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آن اورارتویی و ھیتی مأخذ و مار و ابلیس حوا، آدم، ھبوط اساطیری مکانھای  
 

                                         :کھ کتاب تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم را ورق میزدم دیدم نوشتھ شده است یک لحظھ پیش
بھ  مارو بسان بھ  ابلیس... فرود آمدند جدهبھ  حوا؛ سراندیببھ اتفاق کلیھ مورخین ملل جھان آدم از بھشت بھ کوه "

جزیره باشد و ھم  ھیمالیاباید ھم منظور  سراندیبکوه بلند ." )1، جلد 24مروج الذھب، صفحھ ( اصفھان فرود آمدند
ھم ایزدان سمت ھیمالیا و ھم سمت جنوب ) انسانھای ھمزاد و میرای جھان زیرین-خدا( یمیو  یمھ، چون سیالن

. ھم کھ معلوم است بھ سبب معنی نامش محل والدهً بشریت بھ شمار رفتھ است جده. ن و جزیره سیالن بوده اندھندوستا
بر آن ) عوج، غول اساطیری( اوجنام شھری در اسرائیل بوده است کھ مطابق تورات ) خاک درخشان( بسان

) تن-مار( ماروتاشاصفھان ھمان رده بھ اساطیری ھبوط ک مار میرسد بھ نظر سر انجام مسلم. فرمانروایی داشتھ است
.      است بھ شمار می رفتھمعبد ھمین ایزد ) مار درخشان( ماربین. منطقھ اصفھان بوده استدم آتشین  ایزد اژدھاوش  

روایتھای شیعی دیگری متفاوت با روایت فوق وجود دارند کھ یکی از آنھا را از وبالگ منسوب بھ امام حسین بھ عینھ 
             :                                                                                                                            یمنقل میکن

 مکان ھبوط حضرت آدم و حوا از بھشت
ب�ھ واس�طھ آنھ�ا وارد شیطان چون نتوانست وارد بھشت شود ، پس نزد ھر یک از حیوانات بھش�ت آم�د و التم�اس ک�رد ت�ا 

م�را در خویش�تن پنھ�ان ک�ن و : بھشت شود تا آدم را بفریبد و ھیچ کدام قبول نکردند تا اینکھ طاووس را دید و بھ او گفت 
م��ن ای��ن ک��ار رو نم��ی ک��نم ول��ی ت��و را : ط��اووس گف��ت .پ��یش آدم بب��ر ت��ا ب��ا حیل��ھ ای دش��من خ��ود را از بھش��ت بی��رون ک��نم 

شیطان راز خود را با مار در میان گذاشت و مار او را در ب�ین دو ن�یش خ�ود ج�ای داد . رو راھنمایی میکنم و پیش مار ب
 .بھ ھر حال شیطان آدم را فریفت و باعث ھبوط او بھ زمین شد . و او را وارد بھشت کرد 

ن�ی آدم ب�ر آن ند کھ مصطفی و برگزی�ده او یعدبر کوه صفا فرود آمد و کوه صفا را بھ این دلیل صفا نامی) ع(حضرت آدم 
ب�رآن ف�رود آم�د ، پ�س از " مرئ�ھ "حضرت حوا بر کوه مروه فرود آمد و آن را بھ این جھ�ت م�روه نامیدن�د ک�ھ  .فرود آمد

ناس��خ "ط�اووس در ح�والی حبش�ھ ، م�ار در اص�فھان ، و ش�یطان ھ�م بن�ابر  .ب�رای آن ک�وه ن�امی از ن�ام زن اش�تقاق کردن�د
اص��ول ک��افی ، عل��ل الش��رایع ، الخص��ال ، قص��ص االنبی��اء راون��دی ، حی��وه :  بعمن��ا(. در س��منان ف��رود آمدن��د " الت��واریخ

 .)القلوب
معن�ی " ام-آد"س�امی ن�ام -ن�ام در زبانھ�ای ھیت�ی. اس�ت "ھبوط کرده"بھ معنی  ائیوحوصورت بھ  حوادر زبان ھیتی نام 

-گھب�ان ارگن"ان ھیتی بھ معنی در زب خالدیو جنگ یعنی  ماهنام ایزد اورارتویی . را میدھد" خورد] میوه[پدری کھ "
؛ ب�ھ زبانھ�ای بھ زبان ھیتی واقع در بلن�دی( موسی سیردر ) شھر ماه روشن( اردینیرا میدھد کھ معبدش در شھر " معبد

معل�وم اس�ت ک�ھ ن�وح دری�ای ب�زرگ خی�الی ھم�ین . قرار داشت )سامی یعنی محل لنگر انداختن در سفر دریایی یا آسمانی
کشتی درخشان یا  ارگ -معبدر زبان ھیتی بھ معنی ساکن د دایاحال صورت بھخالدی چون . ستخالدی خدا منظور شده ا

س�اکن ک�وه ان�درون ک�وه ) الھھ سر سبزی و جھ�ان زی�رین( ساندرامتولی اساطیر ارامنھ ھمسر او را تحت نام . است ماه
ی باریدن بدان سوی رھنمون م�ی ش�ده ابرھا را برا) ایزد کامل و جنگجوی( روتھُ  -روتمُ آرارات معرفی می نمایند کھ 

س��مت  ک��وه نیس��یرو  موس��ی س��یرب��ھ س��مت اوتناپیش��تیم ل��ذا معل��وم میش��ود چ��را کش��تی ن��وح از س��مت ب��ین النھ��رین  .اس��ت
 . لنگر انداختھ است کوه آراراتکردستان ایران بھ سمت سر باالیی رفتھ و در قلھً 

-565(کھ در خبر پروکوپیوس سیریندیا د تردید کرد چون نام بای) سریالنکا( سیالناساطیری با  سراندیبدر یکی بودن 
آمده است؛ بھ وضوح نش�انگر ن�ام ش�ھر ) ابریشم؛ یعنی ختن و چین -سرزمین محصول پشم زرین(سریکا بھ جای ) 500

در مجم�وع س�رزمین ). دھی�و، س�رزمین(دی�ا و ) نک�و( س�یرینمرک�ب از . اس�ت) دارای تنیده ھای نیکو( ختنو سرزمین 
ھ�ای ب�ودایی  بودیس�توهعھد اسالمی با آن بیش از آنکھ نشانگر ن�ام  ابوالبشرمرتبط شدن نام آدم . الت بافتنی نیکومحصو

 معن�یدر اص�ل ب�ھ ( ُخ�تنن�ام ھم�ان خ�ود  از تفس�یر دگرگون�ھآن دیار بھ معنی ش�خص فط�رت ن�ورانی کس�ب ک�رده باش�د؛ 
دارای محص�ول و تولی�د دام�ھ، -ھ�و( ھ�َو تم�ھخ�تن یعن�ی   چھ صورت محلی نام. عاید گردیده است) دارای بافتھ ھای نکو

ت�و خ�ود . ب�ھ ش�مار آی�د) نف�س= مخل�وق ی�ا دم= دام(ت�م   و) ھ�و، خ�و، خ�وب(ائ�وبھ راحتی می توانس�ت مرک�ب از ) خوب
و راه دری��ایی دوردس��ت س��یالن   ب��ا ای��ن تفاص��یل راه ابریش��م ش��ھر خ��تن، نزدی��ک. ح��دیث مفص��ل بخ��وان از ای��ن مجم��ل

در ای�ن رابط�ھ . استمعنی نیز بھ ھمین ) معنی جای زیبا و مقدس( سریالنکاجزء سری در نام . ور می افتدد) سریالنکا(
 س�ریاما آن جزیره دور افتاده پ�ر م�ار .بھ معنی صعود است نھ ھبوط  النگاجالب است کھ کلمھ سانسکریتی مشابھ یعنی 

سوئد تماس ساکن با من دوردست ریباً بایر و بی سکنھ کھ روزگاری جوانی از آن جزیره تقما این محاسن ندارد  )مخفی(
 .گرفت
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 ااگر آن ترک شیرازی بھ دست آرد دل ما ر
 

بھ خال ھندویش       را شیرازي بدست آرد دل ما تركاگر آن "در بیت این غزل معروف حافظ  تِرکشکل و معنی کلمھ 

کھ بھ ) تیر در زبان ُکردی( تِرباشد از ریشھ تِرک با توجھ بھ کسرهً قرینھ اش ھندویش باید  "بخشم سمرقند و بخارا را

سیر و اشباع و (بتشبع بوده است کھ در تورات بھ صورت آتوسا این معنی نام دختر کورش یعنی . است پُرو  سیرمعنی 

بھ ظاھر با . بوده است تِرکبنابراین این کلمھ بھ خطایی بارز و شایع تُرک خوانده است و اصل آن . ظاھر شده است) پُر

ھم پذیرفتنی بھ نظر " ت"بھ فتح " جوان و تازه رستھ" (ک-تَر"در قرینھ ھندویش آن، ریشھ آن از " ه"توجھ بھ کسر 

ذا این معنی ھم درست بھ نظر می رسد از نمی رسد؛ ولی چون وجود این قرینھ در دو مصرع کامالً مشخص نیست؛ ل

در ادبیات فارسی سمبل زیبایی است و ترک شیرازی ، یعنی زیباروی ترک : "اینجاست کھ شرح ھروی میگوید

ک این نام واقف نیست و تلفظ  اصلی آن را ھمانا نام قوم تُرک -و تَر ک-ولی وی بھ ریشھ ھای پھلوی تِر". شیرازی

بھ شرطی پذیرفتنی است کھ آن را با منظور داشتن تبدیل حروف تُرک ھ تلفظ این نام بھ صورت در حالی ک. پنداشتھ است

دارنده ( توربھ معنی اخص آن یعنی نام قوم از ریشھ  تُرکولی کلمھ . در سر کلمات، بپذیریم" اُ "بھ " اَ "و " اِ "فارسی 

.                                      رنده توتم گرگ استبھ معنی پرستنده بُزکوھی و یا دا) َسکا= توتم حیوان وحشی و رمنده  

 را  بُخارا   و   بخشم، سمرقند  ھندویش  بھ خالِ        را اگر  آن  تُرِک  شیرازی، بھ  دست  آرد  دل   ما 

 را ّال  کناِر    آِب  رکن   آباد  و   ُگلَگشِت   ُمص   یافت   جنّت  نخواھی کھ د ر   مِی باقی ساقی  بده 

 را چنان بردند صبر از دل، کھ تُرکان خواِن یَغما  شھر  آشوب کاین لولیاِن شوِخ  شیرین کاِر ! فِغان

 را؟ بھ آب و رنگ و خال و خط، چھ حاجت روی زیبا  است ُمستغنی     یار  تمام  ما  جمال   ز عشق  نا

 را ی ِعصمت، برون آرد زلیخا از پردهکھ عشق،   دانستم من از آن ُحسِن روزافزون کھ یوُسف داشت

 !را جواب  تلخ  می زیبد  لِب  لعِل  شکرخا      اگر  دشنام  فرمایی  و گر  نفرین،  دعا      گویم

 :را    جواناِن    سعادتمند،   پنِد    پیِر     دانا   دارند تر نصیحت گوش کن جانا، کھ از جان دوست

 »را کھ کس نگشود و نگشاید بھ حکمت این معّما  !َدھر کمتر جو رازحدیث از مطرب و می گو و «

 کھ  بر  نظم  تو  اَفشانَد  فَلَک  ِعقِد  ثُریّا     را  حافظ بیا و خوش بخوان! غزل گفتی و ُدّر ُسفتی

 
تنی سمت دریای مازندران و دیار توران بوده اند گف) گرگ سروران( گرگسارانو ) سگ سروران( سگساراندر باب 

و ) یا کبودجامگان جایگاه نکو دارندگان سگان= یانھ -سپی -کاس( کاسپیانھاست کھ از اولی ھمانا مردم سگپرست 
عقاب وش -یعنی مازندران و گیالن پرستنده خدای پلنگ) منسوب بھ پرستندگان سگ= انھ-اوزی-کات( کاتوزیانھ

ھم پھلوان سرزمین سگپرستان  یعنی ) پیشوای آماردانآترادات ( رستم سگ جیکدر واقع معنی . مراد است) سگبالدار(
 .است "سگ] گرامی دارندگان[ جایگاه منسوب بھ"سگ جیک بھ معنی .است مازندرانھمین منطقھ جنوب دریای 

گرگساران ھمان ترکان دارای توتم گرگ بوده اند کھ در سمت شمال و شمال شرق و شمال غرب دریای مازندران 
                                                                                                                                  .سکنی داشتھ اند
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 یکاد ان و آیھً  آسمانی و زمینی ھای ترجمھ

کَر و یَقولوَن إِنَّھُ  سوره قلم ۵۲و  ۵۱آیھ  آیھ و ان یکاد * لََمجنوٌن  وإِن یَکاُد الّذیَن َکفَروا لَیُزلِقونََک بِأَبصِرِھم لَّما َسِمُعوا الذِّ
 .و َما ھَُو إِالّ ِذکٌر لِلَعلَمین

: گویند ھایشان تو را بھ زمین بزنند و می چشم] ھا و نگاه[شنوند، با  و ھمانا نزدیک است کافران ھنگامی کھ قرآن را می
ویکیپدیا، مأخذ از جملھ الکشاف، مجمع ( .جز اندرزی برای جھانیان نیست]یا پیامبر[کھ قرآن  او مجنون است؛ حال آن

                                                                                  ).نوشتھ سید محمود دشتىالبیان؛ ھمچنین معارف قرآن 

             :                                                                                                                            حافظ گوید

                              . یكاد بخوانید و در فراز كنید  وان             حضور محفل انس است و دوستان جمعند
.                                                                              یعنى در را ببندید كھ نامحرمان وارد محفل انس ما نشوند  

جز اندرزی اینکھ حافظ  و دوستانش چرا در افکار حافظ ان یکاد می خوانده اند؛ شاید نظرش این بوده است کھ قرآن 
برای جھانیان و محمد جز از خود ھمان تیره مردمان زمینی نبوده است و در را بر روی مردمی می بستھ است کھ 

 .حدیث عشق و محبت رھا کرده و زمین و زمان را بھ ھم می بافتھ و خرد را تیره و در زنجیر می نموده اند

 معاشران گره از زلف یار باز کنید"
 اش دراز کنید صھشبی خوش است بدین ق

 اند حضور خلوِت انس است و دوستان جمع
 و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

 گویند رباب و چنگ بھ بانگ بلند می
 کھ گوِش ھوش بھ پیغاِم اھِل راز کنید

 ھر آن کسی کھ در این حلقھ نیست زنده بھ عشق
 بر او نمرده بھ فتوای من نماز کنید

 ار استمیاِن عاشق و معشوق فرق بسی
 چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

 بھ جاِن دوست کھ غم پرده بر شما ندرد
 گر اعتماد بر الطاِف کارساز کنید

 ی پیر صحبت این حرف است نخست موعظھ
 کھ از مصاحِب ناجنس احتراز کنید
 و گر طلب کند انعامی از شما حافظ

 )"س، عباس معروفیاز وبالگ حضور خلوت ان( حوالتش بھ لِب یاِر دلنواز کنید
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85


 ھای شعبھ از خازمیان رھبر خازم بن شعیب ھمان اساس در موعود امام یاور ،صالح بن شعیب
است خوارج  

 
کھ از یاوران امام موعود بھ شمار آمده مطالبی ذکر  شعیب بن صالحدر بارهً فرد اسطوره ای بھ نام شیعی  در روایات

یا  متحد کننده فرزند مرد پاک= جازم بن عاصم( شعیب بن خازمھا ما را بھ اصل شده است کھ اندکی تفحص در باب آن
ظاھراً از طالقان موطن وی ) خوارج باطنی( عجارده خازمینظر بھ مساکن . رھنمون میگردد) ھمان خازم بن عاصم

.                        یدر واقع سمت سیستان و طخارستان مراد بوده است؛ نھ طالقان سمت ر طالقان افغانستانھم ھمان   

 :شعیب بن صالح طالقانی چنین معرفی شده است کامل سلیمانتألیف   روزگار رھایيدر کتاب 

 کیست؟ طالقانی صالح ابن شعیب
دی بھ نام شعیب ابن صالح طالقانی در سمت چپ جاده شھر طالقان بھ جوستان ، در ورودی روستای اوانک بزرگمر

 . دفن است

 :با ھم در مورد او میخوانیم اما این مرد کیست؟

پرچم ھاي سیاھي براي نبرد با سفیاني بھ حرکت در مي آیند کھ میان آن ھا جواني از بني ھاشم است کھ  ”  -الف
در پیشاپیش این سپاه شعیب . خالي است  ]دست راستش: نسخھ دیگر[صورتش چون قرص قمر است و در دست چپش

سپاه سفیاني را شکست مي دھند و بھ سوي . بن صالح تمیمي است کھ کاله ھاي سپاھیانش سیاه است وجامھ ھایشان سپید
 “.فراھم مي کنند) عج(غرب پیش مي روند تا بھ بیت المقّدس مي رسند و زمینھ را براي حضرت مھدي 

بھ نام شعیب بن صالح،با چھار ھزار نفر از ري خروج مي کند کھ در پیش مردي گندم گون ،چھار شانھ و کوسھ ”   -ب
 “. کسي در برابرش ایستادگي نمي کند جز اینکھ کشتھ مي شود. است) عج(قدم ظھور حضرت مھدي

کوه . مشرک و مؤمن بھ اطاعتش مي شتابند. مردي ازقزوین خروج مي کند کھ با یکي از پیامبران ھم نام است”    -ج
 “.پر از رعب و وحشت مي سازد ھا را

در خوزستان بھ . شعیب بن صالح تمیمي در طالقان بھ آن ھا مي پیوندد . سپاھیان خراسان بھ حرکت در مي آیند”  -د  
عرب ھا بر سرزمین ارمني ھا و .پرچمي براي چماق داران کرد فراھم مي شود . یک سید موسوي بیعت مي شود
 “.در برابر فرمانده ھان سفیاني تسلیم مي شود) آسیاي صغیر(لسیکلوب ھا غلبھ مي کنند و ھرق

 }حدیث ذیل طوالني است و ما گزیده اي از آن را مي آوریم{ 

خروج مي کند و با بانگي رسا و بیاني ) ص(سپس جواني خوش اندام از حوالي قزوین و دیلم براي نصرت آل محمد”-ه 
گنجینھ ھاي . بانگ ستم دیده غمین را لبیک گویید) ص(ي آل محمدکھ ا: را ندا مي کند) ص(شیوا پیروان آل محمد

کھ از طال و نقره نیستند بلکھ مرداني فوالدین ھستند کھ ! چھ گنج ھا و گنجینھ ھایي . طالقان بھ او پاسخ مثبت مي دھند
رند ،جست و خیز مي از شوق و عالقھ اي کھ بھ جھاد دا. بر یابو ھاي ابلق سوارند و سالح ھاي کوتاھي در دست دارند

فرمانده آن ھا مردي از تمیم بھ نام شعیب بن صالح . زنند و خود را بھ سپاه دشمن مي زنند ،مي جنگند و پیروز مي شوند
کھ صورتش چون ماه تابان است،در  سید حسني. بزرگ و کوچک شمشیر بھ دست گرفتھ وارد کارزار مي شوند. است

آنگاه بھ . ن نبرد مي کند تا وارد کوفھ شود و کوفھ را ستاد فرماندھي خود قرار دھداین نبرد شمشیر مي زند و با ستمگرا
 “...ظھور فرموده است) عج(او خبر مي رسد کھ حضرت مھدي

جواني است نورس، زرد و گندم گون ،کوسھ و خفیف للـّّ◌حیھ ، کسي در برابرش نمي ایستد ” } شعیب بن صالح{ -و
او پرچم دار حضرت . کوه ھا درگیر شود از بن بر مي کند تا وارد سرزمین قدس شود اگر با. جز اینکھ کشتھ مي شود

 “.خواھد بود) عج(مھدي

: برگرفتھ از سایت کامل سلیمان :نویسنده) ترجمھ كتاب یوم الخالص(    نقل از کتاب روزگار رھایي
http://ddddd12.parsiblog.com/65036.htm 
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ر نام و نشان شعیب بن خازم خارجی می یابیم کھ در لغت نامھ دھخدا نام و نشان اصل تاریخی این فرد اساطیری را د
نام  خازمیھ: چنین معرفی شده است )اِخ ] (  ِز می یَ [ خازمیھ تاریخی آن بدون کم و کاست در معرفی پیروان وی 

تطاعت و خواست خدا بروش بدین آئینند و درباره ٴ قدر و اس عجارده سیستانبیشتر . یکی از آئین ھای اسالمی است 
میمونیھ . آفریدگاری جز خدا نیست و چیزی جز خواست او نباشد و استطاعت با فعل است : اھل سنت رفتھ اند و گویند

درباره ٴ دوستی  خوارج با بیشترخازمیھ پس از آن . را کھ درباره ٴ قدر و استطاعت از معتزلھ پیروی کنند کافر شمارند
تالف کرده اند و گفتند آن دو در پیش خدای دو صفت بیش نیست و خداوند بنده ای را دوست دارد و دشمنی با مردمان اخ

کھ بھ او ایمان آورد اگر چھ در بیشتر زندگیش کافر بوده باشد و اگر بنده ای در پایان عمر خود بکفر گراید گر چھ در 
من بوده باشد باز کافر است و خداوند پیوستھ دوستد این سخن . ار دوستان و دشمن دشمنان خود میباشدبیشتر عمرش موٴ

موافق گفتار اھل سنت است در موافاة جز اینکھ اھل سنت خازمیھ را الزام کردند بر اینکھ درباره ٴ علی و طلحھ و زبیر 
منین اذ یبایعونک تحت الشجرةهللا لقد رضی ا«و عثمان خداوند وفای بعھد کرده و بنا بھ آیھ ٴ کریمھ  آن قر(» عن الموٴ

، از جھت بیعتی کھ در زیر درخت با پیغمبر کردند خدا خشنودی خود را آشکار ساخت و آنان را بھ بھشت )18/48
زیرا اگر خشنودی خداوند از بنده ٴ با ایمان مردن او باشد واجب است کھ بیعت کنندگان زیر درخت با پیغمبر . خواھد برد

د و اما عثمان در آن روز بیعت اسیر بود و پیغمبر از سوی وی بیعت نیز چنین باشند و علی و طلحھ و زبیر از ایشانن
 . کرد و دست خود را بجای دست او گذارد و بنابراین بطالن گفتار کسانی کھ این چھار تن را کافر شمارند روشن است

بیان . (می داند اصحاب شعیب بن خازمصاحب بیان االدیان اینان را از ). 89و  88از ترجمھ ٴ الفرق بین الفرق ص (
چ احمد فھمی جازمیھ از  206ص 1اینان را حازمیھ و شھرستانی در ج  80در مختصرالفرق س ). 49االدیان ص 

. اند کھ با شعیبیھ ھمداستان شدند جازم بن عاصمجازمیھ اصحاب : در تعریفات جرجانی . می داند اصحاب جازم بن علی
.                                            رجوع بھ جازمیھ و حازمیھ شود). 88حاشیھ ٴ ترجمھ ٴ فارسی الفرق بین الفرق ص (  
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 ھوم گیاه با بالدر گیاه تفارق یا تشابھ باب در تحقیقی
 

عھد تسلط اعراب نویسندهً کتاب معروف فتوح در کتب تواریخ و فرھنگنامھ ھا در معرفی احمد بالذری مورخ معروف 
اوستایی یعنی -بالدر، بھ لغت سانسکریت(البلدان بھ وضوح نام و نشان وی با گیاه دارای مواد تخدیری و دارویی بالذر 

می دانیم گیاه شناختھ شده تخدیری ایران پیش از اسالم گیاھی بھ نام . پیوند داده شده است)  ذرو-بھاال=گیاه دارویی
در اینجا بھ . بوده است کھ در عھد ساسانی بھ نوع گیاه خاصی اطالق شده است کھ اکنون شناختھ شده است) ھوم(ھئومھ 

بررسی وجھ اشتراک و وجھ افتراق این دو می پردازیم کھ آیا اینان یکی یا جایگزین ھم ھستند یا نھ؟ کھ در جواب بھ 
 .وش سلیقھ مغان عھد ساسانی بھ تقلید از ھندوان و چینیان میرسیمو خ-این ھمانی و انتخاب نھ چندان موفقیت آمیز 

سایت دوستمان رضا مرادی غیاث آبادی اطالعات کافی در این باب با تصاویر این درختچھً قید شده است کھ در  در
ھای  کھ از ساقھای بھ بلندای تقریبی بیست تا صد سانتیمتر است  درختچھ ،»ھوم«:" اینجا بخشی از آن را قید می نمائیم

این گیاه ھمیشھ سرسبز است و در تمامی . اند، تشکیل شده است تر منشعب شده ھای اصلی باریک و بندبند کھ از ساقھ
ھای درختچھ ھوم تنھا بھ  ساقھ. کند چھار فصل سال و حتی در میان برف و یخبندان، سبزی و طراوت خود را حفظ می

آیند کھ  ھا بھ رنگ زرد درخشانی در می در این صورت، ساقھ. یان رسیده باشندشوند کھ سن آنھا بھ پا ھنگامی خشک می
ھا بدون چیده شدن، خشک شده  شود کھ ساقھ ھا تنھا ھنگامی ایجاد می رنگ زرین ساقھ. اند در اوستا ھوم زرین نامیده شده

 Ephedra majorعلمی ھوم  نام. دھند ھای ھوم حتی پس از چیده شدن، رنگ سبز خود را از دست نمی ساقھ. باشند
Host  ھوم از ). توجھ شود -حتی اگر در ابتدای جملھ نباشند -ھای نخست و سوم بھ دو حرف بزرگ در آغاز واژه(است

ای کھ در میلھ  ھای شیمیایی آن و بھ ویژه در عصاره خانواده افدرا است و افدرین و مشتقات آن بھ فراوانی در ترکیب
رنگ و شفاف است اما بھ مرور بھ زردی  در فصل بھار بی  این عصاره. شود د، دیده میھا وجود دار مرکزی ساقھ

ترین بخش گیاه کھ کارکرد  مھم. گراید ای تیره می گراید و در فصل زمستان و یا پس از خشک شدن بھ رنگ قھوه می
ھای ھوم در  ا کوبیدن ساقھمردمان باستان ب. آیینی داشتھ و اکنون مصرف دارویی دارد، ھمین عصاره است -دارویی

این . اند نوشیده ھای دیگر می گرفتھ و بصورت یک نوشیدنی خالص و یا ھمراه با شیر و افزودنی ھاون، افشره آنرا می
گیرد و بعدھا حتی بدون اینکھ ھومی در میان باشد، صرف کوبیدن ھاون، عملی  کم شکلی آیینی بھ خود می عمل، کم

در  -شناس پژوھشگر مردم -آقای محمد میرشکرایی. رفتھ است راسم نیایش بشمار میآیینی و دعوت مردمان بھ م
ھای نیایشگاھی  ای دورافتاده در جنوب استان کرمان بھ بازمانده گفتاری کھ ھنوز منتشر نشده، نقل کردند کھ در منطقھ

ناقوس «و » زنگ آتشکده«آید کھ  بھ نظر می. باستانی برخورد کرده کھ درون آن آکنده از صدھا ھاون سنگی بوده است
ای تحول یافتھ و دیگرگون شده از ھاون کوبیدن  کھ ھر دو بھ مانند یک ھاون واژگون با دستھ آن ھستند، گونھ» کلیسا

 ."ھوم و کارکردھای آیینی آن باشد

 
 رنگ ھوم  میوه سرخ
 

بھ ابھام یاد شده است ولی تشابھھ نسبی ساقھ ھا و میوه ھا گویای آن است کھ ) بالدر(بالذر دارویی ماھیت گیاه  اما از
ایرانیان مادی و پارسی گیاه ھوم باستانی اصلی . ایرانیان عھد ساسانی این گیاه را معادل بالذر ھندوان قرار داده بوده اند

مطلبی کھ بھ لغت نامھ دھخدا در . اشد کھ در پیدایی شراب نوروزنامھ ھم بدان اشارت رفتھ استباید ھمان تاک بوده ب
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بالذر در باب گیاه ) ھوم، شراب، عصاره( سوم ھندوانمقدس گیاه انترنت بھ طور مغشوش و در ھم بر ھم ھمانند 
 :از این قرار استاست،  نشانگر عمومی بودن این نام برای برخی از گیاھان داروییاضافھ شده  و 

کھ  p‛o-lo-lo ،*bwa-ra-lak (lok, lek) ، یــــــــاp‛o-lo-te ،*bwa-ra-tïk  بـــــنام گیاھی ھـــــم ھست .بالدر"
در سرزمینھای  p‛o-lo-te’’ گوید سون است کھ می  ترین منبع اطالعات ما لی باز ھم کھن . است ھنوز شناسایی نشده

 pei-ma ھایش بھ کرچک درخت شبیھ است بھ بید چینی و دانھ این. روید سھ می ـ  و در پو) ھایی ـ  سی(دریای باختری 
tse) ، چن این شی  لی ‘‘ . پیش رو ماند؛ و داروسازان آن را فراوان کار گیرندکتاب) Ricinus communis ص ،

مراد  .دارند ای سنسکریت حکایت داند و عناصر آوانگاشت ھم براستی از واژه را سنسکریت می واژه)2
در زبان  bhelā یا  belatak،  (Newārī) در زبان نِواری pālāla سنسکریت است کھ bhallātakaبروشنی

نامھای . اند از آن مشتق شده :balador ) گارسیا( عربی belādurفارسی و بالذور،   balādur، *ھندوستانی، بالدر
نامش   dahana. و Visāsyā ، و aruska: ، bījapādapa ،vīravr ksa اند از عبارت سنسکریت دیگر برای این گیاه

  .چندین جای نسخھ خطی باور آمده است در
ای از درختان ھندی، است کھ در  ، گونھ)، تیره سماقیان Semecarpus anacardium( این ھمان درخت بادام رنگ

استرالیا پراکنده  و شمال 3نیز تا فیلیپینالجزایر  روید و در مجمع سرزمین در جھت خاور تا آسام می جاھای گرمتر آن
محفظھ گوشتی کھ میوه در آن قرار دارد . روید نمی این گیاه نھ در برمھ یا سیالن، ونھ در ایران یا باختر آسیا. است
و  واند این ماده م ھا تصریح کرده چینی. رود سر ھند بھ جای جوھر ُمھر بھ کار می تا سر ای تلخ و قابض دارد کھ در ماده

نامحلول اما در الکل محلول  گویند در آب کنند و می ھای نخی را ھم با آن مشکی می پارچھ 4. کند سبیل را مشکی می
. آھک درآمیزند تا رنگ تثبیت شود پارچھ بھ کار برند با آب شیره پوشینھ میوه را پیش ازآنکھ برای نقش زدن بر. است

ھای گوشتی را  کاسھ 5. ھای نخی متداول است ه در رنگ آمیزی پارچھکارگیری این میو در بعضی سرزمین ھای بنگال
بر این باورند کھ خوردنش  .میوه روی آن قرار دارد در خاکستر بو داده می خورند؛ مغز دانھ را ھم خورد خود کنند کھ

ه ھم کاربرد زای قوی است و خود میو ماده تاول شیره تلخ پوشینھ میوه. قوای ذھنی بخصوص حافظھ را نیرو بخشد
 .پزشکی دارد

 چرا از چون و  و بی 1ای است ھندی، ـ عربی بروشنی گفتھ است کھ واژه  فارسی balādurبالدر،  بیطار دربارهً  ابن
bhallātaka کاربرد دارویی این ماده را تشریح  منصور نیز ھمین نام را بکار برده و ابو. سنسکریت مشتق شده است

سھ در متن چینی باال نمی  ـ  گیاھی است ھندی، و مراد از پو نوعاً  p‛o-lo-te است کھ نکتھ اصلی این 2. کرده است
در  روید، منطقی است کھ یک بار دیگر نتیجھ بگیریم کھ روی از آنجا کھ در منطقھ ماالیا می بھ ھر. تواند ایران باشد

سھ ماالیا نقش رابط  ـ  آن مردمان پو است کھ دراین مورد شبیھ بھ مورد پیش . سھ ماالیا در نگر بوده استـ  اینجا نیز پو
سھ ماالیا بھ چین بھ مراتب  ـ  ھمراه با نام سنسکریت آن از راه پو بھ ھر روی ، انتقال محصولی ھندی. را داشتند

تمامی  کھ تقریباً  ام ه ھمچنین بھ این نتیجھ کلی رسید. است کھ این انتقال از راه ایران انجام شده باشد تر از آن محتمل
از کتاب . سھ ماالیا برخاستھ اند ـ  اند تنھا از پو شده سون ذکر  نوشتھ لی Hai yao pen ts‛ao سھ کھ در ـ  محصوالت پو

 دانشگاھی، بھ شناخت دو سویھ ایران و چین باستان، ، بـــــرگردان فارسی مھرداد وحدتی در دست انتشار مرکز نشر
 ".تبار ــــاوید برتولد لوفر، آمریکائی آلمانیایرانیکا اثر جــ-دانشمند از ساینو

 
 گیاه دارویی افدرا در فرانسھ

 
 مزدایبھتر آن است کھ جزء ) دارندگان زبان اوستایی( مادھادر نزد  اھورامزداو وجھ اشتقاق نام   شراب ھومدر باب 

و  آفریننده درمان و دانایی و مستییعنی . بگیریم) آفریدن و ساختن( داو ) درمان، دانایی، مستی( مذرا مرکب از  آن
یعنی ایزد درمان و  آریامنیا  ھومیعنی ) یعنی مردم پرستنده شراب ھوم( مادھااین ویژگی منسوب بھ ایزد قبیلھ ای 

بوده است  شراب انگوراورمیھ ھمان -ذربایجان در سمت مراغھدر منطقھ رغھً آ ھومبھ نظر میرسد . شراب ھوم است
                  .       کھ آشوریان متجاوز باستانی نیز در تجاوزات خود از آنھا بھ رسم ھدیھ و خراج کسب می نمود ه اند

8 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ephedra_distachya.jpg�


است شمالی خراسان آشخانھ ھمان باستانی استاونھ  
 

چون یونانیان . ھمان آشخانھ باشد آستاونھیان از آن برخاستھ اند، یعنی بھ نظر میرسد شھری در شمال خراسان کھ اشکان
مبدل بھ ھم بھ شمار بیاوریم و در نظر بگیریم وانھ " س"در مابعد حرف " ت"و اگر . تلفظ مینموده اند" س"را " ش"

لھ داشتھ است و از بھ نظر میرسد شھر ھشت مح. با شھر کھن آستاوانھ میرسیم آشخانھھمان خانھ است؛ بھ یکی بودن 
توان از ریشھ  را می کشانکو  قاضیدر این منطقھ نامھای شھر . نامیده شده بوده است) آستاوانھ" (وانھ -اشت"این رو 

نام . را از ریشھ ُکردی بھ معنی علفزار گرفت سملقانو نام منطقھ آنجا یعنی ) آب انگورشیره و کاش، انگور و(کاس 
این ) کھریزکھای(در سمت ری و وجود قناتھای) چال طرخان(را نظر بھ نام عشق آباد روستای عشق آباد این منطقھ 

).                                                              اک-شی-از ریشھ آو(مناطق ، بھ معنی محل قنات و سفره آبی گرفت   
کو، بھ معنی -از ریشھ سپا(بھ نام اسپاخو  -شده است کھ آتشکده پنداشتھ-در سمت آشخانھ، روستا و ساختمانی باستانی 

انتساب تاریخ بنا بھ دوره ساسانی . وجود دارد کھ تاریخ آن را بھ دوره اشکانی یا ساسانی می رسانند) محل سپاھیان
. در این صورت برای حفظ مرزھای شمالی خراسان در مقابل صحرانشینان بنا شده بوده است. درست تر بھ نظر میرسد

                                               .بوده است) ین ورد یعنی شھر اصلی -بیج( بجنورددژ اصلی این نواحی خود شھر 
 
 
 
 
 
 

 بنای باستانی اسپاخو

شھر اسفراینتاریخی نام و نشان   
ی کھن این شھر یعنی بھ نظر نگارنده نامھا. در خراسان شمالی نام مرموز شھر کھن اسفراین نیز جای بررسی دارد

در کنار ھم مفھومی از ) محل مھر و شادی( مھرگانو ) شکست دھنده ذلت و خواری= َریین -در ھیئت سپَ ( اسفراین
ھمچنین نامی بر ) شھر نشاط و مھر( مھرگان. شادابی و نشاط در این منطقھ نسبتاً سر سبز خراسان ارائھ می نمایند

در ) روان جاویدان( انوشیرواناز اسفراین قرار داشتھ است و این مطابق قصبھً  شھرکی بوده کھ بھ فاصلھ دو روز راه
را در حوالی اسفراین و ) دژ -گات-پا( فقت دژ و) خوئیش-بِل( شھر بلقیسنامھای ویرانھ . سمت شمال شرقی آن است

این مفھوم اخیر . رفتو دژ محل پاسداری گ) اسفراین(= روستای نوشیروان بھ ترتیب می توان بھ معانی شھر خوشی 
دایرة در  .بھ شمار می رفتھ است) محل( یونو ) دفاع کننده( اسپردر اصل مرکب از ) راینپاس( اسفرایننام  دمی رسان

المعارف بزرگ اسالمی دبا در باره تاریخچھ و نام و نشان این شھر و شھرکی در جوار آن چنین اطالعاتی بھ دست 
، 14،  ھقىیب  نی، اسپرا51،  ستانیس  خیتار  نی، سفرا9، 0،  حدود العالم  نیسبرا  یصورتھا  بھشھر   نیا  نام: "داده شده است

                         . است  ز آمدهین 95،  نىی؛ قزو46،  اقوتی؛ 37، ...ھمیتی،  ثعالبى  نیو اسفرائ 18،  قاطع  برھان  نییاسپرا
  است  ز آباد بودهین  ساسانى  از دوران  شیپ  كھ  ستین  و معلوم  ستین  در دست  روشنى  یھایشھر آگاھ  نیا ھنیرید ھاز گذشت

  بھ  ق1ا ی 0در   نیاسفرا.  است  بوده  میقد  ی، شھر خراسان  بھ  ورود مسلمانان  ھنگام  بھ  كھ  گفت  توان قدر مى  نی؟ ھم ا نھی
،  یبالذر  است  البلدان  فتوح  ، كتاب اد كردهی  نیاز اسفرا  كھ  ز اسالما  سند پس  نیتر شد و كھن  عامر گشوده  بن  عبدهللا  دست

  در مآخذ و منابع  گزارشى  آن  فتح  ھنگام  بھ  نیاسفرا  بیاز تخر  ، ولى25 -24/ر، یاث  ؛ ابن01،  قدامھ: ز نكی، ن03-04
                                           .  است  نشده  دهید  اسالمى
شابور یرا از بالد ن  ، و آن دانستھ  شابور و گرگانین  انیرا سرحد م  نیاسفرا  اسالمى هدور  و مورخان  نگاران  جغرافى

،  رستھ  ؛ ابن17،  یبود اصطخر  در وسط آن  نیاسفرا  كھ  گذشت مى  از دشتى  گرگان  شابور بھین  یسراسر  راه. اند نوشتھ
                                                                      .90،  سىی؛ ادر56، 53، 28،  حوقل  ؛ ابن18،  ؛ مقدسى71

  ، و مھرجان محل  كیرا   و مھرجان  نیاسفرا  از آنان  اند، اما برخى برده  نام  مھرجان  نام  بھ  ىیاز جا  مىیقد  ا نگارانیجغراف
 -مھرجان  آن  خوش  یو ھوا  آب  سبب  را بھ  نیاسفرا  قباد ساسانى  اند كھ و نوشتھ، 70،  رونىیب  دانستھ  نیاسفرا  را لقب

  ، ابن84  ص  یاصطخر  ھمچون  سانىیانویجغراف  خصوص  گر بھید  و برخى 49؛ ابوالفدا، 14  سمعانى د،ینام  مھرگان 
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  جدا از ھم  را دو محل  و مھرجان  نیرااند، اسف اد كردهی  خراسان  یشھرھا  از فواصل  كھ 52  ص  ، مقدسى56  حوقل
  كىین  را بھ  و مردمش  وفور نعمت  را بھ  نیاسفرا  بر آنكھ  عالوه  سىیادر. اند نوشتھ  دو را دو روز راه  آن ھ، و فاصل دانستھ
  ، ولى92، 90  ص  است  دانھا و بازارھا بودهیم  یآباد، دارا  یشھر  كھ  است  كرده  وصف  را جداگانھ  ، مھرجان ستوده

  بھ.  است  شده  داده  نیدر كنار شھر اسفرا  یا دھكده  بھ  نام  نیبعدھا ا  كھ  دانستھ  نیاسفرا  میقد  را نام  مھرجان  یحمو  اقوتی
                                  . 99 - 98، 47-46  است  شده مى  را شامل  ھیقر 51  نیاسفرا یھناح  یو ھگفت
  یدیز  انیاز علو  كىی. 9  ص  است  بوده»  و با نعمت  آبادان  یشھر»  نی، اسفرا حدود العالم ھناشناخت  مؤلف ھشتنو  بھ

  از منازل  ھشتم  امام  بوسى  قصد آستان  بھ  یدر سفر  ق هتوانا بود، در سد  یشاعر  كھ  حمزه  ابن  حسن  نام  بھ  طبرستان
                                   . 05 -02ار، یاسفند  ابن  است  اد كردهی  عربى  یا دهیر قصد  نیاسفرا  از جملھ  راه  انیم

متوسط   یرا شھر  نیاسفرا  مستوفى  حمدهللا. 95  ص  است  دانستھ  ر و صالحیخ  را اھل  نیاسفرا  مردم  نىیقزو  یایزكر
  ، سخن ، و در مسجد شھر قرار داشتھ شده  ساختھ  یاز رو  كھ»  اطىیگز خ« 2برابر   طىیبا مح  بزرگى ھ، و از كاس دانستھ

) محل جنگجویان و عیاران(»  دز صعلوك«را   آن  كھ  بوده  محكمى ھقلع  نیاسفرا  در شمال  یو ھنوشت  بھ.  است  گفتھ
 .49 اندص بوده  قنوات  یدارا  ، اما توابعش است  از رودخانھ  آن  و آب  معتدل  نیاسفرا  یھوا. خواندند مى
  رشیسردس هویم»  كھ  دانستھ»  نیقر  بھجت»  ىیو ھوا»  معتدل»  ، با آبى نیدلنش  یا قصبھ را  نیاسفرا روانىیش نیالعابد نیز

                                                       ).زعفرانلو روشنى  هللا قدرت(" .47  ص  است  بوده» ازیبامت  ممتاز و گردكانش
معانی محمتل آنھا از این قرار . در خراسان شمالی نامھای دیگری است کھ تعیین معنی شکل ظاھر آنھا مشکل می نماید

محل = بنشن خوست( سنخواست، )آن موجی تپھ و تپھ کلواقع در باالی اوج و بلندی؛ البد محالت ( فاروج: است
کھ مسلم بھ نظر میرسد  شوقانو سرانجام ) ک رس کشاورزیبھ ترکی محل خا= لوچلی( لوجلی، )حبوبات از نوع بنشن

کوه باشد چھ در باب آن معصومھ بادنج می ] شغ، علی القاعده صورتی از ھمان َشو[=بھ معنی محل منسوب بھ شکاف
،  قزوینی  عالمھ.  است  ، آمده)262 ، ص3 ج(  جوینی  جھانگشای  ، در تاریخ 658در   شوقان  بار نام  ظاھراً نخستین": آورد

  است  دانستھ  شوقان  ، را ھمان ، و باسقاق ، شعبان ، بیلقان ، مانند بنفاق دیگر آن  و صورتھای  یاد شده  ، ضبط كتاب  مصحح
و   و سفان  و شعان  شقان  صورتھای  بھ  نام  این) 3 ، پانویس150 ص(  القلوب در نزھة). 427 ، ص ، حواشی3 ، ج ھمان(

  و ھر نوع  دیھ  بیست  ، دارای چھارم  از اقلیم  متوسط  را شھری  آن  مستوفی  ، حمدّهللا  ھشتم  در قرن.  است  شده  ، ضبط شتان
  خارج  آب  گردان دو آسیاب  میزان  بھ  از آن  كھ  ، با شكافی شقان  نام  بھ  از كوھی  ، ھمچنین)150 ص(  دانستھ  محصول

  پھلوان  دست  بھ 766در   شقان  ، قلعھ)788ـ737(  سربداران  قیام  در جریان). 197 ، ص ھمان(  است  ، یاد كرده شده می
  ، شقان نھم  در قرن). 286 ، ص سمرقندی  دولتشاه(شد   ، تصرف سربداری  ، از امرای)766ـ762: حك(  دامغانی  حسن
  رواسی  شقانی  سعدالدین  مانند شیخ  نیو درویشا) 83 ، ص2 ابرو، ج  حافظ(شد  می  و جوربد محسوب  شقان  والیت  قصبھ

                 )."241 ، ص2 ، ج كربالئی  ابن(، در آنجا حضور داشتند  رواسی  شقانی  یوسف  الدین جمال  ، شیخ و برادر وی
 معنی لفظی طبس

جھ بھ محصول میوهً االن با تو. معنی نموده بودم) بس-تو( گرمای زیاددارای ) طبس( تبسنگارنده قبالً معنی لفظی 
را اگر  انارریشھ خود کلمھً . است) درختان انارشھر ( تبسمعروف آنجا یعنی انار بدین نتیجھ میرسم کھ منظور از شھر 

. را مشخص می نماید درخت اناررا میدھد کھ شکل ویژه  شادابو  ترکلمھ ای عربی بھ شمار بیاوریم آن معنی درخت 
یعنی در ) بر خوردار بودن" (ار"و ) اندازه، پیمانھ، برابری، ھمتایی" (انیَ "اوستایی توجیھ صورت پھلوی آن از ریشھ 

و منطقی تر و اصیل تر از  بھ ھر حال ریشھ سامی عربی آن منطقی تر. مجموع پر از دانھ ھای ھم اندازه ممکن است
و  درختپیش می آید اسم ایرانی این لذا این سؤال . است بھ معنی ھمیشھ سر سبز و جاودانی" نار-ا"آن لفظ سانسکریتی 

بھ ) وند-زر( زرند. قید شده است طبسکرمان بھ صورت زرند آن چھ بوده است؟ در سفرنامھ مارکوپلو نام شھر  میوهً 
. استدرخت انار این بیانگر آن است کھ نام تبس در رابطھ با درخت و آن ھم . است و باارزش نیزر محل درختمعنی 

پارسی -ھیئت اوستایی. وجھ اشتقاق منطقی موجود باشد درخت اناریا  میوهدر رابطھ با  تبسرای نام بر این اساس باید ب
انار و حتی تحت  فشردگی و تراکم دانھ ھای توی میوهً نشانگر " وس/بس"و ) فشرده" (تِو"مفروض آن مرکب از 

بھ ھم رسیده و " ب"و " و"یل بھ ھم در ترکیب این دو جزء دو حرف فارسی قابل تبد.  فشار بودن پوست سفت آن است
اشاره بھ نام ) دارای دانھ ھای زرین( ساوهحتی نام شھر  .شده اند) طبس( تبسدر وسط نام " ب"مبدل بھ یک حرف 

آن دو را از این درخت آیینی ) بھ لغت سانسکریت یعنی درخت ھمیشھ سر سبز و بھشتی( اناریعنی   .دارد اناردیگر 
از ریشھ ساو، (  ساوهکلمھً فارسی  .رانده استکھن  انار خیزو بھ نام خاص دو شھر  حاشیھ بھ  طور صرفایرانیان بھ 

در این صورت ریشھً خود . بوده باشد" -تاو"باید ھمریشھ  با کلمھً سانسکریتی مترادفش ) دانھ ھای خرد با ارزش
    .                                        یرسندبھ ھم م) ، پُر زرتبس( وس -تاوو )  زر بھرهمحل = جی -ساو( ساوجنامھای 
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نمود ردیابی توان می ھیتی فرھنگنامھ در کھ میھم اساطیری و تاریخی و جغرافیایی اسامی  
 

تحت عنوان و آدرس زیر لغت نامھ ھیتی در انترنت در دسترس عموم قرار گرفتھ است کھ مدتھا در انتظار پیدایی آن 
آن افکندم و نتایج زیر را با برداشتی کھ از مفاھیم این لغات بھ نظرم رسید، بسیار جالب دیدم؛ نظری اجمالی بر . بودم

:                                                                                                          کھ در اینجا بھ اختصار نقل میشود  
Hittite Grammar - Hittite lexicon (www.premiumwanadoo.com) 

در زبان   ارزوهاز معادلھای . بھ زبانھای مختلف ھندواروپایی سر زد اروپا پر راز و رمز نگارنده برای پیدایی نام
کھ  ھندواروپاییرسیده بودم؛ ولی دریغ از لغت  اروپابودن نام  سرزمین غربیدر زبان اوستایی بھ معنی  ارزھیھیتی و 

کھ اساطیر یونانی از سر ناچاری بھ ریشھ غروب مفروض از زبان فنیقی . در خود نام اروپا متجلی سازداین معنی را 
در واقع اروپای ربوده شده بر . نیمچھ رضایتی دادمدر اسطوره ربوده شدن الھھ اروپای فنیقی بھ یونان اشاره نموده اند؛ 

معلوم . است) گاونر( گذرگاه ورزاوتراکیھ ای بھ معنی  داشتھ است کھ در زبان تنگھ بسفراشاره بھ نام  ورزاوروی 
را آفریدند و باعث  آرگناودھا و ایلیاد ھای حماسھمیشود یونیان شمار اقوام دریایی کھ در قرن سیزدھم پیش از میالد 

. وده اندشدند؛ خود زبان و اساطیر ھیتی را از این زیر سلطھ گان خویش بھ خوبی یاد نگرفتھ ب امپراطوری ھیتیسقوط 
کھ محققی آن را در  –سرانجام دیشب کھ لغت نامھ مذکور زبان فراموش شده نیمھ ھندواروپایی ھیتی را بھ ھر روی اما 

واقع در سمت " (اوپ"و ) سرزمین کناریباغ و " (اَئوری"مرور کردم اجزاء این نام را در  -انترنت منتشر ساختھ
ر مکان جغرافیای خود در غرب فالت آناتولی در جایگاھی  قرار داشتھ دولت و سرزمین ھیتی د. در یافتم) شامگاھان

 .بیرون تراویده باشد) در واقع از زبانھای متفاوت ھندواروپایی و قفقازی وحتی سامی ایشان(کھ این نام بتواند از زبان 
کاندیناوی ایزد کوره آتش باغ در اساطیر اس) فلز تراشنده(جالب است کھ خدای گتھای تراکیھ و بالتیکوم یعنی کالوائیتی 

                                                                                                .                       بیرونی خوانده شده است
گوزن بزرگ ") ت-اگماس"معادل ماساک یعنی ریشھ نام ( یلنآبایف از کلمھ . ای.را نگارنده بھ پیروی از و آالننام 

از آنجاییکھ . را بھ معنی گوزن درمی یابیم آلیانامناطق شمالی حیوان توتمی کھن ایشان گرفتھ بودم؛ در زبان ھیتی نیز 
نام برده است زیرا » نما جنگجویان زن«ھا در موارد متعدد بھ عنوان  رامسس دوم فرعون مصر از ھیت:"گفتھ میشود

پرستش میشده با  آرینانام ایزد خورشید ھیتی کھ در شھر  ووروسموھمچنین " .اند داشتھظاھرا سربازان ھیت موي بلند 
مطابقت می  خورسونبا ایزد سئورومتی خورشید یعنی " ن"و ) خو" (ھو"بھ " م"و " وو"توجھ بھ قابل تبدیل بودن 

اظ قومی بدیشان تعلق داشتند، بسیار قابل کھ آالنھا نیز از لح سئورومتھا -آمازونھاھیتیان با قبایل زبان  بلھلذا مقا. یابد
کھ باید حاوی لغاتی فراوانی از زبان  -)آالنی( اوستیھندواروپایی با زبان  زبان ھیتیلذا مقابلھ . توجھ میگردد

نگارنده بھ نمونھ ھایی از لغتھای ھمریشھ آنھا  .می تواند بھ نتایجی با اھمیتی برسد -سئورومتھا و آمازونھای کھن باشد
در سمت شمال این بینابینی . ھمانطور کھ در زبان ھیتی نمونھ ھایی از زبانھای ژرمن نیز بھ چشم میخورد. خوردبر

 ماساگتفرمانروایان استپھای قزاقستان بوده اند چھ  آالنھابھ نظر میرسد . آمازونی بوده است -ویژگی زبان سئورومتی
ریشھ نام ( کاساکبر آالنھی باستانی بوده است و کلمھ  نامیزر؛ خ معادل، ماھی پرستو مردم  ماھی خداوندگاربھ معنی 

                                                                                            .می باشد ماھیدر زبان اوستی بھ معنی ) قزاق
است؛ ) میرھھ" (مورد"معنی درخت مقدس  زن فرعون در روایات اسالمی کھ در زبانھای سامی بھ آسیھنام اساطیری 

.                  ویژگی درست تری را از خصال این بانوی اساطیری نشان میدھد دوست داشتنیدر زبان ھیتی بھ معنی   
در زبان ھیتی بھ معنی مؤبد و خادم عالیمقام معبد ) ریشھ نام ایران و حتی بھ بر داشتی ریشھ نام ایرج و آرا( آریانام 
.                                                   فرمانروای روحانیاست یعنی  کَویو  کیت کھ معادل آن در زبان اوستایی اس  

در زبان ھیتی بھ معنی خوشبختی و ثروت و فراوانی )" بی( لولو"نام ریشھ بومیان کھن آذربایجان و کردستان یعنی 
سرزمینھای ( رحاباران و ارمنستان و کردستان در عھد اسالمی اقلیم  -یجانالبد از اینجاست کھ منطقھ آذربا. است

بھ عنوان بھشت برین ) سرزمین اصلی آریایی( ایرانویجاوستا این ناحیھ را تحت نام . نامیده میشده است) وسیع پر گیاه
                                               .                                 نام می برد زرتشتسردسیری دنیا و سرزمین زادگاھی 

داماد و ولیعھد آستیاگ و ( سپیتمھیعنی  سپیتاک زرتشتمی دھد کھ نام پدر  نشان )مشروب نوعی( سیپتامیاکلمھ ھیتی 
-چون در اوستا وی در نقش تاریخی. بوده استھوم  شراباصل ھیتی داشتھ و بھ معنی ) حاکم والیات جنوب قفقاز

 اورمیھدر اطراف دریاچھ ) جھانگشای تورانی مادیای اسکیتی( افراسیابدستگیر کننده  ھومیش تحت ھمین نام اساطیر
وی از آنجا عاید میگردد کھ در شاھنامھ  شاه مؤبدیمقام . معرفی گردیده است) رغھ زرتشتی( شھر مراغھدر سمت 

شیوا سخن دارای سرودھای با ( گودرز کشوادگاندستگیر کننده افراسیاب در کنار دریاچھ اورمیھ ھمچنین تحت نام 
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معادل این ) مِی خوب=مترادف ھومھ(بھ مفھوم دارای مِی سفید و پاک و مقدس  سپیتمھالبد نام . یاد شده است) ارزش
خاندان (در گاتھا ھفت بار بھ صورت سپنتمان سپیتمان یعنی  زرتشتنام خاندان . بوده است سیپتامیاھمین نام ھیتی 

در نوروزنامھ منتسب بھ  پیدایی شراباز این رو است کھ داستان . نیز یاد شده است) دارای می مقدسا خاندان مقدس ی
مطابق اوستا پادشاه سرزمین . از خویشاوندان جمشید منسوب است) پادشاه سرزمین سرما( شاه شمیرانخیام، بھ محفل 

                                                                         .        است جمشید پیشدادیخود ھمان ) شاه شمیران(=سرما 
نامبرده شده است ) دارای رفتار خوب و پیشرفتھ و پیش آھنگ( اغریرثدر اوستا از تورانی طرفدار ایرانیان تحت نام 

نام شاھنامھ . گذاشتھ بوده است است کھ در عھد قیام بزرگ مادھا امپراطوری آشور را بھ تنگنا توگدامھ کیمریکھ ھمان 
.                                                   است مرد پیشاھنگاست چھ این نام بھ لغت ھیتی بھ معنی  پیرانای دیگر وی   

بھ  تون-میثریدر کلمھ ھیتی ) ایزد قبیلھ ای میتانیان ھمجوار ھیتیان(ایزد نور و خورشید ھندوایرانیان  میثرهریشھ نام 
.                                                                                                                      آمده است درخشانمعنی   

پیدا میشود کھ بھ معنی محل مربوط بھ  استانبولبرای نام " این-پول-آساندول"ریشھ جالبی ھم در زبان ھیتی بھ صورت 
از این نام  استانبولاین شھر بزرگ تصحیف نام ) گذرگاه گاو= بغاز بسفر( جایگاه گذرگاھینظر بھ . ان استملوان

علی القاعده در زبانھای " (پِسیا"را ھم در کلمھ ھیتی  بیزانسبر این پایھ ریشھ گم شده نام . دیرین ھیتی مسلم می نماید
.                   است" دور کردن و گذر دادن و با نیرو بھ پیش راندن"پیدا نمود کھ بھ معانی ) خاورمیانھ ای ھمان بیزیا  

                                                               معنی نام آسیا در زبانھای ھندواروپایی کھن سمت غرب آسیای صغیر
اگر ریشھ این اسامی در رابطھ با . یشده استخوانده م لیدیھ وآسیای صغیر سرزمینی بھ نامھای  آناتولیدر غرب فالت 

پنھان و پوشیده و (زبانھای اروپایی  ھیدهنام اروپایی  لیدیھدر باره : نیز حل میشود نام قاره آسیاھم بدست آید معمای 
و در زبان یونانی بھ صورت  لوطدر  فرھنگنامھ تورات بھ صورت  لیدیھخود نام . در ایلیاد بھ کار رفتھ است) پشتی
بھ شھر  سفاردایا  سپاردادر زبانھای سامی نامی کھ بھ صورت . بھ ھمین معانی پنھان و پوشیده و پشتی می باشند لیتیھ

بھ  ویلوسادر زبان ھیتی لفظ ). اردی -بھ عربی صفحھ(را میدھد  جایگاه پشتیسارد پایتخت لیدیھ اطالق شده معنی 
یعنی . معنی نمود) لوسا یعنی سمت نور(= لوکاو )  برگشتھ" (وه"لیدیھ اطالق شده است کھ آن را می توان مرکب از 

") س"بھ " ک"با توجھ بھ قابل تبدیل بودن حرف ( اسکیسادر خود کلمھ ھیتی خود لفظ . است پشت بھ نورسرزمینی کھ 
فارسی بر ) پاخترا( تر-اپاکاین معنی ھمانطور کھ از کلمھ . بھ معنی پشتی ریشھً اصلی خود لفظ آسیا را نیز در بر دارد

البد یونانیان با توجھ بھ موقعیت جغرافیایی سرزمین شان آن . می آید ھم بھ معنی شمال و ھم بھ معنی غرب بوده است
یعنی  اورارتوولی چون در شرق لیدیھ نامھای مختلف سرزمین . میگرفتھ اند سرزمین شمالی و پشتیرا بیشتر بھ معنی 
در  ایھ–ائوس بھ ریشھ ( خورشید ماه و سرزمین سمت بر آمدن نور وبھ معنی  اورارتو و خودبیانیلی، آناتولی 

سرزمین یونانیان با معنی  معنی سرزمین پشتی و شمالیلذا . را میداده است) زبانھای اروپایی از جملھ زبان اوستایی
ھً موقعیت جغرافیایی مالکان فرھنگی کھن آسیای صغیر خود بر ھمان پای ھیتیانچھ . ھیتیان جایگزین گردید شرقی

یعنی ( ایسوهما بعد انقراض امپراطوری خود  را  سمت کشور اورارتوامپراطوری خویش سرزمینھای واقع در 
را اراده می  سرزمین شرقییعنی  ھیتیانمورد نظر  آسیایمی نامیده اند کھ خود معنی اصلی لفظ ) سرزمین شرقی

                                                                                                                              .          نموده است
                                                                                                          اصل ھیتی الھھ ھا تتیس و آرتمیس

بنا بھ نوشتھ کاتبی ( ھیتیانمأخوذ از آیینھای اساطیری  ایلیادافراد اساطیری معروف یونانی در  خاستگاه بسیاری از
در زبان  تتیسو  آرتمیسچنانکھ نامھای الھھ ھای معروف یونانی یعنی . است) الھھ -ھزار خداھیتی مردم کشور دارنده 

 )الھھ آبھای جاری( الھھ جاریو ) شکارچی( اجمگردنده مھھیتی ریشھ و مفھومی منطقی و روشنی بھ ترتیب در معانی 
بوده است؛ چھ نام ) الھھ رودخانھ(ھمین تتیس  شھر افسوسمسلم بھ نظر میرسد، الھھ ھیتی معروف دیرین . می یابند

الھھ و این صفت ویژهً . بوده است دارندهً فرزندان فراوانبھ زبان یونانی بھ معنی  میسوگسرودخانھ این شھر یعنی 
بنابراین معلوم میشود الھھ شھر افسوس در اصل نھ ھمان الھھ . است آشیلبا فرزندان معروف فراوان آن از جملھ  تتیس

داشتھ ) ھمواره جاری" (ماس-آرس"بوده است کھ نامی بھ ظاھر مشابھھ وی بھ صورت  الھھ رودخانھشکار  بلکھ 
این  معبد الھھ آرتمیس. بوده است شھر افسوس نامھای الھھً معروف تتیسو  ماس-آرسدرمجموع معلوم میشود . است

اصل نام الھھ ھا  .شھر کھ در حدود عھد  میالد  مسیح ساختھ شده است از عجایب ھفتگانھ تاریخ بھ شمار رفتھ است
کھن در فرھنگ اساطیری ) جسد خوار وشریر بھ ریشھ زبانھای ھندواروپایی یعنی ( مدوساو ) ترسناک( گورگون

 مات"و ) زبان فارسی گرگدشمن؛ کشنده؛ ریشھ کلمھ وھرک و " (ون-کارک"بھ صورت  ھیتین یونان را در زبا
  .بازسازی کرد) زبان روسی یعنی زن تبھکار ماتوشکای، ریشھ کلمھً خورنده آدمھای ضعیف و مریض" ( -کا -ھیوسو
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  ھیتی زبانھای اساس بر صغیر آسیای در مناطقی نامھای توأم بررسی
 

نام . است محل قایقرانھابھ معنی  ایال-پانفدر زبان ھیتی بھ صورت  پامفیلیا :سیای صغیرغرب آ نکھ مناطق اسامی
در زبان ھیتی بھ صورت ) آماسرای حالیھ(آن منطقھ  آمستریسدر معنی نام شھر ) سرزمین درختان پستھ( پافالگونیا

 ربطی بھ نامخشایارشا  ھمسر نیروی و متنفذ،معنی لفظی ملکھً دارای بھ  آمستریسنام ملکھً . دیده میشود اری -آمست
بھ زبان ( کاریھنام ایالت . از سران حکومتی پارس و حکمران ایالت پارس بود اوتانھاین شھر و دیار ندارد و دختر 

بزرگ ) سرزمین استپی( فریقیھاست ھمین معنی نام دولت ) ھیتی یعنی سرزمین علفزار، بھ زبان یونانی یعنی استپ
معادل نام ھیتی  بیتینیھنام یونانی . ھم بھ ھمین معنی است ھاپاالنام آن در زبان ھیتی یعنی . بوده استآنجا نیز 
بھ معنی  پیتنودر زبان ھیتی از ریشھً  پیسیدین. ھمان دماغھ استانبول. است سرزمین دماغھ معنی بھ کارکیسای
در زبان ھیتی بھ صورت   کوتاھایاطقھ کنونی نام من . صغیر در زبان یونانی است آسیاییعنی نام  پشتیسرزمین 

شجاع و ( سلوتاریسو ) گردنده( کوتیسنام این الھھ در زبان یونانی بھ صور . آمده است) سرزمین الھھً گردنده( کووالیا
 کتایونمسلم بھ نظر میرسد نام ). بُرنده و پر گیس( کیبلھآمده است کھ نشانگر ھمان الھھً معروف فریقی یعنی ) نترس

عاید کوتایئون یعنی  کوتیساسطورهً گشتاسپ کھ بھ عنوان دختر قیصر روم معرفی گردیده است از صورت یونانی نام 
، بعد از قھرمانیھایش در روم با وی بھ ایران بر میگردد )زریادر( زریرگردیده است کھ شاھزاده گشتاسپ برادر 

سرزمین پرستندگان ایزد بی قید و بند و شھوانی لود؛ ( یدیالنام ). منظور مگابرن ویشتاسپ برادر زریادر زرتشت است(
پُر مرغزار، پُر ( ویولساھمان ) سرزمین چراگاھی( میسیھ). مردم پر شر و شور( میرامطابق نام سرزمین ھیتی ) لوط

                                                                                                                 . در منابع ھیتی است) چمنزار
مردم سرزمین ( ماریان دین .ھیتی آنھا از این قرار است ریشھً  اساس بر اسامی اماکن و اقوام کھن شرق آسیای صغیر

. کھ بھ نظر میرسد ھمان تورک انگق گرگ سیمای خبر موسی خورنی باشد) مردم پرستنده ایزد رعد( خالیبی، )جنگلی
و ) رباینده ھا، ھارپاھا، گریفونھا( ریفاترات در ھمین منطقھ خالیبی ھا و سمت کپادوکیھ دو قوم بھ اسامی مطابق تو
یاد شده ) تمام سالحھا( آمازونھامی زیستھ اند کھ در روایات یونانی گاھی بھ عنوان ) خورندگان شیر اسب( کیمریان

الح این مردم سرنیزه بوده و ساقھ ھای این مردم از پارچھ س. یاد شده است) زره پوشندگان( سئوروماتھااست کھ ھمان 
بھ ( رسآکھ اقامتگاه غیبگوی ) محل پیشگویی در زبان ھیتی( ارهایشان جایی دارند بھ نام . ھای سرخ پوشیده است

ان پرستندگ( فازیان،  )ایبری= پیریان، مردم کناری-کاس( ساسپریان. است) معنی ھیتی خدای جاری سازنده رعد وبرق
ماه استرابون از ) بھ زبان مادی ماه گردنده( ینکا- ُمس). بھ زبان مادی جایگاه خورشیدپرستی( خی -ُمس، )ایزد تُندر

یعنی ) مردم پرستنده ایزد ّسری( مئونیانبھ قول ھرودوت . در مرزھای ارمنستان و ایبری سخن رانده است پرستی
باید ھمان مغھای سمت قراباغ و دشت مغان بوده ) مردم منطقھ دانا( ماتنیان. ھستند) ّسری= قوم لوط( لودیائیھاھمان 

 تیبارن، لیکیان، السونیاننامھای .  بر ایشان فرمانروایی نموده است) پدر سپیتاک زرتشت( سپیتمھباشند کھ خانواده 
ب می توان مربوط را بھ ترتی ماکرونھاو  کابالیان، )ھمان بین النھرین تاروان منابع کھن ارامنھ، تارون حالیھ(

یا بھ زبان ُکردی  ساکت وآرام ، سرزمین )ھاسوهً ھیتیان( نور و درخشندگی؛ )سرزمین نور، ایسوهً ھیتیان( درخشندگی
است کھ در فاصلھ نسبتاً دوردستی از ) ی اوستا، اورفای حالیھ-اوروا( مراتع سبزو دارای  بُزان کوھییعنی سرزمین 

بھ ( سوبیدر سمت جنوب غربی ترکیھ حالیھ  در عھد باستان کشورھای .  ه استآنھا در سمت جنوب غربی واقع شد
          . قرار گرفتھ بودند) مردم ماه پرستسرزمین ( یھوریانو ) مردان= زبان ھوریانی یعنی مردم عصبانی و بدخلق
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آخائیان خاستگاھی سرزمین یوا آھی  
 

  دارد، از قومی  تعلق  م ق ۱۲۲۱حدود   بھ  کھ  مصری  ی نوشتھ  در یک: "انتمطابق مندرجات کتاب تاریخ تمدن ویل دور
 آتاریسیاس  کھ  است  آمده  ختی  ھای در کتیبھ.  پیوست» دریا  اقوام«سایر   بھ  کھ  است  یاد شده) آخایی( »آکایواشا «  نام  بھ
  کھ  گفت  توان می. کرد می  سلطنت اوای آھی -ا نام ھیتیسرزمینی ببر -  م ق  سیزدھم  در قرن )دارای ذات و تقدیر بی باک (

،  فروگیا، است  ، شاه پدر تانتالوس  ، زئوس یونانی  در داستانھای.  ، است آخایایی  قوم  ، شاه آترئوس  ھمان  آتاریسیاس  این
 )رھبر ثابت قدم اتحادیھ(  آگاممنونپدر   آترئوس؛ و )نترس( آترئوسپدر ) ایزد باران و باد(  پلویسپدر   تانتالوس

فرھنگ و تمدن یونانیان عصر پھلوانی، تمدن مقالھً ھمراه با اضافاتی بر گرفتھ از دایره المعرف طھور، (." است
                                                                                                                                        ).1آخایایی،

لغت نامھ ھیتی کمک بزرگی . بوده است تراکیھھمان ناحیھ  آھی یوامطابق بررسیھای تاریخی و باستانشناسی سرزمین 
در این فرھنگنامھ مختصر ھیتی کھ در انترنت قابل . می نماید ایلیادبھ شناسایی اصل ماجرای داستان تروا و حماسھً 

مفھوم  سرزمین بادگیرن زبان بھ یاری ریشھ ھای سانسکریتی اوستایی بھ معنی در ای آھی یوانام . دسترسی است
سرزمین تھیھ در زبان ھیتی بھ معنی   تراکیاو  ترویااز سوی دیگر نام . ھم ھست ایلیادمیگردد و این معنی نام یونانی 

سمبل آخائیان بوده  اسب ترواین بنابرا. نیز چنین مفھومی مستفاد میگردد آخائیاناست و از نام یونانی چوب و نجاری 
چون مصریان بھ سھو فراریان آسیای . خوانده اند) در واقع اقوام دریایی اصلی(است کھ مصریان ایشان اقوام دریایی 

شاید بر این . صغیر غربی را نیز کھ بھ فلسطین و یھودیھ و مرزھای مصر رسیده بودند، بھ نام اقوام دریایی خوانده اند
نام  تروابھ نظر میرسد در پیدایی سمبل اسب چوبی . ع شبھ جزیره بودن آسیای صغیر واقف بوده اندپایھ بھ موضو

.                                                                    آسیای صغیر اصلی واقع در غرب آسیای صغیر دخیل بوده است  
 

)آشوریان ھای رودخانھ مصب دریای( مازندران دریای بومی و سومری نام تی تی دریای  

در متون بازمانده از دوره پادشاھان آشوری ھمچون سارگون دوم و آدادنیراری سوم آشوریان دریای مازندران را 
اِآاوپری شاه دیلمون : "... پیش از میالد گزارش می دھد 710سارگون دوم در حدود سال . دریای تی تی می نامیده اند

نگھبان، ھکاتم پیلس یعنی شھر صد پلیس  99 شھر دارای(ھمچنین ھفت پادشاه پاتنانھ . فرستادپیشکشھایی ) بحرین(
."                                           کھ اقامتگاه دور دست آنان ھفت روز تا دریای تی تی فاصلھ دارد) دامغان  دروازه،  

ای مازندران نزد مردم بین النھرین مسکن اوتناپیشتیم دری. تی تی در لغت سومری بھ معنی محل عمر جاودانھ است
مطابق اساطیر بابلی گیلگامش برای رفتن نزد اوتناپیشتیم و کسب گیاه . محسوب میشد) مرد دارای حیات جاودانھ(

. تی تی در گیالن بھ معنی شکوفھ است. عبور کرده بود) مرگ در نزدیک مرند=میشو(جوانی و جاودانگی از کوه مشو 
منظور بداریم کھ بھ خصوص مرداب ) حاوی نیروی فر ایزدی(=اگر منظور از این شکوفھ را شکوفھ نیلوفر آبی  لذا

انزلی آکنده از آن است؛ در این صورت دریای تی تی در اصل نام محلی گیالنی و مازندرانی دریای مازندران بوده 
نام محلی نیلوفر  تی تی نزد سومریان، از معنی سومری بنابراین باور بھ وجود گیاه جاودانگی و جوانی در دریای. است

                                                                                           .آبی سواحل دریای مازندران اخذ شده بوده است
 معنی نامھای سنندج و یاسوج

 
یعنی گسترده در باالی کوه یا شھر واقع در ) اوس-گئیری-یس(در کنیبھ ھای آشوری نام سنندج بھ صورت سیگریس 

گسترده در سر و (بھ صورت سی سر در خبر ابن خردادبھ، قدامھ و یاقوت این نام بعداً . فالت ذکر شده است
نام  با افزودن پسوند نسبت اینھ یا انھ ) گسترده" (سی"یاد گردیده و سرانجام از جزء اول نام کھن آن یعنی ]) کوه[باالی

باز بھ نام اصلی وی یعنی سنھ اضافھ شده " ان"عالمت نسبت ) سنن دژ(در نام سنندج . سینھ یا سنھ ساختھ شده است
اسم برده شده است کھ با ) دارای پیرامون گسترده(در سمت جنوب غربی سیگریس از محلی بھ نام سی پیر من . است

بھ زبانی (ل میگوید کھ ساکنین آنجا کھ مانند زنان تتھ پتھ می کنند کتیبھ آشورناسیراپا. قصبھ سپریز پاوه ھمخوانی دارد
طبق قاعده تبدیل (نام یاسوج را می توان در اصل ترکیبی از جیا  .ھدایایی ارسال نمودند) نامفھوم و بیگانھ سخن میگویند

روشن یا ھمان جای بھ شمار آورد یعنی محل گرم و ) سوچ(و سوک ) پھلوی ھمان ییا یعنی جا" ج"پارسی بھ " ی"
                                                                                                    .                     آفتابگیر و رو بھ جنوب
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است؟ نیامده ایران بھ مصر از داریوش با اھورامزداپرستی آیا  
 

سردار سپاه و نیزه دار کمبوجیھ سوم در مصر حضوری فعال داشتھ و در اینکھ داریوش ھخامنشی جوان بھ عنوان 
از  داریوشاز آنجاییکھ پیش از . پیشتر در سر کسب مقام حکومتی ھخامنشیان را در سر می پرورانده است، خبر داریم

پیش می آورد کھ نام نشان درستی در ایران و بین النھرین دست نداریم، این سؤال را ) سرور بزرگ یا دانا( اھورامزدا
 ھوروسھمان  اھورامزدادر این صورت . با خود از مصر بھ ایران نیاورده است داریوشرا  اھورامزداآیا باور 

ماه و ) چشم راست( خورشیدو اھریمن ھمان خصم جاودانی آزار دھنده چشمان او، ) یعنی شاھین؛ عقاب ھورو(=
و گاھی با سر و یا ) سیمرغ(با سری انسانی و تنی عقاب وار  ی ایرانی گاھیاھورامزدااینکھ . بوده است) چشم چپ(

بیوس بھ نقل از فیلوس بیبلیوس از زاومی دانیم کھ . بال عقاب و تنی انسانی تصویر میگردد دال بر ھمین معنی است
ز عھد پیش ا .»خداوند را سری است مانند سر شاھین، اوست نخستین و فناناپذیر و جاودانی«:زبان زرتشت گفتھ است

داریوش نامی کھ بھ شباھت صوتی و ظاھری شبیھ نام اھورامزدا است و در کتابخانھ آشوربانیپال دیده شده است ھمانا 
ضحاک = خندان(آّشور  خدای ملی آّشور بزرگھمچنانکھ ھومل دریافتھ است آن صرفاً بھ معنی . استآشورامزش 

براین پایھ . ھورامزدا را پیش از عھد داریوش بیان نکرده استھیچ منبعی ایرانی نام ا. است) شاھنامھ، اسحاق تورات
چھ بنا بھ لغت نامھ . است) سیمرغ( شاھین بزرگ -خالقبلکھ بھ معنی  سرور دانادر اساس نھ بھ معنی  اھورامزدانام 

آنان  را بازیافت کھ در میان )ھورو، اھورا( ھوروسبنابراین در ایزدستان مصری میتوان حدود بیست "ویکیپدیا 
نیست تا بھ توان  ییایزد دانا بھ متصف مصری ھوروس ."اھمیت بسیار دارد ھاروئیسیا  ھوروس بزرگتشخیص 

در این صورت داریوش جوان سرمست  .بھ وی تفویض نمود دانارا بھ معنی ) آفریدگار بزرگ= دا -مز( مزدات صف
سیاسی مصر بر قرار  –کسب قدرت رابطھ و پیوند استواری فرھنگی و سیاسی ھمراه با طرحھایی با حکمای دینی 

سنجیده و ) شاھین نیک( ھوروس-رنِفِ با  را) عقاب نیک( داریوشبھ نظر میرسد کاھنی مصری نام . نموده بوده است
گر چھ در بازگشت . مقام وی را در این جایگاه خدایی قرار داده و او را شدیداً بدین عقیده تحریض کرده بوده است

متکبرانھ  او بھ مصر و فشار بار اقتصادی او بر مصریان از وی رنجیده و او را تحریک بھ حملھ سکائیان علفزارھای 
نگارنده قبالً رد پای اھورامزدا و اھریمن را در دو ناستیای . ین و روسیھ نمودند تا از مصر دور شودجنوب اوکرا

 -آریائیان کھن ھندوایرانی؛ در رابطھ با ایزد دانای آسمان شب وارونا" روز و شب"، "خیر و شر"ھمزاد اسب سیمای
. ن آمدن مطالب اخیر باید آن را بھ امان خدایان رھا نمودجستجو نموده بودم کھ با بھ میا -کھ ارتباط چندانی باھم ندارند

ثبت شده است  )2(دین و باورھای ابتدایی مصریان باستان دو مطلب متوالی زیر کھ در دایرة المعارف طھور در مقولھً 
                                                                                                                    .      گواھی بر این ادعاست

 اعتقاد بھ دو نوع خدا در مصر باستان
خداى مھربان و خوب، خداى زشت و نادرست؛ خدایان : محققان مدعى اند کھ مصریان قدیم بھ دو نوع خدا معتقد بودند

آنان . ت انسان تلقى مى نمودندزشت و پلید را بھ صورت حیوانات درنده تصور مى کردند و خدایان خوب را بھ صور
پرستش خورشید؛ در دوره کشاورزى مصریان . خدایان خوب را با تلفیقى از انسان و حیوان اھلى مجسم مى ساختند

منبع گرما، ) آتون -رع(خورشید را یکى از خدایان مى دانستند و پرستش ان را واجب تلقى مى کردند؛ زیرا خورشید 
در تلقى مصریان، خورشید با قایقى از طال ھر . خورشید، خداى آفتاب نام داشت. داشت براى رشد گیاھان نقش حیاتى

خداى طبیعیت؛ بحرانھاى جوى حاصلھ از طغیان رود نیل . روز از آسمان عبور مى کند و شبھا در بیابان بسر مى برد
رسیدن بھاران و وزیدن نسیم روزه را بھ دنبال داشت و سرانجام فرا  50و گرما و سرماى صحرا کھ بادھاى موسمى 

: بھارى نیل و سرسبزى و خرمى صحرا، در تلقى مصریان بھ مرگ و حیات خداى طبیعت تعبیر مى شد بر این مبنا کھ
خدای جھان ( آتورست خداى بدکار و باد سوزان بھ اتفاق پنجاه نفر از نوکرانش مسئول آن بدکارى ھا بود و خداى 

شتزارھا یارى مى داد، بھ دست نوکران ست کشتھ مى شد و سپس در فصل نوین بھار کھ بھ رویش ک )زیرین و مردگان
.                                                                                                     زنده مى شود و بھ فعالیت مى پرداخت  

 پرستش خورشید در مصر باستان

از جملھ در سوره نمل، آیھ (مختلف جھان سابقھ اى دیرینھ دارد و در مواردى از قرآن مجید پرستش آفتاب در مناطق 
بھ راستى در میان تمام خدایانى کھ در کنار آفریدگار پرستیده مى شدند، ھیچ یک از آنھا . بھ آن اشاره شده است) 24

. د بود کھ ھر جا بھ اسمی در می آمددر غالب بالد خدای معتبر ھمان خورشی. برکات بى پایان خورشید را نداشت
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در این میان بعضی در شھرت بر دیگران سر . مظاھر و اسامی متعدد این معبود خدایان معظم ملی مصر را ترتیب داد
رب النوع  ھوروس. بودند، در مرتبھ اول اوزیریس قرار داشت کمھ با ھمسرش ایزیس و پسرش ھوروس شریک بود

اوزیریس رب النوع خورشید غارب و زنش . بجنگد ،می باشد عفریت ظلمتست کھ  م بامدا، کھ بایست خورشید طالع
مظھر جالل و کمال خورشید، خداوند کار آسمان ماه  نماینده ازیس رب النوع آسمان و رع. بود) بیتیت؟ -تا(یا ستنتیفون 

مثال خداى بامداد : ند، قرار داده شدخورشید بودو ماه نماینده  در مصر قدیم براى ساعات مختلف روز، خدایانى کھ. بود
ھم چنین سوسکى کھ سرگین گردان نامیده مى شود، نماینده . خپرع، خداى نیمروز رع و خداى شامگاھان اتوم بود

مى دانستند و تصویر او را در  مصریان قدیم آن حشره را بسیار مقدس . خورشید در روى زمین بھ شمار مى رفت
.                    ى مجسمھ پادشاھان ترسیم مى کردند و از آن برکت و نیکبختى مى خواستندطلسمات و بر سینھ و پیشان  

 
Horus, (Louvre Museum), 'Shen rings' in his grasp. 

 
نقش جدیدی از " پژوھشھای ایرانی"در مطلب اخیر سایت خود  نقش معادل ایرانی را دوستمان رضا مرادی غیاث آبادی

بعالوهً تصویرعقاب باالی درفش کاویانی ھخامنشی، تصویر . تصویر اھورا مزدای ایرانی پاسارگاد آورده است
:              کاشی روی ھوروس ھخامنشی بر -اھورامزدا بر دیوار کاخ خشایارشا در تخت جمشید و تصویر اھورامزدا  

 

 ھر غلطان، پاسارگادھخامنشی خدا اھورامزدا با چھار بال بر یک مُ   نگاره

 

 
 تصویر باز سازی شده از پیکرهً اھورامزدا بر کاخ خشایارشا در تخت جمشید
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ھخامنشی کاشی الجوردی با تصویر ھوروس از دورهً   
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 در مقام نینوس) کیخسرو، ھوخشثره(کی خشثرو 

کی ( کی خشثرومورخ و طبیب یونانی عھد اواسط حکومت پادشاھان ھخامنشی و پزشک دربار ایشان از  کتسیاس
) سپھساالر توس( کورش دومو سردار وی ) حاکم فاتح نینوا( نینوستحت نام اساطیری ) آخسارو خبر ھرودوت

یاد ) پادشاه والیات عیالمی و سامی نشین سمت خوزستان(پادشاه عربستان  )نجیب زاده( آریئوسرا  فرمانروای پارس
در مقام (ملکھ بابل  آموخابر این اساس در نقشھ حکومتی نینوس، منطقھ حکومت نواده دختری وی . کرده است

بعل . برای وی ایجاد شده بود؛ در آمیختھ است -از عجایب ھفتگانھ–کھ باغھای معلق بابل ) سمیرامیس اساطیری
پادشاه محبوب و ) سیاوش، فرود ( فرورتیش/فرائورتخدای میرای سر سبزی در مقام پدر نینوس، ھمان  ) سرور(

-نین-وھو( اوننس. رستھ است" گیاه خون اسیاوشان" است کھ بھ قول فردوسی از خونش  پدر کی خشثرومقتول مادی، 
 -ھمان داماد کی خشثرو) بو حفظ میکند از بدبختیایزد ن= نبوکدنصر( بخت النصرھمان ]) بخت[حاکم نیک = اوس

. پادشاه ارمنستان از گفتنی ھای پر راز و رمز تاریخ است برزنساما موضوع . آستیاگ، فرمانروای معروف بابل است
) سپیتامیا بھ لغت ھیتی یعنی پادشاه گیاه مشروب مقدس( سپیتمھھمان ) س، پادشاه گیاه مقدس برسم ھوم-برسم( برزنس

است کھ در ھمین عھد کی خشثرو ابتدا از سوی مادیای اسکیتی بر والیات ) سمیرامیسی( سئورومتیتبار مغان از 
 811- 808سالھای  پادشاه آشوری(ھمسر شمشی عداد  ملکھ سمیرامیسمطابق اساطیر، . جنوب قفقاز فرمان می راند

در مقام  آستیاگدختر  آموخا. ین امر گواھی میدھدنامش نیز بر ا. تباری قفقازی و سئورمتی داشتھ است) پیش از میالد
بھ سادگی در آنجا ھمان ) خویشاوندی نزدیک قومی و زبانی با سئوروماتھا(ملکھ محبوب بابل بھ سبب تبار مادی خویش 

سیاستمدار بزرگ ماد وی را بھ ھمکاری  کی خشثرواما .  را کسب نموده است سمیرامیسعنوان با شکوه و پر جالل 
نتیجتاً مادیای اسکیتی در اراضی تحت . متقاعد کرد) پر آسیب= افراسیاب( مادیاجھانگشای ویرانگر اسکیتی  بر ضد

کی مورد تھاجم سپاھیان ماد و پارس بھ رھبری  شھر مراغھو  اورمیھتسلط سپیتمھ، غافگیرانھ در سمت دریاچھ 
پادشاه ( فارنوسمادیای اسکیتی یا ھمان  قرار گرفت و خود) آریارمن، برادر کورش دوم( گستھم نوذری، خشثرو

 کی خشثرواسیر و برای اعدام و مصلوب شدن بھ دست ) ھوم، گودرزکشوادگان( سپیتمھبھ دست ) صاحب فّر حکومتی
مادیای نزدیک بھ سھ دھھ پیش از آن بھ دست ھمین ) سیاوش -فرود( فرورتیشی کھ پدرش -سپرده شد کی خشثرو

این کلید فتحھای بزرگ . بھ قتل رسیده بود) کنگ دژ سیاوش(اران  گنجھً در سمت شھر ) پر آسیب= افراسیاب( اسکیتی
سپیتمھ بعد از ھمین امر . و کپادوکیھ و والیات دیگر در شرق و غرب بود اورارتوو  آشوراز جملھ فتح  کی خشثرو

ه و در مقام حاکم والیات جنوب انتخاب شدآمیتیدا بھ مقام دامادی پادشاه بزرگ ماد و ھمسری ) سپیتمھ مغ(=  جمشید
نگارنده قبالً . پسر کی خشثرو بر گزیده میشود آستیاگقفقاز و نواحی غربی تر ابقا شده و عالوه بر آن بھ مقام ولیعھدی 

برداشت ناقصی از شجره نامھ پادشاھان تاریخ اساطیری ارمنستان تاریخ ارمنستان موسی خورنی کھ مربوط بدین قرن 
= سکایوردیپسر " مرد بسیار نیرومند"یعنی  پاروئیر: "مل آورده بود کھ در اینجا اصالح میگرددمی باشند، بھ ع

دارای روشنایی ( ھراچیا. است تورپسر ) پھناور= پثنگھھ(پشنگ ) پُر توان( پارتاتواتورانی ھمان = فرزند سکایی
مادیای ھمان ) صاحب فر کیانی( وازپارنا. دارنده چشمان طالیی و درخشان است ھومملقب بھ  سپیتمھھمان ) خوب

. یعنی متحد کننده کشور است کی خشثرومعادل لقب اوستایی ) نگھبان اصلی کشور( پاجویج. است) افراسیاب( اسکیتی
قھرمان کورشنامھ  کورش دوم(شاھنامھ و اوستا  توس نوذریھمان  ")ش از خاندان حکومتی جدید-کور(" کورناک

. است) صاحب تاج= ایشتی تیاگ( آستیاگیا ھمان ) تاجدار( پاوس. است) بھ کبیرگزنفون نیای کورش سوم ملقب 
 سپیتاک زرتشت خوانده یا پدرخوانده و برادر دوم کمبوجیھپسر  کورش سومھمان ) فرمانروای جنگجو( ھایکاک دوم

یرواند . رانده استفرمان می) ماد سفلی(ابتدا در سمت آسیای صغیر  این فرد دومی. است مگابرن ویشتاسپو ) زریر(
دارای حکومت سرتاسری کوتاه مدت  ماد و ولیعھد آستیاگداسپیتمھ ھمان ) نجیب دارای حکومت کوتاه( قصیرالعمر

سرود دان سکایی، گائوماتھ زرتشت فرمانروای سکائیان ( زندگی گوتمھ بودادر واقع این داستان تاریخی  .است
خود در جوار دربار از زندگی بسیار دلسرد  و باورش از خوشیھا و  از دیدن واقعھ مرگی در نزد خانواده) دربیکی

و پدر بزرگ مادریش  سپیتمھ ولیعھد آستیاگسعادت بشری دگرگونھ شد؛ بر اساس واقعھ تاریخی کشتھ شدن پدر خود 
بعد از کتسیاس میگوید کھ آستیاگ .  در جریان تفویض قدرت از مادھا بھ پارسیان ھخامنشی پدید آمده است آستیاگ

برای پیدایی وی مورد  مگابرن ویشتاسپو  سپیتاکشکست از کورش در ھمدان پنھان شد ولی چون شنید نواده ھایش 
دختر  آمی تیداھخامنشی مادر او  کورشگرچھ . شکنجھ قرار گرفتھ اند؛ برای نجات نواده ھایش خود را تسلیم نمود

ومت غرب آسیای صغیر و کردستان بھ حکومت گرگان بر را از حک مگابرنمسن آستیاگ را بھ دربار خود برد و 
سکائیان ( دربیکان بلخرا از حکومت والیات جنوب قفقاز بھ حکومت ) زریر -زریادر( سپیتاک زرتشتگماشت و 
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بر گزید؛ معھذا چنانکھ از منابع بودایی بر ) آتوساھمسری (بر گماشت و وی را بھ مقام دامادی خویش ) پارسی دری
واقعھ اسفناک یعنی از ھم پاشیدگی یکسره جاه و جالل و کانون گرم خانوادگی تأثیر روحی عمیقی بر وی  می آید این

ارمنستان و اران و آذربایجان  تیگران. گذاشت و تمام زندگی آتی وی را تحت تأثیر روحی و روانی متألم خود قرار داد
 سپیتمھ جمشید و پسر بزرگ سپیتاک زرتشترادر ب ویشتاسپمگابرن خبر این شجره نامھ کتاب موسی خورنی ھمان 

گائ، مرد سرود روحانی، یعنی (پسر گیو ) بسیار درخشان= ویون( بیژندر غالب اوقات در شاھنامھ از . می باشد
نام فرمانروای اسکیتی . مراد می باشدپسر کوچک زریادر سپیتاک ) خورشید چھر( واھاگنھمان ) گائوماتھ زرتشت

مترادف ھمان ( "سکا پسر"در اینجا تحت عنوان ) پادشاه سواران( ایشپاکایو پدر او یعنی  پارتاتواپیش از 
 سارگون دومباشد کھ ) تورانی( سکاییلذا این باید ھمان فرمانروای . ذکر میگردد) کوراوغلوی اساطیری آذری

تخت ( دژ کولومیاندر کنار پیش میالد  705پادشاه غارتگر آشوری را حدود سال ) عارتگر گلھ ھا= زئنینگو اوستا(
کھ در (است " سوارکاران دارای زین و رکاب"در زبان ھیتی بھ معنی ) تور(توریھ کلمھً . بھ قتل رسانده بود) سلیمان

تخت ( دژ کنگ دژ افراسیابکھ بانی ) پراسب( فراسپبنابراین ). آن عھد تازگی داشتھ و سالح بسیار کارایی بوده است
فرمانروای اسکیتی بوده باشد کھ در قیام مادھا علیھ آشور ھم بھ کمک  ایشپاکایاست باید ھمین  بھ شمار رفتھ) سلیمان

پسر وی بھ مقام دامادی اسرحدون ) پشنگ( پاروئیر. ایشان شتافت ولی بھ سبب کھولت سن در اثنای جنگ در گذشت
خود سھل انگاری نموده و زمان بین نگارنده قبالً در تحقیقات . پادشاه آشور قناعت کرد و بھ متارکھ روی آورد

اسکیتی گمان  ایشپاکایرا از اسالف فراسپ سارگون را طویل تر از آن چھ بود دیده  و نتیجتاً  –سناخریب  -اسرحدون
کیکاوس پدر ( خشثریتیدر پایان این انقالب خونین ایرانیان و حامیان اسکیتی و کیمری ایشان، . نموده بودم نھ خود وی

ُمھر پیروزی و استقالل ایران را در ) رستم ھفتخوان/گرشاسپ( آترادات پیشوای آماردانبھ یاری ) روبزرگ کی خشث
 .رقم زد حصار شھر آملپای 

ض اطالع از خبر اساطیری جالب کتسیاس مطالب وی در این باب را در اینجا می آوریم گرچھ این نوشتھ نیاز بھ مح
 .دس و گمانھ زنی ھای پیشین استاصالحات دارد و  خود اسطوره ای بر پایھ ح

 
 پدیا، دانشنامھٴ آزاد از ویکی: نوس نی

 
 

 ھای یونانی نوس برپایھٴ نوشتھ ھای زیر فرمان نی نقشھٴ سرزمین

شخصیت . است بوده نینواذار شھر بنیادگ یونانیھای تاریخنگاران  برپایھٴ نوشتھ) Νινύας: یونانیبھ ( نینوسیا  نوس نی
ھای یونانی  ای از تاریخ و افسانھ در نوشتھ نماید دربارهٴ او آمیزه نوس امروزه بھ درستی آشکار نیست و می تاریخی نی

 .باشد راه یافتھ

ھای یونانی وی را بھ گونھٴ یک  گاه در اسطوره. اند ھای شکاری بدو نسبت داده را چون پرورش سگ ھنرھای بسیاری
 .اند نمایانده قنطورس

 پیش از میالد نام برده ۴۰۰در حدود  کتسیاسدر تاریخ ایران نوشتھٴ  سمیرامیسنخستین بار از شاه نینوس و شھبانویش 
ھای خودش بھ بایگانی شاھنشاھی ایران دسترسی  ھخامنشی بوده و برپایھٴ نوشتھ اردشیر دومکتسیاس پزشک . شود می

 .است ھایش سود جستھ داشتھ و از آن در نوشتھ
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 آشوردیدی نو از تاریخ  خط میخینوس در تاریخ ھمچنان از سوی اروپاییان نام برده شد تا اینکھ با رمزگشایی  از نی
 .دست آمد بھ

اش سال  بر پایھٴ نوشتھٴ کتسیاس آغاز فروپاشی. است سال فرمانروایی نموده ۵۲او . است خوانده بعلاو خود را فرزند 
. گشاید می عربستانآریئوس پادشاه سال ھمھٴ آسیای باختری را بھ یاری  ۱۷نینوس در . است بوده )پیش از میالد( ۲۱۸۹

دھد و از خونش  را شکست می ارمنستانخواھد نخستین امپراتوری تاریخ را بھ راه اندازد برزنس پادشاه  او کھ می
ستان او ھمھٴ برپایھٴ این دا. آویزد دھد ولی او را بھ دار می را بھ ھمین سان شکست می مادگذرد و فارنوس پادشاه  می

و با سپاھی دو میلیونی بھ جنگ اُکسوارتس پادشاه بلخ آنگاه ا. گشاید را می بلخو  ھندوستاناش بھ جز  ھای آسیایی ھمسایھ
بیند، وی را از  را می اوننسرود، ھنگامی کھ شھر را در محاصره دارد سمیرامیس ھمسر یکی از افسرانس بھ نام  می

 .شود نوس می شین نیدر آینده جان نینیاسفرزند آنھا . آورد کرده و بھ ھمسری خود در می ھمسرش جدا

. بنیادگذار نینوا نمرود است) سفر پیدایش(است زیرا در تورات  توراتدر  نمرودنوس کھنترین شناسھ از شخصیت  نی
 .اند را پدیدآورندهٴ نینوا دانستھ سامفرزند  آشوراگرچھ در جای دیگر این کتاب 

ارنواک و سنگھواک یاساطیر نامھای باب در کوتاھی بررسی  
 

عربی، (برای آنھا در زبانھای سامی . باز میگردم) سمیرامیس( سمیرامیدو   شامیراماکنون کھ باز بر روی موضوع 
با منظور داشتن این معانی . را در نظر گرفت مادر داناو  مادر با بصیرتو ایرانی می توان معانی ) آرامی و غیره

آخرین ( آستیاگبھ ترتیب اشاره بھ ھمان دختران معروف ) نیرومند کردار( ارنواکو ) دانا( سنگھواکنامھای اوستایی 
میشود کھ نگارنده قبالً برای آنھا ترتیب بر ) نیرومند کردار" (ایتیدا-آم"و ) آموختھ و دانا" (آموخھ"یعنی ) پادشاه ماد

مغ پادشاه والیات  سپیتمھین آمیتیدا با ا. است سپیتاک زرتشتھمان مادر  آمیتیدامی دانیم . عکس انتخاب نموده بود
حاصل این ) زریر، گائوماتھ بردیھ( سپیتاک زرتشتو برادرش  مگابرن ویشتاسپجنوب قفقاز ازدواج نموده بود و 

بھ مقام دامادی کورش و ازدواج با  سپیتاک زرتشتبرده شد و  کورشبھ دربار  آمیتیدابعد از قتل سپیتمھ، . ازدواج بود
در بابل ملکھ با قدرتی آموخا یعنی  آمیتیداخواھر . منتقل شد بلخز بھ والیات جنوب قفقاو محل حکومتش از آتوسا رسید 

در واقع از ترس پادشاه ماد (بھ نام وی ساختھ شد باغھای معلق بابل شد و دژ حصاری بزرگ بابل بھ روش مادی بھ نام 
بیان شده و ) دلخوشی(ظّلھ و ) انجمنی، مغ( عادهرت نام این دو خواھر در تورات بھ صو). و سرداران پارسی وی

. بوده است آموخا در واقع لقب) مادر با بصیرت و دانا(شامیرام . یاد شده اند) آستیاگ= ثروتمند، نیزه ور( لمکدختران 
وی مادر سپیتاک زرتشت نھ بھ دانایی بلکھ بھ شجاعت خود معروف بوده است کھ مطابق روایات مغان در کتب پھلوی 

پارس؛ یا =سرزمین نوذریان( نوترو ) مراغھ( رغھرا از کنام گرگان بیرون کشید و گفت بعد از این اگر  زرتشت کودک
پانتھ گزنفون از وی تحت نام  کورشنامھً در . بھ ھم بپیوندد کودک را بھ دست کسی نخواھم سپرد) نوھاتر بین النھرین

 گرد آفریدنام برده شده است کھ در روایات شاھنامھ در اسطورهً ) کرتورجم(نقابدار بھ عنوان ملکھ شوشی قره باغ  آی
.                                                                                                                            از آن نشان می یابیم  

ُکھرم و قھرمان نامھای ایرانی ریشھ  

را کنار نیمھ عربی و نیمھ فارسی قھرمان  ترکیب اگر .را پیشنھاد نموده اند کارمان صورت اصلی انقھرمبرای نام 
ساده تر  ولی ظاھراً . بگیریم) مرد یا منش(و مان ) سلحشور در پارسی باستان(مرکب از کار آن را می توانیم  بگذاریم

چھ در متون . را من بھ معنی مرد یا منش بگیریم آن است کھ جزء اول را قھر عربی بھ معنی مغلوب کننده و جزء دوم
بھ معنی رمنده کوھی یعنی بزکوھی و  ُکھرمشاھنامھ ای  نام تورانیاما . پھلوی و اوستایی بدین ترکیب بر نمی خوریم

چھ . بھ دست می دھد قھرمانوجھ اشتقاق دیگری را از کلمھ  است تورانیو  سکایی و مترادف معادلکھ قوچ وحشی 
در حماسھ کوراوغلو . خواھد بود قوچ وحشیبگیریم در این صورت قھرمان بھ معنی  قھرمانن کلمھ را ریشھ نام اگر ای

ظاھراً مغان از . نیز ھست شوکورقوچ وحشی معنی لفظی نام . دلیران جنگی را قوچ خطاب کرده اند) بابک خرمدین(
دارنده گرز ) ھخامنشیِ = منسوب بھ دوست منش( یدونِ فرناخشنود بوده اند کھ بھ جای آن از  کوروشمعنی تورانی نام 

 .استفاده نموده اند) سومین، منظور کورش سوم( ثراتئونھگاوسر و 
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 اند بوده کازاکھا اصلی اسالف ویدیمھا و ھا گلُن
 

کھ در  در رابطھ با سکاھایی کھ در اینجا در رابطھ با کیخشثرو از ایشان سخن بھ میان آمد، مطلبی را ضمیمھ می نمائیم
. ایشان شده بودند آالنی شاخھً سکاھای  پادشاھی است کھ بعداً ھم مدتی رعایای  ویدیمیرابطھ با رعایای  گلنی و 

 : بوه اند کازاکھاو رعایای گلنی و ویدیمی ترک و مغول تبار ایشان اسالف  اسلوونھاسکاھای پادشاھی اسالف 

 گلُن ھا و ویدیمھا
 

نسی قرن چھارم میالدی در معرفی آالنھای شمال دریای سیاه و قبایل زیردست ایشان آمیانوس مارسلینوس مورخ بیزا
بھ عنوان مردمان ) مردم جنگلی( گلن ھاو ) ، سیاه بافتھ ھا"ت-]ما[ -ویدیم(" ویدیمھادر مناطق شمال دریای سیاه، از 

 -کھ آن را کنده اند -ست دشمنانشاناینان عشایر خانھ بھ دوشی کھ از پو: "جنگاور و خونریز منطقھ چنین یاد می کند
مجاور ) ملداوای ھا( آگاتیرسھا. و قومی سخت جنگاورند. برای خود رخت و برای اسبانشان زین و برگ میسازند

آن بدن و گیسوان خود را بھ رنگ کبود می آرایند؛ کھتران، با لکھ ھایی کوچک؛ اما مھتران با لکھ ھایی . گیلونھا ھستند
."                                                                                                                           تر پھن تر و فراوان  

بھ زبان ترکی " (کازاک"بی تردید اسالف مردم جنگاور ) سیاه البسھ ھا( ویدیمو ) ایچریھا -مردم جنگلی، آغاچ( گلن
کھ  چرتوملیکبھ نظر میرسد نام منطقھ . ھستند کھ تا قرون اخیر تحت این نام میزیستھ اند )یعنی جنگجویانی عصبانی

بھ لغت سکایی ( ویدیمھااشیاء سکایی باستانی فراوانی از گورکانھای سکایی از آن کشف شده است؛ مربوط بھ ھمین 
یشان، ھمانا توجیھ شدن منطقی خود نام یک دلیل اضافی بر انطباق این منطقھ با منطقھ ا. بوده است) یعنی سیاه پوشان

.                           می باشد) بھ زبان اسالوی یعنی ناحیھ سیاه کسوتان( چرنوملیکبا شکل محرف آن از  چرتوملیک  
 

 

 

 وف مکشوفھ از چرتوملیککوزهً باستانی معر
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 ایران دیرین بومی باستانی الھھ )بی بی( بابا

سومری   بائوو یا ھمان  بابانشستھ است ھمانا  صندلیبر روی  سھ تن دخترانشکھ در نقش شھداد در کنار  الھھ ای

در . ده است بر روی اماکن زیارتگاھی کھن باقی مان بی بی شھربانوو  بی بیاست کھ در روایات محلی بھ صورت 

در جشن سال نو ، مردم شھر . است" بانوی فراوانی"حامی باروری افراد و جانوران و خود  بابااساطیر سومری 

را جشن میگرفتند کھ ) اژدھاوش و درخشان کورهً آتشین -ایزد شیر (نین گیرسوالگاش سومر ازدواج مقدس بین او و 

را می توان پاک و خموش و  بابانام . آرمئیتی در اسفندماه مقارن میگردداین تقریباً با جشن اسفندگان مربوط الھھ سپنت 

در زبان سومری  بائواین نام را بھ صورت . اوستا میرسیم سپنت آرمئیتیدر این صورت بھ الھھ مادر . آرام معنی نمود

ای مفروض نقش درفش فلزی ولی باب. بھ معنی بافنده تار و پود و دارای آوای وحش معنی کرده اند کھ بیراھھ می نماید

را نظیر  بابا. در روایات بابلی تعداد دختران وی بھ عدد ھفت میرسد. یا ندیمھ ھمراه خود دارد سھ تا دخترشھداد 

ھمراھی میکنند و در کنار صندلی نشستنگاه وی  شیر نردو ) ماروت -ھاروت ،کاسی ماروتاش( نین گیش زیداھمسرش 

و زراعت ایزد رعد در سمت شھداد سوای اینان از پرستندگان ) ناحیھ جیرفت( راتتاآمردم . تصویر شده است نخلدو 

کھ در میان تصاویر درفش شھداد میان دو شیر محافظ الھھ  ورزاو؛ غالباً با سمبل بھرامی کاسیان، ھودھا( ایشکور

نانکھ قید شد واژهً سومری چ. بوده است) کیشبحرین یا = ایزد خاص جزیره دیلمون( انساگو ایزد بافندگی ) ایستاده

بلکھ ) سپنت آرمئیتی( الھھ بابادر این صورت وی نھ با . گرفتھ اند) گلیم و قالی(را ھم بھ معنی بافنده با تار و پود  بائو

 .ھمخوانی دارد انساگبا ایزد بافندگی 

ش فلزی مکشوفھ از شھداد معرفی کاشی الجوردی با نقش عقاب دورهً ھخامنشی این مطلب جالبی در باب درف ھً مقالدر 

خبیص  1350در حفاری ھای سال :"ذکر شده است کھ برای آشنایی  با معنی و محتوی تصاویر آن بھ عینھ نقل میگردد

رفش فلزی از ھزاره سوم دكھ بھ ریاست آقای مھندس علی حاكمی انجام گرفت ھیئت كاوش موفق بھ كشف یك ) شھداد(

كھ بھ » )شھداد(راھنمای نمایشگاه دشت لوت، خبیص «درفش در كتابی با نام  عكس رنگی این. پیش از میالد گردید

مناسبت جشن فرھنگ و ھنر در اولین مجمع ساالنھ كاوشھای باستان شناسی در ایران منتشر شده دیده می شود و آقای 

بدست آمد،  1350شیئی ارزنده دیگری كھ در كاوش سال «:مھندس حاكمی راجع بھ این درفش چنین توضیح داده است

متر  19/1سانتیمتر و میلھ ای بطول  23*23فردیست كھ از یك صفحھ مربع فلزی بھ ابعاد ھ درفش فلزی منحصر ب

 .تشكیل می گردد باالی پایھ یا میلھ درفش بھ مجسمھ عقاب بال گسترده ای در حال فرود ختم می شود

روی صندلی نشان می دھد در مقابل الھھ مزبور تصویر روی درفش مزبور مجلسی نموده شده كھ الھھ ای را نشستھ بر 

در سمت راست . سھ زن بھ اندازه ھای مختلف نشستھ بر زمین و در پشت الھھ شكل زن ایستاده ای نقش شده است

در . صفحھ در زیر نقوش سھ زن باغ مستطیلی شكل شطرنجی جلب نظر میك ند كھ در آن دو درخت خرما روئیده است

یر پای زن ایستاده درخت خرمای دیگری خودنمائی می كند در زیر كلیھ نقوش باال یك ردیف نقش سمت چپ صفحھ ز

نقش شیرھا در طرفین گاو . حیوان شامل دو شیر خوابیده و یك گاو با شاخھای بلند در خال حركت كنده كاری شده است

نقش پیچ ارھم كھ نشانھ جریان آب است  مقابل یكدیگر قرار دارند قسمت باال و پائین نقوش صفحھ مربع با دو ردیف

محدود میشود در قسمت باالی صفحھ در حد فاصل بین الھھ و زنان نشستھ سمبل خورشید بھ صورت نقش كلی چند پر 

كنده كاری شده است این صفحھ با قاب فلزی نسبتاً ضخیمی محصور شده كھ بوسیلھ دو قالب متحرك بھ میلھ وصل می 

مزبور افسانھ مذھبی الھھ ای را نشان می دھد كھ عده ای برای طلب نیاز بھ او توسل می جویند بطوركلی مجلس . گردید
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مناظر باغ و درخت خرما و جوی آب و تصاویر گاو و شیر نشانھ ای از آئین و عقاید مذھبی آن زمانست كھ جایگاه 

لق بھ معبد الھھ ایست كھ ھنوز بنام آن این درفش باحتمال قوی متع .معنوی الھھ و طرز دستگیری او را مجسم می سازد

معموالً آنرا ھنگام مراسم مذھبی بكار می برند با اینكھ بھ عنوان ھدیھ بھ معبد خدای مزبور تقدیم می . آشنائی نداریم

 .داشتند با وجودیكھ نظرات فوق تا حدی امكان استفاده آنرا روشن می سازد ولی بازھم بھ مطالعھ بیشتری احتیاج دارد

میت این درفش بیشتر از لحاظ قدمت، شكل و ساخت آنست ضمناً از لحاظ باستانشناسی شیی منحصر بفردیست كھ اھ

طرح دو نمونھ زنده دیگر از درفش ھای معروف » .اولین بار در یكی از مناطق قبل از تاریخی ایران كشف شده است

درفش كاویانی و دیگری درفش شاھنشاھی ایران را ایران باستان در اینجا ارائھ داده می شود، یكی از این طرح ھا 

چاپ كرده است كھ ما از » فروھر یا شاھین«این طرح ھا را قبالً سركار سرگرد مراد اورنگ در كتاب . نشان می دھد

 ")غالمرضا معصومی/ ichodoc.ir: منبع (  .آنھا برداشتھ ایم
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آباد فیروز آبادی و گیوی و خلخال شھرکھای تاریخی نشان و نام  
 

شھر وسط بوده است و  خلخال: "در باب شھر خلخال می آورد 82و  81حمدهللا مستوفی در نزھت القلوب در صفحھ 

 سجسرود، )خوانیده میل؛ اندبیل حالیھ( خامده بیلکمابیش صد موضع بھ چھار ناحیھ و . دیھ است) در عھد مغول(اکنون 

در سابق ). ھیشجین(میسیجین از توابع اوست و ) زرنجالباد، زرج آباد حالیھ( بادانجیال، )رود، سنجبد، گیوی-سنجسر(

. نام کھ بر سر گریوهً بردلیز بوده و حاکم نشین آن دیار بوده است و حکامش را آغاجریان می گفتھ اند فیروز آبادشھر 

فی در ذکر مسافت طرق باز از این مستو." اکنون آن نیز خراب است. بعد از خرابی فیروز آباد، خلخال حاکم نشین شد

از . از او تا شھر کاغذکنان ھفت فرسنگ. بھ راه اردبیل بھ دیھ توت سواری ھفت فرسنگ): " 180.ص(ناحیھ یاد میکند 

."    کھ بر آب سفید رود است و بر این راه است) بردلیز، برولھ( گریوهً برولژ. او تا دیھ سنجیده و خلخال شش فرسنگ  

و ) علی القاعده ھمان ھرو رود( دو رودخانھً آرپاچایبر سر تقاطع دو راه و  فیروز آبادھ روستایی بھ نام در این منطق

فیروز بوده است یعنی محل تقاطع دو رودخانھ کھ بھ صورت  آو-روذ -بینام شھرک در واقع . سنگورچای قرار دارد

                                                                          . تلفظ شده است) علی القاعده بیرولھ، برولھ( بی روذهو   آباد

شھر کیوی کھ پلکانی بودن یکی از ویژگی ھای بارز "گفتھ شده است کھ ) کیویمحل پر گیاه؛ (در مورد شھر گیوی 

از وبالگ معرفی شھرھای ( ."واقع شده است یک دره با شیب زیاد، و آن بھ این دلیل می باشد کھ این شھر در آن است

 -کوئی"از ریشھ اوستایی (بھ معنی شھر واقع در خمیدگی و سراشیبی و گریوه  کیویبر این پایھ نام شھر ) آذربایجان

ولی نام کھن آن یعنی . است)  شھر واقع در دامنھ(یا نتیجھ تلخیص کلمھ فارسی گریوه ایھ ) دارای خمیدگی" (وی

یا  سجسرودبھ نظر میرسد نامھای نام . نشان میدھد محل پر گیاهزلیق آن را بھ معنی کتیبھ ارگیشتی در یا گیتوھانی

از آن جایی عاید شده کھ در کنار خود این شھر در باالی کوه، ) سنگ سرور= پت -سنگ( سنجبدو   رود -سنجسر

گر تفریحگاه مردم یعنی سنگ پیر با شکوه و جالل گفتھ میشود و حال دی پیر-رئو-سنجسنگ معبد دیرینی است کھ 

سج بھ = در باب نام سجسرود گفتنی است کھ لغت پارسی  کھن و پھلوی ساگ .خصوصاً در ایام سیزده بدر می باشد

.                                                                                                          معنی سنگ و صورتی از آن است  

گ آنایوردوم خلخال مطلب جالبی در باره خلخال باستانی بین ارمنستان و اران ذکر شده است کھ کمک شایانی در وبال

برخی از نویسندگان نام خلخال را با نام شھر قدیم خلخال واقع در ناحیھ اوتی : "برای تعیین معنی لفظی خلخال می نماید

پنجم میالدی بھ عنوان اقامتگاه زمستانی شاھان ارمنستان و سپس  در ماورای قفقاز كھ در منابع ارمنی میان قرن دوم و

آمده است مرتبط می دانند، ناحیھ اوتی بر ساحل راست رود كورا در حدود گنجھ و شمكور كنونی واقع ) آران ( آلبانی 

بوده است ) ارخارھ( خارخاراز اینجا می توان نتیجھ گرفت کھ نام شھرخلخال در اساس کھن ایرانی خود  ".بوده است

: ھمراه است) پیر؛ دیرین و باستانی(در فرھنگ برھان قاطع نام شھر خلخال با صفت زر  .دژ نگھبانی سترگیعنی 

                                              )".وبالگ ماجالن(زیر کار آن حلقھ بر کرد سر     کھ خوانندش امروز خلخال زر "

کنونی قرار داشتھ است و آشوریان از  دیوان درهدر محل شھر  خارخارھری دیگری بھ نام می دانیم در عھد باستان ش

 ان-دیورا اگر مرکب از  دیوان درهنام . آن بھ عنوان پایگاھی برای غارت نواحی ماد تصرف و مستحکم نموده بوده اند

. باستانی آنجا میرسیم خارخارنام  بگیریم بھ مترادف ھمان) خانھ=منسوب بھ دار( ه-و دار) حالت جمع مظھر سترگی(

شاروکون باستانی محفوظ  -در تاریخ ماد تصویری از این دژ کھ در کتیبھ ھای آشوری نقر شده، و در ویرانھ ھای دور

در وبالگ ھمھ امپراتوریھا تصویر کاملتری از ھمان تصویر دژ با . بھ تصویر کشیده شده است178مانده، در صفحھ 

این وبالگ نویسان خاخار را با  .شده است کھ آن ھم در کنار رودخانھ ای نشان داده شده است صحنھ تصرف آن آورده
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خلخال یکی دانستھ اند در حالی کھ این خارخار مصور کتیبھ  آشوری ھمان دیوانھ دره حالیھ است، نھ خلخال کنونی کھ 

                                                                     .                       ھمانند خلخال اران صرفاً ھمنام وی بوده است

کھ نزد برخی از محققین بھ سھو با خلخال استان اردبیل مطابقت داده ) دیواندره کردستان(تصویر شھر باستانی خارخار 

                                                                   .                                                                        شده است

 

 
www.allempires.net/route-of-sharrukin_topic21620_post402771.html 

 
 

:   ی اجمالی در باب اماکنی در باره ھمسایھ شرقی خلخال یعنی ناحیھ طالش در اینجا قید میگرددبھ ضمیمھ مطلب تحقیق  
 

گیالن طالش در نواحیی نشان و نام  
 

            :بھ اسامیی بر خوردم کھ توضیحاتی بھ نظرم رسید و بیان آنھا را الزم دیدم) تالش شناسی(در وبالگ خالھ سرا 
در نخستین لشکرکشی شیخ حیدر بھ : "گرفت چھ گفتھ میشود) طیلسان، تالشان( تالشاز کلمھ توان  یرا م طوالشنام 

یاد شده است » آبی جامھ«در منابع از آنان با عنوان . دادند داغستان، بخش مھمی از سپاه او را تالشان تشکیل می
                                                                                                                 ).    244 -243مینورسکی، (

 درخت و گیاهاز جملھ نواحیی ذکر شده کھ بھ رویش ) گیھ الن= مان یعنی مکان جنگی-دارو(=دیلمان در فرھنگنامھ ھا 
قاعده تبدیل (است  سرای بزرگبھ معنی دارنده  سرا خارهعلی القاعده بھ صورت پھلوی خالھ سرا . معروف بوده است

و بھ  دارای دوسرای بزرگبھ معنی  دَو سرابھ صورت  دییھ سرا. معنی میدھد آاللھمحل رویش آالالن "). ل"بھ " ر"
منسوب بھ ( گیسومنام . است دو تکھبھ معنی محل  لتین. است محل انباشت و انبار علوفھ زمستانیُکردی بھ معنی 

-علی القاعده الو( لومرج. فراوان است جنگل گیسوممی نماید کھ در ) ھیرکانیشمشاد ( درخت کیشمأخوذ از نام ) گیس
خانھ و ساختمان پیر بھ معنی  نام پیرالد. معنی نمود) برای سفیدکاری(روستای دارای خاک سفید را می توان ) گ-ور

         .  است ناحیھبھ معنی  خوست= کوست) ویشھ خوست(است  محل دارای بیشھبھ معنی  ویش خسھ. است و شیخ
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اشتبین و پیشکین کلیبر، اھر، مھاینا لفظی معنی  

ھئورو، ( ھروو ) آب( اومرکب  را اھرمی توان نام )  نوشیدنی خوبیعنی ( میمندیعنی  اھردیگر قدیمی نظر بھ نام 
نام برده مطابق با  رود اھرکھ حمدهللا مستوفی در جوار آن، کنار " نو دژ"دژی ھم کھ بھ نام . گرفت) کامل و سالم

کتیبھ اوراتویی رازلیق   ارھومسلم بھ نظر میرسد نام سرزمین . است) ورده یعنی دژ شاھی-شاه( شاھوردیروستای 
این کتیبھ متعلق بھ . است و می ھوم بھ معنی آب خالص و تمیز "او-هار"چھ کلمھ . باشد اھرھ نیز متعلق بھ ھمین ناحی

کھ مقارن با سالھای تبعید دایائوکو بھ ھامات سوریھ توسط  بودهقبل از میالد  713-685پادشاه اورارتویی آرگیشتی دوم 
آرگیشتی دوم . می باشد) کی قباد کیانی( دایائوکوپسر ) اپیوه اوستا( اوپیتھسارگون دوم آشوری و آغاز فعالیت سیاسی 

خانھ ( روتومنیرسیده و از آنجا راھش را بھ سوی شھر ) میانھ( رود مونادر مسیر کشورگشایی خود از ارھو بھ 
 آب اھرحمدهللا مستوفی ھنگام صحبت از  .کج نموده است) ماھی دژ دارای غذای سرشار= ، باذان فیروز اردبیلبرکت، 

کھ دیھ صاحب دیوان معروف ) بیگلو حالیھ( بھلقانمیگذرد و از دیھ  نودژمی گوید این رود بر اھر و قلعھً ) داھر رو(
 .جمع شده بھ آب ارس ریزد) آب؛ یعنی رود پر شاخھ، رود کارا سو-ور-ھند=اندرواب( اندراباست، گذشتھ بھ آب 

دگرگونی تدریجی آب و ھوای منطقھ بھ سمت .معروف نیست باغھای انگورشحال منطقھ اھر و کل ارسباران بھ  
در سمت غرب این نواحی . خشکی و تھاجمات غارتگرانھ و کشتارگرانھ عوامل مھمی در این امر نابودی باغھا بوده اند

و در  عھد اعراب ھم ھنوز کل منطقھ . نام داشتھ است) محل بوتھ ھای انگور( سانگی بوتومنطقھ مرند در عھد باستان 
ھجری از منطقھ کلیبر دیدن  ۳۶۷معروف بوده است چنانکھ سیاح غرب بھ نام ابن حوقل در سال  انگورش باغھایبھ 

در سراسر . کوھی بس بزرگ است و مردم آنجا بھ سیصد زبان تکلم دارند ) قره داغ ( سیاه کویھ: کرده و می نویسد 
میوه ھای آن ن پر برکت و حاصلخیز است چنانکھ آن باغ ھا و گلھا و آبراھھ ھا و نیز فالحان دیده می شوند ، سرزمی

 .در این ناحیھ ھمیشھ ابر است و آفتاب کمتر می تابد.  ھدر رود و خوردن آن رایگان است

بود  انگوربزرگ و زیبا و پربرکت بود و ) کلیبرمنطقھ (چون این سرزمین :"مقدسی سیاح دیگر چنین می نویسد  
کشیده ، نھرھای روان ، کوھھای پر عسل ، دشتھای آبادان ، دمن ھای پر از  ، درختان در ھم دارای نرخھای ارزان

اصحاب الّرس کھ در قرآن . گوسفند می بود و من برایش نامی نیافتھ و آنرا رحاب نامیدم اصحاب راس در آنجا بود 
 ." بار نام برده شده است ۲کریم از آن 

با این  اصحاب الرسمقدسی را متقاعد بھ ارتباط  )آلود لگ نادرخشان،=رخش-ا اصل در( ارس رود نام ظاھرالبد 
والیت "یعنی صاحبان درخت ارس یا یا با توجھ بھ معنی ایرانی و عربی آن  اصحاب الّرس. منطقھ ارسباران نموده است

ارت و نامی بر پارتیان اشکانی بوده است کھ بر قسمت بزرگی از جاده ابریشم  و پ" صاحبان احشام"یا " گذرگاه=پارت
اینکھ در . نگارنده قبالً اصحاب الّرس را با ھپتاالن مطابقت داده بود. کالً بر امپراطوری ایران پارتی تسلط داشتھ اند

نیای خاندان  ارشکمعرفی شده اند؛ صرفاً اشاره بھ نام  و اُرس سرو و کاجروایات اسالمی ایشان پرستندهً درختان 
را  اشکانیانیا بھ تصحیف  ارشکانیانویسندگان کھن یونانی و رومی نام چون جالب است کھ غالب ن. اشکانی است

 خودکالھدر اساس دارندهً یا  ارز= سرو آزادمخروطی درخت یعنی منسوبین بھ خانواده فردی با نام " س-ارزاک"
نیم کلمھ اوستایی می دا .کھ این خانواده سکایی االصل ابتدا مورد استفاده قرار میدادند آورده اند سکاییشکل مخروطی 

بھ صورت  رزاَ می دانیم کھ در صفحات شمالی خراسان یعنی مرز ترکمنستان کلمھ . بھ معنی جنگی نیز می باشد ارزه
 سرو مخروطی شکلاخبار احادیث مسلمین . بھ نظر میرسد. اطالق میگردد سرو-اُرسبھ درختان مخروطی شکل  ارجھ

 .بنیانگذاران سلسلھ اشکانی آورده اند سکایی طیکاله مخرورا بھ سبب مترادف بودنش بھ جای 

-ھشتھ( اشتبینو ) کلنبر( کلیبرو ) آو-خای=خیاو، اوی-روَ ، پیشکین( مشکیندر این حوالی نام شھر و شھرکھای  
می باشند چھ " درمیان سھ مانع طبیعی قرار گرفتھ"و " کالن محصول"؛ "پیش چشمھ و آب"بھ ترتیب بھ معنی ) ثوین

بھ . گفتھ میشود این روستای واقع در دامنھ  و سرازیری کوه، از سھ سوی بھ کوھھا مجاور آن محدود است ھمانطوریکھ
 بواسطھ احاطھ باغات و سایر عوامل کالبدی نظیر ناھمواریھا، بستر اشتبینبافت روستای : "عبارت وبالگ اشتبین

امکان توسعھ محدود  محدوده شمالی روستا سنگی، شیب تند اراضی و شرایط اقلیمی خاص، کامال فشرده و فقط در
از ریشھ ( اشتِ بر این اساس دو وجھ اشتقاق عامیانھ نیمھ ترکی و نیمھ تاتی برای آن پدید آورده اند کھ  ".وجود دارد
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. از زبان تاتی فرض نموده اند) بین کوه( تی بینترکی معادل گرفتھ و بقیھ را یعنی   اوچرا با عدد ) نھاده شده= ھشتھ
 .عنی درست می نماید، ولی وجھ اشتقاق نادرستم

و  ابریگنامھای دو روستای باال و پایین آن یعنی . است غنیو  محل با طراوت و شادماناھر بھ معنی  آذغاننام قصبھ 
در منطقھ شمال شرقی شھرستان اھر نام . ھستند) سر پایینی( واقع در پایین روو  باالییبھ ترتیب بھ معنی  رواسگان

در اصل کوھھ کوھھ، یعنی (آن  قھقھھزندان قدیمی معروف  -و دژ) وند، دارنده حفاظ کوھستانی-ھارو( ھوراندک شھر
بھ واسطھ بُعد . نام دارد) دژ واقع در پشت بام کوه( پشتودژ و حفاظ نزدیکتر ھوراند، . جلب توجھ می نماید) کنگره دار

 . مین جانپناه کوھستانی پشتو پدید آمده باشدکیلومتری وجھ تسمیھ ھوراند نباید در رابطھ با ھ12

محل  یعنی). کان(و قان ) یکشاورز(دارد و مرکب است از ورز  یو پھلو ییاوستا شھیبھ وضوح ر ورزقان
نام در غرب و  نیدو قصبھ بھ ا.آن کمتر محتمل است یو کان برا) حصار گرد(مرکب از ورذ  شھیاحتمال ر.یکشاورز

 یاز آن نام برده است، بھ معن نزھة القلوبدر  یکھ حمدهللا مستوف ھیناح نیا خور وانکنام . دشمال غرب اھر وجود دارن
بوده است از قصبھ ) فراوان دژ یدارا( دزمارکھ موسوم بھ  ھیناح نیدر ا یمستوف .محل درختان پست قامت است

منسوب بھ محل =رنگان یکو( نام برده است کھ مترادف نام قصبھ کرنگان )یدشت بزان کوھ= کورو دشت(کوردشت 
= نیاز سھ بخش اوشتب یکی رومند،یآب ن= سیھر( ھرازو ) النھً قو(از قوالن  نیدر آنجا ھمچن یو .است )یبزان کوھ

 .اسم برده است) ھیشده، دستجرد حال دهیبا دست چ یعنی یبھ ترک(و دوزال ) قصبھ سھ تابعھ

بھ نامھای شھر مراغھ را ھم در اینجا بھ ضمیمھ معنی لفظی  دکوه سھن جنوبسمت آن سوی کوه سھند در  اینجا دردر
 :               مورد بررسی قرار میدھیمتلخیص 

 :ھست علفزار و باغ محل معنی بھ مراغھ شھر  اصلی کھن نام پنج ھر

. علفزار: )گزن( گثن). از آن نام برده است نیوسآنتو وسمارک(افراشتھ سبزه زار محل سرمای زیاد یا  یعنیفرائتھ 
سر انجام خود نام ). یاحمد بالذرنامھای نقل شده از (مزارع گسترده  یدارا یھر دو بھ معن افرازه رئوذ وافراھھ رئوذ 

مراغھ را می توان علفزار حیوان نجیب یعنی چراگاه  آریاوئجھحتی نام . مرغزار و چمنزار است شھیکھ از ر مراغھ
) پسوی، سمت پشتی( بسویاز شھرکی بھ نام ) دھخوارگان(بین مراغھ و آذرشھر حمدهللا مستوفی در . اسبان معنی نمود

 عجب شیراین نام مطابق نام . یاد می کند کھ آبش از کوھستان بھ دریاچھ اورمیھ می ریزد و دارای باغھای انگور است
                                                                            .                     اوستا است) جایگاه پشتی( اپخشیریا ھمان 

:معنی نام شھرھای اھر و اردبیل  
 

بھ معنی مستی آور، نوشیدنی مست کننده و آشامیدنی مستی ) یعنی شیره شراب ھوم ھواز ریشھ ( ھوراکلمھ اوستایی 
آورده است لذا ") می"شھر دارای ( میمندا از آن جاییکھ مؤلف کتاب حدود العالم نام قدیمی دیگر شھر اھر ر. آور است

آرگیشتی دوم پادشاه اورارتویی . بوده است) شراب ھوم(یعنی دارای مایع سکرآور  آوھردر اصل  اھرمعلوم میشود نام 
دارای ( آرھوپیش از میالد پسر رؤسای اول در کتیبھ خود در رازلیق سراب از اھر بھ عنوان  685تا  713بین سالھای 

) اھر" (آرھو"بھ حول و قوه خالدی آرگیشتی روساھینی میگوید من بھ سرزمین : "نام برده و میگوید") رسا ھوم می"
           ...."                                                                                                                        لشکرکشیدم

مطابقت ) شھر پر نعمت(ھم کھ بھ عنوان مقر دیوان با اردبیل ) خانھ خوب و مقدس(امھ نام دژ بھمن در روایات شاھن 
پایتخت دولت آشور بوده است کھ بھ دست کی خشثرو ) شھر پر نعمت(داده شده است ھمانا در اساس منظور شھر نینوا 

ردبیل یعنی شھر پر نعمت میشویم کھ بھ از اینجا متوجھ معنی لفظی اصلی شھر ا. سقوط کرد) کی خسرو، ھوخشتره(
و ) الن یعنی النھ سود-سو(معنی نامھای کوه بزرگ آن یعنی سبالن . سھو ارت بیل یعنی شھر مقدس تصور شده است

                                       .نیز گواه ھمان مفھوم شھر پر نعمت و سود بودن نام اردبیل است) کوه نیکو دھش(ھوکر 
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ایشان سمبلھای و اورارتویی گان الھھ -خدا تصاویر بر شرحی و نقدی  
 
: بھ نظر میرسد در شمار خدایان و الھھ ھای اورارتویی نقش و مقام برخی از خدایان و الھھ ھا درست درک نشده است

ست کھ نام شھر از اینجا. بوده است ایزد ماهبھ عنوان خدای بزرگ جنگ و خدای ملی اورارتو  ھالدیاز این میان 
بھ میتانی یعنی محل ِسیر ایزد ( موسی ِسریعنی ھمان شھر منطقھ ) خورشید طلوع کننده( آردینیمخصوص ھالدی، 

 ماه پرستیگرجستان  -استرابون ھم بر ھمین اساس پرستش ایزد ماه گفتھ است کھ در حوالی بین ارمنستان). خورشید
 ظاھر میشود) کشتارگر؛ جنگی( مروتتحت نام  ساندرامتھمسر مقام در  خالدیدر اساطیر ارمنی  .رواج داشتھ است

ابرھا را برای باریدن بھ کوه الھھ ساندرامت یعنی آرارات ) کامل، در واقع عنوان دیگر مروت( ھروتکھ بھ ھمراه 
 دوی سورار، بھ ترتیب بر عکس اجزاء این نام تقریباً ھمان نورانی قدیسھ( سیالردیدر مقابل . رھنمون می گردند

پادشاه . بوده استاناھیتا و آرتمیس  ،ایشتار، ایناناماه پنداشتھ شده مطابق  کھ الھھً  )آبھای سیالبی قدیسھً  یعنیاناھیتا 
در سر آغاز کتیبھ  -در سمت تبریز داده است سردریکھ بھ نظر میرسد نامش را بھ شھرک  – ساردوریاورارتویی 

بگ ھمسر ھالدی یعنی . اورارتویی می باشد سیالردینماید معادل ھمین الھھ یاد میکند کھ مسلم می  ایشتارخود از 
جھان حاصلخیزی و الھھ زمین و  )ساندرامت ارمنھ( سپندارمذمطابق با ) بھ زبان میتانی یعنی الھھ بزرگ( مشتوم

 اورارتوومی نام ب. نام اورارتویی ھمین الھھً حاصلخیزی و ھنر بوده است آروبانیبھ نظر میرسد . زیرین است
 آرتو -اورمترادف  سرزمین بامدادیدر زبان ُکردی بھ معنی  بیانیلییعنی ) سرزمین سمت برآمدن نور، شرقی(
                         .  است )سرزمین شرقی در زبان یونانی( آناتولیو ) سرزمین سمت بر آمدن نور در زبانھای سامی(

 

 
 

در این تصویر مفرغ باستانی اورارتویی مربوط بھ سده ھای ھشتم تا ھفتم پیش از میالد تصویر نشستھ ایزد ماه و جنگ را با بز 
یکنیم کھ در دست ھر و جام شراب مقدسش در مقابل فرمانروایان ھدیھ نثارکننده مشاھده م) سین(و قرص ماه ) تور(جنگی 

.کدامشان درفشی پادشاھی بھ نشانھً ایزد ماه و جنگ خالدی است  
 

 
 

کھ نقش و نگار ) تور(است، با بزکوھی خود  خورشیدایزد ھمزاد  الھھ ماه آروبانیجوان بالدار  الھھ ماهدرفش این ھم تصویر و 
. می نماید ولی در سمبل ماه و بزکوھی بھ ھر حال با ھمسرش مشترک استبا از آِن ایزد ماه خالدی متفاوت کی انددرفشش   
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آن خورشید ایزد و اورارتو سرزمین مختلف ھای نام بررسی  
 

سرزمین سوزان، ( اوراشتو، ) خورشیدماه و سمت برخاستن سرزمین ( اورارتومسلم بھ نظر میرسد از نامھای 
ھمان ) بھ لغت میتانی یعنی سرزمین آتش گسترده و بزرگ( آتری-اوروو ) سرزمین نورانی( نائیریو ) خورشیدی

ی ھمانطور کھ استرابون آورده است نواح. مراد بوده است خالدییا ایزد ماه  شیوینیخورشید  ایزدسرزمین پرستش 
بھ معنی الھھ  نی-آرتیبھ صورت  شیوینینام دیگر ایزد خورشید . بودند) خالدی(ایزد ماه پرستنده  اورارتوشمالی تر 

را در جنوب  موسی سیرنام ناحیھ . شرقو  الھھ بامدادیطلوع خورشید یا ِسیر خورشید است بھ عبارت دیگر یعنی 
بر آینده  ایزد خورشید جواناین ناحیھ برگرفتھ از نام  میتانی-ھوریایزد ) میثره(میثھ با توجھ بھ نام  اورارتومرزھای 

در رابطھ با  رتینیآنام میتانی . مأخوذ دانست )میثره(و میثھ  آرتینیو   شیوینیو طلوع کننده از سمت بامداد یعنی 
پاکدین و روشن ( نیاآرتیخود را  پارسیان ھخامنشی: "پارسیان ھخامنشی نیز بسیار جالب است چھ ھرودوت میگوید

خود نام . بوده اند )ائیریامن پرست( میثره پرستاین بدان معنی است کھ ایشان اساساً ھمانند میتانیان، ". می نامند )دین
 ویوسوتدر وداھا . است خورشید دورخشندهمعنی بر آمدن و طلوع بھ  ی-ویون-شودر ترکیب اوستایی  ھم شیوینی

و  )، ایزد خورشیدشیوینی( یمھاوستا پدر ھمزادان ) ر درخشنده سمت بامدادیخورشید دو( ویونگھھ ونتمعادل ھمان 
بنابراین در نفوذ آیین . بھ شمار رفتھ است سر سبزیو  زیرینایزد و الھھً جھان ) آروبانی؛ نجیب نورانی، الھھ ماه( یمی

میتانیان، (انند کیمریان کردوخی مھر بھ امپراطوری روم، مردمان اورارتویی و ارامنھ و کیمریان سمت کپادوکیھ ھم ھم
                                                                     .                  در شمال بین النھرین سھیم بوده اند) اسالف کردان

یگوید کھ من بھ قبل از میالد در متن کتیبھ زازلیق سراب م 713تا  685آرگیشتی دوم پادشاه اورارتویی حدود سالھای 
 بوقوو  )پرنور=مروبان(  بان-مھرسرزمین نورانی، ( اوشوسرزمین . لشکر کشیدم) ، آب خالصاھر( ارھوسرزمین 

رسیدم و از ) ]در محل قوس شمالی قزل اوزن[پرآب، ( موناتا کنار رود . را تسخیر کردم )، بستان آبادمنسوب بھ باغ(
، )گیوی، پر گیاه و چمنزاری( گیتوھانی، )فیروزآبادیعنی دو رود، یروده؛ ب( گیردو] در سمت شمال. [آنجا باز گشتم

 .را گرفتم) خانھً ایزد خورشید برآینده از افق شرق( روتومنیرا تسخیر کردم و شھر ) پُر ثروت قصبھ( توایشدو
و نام " ھار]خار"[باید از حالت تصغیر  ھروابادنام . است) یعنی دارای ثروت فراوان خار ھار(خلخال ھمان  تویشدو

شھر آخری ھمان . پدید آمده باشد تویشدواز حالت پھلوی ھمان نام قدیم خلخال یعنی ) ؛ یعنی پر ثروتارث -تاو( الشوط
اساطیری ھمواره  جمشیدبنابراین . است) دژ ایزد خورشید= ور-ارت( اردبیلبزرگترین شھر باستانی این مناطق یعنی 

سمت خورشید ( اوشیدمنام زوج کوھھای . بوده  باشد) دارنده جام درخشان( "شید-جام"جوان این منطقھ باید 
 ارثو، یعنی کوه ایزد/ارتوا-راو( آراراتو  سبالنبھ ترتیب مطابق با ) سمت خورشید مغرب( اوشیدرنھو ) صبحگاھان

                                                         .   است) عھد اعراب حارثخورشید،  خالدی یا ایزد=نور، منظور ایزد ماه

 
Shivini, a drawing based on an image on an object 

(a belt) from the History Museum of Armenia 
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است؟ رفتھ شمار بھ ضحاک کدام نواده دستان رستم  
 

بھ بیتی از شاھنامھ اشاره شد کھ در آن رستم خود را  سرزمین جاویدامروز استاد بھرام مشیری در تلویزیونی در گفتار 
والدین  سیندختو ملکھ  کابلشاه  مھرابھم  ازدواج زال زر و رودابھدر متن اسطوره . نواده ضحاک تازی می شمرد

برای جلوگیری از اطالھ کالم . می شمارند) آژی دھاک( تبار ضحاکھر دو خود را از ) ھمسر زال، مادر رستم( ودابھر
است کھ آشوریان را  آترادات پیشوای آماردانھمان  مازندرانھفتخوان رستم : باید نتایج تحقیقات را در این باب بگویم

در آنجا تار و مار کرده و ایران  ندبود پرداختھ )کیکاوس=یحکومت خشثریتآن عھد مقر ( شھر آملکھ بھ محاصره 
بعدھا روایات شفاھی دوره . مادی را تحت نظارت دولت واحد برای نخستین بار در تاریخ مستقل و متحد نموده است

، در سمت سیستان و غرب پاکستان) پھلوانان( سورھا-پرتوحکومت ھای تاریخی دور و نزدیک در ھم آمیختھ، از جملھ 
پادشاه  اخشنوازسردار قباد ساسانی در پیش  )سوخرا(سھراب موضوع دالوری و ھنرمندی خصوصاً در این باب  

عھد مادھا را بھ سمت سیستان )کادوسیانی، سگستانی(ھپتاالن در سمت سمنگان شخصیتھای مازندرانی و گیالنی 
-کات( سرزمین کادوسیانعنی لفظی نام در اینجا در واقع م) سرزمین سگپرستان( سگستان. انتساب نموده است

/گرشاسپپدر ) آخری، پایانی( ثریتھ اوستاھمان ) پیر زرین( زال زر. بوده است) سگپرستان= اوزیان در ھم ( رستم 
 مھراب. می باشد آترادات پیشوای آماردانھفتخوان مازندران ھمان رستم /گرشاسپخود . است) شکننده راھزنان

اشاره بھ شھر دو ) دو رود= دو -رود(رودابھ . است) آدمکشان( آماردان -تپوریانبھ ھمان نام اشاره ) کشتارگر= مھروَ (
اگر در این اسطوره اصالت و قدمتی داشتھ سین دخت نام . است) شھر واقع در میان دو رودخانھ( رشترودخانھ ای 

 لبُ -کاشھر . بھ معنی ماھزاد است نھ سیندخت) کادوسی= یعنی سگپرست تبار(است  دخت -سونباشد مرکب از کلمھ 
است کھ لشکریان آشوری در پای حصار آن متوقف شده  و از  شھر آملدر اینجا بھ جای ھمان ) شھر دارای دروازه(

بھ الھام از ) اژی دھاک( ضحاک تازیسرانجام نام . شکست خورده و کشتار شده بودند تاآترادآماردان تحت رھبری 
کھ بھ  کاتوزیپدید آمده است؛ یعنی از اشتقاق دگرگونھ نام ) مردوک؛ آَشور( ضحاک لفظ تازی کھ عنوان ھمراه نام

تپھ ناگفتھ نماند ایزد عجیب و غریبی در جام زرین مکشوفھ از . است اژدھاپرست-مارمعنی  بھتئوژی -کاصورت 
-دمو ) سیمرغ( عقابگالھای در بین مازندران و گیالن دیده میشود کھ با دو سر پلنگ، تنی انسانی؛ بالھا و چن مارلیک

بھ شمار بیاوریم در این صورت ) اژدھاوش( اژی دھاکاگر این الھھً عجیب و غریب را . نقش بستھ است اژدھا پاھای
 کاسیاناین الھھ و ایزد معادل آن ھمان خدای بومی بزرگ مازندران و غرب فالت ایران از جملھ اصفھان و سرزمین 

  .را میدھد ماروشاست کھ بھ سادگی معنی دارای تن  ماروتاشام معروف ایرانی این ایزد ن. بوده است) لرستان( باستان
    

 
 

                                                                                ،ژدھای دو سر از آثار کشف شده از گورستان ھای تپھ مارلیک گیالنجام زرین با نقش ا          
forum.parsipeople.net ،موزه لوور فرانسھ: محل نگھداری    
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بدر سیزده و نوروز و اسفندگان جشنھای سومری و یاکد توأم ریشھ  
 

برابری مدت شب و روز ( اعتدال بھاری سالبر اساس تعیین آغاز با روز  آغاز سال نودر  سھ جشن متوالیدر بابل 
می بوده است کھ بھ نظر میرسد ) جشن بھ اکدی یعنی ،ُجو بھ سومری یعنی امتحان کشت ( آکیتوبھ نام ) در بھار سال

 جشن َزگموکو ) سر سال نو( آکیتو جشنتی در انطباق سھ این بی دق. اندکی در تعیین زمان آنھا بی دقتی شده است
سھ در واقع . و تعیین معنی لغوی اکدی و سومری مناسب برای آنھا بوده است) یعنی خط مرزی بین آینده و گذشتھ(

ام معنی ن: بوده است با سھ نام متفاوت کھ دو تا بھ حساب آمده است کھ در اینجا بھ شناسایی آنھا می پردازیم آکیتو
درازترین شب در ) تقسیم سالیعنی  دا-یاردر اصل ( یلدامشابھتی با نام جشن ) خط مرزی بین آینده و گذشتھ( زگموک

بعد از ) اول دی ماه( آذرماهدر آخر  افزایش سرمابا ) زمستانی( انقالب شتویدارد؛ آنجا کھ  و کوتاھترین روز سال
 -رشآکیتوی میانی، بھ اکدی ( جشن زگموگ. میرسد) رگجشن شدت سرما؛ جشن چلھ بز( جشن سدهچھل روز بھ 

) اژی دھاک ماردوش( مردوکاین جشن در بابل بھ . ایرانی استجشن نوروز ھمان ) ؛ جشن سر سال اصلیشاتیم
در ایران بھ مخاصمین وی یعنی ) الھھ سرسبزی آبھای زیر زمینی، جمی، سپندارمذ، ساندرامت ارامنھ( تیاماتمخاصم 
ماه اسفند یعنی  اسفندگاندر روز ) سپندارمذگان( جشن یمی. نسبت میداده اند) سپندارمذ( یمیو ) جمشید( یمھ ھمزادان

بوده است کھ  نوروز اعتدال بھاریبعد از آن جشن  بیست و پنج روزحدود . برگزار میشده است حدود پنجم اسفندماه
گذشتھ بھ  چھل روز از آغاز جشن اسفندگان. ه اندمی نامید) جشن و شادی اصلی=شاتیم -رشبھ اکدی ( زگموکبابلیان 

در واقع . پنجم ماه فروردین منتھی میشده است کھ جشن نوروز تا بدان روز و تا آخر خمسھ مسترقھً آن ادامھ داشتھ است
. قرار میگرفتھ است) آکیتو رش شاتیمزگموک، ( پس و پیش نوروزدیگر در دو سوی  دو جشن آکیتوی نوروزی بابلی

 جشن اسفندگانحدوداٌ مقارن با ) در ظرف کشت نمونھ دانھ ھای جوبھ معنی آغاز ( آکیتی سونونومیعنی  وی اولیآکیت
تھیھ  از خرد کردن سبزی سیزده بدرایرانی باشد کھ بھ ویژه سمنوی باید ریشھ کلمھ  جویعنی  سونونوم. می بوده است

است کھ بھ ] سمنوبرای درست کردن [سبزی جو  د کردنخرنیز ھمین  آکیتو شکینکویعنی  سوم آکیتویمعنی . میشد
 -ایرانیھا. برگزار میشده است) جشن و شادی اصلی، زگموک، نوروز اصلی( شاتیم-رشاز عید  دوازده روزفاصلھ 

جشن  سیزده بدرروز سیزده بدر را در روز ما بعد آن برای رفع نحوست روز سیزدھم با  -شاید بھ پیروی از سنن بابلی
پایتخت فرھنگی  تیسفوننزدیک  بابلبھ ایران اصالً استبعادی ندارد شھر  بابلآمدن این سنتھا از . دمیگیرن

.                                                                                            امپراطوریھای ایران پیش از اسالم بوده است  
 Babylonian Akitu  
1.1 First to third Day 
1.2 Fourth Day 
1.3 Fifth Day 
1.4 Sixth Day 
1.5 Seventh Day 
1.6 Eighth Day 
1.7 Ninth Day 
1.8 Tenth Day 
1.9 Eleventh Day 
1.10 Twelfth Day 
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 ھستند انار و زیتون ھمان قرآن  طوبی درخت و زقوم اساطیری اندرخت
 

کھ در قرآن آمده است از سوی محققین و  )سر سبز و بھشتی( انارو ) روغنی( زیتون ھمواره سر سبزدو درخت آیینی 
پایھ توھمات خویش بر این فرقھ اخیر بھ عالوه بھ نوبھً حشو و زوایدی بر . پیروان ملکوتی دینی اسالم شناسایی نشده اند

در محیط فقیر و کم باغ و آبادانی عربستان درختان آیینی رومی . را متوھم تر سازند قرآنآنھا افزوده اند کھ خوانندگان 
جایی برای آرمان پردازی ) ایران و ارمنستان(زیتون و انار و ھمچنین درختان و میوه انار مناطق آباد شمال خاورمیانھ 

تھ است کھ بر زبان محمد جاری شده و پیروان متوھم از کاھھای روی  زمین کوھھای آسمانی خیالی در بھشت برین داش
در درخت ھمواره سر سبز = بی-تاو( طوبیو ) پھلویاوم -زاگبھ عربی تلخ؛ از ریشھ ( زقوم. برای آنھا پدید آورده اند

در  درخت زیتون. ھستند) یشادمانو بیمرگی ( راناو ) و سالمتیسمبل بیمرگی ( زیتون تلخھمانا درختان  )پھلویزبان 
برای الھھ ھا ھرا،   انار درختسمت روم و یونان برای خدایان و الھھ ھا زئوس، ھرا، آتنھ و آپولو تقدیس میشده و 

عھد باستان در ازایزد جوان روییدنی ھا رستھ است و  دیونیسوستصور میشد کھ از خون . سرس، پرسفونھ
 .باالترین مقام تقدیس آیینی را داشتھ است انارپیش از اسالم درخت  و میوه  امپراطوریھای ایران

 درخت زقوم و درخت طوبی، تجسم واقعی روح انسان

 آشنائی با قرآن جلد پنجم، مطھری ، مرتضی؛  :منابع مقالھ
 :اعوذ باہلل من الشیطان الرجیم ...الحمد ہلل رب العالمین  بسم هللا الرحمن الرحیم

ثم صبوا × خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم × کغلی الحمیم × کالمھل یغلی فی البطون × طعام االثیم × الزقوم  ان شجرت
 .)50 - 43/ دخان  -1(×ان ھذا ما کنتم بھ تمترون × ذق انک انت العزیز الکریم × فوق راسھ من عذاب الحمیم 

ال یغنی مولی عن مولی شیئا و ال ھم ینصرون اال من رحم  ان یوم الفصل میقاتھم اجمعین یوم«: در سھ آیھ پیش خواندیم
کھ قبال ھم  -بنا بر این آیات در مورد قیامت است و مثل بسیاری از جاھای دیگر قرآن . » هللا انھ ھو العزیز الرحیم 

عدا بھ آن می قرآن کریم دو شاخھ عذاب و نعیم را در کنار یکدیگر ذکر می کند و بھ عبارت دیگر آنچھ کھ س -خواندیم 
 .رسند و آنچھ کھ اشقیا

طوبی لھم و حسن «: ، کھ در آن آیھ کریمھ می خوانیم» طوبی «در قرآن چیزی در بھشت نام برده شده است بھ نام 
کھ در دو جای قرآن با کلمھ » زقوم «، و چیز دیگری نام برده شده است در جھت مقابل آن در جھنم بھ نام  )1(» مآب

، »ان شجرت الزقوم طعام االثیم «: است» شجره «اینجا ھم کلمھ . » شجرت الزقوم «: ه شده استنام برد» شجره «
شده باشد، شجره طوبی، ولی در » شجره «در خود قرآن من یادم نیست کھ تعبیر بھ » طوبی «راجع بھ . درخت زقوم

ھم در ذھن ھمھ ما بھ عنوان یک  و لھذا اآلن. اخبار و روایات ما آمده است کھ طوبی شجره ای است، درختی است
. است کھ طیب یعنی پاک و پاکیزده» طیب «طوبی از ھمان ماده . » درخت طوبی «درخت تلقی می شود، می گوییم 

ضرب هللا مثال «: بدون آنکھ بیان حال بھشت یا جھنم در کار باشد، اینقدر بیان شده است کھ] سوره ابراھیم[در آن آیھ 
. » ة اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا و یضرب هللا االمثال للناس کلمة طیبة کشجرة طیب

در آنجا اینچنین تشبیتھ شده است . )2(» و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق االرض مالھا من قرار«: بعد دارد
، خداوند )یست، یعنی بھ اعتبار یک عقیده و یک اصلالبتھ مقصود سخن بھ اعتبار یک لفظ ن(کھ خداوند سخن پاکی را 

یک اصل پاک و یک عقیده پاک را چنین مثل می زند، بھ یک درخت پاک، یعنی مانند یک درخت پاک است، درخت 
پاکیزه ای کھ ریشھ اش در زمین است و شاخھ اش بر آسمان، درختی است پر میوه و ثمربخش و ھمیشھ بھار و میوه 

ھ فصل، نھ مثل درختھای میوه طبیعی کھ در یک فصل معین، بھار یا پاییز، میوه دارد ولی در فصل اش ھمیشگی و ھم
و یضرب هللا «: بعد می فرماید. » توتی اکلھا کل حین باذن ربھا«نھ، درختی است کھ ھمیشھ میوه ده است ; دیگر ندارد

صورت و ترسیم را » مثال «عرض کرده ایم کھ » ل مث«درباره . خدا مثالھایی برای مردم ذکر می کند» االمثال للناس 
وقتی می خواھند مطلبی را کھ بھ صورت خودش برای افراد روشن نشده است مجسم کنند، صورت دیگری . می گویند

. برای آن ذکر می کنند، لباس دیگری بھ آن می پوشانند کھ با این لباس طرف بتواند آن را بفھمد و درک کند و بشناسد
یعنی اگر خود آن مشبھ ; یلھایی ھم کھ ما خودمان ھمیشھ می آوریم و تشبیھ ھایی کھ می کنیم برای ھمین استاصال تمث

بھ و اصل را صاف و ساده ذکر کنیم طرف آن طور کھ باید درک نمی کند ولی وقتی کھ آن را در قالب و لباس یک 
اینجا ھم کھ . می بیند بھ حقیقت نزدیک می شود مثال بیان کردیم و در واقع یک رسم برایش کشیدیم، طرف آن را کھ

خداوند مثلھا را اینچنین برای مردم ذکر » و یضرب هللا االمثال للناس «: ذکر می کند بعد می فرماید] مثل[قرآن کریم 
واھیم یعنی با این تمثیلھا می خ )3(و تلک االمثال نضربھا للناس لعلھم یتفکرون «: در جاھای دیگر می فرماید. می کند

 .مردم حقیقت را آنچنان کھ ھست در یابند
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یعنی نھ مرده کھ برود آنچا و نھ مردن  -حقایق عالم آخرت باالخره برای انسان دنیایی کھ ھنوز بھ عالم آخرت نرفتھ 
 برای موجودی کھ اھل این نشئھ است آنچھ کھ در آن]. قابل فھم نیست[ -اختیاری داشتھ است کھ آن را درک کرده باشد 

نشئھ ھست اصال قابل تصور و قابل درک کردن نیست مگر در لباس تمثیلھا و مثلھا و در لباس چیزھایی کھ با آنچھ 
 .مردم درک می کنند آن را مجسم و بیان کنند

پس در آن آیھ داشتیم کھ فکری پاک و عقیده ای پاک، کھ در آنجا مسلم اساسش عقیده توحید است، مثلش مثل درخت پاک 
ای است کھ ریشھ ای محکم در زمین داشتھ باشد کھ از جای خودش تکان نمی خورد، ھیچ بادی او را نمی پاکیزه 

و در این زمینھ ما ابار و احادیث زیاد داریم کھ مثال ; لرزاند، و شاخھ بھ آسمان کشیده است، چنین برگ و میوه می دھد
، یعنی ]است[رخت کیست، کھ اینھا بیشتر تشبیھ کھ تنھ درخت کیست، شاخھ درخت کیست، میوه درخت کیست، برگ د

 .ھمھ آنھا نشان می دھد کھ مقصود امور معنوی است، توحید است، نبوت است، امامت است، اخالق است
از طرف دیگر گفتیم کھ ما داریم کھ بھشت طوبی دارد و در روایات بھ طور قطع گفتھ اند طوبی درخت است و بعد این 

طوبی درختی است کھ تنھ اش در خانھ علی بن ابی طالب است و شاخھ اش در خانھ ھمھ مؤمنین  طور بیان کرده اند کھ
 -کھ اآلن جزء مسجد حضرت رسول است  -معلوم است کھ ما د رخانھ امیر المؤمنین . در ھر جای دنیا تا روز قیامت

معلوم است کھ . یده شده باشد الی االبدیک درخت جسمانی نداشتھ ایم، آنھم درختی کھ شاخھ ھای آن تا ھمھ جای دنیا کش
مقصود این روایات ھم این است کھ آن درخت بھشتی ریشھ اش از اینجا آب می خورد و شاخھ ھایش در خانھ ھای مردم 

باز مقصود ھمان عقاید پاک و اخالق پاک و اعمال است کھ اعمال انسان برای اخالق و افکار انسان حکم میوه ھا . است
 .را دارد

آن . رھای انسان، آنچھ از انسان بروز می کند، چھ تلخ و چھ شیرین، ناشی از طرز تفکر و خلق و خوی انسان استکا
کسی کھ فکرش پاک است، اخالقش پاک است، فکرش شیری ناست، اخالقش شیرین است، عمل و رفتارش شیرین 

خنش ھمھ تلخی و سمومات است، سخنش غذای مطبوع و مفید برای مردم دیگر است، و آن کسی کھ کارھای و س. است
غذای سمی با افراد چھ می کند؟ حرف او وقتی بھ (بھ ھر کس کھ برسد مثل یک غذای سمی است کھ بھ افراد برسد 

تا در روح او خباثت نباشد، تا اخالقش مسموم و فاسد نباشد، تا افکار و ) افراد می رسد، کا یک غذای سمی را می کند
 .شد حرفش بھ این صورت در نمی آیدعقایدش این طور نبا

; طلبھ بوده، من چند جلسھ ای بیشتر او را ندیم -یعنی در دوره ھای خیلی قبل از ما  -مردی بود، اآلن ھم ھست، سابقا 
برای ) بعد من تجربھ کردم، دیدم ھمین طور است( یکی از اقوامش گفت من این را ھیچ وقت در خانھ ام راه نمی دھم 

زیرا این را تجربھ کرده ام، او با ھر کسی کھ ) چون قومو خویش نزدیک او بود(ھ ھایم از این می ترسم اینکھ بر بچ
فکری برای او پیدا می کند، ببیند ] یا[روبرو می شود کاوش می کند ببیند کھ او بھ چھ اعتقاد دارد، یک تکیھ گاه روحی 

. آن را کشف کرد کوشش می کند او را در ھمان جھت خراب کنداو بھ چھ اعتقاد دارد، بھ چھ پایبند است، ھمین قدر کھ 
این دیگر جنس و طبیعتش این طور شده، و خودش یک آدم متزلزل و مردد الذت است، دستش بھ ھیچ جا بند نیست، ھر 

 .کسی را کھ ببیند بھ جایی بند است کانھ ناراحت می شود و می خواھد دستش را از آنجا بکند
وه ھای وجود انسان است، اخالق انسان شاخھ ھای وجود انسان است، عقاید انسان ریشھ ھای درخت پس اعمال انسان می

وجود انسان است و اساسا روح انسان نیست جز یک درخت، یک درخت پر ریشھ و پر شاخھ و پر میوه و پر برگ، 
درخت، درخت طوبی یا قوم می شود با درختی کھ در این دنیا انسان باید خودش را پیوند بزند و در این دنیاست کھ این 

یکی این کھ در دنیا ثمره این درخت را انسان تنھا خودش نمی چیند، احیانا بھ دیگران ھم می دھد، دیگران : دو تفاوت
تفاوت دوم این است کھ انسان ; ھم از میوه ھای این درخت می خورند، اگر شیرین باشد شیرن و اگر تلخ باشد تلخ

حکما ثابت کرده اند کھ روح انسان در دنیا مادامی کھ با این بدن ھست ]. درک نمی کند[در دنیا ] را[خودش ] واقعیت[
حالت موجودی را دارد کھ عضوش را بی حس کرده اند، حالت تخدیر شده دارد، یعنی آنچھ را کھ از درون خودش باید 

فعال یک آمپول بھ عضو زده اند و آن را درک کند درک نمی کند، مثل آدمی است کھ موجبات درد در او ھست ولی 
ولی این مخدر برای ھمیشھ باقی نخواھد ماند، روزی خواھد آمد کھ از بین . تخدیر کرده اند و چیزی احساس نمی کند

یکی ; این دو تفاوت را دارد] نسبت بھ آخرت[انسان در دنیا . برود، وقتی از بین رفت انسان واقعیت را درک می کند
درختش را دیگران ھم می چینند، اگر شیرین ست شیرین و اگر تلخ است تلخ، ولی در آخرت فقط خودش  اینکھ ثمره

یعنی در آنجا ثمره عمل او را، چھ خوب چھ بد، کس دیگر نمی چیند، اگر ; است کھ ثمره را می چیند، چون عمل است
رار کرده، یعنی از این درخت، پیوندی بھ خودش کس دیگر ھم استفاده ببرد بھ دلیل پیوندی است کھ در دنیا با این بر ق

کھ در اخبار داریم مقصود  )4(» یوم ال یغنی مولی عن مولی شیئا و ال ھم ینصرون اال من رحم هللا «مسالھ ] در[زده، کھ 
 بھ[، شفاعت تابع پیوندی است کھ انسان از درخت شفیع در دنیا بھ درخت خودش زده باشد و اال انسان ]است[شفاعت 
پس آن ھم باز . درخت پیوند نزده صد در صد تلخ امکان ندارد کھ از میوه یک درخت شیرین استفاده کند] صورت

بھره مند [در آنجا انسان از تمام آن میوه ھای درخت وجود خودش کھ اعمال خودش است . پیوندش مربوط بھ دنیا است
ھ می شود، واقعا خودش را یک درخت می بیند، با خودش مواج] تفاوت دیگر این است کھ در آخرت انسان. است

و بعضی افراد میوه ھایشان در نھایت درجھ شیرین و مطبوع و آن دیگری ; درختی کھ آنقدر میوه دارد الی ما شاء هللا
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ولی در عین حال با ھمیھ آن تلخی . کھ درختش زقوم است میوه ھایش آنچنان تلخ کھ بھ تعبیر ما از زھر مار تلختر
گرسنگی و جوعی دارد کھ ھمھ آنھا را می خورد و شکم خودش را پر می کند، چون ھمانھایی است کھ در دنیا  آنچنان
 .آنچھ در آنجا می خورد تجسم آن چیزی است کھ در دنیا خورده. خورده

انسان ممکن است بھ صورت آن درخت بھشتی در . پس در عالم آخرت، ما درختی در بھشت داریم و درختی در جھنم
بھ عبارت دیگر انسان ممکن است عضوی و شاخھ ای از . بیاید، ممکن است بھ صورت یک درخت جھنمی در بیاید

برای کسی قطعی نکرده اند کھ تو حتما . درخت بھشتی باشد و ممکن است عضوی و شاخھ ای از درخت جھنمی باشد
د خودش را عضوی و جزئی و شاخھ ای از آن نھ، ھر کسی در این دنیا می توان;از آن درختی یا حتما از این درختی 

 .درخت بکند و می تواند عضوی و جزئی و شاخھ ای از این درخت بکند
» و الصافات «است، یکی در سوره » شجرة الزقوم «آمده است کھ در دو جا بھ تعبیر » زقوم «در چند جای قرآن نام 

» انھا شجرة تخرج فی اصل الجحیم «: خواندیم» لصافات و ا«در سوره . بود کھ خواندیم، یکی ھم در ھمین سوره دخان
آنھایی کھ اھل بھ اصطالح اشاره ھستند، در کلمات خودشان این . درختی است کھ در اصل و متن جھنم می روید )5(

و  طور بیان کرده اند کھ جحیم یا جھنم بھ تعبیر دیگر، تجم طبیعت در این دنیاست، و بھ عبارت دیگر تجسم ماده پرستی
این طور » القارعھ «در سوره . طبیعت پرستی در ای ندنیاست، کھ شواھد از خود قرآن کریم در این زمینھ زیاد است

 :می خوانیم
و تکوون الجبال × یوم یکون الناس کالفراش المبثوث × و ما ادریک ما القارعة × بسم هللا الرحمن الرحیم القارعة 

و ما ادریک × فامھ ھاویة × و اما من خفت موازینھ × فھو فی عیشة راضیة × ینھ فاما من ثقلت مواز× کالعھن المنفوش 
 .نار حامیة× ماھیھ 

] ولی[را خیلی کم دیده بودم، یعنی وقتی ما رفتیم قم ایشان تھران بودند، ) رضوان هللا علیھ(من مرحوم آقای شاه آبادی 
جید می کردند، گاھی کھ بھ تھران می آمدیم، پای منبر ایشان خیلی بھ ایشان ارادت داشتند و تم )6(چون از استادان ما 

» و اما من خفت موازینھ «: یک وقت یادم ھست کھ رفتھ بودم، دیدم ایشان داشت ھمین آیھ را معنی می کرد. می رفتیم
مال مکرر گفتھ ایم قرآن نمی گوید میزانی کھ در قیامت است دو کفھ دارد، یک طرف اع. آن کھ میزانش سبک است

یک کفھ بیشتر ندارد کھ اعمال خوب را آنجا می گذارند، مثل ترازوھای ; نیک را می گذارند یک طرف اعمال بد را
: غرضم چیز دیگری است. ، آن کھ سبک است نھ» فھو فی عیشة راضیة «جدید، ھر کسی کھ میزانش سنگین است 

می گویند بھ اعتبار اینکھ ما یام االنسان است، یعنی  »مادر«در اصل یعنی مادر، مادر را ھم » ام «. » فامھ ھاویة «
گفتھ می شود کھ از ماده ام یام است، چون بچھ اساسا بھ  -در عربی » ام «و  -مادر از آن جھت مادر . مقصد بچھ است

آنچا . ھر طرف کھ برود آخرش بر می گردد بھ سوی مادر، و مادر مقصد اوست، غایت و ھدف و مقصد بچھ اوست
حاال چرا . آتشی است داغ» نار حامیة «ھاویھ چیست؟ » و ما ادریک ماھیھ «مادرش ھاویھ است » فامھ ھاویة «: دارد

اینجا گفتھ شده کھ این ام است، مادر است؟ اوال بھ چھ مناسبت جھنم را بھ مادر انسان جھنمی تعبیر کرده اند؟ برای 
بھ ھمان رسیده کھ در دنیا آن را می ; ت کھ در دنیا داشتھاینکھ این چیزی کھ امروز بھ آن رسیده ھمان مقصدی اس

او را بھ ھمان جا می برند کھ بھ سوی آنجا می ; بھ جای دیگر نمی رفتھ کھ او را بھ اینجا آورده باشند. خواستھ است
ھ چگونھ اینجا خود آیھ کامال موضوع را مشخص می کند ک. » فامھ ھاویة و ما ادریک ماھیھ نار حامیة «. رفتھ است

افرادی کھ تمام ھم و مقصد و خواستھ و آرزوھا و آمالشان، تمام آنچھ درباره اش فکر می کنند و می اندیشند مادیات 
زندگی است و از معنویت ھیچ خبری نیست، ھمان کسانی ھستند کھ اصال جز جھنم و آتش جھنم چیز خبری نیست، 

ز دیگری را قصد نمی کنند، یعنی آنچھ کھ در آنجا ھست تجسم ھمان کسانی ھستند کھ اصال جز جھنم و آتش جھنم چی
آن وقت این درخت از کجا رشد می کند؟ از ھمین حالتی کھ انسان در متن دنیا . ھمین است کھ اینھا در دنیا داشتھ اند

ن عمق است، کھ درختی است کھ در آن اصل و متن جحیم و در آ» درخت زقوم «این درخت کھ بھ نام . قرار می گیرد
این درختی کھ از آن عمق . جھنم می روید، یعنی تمام وجود انسان یک وجود جھنمی می شود، اصال خودش جھنم است

خودش در اینجا عین ] انسان[رشد و طلوع کرده است، این خود ھمین آدم است و این ] انسان[و ریشھ قلب خود این 
انھا شجرة تخرج فی اصل «: این است کھ آنجا می فرماید. تجھنم شده، یعنی در آنجا یک پارچھ آتش تجسم یافتھ اس

آن مایع و نطفھ ای را می گویند کھ در درخت خرمانی نر وجود دارد، » طلع «. » الجحیم طلعھا کانھ رؤس الشیاطین 
ببرد و از این می گیرند و می پاشند در درختھای خرمای ماده تا میوه بدھد، و یا گاھی گرد اینھا را ممکن است باد 

گویا کلھ ھای » طلعھا کانھ رؤسس الشیاطین «: آنجا تعبیر این است. خالصھ حکم نطفھ را دارد کھ مولد است. برساند
خواندیم کھ برای افرادی از شیطانھا قرینھایی پیدا می شود کھ شیطانھایی  )7(» و قیضنا لھم قرناء«در آیھ . شیطان است

آن سلسلھ از اخالق شیطانی اینھا کھ حکم طلع را دارد و مولد است و منشا . شوند است کھ از وجود خود اینھا آفریده می
در واقع ; پیدایش یک سلسلھ شیطانھای دیگر و اخالق فاسده دیگر می شود، یعنی رؤوس شیاطین و سرھای شیاطین

این است کھ اینجا می . نھاییشیطاین بزرگ در اینجا می رویند و از اینھا شیطانھایی و از این شیطانھا شیطانھایی و قری
ان من شجرة «: در تقدیر است» من «البتھ مفسرین می گویند اینجا یک . » ان شجرت الزقوم طعام االثیم «: فرماید

غذای این گنھکار از درخت زقوم است، ولی بھ حکم اینکھ خود درخت زقوم ھم از اول بھ صورت » الزقوم طعام االثیم 
این است کھ » ان شجرت الزقوم طعام االثیم «را انداختھ و گفتھ » من «نیست کھ علت اینکھ قرآن غذا بھ وجود آمده بعید 
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حاال . گذشتھ از اینکھ میوه ھای این درخت غذاھای اینھا در آنجاست، خود این درخت ھم بھ صورت تغذی بھ وجود آمده
 .بھ این جھت کار نداریم

ثم «: در سوره واقعھ این طور خواندیم. نھکاران از ای ندرخت زقوم استغذای این گ» ان شجرت الزقوم طعام االثیم «
مگر در دنیا ھمین طور نیست؟ در . )8(» انکم ایھا الضلون المکذبون ال کلون من شجر من زقوم فمالؤن منھا البطون 

و تا قناعت نمی دنیا وقتی انسان از درخت خبیث اخالق خودش میوه می چیند، در اعمال کثیف فاسد خودش بھ یکی د
آنجا . یک نوع گرسنگی و جوعی نسبت بھ اعمال فاسد پیدا می کند; کند، ھی تکرار، ھی تکرار کھ خودش را پر می کند

غذای گنھکار است، یعنی از  -یا از درخت زقوم  -درختی زقوم » ان شجرت الزقوم طعام االثیم «. ھم این طور است
کالمھل یغلی فی «. ، در واقع از میوه ھای وجود خودش، در آنجا می خوردھمان میوه ھایی کھ در دنیا کاشتھ است

و اینھا عجیب تعبیرھایی (بعد از خوردن، در شکم مانند فلز گداختھ می جوشد : اثرش را بیان می کند. » البطون 
انسان سازگار باشد ھر عملی کھ انسان انجام بدھد کھ با فطرت انسانی : این تا اندازه ای یک امر محسوس است!). است

حکم یک غذای مطبوع را دارد، یعنی بھ دنبال خودش آرامش و بھجت و لذت می آورد، و ھر کار گناه و معصیتی کھ 
تازه . انسان انجام می دھد اثر آن معصیت نوعی عدم تعادل، ناراحتی و جوشش است و تا ضعف اعصاب ھم می کشد

 .اری است بر ضد فطرت اولیھ انساناین اثرھا در دنیا خیلی کم ظاھر می شود، ک
امروز این مطلب از نظر روانشناسی تایید و ثابت شده است کھ کارھای نیک انسان اثرھای مطبوع و سالم و رشد دھنده 
و آرامش بخش در روح انسان ایجاد می کند و کارھای خالف و انحرافی و گناه و معصیت درست اثر عکس اینھا را 

یک طرف حرص و ولعی دارد برای گناه، و از طرف دیگر بعد از مرتکب می شود دغدغھ و آدم منحصرف از . دارد
می فرماید حاال کھ خوردند چطور؟ گرسنگی رفع می . ولی باز ھم تکرار می کند; اضطراب و ناراحتی آن را دارد

در ھمان ذائقھ کھ رد  شود؟ ھمان تلخی آن است؟ خیلی چیزھا ھست کھ تلخ است، وقتی آدم می خورد ناراحتی اش فقط
کالمھل یغلی فی «: نھ، وقتی ھم کھ خوردند تازه مثل این است کھ آدم مس گداختھ خورده باشد. شد دیگر چیزی نیست

آب را کھ روی آتش بگذارید چگونھ غلیان پیدا می » کغلی الحمیم «مانند فلز گداختھ د رشکمھا غلیان دارد » البطون 
 .کند؟ این طور غلیان دارد

اینجا می . در ھمان متن و عمق و وسط جھنم می روید» انھا شجرة تخرج فی اصل الجحیم «: فتیم در آن آیھ می فرمایدگ
بھ فرشتگان گفتھ می شود این را بگیرید و بکشید بھ ھمان وسط جھنم ببرید، » خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم «: فرماید

از باال سر او ھم از عذاب » ثم صبوا فوق راسھ من عذاب الحمیم «. ستاین دیگر زقوم است، در ختش ھم آنجا روییده ا
عذابی کھ از درون خودش می کشد و عذابی کھ از : آب داغ بر فرق او و بر سر او بریزید، کھ این دو عذاب است

ر درون خودش رنجھایی کھ د; بیرون بھ نحو دیگری بر او می ریزد، کھ باز خود این ھم تجسم گناه گناھکار در دنیاست
متحمل می شود کھ اثرش را در این دنیا احساس می کند، و رنجھا و عکس العمل ھایی کھ عملھای کثیف و بد دارد کھ 

بچش، تو ھمان آقای عزیز و » ذق انک انت العزیز الکریم «: بعد بھ او می گویند. از دیگران ھم بھ انسان می رسد
کھ در دنیا آنچنان مغرور بودی، برای خودب عزتی و شخصیتی و اھمیتی بزرگوار دنیا ھستی، یعنی ھمان کسی ھستی 

علو علی هللا داشتی، می  )9(» و ان ال تعلوا علی هللا «: قبال خواندیم. قائل بودی مافوق اینکھ سخن خدا را گوش کنی
شنیع ترین اقسام تکبر چون امر خدا را دون شان دانستن، بر خدا تکبر کردن است و این ; خواستی بر خدا تکبر بجویی

 .است
ژان پل سارتر کتابی دارد بھ . بعضی از فلسفھ ھای امروز، ایستادن در مقابل خدا را عالی ترین کمال انسان می شمارند

بر اساس فکرھا و حسابھایی کھ راجع بھ مفھوم آزادی انسان دارد و راجع بھ اینکھ اصال تمام » خدا و شیطان «نام 
گفتن و تمرد کردن و تسلیم ھیچ چیزی نبودن و در مقابل ھمھ » نھ «است و الزمھ آزادی ھمان شخصیت انسان آزادی 

حاال بھ خدا ھم چندان اعتقاد (و ایستادن در مقابل ھمھ چیز و از آن جملھ خداست ) عصیان مطلق(چیز عاصی بودن 
ز در روزنامھ کیھان نوشتھ بود راجع بھ ھمین دیشب مقالھ ای را یکی از ھمین تیپ افراد رو). اگر خدایی باشد: ندارد

ظاھرا بھ ! این بیچاره را ھم آنچنان دارند مسخ می کنند کھ خدا می داند. حافظ، و در واقع باید گفت راجع بھ مسخ حافظ
جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت «): کھ اصال این شعرھای حافظ را ھم ھیچ درک نمی کنند(مناسبت این شعر 

کشانده بود بھ مسالھ شیطان و خدا، کھ حافظ ھم شاید در فالن شعر نظرش بھ شیطان است، باالخره شیطان بحث را » 
این نھایت کمال است برای شیطان و نھایت بدبختی و ذلت است از آدم و از ھمھ ; ھر چھ بود در مقابل او خود نشان داد

آن کھ از خودش شخصیت نشان داد شیطان بود، گفت  .فرشتگان کھ تا خدا گفت سجده کنید، ھمھ فرشتگان گفتند چشم
. تکبر، تسلیم نبودن، عصیان کردن ولو در مقابل خدا، کمال انسانیت است. حرفشان بھ این شکل است. ابدا، اعتنا ندارم
گفتن، سجده نمی کنم، امرت را اطاعت نمی کنم، این کمال است، چون در مقابل او ھم باز از » نھ «شیطان شدن و 

 .دش خود نشان می دھد، شخصیت نشان می دھد، بی شخصیتی نشان نمی دھد کھ بگوید بلھخو
حاال در قدیم آن العزیز الکریم ھا فلسفھ نداشتند، امروز . این ھمان العزیز الکریم است کھ قرآن دارد می گوید

ک بابای گربھ مزاحمی داشت و داستان معروف آن گریھ ای است کھ ی. اگزیستانسیالیسم دارد فلسفھ ھم برایش می سازد
او ھم چیزی بھ او می داد ولی گربھ ھم کھ بی . می گفت» مو«ھر وقت سفره اش را پھن می کرد این گربھ می آمد یک 
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برای اینکھ خودش را از شر او خالص . او ھم نمی خواست این گربھ را ناراحت کند. حیاست، گوشتھایش را می دزدید
سر ظھر کھ آمد . وال کرد و رفت در محلھ دیگری انداخت و خیال خودش را راحت کردکند، روزی گربھ را داخل ج

این از کجا راه را پیدا ! عجب کاری. » مو«سفره اش را پھن کرد و با خیال راحت نشست، دید گربھ آمد سر سفره گفت 
روز دیگر آمد سر . احت کردهاین دفعھ رفت او را در بیرون شھرانداخت، باز بھ خیال اینکھ خیال خودش را ر! کرد؟

آخرش گفت من یک ! خدایا این را چکار بکنم؟ بھ شر این گرفتار شده ام. »مو«فسره نشست، باز این گربھ آمد گفت 
رفت تختھ ای درست کرد و روی آن را قیر اندود کرد و پای گربھ را . بالیی بھ سر تو بیاورم کھ دیگر نتوانی بیایی

اتفاقا حاکم وقت در کناری . گربھ ھم رفت. و او را برد و رودخانھ ای روی آب رھا کردروی این قیرھا محکم کرد 
وقتی . را تماشا می کرد، یک وقت از دور دید یک موجودی دارد بھ این سو می آید) نیل(نشستھ بود و داشت این رود 

نزدیک دیدند یک گربھ است، ولی غواصان رفتند . نزدیک شد بھ غواصان گفت ببینید آن چیست، بروید آن را بیاورید
پای او . حدس زدند، گفتند ھر کھ ھست مزاحم این کربھ شده. امر بود باید می آوردند، گربھ را سالم آوردند تحویل دادند

حکم پادشان است، از این ساعت «: بعد برداشت حکمی نوشت و بھ گردن این گربھ انداخت کھ; را از قیرھا باز کردند
بعد از چند . » )بھ یمن اینک ھشاه نجاتش داده(خانھ ای کھ رفت ھیچ کس حق ندارد مزاحمش بشود  این گربھ در ھر

این دفعھ یک چیزی ھم بھ ] دید[، ولی » مو«روز آن صاحبخانھ نشستھ بود و سفره را پھن کرده بود، گربھ آمد گفت 
د، دید یک ابالغ ھم دارد، ابالغ خیلی چیزی جلوی گربھ انداخت و آرام آن نخ را از گردنش باز کر. گردنش دارد

گفت تا حاال کھ ابالغ نداشتی ما از عھده تو بر نمی آمدیم، حاال کھ داری ابالغ و حکم ھم شده ای، ما بعد از ; محکمی
اال مسالھ تمرد و ایستادگی در مقابل حق، تا اگزیستانسیالیسم نیامده بود الاقل فلسفھ نداشت، ح! این تسلیم جناب شما ھستیم

 .دارای فلسفھ ھم شده است کھ بلھ این جور باید بود
من در . گفتن در مقابل ذات حق، ضد انسانی ترین چیزھاست» نھ «این تکبر بر خدا و ایستادگی در برابر خدا و 

رستی بھ مناسبتی رسیدم بھ ھیمن جا کھ اصال این مسالھ ترک دنیا و دنیا پ» سیری در نھج البالغھ «مقاالتی تحت عنوان 
کھ این بر می گردد بھ امر کمال انسان و بھ اینکھ اگر انسان نباید در مقابل مادیات ; در نھج البالغھ بر چھ اساسی است

تسلیم باشد و نباید بنده مادیات باشد، چھ فرق می کند، بنده بودن بنده بودن است، اگر انسان بنده خدا ھم باشد باالخره 
 .خوبی شده است در آنجا بحث; بندگی بندگی است

کسی در مقابل خدا خودش را عزیز و کریم بداند این ھمان . العزیز اوست و الکریم اوست; عزیز کریم واقعی خداست
ان شجرت «: آخرین نتیجھ اش ھمین است کھ قرآن ذکر می کند; عصیان در مقابل حق و تکبیر بر ذات پروردگار است

ن کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسھ من عذاب الزقوم طعام االثیم کالمھل یغلی فی البطو
خدا موجودی جدا از انسان نیست کھ انسان بگوید من خودم را حفظ می کنم در » الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم 

: دیگر قرآن خوانده ایم در آیات. انسان با خدا حفظ می شود» خود«. او را طرد می کنم خودم را حفظ می کنم; مقابل او
آدمی کھ خدا را فراموش کند خودش را فراموش کرده، نھ اینکھ  )10(» و ال تکونوا کالذین نسوا هللا فانسیھم انفسھم «

قل ان الخاسرین الذین «: آن کھ خدا را از دست بدھد خودش را از دست داده; خودش را در یافتھ و خدا را فراموش کرده
می گویند انسان خودش را بازیابد و بازیافتن انسان خودش را بھ این است کھ ; اشتباه اینھا ین است. )11(» خسروا انفسھم 

آن ] اگر[یک موجود . خداوند غایت کمال انسان است! پس ھمھ چیز را طرد کند حتی خودش را. ھمھ چیز را طرد کند
یک . گانھ از خودش را جستجو کرده استغایت کمال خودش را بجوید خودش را جستجو کرده است نھ اینکھ یک بی

 :رباعی بھ شیخ اشراق نسبت می دھند، خیلی رباعی خوبی است
 ھان تا سر رشتھ خرد گم نکنی خود را ز برای نیک و بد گم نکنی

 گم نکنی» خود«بھ » خود«رھرو تویی و راه تویی منزل تو ھشدار کھ راه 
دا می رود در واقع بھ سوی خود واقعی خودش می رود، در می گوید آدمی کھ بھ سوی خ! خیلی حرف عجیبی است

است، خود عوضی » ناخود«آن خودی را کھ باید رھا کند آن خود . می رود» خود«بھ » ناخود«واقع بھ یک معنا از 
 .انسان از آن خود موھوم خیالی بھ سوی خود واقعی خودش می رود; است

ای کسی کھ مدعی ]بچش[» ذق انک انت العزیز الکریم «: دایی می گویندآنگاه بھ این متکبر علی هللا، بھ ای نمدعی خ
این ھمان چیزی است کھ شما در دنیا قبولش نداشتید، آنھایی کھ در دنیا » ان ھذا ما کنتم بھ تمترون «. )12(خدایی بودی 

 .قبول نداشتید حاال واقعیتش را می بینید
 :پی نوشتھا

 .29/ رعد  -1
 .26 - 24/ ابراھیم  -2
 .21/ حشر  -3
 .42و  41/ دخان  -4
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 .64/ الصافات  -5
 .]است) ره(مقصود امام خمینی[ -6
 .25/ فصلت  -7
 .53 - 51/ واقعھ  -8
 .19/ دخان  -9

 .19/ حشر  -10
 .15/ زمر  -11
می [یک مضمونی برای حاج محمد کریم خان رئیس شیخیھا نقل می کنند، می گویند ھمیشھ امضا کھ می کرد  -12

ان شجرت الزقوم «: و بعد در ذیل امضایش نوشت] امضایی از او گرفت[، یک کسی آمد » الثیم محمد کریم «] وشتن
 .» انک انت العزیز الکریم ... طعام االثیم کالمھل یغلی فی البطون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 



ایران و ارمنستان سفید ھوم اساطیری درخت  
 

جھان بھ  یرا در ھنگام بازساز یر جاودانگیاست كھ اكس یگرید یریدرخت مھم اساط رنگوكیا  ھوم سفیددرخت 
 ین درخت برایبندھشن، ا یبنابر متن پھلو. شوند یمرگ م یبخشد و بر اثر آن، ھمھ مردم جاودانھ ب یمردمان م
آورد اما در  ید بھ وجود مفراخكر یایرا در در ین درخت وزغین بردن ایاز ب یمن برایاھر. بد دم است یریبازداشتن پ

) جنگی(» رَ كَ «بھ نام  ) ایزد ماهدو ماسی، دو بزرگوار یا در اصل دو تن منسوب بھ ( ینویم دو ماھی ،مقابل، اورمزد
ر نظر یرا ز)مخاصم جنبنده(ھا وزغ  ین ماھیاز ا یكیشوند و ھمواره  ین درخت میاز ا یند كھ مامور نگاھبانیآفر یم

ن زوج بشر، ینخست مشیانھ،و  مشی یاریز درخت بھ ین ینش آدمیدر آغاز آفر. یان مینوی استخوراک این ماھ. دارد
از آنان را یمورد ن آتشازمند آتش بودند و یخود ن یطبخ غذا یبرا) ھمزاد مؤنس(انھ یو مش )ھمزاد مذکر( یمش. دیآ یم

.                                                     دندترند، فراھم كر ران آتش دھندهیر ایدو درخت كنار و شمشاد كھ بنابر اساط  
نظر بھ تصاویر روی مغفر و تصویر بر روی یک سکھ مفرغی کھ از قرن ھشتم پیش از میالد از اورارتو بھ دست 

باید از ) بنا بر روایت سیمرغ اسطوره ای نزد روسھا(آن  سیمرغو  ھوم سفیدآمده اند، باور اسطوره ای درخت 
در تصویر اول دو فرشتھ بالدار انسانی بھ پاسداری و ستایش این درخت ایستاده اند . رارتوئیھا بھ ایرانیان رسیده باشداو

در نیرنگستان صادق . و در تصویر دوم  دو فرشتھ معادل، سرھایی از عقاب و موجودی سگسان را بر خود دارند
دو  ماروتو  ھاروت: "ما را در شناسایی تصاویر یاری می نمایندھدایت بھ نقل از ینابیع االسالم مطلبی آمده است کھ 

بت قدیمی است کھ در قدیم االیام اھل ارمنستان آنھا را پرستش می نمودند، زیرا در تصنیفات مورخین ذکر این دو 
: است نامیده اند چونکھ یکی از مصنفین ارمنی چنین نوشتھ موروتو  ھوروتمعبود یافت میشود کھ بھ تلفظ ارمنی 

و شاید ھم الھھً دیگر نیز کھ ھنوز بر ما معلوم نیست، مددکاران  آمینابیغدالوران آغری تاغ و  موروتو  ھوروتالبتھ «
در بیان این فقره باید معلوم گردد کھ . »آنھا معاونان برومندی و محسنھ زمین بودند -اسپندارمیت آن خدای ماده می بودند

کھ در ایام قدیم در ایران نیز پرستیده میشد زیرا زرتشتیان او را روان زمین می  اسپاندرامیت آن خدای ماده بوده
را خدای  آمینابیغو اھل ارمنستان  -انگاشتند و گمان می بردند کھ او جمیع محصوالت نیکو را از زمین می رویاند

ھا را ارواحی می پنداشتند کھ بر را مددکاران روان زمین می نامیدند زیرا کھ آن موروتو  ھوروتتاکستانھا میگفتند و 
 آغری تاغبادھا مطلعند و بادھا مجبور می سازند کھ ابرھای آورنده باران را فر اھم آورده و بر سر آن کوه بلند کھ 

اکثر اوقات مذکورند و ھنود آنھا را خدایان ) ماروتھا( مرتھادر کتب قدیمھ اھل ھنود نیز ... میگویند زده، بر زمین باراند
..."                                                                                                     نھا و بادھای شدید می انگاشتندطوفا  

الھھً نخستین (" پرودئیاد ساندرامتباالی درخت، ھمان الھھً بالدار  سیمرغ وشبنابراین در تصویر دوم در باالی الھھ  
بھ زبان میتانی ( بگ مشتومیعنی   )خدای بزرگ جنگ و خدای ماه اورارتویی( ھالدیھمسر ، )رستنیھا و جھان" زمین

 الھھ زمین و حاصلخیزی و جھان زیرین) ارامنھ ساندرامتھمان اسپندارمیت، ( سپندارمذمطابق با ) یعنی الھھ بزرگ
ھمسر خدای  یعنی) یبا با درفش ستاره کوچکالھھ ز= آستغیکالھھ زیبا، الھھ ارمنی ( آروبانیبھ نظر میرسد . است

ایزد حراست کننده منسوب بھ ایزد ( ھاروتلذا  .ھمین الھھً حاصلخیزی و ھنر بوده است، خود خالدیاورارتو  بزرگ
نگھبان درخت جاودانگی الھھ رستنیھا و جھان زیرین، بھ ترتیب ) ایزد کشنده مربوط بھ ایزد باد و باران( ماروتو ) ماه

) عقاب شکل-ایزد محافظ گریفون( پیاتکو  ) بیاض ایت، بیازید، بایزید( آرالزسیزد محافظ و جانبخش سگسان ھمان ا
وسط دریا تصور شده است؛ می تواند بھ سبب شبھ جزیره بودن آسیای صغیرعاید  ھوم سفیداینکھ مکان درخت . است

کھ در اوستا بھ صورت ) پرنده، عقاب=از ریشھ ھاو( ھایکگرچھ در این باب نام نیای اساطیری ارامنھ یعنی . شده باشد
 سیننام سامی و ) ماه بھ زبانھای سامی" (سین"قید گردیده قابل توجھ است؛ اما مسلم می نماید ) سیمرغ، عقاب(ئن س

بھ زبانھای سامی  سیناز این میان اصالت با . بھ زبان ارمنی و اوستایی بھ ھم رسیده یکی شده اند) سیمرغ(یعنی عقاب 
بنابراین . استماه بھ معنی " ھور"در زبان ھوریانی کھ زبان اورارتویی شاخھ ای از آن است کلمھ . معنی ماه است

بوده کھ نامھای مختلف اورارتو نیز در رابطھ با  ماه الھھ ایزد یا محافظ سرزمینبھ معنی   اساسدر  ھاروتیا  ھوروت
و اساطیر ایرانی مربوط بدین درخت آن را آتشین و در رابطھ با آتش  ظاھر تصویر اول. آن بھ معنی سرزمین ماه ھستند

در رابطھ با این درخت اساطیری و الھھ و ) آرارات(تاغ  آگریالبد از اینجاست کھ در زبان ُکردی نام . نشان میدھند
                                                .                                                    است کوه آتشینایزد مربوطھ، بھ معنی 
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SACRED TREE WITH ATTENDANTS. Extreme stylization of tree indicates that tradition was already 
ancient. (Urartian, detail of bronze helmet of King Sarduri II, 760-743 B.C. Hermitage Museum, 

Leningrad). (Urartu - Lost Kingdom of Van; by Troy R. Bishop) 

 

 
 

SACRED TREE WITH ATTENDANTS ON LID FROM STEATITE JAR.  
(Urartian, 8th Century B.C. Armenian Historical Museum, Erevan). 

 (Urartu - Lost Kingdom of Van; by Troy R. Bishop) 

    ھا میتانی آیینی تصاویر مھرحاوی  تفسیری و شرح

 
Royal seal of the Armenian kingdom of Mitanni 1500 BC 

 (Ararat_Arev July/Dec. 2006). 
 

، ایزد شیروش جنگ ماروتاش( ماروت، )کاسیان گیداربھ عربی یعنی شیر درنده، ( ھاروتدر مھر میتانی باستانی فوق 
، ریشھ نام آسیکرو(ھمچنین در آن دو کالغ آیینی . ایستاده اند) ماریامیرھھ، =تلخکاسیان یا بھ زبانھای سامی بھ معنی 

 درخت سرو، در اصل پایھً )درخت میوه خورشیدی(خرما در کنار درخت ) میثره پرست/سرزمین کرواتھای خورشید
قرار دارد، بھ ) مھر میثره،(خورشید کھ در رأس آن فرزندش  )سمبل خورشید: ، سواستیکا، چلیپپا-سلوبھ ُکرد، (

سکائیان (در زبان بلوچی  غ -گوراھمانند کلمھ ھم ریشھ اش  گوران ریشھً نام کرواتی بسیار رایج. وضوح دیده میشوند
این دو سمبل را در . است مھرسمبل ایزد جنگ و خورشید ) در اصل بھ معنی جیغ زن( کالغبھ معنی ) پرتوه سوره ای

                                                                    .  نیز شاھد ھستیم اودنکنار ایزد خورشید یک چشم ژرمنھا یعنی 
ھوریھا می زیستھ اند کھ آیین  -ھا میتانیاز تبار اعقاب  میتره پرستدر سمت جنوب و جنوب غربی این ُکردان مردمان 

. مھر پرستی ایشان در نزد یزیدیان و کردان سمت اورامانات در آیینھای یزیدی و علی الھی و غیره باقی مانده است
پیر مردی کھ غذای آبگوشتی بین مردم ( پیر شالیارو ") سئوشیانت، مھر ایزد= سود رسان"دانای آیین (سیمیار دانای 

پیشاھنگ گردنده ( عدی مسافر ، شیخ )جانشین شده بھ جای رھبر آیینی میترایی کالغ( ملک طاووس، )تقسیم میکند
                                            .ادگار این سنت ھستندی) ایزد مھر و مؤانست پیشاھنگ خورشید، مھر(یزید انیسھ ، )یاور فقرا
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 باستان عھد ارامنھ خدایان نشان و درنام بررسی قابل و تازهً  نکات
 

در بین اسامی خدایان قدیم ارامنھ کھ بومی یا مأخوذ از ایرانیان و مردمان بین النھرین بوده اند، این اسامی نیاز بھ 
، بابلی ایزد کتابت و وعظ-عیالمی تیروتیر، واناتور( تیر، )یعنی رھبر نیرومندآمانور، (آرامزد : بررسی بیشتر دارند

، بھ زبانھای سامی فریقی کیبلھً الھھ مادر پر گیس؛ ( گیسانھ؛ )کاسیان یاش-دون= یعنی ھوشیار زمین دھنده ھوشنگ
 واھاگن، )اردوی سور اناھیتالھھ نیرومند آبھا، ( ووینارتس، )نانایا، الھھ بابلی( نانھ، )سیبلھ، ِسبیلھ، یعنی گردنده، ھاجر

سگ نجیب و سفید، بیاض ایت؛ ایزد خاص ( آرالزو )  غنھ، یعنی تیر انداز و موجد رعد و برق، ورثرغنھ، بھرام-ویھا(
باور در باب  این). نقش اریکھ  نشینش بر تختھ سنگی در آنجا بھ ھمراه دو موبد آیینی اش نقر شده است کھبایزید منطقھً 

بدین صورت  مزد-آرانام . با لیسیدن زخم کشتھ شدگان ایشان را زنده میکند و شفا می بخشد آرالزوی رواج داشتھ کھ 
نویسنده و ( تیردر عوض کاتب وی . است بس رسا و بزرگخود در زبان اوستایی نھ بھ معنی ایزد دانا بلکھ بھ معنی 

شخص ( نبواین ایزد کاتب اصل بابلی دارد و در  آنجا . معادل بسیار داناست) برتر دبیر دانا و( تیر-وانایا ھمان ) دبیر
ھمین . بابلی ایزدی محبوب و مورد استمداد در کتیبھ ھای سلطنتی است نبوی. نامیده میشده است) اعالم شده و نامی

و سرنوشت نوع بشر بدو   تصور بر این بود کھ الواح سرنوشت. در کتیبھ شوتروک ناخونتھ دومتیروتیر طور است 
 تیردر عیالم و تحت نام  تیروتوربعداً در حدود سالھای بعد از سقوط آّشور تحت عنوان عیالمی اش . سپرده شده است

ولی در ایران این دو یعنی تیر و . فرشتھً باران است تشتروی بھ غیر از . در ایران و ارمنستان معروف گردیده است
چون وی نیز . الھھً جذابیت جنسی بابلی است نانایابھ وضوح ھمان  نونھیا  نانھ. شده است تیشترغالباً یکی انگاشتھ

وی در . بھ شمار رفتھ است) ارامزد" (آنو"دختر ایزد بزرگ آسمان ) خورشید، ایزد مھر( اوتوخواھر  نانایا ھمانند 
. پیدا میکرده است) نانّا(ماه و الھھً ) یشتارا(زھره وی شباھتھایی با الھھً . سرودھای مربوط بھ عشق مورد استمداد است

دارای سینھ ھای بزرگ در شھر دادمو و : "بابلی این الھھ خود را چنین توصیف میکند-در یک سرود دو زبانھ سومری
این  .یعنی در نحوه پرستش و مراسم وی تفاوتھای بارزی در نزد مردمان بین النھرین وجود داشتھ است". ریشی در بابل

معادل گرفتھ شده است کھ در اصل الھھً ) ادویسور اناھیت، اناھیتای ارامنھ(در ایران و بین النھرین غالباً با ناھید  الھھ
در اساطیر ھندو ایرانی کھن کھ از منابع تاریخی و اساطیری بھ ما رسیده است؛ : ھندوایرانی جداگانھ ای بوده است

در چشمھ ) الھھ پاک آبھای نیرومند(اوستا  ناھیتَ ر اَ دوی سوَ ارِ : دارند معانی اسامی مختلف این الھھ ھا با ھم اشتراک
از این کوه ) کارا چای حالیھ(آبتنی می نماید و رود منسوب بھ وی ) منسوب بھ زیبایی( سرئینیعنی ) سبالن( کروکوه ھ

 آتشکرده و  آبتنیکوم مردم در نزد مردم بالتی) الھھً درخشان آبتنی کننده( ایوان کوپالھدر مراسم . بھ ارس میریزد
ایوان باید مآخذ  نام ) توجھ کننده بھ پاکیزگی و نظافت(آرگیم پسھ الھھ زیبایی آریائیان اسکیتی، یعنی . روشن می نمایند

) مراقبت کننده زیبایی و پاکی( سرسوتیدر سمت ھندوستان آریائیان ھندو این الھھ آبھا و زیبایی را . بوده باشد کوپالھ
 .وجھ اشتراک معانی و ویژگی و وجھ تمایز آنھا نزد دیگر ملل گواه مأخذ مشترک آنھاست. دندمی نامی

 )لغت نامھ دھخدا ( دین ارمنیان
زبان ، عادات و رسوم ، طرز حکومت ودیگر چیزھا از : دین قدیم ارمنی مانند شئون دیگر تمدن آن از قبیل : دین قدیم 

: دین قدیم ارمنی را میتوان بھ دو دوره ٴ متمایز تقسیم کرد. در آن کامالً آشکار است تمدن ایران متاٴثر است و نفوذ ایران 
 .دوره ای کھ تمدن ایران در آن نفوذ کرد - 2. دوره ٴ قبل از نفوذ ایران و تمدن ایرانی  - 1
از . تش مردم بوده انددوره ٴ اول را میتوان دوره ٴ طبیعی نامید یعنی دوره ای کھ قوا و موجودات طبیعی مورد پرس - 1

آثاری کھ از این دوره در ایالت گارنی ۞ برجای مانده ، مجسمھ ھائی است بشکل ماھی ، از اژدھاھائی کھ در آن 
واقع در )) ۞ (سوسیاتس((ھمچنین بموجب روایات و سنن مذھبی جنگل . روزگاران مورد پرستش ارامنھ بوده اند

نامی )) انوشروان ((بش و حرکت برگھای آن پیشگوئی میکردند و آنوشاوان ۞ را می پرستیدند و از جن) ایالت ایروان 
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دوره ٴ نفوذ ایران را میتوان دوره ٴ اساطیری مذھب قدیم ارمنی  - 2. پسر کاردس ۞ نگاھبان و متولی این جنگل بود
در این دوره ٴ اساطیری ، ولی چنانکھ ینسن ۞ میگوید اگرچھ . مذھب قدیم ارمنی در این دوره شبیھ مزدیسناست . نامید

خدایان دین ارمنی آرامازد ۞ ، آناھیت ۞ ، واھاگن ۞ ، تیر ۞ ، میھر ۞ ، و سپاندرمت ۞ ھمگی ایرانی اند و 
تعریف و توصیفی کھ برای ھر یک از آنھا میشود درست ھمان است کھ برای خدایان ایرانی آمده ، معھذا دین ارمنی در 

دین قدیم ارمنی آرامازد خالق کل است و بھیچوجھ خدائی مخالف او بنام اھریمن وجود در :این دوره شکل مستقلی دارد
ندارد و میتوان گفت در این قسمت ھیچ تاٴثیری از دین مزدیسنا در بین نیست فقط در زبان ارمنی مارخارامانی ۞ 

ولی انتظار . د اوستا وجود ندارددر دین قدیم ارمنی پیغمبری مانند زردشت و کتابی مانن. یادآور معنی اھریمن میباشد
باقی مانده ) داستانی غیرمذھبی (موعودی سوشیانس ۞ کھ مردم و گیتی را از بدیھا نجات دھد در قصھ ٴ آرتاوازد ۞ 

برای آشنائی بھ عقاید ارمنی ھا راجع بھ . از رستاخیز و تن پسین ھم تاٴثیردر دین ارمنی در این دوره دیده نمیشود. است 
در آنجا حکایت یک ارمنی وجود . تاب جمھوریت ۞ تاٴلیف افالطون ۞ اطالعات خوبی مندرج است آخرت در ک

دارد کھ در جنگی کشتھ میشود و پس از ده روز او را میبرند کھ بر خرمنی از آتش افکنده بسوزانند، در این حال او 
ند و این کامالًشبیھ است بھ قصھ ٴ ارتویراف دوباره زنده میشود و آنچھ را کھ در آخرت دیده بود برای مردم حکایت میک

 .مقدس کھ در پھلوی وجود دارد و نیز شبیھ کمدی دیوین ۞ میباشد
 : خدایان و پرستش آنان 

صفاتی . در بین خدایان ارمنی اَرامازد ۞ خدای بزرگ و خالق کل است و شبیھ است بھ اھورامزدا یا ھرمزد ایران  -1
شجاع ، بزرگ ، پدر ھمھ ٴ خدایان ، آفریننده ٴ آسمان و زمین و بخشنده ٴ : قرار است  کھ برای او آورده میشود بدین

اگرچھ خدای میھر ۞ پسر اوست و الھھ ھای آناھیت ۞ و نانھ ۞ دخترھای او ھستند ولی . فراوانی و حاصلخیزی 
ای بزرگ ایران ، اھورامزدا را بھ یاد بنابراین آرامازد کامالًخد. ھمگی این فرزندان بدون مادر از آرامازد متولد شده اند

گلتزر ۞ عقیده دارد کھ خدای بزرگ واناتور ۞ بوده و آرامازدخدای اجنبی است لکن کم کم واناتور . می آورد
جا، و تور = وان ۞ : واناتور لغتی ارمنی و از دوکلمھ مرکب است . فراموش شده و آرامازد جای آنرا گرفتھ است 

را  آرامازد. ی دھنده و پذیرائی کننده و مھمان دوست و مطابق است باکزنی اُس ۞ یونانی دھنده بھ معنی جا= ۞ 
 . خدای نوروز نیز می نامیدند زیرا وقت پرستش او بھ نوروز می افتاد و نوروز را بزبان ارمنی ناواسارد ۞ میگویند

ان بود و مسلم است کھ پرستش آناھیت آناھیت ۞ نزد ارمنی ھای قدیم فوق العاده اھمیت داشت و مورد پرستش آن -2
اردشیر : در دین قدیم ارمنی از دین زردشتی آمده ، اگرچھ ایرانیھا بت نداشتند و بت پرست نبودند، ولی بقول ھرودت 

. امر کرد کھ ایرانیھا برای آناھیت مجسمھ ای برپا کرده آنرا پرستش کنند.) م . ق  404 - 316] ۞ (یادگیر [ باحافظھ 
در برابر ارتمیس ۞ اساطیر یونانی است کھ الھھ ٴ عفاف و پاکدامنی میباشد و این ادعا از کلمات تیردات ۞  آناھیت

بانوی بزرگ آناھیت کھ فر ملت ماست و رزاقی کھ مادر ھمھ گونھ خرد و ھوش : ((پادشاه ارمنستان بخوبی ثابت میشود
 )).است و دختر آرامازد بزرگ و دلیر است ۞ 

یکی دیگر از معابد . اھیت در شھرھای یریتسا ۞ و آرماویر ۞ و آرتاشات ۞ و آشتی شات بوده است معابد مھم آن
بعضی ھا آناھیت را با آفُردیت ۞ الھھ ٴ شھوت . آناھیت معبد سنگ داربنوتس ۞ در ایالت آنزواتسیاتس ۞ بوده است 

و بی عفتی و فحشاء ھم در معابد آناھیت  این تطبیق ھم درست است زیرا بقول سترابُن ۞ نابکاری. مطابق میدانند
مھمترین و بزرگترین معبد آناھیت کھ بنابھ گفتھ ٴ سی ِسُر ۞ محبوبترین و ثروتمندترین آنھا بود، معبد . وجود داشت 

وقتی کھ لوکولوس ۞ بھ ارمنستان حملھ کرد، مردم بیم داشتند کھ این معبدو اموال بیشمار آن بھ تاراج . یریتسا بود
ھا رود لکن در زمان آنتونیوس ۞ معبد بھ تاراج سپاھیان رومی رفت و سربازان مجسمھ ٴ زرین آناھیت را درھم رومی

بعدھا در ارمنستان بجای مجسمھ ٴ ازبین رفتھ ٴ آناھیت مجسمھ ٴدیگری از . شکستند و قطعات آنرا میان خود تقسیم کردند
مجسمھ ٴ آناھیت در آشتی . فھ ٴ بزرگ ارمنی وجود داشت زر درست کردند کھ تا زمان گریگور ۞ مقدس اولین خلی
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آناھیت متمولترین خدایان . می نامیدند)) مادر زرین ((شات نیز از زر بود و بھمین جھت آن را وسک میر ۞ یعنی 
 گلھ ھای بزرگ گاو کھ مخصوص قربانی آناھیت. بود و تمام ایالت یکغیاتس ۞ بنام این الھھ ، آناتا ۞ نامیده میشد

در اولین ماه سال نو یعنی ماه . بودند، ھمھ جا با نشان آناھیت می گشتند و از دیگر گلھ ھا ممتاز و مشخص بودند
. زوار از ھر نقطھ بھ معابد روی می آوردند و حاجت میخواستند. جشنھای بزرگ برپا میکردند) فروردین (ناواسارد 

ایان پیدا شد کھ سامویل رایناک ۞ آنرا شاھکار بی نظیر در آسیای صغیر سر یکی از مجسمھ ھای خد. م  1884در 
 .بعضی آنرا مجسمھ ٴ آناھیت و پاره ای دیگرمجسمھ ٴ آستغیک ۞ می دانند. می داند و اکنون در بریتیش موزیوم است 

دی درباره ٴ خداوند مھر اطالعات ما اندک است و اگرچھ آگاسانگلس ۞ میگوید کھ در باگایاریچ ۞ معب: مھر ۞  -3
. بنام او بوده است ولی درباره ٴ اینکھ چگونھ و بھ چھ کیفیت او را می پرستیده اند ھیچ نوع اطالعی در دست نیست 

مھ کان ۞ کھ نخست معنی ماه ۞ و . بتکده ، معبد= لغات بسیاری از کلمھ ٴ مھر مشتق شده است مانند مھیان ۞ 
مھران ۞ ، مھروژان ۞ ، مھرداد ۞ ، مھنداک ۞ ،  :اسامی خاص . سپس نام مخصوص ماه ھفتم سال شده است 

مھر از لغات . مھر ۞ کھ ھمگی از مھر مشتق شده اند دلیل بر اینند کھ مھر در میان مردم خیلی محبوب بوده است 
ارامنھ اسبھا را بھ مھر می :گزنفون ۞ مینویسد). میثرا، ۞ میترا ۞ ، مھر ۞ (ایرانی و معنی آن آفتاب است 

اسب برای دربار ایران  000،20قربانی میکردندبقول ستراب ُ ۞ در موقع جشن مھرگان از ارمنستان بخشیدند و 
مورخین ارمنی ، یغیشھ ۞ و موسی خورنی ۞ حکایت میکنند کھ ایرانی ھا . بعنوان خراج و پیشکش فرستاده میشد

در . او حامی و مدافع عھد و پیمان بود بنام مھر سوگند یاد میکردند، زیرا) چنانکھ ارمنی ھا را نیز این عادت بود(
مھر در مذھب زرتشتی سوشیانس یعنی نجات دھنده . پھلوی لغتی ھست میثرادروج ۞ کھ پیمان شکن معنی آن است 

شمرده شده است و ماٴمور است کھ رستاخیز کند اگرچھ ، چنانکھ پیش گذشت فرزندان آرامازد ھمگی بدون مادر از او 
مھر یزتھ ۞ . بروایت پاره ای از مورخین ارمنی ، مھر را مادری از افراد نوع بشر بوده است متولد شده اند، ولی 

 .وھمکار امشاسپندان بود و در ردیف آنان شمرده میشد) ایزد(
 -5. ۞ شھریور -4. ۞ اردیبھشت  -3. ۞ بھمن  -2). ۞ ھرمزد(اھورامزدا  -1: امشاسپندان بقرار زیر بوده اند

. دو تن از امشاسپندان کھ ھرمزد و سپاندارمذ باشند، خدایان ارمنی شده اند. ۞ امرداد -7. ۞ دخردا -6. ۞ اسفند
مھرپرستی تنھا . مھر، آناھیت ، تیر: ایزدان ۞ کھ فرشتگان بودند، سھ تن از آنان نیزخدایان ارمنی شمرده شده اند

یسی بود، لکن در قرن چھارم میالدی از عقیده ٴ ایرانی است کھ مدتھا در مغرب رواج داشت و رقیب بزرگ دین ع
 . اھمیت و پرستش آن کاستھ شد

تیر لغتی ایرانی و بدین معنی . این خدا، خوابگزار، حامی ادبیات و صنایع بود و قلم آرمازد نامیده میشد: تیر ۞  -4
۞ یونانی کھ خوابگزار بود  نیز او را با ِھرمس. برابر است با آپُل ُ ۞ یونانی کھ ھمواره با تیر و کمان پدیدار میشد

قشون . بدانجا برده بود)) آرماویر((معبد تیر در یرازاموین ۞ بود و آرتاشس دوم مجسمھ ٴ اورا از . تطبیق کرده اند
تیردات ۞ کھ دین عیسوی پذیرفتھ بود، بفرمان وی از پایتخت واغارشاپات ۞ بدان معبد روی آورده ، آنرا ویران 

یکی از نامھای ارمنی بنام ). ۞ آگاثانگلس . (از آنجا فرار کرده بھ معبد آناھیت آمدند)) مغھا((کرده بسوختند و دیوھا 
و نیز از نام تیر اسامی خاصی مشتق شده اند مانند ترینکاتار . تیر ۞ نامیده شده است چنانکھ ِمھ کان ۞ بنام مھر بود

 . ۞ ، تیروتس ۞ ، تیران ۞ ، تیرداد ۞ و غیره 
حجلھ ٴ ((معبد او در شھر آشتیشات ۞ واقعدر ایالت تاُرن ۞ بوده کھ آنجا را . دومین الھھ است : آستغیک ۞  -5

آستغیک با آفُردیت ۞ تطبیق میشود، زیرا بفسق . می نامیدند زیرا آستغیک زن یا معشوقھ ٴ واھاگن بود)) آستغیک 
از کوه پاغات در ایالت آنج واتسیاتس ۞ و معابد آستغیک در جاھای دیگر نیز بوده است ، از جملھ بر فر.معروف بود

احتمال میرود کھ آستغیک از لغات سامی اقتباس شده باشد، چنانکھ ھوفمان ۞ نام او را . نیز در کنار دریاچھ ٴ وان 
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و پرنده ٴ محبوب او ) گل سرخ )) (ورد((گل محبوب آستغیک . ترجمھ ٴ کوکب ۞ سریانی می داند)) ستاره ٴ کوچک ((
 . از نام آستغیک اسامی خاص نیز مشتق شده اند. بود ))کبوتر((
واھاگن بھ خدای اژدھاکش معروف بود، زیرا او مارھائی را کھ سبب یا نماینده ٴ تاریکی بودند : واھاگن ۞  -6

آسمان از درد : ((در سنن قدیم ارمنی ، سرود باشکوھی درباره ٴ چگونگی متولد شدن واھاگن ضبط شده است . میکشت
از ساقھ . نی سرخ را نیز در دریا زادن گرفتھ بود. مل رنج میکشید، زمین و دریای ارغوان نیز ھمچنین بودندوضع ح

او ریشی آتشین داشت و چشمھایش یک جفت خورشید . در میان شعلھ ھا جوانی می دوید. ھای نی دود بر آسمان میرفت 
بزرگ ارمنی از قیصریھ مراجعت میکرد، شنید کھ معبد  ھنگامی کھ گریگور ۞ خلیفھ ٴ .)) این جوان واھاگن بود. بودند

پس فرمان داد تا با کلند .ھنوز برجای است و ویران نشده است ) کھ خود از سھ معبد تشکیل میشد(واھھ واھیان ۞ 
در  از معابد دیگر واھاگن یکی. پایداری کرده و ھمگی تلف شدند) مغھا(این بار دیوھا . بناھای معابد را ویران سازند

از پھلوانیھا و شجاعت ھای واھاگن ، ). ایالت جنوب وان (مشرق کوه واراگ ۞ و دیگری در آغ باک ۞ صغیر بود 
و دیگرغلبھ بر ). این کاھھا بعداً در آسمان پراکنده شده کھکشان را تشکیل دادند(یکی دزدیدن کاھھای بارشام ۞ بوده 

این خدا در ایران برابر ِوِرتراغنا ۞ است کھ . خداوند شکار بودواھاگن شکارچی و خود نیز . مارھای گمراه کننده 
ھمین صفات در گرجستان برای واکستانگ ُگرگاسالن ۞ پھلوان افسانھ ای . صفات او را برای بھرام گور آورده اند

نطوری کھ واھاگن ، چنانکھ نزد زردشتیھا، در میان ارامنھ نیز نام بیست وھفتم ھر ماه بود، ھما. آورده شده است 
 . آستغیک نام ھفتم ، مھر نام ھشتم ، آرامازد نام پانزدھم و آناھیت نام نوزدھم ھر ماه بود

بنابر روایات ارمنی ، مجسمھ ٴ او . نانھ نیز الھھ و دختر آرمازد بود و با آتنا ۞ یونانی تطبیق شده است : نانھ ۞  -7
گریگور مقدس معبد او را . قصبھ ٴتیل معبدی برپا کرده بود را آرتاکسیاس ۞ از یونان آورده وتیگران ۞ برای او در

 .ویران ساخت و اموال و ذخایر او را بھ کلیسا بخشید
مجسمھ ٴ این خداوند را تیگران از بین النھرین آورده بود و برای او در قصبھ ٴ ثُردان ۞ در ایالت : بارشامین ۞  -8

مجسمھ ٴ او از عاج و بلور و نقره ساختھ شده بود و بھمین . یکردنددارناغیاتس ۞ معبدی برپا کرده ، وی را پرستش م
در داستانھای ارمنی است کھ واھاگن کاھھای بارشام را می دزدد و آرام ۞ . می نامیدند)) سفیدفر((مناسبت او را 

 .پادشاه افسانھ ای ارمنی او را مغلوب میکند
وک ھندی بودند کھ بھ ارمنستان پناه آورده و در تارون ۞ دو اینان دوتن شاھزاده ٴ مشک: گیسانھ ۞ و ِدِمتر ۞  -9

و یا ساندارامت ۞ می نامیدند کھ از )) در دوزخ ((عیسویان معبد گیسانھ را . مجسمھ و معبد برای خود برپا کرده بودند
 . ذراع بود 5ذراع و ازآن دمتر  12مجسمھ ٴ گیسانھ . پر بود)) دیوھا((

ساندرامت یکی از ھفت امشاسپندان دین ایران و ) ۞ سپنتا ۞ ، سپاندارمات ۞  آرامای تی(ساندرامت ۞  -10
این خدا با دیونیس ۞ یونانی مطابقت دارد و در . دختر اھورامزدا و نمونھ ٴ زنی با عفت و عصمت و خدای زمین بود

کھ معروفترین آنھا داستان غیر از این خدایان ، از پھلوانان داستانھا حکایتی است . اساطیر ارمنی خدای مذکر است 
آرتاوازد پسر آرتاشس ۞ دوم بود و مطابقت میکند با آشاوارد ۞ جاویدانی اوستا کھ باید . آرتاوازد ۞ میباشد

آرتاوازد در اساطیر ارامنھ کار سوشیانس را بخود گرفتھ . بھمراھی سوشیانس برخیزد و در دنیا آئین خوب برپا کند
سس افسانھ ٴ ملت ارمنی بوده استدیگر از قھرمانان افسا. است  دین قدیم ارمنیان بقلم . (نھ ای ھایک ۞ میباشد کھ موٴ

 ).109 - 100صص  1آبراھامیان در یادنامھ ٴ پورداود ج 

 

 
 
 

43 
 



آن شدهً  مسخ کھن بابلی صورت و آدم فرزندان نامھ شجرهً  در قابیل و ھابیل اسطورهً  ریشھً   
 

نُدلین لِیک، ترجمھ دکتر رقیھ بھزادی مطلبی مھمی در ریشھ یابی اسطوره تألیف گوِ  فرھنگ اساطیر شرق باستاندر 
گرچھ ھیئت بابلی موجود آن خصمانھ بر ضد آموریان . ھست کھ کمتر نظرھا را بھ خود جلب کرده است قابیلو ھابیل 

در اینجا . مده استساختھ و پرداختھ شده و بھ کتابت در آ) ، مردم سمت دمشقدمسکوسدارندگان دولت ( دونّوویرانگر 
 قابیلمی بینیم و نام ) شخم( ھارابرا بھ صورت ]) متوفای قبلی[بھ لغت اکدی یعنی دریغ از پسر اصلی(ھابیل نام 

را بھ آخر آنھا اضافھ ) یعنی خدا= شکلی از بِل یا بعل( بیلاگر یک کلمھ ). زمین( کیرا بھ ھیئت ) کاین؛ منسوب بھ کی(
ظاھراً بابلی ھا این اسطوره در رقابت . نتیجھ میشوند قابیلو  ھابیلدگی از آنھا نامھای کرده و تلخیص نمائیم بھ سا
از تحریف اسطوره ) سوریھ حالیھ درمارتو، امورو  آرامیخونریز سرزمین مردم ( دونّوخصومت آمیز با مردم شھر 

مردم بابل غالباً . اسطوره گواه آن است ھای ایشان پدید آورده اند کھ ھرج و مرج و کشتار خانوادگی ایزدان نامبرده متن
خصوصاً در بارهً . از سوی دو ھمسایھ عیالمی و آموری مورد تھاجم قرار میگرفتند و از ایشان بدگویی میکردند

در بابل از  حمورابی آموریکھ دولت ) کشتارگران تلخ و ترشروی، قصی القلب( مرتوھایا ) مردم غربی( آموروھا
در شرق  اشنوناکاز ) ابراھیم(دوم ایبال پی ال بود، ھمانکھ باعث مھاجرت عبرانیان بھ رھبری  میان ایشان بر خاستھ

از جملھ کتیبھ ای بابلی در جایی باب روحیھ جنگی و غیر عادی این . بین النھرین بھ سمت سرزمین اسرائیل بعدی شد
مارتو کھ . دھاتیان بیابانی. انھ و شھر نمی شناسدکھ خ مارتو. کھ غلھ را نمی شناسد مارتو: " مردم نیمھ بیابانی میگوید

پس از مرگش بھ .تمام عمرش خانھ ندارد. گوشت خام میخورد. کھ زانویش را برای کشت خم نمی کند... قارچ می چیند
شیرینی ساختند؛ اما یک آموری آن ) حبوبات(آنان از گندم و گوگونوز : " جای دیگری می گویند." خاک سپرده نمیشود

است کھ  صاحب زمینالھھ مؤنث ) زمین( کیدر اساس اسطوره !" درون آن چیست) اھمیت دھد(خورد بی آنکھ بداند را 
بوده است کھ بھ قتل  شاکاِن پدرجایگزین شده است و در اصل اسطوره ھم این  شاکاندر اسطوره توراتی با پدرش 

متصدی ) مرد شقی و قصی القلب( شاّکان: " استا دامھو  ایزد مراتعپدر ایشان  شاکان،. میرسد نھ فرزند دیگر وی
کھ در آن  باشد یم یخوب یجا یفرمانروااست کھ دست انلیل بھ شمار رفتھ،  خدای نیرومندییعنی دشت مرتفع  و  اِدین

نویسندگان تورات اسطوره ایشان را کھ در ". است قوچھای وحشیو   رمھفراوانی وجود دارد و پر از  علف و گیاھان
دواج درون خانوادگی صحبت بھ میان آمده است؛ کنار زده و آن داستان بسیار دیرین را با توجھ بھ اساطیر مشابھ آن از

مطلب این فرھنگنامھ اساطیر بین النھرین . و قرینھ اش در مصر و بین النھرین سر و سامانی با معیارھای نوین داده اند
                                                                                                 :           را در اینجا بھ عینھ نقل می نمائیم

این مطلب مربوط بھ . اسطوره بابلی کھ بخشی از آن باقی مانده است و شاید تاریخ آن، ھزاره دوم پیش از میالد باشد" 
در اصل در [، یعنی شھری در سمت سرزمین بابل)ز و خشنبھ زبانھای سامی یعنی سرزمین مردم خونری( دونّوتأسیس 

خدایان سنت ازدواج با محارم و پدر کشی داشتند کھ بھ تدریج . و نسب شناسی خدایان است] دوردست در سوریھ حالیھ
ھمچنین مربوط بھ سننی است کھ پس از سال کشاورزی با رونق روی میدھد و غالباً حوادث . بھ صورت عادی در آمد

.                                                                                     ای را بھ جشن فصلی مربوطھ منسوب میکنند ویژه  
را تأسیس میکنند و فرمانروایان  دونّو. آنھا زمین را شخم میزنند. نخستین والدین ھستند) زمین( کیو ) شخم( ھاراب

ایزد دشتھای ( شاّکانپدرش  ھاراب. با پسرش ازدواج میکند) کی( زمین. ا می آفرینندمحلی یعنی صاحبان گلھ ھا ر
الھھ آبھای ( تیاماتبعد با خواھر خود . دفن میکنددونّو را میکشد و جانشین پدر میشود و سپس او را در ) مرتفع و مراتع

بود بھ قتل  شاّکانرا کھ ھمسر سابق ) ؟(خود ازدواج می نماید کھ وی ھم بھ نوبھً خود مادر ) الھھ شھر ماری؟ َمرشور، 
نالھ و (گائیو نسل بعد شامل . فرزندان ایشان بھ نوبھً خود با یکدیگر ازدواج می نمایند و مادر خود را میکشند. میرساند

 ھارھانوم ....دفن میکنند دونّوآن ھا پدر و مادر خود را میکشند و دوباره آنھا را در . استالھھ  -رود والھار  ،)فریاد
دختر آنھا ازدواج می " بانوی دشت" بعلت سری، پسر آنھا با )بعلت سریشوھر  آموروقصی القلب، شکافنده، معادل (

پسرش با خواھر ) شادمان، مترادف اسحق(ھایاشوم در روز سال نو . و والدین کشتھ و بھ خاک سپرده میشوند. نماید
               ."یگیرد، ولی پدر خود را نمی کشد و فقط او را زندانی میکندخود ازدواج میکند و فرمانروایی را بر عھده م
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ِگتھا ای قبیلھ خدایان با رابطھ در اسکاندیناوی اودن و تور و ایرانی اساطیر زر زال نامھای ریشھ  
 

آذر و  آترادات حصار شھر آملمطابق منابع تاریخی و اساطیری نام اصلی سردار نجات بخش ایرانیان مادی در زیر 
نام آذربرزین مھر کتاب آذربرزین مھر نامھ . بھ معنی مخلوق آتش یا فرزند آتش است آتراداتنام . بوده است برزین مھر

 آگراداتیا  آترادات پیشوای آماردانسوم فرزند ھمین  کورشدر خبر کتسیاس، . اشاره اساطیری بھ ھمین نام است
، کورشمعنی از آنجا عاید شده است کھ عنوان مادی و اوستایی کمبوجیھ دوم پدر این . بھ شمار رفتھ است) مخلوق آتش(

اما این . بھ سبب اینکھ وی در جریان قیام کورش علیھ آستیاگ پادشاه ماد بھ قتل رسید. بوده است) آسیب دیده( آثویھ
اعث انتساب نادرست مقام این فقره ب. گرفتھ شود آتشیعنی ) بلوچی آسی( ر-آثکلمھ می توانست ھمچنین از ریشھ 

یعنی  آتراداتاما نامھای پدر . شده است) رستم ھفتخوان مازندران( آترادات پیشوای آمارداننسبت بھ  کورشفرزندی 
را ) علی القاعده ھمان زر(زال و ) آتشین( آثریتھرا تصحیف ثریتھ از کجا عاید شده اند؟ در پاسخ می توان  زالو  ثریتھ

در اساس بھ  ژالتیسجالب است در زبان لیتوانی خدایی بھ نام . گرفت) تش یعنی ھمان آتشینرنگ آ( زرینبھ معنی 
بھ عنوان  ژالتیسظاھر نام . موصوف است روح ایزد خورشیدخانوادگی است کھ بھ  آتش  و اجاقخدای  زرینمعنی 

د کھ خود یادآور پیدایی آتش و جشن معنی میدھ مار چمنزاردر زبان لیتوانی بھ معنی ) ایزد آتش خانوادگی( نگھبان خانھ
گرچھ در اساس این .  میگیرند آتشآنجا  چمنھای خشکی پرت میکند و مارتوسط ھوشنگ است کھ سنگی را بر  سده

 کتب و اوستا مطابق باستان ایرانیان .بھ معنی رنگ زرد نھفتھ است) -از ریشھ زرد(ناس  -گلتونام شکل کھن کلمھً 
زبان لیتوانی خویشاوندی . آوردند می شمار بھ) ِگتھا و سرمتھا-سکاھا( تور و سلم برادران را خویشتن شاھنامھ و پھلوی

. بدان سوی رفتھ باشند تراکیھاسالف اینان باید از نواحی واقع در سمت شمال . بارزی با زبانھای ھندوایرانی دارد
کھ در حدود اوایل قدرت ) رود دانوبالی شرق بالکان در کنار قسمت سف( تراکیھسمت شمال  ِگتھایاحتماالً ھمان 

قید شده ) بز کوھی( جتیسدر اساطیر اسالمی در شمار اقوام معدوم  ِگتھانام . گیری یونانیان از آن ناحیھ ناپدید شده اند
در  لیتوانیریشھ نام . می باشد) بھ لغت عام اوستایی بھ معنی ستور( گاوبھ معنی  جئوتیسدر زبان لیتوانیایی . است

در مقام ایزد رعد و برق و ) تور( ثوراست لذا اینان پرستنده ایزدی بھ نام ) بھ معنی باران( لیِتبان خودشان از ریشھ ز
نام این . بوده است نیرومندو ) سمبل نیرومندی( گاونردامھا بوده اند کھ در زبانھا تراکیایی و آسیای صغیری بھ معنی 

رھبر -نامھای خدا . وی شاخ گاودارای  کالھخوداش و  بز کوھیاست؛ با دو خدا بھ ھیئت تور بھ اسکاندیناوی رسیده 
پادشاه سرزمین چرم یعنی = چرم شاه ( سالموکسیساساطیری ِگتھا کھ ھرودوت بیان کرده در ریشھ لیتوانیایی آنھا 

ن ھمان خدای ایشان ای. ھستند) تور( ثوراست کھ در رابطھ با ھمان خدای ) خدای حامی دامھا( گبِل ایزیسو ) تراکیھ
بھ طرف آسمان بھ سوی وی تیر شلیک میکنند و بھ جز این  رعد و برقاست کھ ھرودوت میگوید وقتی ایشان در حین 

اینان برای فرستادن سفیری بھ نمایندگی بھ . این مردم خود را غیر فانی می پنداشتند. خدا، خدای دیگری نمی پرستند
 اودنحتی ظاھر نام .  بر روی نیزه ھا وی را بھ پیش این خدایشان می فرستادند، با پرتاب کردن او سالموکسیسپیش 

در زبان لیتوانی بھ معنی  اودناست؛ چھ کلمھ  سالموکسیس  خدای دانای ِگتھابر گرفتھ از نام ھمان ) ووتان آلمانھا(
اکیھ و حتی تروا  و ھمچنین است و اساطیر اسکاندیناوی از آمدن آسھ ھا از سمت آسیا و تر) تراکیھ، سالمو(= چرم

-جیوون( گفیوندر اسطوره . در اسکاندیناوی سخن میرانند و ولی ایشان را غالباً با گوتھا معادل میگیرند ِگتھاوجود نام 
ملکھ گفیون زمینی را بھ محوطھ ) پادشاه بخشنده( گیفلھو شاه ) گبل ایزیسثور؛ خداوند گاوان و بزان کوھی، = اس

دهً نوار چرم حیوانی بھ صورت نوار بسیار باریک بریده  شده در سمت دانمارک و جزیره شلند از حصاری با بھ محدو
 ِگتھایولی این نام بیش از آنکھ نشانھ . است گوتھ بورگاین اشاره بھ نام . دریافت میدارد سوئد اساطیریپادشاه این 

وب اسکاندیناوی را بھ تصرف آورده بودند و نام است کھ جن گوتیبیگانھ در این نواحی باشد؛ اشاره بھ نام مھاجرین 
. بھ اسم ایشان خوانده شده، یا بر حسب تصادف با نام آنھا ھمانند شده است گوتھ بورگناحیھ  گوتایرودخانھ 

بھ قول ھرودوت مدتھا با پنھان از چشم برای خلسھ و کسب نیروی خرد بھ زیر زمینی بھ خلوت میرود و  سالموکسیس
بھ میان مردمان خود باز  مردمان تراکیھو دیگر  گتھایروی خارق العاده دانایی برای رھبری و ارشاد بعد از کسب ن

محل کسب ( چشمھ میمرشاھد ھستیم کھ آن نیرو خرد را در  اودناین موضوع را بھ نحوی دیگر در باب . میگردد 
را ھمان  توراندیناوی سرزمین اصلی جالب است کھ اساطیر اسک. کسب می نماید) دانایی با زمزمھ در حالت خلسھ

ایزد رعد و برق و از نظر لغوی یعنی ایزد نیرومند حامی ( توربومی  ژرمنینام . قید نموده اند) شرق بالکان(تراکیھ 
بھ  ِمدِ در زبان لیتوانی . بوده است) ایزد رعد و برق( ثونور، )بزان کوھی؛ بدین معنی آن در سمت قفقاز و تراکیھ کھن

می زیستھ اند، ھمانا  ِمدینکھ در سرزمینی بھ نام ) مردم جنگلی و بیشھ ای( اصحاب ایکھلذا از . است گلجنمعنی 
آتشکدهً و   الھھً آتشدر زبان لیتوانی بھ معنی  گبیا. منظور ھستند) منسوب بھ بیشھ و جنگل= از ریشھ روشیا( روسھا

در نزدیکی مراغھ صرفاً بھ معنی آتشکده الھھ آتش  نسبآتشکدهً آذرگشبنابراین نام بومی ویرانھً . است الھھ آتش
.                                                                                              منسوب بھ پادشاھان بوده است نھ چیز دیگر  
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است بزکوھی توتم دارندگان معنی بھ ُگت و ِگت سکا، تور، کلمات با مترادف آریا کلمھً   
 

سرانجام این تحقیق نتیجھ ای بود کھ . در زبانھای مختلف می توان معانی مشترک و متفاوتی پیدا کرد آریابرای کلمھً 
کھ میش گشن وحشی اساطیری خوان  بُز کوھی. پیشتر نھ بھ نظر نگارنده و نھ ظاھراً بھ نظر کسی دیگر رسیده است

مراھی کننده اردشیر بابکان در ھنگام فراری دادن کنیز اردوان، و سرانجام ھ) ُغرم(دوم ھفتخوان رستم و میش وحشی 
ولی سند لغوی معتبر از . ، گواه ھستندبزکوھیو  قوچ وحشیکھ در زبان پھلوی ) ک-کوروش( کوروشمعنی لفظی نام 

و ) معادل تور( ن وحشیحیوابھ ترتیب بھ معنی  اَرو   آرانیازبان سانسکریت و زبان ایسلندی بدست می آید کھ در آنھا 
برای . ژرمن است گوتھایو ) لیتوانیایی( ِگت؛ )سکایی(توتم عمومی آریائیان تورانی  قوچ وحشییعنی . است گوسفند

ولی ساده ترین وجھ اشتقاق برای آن در زبانھای ژرمن و کالً . نام اخیر وجھ اشتقاق روشنی ارائھ نشده است
ت کھ این مفھوم حتی در مورد بُزان اھلی کھ در کوه پیمایی و چرا در کوھستان اس) تی-گو( بزکوھیھندواروپایی ھمان 

 تیالوِ یک دلیل معتبر در اساطیر اسکاندیناوی می توان سراغ گرفت و آن موضوع مھاجرت . مھارت دارند، صادق است
 وتور ل دریا رابطھ با در سواح) پری دریایی( روسکوااست کھ وی و خواھرش ) آتشیعنی  تولھاز ریشھً ( تیالواریا 

او برای سکونت . ھستند تورایزد رعد برق  بزان وحشی و )، ایزد کورهً آھنگری کالوائیتیسبالتیکوم، آتش  ایزد(لوکھ 
روشن میکند جزیره ثبات پیدا میکند و  آتشولی بار دوم کھ . میرود ولی آب دریا آن را فرا میگیرد گوتلندبھ جزیره 

مخصوص  حیوان توتمی) تی-گو( بُزکوھیدر نزد آریائیان ھندو ایرانی و سکایی . نمی روددیگر ھر گز در آب فرو 
ارتباطی با  تاپیوایزد جنگلی فنالندی . بھ شمار میرفتھ است) یعنی تابنده و درخشانتابیتی، تاپیتی، ( آگنیایزد آتش 

بھ نظر میرسد . اسکاندیناوی  دارد کارجنگلی آتش و روشنایی و شایزد ) درخشان(ئول سکایی و ھمچنین  تاپیتیھمین 
گروه بزرگ دیگر اینھا کھ بھ دنبال آن دو بھ . داشتھ است اُسترگوتو  ویزیگوتاساطیری تور اشاره بھ دوشاخھ  بُزدو 

الھھ بزرگ  فریایشان اسم خود را از یک نام . است)بخشنده ھا( گپیدھاکشورگشایی در شمال بالکان پرداختند نامشان 
کھ در اِدای " گیلفھدغلبازی در مقابل "ھمان الھھ ای کھ طبق اسطورهً . گرفتھ اند) بخشنده( ِگفنیا  ِگفیونیعنی ژرمنھا  

وی اجازه کسب آن قطعھ زمین را . منقول از اسنوره ذکر شده، زمینی بھ اندازه محاط  در شخمی برای خویش پدید آورد
دریافت کرد کھ بھ نحوی ) ، ایزد مخصوص سوئدفریوپساال، منظور ایزد معبد زرین ا( گیلفھاز پادشاه اساطیری سوئد 

ولی او با چھار فرزند مبدل بھ . کھ وی بتواند با شخم زدن محدوده در عرض یک روز در آنجا برای خویش پدید آورد
ھ سریع بھ ورزاو خویش زمینی با شخم زدن آن برای خود پدید آورد کھ شاه گیلفھ خیالش ھم را نکرده بود چھ این الھ

در آن میزیست، شتافت و چھار فرزند بھ وجود آورد و وی این  لوکھکھ خدای آتش زیرزمینی ) گتھا( یِتھ ھاسرزمین 
غولی خویش را برای شخم مرز زمین جدید گوتھا در جنوب سوئد و تصاحب آن تبدیل بھ ورزاو  -چھار فرزند خدایگانی

بر این پایھ کاله خودھای با نشانی . گرفتھ شده است) گاو( گوتی جمع بھ معنی حالت اسکی گوتدر این اسطوره . نمود
بھ معنی عمومی  گو) سکاھا(در زبان اسکیتان . شاخ گاو عھد ویکینگھا از سنن گوتھای اسکاندیناوی اخذ شده بوده است

منظور از . استاست ولی در باب گوتھا منظور ھمان ورزاو  بزکوھیو ھم ) گاو مقدس( گوسفند، ھم گاوستوران ھم 
ولی از .  چھار فرزند این الھھ  کدام قبایل گوت ھستند سھ تایشان مشخص است ویزیگوت، استرگوت، گوتھای گپیدی

مرادند کھ گاھی از گوتھا  واندالھا یا آنھا از دانمارک بھ انگلستان ھستند ژوتھای گیلند و گروه مھاجرچھارمی آیا خود 
ره فتح جنوب سوئد توسط  گوتھا در عھد باستان اتفاق افتاده و در یونان منشأ اسطوره بھ شمار میرفتند ؟ در واقع اسطو

و  "سیگورد فافنھ بانھ"در نزد خود ژرمنھا بھ صورت دو حماسھً . شده است) مترادف اودن( اودیسھیونانی شده 
) اسالف لیتوانیاییھا(راکیھ شمال ت ِگتھایجالب است کھ در فاصلھ ای نھ چندان دوردست . تجلی یافتھ است "بئوولف"

خدای قبیلھ ای . می باشد) بھ معنی کوھی( تیو ) گاو( گوبوده اند نامشان مرکب از کلمھ  توتم بُزکوھینیز پرستندگان 
) س-ِولالبد از ھمان ریشھً ( ویلھمی دانیم . خوانده میشد)  اسالوھا س-ولحامی دامھا؛ ( ِگبل ایزیسایشان تحت نام 

 شکامی نامند کھ مترادف کلمھ ایرانی " تور"اھلی شده را  بُز کوھیدر قفقاز . اطیر اسکاندیناوی استاس تورنامی بر 
سکا(نام کردی ئاسکول بھ معنی آھو و بزکوھی بسیار جالب است چون کلمات شکا  .است) سکار( شکارو ) سکا( و  (

عالمت + اسکول( اسکولوت، )سوب بھ شکامن=اشکیت( اسکیتبنابراین نامھای . تور در قفقاز بھ معنی بزکوھی است
ھیئت .بوده اند دارنده توتم بزکوھیجملگی بھ معنی  کورتیو  کردوخو  تورو  سکاو ) ت]او[نسبت یا عالمت جمع 
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اند بوده )لودیان الویان،( ھیتی لویان ھمان تورات اساطیری نوح قوم  
 

بھ معنی دست خالی و بی  ھیتی  یھاندا-منابھ معنی قبیلھ کوچ نشین و ھمواره روان است و کلمھ  "الوی"کلمات ھیتی 
. است )تسلی دھنده( نوح کھ مترادف با کلمھ عبری) بھ معنی تسلی دھنده(زبان عبری  مناحیمبا مطابق است خانمان 

از لوویای داشتھ اند چھ منابع تاریخی مصری بھ صراحت  تردید تبار بی الویمردم بیگانھ تبار و روحانی مسلک 
از ایشان با  تارخون دارایوسسمت ارزوه در یھودیھ سخن رانده اند کھ پادشاھی بھ نام  انیتیاز ھ یریکث نیمھاجر

از مقابل تھاجم مرگبار و ویرانگر اقوام دریایی سمت دریای اژه و  تیان لوویھی. فرعون مصر مراسلھ داشتھ است
این ھمان منشأ ھمان قسمت .  تراکیھ بھ آسیای صغیر از آنجا بھ سمت یھودیھ و غرب دریاچھ بحرالمیت فرار کرده بودند

بھ آسیای صغیر  گر اقوام دریاییتوفانی و ویراناست کھ در واقع با ھمین حملھ ) کشتیرانان( توفان نوحتاریخی داستان 
کشور غربی؛ در غرب و جنوب غرب ( ارزوهسرزمین لووی نشین  لوویانو فرار و  پناھجویی مردم خانھ بدوش  

این مردم سپر بالی سر راه رسیدن اقوام دریایی بھ سرزمین مرکزی ھیتیان و مرکز . مطابق است) آسیای صغیر
ان نھ دریایی خشکی خوار بلکھ در واقع حادثھ مھلک اجتماعی بوده است کھ این توف. حکومتی ایشان ھاتوشا بودند

بھ .  ارزه و ھیتیان ھجوم آورده بودند لوویاناز سمت دریا برای غارت و کشتار بھ کوه و بیابان  مردمان دریایی
کشتیران بھ زبانھای (نوح  جای) آن کھ حیات جاودانھ یافت(=بابلی اوتناپیشتیم مناسبت انطباق دادن این حادثھ با توفان 

جایگاه تاریخی طوفان نوح از قرن سیزدھم پیش از میالد بھ آن سوی مھاجرت مردمان اشنوناک ) ھندواروپایی؛ آدم ثانی
در این راه نام . بھ یھودیھ بیش از پنج قرن از نظر تاریخی عقب تر برده شده است) عبرانیان، قوم ابراھیم(بین النھرین 

می ) ابراھیم/ابرام= یعنی پدر دارای مقام عالی) بھ زبان میتانی یعنی زبان نیاکان دروزیان و غیره( تارخون دارایوس
پر واضح است کھ این ھمان حملھ تاریخی حماسھً ایلیاد . توانست وسیلھ و دستاویز ھماھنگی و یکدست نمایی قرار گیرد
. بھ صورت داستان ویرانگر توفان نوح متجلی شده استو کشتی نشینان آرگانووت یونانیان است کھ در یھودیھ تأثیرش 

یعنی کوه پر ( کرملدر این رابطھ می توان معلوم نمود کھ کوه پناه دھنده مورد نظر پناھندگان توفان مردمان دریایی کوه 
ی است کھ در این رابطھ گفتن. شده است) تسلی دھنده( ارگ نوحاست کھ در تورات تبدیل بھ ) از غلھ و یونجھ و گوسفند

یعنی ھور کرمل نزد . بوده است آراراتبوده است کھ این نام ارمنی معروف کوه  آزادھمچنین بھ معنی ) کوه( ھورکلمھ 
جایگزین گردد؛ چھ ) بھ زبان ھیتی یعنی کوه آزاد دوردستھا( کوه آراراتانبیای نویسنده تورات بھ سادگی می توانست با 

این کوه در .  کشتی بھ قلھ آرارات رسید بلکھ می گفتند بھ پای کوه نی سیر رسید مردم بین النھرین معتقد نبودند کھ
کردستان ایران   کندی شیخانمحل سر چشمھ نامیده میشد کھ با کوه = کی نی پابوده و بھ زبان لولوبی  کوتیانسرزمین 

طوره توراتی سرمستی نوح با اس. در سرچشمھ یکی از شاخھ ھای  زاب علیای دجلھ مطابقت دارد) محل جایگاه چشمھ(
: دارد لوویاییشراب و تخطی وی نیز بھ ھمین معانی کوه کرمل و سنن روابط زناشویی نسبتاً افراطی و بی قید و بند 

لوویائیھایی کھ بھ مناسبت خدای قبیلھ ای شان ( لیدیھست و لوویائیھای سمت باغ انگور خداھمچنین بھ معنی  کرملچون 
داشتھ اند و خود در عھد ) ایزد شھوت و رستنیھا در زبانھای ژرمن( لود، خدایی قبیلھ ای بھ نام )ه اندبدین نام خوانده شد

اینکھ نوح آدم ثانی و پدر ھمھ نسل دوم بشریت بعد از معدوم شدن نسل اول . باستان بھ ھرج و مرج در آمیزش معروف
ایزد ھرج  لوت( لودنام . ل و پیدایش را می داده استمعروف شده است، از آنجاست کھ نام لود بھ زبان عبری معانی نس

 ر -لود، )معروف بھ ایزد نامی و پُر نام( اودندر تثلیث خدایان اسکاندیناوی یعنی ) و مرج روابط جنسی در تورات
بھ . بھ وضوح دیده میشود) تورمرد نیرومند و پر انرژی، (ھونر و ) فریایزد عشق و ھوسرانی و سر سبزی، معادل (
.            عاید گردیده است) پھن و نیرومند( یافثو ) دارای گرما و تندی(حام ، )عالی مقام(سام ظر میرسد از انطباق ن  

کھ بعد از این عھد پیدا شده اند؛ نشانگر ) جانپناه موعود( یھودیھو ) بھ معنی محوطھ و باغ ایمن( اسرائیلخود نامھای 
کھ در لبھ تیز و آغازین حملھ قرار داشتھ اند، خود را ) ارزویان(فراری، لوویان  ویلوو ھیتی آنند کھ از سیل پناھندگان 

پناھندگان بھ  توراتکھ مطابق ) بر گرفتھ از آبی(الوی  موسیدر واقع .  با کثرتی بیشتر و زودتر بدین منطقھ رسانده اند
روح ھمنشین ایزد ( موسھ-کاودیھ یعنی مصر بھ یھ ھیکسوسیمیگذراند نھ ھمان رھبر فراری  شمشیریھودیھ را از دم 

آسیای صغیر پیش از فرار ایشان بھ سوی  ھیتیانو  لوویاناست کھ از  ییرھبری اقوام دریابلکھ اشاره بھ ) میثره/میثھ
سفر الویان در ارتباط با خود ھمان واقعھ موسی اقوام دریایی است و حتی خود موضوع . بحرالمیت کشتار نموده است

.                                                        از درون آن) الویان( قوم موسیو سالم بیرون آمدن  تن دریاشکافتوراتی   
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ً  اساطیری نمادین شکل عنقا سعادت ھمای و عقاب و مرغ شتر آمیختھ ھم در نسبتا  
 

خرد و جنگ و  باران و ھوا و توفان وروایان الھھ ھایی بھ عنوان فرمان -در قفقاز و ایران و بین النھرین باستان ایزد
گریفون الھھ ( تیاماتو ) گریفون ایزد آبھای شیرین( آپسو. با سر و بال و چنگالی بھ صورت عقاب تصویر میشدند آبھا

کھ سومریان مکانش را در ) الھھ حکمت و توفان و باران -خدا( آنزودر سمت فالت ایران و بین النھرین و) آبھای شور
ایزد قبیلھ ای و خرد ارامنھ نمونھ ای ) ک، ھایاسا، سائینی-ھاو( ھایککوھستان زاگروس تصور میکردند و سمت 

 محلدر ) پُرخرد بھ زبانھای ایرانی( پرومتھشکنجھ . قفقاز بھ شمار میرفت البروجدیگری از آن است کھ مکانش کوه 
ایزد دانایی در ( زئوسی آن را برای بشر از درگاه کھ و–کوھستان قفقاز بھ سبب بی احترامی بھ آتشھای مقدس الھی 

گویای ھمین نکتھ ) سیمرغ، عقاب( سائینییعنی  ارمنستانربوده بود و نام اوستایی سرزمین ) معنی ھیتی و میتانی آن
 اسطوره پرومتھ. ھستند) آلھ، عقاب" (اره"نام سرزمین ارمنستان و ارامنھ  بھ معنی سرزمین و مردم منسوب بھ . اند

.                است) یعنی آتش" ار"مادی -آذریھا، از ریشھ ُکردی( ارانیھاو ) عقابیھا( ارامنھنشانگر تضاد قومی دیرین   
. این مرغ بزرگ صحرای بزرگ آفریقا است شتر مرغبھ وضوح خود صفت ویژه   گردن درازیعنی  عنقانام عربی 

صحراھای سمت جنوب مصر کھ  و عفزارھای بوتھ زارھاست کھ در اینکھ در اساطیر بھ النھ اش آتش می افتد از آنجا
بھ طور طبیعی از خشکی و گرما و سایش بوتھ ھای خشک بھ ھمدیگر در تابستان شتر مرغ در آن زندگی میکرد؛ در 

 ھایش خودش را درجوجھ اثر وزش باد آتش بھ النھً درون بوتھ ھای وی می افتاد و وی بھ احتمال زیاد برای رھایی 
، یونجھدر مورد مرغ اساطیری عنقا میگویند  ھمانطور ،شتر مرغغذای . زبانھ آتش قرار میداد و بال و پر می سوخت

بھ دلیل سازگاری با محیط زیست و آب و  شتر مرغ .و غالباً معطر علفزارھای صحرایی است دار و گیاھان دانھ علف
البد در ھمان حدودھای گرمای  . را تحمل میکند صفرپنجاه باالی درجھ سانتیگراد زیر صفر تا  ۳۰از (ھوای متفاوت 

 .برای جماعت کثیر ولی انفرادی زِی شتر مرغان صحرا اتفاق می افتاده است النھ سوزانپنجاه درجھ، تراژدی 
ل کرد و نس زندگی می عراقو  سوریھ، جزیره عربستان شبھای کھ در گذشتھ در تعداد بسیار در  یافتھ انقراضزیرگونھ 

 تائوچیھ(یا پنج کیلویی ھمین شتر مرغان سمت بابل  4البد تخم بزرگ  .کلی نابود شد بھ ۱۹۶۶آن در حدود سال 
بوده است کھ نمایندگان امپراطوری ) پرستان ضحاک تازیپرستان،  مردوک/اژدھااوستا، یعنی دیار  تئوژیھچینیان؛ 

.                                    ھ حیرت و شگفتی یاد کرده اندچین در اواسط حکومت اشکانیان از آنھا و تخم مرغانشان ب  
سمت جنوب سرزمین چین و ھمچنین اشکال متفاوت سیمرغان چین نشانگر پرندگان  سرخ نمادسیمرغ بھ عنوان پرندهً 

با و  جغد بزرگو پرندگان مناطق نیمھ صحرایی از جملھ نوعی ) طاووس، شبھ طوطیان سرخ پر(مرطوب جنگلی 
کھ نگارنده تصاویر و در فیلمھای طبیعت مشاھده نموده  – طوطی سرخ فامپرنده جنگلی شبھ . ستزیباو چشمان بزرگ 

آن نوع جغد ھمای .  ھم ھست) پرندهً سرخ ارغوانیبھ زبان یونانی یعنی ( فوئھ نیکسظاھراً منظور معنی لغوی  -است
بھ سببی مجبور شود بھ پرواز در آید؛ کالغھا بھ غریزه دستھ  کھ در روز کھ) نھ بھ رنگ سرخ(خوش رنگ و زیبا ولی 

در حوالی خانھ و باغ انگور نھ چندان با . جمعی دورش پرواز نموده و با نوک و جیغھای خود مورد آزار قرار میدھند
بھ غارت  شکوه ما، در تپھ بلندی کھ قلھ اش مرکب از تختھ سنگھای بزرگ و کاخ مانند بود و اکنون بعد از سھ دھھ

نمونھ ای از این نوع جغد ھمای میزیستند  و روز بھ سبب مشکالت بینایی حتی بھ سوی آدمھا و شانھ ھایشان . رفتھ اند
این موضوع . در کودکی دو بار آذار و اذیت شدن دائمی ایشان از دست کالغھا را بھ چشم دیده بودم. نزدیک میشدند
سیمرغان  -ھمان موضوعی است کھ در در گفتار چینیان ھم در باره ھما سیمرغ از پرندگان مزاحم -آزار دیدن ھما

چون از . یک باغدار شھری یکی از ایشان را بھ قفس خود بھ شھر مراغھ برده بود. مقدس چین بدان اشاره رفتھ است
استان اختالف در باب ھمای سعادت ایرانیان ب. قفس در آمده بود با آه و افسوس دوباره در آن نواحی دنبالش میگشت

گروھی آن را نوعی کرکس رنگی و زیبای میشمارند کھ ظاھراً این نظر مغان و صحراگردان ایرانی تبار شمالی . است
دیگران از ھمای ھمان جغد خوش رنگ و زیبا  و درشت چشم . بوده است کھ مردگان را بھ پیش کرکسھا می افکنده اند

بر روی مردم و شانھ ھای ایشان فرود آید ) بھ سبب روز کوری(در روز  را منظور می داشتھ اند کھ می توانستھ است
کھ عربی بھ شمار رفتھ اند اساس لغوی  بوفو  بومکلمات . و حتی در داستان بر این شناس خود بھ تاج و تخت برسد

ستایی دارند کھ در زبان او) اُف-بِی" (مرغ افسوس"و ) اوم -بِی" (مرغ افسوس و فروزان"روشنی بھ ترتیب بھ معانی 
آوای جغد نھ تنھا دلنواز نیست؛ بلکھ تکرار و (از سویی بھ وضوح یاد آور خبر حادثھ شوم آوای جغد بھ شمار می آید 

می ) عنقا( ققنوسو این معانی مذکور از سوی دیگر بھ روشنی گویای غمنامھً )  یکنواختی اش و آزار دھنده ھم ھست
                                                                                                                      .                           باشد
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مورخی رومی بھ نام :در فرھنگنامھ دھخدا در باب ققنوس و باورھای اسطوره ای مصری و یونانی آن می خوانیم
است، در  ستین رومی است کھ دربارهٴ ققنوس بھ زبان التین مطلب نوشتھپوبلیوس اوویدیوس ناسو، مشھور بھ اووید، نخ

. اند روند، اّما در ابتدا بھ شکل دیگری بوده چھ بسیار مخلوقاتی کھ امروزه بر روی زمین راه می«: است نوشتھٴ او آمده
لیان مدید، بی آن کھ فقط یک موجود ھست کھ تا ابد ھمان طوری کھ از نخست بوده، باقی خواھد ماند، یعنی طی سا

این . شود ماند و سرانجام نیز، پس از نابودی، دگربار بھ ھمان شکل اولیھٴ خویش متولد می تغییری کرده باشد، باقی می
این پرنده، . نامند ھا آن را ققنوس می ھا یا فنیقی ھا یا بھ تعبیر برخی منابع احتماال سوری ای است کھ آشوری پرنده، پرنده
سالھ شد، بر  ۵۰۰وقتی . خورد ھا و از ادویھ خوشبوی کمیاب می خورد، ولی از عصارهٴ میوه معمولی نمیدانھ و علف 

سازد و با چنگالش از مرغوب ترین مواد، از پوست درخت گرفتھ تا دارچین و دیگر ادویھ و  باالی نخل بلندی آشیان می
کند، و داستان چنین  بخار معطر بھ دوردست سفر میمیرد و روحش با دود و  سازد و بعد می صمغ برای خود بستری می

سال دیگر  ۵۰۰گویند  کشد تا آن طور کھ می یابد کھ سپس از سینھ بدن بی جان او ققنوس کوچکی سر بر می ادامھ می
زندگی کند و در آن زمان کھ پس از سن و سالی شھامت الزم را پیدا کرد تخت و آشیانش را کھ مدفن پدرش ھست بر 

کند، ھمان جایی کھ در معبد آفتاب آشیان  آورد و سفر بھ شھر آفتاب را شروع می خلی رفیع بھ حرکت در میفراز ن
                                                                                                                      ».درخشد ققنوس خوش می

 
 

 
Phoenix depicted in the book of mythological creatures by F.J. Bertuch (1747-1822). 
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ایران نام ایرانی و سومری ریشھً   
 

دوستمان غیاث آبادی مطلبی را در باب جستجوی منشأ سومری نام ایران آورده اند کھ نگارنده قبالً در مواردی در 
:                                                             مطلب وی در این خصوص از این قرار است. ردیابی آن بر آمده بودم  

درخشانی بھ نقل از . اند آریا باشند در متون سومری دیگری نیز شناسایی شده/ ھایی کھ در پیوند با نام ایران واژه"
رفت و در  بکار می» سربازان شرقی«در زبان سومری برای نامیدن » اِِرن«آورده است کھ نام ) Goetze(گوئتس 

در پیوند با » اِرین/ اِِرن«ھ حدود چھار ھزار سال پیش، واژه متعلق ب) Amar-Sin(» اََمرسین«ای از دوره شاه  کتیبھ
ھایی کوھستانی در  یعنی سرزمین. اند جای داشتھ) تیگری(ای آورده شده کھ بیشتر در شرق رود دجلھ  ھای جغرافیایی نام

 .خواست می از آنجا بر) ناھید/ آناھید/ نَـنَـھ(» اینانا«شد و خدابانو  دانستھ می» اِنلیل«شرق کھ جایگاه 

شناختند کھ بخش آغازین آن در پیوند با  می) Inanna-Erinki (» کی اینانا اِرین«سومریان ھمچنین شھر شوش را با نام 
در زبان سومری بھ  ارین کی" (.آریا است/ و بخش واپسین آن ظاھراً در پیوند با نام آرین) ناھید( اینانانام خدابانو 

 ).را ھمراه دو شیر تصویر و پرستش می نموده اند ایناناالھھ . است شیراناه معانی جایگاه جنگجویان و جایگ

در . تورات یعنی سرزمین راه معادل قرار داده بودم ھارانآن را یک بار بھ معنی سرزمین راه گرفتھ و با  آراتتادر باب 
بھ ) ناک در شمال شرقی بابلیعنی اشنو( ابراھیمو کشور ) سرزمین گرم( ناحورو ) سرزمین راه( ھارانتورات نام 

نگارنده در تعیین . گرچھ بعداً با اطراف یھودیھ مشتبھ شده است. عنوان سرزمین سھ برادر با ھم  و کنار ھم ذکر شده اند
حال از روی تحقیقات بعدی جای کشور ابراھیم یعنی . راه درست رفتھ بودم) ایران شرقی و مرکزی( آراتتابا  ورحنا

دوم  از مقابل  ایبال پیلبھ رھبری   اشنوناکرا در سمت بین لرستان  و بغداد دیده ام چھ مردم  )اشنونھ( اشنوناک
حام بنابراین جای کشور . ، یعنی ابراھیم معاصر حمورابی بھ سمت فلسطین رفتھ اندابراھیمدر ھمان مسیر  حمورابی

کلمھ عبری در زبان ھوری معادل ابرام و خود . بوده است کشور اشنوناکھم ھمان بابل در جنوب غربی ) شدت گرما(
بھ  آراتتایا  آراو نام سومری ایران یعنی  ھارانبا این پایھ نام عبری . اسرائیل بھ معنی پادشاه و فرمانروای ملت است

 کشور راھھای خوبیعنی  خونیرثاوستا ھم کھ بھ طور رسمی فالت ایران را کشور . بوده است کشور راهمعنی 
بنابراین . بھ ھمین معنی می باشند) پرثوه، راه و پل( پارتو ) ان-رس -در شکل خو( راسانخُ نامھای . معرفی میکند

است یعنی ھمان راھی  کشور کنار راهشرق نامیده اند؛ منظورشان باشندگان  آریبیآشوریان کھ مردم سمت خراسان را 
و  اعراباز ایشان نگارنده این نام را گاھی منظور ایرانشناسان و بھ تبعیت . کھ بعداً قسمت مرکزی راه ابریشم می بود

 آریایعنی راه گرفتھ میشد نھ  اراتفسیر  دومی درست می بود اگر اصل آن از کلمھً سومری . معنی میکردم آریاییگاھی 
 حتی بزرگوارانی چون حسن پیرنیا، مشیرالدولھ برداشت نجیبی و نژادی نموده کھ گویا بومی. کھ بھ معنی نجیب است

و ھم  سکا، ھم تورسکائیان صحراگرد ھم /آریائیان توتم بزکوھیدر حالی کھ بر پایھ . خوانده اند) وحشی( تورھا را 
ھمان حیوان نجیب سمبل مقاومت و دلیری کوھستانھا است و . است توتم بزکوھیدر زبانھای ھندوایرانی بھ معنی آریا 

ولی در اساطیر و نامھا مثالً . این توتم بھ طور اخص مقدس نماندگرچھ . در ردیف درندگان و مھاجمین ھم قرار ندارد
کلمھً .  بھ مقام تقدس آن پی می بریم) ذوالقرنینقوچ وحشی، ( کوروشبابکان و نام  اردشیر، فرار رستمھفتخوان دوم 

ن محبوبیت موجود است ولی نزد ایرانیا) اسد( شیرھم بھ معنی ) ریشھ نام عرب و توتم ایشان( ارسامی و سومری 
اختالف آب و ھوا و شرایط اقلیمی و طبیعی در این احساسات ملی ایران و عربستان کھن دخیل . خاصی نداشتھ است

چون . گرچھ با تشکیل امپراطوری ھخامنشی آن معنی ایرانی دوم نام ایران در کنار اولی رسمیت پیدا کرد. بوده است
 آریا، )پیرو راستی( اشون، )پاکدین، در خبر ھرودوت( ارتین، )گاهبھ سومری یعنی محل معبد و قربان( پارسکلمات 

 سرزمین راهیعنی  خونیرثگرچھ در اوستا اولویت با . جملگی بدین معنی اشاره دارند بھدینو ) خوب و نجیب(
ریانا است کھ در عھد یونانیان و اشکانیان نیز ھمان نواحی بھ نام سرزمین آ) سرزمین راھھای خوب، خراسان، پارت(

خوانده  ائیرینھ وئجھآذربایجان یعنی مراغھ بھ نام  رغھً در اوستا مقر حکومتی اولیھ زرتشت یعنی . خوانده شده است
و نامھای ) مرغزار( مراغھدارد و در نام کنونی شھر  چمنزارھای خوبو  علفزارھاشده است کھ معنی محدود بھ معنی 

. بھ وضوح دیده میشوند) محل گیاه= ن-گئثھ( گزنو )  رود درخشانی دارایا  علفزار گسترده( روذ-افرازھاکھن آن 
.         ابھام در وجھ اشتقاق این اسامی باعث سوء تفاھماتی شده است و غالباً این نام را بھ معنی ایران اصلی شمرده اند  
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ً  طالب ابی بن علی بنت زینب سخنرانیھای موضوع است خاستھ بر وی نام معنی از صرفا  
 

و نزد ابن زیاد سخن رانیھای با شکوھی در مذمت ایشان و دفاع از شرف  یزیددر مجلس  زینبق احادیث شیعی طب
از آنجاییکھ در آن عھد سنت سخنوری بدین نحو آزدانھ برای زنان خصوصاً در دربار و . خاندان علی انجام داده است

خصوصاً تاریخ نویسان بزرگی چون طبری . دنزد اشراف عرب وجود نداشتھ است؛ موضوع بسیار مشکوک می نمای
اشاره ای بدین امر نمی کنند و ابن زیاد در کوفھ و یزید در شام در نقش انسانھای بسیار با متانت و دموکرات ظاھر 
میشوند کھ دختر علی بن ابی طالب بدون ھیچ واھمھ و ضیق وقت حرفھای نکوھش آمیز خویش را بی کم و کاست و 

علی بن در شام از  یزید بن معاویھدر برخی از این منابع معتبر کھن تنھا صحبت از این است کھ . دتمام و کمال بزن
است کھ بھ  زینبدلیل اصلی چنین گمانی معنی لفظی نام . دلجویی نمود و ایشان بھ سوی مدینھ روانھ نمود حسین

بھ معنی ( نبو ) ر زبان آرامیدراز و بلند و صاحب طرف و جانب د( زیینوضوح در زبانھای سامی بھ صورت 
صاحب  ملکھً  بھ معنی) در واقع زینّب( زینب نام در مجموع. است) سخنوری و پیشگویی، از ریشھ نبی و نبوت

در محل الصاق این دو کلمھ بھ ھم رسیده اند یکی شده اند کھ نویسنده " ن"چون دو تا حرف . است سخنوری و پیشگویی
. گرفتھ است" زینت بابا"ان بدون اطالع از این وضعیت آن را بھ معنی بسیار عامیانھً مقالھ زینب در سایت مذھبی تبی

در تاریخ کھن نام ملکھ معروف تدمر بھ عنوان زنی زیبا و دانشمند بسیار معروف است کھ بعد از ) زینوبیا( زینب
اول سرمست از باده  شاھپور  این اذینھ ھمان فرمانروای تدمر است کھ. بھ سلطنت رسید  264در سال  اذینھشوھرش 

را بھ یاری رومیان شکست داد  و نصیبین بگرفت و تیسفون را محاصره نمود و اسیرانی را از  والریانوسپیروزی بر 
از این بود کھ شاھپور با رد ھدایای ارسالی وی او را  اذینھخشم . آنجا بگرفت و بھ نزد گالینوس امپراطور روم فرستاد

-پسران آن ملکھ آرامی. ھمان نام اشرافی بود کھ بھ دختر علی بن ابوطالب رسیده بود) زینوبیا( زینب. تحقیر نموده بود
این ملکھ نیرومند کھ از مرکز آسیای صغیر تا بخشی مصر . عرب نامھای وھب الالت و خیران و تیم هللا نام داشتند

روم رومیھا شکست خورد و در غل و زنجیر بھ   فرمان می راند، سرانجام در مقام سپھساالر حکومت قدرتمند تدمر از
.                                                                                                                برده شد و دولت تدمر بر افتاد  

شعوبی در این باب جمع  -شیعیبدون ذکر نویسنده مطلب وبالگ نویس چنین مطالبی را از منابع  محرمدر وبالگ  
    :                                                                                                                            آوری نموده است

را بر عھده گرفت ) ع(ن در حادثھ کربال یکی از چھره ھای خیلی مھم و تعیین کننده کھ بار سنگین پیام رسانی امام حسی
و دختر ) ع(این بانوی بزگوار کھ خواھر امام حسین) . س(و بھ خوبی ھم انجام داد شخصیت و زنی است بھ نام زینب

سال  55یا  54است در حادثھ کربال اگر بھ طور اجمال بھ زندگی ایشان نگاه کنیم در حادثھ کربال ایشان )ع(امام علی
جم ماه جمادی االول در مدینھ متولد شد و در ھمان زمان او را نزد پدر بزرگوارش داشتند زیرا کھ ایشان در پن

من در این کار از جدش رسول خدا سبقت نمی گیرم و : امیرمومنان آوردند کھ نامگذاری کند ولی امام علی فرمود
کودک را زینب نام  در آنوقت در سفر بودند پس صبر کردند تا رسول خدا از سفر بازگشتھ و آن)ص(پیغمبر اکرم 

نھادند و بنابرروایتی پیامبر بزرگ اسالم فرمود کھ من بھ خدواند سبقت نمی گیرم درنامگذاری این کودک دراین زمان 
کنیھ حضرت زینب ام کلثوم .بود کھ جبرئیل بھ حضور رسول خدا رسیدند و نام زینب را از سوی خدا برای او آوردند

دختر پیامبر بزرگوار اسالم ، جد مادری ) س(و مادرش فاطمھ) ع(ضرت علی است و پدرش ھمان گونھ کھ گفتم ح
رسول خدا بودند و ھمین گونھ از سوی دیگر خدیجھ دختر خولیھ اولین زن مومن و نزدیکترین و ) س(حضرت زینب 

کرم و فرزند عبدالمطلب عموی پیامبر ا  ابوطالب)س(عزیزترین زن پیامبر جده مادری زینب بود، جد پدری زینب
ھمینگونھ فاطمھ دختر اسد بن ھاشم بن عبدالمناف نخستین زن ھاشمی کھ مرد ھاشمی را ھمسر شد ، جده مادری 

لقب .علوی و ھاشمی است  از خانواده بزرگ محمدی ،) س(بھ این ترتیب حضرت زینب . بودند) س(حضرت زینب 
این لقب برای مشخص   یکی زینب الکبراء.وجود دارد کھ بھ سھ لقب اشاره می کنم ) س(ھایی برای حضرت زینب

شدن وی از دیگر خواھرانش است کھ از دیگر زنان امیرمومنان بھ دنیا آمده بودند و زینب نام داشتند یعنی چند دختر 
زینب نام داشتند برای اینکھ اینھا از ھم مشخص شوند حضرت زینبی کھ مشخصات آن ذکر شد او را بھ ) ع(امام علی 

) س(نیز صدیقھ بود حضرت زینب ) س(لقب دیگر مادر بزرگوار ایشان حضرت زھرا.کبراء یاد می کردندنام زینب ال
را صدیقھ صغرا گفتھ اند و ھمین گونھ لقب دیگر ایشان عقیلھ بنی ھاشم یا عقیلھ طالبین کھ منظور جد پدری ایشان است 

ردار باشد در خانھ اش عزت و محبت فوق العاده عقیلھ بھ معنای بانوی است کھ در قوم خود از کرامت ویژه ای برخو
 .موئقھ،عارفھ ، عالمھ غیر معلمھ، عابده آل علی، فاضلھ و کاملھ: داشتھ باشد و لقبھای دیگری نیز برای او ذکر شده مثل

  زیر تربیت و آموزش مادر تا چھار سالگی و پس از آن زیرآموزش پدر بزرگوار و برادران ایشان) س(حضرت زینب 
رشد نمود و زمانیکھ بھ سن ازدواج رسید او را بھ ازدواج پسرعمویش عبدهللا بن ) ع(امام حسین  ام حسن مجتبی وام
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جعفر بن ابی طالب کھ ما بیشتر او را بھ نام جعفر طیار می شناسیم کھ یکی از سرداران بزرگ اسالم بود و نتیجھ این 
در مدینھ می زیست و تا ) س(و دختری بنام ام کلثوم بود زینب  ازدواج چھار پسر بھ نامھای علی ، محمد، عون ،اکبر

رجب در مدینھ زندگی می کرد و در آن زمان با کاروان امام  27ھجری  60وقتی کھ حادثھ کربال یعنی تا سال 
آن راھی عراق شد و مسایلی کھ در آن حادثھ پیش آمد و من پس از یکی دو مطلب بھ آن می پردازم و پیش از ) ع(حسین

دارای نبوغ و استعداد فوق العاده ویژه ای ) س(حضرت زینب .اشاره شود) س(الزم است کھ قدری بھ شخصیت زینب 
درسھای را می خواست بھ او بیاموزد ولی در عین درگفتن متوجھ می شد ) ع(بوده است طوریکھ گاه امیرمومنان علی 

از استعداد ویژه ) ع(ین نشان می داد کھ دختر بزرگوار علی کھ دختر او پیشاپیش مطلب را فھمیده است و آگاھی دارد ا
ای برخوردار است بھ ھمین دلیل ممکن دالیل دیگری چون زھد و حرمت او نزد پدر و مادر سبب شده بود کھ حضرت 

 .و ویژه ای قائل شوند  احترام فوق العاده) س(برای خواھر گرامیشان حضرت زینب ) ع(امام حسن و امام حسین

وارد   )ع(بھ امام حسین ) س(کھ ھر گاه حضرت زینب : از مورخان بنام بھرامی در کتاب عوام العلوم می نویسد یکی 
می شد بھ آنھا احترام خواھر تمام قد می ایستادند وزینب را در جای خود می نشاندند، حتی گفتھ شده است کھ در وقت 

وارد می شد از جا بر می خواست و ) س(بود اگر زینب مشغول قرآن خواندن ) ع(قرآن خواندن ھم اگر امام حسین
در طول سالھای زندگی خود بھ حوادث خیلی تلخی روبرو ) س(حضرت زینب کبرا .زینب را در جای خود می نشانید

شد و از ھمین سبب او را ام المصائب یعنی مادر مصیبتھا ھم می نامند، گرفتاریھا و حوادث تلخ زندگی حضرت زینب 
خواھیم بھ شکل فھرست گونھ مرور کنیم برخی از حوادث عبارتند از رحلت جد بزرگوارش پیامبر اسالم را ب) س(
در سال دھم ھجرت و با فاصلھ اندکی از رحلت ) س(در سال دھم ھجرت از دست دادن مادر زھرای مرضیھ ) ص(

ھجرت کھ بھ پدرش حضرت  40تا  35پیامبر بزرگ اسالم فتنھ ھای جنگ ھای جمل ، صفین و نھروان در سالھای 
در سال ) ع(روا رفت و زینب شاھد این جنگھا و کشتارھا بود و شھادت پدر بزرگوارش امیرمومنان علی ) ع(علی 

) ع(چھلم ھجرت و مشاھده فرق شکافتة پدرش در این حادثھ و مورد دیگر جسارتھای معاویھ و پیروانش بھ امام حسن 
و ) ع(و ھمچنین مشاھده شھادت امام حسن) ع(یرمومنان و بھ برادرش امام حسینو لعن علنی خطیبان درباره پدرش ام

را دشمنان سنگباران کرده اند ) ع(جریان دفن آن حضرت در بقیع در سال پنجم ھجرت در حالیکھ می دید بدن امام حسن
ھمین گونھ در مرحلھ آخر  و مانع شده اند کھ او را در کنار جد بزرگوارش در داخل حرم نبوی دفن و خاکسپاری کنند و

ھجری و در این سال است کھ فصل  60از مکھ بھ سوی عراق در سال ) ع(جدایی از ھمسر و ھجرت با امام حسین 
ھجری سنگینترین مصیبتھای کھ نسبت  60گشوده می شود کھ ھمھ رنج است یعنی از سال ) س(جدیدی از زندگی زینب 

مسئولیت و رسالتھای زیادی را بھ ) س(ر می آمدند در حادثھ کربال زینببھ گرفتاری ھای گذشتھ خیلی بزرگ بھ شما
بود چنین رسالت و مسئولیتی را نمی توانست بھ فرجام برساند ) س(دوش داشت و انجام داد کھ اگر کسی غیر از زینب 

ی و آماده برای این زینب بود کھ می توانست بار سنگینی را بر دوشت بگیرد زینبی کھ پیشاپیش جزء چھره ھای علم
پذیرش چنین مسئولیت بزرگی بود کھ اگر غیر این بود نمی توانست این رسالت را بھ عھده بگیرد بھ ھر صورت 

در حادثھ کربال چند رسالت را بر عھده داشت یکی پرستاری و دیگری سرپرستی کودکان و حرم ) س(حضرت زینب 
اشورا و ھدف و رسالت نھضت عاشورا بھ جھان ،توجھ داریم کھ و دیگر رساندن پیام ع) ع(بر جا مانده از امام حسین

در آن وقت وسیلھ ای کھ خبر کربال را بھ دنیا برساند و حقایق نھضت عاشورا را بیان کند وجود نداشت برنامھ طوری 
ید و عمر سعد یز.کربال مسکونی بشمار نمی آمد  تھیھ شده بود کھ در بیانانی کھ در آن روز تقریباً بیابان بود ومنطقھ

چنان برنامھ ریزی کرده بودند کھ این حادثھ باید دور از چشم مردم در منطقھ خلوتی اتفاق بیافتد تا مسلمانان شاھد 
جنایاتی کھ بر اھل بیت روا می رفت نباشند و قصاوتھا را از نزدیک مشاھده نکنند و مظلومیت حادثھ کربال و سخنان 

) س(امروز و آیندگان نقل نکنند ھمھ این مسائل سبب شد کھ این بار سنگین را زینب را بھ دنیا و جھان ) ع(امام حسین
بر دوش بگیرد و خبر درست واقعھ کربال را بھ گوش جھانیان برساند و ما اگر تصور کنیم کھ پس از انکھ حادثھ 

از دم شمشیر ) ع(هللا الحسین ھجری تمامی مردان بھ عالوه خود اباعبد 61عاشورا اتفاق افتاد و در روز دھم محرم سال 
گذرانده شد و حرم اھل بیت و امام حسین بھ اسارت گرفتھ شد و بھ بدنھای پاک و مطھر شھیدان کربال اسب تاختھ شد و 
اھل بیت وقتی بھ اسارت گرفتھ شدند ھم با طناب دست بستھ بر شتران بدون محمل سوار شدند و بھ سوی کوفھ و شام بھ 

از دین خارج شده اند و اسیران کفار حرکت داده شدند و بھ توجھ بھ حالت روحی کھ یک بانو پس از عنوان اسیرانی کھ 
دیدن این ماجرا ھا و تلخ کامیھا چھ حالتی باید داشتھ باشد زنی اسیر و زن مصیبت دیده کھ دو فرزندش در کربال شھید 

، آل جعفر ، آل عقیل و آن ھاشم در این ) ع(علی شده اند شش تن از برادرانش شھید شده اند و بھترین فرزندان آل 
ماجرا سربریده شدند و بدنھای آنھا لگدمال سم اسبان شدند و ھمین گونھ کودکان یتیم و زنان بی سرپرستی کھ در 

فشار می ) س(ضجھ و نالھ دارند ھمھ آنھا تصویر ھولناکی است کھ بر روح و روان حضرت زینب ) س(اطراف زینب 
 . ا شنکنجھ می دھد و شدیداً تحت فشار قرار دارد آورد و او ر

بھ ھمین وضعیت و حالت شکننده روحی باید سخن و پیام نھضت برادرش حسین را ) س(از سوی دیگر حضرت زینب 
از اینروست وقتی کھ کاروان اسیران زیر محاظفت و مراقبت شدید .و حقایق ناگفتھ کربال را باید بھ گوش مردم برساند 

و نیروھای مسلح یزیدی وارد کوفھ می شوند و شھر را می بینند کھ زنان و مردان و کودکان کوفھ در دو  سربازان
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طرف مسیر صف کشیده اند و نظاره گرند کھ چگونھ وارد می شوند و برخی ھم کھ از حقیقت ماجرا آگاه بودند ناراحت 
با ھمان حالت روحی ومشکالت ) س(ینب کبرا و بغض زده و گروھی ھم از شدت تاثر اشک می ریختند در این وقت ز

روانی کھ بھ او فشار می آورد رو بھ مردم کرد و از آنھا خواست کھ سکوت کنند و شجاعت بی نظیر و علی وار بھ 
سخنرانی آغاز کرد آنھم از پشت اشتر و با ھمان حالتی کھ سرھای شھداء پیشاپیش در حرکت بودند کودکان ھم دنبال آن 

با دستان بستھ ، چشمان گریان ومصیبت زده یک زن سخنرانی آغاز کرد و رو بھ مردم ) س(ضرت زینب و ھمچنین ح
 :کوفھ کرد و صدا زد

ای کاش ھیچ گاه اشک چشمانتان تمام نمی شد و ھرگز نالھ ھایتان  آی اھل نیزنگ و فریب گریھ می کنید، ،آی مردم کوفھ
تھ خود را پس از خوب بافتن پاره کند شما سوگندھای خود را خاموش نشود ھمانا مثل شما مثل زنی است کھ رش

آری بھ خدا قسم  دستاویز فساد در میان خود قرار دادید حال آگاه باشید چھ بد است آن بار گناھی کھ بھ دوش گرفتھ اید ،
ود نتوانید بشوئید و بسیار گریھ کنید و اندک بخندید زیرا ھم آغوش ننگ و عار شدید ننگی کھ ھیچ گاه لکھ آن از دامن خ

در حالیکھ او مرجع رفع  چگونھ می توانید این ننگ را بشوئید کھ نواده خاتم پیغمبران و معدن رسالت را کشتید ،
گناه بس بزرگ و کار شومی مرتکب شدید آیا  اختالفاھایتان و راھنمای زندگی شما بود و سرور جوانان اھل بھشت ،

د، اگاه باشید چھ بد و زشت بود انکھ نفس تان بھ شما فرمان داد و ھم خدا را بھ شما تعجب می کنید اگر آسمان خون ببار
خشمگین کرد و ھم در عذاب جاودانھ خواھید بود آیا می دانید کدام جگری را شکافتید چھ خونی را ریختید و کدام پرده 

ک است آسمانھا از ھول آن فرو ریزد و نشینانی را از پرده بیرون کشیدید کار خیلی زشت و منکر مرتکب شدید کھ نزدی
زمین بشکافد و کوھھا از ھم متالشی گردد ،خطبھ طوالنی است و من بخشی از آنرا گفتم پس از پایان خطبھ راوی کھ 

دیدم زنھا و مردان کوفھ بھ ضجھ و نالھ در آمدند و از کردار زشت ابن زیاد : در آن صحنھ حضور داشت می گوید
 .ی از دست شان بر نمی آید پشیمان اند ولی کار

این سخنرانی را در کوفھ ایراد کرد ولی این سخنان آخر او نبود نھ فقط با مردم کوفھ سخن گفت و ) س(حضرت زینب 
آنھا را بھ کار زشت شان آگاه کرد بلکھ وقتی اسیران را بردند و در دارالعماره ابن زیاد در یک صف مثل اسیران 

و روبروی ابن زیاد قرار دادند ، ابن زیاد کھ سرمست پیروزی بود با تکبر و خودخواھی  مشرکان آنھا را صف کردنند
است و شروع کرد بھ توھین و تحقیر ) ع(کھ این زن کیست؟ ، بھ او جواب دادند کھ این زینب دختر علی : پرسید

شان می دھد بانو چھ قدر این حملھ را درجواب ابن زیاد بھ زبان آورد کھ ن) س(ولی حضرت زینب ) س(حضرت زینب 
از شجاعت باال برخوردار بوده است کھ در برابر مرد جالد و خونریزی کھ اکنون در اقتدار و بھ کرسی قدرت نشستھ 

 :است و او بھ عنوان اسیر در مقابل وی قرار دارد این جملھ را زینب بھ ابن زیاد فرمودند

 ......یرا انما یفتضحل فاسق و یکذب الفاجر و ھو غیرناالحمدهللا الذی اکرمنا بنبی و طھرنا من الرجس تطھ

یعنی حمد و سپاس خدای را کھ ما را بھ وسیلھ پیامبرش گرامی داشت و از ھر رزق پلیدی و آلودگی پاک و مبرا  
ساخت و ھمانا مشخص تبھکار رسوا می شود و بدکار دروغ می گوید و او غیر از ماست ، مادرت بھ عزایت بنشیند ای 

چگونھ دیدی : عبیدالھ ابن زیاد در حالیکھ از خشم رگھای گردنش پر از خون شده بود با مسخره گفت. زند مرجانھ فر
ھر چھ دیدم از خدا زیبایی و : با ھمان بی اعتنایی فرمود) س(کار خدا را درباره برادرت و خاندانت و بی بی زینب 
را بر آنھا نوشتھ بود و از اینرو بھ قتلگاه شتافتند و زود است کھ خیر بوده است آنھا گروھی بودند کھ خداوند کشتھ شدن 

حضرت . خداوند تو و آنھا را در یکجا جمع کند و در پیشگاه او محاکمھ شوید تا معلوم حق با کیست ای پسر مرجانھ 
خنان بر حق پس از آنکھ بھ حضور یزید خلیفھ ستمگر و طاغوت آن وقت رسید باز ھم در مجلس یزید با س) س(زینب 

 .خود چنان یزید را رسوا کرد و وی را بھ گریھ واداشت کھ توان پاسخگویی از یزید سلب شد

درمجلس شام کھ ھمھ ارکان و بزرگان خالفت نامشروع یزید جمع بودند و خود یزید سرمست ) س(حضرت زینب 
افسوس : خطاب بھ یزید فرمود) س(حضرت زینب .نشستھ بود) ع(شراب خوری و پیروزی دروغین رقیبش امام حسین 

کھ ناچار از گفتگو با تو ھستم و گرنھ من ترا کوچکتر و حقیرتر از آن می دانم کھ با تو سخن بگویم قسم بھ خداست کھ 
داری بکارگیر و ھر تالشی در   جز او خداترسی ندارم و جز بھ او نزد کسی شکایت نمی برم ھر مکر و خدعھ ای کھ

ولی بدان بھ خدا سوگند نمی توانی یاد ما را محو کنی و ذکر اھل بیت را   انی با ما دشمنی نمااین بکن و ھر چھ می تو
و یزید رد و بدل می شود و ھمھ حاضرین از این شجاعت و ) س(از بین ببری آنگاه سخنانی بین حضرت زینب 

: کھ بخشی از آن چنین استخطبھ خیلی مھم خود را شروع می کند ) س(فصاحت تعجب می کنند و انگاه حضرت زینب 
ای یزید آیا پنداشتی کھ چون بر ما سخت گرفتی و اطراف زمین و افاق آسمان را بر ما تنگ نمودی و ما را مثل اسیران 

خیر ، بدان کھ  بھ این طرف و آنطرف کشاندی اکنون ما درنزد خدا خوار گشتھ ایم و تو را نزد او قرب و منزلتی است ؟
کافران ھرگز می پندارند کھ اگر بھ آنھا مھلتی دادیم بھ سود : داده است برای این است کھ می فرماید اگر خد بھ تو مھلتی

 .آنان است ولی ما بھ آنھا مھلت می دھیم تا بیشتر گناه کنند و از پس عذاب خوارکننده برای آنھا خواھد بود 
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ا آشکار کند و نشان دھد کھ این فرصتی کھ برای با استدالل با این آیھ مبارکھ می خواھد کفر یزید ر) س(حضرت زینب
کھ ما آنھا را مھلت می دھیم تا گناه : تو بدست آمده است آزمون و فرصتی است کھ خداوند در این آیھ مبارکھ می فرماید 

و یزید از این سخنان کھ چون نیزه ای بر قلبش وارد شده بود از وحشت . و کردار زشت بر پرونده آنان افزوده شود 
بگردانید و پس از چندی کھ ) س(تاثر بر خود لرزید و توانایی پاسخ گفتن نداشت و ناچار روی از حضرت زینب 

و لعنت بھ ابن مرجانھ و ابن زیاد چون او سبب شده   نیز سخنانی بھ او فرمود شروع کرد بھ ناسزا) ع(حضرت سجاد
را در ) س(اد کنند، و تاثیر عملکرد درست حضرت زینب است تا اھل بیت را بھ اسارت بگیرند و حادثھ کربال را ایج

رساندن پیام عاشورا بھ ھمین زودی آثارش را دیدید و مشاھده کردید کھ پس از پایان خطبھ یزید فوراً پشیمان می شود و 
تاریخی تقصیر حادثھ کربال را بھ گردن والی کوفھ ابن زیاد می اندازد و دامن خود را می خواھد از این لکھ ننگین 

و ھمچنین در پرتو حقیقت طلبی شھیدان ) س(بشوید و اما تاریخ در پرتو حقیقت طلبی و آگاھی بخشی حضرت زینب 
برای ھمیشھ لعن و نفرین خویش را بر یزید و دستگاه غاصبانھ یزید می فرستد و از سوی ) ع(کربال و خون امام حسین 

پیام رسان نھضت عاشورا درود می فرستد بھ این ترتیب بود  )س(دیگر بر حسین ، یاران و خواھر وی حضرت زینب 
رسالت سنگین پیام رسانی نھضت عاشورا را بھ نیکوترین وجھ بھ پایان رسانید و نخستین لرزه ) س(کھ حضرت زینب 

خدا بر  درود .بود) س(ھایی کھ بھ اندام دستگاه یزیدی افتاد بر اثر خطبھ ھا و بیانات آتشین و حق مردانھ حضرت زینب 
                                     .رسالت مدار و مبلغ و پیام رسان نھضت حسینی) س(شھیدان کربال و حضرت زینب کبرا 
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ُگردی ھمسرش و چوبین بھرام اسطوره پُر حماسھً  بررسی  
 

ھم بود از سرداران نامی ایرانی است  چوگان بازستن سن آرتور کریبھرام چوبین مطابق  مندرجات کتاب  بھرام چوبین
ھم ھمین  چوبینمعنی لفظی . سغدیان آسیای میانھ و ھم بیزانسیان را بھ تنگنا گذاشتھ بود-کھ ھم امپراطوری ترکان

رانی حماسھً وی منشأ داستانھای اساطیری فراوانی است کھ در ترکیب با حماسھ ھای مربوط بھ ایزد ای. چوگان باز است
تکھ ھایی . بھ اساطیر ایرانی مختلفی راه یافتھ است) ویشنو، راما کریشنا( ایندرهو معادل ھندویش بھرام رعد و جنگ 

، )بر اساس حماسھ بھرام گور مغلوب گر ھپتاالن(نظامی  ھفت پیکراز روایات حماسی و اساطیری وی بھ وضوح در 
-سمعشاه ( اسماعیل شاهاسطوره مربوط بھ  ،سھرابو  آفریدگرد رستم و تھمینھ،، )ملکھ شیروش(خسرو و شیرین 

و خصوصاً در اسطورهً  و ملکھ فرخ لقا امیر ارسالنھا، داستان آمازون=شیرزن دیار زنان( عرب زنگی و) ئیل
 بھ عینھ، سھرابو  گردآفریدداستان نبرد . دیده میشود) ی نقاب پوش پانتھ آدر ترکیب با (شاھنامھ سھراب و  گردآفرید

گر چھ خود . ولی در این یکی بھ ازدواج می انجامد. تکرار میشود) ی-گ-زن( عرب زنگیو  شاه اسماعیلدر داستان 
را از  بھرام چوبیناین قطعھ ھای حماسھً . نیز بھ وضوح متأثر از اساطیر کھن ھستند بھرام چوبینروایات  مربوط بھ 

:                                             نقل می نمائیم105-103و  146-145کتاب آرتورکریستن سن بھ عینھ  از صفحات   
سغدیان ماوراء النھر نشستھ بودند، اتفاقاً خاتون ھمسر خاقان وارد شد و از بھرام -روزی کھ بھرام و خاقان ترکان"
آنجا، ھیوالی ترسناکی  در. را بھ او بر گرداند] تھمینھ= گردی[تقاضا کرد کھ دخترش ) روتستھم= شکست دھنده دشمن(

می ) میمون، ھانونمان وداھا( کپیکھ مردم آن را ]) فوالد زره دیو[، خرس، میمونگورخریا ( بز بزرگبھ ھیبت یک 
این ھیوال شاھزاده خانم را، ھنگامی کھ ھمراه با کنیزان خود بھ یکی از باغھای شاھی میرفت، ربوده بھ غاری . خواندند

] از قلعھ سنگباران[نستھ بود او را آزاد کند، زیرا ھیوال بر سر ھر کس کھ نزدیک میشد، و ھیچ کس نتوا. برده بود
.                                    و اگر کسی می خواست او را بکشد، شاھزاده خانم را سپر خود میکرد. سنگ پرت میکرد  

کپی شاھزاده خانم را . ھیوال شد، کمان را کشید سپس راھی محل سکونت. بھرام قول داد کھ شاھزاده خانم را آزاد کند
شاھزاده خانم ھمان کرد . جلوی خود گرفت، اما بھرام فریاد زد و از شاھزاده خانم خواست کھ دستانش را کمی باال ببرد

رام و بھ. و فضای کوچکی باز شد، بھرام بھ آن نقطھ تیری انداخت و تیر بھ تن ھیوال رفت و او بی جان بھ زمین افتاد
خاقان و خاتون، سرشار از شادی ھدایای گرانبھایی برای بھرام . شاھزاده خانم را صحیح و سالم نزد مادرش بازگرداند

."                                                   فرستادند و پس از آن قدرت و نفوذ بھرام در سرزمین تُرکان افزون تر گشت  
تاب آرتورکریستن سن باید اضافھ شود کھ کتسیاس  طبیب و مورخ دربار پادشاھان میانی در توضیح این ھیوالی متن ک

 مرتیخود از میمون بزرگ و شیروش اساطیری و آیینی ھندوان بھ نام ) ایندیکای(ھخامنشی در کتاب ھندوستان 
ھ دربار پادشاھان ھخامنشی یاد میکند کھ ھندوان یک میمون بزرگ را بھ نشانھ این خدای میمونھا ب) آدم خوار( خوراس

نگھبان جماعت گذر ( جمباوانخدای خرسھا . ھندوان است ھانومانمترادف ھمان  مرتی خوراس. ارسال نموده بودند
برادر، ( بھاراتھدر اساطیر ھند . بوده است) رباینده شادمان( سوگریوهو خدای دیگر بوزینھ ھا )کننده و سرگردان

. می اندازد  و او را زخمی نموده و نقش بر زمین می نماید ھانومانتیری بھ جانب ) امبھر= پھلوان غنیمت گیر و فاتح 
.                                           است]) فرخ لقا[الھھ زیبایی و درخشندگی ( سیتااما این خود ھانومان است کھ منجی   

می در باب ھمسر اساطیری بھرام چوبین جمع مطالبی از منابع مختلف عھد اسال 105-13آرتور کریستن در صفحھً 
روزی بھرام چوبین با مردان شینھ، یزدان : " آوری نموده و بدون شرح و نقد آن را در کتاب خود نقل کرده است

در دشتی نزدیک جنگلی گوری پدیدار . گشنسب، ھرمزد جرابزین  و یزدک بزرگترین دبیران بھ قصد شکار رفتند
بھرام، گور را دنبال کرد و بھ میان جنگل رفت و ناگھان خود را در ]. محل بتان= سمنگان سفر رستم چوبین بھ[شد

، اکوانغول سیاه و زشت -سمبل دیو[ گور وحشیدرون دشت دیگری یافت کھ در آنجا قصر زیبایی قرار داشت؛ اما 
ب را بھ یزدان گشنسب سپرد کھ بھ بھرام بھ سوی آن تاخت، از اسب فرود آمد، عنان اس. ناپدید شد] بلند فریاد= راونا

.                                                                             خود پیاده از دروازه قصر بھ داخل رفت. دنبال او می آمد  
ل قصر برود یزدان ُگشنسب ماجرا را برای او تعریف کرد و از او خواست کھ بھ داخ. اندکی بعد، مردان شینھ سر رسید

مردان شینھ آشفتھ خاطر پای بر پلھ قصر گذاشت و وارد تاالر بزرگی شد کھ طاقی قوسی . و بھرام را جستجو کند
در آنجا زن جوانی را دید کھ تاجی بر سر بر تخت زرین جواھر نشان تکیھ زده و با بھرام کھ بر پشتی طالیی . داشت

در پیرامون آنھا، بردگان و کنیزان زیادی ایستاده . ی بسیار محرمانھ بوددر برابر تخت او نشستھ بود، مشغول گفت و گو
. ھنگامی کھ چشم زن بر مردان شینھ افتاد، برده ای نزد او فرستاد تا بھ او بگوید کھ حق ندارد وارد قصر شود. بودند

در این زمان بردگان . رج شدمردان شینھ از تاالر خا. ساالر او بزودی خواھد آمد. باید نزدیک دوستان خود باز گردد

55 
 



سپس بھرام با زن بھ غذا خوردن نشست . مرد روحانی برسم بھ دست، نیایش کنان بھ حضور آمد. میزی در باغ آراستند
پیروزگر باش، : "زن پاسخ داد." یاور تخت تو باد) مشتری( ھرمزدبھ او گفت " ].منشأ داستان ھفت بزم بھرام گور[ 

بار دیگر  گور وحشیبھرام سوار بر اسب شد و در ھمان زمان !" ن و شاه ُگردان تو ھستیزیرا ساالر ایران و تورا
. از جنگل بیرون آمد و بھ شھر بازگشت. بھرام، در حالی کھ مردان ھمراھیش میکردند، راه را یافت. خود را نشان داد

غرق در . سخن او را شنید و نھ پاسخ دادھرمزد بھ سوی او آمد و از او  پرسید کھ چھ بر او گذشتھ است، اما بھرام نھ 
)."                                      با استناد بھ از تجارب االمم و شاھنامھ و تاریخ بلعمی(اندیشھ بھ داخل قصر خود رفت   

  شاوشاه، )یون یوللیق، پادشاه ابریشم( توالخانسغد کھ با بھرام چوبین درگیر شدند، بھ ترتیب  -پادشاھان معاصر ترک
.                                                                               بوده اند) پادشاه پر ثروت( پرمودهیا ھمان ) شاه پرسود(  
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است کوھستان شکاف در واقع محل ماکو کھن نامھای لفظی معنی  
 

در مورد قلعھ : "ن در معرفی کتاب سیری در تاریخ ماکو، نوشتھ ادوراد ھاروتونیان می خوانیم در فصلنامھ ارمنی پیما
باشد و سنگ نوشتھٴ منطوم ) بھ ترکی(قپان یا قابان، مینورسکی احتمال داده است کھ معنی آن خوک وحشی یا گراز 

نویسندهٴ تاریخ ماکو با اشاره بھ . ورده استرا در رسالھٴ خود آ) م1642(ق  1052یادبود اشغال قلعھ و تخریب آن بھ سال
نخستین دستھ ‹‹: متون ارمنی و فارسی، تاریخچھٴ قلعھ را خیلی پیشتر از ورود ترکان بھ آذربایجان می داند و می نویسد

ق طغرل بیک وارد  446ق در زمان حکومت وھسودان، وارد آذربایجان شدند و حتی در سال  411ھای ترک در 
سخن می ) از لھجھ ھای فارسی(مردم آن سامان در زمان او و طول حکومت سلجوقیان بھ زبان آذری . آذربایجان شد

در ارمنستان اشاره می ) کاپان( قابانیا  قپاننویسنده بھ شھری بھ نام . ››گفتند و زبان ترکی ھنوز رواج پیدا نکرده بود
بستھ باشد و غیر قابل عبور یا محل صعب العبور ‹‹کھ در زبان ارمنی بھ معنی جایی است  قابانکند و می افزاید کھ 

و نتیجھ می گیرد کھ با توجھ بھ چندین سده حکومت ارمنیان در ماکو، گابان واژه ای ارمنی است و ›› مابین کوه ھا باشد
 ".قلعھ از ادوار بسیار کھن وجود داشتھ است

. ر زبان ُکردی نیز بھ معنی دژ و اقع در کمینگاه استد قپاندر تأیید وجھ اشتقاق فوق باید اضافھ شود کھ نام قلعھ 
بھ ترتیب بھ معانی دژ واقع در دره ) اویھ -بھ شکل میغ( ماکویو خود )  شان-ور -بھ شکل شاو( شاوارشاننامھای 

 مارنھ بدین معنی بلکھ بھ معنی محل  آرتازاما نام کھن دیگر آنجا یعنی . است شکاف کوھستانتنگ و محل واقع در 
دارد کھ موسی خورنی جای دیگر نام ایشان ) جنگاوران مار پرست= اوی -توخی -کار( کردوخیانقدس اشاره بھ قوم م

این . معرفی می نماید) کوه آزاد( آراراتبھ شمار آورده و ساکنین دره ھای اطراف کوه ) اژدھا زادگان( ویشپازوننررا 
می  نیمھ زن-نیمھ ماریگوید الھھ مادر را ایشان بھ صورت ھمان مردمی کھ ھرودوت م. تبار بوده اند سکاییمردم 

این نواحی  ًکرداناکنون . بھ وضوح اشاره بھ ھمین معنی است) زن–مار ( زنگمارنام رودخانھ ماکو یعنی . پرستیده اند
بھ گوش نگارنده در سمت بین شاھین دژ و میاندواب . است مارمی نامند کھ نامشان در لغت پھلوی بھ معنی  شپاکرا 

مارھایی در قایق مرد ماھیگیر رودخانھ زرینھ رود . آنجا کھ می گفتند. محلی را شنیده بود مارپرستانھخود باورھای 
 .جمع شده و با احترام بھ قایقران با ملکھ خود بدان سوی رودخانھ رھسپار شدند

 
 

 نمائی از كوه قیھ ماکو بعد از بارندگی
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ّحکاری منطقھ تاریخی جغرافیای بر اجمالی نظری  
 

موسی خورنی  کھ با منابع ارمنی کھن دیگر آن را تکمیل نموده اند، در این منطقھ از  -در جغرافیای تاریخی بطلمیوسی
باشد اسم برده شده است کھ ) اوم کرد یعنی شھر واقع در پایین و زیر -کھ در اصل باید آدار(  آدامکردشھری بھ نام 

) چالھ مرغزاری و بید زاری( جولھ مرگیا بھ لفظ کردان ) ع در جایی حکاکی شده و گودمنطقھ واق( ّحکاریھمان 
محل ( اک باغ -پتو جنوبش نام آدامکرد و در خود منطقھ ) منطقھ آبزاری و پرآب( آگ باغاست؛ چھ در شمال آن از 

در جغرافیای منسوب . ستون ندارد یعنی شھر واقع در سر عمادیھدیده میشود این نام ربطی بھ نام شھر ) آبزاری پایینی
یعنی محل شھر باغ دژ = شیرکان-ور-نی( شیرکان-نوربھ  موسی خورنی اسم عمومی منطقھ ّحکاری بھ صورت 

دیده میشود کھ منظور مردم سکایی االصل ) منطقھ پر از مار سمی( واسپورکانباالتر از آن . ھم دیده میشود) پایینی
و  آراراتاطراف کوه ) اژدھا زادگان مادی( ویشپازوننراست کھ موسی خورنی ) انمارپرست(شپاک مارپرست ُکردان 

                                                                                                     .شکاف دره ھای اطراف آن آورده است
بھ قول کتب پھلوی قلھً آنجا محل تجمع ) ستا یعنی کوه غربیارزوره او( آراراتدر سمت شمال مناطق کردنشین قلھ کوه 

) گودی، گادی(در واقع نام قرآنی جودی . بوده است) منظور اورارتوئیان پرستنده خالدی خدای ماه( بیگانھ کیشانآیینی 
ری یعنی بھ عب( محشردر پای این کوه سھ قصبھ قدیمی بھ نامھای . ھم بھ زبان عبری بھ ھمین معنی محل تجمع است

از این میان . وجود دارند) محل پر آب و آبزار( ایگدیرو ) محل ارگ( ارگاورو ) محل تجمع مردم، روزنگلی حالیھ
کشتی ماه (معنی لفظی اولی بیانگر خبر منابع اوستایی و پھلوی و مفاھیم دومی و سومی بیانگر رسیدن کشتی نوح 

بھ لفظ ھیتی است کھ می دانیم در نزد ارامنھ  نیز بھ ھمین نام کوه یعنی کوه آزاد  آراراتبھ کوه ) ایزد ماه= خالدی
                                                                                                                        .        معروف بوده است

وان ھً دریاچ سمت در واقع شھرھای کھن معروف اسامی لفظی معنی  
 

و شھر چوب بری و ) باغگیش( بتلیس، )ھیتی بھ معنی شھر عسل ملید، ملیتنھ(ماالتیادر این سمت نام شھرھای کھن 
دیده میشوند کھ معانی لفظی آنھا در  بلثو  ارجیش، )آمد سترگ، دیاربکر= قره آمد( آمید، تاتوان، موش، اخالطقالیبافی

= گش-بغعلی القاعده پتراوس یعنی دارای چشمھ بالنده، یا ھمان ( بتلیس: دزبانھای مختلف محلی مربوطھ از این قرارن
یا ھمان ) شھر گذرگاھی استوار( آمید، )شھر کنار دریاچھ( تاتوان، )محل دارندگان مواشی( موش). دارای چشمھ غنی

محل ارگ و ( جیشار، )خالط، محل خریطھ  و نجاری( اخالط، )پکر/دیوار استوار گذرگاھی؛  دیوار پھر( دیاربکیر
:                                                است) بیشھ= علی القاعده تبدیل حروف ھمان ورشَ = بھ معنی بیشھ( بلثو ) دژ  

: در باب شھر عمده این منطقھ یعنی دیاربکر یا ھمان آمید کھن در فرھنگ دبا از مقالھ محمد آصف فکرت می خوانیم 
روز و  4وی مسافت آمد تا موصل را ). 75ص (ھ مخرج آب دجلھ از باالی شھر آمد است اصطخری آورده است ک"

ساختھ شده، توجھ ) بازالت(باروی شھر آمد کھ از سنگھای سیاه آتشفشانی ). 76ص (نویسد  روز می 3آمد تا شمیشاط را 
متر و شمالی ـ جنوبی آن  1‘700درازای شرقی ـ غربی باروی شھر ). ھمانجا(جھانگردان را بھ خود جلب کرده است 

این بارو . متر ساختھ شده است 5تا  3ای بھ پھنای  بر روی بارو جاده. متر است 5‘000متر و محیط باروھا  1‘300
اند، از برج و باروھا و سنگھای سیاه آن یاد  تر مؤلّفان و جھانگردان کھ این شھر را دیده بیش). ھمانجا(برج دارد  78

ص (مانند است  نویسد کھ باروی شھر آمد از سنگ سیاِه آسیاست و این سنگ در سراسر دنیا بی قل میابن حو. اند کرده
کند  ھای آھنین آن یاد می م بھ آمد رسیده، از باروی درونی و بیرونی و دروازه1046/ق438ناصرخسرو کھ در ). 201

ص (برد  را نام می) جنوبی(و باب التَّّل ) شمالی(، باب األرمن )باختری(، باب الّروم )خاوری(دروازۀ باب الّدجلھ  4و 
این دروازه مخفی را ). 140ص (آمده است  ھا را باب الّسر در ھنگام جنگ بھ کار می مقدسی نام یکی از دروازه). 11

تر  یاقوت نیز از قدمت و استواری شھر کھ از سنگ سیاه بر بلندی و قسمت بیش). ھمانجا(گویند  اکنون اوغرون قاپی می
توان با دست از آنھا آب برداشت، یاد  عمق آن کھ می ھا و چاھھای کم وار دجلھ بنا شده و از چشمھ آن در محاصرۀ ھالل

     )."                                                                                                                          66ص (کند  می
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عمر ابن جزیرهً  ناحیھً  در کھن شھرھایی نشان و نام  
 

) بھ زبان آرامی یعنی شھر دارای برج و بارو و کالت( ماردیندر سمت غربی شھر کنونی  جزیره ابن عمرنام خود نام 
و  عمرانرا با ) عمریھ( عمرو  آبانرا با  ابنچھ اگر . در آن سوی شرق آن معنی شھر آباد و عمران را داراست

بھ نظر میرسد این نام  بعداً در مورد قصبھ ابن . مطابقت دھیم؛ این معنی را بھ وضوح مشاھده می کنیم آبادیو  رتعما
معانی نامھای کھن شھر بزرگ منطقھ  .جایگزین شده است ابو دھیرعمر کھن بھ معنی فرزند معمر گرفتھ شده و با 

، )فردوس( فایھا، )شھر مقدس واقع در یال( بوذ اردشیر، )زنفون، یعنی جای برجستھ کنار آبی خبر گ مپسیال( موصل
. را می داده است و گویا در مکان موصل قدیمی قرار داشتھ است) شھر واقع در یال و کوھانھ(حدبھ و ) سبز(کادره 

. موجود بوده است بقردیبوده است کھ درعھد اسالمی بھ صورت  کردهظاھراً نام سرزمین باستانی این ناحیھ ھمان 
و ) زھاو/قصبھ محل کنار آبزار یا رود آبزارھا( بیت زابدیو شھرک مجاورش ) دارای ثروت بالنده( بیت باقردیمکان 

بھ ھمان ( زبارو  )بغ مھ(باخما بیت زابدی کھ مکانشان در قسمت شمال شرق شاخھ ھای دجلھ ذکر شده است با قصبات  
 پاپھیحتی از اصل صورت . صرفاً  با نام ًکردان مشابھت داردحتی شکل ظاھر این نام . مطابقت دارند) معانی مذکور

بھ لغت سانسکریت یعنی ( پاپکھ در اصل نام ایزد میتانی و ارمنی لغت . صحبت شده است کورتییا  کَردَ این نام 
نی است کھ در تثلیث ارم) متصدی نان و شراب مقدس لقب پیشوای دینی آیین میترایی، ھمچنین بھ معنی شبان گردنده

نام قبیلھ .. قرار است) ایزد گردندهً خورشید( میثره، تیگران و واھاگن بھ صورت باب یعنی درخشان بھ جای باب
بوده اند در این رابطھ قابل بررسی و ّمد ) ساسون حالیھ در غرب دریاچھً وان( آزوکھ ساکن کوھستان  کورتیباستانی 

و  در محاصره آبکھ می توانند بھ معنی سرزمین واقع  کورتیو  کردهی این دو نام باستانی این حوالی  یعن. نظرھا ھستند
حالیھ یعنی ناحیھ پر  باخمایظاھراً ھمان ( بقردیدیھ : "آمده است قتیبھدر عیون االخبار ابن . را بدھند کوه نشینان

ی بازار کاالھای پر در اصل بھ معن( سوق الثمانینبوده است کھ نامش  دیھ بقردی. کھ پس از طوفان ساختھ شد) ثروت
نوح چون  از کشتی بیرون شد، آنجا را پی ). خبر یونانیان بھ معنی جایگاه کاالھا سالتاکایظاھراً ھمان (است ) ارزش
از این رو امروز . چون ھشتاد تن بودند. و برای ھر یک از مردانی، کھ با وی در کشتی بودند، خانھ ای بساخت. افکند

است ولی این مفھوم نھ با نام قوم و نھ با نام  نیرومندو  پھلوانبھ اکدی بھ معنی  قردولغت . دخوانن سوق ثمانینآنجا را 
در عنوان مشابھھ . باید اساس وجھ اشتقاق آن بوده باشد ناحیھً پرثروتمیتانی  -منطقھ ھمخوانی دارد، لذا لفظ مادی

وفان کھ در کشتی بھ سمت کردستان ارمنستان موسی خورنی قھرمان ط -آرامی داستان طوفان در خبر مارعباس کاتینا
موسی خورنی در . است) اورارتویی خالدی ایزد ماهکشتیبان سراسری، منظور (کسیسوتریوس سفر میکند، نامش 

دارای حیوان توتمی قوچ  خالدیپسر قوچ وحشی، بھ جای ( سکایوردیاز  کسیسوتریوسرابطھ با خط سیر کشتی 
و ) محل آسایش و خوشی، ساسون( درسیمو کوه ) نیای اساطیری ھایاساھا، ارامنھ عقاب سرور،( ساناسارو ) وحشی

                                     . در رابطھ با نواحی جنوبی تر اورارتو یاد میکند) صاحب ارگ، خالدی( ارگامزانشخص 
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آن سوی و سمت در چند مناطقی و اورمیھ نام لفظی معنی  
 

و  آرمائیتبھ صور ) فرورتیش، سیاوش(در گزارش لشکرکشی ھای آشوریان در عھد فرائورت اورمیھ م شھر نا
در لشکرکشیھای دیگر در سمت . گرفت گسترده و رسا جایگاهاین دو نام را می توان بھ معنی . ذکر شده است اورمیاتھ

یاد شده است کھ مطابق  مھرانو، یا )اقع در گودیمحل و( مخرانوکرانھ ھای جنوب دریاچھ اورمیھ از ناحیھ ای بھ نام 
در سمت شھر اورمیھ اسامی برخی از روستاھای دارای مفھوم مبھم . در شھرستان مراغھ است) تھ آب= بناب( مھراوا

دارای نیروی ساقط کننده ( باراندوزروستا و رود خانھ : در زبانھای ُکردی و اوستایی با مفاھیم آنھا بدین قرار ھستند
دارای ( موانا، )جایگاه گچین( گن گچین، )واقع در بلندی( سرو، )ستون واقع در آب( اسپیر، جزیره )توران دارای بارس

 بالدوزلو، )بلندی سرخ یا نیرومند( برده سور، )محل سیالب( سیلوانا؛ )منطقھ پر آب و آبگیر( ایگدیر، )درختان تاک
 چره، )مانلو، محل خانمان بزرگ-کار( قھرمانلو، )حل خانمان کوچکم( زیرمانلو، )بُل دوزلو، پرنمک در زبان ترکی(
محل جمع آوری ( گرده بلیخ، )محل واقع در پس دره( دولھ پسان، )محل حوض و تاالب( شملکان، )محل چراگاھی(

جایگاه ( گجین، )محل دارای حصار گرد سراسری( دسگرد، )محل پر ریگ( ملوانھ، )محل سنگی( ھالنی، )زالزالک
                                                  ).                                           لو، محل آبگیر-شان-آو( اوسانلو، )فزاریعل

 

 
 

است و درسمت بندر شرفخانھ واقع ) سقف و اشکوب واقع در آب" (سمانھ -آو"نام دارد کھ در اساس  عثمانجزیره سمت چپ 
.ترادف و ھمخوانی دارد) در زبان ُکردی بھ معنی ستون( اسپیرکلمھً آوسمانھ با نام جزیره  . است  

 

)آذرشھر(  دھخوارگان معنی  
یعنی ساختن ) ذا(این نام مرکب از جزء اوستایی دا . نام دھخوارگان را بھ صورت داخرقان و دخرقان ھم ذکر کرده اند

کھ در لفظ می خواری و شرابخواری ) خوار(و دادن و پیشکش کردن و آماده کردن آیین دینی است و جزء خور 
بھ معنی محل  توفارگاننام آذری .  عالمت گان کھ پسوند نسبت یا بھ معنی مکان است بھ کار رفتھ است و) شرابخوری(

آذرشھر دارای باغھای انگور فراوانی . بدست می آمده است) کھ البد بعد از تھیھ آب انگور(منسوب بھ تفالھ انگور است 
گاسی (ھ قصبھ مجاور آن قاضی جھان کھ آن را بھ دھخوارگان نسبت می دھند متعلق ب) محل شکار(نام  نخیرخان . است
بھ نظر می رسد قصبھ ھایی کھ در ایران بھ نام خوارگان معروف بوده و ھستند، محل . بوده است) منطقھ پر گیاه= گیان

                        .                                                                                             تھیھ شراب انگور بوده اند
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 کرمائیل و ارمائیل اسطورهً  ھای ریشھ
 

باستانی باشد چنین ) ھرمز/شھر ثروتمند، شھر ایزد( ھرمزر لغت نامھ دھخدا در باب شھری کھ ھمان بندر معروف د
بسیار و  استھ ٴشھری است با خو. شھری است از حدود مکران . ارمئیل) اِخ . (اَ  . ] ارمائیل "[: توضیحی آمده است

بھ معنی ) ارمئیل( ارمائیلاین موضوع نشانگر آن است کھ ". ).حدود العالم . (یا نزدیک و بر کران بیابان نھادهبدر
نام ھمراه وی یعنی . زنده است بختیاریمفھوم نام لُران  و) ارامنھ( ارمننام  آرامش و خوشبختی خدایگانی باشد کھ در

کرمان  ( نھاکرمانشاباشد کھ نام شھر ) سگارتیان مادی یعنی مردم خانھ سنگی(ھا کرمانج بی شک ھمان  ُکرمائیل
سکاروتی مادھای (ظاھراً قبیلھ حکومتی ماد . زبان از ایشان باقی مانده استکرمانج و کردان ) جایگاه کرمانج ھا= َشیَن

باشد  سگارتیانینظر میرسد مسکن ھمان کھ بھ  کرماناز ھمین ریشھ است نام . از میان ایشان  برخاستھ بودند) نیرومند
  .کھ منابع آشوری ایشان را مادھای دور دست می خواندند

اژدیاک، آشتیاگ، ( اژی دھاکو ) منسوب دوست منش، منظور کورش= ھخامنشی(فریدون در شاھنامھ ضمن اسطورهً 
نام این دو بھ صورت نیای اساطیری ) رمنظور ُکرد و لُ ( ُکرددر رابطھ خاستگاه دو تیره قبایل دامپرور ) یعنی ثروتمند

 :منجی ایشان بھ نقل دھخدا در زیر عنوان ارمائیل چنین معرفی شده است
پادشاه زاده بودند یکی ارمائیل و دیگری کرمائیل  آورده اند کھ دو. نام پادشاه زاده ای است . اَرمایِل ])اِخ ( .اِ [ ارمائیل

حاک شدند و از آن دو تن آدمی کھ ضحاک میفرمود بکشند و مغز سر ایشان ض ، مطبخیهللاو ایشان بواسطھ ٴ خیر خلق ا
سر  کھ از کتف او برآمده بودند، حاضر سازند، یک تن را آزادمیکردند و بجای مغز سر او مغز را بجھت مارانی

دشت و جاھای  میگفتند کھ بروید و در گوسفند داخل میکردند، و ھر گاه چندی جمع میشدند بھر کدام چند گوسفند داده
) سروری) (برھان قاطع) (جھانگیری . (اوالد آن جماعتند گویند کھ کردان صحرانشین از. خراب ساکن شوید

 ):شعوری(
 دو پاکیزه از گوھر پادشا

 پارسا دو مرد گرانمایھ ٴ
  یکی نامش ارمایل پیش بین

 . فردوسی.   دگر نام کرمایل پاک دین

بیوراسب توزیع کرده بود بر مملکت خویش دومرد ھرروزی ، تا  شتن آنست کھو بردا)) سده ((اما سبب آتش کردن 
نیکدل و نیک  ۞ نھادندی کھ بر کتفھای او برآمده بود و او را وزیری بود نامش ارمائیل مغزشان بر آن دو ریش

چون افریدون او را بگرفت ، سرزنش کرد . بدماوندفرستادی  کردار، از آن دو تن یکی را زنده یلھ کردی و پنھان او را
وی  پس با. من آن بود کھ از دو کشتھ یکی را برھانیدمی ، و جملھ ٴ ایشان از پس کوه اند و این ارمائیل گفت توانائی

بام خانھ خویش آتش افروختند،  او کسی را پیش فرستاد و بفرمود تا ھر کس بر. و نگرنداستواران فرستاد تا بدعوی ا
نزدیک افریدون بموقع افتاد و او را آزاد کردو بر تخت  پس آن. زیراک شب بود و خواست تا بسیاری ایشان پدید آید

 ".ھ ارمایل شودرجوع ب .)258التفھیم بیرونی ص. (ای َمھ ِ مغان  زرین نشاند و مسمغان نام کرد

بر قیاس نام ایشان (در مروج الذھب مسعودی روایت منشأ ُکردان بھ نحو دیگری ذکر شده است و ایشان زادگان مطرود 
ذکر شده اند کھ ) مرد صلح، منظور ھمان کورش ھخامنشی(و کوھستانی کنیزان سلیمان ) طرد کنید= با کلمھ اکردوھن

 .عباسی از آن بیشتر مشھود است -خلفای امویجنبھ تحقیر قومی ایشان از سوی دربار 

آمده است کھ از جملھ در روایت بھ خورد ماران ضحاک  پدید این اسطوره خود بر اساس اسطوره ھای کھن تری
و ) آخیگر کتاب آرامی و یھودی توویت، آترادات پیشوای آماردان( کاوه آھنگرداده شدن پسران ) آّشور، مردوک(

بھ نزد آلیات پادشاه لیدیھ کھ گویا گوشت فرزند حاکمی مادی را بھ ) کی خشثرو( کیاکساردربار پناھنده شدن سکائیان 
بھ درباالر آشور ) ایرج، چیش پیش دوم( آروّکوخورد پدرش داده بودند و ھمچنین واقعھ بھ گرو گان فرستاده شدن 

پر (یر مطابق روایات پھلوی افراسیاب در مورد اخ. بانیپال شاھد قسمتھایی از متن این روایت شاھنامھ ای ھستیم
. را بھ قتل میرساند) آروّکو( ایرجاز خاندان ) ھخامنشی، منوچھر( منوشپسران ) تازه تر( نوترو ) تازه( فرش، )آسیب

مارتاش یا ماروش، اژی ( ماردوشو ) خدای ملی آشور( آّشورمترادف خدایان ھمسان ) خندان(حاک ضً در واقع عنوان 
وی وی  ضحاک ماردوشمی توانست بھ، بھ کام  آروکوبھ گروگان رفتن . بوده اند بابلخدای ملی  ردوکمعنوان ) دھاک
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) در اساس منظور پارس(بھ نزد قوم خود  آروکوکتاب روت تورات اشاره ای بھ بازگشت ھمسر و خانواده . تلقی گردد
را در نقطھ مقابل ھخامنشیان  ھرودوت سلسلھ پادشاھان ماد. دارد کھ بدون حضور ھمسرش صورت گرفتھ است

مخلوط  و مغلق است چھ ھم متعلق بھ  منوچھرروایات مربوط بھ . نامیده است) یعنی خاندان پیشین( فرتریان) نوذریان(
 خشثریتیکھ بھ ھمراه دوساننی در قیام ) فرمانروای ماد غربی( مامیتی آرشوھخامنشین نخستین است و ھم نشانگر 

اینکھ تقدیر این دو فرمانروای ماد بعد از کنار رفتن متحدان سکایی و کیمری ایشان و . ھ بودعلیھ آشوریان شرکت جست
بھ شھر آمل چھ شد، منابع آشوری اطالع خاصی بھ ) کار کاشی(ماد از کاشان ) کیکاوس( خشثریتینقل مرکز حکومتی 

چون مطابق اساطیر . بوده اند) کی اپیوه( اوپیتھاحتمال میرود این دو تن ه در شمار چھار تن پسران . دست نمی دھند
پادشاه سرزمین ( کیکاوسملی در اوستا و شاھنامھ ھر چھار برادر در مقام فرمانروایی بودند و صرفاً ارشدیت با 

بھ ھر حال در ھنگام لشکرکشی آشوریان برای تسلیم . بود) کرکس(= ارزیفیھدر کنار کوه ) پادشاه ناحیھ کاشان= چشمھ
معلوم نیست . یعنی بھ صلح تن در داده بودند. در شھر آمل، اینان در سر راه  ایشان قرار نداشتند خشثریتیو مذاکره با 

ھمین قدر می دانیم . ھخامنشیان بھ رھبری کمبوجیھ اول و کورش اول در قیام  مادھا علیھ آشوریان چھ موضعی داشتند
گرچھ . یاست دور نگھداشتن ایشان از مادھا می کوشیده اندپسر کورش اول در س آروکوکھ آشوربانیپال با گروگان بردن 

 کمبوجیھبا ) سیاوش -فرائورت( آستیاگ اولروایات اساطیری و تاریخی بعد مشخص می نمایند کھ ازدواجی بین دختر 
گستھم، پر ( آریارمنھو ) توس، تنومند، پھلوان( کورش دومصورت گرفت و از  آن ) در اینجا منظور چیش پیش دوم(

 ایرجدر روایات پھلوی این دو در مقام پسران . بدنیا آمدند آستیاگ اولفرزند ) کیخسرو( کی خشثروسپھساالران ) زور
کورش نامھً گزنفون، در . معرفی شده اند) ناستوده( آناستوخو ) پیروزمند( وانیتاربھ نامھای ) شخص نجیب= آروّکو(

می نماید کھ سردار محبوب ایرانیان مادی و پارسی بوده صحبت  کی خشثرودوم سپھساالر  کورشاساس از ھمین 
بعد از این عھد وارد اساطیر  )، کورش سوممرد صلح( سلیمانو ) عزیز؛ کورش دوم( داوددر واقع عنوان . است

 کورشاوستا . گواه این امر است) مزار سلیمان/ماذار( مادر سلیمان. توراتی شده و با روایات بومی در آمیختھ است
دوست منسوب بھ یعنی  ون-ایتی-فری( فریدونو شاھنامھ بھ نام ) سومین، سومین کورش( ثَرتئونھرا با عنوان سوم 
در شاھنامھ . نبوده است) ، ّضحاک مادیاژدیاک( آستیاگ دومنامیده است و وی نواده دختری ) ھخامنشی= منش

در میان سرما و بوران مطلب مھمی ) اتدوم تور] فاتح[=خنوخ(فردوسی در رابطھ با عروج و ناپیدایی کی خسرو 
نیز بھ ھمراه سران دیگری از ایرانیان ) آریارمنھ( گستھمو ) کورش دوم( توسآن اینکھ سرداران وی یعنی . نھفتھ است

موضوع برف و سرما از معنی  لفظی . زیر آوار برف و سرما تلف شدند. بعد از اینکھ در کنار چشمھ ای توقف کردند 
 .اخذ شده است کھ این دخمھ در آنجا قرار گرفتھ است) دارای چشمھ و آب چکیدنی و برف و باران= رزاو( شھر زور
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  سوم کورش و دوم کورش ھای دخمھ محل باب در جدید بررسی یک
 

 یعنی ھمان سپھساالر توس اوستا و شاھنامھ، محبوبیت بی نظیری در عھد خود و نزد کورش دوماز آنجاییکھ 
در . لذا باید برای وی مقبره و دخمھ ای در پارس متصور شد. ھخامنشیان و ملل امپراطوریھای ماد و پارس داشتھ است

کیاکسارس، ھوخشثره، کی ( کی خشثروواقع آن کورشی کھ گزنفون در شاھنامھ محبوب ملل خاورمیانھ  و سردار 
گزنفون بھ . است )اوستا و شاھنامھوِس ت ساالرسپھ( کورش دومنیای پدری  کورش دوممعرفی کرده ھمان ) خسرو

وی در جنگھای رھایی بخش . صراحت میگوید کھ وی بھ اکرام و احترام نزد خانواده خویش در پارس در گذشت
سپھساالر شرکت جستھ و مطابق شاھنامھ و اوستا در این عھد ) گستھم( آریارمنھایرانیان بھ ھمراه برادر کوچک خود 

عظمتی کھ یونانیان از مقبرهً و باغ محل . برابری میکرد کی خشثرونظر مقام و محبوبیت با دایی خویش بود و از  ایران
کورش در واقع محبوبیت بی نظیر ھمان . نموده اند بھ ھیچ وجھ با آن مقبره موجود مطابقت نمی کند کورش سومدخمھ 

مزار ( مادر سلیمانا می توان ساختمان دخمھ لذ. بوده است کھ محبوبیت کورش سوم را دو چندان مینموده است دوم
، یعنی جایگاه سلیمان زین دان( زندان سلیمانچھ در نقطھ مقابل آن . را متعلق بھ ھمان کورش دوم دانست) سلیمان

بوده  مادر سلیمانبا دیواره با عظمتش وجود دارد کھ در واقع نوعی بزرگتر آن مقبرهً ) اسباب و ابزار نظامی سلیمان
را بھ وضوح محل  زندان سلیمانو عظمت و سر سبزی این مقبره ھمین اثر باقی مانده  سلیماناشتراک در نام . است

حاوی  مادر سلیمانبر عکس مکان سنگالخی و نھ چندان با عظمت . نشان میدھدکورش سوم باغ و دخمھً با عظمت 
این موضوع ھمچنان مورد . صحبت داشتھ اندمشخصات آن توصیفاتی نیستند کھ یونانیان از باغ و ساختمان معظم آن 

بھ . بزرگ پنداشتھ اند کورش مقبرهً ولی در میان دوستداران آثار باستانی ایران آن مزار سلیمان . بحث باقیمانده است
. سبب ھمین ھست کھ سنگھای آن کاخ با عظمت بھ غارت رفتھ و مقبره نسبتاً ساده  پدر بزرگ سالم بر جای مانده است

بھ سان برجی در درون باغی بود و مطابق آریستوبول آن بنا بھ سبب اجناس   کورش سومخبر استرابون مقبره مطابق 
آپ پیان می گوید نعش روغن بلسان مالیدهً  . گرانقیمت حتی در زمان خود اسکندر توسط دزدان و غارتگران چپاول شد

نبھای او را روی میزی از طال گذارده، یا بھ دیوارھا را روی لوحھ بزرگی از طال قرار داده  و البسھ گرا کورششده 
نزدیک مقبره اطاقی ھم ساختھ بودند، کھ مغ ھایی در آن سکنی داشتند، مقبره را حفظ و ھمھ روزه قربانی . آویختھ بودند

مورد در . اونسیکریتوس یکی از ھمراھان اسکندر آرامگاه کورش سوم را یک برج نھ طبقھ تشریح کرده است .میکردند
سنگي بلندی با ) برج(در حاشیھ شمالي محوطھ كاخ ھا در سلطھ ویرانھ ھا دیواره " :بنای زندان سلیمان می خوانیم

. معروف است زندان سلیمانبھ  این ساختار بھ شدت آسیب دیده و. متر قرار گرفتھ است 14ارتفاعي نزدیك بھ 
و یا كمي  زمان كوروش ھً زندان سلیمان ساخت، اما برج. است نزدیكترین نمونھ مشابھ بھ آن كعبھ زرتشت در نقش رستم

شھبازی بھ درستی این بنا را مقبره پنداشتھ و افرادی دیگر با توجھ بھ معنی لفظی زین دان سلیمان آنجا  .پس از اوست
ین دخمھ ھا مشکل فرھنگی ما تنھا در عدم تعیّن درست ا).  یادگار تاریخ(" .را محل ابزار و آالت کورش دانستھ اند

= ثراتئونھ( کورش سومقبول دارند کھ این کورش کبیر،  خشایارشاو نھ نوشتھ  ھرودوتچون اساساً نھ خبر . نیست
گویا ھنوز در فرھنگ ایران باید تاریخ ). قھرمان اصلی کورشنامھ گزنفون( کورش دوماست نھ ) سومین کورش

          .                                                             نکرد اساطیری ملی را بھ خوارزم کشید و با تاریخ مدون قاطی
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اند داشتھ اختصاص بدانھا پاسارگار حکومتی قصرھای کھ ای ویژه کاربرد بر تحقیقی نظری  
 

معروف شده اند؛ با توجھ  بھ سکوھای محل سوار شدن بر اسبان و مذبح  کاخ دروازهو  بارعامیرانھ ھایی کھ بھ کاخ و
خدای ملی  معبددر واقع  دیوان خانھ. کشور بوده است بزرگانو  مؤبدانو  جنگاورانپلھ کانی بھ وضوح نشانگر محل 

ایزد خردمند ( وارونا، )مرغ آسمان( اندروایو  وایوسامی شکل پارسھا بوده است کھ بھ ا گریفون داناییو  آسمان
 ھوروسشکل مصری  گریفوناست کھ داریوش آن را با خدای آسمان ) سیمرغ حکمت، نزد سومریان( آنزو، )آسمان

و  زمینو  خردبھ نظر میرسد این طرز معماری برای ایزد . بوده استمکعب معبد این ایزد بھ شکل . مطابقت داده بود
در  کعبھتبدیل بھ خدای مخصوص ) ھبلبعل معبد آبھا، ( ائابعلھمانکھ در شکل . بوده است) انکی( ائای ژرفی بابلی آبھا

محل توجھ = گاد-آر -پئسھ( پاسارگادیعنی مترادف قربانگاه در زبان سومری بھ معنی ) پارسو( پارسنام . شده بود مکھ
                                                                                           .                   در زبان پارسی است) و زیارت

 
 یکی از دو مذبح آیینی پاسارگاد پیش عمارت بار عام

از منبع نامشخص و نویسنده یا نویسندگان نامشخصی کھ مربوط بھ منابع رسمی کشور بوده اند در وبالگ یادگار تاریخ 
مطالبی کھ در (چنین اطالعاتی در باب قصرھا و ساختمانھای پاسارگاد در اختیار خوانندگان آن قرار داده شده است 

لگھ مرتفعی است در شمال غربی استان پاسارگاد یا دشت مرغاب ج): "اینجا نیاز بھ بررسی آنھا نبود از آن حذف شد
شكل آن بھ مستطیلی می ماند كھ در شمال  .فارس كھ در دامنھ تپھ ھا و كوه ھای منشعب از جبال زاگرس واقع شده است

در واقع در جنوب (كیلومتر طول دارد و قسمت پایینی آن  25كیلومتر عرض دارد و در شرق و غرب حدود  12-10
تنگ « متر عرض دارد و  500تا 200كیلومتر طول و  12و بھ تنگی منتھی می گردد كھ  .نوك تیز می شود) غرب

.                                             خوانده می شود و پاسارگاد را از كوتاھترین راه بھ جلگھ سیوند می رساند» بالغی  
                                                                           موقعیت جغرافیایی پاسارگاد در كشور ایران                    

بخاطر ھمین رودخانھ پلوار، جلگھ پاسارگاد ھمیشھ .  دشت مرغاب یا جلگھ پاسارگاد را رودخانھ پلوار سیراب می كند
                                                                .                                            بارور و نشیمنگاه اقوام بوده است

. كیلومتری شیراز، در فاصلھ سھ كیلومتری جاده آسفالتھ شیراز بھ آباده قرار دارد 138محوطھ باستانی پاسارگاد در 
مساحتی تقریباً  دشتی كھ پاسارگاد در آن واقع شده، ھمانطور کھ اشاره شد، بھ نام دشت مرغاب نامیده می شود و

.                                                                    متر از سطح دریا دارد 1200كیاومتر و ارتفاعی حدود  15*20  
پاسارگاد را راھی شاھی بھ تخت جمشید و شوش پیوند داده، ھرتسفلد و دیگران آثار این راه را در جلگھ مرغاب یافتھ 

شمال وارد می شده و از مغرب تل تخت می گذشتھ و بھ كنار آرامگاه كورش می آمده و سپس یكراست بھ اند كھ از 
شیراز  -بعدھا این راه بھ طرف شرق كشانده شده است، بھ گونھ ای كھ جاده شاھی اصفھان. تنگ بالغی می رسیده است

ب شرقی سرازیر می شده و در جنوب شرقی از سمت شمال، از دو سھ كیلومتری مشرق رودخانھ پلوار بھ جنوب و جنو
از میان این راه ، جاده ای عمومی بھ دھكده مادر سلیمان یا مرغاب می رسد كھ اكنون . بھ تنگ بالغی می رسیده است

، یكراست بھ سوی آرامگاه كوروش )تازه احداث(بھ روستای بھ نام پاسارگاد معروف است و پس از گذر از پلی فلزی 
.                                                                آن جا بھ شمال و شرق پیچیده و آثار دیگر را دور زندمی رود تا از   

               معماری آرامگاه کورش                                                                                                          
ولین بنایی كھ در بدو ورود بھ محوطھ تاریخی حفاظت شده پاسارگاد با آن مواجھ می شویم بنایی موسوم بھ آرامگاه ا

كوروش كبیر میباشد، این بنا ساختھ شده از قطعات سنگھای بزرگ سفید آھكی است كھ روی ھم قرار داده شده اند و 
.           و ھمچون ھرم خودنمایی می كند را ایجاد می كنند صفھ آرامگاه را كھ متشكل از شش ردیف پلكان مرتفع است  

64 
 



 5/57متر و ارتفاع سھ طبقھ دیگر ھركدام  05/1، طبقھ دوم و سوم ھركدام 65/1از شش طبقھ صفھ ارتفاع طبقھ زیرین 
ھ اتاق متر می باشد، در حالی كھ مساحت طبقھ ششم ك 30/12*  35/13مساحت اولین طبقھ صفھ . سانتی متر می باشد

.                                                                           متر می باشد 35/5*  40/6آرامگاه بر روی آن قرار دارد   
وصل كرده اند و از ھیچ گونھ مالتی جھت ) خاص ھنر ھخامنشی ( قطعات سنگھا را با بست ھای آھنی دم چلچلھ ای 

.                                                                                                       فاده نكرده انداتصال سنگھا بھ ھم است  
.                                                                 متر می باشد 10/11در حال حاضر ارتفاع آرامگاه از سطح زمین   

.                                                    سانتی متر می باشد 5/327متر و بلندای آن  17/2*11/3امگاه اندازه اتاق آر  
ھرتسفلد برای نخستین مرتبھ . متر می باشد 50/1ضخامت دیوارھای این اتاق . این اتاق در گذشتھ درسنگی داشتھ است

.                                             اخ ھای پاشنھ درھا مشخص استمتوجھ می شود كھ اتاق دارای دو در بوده و سور  
.                   سانتی متر ارتفاع است 85متر طول و  75/4قسمت شیب دار باالی اتاق كھ دو قسمت می شود دارای   

الی در اتاق آرامگاه كوروش توسط استروناخ برای نخستین بار یك دایره برجستھ در روی سنگ با. ش.ه 1349در سال 
.                                          دیده شد كھ قسمت باالی آن از بین رفتھ،استرو ناخ آن را نمادی از اھورامزدا می داند  

                                                                       كـــــــاخ دروازه 
استروناخ یا كاخ نقش برجستھ دار ھرتسفلد، دروازه پاسارگاد بھ شمار می رفتھ و در منتھی الیھ  R كاخ دروازه یا كاخ

طرح آن بھ صورت تاالری بوده .متری جنوب شرقی كاخ بارعام واقع شده است 200مجموعھ كاخ ھا در فاصلھ 
بلند و چھار درگاه بوده  متر كھ دارای دو ردیف چھارتایی ستون 5/25متر و عرض  5/28مستطیل شكل، بھ طول 

درگاه ھای شمال شرقی و شمال غربی اصلی بوده اند و دو درگاه دیگر فرعی تاالر كاخ دروازه اطاق شكوھمندی . است
متر مربع و سنگ فرشی از تختھ سنگھای خوش تراش سفید مرمرین داشتھ كھ بعدھا ھمھ را از جا  542بوده با وسعت 

سانتی  160متر و ارتفاعی  2*2كعب ھای مضاعف یا دو پلھ ای با قاعده ای متجاوز از كنده و برده اند، زیرستونھا م
متر بوده است كھ از سنگ سیاه نیك تراشیده شده، درست كرده بودند و روی آنھا را شالی از سنگ سیاه پاكتراش ولی 

با توجھ بھ خصوصیات . ھا نھاده بودندبی پیرایش گذارده و قلمھ ھای ستون را ھمچون استوانھ ای بلند و بی پیرایھ بر آن
ستونھا گویا از گاوھای دو سر درست شده بودند كھ رویشان بھ سوی . متر رسیده است 16بنا، ارتفاع درونی تاالر بھ 
                       .                                                                                             درگاھھای اصلی بوده است

شده بودند و در ) ازسنگ سپید(سانتی متر ازاره بندی  70دیوارھای تاالر بسیار كلفت بوده و در داخل تا حدود 
درگاه ھای اصلی ظاھراً در حدود .خاردارای نیم جرزھای پھن چند پلھ ای بوده اند كھ بر استقامت آنھا می افزوده است

.                                                                          متر عمق داشتھ اند 5/4پھنا و  متر 20/3متر بلندی،حدود  9  
كف درگاه از سنگ سیاه خوب تراشیده پوشیده شده است و جرزھایی از سنگ سفید مرمر نما داشتھ اند كھ بر ھر كدام 

در تخت جمشید،جرزھای درگاه ورودی بھ » دروازه ملل«بمانندچنان می نماید كھ در این ھم . نقشی وجود داشتھ است
در درگاه ھای فرعی كھ در میانھ دو جناح طولی تاالر تعبیھ كرده بودند،جرز و كف . نقش گاو بالدار آراستھ بوده است
رگاه نقش بر ھریك از چھار جز این دو د. متر عمق داشتھ است 55/1متر پھنا و  80/1از سنگ سفید بوده و ھر درگاه 

بھ خط میخی تراشیده ) فارسی باستان، عیالمی و بابلی(یك موجود طبیعی یا خیالی و بالی سر آن كتیبھ ای سھ زبانی 
، )تصویر سمبلیک کورش(از این چھار نقش اصلی،تنھا یكی، در شمال غربی،مشھور بھ صورت انسان بالدار . بودند

                                                                                                       .                            باقی مانده است
                                                                                                                                        كاخ بارعام 

چون یك ستون ( نامیده » كاخ ستون دار « می خواندند و ھرتسفلد آن را » دیوان خانھ « ساختمانی را كھ ایرانیان بقایای
 1250مشھور شده در » كاخ بارعام« یاد کرده و بعداً بھ  S و استروناخ از آن بھ عنوان كاخ) آن بر جای مانده است 

مشتمل بر یك تاالر مركزی و چھار ایوان در » اخ بارعام ك« . متری شمال شرقی آرامگاه كوروش واقع شده است
متر و ارتفاعی كھ  14/22متر، عرض  35/32تاالر كاخ بنایی رفیع و مستطیل شكل بوده با طول . اطراف آن بوده است

           .              استوار بوده است) در دو ردیف چھارتایی(ستون  8سقف آن بر . متری می رسیده است 18تا بام بھ 
در این كاخ ھم دو نوع سنگ سیاه و سفید آھكی بكار رفتھ است، زیر ستونھا سنگ ھای سیاه و شالی و قلمھ ستونھا 

سر ستون ھا ھم بھ شكل جانوران و سر از سنگ .از سنگ سفید مرمر نما بوده است) تكھ 4متری مشتمل بر  12قلمھ (
سرستون ھای اسب مانند . و گاو و اسب یافتھ اند) شیر شاخ دار(ال سیاه بوده ؛ آثاری از سر ستون ھای شیر، شیرد

.                                                                                                                         خاص این بنا می باشد  
سانتی متر تاالر را بھ  162سانتی متر و عمق  206ھنای درمیانھ ھر یك از چھار دیوار، در گاھی از سنگ سیاه بھ پ

جوانب این درگاه را نقوشی آراستھ،آنچھ باقی مانده در دو جرز درگاه شرقی و دو در . ایوان جانبی وصل كرده است
                                       .                                                                                    شمالی و جنوبی است
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مردی برھنھ پای با جبھ ای كھ با زینتی چون فلس ھای ماھی آراستھ شده و دامنی كوتاه در : نقوش درگاه جنوب شرقی 
جلو و مردی كھ پای و سم گاو دارد و دمی بسیار آراستھ و مزین بھ گل و در دست چوبی گرفتھ كھ سر آن در عقب بھ 

.                         جھت پای این دو نشان می دھد کھ رو بھ سوی ایوان تاالر می رفتھ اند. ھی گردیده استدرفشی منت  
این جانور پاھایی . پاھای برھنھ یك انسان را نشان می دھد كھ جلو یك ھیوال راه می رفتھ : نقوش در گاه شمال غربی

.                                                                          یده استچون چنگال عقاب داشتھ و ردایی بسیار آراستھ پوش  
بقایای نقش سھ مرد برھنھ پای بلند جبھ را نشان می دھد كھ سھ جانور سم دار را بھ دنبال : نقوش درگاه جنوب غربی

                                                                               .                                                            می كشند
                 كاخ اختصاصی                                                                                                                  

بقایای كاخی واقع است كھ مختصات » بوستان پاسارگاد « و شمال شرقی »كاخ بارعام « متری شمال غربی 230در 
استروناخ این کاخ . شھرت یافتھ است» كاخ اختصاصی« یا » كاخ نشیمن « یك بنای مسكونی را دارد و از این روی بھ 

Pرا کاخ » كاخ جرزدار «  تا آغاز سده بیستم چون تنھا یك جرز سنگی از این كاخ بیرون از خاك بود، آن را. می نامد
با یك ) ردیفی5*6(ستونی  30متر میباشد با تاالری  42متر و عرض  76طرح این كاخ مستطیلی بھ طول . می نامیدند

ھرایوان دو اتاقی جانبی . درغرب بوده است) 2*12(در شرق و ایوانی ستونی ) ردیفی2*20(ستونی  40ایوان داراز 
بھ ایوان متصل كردند كھ در مركز قرار نگرفتھ و از سمت شمال واقع شده دو درگاه بزرگ تاالر را . ھم داشتھ است

.       اند  
                نام و وجھ تسمیھ پاسارگاد                                                                                                     

سلیمان بھ عنوان آرامگاه كوروش و دشت مرغاب بھ عنوان پاسارگاد قدیم  نزدیك بھ دویست سال از اثبات مشھد مادر
نخستین كسی كھ . سخنان بسیاری عنوان شده است» پاسارگاد«می گذرد و در این مدت نیز درباره صورت و معنی 
بوده است و نام مھمترین طایفھ و عشیره پارسیان » پاسارگادی«اظھار نظر كرده است ھرودوت می باشد او می گوید كھ

.                                                      ھخامنشیان از این طایفھ برخواستھ اند  
نخستین كسی كھ نام پایتخت كوروش را یاد كرده ، كتزیاس پزشك یونانی داریوش دوم و اردشیر دوم ھخامنشی است كھ 

بر » نزدیك پاسارگاد« وی نوشتھ است كھ كوروش در . ھ استدر ایران می زیست و البد بھ این نام آشنایی كامل داشت
.                                                                                                              آخرین پادشاه ماد پیروزی یافت  

استرابو . را تاراج كرد» گنج پاسرگاد«ار پس از او آریستبولوس، از یاران اسكندر مقدونی، می گوید كھ این سرد
: جغرافیانویس و مورخ سده اول میالدی و ھمچنین نیكالئوس دمشقی و پلیانوس از پاسارگاد نام برده اند، پلینی می گوید

پلوتارخوس، . رودخانھ ای است بھ نام سیتپ گانوس كھ اگر بر آن ھفت روز كشتی برانند بھ شھر پاسارگاد می رسند«
چنانچھ . ، كوریتوس و استفانوس بیزانسی كھ در سده یازده و دوازده میالدی می زیستھ از پاسارگاد نام برده اندكنتوس

ارتباط داده » پارس، پرس«دانستھ و دستھ دیگر آن را با » پاسارگاد« می بینیم یك دستھ از روایات باستانی نام شھر را
بھ ھمراه نماینده بریتانیا در ایران بود در سفر نامھ خود  1812تا 1810در  اند تا جائیكھ بھ عنوان نمونھ ویلیام اوزلی كھ

» پارسھ گرد« را بھ نادرست یاد كرده اند و آن » پرسھ پلیس«تخت جمشید و پاسارگاد را یكی می داند و می گوید كلمھ 
                                                              .                                                »نشیمنگاه پارسیان« بوده یعنی 

:                                              در بررسی نوشتھ ھای صاحب نظران بطور كلی می توان اینگونھ نتیجھ گرفت كھ  
. نیست» پارس«ای میان این نام و بوده و رابطھ» پُُسر َگد« نام اصلی شھر پاسارگاد چیزی شبیھ                       - 

پُُسر (» گران گرزان« گرفتھ شده كھ » پاسارگاد«نام پاسارگاد از اسم قبیلھ شاھی پارسیان یعنی قبیلھ  - یا پَُزر یا پُُچُر بھ  
         .                                  معنی می داده است) معنی گران و سنگین و َگُر یا گدا بھ معنی گرز می باشد

كوه اركادر راداریوش كبیر . و نیز نوشتھ اند كھ پاسارگاد در اصل پس از كادرش یعنی پشت كوه اركادر بوده است  -
."                                                 ذكر كرده است) از ستون اول 11بند (ضمن نبشتھ ھای میخی خود در بیستون   

لذا نظر فوق در باب . د کلمات پارس و پاسارگاد بھ معنی محل قربانگاه دینی می باشندچنانکھ در آغاز متن گفتھ ش
.                                  وجھ اشتقاق پاسارگاد در پاراگراف فوق در این باب محلی برای توجھ و اھمیت جدی ندارد  
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دارند مبھم شکلی کھ غربی و شرقی آذربایجان کوھھای از برخی نام اشتقاق وجھ بر نظری  
 
کتابی بھ نام کوھھای آذربایجان توسط ھموطنان آذری ایوب زینالی فرید و حسن انداچھ تدوین شده کھ با کروکی شکل 

نقیصھ ای در زمینھ وجھ اشتقاق . رافیایی و شرایط اقلیمی آنھا ھمراه استکوھھا و توضیحاتی مربوط بھ موقعیت جغ
و زبان جایگزین و جدید یعنی آذری وجود دارد کھ تا آن جایی ) اوستایی و پھلوی(برخی اسامی کھن از زبانھای قدیمی 

:                      عمل آمد کھ در مجال و حوصلھ نگارنده می گنجید تالشی نھ چندان کافی و جامع بھ رفع این کمبود بھ  
ممش لی؛ کوه دارای ( ماماسلی؛ )ناوالر؛ کوه دارای دره ھای ناو شکل( لوالر، )عاری و سترده از درخت( آلما آغاجی

کوه دارای حصار و ( کوه وردین، )پًر َمَش، پر مرگ و مرده( پیر موسھ، )کوه مرده و بی بر( مورو، )بر آمدگی ھا
کوه ( قیسیر، )کوه ناوھا و شیارھا( گر نوه؛ )دارای سختی و ستبری و الیھ ھای سنگین و متکاثف کوه( کی غال، )دژ

بُز کش، سخت (ن کئچی قیرا؛ )دارای جایگاه نشست و زیست( قھن لی، )کوه پر خال و پیسھ( قوتور، )بی حاصل و نازا
، )ارای شکل مخروطی یا چشمھ سرخ و معدنید( قانقا، )قلھ سرور واقع در میان قلھ ھای دیگر کوھستان( کسرا، )گذر

دارای ( سامبران، )سیغا؛ دارای چشمھ زیبا  و نیکو( ساققا؛ )دارای تندی و سرازیری( شوند، )دارای دژ نیک( شئیور
 دیلگھ، )دارای قلھ دارای بر آمدگی و بر جستگی( دبیلگھ). سئنھ کاش، جایگاه عقاب( سنی کش، )بر بادگیر و سرد

دارای قلھ مرده از ( میشو؛ )در پایین واقع شده( نی ھت؛ )محل چراندن دامھا= شینگھ-چرا(چرشنبھ ، )تیزدارای قلھ (
کوه =تی-مارا( مارات، )کوه دارای چالھ( جلھ داغی، )گاو سار( جاوجار، )کوه چراگاھی( چیر داغ، )سرمای شدید

کوه نیکو و = یان-اور( اولیان؛ )با پای پیاده محل سخت گذر( پیلو؛ )محل دارای پی و  گودال بزرگ( پیغال؛ )ماران
ده سر سبز و پر ( آلیرد، )کوه با قلل مجتمع یا دارای چانھ( انگی؛ )ھوورشین، دارای بیشھ خوب( آوارشین، )شایستھ
، )آبزا(اوزو ، )کوه بی محصول و گیاه( ائینالی؛ )کوه سخت گذر( ارگنھ، )کوه نوک تیز و پرتگاھی( اربت، )درخت
کوه محل دوشیدن دامھا، یا زیبا ( سیغین دیل، )کوھان دار( قھنلی). ھمان بھره ور" ل"بھ " ر"طبق قاعده تبدیل( بھلول

کوه دارای پینھ یا ( پینھ، )کوه پر گل و الی و چشمھ زاری( زیغانو، )گومبتی، کوه دارای شکل گنبدی( گومتدی، )قلھ
کوه درختان = اورسین لی( ارسین لی، )کوه ماران کشنده( یمیر داغ، ]محل نشستن ابرھا= اورین[، )محل پایگاھی

دارای شکل مخروطی ( قانقالی، ])از پھلوھا[اووخ داغ، کوه سائیده شده( اوو داغ، )کوه سخت صعود( ارشق، )اورس
          ).            محل پناھگاھی واقع در اوج و میان کوھستان= گاس الی کوه(  قیزالر قلھ سی، کوه )یا دارای چشمھ
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  سومری کھن زبان و عربی فارسی، ترکی، زبانھای در  اعداد لفظی معنی در تحقیقی
 

ترکی اعداد  
 

دو، بھ شکل ترکی استامبولی ایقی یعنی ( ایکی). یک، نشان ساده بھ شکل شیار داغ شده برای شناسایی دامھا( بیر
اسب سفید؛ یا ھمان گو = آت-چھار، دور( دورت). چماق یعنی پرندهسھ، از ریشھ او( اوچ). تِشی آذری= دوک

). شش، زیر دستی؛ سینی و بشقاب( آلتی). پنج، از ریشھ بئشیک بھ معنی گھواره و ننو( بئش). اسب آسمانی رنگ=آت
-ھ، دوقنُ ( دوققوز). ھشت، از ریشھ سیگیت یعنی گریھ و زاری( سگیز). ھفت یا ھمان یتدی، بھ معنی کامل شد( یّدی

پنجاه، در دست حافظھ ( اللی، )َده، از ریشھ اوونماک، آرام شدن از گریھ و زاری( اون). اوز یعنی خود را زدن
از مفھوم این کلمات معلوم ). ھزار، یعنی بدین تعداد کھ رسیدی سوار اسب شو( مین، )صد، ببر( یوز، )نگھداشتن

نھرین بھ  ترکان مانوی آسیای میانھ رسیده بوده بلکھ متعلق بھ خود قبایل میگردد کھ آیین ندبھ مانوی نھ از مانویان بین ال
.                                                        ترک زبان بوده است کھ با آیین مانوی ھمخوانی و مطابقت یافتھ بوده است  

فارسی اعداد  
 

 سھ). توو، نیرومند، دو الیھ، کوھان دار( دو). ر زبانھای ژرمنید وانو  ائنک یعنی ساده، مترادف -از ریشھً اَاِو( یک
ی ژرمنی کھ اشاره فیراچخر،  تعداد پره ھای یک چرغ یا تعداد چرخھای یک ارابھ، بھ مثابھ ( چھار). ، سھ شاخھثری(

شی داشتن خشوشی، خو( شش). پی و اساس شمارش، بھ الھام از پنجھً دست(پنج ). فور است=بھ تعداد پاھای گوسفند
اشَت، خورد و خوراک، (ھشت ). سفید و نورانی و قدسی( ھفت). یعنی مادی و جنسی درزبانھای ژرمن سکسمعادل 

در زبانھای  نیوئیتی، در پایین قرار گرفتھ، معادل و مترادف -او-نی( نُھ، )در زبانھای ژرمن اوتّامعادل و مترادف 
سد کردن و بستن بستھ ( صد). در زبانھای ژرمن تِنو  تیّومارش معادل عدد  ایستادن، عدد انتھای واحد ش( َده). ژرمن

گرو، با ھم استوار، کامل -ن-ھزَ ( ھزار). زبانھای ژرمن با دست سد کردن، بستن شمارش ھوندراشمارش، معادل 
                             ).                                 بھ زبانھای ژرمن عدد بزرگ و سرکش انتھایی  توِسنمعادل تقریبی 

عربی اعداد  
 

 چھار(رابع ، )سھ یعنی روان و رام( ثالث). دو یعنی تا کردن و دو الیھ کردن( ثانی). یک، یعنی عدد پایھ و شروع( اول
شش یعنی جمع آوری و جا دادن کاال و ( ستھ). یعنی پنجھً دست پنج( خمس). یعنی محدوده بھ شکل چارچوبھ

). نھ یعنی فراخی و گشادی( تسع). ھشت یعنی روز خرید و فروش( ثامن). ھفت یعنی استراحت( سبت). محصول
).                                                                                                               ده یعنی روز معاشرت( عشر  

است )تایی ده جای بھ( تایی پنج شمارش پایھ بر کھ سومری اعداد  
 

 لی مو). سھ، یعنی عدد مقدس( اِش). دو، یعنی نماینده تعداد دو شاخھ( سینا). یک ، یعنی ساده، اساس، پایھ( دیس، اس
اوسو ). 2+ 5( ایسینا). 1+5شش یعنی (اش ). پنج،  یعنی چربی، روغن( ای، یا). چھار، یعنی تعداد پاھای چھارپا(
).                                                                                                         5+5(  وا). 4+5( ایلیمو). 5+3(  
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کمانگیر آرش ای اسطوره تیر موضوع بررسی و تفسیر  
 

بھ سوی ) مع آریائیانمحل تج( ائیریوخشوثمطابق تیر یشت از کوه ) اِره نیرومند یا پھلوان آریایی= خشیھ-ائیریو( آرش
مطابق اخبار عھد ." تیری انداخت) مرو رودبامیان یا سفیدکوه در افغانستان در سرچشمھ = کوه درخشان( خوانونتکوه 

در حالی کھ مرزھای نامشخص ایران و توران اساطیری در این . اعراب تا کھ مرز بین ایران و توران را نشان دھد
صرفاً لقب مادیای اسکیتی تصور میشده ) پر آسیب(بوده است کھ عنوان افراسیاب مشکل بر این . حدودھا نبوده است

فرمانروای مادی سمت قزوین و زنجان  و-آرش -مامیتیو خصم وی ھمانا  آرشزمان  منوچھراست؛ در حالی کھ از 
ه قصی القلب آّشور و اسرحدون پادشا)  پادشاه ماد در ناحیھ کاشان کیکاوس= خشثریتیبھ احتمال زیاد برادر (ھمدست 

مادھا بھ سوی شمال سرزمین ماد را مورد خشم   تورانی یا ھمان اسکیتیمراد بوده است کھ بعد از دور شدن ھمدستان 
سرانجام از فرود  اصلی حماسھً . ھر دو فرمانروای مادی بھ سوی کوھھای البرز پناه بردند. و یرانگری خود قرار داد

با کشتار  امپراطوری مادواقع شد و  آشور بانیپالپدید آمد کھ در عھد جانشین  آملشھر از البرز بھ  خشثریتیآمدن 
محل [ حصار شھر آملدر پای ) گرشاسپ، رستم( آترادات پیشوای آماردانتوسط  شھر آملمحاصرهً کننده آشوریان 

رشتھ کوه وی نیز بھ ) آرشو –در واقع مامیتی ( آرشبنا بھ اسطوره . مستقل شد و رو بھ گسترش رفت] ھفتخوان رستم
سخن بھ میان می   خشثریتیبا  مامیتی آرشودر اساس این حماسھ از قیام ھمزمان . پناه برده بود رویاندر سمت  البرز
چھار ) اپیوه فرمانروای مادی سمت شھر کاشان( اوپیتھو نّص صریح اوستا و کتب پھلوی  آشوریانمطابق اخبار . آورد

 دوساننیدو فرزند اولی ھمین نامبردگان فرزند سوم . ط مختلف ایران حکومت نمودندپسر داشت کھ ھمزمان در نقا
نامش در منابع آشوری ذکر . حکومت میکرده است) کرمان(و فرزند سوم کھ در سمت مادھای دوردست ) دوراسرو(

ذکر نموده ) ت ننمودیعنی کسی کھ دلیری ننمود، یعنی در قیام ماد شرک( کوی وی آرشاوستا عنوان وی را . نشده است
ایزد آھنگری و مسگری و رعد ( تیشترستاره رایومند و فرھمند  : "تیر یشت آمده است 38- 37در فقرات . است

را می ) بابلی ھا ایزدان مرگ و رعد آداد -اره، تیریونانیان در عرصھً علم نجوم کھن یا ھمان  ھرمسایرانیان، مطابق 
تازد؛ مانند آن تیر ) خلیج فارس یا دریای مازندران( فراخکرتت بھ سوی دریای ستائیم کھ چست بدان سوی گراید، چس

آنگاه اھورامزدا . در ھوا پّران کھ آرش، بھترین تیر انداز آریایی از کوه ائیریو خشوث بھ سوی کوه خوانونت انداخت
فرشتھً (ده ساختھ و از پی آن اشی امشاسپندان و مھر از برای آن راه آما. بھ آن تیر جان بدمید) ایزد عقاب وش آسمان(

بھ گردونھً سبک و چست بر آمده، از پی ) فرشتھً پرنده شکل گشایش و بخشایش(نیک و بزرگوار و پارندی ) توانگری
           ."                                                                    فرود آمد کوه خوانونتآن روان شدند تا اینکھ آن تیر بھ 

 –معلوم است اساس اسطوره حماسی اساس تاریخی درست ندارد و بھ رقابت و چشم ھم چشمی مردم مادی سمت میانھ 
فردوسی نیز در اصالت . آمل پدید آمده است -با مردم مادی و آماردی کاشان) مامیتی آرشومحل حکومت (قزوین 

.  آوردن داستان این اسطوره در شاھنامھ خود داری نموده استتاریخی این گفتھ ھای اساطیری تردید نموده و حتی از 
در کنار جیحون است کھ باید ناحیھ ) گوزی(بر درخت گردویی آرش در این اسطوره صحبت از فرود آمدن تیر 

 فرائورتو پسر ) سیاوش-فرود(یعنی فرائورت ) کی کاوس( خشثریتیدر عھد اعقاب . افغانستان مراد باشد جوزجان
 بامیانو بلخ بود کھ امپراطوری ماد از سمت شرق بھ ) کیاکسار ھرودوت، ھمان کیخسرو، ھوخشثره( خشثرو کییعنی 

بھ رھبری برادر زادگانش بدان نواحی رفت نھ بھ یاری خداوندگانی ) آرشو -مامیتی( آرشیعنی تیر . رسید جوزجانو 
                                                                                   .                                   کھ موبدان ردیف کرده اند
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کھن تبتی نقشھً  در بامیان و بلخ مرکزیت  
 

یعنی مکان (یعنی شھر رھبر آرمانی و پیروزمند  نام سیدذه پورای شھری بھشمال  در سمتنقشھ جھانی ھندوان  در
 بامیانو  مزارشریفو  بلخبلخ شایگان یعنی شھرھای باستانی سھ گلوی ناحیھً است مطابق با خوانده شده ) گوتمھ بودا

 بامیانو  بلخبعد از میالد  500پیش از میالد تا 500معلوم است کھ مردم ھندوستان و تبت در حدود دوران ما بین  .است
ھندوستان آن را بھ عنوان شھر رھبر آرمانی مردم . را بھ سبب مرکزیت آن بر جھان آیین بودایی تقدیس می نموده اند

. در رأس و شمال زمین قرار داده و در تبت آن را بھ عنوان مکان مرکزی آیین و جھان بودایی در میانھً زمین نشانده اند
در توصیف این مکان مرکزی نقشھً تبتی .در آنجا بوده است) دیر مرکزی بلخ( معبد نوبھار بلخکھ بھ سبب وجود ھمان 

است کھ بھ ارتفاع بامیان در بزرگ بودا نھ طبقھ است، اسم برده اند کھ ھمان محل مجسمھً ھای یا  صلیب شکستھباغ  از
در سمت جنوب شرقی  کاپیسیاست کھ در ) ماھایانا(=آیین بودایی بزرگ کھ عالمت  باغ چرخ. متر بوده اند 33و  50

لذا . است) ل باغ خدایگانیمح( بغالنھمان ) تان مقدس سرومحل درخ( باغ لوتوسبلخ و بامیان قرار داشتھ است و  
گروھی با عالیق ملی گرایانھ . راد نبوده استم نو ویھار بلخاین نقشھ ھم جز خود ھمان معبد  باغ نفیسدست آخر از 

یاسی در حالی کھ در عھد بودایی شدن تبت پاسارگاد شکوه س. بدون دلیل خاصی نقشھ مرکزی را پاسارگاد دانستھ اند
خود را از دست داده بود و این نقشھ ھم نقشھ راھبان بودایی تبت بوده است نھ عاشقان تبتی امپراطوری اشکانی و یا 

.                                   ساسانی آن ھم بھ مرکزیت تخت جمشید سوختھ و دخمھ ھای پاسارگاد و نقش رستم متروک  
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مصر بھ مسیح عیسی خانواده فرار  بررسی و نقد  
 

عالی ( رامھو  )بزرگ، محترم(، جلیل )تاجگذاری شده، تقدیس شده( ناصره، )خانھ غذا(بیت اللحم شھرھایی کھ بھ نام 
 راماتعیسی مسیح از آنھا یاد شده است؛ جملگی شھرک واحدی بوده اند کھ اکنون در رابطھ با زادگاه ) مقام و بلند

 -در اسطوره تاریخی فرار بھ مصر انجیل متی از فرار. نام دارد و در جنوب بیت المقدس واقع است) ترفیع یافتھ و بلند(
نامی  راشلبھ سمت مصر از  -مناحیمبھ ھمراه ھمسر و فرزند نوزادش منظور ) یھودای جلیلی و دو فرزندش( سھ مغ

کھ رابطھ با افکندن عقاب طالیی سمبل امپراطوری روم بر روی در معبد اورشلیم فرزندانش بھ قتل -کھ صحبت میشود 
یھود  مشتاقان آزادیفرزند زیپورایی بنیانگذار فرقھ  یھودای جلیلیچنانکھ اشاره شد فراریان خود خانواده . رسیده اند

فرزند مارقالوت موفق بھ فرار با قایق  ماتثیاسبر خالف وی ھمکارش . بوده است) زئالوتقھ فر( رومیاناز اسارت 
بھ احتمال زیاد  قایق بر روی بحرالمیت بھ سمت صحرای سینا رفتھ است تا از راه دریای مدیترانھ کھ نسبت بھ . شد

بودند تا آبھای سیاست سرکوب از بیش از یک دھھ ایشان در نزد آرامیان سمت صحرای سینا . اورشلیم دورتر است
بھ کشاورزی و دامداری پرداخت ) دره حاصلخیز( جتسمانیبعد از بازگشت در دره . آسیاب بیافتد و بھ وطن باز گردند

بھ اعدام . تشنج سیاسی دو باره باال گرفت) عیسی مسیح( یھودای جلیلیو چون با جمع شدن دو باره مردم در نزد 
میالدی نیز پسر  60حدود سال . عد دو فرزند بزرگش در قیامھای مشتاقان آزادی مقتول شدندیک دھھ ب. محکوم گردید

 گندوفاربعداً سھ تن اول عضو خانواده را مغان شرقی از والیت . گردید مقتولماسادا کوچکش در قیام بزرگ شھر 
وره منقول از متی نیز خشم بر در متن اسط. از والیات زابلستان و سیستان شمردند) گندآور پارتی، رستم زابلی(

را گریختن ھمین  یھودای جلیلیو ) یحیی( متاثیاسدر اصل نوجوانان شاگرد (افروختھ ھیرودیس برای کشتن نوباوگان 
کھ بھ نظر میرسد در ساقط  -راشلاما متاثیاس با عده ای از شاگردان از جملھ فرزندان  .اعالم شده است) حاخام(سھ مغ 

حدود دو دھھ بعد غاز مناحیم شورش نھایی . فعال بوده اند بھ قتل رسیدند) سمبل امپراطوری روم(کردن عقاب طالیی 
قصھ ھای شکست فرزندان یھودای  مرقسو  متینویسندگان انجیل اولیھ یعنی . بھ ویرانی اورشلیم منجر شد زئالوت

حذف کردند و یھودای جلیلی در مقام جلیلی کھ باعث رونق بازار زئالوتھا شده بود از رمان تاریخی و مذھبی خود 
منجی یعنی خود عیسی مسیح بھ صورت فرد بی زن و فرزند معرفی شد و سالھای عمر وی بیش از نصف اش خط 

ھمان یھودایی کھ . بھ طرزی زیرکانھ در روم از ضد رومی معروف اسم برده است یوسف فالویوساما منبع . خورد
این شرم آور است کھ بھ رومیھا خراج دھیم و افزون بر : " ه بود گفتھ بودبھ بستر مرگ افتاد ھیرودیسروزی کھ 

این گفتھ بھ طور ناقص در نامھ ھای رسوالن مسیحی بھ نام عیسی ." خدای متعال کسی را بھ سروری خود قبول کنیم
ی مذھبی فرار خانواده در انجیل متی رمان تاریخ. بدون اینکھ بھ اینھمانی این دو اشاره شده باشد. مسیح ثبت شده است

                                                                                    :                 قرار است عیسی مسیح بھ مصر از این

 مصر بھ فرار"

برگیر و بھ برخیز، کودک و مادرش را «: پس از رفتن ُمغان، فرشتۀ خداوند در خواب بر یوسف ظاھر شد و گفت۱۳
پس یوسف ۱۴».مصر بگریز و در آنجا بمان تا بھ تو خبر دھم، زیرا ھیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد

. و تا زمان مرگ ھیرودیس در آنجا ماند۱۵شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رھسپار مصر شد،
 » .پسر خود را از مصر فراخواندم«کھ  بدینگونھ، آنچھ خداوند بھ زبان نبی گفتھ بود تحقق یافت

لِِحم و اطراف آن ھمۀ پسران  اند، سخت برآشفت و دستور داد تا در بیت چون ھیرودیس دریافت کھ ُمغان فریبش داده۱۶
آنگاه آنچھ بھ زبان اِِرمیای نبی گفتھ شده ۱۷.دو سالھ و کمتر را، مطابق با زمانی کھ از ُمغان تحقیق کرده بود، بکشند

 : ، بھ حقیقت پیوست کھبود

و تسلی  گرید راحیل برای فرزندانش می .صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم رسد، صدایی از رامھ بھ گوش می«۱۸
 "».زیرا کھ دیگر نیستند یابد، نمی
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واخسئی و شاخسئی رزمی شعار کھن ریشھً   
 

کھ باھم ) یعنی گروه بیرون صف گسترده( واخسئیو ) بھ زبان پھلوی یعنی دارندگان چوبدستی( شاخسئیشعار رزمی 

مسلم بھ نظر میرسد برای رفتن بھ نبرد ھمین شعار رزمی و . تقسیم شعار  رزمی و مذھبی میکنند، ریشھ ای دیرینھ دارد

خصوصاً آن با  یک نوع رقص . ھموایی شاخسئی و واخسئی گویان باعث ھیجان رزمی و جوش و خروش میشده است

فکر میکنم ھمین نوع رقص جمعی رقص دستھ جمعی گم شده فارسی زبانھا و . ھمراه میگرددکھ چوبی گفتھ میشود 

شعارھای اضافی شاخسئی و واخسئی بعداً در عھد شاه طھماسب صفوی در ده روز  اول ماه محرم بھ . آذریھا است

                                                           :                                                          شکل زیر تکمیل شده است

)ازھم آوایان خارج صف(سئی؛ واخسئی -شاخ  

؛ حیدر)سزاوار(اولی   

 حیدر؛ مدد

 یا عباس؛ دخیلم

 یا امام؛ وای امام

 امام؛ شھید

 
 

اجتماعی و علمی اخالقی اصول  
 

عدالت و انصاف -1  
واقعیت و حقیقت -2  
عشق و محبت -3  
دی و رھاییآزا -4  
حرمت و حیثیت -5  
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انکی -اِآ زرین مجسمھً   
 
مجسمھ زرین بُز نر ریشداری کھ بالھای چسبیده بھ تنھ فلس دار کھ در موزه سوار بر پایھ ای ایستاده است، مشکوفھ از 

مطابق . ژرف استیعنی خدای خرد و نیرنگ پر شکل زمین و آبھای  انکی -اِئابین النھرین است کھ بھ وضوح نشانگر 
بھ شکل نیمھ انسان و نیمھ ماھی از دریا بیرون آمد و کتابت را بھ  اوآنوسبروسوس بابلیھا معتقد بودند کھ او تحت نام 

.                                                                                  سومریان و اکدیان آموخت و دوباره بھ دریا باز گشت  

  میمونھا یا گوریلھاست زاده انسان آیا
 

و رقیب آلمانی وی گوریل را ندیده بودند کھ برای تعیین نیای انسان بھ نیاکان بلھوس گوریلھا یعنی  چارلز داروینظاھراً 
ر چون پُ . مراجعھ نموده اند، نھ خود گوریلھای نیرومند و درشت و شبھ انسان) زیاد جفتگیری کننده(=شمپانزه و میمون 

واضح است کھ اگر نیم تنھ باالیی گوریل را بتراشیم؛ در حالت نشستھ یک انسان سیاه پوست نیرومند و متین و ھمنوع 
اگر الیھ چربی کلفت پشت گردن وی را در خارج از محیط جنگلھای آفریقا ذوب . دوست را نشستھ بر زمین می بینیم

بر زیست شناسان است کھ مبحث چگونگی . شده انسانھا نیست شده حساب کنیم؛ دیگر نیازی بھ جستجوی فسیل نیای گم
مطابق فرھنگ عامھ صادق ھدایت و برخی فرھنگنامھ ھا در سمت . تبدیل شامپانزه یا میمون بھ گوریل را پیش بکشند

بان را در مقام نیمھ انسان و عربی ز) انسان مطرود= ناس -نس( نسناسعدن و یمن و آفریقای شرقی بوزینھ ای بھ نام 
در زبان عربی است کھ اکنون نیز در افریقا بھ واسطھ ادعای  شمپانزهمعلوم است منظور . شکار کرده می خوردند

                                                                                                  .لذیذی گوشتش گاه و بیگاھی شکار میشود
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 نیشابوری عطار دانش طلب و عشق شھر ھفت بررسی و نقد

برسند کھ در عمل بعد از پیمودن شش مرحلھ بھ شناخت خود و ) اھورا مزدا(سی مرغان می خواستند بھ خدای دانش 
رفع از خود بیگانگی رسیدند و دارای اجتھاد و اسقالل رأی و فکر شدند و در خدمت حضرت سیمرغ اجتماع انسانی 

در ترتیب تقدم و تأخر این ھفت مرحلھ  و تبیین علمی آنھا اشکاالتی موجود است کھ بھ سادگی می . ر گرفتندخود قرا
دو وجھ مغز انسان ھستند کھ درستش آن ) عشق(می دانیم شناخت علمی و شناخت عاطفی . توان اصالح شان نمود

ورت عکس ممکن است سر از فاجعھ در ص. است نیروی عاطفھ و عشق و ھنر در خدمت شناخت علمی قرار گیرد
 :بیرون بیاورد

 )شروع بھ تحقیق و بررسی پدیده ھا و رشتھ ھای علوم و فنون(وادی طلب  -1

 .کھ انرژی و موتور متحرکھ راه است) شناخت عاطفی و عالقھ وافر برای طلب علوم و فنون(عشق  -2

 .کھ پایھ دانش است) شک و تردید علمی و فلسفی(حیرت  -3

 ).ادامھ راه برای غنای آموختھ ھا و آرایش و پیرایش آنھا(تغنا اس -4

 ).نتایج واحد از بررسی ھا و گفتارھا و شجاعت بیان نتایج آنھا در اجتماع (توحید  -5

 ).ساده زیستن و قناعت بھ جای غرق شدن در تجمالت ھم در حین سلوک و حتی در  مرام و ھدف(فقر و فنا  -6

 ).و فلسفی کافی و وافی در تحصیل و ادامھ کار و زندگی شناخت علمی(معرفت  -7

ھفت شھر عشق  با اندکی اھمال  ترتیب و تقدم با توجھ بھ امکانات آن روزھا الطیر منطقدر کتاب زیبای خویش  عطار
 :کند خود را اینگونھ بیان می

 گفت ما را ھفت وادی در ره است 
 چون گذشتی ھفت وادی،درگھ است

 
 وا نیامد در جھان زین راه کس
 نیست از فرسنگ آن آگاه کس

 
 باز کس زین راه دور چون نیامد 

 چون دھندت آگھی ای ناصبور؟
 

 چون شدند آن جایگھ گم سر بھ سر 
 کی خبر بازت دھد ای بی خبر؟

 
 ھست وادی طلب آغاز کار

 وادی عشق است از آن پس ، بی کنار
 

 پس سیم وادی است آن معرفت
 پس چھارم وادی استغنا صفت

 
 ھست پنجم وادی توحید پاک
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1


 ناکپس ششم وادی حیرت صعب
 

 ھفتمین وادی فقر است و فنا
 بعد از این روی روش نبود تو را

 
 در کشش افتی روش گم گرددت
 .گر بود یک قطره قلزم گرددت
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 است ستام جمال نام بھ یھودی بانویی بھ مربوط مردخای و استر بھ منسوب مقبرهً 

مانی بنای این مقبره از سنگ و آجر است و بھ سبک بناھای اسالمی ساختھ مطابق مندرجات ویکیپدیا مصالح ساخت
آید، کھ ساختمان فعلی آن در قرن ھفتم ھجری بر روی  از شکل ظاھری و سبک معماری این اثر، چنین بر می. است شده

 .است است، بنا شده ساختمان قدیمی تری کھ متعلق بھ قرن سوم ھجری بوده

کھ " تورات" یک جلد کتاب آسمانی . مدخل ورودی، دھلیز، مقبره، ایوان و شاه نشین است: لقسمتھای مختلف بنا شام
ای شکلی، در سازمان میراث فرھنگی استان  است، در حفاظ استوانھ قدمت باالیی دارد و بر پوست آھو نوشتھ شده

 .شود نگھداری می

در باالی قبر . بر روی این قبور قرار داردھا، دو صندوق منب کاری شده زیبا  در وسط فضای مربع شکل مقبره
دارد، کھ قدیمی تر است و صندوق دھند، صندوق منب کاری عتیقھ و نفیسی قرار  نسبت می استرجنوبی، کھ آن را بھ 

توسط استاد عنایت هللا  ۱۳۰۰دوم کھ بر روی قبر مردخای قرار دارد، بسیار شبیھ صندوق اولی است و حدودا در سال 
 .است ابن حضرت قلی تویسرکانی، کھ یکی از منبت کاران برجستھ زمان خود بوده، ساختھ شده

امر کرد بھ  ": کند، چنین است ، کھ بانی صندوف را معرفی میاسترترجمھ خطوط عبری روی صندوق متعلق بھ 
جمال الدولھ یشوعا و یشعل، کھ ھر سھ نفر برادر  ساختن این صندوق، بانوی عفیفھ صادقھ، جمال الدولھ یوحرقیا و

 ."ھستند جمال ستامخانم 

بانوی بسیار زیبا یعنی  جمال ستامباشد یعنی سخت و شدید؛ بنابر این  ستھمباید صورت تلخیص کلمھ پھلوی  ستامنام 
مردخای کھ اصلش ھمان . تسھو و خطا نبوده اس) ایشتار؛ ملکھ و الھھ زیبایی بابلی ھا( استربنابر این قیاس وی با 

خدای خاص بابلی ھا است؛ بی سبب نامش در رابطھ با این جایگاه ذکر شده ) ضحاک مار دوش( ماروشخدای  مردوک
 .البد مقبره دوم مربوط بھ ھمسر جمال ستام بوده باشد تا شخصی دیگر .است

 

 
 آرامگاه منسوب بھ استر و مردخای  کھ مزار جمال ستام است
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رسد نمی دوری جای بھ نیست افکن طنین صدایم ھم باز رسید عدد شانزده بھ مجلدات تعداد گرچھ  
 

شی گزارشی از محل مسجد روستایمان چیکان کھ در ھمان محل دوست عزیز پرویز ھراتی نژاد؛ سی ویک سال پیش 
ادامھ راه انطباق . پھلوی دینکرد یعنی محل نگھداری اوستا بھ وزارت فرھنگ و ھنر تھیھ و تدوین نمودم کتابچیکان 

اپیوه؛ چھار  در ھمان سال نخست در یافتم کھ کیانیان یعنی کی قباد، کی. تاریخ اساطیری ایران با تاریخ مدون ایران بود
و ازدیاک ) کی خسرو(سیاوش، کی خشثرو /، فرود)کیکاوس، کی پیشین، کی آرش و کی بیرشن(پسر کی اپیوه 

سیاوش /و پسرانش خشثریتی، مامی تیارشو، دوساننی و دوراسرو بوده و فرود) اوپیس(ھمان دایائوکو، اوپیتھ ) اژدیاک(
و کیخسرو ھمان کی خشثرو و اژدیاک ھمان ) افراسیاب(سکیتی ھمان فرائورت پادشاه مقتول ماد بھ دست مادیای ا

نامیده است کھ بھ معنی پیشترھا و پادشاھان پیشین است کھ در مقابل نام  فرتریانھرودوت این خاندان را . آستیاگ است
م و برادرش گستھ) کورش دوم( توسیعنی پادشاھان جدید و نو است کھ اوستا و کتب پھلوی از ایشان  نوذریان

. بھ خوبی معرفی می نمایند) شھریار جوان، کورش سوم( فرشوشترو ) فریدون/دختر کورش سوم( آتوساو ) آریارمنھ(
معرفی می نماید چھ نخستین پادشاه  پیشدادیانپیشتر از مادھا دوره میتانیھای آریایی است کھ اوستا ایشان را تحت نام 

) دارای ارابھ ھای درخشان( خونیرثاست و پایتخت ایشان مطابق اوستا را بر خود داشتھ ) پیشترین( پراترنھایشان نام 
بعداً این سرزمین در اوستا تحت نام سرزمین چرخ . پایتخت میتانی ھا است) محل ارابھ ھا( واشوکانیاست کھ مترادف 

ه مھم دیگر در عھد خانواد. شناختھ میشده است و این مردم مھر پرست ھمانند ھندوان مرده ھایشان را می سوزانده اند
 سپیتاکاست کھ پدر ) سرود دان شیوا سخن( گودرز کشوادگانیا ھمان خانواده ) اسپنداس( سپیتمھکیانیان خانواده 

بعد از از بین بردن ) ھخامنشی=فریدون(کورش سوم . بوده است) ارجاسب( مگابرن ویشتاسپو ) زریادر( زرتشت
را از آذربایجان و اران و ارمنستان و  نوادگان آستیاگو  سران سپیتمھپآستیاگ و دامادش سپیتمھ، مکان حکومت این 

پسر کوچک کورش از مرکز بلخ بر  وه یزداتھ بردیھاز جانب  سپیتاک زرتشت. ماد سفلی بھ بلخ و گرگان منتقل نمود
ھ سوم بھ نیمھ شرقی امپراطوری ھخامنشی نظارت داشت و شوھر آتوسا دختر کورش بود و در عھد لشکرکشی کمبوجی

و ھم وه ) بردیھ داماد(سپیتاک زرتشت و ھم  کمبوجیھتا در کودتای داریوش ھم . مصر نائب السطنھ وی در ایران بود
یعنی مطالب مربوط بھ این چھار خاندان اساطیری مذکور ......  یزداتھ بردیھ پسر کوچک کورش سوم بھ قتل رسیدند

.          و تالش من تا کنون در این باب آب در ھاون کوفتن بوده است باید در دروس مدارس و دانشگاھھا تدریس شوند  
                                                                                                               جواد مفرد کھالن . خوش باشید 
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سھراب و رستم تراژدی مختلف تاریخی ھای ریشھ  
 

. در میان نیست؛ مسلماً وی از ترکیب روایات مختلف کھن بیرون تراویده است سھرابدر اوستا و کتب پھلوی اسمی از 
شوشی  فرمانروایآبرادات  ھمسر  پانتھ آنام  سردار کورش است کھ با زن نقابداری بھ آراسپقدیمی ترین شان داستان 

. بر خورد میکند کھ قصد خودکشی بر سر ھمسر مقتول خود دارد کھ آراسپ سردار کورش وی را نجات میدھدقره باغ 
میالدی در  200است کھ در حدود سال ") رخش=درخشان"یعنی سھراب دارای اسب ( وناسپ سورھاپدومی داستان 

سھراب ( سوخرای پیرسومی رزم . اسیلی بھ آذربایجان و اران و ارمنستان ھجوم می آوردرأس سکائیان خزری و ب
سردار محبوب ایرانی مغلوب حریف  سوخراصورت میگیرد و  قباد ساسانیجوان است کھ در حضور  شاپوربا ) پیر

کھ قاتل ھمسرش را بھ  خواھر بھرام چوبین است گردویھچھارم داستان بانو . جوان خود گردیده و سپس مقتول میگردد
در روایات شفاھی حماسی و تراژدیک ایرانیان عھد فردوسی این وقایع بھ صورت داستان واحد رستم و . قتل می رساند

و ) بلغار( گلن، )اسلوون( سکاو پسرانش ) تور(در متن داستان تولد سھراب داستان رستم سکاھا . سھراب در آمده است
در این اسطوره سکایی کھ ھرودوت نقل نموده است می آورد یونانی . رفتھ شده استبھ عاریت گ) ملداوی( آگاتیرس

خالصھ آن این . ھایی کھ در پنت  واقع در ساحل دریای سیاه در آسیای صغیر عقیده دیگری در باب منشأ سکاھا دارند
ی کھ اکنون موسوم بھ و در جستجوی آن در مملکت اسب خود را گم کرد) تور=رستم سکایی ( ھراکلس سکاییاست کھ 
این الھھ از وی سھ پسر . بود) تھمینھالھھ مادر ماروش (است، بھ موجودی بر خورد کھ نیمی دختر و نیمی مار  سکائیھ

از این شخص پادشاھان سکایی بھ وجود آمدند و بھ یاد کمربند حامل . شد) سکا، اسکیث( سکیثآورد کھ یکی موسوم بھ 
از این گفتھ معلوم می شود تور یعنی ایزد  .داده بود سکاھا در کمربند یک پیالھ دارند پیالھ ای کھ ھراکلس بھ دختر

                    .  یعنی ھمان سھراب ھستند) سوخرا(سکاھا بھ صور ثور و سور ھم تلفظ میشده است کھ بھ معنی سرخ 
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 اند بوده ثمانیانع نیاکان ھمان سنجر سلطان کننده مغلوب غزان
 

 .از این قرار بوده است  »م 1153/ ق  «548 جنگ سنجر سلجوقی با غزانمطابق دانشنامھ رشد، 
 
ھای بلخ و  و کرانھ چغانیان فرمانروایی سلطان سنجر، حدود چھل ھزار خانوار ترکمانان غز، درختالن، در دوران"

چراگاه، پیمان داده  ترکان غز در برابر این زیست و. آنان بودبردند و این محدوده چراگاه چھارپایان  می قھندز بھ سر
  .بفرستند بودند کھ ساالنھ بیست و چھار ھزار رأس گوسفند بھ آشپزخانھ سلطان

 
در یکی از این مأموریتھا، . فرستاد ترکمانان می برای آوردن این گوسفندان، خوان ساالر سلطان، شخصی را بھ نزد

امیران غز این رفتار را . گوسفندان فربھ با غزان بنای درشتی گذاشت درباره گزینش یکی از کارگزاران سلطان
باره گفتگویی  خوان ساالر کھ از این واقعھ آگاه شد، از ترس خشم سلطان، در این. کارگزار را کشتند بردباری نکردند و

  .فرستاد خرید و بھ آشپزخانھ می بھ میان نیاورد و خود گوسفند می
 

چھ را کھ درباره غزان و خودداریشان از  ، بھ مرو نزد سلطان آمد و خوان ساالر آنبلخ ھ امیر تاج ممتاج، والیتا آن ک
ممتاج ھنگامی کھ بھ خدمت سلطان رسید، پیشنھاد کرد کھ وی را . گفت دانست بھ وی دادن گوسفند و قتل کارگزار می

سلطان پیشکش  ی ھزار گوسفند از غزان گرفتھ بھ آشپزخانھغزان بھ آن دیار روانھ سازد تا سالی س بھ عنوان شحنگی
  .کند

 
فرزندش ملک المشرق رھسپار قرارگاه خویش در بلخ کھ نزدیک  پادشاه این پیشنھاد را پذیرفت و امیر ممتاج بھ ھمراه

فرستاده او  انانولی ترکم. برای آگاھی از کشتھ شدن فرستاده خوانساالر نزد غزان روانھ کرد ختالن بود، شد و کسی را
  .را با اھانت تمام باز گرداندند

 
بھ جنگ غزان رفت، اما در کارزار، شکست خورد و خود و پسرش ھر دو کشتھ  این خشونت بر ممتاج گران آمد و

کردند تا خوئد  این واقعھ بھ دربار رسید، امیران و بزرگان سلجوق سخت بھ خشم آمده، سلطان را وادار چون خبر. شدند
  .ار نبرد و تنبیھ غزان گرددرھسپ

  برخورد سنجر با غزان

بین راه بھ خاطر مصائب و دشواریھای فراوان، بسیاری از  سنجر با سپاھی گران راھی ماوراء النھر شد، اما در
کھ خبر رھسپاری سلطان بھ غزان رسید، اندیشناک شد، نماینده ای نزد سلطان  ھنگامی. سربازان وی ھالک شدند

  .ایم ما بندگان پیوستھ فرمانبردار بوده و بر حکم فرمان رفتھ«پیام دادند کھ  وفرستادند 
 

اینک سھ . تا او و پسرش کشتھ شدند چون ممتاج آھنگ خانھ ما کرد برای نیاز و آرامش کودکان و زنان خود کوشیدیم
  .سر گناه ما درگذرد دھیم تا پادشاه از ھزار دینار و ھزار غالم ترک می

 
با کشتھ شدن ممتاج، ترکمانان بر جرأت و «او را گفتند کھ  ابتدا حاضر بھ پذیرفتن پیشنھاد شد، اما امیران سنجر در

تیره  در این ھنگام آن. .... نمایند و شاه را وادار بھ حرکت کردند بیشتر از این گستاخی می افزایند و گستاخی خود می
خانھ یک من نقره با آن چھ کھ پیش از این  اه ما بندگان درگذرد از ھرنالھ و زار بسیار کرده گفتند کھ اگر سلطان از گن

 . .پذیرفتھ بودیم، خواھیم داد
 

  جنگ با غزان
برگردد، ولی امیران پافشاری کرده، او را بھ جنگ  پادشاه خواست دست از پیکار با غزان بکشد و بھ دیار خود

از این رو، . مویھ آی بھ، ناراضی بودند، دست از جنگ کشیدند از فرمانده خود اما بخشی از سپاه سنجر کھ. واداشتند
از غزان شکست  سنجر کھ با پافشاری بزرگان سلجوق بھ جنگی ناخواستھ کشیده شده بود، بدون سپاه ماند و سلطان

  .اش بھ دست غزان اسیر شدند سختی خورده، خود و زوجھ
 

کردند و مردم را  ھای زر و سیم و خزانھ شاھی بود، غارت نجینھرا بھ مرو بردند و آن شھر را کھ پر از گ غزان سنجر
در اندک زمانی از مرو جز تل خاکستری باقی  .دادند تا مخفیگاه مال خود را فاش کنند زیر شکنجھ و آزار قرار می

 یرانجامع منیعی و مسجد مطرز را و مسجد نیز غارت و چپاول کردند و سپس بھ نیشابور رفتھ و آن جا را. نماند
طولی نکشید کھ سراسر . آوردند ساختند و بھ آتش کشیدند و عده زیادی از مردمان و اھل علم و ادب شھر را بھ قتل
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نواحی خراسان  کھ برج و بارویی استوار داشت، دیگر ھرات خراسان عرصھ تاخت و تاز این قوم وحشی شد و بھ جز
  .بھ مدت افزون بر سھ سال عرصھ غارت این قوم بود

  گ سلطان سنجرمر

سلطان پس از وفات ھمسرش بھ . م درگذشت 1156 / ق 551ترکان خاتون ھمسر سلطان سنجر در اسارت و در سال 
فریفتن و رشوه دادن بھ نگھبانان، توانست خود را از اسارت آزاد سازد و بھ مرو  کمک احمد ممتاج و موید آی بھ و با

 بیماری افتاد تا آن کھ در ن دید، دچار غم و اندوھی سخت شد و بھ بستراما چون تمامی سرزمینھای خود را ویرا .رود
 " .جھان فرو بست م، چشم از 1157آوریل / ق  552 ربیع االول

مشروح گفتار احمد کسروی و عنایت هللا رضا در باب ورود ترکان غز بھ آذربایجان در عھد محمود و مسعود غزنوی 
با خود ) پنجاه ھزار نفر کمابیش(ن بھ ماوراء النھر رفت؛ گروھی از ترکان را سلطان محمود چو: " از این قرار است

و اینان چون زمانی بودند، دستھ ای از ایشان جدا گردیده، از راه کرمان آھنگ . بھ ایران آورد و در خراسان نشیمن داد
از گرداند و یا کشتھ سرھایشان را اصفھان کردند؛ چون محمود نامھ بھ عالء الدولھ خداوند اصفھان نوشت کھ آنان را ب

فرستد و عالء الدولھ می خواست این کار را بھ نیرنگ انجام دھد، ترکان فھمیده خود را از دام رھا گردانیدند و از 
اصفھان بیرون آمدند و در ھمھ جا یغما کنان خود را بھ آذربایجان رساندند کھ می توان گفت نخستین دستھ ترکان در آن 

ھجری و شماره ترکان یا غزان دو ھزار خرگاه کمابیش بوده است کھ ھر 411این داستان پیش از سال . ندسرزمین بود
خداوند آذربایجان در این زمان وھسودان پسر محمد روادی بود . خرگاھی را روی ھم ھفت یا ھشت تن می توان شمرد

ھمچشمی داشت، از رسیدن اینان کھ ھمھ مردان و او چون با فرمانروایان دیگر از شدادیان اران و دیگران، دشمنی و 
ولی اینان آسوده ننشستند و پیاپی بھ ارمنستان . جنگجو و سخت کمان می بودند، خشنود گردید و در آذربایجان نشیمن داد

ھجری بھ ھنگام سلطنت  429دومین دستھً غزان در حدود سال ... و جاھای دیگر تاختند و تاراج و ویرانی دریغ نگفتند
سعود غزنوی در خراسان و وھسودان در آذربایجان بھ این سرزمین کوچ کردند و وھسودان اینان را نیز پذیرفت؛ اما م

 ".غزان بھ خلق و خوی خویش یغما و تاراج را رھا نکردند و بھ غارت و کشتار مردم ارمنستان و آذربایجان دست زدند

ن غارتگر غز در آذربایجان عھد پیش از مغول سخن می راند سید احمد کسروی ھمچنین از رسیدن و اتراق ھمین ترکا
کھ با اعتقاد ترکان عثمانی جور در می آید کھ میگویند ایشان ده ھزار خانوار ترک بودند کھ در ایران از پیش مغول 

 گرچھ احمد کسروی و عنایت هللا رضا توجھ شان بدین مھاجرت نیوده. گریختند و بھ آسیای صغیر مھاجرت کردند
در . است و تصورشان بر این است کھ اینان در آذربایجان و اران ساکن شدند و زبان آذری ترکی یادگار ایشان است

حالی کھ ابو منصور وھسودان صرفاً این عشایر ترک را برای پشتوانھ نظامی پیش خود نگھ داشتھ بود؛ ایشان با 
بیضھ، (معادل بودن لفظ غز . بھ آسیای صغیر افکندند رسیدن موج مغوالن با سلطان جالل الدین خوارزمشاه خود را

بھ (اما زبان ترکی آذری خود ھمان زبان ارانی . خود گویای این ھمانی اینان است) ترک اصیل(با کوگ ترک ) اصل
بود کھ با ابومنصور وھسودان روادی و پسرش ممالن توسط گرگرھا و دیگران از اران بھ ) کردی یعنی آذری

شاھنامھ ترکی  -اوستا. ید و بھ تدریج جایگزین زبان در حال احتضار اینجا یعنی پھلوی معرب گردیدآذربایجان رس
اطالعات ناقص کسروی و عنایت هللا رضا در این . ارانی ده ده قورقود دلیل قدمت باستانی زبان آذری در اران است

حافظ را ھمچون خان یغمایشان می برده اند در واقع ترکان غارتگر عرصھ فالت ایران کھ صبر . باب قابل توجھ است
 .ھمین ترکان غز یعنی نیاکان ترکان عثمانی بوده اند کھ کسروی و عنایت هللا رضا نیاکان ترکان آذری شان پنداشتھ اند

از سمت دریاچھً آرال بھ اورخون در سمت شمال مرزھای چین تبعید ) تاتارھا(اینان ھمان ترکانی بوده اند کھ ھونھا 
غزھا گفتنی است، تاتار بھ چینی یعنی مردم کناری و سرحدی معادل -در باب مخاصمین کوگ ترکان. ه بودندکرد

کلمھً ترکی . می باشد) سمت کناری، قرقیز(اوز -و قیراخ) بزرگ مدفنان لنگھ کناری(تایی -نامھای ترکی گوران قراخ
با آل ) قرقیزان(در شاھنامھ نام گوران قراختایی . گوران بھ معنی جماعت و گروه ھمنشین معادل کلمھً ترکی ھون است

مطابق . افراسیاب و نام دست نشاندگان ایشان یعنی قراخانیان منتسب بھ پسر افراسیاب بھ نام قره خان بیان شده است
منابع اسالمی ترکان شکست دھنده سلطان سنجر ابتدا ھمان گوران قراختایی بوده اند ولی ایشان چندان بھ غارت و 

 . کشورگشایی در ملک سنجر نپرداختند
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است بوده اسکیتی مادیای قوم قرآن شعیب قوم و مدین اصحاب از منظور  
 

یخ است کھ در نیمھ دوم قرن ھفتم از جھانگشایان فراموش شده تار )پر آسیب(ملقب بھ افراسیاب مادیای اسکیتی 
سال تحت تاخت و تاز خویش 28پیش از میالد از سرزمین خویش در شمال دریای سیاه خاورمیانھ غربی رابھ مدت 

سیاوش در شھر /حملھ وی بھ خاورمیانھ از سمت شمال با قتل فرائورت. ھجوم وی تا مصر رسیده بود. قرار داده بود
پادشاه بزرگ و مدبر ماد ) کیخسرو؛ ھوخشثره(ر کنار شھر مراغھ توسط کی خشثرو گنجھ شروع شد و با قتل وی د

منظور ازشعیب یعنی فرمانروای شعبھ ھای قوم ھمان کوالکسائیس . سیاوش بھ پایان رسید/فرزند فرائورت
یخ ارمنستان مطابق اوستا و شاھنامھ و کتب اساطیری ایرانی و تار. نیای اساطیری اسکیتان است) فرمانروای قبایل(

) آریارمنھ ھخامنشی(موسی خورنی سپاه ایران شبانگاه غافلگیرانھ بھ رھبری کی خسرو و سردارش گستھم نوذری 
این روایت تاریخی بھ شکل حکایت . بر سر سپاھیان مادیای اسکیتی ریخت و خود مادیای اسکیتی را مقتول ساخت

                                                                                :    چنین تصویر شده استدر قر آن و احادیث  ناصحان

 برخورد اصحاب مدین با شعیب علیھ السالم
سوره اعراف،  92در آیھ . كافران افزون بر نابودى بھ وسیلھ عذاب الھى بھ پیامدھاى بد دیگر تكذیب نیز دچار شدند

آنان كھ پیروى از حضرت . »اَلَّذیَن َكذَّبوا ُشَعیبـًا كانوا ُھُم الخـِسرین« : دھد مى خبر  از خسران و زیانكار شدن آنان 
ھاى مادى و  خواندند، خود با نابودى و از دست دادن ھمھ سرمایھ  شعیب علیھ السالم را زمینھ خسران مؤمنان مى 

                                                                .                             شدند» خسرالدنیا و االخرة«معنوى، مصداق 
حبط و نابودى اعمال در دنیا و آخرت و نفرین الھى بر آنان، از دیگر پیامدھاى سوء تكذیب حضرت شعیب علیھ السالم 

                                                                :                                       بود »اَال بُعًدا لَِمدیََن َكما بَِعَدت ثَمود« 
دستھ تقسیم  با آغاز و استمرار دعوت حضرت شعیب علیھ السالم گروھى از مردم بھ وى گرویده و جامعھ مدین بھ دو 

كافران با اتخاذ راھبرد تكذیب، اغلب از ) 1.(»وایُؤِمن و اِن كاَن طَـائِفَةٌ ِمنُكم َءاَمنوا بالَّذى اُرِسلُت بِِھ و طَـائِفَةٌ لَم «: شد
  ھا و راھكارھاى روانى براى عملیاتى كردن آن در برخورد با حضرت شعیب علیھ السالم و مؤمنان، بھره مى شیوه 
) 2(اند توان بھ دست آورد كھ كافران در اكثریت و مؤمنان در اقلیت بوده  راھكارھاى یاد شده كھ از آن ھا مى . گرفتند

      :                                                                                                                            عبارت است از
 استھزا

بھ  بھ سخره گرفتن پیامبران و باورھا و ارزش ھاى الھى، راھكارى است كھ بنا بھ تصریح قرآن در تقابل با ھمھ انبیاء
سوره توبھ، تمسخر پیامبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ از سوى منافقان را  64-65خداوند در آیات . كار رفتھ است 

ھمین سوره، برخورد یاد شده را ھمانند برخورد اقوام پیشین از جملھ اصحاب مدین با  70 ـ 69گزارش كرده و در آیات 
                                                                                                    .              كند  پیامبران الھى معرفى مى

. دھد كھ حضرت شعیب علیھ السالم نیز از سوى كافران مورد استھزا قرار گرفتھ است مقایسھ آیات نامبرده نشان مى 
قالوا یـُشَعیُب « : اند  ى حضرت شعیب علیھ السالم دانستھسوره ھود را بیان كننده استھزا 87ھمچنین مفّسران، آیھ 

شی .                             »داََصلوتَُك تَأُمُرَك اَن نَتُرَك ما یَعبُُد ءاباُؤنا اَو اَن نَفَعَل فى اَمولِنا ما نَشـُؤا اِنََّك الََ◌نَت الَحلیُم الرَّ  
گزارد و كافران آن را بھ سخره گرفتھ، در  ھ السالم بسیار نماز مى بیشتر مفّسران بر این باورند كھ حضرت شعیب علی

دھد كھ ما خداى نیاكان خویش را وانھاده، از تصرف  آیا نمازت بھ تو فرمان مى : گفتند قالب استفھام انكارى مى 
)               3 .(چنین سخن سفیھانھ از انسان حلیم و رشیدى چون تو دور است! دلخواه در اموالمان خوددارى كنیم؟  

                                                                                                            ھاى وحى نامفھوم خواندن آموزه 
ن كافران كھ خود را از پاسخ بھ سخنان روشن و منطقى حضرت شعیب علیھ السالم در واكنش بھ گفتار تمسخرآمیز آنا

دانستند كھ بھ سبب آن بھ  ھاى وى را نامفھوم خوانده و وى را فاقد قدرت و موقعیت برترى مى  یافتند ، گفتھ  ناتوان مى 
) 4.(»نَفقَھُ َكثیًرا ِمّما تَقوُل و اِنّا لَنَرَك فینا َضعیفـًا قالوا یـُشَعیُب ما « : سخنان وى بھا داده است و براى درك آن تالش كنند

)                                                            5.(فایده و بیھوده بودن آن است  واندن سخنان وى كنایھ از بىنامفھوم خ  
دھد كھ كافران راه را بر مؤمنان گرفتھ و آنان را كھ بھ دیدار حضرت شعیب علیھ السالم  ظاھر برخى آیات نشان مى 

كردند تا شاید بتوانند از گرایش بیشتر افراد بھ وى و گسترش   مى ند، بھ قتل تھدید داد رفتھ یا اعمال دینى انجام مى 
.                                                                                                                         دعوتش جلوگیرى كنند  

                                                                                                                                                تھدید
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حضرت شعیب علیھ السالم و پیروانش براى دست كشیدن از آیین توحیدى با انواع فشارھاى اجتماعى و روانى از جملھ 
كافران ھنگامى كھ با پاسخ منطقى حضرت شعیب علیھ السالم بھ ادعاى . ودندرو ب بھ   اشكال گوناگونى از تھدید نیز رو

ترین انواع مجازات است،  ھاى او نیز مواجھ شدند، وى را بھ سنگسار شدن كھ از بدترین و فجیع  نامفھوم بودن گفتھ 
                                                             )        6.(»اَنَت َعلَینا بَِعزیز َرھطَُك لََرَجمنـَك و ما  و لَوال« :تھدید كردند

حضرت شعیب علیھ السالم از جایگاه و احترام ویژه و واالیى در میان قبیلھ خود برخوردار بود و كافران كھ : گویند
زد ما عزت و كردن و كشتن تو براى ما دشوار نیست؛ زیرا ن سنگسار: گفتند براى قبیلھ وى حرمت قائل بودند، مى 

این نیز بھ نوعى توھین و . دھیم نمى  ات چنین كارى را انجام  سبب رعایت احترام قبیلھ  احترامى ندارى و ما فقط بھ 
)                                                                                                  7 .(رفت شمار مى   حضرت بھ تحقیر آن   

ھنگامى كھ حضرت شعیب علیھ السالم و پیروانش بر آیین توحیدى خویش پافشارى كردند اشراف و سران كافر قوم كھ 
از امتیازات و موقعیت اجتماعى برخوردار بودند، دچار خود برتربینى شده و گردن نھادن بھ سیادت و رھبرى دیگرى 

رو آنان را بھ تبعید و بیرون راندن از خانھ و كاشانھ تھدید  از این تافتند؛  برداشتن از آیین نیاكان را برنمى  و نیز دست 
)   8.(» فى ِملَّتِناقاَل الَمالَُ◌ الَّذیَن استَكبَروا ِمن قَوِمِھ لَنُخِرَجنََّك یـُشَعیُب و الَّذیَن ءاَمنوا َمَعَك ِمن قَریَتِنا اَو لَتَعوُدنَّ «: كردند  

دھد كھ كافران راه را  اند، ظاھر برخى آیات نشان مى   و متأخر نیز برداشت كردهچنان كھ بیشتر مفسران نامدار نخستین 
  مى دادند، بھ قتل تھدید  بر مؤمنان گرفتھ و آنان را كھ بھ دیدار حضرت شعیب علیھ السالم رفتھ یا اعمال دینى انجام مى 

تَقُعدوا بُِكلِّ ِصرط توِعدوَن  و ال« : یرى كنندكردند تا شاید بتوانند از گرایش بیشتر افراد بھ وى و گسترش دعوتش جلوگ
)                                                                                                  9.(»و تَُصّدوَن َعن َسبیِل ّهللاِ َمن ءاَمَن بِھِ   

كردند كھ در آن القاى  نامیدن آیین وى تالش مى ھمچنین آنان با دروغگو خواندن حضرت شعیب علیھ السالم و گمراه 
ترساندن مؤمنان از پیامد ایمان بھ حضرت شعیب علیھ السالم و ) 10.(»و تَبغونَھا ِعَوجـًا« : شبھھ و تردید افكنى كنند

الَّذیَن َكفَروا ِمن  و قاَل الَمالَ◌ُ « : تواند از این قبیل باشد خسران خواندن آن نیز مى  دست برداشتن از آیین نیاكان و مایھ 
)                                                                                          11.(»اتَّبَعتُم ُشَعیبـًا اِنَُّكم اًِذا لَخـِسرون قَوِمِھ لـَئِِن   

 فرجام اصحاب مدین
آلود و كفرآمیز و ھمچنین   و ارزش ھاى شركھنگامى كھ حضرت شعیب علیھ السالم با اصرار كافران بر باورھا 

َربَّنَا افتَح بَینَنا و « :رو و از ایمان آوردن آن ھا نا امید شد، آنان را نفرین كرد بھ  تكذیب و تھدید بھ اخراج از شھر رو 
: ، بھ آن ھا وعده عذاب دادو چون از سوى كافران بھ سنگسار شدن تھدید شد) 12(»بَیَن قَوِمنا بِالَحقِّ و اَنَت َخیُر الفـتِحین

ى َمَعُكم و یـقَوِم اعَملوا َعلى َمكانَتُِكم اِنّى عـِمٌل َسوَف تَعلَموَن َمن یَأتیِھ َعذاٌب یُخزیِھ و َمن ھَُو كـِذٌب و ارتَقِبوا اِنّ « 
                                                    )                                                                                  13.(»َرقیب

ولَّما جاَء « : سرانجام، عذاب الھى فرا رسید و حضرت شعیب علیھ السالم و مؤمنان نجات یافتند و كافران نابود شدند
ینا ُشَعیبـًا و الَّذیَن ءاَمنوا َمَعھُ بَِرحَمة ِمنّا سوره عنكبوت گفتھ شده كھ  37و سوره اعراف  91در آیات ) 14.(»اَمُرنا نَجَّ

جانى كھ بھ رو بر  صورت اجساد بى  ھایشان بھ  نابودى اصحاب مدین بھ وسیلھ عذاب زلزلھ بود كھ آنان را در خانھ 
جفَةُ فَاَصبَحوا فى داِرِھم جـثِمین«: زمین افتاده بودند، درآورد بر  سوره ھود از نابودى آنان 94؛ ولى در آیھ »فَاََخَذتھُُم الرَّ

یَحةُ فَاَصبَحوا فى دیـِرِھم جـثِمین« : اثر صیحھ آسمانى یاد شده است توان گفت  بنابراین مى . »و اََخَذِت الَّذیَن ظَـلَُموا الصَّ
             )                                                                                15 .(اند كھ آنان بھ وسیلھ ھر دو از بین رفتھ 

سوره اعراف، از  92در آیھ . كافران افزون بر نابودى بھ وسیلھ عذاب الھى بھ پیامدھاى بد دیگر تكذیب نیز دچار شدند
آنان كھ پیروى از حضرت شعیب . »اَلَّذیَن َكذَّبوا ُشَعیبـًا كانوا ھُُم الخـِسرین« : دھد خبر مى  خسران و زیانكار شدن آنان 

ھاى مادى و معنوى،  خواندند، خود با نابودى و از دست دادن ھمھ سرمایھ  زمینھ خسران مؤمنان مى علیھ السالم را 
)                                                                                                16 .(شدند» خسرالدنیا و االخرة«مصداق   

ت و نفرین الھى بر آنان، از دیگر پیامدھاى سوء تكذیب حضرت شعیب علیھ السالم حبط و نابودى اعمال در دنیا و آخر
)                                                                                                17.(»اَال بُعًدا لَِمدیََن َكما بَِعَدت ثَمود«: بود  

  
: پی نوشت ھا   

94 :و ھود 87: اعراف .1 . 
361 ، ص10 المیزان، ج .2 . 

286 ، ص5 البیان، ج مجمع .3 . 
374 ، ص10 و المیزان، ج 91: ھود .4 . 

374 ، ص10 المیزان، ج .5 . 
91: ھود .6 . 
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376 ـ  375  ، ص10 المیزان، ج .7 . 
88: اعراف .8 . 

188 ، ص8 و المیزان، ج 669، ص4ـ3البیان، ج ؛ مجمع 86: اعراف .9 . 
 . 689 ، ص4 البیان، ج جمعو م 86: اعراف .10

192 ، ص8 و المیزان، ج 90: اعراف .11 . 
192 ، ص8 و المیزان، ج 87و  89: اعراف .12 . 

93: ھود .13 .  
94: ھود .14 . 

126 ، ص16 المیزان، ج .15 . 
192 ، ص8 ھمان، ج .16 . 

95: ھود .17 . 
)بخش قرآن تبیان( زھرا رضائیان  
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 ویکیپدیا در زرتشت معرفی در ای ریشھ ای صالحیھا

 :اضافھ می نمائیم ھاسادگی موضوع متون ویکیپدیای فارسی را بند بند آورده و نقد و بررسی خود را در پای آن برای

 )پدیا، دانشنامھٴ آزاد از ویکی( زرتشت"

 ریشھ و معنای نام

 ریشھ و معنای نام زرتشت: نوشتار اصلی

 
کھ » ااشتر«کھ ممکن است معنی زرد و زرین یا پیر داشتھ باشد و » َزَرت«از . نام زرتشت مرکب است

رندهٴ شتر دا، دارندهٴ شتر زرد. اند در نظر گرفتھ ستارهبھ معنی  آستراو برخی معنی آن را  شتربرخی آن را 
معانی  روشنایی زرینو  ستارهٴ درخشان، پسر ستاره،، درخشان و زرد مثل طال، دارندهٴ شتر با جرأت، پیر

 "]۱[.اند حال محققان برای نام زرتشت ذکر کرده گوناگونی است کھ تا بھ

یعنی این نام در اصل بھ معنی دارنده ) خشت، کالبد(و ائشت ) زرین(زرتشت مرکب است از زر  نام: نقد و بررسی
در اوستا ھم کھ متعلق بھ ) زریر(چون القاب زریادر منقول از خارس میتیلنی و زئیری وئیری . تن و کالبد زرین است

 .و دارای موی زرین ھستندوی می باشند بھ ترتیب بھ معنی دارای تن زرین 

 زمان زندگانی زرتشت"

 زمان ظھور زرتشت: نوشتار اصلی

 
دربارهٴ زمان . دانشمندان قدیم و جدید، ھنوز ھم در پردهٴ ابھام استھای  زمان ظھور زرتشت، با ھمھٴ پژوھش

اشاره بھ رئوس آن مطالب، کتاب بزرگی را  یاست کھ حت گو شده و زندگانی زرتشت آنقدر تحقیق و بحث و گفت
 ]۲[.کند فراھم می

سال قبل از  ۶۰۰۰است، زمان ظھور زرتشت را  بوده افالطونکھ ھم زمان با  اودوکسوس کنیدوسی •
 ]۳[.داند افالطون می

و تاریخ  ]۴[پیش از میالد  ۱۷۶۸روردین و در سال ف ۶جامعھٴ زرتشتیان ایران زادروز زرتشت را  •
 .است تعیین کرده ]۵[پیش از میالد  ۱۶۹۱دی  ۵درگذشت او 

 داریوشپدر  گشتاسپبیشتر پژوھشگران طرفدار تاریخ سنتی، از شباھت اسمی استفاده کرده،  •
پیش از  ۵۰۰اند، در نتیجھ، زمان زرتشت را سال  شاه کیانی یکی دانستھ اسپکی گشتھخامنشی را با 

 ]۶[.اند میالد در نظر گرفتھ
ز میالد سال پیش ا ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰امروزه بیشتر دانشمندان بر آنند کھ زردشت بین  •

 "]۷[.است زیستھ می

پیش از میالد می داند؛ تاریخ تولد او را  570ابوریحان بیرونی کھ ظھور زرتشت را حدود  :نقد و بررسی
چھ سپیتمھ داماد و . ھر کسی دیگر نظر درست داده است پیش از میالد نشان میدھد بیش از 600حدود سال 

این ازدواج  بھ . ولیعھد آستیاگ حدود یک دھھ پیش از این تاریخ با آمی تیدا دختر آستیاگ ازدواج کرده بود
در کنار دریاچھً اورمیھ بھ عمل آورده ) افراسیاب(سبب خدمتی بود کھ وی در ازای دستگیری مادیای اسکیتی 

س و خارس میتیلنی نامھای برادر بزرگتر زرتشت را مگابرن و ویشتاسپ و نامھای خود زرتشت کتسیا. بود
 . را بھ صورت سپیتاک و زریادر آورده اند

 خاستگاه زرتشت"

84 
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ای صورت گرفتھ ولی ھنوز نتیجھٴ  با آنکھ در مورد محل تولد زرتشت تاکنون تحقیق گسترده خاستگاه زرتشت
طالع کھ تنھا مآخذ اساسی راجع بھ زندگی زرتشت است، ھیچگونھ ا ھا گاتاز  ]۸[. است قطعی بھ دست نیامده

در چندین قسمت  ]۹[.آید روشنی، خواه در باب مولد و خواه دربارهٴ محل دعوت و منطقھٴ عمل او، بھ دست نمی
 ]۱۰[.است ذکر شده ایرانویجمحل فعالیت دینی زرتشت  اوستادر  ھا یشتاز 

. اند یکی شمرده آذربایجانرا با  ایرانویجھای عربی و فارسی  در منابع پھلوی و بھ دنبال آنھا در کتاب
دانند کھ مھمترین آنھا دالیل زبانی  ، بھ دالیل فراوان مردود میآذربایجاندانشمندان انتساب زردشت را بھ 

زبانی است متعلق بھ شرق ایران و در این کتاب ھیچ نشانی از  اوستایعنی زبان کتاب  زبان اوستایی. است
ناس ش امروزه بیشتر دانشمندان ایران. شود داشتھ باشد، دیده نمی فارسی باستانیا  مادیھایی کھ اصل  واژه

 "]۱۱[.اند آنجا دانستھ بھ شمار آورده و زادگاه زردشت را خوارزمرا  ایرانویج

. در آذربایجان متولد شد) شھرستان مراغھ(بھ نص صریح اوستا و کتب پھلوی زرتشت در ایرانویج  بنا: نقد و بررسی
راباغ متولد شده باشد چھ آنجا ھمان دژ ورجمکرد اوستا و کتب پھلوی است و احتمال این نیزمی رود کھ وی در شوشی ق

از اینجاست رود . مراغھ را رغھً زرتشتی، برزه، ھروم و گزنا ھم می نامیده اند. مقر دیگر سپیتمھ جمشید بوده است
مراغھ و شاخھ  دائیتی اوستا رود زادگاھی زرتشت از سویی رود ارس و از سوی دیگر رود موردی چای شھرستان

 . نشان داده شده است) دارجھ کتب پھلوی(مغانجیق آن

 تبار و خانواده زرتشت"

نام خانوادگی زرتشت  ]۱۵[]۱۴[]۱۳[]۱۲[.نام داشتند پوروش اسپو پدر وی  َروا ھیم افردختر  دوغدومادر او 
 ]۱۷[.ھاست پنج پسر بود کھ زرتشت سومین آن دوغدوو  پوروش اسپحاصل ازدواج  ]۱۶[.بود اسپنتمان

نام داشتھ، ھووی  ھوویاست، زن سوم او  نام زن نخست و دوم او ذکر نشده. زرتشت سھ بار ازدواج کرده بود
 .است بوده کیانی شاه کی گشتاسپ، وزیر فرشوشترروایات سنتی دختر  و بنابر ھووگوهاز خاندان 

زرتشت  ]۱۸[.داشت پوروچیستاو  ثریتیو  فرینیھای  سھ دختر بھ نام و ایست واسترزن نخست او پسری بھ نام 
از ھمسر دوم . نامد می جاماسبکند و روایات بعدی، شوھر او را  از ازدواج دختر سوم خود یاد می گاتاھادر 

و ظاھراً از زن سوم فرزندی  ]۱۹[و ْھَوْرچیْثَزه بھ دنیا آمده، نََره اوْرْوتَتْ ھای  زرتشت، دو پسر بھ نام
 ]۲۰[.است نداشتھ

در روایات  وی. برد از او نام می ]۲۱[فروردین یشتھ بود، ک میدیو ماهنخستین کسی کھ بھ زرتشت ایمان آورد، 
 "]۲۳[ ]۲۲[.است سنتی، پسرعموی زرتشت بھ شمار آمده

) اژدیاک، یعنی ثروتمند(ھمان آستیاگ ) ثروتمند(ھمان آمی تیدا و فراھیم روا ) دخت]شاه([ دوغدو: سینقد و برر
برادر گائوماتھ ) صاحب آغلھای گسترده(از سویی ھمان اروپاست ) دانده جایگاه اسبان فراوان(پوروش اسپ . است

ملقب بھ ھئورمھ یعنی دارنده رمھ ھای خوب و  زرتشت است و از سوی دیگر یاد آور پدر ایشان یعنی سپیتمھ جمشید کھ 
در شاھنامھ اوروت اسپ بھ صورت لھراسب یاد شده است کھ جز لھر . اوروت اسپ یعنی دارنده اسبان تندرو بوده است

گائوماتھ یعنی دانای سرودھای دینی لقب سپیتاک زرتشت بوده . آن بھ معنی جایگاه شراب معنی لفظی سرزمین ماد است
را )آبرادات(سپیتمھ ) ارجاسپ(توسط سردارش آراسپ ) شھریار جدید=فرشوشتر(بھ خبر گزنفون کورش  بنا. است

) اروپاست(و بنا بھ خبر کتسیاس کورش بعد از آن آمی تیدا را بھ دربار برد و پسرانش مگابرن ویشتاسپ . مقتول ساخت
اشتھ و بھ حکومت گرگان و دربیکان بلخ بر و سپیتاک زرتشت را از والیگری والیات جنوب قفقاز و ماد سفلی بر د

 .سپیتاک زرتشت یا ھمان گائوماتھ بردیھ بھ مقام دامادی کورش و ازدواج با آتوسا نائل شد. گماشت

 زندگی زرتشت"

ای بھ نام و خانواده و برخی حوادث زندگی زرتشت  ھای پراکنده گرچھ در اوستای موجود جای جای اشاره
دھد کھ شرح  شواھد موجود نشان می. گردد او بھ طور منظم و پیوستھ عرضھ نمیشود ولی زندگینامھٴ  می

آمده  وشتاسپ ساستو  چھرداد، سپندھای  بھ نام اوستانَسک  ۲۱از ) بخش(زندگی زرتشت در سھ نَسک 
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ھا در دست نیست اما خالصھٴ مطالب آنھا در کتاب  بخش این پھلویو ترجمھٴ  اوستاییاصل متن . است بوده
 ]۲۴[.است نقل شده دینکردھشتم 

آنچھ در اوستا و در منابع پھلوی و . ھای تاریخی و واقعی دربارهٴ زندگی زرتشت بسیار اندک است آگاھی
آنچھ بھ یقین در . توان یافت است، بیشتر جنبھٴ اساطیری دارد، گرچھ در این مطالب نیز حقایقی می فارسی آمده

است زیرا در  رتشت از کودکی تعلیمات روحانی دیدهآید اینست ز مورد زندگی زرتشت از متون اوستایی بر می
است و آن اصطالحی است کھ در مورد دین مردی کھ دارای  نامیده زوتَرخود را ) ۱، بند ۳۳یسن ( ھا گات

اشاره بھ دریافت وحی از او از سوی ) ۴۳یسن ( گات ھادر . رود ست، بھ کار میشرایط کامل روحانیت ا
یسن (در سرودھای خویش . است ھایی روبرو بوده زرتشت در تبلیغ دین خود با دشواری. است شده اھورامزدا

و  ھا کویگوید و از بدکاری پیشگویان و روحانیان ھم وطن خود  از فقر و کمی تعداد حامیانش می) ۲، بند ۴۶
. برد نام می) ۲و  ۱، بند ۴۹یسن ( گرھمھو  بندوه، گلھ و شکایت دارد و از بعضی دشمنان خود مانند ھا کرپن

 کی گشتاسپشود کھ از زادگاه خود دور شود و بھ سرزمین مجاور برود کھ فرمانروای آن  سرانجام بر آن می
بھ دین زرتشت،  شتاسپکی گبا ِگَرِوش . گردد زرتشت در این سرزمین سرانجام با موفقیت روبرو می. است

 یشت آباننام برخی از فرمانروایان مخالف زرتشت در . شود ھای حکمرانان ھمجوار برانگیختھ می مخالفت
برحسب سنت زرتشت . تورانی از ھمھ نامورتر است ارجاسبمیان آنان  است کھ از آمده) ۱۰۹، بند ۵یشت (

 "]۲۵[. نام دارد )تور براتریش(برادریشسالگی کشتھ شد و قاتل او  ۷۷در سن 

کوچک  پسر(یا ھمان گائوماتھ بردیھ از سوی برادر خوانده اش وه یزداتھ بردیھ  زرتشتسپیتاک : نقد و بررسی
) حافظ سرودھای دینی= گائو تمھ(وی در آنجا تحت نام گوتمھ . از مرکز بلخ بر امور ھندوستان نظارت میکرد) کورش

معروف بود و در  نزد ھندوان محبوبیت بی نظیری یافت و چندین مکتب دینی بھ نام وی تأسیس شد کھ معروفترین شان 
می دانیم کھ اسباب و مجسمھ ھای بودا در بلخ و بامیان . مھاویرا است آیین بودایی گری گوتمھ بودا و آیین جاین گوتمھ

. در ھنگام لکشرکشی کمبوجیھ وی بھ عنوان نائب السلطنھ امور امپراطوری ھخامنشی را بھ دست گرفت. حفظ میشد
راطوری چون شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر بھ وی رسید بعد از مالقات با وه یزداتھ بردیھ حکومت خود را بر امپ

ھمانطور کھ . در پی آمد آن در کودتای داریوش علیھ اوالد و احفاد کورش بھ قتل رسید. ھخامنشی رسمی اعالم نمود
بازگویی شده است ولی قاتل  )سپنداتھ(ھرتسفلد در یافتھ است در شاھنامھ واقعھ قتل گائوماتھ در اسطوره اسفندیار 

                                                          .ان اسفندیار یکی شده اندتحت عنو) گائوماتھ زرتشت(و مقتول ) داریوش(
تور برادُر ریش یا ھمان توربرات ُرگ ریش یعنی تورانیی کھ روی برادر ( توربراتریشبی شک در کتب پھلوی از 

گائوماتھ وش اول قاتل یعنی داری) کشنده برادری و دوستییعنی ( جاماسپدر اساس ھمان ) خود را زخمی سازد
برات (ریش  بنا بھ کتاب پھلوی دینکرد زرتشت در سن ھفتاد و ھفت سالگی بھ دست تور براترُ . مراد بوده است زرتشت

در مقام قھرمان ) مگابرن ویشتاسپ، برادر بزرگ گائوماتھ زرتشت(لیکن ویشتاسپ . کشتھ شد) ُرگ ریش، براتروخش
                                                                         .ر آن کوشش فراوان کرددین بھی در عمر طوالنی خود در نش
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است بوده دانمارک ژوتلند جزیره شبھ و اسکاندیناوی جزیره شبھ بین فواصل ھمان آتالنتیس  
 

 
؛ ھنوز تکھ ھای بقایای یخ بندان در شمال سوئد دیده میشودسال پیش از میالد 8200دریاچھً آنسیلوس حدود   

 
 آبھای حاصل از ذوب شدن یخھای آخرین یخبندان اسکاندیناوی در نیمھ کره شمالی زمین باعث ایجاد دریاچھ عظیم

پیش از 5000تا 8000آوار ناگھانی آبھای عظیم این دریاچھ در بین سالھای  . گردید آنسیلوس در بستر دریای بالتیک
را شستھ و گسترده مرتفعی  مناطق. میالد سونامی عظیمی در محل کشور دانمارک و جنوب سوئد و نروژ ایجاد کرد

 دانمارکاست کھ نام سرزمین البد از ھمین ج. مناطق نسبتاً گود دیگر را در آنجا بھ طور دائم بھ زیر آبھای خود برد
احادیث این واقعھ بعداً در تاریخ اساطیری بھ صورت غرق . یعنی سرزمینی کھ با آب شستھ شده است، پدید آمده است

جای تعجب است کھ جویندگان محل آتالنتیک از این امر مھم زمین . آب آتالنتیک یونانیان و مصریان بر جای ماند
کھ حاوی اخبار پیشینیان ھم -در اینجا بررسیھای این جویندگان بھ ھدف نرسیده را . اندشناسی و تاریخی غافل مانده 

                 :                                                                بدون کم و کسر از وبالگ مجردات نقل می کنیم -ھست
                                                               

  اولین گزارش از آتالنتیس در تاریخ

خدای حامی جزیره، . نخستین فرد ساکن این جزیره، اونور، با لئوکیپھ ازدواج کرد و صاحب یک دختر بھ نام کلیتو شدند
رد و پوسیدون جزیره را بین پسرھا قسمت ک. پوسیدون عاشق کلیتو شد و کلیتو از او پنج جفت پس دوقلو بھ دنیا آورد

 . است ھای افالطون یاد شده از این جزیره در نوشتھ. تر اطلس را پادشاه جزیره کرد پسربزرگ

ھزار سال پیش از این جزیرھای  ۱۲«: ای تیمائوس چنین نوشت  سال قبل از میالد افالطون در رسالھ ۳۵۰حدود 
رتیب نام قاره آتالنتیس برای نخستین بار بر بھ این ت» ...است بزرگ با تمدنی ستایش انگیز موسوم بھ آتالنتیس کھ بوده

وی در رسالھ دیگری بھ نام کورتیاس شرح بیشتری از قاره . قلم افالطون جاری شد و بھ زودی بر سر زبانھا افتاد
 ۱۵۴ای خوش آب وھوا بھ وسعت  میلیون نفر بودند کھ در جزیره ۲۰آتالنتھا افزون بر«آتالنتیس و تمدن آن نوشت 

زیستند و شھرھای آباد  کردند در جنگلھای انبوه آتالنتیس انواع جانوران بزرگ وکوچک می ربع زندگی میھزار مایل م
 » ...آن با ساختمانھای عظیم با شکل ھرم درخشش نور بود و مرمر

 دانستند و در مرکز راند کھ مردم او را ستون آسمان می بر این سرزمین اطلس حکومت می... «مطابق گزارش افالطون 
جزیره در بزرگداشت اطلس معبدی با شکوه ساختھ بودند کھ دیوارھای عظیم داشت و درھای آن تزیین یافتھ بود از 

ترین  مقدس«:دھد  افالطون ادامھ می» .درخشید سنگھا و فلزات قیمتی در زیر تابش نور خورشید ھمچون الماس می
رفت و بھ عنوان برترین ھدیھ بھ پیشگاه اطلس  شمار می یحیوان در نزد مردمان آتالنتیس گاو نر بود کھ مظھر قدرت ب

بھ نوشتھ » .آمیزی کند شد تا فوران خون سنگھای مرمر را رنگ با مراسمی شکوھمند در برابر معبد بزرگ قربانی می
بدن  ھای آب کھ ھمچون رگھا در در قاره آتالنتیس شھرھا بھ شکلی ھندسی و زیبا ساختھ شده بودند و کانال«: افالطون

اساس فرھنگ و تمدن این مردمان سعادتمند ھمانا . کردند ھا و باغھا را سیراب می بھ ھر سو امتداد داشتند مزرعھ
اما چون قدرت ایشان روز افزون شد بھ تدریج شروع بھ دست درازی بھ دیگر . برادری و صفات عالی انسانی بود

آنھا دیگر از بین رفتھ بود آنھا اعتقاد و ایمان خود را از  روح احساس و کمک در: گوید سرزمینھا کردند افالطون می
اما زئوس طوفانی بر آنھا نازل . ھای شرق را داشتند شمار قصد فتح آتن و سرزمین دست داده بودند آنھا با سپاھیانی بی
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ھای بزرگی  سیل لرزه و طوفان سبب زمین«افالطون در این باره نوشت . مجازاتی کھ بھ ھیچ وجھ قابل تصور نبود. کرد
» .شد کھ بھ مدت یک شبانھ روز بھ شدت ادامھ داشت وقتی دریا جزیره آتالنتیس را بھ زیر خود فرو برد و ناپدید گشت

اقیانوس در آن نقطھ بھ مکانی «او نوشت . افالطون تردید داشت کھ ھرگز نشانھای از این سرزمین گمشده بھ دست آید
بھ این ترتیب و بھ روایت افالطون تمدن آتالنتیس در آغاز شکوفایی نابود . »استغیرقابل عبور و جستجو تبدیل شده 

آتشفشان و زلزلھ و طوفان با چنان شدت و خشونتی بر پیکر آتالنتیس : شود و سھ نیروی سھمگین طبیعت یعنی می
جزیره . دھد الد روی میقبل از می ۳۵۰۰این واقعھ در سال . اندازد تازد کھ تصور آن نیز لرزه بر پیکر آدمی می می

کند و  ھای کوه آتش فوران می از قلھ. شود تکھ می دارد و تکھ آید؛ زمین از ھر سو شکاف بر می آتالنتیس بھ لرزه در می
کند و بر  سپس خاکستری داغ ھمھ فضا را تیره و تار می. دھد ھا را ھدف قرار می ھای مذاب ھمچون باران مرگ بنا تکھ

. ھا بپیوندد ای سنگین مدفون شود وبھ افسانھ سرانجام چنان کند کھ آتالنتیس در زیر پرده... بارد تا سراسر جزیره فرو می
ھا رفت و دیگر کسی سراغ آن جزیره اسرارامیز را نگرفت جز آنکھ نامش  چون افالطون در گذشت؛ آتالنتیس ھم از یاد

اما جستجوگران و دوستداران تاریخ و . باقی ماند) مریکاواقع در میان سھ قاره آفریقا اروپا وآ(برای دریای آتالنتیک 
رفتند کھ در آن مردمی الیق و ھوشمند زندگی  ای فرو می ھای افالطون در اندیشھ جزیره گذشتھ زمین با مطالھ رسالھ

ست؟ آیا ا ای قرار داشتھ و علت واقعی نابودی آن چھ بوده کردند و ھمواره پرسش این بود کھ آتالنتیس در چھ نقطھ می
گرفت کھ آتالنتیس  ھای خود سخن گفتھ است؟ این تردیدھا از آنجا قوت می چنین تمدنی واقعیت داشتھ یا افالطون از رویا

است و یونانیان باستان نیز عالقھ وافری بھ سرزمینھای اساطیری و » نام جزیره بی«در زبان مصریان باستان بھ معنی 
بایستی درباره یک آرمانشھر در  بنابراین رسالھ افالطون می. اند ھا داشتھ ھھھا وال ھای مربوط بھ اسطوره داستان
یک فرض دیگر این بود کھ افالطون از تمدنی سخن بھ میان آورده کھ . ای موھوم میان دریای اساطیری باشد جزیره
یونانیھای دوره . است ھا و چگونگی آن را از زبان دریا نوردان شنیده و خودش چیزھای زیادی بھ آن افزوده نشانھ

و این ستون ! قرار دارد» ستون ھرکول«باستان بر این باور بودند کھ انتھای دنیا صخره عظیمی است در جایی کھ 
) الطارق تنگھ جبل(ای بین دریای مدیترانھ و اقیانوس اطلس  ھمان تختھ سنگھای بس بزرگی است کھ در دو سوی تنگھ

ھای آزاد  کردند از این تنگھ بگذرند و خود را بھ دریا ه مدیترانھ ھرگز جرات نمیدریانوردان کشورھای حوز. واقع است
شدند و  آمد کھ کشتیھای کوچک بھ دست امواج خروشان بھ اقیانوس اطلس کشیده می و اقیانوسھا برسانند؛ اما گاه پیش می

نجات دھند و دوباره بھ وطن بازگردند توانستند خود را  در این صورت دریانوردھایی کھ می. گذشتند از دھانھ تنگھ می
کردند کھ بیشتر  آوری از سرزمینھای سرشار از نعمت و آسایش در آن سوی ستون ھرکول تعریف می حکایتھای شگفت

آوری اطالعات و مشاھدات دریانوردھا اعتقاد یافتھ بود  ولی افالطون با جمع! پردازی شباھت داشت تا واقعیت بھ افسانھ
ای میان آبھای خروشان اقیانوس وجود دارد کھ ھمان  تمدن حوزه مدیترانھ تمدن دیگری در جزیرهکھ در آن سوی 

تواند تمدنی باشد متعلق بھ دوران پارینھ سنگی واقع در  بھ گمان دانشمندان انچھ افالطون نشانی داده می. آتالنتیس است
ن و کنجکاوی آنھا برای دستیابی بھ سرچشمھ تاریخی جستجوی دانشمندا. است بندان وجود نداشتھ ای کھ در آن یخ منطقھ

آتالنتیس مدفون «خواھد سرانجام دریابد کھ  انسان با تکیھ بر علم واطالعات خود می. است آتالنتیس تا امروز ادامھ داشتھ
شده؟ آیا اقلیمی ایست تقسیم  آیا آتالنتیس قاره. تواند بوده باشد ای قرار داشتھ و کجا می بھ طور دقیق در چھ نقطھ» شده

است چنین گمان  ھای خود بھ دست داده  ھایی کھ افالطون در رسالھ است غروب کرده در مثلث برمودا؟ با توجھ بھ نشانھ
ای بھ ھمدیگر در اقیانوس  این جزایر ھمچون حلقھ. باید از بقایای قاره گمشده آتالنتیس باشد» آزور«کنند کھ جزایر  می

ھای بر کشیده از قلھ  سال پیش از میالد با شراره ۲۲۰۰اس شواھد و مدارک موجود در حدود اطلس قرار دارند و بر اس
اوتوھنریخ موک کھ مھندس اتریشی بود و عالقھ وافری بھ . اند یک آتشفشان سھمگین و زلزلھ پس از آن تکھ پاره شده

ی یافت و بار دیگر آتالنتیس را بر نوشت کھ شھرتی جھان» راز آتالنتیس«تاریخ و جغرافیا داشت کتابی تحت عنوان 
بود و بھ اعتقاد نویسنده آن جزیره آتالنتیس نھ فقط وجود داشتھ و  ۱۹۷۶انتشار این کتاب در سال . سر زبانھا انداخت

دستخوش یک بالی سھمگین طبیعی شده بلکھ بازماندگان فاجعھ آتالنتیس بھ سواحل آمریکای جنوبی و شمالی و آفریقا و 
اند تا بناھای عظیم و  اند دانش خود را از شھرسازی و معماری بھ کار بستھ ده و بھ ھر سرزمینی کھ رسیدهاروپا افتا

بناھایی ھمچون اھرام مصر و . ھای بزرگ مانند آنچھ کھ خود در آتالنتیس داشتند بسازند ھای با شکوه و قصر معبد
دھد بسیاری از تمدنھای دوره باستان از دستھ دوم  میھایی کھ موک ارایھ  بر اساس فرضیھ... معبدھای مایا وازتک و

زیرا این غیر ممکن است کھ بھ طور تصادفی تمدنھای ! بوده و ھمگی زاییده یک تمدن مادر بھ نام آتالنتیس ھستند
بین (ھایی بھ شکل ھرم در ھزاران کیلومتر دور از ھم  مشابھی در دورترین نقاط گیتی بھ وجود آید و بخصوص معبد

کھ در میان » پلوتا«موک حتی معتقد بود کھ بازی . ساختھ شود...) ھرین و حاشیھ رود نیل و سواحل قاره آمریکا والن
رواج دارد ھمان بازی رایج در تمدنھای مایا و آزتک است و ریشھ در فرھنگ سرخپوستان ) اسپانیا(اھالی باسک 

ھزار سال قبل از میالد در اقیانوس اطلس روی  ۱۲کھ  زلزلھ و طوفان ھولناکی: بھ گفتھ موک. آمریکای جنوبی دارد
داد نھ تنھا تمدن درخشان آتالنتیس را از میان برد بلکھ دامنھ امواج خروشان آن ھمھ خشکیھای زمین را در بر گرفت و 

سال از آن طوفان سپری شد تا یک بار دیگر  ۴۰۰۰نام گرفت و » توفان بزرگ«چنان کرد کھ در کتابھای آسمانی 
شناسی چنین توجیھ  ھای موک را دانشمندان علم زمین فرضیھ. مدنھای انسانی در اینجا وانجای جھان جوانھ بزنندت

توانند چنان لرزش و ھیجان شدیدی در آبھای اقیانوس  دھد می ھای شدیدی کھ در کف اقیانوسھا رخ می کنند کھ زلزلھ می
 ۱۹۲۰در تابستان سال . مھ چیز را در ساحل بھ کام خود بکشدبھ وجود اورند کھ موجھای بسیار عظیم بھ پا شود و ھ
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رخ داد کھ گرچھ بیش از چند ثانیھ طول نکشید اما تکانھای آن بھ اقیانوس ) نرماندی(ای در منطقھ شمال فرانسھ  زلزلھ
ان کھ شھرھا بنابراین طوفانھای عظیم دریایی ھمچن. اطلس و جزایر آزور کشیده شد و شھر ساحلی تاپال را ویران کرد

ھا باال بیاورند و در آن صورت  اند بار دیگر از کف اقیانوس توانند آنچھ را کھ بلعیده کشند می و تمدنھا را بھ کام خود می
آیا ممکن است روزی . خواھیم بود... است کھ ما شاھد پیدا شدن ستو نھای عظیم سنگی و دروازھای بزرگ و گنجھا و

ارج شود و بر اثر انقالبھای دریایی بقایای تمدن درخشان آتالنتیس بر روی آن بیاید تا آتالنتیس دوباره از زیر آب خ
بتوانیم شھرھا و معبدھا و قصرھا را مشاھده کنیم؟ افسانھ آتالنتیس شاید روزی با کشف بنای تاریخی بھ زمان ما پیوند 

بھ . یس آرمانشھری آست ساختھ وپرداختھ خیالشاید ھم آتالنت. بخورد و رویای دیر پای انسان سرانجام بھ واقعیت برسد
است یا جھنم مدفون شده در اعماق اقیانوسھا تا بھ امروز فکر آدمی را بھ خود  ھر روی اگر آتالنتیس بھشت گمشده 

ولی از جذاب . گوید سینھ پیش آمده و ھنوز وھمچنان با انسان سخن می بھ مشغول داشتھ و فرھنگ ومشخصات آن سینھ
سال  ۱۱۰۰۰ھا و رموز کره خاکی وجود تمدنی با تکنولوژی فوق بشری است کھ حدود  روف ترین افسانھترین و مع

کردند از آتالنتیس بارھا در کتب تاریخ باستان نام برده شده اما کسی  ای بزرگ بھ نام آتالنتیس زندگی می پیش در جزیره
 ۳۴۷(راموشی حفظ کرد فیلسوف نامی یونانی افالطون کھ اندیشھ وجود آتالنتیس را در طی سالھای متمادی از گزند ف

شاگرد تیزھوش سقراط بود وی تحقیقات زیادی در رابطھ با آتالنتیس انجام داد و موفق بھ ایجاد نقشھ ) سال پیش از میالد
ی روزی ای آتالنتیس بھ راست مدوری از محل تقریبی آتالنتیس شد وی ھمیشھ بر این اعتقاد استوار بود کھ شھر افسانھ

ھای افرادی کھ  افالطون در تحقیقان خود از منابع مختلفی از جملھ منابع دریانوردی باستان و داستان. است وجود داشتھ
آتالنتیس را مشاھده کرده بودند استفاده کرد البتھ تحقیقات افالطون ھیچ گاه مورد اعتماد قرار نگرفت تا روزی کھ یک 

                                          .ھای شھری در زیر اقیانوس شد افالطون موفق بھ کشف ویرانھھای  دریانورد ھلندی از روی نقشھ
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دراکوال نام مفھوم و معنی  
 

 عنوان تراکیھ مردم نزد در مشابھی نام. کند می زندگی مار با کھ است کسی معنی بھ دراکئولوس عنوان یونانی زبان در

 کھ است ھرمس یعنی تراکیائیھا بزرگ ایزد ھمان ایزد دیگراین سوی از. است رفتھ می شمار بھ شان ماروش خدای

 این کھن عناوین از جملگی دراکوال وحشتناکی بھ  مربوط اساطیر.است داشتھ مار شکل تجارتش و فرمانروایی عصای

 فرمانروایان از برخی با بعداً  و است داده ضعیتو تغییر وسطا قرون در کھ است خاستھ بر تراکیایی بزرگ خدای

بودن  اژدھا فرزند دراکوال بھ چھارم والد نام بھ رومانیایی شاھزاده چنانکھ. است آمیختھ در و شده مشتبھ بالکانی

                                    :                                                                                            است شده متصف

 .است بوده رومانی جنوبی قسمت فرمانروای دراکول والد فرزند دراکوال بھ ملقب چھارم والد کنت این ویکیپدیا مطابق 

 آمیزی رنگ قرمز رنگ با را خود قصر مردمانش بردن فرمان برای او.  است داشتھ گر ستم و خشن شخصیتی وی

 - اژدھا پسر – دراکوال نام بھ ھم خودش زمان در حتا او. بود کرده مزین تخیلی و آور وحشت یلتماث از و بود کرده

 ھمیشھ و بود دوختھ رنگ قرمز مخمل از را خود شنل آستر کرد می تن بر رنگ تیره لباسھای ھمیشھ وی میشد، شناختھ

.                                                 است آشام خون وی کھ میکردند گمان مردم سبب ھمین بھ. مینوشید سرخ شراب  

 سرزمین بھ آنھا ورود از تا پرداخت مسلمان عثمانیان با نبرد بھ رنسانس، عصر بھ وسطا قرون تحول سالھای در او

 پس بالفاصلھ کھ ای جزوه در.است مدفون امروزی رومانی جنوب در خود قلعھ در کوال درا کنت. کند جلوگیری خود

 از پس او اینکھ جملھ از است آمده او جنایات از فھرستی شد، منتشر آلمان نورمبرگ در ،1476 سال در وی مرگ از

 میخورند را مردم غذای دلیل بی آنھا کھ داشت عقیده چون کشید، آتش بھ را آنھا ھمھ خود، دربار در گدایان بھ دادن غذا

                                                                                                 .              بپردازند را آن بھای نمیتوانند و

 و فرزند و بود مجرد وی چون. گذشت در اسپانیا در ۲۰۰۵ سال"  دراکوال ماروین کنت"  وی بازمانده آخرین

.                                        وردآدر فتصر بھ رومانی دولت را اموالش و وسیع بسیار اراضی نداشت خویشاوندی  

.                                                            روند می شمار بھ رومانی دیدینی آثار جزء دراکوال قلعھ و جنگل اینک  

 
 

 
 

90 
 



ِشراب کلمھ فارسی ریشھ  
 
نظر بھ کلمھ شیره و شیرین معلوم میشود کھ ایرانیان آب انگور را شیرآو و شیراب می نامیده اند و این کلمات علی 

از این جاست کھ در فارسی شراب بھ معنی باده و . القاعده می توانستند ِشراو و ِشراب بھ کسر حرف شین تلفظ گردند
صرفاً بھ معنی اعم نوشیدنی است لذا این دو کلمھ فارسی و ) بھ فتح شین(تھ میشود و چون در زبان عرب َشراب می گرف

این تصور عربی بودن در  لغت نامھ دھخدا . عربی با ھم در آمیختھ و باعث تصور عربی بودن کلمھ شراب شده است
در حالی کھ در خود لغت نامھ . مانده بھ عمل آمده استھم کھ در زبان آذری بر جای ) شیراو(در باب کلمھ فارسی شرو 

). ناظم االطباء. (شھد و عسل ). منتھی االرب . (شھد) ع اِ ] (ش ِْرْو / ش َْرْو . [ شرو:" ھای عربی بدان بر نمی خوریم
تی کتیبھ ھای بیت ما(از اینجاست کھ قصر شیرین شھر الھھ شراب کاسیان کاشیتو بھ نام شیرین  .)اقرب الموارد. (عسل 

:                در توضیح نام شراب یعنی خمر در زبان عرب گفتھ شده است. نامیده شده است) آشوری یعنی خانھ شراب  
در زبان فارسی، شراب بھ نوعی نوشیدنی الکلی اطالق می شود کھ از تخمیر عصاره انگور بھ دست می آید و در شعر 

ولی در زبان عربی، واژه شراب بھ معنی نوشیدنی و شربت است و . بوده استقدیم فارسی مراد از می و باده ھمان 
احتماال . می نامند) با فتح اول و سکون دوم و سوم(ھرگاه مقصود شراب مسکر و مستی آور باشد آن را غالبا خمر 

) ھ معنی باده فروشبا فتح اول و تشدید دوم ب(و خمار ) با ضم اول(کلمات تخمیر، مخمر، خمیر، خمره، مخمور، خمار 
                                                                                                                         .با خمر ھم ریشھ ھستند

سیان کادیگر است و ریشھ نام ) از ریشھ اوستایی بود یعنی خوشبختی و خوش وقتی(نامھای فارسی دیگر شراب باده 
جالب است کھ نام کنونی لُر نیز در اساس بھ . در زبان مادھا بوده است یعنی بودینان )کان لُرانامردم  شراب، نی(=

بوده و در زبان سانسکریت بھ معنی شراب ) می(از سوی دیگر خود نام ماد نیز از ریشھ میذو . معنی ُدرد شراب است
راب ھوم مادھا ھمان شراب انگور بوده است کھ بھ رسم خراج بھ در واقع ش. و نامی بر الھھً شراب وارونی است

.                                                                                                                آشوریان پرداخت میشده است  
 

                                 
ببین تفاوت ره کز کجاست تا بھ کجا                         صالح کار کجا و من خراب کجا  

 
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا                دلم ز صومعھ بگرفت و خرقھ سالوس  

 
سماع وعظ کجا نغمھ رباب کجا                 چھ نسبت است بھ رندي صالح و تقوا را  

 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا                        ز روي دوست دل دشمنان چھ دریابد  

 
کجا رویم بفرما از این جناب کجا                    چو کحل بینش ما خاک آستان شماست  

 
روي اي دل بدین شتاب کجا کجا ھمي          مبین بھ سیب زنخدان کھ چاه در راه است  

 
جا رفت و آن عتاب کجاخود آن کرشمھ ک         بشد کھ یاد خوشش باد روزگار وصال  

 
قرار چیست صبوري کدام و خواب کجا     قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست  

 
کلمھ کاسھ در زبان فارسی و عربی ریشھً اوستایی و سانسکریتی دارد و از  :کلمھ کاسھو اوستایی ریشھً سانسکریتی 

این واژه چنانکھ در کلمھ پھلوی کاسوک . ال اخذ شده استواژه کاچھ بھ معنی شیشھ، آبگینھ، آیینھ، لیوان، جام و کریست
بھ احتمال زیاد .دیده میشود، بھ ھمین صورت کاسھ در ایران پیش از اسالم رایج بوده است) کاسھ پشت، الکپشت(

ن آرامی ھای شبھ عرب جام شراب را مانمن و سومریان و اکدیا. اعراب نام کاسھ را از تجار ھندی فرا گرفتھ بوده اند
                                                                   .ناجود و قدح می گفتھ اندرا جام را بور و خود اعراب کاسھ و جام 
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ھستند فارسی کلماتی اصل در کرکم و زعفران  
 

وب داشتن لغت و با عربی محس. در زبان عربی کلمھ زعفر خود ریشھ در زعفران دارد یعنی ریشھ خاصی ندارد
از سوی دیگر در زبانھای سامی عربی و . زعفران معادل ایرانیی برای زعفران در موطن زعفران موجود نیست

اما اگر در لغت نامھ ھا دنبال معادل فارسی . واژهً واحدی برای برای زعفران است) کورکومھ(عبری و آرامی کرکوم 
عالمت ( انو ) دھان( َزفَرِ ھ فارسی این کلمھ بی شک مرکب از  ریش. زعفران پیدا نمی کنیم دکرکم بگردیم جز خو

منظور خامھ و کاللھ گل زعفران است کھ خشک شده آن تبدیل . گرفتھ میشود ھایعنی آن چھ از دھان گلبرگ. است) نسبت
نی و منسوب بھ فراوا" ( ان-فر"و ) َز، بھ معنی زایایی" (زا"تفسیر ثانوی آن ھم . بھ محصول زعفران میگردد

شاید از ھمین روست کھ آشوریان شھر زعفران خیز قدیم ایران یعنی قم را . می تواند باشد) شکوھمندی و خجستگی
جایدار (یا از کمندان کلنی قم =قُم-بھ کار) زعفران(خود نام قم از تصحیف کرُکم . آورده اند) یعنی شھر مبارک(کاربیتو 
ثعالبی در کتاب اخبار الملوک الفرس در باب . عاید شده است) مھاجرین محل جایگر شوندگان و(مقابل میجان ) و معین

خسرو از غالم خویش کھ موسوم بھ زیرک یا زیدک بوده سؤال میکند کھ بوی بھشت :" معروفیت زعفران قم می آورد
بنفشھ  و... اگر بوی شراب خسروانی و سیب شامی و گل فارسی:را در کجا می توان یافت و غالم در پاسخ میگوید

در فرھنگ لغات پھلوی ." را گرد ھم آوری در مجموع آن بوی بھشت را خواھی یافت.. اصفھانی و زعفران قمی و
سامی کرکم در نزد ایرانیان بھ سھو کرکم لغتی پھلوی و بر بھ ظاھر دکتر بھرام فرو وشی بھ سبب مصطلح بودن نام  

ریشھ ایرانی کلمھ کرکم از . دو لغت ریشھ ایرانی دارند در حالی کھ ھر. عکس زعفران لغتی سامی تصور شده است
در لغت سانسکریت ِکساره در اساس بھ معنی موی : بررسی نام زعفران در زبان سانسکریت یعنی کساره عاید میگردد

معلوم از اینجا بھ وضوح . رشتھ یا لیفھ یا لیف گل نیلوفر یا ھر گیاه دیگر از جملھ لیف میوهً درخت امبھ است) ابرو(
یعنی عالوه بر خود زعفران واژه کرُکم . است" اوم"میگردد ریشھً واژه کرکم ھمان ُکرک فارسی بعالوه پسوند نسبت 

                                                    .نیز ریشھً ایرانی دارد کھ عالوه بر زبانھای سامی بھ زبان التین نیز راه یافتھ است
                                                                    

در لغت نامھ دھخدا مطابق اطالعات ناقص زمانھ زعفران لغتی عربی بھ شمار رفتھ و چنین معلوماتی از آن  بھ دست 
                                              :                                                                                       داده شده است

گیاھی است پایا و بصلی از تیره ٴ زنبقھا، دارای ساقھ ٴ زیرزمینی کھ از دو پیاز خارج ) ۞ ع اِ ] (َز ف َ . [ زعفران 
در از وسط پیازکھ . پیازھای آن سخت و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاٴھای نازک و قھوه ای رنگ است . می شوند

واقع قاعده ٴ ساقھ ٴ زیر زمینی است ، ساقھ ٴ زیرزمینی قائمی خارج می گردد و از ساقھ ٴ زیرزمینی تعدادی برگھای 
از وسطبرگھای مذکور ساقھ ٴ مولد گل ظاھر می شود کھ در انتھابھ یک یا . باریک و دراز با رنگ سبز بیرون می آید

لھای آن منظم و شامل لولھ ای دراز، منتھی بھ سھ گلبرگ و سھ گ.دو و گاھی سھ غنچھ ٴ مولد گل منتھی می گردد
قسمت مورد استفاده ٴ این گیاه ناحیھ ٴ انتھایی . گلبرگھا بنفش یا گلی یا ارغوانی است . کاسبرگ بھ رنگ گلبرگ می باشد

لخ و کمی تند بوی زعفران قوی و معطر، و طعمش ت. خامھ و کاللھ ٴ آن است کھ بنام زعفران خرید و فروش می شود
بھ ھندی کیسراست مفرح و مقوی حواس ، مصلح عفونت خلط ). فرھنگ فارسی معین . (صفران . جادی . جساد. است 

بلغمی ، مدر بول ، محرک باء، مقوی جوھر روح حیوانی ، جگر، احشا، آالت تنفس ، مورث نشاط و ضحک و مادامی 
گویند زعفران . و طال از تشبیھات اوست ). آنندراج ) (منتھی االرب (. کھ در خانھ ای باشد چلپاسھ در آن خانھ درنیاید

. گرم است در دویم و خشک است در اول . در خانھ ای کھ باشد سام ابرص کھ نوعی از چلپاسھ است در آن خانھ نرود
ای گلھای گیاه زعفران ، گیاھی است پیازدار و دار). 173از المعرب جوالیقی ص . (عربی صحیح است ). برھان (

پایین ساقھ ٴ آن برجستگی می یابد این برجستگی ھمان پیاز زعفران می . بنفش روشن و در مناطق معتدل کاشتھ شود
باشد و کاللھ ٴ سرشاخھ ٴ آن نارنجی رنگ مایل بھ سرخی و معطر است و ھمین رشتھ ھاست کھ بنام زعفران بمصرف 

ی ، گیاه بصلی از طایفھ ٴ زنبق و دارای گلھای زرد، معطر و گل نخ ماٴخوذ از تاز). حاشیھ ٴ برھان چ معین .(می رسد
. مردغوش . ایدع . جاذی . جادی . ُکرُکم ۞ . ایقھان جاد. جادی ). ناظم االطباء. (ھای میانھ ٴ گل آن گیاه را نیز گویند

عفران قاینات درجھ ٴ اول و ز. رستنیی است رنگی در قاینات و کرمان بعمل می آید). از یادداشتھای بخط مرحوم دھخدا(
.                                               این گیاه مصرف طبی و غیرطبی دارد. زعفران کرمان در درجھ ٴ دوم واقع است   

در خرداد ماه پیاز زعفران را از زمین بیرون می آورند و تا شھریور ماه در محلی کھ آفتاب  -طرز کاشتن زعفران 
سانتیمتر عمق شیار داشتھ باشد، بھ فاصلھ ھای  25دراول شھریور پیازھا را در زمینی کھ . شد، نگاه می دارندنداشتھ با

در آذر ماه بھ زمین کود می دھند و شروع ). از اول شھریور تا نیمھ ٴ آبان موقع زعفران است (ده سانتیمتر می نشانند 
از اول فروردین سال دوم تا اول مھر . مرتبھ آبیاری کفایت می کند بھ آبیاری می نمایند و تا اول فروردین سال دوم سھ

ماه برای زمین مزروع آب و کودی الزم نیست و فقط باید در مھر سال دوم مقداری کود و بعد آب بدان دھند، پس از 
ر ماه سال دوم مقدار در بیستم مھ. آبیاری زمین را مجدداً بقسمی شیار دھند کھ زیانی بھ پیازھای کاشتھ شده وارد نگردد
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قلیلی گل میدھد و آبیاری در این سال تا اول فروردین ھر دوازده روز یک مرتبھ و در سالھای بعد طرز شیار و کود و 
برداشت محصول زعفران از . سال ھم عمل می کنند 15در بعضی از زمین ھا تا . آبیاری تا ده سال مانند سال دوم است

در سال پانزدھم پیازرا از زمین خارج . از آن بھ بعد محصول آن روی بھ نقصان می نھد سال چھارم تا سال دھم است و
چیدن گل زعفران بایدقبل از طلوع آفتاب  -برداشت محصول . کرده و بھ ترتیب نخست در زمین دیگرانتقال می دھند

ن گل زعفران در سحرگاھان تمام شود و در ھر سال قریب بیست روز، از پانزدھم مھر تا پنجم آبان ھمھ روزه چید
:                                                                                          شروع و پیش از برآمدن خورشید ختم می شود  

  
 خم و خنبھ پر، ز انده ۞ دل تھی

  زعفران و نرگس و بید و بھی
 

  رودکی
 

 زمین سربسر کشتھ و خستھ شد
ھ و زعفران رستھ شدو یا الل  

 
  فردوسی

 
 دوصد مرد برنا ز فرمانبران

 ابا دستھ ٴ نرگس و زعفران
 ھمی پیش بودند تا باد و بوی

  چو آید ز ھر سو رساند بدوی
 

  فردوسی
 

 دگر سلھ ٴ زعفران بد ھزار
 ز دیبا و از جامھ ٴ بی شمار

 
  فردوسی

 
 تنش پرنگار از کران تا کران
  چو داغ گل سرخ بر زعفران

 
  فردوسی

........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 



)لران اسالف( کاسی خدایان نشان و  نام بھ نظری  
 

 الھھ نام بھ شیرین قصر. رفتند می شمار بھ شراب ایزدان کاسیان ای قبیلھ الھھ و ایزد)  کاسیتو( کاشیتو و) کاسی( کاشو
. ھستند شراب ُدرد و شراب معنی بھ جملگی کاسی و لُر ماد، نامھای. شد می نامیده) شراب خانھ( ماتی بیت کاسیتو
 الھھ دیگر نام) شراب( ماد ھندوستان در. است داده می معنی شراب الھھ شھر یعنی شراوین قصر واقع در شیرین قصر

 و کوھستان قلل الھھ شیمالی. اند بوده نیز آسمان ایزدان وارونی و وارونا ھمانند کاسیتو و کاسی لذا. است وارونی
 و شیب بر رونده( شیبارو وی دیگر نام. است شده اخذ وی نام از) سرما سرزمین( شمال کلمھً . بود برفی قلل بر گامزن
 بوده شاھی ساللھ حامی و زمینی زیر آتش خدای) شمع بھ منسوب( شومو یا) درخشان شکوه با( شوکامون. است) بلندی
 بوده) شاھی خاندان میر و مرگ دانای ایزد( ایمیریا وی دیگر نام. است بوده درنده شیر و شمع یک وی سمبلھای. است
 وی نام بھ جمشید تخت ھمانکھ. داشت نام) جمشید ھمزاد،جم، یعنی( ییمھ یا یمھ وی  پارسیان و ھندوان نزد در. است

 عمرش طول بر تا نمود قربانی بچھ چندین وی برای خشایارشا زن تریس آمس میگوید ھرودوت. است شده خوانده
 ساسانی پارسیان و ارامنھ نزد کھ باشد بوده میریزیر یعنی زیرین جھان و سبزی سر الھھ ھمان باید وی ھمزاد. بیفزاید

 و معزز بسیار خدایان از) افعی مار( شیپاک یا شیخو و) کامل( ھاربھ. است شده نامیده آرمئیتی سپنت و ساندرامت
 مطابق. بودند یکسان بابل دولت خدای مردوک و ھوا خدای و) خدایان سلطان( انلیل بابلی خدایان با و بودند محترم

 الھھ برای را ابرھا) کوھستان شیپاک/شیخو=کوھستان مار( ماروت و) کوھستان ھاربھ( ھاروت ارامنھ اعتقادات
= سوریاش( شوریاش یا) مھر= دوستی( ساخ خورشید خدای. میشدند رھنمون آرارات کوه بر) میریزیر( ساندرامت

 و رعد خدای نامھای) باالیی( اوبریاش و) دست دور و انجمنی= عاد قوم رھبر قرآن ھود( ھوتھا. داشت منا) خورشید
. اند بوده جنگ خدای نامھای) درخشان جنگاور( اشتمارا و) بھرام ھندوان، ایندره کشنده،( گیدار. باشند می باران

 ایزد دور. است شده) خوب زمین آورنده فراھم ییعن( ھئوشینگھ اوستا در ھمانکھ است بوده بخش زمین خدای دونیاش
 بھ کا لُری زبان در: است سومریان ائای و لُران اسالف کاسیان اھورامزدای کامولّ  سرانجام. است فراخی و فراوانی

 ایدان ایزد سومری اِئای با کھ کاسیان دانای ایزد کامولّ  بنابراین. است کرده تحصیل و دانا معنی بھ موال و سرور معنی
 یعنی( مزدا اھورا شکل بھ پارسیان نزد بعداً  کھ است ھمان است؛ شده می داده مطابقت ژرف آبھای معبد سرور و زمین

.                                                                                               است گرفتھ قرار پرستش مورد) دانا سرور                                                                                               
ھمان دونیاش بوده است کھ تصور میشد ) ایزد چشمھ آبھای نیرومند یا سرور دانا(مسلم بھ نظر می رسد نام دیگر کامول 

چنین . مین بخشنده معنی نموده انداین نام را خدای ز. بھ شکل اژدھای نیرومندی بر اریکھ حکومت زمین نشستھ است
الھھ گامزن بر قلل ( شیمالیاچنانکھ . نام ھمین خدای کاسی است) در اصل زمین و آبھا(می نماید مأخذ کلمھً عربی دنیا 

کامول معادل ھمان ھوشنگ اساطیر -از سوی دیگر دونیاش. منشأ نام شمال در زبان عربی است) کوھھای پر برف
ستا ھم بھ معنی فراھم آورنده زمینھای خوب است و ھم بھ معنی داناست چھ در پیدایی جشن سده ایرانی است کھ در او

ھمان . خدای معادل دونیاش در بابل یعنی ائا نیز غالباً ماروش تجسم می شده است. وی را نیز در رابطھ با مار می بینیم
در اساطیر کاسی نام تھمورث را معادل . فتھ استآداپا و حوا بھ شمار ر/کھ مار خردمند بھشت عدن و فریب دھنده آدم

پس در اساطیر . ایزد جام شراب در می یابیم) کاسی(می بینیم و جمشید را معادل کاّشو ) ایزد کامل، ایزد ھوا(ھاربھ 
سرزمین ارابھ ھای درخشان، منظور واشوکانی پایتخت آریائیان میتانی (=ملی ایران اسامی پادشاھان پیشدادی خونیرث 

جالب است کھ مطابق روایات اوستایی نیز حکومت . با نام خدایان آریائیان کاسی در آمیختھ است) در شمال سوریھ
دونیاش و (در واقع اژی دھاک . منقرض شده است) آَّشور، خدای ملی آشوریان= خندان(پیشدادیان بھ دست ضحاک 

از این جاست کھ . اند کھ در اوستا یکی شده اندنام سھ خدای مختلف بوده ) آّشور(و ضحاک ) ضحاک ماردوش=مردوک
در مجموع معلوم میشود کھ . مکان اژی دھاک کاسی شھر کرند و مکان اژی دھاک بابلی شھر بابل بھ شمار آمده است

پادشاھان آریائیان میتانی و کاسی خبر داشتھ اند و حکومت ایشان را مقدمھ -مادھا ھم چنانکھ از اوستا بر می آید از خدا
.                                                                                                     قرار داده بوده اند) کیانیان(تاریخ خود   

در دره دیالھ ) ناوار، نامرو( نامارکھ با نام منطقھ باستانی  نامارامطابق تاریخ تألیف دیاکونوف الھھ ای کاسی بھ نام 
ریشھ این نام بھ صورت ناما در سانسکریت بھ معنی مرتع و . بقت می نماید الھھ کوه شمالی بھ شمار می رفتھ استمطا

                                                                      .بر این پایھ  نامرو الھھ مراتع کوھستانی بوده است. چراگاه است
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ریونیز ای شاھنامھ نام معانی  

پر =پر از نیسا( نیشابوراست و بھ عنوان نامی بر شھر  دارای نیزه با شکوهبھ عنوان اسم فرد تاریخی بھ معنی  ریونیز
از اوالد  )دارنده نیزه با شکوه( ریونیزاز این کھ . است شھر نیسای با شکوهیا مکانی در حومھ آن بھ معنی ) کاروانسرا
ارشتی ( ایشتی ویکوبھ شمار رفتھ است، معلوم میگردد از وی ھمانا خود ) دخشثریتی سومین پادشاه ما( کیکاوس

 سپیتمھ جمشیدچنانکھ در شاھنامھ نام داماد و ولیعھد وی یعنی . مراد بوده است آخرین پادشاه ماد) نیزه اندازویکو، 
و ) با شکوه" می"دارای  یعنی= رئو ھئوم( ّھامرُ را نیز از جملھ بھ صورت ) پدر سپیتاک زرتشت، گائوماتھ بردیھ(

دھخدا چنین اطالعاتی از ریونیز جمع آوری شده  گنامھدر فرھن.پیدا می کنیم) سرود دان شیوا سخن( گودرز کشوادگان
 :است

پسر کیکاوس و داماد طوس ). از برھان ) (از آنندراج . (نام پسر کیکاوس و داماد طوس . ریو) ۞ اِخ ] (ْو . [ ریونیز
 :را قید گرفتھ اند و استناد بدین شعر شاھنامھ گرفتھ اند» نیز«دانند و » ریو«بعضی اصل کلمھ را :  توضیح). داستان (

 نگھبان ایشان ھمی بود ریو«
 »کھ بودی دلیر و ھشیوار و نیو

 بھ گاه نبرد ار بدی پیش کوس«
 »نگھبان گردان و داماد طوس 

را یاد کرده ، ولی فردوسی در جای دیگر »ریونیز«و ھم  »ریو«آورده و برھان ھم » ریو«جھانگیری این نام را ذیل 
 :استگفتھ 

 آن گو تاجدار» ریونیز«جز از 
 .سزد گر نباشد یک اندر شمار

آمده و ارجاع » ریوتیز«در فھرست شاھنامھ ٴ ولف ھم در ماده ٴ . را بھ معنی ھمچنین نمی توان گرفت » نیز«و دراینجا 
پسر » ریونیز«: آرد 261یوستی ھم در نامنامھ ٴ ایران ص . »...پسر کیکاوس «: دگوی» ریونیز«بھ ریونیز کرده و در 

از . (یوستی نام ریو را مخفف ریونیز می نویسد. شاوران ، برادر زنگھ پسر کیکاوس پسر زراسب پسر لھراسب 
 ) :فرھنگ فارسی معین 

 میان را ببست اندر آن ریونیز
 .فردوسی . ھمی زآن نبردش پر آمد قفیز

 ھ جفت است با خواھرش ریونیزک
 .فردوسی . بھ کین آمدست این جھانجوی نیز

 چنین داد پاسخ مر او را تخوار
 .فردوسی . کھ این ریونیز است و گرد سوار

 چو بھرام و شھپور و چون ریونیز
 .فردوسی . کسی کاو سرافراز بودند نیز

از فرھنگ فارسی . (بھ معنی حیلھ  تلغ|| . نیشابور نام موضعی است درناحیت ارغیان در حیطھ ٴ) ریونیز(راونیز || 
 .شود 91و  29رجوع بھ ریو ومجمل التواریخ و القصص ص ). معین 
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اویخ و نیشکیپ سراب، یشھرھا نام یمعن  
 

 نیھم بھ ھم) آو-یخ( اویچون خ. آب خالص و آب چشمھ یدارا یعنیباشد ) سره آب(آب -در اصل سارا دیسراب با

چشمھ و کان آب  یخا بھ معن ییاوستا شھیاز ر یخ: رسندیبھ نظر م ینھا در نگاه اول نام شھر واحدلذاآ. است یمعن

) ھا-کاناو یبھ آذر( ابانیکنار خ یکان آب است کھ بھ سبب راه آبھ ھا یمعن نیبھ ھم یجزء خ ابانیدر کلمھ خ. است

کھ  -نام سرآلو . شودیم دهید) و آب پاک عیاز ما بر خوردار یبھ معن( اریدر نام خ نیھمچن یجزء خ. بدان داده شده است

 یکی یول. است" لو" یعنی یترک یھمان سراو با پسوند دارندگ -نام سراب ذکر شده یاست کھ برا یگرید ئتیھ ایگو

چھ حمدهللا . است کھ در عھد ما صورت گرفتھ است یاز اشتباھات بارز اویشھر و خ نیمشک یحت اویگرفتن سراب و خ

را بھ ھمراه ارجاق  اویو سراب و خ نیشکیاطراف سبالن ھر سھ نام پ یدر ذکر شھرھا  نزھة القلوبر د یمستوف

شھر  نیھم کھ نام رودخانھ مشک یچا اویخ نیافزون بر ا. ذکر کرده است )ھیقصبھ انار حال(و اناد ) ھیقصبھ ارجق حال(

بوده است  )شھرمقابل چشمھ= نیشکیپ(شھر  نیدر کنار مشک یشھرک یمینام قد) آب خالص( اویدھد خ یاست نشان م

نبوده است و بھ سھو ) شھر نیمشک( نیشکیآن نام خود پ نام دارد و لذا) دیقصبھ چشمھ سف(شھر اکنون آقبالغ  نیکھ ا

 نیشکیدر باب پ یاطالعات نیدر لغت نامھ دھخدا چن.است دهیشھر تصور گرد نیمشک گرینام د ایعلم جغراف یماعل

: در نزھة القلوب آرد یمستوف هللاحمدا:  جانیبھ آذربا یتومان) اِخ . ( نیشکیپ:"شده است یجمع آور)آببِر  ،یوراو(=

 نیشکی۞ ، پ بریو ارجاق ۞ و اھر و تکلفھ و کل انارو  اویو خ نیشکیپ: تومان ھفت شھرست  نی؛ در نیشکیتومان پ

 خواندندیم یو در اول وراو »لزم «استوار و عرض از خط » فب ک «خالدات  ریطولش از جزا. چھارم است  میاز اقل

جھت آنکھ شمالش را کوه سبالن مانع  لیعفونت ماھ ب شیھوا. حاکم آنجا شد بدو معروف گشت  یگرج نیشکیچون پ

.  عھیش یو بعض یحنف یمذھب اند و بعض یباشد و اھل آنجا شافع اریبس وهیو غلھ و م دیآ یاست و آبش از کوه سبالن م

. دارد یپنج تومان مقرر شیبھ اقطاع لشکر مقرر است کماب تشی، و وال نارستید ستیپنجھزار و دو شیوانیحقوق د

 نیشکیاما کلمھ ٴ پ.شود 96و  88غازان ص  خیرجوع بھ تار زیو ن) 83و  82نزھةالقلوب چ اروپا مقالھ ٴ سوم ص (

." شود 4ج  رانیا ییایغرافدر فرھنگ ج)  یو خاور یباختر( نیرجوع بھ مشگ.  ]بر عکس[ است نیمحرف مشگ

نسبت بھ کوه سبالن دچار خطا شده و مکان آن را بھ سھو در جنوب کوه ) آقبالغ(حمدهللا مستوفی در مورد مکان خیاو 

خیاو قصبھ : "وی در باب قصبھ خیاو می آورد. در حالی کھ آن در شمال کوه سبالن واقع است. سبالن ذکر کرده است

افتاده چون سبالن در شمال اوست ھوایش بھ گرمی مایل است و آبش از آن کوه جاری است  ای است در قبلی کوه سبالن

." حقوق دیوانیش دو ھزار دینار است.حاصلش غلھ بیشتر بود و مردمش موزه دوز و چوخاگر باشد. باغستان اندک دارد
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خود کھن تاریخی جغرافیای در مراغھ شھرستان  
 

مراغھ از اقلیم چھارم است طولش از جزایر : "خود در ذکر دیار آذربایجان می نویسد نزھة القلوب حمدهللا مستوفی در
شھری بزرگ است و در ماقبل دارالملک ). درجھ57(و عرض از خط استوا لزک ) درجھ 152(خالدات فب ع  

است و باغستان بسیار دارد و  ھوایش معتدل است بھ عفونت مایل جھت آن کھ کوه سھند شمالش را مانع. آذربایجان بود
است کھ از کوه سھند بر می ) رخشان یعنی آب درخشان-یعنی رسا درخشان یا آو=ریخشان-ار(آبش از رود صافی 

والیتش شش . اکثر اوقات آنجا ارزانی باشد. حاصلش غلھ و پنبھ و انگور و میوه باشد. خیزد و در بحیره چیچست ریزد
محل نطفھ (، گاودول )در حومھ عجبشیر(، دزجرود )بناب(، بناجون )یس، سریشسراجو، سر(ناحیت است سراجون 
دورود، =ستان-او-بی(، بھستان )منطقھ رود قرانقوی سراسکندرھا کرده رود، =( ھشترود، )جنگاوران، قره آغاج

و بیشتر بر  مردمش سفیدچھره و ترک وش می باشند. از توابع است) لیالن(و الوران ) ملکان(، انگوران )میاندوآب
مبلغ ھفتاد ھزار دینار ضمانی . حقوق دیوانیش بھ تمغا مقّرر است. و زبانشان پھلوی معرب است. مذھب حنفی می باشند

بر ظاھر مراغھ حکیم خواجھ نصیرالدین طوسی بھ . و از آن والیتش صد و ھشتاد و پنج ھزار دینار است. آنجاست
شھری کوچک است و ) پسوی، اپخشیر، عجبشیر(بسوی . راب استفرمان ھوالگوخان رصدی بستھ است و اکنون خ

حاصلش غلھ و انگور و اندک میوه باشد و حقوق دیوانیش . آبش از کوھھای آن بر می خیزد و در بحیره چئچست میرود
                                      ....."                                                                      بیست و پنج ھزار دینار است

نام خود شھر مراغھ در حوضھً ) رود درخشاندارای مرغیانھ یا =افراشتھ رستنی ھا(مسلم بھ نظر می رسد افرازه روذ 
سراجین یعنی نواحی مربوط بھ سرا ی (اما  روستاھای حومھ خود شھر مراغھ سراجون .  صافی رود  بوده است

بھ دھستانی  از مراغھ  کھ در میان مراغھ و ھشترود  ) سراجون(اکنون ھم نام سراجو .  است خوانده میشده) مرکزی
نام ھشترود . ربطی با این نام ندارد) دارای نھر بزرگ(نام مشابھھ سراجو یعنی ده خراجو . قرار گرفتھ اطالق میشود

ل توجھی در کشاورزی بھ سمت سفید رود اشاره بھ رودخانھ قرانقوی آن است کھ بدون استفاده قاب) رھا کرده رود(
                  .                                                                                                                      جاری است

ھنگامی کھ : " می خوانیم در کتاب دینکرد در مورد این رود. در مورد خود نامھای قدیمی رود صافی باید افزود
رسید کھ نامش آریخشان ) داوری و پر دد، یعنی شاخھ ای از موردی چای حالیھ(زرتشت بھ چھارمین شاخھ رود دائیتی 

رود آریخشان ." است رسید برای انجام تشریفات ھوم از آن آب بر داشت) رخشان، یا آب درخشان و صاف-رسا(
چھ خود نام قدیمی دیگر مراغھ یعنی . فی است، بھ وضوح با آن مطابقت داردکھ مترادف با رود صا) صاف و درخشان(

جالب است کھ . بھ روشنی بیانگر آن است) دارای رود صاف و روشن و درخشاندر معنی افروزه رود، (افرازه رود 
تی اوستا و دائی(رود صافی از نظر تقدس دینی زرتشتی ھمپای رود موازی خود در ھمسایگی شرقش یعنی موردی چای 

طبق کتاب پھلوی . نیست کھ چھار ھمپرسگی زرتشت با امشاسپندان در آن و متعلقاتش صورت گرفتھ است) کتب پھلوی
دوم با وھومن بر کوه . زادسپرم نخستین ھمپرسگی زرتشت با ھفت امشاسپند، کنار رود دائیتی با اھورامزدا بوده است

اوجان نیرومند، شاخھ تلخھ رود از کوه (بر آب توجان ) اردیبھشت(ھیشتا سوم با ارتاو). سبالن درخشان(ھوگرو آسیند 
پنجم با سپندارمذ در چشمھ ). مھربان(کھ روستایی است در میوان ) سراب(در سرای ) شھریور(چھارم با شتویر ). سھند

تم با امرداد بر زمین ، ھف)سھند(ششم با خرداد در کوه اسنونت . جاری است) سھند(کھ از اسنونت ) شاه بالغی(خانیک 
صورت گرفت یعنی جائی کھ در اوستا و کتب پھلوی ) رود مغانجیق، شاخھ موردی چای(بر آمده و پھن رود دارجھ 

        ."                                                                                                 زادگاه زرتشت بھ شمار رفتھ است
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اصفھان ناحیھ تاریخی جغرافیای بھ اجمالی نگاھی  
 

القلوب شرح مفصلی از جغرافیای تاریخی اصفھان آورده است کھ ظاھراً تا کنون مورد بحث و  ةحمدهللا مستوفی در نزھ
صف در کتاب ن. شناسایی نشده اند) شھرضا(برای مثال در آن نامھای کھن نجف آباد و قمشھ . کنکاش قرار نگرفتھ است

جھان فی تعریف االصفھان، تألیف محمد مھدی بن محمدرضا االصفھانی بھ تصحیح و تحشیھ دکتر منوچھر ستوده، در 
نزھة فصل ششم در ذکر بلوکات اصفھان توضیحاتی آمده است کھ کمکی بھ شناسایی جغرافیای ناحیھ اصفھان در 

را با توضیحاتی مقدور خود در داخل پرانتزھا  القلوب نزھةما بخشی از گفتار حمدهللا مستوفی در .  می رساند القلوب
و فارفاآن ) کان-ور-، فیروزفالورجان(وی تومانین اصفھان را شامل سھ شھر اصفھان، فیروزان : در این جا می آوریم

ی اژدھاوش نین گیرسو، دجال، آژ-ایزد شیر(آورده و  بنای اصفھان را بھ تھمورث پیشدادی ) قصبھ فارفائان رویدشت(
اول : "... بعد شرح توصیفی مفصلی در باب شھر اصفھان در باب این ایزد و آتشکده وی می افزاید. می رساند) دھاک

ھفتاد و پنج پاره دیھ و . در نواحی شھر باشد) اصفھان/اسپدانا=بھ زبان پارتی ارمنی یعنی محل اسبان(ناحیت جی 
شھرستان کھ آن را شھر نو اصفھان خوانده اند و اسکندر رومی  و) یھودیھ(و جادوان ) ؟(و ماربانان ) تیران(طھران 

دوم ناحیت ماربین پنجاه و ھشت پاره دیھ است . ساختھ است و فیروز ساسانی تجدید عمارت کرده معظم قرآی آن است
ھم خوزان، قرطان و رنان و اندوآن معظم قرآی آن و بھ حقیقت ھمچو باغی است از پیوستگی باغستان و دیھھا با 

و در این ناحیت قلعھ بوده . مار بینی کھ نسخھ ارم است آفتاب اندر او درم درمست: متصل و در این معنی گفتھ اند، شعر
آتش ) خشایارشا پسر داریوش(آن را آتشگاه گفتھ اند و در او بھمن بن اسفندیار . است کھ طھمورث دیوبند ساختھ است

سی و سھ پاره دیھ است دشتھ، اشکاوند و ) رج بھ سیاق عربی، کوھپایھجمع ک(سیوم ناحیت کرارج . خانھ ساختھ بود
چھارم ناحیت قھاب . فیزادان از معظم قرای این ناحیت است و نیز ھمچون باغی است از پیوستگی اشجار دیھھا با ھم

ریز، زرین (ن ، راز نا)شش جوبھ حالیھ-نُھ جوب آباد، پنج جوبھ= ھفت جوبھ، نجف آباد(چھل پاره دیھ است ھفشوبھ 
معظم ترین قرای این ناحیت است و آب کاریز می خورند و بدان سبب  )قرطمان، خمینی شھر حالیھ( قھجارستان) شھر

دیھ . است سی و دو پاره دیھ است) برکھ خرد/پھلوی جای پست، مورچھ خورد(=پنجم ناحیت برخوار. قھاب می خوانند
کاریز است و دیگر نواحی را آب از زنده رود و بدین ناحیت بدیھ جز جز معظم قرآی آن و این ناحیت را نیز آب از 

) گلشھر(ششم ناحیت لنجان بیست پاره دیھ است گونان و قھدریجان و گلیشاد . بھمن بن اسفندیار آتش خانھ ساختھ بود
و ) مسارت، دشتی؟یا ھ(ھفتم ناحیت براآن ھشتاد پاره دیھ است و اسکشان و برسیان و رنین و سمنارت . معظم قرآی آن

ھشتم ناحیت رودشت شصت پاره دیھ است فارفاآن قصبھ . جوزدان و فساران و کومان و کاخ و دادمان معظم قرآی آن
کمندان کنار زاینده رود، نھ قمشھ، (و کمندان ) سیان؟(و اسکران ) دژ=محل ور(و ورزنھ ) قورتان(آن و قولطان 

معظم قرآی آن و این دیھھا را کھ معظم قرآی می خوانند از آن ھا است  ])پنھانگاه شکارچی=شھ-کمین دان، گم[شھرضا
زیرا کھ در ھر یک از آن دیھھا کمابیش ھزار خانھ باشد و بازار و مساجد و مدارس و . کھ در والیت دیگر شھر خوانند

سھل اصفھانی را  حقوق دیوانی آن والیت اصفھان پنجاه تومان است و از اکابر شیخ علی.خانقاه ھست حمامات دارد
                                                                                                          .                         تربت آنجا است

ه آذرگشنسب نتیجھ میشود نام آتشکد) اسپدانا، جایگاه اسبان(با اصفھان ) وه، جی-گای(از مطابقت و ترادف نام گابھ 
آتش اسب (کھ بھ صورت کایین گابھ در شرق مراغھ باقی مانده است بھ معنی آتشکده اسب شاه کیانی ) آتش اسب نر(

یعنی موجود خوب و )" وه-جی(بھ-گیا) "بھ معنی اسب(بھ نظر می رسد ریشھ کلمھ گابھ  .است) ھوخشثره-کیخسرو
                                                                                                  .                                      نجیب است

نام می برد ) ھفت جوبھ( ھفشوبھالقلوب در حومھ اصفھان از شھری بھ نام  ةحمدهللا مستوفی در نزھچنانکھ اشاره شد 
البد با بزرگتر . باید از تلخیص نُھ جوب آباد عاید شده باشد چھ نام خود نجف آباد. کھ باید ھمان نجف آباد منظور باشد

شدن شھر تعداد جوب ھا ھم رو بھ افزایش رفتھ است بھ طوری کھ اکنون نجف آباد را بھ پنج جوبھ و شش جوبھ تقسیم 
. ھ استنام می برد کھ ھمان فالورجان حالی فیروزانمستوفی در ذکر شھرھای اطراف اصفھان ھمچنین از . می نمایند

نام منطقھ .عاید شده است)جان یعنی محل دژ فیروز-ور-]ز[فیلو(گان -ور-چھ خود این نام علی القاعده از تلخیص فیروز
گفتھ شده  نکھینظر بھ ا. باقی مانده است) محل سدر خوب(ھم در نام قصبھ خولنجان ) محل درخت سدر(کھن لنجان 

بوده " گان یچھار در"شھر  یچھار دروازه بوده است؛ لذا نام اصل با یبھ صورت قلعھ ا جانیقھدراست کھ قبال شھر 
                                    .شده است )جانیقھدر( جانیگھدرو  جانیو جھدر جانیبھ چھدر لیو تبد افتھی صیاست و تلخ
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خامنھ و خمین خوئین، خوی، نامھای معنی  
 

خوی ، )صاحب ثروت شایان( اولخویچھ نامھای قدیم آنجا یعنی  در زبان مادی بھ معنی شھر ثروت بوده است خوی

آشوریان اولخوی را شھر بسیار ثروتمند و . بیانگر ھمین معنی ھستند) ثروت و رفاه( ھیرو ) منسوب بھ ثروتمندی( ؟وه

منطقی نمی دارای باغھای شکوفان و تاکستان و مرتع سر سبز ذکر کرده اند، لذا معنی ُکردی شھر نمک برای این شھر 

ولی نمک فراوان دریاچھ اورمیھ نمی گذاشتھ است کھ کان نمک . نماید گرچھ کان نمک نیز در حوالی آن موجود است

را در کلمھ اوستایی خوئینی یعنی زیبا و درخشان و با  خوئیناما نام . نزدیک اولخوی تبدیل بھ ثروت اساسی آن گردد

بھ ظاھر ) شراب ھایمنطقھ ُخم=یون-خمیا  جایگاه ھوم=میھن–خوم در اصل ( خمین. شکوه می توان بھ وضوح دید

و روایات اساطیری آنجا  انگوراما با توجھ بھ محصول ) میھن و جایگاه(و مئن ) خوب(مرکب بھ نظر میرسد از خو 

باب چھ در  )می خوب(شراب ھوم  منطقھ دارایاوستایی یعنی  یئونھ-ھومیا  یئونھ-خومباید مرکب باشد از مربوطھ 

بر پایھٴ . دانند می) یئونھ-ھوم( ُھمایونشده  ُخمین را برخی عربی:"ریشھ نام این شھردر سنت کھن نیز گفتھ شده است

یعنی آن در مجموع جز بھ ." دختر بھمن ساختھ شد )دارای می خوب(= ھمایھای ایرانی این شھر بھ دست  اسطوره

نیز ھمانند خمین بھ معنی  خامنھکنونی اما نام . نمی باشد) َمئن-خوم(میھن -خوم ھمان یا )ھوم(می خوب معنی جایگاه 

بوده است کھ این قصبھ از قدیم بھ تولید آنھا معروف بوده  محل پارچھ و پشمخان و مان خوب نبوده است بلکھ بھ معنی 

  .   آمده است)" اءاز ناظم االطب. (پرز مخمل || . کرک . زغب . پرز"چھ لغت خاو در فرھنگنامھ دھخدا بھ معنی . است

: است ذکر شده خمیندر کتاب آثار تاریخی خمین تألیف محمد ناصری فرد چنین توضیحات جالبی در مورد نام و نشان   
 

در دشت حاصلخیز خمین دو قلعھ ساختھ می شود یکی در سمت ) م .پ 610(نقل است کھ بھ دستور ھما یا خمانی "...
ل رودخانھ ، تقربیاً درجنوب محلھ سبزی کار فعلی با دیواره ھای آجری جنوب شرقی شھر فعلی خمین نزدیک ساح

متر ی زیر زمین برای احداث  5کھ در حفاری ھا و ساخت و ساز ھای جدید در عمق  40×40تقربیاً بھ ابعاد حدوداً 
قلعھ دوم در حمام بدست آمده اند و ستون ھای سنگی کھ قسمت اعظم این قلعھ ھم اکنون در زیر خاک مدفون است و 

کھ ) حدوداً در محل اندرونی خانھ پژمان و حواشی دروازه قبلھ(نزدیکی محل فعلی قلعھ ساالر محتشم ساختھ شده است 
تخریب شده وآثارباقی مانده ازآن در زیر زمین دفن است کھ ما موفق بھ کشف دوستون … آن ھم بعلت عوامل طبیعی و

این شھر درحملھ اسکندر بھ ایران (ھای ھما یا خمانی یا حمھین معروف بودند این دو قلعھ، بھ قلعھ . سنگی ازآن شدیم
ساسانیان چون خود را منتسب بھ کیانیان می دانستند اھتمام بھ باز سازی و نگھداری از آنھا کردند و در ). ویران شد

  .)زه اصفھانی بھ نقل از تاریخ قم،دینوری و گفتھ حم  نوشتھ(دوره قباد اول ساسانی آبادانی آنھا بھ اوج خود رسیده است 
آن قلعھ ھا بویژه آتشکده و معبد صحرای ) ھجری 19(در اوایل شکست ایرانیان از اعراب و حملھ آنھا بھ ایران 

الزم بھ ذکر است کھ ) ق حملھ اسکندر را مسبب تخریب می داند .ه350کتاب تاریخ پیامبران . (شھریارآسیب جدی دیدند
مین فعلی مقابل قلعھ اول، آتشکده و معبدی برای برگزاری عبادات آیین زرتشتی وجود داشتھ کھ در صحرای شھریار خ

در حملھ اعراب یا اسکندر بھ ایران ویران می شود و طی تالش ھای زیاد موفق بھ کشف پلھ ھا و تکھ سنگ ھای 
در دوران تسلط اعراب ) 17حھ تصویر فوقانی صف.(ساختمان آن شدیم کھ شما یک نمونھ از آن را مشاھده می کنید

با لفظ عربی ھماین یا خماین بیان می شده و طی گذشت ایام این  (Xomaay) برایران قلعھ ھای ھما یا خمانی یا خمای
) ه ق(لفظ ھماین یا خماین تا زمان صفویھ ادامھ داشتھ تا در زمان صفویھ بھ خمابین تبدیل می شود کھ حدود قرن یازدھم 

و سپس طی گذشت زمان کلمھ خمابین بھ  2نیز نام برده شده است)) خمابین ((لمجالس از کمره بنام در کتاب زینت ا
.                                                         خمین تبدیل می شود و بدین طریق نام خمین بر این دیار ماندگار می گردد  

وسردار شجاع و غیور بنام ھای شاھین و شھریارداشتھ کھ در جنگ از بزرگان وریش سفیدان خمین نقل است کھ ھما د
با یونانیان از خود جوانمردی ھا و رشادت ھای بسیار نشان می دھند و بھ پاس قدر دانی از زحمات آنھا ،نیاکان ما نام 

مان نام یاد می شود و دومحلھ از خمین را بنام آنھا یعنی شاھین و شھریار نام گذاری کرده اند کھ ھنوز آن محلھ ھا باھ
توضیح اینکھ . (سال گذشتھ باقی بودند 40شیرھای سنگی بزرگی ساختھ بودند و برفراز قبرآنان قرار داده بودند کھ تا 
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در ایران باستان بر فراز قبر بزرگان یا سرداران جنگی کھ در جنگ با دشمنان کشتھ می شدند ، شیرھای سنگی قرار 
                                                                                                                            .)              می دادند

درکتاب نزھة القلوب مربوط بھ قرن ھشتم ھجری از ویژگی ھای ناحیھ خمین یا کمره سخن بھ میان آمده و نشان از این 
.                           تبدیل شده است)) کمره ((از تاریخ تیمره بوده و در زمان تالیف بھ دارد کھ نام خمین در دوره ای   

کمره، نام سرزمینی از عراق عجم بوده کھ در آثار نخستین ایران بھ نام تیمره یا تیمره کبری یا تیمره صغری یا تیمرتین 
بر بن خراسان و تیمر صغری را بھ تیمر اصغر بن خراسان ابن مقفع بنای تیمره کبری را بھ تیمر اک. خوانده شده است
.                                                                 ھا بوده است گویند این دو تیمره جای گرد آمدن آب. نسبت داده است  

ھمانند این روایت در بین مردم  یا دو سد اشاره دارد کھ )دو دریاچھ ( روایت ابن مقفع بھ وجود دو محل جمع شدن آب 
بھ وجود چنین ... ھایی چون تیمره، تنگ آب، دربند آب و  بنابراین نام. روستاھای خمین و گلپایگان نیز وجود دارد

                                                                                               .                        ھایی بستگی دارد دریاچھ
ھا تشکیل  ھای آریایی دانستھ کھ در دنیا پراکنده شدند و دولت از تیره» کیمر«ابراھیم دھگان ریشھ واژه کمره را از 

                                                                                                                                              .  دادند
این گفتھ را درباره ریشھ . ای از عراق عجم تاکنون برجای است ھا ھمھ از میان رفتند ولی نام کمره بر ناحیھ آن حکومت

توان پذیرفت زیرا تاکنون ھیچ مدرک درستی در دست نیست کھ کیمران روزگاری ساکنان اصلی نواحی  واژه کمره نمی
                                                                                                           .   اند بودهکرانھ شمالی دریای سیاه 

تر این است کھ بگوییم از روزگاران کھن، نام کمره نیز ھمانند بسیاری از  اما درباره نام شناختی کمره، شاید درست
و » ت«ھا  ھای زبان شناختی دگرگون شده است و از آنجا کھ بر پایھ ھمین قاعده هھای دیگر بنا بر اصول و قاعد نام
/ کن مره «ھای کیمره، تیمره، دیمره، ثیمره و گاه  توان گفت نام اند، می بھ یکدیگر قابل تبدیل» د«و » ت و ث«و » ک«

در این زمان نیز . مره وجود داشتھ استھایی ھمانند شھر ک ھای جغرافیایی تاریخی، نام در نام. اند نامی یگانھ» گیمره
آباد، کمره در ھمدان، کمره و کمره  مانند کمره و کمره غربی در شاه. ھای ایران است ھا و مکان کمره نام برخی از آبادی  

 گویند زمانی کھ ابن زیاد از می. نیز یاد شده است» ری کمره«، »کمی ری«از این ناحیھ بھ نام ....آباد و سیاه در خرم
کند کھ بھ کربال برود و از امام  ابن سعد را مامور می. سوی یزید، حاکم کوفھ شد، فرمان حکومت ری را بھ ابن سعد داد

حکومت «: گوید ابن زیاد می» .مرا از این ماموریت معاف کن«: ابن سعد گفت. حسین بیعت بگیرد یا سر او را بیاورد
والیتی کھ «: دھد ابن زیاد پاسخ می» .تر از این پاداش است مل بزرگاین ع«: ابن سعد گفت» .ری پاداش این کار است

ولی در . اند نامیده» ری کمی«از آن زمان والیت کمره را بھ نام » .بھ ھمدان نزدیک است و آن ھم برای جبران کمی ری
                                                                                            .             اصل سیمره و سپس کمره نامیده شد

یاد ) خمین(، برای نخستین بار از حمھین )ق.ه 350(در کتاب تاریخ پیامبران و شاھان کھ ھزار سال پیش، نگاشتھ شده 
: سدنوی حمزه اصفھانی در شرح زندگانی ھمای چھرآزاد، از طبقھ دوم پادشاھان ایرانی، یعنی کیانیان، می. شده است

این شھر بھ دست اسکندر ویران . آور ساخت و آن را حمھین نامید در روستای موسوم بھ تیمره شھری زیبا و شگفت«
                                                                                                                                          »      شد 
از سھ بنای ھمای چھرآزاد  آورده و آن را یکی» خھین«التواریخ و القصص، بھ جای حمھین،  سنده کتاب مجملنوی

                                                                                                                                      . شمرده است
موبد موبدان بدین دیھ «: گوید زیر عنوان فھمین، می) ق.ه 378(حسن قمی، نویسنده کتاب تاریخ قم حسن بن محمد بن 

باغی کھ آن را باغ موبد گویند بنا نھاده است و چنین گویند کھ در این باغ ھزار خانھ و باغ رز بوده است و موبد با اھل 
، شھربانو نام، خمھین را بنا کرد و مھریار بن موبد درآن و عیال وتبع خود در آن فرود آمده بود و پس از مدتی دخترآن

                                                                                                                               .      »جا ساکن شد
ی خوب، درست و مناسب کھ در جلوی بسیاری از بھ معن» ھو«دگرگون شده » خو«واژه خمین یا خمھین از دو پاره 

بھ معنی جایگاه و » میھن«مانند ھو آموخت بھ معنی خوب آموختھ و ھودام، بھ معنی دام خوب و . شود واژگان دیده می
یا » مئثن«پورداود در گفتاری درباره واژه . مکان تشکیل شده است کھ بھ معنی جایگاه خوب و سرزمین مقدس است

                                                                                                                                  :ویسدن میھن، می
البلدان از دو شھر  یاقوت حموی در معجم. از اوستا و پھلوی گذشتھ باز از میھن در جاھای دیگر نام و نشانی بھ جاست

تبدیل » ث«اوستایی بھ » تھـ«بدین معنی کھ . برد کھ در آنھا واژه اوستایی مئثن بھتر بھ جا مانده است می ایران زمین نام
از ترکیب این دو نام پیداست کھ اولی خوش میھن . است» ارثخمیثن«و دیگری » خشمثین«یکی از آن شھرھا . شده است

                                                                                                     .و دومی ارتخشیر یا اردشیر میھن است
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با توجھ بھ آن کھ گفتیم میھن بھ معنی جایگاه و خان و مان است، بسیاری از شھرھای ایران زمین با آن ترکیب شده، 
شود کھ از آنھا خمیھن است کھ بھ  دیده می ھا ھای مرکب شھرھا و آبادی  چنان کھ امروز آباد یا آباده در بسیاری از نام

.                                                     انگیز در ناحیھ تیمره اصفھان است گفتھ حمزه اصفھانی شھری زیبا و شگفت  
و مرکزآن  بھ رشتھ تحریر در آمده ، نخستین کتابی است کھ از کمره) ق.ه(در کتاب زینت المجالس کھ در قرن یازدھم 

نام می برد و کمره را والیتی وسیع ، پررونق ، باسی قریھ و چھارصد مزرعھ معرفی می کند کھ غلھ ، )) خمابین((
نفر یا  2450شمسی فقط  1256میالدی مطابق  1867انگور، و پنبھ از محصوالت عمده آن است جمعیت خمین درسال 

                                                                                                                    .     خانوار بوده است 390
تبدیل خمین از قصبھ خمابین بھ شھر خمین مرھون بھ وجود آمدن قصبات متعدد از زمان صفوی بواسطھ کوچ و انتقال 

جوادیھ ، فرج “ چھارچشمھ “ فیض حسن “ لیالن  “داود آباد“ قورچی باشی . (ھموطنان ارمنی از جلفا بھ کمره است
رسومات و احصائیھ “صلحیھ“اوج رشد خمین از زمان رضا خان با تاسیس اداره ارزاق) آباد ، خورزن ، نصر آباد 

          .)1320تا 1300(شروع می شود کھ تبعات آن توسعھ مشاغل و شکل گیری طبقات متعدد اجتماعی در خمین شد 
شکوه و عظمت درخورى را , ف فوق سرزمینى تاریخى با قدمتى طوالنى است کھ در برخى مقاطعخمین با اوصا

از دھھ ھاى اول قرن چھاردھم ھجرى این ناحیھ ھمراه با گلپایگان و خوانسار تحت امر حاکمى .تجربھ کرده است 
ھمراه با محالت شھرستان ش استمرار داشت و پس از آن بھ مدت دو سال .ھـ 1325درآمد کھ چنین روندى تا سال 
ش بھ عنوان یک شھرستان مستقل در تقسیمات کشورى ثبت و از توابع استان .ھـ 1327واحدى را تشکیل داد و از سال 

درآمد وبا شرایط فعلی کھ در ) بھ مرکزیت اراک(ش تابع استان مرکزى .ھـ1355مرکزى بھ مرکزیت تھران و از سال 
                                                             ".لوبی نیست بھ حیات خود ادامھ داده استقیاس باشرایط کل ایران وضعیت مط

 

 : در پایان نظر تحقیقی دوباره خود در باب اسامی قدیمی و کنونی خامنھ را ضمیمھ می نمایم

با :"گفتھ شده است " ھنگ و ادبخامنھ خاستگاه فر"و " شھرداری خامنھ"در مورد تاریخچھ شھر خامنھ در سایتھای 
توجھ بھ كتاب وقفنامھ رشیدی كھ بھ دستور وزیر با كفایت غازان خان نگاشتھ شده است و ھم اینك در كتابخانھ مركزی 

نام  363تبریز نگھداری می شود چند نام برای شھر خامنھ ذكر شده است كھ در ذیل بھ آنھا اشاره می شود در صفحھ 
یین محدوده شرقی قریھ كوزه كنان برای شھر خامنھ ذكر شده است و این نام یعنی دیده كده قدیمی در تع)) دیده كده((

وقف نامھ رشیدی نام  376ترین نامی است كھ از متون تاریخی برای شھر خامنھ بدست آمده است ھمچنین در صفحھ 
ده است  و بعد از آن  رابر اسنادی کھ در در تعیین محدوده جنوبی قریھ دارایان برای شھر خامنھ ذكر ش)) غیاث آباد((

برای شھر خامنھ ذکر شده است  و در ادامھ آنچھ در )) باغ خوبان((سازمان اسناد شمالغرب کشور موجود است نام 
را در )) شیخ نم الدین گیالنی((زمان صفویان  ودر زمانی کھ شاه اسمعیل صفوی بنیانگذار سلسلھ صفویھ اولین وزیرش 

برای خامنھ در تاریخ ثبت شده است  و بعد از آن نیز بھ ھمین نام )) خامنھ((در خامنھ بھ خاک سپرد نام  اثر بیماری
     ."                                                                                                                           خوانده شده است

محل " (غیاث آباد"و ) مخملمحل یعنی  دیپ کدهدر اصل  " (دیده کده"دو نام  خامنھه برای از اسامی ذکر شد
و این اسامی ریشھ اوستایی و پھلوی خالص دیگری . خامنھ داشتھ اند اقصادیاشاره بھ موقعیت  وضوحبھ ) قنات=غھس

اما ارجحیت و ) باد، محل باغ و گیاهگئیثیھ آ" (غیاث آباد"و ) محل دیز یعنی باغ حصار دار" (دیده کده: "دارندھم 
اما نام سوم یعنی باغ . اصالت با توجھ بھ مخملبافی  و قناتھای فراوان آنجا با ھمان معانی محل مخمل و محل قنات است 

 خامنھدر واقع اشاره بھ ھمان نامھای قدیمی آن و ھمچنین نام کنونی آن یعنی ) باغ خوبان، دارای باغھای خوب(خوبان 
است کھ این خود از سویی با توجھ بھ معنی نامھای قدیمی آن، بھ معنی جایگاه باغھای خوب است و از سوی دیگر بوده 

خانھ، جایگاه (و مانھ ) بھ آذری خامھ یعنی پشم، کرک(با توجھ بھ صنعت قدیمی ریسندگی آن مرکب است از خاو 
بکار میروند، علی ) ه، پشم و کرک پشم-خاو(عنی خاو در واقع کلمھ آذری خامھ و کلمھً فارسی  خواب کھ بھ م). زیست

حادث " ب"و " م"بھ حروف " و"از تبدیل حرف " بھمن"بھ " وھمن"و کلمھ " مند"بھ " وند"القاعده نظیر تبدیل پسوند 
                                                                                                                                             .شده اند
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دینکرد ھفتم کتاب در زرتشت بھ منسوب نیاکان نام بررسی  
 

کتاب ھفتم دینکرد از کتب معتبر پھلوی گفتاری در باب شرح شگفتیھای کھ پیش از زادن زرتشت روی داده، دارد کھ 
این کتاب از . اقع جز پدر و دو جد مادری زرتشت نیستندضمن آن از نیاکان مادری و پدری زرتشت یاد می کند کھ در و

کھ جد مادری زرتشت ) فراھم آورنده آرزوی دارایی فراوان( فراھیم روانازوایشفرود آمدن فر و شکوھی کھ بھ خانھ 
مادر زرتشت بحث می کند و گوید کھ ) دخت بغ و سرور، شاھدخت( دوک تا اوباگاست می پردازد و از زائیده شدن 

کھ دو تن از دیوان ناپاک بودند بھ رشگ و خشم آمده و ) مرتاض( کرپسو ) کاھن، حکیم( کاویسام تولد آن زن ھنگ
 نھ( آالک مردم روستایی را کھ آن کودک در آنجا زاده شده بود، مجبور بھ اخراج و تبعید مادرش و فرستادن وی بھ بلدهً 

بر اثر این فشار و سخت گیری کودکی . بود) رد سفید رخسارم(سپیتمان کردند کھ در ناحیھ حکمرانی  )رغھ-رک، ما
نشو و ) سرور رغھ کھ صاحب اسبان برتر است(پاتیراگ تاراسپو کھ بعدھا مادر زرتشت گردید در بلدهً مذکور بھ خانھ 

تشت زر( شت زرتشتپسر وی از دواج کرد ) دارنده اسبان شایستھ فراوان( پوروشسپ نما یافت و در ھمانجا بعدھا با
با صرف نظر از (پدید آمد و چنانکھ در این کتاب تصریح شده است بھ چھل و پنج پشت بھ کیومرث می رسد ) شادمان

).                         توضیحات داخل پرانتزھا، بر گرفتھ از کتاب گفتاری در باره دینکرد، نگارش محمد جواد مشکور  

کھ ) فراھم آورنده آرزوی دارایی فراوان( فراھیم روانازوایش: ذکر میشود در واقع در اینجا چھار یا پنج نام تاریخی
اشاره ) دخت بغ و سرور، شاھدخت(دوک تا اوباگ . آخرین فرمانروای ماد است) ایشتی وگو، ثروتمند( آستیاگھمان 

سفید زرین ( زرتشتسپیتاک پدر ) سفید رخسار( سپیتمھدختر آستیاگ است کھ با ) دانای خانھ و آشیانھ( آمی تیدابھ 
کتسیاس گوید کھ آستیاگ در مقابل . را بھ دنیا آورد سپیتاک زرتشتو  مگابرن ویشتاسپازدواج نمود و از وی ) اندام

سرور رغھ کھ ( پاتیراگ تاراسپونامھای . رھایی این دو نواده دختری خویش خود را در ھمدان تسلیم کوروش سوم نمود
در واقع القاب اوستایی و پھلوی خود سپیتمھ بوده ) دارنده اسبان شایستھ فراوان( پوروشسپو ) صاحب اسبان برتر است

 گودرز کشوادگان، )دژ شوشی قره باغ( ورجمکرد سازندهجمشید ھمانا  سپیتمھالقاب شاھنامھ ای . اند نھ نیاکان وی
ابل ھمکاری با کی خشثرو این شاه موبد در مق. بوده است ھوم عابدو ) شیوا سخن دارای سرودھای دینی با ارزش(
سیاوش پدر کی /قاتل فرائورت-)افراسیاب( مادیای اسکیتیدر دستگیری ولی نعمت خود ) ھوخشتره، کی خسرو(

و ولیعھدی ) شوھری آمی تیدا(بھ مقام دامادی آستیاگ ) کی خسرو(در جنوب شھر مراغھ از سوی کی خشثرو  -خشثرو
صاحب چشمھ با شکوه = خا-راک، رئو(حاکم رغھ  کی خشثروبین ) راگ پاتی(عنوان حاکم رغھ . وی انتخاب شده بود

 -آ= الک –مرغزار، یا ھمان آ =راغھ -م(حاکم مراغھ  سپیتمھو ) منظور چشمھ علی شھر ری یا چشمھ فین کاشان
 بھ نظر می رسد پایتخت کی خشثرو بھ احتمال زیاد پیش از. بھ سبب ظاھر نامھا مشترک بوده است) راک، نھ رغھ

کی خشثرو برای نابودی آشور . و بھ احتمال کمتر شھر کاشان بوده است ریھمین شھر ) ھمدان( کیشھ سوتصرف دژ 
 بخت النصریعنی دختر دیگر آستیاگ با ) دانا و تحصیل کرده( آموخانیز از ازدواج سیاسی نواده پسری دیگر خود 

در . ھای معلق بابل بھ نام وی ابداع و احداث گردیدھمان دختری کھ باغ. شاھزاده بابل استفاده نمود) نبوکدنصر(
) ارنواک(و ارنواز ) سنگھواک( شھرنازشاھنامھ و اوستا و تورات این دو دختر آستیاگ و نوادگان کی خشثرو تحت نام 

                                                                .معروف جھانیان شده اند) دلخوشی(ظّلھ و ) انجمنی(عاده و ھمچنین 
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قائنات و قائن و قنات کلمات ایرانی ریشھً   
 

کتاب کاین (قائنات و  قائنعلی االصول می تواند ریشھ اصلی نام قنات  وجایگاه چشمھ بھ معنی  یئونھ-کااوستایی  کلمھً 
منسوب بھ چشمھ آب و ( وکنچھ یکی از محالت بزرگ و اصلی شھر اکنون ھم . بوده باشد) پھلوی شھرستانھای ایران

مخزن و چشمھ پنھانی و ( تیھ-کانَ نیز دو واژهً مرکب رسای اوستایی  قناتبرای ریشھ مفرد خود . نام دارد) قنات
ریشھً . موجود است کھ جمع عربی مکسر آنھا قنوات شده است) رمزی و پنھانی و پوشیده کنده شده( تیھ-َکنَ و ) پوشیده

تلخیص واژهً " (ت"قبالً در یافتھ اند ولی در وجھ اشتقاق آن ریشھ و معنی جزء دوم یعنی ) کندن( َکندوم را از مصدر 
یات، یعنی محل -علی القاعده کن" (گات-کن"یا ریشھ  )عالمت نسبت" تَ "یا  اوستایی تیھ یعنی پوشیده و پنھان و رمزی

کھ در ) چشمھً ریزنده(کاریز ر قنات یعنی مفھوم نام فارسی دیگ. برایشان ناشناختھ و نامفھوم مانده است )حفاری شده
نامھای پھلوی قنات یعنی . آذربایجان بھ صورت کھریز تلفظ میشود عاری از توصیف پوشیده و پنھانی بودن قنات است

می ) نگون و سراشیب آب( نیکون آپو ) اوس، محل چشمھ-کات( کھسیا  کاتس، )کائیھ، محل چشمھ-کانا( کاناکیھ
" ک"بھ " ت"دارد و در پھلوی تبدیل حرف ) قنات( کاناتیھشباھت زیادی بھ نام  کاناکیھاولی یعنی  ھیئت پھلوی. باشند

در " ت"بھ ھر حال با توجھ بدین نامھا جزء . تبدیل شده است کیشاوستایی در پھلوی بھ  تکئشاتفاق می افتد ھمچنانکھ 
                                                                                    .بوده باشد) بھ معنی کوه(قنات نمی تواند مأخوذ از تھ 

: از تاریخچھ قنات جمع آوری و تدوین شده است مقدماتی جالب ولی ناقص چنین اطالعاتیپیشتر در سایت کاریز آروین 
در ایران خاوری و . شده استواژه قنات کلمھ پارسی معرب . ای فارسی است و در اصل کھریز بوده است کاریز واژه"

قنات خود عربی شده کنات . افغانستان و آسیای میانھ واژه کاریز بیش تر کاربرد دارد و در ایران باختری واژه قنات
                                     .       گویند» قنوات«را » قنات«جمع . فارسی است کھ از ریشھ فعل کندن گرفتھ شده است

کاریز کانالی است کھ از . گویند کنند تا آب از آن جریان یابد می کاریز یا کھریز بھ راھی کھ در زیر زمین می قنات یا
گیرد و احیانا  سرچشمھ می» چاه مادر«رشتھ چاھی است کھ از . اند ساختھ دیر باز برای مدیریت آب در زمین می

رساند و در  برای شرب و کشت و کار بھ سطح زمین می انجامد کھ سرانجام آب این کاریزھا ھزارھا متر بھ طول می
ایرانیان باستان در چندین ھزار سال قبل دست بھ این ابتکار جدید زده و آن را کاریز . آید جای معینی بھ روی زمین می

ھای  ھی از آبتوان مقدار قابل توج نظیر است، می با این اختراع کھ در نوع خود در جھان تاکنون بی. یا کھریز نام نھادند
ھای طبیعی، آب آن در تمام طول سال بدون ھیچ  زیرزمینی را جمع آوری کرد و بھ سطح زمین رساند، کھ ھمانند چشمھ

. کاریز کھ توسط مقنیان ایرانی اختراع شده، ھزاران سال قدمت دارد. کمکی از درون زمین بھ سطح آن جاری گردد
با . یا شش ھزار سال متجاوز است و عمری برابر با تاریخ کھن ایران داردھای ایران، از پنج  قدمت بسیاری از کاریز

گذرد، با این حال ھنوز ھم این روش استفاده از آب، در قسمت مھمی از  وجود این کھ چندبن ھزار سال از اختراع آن می
کان اصلی کشت و روستاھا و مناطق مسکونی و کشاورزی و دامداری کشور معمول و متداول است و حتی یکی از ار

این اختراع کھ امروزه شھرت جھانی پیدا کرده، بعدھا از ایران بھ بسیاری از . دھد زرع در نواحی خشک را تشکیل می
.                                            است کشورھای جھان انتقال یافتھ و مورد استفاده مردم در دیگر نقاط دنیا قرار گرفتھ  

ترین مادرچاه در شھرستان گناباد قرار دارد کھ تاریخ کندن آن بھ دوره ھخامنشی و یا  کاریز جھان و عمیقترین  طوالنی
                                                                                                                              .  رسد قبل از آن می

آوری آب شیرین و انتقال آن بھ سطح زمین  كانال زیرزمینی حفر شده توسط انسان كھ جھت جمع :تواژه شناسی قنا
برای مصارف كشاورزی، انسانی و دامی ایجاد شده است را در ایران و آسیای میانھ قنات و كاریز و در كشورھای 

در ایران خاوری و افغانستان و . ستشده ا ی پارسی معرب ای پارسی و قنات كلمھ كاریز كلمھ. گویند عربی فقره می
ی کنات فارسی  شده قنات خود عربی. ی قنات تر کاربرد دارد و در ایران باختری واژه ی کاریز بیش آسیای میانھ واژه
                                                                                       .      ی فعل کندن گرفتھ شده است است کھ از ریشھ

اند کھ جمع آن، قنوات، قنیات و قنیاست، كھ بعدھا، بھ معنای كانال و  ای بھ معنای نیزه معنی كرده قنات را در لغت عده
ی پھلوی كانیكھ برگرفتھ از كانال و فعل كن و  ای نیز آن را از كلمھ مجرای آن و معادل كاریز بھ كار رفتھ است، عده

، در )نی، نیزه(این كلمھ در زبان آكدی و آشوری بھ شكل قانو . زبان عربی رفتھ و معرب شده استدانند كھ بھ   كندن می
شود و در زبان پھلوی نیز بھ شكل كھس بھ كار رفتھ  عبری بھ صورت قنا و قانو و در التین، بھ صورت كانال دیده می

                                                                          .است كاریز و كھریزاست و معادل فارسی امروزی آن، كلمھ 
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اسم وجود دارد یا بھ عبارت دیگر، برای  ۲۷در ایران و سایر كشورھای جھان برای قنات بیش از  :اسامی معادل قنات
          :عبارتند ازاین اسامی درجنوب غربی آسیا . شود اصطالح بھ كار برده می ۲۷ی آبیاری بیش از  نامیدن این شیوه

قونات، كنانت، كونوت، كانات، خنات، خاد، كنایت، قنات، كارز، كاه ریز، كاه رز، كرز، كاكوریز، كھریز و چین  
 .، فقاره، فگاره، مایون، ایفلی، نگوال، ختارا، خوتارا، رتارا)فقره(فوگارا : اسامی معادل قنات در آفریقای شمالی .آوولز

                                                                                      . ج، افلج، فلجاز فلِ : ن عبارتنداین اسامی در عربستا
ی ھخامنشی توسط  برداری از قنات ابتدا در ایران صورت گرفتھ و در دوره اتفاق معتقدند كھ بھره پژوھشگران بھ 

ترین كاریزھا  ترین و قدیمی مھم. ز راه یافت سپس مسلمانان آن را بھ اسپانیا بردندایرانیان بھ عمان، یمن و شاخ آفریقا نی
ھزار قنات  كشور جھان قنات وجود دارد ولی چھل ۳٤در حال حاضر در . در ایران، افغانستان و تاجیكستان وجود دارد

ھای ایران در  ترین قنات مھم. است ھا در سایر كشورھای جھان تر از مجموع قنات فعال موجود در ایران چند برابر بیش
.                                ھای كویری خراسان، یزد، كرمان، مركزی و فارس وجود دارد استان  

جمعی تاریخ بشری است كھ برای رفع یكی از نیازھای مھم و  انگیزترین كارھای دستھ قنات یا كاریز یكی از شگفت
انی بھ مناطق كم آب و تامین آب شرب انسان، حیوان و زراعت و با كار گروھی و رس حیاتی جوامع انسانی، یعنی آب

عنوان یكی   رسانی از دیرباز و از عصر آھن بھ انگیز آب ی شگفت این پدیده. ریزی بھ وجود آمده است مدیریت و برنامھ
اند، نقش كلیدی  رو بوده روبھاز منابع تامین آب شرب و كشاورزی در مناطقی كھ با خطرات خشكسالی در فالت ایران 

و مؤثری در نظام اقتصادی و حیات اجتماعی كشور داشتھ و موجب شكوفایی اقتصاد كشاورزی و ایجاد كار و 
.                                                               ھای متعدد شھری و روستایی و باعث آرامش مردم بوده است فعالیت  

ی ایرانیان بوده و بھ تدریج، بھ سایر مناطق  آوری مھم از ابتكارات ویژه شناسی این فن  ریخ، و كشفیات باستانبھ گواه تا 
ھایی از آمریكای جنوبی چون شیلی راه یافتھ  ی اروپای غربی، شمال آفریقا، چین و حتی بھ بخش جھان، از جملھ منطقھ

                                                                                                                                                .است

تمدن . گردد ی ایران باستان و ماقبل كتابت و بھ عصر آھن بر می طور مشخص، بھ دوره تاریخ قنات در ایران بھ
ی ماقبل  این شھر دلیل روشنی بر ساخت قنات در دوره ی شھر سوختھ و تمدن ھكمتانھ و وجود قنات در ھزار سالھ پنج

ترین اسناد مكتوب شناختھ شده كھ در آن بھ قنات اشاره شده، شرح ھشتمین نبرد سارگون  یكی از قدیمی .ھخامنشی است
یالد قبل از م ۷۱٤علیھ امپراطوری اوراتور در سال ) زیستھ پادشاه آشور است كھ در سده ھشتم قبل از میالد می(دوم، 

محقق فرانسوی گوبلو بھ كمك یك لوح بزرگ مسی کھ با خط میخی و بھ زبان آكادی نوشتھ شده، از آن (مسیح است 
گذرد و بھ  ھای زاگرس می سارگون از كوه). باشد  ی لوور پاریس موجود می این لوح، اكنون در موزه. مطلع شده است

ی  كیلومتری شمال غرب تبریز در شمال دریاچھ ٦۰حدود  در) مرند كنونی(ای واقع در اطراف شھر اوھلو  ناحیھ
.                                                                شود كھ در این ناحیھ رود وجود ندارد او متوجھ می. رسد ارومیھ می  

ھایی  كند برای این كھ او در دشت ای است كھ با آبیاری سبز و خرم شده، اما او از این امر تعجب نمی با این حال ناحیھ
چھ كھ او  ھا معمول بوده است اما آن ھایی از حداقل دو ھزار سال پیش در آن ھا یا سیستم فرمانروایی كرده كھ چنین تكنیك

                                                .                        ھا بوده است اطالعی از منشاء این آب كند، بی زده می را شگفت

اند؟ و چھ كسی این تكنیك را بھ  ھا را چھ كسانی ساختھ اما این قنات. بھ طور قطع، سارگون موفق شد كھ قنات را ببیند 
                                                                                                                         منطقھ آورده است؟      

بنابراین . عصر او بوده كھ اولین قنات را احداث كرده است  ی سارگون، روسای اول پادشاه ھم بھ استناد كتیبھ
از طرف . دھد ای تازه بوده است، بھ اھالی اوراتور نسبت می ی او پدیده فرمانروای آشور، رواج این تكنیك را كھ بھ گفتھ

ناظری در آغاز قرن ھشتم قبل از میالد، بھ وجود ) در آن زمان جزء خاك ایران بوده كھ(ی دریاچھ وان  دیگر در ناحیھ
، ۱۹۲٥ی لھمان ـ مورخ  نوشتھ» ارمنستان در گذشتھ و حال « در كتابی تحت عنوان . رشتھ قنات اشاره كرده است ۲۱

برابر . ھا ھستند اعقاب بالفصل ارمنیتو، ردانیم كھ اھالی اورا ھا تعلق دارد و می آمده است كھ ابداع قنات بھ اوراتور
ی فردوسی ھوشنگ مخترع قنات بوده است و جم یا جمشید مخترع لباس، تبر،  مطالب اوستایی و مطابق شاھنامھ

ی زرتشت ادامھ  ھای شفاھی تا دوره دانیم كھ شاھان پیشدادی براساس داستان شمشیر، بیل و ادوات كشاورزی است می
ی ھفت تا ده ھزار  ھای شفاھی ریشھ شدند این داستان تا زمان فردوسی در میان مردم نیز نقل میداشتند و این روایت ھا 

                                                                                                                                        . سالھ دارند
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ھا با ایجاد شھرھای بزرگ و باشكوه ھمراه است مانند شھرھای اكباتان  وی مادھا و پارساشغال فالت ایران از س
جمشید كھ  چنین تخت ھم. و پاسارگاد پایتخت قدیمی امپراطور ماد كھ از سوی كوروش دوم بنیان گذاشتھ شد) ھمدان(

.                                ان درآمدداریوش اول آن را در نزدیكی پاسارگاد بھ وجود آورد و بھ صورت پایتخت ھخامنشی  

تمامی این شھرھا با . ترین شھرھا بود در چند كیلومتری شھر ری كنونی یكی از پرجمعیت) ری(شھر راگس یا راجس 
استفاده از سیستم قنات توانستد آب خود را تامین كنند و بھ حیات خود ادامھ دھند زیرا در آن زمان رودھا و یا 

ھزار سال پیش  شده در تاریخ بھ سھ ترین قنات ثبت اما بھ ھر حال قدیمی. بیش از امروز وجود نداشتھ استھایی  چشمھ
-٤۸٦(ی داریوش كبیر  در پی آن، در دوره. گردد كھ در آذربایجان و ارمنستان حفر گردیده است ، برمی)قرن قبل ۳۰(

ھای متعددی  قنات .رود سرتاسر فالت ایران بھ شمار می كھ اوج شكوفایی و اقدامات آبیاری و حفر كاریز در )م. ق ٥۲۱
شناسی این باور وجود دارد كھ   ھای باستان براساس كاوش. در قلمرو فالت ایران و در عمان و مصر حفر شده است

ی ھخامنشیان ساختھ شده و قنوات  فارس، خراسان، یزد و كرمان در دوره كاریزھای ایجاد شده در نواحی جنوبی خلیج
ی صفویھ و قاجاریھ حفر شده  دیمی قم و بسیاری دیگر از مناطق ایران در عصر ساسانیان و قنوات تھران در دورهق

                                                                                                                                                .است

بریم كھ كندن كاریز و تعمیر آن و آبیاری و زراعت كاری مقدس  می  ی كتب قدیم و آثار باستانی ایران پی عھاز مطال
المعارف فرھنگ  دانند و بعضی نیز آن را دایرة در وندیداد كھ زرتشتیان آن را كتاب الھی می. شده است محسوب می

                                         :           كنند چنین جمالتی وجود دارد باستان محسوب می
      كنم بھ زراعت و  می و عمارت راه و سوگند یاد) كاریز(كنم بھ جاری كردن آب خنك در خاك خشك  سوگند یاد می"
                                ."                                                                                            كاشتن درخت میوه 

ی آب در ایران كار كرده است، این  آقای گوبلو، دانشمند فرانسوی كھ حدود بیست سال در ایران اقامت داشتھ و در زمینھ
فرانسھ(یابد و بر این اساس وقتی بھ وطن خود  یابی بھ آب زیرزمینی را قابل مطالعھ می سیستم باستانی دست ) 

كند و با سفرھای متعدد بھ مناطق مختلف جھان و با استفاده از  دكترای خود را قنات انتخاب می گردد موضوع برمی
» یابی بھ آب در ایران قنات فنی برای دست«منبع علمی، تحقیقی، كتاب یا تز دكترای خود را تحت عنوان  ٥۳٤

ھا قرن ھم قدمت دارد در حالی كھ  و ده كند كھ قنات اختراع ایرانیان است ی خود ثابت می نویسد او در این نوشتھ می
انتشار یافتھ  ۱۹۷۹اند، گوبلو در كتاب خود كھ در سال  ھا فن قنات را تازه چند قرن پس از ایرانیان آموختھ چینی

                                                                                                                                       :    نویسد می

ی اصلی از حفر قنات،  اند و انگیزه ی فرھنگی ایران ظاھر شده ھا در محدوده ھمھ چیز دال بر آن است كھ نخستین قنات"
ھای شرقی  ی كشاورزی و آبادی بوده است بھ طوری كھ این صنعت در میان ترك جانشینی و توسعھ  باور و فرھنگ یك

                                                                         ."  اند رونق نیافتھ است نشینی داشتھ ھنگ كوچو اعراب كھ فر

ھا صفحھ از كتاب خود را بھ بررسی صادر شدن فن قنات از ایران بھ دیگر كشورھای شرق و غرب و غیره  گوبلو ده
گیری كوچكی از  شدن مقالھ فقط بھ ذكر نكات زیر كھ در واقع نتیجھ نیاختصاص داده است اما برای جلوگیری از طوال

ھا تحقیق و نیز سفر بھ كشورھای  ی سال این دانشمند در نتیجھ: شود  ھای مھم این دانشمند فرانسوی است اكتفا می نوشتھ
یجان غربی ایران و ارمنستان ی آذربا چنین استفاده از صدھا منبع، معتقد است كھ خاستگاه اصلی قنات ناحیھ مختلف و ھم

یابی بھ آب زیرزمینی، در محیط فرھنگی ایران در  باشد و این فن دست ی معادن سرب این نواحی می فعلی در منطقھ
ی اول قبل از میالد مسیح، اختراح شد و سپس بھ سرعت در دیگر نقاط كشور و در خارج از آن رواج یافت  اوایل ھزاره
ی كشاورزان در داخل فالت ایران رواج پیدا  قبل از میالد بھ وسیلھ ۸۰۰ھای  زیرزمینی در سالیابی بھ آب  این فن دست
سال قبل از میالد مسیح ایرانیان، آموزش  ٥۰۰بھ عنوان مثال حدود . جا بھ سایر نقاط جھان گسترش یافت كرد و از آن

جا بھ اسپانیا منتقل كردند و سپس از  را از آن امیھ این فن میالدی مسلمانان بنی ۷٥۰فن حفر قنات را بھ مصر و حدود 
بھ (آنجلس فعلی، انتقال یافت  ی لس میالدی بھ آمریكا بھ ویژه منطقھ ۱٥۲۰جا بھ مراكش منتقل شد و حدود سال  آن

ی  میالدی بھ ناحیھ ۱٥٤۰و در سال ) شده است ی قنات تأمین می آنجلس آمریكا ابتدا بھ وسیلھ ھا، آب لس موجب بررسی
 ۲۲٥یعنی در حدود  ۱۷۸۰كند كھ سیستم قنات تازه در سال  ھای گوبلو ثابت می بررسی. كارد شیلی منتقل شده است یپ

                                                                    ."رسیده است) ناحیھ تورفان(سال قبل بھ چین شرقی 

  

 

105 
 



است بوده خیتاری شخصیتی اساس در نامھ مسیب قھرمان  
 

جنبھ اساطیری ھمان روایات مربوط بھ مسیب بن بیانگر در واقع ) ق724پیش از (کتاب مسیب نامھ ابوطاھر طرطوسی 
این جانب از مختار نامھ یا مسیب نامھ ترکی دوران . نجبھ از ھواخواھان و خونخواھان امام حسین بن علی می باشد

ولی در . یاد می آورم کھ نامش تصحیفی از نام ھمین مسیب بن نجبھ است کالسھای ابتداییم نام مسیب بن بختھ را بھ
اما در ھمین مسیب  نامھ فارسی ھم . مسیب نامھ فارسی این نام بھ صورت مسیب بن قعقاع خزایی آورده شده است

می ) زارییا ف(اسطوره ربوده شدن مسیب از فراز نیزه ھا اشاره بھ ھمان عنوان فرازی نام مسیب بن نجبھ فرازی 
چھ رھبر مقدم توابین یعنی سلیمان بن صرد نیز از خزاعیان بوده . احتمال خزاعی بودن مسیب بن نجبھ زیاد است. باشد
بر فراز (یا فرازی ) شکافتھ شده(البد عنوان فزاری . این عنوان را بھ صورت قزاری و خزاری نیز ثبت کرده اند. است

بھ احتمال . بھ قول مسیب نامھ از آنجا بھ آسمان برده شد. ز نیزه ھا عاید شده استاز واقعھ قتل او بر فرا) نیزه ھا شده
بھ ھر حال عنوان فزاری یا فرازی  .اسم پدر وی بوده است) چکاچاک اسلحھ(اسم مادر او و قعقاع ) نجبھ(زیاد نجیبھ 

                                     . است مسیب بن نجبھ از قدیم بھ راویان متأخر احادیث دینی از جملھ طرسوسی رسیده بوده
 

از یاران برجستھ امیرالمومنین علی علیھ  مسیب بن نجبھ": می خوانیم مسیب بن نجبھدر سایت اعالم طھور در باب 
، )امام سوم شیعیان(السالم و از رھبران و بزرگان شیعھ در کوفھ و از سردمداران قیام توابین درخونخواھی امام حسین 

. نام او در تاریخ بھ انواع مختلفی نوشتھ شده است. است» مضرالحمراء«مردی خداپرست و پارسا و از طایفھ  وی
!!                                                             مسیب بن نجیبھ، مسیب بن نجیھ، مسیب نجبھ، مسیب بن نجبھ فرازی  

 
، کھ حسین بن علی علیھ السالم با او )حاکم بنی امیھ در شام(د بن معاویھ ھجری قمری، در زمان حکومت یزی 60سال 

نامھ ھایی نوشتھ و از آن حضرت برای رفتن بھ  )ع(بیعت نکرد و بھ مخالفت برخاست عده ای از بزرگان کوفھ بھ امام 
متن . نوشتند... اھر و اولین نامھ را مسیب بن نجبھ و سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظ. شھر کوفھ دعوت کردند

بعد از . بھ شیعیان شما... نامھ ای است از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبھ و. بسم هللا الرحمن الرحیم: نامھ چنین بود
آنکھ زمام کار این امت را ) مقصود معاویھ است(سالم و حمد و ثنای الھی، سپاس خدایی را کھ دشمن ترا نابود ساخت 

اکنون ما جز تو، امام و پیشوایی . الی آخر.... و بیت المال مسلمین را غاصبانھ تصرف کرد و  بھ زور، بھ دست گرفت
.                                                   بھ سوی ما بیا، تا خداوند بھ وسیلھ تو ما را بھ ھدایت و حق، ھمراه کند. نداریم  

 
او در قیام . رسید) ع(بھ دست امام  60مھ توسط قاصدانی در رمضان سال این نا! البتھ نامھ، مطالبی دیگر نیز دارد

 4ھجری قمری کھ  65ھجری قمری در کربال بار دیگر بعد از حادثھ کربال سال  61در واقعھ سال ) ع(حسین بن علی 
بزرگان و یارانش گذشتھ بود، مسیب، در کنار سلیمان بن صرد خزاعی و بعضی ) ع(سال از شھادت حسین بن علی 

، شرکت نکرده و توفیق شھادت در رکاب حضرت را )حسین بن علی علیھ السالم(کوفھ، از اینکھ در قیام سیدالشھداء 
، از فداکاری در راھش مضایقھ کرده بودند، )ع(نیافتھ بودند بھ شدت ناراحت و از اینکھ با رسیدن نامھ و پیک امام 

ھجری قمری بھ خونخواھی حسین بن علی بپا خاستند تا ظلمی را کھ  65خودشان را مالمت می کردند، لذا در آن سال 
مسیب بن نجبھ و چند نفر دیگر، . و اھل بیت پیامبر کرده و آنھا را تنھا گذاشتھ بودند، جبران کنند) ع(در حق امام حسین 

م شد تا اینکھ با جمعیت کار سازماندھی جنبشی با نام توابین را بر عھده گرفت، جلساتی تشکیل و سخنرانی ھایی انجا
نفری قیام کرده و بھ مقابلھ با دشمنان حسین بن علی و سپاه شام و حکام بنی امیھ رفتند و با قاتلین آنحضرت و  4000

در حملھ اول، او بسیاری را کشت . مسیب در این جنگ، فرماندھی چھارصد نفر را بھ عھده داشت. یارانش جنگ کردند
در حمالت بعدی جنگ، بعد از کشتھ شدن سلیمان . میان را فراری داد و نزد سپاھان برگشتندو غنائم زیادی گرفت و شا

، مسیب، پرچم جنگ را بدست گرفت و فرمانده شد و شجاعانھ جنگید و در حالی کھ عده ای از )رھبر توابین(بن صرد، 
او بھ ھنگام . بود» عین الورده«منطقھ  ق، در.ھـ 65این واقعھ سال . سپاه دشمن را کشتھ بود، خود نیز بھ شھادت رسید

:                                                                                                                     جنگ این رجز می خواند  
 

واضحھ الکبات و الترائب*** قدعلمت سیالھ الذوائب   
جع من دی لبد مواتباش*** انی غداة الروع و التغالب   

"قطاع اقران مخوف الجانب     
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اقلید نام معنی  

بھ علت تغییر و تبدیالت حروف فارسی در طول تاریخ ریشھ نام اقلید ناشناختھ مانده بھ طوری گروھی برای خالی 
کلید مطابق دانستھ نبودن عریضھ نام اقلید را با توجھ بھ برخی فرھنگنامھ نامھ ھای قدیمی از جملھ جھان نامھ با کلمھ 

یا ) ساکن ھمان آزرگاتا" ر"چراگاه آباد، با حذف حرف ( آزرگارتابھ شکل  اقلیددر صورتی صور قدیمی نام . اند
یعنی آزارگاتا با تغییر و تبدیل  اقلیدبرای ما مشخص است و نام کھن ) آزرگاتا، یعنی محل کشتزار و چراگاه( آزارگاتا
اگر بھ فارسنامھ ھای ابن . شده است اقلیدو  آگلیاتتبدیل بھ " ی"بھ " گ"و " ل"بھ  "ر"، )ق" (گ"بھ ) ز" (ذ"حروف 

بلخی و ناصری و نیز نزھة القلوب حمدهللا مستوفی نیز نظر کنیم شھر اقلید صرفاً بھ کشاورزی و باغداری و سر سبزی 
در ) یعنی محل کشتزار و چراگاهآزرکات ( آزارگاتاھمین شھر  و سردسیری و اعتدال معرفی شده است گفتھ شده است

چنانکھ از گفتار ابن بطوطھ بر می آید بھ سبب . عھد کورش بوده و محل چراگاه اسبان کورش بھ شمار می رفتھ است
) ذ" (د"را با توجھ با قابل تبدیل بودن ) سست و کند و درمانده شده( کلیلو اقلید از آن لفظ ) اگلیات(دشواری تلفظ اکلیات 

توضیحات ویکپیپدیا در گفتار جغرافی نویسان قدیم  راجع بدین . زبان پھلوی برای این شھر ساختھ بوده انددر " ل"بھ 
گرچھ در ابتدا ریشھ پیشنھادی آن برای اقلید . شھر بھ خوبی ما را در اثبات وجھ اشتقاق مذکور اقلید یاری می نماید

                                                                                          :                         بسیار ناشیانھ وعامیانھ است

درباره واژه اقلید گمانھایی چند وجود دارد اما گمانی کھ . اقلید اولین شھر بزرگ از نظر جمعیت در شمال فارس است"
در گویش مردم نیز بھ . است کلیدنا عربی شده واژه بیشتر تاریخ نویسان نسبت بھ آن اتفاق نظر دارند، این واژه ھما

.                                                   است) تاج(ای از واژه اکلیل  رود کھ گونھ ھنوز بھ کار می کلیلصورت کلید و   

وازه و کلید گشایش و فتح این شھر بھ در. باشد ای عربی و بھ معنی کلید و احتماال کلید یک کلمھ یونانی می اقلید کلمھ
کلید بھ مرور زمان بھ کلیل و بعد بھ اقلید تغییر . است رفتھ فارس مشھور بوده و در گذشتھ یکی از بالد مھم بھ شمار می

بھ این معنی . گویند و مفھوم مجازی آن، کلید گشایش سرزمین فارس است ای بھ آن کلیل می نام پیدا نمود و ھنوز ھم عده
ھای پیش از  سالی است و در دوران اقلید شھر کھن. خواستھ فارس را فتح کند، اول بایستی اقلید را فتح کند کس می کھ ھر

ھم اکنون از دوران ساسانیان چند اثر ارزنده در اقلید و پیرامون آن وجود دارد کھ حوض . است اسالم منطقھ آبادی بوده
                                                                                 .   اش یکی از آن ھاست نوشتھ پھلوی دختر گبر با سنگ

اقلید شھرکی کوچک است و حصاری دارد و جامع و منبر «: است در فارسنامھ ابن بلخی درباره اقلید چنین نوشتھ شده
میوه باشد از ھر نوعی ] نو در آ[دارد و ھوای آن در سردسیر معتدل است و درست، آب آن خوش است و روان، 

اقلید در لغت عرب معنی کلید است کھ آن را [« :  خوانیم ھم چنین در فارسنامھ ناصری نیز درباره اقلید چنین می. » ...
.] یعنی آن بلوک، کلید گشودن مملکت فارس است و ھر کھ آن را فتح نمود گویا فارس را فتح نموده است. مفتاح گویند

ھای پر از  رودخانھ از میان آن جاری است در دو جانب این رودخانھ باغ. ھای زاگرس قرار دارداقلید در دامنھ کو
... "                                                              درختان سردسیری است مکانی با صفا و نزھت گاھی دلگشا است  

اقلید شھری کوچک است و حصاری دارد و ھوایش معتدل : "آوردحمدهللا مستوفی در نزھة القلوب در باره این شھر می 
."                                                                   است و آب روان دارد و در او از ھمھ نوع میوه است و غلھ بوم  

). ناظم االطباء) (منتھی االرب . (فارس بلوکی است از ) اِخ ] (اِ . [ اقلید: "و در لغت نامھ دھخدا در باب آن می خوانیم
معجم . (در پنج فرسنگی جنوبی آباده در دامنھ ٴ کوه افتاده شھری است در استخر فارس و دارای والیت و مزارع است 

شھرکی کوچک است و حصاری دارد و دارای جامع و منبر و ھوایی سردسیری و معتدل ). مراصداالطالع ) (البلدان 
فارسنامھ  بھ نقل از[نزھة القلوب حمدهللا مستوفی. (محصول آن انواع میوه جات و غلھ . و روان دارداست و آبی خوش 

بھ پارسی آن ھر دو کلمھ را کلید ). صوراالقالیم اصطخری .(اقلید السرمق ]). ابن بلخی چنانکھ در لغت نامھ دھخدا آمده
                                                                                      )."                          جھان نامھ. (و سرمھ خوانند

اقلید و الُسرمق بھ معنی  در اساسدر واقع اقلید السرمق صوراالقالیم اصطخری چنانکھ از توضیح ابن بلخی بر می آید 
       .است نھ چیز دیگر) ر شمال شرقی اقلیددارای رمھ ھای سودمند، قصبھ سورمق حالیھ د= سئورمک(اقلید و ُسرمق 
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شناسی سبک در حروف تبدیل بر ای اصالحیھ  
 

در کتاب سبک شناسی ملک الشعرای بھار کھ برای دکترای ادبیات تدوین شده است در تبدیل حروف اوستایی بھ پھلوی 
ستخراج شده است کھ در اینجا بدانھا و پھلوی بھ دری برخی نتیجھ گیریھای نسبتاً ناصحیح از تحقیقات ایرانشناسان ا

نھ از تبدیل روی قاعده حروف بلکھ از مقابلھ دو لقب اوستایی و پھلوی " ف"بھ " ث"نمونھ تبدیل حرف : اشاره میگردد
ایتون، -فری( فریدونو ) یعنی سومین فرد دارنده این عنوان در سلسلھ نسب( ثراتئونھیعنی  کورش سومو شاھنامھ ای 

در واقع ترجمھً عنوان خانوادگی کورش سوم یعنی  فریدون. عاید شده است) ھخامنشی= ت منشمنسوب بھ دوس
       .                                                                                                                            ھخامنشی است

ولی بر عکس آن درست . پھلوی است کھ مثالی برای آن ذکر نشده است" ت"ھ اوستایی ب" ذ"مورد دوم تبدیل حرف 
شاھد آن ) خورشید( خورشیذبھ  ھورخشئتھو  تبدیل ) آذر( آتشبھ ) آتھرو( آثرواست چنانکھ در تبدیل کلمات اوستایی 

                                                                .                                                                               ھستیم
بھ ) مرگ آور( مھرگوشپھلوی یعنی تبدیل " ل"ی اوستایی بھ " ھا"در واقع در نمونھ ارائھ شده برای قاعده تبدیل 

                          ".          ل"بھ ) ه" (ھا"تبدیل شده است نھ " ل"بھ اوستایی است کھ " ر"ملکوش این صرفاً حرف 
و یا بر  توژبھ  تورفارسی دری و تبدیل   کدامبھ  کتارَ یعنی تبدیل کلمات پھلوی " ژ"و " م"بھ " ر"در نمونھ مثال تبدیل 

فارسی دری در واقع تبدیل روی قاعده تبدیل حروف اتفاق نیفتاده بلکھ تغییرات انجام  توربھ  پھلویژ توعکس تبدیل 
.                                                       بنیاد مشترک و حذف و اضافھ پسوندھای متفاوت آنھا است گرفتھ بر اساس  

و بر عکس آن ھم بر اساس قاعده تبدیل حروف نبوده بلکھ نتیجھ تلخیص انجام گرفتھ در این باب " ک"بھ " ت"تبدیل 
بھ " ک"بھ " خ"و تبدیل " تو"با حذف شدن جزء  وخشاکتو  کیشتبدیل " ت"با حذف شدن  تکئشچنانکھ . است

.                                                                                                              مبدل شده است) کوشا( کوشاک  
تبدیل " خ"بھ " ه"است گرچھ حرف فارسی دری خط) شھریار( خسرواوستایی بھ ) نیکنام( ھئو َسروهمثال تبدیل شدن 

این دو نام القاب متفاوت . عاید گردیده است) شھریار( خشثروعلی االصول از تلخیص واژهً  خسروولی نام . میشود
.                              بوده اند) کیانی(پادشاه معروف ماد ) ، کیاکسار خبر ھرودوت و گزنفونکی خشثرو( ھوخشثره  

یا در واقع بر عکس آن نتیجھ ) ، پر آسیبافراسیاب(فارسی دری  فراسیاببھ ) بسیار تبھکار(پھلوی  اکفراسیتبدیل 
بھ ھمان ) ین-سو -انگره-فر( فرنگرسینیعنی ) مادیای اسکیتی(عنوان اوستایی این فرد . ایجاد نام یا لقب مترادف  است

                                                                            .                        معنی شخص بسیار بد آسیب رسان است
چھ این دو صرفاً . خطاست) شکوه و جالل( فرهبھ ) درخشندگی( خورهیعنی تبدیل " ف"بھ " خ"نمونھ مثال تبدیل شدن 

                                             .                 در معنی شکوه و درخشندگی مترادف و معادل ھستند نھ مبدل ھمدیگر
از روی قاعده تبدیل حروف اوستایی و پھلوی بھ فارسی دری ) سپندیات پھلوی یعنی مخلوق مقدس( سپنداتھنام اوستایی 

بلکھ این دو در تاریخ اساطیری ایران عناوین شخص واحدی بوده اند . نشده است) یاری شدهً مقدس( اسفندیارتبدیل بھ 
 کورش سومبوده است کھ داماد و پسر خوانده ) سفید رخسار( سپیتمھپسر ) فرد سفید( سپیتاککھ ھمانا  نام اصلی وی 

این فرد صاحب در تاریخ ادیان صاحب عناوین مختلفی از . بوده و در بلخ  و شمال ھندوستان حکومت میکرده است
) زرین اندام( زرتشتو  صالح دارنده شتر زرین، تھ بردیھگائوما، )زریادر، زرین تن( زریر،  گوتمھ بودای بلخجملھ 

              .                                                                                                                            بوده است
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مستوفی حمدهللا خبر در باکسیا و بادرایا محل  
 

عھد  آوان(و عبادان : " عات خود را در داخل پرانتزھا بھ متن نزھة القلوب حمدهللا مستوفی می افزائیمما اطال
و در این معنی گفتھ اند مصراع ) نَھ مکان= وان -معنی درتلفظ پھلوی آ(کھ ورای آن عمارت نیست ) عیالمیان، آبادان

از خط استوا کط ک و فضیلت عبادان حدیث بسیار  طول از جزایر خالدات قد  ک و عرض". لیس قریھ وراء عبادان"
وارد است او را از ثغور شمارند کھ سر حد مسلمانی است با کفار ھند حقوق دیوانی بصره و والیت چنانچھ در این عھد 

 محل ساختھ شده از بند نی، قصبھ جنھ( بندنیجین. چھل و چھار تومان یک ھزار دینار رایج بود. پیش از این فترات بود
می خوانند شھرکی ) مندیان(در دفاتر دیوانی آن را لحف می نویسند و در تلفظ بندیان ) عراق در جنوب غربی دھلران

بیات . کوچک است و بھ آب و ھوا و محصوالت مقابل بیات حقوق دیوانش ھفت تومان و شش ھزار دینار است
بھ عربی یعنی محل با ( بادرایاقصبھ است و ) لشکریان سرور، واقع در جنوب دھلران= سروران سوار کار، آغاجری(

= یعنی محل بالنده و با برکت، وخشیا( باکسیاو ) برکت یا اموال زیاد، بدره واقع در شمال غربی مھران در خاک عراق
است و در محصول و  بیاتدو قصبھ دیگر است و با چند موضع از توابع ) محل بلند واقع در غرب دھلران=برزهقصبھ 

و اما آب کاریزش کھ بر ) رود زھره(ا مانند دیگر والیات عراق عجم است و در بیات آب روان نیز تلخ است آب و ھو
قسب  بادرایایک فرسنگی بیات است خوش طعم بود و حقوق دیوانی آن چھار تومان و شش ھزار دینار رایج است و در 

و نشاط معادل نام  شادیپھلوی بھ معنی  خبر یاقوت حموی در سمت خوزستان بھ لغت) سورگ( سورق. بسیار است
و  شادگانیعنی سھ نام . است پیمانھ شرابھم بھ پھلوی بھ معنی  دورقآنجا یعنی منطقھ نام کھن دیگر . است شادگان
                  .                                                                               با ھمدیگر ھمخوانی دارند دورقو  سورق

بیات قفقازی بوده اند کھ نامشان یعنی  بیاتھایبدین نواحی کوچانده بوده است ھمان  قباد ساسانیالبد مردمی را کھ 
از اعمال واسط ) جنھ( بند نیجینو  باکسیا-بادرایا شھرھای. باقی مانده است آنجابر روی نام ترکی  )سروران سوارکار(

ساختھ  واسطاین شھر  .قرار داشت بصره ھم از کوفھ و ھم از سط بھ فاصلھ پنجاه فرسنگشھر وا. بھ شمار رفتھ اند
بھ نظر می رسد این شھر  .حجاج بن یوسف بر دو سوی دجلھ در عھد امویان پایتخت عراق عجم بھ شمار می رفتھ است

                                          .            باشددر خاک عراق بوده ) محل حکمران= اماره (کنونی  عمارهھمان  واسط
در نواحی شمالی و جنوبی عراق عجم، بین بصره و ) قصبھ عراقی بدره واقع در شمال غربی مھران( بادرایاسوای 

ولی . ناصریھ شھرکی بھ نام بدره واقع است و در قسمت شرق خود استان ایالم نیز دھستانی بھ نام بدره وجود دارد
و بیات  ذکر شده اند علی االصول باید بدره و برزه مذکور واقع در استان ) آبادان( عبادانکسیا کھ ھمراه نام بادرایا و با

.                                                                                                                 ایالم و جوار غربی آن باشند  
قریھ ای است بھ نھروان و آن . رجوع بھ بادرایایی شود). سمعانی . (قریھ ای است از اعمال واسط) اِخ ] ( دَ . [ بادرایا

شھر کوچکی است نزدیک باُکسایا میان بندنیجین و نواحی واسط و محصولش خرمای قسب خشک است کھ در نھایت 
. م علیھ السالم ھیزم گرد آوردند این قریھ بودگویند نخستین قریھ ای کھ از آن برای آتش ابراھی. خوبی و خشکی است 

بادرایا و باکسایا، دو قصبھ ٴ دیگر است و با چند موضع از توابع بیات است و در محصول و آب و ھوا ). معجم البلدان (
مانند دیگر والیات عراق عرب است و در بیات آب روان نیز تلخ است اما آب کاریزش کھ بر یک فرسنگی بیات است ، 

نزھة . (وش طعم بود و حقوق دیوانی آن چھار تومان و شش ھزار دینار رایج است و در بادرایا قسب بسیار است خ
مجمل التواریخ ص . (از آنجاست کامل الفتح بن ثابت بن شاپور، ابوتمام الضریر). 39لیدن ص . ق . هَ  1331القلوب چ 

                                                                                       .              رجوع بھ بادآورد و بادرایھ شود). 208
). مراصد االطالع) (ازمعجم البلدان . (شھری است بین بندنیجن و بادرایای بغداد و از نواحی نھروان ) اِخ . [ ] (باکسایا

و گویند قباد برای تعمیر آن شھر عده ای را ) 205 ص 2از قاموس االعالم ترکی ج . (قصبھ ایست بین بغداد و واسط
بادرایا و باکسایا دو قصبھ است و با چندین موضع از توابع بیات است و در محصول ). از معجم البلدان. (بدانجا کوچانید

                                               ).39ص  3از نزھة القلوب ج . (و آب و ھوا مانند دیگر والیات عراق عرب است 
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کاسپی نام معنی  
 

بمعنی خوک نر ھم آمده است کھ جفت خوک ). لغت فرس اسدی . (خوک ||:کاس" :لغت کاس در فرھنگ دھخدا معنی
در اصطالح ) ص (|| . رجوع بھ کاٴس شود. سکاٴ ). برھان . (در عربی کاسھ و پیالھ را گویند|| ). برھان . (باشد ۞ 

نامی از || . کاس عینک کاس ، شیشھ ٴ: ، کبودازرق. ره و بھ رنگ زاغتی|| . قوزی. قابل قوزدار، مان فرورفتھبنای
                                                    "   .، کاس آقا، کاس گل،غالباً بھ افراد کبودچشم گفتھ میشودالننامھای مردم گی
لفظی شمالی  نظر بھ معنیار، ماھیخوار و یا سگپرست گرفتھ است ولی را بھ مفھوم گراز خو کاسپینگارنده قبالً نام 

انتخاب نمود لذا در  کاسو کبود چشم را برای نام  کبودباید ھمین معنی  کاساز میان معانی نام  کبود چشمیعنی  کاس
ابریشمی در فرھنگ  بو، پارچھ و یا پارچھ( بیاگر تلفظ یونانی پی را ھیئتی از . می ماند بیجزء  پی یا  کاسپیلفظ 

در مازندران نام  کبود جامھمعنی خواھد داد و می دانیم  پوشندگان جامھ کبودبدانیم در این صورت آن بھ معنی ) شمالیھا
این امر می رساند کھ کاسپی ھا ساکنان بومی این . بوده است )جرجان( گنبد کاوسو  )روغد( بھشھرمنطقھً وسیعی بین 

. استرآباد و خوارزم تصور نموده است -نندراج دورتر رفتھ و کبود جامھ را والیتی بین گرگانفرھنگ آ. منطقھ بوده اند
. بر اساس جامھ کبود ایشان کھ بدیشان اطالق شده است) دارندگان جامھً کبود( الشانتعالوه بر این در گیالن ھم نام 

آبی «در منابع از آنان با عنوان ھ اند و بر تن داشت لباس کبودالشیھا در لشکرکشی شیخ حیدر صفوی بھ داغستان ت
-کا( کادوسی ھاھمان  کبود جامگان تالشیمسلم بھ نظر می رسد کھ  ).244 -243مینورسکی، (یاد شده است » جامھ

در  ھرودوت .بوده باشند) ھا]ش[پو-کاس(و کبود جامگان مازندرانی ھمان کاسپی ھا  )توسی ھا یعنی سگپرستان
 پانتی ھا، پوسیک بنام دیگر قوم سھ با ھا کاسپی مازندران دریای جنوب ازاقوامه ھخامنشی فھرست ملل مالیات دھند

 زنان و مردان" :استرابون خبر بھ بنا چھ است، طبری کننده آرایش مردم معنی بھ پوسیک. برد نام ھا وداری ھا مات
 سفید و کوتاه مو زنان و سیاه ھای جامھ و موبلند مردان. نمودند می عجیبی آرایش را خود ھا طبری ھمان یعنی تپوری

." میکرد ازدواج خواست می کھ کس ھر با آورد می دست بھ خود برای را نامھ گواھی بھترین کھ ھرکس. بودند جامھ
) ھا گیل(= جنگلی مردم معنی بھ ھا داری و) کادوسیان پیشھ، تجارت مردم( راه راھنمایان و دانایان معنی بھ مات پانتی
ارخالقی  کاسپیان: "وت در شرح لباس و اسلحھ سپاھیان خشایارشا در ھنگام لشکرکشی بھ یونان می نویسدھرود .است

جالب است کھ این نام بھ ." رئیس ایشان آریومرد برادر آرتی فیوس بود. داشتند از پوست بز، تیر کمانی از نی و قمھ ای
می رساند کھ کاسپیان در میان ایشان بزرگترین قوم و جای تمامی مردمان جنوب دریای خزر بھ کار رفتھ است و این 

مردم ( دروسیانو ) مردم راه( پانتالیانو ) ماھیخواران( ماسپیانھرودوت در میان قبایل پارسی از . قبیلھ بوده اند
جھت بی . نام می برد کھ احتمال دارد از اینان مردمان خطّھ مازندران اراده شده باشد) جنگجویان( مردھاو ) جنگلی

ھمانا سرزمین چھار ) کورش سوم ھخامنشی( فریدون) زادگاه(نیست کھ بھ قول استاد پورداود در اوستا مسقط الرأس 
طبیب و مورخ دربار (بھ گفتھ افسانھ وار کتسیاس . بھ شمار رفتھ است) گیالن=سرزمین پوشیده از جنگل( ورنھگوشھً 

بھ سفارت نزد ) ایشتوویکو( آستیاگر زمانی کھ از طرف د) ھخامنشی=فریدون( کورش) پادشاھان میانی ھخامنش
صاحب اویبار وی را بھ خاطر . رفتھ بود بھ اویبار مھتر کھ پیش از آن برده  مرد مادی بود برخورد کرد کادوسیان

خطایی سخت زده بود و اویبار کورش را بر انگیخت کھ توطئھ ای بچیند و قدرت را از دست مادیھا در آورد و بھ 
                                                                                                                             .       سیان سپاردپار

مستوفی در نزھة القلوب در هللا حمدا) اِخ ] (ک َ م َ . [ کبودجامھ : "می آورد کبود جامھفرھنگ دھخدا در باب والیت 
مجموع والیت داخل کبود . کبودجامھ والیتی است ، و اکنون چون جرجان خراب است «: یت مازندران آردذکر وال

القلوب چ اروپا مقالھ ٴ سوم  نزھة. (ض استجامھ است حاصلش ابریشم و انگور و غلھ ٴ بسیار می باشد و والیتی عری
ابریشم بسیار از آنجا بدست می آمد و : و در جغرافیای تاریخی سرزمینھای خالفت شرقی آمده است ). 160ص 

زمینھای غلھ خیز و تاکستانھای بزرگ داشت و سرزمینی بغایت حاصلخیز بود ولی در نتیجھ ٴ لشکرکشیھای امیرتیمور 
ظاھراً روعد یا روغد کھ در ضمن جنگھای امیرتیمور از آن نام برده شده و ھنگام . در پایان قرن ھشتم ویران گردید

از ترجمھ ٴ جغرافیای تاریخی سرزمینھای . (زندران سر راه او بوده جزء والیت کبود جامھ بوده است لشکرکشی در ما
                                                                                                                      "  ).401خالفت شرقی ص 

بیانگاریم می توانیم نتیجھ بگیریم کھ  ببرگرفتھ و آن را نام مازندرانی بومی  گراز خوارنی را در اصل بھ مع کاسپیاگر  
کبود عاید گردیده است و ) انھ-]ش[پو-بھ کاش) ببر=سرزمین گراز خوار( کاسپیانھاز ترجمھ نادرست  کبود جامھ

                                                               .                           ی گیالن بوده اندطالشی ھاشمالی ھمانا  جامگان
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 تایباد و باخرز معنی

در ) محل بادگیر( تایباداست کھ نام والیتی بوده کھ مرکز آن ) انگور( رزو ) باغ( باخبھ روشنی مرکب از  باخرز
گفتنی است کھ این دو در  باخبھ  باغ در تبدیل. بھ معنی تھ و زیر است تایکلمھ پھلوی . جنوب تربت جام بوده است

 دوغو  تیغپھلوی در فارسی بھ  دوخو  تیخو ) بھره( برخاوستایی بھ  بغھزبانھای ایرانی بھ ھم مبدل شده اند چنانکھ 
باخرز : " در کتاب نزھة القلوب حمدهللا مستوفی می خوانیم) رز-باغ(در باب باغھای انگور باخرز . تبدیل گردیده است

و میوه فراوان  باغات انگوراست از اقلیم چھارم و والیتی است بسیار دارد و معتبر است و در مجموع مواضع والیتی 
با توجیھی بھ خطا بھ نام ) بادگیربھ ظاھر بھ معنی (حافظ ابرو، ناصری و خواند میر معنی نام تایباد ." باشد بھ تخصیص
گرفت کھ نظیر  تاک آبادمی توان اصل تایباد را  باخرزگرفتن شکل  با اصیل .داده اند) رز-باغ( باخرزوالیت آنجا یعنی 

  .تبدیل شده است" ی"بھ " ک"تبدیل انوشکروان بھ انوشیروان در آن حرف 

می این نظریات نیمھ درست را  )واقع در جنوب تربت جام( در وبگاه عادل اشکبوس راجع بھ نامھای باخرز و تایباد
: نویسد لغت نامھ دھخدا در باره ریشھ نام باخرز می. باد در گذشتھ باخرز نامیده می شدایت :ریشھ نام تاْیباد: خوانیم

حافظ . »باشد  می" باد ھرزه "ھای بزرگ کھ بین ھرات و نیشابور واقع شده و اصل آن  باخرز ناحیھ ایست دارای قریھ«
اند یعنی محل باد ناحیتی  را بادھرزه نوشتھوالیت باخرز در قدیم آن « : نویسد اش می ابرو در کتاب جغرافیای تاریخی

باخرز ظاھراً در اصل بادھرزه بوده، زیرا کھ در محل وزیدن باھای « : نویسد جغرافیای سیاسی کیھان می» . است
 .»سخت واقع شده است 

اسفرازی می . »باخرز در اصل بادھرزه بوده، زیرا جای وزیدن بادھا است « : در ِمرآُت البُلدان ناصری آمده است  
باخرز نام بلوک پھناوری است واقع در میانھ ھرات و نیشابور و کلمھ باخرز در زمان پھلوی بادھرزه بوده « : نویسد

" بنابراین آنچھ از کتب تاریخی دریافت می شود این است کھ نام باخرز در اصل . »زیرا آنجا وزیدنگاه بادھاست 
زیرا محل وزش بادھای سخت است و باخرز . در عواملی طبیعی دارد بوده است و ریشھ" بادھرز" یا " بادھرزه 

، بنابراین باخرز در گذشتھ بسیار بزرگ تر از امروزه بوده و تایباد بخشی از یگاھی میان ھرات تا نیشابور بودهجا
 . سرزمین اصلی باخرز را در برگرفتھ است

آمده اکنون » طایباد « و » تایاباد «ھ در برخی کتب جغرافیایی تایباد ک« :در لغتنامھ دھخدا آمده است  :ریشھ نام تایباد
شود و نام قصبھ مرکزی بلوک پائین والیت باخرز و خواف، بھ سرحد ایران و  تلفظ می» طیبات «در تداول مردم 

 » افغانستان است، ولی در خاک ایران واقع شده است 

بع باخرز و مرکز پایین والیت، دارای چھار ھزار نفر جمعیت تایباد قصبھ ایست از توا« :در فرھنگ عمید آمده است  
 . »شد و گویند اصل آن تائب آباد و یا تایاباد و طایباد بوده است  و سابقاً طیبات نامیده می

تایباد قریھ ایست از باخرز و از آنجاست عارف مرشد شیخ زین الدین پیر امیر تیمور، « : در حبیب السیر آمده است 
 . »ن و اصل در آن تایب آباد بوده و تایباد مخفف آنست صاحب قرآ

 .نام اصلی تایباد است یعنی جایگاه پاکان و برگزیدگان» طیبات « برخی از مردم درباره ریشھ نام تایباد گویند  

 .بادھای شرقی تمام می شود می دانند  جایی کھ  یعنی » تی باد «گروھی نام اصلی تایباد را  

وزد كھ مدت وزش آن در یك شبانھ روز دوازده ساعت  ر این باورند كھ در تایباد و پیرامون آن بادی میمردم تایباد ب 
 . گفتھ اند» باد  تای«از این رو بھ این شھر . می نامند» تای« ساعت را  12است، كھ آن 

 . دارد است و ریشھ در عوامل طبیعی کھ بادھای ھرز می باشد» تای باد« «بنابراین تایباد ھمان  
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 است حالیھ بردسکن ھمان تُرشیز
 

دارای چھار یا بھ معنی شھر )  اوستایی شیث-تور(= نیرومندبھ معنی شھر ") ت"بھ ضم حرف (بدین ھیئت  تُرشیز
 چھار قلعھو دارای  دارد» بغایت حصین «حصاری  رشیزتُ  شھر کوچکاست چھ بھ گفتھ حمدهللا مستوفی ) دژ( بخش

در میان این  تُرشیزظر میرسد ھر دو معنی مذکور از این نام مستفاد میشده است و خود شھر لذا بھ ن. مستحکم است
 قلعھ سنگییعنی  برداوردچھار قلعھ مستحکم آن قرار گرفتھ بوده، بھ ویژه اتکا بھ دژ دفاعی حصین کنار خود یعنی 

نیرومند را در =طقھ مطابقت جزء تُر با توراشاره تاریخ بیھق بھ جنگ میان ایرانیان و تورانیان در این من. داشتھ است
بنابراین آن بھ معنی شھر تر و مرطوب ھم . حمدهللا مستوفی میگوید ترشیز شھری گرمسیری است. اینجا نشان میدھد

مطابق ) خلوقی/شھر انگور و انگور خلیلی( خلیل آبادبھ معنی محل میوه ھای نیکو  با شھرک  بُستنام شھر . نیست
بنابراین . بیان میکند ترشیزرا نیز جدا از  کاشمرحمدهللا مستوفی . منطقھ اکنون نیز وجود دارد ندرشھرک کاست و 

باید  برد سکنبر این اساس معنی نام . حالیھ است بردسکنمی ماند ھمان  تُرشیزشھری کھ در منطقھ برای مطابقت با 
را بھ معنی  سکنو  سنگُکردی آن یعنی فارسی و عنی را بھ م بردبا این راھنمایی باید . داشتھ باشد تُرشیزربطی با 

حمدهللا . بھ معنی دارای دژ دفاعی حصین و سنگی است بردسکنیعنی در مجموع نام . عربی آن یعنی دژ دفاعی بگیریم
دژ یعنی  برداورداست کھ باید در اصل  آورده بردارودرا  رشیزتُ  ننیمھ ویرا شھرمستوفی یکی از چھار قلعھ اطراف 

حمدهللا مستوفی اسامی سھ دژ . حالیھ می گردد بردسکنباشد کھ بھ این اصالحیھ نام آن مطابق و مترادف با ھمان  گیسن
. دیگر شھر تُرشیز را میکال، مجاھدآباد و آتشگاه آورده است کھ اکنون اثری از نام ایشان در حوالی بردسکن نمی بینیم

. ھ متعلق بھ خود شھر شھر بلکھ از آِن  والیت تُرشیز گمان کرده استمذکور را ن چھار دژلذا مستوفی سھو نموده کھ 
 .گویای قرار گرفتن آن محلھا و دژھا در در داخل شھر بوده است" چھار محل"یعنی  تُرشیزچھ خود مفھوم اصلی 

 .چنین اطالعاتی از ترشیز جمع آوری شده است )فرھنگ دبا(در دایرة المعارف اسالمی 
ناحیھ و شھری کھ در قدیم در جنوب غربی مشھد در استان خراسان بود، امروزه ناحیھ ، ) تُرشیش / ت یا طُرثی(تُرشیز 

 .باقی است * ای بھ نام ترشیز وجود ندارد و ویرانھ ھای شھر در حدود پانزده کیلومتری جنوب غربی شھر خلیل آباد 
ن ، در جنوب رشتھ کوه سرخ کھ آن را از والیت کوھستا* / تاریخی قُھستان  ھاین ناحیھ در منطق. ترشیز ھناحی) 1

آبادیھای آن در شمال در کوھپایھ و در . نیشابور جدا می کرد، قرار داشت و گاھی جزو والیت نیشابور شمرده می شد
آبادی کندر امروزه . پشت با دو شھر بُست و ُکنُدر بود/ از قسمتھای قدیمی آن بُست . جنوب در دشت قرار گرفتھ بود

وزارت . ایران (ز دھستان ششطراز است و در حدود پانزده کیلومتری جنوب غربی شھر خلیل آباد قرار دارد مرک
ویرانھ ھای شھر بست نیز ظاھراً نزدیک آبادی فیروزآباد ). 99، ص 42، ج ؛ فرھنگ جغرافیائی آبادیھا22، ص کشور

در قرن چھارم ، ). 114خسروی ، ص (است  واقع*) در حدود ھفده کیلومتری جنوب شرقی شھر برداَسکن (کنونی 
ـ 317مقدسی ، ص (درآمد مرو بود  هبست یکی از دوازده رستاق نیشابور شمرده می شد کھ درآمد سھ منبر آن بھ انداز

بست بود و ھر دو پادشاه پیش  ھ، جنگ میان منوچھر و افراسیاب در ناحی)460ص (بنا بر مطالب تاریخ بیھق ). 318
 . ا متوطن بودنداز جنگ در آنج

ترشیز کمابیش مطابق با قسمتھایی از بخش خلیل آباد امروزی ، در شھرستان کاشمر،  ھبھ نظر می رسد کھ شھر و ناحی
 .باشد
، 3ج (یاقوت حموی  ھو بھ گفت) 392، ص 10ج (بیھق ) جزوِ (» اعمالِ «از ) 630متوفی (ابن اثیر  ھترشیز بھ گفت ھناحی
اول قرن ھشتم ، حمدّهللا مستوفی ترشیز را والیتی در نیمروز ذکر  ھدر نیم. بوده است از اعمال نیشابور ) 534ص 

دارد، آب آن از کاریز تأمین می شود، » بغایت حصین «کرده و گفتھ است کھ ترشیز گرمسیر است و حصاری 
بھ نیشابور و سبزوار و دارد و از آنجا غلھ و میوه » بغایت نیکو«روستاھای بسیار و غالت ، انگور، انجیر و انار 

آن والیت ، ِکشَمر است و در قدیم در آن درختی سرو بوده  ھوالیات دیگر می برند، در آنجا ابریشم تولید می شود، قصب
ظاھراً ). 143القلوب ، ص  نزھة( محکم وجود دارد  ھ، در کشمر ھرگز زلزلھ نیامده است ، و در والیت ترشیز چند قلع

ـ 737ح (در جنبش سربداران . یکی از قلعھ ھای مستحکم ترشیز مقاومت کرده است ) 782(ان تیمور بھ ایر ھدر حمل
، ص 2اسفزاری ، بخش (ترشیز، مدتی در دست سربداران بود  ھ، بسطام و فرھادِجرد و نیشابور، از جملھ ناحی)788
ایشھای شیعی داشتند، بسھولت بھ احتماالً اھالی ترشیز کھ گر). 315؛ نیز رجوع کنید بھ دولتشاه سمرقندی ، ص 379

، ترشیز را ناحیھ ای بزرگ با قلعھ ای محکم معرفی کرده و نوشتھ است کھ )833متوفی (حافظ ابرو . آنان پیوستند
صفوی ، در آبادِی سوسفیِد ترشیز بین امرای  ه، در دور992در ). 48، ص 2ج (کشمش آن در جھان مشھور است 

ز اینکھ ھرات بھ دست ازبکان افتاد، عبدالمؤمن خان بالد خراسان از جملھ ترشیز و ، پس ا994قزلباش جنگ شد و در 
امروزه یکی از (قشون قزلباش از ازبکان در ازغنِد  1002در . نیشابور را تسخیر کرد و در آنجا حکامی گماشت 

اس اول شکست سختی ، ازبکان از شاه عب1004ترشیز شکست خوردند و اما در ) آبادیھای شھرستان تربت حیدریھ 
). 549، 512ـ 506، 489، ص 2، ج 304، ص 1اسکندر منشی ، ج (خوردند و از سبزوار و ترشیز بھ بلخ گریختند 
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نوشتھ است کھ ایالت ترشیز ) 1313ـ1264(ناصرالدین شاه قاجار  هدر دور) 675ـ 672، ص 1ج (اعتمادالسلطنھ 
آن بھ ھندوستان صادر می شود، جمعیت آن  هن و بھ خارج ، و غوربلوکات آباد دارد، آلو بخارای آن بھ سراسر ایرا

در . عرِب اللوئی و میش مست و طاھری و مقصودی در آن بھ سر می برند ھتن است و چھار طایف 12،  000حدود 
تن تخمین  20،  000ترشیز را کمتر از  ھجمعیت ناحی) 140، ص 2ج (ناصرالدین شاه ، کلنل مک گرگور  هاواخر دور
 .زده است 

ملقب بھ ژنده * ترشیز بوده ، می توان از صوفی و زاھد ایرانی ، شیخ احمِد جام  ھاز نامدارانی کھ زادگاه آنان در ناحی
 .، نام برد)536ـ441(پیل 

محل دقیق آن روشن نیست ؛ احتماالً در محل ویرانھ ھای کنار آبادی فیروزآباد . ترشیز ھشھر ترشیز، مرکز ناحی) 2
بنای شھر بھ گشتاسب بن لھراسب ، پادشاه کیانی ، منسوب ). 2، پانویس 379رجوع کنید بھ لسترنج ، ص ( ت بوده اس
 ھبھ نوشت. بنای آن را بھ بھمن بن اسفندیار نسبت داده است ) ھمانجا(حمدّهللا مستوفی ). ھدایت ، ذیل ماّده (است 

 ھامتداد داشت و بھ فاصل) گناباد(ای بھ جنابذ  ، از مشرق ترشیز جاده)456ص (و ابن حوقل ) 284ص (اصطخری 
        . قرار داشتھ است] یا شمال شرقی[یک روز راه بھ کندر می رسید کھ نشان می دھد کندر در مشرق 

بنا بر افسانھ ای ، گشتاسب پسر لھراسب با زردشت در ترشیز مالقات کرد و کیش او را پذیرفت و طبق مطالب 
بھ . زردشت در آبادی کشمر درخت سروی را کھ از بھشت آورده بود، با دست خود کاشت ) 69ـ68، ص 6ج (شاھنامھ 

زرتشت فرمود دو درخت سرو بِِکشتَند، یکی در دیھ کشمِر طَُرْیثیث «، )489ص (ابوالحسن علی بن زید بیھقی  ھنوشت
ن ، پیاده بھ زیارت سرِو کشمر بروند نامدارا ھدر پی آن گشتاسب دستور داد تا ھم. »یکی در دیھ فَریُوَمد ]ترشیز= [
ظاھراً گشتاسب آتشکده ای ھم نزدیک ترشیز بنا کرده بود؛ امروزه ویرانھ ھای قلعھ ای بھ ). 70، ص 6فردوسی ، ج (

، 42فرھنگ جغرافیائی آبادیھا ، ج ( در حدود دوازده کیلومتری شمال غربی کاشمر کنونی دیده می شود » آتشگاه «نام 
 ).88ـ  87، ص 42ھمان ، ج (ی کشمر نیز در حدود چھارده کیلومتری شمال شرقی برداسکن قرار دارد آباد). 84ص 

 
، 3ج (حسن پیرنیا  ھبھ نوشت. اشکانیان ، ترشیز بھ سبب قرار داشتن در مسیر نیشابور ـ قھستان اھمیت داشت  هدر دور

ساسانیان نیز بھ سبب وجود  هو ظاھراً در دور ، ترشیز در آن دوره از والیات پارت شمرده می شده)2186ـ 2185ص 
 . آتشگاه کشمر و بویژه سرو کشمر، نزد زردشتیان محترم بوده است 

ظاھراً در . گشود) 35ـ23(خالفت عثمان  هرا در دور) بست (نوشتھ است کھ عبدّهللا بن عامر، بُشت ) 391ص (بالذری 
ابوالحسن علی بن زیدبیھقی ، ترشیز بھ دست سپاھیان  ھ، بھ نوشت223در . ھمین زمان ترشیز نیز بھ دست مسلمانان افتاد

، ترشیز و کندر و چند آبادی 372در ) 90ص (مؤلف حدودالعالم  ھبھ نوشت). 74ص (بن آذرک خارجی افتاد  هحمز
اوج ظاھراً ترشیز در قرن چھارم در . دیگر شھرکھایی از حدود کوھستان و نیشابور، با کشت و برز بسیار، بودند

آن نوشتھ است کھ مسجد جامع آن پس از مسجد جامع دمشق از ھمھ ثروتمندتر  هشکوفایی بوده ، زیرا مقدسی در بار
ص (خراسان و بازار آن نوساز است  ھفارس و اصفھان و خزان هاست ، شھر ثروتمند و پاکیزه و زیباست و بارکد

318 .( 
 

تا اواخر قرن پنجم ، گرایش مردم آن سامان بھ اسماعیلیھ بوده است ؛ ترشیز  ھظاھراً از ویژگیھای اجتماعی شھر و ناحی
. حسن صباح ، حاکم ترشیز شد هحسین قاینی فرستاد 483، در )519ـ518تاریخ گزیده ، ص ( حمدّهللا مستوفی  ھبھ نوشت
را ترک کردند و در  بھ سبب آشفتگی اوضاع ، آنجا) ترشیز(طریثیث  ھبسیاری از اسماعیلی 498ابن اثیر، در  ھبھ نوشت

، 393ـ392، ص 10ج (ابونصر، وزیر سلطان سنجر، بھ آنجا لشکر کشید و بسیاری از اھالی آنجا را کشت  520
عباسی بغداد، مقتفی  ھ، چون امیر عالءالدین محمود بر ترشیز مسلط شد، دستور داد کھ بھ نام خلیف546در ). 632ـ631

ابن (مع ترشیز چنین کرد، اھالی شورش کرده منبر را شکستند و خطیب را کشتند خطیب در جا. المرّهللا ، خطبھ بخوانند
ترشیز را چھار  ھ، سلطان تکش خوارزمشاه قلع596در ). 535، ص 3؛ یاقوت حموی ، ج 152ـ151، ص 11اثیر، ج 

مغولھا  ھاز حمل شھر ترشیز تا قبل). 403، ص 1رشیدالدین فضل ّهللا ، ج (ماه محاصره کرد، اما کاری از پیش نبرد 
چنگیزخان بھ ایران در اوایل قرن ھفتم بھ دست آنان افتاد و  ھاما با حمل) 428رجوع کنید بھ بیھقی ، ص ( ھنوز آباد بود 

یاقوت حموی  ھدر ھمین زمان ، بھ نوشت). مقالھ  ھرجوع کنید بھ ادام( مانند اغلب شھرھای خراسان رو بھ ویرانی نھاد 
ترشیز از مراکز علما و فضال شمرده می شد، باطنیھ بر آن مسلط بودند و در آنجا کشتزار و ، )535ـ  534، ص 3ج (

، ھالکوخان کھ برای بر انداختن حکومت اسماعیلیان الموت وارد ایران شده بود، بھ 651در . امالک و قلعھ داشتند
 ).982ـ981، ص 2یدالدین فضل ّهللا ، ج رش(خراسان آمد و در ترشیز قتل و تاراج کرد و اھالی آنجا را بھ اسارت برد 

 
ترشیز نوشتھ است کھ شھر ترشیز کوچک و خراب است ، اما مواضع  هاول قرن ھشتم ، حمدّهللا مستوفی در بار ھدر نیم

آتشگاه  ھمجاھدآباد و قلع ھمیکال ، قلع ھبردارود، قلع ھآن بغایت آباد است و قلعھ ھای محکمی از جملھ قلع) پیرامون (
 ھامیرتیمور بھ قلع 784، در )254ـ251، ص 1ج (شرف الدین علی یزدی  ھبھ نوشت). 143القلوب ، ص  نزھة(  دارد

سدیدیان بودند، بھ تسلیم وادارد  ھترشیز حملھ آورد و پس از جنگی سخت توانست محافظان قلعھ را کھ غوری و از طایف
ماوراءالنھر فرستاد تا از حصارھا و قلعھ ھای ترکستان  و چون محافظان شجاعانھ جنگیده بودند، آنان را بخشید و بھ
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 ).158، ص 3خوافی ، ج (سپاھیان امیرتیمور عده ای از اھالی ترشیز را کشتند  807با وجود این ، در . محافظت کنند
 

آن  ھحیبھ نظر می رسد شھر ترشیز پس از ویران شدن بھ دست مغولھا دیگر آباد نشد، و نام آن تا مدتھا، تنھا بھ نا
، )1210ـ1148(افشاریھ  هدر دور). ترشیز ھرجوع کنید بھ لسترنج ، ھمانجا؛ نیز رجوع کنید بھ ناحی(اطالق می شد 

مکان آن را در ) 326ص (، شھر جدیدی احداث کرد کھ بھرامی )1200متوفی (حاکم ترشیز عبدالعلیخاِن میش مست 
آن را در حدود سھ ) 58ص (دانستھ و خسروی ) وزآبادفیر(حدود سی کیلومتری مشرق ویرانھ ھای شھر تاریخی 

کیلومتری شمال شرقی آبادی مغان ضبط کرده است ؛ این ھر دو مکان کمابیش با شھر کنونی کاشمر، کھ مدتی ترشیز 
 .ھم خوانده شده ، مطابقت می کند

باشد ــ ) کاشمر کنونی (جدید  ، حاکم نشین ترشیز را ــ کھ ظاھراً باید ترشیز1288در ) ھمانجا(رضا قلیخان ھدایت 
ناصرالدین شاه ،  ه، در دور)673، ص 1السلطنھ ، ج  اعتماد(بنابر مطالب مرآت البلدان . سلطانیھ ضبط کرده است 

سلطان آباد ــ کھ شھر جدیداالحداِث ایالت ترشیز بود ــ حصار و برج و بارو داشت و از شھرھای معتبر ایران شمرده 
ترشیز نوشتھ است کھ نزدیکترین راه تھران ـ ھرات از  هناصرالدین شاه ، کلنل گرگور در بار هردر اواخر دو. می شد

ش ، نام  1312در ). 140، ص 2ج (ترشیز می گذرد و محصوالت انگور و انار ترشیز در سراسر ایران مشھور است 
 *).ع کنید بھ کاشمر؛ نیز رجو84، ص 42، ج فرھنگ جغرافیائی آبادیھا(یافت  ترشیز بھ کاشمر تغییر

 
ھرات ، چاپ محمدکاظم  ةابن اثیر؛ ابن حوقل ؛ معین الدین محمد اسفزاری ، روضات الجنّات فی اوصاف مدین: منابع 

معاونت سیاسی و . وزارت کشور. ش ؛ اسکندر منشی ؛ اصطخری ؛ اعتمادالسلطنھ ؛ ایران  1339ـ1338امام ، تھران 
ش ؛ بالذری ؛  1379اسامی عناصر و واحدھای تقسیماتی ھمراه با مراکز ، تھران دفتر تقسیمات کشوری ، . اجتماعی 

ش ؛ علی بن زید بیھقی ، کتاب تاریخ بیھق ، چاپ کلیم ّهللا  1333تقی بھرامی ، جغرافیای کشاورزی ایران ، تھران 
ش ؛ عبدّهللا بن لطف  1369تھران ؛ حسن پیرنیا، ایران باستان ، یا، تاریخ مفّصل ایران قدیم ، 1968حسینی ، حیدرآباد 

؛ حدودالعالم ؛ 1982بخش جغرافیای خراسان ، چاپ کرافولسکی ، ویسبادن : 2ّهللا حافظ ابرو، تاریخ حافظ ابرو ، ج 
ش ؛ احمدبن  1372القلوب ؛ محمدرضا خسروی ، تاریخ کاشمر ، مشھد  نزھة، تاریخ گزیده ؛ ھمو، حمدّهللا مستوفی

الشعراء دولتشاه  هش ؛ دولتشاه سمرقندی ، تذکر 1341ـ1339صیحی ، چاپ محمود فرخ ، مشھد محمد خوافی ، مجمل ف
تاریخ : ؛ رشیدالدین فضل ّهللا ؛ شرف الدین علی یزدی ، ظفرنامھ  ]ش 1337 [؟سمرقندی ، چاپ محمد عباسی ، تھران 

، 6ابوالقاسم فردوسی ، شاھنامھ ، ج ش ؛  1336تیموریان ، چاپ محمد عباسی ، تھران  هعمومی مفّصل ایران در دور
، کاشمر: 42ھوری اسالمی ایران ، ج ؛ فرھنگ جغرافیائی آبادیھای کشور جم1967عثمانوف ، مسکو . ن . چاپ م 
، یای تاریخی سرزمینھای خالفت شرقیش ؛ گی لسترنج ، جغراف 1363سازمان جغرافیائی نیروھای مسلح ، : تھران 

ش ؛ مقدسی ؛ چارلز متکاف مک گرگور، شرح سفری بھ ایالت خراسان و شمال  1364، تھران ھ محمود عرفانترجم
ش ؛ رضاقلی بن محمدھادی ھدایت ،  1368اسدّهللا توکلی طبسی ، مشھد  ھ، ترجم2، ج  1875غربی افغانستان در 

 .؛ یاقوت حموی].بی تا[، چاپ افست 1288، چاپ سنگی تھران جمن آرای ناصریکتاب فرھنگ ان
 /و خسروی خسر/ 
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اورمیھ نام لفظی معنی  
 

موضوعی کھ باعث بیراھھ رفتن . ذکر شده است اورمیاتھو  آرمائیتنام اورمیھ در کتیبھ ھای آشوری بھ دو صورت 
در جنوب غربی اورمیھ است کھ این ) قصبھ زیوه( زیبیھھمراه نام شناسایی مکان آن شده است ھمانا یاد گردیدن آن بھ 

در حالی . مطابقت داده شده است -واقع در زاموای باستانی –) محل گنج مکشوفھ معروف زیویھ(یکی بھ سھو با زیویھ 
، بارا )لگزی(، الگاالگا )کرفتو(کھ کتیبھ ھای آشوری نام این زیویھ را بھ صورت اوزه بھ ھمراه روستاھای بیروتو 

 24ایرانشناسان بر اساس این کجروی زیبیھ را با تپھ زیویھ در . جداگانھ اسم برده اند) ایلو(و دور لولومھ ) پارسانیان(
کیلومتری جنوب شرقی زیویھ را با ایزیرتو  5کیلومتری جنوب سقز و آرمائیت را با دھکده صاحب و تپھ کاپالنتو در 

پادشاه آشوری  سارگون دومر کتیبھ ھای آشوری در شرح لشکرکشی آشوریان بھ رھبری د.پایتخت ماننا یکی شمرده اند
را ) ایزیرتو(ھشت دژ را کھ در فاصلھً مرز جنوبی ماننا و تختگاه آن کشور ایزیرتا  بھ ماننا گفتھ شده است کھ وی

آشتیاش  ،)باطاس؟(بوشوتو ،) پشتاشان(سو [..]، پاشا)شھیدان؟(این دژھا عبارت بودند از آیوسیاش . تصرف کردند
کھ غالباً در خاک کردستان عراق ) شیخان(، سیخو آرنازی نیری )اووج(، اوپیش )اورنجیک(، اوکی یامون )شتویس(

پایتخت ماننا و دو قلعھ مھم مرکزی حوالی آن بھ ) گوی تپھ جنوب شرقی اورمیھ( ایزیرتوسارگون سرانجام . قرار دارند
بھ ھمین منطقھ  نابوشاروسورسردار آشوری در لشکرکشی . را تصرف کرد) هزیو( زیبیھ و) اورمیھ( آرمائیتنامھای 

) قصبھ ھشتیان بین اورمیھ و سلماس( ایشتائوگفتھ شده است کھ آخسری پادشاه ماننا مقر خویش را از ایزیرتا بھ قلعھ 
آرمائیت، (و اورمیاتھ ) زیوه کنونیزیبیا، ایزی بیا، (روز ایزیرتا و قالع مجاور اوزبیا  15آشوریان . منتقل ساخت

ولی چون از تسخیر آنھا عاجز گشتند بھ ویران کردن نقاط پیرامون و بردن مردم بھ اسارت . را محاصره کردند) اورمیھ
آشوریان در طریق بازگشت بھ تسخیر قالع مرزی . و گرفتن اسبان و خران و دامھای بزرگ شاخدار اکتفا کردند

و ) نقده(بخش نزدیک شوردیره . اراضیی کھ بھ تصرف آمده بود ظاھراً در دو بخش قرار داشت. ماننائیان پرداختند
ارشتھ یانھ و ) حسنلو( آرسیانشیدر اینجا آشوریان دژ . در مجاورت قبیلھ کوموردیان) سیاه کوه(کوھھای خارسی 

یشتر در منابع آشوری بھ نام پ مانناکشور  .را تصرف کردند و نواحی اطراف آن را از ھستی ساقط کردند) اشنو(
                                                         .خوانده می شد) سرزمین شراب و شادی( مھرانویا  مھری کشورمترادفش 

) محل گنجینھ ماننایی ھا در شرق شھر سقز( زیویھبھ سادگی با ) آرمائیت( اورمیاتھو ) اوزبیا( زیبیھاز این میان دو نام 
می توان اظھار  اورمیھمی توان در باب معنی لفظی نام  اورمیھلذا بر اساس این ھیئات نام . مطابقت دارند اورمیھو 

 مئثھرا ھم می توان بھ معنی  میاتھبھ معنی گسترده و فراوان است و ) اوستایی(ر در لغت مادی اوجزء : نظر نمود
 اورموشکل کنونی محلی نام  . از میوه و رسا و یا جایگاه پر گسترده جایگاهدر مجموع یعنی . گرفت یعنی جایگاه

) جایگاه رسا( آرمائیتکھن دیگر آن یعنی ولی ھیئت . می باشد) انگور( ُمودر اساس بھ معنی دارای باغھای ) اورمی(
در این . تاست کھ بھ ھمین ھیئت در زبان آذری محفوظ مانده اس) گالبی( آرموتبھ وضوح یادآور کلمھ پھلوی ھمچنین 

از . (در پھلوی ارموت ۞ و انبروت ۞ ) اِ ] (اَ . [ امرود: "باب در  لغت نامھ دھخدا در باره کلمھ امرود می خوانیم
ازجنگل . (در شفارود، اومبرو ۞ گویند. در منجیل ، ھومرو ۞ . ۞ آرموتدر آستارا ). معین  .حاشیھ ٴ برھان قاطع

. کمثری ). ناظم االطباء. (قسمی از گالبی). فرھنگ فارسی معین . ( گالبی) ۞ . 238ص  1شناسی کریم ساعی ج 
ھ میوه ای است در ملک خراسان بغایت شیرینی ونازکی و خوشبوی ب). برھان قاطع. (پروند). دھار) (منتھی االرب (

ید الفضالء. (شکل نبات می شود و آنرا بھ پستان نوبرآمده تشبیھ کنند                                      ).                  از موٴ
اقلیم چھارم اورمیھ  :"اورمیھ می خوانیم گالبیو  انگوردر باب باغھای  85حمدهللا مستوفی در نزھة القلوب صفحھ 

بر . دورش ده ھزار گام باشد. شھری بزرگ است .است طولش از جزایر خالدات عط مھ و عرض از خط استوا لزمھ
ھوایش گرم است و بھ عفونت مایل و آبش از عیون آن جبال بر می خیزد و بھ بحیره . ادهکنار بحیره چیچست افت

ھایش انگور خلوقی و امرود پیغمبری و آلوی زرد بھ غایت خوبست و  باغستان فراوان دارد و از میوه .چیچست ریزد
انگور : ، یعنییناندربد دّر س انگور خلوقی بچھ: بدین سبب تبارزه اگر صاحب حسنی را با لباس ناسزا یابند گویند

ی پھلوای کھ آورده شده بھ زبان  تبارزه در این جملھ بھ معنی تبریزیان است و جملھ[» . سبد دریدهاست در خلوقی 
حقوق دیوانیش فتاد و . مردمش اکثر سنی اند و صد و بیست پاره دیھ از توابع آن است و ضیاعش مرتفع تمام بود]. است

                              ".                                                                                          ستچھار ھزار دینار ا
چئایا "نام دریاچھ اورومیھ در اوستا بھ صورت چئچست آمده کھ معنی دریاچھ کبود رنگ می باشد چھ لفظ مرکب 

می دانیم کھ نویسندگان عھد اسالمی نام . در سانسکریت بھ ھمین معنی است)" عالمت نسبت(َت  -)کبود(چاَس  -)رنگ(
بنابراین معنی سپیدی درخشان و درخشان برای آن . دیگر دریاچھ چئچست را بھ صورت دریاچھ کبودان ذکر نموده اند

                                      .بھ صورت کاس در گیالن زنده مانده است)  کبود(جزء اوستایی چاس . پایھ درستی ندارد
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تبریز نام معنی  
 

چون . بوده است) بھ ظاھر بھ معنی تب بر بزرگ( تبرمایسشھر  تب ریزندهدر اساس نام آتشکده  تبریزبھ نظر میرسد 
شرح وجھ تسمیھ این شھر از زبان اولیاء چلبی و داستان شفایابی زبیده خاتون در خبر حمدهللا مستوفی جز این نمی 

ن کوه یرید یآتشفشان ن نام را بایو ا) زنده تف و تابیر" (ستمھ دوکوجو" یرا بھ معن "زیتبر" کلمھ  یا چلبیاول :ویندگ
وی فراموش کرده بوده است کھ ایرانیان قدیم پرستنده آتش آتشکده ھای خود بوده اند نھ . سھند مربوط دانستھ است

اقوت ی"و " یحمدهللا مستوف" زیھ شھر تبریدرباره بنا و وجھ تسم. نیستآتشفشانھا کھ در اطراف تبریز ھم خبری از آنھا 
چند در  یتب نوبھ مبتال بوده؛ روز یماریکھ بھ ب یو. د استیده زن ھارون الرشیز از زبیتبر یبنا": سندینو یم" یحمو

در  یل فرمود تا شھریلن دیبھ ھم. شود یل میش زایماریز آنجا بیف و دل انگیلط یاقامت کرده، در اثر ھوا یآن حوال
کھ پای زبیده خاتون بدین شھر نرسیده بود داستانھا صرفاً بر  می دانیم." بگذارند" زیتب ر"آن محل بنا کنند و نام آن را 

پایھ باور خاصیت شفا دھندگی آتشکده کھن تبریز کھ بر پایھ وجھ تسمیھ نام شھر تبریز و دژ واقع بر روی تپھ آن کھ 
جایگزین ) نگھبان دلیر( ھارون الرشیددر این روایت اساطیری . کده شده بوده، پدید آمده بوده استتبدیل بھ محل آتش

. جایگزین الھھ آناھیتا گردیده است) ھمیشھ بھار( زبیدهو ) اُمرو خوارزمی ھا و امیران گرجیھا(ایزد مھر مردم تبریز 
شمس تبریزی . وایتش با گاو مقدس پیوند خورده استمحل محرابھ تبریز باید ھمان بقعھ صاحب االمر بوده باشد کھ ر

و ز انوار حق  استآفتاب  کھ نور مطلق است تبریزی شمس":موالنا نیز تجلی دیگری از ایزد مھر تبریزیان است
                                   .                                                                                                           "است

) تار" (رتَ "لغت . مربوط بھ دو دژی می باشند کھ در محل شھر تبریز حالیھ قرار داشتھ اند و تارماکیس تاروییدو نام 
کھ بھ ظاھر سرانجام بعد از  تارماکیسو . بھ معنی دژ کوچک است تاروییلذا . در اوستا بھ معنی دفاع کردن است

شده است، مرکب است از ھمان تَر  تبریزتبدیل بھ ) بزرگ نیرومند= مایس-تاور( تبرمایسوالی از جملھ تلخیص ھای مت
بھ لغت اوستایی یعنی ( ایسو ) یعنی اصلی و پایدار در زبان مادی و سکایی ُکردی( ماک) تار یعنی دژ دفاعی(

استانشناس و ایرانشناس معروف آلمانی ھرتسفلد ب. است دژ اصلی نیرومندیعنی آن در مجموع بھ معنی ). نیرومند
.     آورده است) برخودار از نیرومندی(و تواریر ) دژ بالنده(نامھای تارماکیس و تارویی با قرائتی نادرست تارواکسیا                                                                          

در کتیبھ چنین  سارگن. با کانال آب احاطھ شده بوده است تارماکیسشھر در کتیبھ سارگون دوم آشوری می خوانیم کھ 
در اینجا خدقی بھ اندازه فرات است و اطراف آن را جنگلھایی پر پشت . دو الیھ بود تارماکیسدیوارھای : "می گوید

بردم اھالی آنجا را یورش  تارماکیسھنگامی کھ من بھ شھر . بناھای زیبایی در این شھر وجود دارند. احاطھ کرده اند
در جاھایی مسکونی کھ بھ وضع جنگی استحکام . این سرزمین را بھ چنگ آوردم. ترک گفتھ و بھ صحراھا گریختند

خانھ ھای داخل دژ را آتش . دیوارھای ھمان دژھا را تا بھ پی ویران کرده با خاک یکسان نمودم. یافتھ بودند نبرد کردم
انبارھای انباشتھ از جو را گشوده و آذوقھ سپاھیان بی شمارم را . را در آتش سوزاندمآذوقھ فراوان ساکنان آنجا . زدم

."                                                      دود بر آسمان بر خاست. روستای اطراف دژ را سوزاندم 30. تأمین نمودم                                  
دژ نیرومند ( تبرمایسنظر بھ ھیئت نام . در جای صاف و گودی قرار داشتھ است کیستارمابنابراین آشکار است 

بر بلندی تپھ ای قرار گرفتھ بوده  و نیاز چندانی بھ دیوار دفاعی بزرگ و ) دژ خرد( تاروییمعلوم میشود دژ ) بزرگ
بنابراین . شده بوده است) رون دژآتشکده د( آذرآبادگانحصین نداشتھ است و ھمانجایی است کھ بعداً تبدیل بھ آتشکده 

بھ معنی محل دژ نیرومند خرد گرفت و آن را اشاره بھ نام دژ در اساس را می توان ) ریز-ور-تاو( تبریزخود نام 
-تاو( تاروییکھ معنی نامش در نقطھ مقابل معنی نام ) دژ نیرومند بزرگ= تبرمایس(تارویی کھن دانست نھ تارماکیس 

در  .را سوزانده و از میان بردند تبرمایسسپاھیان ھراکلیوس در جنگ با خسروپرویز آتشکده .قرار داشتھ است) ریز
بھ معنی دژ کوچک  تاروییو ) در محل ارگ تبریز؟(بھ معنی دژ نیرومند اصلی  تارماکیسمجموع معلوم میگردد کھ 

از شواھد و . نامیده شده اند ند خرددژ نیرومیعنی ) ریز-ور-تاو( تبریزو ) دژ نیرومند بزرگ( تبرمایسدر قرون بعد 
) شھرآذرآبادگان  آتشکدهھمان بھ معنی از بین برنده تب، ( تبریزدر محلی صاف و گود و  تبرمایسقرائن بر می آید کھ 

                      .                                                                             ه استواقع شده بود تپھ تاروییدر بلندی 
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ایرانی ادبیات در خرابات معنی  
 
 

. باشد) محل می و میخواری( خوارآباد بایدکھ بسیار منطقی بھ نظر می رسد  خراباتوجھ اشتقاق ممکن و درست 
.              در می یابیم ده محل می خواریرا بھ ھمین معنی  خوارگانما ) نونیآذر شھر ک( دھخوارگانچنانکھ  در نام   

بینم   این عجب بین کھ چھ نوری ز  در خرابات مغان نور خدا می                                                           
با  اشکانیو  ھخامنشیعھد  آیین میترایی. دبینم در واقع در این بیت حافظ خرابات را بھ جای میکده میگیر کجامی

آثار ھنوز در شیراز عصر حافظ . بدان گرایش نداشتھ اند ساسانیعھد  زرتشتیانظاھرا . میخواری توأم بوده است
                                                                                            .          بقایای میتراپرستی محسوس بوده است

بینم  بینم                                                     این عجب بین کھ چھ نوری ز کجا می در خرابات مغان نور خدا می
م بین بینی و من خانھ خدا می جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج کھ تو                                                 خانھ می

بینم  خواھم از زلف بتان نافھ گشایی کردن                                                         فکر دور است ھمانا کھ خطا می
بینم  این ھمھ از نظر لطف شما می  سوز دل اشک روان آه سحر نالھ شب                                                         

 بینم ھا می با کھ گویم کھ در این پرده چھ      ی تو نقشی زندم راه خیال                                               ھر دم از رو
بینم  آن چھ من ھر سحر از باد صبا می                 ست ز مشک ختن و نافھ چین                                     کس ندیده

بینم کھ من او را ز محبان شما می             افظ مکنید                                                  دوستان عیب نظربازی ح  
 

گرفتھ شده است ولی وجھ اشتقاقی برای این نام و ریشھ آن  میکدهو  شرابخانھبھ معنی  خراباتدر لغت نامھ دھخدا نیز 
                                                                                                                      :              ذکر نشده است

. میخانھ). از برھان قاطع]. (یعنی محل گرانی و سنگینی تب و حرارت[بوزخانھ . شرابخانھ ) اِ ] (خ َ . [ خرابات
                                                    :میکده). خوذ از زمخشری ماٴ ) (آنندراج ) (از غیاث اللغات ) (شرفنامھ ٴ منیری (

 دفتر بھ دبستان بود و نقل بھ بازار
. منوچھری. وین نرد بجایی کھ خرابات خراب است   

 
 میفروش اندر خرابات ایمن است امروزو من

.   ناصرخسرو. پیش محراب اندرم با بیم و با ترس و ھرب   
 

رابات کھ اھلش اھل استنازم بھ خ  
(منسوب بھ خیام)      .  گر نیک نظر کنی بدش ھم سھل است   

 
 منان را خرابات کھف صفاران

.   خاقانی. در آن کھف بھر صفا می گریزم   
 

 کو خرابات کھف شیردالن
. خاقانی. تاسگ آستان نشین باشم  

 
 در خراباتی ۞ کھ صاحب درد او جانھای ماست

خاقانی. اویی او ناپدید مایی ما نیست گشت و  
 

 بانگ برآمد ز خرابات من
. نظامی. کی سحر این است مکافات من  

 
 عشق کھ در پرده کرامات شد

نظامی. چون بدرآمد بھ خرابات شد  
 

 ھم از قبلھ سخن گوید ھم از الت
. نظامی. ھمش کعبھ خزینھ ھم خرابات  

 
 در خرابات خراب عشق تو

ارعط. یک حریف باب دندان کس ندید  
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).جھانگشای جوینی. (و چند را بھ خرابات... آنچھ الیق اردو بود با حرم فرستادند   
).گلستان سعدی. (و اگر بخرابات رود از برای نماز کردن منسوب شود بھ خمر خوردن   

 ندیدم کسی سرگران از شراب
).بوستان(سعدی . مگر ھم خرابات دیدم خراب  

 
 ھرکھ با مستان نشیند ترک مستوری کند

). طیبات(سعدی . آبروی نیکنامان در خرابات آب جو است  
 

 بھ خرابات چھ حاجت کھ یکی مست شود
.  سعدی. کھ بھ دیدار تو عقل از سر ھشیار برفت  

 
 من خراباتیم و باده پرست

. ھمام تبریزی. در خرابات مغان بیخود و مست  
 

 شست و شویی کن و آنگھ بخرابات خرام
. حافظ. راب آلودهتا نگردد ز تو این دیر خ   

 
 ساقی بیار آبی از چشمھ ٴ خرابات

. حافظ. تا خرقھ ھا بشوییم از عجب خانقاھی   
 

 بی پیر مرو تو در خرابات
؟. ھرچند سکندر زمانی   

 
:پیر خرابات ؛ آن پیری کھ خراباتیان را برسر است -  

 بھ فریادم رس ای پیر خرابات
. حافظ. بھ یک جرعھ جوانم کن کھ پیرم   

 
مست و جویای باده. خرابات نشین ؛ آنکھ در میکده مالزم باشد- :   

 با خرابات نشینان ز کرامات مالف
حافظ. ھر سخن وقتی و ھر نکتھ مکانی دارد  

 
. عشرتکده. جائی کھ اراذل و اوباش برای طرب در آن میگذرانند. محل فُّساق اعم از قحبھ خانھ و قمارخانھ و میخانھ ||

):شرفنامھ ٴ منیری. (طربخانھ). لف یادداشت بخط موٴ (   
 تا گنج غمت در دل ویرانھ مقیم است
. ھمواره مرا کوی خرابات مقام است  
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بناب و مراغھ کھن نامھای معنی  
 

در تاریخ ماد تألیف دیاکونوف در شرح لشکرکشی سارگون دوم از راه آذربایجان بھ اورارتو از شھر مراغھ و کوه 

شھر دارای آب صاف و = دیش-اوش-آو( اوئیش دیشرا بھ ترتیب  تحت نام ) مرتع بدون سکنھیعنی دارای ( سھند

در رابطھ با ھمین اسامی در . نام برده است) دارای آب روش و درخشان= آوااوسی اورارتویی ھا ( آوآوشو ) درخشان

از اینجا . ذکر شده است) شندهآب درخ= رخشان-آو( آریخشانکتاب پھلوی دینکرد نام رود صافی مراغھ نیز بھ صورت 

ھم بھ معنی افروزه رود یعنی دارای رود درخشان بوده  رود -افرازهیعنی  مراغھبھ وضوح معلوم میشود نام کھن دیگر 

ذکر کرده است، در اساس بھ  مارگیانھاما خود نام مراغھ ھم کھ بطلمیوس نام دریاچھ اورومیھ را در رابطھ با آن . است

از ھمین روست کھ در دوره اعراب نام دیگر ناحیھ نواحی . است و یا محل زندگی مارو چمنزار معنی محل مرغزار

چنانکھ در شرفنامھ امیر شرفخان بدلیسی ثبت . قید نموده اند) یا محل گزندهمحل گیاھان = گثنھ( گزناشرقی مراغھ را 

این سنت تا . داری اسبان ارتش ایران بودمحل نگھ) حالیھ کاراجیک(است در دوره شاه طھماسب صفوی نیز این ناحیھ 

) آتش اسب نر( آذرگشنسبآتشکده ) محل جنگجویان(=در گوشھ شمالی کاراجیک . عھد اوایل انقالب اسالمی باقی بود

در اوستا، فرگرد اول . نامیده میشد) معبد اسب شاھی( کایین گبھقرار داشت کھ تا اوایل انقالب باقی بود و زیارتگاه 

در ھمین فرگرد . خوانده شده است) ایران اصلی یا در اساس علفزار حیوان نجیب( ایرانویجاحیھ مراغھ وندیداد ن

در سال سردار رومی مارکوس آنتونیوس جالب است کھ  اوستایی آفت آنجا مار بزرگ و زمستان دیو داده ذکر شده است

در اوستا بھ معنی بسیار سرد  فراُتھام بھ صورت این ن. یاد نموده است ئتھافرقبل از میالد نام مراغھ بھ صورت  36 

را جای بسیار سردی با زمستان دیو داده ) شھرستان مراغھ(ایرانویج  ،فرگرد اول وندیدادچنانکھ اشاره شد . است

براین اساس ھیئت  .باشد) فراخ سرما( افرازه اُتلذا نام افرازه رود ھم می تواند شکل منقلب  .توصیف نموده است

 .گرفت) سرما(و ائوت ) آفریده(، داده )نیرومند(را می توان مرکب از اجزاء اوستایی ام  ) منبع؟(نام مراغھ  ارودامدادھ

احتمال دارد منظور مارھای بزرگ ایرانویج ھم مارھای فراوان رودخانھ موردی چای مراغھ یا ھمان رود پر مار و 

حتی ممکن است صورت . کیلویی را کشف نمودند 80نجا مار اوستا منظور باشد کھ اخیراً در نزدیکی آ دائیتیماھی 

بھ  گیانھ-مارمد نظر گرفتھ شده باشد کھ با وجھ اشتقاق بھ ظاھر نادرست  مارگیانھکھن خود نام قدیمی مراغھ یعنی 

 شاید. اکنون مراغھ نھ محلی پر مار بلکھ محلی پر سبزه زار و مرغزار است. مار خواھد بودزندگی معنی جایگاه 

یعنی سید احمد کسروی با فرض صورت کھن . زمانی رودخانھ صافی پر ماھی بوده و این وضع فرق می نموده است

از نام این  یاز قرار معلوم ھیئت. مراغھ بھ صورت ماراوا بھ ھمین ھیئت بھ ظاھر انحرافی نام مراغھ نزدیک شده است

قرار ) جزنق، گزنای کوچک( گزنکدر مقابل نام ) شھر آدمکش، گزنده، یا شھر محل مرتع( گزناشھر بھ صورت 

قرار گرفتھ ) حوالی روستای علمدار و آتشکده آذرگشنسب آن(کیلومتری جنوب شرقی مراغھ  8داشتھ است کھ در حدود 

 جزنقمتعلق بھ شھرک  مبھ معنی تاراجگر و آدمکش است و این نا گذَ در اساس از ریشھ اوستایی  گزننام . بوده است

آن بھ ھمین طبقھ جنگجویان آذرگشنسب بوده کھ محل جنگجویان ارتش بوده و آتشکده ) مدار مراغھگزنک، عل(

کتاب پھلوی شھرستانھای ایران نام مراغھ را بھ معنی عربی آن یعنی محل نگھداری دامھا گرفتھ  .اختصاص داشتھ است

محل = یانھ -کھ اشاره بھ ھیئت مارگ[و آن را بھ فارسی آمل ترجمھ نموده و میگوید آنجا را زندک پرمرگ ساخت 

در مجموع اوستا و کتب پھلوی زادگاه زرتشت را در نواحی شرقی تر . از این شھر بود زرتشت سپیتمانو ] مرگ است

 دائیتیشاخھ رود ) جایگاه مغان= مغانجیق( رود دارجھدر کنار ) علمدار مراغھ(و گزنک ) مراغھ(از شھرھای گزنا 

مورد ) جایگاه مغان(باید منظور خود روستای مغانجیق . تای زادگاھی زرتشت نشان میدھندمحل روس) موردی چای(
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داماد و ولیعھد سپیتمھ پدر سپیتاک زرتشت داماد . نظر بوده باشد کھ بھشت فسیلی مراغھ در اراضی آنجا واقع است

حکمرانی می ) و اران و ارمنستان آذربایجان(بوده و در والیات جنوب قفقاز ) آژیدھاک، آخرین پادشاه ماد( آستیاگ

، )عابد شراب مقدس( ھوم عابد، )شاه صاحب جام( جمشیددر شاھنامھ و اوستا وی تحت القاب . نموده است

ھمانند آستیاگ وی در قیام . یاد شده است) گسترنده درد شراب( لھراسبو ) سرود دینی دان شیواسخن( گودرزکشوادگان

مراکز حکومت وی بھ عنوان مقر تابستانی . بھ قتل رسید) ھخامنشی=دوست منشفریدون یعنی منسوب (= کورش سوم

اوستا و کتب پھلوی اصرار دارند کھ . و بھ عنوان مقر زمستانی شھر مراغھ بوده است) ورجمکرد(دژ شوشی قره باغ 

سپیتاک ایی القاب اوست. بوده است نھ دژ شوشی) رغھ زرتشتی( مراغھھمین  سپیتمھپسر  سپیتاک زرتشتزادگاه 

بوده است کھ ) مخلوق مقدس( سپنداتھو ) یعنی زرین مو، زریادر خبر خارس میتیلنی زئیری و ئیری( زریر، زرتشت

سپیتاک زرتشت در تواریخ یونانی بیشتر تحت . این لقب اخیر بعداً بھ خطا بھ قاتل وی داریوش اول تعلق گرفتھ است

وی . معرفی شده است) تنومند( تنائوکسارو ) حافظ سرودھای دینی( ی زیتپات، )سرود دان تنومند( گائوماتھ بردیھلقب 

نپال (= بلخ الحسنھداماد و پسر خوانده کورش سوم بود و در عھد کورش سوم مکان فرمانروایی وی از آذربایجان بھ 

ت القاب در سمت ھندوستان وی تح. منتقل شده بود ھندوستانو شمال غربی ) بھ زبان تبتی یعنی سرزمین مقدس

او کھ نائب السلطنھ کمبوجیھ در ھنگام سفر جنگی او . شناختھ میشده است گوتمھ مھاویراو  شاھزاده گوتمھ بودای بلخ

او بعد از شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر بعد از مشورت با . بھ مصر بود، در جریان کودتای داریوش اول بھ قتل رسید

  .کردا اصالحات عمیق اجتماعی بر امپراطوری ھخامنشی رسمی اعالم پسر کورش حکومت خود را ب وه یزداتھ بردیھ

 

واقع در گوشھ و ( اردھرخبر حمدهللا مستوفی و  در ) یعنی واقع در گوشھ نھر( بناجودر باب نامھای کھن بُناب یعنی  

رودخانھ صافی بھ در خبر ابن حوقل گفتنی است کھ این اسامی بھ واسطھ واقع بودن این شھر در محل مصب ) کنار نھر

. بناب محل محصوالت جالیزی معروف شھرستان مراغھ بھ خصوص خیار است. دریاچھ اورومیھ بھ آن داده شده اند

در یکی از دیھ ھای : "وی در کتاب خود صوره االرض می آورد. در عھد ابن حوقل خربزه آن معروفتر بوده است

شکل و بد منظر ولی بسیار شیرین ) مکعب مستطیل(ھ مستطیل مراغھ بھ نام اردھر خربزه معروف بھ اردھری است ک

                                                                                                  ."و خوشمزه و شبیھ خربزه خراسان است

دژ ( ویکن دژدر حدود  سھ فرسخی آن از  ذکریای قزوینی در کتاب خود آثارالبالد و اخبار العباد در رابطھ با مراغھ و

کنده ( جندقو آب معدنی آن نام برده است کھ نام  جندقو قصبھ  -کھ در دوسوی آن  آب نھر جاری بوده-)دارای آسیاب

محل (= اشستانو ) یعنی دارای خانھ ھای کنده شده بر دامنھ کوه( کندوانو آب معدنی گرم آن در نام  ویکن دژو ) شده

                                                            .  چشمھ آب معدنی گرم معروف آن نواحی بر جای مانده استو ) آسیاب
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 گاوگیل کھن ایرانی -بابلی جشن منشأ باب در تحقیقی

 درامزینانو ) تاالب شترگوگمل، ( وگملاگاندکی دقت در ھیئت مختلف نامھای این جشن اساساً بابلی از جملھ 
بین  گوگملو ھمچنین روایات متعلق بدان در می یابیم کھ در اینجا روایات منسوب بھ حادثھ جنگ ) کشتاربزرگان(

و شکست ایرانیان با برخی روایات وقایع مھم دیگر  اسکندرو ) کھ لباس موبدی جمشیدی بر تن میکرد( سوم داریوش
 آستیاگو خود ) ضحاک/ اژی دھاک/ داماد و ولیعھد آستیاگ(  سپیتمھ جمشیدعھد ھخامنشی از جملھ کشتھ شدن 

محل  گوگملپلوتارک در باره . در ھم آمیختھ است) فریدون یعنی ھخامنشی( کوروش سومبھ فرمان ) آژیدھاک(
یکی از شاھان قدیم پارس کھ بر شتر تندروی سوار بود، در اینجا از کید : "پیروزی قاطع اسکندر بر داریوش می آورد

بعد مقرر داشت کھ این شتر را در اینجا حفظ و حراست کنند و خراج چند ده را برای آسایش این شتر و . برست دشمن
تقریباً بھ . در بین النھرین باستان بھ معنی گاونر وحشی بوده است) کاکیل( گاگیلکلمھً ." مستحفظین آن تخصیص داد

در شب شانزدھم ) گاو گیالن( گاوگیلجشن  ھ مناسبتب .کھ بھ معنی قوچ وحشی و بزکوھی است کوروشھمان معنی 
در روایات کھن سرزمین چھارگوشھً  .دی ماه یک گاو را تزئین می کردند و در شھر می گرداندند و شادی می کردند 

 .زادگاه فریدون بھ شمار می رفت) گیالن( ورنھ

انزدھم دی ماه، یعنی روز دی بمھر یا دیگان در پایان روز پ: "در وبالگ مردان پارس در باره جشن گاوگیل می خوانیم
: کھ بھ اشکال گوناگون چون گاوگیل،شب ھنگام، جشنی در ایران کھن روزگار برپا و برگزار می شد موسوم بھ  -سوم

 .در کتابھای پیشین ثبت شده استدرامزینان  وکاکثل  کاکیل، گاگیل، گاوگمل،

ملکت ایران در این روز از ترکستان جدا شده وگاوھایی را کھ سبب برگزاری این جشن را گفت اند این است کھ م
بر ایران تسلط یافت، گاوھای  ضحاک علت دیگر آن کھ چون . تھ شدفگر ترکستانیان از ایرانیان بھ یغما برده بودند پس

اوھا را بھ جای اما در چنین روز وھنگامی کھ فریدون بر ضحاک پیروز شد وآن گ. را بھ یغما برد فریدون  پدر  ثفیان آ
ثفیان مردی بخشنده ومردم دوست بود وبا بھ دست آوردن گلھ ھایشان بھ مردم نعمت فراوان آخود باز گردانید، وچون 

 .بخشید ، مردم آن ھنگام را ھر سالھ جشن گرفتند

ابوریحان را کھ  نچھ از حوادثآباید توجھ داشت، . در این روز بود کھ فریدون را از شیر گرفتند واو سوار بر گاوی شد
ربطی دارد بھ موقعیت بروج در  و پیوند. بھ این روز یا شب نسبت میدھد و حاصل شنیده ھای وی از زبان مردم است

 .بخت را معلوم می نمودند نحس ایام آتی و تطیر میکردند وسعد و آسمان وشکل قرار گرفتن آنھا کھ از رویشان تفأل و
 .تارش بھ صحت چنین اندیشھ ھا واعتقاداتی با نقل قول ھایی اشاره کرده استخود در پایان گف ابوریحان بیرونی 

ودند کھ گاوی از نور کھ شاخ ھایش از طال وسم ھایش از نقره است برآن بدر شب این روز، یعنی شب شانزدھم آبان، 
اعت ظھور چشم بر ھر کھ را در س. وچرخ قمر را میشکند، برای ساعتی در آسمان آشکار شده وسپس پنھان می گردد

 .آن افتد ھر دعایی کھ داشتھ باشد اجابت خواھد گشت

ھم این گاو نورانی کھ بر بلندای کوھھا آشکار می شود، ھر گاه دوبار بانگ نماید، نشان آن است کھ سالی مشحون از 
 .نعمت وبرکت در پیش است واگر یک بار بانگ زند، نشان خشک سالی وتنگی روزی و معاش می شود

بگشایند وبر آن بودند کھ بامدادان پگاه، پیش از آنکھ زبان بھ سخن  مکھ با شیر تازه گاو کا روز را نیک میدانند این
 .بھ بخورند وترنجی را ببویند کھ از آن پس سالی در فراخی معیشت خواھند گذراند بگشایند نیک است یک

شن مردم جروز نزد ایرانیان بد شگون ونامبارک است و نقل کرده و آورده کھ این بابلی  از ناقلی بھ نامابو ریحان  
وشریران بر مردم  کشتھ شد دست یافت وجم جمشیدبر  بیور اسبصفت می باشد، چون در چنین روزی  جادوکار ودیو
 .بھ شادی وسرور پرداختند دست یافتند و

کھ با چھره ای بس  ت انسان دیدھیئبھ را ) گاونروحشی( کاکیلیمشید، وی جل فوق الذکر یاد شده کھ در زمان قھم از نا
گاو از ھفت نوع گوھر ترکیب شده  .زیبا بر گاوی سپید در حالی کھ دستھ ای سوسن بھ دست داشت ومی بویید سوار بود

ونور خود را میان  ھر کس را کھ میدید بھ نام میخواند واز حاالتش آگاھی می داد. ھن و سربآقلع،  زر، سیم، مس،: بود
جم پرسید از این رفت و آمد و . ھستم بخت من: ویرا نامید و گفت توکیستی؟ آن سوار گفت جم .ش می نمودمردمان پخ
در چھ ھنگامی بخت ومبارکی در  ھک جم پرسید. خت واقبال میان مردم تقسیم میکنمب: مقصودی داری؟ گفت ھگفت گو چ

 ".وچون این گفت در میان آسمان پنھان شد سمان باشد ،آھنگامی کھ برج ور میان :میان مردم بیشتر باشد؟ گفت
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اند بوده میتانی و ھوری آریایی و قفقازی مردمان از ای قبیلھ کردستان توروکوھای  
 

با دیده اند ) دارنده توتم گرگ( تُرکمشابھ با را ھرجا نامی و پان ترکیست سنت شده است کھ ناسیونالیستھای ترک 
ایشان حتی در این راه پان . تراشندب یبرای آن کارنامھ ترک تباربان ترکی، مصادره بھ مطلوب زبان التصاقی برابر ز

بھ عقب رانده ) ملت کیانیان اوستا و شاھنامھ( مادھاایرانیستھای مخاصم خود را با ادعای بسیار کاذب ترک تبار بودن 
خانھ سنگی ھا، ( ستروخاتیان ،)لران( بودینانو ) مردم بین ھمدان و ساوه( بوسیانمادھایی کھ مرکب بودند از . اند

). مادھای حکومتی ری و کاشان( آریزانتیانو ) مردم آذربایجان(مغان ) مردم اصفھان( پارتاکانیان، )کردھای ساگارتی
این خزعبالت ترک خواندن بومیان کھن ماد و میتانی با نویسندهً عامیی بھ نام پروفسور تقی زھتابی باکو و عراق نشین 

برخی از شرقشناسان نیز با ابراز تردیدھایی در این باب ریشھ این اسامی کھن بدان توھمات دامن . مددر ایران پدید آ
چنانکھ اشاره شد التصاقی بودن زبان یک قوم برای این جماعِت کارنامھ ترکی تراش، نشانھ ترک بودن . زده اند

زاره دوم و اول پیش از میالد کردستان است ھای ھتوروکوبرای ادعای ترک بودن از آن جملھ . دارندگان آن زبان است
آشوری و بابلی و بوده اند کھ نامشان در منابع ) تورانیان فریانی، دارندگان توتم بزکوھی( کردان کردوخیکھ از اسالف 

 -بھ نشانھ قفقازی بودن آنان -و سوای التصاقی بودن زبان ایشان ذکر شده است توریخیو  توروکوبھ شکل اورارتویی 
اھلی  زکوھیبُ در قفقاز اکنون ھم بھ نوعی  توربا توجھ بھ اینکھ . دارد تُرکشان نیز بھ ظاھر شباھتی با نام متأخر نام

لذا  .است قوچ وحشی وتوتم بزکوھی بھ معنی مردم منسوب بھ  آسکولو  سکامعادل با  توروکولذا نام . اطالق میشود
نام جدیس  .اقوام بائده قرآن می باشد) بزکوھی( جدیسم معدوم مطابق قو کردوخی -توروکوو  کیمری-سکایینام مردم 

بازسازی ) منسوب بھ بزکوھی( جدی تیسو ) پرستنده بزکوھی( ایس-تی-گئورا می توان بھ صورتھای ایرانی و عربی 
منسوب بھ ( سکا، )منسوب بھ بزکوھی( کردوخی، )منسوب بھ بزکوھی( توروکواگر این نام را معادل نامھای . کرد

قرار دھیم؛ در این صورت معلوم میشود از نام ھوری ھم ھمان ) بھ زبانھای سامی یعنی کوھی( ھوریو ) بزکوھی
این بدان معنی است کھ مردم قفقازی تبار ھوری در پیدایی کردان سھم اساسی را . پرستنده بزکوھی مراد بوده است

از ) مادی(و ساگارتی ) سکایی(تباران میتانی و کیمری  داشتھ اند گرچھ نام و ملیت و فرھنگ خود را در مقابل ایرانی
می توان حدس زد لغات نسبتاً فراوانی از زبان ھوری .دست و با آنھا در آمیختھ و تشکیل ملیت واحد ُکرد را داده است

                                         .                                                        در زبان ایرانی ُکردی بھ یادگار مانده باشد
سؤال این است . شمرده است میتانی-ھوریآنان را از اقوام  توروکوھاپروفسور مجید زاده بھ درستی از روی نامھای 

در  )آذری( اوتی ارانترک تبار آریایی و  سکائیان بھ ھمراهاعقاب ھمین مردم بوده اند یا بعداً  ردان کردوخیکُ کھ آیا 
یعنی اواسط قرن ھفتم پیش از میالد از قفقاز گذشتھ و پس از بھ  )یعنی پر آسیب افراسیابملقب بھ ( مادیای اسکیتید عھ

؟ در جواب استرابون و کوچ نموده اندشمال بین النھرین بدین نواحی خویش در اران، ) آذری(جا گذاشتن ھمراھان اوتی 
یعنی صحبتی از . اراضی ارمنستان سخن بھ میان آورده اند و سمت اراندر  سکائیانھرودوت صرفاً از اسکان 

اما آشوریان از حضور سکائیان آریایی کیمری در مرزھای شمال بین . مھاجرت سکاھا بھ شمال بین النھرین نکرده اند
رزھای یعنی کیمریان کپادوکیھ و کیمریان شمال م( جومردر تورات بھ عنوان پسران . النھرین سخن بھ میان آورده اند

 توجرمھو ) رباینده( ریفاتو ) دوستدار بزکوھی( اشکنازدر جنوب قفقاز بھ نامھای  سھ شاخھ سکائیاناز ) آشور
یعنی سکاھا مرکب از  اشکنازھاسخن رانده است کھ از این میان مطابق ھرودوت و استرابون ) دارندگان شمشیر(

 اوتیبھ طوری کھ اشاره گردید نام ترکی . سکنی گرفتند) تشبھ ُکردی یعنی سرزمین آ( اراندر  ترکو  آریاییسکائیان 
ھا کھ با توجھ بھ نامشان از گروھھای سکایی  توجرمھ. متعلق بھ شاخھ ترکی اینان بوده است) ارانی= آذری(

 ربایندگاناما گروه سوم یعنی . بودند در سمت قراباغ و ارمنستان کوچک اسکان یافتند) دارندگان شمشیر( سئوروماتی
بھ شمار می آمده است بھ طور غالب نھ با این گروھھا بلکھ پیشتر در ھزاره دوم پیش از  کردوخیکھ صفت ُکردان 

بھ سرزمین کردستان رسیده  اتوروکوھیعنی ھمان ) خورشیدپرست( میتانیو ) ماھپرست( ھوریمیالد در ترکیب قبایل 
 تورانیاندر اوستا ھمین . اضافھ شده بودند بدیشانردستان ناحیھ کھمین  در کیمریبعداً گروھھایی از سکائیان . بودند

بین ( رنگھاجزیره رود  ساکنِ ) دوستان تورانی( فریان تورانیِ و کیمری را تحت نام خاندان ) توروکوھا(میتانی /ھوری
             .  ، دوست ایرانیان معرفی اند)النھرین تورون و حوالی جنوبی آن در بین حوضھ علیای رودھای دجلھ و فرات

 
در اینجا دو مقالھ مرحوم عادل ارشادی فر را در باب توروکوھا کھ تالشی برای انطباق نام و نشان ایشان با ترکھای 

:                                                                         است ، بھ عینھ ضمیمھ می نمایم باستانی مفروض این نواحی  
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 )نوید آذربایجان چاپ شده در روزنامھ ی(عادل ارشادی فر ھای باستان آذربایجان  توروکی -1

مھم ترین سند تاریخی ـ منھای داده ھای زبانشناسی تطبیقی ـ كھ تاكنون در اثبات بومی بودن ترك ھای آذربایجان ارائھ 
تا اوایل ھزاره اول قبل از میالد  در اسناد آشوری و اورارتویی از آغاز سده چھاردھم» توركی«شده است، وجود نام 

 .است
بر اساس ھمین اسناد كوشیده است حضور طوایف ترك زبان آذربایجان را از سده چھاردھم قبل از » یامپولسكی .ز«

تاریخی ) 876آذربایجان در سیر تاریخ ایران، , رحیم رئیس نیا: رك(میالد بھ بعد در اطراف دریاچھ ارومیھ اثبات نماید 
پادشاه آشور در اواخر سده چھاردھم قبل از » آداد ـ نیراری اول«لسكی ارائھ كرده متكی بر گزارش جنگی كھ یامپو

 .میالد می باشد

بسیار مسرورم كھ این مقالھ برای نخستین بار این اطالع خیلی مھم و ارزنده را بھ خوانندگان خود و ھمچنین 
باستان آذربایجان حداقل از آغازه ھزاره دوم قبل » ركی ھایتو«پژوھشگران عرصھ ی تاریخ آذربایجان می بخشد كھ 

 .اند از میالد در اطراف دریاچھ ارومیھ سكونت داشتھ

شمسی از طرف  1376اند و در سال  بر اساس اطالعاتی كھ دانشمندان غربی از روی الواح آشوری قدیم منتشر كرده
ایران منتشر شده است، آگاھی ما تا اندازه ای از توروكی  آقای دكتر یوسف مجید زاده باستان شناس معروف ایرانی در

ھا در آنجا سكونت داشتند در الواح آشوری قدیم » توركی«سرزمینی كھ . شود تر می ھای باستان آذربایجان تكمیل
این سرزمین در حد فاصل اربیل در شمال شرقی عراق تا دریاچھ ارومیھ در . نامیده شده است) Turukum(» توركوم«

و ھم چنین با ایالت ھوری نشین ) میھن گوتی ھا(» گوتیوم«با سرزمین » توركوم«سرزمین . آذربایجان قرار داشت
 .در كرانھ شرقی رود دیالھ ھمسایگی داشت) 1(»اشنونا«

نخستین اطالعی كھ از توروكی ھای . قرار داشت» توركوم«بھ طور قطع در جنوب سرزمین ) تل اسمر كنونی(اشنونا 
پادشاه آشور در اواخر قرن نوزدھم قبل از ) م.ق 1781 – 1813(آذربایجان داده شده مربوط بھ شمسی آداد اول  باستان

بھ توریخ دالپورت (قبل از این تاریخ با حمورابی پادشاه مشھور بابل » ھا توروكی«میالد می باشد ولی این موضوع كھ 
بر اساس نخستین اطالع تاریخی . صدیق دانشمندان بوده استھایی داشتھ اند، مورد ت درگیری) 2)(م.ق 1961 – 2003
ھای آذربایجان در اواخر قرن نوزدھم قبل از میالد بھ دست ما رسیده است و آخرین اطالعی كھ منابع »توروكی«كھ از 

چھ ارومیھ در اطراف دریا) ده قرن(اورارتویی در قرن نھم قبل از میالد داده اند، توروكی ھا حداقل بھ مدت یك ھزاره 
 .و شمال شرقی عراق اقامت داشتھ اند

و بر اساس مندرجات الواح آشوری مربوط بھ ) LaessØe ,1959e:31(یوسف مجید زاده با استناد بھ یك منبع غربی 
در منطقھ اربیل نھ تنھا با » قابرا«شمشی آداد اول پادشاه آشور قدیم بر سر مالكیت «: شمشی آداد اول می گوید

ادشاه اشنونا درگیری داشت بلكھ ساكنان گردنكش كوھپایھ ھای زاگرس یعنی گوتی ھا و توروكی ھا نیز پ» دادوشا«
 را برای )3)(شوشازا(فبرای او ھمیشھ مزاحمت ھایی ایجاد می كردند و بھ ویژه توروكی ھا كھ تصر

جلد اول، , تمدن بین النھرین تاریخ و(وی غیر ممكن كرده بودند و دشمنان خطرناكی برای آشور بھ شمار می ر فتند  
یكی از جنگ ھای عمده شمشی آداد اول لشكر كشی بھ منطقھ «: منبع مورد استناد یوسف مجید زاده می گوید) 148

بھ تصرف » توروكوم«و ) كركوك(آراپخا » قابرا«در این جنگ چندین شھر ازجملھ . بود) زاب كوچك(زاب سفلی 
 .سپاھیان آشوری درآمد

بھ دست شمشی آداد اول پایدار نبوده و نیروھای ) كشور توروكی ھا(» توروكوم«د كھ تصرف سرزمین بھ نظر می رس
ایشَم ـ «آشور مجبور بھ ترك این سرزمین شده اند، زیرا منابع آشور نشان می دھند كھ بعد از مرگ شمشی آداد اول 

سلطنت كرده ) بھ توریخ مجید زاده(از میالد  قبل 1741 – 1780فرزند و جانشین او كھ مابین سال ھای ) 4(»داگان اول
» آشكور –موت «نیز با ) بھ تعبیر مجیدزاده(بستھ و دختر رئیس قبیلھ توروكی » توروكو«است معاھده صلحی را با 

 )5.(ازدواج كرده است» ایشم ـ داگان اول«فرزند 
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زیر فشار توروكی ھا » شوشازا«ول شھر یك منبع مورد استناد مجیدزاده احتمال داده است كھ در زمان شمشی آداد ا
نام دو فرمانروای توروكی ذكر شده ـ متاسفانھ این نام ھا در تالیف ) 6(» ماری«در نامھ ھای . متروك شده است

منابع مورد استفاده دكتر مجیدزاده و ھمچنین . بوده است» زازیا«مجیدزاده نیامده ـ و نام یكی از رھبران توروكی نیز 
یوسف مجیدزاده با توجھ بھ این . بوده است» ھوری«ر این عقیده اند كھ نام ھر سھ فرمانروای توروكی خود ایشان ب

بھ (شاید بتوان گفت كھ تمام قوم جنگاور توروكی كھ در دامنھ ھای زاگرس«: اسامی این استنتاج را كرده است كھ 
). 169ماخذ باال ، (اند  تند از اقوام ھوری بودهزندگی می كردند و با خمورابی درگیری ھایی داش) تحقیق زاگرس شمالی

بودن این زبان ) التصاقی(=از آنجایی كھ زبان قوم ھوری شناختھ شده است و ھیچ دانشمندی در خصوص آسیانی 
اند موردی ندارد اما بر این استنتاج  ھا شاید از تبار ھوری ھا بوده تردیدی نكرده است مخالفت با این استنتاج كھ توروكی

بھ درستی دریافتھ است در » یامپولسكی.ز«ھمانطوری كھ » توروكی«این مطلب را باید عالوه كرد كھ اتنونیم و توپونیم 
 بنابراین »توروكو«ھمان واژه  .امروزی است» تورك«سئی سده ھای میالدی و  سنگ نبشتھ ھای اورخون ویئنی

ھزاره چھارم قبل از میالد توسط عناصر ھوری در  كھ از» پروتو تورك«می توان زبان ھوری را بھ عنوان زبانی 
 )7.(كرانھ غربی دریای خزر تكلم می شده و در ھزاره ھای بعد بھ شمال بین النھرین تا سوریھ رسیده است معرفی كرد

و ھمچنین مھاجرت … كاشی و , گوتی, ایالمی, من با استناد بھ وجود دھھا واژه پایھ تركی در زبان ھای سومری
بھ ) آذربایجان و قفقاز(ایالمی ھا، ھوری ھا و شعبھ ھایی از كاسی ھا از كرانھ ھای غربی دریای خزر , اسومری ھ

معتقدم كھ , سرزمین ھای جدید و ایضاً نفوذ نظامی گوتی ھا و كاسی ھا از شمال غرب و غرب ایران در بین النھرین
تجدید نظر كنند و طبق , ترك، آسیای مركزی بودهدانشوران امروزی تاریخ باید در این فرضیھ كھ خاستگاه عناصر 

 .شواھد موجود باید بپذیرند كھ حوزه دریای خزر خاستگاه اصلی عناصر قومی ترك بوده است

توروكی ھای مورد بحث ما كھ یگانھ سند رسمی و غیر قابل تفسیر اثبات حضور طوایف ترك زبان از آغاز ھزاره دوم 
دوباره در قرن چھاردھم  15-16-17پس از سپری شدن قرن ھای . آذربایجان می باشندم در .م تا آغاز ھزاره اول ق.ق

ھای در مورد ھمھ اقوام ساكن در ایران  سكوت منابع آشوری در قرن. شوند قبل از میالد در اسناد بین النھرین ظاھر می
یز شامل می شود و علت اصلی آن گوتی ھا و لولوبی ھا را ن, ھا غربی یك سكونت ھمھ جانبھ است و عالوه بر توروكی

اما در قرن چھاردھم قبل از میالد این سكوت شكستھ می شود و . را باید در ضعف آشور در این سھ قرن جستجو كرد
م بھ توریخ .ق 1307ـ  1275(با روی كار آمدن آداد ـ نیراری اول . بار دیگر مدارك تاریخی بیشتری ارائھ می شود

علیھ مناطق » اریك ـ دن ـ ایلو«وی شرح پیروزی ھای پدر پادشاه خود ) بھ توریخ دالپورت 1310و  1281مجیدزاده و 
مجیدزاده از این لحن لوحھ آشوری . و رؤسای ھمھ گوتی ھای كوه نشین را بھ دست می دھد» نیگیمتی«، »توروكو«

می » گوتی«در مجموع  استنباط می كند كھ این توصیف آشكار می كند كھ مخالفان ساكن در كوه ھای زاگرس را
در كنار گوتی ھا برده شده حائز » توروكو«قطع نظر از درستی و یا نادرستی این استنباط این نكتھ كھ نام . نامیدند

اھمیت است بھ این سبب كھ این دو قوم كوھستانی در عرض پانصد سال در كنار ھم زندگی می كرده اند و تغییر عمده 
بھ قرائت (» نیگیمتی«ولی ظھور منطقھ جدیدی بھ نام . ونتی آن ھا حاصل نشده استای در مواضع و پایگاه ھای سك

كھ بھ گفتھ جورج كامرون در رشتھ كوھھای شرق اربیل قرار داشت، در جوار حوزه ھای سنتی ) نیگیمخی: دیاكونوف
در جنوب دریاچھ » ریھو«گوتی ھا و توروكی ھا حائز اھمیت بیشتری است زیرا این توپونیم گواه تفوق عنصر قومی 

و وی بھ جای منطقھ ) 474تاریخ ماده، (بھ گفتھ دیاكونوف نامی ھوری است ) نیگیمخی(= » نیگیمتی«ارومیھ است 
را در كشور ) امارت(زیرا این توصیف وجود پادشاھی . نوشتھ است كھ صحیح تر می نماید» كشور توروكی«توروكی 

 )8. (متی نیز كشور نامیده شده استھمانطوری كھ نیگی. مذكور تایید می نماید

و ) لولوبیان(=و گوتیان و لولومیان ) كاسی ھای حاكم بر بابل(آدادنیرای اول خویشتن را نابود كننده قبایل نیرومند كاسی 
 آنچھ از این ادعاھای گزاف بر می آید) 474تاریخ ماد، (می داند ) میتانیان و فی الواقع ھوریان= سوبارتوھا (شوباریان 

توروكو و گوتی و لولوبی در منطقھ عمومی , این است كھ دولت دوباره قدرت یافتة آشور با چھار عنصر قومی ھوری
دشمن دیگر وی كاسی ھا در این زمان در مركز . شمال شرق عراق و شمال غرب و غرب ایر ان درگیر بوده است

نیز در متنی كھ بیشتر آن » آداد نیراری اول«ر پادشاه پد» اریك ـ دن ـ ایلی«فرمانروایی و سلطنت داشتند ) بابل(عراق 
قرن چھاردھم (كھ پادشاه آن در این موقع » نیگیمتی«از میان رفتھ است شرح بیشتری از لشكر كشی خود بھ سرزمین 

 .بوده است بھ دست می دھد» اسینو«شخصی بھ نام ) م.ق
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كھ » ارنونا«ی و شھری از شھرھای نیگیمتی بھ نام نیز نامی ھور» اسینو«ھمانطوری كھ نیگیمتی نامی ھوری است 
 با توجھ بھ این نام ھای .اسینو در آنجا بھ محاصره نیروھای آشوری در آمده بود نیز بھ احتمال قوی ھوری است

در ناحیھ » اشنونا«كثیر ھوری در منطقھ عمومی كردستان و آذربایجان و وجود یك ایالت ھوری نشین مشھور بھ نام 
گوتی ھا و لولوبی ھا در مقابلھ با آشوری ھا بوده , شكی در این نیست كھ ھوریان نزدیك ترین متحدان توروكی ھادیالھ، 

مشھور ھوری ھا و ھیتی ھا و تئشپا » تشوپ«در میان اشنونایی ھا، كھ ھمان خدای » تیشپاك«ستایش خدای . اند
بوده است » تیشپاك«مورد احترام توروكی ھا نیز  ی اورارتوھاست این احتمال را تقویت می كند كھ خدای)توشپا(=

 را» اشنونا«من توپونیم باستانی  .زیرا اسامی فرماند ھان توروكی نیز چنانچھ گذشت منشا ھوری داشتھ است
) اشنو(= ضبطی كھ جغرافیدانان عرب از اشنویھ آذربایجان داشتھ اند باز می جویم و معتقدم كھ این نام » اشنو«در نام 

بر پایھ » بیالالما«بھ نام » اشنونا«یكی از پادشاھان «: یوسف مجید زاده می نویسد. نده توپونیم باستانی اشنوناستبازما
. مداركی كھ بھ دست آمده قانونی بھ زبان اكدی تدوین كرده است كھ در حدود دو قرن مقدم بر قانون حمورابی است

نونا عیناً در قانون حمورابی آمده است و موضوع بقیھ آن شباھت امروزه می دانیم كھ در حدود سھ چھارم از قانون اش
 ) .156ـ 157ماخذ فوق (فراوان بھ مواد مشابھ در آن قانون دارد 

منابع آشوری در قرن سیزدھم قبل از میالد مجددا در مورد توروكی ھا سكوت كرده اند و بھ نظر می رسد كھ توروكی 
این اتحادیھ كھ چھل پادشاه در آن عضویت داشت سرزمین . نائیری داخل شده اندھا در این قرن در اتحادیھ پادشاھان 

 .ھای واقع در بین دریاچھ ھای ارومیھ ـ وان و احتماال سیوان گؤی گؤل را شامل می شد

 م خود را شاه دریای باال و پائین و شاه سوباریان و گوتیان و سراسر.توكولتی نینورتای اول در اواسط قرن سیزدھم ق
باز جوئیم ھر چند كھ اصطالح » نائیری« ھا را تحت نام  خواند و محتمل است ما در این بیانیھ توروكی كشور نائیری می

در ھر صورت بعد از سپری شدن سھ قرن دیگر . نیز می توانند این معنی را كامل كنند) ھوریان(=گوتیان و سوباریان 
سخن ) كشور نائیری (در سنگ نوشتھ ھای میخی اورارتو ) قبل از میالدقرن نھم (و در اوایل ھزاره اول قبل از میالد 

بدون » توریخی«نام . از ایاالتی در اراضی آذربایجان رفتھ است كھ قومی بھ نام توریخی در آنھا زندگی می كرده ا ند
آذربایجان  یامپولسكی بر اساس منابع یونانی سخن از مسكون بودن. آشوری است» توروكی«شك صورت اورارتویی 

 .رانده است» ایركی ھا«قبل از میالد توسط  5در سده 

وی از طریق تحلیل فقھ اللغھ ای بھ این نتیجھ رسیده است كھ منظور از توروك ھا و توریخی ھا و ایركی ھا ھمان 
سده اول  جغرافی نگار و تاریخ نگار نیمھ اول(یامپولسكی در موردی دیگر با استناد بھ پومپونیوس . تركان ھستند

می نویسد كھ تركان در اوایل سده اول میالدی و حتی پیش از آن در چراگاه ھای شروان و دشت میل زندگی ) میالدی
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با تاكید بر این موضوع بسیار اساسی كھ ) 877-876, رئیس نیا. رك(می كردند 

درباره تركانی سخن می گوید كھ در آسیای » مناقب الترك« در اواخر قرن دوم ھجری در رسالھ معروف خود» جاحظ«
موضوع بومی بودن تركان آذربایجان بصورت ) 9(صغیر سكنی داشتھ اند و عرب ھا با آن ھا در ازمنھ قدیم آشنا بودند

 .تسلسل تاریخی مستمر احراز می شود

 :ھا  زیرنوشتھ

اكد و كشورھای  –این پادشاھای با ایالم و سومر . داشترود دیالھ قرار , ـ پادشاھی اشنونا در قسمت سفالی دره1
 .شمالی خود در كردستان و آذربایجان تماسی تنگاتنگ و پیوندی ناگسستنی داشت

 .ـ درباره تاریخ جلوس حمورابی بر سلطنت بابل در میان دانشمندان اختالف نظر وجود دارد2

این محل در حال حاضر . یك شھر عمدتا ھوری نشین می باشدشوشاّزا یا ششروم و شمشّر قرائت ھای مختلف از نام  -3
خوانده می شود و در شمال شرقی عراق در نزدیكی ھای رواندوز در حوزه علیای زاب كوچك در » تّل شمشاره«

 .)168-46تاریخ و تمدن بین النھرین , یوسف زاده: رك(جنوب غربی دریاچھ ارومیھ قرار دارد 

در جنوب » تل عشاره«داگان خدای حامی شھر ترقا . بھ معنی شنیده است می باشد» ایشمَ «جزء اول این نام یعنی  -4
ملتقای رود خابور و فرات و خدای مورد احترام آموری ھا است ایشَم داگان یعنی داگان شنیده است و یشمك آداد نام پسر 

125 
 



) شنیدن(شد واژه ایشَم یا واژه ائشیتمك رسید بھ معنی آداد می شنود می با» ماری«دیگر شمشی آداد اول كھ بھ سلطنت 
 .و مشتقات آن قابل مقایسھ است) سمع(و واژه عربی 

ـ مجید زاده معتقد است كھ این ازدواج سیاسی بوده و ایشَم داگان پادشاه آشور بھ منظور دست یابی بھ صلح پایدار با 5
 .)190ماخذ مذكور . (توروكوھا دست بھ این اقدام زده است

 است واقع در جنوب ملتقای رود خابور بھ فرات در سوریھ این شھر در آغاز منطقھ) تل حریری امروزی(» ماری«ـ  6
 .ای سومری نشین بود اما بعد ھا عنصر سامی غربی در آن تفوق یافت

 .ـ خاستگاه نخستین ھوری ھا قفقاز و آذربایجان بوده است7

كشور برمی  80مثال در فالت ارمنستان . كشور می نامیدندـ در آن زمان آشوریھا سرزمین ھای بسیار كوچك را  8
 .)475ركن تاریخ ماد، (شمردند 

 .453جلد اول، , بر تولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی: رك -9

عادل ارشادی فر -تمدنھای باستانی غرب آذربایجان  -2  
 

الد قدم بھ صحنھ یل ھزاره دوم قبل از میر ھزاره سوم و اواجان ودر اواخیآذربا یكھ در حدود غرب ین قومیپنجم.... "
ھا  یاز ھور یره ایعش ا توروكوھای)) ھا یتوروك((از محققان معتقدند كھ  یبرخ. ھا ھستند)) یتوروك((خ گذاشتند یتار

ن ینباشند اا یان باشند و یاز ھور یره ایھا چھ عش یدارد، توروك یانیپادشاھان آن ھا منشا ھور یرا اسامیھستند ز
بودن  یاست بر بوم یلیبد یشود و گواه ب ین مطرح میمشرق زم یخیاست كھ نام قوم تورك در منابع تار ین بارینخست

در غرب ) ده قرن (ك ھزار یبابل، اورارتو و آشور بھ مدت  یخیبر اساس منابع تار یقوم توروك. جانیآذربا یترك ھا
                     . نان بابل بوده اندیجلگھ نش یبرا  یان دشمنان خطرناكیند گوتجان حضور فعال داشتھ اند و بھ مانیآذربا
ن پادشاه در ین ایا. پادشاه مشھور بابل است یھا مربوط بھ دوران حموراب)یتوروك(از توروكو  یخین اطالع تارینخست

كوم،كاگموم وسوبارتو را شكست تورو ین واقعھ پرداختھ است كھ لشگر ھاین سال سلطنت خود بھ ثبت ایست و نھمیب
                ).                                                                                                                           19(داد 

آراد اول  یبا شمس یبعد یھا ھا در سال ین وجود دارد ،توروكین النھریخ بیتار یكھ در گاه نگار یقطع نظر از اختالف
ر شده یرواندوز درگ یكیدر نزد) شاشروم)) (شوشارا((ت شھر یبر سر مالك) خ دالپورتیم بھ تور.ق 1781– 1813(

اد ساكنان گردنكش یكھ بھ قصدانق ییرغم لشگر ھایم علیپادشاه آشور قد. ناممكن ساختند یو ین شھر را برایوتصرف ا
.كسب نكرد یت قطیھا بھ عمل آورد موفق یھا وتوروك یگوت یعنی یانیوم یزاگرس شمال یھ ھایكوھپا   
ن شھر از یكند كھ بھ منطقھ زاب كوچك نموده و چندیاشاره م یخود بھ جنگ عمده ا یخیتار یاز گزارش ھا  یكیاو در 
ن یعا فرزند و جانشن ادیوتوروكم را بھ تصرف آورد اما با وجود ا) كركوك(، آراپخا)لیدر شرق اردب)) (قابرا ((جملھ 

م سلطنت كرده مجبورشد كھ تن .ق 1741– 1780 ین سالھاید زاده بیوسف مجیخ یكھ بھ تور)) داگان اول –شم یا(( یو
).                                         20(را امضا كند  یداده وبا توروكو معاھده صلح یاسیك مصالحھ سیبھ   

 
لوحھ (ن اسناد یروح مضام. ھا ثبت شده است یھا با آشوریتوروك ینظام یرخوردھاع بیشرح وقا)) یمار((در اسناد 

ر یھا ھراسان بوده و دائما بھ فرماندھان ز یتوروك یدرپ یھا بھ شدت از حمالت پ یدھد كھ آشور ینشان م)  یگل یھا
شھایی از این اسناد را بخ1950جورج دوسین در سال . داده اند كھ مواظب شبیخون توروکی ھا باشند یدست ھشدار م

 یاز توروكوھا سخن م 69و16شماره  یدر جلد اول اثر او لوحھ ھا. منتشر کرد)) آرشیو پادشاھی ماری((تحت عنوان 
بار ذكر شده )18(ھجده) ھا یتوروك(د نام توروكو ھایبھ چھارجلدرس 1951در اثر مذكور كھ كھ نشر آن درسال . دیگو

ھستند كھ در آن ھا  ییلوحھ ھا یمار یاسناد 79و-78-70-52-45-41-25-24-23-22-21شماره  ییلوحھ ھا. است
                                                               :آمده است21در لوحھ . عموما از تعرضات توروكوھاسخن رفتھ است

  (                         :                                    دیگو یسخن م)) شمھ داگانیبرادرت ا(
:                                                    بگو) آداد(شمھ آدو یبھ ا  

)                                              دیرس(آ وارد شد … … دشمن آمد وبھ  یتوروكو   
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  .…                         .                             را اشغال كرد)) م یكاكو ال ت((او 
.                                                  م را برداشتینر وغنا یگاو ھا   
.                                                      تواند افزون تر شو یاد نشده، اما میھا ز))توروكو((ن ھجوم عده، یبعد از ا  

.                                                ))ھ خواھند دادآن ھا بھ ھجوم خود ادام  
دار و دفع خطر توروكوھا اقدام بھ یپا یبھ صلح یابیدست یشمھ داگان برایتوروكوھا باعث شد كھ ا یدر پ یحمالت پ

)) داگان اول –شم یا(( فرزند )) اشكور -موت((ن مصالحھ دختر پادشاه توروكوھا بھ عقد ازدواجیا یمصالحھ كند و در پ
ران یدر مورد اقوام ساكن در ا یشدن سھ قرن سكوت منابع آشور یپس از سپر). 21(م در آمد یآشور قد یو پادشاه بعد

-1275)) (اول یرارین -آداد((كار آمدن  ین سكوت شكستھ شد و با رویالد ای، در قرن چھاردھم قبل از میغرب
و )) توروكو((علیھ مناطق )) ایلو -دن-اریك((روزي ھاي پدر پادشاه خود وي شرح پی )د زادهیخ مجیم بھ تور.ق1307

وي با اشاره بھ جنگھایي كھ ). 22(و روئساي ھمھ گوتي ھاي كوه نشین را بھ دست مي دھد) نیگیمتي)) (=نیگیمخي((
= سوبارتوھا(یان و شوبار) لولوبیان(خود كرده، خویشتن را نابودكننده قبایل نیرومند كاسي و گوتیان و لولومیان 

در گزارش جنگي خود از )) آدادنیراري اول((احتمال قوي وجود دارد كھ ). 23(مي داند) میتانیان و في الواقع ھوریان
                                            .توروكوھا تحت عنوان سوبارتو یاد كرده باشد ھر چند نام ھاي دیگر نیز منتفي نیست

یتوكولت ن و شاه ییباال و پا یایالد خود را شاه دریزدھم قبل از میدر قرن س) م.ق1255-1218)) (اول یورتانین(( -
اورارتو( یریان و سراسر كشور نائیان و گوتیسوبار ھا تحت عنوان  یز از توروكین یخواند و محتمل است كھ و یم (

انیھور(ان یسوبار  یز محتمل است كھ توروكین نیاول گفتھ شد، ا یرارین -چنانچھ در موضوع آداد ینام برده باشد ول (
از ) اورارتوھا))( ھا یرینائ((آنچھ مسلم است  یول. ذكر شده باشند)) یگوت((ا ی)) یرینائ((ن گزارش تحت نام یھادر ا
ھا با قدرت گرفتن  ین احتمال كھ توروكیا). 24(اد كرده اندی)) یخیتور((ھ با نام یاچھ ارومیھ دریحاش یھا یتوروك

 یدر آمده باشندجد) مركب از چھل كشور كوچك( یرینائ یھ كشورھایدر حلقھ اتحاد) یرینائ(اورارتو  یمپراتورا
منابع  یا توروكوھایھا  یالد از توروكین نكتھ كھ اورارتو ھا در قرن نھم قبل از مین احتماالت، ایقطع نظر از ا. است
ن سده ین قوم را از آغازیت ایرا موجودیت است زیر حائز اھمایاد كرده اند بسی)) یخیتور((بھ نام  یو بابل یآشور

كشور  ییایت جغرافیدر خصوص موقع. بخشد یت میالد قطعین سده ھزاره اول قبل ازمیم تا آغاز.ھزاره دوم ق
 یكھ ارائھ كرده است توروكوم را در حدود استان حكار یدر نقشھ ا ))ماسپرو. ((اختالف نظر وجود دارد)) توروكوم((
ھ و یاچھ ارومین توروكو در جنوب دریگر سرزمیدر منابع د یداده است ول یجا یجان غربیآذربا یھ و مرزھایركت

ھا تا زمان  یرسد توروك یبھ نظر م). دیبھ نقشھ مربوطھ رجوع كن(جان قرار گرفتھ است یآذربا یقا در اراضیدق
. ستین امر در دست نیاثبات ا یبرا یل قاطعیدل ید ولبوده ان ین امپراتوریب ایاورارتودر ترك یده شدن امپراتوریبرچ

آنچھ  یول.م یندار یز اسناد كافین امر نیثبوت ا یماننا داخل شده باشند برا یھ پادشاھیب اتحادیدر ترك ید قوم توروكیشا
اچھ وان یدرھ تا یاچھ ارومین دریساكن ئدر حدود ماب یت ھایب جمعیھا با حفظ نام خود در ترك ید توروكینما یمسلم م

در )) جاحظ((موجود است  یل كافین امر دلیاثبات ا یل شده باشند و برایگر مستحینكھ در اقوام دیبوده اند بدون ا یباق
 یر سكنیصغ یایسخن گفتھ كھ در آس یدرباره تركان)) مناقب الترك((در رسالھ معروف خود  یاواخر قرن دوم ھجر

)...."                                                                            25(آشنا بودند م یداشتھ و عرب ھا با آنھا در ازمنھ قد  
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است سوم داریوش ھمان منظور گردیده مقتول چین سمت در کھ جمشیدی از  
 

  جمشیدیدر نقش  -بر تن میکرده است لباس موبدیکھ مطابق نقش کھنی یونانی -داریوش سوم ایات ایرانی در رو
 ضحاکبھ دست عمال ) در خراسان(ظاھر میگردد کھ بعد از فرار طوالنی سرانجام در سمت چین ) شاه موبدی(=

چنین «کتاب اسکندر و مادرش در  ستیمار دودر باب .  مقتول میگردد) در اینجا منظور اسکندر مار دوست( ماردوش
:                                                                می خوانیم ترجمھ نجف دریا بندری نوشتھ ویل کاپی،» کنند بزرگان  

اسکندر،  .نوشید و ھشت تا زن گرفت شراب زیاد می. نظری نبود فیلیپ آدم تنگ. پدر اسکندر، فیلیپ دوم، مقدونی بود" 
ھای میان آتن و اسپارت یونانیان  بعد از آنکھ در جنگ. ھا بود رود، فقط فرزند یکی از این زن چنانکھ انتظار می

ھای  خودشان را ضعیف و فرسوده کردند، فیلیپ بھ این نتیجھ رسید کھ باید رھبری یونانیان را برعھده بگیرد و آرمان
.                                 آورد ان لشکر کشید و یونانیان را تحت فرمان خود دربھ این جھت بھ یون. یونانی را پیش ببرد  

 
ھا جر زد  ھا این بود کھ خود را از حکومت فیلیپ خالص کنند؛ اما فیلیپ در شمارش آرمان البتھ بزرگترین آرمان یونانی

سزای اعمالش  ھا جر بزند، فیلیپ عاقبت بھ آرماناز آنجا کھ آدم نباید در شمارش . و گفت کھ این یک آرمان قبول نیست
ھایش، اولیمپیاس، کشتھ شد ھرچند باید اذعان کرد کھ قتل او ارتباط  رسید؛ یعنی بھ دست یکی از دوستان یکی از زن

                          .                                                            ھای یونانی نداشت مستقیمی با مسئلھ شمارش آرمان
 

مثالً در اتاق خوابش آنقدر مار و افعی . اما اولیمپیاس، کھ از قضا مادر اسکندر ھم بود، اخالقش قدری غیر عادی بود
اولیمپیاس بھ اسکندر گفت کھ پدر . کرد بھ خانھ برود گساری جرأت نمی داشت کھ فیلیپ پس از مجالس می مقدس نگھ می

طور بھ این  معلوم نیست چھ. ون، یا عامون است، کھ یک خدای مصری و یونانی بود بھ شکل مارحقیقی او زئوس آم
.                                                                   ظاھراً مار در زندگی او نقش مھمی داشتھ است. نتیجھ رسیده بود  

 
زد کھ من  نشست و الف می وقت بیدار می ھا تا دیر د؛ چون کھ شباسکندر این حرف را باور کرد و خیلی ھم مفتخر ش

. گوید، اصالً مارزاده نیست خود می یک بار سیزده نفر مقدونی را اعدام کرد، چون کھ گفتھ بودند اسکندر بی. ام زاده مار
بدی کھ برای آدم پیش  بیشتر اتفاقات. زدند کردند مسلماً این حرف را نمی البتھ اگر آن سیزده نفر خوب فکرش را می

."                                                                                                                 فکری است آید بر اثر بی می  
                                                                                                                 

در ھمین روزگار بود کھ جمشید را خود بینی فرا : در باره داستان شکست و سرگردانی جمشید در شاھنامھ می خوانیم
بسیاری از ایرانیان کھ در جستجو ی . ضحاک زمان را دریافت و بھ ایران تاخت. گرفت و فره ایزدی از او دور شد

.                     و بی خبر از بیداد و ستمگری ضحاک او را بر خود پادشاه کردند پادشاھی نو بودند بھ او روی آوردند  
 

. داشت ھا نھان می جمشید تا صد سال خود را از دیده. ضحاک سپاھی فراوانی آماده کرد و بھ دستگیری جمشید فرستاد
اّره بھ دو نیم کردند و خود تخت و تاج و گنج ضحاک فرمان داد تا او را با . اما سر انجام در کنار دریای چین بدام افتاد

جمشید سراسر ھفتصد سال زیست و ھرچند بھ فره وشکوه او پادشاھی نبود سر انجام بھ . و کاخ او را بھ دست گرفت
                             .                                                                                          تیره بختی از جھان رفت

 ز چشم ھمھ مردمان ناپدید..................  چو صد سالش اندر جھان کس ندید

 پدید آمد آن شاه ناپاک دین....................... صدم سال روزی بھ دریای چین

 یکایک ندادش زمانی درنگ.................  چو ضحاکش آورد نا گھ بھ چنگ

 جھان را از او پاک و بی بیم کرد.............. . را بھ دو نیم کرد بھ اره مر او
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شناسی ناپل کھ داریوش  ی ملی باستان  شده در پمپئی، موزه ، یافت»کاری کاشی«بخشی از  ،»داریوش سوم«ای از  نگاره
 .دستار مغ نشان میدھد-سوم را با کاله 

بھ معنی دلخواه  باگواسھخامنشی دو خواجھ درباری منتفذی صاحب عنوان  افولدر اواخر عھد ھخامنشی و دوران 
ده اند کھ از این دو یکی از بین برنده اردشیر سوم و فرزندانش و روی کار بو) آس-باگو(یا فرستاده خدا ) وس-باگ(خدا 

بود و چون می خواست وی را نیز از بین ببرد داریوش سوم پیش دستی کرد و او را بھ حضور  داریوش سومآورنده 
اری و الھیات مغان این می رساند کھ فساد درب. باگواس دیگر دوست محبوب اسکندر شده بود. طلبید و جام زھر خورانید

ظاھراً داریوش سوم با استفاده از عنوان مؤبدی توانستھ بود . در آن آشفتھ بازار اواخر ھخامنشی بھ ھم رسیده بوده اند
ایستنده ( آستاندشغل اولیھ داریوش سوم  .نظم و نسق نسبی بھ امور بدھد کھ در مقابل حملھ اسکندر مقدونی کفاف نکرد

-کی( کودومانلقب او را . ری بود کھ احکام شاه را بھ والت و رؤسا و قشون ایاالت می رسانیدیعنی چاپا]) بر ارابھ[
   .قید کرده اند) دومان یعنی شاه مؤبد نھایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Meister_der_Alexanderschlacht_003.jpg�


ماگان و ُمغ نامھای معنی بررسی  
 

ش گرفتھ اند کھ جملگی اسم را بھ معانی متفاوتی از جملھ بزرگوار، انجمنی  و دھش و پادا ُمغو  َمغایرانشناسان کلمات 

سخن سنج، ( گا-مانگارنده قبالً وجھ اشتقاق . معنی و صفت ھستند و بھ نظر جامع و واحدی در این باب نرسیده اند

را برای آن مناسب می  گائوماتھپسر سپیتمھ یعنی  سپیتاک زرتشترا با توجھ بھ لقب ) سخنور و دانای سرودھای دینی

ورم کھ این نام بسیار دیرین است و بھ عھد تجمع ھند واروپاییان در ھزاره پنجم پیش از میالد ولی اکنون بر این با. دید

چھ مغان صرفاً دانای سرودھای دینی نبوده اند و عالم علوم مختلف عصر خویش از جملھ پزشکی و ستاره . می رسد

 شراب ھئومھو درمانی  جام آیینیوپایی بدین ترتیب بود کھ در این راه متوجھ نام ھندوار. شناسی بھ شمار می رفتند

این برداشت تازه ای است کھ تا کنون از انظار پنھان مانده . مغان شدم کھ اسم ذاتی است کھ سمبُل بارز ایشان بوده است

لذا بر این پایھ باید گفت اگر در فرھنگ لغات ھند و ژرمنی دنبال ریشھ لغت ُمغ در بیائیم برای آن کلمھ ژرمنی : است

و کلمھ ) جای گود و ژرف( مغاک، )گود و ژرف( َمغچنانکھ کلمات فارسی . را در می یابیم) لیوان و آبخوری( گمو

کنام و النھ ( ماکو کلمھ ُکردی ) تھی و گنگ و الل( موک، )دھان( موکھاو واژه ھای سانسکریتی ) کفش( موگپھلوی 

در زبانھای ھندوایرانی بھ معنی چیز توخالی و گود و ) لیوان و آبخوری( موگنشان میدھند، ریشھ کلمھ ژرمنی ) کوھی

و ما ھم در نقش برجستھ مغی در اصطخر و ھم در مجسمھ زرین . است پیالھو  کاسھژرف است کھ نمونھ مشخص آن 

 اسکیتاندر واقع ھرودوت نیز می گوید کھ نام . را مشاھده می نمائیم پیالھ شراب مقدس ھومسکایی در دستانشان  مغ

در واقع پیالھ آیینی (گرفتھ شده  کھ سمبل قومی ایشان ) پیالھ( اسکیتاز کلمھ یونانی ) انیان حاکم استپھای اورآسیاتور(

صاحب جام جھان بین ( جمشیدجالب است کھ نام پادشاه اساطیری ایرانیان مادی یعنی . بوده است) موبدان آنان

بنا براین تردیدی نمی ماند کھ کلمھ مغ بسیار . بوده است مصاحب جایعنی شاه مؤبد  خشئتھ جامھم در اصل ) اساطیری

در این رابطھ کلمھً فارسی مخ بھ معنی آتش ھم جلب توجھ می نماید کھ در . کھن ھندواروپایی بھ معنی پیالھ بوده است

ھمسایگان  ولی نظر بھ تأخر پیدایی آن را می توان آن را مأخوذ از. فرھنگ لغات نسبتاً متأخر فارسی دیده میشوند

 مخ مطابق لغت نامھ دھخدا :بھ فانوس اطالق شده است ِمخیچونکھ در زبان روسی کلمھ ای بھ شکل . شمالی گرفت

). فرھنگ رشیدی. (آتش). انجمن آرا) (آنندراج. (ندآتش را گوی). برھان. (آتش را گویند و بھ عربی نار خوانند) اِ ] (م َ.[

                                                                                                                     ):ناظم االطباء. (آتش و نار

 در خلوت تنگ یافت آن شیخ کرخ

.                                                                  )از فرھنگ رشیدی(جامی   بس گرم تنور کی شب از سورت مخ   

ھم از نام  کاسیانو  مادھاایشان مأخوذ بوده است، نام  مغانمعلوم میشود ھمان طوری کھ نام اسکیتان از نام  بنابراین

 کاشوبر گرفتھ از نام ایزد و الھھ قبیلھ ای ایشان یعنی  کاسینام . مغان و ایزد و الھھ شراب ایشان گرفتھ شده بوده است

نام دیگر کاّشو یعنی . جایگزین شد) یعنی ُدرد شراب( لُراست کھ بعداً با کلمھ ) دسایزد و الھھ کاسھ شراب مق( کاشیتوو 

و ) ھمزاد(در اساطیر ودایی وی تحت اسامی ییمھ . ایزد حامی ساللھ پادشاھی است) دانای جھان مردگان(ایمیریا 

ھمزاد ایزد وارونا  وارونیبر الھھ نامی ) شراب( مادَ در وداھا . ظاھر میشود) ایزد پشتیبان جھان تاریک زیرین(وارونا 

می نامیدند و بعداً ) شراب ھوم( ھئومھبھ  جای ایزد وارونی و وارونا ایزد خاص ماد و شراب مقدس را  مادمغان . است

ظاھراً ایزد دارو و درمان یعنی .  و ولیعھد آستیاگ مطابقت داده و یکی می گرفتھ اند داماد  سپیتمھ جمشیدوی را با 

در سانسکریت ھمچنین  مادچون لفظ . را ھم بھ جای ھمان ییمھ، ھئومھ منظور می داشتھ اند) نجیب منش( ائیریامن
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مراد مرکز ) ایران اصلی، شھرستان مراغھ( ایرانویجبنابراین از . بھ معنی نجیب و شریف می باشد آریامترادف با 

                                                                               .                                   مغان سرزمین ماد بوده است

 
حدود قرن چھارم پیش از . از کول اوبا در اوکراین. کھ پیالھ و تیردانی در دست دارد) ُمغ(تندیس میان تھی زرین از کاھن بزرگ اسکیتی 

.میالد، ارتفاع پنج اینچ  
ھم از نام طبقھ مغان پارس و از کلمھً فارسی پارچ اخذ شده است یا نھ؟  سپاراما در رابطھ با اینکھ آیا نام سرزمین 

:             مورد بررسی قرار میدھیم ماگانمطابقت این نام را در رابطھ با نام بسیار دیرین بلوچستان و ھرمزگان یعنی   
نام  باستانی ماگاندر نزد سومریان ) قبل از میالد 2122-2141بین سالھای (بنا بھ اخبار سومری مربوط بھ عھد گوده آ 

: " نوشتھ سومری راجع بھ گودآ گوید. بوده است) سرزمین بزرگ یعنی ھندوستان= مھ لوکا (ملوخا ناحیھ بین عیالم و 
بھ سانسکریت یعنی سرزمین = مھ لوکا ( ملوخاو  ماگان. شوشیان آمدند شوشعیالمیان و از )سرزمین خدا(از عیالم 

نظر بھ بومی ." الوارھای خود را از کوھھایشان بریدند و گودئا ھمھ آنھا را بھ شھر گیرسو آورد )ھندوستان= بزرگ 
در بین عیالم و ھندوستان  نیز نامی بومی بوده است؟ بومی بھ کدام زبان؟ برخی  ماگانبودن نام سھ مملکت دیگر نام آیا 

سرزمین بزرگ منور یعنی راتھ -بھا-مھا( ابھاراتھمھنام کتاب حماسی ھندوان یعنی  ،ملوخادر کنار نام  درستیبھ 
خوانده شده  کرانمُ یعنی ھمانجایی کھ بعداً  ماگاناما خود نام . را ھم نامی کھن بر ھندوستان تصور می نمایند) آرزوشده

معنی  را در ماگانمعھذا بعدا بابلیان و آشوریان نام . بوده است ُمکیا  کمَ  سرزمین قوماست در اساس بھ معنی نام 
بھ خطا بھ  سرزمین پر تمساحبھ عنوان ) درخشندگی فلزات، بھ یونانی یعنی فلز گرانبھا و مروارید( سرزمین کشتی

شاید چون کشتی ھای مصری را این سرزمین تمساح دار پر زرق و برق تر از کشتی ھای  .مصر اطالق می نمودند
را در باب نام ماگان دیرین ) سرزمین کشتی درخشان( انماگاگر معنی سومری . آموگانی جنوب ایران و ملوخا دیدند

در این رابطھ . خلیج فارس و دریای عمان بوده است بلمرانانصادق بدانیم، در این صورت این نام اشاره بھ سرزمین 
از  جایگاه کناریبیشتر جلب توجھ می نماید کھ  در لغت اوستایی می توان آن را بھ معنی سرزمین  کرانمُ نام سرزمین 

یا بھ  تمساحو  خرمامعانی درخت   َمچو  موکیا از کلمات پھلوی ) کنار گذاشتن و دور انداختن( موچریشھ اوستایی 
اما از این میان کدامشان مراد بوده است؟ . گرفت) ؟( محل موکیا کالً بھ معنی  ماھی خوارو  ماھیگیرو یا  نترسمعنی 

. می نامیدند) پیرامونی( پارادنھ و )محل کناری( پریکانھو  ُمکناحیھ را می دانیم کھ در عھد ھخامنشی و ساسانی این 
نام سومری این نواحی می توانست ایم . ھم در زبانھای ایرانی بھ ھمین معنی محل کناری می باشند پارسو   الرنامھای 

در معنی سرزمین ( ماگانی لذا نام سومر. باشد کھ کشوری بدین نام ذکر نشده است) سرزمین کناری(کور یا ایم ماتوم 
صرفاً بھ سرزمین ساحل نشینان شمالی خلیج فارس و دریای عمان می توانست بھ مردم ) کشتی رانان و ماھیگیران

بھ  کرانمُ در عھد مسعودی ھنوز نام دریای . اطالق گردد) سرزمین آب پیشھ گان، رفت و آمد کنندگان در آب( آئوتیا
) قایق( ماگوررا بر گرفتھ از کلمھ سومری  ُمکراناگر نام . رس اطالق میشده استبر خلیج فا ماگانجایگزینی نام 

 کسماکورانمارکوپو نام بلوچستان را بھ صورت . خواھد شد ُمکرانھمان والیت  ماگانبگیریم در این صورت سرزمین 
 ماکوراناز  ُمکرانام آورده است و جغرافی نویسان عھد اسالمی  بھ ھمراه ن) سرزمین ماکوران، جای ماھیخوران(
ھم اسم برده اند کھ در این صورت اصل باید ) معادل نام سومری ماگوران یعنی سرزمین قایق یا بھ فارسی ماھیخواران(
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بھ عنوان ریشھ  َمگگفتنی است کلمھ اوستایی . باشد) آب پیشھ گان( ائوتی ھاو ) ماھیخواران( ایختوفاقھاھمان سرزمین 
ھم می تواند اشاره بھ امر قایقرانی یا کشتی رانی در خلیج  پیشواز از کار ترسناکو در معنی  نمگاایرانی نام سرزمین 

یا بھ تفسیر دیگر اشاره بھ جنگجویان یا حتی . پر جزر و مد فارس و دریای عمان در سمت تنگھ ھرمز بوده باشد
در سانسکریت بھ  روشیا ھُگدھبھ شکل  اِگدروسیمی دانیم نام . مارخوار سیستان  خارپشتھایبلوچستان یا  تمساحھای

اسم برده شده است کھ نامشان ) کوفچھا( آکوفیچیاھادر کتیبھ پرسپولیس خشایارشا از . معنی محل تمساح خشمگین است
است کھ بھ سبب فقر ) بلوچ(=ارای دستار تاج خروسی دبھ معنی  )اوستایی آکوپوسیا( آکوپیچیاسانسکریتی از ریشھ 

بازسازی ) محل روباه( گت رئوژیابھ شکل اوستایی  گدروسیااگر نام . باً بھ راھزنی روی می آوردندسرزمین شان غال
در خبر نئارک دریاساالر اسکندر خواھد بود و منظور ) محل روباه خوب( اراباهنمائیم در این صورت این نام مطابق 

بدین . ر اوستا سگی مقدس بھ شمار آمده استمار خوار شجاع کھ د) ثوابکار=کیرپی(ھمان جوجھ تیغی  روباه خوباز 
از اینجا بھ پیدایی ریشھ نام . نامھایی ایرانی بر بلوچستان و سیستان بوده اند اراباهو  گدروسیاترتیب در می یابیم کھ 

ریشھ نامھای مک و مگ و ( َمکوو  َمکیو کلمات عربی ) کنام و النھ کوھی( ماکمیرسیم چون واژه ُکردی  مگان
یعنی محل ( ماگانبر این اساس معلوم میشود . و خرگوش و غیره می باشد النھً جوجھ تیغیبھ معنی ) و مکرانماگان 

بنابراین نام باستانی رسمی کھن ایرانی . سامی بوده استایرانی یا نھ نامی سومری بلکھ در اساس نامی ) النھ خارپشت
می باشد و نامھای اوستایی نواحی  جوجھ تیغی جایگاه ھم چنانکھ اشاره شد بی تردید بھ معنی گدروسیابلوچستان 

بنا بھ فرگرد اول وندیداد کھ  -)محل بادخیز( وئکرتھو ) جوجھ تیغی=محل زوزاک( دوزکھسیستان سمت ایران 
یاقوت در معجم البلدان در "مطابق فرھنگ ایران باستان تألیف استاد پورداود . بوده است -خارپشت در آنجا النھ دارد

بھ دست عربھا مردمان ) سیستان( سجستاندر ھنگام گشایش : خن از سیستان از ابن الفقیھ نقل کرده می نویسدطی س
سجستان پر است از مار . آنجا میگفتند کھ نباید خارپشت ھا را کشت و و نھ آنھا را راند زیرا کھ آنھا مارھا را می کشند

مغان پیروان : میالدی میگوید120تا  46رخوس نویسنده یونانی پلوتا. در ھر خانھ آن دیار یک خارپشت نگھ می دارند
عقیده دارند ھر کھ بیشتر از آن بکشد . اما از موش آبی بسیار بدشان می آید. زرتشت، خارپشت را بسیار گرامی میدارند
اشاره بھ ز، بادخی( وئکرتھدر فرگرد اول وندیداد در باره ھمین ناحیھ .". بیشتر از بخشایش ایزدی برخوردار گردد

می خوانیم ) یعنی محل خارپشت، ھمان دزدآب، زاھدان حالیھ( دوزکھیا ) بادھای صد و یک روزه سیستان و بلوچستان
است، آنجا کھ خارپشت النھ ) سرزمین بادخیز( وئکرتھھفتمین بخش از جاھای مراتع و عشیره ھا  کھ اھورامزدا آفرید 

پری ( ثئیتی ھخنیعنی ) اشاره بھ پئیریکا و پریکانیان بلوچستان(زن جادو دارد، آفت این سرزمین کھ اھریمن آفرید 
و یا  دوزکھبنابراین سرزمین . دارد دزد آبیا ھمان ) محل زھکشی(ن زاھدااست کھ خود اشاره بھ نام ) پوشاننده آبھا

یعنی  سیستانھن دیگر ظاھراً نام ک. منابع سومری و اکدی است ماگانمنابع کھن یونانی و  گدروسیایھمان  وئکرتھ
را میدھد گرچھ بھتر است آن را مأخوذ از ) روباه ترکی(معنی محل پرستش خارپشت  نمھ روژھم بھ صورت  نیمروز

.       خواھد بود) ستان-ور-زه( زابلستانبگیریم چھ در این صورت آن معادل ) بھ معنی محل کانال(اوستایی  نیمرئوک  
بھ مناسبت مجاورت صرفاً از عھد ھخامنشیان را ھخامنشیان یا یونانیان ) فارس( پارسبنابراین اساساً نام خلیج  

بدین خلیج داده ) جایگاه پشتی( پاسارگادو  پارسبا  الرستان و ترادف ھیئت ایرانی نام امپراطوری پارسیان ھخامنشی
را جایگزین خلیج  پارسانھ نام خلیج آگاھبا پیروی از ایرانیان ھخامنشی این بدان معنی است کھ یونانیان و رومیان . اند

یا اسامی دریای آب شور و دریای ) بھ سومری یعنی سرزمین کشتی ھا و بلمھا یا بھ اکدی سرزمین جوجھ تیغی( ماگان
مغ، ماگ، ( َمغکلمھً و  پارسربطی با نام  ماگاننام کھن آن در مجموع معلوم میشود  یعنی .نموده اندسمت طلوع آفتاب 

ایشان را بھ عنوان  اراتستناز قول  استرابونکھ  مغانییعنی نام ھمان . است و مغان پارس نداشتھ )دموگ، ظرف گو
 پارچفارسی کلمھ بھ معنی کناری بوده و ربطی با  ھم پارس لفظیاد نموده است و خود  فارسیکی از قبایل بزرگ ناحیھ 

                                                                                        .                                               نداشتھ است
در  کوفجو  بلوچبرخی از رؤسای ایشان یعنی  خروسیتاج دستار ھم ربطی با کلمھ پارچ و پارچھ ندارد ولی  بلوچنام  

 پرتوسورهیی و پارتی مھاجر بدین نواحی یعنی احتمال تلخیص و تبدیل آن از حروف نام قبیلھ سکا. این باب دخیل است
ھم وجود دارد کھ در )گندآور( گندوفارسیعنی ملت پادشاه ) یعنی پھلوان نیرومند پَھلوچعلی القاعده ھمان ( اوژ -پرتو یا

نام  .اندمگانیھای این نواحی در تاریخ بسیار مقدم بر بلوچان بوده . سکنی گرفتھ بوده اند) توران(ناحیھ شرقی بلوچستان 
عھد  انیکانیپرھمان  شانیکھ ا دیآ یبر م یمعن نیاز ا. است گریجھان د یبھ صورت پَراھو در اوستا بھ معن براھو

                                            .باشند یم) و بلوچستان عھد باستان ستانیس( ایگدروس ھیناح یمردم کنار یعنیباستان 
:     م سرزمین ماگان مقالھ تحقیقی ایرج افشار در باب اسم قدیمی بلوچستان را ضمیمھ می نمائیمدر اینجا در رابطھ با نا  

132 
 



ضبط شده است ) maka(یا مکھ » ماکا«ھای میخی داریوش ھخامنشی در بیستون و تخت جمشید،  نام بلوچستان در کتیبھ
 .چھاردھم بوده است] ساتراپ[کھ استان 

» مکھ«یا » ماکا«ترین نام آن ھمان  گفتند، اما قدیمی می) جایگاه بادگیر( کوسونان این سرزمین را در زمان ساسانی
ھا تا پیش از ظھور اسالم، میان مردم منطقھ معمول  این نام. است کھ ھرودوت نیز آن را مکیا یا میکیان خوانده است

بوده است و » مکران« بوده است؛ زیرا در قرن اول ھجری کھ اعراب بر این سرزمین دست یافتند، نام آن
 .اند نویسان اسالمی نیز آن را با ھمین امال ضبط کرده جغرافی

 :نویسد گذاری بلوچستان می استاد بارتولد در وجھ نام
 -اند و ظاھراً این والیت، نام یونانی خود گدروسیا  ھا، منطقھ ساحلی را بعد از کرمان تصرف کرده از قرار معلوم آرین«

کھ  -اسم کنونی والیت . نامیده، گرفتھ است» وییدروسیا«آن شعبھ از ملت ایران کھ ھرودوت  گدروزیا را از نام
بھ عقیده علما، کلمھ مکران مشتق از . اسمی نیست کھ قومی از اقوام آرین، روی این خطھ گذاشتھ باشد -مکران است 

و » ماکا«ھای میخی  تند و در کتیبھگف می» موکای«یا » ماکای«ھا  است کھ یونانی] دراویدی[نام یک قوم دراوی 
دیده » نھ ماکاره«اسم والیت بھ شکل  -نویسان یونان است  کھ از جغرافی -در کتاب بیزانسی . شود خوانده می» ماسیا«

 ».شود می
 

خواران است  یعنی ماھی» خواران«و » ماھی«بھ عقیده ھولدیچ، جھانگرد انگلیسی، مکران مرکب از دو واژه فارسی 
 .اثر کثرت استعمال، بھ مکران تبدیل شده استکھ بر

 :نویسد سایکس می
خوران و ناحیھ مشرف بھ  اسکندر کبیر، مکران را بھ واسطھ قرب جوار دریا، ایکتیوفاجی یا ماھی] سلطنت[در ایام «

 ».نامیدند داخلھ کشور را گدروسیا می
ھای  با کشتی. م.ق ۳۳۶کھ بھ سال  -االر اسکندر مقدونی زیر نئارک دریاس. گفتند نیز می» اراباه«یونانیان بھ بلوچستان 

 :گوید می -تحت فرماندھی خود از مصب رود سند گذشتھ و بھ سواحل مکران و تنگھ ھرمز رسیده است 
سفر تاریخی خود را شروع ) ، مصادف با سال یازدھم سلطنت اسکندر.م.ق ۳۳۶مطابق با دوم اکتبر (اوایل آبان ماه «

 ».رسیدیم) نام یونانی بلوچستان(ذر ماه ھمان سال بھ سواحل اراباه اوایل آ. کردم
ھای بسیار دور در سرزمین بلوچستان باتالق وجود داشتھ است و ارانیا یا ایرنیا در  برخی بر این باورند کھ در گذشتھ

رور زمان بھ مکران است و از ترکیب این واژه با مکھ تلفظی پدید آمده کھ بھ م» باتالق«زبان سانسکریت بھ معنی 
 .اطالق شده است» ھا سرزمین باتالق«

توان گفت کھ مکران مرکب از دو کلمھ ران  از این رو می. کنند در حوالی سند، مکران را با کاف مفتوح تلفظ می
 .و مکا است) باتالق(

بھ نام مکران یا مکوران جھانگردان عرب نیز . شده است ھا سرزمین کنونی بلوچستان، مکران نامیده می بھ ھر حال قرن
 .اند از این منطقھ یاد کرده

وی . یاد نموده است) محل ماھی خوران(» کوران کسمھ«یا » کسماکوران«مارکوپولو از سرزمین بلوچستان بھ نام 
 :نویسد می
دم آن بیشتر مر. کنند مردم آن با زبان خاص خود گفتگو می. کند کسماکوران ایالتی است کھ شاھی بر آن حکومت می«

 ».کنند پرستان ھم در آنجا زندگی می مسلمان ھستند، ھر چند کھ بت
تام ایالت، کلمھ کیج و مکران را ] گذاری نام[نویسندگان قرون سیزده، چھارده و پانزده میالدی غالباً برای تسمیھ 

 .کوران نامیده است کردند و بھ ھمین جھت مارکوپولو والیت مربور را کسمھ استعمال می
 

ھا خویشاوندی داشتھ و فردوسی  با بلوچ) ھا ظاھراً براھویی(ھای بسیار دور، طایفھ دیگری بھ نام کوچ  راً در گذشتھظاھ
 .در شاھنامھ از دو طایفھ مجاور یکدیگر کوچ و بلوچ نام برده است

 :گوید ریچارد فرای می
ھ میان رود سند و خلیج فارس در یک سو و اند ک شک مردم بلوچ ایرانی کھ نام خود را بھ سرزمین پھناوری داده بی« 

اقیانوس ھند و شھرھای ایرانی کرمان و بم و شھرھای افغانی فراه و قندھار در دو سوی دیگر واقع است، پیش از سده 
 ».یازدھم پس از میالد بھ این قسمت نیامده بودند

اند و پیش از ھجوم اعراب بھ ایران، بھ  ردهک ھا در ارتفاعات گیالن زندگی می برخی بر این باورند کھ در قدیم، بلوچ
گذاری  اند و از این زمان است کھ کلمھ بلوچستان از نام این قوم گرفتھ شده و در نام مکران و بلوچستان مھاجرت کرده

 .این سرزمین بھ کار رفتھ است

 :منبع
 -ات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشار: ناشر -ایرج افشار : تألیف -بلوچستان و تمدن دیرینھ آن 

 ).بر گرفتھ از وبالگ خدنگ.(۲۷و  ۲۶صفحات  - ۱۳۷۱چاپ اول، بھار 
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اسفندیار و رستم اسطورهً  ھای ریشھ  
 

در واقع ھم لقب ( اسفندیارو ) آترادات پیشوای آماردان( رستم تاریخینظر بھ اینکھ در اوستا و کتب پھلوی از نبرد 
خود این دو بھ فاصلھ زمانی . سخنی بھ میان نیامده است) قاتل او داریوش اول در قرون بعد گائوماتھ بردیھ و ھم لقب

" رستم و سھراب"لذا اسطوره این نبرد را نیز نظیر برخی حماسھ ھا ھمانند اسطوره . بیش از یک قرن از ھم زیستھ اند
ھ در آنھا دارندگان القاب مشابھ در دوران بعدا شکل گرفتھ است ک" رستم و کاموس کشانی" و " سھراب و گرد آفرید"و 

نامی کھ بھ ظاھر . باستان و این دوره ھای نسبتاً متأخر در روایات شفاھی گذشتگان با ھم در آمیختھ و یکی شده اند
است ) سفید(در عھد ساسانیان دیده میشود ھمانا اسپیدس ) یاری شده مقدس( اسفندیاریا ) مخلوق مقدس( سپنداتھمشابھ 

. ھ قول مارکوارت ایرانشناس معروف آلمانی نام یا لقب ھمان سردار معروف قباد ساسانی یعنی شاھپور استکھ ب
پروکوپیوس . پیمان متارکھ ای امضاء کرد) بھ معنی تند وتیز(میالدی با سلر رومی  506یا  505اسپیدس در سال 

این لقب . را داشت) کامیاب( بویھن سپاھبذ نام یا لقب بنا بھ روایت کتاب استیلس ای. میگوید کھ اسپیدس پدر زن قباد بود
ھمخوانی دارد کھ اسطوره ) سھراب( سوخرابا سرگذشت پیروزی شیرین شاھپور بر سردار معروف دیگر قباد یعنی 

قباد کھ می خواست خود را .  از آن بھ یادگار مانده است نھ اسطوره رستم و اسفندیار) سوخر( سھرابو ) پھلوان( رستم
سوخرا، ( زرمھررھایی دھد پس رقابتی را کھ در بین ) سوخرا( زرمھرز نفوذ سردار معروف و سالخورده ساسانی ا

رستم (وجود داشت مغتنم شمرد و شاھپور را کھ در این زمان ایران سپاھبذ  شاھپور مھرانو سردار دیگرش ) سھراب
کھ قبالً در ) سوخرا(ھمراه کرده و با توطئھ زرمھر بود با خود ) عراق و بابل(و در عین حال سپاھبذ سواد ) دوران

این واقعھ در سراسر ایران بر سر . بھ نمایندگی از شاه ایران دلیریھا کرده بود بھ کشتن داد خشنوازسمت سمنگان و نزد 
ر تاریخ با وجود این د." آتش سوخرا فرومرد و باد شاھپور وزیدن گرفت: "زبانھا افتاد و این مثل از آن پیداشد کھ 

بھ . سالھای بعد  یکی می داند) سفید(چنانکھ اشاره شد مارکوارت وی را با اسپیدس . ذکری از این شاھپور مھران نیست
. ھر حال این وقایع در روایات شفاھی کھ بھ شاھنامھ رسیده است بھ صورت تراژدی رستم و سھراب مدون شده است

در واقع کیوس پسر مھتر (تراژدی رستم و سھراب در زمان کیکاوس چنانکھ در روایات اساطیری ایرانی می خوانیم 
.                                                                                                رخ داده بود) قباد کھ گرایش مزدکی داشت  

داماد و ) سپیتاک بردیھ(لیھ گائوماتای مغ اما اسطوره رستم اسفندیار مربوط بھ واقعھ تاریخی کودتای داریوش ع 
داردعبارت ) جاماسپ(واقعھ ای متأخر کھ اندکی مشابھت با داستان رستم و اسفندیار : پسرخوانده کوروش می باشد

کھ این در . توسط قباد وسپاه سیستانی و ھپتالی وی است) اسفندیار(جاماسپ است از روایت کور شدن و کشتھ شدن 
است کھ بزرگان ساسانی بعد از خلع قباد و زندانی کردن وی در ) ، برادر قباددوستی کشنده( اماسپجعھد مربوط بھ 

بھ حیلھ ) خواھر قباد-و یا ھمسر(ولی ارتش ساالر سیاوش  . او را بھ جانشینی قباد تعیین میکنند) دژ فراموشی(انوشبُرد 
بھ (فرار کرده و با کمک ایشان ) سمت خراسان و سیستان(ق او را از آنجا نجات داد و قباد بھ پیش پادشاه ھیاطلھ در شر

گرفت و ) دوستیکشنده ( جاماسپباز گشتھ و سلطنت ایران را بدون ھیچ مقاومتی از ) شرط پرداخت خراج بھ ھپتاالن
در مقام ( داریوشعنوان ) ، کشنده دوستیمغ کش( جاماسپاما در روایات قدیم و اوستایی . کشتکرد و  کوراو را 

و وزیر ) گائوماتھ بردیھ( زرتشتو داماد ) شاه جوان، منظور کوروش سوم( فرشوشتراست کھ برادر ) رستم=ھلوانپ
نیز عنوان  مگابرن ویشتاسپیعنی  گائوماتھ  بردیھاز آنجایی کھ برادر . معرفی گردیده است) پدر داریوش( گشتاسپ

اریوش اول نیز بھ  سادگی با سھو و خطا صاحب عنوان لذا در روایات دینی و ملی د. داشتھ است) گشتاسپ( ویشتاسپ
شایعھ مرگ . در این عنوان اشتراک یافتھ است گائوماتھ بردیھگردیده و با مخاصم مقتول خویش ) اسفندیار( سپنداتھ

کمبوجیھ در مصر گائوماتھ بردیھ را بھ عنوان نائب السلطنھ کمبوجیھ و برادرخوانده و شوھر خواھر وی بر آن داشت 
پسر کوچک کوروش در سمت فیروز آباد فارس، حکومت ) معنی بردیھ(سنگین وزن وه یزداتھ بردیھکھ بعد از مالقات 

وه یزداتھ ولی برای مردم جای این سؤال باقی بود چرا بھ جای . خود را با اصالحات عمیق اجتماعی رسمی اعالم نماید
داماد و پسرخوانده کوروش بر مسند قدرت ) ھ مغ بلند قامتسپیتاک بردیھ، سپندات( گائوماتھ مغپسر کوروش،  بردیھ

نشستھ است گرچھ مردم از حکومت و اصالحات وی، از جملھ معاف کردن سھ سالھ خراج ملل امپراطوری ھخامنشی 
                   .                                                                    بسیار راضی بودند و شورشی صورت نمی گرفت

برادر قباد ھمخوانی داشتھ است با روایات دینی کشتھ ) یا کشنده دوستی مغکش( جاماسپدر واقع  این حادثھ کشتھ شدن 
سپنداتھ غیر ( داریوشبھ دست ) کشنده راھزنان] موبد([ گرشاسپو ) اسفندیار(سپنداتھ ملقب بھ  گائوماتای مغشدن 

ھمین دو روایت تاریخی متفاوت از دو عھد تاریخی دور . سران پارسی ھمدست وی و شش تن) قدیمی جاماسپحقیقی، 
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از ھم بھ واسطھ تشابھھ القاب و اسامی در روایات شفاھی عھد ساسانی در آمیختھ و بھ صورت اسطوره تاریخی واحدی 
تای داریوش و شش تن مطابق خبر ھرودوت قضیھ این ترور و کود. بھ شاھنامھ فردوسی و ملحقات شاھنامھ رسیده است

داریوش و شش تن سران پارسی (در این حال ھفت نفر ھم قسم مذکور : "...سران پارسی ھمراه وی از این قرار بود
کھ در موضوع بردیھ ھا  -بھ قصد داخل شدن بھ قصر سلطنتی بیرون رفتند، بی آنکھ از قضیھ پرکساسپس) ھمدستش

بعد چون در راه این قضیھ را شنیدند، الزم دانستند از نو . آگاه باشند -دسخن گفتھ و خود را از بام برج انداختھ بو
. اوتانس و رفقای او عقیده داشتند کھ با اوضاع جدید و ھیجان مردم حملھ را بھ قصر باید بھ تأخیر انداخت. مشورت کنند

در . اثر اختالف مشاجره ای تولید شد بر. داریوش و رفقای او بر این عقیده بودند کھ باید فوراً رفت و نقشھ را اجرا کرد
پس از . این حال ھم قسم ھا دیدند کھ ھفت جفت قوش در آسمان دو جفت کرکس را دنبال کرده و پرھای آنھا را می کنند

دم درب بزرگ، چنانکھ داریوش پیش بینی کرده . دیدن این  منظره ھر ھفت نفر متحد شده بھ طرف قصر روانھ شدند
بھ اینکھ ھر ھفت نفر از خانواده ھای درجھ اول بودند با احترام آنھا را پذیرفتھ مانع از عبورشان بود قراوالن نظر 

. وقتی کھ پارسی ھا وارد قصر شدند بھ خواجھ سرایانی بر خوردند کھ می رفتند اخبار شھر را بھ شاه برسانند. نشدند
گفتند کھ دربانھا از چنین غفلت سخت مجازات خواھند اینھا از ھفت نفر مزبور پرسیدند برای چھ داخل قصر شده اند و 

در این حال آنھا شمشیرھایشان را . ھم قسم ھا اعتنایی نکرده خواستند رد شوند؛ ولی خواجھ سرایان مانع شدند. شد
از  در این وقت ھر دو مغ در اتاقی نشستھ. برھنھ کرده خواجھ ھا را کشتند و بعد دوان داخل اطاقھای بیرونی قصر شدند

عاقبت قضیھ پرکساسپس صحبت می کردند و چون قال و مقال خواجھ سرایان را شنیدند، سرشان را از اطاق بیرون 
یکی کمانی بدست گرفت و دیگری نیزه . آورده دریافتند کھ قضیھ از چھ قرار استو فوراً بھ طرف اسلحھ شتافتند

در واقع . بوده است گائوماتھ بردیھھ است ھمان منظور از مغی کھ بھ رسم فرمانروایان کمان در دست داشت(ای
و منظور مغ ھمراه وی کھ نیزه در دست داشتھ و محافظ بوده . زرتوشترا بھ معنی دارنده کمان حکومتی زرین است

بعد جنگ شروع شد و کمان بھ کار نیامد، چھ دشمنان خیلی نزدیک .) بوده است مدیوماهاست احتماال پسر عموی وی 
مغ دیگر . انتافرن کورشد ولی نمرد. یگر با نیزه دفاع کرده و زخمی بر ران آسپاتی نس و چشم انتافرن زدمغ د. بودند

کھ کمان در دست داشت چون دید کاری از آن ساختھ نیست، بھ خوابگاھی کھ مجاور اطاق بیرونی بود دوید و خواست 
بھ مغ چسبید و داریوش در تردید افتاد کھ چھ کند  گبریاس. در را ببندد ولی از عقب او داریوش و گبریاس داخل شدند

باالخره گبریاس پرسید چرا بیکار وایستاده ای؟ . زیرا می ترسید کھ اگر ضربتی وارد آرد بھ گبریاس تصادف کند
بعد سر . داریوش ضد و مغ افتاد. گبریاس گفت بزن اگر ھر دو بیافتیم. داریوش جواب داد می ترسم ضربتی بھ تو بزنم

پنج نفر دیگر . دو مغ را بریدند و دو نفر از ھم قسمھا از جھت ضعفی کھ بر آنھا مستولی بود، در قصر ماندندھر 
بعد ھر مغی را کھ در راه می . سرھای بریده را بھ دست گرفتھ بیرون دویدند و مردم را جمع کرده از قضیھ آگاه ساختند

ذکور آگاه شده دانستند کھ مغ ھا آنھا را فریب داده بودند، وقتی کھ پارسھا از کار ھفت نفر م. دیدند، می کشتند
اگر شب در نرسیده بود، پارسھا تمامی مغ ھا را . شمشیرھای خود را برھنھ کرده ھر مغی را کھ می یافتند می کشتند

نجات یافت این روز بزرگترین عید دولتی پارسی ھا است چھ میگویند در آن روز دولت آنھا از دست مغ ھا . کشتھ بودند
. ھرودوت این روز را ماگوفونی نامیده است یعنی مغ کشی و گوید در این روز مغ ھا از منازل خویش بیرون نمی آیند(

قرآن ماگوفونی بھ مگافونی یعنی صیحھ بلند آسمانی تفسیر کرده و گوید کھ در این روز قوم صالح دارنده شتر مقدس با 
پنج روز بعد، ھم قسمھا ): "88-80کتاب سوم، بند (ھرودوت در ادامھ گوید ).صیحھ آسمانی بھ غضب خدا گرفتار شدند

در این موقع نطقھایی شد کھ برای یونانیھا مورد تردید است، ولی فی . جمع شده در باب اوضاع آتیھ دولت مذاکره کردند
 ."الواقع این نطقھا شده است
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پیرنیا باستان ایران و دیاکونوف ماد تاریخ در مگابرن و سپیتاک نامھای  
 

از دختر خود  سپیتاکو  مھابرندو نواده دختری بھ نامھای  آستیاگگفتھ شده است کھ  کتسیاسدر تاریخ ماد بھ نقل از 
آستیاگ بعد از شکست از کوروش در ھمدان پنھان شده بود ولی . داشت) داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھو  آمی تیدا

چون . برای آزادی ایشان خود را تسلیم نمود. نوادگانش مورد شکنجھ قرار گرفتند چون برای دستگیری وی این دو
 مگابرنبھ خطا بھ جای  را مھابرنھم می باشد لذا کریم کشاورز ھیئت نادرست " ه"در روسی جایگزین " گ"حرف 

 مگابرنو ) سپیتاک( تاکاسپیاین دو نام را بھ درستی بھ دو صورت " ایران باستان"حسن پیرنیا در تاریخ . آورده است
و جایی این  مگابرن را در مقام حاکم گرگان برادر کورش و جایی دیگر پسر خوانده کورش بھ شمار آورده  آورده 

و  مگابرنمادر  آمی تیداھمسر پیر وی  سپیتمھچون کوروش بعد از قتل . ھر دو عنوان انتسابی درست بوده اند. است
. ر بھ دربار خود برد از این جاست کھ کورش نواده و داماد آستیاگ بھ شمار رفتھ استرا بھ عنوان ھمسر یا ماد سپیتاک

را بھ حکومت نواحی گرگان و  سپیتاکو  مگابرنکتسیاس میگوید کھ کورش بعد از بردن آمیتیدا بھ دربار پسران وی 
زرتشت را ھمان  سپیتمھ پسر سپیتاکایرانشناس معروف آلمانی بھ درستی  ھرتسفلد. انتصاب نمود  دربیکان بلخ

 سپیتمھپسر  زرتشتیعنی . چون نام زرتشت سپیتمان ترکیبی از نوع اضافھ بنوت دارد. حاکم بلخ شمرده است سپیتمان
در . بھ شمار رفتھ است بلخحاکم ) راویان کتاب او اوزبیوس، کورگیوس و اُروسیوس(کھ وی نیز از سوی کتسیاس 

ھوخشثرتھ، یعنی فرمانروای ( اوخسیارتسیکای کتسیاس بھ جای نام زرتشت مغ، برخی از روایات منقول از کتاب پرس
.                                                                         بکار رفتھ است کھ مسلماً این یکی لقب وی بوده است) خوب  

ذکر شده  زریادرو  ویشتاسپیا القاب این دو برادر  در خبر خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران نامھا
 زریادرویشتاسپ در ماد سفلی حکومت میکرد و  . اند و گفتھ شده است کھ از آدونیس و آفرودیت آسمانی زاده شده بودند

یی در اساطیر اوستا. ازدواج نمود) آتوسا دختر کورش( ھوتسبا  زریادراین . در ماد کوچک و اران تا دروازه دربند
منعکس گردیده ) ارس/حاکم آذربایجان و اران بھ نشانی رود دائیتی( زریرو  ویشتاسپنیز نام این دو برادر بھ صورت 

نامھای . خبر خارس میتیلنی حاوی اخبار پیش از انتقال حکومت ایشان بھ پیش دربیکان بلخ و ناحیھ گرگان است. است
می ) دارای کالبد زرین= ائشت-زرت( زرتشتضوح یاد آور نام بھ و) زرین مو( زریرو ) دارای تن زرین( زریادر

                    .                                                                                                                            باشند
چون بسیار جالب است کھ . می باشد) انای سرودھای دینید( گائوماتھو ) تنومند( بردیھانا ھم سپیتاکالقاب دیگر 

را درست ھمانند سپیتاک زرتشت، حاکم سمت آذربایجان و ارمنستان و حاکم بلخ معرفی نموده  بردیھگزنفون و کتسیاس 
شتھ است ھم  دا وه یزداتھ بردیھبرادرخوانده، پسری حقیقی ھم بھ نام / در واقع کورش سوای این داماد و پسرخوانده. اند

ھنگام (کھ حاکم نیمھ شرقی امپراطوری ھخامنشی بھ شمار می رفتھ است کھ اولی بھ نیابت از ھمین بردیھ و کمبوجیھ 
.               در واقعھ کودتای داریوش کشتھ شدند بردیھاین ھر دو . حکمرانی می نموده است) سفر جنگی وی بھ مصر     

 ونکتایبھ نامھای ) ھخامنشی، منظور کورش ھخامنشی= دوست منش( ونفریددر شاھنامھ فردوسی از دو برادر 
. یاد گردیده است کھ علیھ حکومت برادرشان توطئھ ناموفقی می نمایند) ، تنومندبرمایھ( برمایونو ) بزرگ خانھ ،کتایھ(

 پیتاک بردیھسو ) تیگران خبر موسی خورنی( مگابرن ویشتاسپھمانا ) در واقع برادر خوانده( برادراز این دو 
.                                                                                                          مراد می باشند) گائوماتھ زرتشت(  

مشتبھ شده و ) حاکم پارت پدر داریوش( ویشتاسپ ھخامنشیبا رقیب وی یعنی  مگابرن ویشتاسپدر اوستا و شاھنامھ 
بوده، در شاھنامھ و  گائوماتھ بردیھکھ بنا بھ کتسیاس لقبی بر ) اسفندیار( سپنداتھھمینطور . ھ شمار رفتھ استیکی ب

 .  متجلی شده است) قاتل گائوماتھ بردیھ( داریوشکتب پھلوی و اوستا بھ صورت نام اصلی 
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است بوده کیانی ویشتاسپ ھمان ارمنستان اول تیگران  
 

داشتم بھ  کورشو  آستیاگه بر تاریخ کورشنامھ گزنفون در باب فرمانروایان ارمنستان در عھد دیشب کھ مروری دوبار
را پسر بزرگ  تیگرانناگاه مطلبی را متوجھ شدم کھ قبالً بدان توجھ کافی مبذول نداشتھ بودم آن این بود کھ گزنفون 

پسر بزرگ  کورشبرادر خوانده  ن ویشتاسپمگابراین بدان معنی است کھ وی ھمان . پادشاه ارمنستان ذکر کرده است
پسر کوچک سپیتمھ جمشید  زریادر سپیتاکدر حالی این جانب پیشتر وی را با پسر کوچک . است سپیتمھ جمشید

مطابقت داده بدین ترتیب نگارنده در تطبیق شخصیتھای سلسلھ پادشاھی ارمنستان در کتاب  تاریخ ارمنستان موسی 
بھ راه خطا رفتھ بودم کھ حال باید بر گردم در ھر نھ جلد تاریخ اساطیری تطبیقی ) مادی(انی خورنی با فرمانروایان کی

ولی جنبھ خوش این پیشامد این است کھ از این طریق از . ایران باستان آنھا را اصالح کنم کھ کاری طوالنی خواھد بود
تاب تاریخ ارمنستان موسی خورنی بھ خوبی از ک) زرتشت، گائوماتھ بردیھ( زریادر سپیتاکجملھ نام واقعی پسران 

       .                                                                                                                            آشکار میگردند
اد صحبت می نماید کھ قھرمانان آن رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران از اسطوره عاشقانھ ای در م میتیلنی سخار

و بزرگان . است) دختر پادشاه آماردان، منظور کورش سوم( آتوساو ) یعنی زرین تن، زریر اوستا و شاھنامھ( زریادر
در ماد کوچک و اران تا دروازه دربند  زریادربھ گفتھ وی . ماد دیوار قصرھای خویش را بھ تصویر ایشان می آراستند

ببر، در ھمان مفھوم سگان وحشی = سگ وحشی( ویشتاسپاو برادر بزرگتری داشت بھ نام . اشتداغستان حکومت د
منظور بین آذربایجان و تا رود ( ماد سفلیاین ویشتاسپ در ). اساطیری کھ ثریتھ را در جنگلھای مازندران دریده بودند

 ویشتاسپنی بر خالف اوستا و شاھنامھ این یع. فرمانروایی میکرد) قیزیل ایرماق یعنی ارمنستان و کپادوکیھ= ھالیس 
.           است زریادردختر کورش برادر کوچک وی  آتوسابوده است بلکھ شوھر ) ھوتس( آتوساکیانی نبود کھ ھمسر   

طبیب و مورخ دربار پادشاھان میانی و آخری ھخامنشی در کتاب خود پرسیکا از این دو برادر تحت اسامی  کتسیاس
) فرد سفید رخسار( سپیتمھیاد میکند و میگوید کھ این دو فرزندان ) فرد سفید اندام( سپیتاکو ) ک بُرندهبی با( مگابرن

می . دختر آستیاگ بود و مگابرن و سپیتاک نواده ھای دختری آستیاگ بودند آمیتیداو شوھر  آستیاگداماد و ولیعھد 
قایم ) پایتخت ماد(کھ در ھمدان ) یعنی تاجدار یا ثروتمند( آستیاگ. افزاید چون این دو بھ دست سپاه کورش دستگیر شدند

اما از خبر گزنفون بر می آید کھ منظور از آستیاگ در . شده بود برای رھایی ایشان خود را تحویل سپاه کورش کرد
کھ مقر  شوشیاینجا سپیتمھ فرمانروای نواحی واقع بین دریای خزر تا رود ھالیس است و منظور از پایتخت دژ 

بھ قول کتسیاس آستیاگ و داماد و ولیعھد او سپیتمھ بھ قتل ). ، مخلوق نگونسارآبراداتبھ قول گزنفون ( سپیتمھحکومت 
رسیدند و کورش، آمیتیدای پیر را بھ عنوان ملکھ دربار خود برد و پسرانش مگابرن و سپیتاک را از حکومت ارمنستان 

منظور سکائیان ( بلخسمت  دربیکانترتیب بھ حکومت گرگان و حکومت  و کپادوکیھ و اران و آذربایجان خلع نمود و بھ
.                                   بر گماشت تا از سرزمین اصلی خود بھ دور باشند) پارسی دروپیکی، سکائیان برگ ھئومھ  

ندگان کورش شدند و  خود تبدیل بھ پسر خواندگان یا برادر خوا) زریادر( سپیتاکو ) ویشتاسپ( مگابرنبدین ترتیب  
. فرمانروی نو گردید= شھریار جوان، نوذر= ھخامنشی، فرشوشتر=وی در تاریخ اساطیری و دینی ملقب فریدون

 زرتشت سپیتمانھمان  دربیکان بلخحاکم  سپیتمھپسر  سپیتاکایرانشناس نامی آلمانی بر این عقیده بود کھ  ھرتسفلد
 بلخو  ارمنستانگزنفون در ھمین عھد آستیاگ و کورش فرمانروایان سمت  وی توجھ نکرده است کھ کتسیاس و. است
، گائوماتھ بردیھمعرفی نموده اند کھ از اینجا بھ این ھمانی ) منظور گائوماتھ بردیھ، شوھر آتوسا دختر کورش( بردیھرا 

 پسر زریادر سپیتاکو ) ا ھمھر دو ھمزمان ھم حاکم آذربایجان و ھم بلخ در دو برھھ زمانی متفاوت ب( زرتشت سپیتمان
    .                                                                                                                            می رسیمسپیتمھ 

کھ مطابق نام  آورده است) تیز= ائورونت( یرواندرا  سپیتمھیعنی ) ویشتاسپ( تیگرانلقب  پدر -موسی خورنی نام
گزنفون در این رابطھ نام . است) گشتاسپ(کیانی  ویشتاسپیعنی لھراسب کیانی پدر ) تیز اسب( ائوروت اسپاوستایی 

بھ دستور ) آبراداتمنظور سپیتمھ، (مغ دانای ارمنستان -وی را ذکر نمی کند و صرفاً اشاره میکند کھ فیلسوف
.                                                                         بھ قتل رسید) در اساس منظور کورش(فرمانروای ارمنستان   

 
را از کتاب ارمنستان موسی خورنی مورخ ارمنی عھد فیروز و بالش  تیگراندر اینجا خالصھ ای از مطالب مربوط بھ 

شتھ در آمیختھ چنانکھ وی از طریق این روایات گفتار وی با افسانھ ھای روایات شفاھی گذ. و قباد ساسانی نقل می نمائیم
را متحد کورش سوم و مخاصم پدر بزرگ مادریش آستیاگ معرفی می نماید کھ از برای ) ویشتاسپ( تیگرانبھ خطا 

وی از نسبت خانوادگی درست تیگران با . اتحاد جلب اعتماد و دوستی خواھر خود تیگرانوھی را بھ زنی بھ او داده است
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نواده دختری آستیاگ کورش سوم بر خالف وی در واقع . خبر نداشتھ است) ثروتمند= ھ قول وی آژدھاکب( آستیاگ
چھارمین پادشاه ماد ) سیاوش-فرود( فرائورتدوم نواده دختری  چیش پیشولی بھ احتمال زیاد کورش دوم پسر . نبود

سمیرامیس ملکھ آشور ، تومیریس ملکھ  را بھ جای نامھای) شاھکش( شامیرامضمناً موسی خورنی عنوان . بوده است
آرا آرایان، (و داریوش اول قاتل زریادر سپیتاک ) نجیب= آرا(، کورش قاتل سپیتمھ )نجیب= آرا(ماساگتھا قاتل کورش 

موسی خورنی عنوان جانشین آرا . و ھمھ ایشان را فرد واحدی بھ شمار می آورد) نجیب فرزند نجیب، گائوماتھ زرتشت
کھ در ) گائوماتھ بردیھ، زرتشت( زریادر سپیتاکآورده است چون فرزند کوچک ) یعنی بیمرگ( وشاوانانآرایان را 

ذکر شده است بعد از نبردھای طوالنی با داریوش ) جوشن بستھ( بستورو  خورشید چھراوستا و کتب پھلوی با عنوان 
و شرح قتلش را در کتیبھ بیستون ردیف در ارمنستان سر انجام متواری شد و دست داریوش بھ وی نرسید تا تصویر 

نیز کھ در این زمان در گرگان حکومت می نمود سرانجام بعد از نبرد با ) ویشتاسپ(عموی وی یعنی مگابرن . نماید
ویشتاسپ ھخامنشی و پسرش داریوش چون تاب مقاومت در خود ندید بھ سوی شمال نزد چادر نشینان استپھا متواری 

در سمت  تیگرانھمانند واریانت ارمنی و یونانی خود ) ویشتاسپ کیانی( گشتاسپقھرمانیھای  در شاھنامھ ھم. گردید
.                                                                                                                آسیای صغیر صورت میگیرد  

:                              چنین میگوید" ان و اقوامی کھ از او منشعب شدندنسل و تبار تیگر"موسی خورنی تحت عنوان   
ھمانطور کھ برای من روایتگر حکایت کردن روایات موثق از تیگران اول بنیانگذار ما و خدمات او خوشایند است "

چگونھ رجلی بود و چھ  ھمان قسم ھم برای تو خواننده لذت بخش است کھ سخنی از تیگران فرزند یرواند بشنوی کھ
حماسھ ھا و شجاعتھا از او سرزد و شرح حال او چگونھ است؟ لذا من دوست دارم بر حسب شجاعت آنھا را بھ ترتیب 

ببر، مگابرن ( تیگرانو ) آرامو، نخستین فرمانروای اورارتو( آرام، )عقاب، نیای اساطیری ارامنھ( ھایک: زیر بنامم
غیر اینھا را بگذار ھر کس بھ ھر ترتیبی کھ مایل باشد . من اوالد دلیران نیز دلیرند زیرا بھ عقیده) ویشتاسپ کیانی

اصالً وجود ندارد لیکن ) اورمزد، اھورامزدا(آرامازد . لیکن از لحاظ میتولوژی ھم کھ باشد گفتھً ما محقق است. بنامد
) اھورامزدای تاس(ی از آنھا کوند آرامازد فقط برای کسانی کھ مایلند آرامازد باشد، چھار آرامازد وجود دارد کھ یک

) اژدھا(بسیارند کسانی کھ نامشان تیگران است اما از نژاد ھایک این یکی و یگانھ؛ و آن کسی است کھ اژدھاک . است
را بھ اسارت برد و با یاری کورش و حسن ) مادر اژدھا نژادان(اُم ویشاپھا ) بیمرگ(بھ قتل رساند و خاندان او و آنوش 

) دارنده اوج و رسایی و بزرگی( تیران، )بوپ، دارنده لباس نفیس( باب. ت و موافقت او حکومت مادھا را غصب کردنی
واھاگن،ھمنام خدای جنگ و (کھ در باره مولود آخری . ھستند) تیگران، ویشتاسپ(پسران او ) کشنده دشمن( واھاگنو 

:                                                        چنین آمده است در افسانھ ھای ما) کتب پھلوی خورشیدچھررعد ایرانیان،   
بود و در مخاض زمین) درد زایمان(آسمان در مخاض «  

 بھ درد زایمان افتاده بود بحر ارغوانین
 نی سرخ فام در نیستان بحر بیکران
 تشنج دار ھمی بودی از درد زایمان

 از درون ساقھ نی ھمی دود شد روان
ھ آتش نیز از ساقھ نی بود دوانشعل  

 بیرون شدی از میان شعلھ از آن
 یکی گیسو طالیی جوان

 دوان بود یکی گیسو طالیی نوجوان
  داشت او آذرین گونھ زلفان

 او داشت ریشی چون شعلھ درخشان
»بودش دو چشمانش دو خورشید درخشان  

در مقام ایزد (سپس در بارهً جنگ واھاگن . رنم میکردندما بھ گوش خود شنیدیم چگونھ این ترانھ را بھ ھمنوازی طنبور ت
با اژدھا ھا و پیروزی او بر آنھا سروده میشود و چیزھای بسیاری متشابھ بھ دالوریھای ھراکلس در باره او می ) جنگ

یش می سرودند و نیز گویند او را تألیھ و پرستش و در گرجستان بھ قامت او مجسمھ بر پا کرده و با ذبح قربانی ستا
). دور درخشنده در سرزمین گرازان سمت ارمنستان نشانگر ھمین موضوع است= اشاره شاھنامھ بھ بیژن(نمودند 

."                                                                               از نسل واھاگن ھستند) تیره نجبا(واھونیھای ارمنستان   
مکان فرمانروایی ) یرواند قصیر السلطنھ( سپیتمھو ولیعھدش  آستیاگد از ساقط کردن از آن جایی کھ کورش بع

منتقل ساختھ بود لذا معلوم میگردد کھ آن ناحیھ در عھد  گرگاناز ارمنستان و کپادوکیھ و ماد سفلی بھ ) تیگران( مگابرن
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یعنی کشنده ( واھاگنبھ فرزند کوچک او ) زریادر سپیتاک( گائوماتھ بردیھنائب السلطنھ کمبوجیھ در ایران یعنی عھد 
بر ضد گائوماتھ بردیھ و وه  کودتای داریوشچنانکھ در اوایل . محول شده بود) دشمن، خورشید چھر سرور جنگجویان

وی حاکمی ارمنی بھ نام ارخھ پسر ھلدیتھ از جانب خود بھ حکومت ) پسر کوچک سنگین وزن کورش(یزداتھ بردیھ 
یعنی ( واھاگنو ) دارنده اوج و رسایی و بزرگی( تیران، )بوپ، دارنده جامھ نفیس( بابیعنی . ودبابل منسوب نموده ب
کھ ) زرتشت، زریادر سپیتاک( گائوماتھ بردیھھمان سھ پسر ) رم یعنی زننده دشمن -وھر= بھرامزننده دشمن معادل 

درخشان (خورشیدچھر و ) یل بزرگ و رسا( اورتدنر، )دارنده جامھ نفیس و مطلوب( ایسدواسترنامھایشان بھ ترتیب 
 بزرگ و میانیدو پسر و ) سپیتاک پسر سپیتمھ(مطابق اشاره کتسیاس پادشاه دربیکان عھد کورش . قید شده اند) چھره

البد در [ھمزمان ) یعنی بر امور ھندوستان نظارت می نمودند(کھ در سپاھشان فیالن و سواران ھندی وجود داشتند  وی
این می رساند فرمانروای ارمنستان کھ در آغاز حکومت داریوش . کشتھ شدند) داریوش و جریان ُمغ کشیزمان کودتای 

بھ سوی قبایل  گرگانحاکم ) تیگران( مگابرنمدتی طوالنی با سپاه داریوش نبرد کرد و سرانجام ھمانند عموی خود 
 زراسپدر شاھنامھ پسر  بھراماین . ستبوده ا) بھرام، خورشیدچھر( واھاگنشمالی گریخت، ھمان شمالی گریخت، 

گودرز وی در جای دیگر از اوالد . است) زریادر، سپیتاک زرتشت( زریر، سردار سپاه )منظور زریادر زرتشت(
 بھرامو )  ببر بی باک برنده(  مگابرن تیگرانبھ نظر میرسد نامھای  .بھ شمار رفتھ است) سپیتمھ جمشید( کشوادگان

سبب تشابھ در معنی و توالی حکومت آنان  بھ) زره بستھ، نستور شاھنامھ= بستور کتب پھلوی ،واھاگن، زننده دشمن(
راجع بھ پناه  .در ارمنستان و ھم خاندانی ایشان، بھ جای ھم بکار رفتھ و این دو بعدھا غالبا فرد واحدی بھ شمار رفتھ اند

اسفندیار : "ھلوی یادگار زریران می خوانیمدر کتاب پ تورانبھ ) یعنی سگ جنگی، ببر ارژاسپ(=  تیگرانبردن 
را دستی و پایی و گوشی برید و واژگونھ بر خری دم بریده ) ارجاسپ شاھنامھ، تیگران( ارژاسپ) داریوش اول(

                                                                             ."                ساختش  ا نشاندش و بھ سوی توران روانھ
با فرمانروای مخاصمش ) مگابرن، تیگران( ویشتاسپ کیانی. در روایات ملی ایرانی کھ بھ طور شفاھی حفظ شده است

با عنوان  ویشتاسپ کیانیدر این رابطھ نام . پدر داریوش و حاکم پارت در آمیختھ و یکی شده است ویشتاسپ ھخامنشی
مخلوق ( سپنداتھجایگزین شده است و عنوان ) ببر/سگ جنگی= سپزَ اردارنده اسب با ارج یا در اصل ( ارجاسپ

می داند ) زریادر سپیتاک( گائوماتھ بردیھکھ کتسیاس بھ درستی آن را متعلق بھ ) یاری شده مقدس( اسفندیاریا ) مقدس
پ در آمیختھ اند و بدین ترتیب آخرین کیانیان با پادشاھان ھخامنشی نسل ویشتاس. بھ قاتل او داریوش تعلق پذیرفتھ است

دراز دست تعلق  اردشیرو ) بھمن= یعنی پادشاه نیک کردار( خشایارشابھ  ارتخشتر وھومنو  وھومن سپنداتاننامھای 
 /اوپیس( کی اپیوه، )دایائوکو( کی قباداز : بھ ترتیب عبارت بوده اند) مادی( کیانیبنابراین پادشاھان . گرفتھ است

کھ بھ )[آستیاگ( آژدیاک، )کی آخسارو، ھوخشتره( کی خسرو، )سیاوش/فرود( رائورتف، )خشثریتی( کیکاوس، )اوپیتھ
خدای بابلیھا از رده پادشاھان وجیھ الملھ کیانی خارج  مردوکپادشاه ماروش یعنی =اژیدھاکواسطھ شباھت نامش با 

 سپنداتھسرانجام  و) ویشتاسپ کیانی( گشتاسپ، )، داماد و ولیعھد آستیاگسپیتمھ جمشید( لھراسپ، ]شده است
           .                است زرتشت سپیتمانکھ خود مبلغ آیین زرتشتی و بنیانگذار آن یعنی ) اسفندیار، زریادر سپیتاک(
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است بوده شادی و شراب خدای اصل در اھورامزدا  
 

خود نامھای وارونا و وارونی . است اوارونھمزاد  وارونی، الھھ شرابعنوان ) شراب، نام سرزمین ماد(ماَد در وداھا 
نامھای ایزد . بھ معنی خوشگذرانی و چیزھای افزار خوشگذرانی گرفت) ورنھ(=را می توان از ریشھً اوستایی َوِرننگھ 

ھم بھ معنی ایزد و الھھ جام و کاسھ شراب  کاشیتوو ) کاسی( کاّشویعنی ) اسالف لُران(و الھھ قبیلھ ای ھمزاد کاسیان 
خود . معادل گرفتھ میشده است ِگشتی نانادر بابل عھد کاسیان الھھ کاسیتو با الھھ شراب و انگور سومری یعنی است چھ 

در مقام  واروناجالب است کھ در وداھا ایزد . نام لُر را نیز می توان بھ معنی درد شراب و فشرده شیره انگور گرفت
شاه صاحب (می نوشد و این او را با جمشید ) ھنده و شادیبخشِمی خوب و دانش د( ھئومھفرمانروای خدایان از افشره 

داده  تخت جمشیدھمان جمشیدی کھ در مقام خدای ملی پارس نام خود را بھ . مطابق نشان میدھد) جام و باده خوشی
ه نبود اھورامزداما از سوی دیگر از روی کتیبھ داریوش در بیستون می دانیم کھ خدای بزرگ پارسیان بھ جز . است
یعنی ھمزادان ماده ) الھھ ھای شراب(در ایران بعد عھد ھخامنشی بھ تدریج الھھ ھا وارونی، کاشیتو و یمی . است

جایگزین گردیده و بازشناسی اھورامزدا را دچار دشواری نموده ) بد ذات(ایزدان وارونا و کاّشو و یمھ با اھریمن 
ریشھً نام (َمذ را با کلمھ پارسی و اوستایی  اھورامزداایگانی در نام خد مزدابدین ترتیب الزم می آید کھ جزء .است

شاه موبد ( جمشیدو ) ِمی خوب و دانش خوب( ھئومھمقابلھ نمائیم کھ خدای قبیلھ ای ایشان بھ اسامی ) سرزمین ماد
، پدر داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھنامیده شده است و ایشان این عنوان خدایگانی را بھ ) صاحب جام سرخوشی

نسبت داده اند ) از دریای خزر تا رود ھالیس یعنی قیزیل ایرماق(و فرمانروای والیات جنوب قفقاز ) زرتشت سپیتمان
سرمست  ھجیر، تحت القاب جمشیدعابد و  ھومو ) سرود دان زیباسخن( گودرز کشوادگانکھ در شاھنامھ سوای عناوین 

یاد شده است کھ بھ عنوان فرمانروای آذربایجان و ارمنستان در ) ِمی دگربنیا= دالِمی ( میالدو ) زیبا چھر دائم الخمر(
در کنار دریاچھ اورمیھ ُرل ) یعنی تورانی پر آسیب( افراسیاب تورانییعنی ھمان مادیای اسکیتی دستگیری و قتل 

و ازدواج با ) هکیخسرو، ھوخشتر( کی آخسارواساسی داشتھ و بدین سبب محبوب ایرانیان گردیده و بھ مقام دامادی 
اول  تیگران( ویشتاسپ کیانیاز ازدواج این دو . نائل شده بوده است) نواده کی آخسارو، دختر آستیاگ( آمیتیدا

بھ دنیا ) پیامبر ایرانیان و فرمانروای آذربایجان و بلخ سپیتاک زرتشت( زریادرو ) ارمنستان، فرمانروای محبوب ارامنھ
خالق ( َمذ دایعنی  مادھابھ وضوح در رابطھ با خدای ملی  میالدو  جمشیدو  ھوم عابدی کھ از میان القاب و. آمده بودند

می دانیم در نوروزنامھ منسوب بھ خیام جشن نوروز و کشف ِمی  با جمشید و . پدید آمده بوده است) شراب و فرزانگی
شاه سرزمین ( شاه شمیراننام نوروز نامھ میگوید کھ کاشف شراب پادشاھی بود بھ . کسان وی ربط داده شده است

خود نام . حکومت میکرد) ھروم، از نامھای کھن سرزمین انگور خیز مراغھ( ھرااز خویشان جمشید و در ) سرما
مطابقت می نماید کھ یکی از مقر حکومتی ) پر سرما( فرااُتھبا نام کھن دیگر مراغھ یعنی ) سرزمین سرما( شمیران

محل حکومتی دیگر وی دژ شوشی قراباغ . بوده است) سرزمین برف و کوالکملقب بھ پادشاه ( سپیتمھ جمشید
برزه، ( مراغھبھ ھنگام پرستش در آن در جوار  ھوم عابددر اوستا و شاھنامھ کوھی کھ . بوده است) ورجمکرد اوستا(

خوانده شده است کھ ) محل نگھبانی بلند( ھرا برزئیتیرا دیده و دستگیر می نماید ) مادیای اسکیتی(افراسیاب ) ھروم
َمذ  در پَھلَوی(مذو و ) خرد( َمذَ بھ ھر روی با توجھ بھ کلمات . است) راست بر افراشتھ، ّزیش حالیھ( ارزیشھمان کوه 

در اساس خدای دانایی و شراب و شادی بشمار می رفتھ است کھ در  اھورامزدامعلوم میگردد کھ ) ، ِمی تندرستی بخش
چنانکھ با . از وی بر گرفتھ شده است) شاید بیشتر بھ سبب فشار اجانب(ی شراب و شادی آئین زرتشتی حالیھ وجھ خدا

نیز ربطی با نام ھمین خدای ملی خرد و شراب و شادی ایرانیھا داشتھ ) میزاد( میزدکمی دقت معلوم میشود کلمھ فارسی 
                                                                                                                                        :        است

را بھ درستی بھ معنی سرور و شادی و مجلس عیش و عشرت  میزدو مخفف آن یعنی  میزاددر لغت نامھ دھخدا کلمھً 
انی ِمی و انگبین و ِمی نیرو بھ مع" مذو"این کلمھ مرکب از اجزاء اوستایی ). 363ورق  2مأخذ شعوری ج (گرفتھ اند 

ولی از توضیح کلمھ میزد دیگر معلوم میشود کھ در آئین زرتشتی . بھ معنی خوردن است" اد"دھنده و تندرستی بخش و 
بنابر . مفھوم آن را بیشتر بھ مواد خوردنی غیر مایع گرفتھ و مفھوم مجلس و بزم می و شراب را از آن بر گرفتھ اند

:                                                                                       وم این میزد از این قرار استلغت نامھ دھخدا مفھ  
در مقابل نذر مایع و . در آئین زرتشتی ، نذر و تقدیمی غیر مایع و فدیھ و چیزی خوردنی ) ۞ اِ ] (م َ ی َ . [ میزد

از . (قربانی را میزد می نامیدند و ظاھراً عبارت بود از گوشت و چربی یا کره. یشودنامیده م] َزْو [ آشامیدنی کھ زور 
میزد ۞ ذکر شده کھ عبارت است از نذورات و خیرات  3در فقره ٴ اول از ھا ). ... 186ایران در زمان ساسانی ص 

|| ). 29و  28ص 1یسنا ج . (..غیر مایع مثل نان و گوشت و میوه و غیره در مقابل َزْور کھ از نذورات مایع است 
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. مجلس شراب و جشن میزاد و جشن عروسی و مھمانی و خرسندی و خوشگذرانی و عیش و عشرت و شادمانی و بزم
بزم ). از برھان ) (فرھنگ جھانگیری . (مجلس شراب و عیش و عشرت بود و آن را بزم خوانند) ۞ . ناظم االطباء(

. بزم). لغت فرس اسدی . (مجلس مھمانی شراب باشد). 347ورق  2ی ج از شعور. (عشرت و مجلس صحبت را گویند
لف . (بزم باده و ساز. مجلس عیش و نوش ) انجمن آرا. (مجلس شراب و عشرت و بزم را گویند). یادداشت موٴ

                    ):                                        فرھنگ اوبھی. (جای مجلس و مھمانی و عیش و طرب بود). آنندراج(
 

 اندر میزد حاتم طائی توئی بھ جود
.فرخی. و اندر نبرد رستم دستان روزگار  
 ای بھ میزد اندرون ھزار فریدون
. فرخی. وی بھ نبرد اندرون ھزار تھمتن   

 اندر میزد با ھنر دانش
.فرخی. و ندر نبرد با ھنر بازو  

 نشستند از آن پس میان فرزد
).گرشاسب نامھ(اسدی . از میزد بھ می برگرفتند کام ۞  

 گھ خروشان چو در نبرد تو نای
. سنائی. گاه ناالن چو در میزد تو چنگ  

 
نامھای ( اسکولو  اسکیثدر زبان ھای آیرانی و ژرمنی مترادف با  ُمغدر پایان جالب است کھ بگوئیم کھ خود کلمھ 

 عناوین و زیباھوم عابد و سپیتمھ جمشید  شمان درخشانچاز ویژگیھای . بوده است ِمی ھوم جامبھ معنی ) دینی سکائیان
 بور و زیباچشم وزیبا تیگران -و مگابرن ویشتاسپ) ائشت -زرت(= دارای اندام زرینو  بلند قامت زریادر زرتشت

در خانواده زرتشت معلوم میشود کھ ) پسر کوچک زرتشتسرخگون، بھرام ( خورشید چھرو ھمچنین ) برادر زرتشت(
در شمال کوھستان قفقاز و شمال دریای سیاه تعلق داشتھ ) اسلوونی، صربوکرواتی(مغان اسکیتی و سئورمتی ایشان بھ 
برای اداره ) فراسپ کشندهً سارگون دوم( ایشپاکایو  پارتاتوایا پدر و جد وی یعنی ) افراسیاب( مادیای اسکیتیاند و با 

ین برف و کوالک بی سابقھ جمشیدی در فرگرد دوم وندیداد سرزم. ماد کوچک بھ جنوب قفقاز مھاجرت نموده بوده اند
مادری ایشان و اصالحات ) مادی(در واقع سیرت زیبای این خانواده و تبار کیانی . اوستا گواه صادق این امر است

و  از جملھ بخشیدن سھ سالھ مالیاتھای امپراطوری ھخامنشی) گائوماتھ بردیھ( سپیتاک زرتشتعمیق اجتماعی و اخالقی 
کورش اصالحات ارضی و کمک پدرش سپیتمھ ھوم بھ انقالب مادھا بوده کھ این خانواده را محبوب ایرانیان از جملھ 

گائوماتھ ( سپیتاک زرتشترا بھ ھمسری ) نیک تبار= ھووی( آتوسانموده بوده است کھ دختر خود ) فریدون( سوم
.    ه و ناظر امور متصرفات ھندوستانی خویش قرار داده بوددر آورده و وی را حاکم بلخ و دربیکان تعیین نمود) بردیھ

                                                      
در رسالھً نوروز نامھ منسوب بھ حكیم عمر خیام در رابطھ نوروز و جام جمشیدی آن می خوانیم آیین ملوك عجم از گاه 

وك عجم بود چنان بوده است كھ روز نوروز موبد موبدان پیش ملك كیخسرو تا بروزگار یزدجرد شھریار كھ آخر مل
آمدی با جام زرین پر می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یك دستھ خوید سبز رستھ و شمشیری و تیرو 
كمانی و دوات و قلم و اسپی و بازی و غالمی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش كردی او را بزبان پارسی بعبارت 

آفرین موبد موبدان بدین . ایشان، چون آفرین موبد موبدان پایان یافت بزرگان دولت در آمدندی و ھدایا پیش آوردندی
                                                                                                                                      :   عبارت است

باش بر تخت زرین، و انوشھ خور بھ جام جمشید، و رسم نیاكان در ھمت بلند و نیكو كاری و داد و راستی نگاه  شاد
دار، سرت سبز باد و جوانی چو خوید، اسپت گامگار و پیروز ، و تیغت روشن و كاری بھ دشمن، و بازت گیرا و 

          ....خوار و سرایت آباد و زندگانی ات بسیار خجستھ بھ شكار، و كارت راست چون تیر ، پیشت دانا گرامی و درم
 
:                  راجع بھ جغرافیای تاریخی منطقھ ای کھ در مطلب مورد بحث فوق بیشتر از آن یاد شد، باید اضافھ نمایم

       
ما انوشیروان آن را بھ آذربایجان بود ا برزهبھ موضع ) آتش اسب نر( آذرگشنسبدر کتاب البلدان یعقوبی آمده است کھ 

در آن واقع  آتشکده آذرگشنسبکھ ) بلند و واقع بر روی بلندی( برزهیعنی این . منتقل ساختھ است) تخت سلیمان( شیز
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روی تپھ طاقدیسی قرار داشتھ باشد  چیچستو دریاچھ  مراغھو شھر  سھندبوده است مطابق کتب پھلوی باید کنار کوه 
نگارنده ). جای مانده از آجرھا و سنگھای رستی سفید بنایی بھ وضوح مشاھده کرده ام من روی این طاقدیس آثار بر(

و شھر آن یعنی برزه را یک سال پیش از ) آتشکده اسب کیانی( کائین گبھمکان این آتشکده آذرگشنسب در محل معبد 
سھ متری خانھ (آن حوالی  یعنی جای نگھداری اوستای عھد ساسانی در چیکان شیانقالب حالیھ بھ ھمراه خبر محل 

شناسایی نموده و برای وزارت فرھنگ و ھنر وقت گزارش ) چیکانزادگاھی نگارنده، در جوار مسجد کنونی روستای 
در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی گفتھ شده . سالھ ھمان گزارش است 33این گزارش ھم در واقع در ادامھً . کرده بود

مشغول عبادت بود، ) بردعھ(برزه شھر  آذرگشنسب، کیخسرو در آتشکدهً فراسیابااست کھ در موقع دستگیر شدن 
شھر ( اوئیش دیشاین شھر را بھ نامھای . در کوه بلند کنار آن افراسیاب تورانی را دستگیر نمود ھوم عابدھمانجا کھ 

) پر سرما( فرااُتھو ) مراغھ محل مار،( مارگیانھ، )محل گزنده( گزنا، )دارای رود درخشان( افرازه رود، )آب درخشان
دلیل کثرت . نیز نامیده اند) دشت واقع در دامنھ و بلندی( رغھً زرتشتیو ) محل نگھبانی، قصبھ ِھره مراغھ( ھرومو 

 توسو سردارانش ) کی آخسارو، ھوخشتره( کیخسرونامھای شھر مراغھ بھ سبب آغاز انقالب بزرگ مادھا بھ رھبری 
با پیروزی بر مادیای اسکیتی در محل ) آریارمنھ ھخامنشی(نوذری  گستھمو برادرش ) کورش دوم ھخامنشی(نوذری 

فردوسی از زبان گستھم نوذری . شھر مراغھ بوده است کھ موجب تشکیل امپراطوریھای بزرگ ماد و ھخامنشی گردید
                                            :            ھنگام مادیا و سپاه مخوف وی را در آنجا غافلگیر نموده اند شبمیگوید کھ 

 بدان نامداران افراسیاب                           رسیدیم ناگھ بھنگام خواب
 ازیشان سواری طالیھ نبود                                      کسی را ز اندیشھ مایھ نبود

کشیدیم شمشیر و گرز گران          چو بیدار گشتند زیشان سران                             
نماند                                                                ز مردان ایشان فراوان نماند قراخانچو شب روز شد جز   

خاکشان چادر است زمین بستر و                                                                  رون و سرستھمھ دشت زیشان سُ   
منظور است کھ ) پر آسیب= افراسیاب( مادیای اسکیتیدر اساس خود ھمان ) کاراخان، یعنی خان بزرگ( قراخاناز 

حاکم محل دستگیر و بھ فرمان کیخسرو ) گودرز کشوادگان( سپیتمھ ھومابتدا از مھلکھ میگریزد ولی بھ دست کسان 
را در حالی کھ میخی بھ پیشانیش کوفتھ بودند بر ) مادیای جادوگر( مادسنیوکار بھ قول موسی خورنی . اعدام میگردد

.                     دیوار برجی میخکوب کرده در معرض انظار رھگذران و ھمھ کسانی کھ بھ آنجا می آمدند، قرار دادند  
بھ نشانھ تعلق آتشکده  روستایی است کھ) محل جنگجویان( کاراجیکاکنون در کنار محل ھمین آتشکده یعنی منطقھ  

مطابق گفتھ جغرافی نویسان عھد اسالمی در اواخر عھد ساسانی . نامیده میشود علمدار آذرگشنسب بھ طبقھ جنگجویان،
طبق فرگرد اول وندیداد موبدان منطقھ . حمل گردیده بود) تخت سلیمان(آتش این آتشکده آذرگشنسب بھ دژ مستحکم شیز 

خوانده و ) ایران اصلی( ایرانویجا بھ سبب آتشکده آن و زادگاه زرتشت بھ شمار رفتنش، شھرستان مراغھ این ناحیھ ر
در . ذکر نموده اند) یعنی مفھوم سھ تا از نامھای کھن شھر مراغھ( سرمای زیادو  مارھای بزرگآفت آنجا را داشتن 
:  ر از لغت نامھ دھخدا گواه صادقی استمطلب زی) بردع آذربایجان، نھ بردعھ اران( برزهبا  ھرومرابطھ با ارتباط نام   

):        برھان. (نام شھر زنان و بعضی گویند نام شھری است کھ در این زمان بردع می گویندش ) اِخ ] (هََ◌ . [ ھروم   
                              ھرومش لقب بود از آغاز کار                                                                                   

نظامی. کنون بردعش خواند آموزگار   
سپیتاک کھ از آن یاد شد، حادثھ ای بوده کھ بھ ھنگام کودکی  تورانیانو  نوذریانبنا بھ مندرجات اوستا ھمین نبرد 

یعنی سپیتاک  .قبل از میالد در سمت شھر مراغھ در کنار دریاچھ چیچست روی داده بود 595در حدود سال   زرتشت
:  ارت یشت اوستا گواه صادق آن است 56و  55فقرات . قبل از میالد متولد شده بوده است 600زرتشت در حدود سال   

در ھنگامی کھ تورانیان و نوذریان دارنده اسبھای تند مرا برمانیدند، من خود را بھ زیر گاو نر تنومندی پنھان  -55
دارنده  نوذریانو  تورانیاندر ھنگامی کھ  -56. ان ھنوز بھ مرد نرسیده مرا براندندآن گاه کودکان نابالغ و دختر. کردم

پنھان ) گوسفند و بز(اسبھای تند مرا برمانیدند من خود را بھ زیر گلوی یک میش گشن، از یک گلھ مرکب از صد 
دارندهً  نوذریانو  تورانیانی کھ آنگاه کودکان نابالغ و دختران ھنوز بھ مرد نرسیده مرا براندند، در آن ھنگام. کردم

 .  اسبھای تند مرا برمانیدند
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بَگماز واژهً  ایرانی ریشھ  
 

یعنی سرور ) ِمی و آب انگور( مذو ) سرور، خدا( بگبھ وضوح ریشھ ایرانی دارد و مرکب است از  بگمازکلمھً 
در این نام ) ن ایرانیان ماوراء النھری قدیمیعنی ِشراب مربوط بھ زبا َمذدر واقع ( مازوجود جزء . نوشیدنی ھا و ِشرابھا

بوده باشد کھ منتفی است زیرا در این ) حرف نفی(این تصور را بھ وجود آورده است کھ آن شاید پسوند ترکی ماز 
فعل مناسبی در زبان ) پِکمز در لفظ عثمانی بھ معنی آب انگور، شیره انگور(صورت برای جزء اول بگماز یا بگمز 

کرد کھ حاوی مفھومی منطقی باشد کھ موجود نیست و بدین ترتیب گفتھ شده است کھ ریشھ ترکی این ترکی جستجو 
در لغتنامھ دھخدا ھم با توجھ بھ شکل ظاھری ناشناختھ در زبان فارسی آن با کمی تردید این کلمھ . کلمھ معلوم نشده است

فارسی کھن و ریشھ آشکار ایرانی آن جز این را ترکی انگاشتھ شده است در حالی کثرت استعمال آن در فرھنگ زبان 
                                                    :در لغت نامھ دھخدا در باب این کلمھ چنین توضیحاتی داده شده است. می گوید

لغت  . (نبیذ بود). طباءناظم اال) (آنندراج) (انجمن آرا) (از برھان. (بھ معنی شراب باشد) ترکی ، اِ ] (ب َ/ب ِ . [ بگماز
:                                                                                      می. باده). اوبھی) (رشیدی. (شراب). فرس اسدی   

 ازین پس ھمھ نوبت ماست رزم
 ترا جای تختست و بگماز و بزم 

 فردوسی 
 

 دو ھفتھ بر آن گونھ بودند شاد
وز بزم کردند یادز بگماز   
 فردوسی 

 
 خوش بود بر نوای بلبل و گل
 دل سپردن بھ رامش و بگماز

 فرخی
 

 برافتاد بر طرف دیوار من
 ز بگمازھا نور مھتابھا

 منوچھری 
 

 بھ ھمھ خلق ببند و بھمھ خلق گشای
 درھای حدثان و خمھای بگماز

 منوچھری 
 

 نخستین گرفتند بر خوان نشست
دست پس آنگھ بھ بگماز بردند  

 اسدی 
 

 ز نزھت و طرب و عز و شادکامی و لھو
 ز چنگ و بربط و نای و کمانچھ و بگماز

 مسعودسعد
 

 میل طبع ملکان سوی نشاط است و طرب
 اندرین فصل سوی خوردن بگماز چو زنگ 

 مسعودسعد
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 بیازمای چو شاھان حالوت و تلخی
 حالوت لب معشوق و تلخی بگماز

 سوزنی
از دھیآن را کھ بدست خویش بگم  

 اقبال گذشتھ را بھ او بازدھی 
)از حاشیھ ٴ برھان(معزی نیشابوری   

 
از . (پیالھ زدن). ناظم االطباء. (شراب خوری). آنندراج) (انجمن آرا) (جھانگیری) (برھان. (شراب خوردن باشد ||

                                                      :                                                باده گساری باده گساردن). جھانگیری
 برآمد ابر پیریت از بن گوش

 مکن پرواز گرد رود و بگماز
)از صحاح الفرس) (از لغت فرس اسدی (کسایی   

 
 بھ بگماز بنشست بِْمیان باغ

 بخورد و بھ یاران او شد نفاغ
)102از اشعار پراکنده ص (ابوشکور   

 
وز شاهبھ بگماز بنشست یک ر  

 ھمیدون بزرگان ایران سپاه
 

) از صحاح الفرس) (از لغت فرس اسدی (فردوسی   
 

 بھ بگماز کوتاه کردند شب
 بیاد سپھبد گشاده دو لب

 فردوسی
 

 امر کن تا بھ در کاخ تو از عود کنند
 آتشی چون گل و بگمار ببستان بگماز

 فرخی
 

 ھوا ابر بست از بخور عبیر
 بخندید بم ّ و بنالید زیر

 ھم اندر بر کلھ ٴ زرنگار
 بھ بگماز و رامش گرفتند کار

)از انجمن آرا(اسدی   
 

 بھ بگماز یک روز نزدیک خویش
 مرا ھردو مھتر نشاندند پیش

 اسدی
 

 نوازان نوازنده در چنگ ، چنگ
 ز دل برده بگماز چون زنگ ، زنگ

)38ص (اسدی   
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بگماز چند؛ یعنی شراب چند کھ عبارت از پیالھ ٴ چند ): نندراجآ) (انجمن آرا) (ناظم االطباء) (برھان. (پیالھ ٴ شراب ||
        ):                                                                                                                           رشیدی. (باشد

 تو بااین سواران بیا ارجمند 
 بیارای دل را ببگماز چند

ردوسیف  
 

 آن را کھ بدست خویش بگماز دھی
 اقبال گذشتھ را بدو بازدھی

)از انجمن آرا) (از جھانگیری (امیرمعزی   
 

از حاشیھ ٴ برھان چ . (»159جغتایی «. و بدین معنی ترکی است). برھان . (بھ معنی مھمانی ھم آمده است مطلقاً  ||
). برھان. (غم و اندوه|| . بزم . سور. عیش). ھ فرھنگ اسدیحاشی. (عشرت). ناظم االطباء. (مھمانی و ضیافت). معین

از ) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم االطباء. (غم و اندوه). از حاشیھ ٴ برھان چ معین. (و بدین معنی ترکی است
                                                 ).                                                                                         سروری
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کاسپی و مازندران نامھای معنی برای جدیدی برداشت  
 

 -مئثنو ) جایگاه خوشی( مئذنیا ) زن بزرگ ساالر=مز زن( مزننگارنده قبالً مطابق لغات اوستایی ریشھً مازندران 
گرفتھ است چھ طبق کتب پھلوی و اوستا و شاھنامھ فردوسی در داستان اسطوره ای سفر ) شتمیھن درختان، بھ( دارَ 

بھ مازندران آن را بیشتر   کاشاندر ناحیھ ) ارزیفیھ اوستا( کوه کرکساز سمت ) خشثریتی سومین پادشاه ماد( کیکاوس
 راه مازندرانمناسبت واقع بودن بر سر را بھ  قزوینمی گرفتھ اند و شھر ) بھشت و جنگل و باغ بھشتی( مئذنبھ معنی 

سرزمین ھم معنی ورِن یعنی  مازندرانو  گیالنجالب است کھ نام اوستایی . دروازه بھشت می نامیده اند گیالنو 
دئوه و  دروگونت ھای ورنھلذا دو اصطالح اوستایی  .را می دھد پوشیده از جنگلو  خوشگذرانی افزارو  خوشگذرانی

 دئوو  دروگونتگرفت یعنی صفات اوستایی  جنگلی خوشگذرانیل می توان بھ معانی سرزمین را در اص ھای مزنی
بدین شکل آن را  دیوگرچھ کلمھ . یعنی درخت نتیجھ گرفتند دائورورا در این باب از تحریف ) بھ ظاھر فریبکار، دیو(

ھمچنین شکل وحشتناک الھھ بومی  بھ شھر آمل مازندران و آشوریاندر این باب می توان در اساس یادگار لشکرکشی 
بر . شمرد کھ تصویرش بر روی جام زرین معروف مارلیک دیده میشود) کاسپی(=گراز خوار ایشان  وش پلنگ/ببر

ھمین . خواھد بود دیو شکل سرزمین الھھ بزرگبھ معنی  ران-دئوه-مازنییا   ان -دئوه -مازنیپایھ این فرض دوم نام 
:                                                             گیری جدیدی در این باب رھنمون میگردد بر داشت اخیر مرا بھ نتیجھ  

 ببرھای گراز خوارخود مردم این منطقھ بلکھ  نھگراز خوار، یعنی  کاسپیو آن نتیجھ گیری جدید این است کھ منظور از 
 سرزمین ببران گراز خوارمعنی  کاسپییانھدران بوده است و از در مازن ببرنام بومی  کاسپیاین ناحیھ بوده اند یعنی 

   .                                                                                                                            اراده می شده است
بنابراین در . اه خوشی و جایگاه جنگلی را می داده استبھ معنی جایگ مئثنو  مئذنبھ صور  مزنچنانکھ گفتھ شد نام  

یعنی شھر ( نینوادر مورد خود آشوریان با مفھوم نام پایتخت آنان یعنی  مئذنھمجموع از مازندران مفھوم این معنی کلمھً 
وجود داشتھ ی آشوریان نینوابنابراین وجھ اشتراکی در معنی نام مازندران و شھر . مطابق میشده است) رفاه و آسایش

: پیش از میالد بھ مازندران این دو معنی بھ ھم رسیده اند 668حدود سال  آشوریاناست کھ از زمان لشکرکشی 
کھ پایتختش را در مقابل تھاجم  )کیکاوس(خشتریتی برای تسلیم  شانابوشولشکریان آشوری بھ سرداری رئیس رئیسان 

 آمل مازندراناما در زیر حصار شھر . ل داده بود، حملھ ور شده بودندآشور از کاشان بدان سوی البرز بھ شھر آمل انتقا
ھر دو بھ معنی بر ( رستم/ گرشاسپیا ھمان ) سکائیان آماردی(مردان  پیشوای آتراداتگرفتار حملھ ببر مازندران 

اولین شکست و سپاھیان آماردیش واقع شده و قتل عام گردیدند و ابر قدرت برده داران آشوری ) افکننده ستمگران
و مادھا تجربھ نمودند و مردم ) جنگجویان= مازنھا/ تپوریان(بزرگ تاریخی و بسیار تلخ خود را از دست آماردان 

البد این . ایران اولین پیروزی بزرگ خود و تشکیل اولین دولت نیرومند خود در فالت ایران را در تاریخ تجربھ نمودند
نام مازندران و ) سونی -ماز(کادوسیان  سگپرستیو ) زنی-مز(طبریان  الریمادرسابھ ھمراه سنت  مئذنھمعنی کلمھ 

چنانکھ می دانیم فردوسی در شاھنامھ بھ ھنگام شرح حماسھ پیروزی . اوستا را پدید آورده است) زنھ-مز(مزنھ /مزنی
دران بسان بھشت روی از مازن) آشوریان مھاجم بھ مازندران(بر دیوان مازندران ) مادھا و آماردان(بزرگ ایرانیان 

نظر بھ روایت استرابون از سنت زن ساالری تپوریان و مجسمھ ھای الھھ بزرگ کھ از مازندران . زمینی یاد کرده است
برای نام . یعنی پرستنده الھھ بزرگ و زن ساالر بوده است مز زنو گیالن بھ دست آمده است اصل ھمچنین با مفھوم 

سپی یعنی  -و کا) سرزمین ببر(پیا یعنی یعنی سرزمین گراز خوار -کاس: ق قائل شدکاسپی نیز می توان دو وجھ اشتقا
وھرز بھ =گرگان، در اصل بھ معنی محل گراز( وھرکانھگراز خوار با توجھ بھ نام  پی-کاسسگپرست کھ از این میان 

 سگپرستاً بھ معنی بعد  کاسپیگرچھ بھ ظاھر بھ نظر می رسد . اصیل می نماید) وھرک=ھر حال ھمچنین محل گرگ
ھم گرفتھ میشده است کھ این دومی در عھد اسالمی نام والیت سمت ]) ش[پو -کاس( کبود جامھو نیز بھ معنی ) سگسار(

بین بھشھر و گنبد کاوس یعنی سرزمین کاسپیان قدیم بوده است چون نویسندگان یونان باستان خبر از سگپرستی مردمان 
سگپرست بیشتر محق داشتن این  اوژی-کاتگیالن مرکب از  کاتوزیاندر این باب نام ولی . جنوب دریای خزر داده اند

                                                                                                                                    .     معنی است
خشثریتی، سومین (رای رفتن بھ مازندران؛ در واقع فرار کیکاووس ب کیکاوسقسمتی از اسطورهً وسوسھ شدن  

):     آترادات پیشوای آماردان(از دست آشوریان بھ شھر آمل مازندران و سرانجام نجاتش توسط رستم ) فرمانروای ماد  
 چو کاووس بگرفت گاه پدر

 
 مرا او را جھان بنده شد سر بھ سر

 ھمان تخت و ھم طوق و ھم گوشوار
 

 ان تاج زرین زبرجد نگارھم

146 
 



 ھمان تازی اسپان آگنده یال
 

 بھ گیتی ندانست کس را ھمال
 چنان بد کھ در گلشن زرنگار

 
 ھمی خورد روزی می خوشگوار

 یکی تخت زرین بلورینش پای
 

 نشستھ بروبر جھان کدخدای
 ابا پھلوانان ایران بھ ھم

 
 ھمی رای زد شاه بر بیش و کم

 دار دهچو رامشگری دیو زی پر
 

 بیامد کھ خواھد بر شاه بار
 چنین گفت کز شھر مازندران

 
 یکی خوشنوازم ز رامشگران

 اگر در خورم بندگی شاه را
 

 گشاید بر تخت او راه را
 برفت از بر پرده ساالر بار

 
 خرامان بیامد بر شھریار

 بگفتا کھ رامشگری بر درست
 

 ابا بربط و نغز رامشگرست
 واندندبفرمود تا پیش او خ

 
 بر رود سازانش بنشاندند

 بھ بربط چو بایست بر ساخت رود
 

 برآورد مازندرانی سرود
 کھ مازندران شھر ما یاد باد

 
 ھمیشھ بر و بومش آباد باد

 کھ در بوستانش ھمیشھ گلست
 

 بھ کوه اندرون اللھ و سنبلست
 ھوا خوشگوار و زمین پرنگار

 
 نھ گرم و نھ سرد و ھمیشھ بھار

 ده بلبل بھ باغ اندروننوازن
 

 گرازنده آھو بھ راغ اندرون
 ھمیشھ بیاساید از خفت و خوی

 
 ھمھ سالھ ھرجای رنگست و بوی

 گالبست گویی بھ جویش روان
 

 ھمی شاد گردد ز بویش روان
 دی و بھمن و آذر و فرودین

 
 ھمیشھ پر از اللھ بینی زمین

 ھمھ سالھ خندان لب جویبار
 

 ی بھ کاربھ ھر جای باز شکار
 سراسر ھمھ کشور آراستھ

 
 ز دیبا و دینار وز خواستھ

 بتان پرستنده با تاج زر
 

 ھمھ نامداران بھ زرین کمر
 چو کاووس بشنید از او این سخن

 
 یکی تازه اندیشھ افگند بن

 دل رزمجویش ببست اندران
 

 کھ لشکر کشد سوی مازندران
 

کھ زھر ) سارگون دوم آشوری( زنگیاپ تازی: ین مطلبی ذکر شده استدر کتاب پھلوی بندھش در باره این واقعھ چن
مازندران کھ در  آملدشمنان، منظور شھر ( ھاماوراندر نگاه خود داشت، در عھد سلطنت کیکاوس کھ در سرزمین 

 راسیابافایرانیان . بھ بند کشیده شده بود، بھ ایران آمد و ایران را متصرف شد) محاصره آشوریان قرار گرفتھ بود
تورانی  زنگیاپبھ ایران خواندند و وی ) کھ بنا بھ اوستا در این زمان صاحب فر ایزدی بود ایشپاکای، فراسپ(تورانی 

 سگستانیبا لشکری ) آترادات پیشوای آماردان( رستم. را بھ قتل رساند ولی خود در ایران بھ ظلم و جور پرداخت
. اماوران تاخت و کیکاوس و دیگر نامداران ایرانی را از بند آزاد کردبھ ھ) منظور مردم سگپرست مازندران و گیالن(  

پیش از میالد سارگون دوم  705در ھجوم اول خود بھ ماد در عھد کی اپیوه بھ سال ) پراسب= فراسپ( ایشپاکای
 گنجکو  فراسپبھ قتل رسانده بود و آنجا را بعد از آن ) تخت سلیمان(را در حوالی دژ کولومیان ) زئینگو، زنگیاپ(

پیش از میالد ایشپاکای خود در ھنگام نبرد با آشوریان  673در لشکرکشی سال . ساختھ افراسیاپ تورانی می خواندند
.                                                                                    در گذشت) کیکاوس(در عھد اسرحدون و خشثریتی   
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ایشان ھای افتاده قلم از تَن دو و )کیانی( ماد پادشاھان حکومت زمان خچھً تاری  
 

قبل از میالد پادشاه ماد کھ  715پسر فرائورت در سال) دیوک خبر ھرودوت( دایائوکومطابق  کتیبھ ھای آشوری 
ده بود، ھمراه با حاکمی از جانب ماننا بود و پسرش را برای جلب اتحاد و دوستی نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستا

مطابق .  از محل حکومتش در سمت شھر میانھ حالیھ بھ ھامات در سوریھ تبعید شد سارگون دومخانواده اش توسط 
دوم  سارگونخود . پیش از میالد بوده است 768یعنی آغاز حکومت وی حدود سال . سال حکومت کرد53ھرودوت وی 

بعدھا . کشتھ شد) فراسپ(اسکیت  ایشپاکایبھ دست ) تخت سلیمان( ندژ کولومیاپیش از میالد در حوالی  705در سال 
باز آمد و  پارتاتواو با پسرش  ایشپاکایپیش از میالد کھ  673 - 672در سال : اسکیتان سھ بار دیگر از قفقاز گذشتند

بار . آشور گردید با آشور مصالحھ نمود و داماد اسرحدون پادشاه پارتاتوادر ضمن قیام مادھا در گذشت و  ایشپاکای
 فرائورتا بعد از عبور از دربند قفقاز در شھر گنجھ اران پارتاتواسکیتی پسر مادیای میالدی کھ  625سوم حدود سال 

بار چھارم کھ بازگشت مادیای اسکیتی از شمال حدود سال . را بھ قتل رساند و خود داماد پادشاه آشور آشوربانیپال گردید
. انجامید) ھوخشتره( کی آخساروتوسط ) چئچست(دریاچھ ارومیھ ھ شدن وی در کنار پیش از میالد بھ کشت 597

تحت رھبری مادیای اسکیتی را بھ ماد کوچک  مادیای اسکیتیھرودوت بھ درستی آخرین بازگشت اسکیتان بھ رھبری 
گویا در تعقیب اسکیتان روی آورده و آن را با جنگ لیدیھ کھ ) در واقع ویرانی نینوا(بعد از فتح آشور و محاصره نینوا 

  .                                                                                                                            داد، ربط داده است
سال فاصلھ است لذا بھ 158یعنی  715 -557 آستیاگبھ سوریھ و تاریخ خلع  دایائوکواز آنجاییکھ بین تاریخ تبعید شدن 

و این ) دیوک( دایائوکوسبب بزرگی این رقم سالھای حکومت برای سھ فرد در تاریخ ماد، در خبر ھرودوت کھ در بین 
با ( آستیاگو ) سال حکومت 40با ( آخسار کی، )سال حکومت 22با ( فرائورتسھ تن فرمانروای مادی بھ اسامی 

کھ وی نام برده، نام افرادی از این سلسلھ از قلم افتاده ) سال 30کومت کورش، سال یا در ست تر با توجھ بھ زمان ح35
دیاکونوف در تاریخ ماد نام ھر دو . بوده باشند فرائورتو  دایائوکواین از قلم افتاده ھا باید ھم باید درست بین عھد . اند

) کاشان= سرزمین کنار چشمھ( پارتاکیدشاه پا) اوپیس( اوپیتھتن از قلم افتاده را از روی کتیبھ ھای آشوری بھ صورت 
بھ ) اوپیس(آورده ولی متوجھ تعلق داشتن اوپیتھ ) کاشان= کلنی سرزمین چشمھ ھا( کارکاشیپادشاه  خشثریتھو 

یکی دانستھ و جایی با تردید  فرائورتپادشاھان ماد نشده و دومی یعنی خشثریتھ را با پیروی از بقیھ ایرانشناسان با 
خشثریتھ در . فرائورت و دیوک دو نام از قلم ھرودوت افتاده است یکی عالمت سؤال و دومی خشثریتھ میگوید بین

نظر بھ اینکھ سپاه ارسالی . پیش از میالد رھبری بالمنازع مادھا را بر عھده داشتھ است 673جریان قیام مادھا در سال 
پیش از میالد کھ در تعقیب خشثریتھ بھ  667ال در حدود س شانابوشوبھ رھبری رئیس رئیسان آشوری  آشوربانیپال

مازندران ھر گز از آنجا بر نگشتند و ماد بعد از آن تاریخ تبدیل بھ دولت مقتدر و مستقلی شد، معلوم میشود کھ  آُملشھر 
مکان  خشثریتھ. تار و مار شده اند مادھاو  آمارداناین سپاه آشوری در سرزمین دور افتاده مازندران توسط 

= کاشان( کارکاشیپدر آشور بانیپال از  اسرحدونپیش از میالد در مقابل تھاجم  673انروایی خویش را  در سال فرم
.                                                         در مازندران منتقل ساختھ بود) آُمل( آمولبھ شھر دور افتاده ) محل چشمھ  

مادی ما قبل خشثریتھ سھ گزارش موجود است کھ یکی ضمن نامھ ای است از سوی  پادشاه) اوپیس( اوپیتھدر باره  
: 129.نامھ ھابل: "بھ سارگون دوم عنوان شده است 714 -706در بین سالھای) دیواندره( خارخاررئیس آشوری ناحیھ 

برای ) بھ روی دشمنان(د امیر دھکده اوریاکو، کھ وی گشو) دیاکونوف. م.بھ خوانش ای اوپیتھیا (راجع بھ آرپیتھ ... 
. بھ شاپاردا گریخت) اوپیتھ(وقتی کھ من عازم خدمت پادشاه و مخدومم شدم او . پادشاه و مخدومم نقل خواھم کرد

با او  چھار پسر او. با یکدیگر مکاتبھ کرده و متحد شدند) ھوخشتره( اواکساتارنابوتاکی تانی، برده پادشاه شنید کھ او و 
کسان خود را « :بھ راماتی نامھ نوشتم کھ ) خارخار شدم(=شاروکین -کار) در بازگشت(ھ وارد ھمان روزی ک. ھستند

             "                                                                                                                            ».بفرست
باشد کھ بھ گروگان نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده شده بود و بعد بر گشتھ  دایائوکور باید ھمان پس) اوپیس( اوپیتھ

 129ولی چنانکھ از نامھ ھابل . پرداختھ بود دایائوکودر دره قزل اوزن بھ فعالیت برای بر قراری ادامھ حکومت پدرش 
در عھد . ی دیگری در ماد روی آورده بودبر می آید آنجا را مناسب فعالیت نیافتھ و از آنجا گریختھ بھ سوی نواح

پیش از  680-669(ولی در عھد اسرحدون . از او و چھار فرزندش خبری نیست) پیش از میالد 705 -681(سناخریب 
= سرزمین آب چشمھ گسترده، پارتاکانا( پارتوّکاو ) کاشان= سرزمین کنار چشمھ( پارتاکیاز فرمانروایان ) میالد

شادی و رامش (و راماتی ) دانامنش(و زاناسان ) ترقیخواه(= اوپیسبھ اسامی ) ورکس پرنھ( ارنااوراکازابو ) اصفھان
 کارکاشینامھای . نام برده شده است کھ در مقابل مردم عاصی آن نواحی  از مقامات آشوری یاری جستھ بودند) دھنده
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است کھ پیش از ) یعنی محل کنار چشمھ( پارتاکیھمان  خشثریتھمحل فرمانروایی ) سرزمین چشمھ ھا= کلنی کاشان(
) ورکس پرنھ یعنی محل دژ واقع در بلندی( اوراکازابارنا.  در آنجا فرمان می رانده است) اوپیس( اوپیتھوی سلف او 
ایستاده در بلندی = ان-ایشتی-اپر( ابرشتیاناست کھ نامش در منابع قدیمی عھد اسالمی بھ صور  آشتیانھمان شھر 

.                                     ذکر شده است) محل دژ واقع در بلندی( ورشھو ) دژ واقع در بلندی( وّره و]) کوه یزدان[  
ترتیب و توالی پادشاھان ماد بھ وضوح نشانگر آن ھستند کھ اینان ھمان کیانیان اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ ھستند کھ 

کھ ما نامھا و یا القاب ایشان را جداگانھ بھ ترتیب توالی تاریخی . ده اندبیشتر تحت القاب مربوطھ مھم خودشان معرفی ش
:                                                                                                 شان می آوریم تا مورد مقایسھ قرار گیرند  

 
                                                                                                  :                                   ماد پادشاھان

 
 660؟  -647( خشثریتھ، ]ذکور اوالددارای چھار ) [م.ق715-660؟( اوپیسیا  اوپیتھ، )م.ق 765-715( دایائوکو

).                               م.ق585 -555؟( اگآستیو ) م.ق625-585( کی آخسارو، )م.ق 647-625( فرائورت، )م.ق  
 

      :                                                                                                                            کیانی پادشاھان
 

، سیاوش-فرود، )کاشان= شاه سرزمین چشمھ ھایعنی پاد(کیکاوس ، ]ذکور اوالددارای چھار [کی اپیوه، کی قباد 
مشتبھ شده و از رده  مردوکپادشاه ماروش بابلی یعنی  -خدایعنی = کھ نامش با اژی دھاک بابلی(آژدھاک و  کیخسرو

                                                                                                             ).پادشاھان کیانی خارج شده است
 

قصیر السلطنھ خبر  یرواندائوروت اسپ، ( لھراسپادامھ سلسلھ کیانیان در شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا در ھیئت 
 زریادر سپیتاکو ) تیگران( مگابرن ویشتاسپو پسرانش ) داماد و ولیعھد آستیاگ سپیتمھ جمشیدموسی خورنی، 

و پسر  آستیاگھستند کھ این دو فرد اخیر نوادگان دختری ) ، سپنداتھ، اسفندیارزرتشت سپیتمان، گائوماتھ بردیھ(
دختر کورش نیز  آتوسابوده اند کھ آخری داماد کورش و شوھر ) فریدون( کورش سومخواندگان یا برادر خواندگان 

                                                                .                                                                          بوده است
دختر کورش، ھوتئوسا و  آتوسامنظور (دختر شاه سکاھا  اوداتیسو ) زریر برادر ویشتاسپ( زریادراسطوره معروف 

ز خارس را آتنھ نویسنده و مورخ یونانی قرن سوم میالدی مؤلف کتاب ضیافت سوفسطائیان بھ نقل ا) ھووی اوستا
آن دو در خواب عاشق ھمدیگر میشوند  و در جستجوی : میتیلنی، رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران آورده است

خارس میتیلنی گفتھ است کھ این عشق . ھمدیگر بر می آیند سرانجام اوداتیس در یکی از جشنھا او را مشاھده می نماید
دارند چنانکھ در معابد و قصور و حتی در خانھ ھای خود تصاویری از در آسیا مشھور است و مردم بدان میل فراوانی 

 .                                                                                                                  آن بر دیوارھا نقش می کنند
ھا از عھد قدیم یونانیان  پارسیخشایارشا می آورد کھ در کتاب ھفتم خود ضمن شرح ملل تشکیل دھنده سپاه  ھرودوت

می ) پاکان، نجبا و معادل آریائیان( ارتیانمی نامیدند ولی ایشان خود را ) یعنی مؤبد و جادوگر، کیانی َکَون( ِکفِن
ماد ییکھ پادشاھان از آنجا. می نامیدند) آریایی( آریانیمیگوید کھ ایشان را در قدیم ھمھ  مادیھاھرودوت در باره . نامیدند

بھ تلفظ یونانی ( َکَونلذا ھر چھار نام . در اوستا و کتب پھلوی کیانیان نامیده شده اند) بھ لغت سانسکریت یعنی نجبا(
و  مادیال اقل در عھد ھخامنشی بین فرمانروایان ) نجیب( مادو ) مردم نجیب( آریانی، )پاکان(ارتیان ، )ِکفِن،کی، کیانی

یعنی پادشاھان پیشین در خبر ( فرتریاناز این روی بوده است کھ نامھای خاندان . مشترک بوده است) ھخامنشی( پارسی
برای تمییز ایشان پدید آمده ) یعنی فرمانروایان جدید در کتب پھلوی و اوستا و شاھنامھ( نوذریانو خاندان ) ھرودوت
 .بوده است

  چرا کیقباد ھمان دایائوکو نخستین فرمانروای ماد است؟

پادشاه (کی قباد،کی اپیوه، کی کاوس :سرسلسلھ پادشاھی خاندانی است کھ اعضاء آن شش تن بوده اند کی قباد -1
بعالوه اعضاء فرعی خانواده کھ لھراسب و پسرش . آخروره-سیاوش، کی خسرو،آژیدھاک-، فرود)سرزمین چشمھ ھا

-،اوپیتھدایائوکوماد عبارت بوده اند از شش تن بھ اسامی متقابالً اعضاء خاندان پادشاھان . بوده اند) گشتاسپ(ویشتاسپ 
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آژیدھاک خبر موسی (و آستیاگ ) ھوخشتره(، فرائورت، کیاخسار )سرزمین چشمھ ھا(اوپیس، خشثریتھ پادشاه کاشان 
          .                           و اعضاء فرعی کھ عبارت از سپیتمھ جمشید و پسرش مگابرن ویشتاسپ بوده اند )خورنی

پادشاه ماننا  ایرانزواول پادشاه اورارتو و  یرؤسا حامیان دایائوکو،. بوده اند) زو( اوزوو  ویتیریساحامیان کی قباد  -2
                  .                                                                                                                           بوده اند

 چرا کی کاوس ھمان خشثریتھ سومین پادشاه ماد است؟ 

یعنی اپیوه با چھار پسر خویش از سوی سرزمین فرمانروایی ویتیریسا با ) پادشاه سرزمین چشمھ ھا( کی کاوسپدر  -1
                            .                      ودبآمده ) محل چشمھ(= سرزمین کاشانجنگ و گریز بھ سوی سرزمین ری و 

ابتدا نزد رؤسا پادشاه اورارتویی گروگان  دایائوکواز سوی پدرش  کھ )اوپیس(اوپیتھ متقابالً منابع آشوری میگویند  
سرزمین ( پارتاکیآمد ولی چون آنجا را نا امن یافت بھ سوی سرزمین  اوزن دره قزلبود بعد با چھار پسر خویش بھ 

                                                                                        .   آورد روی) کنار چشمھ ھا
منظور (بھ نبرد پرداخت و با عقابانش ) آشوریان(با دیوان ) کرکس/کوه عقاب( ارزیفیھکی کاوس در سمت کوه  -2

.   قرار گرفت) آشوریان(در آنجا در محاصره دیوان نزول کرد و  شھر آملاز باالی البرز بھ  )مردم سمت کوه ارزیفیھ
پادشاه آشوری بر خاست و چون یارای مقاومت در  اسرحدونکاشان بھ نبرد با  کوه کرکس متقابالً خشثریتھ در سمت

سپاھیان آشوری را کھ بھ سرداری  آشور بانیپالوی در عھد . خود ندید از باالی البرز بھ شھر آمل مازندران گریخت
پیشوای آماردان شکست داده و تار و مار  آتراداتمازندران آمده بودند بھ یاری  شھر آملدر تعقیب وی بھ  بوشوشانا

.        برای نخستین بار در تاریخ مستقل شد )ھفتخوان رستم، گرشاسپ، آترادات(مادی بعد از این واقعھ  نمود و ایران   
 گنجکدر شھر ) پر آسیب( افراسیابجوم تورانیان بھ رھبری در ھ سیاوش-فرودپسر و جانشین کی کاوس یعنی  -3

اران بھ  گنجھجانشین و پسر خشثریتھ در ھجوم غافلگریانھ مادیای اسکیتی در شھر  فرائورتمتقابالً . سیاوش کشتھ شد
                                                  .                                                                                        قتل رسید

است؟ ) ھوخشتره(چرا کیخسرو ھمان کی آخسارو   

 کیپادشاه آشور بر اثر ترس از  ساراکمتقابالً . را در سمت جنگل سفید بھ قتل می رساند ائورو ساره، کی خسرو -1
.         بھ درون شعلھ کاخھای خویش می اندازد در ھنگام محاصره شدن نینوا و تسخیر آن خود را) ھوخشتره( آخسارو  

 
ویران میکند و بھ سلطھ ) شھر ثروت(= اردبیلمقر دیوان را در سمت ) خانھ خوب=بھ مان( دژ بھمنکیخسرو،  -2

.  را کشتار و آن را تبدیل بھ ویرانھ می نماید) شھر برکت و نعمت(=ا شھر نینومتقابالً کی آخسارو . ایشان خاتمھ میدھد
                                                

در شمال  رؤسامتقابالً کی آخسارو شھر اورارتویی . را ویران می نماید بتکده کنار دریاچھ چیچستکی خسرو  -3
                         .                                               را ویران می نماید) خرابھ ھای بسطام حالیھ(دریاچھ چیچست 

 
را در کنار دریاچھ  )فرود(سیاوشقاتل پدر خویش ) سکایی پر آسیب( افراسیاب تورانیکی خسرو، با یک شبیخون  -4

را در کنار  مادیای اسکیتییعنی  فرائورتمتقابالً کی آخسارو، قاتل پدر خویش . چیچست دستگیر و بھ قتل می رساند
                                   .                                                      قتل می رساند دریاچھ اورمیھ غافلگیر کرده و بھ

  
لقب نھ چنانکھ تصور شده است آن مأخوذ از  ؛است) پادشاه نیرومند( کی آخساروھمان  کی خسروصورت اصلی نام  -5

                                                                                   . بوده باشد کھ بھ معنی نیکنام است ھئوسروهً  اوستایی
 

اظھر من الشمس ) نیست آخروره اوستا پسر کی خسرو، یعنی کسی کھ ستمگر( آژیدھاک مادیبا  آستیاگمطابقت  -6
. آورده است اژیدھاکورت را بھ ص آستیاگچھ موسی خورنی مورخ ارمنی معاصر فیروز و بالش ساسانی نام . است

= لفظاً یعنی قوچ( کورش سومو ) ھخامنشی= یعنی دوست منش( فریدونافزون بر این اینان در مطابقت داستان کودکی 
      .                                                                                              نیز بھ خوبی بھ ھم می رسند) ذوالقرنین
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است بوده دوم داریوش و اول اردشیر عھد در لیدیھ ساتراپ پیسوتن ھمان اساطیری پشوتن  
 

ساتراپ  جنگاور ایرانی کھ در عھد داریوش دوم در لیدیھ علیھ وی یاغی شده بود بھ ) یعنی جنگاور و ستیزگر( پیسوتن
 دوم داریوشسردار سپاه ) ی فر ایزدی فروزانتیَش فرنھ، بھ معنی لفظی دارا( تیسافرنشرط حفظ جانش خود را تسلیم 

قضیھ او خاتمھ نیافت؛ زیرا  پیسوتنبا کشتھ شدن . نمود ولی داریوش دوم دستور داد کھ وی را در خاکستر خفھ نمایند
در کاریھ یاغی شد و مدتی در مقابل سپاه تیسافرن پا فشرد و آتنی ھا بھ وی کمک ) بیمرگ( آُمرگچندی بعد پسر او 

بالخره پلوپونسی ھا  او را در یاسوس یکی از شھرھای ایونی گرفتھ تسلیم تیسافرن نمودند، تا اگر صالح بداند . ندمیکرد
این . کھ والی باختر بود دانستھ است ویشتاسپ دومو پسر  اول خشایارشایرا نوه  پیسوتنیوستی . او را نزد شاه بفرستد

علی ( پیسوتنھم کھ با ) اوستا یعنی کوبنده و زخم زن ی شیئُثنپیش( پشوتنگفتھ یوستی درست بھ نظر میرسد چون 
و شاھنامھ بھ  کتب پھلویمعرفی شده است ولی در  ویشتاسپمطابقت دارد پسر ) القاعده ھمان صورت یونانی پیشوتن

د و یکی گرفتھ ان) اسفندیار فرعی(اول داریوش پدر  ویشتاسپ اول ھخامنشیدوم ھخامنشی را با  ویشتاسپسھو این 
با نام پسر  پشوتن بیمرگِیک دلیل دیگر این امر مطابقت لقب . پشوتن را پسر ویشتاسپ اول ھخامنشی گمان نموده اند

 داریوشھخامنشی و پسرش  ویشتاسپ اولدر روایات ملی خود . می باشد بیمرگاست کھ بھ معنی  آُمرگیعنی  پیسوتن
مشتبھ شده  و بھ جای این ھا ھم بھ ) اسفندیار اصلی( تھ گائوماتھسپنداو برادرش ) تیگران(کیانی  مگابرن ویشتاسپبا 

           .                                                                                                                            کار رفتھ اند
:                                                       جمع آوری شده است پشوتندر ویکیپدیای فارسی چنین اطالعاتی  در باره   

است کھ وی با خوردن  در روایتی آئینی در مورد پشوتن گفتھ شده. پشوتن پسر بزرگ گشتاسب و برادر اسفندیار بود
                                      .  شود از دست زرتشت، جاودان می) یعنی غذایی کھ بر آن دعا خوانند(شیر و نان ِ درون 

راند و در آخرین دھھٴ ھزارهٴ آخر، ھمراه با یکصد  پشوتن در روایات آئینی از جاودانانی است کھ بر گنگ دژ فرمان می
و پنجاه ھزار تن از یارانش و با ده ھزار درفش، بھ فرماندھی خورشیدچھر کھ فرزند زرتشت است، بھ یاری سوشیانت 

            .                                                                                                                            زدبرمی خی
در شاھنامھ، پشوتن پھلوانی بزرگ است و در ھفت خوان رستم ھمراه اوست و در نقش پھلوانی فرزانھ و دوراندیش 

                                                                                                                                 .   شود نمایان می
اند  ھای مربوط بھ آئین زرتشت کھ در قرنھای نھم تا دوازدھم نوشتھ شده ھایی است کھ در متن پشوتن یکی از شخصیت

وی یکی از جاودانان زرتشتی است و دستیار سوشیانث، . است ، مورد اشاره قرار گرفتھ]وسی از جملھ در شاھنامھ فرد[
. آورد و بھ بازسازی نھایی جھان خواھد پرداخت آید کھ در آینده ظھور خواھد کرد و نیکی را بھ ارمغان می بھ شمار می  

، حامی زرتشت، )گشتاسب یا ویشتاسب(ه ای کیانیان، پشوتن پسر گشتاسبشا در شجره نامھ موجود از سلسلھ افسانھ
.                                                                 باشد باشد و برادر او اسپندادات یا اسپنتوداتا یا ھمان اسفندیار می می  

باشد کھ گاھی با  ا میھای ما دربارهٴ وقایع فاجعھ آمیز آخرالزمان بھ روایت کیش زرتشت، وھمن یسن منبع اصلی دانستھ
وھمن یسن، علیرغم نام ظاھریش، نھ بخشی از یسناست و نھ . شود عنوان وھومن یشت یا بھمن یشت ھم شناختھ می

.                                            ھای اوستا، بلکھ متنی است تفسیرگونھ از اوستا بھ زبان فارسی میانھ قسمتی از یشت  
باشد، بھ ھمراه  ای می ، پشوتن یکی از ھفت حاکم جاودانھ ایست کھ در قھندز یا کھندژ کھ محل ناشناختھبھ روایت دینکرد

است، وی در پایان ھزارهٴ یازدھم بھ  آنطور کھ در وھمن یسن شرح داده شده.کند نفر از پیروان خویش زندگی می ۱۵۰
پردازد و این زمانی ست کھ دوران ھزارسالھٴ حکومت  عنوان محافظت کننده از مذھب برمی خیزد و بھ احیای ایمان می

  .                                                                                                                            است دیوھا طی شده
بھ جنگ با ارتش دیوھا و شیاطین خواھد  ھنگامیکھ زمان ظھور فرا رسید، پشوتن از قلعھٴ خویش پایین خواھد آمد و

بھ زبان (با دیو خشم ) میترا: بھ زبان اوستایی(وی در مبارزه، میان مھر . پرداخت تا ایران و مذھب آن را نجات دھد
            .                              فرستد کند و نیروھای شر را بھ عالم نابودی می بھ نفع مھر مداخلھ می) آئشما: اوستایی 

 
:                                                                                می خوانیم پشوتنسرانجام در لغت نامھ دھخدا در باب   

برمی خوریم آنھم در ویشتاسپ یشت کھ ) ۞ پشوتنو(در اوستا فقط یک بار بھ اسم پشوتن ) اِخ ] (پ َ ت َ . [ پشوتن 
زرتشت بھ کی گشتاسب دعا  4در جزو اوستای حالیھ نوشتھ نشده است در فرگرد اول یشت مذکور در فقره ٴ معموالً 

این پشوتن بزرگترین پسر کی گشتاسب . »بکند کھ تو از ناخوشی و مرگ ایمن بشوی چنانکھ پشوتن شد«: کرده گوید
در فقره ٴ  32در فصل . ناناپذیر و جاویدانی کردبداد و او را ف) نان مقدس (است در سنت کھ زرتشت او را شیر و درون 

151 
 



جمشید کھ در زیرزمین است رئیس و بزرگ میباشد ) ور(اروتدنر کشاورزی بوده و در «از بندھشن آمده است  5
ریاست باغ ... » خورشیدچھر جنگ آوری بوده اینک سپھبد لشکر پشوتن پسر ویشتاسب میباشد در گنگ دیز بسر میبرد

با اروتدنر پسرزرتشت است اینک در اینجا می بینیم کھ ریاست لشکر پشوتن در گنگ با سومین ) ورجمگرد(جمشید 
بھمن یشت کھ بخصوصھ از آینده و از ظھور . پسر زرتشت خورشیدچھر میباشد کھ بنا بھ سنت نخستین رزمی است 

با صدوپنجاه تن از یارانش از سوشیانسھا و آخرالزمان صحبت میدارد مکرراً از ظھور پشوتن در آخر دھمین ھزاره 
در انجام دھمین ھزاره اھورامزدا دوپیک خود سروش و «گوید  29-25در فقرات  3در فصل . گنگ دیز یاد کرده است 

نریوسنگ را بھ گنگ دیز کھ سیاوخش ساخت خواھد فرستاد آنان خروش برآورده گویند ای پشوتن نامدار ای پسر کی 
ای پاک و استوار سازنده ٴ دین از این کشور ایران برخیز آنگاه پشوتن با صدوپنجاه تن از  گشتاسب ای افتخار کیانیان تو

نیز  11در فقره ٴ  15در کتاب نھم دینکرد در فصل . » ۞ یاورانش کھ از پوست سمور سیاه لباس پوشیده اند برخیزند
وست سمور سیاه در بر دارند از گنگ با صدوپنجاه تن از یاورانش کھ پ) گشتاسب (پشوتن پسر ویشتاسپ «آمده است 

از این فقرات اخیر معلوم میشود کھ پشوتن و یاورانش از .»بدرآیند) دارنده (و ده ھزار درفش ) خندق (دیز صد کندک 
). 221-220صص  1ترجمھ و تفسیر یشتھا از پورداود ج . (مملکت بسیار سردی می آیند چھ پوست سمور در بر دارند

آمده زرتشت از اھورامزدا خواست کھ گوپت شاه و گشت فریان و چتروک میان پسر  1فقره ٴ  2در بھمن یشت فصل 
پشوتن در سنت از یاوران ). 269ص  1ترجمھ و تفسیر یشتھا از پورداود ج . (گشتاسب را کھ پشوتن باشد فناناپذیر کند

وس و گرشاسب سام نریمان و نرسی جاودانی سوشیانت است و با یاوران جاودانی دیگر کیخسرو و گیو و گودرز و ط
واغریرث در روز واپسین برخاستھ رستخیز خواھند برانگیخت و سوشیانت را در کار نو کردن جھان و تازه ساختن 
گیتی یاری خواھند کرد و از پرتو فر ایزدی کھ با آنان است دروغ رخت بربستھ زندگی راستی جاودانی و مینوی روی 

پانزده تن مرد و پانزده تن زن از یاران سوشیانت شمرده شده اند کھ اسامی  17فقره ٴ  30خواھد کرد، در بندھش فصل 
):                             349و  274و  261و  101ص  2ترجمھ و تفسیر یشتھا ازپورداود ج . (برخی از آنان ذکر شد  

 سپھ را ھمھ با پشوتن دھم
.ورا تاج شاھی بسر برنھم  

.دقیقی  
ر ُگرد شمشیرزنپشوتن دگ  

 شھ نامبردار لشکرشکن 
.دقیقی  

 پشوتن ھمی رفت گریان براه ۞
 پس پشت تابوت و اسب سیاه 

.فردوسی  
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