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مازندران تحقیقی در باب نامھای اساطیری اسپروز و سگسار  
 

 کیکاوس، یم ابوالقاسم فردوسیشاھنامھ حکگفتار بر اساس : "گوید کجاست اسپروزدرویشعلی کوالبیان در مقالھ خود 
، دردامنھ ی شودکھ بھ مازندران ختم م یان راھی، در پای شودار مین دیا یانش بھ عزم فتح مازندران راھیکھ با لشکر

                                                                   : زند یمھ گاه میخ اسپروزبا نام  یکوھ
ش کوه اسپروز یبھ زدگاه بـر پ        رفت کاووس لشکر فروز یھم                                                 
            گھ ساخت آرام و خوابیبدان جا                کھ پنھان شود آفتاب ییبھ جا                                               

                                                              ــم بودیل را بــیــگھ پیبــدان جا                 م بودیوان دژخید یکجا جا

:                                              و ھمراھان می خوانیم کیکاوسبرای نجات  رستمھفتخوان  ششمو  پنجمدر خوان   

                                                              کوه اسپروزش یراند تا پ یھم           شب و پاک روزره یاسود تین 
ـدیــوان جادو بــدو بد رســیزد        دیبدانجا کھ کاووس لشکر کش                                                                     

                                                         کوه اسپروزامد دمان تا بھ یب            فروز یتیز گرویچو برگشت پ 
                                  بلــنـد  یر درختینشــسـتــند ز              زاوالد بگـشــاد خــم کمــنـــد                      

"                                                              ه شا کجا بود کاووس یبھ شھر             د راهیــتھمــتن ز اوالد پرس  

را " دارای بوتھ ھای انگور"ساری بھ معنی  اسپرز، نام روستای اسپروزاما بر خالف کوالبیان کھ برای کوه اساطیری 
کوه مرزی سخت  اسپروزخوان پنجم و ششم ھفتخوان رستم بر می آید،  منظور می دارد، چنانکھ از گفتار فردوسی در

در  کوه البرزگذر و حفاظ طبیعی بین مازندران و داخل فالت ایران بھ شمار می رفتھ است یعنی آن نامی بر خود رشتھ 
                                               .                                                       بوده است مازندرانرابطھ با سرزمین 

را بھ پیروی از استاد پورداود با کوه  )حفاظت شده توسط سگانکوه سرزمین یعنی ( اسپروزاین جانب قبالً نام کوه 
مطابقت داده ام کھ خطا بھ نظر میرسد چون در ) کلخورانھا= سنگ کنھا، یا کوه شکارچیان= کوه ساگارتیان( زاگروس

سخن بھ میان آمده است؛ آن در رابطھ با نام  کوه اسپروزدر رابطھ با  رستمو  کیکاوسھنامھ در ھر سھ نوبت کھ از شا
ھمواره در  نریمان سام گرشاسپشاھنامھ نیز خصوصاً در رابطھ با  سگسارھمین طور نام . است کاسپیان و مازندران

ماند نھ مازندران بکوبم سرش را بھ گرز  سگسارنھ : "میگوید چنانکھ از زبان رستم. است مازندرانارتباط با سرزمین 
این . نامبرده در واقعھ تاریخی واحدی در ارتباط با مازندران قرار گرفتھ اند) در واقع دو تن(این ھر سھ تن ". گران

ست کھ فرد واحدی ھستند استنتاج مارکوارت ایران شناس معروف آلمانی ا سام گرشاسپ نریمانو  رستمموضوع کھ 
واقعھ ھفتخوان رستم یا نبرد گرشاسپ با دیوان . را فرد تاریخی واحدی می داندرستم و  سام، گرشاسپبھ درستی 

 در ساسپرِ کِ  یا گرشاسپ :یک واقعھ بسیار مھم اساطیری در تاریخ ایران بوده است مازندرانبزرگ در کنار دریای 
 ستمگران و راھزنان شکننده ھم در معنی بھ مجموع در یعنی کوفتن ھم در= سپ و راھزن=کرس از است مرکب اصل
 سگھای را ثریتھ وی پدر. است مازندران یعنی فراخکرت دریای سمت در روتستھم نظیر نیز وی قھرمانی. است

  مارکوارت قول بھ بنا) ستمگران کننده کن ریشھیعنی  رستم،( روتستھم. درند می) مازندران ببران( جنگلی وحشی
 رستم شاھنامھ در و افتد می اتفاق مازندران در نیز رستم ھفتخوان چھ. است گرشاسپ ھمان آلمانی عروفم ایرانشناس

در اصل ) لفظاً یعنی سگ سروران( سگساران سرزمین ھمان یا رستم سگستان. است گرشاسپ خانواده ھمان از ھم
 این ھخامنشیان و کوروش عھد در. است یعنی مازندران )سگپرستان محل یعنی یانھ،-سپی-کا( کاسپیانھ سرزمین ھمان

 دیوان( آشوری لشکریان وی. است شده می نامیده) آماردان( مردان پیشوای آترادات اصلیش نام با مازندران قھرمان
 آمل شھر بھ )کیکاوس( خشثریتی دستگیری برای شانابوشو رھبری بھ آشوربانیپال حکومت آغاز در کھ را) مازندران
 داستان در. میگردد مقتدر و مستقل دولتی صاحب بار نخستین برای ایران و نماید می مار تار ندبود آمده مازندران

 شده معرفی البرزکوه  سمت آھنگر کاوه ایرانی اساطیر در ھمانکھ است، )اخگر(آھیگر وی نام آھیگر آرامی و عبری
 بسیار) آتش مخلوق یعنی( آترادات یعنی وی نام اصل بھ نامھا این کھ است برزین آذر وی نام نامھ آذربرزین در. است

یعنی شادیبخش است کھ در اوستا  اوراخشیھدر سانسکریت معادل نام  سامعنوان اوستایی و شاھنامھ ای  .ھستند نزدیک
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یعنی (بھ نظر میرسد این دو نام در واقع اشاره بھ نام خود مازندران . نام برادر سام گرشاسپ نریمان بھ شمار رفتھ است
و یا  بوده باشد) سام گرشاسپ نریمان اوستا، رستم شاھنامھ( آترادات پیشوای مردانیعنی موطن ) دت و خوشبختیسعا

                     . بھ او داده بوده اند آشوریان مھاجم بر مازندراناینکھ این لقب را بھ سبب پیروزی بسیار شیرین وی بر 

بھ لغت ( کاسپیانھبھ شمار رفتھ است این است کھ وی اھل  سگستانل مازندران اھ رستم ھفتخوانلذا دلیل اینکھ 
سگیستان، ( سیستانبوده است کھ بعداً بھ سبب ھمشکل شدن با نام ) سگسارستان، سرزمین سگپرستاناوستایی یعنی 

وجھ . ندبھ شمار رفتھ ا) زرنج(با آن مشتبھ شده و رستم و خانواده اش بھ سھو اھل سیستان ) سرزمین سکاھای زرنج
ھم در ھمین رابطھ است چھ این نام مرکب است کلمات ) نام البرز در ارتباط با مازندران( کوه اسپروزتسمیھ نام 

سگان ( ببرانو یا  سگھاسرزمینی کھ "یعنی ) روذ ، جلوگیری کردن و باز داشتن( روزو ) سگ( سپھاوستایی از 
مردم سواحل جنوبی ) استرابون و والری فالک و آئلین(و رومیان  می دانیم کھ یونانیان".  از آن حفاظت میکنند) وحشی

 کیش سگپرستیو آلبانیان را بھ صراحت دارای ) لفظاً یعنی سگپرستان( کاسپیان -کادوسیانخزر یعنی ھیرکانیان، 
                                     .                                                             بھ شمار آورده اند) سگسار، سگ سرور(

) سرزمین سکاھا یعنی سرزمین مردم پرستنده بزکوھی( سیستانھم بر عکس بھ نوبھ خود گاھی با  سگسارظاھراً لفظ 
) سرزمین بھشتی( مازندرانو ) سگپرستان( ارسسگ زیر را در رابطھ با ابیات شاھنامھدر چھ :  مشتبھ می شده است

.                                                                            اھی نامشان با ھندوستان ھمردیف میشودپیدا می کنیم کھ گ  

ار ماند نھ مازندرانگسنھ س    
 زمین را بشویید بھ گرز گران 

تر بد بھ توران رسد  از او بیش  
 ھمھ نیكویی زو بھ ایران رسد 

ار و مازندرانسدر آن شھر سگ  
رمود آذین كران تا كران بف  

بود سام   ار مازندرانسبھ سگ  
 نخست از جھان آفرین بود نام 

ار و مازندرانسز بزگوش و سگ  
 كس آریم با گرز ھای گران 

شیر مرد   ز سقالب چون ُكنُدر  
 چو بیورد كاتی سپھر نبرد 

ار و شنگل ز ھند سچو غر چھ ز سگ  
 ھوا پر درفش و زمین پر پرند 

 

 سکاکھ در ابیات فوق از آن یاد شد بی تردید ھمان مردم ) اوس یعنی پرستنده بزکوھی-گو-بز( زگوشبُ طیری از نام اسا
) اوز-شکا( شکوزو ) اسکالو، سقالو، سقالب، اسالو( آسکول، شکامراد می باشند چھ نام ایشان بھ صورت ) شکھ(

می دانیم در روایات اساطیری بھ موازات نام . و پرستنده بزکوھی را می دھند و گوزن  معانی منسوبین بھ بزکوھی
می ) داھھ ھا و غیره( تورانی ترکنیز یاد میشود کھ منظور ھمان مردم ) پرستنده توتم گرگ( گرگساراز نام  سگسار

   .                              می باشند حیوان وحشیو  توتم گرگبھ معنی مردم پرستنده  داھھو  ترکو  تورکلمات . باشند

 

 

3 

 



بر اساس فرھنگ سکایی نشھ نامھای اروپا، روسیھ و اوکرایمعنی و ری  
 

مطابق دو ): سرزمین کناری( اوکراینو ) سرزمین ارابھ( روسیھ، )سرزمین باالیی( اروپامعنی و ریشھ نامھای 
پسران (ر اسطوره ای کھ ھرودوت در باب منشأ اسکیتان و جغرافیای سرزمین ایشان نقل میکند، تقسیمات سھ براد

 آئوخاتیانکھ مردمش ) یعنی سرزمین پادشاه کناری( لیپوکسائیسعبارت بوده اند سرزمین برادر بزرگ ) تارگیتای
چھ در . مطابقت دارد) سرزمین کناری(= اوکرایننام این سرزمین با . بوده اند) مردم سرزمین مردم پایینی و کناری(

نام برادر . جایگزین شده است) مردم ملداوی( آگاتیرسدر و مردمش با نام آن برا) پسران سکایی ھراکلس(اسطوره دوم 
مردم اوروپا، یعنی مردم سرزمین گسترده باالیی و شمالی یا بھ (= آرپواست یعنی پادشاه مردم  آرپوکسائیسمیانی 

= سب ارابھدارای سھ ا( تراسپیو ) مجاران= جادوگران( کاتیارآمده و مردمانش ") سرزمین ارابھ"روسی بھ معنی 
بھ  روسیھکلمھ  .بھ معنی بھ گردش در آمدن می باشد" ار"از ریشھ  اوستایی) اروه (کلمھ ارابھ . نامیده شده اند) روسھا
بھ ) روشیا( روسیھنام  قرآنو  اوستااز این روی است کھ در . است جنگلو  بیشھدر زبان روسی بھ معنی  روشیاشکل 

نظر بھ معنی  .ذکر شده است) سرزمین بیشھ ھا( ایکھو ) بیشھ ھای گستردهسرزمین ( وئوروبرشتیترتیب بھ صورت 
) اوپ-اورو( ئوروپھدر اصل بھ صورت ) ارابھ( آرپوائوخات یعنی سرزمین کناری پایینی و جنوبی البد نام اسکیتی 

کلمھ سکایی  )اروپا( اوروپایعنی اصل کلمھ . یا سرزمین گسترده در شمال بوده است سرزمین گسترده شمالییعنی 
بھ ھمان معنی اورو سکایی یعنی گسترده است  ایوروچھ در ھیئت یونانی جزء اول نام اروپا یعنی . بوده است) اسکیتی(

ء در زبانھای زاما از ھمین ج. عاید نمیشود کھ در مفھوم نمی گنجد یونانی ولی از جزء دوم معنایی جز پیشانی در زبان 
ولی برای جزء اول در زبانھای ژرمنی . مفھوم درستی ارائھ میشود) شمال(باالیی  ایرانی و ژرمنی در معنی باال و

معنایی بھ دست نمی آید لذا اصل کلمھ اسکیتی و ایرانی است و یونانیان این نام را از اسکیتان شمال دریای سیاه گرفتھ 
نی این نام گذاریھا بر پایھ در میانھ در یع. معادل گرفتھ شده است) غازان( گلندر اسطوره اسکیتی دوم آن با . بوده اند

نام ھای پادشاھان اساطیری اسکیتان . پدید آمده بوده است) سکائیان پادشاھی( اسکیتاننظر گرفتھ شدن سرزمین اصلی 
قید شده است کھ البد نام طبقھ ) جام، اسکالو، اسالو(= اسکیثو ) پادشاه عشیره و خانواده( کوالکسائیسدر این روایتھا 

.                                       است) جم، الجم، عجم( جامھم بھ ھمین معنی  گبرو  مغان ایشان بوده است چھ کلمات مغ  
آورده ) اسکیتان(ضمن احوال سکاھا " ملپ من"در کتاب چھارم تاریخ خود  دو اسطوره اسکیتی یاد شده را ھرودت

: آنان در رابطھ با نژاد خود مى گویند. م ملل بھتراند و نژاد برترى دارندعقیده قوم سكاھا بر این است كھ از تما: است
رود  و مادرش دختر زئوس تارگى تاى نام داشت و پدر اوکھ در آن زمان كھ زمین خالى از سكنھ بود، نخستین انسان 

و برادر کھتر کھ نام داشتند  آرپوکسائیسو  لیپوکسائیسدو تن مھتر کھ  سھ پسر داشت تارگیتای. بودستین بور
سمبل تراکیھا و " (طناب  یا یوغ" و ) سمبل لھستانیھا"(نگاو آھ" و در آن زمان از آسمان خوانده می شد کوالکسائیس

بھ خاطر  این اشیا. بھ زمین افتاد) سمبل اسکیتان بعد سمبل اسالوھا"  (پیالھ زرین"و  ) سمبل تاورھا" (تبر" ، )داکیھا
کھ این ابزار زرینھ در  رسید کوالکسائیس ش نگردید و تمام آنھا بھ فرزند سوم وىمھتر زندنصیب دو فر سوزندگی آنھا

قوم سكاھا از . آن دو برادر حكومت و پادشاھى روى زمین را بھ برادر سوم واگذار نمودند. دست وی سوزشی نداشتند
از . گی تای سھ گروه بھ وجود آمدنداز سھ پسر تار.است كھ بھ مقام سلطنت رسید کوالکسائیسیعنی  نژاد فرزند سوم

مطابق تخموروپھ اوستا و ایزد تگی (آرپوکسائیس از نسل . بھ وجود آمدند) اوکرائنیھا(ائوخاتھا نسل لیپوکسائیس، 
پیدا ) روسھا و اسالوھا(تراسپیھا و ) مجارھا( کاتیارھا) ماسادس سکاھا، تور ایزد رعد سکائیان و گتھا، پرون اسالوھا

.                           پدید گشتند) نخستین قانونگذاران اسکیتی( پاراالتھادستھً  کوالکسائیسبرادر کھتر یعنی شدند و از   

ھرودوت بعد از بیان این اسطوره اسکیتی و ادامھ آن پیدایی پادشاھان اسکیتی را در یک روایت موازی آن از زبان 
 تور( ھراکلس: بیان میکند کھ خالصھ آن چنین است) کنار دریای سیاهیکی از والیات آسیای صغیر در (یونانیان پونت 

است، بھ موجودی بر خورد کھ  سکائیھاسب خود را گم کرد و در جستجوی آن در مملکتی کھ اکنون موسوم بھ ) سکاھا
شاه سمت پاد( گلن، )فرمانروای سمت ملداوی( آگاتیرساین دختر سھ پسر  بھ نامھای . بود مارو نیمی  دخترنیمی 
سمبل " (پیالھ"زاده شدند کھ از این میان تنھا اسکیث توانست کمر بند حامل ) فرمانروای سکاھا( اسکیثو ) غازان
شد و ) سکائیان شمال دریای سیاه(را بستھ و تیر و کمان وی را بکشد و لذا وی پادشاه سرزمین اصلی اسکیتان ) سکاھا

                                                                                 .کنار رفتنددو برادر دیگر بھ اجبار از سرزمین مادری 
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حماسھ آترادات پیشوای مردان در آذربرزین نامھانعکاس   
 

تصنیف گردیده از  آذربرزین نامھیا بخشی از آن موسوم کھ جداگانھ بھ صورت  بھمن نامھکتاب  و در مجمع التواریخ
و  رستموی در واقع خود . یاد میشود کھ نامش بدین شکل در شاھنامھ یاد نشده است رستمپسر  فرامرزپسر  آذر برزین

آمل  -ساریدر سمت شھر ) در واقع عنوان دیگر خودش( رستم تورگیلیاست کھ در اینجا قرین ) سامان، سام(= فرامرز
در اینجا منظور دیوان مازندران، آشوریان  شایارشا،خ( بھمنبھ شمار رفتھ است کھ در آنجا توسط او از بند  مازندران
، خشثریتھ( کیکاوساست کھ  خاندان سامبا استنتاج از منابع اوستایی و پھلوی او از . رھایی می یابد) نینوا= دژ بھمن

ر عنوانی است کھ دسام . را در ھنگام محاصره مازندران توسط سپاھیان آشوری رھایی می بخشند) سومین پادشاه ماد
در . داده شده است) ریشھ کن کننده ستمگران( رتستھمو یا ھمان ) در ھم شکننده دشمنان، گرشاسپ( کرشاسپاوستا بھ 

پیشوای آماردان قھرمان استقالل و تشکیل ایران و سردار رھایی بخش ایرانیان  آتراداتواقع اینھا ھمھ از القاب فراوان 
در اصل بیان دیگری از ) یعنی منسوب بھ آتش بلند پایھ( برزین آذریا  رزینآذربنام  .از جور و ستم آَشوریان بوده است

سمت کوه  کاوه آھنگرو  )اخگر(=عبری آھیگر-کتاب آرامی آھیگر. است) یعنی مخلوق آتش( آترداتخود ھمان نام 
آذربرزین نامھ مادر وی در  .البرز نیز اساس نام و اسطوره خود را از این قھرمان حماسی مردم شمال ایران دارند

از  آذر برزینلذا این نام . است) آماردان، مازندران= جایگاه آدمکشان= میر-در اساس کاس( کشمیردختر صور پادشاه 
تاریخی بسیار قابل توجھ میگردد چھ بنا بھ کتسیاس درعھد کورش ھخامنشی  رستم/گرشاسپبرای شناسایی نام اصلی 

مردم سگپرست مازندران و ( کادوسیاندر سمت سرزمین ) آماردان(ردان م آترادات پیشوایسردار قھرمانی بھ نام 
وی را نھ ) شاھنامھ فریدون( کورش ھخامنشیچنان معروف بوده است کھ پارسیان برای تحبیب ھر چھ بیشتر ) گیالن

) نھ اوستاور( کادوسیانپیشوای آماردان و اھل سرزمین ) اگرادات( آتراداتپسر کمبوجیھ دوم بلکھ بھ استعاره پسر 
در  آشور بانیپالاست کھ پادشاه آن ) نینوا پایتخت آشور( دژ بھمندر رابطھ با وی اشاره بھ  بھمننام . بشمار می آوردند

مازندران یعنی محل  آملرا برای فتح شھر  شانابوشومیرود و سردارش  مصرعھد آترادات پیشوای آماردان برای فتح 
می فرستد و این سردار و سپاه وی در ھنگام ) پادشاه ماد، ملک لؤلؤ بھمن نامھخشثریتھ سومین ( کیکاوسپناه گرفتن 
قرار ) رستم تور گیلی یا ھمان آذربرزین( آترادات پیشوای آمارداندر زیر حصار آن مورد تھاجم  شھر آملمحاصره 

و  ھفتخوان رستماستان ھمین واقعھ بسیار مھم تاریخی است کھ در اساطیر حماسی بھ صور د. گرفتھ و کشتار میگردند
بھ نظر میرسد نام شاھنامھ . متجلی شده است) مازندران(در کنار دریای فراخکرت  جنگ گرشاسپ با دیوان بزرگ

بھ شمار رفتھ است ) در این رابطھ بھ جای کاوس( کاموسنیز کھ نیزه دار رستم در رابطھ با ) منسوب بھ آلوو( الوای
یا برادر اوستایی ) سگستان، سگسارستان(= ن کاسپیا -کادوسیاندان در سرزمین پیشوای آمار آتراداتمربوط بھ خود 

رستم ( پدر سام گرشاسپ نریمانجالب است کھ نام . بوده است) سام= شادیبخش( اورواخشیھ منسوب وی یعنی
 پناه دھندهمعنی  آمده است کھ بھ ثریتھدر اوستا ) بھ پایان برنده پیروزی و خوشبخت کننده( ساماز خاندان  ) ھفتخوان

شھر و ھمراھان در ) خشثریھ سومین پادشاه ماد( کیکاوساست و این بھ وضوح اشاره بھ پذیرایی شدن و پناه داده شدن 
و  شھر نینوامی تواند اشاره بھ بلعیده شدن " اژدھا بھمن را می بلعد"در متن بھمن نامھ این گفتھ کھ . است آمل مازندران

در دایرة المعارف اسالمی گویا  آذربرزینمتن اسطوره  .باشد) خدای بابلیھا(مردوک یعنی  ااژدھتوسط  سرزمین آَشور
                                                  :چنین ذکر شده است بھمن نامھھنوز تایپ و منتشر نشده ولی متن آن ضمن شرح 

این اثر بالغ بر ده ھزار بیت . ر اسفندیار، پادشاه کیانیمثنوی حماسی فارسی در وقایع پادشاھی بھمن پسبھمن نامھ ، 
رضاقلی خان ھدایت سراینده آن را جمالی مھریجردی ، . و در بحر متقارب مثّمن محذوف است ) براساس چاپ عفیفی (

اما شاعری بھ ) 1154، ص 3، ج 298، ص 1ج (از معاصران برھانی و المعی گرگانی و سوزنی سمرقندی ، دانستھ 
تاریخ دقیق سرودن بھمن نامھ معلوم نیست ). 589نفیسی ، ص (نام شناختھ نیست و نامش در تذکره ھا نیامده است  این

از ) 9ص (اھدا کرده و در جایی ) 511ـ 498: حک (، آن را بھ محمدبن ملکشاه سلجوقی )13ص (ولی چون سراینده 
یاد  11)ـ10ص ( 501مدبن ملکشاه بھ اصفھان در و نیز از لشکرکشی مح) 485متوفی (ده سال پس از مرگ ملکشاه 

در قرن ششم ، نویسنده . کرده است ، احتمال می رود کھ مثنوی خود را در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم سروده باشد
از بھمن نامھ منظوم حکیم ) 92ص (و در جایی دیگر ) 2ص (مجمل التواریخ و القصص ، یک جا از اخبار بھمن 

مجمل التواریخ و (دانستھ است » ایرانشاه «ن ابی الخیر یاد کرده ، کھ بھار صورت درست این نام را ایرانشان ب
با توجھ بھ اینکھ داستان بھمن ). 30ـ26؛ قس ایرانشان بن ابی الخیر، مقدمھ متینی ، ص 4، پانویس 92، ص القصص
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، احتماالً )523ـ  522نید بھ صفا، ص رجوع ک(منطبق با بھمن نامھ روایت شده ) 54ـ  53ص (در کتاب مذکور 
؛ ایرانشاه بن ابی الخیر، مقدمھ 292رجوع کنید بھ ھمان ، ص (سراینده بھمن نامھ ھمان ایرانشاه بن ابی الخیر است 

درباره مرگ زال در ) 92ص (با این حال ، بیتی کھ نویسنده مجمل التواریخ و القصص ). عفیفی ، ص دوازده ـ سیزده 
بر ھمین . ھ چاپی ، کھ امروزه در دسترس است، وجود نداردبھمن نامھ ایرانشان ذکر کرده ، در بھمن نام عھد دارا از

گفتھ است کھ داستان بھمن را ) 151ص (سراینده کوش نامھ . ، شاید در انتساب بھمن نامھ بھ او جای تردید باشداساس
                                                                         . گمان ھمو سراینده بھمن نامھ است نیز بھ شعر درآورده و بی

، ضمن مدح سلطان محمد، گفتھ است )12ـ9ص (سراینده در دیباچھ . ھ شامل یک دیباچھ و چھار بخش استبھمن نام
ھ دست میرمودود، یکی از کھ از کردار او، بھمِن اسفندیار را فرا یاد آورده و این داستان را سروده است ، و آن را ب

، خواستھ است کھ نزد شاه جھت او پایمردی از حسین علی ، یکی از اعیان طوس بزرگان سپاھی ، برای شاه فرستاده و
در آغاِز برخی از نسخھ ھای خطّی بھمن نامھ ابیاتی ھم در مدح ). ص (کند؛ و از شاه صلھ درخواست کرده است 

ص (بھ گفتھ صفا ). ، ص پانزدهعفیفی ایرانشاه بن ابی الخیر، مقدمھ(است  آمده) 487متوفی (محمودبن ملکشاه 
سراینده، آن را در عھد محمود سروده و پس از مرگ او، در عھد برادرش ، محمد، در کتاب تجدید نظر ) 295ـ294

نُسخ [واژه ھا در  ضمن تأیید اینکھ اختالف کاربرد ) ایرانشاه بن ابی الخیر، مقدمھ ، ص شانزده (عفیفی . کرده است
، می گوید کھ بھ قراین بھمن نامھ مشھود است ؛ و این ، تجدیدنظر سراینده یا دیگران را در آن نشان می دھد]  مختلف

.           د محمود، پسر او، صورت گرفتھ است، تجدیدنظر در دوران پس از سلطان محمد، و ظاھراً در عھزبانشناسی
                                             

و می گوید کھ او بھ پایمردی رستم، با ) 23ـ19ص (در بخش نخست کتاب ، بر تخت نشستن بھمن را شرح می دھد  
و او ) 40ـ39ص (کتایون دلباختھ غالمی بھ نام لؤلؤ بود ). 65ـ26ص (کتایون دختر پادشاه صوِر کشمیر، ازدواج کرد 

و خود بھ تشویق ) 74ـ71ص (بھ فریب کتایون اختیارات ُملک را بھ لؤلؤ سپرد را با خود بھ دربار بھمن برد و بھمن 
بھمن بھ ). 114ـ75ص (ھمسرش شھر را برای شکار ترک کرد و آنگاه لؤلؤ و سپاھیان بر حکومت بھمن شوریدند 

مصر،  و بھ یاری نصر حارث ، شاه) 135ـ114ص (مصر رفت و در آنجا با دختر پادشاه مصر، ھما، ازدواج کرد 
ـ 181ص (در پایان این بخش ، پس از رسیدن خبر کشتھ شدِن رستم بھ دست َشغاد ). 179ـ 178ص (ایران را فتح کرد 

در بخش دوم ، بھمن بھ کین خواھی پدرش ، اسفندیار کھ بھ دست ). 185ص (، بھمن بھ سوکواری می نشیند )184
ھ بار با فرامرز، پسر رستم ، می جنگد و ھر سھ بار و س) 192ـ191ص (رستم کشتھ شده بود، بھ سیستان می رود 

و بار چھارم پیروز می گردد و زال را در قفس ) 265ـ234، 219ـ204ص (شکست می خورد و ھزیمت می کند 
و دختران رستم ، بانوگشسب و زربانو، بھ ھندوستان نزد ) 339ص (و فرامرز را بر دار می کند ) 321ص (زندانی 

در بخش سوم ، بھمن بھ جستجوی دختران رستم می پردازد و ). 335ـ 331رجوع کنید بھ ص (ند شاه کشمیر می گریز
در (، آذربرزین در این بخش). 405ـ402ص (می شوند آنھا سرانجام پس از نبرد تن بھ تن با سپاھیان بھمن ، اسیر او 

کھ بھمن او را ھم بھ بند می کشد ) 413ص (پسر فرامرز نیز بھ داستان وارد می شود ) برزین آذر: متن بھمن نامھ 
و ھنگامی کھ ) 446ص (در بخش چھارم ، بھمن ھمھ اسیران سیستان را، جز آذربرزین ، آزاد می کند ). 416ص (

و آذربرزین را از بند می ) 465ـ463ص (آذربرزین را بھ ساری می برند، رستم تور با سربازان بھمن می جنگد 
پس از چند نبرد سخت ، بھمن می ). 474ص (می آورند و بھ جنگ بھمن می روند رھاند و آن دو، سپاھی فراھم 

، ھما را بر تخت در پایان این بخش بھمن). 585ـ  572ص (اما سپس آنان با ھم آشتی می کنند ) 566ص (گریزد 
ص (ی شود بھمن روزی با آذربرزین بھ شکار می رود و با اژدھایی روبرو م). 594ـ  592ص (پادشاھی می نشاند 

، با اژدھا می جنگد و در کام او اسیر می گردد؛ از آذربرزین یاری می خواھد، اما وی اعتنا نمی کند و اژدھا )596
                                       .      و بدینگونھ او کین مرگ پدر را از بھمن می گیرد) 601ص (بھمن را می بلعد 

 
رجوع (نیز آمده ، اما در مقایسھ با بھمن نامھ ، بسیار کوتاھتر است ) 353ـ343، ص 6ج (داستان بھمن در شاھنامھ 

بھمن در شاھنامھ شخصیتی نیمھ افسانھ ای و نیمھ : و با آن تفاوتھای اساسی دارد، از جملھ ) 523کنید بھ صفا، ص 
) 320، ص 6سی ، ج فردو(یکی دانستھ شده است ) ق م  424ـ464: حک (تاریخی است و با اردشیر درازدست 

؛ برای دلیل یکی شمرده شدن بھمن با اردشیر، پادشاه ھخامنشی ، در اساطیر زردشتی 4ص (چنانکھ در زنِدبھمن یَْسن 
نیز چنین است ، اما در بھمن نامھ ، او ھمان ) 568، ص 1ج (و تاریخ طبری ) 159، ص 1رجوع کنید بھ بھار، ج 
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ھما دختر بھمن است کھ بھمن با او ) 352، ص 6ج (در شاھنامھ . ای است اردشیر نیست و صرفاً قھرمانی افسانھ 
 568، ص 1قس طبری ، ج (را با فرزندی کھ از بھمن آبستن بوده ، جانشین خود خوانده است ) ھما(ازدواج کرده و او 

، دختر شاه مصر  اما در بھمن نامھ ھما، ھمسر بھمن) ذکر کرده است » خمانی «کھ نام دختر و ھمسر بھمن را  569ـ
ھمچنین در بھمن نامھ از ساسان پسر بھمن یاد نشده است کھ چون بھمن پادشاھی ). 135ـ114رجوع کنید بھ ص (است 

؛ فردوسی ، ھمانجا؛ 569، ص 1طبری ، ج (را بھ ھما بخشید، از پدر رنجید و انزوا گزید و نََسب خود را پنھان کرد 
؛ مجمل التواریخ و 568، ص 1طبری ، ج (دشاھان ساسانی بھ او منسوب اند و پا) 32مجمل التواریخ و القصص ، ص 

اینھمھ نشان می دھد کھ مرجع سراینده بھمن نامھ با شاھنامھ و کتابھای تاریخی قرون اول ). 33ـ32القصص ، ص 
بیات شاھنامھ را با اما با این حال ، او متأثر از سبک گفتار فردوسی است ، چنانکھ برخی ا. اسالمی ، یکی نبوده است 

رجوع کنید بھ ایرانشاه بن ابی الخیر، مقدمھ عفیفی ، ص ھفتاد و ھفت ـ ھفتاد و (اندکی تغییر در کتاب خود آورده است 
در مقایسھ بھمن نامھ با شاھنامھ و روایتھای اساطیری و حماسی ایران پیش از آن ، رواج نامھا و روایتھای ). ھشت 

، 366ـ365ص : مثالً بانوگشسب (و آنچھ از پھلوانیھای زنان ) 296کنید بھ صفا، ص  رجوع(سامی در بھمن نامھ 
در این ) 520ـ  519، 514، 509ص : ؛ دختر بوراسب 132ـ131، 117ـ 116ص : ؛ ھما404ـ402، 391ـ 389

         .                                                                کتاب آمده، شایان توجھ است 
رحیم ). 828، ستون 1مشار، ج (ش ، بھ اھتمام رستم بن بھرام تفتی در بمبئی چاپ سنگی شد  1325بھمن نامھ در 

عفیفی نیز آن را براساس نسخھ ھای خطی کتابخانھ موزه بریتانیا و کتابخانھ ملی فرانسھ و نسخھ چاپی بمبئی مقابلھ و 
                                                     .ش در تھران منتشر کرد 1370تصحیح ، و در 

 
ش ؛ ھمو، کوش نامھ، چاپ جالل متینی،  1370ایرانشاه بن ابی الخیر، بھمن نامھ ، چاپ رحیم عفیفی، تھران : منابع

ش ؛ زند بھمن یسن، تصحیح متن،  1362ش؛ مھرداد بھار، پژوھشی در اساطیر ایران ، تھران  1377تھران 
ش؛ ذبیح هللا صفا، حماسھ سرایی در  1370سی، برگردان فارسی و یادداشتھا از محمدتقی راشد محصل ، تھران آوانوی

تاریخ االمم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراھیم ، : ش ؛ محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری 1374ایران، تھران 
. ن . ، چاپ م 6مھ فردوسی ، متن انتقادی، ج ؛ ابوالقاسم فردوسی ، شاھنا] 1967ـ1962/ 1387ـ1382[بیروت 

ش ؛ خانبابا مشار، فھرست  1318؛ مجمل التواریخ و القصص، چاپ محمدتقی بھار، تھران 1967عثمانوف ، مسکو 
 10، ش 1، آینده، سال »جمالی مھریجردی «ش؛ سعید نفیسی ،  1355ـ1350کتابھای چاپی فارسی ، تھران 

.     ش 1340ـ1336پ مظاھر مصفا، تھران محمدھادی ھدایت ، مجمع الفصحا ، چا ؛ رضاقلی بن)1305اردیبھشت (
                                                  

                                                                                                        /                      مھران افشاری / 
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بوده است ) نشا(شھر زیر زمینی کشف شده در کپادوکیھ دارای نام ایرانی نِسا   

در مرکز ترکیھ قرار گرفتھ است و این شھر زیرزمینی ) یعنی روستای چاھھای عمیق( درینکویو گفتھ شده است
ازه ای بزرگ است کھ میتواند آن بھ اند. متری زیرزمین ساختھ شده است ۸۵طبقھ در عمق  ۱۳مکشوفھ در آن در 

این شھر در دوران اوج تمدن ایران پیش از اسالم . سکنھ را بھ ھمراه احشام و غذایشان در خود جای دھد ۳۰،۰۰۰
ھنوز معلوم نیست زرتشتیھا چرا این شھر زیرزمینی . ساختھ شده و آثار زیادی از مظاھر زرتشت در آن پیدا شده است

دانشمندان میگویند با تکنولوژی امروز ساخت آن دھھا سال . ار از چھ چیزی ساختھ بودندرا و برای چھ منظوری و فر
 .طول میکشد و آن را ھم ردیف اھرام مصر میدانند

یعنی محل آسودن در پایین و زیر زمین و یا  سا-نیکھن ایرانی مرکب است از  در زبانھاینشا  یانِسا نام شھر ھیتی 
بدین شھر زیر زمینی خود  مغان ناحیھ کپادوکیھت بھ نظر میرسد این نامی بوده باشد کھ اس) یعنی جای پایینی( شا-نی

با شھر غالباً بھ خطا  جایگاه این شھر بر روی نقشھ ھای تقریبی، کمی شرقی تر تصور و ترسیم گردیده و . داده بودند
ت کھ ضمن آنھا شخصی موسوم بھ پیدا شده اس) کانش باستانی( کول تپھسھ لوحھ در . کانش یکی گرفتھ شده است

در دست است کھ سر گذشت مبارزات خود و پدرش را برای نیل بھ ) کایسری( کوسارافرزند پیت خاناس پادشاه  آنیتاس
. شرح میدھد) ھاتوساس( حاتی، زالپووا، پوروش خاندا، ساالتی وارا و نساقدرت در مقابل شھرھای رقیب بھ نامھای 

شاه آنیتاس، . ویران گشت و لعنت شده اعالم شد) پایتخت دولت ھیتی(آخرین شھر . ر شدنداین شھرھا بھ سھولت مقھو
یکی دانستھ ) کول تپھ( کانشانتقال داد کھ گروھی آن را با نسا پس از در ھم شکستن مخالفان، محل اقامت خود را بھ 

است کھ در ھمان درینکویو  زمینی شھر زیر ھمین) نشا(نسا در حالی کھ مسلم بھ نظر میرسد شھر زیر زمینی . اند
 .عھد آنیتاس و اخالف وی ایجاد شده باشد و خود مغان کپادوکیھ در ایجاد این شھر زیر زمینی سھم اساسی نداشتھ اند

 .است محل خانھ ھای با دوام و مقاومدر پھلوی بھ معنی  کت پتوکھیعنی  کپادوکیھنام کھن  پارسیھیئت 

ستانی فاقد نقش و نگار و نوشتھ است چھ مغان از سنت روایات شفاھی بھره می جستھ اند و تعجبی ندارد کھ این شھر با 
و ) مھر(میثره پرستنده ایزدان  مغان کپادوکیھچنانکھ از روایات یونانیان و رومیان بر می آید . تن بھ کتابت نمی داده اند

در وندیداد از  ورجمکرددر روایات اوستایی مربوط بھ  چنانکھ می دانیم. بوده اند) الھھ آتش( آذرو ) وارونا( اھورامزدا
مؤبدان سخن بھ میان آمده است کھ می تواند اشاره بھ ھمین شھر زیر زمینی ) شاه مؤبد(= شھر زیر زمینی جمشید

شاه آخرین پاد( آستیاگداماد و ولیعھد  سپیتمھھمان ) شاه موبد تاریخی ایران(تاریخی  جمشیدگرچھ . بوده باشد کپادوکیھ
در . بوده است) رغھ زرتشتی( مراغھو ) ورجمکرد( شوشی قراباغبوده است و مراکز حکومت محلی اش شھر ) ماد

. معرفی شده است ھوم عابدو ) شیواسخن دارای سرودھای با ارزش( گودرز کشوادگانشاھنامھ وی بیشتر تحت القاب 
نقش اساسی داشتھ  کنار مراغھدر ) فراسیاب تورانیا( مادیای اسکیتیدر دستگیری  )کیخسرو(کی آخسارو او در عھد 

زریادر و ) تیگران، حاکم ارمنستان و ماد سفلی( مگابرن ویشتاسپ) دختر آستیاگ( آمی تیدااز وی و ھمسرش . است
) کورش بزرگ(کورش سوم زاده شده بودند کھ در عھد حکومت ) زرتشت سپیتمان، حاکم آذربایجان و اران( سپیتاک

 .منتقل شد بلخو  گرگانر خواندگان یا برادر خواندگان کورش محل فرمانروایی ایشان از آنجا ھا بھ بھ عنوان پس

شاه مؤبد خود معنی لفظی نام وی یعنی ) خشئت-جم( جمشیدچنانکھ گفتھ شد دلیل انتساب این شھر زیر زمینی بھ 
اسکیث، بھ یونانی ( اسکیتو  مغو  گبر و جمچھ نامھای روحانیون کھن ایرانی و سکایی یعنی . بوده است صاحب جام

. بوده است مؤبد دارنده جام آیینی شراب ھومجملگی بھ معنی ) ُسکوره، اسکالو، اسالو( اسکولوو ) یعنی جام و پیالھ
 . را برای ایرانیان ساختھ اند عجمعنوان ) جام، الجم( جماعراب از روی کلمھ 

.م. ق 1290امپراتورى ھیتی در    
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 معنی نام اَِوستا و واحدھای آن

بھ معنی اساس و بنیان و متن اصلی سنجیده اند در ) اوپستاک( اوپستارا بھ حدس با کلمھ  اوستاایرانشناسان غربی نام 
و ) کلمات سحر آمیز و معجزه گر بعالوه عالمت نسبت اون= ھ افساز ریش( افسونصورتی سھ کلمھ اوستایی و پھلوی 

-اود( افدستاو ) اندیشھ=  منجدا کردن بھ بخشھای شایستھ و بستھ ھای پیوستھ و = افسابیات شعر، از ریشھ ( افسمن
بق مطا( "افس"یا ھمان  "اوس"مرکب از دو جزء  اوستایعنی ستایش شگرف و موزون نشانگر آنند کھ کلمھ ) ستا

بھ معنی ستایش می باشد یعنی آن در  "ستا"یعنی بیت شعر موزون و ") ف"بھ " و"قاعده قابل تبدیل بودن حرف 
بھ معانی  ستا-اَوَ و اََوستا از سوی دیگر در پارسی باستان کلمات  .است اشعار شگفت و عالی ستایشمجموع بھ مفھوم 

عاید میشده  نوشتھ شده بر روی چرمر ھم و ترکیب آنھا معنی یعنی در مجموع این دو لفظ در کنا. است نشاندنو  چرم
  نگاشتھ گاو  پوست  ھزار قطعھ  دوازدهاوستا را بر از اینجاست کھ در روایات زرتشتی کھن گفتھ شده است کھ . است

ی بھ سال محمد بن جریر طبری متوف). 56  ، ص گشنسپ  ؛ نامھ تنسر بھ42  ، ص نامھ رجوع کنید بھ ارداویراف(بودند 
ھجری در مروج الذھب ھمین روایت مکتوب بودن اوستا بر 346ھجری قمری و نیز مسعودی متوفی بھ سال  310

بوده نوشتھ بر روی چرم بھ طور ساده ھمین  اوستابر این پایھ اساس معنی . روی دوازده ھزار پوست گاو را آورده اند
سرودھای دینی شفاھی زرتشتی بھ ھم رسیده و از ترکیب آنھا نام یعنی نام متعالی خود ) ستا-افس( افد ستااست کھ با 

اگر این معنی دوم نمی بود آن بھ ھر نوشتھ بر روی پوست اطالق میشد و نام خاص کتاب دینی . زاده شده است اوستا
 .زرتشتیان نمی گردید

ان اَنباء عربی بھ معنی دانشھا و آگاھی ھا آورده است کھ باید ھم نبااَ را  اوستاابوریحان بیرونی در آثارالباقیھ نام دیگر 
وی اضافھ میکند  .دانش گرفتھ میشده است یعنی ویستیاَ  ۀدر عھد ساسانی از ریش ستاوِ اَ در این صورت کلمھ . بوده باشد

   ".لغت این کتاب با تمام کتب جھان مغایرت دارد"

 ستا-اوسمتواتر در وسط کلمھ " س"ینجا دو حرف در ا: گفتنی است ستا-اوسبا  اوستادر ارتباط با این ھمانی بودن 
در باب نام . را برای اوستا شناسان مشکل ساختھ است اوستاتبدیل بھ یک حرف شده و این امر تفسیر و تبیین معنی 

بر اثر ) ستا-یعنی صور دیگر اوس( فدستایا ااودستا ساکن در وسط کلمھ " د"اوستا حتی می توان از حذف شدن حرف 
در وسط کلمھ در جوار حرف نسبتاً مشابھھ " س"و " ث"بھ " د"عمال و امر ساده شدن یا قاعده تبدیل حرف کثرت است
 .مشاھده میکنیم) بھ معنی جایگاه(نظیر این تبدیل را در رابطھ کلمات ھمخانواده کث، کده، کت و گاس . سخن گفت

را از روی برھان قاطع و صحاح الفرس ) اودستا( افدستابھرام فره وشی در لغت نامھ خود فرھنگ لغات پھلوی کلمھ 
آورده ) اود( افدوی در زیر کلمھ . را در نیافتھ است اوستابھ خوبی توضیح داده است ولی ارتباط واضح این کلمھ با لفظ 

 :است

عجب شگفت و عجیب و ت...افد : در برھان قاطع این کلمھ بھ صورتھای زیر آمده است. افد، شگفتی آور، جالب، عجیب"
. بھ معنی ستاینده و ستایش کننده باشد و بھ معنی شگفت و عجب و تعجب ھم ھست... باشد و ستایش کننده را گویند؛ افتد

مرکب از افتد کھ عجب ... افتدسنا. ستایش عجب و نیکوترین ستایش و حمد خدای عزوجل باشد بھ زبان پھلوی...افدستا
. عجب و نیکوترین ستایش و بندگی و بھ معنی حمد خدای تعالی ھم ھست یعنی ستایش،. و ستا کھ ستایش و بندگی باشد

 .شگفتی کردن و تعجب نمودن باشد... افدیدن

افد شگفت بود و . افدستا بھ فتح ھمزه و سکون فاء و کسر دال کلمھ ای پھلوی است: در صحاح الفرس چنین آمده است
جز از ایزد تو ام خداوندی کنم «: و عم نوالھ بود، دقیقی گفت ستا، ستایش و معنی مجوسی کلمھ ستایش خداوند جل جاللھ

در خبر درست ) ستایش(فره وشی بعد نظر اشتباھی خود را در مورد جزء دوم یعنی ستا ". »از دل بھ تو بر افدستا
 .میگیرد) ایست(برھان قاطع و صحاح الفرس وارد می نماید و آن را عالمت صفت عالی پھلوی 
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بھ ( آویستیکلمھ اوستایی ) نوشتھ بر روی چرم(سوای لفظ پارسی اوستا  اوستادر باب ریشھ نام ، چنانکھ اشاره شد
ھم ) بھ معنی ستایش و پرستش، حاوی مفھوم یسناھا و یشت ھا( اوپستیو کلمھ سانسکریتی ) معنی دانش و آگاھی

ی بگذاریم، در این صورت پایھ ھمان یعنی اشعار و سرودھای دین) گاثاھا( گاتھاولی اگر اساس را بر . مطرح ھستند
بھ ھر صورت بھ نظر میرسد نام اوستا در . میگردد ستایش اشعار شگفت انگیزیعنی ) ستا-ستا، افس-اوس ( ستا-اود

) بھ ھم پیوستن( قََرنیعنی  قرآنجالب است کھ ریشھً عربی کلمھً . برایند ھمین نامھای متشابھ ذکر شده، پدید آمده است
بھ معنی پیوند و  ھاتیعنی  گاثایعنی نام بیت ) بھ ھم پیوستن و بستن( پسیعنی ) اشعار افسون کننده( افس نیز با ریشھً 

و بھ معنی ابیات مرتبط با ھم یعنی ترجمھً  قرنحالت جمع  قرآنبر این اساس . بستگی و بستھً کالم موزون یکی است
 :می باشد ھاتو  گاثا

 جبربھ محمد خبر میدھد کھ احادیث نام وی را ) ایرانی(لیم قرآن توسط فرد عجمی از شایعھً تع سورهً نحل قرآن103 ۀآی
 ھاتنیز از ترجمھ  قر آناین وزین ترین سند در این باب است کھ خود نام . آورده اند سلمان فارسیو یا ) گبر، مغ(
یعنی  ان -رئو-گائو) جمیع(اخذ شده است و با کلمھ مرکب اوستایی ) سرودھای دینی( گاثاو ) بستھ کالم موزون(

 بین النھرینیو  یمنیدر نزد ایرانیان ) ستا، اوستا-ستا، اوس-افس( افدستایعنی لفظ مترادف  سرودھای با شکوه نیایش
محمد پیامبر اسالم منکر . گویند گورانیمی دانیم کھ ُکردان سرودھای سنتی عالی خویش را اکنون نیز . پیوند داشتھ است

این آیات «:ما میدانیم کھ آنھا میگویند:"از برای توضیح افزوده است کھ صرفاً با آن عجمی نشده ولی این رابطھ تعلیمی 
است، ولی این ) غیرعربی(= عجمیدر حالی کھ زبان کسی کھ این را بھ او نسبت میدھند » را انسانی بھ او تعلیم میدھد

 ". زبان عربی آشکار است) قرآن(

از عبدہلل بن مسلم حضرمی آمده کھ خاندان او را دو غالم بود از «: از این قرار استمطابق تفسیر طبری اصل ماجرا 
یکی را یسار، ]. نادرست کلمھ عیر بھ کودک ۀترجم[کھ ھر دو کودک بودند ] یمنیعنی از کاروان [ عیرالیمناھل 

گاھی ) ص(و پیامبر خدا] منی بودندیعنی از ایرانیان مسیحی ی[این دو تورات میخواندند . مینامیدند) گبر( جبردیگری را 
در پاسخ اتھام ایشان ! کنار ایشان مینشست، کافران قریش گفتند، محمد آنجا مینشیند تا چیزی از آن دو کودک بیاموزد

در حالی کھ زبان » این آیات را انسانی بھ او تعلیم میدھد«:ما میدانیم کھ آنھا میگویند:"خداوند تعالی این آیھ را نازل نمود
تفسیر (» "آشکار است زبان عربی) قرآن(است، ولی این ) غیرعربی(= عجمیکسی کھ این را بھ او نسبت میدھند 

 ).، سورۀ نحل103طبری، ذیل آیۀ

آنچھ متعلق را بھ معنی ) ی -ران -گائو( گائورانیاوستایی -کلمھ ُکردی و پھلوینظر بھ کلمھً فارسی سخنران می توان 
چنانکھ . بوده است گائورانیھمین  قرآنبر این پایھ صورت ایرانی اصلی نام . ر گرفتاست، در نظ سرود خوان بھ

بگیریم، در این ) عالمت جمع یا نسبت( ان -)با شکوه( رئو -)سرود( گائواشاره اگر آن را مرکب از اجزاء اوستایی 
) ستا-ستا، اوس-ستا، افس-داو( ستا-افدصورت معنی آن ھمان سرودھای با شکوه دینی و حماسی میگردد کھ مترادف 

یعنی ستایش شگرف می باشد کھ البد ھم در باب سرودھای حماسی و ھم در مورد سرودھای دینی بھ کار می رفتھ 
مسلماً در عھد ساسانی و ایران باستان پیش از آن، این برداشتھای انتزاعی متفاوت در نقاط مختلف ایران و خارج . است

سرود (ُکردان  گورانیاز نام اوستا بھ عمل می آمده است کھ از این میان کلمھ ) ی احرار یمناز جملھ پیش ابنا(از ایران 
 .یادگار اصیل تری است) و نغمھ

) ، یعنی سرودھای دینیگاثاھا( گاتھاکھ واحد فصلھای ) ھا، ھائیتی( ھات: گفتنی استاوستا  متون در باره واحدھای
واحد وندیداد  فرگرد،و ) ھمھ سروران(= ویسپردواحد  کرده،. موزون است است بھ معنی پیوند و بستگی و بستھً کالم

 یشتبھ نظر میرسد کلمھ . ھر دو بھ معنی ستایش و پرستش می باشند یسناو  یشت .نیز بھ معنی باب و فصل ھستند
مراسم ای صرفاً در مورد آموزه ھ) پرستش( یسناو واژهً ) وقایع حماسی و تاریخی( حماسھ ھادر مورد ) ستایش(

 .بھ کار می رفتھ است پرستش دینیو  ستایش

 .بھ معنی قانون ضد دیوان است) ویدیودات( وندیداد
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منتقل شد؟) برکھ(آتش آتشکده آذرگشنسب در چھ زمانی و از کجا بھ شیز   
 

، ھروم، )شھر واقع در بلندی( برزهشھری کھ در سمت کوه و سھند و شھر مراغھ دارای آتشکده بوده است نامھای آن 
را جنب کوه سھند و  آذرگشنسبکتب پھلوی مکان . ذکر شده است) محل علفزار یا محل موجود گزنده( گزنایا  جزنق

را در حوالی مراغھ نشان داده است و ) گزنا( جزنقیاقوت حموی مکان ویرانھ آتشکده این حوالی یعنی شھر ویران شده 
محققان با . گار آن تصاویر خورشید و ماه و ستارگان حک شده استدر منابع بیزانسی گفتھ شده است کھ در نقش و ن

در اخبار منابع بیزانسی و جغرافی نویسان اسالمی خلط ) جزنق( گزنابا ) تخت سلیمان(افراسیاب  گنجکیکی انگاشتن 
رار داشتھ ق سھنددر جھت کوه  مراغھقدیمی در شھرستان  ذرگشنسبلذا بھ راحتی می توان گفت کھ آ. مبحث نموده اند

 .است

پیر . نشستھ بودم چیکاننگارنده بھ ھنگام تحصیالت ابتدایی روی سکوی سنگی جلو مسجد روستای زادگاھی خود  
بود و تنھا نشستھ و احتیاج بھ صحبت داشت برای ) اسدهللا آصف(مردی بھ نام پاشا کھ در سابق چاروادار خان روستا 

را کھ در تزئین قسمت بیرونی جنوبی و آجری مسجد بھ  لعاب سبزبا  ابدارآجرھای لعمن کودک دبستانی توضیح داد کھ 
واقع در ) منسوب بھ اسب شاھی(= کایین گبھکار رفتھ است بھ دست خود با االغھای پدر ارباب روستا از زیارتگاه 

دو جنب جنوبی و نگارنده اغلب بدین آجرھای پختھ لعابدار واقع در . اراضی روستای علمدار بدینجا حمل نموده است
درست در جنب غربی این مسجد قرار دارد و فاصلھ بین ) حال خانھ برادرم(چون خانھ ما . غربی مسجد خیره میشدم

 .       آنھا تنھا عرض سھ متری کوچھ بین آنھا است

فند خود بھ درس می خواندم خودم را برای چراندن چند گوس چیکاندر سالھای بعد کھ ھنوز در مدرسھ ابتدایی روستای 
حرفھای چاروادار پاشا و نیز حرفھای یاقوت حموی در مورد تصاویر ماه . سوی زیارتگاه ویران شده کایین گبھ رساندم

شایع بود کھ سقف معبد را . و ستارگان بر آتشکده آنجا را بھ عینھ در قطعھ ساروجھای ویرانھ کوره ای شکل آن دیدم
احمد غالباً بیل و . ای پیدایی گنج شکافتھ و آن ویرانھ را ویرانھ تر نموده بوداحمد نامی از اھالی روستای علمدار بر

کلنگ بھ دست در اراضی روستای علمدار کھ پر از ویرانھ ھای خانھ ھای معدوم شده و بعضاً با آجرھای پختھ بود می 
پدرم ھم میگفت . ری میکردگشت و از اراضی آنجا کھ نشانگر یک شھر باستانی کامالً ویران شده بود، سکھ جمع آو

پسر خالھ لنگم عبدالرحمان از اھالی روستای قره بالغ ھنگام عبور از رودک این روستا کوزه ای حاوی طال پیدا "
سالھای بعد تاروردی از اھالی روستای چیکان برای ساختن ." نموده بود و با آن در بازار شھر مراغھ مغازه خریده بود

پایھ ای آن بھ چیکان نمود و سرانجام در موقع جاده سازی باغداران روستاھای علمدار و  پل شروع بھ آوردن سنگھای
محل ( کاراجیکدر جنوب این معبد محل پر باغی است بھ نام . کیم نوا آن را آن معبد را با بردزیل کامالً ویران نمودند

 .ویان می شناختندو این معلوم میدارد کھ چرا آتشکده  آذرگشنسب را مخصوص جنگج) جنگجویان

دارای حکایتی بسیار ) وارث آجرھای رنگی لعابدار آتشکده آذرگشنسب یا کایین گبھ( چیکانخود محل مسجد روستای 
متر عرض و طول مسجد محوطھ شیبداری داشت کھ ما در زمستان در 7جالبی است جنب غربی مسجد روستا با حدود 

می خواندم پسر دایی مادرم حاجی ایمان مباشر روستا برای تکمیل سفر  سالی کھ من ششم ابتدایی. آنجا ُسر می خوردیم
در موقع کندن بنای جدید . حج خود دستور داد کھ از آنجا یک قسمت در طول مسجد بھ بنای قدیمی مسجد اضافھ نمایند

ه دایی مادرم کھ با دو مھر بزرگ از سنگ سفید رستی از آنجا بیرون آمده بود من کھ از مدرسھ بدانجا رسیدم اسد نواد
بیل و کلنگ در جنوب پی قسمت جدید الحاقی مسجد وایستاده آنھا را با شور و شوق فراوان بھ من نشان داد سالھای بعد 

زمانی کھ بھ دانشگاه تبریز وارد شدم و مدتی در . بود پھلوی وحروف اوستایی در یافتم کھ خطوط روی قاعده آنھا بھ 
محل ( روستای چیکاندر یافتم کھ ) جلد دوم کتاب گزارش یشتھای وی(روی آثار پورداود از . این باب مطالعھ کردم

کتاب پھلوی دینکرد است کھ کتاب اوستای عھد ساسانی در آنجا نگھداری میشده  شی چیکانھمان ) سدھای روستایی
است کھ پر از دخمھ ھای  بھ معنی جا است لذا بی تردید شیچیکان ھمان چکان حالیھ شی چیکاندر نام  شیجزء . است

بی جھت نیست کھ در اواسط قرن سوم ھجری موسی بن عیسی کسروی و حسن بن علی ھمدانی . متروکھ زرتشتی است
 .برای اطالع از تواریخ کتب پھلوی و اوستایی بھ شھر مراغھ سفر کرده بودند
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یعنی آتش ( ماجشنسفو اما  آتش : " دھند کھ ابن فقیھ ھمدانی در کتاب البلدان و حسن بن محمد قمی در تاریخ قم خبر می
شاید ھم خسرو پرویز [ انوشیروانآذربایجان بود،  برزهً است بھ موضع  آتش کیخسروکھ آن ) آذرگشنسب بزرگآتشکده 

در حال آن نظر و فکر نمود و آن را بھ شیز ] کھ مدتی در شیز اقامت کرده و بھ آبادانی و استحکام آن پرداختھ بود
زیرا کھ این آتش بھ نزدیک ایشان بسیار . کھ اولین موضعی است، از مواضع آن ناحیت، حمل کرد) مانتخت سلی(

فرشتھ موکل  ماجشنسفدر کتاب مجوس چنین یافتھ ام کھ بر آتش : "حسن بن محمد قمی می افزاید." محترم بوده است
خوانند ھمچنین ملکی  سبالنحیت کھ آن را ھمچنین فرشتھ ایست و بھ کوھی از آن نا) شیز، تخت سلیمان( برکھاست و 

پس انوشیروان گفت، مرا دست نمی دھد کھ آتش . است و این فرشتگان مأمورند بھ تقویت و تمشیت صواحب جیوش
بھ سبالن نقل کنم تا این سھ آتش یکجا جمع شوند و اما من آتش ) شیز یعنی محل تراوش آب( برکھو آتش  ماجشنسف

 ."قل کنم تا ھر دو ملک یکدیگر را معاونت کنندماجشنسف بھ آتش برکھ ن

توسط ھراکلیوس امپراطور بیزانس در جنگ با خسروپرویز ) گَز، برزه، ھروم( گزنابھ احتمال بسیار ویرانی شھر 
چھ در منابع بیزانسی گفتھ شده است کھ امپراطور بیزانس در این جنگ شھرھای پر نقش و نگار . صورت گرفتھ است

از گفتار فوق در باب تصاویر خورشید و ماه و ستارگان بر . را ویران کرد) تخت سلیمان( گنجکو ) گزه( گزکھبھ نام 
و توضیحات یاقوت حموی و منابع بیزانسی در  گزناساروجھای بھ جای مانده بر آتشکده آذرگشنسب یا ماگشنسِب شھر 

ی آید کھ خسروپرویز نقش و نگار خورشید و چنین بر م) شیز( گنجکباب نقش و نگار مشابھ و شکوھمند آن در شھر 
جزنق، ( گزناشھر ) ماگشنسبِ ( آتشکده آذرگشنسبِ را بھ تقلید از نقش و نگار ) گنجک، برکھ( شیزماه و ستارگان شھر 

بھ شھر شیز نھ ) ماگشنسب( آذرگشنسبو این خود دلیلی است بر اینکھ انتقال آتش آتشکده . پدید آورده بوده است) برزه
ھ کتابھای البلدان و تاریخ قم میگویند، در عھد خسرو انوشیروان صورت نگرفتھ است بلکھ این امر در عھد چنانک

آمده است چھ  خسرو پرویزبھ سھو بھ جای نام  خسرو انوشیروانیعنی در این رابطھ نام . خسروپرویز اتفاق افتاده است
بھ شھر شیز رسید، در آنجا آتشکده بزرگی است کھ تا  ر رفت تاتپادشاه خسرو پرویز پیش: "اصمعی بھ صراحت میگوید

در مدت یک ماه با . خسرو پرویز در این معبد پیوستھ ستایش نمود و سپاه خود را بیاراست. بھ امروز بر پا است
در حالی کھ ما خبری را از مسافرت انوشیروان بھ ." سپاھش در آنجا بیاسود و آذوقھ فراھم کرد و بازارھا مرتب ساخت

 .در دست نداریم گزناو ) گنجک( شیزھمین نواحی 
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، چاکر و نوکرریشھ فارسی کلمات خدمتکار  
 

را خود زمانی کھ اعراب بر سرزمین پھناور ایران مسلط شدند، کلمات فارسی و پھلوی روز مره قابل تصریف در زبان 
منسوب بھ ( َھِدمھاز جملھ این ھاست کلمھ اوستایی . دبھ صورت معرب در آوردند کھ خیلی از آنھا ھنوز شناختھ نشده ان

"ِ ه"از آنجایی کھ حرف . است) خانھ=کارگر و نوکر خدمت کننده در مان( مانیھاست کھ معادل کلمھ اوستایی ) خانھ
 خوپاوستایی کھ در پھلوی تبدیل بھ  ھوومیشده است نظیر " خ"اوستایی در سر کلمات در پھلوی تبدیل بھ حرف 

تلفظ میگردید و الجرم ھمین کلمھ است کھ اعراب مھاجر و  خدمھمی بایست در پھلوی  مھدِ ھَ شده است، لذا  )خوب(
. را نیز از تصریف آن بھ صورت اسم مفعول ساختھ اند مخدومگرفتھ و کلمھً  خادمحاکم آن را حالت جمع کلمھ مفروض 

بھ معانی خلخال، ساق، حلقھً مردم و  َخَدمةاصیل عربی  در حالی کھ کلمھ. این کلمھ و مشتقات آن در قرآن موجود نیست
بنابراین کلمھ . از اصل پھلوی نداشتھ است َخِدمةتسمھ چرمی است کھ بھ مچ شتر می بندند و آن ربطی با کلمات معرب 

ر در پیش از آمدن اعراب وجود داشتھ است کھ در ادامھ گفتا خدمتکارو  َخِدِمکارر بھ صور خدمتکافارسی مرکب 
 .توضیح آن بھ تفصیل داده خواھد شد

کسی است کھ او باید وظیفھ ای را کھ "پیدا کرد کھ بھ معنی  ِکِرثرَ -َچرِ در لغات اوستایی می توان  چاکربرای ریشھ کلمھ 
از تلخیص ھمین کلمھ اوستایی عاید گردیده است کھ خود مرکب از  چاکریعنی واژه ". بدو سپرده شده است، انجام دھد

در این رابطھ کلمھ . است) انجام دادن= َکرانجام دھنده، از ریشھ ( کرثرهو ) رفتن، آمدن، از جان گذشتن( َچرِ  اجزاء
 .موجود است) انجام دادن= چاکَرِر، انجام دادن چیزی، از ھمان ریشھ َکر( چاخَررِ اوستایی ساده تری نیز بھ شکل 

ترکی و مغولی بھ حساب آمده می توان ریشھ ای از زبانھای نیز کھ در فرھنگ معین کلمھ ای  نوکرحتی برای کلمھً 
قائل شد کھ بھ معنی کسی  است کھ با وسایل معاش یا  نواکاربھ صورت ) سغدی و خوارزمی و ختنی(ایرانی و سکایی 

ھ را لغت نامھ دھخدا با توجھ بھ فرھنگنامھ ھای فارسی و بیت شعری از سلمان ساوجی این کلم. برای معاش کار می کند
خود کلمھ فارسی برده ریشھ در کلمھ ورده اوستایی و گرده  .ایرانی دانستھ ولی از ریشھ آن سخنی بھ میان نیاورده است

 .پارسی باستان و ورتک پھلوی دارد کھ بھ معنی کارگر ھستند

لم بھ نظر میرسد مس. نیز در فرھنگنامھ ھای فارسی اصل و اساس ایرانی آن را نشان میدھد خدمتکثرت استعمال کلمھ 
 خدمتو تلخیص آن بھ صورت ) یعنی پیشھ و شغل کارگر خانھ( ئیتی-َخِدمھدر خود زبان فارسی این کلمھ بھ صورت 

 :کھ عربی اصیل گمان شده است، می خوانیم خدمتدر فرھنگ دھخدا در توضیح کلمھ . وجود داشتھ است

تیمار و تعھد و . ی از سر بندگی و دلسوزی برای کسیجام عملان .پرستاری و تعھد و تیمار) ع اِمص] (خ ِ م َ [. خدمت
بشادی خرام و : احمد را گفت امیر : ؛ انجام کاری نیک در حق کسیمرافقت: حق کسی دلسوزی و نیکو خدمتی در

امیر ). تاریخ بیھقی. (دار و خدمت پسندیده نمای ھشیار باش و قدر این نعمت بشناس و شخص ما را پیش چشم
و ھرکھ از خدمتکاران خدمتی شایستھ ). تاریخ بیھقی. (بحرمت خدمتھای گذشتھ این زن را سخت نیکو داشتی. ...مسعود
. خدمتی حریص گردند ، در حالت او را نواخت و انعام فرمودندی بر قدر خدمت او تا دیگران بر نیکنکردی بواجب

  ).کلیلھ و دمنھ( .تخدمت موجب عداو... توان داشت کھ گمان ). نوروزنامھ ٴ خیام(
 

 حرمت بیست سالھ خدمت من
 خاقانی .تو نگھدار، کو نمیدارد 
 

 نیست بر مردم صاحبنظر
 نظامی .تر خدمتی از عھد پسندیده

 
 خدمتم آخر بوفائی کشد
 نظامی .کشد ھم سر این رشتھ بجایی

 
           :امثال -
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نست و از آن این خواھند کھ چون پرستار و خادمھ زنا ؛ تعبیری مستعمل در زبان...)امروز( خدمت خانھ با فضھ است
علیھا کھ در آن هللا انجام کنم و ماٴخوذ از شبیھ وفات حضرت فاطمھ است سالم ا غایب است ،من بجای او کارھای خانھ

 .)حکم دھخدا از امثال و. (اوکارھای خانھ را یک روز در میان با فضھ ٴ خادمھ بخش وقسمت می فرمود حضرت
  :یفرمانبر. نوکری. بندگی. ریزاو. چاکری||

 چنان بخدمت او ازعوار پاک شوند
 فرخی .نبھره اندر گاه بدان مثال کھ سیم

 
 فرخی .خدمت سلطان بیم است و خطر
 فرخی . خدمت سلطان بر دست گرفت

  کسی کز خدمتت دوری کند ھیچ
 عسجدی .گردا بر اودشمن شود گردون

 
 .)تاریخ بیھقی. (خدمت ھر یک بشناس 

 تن خویشی ای بھوش و ترا پادشاهتو 
 ناصرخسرو .تمیز و خاطر و اندیشھ و سخن خدمت

 
  گر تو ز بھر خدمت رفتی بھ پیش میران

 ناصرخسرو . قبائی تو از در قفائی اندر غم
 

 .)کلیلھ و دمنھ. (خلل بھ کارھا راه یابد اگر بیھنران خدمت اسالف را وسیلت سعادت سازند،
 نکرده ست جمع کس ھرگز

 عبدالواسع جبلی .سلطان و اختیار یان خدمتم
 

 .)گلستان سعدی. (کھ توقع نعمت از تو دارد سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار: گفت 
 . ؛ بھ چاکری قیام کردن ایستادن بھ خدمت -
. ت درآمده اندامروز کھ آرمیده اند این قوم و بھ خدم اکنون :پیوستن بھ خدمت. ؛ فرمانبری کردن بھ خدمت درآمدن - 
 .)267تاریخ بیھقی ص(
 .آنکھ پیشکار کسی ایستد انجام آنرا. چاکر .؛ نوکر پیش خدمت -
 .دل بر فرمانبرداری نھادن. ؛ چاکری پیشھ کردن خدمت برگزیدن -
لف یادداشت بھ خط. (فالن ده سال در خدمت فالن پادشاه بود :در چاکری. ؛ در نوکری در خدمت -  .)موٴ
 .بلوازم فرمانبرداری قیام کردن. بندگی کردن. ؛ بچاکری ایستادن بستنکمر بخدمت  -
  :مھیای فرمانبرداری شدن. آماده ٴ چاکری شدن. ؛ آماده ٴ بخدمت شدن دربستن میان خدمت -

  نامرادی را بجان دربستھ ام
 خاقانی.دربستھ ام خدمت غم را میان

 
. بندگی نمود بھ نزدیک منوچھر فرستاد و اوخدمت... دنامھ این عھ :گوش بفرمانی. فرمانبرداری. اطاعت. طاعت||
). تاریخ بیھقی. (نایافتھ... سعادت خدمت این را من شمتی از آن شنوده بودم بدان وقت کھ نیشابور بودم). تاریخ بیھقی(

 خدمت در موازنھ و کدام). کلیلھ و دمنھ. (و را بھ اخالص و مناصحت پیش گیرمخدمت ا ... اگر قربتی یابم): دمنھ(گفت 
و بدانند کھ طاعت ملوک و خدمت  ).کلیلھ و دمنھ. (ده اھل بیت را ارزانی فرموده استاین کرامت آید کھ در غیبت من بن

 .)کلیلھ و دمنھ. (پادشاھان فاضلتر است
  گردن من وامدار خدمت اوست منم کھ

 خاقانی .کھ گردن ملکان زیر وام او زیبد
 
  :جناب. نزدیک. نزد. ضرحم. حضرت. حضور. پیشگاه||

 مرا گفت کھ می خواه و بخدمت مشو امروز
 فرخی .برد کھ من بدھم حقی بھ محالی گمان

 
  آز گر بر تو غالب است مترس

 تاز سوی آن خدمت مبارک
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 آب آن خدمت شریف کشد
 فرخی .آتش آرزو و آتش آز

 
  مایھ ٴ راحت و آزادی دربندان

 منوچھری . چو فرزندان خدمتش را ھنر و جود
 

  وگر ازخدمتت محروم ماندم
 منوچھری . انامل بسوزم کلک و بشکافم

 من بر آن آمدم بخدمت تو
 .)از حاشیھ ٴ فرھنگ اسدی نخجوانی(فاخری  . تا برآید رطب ز کانازم

سوی ھ خدمت آنجای آمد و خلعت و نواخت یافت و با این دو مقدم بھ ھرات رسید بھ سالمت ب چون امیر در ضمان
امروز ). تاریخ بیھقی( .و اولیاء حشم وجملھ اعیان لشکر بخدمت درگاه پیوستند). تاریخ بیھقی. (خویش بازگشت یتوال

). تاریخ بیھقی. (واجب کند کھ بر این نام کھ دارد بماند بفرمانی کھ ھست کھ از خدمت و دیدار خداوند دور خواھد ماند،
بود  این بزرگ را کنیزکی). تاریخ بیھقی. (مت والیت دنیا برابر ننھدخداوندرا بھمھ ٴ نع بنده یک روز خدمت و دیدار

بخدمت وقت رفت و قصھ  طاھر بمظالم نشست آن کنیزک روی بربست وهللا فصیحھ قصھ ای نوشت و آن روزکھ عبدا
 .) نوروزنامھ ٴ خیام... (بداد و گفت 

 
 یک زخم افتاد گر شاه دوشش خواست دو

 دتا ظن نبری کھ کعبتین داد ندا
 یاد آن زخم کھ کرد رای شاھنشھ

 ابوبکر ازرقی .در خدمت شاه روی بر خاک نھاد
 

او را بھ خدمت خواند و بھ مشاھدت وی ). کلیلھ و دمنھ. (مجال نیفتد تو می خواھی کھ کسی دیگر را در خدمت شیر
 .)ترجمھ ٴ تاریخ یمینی( .استیناس نمود

 
 کافرم کافر ار بخدمت تو

 خاقانی .دل من آرزو نمی دارد
 

  کھ بھ دل پیش خدمتم دائم
 خاقانی. مسافتھاست گرچھ اندر میان

 
 جھان بخدمت او چون قلم سجود کند

 خاقانی .دین بکار می سازد کھ کارش از قلم
 

  وه کھ گر من بخدمتش برسم
 )طیبات(سعدی  . بمقدارش خود چھ خدمت کنم

 
. اما بنده امیدوارست کھ در خدمت صالحان تربیت پذیرد). گلستان سعدی( .فرستاد) ص(طبیبی حاذق بخدمت مصطفی 

 .)گلستان سعدی(
در این دو  یکی :نزد کسی رسیدن. بمجلس کسی آمدن. پیشگاه آمدن بھ. بحضور رسیدن. ؛ بحضرت آمدن بخدمت آمدن -

). تاریخ بیھقی. (بھرات بخدمت مسعود آمد اینجا... حاجت ). تاریخ بیھقی. (سھ روز چنان شوم کھ بخدمت توانم آمد
 .)تاریخ بیھقی. (بوخش و حدود ھبلک رفت بی علم وی بوده است جواب وزیر نبشتھ کھ او بخدمت می آید و آنچھ

 
نماز دیگر بخدمت  :در حضور کسی بودن. بودن در خدمت کسی.؛ مالزم انجام کارھای کسی شدن بخدمت ایستادن -

 .)تاریخ بیھقی(اید نوشت در این باب ؟ سوی خانان ترکستان چھ ب: بودم و مرا گفت ایستاده
  :نزد کسی رفتن. شرفیاب شدن. درآمدن بر کسی. کسی بار یافتن بھ پیشگاه. ؛ بحضور کسی رسیدن بخدمت رسیدن -

  اگربخدمت دست تو در رسد لب من
 خاقانی.چھ دستگاه نھم ز دست بوس تو یارب
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آنچھ از باغ من گل صدبرگ  : بھ مجلس کسی رفتن. نبھ پیشگاه کسی رفت. بحضور کسی رسیدن ؛ بخدمت رفتن -

 .) تاریخ بیھقی. (فرستادم و بر اثر بخدمت رفتم بخندید شبگیر آنرا بخدمت سلطان
تاریخ . (شبگیر آنرا بخدمت سلطان فرستادم صدبرگ بخندید آنچھ از باغ من گل : ؛ بحضور فرستادن فرستادن بخدمت -

 .)بیھقی
خواستم خدمت شما را بیازمایم یکی امرود را  من : وانی خطابی آمیختھ بھ اعزاز و احترامعن. سرکار .حضرت. جناب||

 انیس الطالبین. (حق این است کھ خدمت شما ما را پیدا کرده اید). الطالبین بخاری انیس. (نشان کردم و در طبق نھادم 
صحبت بتاٴکید و تحقیق این  ر در مجالسمرقده بتکراهللا خدمت خالفت پناھی خواجھ عالءالحق و الدین نورا). بخاری

اثناء خدمت امیر بر راه خطی کشیدند و فرمودند کسی از این  در این). انیس الطالبین بخاری. (معنی اشارت می کردند
 در این اثنا خدمت موالنا حمیدالدین شانی علیھ الرحمھ با جمعی بدان موضع). بخاری انیس الطالبین. (خط نگذرد

چندگاه در شاش می بوده  بقائھ می فرمودند کھ دیهللا ادام اهللا خدمت خواجھ عبیدا). س الطالبین بخاریانی. (رسیدند
امارت دستگاھی در روز وصول ایشان کھ داخل ایام  و جناب سلطنت پناھی و خدمت). مال عبدالرحمن جامی. (است

 اما خدمت ).275ص 3 حبیب السیر ج. (رستادندبر در قلعھ ایستاده جالدی بباال ف اواسط ذی قعده سنھ ٴ مذکوره بود سوار
. تصدی. عمل. شغل || .) رشحات علی بن حسین کاشفی... (موالنا یعقوب چرخی از حضرت خواجھ نقل کردند کھ 

. عمل).تاریخ بیھقی. (گفت توخدمتھای بانامتر از این را بکاری  : کار، عھده داری شغلی از مشاغل دیوانی. ماٴموریت
. خاکبوس . نماز. سجده). ءاز ناظم االطبا .) کورنش. تعظیم|| ). ناظم االطباء. (وزارت|| ). تھی االرباز من. (خدمت
                                                                                          :ادای احترام و رعایت شرایط ادب. تکریم

 
 چو بشنید رستم فروبرد سر

 فردوسی .تخت زر ودآمد ازبخدمت فر
 

 فرخی ... گفتم ای جان جھان خدمت تو بوسگکی است
 

 .)کلیلھ و دمنھ. (ندید چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره... شتر
 سوزنی . زمین ببوس و بکن خدمتی نخست از من

 
 )بوستان(سعدی  . بخدمت نھادند سر بر زمین

 
  ای صبا گر بجوانان چمن بازرسی

 حافظ .برسان سروو گل و ریحان را ت ماخدم
 
 .)بیھقی تاریخ. (و بفرصت بنده می فرستد با خدمت نوروز و مھرگان  : خدمتانھ. پیشکش. تحفھ. ھدیھ||

  کمینھ خدمت ھر یک ز تنگھ صد بدره
 مسعودسعد سلمان .خروار کھینھ ھدیھ ٴ ھریک ز جامھ صد

 
بدان از آفرین پرداختی پس بد موٴ و ). نوروزنامھ ٴخیام. (لت درآمدندی، خدمتھا پیش آورندیان دوبزرگ چون موٴ

نستانند و  قرضھ آنانکھ ھرگز دانگی زر بخود ندیده، بلکھ نان سیر نخورده بدان مشغول شدند کھ زر ب جوالھگان و
وت خدمت و رشھ کردند یا ب لباس و ترتیب خویش صرف میھ سالح و اسب نمی دادند تمامت بھ آنچھ قرض کردندی ب

حقی را  ماٴموری دھد تا ناحقی را حق وھ مالی کھ کسی ب. رشوت ||. )314تاریخ غازانی ص. (بھ امراء مذکور می دادند
مجرد ھ و طلغم اندک مایھ چیزی کم بود مانند خلیفتی و مصری و مغربی ب کھ ازعیار طالء جائر : اتاوه. پاره. ناحق کند

یا  س آن عیار را نوعی دیگر بازنمایند و متفحصان ما وقوف نداشتھ باشندحیل و تلبیھ و ب کنند آن اجازت بسیار کم
 یاد. (کتاب. مراسلھ. کاغذ. عریضھ. ھنام ||. )284از تاریخ غازانی ص. (تھ اھمال نمایند، صالح در آن استخدمتی گرف

لھ بت داش و دیگر ابواب چھ باید بازرسد کھ در باب امیر ابواحمد  و منتظر جواب این خدمتند کھ بزودی ):فخط موٴ
 .)123عتبة الکتبھ ص. (اصدی دوانیدن و استعالم حال کردننمود این خدمت نوشتن و ق واجب). تاریخ بیھقی. (کرد
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مطابق خبر ھرودوتاول سوم و داریوش  مبوجیھشجره نامھ ک  
 

 ھخامنش

| 

 چیش پیش اول

| 

 کمبوجیھ اول

| 

 کورش اول 

)وربانیپال پادشاه آشور فرستادآش| پسرش آروکو را بھ گروگان پیش(  

 چیش پیش دوم

)فرائورت در آمد |بھ اطاعت(  

) ھوخشتره( آریارمن سردار کی آخسارو )ھوخشتره(کورش دوم سردار کی آخسارو   ________   

|)                                                         کورشنامھ گزنفون|مطابق خبر (                   

کمبوجیھ دوم                                                                     آرشام                              

                                                                                                       |            |  

ویشتاسپ                            رش سوم                                           کو                           

                                                                                                      |            |  

داریوش اول                                                کمبوجیھ سوم                                            

زمان  کھ شاخھ کورش دوم آن از طریق لوح اکدی شجره نامھ فوق مطابق گفتارھرودوت در کتاب ھفتمش می باشد
ھشت تن پیش "با نوشتھ داریوش ھم در کتیبھ بیستون کھ می گوید  ھرودوت این گفتھ. کورش سوم تکمیل گردیده است

در ھر دو حالت، چھ منظور وی از این ( کامالً ھمخوانی دارد "از خاندان ھخامنش ھستم نھمینمن از من شاه بودند و 
غالب . )عده شاخھ ھخامنشی متعلق بھ خود داریوش بوده، چھ صرفاً منظور فرمانروایان اصلی ھخامنشی باشد

کمبوجیھ ، چیش پیش اول زرگ و کوچک کتیبھ بیستونایرانشناسان غربی بھ پیروی از ھرتسفلد و بندھای دو کتیبھ ب
  232 تا 228حسن پیرنیا در ایران باستان صفحات در حالی کھ . اندحذف کرده از این شجره نامھ  را  کورش اولو  اول

درست ذکر با توضیحات مفصلی این شجره نامھ را  167و 166ات حو محمد جواد مشکور در ایران در عھد باستان صف
در این الزم با توجھ بھ بندھای دو کتیبھ بیستون داریوش کھ بدون بحث و فحص  غربی ند ولی برخی ایرانشناسانکرده ا

ایشان با . انداز آن ساختھ ) با حذف کمبوجیھ اول، کورش اول و چیش پیش دوم(و نسخھ خود را  شجره نامھ شک کرده 
در بندھای دو ) چیش پیش اول و ھم نام چیش پیش دوم ھم نماینده نام( چیش پیشپدر  ھخامنشتوجھ بھ عنوان شدن 

کتیبھ بیستون تصور نموده اند کھ ھرودوت در خبر صریح خود کھ مطابق خبر داریوش در بند ھای چھار کتیبھ بیستون 
کمبوجیھ اول و کورش اول  بنوتدر حالی کھ ترتیب . سرھم بندی نموده است شاخھ کورشرا از  سھ تنھم ھست این 
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ش دوم و کمبوجیھ دوم در خبر ھرودوت وارونھ است؛ لذا در این شجره نامھ سرھم بندیی صورت نگرفتھ است و با کور
ھردوت شجره نامھ طوالنی فرمانروایان ھخامنشی را ذکر کرده است کھ در آن نامھای چیش پیش، کمبوجیھ و کورش  

کھ در کنار کارھای مھمشان در تاریخ ایران باستان این دستاورد منفی برخی ایرانشناسانی بزرگی است . تکرار شده اند
 . از این نوع اشتباھات گزاف ھم مرتکب شده اند

چنانکھ از کتاب . دیاکونوف و داندامایف و ریچارد فرای از جملھ پیروان این خطا و شبھھ پراکنھا در این راه بوده اند
این شبھھ و خطا ھرتسفلد ایرانشناس بزرگ آلمانی است دینھای ایران باستان ھنریک ساموئل نیبرگ بر می آید آغازگر 

کھ بدون توجھ کافی بھ تاریخ زمانی فرمانروایان ھخامنشی تصور کرده است کھ در خبر ھرودوت ھر دو شاخھ خانواده 
بگذریم کھ مجموعھ منابع . ھخامنشی با کمی بی دقتی سر ھم بندی گشتھ و در یک شجره نامھ طوالنی گنجانده شده است

اطالعات ناقص وی در عھد جنگ جھانی دوم برای قضاوت درست در باب این شجره نامھ کافی نبوده است خصوصاً 
کھ خود شبھھ و خطای ھرتسفلد از تناقض گویی آشکار بندھای دو و چھار کتیبھ ھای بزرگ و کوچک داریوش در 

 :بیستون آغاز گشتھ است

از  نھمینپیش از من شاه بوده اند و من  ھشت تنداریوش میگوید "کھ در آنجا در بند چھار کتیبھ بزرگ می خوانیم  
اما نویسندگان کتیبھ پیش از آن در بند دو )". بھ ترجمھ نولدکھ(ما شاھیم  یکی پس از دیگریھستم و  خاندان ھخامنش

پدر آرشام،  مرا پدر ویشتاسپ است، ویشتاسپ را: داریوش شاه گوید: "مطلبی را مغشوشی را بدین شکل آورده اند
این گفتارھا در کتیبھ کوچک بیستون ." آرشام را پدر آریارمن، آریارمن را پدر چیش پیش و چیش پیش را پدر ھخامنش

 .نیز تکرار شده اند

چیش ولی . نام داشتھ است ھخامنشاول واقعاً  چیش پیشاشتباه کاتبین کتیبھ بیستون از آنجا پدید آمده است کھ پدر  
بوده است نھ پسر ھخامنش، لذا نویسندگان کتیبھ بیستون کھ قادر  خاندان ھخامنشیصرفاً از  ش اولکورپسر  پیش دوم

گرفتھ اند و بدین ترتیب تعداد  پسر ھخامنشبھ عنوان  فرد واحدینشده اند، آن دو را از ھم  چیش پیش دوبھ تمییز این 
زرگ و ھم در بند چھار کتیبھ کوچک روی آن تأکید اجداد ھخامنشی سلسلھ داریوش کھ ھم در بند چھار کتیبھ ب ھشت تن

تن تقلیل یافتھ است و ھرتسفلد برای حل تناقض گفتار کتیبھ ھای بزرگ و کوچک بیستون در  پنجتن بھ  ھشتمیکند، از 
بدین نتیجھ می ) کھ گفتار صریح ھرودوت نیز صحت این بندھای چھار را تأیید می نماید(بندھای دو و بندھای چھار 

کھ خبر ھردوت و نیز خبر بندھای چھار کتیبھ بیستون از سر ھم بندی دو گروه شاھان ھخامنشی حاصل گردیده  رسد
فرزند  آشوربانیپالچھ کورشی کھ در عھد . است ولی این با تواریخ نخستین فرمانروایان سلسلھ ھخامنشی تناقض دارد

چیش پیش پدر  کورش اولبلکھ  کورش سومنیای  دوم کورشفرستاده بوده است نھ  گروگان بھ آشوررا بھ  آروکوخود 
 .  منقرض کننده آشور بوده است) ھوخشتره( کی آخساروسردار  کورشنامھ گزنفونبنا بھ  کورش دومبوده است و  دوم

ایتون، -ئون یا ثری-ثرائت( ثراتئونھھمانا عنوان ھخامنشی یاد شده از سوی ھرودوت درستی شجره نامھ  دلیل اوستایی
 فریدونیعنی  ثراتئونھ -کورشعنوان شاھنامھ ای . آمده است کورش سومبھ جای نام در اوستا کھ است ) سومین یعنی

و بر خالف تصور  است منسوب بھ دوست منشبھ طور ساده بھ معنی ھم ) فریتون کتب پھلویایتون، -فری(
یھ " ث"ر زبانھای کھن ایرانی تبدیل نیست چھ د ثراتئونھایرانشناسان غربی آن تصحیفی از لقب اوستایی وی یعنی 

دوست، =ھخا( ھخامنشیو  ھخامنشبا مترادف  فریدوننام  -لقب بدین ترتیب معلوم میشود کھ .اتفاق نیافتاده است" ف"
 کورش سومو  ھخامنشیکی شدن . بوده است کورش سومخانوادگی و سلطنتی است یعنی آن در واقع عنوان  )ی-منش

پیش و  پیشدایاندوره افتادن زمان وی بھ  و در روایات ملی کورش سومھ عقب رفتن تاریخ باعث ب فریدوندر عنوان 
 ؛استآخرین پادشاه ماد  آستیاگ ھمان مخاصم وی اژیدھاکدر حالی کھ . گردیده است) پادشاھان ماد( کیانیان از عھد

. ذکر کرده است آژدھاکصورت  کھ موسی خورنی مورخ ارمنی عھد بالش و فیروز ساسانی نامش را بھھمان آستیاگی 
 .بوده اند) داماد و پسر خوانده کورش( گائوماتھ بردیھو  وھیزداتھ بردیھ، کمبوجیھدر واقع ) کورش( فریدونسھ پسر 

علی القاعده درست است چھ کلمھ  قوچ دارای دوشاخ جنگیھم بھ معنی  کورشتوراتی و قرآنی  ذوالقرنینعنوان 
در فصل ھشتم کتاب دانیال . است بزکوھیو  قوچ وحشیلغت پھلوی بھ معنی  در" ک-کوروش"بھ صورت  کوروش

ھمانا کورش  قوچ وحشیداستان جنگ قوچ وحشی و بزکوھی ساختھ شده و از  کورشنبی در تورات از این معانی نام 
 .اسکندر مقدونی ارائھ گردیده است بز کوھیھخامنشی و از 
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آفرین در لغت اوستایی بھ ترتیب بھ معنی  ثراتئونھو ) فریدون( آفریدونیعنی  کورشعناوین شاھنامھ ای و اوستایی 
در پیدایی  آستیاگاز ھمین روی است کھ ھرودوت در ھنگام بیان خواب . نیز می باشند رودخانھ منسوب بھو  شده

بھ معنی نام این بھ وضوح اشاره ". از شکم ماندانا چندان آب برفت کھ ھمدان و ھمھ آسیا غرق شد: "می آورد کورش
 .است سیالب درخشانیعنی  اوش -کورکورش در مفھوم 

 
معلوم میشود کھ ) از ریشھ َگر، یعنی جایی کھ آب از آنجا روان میگردد، کوه( گئیرینظر بھ معنی لفظی کلمھ اوستایی 

عنی کورو ی کوروشیعنی جزء اول نام . در اصل صورتی از ھمین کلمھ  گئیری بوده است) کور، سیالب( کوروکلمھ 
) کورش(یعنی در مجموع نام کوروش . مخفف کلمھ شی اوستایی یعنی جا می باشد" ش"در اساس بھ معنی کوه و حرف 

 شکا-کورولذا این نام می توانست معادل و صورتی از کلمھ مرکب . در اصل بھ معنی بزکوھی و قوچ وحشی بوده است
در پھلوی بھ معنی قوچ وحشی آمده  کوروشککھ بھ صورت البد ھمین کلمھ است . یعنی بزکوھی وحشی گرفتھ شود

 .ایزد جنگ بھ شمار می رفتھ است بھراماست کھ یکی از صور 
 

= فرزند مخلوق آتش پیشوای آماردان( آترادات پیشوای مردانفرزند  کورشدر باب اینکھ چرا در خبر کتسیاس 
باید از تفسیر  آمده است،) مخلوق آتش( آگراداتش، بھ شمار رفتھ و در خبر استرابون نام اصلی خود کور) آدمکشان

با این مؤبدان . استدرخشان و  سوزانعاید شده باشند کھ در لغت اوستایی بھ معنی  اوشجزء دوم نام کوروش یعنی 
یعنی درھم شکننده ستمگران و رستم و گرشاسپ ملقب بھ (آترادات پیشوای آماردان را با  کورشتفسیر خواستھ اند کھ 

پیوند دھند کھ با کشتار محاصره کنندگان ) کیکاوس(سومین پادشاه ماد  خشثریتیقھرمان معروف دوره  یعنی )زنانراھ
از این روی است کھ . ایران را برای نخستین بار در تاریخ مستقل ساختھ بود آمل مازندرانآشوری در پای حصار شھر 

 .یعنی مازندران و گیالن تصور شده است ورنھگوشھ سرزمین چھار) فریدون، کورش( ثراتئونھدر اوستا زادگاه 
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 ای ایرانی است واژه ،شنبھ
 

اما . لغتی سامی است شنبھتردید کرده اند چرا کھ تصور نموده اند کھ خود  جشن چھارشنبھ سوریدر باب منشأ ایرانی 
ربط داده شده ) استراحت( تبّ شا کلمھ عبری لغت نامھ دھخدا شنبھ بدر : تحقیق بیشتر این تردید را بر طرف می سازد

بھ معنی قطعھ و بریده، زخم، شیار و بخش  یھوَشَن مئکلمھ ای بھ صورت  24و  10، یشت اوستااست در حالی کھ در 
بھ نام  شنبھجالب است کھ در منتھی االرب نام روز . آمده است کھ بھ وضوح ریشھ اوستایی این کلمھ را نشان میدھد

 .نامیده شده است شیارسی آن مترادف فار
 

برای خود پدید آورده ) ھفت( شبعیا  شبّتبھ نظر میرسد ایرانیان این واژه را بھ قیاس و الھام از کلمھ سامی و عبری 
 شنبھً اوستایی بھ  شن مئویھگفتنی است کھ در تبدیل . بوده اند ولی از نظر ریشھ لغوی با آنھا بھ کلی متفاوت بوده است

و بر (نظیر تبدیل بام  بھ بان  ؛قابل تبدیل بوده اند" ب"و " ن"ترتیب بھ بھ " و"و " م"اوستایی و پھلوی  حروف فارسی
 .تبدیل شده است" ب"بھ " و"بھ وساطت حرف " م"بعالوه در زبان فارسی خود حرف  .و وھرام بھ بھرام ) عکس

 
سین از قدیم از تمدن سومری و بابلی و دیگر سامیان بی تردید ایرانیان تقسیم بندی ساده ایام ھفتھ را نظیر سنت ھفت 

نزد ایشان جا نیفتاده  امشاسپندانسمت بین النھرین با خود داشتھ اند و تالش مغان در کار سخت شمردن ایام ماه بھ نام 
ی بھ وجود دبیران  آرامی در امپراطوریھای ایران پیش از اسالم و ھزوارشنھای آرامی در نوشتجات پھلو. بوده است

 .وضوح گویای آن ھستند

 .است بار یاد شده ۱۲۰ھای ھفتھ و چھارشنبھ بیش از  در شاھنامھ از واژه

 ستاره شمر گفت بھرام را       کھ در چھار شنبھ مزن گام را

ھ از آنجایی کھ شاھنامھ را یکی از دالیل نگھداری زبان و فرھنگ پارسی میدانیم، بعید است کھ آفریننده بھترین شاھنام
 .ایران، ابوالقاسم فردوسی بدون ھیچ دلیلی و از روی ناآگاھی از آن استفاده کرده باشد

 :گفتار ناقص و ابتدایی لغتنامھ دھخدا در باب شنبھ و ریشھ آن از این قرار است
 
ھفتھ است و تا  نام اولین روز ایام). برھان. (نام روز اول ھفتھ باشد. شنبذ. شنبد ۞ )اِ ] (ب ِه ْ  / ب ِ /َشم ْ ب َ [. شنبھ"

    . از کلمھ ٴ عبری َشبَّت. ول ھفتھ روز ا). آنندراج ) (انجمن آرا. (و آن را شنبد با دال نیز گفتھ اند. شش روز مکرر شود
لفیادداش. (َسْبت    :)منتھی االرب. (شیار؛ نام روز شنبھ : )ت موٴ

                          
                                                                                                            آدینھ بسر برده شد آید شنبھ تا چو

 . فرخی . تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال
 
  انده میراث ز جّدانش از پارینھم

 . منوچھری . شنبھ و آدینھ شوخگن گشتھ ، از
 

 شنبھ آنجا کھ قسم شنبھ بود
 . نظامی .آن بھ بود و آن دگرھا چنان کز

 
 فکر شنبھ تلخ دارد جمعھ ٴ اطفال را

 ."صائب . بی اندیشھ ٴ فردا خوش است عشرت امروز
 .تلفظ عربی آن بھ صورت شنبة در لسان فارسی زبانان عاید شده است مسلم بھ نظر میرسد ھیئت شنبد نام شنبھ از
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یکی بودن زرتشت سپیتمان با سپیتاک سپیتمانھرتسفلد مبنی بر  ۀنظری بسطشرح و   
 

و  سپیتاکو  زرتشتباستانشناس و ایرانشناس بزرگ آلمانی بر اساس نام پدر و نام خانوادگی ای  ھرتسفلد ارنست امیل
ولی این نظر بسیار جالب وی در . این ھمانی این دو را در عھد جنگ جھانی دوم اعالم داشتھ است خبلمحل حکومتشان 

گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری "نگارنده بعد از تدوین . محافل علمی مورد توجھ و کنکاش قرار نگرفتھ است
بر  47بند  612میخائیلویچ دیاکونوف، صفحھ تألیف ایگور  تاریخ مادبدین نظر دقیق وی در حواشی فصل ھفتم " ایران

دالیل یکی  .سال است کھ ھر روز بیش از روز پیش بھ درستی این نظر واقف میشوم 15خورد نمودم و اکنون بیش از 
 :در سھ بند از این قرار است زرتشت سپیتمانو  سپیتاک سپیتمانبودن 

دختر آستیاگ ازدواج کرده بود و از او دو پسر بھ اسامی  ی تیداآمداماد و ولیعھد آستیاگ با  سپیتمھکتسیاس می گوید  -۱
بعد از کشتھ ) شاھنامھ فریدون( کورش سوماینان در عھد . داشت) فرد سفید( سپیتاکو ) درنده نترس، ببر( مگابرن

) واندگییا برادر خ(، بھ مقام پسر خواندگی کورشبھ دربار  آمی تیداو حمل شدن توسط کورش  سپیتمھو  آستیاگشدن 
حاکم  گائوماتھ بردیھکتسیاس جای دیگر  .انتخاب شدند دربیکان بلخو  گرگاندر آمدند و بھ ترتیب بھ حکومت  کورش

 .است گائوماتھ بردیھبا  سپیتاک سپیتماناین بھ معنی اینھمانی . آورده است آمی تیدابلخ را پسر 

ر و پدر بزرگ مادریشان در کجا حکمرانی داشتند؟ خبر پیش تر در عھد پد) پسران سپیتمھ و آمی تیدا(این دو برادر 
زئیری وئیری، دارای دعاھای ( زریادرو برادرش ) سگ وحشی، ببر ،ویشتاسپ( ھیستاسپخارس میتیلنی در باب 

 سفلیکشور  و مادمعلوم می دارد کھ این دو بھ ترتیب در  ویشتاسپ ھخامنشیبزرگ و  کورش، در عھد )کھن
شاھنامھ و اوستا در این رابطھ . فرمانروایی داشتھ اند) آذربایجان و اران( والیات جنوب قفقازو ) ارمنستان و کردستان(

 .یاد نموده اند) دارای دعاھای کھن( زریرو ) گشتاسپ( ویشتاسپو برادرش تحت اسامی  ویشتاسپاز این 

از این . نامیده است گائوماتھ سپنداتھ، کمبوجیھ و آغاز حکومت کورشرا در عھد  حاکم بلخکتسیاس جای دیگر  -۲
 .می رسیم سپیتمھسر پپیتاک سو ) اسفندیار(گائوماتھ  سپنداتھموضوع بھ مطابقت 

در  سپیتمھمعلوم میشود کھ خود  ارانو  آذربایجانو  ماد سفلی یعنی  سپیتمھاز محلھای دو گانھ فرمانروایی پسران  -۳
 آستیاگدر ھمین نواحی بھ عنوان نائب السلطنھ ) اژیدھاک( آستیاگو پسرش ) کیخسرو، ھوخشتره( کی آخساروعھد 

گودرز  ،ھوم عابد، )شاه مؤبد( جمشیدبھ القاب وی یعنی  سپیتمھدر شاھنامھ بھ جای نام . حکومت می نموده است
 .بر می خوریم) خوب چھر( ھجیرو ) شیوا سخن دارای سرودھای با ارزش(کشوادگان 

ابتدا در عھد پدرش و  پدر بزرگ مادریش ) سپیتاک سپیتمان( "سپیتمھپسر  تاکسپی"بنا بر این معلوم میگردد کھ 
آستیاگ حاکم آذربایجان و اران بوده است بعد مکان فرمانروایی وی در عھد کورش بزرگ از آن نواحی بھ پیش 

رغھ دا در بوده است کھ ابت زرتشت سپیتماندربیکان بلخ منتقل شده است کھ این ھمان ویژگیھای محلھای حکومت 
 .برده شده است بلخفرمان رانده و بعد مقر فرمانروائیش از آنجا بھ  )مراغھ(زرتشتی آذربایجان 

داماد و ( گائوماتھ بردیھاز سوی دیگر ھمان زریادر  سپیتاکما در اینجا افزون بر استنتاج ھرتسفلد، معلوم نمودیم کھ 
بر  مرکز بلخاز  وه یزداتھ بردیھو برادرش  بوجیھ سومکمو  کورش سوماست کھ بھ نیابت از ) پسر خوانده کورش

 حاکمچھ مطابق خبر صریح کتسیاس در شمار سپاھیان وی بھ عنوان . امور شمال غربی ھندوستان نظارت داشتھ است
در عھد سفر جنگی کمبوجیھ بھ مصر نائب گائوماتھ بردیھ . سواران و فیالن ھندی ھم حضور داشتھ اند دربیکان بلخ

وه یزداتھ چون شایعھ خبر مرگ کمبوجیھ در مصر بھ ایران رسید وی بعد از مالقات . نھ وی در ایران بوده استالسلط
در جنوب فارس، حکومت خود را با اصالحات اقتصادی و بخشش سھ سالھ مالیاتھا بر امپراطوری ھخامنشی  بردیھ

جان خود را از  کودتای داریوشرش در جریان پسر کوچک تنومند کو وه یزداتھ بردیھو  ویولی . رسمی اعالم نمود
ھم کھ از  کمبوجیھبھ  اتھام برادرکشی .دروغین را گرفتند) تنومندھای(=بردیھ ھایدست داده و از سوی وی عنوان 

در . سوی داریوش صورت گرفتھ نشانگر آن است کھ خود کمبوجیھ ھم در آغاز کودتای داریوش قربانی شده است
 .خوردند دریغ ،گائوماتھ بردیھاز قتل  آسیاھمین بس کھ ھرودوت میگوید ھمھ در  نزد مردم ،دیھگائوماتھ برمحبوبیت 
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یعنی  ھندو  بلخاز سوی دیگر مطابق شواھد زیر شاھزاده محبوب مردم سمت  سپیتاک زرتشتیا ھمان  گائوماتھ بردیھ
مستتر شده و  گوتمھ بودانام مستعار  در آنجا تحت داریوشاست کھ در ّجو حکومت خشن  بامیان وگوتمھ بودای بلخ 

 یھودای جلیلی فرزند زیپوراییچنانکھ بعداَ . تحت این عنوان شھره جھانیان خصوصاً در جنوب و شرق آسیا گشتھ است
 .در اسرائیل زیر سلطھ رومیان دارای چنین وضعیتی گردید عیسی مسیحمعلم انقالبی یھود تحت عنوان مکتوم 

 :ان گائوماتھ زرتشت استھمدر اصل گئوتمھ بودا 

چنان کھ دیدیم بنا بھ خبر یونانیان باستان از جملھ ھرودوت و پورفیریوس، گائوماتھ زرتشت در قرن ششم پیش از میالد 
بھ ویژه مردم آسیا وی را بسیار دوست داشتھ و او . آفاق بوده است ۀکھ بھ قرن تشکیل ادیان باستانی معروف است شھر

بنابراین، در اینجا این سؤال منطقی پیش می آید کھ بپرسیم کھ مردمان سمت آسیای میانھ و ھندوستان . را می پرستیده اند
 باختر و چین وی را تحت چھ نام و نشانی می شناختھ اند؛ خصوصاً با علم بر این کھ وی ّمدتی در آن سمت و سوی، در

ھمانجا کھ بعداً مرکز اصلی بودائیگری شده . ده استسکونت داشتھ و در آنجا ھم رھبر سیاسی و ھم رھبر دینی بو) بلخ(
 ۀدر آن قرار گرفتھ بوده است ؛ ھمان معبد بودایی زرتشتی کھ نظامی در اسکندر نام نوبھار بلخبود و معبد معروف 

 :خود در مورد آن چنین سروده است

 بھ طوفان شمشیر چون آب کشت         بھ بلخ آمد وآذر زردھشت

 کز و تازه گل را دھن تلخ بود          بلخ بود بھاردل افروز در 

 صمنخانھ ھایی چو ّخرم بھار   پری پیکرانی در او چون بھار 

نبوده  گائوماتھ زرتشتتاریخی کسی جز  گوتمھ بودایشواھد و دالیل لغوی و تاریخی روشنی معلوم می دارند کھ خود 
صورت دو مکتب جداگانھ ای درآمده و درھر دو حالت آن از است کھ بعداً آیینھایشان در شرق و غرب فالت ایران بھ 

در ای جا دالیل خود را در باب یکی . فالت ایران بھ تبعید رفتھ و در شکل بودایی آن در شرق آسیا شکوفا شده است
 :بودن بودا و زرتشت بھ اختصار ارائھ میدھیم

. می باشد روشن وسفید نیز بھ معنی سپیتاک یعنی است و اسم اصلی زرتشت دانا و   روشنو  منّوربھ معنی  بودا -۱
دانای سرودھای ( گائوماتھو ) سرودھای دینی حافظ، یعنی ”گاتھا”دانای( ئوتمھاگافزون بر این لقب مھّم ایشان یعنی 

 از سوی دیگر سرودھای) گاثاھا(می دانیم کھ گاتھا . ھم یکسان است) نگھبان سرودھای دینی( پاتی زیتیا ھمان ) دینی
 .بھ شمار می آیند) اشترا یعنی دانای سرودھای کھن-زرتوشترا، زرتو(دینی خود زرتشت 

بھ وضوح با اسامی والدین ) دانای بزرگ( مھامایاو ) مخلوق دانا و پاک تن( سود دھودانایعنی  بودانام والدین  -۲
ماه تولد ھردو . مطابقت دارد) نددارای بینش نیروم( آمیتی داو ) دانای سفید رخسار( سپیتمھیعنی  زرتشتسپیتاک 

بھ لغت ایرانی مترادف بوده، بھ معنی واقع در پیچ رودخانھ  دارجھ زبرهو  رومبینیفروردین وروستاھای زادگاھی آنان 
 .می باشند

ھر دو در قرن ششم پیش از میالد در سمت شمال ھندوستان و شرق فالت ایران فعالیّت روحانی سیاسی داشتھ و  -۳
 .اسامی یکسانی داشتھ اند) سرور دانا( اھورمزداو ) خالق دانا( برھمایعنی  معبودشان

مطابق اخبار منابع بودایی و ایرانی شھر زادگاھی این ھردو رھبردینی در محل تجمع جنگجویان قرار داشتھ کھ در  -۴
ی کوه پر برف در اینجا ھمان کوه منظور از ھیمالیا یعن. واقع شده بود) ھیمالیا، سھند(= نزدیکی آن کوه مرتفع و پربرفی

 .بلخ قرار گرفتھ است) دیرمرکزی( نوبھارنزدیک نپال بھ جای  بھاریعنی  والیت زادگاھی بودا. آذربایجان است سھند
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پیوستھ است؛ متقابالً ) خاک سرخ( کاپیالویستوو شھر سکیا  ۀبودا با قبیل گوتمھمّحل فعالیّت سیاسی و فرھنگی  -۵
سکاییان برگ ھئومھ، ( سرزمین سکاییان دربیکی،  گائوماتھ زرتشتیونانی و ایرانی ناحیھ ساتراپی  مطابق منابع کھن

) شھر بخت و اقبال (= بلخو خود  بلخدر نزدیکی ) شبورگان، یعنی جایگاه شاه یا سرخ رنگ( سوروگانھو شھر ) دریھا
 .شھر بلخ جاری است شرقدر سمت  سرخابافزون بر این می دانیم رودی بھ نام . بود ه است

یعنی  گائوماتھ زرتشت ۀبھ وضوح یادآور مّحل دخم) کوھستان مردم نیک بخت( کوسینا گارامّحل مدفن بودا یعنی  -۶
کاسیان باستانی و  ۀدر ناحی) یعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شھرستان ھرسین باختران(  سیکایا اواوتی

بھ صورت کوسیان نیز ذکر گردیده ) اسالف لران(تذکر است کھ نام کاسیان قابل . می باشد) سنگ کن(مادھای سگارتی
 .برجای مانده است) یعنی مردم آسوده(نام کاسیان در نام لران بختیاری و نام شاھنامھ ای ارمائیل  ۀترجم: است

آمال سوسیالیستی افکار و نوعی دارای  گائوماتھ زرتشتبودایی ماھایانای ژاپنی ھا گئوتمھ بودا را نظیر  ۀفرق -۷
و  گفتارنیک، پندارنیکافزون بر این کھ این ھردو تعلیمات اخالقی اساسی خود را بر روی سھ اصل . معرفی می نماید

گفتنی است کھ . خرافھ پرستی و مردم فریبی بوده اند عالوه براین کھ ھردو مخالف ایجاد معابد. بنیاد نھاده اند کردارنیک
دیگری نزد برھمنان  ۀزرتشت تحت نام گئوتم گائوماتھمعھذا . ک بیگانھ محسوب می شدبرھمنان ی ۀبودا برای طبق

قسمتی از وداھا معرفی شده باید ھمان گائوماتھ زرتشت باشد  ۀچون گئوتمھ نامی کھ بھ عنوان سرایند. بومی شده است
فرد ( انگیراسچنین لقبش یعنی و ھم) دشمن، بھرام ۀکشند( راھوگنھچھ عنوان مناسب فرمانروایی خانوادگی وی یعنی 

. است) یعنی دارای تن بزرگ( تنائوکساربھ وضوح یادآور لقب گائوماتھ زرتشت بلند قامت یعنی ) باشکوه و تنومند
. می باشد) اھورامزدا، در مقام ایزد دانایی و آتش( و برھما ) آذر، ایزد آتش(سرودھای ودایی وی از جملھ درباب آگنی 

بزرگ ھندوان یعنی مھابھاراتھ نیز یاد شده است ناگفتھ نماند گئوتمھ بودا در  ۀاب وی در رزمنامتحت این نام و الق
روحانیان ماد یعنی  ۀپدیدار میشود کھ این بھ وضوح تعلق وی را بھ طبق) مغ(اساطیر بھ ھیئت برھمنی جوان بھ نام َمگھ 

 .مغان آشکار میگرداند

و زنش ) دانا بھ طرق مختلف, ناندا( آناندانخستین ّحواری بودا یعنی  سرانجام گفتنی است دوست وخویشاوند و -۸
پسر عم و نخستین مرید زرتشت و ) دانای بزرگ و شایستھ(مدیوماه بھ ترتیب مطابق با ھمان ) پاکی ۀدارند(یشودھارا 

صوفی ھزاده شابلخ بود زرتشت بودا تحت عنوان  ۀدر خبرمولوی کھ زاد. زن زرتشت می باشند) نیک نژاد( ھووی
یعنی عنوان  )پدر عالی( ابراھیم. ظاھر گردیده است) یعنی ابراھیم بور یا بخشایشگر( ابراھیم ادھمفرزانھ ای بھ نام 

پادشاھان بزرگ عھد قدیم از جملھ نام عبری و عربی بعدا درواقع ، اشنوناکدوم پادشاه عبری  ایبال پی التوراتی 
 .یعنی جّد جّد مادرزرتشت بوده است) کاووس(مچنین نامی بر خشثریتی و ھ )ابراھیم خلیل؟( زرتشت گائوماتھ

یا با نام برادر بزرگ  زرتشتپسر جنگاور  خورشیدچھر لقببا ) روی ھوره یا گرگ(=  راھولھیعنی  بودانام پسر -۹
ھ نام پسر جالب است کھ در گرشاسبنام. مترادف است) ، درنده تیزدندانتیگران( مگابرن ویشتاسپخود زرتشت یعنی 

 .ستگوتمھ بوداپسر  راھولھآمده کھ کھ مترادف نام  گرگیعنی  تور) موبد درخشان، منظور گائوماتھ زرتشت( جمشید

 .است ویرانگر معابد بت پرستی ،گائوماتھ زرتشتنشانگر  بت شکنبھ معنی  بوذاسفیعنی  بودانام ایرانی  -۱۰

است در اصل ھمان شھر آیینی مقدس معروف  سرزمین مقدسنی زادگاه بودا کھ بھ تپتی بھ مع نپالمنظور از  -۱۱
چھ نامھای کھن بلخ یعنی . یعنی بلخ نورانی مقر حکومتی گائوماتھ زرتشت بوده است بلخ بامیانفالت ایران یعنی  شرق

   .است شھر خجستھ و مبارکو  بسیار مقدسبھ ترتیب بھ معنی  خھ-بھاالو  ایریا-بھاکتیبھ صورت  بلخو  باختریا

مردم چنان بوده است کھ ھرودوت میگوید در مرگ او  بلخحاکم  زرتشت گائوماتھ شاھزادهبی نظیر محبوبیت   -۱۲
چنین محبوبیتی را . دریغ خوردند و بھ سوگ نشستند) ھند و  آسیای میانی و ایران و آسیای صغیر و بین النھرین( آسیا

 .دارا بوده است بامیان وگوتمھ بودای بلخ  شاھزادهدر سمت بلخ و ھند تنھا 
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 :می باشند )زرتشت سپیتمان( اک سپیتمانصالح قرآن وھامان تورات در اصل ھمان سپیت

یا بر اثر کشتھ شدن (وی  شتریا مرد صالح دارای شتر مقدس در قرآن کھ قومش بھ سبب پی کردن  صالح زرین شتر
بھ برداشت مؤبدان  بنا( گائوماتھ زرتشتشوند، ھمان کشتھ می) ِمگا فونیبھ یونانی ( بلند آسمانی ۀصیحبھ ) خود وی

و ھمراھانش بھ واقعھ  داریوشدر آن روز توسط  مغانوی  ۀکھ قبیل است )سرود دان زرین شترعھد ساسانی یعنی 
) خوانندگان سرودھای دینی، معدومین( ثمودوی  ۀنام قرآنی قبیل. گرفتار می گردند) ماگوفونیبھ یونانی یعنی (مغکشی 

بلند آسمانی تعبیر  ۀیعنی کشتار با صیح گافونیمِ است کھ در قرآن بھ ) مغُکشی( ماگوفونیبھ وضوح اشاره بھ ھمین ھم 
 .و تفسیر شده است

 ۀزمزمھ کنند( ھامان اجاجیبھ صورت  گائوماتھ زرتشتنام  ) آتوسا ھمسر گائوماتھ= ایشتار( اِستر توراتدر کتاب 
قرارگرفتن  آسمانی و زمینیدرباب مورد غضب  :معرفی گردیده است) ری قانونمج( ھمداتایخانواده از ) بلندقامت

قتل عام ) پاتی زیت( ھئوماتاگباید بگوییم، چنان کھ ھرودوت خاطرنشان میکند در روز قتل در تورات ) عاد(مغان  ۀقبیل
یا  ۀزمزمھ کنند یا یشنیک اند( ھامانقتل  ۀاین واقعھ در تورات بھ صورت اسطور. بزرگی از مغان بھ راه افتاد

بھ ( پوریموجشن دشمن کشی یھود یعنی ) شاھُکش( مردوخایو ) آتوسا(استر ۀبھ دسیس) پسرھوم، گائوماتھ زرتشت
ھرودوت نیز ازقرعھ کشی داریوش وشش تن ھمدستان وی : متّجلی شده است) باختریا/ بلخ= معنی لفظی بخت و قرعھ

 .تل گئوماتای مغ و مغ کشان صورت گرفتھ استسرپادشاھی ایران سخن می راند کھ بعد ازق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 



نامھای تاجیک و دری ۀریش  
 

در خبر ]) برای اسبان[ دارندگان خوراک گیاھی( دربیک-دروپیکو ) عادل و خیّر( دایی-دادیکریشۀ این نامھا بھ 
از بررسی . ریخ قرار نگرفتھ استپدر علم تاریخ میرسد کھ تا بھ حال بھ طور اساسی مورد توجھ محققان تا ھرودوت

 دروپیکبھ وضوح معلوم میگردد کھ در باب نام  سرزمین تاجیکانمقدونی بھ  اسکندرمنابع یونانی مربوط بھ حملھ 
است کھ  )یونجھغذای اسب، (=  اسپستھمانا  خوراک گیاھیمنظور از  )دربیک، دری یعنی دارندگان خوراک گیاھی(

 سکائیان پارسی دربیکینگارنده قبالً با توجھ بھ عنوان . ورد استفاده قرار میگرفتھ استم دامھا واسبان  تغذیۀبرای 
را بھ ) دربیکان، دری ھا( دروپیکیانبھ سھو نام ) یونجھ= دارندگان علوفھ نیکدر واقع بھ معنی ( برگ ھئومھیعنی 

 .اصالح می نمایم در نظر میگرفتم کھ اکنون آن نظر را گیاه دارویی شراب ھئومھمعنی دارندگان 

در باره منشأ نام تاجیک بھ ایھام و ابھام چنین بیان  منابع ایران باستاندر فرھنگنامھ ویکیپدیای فارسی بدون مراجعھ بھ 
شرح و بیان معنای این واژه تاریخی در چند مقالۀ علمی تحلیل و . خاستگاه واژهٴ تاجیک نامعلوم است: "شده است

درج » تاجیک«ھای چند تن از دانشمندان بھ طور فشرده در مورد تاریخ واژهٴ  دیدگاهدر اینجا . است بررسی شده
 :است شده

 .شدند خوانده می» دجیک«و » تاجیک«، »دئی« اشکانیانو  ھا پارتبوده، » داھا«تاجیک نام قبایل  •
کالھی تاج مانند بر سر  پارسی ایرانیاناز آنجا کھ . تاجیک نامی است کھ ترکھا بر ایرانیان نھادند •

 .مینھادند
 .»ددیک«بھ معنای پیشوا و » تگاس« یونانیکلمھ  است و ھمریشھ با» تای«تاجیک از  •
 .است سکاییدر زبان » تژی«تاجیک از ریشھ  •
 )رد شده( ]۱۵[.»تات«است با نام مردم ایرانی  ھمریشھ تاجیک •
 .، نام یک قبیلھ»تاج«ت منسوب است از واژه تاجیک صف •
 ]۱۵[نواز میھمانزاده و  و پاک و نجیب و اصیل آریاییتاجیک بھ معنی  •
 )رد شده. (»طای« عربیتاجیک صفت منسوب است از نام قبیلھ  •
 )"رد شده. (است» عرب«بھ معنای » تاژیک«و » تازیک«تاجیک صورت دیگری از  •

دیمی در باره معنی دری ھم بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با اصل دروپیک و دربیک مطابق ویکیپدیا این برداشت ق
 ساسانیگویش فارسی درباری یا دری ھمانطور کھ از نامش بر می آید بیشتر در دربار پادشاھان "مصطلح است کھ 

 ."بکار می رفت

ھم بوده است چھ مطابق منابع بیزانسی و  ساسانیانزبان ) یکیدرب( زبان دریاما درست و اصل آن، این است کھ  
ھا بھ سمت ھندوستان  یوئھ چیو  سکاھاسمت تاجیکستان بوده اند کھ در حملھ  سکائیان دربیکیچینی ساسانیان خود از 

ی با کلمھ یعنی کلمھ دری بر خالف تصور بسیار شایع ربط. شرکت داشتھ اند  و از آن جا بھ سمت فارس کوچ نموده اند
بھ نظر می .  اخذ شده است دروپیکو  دربیکبوده و از کلمات ) دربیکان( تاجیکاندربار نداشتھ و در اساس نام زبان 

یعنی آن بر خالف تصور شایع . گرفتھ شده است) سَوساسپس، سپس، ( اسپستاز ھمین ریشھ  ساسانرسد خود نام 
سکائیان پارسی سانیانی کھ مطابق منابع بیزانسی و چینی شاخھ ای از بوده است؛ سا نیای قبیلھ ای ساسانیانصرفاً نام 
از ھمین ریشۀ واژۀ ایرانی ) یونجھ( سفسفھمسلم بھ نظر می رسد کھ کلمۀ عربی . بوده اند )دربیکی، دری(دروپیکی 

اسطۀ نام بھ و فسفسھمأخوذ می باشد؛ ھمانطور کھ نام عربی دیگر یونجھ یعنی ) سَوس یعنی اسپست، یونجھ(سپس 
 .گرفتھ شده است) خوراک اسپ( اسپستاز واژۀ ایرانی ) غذای اسپست(ُسریانی پسپستا 

دادیکان، ( دایی ھاو ) دربیکان( دروپیکیانھرودوت در شمار قبایل بزرگ چادرنشین پارسی از دو قبیلھ بھ اسامی 
در تاجیکستان و  دروپیکیانمیشود کھ  نام می برد کھ از توضیحات یونانیان زمان اسکندر و کتسیاس معلوم) تاجیکان

سکنی داشتھ اند و ) بلوچستان پاکستان و ایران( گدروسیابین ایشان و  دادیکاننواحی شمالی افغانستان می زیستھ اند و 
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ھرودوت در . پراکندگی جغرافیایی و نحوه معیشت این دو قوم بزرگ ھمزبان و فرھنگ را از ھم جدا می نموده است
 . اسم برده استدادیکان و ) آمیرگھ(  سکائیان برگ ھئومھخشایارشا از این دو قوم بھ ترتیب تحت اسامی  شمار سپاھیان

می  زرتشت سپیتمانکھ ھرتسفلد وی را ھمان ( دربیکان بلخحاکم  سپیتاک پسر سپیتمھکتسیاس در اخبار مربوط بھ 
 دربیکآورده است و این می رساند کھ نام  را ھمان مردم سمت ناحیھ بلخ) دروپیکیان، دری ھا( دربیکان) داند

تشابھ بسیار نزدیک نام . شمالی نیز اطالق میشده است دایی ھایالاقل بھ  –) دادیکان(  دایی ھابھ ) دروپیک، دری(
در این باب موجب خلط مبحث  داھھبھ نام قبیلھ ترک کھن سواحل شمال شرقی دریای مازندران یعنی  داییقبیلھ آریایی 

 .ردیده استو خطا گ

، ُرّخج، پارپامیزاد و باختر، از روی منابع آگریاسپحسن پیرنیا در جلد دوم تاریخ ایران باستان، زیر عنوان اسکندر در 
نگھدارنده ( آگریاسپو نام ایرانی ) خیّر( اِِورِگترا تحت نام یونانی ) عادل و بخشنده و خیّر(دادیک یونانی نام مردم 

 :چنین معرفی میکند) بلوچستان(گدروسیا و ) قندھار(خج  را در سمت شمال رُ ) اسبان

تمشیتی داد و یک نفر والی برای ھرات معین ) سیستان بعدی(اسکندر پادشاه مقدونی پس از آنکھ بھ کارھای زرنگ "  
کتاب (د دیودور گوی. نام داشت) دادیک= خیّر(اِِورِگت کرد، بھ طرف مردمی راند کھ موافق نوشتھ ھای مورخین یونانی 

بودند و حاال ایشان را بھ نام ) آرام کننده اسبان، یا دارای اسبان رام( آریماسپاین مردم وقتی معروف بھ ): 81، بند 17
وجھ تسمیھ از این جاست کھ کورش در موقع لشکرکشی در صحرایی بی آب و علف ُدچار . نامند) خیّر( اورگتیونانی 

در این وقت این طایفھ با سھ ھزار ارابھ کھ مملو از آذوقھ . گر را می خوردندبھ طوری کھ سربازان او یکدی. قحطی شد
بود، بھ کمک کورش شتافت و در ازای این ھمراھی غیر مترقب، کورش این مردم را از دادن مالیات معفو داشت و 

محل رسید، مردم با آغوش  اسکندر ھم کھ بدین. تبدیل کرد) دادیک(=ھدایای زیاد بھ آنھا داده، اسم طایفھ را بھ اورگت 
کھ در ھمسایگی مردم -نیز ) بلوچستان پاکستان و ایران(گدروسیا اھالی . باز او را پذیرفتند و او ھدایای زیاد بھ آنھا داد

این روایت گفتھ ھای ھرودوت را راجع بھ لشکرکشی کورش بھ . اسکندر را خوب پذیرفتند –آریماسپ سکنی دارند 
 .کند ولی زمان این کشورگشایی ھا محققاً معلوم نیست مشرق ایران، تأیید می

ولی، . می نامیدند) نگھدارنده اسبان( آگریاسپاین مردم را در ابتدا ): 3، بند 7کتاب(کنت کورث در این باب چنین گوید 
ا از این زمان آنھا ر. چون کورش در اینجا بھ واسطھ وفور آذوقھ و سخاوت مردم از خطرات قحطی و سرما برست

 ...نامیدند اِِورِگت

کھ اسم این مردم ) 3،بند 9، فصل 3کتاب (او گوید . روایت آریان ھم نوشتھ ھای دیودور و کنت کورث را تأیید میکند
بود و چون در سفر جنگی کورش بر ضد سکاھا بھ او کمک کردند، از آن زمان بھ ) نگھدارنده اسبان( آگریاسپدر ابتدا 
بعد مورخ مزبور از این مردم تمجید کرده، گوید کھ این ھا بھ . معروف گشتند) شنده و عادلبخ=دادیکمنظور (اِِورِگت 

اسکندر بھ آنھا آزادی داد ھر . سایر خارجی ھا شبیھ نیستند، مانند یونانیھا متمدن زندگانی میکنند و با عدالت آشنا ھستند
 .ردندقدر زمین می خواھید، انتخاب کنید، ولی آنھا زمین کمی انتخاب ک

خوراک دھنده و (آداسپ مطابق تروگ پمپھ اسم سابق این مردم . ذکری کرده استاِِورِگت ژوستن ھم از مردم 
 ."بوده است) دروپیک= نگھدارنده اسبان
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 مطابقت نامھای اوشنر و ثریتھ با زال زر
 

 ثریتھ، )رد دلیر دانا یا مرد روشنم( ائوشنرشخصی با نامھا یا القاب ) خشثریتھ، سومین پادشاه ماد( کیکاوسدر عھد 
) کاسپیانھ یعنی سرزمین سگپرستان(=  سگستاندر سرزمین جنگلی ) پیر زرین خردمند(دانا   زال زرو ) پناه دھنده(

پناه آورد این فرد و دو  آملبھ شھر  کاشاناز  اسرحدوندر مقابل سپاه ) خشثریتی( کیکاوسزمانی کھ . می زیستھ است
وی را در پناه و حمایت خود گرفتند و زمانی ) کشنده راھزنان( کرساسپو ) شادیبخش( اورواخشیھپسرش بھ نامھای 

برای مذاکره و تسلیم  آشور بانیپالدر عھد آغاز حکومت  شانابوشوکھ لشکریان آشوری تحت رھبری رئیس رئیسان 
یا بنا بھ اوستا ھمان خاندان ) زال زراوشنر، ( ثریتھبھ شھر آمل مازندران رسیدند، توسط خاندان ) خشثریتھ(کیکاوس 

رام یشت   7، کرده 27مطابق مندرجات اوستا، بند . رھبر آماردان غافلگیر و کشتار شدند) خوشبخت سازنده(سام 
این پیروزی بسیار شیرین این . از قاتالن او انتقام گرفت) رستم( کرساسپدر این نبرد کشتھ شد ولی  اورواخشیھ

نخستین دولت مستقل و نیرومند در فالت ایران گردید و سبب شد کھ قھرمان پیروزمند این نبرد خانواده باعث تشکیل 
تبدیل بھ قھرمان ) در ھم شکننده راھزنان و ستمگران( رستم وکرساسپ پیشوای آماردان تحت القاب  آتراداتیعنی 

 .قھرمانان تاریخ ملی ایران در اوستا و شاھنامھ شود

) یا ثریتھ( اوشنرمطابق کتب پھلوی خود . است زال زربھ وضوح بیانگر نام  مرد روشنمعنی  در )ائوشنر( اوشنرنام 
ولی چنانکھ اشاره شد اوستا مقتول جنگ . بھ قتل میرسد) جنگل ببرھا(بھ فرمان کاوس در جنگل سگان وحشی 

ر مقدمھ کتاب ھفتم دینکرد در د .دانستھ است ثریتھنامیده و او را پسر  اوراخشیھرا ) آشوریان(مازندران با دیوان 
 :راجع بھ او مندرج است 37-36فقرات 

اوشنر پیش از تولدش در شکم مادرش اعجاز . اوشنر بسیار زیرک در ھمان زمان کیکاوس از فّر ایزدی بھرمند بود"  
و در ) ظمصدر اع(اوشنر فرمدار . و کرامات از برای مادرش ذکر میکرد و در ھنگام تولدش اھریمن را مجاب ساخت

 ."مردی بود فرزانھ و خردمند و دانا. ھفت کشور مستشار کیکاوس بود

وی زبان مرمان نواحی مجاور را بیاموخت؛ چنانکھ بر ھمھ انیرانیان ھنگام مباحثات غلبھ یافت و ایرانیان را با تعلیمات 
 ).115ور کریستن سن صفحھ کیانیان آرت" (اخالقی خویش تربیت کرد و سر انجام بھ دستور کیکاوس بھ قتل رسید

بھ گونھ دیگری بیان شده است کھ یادآور ) پناه دھنده( ثریتھدر کتب پھلوی اسطوره بھ قتل رسیدن وی تحت عنوان 
بھ روایت کتاب پھلوی دینکرد گناه کشتن و تباه شدن  :دریده شدن لشکریان فراری آشور در جنگلھای مازندران است

زیرا داوری و حکومت این . بر گردن تورانیان بود) آشوری مقتول توسط اسکیتان در اصل منظور سارگون دوم(گاو 
پس بھ جادوی روان کاوس را تباه کردند و او را با کشتن آن حیوان بر آن . حیوان ھمواره  خالف آرزوھای آنان بود

ز شش برادر خود خردتر بود، خالصھ کالم آن کھ کاوس بھ پھلوانی ثریتھ نام کھ ا.داشتند کھ سود خویش را پایمال کند
گاو بھ زبان آدمیان با . لیکن ھمینکھ ثریتھ بھ گاو نزدیک شد). بھ جنگ با آشوریان بپردازد(فرمان داد کھ گاو را بکشد 

او سخن گفتن آغاز کرد کھ اگر بدین گناه مبادرت کنی دچار مالمت و سرزنش وجدان خواھی شد و زرتشت پیغامبر 
لیکن چون شاه از روی . ثریتھ بھ نزد کاوس بازگشت و سخنان گاو را باز گفت. یاد خواھد کرد آینده نام ترا بھ بدی

 .بیخردی در کشتن گاو اصرار ورزید، آن پھلوان فرمان او را پذیرفت و گاو را کشت

د آلت آن شده ثریتھ از جنایتی کھ خو: پایان این داستان را تنھا در کتاب پھلوی زاتسپرم می توان یافت و آن چنین است
بود، پشیمان گشت و از کیکاوس خواست تا او را بھ قتل آرد و بدو گفت کھ اگر چنین نکند او خود پادشاه را خواھد 

) ببرماده(پس کیکاوس بدو فرمان داد تا بھ جنگلی رود و گفت کھ در آنجا بھ دست جادوی کھ بھ ھیأت سگی ماده . کشت
ناگھان آن . جنگل روی آورد، چون سگ را دید بر او حملھ ور شد و او را بزد ثریتھ بھ. در می آید، کشتھ خواھد شد

تا آنکھ . سگ ماده بھ دو سگ افزایش یافت و با ھر ضربتی کھ او بر سگان وارد می آورد عدد سگان دو برابر میشد
 116، 115ستن سن صفحات کیانیان، آرتور کری. (شمارهً آنان بھ ھزار رسید و این سگان ثریتھ را خستھ و مقتول کردند

 ). 117و 
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 در شاھنامھ گاورنگ گرزهٴ و  معنی گاو رنگ
 

شاھنامھ بحثی در محافل ادبی در گرفتھ است و دو نظر داده شده کھ ھر دو بھ  گاورنگ ه ٴگرزو  گاو رنگمعنی سر 
مطابق  رنگدر حالی کھ . یگیرندم گاو مانندبھ معنی  گاورنگغالباً با استناد بھ لغت نامھ دھخدا  .بیراھھ رفتن بوده است

کیفیت ظاھر (رنگ معمولی  از کلمھٴ  رنگبرای مشخص کردن این . است قوچ وحشیو  بزکوھیبھ معنی  فرھنگ معین
 گاواز ) گاو ِمش( گاومیشچنانکھ برای برای تمییز . را بدان اضافھ نموده اند) ستور( گاو  و غیره، کلمھٴ  مانند، )چیزی

 قوچ وحشی شاخدارو  بزکوھیبھ معنی  گاورنگبنابراین . گاو اضافھ نموده اند  را بھ کلمھٴ ) رگبز( ِمشمعمولی کلمھ 
 کوروشبوده است چھ دلیل تاریخی و لغوی آن این است کھ نام  کوروشمتعلق بھ  گرزبھ معنی  گاورنگ گرزهٴ و 
گرز (= فریدون ُگرزامھ تبدیل بھ بوده است کھ مفھوم این نام در شاھن قوچ وحشیبھ معنی ) در لفظ پھلوی کوروشک(

 .گردیده است) قوچ وحشی دارای دوشاخ( ذوالقرنینشده و در قرآن و تورات تبدیل بھ ) گرز ھخامنشی= دوست منش
 :اطالعات ناقص ولی جالب لغت نامھ دھخدا در این باب از این قرار است

یاٴت سر گاو میش از ھ رز فریدون باشد و آن را بھکھ گ معنی گاوپیکر استھ ب. گاومانند) ص مرکب] (ْو َر  [ .گاورنگ
معنی گاو ھ ھمان گرزگاوسر و گاوچھر ب. رجوع بھ ھمین کلمھ شود. نام گورنگ  اصل). برھان. (آھن ساختھ بودند

  :گاوپیکر). انجمن آرا از. (مانند
 

  بیامد خروشان بدان دشت جنگ
 . ) اسدی ٴاز لغت نامھ(فردوسی  . بھ دست اندرون گرزه ٴ گاورنگ

 
  جنگھ دمان پیش ضحاک رفتی ب

 . فردوسی . زدی بر سرش گرزه ٴ گاورنگ

  چنین تا لب رود جیحون ز جنگ
 . فردوسی . گاورنگ نیاسوده با گرزهٴ 

  بزد بر سرش گرزه ٴ گاورنگ
 . فردوسی . پشت پلنگ زمین شد ز خون ھمچو

  خلیدی بھ چشم اندرش کاویان
 . شمس فخری . گاورنگ شکستی بھ تارک برش

 
  چھ سلطان چنان دیده شد سوی جنگ

 .)از جھانگیری(حکیم زجاجی  . گرزه ٴ گاورنگ بچنگ اندرون
 

 :گرزی کھ سر آن بھ شکل سر گاو بود. گرزه ٴ گاوچھر) ، اِ مرکبترکیب وصفی] ( ِز ی ِ رَ  / گ ُ زَ [. گاورنگ گرزه ٴ

  چنین تا لب رود جیحون ز جنگ
 . فردوسی . نگگاور نیاسود با گرزه ٴ

  بیامد خروشان بدان دشت جنگ
 . فردوسی . گاورنگ بچنگ اندرون گرزه ٴ

  دمان پیش ضحاک رفتی بھ جنگ
 . فردوسی . گاورنگ زدی بر سرش گرزه ٴ

.   رجوع شود بھ گرزه ٴ گاوپیکر و گرزه ٴ گاوچھر و گرزهٴ گاوروی و گرزه ٴ گاوسار و گرزه ٴ گاوسر و گرزه ٴ گاومیش  
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باط با تاریخ باستانی کردستاندر ارت )کیزواتنا (معنی نامھای کپادوکیھ، کیلیکیھ    
 

یافت میشود  کیلیکیھو  لیکیھ، ھکپادوکینام و نشان  ۀمطالبی در بار ھیتی وگرجی  ،یونانی ،اوستاییدر فرھنگ  منابع 
و  کیلیکیھیبھ ھای ھیتی نام مناطق در کت. کھ از مقابلھ آنھا با ھم تصویر نسبتاً روشنی از این اسامی بھ دست می آید

سرزمین مجاور آمده است کھ در زبان ھیتی بھ معنی  کیزواتنابھ صورت ) واقع در شمال غرب ناحیھ کیلیکیھ( لیکیھ
نام ھیتی بخش شرقی . است لیکیھاین ھمچنین معنی نام یونانی ناحیھ مجاور شمال غربی کیلیکیھ یعنی . است گرگ

 سرزمین چرخدر فرھنگ اعالم تورات بھ معنی  کیلیکیھخود نام یونانی . بوده است) ین مسطحسرزم( خیالکوکیلیکیھ، 
 :بھ دست می آید کپادوکیھآمده است کھ سند درستی آن از منابع اوستایی در رابطھ با نامھای 

باریک تن  دارایسرزمین جاندار جوان و در زبان ھیتی بھ معنی  کاپی توّکھبھ صورت  کپادوکیھھیئت اصلی نام 
 حیوان یانیرومند  مردم محلاست کھ بھ معنی  کت پتوکھھای پارسی باستان  در کتیبھشکل فارسی آن . است )پلنگ(

دم دراز نیرومند نیز بھ معنی  تخموروپھنام اوستایی شخصیت پیشدادی مربوط بدان سوی یعنی . است )پلنگ( نیرومند
بھ معنی  آناتولیمترادف  سئوکستاننام اوستایی این سرزمین یعنی  .نیز این معنی را تأیید میکند) پلنگ پھلوان(

 کیمریو جنگجویان سواران سرزمین اسب  کپادوکیھاز آن جایی کھ سرزمین . سرزمین سمت بر آمدن آفتاب می باشد
خود کلمھ می نامند، لذا معلوم میگردد کھ ) گومری( کیمریبوده است و منابع کھن گرجی پھلوانان خود را ) گومریان(

را  کیمریاگر نام  .گرفتھ میشده است) بسیار، پُر( مرو ) پھلوان یا ستور( گوترکیبی از کلمات پارسی ) گیمری(کیمری 
  .خواھد بود پلنگان گاوکش کپادو کیھآنان یا  گاوکشی ایزد مھربگیریم آن می تواند اشاره بھ عنوان  گاوکشبھ معنی 

سخن بھ میان ) چرخ( چخرهدر سمت غرب امپراطوری اشکانی بھ نام  رده سوزانیماز سرزمین  فرگرد اول وندیداددر 
دارندگان آیین ( گروندگان اشھ، )کیمریانپارتیان یا =( سرزمین پھلوانانآمده است و در مورد آن گفتھ شده است کھ آنجا 

 .است سنت سوزانیدن مردگانمی باشد و آفت آنجا ) کپادوکیھاز جملھ مغان  ،مغان

را ) ارابھ ھای خوب، سرزمین پیشدادیان میتانی سرزمین( خونیرثو ) چرخ( چخرهنده قبالً سرزمین ھای اوستایی نگار
پھلوانان در سرزمین ) چخروئیتی، سازندگان چرخ(شاھرود و نیز ) محل ارابھ ھا( واشوکانی با پایتخت میتانیان یعنی 

در امپراطوری باستانی میتانی غافل مانده ) چرخ( کیلیکیھنی یکی گرفتھ و در این باب از نام یونا اشکانی مرده سوز
 خونیرثلذا با توجھ بھ سھ موضوع سنت گروندگان اشھ، مرده سوزان، آیین پھلوانی سوارکاران کیمری و نیز نام . است

ھ وندیداد ھمچنین می توانست دو ناحی )چرخ(چخره سرزمین می تواند از ) سرزمین ارابھ ھای خوب، واشوکانی(
بھ  کیلیکیھ ۀگرچھ بھ نظر می رسد اصل کلم  .منظور بوده باشد) در جنوب( کیلیکیھو ) در شمال( کپادوکیھمجاور ھم 

 ۀکیی حالی( کیمی باشد و در اصل پیشوندی محلی بھ صورت  کیزواتنا ۀیعنی معادل و ترجم سرزمین کنار گرگمعنی 
اّما بھ ھر حال ترکیب این دو بعداً در زبان . تصل بوده استم) سرزمین گرگ( لیکیھبھ جزء ) ترکیھ بھ معنی کناری

 .را می داده است سرزمین چرخیونانی معنی 

 

Map of the near east circa 1400 BCE showing the Kingdom of Mitanni at its greatest extent 
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در حدود قرن ھشتم پیش از میالد بھ سمت  اسکیتاندر تعقیب  کیمریانھ نظر میرسد بر خالف آن چھ ھرودوت میگوید ب
کپادوکیھ نیامده باشند، بلکھ ایشان ھمان میتانیھای اسب پرور و پادشاھی ھستند کھ از حدود اواسط ھزاره دوم پیش از 

نیز این مردم را بھ نام خاندان  اوستااز آنجاییکھ . لنھرین می زیستھ اندمیالد در ھمان نواحی کپادوکیھ و شمال بین ا
داشتھ و بھ ھمراه ھوریان  اسکیتانمی شناسد، ایشان باید قرابت نزدیکی با ) تورانیان دوست ایرانیان( فریان تورانی

 .ھستند ن اصلی ُکرداننیاکاھوریان  ومیتانیان  .قفقازی تبار از ھمان سمت قفقاز بدین نواحی کوچ کرده باشند

می توان ) جام شراب( گبرکو ) کاسھ و پیالھ سنگی( َگبَررا ھم می توان با کلمات ) گیمری، جومر( کیمریاساس نام 
را بدین ) گومری( کیمریایشان یعنی جنگجویان و آدمکشان نام  ماریانویاما نظر بھ عنوان میتانی و ھوریانی . سنجید

می دانیم کھ . فارسی ردگُ زبان اکدی و  کردوخییعنی بھ ھمان معنی  معنی نمود جنگجو و بسیار نیرومندھیئت باید 
مغوگ، مغ ( مأجوج، )بسیار نیرومند و جنگجو( جومررا ) اوستا تخموروپھپھلوان تنومند، ( یافثتورات سھ پسر اول 

 ریفات، )دگان بزکوھیپرستن( اشکنازآورده  و پسران جومر را ) دارندگان شراب مقدس( مادایو ) یعنی جام
 .آورده است) دارندگان شمشیر، سئوروماتھای ارمنستان کوچک( توجرمھو ) ربایندگان، کیمریان کردوخی(

یعنی  گئومر تناز ریشھ  پلنگینھ پوش گیھ مرتنیعنی  نیای اساطیری آریائیان مادی و میتانیاما بھ نظر می رسد نام 
ھمان  پیشدادیان خونیرثمأخوذ باشد چھ ھمان طور کھ اشاره شد  دارای تن پھلوانیو   )جنگجو( شخص کیمری

بُرنده یا بنیانگذار، عنوان ( کیرتھنام دوتن از نخستین پادشاھان میتانی یعنی . بوده اند واشوکانی شھرمیتانی  پادشاھان
نامھای پادشاه پیشدادی جالب است کھ . می باشند پیشدادو ) کیومرث( گیھ مرتنمعادل  )نخستین(و پراترنھ  )ُکردھاکھن 
بھ وضوح اشاره بھ  )پھلوان سرزمین ارابھ( تھمورثو ) پھلوان سرزمین اسب= پھلوان موجود پی دراز( تخموروپھکھ  

 .دارند کیلیکیھو ، واشوکانی کپادوکیھنامھای 

  .وقایع نامھ و شجره نامھ پادشاھان میتانی بھ طور خالصھ از این قرار است

(short chronology of  Mitanni rulers ) 
Rulers Reigned Comments 

Kirta 

ca. 1500 BC 
(short)  

Shuttarna I  Son of Kirta 
Parshatatar or 
Parrattarna  Son of Kirta 

Shaushtatar  Contemporary of Idrimi of Alalakh, Sacks Ashur 

Artatama I  
Treaty with Pharaoh Thutmose IV of Egypt, Contemporary of 
Pharaoh Amenhotep II of Egypt 

Shuttarna II  Daughter marries Pharaoh Amenhotep III of Egypt in his year 10 
Artashumara  Son of Shutarna II, brief reign 

Tushratta 

ca. 1350 BC 
(short) 

Contemporary of Suppiluliuma I of the Hittites and Pharaohs 
Amenhotep III and Amenhotep IV of Egypt, Amarna letters 

Artatama II  
Treaty with Suppiluliuma I of the Hittites, ruled same time as 
Tushratta 

Shuttarna III  Contemporary of Suppiluliuma I of the Hittites 
Shattiwaza or 
Kurtiwaza  Mitanni becomes vassal of the Hittite Empire 

Shattuara  Mittani becomes vassal of Assyria under Adad-nirari I 
Wasashatta  Son of Shattuara 
Shattuara II  Last king of Mitanni before Assyrian conquest 
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 معنی نام غیاث آبادھای ایران
 

نام ایران بھ  غیاث آبادروستای  نوزدهو اقلیمی  در باب شرایط جغرافیایی دھخدا ۀلغت ناماز بررسی اطالعاتی کھ 
بوده است  آب قناتاطالق میشده است کھ معاش و گذرانشان از  روستاھاییدست می دھد؛ معلوم میگردد کھ این نام بھ 

 غیاث آباداستفاده می کنند و قناتھای ھشت  قنات چشمھیا  آب قناتتایشان ھنوز از  یازدهو غالب این روستاھا حدود 
این موضوع بھ وضوح آشکار می . دیگر یا متروک و خشک و یا از قلم گزارشگر فرھنگ جغرافیایی ایران افتاده است

 غیاث آباداست و  قناتبوده است کھ بھ معنی  َکَھسپھلوی  ۀدر این باب این روستاھا اشاره بھ کلم غیاثگرداند کھ کلمۀ 
تبدیل " غ"پھلوی، علی االصول در فارسی بھ " ک"حرف . است) بادَغَھس آ( آباد َکَھسعلی القاعده شکلی از کلمھً 

رضا مرادی غیاث مطابق گفتھ دوست فرزانھ مان . گردیده است ُشغالپھلوی در فارسی مبدل بھ  َشکالمیگردد، چنانکھ 
زمان ثبت رسمی تلفظ میکرده اند و در  گیس آباد/ کیس آباددر گویش مردم قدیمی این نام را بھ شکلی شبیھ بھ : "آبادی

غیاث بر این پایھ اصل نام  ."شاید این نکتھ بھ کاری بیاید. ثبت شده است غیاث آبادآبادی ھا در زمان رضاشاه بھ شکل 
کیلومتری جنوب غربی مراغھ  20در این رابطھ گفتنی است در . بوده است َکَھس آبادد، تلخیص خود کیَس آبایعنی  آباد

 کَھسوجود دارد کھ بی شک نامش در اصل مرکب از کلمات پَھلَوی ) کھجوق( ھجیقکروستای دارای قناتی بھ نام 
   .حذف شده است" ج"در کنار حرف " س"بوده است کھ در آن بر اثر تکرار تلفظ، حرف صامت ) جا( جیکو ) قنات(

اث یغ((نام  یدیشوقف نامھ ر 376در صفحھ : است )خامنھ( غیاث آبادھمانا  قنات وغیاث آباد ارتباط  بارز ۀنمون
فراوان  قناتھایاین نام بی شک بھ سبب . ذكر شده است خامنھشھر  یان برایھ دارایقر ین محدوده جنوبییدر تع)) آباد

نھ بھ ) محل بافت مخمل= در اصل دیپ کده( دیدکدهبھ نام کھن دیگر آنجا  با توجھ، خامنھاما خود نام . آنجا بوده است
در رابطھ . می باشد محل مخملیعنی  منھ-خاوبلکھ بھ معنی  ،قناتھای خوب وچشمھ ھا محل یعنی  مانھ-آو -خیمعنی 

 :در پایگاه اطالع رسانی شھرداری خامنھ می خوانیم قنات آباد خامنھیا ھمان  غیاث آباددیگر آنجا یعنی با نام قدیمی 

ج و غالب بھره برداری از منابع استحصال آب از قنات جھت مصارف مختلف از شیوه ھای قدیمی رای: قناتین خامنھ"
در سطح شھرستان شبستر جھت آبیاری  قنات ھرشت 500آب زیر زمینی منطقھ بھ شمار رفتھ و در گذشتھ بیش از 

باغات و مزارع و شرب مورد استفاده قرار می گرفتھ اما در حال حاضر این تعداد بھ دلیل رواج شیوه ھای جدید بھره 
ینی بھ وسیلھ چاه ھای عمیق كھ در قسمت جنوبی منطقھ و در حاشیھ دریاچھ ارومیھ در برداری از منابع آب زیر زم

رشتھ قنات در سطح شھرستان تقلیل یافتھ و سھم شھر خامنھ در تعداد قناتین  200شھر ھا صورت می گیرد بھ كمتر از 
بھ خصوصی از یكی از این  رشتھ می باشد الزم بھ ذكر است از چند صد سال قبل آب شرب خامنھ با سبك 16موجود 

قنات ھا لولھ كشی شده و اھالی شھر از آب مشروب و پاكیزه كھ توسط لولھ ھای سفالی بھ خانھ ھای آنھا منتقل می شده 
حلقھ در سطح شھرستان و برداشت شدید آب در بعضی نواحی در خشكیدن  600استفاده می كردند چاه ھای عمیق با 

 ".قنوات نقش اساسی دارد

 :آنھا می یابیم قناتھایرا در رابطھ با  غیاث آبادھا دھخدا بھ وضوح نام غالب ھٴ غت نامدر ل

قرار  ھزارگزی شمال قزوین3 شھرستان قزوین کھ در دھی است جزء دھستان حومھٴ بخش مرکزی) اِخ( .غیاث آباد
و رودخانھ تاٴمین  قناتب آن از آ. تن است کھ بھ فارسی و ترکی سخن میگویند 79 سکنھٴ آن. دامنھ و معتدل است. دارد

از فرھنگ . (دارد راه نیمھ شوسھٴ ماشین رو. شغل اھالی زراعت است. محصول آن غالت و عدس. بازار دارد میشود و
 .)1جغرافیایی ایران ج

خاوری  ھزارگزی شمال12 ورامین شھرستان تھران کھ در دھی است جزء دھستان بھنام سوختھ بخش) اِخ(. غیاث آباد
تن است کھ  154 سکنھٴ آن. است جلگھ و معتدل. مین و یک ھزارگزی راه شوسھٴ ورامین بھ شریف آباد قرار داردورا

زراعت  شغل اھالی. محصول آن غالت، صیفی کاری و چغندرقند است. تاٴمین میشود قناتآب آن از  .فارسی زبانند
 .)1جغرافیایی ایران ج فرھنگاز . (از طریق جلیل آباد ماشین رو است راه مالرو دارد و. تاس
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باختری  ھزارگزی جنوب11 فرمھین شھرستان اراک کھ در دھی است جزء دھستان فراھان پایین بخش) اِخ(. غیاث آباد
. تن است کھ فارسی زبانند 927 سکنھٴ آن. جلگھ و سردسیر است. قرار دارد ھزارگزی راه مالرو عمومی6 فرمھین و

، گلھ داری و صنایع دستی شغل اھالی زراعت. غالت، بنشن، میوه و لبنیات است محصول آن. است قناتآب آن از 
 .)2جغرافیایی ایران ج از فرھنگ. (راه مالرو دارد و از آھنگران اتومبیل میتوان برد. آنجا قالیچھ بافی است زنان

ھزارگزی جنوب 19 شھرستان ھروآباد کھ در دھی است جزء دھستان خورش رستم بخش شاھرود) اِخ( .غیاث آباد
ھ تن است ک 55 سکنھٴ آن. کوھستانی و معتدل است .قرار دارد ھزارگزی شوسھٴ ھروآباد بھ میانھ41 ھشجین و خاوری

ع دستی زنان آنجا جاجیم شغل اھالی زراعت، گلھ داری و صنای. غالت محصول آن. است چشمھآب آن از . ترک زبانند
 .)4رافیایی ایران جاز فرھنگ جغ. (مالرو دارد راه. بافی است

، خاور دیواندره ھزارگزی20 دیواندرهٴ شھرستان سنندج کھ در دھی است از دھستان قراتورهٴ بخش) اِخ( .غیاث آباد
آب آن از . زبانند تن است کھ کرد 160 آن سکنھٴ . کوھستانی و سردسیر است .قرار داردکنار رودخانھ ٴ قزل اوزن 

. راه مالرو دارد. است شغل اھالی زراعت و گلھ داری. ، حبوبات و لبنیات استمحصول آن غالت. تاٴمین میشود چشمھ
 .)5از فرھنگ جغرافیایی ایران ج(

ھزارگزی 6 ھزارگزی باختری شھر مالیر و15 کھ در دھی است جزء دھستان حومھٴ شھرستان مالیر) اِخ( .غیاث آباد
بزبانھای ترکی و فارسی سخن  تن سکنھ دارد کھ 56 استجلگھ و معتدل . دارد شمال راه شوسھٴ مالیر بھ ھمدان قرار

ایع دستی زنان آنجا قالیبافی شغل اھالی زراعت و صن .محصول آن غالت است. تاٴمین میشود قناتآب آن از . میگویند
 .)5فرھنگ جغرافیایی ایران ج از. (راه مالرو دارد. است

ھزارگزی شمال باختری 51 ن شھرستان خرم آباد کھ دردھی است جزء دھستان میربیگ بخش دلفا )اِخ( .آباد غیاث
است  تن 210 سکنھٴ آن. دامنھ و سردسیر است. دارد ھزارگزی باختر شوسھ ٴ خرم آباد بھ کرمانشاه قرار24  نورآباد، و

شغل اھالی . پشم است ، لبنیات ومحصول آن غالت. ھاست چشمھآب آن از . سخن میگویندکھ بھ لکی و فارسی 
ساکنان آن از طایفھٴ شاھوند ھستند و . راه مالرودارد .لھ داری و صنایع دستی زنان آنجا سیاه چادربافی استزراعت، گ

 .)6از فرھنگ جغرافیایی ایران ج) .در زمستان بھ قشالق میروند

 ھزارگزی جنوب خاوری فسا و12 دھی است جزء دھستان حومھٴ بخش مرکزی شھرستان فسا کھ در )اِخ( .آباد غیاث
آن از  آب. تن است کھ فارسی زبانند 775 سکنھٴ آن  .جلگھ و معتدل است. گزی راه شوسھٴ جھرم بھ فسا قرار دارد500
از . (دبستان دارد. قالیبافی است شغل اھالی زراعت و. محصول آن غالت، پنبھ و حبوبات است. تاٴمین میشود قنات

 .)7فرھنگ جغرافیایی ایران ج

زرقان  ھزارگزی شمال خاوری52 شھرستان شیراز کھ در ت جزء دھستان خفرک بخش زرقاندھی اس )اِخ( .غیاث آباد
تن است کھ فارسی  70 سکنھٴ آن. جلگھ و معتدل است. قرار دارد ھزارگزی راه فرعی خفرک بھ تخت طاووس2 و

راه مالرو . زراعت استشغل اھالی . غندرغالت و چ محصول آن. تاٴمین میشود قناتآب آن از رودخانھٴ سیوند و . زبانند
 .)7از فرھنگ جغرافیایی ایران ج. (دارد

 ھزارگزی شمال32شھرستان تربت حیدریھ کھ در دھی است جزء دھستان باالخواف بخش خواف) اِخ( .غیاث آباد
 سکنھٴ آن. گرمسیر است دشت و. ھزارگزی باختر راه شوسھٴ عمومی تربت بھ سالمی واقع است باختری رود و یک

 شغل اھالی. ، پنبھ و زیره است محصول آن غالت. تاٴمین میشود قناتآب آن از . زبانند است کھ فارسی تن  270
 .)9جغرافیایی ایران ج از فرھنگ. (راه اتومبیل رو دارد. ، قالیچھ و کرباس بافی استزراعت، گلھ داری

و ارتباطشان با قنات و قنات چشمھ ذکر کھ غالباً کم جمعیت ھم می باشند -دیگر  غیاث آباداز ذکر نام و نشان ھشت 
 .صرف نظر گردید -نشده است
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 ساکنان باستانی آغاز تاریخ در ایران کھن
 

و  کاسیان، ھوریان، لولوبیان، کوتیانکھن بین النھرین در پایان ھزاره سوم پیش از میالد در غرب ایران از  منابع
این منابع در جنوب شرق . ان و آداب و سنن ایشان بھ دست می دھندعیالمیان یاد میکنند و اطالعاتی از زبان و نام و نش

= کشور النھ جوجھ تیغی یا تمساح( ماگانو ) بھ سومری یعنی سرزمین دور دست، سمت جیرفت( آراتتاایران از کشور 
آراتتا، آنجا  نظر بھ اسامی یاد شده از سرزمین. اسم می برند) سرزمین بزرگ، ھندوستان= مھ لوکا(ملوخا و ) بلوچستان

احتماالً ایشان کولونی ھای دیگری نیز در فالت ایران . کولونی دور دست سومریان و بابلیان بین النھرین بوده است
آذربایجان و کردستان را در زبانھای ان کوتینام . داشتھ اند چھ ایشتار پرستی ساکنین باستانی ایران گواه این امر است

در مفھوم اول . گرفت پرستنده بزکوھییا  سگپرستمی توان بھ معنی ) زبانان لولوبیاز جملھ ایرانی (کھن ایرانی 
یعنی ساکنین مازندران و گیالن و اران ) کاتوزیان شاھنامھ( کادوسیانو  کاسپیاننام ایشان معادل  سگپرستیعنی 

م ایشان معادل نام برخی بومیان نا) تور(= پرستنده بزکوھیدر مفھوم دوم یعنی . باستانی میگردد) کادوسیان و لزکی ھا(
یعنی خاستگاه کوتیان نواحی جنوب غربی . است سگپرستکوھستان قفقاز میشود کھ از این میان اولویت با پیوند آن  با 

در فھرست  آلولومشو  شولمھ، سارالگاب، اینگھ شوش، ایمتانام پادشاھان ایشان از جملھ . دریای خزر بوده است
یعنی رعایای کوھستانی نامی است کھ مردم بین النھرین بر مردمان بومی  لولوبیاما . انده استپادشاھان بابل باقی م

در آذربایجان بوده باشند کھ در اینجا بھ ) قوم شراب( مادھاھستھ اصلی این قوم باید نیاکان . آذربایجان داده بوده اند
امیده اند ن تاتبعدی اران مادھای آن نواحی را  جالب است کھ مردم ترک زبان. دامداری و کشاورزی مشغول بوده اند

  .                                                                                است لولوبییعنی معادل ھمان نام باستانی  رعیتکھ بھ معنی 

زبان ایشان با زبان اورارتوی از  .بیشتر در شمال بین النھرین و در نواحی کردنشین حالیھ سکونت داشتھ اند ھوریان
را در زبانھای بومی منطقھ و زبانھای سامی می توان بھ معنی مردم  ھورینام . زبانھای قفقاز غربی شباھت داشتھ است

می دانیم . است) سمبل ایزد مھر(این کلمھ در زبانھای ایرانی بھ معنی خورشید . گرفت کوھستانیو مردم  پرستنده ماه
بعداً در اواسط ھزاره دوم پیش از میالد . رایج بوده است ماه پرستی) گرجستان( ایبریرابون در مرزھای کھ مطابق است

در سمت کردستان سوریھ قرار داشتھ و بھ  واشوکانیپایتخت ایشان . میتانیان ھندوایرانی در بین ایشان بھ قدرت رسیدند
است کھ محل فرمانروایی پیشدادیان بھ شمار رفتھ ) رابھخانھ ا(اوستا  خونیرثمعنی محل ارابھ است کھ معادل ھمان 

از اینجا معلوم میشود کھ منظور . نبرد کرده و بر ایشان استیال یافتھ بودند) یعنی آشوریان( دیوانپیشدادیانی کھ با . است
 .بوده اند مھر پرستبوده اند کھ اسب پرور و  میتانیاناوستا ھمان  پیشدادیان اصلیاز 

از اقوام ھندوایرانی اولیھ بوده  لرستانھای حکومتی در  کاسیبر می آید،  کاسیام خدایان و نام فرمانروایان چنانکھ از ن
در واقع نام ایزد قبیلھ ای ایشان بوده است و ) کاَشو( کاسیکلمھ . اند کھ بر بومیانی از تبار عیالمی استیال یافتھ بوده اند

 واروناو ھندیان ) ایزد خالق شراب( اھورامزداو ) جام شاه( جمشیدیان بھ معنی ایزد شراب بوده است ھمانکھ پارس
داماد سپیتمھ با  جمشیدبعداً . نامیده اند) جام شاه( جمشیدو ) ِمی نیک= ھئومھ( ھومو مادھا ) ایزد قطرات شراب مقدس(

ترجمھ ای از نام ) ُدرد شراب( رلُ نام . آخرین پادشاه ماد معادل گرفتھ شده است آستیاگبا  اژی دھاکو ولیعھد آستیاگ و 
 بیوراسب اژی دھاکدر اوستا نام اساطیری یکی از پادشاھان معروف ایشان . ھمین نیای قبیلھ ای کھن شان می باشد

ملقب بھ  آگوم دوماین ویژگی . آمده است و مقر حکومتی وی شھرھای کرند و بابل ذکر شده است) ده ھزار اسب ۀدارند(
بویراحمد و ) ده ھزار( لکدر نامھای  بیوارسبعنوان قبیلھ ای وی . فاتح بابل است) یر خونیندارنده شمش( کاک رمھ

 .باقی مانده است) جمع ده ھزار نفری= بئور ھگمت(

را بھ معنی کوھستانی گرفتھ اند؛ ) کارون=کاریزھابھ عبارت اوستایی و پھلوی سرزمین کنار رود ( عیالمنام سرزمین 
از . بگیریم سرزمین خدایانا یا سرزمین خدیشھ دار و مفصل دینی ایشان بھتر است آن را بھ معنی اما با توجھ بھ سنن ر

فرھنگ و تمدن عیالمی ھا اطالعات بیشتری بر جای مانده است ولی نیاز بھ کنکاش بیشتری در فرھنگ و زبان ایشان 
و تأثر آن بر فرھنگ ملل دیگر بھ خصوص  تا معانی نام خدایان و پادشاھان ایشان معلوم شود تا از این راه تأثیر

 .ایرانیان و اعراب مشخص شود
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 معنی نامھای ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی

اّما رابطھ نامھای . داده شده است کوچکو  تنب بزرگدر فرھگنامھ ویکی پدیای فارسی توضیح کاملی در باب نامھای 
آب و ھوای بسیار حتیاج بھ اندکی تصحیح دارد چھ با کمی تفحص در در توضیح کنونی ویکی پدیا ا ابوموسیقدیمی 

بوم ( بوم سوزیا ) سرزمین روشنایی و تابش آفتاب( بوم سومی توان آن را با وجود نامھای قدیمی  گرم ابوموسی
    :بھ روشنی توضیح داد) جایگاه بسیار سوزاننده( اوف-بوم و) وعلی القاعده ھمان گپ سوز( وگپ سبز، )سوزان

ھای الرستانی،  ھای محلی جنوب ایران شامل لھجھ ای است کھ در گویش واژهٴ فارسی سره تمبتر آن  و یا درست تنب"
از آنجا کھ دریانوردان محلی در ھنگام نزدیک شدن  ]۱[.رود و تَل بھ کار می تپھبندری، تنگستانی و دشتستانی بھ معنای 

نشین  ھنوز ھم مردم ساحل. دیدند، ھر دو جزیره را تمب نامیدند ای در میان آب می بھ این جزایر آنھا را بھ شکل تپھ
تر را تمبو  تر را در گویش محلی تمب گپ، بھ معنای تمب بزرگ و جزیرهٴ کوچک جزیرهٴ بزرگ بندر لنگھو بندرعباس 

ترین متون اروپایی نیز این نام بھ  ز تمب است و در قدیمامالی صحیح و فارسی آن نی. نامند بھ معنای تمب کوچک می
و تمب » تامب«قاجار نیز این جزایر بھ نام   ھای اداری اواخر دورهٴ  نگاری در نامھ. است صورت تمون و تمبو ضبط شده

 ]۲[.است بھ سبب وجود مارھای سمی خطرناک در تنب بزرگ این جزیره تنب مار نیز خوانده شده. است ضبط شده
آمده، کتاب الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد اثر ابن ماجد، دریانورد » تنب«ترین متن تاریخی کھ در آن نام  کھن

 ]۳[.ق است۹-۱۰ھای  مشھور سده

1. ↑ Washington, 1959; Kamioka, K., Lārestāni Studies 1, Tokyo, 1978; Kelly, J. 
B., Britian and the Persian Gulf, Oxford, 1968. p.26. 

 ."نوشتھ محمدباقر وثوقی. تنب، جزایر: سرواژه. ۱۶جلد : بزرگ اسالمی المعارف دائره ↑ .2
 .ھمان ↑ .3

 :از این قرار است ابوموسیمطلب ویکیپدیای فارسی در مورد نام ایرانی 

و با ) معرب آن بومف(یعنی آب  Aouwاوو + بوم BoumOuwر اسناد تاریخی و نقشھ ھا با نام بوموو این جزیره د"
» سو«بوم بھ معنی مکان است و (ثبت شده . BoumSouو بوم سوز یا بوموسو ) بھ معنای جای سبز(نام گپ سبزو 

در زبان فارسی کھن معنی نام یک نوع سبزی است و بطور کلی نیز  Souzمخفف سوز  Souwچند معنی دارد سو 
و سابقھ آن بھ باشد  نام ابوموسی یک نام جدید می ]۲[). توان آن را بھ معنای زمین سبزنامید دھد و در مجموع می سبز می

رایج  BoumSouبیشتر از یکصد سال قبل برمی گردد کھ یکی از ساکنان بنام ابوموسی این نام را بجای بوموسو  حدود
 ]۳[.ساخت

 ۱۰۸-۵۷حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و ابوموسی، صص  ↑ .1
2. ↑ ]۱[ ,cient Documents on the Persian Gulf's name : the eternal heritage of an

time Author:Ajam, Muḥammad[[., 
 "اسناد نام خلیج فارس میراثی کھن و جاودان ↑ .3

مطالبی را در باره آب و ھوای این ر دایرة المعارف بزرگ اسالمی د ابوموسیاحمد پاکتچی در مقالۀ خود در باب 
ابوموسی از جزایر و نقاط ساحلی خلیج : "می آورد کھ بھ وضوح منشأ نامھای آن را در ارتباط با ھم نشان میدھدجزیره 

درجھ  8/27گرمتر است و متوسط دمای ساالنھ آن بھ  است، فارس و بحر عمان كھ آمارھای جوی آنھا در دست
كند و  تجاوز می 30متوسط دمای ماھانھ ابوموسی از ْ )از اردیبھشت تا مھرماه( سال در نیمھ گرم.رسد سانتیگراد می

طول سال  از نظر میزان مطلق دما در.كند تجاوز می 20متوسط دمای آن از ْ ،)بھمن( سردترین ماه سال حتی در
 .بھ ثبت رسیده استدر بھمن ماه در ابوموسی  8در تیرماه و ْ 45ارقام ْ

كند و در چنین  می تجاوز% 80ماھھای تابستان رطوبت ھوای ابوموسی زیاد است و رقم نم نسبی ھوا اغلب از  در
 .سازد می وضعی یعنی توأم شدن گرما و رطوبت فراوان زندگی را بسیار دشوار
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در ماھھای سرد و بھ خصوص در آذر  بیشتر متر است كھ سانتی 3باران ابوموسی بسیار اندك و در طول سال در حدود 
تابستانھا  وزد و این وضع مخصوصاً در باد غالب در جزیره ابوموسی از سمت شمال غربی و مغرب می .بارد و دی می

از .فشار قاره ھند قرار دارد صادق است كم كھ تمام منطقھ خلیج فارس تحت تأثیر جریانات موسمی اقیانوس ھند و ھستھ
ایجاد دیگر شرایط اقلیمی بھ  آن است كھ خود عامل اصلی در فراوانی تابش آفتابمی ابوموسی مشخصات جالب اقلی

ساعت آفتاب داشتھ است كھ از  6/301ُ3شود كھ در سال، می از آمار یكسالھ ابوموسی چنین استنباط. آید شمار می
 ".)210-208آمار،:نكـ(داخلی ایران بیشتر است بسیاری از نقاط ساحلی و حتی

محل ( بوم سوز  یا )سرزمین روشنایی و تابش آفتاب(بوِم سو ، بومسواینجا معلوم میگردد کھ منظور از نام  از
چھ مطابق فرھنگ . می باشد) بسیار سوزان( وگپ سوزھمان  گپ سبزوبوده و مراد از  نام معادل آن یعنی ) سوزاننده

و در لھجھ گلپایانی آن بھ معنی گنده و ستبر،   رگبزدر سمت بروجرد و سیالخور و مالیر بھ معنی  گپمعین کلمھ 
در . آمده است سوزیا ) تابش آفتاب( سواست و این می رساند کھ آن در توصیف جزء دوم یعنی  کالنو ضخیم،  بزرگ

 خود کلمھٴ علی االصول ساکن علی القاعده  بر اثر تکرار تلفظ تلخیص یافتھ و حذف شده و " ز"حالت دوم در آن حرف 
  .یعنی تابش آفتاب و روشنایی جایگزین گردیده است سوبا واژۀ معادلش سوز 

است کھ در  محل بسیار سوزانندهاین جزیره یعنی ) اوف-بوم( بومفدلیل درستی این وجھ اشتقاق ھمانا ھیئت ایرانی 
در  اوفلمۀ در حالی کھ می دانیم کھ ک. تصور شده است) محل آب(اوو  -ویکی پدیا معرب کلمۀ مفروض فارسی بوم

بھ شکل اصلی خود یعنی " اوف"جزء . می رود  بکاربسیار سوزاننده بھ معنی ) بیشتر در تداول کودکان(فارسی 
 .بھ روشنی دیده میشود) تاب -آف( آفتابدر نام  سوزان وبسیار گرم بھ ھمین معنی " آف"
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 الھیجان است کنونیدیلمان  ۀشھر باستانی دیلم ھمان قصب
 

در نظر  گیالن ۀخاصی بلکھ صرفاً نام کل منطق ۀقصبو  شھررا در اساس نھ نام دیلم بھ تبع از دیگران نام  نگارنده
گرفتھ ام کھ در اینجا ) دالمن ھا(گرفتھ و آن را با نامھای کھن گیالن سنجیده و بھ معنی محل درختان و یا محل عقابان 

معنی ) دیلم(و اھرم زوبین و  نیزهبھ معنی محل دارندگان  دیلمان ۀم نام قصبرا در مقا دیلماین نقیصھ حل میشود و نام 
علی االصول " و"و " ر"دارد؛ چھ حروف ) درخت، چوب( دائوروَ می نمایم کھ علی القاعده ارتباطی با کلمھ اوستایی 

والیت ) صل یعنی جنگلیدر ا( درونتنظر بھ عنوان اوستایی . تبدیل میشوند" م"و " ل"در زبان پھلوی بھ ترتیب بھ 
 دیلمنستانو  دیلمبعداً با واژه ھای  نوَ دلَ می توان تصور نمود کھ ھیئت پھلوی ملخص آن بھ صورت ) گیالن( ورنھ

 : جایگزین گردیده است

 رتبمی باشد و بیشتر حربھٴ ایشان  نام شھری است از گیالن و موی مردم آنجا پیچیده و مجعد. دیلمان) اِخ] (ِد ل َ. [دیلم
شھری است از والیت گیالن ). جھانگیری. (دیلمانمعنی ھ ب). برھان. (است کھ نیزهٴ کوچک باشدزوبین ھیزم شکنی و 

نام ملکی است کھ موی مردم ). آنندراج . (است زوبینکھ موی مردم آنجا اغلب مجعد است و بیشتر حربھ ٴ آنھا تیر و 
نامی کھ اصالً بھ قسمت کوھستانی والیت گیالن بین قسمت ساحل بحر  دیلم یا دیلمان،). غیاث اللغات. (آنجا مجعد باشد

خزر و قزوین اطالق می شده است ولی با فتوحات دیلمیان بعضی از نواحی مجاور را نیز در برگرفتھ است، چنانکھ در 
را شامل میشده دورهٴ اقتدار آل بویھ در قرن چھارم ھجری والیت دیلم ھمھ ٴ گیالن ونیز طبرستان و جرجان و قومس 

از دائرة المعارف . (را نام برده اند کھ محل ھیچیک معلوم نیست بروانو  رودبار ،دیلماز شھرھای عمدهٴ . است
نام معلوم می داند مربوط بھ عھد مرحوم دھخدا  بروانو  رودبارو  دیلمدھخدا محل شھرھای  ۀاینکھ لغت نام ).فارسی

دھخدا توضیحی  .حالیھ مطابقت داد) بره سار( بره سرو   رودبار، دیلمانای اکنون می توان این سھ شھر را با شھرکھ
  :آن اشاره نمی کند ۀمیدھد ولی بھ ریش) اھرم( دیلمفارسی  ۀھم در باب کلم

دیوار و زمین و کوه سوراخ کنند و  قطر معلوم و درازی حدود یک گز یا کمی بیشتر کھ بدانھ آھنی ب)اِ ] (َد ل َ[ .دیلم
 .بارخیز. پشنگ .اھرم. طیل. میتین). یادداشت دھخدا. (ندنبسنگ سُ 

 .مکان دیلمھا سراسر گیالن را در قدیم دیلمان و دیلمستان نامیده اند ).ان ، پسوند مکان+ دیلم : از) (اِخ](َد ل َ[ .دیلمان 

ی مختلف کھ بناحیت دیالم باز با زبانھا و صورتھا. بسیار است  ناحیتی: حدود العالم چنین نویسد) اِخ ] (َد ل َ [ .دیلمان
 ناحیت خراسان است و جنوبش شھرھای جبال است و مغربش حدود آذربایجان است و شمالش مشرق این] خوانند[

نام شھری است از گیالن کھ  ).برھان. (معنی دیلم است کھ شھر باشد از گیالنھ ب). حدود العالم. (دریای خزران است
 : )فرھنگ جھانگیری. (بود زوبین ر و اغلب حربھ ٴ ایشانموی مردم آنجا مجعد باشد و اکث

  کشوری سپاھی بیامد ز ھر 
 فردوسی . ز گیالن واز دیلمان لشکری

داده است ولی متوجھ این  گیالنسیاه کل الھیجان در  دیلمان دھخدا توضیح الزم و کافی را در مورد قصبھٴ   لغت نامھٴ 
 :گردیده استباستانی ن دیلمانھمانی این قصبھ با شھر 

ھزارگزی جنوب  48 سیاه کل دیلمان شھرستان الھیجان در قصبھٴ مرکز دھستان دیلمان بخش) اِخ] (َد ل َ[. دیلمان
گزی واقع است با ھوای سردسیر 1500  فرسخی شمال باختر قزوین در ارتفاع 17 ھزارگزی باختر امام و 18 سیاھکل

خانوارو تابستان بھ  وران است و سکنھٴ دائمی آن زمستان در حدود پنجاهاز دو چشمھ و رودخانھٴ پاش و سالم و آب قصبھ
 .سکنھ زراعت، کسب و گلھ داری است ۀدو ھزار نفر میرسد زبان ساکنین محلی گیلکی و فارسی است شغل عمد

جر و سوفال و در اطراف قصبھ از قبیل آ بقایای ابنیھٴ قدیمی. میروند زمستان اکثر سکنھ بھ سیاھکل و نقاط دیگر گیالن
چمن زارھای  و مراتع. االرضی و غیره ثابت مینماید کھ در زمانھای قدیم آباد و پر جمعیت بوده است مجاری تحت

 .)2 جغرافیائی ایران ج از فرھنگ. (راه آن بھر طرف مالرو است. اطراف دیلمان قابل اھمیت است
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بوده باشد کھ  بلمدیھ آن باید در اصل  لنج سازیصنعت  در کنار خلیج فارس با توجھ بھ ،جنوبدر  بندر دیلماما نام 
یعنی این نام بندر جنوبی بر خالف تصور برخی ھا ربطی . شده است دیلمو   مدیھلعلی االقاعده تلخیص یافتھ و تبدیل  

اعده از سنت ندارد و نظیر نامھای لُری دھکرد و دھلران علی الق) بحرین(باستانی  دیلمونشمالی و دیلمنستان با نامھای 
یعنی ده قایق سازی عاید گردیده است کھ صنعت قایق سازی کھن  دیھ بلمنامگذاری لران ساکن این بندر، از تلخیص  

گردشگری بدون اطالع از وجھ اشتقاق درست نام  -چھ در وبالگ ایرانگردی. این شھر ضامن درستی این نظر می باشد
 :شده استبندر دیلم در باب حرفھ سنتی مردم آن گفتھ 

بندری است در کنار آب ھای خلیج فارس بیش ترین صنایع دستی این منطقھ، صنایع دیلم ازآن جایی کھ شھرستان "
لنج سازی و قایق سازی از قدیمی ترین و مھم ترین . است سازی قایق و  لنج سازیدستی ساحلی است کھ مھم ترین آن 

این صنعت در سال ھای اخیر بھ واسطھ . زیادی برخوردار است صنایع دستی این شھرستان بندری است و کھ از قدمت
افزایش مبادالت دریایی و صید ماھی از رونق زیادی برخوردار شده است نیروی شاغل این صنعت منحصر بھ ھمان 

مصالح اولیھ مورد نیاز، چوب ھای جنگلی مقاوم در مقابل رطوبت برای . قدیمی است) سازندگان لنج و قایق(گالفان
ھنوز وسیلھ . بقیھ مصالح مورد نیاز از محل تھیھ می شود .ھای مرغوب ھندی بھ نام سای برای بدنھ است سكلت و تختھا

 ".شود كار گالفان بسیار ابتدایی است كھ سبب كندی كار و كمی تولید سالیانھ می 
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 رد باستانی استگشیوشھر شھر دوشنبھ ھمان 
 

مطابق خبر حمدهللا مستوفی در نزھة القلوب در  "جغرافیای تاریخی سرزمینھای خالفت شرقی"اب سترانج در کتیگای ل
نام  )و برکت محل شادی و خوشی( شومانو ) واشجرد یا ویشگرد( ردگواشبھ نامھای مھم از دو شھر  قبادیانوالیت 

 بیکبھ جای  یا ویشگرد واشجردیعنی   این کتاب معلوم میشود کھ شھر بزرگتر اولی ۀمی برد کھ با اندکی دقت در نقش
گرفت  )بیوک حصاربھ ترکی ( حصار بزرگو یا  حصار خانقرون بعد بوده است کھ آن را می توان بھ معانی  حصار

منتقل شده  قلعھ دوشنبھمکان فرمانروایی از آن قلعھ بھ مجاورتش  ۱۲۸۶ شھریور ۱۶کھ گفتھ میشود بعد از زلزلھ 
ھر بزرگ و پر ش( ویشگردیا  محل علوفھ ستورانیعنی  واشجردخان منطقھ،  دژ بزرگیعنی نام قدیمی تر این . است

یا ) دارندگان گیاه غذای اسبان( دروپیکبوده است کھ ھیئت اولی یاد آور نامھای کھن قوم پارسی و سکایی ) جمعیت
دژ و بنای بزرگ سرتاسری ساختھ ( کردهدر اینجا باید صورتی از کلمھ  گرد/ جرد ۀکلم. است) دری( دربیکھمان 

درست تر می ) بھ لغت پھلوی یعنی دژی با جمعیت بیش و افزون( ردویشگولی از این میان معنی دومی . باشد) شده
بر خالف . است) دژ بزرگ( بُیُک حصارو ) "انبُھ=انبوه"جمعیت با  دژیعنی ( انبھ -دوشنماید چھ آن مطابق نامھای 
شھر نداشتھ و دارد، ربطی با این  شھر دوشنبھکھ تنھا شباھت ظاھری اندکی با نام  شومانتصور منبع ویکی پدیا قلعھ 

گای لیسترانج بدون اینکھ . کیلومتری باختر شھر دوشنبھ مطابق می باشد 25در ) حصارک، دژ کوچک( قلعھ حصاربا 
در محل درست را  ویشگرد/ واشگرد/ واشجردشھر روی نقشھ خود باشد، بوده و مکان آن دوشنبھ متوجھ نام شھر 

 .قرار داده است ک حصاریُ بُ / دوشنبھ ھمین شھر

/ کماذکھ مطابق ھمان شھر  -تاجیکستان  فیض آبادرا بھ خطا با شھرک ) دژ پر جمعیت( شگردیورقشناسان جای ش 
در  وخشمی دانیم شھر مھم دیگر این نواحی . یکی گرفتھ و بھ خطا افتاده اند -باستانی است) شھر کم نشان و اثر(کمیذ 

لغت نامھ دھخدا در باب . باقیمانده است) قرغان تپھ( لیوکند/ الواکندسمت ختالن بوده است کھ خرابھ ھایش در اطراف 
شھری است ). برھان(نام شھری است از والیت بدخشان و ختالن : وخش": وخش چنین معلوماتی را بھ دست می دھد

ری از اعمال بلخ از ختالن و آن شھ). غیاث اللغات(از والیت ختالن . در کنار جیحون) غیاث اللغات(بھ ماوراءالنھر 
ی آن  نھاده، قصبھ» وخشاب«ی  ناحیتی است آبادان و برکرانھ. پھناور است بر کنار جیحون، بسیار نعمت و خوش ھوا

  )."یادداشت مرحوم دھخدا(نام قدیم جیحون ). حدود العالم(نیز از این ناحیت است » لیوکند«است و » ھالورد«

با سھوی بزرگ در باب  -ویشگرد/ واشگرددر باره محل در دایرة المعارف بزرگ اسالمی، زیر عنوان تاجیکستان 
از شھرھای کنونی این ناحیھ ریگر در :" ... چنین آمده است -یکی انگاشتھ) کمیذ/ کماذ( فیض آبادمکان آن کھ آن را با 

زاده بر آھن دوشنبھ ـ ترمذ و از مراکز صنعتی تاجیکستان است کھ امروزه نام شاعر نامدار تاجیک، تورسون  راه کنار 
راشت یا رشت تاریخی با . جای دارد شومانو واشگرد در مرکز تاجیکستان کنونی راشت و . آن نھاده شده است

ناحیۀ کماذ یا . قلعۀ راشت مرکز ناحیۀ راشت در حدود غرم کنونی است. آید قراتگین کنونی در وخش علیا راست می
آباد  شھر واشگرد، مرکز ناحیۀ واشگرد در محل فیض. اقع بودکمیذ ظاھراً در کافر نھان علیا و در شمال پل سنگین و

رم کنونی بگبھ راشت، ظاھراً ھمان آ واشگردتاریخی در میانۀ راه » دربند«. کیلومتری خاور دوشنبھ بود 40کنونی در 
ن و کـوھھای حصار، اخرو ھای جنوبی رشتھ میان رودبارھای علیای کافرنھان و سرخان دریا و در کـوھپایھ. است

این نواحی امروزه جایـگاه دشت حصار شادمــان و شھر . شومان قرار داشت کھ وابستگی آنھا بیشتر بھ چغانیان بود
، 87-76، 64-63، نیز226؛ مـارکـوارت، 353مینورسکی، (شادمان ظاھراً صورت گشتۀ شومان است . دوشنبھ است

 ).243، »میراث«؛ فرای، 74؛ بارتولد، 89

ھای دور بر روی آمودریا پلھایی ساختھ شده کھ  از گذشتھ"... لمعارف زیر عنوان آمو دریا می خوانیمدر ھمین دایرة ا
 توان از پلی اکنون دایر است، می آھن کھ ھم عالوه بر پل راه. را ممکن ساختھ است ارتباط قسمت شرقی و غربی رود

» ویشگرداند میان ختالن و  ساختھ بر این آب) پلی(و آن جایگھ پولی ... «بھ قول اصطخری . نزدیک ختالن نام برد
روز راه باالتر از لیوکند پل سنگی بر وخش قرار داشت کھ  بھ فاصلۀ دو... «و نیز بارتولد می نویسد ). 233ص (

 بارتولد در جای دیگر). 1/178ترکستان نامھ، (» تا منک دو روز راه حساب می کردند از این پل. ھنوز وجود دارد
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وسیلۀ پلی بھ   بخش مزبور بھ م بر ھر دو کرانۀ رود یا نھر قرار داشتھ و دو1221/ق618شود کھ گرگانج در  یادآور می
                                                                        ".)118-117آبیاری در ترکستان، (یکدیگر مرتبط بودند 

 : ابق منابع خطا آلود فرھنگنامھ ویکی پدیاشھر دوشنبھ پایتخت تاجیکستان مط ۀپیشین

نام داشتھ است کھ  شومانھای میانی  سرزمینی کھ ھم اکنون شھر دوشنبھ در آن جای گرفتھ است، در صده: دوران کھن
آمده » حدود العالم من المشرق الی المغرب«در کتاب . نیز نوشتھ شده است سوماندر برخی منابع تاریخی قدیمی، 

ای کشیده و او را قھندزی است بر سر کوه نھاده و اندر میان قھندز  است استوار و گرِد او باره شومان شھری«: است
 ]۳[.»ای است بزرگ و از وی زعفران خیزد بسیار چشمھ

شرف . »شومان مکانی پرجمعیت و آباد و نیکو است«: گوید می» احسن التقاسیم فی معرفھ االقالیم«در کتاب  مقدسی
یاد کرده و غالباً آن را بھ صورت مختصر  حصار شادماناز آن بھ نام » ظفرنامھ تیموری«در  الدین علی یزدی

کیلومتری شھر  ۲۵معروف است و در » قلعھٴ حصار«یا » حصار«نوشتھ کھ امروز ھم بھ » حصارک«یا » حصار«
 ]۵[]۴[.دوشنبھ قرار دارد

 .است» قلعھ«و » دژ«ای عربی و بھ معنی  شایان یادآوری است کھ حصار واژه

ھایی کشف شده کھ بھ سده پنج پیش از میالد  در گسترهٴ شھر دوشنبھ کھ اکنون پایتخت تاجیکستان است، بازماندهٴ ساختمان
 ]۶[.واگذار شد امیر بخاراادارهٴ روستای دوشنبھ توسط دولت تزاری روسیھ بھ  ۱۸۶۸در سال . گردد بر می

آغاز (» بحر االعراف فی مناکب الخیر« محمود ابن ولی بلخیکتاب دانشمند برای نخستین بار » دوشنبھ«نام  از جای
در . یاد شده است ۱۶۷۶دسامبر ، پادشاه روس، در فیودور سومبھ  سبحان قل بھادرو نامھٴ خان بلخ ) میالدی ۱۷سدهٴ 

و » قلعھ«ای ترکی بھ معنی  قورغان واژه. نامیده شده است» دوشنبھ قورغان«این شھر  ۱۸۲۶سندی بازمانده از سال 
شده  آب جای داشتھ و روز دوشنبھ ھر ھفتھ در آن بازاری برگزار میقلعھٴ دوشنبھ در کنار رود ورز. است» حصار«

بازار پیدا شد،   ای کھ با گذشت زمان در جای دوشنبھ دھکده. نام کنونی پایتخت تاجیکستان یادآور ھمین بازار است. است
 ]۷[.نام گرفت و با گذشت زمان رشد کرد و پایتخت تاجیکستان گشت دوشنبھ

این قلعھ در . بود شاه مردان قلبیک حصار ) مرکز حکومت(در آغاز سدهٴ بیستم میالدی، این قلعھٴ تختگاه :سده بیستم 
ویران شد و از آن تنھا یک دروازه و دو برج در میان دو ) میالدی ۱۹۰۷ سپتامبر ۸( ۱۲۸۶ شھریور ۱۶لرزهٴ  زمین

کوچید کھ در آن زمان مرکز یکی از  قلعھٴ دوشنبھلرزه، شاه مردان قل بھ  پس از آن زمین. کوه برجای مانده است
 ]۷[.شد بیک حصارھایش بود و از آن پس دوشنبھ تختگاه  اریدامالک

کتابخانھٴ : تھران. دکتر منوچھر ستودهویرایش ). ھجری قمری ۳۷۲سال (» حدود العالم من المشرق الی المغرب« ↑3
 ۱۱۰. ص –. ۱۳۶۲. »گلشن«طھوری، شرکت افست 

بنگاه ترجمھ و نشر «: تھران. ترجمھٴ محمود عرفان. »جغرافیای تاریخی سرزمینھای خالفت شرقی«. گی لسترنج ↑4
 ۴۶۸. ص —. ۱۳۳۶. »کتاب

 .۱۳۸۹فروردین  ۱۵ده در ش بازبینی. ۲۰۰۳فوریھ  ۱۸سی فارسی،  بی بی. »حصار، بخارای کوچک« ↑5

 .۱۳۸۹فروردین  ۱۵شده در  بازبینی. ۱۳۸۶تیر  ۲۱جدید آنالین، . »بازاری کھ پایتخت شد« ↑6

 ۱۶بازیابی در (پدیای فارسی تاجیکی، دانشنامھٴ آزاد  ، ویکی»Душанбе«پدیا،  کنندگان ویکی مشارکت ۲٫۷ ۱٫۷ ۰٫۷↑ 7
 ).۱۳۸۹فروردین 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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یای تاریخی کھن نواحی اراک و آستانھ جغراف  
 

را یوسف خان سپھدار گرجی با سپاه  )عراق(اراک مطابق کتاب سرزمین و مردم ایران تألیف عبدالحسین سعیدیان، 
طبق روایات ھشت ده یا قلعھ . ھجری قمری بناکرد 1231در عھد فتحعلیشاه قاجار در سال  لشکر عراقخود موسوم بھ 

ا خان، حصار، ده کھنھ، مراد آباد، آقا سمیع، سلیم، نو، قادر در جای آن وجود داشت کھ ھمیشھ با ھم بھ نامھای خان باب
در جنگ بودند و یوسف خان سپھدار گرجی شرحی از منازعات این قلعھ ھا بھ فتحعلیشاه نوشت و اجازه ویران کردن 

ھجری 1231در کتیبھ باالی تلگرافخانھ تاریخ . دقلعھ ھا را گرفت و شھر سلطان آباد عراق را در مدت ھفت سال بنا کر
 .قمری دیده میشود

یعنی رود سبوھا و کوزه ھا، کرھرود ( گرھرودطبق کتاب نزھة القلوب حمدهللا مستوفی قصبھ مرکزی ناحیھ اراک قبال  
ربطی با کره  گرھرودبنابراین بر خالف تصور برخی ھا نام . واقع در جنوب غربی شھر اراک حالیھ بوده است) کنونی

یا در اصل   سابق کرج ابودلف( آستانھدر سمت ) یعنی دو محل جمع آوری مالیاتھا( ایغارینمراکز . و کرج ندارد
در سمت  خراجیر دیگری بھ نام ایغابوده اند، چھ ) خرمنگاه ابودلفابودلف، بنا بھ کتاب تاریخ قم یعنی  جرّ خَ  بوھین

 .واقع است آستانھجنوب شرقی 

ابودلف از ابودلف یعنی در واقع خاندان  کرجدر میان فرمانروایان عرب  تاریخ قممؤلف  ،یحمد بن حسن قمحسن بن م
می باشند کھ  ابودلف قاسم بن عیسی عجلینام می برد کھ ھر دو عنوان  و نشان یادآور نام  ابوالقاسمو  حسن بن عیسی

اشاره بھ ھمین امر  علیبن  سھلنام یا در واقع لقب  .بر ایشان بھ شمار می رفتھ است سھل گیرو  علیشیعیان حامی 
سھل بن مقبره  بنا براین. بن عیسی عجلی بر شیعیان علی سھل می گرفتھ است ابودلف قاسمکھ گفتھ میشود چناناست 
ابودلف قاسم بن عیسی متعلق بھ ھمین شده، آستانھ در کرج ابودلف کھ بھ سبب وجود آن این شھر موسوم بھ  علی

 .می باشد ابودلفزرگ خاندان ب عجلی

فعلی  شھر آستانھغالباً بھ درستی ھمان  -ھای بلند  و در بلندی واقع بودهبرجبھ قول مقدسی دارای  -را کھ کرج ابودلف
اساسی تر و بیشتر در باره نام و نشان  تحقیقدیگر احتیاج بھ  بوده باشد آستانھ ھمان ابودلف کرج اینکھاما . شمرده اند
 در خبر )راسبند شمالی حالیھدر واقع کوه ( راسمندچون نشانی کوه آن . آنجا نیست آستانھخود شھر  حیھ یعنیکرج آن نا

. می باشد آستانھ جنوب شرقیدر  کھ) ایغار(=خراجی  ۀقصباست تا  آستانھشھرک  نشانگرحمدهللا مستوفی بیشتر 
جوار جنوب غربی آن ھم بر خالف تصور برخی ھا  دکرھرویا ) اراک( سلطان آبادچنانکھ گفتھ شد نام دیرین  بعالوه

 فرزین قلعھ و کرده ذکر گرھرودھمراه با  را ابودلف کرجنام  القلوب نزھة در مستوفی حمدهللا. نبوده است گرج یا کرج
در اصل خّرج ( کرج ابودلف میشود معلوم چنین اینجا از. کند می ذکر آن جوار در را کوه راسمندو  مرغزار کیتوو 

شیازنت، (شازند  ھمان)یعنی دژ دارای اسلحھ فراوان( فرزین قلعھ و گرھرود غربی جنوب درآستانھ ھمانا )بودلفا
حمدهللا . است شازندھمان منطقھ رودباری شمالغربی ) کیانی( مرغزار کیتوو  آستانھ غربیشمال در )یعنی محل اسلحھ

اسم می برد کھ نامش یاد آور نام قصبھ ) راودین یا ھزاوه دینھ( مراودیناز ناحیھ ای بھ نام  گرھرودمستوفی در حوالی 
 . است اراکدر سمت شمال غربی  ھزاوه

ابودلف عجلی بھ عھد . از اقلیم چھارم است طولش از جزایر خالدات فدمھ و عرض از خط استوا لد گرھرودو  کرج"
آن را چشمھ . بس بزرگ است ۀچشمبر طرف شمال آنجاست و در پای آن کوه  کوه راسمند. ھارون الرشید ساخت

خوانند و در آن  مرغزار کیتومرغزاری طویل و عریض دارد شش فرسنگ در سھ فرسنگ آن را . کیخسرو خوانند
 ."حقوق دیوانی آن یک تومان و یک ھزار دینار است. خوانند فرزینحدود قلعھ محکم بوده آن را 

شھرک واقع در شمال  شمالی راسبندذکر شده مطابق کوه  بودلفکرج ا شمالکھ در سمت ) دارای راه( راسمندولی کوه 
در مجموع . ھم  کوه مرتفعی بھ نام راسبند واقع است  )ایغار= محل خراج(خراجی  ۀقصبشرقی شمال  در .است آستانھ

و قصبھ بھ عنوان شھر  گرھرودکنار ) اراک( سلطان آباداز خبر در ھم آمیختھ حمدهللا مستوفی چنین معلوم میشود کھ 
 ایغاررا بر خود داشتھ است و والیت آنھا ناحیھ دو کرج ابودلف   نام آستانھبزرگ و واحد وجود  خارجی نداشتھ و شھر 

کتاب جفرافیای تاریخی  درمحمد جواد مشکور نیز . نامیده می شده است) یعنی دو محل ھمنام برای خراج و مالیات(
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واقع است و  دو ایغاردر شرق نھاوند والیت ."یاد کرده است  دو ایغار ایران باستان از کرج با عنوان مرکز والیت
ابودلف گفتند کھ  کرجاشتباه نشود آن را  کرج ھانام دارد و برای آنکھ با نام دیگر ) کوه رج، کوھپایھ( کرجمرکز آن 

محل این . تیول او درآمد منسوب بھ ابودلف عجلی از سرداران اسالم است کھ در زمان معتمد خلیفھ عباسی این ناحیھ بھ
 .]1319مشکور،جغرافیای تاریخی ایران باستان،[ "ناحیھ در آستانھ اراک بوده است

چنانکھ اشاره شد در مجموع می توان چنین نتیجھ گرفت کھ در شرح و توصیفات جغرافی نویسان عھد اعراب و مغول 
می افزوده اند و ) آستانھ( کرج جنوبیرا بھ این  بودلفم اغالباً دو کرج ری و ابودلف را با ھم اشتباه و یکی نگیرند، نا

 :منابع کھن عھد اسالمی بھ روشنی در این باب سخن میگویند حجت الھ عباسی در شھر باستانی آستانھبنا بھ نوشتھ 

ای از نھاوند تا شھر کرج دو منزل راه است و کرج ھمان منزل ھ:ذیل عنوان کرج می نویسد )ه ق 290وفات(یعقوبی "
ابودلف عیسی بن ادریس بن معقل بن شیخ بن امیر عجلی است و در دوران عجم ھا شھر مشھوری نبوده و در شمار 

 و دژھا وقصرھا پس عجلیان درآن فرود آمدند آبادیھای بزرگ روستایی از استان اصفھان بھ نام فائق قرار داشتھ است،
نسبت داده می شود و کرج میان چھارکوه واقع است و اھل آن ساختند وقصر ھای آن بھ ابودلف و برادران و خاندانش 

کسانی کھ از سایر اعراب بھ آنھا ملحق  قومی از عجم اند مگر ھمانھا کھ از خاندان عیسی ابن ادریس عجلی بودند و
 ]48یعقوبی،البلدان،"[شدند

از این از روستاھای اصفھان امروز کرج خود در میان شھرھا، شھری است، پیش "در مختصر البلدان نیز آمده است
 .]22فرھادی،نامھ کمره،"[بود لیکن اکنون بھ تنھایی استقالل دارد و ایغارین نام گرفتھ است

و دیگر جغرافی دانان ھر یک بھ نوبھ خود از کرج نام برده اند وآن را از بالد جبال  )قرن چھارم ه ق(اصطخری 
و  حدید نموده اند وآن را لشگرگاه ابودلف عجلی تلقی کرده انددانستھ اند و عرض وطول آن را حتی بھ دو فرسخ ت

قاسم در سفری بھ  معتقدند در ایام پارسیان دھی بیش نبوده است تا آنکھ عرب بر ایران مسلط گردیده است و ابودلف ّجد
ر سر یکی از سوی جبل در یکی از قرا ھمدان موسوم بھ مّس وارد شد و بھ گرفتن امالک و ضبط مزارع پرداختند و ب

وقوع این حادثھ را در زمان ھشام بن عبدالملک و حکومت . او را خفھ کردند و اموالش را بردند متعیین محل تاختند،
پس از آن عیسی بن ادریس بھ قریھ یاد شده آمد و در حوالی آن یعنی بوھن کره سابق مسکن . یوسف بن ثقفی دانستھ اند

عھ ساخت و لشگرگاه خود کرد ازآن تاریخ نام بوئین کره بھ کرج ابودلف تغییر یافت گرفت و آنجا را آباد کرد و درآن قل
 ."]3-2کرجنامھ، دھگان،[و شھری شد وسیع و برای مدتی ھم پایتخت خانواده آل عجل بوده است
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 دیلمیان است ۀھ علی دیلمی بنیانگذار سلسلدولشاھچراغ مربوط عمادوال ۀمقبر
 

بن  علی"در شیراز، سمت حرم منسوب بھ  حسن رکن الدولھو برادرش  علی عمادالدولھ ۀمقبر ییختار روایاتمطابق 
) ثوب فروش، رھبر شیعیان واقفی= در واقع منتسب بھ علی بن ابی حمزه بطائنی(چوب فروش " حمزة بن موسی کاظمِ 

ر حالی کھ شواھد امر دال بر آن ھستند قرار داشتھ است و گمان می برند کھ اثری از مقابر ایشان بر جای نمانده است د
در واقع بھ ترتیب متعلق بھ  عالء الدین حسینو برادرش ) منسوب بھ احمد بن موسی الکاظم( شاھچراغ ۀکھ خود مقبر

معزالدولھ و  احمدبا برادرکوچکترش  علی عمادالدولھمی باشند کھ در اینجا نام  حسن رکن الدولھو  علی عمادالدولھ
بھ  شھر شیرازجنگھایی کھ در این . جایگزین شده است) ساکن بغداد، مقتول در اسفراین؟(الکاظم  بن موسی احمد

حاکم اصفھان در سمت شھر  یاقوتبا رقیبش  علی عمادوالھنسبت داده میشود بھ وضوح یاد آور نبردھای  شاھچراغ
ر واقع اسم ترکی زنانھ بھ معنی مخاصم شاھچراغ د") قوت ملک -یا"تصحیف (اساطیری قتلغ نام . شیراز می باشد

 .دیلمی ذکر شده است عضدالدولھجالب است کھ بانی عمارت مقبره شاھچراغ بھ صراحت . خجستھ و مبارک است

با صاحبان ادیان و مذاھب از جملھ زرتشتیان و ) علی عمادالدولھ و عضد الدولھ و دیگران( شیعی آل بویھچون خاندان 
بھ مقبره علی عمادالدولھ  شاھچراغو ملی  زرتشتیرفتار میکردند، از این روی نام سنی ھا با مسامحھ و مصالحھ 

عمو و سلف خود را عمارت نموده بود؛  ۀبزرگ خاندان بویھ در شیراز اطالق شده کھ البد عضدالدولھ دیلمی این مقبر
ام آمیز فراتر رفتھ و  بھ تدریج نزد مردم شیرازحالت احتر شاھچراغبدین ترتیب این عمارت تحت عنوان مستتر 

صورت قداست بر خود گرفتھ است تا  اینکھ در عھد اتابکان فارس بھ صورت زیارتگاه رسمی بزرگی در آمده است کھ 
برای بار دوم بھ شیراز سفر کرده، در سفرنامھ خود درباره ) ق. ه( ۷۴۸ابن بطوطھ جھانگرد مراکشی کھ در سال 

 :است رامگاه، چنین نوشتھاقدامات ملکھ تاشی خاتون و توصیف آ

تاشی خاتون، مادر . روند ھا احترام تمام دارد و مردم برای تبرک و توسل بھ زیارتش می این آرامگاه در نظر شیرازی"
پردازند و  است کھ در آن بھ اطعام مسافران می ای ساختھ شاه ابواسحاق، در جوار این بقعھ بزرگ، مدرسھ و زاویھ

آید و در  ھای دوشنبھ، خاتون بھ زیارت آرامگاه می خوانند شب ھ بر سر تربت امامزاده، قرآن میای از قاریان پیوست عده
شوند و با آھنگ خوش بھ  می عاین جمعیت در بقعھ جم. شوند آن شب قضات و فقھا و سادات شیراز نیز حاضر می

رود و  عام، واعظ، باالی منبر میخوراک و میوه بھ مردم داده میشود و پس از صرف ط. شوند قرائت قرآن مشغول می
در . نشیند است، می مسجدخاتون در غرفھ مشبکی کھ مشرف بھ . گیرد تمام این کارھا در بین نماز عصر و شام انجام می

 ."نوازند پادشاھان طبل و شیپور و بوق می ھمانند سرای) بھ احترام این بقعھ(آخر ھم 

 :مربوط بھ وی را می خوانیم روایات افسانھ ایبدین نام خوانده میشود،  چرا شاھچراغدر سایت سبحان تحت عنوان 

  )ع(فضایل و شخصیت حضرت احمد بن موسی"

بزرگوار امام موسی بن  و سید السادات االعاظم فرزند) ع(حضرت سید امیر احمد علیھ السالم ملقب بھ شاھچراغ
در میان فرزندان حضرت موسی الکاظم احمد بھ کرم و جاللت . است )ع(و برادر امام علی بن موسی الرضا) ع(جعفر

حضرت «: می نویسد" ارشاد"شیخ مفید رحمت هللا علیھ در کتاب خود بھ نام .و شجاعت و عبادت از ھمھ امتیاز داشت 
او را دوست و مقدم می داشت و ) ع(یم و پرھیزکار بود و حضرت موسی بن جعفرجلیل القدر، کر) ع(احمد بن موسی 

ھزار بنده خرید و ھمگی ) ع(می گویند حضرت احمد بن موسی. بود بھ او بخشید" یسیره"مزرعھ خود کھ معروف بھ 
 .را آزاد کرد

 بصیرت بی نقص و والیت پذیری مطلق

می ) ع(وجھ عظمت مقام و شخصیت ممتاز حضرت احمد بن موسی، با ت1عالمھ مجلسی در کتاب بحار االنوار جلد
مردم بھ خاطر جاللت و وفور عبادت، نشر شریعت و ) ع(پس از اشاعھ خبر شھادت امام موسی بن جعفر « :نویسد

برای بیعت با او بھ عنوان امام ھشتم اجتماع کردند، حضرت احمد بن موسی بھ ) ع(کرامات حضرت احمد بن موسی 
پس از پدرم، برادرم رضا امام :" ھ و خطبھ ای در کمال فصاحت و بالغت بیان فرمودند سپس اظھار داشتمنبر رفت

42 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF


ھشتم شیعیان و خلیفھ بھ حق و ولی خداست و اطاعت او از جانب خدا و رسولش بھ من و شما واجب است پس از آن 
ت، آنگاه شیعیان در حالیکھ حضرت سخن گف) ع(از فضایل و کماالت برادرش امام رضا ) ع(حضرت احمد بن موسی

پیشاپیش آنھا حرکت می کرد خدمت حضرت ثامن االئمھ علیھ السالم رسیدند و با آن حضرت بیعت ) ع(احمد بن موسی
ھمچنان کھ حق را پنھان نداشتھ و :" امام رضا علیھ السالم در حق برادرش احمد دعا نمودند و اظھا رداشتند. کردند

 ".دنیا و آخرت تو را ضایع نگرداند ضایع نکردی خداوند در

شخصیت واالی این  .شیراز از برکتش دارالعلم و داراالمان است و از وجود تابناکش طناز و بر فلک سرافراز است
امیر بزرگوار در احادیث معتبر شیعیان چون خورشیدی فروزان جلوه گر است و انوار قدسی وجود مبارکش چون 

شیعیان و محبان اھل بیت رسالت پس از حضور  .نورش مظھر عشق و ایمان و شھادت استآفتاب، تابان است جایگاه م
با برکت امام ھشتم علیھ السالم در خراسان برای زیارت چھره تابناک امامت و والیت از نقاط مختلف، بھ سوی ایران 

ید امیر محمد عابد و سید با جناب س) ق.ه 203-198(نیز در ھمین سنوات ) ع(حضرت احمد بن موسی .حرکت می کنند
) ع(و جمع کثیری از برادرزادگان و محبان اھل بیت، بھ قصد زیارت حضرت رضا) برادران ایشان(عالءالدین حسین

در بین راه نیز عده کثیری از شیعیان بھ آنان ملحق  .از مدینھ حرکت می نمایند تا از طریق شیراز بھ طوس عزیمت کنند
لذا امریھ ای صادر نمود تا تمام . فلھ بزرگی مأمون خلیفھ عباسی را بھ وحشت انداختخبر حرکت چنین قا. می شوند

 .حکام بالد مانع حرکت قافلھ بنی ھاشم شوند

 :ورود بھ سرزمین فارس و شھادت

چون کاروان اھل بــــیت عصمت و طـھــارت و شیعیانشان بھ سرزمین فــــــارس می رسنــد، مـــأموران خبــر ورود 
 .حاکم فارس می رسانند» قتلغ« حــضرت را بــــھ آن 

قتلغ کھ از دست نشاندگان مأمون عباسی بود لشکــری انبوه و کارآزموده را تجـھیز نمود و در ھشت فرسنگی شـــیراز 
ای چون گروه کفار را کھ بر) ع(حضرت سید امیر احمد. راه را بر آن کاروان بست» خانھ زنیان« و در محــــلی بھ نام 

این قوم ظالم بھ قصد ریختن خون فرزندان « :کار زار صف آرایی کرده مشاھده نمودند بھ ھمراھان خویش فرمودند
برادران، » .آمده اند، ھرکس میل بازگشت بھ مدینھ را داشتھ باشد و یا راه گریز از این مھلکھ بداند، مختار است) ع(علی

 .م دیدند وفاداری خود را نسبت بھ ایشان ابراز داشتندبرادرزادگان و یاران کھ حضرت را در جھاد مصم

بر اساس آنچھ مورخان نوشتھ اند جنگ در چند نوبت در گرفت کھ بر اثر رشادت و شجاعت بی مانند سید احمد بن 
ھر بار لشکر اشرار شکست خورده و عقب نشینی می کردند و جمــــعی از امامزادگان و  و تھور یارانشان) ع(موسی
ســپاھیان قتلغ کھ یـــارای مقـــاومت در خود ندیـــدند بھ مکر و خدعھ . ـیان آن حضرت مجروح یا شھید می گشتندشیعــ

را در میان یاران حضرت پراکندند و عده کمی را بھ ) ع(شایـــعھ وفات حــــضرت علی بن موسی الرضاپنـــاه آورده و 
شیعیان کھ از خبر شھادت . در پناھگاه ھای شھر پنھان و آماده نبرد ساختندمقابلھ فرستاده و افراد بسیار و کارآزموده را 

دلشکستھ بودند بی مھابا بر مزدوران قتلغ حملھ بردند و آنان را تار و مار ساختند و با تصور پیروزی ) ع(امام رضا
را بھ وضعی بھ شھادت  اماستمگران کھ از قبل آماده و در کمین بودند بر آنان تاختند و ھرکدام. وارد شھر شدند

با آن کھ ضربتـــی بر فرق مـــــبارکش خورده بود و زخم ھای کاری بر بدن ) ع(حضرت احــــمد بن موسی. رساندند
داشتند ھمچنان با شــــجاعت مـــــی جنگیدند و از دشمن می کشتند تا بھ این مکان کھ اکنون تربت مقدس آن بزرگوار 

 .ت بھ درجھ رفیع شھادت نایل گردیدنداست رسیدند و از شدت جراحا

جسد مطھر حضرت بعد از شھادت برای حفظ از تطاول دشمن بھ مشیت الھی از نظرھا غایب گردید و بر مدفن آن 
حضرت کسی واقف نبود تا زمان سلطنت عضدالدولھ دیلمی، کھ اھل ایمان مکرراً از حوالی محل شھادت مشاھده نور 

ھر رساندند کھ چراغی در نھایت روشنایی در باالی تلی از خاک می درخشد و تا طلوع می نمودند بھ اطالع حاکم ش
 .صبح نورافشانی می کند

او پــــس از مشورت با علما و مشایــخ زمان دستور داد محــل مــــزبور را شکافتنــد تا بر لوحی از سنگ یشـم 
چون سنگ را برداشتند سردابی عمیق آشکار  .»لکاظمالسید امیر احمد بن موسی ا« رسیدنــد کھ بر آن نوشتھ بود

گشت، مشھور است کھ شیخ ابوعبدهللا محمدبن خفیف معروف بھ شیخ کبیر کھ در تقوی و پرھیزگاری سرآمد عصر 
جسد مطھر آن حضرت صحیح و سالم و بدون تغییر و تبدیل در حالی کھ نوری بس . خود بود بھ سرداب مشرف شد

العزه ہلل «مشاھده نمودند و انگشتری در دست راست حضرتش یافتند کھ بر نگین آن منقوش بود شگفت از آن ساطع بود
 ".سپس عضدالدولھ دستور داد تا بنایی شایستھ بر مرقد مبارکش مرتب سازند. »احمد بن موسی
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 عھد ساسانی است رمھایزد  ۀجوانمرد قصاب ھیئت اسالمی عامیان
 

 :دو موضوع و دو سؤال جالبی را بدین قرار مطرح نمودنددوست دانشجوی جوانم مسعود قاسمی 

 ید یا ه اال داشتھ باشم كھ آیا شما در این باره بھ نتایجی رسیدؤمن میخواستم درباره یك بقعھ تاریخی از شما س .با درود"
نوان زیارتگاه ھستش كھ سالھا بھ ع داووددر شمال تھران قسمت دامنھ ھای شمیرانات یك مرقدی بھ نام امامزاده  ؟نھ

مثال این  .برای عموم بوده و من ھر چقدر فكر میكنم امامزاده بودن این بارگاه برای من دارای شك و تردید بوده است
دارای یك زیر زمینی بسیار شبیھ مھرابھ ھای میترایی باستانی ھستش و گنبد و ساختمانش ھم شبیھ مرقد بی بی  مرقد

ھم كھ داره استفاده پارچھ ھای سبز در ھنگام زیارت این آرامگاه ھستش و دیگری  شھربانو می باشد و یك ویژگی دیگھ
ھم وجود یك آبشار بلند و یك درخت كھنسال در باالی آبشار ھستش از نوع ھمون مشخصاتی كھ دكتر مھرداد بھار در 

 .كتاب از اسطوره تا تاریخ بھش اشاره كرده است

واقع شھر ری تھران ھستش  جوانمرد قصابل بعدی من ھم درباره بقعھ اؤس نظر شما درباره این آرامگاه چیست؟
 ."درباره ماجرای جوانمرد قصاب ھم اگر منو راھنمایی بكنید ممنون میشم

 :جواب من از این قرار بود

و معروفیت آنھا در بین فرھنگ مردم آن بی شک اشاره بھ ) در اصل جومرد قصابھا( جوانمرد قصابھانظر بھ کثرت 
قصاب بھ معنی سالخ  گومرد(قَصاب  دومرجنظر بھ عنوان اصلی و قدیمی وی یعنی . است دای کھن ایرانیخیک 

، ایزد ایزد بھرامنھ ، بوده باشد) مھردادھا( اشکانیان، ایزد بزرگ قربانی کننده گاو ایزد مھر باید ھماناین خدا ) گاوکش
ی بی بی شھر بانو( ایشتارطابق روایات ارامنھ ارتباطی با کھ م )بھرام ھا( ساسانیانعھد  شکارچیو  جنگاورنیرومند 

 اوت-بھ اوستایی داو( داوودخود نام زیارتگاه امام زاده . داشتھ است) بومی فالت ایران، ناھید الھھ انھار و چشمھ ساران
ایزد ن یعنی بھ وضوح یاد آور عنوان ایزد جوان و محبوب ایرانیا )عبری یعنی عزیز و گرامی و بھ خوبحافظ یعنی 
 .ظاھر شده است داووداست کھ بعداً بنا بھ مصالح سیاسی و فرھنگی در این منطقھ در نقش اسالمی تازه خود  مھر

برای ] در لرستان[قدیمی ھای ما : آقای مھدی سبزه در فیس بوک گروه فرھنگ و زبانھای ایران باستان می پرسد
ِکِر "میگویند " خداحافظتون"آن ھا بجای اینکھ بشما بگویند . میکننداستفاده " ِر داوودکِ "خداحافظی گفتن از عبارت 

آیا میداند منظورت از این اصطالح چیھ؟؟ آیا شما نیز شنیده اید؟ جواب و نظر من بدین سؤال از این " داوود َو َدورتان
بھ اراده خود، بھ ھدف رسیدن  ، عزمخالق" (داو" ،)بھ اوستایی، کردن یا خط" (کرِ "داوود را  اگر اجزاء ِکرِ : قرار است

خط یاور مھربان بھ "یا " سفرتان خوب باد"بگیریم آن بھ مفھوم ) یاوربھ اوستایی، بھتر یا " (اوت"و ) یا نگھداری
بھ ( "َو َدورتان"ولی وجود اصطالح . خواھد بود" خداحافظ شما"می گردد یعنی تقریباً بھ ھمان معنی " دورتان باد

از سوی دیگر بھ عنوان اسم " و مھربان نگھدار خوبو  یاور" در معنی  داوودمی رساند، " ووددا رِ کِ "و ) ُدورتان
در ایران ھم می رساند کھ قدیسی نیز از قدیم  داوودوجود زیارتگاھھای فراوانی بھ نام . قدیسی تصور می شده است

 .بھ شمار آمده است حافظ نوع بشرھا بوده است کھ در ِودا ایزد مھربدین اسم وجود داشتھ است کھ بھ یقین منظور 

 اوتو ) خدا( داواین نام را می توان مرکب از. کنکاشی نمودم داووددر باره ریشھ سانسکریتی نام دوباره امروز 
این می رساند کھ در اراضی ماد . خدای مھربان و نگھباندر مجموع یعنی . گرفت) پشتیبان و مھربان نگھبان،(

ترجمھ شده ) گاو کبود رنگبر  سوار داوودیعنی ( کوسوار داووتبھ  ایزد مھرلرستان نام  خصوصاً در کرمانشاھان و
ایزد مھر بر گاو قربانی شونده کبود  گاو سواریدر نقوش میترایی ھم سخن از  .و بدین صورت بکار می رفتھ است

 .بوده است) کوروش( فریدون گاوسواریِ روز  ،جشن مھرگانو مطابق آثارالباقیھ ابوریحان بیرونی روز . رنگ است
نام دارد  ثگولیوچھ دشمن داوود کھ بھ توراتی . گرفتھ شده است داوود ایرانیتورات از ھمین  داووداالن فکر میکنم 

می  "س-کایو"نام . بھ شمار می رفتھ است دادیان اشکانیمیترِ است کھ دشمن بزرگ  کایوس ژولیوس سزاریادآور نام 
در تاریخ اسرائیل ثابت  سلیمانو  داوودوجود   .باشد ایزد مھرقربانی شونده بھ دست ) ، گئوکو( گاوتوانست تداعی گر 

 .ایشان صرفاً اسطوره ای ھستند. نشده است
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شود كھ یگفتھ م) دكان داوود( ھ محلھ در سر پل ذھاب استان خوزستان ھستش كھ بھ آن مكانی: مسعود قاسمیتوضیحات 
 یھستش كھ داخل آن بھ شكل مھرابھ ھا یدر نقش رستم در وسط كوه سنگ یھخامنش یھ قبرھایشكل، شب یبیھ غار صلی
 .ران ھستشیباشد كھ مورد تقدس اھل حق در ایم یترائین مییآ
 

 یران در شھرھایروان اھل حق در ایمتوجھ شدم كھ پ یام بھ طرز شگفت آور یقبل یھا ینجاست كھ در بررسیجالب ا
از  یكیدر  یمثال در سرود زنند،یكنند و نام داوود را صدا میرا اجرا م یاوكشگر مراسم گید یكرمانشاه و جاھا

 :خوانندیشان میمراسمھا
 !؟!!!!!!اد رس داوودیفر

 ز داوودیمرغ سحر خ
 .داوود یآگاه از سر نھان

در آن را کھ از  یبخش ،ترجمھ شده است یباجالن فرخ یلنز كھ توسط آقایران نوشتھ جان ھیر ایكتاب شناخت اساط
 :كنمیپ مینجا تایا در مورد داوود نوشتھ شده

است كھ نقش مھر را در  ییاز چھره ھا) گاوسوار( كوسوارژه مناطق كرمانشاھان داوود یران و بھ ویا یدر نزد كردھا
در نزد  .شود یرد و موفق میگیم ید كشتیك شب تا صبح با خورشیم كھ داوود ینیبیم یكرد یخود دارد و در افسانھ ا

 .درآمد یچھ از آغاز آفتاب بود و چند روز بعد بھ كالبد وستھ و اكنون آفتاب است،یهللا بھ آفتاب پ یعل ان،یھلال یعل
ن كار را با مراسم خاص انجام ینامند و ا یم یدیزیان كردستان كھ امروز بھ غلط آنھا را یزدیكردن گاو نزد ا یقربان

كنند و یمراسم قباغ را اجرا م ین روز جشن خود دستھ جمعین در پنجمایزدیا .مھردار دارد یبھ گاواوژن یدھند راھ یم
 .كنندیم یخاص قربان یا نماد مھر است با مراسمیخ شمس كھ ھمانا مھر یرا مقابل آرامگاه ش یآن گاو یط

 یران و در كردستان، داوود كوسوار در روز محشر در كنار خداوند بھ داوریگر از مناطق غرب اید یدر افسانھ ا
 یگر بندگان رو داوریخواھد كھ كردار دیم یفرستد و از ویروان او را بھ بھشت میپردازد و خداوند ھمھ پیمردمان م

 .بكند
چونان كھ در  ،ان استییایمشترك آر یدوه ھمانا خدا دئو، ف شده دئوه،یپژوھشگران برآنند كھ نام داوود تصح یبرخ

 .ابدیگانھ تجسم میب یا خدای و،یدر د یر زرتشتیت كھ در اساطاس یاست و نام) ِدوه(ن نام ھمانا یت ایسانسكر
 كوچك و اروپا، یایاز آس یعیر مناطق وسیز سایران و نیش مھر ھنوز ھم در ایاین یفرھنگ ماد یاز نمودھا یاریبس

 .شوندیان مید نمایجد یاتیدارند و در ھ ینییآ یو گاه كاربرد نجا و آنجا پراكنده شده اندیا
در آنجا بھ  یاست كھ مھر گاواوژن ییآور شمع افروختن در غارھا دای و چراغ نھادن بر فراز گورھا، شمع افروختن

 .دیانجام رسان
د یكھ نقش خورش یرانیا یقال یترنج و لچك ھا ،یدیپنجره خورش مساجد، یمھرابھ ھا ب شكستھ،یا صلید یچرخ خورش
 .ت گرفتھ اندأنش ییھستند كھ از مھرگرا ییدھااز نما یران ،ھمگیا ینطور مراسم زورخانھ ایدارند و ھم

 .ان بوده باشدیمھر یشھ در مراسم گاوكشیا، احتماال ریدر كشور اسپان یبھ نظر من مراسم گاوباز
 :برای آشنایی با موضوع  جوانمرد قصابھای در فرھنگ ایران و افغانستان مطلب ویکی پدیای فارسی بسیار جالب است

است کھ در  شھر ریدر نزدیکی ) بقعھ(ای، نیمھ تاریخی، و آرامگاھی  خصیت نیمھ افسانھنام یک ش جوانمرد قصاب"
ھا اعتقاد  بعضی. م داردمحلھ پیرامون این بقعھ نیز محلھ جوانمرد قصاب نا. است ھایی شده ای از متون بھ او اشاره پاره

آملی بود است کھ معروف بھ ابوالعباس قصاب جوانمرد کھ از طایفھ جوان  ابوالعباس قصاب آملیدارند این مکان مقبره 
 .یا جوان آملی است

ای در بارهٴ قصابان و سالخان درباره او  در رسالھ. است ھای متفاوتی ذکر شده پیرامون شخصیت جوانمرد قصاب روایت
. شد راضی نمی داد، کنیزکی از جوانمرد قصاب گوشت خواست، اما بھ ھر گوشتی کھ جوانمرد بھ او می :است آمده

شاه . ترسید، گریھ آغاز کرد کنیزک کھ از مالمت و آزار آقای خود می. جوانمرد خشمگین شد و پول او را پس داد
. گذشت مشکل کنیز را دریافت و بھ جوانمرد گفت کھ بھ کنیز گوشت بدھد ، کھ از آنجا میعلی بن ابی طالبمردان، 

پس از آنکھ . شناخت، دست خود را بھ عالمِت امتناع از قبول فرمان آن حضرت تکان داد جوانمرد کھ علی را نمی
جوانمرد دو چشم خود را با کارد بیرون آورد و . »؟ تیتو شاه مردان را نشناخ«: حضرت رفت، قنبر بھ جوانمرد گفت

علی فرمود چشمان و  حضرت. السالم ببرد علیھ دست خود را با ساطور از تن جدا کرد و بھ قنبر گفت کھ او را نزد علی
 ]۱[.ای خواند و بر جوانمرد دمید، فوراً چشمان و دست او درست شد دست وی را در موضع خود بنھند، سپس فاتحھ
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البُکاء از محمدحسین بن عبدهللا گریان شھرابی،  ھای مقتل، از جملھ طریق این داستان با اندکی تغییر در برخی از کتاب
است و شاید منظور از او نیز جوانمرد  طالب آمده بن ابی دیگر در باره یکی از قصابان ھواخواه علی کھ در آن داستانی

 ]۳[]۲[.است قصاب بوده باشد ھم ذکر شده

آورد کھ شاید  است و این گمان را پدید می در برخی آثار کھن جغرافیایی و تاریخی نیز از مقبره جوانمرد قصاب یاد شده
در ذکر  عبدالرزاق سمرقندیاز مدفن او در ری و  حمدهللا مستوفی. ای باشد خصیت تاریخی ناشناختھجوانمرد قصاب ش

نظر قزوینی جوانمرد قصاِب مدفون در سرخس بھ جوانمرد قصاِب ری   بھ. اند یاد کرده سرخسوقایع از مدفن او در 
ھای منصورآباد در منطقھ بیستم شھرداری تھران  امروزه نیز در جنوب تھران بھ سوی ری، در زمین ]۴[.ردربطی ندا

 ]۵[.است ساختھ شده) ۱۲۵۰ـ۱۲۱۲(در  فتحعلی شاهکھ بھ احتمال زیاد بعد از عھد ای بھ نام جوانمرد قصاب ھست  بقعھ

محلھ اطراف بقعھ . اند ای صنف قصاب دانستھ دھد کھ صاحب آن را ھمان پیر افسانھ ابیات لوحھ قبِر داخل بقعھ نشان می
. ارتگاه استنیز جوانمرد قصاب نام گرفتھ و قصھ جوانمرد قصاب برای مردم این محل، معروف و مقبره او زی

ھایی نمادین  و احتمال دارد ھمھ آنھا مقبره ]۶[ھای دیگری ھم در برخی روستاھا بھ نام جوانمرد قصاب وجود دارد  مقبره
دھند  ھای جمعھ بھ نام جوانمرد قصاب نذری می شب افغانستانقصابان . ای جوانمرد قصاب باشند شخصیت افسانھ برای

 ]۷[.کند جوانمرد قصاب را نقل میو در حین مراسم، یکی از پیران خانواده، قصھ 

در بیان کار سالّخان و قّصابان، در چھارده رسالھ در باب فتّوت و اصناف، مھران افشاری و مھدی  ↑  .1
 ۱۳۸۱مداینی، تھران، نشر چشمھ، 

بن عبدّهللا گریان شھرابی، کتاب طریق البکاء، تھران، شرکت سھامی چاپ و انتشارات کتب  محمدحسین ↑ .2
 ۷۲ـ۶۷؛ صفحھ ۷۸ـ ۷۵تا، صفحھ  ایران، بی

 ۳۷۹ـ ۳۷۷، صفحھ ۲، جلد ۱۳۶۳ھای قزوینی، چاپ ایرج افشار، تھران  محمد قزوینی، یادداشت ↑ .3
 ۱۳۶۳ھای قزوینی، چاپ ایرج افشار، تھران  نی، یادداشتمحمد قزوی ↑ .4
، صفحھ ۱جلد  ،۱۳۶۱محمدتقی مصطفوی، آثار تاریخی طھران، تنظیم و تصحیح میرھاشم محدث، تھران  ↑ .5

 ۱۶۹ـ۱۶۸
، صفحھ ۱، جلد ۱۳۶۱محمدتقی مصطفوی، آثار تاریخی طھران، تنظیم و تصحیح میرھاشم محدث، تھران  ↑ .6

۱۶۹ 
 "۶۰۳، صفحھ ۱۳۷۷ھای دری، تھران  روشن رحمانی، افسانھ ↑ .7

 :نظر شده است مھران افشاری مطالبی دیگر ھم را در باب جوانمرد قصاب دارد کھ در ویکی پدیا از ذکر آنھا صرف
را عامر   پدرش  و نام  را عبدّهللا   جوانمرد قّصاب  نام) 381  ص(  نامھ سلطانی در فتّوت  كاشفی  ، مالحسین نھم  در قرن
  قلندری، ص  آئین  ؛ قس* رجوع کنید بھ فتوت(  السالم علیھ  علی» كمر بستھ  ھفده«از   و او را یكی  ذكر كرده  بصری

و اعتبار پیشھ خود را با   ، باید َسنِد رسمیت سالخان  كھ  است  دانستھ) 81  متوفی(  محمد حنفیھ  زمانو از مال) 227، 132
را   آن  جوانمرد قصابو   گوسفند كشت  السالم علیھ  علی  ، حضرت در روز غدیر خم  كنند، چنانكھ  او درست  بھ  انتساب
ـ 384  ، ص كاشفی(كرد   جوانمرد احالھ  بھ  پس  را از آن  ار سالخیككرد و   گوسفند را پاره  علی  حضرت. كرد  سالخی

ربیعھ   عامر ُكَریز بن  بن  عبدّهللا   او از نام  شاید نام.  نیست  در دست  عامر بصری  بن  از عبدّهللا   تاریخی  اطالع  ھیچ). 385
باشد   شده  ، ساختھ)526، 99  ، ص3  اثیر، ج ابنرجوع کنید بھ (  عثمان  در عھد خالفت  بصره  ، حاكم)59  متوفی(  اموی

  محمدعلی). 47  ، ص5  سعد، ج ابن(  است  قریش  عامر سید فِْتیان ابن: فرمود  در باره وی  علی  حضرت  است  نقل  كھ
ر باره د 1317ـ1315  در سالھای  كھ  ای ، در رسالھ خاكسار دوره قاجاریھ  از درویشان  ، یكی شاھرودی  یزدی  شریف

  سومی  كھ*) ؛ شّد *   رجوع کنید بھ فتّوت(  بست  را میان  كس  سھ  در یمن  السالم  علیھ علی  كھ  است  ، گفتھ نوشتھ  اصناف
  ابراھیم  حضرت  او و بھ  خود را بھ  ، سلسلھ سند صنف بود و قصابان  جوانمرد قصاب  مشھور بھ  اصفھانی  نصیر قصاب

  ، اما چنین)187  و قّصابان، ص  كار سالخان  ؛ در بیان»مرد جوان«  ، ذیل برھان  ؛ قس224  ص(ند رسان می  السالم علیھ
ذكر »  جومردالقصاب«  صورت  بھ  جوانمرد قصاب،  عربی  اصناف  رسائلو  ھا نامھ  فتوتدر .  نیست  نیز شناختھ  نامی
  را از نسخھ خطی  عربی  ای نامھ  فتوت  مطالب  ، كھ91  جواد، ص  معمار، مقدمھ مصطفی  رجوع کنید بھ ابن(  است  شده
الذخائر   نسخھ خطی  مطالب  ، كھ184  ، ص ؛ نیز رجوع کنید بھ شیخلی است  كرده  نقل  فرانسھ  در كتابخانھ ملی 1377  ش

 .) است  شده  چاپ»  جرمودالقصاب«  اشتباه  و بھ  كرده  را نقل  والتحف
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نیژۀ و بیژن شاھنامھ و متن آنریشۀ تاریخی داستان م  

یاد ) نگھبان دژ( بکیلفرزند ) امیران گرجی ھا، بھ معنی بیمرگ( ایمران، از ده ده قورقود) آذریِ (کتاب ارانی  در
خان آبادگر، کورش، ( بایندرخانو ) خان جنگاور، کی آخسارو، کیخسرو( غازانخانمیشود کھ قھرمانی خود را در عھد 

شاھنامھ است کھ قھرمانی  بیژناین حماسھ یاد آور داستان عاشقانھ . انجام میدھد گرجستانین در سمت سرزم) فریدون
اتفاق می ) ارامنھ( آرمانیان، در سمت سرزمین )گرجستان یا کپادوکیھ( گرازانرزمی و عاشقانھ اش در سمت سرزمین 

جمشید و  سپیتمھپسر سپیتاک زرتشت  پسرھر خورشید چ بابھ نسب شاھنامھ ای وی با توجھ  را بیژننگارنده قبالً  .افتد
یعنی عھد  ویداده ام، ولی اکنون با عطف توجھ محوری بھ زمان  مطابقت) زریر، اسفندیار(سپیتاک زرتشت  خود یا

در می ) گودرز کشوادگان، ھوم عابد( جمشید سپیتمھ، اورا اساساً مطابق خود کورش-بایندرخانو  کیخسرو-غازانخان
و  آستیاگدختر معروف (آمی تیدا آور  یاد آشکارا  بھ ترتیب بیژنو غار تاریک ) زاده خیال( نیژهمچھ خود . یابم

زادگاه زرتشت، یا دژ شوشی مراغھ چھل غار روستای مغانجیق شھرستان ( جمشید غار زیر زمینیو ) سپیتمھھمسر 
با لقب ) دور درخشنده= ویون( بیژنود نام بعالوه اینکھ خ. می باشند) کپادوکیھ کویی غار درین یا، ورجمکرد =قراباغ 

کامالً ھمخوانی و مطابقت ) مؤبد سپید رخسار درخشان(= سپیتمھ جمشیدمتعلق بھ  )یعنی دور درخشنده( ویونگھونت
افراسیاب ( مادیای اسکیتیدر عھد ) داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھ جمشیدمطابق شواھد و قرائن تاریخی . دارد

جنوب در والیات ) اژیدھاک( آستیاگیعنی  کی آخساروو پسر و جانشین ) کیخسرو، ھوخشتره( ساروکی آخو ) تورانی
ای کھ محل غار بزرگ باستانی  کپادوکیھ .می رانده است فرمان کپادوکیھدر غرب ) قیزیل ایرماق( رود ھالیستا  قفقاز

مگابرن و پسرانش   مھ جمشیدسپیتالبد ھمین غار باستانی کھ در اراضی حکومت . معروف درین کویی است
بزرگ  غار زیر زمینیقرار داشتھ است در پیدایی داستان ) زریر، زریادر، اسفندیار( سپیتاک زرتشتو  ویشتاسپ

نقش ) کتھ پتوکھ(کپادوکیھ  یا گرجستاندر سمت  بیژنمحل تبعید و زندانی شدن  تاریک اساطیریچاه  -غارو  جمشید
 ورجمکردو پسرش اوروتدنر بزرگ و سرور  زرتشت، 43فرگرد اول وندیداد پاره مطابق . مھم و اساسی داشتھ است

 .پیوستگی داشتھ و بدیشان منتسب بوده است سپیتمھ جمشیدبا خانواده  ورجمکردبھ عبارت دیگر . ھستند

کھ ویرانگر این اسطوره در اصل نھ گرجیھای کشاورز بل ُگرازانبراین در مجموع بھ نظر میرسد منظور از بنا 
در زبانھای ایرانی بھ  خی مریکیمری بھ صورت  ۀبوده اند چون کلم کپادوکیھغارتگر و جنگاور آریایی  کیمریان

معنی خوک کشنده و وحشی است و آن در نزد یونانیھا جانوری اسطوره ای مرکب از شیر و بزکوھی تجسم شده کھ در 
ھ چنانکھ ما قبالً مطرح کردیم بھ معنی دیار ببر یا پلنگ بر این اساس خود نام کپادوکیھ ن. مجموع نشانگر گراز است

 پتوخھو ) جا( کتھرا می توان مرکب از  کتھ پتوکھیعنی  کپادوکیھھیئت ایرانی نام . بلکھ بھ معنی سرزمین گراز است
وق گاو توانا، مخل( توگدامھالبد بھ ھمین مناسبت ھم بوده است کھ آشور بانیپال، . در نظر گرفت) گراز َسرَور و مھاجم(

. بھ شمار آورده است) مخلوق خدای گریفون شکل( تیامات ۀفرمانروای کیمریان کپادوکیھ را تخم) اغریرث اوستا
ذکر کرده ) پادشاه سرزمین گاو َسرَور( شاه گوپترا ) شاه خشنود کننده( سانداخشثرواساطیر کھن ایرانی لقب پسر وی 

 خونیرثدر ) آناتولی= سرزمین نور( سئوکستانوده و فرمانروای سرزمین و او را نیمھ انسان و نیمھ گاو تجسم نم
 .شمرده است) آذربایجان( ایرانویج، در جوار )سرزمین میتانیان، ُکردستان(

 :خالصھ داستان بیژن و منیژه در شاھنامھ بدین قرار است" گلستان سخن"مطابق وبالگ 

ن پیروز شد و جھان را از نو آراست، روزی از روزھا بر چون کیخسرو در کین خواھی پدرش سیاوش، بر تورانیا
بزرگان و دالورانی چون گودرز و گیو و طوس و . تخت زرین نشست و شادکام از این پیروزیھا بزم شاھانھ ای آراست

اه ناگاه پرده داری پیش آمده و بھ ساالر بارگ. بیژن درآن انجمن گرد آمدند و بھ می و آواز رامشگران دلشاد بودند
 . خبرداد، گروھی از ارمانیان یا ارمنیان بھ دادخواھی آمده و اجازه ورود می خواھند

ارمنیان گریان و زاری کنان بھ بارگاه آمدند و . ساالر آنچھ را شنیده بود بھ آگاھی کیخسرو رساند و اجازه ورود گرفت
از یک سو از توران در . و توران قرار دارد ای شھریار پیروز بخت، ما از شھردوری می آییم کھ در مرز ایران: گفتند

اکنون بخت از . رنجیم و از سوی دیگر آنجا کھ مرز ایران است، بیشھ ای داریم پر از درختان میوه و کشتزار و چراگاه
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 گرازانی کھ با دندانھای چون پیل خود درختان کھنسال را از ریشھ بدر. ما برگشتھ و گرازان بھ آن بیشھ حملھ کرده اند
 ! تو کھ شھریار ھفت کشور و یار ھمھ ای، بھ داد ما ھم برس! شاه. می آورند و بھ چارپایان آسیب میرساند

دل شاه بھ حال زار آنھا سوخت و از میان دالوران کسی را خواست تا بھ بیشھ خوک زده رفتھ و گرازھا را از بین ببرد 
چون آماده شد، . ن ریختند و ده اسب زرین لگام ھم آماده کردندو فرمان داد تا سینی زرینی آوردند و گھرھای بسیار برآ

کسی از آن انجمن پاسخی . ھرکس این رنج را بر خود ھموار کند، این گنج از آن او خواھد بود: بھ آن ناموران گفت
یو، پدربیژن، گ. در راه اجرای فرمان آماده است تا از سرو جان خود نیز بگذرد: نداد، جز بیژن کھ پا پیش نھاد و گفت

کوشید تا او را از این کار باز دارد، ولی بیژن جوان در رای خود پای فشرد و شاه نیز از این دالوری بیژن خشنود 
 .بھ گرگین دستور داد تا در این سفر راھنما و یار بیژن جوان باشد. گردید

ود اما با شکار و شادی طی شد و آنھا رفتند و راه دراز ب. بیژن آماده سفر شد و ھمراه گرگین با یوز و باز بھ راه افتاد
بیژن کھ از دیدن خرابی کھ گرازھا بھ بار آورده بودند خونش بھ جوش آمده بود بھ . رفتند تا بھ بیشھ ارمنیان رسیدند

 تو گرز. ھنگام خواب نیست و ایستادگی کن تا کار را محکم کنیم ودل ارمنیان را ازاین رنج آسوده سازیم: گرگین گفت
پیمان ما با شاه : گرگین گفت! را بردار و کنار آبگیر مواظب باش تا اگر گرازی از تیر و چنگم بدر رفت تو او را بکشی

این نبود ، تو فرمان را پذیرفتی و زر و گوھر را برداشتی پس از من یاری مخواه کھ من فقط راھنمای تو بھ این بیشھ 
 .گرگین این را بگفت و بخفت. بوده ام

کھ از سخنان گرگین شگفت زده و افسرده شده بود بھ تنھایی بھ درون بیشھ رفت و با خنجر آبدیده در پی گرازان  بیژن
خوکان نیز بھ او حملھ ور شدند و یکی از آنھا زره اش را درید، اما بیژن با یک ضربھ خنجر او را بھ دو نیم . تاخت

برید تا دندانھایشان را بھ ایران ببرد و نزد شاه و یالن کرد و سپس ھمھ آن جانوران وحشی را کشت و سرشان را 
 .ھنرنمائی خود را بھ چشم بکشد

اگرچھ بر او . فردا روز، چون گرگین از خواب بیدار شد، بیژن را دید کھ با سرھای بریده خوکان از درون بیشھ می آید
دنامی خود ترسید و اندیشھ اھریمنی آفرین گفت و از پیروزیش شادی کرد، اما آتش حسد در دلش شعلھ زد و از ب

 .گستردن دامی برای او، در سرش راه یافت

من : بیژن بی خبر از نیرنگ پلید او با وی بھ شادمانی نشست و گرگین با چاپلوسی، از دالوری او تعریف کرده گفت
یا استراحتی کرده و بھ حال کھ کار بھ پایان رسیده ب. بارھا دراین مکان بوده ام و ھمھ جای آن را خوب می شناسم

پس از دو روز راه در خاک توران، در دشتی خرم و دل انگیز، جشن گاھی . اکنون بھ من گوش کن. آسایش بپردازیم
پری چھرگان ترک ھمھ سرو قد و مشک موی ھر سالھ بھ این جشن گاه می . ھست کھ ھمھ جایش گل است و آواز بلبل
اه رویان در ھر سو بھ شادی می نشینند و منیژه دخت افراسیاب چون خورشید آیند و دشت را چون بھشت می آرایند و م

اگر ما این راه را یک روزه بتازیم می توانیم از میان پری چھرگان چند تنی را بگیریم و نزد . در میانشان می درخشد
 :بیژن جوان دلش از شادی شکفت و . خسرو ببریم

 بگفتا ھالھین برو تا رویم
 خرم شویم  بدیدار آن جشن

 .ھر دو بھ سوی جشن گاه تاختند. پس بر اسبان خود نشستند ، یکی جویای نام و کام ودیگری فریبکار و کینھ ساز

از سوی دیگر نیژه دختر نازپروده . آن دو راه دراز میان بیشھ را یک روزه پیمودند تا بھ مرغزار رسیدند و فرود آمدند
گرگین باز . ماری زرین بھ دشت رسیدند و بساط جشن و سرور را برپا کردندافراسیاب با صد کنیز ماه رو در چھل ع

ھم داستان عروس دشت و بزم او را برای بیژن تعریف کرد و آن قدر گفت تا جوان شیفتھ شد و تصمیم گرفت پیش برود 
 !برو و شاد باش: گرگین بھ او گفت. و بزمگاه ماه رویان را از نزدیک ببیند

ه شاھانھ و طوق و گوشواره و دستبند گوھرنگار خواست و قبای رومی آراستھ ای پوشید و سوار بر بیژن از گنجور کال
دشت از آن . اسب، خرامان بھ بیشھ نزدیک شد و در سایھ سروی بلند در نزدیکی خیمھ منیژه پنھانی بھ تماشا ایستاد

بیژن از دیدن منیژه صبر و ھوش . می کرد لعبتان زیبا چون بھار خرم شده بود و آوای رود و سرود، روح را نوازش
 . را از دست داد و مھرش را بھ دل گرفت

48 

 



از سوی دیگر منیژه نیز از خیمھ نگریست، جوان برومندی را دید کھ با کاله شاھانھ بر سر و دیبای رومی در بر و 
کھ آن ماه دیدار کیست و چھ  پس مھرش بھ جوش آمد و دایھ را فرستاد تا ببیند. رخساری زیبا زیر درخت ایستاده است

 .نام دارد و از کجا آمده و چگونھ بھ این جشنگاه راه یافتھ است

من بیژن : رخسار بیژن از شنیدن آن پیام چون گل شکفتھ شد و گفت. دایھ شتابان نزد بیژن رفت و پیام بانویش را رسانید
دندانھایشان را نزد شاه می برم، چون این دشت را پر  پسر گیوم، از ایران برای جنگ با گرازان آمده ام آنھا را کشتم و

بھ دایھ نیز وعده داد تا اگر با او یاری کند . تا مگر چھره دخت افراسیاب را ببینم. از بزم و سرود دیدم، از رفتن بازماندم
 .و دل منیژه با او مھربان شود و دیدار حاصل آید، جامھ و زر و گوھر بھ او خواھد بخشید

منیژه نیز در پاسخ . دم نزد بانویش آمد و از بر و روی بیژن با او سخن ھا گفت و رازش را با او در میان نھاددایھ در 
 : پیام داد 

 گرآئی خرامان بھ نزدیک من
 برافروزی این جان تاریک من 

 بدیدار تو چشم روشن کنم
 در و دشت و خرگاه گلشن کنم

منیژه ھم او را پذیرا شد و از راه و ھمراھش . و شتافتھ وارد سراپرده شددیگرجای سخن نماند و بیژن پیاده بھ دیدار ا
رامشگران بربط و چنگ . پرسید، سپس دستور داد تا پایش را با مشک و گالب بشویند و سفره رنگینی بگسترانند

 .بنوازند و بھ این ترتیب سھ شبانھ روز در آن سراپرده آراستھ، شادی کردند، خوردند و نوشیدند

پس راز خود را با بیژن . ز چھارم ھنگام بازگشت بود، منیژه نتوانست دل از بیژن برکند و تنھا بھ کاخ باز گرددرو
چون بیژن نپذیرفت کھ با او . ما ایرانیان ھرگز چنین نمی کنیم و من سخن تو را نخواھم پذیرفت: بیژن پاسخ داد. گفت

 .روی ھوش ربا بریزندروانھ شھر شود، منیژه دستور داد تا در جام او دا

پس او را در بستری از مشک و کافور در عماری نھادند و در چادری . بیژن جام را نوشید و مدھوش بر جای افتاد
بیژن چون بھ ھوش آمد وخود را در کنار آن نگار سیمبر، در کاخ . پوشاندند و دور از چشم بیگانگان بھ کاخ آوردند

بجوش آمد و دانست کھ این دام را گرگین بھ افسون بر راه او نھاده است ولی چھ  افراسیاب گرفتار دید، خونش از خشم
 .سود کھ دیگر رھائی از آنجا دشوار بود

ھنوز کھ اندوھی پیش نیامده است، پس دل شاد دار و غم مخور کھ اگر شاه از کارت : منیژه او را دلداری داد و گفت
 .ه گستردند و رامشگران را خواندند تا بنوازند و دلشادش کنندسفر. خبر یافت، من جان را سپر بالیت می کنم

تا آنکھ دربان از وجود بیگانھ ای در کاخ آگاھی یافت و چاره را در آگاه نمودن . چندین روز دیگر با شادی و بزم گذشت
افراسیاب سخت . نزد شاه شتافت و گفت چھ نشستھ ای کھ دخترت جفتی ایرانی برای خود برگزیده است. افراسیاب دید

بھ گرسیوز دستور داد تا سوارانش را بر گرداگرد کاخ بھ نگھبانی بگمارد و خود درون . آشفتھ شد و خون از دیده بارید
 . کاخ را بنگرد تا اگر بیگانھ ای را یافتند، دست بستھ نزد او بیاورند

ا از ھر سو راه ھا را بستند و خود در گرسیوز چون بھ کاخ رسید و آوای چنگ و رباب را شنید، سواران را فرستاد ت
 .کاخ را از جای کنده و بھ سرائی شتافت کھ مرد بیگانھ در آنجا بھ بزم نشستھ بود

بیژن ! ای ناپاک بھ چنگال شیر گرفتار شدی و رھائی نداری: از دیدن بیژن ، خون گرسیوز بھ جوش آمد و خروشید کھ
منم بیژن، پور : را کھ ھمیشھ در پاپوش پنھان داشت از نیام کشید و گفتکھ خود را بی سالح و بدون پناه دید، خنجری 

 . گیو، تو نیاکان مرا می شناسی و می دانی کھ ھر کھ بھ جنگم آید، او را با این خنجر میکشم و دستم را بخونش می شویم

زبانی خنجر را از دستش گرسیوز کھ او را چنین آماده جنگ و خونریزی دید، زبان بھ پند و سوگند گشود و با چرب 
 . درآورد و با ھزار افسون او را بھ بند کشید و با سر برھنھ و دست بستھ نزد افراسیاب برد
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! ای شھریار: ای خیره سر بھ این سرزمین چرا آمدی؟ بیژن پاسخ داد: افراسیاب چون بیژن را دید، بر او خروشید کھ
من برای جنگ با گرازھا از ایران آمدم و . ین میان گناھکار نیستمن بھ خواست خود بھ اینجا نیامدم و کسی ھم در ا

در آن بیشھ در سایھ درختی خوابیدم و چون در خواب بودم پریی سر . دنبال باز گمشده ای بھ بیشھ جشن گاه وارد شدم
نگام از راه می لشگر دختر شاه در آن ھ. رسید و بالھایش را بر من گشود و مرا خفتھ در بر گرفت و از اسبم جدا کرد

گذشت تا پری عماری منیژه را دید، شناخت و از اھریمن یاد کرد و ھمچون باد میان سواران آمد و مرا درون عماری 
نھ من در این میان گناھی دارم . وقتی چشم باز کردم خود را در کاخ دیدم. نھاد و بر آن خوب چھره نیز، افسونی خواند

 .تو نھ منیژه بھ این کار آلوده اس

تو ھمان ناموری ھستی کھ با گرز و کمند در پی رزم بودی ولی : اما افراسیاب داستان او را باور نکرده و پاسخ داد
 . اکنون کھ دستھایت بستھ است داستان ھای دروغ میبافی، بی گمان تو با مکر و فریب قصد جان مرا داشتی

من برھنھ و بی سالح توانائی . یالن با شمشیر می جنگند گرازان با دندان و شیران بھ چنگ و! ای شھریار: بیژن گفت
آنگاه مرد نیستم اگر از ھزار ترک نامور . جنگیدن ندارم، اگر می خواھی دالوری مرا ببینی، اسب و گرزی بھ من بده

 : سخنان بیژن آتش خشم افراسیاب را تیزتر کرد و بھ گرسیوز گفت. یکی را زنده بگذارم

 ھ کردبسنده نبودش ھمی بد ک
 کنون رزم جوید بھ ننگ و نبرد

آنگاه بیژن . او را دست بستھ، در رھگذر بردار کن تا دیگر کسی از ایرانیان یارای نگاه کردن بھ توران را نداشتھ باشد
. افسوس کھ بھ دست دشمن بھ نامردی می میرم: بیژن با خود نالید. را خستھ دل و با دیدگانی پرآب بھ پای دار بردند

پیام مرا بھ نیایم گودرز برسان و بھ ! ای باد. کھ خویشان و یارانم از مرگ من گریان خواھند شد و دشمنانم شادکامدریغا 
 گرگین ھم بگو تو مرا فریفتی و در بال افکندی، در سرای دیگر چگونھ پاسخگویم خواھی بود؟ 

» پیران«د کھ یزدان بر جوانیش بخشید و بیژن، دست از جان شستھ، با دستھای بستھ و دھانی خشک در انتظار مرگ بو
این دار مکافات برای کیست و جرمش چیست؟ : از آن محل گذر کرد و چون جوانی را پای دار دید، از گرسیوز پرسید

بیژن آنچھ را بر او گذشتھ . پس پیران بھ او نزدیک شد و از چگونگی آمدنش پرسید. گرسیوز پاسخ داد این بیژن است
پیران از شنیدن داستان و دیدن حال جوان دلش بر او سوخت و دستور داد تا دست . عریف کردبود یک بھ یک ت

 . نگھدارند تا او با شاه در این باره گفتگو کند

ھر چھ می : گفت. افراسیاب دانست کھ پیران خواھشی دارد. پس با شتاب نزد افراسیاب رفت و زمین را بوسیده ایستاد
 .زی را دریغ ندارمخواھی بگو کھ من از تو چی

تنھا از تو می خواھم کھ پند مرا بپذیری و از کشتن بیژن دست . من چیزی برای خود نمی خواھم: پیران پاسخ داد
برداری، آیا فراموش کرده ای ایرانیان بھ خونخواھی سیاوش چھ بر سر ما آوردند؟ پس کین سیاوش را تازه مکن کھ 

کھ رستم و گودرز و گیو را می شناسی؟ آیا می خواھی یک بار دیگر خاک  تو. نمی توانیم جوابگوی دو کین باشیم
 توران را بھ سم اسبانشان بکوبند و زنان ما را بی شوی و سوگوار کنند؟

! ببین بیژن و این دختر بی ھنر با من چھ کردند: آتش خشم افراسیاب از این گفتھ ھا کمی فروکش کرد و گلھ کنان گفت
باید ننگ را . درست است: حال اگر او را ببخشم با بد نامی چھ کنم؟ پیران پاسخ داد. ان رسوا شدمدر تمام ایران و تور

. اما بجای کشتن بیژن بھتر است او را با بند گران ببندیم و بھ زندان افکنیم تا نامش از روزگار زدوده شود. شست
 .افراسیاب رای او را پسندید و دستور داد تا چنین کنند

با گرسیوز دستور داد تا سر تا پای بیژن را بھ غل و زنجیر ببندند و آن زنجیرھا را بھ میخ ھای آھنین محکم افراسیاب 
آنگاه با سوارانش . گردانند و سپس او را نگون در چاه بیافکنند تا از دیدن ماه و خورشید بی بھره گردد و بھ زاری بمیرد

ز برھنھ و خوار نزدیک چاه بکشاند تا آن کسی را کھ تاکنون در درگاه بھ کاخ منیژه رود و آن شوربخت نفرین شده را نی
 .دیده است، در چاه ببیند و ھمانجا غمگسارش باشد

گرسیوز فرمان شاه را اجرا کرد و بیژن را بھ زنجیر کشید و در چاه افکند و سنگ اکوان دیو را ھم با پیالن بسیار از 
ھ کاخ منیژه تاخت، دار و ندارش را بھ تاراج داد و او را سر و پا برھنھ سپس ب. ریشھ چین آورد و بر سر چاه گذاشت

 .دوان دوان تا چاھسار کشاند
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گریان خود را بھ چاه رسانده با دو دست خویش روزنھ . منیژه با دلی سوختھ و اشک خونین، در آن دشت سرگردان ماند
انی فراھم می کرد و از ھمان روزنھ بھ بیژن میداد و کوچکی از کنار سنگ بر آن چاه باز کرد و از آن پس از ھر جا ن

 . شب و روز بر شور بختی خود می گریست

از سوی دیگر گرگین ھفتھ ای را چشم بھ راه بیژن ماند و چون خبری از او نیافت ھمھ جا بھ جستجویش پرداخت و 
ناگاه . گشت ولی باز اثری از بیژن نیافتبیشھ را ھم . پویان و ناالن بھ بیشھ ای رسید کھ بیژن را در آن گم کرده بود
گرگین یقین کرد گزندی بھ بیژن رسیده و او، یا بردار . اسب بیژن را دید کھ گسستھ لگام، نزدیک جویبار ایستاده است

است یا در زندان افراسیاب افتاده پس پشیمان از کرده خویش و شرمسار از روی شاه و گیو، اسب بیژن را برداشت و 
 .یران شتافتبھ سوی ا

گرگین تا او را دید پیاده . گیو چون آگاه شد کھ گرگین بدون بیژن بازگشتھ، خستھ دل و پریشان بھ پیشباز گرگین شتافت
اما ھمین کھ پدر، اسب بدون سوار پسرش را دید، مدھوش شد و جامھ بر تن درید و خاک . شد و خود را بھ خاک افکند

پس از او مرا زنده مگذار کھ آن نامدار فریاد رس و غمگسارم ! پروردگارا: د کھبر سر ریخت و بر درگاه یزدان نالی
 :بود و از گرگین چگونگی ناپدید شدن بیژن را پرسید

 تو این اسب بی مرد چون یافتی
 ز بیژن کجاروی برتافتی

گرازان رفتیم، بیشھ ای بدان و آگاه باش کھ چون از اینجا بھ جنگ : گرگین او را دلداری داد و داستانی ساخت و گفت 
ما چون شیر بر آنھا تاختیم و یک . دیدیم زیر و رو شده و با درختان بریده کھ گروه گروه گراز در آنجا پراکنده بودند

در راه بازگشت بھ ایران بودیم کھ ناگاه گوری پدیدار شد، بیژن از پی او . روزه ھمھ را کشتیم و دندانھایشان را کندیم
بر گردنش انداخت، اما گور او را بدنبال خود کشید کھ ناگھان گرد و خاکی برخاست و گور و سوار  اسب تاخت و کمند
 .من کوه و دشت را زیر پا نھادم، اما نشانی جز این لگام گسستھ اسب از او نیافتم. ھر دو ناپدید شدند

د، دانست کھ دلش پر زگناه و داستانش گیو آن داستان یاوه را باور نکرد و چون گرگین را پریشان حال و پریده رنگ دی
خواست او را در جا، بھ خاک افکند و کین پسر از او بخواھد، اما با خود اندیشید با کشتن گرگین، بیژن . دروغ است

 :این بود کھ بانگ بر او زد. پس بھتر است او را نزد شاه ببرد تا گناھش آشکار گردد. زنده نخواھد شد

 مرا تو بردی ز ره مھر و ماه
 گزین سواران و شاه مرا

 .اکنون من خواب و آرام نخواھم داشت تا کین فرزند را بھ خنجر بجویم

گرگین با داستانی یاوه و دلی پر گناه بدون بیژن بازگشتھ و نشانی از او ! شھریارا: گیو نزد خسرو شتافت و گریان گفت
 !غم مخور و زاری مکن و امیدت را ازدست مده: گفت خسرو او را دلداری داده! اکنون بھ دادم برس. جز اسبش ندارد

شاه از راه . از آنسو گرگین بھ درگاه کیخسرو آمد، زمین را بوسید و بر شاه آفرین کرد و دندانھای گراز را بر تخت نھاد
شفت و او را شاه برآ. گرگین با تنی لرزان از بیم، پاسخ ھای یاوه و ناسازگار بھم بافت. و ناپدید شدن بیژن پرسش نمود

من : آنگاه با مھربانی گیو را امیدوار ساخت و گفت. بھ دشنام از پیش تخت براند و فرمود تا با بند گران پایش را ببندند
سواران فراوانی بھ جستجوی بیژن می فرستم و اگر باز ھم نشانی از او نیافتیم تا ماه فروردین صبر می کنیم و در آن 

شید و باغ بھ شادی درآمد و پر گل شد، من جام جھان نما را کھ ھفت کشور در آن پیداست ھنگام کھ زمین چادر سبز پو
اما . گیو آفرین و سپاس فراوان گفت و امیدوار از بارگاه بیرون آمد. بھ دست می گیرم و از جای بیژن آگاھت می کنم

 .نشانی از بیژن نیافتندھر چھ سواران، شھر ارمن و توران را زیر پا نھادند و جستجو کردند، کمترین 

کیخسرو از دیدن دل آزرده و رخ پژمرده او بھ حالش رحم . نوروز فرا رسید و گیو بھ امید یافتن بیژن بھ بارگاه آمد
نخست قبای رومی پوشید و پیش یزدان بھ پای ایستاد و بھ درگاھش نالید و از او داد . آورد و جام جھان نما را خواست

ھفت کشور و سپھر، با مھر و ماه و ناھید و تیر و کیوان و . دست گرفت و در آن نگریست خواست، سپس جام را بھ
 .بھرام در آن پیدا شد
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خسرو ھر ھفت کشور را نگریست ولی از بیژن نشانی ندید، تا آنکھ بھ توران رسید و بھ فرمان یزدان، کیخسرو در آنجا 
شاه خندید و مژده داد . اما غمگین و گریان، پرستاریش می کندبیژن را دید کھ در چاھی بستھ است و دختری واالنژاد 

اکنون باید چاره ای برای رھاییش . کھ بیژن زنده است و گزندی بھ جانش نرسیده، اما او را در بند و زندان می بینم
 .پس باید او را از داستان آگاه نمود. اندیشید و دراینکار کسی شایستھ تر از رستم نیست

تاب نویسنده را فرا خواند و نامھ ای پر مھر بھ رستم نوشت و داستان بیژن را از آغاز تا پایان بر او باز کیخسرو با ش
دل گیو از غم فرزند پر خون است و من . گفت و افزود کھ اکنون ھمھ گردان و ناموران و گودرزیان در غم و اندوھند

 . رھائی بیژن بیاندیشیم نیز آزرده و در رنجم، پس شتاب کن تا با ھم چاره ای برای

 چو این نامھ من بخوانی مپای
 سبک باش و با گیو خیز ای در آی

نامھ را مھر کرده و بھ گیو سپردند تا نزد رستم ببرد، گیو ھمراه سوارانش از راه ھیرمند بھ سو ی سیستان روانھ شد و 
ا دید، زال بھ پیشبازش شتافت زیرا آن روز، چون بھ زابلستان رسید و دیده بان او ر. راه دو روزه را یک روزه پیمود

گیو پس از آنکھ درود بزرگان ایران را بھ زال رسانید، غم دل و گمشدن . رستم بھ شکار گور رفتھ و در شھر نبود
گیو بھ پیشباز رستم رفت و با دلی پر آرزو و . سپس بھ ایوان زال رفت تا رستم از نخجیرگاه باز آمد. فرزند را باز گفت

تھمتن نگران شد از خسرو و یکایک بزرگان ایران پرسید و چون بھ نام بیژن رسید، . ه ای گریان، او را در برگرفتدید
آنگاه داستان . ھمھ آنانی را کھ نام بردی تندرستند و برای تو درود و پیام دارند: پدر غمدیده خروشی برآورد و گفت

 . د را بھ تھمتن باز گفت و نامھ کیخسرو را بھ او دادناپدید شدن بیژن و فریب کاری گرگین و پریشانی خو

غم بھ دل راه مده کھ زین از رخش بر : رستم، زار خروشید و از غم نوه اش؛ بیژن؛ خون از دیده بارید ولی بھ گیو گفت
 . و رو کنمنمی دارم تا دست بیژن را در دست بگیرم و بندھایش را باز کنم و بفرمان یزدان تاج و تخت و توران را زیر 

از اینکھ رنج راه بر خود ھموار کردی و نزد ما آمدی سخت دلشادم : آنگاه تھمتن، گیو را بھ خانھ خود برد و بھ او گفت
چھ اندوه تو اندوه من و خانھ من خانھ توست، دو سھ روزی را در این خانھ . ولی نمی خواھم ترا خستھ و سوگوار ببینم

گیو . ز آن پس من بھ نیروی یزدان، کمر می بندم و بیژن را از چاه و زندان رھا می کنممھمان من باش تا شاد باشیم و ا
بر سر و دست تھمتن بوسھ زد و بر او آفرین و سپاس فراوان گفت و تا سھ روز در بزمی کھ رستم آراستھ بود بھ 

 . خوشی بماند

خود و گیو با صد سوار زابلی رو بھ سوی ایران زابل را بھ فرزندش فرامرز سپرد و . روز چھارم، تھمتن آماده سفر شد
. خسرو فرمان داد تا بھ آئین شاھانھ او را پذیرا شدند و ھمھ گردان و بزرگان با سپاه و درفش بھ پیشبازش شتافتند. نھاد

 . چون تھمتن، بھ پیشگاه خسرو رسید او را نماز برد و کیخسرو نیز او را ستود و کنار خود بر تخت نشاند

، در باغ را گشود، ھمھ جا را دیبای خسروانی گسترد و غو فرمان داد تا جشن شاھانھ ای برپا کردند و ساالرباکیخسر
تخت شاه را در سایھ درخت گلی نھاد کھ تنش سیمین و شاخھ ھایش از زر و یاقوت و ترنج ھای زرین بر آن آویختھ 

ھا گفت و او را تنھا چاره گر این درد دانست و رستم نیز شاه رستم را نزد خود خواند و با او از کار بیژن سخن . بود
 . زمین را بوسھ داده گفت کھ کمر بستھ و آماده فرمانست

پس پیامی نزد رستم فرستاد و از کار . گرگین چون از آمدن رستم آگاه شد، دانست چاره گر رنج و غمش رسیده است
رستم بھ . نی کند و برای او از شاه درخواست بخشش نمایدخود اظھار پشیمانی نموده و از رستم خواست تا پادرمیا

گناه تو آن قدر بزرگ است کھ شایستگی بخشش را نداری، اما من نیز آرزوی ! برو و بھ او بگو ای ناپاک: فرستاده گفت
یژن برسد، اگر بیژن از زندان رھا شود، رھائی تو را از شاه خواھم خواست، اما اگر گزندی بھ ب. بیچارگی تو را ندارم

 .خود نخستین کینھ خواه او خواھم بود

رستم تا دو روز نام گرگین را نزد شاه نبرد و روز سوم کھ شاه بر تخت نشستھ بود پیش او آمد و از آن بدبخت بد 
من سوگند خورده ام، تا بیژن از بند رھا نشود، گرگین در بال : روزگار با شھریار سخن گفت، کیخسرو برآشفت و گفت

رستم بار دیگر از شاه خواھش کرد کھ چون گرگین از کرده خود . تی باقی بماند، جز این ھر آرزوئی داری بخواهو سخ
 .شاه نیز پذیرفت و بند از گرگین برداشتند. پشیمان است، او را ببخشاید
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پس ھر . ا نجات دادباید در کار شتاب کرد و تا افراسیاب بد گوھر گزندی بھ بیژن نرسیده، او ر: کیخسرو بھ رستم گفت
. این بار چاره کار با لشکرو گرز و شمشیر نیست: رستم پاسخ داد. چھ برای لشکر کشی نیاز داری بخواه تا آماده کنم

 .تنھا شکیبائی الزم است و کار باید پنھانی و با مکر انجام شود

ان برویم و ھدیھ ھایی بدھیم و کاال راه کار آن است کھ مانند بازرگانان با زر و سیم و گوھر و جامھ و فرش بھ تور
شاه رای او را پسندید و فرمود تا گنجور در گنج را گشود تا رستم آنچھ را الزم دارد . بفروشیم و مدتی در توران بمانیم

پس رستم ھزار سوار از لشکر و ھفت یل از ناموران، چون گرگین، رھام، گرازه، گستھم، اشکش، . از آن میان بردارد
 . زنگھ را برگزید و ده شتر را بار دینار کرد، صد شتر را بار کاال بست و سپیده دم با بانگ خروس بھ راه افتادفرھاد و 

چون کاروان بھ مرز توران رسید، رستم سپاه را در مرز گذاشت و بھ آنھا سفارش کرد تا آماده و در بسیج جنگ باشند 
شترھای بار کرده را برداشتھ بھ راه ادامھ . ھ بازرگانان پوشیدندو خود با ھفت یل دالورش لباس رزم را درآورده، جام

قضا را، پیران در آن ھنگام از نخجیر باز می گشت، چون تھمتن او را در راه دید دو اسب . دادند تا بھ شھر ختن رسیدند
کیستی و از : د پرسیدپیران کھ رستم را در آن ھیبت نشناختھ بو. تازی گرانمایھ با زین زر برداشت و نزد پیران رفت

تو ای پھلوان مرا . بازرگانم و از ایران آمده ام تا در توران گھر بفروشم و چارپا بخرم: کجا می آئی؟ رستم پاسخ داد
 .زیر پر خود بگیر کھ کسی قصد آزارم نکند

ن خواند و با مھربانی پیران با دیدن آن گوھرھا، بر او آفری. سپس جامی پر از گوھر و آن دو اسب را بھ او پیشکش نمود
رستم . وعده کرد کھ پاسبانی برای نگھداری کاالھایش بگمارد و از او خواست تا چون خویشاوندی بھ خانھ اش فرود آید

 .با سپاس فراوان اجازه خواست تا در بیرون شھر، نزد کاروان منزل گیرد

خت آگاه شدند، برای خرید بسوی کاروان چون مردم شھر از آمدن بازرگان ایرانی کھ گوھر و فرش و دیبا می فرو
 .او چندی در توران ماند و بھ داد و ستد پرداخت. شتافتند و بازار رستم رونق گرفت

چون منیژه خبر یافت کاروانی از ایران بھ ختن آمده، با پای برھنھ و سر گشاده گریان نزد رستم آمد و او را دعا کرده 
یخسرو و گیو و گودرز و دیگر دلیران چھ آگاھی داری؟ آیا خبر گرفتاری بیژن بھ تو کھ از ایران آمده ای از ک: پرسید

پس . ایران رسیده است؟ چرا پدرش و رستم چاره ای برای او نمی اندیشند؟ رستم ابتدا از گفتار او بدگمان شد و ترسید
 .من نھ شاه می شناسم و نھ گودرز و گیو! از کنارم دور شو: بر او بانگ زد

مگر آئین ایرانیان چنین است . گفت مرا از خود مران کھ دلم از درد ریش است. گاھی بر او کرد و زار گریست منیژه ن
. خشم من از آن رو بود. تو بازار مرا بر ھم زدی! ای زن: کھ با درویش سخن نگویند و او را برانند؟ رستم گفت

دستور داد تا خوردنی بیاورند و پیشش نھند و از او پرسید  سپس. وانگھی من بازرگانم و از بارگاه پھلوانان آگاھی ندارم
 :منیژه خود را شناساند و گفت. کھ چرا چنین روزگار سخت و حال زار دارد

 منیژه منم دخت افراسیاب
 برھنھ ندیده تنم آفتاب

 کنون دیده پر خون و دل پر ز درد
 از این در بدان در دو رخساره زرد

و چون درویشان از این خانھ بھ آن خانھ می روم تا برای آن بیژن شوربخت کھ در چاھی  من از کاخ خود رانده شده ام
ژرف زندانی است نانی گرد آورم، اگر بر ایران گذر کردی و بھ درگاه شاه رفتی، بگو بیژن در چاھست و بر سرش 

 .سنگ و اگر دیر بھ نجاتش آیند تباه خواھد شد

ا ھمھ گونھ خورش آوردند، از آن میان مرغ بریانی برداشت و انگشترش را در رستم کھ منیژه را شناخت دستور داد ت
 .آن نھاد و در نان پیچیده بھ منیژه داد تا بھ آن بیچاره بدھد

بیژن از دیدن آن ھمھ . منیژه خوردنی ھا را گرفت و بھ چاھسار دوید و بستھ را ھمان گونھ کھ بود بھ بیژن سپرد
بازرگانی گشاده دست : ای مھربان این ھمھ خورش از کجا یافتی؟ منیژه پاسخ داد: ه پرسیدخوراکی خیره ماند و از منیژ

 .اینھا را او فرستاده. از ایران آمده است کھ کاالیش گھر و دیباست
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بیژن در تھ چاه نان را گشود و تا دست بھ مرغ برد، ناگھان چشمش بھ انگشتر افتاد و مھر پیروزه رستم را بر آن 
پس شگفت . شادی چنان خنده ای کرد کھ آوازش بھ گوش منیژه رسید و ترسید کھ بیچاره دیوانھ شده باشد از. شناخت

 !خنده ات برای چیست؟ چگونھ لبت بھ خنده باز می شود؟ چھ رازی داری بھ من ھم بگو: زده پرسید

ای جھان : درگاه یزدان نالید کھ بیژن از او سوگند وفاداری و رازداری خواست و منیژه دل آزرده از بدگمانی بیژن بھ
بخت مرا ببین کھ گنج و تاج را بھ تاراج دادم و از پدر و خان و نان بریدم دل بھ بیژن سپردم، اکنون او ھم بر ! آفرین

 .من بدگمان است و رازش را از من می پوشد، وای بر روزگار من

کھ چھ رنج ھا کھ در راه من برده ای ولی بدان کھ می دانم ! ای یار مھربان و ای جفت ھوشیار من: بیژن بھ او گفت
خداوند بر من رحمت آورده تا بار دیگر . آن گوھر فروش کھ دیدی برای نجات من آمده است. اندوھت بسر آمده است

تو نزدش برو و در نھان از او بپرس کھ آیا او خداوند رخش است؟ منیژه چون باز نزد رستم . جھان را ببینم و آزاد باشم
 :رفت و پیام بیژن را رسانید، رستم دانست کھ آن خوبروی از راز آگاھست پس بھ مھربانی گفت

 بگویش کھ آری خداوند رخش
 تو را داد یزدان فریاد بخش

وتو ھم ای خوب چھر، اشک از رخ پاک کن و برو . من راه زابل بھ ایران و ایران بھ توران را بخاطر تو پیموده ام
منیژه بھ . چون ھوا تاریک شد آتش بلندی بر سر چاه بیافروز تا راھنمای من بھ آن چاھسار باشد .ھیزم فراوان جمع کن

. چاه بازگشت و پیام رستم را بھ بیژن رسانید و آنگاه بھ بیشھ رفت و ھیزم گرد آورد و چشم بھ غروب خورشید دوخت
 .شستھمین کھ شب فرا رسید منیژه آتشی بھ بلندی کوه افروخت و بھ انتظار ن

پس با ھفت دالورش رو بھ . از سوی دیگر، تھمتن چون آتش را دید، زره در بر کرد و نخست یزدان را نیایش نمود
چون بھ سنگ اکوان دیو رسیدند رستم از یارانش خواست تا آن را از سر چاه دور کنند اما . سوی آتش افروختھ نھاد

پس رستم پیاده شد و دامن زره را بر کمر زد، از یزدان زور . ندھفت پھلوان ھر چھ کوشیدند نتوانستند سنگ را بجنبان
خواست و دست بھ سنگ زد و آن را برداشت و تا بیشھ چین پرتاب کرد، چنانکھ زمین بھ لرزه درآمد و دھان چاه 

 :بیژن گفت. پس رستم آواز داد و از حال بیژن پرسید. گشوده شد

 مرا چون خروش تو آمد بگوش
 م پاک نوشھمھ زھر گیتی شد

بیژن . اما آرزو دارم کھ گرگین را بھ من ببخشائی و کینھ اش را از دل دور کنی. من برای رھائی تو آمدم: رستم گفت
کھ اگر : کھ ھمھ رنج ھای خود را از دام و فریب گرگین می دانست نمی خواست او را ببخشد ولی رستم بھ او گفت

 .ایت می کنم و از اینجا می رومبدخوئی کنی و گفتار مرا نپذیری، در چاه رھ

بیژن با تن گداختھ . آنگاه بیژن دل از کین گرگین پاک کرد و رستم کمند را در چاه افکند و آن پای دربند را بیرون کشید
رستم از دیدن او خروشید و آھن و زنجیر او را . از درد و رنج و ناخن و موی بلند و سرو روی پر خون از چاه درآمد

در آنجا تھمتن فرمود تا سر و . بھ یکدست جوان و بدست دیگر منیژه را گرفت و ھمگی بھ خانھ شتافتند گسست و سپس
تن بیژن را شستند و جامھ نو در برش کردند، گرگین نیز پیش آمد و روی بر خاک مالید و پوزش خواست و بیژن 

 .سپس شتران را بار کردند و اسبان را آماده نمودند. گناھش را بخشید

تو و منیژه از پیش بروید کھ من امشب از کین افراسیاب خواب و آرام ندارم و باید کاری کنم کھ : ستم بھ بیژن گفتر
تو چون رنج بسیار برده . لشکرش بر او بخندند و با شمشیر تیزم توران را بر ھم بریزم و سر افراسیاب را نزد شاه ببرم

 :اما بیژن گفت. ای نباید در رزم شرکت جویی

 مانا تو دانی کھ من بیژنمھ
 سران را سر از تن ھمھ بر کنم

 .من پیشروی این رزم خواھم بود تا کین رنج و دردی را کھ در زندان دیده ام از افراسیاب بخواھم
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برزه شھر گرھی تاریخ اساطیری ایران-جزنق  
 

واقع  مراغھذربایجان در نزدیک این شھر در آ: "می نویسد جزنق ۀیاقوت ُحموی در کتاب خود معجم البُلدان در ماد
 ."یک آتشکده موجود است ۀپادشاھان قدیم ایران و ویران ۀاست و در آنجا آثار و ابنی

این شھر کوچک در شش فرسخی مراغھ واقع است و در آنجا یک پرستشگاه و یک "می نویسد کھ  گزن ۀوی در ماد
 ."دقدیمی کھ بنای آن بھ کیخسرو منسوب است، دیده میشو ۀآتشکد

بنای آن بھ کیخسرو نسبت داده میشده ) چیچست ۀاطراف مراغھ و کوه سھند و دریاچ(کھ در این نواحی  آتشکده ای
نام داشتھ  آذرگشنسب) یعنی محل جنگجویان( جزنقبنابراین آتشکده شھر . بوده است آتشکده آذرگشنسباست ھمانا 

بوده است کھ نامھای شھر واحدی بھ ) شھر نگھبانی( ھرومو ) شھر واقع در بلندی( برزهنامھای دیگر این شھر . است
آذربایجان بود و اما انوشیروان  ۀبرزآذرجشنسف در : "شمار می رفتند چون ابن الفقیھ ھمذانی در کتاب البُلدان می گوید

یز تخت سلیمان در عھد خسرو پرو=بھ نظر میرسد کھ حمل آتش آذرگشنسب بھ شیز." (نقل داده است شیزآن را بھ 
 .)صورت گرفتھ است کھ در شیز اقامت گزیده و در آنجا استحکامات و بازار بنا نموده بود

شش گزن  ۀو تعلقشان بھ مراغھ بھ نظر میرسد کھ یاقوت در ماد گزناو  جزنقدر نگاه اول با توجھ بھ ظاھر نامھای 
تا دو دھھ پیش معبدی بھ نام  کیلومتری شرق شھر مراغھ 10آورده است چھ در حدود  شش مایلرا بھ جای  فرسخ

واقع بود کھ دارای آجرھای لعابدار سبز رنگ بود و در پای آن ویرانھ کاخھایی وجود ) آتش اسب شاھی( کائین گبھ
می دانیم کھ آتشکده آذرگشنسب مطابق کتب پھلوی محل آتش مقدسی بود کھ ھنگام ویران کردن مقر دیوان . داشت

این منطقھ با . بر یال اسب او فرو نشستھ بود) در سمت بسطام قره ضیاءالدین؟ منظور دژ اورارتویی شھر رؤسا(
در ( گزنانامیده میشوند کھ این نامھا مطابق نامھای قدیمی تر آنجا یعنی ) محل جنگجویان( کاراجیکو  علمدارنامھای 

از اینجا . می باشند) انمحل کشندگ( مارگیانھو ) گزنگ یعنی محل جنگجویان( جزنقو  )معنی منسوب بھ جنگاوران
 .مختص جنگجویان بھ شمار می رفتھ است آذرگشنسب ۀمعلوم میشود چرا آتشکد

می توان ریشھ مشترکی بھ معنی اوستایی محل  ی خبر یاقوت حموی گزناو  )گزنگ( جزنقاّما گرچھ برای نامھای 
از  گزناشش فرسخی  ۀر صریح فاصلجنگجویان در نظر گرفت و آنھا را صور مختلف یک نام بھ شمار آورد، ولی خب

 :نشان میدھد) یکی از دھستانھای سابق مراغھ(شھرستان ملکان  شھر لیالن، آن را بھ وضوح مطابق مراغھ

آن  ۀو در بار است آورده نی محل یعنی نیالنصحیح آن  صورت بھ را لیالنشھر  نام القلوب ةنزھ در مستوفی حمدهللا
غلھ و پنبھ و انگور و میوه بسیار آرد و آبش از رود . ت و باغستان فراوان داردشھری کوچک اس نیالن: " می گوید

در مقابل چنانکھ اشاره ". حقوق دیوانیش ده ھزار دینار مقرر است. جغتو و از عیون مردمش ترک اند و حنفی مذھب
 بھ منسوب شکده قدیمیآت یک  و پرستشگاه یک از مراغھ فرسخی شش  حدود در البلدان معجم درھم  حموی یاقوتشد 

 و) لیالن( نیالن شھر بااین شھر و آتشکده اش  کھ میکند یاد) ینِ  محل= یان گاس( گزنا نام بھ یکوچک شھر در کیخسرو
گاس ( گزنابا ) گزنگ  یعنی محل جنگجویان( جزنقبنا براین شباھت تاّم نام  .نماید می مطابقت آن بختک قلعھ
عث آشفتگی و یکی انگاشتھ شدن این دو شھر و اخبار مربوط بھ آتشکده ھا و معابد با) محل نی یا محل جنگجویان=نای

 .آنھا میگردیده است ولی یاقوت ُحموی بھ درستی اخبار و نام و نشان آنھا را جداگانھ ذکر نموده است

نام ) اقع در بلندییعنی محل و( والورانمبحث نواحی مراغھ ھمچنین از محل دوردستی بھ نام  ۀحمدهللا مستوفی در ادام
 شیز واالران بھ معنی شھر محل ترشح آب. خبر مروج الذھب مسعودی می باشد رانشیز واالمی برد کھ مطابق نام 

بوده ) گنجک، تخت سلیمان( شیزو شھر آن یعنی ) واقع در سر اوج( ساروقواقع در بلندی است کھ شامل منطقھ رود 
د آنجا در منابع عھد اسالمی و بیزانسی و یونانی و ارمنی بھ ترتیب بھ نام منطقھ والوران خبر مستوفی و رو. است

منطقھ رودی است کھ از دژ "یاد گردیده است کھ جملگی آنھا بھ معنی  واراراتو  باالراس، واراران، واالرانصور 
فراسپ و  َورِ یعنی ) گنجک، تخت سلیمان(خود نامھای قدیمی شھر شیز ". واقع در بلندی سر چشمھ می گیرد

 .ھستند" دژ و دریاچھ"و  " حصار بلند"بھ معانی ) فراداسپ(
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نامیده میشده است شھر گرھی  مارگیانھو  زرتشتی ۀرغ، ھروم، برزه، جزنقاینکھ گفتم این شھر کھ بھ نامھای مختلف 
داماد ( تمانسپی سپیتاک زریادرمنسوب بھ آنجا مطابق  زرتشت سپیتمانتاریخ اساطیری ایران است بدان سبب است کھ 

 کی آخسارویعنی سکایی پر آسیب منسوب بدانجا مطابق  آفراسیاب تورانیو  کیخسرواست و ) و پسرخوانده کورش
 .ھستند مادیای اسکیتیو ) ھوخشتره(

 :ھمان مادھا ھستنداصلی بر این پایھ معلوم میشود کھ پادشاھان کیانی 

 کی قباد= دایائوکو

 اپیوه= اوپیتھ

 ) کاشان=یعنی پادشاه سرزمین چشمھ ھا(کیکاوس = خشثریتی

 سیاوش-فرود= فرائورت

 کی خسرو)= ھوخشتر(کی آخسارو 

 آخروره -آژیدھاک= آستیاگ

 :کھ در والیات جنوب قفقاز و شرق آسیای صغیر حکومت کرده اند شاخھ فرعی کیانیان

 لھراسب -ھوم عابد-گودرزکشوداگان) = داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھ جمشید

تاریخی  ۀسپندات( سپیتاک زریادرو برادرش  مگابرن ویشتاسپ یعنی) دختر آستیاگ(آمیتیدا  وسپیتمھ جمشید  نپسرا
کورش و حاکم آذربایجان و اران در عھد آستیاگ و سپیتمھ جمشید،  ۀزرتشت، گائوماتھ بردیھ داماد و پسر خوانداصلی، 

 ).در عھد کورش بعد حاکم بلخ و شمال ھندوستان
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است؟ آریارمن ھخامنشی یا ملکھ آمیتیسآیا دخمۀ گور دختر، متعلق بھ   

 مادر سلیمانشھرستان دشتستان در استان بوشھر کھ مشابھ دخمۀ  مرَ اِ تنگ در بخش  )ھدخمدر معنی گور ( گور دختر
، آمیتیدا(آمیتیس مربوط بھ  نھ چنانکھ گفتھ میشود ،است ھخامنشیدوم یا کورش سوم کورش متعلق بھ  )مزار سلیمان(

می باشد چھ در ایران باستان رسم  کورشھمسران ) بردیھ وه یزداتھو  کمبوجیھمادر ( کاساندانیا  )سپیتاک بردیھمادر 
لذا آن باید متعلق بھ یکی از فرمانروایان بزرگ اولیھ ھخامنشی بوده . مستقل برای زنان رواج نداشتھ است ۀایجاد دخم

بدانیم در این صورت این دخمھ ) سپھساالر توس نوذری( کورش دومرا مربوط بھ  لیمانمزار س ۀپس اگر دخم. باشد
اسکیتان، سکاھای پادشاھی شمال ( تورانیانبا  ایرانیانجنگ  قھرمان )گستھم نوذری( آریارمنمربوط بھ برادر وی 

ولی اگر در این باب  .می باشد آریارمننیز یادآور نام  تنگ ارمچھ از سوی دیگر خود نام  منطقھ  است ) دریای سیاه
دختر در باب دختر گور درست باشد در این صورت آن بھ طور استثنایی متعلق بھ ملکھ ای ھخامنشی بوده و از  ۀکلم
با . بوده است) دوشنده شیر= دختر( دوغدواست چھ وی دارای لقب ) مادر سپیتاک زرتشت و ھمسر کورش( سآمیتیآِن 

 .می گردد) کورش کبیر( کورش سومھم متعلق بھ  مادر سلیمان ۀاین فرض دخم

 .کیلومتری شمال شرقی برازجان قرار گرفتھ است ۵۰  ) پشت پر(زپر بنای تاریخی گور دختر واقع در روستای بُ 
ای کھ بھ شکل نیم  ساختمان اصلی بھ شکل مکعب مستطیل بوده کھ دارای سھ پلکان در اطراف و پوش سقف خرپشتھ

کھ احتماال جایگاه قرار گرفتن جسد بوده است کھ درست ھمین اصول و فرم در مقبره کوروش در استوانھ خالی است 
ای بھ ھمدیگر  ھای دم چلچلھ قطعھ سنگ در ابعاد مختلف و بوسیلھ بست ۲۴  باشد کل بنا از  پاسارگاد فارسی محفوظ می

ھایی تعبیھ شده کھ  در سنگھا سوراخ. شود میمربوط گردیده و مثل سایر بناھای ھخامنشی ھیچگونھ مالتی در آن یافت ن
کل آرامگاه بر روی یک تختھ سنگ بنا شده کھ ھم اکنون قسمتی از آن در جھت . شوند ھای آھنی بھ ھم وصل می با بست

باشد و این روند یک شیوه معماری در دوران ھخامنشی بوده است و بھ جھت استحکام و  شمال آرامگاه نمایان می
بر باالی این مقبره قسمتی فرورفتگی شبیھ بھ یک قاب وجود دارد کھ احتماال جایگاه قرار .انتخاب شده است پابرجایی بنا
در گور دختر ھمچنین عناصر ھنر اورارتویی مانند شیروانی دو شیبھ و نیز . ای مربوط بھ آن بوده است گرفتن کتیبھ

در  1897بھ شماره  1376د این بنای ارزشمند در سال توان دی عناصر معماری ایالمی بمانند معبد چغازنبیل را می
 .شود متری جرم محسوب می 100فھرست آثار ملی ایران بھ ثبت رسیده است و ھر گونھ دخل و تصرف در آن تا شعاع 

 

 .است در فھرست آثار ملی ایران بھ ثبت رسیده ۱۸۹۷با شماره  ۱۳۷۶در سال " گور دختر"
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 ن یا یکسان نبودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانییکسان بود ۀنقد و اصالح نظری

؛ ویکیپدیای است یا نھ ویشتاسپ کیانیھمان  ویشتاسپ ھخامنشینموده اند مبنی بر اینکھ آیا بحثھایی ایرانشناسان 
اینجانب مدتھا است کھ بھ وجوه اشتراک و تفاریق  .فارسی نیز بدون جھت گیری خاصی ھر دو نظریھ را آورده است

ن پی برده ام و در اینجا بھ اختصار معلوم می دارم کھ ھر دو نظریھ حاوی درستیھا و نادرستیھا ھستند چھ نام و نشان آنا
 :کھ متخاصم وھم عھد بوده اند، در روایات ملی با ھم در آمیختھ و مشتبھ شده است )نوذری و کیانی( ویشتاسپاین دو 

یکسان بودن ویشتاسپ ھخامنشی با  ۀپیرو نظری خ اساطیری ایرانگزارش زادگاه زرتشت و تارینگارنده در کتاب  
 ھیرکانیحاکم  ،کوروش سومو  ویشتاسپ ھخامنشیولی بعد متوجھ شدم در ھمان زمان . ویشتاسپ کیانی بودم

بنا  :است) اوستا و شاھنامھ زریر( زریادررا داشتھ است و این ھمان برادر  مگابرن ویشتاسپنام و لقب  ،ھم) گرگان(
پدربزرگ مادری و پدرشان  زمان(این دو برادر در ابتدا  ،بگفتھ خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران

فرمان می رانده اند بعد بنا بھ کتسیاس  والیات جنوب قفقازو  مادسفلیبھ ترتیب در ) سپیتمھو ولیعھدش  آستیاگ یعنی
 .ه استتغییر نمود سمت دربیکان بلخو  گرگاناز آن نواحی بھ  )فریدون( کوروشدر عھد ایشان مکان فرمانروایی 

با ھم نبرد کرده  گرگانو  پارتدر بین مکان فرمانروایی شان  کودتای داریوشمذکور در آغاز حکومت و  ویشتاسپدو 
در  شیویشتاسپ ھخامنبا ) ، ارجاسپ تورانیمگابرن ویشتاسپ( ویشتاسپ کیانیولی بھ سبب یکسان بودن نامھای . اند

) گائوماتھ، اسفندیار( زریادرمتعلق بھ  ۀسپندات لقب از اینجا روایات ملی و دینی کھن ایران این دو با ھم مشتبھ شده اند و
در ) تیز اسپ= ائوروت اسپ( لھراسپلقب  اساسدر . رفتھ است ویشتاسپ ھخامنشیپسر  داریوش اولبر روی نام 

عنوان داماد و ولیعھد نداشتھ و  ویشتاسپ ھخامنشیپدر  رشام ھخامنشیآربطی بھ  زریرو  ویشتاسپ کیانیمقام پدر 
 .بوده است) زریر، گائوماتھ( زریادرو  ویشتاسپ کیانیپدر  ،)سپیتمھ جمشید(=مغ  ۀسپیتمیعنی  )اژیدھاک( آستیاگ

در   بلخ حاکم دیھ مغگائوماتھ بردارنده و ُمّروج آیین زرتشتی را ھمان ) اسفندیار( سپنداتھدر واقع کتسیاس بھ درستی 
دارای ( زرتشتدر آن زمان عنوان  حاکم بلخچھ از روی منابع یونانی و ایرانی می دانیم این . عھد کوروش می شمارد

 سپیتاکیا بھ قول کتسیاس ) دارای تن زرین، زریر( زریادربنابراین . را بر خود داشتھ داشتھ است) تن و کالبد زرین
و این خود ھمان ) سرود دان تنومند(  گائوماتھ بردیھ ھمان، کوروشو داماد و پسر خوانده  ھسپیتمپسر ) فرد سفید اندام(

 .بوده است زرتشت تاریخی

 نظریھ یکسان بودن یا یکسان نبودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانی در ویکیپدیا

پرداختھ  سپ کیانینظریھ یکسان بودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتادر این مقالھ بھ دالیل اثبات و رد 
 .است شده

 محتویات

 نظریھ یکسان بودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانی ۱

o ۱٫۱ دالیل اثبات 
 ۱٫۱٫۱ ویشتاسپ بنابر روایات ملی 

o ۱٫۲ ویشتاسپ کیانی ھمان پدر داریوش بزرگ است 
 ۱٫۲٫۱ سای اوستا سا ھمسر داریوش یکم و ھوتھ یکی دانستن ھوتھ 
 ۱٫۲٫۲  و ارتباط دادن آن بھ شورش گئومات ۵۳یسنای 

 نظریھ یکسان نبودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانی ۲ •
o ۲٫۱ دالیل رد نظریھ 

 ۲٫۱٫۱ مورخان یونانی 
 ۲٫۱٫۲ ان در اوستاذکر نشدن نام ھخامنشی 
 ۲٫۱٫۳ شاه نبودن ویشتاسپ 
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 ۲٫۱٫۴ سا یک نام معمول در بین ایرانیان است ھوتھ 
 ۲٫۱٫۵ ھای بیستون کتیبھ 
 ۲٫۱٫۶ ھا تفاوت در شجره نامھ 

 نظریھ یکسان بودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانی 

است و این دین را بھ عنوان دین  تی نو دین بودهیک زرتش داریوش بزرگبرخی از دانشمندان عقیده دارند کھ 
یکی از . ھستند لھمان ھاوپتو  ھرتسفلد، ھرتلنمایندگان این نظر . است دولتی در کشور نوپای خود رواج داده

 زرتشتپشتیبان  کوی ویشتاسپرا ھمان  ویشتاسپ ھخامنشیھای این استدالل این است کھ پدر داریوش  پایھ
گذار شاھنشاھی ھخامنشی است و ھمچنان زرتشت  بنابراین نظریھ پیامبر زرتشت ھمزمان با بنیان. داند می

بوده و چندی پس از آن  پیش از میالد را بھ چشم دیده ۵۲۲گر سال  ھا و رویدادھای واژگون شورش
قبل از  ۵۷۰تولد زرتشت را در سال  برستدو  اولمستیدبسیاری از دانشمندان غربی از جملھ  ]۱[.است تھدرگذش

آلمانی نیز پادشاھان کیانی را با  یوستیفرانسوی و  دارمستترند اند ھمچنین دانشمندانی مان میالد تأئید کرده
جاه رسیده بود و در ھمین زمان زرتشت در ابتدای سلطنت داریوش بھ پن. اند پادشاھان ھخامنشی ارتباط داده

تر ساختھ  است کھ گشتاسپ پدر داریوش از سلطنت خود استفاده کرده و در شمال ایران سلطنت خود را رنگین
بنابر این مطابقت . است قی ایران رواج دادهو شمال شر پارتو از زرتشت حمایت نموده و دین او را در 

کوروش ھخامنشی با کیخسرو کیانی و مطابقت گشتاسپ پدر داریوش با کی گشتاسپ و ھمچنین تاریخ تولد 
 ]۲[. قبل از میالد قابل تردید نیست ۵۷۰زرتشت در سال 

 دالیل اثبات 

 یشتاسپ بنابر روایات ملی و

ابوریحان ، حمزه اصفھانی، دینوری، مسعودی، طبری) بشتاسب، بشتاسف، گشتاسپ(دربارهٴ ویشتاسپ 
چون سی سال از . اند روایاتی نقل کرده ابن بلخیو  فردوسی، دقیقی، ثعالبی، مطھر بن طاھر مقدسی، بیرونی

بھ دربار او رفت و دین جدید را در آنجا اظھار کرد و کتاب  نآذربایجااز  زرتشتسلطنت گشتاسپ گذشت 
 .بود، بر پادشاه عرضھ کرد کھ با خط زرین بر روی دوازده ھزار پوست گاو نر نوشتھ شده اوستاموسوم بھ 

پیش  تورانبعد داستان واقعھٴ جنگ ارجاسپ پادشاه . ھا بنا کرد رتشت را پذیرفت و آتشکدهشاه دین ز گشتاسپ
، )داماد زرتشت( جاماسپگشتاسپ برای دفاع، مردانی چون . ور شد بر کشور گشتاسپ حملھ ارجاسپ. آید می

ھای اسفندیار  بر اثر پھلوانی تورانیان. را داشت) سپندیاذ( اسفندیارو  بستوربرادر خویش و دو پسرش  زریر
و شکست داده شدند ولی گشتاسپ بر اثر افتخاراتی کھ نصیب فرزندش اسفندیار شده بود بر او رشک برد و ا

 ]۳[. در این جنگ اسفندیار بھ دست رستم کشتھ شد. گسیل کرد رستمرا بھ جنگ 

 ]ویرایش[ویشتاسپ کیانی ھمان پدر داریوش بزرگ است 

کیانی است و تاریخ ظھور زرتشت  کیخسرویھمان  کوروش بزرگبر اساس عقیده بعضی از محققان 
 :این دالیل عبارتند از . است ھمزمان با پادشاھی ویشتاسپ پدر داریوش ھخامنشی بوده

آمده و در فارسی بھ خسرو تبدیل  ھوسروهیا  ھئوسروهدر ترجمھٴ پھلوی اوستا با لفظ  کیخسرونام  •
 .ھئوسروه از حیث تلفظ با کوروش شباھت کامل دارد. است شده

باشد کھ در زبان  می سئوسروسکوروش در زبان یونانی بھ لفظ سیروس ذکر شده و این لفظ مخفف  •
 .نام کیخسروی کیانی است سانسکریت

کنندهٴ اقوام ایرانی توصیف شده کھ ھمان صفت کوروش  بھ صفت متحد اوستادھم  یشتکیخسرو در  •
 .بزرگ است
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این دریاچھ در . کند قربانی می آناھیتابرای  چیچستکیخسرو در کنار دریاچھ  اوستادر یشت دھم  •
و  بلخایران و بنابراین معقول نیست کھ قلمرو سلطنت کیخسرو در غرب ایران است نھ در شرق 

است و مرکز فرماندھی خود  نیز تسلط داشتھ آذربایجانبر  ماد کوروش پس از تسخیر. باشد خوارزم
 .است آمده چیچستبھ کرات نام  اوستااز این جھت است کھ در . قرار داده بود مادرا در 

این . گمارد گرگانو  پارت، ویشتاسپ پدر داریوش را بھ حکومت گرگانکوروش پس از تسخیر  •
جانشین کیخسرو کیانی  شاھنامھ فردوسیو  اوستاکیانی است کھ طبق  کی گشتاسپویشتاسپ ھمان 

 کی گشتاسپپدر داریوش در شمال ایران دستگاه سلطنت داشتھ و بھ ھمین جھت در اوستا بھ او . بود
 ]۴[.شود گفتھ می

 سای اوستا  سا ھمسر داریوش یکم و ھوتھ یکی دانستن ھوتھ

نام آتوسا بدون تردید ھمان . ازدواج کرد کوروش بزرگدختر  آتوساداریوش پس از پیروزی در نبردھا با 
بیند کھ ھر دو ویشتاسپ یکی  در این نام نیز دلیلی می ھرتل. است کوی ویشتاسپسا و ھمنام ھمسر  ھوتھ

سا زن ویشتاسپ  اش این نیست کھ ھوتھ آمده معنی یشت پانزدھم ۳۶و  ۳۵بنا بر نظر او آنچھ در بند . ھستند
بھ عنوان یک  داریوشسا با پیوند زناشویی با فرزند ویشتاسپ  است بلکھ تنھا بھ این معنا است کھ ھوتھ بوده

 .است راه یافتھ عضو در خانوادهٴ او

نزد . او را بستود ھوتھ سا دارندهٴ برادران بسیار از خاندان نوذر در روی تخت زرین در روی فرش زرین
دروای زبردست کھ من در خانھٴ کی از او درخواست این کامیابی را بھ من ده تو ای ان ۳۵بند . گسترده برسم

 ]۵[۹کردهٴ ) یشت پانزدھم(رام یشت  ۳۶بند . گشتاسپ عزیز و محبوب و خوب پذیرفتھ شوم

 و ارتباط دادن آن بھ شورش گئومات  ۵۳یسنای 

استشھاد می کند کھ این فصل از گات ھا در میان دوم  ۵۳ یسنایدانشمند آلمانی از سخنان زرتشت در  ھرتل
بھ عقیدهٴ او در چند قطعھ زرتشت از . است  پیش از میالد انشاء شده ۵۲۲و بیشت و نھم سپتامبر  آوریل

 ]۶[.را از تاج و تخت شاھی ایران کوتاه کند گئومات مغویشتاسپ پدر داریوش درخواست می کند کھ دست 
شود، بازتابی  ھایی کھ بر پیروان دروگ می در نفرین ۵۳ یسنایو دیگران در دو بند پایانین  ھرتسفلدھمچنین 

 .بود ، داریوش و پیرامون او را فرا گرفتھگئوماتبینند از اوضاعی کھ بھ دنبال شورش  می

. ھمگی فریاد و خروش برآورند. کردارند ناگزیر از فریفتارانند الجرم محکوم بزوال گردند آنانیکھ زشت
کت خرم صلح برقرار شھریار نیکی باید تا آنانرا گرفتار ساختھ بھ خاک و خون درکشد و این چنین در ممل

بزرگتر از ھمھ آنان را بھ شکنج درآورد و فوراً بھ زنجیر مرگ دچارشان ) خدای(سزاوار است کھ آن . دارد
 ]۷[ ۵۳قطعھ ھشتم یسنای . سازد

شمرندگان آئین مقدس برآنند کھ  ست، این خوارا جای فساد و زوال از آن کسی است کھ بدین دروغین گرویده
کجاست نگھبان آئین آن سرور دادگر تا آنان را از . دینداران را پست نمایند و تن آنان را بھ گناه آلوده است

تراست توانائی و از پرتو آن بینوایان راستکردار را با بھترین مزد  مزدابھره سازد ای  زندگی و آزادی بی
 ]۸[ ۵۳قطعھ نھم یسنای . توانی نواخت

 ]۹[.است آمد بھ دین زرتشت درآمده بدیھی است کھ داریوش یا بھ این دین تازه درآمده بوده و یا در این پیش

 نظریھ یکسان نبودن ویشتاسپ ھخامنشی و ویشتاسپ کیانی 

شود  معناست کھ از آن باالتر نمی ای بی اسر ساخت این نظریھ بھ اندازهاست سرت نوشتھ ھنریک ساموئل نیبرگ
اند، دلیلی بر درستی این نظر  ھا ھر دو ویشتاسپ را باھم درآمیختھ اینکھ نویسندگان باستان پیش از این. پنداشت
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مری ، کریستن سن، ادوارد مایر، بارتولومھ، الدنبرگ، تیل، ویلیام گیگر، وندیشمنکسانی چون  ]۱۰[.نیست
 ]۱۱[.اند روایات سنتی را از ھمھ جھات با دالیل قاطعی رد کرده شاپور کاووسجیو  ابراھیم پورداود، بویس

 دالیل رد نظریھ 

 مورخان یونانی 

اند، در عھد  های کھ زمان زرتشت را بین شش تا ھفت ھزار سال پیش از میالد ذکر کرد ھمھٴ مورخان یونانی
. داشتند ھا از آن اطالع می کرد، باید آن ظھور می ھخامنشیانزیستند، اگر زرتشت در دوران  می ھخامنشی

است و حتی از بیان  زیستھ ، مورخ سرشناس یونان کھ مقارن داریوش یکم میھرودوتچطور ممکن است 
رین موضوعات تاریخ ایران ھم ھرگز امتناع نکرده، از معاصر بودن زرتشت و پدر داریوش ت جزئی

 .باشد ویشتاسپ، آگاه نبوده باشد و یا اگر بوده، در امر بھ این مھمی بھ سکوت گذرانده

 ذکر نشدن نام ھخامنشیان در اوستا 

 ]۱۲[.برد ھیچ ذکری نمی ھخامنشیو دگر شاھان  داریوشزرتشت از 

 بودن ویشتاسپ شاه ن

برد در صورتیکھ  ھا از او اسم می ھای ایالت دھد و مثل سایر ساتراپ داریوش بھ پدرش، عنوان پادشاھی نمی
 ]۱۳[.دھد زرتشت بھ حامی خود عنوان شاھی می

 سا یک نام معمول در بین ایرانیان است  ھوتھ

سای اوستا باشد،  ھمان ھوتھ داریوش یکمسا ھمسر  ثری از یک دلیل با یک احتمال برای این تعبیر کھ ھوتھا
. داند کند، این نظر درست نمی ھا از ھرتل پیروی می ھم کھ در دیگر موضوع ھرتسفلدتا جائیکھ . وجود ندارد

م تواند داشتھ باشد، خوش اندا ترین معنایی کھ می نام ھوتھ سا یک نام بسیار ساده و معمول است و تنھا و ساده
اثری از یک . است سا داشتھ، متعلق بھ یک خانوادهٴ زرتشتی بوده ھیچ دلیلی نیست کھ ھر کس کھ نام ھوتھ. است

ھا از ھرتل پیروی  ھم کھ در دیگر موضوع ھرتسفلدتا جائیکھ . دلیل با یک احتمال برای این تعبیر وجود ندارد
 ]۱۴[.داند کند، این نظر درست نمی می

 ھای بیستون  کتیبھ

اندازه در شگفت  در صورت قبول حمایت زرتشت از داریوش یکم در قبال شورش گئومات مغ آدمی باید بی
را شمارد و آنھا  کنندگان خود را بدقت بر می نزدیکترین یاری ۶۸بند  نبشتھ بیستون سنگکھ داریوش کھ در افتد 

نامدار و خود پیامبر را کھ در  فرشوشتر، جاماسپ کیانیکند، اینچنین یکباره  بویژه در جھان آینده سفارش می
 ]۱۵[.کند است، یکسره فراموش می دھندهٴ او بوده این موقعیت مھمترین یاری

 ھا  تفاوت در شجره نامھ

 لھراسب، کی گشتاسپاست در صورتیکھ نام پدر  ارشام، ویشتاسپ ھخامنشی، پدر داریوش یکمنام پدربزرگ 
بیرونی و  آثار الباقیھو  حمزه اصفھانیھلوی، کتاب ، کتب پاوستاشجره و نسب پادشاھان کیانی کھ در . باشد می

ھا ذکر شده، ھمخوانی  کھ در کتیبھ ھخامنشیاناست بھ ھیچ عنوان با نسب و شجره  و غیره آمده شاھنامھ
 ]۱۶[.ندارند
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شاھنامھ دوست خطاب من محقق تاریخ اساطیری ایران بھ استاد بھرام مشیریِ   
 

در جامعھ . بھ سادگی می توان زبان عریان حقایق تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی ایرانیان بھ شمار آورد شما را
اما در برنامھ ھایتان در کنار این اطالع رسانی . استبداد زده و عقب افتاده و دین زده ایران کارتان کاری است کارستان

صرفاً ادبی و اجتماعی شاھنامھ نیز می پردازید کھ بھ نوبھ خود ھا و افشاگریھای سیاسی و فرھنگی بھ بررسی و نقد 
. خدمت فرھنگی بزرگی است ولی نقیصھ بزرگی در این کار است و آن اینکھ بھ ُکنھ تاریخ اساطیری ایران نمی پردازید

د دارند کھ اولی برای شما ھم مثل دیگران دو تاریخ مدون ایران باستان و تاریخ اساطیری ایران باستان جدا از ھم وجو
سخن می  فریدونو  اژیدھاکو  کیخسروو دومی از جملھ از  کوروشو  آستیاگو  )ھوخشتره(کیاخسارو از جملھ از 

 .بدون اینکھ ارتباط آنھا با ھم مشخص شده باشد. راند

ختلف و شما را در عدم پیمودن این راه بی گدار گناھی نیست و جای نکوھشتان نمی باشد چھ در حقیقت نظریات م
متناقض ایرانشناسان داخلی و خارجی در باب مقابلھ و بررسی توأم تاریخ مدون ایران باستان  و تاریخ اساطیری و ملی 
ایران باستان باعث یأس و دلسردی ھمگانی است؛ گرچھ در نظریات ھر کدام از این گروھھای فکری خصوصاً در نحلھ 

ز این جا است کھ اطالع رسانی شما ھم از دوران اساطیری و حماسی ا. ھرتسفلد کما بیش حقایقی را می توان یافت
خالصھ کالم اینکھ ما از نظر شناخت عمق . ایران باستان سطحی و بیشتر بھ شاھنامھ خوانی ھای صوری ختم میگردد

م ایران نظیر موضوعات سیاسی و اجتماعی بسیار مھم و ضروری دموکراسی و سکوالریس تواریخ حماسی و اساطیری
جای بسی خوشوقتی بوده و ھست کھ نگارنده این سطور از دوران تحصیالت ابتدایی بھ دنبال چاره . در جا می زنیم

مشکل تضاد و تناقض دو تاریخ مدون ایران باستان و تاریخ اساطیری و حماسی ایران و وحدت و یکدست نمودن آنان 
شھرستان ، در ن بھ زادگاه زرتشت پیامبر اوستا و شاھنامھنقطھ گرھی تاریخ اساطیری ایرابودم کھ بعداً متوجھ شدم 

لذا در یافتم کھ    . بر میگردد ھمانجا کھ زادگاه و محل نشو و نمای خود این جانب نیز می باشد کوه سھندو پای  مراغھ
 ".یار در خانھ و ما گرد جھان می گردیم"

 شھر مراغھتانی مربوط بھ این ناحیھ در جنوب شرقی داستان نسبتاً درازی است کھ چگونھ نگارنده مکان اماکن باس
آتشکده شاھی ( کائین گبھ، )محل نگھداری اوستا در عھد ساسانیان، مسجد روستای چیکان( گنج شچیکانیعنی 

سال پیش از انقالب بھ وزارت فرھنگ و ھنر  را یک) رغھ، ھروم، برزه و مارگیانھ( جزنقو شھر ) قدیمی آذرگشنسب
ولی . در اردوی عمران ملی بندر عباس جواب و رسید آن را از معاون وزیر فرھنگ وقت دریافت نمودماطالع دادم و 

صفحھ ای من تحت عنوان گزارش زادگاه زرتشت و  150وقوع انقالب ادامھ کار این گزارش را مختل کرد و گزارش 
ریھ دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز نتوانست بھ علت تعطیلی دانشگاھھا از نش 1359تاریخ اساطیری ایران در سال 

 ".باران می خواستیم سیل در آمد"بھ مصداق گفتھ مھندس مھدی بازرگان . منتشر گردد

در سوئد و سپس در ایران منتشر  1369سر انجام تکمیلی ھمین گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران سال 
جلد  16تأثر فرھنگ اساطیری ایران بھ ملل دور و نزدیک ایران بھ  حال ادامھ این گزارش با گمانھ زنی بھ تأثیر و. شد

در اینجا لّب مطلب اشاره شده را بھ اجمال بگویم و آن . رسیده است کھ پرداختن بھ بحثھای آنھا در این مقال کوتاه نگنجد
 پیامبر اوستا و زمان و مکان زرتشتاین است کھ سر رشتھ گره کور تاریخ اساطیری و حماسی ایران در شناسایی 

یعنی با دانستن آن می توان فھمید کھ تاریخ اساطیری و حماسی ایران از کدام دوره ھای تاریخی . نھفتھ است شاھنامھ
حال نگارنده بعد از سیر و سلوک راه چھل سالھ تحقیق بھ صراحت و روشنی می توانم در این . مشخص سخن میگویند

 .باب اظھار نظر قطعی نمایم

از  جیوانجی جمشید جی مودیھ طور جّدی و اساسی بھ دنبال پیدایی زادگاه زرتشت بر آمده است دکتر کسی کھ ب
زرتشتیان ھندی و انگلیسی است کھ گزارش زادبوم زرتشت وی در دو شماره در مجلھ بررسیھای تاریخی سالھای پیش 

پھلوی و نوشتھ ھای مورخان و جغرافی  وی از گفتار کتب. از انقالب توسط رشید شھمردان ترجمھ و منتشر شده است
یعنی ) ارومیھ( دریاچھ چئچستو ) سھند( اسنونتدر اطراف کوه  زرتشتنویسان اسالمی بدین نتیجھ می رسد کھ 

نام شھری کھ در کتاب پھلوی شھرستانھای ایران در آن نواحی مکان تولد زرتشت بھ . شھرستان مراغھ متولد شده است
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محل ( مراغھاست کھ این ترجمھ پھلوی نام عربی شھر ) عنی محل نگھداری دامھا و ستورانی( آُملشمار رفتھ است 
در پھلوی عالمت یکسانی دارند آن را " ل"و " ی"ولی جی مودی با توجھ بھ اینکھ حرف . می باشد) استراحت ستوران

حموی برای پیدایی زادگاه زرتشت بھ  آموی خوانده و در مطابقت کوه اسنونت با سھند تردید نموده و با استناد بھ یاقوت
بھ نظر میرسد اشتباه خبر غیر موثق یاقوت حموی و بھ تبعیت از آن از اشتباه جی . سوی شھر ارومیھ روان میگردد

 جزنققرار داشتھ است یعنی ) آُمل( مراغھمودی از آنجا عاید شده است کھ شھر باستانی بزرگی کھ در جوار قصبھ 
بھ سادگی می  ھرومبوده است و ھمین نام  برزهخوانده میشده است کھ مزدوج نام  ھرومبھ نام   از جملھ) برزه، رغھ(

) مادیای اسکیتی( افراسیابمطابق روایات ملی محل دستگیری  ھروم -برزهشھر . مشتبھ گردد ارومیھتوانست با نام 
ھلوی روستای زادگاھی زرتشت در پیچ مطابق کتب پ. بوده است) سپیتمھ جمشید، پدر سپیتاک زرتشت( ھوم عابدتوسط 

قرار گرفتھ بوده است و اکنون در این محل روستایی بھ ) موردی چای مراغھ(، شاخھ رود دائیتی )مغانجیق(رود دارجھ 
 .یعنی جایگاه مغان واقع است مغانجیق نام

) جزنق، مارگیانھ(زرتشتی  ۀرغعالوه بر  زرتشتاز سوی دیگر مطابق منابع کھن ایرانی و یونانی مکان فرمانروایی  
زرتشت نیز بھ شمار رفتھ است و این دو سند تاریخی راھی را برای ما می گشاید کھ از آن میان بتوانیم  بلخ شایگان

خارس  -است چھ مطابق گفتھ کتسیاس سپیتاک پسر سپیتمھو این در تاریخ مطابق . تاریخی را شناسایی کنیم سپیتمان
سپیتمھ (= سپیتمھ مغداماد و ولیعھد وی  ،آستیاگبعد از دستگیری و حذف ) ھخامنشی= نفریدو( کوروش سوممیتیلنی 
را بھ عنوان ملکھ ھمسر یا مادر بھ دربار ) آمیتیس، دختر آستیاگ(را  نیز بھ قتل رساند ولی ھمسر وی آمی تیدا ) جمشید

عنوان پسر خواندگان و برادر خواندگان را بھ  سپیتاک زریادرو   مگابرن ویشتاسپخود برد و دو پسر وی بھ نامھای 
معزول و بھ ترتیب بھ  آذربایجان و ارانخویش بر گزید و ایشان را از فرمانروایی والیات ماد سفلی و ارمنستان و 

ملقب بھ ) فرد سفید اندام( سپیتاکاز اینجا نتیجھ میگیریم کھ . بر گماشت )دریھا(دربیکان بلخ حکومت نواحی گرگان و 
و حوالی آن حکومت نموده  بلخو بعد در  آذربایجانکھ ابتدا در  سپیتمھپسر ) دارای تن زرین، زریر شاھنامھ( زریادر

 .است سپیتمھاز خاندان ) دارای کالبد زرین= ائشت -زرت( زرتشتاست ھمان 

ایران  بھ جھت محبوبیت مردمی شان در تاریخ اساطیری ملی سپیتمھ جمشیدو پدرش  سپیتاک زریادرمعلوم میشود 
 -دارای القاب و عناوین متعددی شده اند کھ ھر کدامیک از این القاب در روایات ملی بھ صورت نام فرد تاریخی

اساطیری مستقلی در آمده اند و این امر باعث پیچیدگی و اشکال در درک حقایق و وقایع تاریخی مربوط بدیشان 
طیری این ھمانی آنان را در خبرھای تاریخی کتسیاس، ولی نکات اشتراک اساسی مھم این شخصیتھای اسا. میگردد

و  زرتشتعالوه بر عناوین  سپیتاک زریادر. خارس میتیلنی، ھرودوت و روایات ملی ایران بھ وضوح آشکار می سازد
 ھسپنداتو ) سرود دینی دان تنومند(بردیھ  گائوماتھدر تاریخ بیشتر تحت نام ) سرود دان دانای بلخی( بودای بلخ گوتمھ

مشترک  وه یزداتھ بردیھیعنی  کوروشبا پسر کوچک ) تنومند(بردیھ وی در لقب . معروف گردیده است) اسفندیار(
 .پسر ویشتاسپ ھخامنشی بھ قتل رسیدند داریوشاین ھر دو تن در جریان کودتای . بوده است

حماسی ایران است چھ خود موضوع فوق الذکر اساس و سررشتھ ھمان کالف نھ چندان سر در گم تاریخ اساطیری و 
. تاریخی اوستا و شاھنامھ است) شاه مؤبد( جمشیدو ) مؤبد شیواسخن( گودرزکشوادگان، ھوم عابدمطابق ھمان  سپیتمھ

بھ  آژیدھاکو  کیخسرو، سیاوش-فرود، کی کاووس، کی اپیوه، کی قباداوستا و شاھنامھ یعنی  کیانیانبر این اساس 
 .می گردند آستیاگ و) ھوخشثره( کی آخسارو، خشثریتی، اوپیتھ، ایائوکودترتیب معادل پادشاھان مادی 

خاندان حکومتی پیشین می نامد کھ در نقطھ مقابل نام  یعنی فرتریانکیانی را تحت عنوان  -ھرودوت ھمین خاندان مادی
) ھخامنشی=فریدون( کوروش سوممی باشد کھ در اوستا و شاھنامھ نام شاخھ خاندان ) خاندان حکومتی جدید( نوذریان
یاد  شھریار جوانیعنی  فرشوشترتحت عنوان  گائوماتھ زرتشتدر اوستا از خود کوروش در مقام پدر زن . می باشد
یاد گردیده است  ھوتوس نوذریو  گستھم نوذریو برادرش  توس نوذریدر اوستا از خاندان نوذری نامھای . شده است

. منظور می باشند) دختر کوروش سوم و ھمسر گائوماتھ بردیھ( آتوساو  آریارمنو برادرش  کوروش دومکھ بھ ترتیب 
معرفی شده ) کیخسرو( کی آخساروبھ صراحت سردار محبوب  کوروش دومجالب است کھ در  کوروشنامھ گزنفون، 

 آماردی، مادی در مجموع معلوم میشود کھ حماسھ ملی کیانیان اوستا و شاھنامھ پیروزیھای بسیار شیرین ایرانیان. است
 .می باشد) تورانیان( سکاھاو ) دیوان( آشوریاندر مقابل  پارسیو 
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جشن یھودی پوریم مطابق با جشنھای چھارشنبھ سوری و سیزده بدر ایرانی یادآور جشن مگافونی 
 عھد داریوش است) مغ کشی(

 در ریش�ھ) ھام�ان س�وزی( ودیھ� پ�وریمآت�ش  جش�ن"نگارنده قبالً در وبالگ خود فرھنگ و اندیشھ مقالھ ای تحت عن�وان 

آوردم کھ سایت وزارت خارجھ اسرائیل نیز آن را ب�ھ عین�ھ از ای�ن وب�الگ ب�ازگویی " دارد سوری شنبھ چھارآتش  جشن

 .در اینجا بھ جنبھ ھایی از این مطابقت می پردازم کھ در گفتار قبلی از آن غفلت شده است. نموده است

آن را مع��ادل ) ایش��تار(خامنش��ی ک��ھ اکن��ون غال��ب مفس��ران کت��اب اِس��تر شاھنش��اه ب��زرگ ھ)  ش��اه ارجمن��د( اخش��وروش

بھ عبری یعنی زمزه گر سرودھای دین�ی ی�ا ب�ھ = ھامان( گائوماتھ بردیھقاتل  داریوشگرفتھ اند در واقع خود  خشایارشا

دخت�ر  آتوسار ایشتار، بھ قول کتسیاس ملکھ فاحشھ مقدس بابلی، منظو(استر . است) قرآن صالحفارسی مرد نیک منش، 

گائوماتھ ھمان طور کھ کتاب استر اشاره می کند ابتدا ھمسر ) کوروش کھ با استر مقایسھ شده و ملقب بھ استر بوده است

نی��ز در اس��اس داری��وش اول  عم��وی اس��ترپس��ر ) ش��اھکش( مردوخ��ایبع��د ھمس��ر داری��وش ب��وده اس��ت و از خ��ود  بردی��ھ

 . ھخامنشی مّد نظر بوده است

دھ�م باگای�ادیش  گائومات�ھ بردی�ھتون تاریخ جشن روز مغ کشی پارسیان شاخھ داری�وش یعن�ی ت�اریخ قت�ل مطابق کتیبھ بیس

ن�دارد ک�ھ ن�زد مغ�ان  چھ�ار ش�نبھ س�وریو  س�یزده ب�دربوده است ک�ھ ب�ھ ظ�اھر از نظ�ر زم�انی ش�باھتی ب�ا ) سپتامبر29(

و فصل سرد و گرم تقس�یم م�ی نم�وده ان�د و ای�ن ولی ایرانیان سال را بھ د. جشنھای دور ریختن ایام نحس تاریخی بوده اند

روز در دھم نیمھ فصل سرما ھم یاد آور روز منحوس سیزده ب�در ف�روردین و ھ�م چھ�ار ش�نبھ منح�وس و ھ�م عی�د پ�وریم 

یعن�ی الب�د در اینج�ا ی�ک ج�ا ب�ھ . مھم آغاز س�ال ب�وده اس�ت جشن بابلی و ایرانییھود در سر نیمھ فصل گرم می باشد کھ 

ص�ورت گرفت�ھ اس�ت ک�ھ ای�ن خ�ود ریش�ھ ب�ابلی مع�روف و  فصل گرم�ابھ آغاز  فصل سرمال جشن ایام آغاز جایی در مح

در جشن پارسی ) در معنی سھم و بھره و بخش( مغ ۀبھ نظر می رسد یھود نام قبیل. کھنی در سر سال بھاری داشتھ است

 . رجمھ نموده اندیعنی عید بخت و قرعھ و اقبال ت پوریمرا در زبان خویش بھ جشن  مغ کشی

در عھ�د پ�در زن و پ�در ) اس�فندیار(و س�پنداتھ  سپیتاک پسر س�پیتمھتحت عناوین  گائوماتھ بردیھچنانکھ کتسیاس میگوید 

بوده است و از آنجا بر امور ھندوس�تان نظ�ارت میک�رده اس�ت  سکائیان دربیکی سمت بلخخوانده خویش کوروش، حاکم 

در واق�ع ھم�ان (ھرتسفلد ھم�ین س�پیتاک پس�ر س�پیتمھ . سواران ھندی یاد شده است چون در شمار سپاھیان وی از فیالن و

گائومات�ھ نی�ز ھم�ین  گوتمھ بودای بلخ از قبیلھ سکیادر واقع از . می داند زرتشت سپیتمان بلخرا ھمان ) گائوماتھ بردیھ

و گائومات�ھ ) دان دانای قبیل�ھ س�کاھایعنی سرود دینی (گوتمھ بودا . مراد می باشد بردیھ حاکم سکائیان دربیکی سمت بلخ

 . یکی از چندین لقب معروف وی بوده اند) سرود دان دینی(

معاب�د کاھن�ان ع�وام ) زری�ر، ھام�ان، ص�الح زری�ن ش�تر -س�پیتاک زرتش�ت، زری�ادر( گائوماتای م�غمطابق کتیبھ بیستون 

چ�ھ ھ�ردوت . ی کمبوجی�ھ نم�ی ش�ده اس�تولی این امر باعث نا رضایتی مردم امپراطور. فریب را ویران می نموده است

بی جھت نیست ک�ھ در ق�رآن از او تح�ت ." دریغ خوردند) گائوماتھ مغ(مردم آسیا از مرگ او "بھ صراحت می گوید کھ 

 ِمگافونی ۀدر واقع) مغان= یعنی سرود گویان دینی  سمودعربی ۀصورتی از کلم( ثمودبھ عنوان پیامبر قوم  صالحلقب 

ب�ر خ�الف تش�ابھ ظ�اھری ش�الح . ی�اد ش�ده اس�ت) یحھ بلند آسمانی، در اصل م�اگوفونی یعن�ی م�غ کش�یبھ یونانی یعنی ص(

تورات ک�ھ ن�امش در ش�جره نام�ھ ) سال، مسلح( شالحتورات و صالح قرآن کھ تصوری رایج است، بعید بھ نظر می رسد 

 ص�الحذک�ر ش�ده اس�ت، ربط�ی ب�ا ) وندآرپوکسائیس اساطیر اسکیتی، ملقب بھ تھمورث زینا( آرپاکشاد اخالف نوح بعد از

 .داشتھ باشد) گائوماتھ بردیھ، زرتشت سپیتمان، سپیتاک زریادر سپیتمان(
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بدون ذکر ن�ام نویس�نده مطل�ب در ب�اره منش�أ جش�ن یھ�ودی پ�وریم و ) ایران پاساژ(وبالگ اطالعات عمومی ایران باستان 

 : سیزده بدر می خوانیم

            

 :ه بدر می کنیمچرا سیزد ست؟یم چیپور

 

ب�ھ " ادار"م�اه  15و  14و  13 یان ھرس�ال در روزھ�ای�ھودیق�رن اس�ت  26اس�ت ک�ھ  یجش�ن یکش یرانیا جشن ایم یپور

 اس�فند 13ن جشن مصادف است ب�ا یا. کنند یارشاه برگزار میروز در زمان خشا 3در  یرانیھزار ا 70مناسبت قتل عام 

ان ی�رانیا ین برایفرورد 13ن علت است کھ یبھ ھم! ماھھ  13ا یماھھ باشد  12 ینکھ سال عبریبستھ بھ ا نیفرورد 13 ای

دانن�د ک�ھ از اروپ�ا  یم� یرا خراف�ھ ا 13 یاس�ت ک�ھ ھمگ�ان نحس� ین در ح�الی�ا( شود  ینحس شناختھ م یبھ عنوان روز

ای�د ب�ھ ب(بیابان ش�دند  و ایرانیان در این روز مجبور بھ ترک خانھ ھا و منازل و فرار بھ صحرا و !)استران شده یوارد ا

باش�د ک�ھ آی�ین بی�رون رف�تن از من�زل در می�ان ایرانی�ان ت�ا کن�ون ب�اقی مان�ده ] و پیروی از سنت نوروز ب�ابلی[ھمین علت 

  .)است

 :یمپور یماجرا

ن یارش��اه در روز س��ومیاد ش��ده اس��ت، ب��ر اس��اس تورات،خشای��اس��ت ک��ھ در ت��ورات از آن ب��ھ س��فر اس��تر  یم واقع��ھ یپ��ور

ش میھمان�ان یش را ب�ھ نم�ایھ�ا ییب�ایخواھ�د ک�ھ ز ی، م�یاز ھمس�رش،ملکھ وش�ت یخود در حال�ت مس�ت یجگذارسالگرد تا

ست کھ یرانیل ایص زن اصیاین از خصا( زندین کار سر باز میبوده از ا ییایف و با حیکھ زن عف یھ وشتکلبگذارد اما م

ن با صحبت کردن ب�ا یل پادشاه خشمگین دلیبھ ھم و) دھد ید ھمگان قرار نمیا بوده و خود را در معرض دیف و با حیعف

ان ی�ن عل�ت در مینش کن�د و ب�ھ ھم�یرا جانش یگریرا برکنار کرده و زن د یرسد کھ ملکھ وشتیجھ مین نتیمشاورانش بھ ا

 استر تا قبل از آمدن بھ. (شود یم ین وشتیجانش". استر" بھ نام  یھودی دختریاسرای  نو از میا یرانیا یبا رویزنان ز

ر پادش�اه رو ی�ب�ا کم�ک ھ�م ھام�ان وز ین اس�تر و مردخ�این ب�یدر ھم�). ی ک�ردم� یزن�دگ یش مردخ�ایقصر نزد پسرعمو

ھم پادشاه  یاستر و مردخا. ردیگ یرا م یو یجا یکند و مردخا یارشاه صادر میرا خشا یبرکنار کرده و دستور قتل و

 !شوند یقتل عام م )مغ( یرانیھزار ا 70روز  ن سھیرند و در ایگ یروز م 3ھود رو در ی یاھدستور قتل دشمن

دن یرد و ب�ا پوش�ی�گیھ�ود ھ�ر س�ال آن را جش�ن میاس�ت ک�ھ  یت ھولن�اکی�ز آم�ده جنای�ھ�ود نین واقعھ کھ در کت�اب مق�دس یا

 .دارد ینسل ھا زنده نگھ م یرا ط] داریوش[ تِ ین جناین داستان ایا یت ھایشخص یلباسھا
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سپیتمان است؟ مغ ھمان زرتشت ۀچرا گائومات  
 

". دریغ خوردند و سوگوار شدند مغ ۀبردیگائوماتھ از شنیدن خبر کشتھ شدن مردم آسیا : "ھرودوت بھ صراحت میگوید
چنانکھ گفتھ میشود این بھ جھت اصالحات اقتصادی و . چنین مطلبی در تاریخ در مورد ھیچ کس دیگری بیان نشده است

در  نائب السلطنھ کمبوجیھ و بردیھبھ عنوان  )اسفندیار(سپنداتھ ملقب بھ  مؤبد -شاهاجتماعی مھمی بوده کھ این 
اصالحات ارضی، آزادکردن بردگان، تختھ کردن در معابد امپراطوری بزرگ ھخامنشی بھ عمل آورده بود از جملھ 

ھ خدمت و لغو سھ سال مردم فریبی و بخشیدن سھ سالھ مالیاتھای مردمان امپراطوری ھخامنشی بر صاحبان آنھا
تاریخ ماد میگوید کھ این مؤبد اصالح طلب با یک کودتای درباری بھ قدرت رسید و  مؤلف کتاب دیاکونوف .سربازی

با یک کودتای درباری دیگر سرنگون شد و بھ قتل رسید ولی حقیقت این است چنانکھ از گفتار داریوش در کتیبھ 
لطنھ کمبوجیھ چون شایعھ خبر مرگ کمبوجیھ و سپاھیانش در مصر بیستون بر می آید گائوماتھ بردیھ بھ عنوان نائب الس

را شنیده بود بعد از مالقات با وه یزداتھ بردیھ در جنوب فارس حکومت خویش را رسمی اعالم نموده بود و عمداً قصد 
کھ بعد از قتل بھ خاطر ھمین محبوبیت مردمی گائوماتھ بردیھ بوده است . خیانت بھ برادر زنش کمبوجیھ را نداشتھ است

خواھیم دید کھ بھ سبب ھمین محبوبیت بیکران . او مردم در اکثر نقاط امپراطوری ھخامنشی سر بھ شورش بر داشتند
گائوماتھ بردیھ بوده است کھ وی در فرھنگ باستانی ملل امپراطوری ھخامنشی تحت اسامی و القاب فراوانی طاھر 

تاریخی مستقل و جداگانھ ای تصور شده است و این موضوع ھر گز مورد گردیده است کھ غالب آنھا بعداً نام افراد 
 .توجھ محققان تاریخ عھد باستان قرار نگرفتھ است

دربار پادشاھان داریوش دوم و طبیب مورخ و کتسیاس  کھ )اسفندیار(سپنداتھ ای با ھمین نام  شاھزادهمی دانیم کھ 
روایات ملی ایرانی  درخبر کتیبھ بیستون آورده است،  وماتھ بردیھگائاردشیر دوم ھخامنشی نام وی را بھ جای ھمان 
بنابراین، این فرد را باید بھ دقت در . بھ شمار رفتھ است آیین زرتشتیمنقول در اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ مروج 

 .تاریخ و تاریخ اساطیری ملی ایران بھ درستی شناسایی نمود

پسر کوچک کوروش  وه یزداتھ بردیھبھ ایران رسید، وی بعد از دیدار با  در مصر شایعھ خبر مرگ کمبوجیھچون 
ولی کمبوجیھ در راه بازگشت از مصر . پیش از میالد بھ عھده گرفت 522امپراطوری را در سال  امور رسماً اداره

داریوش نیزه دار ). یا بھ بیان کتیبھ بیستون داریوش مرد بھ مردن خود(بدین خبر واقف شد و در آنجا بھ قتل رسید 
شوھر آتوسا ( گائوماتھ بردیھکمبوجیھ در مصر در ادامھ راه خویش در طی کودتایی در سمت قصبھ سکاوند ھرسین، 

را در جنوب فارس بھ قتل رساند و بھ ) پسر کوچک کوروش( وه یزداتھ بردیھمقتول ساخت و سپس ) دختر کورش
ی گفتن حقایق وقایع، شایعھ  ای عامیانھ ای را کھ در بین عامھ تخت سلطنت ھخامنشی جلوس کرد و در این باب بھ جا

مطرح ساخت چون آن را  مردم مبنی بر کشتھ شدن بردیھ بھ دستور کمبوجیھ و ظھور بردیھ دروغین رواج داشتھ
تھ وه یزداو  گائوماتھ بردیھدر واقع این شایعھ بر پایھ توھم در عنوان مشترک . مناسب موقعیت خویش می دیده است

بلند  گائوماتھ بردیھپدید آمده بوده  است کھ ھم لقب ) افغانی لقمان /لوکمانمعادل (بھ معنی تنومند  بردیھیعنی  بردیھ
عنوان ایرانی و . سنگین وزن پسر کوچک کوروش بوده است وه یزداتھ بردیھقامت داماد کوروش و ھمچنین لقب 

 .ھ بھ معنی دارنده تنی بھ بزرگی سھ فرد استبوده است ک سمردیسیونانی مشترک دیگر ایشان یعنی 

آورده است کھ این عنوان گسترش دھنده آئین ) زاده اسپند، اسفندیار( سپنداتھرا بھ صورت  گائوماتھ بردیھکتسیاس نام 
یعنی ( بلخزرتشتی در کتب پھلوی و شاھنامھ است و می گوید کھ سپنداتھ پیش از کسب نیابت سلطنت کمبوجیھ، در 

عنوان آخرین ) سپند( اسپنداسمطابق گفتھ کتسیاس، . فرمانروایی می نموده است) ومت زرتشت سپیتمانمحل حک
 سپنداتھھرتسفلد گمان می برد کھ عنوان .بوده است آستیاگداماد و ولیعھد ) فرد سفید رخسار( سپیتمھولیعھد ماد یعنی 

بوده است چھ شاھنامھ و کتب پھلوی شجره نامھ خاندان  گائوماتھ بردیھیعنی قاتل  داریوشدر اصل متعلق بھ ) اسفندیار(
 داراو  داراب، اردشیر بھمن، بھمن اسفندیار، )اسفندیار(سپنداتھ ، ویشتاسپھخامنشی شاخھ داریوش را بھ ترتیب 

داریوش و  داریوش دوم، اردشیر دراز دست، خشایارشا، داریوش، ویشتاسپ ھخامنشیآورده اند کھ بھ ترتیب معادل 
 . ھستند سوم
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 آتوسا دختر کوروشھمسر  ،گائوماتھ بردیھمتعلق بھ  سپنداتھدر اینجا صرفاً یک جابجایی انجام گرفتھ است و عنوان 
 داریوشبھ ) یا بھ تعبیر شاھنامھ شاه جوانمرگ گسترش دھنده آئین بھی زرتشتی(در مقام فرمانروای قصیر السلطنھ 
ھم در خانواده ) یعنی سگ وحشی، ببر یا پلنگ( ویشتاسپاینکھ نام  افزون بر. ھمسر بعدی آتوسا تعلق گرفتھ است

این امر خود احتیاج بھ شناسایی . ایشان مشترک بوده است و باعث مشتبھ شدن عنوان مقتول و قاتل می گردیده است
 :اوستا و شاھنامھ دارد زریر کیانیو  ویشتاسپ

مار فرمانروایان حامی و مبلغ اولیھ زرتشت و آیین وی سھ تن و شاھنامھ و اوستا در ش زریراندر کتاب پھلوی یادگار 
از گفتار ھرودوت . یاد شده است) اسفندیار( اسپنداتھو پسرش ) زرین تن( زریرو برادرش  ویشتاسپ کیانیبھ اسامی  

ه است کھ را برادری بود )سپنداتھ(گائوماتھ بردیھ یا ھمان ) سرور سرودھای دینی( پاتیزیتبھ روشنی بر می آید کھ 
این برادر وی بی تردید ھمانست کھ در خبر کتسیاس و خارس میتیلنی با . حامی بزرگ و اصلی حکومت وی بوده است

در  مگابرنآمده اند و این ) سگ وحشی، ببر یا پلنگ( ویشتاسپو ) درنده شجاع، ببر یا پلنگ( مگابرندو نام مترادف 
این امر بھ . و جای دیگر بھ عنوان برادر وی معرفی گردیده است کوروشخبر کتسیاس جایی بھ عنوان پسر خوانده 

چون خارس میتیلنی . شخص واحدی بوده اند) اسفندیار، گائوماتھ بردیھ( سپنداتھو  زریروضوح بیانگر آن است کھ 
می ) دارای زرینی( زریادرو  )ھیستاسپ( ویشتاسپرئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران دو تن اول را تحت اسامی 

ویشتاسپ در . زاده شده بودند آفرودیتھ آسمانیو ) اسپند= سرور مقدس( آدونیسایشان از ایزد "شناسد و می گوید کھ 
داستان عاشقانھ . حکومت می نموده است) آذربایجان و اران(در والیات جنوب قفقاز  زریادر و برادرش  ماد سفلی

یار معروف بوده است بھ طوری کھ بزرگان ایران دیوار کاخھای در ایران بس) آتوسا دختر کوروش( ھوتوسو  زریادر
ولی در روایات دینی و ملی کھن ایران در این باب ھم جابجایی انجام ." خویش بھ نقش و نگار ایشان می آراستھ اند

 امنشیویشتاسپ ھخو یا ھمنام وی،  ماد سفلیحاکم  ویشتاسپ کیانیبرادر بزرگ وی  )زریر(زریادر گرفتھ و بھ جای 
گائوماتھ (سپنداتھ از این مطلب کھ . دختر کوروش معرفی نموده اند آتوسارا شوھر نخستین  پارتحاکم ) نوذری(

معرفی میگردند؛ لذا این  آتوسادر مقام مروجین آئین زرتشتی نخستین شوھر ) زریر یعنی زرین تن(زریادر و  )بردیھ
زئیری ( زریرو ) دارای زرینی( زریادراز سوی دیگر نامھای . ھمانی این دو تن از اینجا بھ وضوح معلوم میشود

یعنی این . یعنی زرین کالبد می باشد ائشت -زرتدر ھیئت  زرتشتبھ روشنی مطابق نام ) وئیری اوستا یعنی زرین تن
شد با زرتشت سپیتمانفرد تاریخی کھ زمانی در سمت آذربایجان و زمانی دیگر در بلخ حکومت نموده است، باید خود 

دلیل . کھ مطابق روایات ملی و منابع یونانی زمانی فرمانروای آذربایجان و زمانی دیگر در بلخ حکومت نموده است
 :اساسی بر این ادعا از گفتار دیگر کتسیاس معلوم می گردد

ھمسر  دختر آستیاگ و) آمیتدا( آمیتیس،  سپیتمھو داماد و ولیعھدش  آستیاگبعد از قتل   کوروشکتسیاس می گوید 
را ) فرد سفید( سپیتاکو )  برنده نترس، ببر، پلنگ(مگابرن سپیتمھ را بھ عنوان ملکھ بھ دربار خویش برد و پسرانش 

در عھد  بلخدر مقام فرمانروای   سپیتاک سپیتمانیعنی . تعیین نمود دربیکان بلخبھ  ترتیب بھ حکومت گرگان و 
 .است )سپیتمھ(اسپنداس مغ پسر  سپنداتھیا ھمان  یھگائوماتھ بردو  زرتشت سپیتمانمطابق با کوروش 

بھ سبب محبوبیتش در تاریخ تحت عناوین فراوانی معرفی شده است کھ ھر  گائوماتھ بردیھدر مجموع معلوم میشود کھ 
 و) زمزمھ گر سرودھای دینی( ھاماناز جملھ اینھاست . کدام از اینھا بعداً فرد تاریخی جدا و مستقلی تصور شده اند

بی شک اشاره بھ نامھای  ھامانو  ثمود نامھای. است) در اساس سمود یعنی سرود گویان( ثمودقرآن پیامبر قوم صالح 
جالب است کھ گفتھ میشود قوم ثمود بھ سبب . است) سرود دانان دینی= گو-ما( غمُ و ) دانای سرودھای دینی( گائوماتھ

بھ ( صیحھ بلند آسمانیبھ غضب الھی گرفتار شدند و با  )زرتشت= شتر نام زرتشتره(پی کردن شتر مقدس صالح 
گفتھ شده  ماگوفونیداریوش است کھ بھ لفظ یونانی  مغ کشیدر اصل اشاره بھ واقعھ . از بین رفتند) فونی-یونانی ِمگا

و ھمان واقعھ ماگوفونی داریوش یعنی قتل گائوماتھ مغ  ھامان سوزی یھودو  پوریمدر واقع از جشن یھودی . است
در این کتاب لقب . ھمراھانش منظور می باشد کھ در کتاب استر تورات از آن با اھمیت خاصی یاد شده است

 استرو عنوان  داریوشپسر عموی استر، متعلق بھ ھمان ) شاھکش( مردوخایو ھمچنین ) شاه ارجمند(  اخشوروش
در . بوده است) ھامان( گائوماتھ بردیھدختر معروف کوروش می باشد کھ پیشتر ھمسر  آتوسامختص ھمان ) ایشتار(

 داریوشکھ ویدرفش متضاد نام ) یعنی جادوگر بی نور( یاتو ویدرفشِ   ،زریرکتاب پھلوی یادگار زریران  نام قاتل 
وی کھ شباھتی بھ نام یھود دارد وسیلھ و بھانھ ای شده ) جادو( یاتوقاتل گائوماتھ است و البد عنوان ) دارنده روشنی(
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در روایات ملی در رابطھ با مغکشی  داریوشنام . را بھ خودشان نسبت دھند) ایشتار، آتوسا( سترھود داستان ااست کھ ی
بھ ) دختر بردیھ پرومیس( پوروچیستاشوھر دختر او  زرتشتو داماد  ویشتاسپذکر شده و وزیر ) مغ کش( جاماسپ-دِ 

یعنی = یعنی داری وھوش( داریوشاز معنی اصلی نام برای داریوش البد " دِ "و ) جادوگر" (یاتو"عنوان . شمار است
سپیتاک ھخامنشی و برادر  ویشتاسپ وداریوش جالب است کھ ھر چھار نام متعلق بھ رقیب . اخذ شده اند) دارای ھوش

در کتاب پھلوی یادگار زریران، ) سگ جنگی( ارژاسپدر خبر کتسیاس، ) شجاع درنده( مگابرنیعنی   زریادر
 -در خبر تروگ پمپھ) دم دراز نیرومند(اوروپاستی  آتنھ و -در خبر خارس میتیلنی) سپ، سگ جنگیویشتا( ھیستاسپ

مردم مربوط بھ (در کتاب یادگار زریران ارژاسپ فرمانروای خیونان . ھستند پلنگ وببر یوستی نوس جملگی بھ معنی 
بوده است ) یعنی محل گرازان( ازگانھوراست کھ منظور از ایشان مردم گرگان می باشد کھ در اصل ) سرزمین گراز

 .   گرفتھ شده است سرزمین گرگکھ تلخیص یافتھ تبدیل بھ ورکانھ و وھرکانھ و در این شکلش بھ معنی 

حافظ سرودھای ( گوتمھرا نھ بھ عنوان زرتشت بلکھ تحت نام ) سرودان دینی( گائوماتھدر سمت ھندوستان و بلخ، 
است کھ  بھ ھمان قرن ) پیامبر فرقھ جاین( گوتمھ مھاویراو بامیان و  گوتمھ بودای بلخشناختھ اند از جملھ آنان ) دینی

در مقام فرمانروای سپیتاک سپیتمان چھ از گفتار کتسیاس معلوم میگردد کھ در سپاه . ششم پیش از میالد منسوب ھستند
از سوی پدر خوانده و پدر زنش  سپیتاک -گائوماتھیعنی . سکائیان دربیکی بلخ فیالن و سواران ھندی وجود داشتھ اند

) بھ زبان تپتی یعنی سرزمین مقدس(در واقع از نپال . نظارت می کرده است ھندوستاناز مرکز بلخ بر امور  کوروش
 نوبھارمی باشد کھ معبد بودایی معروف ) دری(پارسی دربیکی  سکائیانبھ عنوان زادگاه گوتمھ بودا ھمان شھربلخ 

) ، قبیلھ دارنده توتم بزکوھیسکایعنی ( سکیا، گوتمھ بودااز اینجاست کھ نام قبیلھ . واقع بوده است در آن) دیر مرکزی(
 .معرفی گردیده است
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 معنی لفظی نامھای کھن شھر اردبیل
 

ا می را دارای سھ نام کھن است کھ با اندک دقتی می توان دریافت مترادف ھم ھستند و معنی واحدی ر اردبیلشھر 
کتیبھ اورارتویی رازلیق سراب یعنی نام  روتومنی: اردبیل و) فیروز گرد(باذان فیروز  ،روتومنیرسانند و عبارتند از 

یعنی نام کھن دیگر  باذان فیروزگرد یا  فیروز ).ی -مان -و -روت(است  خانھ کنار رودخانھقدیمی تر اردبیل بھ معنی 
در اصل مرکب  ویل اردییا ھمان  اردبیلبنابراین  ).ذرو -پی -پاتان(است  نھدژ واقع در پی و پشت رودخاآن بھ معنی 

شھر یا دژی کھ در پی و پشت در مجموع یعنی ). عالمت نسبت" (اِل"و ) آب" (آو" ،)پشت، پی" (اردی"بوده است از 
  .قرار گرفتھ است رودخانھ آب کنار و

پیل (  بیلاوستایی بھ معنی پاک و مقدس و یا ثروت و  ارت از مرکبرا  اردبیلبنابراین آن نظر رایج کھ نام شھر 
بھ معنی شھر می شمرد، مصداق درستی ندارد چھ این معنی با مفھوم نامھای دیگر این شھر ترادف وھمخوانی ) یونانی

پی  اوستایی بھ معنی پشت و اردییعنی اصل جزء اول ھمان . بوده است نھ ارت بیل اردی آویلندارد و اصل این نام 
این شھر ) پی رود( پی روذبوده است و بنا شدن یا عمران این شھر ھم بھ دست فیروز ساسانی افسانھ ای است کھ از نام 

 .بر خاستھ است

  :لغت نامھ دھخدا چنین اطالعات جالبی را از تاریخچھ شھر اردبیل بھ ما می دھد

مشروب میشود، مرکز آن شھر  )ماھی رود( آذربایجان و آن از بالق چای ناحیھ ایست واقع در بخش شرقی) اِخ() ] دُ  /  اَ دَ  [.اردبیل
 40 و فاصلھ ٴ آن تا سرحد قریب. گز ارتفاع 1570 درجھ عرض شمالی است در 38 طول شرقی و دقیقھ 2 درجھ و 48 اردبیل واقع در

اند و در مغرب آن آتشفشان خاموش  ساختھ شده کھ کوھھائی آنرا احاطھ کرده این شھر در فالتی بشکل دایره. ھزار گز است 
در اطراف شھر کھ زمین آن آھکی است درخت کم است . مستور است  گز قرار گرفتھ کھ پیوستھ در برف 4820 ارتفاع سبالن بھ

ارتفاع بسیار  آب و ھوای آن بواسطھ ٴ. بخوبی مشروب میشود و مزارع مھم و مراتع وسیع جھت اغنام دارد ولی بواسطھ ٴ کاریزھا
در اطراف اردبیل چشمھ ھای آب گرم معدنی فراوان  . سرد ولی سالم است و از میوه ھای آن گیالس و سیب و گالبی معروف است

 فردوسی و یاقوت بنای. است و ھوای معتدل شھر اردبیل ییالق دربار پادشاھان ایران بوده یافت میشود و بواسطھ ٴ ھمین چشمھ ھا

حکومت آذربایجان از مراغھ بھ اردبیل منتقل  در زمان بنی امیھ مرکز. ه و آنرا فیروزگرد نامیده اندآنرا بھ فیروز ساسانی نسبت داد
دیده از کثرت جمعیت و آبادی آن خبر میدھد ولی اندکی پس از یاقوت ،مغول آنرا  یاقوت کھ شخصاً شھر اردبیل را. گردید

منتھی ھ ساختھ شد و در زمان صفویھ ب ل رسانیدند و بعدھا مجدداً شھرشده خراب و منھدم کردند و تمام سکنھ ٴ آنجا را بقت متصرف
فویھ در ھمین شھر مدفن وی و نیزچند تن از سالطین ص. ازین شھر بود شیخ صفی الدین عارف مشھور. درجھ ٴ اعتبار خود رسید

آن در زمان شاه عباس  معتبر بوده و معروف این شھر مقبره ٴ شیخ صفی الدین مذکور است کھ دارای کتابخانھ ای از بناھای. است
یغما برد و بکتابخانھ ٴ ھ ب پَسِکویچ سردار روس تمام آن کتابخانھ را. م1828 وقف مقبره شده بود ولی بھنگام جنگ روس و ایران سال

یرا کھ در موقع اردبیل بسیار مھم است ز. کھ اکنون خرابست  ژنرال گاردان دراطراف شھر باروئی ساخت. پطرگراد منتقل کرد
بھترین . غیره میباشد آستارا و لنکران واقع شده و واسطھ ٴ تجارتی قفقازیھ و شھرھای داخلی آذربایجان و سر راه تجارتی تبریز و

و اگر راه ھای  تن است ولی سابقاً در زمان صفویھ بیشتر بوده 20000 جمعیت آن در حدود. صادرات آن خشکبار و قالی و پشم است 
قریھ  99 دارای اجارود، مرکز آن کرمی و آن - 1 : قرار است توابع اردبیل از این. ختھ شود اھمیت آن بیشتر خواھد شداطراف آن سا

 قریھ و 58 نمین و ولکیج ، مرکز آن ولکیج ، دارای - 3 . تن سکنھ 90000 مشکین ، مرکز آن خیاب ، دارای - 2 . تن سکنھ است 12000 و

نادرشاه افشار در این محل . قراء بسیار ندارد در کنار رود ارس کھ مسکن طوایف شاھسون است و .مغان  - 4 . تن سکنھ 18500
 322000 در و آن در راه سراب و آستارا میان شام اسبی و کیالنده .)167 و 166 تاٴلیف کیھان ص جغرافیای سیاسی. (بسلطنت انتخاب شد

اسالم  یاقوت گوید اردبیل اشھر شھرھای آذربیجان است و آن پیش از. ست تلگرافخانھ و مدارس ا گزی تبریز و دارای پستخانھ و
الحمل تحت اثنتی  بیت حیاتھا اول درجة من. طالعھا السماک . دقیقھ است  33 درجھ و 36 درجھ و عرض 80 طول آن. کرسی ناحیھ بود

. اقبتھا مثلھا من المیزان و ھی فی االقلیم الرابعمن الحمل ع بیت ملکھا مثلھا. عشرة درجة من السرطان یقابلھا مثلھا من الجْدی 
 617 سنھ ٴ  درجھ است و آن شھریست بسیار بزرگ و من آنرا در 38 درجھ و نیم و عرض وی 73 طول آن: آرد ابوعون در زیج خویش

و  ختی میوه دار در آنبنا شده و نھرھای پرآب در ظاھر و باطن آن روانست و با این حال در دیدم و آن در فضائی گشاده. ق . هَ 
قبیل در آن غرس کنند توفیق نیابند و  نواحی آن دیده نمیشود با وجود صحت ھوا و عذوبت آب و جودت ارض ، اگر درختی از این

از وراء جبل از نواحی کھ در مسافت یکروزه راه یا کمابیش واقعند، بدانجا آرند  این شگفت آور و سبب آن مخفی است و میوه ھا را
التجا کنند و بدان از ایذاء دشمنان  نگام اضطرار بدانجاھ آن و بحر خزر دوروزه راه است و بین آن دو بیشھ ایست انبوه کھ بھ نو بی

کاسھ ھا و صینی ھا سازند و در اردبیل صنعتگران بسیار بدین ) خدنگ(خلنج  مصون مانند و بعالوه درختان آن را قطع کنند و از
قطعھ ای بدون عیب التماس  از این قبیل خالی از عیب بدست نیاید و من نزد صنعتگران مزبور شدم و ولی قطعھ ای کار مشغولند

. و من خود در ری نزد صناع آن شدم و قطعات سلیمھ بسیار دیدم  کردم گفتند ممکن نیست و بھترین این نوع رااز ری بدست آرند
مدافعھ کردند و دوبار  و بین آنان و مردم شھر جنگھا درپیوست و بسختیتاتار بدانجا حملھ کردند  اردبیل ، پس از انفصال من از

شھر غلبھ کردند و آنجا را بگشودند و مسلمانان بکشتند واحدی از  سپاه مغول از آنجا منصرف شدند و بار سوم بازگشتھ و بر اھالی
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خراب کردند و  سالمت نبردند و شھررا سختھ بزنده نگذاشتند و جز کسانی کھ مخفی بودند ازین مھلکھ جان  ایشان را کھ دیدند،
اکنون بصورت اول و بھتر از آن برگشتھ است و در دست  آنگاه بازگشتند و اردبیل را بھ وضعی ناپسند و کم سکنھ باقی گذاشتند و

اردبیل منسوب  شاید :ابوسعد گوید. نام نھاد» باذان فیروز«آنرا بساخت فیروز پادشاه است و آنرا  گویند اول کسی کھ. مغول است 
و میان  درھم است و بین آن و سرا دوروزه راه 1040 آن و رطل آن بزرگ است و وزن. بھ اردبیل بن اٴرمینی بن لنطی بن یونان باشد

معجم . (بسیار از اھل علم در ھر فن بدان منسوبند آن شھر و تبریز ھفت روزه راه و از آنجا تا خلخال نیز دو روز است و گروھی
لف نزھةالقلوب آرد). لدانالب  .« لح«و عرض از خط استوا » فب ک «اردبیل از اقلیم چھارم است ، طولش از جزایر خالدات  :موٴ

چنانکھ غلھ در آن سال کھ بدروندبتمام  ھوایش در غایت سرد است. کیخسروبن سیاوش کیانی ساخت در پای کوه سبالن افتاده است 
آبش از کوه سبالن جاری است و نیک گوارنده . آنجاجز غلھ چیزی دیگر حاصل نباشد بماند وخرد نتوان کرد بعضی با سال دیگر 

والیتش صد . الدین علیھ الرحمھ اند شیخ صفی بدین سبب مردم آنجا اکول تمام باشند و اکثر بر مذھب امام شافعی اند و مرید است و
محکم بوده است آنرا دز بھمن و رویین دز خوانده اند و در قلعھ ای  پاره دیھ است و ھمھ سردسیر است و بر سر کوه سبالن

شد و کیخسرو فتح کرد  نزاع پادشاھی میان کیخسرو و فریبرز بر فتح آن قرار دادند و فریبرز از فتح آن عاجز شاھنامھ گوید بوقت
حقوق دیوان . یل است بجانب جیالنه در کوه اردبخّرم دین بود اکنون خرابست و دز شیدن کھ مقابل بابک. و پادشاھی بدو مقرر شد
لف مرآت البلدان . در ناحیھ ٴ اردبیل معدن نفت است  ).81 نزھةالقلوب ص. (دینار بر روی دفتر است  اردبیل ھشتاد و پنجھزار موٴ

ت وھفت بیس از اردبیل تا زنجان پنج منزل و تا خوی کھ آخر شھر آذربایجان است: نزھةالقلوب آرد پس از ترجمھ ٴ قول یاقوت و
شمال آذربایجان است و در طرف مغرب او کوھی  مھلبی گفتھ این شھر در. فرسخ است و در دوفرسخی کوه سبالن واقع میباشد

ابوحامد اندلسی گوید در بیرون شھر اردبیل . مردمش تندخو ھستند. زده فرسخ استپان است کھ دایماً مستور ببرف است و تا تبریز
را با عّراده حمل کرده بشھر  زیاده از صد رطل ھر وقت اھل شھر محتاج بباران میشوند آن سنگ میدان آن سنگی است بزرگ در

را بیرون برند باران قطع شود و موش در این شھر بی نھایت وافر  آورند، مادام کھ سنگ در شھر است باران آید و ھمینکھ سنگ
داللھای  ز است و خرید و فروش میشود و بازار و تجار وبھمین جھت گربھ نزد سکنھ مرغوب و عزی است بخالف سایر بالد و

، ھرکھ طالب باشد بفالن قیمت دزد نیست گربھ ایست شکاری و رام و تربیت شده کھ گریزپا و: مخصوص دارد کھ آواز میکنند
لف مرآت گوید این بلد از بالد. فروختھ شود ھل ھزار ذرعی در معظمھ ٴ آذربایجان و در سمت راست بلوک چای در یکصد و چ موٴ
وایش مساعد ھر نوع آب و ھ .و بعضی از اوالد او در این شھر میباشدهللا مقبره ٴ شیخ صفی الدین رحمھ ا. تبریز است طرف مشرق

نواب ) فتحعلی شاه(ن سلطنت خاقان مغفور ای دارد کھ در زما ، الحال قلعھھر قسم کشت و زرع، زمینش قابل زراعت و فالحت
از صاحب  طاب ثراھما کھ سمت ولیعھدی دولت علیھ ٴ ایران را داشت بسرکاری یکنفر) عباس میرزا( ورنایب السلطنھ ٴ مبر

بالجملھ این شھر در زمان صفویھ . آمده بود بنا نھاده  منصبان فرانسوی کھ با جنرال قاردان سفیر فرانسھ کھ از جانب ناپلئون اول
کتب بزبان  کتابخانھ ٴ اردبیل معروف دنیا و اغلب. و محصلین قرار دادند موقوفات زیادی برای طالب زیاد معمور و آباد شد و

در سنھ ٴ ھزار و ھفتصد و . باقی نیست حاال چیزی از آن عربی و قلیلی از آن فارسی و ترکی جلدھای آن غالباً طال و نقره بوده اما
 ت مغان کھ در نزدیکی اردبیل است شمشیر خودصد و پنجاه و نھ ھجری نادرشاه افشار در دش چھل و شش مسیحی مطابق ھزار و

غالف کرده گفت تا بحال آنچھ توانستم  ممالک ایران کرده بود شرح داد آنگاه شمشیر راھ را از غالف بیرون آورده خدماتی را کھ ب
 درشاه گفتند و در شھرسرداران و بزرگان ایران متفقاً او را بسلطنت قبول نموده نا .کردم بعدھا پادشاھی برای خود اختیار کنید

تفلیس و طھران و تبریز و بادکوبھ و گیالن  اردبیل تشریفات تاج گذاری بعمل آمد بالجملھ چون اردبیل در موضعی واقع شده کھ راه
 تاورنیھ تاجر فرانسوی کھ در زمان شاه عباس ثانی بھ ایران آمده نوشتھ است. است  و دربند از آن جاست تجارت خانھ ٴ معتبری

مطلقاً در آن شرب خمر نمیشود بلکھ  تقدس اھالی این شھر در این عصر بدرجھ ایست کھ. ارت ابریشم در اردبیل بارونق استتج
 .)حدود العالم. (اردویل: بنام ھای ذیل نیز خوانده شده استاردبیل . مسکر نیستند ارامنھ کھ در این بلد ساکن اند قادر بصرف ھیچ

و لقب آن ). شاھنامھ. (پیروز رام. فیروزآباد .بادان پیروز). سروری) (برھان ( .فیروزگرد). دانجم البلمع. (باذان فیروز .  اردپیل
لف برھان قاطع. داراالرشاد است فیروز  گویند آن شھر را. بن یونان است و نام شھریست معروفنام پسر ارمنین بن لنطی : آرد موٴ

 -اردبیل بن ارمنین است و بناکرده ٴ اوست  وانندش و بعضی گویند منسوب بھجد انوشیروان بنا کرده و از آن جھت فیروزگرد خ
ید الفضالء و شعوری و سفرنامھ ٴ مازندران و استراباد رابینو  و رجوع بھ فرھنگ سروری و برھان. انتھی  جامع و آنندراج وموٴ

 و 414 ،407 ،353 ،349 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،197 ،173 ،169 ،162 ،82 ،66 ،12 ص 2 و حبط ج 8 ص
ح و  338 و ضمیمھ ٴ معجم البلدان و التفھیم ص 252 و 251 ،241 ،221 ،185 ،11 ص و ذیل جامعالتواریخ رشیدی 22 روضات الجنات ص

  :است آوردهکسر آن ھ این نام را فردوسی گاه بھ فتح باء و گاه ب .شود) آردبیل(قاموس االعالم ترکی 

 

  ازارمینیھ تا در اردبیل

 فردوسی . سپاھی پراکنده شد خیل خیل

 

  کھ دادی بدو بردع و اردبیل

 فردوسی . با کوس و پیل یکی مرزبان گشت و

 

  ھیونی تکاور برافکند شاه

  براه بھ بھرام تا سر نخارد

  سوی بارگاه آید از اردبیل

 فردوسی . بیارد ھمان لشکر و کوس و پیل
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  می راند لشکر چو از کوه سیلھ

 فردوسی . ره اردبیل بھ آمل گذشت از

 

  کھ اکنون ھمی خوانیش اردبیل

 فردوسی . از داد میل کھ گردون بدو دارد
 

  سپاھی بد از بردع و اردبیل

 فردوسی . خیل خیل ھمی رفت با نامور
 

 بیایند از پیش او بگذرند

 فردوسی .بشمرند رد و موبد و مرزبان
 

  ن کھ از بردع و اردبیلبزرگا

 فردوسی . بودند خیل بھ پیش سپھدار
 

  بمنزل رسیدند و بفزود خیل

 فردوسی . اردبیل گرفتند تازان ره
 

  وز ارمینیھ تا در اردبیل

 .فردوسی . گیل بپیمود بینادل و بوم
 

  ھمی تاخت تازان چو از کوه سیل

 فردوسی . در اردبیل بھ آمل گذشت از
 

  کنون با دو خیلدو فرزند ما را 

 فردوسی . در اردبیل بباید شدن تا

 

  یکی آھنین پنجھ در اردبیل

 . سعدی . بیل ھمی بگذرانید بیلک ز
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 داستان اصحاب فیل نبرد وھریز ایرانی و  مسروق ابرھھ ای بھ حالت بھ استعاره است
 

آغاز قرن ششم میالدی حبشی ھای مسیحی بھ  در: "محمد جواد مشکور در کتاب خود ایران در عھد باستان می آورد
وی کلیسایی بھ . سردار حبشی کھ یمن را فتح کرد، ابرھھ نام داشت. عربستان حملھ برده و یمن را بھ تصرف در آوردند

نام قلیس در صنعا پایتخت یمن بنا نھاد، و آن را خواست مرکز حج عرب قرار دھد و برای خراب کردن خانھ ی کعبھ 
در ] منظور سنگریزان اساطیری[ولی چنانکھ در تواریخ مسطور است موفق نشد و بھ علت طاعون . ی آوردبھ مکھ رو

 ."میالدی از نیمھ راه باز گشت 542سال 

اینکھ ابرھھ خیال تصرف مکھ را داشتھ می تواند حقیقت داشتھ باشد ولی اینکھ صرفاً برای ویران کردن معبد کعبھ 
زده باشد، منطقی بھ نظر نمی رسد؛ چون در آن عھد خانھ کعبھ برای کل مردم شبھ جزیره  دست بھ چنین اقدامی ناموفق

عربستان، از جملھ یمن، معبد مرکزی مھمی بھ شمار نمی رفتھ است کھ احساس دینی مسیحی متقابل ابرھھ را بر 
ا این گفتھ از ساختھ ھای پسینیان در لذ. ثانیاً چنانکھ تصور شده عھد وی با والدت محمد تقارن نداشتھ است. انگیختھ باشد

عھد اسالمی است و در این رابطھ موضوع دیگری کھ آن را معجزه عھد والدت پیامبر اسالم شمرده اند، ّمد نظر بوده 
می  زوھریمربوط بھ لشکر ایرانی  اصحاب فیل وابابیل چھ از سوی دیگر با اندکی دقت معلوم میگردد داستان . است

کشتی از راه خلیج  8نفر در  800با لشکری بھ تعداد ) عھد تولد محمد پیامبر اسالم(میالدی  570سال  باشد کھ در حدود
یمنی ھا از . تن بھ سواحل حضرموت رسیدند 600دو کشتی وی در راه غرق شد، و شش کشتی با . فارس بھ یمن رسید

کھ بر پیشانی او  وھریزبا تیر  ر خاندان ابرھھمسروق آخرین امیآمدن لشکریان ایران شاد شده بر حبشی ھا بشوریدند و 
ایرانیان حبشی ھا را از یمن بیرون راندند و وھریز از . اصابت کرد، کشتھ شد و سلطھ حبشی ھا در یمن بر چیده شد

 .جانب خسرو انوشیروان بھ فرمانروایی آن کشور گمارده شد

بھ عنوان مخاصمین در  ابابیل، وجود نام وھریزو آمدن  فیل اصحاب ۀبا واقع عھد تولد پیامبردلیل این گفتھ سوای تقارن 
است کھ حالت مفرد  دستھ پرندگانو نیز بھ معنی    دستھ ھای پراکندهاست کھ در عربی بھ معنی  فیلاصحاب کنار نام 

موجود  یعنی"  اُل"-"آب" -)باشنده" (بئو"در اساس نزد ایرانیان مرکب بوده است از  لبابُ اصلی ایرانی آن یعنی 
سپاه گردد کھ البد در اینجا منظور در اصل  دریانوردان و پرندگان آبیمفھوم  شاملکھ می توانست  منسوب بھ آب

 بابُلمعنی این نام در نامھای قدیمی شھر . رسیده بودند یمنبھ  آل ابرھھبوده اند کھ از راه دریا برای نبرد با  وھریز
این بدان معنی نیست کھ . زنده مانده است]) آبی[مسکن پرندگان ( مامطیرو ) اُل، بابُل-آو-بئو( باولمازندران یعنی 

بوده  موجود منسوب بھ آببلکھ وجھ اشتراکشان در ھمان معنی . دیلمی و سپاھش اھل بابل مازندران بوده باشندوھریز 
 .است

ھم تلفظ میشده  زفرِ ھ صور فریز و در نزد یمنی ھا ب) بھ ظاھر یعنی خوب ریزنده، یا ریز خوب( وھریزالبد نام ایرانی 
بر سر  ابابیلالبد موضوع سنگریزی . است کھ بدین ھیئت اخیر بھ معنی نشانھ رفتن و تختھ سنگ مجزا شده آمده است

 .بر خاستھ است) ابابیل(و سپاھیان دریانورد وی وھریز فیالن لشکر حبشی آل ابرھھ از ھمین معانی 

 :عینھ از سایت مجازی قرآن نقل می کنیم در اینجا داستان اصحاب فیل را بھ

 داستان اصحاب فیل و ھالكتشان در قرآن

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم هللاَّ
 )1(أَ لَْم تََر َكْیف فََعَل َربُّك بِأَصَحِب اْلفِیلِ 

 )2(أَ لَْم یْجَعْل َكْیَدھُْم فى تَضلِیلٍ 
 )3(َو أَْرسَل َعلَیِھْم طیراً أَبَابِیلَ 

یلٍ تَْرِمی ن ِسجِّ  )4(ِھم بِحَجاَرٍة مِّ
أْكولِ   )5(فَجَعلَھُْم َكَعصٍف مَّ

 بھ نام هللا رحمان و رحیم
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 آیا ندیدى پروردگارت چھ بر سر اصحاب فیل آورد؟. 1
 ھاى شومشان را خنثى نكرد؟آیا نقشھ . 2
 .، پروردگارت مرغانى را كھ دستھ دستھ بودند، بھ باالى سرشان فرستادآرى. 3
 .نگى از جنس كلوخ بر سرشان بكوبندتا با س. 4
 .و ایشان را بھ صورت برگى جویده شده درآورند. 5
 )سوره مباركھ فیل(

در این سوره بھ داستان اصحاب فیل اشاره مى كند، كھ از دیار خود بھ قصد تخریب كعبھ معظمھ حركت كردند، و خداى 
ى سنگى بر سر آنان ھالكشان كردند، و بھ صورت گوشت تعالى با فرستادن مرغ ابابیل و آن مرغان با باریدن كلوخھا

و این قصھ از آیات و معجزات بزرگ الھى است ، كھ كسى نمى تواند انكارش كند، براى اینكھ تاریخ . جویده شان كردند
ى نویسان آن را مسلم دانستھ، و شعراى دوران جاھلیت در اشعار خود از آن یاد كرده اند این سوره از سوره ھاى مك

 .است

 ))الم تر كیف فعل ربك باصحاب الفیل(( 

معناى لغوى آن یعنى دیدن بھ چشم نیست، بلكھ علمى است كھ بھ مانند احساس با حواس ظاھرى  ))رؤ یت((منظور از 
و استفھام در آیھ انكارى است، و معنایش این است كھ مگر علم یقینى پیدا نكردى كھ چگونھ . تظاھر و روشن اس

 .واقع شد) صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم(با اصحاب فیل رفتار كرد، و این قصھ در سال والدت رسول خدا پروردگارت 

 ))الم یجعل كیدھم فى تضلیل(( 

 ))تضلیل((مراد از كید آنان سوء قصدى است كھ در باره مكھ داشتند و مى خواستند بیت الحرام را تخریب كنند، و كلمھ 
نا است، و كید آنان را در تضلیل قرار دادن ، بھ معناى آن است كھ نقشھ آنان را نقش بر ھر دو بھ یك مع))اضالل((و 

آب ساختھ، زحماتشان را بى نتیجھ سازد، آنھا راه افتادند تا كعبھ را ویران كنند، ولى در نتیجھ تضلیل الھى، خودشان 
 .ھالك شدند

 ))و ارسل علیھم طیرا ابابیل(( 

: بھ معناى جماعت ھایى متفرق و دستھ دستھ است ، و معناى آیھ این است كھ  -ى كھ گفتھ اند بھ طور - ))ابابیل((كلمھ 
و این آیھ، و آیھ بعدیش عطف تفسیر است بر . خداى تعالى جماعت ھاى متفرقى از مرغان را بر باالى سر آنان فرستاد

 .))الم یجعل كیدھم فى تضلیل((آیھ 

 ))ترمیھم بحجاره من سجیل(( 

در قصص قوم لوط  ))سجیل((و معناى كلمھ . ن ابابیل مرغان اصحاب فیل را با سنگ ھایى كلوخین ھدف گرفتندیعنى آ
 .گذشت 

 ))فجعلھم كعصف ماكول(( 

است كھ دانھ  -مثال گندم  -بھ معناى برگ زراعت است، و عصف ماكول بھ معناى برگ زراعتى  ))عصف((كلمھ 
پوست زراعتى است مانند غالف نخود و لوبیا، كھ دانھ اش را خورده باشند، و  ھایش را خورده باشند، و نیز بھ معناى

منظور آیھ این است كھ اصحاب فیل بعد از ھدف گیرى مرغان ابابیل بھ صورت جسدھایى بى روح در آمدند، و یا این 
 .اندرونشان را سوزانید) بھ درون دل اصحاب فیل فرو رفتھ (است كھ سنگ ریزه ھا 

برگ زراعتى است كھ آكال در آن افتاده باشد، یعنى شتھ و كرم آن را  ))عصف ماكول((مراد از : فتھ اندبعضى ھم گ
 .و آیھ شریفھ بھ وجوه دیگرى نیز معنا شده كھ مناسب با ادب قرآن نیست. خورده و فاسدش كرده باشد
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 سکائیھکھن ایرانی تاریخی جشن  ۀریش
 

بابلی بودن جشن سکایھ، ھمان طوری کھ از نام این جشن برمی : "می آورداستاد پرویز رجبی در باب جشن سکائیھ 
وقتی سردار ایرانی کاپادوکیھ موفق بھ نافرجام گذاشتن ھجوم سکاھا بھ . آید، بھ طور قطع نمی تواند درست باشد

در این معبد ھر . زندارمنستان و آسیای صغیر شد، دستور داد، تا محلی را خاکریز کرده و در آنجا یک معبد آناھیتا بسا
بی ذکر منبع می نویسد؛ برخی می ↓ ]25[خود، 5در کتاب » استرابون«. شده است سال جشنی بھ نام سکایھ برگزار می

ی میھنش تخصیص داد؛ ھر جا معبد آناھیتا  گویند، ھنگامی کھ کورش سکاھا را شکست داد، روز پیروزیش را بھ االھھ
گساری با یکدیگر و  در این جشن مردان لباس سکایی بھ تن کرده و پس از می. وجود دارد این جشن برگزار می شود

این مراسم یادآور خوردن ِشکستی از سکاھا بوده است، کھ در آن بھ حیلھ، . پرداختند زنان ھمراھشان بھ زد و خورد می
ھرودوت مبنی بر  کھ مطابق خبر[ آن ھا را مست کرده و در حال خواب و مستی و رقص از پای درآورده بودند
معتقد است کھ ↓ ]26[»ویندیشمن«. ]پیروزی کی آخسارو بر سکاھای شمال دریای سیاه در سمت دریاچھ ارومیھ است

در ایرانی بودن آیین سکائیھ تردید دارد ↓ ]27[»اشپیگل«. این آیین بایستی مربوط بھ زمانی از پیش از کورش بوده باشد
دھد کھ نام جشن از واژه ی  شده است، احتمال می ین جشن در بابل نیز گرفتھ میکھ ا» بروسوس«و با تکیھ بر گزارش 

 ."↓]29.[برگرفتھ شده باشد) آشامیدن(↓]28[صائبی شاقا 

از ایرانیان مادی و پارسی ) اسکیتان( سکائیان پادشاھیمورد سرمستی و غفلت بزرگ ولی چنانکھ ھرودوت میگوید 
در شاھنامھ و . د کھ منجر بھ کشتار شدن سکاھا در سمت آذربایجان گردیدروی دار )کیخسرو(کی آخسارو در عھد 

افراسیاب بر لشکریان ) اوالد چیش پیش دوم ھخامنشی( ایرانیان نوذریاوستا بھ صراحت از این پیروزی بزرگ 
این . سخن بھ میان آمده است) کی آخسارو مادی( کیخسرو کیانیدر عھد فرمانروایی ) مادیای اسکیتی( تورانی

لذا استرابون اشتباه کرده است کھ . بزرگترین پیروزی تاریخی ایرانیان بر سکائیان پادشاھی شمال دریای سیاه بوده است
= فریدون( کوروش سومدر واقع بر عکس، . پنداشتھ است سکاھابر  کوروش سوممناسبت این جشن را پیروزی 

 سکائیھلذا در واقع این جشن بزرگ . نھا جان خود را ھم باختپیروزمند جنگ با سکاھا نبود و در پیکار با آ) ھخامنشی
سرداران سپاه ) گستھم نوذری( آریارمنھو برادرش ) توس نوذری( کوروش دومایرانیان باید جشن پیروزی شکوھمند 

احتمال دارد . در سمت شھر مراغھ بوده باشد دریاچھ چئچستبر سکاھا در کنار ) ھوخشتره، کیخسرو( کی آخسارو
سکائیان کم در ایام نوروزی در اصل اشاره بھ ھمین جشن ایرانیان باستان و شکست و کشتار  نشستن کوسھت بر سن

 .و دستگیری و قتل خود وی بوده است کھ بعداً بھ وداع زمستان تفسیر شده است مادیای اسکیتیلشکر  ریش

ماد و  تشکیل امپراطوریھای بزرگوجب م این پیروزی بزرگ ایرانیان مادی و پارسی یکی از زمینھ ھایی بود کھ
و سپاه مخوف وی را در آنجا غافلگیر  فردوسی از زبان گستھم نوذری میگوید کھ شب ھنگام مادیا. ھخامنشی گردید

 :نموده اند

 نگام خواب ناگھ بھ رسیدیم                      بدان نامداران افراسیاب
 کسی را ز اندیشھ مایھ نبود                          ازیشان سواری طالیھ نبود

 کشیدیم شمشیر و گرز گران                      چو بیدار گشتند زیشان سران
 ز مردان ایشان فراوان نماند                    نماند قراخانچو شب روز شد جز 

 ر و خاکشان چادر استزمین بست                                          ھمھ دشت زیشان ُسرون و سرست
 

 منظور است کھ) پر آسیب= افراسیاب( مادیای اسکیتیدر اساس خود ھمان ) کاراخان، یعنی خان بزرگ( قراخان از
حاکم محل دستگیر و بھ فرمان ) گودرز کشوادگان( سپیتمھ ھوم ابتدا از مھلکھ میگریزد ولی بھ دست کسان گویا

بھ پیشانیش کوفتھ  را در حالی کھ میخی) مادیای جادوگر( نیوکار مادسی بھ قول موسی خورن. میگردد اعدام کیخسرو
 .ھمھ کسانی کھ بھ آنجا می آمدند، قرار دادند بودند بر دیوار برجی میخکوب کرده در معرض انظار رھگذران و
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مغان بوده است؟دیرین سرزمین ) سیستان و بلوچستان باستانی(چرا سرزمین ماگان   
 

پرتو یا ) پھلوانان( پھلوھااز خاندان ) م.ق49-19( گندآور ھمان یا گندوفارساصرار دارند کھ  منابع مسیحی قدیم
آشکار است او کھ در عھد پیش از . توسط سنت توماس از قدیسین و مبلغین مسیحی آیین مسیحی را پذیرفت سورھا

ھ سبب محبوبیت وی و دارا بودن عناوین این گفتھ مسیحیان در واقع ب. میالد زیستھ نمی توانستھ است مسیحی بوده باشد
بوده  کھ بر اثر کشور گشایی ھای  او در سمت شرق فالت ایران پدید  زرتشتی شاھنشاه بزرگو ) سئوشیانت( منجی

شکست داده و حکومت او را منقرض نموده  ھرمایوسیعنی  کابلوی آخرین امیر باختری و یونانی . آمده بوده است
 . است

این عالقھ . گرفتھ است وی صورت منجیزیاد بھ واسطھ عنوان  بھ احتمال گندوفارسولیھ بھ حکومت عالقھ مسیحیان ا
سھ مغ بھ صراحت از  انجیل متی. بیشتر آشکار میگردد سھ مغ شرقیبھ حکومت و سرزمین او و اخالفش در داستان 

 -پرتو( بالتازارو ) ماھیخوار( ورملخی، )کناری( گاسپارسخن می راند کھ  منابع کھن مسیحی نامھای ایشان  شرقی
پرتو (پھلوھا و ) ماھیخواران(ی منابع یونانی ایختوفاقھا، پریکانیانکھ بھ وضوح نشانگر ) پھلوانان نیرومند= سور

سکنی داشتھ اند و نیروی  دریاچھ ھاموندر این عھد مغان در اطراف . می باشند) سوره ھا، نیاکان اصلی بلوچان
ی شدند ولی آن قدر مھم و پر تعداد بوده اند کھ باور ایشان راجع بھ نگھداری شدن نطفھ ھای نظامی بزرگ محسوب نم

  .آئین زرتشتی شده بود در سھ سئوشیانتکھ بعداً تبدیل بھ باور  دریاچھ ھامونزرتشت در 

چون یاقوت . وددیر پائیده ب سیستانتنھا در نزد مردم  تقدیس خارپشتاز جملھ  زرتشتی کھنعالوه بر این باورھای 
در ھنگام گشایش سجستان بھ دست : " از ابن الفقیھ نقل کرده، می نویسد) سیستان( سجستانحموی در طی سخن از 

سجستان . عربھا، مردمان آنجا می گفتند کھ نباید خارپشت ھا را کشت و نھ آنھا را راند زیرا کھ آنھا مارھا را می کشند
میالدی  120-46متقابالً پلوتارخوس نویسنده یونانی . یک خار پشت نگاه می دارندآن دیار  ۀپر است از مار در ھر خان

از آنجایی کھ در فرگرد سیزده وندیداد و در ". را بسیار گرامی می دارند خارپشت، مغان پیروان زرتشت: "می گوید
نھ بھ  سیستانور رایج شمرده اند لذا معلوم میشود بر خالف تص جنس سگرا از  خارپشت 19، فقره 14بندھشن فصل 

این نظر قویاً تأیید می  فرگرد اول وندیداددر . بوده است خارپشتبلکھ بھ ھمین معنی سرزمین  سکاھامعنی سرزمین 
 خارپشتاست آنجا کھ ) بادخیز( وئکرتھھفتمین بخش از بھترین بخشھای اسھ و شوئیثره کھ اھورامزدا آفرید : " گردد
در ھم شکننده ( کرساسپاست کھ بھ  خنن ثئیتیی )پئیریکا(ھ انگره مینیو آفرید زن جادو آفت این سرزمین ک. دارد النھ

را ھم می توان ) رئُژ -نمھ( نیمروزو ) رئُژیا -گت( گدروسیایعنی  سیستاندو نام کھن دیگر ". پیوستھ بود) راھزنان
کتیبھ ھای داریوش و ، مچیای انمکربر این پایھ نامھای  .گرفت)" روباه، منظور خارپشت( بزرگداشت رئُژمحل "

یعنی سرزمین ) نمھ رئُژ( نیمروزمعنی کرد کھ بعداً با ) بُزمچھ، مچھ گناھکار(را می توان بھ معنی محل مچھ  ماگان
 .جایگزین شده است) موجود مقدس مغان" (خارپشت"پرستش 

از این . بھ صورت کلنی ھایی می زیستھ اند غالباً در مناطقی قبایل مغاناز منابع کھن یونانی و اسالمی معلوم میشود کھ 
دشت بھ ظاھر بھ نظر می رسد نام . خوانده شدند) جایگاه مغان( مغانجیقجاست کھ در آذربایجان روستاھایی بھ نام 

اما چنانکھ  . در عھد ساسانی عاید شده است و ربطی با نام مغان ندارد) محل رود نیرومند( آموکاناز تلخیص  مغان
 ۀششم و اوایل سد ۀھکاتیوس میلتی، مورخ یونانی سد:"ت هللا رضا در کتاب خود آذربایجان و اران می آورددکتر عنای

یاد کرده است کھ در دشتھای  میکاز قیبلھ ای بھ نام ) اران(پنجم پیش از میالد، ضمن بحث پیرامون قبایل ساکن آلبانیا 
برخی از . ھد باستان نیز از قبیلھ مذکور نام برده استھرودوت، مورخ مشھور ع. رود ارس سکنی داشتھ اند ۀکران

جالب است کھ ھکاتھ میلتی و ھرودوت ." محققان بھ درستی نام مغ و دشت مغان را پدید آمده از نام این قبیلھ دانستھ اند
بیان  )ُمغھا(ا میکھرا تحت ھمان نام واحد  سمت سیستانو ھم ساکنین باستانی  سمت دشت مغانھم ناِم این قبیلھ باستانی 

استرابون با استناد بھ : "می آورد" ُکرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او"تحت رشید یاسمی در کتاب خود . نموده اند
 ."نام می برد و می گوید کھ قومی بسیار متعصب و پرھیزکار و حافظ اصول اخالقی ھستند مغان پارساراتستن از 
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محل ( مکرانبھ بزرگی  سرزمین سیستان و بلوچستان باستانی یعنی  الت ایرانفبنابراین ھیچیک از کلنی ھای مغان در 
 ماگانبھ نام ) بیش از دو ھزار سال پیش از میالد(نبوده است کھ در عھد سومریان ) محل مغان( مکورانیا ) مکھا

) سرزمین بزرگ، ھند =مھ لوکا( ملوخاو ) جیرفت کرمان( آراتتانامیده می شده است و بین ) سرزمین منسوب بھ مغھا(
بر می  پیام سیستانیتحقیقات بسیار جالب دوستمان  از مغانبا  ماگاندلیل قاطع این ھمانی سرزمین  .قرار داشتھ است

از لحاظ آواشناسی و ریشھ ( زبان گاثاییآید کھ با دالیلی متقن از راه بررسیھای زبانشناسی زبان سیستانی و مقابلھ آن با 
ثبات می نماید کھ لھجھ سیستانی و مصطلحات آن یادگار و ادامھ زبان گاثایی مغان باستانی این بھ طور قطع ا) لغات

 .مغان چنین ارتباط نزدیک را با ھیچیک از دیگر لھجھ ھای ایرانی ندارد گاثاییچون زبان . منطقھ می باشد

احتمال دارد نام این شھر . بوده استسیستان از شھرھای باستانی مغ نشین  ۀشھر سوختبر این پایھ معلوم میگردد کھ  
. ھامون ارتباط داشتھ است ۀدریاچ) سود رسانِ ( سئوشیانتِ بوده و با نام ) کتھ -سئو( محل پر سوددر اصل بھ معنی 

در حوالی فالت ایران از شھر سوختھ و  ھندوستانو  بلخبودایی ھای عھد ساسانی ھم در ھنگام سفر ھسوآن تسانگ بھ 
نامبرده اند کھ بعید است از این شھر اساطیری شھرسوختھ سیستان  سومرونام جایگاه مقدس و مرتفع  ویران شده ای بھ

و  سومر سرزمین باستانیچھ نام این شھر یا والیت بلند معبد بھ وضوح یادآور . منظور بوده باشد) کتھ-سئو(
 .خامنشیان زنده بوده استزیگوراتھای بلند آن در جنوب بین النھرین است کھ می دانیم نامش تا عھد ھ
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بوده است) تخت سلیمان(آذربایجان نامی بر شھرھای جزنق و شیز  ۀبرز  
 

پیش  آذرگشنسب ۀیکی کھ محل سابق آتشکد: آذربایجان یاد می کنند ۀبرزجغرافی نویسان عھد اسالمی از دو شھر بھ نام 
قرار گرفتھ بوده کھ ) سنندج( سیسرو  مراغھای کھ در بین  برزهری بوده است و دیگ) تخت سلیمان( شیزاز حمل آن بھ 

) سوریگاش باستانی( سقزمی باشد ولی مستشرقین بھ سھو محل آن را با  تخت سلیمانآن بھ وضوح مطابق با خود 
و ) اوج -سرِ ( ساروگبھ وضوح یادآور نامھای کھن ) تختگاه بلند آتش مقدس یا مکان بلند( برزهچھ نام . مطابقت داده اند

متعلق بھ این دژ کھن و باستانی می ) آب روان واقع در محل بلند ۀشھر دارای دریاچ= ران-واال-شیز ( شیز واالرانِ 
نام این . بدانجا منتقل شده بود سابق ۀبرزآذرگشنسب از عھد خسرو انوشیروان یا خسرو پرویز از  ۀباشد کھ آتش آتشکد

 .مشابھت داشتھ و گاھی با آن مشتبھ شده است) پرتَوَ ( بردعھ اران شھرھا در شکل ظاھر خودشان با نام

است و یا ھمانطوری کھ گفتھ میشود نام شیز مّعرب  محل تراوش آببدین ھیئت بھ وضوح بھ معنی ) زه-شی( شیزنام  
ق می شده دریاچھ آن اطال آب نیلی رنگآن است کھ بھ ) چیس یعنی کبود، شکلی از چاس سانسکریت( چیستنام پھلوی 

) چاست سانسکریت یعنی بھ رنگ کبود -چئایا( چیچستیعنی ) ارومیھ( کبوداناین جزء در نام اوستایی دریاچھ . است
محل دریاچھ = چاست-ور-شیا( شابرجاستنام این دژ را بر پایھ این نام در عھد اعراب ھمچنین . ھم دیده میشود

 .تھ اندگف ورخاستبشامی نامیده اند کھ بھ تصحیف ) نیلگون

مادیای ( افراسیاباز گفتار فردوسی در شاھنامھ بھ وضوح چنین بر می آید کھ در عھد فردوسی محل دستگیری 
) چیچست( دریاچھ ارومیھیا حوالی  چیستیعنی ) بھ تصحیف بردع( برزهشھر  ۀرا در اطراف این دریاچ) اسکیتی

؟ چون ھمان طوریکھ اشاره شد ابن فقیھ و بوده است نآذربایجا برزهولی منظور اصلی فردوسی کدام . گمان می کردند
تختگاه  ( برزهرا نیز  دریاچھ ارومیھو  سھنددر کوھپایھ بین ) شھر جزنق( آذرگشنسبحسن قمی محل سابق آتشکده 

ھ کار ب آتش مقدس تختگاه بلندگفتنی است کھ آن بیشتر بھ معنی  برزهراجع بھ معنی لفظی . نامیده اند) بلند و جایگاه بلند
را  آتش آذرگشنسب: "میگوید) 9-11فصل(چنانکھ کتاب پھلوی زادسپرم . می رفتھ است تا صرفاً بھ معنی جایگاه بلند

شواھد و قرائن تاریخی و اساطیری بھ وضوح دال بر این ." نمودند تخت نشیندر آتروپاتکان ) سھند( کوه اسنوندبر 
چون از عھد انوشیروان یا خسرو پرویز . روی داده است سھند ۀکوھپای ۀبرزاست کھ دستگیری افراسیاب در ھمین 

قرار داشتھ ) پر آسیب، مادیای اسکیتی(=  افراسیابرا نیز کھ در نزدیکی محل دستگیر شدن  آذرگشنسبآتش آتشکده 
دژ (این، اینجا  عالوه بر. بدین دژ منتقل نموده بودند؛ لذا این نام از آن بھ بعد ھمچنین بدین قلعھ مستحکم اطالق شده است

ایشپاکای، ( فراسپپادشاه معروف آشوری بھ دست  سارگون دوممحل بھ قتل رسیدن ) کولومیان منابع آشوری
از این روی این دژ را بھ نام این . بوده است) سکائیان پادشاھی شمال دریای سیاه(فرمانروای اسکیتان  )اسپارگاپیتس

افراسیاب ی نامیدند و این نام بھ سادگی با نام م) دارنده اسبان فراوان( فراداسپ یا )ر اسبپُ ( فراسپپادشاه اسکیتی 
می  فراسپکتب پھلوی در باب . مشتبھ می شده است) ایشپاکای( فراسپیعنی لقب ایرانی مادیای اسکیتی نواده  تورانی

 افراسیاببھ دست  از سرزمین اعراب بھ ایران آمده و با نگاھش کشتار میکرد) زنگیاب(تازی  زئنیگویگویند کھ 
گنجک (لذا مسلم بھ نظر می رسد کھ این دژ . کھ در این زمان صاحب فّر ایزدی بود، بھ قتل رسید) منظور فراسپ(

نبوده است و این تصور اگر ھم می بوده بعداً پدید ) مادیای اسکیتی(محل دستگیری افراسیاب ) افراسیاب کتب پھلوی
در . قدیمی بوده است آتشکده آذرگشنسب در کنار مراغھاسکیتی جنوب شھر  محل دستگیری و قتل مادیای. آمده است

معبد یا دخمھ زیر زمینی مادیای اسکیتی اکنون بھ نام معبد مھری ورجوی خوانده میشود و بھ  -آن نواحی ھنوز قصر
در شھر  )آتش اسب پادشاھی= کائین گبھ( آذرگشنسب قدیمیکیلومتری جنوب شرقی محل آتشکده  10فاصلھ حدود 

در ھنگام دستگیر شدن ) کیاخسارو، ھوخشتره(کیخسرو مطابق شاھنامھ، . باقی مانده است) جزنق( گزنکویران شده 
 آذرگشنسبو این ھمان آتشکده . در کنار دریاچھ چیچست در این آتشکده بھ راز و نیاز پرداختھ بود مادیای اسکیتی

واقع شده  کوه سھندو  دریاچھ چیچستورد آن می گوید بین است کھ کتاب پھلوی زادسپرم بھ صراحت در م قدیمی
 .است

شھر و جنوب شرقی در جنوب  سھ رودخانھ محل دستگیرشدن مادیای اسکیتینامھای اوستایی جالب است کھ در اوستا 
 مادیایمنظور  -)پُر آسیب( افراسیابدر زامیاد یشِت اوستا در رابطھ با محل دستگیر شدن  :ذکر شده است مراغھ
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جایگاه ( روستای ورجویدر کنار مراغھ و در محل ) کیخسرو( کیاخساروکھ بھ دست پنجمین فرمانروای ماد  اسکیتی
بھتر ( ونگھزدا، )آب تند رونده( اََپ غژارَ از سھ رودخانھ  -دستگیر گردیده و بھ قتل رسید) ھنگ افراسیاب، معبد مھری

نام برده شده است کھ بھ ) رود-رود پر آب، افراخ( اَوژدان ونو ) رود شایستھ خوب( ونگھو دائیتیایا ھمان ) دھنده
 رودخانھ صافیو ) دائیتی اوستا(چای موردی، )رودخانھ سیالبی، رود چیکان( سئِل چاییترتیب مطابق رودخانھ 

 .می باشند) افراھروذ(

ارومیھ بھ نام این شھر چنین  نامیده میشده است چھ بطلمیوس نام دریاچھ مارگیانھدر عھد باستان بھ نام  مراغھشھر 
. است محل کشندگان و جنگجویانکھ بھ معنی  انھ-گیھ-مار: این نام را می توان می توان چنین معنی کرد. خوانده است

یعنی ( گزنکیعنی شھر  آذرگشنسبلذا این معنی بھ وضوح در مورد آن صدق می کنند چھ اوالً شھرک محل آتشکده 
محل ( کاراجیکجنوب شرقی شھر مراغھ، در منطقھ کنونی  -ھشت کیلومتری شرق در) محل منسوب بھ جنگاوران

ثانیاً نام این شھر در کتاب پھلوی . بوده است جنگجویانقرار داشتھ و مانند خود این آتشکده منسوب بھ ) جنگجویان
= ئول-او -اَمَ ( آمولیا ) ی، منسوب بھ آب نیرومند-او-اَمَ ( آموی، شھر زادگاھی زرتشتبھ عنوان  شھرستانھای ایران

معرفی است کھ این معنی اخیر اشاره است بھ ھمان معنی  زندک پر مرگ ۀآمده و ساخت) شھر منسوب بھ آب نیرومند
در فرگرد اول کتاب اوستایی ) شھرستان مراغھ( ایرانویجاین مفھوم در توصیف . محل جنگاورانیعنی  مارگیانھ
در واقع . این ناحیھ صحبت داشتھ است) در حقیقت جنگجویان درنده( ژیان ھایارمنیز مستتر است کھ در آن از وندیداد 

بھ سبب آبھای  مراغھ -آملو این  آمل مازندراندر کنار جیحون و  آمل زمنواحی شمال ایران یعنی آمل نام ھر سھ 
نیز معانی پر  آوا-ماریعنی در واقع از ھیئت فرضی نام مراغھ در نزد احمد کسروی . نیرومند آنھا بدیشان داده شده است

افراز  یا افراھروذنام قدیمی شھر مراغھ در کتب نویسندگان عھد اسالمی . آب و محل منسوب بھ جنگجویان عاید میگردد
 نوذریاندر رابطھ با جنگ  رودخانھ صافیاست؛ چھ در اوستا نام  خرودخانھ فراآمده است کھ بھ معنی شھر  رود

 رود فراخیعنی  ویتنگوھئیتیاتفاق افتاده، زرتشت کھ در محیط زندگی کودکی ) تان، سکاھااسکی( تورانیانو ) پارسھا(
کتاب پھلوی دینکرد اصل )" رخشانِ -آو( اریخشانِ ”و  صافیولی نظر بھ نام کنونی و کھن رود آن یعنی . ذکر شده است

معنی را در نامھای باستانی تر چھ این . نیز درک می شده است) دارای رود درخشان(رود  افروزهنام آن ھمچنین 
ولی . نیز شاھد ھستیم) دارای آبھای درخشان( آوائوشو ) دارای آب درخشان( اوئیش دیشیعنی  کوه سھندو  مراغھ

بھ معنی محل مرتع کوھستانی خالی از سکنھ است و ربطی با این نامھای مذکور  اسنونتیعنی  کوه سھندنام اوستایی 
 .در کتیبھ ھای آشوری ندارد

رود در کتب پھلوی دو شھرک یا قصبھ در اطراف مراغھ زادگاه زرتشت بھ شمار رفتھ اند یکی روستای واقع در پیچ 
کھ نامش بر روی ) محل نگھبانی،ھرای، اراک، رک(=  ھراکدیگری شھرک ) جایگاه مغان= مغانجیق( دارجھ

شھرک توسط روستائیان بر تپھ طاقدیسی مطول اخیراً پایھ و اثر بنای عظیم دژ این . زنده مانده است ھرقروستای 
وندیداد پھلوی . ھمین روستای ھرق کشف شده است کھ گمان می برند حصار دفاعی بزرگ شرق شھر مراغھ بوده است

در آذربایجان بھ عنوان شھر زادگاھی زرتشت سخن می راند و آن را ) ھراک، محل ارگ( رکبھ صراحت از شھر 
شھرک بازارگاھی دام بین مراغھ و میانھ کھ محل آن را ) کوره سره( کولسره. می داند متمایز از رغھ سمت تھران

 .نامیده میشود و بازار دامھایش ھمچنان برقرار است قراغاجنتوانستھ اند تعیین کنند، ھم اکنون 

المعارف بزرگ در دایرة ی عباس زریاب خویو  یمحمد حسن گنج: نویسندهاز  مراغھو  برزهلذا مطالب مربوط بھ شھر 
اسالمی و ھمین طور یادداشتھای گذشتھ خودم این در این باب، نیاز بھ بازبینی و اصالح دارند کھ در اینجا ھمین مطالب 

آذربایجان تحت عنوان آذربایجان ذکر شده  ۀالزم االصالح از این دایرة المعارف را کھ در  باره شھر مراغھ و برز
 : است، بھ عینھ نقل می کنیم

َسلَق گرچھ عربی است، بھ معنی گردنھ است و ظاھراً نام (در میان شھرھای مذكور تنھا مراغھ نام عربی دارد ."..
و از نام عربی آن شاید چنین استنباط شود كھ این شھر در زمان اسالم بنا شده است، اما بالذری ) خاصی نیست

در آنجا سرگین زیاد بود و اسبان مروان بن . شد ینامیده م» افراه روذ»یا » افراز روذ«كند كھ مراغھ  تصریح می
در آنجا خوابیدند و غلتیدند » گیالن«و » موقان«محمد اموی حاكم ارمنستان و آذربایجان بھ ھنگام بازگشت از جنگ 

ای كھ محل غلتیدن اسبان است نامیده شد و بعد مردم كلمھ  یعنی قریھ» المراغھ ةقری«و از این رو قریھ مذكور 
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یعنی برای آنكھ از دست (كردند » الجاء«مردم آنجا آن محل را بھ مروان . »مراغھ«را انداختند و گفتند » قریھ«
و او آنا را ساخت و نمایندگان او با مردم ) دزدان و راھزنان و متعدیان در امان باشند، آنجا را در پناه او قرار دادند

ز(رای آنكھ در پناه قدرت ایشان باشند انس گرفتند و دل ایشان را بھ دست آوردند و مردم ب در آنجا زیاد شدند و ) لِلّتعزُّ
امیھ گرفتھ شد و جزو امالك یكی  با جاھای دیگر از امالك بنی] عباس  در زمان بنی[بعد آن محل . آنجا را آباد ساختند

 .)337ص ... (از دختران رشید در آمد

در . گفتند می» افراه رود«در آنجا سرگین زیاد بود و آنجا را  :گوید او می. پردازیم اكنون بھ تفسیر گفتار بالذری می
در تعیین محل مراغھ و ) بھ بعد 104ص (» جنگھای روم و بیزانس در آذربایجان«اینجا پیشنھاد مینورسكی در مقالھ 

زمان آنتوان، معقول  ، پایتخت پادشاه آتروپاتنھ یا آذربایجان در»فرا ـ ِده اسپھ«و » فرا آتھ ـ ِورا«انطباق آن با 
فرا «ممكن است تحریفی از » افراه رود«عالوه بر اینكھ : تری اقامھ كنم توانم برای آن دالیل بیش نماید و من می می
این محل چنانكھ از نامش پیداست . كند نظر می جلب» تولید كننده اسپان«یعنی » فرا ـ ده ـ اسپھ»باشد، مسالھ » اتھ

خوانده شده بوده » فرا ـ ده ـ اسپھ»ستوران بسیار مناسب بوده و بھ ھمین جھت بھ نام  برای تربیت اسب و چراگاه
اما اطراف مراغھ در زمانھای متأخر نیز . نیز مؤید این معنی است «سرگین زیاد بود«قول بالذری كھ در آنجا . است

فرا  = ھ مراغھ در محل افراه رودماند ك پس تقریباً جای تردید نمی. و جایگاه پرورش اسب بوده است» ایلخی«محل 
اند، امالك خود را  فراده اسپھ بنا شده است و مردم آن كھ از زمان امویان بر جان و مال و ملك خود بیمناك بوده= اتھ 

نمایندگان او مردم دیگر را كھ پراكنده . اند اند و خود را كارگر و كشاورز او ساختھ بھ ناجار بھ مروان امیر اموی داده
استرابن . باز یافت» مراغھ«بودند، دوباره در آنجا جمع كردند و شھر رونق قدیمی خود را با نام جدید عربی  شده

ماركوارت، (ماركوارت و راولینسون . بوده است» فراده اسپھ«برای اتروپاتنھ دو پایتخت ذكر كرده است كھ یكی 
در میان كوھھای جنوب غربی آذربایجان، نزدیك  چشمھ جوشان(فراده اسپھ را با شیز و تخت سلیمان كنونی ) 108
وجھ   چنانكھ باز ھم اشاره خواھیم كرد موقعیت این چشمھ جوشان و آتشكده و كاخ آن بھ ھیچ. اند یكی دانستھ) تكاب

آنجا برای پرورش اسب ھم ھیچ مناسب نیست و بنابراین . برای شھر بودن مناسب نیست تا چھ رسد بھ پایتخت بودن
نویسان دیگر  و جغرافی) 181ص (مقدسی . پھ پایتخت قدیمی آذربایجان ھمین محل كنونی مراغھ بوده استفراده اس

زمان پیش از اسالم را » االیام قدیم«. بوده است» داراالماره«و ) ُمَعْسَكر(االیام اردوگاه  اند كھ مراغھ در قدیم گفتھ
م 10/ق4یوسف بن ابی الساج ھم كھ در اوایل قرن . تم نیس9و  8، 7/ق3و  2، 1رساند و مقصود از آن قرون  می

» میانج«دلیل دیگر اینكھ یاقوت در وجھ تسمیھ . والی ارمنستان و آذربایجان بود ظاھراً مقّرش اردبیل بوده است
گوید كھ از اردبیل تا  اصطخری نیز می). 4/708(» بھ مراغھ بوده است[ اردبیل]برای آنكھ در میان راه «: گوید می
پس میانھ در وسط راه و میان اردبیل و مراغھ ). 194ص (فرسخ  20فرسخ است و از اردبیل تا میانھ  40اغھ مر

االحداث بوده  میانھ شھری قدیمی بوده است و اگر مراغھ شھری جدید. اند گفتھ» میانج«بوده است و از این رو بھ آن 
) مراغھ(و یك محل ناشناختھ ) اردبیل(حل معتبر توان گفت كھ شھری را بھ جھت واقع بودن میان یك م است نمی

پس مراغھ ھمان فرا اتھ یا فراده اسپھ یكی از دو پایتخت قدیمی آذربایجان بوده است و میانھ را بھ . اند خوانده «میانھ«
لشكرگاه موقعیت مراغھ ایجاب كرد كھ در زمان ھارون نیز  .اند ه جھت واقع شدن در میان این دو شھر بھ این نام خواند

 »خوَنجْ «در نزدیكی میانھ شھر . شود و در قیام بابك خرم دین از مواضع مھم نظامی برای مدد رساندن بھ افشین گردد
در ). ق326، حوادث سال 5/400(» اول حد آذربایجان از ناحیھ ری بوده است«قرار داشت كھ بھ گفتھ مسكویھ 

این پاسگاه » كنترات«مقاطعھ یا . صادرات آذربایجان بھ ری بود برای گرفتن گمرك از) َمْرَصد(خوَنج پاسگاھی 
بھ گفتھ ابن حوقل نظیر چنین پاسگاه گمركی و . رسید درھم می 000،000،1درھم تا  000،100گمرك در سال بھ 

 ).353ص (گذشت در دنیا مانند نداشت  اموالی كھ از آن می

» مرزبان«یعنی شھر بزرگ و مركز آذربایجان بوده است و » مدینھ«بھ گفتھ بالذری اردبیل بھ ھنگام فتوح اسالمی 
ھای  اردبیل در نوشتھ). 333ص (نشست و گرفتن مالیات آذربایجان برعھده او بود  در آنجا می» آذربایجان«

 .)تعلیقات مینورسكی بر سفرنامھ ابودلف(است » ارتاویت«نویسندگانی ارمنی 

سخن رفتھ ) یا میان رودان(اكراد بالشگان و سبالن و ساترودان «از  در صلح میان مرزبان آذربایجان و سردار عرب
ابن خرداذبھ در فھرست شاھاِن اردشیر   آمده است و بھ گفتھ» بالسگان«در كتیبھ كعبھ زردشت چنانكھ گذشت . است
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ِمْسَعربن ُمَھْلِھل از ابودلف ) ذیل َرسّ (بھ نقل یاقوت ). 17ص (آمده است  (براشكان شاه: در اصل(» بالشكان شاه«نام 
است ) واقع در اّران(رود و این صحرا طولش از برزند تا َبْرَذعھ  می» صحرای بالسجان«بھ ) ارس(نھر رّس 

كھ در عبارت ابودلف آمده گنگ است، ) این صحرا تا كرانھ دریا(» و ھی الی شاطی البحر«اما عبارت ). 2/780(
اشد، ھیچكدام از این دو در كرانھ دریا نیستند، مگر اینكھ گفتھ شود كرانھ زیرا اگر طول بالشگان از برزند تا بردعھ ب

ابودلف َوْرثان و بیلقان را نیز از بالشگان . دریا قسمت شرقی و خط برزند تا بردعھ حد غربی بالشگان باشد
و ساختمانھا  قریھ وجود دارد كھ بیشتر آنھا ویران است، ولی دیوارھا 000،5گوید در این دشت  شمارد و می می

بھ جھت چراگاھھای این دشت و مناسب بودن آن برای زندگانی » اكراد بالشگان«). 2/780یاقوت، (پابرجاست 
شود و  وجود اكراد در این دشت از جای دیگر نیز تأیید می. شبانی و تربیت اغنام و احشام در آنجا سكنی كرده بودند

، و اگر بردعھ در كنار دشت )یاقوت، ذیل َبْرَذعھ(» باب االكراد«نام ای بوده است در َبْرَدعھ بھ  آن وجود دروازه
) 1/558(یاقوت گفتھ بردعھ در اقصای آذربایجان است  .بالشگان قرار داشتھ این دروازه بایست بھ سمت آن بوده باشد

اضافھ كنم كھ نام پادشاه باید در اینجا ). 285ص (و ابن الفقیھ آن را واقع در اّران و آخر حد آذربایجان دانستھ است 
ساترودان یا میان رودان اكنون برای نویسنده این مقالھ معلوم ). 120ماركوارت، (بالشگان در منابع ارمنی آمده است 

 .نیست

ص (فرسخ بوده است  12آذربایجان بوده و از َبْرزند تا بالشگان و ورثان  «عمل«َوْرثان بھ گفتھ ابن خرداذبھ آخرین 
 10/ق 5و  4تر بالشگان جزء آذربایجان نبوده است، اما در قرنھای  گفتھ ابن خرداذبھ و تأیید منابع قدیمپس بھ ). 121

نویسان حدود  م تا زمان یاقوت براثر تسلط مسلمانان بر سراسر آذربایجان و اّران و اسالم آوردن اھالی جغرافی11و 
 .اند تر رود ارس باال برده بایجان را تا قسمتھای خیلی شمالیرو گاھی حد آذر اّران و آذربایجان را گم كردند و از این

بوده است و مروان ) قنطره، در روایتی دیگر(یا پلی ) منظره، در روایتی(َوْرثان بھ گفتھ بالذری ابتدا پادگانی نظامی 
بودن آن را  »مرز«پادگان نظامی بودن آن، ). 337ص (بن محمد اموی در آن بناھایی ساخت و گرد آن بارویی بست 

رفت و  ای بھ سوی رود ُكر می شاخھ: شد دو شاخھ می» َوْرثان«بھ گفتھ ابن حوقل رودخانھ ارس بر دِر . كند تأیید می
َوْرثان را . كند یا پل بودن ورثان را تأیید می» قنطره«این معنی، ). 345ص (ای بھ سوی دریای طبرستان  شاخھ

 .است» ساختھ َوْرثان یا وارتان«كھ بھ معنی  111اركوارت، م(خواندند  می» وردانھ َكْرت«ارمنیان 

پاولی، ذیل (شود  واقع در كردستان امروز تطبیق می) سنندج(سیَسْر كھ در جنوب غربی آذربایجان بوده است با ِسَنھ 
. ھچشم 100سر و  30گفتند یعنی دارای  می) صد خانیك(» سیسر صد خانیھ«و آن را ) 111؛ ماركوارت، »الینزه«

اوزن در آن  كردستان امروز یكی باشد كھ بعضی از شعب رود قزل» چھل چشمھ«با كوھھای » صد چشمھ«شاید این 
این ناحیھ كھ حد آذربایجان و دینور و . بھ گفتھ بالذری سیسر چراگاه چارپایان كردان و دیگران بود. جریان دارد
مھدی فرمان داد تا در آن موضع شھری بنا كنند كھ پناھگاه . پناھگاه راھزنان شد] در زمان مھدی عباسی[ھمدان بود  

عامالن مھدی شھر سیسر را ساختند و بھ دور آن بارویی كشیدند و مردم را در آن . در برابر دزدان باشد» حصن«و 
ه را از آذربایجان از كور» جوذمھ«را از دینور و رستاق ] ماینھرج: در اصل[» مای َبْھَرج«جای دادند و رستاق 

ای پدید آمد و مالیات  » كوره»خانیجر را بھ آن پیوستند و از جمع این رستاقھا ) »!رسطف«در اصل (َبْرزه و رستاِق 
شود كھ اینجا  از این نام دانستھ می. است یعنی دیدبان ماد» ماْذَپْھرگ«َبْھَرج  مای). 318ص (آن بھ سیسر تعلق گرفت 

و یكی از كوھھای ) كوه= چشمھ و جریاگر = خانی (بھ معنی كوِه چشمھ خانیجر . آغاز ناحیھ وسیع ماد بوده است
شود كھ قسمتی از آن یعنی  اساس پیدایش كردستان امروزی ایران است و معلوم می» كوره«این . كردستان بوده است

 .از محل كنونی جوذمھ من اطالعی ندارم. رستاق جوذمھ از آذربایجان بوده است

). 121ابن خرداذبھ، (اند  فرسخ نوشتھ 15بھ سیسر بوده است و فاصلھ میان آن و مراغھ را برزه بر سر راه مراغھ 
بھ گفتھ . پس باید ھمچنانكھ مینورسكی در مقالھ مذكور حدس زده است، محل برزه را در َسقِّز كنونی جستجو كرد

توان با میاندوآب  حل آن را میم. م در میان مراغھ و برزه شھر ساُبْرخاست قرار داشت10/ق4نویسان قرن  جغرافی
رف این نام در كتب جغرافیایی احتمال ) 107ص (مینورسكی در مقالھ مذكور . كنونی تطبیق كرد با توجھ بھ صور ُمحَّ

برزه . ذكر شده است» بئرالجاسف«بھ صورت ) 616/اول (باشد كھ در طبری » بئر الجاست«دھد كھ ھمان  می
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یعنی ناحیھ واقع )بالذری برزه . كھ با برزه مذكور ارتباطی ندارد) 382ص (است  التقاسیم ذكر شده دیگری در احسن
و كوره بنابر تعریف یاقوت شامل چند قریھ است كھ قصبھ ) 338ص (خوانده است » كوره«را ) میان مراغھ و سیسر

عربستان جنوبی ساكن شدند از قبایل » اَْود«پس از فتح اسالم در این كوره قبیلھ ). 1/39(یا شھری در مركز آن باشد 
م 853/ق239گوید در  بالذری می. و مردی از ایشان مردم را در قصبھ آن جمع كرد و حصنی بھ دور آن كشید

شاید علت مخالفت آن بوده است كھ در ). 338ص (برخالف میل اودی، مالِك این قصبھ، منبری در آنجا گذاشتند 
بایست از سوی خلیفھ یا  شده و در این صورت والی آن می می صورت داشتن منبر آن محل تبدیل بھ شھر بزرگ

 .توانست حاكم آن ھم باشد گماشتھ او تعیین شود، در صورتی كھ در ده یا شھر كوچك مالك آن خود می

فرسخ و از آنجا تا  10از مراغھ تا كولسره ). 120ابن خرداذبھ، (كولسره یا كورسره میان مراغھ و سراب بوده است 
). ابن خرداذبھ، ھمانجا(فرسخ بوده است  5فرسخ و از آنجا تا اردبیل  5» نیر«فرسخ و از آنجا تا  10) رابس(سراه 
و در ) 352، 351ص (ابن حوقل كولسره قصری با بارویی بزرگ بود و ساَحت و رستاقی پھناور داشتھ است  ھبھ گفت

گردید و در آن از  بازرگانی در آن عرضھ می ھو امتعشد كھ انواع كاالھا  آنجا در سر ھر ماه قمری بازاری تشكیل می
موضع كولسره اكنون شناختھ نیست و شاید با ھشترود كنونی یا . شد گوسفند فروختھ می 000،000،1تا  000،100

شود كھ كولسره شھر نبوده و بازارگاه چادرنشینان و  ابن حوقل استنباط می ھاز گفت. موضعی نزدیك بھ آن منطبق شود
. شده است ران كوھھای سھند و سبالن بوده و از آنجا بھ شھرھای مركزی و غربی ایران گوسفند و دام صادر میدامدا

تعیین مسافات میان كولسره و مراغھ و  هبھ طور كلی آنچھ در ابن حوقل و اصطخری و حتی ابن خرداذبھ دربار
كھ كولسره میان اردبیل و سراب است بھ واقعیت شاید قول ابن حوقل . اردبیل آمده مشكوك است و محتاج تأمل بیشتری

ابن خرداذبھ از اردبیل تا موقان  ھبھ گفت. توان آن را با ھشترود منطبق كرد نزدیكتر باشد كھ در این صورت البتھ نمی
بالذری ُحَذیفھ بن  ھاین موقان چسبیده بھ سرزمین گیالن بوده است، زیرا بھ گفت). 120ص (فرسخ بوده است  10
ھمو عبدهللا بن ِشْبل  ھو نیز بھ گفت) 337، 334ص (تاخت » موقان و جیالن«ان پس از فتح آذربایجان بھ سرزمین الیم

ھمین واقعھ را طبری در حوادث ). 335ھمو، (تاخت » موقان و ببر و طیلسان«م بر اھل 646/ق25احمسی در 
 .."..آورده است» لعبدهللا بن ُشَبی«م نقل كرده است و بجای عبدهللا بن شبل 645/ق24
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 است اوستا ۀورنھمان خوزستان 
 

و دوبخشی بوده  عیالمبدانم با اندکی تحقیق منجر شد بھ اینکھ  کھ دکتر مھرداد ملکزاده مطرح کرد ایالمیا  عیالمبحث 
با اسامی یرین اینھا در عھد د .تقسیم می شده است) صابئی نشین -آرامی(و جنوبی ) عیالمی نشین(دو قسمت شمالی 

 کوروشنیای  دوم کوروشکھ باالیی از عھد معروف بوده اند ) پایینی، جنوبی( کیسھو ) باالیی، شمالی( نیمسومری 
در  کوروش سومبوده تا عھد ) صابئین، مغتسلھ( یابئآرامیان صدر دست ھخامنشیان بوده و پایینی کھ محل  سوم

 کیسیانسومری، را تحت این نام  خوزستانو استرابون مردم  و ھمان است کھ ھرودوت تصرف بابلیھا بوده است
عمالً تجزیھ  آشوربانیپال دوم پادشاه آشوراز عھد ویرانگری  عیالمیعنی سرزمین  .خوانده اند) پایینی ھا، جنوبی ھا(

و نیز بھ ) ھل تمپت عیالمی ھا(=  سرزمین رھبر فرزانھبھ دو معنی  عیالم. شده و استقالل خود را از دست داده بود
 ۀآن بھ کلم ۀدر حالت اول ریش .بکار می رفتھ است) اوستایی ورنھبھ عبری معادل ( پوشیده و ّسریدانای علوم معنی 
ورنھ، ( فرگرد اول وندیداد گناه مردمان آن سرزمین. بسیار دانشمند، فرزانھ و فیلسوف بر میگردد بھ معنی َعّالمعربی 

بھ  خوزستانو  اواجیھنامھای پارسی . شمرده است) دخشت - چھیاارثو( ل تعمیدآیین غسرا  )کوروش/زادگاه فریدون
و  )خوید(خویذ می دانیم کھ  خوزستانچھ در مورد نام دوم یعنی  .بوده اند سرزمین غسل تعمیدو  سرزمین پایینیمعنی 

اگر نام . می باشند" کردن خیسانیدن و تر"و " عرق و آب زاید بدن و دھن"پھلوی بھ ترتیب بھ معنی  در لغت  خویستن
یعنی  خوزستانبگیریم در این صورت بھ ریشھً ایرانی نام ) خویذیان( خیسیانرا ھیئت یونانی نام پارسی  کیسیان

واقع در بھ معنی  اواجیھ -هاَ از ریشھ پارسی  اھوازبر اساس اسم اول نام شھر . می رسیم جایگاه مردم غسل کننده
لذا در مجموع . اخذ شده بوده است) سرزمین پایینی( اواجیھیا خود ھمان ) جنوبیمرکز سرزمین ( سرزمین پایینی
بوده اند کھ اکنون تبدیل بھ اقلیتی در جنوب عراق و ھا ابیصجنوب خوزستان از باستانی  آرامیانمعلوم میگردد 

یکبار در آب غسل معنی بھ مناسبت تاّمی با نام خوزستان و صابئین دارد ھم کھ  خوضعربی  ۀکلم. خوزستان شده اند
لذا مھاجرت صابئین از سمت  .گرفتھ شده است خیس کردنیعنی ) خویس( خویذبکار میرود از اصل ایرانی  کردن

انجیلھا  یحیی معمدانبا ) در اصل مانی(مندائیان  یحییفلسطین تنھا، افسانھ ای بیش نیست و با ھمنام  و مرتبط شدن نام 
مترادف ) زنده می مانی( مانیفارسی  ۀو واژ) ّحی، بھ معنی زنده می ماند ۀاز ریش( ییحیسامی  ۀکلم. پدید آمده است

 .  ھستند

پادشاه ) ھخامنشی= فریدون شاھنامھ( کوروشگفتنی است کھ منابع بابلی  خوزستانبا  اوستایی ۀورندر باب مطابقت 
سرزمین ( ورنھ ۀرا سرزمین چھار گوش نفریدومتقابالً اوستا زادگاه . می شمارند) ھل تمپت= سرزمین سرور( انشان

در فرگرد اول وندیداد  ورنھ. است) مخفی، ّسری( عیالممعرفی می نماید کھ این نام ترجمھ عبری نام ) پوشیده و مخفی
شمرده شده است و آفت اھریمن آفریدهً آن ) کوروش( زادگاه فریدونبھ عنوان چھاردھمین سرزمین آفریده اھورامزدا و 

. بھ حساب آورده است) منظورعیالمیان و آرامیان(آن  غیر آریاییو دارندگان ) غسل تعمید ۀنشان( ھ دخشتھارثویاچرا 
و سنتھای بومی آن مختلف ذکر  ورنھمعنی نام اوستایی این سنت مردمان کھن جنوب خوزستان را بدون اطالع از محل 

در کلمھ اوستایی  ثویاچھارَ کلمھ  ۀولی ریش). سرکش شکست نا بھ ھنگام تن، حیز غیر طبیعی، نشان شناسایی(کرده اند 
چھ در تفسیر پھلوی ھمین فقره وندیداد نیز ارثویاچھ . بھ وضوح باقی مانده است) آبی کھ بر بدن جاری گردد( نھ-ثارِ 
ایَن ( انانشمسلم بھ نظر می رسد  .ترجمھ شده است]) آب بر بدن[یا فرو ریختن ] در آب[بھ پایین فرو رفتن( رون-اَوَ بھ 

 . بوده است) سرزمین سرور دانا( ھل تمپتنام پارسی عیالم حکومتی یعنی  )، یعنی محل فرمانرواییشان

) ھوخشتره، کیخسرو( کیاخساروسردار  کوروش دومپایتخت عیالم را بھ  شوشکوروشنامھ گزنفون بھ صراحت فتح 
 .ی نشین عیالم در دست بابلیان بوده استطبق منابع بابلی در این عھد قسمت جنوبی و آرام. نسبت داده است

مطابق دانستھ ام  گیالنبا  -بھ پیروی از برخی از ایرانشناسان و نظر استاد پورداود -را  ورنھنگارنده پیشتر ھمھ جا نام 
) علی القاعده گلنھ( ورنھبا  گیالنریشھ نام  شباھت و  دروغپرستان ورنھبا  دیوان مازنیکھ این خطا از ھمراھی نام 

در اساس ) یعنی سرزمین گیاھان= ان-اِل-الن یا گی-گیھ( گیالنحال مطمئن ھستم کھ نام سرزمین . عاید گردیده است
آمده است کھ بھ معنی مردم سرزمین  داریتیانندارد چھ نام دیگر گیالنیان در منابع کھن یونانی  ورنھربطی با نام 

ھ را دروغگویان و دشمنان ایرانیان بھ حساب آورده اند از آنجا ھا اینکھ اوستا مردم باستانی ورن. درختان جنگلی است
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ورنھ در جنوب بین النھرین و خوزستان پراکنده بوده اند و این باعث می شده است  -عاید می شده است کھ صابیان عیالم
رابطھ نامشان در ردیف کھ این مردم بھ نمایندگی عیالمیان و بابلیان باستان دشمنان ایرانیان معرفی گردند و در این 

از عھد لشکرکشی رئیس رئیسان آشوری ) دیوان مازندران( مازنی دئوَ می دانیم نام . قرار گیرد) آشوریان( دیوان مازنی
 آشوربانیپالدر آغاز حکومت ) کیکاوس( خشثریتیکھ در تعقیب سومین پادشاه ماد،  آمل مازندرانبھ شھر  شانابوشو

بھ سبب ) عیالم( ورنھاّما بھ نظر می رسد عنوان دروغگویی برای مردم . ق شده استصورت گرفت، بھ مازندران اطال
 ھل تمپتاشتھار عنوان جادوگران این سرزمین نزد ایرانیان و بابلی ھا بوده است کھ سرزمین خود را تحت اسامی 

می خوانده اند و ) علوم ّسریسرزمین مردم بسیار فرزانھ و دانای ( عیالم/ھل تمپتو ) سرزمین سرور یا سروران دانا(
بھ سرزمین آفریدۀ  ھل تمپتاما در اینکھ  .این با باور اختصاص صفت دانایی مطلق بھ مغان در تعارض بوده  است

بھ نظر میرسد ال اقل یکی مأخذ . ورنھ سرزمین آفریدۀ اھورامزدا بھ شمار رفتھ است/سرور دانا بوده از اینجا عیالم
 .نیز ھمین نام ھل تمپت بوده باشد نام اھورامزداخود اصلی 
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 گشتاسپ و زریر است ۀداستان شروین و خورین شکلی از اسطور
 

گشتاسپ  ،)زرین تن( زریرو  )آتوسا( کتایونو  )ویشتاسپ، بھ معنی ببر یا پلنگ( گشتاسپ ۀمی دانیم کھ مطابق اسطور
سرزمین روم رفت و در آنجا ضمن قھرمانیھایی با کتایون دخت  قھر کرده بھ لھراسبسر کسب تاج و تخت از پدرش 

در داستان . سرانجام برادر کوچکش زریر بھ دنبال وی آمد و او و کتایون را بھ ایران آورد. قیصر روم ازدواج کرد
بھ شمار رفتھ و  )برمایون( برمیونکھ پسر ) فر ایزدی=صاحب خورنھ( خورینو  )یا شیروش شاھزاده(شروین 

کھ اصل آن بھ داستان پُر  انشان عھد ساسانی تصور شده است بھ وضوح یادآور گشتاسپ و زریر شاھنامھ می باشندزم
 :در خبر خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران می رسد )آتوسا(ھوتوس و  )زریر(زریادر نگار 

از شاھان  یكیبود كھ در زمان  یرانیاز سرداران ا ،)یدشتب(ن یقزو یاز اھال) مانینر: دیشا(ان ین، فرزند برمیشرو
ت حمدهللا یبھ روا یا شاپور دوم ساسانیخ، یو مجمل التوار یت حمزه اصفھانیزدگرد اول بھ روایزدگرد پدر ی( یساسان
 یپادشاه روم از او خواست كھ كس. ستیز یم) ھ االربیرالملوك و نھایو س ینوریت دیروان بھ روایا انوشی، یمستوف

ست سال، بھ ید و رھسپار روم شد و پس از بین سمت مأمور گردین بدیشرو. رش بگماردیمومت فرزند صغیرا بھ ق
بھ داستان  یسندگان دوران اسالمینو) 13.(ران بازگشتیسپرد و بھ ا یران، مملكت روم را بھ شاھزاده رومیفرمان شاه ا

ن خوانده و او را با صفات یشرو) ملوك(=ن را بنده یخر ینورید. اشاره كرده اند) نیا خوری(» نین و خریشرو«
ر شجاع و دالور و یش«ن با صفات ین و خریشرو یعرب یدر شعر. ف كرده استیتوص» ریسواركار جوانمرد و دل«
تازان «ن یو خر» دستار بر سر، نشستھ«ن یوار، شرویبر د یریگر، در شرح تصوید یذكر شده اند و در شعر» ریدل

خ آمده یدر مجمل التوار) 14.(ف شده استیتوص» را نشانھ گرفتھ یبا و زبان بستھ ایوان زیبچھ ح یریكھ با ت یدر حال
ده ین بوده است، و آن كھ روم خوانند، نھ روم بوده است و شنین و خوریزدجرد بن ھرمز، قصھ شرویاندر عھد «: است

داشتھ است، آنجا كھ اكنون طاق گرا ) فاصلھ(= ن او را بكشت، راهیكھ خور... ام روم را حلوان خوانده اند و آن تا
 یند و خدایببست، چنان كھ در قصھ گو یھ خوانندش و او را مدتین را آن زن جادو دوست گرفت كھ مریخوانند و شرو

گر ید یاز سو. بوده است یخیتار ین از زمره رمانھایشود كھ داستان شرو یات معلوم مین روایاز ا» .ت آنیفیداند ك
ن داستان یتوان تصور كرد كھ ا ین رو، میاز ا. آورده است» نیس و رامیو«ن را ھم تراز یداستان شرو» سابونوا«

ن در ینام شرو«: سدینو یكند كھ م ید مییز تأین یت حمدهللا مستوفین تصور را روایا. ز بودیحوادث عاشقانھ ن یدارا
ن كھ در یدر شرح شرو یحمزه اصفھان» .ان خوانندینیاست در عشق نامھ او، شرو یكتاب. ار استیبس) 15(یاشعار پھلو

 .خوانده اند یبوده كھ آن را با آواز م) احدوثھ(= یسد كھ داستانینو یآمده، م» ات ابونواسیفارس«از  یكی

) لھراسپ( سپیتمھو  آمیتیدایعنی ) زریر( خورینو ) ویشتاسپ( شرویندر شاھنامھ اسطوره بھ خصوصی از والدین 
و  سئورومتیذکر شده است کھ خاستگاه  ایرانی االصل تورانیمرزبان تژاو و  اسپنوینسبت تحت نام  بدون ذکر این

 :را بھ وضوح نشان می دھد) ھوم عابد دارنده چشمان درخشان( سپیتمھ موبد درخشانیعنی  سپیتمھ جمشید اسکیتی

 آمیتیدااین دو مطابق ) یا شراب تیز زیدارنده تی(تژاو و ) خردمند(اسپنوی نظر بھ معنی لفظی نامھای شاھنامھ ای 
می ) کیخسرو( کیاخساروپسر ) اژی دھاک(آستیاگ یعنی دختر و داماد ) سفید رخسار( سپیتمھو ) دانای منش نیک(

یا دارای ُدرد  تیزاسپ(لھراسپ سپیتمھ یا ھمان  از روی شواھد و اسناد تاریخی و اساطیری چنین بر می آید کھ. باشند
بھ حکومت والیات جنوب قفقاز ) افراسیاب( مادیای اسکیتیاسکیتی بوده است کھ از سوی  -سئورومتیاز مغان ) تیز

با ) گنوروس، افراسیاب( مادیای اسکیتیولی نعمتش گماشتھ شده بود کھ بعد در غیاب ) اران، آذربایجان، ارمنستان(
 .عنی مؤبد درخشان از القاب وی بوده استی جمشید. کیاخسارو متحد شد و با نواده دختری او آمیتیدا ازدواج کرد

 و سمت ھندوستانحاکم دربیکان بلخ ، )جمشید، تژاو( لھراسپ سپیتمھپسر ھمین ) زریر، زریادر( سپیتاک ،ھرتسفلد
 .می داند زرتشت سپیتماندر عھد کوروش را ھمان 
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ابراھیم و موسی یھیکسوس -قبطیاصل اشنوناکی و  باب حقیقی درت  
 

از سمت شھر اور بابل ) سومر و اکد(پادشاه شنعار ) حمورابی( امرافلدر عھد  ابراھیمابق تورات، مط: خالصھ مطلب
و از آنجا ھم بھ  سمت فلسطینو از آنجا بھ  ھوریانبھ سمت ھاران در سرزمین ) در واقع منظور اشنونھ، اشنوناک(

بھ معنی لفظی عبری ( ایبال پی ال دومبوده است کھ بھ رھبری اشنوناکی این درست مسیر فراریان . رفت سمت مصر
قوم دیگری کھ در مقابل ھجوم حمورابی شھر و . پیموده بودند حمورابیاز مقابل ھجوم خوفناک ) سازنده معبد قدیمی

بھ رھبری  عبرانیاننام این دو قوم در تورات . بودند ماریرھا کرده بودند مردم  مصر وسمت فلسطین دیار خود را بھ 
قوم ( میتانی وھوری این دو قوم بعد از اتحاد با قبایل . ذکر گردیده است) خواھر ھارون و موسی( یممر وابراھیم 

یا پادشاھان شبان ) حاکمان خارجی، عبرانیان( ھیکسوسدر ترکیب قبایل ) قوم آل عمران( آموریھاو ) ھارون و موسی
دوباره بھ سمت ) موسی اساطیری( کاموسھحملھ بردند و مصر سفلی را متصرف شدند تا سرانجام در عھد  مصربھ 

پادشاه  ایبال پی ال دومبھ وضوح با موسی  و ابراھیم در تورات از این میان نامھای . فلسطین بازپس رانده شدند
پدر ( ابراممسلم می نماید اصطالحات . مصر مطابقت دارند ھیکسوسیو  قبطیآخرین پادشاه  کاموسھو  اشنوناک

و ) پدر عالی( تای -تارگیبھ پیروی و تقلید از نامھای اساطیری سکایی ) جماعات بسیار پدر( ابراھیمو ) عالی
اگر منظور از توده و گروه قدیمی و  .دوم شده است ایبال پی الجانشین نام ) فرمانروای جماعات بسیار( کوالکسائیس

جدادی یا آنکھ اجدادش فرمانروا بودند معنی کرد کھ را می توان معنی فرمانروای ا ایبال پی الرا اجداد بگیریم ) ایبال(سنگ بنا 
 .ھمخوانی دارد) یا آنکھ پدر یا اجدادش در مقام عالی فرمانروایی بودند(یعنی پدر عالی  رام-آباین معنی با 

در نقش توراتی موسی کشتارگر [پدید آمده کھ  کاموسھدر رابطھ با نام ) میثره( میثھسواء نام  موسیبی شک نام 
 سوی فلسطینفرعون مصر علیا بھ  اھموسھبا ھیکسوسھا جنگیده و بعد از وی ھیکسوسھا توسط برادر وی ] عبریان

 میثھو در زبان میتانی بھ صورت  کودکدر زبان مصری بھ معنی  کاموسھدر نام  موسھباز پس رانده شده اند، جزء 
در گھواره رھا  موسی کودکمصری آن داستان  و نیز بھ معنی گردنده است کھ از معنی عھد و پیمانبھ معنی ) میثره(

بنابراین در مجموع معلوم میشود نام و . بر خاستھ است ده فرمان موسیشده بھ رود نیل و از معنی میتانی آن مفھوم 
میثره، ایزد عھد و ( میثھھیکسوسی مصر با -فرعون قبطی کاموسھاساطیری از ترکیب نام و نشان  موسیاسطوره 

 .پدید آمده است) و ھوریھا پیمان میتانیھا

تھیھ نموده و در آن سوای موضوع فوق نظریھ پردازیھایی دیگری ھم کرده ام، از این  2008کھ آنرا در سال  متن مقالھ
 :قرار است

از سوی این جانب است  ھیکسوسینگارنده باید اذعان نماید این نخستین بررسی تطبیقی عمومی شجره نامھ پادشاھان 
مصر  کھ بعد از وی رعایای ھیکسوسی اش بھ سوی فلسطین  آخرین فرعون ھیکسوسین این اسامی تنھا نام قبالً از میا

تاریخی  موسی کلیم هللارا بھ عنوان ھمان ) فرزند روح ھمزاد یا ھمزاد ایزد میثھ( کاموسھپس رانده شده است یعنی 
مصر سفلی ) پیش از میالد 1550تا 1760سالھای در بین(ھیکسوسھایی کھ حدوداً یک قرن ونیم . شناسایی نموده بودم

ھیکسوسی در تواریخ /حال تالشی روی رد پای پادشاھان دیگر پادشاھان میتانی. را بھ تصرف خود در آورده بودند
در ترکیب نام آخرین پادشاه ) میثره( میثھ/ موسھاساطیری خواھم کرد، چھ بھ گواھی تورات و ھمچنین وجود ھمین نام 

ایشان در ترکیب  ھوریانیو پادشاھان مصری بعد از ھیکسوسھا وجود قبایل میتانی و ھمراھان  کسوسیھیقبطی و 
اتحادیھ قبایل ھیکسوس مسلم است؛ گرچھ عناوین رسمی ایشان در شجره نامھ ھیکسوسھا مرکب از اسامی سامی کنعانی 

میثره /قبیلھ میتانیان میثھال اقل سھ  یممر، ھارون، موسی، عمراناز نامھای اساطیری توراتی . و قبطی ایشان است
کھ در مقابل تھاجم حمورابی پادشاه معروف بابلی بھ شھر و ( ماریو مردم سامی  ھوریان ماھپرست، پرست

بھ سادگی ) در کنار شمال غربی و ویرانی شھر بسیار پیشرفتھ ایشان بھ سمت فلسطین پناه آورده بود ماریسرزمینشان 
در ) کنعانیان( فینیقیانو  عبرانیاننظر بھ نامھا و گفتار ھای اساطیری تورات گفتھ میشود  کھ .  ندقابل شناسایی می باش

از بین النھرین و شھر اور بھ مصر و  ابراھیماز آنجاییکھ مسیر مھاجرتی کھ برای . سھیم بوده اند ھیکسوسھاترکیب 
رھبر گروھی از سفر کردگان  ابراھیماسایی این سرانجام و عودت و اسکان در فلسطین تصویر گردیده؛ لذا برای شن

فراری بھ سوی مصر باید قبایل والیات بزرگی را  کھ حمورابی در ھنگام تصرف و ویرانی مراکز دولتی این 
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حدود ( ماریاز خود پادشاھان معروف پیش از سقوط : سرزمینھا مجبور بھ گریز و کوچ نموده باید شناسایی نمود
از ساللھ سرزمین ) در عھد سقوط(زیمری لیم چھار نام  ایگید لیم، یحدون لیم، یسمھ عداد و  )  پیش از میالد1761
نیز درست در ھمان سال بھ دست حمورابی سقوط کرده لذا نام پادشاھان معروف آنجا یعنی ) بین بغداد و خانقین( اشنونھ

: را نیز مّد نظر قرار می دھیم) در عھد سقوط(وم دایبال پی ال ، دودوشھ، نرام سیندوم،  ایپیک عداداول،  ایبال پی ال
بھ وضوح "  دارای وارث فدیھ شده و نجات داده خدا"ھمین نام آخری کھ در زبانھای سامی کھن آن را می توان  

 اورکھ مترادف نامھای شھر  سلیمان=ایزد شفابخشبھ معنی شھر ( اشنونھمیگوید کھ ھمین پادشاه شھر و دیار بابلی 
ھمان ابراھیم ) اورشلیم تورات است کھ مسکن اولیھ ابراھیم بھ شمار رفتھ، ویرانھ ھای تل اسمر حالیھ و) شھر(=

اساطیری فدیھ کننده فرزند سرانجام نجات یابنده است کھ خود یا مردم آواره اش در حرکت رانده شدگان ھیکسوسی بھ 
و ) عبریان(=فراریان ن عربی بھ معانی سرزمین بھ زبا ناوارنام کھن این منطقھ یعنی . سمت مصر شرکت جستھ است

را ھم در در   زیمری لیمجالب است کھ نام آخرین فرمانروای ماری یعنی . می باشد) اور(=نیز بھ معنی نورانی 
مشاھده می  )تماشاگر کوھستان(سامری را بھ صورت ) حاکمان خارجی(اساطیر توراتی و قرآنی متعلق بھ ھیکسوسھا 

معلوم میشود از این نام مفھوم دارای گوسالھ تماشایی متعلق بھ  تورھ اشتراک شکل کلمھ گاو و کوه یعنی نظر ب. نماییم
موضوع اختالف قرآن و تورات در نام پدر ابراھیم یعنی تارح و آزر نیز در رابطھ با نام . سامری بیرون تراویده است

در زبانھای ) تاره(و تارح ) آ ذر(چھ ھر دوی نامھای آزر . قابل حل است) ابرام تاریخی/ابراھیم(دوم  ایبال پی السلف 
کھن ایرانی کھ پیش از اسالم زبان سیاسی و دینی مھم منطقھ خاورمیانھ بوده اند، بھ معانی آتش و پدر می باشند و  کلمھ 

پدر /خالقو  پدر، آفرینندهخود بدین صورت معانی ) صرف نظر از منشأ سامی آن بھ معنی عمو او( ددوشاوستایی 
ظاھراً این نام اصلی ھمان فردی است کھ کاھن مصری مانتو او را تحت نام . را می داده است) آذر، آتش( روشنایی

لذا تالش . دودموسھ بھ عنوان فرعون مصر معرفی نموده و از عصر وی بھ بعد را عھد نزول بالی خدا بیان کرده است
جالب است کھ روایات اسالمی خود . مربوط سازند 13پره از فراعنھ ساللھ بی جھتی نموده اند کھ تا این نام را با جھوت

بھ نظر می رسد در کنار سھ اصل ایرانی سئوشیانتھا .  آزر را گاھی عموی ابراھیم و گاھا پدر او بھ حساب آورده اند
در ) ی زمینسوارمنجی و سود رسان مردمان ستمدیده رو(موضوع سھ شوشیانت ) زرتشت، ایزد مھر و کورش سوم(

بھ زبانھای اوستایی و سانسکریتی یعنی شادیخواه، البد اعراب (حیمدا پایان ھزاره ھای زرتشتی و منجی توراتی کھن 
مصر ھم بی ربط  15با نام و نشانھای ھمین سھ پادشاه ھیکسوسی ساللھً ) آن را با نامھای محمد و احمد ربط میداده اند

ل ھیکسوس قید و بندھای نظام برده داری در مصر سفلی از ھم گسیختھ بوده و مردم تحت احتماالً با ورود قبای. نبوده اند
ستم منطقھ این سھ پادشاه ھیکسوسی را بھ چشم منجیان موعود خویش دیده و نام و نشان ایشان را بھ عنوان منجیان 

نظام ستمگرانھً برده داری بھ  ولی بھ ھر حال در ادامھ حکومت ھیکسوسھا. موعود بھ نسلھای آینده خویش سپرده اند
تدریج  در مصر سفلی معاودت نموده و حکومت ھیکسوسھا پایگاه مردمی خود در میان طبقات زحمت کش جامعھ 

زبان (یعنی دومین پادشاه ھیکسوسی در زبان سانسکریت خیان جالب است کھ نام .  مصری را از دست داده است
.                                       در زبان آرامی است سوشیانتیعنی مترادف  ارسوبھ معنی ) میتانی ھا و آریائیان ھندو  

است  اسامی  مختلف پادشاھان موسی کلیم هللا ھمان  کاموسھدر شجره نامھ فراعنھ مصر کھ آخرینشان یعنی 
) فرزند تأسف انگیز( فیوسنگارنده در حال حاضر سوای اینھا وجود نام معروف   بھ قرار زیر آمده است؛ ھیکسوسی

 و در مصر بوده) بیگانھ(ساالتیس نخستین پادشاه معروف ھیکسوسیچوپان جوان تراژدی معروف تورات را در نام 
 چوپان بزرگیا  بز بزرگیا  بزکوھیو ھمچنین دارنده  بھ محنت افتاده دوردستھانامش در زبانھای سامی بھ معانی 
ھت نیست تاج زرین ملکھ ھای ھیکسوسی را تندیسھای بزان کوھی تشکیل بی ج. است، بھ روشنی مالحظھ می نماید

البد با توجھ بھ ھمین معنی دوم نام این پادشاه  یا وجود خود قبیلھً اسب پروران میتانی بوده کھ بعداً ھیکسوسھا .  داده اند
فرزند  مرد کشتی ( یعقوب بریس را فرعون مقدم یا متأخر بر ساالت/جالب است کھ نام شاه. نامیده اند پادشاھان شبانرا 

. تورات یعنی پدر یوسف کنعانی مصر می باشد یعقوبقید نموده اند کھ بھ وضوح مأخذ  و منشأ نام ) گیر  و نیرومند
ھم قرار گرفتھ چھ نام پسر و جانشین کشورگشای این شاه سر  ایبال پی ال اولبھ جای ابراھیم مسلم بھ نظر می رسد کھ 

بھ ) خدای جنگ و رعد کھ برایش کودک قربانی میشده عدادفرزند باز یافتھ توسط ( دومایپیک عداد یعنی  سلسلھ  اشنونھ
در آغاز  باب . ابرام بسیار شبیھ می باشد/پسر ابراھیم) شاد(اسحقتورات یعنی صورت عبری نام  ایشاکنام و نشان 

شنعار   ، َملِك امرافل  شد در ایام  و واقع:"یم چھاردھم سفر پیدایش تورات  در عھد منسوب بھ  ابراھیم  می خوان
اریک دین ایلی پادشاه آشور (اَالّسار ، َملِك ،و اریوك)پیش ازمیالد 1792 -1750حمورابی پادشاه آموری بین النھرین (
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، و ) پیش از میالد -1160 -کودورکوکومل حدود سال (  عیالم  ، و َكُدرالُعمر، َملِك)1309-1298در حدود سالھای 
پیداست کھ از این میان تنھا امرافل ." قبل از میالد1382 - 1342تودھالیاس پادشاه ھیتی سالھای  (ھا  اّمت  ، ملك تدعال

تورات  ناحوربراین اساس نام . معاصر بوده است) 1790 -1761(ایبال پی ال دوم یعنی   با ابراھیم تاریخی) حمورابی(
در ساللھ شاھان اشنونھ بوده  ایزد ماهیعنی محبوب  نرام سینّجد ابراھیم مطابق با   در مقام) منّوربھ زبان آرامی یعنی (

نشانگر ) عبری، ابرامی یا تھدید کننده درخشان" = دور دست" پرستنده درخشنده( اشنونھجالب است کھ نام .  است
است کھ بھ تفسیری مطابق نام ) دهایزد تھدید کننده و دستگیر کنن( تیشبیکیعنی ) اشنوناکیھا( اشنونھ ایھاخدای ملی 

یعنی ) ایزد رعد وبرق ھمسایگان کاسی شرقی مردم اشنونھ ھودھایا  ھوتھا(یعنی ایزد رعد و برق یھود است  یھوه
منشأ ( جھوتیگرچھ نام ایزد مصری . ھمان خدایی کھ در رابطھ با موسی سبب فروزان شدن بوتھ در کوھستان میشود

خود بھ وضوح نشانگر نام صحرای سینا و ) ایزد ماه مصری؛ ریشھ نام یھوه" (آاه"ھمچنین و ) مصری نام یھوه و یھود
بھ نظر میرسد حملھ حمورابی بھ اشنونھ باعث مھاجرت بزرگ یھود بھ سوی شرق و . ماه پرستی یھودیان می باشند

را می توان  مانناو   آرما، کاکاشدر ارمنستان ھم نظیر صحرای سینا ماه پرستی رواج داشتھ و نامھای . غرب شده است
. بھ شمار آورد ولی این مردم از تبارھای غیر سامی، قفقازی و ھندواروپایی بوده اند سرزمین پرستندگان ایزد ماه

اما جالب است کھ در . ھم در اصل خود ماه یعنی ایزد این کوه مراد بوده است سفینھ کوه آرارات/کشتیبنابراین مراد از 
سھ نام مربوط بھ .  است سرور ماهبھ معنی شھر ) نانا-در ھیئت اش( اشنونامترادف  با اور کلمھ تو اورارنام سامی 

مربوط بھ سھ پادشاه اشنوناکی قدیمیتر در  سده اول ) راه(ھاران و ) داغ( ناحورو ابراھیم شیخ االنبیاء تثلیث برادران 
 عبدی اراهو ) ّشداد -آذر= دارای نور گدازنده( نور اھوم، )پیر علما(بیاللمھ ھزاره دوم پیش از میالد یعنی بھ ترتیب 

بھ عقیده برخی از دانشمندان مصنف مجموعھ قوانینی بھ زبان نوراھوم جانشین  بیاللمھ.  می باشند) بنده راه و طریقت(
م شیخ پس ابراھی. اکدی است کھ دو قرن پیش از عھد حمورابی تدوین شده، ولی نکات مشترک بسیاری با آن دارد

رب النوع ( تیشبیکفرمانروایان اشنونھ خود را خادمان . ذکر شده است) آذر( آزراالنبیاء در قرآن بھ درستی خلف 
کھ پدر ) نانا( ایزد ماهو ھمچنین ) ایزد دارو و درمان( نینازوبھ شمار آورده اند و ضمناً  معابد خود را بھ ) توفان و رعد

در اصل یعنی ( ایلیای تشبیدر تورات بھ صورت  تیشبیکنام .  داده بودند ایزد رعد بھ شمار می رفتھ، اختصاص
بھ صورت یکی از انبیای معروف برجای مانده و یکی از اسفار تورات بھ وی اختصاص یافتھ ) خدای طوفان و رعد

خود نام . ین استنام  پدر توراتی ابراھیم یعنی تارح ایزد توفان و رعد نیز متعلق بھ ھمین ایزد خاص این سرزم. است
بھ نظر میرسد نام سومری . می باشد مردم منسوب بھ ایزد نجات و رستگاریبھ معنی  اشنونھ ایمترادف با نام  یھود

در اساس بھ معنی دیار سمت بر آمدن خورشید و گرما گرفتھ   توپلیاشھمچنین معادل نام کاسی جایگزین آن  اشنوناک
                                                                                                                                         .           شده است

2nd INTERMEDIATE 
PERIOD 1640-1532 
15th Dynasty (Hyksos).  
Salitis;  Sheshi; 
Khian (Swoserenre') 
Apophis c. 1585-1542 
('Awoserre'  and others) 
Khamudi c. 1542-1532 
16th Dynasty  
Minor Hyksos rulers, contemp- 
orary with the 15th Dynasty 
17th Dynasty 1640 - 1550  
Numerous Theban kings; 
numbers give positions in the  
complete list 
Inyotef V c.1640-1635 
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(Nubkheperre') 1 
Sebekemzaf I (Sekhemre'- 
wadjkha'u) 3; Nebireyeraw 
(Swadjenre') 6; Sebekamzaf II 
(Sekhemre'-shedtawy) 10; Ta'o 
(or Djehuti'o) I (Senakhtenre') 13; 
Ta'o (or Djehuti'o) II 
(Seqenenre') 14  
Kamose c.1555-1550  
( Wadjkheperre') 15 

ایت پادشاھی بین النھرین، اشنونھ  بھ عینھ نقل میشود جالب فھرست پادشاھان اشنونھ با اطالعاتی مربوط بدانھا از س
ایزد "بھ معنی تجلیل شده (سین کھ  مرکب از  نام  سیلّی سیناست کھ در شمار پادشاھان آنجا نام دیگری ھم تحت نام 

ھر بھشتی ش(= اشنونھمی باشد، دیده میشود و جالبتر اینکھ نامھای سھ گانھ مربوط بھ فرمانروایان ") جھوتی= ماه
دست نشاندهً (شولیجیا کھ بانی معبد بھ شمار آمده، ) کوھستانی، نگھبان( ایتوریایعنی ) صلح ابدی، ادن اصلی تورات

، ) عزیز( داودبھ ترتیب با پادشاھان اساطیری معروف عبرانیھا یعنی ) دارای صلح خدایگانی( ایلشو ایلیاو ) خدا
را ھمچنین می توان در  اشنونھخود نام . مطابقت دارند) مرد صلح (یمان سلو ) ترفیع یافتھ از سوی خداوند( شائول

. گرفت عبرانیان و یھودیعنی مترادف خود نام  کنار زندگی کنندهزبان عبری بھ معنی مردم در کنار حرکت کننده یا در 
توپلیاش را بعدآً  )خشندهمنسوب ایزد دور(اشنونھ  البد بر ھمین پایھ بوده  کھ ایرانیان باستان  قسمت غربی والیت 

تورات ھم بھ ) عدن( ادنبھشت . می نامیده اند ناحیھ کنارییعنی  پارسواو ) سرزمین سمت بر آمدن  گرما و نور(
:             می نامیده اند) رود باغ بھشتی( ایدیگناگواھی تورات ھمین ناحیھ کنار رود دجلھ بوده کھ سومریان و اکدیان   

CITY STATE OF ESHNUNNA 

The minor city of Eshnunna (modern Tell Asmar) was situated in the Diyala Valley to the 
north-east of Sumer itself, but it was still very much a part of Sumerian culture and 
civilisation. Occupied from circa 2900 BC, it was never a significant power during Sumerian 
times, but in the period of Ur's Third Dynasty it was a well-attested city and capital of one of 
Ur's provinces with the same name. As Ur headed towards collapse, the city (which is not 
mentioned in the king list) gained an independent dynasty of its own. Its kings, some of 
whom bore Elamite names, may even have been united with Assyria for a time, and were a 
threat to later Babylonian hegemony. 

Although information on the kingdom is sparse, a historical framework for Amorite 
Eshnunna can be pieced together from building inscriptions, year dates, letters, and seal 
inscriptions both from Eshnunna and elsewhere. There were apparently twenty-eight kings 
between 2065 - 1762 BC although six are missing from this list.   

fl c.2030 BC Ituria Governor? under Ur. 

 Ituria, a city leader, builds a temple for his divine overlord, Shu-Sin of Ur. 
Soon afterwards a palace is attached to this. 

fl c.2026 BC Shu-ilija / Ilshu-Ilia Son. Claimed the independent kingship 
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of the city. 

c.2026 BC Eshnunna breaks away from the control of Ur during the second year of 
Ibbi-Sin's reign. Shu-ilija maintains good relationships with Ishbi-Erra of 
Isin as does his successor. However, the succeeding kings drop the title of 
king to use the lesser one of 'énsi' (governor) or 'ishshakum' insisting that 
the kingship of the state belongs to the city's god, Tishpak. 

fl c.2010 BC Nurahum / Nur-Akhum Received help from Isin to win a battle 
against Subartu. 

 Kirikiri Bore an Elamite name. 

 Bilalama Bore an Elamite name. 

 Eshnunna appears to maintain close contacts with Elam, although it seems 
not to have been conquered by the Elamites. 

 Ishar-Ramashshu  

fl to c.1940 
BC 

Usurawassu / Usur-Awasu  

 The city is sacked during the time of Usurawassu, possibly by Anum-
muttabbil of Der, and may be temporarily subject to that city. Little is 
known about the subsequent nine rulers. 

 Abimadar Not on all lists. 

 Azuzum  

 Urninmar / Ur-Ninmar / Ur-
Ninkimara 

 

 Urningishzida / Ur-
Ningizzidda 

 

 Ipiqadad I / Ibiq-Adad I  

 Abdi-Erah  

 Shiqlanum  

fl bef c.1895 
BC 

Sharrija / Sharria  

 Belakum / Belakim  
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 Warassa  

fl c.1870 BC Ibalpiel I Reigned for at least ten years (from a 
seal impression). 

 Eshnunna seems to flourish again, perhaps due to the decline of Isin and 
Larsa from the middle of the century. Ibalpiel re-adopts the title of king, 
perhas in recognition of the fact that there is no longer a single 'kingship of 
Sumer and Akkad' to which to defer. 

c.1862 - 1818 
BC 

Ipiqadad II / Ibiq-Adad II Son. Assumed divine status - practice 
copied by all successors. 

 Ipiqadad pursues an expansionist policy. The previously independent 
minor cities of Nerebtum (modern Ishcali), Shaduppum (Tell Harmal), and 
Dur-Rimush (location unknown) are all incorporated into the state. 

fl c.1830 - 
1815 BC 

Naramsin / Naram-Sin Son. Also king of Assyria, probably by 
conquest. 

 Naramsin extends Eshnunna's territory considerably into northern 
Babylonia at a time when the small kingdom based at Babylon can do little 
more than defend its own walls, and apparently also temporarily conquers 
the Assyrians at Ashur, as well as the small state of Ekallatum. 

 Dannum-tahaz Son? May have ruled briefly after 
Ibalpiel II. 

c.1808 - 1780 
BC 

Dadusha Son of Ipiqadad II. 

c.1780 BC The kingdom of Upper Mesopotamia turns on its recent ally and seizes 
Nerebtum and Shaduppum, although these and more are quickly taken 
back upon the death of Shamshi-Adad in 1766 BC. 

c.1779 - 1765 
BC 

Ibalpiel II / Ibal-pi-El II Son or grandson. One of the major 
leaders of this period. 

c.1776 BC The kingdom of Upper Mesopotamia is attacked simultaneously by 
Yamkhad and Eshnunna, leading to its disappearance and a general 
restoration of the old order. 

c.1766 BC Eshnunnan troops take part in the siege of Razama by Atamrum of 
Andarig, but Ibalpiel hurries to assist Razama, collecting troops and a 
battering ram from his governor in Qattunan on the way. The Razamans 
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manage to repel Atamrum before he arrives, so he returns home. 

c.1764 - 1762 
BC 

Silli-Sin  

c.1764 BC Eshnunna had been forming ties with Mari in the face of Babylon's 
growing power, but as part of a coalition which attempts to invade 
Babylonia the city is defeated and crushed by Hammurabi. 

c.1762 BC The Babylonian Empire captures the only remaining political power to 
oppose them when they take Eshnunna, inheriting well-established trade 
routes and economic stability, and ending 250 years of Eshnunna's 
independence. 

c.1756 BC There is evidence that just four years after its supposed capture, the entire 
town is ravaged by a terrible flood. After that, the city only rarely appears 
in cuneiform textual sources, reflecting a probable decline and eventual 
disappearance. 

 Iqishi-Tishpak Descendant of Naramsin? Vassal of 
Babylon? 

? - c.1736? 
BC 

Anni Killed in Babylon. 

c.1741 - 1736 
BC 

One of Eshnunna's last notable acts is to side with Rim-Sin II of Larsa in 
his revolt against the Babylonian Empire. Anni is captured by the 
Babylonians and is strangled. The city is destroyed. 

بوده اند بھ مقابلھ نام اشنونھ ھمان مردم سامی شھر و والیت سامی نشین ) مھاجرین( عبریبر این اساس کھ مردم 
می دانیم کھ مردم حکمران اشنونھ سرانجام در مقابل . کشیده میشویم نینازوسلیمان با ایزد مخصوص شھر اشنونھ یعنی 

و سرانجام در اتحادیھ ای ) میتانی-کشور ھوری(ر بھ مھاجرت بھ سمت شمال ھجوم بی امان حمورابی از جنوب مجبو
اتحادیھ قبایل ھیکسوس، پادشاھان (از ایشان بھ سمت فلسطین رفتھ اند و از آنجا با ترکیبی از قبایل آموری و ماری 

-اِ "شھر اشنونھ بھ نام  پرستشگاه نینازو در. بھ مصر سفلی ھجوم برده و یک قرن و نیم آنجا را تصرف شده اند) شبان
و حتی بیشتر از آن بھ بھ خدای محلی رقیب  اشنونھآنجا بعد از فرار بزرگ مردم . خوانده میشد) معبد پاک" (سیکیل

بھ معنی  اشنونھخود نام . تخصیص یافتھ بود) اسحق=ایشاک-آّشور -مردوک(خدای اژدھاوش رعد  تیشپاکوی یعنی 
و ) مرد صلح و رستگاری(و سلیمان ) سرور شفابخش( نینازویادآور نامھای  بھ وضوح شھر سرور نجات و رستگاری

ایزد رعد و ( یھوهو یھود در واقع خود نامھای . عبرانیان است -یھودخاستگاھی ) شھر صلح و سالمتی( اورشلیمشھر 
ایزد ھوری رعد و برق و ) عبری یعنی شفا و شادی و تجدید قوا دھنده یھودو( نینازوباید اشاره بھ ایزد سومری ) برق

مرکب از نام ھمین خدای بزرگ دیگر ) ایزد رعد اژدھاوش( یھوه صبایوتبراین اساس نام . بوده باشند تیشپاکیعنی 
قرار ) سرور منجی و شفابخش( نینازو بوده کھ در نقطھ مقابل) اایزد اژدھاوش رعد و جنگ( تیشپاکیعنی  اشنونھ

بھ  انلیل، یعنی نینازواز ترجمھ یکی از القاب پدر ) عزیز و گرامی(یعنی داود در واقع نام پدر سلیمان . داشتھ است
بھ نظر میرسد قھرمانیھای منسوب بھ داود نھ از . بر خاستھ است) شخص بسیار محترم و گرامی" (میر-آ-نون"صورت 

بر خاستھ ) ی بنیھ کاملجنگجوی دارا( نینورتاخود انلیل بلکھ از روایات مربوط بھ پسر جنگاور و پھلوان وی یعنی 
" دیوی کھ با سنگھایش بھ بازو"است یعنی آساگ با  نینورتابا جنگ ) تودهً انباشھ بزرگ( جلیادو  داودجنگ . است
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نین خورساگ، مادر ( ھاجرو ) نینورتا( اسماعیلصحنھً این موضوع اساطیری بھ صورت سنگ اندازی . میکند
 .کھ اجرا میشودھمھ سالھ در م) آساگ( شیطانبھ ) نینورتا
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 عبدهللا بن سالم ھمان سلمان فارسی است
 

مکھ مروه در در  عجمیو  مسیحینامی نام می برند کھ دکھ داری ) گبر، زرتشتی( جبردر احادیث کھن اسالمی از 
 :بوده است و مصاحب و معلم محمد پیامبر اسالم بھ شمار می رفتھ است

 جبربھ محمد خبر میدھد کھ احادیث نام وی را ) ایرانی(از شایعھً تعلیم قرآن توسط فرد عجمی  ل قرآنسورهً نح103 ۀآی 
از صرفاً محمد پیامبر اسالم منکر این رابطھ تعلیمی با آن عجمی نشده ولی . آورده اند سلمان فارسیو یا ) گبر، مغ(

در حالی کھ زبان » ین آیات را انسانی بھ او تعلیم میدھدا«:ما میدانیم کھ آنھا میگویند:"برای توضیح افزوده است کھ 
مطابق تفسیر ". زبان عربی آشکار است) قرآن(است، ولی این ) غیرعربی(= عجمیکسی کھ این را بھ او نسبت میدھند 

 لیمنعیرااز عبدہلل بن مسلم حضرمی آمده کھ خاندان او را دو غالم بود از اھل «: طبری اصل ماجرا از این قرار است
 جبریکی را یسار، دیگری را ]. نادرست کلمھ عیر بھ کودک ۀترجم[کھ ھر دو کودک بودند ] یعنی از کاروان یمن[
گاھی کنار ایشان می ) ص(و پیامبر خدا] یعنی از ایرانیان مسیحی یمنی بودند[این دو تورات میخواندند . مینامیدند) گبر(

در پاسخ اتھام ایشان خداوند تعالی ! ند تا چیزی از آن دو کودک بیاموزدنشست، کافران قریش گفتند، محمد آنجا مینشی
در حالی کھ زبان کسی کھ این » این آیات را انسانی بھ او تعلیم میدھد«:ما میدانیم کھ آنھا میگویند:"این آیھ را نازل نمود

تفسیر طبری، ذیل (» "ستآشکار ا زبان عربی) قرآن(است، ولی این ) غیرعربی(= عجمیرا بھ او نسبت میدھند 
 ).، سورۀ نحل103آیۀ

سلمان معروف بھ ) در اصل سلمان بن سالم( سلمان بن اسالم یا عبدهللا بن سالم بن حارثباید ھمان ) گبر(جبر این 
ابنای احرار، ( ایرانیان یمنیگواه انتساب وی  بھ  یمنیبا قبایل  مدائنزیستن سلمان در محل فرمانروایش . باشد فارسی

در واقع خانواده (از این رو ھم بوده کھ محل مھاجرت او . است) جملھ محکومین مسیحی سابق زندانھای انوشیروان از
اآلثار «ابوریحان بیرونی در  .متفاوت ذکر شده است) از مقصد اصفھان، شیراز، خوزستان(از جنوب ایران ) ویپدر 

از زبان  عبدهللا سالمپسر  سالماست کھ  انجیلینام » ) المسب( انجیل سبعین«: نویسد می» الباقیھ عن القرون الخالیھ
بھ ھم رسیده اند کھ گواه صادقی  سلمان فارسیو  عبدهللا سالمدر این گفتھ ابوریحان بیرونی . است نوشتھسلمان فارسی 

ابن ھشام،  در سیره(خبر ابن اسحاق  جبرجالب است کھ ضحاک مفسر نام دار بھ جای . بر این ھمانی بودن ایشان است
گبر، ( جبررا معلم پیامبر اسالم ذکر کرده است کھ نشانگر مطابقت  سلمان فارسی) 7/648، تفسیر طبری،2/43

                                             .                                                                               است عبدهللا بن سالمو  سلمان فارسی، شریح حارث کندی یمنی قاضی، )ایرانی
                                         

، پایگاه 87شماره  - 1380آبان » گلستان قرآن«صاحب علم الکتاب را از  عبدهللا بن سالماین مطلب جالب در باب 
                                                                  :                                          مجالت تخصصی نور می خوانیم

نسبتاً   اختالف  محققان  در بین.  در نزد اوست  الکتاب علم  کھ  است  شده  اشاره  کسی  بھ  مائده  سوره 43  از آیھ  در قسمتی
                                                           .                    کیست  شخص  این  اینکھ  وجود دارد، در خصوص  زیادی

.                       قرار دھد  کند و مورد ارزیابی  را مطرح  رأی  ، سھ مختلف  آرای  از میان  کوشیده  نویسنده  مقالھ  در این  

).                      42رعد، (»  الکتاب  علم  عنده  و من  و بینکم  شھیداً بینی  باہلل  کفی  مرسالً قل  کفروا لست  الذین  و یقول«  

  و رسول  ای نشده  پروردگار فرستاده  تو از طرف  کنند کھ ورزند، ادعا می کنند و کفر می می  را کتمان  حق  کھ  کسانی
منظور   این  برای  اوست  سویاز   من  رسالت  خدا کھ  و گواھی  آگاھی: کھ  بگوی  تو نیز در جواب.  او نیستی) پیامبر(

 .                                                                   باشد در نزد او می  الکتاب علم  کھ  کسی  آن  و نیز گواھی  است  کافی

93 

 



  ، چھ نزد اوست  الکتاب علم  ھک  مراد از کسی  کھ  است  این  اند، بررسی پرداختھ  آن  بھ  دانشمندان  کھ  آیھ  بحث  ترین محوری
مورد نظر،   در آیھ  منظور از کتاب  گردد کھ برمی  این  ، بھ مختلف  در دیدگاھھای  اختالف  و عمدتاً ریشھ  است  کسی

         :                         خواھد شد  نیز داده  و توضیحاتی  شده  عرضھ  رأی 3،  مختلف  آرای  ، از میان در ادامھ.  چیست

:                                                                                    است  سالم  بن  ، عبدهللا الکتاب  علم  منظور از دارنده  

از واجد  فلذا مراد. باشد می  و انجیل  تورات  یعنی  پیشین  آسمانی  ، کتب منظور از الکتاب  نظر، معتقدند کھ  این  صاحبان
  آسمانی  را در کتب)  ص(پیامبر  ھای نشانھ  باشند کھ می  سالم  بن  عبدهللا  ھمچون  و افرادی  کتاب  اھل  ، دانشمندان الکتاب علم

  قو صد  حقانیت  بھ  یھود بود کھ  از علمای  یکی  سالم  بن  گویند عبدهللا می. شدند او می  بر حقانیت  بودند و گواه  دیده  پیشین
  است  شده می  تلقی  او مھم  بود، طبیعتاً گواھی  کتاب  اھل  برجستھ  از عالمان  داد و چون می  گواھی)  ص(پیامبر  رسالت
خدا   و گواھی  ، آگاھی دیدگاه  این  بر اساس. کرد می  امر اذعان  این  بھ  تورات  دھی آدرس  آن  بر اساس  کھ  بویژه
  و شھادت  باشد و گواھی  معنوی  و پشتوانھ  بخش آرام  توانست بود می  اتھام  در معرض  کھ )ص( پیامبراکرم  شخص  برای
  و نھایتاً صدق  موعود آخرین  و منتظران  قبل  پیامبران  بھ  مؤمنین  گشا باشد برای راه  توانست نیز می  کتاب  اھل  عالم  یک

  مریم  ابن  عیسی  و اذ قال(  صف  از سوره  ششم  مجید در آیھ  قرآن  تصحیح  طبق  کھ  در جایی).  ص(محمد  حضرت  ادعای
  وعده...) احمد  اسمھ  بعدی  من  یأتی  و مبشراً برسول  التوریة  من  یدی  مصدقاً لما بی  الیکم  هللا  رسول  انی  اسرائیل  یا بنی

بودند،   آگاه  و وعده  مژده  این  بھ  آنھا نسبت  عتاً، عالمانبود و طبی  آمده  پیشین  پیامبران  در تعالیم) ص( ظھور پیامبر اکرم
 .                                                                                است  و مورد نظر قرآن  نظر آنھا کامالً مقبول  لذا اعالم

  دیگر نیز بھ  در مواضع  هللا و رسول  قرآن  بلکھ.  نیست  آیھ  این  ، منحصر بھ کتاب  اھل  عالمان  سخنان  استناد بھ  موضوع
  فی  کنت  فان:  است  آمده  یونس  سوره 94  در آیھ  جملھ  من. کند آوردند، استناد می  ایمان) ص(پیامبر  بھ  متعھدانھ  کھ  ایشان
  ھر گاه  پس(  الممترین  من  فالتکونن  ربک  من  لحقا  لقد جاءک  قبلک  من  الکتاب  یقرؤون  الذین  فسئل  مما انزلنا الیک  شک
از   کتاب  ھمانا این  کھ  بپرس  کتاب  خود علماء اھل  از پیشینیان  داری  در دل  تو فرو فرستادیم  بھ  از آنچھ  و ریبی  شک

  عالمان  شود، صراحتاً سخن می  دیده  طور کھ ھمان).  دھی  راه  در دل  نباید شک  آن  و ابداً در حقانیت  تو آمده  خدای  جانب
  دھم  آیھ  را در بردارد، بگذریم  از مصداق  وسیعتری  جنبھ  کھ  آیھ  از این.  است  و استناد قرار گرفتھ  مورد توجھ  کتاب  اھل

  بھ  و کفرتم  عندهللا  من  کان  ان  ارایتم  قل: فرماید می  دھد آنجا کھ قرار می  تر مورد توجھ را جزئی  ، مسألھ احقاف  از سوره
خدا باشد   از جانب  بگو، اگر قرآن(الظالمین   القوم  ال یھدی  هللا  ان  و استکبرتم  فامن  مثلھ  علی  اسرائیل  بنی  و شھد شاھد من

شما تکبر   آورد ولی  داد و ایمان  شھادت  بدان  اسرائیل از بنی  یکی  کھ  کنید، در صورتی می  نیاورید چھ  ایمان  آن  و شما بھ
  بن  عبدهللا  ھمان  یھود یعنی  ، دانشمند معروف اسرائیلی شاھد بنی  این   .)کند نمی  را ھدایت  ورزید، خداوند ستمکاران می

  هللارعد عبد  سوره 43  را در آیھ  الکتاب علم  واجد و حامل  کھ  از دانشمندان  بسیاری  را حتی  نزول  شأن  این. باشد می  سالم
 .است  در مورد وی) 10  احقاف(اخیر   آیھ  اند کھ کرده  دارند و اذعان  دانند، قبول نمی  سالم  بن

اگر   کھ  طوری  دارد بھ  زیادی  و ھمسانی  ، نزدیکی بحث  محوری  با آیھ  آیھ  این  شود محتوای می  مالحظھ  طور کھ ھمان
نیز   الکتاب علم  منظور از دارنده  بگیرد کھ  نتیجھ)  احقاف  سوره 10  آیھ  نزول  شأن  بھ  با توجھ(  تطابق  بخواھد از این  کسی

در مورد   منظور از الکتاب  کند کھ  بتواند اثبات  کھ  شرطی  ، بھ گرفت  بر وی  شود ایراد جدی ، نمی است  سالم  بن  عبدهللا
  ھستی  حقایق  حاوی  کھ  کریم  و یا قرآن  محفوظ  و لوح  آفرینش  بکتا  باشد و نھ  و انجیل  در تورات  مندرج  مذکور، مطالب

در   سالم  بن  عبدهللا  کھ  در حالی  است  رعد مکی  سوره:  کھ  است  اند این گرفتھ  دیدگاه  این  بھ  کھ  ایراداتی  از جملھ .است
  آیا من: کردند  از او سؤال  وقتی  کھ  شده  جبیر نقل  بن از سعید.  را پذیرفت)  ص(پیامبر  ادعای  و صدق  آورده  ، اسالم مدینھ
  بھ  با مراجعھ. است  مکی  سوره  این  کھ  تواند او باشد در حالی می  چگونھ:  ؟ گفت است  سالم  بن  ، عبدهللا الکتاب  علم  عنده
دیگر معتقدند   بسیاری  آن  و در مقابل  است  و رأی  گزینھ  رعد، یک  سوره  بودن  مکی  موضع  کھ  یابیم موجود در می  منابع

با   از مفسران  بعضی  کھ  اینجاست  جالب. دانند می  مزبور را نیز مرتفع  اشکال  باشد و در نتیجھ می  ، مدنی سوره  این  کھ
را با   اشکال  بعضاً این  کھدانند، ھرچند  می  سالم  بن  را، عبدهللا  آن  دھم  آیھ  نزول  ، شأن احقاف  سوره  بودن  مکی  قبول
                       .                                                                                                                            کنند می  ، حل دھم  آیھ  کردن یاد  مدنی
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 ی، اساس تاریخی مھدی موعود استیحیی بن عمر،علوی انقالبی عھد تولد حسن عسکر
 

المھدی قائم ابوالحسن یحیی بن از داستان زندگی  مھدی موعودپنج موردی کھ نشان میدھد اسطوره : خالصھ مطلب
 :گرفتھ شده است حسن عسکریپیش از تولد  عمر علوی انقالبی

بودن مھدی آبادگر و معمر بودن و  جاودانیمطابق ) آبادگر یا معمر(و عمر ) جاودانی(یعنی زنده می ماند  یحیی -1
: " بنا بھ ابن اثیر و مسعودی بعضی از اصحابش شکست او را نپذیرفتند و گفتند .موعود شیعیان اثنی عشری می باشد

می باشد و در ) زرتشتیان یعنی استوار دارنده آیین داد و عدل استوت ارتھ(=المھدی القائم او کشتھ نشد و او است کھ 
 ."واھد کردآینده قیام خ

شاخھ زید بن علی حسین بن علی ابی طالب است کھ حماسھ قیام مساوات طلبانھ او در سمت کوفھ  خاندان علویاز  -2
 .در عھد حسن عسکری زنده و محبوب شیعیان علوی بوده است

انست بھ مھدی او بھ سادگی نزد ایرانیان علوی سمت کوفھ می تو") ر"پدِر حسن، بھ کسِر ( مھدی ابوالحسنِ کنیھ  -3
 .تعبیر و تفسیر گردد") ر"پد۫ر حسن، بھ سکون (پسِر حسن 

را چنانکھ در نامھای شاخھ کارون  شاھیکوفھ بھ قتل رسیده است و نام  شاھیدر منطقھ  مھدی قائم ابوالحسن -4
لذا این  .شاھد ھستیم صورت عربی نام ایرانی چاھی بھ شمار رفتھ است )چاھور(چاھوو  )شاھور(شاھو موسوم بھ 

 منطقھ چاھیشده است از ھمین فقره تاریخی قتل موعود شدن یحیی در  چاه قایمدر  مھدی قائمگفتھ کھ اصرار دارد 
 . عاید گردیده است

خود را بر  مھدی موعودفرزندی نداشتھ است و نواب اربعھ داستان  حسن عسکریمطابق تواریخ اسالمی معتبر  -5
ساختھ اند کھ در عھد ایشان  )چاھی(شاھی در منطقھ  الحسن یحیی بن عمر علویمھدی ابواساس واقعھ قتل حماسی 

یعنی داستان مھدی موعود پایھ و اساسی دیگر داشتھ است کھ توسط نواب . ھنوز داستانی معروف و محبوب بوده است
 .قرار گرفتھ است جای خالی فرزند حسن عسکریاربعھ بدین شکل در آمده و در 

ن است وقتی در سر کار متوجھ آن شدم بھ خانھ برگشتم و با وجود خستگی جسمانی با عجلھ و شتاب متن مقالھ کھ ھما
 :آن را فراھم کردم

با قیام مھدی موعود پیوند اساسی دارد چون معنی نام  کوفھدر  یحیی بن عمردر میان قیامھای مھم علویان قیام بزرگ 
ھمراه با ) مھدی منجی معمر= رھبر معمر و آبادگربھ معنی (عمر ند فرزجاوانی و یا  کسی کھ زنده می ماندیعنی  یحیی

پدر حسن کھ می توانست در نزد ایرانیان کسی کھ پدرش حسن است (ابوالحسن و کنیھ اش یعنی  وی مھدیعنوان 
وی  مردمیو  قیام حماسینشان میدھد کھ نام و نشان و )) پسر حسن((در حالت تفسیر معکوس ایرانی آن ) مفھوم گردد

تاریخی عھد تولد   امام مھدیاین . اساسی ترین نقش تاریخی را داشتھ استموعود  مھدیدر  پیدایی باور اسطوره ای 
قیام مردمی نیرومندی در کوفھ را بھ عمل  بوده است و از شاخھ دیگر خاندان حسین ابوالحسنحسن عسکری، ملقب بھ 

کھ  گزافی بھزاری  وشیون در واقع . تب با ارزش تر بوده استحسین بھ مرا آورده بود کھ از قیام اشرافی ناموفق
کرده و می کنند در  )شھر مقدس واقع در جنوب شرقی کربال= قادسیھ(کربال ایرانیان ھمھ سالھ برای کشتھ شدگان 

یت ولی ھمین واقع. اساس بھ یاد حادثھ ناگوار شکست و اسارت تاریخی خودشان توسط اعراب در این منطقھ بوده است
شدن کنیھ  نیز نزذ شیعیان بھ نحو ناھنجاری قلب شده است و این فرد تاریخی با واژگون یحییواقعھ کشتھ شدن 

شاھور، چاھو، ( شاھیمنطقھ  ھمان چاهمنظور از  .شده است حسن عسکریوی تبدیل بھ کودک در چاه  ابوالحسن
 بانقیامنابع کھن در این منطقھ از شھری بھ نام . ددر آنجا بھ قتل رسی یحییاست کھ  قادسیھدر نزدیکی ) سرزمین چاه

ابوالفرج اصفھانی بھ صراحت . یاد می کنند ابراھیمبھ عنوان موطن ) شاوی]= فرزند از چاه[محل بیرون کشیده شدن (
یحیى راه كوفھ را پیش گرفت و بھ قصد : "می نامد قتیل شاھیاو را   سبب ذکر کرده و بدین یحییآنجا را محل قتل 

وفھ بھ راه افتاد، وجھ فلس سر راه او آمد و جنگ سختى با او كرد ولى در برابر یحیى تاب نیاورد گریخت ولى یحیى ك
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رسید و در آنجا بھ حسین ابن اسماعیل برخورد و ) سرزمین چاه( شاھىوجھ فلس ھمچنان برفت تا بھ . او را تعقیب نكرد
 .و از دو لشكر آنھا كھ بھ ھم رسیده بود سپاھى نیرومند تشكیل شد با ھم در آنجا بھ استراحت و عیش و نوش پرداختند

در میان آنھا . از آن سو یاران یحیى بن عمر او را وادار كردند تا ھر چھ زودتر بھ جنگ حسین بن اسماعیل برود 
لى پیادگان و مردى بھ نام ھیضم بن عالء عجلى بود كھ با گروھى از خویشان و فامیل خود بھ یارى یحیى آمده بود و

اسبان آنھا بھ علت اینكھ راه زیادى پیموده ، خستھ بودند، و ھنگامى كھ جنگ شروع شد نخستین كسانى كھ فرار كرد 
 .ھمین ھیضم و ھمراھان او بودند

حسین بن اسماعیل این نقشھ را كشیده بود و قبال با ھیضم قرار گذارده بود كھ چون جنگ آغاز شد او و : و گفتھ اند
فرار آنھا بھ خاطر ھمان خستگى و : ولى دستھ دیگرى گفتھ اند.) تا دیگران نیز فرار نمایند(ھان وى فرار كنند ھمرا

 .                                                                                                               رنجى بود كھ در راه دیده بودند

روزى من با ھیضم در جایى بودیم ، سخن از ) پس از قتل یحیى (مان كوفى از پدرش روایت كرده كھ و على بن سلی
جریان كار یحیى بن عمر بھ میان آمد، ھیضم سوگند بھ طالق ھمسرش خورد كھ فرار من طبق نقشھ و دسیسھ اى نبود، 

ھ مى كرد و میان لشكر دشمن مى رفت و بلكھ یحیى در جنگ مردى بى باك و متھور بود بھ طورى كھ یكھ و تنھا حمل
دوباره بازمى گشت ، و من او را از این كار نھى كردم ولى نپذیرفت تا اینكھ یك بار یك تنھ حملھ كرد و من نگاه كردم 

 -ابن عمار .  دیدم در میان لشكر دشمن بھ زمین افتاد و چون دیدم كھ او كشتھ شد با ھمراھان خود از میدان بازگشتیم
ھمین كھ یحیى مشاھده كرد ھیضم از میدان گریخت در جاى خود ایستاد و جنگید تا بھ قتل رسید، و : گوید -حدیث  راوى

سعد ضبابى سرش را جدا كرده بھ نزد حسین بن اسماعیل آورد، و در چھره اش بھ قدرى اثر شمشیر و زخم بود كھ 
                       ."                                        شناختھ نمى شد

کانس با محل سئوشیانت ایرانیان یعنی دریای ) سرزمین چاه( شاھیدر  یحییاز سوی دیگر اساس این واقعھ کشتھ شدن 
مطابق میشده است کھ بنا بھ اعتقادات زرتشتی نطفھ زرتشت کھ تبدیل بھ ) خلیج فارس ،دریای کیش، چاه آب( اویھ

 کورش سومبھ نوبھ خود اشاره بھ ) منجی و سودرسان( سئوشیانتاین . ری میشودسئوشیانت خواھد شد در آن نگھدا
فرمانروای محبوب امپراطوری ھخامنشیان بوده است کھ مقرھای حکومت مردمگرایانھ اش در سمت پارس و بابل در 

اخھ مھمی از  آن و ش) رود چاه( کارونقابل توجھ است کھ در نامھای . بوده است) دریای گود و پست(ساحل خلیج فارس
 :                          بھ ھم می رسند چاهدر ھمین معنی  چاھوو  )شاوی(شاھو ، اسامی عربی و فارسی  چاھویا  شاھو

بن یحیى بن حسین بن زید بن على بن حسین بن على بن ابى )) (یحیى بن عمر((مطابق نویسندگان پورتال راسخون، قیام 
در ایام خالفت  حسن عسکرییعنی عھد تولد )  ھ 250(او در سال . بود)) ابوالحسن((ھ او كنی) : طالب علیھ السالم 

بدنى ، بسیار شجاع و جنگجو، و داراى ) 159(قیام كرد و مردى زاھد، متقى ، عابد، عالم )) كوفھ ((در )) مستعین ((
رفت و زوار را از قصد خود آگاه كرد و او قبل از زیارت قبر امام حسین علیھ السالم ) . 160(بود  محكم و قلبى قوى

                                                                               ) .161(شد و قیام خود را علنى كرد)) كوفھ ((آنگاه داخل 

بھ وى رسیده ) )ترك ھا((و )) متوكل ((برخى از مورخان علت قیام او را تنگدستى و مشقتى مى دانند كھ از جانب 
خبرى را از او نقل مى كند كھ بھ روشنى نشان ))مقاتل الطالبیین ((در )) ابو الفرج اصفھانى ((در حالى كھ ) . 162(بود

مردم را بھ )) كوفھ((او در ). 163(مى دھد او فقط براى رضاى خداوند سبحان، قیام كرده و جز آن ھدفى نداشتھ است 
توده . دعوت مى كرد، عده زیادى بھ او پیوستند و بھ او بسیار عالقھ مند بودند)  علیھمصلوات هللا)) (رضاى آل محمد((

غیر او، كس دیگرى را بھ ))بغداد((برگزیدند، در حالى كھ سابقھ ندارد مردم )) ولى((او را بھ عنوان )) بغداد((مردم 
حسین بن . ((با تدبیر بودند، با او بیعت كردندكھ خردمند و )) كوفھ((جمعى از اھالى سرشناس . والیت قبول داشتھ باشند

فرستاد؛ او ھم پس )) مستعین((براى )) سامرا((با او جنگید و این مرد بزرگ علوى را كشت و سرش را بھ  ))اسماعیل
فرستاد، تا در آنجا نصب شود و مردم مشاھده كنند، اما از ترس مردم چنین كارى صورت )) بغداد((از مدتى آن را بھ 

 ) .                                                                                                        164(فت نگر
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و در  اشك ریختندبرایش  بزرگ و كوچكمى زدند و  مرگش ضجھكھ بھ او داشتند در  عشق و عالقھ اىمردم در اثر 
من نشنیده ام كھ براى احدى : ((مى گوید)) ابو الفرج اصفھانى ((كھ تا آنجا ) 165(سرودند  اشعار زیادىمصیبت او 

 ).))166(عزادارى شده باشد و یا بیش از آن اندازه كھ شعر در مصیبت او سروده شد درباره دیگرى سروده شده باشد
 ).از پور سید آقایی ، جباری ، عاشوری ، حکیم، پورتال راسخون قیام ھای علویان) 6(منبع عصر غیبت (

 :گوید بن عمر مطابق کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفھانی، على بن محمد بن جعفر علوى در رثاء یحیى

 تضوع مسكا جانب القبر ان ثوى
 و ما كان لو ال شلوه یتضوع

 
 مصارع اقوام كرام اعزه

 ابیح الخیر فى القوم مصرع 
 
 .بدن او در آن قبر نبود بوى مشك نمى داد قبر یحیى بوى مشك مى دھد چون او در آن آرمیده ، و اگر. 1

 . آرامگاه مردانى بزرگوار و عزیز در میان آنھا آرامگاه یحیى آشكار است . 2

 :و نیز در رثا او گوید

 فان یك یحیى ادرك الحتف یومھ
 فما مات و ھو كریم

 
 :و مامات حتى قال طالب نفسھ 

 سقى هللا یحیى انھ لصمیم
 

 س نفسھفتى آنست بالروع و البا
 و لیس كمن القاه و ھو سنوم

 
 فتى غرة للیوم و ھو بھیم

 و وجھ لوجھ الجمع و ھو عظیم
 

 لعمرى ابنة الطیار اذنتجت بھ
 لھ شیم ال تجتوى و نسیم

 
 لقد بیضت وجھ الزمان بوجھھ
 و سرت بھ االسالم و ھو كظیم

 
 فما انتجت من مثلھ ھاشمیة
 و ال قبلتھ الكف و ھو فطیم 

 

 .در آن روز بھ سراغ یحیى آمد و در حال بزرگوارى از این جھان رفت اگر مرگ . 1

 .خدا یحیى را سیراب كند كھ مردى پاك و بزرگوار بود: و از این جھان نرفت تا وقتى كھ حتى دشمنانش گفتند. 2
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 .جوانمردى كھ جانش بھ سختى و ھراس مانوس گشتھ بود و مانند مردان حیلھ گر نبود.3

 .روشنى روزھاى تار مى بود و نیز بزرگ ھر انجمن و شخص بزرگوارى بودجوانمردى كھ . 4

قسم بھ جان خودم كھ مادرش فرزند جعفر طیار، ھنگام كھ او را در شكم داشت داراى خصالى بود و بوى خوشى . 5
 .داشت كھ ناخوش داشت در آنجا باشد

را بھ وجود او خشنود نمود و فرزند او خشم  راستى كھ چھره روزگار را مادرش بھ چھره او روشن كرد و اسالم. 6
 .خود فرو برنده بود

منبع تارنگار . (ھیچ زن ھاشمى مانند او را نزایید، و ھیچ دستى مانند او را پرستارى نكرد تا از شیر بازگرفتھ شد. 7
و کشتھ نشد و او است ا: " بنا بھ ابن اثیر و مسعودی بعضی از اصحابش شکست او را نپذیرفتند و گفتند). دوران -غدیر

 ."می باشد و در آینده قیام خواھد کرد) زرتشتیان یعنی استوار دارنده آیین داد و عدل استوت ارتھ(=المھدی القائم کھ 

کرده بود و ھمچون  » محمد الرضا من آل« در تھیھ خروج خویش دعوت بھ بن زید حسن ھم مثل) قتیل شاھی(یحیی  
  :سنت وی در بیعت، غیر از الزام تمسک بھ کتاب و

  اقامھ عدل،

  اعانت مستضعفان و

  نصرت اھل بیت را

 :ت پژوھشکده باقر العلوم بھ عینھ نقل می نمائیماز سای یحیی بن عمردر اینجا مطالب کاملی را در باب 

 سلطانی مقدم سعیده  : نویسنده عمر،  قیام یحیی بن  :  عنوان
 متوكل تاریخ، یحیی بن عمر، عمر بن فرج، كوفھ، زیدیھ، مستعین خلیفھ عباسی،  :  كلمات كلیدی

در  ]1[.بود" ابوالحسن"، کھ کنیھ او "یطالبیحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن اب"
 ]2[.در کوفھ قیام و ظھور کرد. ق.ه 249سال 

متوکل دستور . ، حاکم خراسان او را دستگیر کرد"عبدهللا بن طاھر. "در خراسان خروج کرد" متوکل"یحیی در زمان 
ھاشم بنی  حاکم مدینھ و سرپرست کارھای " عمر بن فرج"زیرا  ]3[حاکم مدینھ بسپارند؛" عمر بن فرج"داد او را بھ 

 ]4[.نیز بود

یحیی نیز  ]5[.یحیی اوضاع مالی مناسبی نداشت، از عمر درخواست پول كرد؛ اما عمر با او با درشتی صحبت كرد
یحیی بن "عمر جریان را برای متوکل نوشت، متوکل دستور داد، او را در خانھ . پاسخش را داده و بھ او دشنام داد

كارگزار " وصیف"در آنجا با . رفت» سامرا«مدتی در آنجا ماند، تا آزاد شد و بھ  ]6[.زندانی کنند) وزیر خود" (خاقان
  ]7[.ی برای وی تعیین كند؛ اما او نیز با یحیی با درشتی رفتار كرد سامرا دیدار و از او تقاضا كرد كھ مقرر

 :آشکار کردن قیام

آمد و برای زواری کھ در آنجا بودند، )" ع(امام حسین"وقتی کھ یحیی تصمیم بھ قیام گرفت، نخست بھ زیارت قبر 
خواھم، برای احقاق حق برخیزم، ھر کس کھ با من قصد ھمکاری تصمیم خود را آشکار کرد و گفت من اکنون می

  ]8[.دعوت او را پذیرفتند و اطرافش را گرفتند  جمعی از زائران. دارد، آماده شود

 تصرف کوفھ 
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زدند، ای مردم داعی حق را پاسخ دھید و دعوت او می ھمراھانش فریاد. خود شبانھ وارد کوفھ شدندیحیی با ھمراھان  
سپس برای تأمین ھزینھ . بھ دور خود جمع کرد" شعار الرضا من آل محمد"ای از مردم کوفھ را با یحیی عده. را بپذیرید

ھا را باز كرد و زندانیان را رھا كرد و كارگزاران  درب زندان ]9[.المال كوفھ را بھ تصرف خود درآوردنھضت، بیت
 ]10[.كوفھ را از آنجا بیرون كرد

کھ » حمانبنی«سپس بھ محلھ . پولھا را گرفت  ھای حكومتی، نزد آنان بود، رفت و آن آنگاه بھ نزد صرافانی كھ پول
او نیز بھ . رسید والی بغداد " محمد بن عبدهللا بن طاھر"نگام خبر بھ و در این ھ ]11[اش در آنجا بود، رفتخانواده

 ]12[کوفھ فرمانی نوشت و او را بھ جنگ با یحیی بن عمر فرستاد؛» سواد«در " عبدهللا بن محمود سرخسی"عامل خود 
 .شكست خورد و سپاھیان یحیی چارپایان و اموال او را گرفتند" عبدهللا بن محمود"اما 

 ]13[.نیز از او پیروی كردند» زیدیھ«یحیی بھ سوی حومھ كوفھ رفت و گروھی از 

 دستگاه خالفت و قیام یحیی بن عمر

" حسین بن اسماعیل"اش  والی بغداد عموزاده" محمد بن عبدهللا بن طاھر"چون خبر قیام یحیی بن عمر بھ بغداد رسید و 
" خالد بن عمران،"را بھ سوی یحیی فرستاد و گروھی از سرلشگران خود را نیز با او ھمراه کرد کھ از آنجملھ 

چون مردم در دل متمایل بھ یحیی بن عمر . کھ آنھا از روی کراھت پذیرفتند .... ]14[و" وجھ فلس"، "ابوالسناء غنوی"
بھ ھر . گرایش پیدا كنند) ندان ابوطالبخا(ھرگز سابقھ نداشت كھ بغدادیان جز او بھ كس دیگری از این خاندان . بودند

. حسین بھ دنبال ماموریت خود بھ کوفھ آمد و چند روزی در آنجا ماند. پیوستند" حسین بن اسماعیل"حال افراد مزبور بھ 
چندی لشگریان حسین بن اسماعیل با یحیی روبھ روی ھم قرار . آنگاه بھ قصد جنگ با یحیی حرکت کرد، تا بھ او رسید

» بحریھ«ای بھ نام چنان تا قریھاز آنجا کوچ کرد و ھم» قسین «تا آن کھ یحیی بھ قصد . ؛ اما با ھم جنگ نکردندداشتند
احمد اموال دولتی را برداشت و فرار کرد؛ اما . بود" احمد بن اسکافی"پیش رفت، در آن ناحیھ متصدی امور مالیات 

بود بھ جنگ یحیی آمد؛ اما پس از مختصر جنگی تاب مقاومت " رجاحمد بن ف"فرمانده سپاه آن ناحیھ کھ شخصی بھ نام 
  ]15[.نیاورد و فرار کرد

 سرانجام یحیی 

وجھ فلس سر راه او آمد و . بھ راه افتادیحیی پس از جنگ با احمد بن فرج راه کوفھ را پیش گرفت و بھ قصد کوفھ 
رفت و در آنجا بھ  ]16[»شاھی«وجھ فلس بھ . جنگ سختی با او کرد؛ ولی بالخره از یحیی شکست خورد و گریخت

حسین بن اسماعیل آن قدر در آنجا . با او در آنجا بھ استراحت پرداخت. داشت برخورد کھ اردو" حسین بن اسماعیل"
در شاھی  ]17[.رسیده بود، سپاھی نیرومند تشکیل شد از دو لشگری کھ بھ ھم . ماند کھ سپاه و اسبانش تجدید قوا کردند

یاران یحیی وی را تنھا گذاشتند و فرار كردند و یحیی . نبرد سختی میان یحیی و سپاھیان اسماعیل و وجھ فلس در گرفت
محمد بھ این مناسبت جشنی بر پا كرد و مردم . برده شد" محمد بن عبدهللا بن طاھر"در معركھ، كشتھ شد و سرش نزد 

 ]18[.فرستاد" مستعین"ت نزد او آمدند، محمد نیز سر او را بھ درگاه دستھ دستھ برای تھنی

یحیی كھ با جنگ و ستیز ناآشنا بودند، از » زیدیھ«گروھی از : ابن اثیر علت شكست یحیی را چنین ذكر كرده است
و ) از شیعیان و بزرگان"(ھیضم عجلی"خواستند كھ در جنگ كردن شتاب كند و بر این خواستھ خود پا فشاری كردند 

ای پیاده از اھل کوفھ کھ نھ مرد نبرد بودند و نھ دلیر با او ھمراه بودند و شبانھ بھ سمت لشگریان جماعت دیگر و عده
حسین بن اسماعیل كھ استراحت كرده بود، رسیدند، یاران حسین صبح بھ نزد . حسین بن اسماعیل لشگر کشیدند

پیادگان كوفھ بدون ھیچ  . برخاستند و سپاه یحیی را از پای درآوردند، ھیصم عجلی نخستین كسی بود كھ دستگیر شد
  ]19[.سواران حسین ھم آنھا را زیر سم ستوران گرفتند و نابود کردند. جنگ افزاری فرار كردند

 خبر قتل یحیی بن عمر در کوفھ و بغداد

را بھ نزد مردم » ادرع«معروف بھ " ابوجعفر حسنی"کردند، حسین بن اسماعیل، مردم کوفھ کھ قتل یحیی را باور نمی
مردم یکسره او . بھ آنھا بدھد؛ ولی ھنگامی ادرع بھ میان آنان آمد و خبر مزبور را داد کوفھ فرستاد کھ خبر قتل یحیی را
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را دشنام دادند و سخنان ناھنجاری بھ او گفتند و بھ قصد جنگ با او برخواستند؛ تا جائیکھ یکی از غالمان او را نیز 
-کھ از فرزندان علی بن ابی" بن محمد صوفیعلی "ادرع کھ چنین دید، یکی از برادران مادری یحیی را بھ نام . کشتند

او خبر قتل یحیی را بھ مردم رسانید و مردم کوفھ با دیدن او یقین بھ قتل یحیی . طالب بود، را بھ نزد مردم کوفھ فرستاد
 .کردند و صداھا را بھ گریھ و شیون بلند کردند و بھ سوی شھر بازگشتند

رفتھ و او را در این فتحی کھ نصیبش " عبدهللا طاھر  محمد بن"دم بھ نزد ولی ھنگامی کھ سر یحیی وارد بغداد شد، مر
ابوھاشم داود بن قاسم بن "آمد، " محمد بن عبدهللا"شده، تبریک گفتند و از جملھ کسانی کھ در ظاھر برای تبریک بھ نزد 

ت؛ بھ محمد بن عبدهللا گفت اش باکی از مامورین حکومتی نداشبود، کھ مردی صریح اللھجھ و در اظھار عقیده" جعفر
. دادندخدا زنده بود، آن حضرت را بدان تسلیت میام تا درباره چیزی بھ تو تبریک گویم کھ اگر رسولای امیر من آمده

 .محمد سخن وی را شنید؛ ولی ھیچ پاسخی بھ او نداد

سان حرکت کنند؛ زیرا سر یحیی بھ محمد بن عبدهللا پس از این واقعھ بھ خواھر خود و زنانش دستور داد، بھ سوی خرا
ای آورده شود، خداوند نعمت و برکت این شھر آمده است و تجربھ ثابت کرده است، ھر سری کھ از این خاندان بھ خانھ

 ]20[.را از آن خانھ و خاندان سلب خواھد کرد

 سرانجام اسیران لشگر یحیی بن عمر

تا بھ آن روز ھیچ اسیری را بدان . پس از ورود حسین بن اسماعیل بھ بغداد، اسیران اصحاب یحیی را وارد بغداد کردند
دند، گردنش را مانمی  دوانیدند و ھر کدام عقببار بھ شھر بغداد نیاورده بودند؛ زیرا آنھا را با پای برھنھ میوضع رقت

کھ حاوی فرمان آزادی آنھا بود، رسید و بھ دستور وی ھمھ را آزاد کردند، جز مردی " مستعین"تا اینکھ نامھ . زدندمی
   . کھ رئیس پلیس یحیی بود، را بھ زندان انداختند و در ھمان زندان از دنیا رفت" اسحاق بن جناح"بھ نام 

 :پانوشتھ ھا

ابن اثیر، الکامل، ترجمھ عباس خلیلی، بھ تصحیح مھیار خلیلی، تھران، شرکت سھامی چاپ و انتشارات کتب . ]1[
 .292، ص 11ایران، بی تا، ج 

، 2، چاپ اول، ج 1364ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ترجمھ آیتی، تھران، موسسھ مطالعات وتحقیقات فرھنگی، . ]2[
 .441ص 

، ج 1329اصفھانی، ابوالفرج؛ فرزندان ابوطالب، ترجمھ فاضل، تھران، کتاب فروشی و چاپخانھ علی اکبر علمی،  .]3[
 .36ص 3

 .441تاریخ ابن خلدون، پیشین، ص . ]4[

 .6129، ص 14طبری، محمدبن جریر؛ تاریخ طبری، ج. ]5[

، ص 1347اتل الطالبین، مترجم، سیدھاشم رسولی محالتی، تھران، كتابفروشی صدوق، اصفھانی، ابوالفرج؛ مق. ]6[
529. 

 .292الکامل، پیشین، ص . ]7[

 .530مقاتل الطالبین، پیشین، ص. ]8[

 .6129طبری، پیشین، ص . ]9[

، تاریخ فخری، ترجمھ وحید گلپایگانی، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، )ابن طقطقی(محمد بن علی بن طباطبا . ]10[
 .332، ص 1367تھران، 
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 .37فرزندان ابو طالب، پیشین، ٌص . ]11[

 .441تاریخ ابن خلدون، پیشین، ص . ]12[

 .4191، ص 10، ج 1381ابن اثیر، الكامل، ترجمھ حمید آژیر، تھران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، . ]13[

 .40ص فرزندان ابوطالب، پیشین، . ]14[

 .6131طبری، پیشین، ص . ]15[

 .478معجم البلدان، ص . ھ در نزدیكی قادسیھشاھی نام جایی است ك. ]16[

 .531مقاتل الطالبیین، پیشین، ص . ]17[

احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمھ دكتر محمد ابراھیم آیتی، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، چاپ . ]18[
 .530، ص 2،ج 1331دوم، 

 .294ل، پیشین، صالکام. ]19[

 . 42فرزندان ابوطالب، پیشین، ص . ]20[
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در نزد ھندوان و ایرانیانو افغانستان اساطیری ھندوستان کھن و نامھای   
 

ولی این احتمال نیز وجود . تصور میکنند) شط، محل جمع شدن رودخانھ ھا(سند گرفتھ از نام شط را بر  ھندوستاننام 
چھ سوای اینکھ نام َسند  . در پیوند بوده است) روشن و بر افروختھ(ایندھا دارد کھ اصل آن ھمچنین از کلمھ سانسکریتی 

؛ گرمای شدید ھندوستان ھم نام آن را با ایندھا در بھ ھم می توانست تبدیل ھند شود" ه"و " س"طبق قاعده تبدیل حروف 
ھفت (عنوان ھپت ھندو خود و ) ھفت ھند( ھپت ھندواین دو نتیجھ از توصیف گرمای شدید .ارتباط قرار می داده است

 .بھ خوبی مشاھده میگردد) سندھیا، ھفت َشط

رزمنامھ یا  ھندوستان بزرگیابی روشن بھ را بدون ریشھ و کتاب حماسی آن یعنی نام اساطیری ھند  مھابھاراتھنام  
 سرزمین بزرگیعنی  )مھ لوکا( ملوخااز آنجایی کھ نام ھندوستان نزد سومریان . ترجمھ می کنند) آتھ-بھارا -مھا( بزرگ

یعنی کشور بزرگ بوده است  مھابھوراتادر لغت سانسکریت در معنی ھندوستان بزرگ  مھابھاراتھآمده است؛ لذا اصل 
 .ھ معنی بزرگ یعنی ھمان مھ فارسی است و بھور بھ معنی سرزمین و آتا بھ معنی چھارچوب استچھ مھا ب

را بھ ھندوستان تقدیس ) سرزمین چھارپاپرور( فردذفشواز بررسی ھفت اقلیم اوستا چنین بر می آید کھ ایرانیان عنوان 
گواه ) یعنی ناحیھ ستایش شدن گاوان( ستاگیدیھھندوستان یا ھمان ثتگوشنام ھخامنشی . دارنده گاوان اطالق میکرده اند

اما مطلبی در رابطھ با این نام در کتاب پھلوی دینکرد ذکر شده است کھ معلوم میدارد اصل این . صادق این نظر است
بھ عراق ھم ) اوستا یعنی سرزمینی کھ چھار پاپرورنیست ویدذفشوی(نام را در نطقھ مقابل نام عربستان کم چھارپا 

 :کرده اند اطالق

پادخسرو اِِرفشَوه، پادشاه تازیان بود، در زمان شھریاری او بر تازیان، دیو آز بھ ھمراه : تازی اِِرفشَوۀداستان پادخسرِو 
پس فرۀ ایزدی بھ فرمان . خانوادۀ خود بھ سرزمین او حملھ کرده و خیال نابودسازی مردمان سرزمین او را داشت

اما از آنجایی کھ پادخسرو با وجود برخوردار شدن از فرۀ ایزدی نتوانست بر آز و . مداھورامزدا بھ نزد پادخسرو در آ
امشاسپند اردیبھشت پادخسرو را آموزش داد و او . گی یابد؛ امشاسپند اردیبھشت بھ یاری او شتافت دیوان ھمراھش چیره

د و آنھا را از سرزمین خود بیرون براند و را راھنمایی کرد تا بتواند با کمک فرۀ ایزدی بر لشکریان دیو آز غلبھ نمای
بایست  پس از پیروزی پادخسرو بر دیوان، امشاسپند اردیبھشت او را گفت کھ می. مردمان سرزمین خویش را نجات دھد

آن فرۀ ایزدی را در پیکر یک ماھی بھ رود افکند تا در زمان ظھور زرتشت، بوسیلۀ خورده شدن آن ماھی توسط 
 .راشد محصلمحمد تقی برگرفتھ از کتاب دینکرد ھفتم، ترجمۀ دکتر  .رتشت انتقال یابدزرتشت، فره بھ ز

دچار تحول کمی را  ھندوستانبا ) سرزمین چھارپاپرور( فردذفشواین مطلب نظریھ قدیمی مرا مبنی بر یکی شمردن  
این یعنی . تر گمان نموده امبیشتر بھ معنی برخوردار از چھار پا است نھ متضاد آن کھ من پیش فشوهرِ اِ چون . کرد

بھ در مجاورت شمال شرقی عربستان را  عراقنام  مغانمعلوم میشود بنابراین . اوستا فردذفشوَ با  فشوهرِ اِ مطابقت 
سرزمین کھ چھاپا ( ویدذفشوَ در نظر گرفتھ اند و آن را در مقابل  "برخوردار از گاوسرزمین "یعنی  اِراگوصورت 

ایران بر عراق اطالق فردذفشو بھ ھندوستان سمت جنوب شرق فالت  معھذا .قرار داده اند )پرورنیست، یعنی عربستان
چراگاه ناحیھ ( شوه-اروهشباھتی تامی با  ارفشوه :رسیده ام آن اینکھدر این باب حال بھ نظر دیگری  .است تقدم داشتھ
  .است) فالت ایران( خونیرثب اوستا در سمت غر )شوه(سوھی دارد کھ یاد آور اقلیم ) سوادعراق :خاک سیاه

بوده است کھ ھندوان آنجا را شھر بودائیان و ایرانیان آنجا را  بلخمحل تالقی اصلی فرھنگ و تمدن ایرانی و ھندی شھر 
در واقع بلخی کھ محل نگھداری دندان و تشت و . و محل زرتشتیان اولیھ معرفی نموده اند زرتشتشھر حکمرانی 

سپیتاک ( گائوماتھ بردیھ مغبھ شمار می رفتھ ھمان مرکز حکومت ) قبیلھ سکیا( سکیامونییره از ت گوتمھ بوداجاروب 
ششم قبل از در قرن ) دریھای سمت بلخ( سکائیان دربیکیحاکم ) زرتشت تاریخیداماد و پسرخوانده کوروش،  سپیتمان

) سرود دینی دان تنومند( گائوماتھ بردیھو ) سرود دینی دان دانای سکایی( گوتمھ بودای سکیایییعنی . بوده است میالد
و  باکتریایعنی  بلخمسلم بھ نظر می رسد نامھای معروف و کھن  :فرد تاریخی واحدی بوده اند سکائیان دربیکیحاکم 

بھ ترتیب در سانسکریت بھ معنی  ایریا-بھاکتیو  )کھھ-بھاال( خھ-بھاالھستند چھ  سانسکریتیھر دو دارای ریشھ  بلخ
و صورت پارسی باستانی  بخذیصورت اوستایی نام این شھر . می باشند "بسیار مقدس"و " ھ و مقدسشھر خجست"
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را برای آنھا  خجستھ و مبارکیا ھمان  دارای بخت و اقبالاست کھ می توان معنی  بخرو صورت پھلوی آن  باختریآن 
بھ شمار می رفتھ است  گائوماتھ زرتشتشھر در واقع سرزمین مقدس بودائیان کھ زادگاه گوتمھ بودا یا ھمان  .قائل شد
 نپالترجمھ شده و بھ سھو با سرزمین دور افتاده ) سرزمین مقدسیعنی ( نپالبوده است کھ در زبان تبتی بھ  بلخھمین 

 .مطابق گرفتھ شده است

ی و ایرانی بوده مخلوطی از زبانھای ھند) ھند سفید(از آنجاییکھ زبان مردم منطقھ جنوب افغانستان  :معنی نام کابل
و ) محل( کویواژه پھلوی یا ) ، مغاره، شکافشھر( کھااست؛ لذا نام کابل را می توان ترکیبی از لغت سانسکریتی 

برخی نام . بوده است بلندیشکاف شھر واقع در گرفت یعنی در مجموع آن بھ معنی ) هوگسترد بلند( ئولواژه پھلوی 
بق می دانند کھ کشتی تجسسی داریوش از آسیا بھ سوی مصر از آنجا بھ آب خبر ھرودوت مطا کاسپاتیرکھن آن را با 

) درخت صندل( پتیره، )جا( کاسرا می توان ترکیبی از اوستایی و سانسکریتی  کاسپاتیرنام  ولی. انداختھ شده بود
در در این سمت از در عھد اسکن. می باشد راولپیندییا ھمان ) محل درخت( پیندیکھ این بھ وضوح یاد آور نام  گرفت
بھ پارسی یعنی دارای ( پیشاورنام برده شده با شھر ) ھمان پوشکالواتی ودایی یعنی دارای نقب فراوان( دکالاُتیئوپشھر 

 اّما در نقشھ ای از تاریخ ھرودوت کھ من در دست دارم نامی را بھ صورت. پاکستان ھمخوانی دارددر  )نقبھای فراوان
 یعنی اوستاییسانسکریتی و بھ لغت ( انھپتوسراو یا) در درھم شکستگی کوھستانی محل واقع=سپانھ-ردواَ ( ارتوسپانھ

مطابق قرار داده اند کھ بھ نظر می آید آن نامی بر  کابلرا با منطقھ ) توی شکاف و آشیانھ کوھستانی جایگاه بلند کشیده
روی ھمین  .کابل کامالً مطابقت می نماید بلندیشکاف شھر واقع در بوده است چھ مفھوم آن با معنی  کابل باستانی

نوشتھ شده است کھ می توان آن کابورا بھ صورت  کابلدر داخل پرانتز ھیئت قدیمی نام  انھپتوسراونقشھ در مقابل نام 
جالب است در اوستا فقره سوم . بازسازی کرد) شھر واقع در شکاف کوھستان( پوره-کھارا بھ صورت سانسکریتی 

کوه دارای اشکفت و مغاره ای کھ برتر از پرواز ( ایشکت اوپائیری سئنز در سمت کابل از کوھی بھ نام زامیاد یشت نی
بھ فارسی یعنی ( کمبوجھکابل  سانسکریتینام "مطابق فرھنگنامھ انترنتی ویکیپدیا  .اسم برده شده است) عقاب است

 کوفنو ) کوھستان زیرواقع در ( کوفسھای باستانی  در نوشتھشھر نام این . باشد می) جایگاه واقع در کام کوھستان
در سده ھفتم پس از . است ذکر شده) نی کھایا، واقع در درون مغاره و شکاف کوه( نی کایاو ) منسوب بھ کوھستان(

ی کرده بود و اعالم کرد کھ این بھ خاطر لقب بررس) ، کوھستانیکائوفو( کافواین نام را بھ عنوان  ژوانزونگمیالد 
بھ سوی دره کابل مھاجرت کرده  ھندوکشدر طول کوھھای  مسیحیتاست کھ آنھا در اوایل  چی یوئھیکی از چھار قبیلھ 

میالدی فتح شد و جزو مایمالک امپراتوری  ۴۵در سال  کادفیزسکوجوال ، شاھنشاه کوشاناین شھر توسط . بودند
ھا توسط  پس از میالد، کوشانی ۲۳۰در اطراف سالھای  .گردید کوشان تا اواخر سده سومین پس از میالد محسوب می

در دوران . ساسانیان تبدیل شدند-ھای ساسانی معروف بھ ھندو بیعت شکست خوردند و بھ ھمراه با ھم شاھنشاھی ساسانی
کھ با نام  خیانیانساسانیان توسط قبیلھ -میالدی ھندو ۴۲۰در . شد نامیده می خط پھلویدر " کاپول"ساسانیان، شھر با نام 

آنجا بھ بخشی از . تبدیل شدند ھیاطلھبا  ۴۶۰رون رانده شدند کھ پس از آن در شدند، بھ بی نیز شناختھ می" کیدارایتز"
نین نام کابل چینی کھن ھمچ منابع .شود، تبدیل شد شاھان نیز شناختھ می کھ با نام کابل کاپیسااز  آشینا پادشاھیمانده  باقی

 ."ذکر نموده اند )کوھستانی بلندپایھمغاره و شکاف محل کوپھا اُردھستانا، واقع در ( ردھستاناکوبھا اَ را بھ صورت 

کھ نامھای افغان و افغانستان دارند، را عجیب است کھ محققین معانی ساده ای در نگاه اول  :معنی نام افغان و افغانستان
 آراخوزیمنطقھ  سمت ھماندر را کھ  جنوب افغانستانی و ایرانی کھن نام منطقھ ای در منابع ھند: متوجھ نشده اند

می " ه"و عالمت نسبت ) محل(و کان ) آب(ذکر کرده اند کھ مرکب از کلمھ آو  اوگانو آواکانھ باشد بھ صور  )رخج(
یا ھمان منطقھ ) پر رود( اتیسرسواین ترجمھ پھلوی نام سانسکریتی  .یعنی در مجموع بھ معنی منطقھ پرآب. باشند

از روی نام منطقھ بر  افغاناین نام بھ صورت . می باشد )دارای رودھا(پارسی باستان  ھرخوائیتیاوستا و  ھرھوائیتی
-معنی ظاھری گریان و کافِر افغان یا ا. روی مردم آن دیار رفتھ و از آنجا بر مردم افغانستان عمومیت پیدا کرده است

گرچھ فرگرد اول  .کھن اواکانھ و اوگان آن محلی از اعراب ندارند و باید کنار گذاشتھ شوند ھای ھ ریشھان با توجھ ب-فغ
را نکوھش بھ گریھ و زاری بھ اغراق و ترک و سپردن خانھ ھا بھ ھنگام مرگ افراد خانھ کرده  ھراتوندیداد مردم 

 .یستھ اندمی ز کافربھ عالوه در جنوب افغانستان مردمانی موسوم بھ . است 
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بھ دست می آید و آن اینکھ  افغانیعنی ھستھ اصلی نام ) پاکتیک( پختواز بررسی نام  افغاندر باره نام  ولی نظر دقیق تر
بسیار پاک و مقدس و  بھ معنی )پختو نام ۀریش( بھاکتیسانسکریتی  ۀگفتھ شد کلم) بلخ( باختریاچنانکھ در باب نام 

یا کالً در  "ک"یا " ایک"در ترکیب با پسوندھای نسبت ایرانی) پختو( بھاکتیکریتی ھمین نام سانس. فداکار بوده است
شود کھ ھرودوت نام ایشان را بدین صورت  پاکتیکدر فارسی می توانست تبدیل بھ ) پاک روش( تیک -پاکترکیب 

توصیف کرده  ر و بلند ھمتبسیار با ایمان و درستکا) پاکان -اَو( پوکینآورده و ھسوآن تسانگ این مردم را تحت نام ا
) پیروان پاکی، افغان( پاکان-اًوو ) فغان(  پاکانلذا نام ایشان در فارسی دری و اوستایی می توانست بھ صورت . است

بھ معنی  پیرو  پاکتیکدر نام " تیک"در اوستا معادل جزء اوستایی و سانسکریتی پاکان-اونام " اَو"جزء . ترجمھ گردد
در اصل بیشتر عالمت جمع بھ حساب می آمده ) ان -پاک-او(در نام افغان  " ان"بنابراین جزء . و روش پایدار است

در فارسی ھم ") اَ " ("آ"نظر بھ اینکھ در جزء اول این نام در تلخیصش بھ اًفغان، یعنی پیشوند . است نھ عالمت نسبت
 پختوھاپیدا می کرده است یعنی آن ھم بھ  فھوم گسترده تریم افغانبوده لذا نام  نفیو ھم حرف  اضافیو  زایدحرف 

ایشان اطالق  کافریعنی دارندگان اصلی این نام و ھم بھ ھمسایگان ایشان از جملھ مخاصمین ) پشتوھا، پاکان و مقدسین(
ولی از سوی دیگر بھ . قرار داشتھ است) پاکان( پختوھامیشده است کھ نامشان نظیر طبقھ نجسھای ھندوان در تقابل نام 

نجیبان، شریفان، مردان خدا عده معلوم از صلحا و خاصان خدا کھ ھیچگاه زمین ( ابدالشنی معلوم میگردد نام عربی رو
 غلزاییپختونھای بوده کھ در نقطھ مقابل نام ) پختون( پاکتیکو  افغان ترجمھ ای از نام ) از آنان خالی نباشد، آریائیھا

کھ بھ سھو بھ سبب تشابھ ظاھری، آن را  ابدالیاین نام عربی ایشان یعنی . قرار داشتھ است) غرچھ، شرور و بی ایمان(
) پاکتیک( پختونخود بدین صورت صاحب ریشھ مستقلی از  افغانانگاشتھ اند، می رساند کھ نام  ھپتاالنتلخیص نام 

بھ یکدیگر تبدیل شده  " ف"و " و"در این نام حروف  .عاید گردیده است پیروان خدایعنی  "ان-فغ -واَ "شده و از تلخیص 
 .در آمده است افغانو  اوغاناند؛ لذا این نام بھ صور 

در : " در باره تاریخچھ نام افغانستان می خوانیم افغاننام خود مھدیزاده کابلی بدون پرداختن بھ ریشھ لغوی  در کابلنامھ
کھنی چون مھابھاراتای ھندوان و آثار  ی بسیار كھن تاریخی داشتھ و حتی پیش از اسالم در آثار واقع، این واژه ریشھ

برای بار اول، بھ کلمھ افغان، در قرن  گفتھ گرگوریان،  بھ] ۹.[ذکر شده است» اپوکین«و » اپاگانھ«صورت   چینیان بھ
، )Brhat Samhita(» پرھات سام میتا«، منجم ھندی، در کتاب خود )Varaha Mihira(» وراھامھیرا«ششم میالدی، 

، )Hsuan Tsang(ن تسانگ آپس از او، در قرن ھفتم میالدی، ھسو. اشاره کرده است) Avagana(» انااواگ«شکل   بھ
نامبرده محل سکونت آنھا را در اطراف . کند کھ منظورش افغانھا است یاد می» اپوکین«زایر چینی، از مردمی بھ نام 

سر و پرخشونت ھستند، اطوار و کردار  ن سختافغانھا بطور طبیعی مردما«: گوید دھد و می ھای سلیمان نشان می کوه
 .»اندتر بلند ھمتو از ھمسایگان خود بسیار  بسیار باایمان و درستکارآنان ناھنجار است، ولی 

ی شرق  بار در قرن چھارم ھجری در مورد برخی از قبایل پشتون منطقھ نخستین» افغان«ی  اسالمی، نیز كلمھ هدر دور
، سپس ]۱۱[»حدود العالم«این کاربرد، ابتدا در کتاب ] ۱۰.[ندگان مسلمان بھ کار رفتھ استخالفت اسالمی در آثار نویس

ی  حدود ھفتصد سال پیش، ابن بطوطھ، در سفرنامھ .خورد بھ چشم می] ۱۳[»تاریخ بیھقی«و ] ۱۲[»تاریخ یمینی«در 
ھای دور در  افرت كردیم، در گذشتھسپس بھ كابل مس :نویسد می... خود، پس از شرح سفرش بھ بلخ و غزنین و پروان و

در شھر مردمانی از عجم زندگی ... ی از آن باقی مانده است اینجا شھر بسیار بزرگی قرار داشت كھ اكنون فقط قریھ
ھای مستحكمی در اختیار دارند و مردمانی بسیار شجاع و قویی  افغانان كوھستانھا و گردنھ. نام دارند» افغان«كنند كھ  می

كابل از قدیم پایتخت ملوك و شاھان افغان بوده است، در این شھر دیر شیخ اسماعیل افغانی كھ شاگرد یكی از  ...ھستند
 ] ۱۴. [بوده واقع شده است» شیخ عباس«اولیای بزرگ بھ نام 

ھ در قرن ی نفوذش افزودند تا جایی ك تدریج، بر دایره  پس از آن، نویسندگان بسیاری این نام را ثبت و ضبط كردند و بھ
 هدر قرن دوازدھم، واژ. دھم ھجری نام قسمت بزرگی از قبایل پشتون این منطقھ شد و تمام قبایل ابدالی را در برگرفت

ی سیزدھم، وسعت معنایی  و در سده. گردید» غلجائی«و » ابدالی«اعم از » افغانستان«ی  اسم تمام قبایل پشتانھ» افغان«
وانی ملی برای تمامی مردم افغانستان اعم از پشتون، تاجیك، بلوچ، ھزاره و غیر آن ای گسترده شد كھ عن اندازه آن بھ

 ] ۱۵.[گردید» خراسانی«گشت و جایگزین ھویت پیشین 
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ھرات، تألیف سیف ھروی در  ھبار در تاریخنام ، نخستین)ھا پشتون(جا و مکان قبایل افغان  ھافغانستان، بھ مثاب ھاما کلم
در کتاب تاریخنامھ ھرات سیفی ھروی،  :گوید دکتر احمد جاوید می] ۱۶.[دی، ذکر شده استچھاردھم میال هاوایل سد

اما بھ محدوده کوچک در نواحی بنُو . مرتبھ کلمھ افغانستان و دو مرتبھ ھم کلمھ اوغانستان بھ کار رفتھ است ۳۶
 .شده است وزیرستان و اطرافش یعنی شھرھای در جنوب افغانستان، اطالق می

 :یھ ای بر نام سومری ملوخااصالح

 )سواحل بلوچستان و ھرمزگان(معنی نام سرزمین ملوخا 

یعنی سرزمین بزرگ گرفتھ و آن را مطابق  مھ لوکارا از ریشھ ھندوایرانی ایرانی ملوخا نگارنده قبالً نام سومری 
معتقد شدم کھ منظور  ملھو ولی اکنون با دیدن ریشھ سومری یا اکدی مالح و ملوان بھ صورت. ھندوستان دانستھ ام
) رفت و آمد کنندگان در آب، مالحان( ائوتیان اھرمز بوده است کھ در عھد ھخامنشی سواحل تنگھھمان ناحیھ مردم 

بوده یعنی سرزمین ) ملوکیا( ملھوخیابھ سومری  ملوخاپس مسلم بھ نظر می رسد اصل نام سومری . نامیده شده اند
و  ماگاندر این صورت . می توان بھ معنی محل قایقرانان گرفت بھ سومری را ھم نماگانام  .مردم قایقران ساحلی

در اطراف تنگھ ھرمز یا نامھای مترادف دو سرزمین دو قطعھ ای واحدی در  جوار ھم  سومری و اکدینام  زوج ملوخا
و  سرزمین مغانایرانی  ھمچنین ریشھ ھای ماگاناین جانب قبالً برای نام . بوده اندسرزمین در دوسوی تنگھ ھرمز 

مچیا، مکیای کتیبھ ھای ( مکرانرا منظور کرده و آنجا را با  ستاننخلو  مکان سوسمارھاو  محل النھ جوجھ تیغی
یعنی تمساح و سوسمار ) مگیر ھندوان، بُزمچھ( مچھبیش از ھمھ یادآور نام  مچیاھیئت . مطابق دانستھ ام) داریوش

پرستندگان جوجھ = نمھ رئُژ( نیمروززھکار و بزمچھ می دانستند لذا بھ جای آن نام چون مغان تمساح و سوسمار ب .است
  .پدید آورده اند بر پایھ نام موجود محبوب خویش در این منطقھ ) تیغی

ملوان از : ریشھ .مالح. دریانورد) فرھنگستان. (ناوبر در كشتی ھای تجارتی: واژه). سلیمان مختاری: نویسنده( ملوان
در كرانھ ھای خلیج فارس نیز . بھ معنی شنا و ملھ وان شناگر است» ملھ«در لھجھ كردی . ان تشكیل شده استملھ و و

از چندین ھزار سال پیش از میالد مسیح بھ گواھی آثار تاریخی در » ملھ«این لغت یعنی . بھ معنی بحری یا مالح است
ی با اندك تغییری، راه یافتھ است و پس از آن بھ زبان سرزمین عراق كنونی وجود داشتھ است و در ھمھ زبان ھای سام

كردھا در میان اقوام ایرانی، كھ از قدیمی ترین مردمانی ھستند كھ از ایران زمین ھستند كھ از . عربی رسیده است
می پس كردھا در مغرب ایران در ھمسایگی سامی زبانان . روزگاران بسیار قدیم، در تماس با طوایف سامی نژاد بودند
 .زیستند كھ بھ ناچار الفاظی از ھمدیگر بھ عاریت می گرفتند

» مالھھ«از زبان اكد بھ آرامی رسیده . می گویند» ملھو«از زبان شومر داخل زبان اكد گردیده و در آن زبان » ملھ«
عنی خدمت در بھ م» ملھوتو«یاد گردیده و ) مالحو(» ملھو«، و در زبان بابلی و آشوری »ملھ«در زبان عبری . گفتند

 .است» كشتی بان«لغت ھایی كھ در زبان ھای سامی شمرده شد، ھمھ بھ معنی . كارھای كشتی است

در ملوان، ایرانی نیست، چون لغت » ملھ«از آنچھ گذشت  .مالح در زبان عربی ھمین لغت دیرین شومری و اكدی است
از كردی گذشتھ، گفتھ شد كھ در كرانھ دریای فارس ھم . سازان آن را از زبان كردی گرفتھ اند آن را ایرانی پنداشتھ اند

بھ معنی مالح رایج است، یعنی در ھمان مرز و بوم ھایی كھ نفوذ زبان عربی بیش از ھر جای دیگر ایران » ملھ«
 .)باتخلیص از ھرمزدنامھ ذیل ملوان. (زمین است
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کوراوغلوی آننام و نشان اران و اساطیر معروف ده ده قورقود و تحقیقی در   
 

بھ ترکی (اوتیا ، )دان در زبان ُکردی و فارسی-ار(اردان یعنی ) ان در زبان ُکردی و سکایی-آر( اَراننامھای مختلف 
آل، طبق قاعده تبدیل =وان، بھ فارسی یعنی محل آتش، آلبانیا؛ علی القاعده از ریشھ آر-آالو( آلوان، )یعنی سرزمین آتش

 شھرستان آتورپاتکانو ) وان بھ سکایی و سانسکریت یعنی محل آتش-آگ(آگوان ، )لویدر پھ" ل"اوستایی بھ " رِ "
 آتش اجاق خانوادگیدر کتاب پھلوی شھرستانھای ایران، جملگی بھ معنی محل پرستش ) محل نگھداری آتشھای مقدس(

قرار دادند و ھرودوت در می باشند چھ بھ قول استرابون، سکاھا در عھد مادھا بھ اران آمدند و آنجا را مسکن خود 
در آذربایجان ". را می پرستند) تابنده( اجاق خانوادگی، تابیتیایشان در درجھ نخست الھھ "گفتھ است کھ  سکاھامورد 

ترجمھ فارسی ھمان  آذریاز این گفتھ ھا معلوم میشود کھ زبان . می نامند اجاقزیارتگاھھا را  آذری زبانھنوز مردم 
کسی جز خودشان آن را "بوده است کھ بھ قول یاقوت حموی ) زبان ترکی آذری در خبر استرابون اوتی( ارانینام زبان 
 پھلویلذا زبان آذری بر خالف تصور غالب ربطی با زبان )". یعنی برای ھمسایگان ایرانیشان غریبھ است(در نیابد 

در اوایل قرن چھارم ھجری قمری از نداشتھ است چون ابوالحسین علی بن حسین مسعودی در مروج الذھب  آذربایجانی
احمد کسروی نیز با توجھ بھ شباھت . سخن رانده است آذریو  دریو  پھلویبھ نامھای  آذربایجانسھ زبان جداگانھ 

می داند در صورتی کھ  والیت آذربایجانبھ خطا نام زبان آذری بر گرفتھ از نام  زبان آذریو  آذربایجانظاھری نام 
کھ ) آتورپاتکانی( آذربایجانیاست نھ ترجمھ نام زبان ایرانی ) ارانی، آگوانی و آلوانی( اوتیان آذری ترجمھ نام زب

) موسی خورنی(و ارمنی ) استرابون بھ نقل از اراستوفن(منابع یونانی  اوتیخود نام ترکی . نامیده می شده است پھلوی
ده ده قورقود ند و بخش مھمی از کتاب اساطیری ترک زبان بوده ا سکائیان اراننشان میدھد کھ گروه حاکم و بزرگ 

از آن جایی کھ مطابق  .کھ یک اوستای منحصر بھ فردی است، یادگار برجای مانده از زبان و فرھنگ ایشان است اران
آنانکھ سرورشان آتش = بای اوتھا ( بیاتھانوشتھ شده است، لذا معلوم میشود کھ  بیاتاین کتاب آن بھ زبان مردم ترک 

موسی خورنی مورخ و  .را تشکیل می داده اند) ارانی، آذری( اوتیھستۀ اصلی قبیلۀ ترک ) است یا اسب سمقد
سکاھای ( سیساک ۀرا نام مرد خردمندی دانستھ کھ از قبیل) منسوب بھ آتش( آرانجغرافی نگار ارمنی عھد ساسانی، 

 اوتیھم او می نویسد کھ قبایل . بوده است) پرستان آلوانیا، آگوانیا یعنی سرزمین آتش( آلبانیاو فرمانروای ) گسترده
این نام بھ وضوح مطابق . بودند آرانو گرگر از اخالف ) یعنی اسب پرور، بیات(تساودیاتسی ، گاردمان، )آذری(

 .است) در معنی پدر آتش مقدس( ده ده قورقودو ) اوت، سرور آتش-در ھیئت بای( بایاتنامھای 

با  اراندر ) سرودھای شگرف نیایش( اِوستانشانگر آن است کھ نام  اَوستیآالنھا یعنی  شیحیوانات وحنام ایزد حامی 
ترجمھ ) ایزد حامی حیوانات وحشی( ده ده قورقودبھ ) آذری(برابر گرفتھ شده و این خود در ارانی  آالنی ایزد نام این

نمونھ شخصیتھای بارز . مکتوب شده استدر کتاب ده ده قورقود کھ در حدود اواسط قرن پنجم ھجری قمری . شده است
= تیره درونی(ایچ اوغوز کھ فرمانروای بزرگ ) کیخسرو( غازان خان: عبارتند از ده ده قورقودتاریخ باستانی در 

 باساتدشمن بزرگ غازانخان است، ) مادیای اسکیتی/ شاه مجرم، افراسیاب دوم( شوکلو ملکاست ، ) میانی ھا/مادھا
زئینیگو / یعنی سارگون دوم آشوری تپھ گوزاست کھ ) ایشپاکای، افراسیاب اول( فراسپھمان ) اندارای اسبان فراو(

تخت ( دژ کولومیاناوستایی را کھ زھر در نگاه خود داشتھ و از سمت عراق بھ ایران حملھ کرده بود، در اطراف 
و  زال/ ثریتھبھ جای ) خانھا براندازه( بگ یئگنکو پسرش  قاضیلیق قوجا. بھ قتل می رساند) فراسپ/ سلیمان

بھ جای چیش پیش دوم پدر کوروش دوم یا ) پارس= خان منطقھ دوردست( دیرسھ خان. ھستند رستم/ گرشاسپ
و ) ماد(= ایچ اوغوزپادشاه ) فریدون/ خان آبادگر، کوروش سوم(باییندرخان . کمبوجیھ دوم پدر کوروش سوم است

/ چوپان سرزمین جنگجویان، توس( کاراجیک چوبان. مان کمبوجیھ دومھ قام خاناست و پدرش ) پارس( دیش اوغوز
گاو وحشی ھمان  مغلوب گربوغاج ). آریارمنھ/ دارای نیروی ستبر، گستھم( قابان گوجوو برادرش ) کوروش دوم

اعلیحضرت، منظور آستیاگ و داریوش اول در مقام ( اوروزخان. است) قوچ وحشی، فریدون گاوسوار( کوروش سوم
دارای تن ( بامسی بئیرک. است) پارسھا/ تیره بیرونی= زرتشت و فرمانروای دیش اوغوز/ ل گائوماتھ بردیھقات

کھ از سرزمین خویش بھ مدتی طوالنی بھ دوردستھا تبعید میشود و در جریان کودتای ) نورافشان، زریادر، زرتشت
است کھ از سوی  کوروش سومد و پسر خوانده داما گائوماتھ بردیھپارسھا علیھ وی کشتھ میشود، ھمان =دیش اوغوز

. تعیین شده بود ھندوستانو شمال  بلخبھ حکومت  ماد کوچککوروش سوم از سرزمین خاستگاھی فرمانروائیش یعنی  
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وی . بھ عنوان زرتشت پیامبر با ساسانیان دری تبار بھ ایران غربی رسیده است) سپنداتھ، اسفندیار(مغ  گائوماتھ بردیۀ
. گسترش دھنده آئین بھی منظور می شده است مگابرن ویشتاسپسمت ماد صرفاً بھ ھمراه برادر بزرگش  پیشتر در

اژیدھاک حاکم اران، / داماد و ولیعھد آستیاگ) پدر زریادر زرتشت( سپیتمھ جمشیدھمان ) خان بور( بای بوراعنوان 
 ایزد مھرھمان ) خدایگانی( بگیلفرزند ) بیمرگ=امیران گرجیھا، اَُمران( ایمران. آذربایجان و ارمنستان بوده است
 .جاودانی در نزد گرجیھا می باشد

 تناسخ خرم دیناندر باره حماسھ کوراوغلو گفتنی است کھ آن ھمانا اسطوره بابک خرمدین بوده است کھ با اعتقاد بھ 
بھ ترانھ ھا قوچاق اوغلو قوچ  بنا ،)فرزند شراره آتش(ُگر اوغلو یا فرزند ) قوچ= فرزند کوروش( کور اوغلوخود را 

 آگرداترا بھ سبب فرزی و تیزھوشی  کوروشاز روی گفتھ ھای استرابون و کتسیاس می دانیم . می خوانده است
) گرشاسپ شاھنامھ/ قھرمان آماردی اواسط حکومت مادھا، رستم(پیشوای آماردان  آتراداتو فرزند ) فرزند آتش(

 کوروزادبک خرمدین تنبور نواز در ترانھ ھای رزمی و بزمی خویش تخلص بھ یعنی خود با. نامگذاری کرده بودند
می نموده است و اینھا در گذر تاریخ در سمت آذربایجان و آسیای میانی بھ تدریج ) زاده آتش(ُگرزاد یا ) فرزند کوروش(

ھای حماسی کوراوغلو در داستان. شده اند بابکو  حسنتبدیل بھ اسم خاص وی گردیده و جایگزین اسامی اصلی وی 
نام پدر اساطیری . بھ یادگار مانده است) کوروش= در واقع پسر کورو(بھ عنوان پسر کوراوغلو  حسناسم اصلی وی 

 علی اللھیو ) ُگران( گورانچھ نامھای علی اللھی ھای آذربایجان یعنی . است) شعلھ آتش( آلوودر واقع  علیوی یعنی 
مسلما بابک خرم دین و ترانھ سرایانش با تنبور ھمان اسطوره کورو . مطلب ھستند بھ وضوح گویای این) آلوو اللھی(
 اردشیر دوم ھخامنشیو  داریوش دومرا بازخوانی میکرده اند کھ کتسیاس طبیب و مورخ دربار پادشاھان ) کوروش(

تر مرد مادی کھ از دست مھ. بود) آلوو، علی(پیشوای آماردان  آتراداتمطابق آن کوروش پسر . آن را بیان کرده است
. مالک خود بھ شدت آسیب دیده بود او را تشویق بھ عصیان علیھ مادھا نمود و وی این قیام را با موفقیت بھ انجام رسانید

این اسطوره کھن مادی در شاھنامھ و کارنامھ اردشیر بابکان بھ نحوی بھ اردشیر بابکان ربط داده شده است کھ بابک 
یان حماسی تنبور نواز وی با این ھیئت این اسطوره نیز آشنا بوده اند چھ داستان فراری داده شدن خرمدین و ترانھ سرا

می  اردشیر بابکانکنیز محبوب اردوان توسط  گلنارتوسط کوراوغلو در واقع ھیئتی از داستان فراری داده شدن  نگار
ھانھ و تعمدی بوده، یا بھ سبب انتخاب ھمین در این رابطھ  آگا بابکبھ  حسن خرمدینپس معلوم میشود تخلص . باشد

 .تخلص بابک، بدین اسطوره راه برده بوده است

سغدی االصل قیام دھقانی بزرگ چین در قرن ھفتم و ھشتم میالدی -اسطوره کوراوغلو با رھبر ترکروشِن سرانجام 
اَشک، ( ارشکیعنی ) روشن( انلوشعنوان دیگر  -بسیار قابل توجھ است کھ نام. ھمخوانی دارد روشن اشکانییعنی 

 .گرفت) روشن( لوشانو مترادف خود ) یعنی منور و درخشان( اَرچکرا می توان از ریشۀ سانسکریتی ) شی -آن

کھ دژ کوھستانی مھ آلود وی در آذربایجان بوده است ھمان ویرانھ ھای ) چملی بِل بابک خرمدین( کورواوغلوچانلی بِل 
گفتھ شده است کھ ابوُدلَف و یاقوت ھم آب . کنونی در بین اردبیل و ارسباران می باشد) نی، دژپاذ، محل نگھبا(= قلعھ بَذ 

  .ذکر کرده اند) بھ آذری َچملی(آلود   و ھوای قلعھ بذ را ابری و مھ

 

 نمایی از قلعھ بابک
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 معنی نام ُکرد

سال 15: ین قرار بودمطلب برای فیس بوک از ا. این مطلب را برای فیس بوک تھیھ کردم کھ منجر بھ نتایج جالبی شد
بودم کھ دو سال طول کشید و بھ صورت کتاب دو جلدی در  نیاکان باستانی ُکردپیش مدتی سرگرم تألیف دو کتاب بھ نام 

) خانھ سنگی( ردیوکَ نخست : دو ریشھ متفاوت داشتھ است ُکرددر آنجا بدین نتیجھ رسیده ام کھ نام . سوئد بھ چاپ رسید
کھ معنی ) دارندگان خانھ ھای مستحکم( ستروخاتیانیا ھمان ) سنگ کن( ساگارتیھ مادی کھ این معنی نامھای قبیل

) ج-مان-رکُ ( رمانجکُ زبان  نام درو ظاھراً ) شان محل دارندگان خانھ ھای سنگی-مان-کر( کرمانشاندر اسم نامشان 
پھلوان مترادف و  ردگُ مشان بھ معنی بوده اند کھ در غرب ایشان بوده اند و ناردوخیھا کَ دومی ھمان . زنده مانده است

رود و دوست ایرانیان و ساکنین جزیره  فریان تورانیبوده اند کھ در اوستا خاندان  سکاھابوده و ایشان از  کیمریو  تور
 چیست؟ ُکردنظر شما راجع بھ ریشھ نام . معرفی شده اند) دجلھ( رنگھا

خانواده ھای منسوب بھ ( ُکرمانجآن اینکھ نام . من حاصل شد مثل اینکھ حال گشایشی در نظریات قدیمی و فوق الذکر
و مترادف  زکوھیبُ  خانواده ھای دارای توتمبلکھ آن بھ معنی . ھمریشھ نیست) محل ساگارتی ھا=( کرمانشانبا  )کورو
رابطھ بھ ) آستیاگ( اژیدھاکفردوسی نیز در رابطھ با نام  .است) ، کیمری"قوچ وحشی= گاو کوھی"پرستنده ( گومر

) کیمری، گاو کشنده یا پرستنده بزکوھی( خیمریاالبد از اینجاست کھ  .اشاره نموده است بُزان کوھیبا  ُکردھانام و نشان 
در مجموع معلوم میشود در سمت نواحی ُکردنشین پس . تجسم شده است درندهز و شیربُ در نزد یونانیھا جانوری بین 

تورانی، ( سورانیو زبانھای ) کردیوھا( ساگارتیھامربوط بھ ) آلواللھی ھا ،آتش پرستانمنسوب ( گورانیزبان ایران 
ھای خبر استرابون کھ در سمت  شکاشنھ، بزکوھی توتمخانواده ھای دارنده ( سکائیانمربوط بھ  ُکرمانجیو ) پھلوانی

سلم بھ نظر می رسد م. است) پھلوانان( کردوخی ھایا ھمان  کیمریانو ) ارمنستان اراضی حاصلخیز را تصرف کردند
جالب  است کھ  .بھ خوبی حفظ شده است) قوچاک=فرد مانند بزکوھی( شکاکدر نام ُکردان ) بزکوھی= شکا( سکاکلمھ 
یعنی ) سکا(= بُزکوھیدر سانسکریت بھ معنی جستن و پریدن و پرش کردن آمده است کھ نام مناسبی برای  ردوککلمھ 

. بھ شمار رفتھ است) ورزیده( ورازمعادل ) ُگرد( گورتت کھ در پھلوی کلمھ بی جھت نیس .است توتم باستانی ُکردان
این معنی در نام . خوانده اند) محل ایل قوچ وحشی( رچیخکُ ارمنی و بیزانسی سرزمین شکاکھا را تحت نام  در منابع

ھم دیده ) کوھیبز/ قوچ وحشی= شکا( ساخو کشورآشوری کھن نام ُکردان سمت کردستان و آذربایجان غربی یعنی 
. گفتھ اند" فرِد مانند قوچ وحشی) "قوچاک( قوچاقدر ھمین رابطھ آذربایجان مردان جنگی دلیر و نیرومند را . میشود

سکایی و کیمری تبار داشتھ ی کردوخیھاواحد در نام   ریشھدر اصل یک  ُکرددر مجموع چنین معلوم میگردد کھ نام 
چنانکھ ایشان بھ شکل ُکردان شیعھ مذھب . نشین تنھا تأثیر فرھنگی داشتھ استاست و حضور ساگارتیان در نواحی ُکرد

 .و علی اللھی در سمت کرمانشاھان و خانقین اصلیت مادی خود را حفظ نموده اند

در سمت ماننا سخن رانده اند کھ منطقھ  ساخومنابع آشوری متعلق بھ عھد آشوربانیپال  در زمان مادھا از کشوری بھ نام 
مطابقت  سکابرخی از محققان بھ درستی این نام را با اسم . در آذربایجان غربی است شکاکھاطابق با ناحیھ جنوبی آن م

کشور ( خشتروسئوکدر اوستا و کتب پھلوی در سمت نواحی ُکردنشین شمال غرب ایران از کشوری بھ نام . می دھند
) سوھی( آناتولینام برده شده است کھ نامش سوای نام ) آناتولی، سوھی اوستا یا سرزمین سکاھا= سمت بر آمدن نور

با گوپت ) کپادوکیھ( گوپتیا سرزمین  سئوکوستانمطابق این منابع پادشاه اساطیری و جاودانی . است سکایادآور نام 
در ) خشترو سوک اوستا( ستانسئوکوَ افزون بر این، ناحیھ . است) توگدامھ کیمری( اغریرثپسر ) سانداخشترو(شاه 

محل در گیری پسران دلیر ) حوالی منطقھ کوه سھند(، در سرحد ایرانویج )کنگ دژ افراسیاب، تخت سلیمان( گنگاالی ب
ذکر شده است کھ بھ ) کی آخسارو( کیخسروسردار ) کوروش دوم( توسبا سپھساالر ) پیران ویسھ، فریان ویسھ( ویسھ

آخرین فرمانروای  ساراکاز جانب ) سکایی(تورانی  ویسھ پیرانالبد پسران . پیروزی سپاھیان ایرانی منجر شده است
 پیران ویسھمطابق مندرجات اوستا خاندان . آشور دفاع از مرزھای شمال شرقی امپراطوری آشور را عھده دار بوده اند

. باشند خبر گزنفون می کردوخیاناینان مطابق با . سکنی داشتھ اند) دجلھ( رود رنگھاجزیره در  فریان تورانییا ھمان 
یاد ) مادیای اسکیتی( افراسیاب تورانیبھ عنوان وزیر و سپھساالر ) فریان ویسھ تورانی( پیران ویسھدر شاھنامھ نیز 

و  ارانبھ نواحی  کیمریانو  سکائیانمطابق کتیبھ ھای آشوری و نوشتھ ھای ھرودوت و استرابون کوچ  .گردیده است
در کتب پھلوی بندھش و مینوخرد  نیز از اسکان مردمان در سمت . است در عھد مادھا اتفاق افتاده نواحی کردنشین

سخن گفتھ اند کھ در این خبر اخبار مھاجرت سکاھا در ) رود قابل کشتیرانی( ناوتاگو رود ) مازندران( کیانسیدریای 
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 نواحی کردنشینو  نارابھ سرزمینھای  آلتایی و آریایی سکائیانبا خبر مھاجرت پیشین  سیستانعھد اشکانیان بھ سمت 
 . کھ در عھد مادھا اتفاق افتاده، در ھم آمیختھ است

 لولوبیان باستانیو سورانی با کیرتی ھا ُکردان مطابقت اسالف 

ردان خبر استرابون با کُ  کیرتیبعداً ھم بھ موضوع ارتباط نام . دو جلد کتاب نیاکان باستانی ُکرد را تألیف و منتشر کردم
ولی االن بھ نتیجھ . پی نبردم سورانیو  کیرتیپرداختم کھ در آنھا بھ ارتباط لفظی بین ) ن باستانیلولوبیا(سمت سنندج 

بوده چھ کلمھ  ُگردیا  خنجربھ معنی  )کارد( کارتاز ریشھ  کیرتیجدیدی در این باب رسیده ام و آن این است کھ نام 
کھ نامشان در  )لولوبیان( لولوپیان. بوده است پھلوان یاو شمشیر  خنجراز آن می آید بھ معنی  ورانیسُ ھم کھ نام  سور

مطابق تصاویر . بوده استیا شاخھ بومی آن دیگر این قبیلھ جنگاور کھن می باشد، نام  ویرانگرسانسکریت بھ معنی 
ھ ک کاسپیانیخبر میدھد،  کاسپیانبھ تن میکرده اند کھ بعداً ھرودوت از وجود آن نزد  ارخالقیباستانی لولوبیان 

طالشیھا یعنی کبود پوش اشاره بھ ھمان ارخالق نیاکان  کاسپیخود نام . و تیرو کمان بوده است) کارد( خنجرسالحشان 
بوده  کاسپیھا از تبار ھمان مردم  کیرتیاین مطلب نشانگر آن است کھ . مازندران داشتھ است والیت کبود جامھو مردم 

و ) آدمکشان(امردان و  )ویرانگران( لولوبییان مادی و میتانی تبار کھن و ایران اند و کّل این مردمان جنگجو را ھند
 .می نامیده اند دیوان مازنی

شور ( سورفرگرد دوم وندیداد ھم کھ ایرانشناسان بر سر آن بحثھای مغشوش کرده اند ھمین  سوورایدر واقع از 
از آن اسم برده شده است کھ ) عصا(اشترا اه مراد بوده است کھ بھ ھمر )اوستایی یعنی خنجر و شمشیر سئورَ ُکردی، 

 .زمین را خراش داده است، لذا تفاسیر بوق و نگین از آن نادرست ھستند سووراجمشید با ھمین سالح 

ذکر نموده اند، بدین باور رسیده ام کھ آن  سووراکھ برای  تیرو  سوراخ دارو  سیخونکاالن در مجموع نظر بھ معانی 
ولی در کتب پھلوی آن را بھ . می باشد سوراخ کنندهبوده، و لفظاً بھ معنی ) سور( خنجرو ) ھندهچاک د( چاقوبھ معنی 

 .سھو بھ جای سوراخ کننده بھ معنی سوراک اومند یعنی سوراخ دار گرفتھ اند

)" اکھاکرد( جنگجویان گردنده"آستین بلند ، در زبان ُکردی رانیۆس در ھیئتران ۆساّما معنی آلترناتیو منطقی دیگر 
در : "اطالق می شده است کھ دیاکونوف در مورد آن می گوید البسھ لولوبیانیاست کھ البد آن در عھد کھن بھ آن نوع 

بر یک شانھ افکنده اند و این خود در ھزاره  پوست ابلقیلوح نارام سوئن لولوبیان لباسی سبک و یا دامن بر تن دارند و 
کاسپیان و ) در بسیاری از تصاویر بر جستھ سارگون دوم در خورس آباد( غربی مادو  مانناقبل از میالد لباس مردم 

ھم کھ در زبان ) ُکردان سورانییعنی نام  کیرتیدر مقام ریشھ واژه (کورتھ جالب است کھ کلمھ . بود) بھ گفتھ ھرودوت(
آن را بر روی  دھای لولوبی تبارماباشد کھ  پوست ابلقیاست می تواند در اساس اشاره بھ ھمان  نیم تنھُکردی بھ معنی 

 . شانھ می افکنده اند و نیمھ پشتی تن ایشان را پوشش می داده است

بھ معنی ( سورانفوق را در این باب مأخوذ از کلمات  کورتھو  رانیۆسولی در مجموع می توان واژه ھای ُکردی 
بوده اند  ُکردی آنھا بھ سبب اینکھ البسھ جنگجویان یعن. گرفت) جنگاور قداره بندُگرد یا ( کارداکو ) خنجربندنیرومند یا 

) خانمان داری توتم بُزکوھی( ُکرمانجرا ھم مترادف با نام  سورانیاز سوی دیگر اگر کلمھ . بدین نامھا مسمی گردیده اند
یا ) اخداربُزکوھی ش( شاخداررا می توان بھ اوستایی بھ معنی ) سووران( سورانچون کلمھ . بگیریم اشتباه نکرده ایم

 .اطالق می گردد بزکوھیمی دانیم کھ ریشھ این نام ھم بھ شکل تور در قفقاز غربی بھ نوعی . گرفت نیرومند

ی کاسپ و لولوپی در زبان فارسی می توان نامھای )گراز(کاس  در زبان ُکردی و) بچھ گراز( لُولھ سرانجام نظر بھ لفظ
بھ  سوران( از این مطلب می توان چنین نتیجھ گرفت کھ ریشھ نام. فتگر توتم گراز را مترادف ھم بھ معنی دارندگان

 .عاید شده است گراز بھ معنی سوَکراه از تلخیص کلمھ سانسکریتی و سکایی) عنوان اخالف لولوبیھا
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"کیور"ُکردی -تحقیقی در باب نام و نشان خدای لولوبی  
 

ولوبی، نام خدای قبیلھ ای لولوبیھا با قاطعیت از روی منابع در فرھنگنامھ انترنتی ویکیپدیای آذربایجانی، زیر عنوان ل
گرچھ در این . می تواند منتج از آن بوده باشدُکرد و ) آفریدگان کیور( داکورذکر شده است کھ کلمھ  Kiur" کیور"بابلی 

رده شوروی می مطلب نقل قولھا را دقیق مشخص نکرده اند و معلوم نیست کھ مطلب مذکور از کدامین آکادمیسین نامب
می دانیم کھ در اساطیر ایرانی و عرب  :ما در اینجا تالشی برای تعیین نام و نشان این ایزد باستانی می نمائیم. باشد

در ( مضر بن نزارو  ربیعھ بن نزارو ) بھ ُکردی یعنی خدای خرد کننده و جونده با دندان( کرمائیلمربوط بھ ُکردان از 
می باشد کھ ریشھ نام ) گراز( لولومطرح میشود کھ ھر سھ نام نشانگر نام باستانی ) اریمجموع یعنی ضرر رساننده بھ

در معنی منسوب بھ خرد کننده و جونده با ( کرمانجیعنی از اینجا چنین معلوم میشود کھ خود نام . لولوبی بوده است
اّما برای مشخص کردن خود نام کیور . تھم اشاره بھ ھمین توتم قبیلھ ای و خدای قبیلھ ای لولوبیھا داشتھ اس) دندان

باستانی کلمھ ُکردی کھ یر یا کیھ ر را در دست داریم کھ بھ معنی بزغالھ است البد ھمان بزان اساطیری کھ با کرمائیل و 
فارسی بھ معانی سرگشتھ، حیران، لجوج، سرکش، شجاع و دلیر و واژۀ  خیرۀولی کلمھ . کوھستان مربوط شده است

نشانگر آنند کھ در اساس از این خدای ) بھ معنی حیوان شتابندۀ سرگشتھ و لجوج و شجاع(در معنی گراز ُکردی خیرس 
اینکھ در اساطیر عھد اسالمی ُکردان را اوالدان جن ھم معرفی نموده اند البد . منظور بوده استگراز توتمی نھ بُز بلکھ 

 .ھ ُکردی معنی دارای رب النوع جن را می داده استدر ُکردی ھمچنین بھ ظاھر ب خیوراز این جا است کھ کلمھ 

اوستایی بھ معنی  -بھ صورت َستینی و اَماشکون در ُکردی ایماشکونو ساتونی نامھای فرمانروایان کھن لولوبی 
 .می باشند گراز نیرومندو  نیرومند

 )زازا(ردان زازاک معنی نام کُ 
این جانب قبالً نام زازاک را کلمھ ای توتمی بھ معنی سگپرست گرفتھ بودم، اما امروز با تذکر بھ جای دوستمان کردوان 
افتخاری کھ برای آن ریشھ اوستایی بھ معنی رھا و مطرود و فراموش شده پیداکرده اند، بدین نتیجھ رسیده ام کھ این نام 

چھ در شرفنامھ از . بوده باشد) از امپراطوریھای ساسانی و بیزانس(ان و آزادان و دور افتادگان باید بھ معنی رھای
اسم برده شده است کھ از ) بوچان، رھایان(و باچان ) مردم بوحتان یا آزادان(دونیای اساطیری کردان بھ اسامی بوختان 

می دانیم در اساطیر عھد . است) زازا(ردان زازاک بھ وضوح نشانگر نام کُ ) رھایان(این میان نام دومی یعنی باچان 
 .اسالمی غالباً ُکردان را مطرودین و رھا شدگان ازدربار ضحاک و سلیمان شمرده اند
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 معنی نام قبایل سئورومات و اسکیت
 

ز آن جاییکھ َسر ا. را می توان در زبانھای سانسکریت و اوستایی بھ معنی دانایان ھنر تیراندازی گرفت سئوروماتنام 
این نام نیز بھ ھمین  سرمتاوستایی و َشَر سانسکریتی نیز بھ معنی پاره کننده و تیر می باشند، لذا معلوم میشود ھیئت 

از ھمین ریشھ بوده و بھ ) از ریشھ سرَو و سائوروَ ( صربمعنی تیرانداز بوده است و خود نام سانسکریتی و سکایی 
تادئوتس سولمیرسکی از وزرای فرھنگ سابق لھستان اقوام صرب و کرووات از . معنی قوم تیراندازان می باشد

کھ در خاک صربستان اسکان یافتھ بودند  یازیگدلیل صحت این امر آن است نام سئورومتھای . سئورومتھا دانستھ است
ھرودوت نام . رده انددر زبان مجاری بھ معنی تیرانداز است چھ منابع رومی نیز سالح یازیگھا را تیرو کمان ذکر ک

 .یعنی دارندگان سالح تیر بیان نموده است) ذون-ایشو( ایسدونباستانی دیگر این مردم  را 

باشند،  رکسوالنھاکھ باید اعقاب ھمان ) بھ زبان التین یعنی دارندگان جوشن(  کروواتو سکایی  سئورومتینام گروه 
امل پوشیده و محافظت شده بھ وضوح اشاره بھ جوشنھای تن یعنی بھ طور ک ھئورواتدر اساس ایرانی و سکایی خود 

کسی کھ در "آنقدر سنگین است کھ سئوروماتھا استرابون گفتھ است، سالح این . سواران و اسبان ایشان داشتھ است
لیوس بھ نام آئ رکسوالنھادو کتیبھ از پادشاه ". صحنھ جنگ بر زمین می افتد ھر گز نمی تواند دو باره از جا بر خیزد

معنی منسوبین بھ توتم گوزن با  بھ رکسوالنخود نام . راسپاراگانوس در پوال در ایستر در خاک کروواسی باقیمانده است
) ت-مھ ساک= در مفھوم دارندگان توتم بز کوھی بزرگ( ماساگتھاشکوه و معادل نام مردم زرھپوش و خورشیدپرست 

 آمازونھرودوت نام نیمھ اساطیری این مردم را . ھ آرال می زیستھ اندپس معلوم میشود اینان ابتدا در سمت دریاچ. است
و ھمچنین زنان اشتراکی ایشان و کشتن و خوردن پیرمردانشان سخن  مادر ساالریذکر کرده و از سنت ) تمام سالح(

در جنگ  با ) ریایرج اساطی( کوروشمطابق گفتھ ھرودوت . رانده است کھ در این سنتھا با ایسدونھا ھمرفتار بوده اند
اوستا را بھ درستی با نام  سئیریمھشاھنامھ و  سلمقوم . مقتول شد) قوم سلم( سئورومتیو ) تورانی( سکاییھمین مردم 

میالن ھوستیچ محقق کرووات نیز بدون اینکھ بھ منشأ رکسوالنی کروواتھا . ھمین مردم سئورومتی مطابقت داده اند
دو  سئوروماتمطابق گفتھ ھرودوت مردم . سمت ھرات و آسیای میانی می رساندواقف باشد اصل و تبار کرواتھا بھ 

بھ (زبانھ بوده اند کھ از این گفتھ معلوم میشود ایشان در کنار زبان سکایی و ایرانی خود زبان ھندواروپایی دیگری 
کھ این زبانھا بعد از مھاجرت نیز داشتھ اند ) ناشناختھ ترکستان چین زبان اروپایی یا زبان اسالویاحتمال زیاد ھمان 

جالب است کھ با وجود اینکھ رومیان بھ صراحت از  .ایشان بھ غرب تبدیل با تنھا زبان اسالوی آنان جایگزین گردید
در خاک صربستان و کروواسی حالیھ سخن رانده اند ولی ھنوز صربھا و کرواتھا  رکسوالنھاو  یازیگھااسکان گرفتن 

 .باز نمی شناسند این نیاکان اصلی خود را

نام گروه سئورومتی . است) کناری( بوسنیبھ معنی سرمتھای کناری بھ وضوح یادآور نام  آنتایینام گروه سئورمتھای 
است ) اسکیتان، سکائیان پادشاھی(اسکلوھا یاد آور نام  اسلوونھاولی نام   .را میشود بھ معنی زرھپوش گرفت سیراک

سکاھای (بھ نظر می رسد اسکیتان . فات روم در بالکان ھجوم می آورده اندکھ بھ ھمراھی سئورومتھا بھ متصر
می شناختند کھ ریشھ ھندواروپایی این کلمھ را خوشی و زیبایی و  وندیا  ونتاسالوھای بومی را تحت نام ) پادشاھی

از این روی بھ . اختھ انداشتیاق و مطلوبیت آورده اند و این نامی بوده است کھ رومیان اسالوھای غربی را با آن می شن
بوده باشد کھ بھ معنی سرزمین مطلوب و  ائوکتیا  ائوخاتنظر می رسد کھ ھیئت سانسکریتی و اسکیتی نام این مردم 

 تارگیتایبھ نظر می رسد در اسطوره اسکیتی رعایای پسران . است  لھستان یعنی پولنمساعد یعنی مترادف نام 
 ھئوشینگھنی مردم جایگاه مطلوب و نیک ذکر شده باشند کھ این نام بھ صورت یع ائوخاتیاناسالوھا تحت ھمین نام 

ریشھ خود . بھ اوستا رسیده است) فرمانروای مردم نجیب و شریف( آریائیھاپادشاه ) دارنده خانمان خوب، ھوشنگ(
اصطالحاً معنی برده نیز در زبانھای اسالوی بھ معنی نجیب و شریف است ولی در زبانھای اروپای غربی  اسالوکلمھ 

در مقام رام  ائوخاتیانسوای مرتبط بودنش با نام ) دارای خانھ و سرزمین خوب(نام ھوشنگ . از آن مستفاد میگردد
پادشاه خانواده است کھ با رام کردن ابزار آتشین ایزدی  یعنی کوالکسائیسکننده آتش در عھد سرما در اساس بھ جای 

بھ پادشاھی ) سمبل اسکیتان( جام زرینو ) سمبل تاورھا( تبر، )سمبل تراکیائیھا( دقی، )سمبل یوئھ چی ھا( گاو آھن
 .سرزمینھای اسکیتان می رسد
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 کتیارانو رعایای وی ) پادشاه سرزمین ارابھ( آرپوکسائیسدر اسطوره اسکیتی پسران تارگیتای نام برادر میانی 
 مجارھاذکر شده اند کھ بھ ترتیب ھمان ) ب ارابھاسب پروران یا مردم دارای سھ اس( تراسپیانو ) جادوگران(
بھ ژرمنی یعنی مردم سرزمین اسب و بھ روسی یعنی مردم ( روسھاو ) اونگورھا، پیشگویان( ھنگریھایا ) جادوگران(

 اسکیثنامیده شده  کھ ملت وی خود ) پادشاه خانواده( کوالکسائیسبرادر کوچک و سوم اینان . می باشند) سرزمین بیشھ
 .بوده اند کھ در مقام مردم فرمانروای این خانواده بزرگ بر گزیده شده بود) دم دارنده جاممر(

 سیامک، کیومرثدر اساطیر ایرانی بھ ترتیب بھ جای  کوالکسائیسو  آرپوکسائیس، لیپوکسائیسو پسرانش  تارگیتای
کھ بنا بر اسطوره سکایی  -سکولوااساطیری یا  اسکیثخود شاه . می باشند ھوشنگو ) تھمورث( تخموروپھ، )سامک(

سرزمین  جمشید پیشدادیبھ جای  -پادشاه سرزمینھای اسکیتی شمال دریای سیاه بوده) تور(ھراکلس یونانی پسران 
در روایات اساطیری قدیم کھ طبری و بلعمی آورده اند و در ملحقات شاھنامھ نیز ضبط است . زمستانی وندیداد است
 توراست کھ پدر  جمشیدبر عکس است یعنی این ) قھرمان معروف ،ھراکلس( تور و جمشیدرابطھ پدر و پسری 

-خدا مھیَ پادشاه سرزمین سرمای شمالی بھ غیر از ) یام خشئتھ(جمشید در واقع این . بھ شمار رفتھ است) پھلوان(
در  رود دائیتیکنار بھ عنوان پادشاه سرزمین جمشید فرمانروای جھان زیرین و جنوبی اساطیر ھندوایرانی و ھمچنین 

 .آذربایجان باستانی است؛ گرچھ در اساطیر کھن ایرانی این سھ جمشید یک تن بھ شمار رفتھ اند

 معنی نامھای خوارزم و سمیرامیس

گرفتھ اند ولی در تعیین معنی آن در معانی سرزمین خورشید یا سرزمین زم و  خواررا بھ درستی مرکب از خوارزم نام 
 رامیسیسمباستانی سمت خوارزم  یعنی  ماساگتھایمعنی نام ھای تاریخی و اساطیری ملکھ . سیده اندپست بھ توافقی نر
کھ ھرودوت و موسی خورنی خبر داده اند، معلوم می ) ایرج، منظور کوروش" (آرا"کشنده  شامیرامکشنده کوروش و 

سمیرامیس ت؛ چون نامھای ملکھ بوده اس سرزمین دارای زمستان خارا و سترگنماید کھ نام خوارزم بھ معنی 
) یعنی زننده و آسیب رساننده و کشنده( َرمو ) َسمی، یعنی سرما و زمستان( شمیمرکب از کلمات  شامیرامو ) سمیرام(

منسوب بھ جایگاه سرزمین ( ھمیالیادر واقع اساس ایرانی دارد و با کلمھ سانسکریتی شمال خود کلمھ معرب . می باشند
در  شیمالیابھ اعراب رسیده است، چھ ) اسالف لُران(یشھ است و آن از زبان کاسیان غرب ایران ھم ر) برف و سرما

 .  باور کاسیان الھۀ کوھھای پر برف بھ شمار می رفتھ است
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 مطابقت پادشاھان کیانی و مادی و دو تَن از قلم افتاده ھای ایشان در خبر ھرودوت
 

تخصص در تاریخ طرح و بررسی این موضوع این است کھ اکثر ایرانشناسان یا  مشکل اول در باره: گفتار ۀمقدم
در این باب خصوصاً . ، نھ تخصص در ھر دوی آنھاتخصص در اساطیر ایران باستاندارند یا  مدون ایران باستان

تاریخ و ا در چون در عین حال می دانیم کھ م .مد نظر است کیانیانملی تاریخ و  تاریخ مادتخصص کافی در جزئیات 
در تاریخ مدون : دو تاریخ بھ موازات ھم داریم کھ بھ درستی با ھم آشتی و مطابقت داده نشده اند اساطیر ایران باستان

پیشدادیان، ) تاریخ اساطیری(را داریم و در تاریخ بھ روایات ملی اوستا و شاھنامھ  میتانیان، مادھا، ھخامنشیان
کیخسرو را داریم و در مقابل در تاریخ اساطیری  کوروش و) ھوخشتره(کیاخسارو ن در تاریخ مدو. کیانیان، نوذریان

میگردد کھ گروھی از  گره کور معمای تاریخ اساطیری بھ زمان زرتشت سپیتمانچنانکھ گفتھ میشود . را فریدون و
گروه سوم کھ پیروان ایرانشناسان وی را غیر تاریخی، گروھی متعلق بھ قرن نھم و ھشتم پیش از میالد و سرانجام 

 . می پندارند قرن ششم پیش از میالد یعنی دوره کوروش ھخامنشیباشند بھ درستی او را متعلق بھ  ھرتل و ھرتسفلد

کتاب  10مشکل خود این مقالھ این است کھ آن چکیده و فشرده مطالب و نتایج صدھا مقالھ است کھ شرح و بسط آنھا در 
زرتشت می باشد کھ  تأیید و تکمیل نظریھ ھرتل و ھرتسفلدین نوشتھ ھا ناخواستھ در بھ ھر حال ا. جمع آوری شده است

 .بھ شمار می آورد وی ۀپسر خواندمی داند و  کوروش ھخامنشیرا معاصر  سپیتمان

ی بدست آورده ام، لذا غالباً برا تطابق دو منبع تاریخ مدون و تاریخ اساطیریچون نتیجھ گیریھا را غالباً خود از راه 
ولی اگر الزم باشد . روانی و سالست کالم ھمزمان از ذکر منبع صرف نظر نموده و آنھا را در پایان گفتار نام برده ام

 .می توانم بھ سطر بھ سطر بھ ذکر منابع اساسی آنھا بپردازم

زرتشت و   کوروش ۀپسر خواند سپیتاک سپیتماندر پایان این مقدمھ گفتنی است در باب موضوع جالب این ھمانی 
آن را دریافتھ است و من در این مقالھ بھ طور گذرا از آن سخن گفتم، باید بیفزایم کھ  ھرتسفلدکھ نخستین بار  سپیتمان

زریر است کھ در روایات ملی و خبر خارس میتیلنی ھمچنین تحت نام ) سپنداتھ، اسفندیار( گائوماتھ بردیھوی ھمان 
بوده است ولی در  آذربایجانحاکم ) آستیاگ(و پدر بزرگ مادریش  سپیتمھش وی در عھد پدر. ظاھر میگردد )زریادر(

این ھمان موضوعی است کھ منابع باستانی در مورد . منتقل شده است بلخعھد کوروش مکان فرمانروایی وی بھ 
ید گفت کھ با راستین وبردیای دروغین در باب شایعھ ". ماد بود و نشستنگاھش بلخ ۀزاد: "میگویند سپیتمان زرتشت

داریوش در این باره برای توجیھ کودتای خویش نھ نقل حقیقت بلکھ صرفاً شایعھ ای را بیان نموده است کھ در نزد عوام 
بھ  گائوماتھ بردیھبھ ایران می رسد  کمبوجیھ در مصرواقعیت این است کھ وقتی شایعھ خبر در گذشت . شایع بوده است

 پیشیا اوادادر ) پسر کوچک کوروش( وه یزداتھ بردیھمالقات با برادرخوانده اش  بعد از نائب السلطنھ کمبوجیھعنوان 
در فارس حکومت خویش و برادرخوانده اش را با اعالم اصالحات اجتماعی و اقتصادی مھمی بر امپراطوری 

ھ ھر کدام بعدا ک اجتماعیبزرگ مصلح در باره دلیل تعدد اسامی و القاب این . ھخامنشی رسمی اعالم نموده بوده است
سپیتمھ   محبوبیت بیش از حد وی و پدرشنام فرد جداگانھ ای تصور گردیده اند، باید گفت کھ این بی شک بھ سبب 

آترادات پیشوای چنین موردی را تنھا در باب . بوده است) افراسیاب( مادیای اسکیتیبھ عنوان دستگیر کننده  ،ھوم
را می توان یافت کھ در روایات ملی وی را تحت القاب ی در مقابل آشوریان ایرانیان مادقھرمان رھایی بخش  آماردان

در می یابیم کھ بعداً در روایات  ، سام، رستم و آذربرزین)کرساسپ نریمان(، نریمان، کریمان )گرشاسب(کرساسپ 
 .ملی تبدیل بھ شخص تاریخی جداگانھ ای شده اند

مای تاریخ اساطیری ایران با وجود درک درست زمان و مکان و در باره مع ھرتل و ھرتسفلداشکال اساسی نظریھ 
متوفی ( آرتور کریستن سنبوده است کھ  این ھمانی کیانیان و مادھاشخصیت تاریخی زرتشت ھمین موضوع در نیافتن 

اریخ تچون  تاریخ ماد کاملیچون در عھد ایشان . نیز آن را در نیافتھ است کیانیانمؤلف کتاب معتبر ) 1945بھ سال 
روایات  کی خسرولذا ھرتل وھرتسفلد بھ سھو از جملھ . ھنوز تدوین نشده بوده است)1956چاپ ( ماد تألیف دیاکونوف

ھرتل و ھرتسفلد با این مقالھ و مقاالت  ۀنظری .سنجیده اند) فریدون( کوروشبا ) ھوخشتره( کی آخسارورا بھ جای  ملی
 .مربوطھ دیگر بھ خوبی اصالح و تکمیل میگردد
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قبل از میالد پادشاه  715پسر فرائورت در سال) دیوک خبر ھرودوت( دایائوکومطابق کتیبھ ھای آشوری : متن گفتار
ماد کھ حاکمی از جانب ماننا بود و پسرش را برای جلب اتحاد و دوستی نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده بود، ھمراه با 

مطابق .  سمت شھر میانھ حالیھ بھ ھامات در سوریھ تبعید شد از محل حکومتش در 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( دژ کولومیانپیش 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 . پادشاه آشور گردید اسرحدونبا آشور مصالحھ نمود و داماد  پارتاتوادر ضمن قیام مادھا در گذشت و  ایشپاکای
 فرائورتا بعد از عبور از دربند قفقاز در شھر گنجھ اران پارتاتور اسکیتی پسمادیای 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) رهھوخشت( کی آخساروتوسط ) چئچست(دریاچھ ارومیھ پیش از میالد بھ کشتھ شدن وی در کنار  597

تحت رھبری مادیای اسکیتی را بھ ماد کوچک  مادیای اسکیتیھرودوت بھ درستی آخرین بازگشت اسکیتان بھ رھبری 
آورده و آن را با جنگ لیدیھ کھ گویا در تعقیب اسکیتان روی ) در واقع ویرانی نینوا( محاصره نینواو  فتح آشوربعد از 

                                                                                                              .                داد، ربط داده است

سال 158یعنی پیش از میالد  715 -557 آستیاگبھ سوریھ و تاریخ خلع  دایائوکواز آنجاییکھ بین تاریخ تبعید شدن 
کومت برای سھ فرد در تاریخ ماد، در خبر ھرودوت کھ در بین فاصلھ است لذا بھ سبب بزرگی این رقم سالھای ح

سال  40با ( آخسار کی، )سال حکومت 22با ( فرائورتو این سھ تن فرمانروای مادی بھ اسامی ) دیوک( دایائوکو
کھ وی نام برده، نام افرادی ) سال 30سال یا در ست تر با توجھ بھ زمان حکومت کورش، 35با ( آستیاگو ) حکومت

دیاکونوف . بوده باشند فرائورتو  دایائوکواین از قلم افتاده ھا باید ھم باید درست بین عھد . ز این سلسلھ از قلم افتاده اندا
 پارتاکیپادشاه ) اوپیس( اوپیتھدر تاریخ ماد نام ھر دو تن از قلم افتاده را از روی کتیبھ ھای آشوری بھ صورت 

آورده ولی متوجھ تعلق ) کاشان= کلنی سرزمین چشمھ ھا( کارکاشیپادشاه  ھخشثریتو ) کاشان= سرزمین کنار چشمھ(
یکی  فرائورتبھ پادشاھان ماد نشده و دومی یعنی خشثریتھ را با پیروی از بقیھ ایرانشناسان با ) اوپیس(داشتن اوپیتھ 

یکی عالمت سؤال و دومی  دانستھ و جایی با تردید میگوید بین فرائورت و دیوک دو نام از قلم ھرودوت افتاده است
. پیش از میالد رھبری بالمنازع مادھا را بر عھده داشتھ است 673خشثریتھ در جریان قیام مادھا در سال . خشثریتھ

پیش از میالد کھ  667در حدود سال  شانابوشوبھ رھبری رئیس رئیسان آشوری  آشوربانیپالنظر بھ اینکھ سپاه ارسالی 
مازندران ھر گز از آنجا بر نگشتند و ماد بعد از آن تاریخ تبدیل بھ دولت مقتدر و  آُملدر تعقیب خشثریتھ بھ شھر 

تار و مار شده  مادھاو  آماردانمستقلی شد، معلوم میشود کھ این سپاه آشوری در سرزمین دور افتاده مازندران توسط 
پدر آشور بانیپال از  اسرحدونبل تھاجم پیش از میالد در مقا 673مکان فرمانروایی خویش را  در سال  خشثریتھ. اند

.                                در مازندران منتقل ساختھ بود) آُمل( آمولبھ شھر دور افتاده ) محل چشمھ= کاشان( کارکاشی  

پادشاه مادی ما قبل خشثریتھ سھ گزارش موجود است کھ یکی ضمن نامھ ای است از سوی ) اوپیس( اوپیتھدر باره  
: 129.نامھ ھابل: "بھ سارگون دوم عنوان شده است 714 -706در بین سالھای) دیواندره( خارخاریس آشوری ناحیھ رئ

برای ) بھ روی دشمنان(امیر دھکده اوریاکو، کھ وی گشود ) دیاکونوف. م.بھ خوانش ای اوپیتھیا (راجع بھ آرپیتھ ... 
. بھ شاپاردا گریخت) اوپیتھ(مت پادشاه و مخدومم شدم او وقتی کھ من عازم خد. 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(ھمان روزی کھ وارد . ھستند

             "                                                                                                                            ».بفرست

عد بر گشتھ باشد کھ بھ گروگان نزد رؤسا پادشاه اورارتو فرستاده شده بود و ب دایائوکوباید ھمان پسر ) اوپیس( اوپیتھ
 129ولی چنانکھ از نامھ ھابل . پرداختھ بود دایائوکودر دره قزل اوزن بھ فعالیت برای بر قراری ادامھ حکومت پدرش 

در عھد . بر می آید آنجا را مناسب فعالیت نیافتھ و از آنجا گریختھ بھ سوی نواحی دیگری در ماد روی آورده بود
پیش از  680-669(ولی در عھد اسرحدون . او و چھار فرزندش خبری نیستاز ) 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( اوراکازابارناو ) اصفھان
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 کارکاشینامھای . نام برده شده است کھ در مقابل مردم عاصی آن نواحی  از مقامات آشوری یاری جستھ بودند) دھنده
است کھ پیش از ) یعنی محل کنار چشمھ( پارتاکیھمان  خشثریتھمحل فرمانروایی ) سرزمین چشمھ ھا= کلنی کاشان(

) ھای نیرومنددژ پر ازیعنی  ورکس پرنھ( اوراکازابارنا. می رانده است در آنجا فرمان) اوپیس( اوپیتھوی سلف او 
و ) محل دژ نیرومند= یان-شتخ-اپر( ابرشتیاناست کھ نامش در منابع قدیمی عھد اسالمی بھ صور  آشتیانھمان شھر 

محل دژ ( ورخشھ ھیئت اخیر یاد آور نام بسیار باستانی .ذکر شده است) محل دژ( ورشھو ) دژ واقع در بلندی( وّره
                                      .است کھ مکان آن بین عیالم و سرزمین کوتیان ذکر شده است) مرھشی( ورھشییا ھمان ) نیرومند

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 . القاب مربوطھ مھم خودشان معرفی شده اند بیشتر تحت

:                                                                                                 شان می آوریم تا مورد مقایسھ قرار گیرند  

                                                                                                                                 :    ماد پادشاھان

 685؟  -647( خشثریتھ، ]دارای چھار اوالد ذکور) [م.ق715-685؟( اوپیسیا  اوپیتھ، )م.ق 768-715( دایائوکو 
).                               م.ق585 -555؟( آستیاگو ) م.ق625-585( کی آخسارو، )م.ق 647-625( فرائورت، )م.ق  

      :                                                                                                                            کیانی پادشاھان

، سیاوش-فرود، )کاشان= یعنی پادشاه سرزمین چشمھ ھا(کیکاوس ، ]اوالد ذکوردارای چھار [کی اپیوه، کی قباد 
مشتبھ شده و از رده  مردوکپادشاه ماروش بابلی یعنی  -یعنی خدا= کھ نامش با اژی دھاک بابلی(آژدھاک و  کیخسرو

                                                      ).                                                       پادشاھان کیانی خارج شده 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 . هآخرور-سیاوش، کی خسرو،آژیدھاک-، فرود)سرزمین چشمھ ھا

-،اوپیتھدایائوکومتقابالً اعضاء خاندان پادشاھان ماد عبارت بوده اند از شش تن بھ اسامی . بوده اند) گشتاسپ(ویشتاسپ 
 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  ایرانزوی اول پادشاه اورارتو و رؤسا حامیان دایائوکو،. بوده اند) زو( اوزوو  ویتیریساحامیان کی قباد  -2

                                                                                                                          .                   بوده اند

 چرا کی کاوس ھمان خشثریتھ سومین پادشاه ماد است؟ 

روایی ویتیریسا با یعنی اپیوه با چھار پسر خویش از سوی سرزمین فرمان) پادشاه سرزمین چشمھ ھا( کی کاوسپدر  -1
.                                                 آمده بود) محل چشمھ(= سرزمین کاشانجنگ و گریز بھ سوی سرزمین ری و   

ابتدا نزد رؤسا پادشاه اورارتویی گروگان بود  دایائوکوکھ از سوی پدرش ) اوپیس(متقابالً منابع آشوری میگویند اوپیتھ  
سرزمین کنار ( پارتاکیآمد ولی چون آنجا را نا امن یافت بھ سوی سرزمین  اوزن دره قزلپسر خویش بھ بعد با چھار 

.                                                                                  روی آورد) چشمھ ھا  
منظور (بھ نبرد پرداخت و با عقابانش ) نآشوریا(با دیوان ) کرکس/ کوه عقاب( ارزیفیھکی کاوس در سمت کوه  -2

.   قرار گرفت) آشوریان(نزول کرد و در آنجا در محاصره دیوان  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 . باالی البرز بھ شھر آمل مازندران گریخت خود ندید از
پیشوای آماردان شکست داده و تار و مار  آتراداتمازندران آمده بودند بھ یاری  شھر آملدر تعقیب وی بھ  شانابوشو

واقعھ : برای نخستین بار در تاریخ مستقل شد) آترادات ھفتخوان رستم، گرشاسپ،(نمود و ایران  مادی بعد از این واقعھ 
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یک واقعھ بسیار مھم اساطیری در تاریخ  کنار دریای مازندراندر  دیوان بزرگبا  نبرد گرشاسپیا  ھفتخوان رستم
در ھم کوفتن یعنی در مجموع = راھزن و سپ=یا ِکِرساسپ در اصل مرکب است از کرس گرشاسپ: ایران بوده است

در سمت دریای فراخکرت یعنی  روتستھمقھرمانی وی نیز نظیر . در ھم شکننده راھزنان و ستمگران استبھ معنی 
رستم، یعنی ریشھ کن ( روتستھم. می درند) ببران مازندران(را سگھای وحشی جنگلی  ثریتھپدر وی . مازندران است
چھ ھفتخوان رستم نیز در . است شاسپگربنا بھ قول مارکوارت ایرانشناس معروف آلمانی ھمان ) کننده ستمگران

رستم یا ھمان سرزمین  سگستان. مازندران اتفاق می افتد و در شاھنامھ رستم ھم از ھمان خانواده گرشاسپ است
یعنی ) یانھ، یعنی محل سگپرستان-سپی-کا( سرزمین کاسپیانھدر اصل ھمان ) لفظاً یعنی سگ سروران( سگساران

آترادات پیشوای در عھد کوروش و ھخامنشیان این قھرمان مازندران با نام اصلیش . زرنجمازندران است، نھ سمت 
را کھ در آغاز حکومت آشوربانیپال بھ ) دیوان مازندران( لشکریان آشوریوی . نامیده می شده است) آماردان( مردان

مار می نماید و ایران برای  مازندران آمده بودند تار شھر آملبھ ) کیکاوس(رھبری شانابوشو برای دستگیری خشثریتی 
             .                                                                        نخستین بار صاحب دولتی مستقل و مقتدر میگردد

 گنجکدر شھر ) پر آسیب( افراسیابدر ھجوم تورانیان بھ رھبری  سیاوش-فرودپسر و جانشین کی کاوس یعنی  -3
اران بھ  گنجھدر شھر  مادیای اسکیتیدر ھجوم غافلگریانھ  خشثریتھجانشین و پسر  فرائورتمتقابالً . ش کشتھ شدسیاو

              .                                                                                                                            قتل رسید

است؟ ) ھوخشتره(خسرو ھمان کی آخسارو  چرا کی  

 کیپادشاه آشور بر اثر ترس از  ساراکمتقابالً . را در سمت جنگل سفید بھ قتل می رساند ائورو ساره، کی خسرو -1
.         در ھنگام محاصره شدن نینوا و تسخیر آن خود را بھ درون شعلھ کاخھای خویش می اندازد) ھوخشتره( آخسارو  

 
ویران میکند و بھ سلطھ ) منظور اربیل( اردبیلمقر دیوان را در سمت ) خانھ خوب=بھ مان( دژ بھمنو، خسر کی -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 چیچستخسرو  کی -3
.                                                                       را ویران می نماید) خرابھ ھای بسطام حالیھ(دریاچھ چیچست   

را در کنار دریاچھ  )فرود( سیاوشقاتل پدر خویش ) سکایی پر آسیب( تورانیافراسیاب کی خسرو، با یک شبیخون  -4
را در کنار  مادیای اسکیتییعنی  فرائورتمتقابالً کی آخسارو، قاتل پدر خویش . چیچست دستگیر و بھ قتل می رساند

                                                  .                                       دریاچھ اورمیھ غافلگیر کرده و بھ قتل می رساند

است؛ نھ چنانکھ تصور شده است آن مأخوذ از لقب ) پادشاه نیرومند( کی آخساروھمان  کی خسروصورت اصلی نام  -5
                            .                                                        بوده باشد کھ بھ معنی نیکنام است ھئوسروهً  اوستایی

اظھر من الشمس ) نیستآخروره اوستا پسر کی خسرو، یعنی کسی کھ ستمگر( آژیدھاک مادیبا  آستیاگمطابقت  -6
. آورده است اژیدھاکرا بھ صورت  آستیاگچھ موسی خورنی مورخ ارمنی معاصر فیروز و بالش ساسانی نام . است

= لفظاً یعنی قوچ( کورش سومو ) ھخامنشی= یعنی دوست منش( فریدونن کودکی افزون بر این اینان در مطابقت داستا
 .                                                                                                   نیز بھ خوبی بھ ھم می رسند) ذوالقرنین

 لھراسپدر شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا در ھیئت  )نامھشاھ گودرزیانجای دیگر بھ صورت (  ادامھ سلسلھ کیانیان
مگابرن و پسرانش ) داماد و ولیعھد آستیاگ سپیتمھ جمشیدقصیر السلطنھ خبر موسی خورنی،  یرواندائوروت اسپ، (

اخیر  ھستند کھ این دو فرد) زرتشت سپیتمان، گائوماتھ بردیھ، سپنداتھ، اسفندیار( زریادر سپیتاکو ) تیگران( ویشتاسپ
بوده اند کھ آخری داماد کورش و ) فریدون( کورش سومو پسر خواندگان یا برادر خواندگان  آستیاگنوادگان دختری 

.                                                                                                  دختر کورش نیز بوده است آتوساشوھر   
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دختر کورش، ھوتئوسا و  آتوسامنظور (دختر شاه سکاھا  اوداتیسو ) زریر برادر ویشتاسپ( یادرزراسطوره معروف 
را آتنھ نویسنده و مورخ یونانی قرن سوم میالدی مؤلف کتاب ضیافت سوفسطائیان بھ نقل از خارس ) ھووی اوستا

ق ھمدیگر میشوند  و در جستجوی آن دو در خواب عاش: 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

در آسیا مشھور است و مردم بدان میل فراوانی دارند چنانکھ در معابد و قصور و حتی در خانھ ھای خود تصاویری از 
 .                                                                                                                  می کنند آن بر دیوارھا نقش

ھا از عھد قدیم یونانیان  پارسیدر کتاب ھفتم خود ضمن شرح ملل تشکیل دھنده سپاه خشایارشا می آورد کھ  ھرودوت
می ) پاکان، نجبا و معادل آریائیان( ارتیانمی نامیدند ولی ایشان خود را ) گر، کیانییعنی مؤبد و جادو َکَون( ِکفِن

ماد از آنجاییکھ پادشاھان . می نامیدند) آریایی( آریانیمیگوید کھ ایشان را در قدیم ھمھ  مادیھاھرودوت در باره . نامیدند
بھ تلفظ یونانی ( َکَونلذا ھر چھار نام . ده شده انددر اوستا و کتب پھلوی کیانیان نامی) بھ لغت سانسکریت یعنی نجبا(

ال اقل در ) ، مثالً در عنوان توراتی داریوش مادینجیب( مادو ) مردم نجیب( آریانی، )پاکان(ارتیان ، )ِکفِن،کی، کیانی
ی از این روی بوده است کھ نامھا. مشترک بوده است) ھخامنشی( پارسیو  مادیعھد ھخامنشی بین فرمانروایان 

یعنی فرمانروایان جدید در کتب پھلوی و اوستا و ( نوذریانو ) یعنی پادشاھان پیشین در خبر ھرودوت( فرتریان
کورش ( توسدر میان نوذریان در اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ از  .برای تمییز ایشان پدید آمده بوده است) شاھنامھ

 .یاد شده است) آتوسا، دختر کورش( توسھوو ) اروکی آخس( خسرو کیسپھساالران ) آریارمن( گستھم، )دوم

یعنی عنوان  آثویھبھ معنی بھتر می رساند کھ نام اوستایی " کَ -آثَوی"کلمھ سانسکریتی : معنی نام اوستایی آثویھ
یعنی منسوب بھ (اگر این ھمانی کوروش ھخامنشی و فریدون . بھ معنی آریایی و نجیب می باشد فریدونخانوادگی 

را قبول داشتھ باشیم، در این صورت لفظ اوستایی آثویھ نظیر لفظ شاھنامھ ای فریدون ) ھخامنشی= دوست منشخانواده 
ترجمھ ای از نام ھخامنش و ھخامنشی می باشد چون در واقع ھمانطوریکھ گفتھ شد ھرودوت نیز در مورد پارسیان 

 آریا وایرج معادل  آثویھنامند لذا این نام و خود نام یعنی پاکان و نجبا می  آرتیانھخامنشی می گوید کھ ایشان خود را 
. ھستند) آریا، ایرج( نجیبو از سوی دیگر بھ معنی ) ھخامنش، فریدون، آریا، ایرج( دوست منشاز سویی بھ معنی 

 .   را تقریباً بھ درستی بھ نفس کامل و نیکوکار ترجمھ کرده است) آتبین، آبتین(آثویھ پس برھان قاطع نام 

 :اسکیتی و میتانی سلسلھ اساطیری پیشدادیان اصل

و  میتانیھمانا پادشاھان و از سوی دیگر ) پیشدادیان(=  پاراالتھای اسکیتیاز سویی مطابق اصلی اوستا پیشدادیان 
یعنی در روایات . مراد ھستند) سرزمین ارابھ ھای درخشان(یا ھمان پیشدادیان خونیرث ) مھری، میتانی شرقی( ماننایی

کھ آرتورکریستن سن در مورد اول : تایی تحت نام پیشدادیان این دو سلسلھ اساطیری و تاریخی  با ھم ترکیب شده انداوس
، )پدر مردم گیتی( تارگیتایمنقول از ھرودوت یعنی  اسکیتینام پادشاھان اساطیری آغازگر اصلی بحث آن است، 

، )وندھای سمت اوکراین و لھستان= دگان خانھ ھای خوبدارن( ائوخاتھاپادشاه ) پادشاه مردم کناری(لیپوکسائیس 
و ) جادوگران، مجارھا( کاتیاریانو ) سھ اسبی ھا، روسھا( تراسپیانپادشاه ) پادشاه سرزمین ارابھ( آرپوکسائیس
ترتیب بھ ) پادشاه دارنده جام( اسکولوبھ عنوان پادشاه کُّل سرزمینھای اسکیتان و سرانجام ) پادشاه عشیره( کوالکسائیس

پادشاه ( ھوشنگ، )پھلوان سرزمین ارابھ( تھمورث، )سیامک، پادشاه کناری( سامک، )مرد گیتی( کیومرثمعادل 
پادشاھان با  پیشدایان خونیرثدر مورد دوم یعنی مطابقت . می باشند) پادشاه صاحب جام( جمشیدو ) سرزمین خوب

 کیقبادیاد شده است کھ مطابق کتب پھلوی  زویا ) ی دھندهیار( وَ اوزَ در منابع اوستایی از پادشاھی بھ نام  میتانی
در واقع منابع آشوری عھد سارگون دوم نیز میگویند کھ . را بھ فرزندی پذیرفتھ بود) دایائوکو نخستین پادشاه ماد(

ادھای دوستی پادشاه ماننا قرار د ایرانزوبرای استحکام دولت خویش با رؤسای اول پادشاه اورارتو و ) کیقباد( دایائوکو
منعقد کرده و با ایشان متحد شده بود بھ ھمین سبب سارگون وی را از دژش در سمت میانھ بھ ھامات سوریھ تبعید نمود 

بھ معنی سرزمین خوشی نامی بوده است  ماننا. و خود با ایرانزو پادشاه ماننا طرح دوستی ریخت و او را تابع خود کرد
لذا دلیل . بوده اند) میثره( مھرپرستنده ایزد  مانناو  میتانیھا. داده بودند) تانی شرقیمی( مھرانوکھ آشوریان بھ سرزمین 

بھ شمار آمده است بھ دلیل تعلق وی و قومش بھ میتانی ھای پیشین یعنی  پیشدادیاز پادشاھان ) اوزو، زو( ایرانزواینکھ 
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ایشان ھمواره در نبرد  -1ھمین سھ نکتھ کافی است کھ  پیشدادیانبا  میتانیاندر باب انطباق  .پیشدادیان قدیمی بوده است
اوستا  خونیرثیعنی شھر ارابھ ھا بوده است کھ مطابق با  واشوکانیپایتخت ایشان  -2.بوده اند) آشوریان( دیوانبا 
داشتھ نام  پراترنھسر سلسلھ میتانیان  -3. است سرزمین پیشدادیانیعنی ) سرزمین ارابھ یا سرزمین ارابھ ھای درخشان(

 .است پیشداداست یعنی کسی کھ نخست و پیشین و فراتر است و این معنی 

:                                                                       مورد استفاده در اساس این تحقیقات سھ دستھ اند منابع اساسی  

ایران ، تألیف ایگور میخائیلویچ دیاکونوف، تاریخ ماد: دمنابعی کھ برای بررسی تاریخ ماد مورد استفاده قرار گرفتن -1
.                              ، تألیف حسن پیرنیاایران باستان. داندامایف. آ.، تألیف مدر دوران نخستین پادشاھان ھخامنشی  

یف آرتور کریستن سن، تأل کیانیان: منابعی کھ برای شناسایی تاریخ اساطیری کیانیان مورد استفاده قرار گرفتند -2
 . ابراھیم پورداود و ھاشم رضی تألیفات اوستایی

کتاب تحقیق دکتر جیوانجی جمشید جی مودی،  زادگاه زرتشت: منابع بررسی جغرافیای تاریخی زادگاه زرتشت -3
جلد (ود گزارش پوردایشتھا و ) 2و1جلد (گزارش پورداود  یسنا. تألیف ھنریک ساموئل نیبرگ دینھای ایران باستان

و آتشکده قدیمی آذرگشنسب این جانب بھ اداره ) شی چیکان(بعالوه گزارش شخصی از مکان کتابخانھ اوستا ). 2و1
تطبیق دادن شخصیتھا و مکانھای ھر سھ منبع بھ یاری فرھنگ لغات اوستایی و پھلوی و  .فرھنگ و ھنر پیش از انقالب

 .  ض چھار دھھ انجام داده امسانسکریت کاری است کھ این جانب بھ تدریج در عر
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یکی بودن زرتشت سپیتمان با سپیتاک سپیتمانھرتسفلد مبنی بر  ۀنظری بسطشرح و   
 

و  سپیتاکو  زرتشتباستانشناس و ایرانشناس بزرگ آلمانی بر اساس نام پدر و نام خانوادگی ای  ھرتسفلد ارنست امیل
ولی این نظر بسیار جالب وی در . در عھد جنگ جھانی دوم اعالم داشتھ استاین ھمانی این دو را  بلخمحل حکومتشان 

گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری "نگارنده بعد از تدوین . محافل علمی مورد توجھ و کنکاش قرار نگرفتھ است
بر  47بند  612فحھ تألیف ایگور میخائیلویچ دیاکونوف، ص تاریخ مادبدین نظر دقیق وی در حواشی فصل ھفتم " ایران

دالیل یکی  .سال است کھ ھر روز بیش از روز پیش بھ درستی این نظر واقف میشوم 15خورد نمودم و اکنون بیش از 
 :در سھ بند از این قرار است زرتشت سپیتمانو  سپیتاک سپیتمانبودن 

واج کرده بود و از او دو پسر بھ اسامی دختر آستیاگ ازد آمی تیداداماد و ولیعھد آستیاگ با  سپیتمھکتسیاس می گوید  -۱
بعد از کشتھ ) شاھنامھ فریدون( کورش سوماینان در عھد . داشت) فرد سفید( سپیتاکو ) درنده نترس، ببر( مگابرن

) یا برادر خواندگی(، بھ مقام پسر خواندگی کورشبھ دربار  آمی تیداو حمل شدن توسط کورش  سپیتمھو  آستیاگشدن 
حاکم  گائوماتھ بردیھکتسیاس جای دیگر  .انتخاب شدند دربیکان بلخو  گرگانو بھ ترتیب بھ حکومت در آمدند  کورش

 .است گائوماتھ بردیھبا  سپیتاک سپیتماناین بھ معنی اینھمانی . آورده است آمی تیدابلخ را پسر 

در کجا حکمرانی داشتند؟ خبر پیش تر در عھد پدر و پدر بزرگ مادریشان ) پسران سپیتمھ و آمی تیدا(این دو برادر 
بزرگ  کورش، در عھد )زرین تن( زریادرو برادرش ) سگ وحشی، ببر ،ویشتاسپ( ھیستاسپخارس میتیلنی در باب 

 والیات جنوب قفقازو  ) ارمنستان و کردستان( سفلی مادمعلوم می دارد کھ این دو بھ ترتیب در  ویشتاسپ ھخامنشیو 
و برادرش تحت اسامی  ویشتاسپشاھنامھ و اوستا در این رابطھ از این . ی داشتھ اندفرمانروای) آذربایجان و اران(

 .یاد نموده اند) زرین مو( زریرو ) گشتاسپ( ویشتاسپ

از این . نامیده است سپنداتھ گائوماتھ، کمبوجیھ و آغاز حکومت کورشرا در عھد  حاکم بلخکتسیاس جای دیگر  -۲
 .می رسیم سپیتمھسر پپیتاک سو ) اسفندیار(تھ گائوما سپنداتھموضوع بھ مطابقت 

در  سپیتمھمعلوم میشود کھ خود  ارانو  آذربایجانو  ماد سفلی یعنی  سپیتمھاز محلھای دو گانھ فرمانروایی پسران  -۳
 آستیاگدر ھمین نواحی بھ عنوان نائب السلطنھ ) اژیدھاک( آستیاگو پسرش ) کیخسرو، ھوخشتره( کی آخساروعھد 

گودرز  ،ھوم عابد، )شاه مؤبد( جمشیدبھ القاب وی یعنی  سپیتمھدر شاھنامھ بھ جای نام . می نموده استحکومت 
 .بر می خوریم) خوب چھر( ھجیرو ) شیوا سخن دارای سرودھای با ارزش(کشوادگان 

زرگ مادریش ابتدا در عھد پدرش و  پدر ب) سپیتاک سپیتمان( "سپیتمھپسر  سپیتاک"بنا بر این معلوم میگردد کھ 
آستیاگ حاکم آذربایجان و اران بوده است بعد مکان فرمانروایی وی در عھد کورش بزرگ از آن نواحی بھ پیش 

رغھ بوده است کھ ابتدا در  زرتشت سپیتماندربیکان بلخ منتقل شده است کھ این ھمان ویژگیھای محلھای حکومت 
 .برده شده است بلخمانروائیش از آنجا بھ فرمان رانده و بعد مقر فر )مراغھ(زرتشتی آذربایجان 

داماد و ( گائوماتھ بردیھاز سوی دیگر ھمان زریادر  سپیتاکما در اینجا افزون بر استنتاج ھرتسفلد، معلوم نمودیم کھ 
بر  مرکز بلخاز  وه یزداتھ بردیھو برادرش  کمبوجیھ سومو  کورش سوماست کھ بھ نیابت از ) پسر خوانده کورش

 حاکمچھ مطابق خبر صریح کتسیاس در شمار سپاھیان وی بھ عنوان . غربی ھندوستان نظارت داشتھ است امور شمال
در عھد سفر جنگی کمبوجیھ بھ مصر نائب گائوماتھ بردیھ . سواران و فیالن ھندی ھم حضور داشتھ اند دربیکان بلخ

وه یزداتھ ھ ایران رسید وی بعد از مالقات چون شایعھ خبر مرگ کمبوجیھ در مصر ب. السلطنھ وی در ایران بوده است
در جنوب فارس، حکومت خود را با اصالحات اقتصادی و بخشش سھ سالھ مالیاتھا بر امپراطوری ھخامنشی  بردیھ

جان خود را از  کودتای داریوشپسر کوچک تنومند کورش در جریان  وه یزداتھ بردیھو  ویولی . رسمی اعالم نمود
ھم کھ از  کمبوجیھبھ  اتھام برادرکشی .دروغین را گرفتند) تنومندھای(=بردیھ ھایی عنوان دست داده و از سوی و

در . سوی داریوش صورت گرفتھ نشانگر آن است کھ خود کمبوجیھ ھم در آغاز کودتای داریوش قربانی شده است
 .خوردند دریغ ،ائوماتھ بردیھگاز قتل  آسیاھمین بس کھ ھرودوت میگوید ھمھ در  نزد مردم ،گائوماتھ بردیھمحبوبیت 
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یعنی  ھندو  بلخاز سوی دیگر مطابق شواھد زیر شاھزاده محبوب مردم سمت  سپیتاک زرتشتیا ھمان  گائوماتھ بردیھ
 :است بامیان وگوتمھ بودای بلخ 

 :ھمان گائوماتھ زرتشت استدر اصل گئوتمھ بودا 

دوت و پورفیریوس، گائوماتھ زرتشت در قرن ششم پیش از میالد چنان کھ دیدیم بنا بھ خبر یونانیان باستان از جملھ ھرو
بھ ویژه مردم آسیا وی را بسیار دوست داشتھ و او . کھ بھ قرن تشکیل ادیان باستانی معروف است شھرهً آفاق بوده است

میانھ و ھندوستان  بنابراین، در اینجا این سؤال منطقی پیش می آید کھ بپرسیم کھ مردمان سمت آسیای. را می پرستیده اند
 باختر و چین وی را تحت چھ نام و نشانی می شناختھ اند؛ خصوصاً با علم بر این کھ وی ّمدتی در آن سمت و سوی، در

ھمانجا کھ بعداً مرکز اصلی بودائیگری شده . سکونت داشتھ و در آنجا ھم رھبر سیاسی و ھم رھبر دینی بوده است) بلخ(
در آن قرار گرفتھ بوده است ؛ ھمان معبد بودایی زرتشتی کھ نظامی در اسکندر نامھً  خنوبھار بلبود و معبد معروف 

 :خود در مورد آن چنین سروده است

بھ طوفان شمشیر چون آب کشت         بھ بلخ آمد وآذر زردھشت  

 بھاردل افروز در بلخ بود          کز و تازه گل را دھن تلخ بود

صمنخانھ ھایی چو ّخرم بھار پری پیکرانی در او چون بھار    

نبوده  گائوماتھ زرتشتتاریخی کسی جز  گوتمھ بودایشواھد و دالیل لغوی و تاریخی روشنی معلوم می دارند کھ خود 
است کھ بعداً آیینھایشان در شرق و غرب فالت ایران بھ صورت دو مکتب جداگانھ ای درآمده و درھر دو حالت آن از 

در ای جا دالیل خود را در باب یکی . ھ و در شکل بودایی آن در شرق آسیا شکوفا شده استفالت ایران بھ تبعید رفت
 :بودن بودا و زرتشت بھ اختصار ارائھ میدھیم

. می باشد روشن وسفید نیز بھ معنی سپیتاک است و اسم اصلی زرتشت یعنی دانا و   روشنو  منّوربھ معنی  بودا -۱
دانای سرودھای ( گائوماتھو ) ، یعنی دانای سرودھای دینی”گاتھا”دانای( ئوتمھاگنی افزون بر این لقب مھّم ایشان یع

از سوی دیگر سرودھای ) گاثاھا(می دانیم کھ گاتھا . ھم یکسان است) نگھبان سرودھای دینی( پاتی زیتیا ھمان ) دینی
 .دینی خود زرتشت بھ شمار می آیند

بھ وضوح با اسامی والدین ) دانای بزرگ( مھامایاو ) ق دانا و پاک تنمخلو( سود دھودانایعنی  بودانام والدین  -۲
ماه تولد ھردو . مطابقت دارد) دارای بینش نیرومند( آمیتی داو ) دانای سفید رخسار( سپیتمھیعنی  زرتشتسپیتاک 

قع در پیچ رودخانھ بھ لغت ایرانی مترادف بوده، بھ معنی وا دارجھ زبرهو  رومبینیفروردین وروستاھای زادگاھی آنان 
 .می باشند

ھر دو در قرن ششم پیش از میالد در سمت شمال ھندوستان و شرق فالت ایران فعالیّت روحانی سیاسی داشتھ و  -۳
 .اسامی یکسانی داشتھ اند) سرور دانا( اھورمزداو ) خالق دانا( برھمامعبودشان یعنی 

این ھردو رھبردینی در محل تجمع جنگجویان قرار داشتھ کھ در مطابق اخبار منابع بودایی و ایرانی شھر زادگاھی  -۴
منظور از ھیمالیا یعنی کوه پر برف در اینجا ھمان کوه . واقع شده بود) ھیمالیا، سھند(= نزدیکی آن کوه مرتفع و پربرفی

 .قرار گرفتھ استبلخ ) دیرمرکزی( نوبھارنزدیک نپال بھ جای  بھاریعنی  والیت زادگاھی بودا. آذربایجان است سھند

پیوستھ است؛ متقابالً ) خاک سرخ( کاپیالویستوو شھر سکیا بودا با قبیلھً  گوتمھمّحل فعالیّت سیاسی و فرھنگی  -۵
سکاییان برگ ھئومھ، ( سرزمین سکاییان دربیکی،  گائوماتھ زرتشتمطابق منابع کھن یونانی و ایرانی ناحیھ ساتراپی 

) شھر بخت و اقبال (= بلخو خود  بلخدر نزدیکی ) ن، یعنی جایگاه شاه یا سرخ رنگشبورگا( سوروگانھو شھر ) دریھا
 .شھر بلخ جاری است شرقدر سمت  سرخابافزون بر این می دانیم رودی بھ نام . بود ه است

نی یع گائوماتھ زرتشتبھ وضوح یادآور مّحل دخمھً ) کوھستان مردم نیک بخت( کوسینا گارامّحل مدفن بودا یعنی  -۶
در ناحیھً کاسیان باستانی و ) یعنی آبادی خوشبختی، روستای سکاوند شھرستان ھرسین باختران(  سیکایا اواوتی
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بھ صورت کوسیان نیز ذکر گردیده ) اسالف لران(قابل تذکر است کھ نام کاسیان . می باشد) سنگ کن(مادھای سگارتی
 .برجای مانده است) یعنی مردم آسوده(ھنامھ ای ارمائیل ترجمھً نام کاسیان در نام لران بختیاری و نام شا: است

دارای افکار و آمال سوسیالیستی معرفی می  گائوماتھ زرتشتفرقھً بودایی ماھایانای ژاپنی ھا گئوتمھ بودا را نظیر  -۷
 کردارنیکو  گفتارنیک، پندارنیکافزون بر این کھ این ھردو تعلیمات اخالقی اساسی خود را بر روی سھ اصل . نماید

گفتنی است کھ بودا برای . خرافھ پرستی و مردم فریبی بوده اند عالوه براین کھ ھردو مخالف ایجاد معابد. بنیاد نھاده اند
زرتشت تحت نام گئوتمھً دیگری نزد برھمنان بومی شده  گائوماتھمعھذا . طبقھً برھمنان یک بیگانھ محسوب می شد

سرایندهً قسمتی از وداھا معرفی شده باید ھمان گائوماتھ زرتشت باشد چھ عنوان چون گئوتمھ نامی کھ بھ عنوان . است
فرد باشکوه و ( انگیراسو ھمچنین لقبش یعنی ) کشندهً دشمن، بھرام( راھوگنھمناسب فرمانروایی خانوادگی وی یعنی 

سرودھای . است) تن بزرگیعنی دارای ( تنائوکساربھ وضوح یادآور لقب گائوماتھ زرتشت بلند قامت یعنی ) تنومند
تحت این . می باشد) اھورامزدا، در مقام ایزد دانایی و آتش( و برھما ) آذر، ایزد آتش(ودایی وی از جملھ درباب آگنی 

نام و القاب وی در رزمنامھً بزرگ ھندوان یعنی مھابھاراتھ نیز یاد شده است ناگفتھ نماند گئوتمھ بودا در اساطیر بھ 
پدیدار میشود کھ این بھ وضوح تعلق وی را بھ طبقھً روحانیان ماد یعنی مغان ) مغ(بھ نام َمگھ  ھیئت برھمنی جوان

 .آشکار میگرداند

و زنش ) دانا بھ طرق مختلف, ناندا( آنانداسرانجام گفتنی است دوست وخویشاوند و نخستین ّحواری بودا یعنی  -۸
پسر عم و نخستین مرید زرتشت و ) دانای بزرگ و شایستھ(یوماه مدبھ ترتیب مطابق با ھمان ) دارندهً پاکی(یشودھارا 

صوفی شاھزاده در خبرمولوی کھ زادهً بلخ بود زرتشت بودا تحت عنوان . زن زرتشت می باشند) نیک نژاد( ھووی
عنوان  یعنی )پدر عالی( ابراھیم. ظاھر گردیده است) یعنی ابراھیم بور یا بخشایشگر( ابراھیم ادھمفرزانھ ای بھ نام 

پادشاھان بزرگ عھد قدیم از جملھ نام عبری و عربی بعدا درواقع ، اشنوناکدوم پادشاه عبری  ایبال پی التوراتی 
 .یعنی جّد جّد مادرزرتشت بوده است) کاووس(و ھمچنین نامی بر خشثریتی  )ابراھیم خلیل؟( زرتشت گائوماتھ

یا با نام برادر بزرگ  زرتشتپسر جنگاور  خورشیدچھر لقب با) روی ھوره یا گرگ(=  راھولھیعنی  بودانام پسر -۹
جالب است کھ در گرشاسبنامھ نام پسر . مترادف است) ، درنده تیزدندانتیگران( مگابرن ویشتاسپخود زرتشت یعنی 

 .ستگوتمھ بوداپسر  راھولھآمده کھ کھ مترادف نام  گرگیعنی  تور) موبد درخشان، منظور گائوماتھ زرتشت( جمشید

 .است ویرانگر معابد بت پرستی ،گائوماتھ زرتشتنشانگر  بت شکنبھ معنی  بوذاسفیعنی  بودانام ایرانی  -۱۰

است در اصل ھمان شھر آیینی مقدس معروف  سرزمین مقدسزادگاه بودا کھ بھ تپتی بھ معنی  نپالمنظور از  -۱۱
چھ نامھای کھن بلخ یعنی . ئوماتھ زرتشت بوده استیعنی بلخ نورانی مقر حکومتی گا بلخ بامیانغرب فالت ایران یعنی 

 .  است شھر خجستھ و مبارکو  بسیار مقدسبھ ترتیب بھ معنی  خھ-بھاالو  ایریا-بھاکتیبھ صورت  بلخو  باختریا

مردم چنان بوده است کھ ھرودوت میگوید در مرگ او  بلخحاکم  زرتشت گائوماتھ شاھزادهبی نظیر محبوبیت   -۱۲
چنین محبوبیتی را . دریغ خوردند و بھ سوگ نشستند) و  آسیای میانی و ایران و آسیای صغیر و بین النھرینھند ( آسیا

 .دارا بوده است بامیان وگوتمھ بودای بلخ  شاھزادهدر سمت بلخ و ھند تنھا 

 :می باشند )زرتشت سپیتمان( اک سپیتمانصالح قرآن وھامان تورات در اصل ھمان سپیت

یا بر اثر کشتھ شدن (وی  شتریا مرد صالح دارای شتر مقدس در قرآن کھ قومش بھ سبب پی کردن  صالح زرین شتر
بھ برداشت مؤبدان  بنا( گائوماتھ زرتشتکشتھ میشوند، ھمان ) ِمگا فونیبھ یونانی ( بلند آسمانی ۀصیحبھ ) خود وی

و ھمراھانش بھ واقعھ  داریوشتوسط  در آن روز مغانوی  ۀکھ قبیل است )سرود دان زرین شترعھد ساسانی یعنی 
ھم بھ وضوح اشاره بھ ) معدومین=( ثمودوی  ۀنام قرآنی قبیل. گرفتار می گردند) ماگوفونیبھ یونانی یعنی (مغکشی 

 .بلند آسمانی تعبیر و تفسیر شده است ۀیعنی کشتار با صیح گافونیمِ است کھ در قرآن بھ ) مغُکشی( ماگوفونیھمین 

 ۀزمزمھ کنند( ھامان اجاجیبھ صورت  گائوماتھ زرتشتنام  ) آتوسا ھمسر گائوماتھ= ایشتار( وراتاِستر تدر کتاب 
قرارگرفتن  آسمانی و زمینیدرباب مورد غضب  :معرفی گردیده است) مجری قانون( ھمداتایخانواده از ) بلندقامت

قتل عام ) پاتی زیت( ھئوماتاگد در روز قتل باید بگوییم، چنان کھ ھرودوت خاطرنشان میکندر تورات ) عاد(قبیلھً مغان 
یا  ۀزمزمھ کنند یا نیک اندیش( ھاماناین واقعھ در تورات بھ صورت اسطورهً قتل . بزرگی از مغان بھ راه افتاد
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بھ ( پوریموجشن دشمن کشی یھود یعنی ) شاھُکش( مردوخایو ) آتوسا(استربھ دسیسھً ) پسرھوم، گائوماتھ زرتشت
ھرودوت نیز ازقرعھ کشی داریوش وشش تن ھمدستان وی : متّجلی شده است) باختریا/بلخ= و قرعھمعنی لفظی بخت 

 .سرپادشاھی ایران سخن می راند کھ بعد ازقتل گئوماتای مغ و مغ کشان صورت گرفتھ است
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 تحقیقی در باب نام ونشان رود معروف نیل ، سرزمین مصر و  قاره آفریقا 
 

پیارو،بھ معنی رود، کانال بزرگ، در کتیبھ ( پھرو ،)رود بزرگ( ایترومطابق تاریخ کھن مصر رود نیل بھ نامھای 
منسوب بھ وی معروف  کھ گاو پیشانی سفید مقدس )ھپی( آپیسنامیده شده و بھ ایزد ) روان و جاری( ھپیو ) داریوش

) ایزد آبراه بزرگ= ور -مر( منویسدر این رابطھ گفتنی است نام ایزدی مصری بھ نام  .ھ استداشتاختصاص  بوده ،
، مأخذ نام پارسی مصر یعنی شھر آب روان= فیس-ِمو( ممفیسیعنی  پتاحیاد آور شھر خاص ایزد  گاونر سیاهبا سمبل 
نیز ) دژ سفید( انب ھدجو ) تورات میضرائیم= بھ بند کشنده دو شھر(آنخ تَوی  کھ در کنار نیل سفلی است )موداریا

در ھمسایگی آن بھ شمار  )شھر ایزد خورشید رع( ھلیوپولیسایزد خاص شھر  منویسنامیده می شده است، گرچھ خود 
ر ممفیس پایتخت مصر می دانیم کھ داریوش در ھنگام فرمانروایی خود کھ بھ مصر  آمده بود، در ھمین شھ. رفتھ است

دخیل  در اینجا) میثھ( میثرهاین امر بھ نوبھ خود نشانگر آن است کھ نامھای ایزد ھیکسوسی خورشید . سکنی گزیده بود
آخرین  کاموسھختم میشده اند از جملھ  موسھبوده است چھ از سوی دیگر نامھای فرمانروایان کھن مصری کھ بھ 

نام ھمین ایزد قبیلھ ای گردنده خورشید یا  میثھاز شکل  اھموسھی وی یعنی فرمانروای ھیکسوسی مصر و رقیب مصر
بھ نظر میرسد در عھد . ارابھ ران خورشید آریائیان میتانی اخذ شده است کھ با قربانی گاو مقدس پیوند داشتھ است

تورات نیز در  وسیمنام . مفھوم می شده است  رعدر مصر بھ معنی ارابھ ران ایزد خورشید  میثرهھیکسوسھا نام 
اصل اشاره بھ ھمین خدای خورشید و عھد و پیمان آریائیان بوده است کھ در زبانھای مصری و عبری بھ مفھوم عامیانھ 

و کودک بر گرفتھ از آب درک شده و برای کودکیش اسطوره نجات  کودک در گھواره رھا شده در ) سا-ِمو( فرزند آب
کھ بھ حدس بھ زبانھای یونانی و التین منتسب نموده ولی نتوانستھ اند ریشھ و  را نیلخود نام . نیل پدید آمده است

مفھومی برای آن در این زبانھا برای آن ارائھ نمایند گرچھ در خود زبان سامی عربی بھ سادگی و وضوح می توان از 
معموالً بھ صورت عبری  رمصدر باب منشأ نام خود نام سرزمین .  گرفت) دره آبداری کھ آبش جاری است( ولنَ ریشھ 

و ) باز کننده( پتاحاستناد میشود کھ البد بھ ھمراه معنی نام قبطی خدای مصر یعنی ) دوسوی دره یا تنگھ( میضرائیم
تحت رھبری  ھیکسوسھایاسطوره باز پس رانده شدن ) اغتشاش و اسباب کشی از سمت خدا(= لیِ نِ معنی عبری 

برای فراریان عبرانی ) منظور بحر نیل( ن دریاه شدباز گشودرات بھ صورت در تو) روح ھمزاد ایزد میثھ( کاموسھ
. ، پدید آمده است) میتانی-عبری، آموری، ماری، ھوری=در واقع برای فراریان اتحادیھ قبایل ھیکسوسی اشنوناکی(

وسط فرعون جدید مصر یا پادشاھان شبان بعد از بیش ازصد و پنجاه سال ت) فرمانروایان بیگانھ( ھیکسوسھامیدانیم کھ 
بھ  خالق جھانکھ  پتاحایزد خاص مصر . از مصر سفلی بھ سمت فلسطین رانده شده بودند) برادر ایزد میثھ( اھموسھ

از . بھ شمار میرفتھ است) سرزمین ویران( تاثننو) سرزمین بھ زیر آب فرو رفتھ( تاننشمار میرفتھ است ھمچنین ایزد 
کھ مطابق تورات سرزمینش سوختھ و بھ زیرآب رفتھ است ) بھ معنی ّسری و مرموز(تورات  لوطاینجا معلوم میشود 

قرار داشتھ ) خالق( رعو ) ّسری( آموندر اصل ھمین خدای مصری بھ شمار میرفتھ است کھ در تثلیثی یک تَنی با ایزد 
سھ خدای  در حقیقت یکی چون مصریان فکر میکردند این : است یعنی این سھ مظاھر مختلفی از خدای واحدی بوده اند

.      سر او را تشکیل می داد رعجسم او و  پتاحدر نظر آنان نام این خدای یگانھ بود؛ ) لوط= ّسری( آمون. بیش نیستند  

 -کا -ھات( پتاح روانخانھ کھ آن را بھ معنی  اگیپتدیگری . است) ساحل رودخانھ( تمریاز اسامی کھن مصر یکی 
) خاک سیاه و حاصلخیز( کیپتیو ھمچنین از ریشھ قبطی . اح در ممفیس اطالق می شده استاست کھ بھ معبد پت) پتاح

در تأیید . را می دھد) آمون، لوط -رع( سرزمین ایزد ّسری معنیَحت  -)خمت(ِکمت در حالی کھ آن در ترکیب . میگیرند
می نامیده اند؛ ولی ) سیاه خاک( تکیمیسرزمین خود را ) اسالف قبطیان(این نظر گفتھ شده است کھ مصریان کھن 

دره معنی  پتاح -اگیدر زبان عبری ھم . ظاھراً دنبال وجھ اشتقاق ظاھری رفتھ و بدین نتیجھ گمراه کننده رسیده اند
کھن  مصررا می دھد بنابراین مفھوم سرزمین خالق روح پتاح برای این نام کھ با اسامی دیگر  عمیق کشور پتاح

داریوش نام مصر را در کتیبھ مصری خود کھ . و بیشتر مورد توجھ و قابل اعتماد استھمخوانی استواری داشتھ 
ذکر کرده است کھ در زبان ) مودرایا( رایاذموبھ دریای سرخ است بھ صورت ) پھَروَ ( نیلمربوط بھ حفر آبراھھ ای از 

باید در اصل   مصربری نام ع/بنابراین خود نام سامی عربی. است) رود نیل(سرزمین دریای روانپارسی بھ معنی 
مسیل بزرگ آب، کانال ( رّ سَ و ) آب( ماءیا بھ احتمال قوی تر  مرکب از ) حرکت( سیرو  ) آب( میھمرکب از جزء 

این امر در . بوده و البد مأخوذ از آن است) فیس-ِمو( ممفیسبوده باشد کھ بدین  ترتیب مترادف نام شھر  )بزرگ آب
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بھ ترکیب عربی ( ماگاننام بابلی کھن مصر یعنی . ھمین اصل خود را نشان میدھد صئریمتلفظ عربی نام مصر یعنی 
.                                                 گرفتکانال بزرگ آب سرزمین را در زبانھای سامی می توان بھ معنی ) قنھ-ماء  

مردمی بربر در سمت لیبی بھ شمار آورده اند در واقع نام آفریقا را ھم کھ در دایره المعارفھای رسمی برگرفتھ از نام 
روح -خانھ ایزد گاو(تاح ف - کا -ھاتبھ صور  مصرباید متعلق بھ خود مصر شمرد چھ در اساطیر مصری کھن نام 

) روح رع-گاو ایزد رود روانسرزمین ( کا -را -آفوو ) روح پتاح--رود روان ایزد گاوسرزمین ( کا -تاح-آفو، )پتاح
مصریان یعنی یکی از اسامی مصر باستان بوده است کھ توسط یونانیان  آفوراکایھمان  آفریقابنابراین واژه .  استآمده 

نام کھن دیگر قاره . عمومیت یافتھ و بدان اختصاص یافتھ است قاره آفریقااز مصریان اخذ شده و بر روی و  بر کّل 
باز ) در تفسیر آن بھ سرزمینی کھ دریایی در قلبش روان است" (یاقلب در"در معنی توراتی آن یعنی  لیبیاآفریقا یعنی 

.                                                                                    روان این قاره استنیل  حیاتی بحرنشانگر سرزمین   

را با اندکی  انسیھ قوام پورب در تمدنھای شرق در اینجا مطلبی را در باب نام خدایان خاص رود نیل از مقالھ اساطیر آ
 :                                                                                                 ضمیمھ می نمائیم اصالح در امالء اسامی

و یکی از  خدای آب خنکو او را آفرینده بھ معنی  خنوم:  رعاز مظاھر ایزد یکی  )Khnum( خنوم) الف  :مصر 
از جھان زیرین یا ) آسوان (نتین ادر مصر علیا می دانستند می گفتند کھ نیل در جزیره الف آبشار نیلخدایان کھن نخسیتن 

دومین اقیانوس نون از طریق دو مغازه بھ زمین راه می یابد و بدین سان خنوم با عنصر اولیھ حاصلخیزی در مصر 
 . کھ آب نیل را بھ دو بخش تقسیم کرد پیوند داشت و ھم او بود 

مرکز اصلی کیش خنوم در جزایر فیلھ و آسوان قرار داشت و بھ روزگار فرمانروایی جبر و بھ ھنگامی کھ در مصر 
وقف خنوم قرار گرفت و خنوم با آب نیل   ھفت سال پیاپی خشکسالی پدید آمد برمیگردد ھزار جریب از زمینھای آسوان

ھا نید او را با ھیات خدایی با دستان گشوده و در حالیکھ نیل از دست او جاری است ترسیم کرده اند  مصر را از قحطی ر
 ) .166ص   ،1375ورونیکا ایونس،چاپ اول ( 

حاپی آبیار . حاپی خدای نیل می باشد تلفیقی از خدای جھان حاصلخیزی و طغیان می باشد ) :آپیس= Hapi(حاپی) ب
رع و انسان ، فراھم کننده آب واحدھای بیابان ، فرو برنده شبنم از آسمان می دانستند حاپی در  چراگاھھای گلھ ، گاوھای

. این روایت پاسدار و سرور خدایان زمینی حاصلخیزی و آفرینش و روزی بخش مردمان و نگھدارنده نظم خدایی است 
ورونیکا . ( لخیزی است ترسیم می کردند حاپی بھ ھیات مردی با ریش آبی یا سبز و دارای سینھ زنانھ کھ نھاد حاص

 .)168ص   ،1375ایونس،چاپ اول 

مندرجات کتیبھ داریوش در مصر در باب امر بھ ایجاد و یا نوسازی کانال بین رود نیل و دریای سرخ  در سایت 
                           :                پژوھشھای ایرانی متعلق بھ دوستمان رضا مرادی غیاث آبادی از این قرار آمده است

 :نبشتھٴ فارسی باستان داریوش بزرگ در سوئز ترجمھٴ فارسی سنگ"

 :1، بند )DZa(بخش نخست 
 ].داَریَـَوھـوش: فارسی باستان[داریوش 

 : 7تا  1، سطرھای 1، بند )DZb(بخش دوم 
، ھخامنشی ]ویـْسـتـاْسـپَـھ[ھا، شاه در این زمین بزرگ، پسر ویشتاسپ  شاه بزرگ، شاھاْن شاه، شاه سرزمین

 ].ھَـخـاَمـنـیـشـیَـھ[

 :4تا  1، سطرھای 1، بند )DZc(بخش سوم 
کھ بیافرید این زمین را، کھ بیافرید آدمی را، . ، کھ بیافرید آن آسمان را]اھـوراَمـزداه[خدای بزرگ است اھورامزدا 

ای فرا داد بزرگ، با  کھ داریوش را شھریاری کھ بیافرید از برای آدمی شادی را، کھ داریوش را شاھی فرا داد،
 . اسبان خوب، با مردمان خوب
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 : 7تا  4، سطرھای 2بخش سوم، بند 
ھایی با گوناگون مردمان، شاه در این زمین بزرگ، پھناور و  من داریوش، شاه بزرگ، شاھاْن شاه، شاه سرزمین

 .دورکرانھ، پسر ویشتاسپ، ھخامنشی

 :12تا  7، سطرھای 3بخش سوم، بند 
را گرفتم، من فرمان دادم بھ کندن این آبراه ] مودرایَھ[مصر ] پـارَسـھ[ام، از پارس  گوید داریوش شاه، من پارسی

، پس آنگاه این رود دریایی کھ از پارس میکھ در مصر روان است، بھ سوی  ]پـیـراَوه[نیل ، از رودی بھ نام ]یَــْویـا[
در این آبراه از مصر بھ سوی پارس رفتند، چنانکھ ] نـاْویـا[ھا  ود، و کشتیآبراه کنده شد، چنانکھ فرمان من ب

 ".خواست من بود
  

بھ خلیج فارس، کھ غیاث آبادی در پایان این مقالھ مورد " دریایی کھ از سمت پارس میرود"در باب موضوع اطالق نام 
در اصل  نام  اسطوره بابلی گیلگامشبق نظر نگارنده در این باب این است کھ از آن مطا. بحث قرار گرفتھ است

کھ در اسطوره  مراد بوده است )مصب رودخانھ ھا سمتدریای (=  سا-آری-پو-سومری کھن این خلیج یعنی آبّا
کھ ھیئت سومری  قید شده است دریای مصب رودخانھ ھانام اکدی آن بھ ھمین معنی  آشوربانیپالگیلگامش کتابخانھ 

گرفتھ شده است و شیوخ عرب جنوب این  خلیج پارسدر عھد یونانیان بھ معنی پارس با دیرین آن بھ سبب مشابھتش 
خلیج ھم بی اطالع از ریشھ تاریخی کھن سومری این اسم گذاری سعی در جانشین کردن نام این خلیج بھ نام ملیت 

 .خویش می نمایند
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دکتر ناصر انقطاع ی"در ژرفای واژه ھا "نظریاتی تکمیلی بر کلماتی در   

 
 آیا اَِوستا بھ معنی کتاب از آسمان نازل شده است؟

سھ جلد در ژرفای واژه ھای دکتر ناصر انقطاع را کھ در باب موضوعات مورد عالقھ ام بود، در این یک ھفتھ پیش 
ود کھ در خود بررسی جدیدی در باره ریشھ و معنی نام اوستا ب یْ یک مورد عجیب راھگشا. نوروز سال جدید خواندم

 اَِوپِستادر باب ریشھ نام اوستا بھ کلمھ  167استاد ناصر اقطاع در جلد دوم صفحھ : اوستا از آن نام برده نشده است
Avepesta کرده است کھ دیگران از جملھ استاد پورداود و ھاشم رضی  بھ نقل از اوستاشناسان گلدنر و آندریاس اشاره

این کلمات اوستایی را از روی کلمھ . آورده اند  upa-staستا -اوپَ آن را بھ صورت  آن را بھ نقل از ھمان اوستاشنان
پایھ و بنیاد و متن استخراج نموده اند کھ در کتاب پھلوی بزرگ دینکرد بھ معنی  اَِوستاو ) اَپستاک( ابستاکپھلوی 
ده است بلکھ این معنی کاربردی آن از آن بھ دست نیام اَِوپِستاکولی این معنی از وجھ اشتقاق ھیئت . آمده است اصلی
در این راه بسیار راھگشا  اَِوپِستاآورده یعنی  اَِوستابوده است و شکلی کھ دکتر ناصر انقطاع  برای  ستاه -اوپَ معنی 

البد این مفھوم در میان بحث . آمده است نازل شدندر اوستا بھ معنی  اََوپَستیاست چھ ھیئتی از این واژه بھ صورت 
 ستاه-اوپَ و ) ریشھ کلمھ اوستات پھلوی و اُستاد فارسی( ستات-اوپَ ی و لغوی مغان بھ وساطت واژه ھای اوستایی کالم

است کھ مفھوم  متن و کتاب نازل شدهبھ معنی  اََوپَستاکبنابراین . پدید آمده بوده است متن استوار و موثقبھ مفھوم 
موضوع نازل بر این پایھ در اینجا این سؤال پیش می آید آیا این . استبوده ) ستاه -اوپَ (=  متن اصلیکاربردی آن ھمانا 

را زرتشتیان از اسالم گرفتھ اند یا بر عکس؟ در جواب، در حق بھ جانب ایرانیان زرتشتی بودن  از آسمان شدن کتاب
وضة الصفا می میر خواند در ر: "161گزارش ابراھیم پورداود، صفحھ در این باب، گفتنی است؛ طبق جلد دوم یسنا

کھ زرتشت بھ جبلی از جبال اردبیل ... مسطور است) از قرن ششم و ھفتم ھجری(گوید در تاریخ بناکتی و معجم 
کھ بر این خانھ  سقف خانھباال رفت و از آنجا فرود آمد و کتابی در دست داشت و می گفت این کتاب از ) منظور سبالن(

لب کھ پیامبر اسالم پیش از آغاز نبوت خویش با یک پدر و پسر ایرانی اصل این گفتھ در کنار این مط." شد نازلاست، 
نازل شده کالم را کتاب  قرآندر مکھ مصاحبت داشتھ و  سالمو سلمان  ،)گبر(جبر یمنی با سواد و دین پژوه موسوم بھ 

دانستھ است، تقدم اعتقاد بھ  می) اَفدستای زبان پھلوی(= خارق العاده کالم منظومو  )زبان پھلوی اََوپَستاک(= آسمانی
 . نزد ایرانیان اواخر عھد ساسانی نشان می دھد ،اعتقاد بھ منجی موعودرا نظیر  نزول کتاب آسمانی

در اینجا یاد داشتھای اصالحی خود را در باره ژرفای واژه ھا را بھ عینھ برای کسانی کھ این کتابھا را خوانده یا 
 :ضمیمھ می نمایم ،عالقمند بھ مطالب آنھا می باشند

)بخش یکم(  

 .است) خواستار فقر( ایش -دریویبر گرفتھ از ریشۀ اوستایی  درویش 96.ص

 .می باشد تصدیق گزارشبھ معنی ) َمر( مئیریاز ریشھ اوستایی  ُمھر 97.ص 

را بر  نیز کھ دیوان خط تھمورساین واژه در اسطوره . گرفتھ شده است نوشتناز ریشھ دیپی بھ معنی  دیوان 97.ص 
این موضوع نشانگر آن است کھ دیوان مردمی بوده اند کھ در جوار ایرانیان . او آموزش میدھند، بدین معنی دیده میشود

این جماعت . باستان می زیستھ و صاحب خط و کتابت بوده و ایرانیان مادی و عیالمی را کشتار و غارت می نموده اند
 نینواپیش از میالد در پایتختشان  612ایشان را در حدود سال ) کیخسرو( اروکی آخسبوده باشند کھ  آشوریانباید ھمان 

 .کشتار نموده است) در واقع اربیل/ اساطیری سمت اردبیل دژ بھمنشھر رفاه و ثروت، (

واژه ھیربد بھ درستی بھ معنی مؤبد نگھبان آتش معرفی شده  -کھ عنوان آن در فھرست فراموش شده است-148.ص
از مانده در زبان ُکردی بھ ھمان معنی آتش بر اھیئبھ معنی آتش نھ از ائثره اوستایی بلکھ از شکل  ھیرژه ولی وا. است

است کھ در آنجا آتش اجاق خانوادگی پرستش  راناریشھ نام سرزمین  ئارشکل ُکردی دیگر آتش یعنی . گرفتھ شده است
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از ریشھ فارسی و ُکردی ( آلوانو ) آتش= کریتی آگاز ریشھ سانس( آگوانچھ نامھای دیگر آنجا یعنی . میشده است
 .گواه صادق آن است) آلوو

 .است] ی زیر زمینی[بھ معنی جای دارای پناھگاھھا) پناه دادن(ایی تھراز ریشھ اوستایی  تھران 153.ص

سرزمین (اوستا  ورنھو ) بھ عبری یعنی سرزمین ّسری و مخفی( ایالمرا با توجھ بھ نامھای  خوزستاننام  161.ص
بر ( عراقاین نام شباھتی معنایی با نام . بھ معنی سرزمین محصور گرفت) خَوج(=می توان از ریشھ خونج ) پوشیده

 سومردارد کھ ترجمھ نام سامی باستانی جنوب آنجا یعنی ) آراک پھلوی یعنی سرزمین حراست شده/ گرفتھ ازھاراک
 .یعنی سرزمین پاسبانی شونده دارد

یعنی آن در مجموع بھ معنی سرزمین . گرفت) پسوند مکان(و الن ) گیاه(را می توان  مرکب از گیھ  گیالننام  164.ص
 .پر گیاه و جنگلی است

بھ وضوح از ریشھ پھلوی و  -کھ اعراب در عربی بودن تردیدی ندارند-) شاخ آبۀ دریا( خلیجکلمھ معرب  166.ص
تبدیل " ل"بھ " ر"علی القاعده واو معدولھ حذف و حرف . دمی باش) منسوب بھ شاخ آبھ دریا، خور( خواریگپارسی 

 .شده است

گفتنی است کھ مسلم بھ نظر می رسد آن با  مازنی دئوَ با توجھ بھ عنوان اوستایی  مازندراندر باب ریشھ نام  192.ص
از  مازنی دیوان داستان. و تلخیص آن ساختھ شده است مازنی دئو رانبدان یعنی ) الن(افزوده شدن پسوند مکانی ران 

پادشاه آشور وی و سپاھیانش را از سمت  اسرحدونسومین پادشاه ماد است کھ  خشثریتینظر تاریخی مربوط بھ عھد 
بنا بھ برداشت پیراشک ایرانشناس چک ھمان شھر آمل ( آمولبھ سمت شھر ) کاشانتپھ سیلک ( دژ سیلخازی

 آشوربانیپالدر آغاز عھد   شانابوشورئیس رئیسان آشوری  فراری داد و سپاھیان آشوری تحت فرماندھی) مازندران
پادشاه سرزمین ( کیکاووسدر واقع . شد ماد مستقلاز مادھا و آماردھا شکست خوردند و  شھر آملدر پای حصار 

) محل چشمھ(= کاشانیا ھمان ) سرزمین کنار چشمھ(= پارتوکالقب اوستایی خشتریتی پادشاه سرزمین ) چشمھ زارھا
بھ سمت کوه البرز و شھر آمل پرواز کردند، اطرافیان و سپاھیان ) کرکس( ارزیفیھو عقابان وی کھ از کوه . است

شاھنامھ و کشتار شدن دیوان  حماسھ ھفتخوان مازندران رستمدر واقع این منشأ ھمان . بوده اند دایائوکوخشثریتی نواده 
 .است) مازندران( فراخکرتاوستا در کنار دریای  کرساسپبھ دست 

را ھمواره با نام سکاھای مھاجر بدان سوی ربط می دھند کھ در عھد  سیستاندر تاریخ ایران باستان نام  195.ص
محل جوجھ ) بادخیز(ولی وندیداد سرزمین بادخیز سیستان را تحت نام واَاِکرتھ . اشکانیان بدان سوی مھاجرت نموده اند

و روباه مقدس بھ  نوعی سگعرفی می نماید و در بندھش جوجھ تیغی تیغی یعنی حیوان توتمی باستانی این منطقھ م
) نیمروز یعنی پرستنده نوعی حیوان توتمی، منظور جوجھ تیغی( نمھ رئُژشمار رفتھ است و این مطالب در کنار نام 

بھ معنی جنوب  در اصل سیستانھم در رابطھ با  نیمروزلذا . آنجا، ما را متوجھ مفھوم این توتمی این نواحی می گرداند
ھم با نام حیوان ) مچھ/باتالقھای تمساح( مکراندر این رابطھ گفتنی است کھ نام بلوچستان باستانی یعنی . نبوده است

 .بومی آنجا مربوط بوده است

در مقابلھ با ھمدیگر ) سپ-کرسا( گرشاسپو) ستھم -رستھم، روت( رستموجھ اشتقاق درست نامھا یا القاب  196.ص
بھ  ستھم-روتبر این پایھ . اساطیری واحدی می داند-مارکوارت آنھا را متعلق بھ شخص تاریخی چھ روشن میشود

نام اصلی این فرد با نام . می باشند کننده راھزنانبر افھم بھ معنی  سپ-کرساو  ریشھ کن کننده ستمگرانمعنی 
شده  مرتبط مازندراندر ) واقع دیوان دژ بھمندر ( بھمننامھ کھ نامش با  آذربرزیناساطیری ) آتش بلند پایھ( آذربرزین
بزرگ می رسد کھ پارسھا  کوروش، قھرمان اساطیری معروف عھد پیشوای آماردان) مخلوق آتش( آتراداتاست، بھ 

. می شمرده اند) آذربرزین(= آترادات پیشوای آماردانبرای محبوبیت ھر چھ بیشتر کوروش، وی را پسر و خلف ھمین 
و نجات ) دیوان مازندران( شھر آمل مازندرانن فرد در ھمان در ھم شکستن محاصر کنندگان آشوری البد قھرمانی ای

 .بوده است) نخستین استقالل ایرانیان( مستقل ساختن مادو ھمراھان و ) کیکاووس( خشثریتی
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) اوران خدا، ابدالی ھای( فغان-اَومی توان بھ صورت ) پاک دینان، پختونھا( پاکتیکانرا نظر بھ نام  افغاننام  197.ص
فغان بھ معنی بی خدایان نیز مفھوم میشده -معلوم میشود، نام اَ ) غرچھ، اشرار(نظر بھ شاخھ غلزایی . باز سازی کرد

قوم سائینی (=یعنی خانمان دارنده توتم عقاب ) خانمان(و من ) آلھ، عقاب( آرهرا می توان از ریشھ  رمناَ نام . است
 .گواه آن است) عقاب َمرد( ھایکاساطیری ایشان نام نیای . گرفت) اوستا

این از نام آشوری دیگر ناحیھ آنجا یعنی . بھ معنی محل چشمھ می باشد) کاشی باستانی-کار( شان-کانام شھر  200.ص
بھ معنی فرمانروای ناحیھ چشمھ زاران لقب ) کی اوس( کاووسدر واقع . ھم پیداست) سرزمین کنار چشمھ(کا -پارتا

پیش از میالد قیام مادھا و سکائیان علیھ آشوریان  673سومین فرمانروای ماد بوده است کھ قیام بزرگ سال  خشثریتی
کھ کیکاووس از آنجا علیھ دیوان ) کوه عقاب یا کرکس(اوستا  کوه ارزیفیھ. عھد اسرحدون را رھبری می نموده است

کھ با آنھا بھ سمت البرز و  کیکاووساست و عقابھای کاشان  کوه کرکسقیام نموده بوده است بی شک ھمان ) آشوریان(
 . شھر آمول  رفتھ است، در اصل منظور ھمان مردم نواحی کوه کرکس و کاشان بوده اند

یعنی ضد خوی و سرشت نیز قابل توجھ ) خیم -وی( وخیمکلمھ معرب ) بد شرشت( ُدژخیمدر رابطھ با کلمھ  220.ص
 .است

گاو ( جومرد، )بھ ظاھر یعنی گاو کش( گومرھمراه گاو نخستین، نامھای ) گاو مرد( کیومرثدر رابطھ با نام  234.ص
مطرح ھستند کھ بھ نظر می رسد در اساس متعلق بھ خدای قبیلھ ای ) گاوان کش(قصاب اساطیری  جوانمردو ) کش

را بعداً از این نام ) مردنیانسان (البد معنی گیھ مرتن . بوده است) میثره قربانی کننده گاو( مھرمیتانیان یعنی ایزد 
 .استخراج کرده و وی را در مقام نخستین انسان قرار داده اند

تیره ( تالشاز توصیف مینورسکی از آبی جامگان تالشی سپاه شیخ حیدر صفوی بھ وضوح بر می آید نام  253.ص
 اوسی -کاتیز می توان را ن کادوسیاندر واقع نام . مربوط است) از ریشھ تالش( طیلسانبا کلمھ معرب ) پوش

 .معنی نمود) دوستدارندگان رنگ کبود(

پھلوان ببر دم ( تخموروپھدر ھیئت اوستایی آن یعنی ) پھلوان ھمانند سگ نیرومند، ببر( تھمورس مفھوم نام 253.ص 
 . ھم دیده میشود) دراز مانند

 .یعنی محل واقع در بلندی. گرفت انیا  کانو پسوند  تارکرا می توان مرکب از ) طالقان( تالکاننام  254.ص

گرفت کھ در قفقاز و ایران  قوچ وحشیو  رمنده کوھیرا می توان بھ معنی منسوب بھ ) قھرمان( کھرماننام  283.ص
 .در فارسی بر جای مانده است) قوچ وحشی، بزکوھی( ُغرماز این ریشھ کلمھ . نشانھ نیرومندی بوده است

بوده است کھ بھ معنی محصولی است کھ از چشمھ ھای زیر زمینی   رادنیاکا واژه کھن ایرانی معادل نفت، 291.ص
 .عاید می گردد

بھ معنی میوه شبیھ پوزۀ  بوزه-خر، معلوم میگردد کھ کلمھ )پستھ(یعنی پوزه باز  اوستک-پوزنظر بھ کلمھ  295.ص
 .  ددنیز از آن مستفاد میگر بزرگ میوه خوشبویمنطقی تر بزرگ بوده است؛ گرچھ مفھوم 

 )مدوبخش (

ایده سانسکریت بھ معنی ( عیدو ) دلیل برتر= وھان -پَرو( بُرھاندر میان واژه ھای پارسی در قرآن کلمات  81.ص
= بھ معنی حالت جمع بابُل یعنی انسانھای آبزی( ابابیلاست و نیز ) جشن(کھ مترادف یسن اوستایی) تمجید و ستایش

 .از قلم افتاده است) وھرز دیلمی ارسال شده بھ یمنکشتی رانان، منظور سپاھیان دریانورد 

توان جای منسوب بھ پالودن  را می پالیزو ) ایز-چال(را می توان بھ معنی منسوب بھ کرتھای چالھ ای شکل جالیز. ص
 .گرفت) ایز-پال(و کندن علفھای ھرز 
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بودن و ضد حال خوش بودن  بَش یعنی بد-را می توان معرب از ریشھ وی َوبَشو حالت مفرد آن  اوباش 96.ص
 .دانست

را در زبانھای ھند وایرانی می توان بھ ترتیب بھ معانی تیز ھوش و خانگی ) انتر( عنترو  بوزینھنامھای  114.ص
 .گرفت) اندرونی(

) شایستھ و برتر و عالی( تار یا )گذشتھ، پیروزی( تَراز ریشھ اوستایی و سانسکریتی  را می توان تاریخواژه  119.ص
یعنی در مجموع آن در زبانھای ایرانی بھ معنی علم منسوب بھ بزرگان برتر گذشتھ . گرفت) ایخ(نسبت ایک  پسوند و

 .نامھای خداینامھ و شاھنامھ گواه این نظر است. می باشد

سپاه یا از ریشۀ سپاد = از ریشۀ آشوری سبھ(نھ بھ معنی محل سپاھیان ) اسپدانا، اسپاھان( اصفھاننام  130.ص
در زبانھای  گابھو  ِجیبلکھ بھ معنی محل نگھداری اسبان می باشند چھ نامھای قدیمی دیگر آنجا یعنی ) سپاه= وستاییا

بازمانده آتشکده . می باشند) اسب(ارمنی و پھلوی ساسانی بھ معنی منسوب بھ اسب و منسوب بھ حیوان نجیب -پارتی
نامیده می  آتشکده اسب کیانییعنی ) کایین گبھ( کایین گابھیعنی آتش اسب گشن در شھرستان مراغھ نیز  آذرگشنسب

 .این آتشکده بھ سپاھیان اختصاص داشتھ است. شد

ریشھ ایرانی محتمل . شده استذکر  آرمائیتو  اورمیاتھدر کتیبھ ھای آشوری بھ دو صورت  ارومیھنام شھر  134.ص
 .آن شھر دارای باغھای میوه یا تاکستانھای گسترده است

 .منسوب بھ اھواز را می توان بھ معنی محل نگھبانی و دژ گرفت تاریاناینام  136.ص

 .بھ معنی محل سوارگان بازسازی کرد اسپار یئونرا می توان بھ صورت  اسفرایننام  139.ص

ایل بھ معنی محل پشت و پی رودخانھ گرفت چھ نام -آو -می توان در ترکیب اردی) ارداویل( اردبیلنام  141.ص
 .روذ بھ معنی دژ واقع در پی و پشت رودخانھ است -پی -در ھیئت پادان بادان پیروزی دیگر آن باستان

 .ِچری یعنی سرور لشکری گرفت -نام ترکی آغاجری را می توان از ریشھ ترکی آغا 144.ص

عھد یکی از باستانی ترین شھرھای ایران در ) دژ محل =ورشھمحل دژ نیرومند، = ابر آشتیان( آشتیان 146.ص
سومریان بوده است و روابطی با پادشاھان سومری داشتھ است و از بازار آنجا از جملھ عاج نواحی ماگان و ملوخا بھ 

ھای دژ پر ازیعنی ( ورخشھ پرنھدر عھد مادھا آنجا را . بوده است ورھشینام باستانی آن . سومر صادر می شده است
 . می نامیده اند) نیرومند

می توان جایگاه پشتی و محل دارای پُر کاج یا محل درخشان  را بھ ترتیب کاشمرو ) ترشیت( ترشیزنامھای  148.ص 
 .معنی نمود

کھ نام تبریز از آنھا اخذ شده است بھ ترتیب می توان دژ  تارماکیسو  تارویینامھای کھن دو دژ تبریز یعنی  153.ص
 .کوچک و دژ بزرگ معنی کرد

ذ شده باشد چھ آن علی القاعده می توانست اخ کوچیھنی زبانان از ھمان کلمھ چینی باید بواسطھ ایرا کاغذکلمھ  159.ص
 .و کاغذ تبدیل گردد") غ"بھ " و"روی قاعده تبدیل (بھ کویج و کغیج 

الشھ کنار گذاشتھ " (اَس"و " پرنده، مرغ= کرک"را بھ سادگی می توان مرکب از اجزاء اوستایی  کرکسنام  162.ص
 .رکس بھ معنی پرنده الشخور استیعنی ک. گرفت) شده

بھ معنی نوشتھ روی چرم را  اَِوستااز جملھ در پارسی باستان . معانی متفاوتی می داده است ستاوِ اَ ظاھراً نام  167.ص
در اوستا بھ معنی دانش و دانش  ویستیآو . بھ معنی اشعار شگفت انگیز دینی است افدستاآن در پھلوی . می داده است

 ستا بعالوه) نزول، ھبوط( اَِوپَتو اوستایی سانسکریتی کلمھ اگر اند گرفتھ اَِوپَستا را اَپستاک و اوستا شھری .دینی است
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؛ بسیار جالب است کھ خود کلمھ بود خواھد آن معنی شده نازلاز آسمان  ستایش کنیم منظور آن ریشھ برای را) ستایش(
 .است نازل شده کتاب و متنصرفاً بھ معنی  ستاکپَ وَ اَ اند؛ لذا  را صرفاَ بھ معنی نازل شدن گرفتھ پَستیوَ اَ اوستایی 

کھ صورتی از واژه اوستایی تش یعنی ساختن می باشد ھمان طور در فرھنگ برھان قاطع آمده  تاشواژه  208.ص 
 .در فارسی می توانست بھ معنی سازنده و خداوند و دارنده گرفتھ شود

سیان کھ در سانسکریت بھ معنی درخشندگی کھ بھ پایین پرت میشود، خدای رعد کا ماروتاشنظر بھ نام  211.ص
 .اوستایی بھ معنی درخشندگی باالیی بوده است تشترمعلوم میگردد کھ واژه 

بھ معنی گردنده و ) گردنده و خانھ بھ دوش( تئوژیھرا می توان در مقام مقابلھ با نام اوستایی قوم  تازیواژه  230.ص
ت؛ چھ این اقوام در مسیر گردش خود غالباً بھ غارت و تاخت و تاز شھرھا و روستاھا می تاخت و تاز کننده گرف

 .پرداختھ اند

 .فارسی اخذ شده باشد؛ ولی ممکن است آنھا ریشھ مشترک داشتھ باشند پرتواروپائیان نباید از  فوتوکلمھ  256.ص

چھ آن در . گرفتھ شده است) کاِر خانۀ اوستایی انجام دادن(اوستایی  َھِدمھ ئیتیعلی االصول از  خدمتکلمھ  265.ص
 .تلفظ گردد) خدمت( َخِدمھ ئیتیزبان پارسی می توانست 

را می توان مأخوذ از  چاکرو واژۀ ) کار کننده در مقابل خوراک(را می توان بر گرفتھ از نواکار  نوکرکلمھ  266.ص
باید ) ورتک پھلوی(فارسی  بردهاما خود کلمھ . ، دانستاوستایی کسی کھ اختیار خود را بھ کسی دیگر داده است رچَرکَ 

 .از اَرده آشوری بھ معنی برده گرفتھ شده باشد

کلمھ ای معرب از زبان فارسی است؛ چھ آن را بھ  ناموسھمانطور کھ استاد ناصر انقطاع حدس می زند  308.ص
نی ھمان خواھان شرف و نام نیک و گرفت یع) دوست داشتن و خواستن" (اوس"و " نام"سادگی می توان مرکب از 

 .سرفرازی کھ معنی این کلمھ معرب است

اوستایی یعنی محصول و دانھ دارای " اوک-دا -پان"را می توان وجھ اشتقاقی از  فندوقنام دانھ خوردنی  418.ص
محل = موچ-داک( دخمھ، )موجود دریاچھ زی= داک-ور( اُردکدر واژه ھای ) ساختھ شده و آفریده( داکجزء . پوشش

 .ھم دیده میشود) َدختر، ساختھ شده در باال، دژ، پُل( داکتروو ) رھاکردن مخلوق

 )مسوبخش ( 

چھ این در واقع نام رودخانھ " آب زی] پرندگان[منسوب بھ "اول یعنی -آو -است از بو مرکب) باُول( بابُل 129.ص
در واقع ابابیل قرآن نیز بھ . جمھ شده بوده استیعنی محل پرندگان آبی تر) مامطیر( ماءالطیرآنجاست کھ بھ عربی 

 .است) کشتی رانان(معنی جمع بابُل یعنی بھ معنی آبزی ھا 

-احتمال ترکیب بی. ورد بھ معنی دارای دژ گرداگرد اصلی گرفت-را می توان بھ صورت بیجین بجنوردنام  131.ص
 .ورد یعنی دارای دو محل دژ پیرامونی دار آن نیز ھست-جین

بوده ) جای محصور در آب(را دیلمون نوشتھ اند شاید در زبانھای سامی بھ معنی جزیره  بحریننام باستانی  133.ص
 .است

 .است" گرداگرد سراسری) دژ نگھبانی(محل بارو "بھ معنی ) گرد-در واقع بئیرو( بروجردنام  135.ص

است یعنی روستایی  وس تھماحتمال بیشتر است یعنی دارای دامھای فراوان یا بھ  بس دامدر واقع یا  بسطام 138.ص
 .کھ بسیار نیرومند است
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سانسکریت اعتماد کنیم، در این صورت  مکا ایرینایاز  مکراناگر بھ درستی اخذ نام قدیمی بلوچستان یعنی  140.ص
ی سوسمار و مچھ  و بُزمچھ فارسی و مگیر ھندی بھ معن. خواھد بود) مچھ ھا(می توان آن را بھ معنی باتالق تمساحھا 

 .تمساح ھستند

لی در پھلَوی بھ معنی جای بھ ھم پیوستن و بستن لی ھا یا نی ھا برای بافتن -بھ صورت ھنجَ  انزلینام بندر  143.ص
کھ  لیولی در شمال . بھ لی تبدیل شده است) لیالن در سمت مراغھ(کلمھ نی در نام نیالن . ریسمان و حصیر بوده است

 .ھا و بافتن ریسمان بھ کار می رود بھ غیر از نی استبرای پوشاندن سقف خانھ 

بوده است بھ سادگی می توان بر گرفتھ از تلخیص دیھ بلم  بلمجنوب ایران را کھ محل ساختن  دیلمنام بندر  147.ص
کار  اما نام دیلم و دیلمان و دیلمستان کناره دریای مازندران را می توان بھ معنی بھ. یعنی روستای بلم سازی دانست

 . برندگان دیلم و چوب دستی و نیزه گرفت

 .دانست یعنی محل درختان بید) کت(خراسان را بھ سادگی می توان مرکب از بید و خت  بیدختنام شھرک  149.ص

یا محل پارسیان دانست چھ خود پارس بھ معنی محل ) محل پشت سری(را می توان پََسر گاد  پاسارگادنام  154.ص
 .کناری و پشتی است

بر گرفتھ از کلمھ اوستایی  سکھو ) قطعھ طال یا نقرۀ گداختھ و در قالب ریختھ شده( سبیکھکلمات معرب  155.ص
می توانست در عربی بھ  ئپکھسَ چھ . احتمال اخذ سکھ از چکھ فارسی بعید است. می باشند) ریختھ گری شده( ئپکھسَ 

 .در وسط کلمھ در تلفظ بیافتد" ب"در آید و حرف ساکن ) بھ سون حرف وسطی ب(صورت ِسبکھ 

بھ لغت اوستایی می توان بھ معنی بھ شکل دایره ای  -کھ پول ھخامنشی بھ شمار رفتھ است -معنی کرشھ را 160.ص
 .ساختھ شده گرفت

توتم قبیلھ (را می توان رود تیز و سیالبی یا  رود بُزان کوھی ) رنگ( رنگھانام ایرانی کھن رود دجلھ یعنی  190.ص
 .معنی نمود) دان سکایی َکردوخیای ُکر

علی (ال -و شکل مفرد آن رذل در لفظ عرب را می توان معرب از کلمھ مرکب فارسی ارز اراذلکلمھ  199.ص
 .یعنی منسوب بھ ھرزه و ھرزگی گرفت) ال -ھرزه االصول ھمان

فردسفید و ( سپیتاکو ) ورمنّ (بودا اَاِشت بھ معنی زرین کالبد، نورانی معادل  -بھ صورت َزرت زرتشتنام  202.ص
پسر ( سپیتاک پسر سپیتمھھمان  زرتشت سپیتمانھرتسفلد می گوید کھ . است) زریر، دارنده زرینی( زریادرو ) نورانی

مطابق اشاره کتسیاس وی در مقام . سمت بلخ بوده است) دری(فرمانروای سکائیان پارسی دربیکی ) خوانده کوروش
رکز بلخ بر امور ھندوستان نظارت میکرده است چھ در سپاھیان وی فیالن و سواران فرمانروای دربیکان سکایی از م

در واقع نظامی گنجوی نیز در اسکندر نامھ بھ درستی معبد بودایی نوبھار را آتشکده . ھندی زیادی وجود داشتند
سکائیان دربیکی در عھد پدر  نیز لقبی بر ھمین سپیتاک فرمانروای) دانا، منور(در واقع بودا . زرتشت معرفی می نماید

بھ شمار رفتھ است و مقر وی شھر مقدس نام داشتھ ) سکا(زن و پدرخوانده اش کوروش بوده است چھ وی از قبیلھ سکیا 
 .می شد) بلخ(است کھ بھ تبتی نپال و بھ سانسکریتی بالھکھ 

لفظاً یعنی ( گنوسیفرقھ ھای  می آید چھ گسترۀ) دانش(عرب از سوفی یونانی  صوفیاستبعادی ندارد کھ  208.ص
 .در خاورمیانھ بسیار ریشھ دار بوده است) مربوط بھ معرفت

یار می گیرد چھ این در لفظ اوستایی و پھلوی -بھ درستی از ریشھ اَدی عیّارملک الشعرای بھار کلمھ معرب  210.ص
 .بھ معنی دارای کردار یاریگری می باشد
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وایکینگھای سوئدی کھ بر روسیھ فرمان می ( وارنگھاو فرانکھا با نام  را سوای نام فرانسھ فرنگکلمھ  215.ص
کھ در فارسی بھ معنی تخت پادشاھی و فر و شکوه و زیبایی ) اورنگ( افرنگنظر بھ وجود کلمھ . ربط داده اند) راندند

 .ر می رودبھ شمار می رود، باید گفت کھ این کلمھ سابقھ اش از معروف شدن نام فرانکھا و وارنگھا فرات

می تواند مرکب از ریشھ کاش سانسکریت و کاسھ فارسی و کول بوده باشد یعنی کاسھ ای کھ بھ کول   کشکول 220.ص
 .می کشند

ھمین معنی بوده است کھ . در پھلوی بھ معنی قوچ وحشی است) شکا -کورو(بھ ھیئت کوروشک  کوروشنام  227.ص
در واقع در رؤیای و بیداری دانیال نیز کوروش در . ترجمھ شده است) قوچ صاحب دوشاخ(نزد ملل سامی بھ ذوالقرنین 

در واقع موالنا ابوالکالم آزاد برای اثبات قطعی نظر خویش در . ھمین معنی قوچ وحشی شاخدار ظاھر گشتھ است
 .اینھمانی ذوالقرنین و کوروش از این مفھوم نام کوروش بی خبر مانده است

یکی از افسانھ ھای قدیم ارمنی کھ در بیان پیدایی : در معنی کاه کشان گفتنی است کھکشاندر تأیید نام  249.ص
یکی دیگر از خدایان ارمنی را می ) بارشامین(کاھھای بارشام ) بھرام(واھاگن : کھکشان در آسمان است، گفتھ شده است

گ اعالم اوستا، ھاشم رضی، فرھن(دزدد و ھمین کاھھا است کھ در آسمان پخش شده و بھ صورت کھکشان در می آیند 
 ).جلد سوم 1344.ص

بھ پایین نھادن و (آھار  -بھ نظر می رسد ایرانیان کلمھ نھار عربی را در فارسی بھ صورت ناھار بھ مفھوم نی 260.ص
البد صورتی از این واژه شاید بھ صورت نَِم آھار . درک می نموده اند) روی زمین چیدن خوراک در وسط و نیمھ روز

 .قبل از ورود اعراب بھ ایران وجود داشتھ است) نیمروزی غذای(

را بھ معنی دوست منش میگیرد و شجره نامھ درست ھخامنشیان  ھخامنشاستاد ناصر انقطاع بھ درستی نام  271.ص
دوست "منسوب بھ ( فریتونمطلبی کھ در اینجا ناگفتھ مانده است، مطابقت نام . را از روایت ھرودوت نقل می نماید

با کوروش و ھخامنش است کھ در معنی شخص ھخامنشی منظور کوروش و بھ عنوان پادشاه ) ھخامنش=  شمن
منسوب دوست (کھ معادل فریدون ) یعنی سومی یا پناه دھنده(اوستا  ثَراِتئونھاما از . پیشدادی خود ھمان ھخامنش است

ش بزرگ در خبر ھرودوت منظور می در شاھنامھ است، صرفاً  خود کوروش سوم یا ھمان کورو) ھخامنشی=منش
در عھد خود وی ) دوست منش یا ھخامنشی( فریدونو )  بھ معنی پناه دھنده( ثَراِتئونھبھ نظر می رسد این القاب . باشد

یعنی منسوب بھ ( ثَراُتھ ئونھمی توانست مفھوم  ثَراِتئونھنیز بھ کوروش سوم اطالق میشده است چھ از لقب اوستایی 
در .  سخن رفتھ است کوروشاز این نھر تن مادر  ماندانااز  آستیاگمستفاد گردد کھ در اسطوره خواب  نیز) رودخانھ

سمبل و نشانگر خود ھمان نام کوروش ) کوروش= بزکوھی، قوچ وحشی( "گاو رنگ"گرز فریدون یا  گرز گاوسرواقع 
ھ عنوان پادشاه بابل ھمان نابونیِد مردوک مخاصم کوروش بھ عنوان پادشاه ایران ھمان آستیاگ و ب اژیدھاک. می باشد

ھمان مردوک خدای بابل است کھ سمبلش مارافعیی بھ نام موش ھوشو بوده  اژیدھاک ماردوشدر واقع . پرست است
 .  است
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 )آرش کمانگیر(معنی نامھای باستانی آراتتا و اِِرخَش 
 

نام تیرانداز اساطیری ) آرش کمانگیر( اِِرخشَ ستان کرمان و نام شھر بسیار دیرین در سمت جیرفت ا آراتتامی دانیم کھ 
این دو نام را بھ یاری . تیر صلح حماسی خود را در سمت رویان کنار سفید رود انداختھ استگویا ایرانیان است کھ 

 .زبانھای سانسکریت و اوستایی می توان معنی نمود
سرزمین جاب بھ شمار رفتھ است در سانسکریت می توان بھ معنی نام قومی در سمت پن آَرتّھرا کھ بھ شکل  آراتتاکلمھ 

 .گرفت کھ مطابق موقعیت جغرافیایی ناحیھ جیرفت کرمان یعنی ھمان آراتتای باستانی است دوردست کناری
در زبان سانسکریت می توان بھ معنی محافظ و نگھبان و پاسبان " کھ-آرخشَ "را بھ صورت اِِرخَش اما نام دوم یعنی 

لذا ھمچنین ترکیب . بھ صراحت بدین شغل و ویژگی وی اشاره نشده است) آَرش(گرچھ در اسطوره اِِرخَش . تگرف
قابل توجھ میگردد چھ این با ) بدون بدی و زشتی( بی عیب و ایراد و پاکیعنی " َرخسَ  -اِ "اوستایی بسیار محتمل آن 

) بی زخم( سالم و بی عیبھم در اوستا بھ معنی  شرَ  -آویژگیھای اساطیری وی ھمخوانی بیشتری دارد و خود ھیئت 
در آمده بوده است و ) آذربایجان(ظاھراَ گیالن ھم بعد از عھد فرائورت بھ تصرف سکاھای اشغالگر ماد کوچک . است

آماردھا سمت مازندران تعیین شده بوده  -در رویان و دره سفید مرزی بین متصرفات سکاھای مھاجر گیالن و مادھا
این نتیجھ گیری گواه درستی مفھوم و اصل . جود گورکانھای سکایی مکشوفھ در گیالن گواه این موضوع استو. است

مفاھیم اوستایی این نام بر این اساس یعنی . یعنی محافظ و نگھبان و پاسبان است کشَ آرَ یعنی  اِِرخشَ سانسکریتی 
 .برداشتھایی ثانوی بوده اند

اگر این نام . بھ معنی خرس گرفتھ است) لفظاً یعنی آسیب رساننده(سانسکریتی ریکشھ  را از ریشھ اِرخشَ یوستی نام اما 
 .متضاد آن را ساختھ اند" اِ "چنین ریشھ ای داشتھ، با افزودن حرف نفی پیشوندی 

 ادھای سالمدارنده بنیایزد جنگ و باد بابلی کھ معنی لفظی آن نینورتا با نام ) َرخسَ -اِ ( اِِرخشو  آرشولی مقابلھ نامھای 
باقی نمی  آرش و اِِرخش بی عیب و ایراد و بی زخمِ است شکی در این ھمانی اینان و درستی اساسی ھمین مفاھیم 

البد . است) خرد کننده ھزاران( شارورگرز پران جادویی بھ نام -کھ صاحب تیر و کمان و سالح عصا نینورتایی. گذارد
درخت گردویی . مشتبھ شده است درخت گردوو فرھنگ ایرانی با در اساطیر  گیدرینام سومری این سالح یعنی 

 . بعد طی مسافتی زیاد بر آن فرود می آید آرش کمانگیرکھ تیر اساطیری 
Ninurta often appears holding a bow and arrow, a sickle sword, or a mace named Sharur: 
Sharur is capable of speech in the Sumerian legend "Deeds and Exploits of Ninurta" and can 

take the form of a winged lion and may represent an archetype for the later Shedu.                

در سمت دیگر کویر لوت ) مردم کناری(پریکانیان در معنی سانسکریتی جایگاه کناری آن نام  آراتتادر رابطھ با نام 
مردم جھان =  اَھویی ھا، آنانکھ در پھلو و کنار زندگی می کنند یا بھ اوستایی پَراھویی -بَر( براھوییھا یعنی اسالف

نیز مطرح میشود؛ لذا در اینجا نام پریکانیان و نامھای جغرافیایی مشابھ آن را نیز مورد بررسی قرار ) دیگری و کناری
 :می دھیم

 ، بارکانا و باریکانوریشھ نامھای مشابھ جغرافیایی کھن پریکانا
 

کرمان و ھمچنین نام ناحیھ ای در سمت جنوب قفقاز بوده است،  -را کھ نامی بر ناحیھ ای در سمت بلوچستان پریکانا
یعنی در مجموع . بھ معنی کناری، پیرامونی، دور و پسوند مکانی کان گرفت پئیری اوستاییمی توان ترکیبی از کلمھ 

بعید است این نام ارتباطی با نام قصبھ پاریز کرمان بھ معنی کنار . بوده است یرامونیناحیھ کناری و پآن بھ معنی 
 ساسپیریاو  گاسپریتیاچھ منابع یونانی و رومی از پریکانیای جنوب قفقاز بھ صورت . چشمھ یا پُر بُز داشتھ باشد

) در کنار باشنده(بھ معنی جا و پئیریتیا  )کاس، ساس(نیز نام می برند کھ در زبانھای ایرانی ترکیبی از گاس ) کاسپیریا(
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از سوی دیگر ھیئت یونانی و سامی ناحیھ ای در این سمت کھ . ھستند) بھ معنی کناری و پیرامونی و دور(و پئیریا 
دور ( ھیپرو ) آن سوِی و بیرونِ ( اِبِرباشد در زبانھای سامی و یونانی بھ ترتیب از ریشھ ) شرق گرجستان( ایبریاھمانا 

بوده  سرزمین کناری و دوردستبھ معنی  پریکانیای قفقازیعنی نام ایبریا مترادف سامی یا یونانی نام . است) کناریو 
 .است

 
صورت . گرفت باغ، محل حصارنام ناحیھ گرگان در عھد اشکانیان و ساسانیان را می توان بھ معانی معنی  ورکانا

آن را می توان بھ معنی  ھیرکانیگرفت و ھمین طور صورت  صولمحل محمتعلق گرگان را می توان بھ معنی بارکانا 
یعنی در . گرفت محل بھره و یا محل گرگرا می توان بھ معنی وھرکانا سرانجام نام . گرفت محل ثروت و محصول

 .بوده کھ از نظر ظاھری با نام محل گرگ مشتبھ شده است سرزمین پر بھرهمجموع نامھای این ناحیھ در اصل بھ معنی 
 

کتیبھ ھای آشوری را کھ نامی بر نواحی ماد اصلی در سمت شرق بوده است و در جای دیگر  باریکانویسرانجام نام 
گرفت  محل پھلو و بر چشمھآورده شده است، می توان بھ معنی ) کنار چشمھ( پارتوکادر کتیبھ ھای آشوری بھ صورت 

جا، صورت کھن این شھر در کتیبھ ھای )=شن(ھ و شان چشم= گوئیم مرکب از کا کاشانو این ھمان است کھ اکنون 
 .است کلنی محل چشمھآمده است کھ بھ معنی  شی-کا -کارآشوری 
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 نام و نشان ھخامنشیان در روایات ملی شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا
 

لقب ( ھخامنشیو  ھخامنشترادف با شروع میشود کھ م) ون-ایت-فری( فریدوننام ھخامنشیان با در روایات ملی با 
سر سلسلھ داریم کھ  فریدوندر واقع یک . می باشد منسوب بھ دوست منش ودوست منش بھ معانی ) کوروش سوم

 کیوجیباید در مقام فرزند  فریدونھمان ھخامنش است و یک فریدون دیگر کھ ھمان کوروش ھخامنشی است و این 
بھ شمار رفتھ ) بردیھ( برمایونو ) کتایون، کمبوجیھ( کیانوشگرفت کھ برادر  قرار می) کمبوجیھ( کتاب پھلوی بندھش

از  )اژیدھاک( آُستیاگچون این دو فریدون یکی گرفتھ شده اند و در نتیجھ کوروش در مقام فریدون و مخاصمش . است
برادر یا  پسرخواندگاناز سویی بھ جای نام  برمایونو ) کتایون( کیانوش. جایگاھشان در تاریخ عقب برده شده اند

و  کمبوجیھقرار دارند از سوی دیگر در مقام ) گائوماتھ( سپیتاک بردیھو  مگابرن ویشتاسپکوروش یعنی  خواندگان
کامل در  ھخامنشیاناگر نام . بوده اند) یعنی پناه دھنده ثراتئونھ اوستا( سوم کوروشکھ پسران  وه یزداتھ بردیھ

 :ن قرار می بودندروایات ملی آورده میشدند از ای

در واقع از نژاد ( منوچھر، )؟(، ماه آفرید)منسوب بھ دوست یا نجیب( ایرج، اولفریدون : پیشدادیان پارسی
، ھخامنشاینان بھ ترتیب بھ جای . ھستند پیشدادیان پارسیکھ در واقع شمار ) فرمانروای نو( نوذر، )ھخامنش/منش

و  کتایوننام ماه آفرید البد با در نظر گرفتن نام زنانھ . یش پیش دوماول و چ  کوروش، اول کمبوجیھ، چیش پیش اول
و بوده و ھمزمان با ) کیقباد( دایائوکواست کھ بھ احتمال زیاد از خاندان  مامی تیارشو مادیبا  منوچھریکی گرفتھ شدن 

از  منوچھرزمان  آرشداستان تیر . حکومت می کرده است و از خاندان ھخامنشی نبوده است) کیکاوس( خشثریتی
بھ  منوچھر ھخامنشیاز خود خاندان  آرشولی اگر . لحاظ رابطھ با تورانیان مربوط بھ ھمین منوچھر مادی بوده است

 .گرفتھ اند" نیرومند ھمچون خرس"خواھد بود کھ نامش را بھ معنی  آرشامشمار بیاوریم آن مطابق 

کھ عبارتند از ) سردار کیخسرو( گستھم نوذری، برادرش )کیخسرو سپھساالر( توس نوذری، نوذر: پیشدادیان نوذری
 .آریارمنو برادرش ) سردار کی آخسارو، ھوخشتره(  کوروش دوم، چیش پیش دوم

کھ در روایات ملی در این مقام فراموش شده اند می توانستند بھ ترتیب با این نامھای اساطیری نوذریان شاخھ توس 
از آن جایی کھ در حروف پھلوی دو حرف . سوم کیوجی، )ثراتئونھ( دوم ونفرید، دوم کیوجی، توس: بیان گردند

پھلوی " بِ "دارای دو عالمت نسبتاً متشابھ می باشند بھ طوری کھ اگر لبۀ آغازین حرف " ی"و " ب"نشانگر حروف 
وی بندھش در میگردد، لذا می توان تصور کرد کھ خود کیوجی کتاب پھل" ی"را کمی کوتاه بگیریم آن تبدیل بھ حرف 

 .شده است کیوجیبوده و بھ سھو نوشتاری تبدیل بھ ) کبوجیھ کتیبھ بیستون، کمبوجیھ( کبوجیاصل 

آمده است کھ در واقع لقب سپیتمھ داماد  لھراسبکھ از قلم افتاده بھ جای آن [ آرش، گستھم :نوذریان شاخھ گستھم
در واقع لقب رقیب وی ( سپنداتھ/ دارای اول، یویشتاسپ کیانبھ سھو / ویشتاسپ نوذری، )ولیعھد آستیاگ است

، ]اردشیر سوم[، ]اردشیر دوم[، )دوم دارای( داراب، ]دوم بھمن[، اسفندیار، اردشیر بھمن بھمن، )گائوماتھ بردیھ
 .)دارای سوم(دارای دارایان 

 کوروشانده یا پسر خوانده برادرخو مگابرنھم خوانده شده اند کھ لقب یا یک اسم  کیانیاز آن جھت  نوذریاناین شاخھ 
بوده است کھ ابتدا  ویشتاسپ) مادی( کیانیاز خاندان  آستیاگو نواده دختری ) داماد و ولیعھد آستیاگ( سپیتمھکھ پسر 

) نوذری(ھخامنشی ویشتاسپ  حاکم ارمنستان و بخش غربی ماد بعد در عھد کوروش حاکم گرگان و معاصر و معاند
ویشتاسپ  را در مقامنوذری / ھخامنشیویشتاسپ نام و یکی گرفتھ شدن آنھا سوای اینکھ  این ھمانی این دو. بوده است

را نیز  سپنداتھیعنی ) گائوماتھ( زریادریعنی  ویشتاسپ کیانیقرار داده است، عنوان معروف برادر کوچک ھمین  کیانی
 سپنداتھ گائوماتھواقع ھمین  یعنی در. قرار داده است) دارای اول( داریوشدر روایات ملی در جای نام رسمی 

داریوش نھ  بوده اند آیین زرتشتیکیانی بوده اند کھ بنیانگذار و مروج  مگابرن ویشتاسپو برادرش ) زریادر، زریر(
 .کھ ایشان را از حکومت بر انداختھ اند) ویشتاسپ نوذری( ویشتاسپ ھخامنشیو پدرش ) بھ سھو سپنداتھ( اول
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امپراطوری ایران پیش از اسالمغرب ھرا در نام فاطمھ زَ و ریشۀ سابقھ   
 

فاطمھ میمونھ "یا ) فاطمھ زیبا و درخشان( فاطمھ زھراو ) مادر مقدس( مریم، )پاک( ناھیددر وبالگ بُرھان سھ نام 
مھریھ "ایشان از قول صاحب نظران این گفتھ معروف را کھ . با ھم مقابلھ و سنجیده شده اند" و مطھره) فاطمھ خجستھ(

 .الھھ آبھا می داند ناھید، دلیل ارتباط و جایگزین شدن آن بھ جای نام "ھ آب و نمک استفاطم

 فایدیمھبوده است کھ نام دیگرش را ) دارای اندامھای پُر( آتوساولی در ایران پیش از اسالم بانوی معروفی بھ نام 
زیبا و ( ُزھرهالھھ عشق و زیبایی بابلی یا ھمان ) پاک و باکره( ایشتارآورده  و وی را با ) دارای رخسار پُردیمھ،  -فای(

الھھ عشق و  )ایشتار(اِستر را تحت عنوان  آتوسامقابلھ می نموده اند چھ در تورات و خبر کتسیاس ) خوش آب و رنگ
و  یایشتار بابلکتسیاس در رابطھ با ترور شدن گائوماتھ مغ عنوان وی را . ، بدین القاب مسمی ساختھ اندبابلی زیباییو 

را بھ صورت دو نام  فایدیمھو  آتوساگرچھ محققین از روی این دو منبع کھن یونانی ا. آورده است فایدیمھھردوت 
ھم  وھم ھمسر گائوماتھ  وھم ھمسر کمبوجیھ مستقل و جدا از ھم گمان نموده اند ولی از آنجاییکھ ھر دوتایشان را 

شاھدخت و ملکۀ مشھور  مترادف ومعروف خین یونانی این دو نام آورده اند؛ لذا معلوم میشود این مور ھمسر داریوش
پس معلوم . را شنیده و آن ھا را مانند دو فرد جداگانھ بھ حساب آورده اند مادرخشایارشا ودختر کوروش ھخامنشی و 

وی  یگانیخدا و لقب فایدیمھبھ واسطت عنوان  کوروشدختر  فایدیمھ -آتوسامیگردد کھ در بین النھرین باستان نام 
از جملھ سلمان (معروف بوده است و مسلمین، خاصھ شیعیان  فایدیمھ ُزھرهبھ عنوان  )اِستر، ُزھره(ایشتار  یعنی

دختر پیامبر این نام دینی و تاریخی آن ملکھ خدایگانی معروف عھد باستان را  فاطمھبرای  ھرازَ با انتخاب لقب ) فارسی
البد بھ سبب قرابت لفظی و معنی . و ھمسر علی بن ابی طالب جایگزین ساختھ اند پیامبر اسالم دختر فاطمھ َزھرابا این 

این دو نام در بین النھرین  -بھ ھم می رسند االَزَھرکھ در نام  -)نورانی و درخشان( ھرازَ و ) زیبا( ُزھرهدو نام ھمریشھ 
 .باستان و عربستان با ھم معادل گرفتھ می شده اند

 :را در اینجا ضمیمھ می نمایم متن مقالھ وبالگ بُرھان

از  ییكنم كھ جنبھ ھا یاشاره م یمورد ھك مطالعیم بھ یر شوین كھ در عمل با مسالھ درگیا یبرا: )1(فاطمھ .مریم .ناھید
، )ص(امبر اسالمیپ یت دخت گرامیعبارت است شخصداست؛ و آن ین و خرافھ و اسطوره و افسانھ در آن ھوید

ان از احترام فوق العاده یرانیان و باالخص ایعیژه شین مسلمانان و بویر كھ بیكم نظ ین بانویا). س(حضرت فاطمھ زھرا
 .است ین فرھنگیتعامالت ب ین چگونگییتب ین نمونھ برایبرخوردار است بھتر یا

 ییو روا یخیاسامی و لقب ھای پرشماری در منابع تار) ص(زند رسول خدان فرین مشھور تریم كھ برای ایدان یم
، مطھره، زکیھ، راضیھ، رضیھ، محدثھ، مبارکھ، طاھره، صدیقھ، زھرا: مذکور است کھ معروف ترین آنھا عبارتنداز

نیز » رکوث«در بین شیعیان بھ ) ص(دختر پیامبر). 2/480ابن بابویھ،خصال،:؛نیزنک80الطبری الصغیر،(،میمونھ
بھ (برگرفتھ از نام و مضمون یکصد و ھشتمین سوره قرآن می باشد کھ در آن از اعطای کوثر این لقب، .معروف است

و ابتر بودن دشمن او سخن رفتھ است کھ بھ باور برخی از مفسران شیعی اشاره ) ص(بھ رسول خدا) معنای خیر کثیر
طبری،تفسیر،ذیل سوره ؛ :برای تاویالت مختلف از کوثر،نک()س(از طریق فاطمھ) ص(ای است بھ دوام نسل نبی اکرم

ام «کنیھ ایشان را نیز ). 851،ییطباطبا 6/686؛ السیوطی،10/703؛ الطبرسی،ابومنصور،12/186ابوالفتوح رازی،
در  داده شده بود کھ) س(این کنیھ از آن رو بھ فاطمھ ). 56؛ ابوالفرج اصفھانی،213ابن المغازلی،(نوشتھ اند » ابیھا

در سالھای آغازین بعثت در مکھ، و پس از آن، یار و ) ص(دوران خردسالی اش، کھ مصادف بود با مشکالت پیامبر
متداول ترین و مشھور ترین نام دختر پیامبر در میان » زھرا «). 2/57ابن ھشام،:نمونھ نك یبرا(غمخوار ایشان بود

و بھ معنی نورانی و شفاف و درخشان و چھره تابان می » االزھر«این لفظ در زبان عربی مونث . ایرانیان است
برای این لقب، وجوه بسیاری ذکر شده است؛ ھمھ این وجوه تسمیھ با اختالف در تعبیر، ). المنجد، ذیل واژه:نک(باشد

؛ 99؛ الثعلبی، 78الطبری الصغیر، :نک(با نورانی بودن و آفرینش وی از نور می باشد ) س(ناظر بھ مناسبت فاطمھ
). بھ بعد 1/15؛ الموسوی، 17و12و8و43/7؛ مجلسی، 299/ 1؛ الخاجویی،92و86و2/85؛ االربلی،216ابن المغازلی، 

، وقتی )ص(نقل است کھ پیامیر). 103البرسی،(ھنگام تولد ایشان نیز، نور ھمھ شھر مکھ را در بر گرفتھ بوده است
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در آن روز، کھ ) س(و فاطمھ) ع(را ازدواج علی درباره چھره نورانی خود مورد پرسش اصحاب، واقع شد علت آن
نیز سخن بھ میان ) س(در روایات، حتی از نورانیت لباس فاطمھ). 1/60الخوارزمی،(امتزاج نور با نور است،بیان کرد

را ) ع(نیرا بھ ماه و حسن) ع(ید و علیكھ خود را بھ خورش یھنگام) ص(امبریز پی؛ ن)43/30مجلسی،:نک(آمده است
بھ ستاره زھره یا ) س(ظاھرا تشبیھ زھرا). 9،یالثعلب:نك(د ینام» زھره«را ھم،) س(ھ كرد، فاطمھیتشب بھ فرقدان

، بویژه در میان ایرانیان، اصل و ریشھ ای دیرینھ تر دارد؛ ناھید، ناھد، )1/166؛ پورداود،4/2113ابن خلف،(ناھید
، ایزد )813،یاحقی(شود یده میدخت ھم نامی،كھ ب)30،مقدم:نک(»بی عیب و معصوم«اناھید، اناھیت و آناھیتا، بھ معنی 

؛ گرچھ برخی از پژوھشگران ریشھ ای آشوری و عربی )Eliade,249/1(بانوی بسیار کھن ایرانی و ھندوایرانی است 
؛ نیز 49صفا،(، ربھ النوع سومری است»ایشتر«برخی نیز تصور کرده اند کھ ھمان ).  Eliade,249/1(برای آن قائلند

 ایزدبانوی رودھا» َسَرسَوتی«این الھھ کھ نگھبان آبھاست، در ھندی با ). 163و1/162بھ بعد؛ پورداود،68ک،لی:نک
 ونوس و آفرودیت ،)Campbell,71؛386؛ فاطمی،422معصومی،(و در اساطیر یونانی با آرتمیس) 236گیمن،(
قرار » مھر«میترا ھمواره در کنار  قابل قیاس است و در آیین) 1/234؛ رضی،دانشنامھ،79؛ صفا،1/166پورداود،(

توضیح این کھ در آیین مزدیسنا . دقیق ترین اطالع را درباره آناھیتا می توان در اوستا یافت). Hinnells,156. (دارد
آب، بعد از آتش و پیش از ھوا و خاک، .مخصوصی ھستند» یشت«کلیھ عناصر چھار گانھ، گرامی و بیشتر آنھا دارای 

). 128؛ اوشیدری،1/158پورداود،(ر است و در اوستا و متون پھلوی، بارھا از آن سخن رفتھ استگرامی ترین عنص
آبان ).  76و 74ھرودوت،:نک(اصوال پاسداشت آب و احترام بھ این عنصر، از آداب بسیار کھن ایرانیان بوده است

اھید یا فرشتھ موکل بر آب و باروری یشت، کھ بخش پنجم یشت ھا و از قدیم ترین و زیبا ترین متون زرتشتی است بھ ن
و در کل، بھ معنی رود » اَِرد وی سُور اَناھیتَ «نام کامل زھره یا ناھید در این متن. و حاصلخیزی، اختصاص دارد

در این متن، اھورامزدا از زرتشت می خواھد کھ آناھیتا را ). 1/166پورداود،(توانای بی آالیش و پاک، است
توصیفاتی کھ از این الھھ در یشت پنجم و فرگردھفتم وندیداد آمده است، وی را دوشیزه ای ). 2/297دوستخواه،(بستاید

بسیار زیبا، باكره، برومند، بلندآوازه و فرھمند معرفی می کند کھ کمربند و گوشواره و گردن آویز و تاجی آراستھ 
باد و باران و ( ست کھ چھار اسب سفید، دارنده ھزار دریاچھ و ھزار رود ا). 321و  320و  299و  2/298ھمو،(دارد

نطفھ مردان و زھدان زنان را پاک و ). 319و  316و  300و  2/299ھمو،(، گردونھ او را می کشند)ابر و تگرگ
؛ 167و  1/166پورداود،:؛ نیز نک2/733، 2/297ھمو،(زایمان را آسان و پستان زنان را پر شیر می سازد

Hastings,415/1 .(ویژگی ھای آناھیتا و نمادھای مھری را بعدھا در متون مسیحی نیز می یابیم بسیاری از این) برای
کھ بھ نظر می رسد از طریق ) بھ بعد 4/2107؛ رضی،دانشنامھ،31؛ مقدم،208بھ بعد و  187شورتھایم،:نمونھ نک

واردکیش عیسوی شده  آیین میترا کھ بیشتر در غرب ایران و ارمنستان و آسیای صغیر و در نھایت، روم رایج بوده،
 یتا و آتشكده ھایبھ بعد، معابد پرستش آناھ یالدیاصوال از قرن چھارم م). بھ بعد 29؛ شورتھایم،154باقری،:نک(است

 ).1/173پورداود، (دھند یم یحیمس یساھایخود را بھ كل یجا یزرتشت

ھمچنین نفوذ اندیشھ ھای مھری در اسالم، بویژه قرائت شیعی آن، بسیار روشن است و مورخان : )2(فاطمھ .مریم .دناھی
برخی از ایشان بر این باورند کھ آئین مھر پیش از ). 211شورتھایم،:نک(دین و اسطوره شناسان بر آن صحھ نھاده اند

و از سوی دیگر نیز این دین ) 4/2033رضی،دانشنامھ،(ه استنابودی، عناصر خود را بھ ادیان و مذاھب دیگر بخشید
اصالتا ایرانی، چنان تاثیر ژرفی بر فرھنگ این سرزمین نھاده است کھ چھ آگاھانھ پیش از اسالم و چھ ناآگاھانھ پس از 

ھای اھورا، تناظر). 30خ،یبھار، از اسطوره تا تار(اسالم،تکرار الگوھای فکری و رفتاری آن را می توان مشاھده کرد
و احکام و عوارض وارد بر ھر کدام، ) س(و فاطمھ) ع(، علی)ص(محمد ۀمیترا و آناھیتا و یا تثلیث مسیحی، با سھ گان

بھ عنوان مثال برخی از محققان بر . تنھا نمونھ ای از شباھت ھای شگفت انگیزی است کھ بین این آیین ھا وجود دارد
 ۀشده و رابط) دختر اھورا(بھ راحتی جانشین آناھیتا) س(مزدایی، فاطمھ ۀتاین باورند کھ در ذھن ایرانی، با گذش

 تا حدودی نظیر رابطھ آناھیتا با مظھر قربانی و میترا می تواند باشد) ع(و علی) س(و فاطمھ) ع(حسین
د، می ؛ این پیون)508رضی،آئین مھر،(ناھید از سویی آفریده مھر و از سوی دیگر مادر مھر است). 273شورتھایم،(

باشد و دقیقا با نقش حضرت مریم در آئین عیسوی،یکی ) ص(برای دختر پیامبر» ام ابیھا«تواند یادآور صفت 
تعاملی کھ مسیحیت با آئین مھر داشتھ، ھمسانی ھای بسیار ژرفی . ).Houlden,597;EI2,485,II Iranica,401(است

ن یا یکھ در جوامع روایی نمونھ ھای مثبتھ ای ھم برا بویژه این. بھ وجود آورده است) س(بین شخصیت مریم و فاطمھ
بارھا بھ تناظر شخصیت و جایگاه مریم مقدس با فاطمھ ) ص(امر می توان یافت؛ مثال در اقوال منقول از پیامبر
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آنجا کھ سخن از مریم می رود،  در ذیل آیھ چھل و دوم سوره آل عمران، در منابع تفسیری،. اشاره شده است) س(زھرا
ذکر می شود ) ص(نیز بھ عنوان کسی کھ ھمچون مادر عیسی، ھمواره باکره بوده است، از زبان پیامبر) س(م فاطمھنا
ھمچنین در متون حدیث شیعھ از فاطمھ با عنوان ).  3/360؛ ابن شھرآشوب،  3/37ابوالفتوح رازی،:برای نمونھ، نک(

ھت ھا را می توان چنین خالصھ کرد کھ مریم نیز این شبا). 3/357ابن شھر آشوب،(مریم کبری ھم یاد شده است
 /43 ؛ مجلسی،3/322ابن شھر آشوب، ؛Houlden,598(بانویی برگزیده و سیده بھشت است) س(ھمچون فاطمھ

؛ درباره باکرگی 30؛ مقدم،Houlden,597,599(، معصوم، باکره و موجودی فوق بشری است )31و29و15
، نسبتی با نور دارد؛ ھمانگونھ کھ )287؛ بھار، از اسطوره تا تاریخ، 386؛ فاطمی،2/507رضی،آئین مھر،:ناھید،نک

در شمایل ھای مریم ھمواره ھالھ ای از نور بھ دور سرش می بینیم و جالب این کھ غالبا در این تصویرھا بر باالی 
اره ؛ برای ھمین تصویر دربHoulden,598; Iranica,402/4(سرش، تاجی با دوازده ستاره قرار دارد 

؛ برای 1/71الخوارزمی،(، ھمچنین ھردو در آسمان چھارم بوده )Massignon,28؛84و 2/83االربلی:فاطمھ،نک
ھمانگونھ ). بھ بعد 33مقدم(آب لقب گرفتھ اندۀ و دوشیز) 1/167پورداود، :قیاس با جایگاه ناھید در کره خورشید، نک

نیز در مرکز ارتباط خدا و ) س(ان و شیعیان، فاطمھکھ مریم در کیش مسیحیت نقش محوری دارد، بھ باور ایرانی
این اعتقاد را در عالمت ھا و شمایل ھایی کھ  ۀجلو. ، واقع شده است)علیھم السالم(و علی و حسن و حسین) ص(محمد

؛ نیز برای نمونھ ھای بیشتر ھمانندی مریم و  Massignon,27(برای پنج تن ساختھ می شود بوضوح می توان دید
» نمك«و » آب«ھمچنین این باور عمومی نیز کھ مھریھ حضرت فاطمھ،). Jones,3009/5:مآخذ آنھا، نکفاطمھ و 

یداتی از ؤم ۀبعالو) Iranica/7/402؛ 239؛ تکلیفی،264؛ مظلوم زاده، 2/1365؛ افشارسیستانی،91ھدایت،(است 
این باور چنان ریشھ دار است کھ . ) 3/351ابن شھرآشوب،(منابع روایی، ریشھ در اندیشھ ھای مھری و مزدایی دارد

). 105خلعتبری،(استفاده می شود» )س(بھ این مھریھ فاطمھ« ان، ھنگام قسم خوردن بھ آب نیز از عبارتِ یرانیان ایدر م
 یم یادآورین یچن نیا یرین موضوع با تعابیگردد، ا یبرگزار م) ع(نیامام حس یكھ در رثا ییھ ھایدر تعز یحت

غ از چھ ز اوالد یدر یكرد /ھ مادرشیكھ شد بمھر گران ما یآب /»جان یا و تو لب تشنھ دھزھرۀ یآب، مھر«:شود
ل است كھ تمام ین جبرئیا) س(از فاطمھ) ع(یعل یواقعھ خواستگار یھ خوانیز در شبین). Haarmann,97(؟یمرتض

در باور عامھ ھمیشھ ). 98ھمو، (كند یعرضھ م) ص(امبریھ بر دختر پین را بھ عنوان مھریزم یرو ینمك ھا و آب ھا
آبی وجود دارد  ۀنسبتی برقرار بوده است؛ مثال در کوھپایھ،نزدیک کرمان،چشم) س(بین آب و روشنی و آئینھ و زھرا

این مناسبت در بعضی روایات نیز مشھود ). 249باستانی،(می دانند) س(کھ مردم، آن را نظر کرده حضرت فاطمھ
در تشنگی سفر حج از خداوند بھ ) س(ی اشاره کرد کھ در آن ام ایمن، خادمھ فاطمھبرای نمونھ می توان بھ روایت. است

درخواست آب می کند و خداوند ضمن اجابت دعای او، بھ مدت ھفت سال وی را از آب و غذا بی نیاز  )س(حق زھرا
 افسانھ ۀطمبدین لحاظ در آفرینش شخصیت فا). 28/43؛ مجلسی،3/338؛ ابن شھرآشوب،4/416ابن حجر،(می سازد

ای و اسطوره ای، ھم برخی روایات درون دینی و ھم بعضی معتقدات پیشینی ایرانیان بھ شرحی کھ گذشت، موثر بوده 
الھھ باروری و آناھیتای پیش از اسالم بھ  ۀبھ دیگر سخن،ایرانیان، بسیاری از عقاید عامیانھ خود را دربار. است

در دوران پس از اسالم و ). 269؛ شورتھایم،447ران،یر ایدر اساط یژوھش بھار،پ:نک(حضرت زھرا نسبت داده اند
برای بانوان ایرانی الگو و سرمشق بوده است ھمانگونھ کھ ناھید ) س(خر تر، حضرت فاطمھ زھراأبویژه در ادوار مت

 ).81نلز، ھی:نک(آب و باروری و عشق و مادری، نماد کمال زن ایرانی می باشد ۀھم در ادوار باستان بھ عنوان الھ
بویژه شعر، پیدا کرده و باعث آفرینش  نمود ویژه ای در متون ادب فارسی،) س(مناسبت آب و زھره و مریم و فاطمھ

؛ )217قاآنی،(کزرخ او شرم داشت زھره ازھر /فاطمھ ات نام و از ساللھ زھرا :مضامین زیبایی از این دست شده است
؛ مریم از یک )175محتشم کاشانی،(سن عفافش چو ملک ھفت حصاردارد از ح /مریم فاطمھ ناموس کھ ناموس جھان

منفعل مھر و  /دارشیخر یمشتر ی؛ زھره ا)186اقبال الھوری،(از سھ نسبت حضرت زھرا عزیز /نسبت زھرا عزیز
ات از قاسم رسا كھ ین ابیز ای؛ ن)17، عابد(اصل عصمت بھ شكل انسان زاد /جان زاد هدیمام امكان چك/مھ ز انوارش

زھره برج / روشن از نور رخ فاطمھ زھرا شد /وجود یدر رحمت بگشودند و سراپا :مذكور است یھا یژگیمع وجا
بر رخ خلق در لطف و  /الد بتول عذرایمژده كاندر شب م /نا شدیكھ ز انوار رخش چشم جھان ب /وان عفافیا شمسھ ایح

 ).141،یمعصوم(دا شدین بر رخ او شیم پرده نشیمر /ش گرفتیپرده چون حق ز جمال ملكوت /ت وا شدیعنا

 

138 

 



است بوده قطب شمالسمت در واقع اشاره بھ مردم و خرسان قرآن اصحاب سبت   
 

سپتن و  سپتن تریونال رگیون چھ .در سورۀ اعراف قرآن یاد شده است، مربوط بھ قطب شمال است کھاصحاب سبت 
ال و ھفت ستاره پرنور خرس بزرگ و خرس کوچک نماد قطب شم ھفت ورزاو،بھ ترتیب در التین بھ معنی محل  تریو

روشیھ، یعنی سرزمین بیشھ (روسیھ و در روایات اساطیری اسالمی این اخبار سرزمین سمت . قطبی در نجوم ھستند
 اصحاب سبتشمال را کھ از قدیم در ھم آمیختھ در نظر گفتھ میشده اند، تحت نام سرزمین  ھفت ستاره نماد قطبو ) ھا

آمده است و تصور شده است کھ این مردم این منطقھ خرسان ماھیخوار قطبی بھ سبب ) سرزمین بیشھ ھا( ایلھدر سمت 
در اینجا صورتی  سبتولی در واقع . تبدیل شده اندبوزینھ بر اثر غضب خداوندی بھ ) سبت( شنبھدر روز  ماھیگیری
و از سرزمین  قطبی وخرسان شمالی در اساس  مذکورماھیگیر  بوزینگانالتینی بھ معنی ھفت بوده و از  سپتاز ھمان 

بھ زبانھای اسالو بھ معانی ( مردم روسو ) روشیھ، بھ روسی یعنی سرزمین بیشھ ھا( روسیھھمان ) بیشھ ھا( ایلھ
 .ذکر شده است سرزمین بیشھ ھای گستردهیعنی  وئوروبرشتیمراد بوده است کھ در اوستا تحت نام ) خرس و بیشھ

 :ام جمعھ بابلسر در باب روایات قرآنی مربوط بھ اصحاب سبت می خوانیمدر سایت الجمعھ ام

 میبسم هللا الرحمن الرح

 اصحاب سبت

 سبتونیوم ال یوم سبتھم شّرعا و ی تانھم یھم حیالّسبت اذ تأت یعدون فیكانت حاضرة البحر اذ  یة التّ یو اسئلھم عن القر
 .فسقونیھم كذلك تبلوھم بما كانوا یال تأت

را كھ آنھا در روز  یھنگام) اوریبھ خاطر ب(ا بود سؤال كن و یكھ در ساحل در یشھر) سرگذشت( یھا درباره واز آن
ل یكھ روز تعط(انشان روز شنبھ یكردند ھمان ھنگام كھ ماھ یم) یان در برابر قانون الھیو طغ(شنبھ تجاوز 

ش یآزما یزین گونھ آنھا را بھ چیآمدند ا ین نمر روز شنبھ بھ سراغشایشدند اما در غ یآشكار م) واستراحت آنھا بود
 163-اعراف .نمودند یم یم كھ در برابر آن نافرمانیكرد

 چھ؟ یعنیسبت 

را كھ قوم یده اند زیوم السبت نامین جھت یاستراحت است و روز شنبھ را از ا یل عمل برایتعط یسبت در لغت بھ معن
 .پردازند یبھ استراحت م ل كرده وین روز كسب وكار خود را تعطیھود در ای

 ز اصحاب سبتیو اما داستان عبرت انگ

سوره  124نساء و  یسوره  154و47بقره  یسوره  65ات ید ھمچون آیگر از قران مجید یاتین آیھ و ھمچنین آیدر ا
ا اھیاز در یكیاز آنھاست كھ در ساحل  یل كھ مربوط بھ جمعیاسرائ یبن یخ پر ماجرایاز تار یگرید ینحل صحنھ 

 ان شده استیكردند ب یم یزندگ) الت مشھور استیكھ امروز بھ بندر ا(لھ یبھ نام ا یدر بندر) احمر یایاحتماال در(
ا یاز در ید ماھیكسب و كارشان ص ین راه ھایاز مھم تر یكیكردند  یم یا زندگیھود كھ در كنار دریاز قوم  یعده ا

ت یان در آن روز احساس امنیان آنھا معمول بود ماھیز شنبھ در مكھ قبال در رو یل مستمریا بھ خاطر تعطیبود و گو
ب شان بودند بھ یادان در تعقیگر كھ صید یشدنداما در روزھا یآب ظاھر م ین روز بر رویكردندو در ا یم یشتریب

 یبرا یھ الیو فوق العاده وس یالھ یك جنبھ یا یداشتھ باشد و  یعین موضوع خواه جنبھ طبیرفتند ا یاعماق آب فرو م
 .ن گروه شدیش ایامتحان و آزما

ندارد  ید ماھیچ كس حق صیامبرشان ابالغ شد كھ در روز شنبھ ھیاز طرف پروردگار توسط پ یدر ھر صورت فرمان
 .كردند یچیسرپ یبر آنھا غلبھ كرد و از فرمان الھ یا پرستیاما دن

 چگونھ دست بھ گناه زدند؟
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شود كھ  ین استفاده میات چنیروا ین مفسران گفتگوست اما از بعضیز كردند برا از كجا آغا ینكھ قانون شكنیدر ا
 یفرع یین صورت كھ با حفر حوضچھ ھایھ عمل خود زدند بدیتوج یبرا یبھ اصطالح شرع یلھ ینخست دست بھ ح

بستند و  یرا م یكردند و بعد راه ورود یت مین حوضچھ ھا ھدایھا را بھ ا یآب در روز شنبھ ماھ یدر كنار نھرھا
ز در یم ما نید نكنیگفتند خدا گفت در روز شنبھ ص یال خودشان میكردند و بھ خ یبعد آنھا را شكار م یسپس در روزھا

د كھ در روز شنبھ تور ھا یم كم كم بھ آنجا رسیھا را در حوضچھ ھا محاصره كرد یم بلكھ فقط ماھید نكردیروز شنبھ ص
د كھ یرس ییدند و در آخر كارشان بھ جایكش یرون میگر بید یو در روز ھا انداختند یخود را بھ آب م یو قالب ھا

 شدند ید مشغول میدر روز شنبھ بھ ص یھیچ توجیو بدون ھ یگر بھ طور علنید

  .افراد جامعھ یاز منكر بر ھمھ  یلزوم و وجوب امر بھ معروف و نھ

 . ر گرفتند سھ گروه شدندقرا یش الھین آزمایل در مقابل ایاسرائ یت بنیكھ آن جمع یھنگام

 .برخاستند ین فرمان الھیدادند بھ مخالفت با ا یل میت را تشكیكھ اكثر گروه اول

فھ خود یاز منكر كردند و در برابر گروه اول بھ وظ یبودند شروع بھ امر بھ معروف و نھ یت كوچكیكھ اقلگروه دوم 
 .عمل نمودند

 یخود عمل م یفھ یكردند و نھ بھ وظ یم یكھ نھ با گناه كاران ھمراھ بودند یتفاوت و ساكت یب یانسان ھاگروه سوم 
 .نمودند

 افتند ؟ی ییرھا یچھ كسان

ن یگرفتار نشدند ا یافتند و بھ عذاب الھیشود كھ تنھا گروه دوم از سھ گروه مورد اشاره نجات  یات استفاده میاز ظاھر آ
گر در شھر یم اما دو گروه دیشو یم كردند كھ ما از شھر خارج مندارد اعال یآنھا اثر یدند پند و اندرزھایگروه كھ د

  .ماندند
  .گر را گرفتار كردید ینازل شد و آن دو دستھ  یكھ گروه دوم از شھر خارج شدند عذاب الھ یدرست در ھمان شب

 مجازات اصحاب سبت چھ بود؟

 نیفلّما عتوا عن ما نھوا عنھ قلنا لھم كونوا قردة خاسئ

د و طرد ییدر آ ییمون ھایم بھ شكل مینمودند بھ آنھا گفت یكھ بھ آنھا داده شده بود سركش یدر برابر فرمان كھ یو ھنگام
 166-اعراف .دیشو

ز ھالك و نابود ین یدر آمدند و بعد از مدت یینھ ھاین قوم مسخ شده بھ شكل بوزیان شده است ایھ بین آیھمانطور كھ در ا
 .شدند

 صحاب سبت چند نكتھ مھم در داستان ا

ا یشود داشتن  یھ مین آیكھ از ا یطبق برداشت .افراد جامعھ واجب است یاز منكر بر ھمھ  یامر بھ معروف و نھ
پاك  یاز منكر انسان ھا یرا ھر چند امر بھ معروف و نھیست زیاز منكر شرط ن ینداشتن اثر در امر بھ معروف و نھ

عدم انجام  ین گروه برایل ایظاھرا دل(شدند یز دچار عذاب الھیفاوت نت یت گروه بین قوم اثر نداشت اما در نھایدر ا
مردود و  یدر نزد خداوند متعال بھ طور كل یبھ ظاھر شرع یلھ ھایمتوسل شدن بھ ح. )فھ اثر نداشتن آن بوده استیوظ
شود و او  یان مانسان و كوچك شدن گناه در نظر انس یو گستاخ یلھ موجب تجرین حیرش است توسل بھ ایر قابل پذیغ

ر نمونھ ج یرازی تفسیآیة هللا مکارم ش .زند یپرده دست بھ گناه م یو ب یگر بھ طور علنیكشاند كھ د یم یرا بھ ورطھ ا
 .428-417ص  6
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ِمرو یا سومرو بودائیان در اساس اشاره بھ برج بابل استاساطیری  ۀقلّ   
 

ودایی بھ وضوح یادآور برج مرتفع نود متری منسوب بھ ایزد در اساطیر ھندی و ب سومروو ِمرو اساطیری  ۀنامھای قلّ 
 .در سرزمین بابل در بین النھرین می باشند) سرزمین محروسھ( سومرو خود نام باستانی سرزمین  مردوکبابلی 

عنی جام در م( زیبا جمشیداما نظر بھ نامھای اوستایی قرین ھِم . بھ توافقی نرسیده اند مردوکمحققین در تعیین معنی نام 
کھ ھر دو فرد اساطیری ) دارندۀ سمبل مار موش ھوشو مردوکماروش، منظور ( اژی دھاکو ) شاه زیبای درخشان

فرمانروای جنگاور ( دوگ -میرباید از تلخیص نام بابلی  مردوکمی باشند، نام ) فریدون( کوروشمعمری در رابطھ با 
 برج بابل مردوکو ورجمشیدی ر اینکھ جمشید و مردوک در افزون ب. عاید شده باشد) و زیبای صاحب جام خورشیدی

ھندوان  )سومرو( ِمرونیز بھ ھم می رسند، بھ ھر حال از این شواھد و قرائن مسلم بھ نظر می رسد، نام قلۀ اساطیری 
 .اخذ شده است سومرو ردوک مَ باستان بھ تلخیص از ھمان نامھای 

کھ توسط تورات شھره جھانیان شده است،  برج تاریخی بابلھندوان با اساطیری  سومروِ  –مروبرای آشنایی و مقابلھ 
آقای " اسطورۀ برج بابل"و  "، جایگاه خدایان ھندو)Mêrou(اسطورۀ کوه مرو "مطالبی را در این باب از دو مقالۀ 

 :کھ توسط جالل ستاری ترجمھ شده اند، در اینجا می آوریمارنست دیز 

بابلی طی ھزار سال تکاملش بودند و در ھمھ ی تمدن ھای  -، الھام بخش تمدن سومری برج بابل و کیھان شناسی بابلی
کره ی زمین، اثر گذاشتند و در ھند و تمدن ھای ھند و بودایی خاور دور، پایھ و مبنای نظام ھایی بھ شمار می روند کھ 

ی، صورت بیان و زبان حالی عظیم تمدن ھندو را حتی در کوچک ترین جزئیات و دقائقش، تعیین بخشیدند و در معمار
  .و شکوھمند یافتند

در نقشھ ی جغرافیایی بابلیان از زمین، زمین قرص شناوری در اقیانوس است کھ رشتھ کوه ھایی، : کوه ِمرو یا سوِمرو
 در کیھان شناسی. را در میان گرفتھ اند و در مرکزش، کوه جھانی کھ سر بھ آسمان می ساید، واقع است) زمین(آن 

. در مرکز کیھان، قد بر افراشتھ و محور و مدار عالم محسوب است -) Mêrou(بھ نام مرو  -بودایی نیز کوه کیھانی 
این کوه را ھفت کوه مستدیر و زرین در میان گرفتھ اند کھ بلندی شان از درون بھ بیرون، بھ تدریج کاھش می یابد و 

پیرامون این کوه ھا، اقیانوس عالم گسترده است کھ در چھار جھت  در. ھفت دریایی مدور، آنھا را از ھم جدا می کند
، جھان آدمیان )Djamboudvipa(اصلی اش، چھار قاره ی مسکون قرار دارند کھ قاره ی جنوبی، بھ نام جامبودویپا 

قلھ ی  در. ختم می شود و ھمان جا پایان می گیرد) Cacravala(زمین بھ سدی سنگی و سخت بھ نام کاکراواال . است
واقع است کھ ایندرا بر آن فرمان می راند و شھر مینوی ) Trayastrimsha(کوه مرو، آسمان جایگاه سی و سھ خدا 

در زیر آن آسمان، شانزده آسمان دیگر گسترده . بر فراز آن آسمان جای، بنا شده است) Suddharcana(سودارکانا 
یسم نیز بینشی کامالً ھمانند با کیھان شناسی بودایی است، بھ کیھان شناسی دین بزرگ دیگر ھندی یعنی برھمان. است

 .نحوی کھ رمزپردازی شھری کھ بر حسب یکی از آن دو نظام بنا شده باشد، برای نحلھ ی دیگر ھم دریافتنی است
بھ موجب روایات اساطیری ھندو، شھری قلعھ مانند با دژ و حصار کھ خندقی پر آب در میانش گرفتھ بود و در 

این شھر کھ حصاری از کوه ھا آن را در برگرفتھ بودند و . کزش، کاخ شاھی قرار داشت، سر بھ آسمان می سائیدمر
 .نام داشت) Djmaboudvipa(چون جزیره ای در میان اقیانوس واقع بود، جامبودویپا 

رگ تجاری سومر در دو مرکز بز  ،)our(و اور ) Eridou(در آغاز، بابل، بازار مکاره اریدو :برج بابل ۀاسطور
پیش افتاد و چنان شھرتی یافت کھ نامش تا کنون   اما از آنھا و ھمھ دیگر شھرھای میان رودان،  بود،  مصب رود فرات

در آن زمان دوردست، حتی انتخاب نام بابل نیز نشانگر آن بود کھ آینده اش درخشان است زیرا باب ـ . زنده مانده است
و بابل توانست بھ نیروی تمدن خویش بر دشمنانش و جھانگشایان و ! است» دروازه خدا «بھ معنای ) BabـIli(ایلی 

چیره شود و آنان ) Hittite(و ھیتیان) Hourrite(و ھوریان ) Kassite(آشوریان و کاسیان  اقوام جنگجوی کوھستانھا،
شکیب برای برافکندن یوغ  بابل ھمواره سرکش بود و بی.، بھ ھمکاری وادارد را در راه مجدو عظمت و افتخارش

توکولتی ـ اینورتا : وحشیان و بیگانگان و تاوان اینکار را نیز با خون خویش و ویرانی اش، پرداخت، چھ شاھان آشوری
Toukoulti - Inourta ،ھر یک : مجازاتش کردند  شھریار ایران،  و سارگن و سناخریب و آشوربانیپال و نیز خشیارشا
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برج مقدس خدای بزرگ و پشتیبان بابل، مردوک را کھ در شکست و پیروزی، شریک شھر بود،   بھ نوبھ خود، از آنان،
خدایان فاتح نیز   ویران ساخت؛ زیرا ھمچنان کھ شاھان زمین، مقام و قدرت شاھان شکست خورده را غصب می کردند،

شاه ) Anou(قدرت آنو  مردوک،حوزه ھای نفوذ خدایان مغلوب را بھ تصرف و تملک خویش در می آوردند و اینچنین 
 :شھریار قلمرو ھوا را متصرف شد  ،)Bel( بعل و » سرور زاد و بوم«) Ellil(خدایان و الیل

 .نامت، ھمھ جا، در دھان مردمان، فرخنده است
 شاه بزرگ، امید کھ بتوانم بھ برکت فرمانت کھ از آسمان آمده  مردوک،

 تندرست باشم و خدائیت را بستایم،
 .آرزویم براورده شود امید کھ

 حقیقت را در دھانم بگذار،
 ...و اندیشھ ھای نیک را در دلم جای ده

 !مردوک، شاه بزرگ، بھ من زندگی عطا کن
 !فرمان بده  ای زندگانی جان و روانم،

در حقیقت این . در دشت فرات، باالی برج چند طبقھ، از دور، می درخشید  پرستشگاه آبی فام و طالیی مردوک،
نبوپوالسار ساختھ شاه اکدی آشور بانیپال و   بنای با شکوه فخرفروشی بود کھ شاھان آشوری آسرحدودن،  ستشگاه،پر

چھارگوش بود و ھر ضلعش نود متر درازا داشت و   قاعده برج،. بودند و بھ راستی در خورآنکھ جایگاه مردوک باشد
متر و طبقات سوم و چھارم  18  ارتفاع داشت و طبقھ دوم، طبقھ اول، سی و سھ متر .متر می رسید 90ارتفاعش نیز بھ 

شش متر، و پرستشگاه خدا مردوک بھ ارتفاع پانزده متر، بر آخرین طبقھ، بنا شده بود و   و پنجم و ششم، ھر یک،
آجرھای آبی نمای بنا و بام طالیی اش، می درخشیدند و خدا مردوک، در آن بلند جای، آرمیده بر بستری زرین، 

) Etemenanki( چنین بود اتمنانکی. می خورد  اھایی را کھ بھ عنوان نذورات و قربانی بھ وی پیشکش می کردند،غذ
کھ خود معبدی بلند باال ) Estagil(کھ پرستشگاه فروتر اساژیل » اقامتگاه شالوده آسمان و زمین«برترین پرستشگاه و 

خدایان دیگر کھ میھمان مردوک   بنا شده بودند،  صحن داخلی، در معابدی کھ پیرامون. بود، در برابرش حقیر می نمود
، )sin(و سین) Anou(و آنو) Nouskou(و نوسکو ) Ea(و اِآ) Tashmêtoum( و تاشمتوم) Nebou(یعنی نبو  بودند،

یاری من بس« :بخت نصر بر الواحی گلی کھ کارنامھ دوران سلطنتش را نقل می کنند از جملھ نوشتھ است. اقامت داشتند
اقوام را کھ از سرزمین ھای گوناگون آمده اند و بھ ھمین ملت ھا تعلق دارند، برای ساخت بنای اتمنانکی، بھ کار گرفتھ 

نتوانست این زیگورات عظیم را کھ آخرین بار بھ دست خشیارشا   بنابراین ھیچ شگفت نیست کھ اسکندر جھانگشا،. »ام
رد، گرچھ ده ھزار مرد بھ مدت دو ماه و سرانجام ھمھ لشکریانش، بر این کار از دل ویرانھ ھایش بیرون آو  ویران شد،

جامھ عمل بپوشاند و بنایی کھ جانشینانش بر   مرگ بھ وی مجال نداد کھ بھ نقشھ بازسازی معبد،. گماشتھ شده بودند
 .فقط سایھ ای از بنای باشکوه پیشین بود  آوردند،

تاثیری کھ این مراسم و تشریفات در اعیاد مذھبی  .ابد مختلف برپا می شددر طول سال، مراسم و تشریفاتی در مع
کھ بھ ھنگام ) Aktiou(بھ نام اکیتو   بی تردید از شرح جشن سال نوی بابل، مھمترین جشن بابل، مسیحی داشتھ اند،

جر، کاھن اعظم معبد پیش از طلوع ف. برگزار می شده، آشکار می گردد اعتدال ربیعی، در نخستین روزھای ماه نیسان،
، تنھا، بھ معبد مردوک می رفت و پرده ای را کھ در برابر پیکره مردوک آویختھ بودند، کنار می زد )Estagil(اساژیل 

 :بدینقرار  می خواند،» سراساژیل«و بھ درگاه بت دعایی سری بھ نام 

   ای خدایی کھ درخشم بی مانندی،
 !سری و خداوند سرزمینیای کھ در نیکی از ھمھ برتری و بر ھمھ 

 .ای کھ خدایان قدرتمند را تو خوشبخت کرده ای
 !ای خدایی کھ قدرتمنان از دیدنت بھ زانو در می آیند

 ای سرور شاھان و روشنایی مردمان کھ سرنوشت ھر کس را تو رقم زده ای؛
 !تاجت، و آسمان ھای فراخ، شکمت  ،)Borsippa(عرش توست و بورسیپا  بابل،  خدایا،

 ...ای خدا کھ با چشمانت بھ جھان می نگری
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 ....زورمندان را بھ بند می کشی  و با دستانت،
 و با نگاھت، بھ آنان امان می دھی و مرحمت می کنی،

  را بھ ھمھ بگویند؛ بگذار آنان روشنایی را ببینند تا قدرت نمایی ھایت
ک است، چھ کسی قدرت نمایی ات را اعالم نمی تبر  کھ کالمت،) Igigi(ای سرور سرزمین ھا و روشنایی ایژیژیھا

 .دارد
 سخن نمی گوید و شھریاریت را نمی ستاید؟  و از جاه و جاللت،

 .کھ با دستت افتاده را بلند می کنی، بر شھر بابل رحمت فرما E - oud -oulای سرور سرزمین ھا و ساکن 
 کن،.رو بھ سوی اساژیل، پرستشگاھت

 !نف حمایت تواند، آزادی ارزانی دارو بھ ساکنان بابل، کھ در ک
کاھن اعظم ھر صبحگاه، دعای دیگری بھ درگاه مردوک می خواند و در سومین روز، از ھمسر 

 :بخشاینده و مھربان، چنین یاد می کرد) madone(»خاتون«  ،)Zarpanit(زارپانیت مردوک،
 نیرومند و مینویی و برترین زن ایزد اوست،

 .ن ستاره کھ در اِ ـ اود ـ اول، مقام دارددرخشنده تری  زارپانیت،
  ،تابناک ترین زن ایزد است با جامھ ای از نور

 !زارپانیت کھ نشستگاھش در بلندترین جای آسمان است
 .خاتون من فروزان است و واال جاه و بلند پایگاه

 !بی مانند  و در میان زن ایزدان،
  ھمت می گمارد،) از بیگناه(تھمت می نھد و بھ دفاع ) گنھکار(خاتونی کھ بر 

 توانگر را درویش می کند و درویش را توانگر،
 دشمنی را کھ از الوھیتش نمی ھراسد بھ زانو می افکند،

 !اسیر را رھا می سازد و با دستش افتاده را از زمین برمی خیزاند
 .بربنده ای تفضل کن کھ نامت را تبرک می کند

 .اردتقدیرشاھی را رقم زن کھ از تو بیم د
  بھ ساکنان بابل کھ پشتیبانشان تویی، زندگانی بخش؛

  مدافعشان باش،  مردوک،  و در برابر شاه خدایان،
 و سروری ات را بزرگ بشمارند، تا مجد و عظمتت را اعالم دارند، 

 !کارھایت را ھمھ جا بگویند و نامت را بستایند
 یغ مدار،لطف و مرحمت در  ، خدمتگزاری کھ تبرکت می کند،)از من(

 .دستگیرش باش  و در نیازمندی و خطر،
 !و در بیماری و درد، بھ وی زندگانی بخش

 .گام بردارد  تا ھمواره در شادی وشعف،
 !و کارھایت را ھمھ جا بھ مردمان بگوید

سپس کاھن اعظم، بھ صحن اصلی معبد می رفت و بھ آسمان کھ ستارگانش می درخشیدند می نگریست و خطاب بھ 
در واقع، این صورت فلکی پس از دیرزمانی » !حمل، نقش آسمان و زمین« :حمل، سھ بار می گفت) فلکی( صورت
اندکی زودتر از روز پیش و بنابراین ھر   دوباره پدیدار می شد و ھر روز،  در آن موقع سال، در آسمان بابل،  ناپیدایی،

شبانگاه ھمان روز، کاھن . ن سال نو و بھار، می پرستیدندروز، بیشتر بھ چشم می آمد و ازینرو آنرا، بھ عنوان نماد جش
 :اعظم، در برابر پیکره مردوک، منظومھ آفرینش را می خواند کھ چنین آغاز می شود

 .ھنوز نام نداشت  آسمان،  ھنگامی کھ باالی مان،
 .زمین  و نیز در زیرمان،

 .آفریدگار آسمان و زمین  ، خدای نخستین،)Apsou(ھنگامی کھ آپسو
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 .مادر ھمھ کس و ھمھ چیز) Tiamat( و تیامات
 ...آبھای آسمان و زمین را بھ ھم آمیختند

پیدایش جھان خدایان و نزاع مرگبار میان نخستین خدایان و نسل دوم ایزدان را کھ ھمانند پیکار خدایان   این حماسھ،
و میان والدین   نسل ھای خدایان زاده می شوند، از آپسو و تیامات،  .شرح می دھد  ھاست،) Titan(یونان باستان با تیتان 

بر قوای ھاویھ چیره می شود و   کھ فرزند شگرف شان بعداً ) Damkina(وھمسرش دامکینا ) Ea(اِآ :و خدایان جدید
یازده ھیوالی ھراس انگیز می زاید کھ   تیامات برای انتقام جویی،. نزاعی در می گیرد  جھان امروزین را می سازد،

 مار،  انسان ـ عقرب، انسان ـ ماھی،: چون عبارتند از  در آینده بعضاً الگوھای عالمات منطقھ البروج می شود،گویا 
درخواست می کنند کھ با نخستین خدایان و   از مردوک کھ در این میان بزرگ شده، خدایان مستاصل، . اژدھا و سمندر 

ھ پس از پیروزی، خدایان برتریش را بھ عنوان شھریار مردوک می پذیرد، اما بھ شرطی ک. آفریدگانشان، برزمد
خدایان در ضیافتی کھ شرحش، از پیش، وصف ھمر از ضیافت ھای خدایان در المپ را  بھ دیده قبول بنگرند و  خدایان،

 :تصویر می کند، بدان شرط گردن می نھند

 ھمھ خدایان بزرگ کھ رھبران جھان اند،
 رسیدند و تاالر از ایشان پر شد،) Anshar(آمدند و بھ حضور انشار

 ھمدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و انجمن کردند،
 .و رای زدند و برای غذا خوردن بر خوان نشستند

 .نان خوردند و شراب نوشیدند
 ...و روحشان از آن باده نوشین سرمست شد

  مخمور ومدھوش شدند و قلبشان بھ وجد آمد،
 .سپردند  ن مردوک،و رھبری جھان را بھ منجی شا

آیا شاھد دلپذیرتری از این، دال بر مداومت و استمرار رفتار انسان در طول قرون و اعصار و در میان اقوام گوناگون 
بھ مردوک، قدرت   از سر بی احتیاطی،  ھست؟ خدایان در عالم مستی و مخموری کھ دنیای شنگولی و سراندازی است،

 :فائقھ اعطا می کنند

 یان بزرگ گرامی تر باشاز ھمھ خدا
 !کھ سرنوشتت بی مثال بود و اراده ات بس نیرومند

 بیچون و چرا باشد، و از این لحظھ، فرمانت، 
 !قدرت برکشیدن و خوار کردن در دست توست

 ای مردوک اینکھ کھ می خواھی انتقامجوی مان باشی،
 !شھریاری جھان را بھ تو می سپارم
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فرات و دجلھ ھستندودھای ررنگ ھمان ھروت و  اَ وَ   
 

جاری بوده است کھ کتب پھلوی از اینان تحت نام  دجلھو  فراتدر والیت مرکز حکومتی امپراطوری ساسانی دو رود 
 رنگاَ و ) رود نیک و دارای آب صاف( وھروتولی ایرانشناسان در تعیین محل  ندنامبرده ا) رنگھا( ارنگو وھروت 

دارند گروھی بھ سمت سیحون و جیحون و گروھی بھ سمت سند و ھیرمند و گروھی  با ھم اختالف) یعنی آب سیالبی(
از این میان طرفداران . بھ سمت ولگا و گروھی بھ سمت ارس و سر انجام دارمستتر بھ سمت دجلھ متوجھ شده است

ی بھ وضوح بودن وھروت و ارنگ بیشتر ھستند گرچھ  مندرجات کتب پھلو) آمودریا(و جیحون ) سیر دریا(سیحون 
 .دارند جلھدِ و  فُراتبیشتر اشاره بھ 

مکرراً در  اسم رودی است با آنکھ َرنگھادر اوستا ": ارنگ گوید= استاد پورداود در جلد اول یشتھا در مقالھ رنگھا
انیم تعیین محل آن مشکل و بطور حتم نمید اوستا از آن اسم برده شده است و در کتب پھلوی غالباً بھ آن برمیخوریم باز

واسطھ ٴ قاصر بودن عبارات اوستا و درھم و ھ ب. نامیده میشده است  کھ کدام از رودھای معروف حالیھ در قدیم چنین
گمان میکند  کتب پھلوی راجع بھ آن مستشرقین ھر یک رود معروفی را حدس زده اند، وندیشمان برھم بودن مندرجات

و  اشپیگل. از آن اراده شده است ) جیحون(مینویسد کھ آمودریا  لزھار. سند مقصود باشد ،کھ در اوستا از رود رنگھا
. پنداشتھ است رود معروف روسیھ ُولگا را بسیار دور رفتھ و آن ُدالگارد. بھ سیردریا حدس زده اند و گایگر یوستی

از بندھشن می نویسد  مارکوارت. از دجلھ دانستھ است دارمستتر بکلی از مشرق منحرف گشتھ آن رادر مغرب عبارت
آنرا رود داستانی و  و وست بارتولومھ. زرافشان باشد در سغد رود) ارنگ(کھ ذکرش بیاید مفھوم میشود کھ رنگھا 

ھ اوستا رنگھا اسم رود مخصوص معروفی بوده است و بعدھا ب بی شک در عھد. افسانھ ونیم افسانھ تصور کرده اند
کھ در عھد تدوین کتب پھلوی کھ حاال در دست داریم این رود رنگ و آمده اند تا آن مرور زمان ازتعیین محل آن قاصر

احتماالت مذکوره ِسند و  در میان. است قول برخی از مستشرقین مثل رود افسانھ ای شدهھ رود معنوی گرفتھ یا ب روی
و از آن دجلھ  بر خالف این است کھ رنگھا در مغرب یک اندازهھ ُولگا کمتر جالب دقت است مندرجات اوستا نیز تا ب

 ...اََرگ یا ارنگ بجای رنگھای اوستا استعمال شده است در بندھش بسا کلمھ ٴ. مقصود باشد

 :فصل بیستم کتاب بندھش می گوید 

جاری است و ) خوروران(یکی بھ سوی مغرب ) ھربورچ( البرز) اپاختر، لفظاً یعنی سمت پشتی(دو رود از شمال 
 ".وھروتجاری است و موسوم است بھ ) خوراسان(وی مشرق و دیگری بھ س اَرنگموسوم است بھ 

کھ ( دجلھبا کوھستانھای شمال عراق و ارنگ با شاخھ ھای شرقی رود ) یعنی سمت پشتی البرز(در اینجا اپاختر البرز  
 ."مطابق می باشند) کھ در جھت جنوب شرقی جاری است( فراتبا  وھروتو ) بھ سمت جنوب غربی جاری ھستند

از اینجا می . را بھ معنی سرکش و سرپیچی کننده و طغیانگر گرفتھ است رنگھمھ کلمھ ای اوستایی بھ شکل بارتولو
بھ معنی رودخانھ سیالبی و طغیانگر بوده است و این معنی طغیانگر بودن با رنگھا توان چنین نتیجھ گرفت کھ نام رود 

و ) تیز( تیگریسِ و معنی ایرانی نام ایرانی  "پیچان در سلسلھ شد دجلھ چون سلسلھ شد"مضمون مصرع معروف خاقانی 
ھمخوانی دارد و در واقع این نامھای ایرانی آن ترجمھ ای از این نام ) رود تیز( ادیگناو معنی سومری آن ) تیز(اروند 

مھ بھ نظر می رسد کھ آن را از ترج) بھ معنی رود نیک و دارای آب صاف( ھروتوَ اما در مورد نام . سومری ھستند
، "و"بھ " ف"قابلیت تبدیل ( فراتو نیز با توجھ بھ ظاھر خود نام رود ) پرثمر و پرسود( ایوفراتنام توراتی آن یعنی 

 .و با ّمد نظر داشتن اھمیت این رودخانھ در نزد صحرانشینان شمال شبھ جزیره عربستان ساختھ اند") او"یا " اُ "بھ " آ"

شانزدھمین جا و مسکن قبیلھ ای کھ اھورامزدا بیافرید " :می خوانیم) ارنگ(گھا در باره رود رن وندیداددر فرگرد اول 
. ساکنین آنجا سر و بزرگ ندارند. است دجلھیعنی سرزمین کنار امواج یا سر چشمھ رود سیالبی  اوپھ اوذئشو رنگھا

 ."را در آنجا مسلط نمود تئوژیھاھریمن در آنجا زمستان دیو داده پدید آورد و 
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سر و کار داریم کھ  فراتدر سرچشمھ شمالی  درسیمناحیھ کوھھای  توژیکرد قبیلھ کُ با  تئوژیھبی تردید با قوم ا در اینج
تا  ایشانکرد و کردستان  در کتابنیکیتین . وو مطابق نوشتھ  تا قرن پیش قدرت نظامی مھمی بھ شمار می رفتھ اند

معلوم . تا چھل ھزار مرد جنگی خود را برای نبرد مسلح کنند می توانستند سیمستقل بودند  سالھای پنجاه قرن نوزدھم
بوده  و آن بھ مردم ُکرد سرچشمھ ھای رودھای دجلھ و ُکرد در گذشتھ ھای دور نامی معادل ) تئوژیھ( توژیکمیشود 

در زبان  کتوژیفرات اطالق میشده است ولی بعد ھا بھ تدریج از دامنھ کاربرد این نام دیرین کاستھ شده است چھ واژۀ 
اک، کردوک، یعنی -داک یا کارد-کر( کرداکاست و این ھمچنین معنی لفطی نام  قداره بند وخنجر کش ُکردی بھ معنی 

 سورانیو نام ُکردان ) ج، یعنی خانوار بُرنده-مان-کر( کرمانج، )کیرتی، ِکِرتی، یعنی بُرنده( کورتی ،)شخص بُرنده
   .ستا) ی یعنی منسوب شمشیر و خنجر-ان-سور(

و بھمن یشت دقت کنیم بھ وضوح منظور از رودھای وھروت و ارنگ را  کتاب پھلوی بندھشاگر اندکی در مندرجات 
ارنگ را در = قسمتی از نوشتار استاد پور داود در جلد اول یشتھا در مقالھ رنگھا. ھمان فرات و دجلھ در خواھیم یافت

 : ز بر آنھا می افزائیماین باب آورده و توضیحات خود را در داخل پرانت

بر می خیزد دو باره بھ ارنگ و وھروت و ارنگ مطابق فصل بیستم کتاب بندھش ھیجده رود دیگر کھ از سرچشمھ "
منظور سمت آبادان کھ گفتھ میشده است ورای آن عمارت (ارنگ و وھروت بھ اقصی حدود زمین . وھروت می ریزند

تمام کشورھای . میروند و بھ دریا ریختھ میشوند) قلوب لیس قریة وراء عباداننیست، مطابق حمدهللا مستوفی در نزھتة ال
پس از شرحی ... بھ ھم میرسند) خلیج فارس و دریای عمان( فراخکرتھر دو باز در دریای . از آنھا سیراب می گردند

گ رودی است در من دوباره متذکر میشوم کھ ارن: "از این قبیل باز در فقره ھشت ھمین فصل بندھش آمده است
می ) آسور، آشور( سوراکمی آید و بھ مملکت ) امتداد البرز بھ سمت غرب(خصوص آن گفتھ میشود کھ آن از البرز 

در متّمم فقره مذکور ارنگ را تا بھ مملکت  بندھش... می نامند) آمو یعنی آب نیرومند، ّشط( آمیرود و در اینجا آن را 
ارنگ بوده =در واقع این آشفتھ گویی بھ دلیل موقعیت جغرافیایی دجلھ(می دھد ) ل؟نی(مصر سوق در آنجا بدان اسم نیو 

 ).کھ بین ایران و مصر واقع شده است

چھ از بعضی کتب بھ وضوح بر می آید کھ اروند در پھلوی اسم ... بسا در کتب پھلوی اروند بھ جای ارنگ آمده است
در . اسم برده شده است آسورستان وفرات  واروند از  5در فقره از این قبیل در فصل سوم از بھمن یشت . دجلھ است

بھمن یشت کھ بھ خصوصھ از آخرالزمان صبحت می دارد یکی از عالیم . باز اسم اروند دیده میشود 38و  21فقرات 
دجلھ بنابراین اروند در آنجا کلیة ً بھ معنی . ظھور سوشیانس را جنگی کھ در عراق واقع خواھد شد، بر می شمارد

بر می خیزد بھ اندازه تمام ) ارس(آبی کھ از اردویسور ناھید : دادستان دینیک آمده است 92از فصل  2در فقره . است
را  ارونداشپیگل . است) شمال(محل اردویسور ناھید در سپھر ... آبھایی است کھ در جھان جاری است بھ استثنای اروند

. مثل انکتیل ُدپرون آن را با سیر دریا یکی می داند] ولی[ستھ است بندھش و رنگھای اوستا دان ارنگھمان ھمان 
 :چنانکھ مالحظھ میشود در کتب پھلوی اروند ھم برای دجلھ استعمال شده است چنانکھ فردوسی بھ صراحتاً می گوید

 اگر پھلوانی ندانی زبان        بھ تازی تو اروند را دجلھ خوان

ند را در پھلوی بھ جای اََرک یا ارنگ استعمال کرده اند چھ زادسپرم بھ عینھ مثل می توان گفت کھ متأخرین کلمھ ارو
فقره اول از فصل بیستم بندھش از این دو رود اوستایی اسم برده گوید از شمال کوه البرز دو رود بیرون می آید ولی بھ 

" وه"و دومی را " اروند"اولی را  جای آن کھ مثل بندھش بھ یکی از این دو رود ارنگ و بھ دیگری وھروت اسم بدھد
 ...."می نامد

ولی استاد پورداود در ادامھ صحبتھای خود بھ پیروی از مارکوارت و برخی ایرانشناسان دیگر اصرار دارد کھ بایستی 
 .  را باید مشرق ایران جستجو کرد و از غرب بھ ویژه رود دجلھ صرف نظر کرد) ارنگ(بھ طور حتم رود رنگھا 
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قوم ساسانیان بوده اند) دربیکی، دری(سھا یا ھمان سکائیان دروپیکی وئسکار  

نویسندگان یونانی و رومی در میان مھاجمان آسیای میانی بھ سمت افغانستان و ھندوستان کھ در آغاز قرن اول پیش از 
و خاستگاه ایشان بھ درستی نام می برند و شرقشناسان با توجھ بھ نام ) رئوسھا -سکا( راوکھا -سکامیالد اتفاق افتاد از 

، ریواج( سکائیان دارندۀ ریواسرا بھ سادگی می توان بھ معنی  رئوسھا -سکانام . آنان را از سکاھا بر شمرده اند
سکارئوسھا این بدان معنی است کھ . گفتھ میشود ریواسبھ ھمان  )ھئومھ(ھوم گرفت چھ در افغانستان ) برگ ھئومھ

بھ معنی دارندگان (خبر ھرودوت  دادیک ودروپیکی ھ ھای داریوش و سکائیان پارسی کتیب سکائیان برگ ھومھھمان 
مطابق منابع . در آمده است تاجیک ودری خبر کتسیاس ھستند  کھ نامشان بعدھا بھ صورت  دربیکانو ) گیاه دارویی

ندوستان بھ سمت افغانستان کھن ھندی ھندوان بعد از گذشت بیش از یک قرن این قبیلھ مھاجم  و مھاجر سکایی را از ھ
پی گیری تبار ساسانیان معلوم می دارد کھ این سکائیان دری رانده شده از ھندوستان ھمانا قبیلھ . و ایران باز پس  راندند

در سانسکریت بھ معنی فشارنده ساقھ ھوم برای گرفتن  سان -ساوکھ بھ صورت  ساسانخود نام . ساسانیان بوده اند
 . اقع نشانگر نام قبیلھ و نیای قبیلھ ای ساسانیان استشیره آن است، در و

مرحوم علی مظاھری در کتاب دو جلدی جاده ابریشم خود بھ گواه از منابع بیزانسی و چینی تبار ساسانیان را از 
پسرخوانده  سپیتاک سپیتماناز آنجائیکھ کتسیاس میگوید کھ . شمرده است) افغانستان(سکائیان سرزمین کوشانیان 

 زرتشت سپیتمانبوده است و ھرتسفلد معتقد است کھ این فرد ھمان ) در سمت بلخ( دربیکانروش فرمانروای کو
تاریخی است، لذا در مجموع بدین نتیجھ می رسیم کھ ساسانیان از قدیم و پیش از مھاجرتشان بھ غرب فالت ایران در 

را ) دربیکی، تاجیکی(دروپیکی در اصل معنی زبان عھد اشکانیان بھ کیش زرتشت بوده اند و زبان دری دربار ایشان 
 :فردوسی در شاھنامھ بھ درستی مسکن پیش از فارس ایشان را ھمان ھندوستان شمرده است. می داده است

شاھنامھ فرزند دارا آخرین پادشاه کیانی است کھ بعد از پدر  بھ روایت فردوسی در) ساسان دوم (ابن دارا ) اِخ( .ساسان
 :گوید فردوسی. خت بھ ھند گری

 چو دارا بھ رزم اندرون کشتھ شد
 ھمھ دوده را روز برگشتھ شد

  او را یکی شادکام پسر بد مر
  خردمند وجنگی و ساسان بھ نام

 دید پدر را بدانگونھ چون کشتھ
 سر بخت ایرانیان گشتھ دید

  از آن لشکر روم بگریخت اوی
  برنیاویخت اوی بھ دام بال

 اری بمردبھ ھندوستان در، بز
 ماندخرد ز ساسان یکی کودکی

 برین ھم نشان تا چھارم پسر
 ھمی نام ساسانش کردی پدر

  و گر ساربان شبانان بدندی
 ) (1923 ص 7 شاھنامھ چ بروخیم ج . ھمھ سالھ با درد و رنج گران

داشتھ کھ در اخبار  وجود) دارایان(ھای مختلفی از انتساب ساختگی نسب سانیان بھ ھخامنشیان روایتاز قرار معلوم 
 :و دیگران باقی مانده است) تحت عنوان ساسان اول(فردوسی 

 ۀکھ در شاھنامھ و نیز در کلی ابن بھمن بن اسفندیار ملقب بھ ساسان االکبر مطابق روایات افسانھ ای) اِخ( .ساسان
ر بھمن بن اسفندیار است کھ از ھمای نام پس: در برھان قاطع آمده  . ساسانی است ۀکتابھای تاریخ و لغت آمده ، جّد سلسل

را  ھم مادر او و ھم زن و ھم دختر پدر او بود گریخت ، گویند چون بھمن ، ھمای دختر خود دخت کھ ھم خواھر و
درویشان براو گرد آمدند و در  ولیعھد گردانید ساسان از خوف جان بھ کوھسار گریخت و سیاحت پیشھ کرد، جمعی از

المعنی آن طایفھ را  و در ھیچ موضعی وطن نگرفت بدین ھیچ مسکنی منزل نساخت ، کھ بھ انواع گدائی و اصناف سوٴ
 را پسری بود نام او] بھمن[او ). برھان. (ھای مردم استخراج میکردند ساسان نامند جواھر و نقود از دکان و کیسھ

 : در شاھنامھ آمده).  70ترجمھ ٴ تاریخ طبری چ مشکور ص. (از فرزندان طالوت ملک ۞ ساسان از زنی نام او شیوذ
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 شیرگیر پسر بود او را یکی
 کھ ساسانش خواندی ورا اردشیر

  یکی دخترش بود نامش ھمای
  بادانش و پاک رای ھنرمند و

  نیکوی پدر درپذیرفتش از
  بدان دین کھ خوانی ورا پھلوی

  ھمای دل افروز تابنده ماه
  چنان بد کھ آبستن آمد ز شاه

 ز تیمار شد چو شش ماه شد پر
 چو بھمن چنان دید بیمار شد

  چو از درد، شاه اندر آمد ز پای
  بفرمود تا پیش او شد ھمای

 چنین گفت کاین پاک تن چھرزاد
 نبوده ست شاد ز گیتی فراوان

 سپردم بدو تاج و تخت بلند
 ھمان لشکر و گنج و بخت بلند

  من او بود در جھان ولیعھد
  ھم آنکس کھ زو زاید اندر نھان

 خیره شد چو ساسان شنید این سخن
 ز گفتار بھمن دلش تیره شد

  بھ سھ روز و دو شب بسان پلنگ
  بمرزی دگر شد ز ننگ از ایران

 دمان سوی شھر نشاپور شد
 شد د از پدر دورپر از درد بو

  زنی را ز تخم بزرگان بخواست
  ھمی خویشتن داشت با خاک راست

  تخم کیی در نھفت ھمی داشت
  ز گوھر بگیتی کسی را نگفت

 زن پاک تن پاک فرزند زاد
 نیک پی پور فرخ نژاد یکی

  پدر نام ساسانش کرد آن زمان
 .) (1757 - 1755صص 6 شاھنامھ چ بروخیم ج . مر او را بزودی سرآمد زمان

بود از فرزندان طالوت  ۞ پسر اسفندیار بود و مادرش را نام اسنور کی بھمن ،«: در مجمل التواریخ و القصص آمده 
انگل خواندندی او را و بھ بھمن معروف است ، و او را درازدست نیز  یر درازالملک ، و نام او اردشیر بود، کی اردش

بھمن را پسری بود نام وی ساسان ،  ).30ھمان کتاب ص. (پسری بود نامش ساسان ، و دختری ھمای  و او را... گویند
و  پوشیده کرد، ننگ آمدش از این کار و بھ دور جای برفت و نسب خویش] وی[دختر را داد،  چون بھمن پادشاھی

ھم ساسان نام بود، تا پنجمین پسر  گوسفند چند بدست آورد و ھمی داشتی تا بھ ھندوستان اندر بمرد، و از وی پسری ماند
محنت و شبانی کردن ھمی گذاشتند تا پاپک پادشاه اصطخر خوابھا  نام ھمی نھادند، و روزگار اندر] ساسان[ھمچنان 

ساسان  دو پسر یکی. چون بھمن گذشتھ شد از وی پنج فرزند ماند ).33و 32 ن کتاب صھما. (شود دید کھ بجایگاه گفتھ
. طریق زھد سپرد و در کوه رفت  پادشاھی نکرد وھ ساسان با آنکھ عامل و عالم و مردانھ بود رغبت ب... دیگر دارا

بھمن ھمای را زن کرد  ھمای نامرا پسری بود ساسان نام و دختری ] بھمن [ او  ).44فارسنامھ ٴ ابن بلخی چ تھران ص(
بھ عقیده ٴ یزدانیان  ۞ ).89گزیده چ عکسی ص تاریخ. (عبادت مشغول شدھ و پادشاھی بھ دختر داد ساسان از رشک ب

خود را در حکمت و ریاضت کامل ساخت و اوالد خود را نیز بھ  شد و بپادشاھی نپرداخت وساسان نخست تارک دنیا 
 نخست). آنندراج ) (انجمن آرا. (کرد و ھمھ ٴ اوالد اودر سلک کاملین منسلک شده اند تحصیل دانش و فرزانگی وصیت

لف دساتیر پانزدھمین پیغامبر ایرانی بوده است و  34 رجوع بھ فرھنگ ایران باستان پورداود ص . ۞ ساسان بزعم موٴ
 .شود 51 و 50 ص 1 مزدیسنا در ادبیات فارسی معین چ
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 ی ایرانی نام قشقاییمعن
 

منسوب "بر گرفتھ از زبانھای قدیم ایرانی بگیریم، در این صورت آن بھ معنی  کایی-کاشرا بھ صورت  قشقاییاگر نام 
با . خواھد بود) تابنده و درخشان( تابیتیو مترادف نام الھھ آتش سکایی یعنی ) یی-کا-کاش" (بھ پرستنده ماده درخشنده
می رسیم کھ این مردم قفقازی در ایران ) آتش پرستان، ارانیھا، آذریھا( اوتیان ارانن نام با نام این فرض بھ مطابقت ای
. ختھ شده اندشنا) بَی آت یعنی سروران دانده اسب، یا بَی اوت یعنی آنانکھ سرورشان آتش است(قدیم بیشتر با نام بایات 

رھبر باستانی معروف خود را نیز تحت نام بیات معرفی می  دارند و بیاتنیز طایفھ ای بھ نام  ھا قشقاییمی دانیم کھ 
 .نمایند

در واقع در تاریخ در سرزمینی کھ تنھا یکبار از مردم آن در عھد تیموریان بھ عنوان قشقایی یاد شده است غالباً از قبیلھ 
بھ تصور من ھمان (ی ھا این نشانگر آن است قشقای. در حوالی آن جا یاد گردیده است) اسب پرور یا آتش سرور(بیات 

) بھ تصور من ھمان سابیران، بھ سکایی اسپاران یعنی دارندگان اسب(در معیت و تحت رھبری بیاتھا ) اوتی ھا، ارانیھا
 :بدین ناحیھ کنونی شان در جنوب غربی ایران رسیده اند

قبیلھ بیات بھ فالت ایران ، تاریخ ورود : "مطابق گفتھ علی پور صفر قصابی نژاد در دایرة المعارف بزرگ اسالمی
چندان روشن نیست، اما از برخی منابع تاریخی برمی آید کھ این مردم ظاھراً در اوایل قرن پنجم و مقارن حمالت غزان 

. و سلجوقیان در فالت ایران پراکنده شده و در مسیر کوچ نظامی خود تا صحاری شام و سواحل مدیترانھ پیش رفتھ اند
پرماجرا، گروھھایی از این قبیلھ بتدریج در بعضی نواحی خراسان بزرگ، عراق عجم، کردستان و در این پیشرویھای 

بھ نیابت حکومت بصره از جانب امیر آق ) 511مقتول (چنانکھ خبر انتصاب امیرسنقر بیاتی . لرستان استقرار یافتند
ابن خلدون، (ن و عراق عرب حکایت می کند سنقر بُخاری، اقطاع دار این والیت، از سابقھ دراز حضور بیاتھا در ایرا

استقرار قبیلھ بیات در بعضی نواحی غربی ایران ، پس از چندی ، بھ تشکیل دولت محلی کوچکی در ). 93، ص 4ج 
اراضی میان لرستان کوچک و عراق عرب انجامید، اما خصومت حاکمان بیات و اتابکان لُر، سرانجام بھ انقراض 

اتابک شجاع الدین خورشید شاه، حاکم لرستان کھ از دست اندازیھای مکرر ترکان بیات بھ حکومت بیات منجر شد و 
در نتیجھ، آخرین حاکم بیات ھزیمت یافت و قلمرو او کھ بھ والیت . متصرفات خویش خشمگین بود، بر سر آنان تاخت

؛ معین الدین نطنزی، 553 ش الف، ص1362حمدهللا مستوفی، (بیات مشھور بود، بھ تصرف سپاه خورشیدشاه درآمد 
عطاملک جوینی، در نیمھ . نام والیت بیات در قرون بعد نیز در منابع دیده می شود). 60؛ بدلیسی، ص 55ـ  54ص 

دوم قرن ھفتم، در گزارش کوتاھی راجع بھ اشتغاالت دیوانی خود در تاریخ جھانگشای، از برانداختن باجھای قدیم بالد 
نام والیت بیات در اواخر قرن ھشتم در ردیف نامھای والیات معتبری ). 25، ص 1ج (است تُْستَر و بیات سخن گفتھ 

در قرون بعد، نام این ). 171ـ170، ص 2شمس منشی، ج (چون بغداد، عراق عرب، خوزستان و لرستان قرار گرفت 
ل و عراق عرب ، بود والیت بر حوزه محدودی اطالق می شد کھ مشھورترین ناحیھ آن قلعھ بیات، بر سر راه دزفو

نادرشاه ھنگامی کھ از عراق عرب بھ سوی خوزستان می رفت تا شورش محمدخان بلوچ را ). 101نویدی، ص (
ویرانھ این قلعھ امروزه در کشور عراق ). 223استرآبادی، ص (سرکوب کند، بر سر راه خود، در این قلعھ توقف کرد 

 ).70ـ69لسترنج، ص (برجاست 
قریھ «، در شرح مأموریتش برای تشخیص و تعیین مرزھای ایران و عثمانی، )1279متوفی (ی مشیرالدولھ تبریز

 ).102ص (را از توابع پشتکوه لرستان دانستھ و از پراکندگی بیاتھا در توابع شوشتر و دزفول خبر داده است » بیات
ود؛ گروھھایی از اینان در جنگھای شیخ میدان فعالیت سیاسی طوایف بیات در تاریخ ایران، محدود بھ پشتکوه لرستان نب

وزیری کرمانی ، ص (شرکت داشتند ) 765ـ 700ح (و امیر مبارزالدین محمد مظفری ) 758متوفی (ابواسحاق اینجو 
در حکومت زندیھ نیز بیاتھا صاحب نفوذ بودند و مھر علی خان بیات اسالملو، از جملھ بزرگان شیراز در ). 385ـ384

بیاتھای شیراز کھ تا ). 476، 191، 188، 165غفاری کاشانی، ص (و علی مرادخان زند بود  زمان کریم خان زند
اشتغال داشتند، احتماالً بازماندگان  بھ خرید و فروش اسباوایل قرن چھاردھم در یکی از گذرھای محلھ اسحاق بیگ 

فسائی، (یده و یکجانشین شده بودند طوایف چادرنشین بیات فارس بودند کھ بتدریج از شیوه زندگی پدران خود دست کش
 )...919، ص 2ج 

تا ھمین اواخر، چندین تیره و طایفھ چادرنشین بیات در میان ایالت خمسھ و قشقایی فارس و ھمچنین در میان ترکمنھای 
؛ کتابچھ 233، 224، 221؛ پیمان، ص 376، 80، ص 3؛ کیھان، ج 264، 256فیلد، ص (شمال ایران بھ سر می بردند 

غیر از این مردم، ھزاران خاندان شھری و روستایی دیگر در زنجان و تھران و کرج و ). 238وس استرآباد، ص نف
شیراز و زرند و کرمان و مشھد و نیشابور و اراک و نھاوند و دیگر شھرھای ایران بھ سر می برند کھ با عنوان 

  ."خانوادگی بیات شناختھ می شوند
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 آیا شھربانو دختر ھرمزان نبوده است؟
 

، »شیخ کلینی» ِ «کافی«در کتاِب : جناب آقای یاغیش کاظمی در صفحھ فرھنگ و زبانھای باستانی ایران مطرح کردند
، نگاِه خیره ی »شھربانو«یی کھ اشاره ی جالبی وجود دارد درباره ی لفظی ناشی از انزجار بھ زبان ِ پھلوی؛ جا

) پیروزیا (بي روي ) حرف اندوه(اُّف «: یا در بعضی نسخ» أُفٍّ بِیُروْج بَاَدا ُھْرُمزْ «: را بھ خود میبیند، میگوید» عمر«
ختر سنگین ِ پشِت این لفظ را درمیابند و د] و اندوه[، انزجار ِ )ع(علی ظاھراً . »!آه ، بیروج باذا ھرمز«یا » ھرمزباد 

 :را در انتخاِب ھمسر، آزاد میگذارند) شھربانو(
ا أُْقِدَمْت بِْنُت یَْزَدَجْرَد َعلى ُعَمَر ، أَْشَرَف لَھَا َعَذاَرى «: اْلُحَسْیُن ْبُن اْلَحَسِن اْلَحَسنِيُّ َعْن أَبِي َجْعفٍَر علیھ السالم ، قَاَل « لَمَّ

ا نَظََر إِلَْیھَا ُعَمُر ، َغطَّْت َوْجھَھَا ، َو قَالَْت اْلَمِدینَِة ، َو أَْشَرَق اْلَمْسِجُد بَِضْوئِ  ا َدَخلَْتھُ ، فَلَمَّ أُفٍّ بِیُروْج بَاَدا ھُْرُمْز ، فَقَاَل : ھَا لَمَّ
ْرھَا َرُجًال ِمَن اْلُمْسلِِمیَن َو اْحُسْبھَا لَْیَس ذلَِك لََك ، َخیِّ : أَ تَْشتُِمنِي ھِذِه ؟ َو ھَمَّ بِھَا ، فَقَاَل لَھُ أَِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیھ السالم : ُعَمُر 

َما اْسُمِك : ْؤِمنِیَن علیھ السالم بِفَْیئِِھ ، فََخیََّرھَا ، فََجاَءْت َحتّى َوَضَعْت یََدھَا َعلى َرْأِس اْلُحَسْیِن علیھ السالم ، فَقَاَل لَھَا أَِمیُر اْلمُ 
 )513: صفحھ  2: الكافي، جلد (» .بَْل َشْھَربَانَُوْیھِ : ِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیھ السالم َجھَاْن َشاهُ ، فَقَاَل لَھَا أَ : ؟ فَقَالَْت 

 :کھ یک نتیجھ گیری از این گفتار یاغیش کاظمی است این جانبنظر 
در این نوشتھ این شک و شبھھ را پیش می آورد کھ آیا از ھرمز  علیو  شھربانوو  عمردر رابطھ با  ھرمزوجود نام 

 ۲۳قتل در سال (ھرمزان : "سردار خوزستانی نیست کھ ویکیپدیا در موردش آورده ھرمزانعبارت منظور  این
او بھ . در حملھ اعراب بھ ایران زمان یزدگرد سوم عتبھ سردار عرب بر وی غالب شد. حاکم خوزستان بود) ھجری

رجوع کنید (حاصره بھ دست مسلمانان افتاد ماه م ۱۸ناچار بھ شوشتر رفت و بھ مقاومت پرداخت اما شوشتر نیز پس از 
شاھدخت و "خود مقالھ عالمانھ  ھم در مھدوی دامغانیاحمد ." و ھرمزان را بھ مدینھ نزد عمر فرستادند) بھ جنگ شوشتر

گفتار درباره مادر گرامی و نژاد و : -علیھاالسالم  -االبتار شھربانو والده معظمھ حضرت امام علی بن الحسین السجاد 
در نظر گرفتھ  ھرمزانرا ھمان شھربانو این گفتھ  ھرمز" شاه زاده حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیھما السالم

اتھام (پدر و فرزندی ھرمزان و شھربانو مطرح میگردد کھ بنا بھ مالحظات سیاسی  در این صورت رابطھ .است
جای وی در روایات اسالمی با یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی عوض شده ) شرکت ھرمزان در قتل عمر و غیره

 .ق این نظر استگواه صاد) قاتل ھرمزان(طرفداری قاطعانھ علی ابن ابی طالب از قصاص عبیدهللا بن عمر . است
عبیدهللا عمر را زخم زد،  ابولولوچون . بھ اسالم گروید و در امور ایران مشاور عمر بود ھرمزان: "چھ بنا بھ ویکیپدیا

او بھ بھانھ نشان دادن اسب ھای خود بھ ھرمزان، او را بھ . کین پدر کشت ، بر سر ھرمزان رفت و او را بھبن عمر
قتل ھرمزان تنھا بدین سبب بود  ]۳[.ا از پای درآوردخانھ خود دعوت کرد و در بین راه از پشت بھ او حملھ کرد و او ر

اند در حالی کھ سالح  ترسا دیده جفینھادعا کرده بودند او را ھمراه با  ن ابی بکرعبدالرحمن بیا  عبدالرحمن بن عوفکھ 
زمانی کھ عبیدهللا را بازداشت . قصاصاند و نھ  شمرده قتلبا این حال عموماً رفتار او را . اند قاتل را در دست داشتھ

 ]۴[.را خواھد کشت انصارو  مھاجرانکردند، تھدید کرد کھ تمام اسیران خارجی مدینھ و برخی از 

اعتراض علی ابن ابیطالب و دیگران بھ شدت بھ او . ، وی پسر عمر را قصاص نکردعثمانپس از بھ خالفت رسیدن 
على ] ۵.[را درباره او اجرا خواھد کرد حکم قصاصاگر در موقعیت مناسبی قرار گیرد، علی تھدید کرد کردند و 

گناه،  خواھى ھرمزان بكش كھ با كشتن مسلمانى بى  را بھ خون -اشاره بھ عبیدهللا  -ق این فاس«: خطاب بھ عمر گفت
ى ورود خواست  این ناخشنودى در او وجود داشت تا نبرد صفین كھ عبیدهللا از علی اجازه. »مرتكب خطایى عظیم شده

عموى من عباس اسالم آورده بود و پدر تو اى با آنكھ او بھ دست   آیا تو كھ ھرمزان را بھ ناحق كشتھ«: و علی بھ او گفت
نیز از غنایم مسلمانان براى او دو ھزار درھم وظیفھ مقرر داشتھ بود، حاال انتظار دارى كھ از دست من جان سالم بھ در 

خواھى   سپاس خداى را كھ ما را در وضعى قرار داد كھ تو خون ھرمزان را از من مى«: عبیدهللا در پاسخ گفت» برى؟
 ]"۷.[عبیدهللا در نبرد صفین در کنار معاویھ جنگید و کشتھ شد] ۶.[»خون امیرالمؤمنین عثمان را و من

دکتر احمد اقتداری در نقد سخن شفیعی کدکنی نکتھ سنجی جالبی در باره رابطھ خانوادگی امام علی و ھرمزان و 
خصوص كتاب علی نامھ در باب نقد و بررسی مقالتی در " :شھربانو می نماید ولی بھ کنھ این خویشاوندی راه نمی برد

آن كتاب و تحسین نظرات آقای دكتر شفیعی كدكنی، دوست دانشمند و بسیاردان ھوشمند و پركارمان، خاص استنتاج 
را و برآشفتن حضرت ) گویا برادرش( عالمانۀ ایشان در خصوص كشتن عبیدہلل بن عمر ھرمزان ایرانی و بھمن 
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 مرا بر عبیدہلل حقی است چھ ھرمزان از خاندان من بوده استبھ ھمسر عبیدہلل فرموده اند  و اینكھ آن حضرت) ع(علی
كشتھ شده و این قرینھ ای بر صحت روایات آنكھ ) ع(یعنی حسین بن علی » سرای حسین«اینكھ ھرمزان در و 

روایات سینھ بھ سینۀ شاید  بوده است كھ بنا بر) ع(دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی ھمسر حسین بن علی  شھربانو
غیرموثّق در آخرین جنگ اعراب با ایرانیان اسیر شده و بھ ھمسری حضرت سیدالشھداء در آمده و مادر حضرت علی 

بنا بر استنتاج آقای دكتر (و اینكھ ھرمزان و بھمن برادرش . بوده است) ع(بن الحسین امام زین العابدین حضرت سجاد 
علی نامھ و چند سؤال ."(جادۀ نماز بھ دست عبیدہلل بن عمر، فرزند خلیفھ، كشتھ شده اندبر س) شفیعی از علی نامھ

 ).تاریخی از استاد شفیعی كدكنی

 :شھر بانو در علی نامھھرمزان و  )برادر و خواھری/ پدر و فرزندی(نسبت خونی اشاره بھ 
 

در باره کشتھ شدن عبیدهللا بن  -ه شده استکھ در اواسط قرن پنجم ھجری بھ سبک شاھنامھ سرود -در کتاب علی نامھ
نیز نام می برد و  شاھدخت شھربانوو ) ع( امام حسینعمر در جنگ صفین، در قریب ھشتاد در قریب ھشتاد بیت از 

. یاد می کند عبیدهللا بن عمربھ دست  برادران شھربانوبھ عنوان ) یا پسرش( برادرشو  ھرمزاندر اینجا از کشتھ شدن 
البد یکی پدر و دیگری برادر . بوده اند خویشاوند خونی شھربانوتردد داشتھ اند  امام حسیندو نفر کھ بھ خانھ یعنی این 

) بھمن( خوبروهعنوان برادری  حذف و با ھرمزانشھر بانو بوده است کھ بھ عمد یا بھ سھو ساده کرده و عنوان پدری 
 :جایگزین نموده اند

 دلش داد و یک لخت بنواختش                 چو زن را علی دید    بنواختش    

 بدو گفت زن چیست ای بوالحسن                  از این حق یکی یادکن پیش من

 علی گفت این کشتھ چون زنده بود                 ز عمری و کوری بدی کرده بود

 ا پدربھ وقتی کھ چون کشتھ آمد ُعَمر                    عمر بود این کشتھ ات ر

 ز کین پدر کشتھ بود، غول وار                     ھمی کرد کین پدر خواستار

 ز خانھ بیرون جست تیغ آختھ                       کرا دید می کشت نشناختھ

 سوی حجره شھربانو شتافت                        چو مر دشمن خویشتن را بیافت

 یکی با جھاندار می گفت راز                ھنرمند  ھرمز  شِھ  در  نماز       

 برادر بُدی شھربانوی را اوی                     ابا  آن  دگر  خوبروه  نکوی

 بیاورده  اسالم  وقت    نَبی                        ابا عورتان نزد رفتھ نزد علی

 ت چون جان بھ نازبھ نزدیک خواھر بودندی فراز                   حسین شان ھمی داش

 رسید ابن ُعَمر ھمچو دیوانھ ای                  بھ خان حسین شد چو بیگانھ ای

 در آمد  ز در تیغ  کین  آختھ                      بھ کشت ھر دو را او بنشناختھ

 کزین شھر بانو در آن روزگار                  ز بھر برادر بود او سوگوار

. بوده است کھ در خانھ امام حسین بوده اند شھر بانوپدر  ھرمزانبرادر و  خوبروهوان دریافت کھ با اندکی دقت می ت
ھمراِه ھرمزان نھ پسر وی بلکھ برادر ھرمزان بوده باشد کھ بھ خانھ ) بھمن( خوبروهچھ بسیار بعید است کھ در این سن 
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 بھمنب روش و خوب منش بگیریم آن مترادف نام اگر نام خوبروه را بھ معنی خو. امام حسین رفت و آمد داشتھ است
مطابق اخبارالطّوال . خبر منبع خبر شفیعی کدکنی میگردد کھ این خود یکی از دالیل صحت این روایت علی نامھ است

یعنی ھرمزان و دخترش خویشاوندی و ھمخونی با خاندان . دینوری ھرمزان دایی شیرویھ پسر خسرو پرویز بوده است
یزدگرد سوم و کسری نامیده شدن شھربانو بھ رسم توسعی بیشتر بھ منظور نشان  البد دختر. نی داشتھ اندحکومتی ساسا

 .دادن تعلق شھربانو بھ خاندان حکومتی ساسانی بوده است

از  مریم مادر شیرویھبھ درستی تذکر دادند کھ  شیرویھبر  ھرمزاندوستمان مھدی فاطمی در باب خبر نسبت داییی 
ولی آرتور کریستن سن در کتاب ایران در عھد ساسانیان بھ نقل از طبری آورده است  ؛و مسیحی بوده استروم شرقی 

دایِی  راھرمزان لذا خبر راوندی کھ . کھ مادر ھرمزان از خوزستان بوده و حکومت خوزستان موروثی بوده است
 -بھ احتمال زیاد بنا بھ دلیلی چنین شایعھپسر خسرو معرفی کرده، در اساس نمی تواند صحت داشتھ باشد ولی  شیرویھ

مقالھ مریم دارا در باب بی بی (حتی یکی از اسامیی کھ برای شھربانو آورده اند . خبر تاریخی از قدیم وجود داشتھ است
دختر ) تلخ(مریم ) ھ خوانده اوعمدر واقع (ھ عمخبر راوندی نام  -است کھ بھ اعتبار شایعھ مریمنام مسیحی ) شھربانو

از جملھ (کھ در روایات  شیرویھ ایامپراطور بیزانس و زن خسرو پرویز و مادر شیرویھ است، ) تیره(مئوریکیوس 
دختر قیصر روم ظاھر شده است؛ گر چھ ابن  ھمسر مریمگاھی بھ عنوان  و پدر شھربانوگاھی در مقام ) بحاراالنوار

جالب است کھ نامھا یا القاب شھربانو . ان ترک بوده استاثیر در مورد اخیر اضافھ می کند کھ مادر شیرویھ دختر خاق
، )آھوی ماده(، خولھ )صلح و صفا و آرامش(و َسالمھ ) شراب خوشگوار و ناب و شیرین(، ُسالفھ )شیرین(یعنی حلوه  

 . بھ معنی تلخ می باشند مریمدر مجموع متضاد معنی نام ) پاک(و خلوه ) نیکو(بّره 

گروھی دیگر در اینکھ آیا توسط ) ب"  :ه در این باب در باره خاستگاه شھربانو می آوردپایگاه اطالع رسانی حوز 
فرستاده شده است و یا در زمان حکومت عبدّهللا بن عامر ) ع(بھ اسارت در آمده و برای امام » ُحَریث بن جابر ُجعفی«

ِسلک اسیران در آورد و واقعھ ای شبیھ بھ  بن ُکَریز، پس از مرگ پدر، اسیر شد و یا در اثر خوابی کھ دید خود را در
 ."نرجس، شاھزاده رومی، برای او ذکر کرده اند

خوانده، و از متن این کتاب از مسلمان شدن  ؟از گزارش دوستی کھ کتاب عروس آل رسول تألیف حسین حلوائیان را
کھ با خبر فوق  -ختیار خویش راشھربانو در خواب  و فرارش بھ سمت روم شرقی و بھ اسارت مسلمانان افتادنش بھ ا

بھ یونانی ( نرجسبھ یاد دارد، معلوم میگردد کھ داستان اولیھ منسوب بھ   -پایگاه اطالع رسانی حوزه ھمخوانی دارد
خوانده اش  عمھمادر امام مھدی موعود در اساس ملھم از روایات متعلق بھ شھربانو و ) یعنی گل معطر و بیھوش کننده

مسیحی  -یعنی نام ھمسر صابی شیریناز مقابلھ  اّما .یوس امپراطور روم شرقی بوده استمریم دختر مئوریک
مادر مسیحی رومی مھدی موعود بدین نتیجھ می رسیم کھ نام نرجس از ریشھ  نرجسخوزستانی خسرو پرویز با 

سانسکریتی و " ی" لفظاَ یعنی شیره درختان و گیاھان اخذ شده است؛ چون علی القاعده حرف nir-yasaسانسکریتی 
یعنی این نام سانسکریتی ). نظیر تبدیل یمھ بھ جم و یاتو بھ جادو(تبدیل شده است " ج"اوستایی در زبان فارسی بھ حرف 

  .علی االصول در ایران می توانست بھ صورت نِرجس و نَرجس تلفظ گردد

بھ پیش عمر در واقع مربوط  بھ آوردن  سھ دختر اسیر یزدگرد سومدر مجموع چنین معلوم میشود کھ داستان آوردن 
بوده است کھ این خاطره بعداً با موضوع آوردن ھرمزان و  خسرو پرویزاز روم شرقی بھ دربار  مریم و ندیمھ ھایش

این احتمال ھم وجود دارد کھ پدر . بھ پیش عمر، ھمدیگر را تداعی گر شده و مخلوط گردیده است) یا دخترانش(دخترش 
ن حاکم خوزستان با یکی از این ندیمھ ھای بیزانسی مریم وصلت نموده و ھرمزان نتیجھ آن بوده باشد ھرمزان بھ عنوا

 . کھ از اینجا نسبت دایی شیرویھ بودن بھ ھرمزان داده شده است
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 ندبوده ا) لھستان(دھا نِ وِ  و ایرانی سرزمینیونانی  ھایدر اصل نامو فرنگ اروپا 
 

 

 
 

بھ شمار یک شاھزاده خانم فنیقی بر جای مانده از عھد کھن  یدر اساطیر یونان) Ευρώπη یونانیبھ ( اروپامیشود  گفتھ
 یقیھفینپادشاه  -Phenixفوئھ نیکس  ھا و یا در برخی از اسطوره -) قھرمانانھ( Agenor آگنوراو دختر . رفتھ است

و نام اروپا از روی نام وی بر  ن بھ اروپا آوردشکل یک گاو نر این دختر جوان را اغوا و پس از ربودبھ زئوس . بود
 .قاره اروپا تعلق گرفت

 
، گرچھ این است و زیبا فالت خوببھ معنای  یدر یونان) Eu-oropa, ευ-οροπα) ( اُروپا -ایودر شکل   اروپانام قاره 

در تأیید این گفتھ . را برای آن منظور نموده اندEury-ope) (ٍر نیافتھ و معنی نامناسب پیشانی گسترده وجھ اشتقاق را د
و  زیبا سرزمین" )رنگفَ (فرنگ اَ  یعنی اروپانام قدیمی ایرانی  مفھوم ھمچنینمی دانیم کھ این معنی فالت خوب و زیبا 

 وندیاو و مساعد  مسطح جلگھبھ معنی  )Lendia(=  لھستان ھاینام یادآور و مترادف ین طورھم ھااین. است "با شکوه
)venetia venedia, ( زبان در از سوی دیگر اما نام اروپا  .است و مردم دوست داشتنی یانزمین زیباسربھ معنی

 پاالھھ ارو نام و نشانبھ خوبی با این کھ  است "زیباچھره  دارای"بھ معنای ) hao- rupa( روپھ -ئوھَ شکل  بھسکایی 
 :ھمخوانی دارد

 
 زئوس، )ارغوانی( فنیقیھ: اروپا، چھار نام قابل توجھ وجود دارد سرزمینالھھ و مربوط بھ در اسطوره یونانی 

کھ در زمان  -)لبنان( نیقیھفِ سرزمین در را نھ دیگر ھم چھار نام این. سفید نرگاوو ) روپا -یوا( اروپا، )درخشان(
پیدا می کنند کھ نام التینی و ژرمنی ) سرزمین زیبا( یھ-ایک-فینسرزمین  بلکھ در نام -ھرودوت تصور شده است

 ")باتالقی= فِن"سرزمین (با فنالند  یھ-ایک-فیندر این رابطھ ھمین طور تشابھ نام . بوده است )زیبایان( دھانِ وِ سرزمین 
بھ ) مردم زیبا و خوب( وندھاسرزمین  در فرھنگ و جغرافیای تاریخی اساطیریاین چھار نام اما . صرفاً ظاھری است

خدای ) مقدس سرور( Svantevit سوانتویت جایگزینترتیب در اینجا زئوس و الھھ اروپا بھ  :روشنی بھ ھم می رسند
بوده است کھ از این الھھ در اساطیر اسکاندیناوی تحت نام ) یا سفید انینور( سیو ھمسرشبالتیکھا و  -وندھا بزرگ 

خود الھھ زیبایی در نزد  .است یاد شده در میان زنانزیباترین  بھ عنوان )آتش و شکار ئول بھ عنوان مادر ایزد( سیف
الھھ نام این بھ عنوان ) زیبا شکل( ھئوروپھ) سکاییِ (نام اسکیتِی . بوده است) آراستھ بھ زیبایی بسیار( آرگیم پسھسکاھا 

خواھیم دید واژه سکایی و سانسکریتی  .بط استمرت )زیبایان( ِونِدھاو خود نام سرزمین  ی اصلیاروپا و سرزمین
در نام یونانیان . مشھود مانده است) پھلوان سرزمین زیبا( روپھ-او-تخمودر نام اوستایی و سکایی ) زیبا شکل( ھئوروپھ

سرانجام در این . نموده اندجایگزین در زبان خویش ) زیباخوب، ( ایوسکایی یعنی خوب را با  ھئوِ این الھھ فقط 
مربوط بوده است کھ نام ) زیبامردم ( آندروفاقمردم نامش با نام ) -anderoسلتیبھ زبان ( اساطیریگاو سفید وره اسط

بھ سھو این نام نیمھ یونانی و نیمھ ژرمنی را خالص یونانی ھرودوت  اما. در نزد ھرودوت است ِونِدرسمی مردم 
 .شمرده و آن را بھ معنی مردم خوار گرفتھ است

 
معنی دشت . را ھم می توان مردم زیبا و فرشتھ گونھ معنی نمود آنتاھایعنی  وندھاابطھ گفتنی است نام دیگر در این ر

دیده میشود کھ نام سکایی ) مردم سرزمین مسطح( ائوخاتیان) اسکیتی(در نام سکایی  لھستانمساعد و مسطح نامھای 
آورده است  لیپوکسائیسپادشاه اساطیری ائوخاتیان را بسیار جالب است کھ ھرودوت نام . مردم سمت لھستان بوده است

 )آندروفاقھا، آنتاھا( وندھابنابراین معنی نامھای مختلف . ستپادشاه سرزمین زیباسکایی بھ معنی  -کھ در زبان اسالوی
م نجیب و کھ بھ معنی مرد اسلوونو   اسالواکاین  معنی در کلمھ . بھ معانی مردم زیبا و مردم سرزمین زیبا بوده است
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بھ عنوان نام عمومی ملل اسالو در اساس  اسالوکلمھ . شریف و زیبا کھ گروھھایی از وندھا بوده اند باقی مانده است
. است) اسکولو یعنی مردم دارای جام آیینی یا توتم بزکوھی( اسکالوربطی با آن نداشتھ و مأخوذ از کلمھ سکایی 

 .اسطوره سکایی پسران تارگیتای ذکر کرده است ھرودوت نام لیپوکسائیس و ائوخاتیان را در
 

محتوی آن نھ تنھا  است ولی ی شرقیاروپابزرگ در مورد قبایل باستانی  یاین اسطوره سکایی حاوی اطالعات مھم
 معروفاز کتاب را بنابراین من این متن ارزشمند . است ، حتی مورد توجھ کافی ھم قرار نگرفتھھنوز کشف نشده
 یزبان ھاودر این رابطھ با استفاده از تجارب دیگرمحققان گذشتھ و بھ کار بردن لغات . می آورم یخھرودوت پدر تار

قرار متن  مربوطھدر پرانتز در مقابل نام و پیدا کرده را  و زبانھای ایرانی معانی نامھای سکاییو سانسکریت  یاسالو
 زبان سانسکریتبا لغات  یمخلوطیرانی است کھ یک زبان اسلطنتی  ھایزبان سکا طبق طومارھای تورفان. مداده ا

 :یعنی خویشاوند نزدیک زبانھای ایرانی است
 
 
جوانترین مردم بر روی زمین کھ  دارند ادعا)] مردم دارنده قوچ وحشی( سکاھایا ) [مردم دارنده جام(خود اسکیتان "

متولد  ،بودخالی از سکنھ نگامی کھ آن ھنوز کھ در این کشور ھ نخستینمرد . زیر بوده است بھ قرارمنشاء آنھا . ھستند
کھ بھ نظر من  -تارگیتایطبق گفتھ ایشان والدین این . داشت نام) پدر انسان ھا( Targitaos ئوس-تارگیتایشد، 

بھ . بوده است) دنیپر(بوریستن زئوس و دختر رودخانھ  -د نمی گویاین گونھ معتبر نمی رسد ، اما در واقع ) ھرودوت(
 Lipoxais لیپوکسائیس: شد سھ پسرصاحب او خود . ستداشتھ ا ییچنین منشأگفتھ تارگیتای این نابراین بھر حال 

پادشاه ( Kolaxais کوالکسائیسشان  و جوانترین) سرزمین ارابھپادشاه ( Arpoxais آرپوکسائیس، )پادشاه مردم زیبا(
یوئھ نماد ( گاوآھن، یک ھا نازل شدر کشور سکادمقدس حکومت آنھا از آسمان ظروف طالیی  در زمان ).قبایل بسیار

پیش کھ آنھا را دید، تربزرگ پسر). نماد سکاھا( پیالھو یک ) تائورھانماد ( تبر، یک )ھپتاالننماد ( قید، یک )چی ھا
در حاال برا. پس او از آنجا رفت. وقتی نزدیک شد این اشیاء طالیی گداختھ شدند، اما بردارد آنھا را کھو خواست  رفت
زمانی کھ اما . زده شدندوحشت برادر از گداختن اشیاء طالیی این دو . گداختھ شدندطال باز اشیاء آمد اما بھ آنجا دوم 

 انبرادر. بردخانھ  تصاحب کرده بھرا ھا خاموش بود، و او آن  اشیاء، آن بھ آنجا رسید آنھا، برادر سوم، جوانترین
بھ جوانترین سرزمینھای سکاھا را و قدرت سلطنتی نموده ] ماوراء الطبیعھ تصمیم قدرت[ را تفسیرحادثھ  اینبزرگتر 

 .نمودندتسلیم برادر خود 
 

از برادر  .ھستند)جلگھ گود و مسطح مردم( ائوخاتیانبھ  پدید آمدند کھ موسوم )اسکیتان( سکاھاآن ، لیپوکسائیساز 
 )می بندند خود بھ ارابھکسانی کھ سھ اسب ( تراسپیان و) مردم غیبگو و جادوگر( کاتیارھا، آرپوکسائیسھمان یا  میانی

پیشدادیان، اَبَرفرمانروایان ( پاراالتھاموسوم بھ  یپادشاھسکاھای  کوالکسائیسایشان از جوانترین . بھ وجود آمدند
) رنده جامیعنی مردم دا ،]ھا[اسالو]/ ھا[اسکالو] (ت[اسکولوبھ نام نخستین پادشاھشان  ھمھ با ھم. پدید آمدند) پیشین

 سکاھاد نمی گویچنین این . می نامند) مقدس یعنی دارندگان جام( اسکیثرا آنھا  ھمھ) یونانیان(ھلنی ھا . نامیده میشوند
 ."خودشاندر مورد منشاء 

 
مسطح و  مردم دشت( ائوخات شمردمنام خوب و زیبا و پادشاه مردم معنی بھ  لیپوکسائیس نام گفتھ شدھمانطور کھ 

معنی محل بھ ) legaاز آلمانی ( لخلھستان یعنی  در واقع ریشھ خود نام .است لھستانو  وندنامھای با ق مطاب) جلگھ
 .است )ائوخات، ایوروپا و لندیا( دیگر نامھای قدیمی آن ترجمھ مسطح

 
 تراسپیاندو قوم منسوب بھ او یعنی و  سرزمین ارابھ است پادشاهبھ معنی  آرپوکسائیس نام دومین پسر تارگیتای یعنی

مردم ( ھا روس ترتیب عبارتند ازبھ ) جادوگرانپیشگویان، ( کاتیارانو ) می بندند خود بھ ارابھکسانی کھ سھ اسب (
 نئورھرودوت نام این مردم اخیر را تحت نام  .)جادوگرانپیشگویان،  اونگورھا،= ھا مجار( ھنگریھاو ) ھا بیشھ

در زمان سنت  مجارھامی دانیم کھ  .ا گاھی بھ شکل گرگ در می آیندذکر کرده و می گوید کھ آنھ) جادوگر، پیشگو(
کسانی ( تراسپیان یعنی سکایی قدیمی روس ھانام  در باب .زوزه کشی ھمانند گرگ بوده اندسنت دارای ھمان سیریل 

رین پسر جوانت ین وسوم :می گویداین طور اسطوره مشھور روسی یک ) می بندند Arpo-= ارابھ خود بھ  کھ سھ اسب 
 ستاره در پیشانی خود  یسوم و ماه  و دومی  خورشید  یکی از آنھا کھ  دریایی شد بھ اھلی سھ اسب موفق شدتزار شده 

 .نداو بدان موفق نشده بوددو برادر بزرگتر  یی شد کاریدریا اناسبھمھ گلھ او موفق بھ  با رام کردن این سھ. داشت
 

) سکایی(پادشاه  قبایل اسکیتی -بھ عنوان نیانام دیگر او  کھبوده ) بسیار شاه قبایلپاد( کوالکسائیس تارگیتای پسر ینسوم
نام معادل او در پیشدادیان . بوده است یعنی شاه صاحب جام اسکولویا  اسکالو]یا نام اساطیری دیگر موازی نام او[

پادشاه مردمانی در سمت قفقاز بھ -یااست کھ در اساطیر ایرانی ن) جمشید، شاه دارای جام درخشان( یمھ خشئتھایرانی 
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فرمان رانده اند اروپای شرقی و آسیای مرکزی  کھ در عھد باستان در سئورومتی -از قبایل سکایی . شمار آمده است
در  )کمانداران( ھاصربو ) اندپوشیده  جوشنکسانی کھ بھ طور کامل =  haorovaδaen( ھاکرووات و در قفقاز ھااوستی

آالنھای ( رکسوالن، )گوزنماساگت، مردم دارای توتم ( آالنآنھا بھ ترتیب نامھای باستانی . اندده باقی مانبالکان 
در اوایل در . بوده است )ایسدون، یازیک= کمانداران ( سرمت/سئوروماتو ) بھ طور کامل مسلح=  آمازون، درخشان

سرمتی /نھای اسکیتی و یازیکھای سئوروماتیرکسوالپادشاه  بھ عنوان آئلیوس راسپاراگانوسقرن دوم پس از مسیح از 
. ، سئوروماتھا دو زبانھ بودندبھ گفتھ ھرودوت .استبر جای مانده  کرواسیناز وی دو سنگنوشتھ در . نام برده شده است

 .ه استبود) یایران -آمازونی( یشرق ییو سکا) اسالوی(سکایی غربی  ،دو زبان این 
 

) رھبر قبایل( شعیبو  آرپاکشادتحت عنوان  ترتیبکتاب مقدس و قرآن بھ  در کوالکسائیسو  آرپوکسائیسنامھای 
 و تارگیتایاین پسران نامھای از واریانت یک . آمده است) ، روسیھroshia=  سرزمین بیشھ ھا( ایکھپیامبر در زمین 

نامھای . ذکر شده اند )حاکمان برتر نخستین( پیشدادیانآنھا در اوستا در شمار ) حاکمان برتر نخستین( یِ پاراالتھا
دارای ( ھئوشینگھو ) پھلوان سرزمین زیبا( اوروپھ-تخمودر اساطیر اوستایی ) پادشاه سرزمین زیبا( لیپوکسائیس

) پھلوان سرزمین ارابھ(بھ صورت تھمورث ) پادشاه سرزمین ارابھ( آرپوکسائیسآمده است و نام ) سرزمینھای خوب
بھ  روپھ-او-تخمو ییاوستادر نام ) وزیبا شکل خوب ه، دارندروپھ -ھئو(" u-rupa"جزء اوروپھ . بیان شده است

 .است) فرمانروای سرزمین زیبا( لیپوکسائیسنام خود مفھوم و   الھھ اروپانام سکایی و معنی شامل شکل وضوح 
 

اسبھای آرام،  دارندگان( آریماسپیاناز سمت ژرمنھا تحت دو نام سکایی و یونانی تنھا از دو قوم بھ اسامی ھرودوت 
نام برده است کھ بھ ترتیب ) مردمان آن سوی شمال( ھیپربوره ھاکھ دارای خدای یک چشم بوده اند و ) اسبان ارابھ

 . بوده اند) مردمان پشت شمال= آویگن ھا -نور( نروژی ھاو ) گوتھای دارای اسبان آرام( گوتھای گپید
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