون بھ آنجا رسید گشتاسپ از تخت بھ پا خاست و او را دربر گرفت و قیصر نیز با 
شگفتی تمام گشتاسپ پوزش او را پذیرفت و او را کنار خود نشاند و بھ او گفت کھ شامگاھان کتایون را نزد وی روانھ 

و نگین و طوق و دینار و دیبا بار شتران کرد و با غالمان بسیار ھمراه کتایون نزد گشتاسپ برد و قیصر نیز گنجھا . کند
قیصر دو منزل . شھریار جوان نیز باژ روم را بھ او بخشید و با کتایون و زریر و دیگر یالن رو بھ سوی ایران نھاد

و بزرگان بھ پیشباز گشتاسپ شتافتند و او چون در ایران لھراسپ . ھمراه آنان آمد و سپس بھ خواھش گشتاسپ بازگشت
. پدر از اسب فرود آمد و زمین را بوسید و لھراسپ فرزند را دربر گرفت و نواخت و ھمھ با ھم سوی ایوان شاھی رفتند

در آنجا لھراسپ با دست خود تاج بر سر فرزند نھاد و او را بھ شاھی آفرین کرد و گشتاسپ با سپاس و ستایش بھ پدر 
 : تگف

 چو مھتر کنی من ترا کھترم 
 بکوشم کھ گرد ترا بسپرم 
 ھمھ نیک بادا سرانجام تو 
                                                                                                                        مبادا کھ باشیم بی نام تو  
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است نھفتھ شیر ای قبیلھ توتم )آرامو( آرامی ؛)آرابو( عرب و آریا نامھای اساس در  
 

نگارنده قبالً با بررسی خدای قبیلھ ای سرسبزی و جھان زیرین پارسیان باستان بدین نتیجھ رسیده بودم کھ ایزد ھمراه 
ل عمرش شیر و یا سوار بر شیر پارسیان باستان کھ شایع بوده است آمیس تریس ھمسر خشایارشا برای افزایش طو

یمھ ( یمھنام این ایزد و الھھ ھمزاد آن در نزد آریائیان ھندو ایرانی . برای وی کودکانی را زنده بھ گور کرده است
ی نامیده اند و م) ایزد آتش زیر زمینی( شوکاموناآریائیان کاسی این ایزد را . بوده است یمیو ) جمشید درخشان= خشئتھ

تجسم پارسیان از . بوده است شیرو حیوان توتمی وی  شمعکھ سمبل وی  سومری بوده است نوسکو -شوگابمعادل 
 ایزد( نین گیرسودیرین منطقھ آن را  بومیان اّما. بوده است شیریا در کنار  شیربر  پادشاه نشستھشکل این ایزد شکل 

البد . صاص می داده انداستوانھ ای از نوع پرستشگاه ماربین اصفھان اخت نامیده و برایش معابد) کوره آتش زیر زمینی
بھ شمار رفتن ایشان می بوده  ایزد نباتیبودن و  جوانو بی ریش در ترکیب نام ایزدان مذکر اشاره بھ ) الھھ(نین عنوان 

دارای نام اعالم ( نابوو ) ایزد جنگاور کشاورزی صحرایی( نینورتابا   اژدھا -عقاب -شیراین ایزد دارای تن . است
ایزد جنگ و ( گیدارو ) ایزد ماروش بسیار درخشان( ماروتاشدر نزد بابلیان ھمان ) و یھوداعراب  اسماعیلشده، 
اعراب بھ شمار  خدای قبیلھ ایشیروش  نینورتای/نابواز سوی دیگر می دانیم . کاسیان معادل گرفتھ میشده است) نباتات

 یاقبیلھ مختص شیر ین النھرین بھ معنی از نظر مردم سامی و سومری ب" با-آرا"این می رساند کھ نام . میرفتھ است
 ھرمس، حمزه، اسددر زبان عرب از جملھ  شیرکثرت کلمات و اسامی معادل . بوده است  خدای شیروشمنسوب بھ 

یعنی شاخھً اسکان یافتھ  مو-آرا مسلم بھ نظر میرسد نام مردم. خود گواه مقام توتمی شیر در نزد اعراب باستانی می باشد
لذا در مجموع . گرفتھ میشده است مردم منسوب شیرسومریان بھ ھمان معنی -نیز در نزد سامیان  سامی شبھ عرب

بھ سبب ھمین پرستش توتم ایزد ) آرامی( آراموو ) عرب( آرابو؛ آریادر سھ نام قبیلھ ای و قومی ) آره( آرااشتراک جزء 
در زبان سکایی بھ  )فارس(پارس خود نام .  و بسنزد این مردمان خاورمیانھ ای بوده است  شیروشیا  توتم شیردارای 
                       .                                      بھ کار رفتھ است شیرو در زبان عربی بھ معنی  یوز پلنگو  پلنگمعنی 

  

 
 

کھ بھ قول کاوه فرخ نھ در موزه ) سال پیش 2400(رگھ ي فلزی ارزشمندي كھ از سده ي چھارم پیش از زایش مسیح ب
بلکھ در موزه انگلیس نگھداري مي شود و از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه ) سن پطرزبورگ( لنین گراد آرمیتاژي 

شی را در مقابل پادشاھی ھخامنشی می بینیم، کھ در این تصویر ایزد مورد پرستش پادشاھی ھخامن. کشف شده است
تصور شده است این ایزد آناھیتا یا میثره منظور است در حالی کھ بر اساس منابع اساطیری این تصویر متعلق بھ ایزد 

نوسکو درخشان و ملبس بھ جامھً عظمت  -نرگال( جمشیدیعنی باستانی پارسیان جوان و بی ریش جھان زیرین ملی 
تاج پارسی سر وی نیز گواه و عالمت شاخصی بر خدای ملی . بوده است شیراست کھ حیوان توتمی اش ) یزوحشت انگ

جایگاه ( پاسارگادکاخ -البد نام معبد .بھ نام وی خوانده شده است تخت جمشیدکھ  بودن او است جمشیدپارسیان یعنی 
جمشید داشتھ است کھ با نام ایزد دیرین پارس مالزمت و ترادف  ایزد قبیلھ ای جھان زیرین پارسیانو این ) پشتی

با ) یوزپلنگ یا جایگاه کناری و پشتی و پایینی/بھ معانی توتم پلنگ( پارسچنانکھ خود نام  .جایگزین شده است پیشدادی
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جالب است کھ در . ھمخوانی دارد) پلنگ نیرومند= تخموروپھ، پھلوان سگسان درازدم( تھمورثنام ایزد پیشدادی برادر 
و مترادفھایش عابس، ) عبری جھوهً و  جیمیمھ، بھ معنی ترشرو، اخمو، معادل =تقریباً ھمان جم(جھم فرھنگ عرب 

و ضبوث بھ کلمات  شیردر فھرست اسامی عربی . بھ کار رفتھ است خشمگینو  شیر درندهعبوس و عباس بھ معنی 
م کھ بھ نظر میرسد معنی اصلی آنھا یعنی سوسمار بر می خوری) صباویث= سمامیس عبری( ضباز ریشھ ضباث 

عھد باستان پیش از مھاجرت بر اثر  اشنوناکباشد چون میدانیم عبرانیان ) تسباهاژدھا، بھ عبری ( سوسمار بزرگ
 ایزد اژدھاوشدر اصل بھ معنی  یھوه صبایوتاین می رساند نام . بوده اند) تیشپا( تسباهتھاجم حمورابی پرستنده ھمین 

موسی دارای (= "موش ھوشو"مردوک و ) خندان، اسحق(=آّشور این ایزد معادل ایزد آشوری . بوده است سمی
                                                                                                            .بھ شمار میرفتھ است) عصای مار

مینھ نفوذ دامنھ زبانھای سامی و سومری بین النھرینی کھن در جنوب فالت در اینجا مطلبی را ضمیمھ می نمایم کھ در ز
:                   ایران در عھد باستان است کھ موضوع آن نتیجھ گیری از مطلب مربوطھ دیگری در این زمینھ می باشد  

 :سامی-عبری زبان در ازگین آن معبد و آراتتا جالب لفظی معنی

/ اِساگیـلَـھ«: "ااستناد بھ باستانشناس یوسف مجید زاده در رابطھ با این اسامی میگویددوستمان رضاغیاث آبادی ب
در » اَِزگین«این نام شباھت فراوانی با نام نیایشگاه ایرانی . یا خدای بزرگ است» مردوك«نام نیایشگاه بزرگ » اِزاگیال

 ..." بازگو شده است» تھاِنِمـركار و فرمانروای اَرَ «دارد كھ در حماسھ سومری » اََرتَـھ«
و نام خود سرزمین  ازگینسامی نام نیایشگاه –یعنی معبد سر بھ فلک کشیده، ریشھ عبری گیال ااسنظر بھ معنی لفظی نام 

سرزمین محل زیست و  دیوار نیرومندبسیار قابل توجھ میگردد چون این اسامی در این زبانھای سامی بھ معنی آراتتا 
 )وحشی کویریخران ( کثرت گورخراندر جیرفت و  راتتاآشھر  ایویرانھ اساگیالیھ با وجود معنی میدھند ک گورخران

بھ عنوان سرزمین  انشانبر این اساس بسیار جالب میگردد کھ نام . سمت کرمان مصداق بسیار منطقی پیدا میکنند
کرمان و نشانگر سرزمین  سرزمین گورخرانبھ سومری بھ معنی ھخامنشیان کھ بھ ھمراه نام پارس قید شده است 

را در زبان اوستایی و  مکرانسندی ھم در تکمیل این گفتھ وجود دارد و آن اینکھ نام .میگردد نواحی شرقی فارس
گرفت کھ البد از ترجمھ نام  محل خران گردنده و وحشییعنی  خران-موکسانسکریت می توان تلخیصی مرکب از 

 .عاید گردیده است سرزمین گورخرانیعنی  آراتتاسامی -آرامی
کثرت این عناوین و اسامی دیگر شیر کھ در فرھنگنامھ دھخدا قید  آرامی -مردمان عربنزد  توتم بودن شیردر مورد 

  :                                                                                                                شده است، گواه صادقی است
. ابوشبل. ابوالزعفران. ابورزاح. ابوالحذرة. ابوحفض. ابوالجرا. ابواالجری. ابواجر. ابوالنامور. ابواالحیاس. ابواالبطال
. ابوالھیضم. ابوالنخس. ابومحظم. ابومحراب. ابولیث. ابوالولید. ابوفراس. ابوالعرین. ابوعریس. ابوالضیغم. ابواالشبال

. ابواالخیاس. ابوجرد. ابواالبطال. ابوالعباس. ابوالھیصم. ابوالنحس. ابومحطم. ومحراباب. ابوالعریف). مرصع(ذواللبد 
). از المزھر سیوطی(ابولبد . ابولیث. ابوشبل. ابوالّزعفران. ابورزاح. ابوالحذر. ابوحفص. ابوالحراة. ابوالتامور
. ابوالحارث). بچھ شیر(ابوعدی . فراسابو. ابواالشبال. ابواالشھب. ابواالبیض. ابوالحرث .ابوالحرارة. ابوالحذر

. ُمَجْھَجھ ْ. سلطان وحوش. شاه ددان. شاه دد. بیھس. متبھنس. بھینس. بھنس. بربار. بیاض. باقر. اسامة. اسدة. بوالحارث
. دالھث. هحمز. حارس. حمارس. دلھث. حادر. حیدرة. حیدر. حیةالوادی. ِمْحطَم. حطوم. حطام. حلبیس .حلبس. حامی
). ماده شیر(لبوءة . لبوة. محمی. مبربر. متبلل . عفرنا. عنترة. عنسة. طیثار. ضمزز. ضمزر. ضبارم. ساعدة. دلھاث
لف(ھرماس  . مبرر. مریمة. محرب. متحرب. محتصر. مبیح ). لغت نامھ ٴ مقامات حریری (سرحان ). یادداشت موٴ

. اصحر. اصبح. اشھب. اشدخ . اشجع. اسد. اسجر. ارقب .اربد. اخنس. اخثم. ابولِبَد. ابولبید). دھار(ھزبر . لیث. قسورة
.جراض. جاٴب. جاھل. جائب العین. الیس. اقدم. افضح. اغلب .اغثی. اغثی. اغثر. اضبط. اصید. اصھب. اصدع  

. خثعم. خباس. خبعثنة. خبوس. خابس. جھم. جھضم. جواس. جلنبط. جری. جرھام. جرواض. جریاض. جرئض. جرائض
. ذولبیدة. ذوالزوائد. دبخس. دریاس. دبحس. خوان. خنافس. خنوس. خنابس. خطار. خشام. خزرج. ورخیتع .خیس. خبعثن
. ساری. سید. سندری. سوار. سرحان. سلقم. سالقم. زھدم. زنبر. زباف. زائف. زفر. رماحس. رزم. ریبال. رئبال. راھب
. شیظمی. شیظم. َشِکم. شندخ. شنبث. نابثش. شریس. شرنبث. شرابت. شدید. شدقم. شداقم. شجعم. شاکی. سبر. ساعدة
. ضبثم. ضابط. صمصم. صمادحی. صمة. صمصام. صلھام. صم. صیاد. صلقام. صلقم. صالدم. صالم. صعب. صارم
. ضراک. ضرضم. ضبراک. ضبث. ضبور. ضبر. ضبوث. ضباثم. ضبارک. ضباث. ضنبارمة. ضنبارم. ضموز. ضیثم
. عارن. عادی. طیشار. طحن. طحطاح. ضمرز. ضغز. ضرز. رغم ض. ضرغامة. ضرغام. ضیغنی. ضیغمی. ضیغم
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. عراصم. ِعْرصام. عرصم. عرندس. ِعراِزم. َعراِزم. ِعْرَزم . عرزم. عذافر. عرس. عجوز. َعتَرَّس. عترس. عثمثم
. َعَشرَّب. َعْشَرب. عشارب. عسالق. َعَسلَّق. ِعْسلِق. َعْسلَق. عسرب. عروة. ُعراِھم. َعْرھَم. َعْرھَم. عزام. عفراس. عرفاس
 .عیوث. عیاث. عائث. عنبس. عنابس. َعَمْیثَل .َعفَْرنی. عفرناة. عفرین. عفرن. عفرفرة. عطاط. عضمر.عشارم. عشرم
بھ (غالی  .غضوب. َغطَمَّش. غضب. غدف. غشرب. غثث. غثاغث. غادی. غثوثر. عیار. عباس. عبوس. عابس. عوف

ر ).لغت یونانی  . قداحس. قارح. قائت. فصافصة. فروس. فراس. فراسن. فدوکس. فارس. غیال. رغضاف. غضنفر. َغَضوَّ
. قَْصَمل. قِْصِمل. قصال. قسورة. قسور. قسقس. قسقاس. قساقس. قرحان. قرثع. قرشب. قراضب. قرضابة. قرضاب

. البد. الئث. عنبک. کعانب. ِکْرَشب ّ. کریھ. کھمس. کلب. کفاٴت. قفصل. قموص. قعانب. قعنب. قطوب. قضقاض. قَُصِمل
. مدرب. مختبس. مخسف. مجتری. ُمَجْھَجھ. مجالح. متورد. مختلی . متناذر. متقدی. متجبر. متربد. لیث عفرین . لیث. لَِحم

. ِمَشب ّ. مستلحم. مسافع. مستری. مساری. موھوب. مرزم. ُمَرمِّل. مرثد. مرمل. مرزبان الرازة. مخیف. مخثعم. مخشف
. معیل .ُمْعتَلی. معتزم. معید. مضطھد. مضطبث. ّ ِمْطَحر. مضرج. مضبث. مصمعد. مصطاد. رمصد. مصحر. ُمَشْرِشر

. مھصار. مھتصر. مودی. منیخ . َمْنھَس .ِمْنھَت. ممقر. ملبد. مقرنصف. مقصمل. مقتمی. مقبقب .مفترس .مفاجی. ُمِغب
. نَِھر. ناھد. نھد. نَھامة. نَھّامة. نھام. نحام. نجید. نَتَّآج. نَتَّآت. مھصر. مھصیر. مھصم. مھیب. مھرع. مھراع. مھرب
. ھرات. ھراثم. ھرّ . ھزبر. ھزابر. ھدب. ھترک. ھبرزی. ھاضوم. ھاصر. ھادی. وھاس. ورد. نھیک. نھاس. نھوس
. ھَْصَور. ھَِصر. ھَُصر. ھصم. ھصام. ھصار. ھشمة. ھََسد. ھرھار. ھریت. ھروت. ھرثم. ھَِرت. ھراھر. ھرثمة

. ھیصور. ھیصم. ھیصار. ھَْیَزم. ھَّوام. ھنبع. ھمھام. ھموم. ھمھم. ھماس. ھمام. ھلقام .ھصرة. ھضوم. ھضام. ھصورة
        ).                                                                                                                           منتھی االرب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 
 



بدان مربوط جالوت و طالوت اسطورهً  و کنعان لفظی معانی  
 

این معنی  از آنجا تقویت میشود کھ نام دیگر سرزمین . گرفتھ اند سرزمین سرخ و ارغوانیرا غالباً بھ معنی  کنعاننام 
از سوی دیگر . شده است گرفتھ سرزمین سرخ و ارغوانیکلمھ ای یونانی بھ ھمین معنی  ھفینیقیکنعانیان شمالی یعنی 

اساطیری یونانی مذکور است نام فینیقیھ را با پرنده اساطیری خورشیدی آتش  -اگر ھمانطوری کھ در روایات تاریخی
 ارغوانیمربوط سازیم در این صورت معنی لفظی ) خورشید= یک آتش بزرگبھ لغت عبری یعنی ( فوئھ نیکسیعنی 

این امر را ظاھراً . خواھد بود دارای ستاره چھارپر شمسیعنی  خورشیدایزد  اشاره بھ رنگفنیقیھ و کنعان نامھای  
نظر بھ . بھ ارث رسیده باشدکنعانیان اسرائیل مشاھده نمی کنیم کھ می تواند از  معروفداودی  پر ششجز در ستاره 

سرور گرامی، ( یسآدونکھ با ) شمعدانی ھفت شاخھ چوبی از درخت توت( بتشبعو ھمسرش ) عزیز( داوداینکھ نام 
در . الھھ ھای معروف کنعانی مطابقت دارند، درستی این نظر مسلم می نماید -خدا) بعالت ستاره نشان( ایشتارو )  بعل

اما . بوده استشمش ، ایزد خورشیدپر سمبل  ستاره چھارو ) بتشبع( ایشتارسمبل  ستاره شش پرخاورمیانھ عھد باستان 
مطابق مندرجات ویکیپدیای . ذ مصری داشتھ و نشانھ فّر ایزدی فرمانروایی استدرفش کیانی مأخ ستاره چھار پر

قبل از میالد محفوظ مانده كھ برگردان  ۴۲۴تا  ۴۸۴ھردوت مورخ یونانی شرح کاملی در باب فوئھ نیکس از "فارسی 
ھ نام ققنوس كھ من آن را مصریان پرنده مقدس دیگری دارند ب ۲شود  آن از متن انگلیسی بھ فارسی در این جا آورده می

 ۵۰۰، ھر شھر ایزد خورشید=ھلیوپلیساین پرنده بھ راستی نادر است و بھ روایت مردم شھر . ام ندیده جز در تصاویر 
آید، بال  آن طور كھ از شكل واندازه اش در تصاویر بر می. آید سال یك بار آن ھم پس از مرگ ققنوس قبلی در مصر می

داستانی ھم از كار این . ی زرد طالیی است و اندازه و شكل عمومی آن مانند عقاب استو پرش بخشی قرمز و بخش
گویند كھ بھ نظر من باور كردنی نیست و آن این كھ این پرنده جسد والد خود را، كھ با نوعی صمغ گیاھی  پرنده می
گویند  می. نماید ن را در آن جا دفن میآورد و آ اندود شده، ھمھٴ راه از سرزمین عرب تا معبد آفتاب با خود می ۳خوشبو 

سازد، بعد توی آن را  ای آن قدر بزرگ كھ بتواند آن را حمل نماید از آن صمغ گیاھی می برای آوردن جسد ابتدا گلولھ
گیرد و گلولھ را كھ درست ھمان وزن اولیھ خود  گذارد و دھانھ آن را با صمغ تازه می كند و جسد را در آن می خالی می

آورد و در حالی كھ تمامی رویھ گلولھ از صمغ پوشانده شده آن را ھمان طور كھ گفتم درون  یدا كرده بھ مصر میرا پ
از سوی دیگر این ھر دو نام فینیقیھ  ".گویند گذارد، و این داستانی است كھ درباره این مرغ و كارھایش می معبد آفتاب می

چنانکھ از مفاھیم آن در زبانھای عبری و  . استان  و فلزکاران رسرزمین آھنگو کنعان در زبانھای سامی بھ معنی 
بوده است و در نقطھ مقابل نام  بومی وصاحبان قدیمی عربی بر می آید، مسلم بھ نظر میرسد این نام ھمچنین بھ معنی 

و یا مھاجرین بھ  معنی مردمان زیست کننده در جزایر دریاپالژوستین؛ بھ ( فلسطینیھاو ) مھاجرین اشنونھ(عبرانیان 
گرچھ این مردم بومی کھن کھ در بین فلسطینیھا و یھود بھ تحلیل رفتھ و بھ کسوت ایشان . قرار داشتھ است) زبان عبری

در آمده اند در این مقام برادری و مسالمت و انسانیت را بھ زمین و دین و سنت و نژاد فروختھ و بھ خصومت با ھم 
گفتنی است، نامھای کنعانیان  صاحبان قدیمی و بومیصحت این معنی لفظی یعنی  برای اقامھ دلیل. زیست می کنند

 و ، آھنگرانصاحبان خانھذکر شده است کھ بھ لغت عبری بھ معنی  یبوسیتھاو  کائنانجنوبی در تورات بھ صور 
در محل پیوند دو یا  عانکنبھ نظر میرسد نام . است کنعاندر واقع شکلی از نام  کائنانھستند کھ نام اولی یعنی  مالکان

متصور است و آن مشتق شمردن نام  کنعانچون یک ریشھً خدایگانی ھم برای نام . سھ معنی متفاوت از ھم رستھ است
در تصدیق و تأیید این گفتھ در اساطیر توراتی و قرآنی می . است) پوشیده و پنھان" (ّکن"از ریشھ کلمھً عربی  کنعان

را پیدا نمود کھ نامش مترادف با ) لوط( لوتبومی این نواحی سمت جنوب بحرالمیت یعنی  توان ایزد قبیلھ ای مردمان
می ) در معنی ای آن کھ او( یھوهحتی برای نام . است پوشیده و پنھان و سری و مخفیمصریان بھ ھمین معنی  آمون

در مورد . بھ عبرانیان رسیده استاز بومیان کنعانی یھوه  ناماین بدان معنی است کھ . توان ھمین معانی را قائل شد
= پالژوستین( دریایی مھاجر و مھاجم قبایلخورشید پرستی فلسطینیھا، فلسطینیھایی کھ در منابع کھن مصری از شمار 

بوده است و این از سوی  ایزد خورشیدو  خورشیدنام  کرت جزیرهً در  تالوسشمرده شده اند، گفتنی است کھ ) فلسطین
 خورشید(قرآن  طالوتیا  تالوتبر این پایھ نام اساطیری  .فلسطینی مطروحھ ما در زبان یونانی استدیگر بیانگر ریشھً 

بھ عربی یعنی جالی وطن ( جالوتکھ در اساطیر مقابل نام ) کنعانی آدونیس-، معنی عنوان خدای فینیقیجوان زیبایا 
ت، در تورات و قرآن بھ نحو منقلب از اصل مطرح قرار گرفتھ اس) فلسطینیان یا تنومند و پھلوان -کرده ھا، عبرانیان

کھ بازوی نظامی  میتانیان میثره پرستو مراتع آریایی  ایزد خورشیداز سویی بھ نظر میرسد در این تغییر . شده است
پاشنھ، بھ ( گلیادو ) عزیز( داودبھ ھر حال اسطورهً مبارزه . دخیل بوده باشد) پادشاھان شبان( ھیسکسوسھاسوارکار 

 گروهاز ) سفیر( کینگوبابلی و غول وحشتناک  مردوکبیان متفاوت دیگری از ھمان نبرد ) ربی یعنی تنومند و پھلوانع
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بھ مناسبت اینکھ فلسطینیان از ناحیھ . است کھ بھ دست مردوک کشتھ میشود آب دریاھای شور و شیرینالھھ گان -خدا
ان رسیده بودند، این اسطوره بابلی بھ سادگی می توانست در در دریای مدیترانھ با کشتیھای خود بھ کنع جزیره کرت

خدایان  پادشاھیشرط پیروزی خود در این نبرد را رسیدن بھ مردوک می دانیم در اساطیر بابلی . مورد ایشان تعمیم یابد
 بھشائول  / تاز تالو ،گلیادو  داودموضوع کسب حاکمیت و جانشینی در ادامھ اسطورهً توراتی . بابلی قرار داده بود

کشتی گیر از پاشنھ گیرنده، ( یعقوباین اسطوره از سوی دیگر قابل قیاس با اسطورهً . مطرح استصراحت  بھداود 
خدای  ایشوممنجی، ( عیسوو ) انکی/ائاخدای پھلوان و زیبا و عزیز بابلی فرزند و جانشین خدای زمین و خرد  مردوک

 مردوکاست؛ معھذا در اساطیر بابلی خبری از رقابت ) آنوشین خدای آسمان بابلی تعادل و برابری و مبشر آرامش، جان
و  طالوتبرای اطالع از مطالب اساطیری و تفاسیر صرفاً از دیدگاه مذھبی مربوطھ در باب . مشاھده نمیشودایشوم با 

                                                    :         ، آن را بدون دخل و تصرف از سایت حوزه علمیھ نقل می نمائیمجالوت

 )جعفرى یعقوب از 13 شماره قرآنى معارف( جالوت و طالوت داستان از جالبى نكات

َمَألِ  اِلَى تَرَ  أَلَمْ  تُمْ  ھَلْ  قالَ  ّهللاِ  َسبیلِ  فى نُقاتِلْ  َملًِكا لَنا ابَْعثْ  لَھُمُ  لِنَبِىٍّ  قالُوا اِذْ  ُموسٮآ بَْعدِ  ِمنْ  اِْسرآئیلَ  بَنٮآ ِمنْ  الْ  اِنْ  َعَسیْ
ُكمُ  ُكتِبَ  قِتالُ  َعلَیْ نآئِنا وَ  ِدیاِرنا ِمنْ  أُْخِرْجنا قَدْ  وَ  ّهللاِ  َسبیلِ  فى نُقاتِلَ  أَالّ  لَنآ ما وَ  قالُوا تُقاتِلُوا أَالّ  الْ  ُكتِبَ  فَلَّما أَبْ

ِھمُ  قِتالُ  َعلَیْ َّْوا الْ  أَنّى قالُوآا َملًِكا طالُوتَ  لَُكمْ  بََعثَ  قَدْ  هللاَ  اِنَّ  نَبِیُّھُمْ  لَھُمْ  قالَ  وَ  *بِالظّالِمینَ  َعلیمٌ  ّهللاُ  وَ  ِمنْھُمْ  قَلیالً  اِالّ  تََول
ُملْكُ  لَھُ  یَُكونُ  نا الْ ُملْكِ  أََحقُّ  نَْحنُ  وَ  َعلَیْ ُكمْ  اْصطَفاهُ  ّهللاَ  اِنَّ  قالَ  الْمالِ  ِمنَ  َسَعةً  یُْؤتَ  لَمْ  وَ  ِمنْھُ  بِالْ  فِى بَْسطَةً  زاَدهُ  وَ  َعلَیْ
مِ  ِعلْ َكھُ  یُْؤتى ّهللاُ  وَ  الِْجْسمِ  وَ  الْ  .َعلیمٌ  واِسعٌ  ّهللاُ  وَ  یَشآءُ  َمنْ  ُملْ

براى ما : آیا ندیدى گروھى از بنى اسرائیل را كھ پس از موسى بودند ھنگامى كھ بھ پیامبرى از خودشان گفتند
است كھ اگر جنگ بر شما واجب شد، شاید جنگ نكنید؟ آیا چنین : گفت. فرمانروایى برانگیز تا در راه خدا جنگ كنیم

پس چون جنگ بر . ایم ھا و فرزندانمان رانده شده ما را چھ شده است كھ در راه خدا نجنگیم در حالى كھ ما از خانھ: گفتند
ھمانا خدا  :و پیامبرشان بر آنھا گفت. آنھا نوشتھ شد جز اندكى از آنھا ھمگى پشت كردند و خدا بر ستمگران آگاه است

كند در حالى كھ ما بھ فرمانروایى از او  چگونھ او بر ما فرمانروایى مى: گفتند. طالوت را براى شما فرمانروا برانگیخت
ھمانا خدا او را بر شما برگزید و او را فزونى در علم و جسم : گفت. تریم و بھ او وسعت در مال داده نشده است شایستھ

این آیات ). 247-246آیات (دھد و خدا وسعت بخش و آگاه است را بھ ھر كس كھ بخواھد مىداد و خدا فرمانروایى خود 
كند كھ یك داستان جالب و عبرت انگیزى  و چند آیھ بعد ى تا ھفت آیھ، اجمالى از داستان طالوت و جالوت را بیان مى

ریم و سپس بھ برخى از نكاتى كھ در آیات آو اى از این داستان را مى ما اینك خالصھ. است و نكات آموزنده فراوان دارد
                                                                                                                       :كنیم وجود دارد اشاره مى

اى از زمان  لھ اینكھ دربرھھاسرائیل نشیب و فرازھاى بسیارى دیدند از جم پس از درگذشت موسى وھارون، قوم بنى
شان بیرون راندند و فرزندان آنھا را بھ اسیرى گرفتند و قوم  دشمنان بر آنھا غلبھ كردند و آنھا را از خانھ و كاشانھ

اسرائیل ذلیل و آواره شدند در این ھنگام خداوند پیامبرى بر آنھا فرستاد كھ نام او یا شمعون و یا یوشع و یا اشموئیل  بنى
آنھا كھ از این ذلت و در بدرى خستھ شده بودند، گرد آن پیامبر جمع شدند و از وى خواستند كھ آنھا را سر و سامان  .بود

آن پیامبر كھ از سستى و ضعف نفس این . دھد و براى آنھا فرماندھى تعیین كند كھ تحت فرمان او با دشمنان خود بجنگند
تى این آمادگى را دارید؟ و اگر من كسى را بھ فرماندھى برگزینم شما واقعاً آیا شما بھ راس: گروه آگاه بود بھ آنھا گفت

بردند، بھ پیامبر خود قول دادند  تحت فرمان او و بھ دستور او مردانھ جنگ خواھید كرد؟ آنھا كھ از شكست خود رنج مى
      ایم؟ انھ و كاشانھ خود رانده شدهچگونھ تن بھ جنگ ندھیم در حالى بھ ما ظلم شده و از خ: كھ شجاعانھ بجنگند و گفتند

ھاى واھى از جنگ سر باز زدند و این روش  با اینكھ این قول را بھ پیامبر دادند ولى در وقت عمل بسیارى از آنھا بابھانھ
ھ نام ولى بھ ھر حال پیامبرشان براى آنھا فرماندھى انتخاب نمود ك. جو بودند اسرائیل بود و آنھا قومى بھانھ ھمیشگى بنى

طالوت چوپان فقیرى بود كھ از ھیچ شھرت و معروفیتى برخوردار نبود ولى شخص بسیار الیق و . او طالوت بود
كاردانى بود و از لحاظ جسمى و كاردانى بر دیگران برترى داشت و آن پیامبر از جانب خدا دستور داشت كھ طالوت را 

تر ھستیم ولى پیامبر  مالى ندارد و ما از او براى فرماندھى شایستھطالوت قدرت : ولى آنھا گفتند. بھ فرماندھى برگزیند
خدا او را بر این كار برگزیده است و او را از لحاظ جسمانى و علم و دانش فزونى داده است و یك نشانھ براى : گفت

ون را دارد و یا ھمان صندوق مقدسى را كھ یادگارھاى موسى و ھار» تابوت عھد«شایستگى او این است كھ بھ زودى 
ھمانگونھ كھ . اسرائیل از آنھا گرفتھ بودند این تابوت را دشمنان بنى. گرداند مایھ آرامش شماست، بھ شما بازپس مى

                                    .كردند پیامبر گفتھ بود، طالوت صندوق عھد را بھ آنھا برگردانید و آنھا فرماندھى او را قبول
طالوت با سپاه خود . آورى نیرو پرداخت و آنھا را سازماندھى كرد و براى جنگ با دشمنان آماده ساختطالوت بھ جمع 

بھ زودى بھ نھر آبى خواھیم رسید ولى : بھ سوى دشمن حركت كرد در بین راه سپاھیان تشنھ شدند طالوت بھ آنھا گفت
است فرمان بردارى واستقامت و قدرت اراده آنھا خو شما حق ندارید بیش از یك مشت از آن آب بخورید و بدینگونھ مى

را آزمایش كند اما وقتى بھ آن نھر آب رسیدند جز اندكى از آنھا، ھمگى از آن آب سیر خوردند و بدینگونھ ضعف اراده 
                                                                                                                               .خود را نشان دادند
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وقتى آنھا با . طالوت آن اكثریتى را كھ از فرمان او سرپیچى كرده بودند رھا كرد و با گروه اندكى بھ راه خودادامھ داد
ز ما قدرت رویارویى با این سپاه را نداریم ولى بعضى ا: سپاه عظیم دشمن روبرو شدند، بعضى از آنھا بھ طالوت گفتند

                                                                                             .جنگیم با ھمین تعداد اندك با آنھا مى: آنھا گفتند
جوانى بھ نام . او میان دو لشگر آمد و مبارز طلبید. بر عھده داشت» جالوت«فرماندھى سپاه دشمن را شخصى بھ نام 

لشگر طالوت بود او با فالخنى كھ در دست داشت، جالوت را ھدف قرار داد و سنگى بھ پیشانى او زد،  در» داود«
جالوت درجا كشتھ شد و كشتھ شدن او رعب و وحشت فراوانى میان سپاھیان او بھ وجود آورد و آن لشگر شكست خورد 

                                                                                                                      .اسرائیل پیروز شدند و بنى
اى از داستان طالوت و جالوت كھ با استفاده از متن قرآن و بعضى از تفاسیر آوردیم و اینك بھ نكاتى  این بود خالصھ

                                                                          :پردازیم كھ در آیات مربوط بھ این داستان قابل توجھ است مى
منظور از دیدن در اینجا دانستن است و این مانند ھمان ...) آیا ندیدى: (فرماید ـ خداوند خطاب بھ پیامبر اسالم مى 1

مسلمانان بھ این  آمده بود و بیشتر براى جلب توجھ پیامبر و) داستان قوم حزقیل(تعبیرى است كھ در داستان قبلى 
                                                                                                                                        .است داستان

روایات نام او  ـ خداوند پس از موسى پیامبرى براى بنى اسرائیل مبعوث كرد كھ نام او در آیھ نیامده است ولى طبق 2
چون . اسرائیل درباره جنگ با دشمن مكالمھ كرد شمعون یا یوشع یا اشموئیل بود و این پیامبر با اشراف و سران بنى

                                                                                                .بھ معناى اشراف و سران قوم است» مالء«
این جنگ یك جنگ دینى بود چون از آن بھ جنگ در راه خدا تعبیر آورده شده است و پیامبر از اینكھ آنھا بھ راستى  ـ 3

دانست و لذا از آنھا قول گرفت كھ فعاالنھ در  اسرائیل را مى فعاالنھ در جنگ شركت كنند، نگران بود چون سابقھ بنى
ھا و  وردند كھ چگونھ با دشمن نجنگیم در حالى كھ دشمن، ما را از خانھجنگ شركت كنند و آنھا قول دادند و چنین دلیل آ

     .اند اند و فرزندانمان را اسیر نموده ھایمان بیرون كرده فرزندانمان رانده است و منظور این است كھ آنھا ما را از خانھ
رى از آنھاپشت كردند و تنھا ھاى خود بسیا ـ وقتى جنگ بر آنھا فرض گردید و قرار بر جنگ شد، برخالف وعده 4

كند كھ خدا بھ ستمگران آگاه است و آنھا را  در آیھ شریفھ پس از بیان این مطلب اضافھ مى. اندكى از آنھا باقى ماندند
                                                                                        .اند ستمگرانى نامید كھ بھ ھدف جامعھ خیانت كرده

دانستند،  ـ پیامبر آنھا طالوت را بھ عنوان فرماندھى برگزید ولى آنھامعیارھاى خاصى را كھ براى یك فرمانده الزم مى 5
پنداشتند كھ فرمانده باید یك فرد ثروتمند باشد ولى پیامبر آنھا معیارھاى دیگرى را براى فرماندھى  در او ندیدند آنھا مى

دیگر اینكھ پیامبر . چیز بود یكى قدرت جسمانى و دیگرى علم و كاردانى كھ ھر دو در طالوت بود مشخص كرد و آن دو
كند و  خدا طالوت را انتخاب كرده است و خدا ھر كس را كھ بخواھد بھ پادشاھى و فرمانروایى انتخاب مى: بھ آنھا گفت

                                                                                                                    .او وسعت دھنده و آگاه است
صندوق عھد را كھ میان : اى كرد و آن اینكھ بھ آنھا گفت ـ بھ عنوان نشانھ پادشاھى و فرماندھى طالوت، پیامبر معجزه 6

ین كرد و آنھا دیدند كھ تابوت بھ خودى خود پیش گرداند و چن آنھا مقدس بود و آن را از دست داده بودند، بھ آنھا بر مى
                                                                                         .كردند آنھا آمد و در واقع فرشتگان آن را حمل مى

ى از خاندان موسى و ھارون جاى اسرائیل بود و در آن یادگارھای ـ تابوت یا ھمان صندوق، مایھ آرامش و سكون بنى 7
طبق روایات این ھمان صندوقى بود كھ مادر موسى موسى را بر آن گذاشت و بھ آب انداخت و حضرت موسى . داشت

الواح را كھ نسخھ تورات در آن نوشتھ شده بود، در آن صندوق گذاشت و نیز ودایع نبوت و آثار الھى را كھ پیش او بود 
آمد  اى یافت و رمز استقالل آنان بھ شمار مى اسرائیل قداست ویژه ھا این صندوق در میان بنىبعد. در آن صندوق گذاشت

                                               .دانستند دادند و آن را مایھ پیروزى مى و در جنگھا آن را پیشاپیش لشگر حركت مى
كند و از قول پیامبر خطاب بھ بنى اسرائیل  ى معرفى مىا بازپس آمدن صندوق مزبور را خداوند نشانھ و معجزه

                                                                       .اى براى شماست اگر ایمان داشتھ باشید، این؛ معجزه: فرماید مى
متحان شماست و خداوند شما را با آن ـ طالوت بھ آنھا خبر داد كھ در ادامھ راه، بھ نھر آبى خواھیم رسید كھ مایھ ا 8

امتحان خواھد كرد ھر كس از آن نخورد از من است و ھر كس بخورد از من نیست مگر اینكھ بھ اندازه كف دست 
دھد حال یا او خود پیامبر بود و یا با  این سخن از طالوت ارتباط او را با عالَم وحى نشان مى. بخورد كھ مانعى ندارد

                             .اسرائیل منصوب كرد نزدیك داشت ھمان پیامبرى كھ او را بھ فرماندھى سپاه بنىپیامبرى ارتباط 
ـ لشگریان، بھ وسیلھ نھر آبى كھ بھ آن رسیدند، لشكریان امتحان شدند چون ھمگى تشنھ بودند بیشترشان از آن آب  9

خواست بھ  خداوند مى. دند و فقط بھ اندازه كف دست خوردندسیر خوردند و تنھا گروه اندكى بھ دستور طالوت عمل كر
آنھا پس از . این وسیلھ صبر و استقامت آنھا را آزمایش كند و افراد با ایمان و با استقامت را از بقیھ جدا كند و چنین شد

داریم و گروھى دیگر ما توان رویارویى با سپاه جالوت را ن: عبور از آب دو دستھ شدند گروھى كھ اكثریت بودند گفتند
چھ بسا كھ گروه اندكى با اذن خدا بر گروه بسیارى : كھ در اقلیت بودند ولى بھ خدا و روز قیامت اعتقاد داشتند، گفتند

                                               .دادند اند و خدا با صابران است و با گفتن این سخن بھ بقیھ نیز روحیھ مى غلبھ كرده
ـ ھمین گروه با ایمان و با اراده، وقتى با سپاه دشمن روبرو شدند و انبوھِى آن سپاه را دیدند، بھ جاى اینكھ خود را  10

خدایا صبر و استقامت ما را بیشتر كن و گامھاى ما را استوار ساز و ما : ببازند، از خدا براى خود یارى خواستند و گفتند
گونھ موارد عالوه بر تأثیرى كھ ممكن است در تعیین سرنوشت جنگ داشتھ  این دعا در. را بر كافران پیروز گردان
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دانیم كھ باال بودن روحیھ افراد یكى از  كند ومى برد و توان رزمى آنھا را چندین برابر مى باشد، روحیھ افراد را باال مى
                                                                                                          .عوامل بسیار مھم در پیروزى است

بینى مؤمنان كھ  ـ بھ خاطر ھمین روحیھ ایمانى باال، باالخره سپاه طالوت ، سپاه دشمن را شكست دادند و پیش 11
و جالوت سركرده  شوند، درست از آب در آمد چھ بسا گروه اندك كھ بھ خواست خدا بر گروه بسیار پیروز مى: گفتند مى

       .سپاه دشمن بھ دست كودكى از سپاه طالوت كھ داود نام داشت، كشتھ شد و با كشتھ شدن او لشگریانش تارومار شدند
كند و آن اینكھ خداوند بھ ھمین داود نوجوان كھ  ـ پس از تمام شدن قصھ، خداوند مطلبى را درباره داود بیان مى 12

منظور بعضى از علوم و صنعتھاست . خواست بھ او آموخت و حكمت داد و از آنچھ مى جالوت را كشت، بعدھا سلطنت
دانست و  بافت و زبان بعضى از حیوانات را مى كھ داود از آنھا خبر داشت و مثالً از ذوب آھن خبر داشت، زره آھنى مى

نسل یعقوب بود كھ بھ سلطنت ھم كرد او پیامبرى از  خواند ھمھ را والھ و حیران مى صداى خوب داشت وقتى زبور مى
                                                                .رسید و در عھد او و پسرش سلیمان بنى اسرائیل در اوج قدرت بودند

، ـ در پایان آیھ، یكى از سنتھاى الھى را كھ حاكم بر تاریخ است و در جریان طالوت و جالوت بھ خوبى روشن شد 13
آن سنت تاریخى الھى این است كھ خداوند ھمواره بھ وسیلھ بعضى از مردم، از شّر و فساد بعضى دیگر از . كند بیان مى

كند و چون جمعیت و گروه فاسدى بھ قدرت رسیدند و باعث فساد و تباھى در جامعھ بشرى شدند،  مردم جلوگیرى مى
ن گروه ایستادگى كنند و آنھا را از بین ببرند و جامعھ را از شر آنھا انگیزد تا در مقابل آ خداوند گروھى دیگر را بر مى

آسوده سازند و این یك نوع تضاد و تقابل میان نیروھاى فعال جامعھ است البتھ ممكن است ھمین گروه دست بھ فساد 
      .گیرد را فساد مى بزنند كھ گروه جدیدى در مقابل آنھا قرار خواھد گرفت و اگر چنین نباشد مسلم است كھ روى زمین

امروز بسیارى از جامعھ شناسان و دانشمندان فلسفھ تاریخ نیز ھمین عقیده را دارند و جامعھ و تاریخ را صحنھ نبرد 
دانند كھ باعث ایجاد تعادل در جامعھ و جلوگیرى از گسترش تباھى و فساد در جامعھ  نیروھاى متخاصم و درگیرى مى

                                                                                                                                             .شود مى
كرد، فساد روى زمین را  اگر خداوند گروھى از مردم را با گروھى دیگر دفع نمى: شود این است كھ در آیھ متذكر مى

                             .گیرد كند و با تقابل نیروھا جلو فساد در زمین را مى ان احسان مىگرفت ولى خدا بر جھانی فرا مى
                                                                            :كند در آیھ دیگرى ھمین مطلب را، با تعبیر دیگرى بیان مى

ْن ضھُْم بِبَْعٍض لَھُّدَمْت َصواِمُع َو بِیٌَع و َصلواٌت و مساِجَد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم ّهللاِ َكثیرا و لَیَْنُصَرنَّ ّهللاُ مَ و لَْوال َدْفُع ّهللاِ النّاَس بَعْ «
                                                                                                                               ).40: حج(»یَنُصُره

كرد، ھر آینھ دیرھا و كلیساھا و كنشتھا و مسجدھا كھ در آنھا  و اگر خداوند برخى از مردم را با برخى دیگر دفع نمى«
                      .»كند گردید و البتھ خداوند كسانى را كھ او را یارى كنند، یارى مى شود، ویران مى نام خدا بسیار یاد مى

سازد كھ این رویارویى، میان نیروھایى مؤمن بھ خدا از یكسو و نیروھاى كافر و مفسد از  بھ خوبى روشن مىاین آیھ 
سوى دیگر است و نیروھاى مؤمن ھمواره باید در مقابل كافران مبارزه كنند و گرنھ معبدھاى آنھا ویران خواھد شد و 

                                                                                                            .مظاھر توحید از میان خواھد رفت
خداوند در پایان آیات مورد بحث پس از بیان این سنت الھى كھ بر تاریخ بشرى حاكمیت دارد، خطاب بھ پیامبر  -14

و بدینگونھ خداوند با یاد آورى برخى . ستىكنیم و تو از رسوالن ھ این آیات را بھ تو تالوت مى: فرماید مى) ص( اسالم
                                                                              .كند از داستانھاى پیشینیان روحیھ پیامبر خود را تقویت مى
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	معنی نام فارسی پنج میوه درختی و گیاهی که نامهای مرتبط و مشابه دارند
	معضل نه چندان دشوار درک تاریخ و اساطیر مربوط به زرتشت سپیتمان
	فرهنگ و زبان و لهجهً آذری جمهوری آذربایجان در خطر اضمحلال و جایگزینی با ترکی عثمانی

	نظری بر نام و نشان عیلامی دو بنای باستانی  استان فارس
	معانی نامهای یثرب و یندد  شهر مدینه
	هر دوی نامهای کاسپین و خزر نام مناسبی برای دریای مازندران هستند
	نام اعراب ایراندوست بنی تمیم در واقع به معانی مغ  و پاکدین (بهدین) بوده است
	معانی لفظی نوبخت، نوبهار و برمک در رابطه با بودا-زرتشت و بلخ
	توضیحی در باب تاریخچه برخی از اماکن زادبومی (به یک دوست و همشهری)
	تقسیمات شهرستان مراغه در عهد حمدالله مستوفی:

	بررسی برخی از اسامی روستاهای کهن شهرستان مراغه
	مأخذ و ریشه کهن و ناشناختهً نام بهدینان نام ولقب بردیه ها (برادرخواندگان متحد و متفق) است
	بررسی چهار نام از فرهنگ اعلام تاریخی دبا (دایرة المعارف بزرگ اسلامی)
	زیارتگاه حضرت معصومه قم در جایگه معبد اینانا (ایشتار/اناهیتا)
	"پاسخ به مقاله یك سایت اهورایی
	.....................................................................
	.....................................................................
	اینك راهنمایی و پاسخی راهگشا:
	مشكل بزرگ :

	پاورقی ها
	نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش امام هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر (ع) و مادر مكرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است . آن بانو مادر امام هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه (س) با حضرت رضا (ع) از یك مادر هستند.
	ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید كه در همان سنین كودكى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع)...
	در سال ٢٠٠ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون این كه كسى از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهى خراسان شدند.
	یك سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه (س) به شوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام ولایت به همراه عده اى از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حركت كرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. این جا بود كه آن حضرت نیز همچون عمه بزرگوارشا...
	به هر حال ، یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا، حضرت فاطمه معصومه (س) بیمار شدند و چون دیگر امكان ادامه راه به طرف خراسان نبود قصد شهر قم را نمود. پرسید: از این شهر«ساوه» تا «قم» چند فرسنگ است؟ آن چه بود جواب دادند، ف...
	آن بزرگوار به مدت ١٧ روز در این شهر زندگى كرد و در این مدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود.
	محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام «بیت النور» هم اكنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است.
	سرانجام در روز دهم ربیع الثانى و «بنا بر قولى دوازدهم ربع الثانى» سال ٢٠١ هجرى پیش از آن كه دیدگان مباركش به دیدار برادر روشن شود، در دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان فروبست و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند .مردم قم با تجلیل فراوان پیكر پا...
	آن دو نفر پس از پایان مراسم بدون آن كه با كسى سخن بگویند بر اسب هاى خود سوار و از محل دور شدند.
	بنا به گفته بعضی از علما به نظر مى رسد كه آن دو بزرگوار، دو حجت پروردگار: حضرت رضا (ع) و امام جواد (ع) باشند چرا كه معمولاً مراسم دفن بزرگان دین با حضور اولیا الهی انجام شده است.
	پس از دفن حضرت معصومه(س) موسى بن خزرج سایبانى از بوریا بر فراز قبر شریفش قرار داد تا این كه حضرت زینب فرزند امام جواد(ع) به سال ٢٥٦ هجرى قمرى اولین گنبد را بر فراز قبر شریف عمه بزرگوارش بنا كرد و بدین سان تربت پاك آن بانوى بزرگوار اسلام قبله گاه قلوب ...


	زیارتگاه شاه عبدالعظیم حسنی ری در اصل متعلق به شیخ جمال الدین ابوالفتوح رازی است
	نظری به نام ساوه و نواحی حوالی آن
	معانی اسامی اماکن و روستاهای شهرستان مراغه (دهستان سراجوی مراغه)
	نام  و نشان کهن شهر تویسرکان و معبد کهن آن
	بررسی اسامی جغرافیای کهن فناکه، سیرینکس و  زادراکرت مربوط به شهر ساری
	نظری بر برخی از نامهای جغرافیایی کهن و مرموز سمت مازندران و شهرستان آمل
	دهستان بالا لاریجان (محل جوی آب=لَری-گان، یا از اوستایی زائیری-کان یعنی جای سرسبز و پرآب و شاداب)
	دهستان لاریجان سفلی
	دهستان بالا خیابان لیتکوه (کوهستان له شده)
	دهستان پائین خیابان لیتکوه
	دهستان چلاو (محل سد روستایی که از چوب و علف و سنگ سازند)
	دهستان هزارپی جنوبی (دارنده هزار محل یا هزار پرواری)
	دهستان دابوی جنوبی (به عربی ستورپروران، لقب گاوبارگان به همین معنی)
	دهستان دشتسر

	بررسی ریشه های اساطیری کهن داستان بلوچی گِسُدُک
	نام و نشان کهن شهر زاهدان در تاریخ و اسطوره ها
	بررسی نام شهرهایی از سیستان و بلوچستان و  نامهای پارس و خلیج فارس در ارتباط با آن
	معنی لفظی ایرانی و سکایی نام قبایل باستانی سمت قزاقستان و پایتخت آن یعنی شهر آلما آتا
	در جستجوی معنی لفظی اصلی نام قوم هون- تاتار به توتم اسب بالدار ایشان می رسیم
	بررسی اسامی جغرافیایی مناطق و رودهایی در سواحل جنوبی ایران که در لشکرکشی اسکندر و دریاسالارش نئارک از آنها نام برده شده است
	زرتشت و کورش در احادیث و اساطیر اسلامی
	معنی لفظی نام باشگرد و قزاق به ترتیب پرستندگان توتم ماهی و توتم غاز است
	تحقیقی در نام و نشان بلغاران باستانی و برخی همسایگان ایشان
	بررسی نام و نشان و مقام و نقش نیلوفر در فرهنگ قدیم ایران
	حماسه آلپمیش نقش اساطیری چنگیزخان در کشورهای آسیای میانه است
	نظری بر نام و نشان پنج شهر و بندر کهن استان بوشهر
	تحقیقی در باب منشأ و نام و نشان ترکان آغاجری
	نام شهر پوشنگ ناحیهً هرات  به معنی پایگاه نظامی مرزی بوده است
	معنی نام و نشان ایلات بزرگ کُرد موسوم به بلباس و زازا
	ایواز  به لغت اوستایی به صورت ای- واذ (ئی وائیذی) به معنی خادم دانای ساقی گری است
	معنی و ریشه لغوی اسامی مُلا و آخوند در زبانهای سومری و هندو اروپایی (ختنی-سغدی و..)
	ریشه و مفهوم نام های اینگوش و چچن
	تحقیقی در باب نام و نشان چرکس ، لزکی و آبخاز
	ریشهً مصری اسطورهً کیومرث و گاو اوکدات
	معرفی نوت از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

	اسطورهً تاریخی کتایون و گشتاسپ مأخذ اساطیر مهمی در ایران و اران است
	در اساس نامهای آریا و عرب (آرابو)؛ آرامی (آرامو) توتم قبیله ای شیر نهفته است
	معنی لفظی جالب آراتتا و معبد آن ازگین در زبان عبری-سامی:

	معانی لفظی کنعان و اسطورهً طالوت و جالوت مربوط بدان
	نكات جالبى از داستان طالوت و جالوت (معارف قرآنى شماره 13 از يعقوب جعفرى)
	أَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنىآ اِسْرآئيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىآ اِذْ قالُوا لِنَبِىٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكًا نُقاتِلْ فى سَبيلِ اللّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنآ أَلاّ نُقاتِلَ فى...


