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 نام قزاق  بررسی ریشھ و معنی
 

ابتدا این فرض بھ نظرم رسید کھ نام قزاق ریشھ سکایی دارد ولی معانی اساسی سکایی و ترکی آن را تنھا بعد از نظم و 
ر تطبیق با مندرجات تاریخ ھرودوت راجع بھ مردمان سمت غرب نسق دادن بھ نظریات متقدمین قزاق در این باب، د

 .قزاقستان، دریافتم

کھ مردمانی در  قوم قزاقرا نباید با  این نام. بود اوکراینقّزاق نام واحدی نظامی در : "ویکیپدیا در ماّده قَّزاق می نویسد
معھذا در ویکیپدیای انگلیسی ریشھ این دو نام یکی بھ شمار ". .ھستند اشتباه گرفت آسیای میانھو دیگر مناطق  قستانقزا

ساکنان اصلی منطقھ امروزی قزاقستان از : "ی ھمانجا در ماده قزاق و قزاقستان می آوردویکیپدیای فارس. رفتھ است
ھا  ھون .سو آغاز بھ نفوذ و کوچ در منطقھ کردند ینپنجم بھ ا تبار از سده  مردمان ترک . بودند اسکیتتبار  اقوام ایرانی

در اوایل سده ھشتم قبل از میالد بھ این منطقھ آمدند و در سالھای بعدی ترکان قبچاق کھ از کوھستانھای آلتای آمده بودند 
 ."در حوالی دریاچھ آرال ودشت قبچاق ساکن شدند قزاقھا شعبھ ای از ترکان قبچاق ھستند

 کازوگیانمیالدی از قبیلھ شمال قفقازی بھ نام  1023در قبیلھ سیزدھم  بھ نقل از تاریخ روس در سال ولی آرتور کسلر 
در مورد این قبیلھ در پاورقی توضیح داده شده است . یاد می کند کھ نیروی نظامی بزرگی در کنار خزرھا بوده اند

 .باشند قزاقھابوده اند و ممکن است اسالف قبیلھ قفقازی زیر فرمان خزرھا  کاساکھایا ) کاسوگیان( کازوگیان

بھ عنوان دارنده ھستھ اصلی نام و نشان ) بھ ترکی یعنی ایل کاز( کازوکیاناز اینجا می توان چنین نتیجھ گرفت کھ 
از اینجا این سؤال پیش می آید کھ . در قفقاز در بین اوکراین و قزاقستان سکنی داشتھ اند) کوساک ھا(قزاقھا و قُزاقھا 

برای این کار باید . این کدامین قوم باستانی خبر ھرودوت و دیگران است کھ در این تاریخ تحت این نام ظاھر شده است
 .بھ بررسی نامھای قزاق و قّزاق و نامھای باستانی مربوط  بدین نواحی بپردازیم تا شاید بھ نتایج نسبتاً مطلوب برسیم

-بی، )قوچاق(دلیر ، )قاچاق(فراری بھ معنی را در زبان ترکی غالباً » قزاق«در ریشھ یابی ھای بدون اساس تاریخی 
گرفتھ اند و وجود این معانی را برای آن چنین توجیھ نموده اند کھ مردم و قبایل عصیانگر گر نجو و طغیا خانمان، حادثھ

اند و از این جا این نام بدین از سمت خیوه و خوارزم بھ سرزمین قزاقستان کنونی فرار کرده و در آنجا پناه می گرفتھ 
در حالی کھ چنانکھ گفتھ شد آن در قرن دھم میالدی ھم نام قوم بھ خصوصی در منطقھ . سرزمین اطالق شده است

 .قزاقستان حالیھ و شمال کوھستان قفقاز بوده است

کھ نامشان در زبانھای  خبر ھرودوت را نشان می دھد آرگی پاییجستجوھای من در باب تبار باستانی قزاقان نام قوم  
و فارغ  پاینده سالمتی و تندرستیو ) پایی -آرگی( با ارزش ۀنوشاباوستایی و سانسکریت و سکایی بھ معانی دارای 

ایشان این نام در  )تاسیِ (سنت سرتراشیدگِی نظر بھ . بوده است) پایی-آُرگیھ] (میھمانان[کننده بیماری و درد و رنج
بوده است کھ بعداَ برای ظاھر این نام  موی سر تراشیدهبھ معنی ) اک-کاش( کاساگریتی سانسک -اصل از ریشھ سکایی

ھرودوت نام این . از خود زبان ترکی بیرون تراویده است ایل و تبار غاز سفیدمعنی توتمی ) کاسوک( کاساکسکایی 
: ھ بزرگ ترک را یکی گرفتھ استآورده و این دو قبیل) نیاکان باشقیرھای عسل پرور(تاس ھا مردم را در ارتباط با 

شرح دادم زمین مسطحی است با خاک گیاھی، اما بعد از آن زمین ) ھرودوت(کھ من ) اسکیتان(تا این سرزمین سکاھا "
بھ مردمی می رسد کھ ) اورال(اگر آدم از این منطقھ سنگالخی عبور کند در کنار کوه بلندی . سفت و سنگالخی است

آنھا زبان بھ خصوصی . ھستند و بینی تحت و چانھ دراز دارند) باشگرد/باشگقیر( تاسولد مرد و زن آن از ھنگام ت
نام درخت پونتیکون است و تقریباً بھ اندازه یک . دارند ولی لباس سکایی می پوشند و از میوه درختان تغذیھ می کنند

می رسد آب آن را فشار داده و از یک زمانی کھ میوه آن . میوه آن بھ قدر لوبیا است ولی ھستھ دارد. درخت انجیر
آنھا آن را می لیسند و یا آن را با شیر مخلوط کرده، می . پارچھ بھ عنوان صافی می گذرانند و آن را آسکی می نامند

ھر . آنھا رمۀ زیادی ندارند، برای اینکھ چراگاه خوبی ندارند. و از رسوب آن کیک درست کرده و می خورند. آشامند
اما در تابستان چادر . ی سکنی دارند و در زمستان روی درخت را با یک  چادر نمدی سفید می پوشانندیک زیر درخت

ھمھ . ھیچکس با ایشان کاری ندارد چونکھ ایشان مقدس بھ شمار می روند و آنھا ھیچ سالح جنگی ندارند. ندارند
دیشان پناھنده میشود بدین وسیلھ از ھر گونھ مجادالت قبایل ھمسایھ توسط ایشان حل و فصل میشود و آن پناھجویی کھ ب

 ."است پایی-آرگیتعقیبی آزاد میگردد، نام ایشان 

ذکر می ) تاسھای شیره پرور( باشگردھارا ھمنشین وھمجوار ) قزاق(چنانکھ اشاره شد ابن فضالن نیز دورنا دوست  
ھمچنانکھ دیدیم در . ترکی ھمان نام است نماید کھ دیدیم یکی شان حامل نام سکایی قدیمی و دیگریشان حامی مترادف

 .  خبر ھرودوت نیز اخبار مربوط بدیشان در ھم آمیختھ است
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-غاز( سرور سفیدْ  غازْ یا ) آک-غاز( غاز سفیدرا بھ وضوح بھ  کازوکیا  قزاقولی اساطیر مردم قزاق ریشھ نام مردم 
در سمت مجاور قزاقستان حالیھ غرب عبور از  می دانیم ابن فضالن موقع. دنمی رسان) اوک-غاز( ایل غازو  )آقا

. را پرستش می نمودند درناجمعی "  :خبر می دھد و می گوید نواحی مردم آن دورنا پرستیاز ) سر تاسان( باشگردھا
بھ من گفتند آنھا با جماعتی از دشمنان خود می جنگیدند و از ایشان شکست خوردند و درنا پشت سر ایشان صدا کرد  و 

این خدای ما است و این : از این جھت دورنا را می پرستند و می گویند. آن دشمن بعد از پیروزی شکست خورد در اثر
در اینجا  درناالبد ." از این رو آنھا این حیوان را پرستش می کنند. او دشمنان ما را شکست داده است. ھا کار اوست

 .تھ شده است کھ در اینجا بھ ذکر آن می پردازیماساطیر قزاق گرف غاز سفیدمعادل ھمان ) خبر ابن فضالن(
مقالھ زیر در مورد تاریخ و معنای اسم قوم قزاق اثر پروفسور قزاق تبار نور غالی جوسب بای استاد تاریخ دانشگاه 

کھ نام قزاق را بھ درستی ھم بر اساس اسطورۀ روشن و صریح غاز سفید متن مقالھ اش بدین معنی  و  پکن می باشد
بھ ) اک-کاش( کاساکن بھ مفھوم جوانمرد گرفتھ است، در حالی کھ در اساس این نام ھمچنین صورت سکایی ھمچنی
 . حضور داشتھ است) تاس( موی سر تراشیدهمعنی 

 قزاق یعنی جوانمرد"
با اطالعات  یخیات تاریب و امتزاج حكایده، از تركیگردان یب» قزاق«اسم  یكھ در خصوص معنا ییدگاھھایاز د یبخش

، »قزاق«، واژگان یقزاق یھا ات و شجرهیحكا .د آمده استیان ملت قزاق، پدیموجود در م یا شجره یھا و دانستھ
، صحبت از وجود یج قزاقیرا یمیت قدیك حكایدر . وند با یکدیگر معنا پیدا می کنندیرا در پ jüzو جوز  alaşآالش «

شود و با دشمنان  یآنھا م ی آورد، سركرده یگرد م یاو قشون) kalşa kadir(بھ نام قالشا قادر .است یرھبر جوانمرد
او بدون نفرات، آب و جان پناه، در بیابان تنھا می . شودیمجروح م یدرنبردی بھ سخت) قالشاقادر( .جنگ می کند یادیز

تواند سرپا  یكند، نم یاو كھ از رمق افتاده است، ھر قدر تالش م. درد جراحتھایش بھ تدریج افزایش می یابد.ماند
د، با چكاندن قطرات آب در یآ یپروازكنان از آسمان فرود م» یدیغاز سف«در آستانھ مرگش . افتد ین میستد، بھ زمیبا

 یپر«ن غاز یا .كند یع و درخشان منتقل میوس یا اچھیرا بھ كنار در یدھد و و ینجات م یآب ی، او را از بیدھان و
را از تن خارج » دیغاز سف«او پوشش .درآمده بود -د چھرهیدختر سف -)Ak kız( »زیق آق«زاده ای بود كھ بھ صورت 

قالشا قادر با این دختر سفید . پردازد یم" قالشاقادر"جراحات  یل شده، بھ مداوایغش تبد یپاك و ب یبھ دختر.میکند
 .نامیده می شود قزاقآید،  یكھ از ازدواج آنھا بھ دنیا م یند پسرفرز. دینما یازدواج م) Ak kız( چھره

. شود یم» Janaris«و جان آریس» Bekaris«س ی، بك آر»Akaris«س یآق آر: یھا صاحب سھ پسر بھ نام» قزاق«
از  kishy cuzس و کیشی جوز یاز بك آر Orta cüzس، اورتا جوز یاز آق آر Ulu cüzشود كھ اولوجوز  یگفتھ م

بر اساس  .خاستگاه قوم قزاق است كند، دختر بودن نماد یت، آنچھ جلب توجھ مین حكایدر ا. اند افتھیس نسب ین آرجا
 یده شدن غاز، ردپایو پرست) Ak- kaz( دی، متوسل شدن بھ غازسفینظام مادر ساالر ی سلطھ ی ت، در دورهین حكایا

 .ردگذا یم یآن دوره بر جا ی د آمدهیپد یخود را در باورھا
آب غاز یا ((بالكاش  ی اچھیم، بھ دریقد یھا در زمان. وجود دارد» غاز«ھا، عشیره ای با نام  قزاق» قبچاق«در طایفھ 

غاز «بھ شکل . ھم وجود داشت» شھر غاز«بھ نام  ین در آن منطقھ شھریعالوه بر ا. شد یگفتھ م)) غاز ی اچھیدر
شدن و ازدواج با ) پری زاده(درخشان نشستن، عاشق  یا اچھیبر دردرآمدن، پروازكنان از آسمان فرود آمدن، » دیسف

من یخوش « یا را پرنده) دیغاز سف(قزاقھا  .بھ تكرار دیده می شود یقزاق یھا او، از درونمایھ ھایی است كھ در داستان
 یپرھا -دھند یفاء مھا را ش کھ انسان) شامانھا( باغشی ھای قزاق. دانند یز نمیشمرند و شكار آن را جا یم» و مبارك

مرده را » دیسف یغازھا« ی ھا، الشھ قزاق .جویند یدھند و بھ او توسل م یسر خود قرار م یرا بر رو» دیغاز سف«
غاز «توسل جستن بھ  یاین ھم از بقایا. كنند ینصب م كودكان ی نھیس یآنھا را بر رو یزند و پرھایآو یوار میبر د

در باال بھ  كھ -قزاق یمردم یھا چینی نیز شبیھ بھ اطالعات موجود در داستان كتوبدر اسناد م یمیو اعتقاد قد» دیسف
» ھا ھون«آنھا در شرق . ن قوم استیمنشاء تركان از ا: در یکی از این منابع آمده است. داردوجود  -آن اشاره رفت

ن برادران فرد یاز ا یكی »Ejenşidoدو یاجن ش«. برادر بود 17او صاحب . نام داشت» آپان«آنھا  ی لھیس قبیرئ .بودند
» زمستان یپر« یگریو د» تابستان یپر«از آنھا  یكی. او دو زن داشت. توانست باران بباراند یبود كھ م» یمقدس«

بین  یاراض یگرید. ل شدیتبد» دیغاز سف«از فرزندان بھ  یكی. ا آوردییکی از این زنان چھار فرزند بھ دن. بودند
.. .ده شدینام )Kirgizز یقرق( Kigگو یدر قزاقستان را موطن خود قرار داده، ك) Ken(كن ) Abakan(رودھای آباکان 

بر  -1:م ھستندیم، بھ سھ قسمت قابل تقسینمائ یبند ان شده، گروهیاسم قزاق، ب یرا كھ در خصوص معنا یراتیاگر تعب
 یمیقد یا قزاق، از پرنده ی اصل كلمھشود،  یان ملت قزاق مستفاد میج در میرا یخیات تاریاساس آنچھ كھ از حكا
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ا آنچھ از آن پرنده متولد شده یاست، منشاء گرفتھ است، و » غاز«رفتھ شده ھمان یكھ پذ Kaz- akkukآك كوك  -كاز
 ...د آمده استیپد» غاز«اس با یشود كھ در ق یاطالق م یدگاھیاست و بھ د

منشاء  ی درباره«اش با عنوان  م، در مقالھ/19در قرن اوزان و روشنفكر بزرگ قزاق كھ » اولو یقونان با یآبا«
» ییبایخ«را » كوچرو« یقزاقھا) م/8قرن (نمودند  یلشكركش یمركز یایكھ اعراب بھ آس یھنگام: سدینو یم» قزاقھا

)Khibayi (یخوزاق«ا ی« )Khuzagi (یم یزندگ» ینمد یچادرھا«بود كھ در  یكسان یبھ معنا» ییبایخ«. دندینام 
ن آن دوره، یاز خوان یكی. اعراب گرفتھ شده بود یھا نین سرزمینش از نام مردمان كوچ» یخوزاق« ی كلمھ. كردند

» غاز«ھستند، مخصوصاً بھ ) Kaz-ak(آق  -غاز ینھا براستیا: دیگو یند، میب ینان را مینش كوچ یزندگ ی وهیش یوقت
آنھا قبالً . نكھ آنھا را قزاق بنامندیگر، شروع كردند بھ اید یھا ن ھم خود آنھا و ھم ملتیبنابرا. برگشتھ شباھت دارند

است  یقزاق، مدع 19پژوھشگر قرن » اولو یبایابوبكر د«.شدند یھ رد میدند و از قضینام یم» )ملت(اولوس«خود را 
 . »ل شده استیتشك) Uzak(و اوزاق» پرنده غاز« از دو نام » قزاق«كھ كلمھ 

افتھ یب یترك) Appak(و آپپاك ) پرنده(قزاق از كلمات غاز  ی سنده، كلمھینو P.Toktarovتوكتاروف . بھ نظر پ
 ی شھیعبدالرحمانوف معتقد است چون ر. آ ...است) دیغاز سف( Ak- Kazآق غاز   كند كھ اصل قزاق یان میاو ب. است

 یباستان، بھ معنا یركت یھا در زبان oğ اوغ. است ین دو قسمتیبنابرا ساختھ شده، oğو اوغ  kazقاز «از » قزاق«
 -اش، با كلمات قاز ھیش اولیدایپ ی شھیقزاق از نظر ر ی نگونھ است كھ كلمھیر او ایتفس. آمده است» قوم«و » نژاد«

 ...وند داردیارتباط و پ Kazل قاز یبا قبا یعنی )Kaz- oğ|ok) (اوق(اوغ 

 با عنوان یا ، در مقالھیمنتشره در آلمات ،)ستاره(، در مجلھ جولدوز 1983تل كوجا جان اوزاكوف در ماه مارس 
 گرزبانید ، قفقاز ویاورال، آلتا یھا كاز، كاس، در زبان یعنیبخش اول اسم قزاق، : سد كھینو یم »منشاء اسم قزاق«

 Kaz , ak، از دو عنصر و جزء یاسم ملت قزاق امروز. باشد یمرد، جوانمرد، رادمرد و شخص م یھا بھ معنا
عالمت  Akمرد، جسور، جوانمرد، آدم و شخص و بخش دوم آن  یكاز بھ معنا Kaz جزء اول آن. ل شده استیتشك

 ".رادمردان جسور بوده است» یاشخاص و جوانمردان واقع« یم بھ معنایدر قد» اسم قزاق«ب ین ترتیبد. باشد یجمع م
 

گر آن است کھ این نام و معنی ترکی اگر این وجھ اشتقاق اخیر درست باشد کھ بھ نظر ھم میرسد ھمین طور باشد، نشان
، پاینده سالمتی پناھندگان( آرگی پاییبر اساس موضوع پناه دادن پناھندگان فراری، بھ مردم ) جوانمرد با فتوت(قزاق 

ترکی و  ۀموی سر تراشیدو  جوانمرداز برآیند دو ریشھ نیرومند  قزاقبدیشان داده شده است و نام ) جوانمرد، فتی
 .   د آمده و لذا بر اسامی دیگر ایشان تفوق یافتھ و رسمیت پیدا کرده استسکایی آن پدی

 
بوده  1987است كھ چاپ اول آن در سال » قزاقستان یمیخ قدیتار«كتاب  ی ن مقالھ صورت خالصھ شدهیا: حیتوض
كتاب را در ن یآنھا ا. ستیاز دانشمندان قزاق است كھ نام آنھا معلوم و مشخص ن یكتاب حاصل تالش گروھ. است

، یل قزاقیكتاب را پس از برگرداندن بھ حروف كر» یمرادخان قات«. اند ن نوشتھ و بھ چاپ رساندهیخلق چ یجمھور
  .گرفتھ شد )naimans.blogfa.com (متن مقالۀ نورغالی جوسب بای از وبالگ  .چاپ نمود یدر آلمات 1993بسال 
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 سورۀ واقعھ 78 ریشۀ محتمل اصطالح کتاب مکنون قرآن در آیھ
 

ترکیب شده است؛ )) تنسنش(بھ معنی پائین و سد ( و نی) بھ معنی نزدیک(لفظ اوپانیشاد کھ از کلمات اوپ گفتھ میشود 
رو  چون شاگردان دور استاد خود می نشستند تا حقیقت را از او فرا گیرند و بوسیلھ آن جھل را از میان بردارند، از این

می باشد و می توان این کلمھ را در فارسی بھ پایین  ریعلوم سّ شاگرد نزد استاد برای آموختن اوپانیشاد بھ معنی نشستن 
 .مذکور در قرآن نامیده بود کتاب مکنونھمان را  اوپانیشادھا، اوپانیشادھافارسی  دارا شکوه مترجم .نشینی تعبیر کرد

مبنی بر اینکھ اصطالح  کتاب مکنون اشاره بھ  -اولی اگر نظر دارا شکوه ر. حال این گفتھ دارا شکوه طرفداری ندارد
در کتاب ) ماوراء الطبیعھ( متافیزیکبپذیریم، در این صورت بھ اصطالِح  -اصطالحی فرھنگی از مردمان قدیم دارد

 -ما"چھ می توان تصور کرد کھ نام این کتاب و اصطالح ارسطو بھ عربی بھ صورت . می رسیم متافیزیک ارسطو
 مکنونترجمھ شده بوده است و تلخیص آن بھ صورت ) چھ مربوط بھ جھان ھستی شناختھ شده نیست آن( "ون-نوْ کَ 
از آن اراده شده است کھ خود بیان دیگری از  کتاب ّسریدر آمده است کھ بدین ھیئت معنی ) پنھان داشتھ شده، ّسری(

 .است) متافیزیک(ھمان کتاب ماوراء الطبیعھ 

 :در جواب خالصھ پرسشھا می خوانیم ).islamquest.netwww(در اسالم کوئست نت در این باره نظر مؤمنین را 
 پرسش

 مقصود از کتاب مکنون در قرآن مجید چیست؟
 پاسخ اجمالی

فِی ِکتاٍب «: خداوند در آیھ [1].است» لوح محفوظ«، »کتاب مکنون«بیشتر مفسران قرآن کریم بر آنند کھ منظور از . 1
قرآن در کتاب مکنون، کھ  کند، و آن این است  را بیان می در مقام فضیلت قرآن برآمده و یکی از فضایل آن [2]،»َمْکنُونٍ 

یعنی لوح محفوظ، پوشیده و مستور است؛ چراکھ قرآن کریم پیش از فرود آمدن در این عالم طبیعت، در آن محل مخفى 
در مقام بیان صفت دوم قرآن  [3]،»إِنَّھُ لَقُْرآٌن َکِریمٌ «: آیھ بعد از آیھ  بھ عبارت دیگر، در این. و از نظرھا مستور بود

گونھ  فرماید قرآن، محفوظ و مصون از ھر دگرگونى و تبدیل است؛ چون در کتابى است کھ آن کتاب این است و مى
بَْل ھَُو قُْرآٌن َمِجیٌد فِی لَْوٍح «: کھ در جاى دیگر فرمود ھمچنان [4]است، و آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ،

 .بلى این قرآن مجید است، در لوح محفوظ [5]؛»َمْحفُوظٍ 
شنیدم مفضل بن عمر، از : گوید حماد صائغ می«: ر شده استبھ کتاب مکنون تعبی) ع( در متون روایی ما از ائمھ. 2

پرسید ممکن است خدا اطاعت شخصى را بر مردم واجب نماید ولى آن شخص را از اخبار آسمان  مى) ع(امام صادق
روى تر از آن است کھ بندگان خود را بھ پی  تر و مھربان  تر، رئوف  تر، کریم خداوند بزرگ: فرمود) ع(محروم کند؟ امام

وارد شد، ) ع(در این ھنگام موسى بن جعفر. از شخصى ملزم نماید، ولى او را صبح و شام از اخبار آسمان محروم کند
: فرماید است، آن کتابى کھ خداوند می) کتاب مکنون( خوشحالى از دیدار کسى کھ صاحب کتاب على: امام صادق فرمود
 [6].»توانند بھ آن دست بزنند  جز پاکیزگان نمى

کھ قرآن در پیشگاه  ای است بھ این  کھ اشاره ھاى مؤمنان است، و یا این دل  مکنون  نیز گفتھ شده است مقصود از کتاب. 3
 [8]،  [7].»َو إِنَّا لَھُ لَحافِظُونَ «: کھ فرمود خداوند محفوظ است، چنان

 
، بنیاد 324، ص 18 ، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن، ج ابوالفتوح رازى، حسین بن على: ک. ر. [1]

، 9 ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1408پژوھشھاى اسالمى آستان قدس رضوى، مشھد، 
، 137، ص 19 ش؛ طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1372، ناصر خسرو، تھران، 341ص 

، ص 12 ق؛ بانوی اصفھانی، سیده نصرت امین، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 1417دفتر انتشارات اسالمی، قم، 
 .ش1361، نھضت زنان مسلمان، تھران، 104
 .78واقعھ، . [2]
 .77ھمان، . [3]
 .137، ص 19 المیزان فی تفسیر القرآن، ج : ک. ر. [4]
 .22 -21بروج، . [5]
أخبرنا «. ق1397، نشر صدوق، تھران، چاپ اول، 327، ص )للنعمانی(ابن أبی زینب، محمد بن ابراھیم، الغیبة. [6]

ری الکوفی قال حدثنا أحمد بن علی الحمیری قال عبد الواحد بن عبد هللا بن یونس قال حدثنا أحمد بن محمد بن رباح الزھ

5 
 

http://www.islamquest.net/
http://www.islamquest.net/
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27694


حدثنی الحسن بن أیوب عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی عن جماعة الصائغ قال سمعت المفضل بن عمر یسأل أبا عبد 
  ن أنهللا ع ھل یفرض هللا طاعة عبد ثم یکتمھ خبر السماء فقال لھ أبو عبد هللا ع هللا أجل و أکرم و أرأف بعباده و أرحم م

یفرض طاعة عبد ثم یکتمھ خبر السماء صباحا و مساء قال ثم طلع أبو الحسن موسى ع فقال لھ أبو عبد هللا ع أ یسرک أن 
ء یسرنی إذا أعظم من ذلک فقال ھو ھذا صاحب کتاب علی  تنظر إلى صاحب کتاب علی فقال لھ المفضل و أی شی

 .» ھُ إِالَّ اْلُمطَھَُّرونَ الکتاب المکنون الذی قال هللا عز و جل ال یََمسُّ 
 .12یوسف، . [7]
، دارالعلم الدار 727عدنان داودى، ص راغب اصفھانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق، صفوان . [8]

 .ق1412الشامیة، دمشق بیروت، چاپ اول، 
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 جغرافیای تاریخی کھن برخی از نواحی شمالغرب ایران

یا ھمان تخت سلیمان ) دارنده آب واقع در بلندی= آپ-اس-فراز( فراز اسپَ مطابق ) سرزمین باالیی= دھیو-اَنَ ( آندیا -۱
 قره آغاجقرار داشتھ، با قصبھ ) ناحیھ میانھ(زیکرتو آن کھ بین آن و ) نگھبان منطقھ= ش-زاو-پان( پانزیششھر   .است

 . مطابقت دارد) سرای ناحیھ= کولسره قدیم/کوره سره(

مطابق ناحیھ ) ده پیشین= پَر دھیو(آن  پاردایمطابق ناحیھ میانھ است و شھر ) محل سنگ نمک کنان(زیکرتو  -۲
 .قان بروانان در شمال غرب میانھ استورز

مطابق شھر رود صافی یعنی ) دارنده آب درخشان( اوئیش تیشیا )  شھر آب صاف و درخشان( آوائیس/اوئیش -۳
 . است) افرازھروذ، فروزنده رود(مراغھ 

 ب رودخانھشھر آ( اپخشیرکھ در اوستا اسمش  عجب شیرمطابق ) واقع در محل آب رودخانھ= وائیذی شی( واجیش -٤
 .آمده است) یا واقع در پشت رودخانھ

 .است) ده محل میخواری( دھخوارگانمطابق ) شھر شادمان= دھیو-آذو( آجیدی -٦

 .مطابق اوسکو است) محل چشمھ( اوشکایا -۷

 .ھستند تبریزمطابق ) دژ سترگ استوار( تارماکیسو ) دژ کوچک( تارویی -۸

 .در سمت سنندج است) محل پشتی= الن-اردی( اردالنھمان ) منطقھ پشتی(پارسوا  -۹

) دارای تاک= ونت-موره( مرندھمان شھر انگورخیز ) محل بوتھ زارھای انگور= شینگھ بوتو( سانگی بوتو -۱۰
 .است

 .است) محل ثروتمند( خویھمان شھر ) شھر صاحب ثروت فراوان( اولخو -۱۱

) َمس-سرما( سلماسمطابق ) بس-سرما= سیمباسن شھر سرمای شدید یا ھما= ایلی-رئو-ھرما( لی-ری-آرما -۱۲
 . است

ذکر شده و لشکرکشی ھشتم سارگون  آرماریلیکھ محلش در سمت جنوب ) یونا، محل باتالقی -زنج( زنزیونانام  -۱۳
محل = گنک جین( گنگ چیندوم آشوری از آنجا بھ خود خاک آشور ختم گردیده و تمام شده، مطابق قصبھ مرزی 

 .است) قگنداب و باتال

 .است قیزیل اوزنحوضھ رود ) دارای بوم گلھ پرور( گیزیل بوندا -۱٤

بنابراین لشکرکشی سارگون دوم کھ از این نواحی نامبرده است از سمت کردستان بھ سمت میانھ صورت گرفتھ و از 
 .رفتھ است آنجا از طریق ھشترود بھ سمت مراغھ و عجبشیر و آذرشھر و اسکو و تبریز و مرند و خوی و سلماس

 ریشۀ اوستایی و سانسکریتی نامھای شھر مراغھ
 

در کتاب پھلوی  صافیمی دانیم نام رودخانھ آن . بھ لغت اوستایی بھ معنی دارندۀ آب درخشان است اوئیش تیش -۱
 .ذکر شده است) درخشنده(یعنی دارای آب رخشنده ) رخشان -آو( خشانآریدینکرد در رابطھ با زرتشت، 

 .بازسازی نمود) دارای رود فروزنده(آن را بھ صورت افروزیھا رود  افرازھا رودبر اساس نام فوق می توان نام  -۲
در اینجا . ستجو کردو مراغھ را نیز باید در ھمین رابطھ ج اِندادھا رودبر این پایھ معنی دو نام قدیمی دیگر آن یعنی 

بھ معنی درخشان و صاف و روشن بھ کمک ) علی القاعده بھ ھیئت اوستایی مریغی( مریچیلغات سانسکریتی اِندھھ و 
و ) مراغھ( مریغی آوَ بنابراین نامھای . بھ فروغ است) افروز(تبدیل مریچی بھ مریغی نظیر تبدیل افروچ . می آیند

 .ترتیب بھ معنی دارای آب درخشان و دارای رود درخشان بوده اندبھ ) اندادیھا رود(  اِندادھا رود
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لذا باید . آب بسیار روشنرا یافتم یعنی دارای " آوَ  –) ئوچرَ (ئوغ رَ  -ھمَ "ترکیب اوستایی  مراغھامروز برای خود نام 
  .از ترکیب سانسکریتی مریچی آَو صرف نظر کرد

 با و شود تبدیل َمِرغَ  بھ توانست می القاعده علی کھ) درخشان و پاک( اوستایی َمِرزَ  واژه دیدن با بعد روز چند حاال
 درخشان و پاک آب دارای معنی ھمان بھ آوَ  َمِرغَ  ترکیب در باره دو است ھمریشھ )درخشان( سانسکریتی مریچی
 .معھذا انتخاب معنی مرغزار برای نام مراغھ راه کوتاه منطقی میانبری است. رسیدم

 ی ھا در باب معنی نامھای مراغھآخرین نتیجھ گیر

مطابق ناحیھ رود صافی یعنی ) دارنده آب درخشان(یا اوئیش تیش ) شھر آب صاف و درخشان(آوائیس /اوئیش -۱
 .رودخانھ شھر مراغھ است

 .افرازھا رود بھ معنی دارای رستنی ھای بلند و یا دارای رود فروزنده و روشن است -۲

 .بھ معنی رستنی نیرومند آفریده یا رود نیرومند آفریده شده است) ا روددادیھ -اَمَ (اَمدادھا رود  -۳

است کھ در کتاب پھلوی شھرستانھای ایران زادگاه زرتشت در آذربایجان ) منسوب بھ نیرومند و بلند( آُمل یا آموی  -٤
 .در سمت کوه سھند بھ شمار رفتھ است

از صفت  -با کوه سھند و ناحیھ مراغھ مطابقت داده میشده است کھ در عھد ساسانی -در وندیداد در مورد ایرانویج -٥
در مجموع از . استفاده شده ولی آن بھ سھو بھ دارنده مار بزرگ آبی تفسیر شده است) رستنی ھای فراخ(اَژی رئوئیذیتَھ 

 .اینجا معلوم میشود کھ نام مراغھ از َمِرَغ اوستایی بھ معنی چمن زار و مرغزار گرفتھ شده است

بود كھ  یحصار محكم و بزرگ یھمان مراغھ است كھ دارا» فرائتھ« یا » فراآثا « یا » فراسپا « عقیده دارد  یینورسكم
. رومیان موفق بھ گشودن آن نشدند و ھشت ھزار نفر از لژیون آنتونیوس، سزار روم بر اثر سرما در اینجا جان سپردند

نظر ایشان را در جلد دوم یسنا آورده است بر این باور ھستند کھ فراسپ ولی بسیاری از ایرانشناسان کھ استاد پور داود 
در عھد مغول ستوریق بوده ) تخت سلیمان(نام فراسپ . است) شیز(ھمان تخت سلیمان ) پر سرما(یا فرائتھ ) اسب خیز(

پُر اسب یا (کھ آن را می توان بھ صورت ستوریگ بھ معنی محل منسوب بھ نگھداری ستوران گرفت کھ با فراسپ 
 .ھمخوانی دارد) اسب خیز

است) محل بھ قتل رسیدن سارگون بدست اسکیتان(مان باستانی وتخت سلیمان ھمان کول  

در . م. پ ۷۰۵در طی لشکرکشی سال  دوم سارگونگویند کھ  رسم می استوانھٴ راسام علی"مطابق ویکیپدیای فارسی 
دوم گشتھ ھمان  ظاھراً موجب ھالکت سارگونرا کھ  کولومانقبیلھ یا جنگجویان  اشترکولی . ھالک شد آسیای صغیر

شمارهٴ  ]۸۷[»منابع آشوری بابلی در تاریخ اورارتو «  - دیاکونوف. م. ای. داند می کولومانو یا  کیلمانساکنان دژ مادی 
را در » کولومیان « اشترک  .ھالک شد» کولومیان « دوم بخاطر  رگونکند کھ سا اشاره می. م. پ ۷۰۵، ذیل سال ۳۹

 ".داند خاک ماد می

یعنی محل (کولومان بنابراین دژ . بھ معانی جوشش و غلت و ترشح آب می باشند قولو  کولدر زبان ُکردی واژه ھای 
گنجک ب پھلوی بھ نام می باشد کھ در کت) محل ترشح و تراوش آب( شیزھمان  )جوشش و بیرون جاری شدن آب

بوده است کھ ) دارای اسبان فراوان( فراَسپچھ نام رسمی آن در عھد اشکانی و ساسانی . معروف شده است افراسیاب
است کھ در فارسی نامش بھ فراسپ و ) پادشاه سواران( گاپییتسیا ھمان اسپار) پادشاه سواران(ترجمھ نام ایشپاکای 

نیز ) بسیار بدکردار= ملقب بھ فرنگرسین( مادیای اسکیتیوان ایرانی بھ نواده او این عن. افراسیاب ترجمھ شده است
در جنگ با ھمین ) زئینگو تازی( سارگون دوممطابق نظر تاریخ اجتماعی ایران باستان ھم . اطالق گردیده است

 .در آذربایجان کشتھ شده است) افراسیاب صاحب فر ایزدی( ایشپاکای
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86&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
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&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
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86&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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C._%D9%85._%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%23cite_note-87


 .شده استتخت سلیمان در نام  ُسلیمانبوده است کھ تبدیل بھ ) محل تراوش آب( کولوماننام بنابراین در واقع ھمین 
 ذکر آذربایجان در افراسیاب ساختھ گنجک صورت بھ را) سلیمان تخت( شیزشھر  نام ایران شھرستانھای پھلوی کتاب
 .است کرده

 محل کشور مھرانو و معنی آن

) مخرانو(مھرانو یا  مھریاچۀ ارومیھ یعنی ناحیھ ارومیھ را بھ نام کشور در کتیبھ ھای آشوری سمت جنوب غربی دری
چھ مطابق . می رسیم) یعنی محل مربوط بھ ایزد ماه( رانو-مھمعنی آن چھ می تواند باشد؟ با کمی تفحص بھ . خوانده اند

ھای کھن رقیھ بھزادی در کھ نامشان در کتاب قوم" بوده است ھوریانیمحل مردم "تاریخ ماد تألیف دیاکونوف اینجا 
ارومیھ بنابراین خود نام شھر . آمده است" ماه"معنی  اورو  ھورزبان مردمان بین قفقاز و بین النھرین بھ صور 

از آنجاییکھ مقرھای حکومت ماننایان . بوده است مردم ماھپرستبھ معنی جایگاه ) مئثھ-اورمیاتھ باستانی یا ھمان اور(
ُکردی بھ معنی مانگ  یا مانھ قرار داشتھ اند لذا خود نام سرزمین ماننا ھم از ریشھ در ھمین حوالی شھر ارومی

گذرگاه ( خشتروسئوکَ از سوی دیگر در اوستا و کتب پھلوی از ناحیھ ای بھ نام گذرگاه . بوده است" سرزمین ماه"
ه شده است کھ مطابق با اسم برد) شھرستان مراغۀ کوه سھند(در ھمسایگی ایرانویج ") ماه= سرزمین نور ضعیف"

نام بخش قدیمی مھاباد یعنی سیسھ ھم در ُکردی مترادف با سئوَک بھ معنی بسیار  .است) مھاباد(ناحیھ سئوک بلوک 
گرفت در این صورت سابالخ ) شن و سنگ(و ساو ) گسترده(ولی خود سیسھ را می توان مرکب از سی  .روشن است

ولی  .شده است) گسترده(یعنی پسوند الخ جایگزین پیشوند کھن ایرانی سی . است ترجمھ آن بوده) تلفظ محلی نام مھاباد(
اما  .بھ معنی دژ محل باج و مالیات بوده است اغ-ول-ساودر اصل بھ لغت پھلوی  )ساوالغ(سابالغ /سابالخخواھیم دید 

ماننا و خشترو سئوَک داشتھ ربطی با نام ) اسگرتی(= مردم غارنشیندر معنی ) ن-ُسورا( سورانبھ نظر نمی رسد نام 
نینوس در معنی ھم فاتح نینوا و ھم فاتح بلخ می تواند صرفاً کوروش باشد، سمیرامیش تاریخی صرفاً دو نبرد با  .باشد

در خبر کتسیاس نام مینوآ در رابطھ با . مینوآ پادشاه اورارتویی داشتھ است و از مرز ماننا و ماد دورتر نرفتھ است
روایات معروف مربوط بھ فاتحین داخلی و خارجی نینوا را  ۀکتسیاس ھم. ت مینونس آمده استسمیرامیس بھ صور

یکی از این فاتحان نینوا خود شمشی اداد بود کھ آن . تحت نام نینوس یکی کرده و تحت نام واحد نینوس بیان کرده است
در بررسی . لشکر کشید) مازندران(ید از دست برادرش آشور آدنین پال گرفت و سپس تا دریای بر آمدن خورشرا جا 

در مقالھ ای کھ چند سال پیش در . این روایات در رابطھ با ماد و بلخ رد پای کوروش و کیاخسار بھ وضوح مشھود است
نام شوھر سمیرامیس را استاد پورداود رمان نیراری آورده ولی بیشتر منابع . این باره داشتم، بدین نکات اشاره کرده ام

 .احتماالً خوانش این نام در عھد استاد پورداود سھو داشتھ است. مشی اداد پنجم آورده اندآن را ش

در سایت فرمانداری مھاباد گفتھ شده است کھ کتیبھ ای از مینوآ تا حدود یک قرن پیش در ناحیھ مھاباد وجود داشتھ 
برخی بھ درستی  :توجھ می نماید ملکۀ آشور جلب آمات-مطابقت سمیرامیس با شّموردر این رابطھ موضوع . است

می  قبل از میالد مسیح ۸۱۱تا  ۸۲۴ھای  پنجم، پادشاه آشور در سال شمشی اددھمسر " آمات-شّمور"سمیرامیس را 
 ".کند ، ازدواج می)فرمانروای نینوا(ھای نینوس  یکی از ژنرال" مینونس"با ابتدا سمیرامیس "چون گفتھ شده است . دانند

گفتھ میشود سمیرامیس و  .یعنی مینوآ استدر آن عھد بھ وضوح یاد آور رقیب اورارتویی آشوریان ونس میناین نام و 
 .پسرش آدادنیراری سوم دو بار در ماننا با سپاھیان مینوآ جنگیده اند

 مادر سپیتاک حاکم دربیکان بلخ و ھمسر مّسن کوروش را با) آمیتیدا(، آمیتیس )در مقام کوروش(در مورد نینوس 
طبق (را با مینونس ) شوھر سابق آمیتیس و جانشین آستیاگ(و سپیتمھ مغ مینوی ) سمورامت، سمیرامید(سمیرامیس 

سمیرامیس (البد پای آمیتیس . معادل گرفتھ اند) اسطوره ھمسر سابق سمیرامیس، در واقع معاند او مینوآی اورارتویی
یعنی سمیرامیسی کھ بھ تسخیر بلخ رفتھ . لخ کشیده شده استبھ ناحیھ ب) فاتحین بلخ(با کوروش و سپیتاک ) سمت بلخ

معادل = آمیتدا، یعنی بی اندازه دانا(بھ نظر می رسد آمیتیس  .بوده است) زرتشت تاریخی(ھمانا مادر سپیتاک سپیتمان 
ر شبیھ سمیرامیس را با خود داشتھ است کھ نام وی را بسیا) سرور(در آغاز نامش عنوانی نظیر ساَر ) نام مایا مادر بودا

معنی نام سمیرامیس بھ تحقیق روشن نشده است و برای آن معانی دارنده نام بسیار بلند و . می ساختھ است) سمورامت(
، ھدیھ دریا و دوستدار کبوتران را آورده اند کھ بھ آخرین معنی در اسطورۀ خبر )اکدی ت-رامو-سمو(آسمانی، زن بور

 نام و لقب این کھ دارد وجود ھم احتمال این .اشاره شده است وی با کبوترانکتسیاس ھم بھ صورت پرورش یافتن 
 .است بوده بورزن  معنی بھ و ایشان مشترک
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  کھگیلویھ است و ھم  بحرین ھممطابق لبنان است ھم دیلمون اساطیری 

Thorkild Jacobsen's translation of the Eridu Genesis calls it "Mount Dilmun" which he 
locates as a "faraway, half-mythical place".The promise of Enki to Ninhursag, the Earth 
Mother: For Dilmun, the land of my lady's heart, I will create long waterways, rivers and 
canals, whereby water will flow to quench the thirst of all beings and bring abundance to all 
that lives. 

(LIBBU/Heart), Mu/Tree, Telloh/Mound 

The name Mount Lebanon traces back to the Semitic root lbn, meaning "white", likely a 
reference to the snow-covered mountains. 

Mount Lebanon is mentioned in the Old Testament several times. King Hiram I of Tyre sent 
engineers with Cedar wood which was abundant in Mount Lebanon, to build the Jewish 
Temple of Jerusalem. Since then the Cedar species known scientifically as Cedrus libani is 
often associated with Mount Lebanon. The Phoenicians used cedar to build ships in which 
they sailed the Mediterranean, thus they were the first to establish villages in Mount Lebanon 
and would live from cutting down Cedars and sending them to the coast.  

کھ برخی از محققین گمان کرده اند از انگلیسی چنین نتیجھ میشود ھمانطور/از این معلومات ویکیپدیا و لغات سومری
جبل برده شده است، در اصل ھمان ناحیھ  لبنانو  مصراساطیری کھ بھ ھمراه نواحیی در سمت / تاریخی دیلمون

منظور بوده است کھ این چوبھای آن را از آن راه دور بھ سومر صادر میکرده است و لبنان  درختان سدر سفید پوست
فید پوست بوده است نھ کوه پوشیده از برف سفید آن کھ در استناد بھ معنی ریشھ سامی نام منظور کوه درختان سدر س

 ]ِسدر[تپھ درختان  ]سرزمین"[بھ لغت سومری بھ معنی  ن-مو -تِلچھ . از آن بھ عمل آمده است) سفید( لبنلبنان یعنی 
. یا در زبان اکدی بھ معنی محل روغن استآورده اند گو" توک -نی"منابع کھن نام دیگر دیلمون را . است "پوست سفید

در . وجود داشتھ است کھ مطابق ھمان بحرین است) تیلھ( تیلوسدر عھد یونیان در خلیج فارس جزیره ای بھ نام 
گرفتھ شده است گرچھ کھ " سرزمین بدون نیاز"بھ معنی  مون-تیل/مون-دیلانگلیسی نام /فرھنگ لغت آنالین سومری

جغرافیای دیلمون در اسطوره انکی و نین خورساگ، آنجا را سرزمینی ھم نسبتاَ فقیر و ھم غنی توصیفات سومریان از 
 واَوال  وتیلوس این را نامھای . اراده شده است بحرینھمان  صرفاً  دیلمونولی مسلم می نماید بعدھا از . نشان میدھند
در عربی بھ معانی زیبای شگفت انگیز، نسیم  طَلّھکلمھ : قدیم بحرین بھ وضوح نشان می دھند )مشماھیک( میشماھیک

می تواند مأخوذ  اَوال. لذت بخش، شراب گوارا، مرغزاریکھ باران ریز بر آن باریده و رفاه در پوشاک و خوراک است
 غذای از پر سرزمین" توان می را ایرانی زبانھای را میشماھیک .یا سزاوارتر در زبان عربی باشد ولیٰ یا اُ  از اَولیٰ 

 معنی مطابق روشنی بھ اسامی این معانی این چھ. کرد معنی)" ماھی مرده( مروارید-صدف سرزمین" یا" یماھ
 بھ کی-تھ -نی صورت بھ سومری بھ ھم توک -نی نام. ھستند انگلیسی/سومری آنالین لغت فرھنگ" نیاز بی سرزمین"

 معنیزبانھای سامی  بھ تیلوس/تیلمون/لموندی پایھ این بر. است مروارید جای یعنی خوب و زیبا شیئی سرزمین معنی
 .است مروارید سرزمین یعنی آبھا انگیز شگفت زیبای جای

می توان آن را ھمان ناحیھ و صادرات چوب آن کوه درختان  در معنی دیلمونسر انجام نظر بھ معنی نام باستانی 
 :بھ شمار آورد ھگیلویھکُ جنگلی 

بھ سانسکریت و ُکردی یعنی مربوط بھ النھ و مکان (الویھ  -)رخت، گیاهد(گی . کوه است=  ُکھ: معنی ُکھگیلویھ
ککو بھ ُکردی بھ صورت کر َکَکو یعنی کوه -نام لُری آن کر. در مجموع یعنی کوھستان جنگلھای طبیعی است) بیرونی

در منطقھ بھ  گویا گیلویھ یعنی درخت جنگلی. نوعی درخت جنگلی= َکَکو. کوه سخت مرتفع= کر: درختان جنگلی است
 .زالزالک وحشی اطالق میگردد

 

10 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thorkild_Jacobsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Hiram_I


 بھاراتھ و آریاَورتھ]مھا[ ،اَئیرینھ َوئِجھ ،معنی مشترک نامھای خونیرث

  
وستایی و سانسکریت بھ ترتیب بھ امروز سر کالس تفریحی نقاشی توانستم معنی مشترک این نامھا را در زبان اظاھراَ 
 و سرزمین) ویَجیھ-ائیرینھ(سرزمین ارابھ ھای شریف و مقدس  ،)رثَ -خونی( ارابھ ھای درخشان سرزمینمعنی 

با توجھ بھ توصیفات  و دریابم )ورتھ-آریا(و سرزمین ارابھ ھای شریف ) رتَ -بھا-]مھا([وه  ارابھ ھای با شک] بزرگ[
این نتیجھ یادداشت  .جستجو نمایم نواحی شمالی اوکراینجای اصلی این سرزمین را در  اسکیتانھرودوت از فرھنگ 

در معنی سرزمین  خونیرثگرچھ پیشتر متقاعد شده ام کھ نام  .نویسی چند روزه از لغات سانسکریتی اوپانیشادھا است
نی این نام نشانگر ایران عھد پارتھای یع. است) گذرگاه نیک( وھو-پِِرتَوَ در ھیئت ) پارت(  پَرتَوھمان  گذرگاه درخشان

 .اشکانی است

بھ  یامھھمچنین بھ صورت  )جام/یامَ = شاه اسکولو( اسکیثدر سانسکریت سوای مطابقتش با  مھیَ در ضمن در یافتم کھ 
اساطیر اسکیتی بھ معنی فرمانروای سرزمین ارابھ است  آرپوکسائیسمطابق با » ارابھ] فرمانروای سرزمین[« معنی

از سوی . است )یعنی پھلوان سرزمین ارابھ(شاھنامھ  تھمورث پیشدادیاین ھم بھ نوبھُ خود از سوی دیگر مطابق نام کھ 
ھمان طور کھ محمد جواد  پسران تارگیتایدیگر در یافتم کھ در ترجمھ تاریخ ھرودوت ابزار طالیی مقدس نازل شده بر 

نشانھ ( تبر ،)بھ نشانی سرزمین مردم آرپوکسائیس، ورتھ= ( نھگردودر اساس عبارت بوده اند از  ،ستآورده ا مشکور
ترجمھ دیگری از  گردونھکھ در برخی منابع در ترجمھ تاریخ ھرودوت بھ جای ) سمبل اسکیتان( پیالھ زرینو ) تاورھا

 .آورده اند زنجیرو  گاوآھنآن را بھ صورت 

ھا و در بعضی جاھا بھ معنی چمنزار آریائیھا آورده اند بھ ھمین معنی جایگاه آریائی آریاورتھبھ سھو در بعضی جاھا 
از زبانھای ترکی و مغولی بھ ایران و ھند است کھ بھ معنی چمنزار و مسکن یورت آن بدین معانی مأخوذ از واژۀ ولی 

 گردونھاژه ریشھ و" گ"بھ " و"طبق قاعده تبدیل  َوِرتھبھ گفتھ استاد پورداود در فرھنگ ایران باستان کلمھ . رفتھ است
پھلوی  رتوَ . صورت َورتھ آن نیز وجود داشتھ استفارسی نظر بھ این دو کلمھ . نیز از این ریشھ است وردنھ. است

در  ورتھواژۀ ھم چون در لغات سانسکریت . دارد سانسکریتیریشھ اوستایی و  آریاورتھلذا نام . رد استریشھ واژه گِ 
عربی نیز از این  ۀورط زیاد احتمالبھ . شده استحفظ ) گردیده، گرد( ورتیتھو ) چیزی کھ می چرخد( َورتیکلمات 

؛ چون در قاموس قرآن این )گرداب(ریشھ بوده در اصل بھ معنی جایی است کھ آب می چرخد اوستایی و سانسکریتی 
 .لغت ذکر نشده است

 ذکر) کاتیاریان( مجارھا و) پیانتراس( روسھا فرمانروای ،)آرپوکسائیس( ھا ارابھ سرزمین پادشاه اسکیتی اساطیر در
 و آریاورتھ عناوین تحت وندیداد و ودا ریگ کھ - ھا ارابھ سردسیری سرزمین اساس در کھ رساند می این. است شده

 در -" است زمستان آن در ماه ده" و" است داده روی خزان صد و زمستان صد آن در" گویند می آن مورد در ایرانویج
. در کتاب عروج انسان نوشتھ جچھ . است داشتھ قرار روسیھ و سفید روسیھ ،کرایناو بینسردسیری  نواحی

اولین چرخھا در جنوب روسیھ در حدود : " در باره محل و نشانی نخستین ارابھ ھا می خوانیم 96رونوسکی صفحھ ب
بھ قطعھ چوبی این چرخھا کھ از جنس چوب و توپر بودند . اختراع گشتھ است سھ ھزارسال پیش در جنوب روسیھ

بدین ترتیب اولین گاریھا . مسطح و قدیمی تر یا بھ نوعی سورتمھ وصل میگردید و از آن برای کشیدن بار استفاده میشد
بھ عنوان مثال از آن . از این مرحل، چرخ و محور دو پایۀ اصلی اختراعات را تشکیل داده است. و ارابھ ھا ساختھ شد

 ."کردن گندم بھ کار می رفت و در آن از نیروھای طبیعی استفاده میشد وسیلھ ای ساختھ شد کھ برای خورد

می را  نروتِ و حتی نام کنونی ایشان یعنی تائور یعنی  اوکرایندر این رابطھ بسیار جالب است کھ نام بومیان باستانی  
 .گرفت چرخ وگردش   بھ معنیrote و   tourاز ریشھ ھای التینی توان 

 ھوشنگ پیشدادیبھ کشورھای دیگر در عھد  خونیرثاز ) آریائیان(مھاجرت ایرانیان دسپرم زامطابق کتاب پھلوی 
  . صورت گرفت) پیشانی سفید( سرسئوکگاو ] ارابۀ گاوی[بر پشت ) لیپوکسائیس(

اساطیری آن بھ پادشاه  ضمنکھ در آن از پسران تارگیتای ھرودوت بھ تفصیل یاد کرده و  -مقالۀ اروپا و فرنگ را 
 :در اینجا ضمیمھ می نمایم -نموده امھندوایرانیان باستان در شمال دریای سیاه اشاره شده  اولیۀطن مو
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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 ( پاارومیشود  گفتھ

 فینیقیھپادشاه  -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 آوردودشکل یک گاو نر این دختر جوان را اغوا و پس از رببھ 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 . ظور نموده اندرا برای آن منEury-ope) (ٍوجھ اشتقاق را در نیافتھ و معنی نامناسب پیشانی گسترده 

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
 الھھ اروپا نام و نشانبھ خوبی با این کھ  است "زیباچھره  دارای"بھ معنای ) hao- rupa( روپھ -ئوھَ شکل  بھسکایی 

 :ھمخوانی دارد
 

 زئوس، )ارغوانی( فنیقیھ: ، چھار نام قابل توجھ وجود دارداروپا 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(

رمنی پیدا می کنند کھ نام التینی و ژ) سرزمین زیبا( یھ-ایک-فینبلکھ در نام سرزمین  -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 الھھ اروپا بھ  در اینجا زئوس و :روشنی بھ ھم می رسند

بوده است کھ از این الھھ در اساطیر اسکاندیناوی تحت نام ) یا سفید انینور( سیو ھمسرشبالتیکھا و  -وندھا بزرگ 
د الھھ زیبایی در نزد خو .است یاد شده در میان زنانزیباترین  بھ عنوان )بھ عنوان مادر ایزد آتش و شکار ئول( 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  .مرتبط است )زیبایان( ِونِدھاو خود نام سرزمین  ی اصلیاروپا و سرزمین

در نام یونانیان . مشھود مانده است) پھلوان سرزمین زیبا( روپھ-او-تخمونام اوستایی و سکایی  در) 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 ( روفاقآندمردم نامش با نام ) -anderoسلتیبھ زبان ( اساطیریگاو سفید اسطوره 
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 . با و فرشتھ گونھ معنی نمودرا ھم می توان مردم زی آنتاھایعنی  وندھادر این رابطھ گفتنی است نام دیگر 
دیده میشود کھ نام سکایی ) مردم سرزمین مسطح( ائوخاتیان) اسکیتی(در نام سکایی  لھستانمساعد و مسطح نامھای 

آورده است  لیپوکسائیسبسیار جالب است کھ ھرودوت نام پادشاه اساطیری ائوخاتیان را . مردم سمت لھستان بوده است
 )آندروفاقھا، آنتاھا( وندھابنابراین معنی نامھای مختلف . ستپادشاه سرزمین زیباسکایی بھ معنی  -ویکھ در زبان اسال

کھ بھ معنی مردم نجیب و  اسلوونو   اسالواکاین  معنی در کلمھ . بھ معانی مردم زیبا و مردم سرزمین زیبا بوده است
بھ عنوان نام عمومی ملل اسالو در اساس  اسالوکلمھ . ستشریف و زیبا کھ گروھھایی از وندھا بوده اند باقی مانده ا
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. است) اسکولو یعنی مردم دارای جام آیینی یا توتم بزکوھی( اسکالوربطی با آن نداشتھ و مأخوذ از کلمھ سکایی 
 .ھرودوت نام لیپوکسائیس و ائوخاتیان را در اسطوره سکایی پسران تارگیتای ذکر کرده است

محتوی آن نھ تنھا  است ولی ی شرقیاروپابزرگ در مورد قبایل باستانی  یی اطالعات مھماین اسطوره سکایی حاو
 معروفاز کتاب را بنابراین من این متن ارزشمند . است ، حتی مورد توجھ کافی ھم قرار نگرفتھھنوز کشف نشده

 یزبان ھابھ کار بردن لغات  ودر این رابطھ با استفاده از تجارب دیگرمحققان گذشتھ و. می آورم ھرودوت پدر تاریخ
قرار متن  مربوطھدر پرانتز در مقابل نام و پیدا کرده را  و زبانھای ایرانی معانی نامھای سکاییو سانسکریت  یاسالو
 زبان سانسکریتبا لغات  یمخلوطیک زبان ایرانی است کھ سلطنتی  ھایزبان سکا طبق طومارھای تورفان. مداده ا

 :انھای ایرانی استیعنی خویشاوند نزدیک زب
 
 
جوانترین مردم بر روی زمین کھ  دارند ادعا)] مردم دارنده قوچ وحشی( سکاھایا ) [مردم دارنده جام(خود اسکیتان "

متولد  ،بودخالی از سکنھ کھ در این کشور ھنگامی کھ آن ھنوز  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 پسرسھ صاحب او خود . ستداشتھ ا ییچنین منشأگفتھ تارگیتای این بنابراین ھر حال 

پادشاه ( Kolaxais کوالکسائیسشان  و جوانترین) سرزمین ارابھپادشاه ( Arpoxais آرپوکسائیس، )پادشاه مردم زیبا(
یوئھ نماد ( گاوآھن، یک ھا نازل شددر کشور سکامقدس 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
حاال برادر . 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 ز گداختن اشیاء طالیی برادر ااین 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
رین بھ جوانتسرزمینھای سکاھا را و قدرت سلطنتی نموده ] تصمیم قدرت ماوراء الطبیعھ[ 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 ( تراسپیانو ) مردم غیبگو و جادوگر( کاتیارھا، آرپوکسائیسھمان یا  میانی

پیشدادیان، اَبَرفرمانروایان ( پاراالتھاموسوم بھ  یپادشاھسکاھای  کوالکسائیسایشان از جوانترین  .بھ وجود آمدند
) یعنی مردم دارنده جام ،]ھا[اسالو]/ ھا[اسکالو] (ت[اسکولوبھ نام نخستین پادشاھشان  ھمھ با ھم. پدید آمدند) پیشین

 سکاھاد نمی گویچنین این . می نامند) مقدس عنی دارندگان جامی( 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 ( خللھستان یعنی  در واقع ریشھ خود نام .است لھستانو  وندنامھای با مطابق ) 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 ) جادوگرانگویان، پیش( 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  .ذکر کرده و می گوید کھ آنھا گاھی بھ شکل گرگ در می آیند) جادوگر، پیشگو(
کسانی ( تراسپیان یعنی سکایی قدیمی روس ھانام  در باب .زوزه کشی ھمانند گرگ بوده اندسنت دارای ھمان یل سیر

جوانترین پسر  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  ایکی از آنھ 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(اسکیتی پادشاه  قبایل -بھ عنوان نیانام دیگر او  کھبوده ) بسیار پادشاه قبایل( 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 -است کھ در اساطیر ایرانی نیا) جمشید، شاه دارای جام درخشان( یمھ خشئتھایرانی 
فرمان رانده اند اروپای شرقی و آسیای مرکزی  کھ در عھد باستان در سئورومتی -از قبایل سکایی . شمار آمده است

در  )تیراندازان( ھاصربو ) اندپوشیده  جوشنکسانی کھ بھ طور کامل =  haorovaδaen( ھاکرووات و در قفقاز ھااوستی
آالنھای ( رکسوالن، )گوزنوتم ماساگت، مردم دارای ت( آالنآنھا بھ ترتیب نامھای باستانی . اندباقی مانده بالکان 
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در اوایل در . بوده است )ایسدون، یازیک=  تیراندازان( سرمت/سئوروماتو ) بھ طور کامل مسلح=  آمازون، درخشان
سرمتی /رکسوالنھای اسکیتی و یازیکھای سئوروماتیپادشاه  بھ عنوان آئلیوس راسپاراگانوسقرن دوم پس از مسیح از 

. ، سئوروماتھا دو زبانھ بودندبھ گفتھ ھرودوت .استبر جای مانده  کرواسیندو سنگنوشتھ در  از وی. نام برده شده است
 .ه استبود) یایران -آمازونی( یشرق ییو سکا) اسالوی(سکایی غربی  ،دو زبان این 

 
) یلرھبر قبا( شعیبو  آرپاکشادتحت عنوان  ترتیبدر کتاب مقدس و قرآن بھ  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-تخمواوستایی  در اساطیر) 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 

 
دارندگان اسبھای آرام، ( 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( ربوره ھاھیپکھ 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

 
 

 :منابع و مأخذ عمده

 تاریخ ایران باستان، تألیف حسن پیرنیا -1

 وحید مازندرانی . مھ غتاریخ ھرودوت، تألیف ھرودوت ھالیکارناکوس، ترج -2

نخستین انسان و نخستین شھریار در تاریخ افسانھ ای ایران، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھ احمد تفضلی و ژالھ  -3
 .آموزگار

 ایران در عھد باستان، تألیف محمدجواد مشکور -4

 .بادیدینھای ایران باستان، تألیف ھنریک ساموئل نیبرگ، ترجمھ دکتر سیف الدین نجم آ -5

 فرھنگ نامھای اوستا، تألیف ھاشم رضی -6

 فرھنگ لغات سانسکریت، ترجمھ دکتر سید محمدرضا جاللی نائینی -7

 فرھنگ لغات اوستایی، تألیف احسان بھرامی -8

 سارماتھا، تألیف تادئوتس سولیمیرسکی، برگردان دکتر رقیھ بھزادی -9

 ر رقیھ بھزادیسکاھا، تألیف تامارا تالبوت رایس، ترجمھ دکت -10

 قومھای کھن در قفقاز و ماوراء قفقاز، بین النھرین و ھالل حاصلخیز، تألیف دکتر رقیھ بھزادی -11

 .  قومھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، تألیف بھزادی -12
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 ُجستاری در نام و نشان ساسان و ساسانیان
 

آمیانوس مارسلینوس و تاریخنامھ (شم، منابع بیزانسی و چینی مطابق گفتۀ علی مظاھری در جلد دوم کتاب جادۀ ابری
ھمھ آالنھا دارای انضباط سپاھیگری ھستند و : "آمیانوس مارسلینوس گوید. است سکاھااز  ساسانیانتبار ) تانگ شو

صفحۀ (ند ھستند تا این درجھ استعداد جنگی دار سکایی نژاددر سایھ ھمین قسم زندگی است کھ ساسانیان نیز کھ اصالً 
زادۀ یک ) پادشاھان ساسانی پارس( پوسھشاه : " تاریخنامھ تانگ شو چینیان نیز می گوید). جلد دوم جادۀ ابریشم 759

این گفتۀ منبع چینی ). جلد دوم جادۀ ابریشم 717صفحۀ (بود ) سکائیان سمت افغانستان( کوشان شاھانشاخھ جدا شده از 
مھاجر بھ  ایرانی تبارانین و شاھنامھ فردوسی ھمخوانی دارد کھ ساسانیان را با مندرجات کتاب پھلوی اردشیر بابکا

این اسناد تاریخی با دالیل لغوی و اساطیری . معرفی می نمایند پارسعودت داده شده از آنجا بھ سمت  سمت ھندوستان
 .کھ ما آنھا را نقل خواھیم کرد ُمھر تأیید می خورند

ایرانیان بوده اند؟ ابتدا باید یاد آوری شود قبیلھ ای کھ در  -انیان از کدام تیرۀ سکائیانحال این سؤال پیش می آید کھ ساس
از آن جایی کھ . ھستند) دربیکی، دری(دروپیکی تاریخ ھم سکایی و ھم پارسی معرفی شده است ھمانا سکائیان پارسی 

سؤال مشخص می شود یعنی در  جواب. بوده است) دروپیکی، دربیکی(زبان درباری ساسانیان ھمین زبان دری 
می رسیم کھ بھ خطا آن را بر  درییا ھمان ) دربیکی( یدروپیکپارسی  -جستجوی تبار ساسانیان بھ نام قوم سکایی

 .گرفتھ اند) دربار ساسانی(گرفتھ از واژۀ در بار 

چین کھ توسط ھونھا  از ترکستان) یوئھ چی ھا، تُخاران( کوشانیاناز بررسی متون تاریخی مربوط بھ کوچ اجباری 
سر راه خویش را بھ سوی افغانستان و شمال  سکاھایصورت گرفت کھ متعاقب این کوچ بزرگ ایشان نیز بھ نوبھ خود 

غربی ھندوستان بھ حرکت در آوردند، از روی منابع یونانی معلوم میشود کھ این اقوام سرازیر شده بھ سوی افغانستان و 
توره ھا، یعنی شمشیر ( آسیانی ھا، )یوئھ چی ھا، تُخاران( کوشانیاناند از چھار قوم  ھندوستان شمالغربی عبارت بوده

 سکارولی، سکاراوک، ساراوکو قومی بھ نامھای ) پاثیانی ھا، پھلوانان( پاسیانی ھا، )سیمرغیا پرستندگان  زنان
سیانی و پاسیانی بھ ترتیب در نواحی از این میان جای فرمانروای سھ قوم کوشان، آ). منسوبین بھ توتم بزکوھی باشکوه(

ولی جایگاه اقامت و . مرکزی افغانستان، در نواحی بلوچستان پاکستان و نواحی دره ھیرمند و سیستان مشخص است
گفتھ میشود اینان بھ ھمراه دو قوم . فرمانروایی ایشان مشخص نشده است یعنی در مقام فرمانروایی قرار نداشتھ اند

البد . بھ سوی پاکستان کنونی و شمال غربی ھند رفتھ اند) سگستان(ی و پاسیانی از سمت سیستان سکایی مھاجم آسیان
ایشان در اینجا تحت فرماندھی آسیانی ھا یعنی توره ھای والیت توران پاکستان، در حوالی کویتھ و کالتھ کھ خود اینان 

متھای شمال غربی ھندوستان را متصرف و در آنجا نیز تبار سکایی و سرمتی داشتھ اند، بھ ھندوستان حملھ برده و قس
چھ مطابق تذکره جغرافیای تاریخی ایران تألیف بارتولد، یکی از فصول کتاب تروگ پمپی کھ مفقود . سکنی گزیده اند

 ". نزد تخاران پادشاه شدند آسیانھا چگونھ : "گردیده، عنوان زیر را داشتھ است

ز میان چھار قوم مھاجر و مھاجم سکاروکھا تنھا قبیلھ ای بوده اند کھ در مقام رأس بنابراین در مجموع معلوم میشود کھ ا
/ منسوب بھ قوچ وحشی( ساساساحاکمیت قرار نداشتھ اند، گرچھ در حاکمیت آسیانی ھا سھمی داشتھ اند چھ نام 

سکھ ھای ھند و  بھ یونانی در) مربوط بھ بزکوھی( ساسائوو ) آرامی شرقی(بھ سجع خروشتی ) بزکوھی باشکوه
ریچارد فرای تاریخ باستانی (باز شناختھ اند ) بزکوھی/ مربوط بھ قوچ وحشی(سکایی ذکر شده کھ آن را با نام ساسان 

 ).455ایران، صفحۀ 

دروپیکی، ( دری پارسی] -سکایی[چنانکھ اشاره شد کتاب پھلوی اردشیر بابکان و شاھنامھ نیز بھ صراحت بھ تبار 
در واقع . اشاره دارند بھ قول این کتابھا این ایرانیان چند نسل در آنجا بھ حالت تبعید می زیستھ اند ساسانیان) دربیکی
سکائیان نشان میدھند کھ ایشان ھمان ) دربیکی مربوط بھ شیره غذایی گیاھی،( دروپیکی، )مربوط بھ گیاه( درینامھای 

.  نشی در سمت تاجیکستان و فرغانھ حاکم ساکن بوده اندبوده اند کھ در شمالشرقی امپراطوری ھخام پارسی برگ ھئومھ
سکایی، ( سایی، )سھی بھ معنی نیرومند و با شکوه/سکایی یا ساھی( سیچینی ھا این مردم را تحت اسامی 

کھ در مجموع معلوم میشود ) سکائیان خوب و با شکوه( سایی وانگو ) ایک، سھیک-سکا یا سای( سیک، )سھی/ساھی
و  دکھ، شکابھ صور  سکاصورتی از نام . قوچ وحشی باشکوه بوده است/بھ معنی دارنده توتم بزکوھی این نامھایشان 

15 
 



اینان را ھمچنین می توان بھ معنی  ساراوکنام . بھ معنی قوچ وحشی و قوچ در زبان فارسی محفوظ مانده است تکھ
یعنی  ک -َرئورا می توان از ریشھ ) وچق( راکخود کلمھ فارسی . گرفت) راک -سھی/ساھی( قوچ با شکوهمنسوبین بھ 

 .موجود با شکوه حساب نمود

و خوان  اردشیر بابکانتوتمی سکائیان پارسی دری را در اسطوره ھای فرارکنیز اردوان با  بزکوھی/ قوچ وحشیاین 
ا در این پیدا می کنیم کھ در آنھا قوچ وحشی بھ نشانۀ فّر ایزدی اردشیر و رستم ر رستمدوم ھفتخوان مازندران 

اینکھ . البد این خوان دوم ھفتخوان رستم بھ تأثر از این توتم ساسانیان پدید آمده است. ماجراھای پر خطر یاری می نماید
نسب ساسانیان دری تبار و دارندگان توتم قوچ وحشی بھ سلسلھ کیانیان شاخھ ویشتاسپ ھخامنشی وصل شده است، 

سی  و مصالح سیاسی می تواند این باشد کھ نام معروفترین ھخامنشیان یعنی سوای تعلق این مردم سکایی بھ قبایل پار
فارسی بھرام فره  -در فرھنگ پھلوی ک -کوروشچھ این نام بھ صورت . بوده است قوچ وحشیھم بھ معنی  کوروش

شی شاخ می دانیم کھ در رؤیای دانیال نیز کوروش ھخامنشی بھ صورت قوچ وح.  وشی بھ معنی نوعی قوچ آمده است
 .پیدا شده است کوروشبرای ) صاحب دو شاخ( ذوالقرنینزن ظاھر میشود و از ھمین معنی ھم کھ لقب قرآنی 

حلقھ واسط  )قوچ وحشی/ سکا، شکا، بزکوھیمنسوب بھ (ساسان پس در مجموع معلوم میشود کھ معنی نام توتمی 
قوچ / سوای بزکوھی) ساسا( شاساسانسکریت نام  در. شجره نامھ ساسانیان با کوروش ھخامنشی و ساسانیان بوده است

وحشی بھ معنی آھو و خرگوش ھم ھست کھ دکتر علی مظاھری در جلد دوم کتاب جادۀ ابریشم از این میان معنی 
قوچ  فره ایزدیپارسی بھ عالوۀ  -خرگوش را برای آن در نظر گرفتھ است در حالی کھ معانی نامھای این مردم سکایی

 .دارد) قوچ وحشی/ بزکوھی( ساساار اردشیر بابکان بھ وضوح اشاره بھ ھمین توتم وحشی اسطوره فر

را از ) پاسیانی ھا/سکاھا، منظور آسیانی( سگھامطابق منابع کھن ھندی، ھندوان تنھا از قرن سوم میالدی توانستند این 
در  ساسانیانولی نظر بھ پنج نسل ) 57بارتولد، تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایران، صفحھ (سرزمین ھندوستان بیرون کنند 

اینکھ در اینجا ھندوان  .ھند ساسانیان حدود یک قرن پیش از این اقدام ھندوان است کھ از ھندوستان بھ پارس رسیده اند
/ بزکوھی( سکاو  سگبکار برده اند بھ سبب آن است کھ در واقع ریشۀ  پارسی/ سکاییرا برای این مردم  سگکلمھ 

این دو کلمھ مترادف بوده اند گر چھ کار برد . مشترک می باشد) از خود راندن و دور کردن" (سا" یعنی) قوچ وحشی
بھ جای  سگکلمۀ ) سیستان( سگستاناز ھمین روی ھم ھست کھ بعضی جاھا از جملھ در نام . متفاوتی پیدا کرده اند

 .قرار گرفتھ است) بزکوھی/ شکا، قوچ وحشی( سکا

با آن نسبت خونی نزدیک داشتھ است می توان بھ صورت سانسکریتی  اردشیر بابکانرا کھ  فارس بازرنگینام طایفۀ 
در این . گرفت پرستنده بزکوھی درخشانبھ معنی " ی-رنگ–چ -با"و بھ صورت اوستایی و پھلوی " َرنکو -بھاس"

کھ در چادر ) سکایی( رد نژادکُ ای : " طبری و ابن اثیر میگویند کھ اردوان خطاب بھ اردشیر بابکان نوشتھ است رابطھ
و  ُکرمانجو ُکرد با  بازرنگیالبد در اینجا نام  ".ُکردان پرورده شده ای ترا کھ رخصت داد کھ آن تاج بر سر گذاردی

 .معادل گرفتھ شده است) ھر سھ بھ معنی خانواده دارنده توتم بزکوھی( سکا
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 )۱( مطالب کوتاه و متفرقھ
 

و دو تیرۀ بزرگ ُکرد ن درینام زبا ریشھ و معنی  

) دربیکان( دروپیکیانبزرگ واحد  قوم سکایی و پارسیو دری گرچھ زبان قبایل  زبان دربیکیاحتمال زیادی دارد کھ 
خوانده شده اند، از نظر ریشھ لغوی کامالَ با  دریساسانی ھر دو تحت نام  دریو  دربیکیبوده اند و سرانجام ھم زبان 

در زبان سانسکریت درست  ُکردبھ معنی جست و خیز کننده مطابق با کلمھ دریک چھ کلمۀ بلوچی  ھم مطابق نبوده اند؛
البد از . بوده اند ساسانیانو  ُکردان کردوخی، توتم مشترک نیاکان سکایی بزکوھیبھ ھمین معنی، یادآوری ویژگی 

 ُکرد نژادای : "ساسانی آورده اند بکاناردشیر بااشکانی بھ  اردوان پنجمھمین جاست کھ طبری و ابن اثیر در خطاب 
در واقع فردوسی ھم در رابطھ با ". رخصت داد کھ تاج بر سر گذاردی؟ کھ در چادر ُکردان بزرگ شده ای کھ تو را

چون در . ربط داده است) در واقع بُزان کوھی( توتم بُزانھمین توتم بزکوھی ُکردان کردوخی است کھ نسل ُکردان با 
در عھد ) خانوار دارنده توتم بُزکوھی( ُکرمانجیو ) شمشیر بند( سورانیقابل تذکر است کھ دو گروه  ُکردمورد نام 

را داشتھ اند کھ بھ ) بزکوھی/ دارندۀ توتم حیوان کوھی= داک-کر(کردوخ و ) قداره بند( کیرتیباستان دو نام مشابھ 
را با توجھ بھ اسلحھ شمشیر کوتاه ) بندان یا خنجر بندانیعنی شمشیر( سورانی ھا. یکی شده اند ُکردتدریج تحت نام واحد 

در خبر ھرودوت می توان از ھمین قبیلھ مادی بھ شمار آورد کھ نام خود را بھ کوھستان ) زاکروتی( مادیھای ساگارتی
نموده علیھ داریوش قیام  کرکوک واربیل در سمت  چیتران تخمھ رھبر ساگارتیان غربیمیدانیم کھ . داده اند زاگروس
 .بوده است

 رد و آماردمعنی نام قبایل مَ  

و ) کوھستان زاگروس و کرمان( سمت پارسدر ) آدمکشان( َمرداناز  ُکرداندر تواریخ کھن یونانی در ارتباط با 
) 88چاپ اروپا، صفحھ (سخن گفتھ شده است و مسعودی در کتاب خود التنبیھ واالشراف  دره  سفید رودو  آذربایجان

. سخن می راند) جنگ(حرب بن ) بزکوھی/ جست و خیز کننده ( صعصعھبن ) آدمکش( َمردبن ) بزکوھی( ُکرداز 
بوده باشند ) اسالف سورانی ھا و آماردان و کرمانیھا(قداره بند  ساگارتیانباید ھمان ) آدمکشان( َمردانمنظور از این 

 .از میان ایشان برخاستھ است) نرستم دستان تاریخی ھفتخوان مازندرا(آترادات پیشوای آماردان کھ 

 نام و نشان آماردان و داریان و کادوسیان

غذای آنھا از گوشت حشم شان و : "سمت مازندران و درۀ سفید رود می گوید) آدمکشان( آماردانکنت کورث در باب 
از فالخن بھ . نندغارھایی در کوه میکنند و آنجا با عیال و اطفالشان زندگی میک. نیز از گوشت حیوانات وحشی است

داشتھ و از سالح فالخن استفاده می نموده غارنشینی در اینکھ اینان سنت ." عنوان سالح و زینت سر استفاده می کنند
مردان قداره بند سمت کردستان مشترک بوده اند کھ اینان خود در برخی منابع تحت نام ) غارنشینانِ ( ساگارتیانِ اند، با 

 . ظاھر میشوند) آدمکشان(

در  لولوپیرا داشتھ اند و نامشان بھ صورت  کاسپی ھاباستانی کردستان ھم ھمان البسھ ارخالق  لولوبیاناز آنجائیکھ 
می باشد، لذا می توان نتیجھ گرفت اینان اسالف ھمان مردمی ھستند کھ بعداَ در  ویرانگرزبان سانسکریت بھ معنی 

خوانده شده اند و نیاکان ) آدمکش(مرد و ) خانھ سنگی( تروخاتس، )غارنشین( ساگارتیمنطقھ کردستان تحت نامھای 
 .ھستند) شمشیر بندان( سورانیکردان 

منابع کھن یونانی یعنی دارندگان درخت و چوب و  داریانمطابق ) دارندگان سالح نیزه و چوبدستی( دیلمیاننام اسالف 
مردم مناطق کھ بھ معنی ) النھا -گیھ( گیالنیھاند با نام نیزه ھستند کھ این مفاھیم خود از سوی دیگر ھمچنین ارتباط  دار

 .ھستند جنگلی

کادو یعنی / کاتی(=اوستایی  ئیتیکَ ایشان می توان مرکب گرفت از  سنت سگپرستیرا با توجھ بھ  کادوسیاننام 
صوری از نامشان در  باشند کھ تاتھالذا اینان باید نیای  .)یکی از اشکال واژۀ سگ در زبان ُکردی( َسیو ) دوستدارنده
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توتھ و توت در ُکردی بھ معنی  تھایبھ صور تاتواژۀ چھ اشکالی از  .می باشد منسوبین بھ سگزبان ُکردی بھ معنی 
 .سگ و کلمھ ای برای راندن سگ بھ کار می رود

 موضوع داماد کیاخسار بودن کوروش نیای کوروش

در کوروشنامھ گزنفون )" ھوخشتره( سردار و داماد کیاخسار کوروش"کونیگ باستانشناس آلمانی معتقد است کھ ویلھلم 
فرزند دختری شاه ماد بھ شمار آمده می  کوروش ھخامنشیپس این امر ھم کھ  ". می باشد کوروش نیای کوروشھمانا 

 .تبودن کوروش اشاره نکرده اس آستیاگتواند از اینجا ناشی شده باشد، چھ نابونید در کتیبھ خود بھ نواده دختری 

در شاھنامھ مطابقت دارد چھ  کیخسرو، سردار نوذریاز خاندان توس ھخامنشی با سپھساالر  کوروش نیای کوروش
بھ ) خاندان فرمانروایی جدید(نوذریان ھم از ) ویشتاسپ ھخامنشی(و ویشتاسپ ) آتوسا دختر کوروش( ھوتسدر اوستا 

    .آورده است) پیشترین ھا( فرتریانرا ھرودوت در مقابل خاندان فرمانروایی ماد . شمار رفتھ اند

 مطابقت تپھ گیان نھاوند با اوروای پر چراگاه وندیداد

سکاوند ( سیکایھ آواواتیشکتیبھ بیستون محل کشتھ شدن گائوماتای مغ توسط داریوش و شش تن ھمدستانش،  در
ھمان " ه"بھ " س"ق قاعده تبدیل حرف طبنھاوند از اینجا معلوم میشود کھ . ماد ذکر شده استنیسای در سمت ) نھاوند

 .در سرزمین ماد بوده است) احتماالَ بھ معنی محل پایین آسودن کاروانھا" (نیسای"

 آریارمھاز محلی بھ نام ) نیسا( نیّشاکتیبھ تیگلت پیلسر سوم در این سمت در رابطھ با "جالب است کھ مطابق تاریخ ماد 
بازسازی ) یا ھمان آریااوروا( اوروه-آریان صورت ایرانی آن را بھ صورت اسم برده است کھ ایرانشناسا) آریاروه(

عنوان نیک برای آن از موضوع آفریده اھورامزدا ." مطابقت نموده اند اوروای پر چراگاه وندیدادکرده اند و آن را با 
) یعنی محل گیاھان( یانتپھ گبودن و عنوان آریایی این سرزمین آشکار است و صفت پر چراگاه آن مطابق نام ُکردی 

ولی وندیداد آفت این سرزمین را گناه بد فراوان ذکر کرده است کھ بھ نظر می رسد ھر دو مفھوم پر چراگاه و . است
در اوستا بھ معنی گیاه و چراگاه است و بدین شکل و بھ  اوروراگناه بد فراون آن از معانی لفظی اوروا اخذ شده اند چھ 

بھ معنی بدی و ضدیت گسترده ) ویَ -اور( وَ -اورت بھ معنی زمین و زمین حاصلخیز آمده و در سانسکری اوروصورت 
 .است

پر چراگاه وندیداد توسط ایرانشناسان بھ سادگی رد اوروای با  اوروَ  -آریایا َم رآریامن قبل از این، از موضوع مقابلھ 
 .النھرین مقایسھ می نمودم شده و بھ سھو اوروای وندیداد را با اورفای دور دست در شمال بین

ھیئت ایرانی معنی در شناسایی  امااوستا فرض درستی کرده اند،  اوروایبا آریارَم اما ایرانشناسان گرچھ در مقایسھ 
اَئورَو  حتیکرده اند؛ چھ  اندکی اھمال) علی االصول بھ ایرانی آریائوروَ ( آریارمَ جزء دوم این نام از صورت اکدی 

aurva اورورات مترادف و شکلی از کلمات در سانسکری urvara  و اوروuru  بھ معنی زمین است کھ در اوستا بھ
روبرو ھستیم  اورورا/اَاوروااوروه یا بنابراین در اینجا با خود شکل سانسکریتی . گرفتھ شده است) و علفزار(معنی گیاه 

 .ن را دریافتھ اندبھ تقریب ھمان شکل اوروۀ وندیدادی کھ ایرانشناسان بھ درستی آ یعنی
 

 آیا مازندران بھ معنی سرزمین جنگلی بزرگ نیست؟ 
 

و ) بھ معنی محل دارندگان خوشی(اوستایی  مئذن، )بزرگ دارندگان مقام زن(را با مھ زن داران  مازندرانقبالَ نام 
از این میان نظر اول کھ آن را در سالھای دور مطرح کرده بودم بیشتر در فضای ) درنده بزرگمحل (مزن داران 

 .مجازی پخش شده است

در اوستا کھ ) سرزمین درون بیشھ ھای گسترده(َوئوروبَِرشتی امروز بھ نتیجھ دیگری رسیده ام آن اینکھ سرزمین  
کھ در شمال ایران قرار گرفتھ است بھ ترتیب ) گسترده سرزمین درون چراگاھھای( َوئورَجِرشتیمکانش بھ ھمراه 

سرزمین درون بیشھ ھای (وئووبَِرشتی بر این اساس بھ مطابقت . ھستند" خراسان و گرگان"و " مازندران و گیالن"
حل یعنی م النو  )گیاه(گیا را بھ سادگی می توان از  گیالناز این میان نام . می رسیم مازندران و گیالنبا ) گسترده

می دانیم منابع یونانی در این سمت در مجاورت آذربایجان از . گرفت" منسوب بھ گیاه"را  گیلگیاھان و نام مردم 
ھم ھمین معنی با تأکید بر بزرگی جنگلھای مازندران در مورد . یاد کرده اند) مردم منطقھ درختان( داریانمردمی بھ نام 
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یعنی  )الن، محل(ران  -)درخت(دار  -)بزرگ(مزن می توان مرکب از  را بھ سادگیمازندران آن صادق است؛ چھ نام 
در نام  .است) سرزمین درون بیشھ ھای گسترده(وئووبَِرشتی گرفت کھ مترادف و معادل ھمان " منطقھ جنگلی بزرگ"

 .بھ تلخیص حذف شده است) درخت(محلی مازندران یعنی مازرون تنھا دار 

دو اقلیم از ھفت اقلیم اوستایی ھستند، پنج ) کشور شمال غربی( وئوروبَِرشتیو ) کشور شمال شرقی( وئوروَجِرشتی
سواد (در غرب ) سرزمین سیاه( َسَوھی، )خراسان(در شرق ) سرزمین روشن و سفید(اَِرزھی اقلیم دیگر عبارتند از 

سرزمینی کھ چھارپاپرور ( ویَدَذفشو، )ھندوستان/پاکستان(در جنوب شرقی ) سرزمین چھارپاپرور( َدَذفشوفرَ ، )عراق
 .کھ خود داخل فالت ایران است) سرزمین ارابھ ھای درخشان( ثخونیرَ و سرانجام ) عربستان(در جنوب غربی ) نیست

 معنی گائین گبھ مراغھ و گابھ اصفھان

این . خوانده میشد گائین گبھان من ھمان آتشکده آذرگشنسب قدیمی در شرق شھر مراغھ بود، بقایای آتشکده ای کھ بھ گم 
البد در عھد ساسانی گایین گبھ را . بھ معنی محل زمزمھ سرودھای دینی است َجپھ -گایَننام بھ صورت سانسکریتی 

اما من قبالَ این . ر کتب پھلوی استچھ این عنوان آتشکده آذرگشنسب د ،ھم معنی می کرده اند) کایین گبھ(اسب شاھی 
 :نام را صرفاً با گابھ اصفھان می سنجیدم

استاد پورداود در بحث . آورده بودنداسب را در زبان ارمنی بھ معنی  )اسپدانھ(اصفھان " ِجی"در نوشتھ ای اسم شھر 
و میش اطالق میشده  و شتر اسببھ ھمھ چھارپایان بزرگ و کوچک از جملھ ) گاب(گاو "میگوید درواسپا : گوش
 .شمرد ھاسپدانبنابراین لفظ فارسی گاب در گابھ را نیز می توان اشاره بھ معنی اسب در ." است

 معنی نام قصبۀ تسوج و قبیلۀ ارانی تساودیاتسی

جیده سن) یعنی یک چھارم(ولی این کلمھ را غالباَ با کلمھ پھلوی تسوم . را بھ معنی ناحیھ آورده است تسوجابن حوقل نام 
می توان نام قصبھ ) خوشنودی، شادی و خوشی(و توَش ) دشت و ناحیھ(از میان با توجھ بھ کلمات سانسکریتی ِدَش . اند

ولی  .ناحیھ خوشی و با رفاه معنی نمود یا در شمال دریاچھ ارومیھ را بھ معنی محل آباد واقع در دشت و) تسوگ(تسوج 
روج نیز آورده شده است؛ لذا در مورد نام این شھر می توان اصل را بر طسوج ھیئت ط/از آنجایی کھ برای نام تسوج

 .شماِل ساحل/سوک گذاشت یعنی شھر واقع در سمت باالی-تر

را کھ موسی خورنی مورخ و جغرافی نویس عھد ساسانی یاد کرده است می توان بھ  تساودیاتسینام ارمنی قوم ارانی 
 .می باشد) سروران اسب( بیاتضوح یادآور قبیلھ ترک ارانی این معنی بھ و. معنی خداوندان اسب گرفت

 1490بطلمیوسی سال  ۀدر نقش) پارتاکانھ(نواحی اصفھان 

آبادی بزرگ، (، مس آباتائھ )گابۀ اصفھان؟(، کابان )تیران(، تناگرا )مارشنان(، ماردیسنھ )گلپایگان یا بروجن(ورذان 
اکوه زیمھ، (=، آکسیما )اژیھ(، اوزوآ )بوئین کره(، پوتی کارا )ابیانھ(آبینھ ، )اصفھان(، آسپادانا )سمیرم(، سوارا )میمھ؟

 )یعنی محل وسیع تخلیھ بار، بندر سیراف؟(سرانجام تناگوس آرنھ سوس بندری در کنار خلیج فارس ). کوھپایھ

 کھ محل تصویر کیاخسار و مؤبد ھمراه وی است معنی نام قیزقاپان
". جایی کھ دختر قاپیده است"معنی ترکی عامیانھ و ظاھری آن یعنی . قیزقاپان بھ ظاھر ترکی و در اصل ُکردی است

نام ُکردی دیگر آن یعنی چم . مطمئن ھستم کھ در اساس آن گاس گپان ُکردی نھفتھ بوده است یعنی محل نیایش بزرگان
 .ن بھ معنی اتاق دارای سیما و قواره گرفت-ا ھم میشود در ُکردی در ھیئت چھ مھ َرزارزان ر

بھ معنی دارای دژ ) سور دژ(در واقع سور دش : نام قصبھ سورداش کنار این دخمھ ھم بر خالف ظاھرش ترکی نیست
. نباید قدمت زیادی داشتھ باشندزبان ترکی در این نواحی و افسانھ ھای مبنی بر آن در این منطقھ . نیرومند بوده است

یعنی ) سرزمین زمستانی(کیخسرو گرفتار سرزمین برف و سرما در شاھنامھ در واقع ھمان کیاخسار سرزمین زاموآ 
 .نام باستانی این منطقھ است

 ه آرکادریش پارسمحل و معنی دژ پئیشیا اوادا و کو
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) وه یزداتھ بردیھ و گائوماتھ بردیھ(داریوش در کتیبھ بیستون محلی بھ نام پئیشیا اوادا در پارس را با ھر دو بردیھ 
یاد ) بھ لغت سانسکریت یعنی محل پدیدار شدن پرتو خورشید(مربوط دانستھ و در کنار آن از کوھی بھ نام آرکادریش 

را بھ معنی خانھ و منزل می ) ھووادا(سی باستان لغت پئیشیا را بھ معنی نوشتن و اوادا کنت در دستور پار. کرده است
اما از آنجائیکھ متن آرامی کتیبھ بیستون نام پئیشیا اوادا را با لغت . داند و در مجموع آن را بھ معنی کتابخانھ میگیرد

ن از ریشۀ سانسکریتی پَشیا یعنی دیده بانی کردن گرفت بھ کار برده است، لذا لفظ پئیشیا را در اینجا می توا) قلعھ(برتھ 
نگارنده از دو دھھ پیش معتقدم کھ این محل ھمان آبادۀ . معنی نمود" محلی کھ دیده بانی میشود"و نام پئیشیا اوادا را 

، مربوط بھ محتمالَ از ریشۀ اوستایی ُوئی(کنونی فارس است و کوه آرکادریش ھم ھمان کوه واقع در شمال آن یعنی ول 
 . می باشد) نشان و رمز

 ریشۀ نام ترک
نگارنده با . بوده است) گرگ خاکستری( بوزقورتو نام ترکی ایشان، ) گرگ نجیب( آشینانام مغولی و چینی ترکان، 
بھ معنی گرگ از ) تورک(بر این باورم کھ نام تُرک ) تور کوچک، شغال(ره و تو) وحشی(توجھ بھ کلمات ایرانی تور 

 -ھم بھ ھیئت تورتُرک چون خود واژۀ . بزقورت اطالق شده است/سوی ایرانی زبانان آسیای میانھ بر ھمین مردم آشینا
توری زبان ُکردی را  معانی عصبانی و یلھ واژه  .را می دھد) گرگ(=َک بھ زبانھای قدیم ایرانی معنی موجود وحشی 

توَر . تور در قفقاز نام نوعی بزکوھی اھلی شده است. استاد پورداود اساس معنی تور در جلد اول یسنا قرار داده است
دارنده توتم "بھ معنی ) شکا(تصور من بر این است تور . در سانسکریت بھ معنی با شتاب گریزنده و رمنده است

   .است) دارنده توتم گرگ(بھ غیر از تُرک عنوان سکاھا بوده و آن " بزکوھی

خاندان آشینا بھ یکی از قبایل ساکن در شمال چین کھ از امتزاج " :در وبالگ آشینا در مورد ریشۀ نام آشینا می خوانیم
د، نام در قرن پنجم میالدی قبایل و اردوھایی کھ با اقوام آشینا درھم آمیختن. شود بود، گفتھ می قبایل مختلف بوجود آمده 

 . بر خود نھادند» ترک«

این نکتھ را باید متذکر شد کھ . گفتند می» کیو-تو«نامیدند، بلکھ آنان را  ھای آشینا را بھ این نام نمی چینیان اتباع خان
خوانده شد کھ » تورکیوت«این نام بعدھا از سوی دانشمند فرانسوی بھ صورت . ندارند» ر«چینیان در زبان خود مخرج 

واژهٴ آشینا را برخی بھ معنای گرگ . است ھمراه شده» ر«است کھ با مخرج » کیو-تو«تلفظ درست تر واژهٴ در واقع 
است، در زبان چینی نشانھٴ  آمده» شینو«کھ پیش از » آ«پیشوند . می نامند» شینو«در زبان مغولی گرگ را . اند دانستھ

 ."است گ محترم و نجیب بدین روال واژهٴ آشینو یا آشینا بھ معنی گر. احترام است

مصرم و قَ معنی لفظی قُ   

یعنی آب ) ژرف آب راکد( گومرا با واژۀ ُکردی  قَمو اطراف آن می توان نام  قمنظر بھ فراوانی آب انبارھای قدیمی در 
کھ حدس  را ھم قمصربر این پایھ نام . بوده است محل آب انبارھابھ معنی  َکمندانالبد نام قدیمی قم یعنی . انبار سنجید

در ھفت نامھ ی امرداد نام . میزنند بھ معنی محل چاه و قنات باشد، می توان بھ معنی محل تاالبھا و آب انبارھا گرفت
جالب است کھ این نام را میشود محل چشمھ برتر گرفت و این با مفھوم آب انبار پر آب . قدیمی قم را ترمینکا آورده اند

) چشمھ-خانھ-پناه(کا -مئین-ترمینکا بھ شکل ثرَ  .ھمخوانی دارد )چشمھ با شکوه محل= کا-رئو(قم و ھمچنین نام ری 
 .بیان می کندھمان مفھوم محل آب انبار را می دھد کھ ریشھ ُکردی نام قُم آن را 

 معنی داھھ و داکیا 

ریای مازندران بوده در شرق د قبیلۀ پَرنی قوم داھھبھ قول استرابون از  پارتھای مرده سوزآنجایی کھ گفتھ میشود  از
بھ  پارتو  پَرنیخود نام . اند، لذا نام قوم داھھ را بھ سادگی می توان بھ معنی سانسکریتی آن یعنی مرده سوز گرفت

 .سانسکریت بھ معنی تیرانداز و جنگاور ھستند

ھ قرابت نزدیکی ک(غرب دریای سیاه بھ صورت داسیا در زبان سانسکریت  باستانی در شمال )یداسیا( یداکیااما نام 
این معنی با توجھ بھ سابقھ برده . است) اسالوھا(بھ معنی سرزمین برده ھا ) با زبان سکائیان شمال دریای سیاه داشتھ

 .پروری این ناحیھ از مفھوم گالیایی آن یعنی منطقھ جنوبی منطقی تر بھ نظر می رسد
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 معنی لفظی محتمل زار بالغ، ساوجبالغ و قره بالغ
 

) ساری بُالغ(را نیمھ فارسی و نیمھ ترکی بھ معنی چشمھ زرین  زال بالغیا  زار بالغنام محل باستانی اطراف قم یعنی 
پناھگاه "اک -َورَ - علی القاعده از ریشھ َزرَ  اک-بل-زالیا  اک-بل -زرگرفتھ اند؛ ولی بھ نظر من معنی تمام فارسی 

ک سانسکریت بھ معنی دارای غار و سوراخ ھم -گر چھ احتمال ریشھ بُالغ از ریشھ بیال. بیشتر محتمل است" قدیمی
 .است" پناھگاه قدیمی"ولی چیزی از دور و از نزدیک آن دیده میشود ھمان . جای تأمل دارد

نام ایران ترکی شده نامھای  قره بالغو  ساوجبالغروستاھای از اینجا بھ یک نتیجھ مھمی می رسیم و آن اینکھ شھرھا و 
 .ھستند) اخ، یعنی دژ سترگ-بل-کارا(اک -ور-و کارا) اخ، یعنی دژ محل خراج-بل-ساوج(اک -ور-پھلوی ساوگ

مراغھ غمعنی نام عشیره ُکرد بلباس مھاباد و دلیک لی بال  

 توتمیعنی  بزکوھی آن از مراد و باشد مأخوذ تکھ و نربُز یعنی ُکردی بلمباس از بلباس نام کھ دارد وجود زیادی احتمال
 در تور و کورد و )، شکاکشکا( سکا نامھای خود. بودند کرده مھاجرت ناحیھ بدین مادھا عھد در کھ باشد سکاھایی
قوم ماد  مطابق ھرودوت قبیلھ بزرگی از .ھستند بزکوھی توتم ۀدارند معنی بھ و قفقازی سانسکریت و ایرانی زبانھای

  .بھ معنی پرورش دھنده عسل است بھ ترکی) بالباس( بلباسنام  .را داشتھ است) بوزین، مربوط بھ بُز( بوسیننام 

محل چشمۀ واقع بھ ظاھر بھ ترکی بھ معنی . مراغھ کھ در عھد پھلوی بھ عشرت آباد تغییر یافتھ است دلیک لی بالغنام 
. تھ دره باریک جوار شمالغربی روستا قرار داشت، چنین وضعی داشتچشمھ سابق این روستا کھ . است در سوراخ

چھ درست در ھمین سمت روستا بخشی از . ولی بھ نظر میرسد نامگذاری این روستا بدین نام دلیل دیگری داشتھ است
الب ھنگام جاده قدیمی را روزگاری در عھد کھن سنگ و ساروج ریختھ و در آن گنجی قائم کرده بودند و در پیش از انق

. جاده سازی مراغھ و ھشترود کھ ما شاھد آن بودیم راننده بردزیل بیش از یکماه بھ زحمت توانست آنجا را بکند
سرانجام در انتھای آن محوطھ ساروجی بھ سمت مراغھ اتاقکی ساروجی نسبتاَ بزرگ کشف شده و اشیاء آن توسط 

از اینجا چنین معلوم میشود کھ نامگذاری این روستا بدین نام نھ . راننده بردزیل کھ فراری شده بود، بھ غارت رفتھ بود
در ُکردی  دالوچھبھ خاطر چشمھ آن بلکھ بھ سبب ھمین گنج نھان در ساروج و سنگھای بسیار استوار آن بوده است چھ 

صور استوار محوطۀ محدر نامھای کھن غرب ایران بھ معنی ") اک -بل"یا " اک-ور(" بالغاست و  فرو ھشتھبھ معنی 
بوده است کھ با نام  فروھشتھ محوطۀ استوارپھلوی بھ معنی  دالوچھ بالغبنابراین آن در اصل . بوده است پایدار و

 .جایگزین شده است) محل چشمۀ واقع در سوراخ( دلیک لی بالغترکی 

 )تاتائو(و تغتو ) جغاتی(معنی نامھای جغتو 
و  تو-جوگدر زبان ُکردی بھ صورت  اند، شمرده مغولی نامھایی را آنھا وسھ بھ کھخبر حمدهللا مستوفی  تغتویو  جغتو
بنا بھ نوشتھ مینورسکی، رشیدالدین نام  .را می دھند دارای توان اندک] جوی[و  جوی توانا ،معانی قابل توجھ تو-توک

رود نام جعلی سیمینھ زرینھ رود آورده و فرھنگستان از روی نام زرینھ ] بھ واسطھ رنگ سیالبی آن[را  جغتودیگر 
 .پدید آورده است تغتورود را برای 

می  -کھ در لشکرکشی ھای بیزانسی ھا از آن نام برده شده است -در رابطھ با نام جغتو نام وکیارود متعلق بھ جغتو را 
 .توان از ریشھ َوَز اوستایی و واَج سانسکریتی بھ معنی نیرومند گرفت

 می در خبر سبھ ئوسنام و نشان آتشکده آذرگشنسب قدی

در کتاب نامھای جغرافیایی و ریشھ تاریخی آن در ماد آتروپاتن، تألیف والدیمیر مینورسکی ترجمھ رقیھ بھزادی در 
سبھ ئوس میگوید کھ ھراکلیوس : "کوھپایھ سھند را دارد میگوید آتشکده آذرگشنسبباره آتشکده ای کھ ھمان مختصات 

نخجوان وارد شد و پس از حرکت بھ سوی گنزک از آتروپاتکان، آتشکده بزرگ ، دوین و )ارزروم(از طریق کارین 
 ."نام داشت، ویران کرد) اسب وحشی( ویشنسپرا کھ ) محل نگھبانی، ھرا( ھرات

است کھ ) ھراک، دژ باستانی واقع در جوار روستای ھرق حالیھ شھرستان مراغھ( ھرایاد آور ) ھرا(ھرات در اینجا نام 
آتش آتشکده آن . نامیده میشود) اسب شاھی( کایین گبھنامیده شده، اکنون  آذرگشنسبآن کھ در کتب پھلوی  بقایای آتشکده

 .منتقل ساختھ بودند) تخت سلیمان(شیز /را در اواخر ساسانی بھ گنزک
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 معنی نام قوم افشار
مطلبی از نظر ریشھ نام ایشان جلب توجھ می نماید و آن اینکھ ریشھ ترکی آن بھ ) آوشار( افشارشأ قوم در باب من

 شکاو  شکاکُکردی ھم ھست کھ ریشھ نام شاک بھ معنی قوچ دو سالھ است و این معنی کلمھ  öveçصورت اُوچ 
 .می باشد) ُشکا، سکا(

خود بھ ویژه ھم شده است این معنی  معنیكی بھ معنای چابك و تیزپا ترین فرھنگنامھ ھای تر در قدیمی  اوشاریا  افشار
 .نشانگر بزکوھی و قوچ وحشی است

 ریشۀ نام شھر اسدآباد استان ھمدان

نام می برد کھ آنرا می توان بھ  آدراپاناھمدان تحت نام  اسدآبادایزیدور خاراکسی در کتاب خود ایستگاھھای پارتی از 
 پاد-دا-آثرَ البد مترادف و ھمریشھ این نام بھ صورت  .معنی کرد محل نگھبانی راهبھ معنی  "ناپا -آثرَ "ھیئت اوستایی 

.از تلخیص آن عاید شده است اسدآبادنیز بر آن اطالق میشده است کھ نام ) بر گماشتھ بر نگھبانی راه(  

 معنی نام ایالت ُکرد مافی و نانکلی

: ایلی از ُکردان ھم در عھد صفوی مافی نام داشتھ است". مال من است"ُکردی از ریشھ ماُویھ اوستایی بھ معنی  ماف
از ایلھای کرد است کھ بھ فرمان شاه عباس از کوھستان راوندوز ساوجبالغ مکری ) اِخ ] (َو ک َ. [ نانکلی ومافی "

و » مافی «ع بھ و رجو). 57از جغرافیای سیاسی کیھان ص . (کوچانیده و در ری و شھریار و قزوین سکنی داده شدند
 .جالب است کھ معنی نام این دو ایل معلوم گردد). لغت نامھ دھخدا. "(شود» نانکلی «

بھ معنی ندار و فقیر  مافنگیچھ کلمھ ُکردی . بھ نظر می رسد نام ایل کرد مافی ھم با اموال و حقوق ربط داشتھ است
 و نداری خاطر بھ نھ اند شده خوانده نام بدین شان بگیری مزد و کارگری شغل سبب بھ ھا مافی میکنم فکر حاال. است

 .اند بوده ھم نظامیگری کار در بگیر مزد صورت بھ ھا مافی است ممکن. فقیریشان

است و جالب است کھ این معنی ترکی نام ایل  زنبور پروربا پسوند دارندگی ترکی لی در ُکردی بھ معنی  نانکلینام ایل 
 .ھم است رعسل پرویعنی ) بلباس( بالباس

 نیز بالباس-نانکلی نام. اند سنجیده) ھا امردی( جنگجو مردم معنی بھ پارسی- عیالمی ھای مارافی با را لُر ھای مافی نام
 عسل زنبور معنی بھ ُکردی در) میش کادینھ( میشی کادی چھ است کادیشی یعنی ساسانی عھد ُکرد شورشیان یادآور
 و نام کھ) یا دارندگان موسیقی دمیدنی تنبوریانی( تموریانی بودند کرده ششور تموریان ھمراه بھ کادیشیان. است

 .تسا) نواز موسیقی زازا،( دمبلی نام یادآور نشانشان

 مطابقت آپساخوتی باستانی با صحنھ

از ) کرمانشان( الیپیکتیبھ خود راجع بھ لشکرکشی بھ سمت ماد در سمت  م در.ق 713سارگون دوم آشوری در سال 
دھکده واقع در "در سانسکریت بھ معنی " کِھتی -]س[آپسا"نام برده است کھ آن بھ شکل  آپساخوتیسرزمینی بھ نام 

ژ بھ معنی دژ سنگی د-ان-و سنندج نیز بھ صورت ُکردی ِسنھ) ِسنھ، سینھ(از آنجاییکھ نامھای صحنھ . است]" کوه[سینۀ 
کنونی در شرق استان  صحنھاست، لذا آپساخوتی صرفاَ می تواند ھمان ناحیھ ) یا بھ احتمال کمتر دژ واقع در سینھ کوه(

سی گریزه (سیگریسو کتیبھ جداگانھ بھ صورت  سی سر در اول ھمینیعنی   سنندجقدیمی چھ نام  کرمانشان بوده باشد،
صد بھ صورت ) سی زار، سی گریسو/سی سار( سی چشمھبعداَ مفھوم  .شده است ذکر) بھ ُکردی یعنی سی کاریز

 .نیز درک می شده است) صدخانیھ( چشمھ

و نخجیر و نخجوان) ناخیر(ناخر  ه ھایواژ ۀریش  

بعید است بھ معنی بھ غیر از خران باشد چھ . ریشھ اش معلوم نیست. یشودناخر در ُکردی و آذری بھ گلھ گاوان گفتھ م
ناخر در عربی بھ معنی خوک درنده، االغ و . ریشھ ناُخرد ھم محتمل است. بودند) ناخیر(خران ھم خود جزء ناخر 

زمین دار و ناخ  ناخاری در ارمنی بھ معنی. اسب بھ کار رفتھ است ولی احتمال دارد از زبان دیگری گرفتھ شده باشد
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بر . بھ معنی فارسی آن مرتع و شکارگاه از این ریشھ می نماید ناخردر فرھنگ ُکردی ھھ ژار بھ معنی جای آمده لذا 
چرنده است یعنی حیوانی کھ ھمواره در مراتع زندگی =مرتع و چیر= در معنی بزکوھی از ریشھ نخ نخچیراین پایھ 

بھ معنی محل ) نخچ(از این ریشھ نخ  نخجوانولی بھ نظر نمیرسد نام . وھی استلذا نخجیرگاه بھ معنی محل بزک. میکند
آورده اند کھ ھیئات ) استراحتگاه/محل دارای نیسا(نشوی چھ جغرافی نویسان عرب اسم این شھر را . مرتع بوده باشد

 .ارمنی نام آن نیز گواه آن ھستند
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ایرانی االصل چین است -مان لوشان اشکانی جنگاور ترکروشن قھرمان حماسھ کوراوغلو ھ  
 

Mehdi Fatemi دوستان از یک گردشگر چینی شنیدم کھ در تاریخ چین آمده کھ سرداری اشکانی سلسلھ تانگ چین را از میان میبرد آیا
ضمنا آیا در بررسی تاریخ اشکانی و ساسانی و روابط ایران و چین در آن دوره ھا بھ منابع چینی  .اشکانیان داریم چنین گزارشی در تاریخ

 توجھ شده است یا نھ؟

Javad Mofrad موسی خورنی مورخ ارمنی عھد بالش ساسانی ھم جایی در آمدن اشکانیان بھ ارمنستان می گوید کھ
منابع چینی میگویند کھ سلسلھ تانگ بر اثر قیام دھقانی بزرگی ساقط . حکمرانی داشت) آسیا(ارشک بر یک سوم جھان 

درگیری ھای احزاب و حاکمیت مطلق . ، جامعھ دچار ھرج و مرج بسیاری شد " تانگ " در اواخر حیات سلسلھ : "شد
 .مقامات باعث قیام ھای دھقانی شد

 Baghdād Kavād Sāsānīھفتم و ھشتم میالدیھ، سلسلھ تانگ ھم مال قرن . مداركى از دوره اشكانى در دست نداریم
آن در نامگذارى چینى، مشخصھ مردم ماوراالنھر، . سردار مورد نظر، آن لوشان نام داره. یعنى اوایل دوره اسالمى
اول . بوده» روشن«اكثر دانشمندان توافق دارند كھ آن لوشان، نیمھ سغدى بوده و اسمش ھم . بخصوص سغدى ھاست

د از اختالفاتى با دولت مركزى، طغیان مى كنھ و براى مدتى در شمال شرق و حاكم منطقھ شمال شرق چین بوده و بع
سلسلھ تانگ زیر فشار این شورش، از ھم مى پاشھ، ھرچند كھ حكومت . شمال چین خودش رو امپراتور اعالم مى كنھ

ھ تا دوران مغول سلسلھ تانگ ھم جاش رو مى ده بھ سلسلھ معروف سونگ ك. آن لوشان و پسرش ھم زیاد دوام نمى یاره
 :است ھا بھ بیشتر چین حكومت مى كرده

An Lushan Rebellion  
Tang The content/uploads/2011/12/Tang_Dynasty_circa_700_CE.jpg-http://totallyhistory.com/wp

Dynasty received its greatest blow due to the An Lushan Rebellion (755-763), also known by 
many Chinese as the An-Shi Rebellion. Led by General An Lushan, the devastating effect of 
this rebellion spanned over 3 emperors during its course. It left a lot of deaths as well as 
lasting political effects. The historical facts of this event in China sparked curiosity in people 

all over the world.  
Who was An Lushan? 

An Lushan’s birth origin was a mystery from the beginning. It was believed that he was 
adopted by a Turkish father and a Sogdian mother. Over the course of time, he was able to 
gain favor from the ruling Emperor of China. He was considered a favorite and was given 
gracious rewards in the form of a luxurious house that was given by Emperor Xuanzong. He 

was given an amazing property in 751 which was located in Chang’an. 
 
 Javad Mofradشی می خوانده اند کھ عنوان لوشان ھم بوده است-تا آنجائیکھ یادم می آید چینیان نام اشکانیان را آن. 
 
 Javad Mofradروشن نام اصلی کوراوغلو قھرمان قیام دھقانی بزرگ علیھ خوانین است ،در میان ملل ترک زبان.  
 Baghdād Kavād Sāsānīشاید افسانھ كوراوغلو ربطى داشتھ باشھ بھ آن لوشان. البتھ كھ ترجمھ اش مى شھ روشن .

یكى از فرماندھان بزرگ ارتش . البتھ آن لوشان البتھ اصالً دھقان نبوده كھ برعلیھ بزرگان قیام كنھ. نمى دونم راستش
قیامش ھم بسیار خونینھ و معروفھ كھ حدود یك سوم جمعیت چین در جریان این . و از درباریان سلسلھ تانگ بودهچین 

 .ندوشورش كشتھ مى ش
 Javad Mofradاویکیپدی(اند  شی خوانده-ایران اشکانی و اشکانیان را نیز چینیان انسی یا آن(. 

 ۀرا می توان از ریش) شی -شک، آناَ ( ارشکیعنی ) روشن(لوشان عنوان دیگر  -بسیار قابل توجھ است کھ نام
درخشان  ۀاز اینجا بھ سادگی بھ ریش. گرفت) روشن(و مترادف خود لوشان ) یعنی منور و درخشان( رچکاَ سانسکریتی 

 .پی می بریمیعنی نام نیا و خاندان اشکانیان  رشکاَ و نورانی خود نام 
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 آیا از دیوان مازندران در اساس ببران درندۀ جنگلھای آن مراد نبوده اند؟
 

واژۀ َدوَر را می توان بر گرفتھ ". اَک"و پسوند حالت اسمی " َدورَ "نام مازندرانی ببر مرکب بھ نظر می رسد از  َدوَرک
در فرھنگ لغات اوستایی کلمۀ . گرفت) حملھ کردندویدن و جھیدن و (daw یا َدو   )دریدن(du " دو" از ریشۀ اوستایی

مازندرانی ھا در َدوَرک بنابراین در مجموع از . بھ معنی پریدن و جھیدن و حملھ آوردن ذکر شده است dvarدَور 
 .مجموع  جانور درنده با جھش حملھ آورنده مراد می بوده است

رھنمون میگردد چھ واژۀ  دیوان مازندرانو  ازندرانموجود فراوان خود ببر در مازندران باستان ما را بھ ریشۀ 
است و واژه ھای سانسکریتی  بزرگھمانطور کھ در زبانھای بلوچی و ُکردی باقیمانده است بھ معنی َمَزن اوستایی 

بی شک بھ معنی محل منسوب بھ درندۀ  مازندرانبنابراین نام . بھ معنی دریدن و پاره کردن ھستند" داَرنھ"و " َدرَ "
 .بوده است) ببر(زرگ ب

یعنی دریدن و ریشۀ " دو"از ریشۀ اوستایی ( درندهدر مازندران بھ معنی خدا  و نیز بھ معنی دیو اّما ریشۀ ھای نام 
 -در میان جامھای زرین مارلیک نیز پلنگ بالدار دو سری و شیر. است) یعنی خراب و ویران کردن" دی"سانسکریتی 

بنابراین در مجموع . صویر دوتن از خدایان سیمرغی باستانی مردم شمال ایران بوده استدالی را می بینیم کھ نشانگر ت
می توان چنین نتیجھ گرفت کھ در اساس نام دیوان مازندران ببرھای آنجا و ایزدان شیر وش و  پلنگ وش بالدار باستانی 

 . این دیار نھفتھ است

کیش سگپرستی رواج  کاسپیانبنا بھ گفتۀ والری فالک در میان "در حواشی فصل ھفتم تاریخ ماد دیاکونوف می خوانیم 
البد این از نیازی بر می خواستھ است کھ مردمان این خطھ برای دفاع از خود و احشامشان در مقابل ." داشتھ است

ان با نیز بھ معنی  دارندگان سگ) سپھ روچَ (مازندران اسپروز جالب است کھ نام کوه اساطیری . درندگان داشتھ اند
ھمچنین از اینجاست کھ . ھمراه است) سگسروان(می دانیم کھ در شاھنامھ گاھی نام مازندران با سگساران . شکوه است

مقابل مازندران  مطابق ھمان  اسپروزجالب است کھ کوه . رستم بومی ھفتخوان مازندران، سگیستانی بھ شمار می رود
بوده است کھ بھ تخت ) دال، سیمرغ -محل شیر( سائینی مانر اساس کوھستان البرز است  کھ د تخت سلیمانکوه بلند 

 .  سلیمان تصحیف یافتھ است

قھرمان اوستا بھ معنی در ھم شکننده راھزنان نیز قھرمانی ھای خویش را در کنار  گرشاسپدر این رابطھ گفتنی  
خشثریتی سومین فرمانروا ( کیکاوسعھد در ) پناه دھنده(و پدرش ثریتھ . انجام داده است) مازندران(دریای فراخکرت 

مارکوارت ایرانشناس آلمانی بھ درستی . دریده میشود) ببران(در جنگلھای سمت مازندران توسط سگان وحشی ) ماد
در ھم شکنندۀ (ھمان گرشاسپ اوستا ) یعنی پھلوان ریشھ کن کننده ستمگران(معتقد است کھ رستم ھفتخواِن شاھنامھ 

فرمانروای کادوسیان آورده و ) مخلوق نیرومند( داتامون عنوان کھن این سردار مازندرانی را گزنف. است) راھزنان
دادۀ (آذربرزیِن پیشوای آماردان گفتھ است کھ این نام اصلی وی را بھ نحوی در نام  آتراداتکتسیاس نام اصلی وی را 

سمت آمل و ساری بھ ھمراه رستم تورگیلی در  کتاب آذربرزین نامھ نیز شاھد ھستیم کھ در مازندران در) آتش متعالیِ 
آترادات کوروش را فرزند ] کھ ایرانیان برای ترفیع مقام کوروش[کتسیاس میگوید . است" بھمن] دیوان دژ"[نبرد با 

بر اساس گفتھ پیراشک محقق چک این . می شمردند) جنگاوران، منظور آماردان سمت کادوسیان( پیشوای َمردان
در پای حصار شھر آمل انجام ) دیوان دژ بھمن(ھرمانی خویش را با شکست دادن سپاھیان آشوری قھرمان آماردی ق

مطابق کتیبھ آشوری مورد نظر پیراشک این لشکرکشی در . داده و دولت ماد را برای نخستین بار مستقل نموده بود
صورت گرفتھ بود کھ از شھر فرمانروای شورشی ماد ) کیکاوس( خشثریتیبرای تسلیم  آشوربانیپالآغاز حکومت 

این ھمان واقعھ ای کھ مطابق روایت ملی . مازندران پناه آورده بود شھر آملبھ داخل حصار ) کاشان( کارکاشیخویش 
سقوط می کند و بھ  آمل مازندرانبا عقابان خویش از فراز البرز با شکست مواجھ شده و بھ شھر  کیکاوسآسمان پیمایی 

در می آید تا اینکھ رستم در انتھای ھفتخوان خویش با کشتن دیو سفید، کیکاوس و ) آشوریان(اسارت دیوان مازندران 
موضوع منطبق گردیدن نام دیوان دژ بھمن با دیوان آشوری مھاجم بھ مازندران، . یارانش را از مھلکھ نجات می دھد

 .  اندنشانگر آن است کھ مسلماَ یکی از مآخذ نام دیوان مازندران، آشوریان بوده 
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کیش سگپرستی و محافظت کردن خویش و اموال خویش با سگان در سرتاسر شمال ایران رواج داشتھ است چھ آئلین و 
سپی و  -بھ شکل کا کادوسیو  کاسپیخود نامھای . استرابون از کیش سگپرستی گرگانیان و آلبانیان نیز سخن گفتھ اند

یعنی می توان تصور کرد کھ این دو، نامھای قبیلھ واحد بزرگی . اند َسئیی مترادف با ھم بھ معنی سگپرست بوده -کئیتی
 .  بوده اند
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 سھو دکتر جیوانجی جمشیدجی مودی در باب تعیین محل روستای زادگاھی زرتشت
 

رشید شھمردان جیوانجی جمشید جی مودی رسالۀ علمی بسیار عالمانھ ای در باب زادبوم زرتشت دارد کھ توسط  دکتر
نگارنده کھ خود اھل ھمان نواحیی است کھ . ترجمھ شده و اساسی ترین تحقیقی است کھ در این باب بھ عمل آمده است

این آخرین نتایجی است . در این رسالھ مد نظر است، سی و پنج سالی است کھ در تکمیل و اصالح  نظر وی کوشیده ام
 :کھ بدانھا رسیده ام

سھ شھری در آذربایجان ھستند کھ مطابق مورخین و جغرافی نویسان عھد ) جزنق(گزنا و ) سلیمانتخت ( شیز، ارومیھ
کتب پھلوی در سمت این شھر ھا بھ عنوان زادگاه زرتشت دو روستا، یکی بھ . بھ شمار رفتھ اند زادگاه زرتشتاسالمی 

 پیچ رود دارجھکھ صرفاَ تحت نام واقع در واقع در سمت دریاچھ ارومیھ و دیگری ) ھراگراگ، راغ، اَراک، ( َرکنام 
در جوار شرقی ) محل جنگجویان( جزنقاز میان این شھرھا، شھر ویران شده . کوه سھند نامیده شده است، نام می برند

چھ ظاھراَ نام . نیز نامیده میشده است، بیشتر قابل توجھ است) محل نگھبانی( ھرومو ) شھر تختگاھی(برزه مراغھ کھ 
 .مشتبھ شده است) ھروم می توانست ھرومیھ نیز نامیده شود= کھ نظیر تبدیل روم(ارومیھ ین شھر بوده کھ با ھم ھروم

، در جوار مراغھ واقع بوده و قصر و ویرانھ معبد کھنی در )شھر جنگجویان: جزنق( گگزنمطابق یاقوت حموی شھر 
) معبد اسب شاھی( کائین گبھن خاک شده و معبد آن ویرانھ ھای ای مراغھدر ھشت کیلومتری شرق . آن قرار داشتھ است

 معبد اسب شاھیمی دانیم کھ . باقی است علمداراکنون در این محل روستای کوچکی بھ نام . تا این اواخر باقی بود
بوده است کھ خسرو انوشیروان یا خسرو  سھند، در ھمین حوالی کوھپایھ ھای جنوبی آتشکده آذرگشنسب قدیمعنوان 
 .حمل کرده است) محل جدید آتشکده آذرگشنسب( شیزتش آن را بھ پرویز آ

در این . را ھم باید در ھمین حوالی جستجو کرد دارجھرود پیچ و روستای واقع در  )ھراگ(َرک بنابراین دو روستای 
ا و مادھا کشف واقع است کھ اخیراَ بر فراز تپھ تاقدیسی بلند و ھموار آن دژی از عھد مانناھ ھرقسمت روستایی بھ نام 

 .شده و با حفاریھای غیر مجاز ویران گردیده است

کھ در  غانجیقمُ بوده با روستای  دائیتیکھ خود شاخھ رود دیگری بھ نام  پیچ رود دارجھدر این سمت روستای واقع در 
در واقع چون گرچھ بھ ظاھر یعنی جایگاه مغان ولی . شاخھ موردی چای ھست مطابقت دارد مغانجیق ۀرودخانکنار 
در اوستا بھ معنی سر پیچی کردن در اینجا اشاره بھ  موغاست چون واژۀ  ]رودخانھ[واقع در سر پیچ  جایگاهیعنی 

بکار ) برگشتھ از آیین و دین راست( اَشموغاین واژه موغ در ترکیب اوستایی و پھلوی . پیچیدن مسیر رودخانھ است
در اساس غارھای ( گیرکزمینی از عھد ماننا باقی است کھ غارھای  در کنار این روستا ھم خانھ ھای زیر. رفتھ است

کتاب پھلوی زادسپرم ھست کھ از غار گرگان در محل پرورش  غار گرگاناین غارھا یاد آور . نامیده میشوند) گرگ
ادرش م. می اندازند بھ طور شگفت آمیزی نجات می یابد غار گرگاننوباوه را در  زرتشتچون : "زرتشت خبر می دھد

. در جستجوی کودک چون بھ غار گرگان می رسد، بھ تصور اینکھ او را کشتھ خواھد یافت می بیند زنده و سالم است
بھ ھم بھ پیوندد کودک را بھ دست کسی نخواھم ) ؟( نوترو  رکبعد از این تا زنده ھستم اگر " سپس با خود میگوید 

 ".داد

د وامدار ھمین تحقیقات اساسی وی است، معلوم می نمایند کھ کجاھای این اطالعات کھ نگارنده خود در این باب خو
بدین سمت  ۱۹۲٥سؤال و جوابھای جمشید جی مودی در بارۀ زادبوم زرتشت ایراد داشتھ و وی در سفر خود در سال 

 :ھشت سؤال و جواب وی در جواب سؤال ھفتم و سؤال و جواب ھشتم بھ بیراھھ رفتھ است. بھ نتیجھ نرسیده است

 .اشو زرتشت در کجا متولد شد؟ در خانھ پوروشسپ -۱"

 .خانھ پوروشسپ در کجا است؟ در کنار رود دارجھ -۲

 .رود دارجھ در کجا جاریست؟ شاخھ رود دائیتی است -۳

 .رود دائیتی در کجا جاریست؟ در ایرانویج -٤
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 .ایرانویج در کجاست؟ در آتروپاتکان -٥

 .امروزیآتروپاتکان کجاست؟ آذربایجان  -٦

متولد شد؟ در بخش کوه اسنونت و دریاچھ چئچستھ، رضائیھ ) آذربایجان(اشو زرتشت در کدام بخش آتروپاتکان  -۷
 .امروزی

 ."متولد شده؟ در روستای آموی یا آموئی) رضائیھ(در کدام روستای ارومیھ  -۸

ارومیھ در می آورد و  اَنبیدنشین دکتر جمشیدجی مودی در پی روستای زادگاھی زرتشت سرانجام سر از روستای ُکر
 .مورد نظر خویش می داند آموئیآن را صورتی از 

است و دیگری  کوه سھندبا  اسنونت کوهدلیل انحراف جمشید جی مودی و بھ ھدف درست نرسیدنش در یکی نگرفتن 
عھد اسالمی آن را  کھ بھ معنی دژ محل نگھبانی منطقھ بوده و برخی جغرافی نویسان) ھراگ(واقعی  ھرومنشناختن 

درستتر است یعنی نام ) در واقع آموگان( آموئیگرچھ قرائت وی از مطلب مربوط بھ شھرستان . ھمان ارومیھ دانستھ اند
مراغھ باقی  مغانجیکاست کھ در نام روستای ) آموغ، موغ( آموگقصبھ آمویی علی القاعده تلفظ و قرائتی از ھمان 

رک مفروض در آذربایجان در اینجا نام  )ھراگ(رک و ) آمویی(آموی یکند بین مانده است نھ آن نظری کھ تصور م
چنانکھ در یادداشتھای صادق ھدایت آمده است، گروھی از محققین بر این باورند کھ در : است از قلم افتاده )ھراگ(

افتاده است و بھ تصور  و بنا نھنده آن از قلم )ھرگ(رک ، نام قصبھ )ھراگ(رک و مطلب مربوط  بھ  آموئیاینجا بین 
بھ شمار رفتھ است  زادگاه زرتشتبوده است کھ در این رسالھ ] مفروض در اینجا) [ھراگ( رکاینھا این در واقع قصبھ 

کیلومتری  ۹دژ دفاعی ھمان ناحیھ سمت روستای مغانجیق حدود ) ھراگ، ھرق کنونی( رکولی در واقع . آموئینھ 
پھلوی شھرستانھای ایران نیامده بوده است تا از قلم بیافتد و در عھد ساسانی قصبھ  آنجا بوده است و نام آن در رسالۀ

جیق در /جزء جیک. منظور میشده است) آموگان، مغانجیک حالیھ(زادگاھی زرتشت ھمان قصبھ واقع در پیچ دارجھ 
 .آخر روستاھای آذربایجان از ھمان ریشۀ کردی جیگھ بھ معنی جای است

را در سمت آذربایجان از کتاب ) آموگ، موغ(مودی در رسالۀ خویش مطلب مربوط بھ  آموئی جیوانجی جمشید جی 
بنا کرد و زرتشت ) زندک پرمرگ(شھرستان آموئی یک جادوگر ویرانی آور : " پھلوی شھرستانھای چنین آورده است

   .ترجمھ احمد تفضلی نیز از این فقره، ھمین است ".سپیتمان از آن شھر بود

را ) تبرستان(شھرستان آموی : " ق ھدایت در ترجمۀ خویش از این کتاب پھلوی آن را چنین بیان کرده استولی صاد
تورج دریایی ھم بھ پیروی از ". زرتشت پسر سپیتامان از آن شھر بود. را ساخت...شھرستان. زندیق مرگبار بساخت

 .است صادق ھدایت، آموی را ھمان آمل گمان نموده و از راه صواب دور شده
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 و مؤبد مھرپرستی مطابقت دقوقی اساطیری با ایزد مھر
 

نموده ولی سرانجام بھ آن ) کیخسرو، ھوخشتره(قبالَ دو سھ بار تالش ناموفقی در مقایسھ دقوقی با زرتشت و کی آخسار 
، یک مؤبد د ابن ابی المضاد دقوقیعبدالمنعم مّحماالن بعد از سالھا پشت سر چھرۀ اساطیری . نظریات متقاعد نشده بودم

 :آیین مھرپرستی سمت کردستان و خود ایزد مھر را می بینم

ابتدا معرفی دقوقی و کراماتش را از نوشتۀ محمد جعفر مصفا می آوریم و بعد بھ مقابلۀ دقوقی با مؤبد آیین مھری و ایزد 
 :مھر می پردازیم

 و كراماتش یدقوق ۀقص"

  May 1999 (،   www.mossaffa.com 26، 1378ابرار، پنج خرداد  ۀروزنام(  محمد جعفر مصفا

 
 یخودشناس یو مبان یاز موضوعات مھم و قابل بحث موالنا در قالب قصھ است كھ از لحاظ فلسف یكی "یدقوق"داستان 

 .انسان ھمواره تازه و موضوع روز بشر است یر و سلوك معنویو س

 یاق ھمھ جا بھ جستجویاست كھ ظاھراً با اشت ییعارف باتقوا یدقوق: میكن یم ن داستان را نقلیاز ا یا ابتدا خالصھ
ھفت شمع فروزان را . شود یز روبرو میانگ العاده و شگفت خارق یا ا با منظرهیك روز در ساحل دری. قت استیحق
ھا بھ  آنگاه شمع. شد ك شمعیل بھ یند كھ ھفت شمع تبدیب یدر ھمان حال م. رود یند كھ شعلھء آنھا بھ آسمان میب یم

. ان شدینما یدرخت ك از مردان بھ صورت تك یند كھ ھر یب یرود، م یتر م شیپ یدرآمدند، كم یصورت ھفت مرد نوران
ند كھ یب یآنگاه م. بعد باز بھ ھفت درخت یا ك درخت مبدل شد؛ و لحظھیند ھفت درخت بھ یب یرود و م یباز ھم جلوتر م

. ز دارندیام و ركوع و سجود نیرسد كھ درختان استعداد ق یبھ نظرش م. عت برپا دارندخواھند نماز جما یدرختان م
 یدقوق. كند یرود و بھ آنھا سالم م یك مینزد. شوند یم یل بھ ھفت مرد نورانیند كھ باز آن ھفت درخت تبدیب یسپس م

م؛ و یبھ جماعت اقامھ كن یم تا با تو نمازیو گفتند ما دوست دار. د جواب سالمم را دادند و مرا بھ نام صدا كردندیگو یم
 .، و من قبول كردمیستیتو بھ امامت ما با

نشستگان را  یاد كشتیون و فریسخت است و ش یشود كھ گرفتار طوفان یم یا یمتوجھ كشت ینماز دقوق یدر اثنا
بھ سالمت بھ ساحل  یاھل كشتشود و  یاو مورد اجابت واقع م یدعا. كند ینجات آنھادعا م یترحم برا یاز رو. شنود یم
 .ابدی یان میز پایدر ھمان موقع نماز آنھا ن. رسند یم

بود كھ  ین كیا: پرسند یگر میكدیان است و از یدر جر یین نجات یافتگان نجوایشود كھ ب یمتوجھ م یان نماز دقوقیدر پا
. بود ید دعا كار دقوقیگو یجات یافتگان ماز ن یكیعاقبت . ند من كھ دعا نكردمیگو یھمھ آنھا م. كرد یدر كار حق فضول

بھ آسمان رفتھ  یجملگ ییست؛ و گویكس پشت سر او ن چیند ھیب یگرداند و م یسر بھ عقب برم ین مطلب دقوقیدن ایبا شن
 .بودند

 ".افتھ استیھنوز آنھا را ن یر و سفر است؛ ولیافتن آنان ھمھ جا در سی یبعد از آن واقعھ، در آرزو یدقوق

 :ھ می نمائیممھرپرست مقابلمؤبد نام و نشان دقوقی و با مھر و جا در این

دقوقی با ھفت شمعش می تواند اشاره بھ ایزد مھر باشد کھ در سنتش ھفت منصب برای سیر و سلوک و رسیدن بھ پیش 
 .ایزدی کھ یاور مردم بوده است. ایزد مھر وجود داشتھ است

 :دادرسی و یاوری ایزد مھر می خوانیم در اوستا فقره پنجم مھر یشت در باره مقام

 بھ یاری ما آید     بشود کھ او برای گشایش کار ما آید) ایزد مھر(بشود کھ او 

 بشود کھ او برای دستگیری ما آید          بشود کھ او برای دلسوزی ما آید
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 بشود کھ او برای چاره ما آید              بشود کھ او برای پیروزی ما آید

 کھ او برای سعادت ما آید            بشود کھ او برای دادگری ما آیدبشود 

این یشت ھمچنین از ھشت یاور ایزد مھر سخن رفتھ است کھ برای حمایت مردم در باالی برجھای باالی  45در فقره 
تم بھ خود ایزد می دانیم کھ سرانجام ھفت مرحلھ سیر و سلوک پیروان آیین مھری نیز در مقام ھش .کوھھا  نشستھ اند

 .مھر می رسیده است

مھری دین داغ (یا سرور گداختھ ) خورشید( کی بوده است یعنی سرور گدازنده-بر این اساس دقوقی در اساس داغو
دقوقی و ھفت . است )خورشید(اتھَر َ در سانسکریت بھ معنی آتش بزرگ  -نام ایزد مھر ھم بھ صورت َمھ. )نشان شده

سرور ( از آنجاییکھ ملک طاووس. لک طاووس ھفت خدای یزیدی مربوط بھ وی ھمخوانی دارندشمع پیشگاه دقوقی با م
و یزیدی و شیطان پرست از معنی اوستایی و ُکردی عناوین با شیطان مقابلھ شده است، لذا بھ نظر می رسد  )زیبا

گی خدای آتش و خورشید یزیدیان این مفھوم ویژ .عاید شده است) درخشانسوزان و پرستنده خدای (دی  -یَزَ سانسکریتی 
 .آن می رساند) ایزدی(بھتر از معنی خدا و خداپرسِت ) شیطانپرستان(

اّما معنی اصلی نام دقوقی چیست؟ ریشھ این نام در عربی بھ معنی کوبنده و شکننده یعنی یکی از ویژگی ھای ایزد مھر 
یکی از القاب ایزد مھر است  پشتیبان و یاور ونجی کی در ُکردی بھ معنی سرور میانی و میا-آن بھ صورت داگو. است

باز آن در معنی ُکردی اش یعنی شخص منسوب بھ شادابی نشانگر ایزد مھر، ایزد مھر و شادی و نشاط است و  در 
عنوان ابی مضاِد . معنی سرور داغ شده یادآور نشان مھر، مھرپرستان است کھ بر پیشانی مھری دینان داغ میشده است

ولی نام دقوقی . دقوقی ھم یاد آور نام و نشان و سنت شیطان پرستی و یزید دوستی یزیدیان است) خالفت و ضدیتپدر م(
بر . مترادف نامھای ایزدان اسالوی نور و خورشید یعنی یاریلو و داژبوگ است) کی-داغو( در معنی سرور گدازنده

. دارای منشأ سکایی بوده استھمچنین مھر یاریگر  می توان تصور کرد کھ چنین تصویری از ایزدپایھ برداشت دوم 
 .کھ ھم در کردستان و ھم در سرزمین اسالوھا حضور داشتھ اند سکائیانی
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با الھھ برھنھ در چنگال شھباز کھ دو جنگجوی تبردار دستار بند و (تفسیر تصاویر بشقاب ساسانی 
 ).کمانگیر در پای آنھا بھ نبرد مشغول ھستند

 
Yadollah Rezvani 

چنانچھ برداشت درست یا نادرستی باشد، بھ دید شما، جایگاه شھباز در . میدانند" آناھیتا"گروھی از کارشناسان، بانوی این نگاره را 
 روزگار ساسانی و اسطوره ھای آن روزگار چیست؟

 

  
 
 Yadollah Rezvani طراحی باال برعکس نگاره . بشقاب در موزه آرمیتاژ در سنت پیترزبورگ نگھداری میشوداین

 !!روی خود بشقاب است
 Javad Mofradالبد اسطوره ای داشتھ . این شھباز و زن نگھداشتھ شده در چنگالھایش زن و شوھر بھ نظر می رسند

 .است
Yadollah Rezvani،Javad Mofrad  کھ بالھایش گشوده نیست و نباید در حال (اگر پرنده را در حال پرواز بدانیم

دو . ھ یکی از آنھا تبر بھ دست دارد و دیگری کمانی را کشیده، دو مرد برھنھ ھم روی زمین ھستند ک)پرواز باشد
اگر بخواھیم در باره یک تصویر انگاره ای بگوییم بھ گمانم بھتر است ھمھ . درخت ھم در دو سوی کارزار دیده میشوند

پرنده ھای کناره  بھ نظر شما با انگاره ای کھ آورده اید، مردان و درخت و گل و. اجزا و ارتباط انھا را با ھم ببینیم
 بشقاب چھ جایگاھی دارند؟

 Javad Mofradشاید اشاره بھ یکی از . لخت بودن زن و تبردار و کمانگر و وجود گل حکایت از داستان عاشقانھ دارد
االن اسم شان را بھ یاد . مختصری بدانھا شده است داستانھای عاشقانھ عھد ساسانیان باشد کھ در عھد اسالمی اشاره

ولی در آن شرح . در یکی از آنھا از دو جنگاور و عشق شان بھ یک بانو سخن بھ میان آمده است. دنبالش میگردم. ندارم
  .مختصر از شھباز سخن نرفتھ است
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 Javad Mofradاست کھ با زنی جادوگر بھ نام مریھ مربوط بوده اند، ُخرین " شروین و ُخرین"ن بزمی مد نظرم داستا
شروین، : یادداشتھایی کھ در این باب بر روی نت موجود است، از این قرار است. کمانگر و شروین دستار بر سر است

ني بود كھ در زمان یكي از شاھان ساساني ، از سرداران ایرا)دشتبي(از اھالي قزوین ) نریمان: شاید(فرزند برمیان 
یزدگرد پدر یزدگرد اول بھ روایت حمزه اصفھاني و مجمل التواریخ، یا شاپور دوم ساساني بھ روایت حمدهللا مستوفي، (

پادشاه روم از او خواست كھ كسي را بھ . مي زیست) یا انوشیروان بھ روایت دینوري و سیرالملوك و نھایھ االرب
شروین بدین سمت مأمور گردید و رھسپار روم شد و پس از بیست سال، بھ فرمان شاه . ند صغیرش بگماردقیمومت فرز

شروین «نویسندگان دوران اسالمي بھ داستان ) 13.(ایران، مملكت روم را بھ شاھزاده رومي سپرد و بھ ایران بازگشت
سواركار «شروین خوانده و او را با صفات ) ملوك(=دینوري خرین را بنده . اشاره كرده اند) یا خورین(» و خرین

ذكر » شیر شجاع و دالور و دلیر«در شعري عربي شروین و خرین با صفات . توصیف كرده است» جوانمرد و دلیر
تازان در حالي كھ «و خرین » دستار بر سر، نشستھ«شده اند و در شعري دیگر، در شرح تصویري بر دیوار، شروین 

اندر «: در مجمل التواریخ آمده است) 14.(توصیف شده است» با و زبان بستھ اي را نشانھ گرفتھبا تیري بچھ حیوان زی
عھد یزدجرد بن ھرمز، قصھ شروین و خورین بوده است، و آن كھ روم خوانند، نھ روم بوده است و شنیده ام روم را 

است، آنجا كھ اكنون طاق گرا خوانند و داشتھ ) فاصلھ(=كھ خورین او را بكشت، راه ... حلوان خوانده اند و آن تا
شروین را آن زن جادو دوست گرفت كھ مریھ خوانندش و او را مدتي ببست، چنان كھ در قصھ گویند و خداي داند 

از سوي دیگر . از این روایات معلوم مي شود كھ داستان شروین از زمره رمانھاي تاریخي بوده است» .كیفیت آن
از این رو، مي توان تصور كرد كھ این داستان . آورده است» ویس و رامین«را ھم تراز داستان شروین » ابونواس«

نام شروین در «: این تصور را روایت حمدهللا مستوفي نیز تأیید مي كند كھ مي نویسد. داراي حوادث عاشقانھ نیز بود
مزه اصفھاني در شرح شروین كھ در ح» .كتابي است در عشق نامھ او، شروینیان خوانند. بسیار است) 15(اشعار پھلوي

 .بوده كھ آن را با آواز مي خوانده اند) احدوثھ(=آمده، مي نویسد كھ داستاني » فارسیات ابونواس«یكي از 
 Yadollah Rezvaniاال دیدگاه خودتان چیست؟ح. سپاس فراوان جناب مفرد 
 Javad Mofrad ھمان تبردار (حال تصورم این است کھ خانم سوار بر عقاب ھمان مریھ جادوگر، شروین دستبی

این سھ ویژگی تصویر یکجا با توصیفات داستان بزمی معروف عھد ساسانی . و ُخرین ھمان کمانگر است) دستار بند
 .ھمخوانی دارند" ُخرین شروین و"یعنی 

 Yadollah Rezvani خوب تکلیف شھباز چیھ؟ چرابانو برھنھ است؟ چرا مردان برھنھ ھستند؟ آن چیزھایی کھ دست
  بانو ھستید چھ معنایی دارند؟

 Yadollah Rezvani،@  Javad Mofrad جناب مفرد، بھ نظر شما نماد عقابی کھ در جام حسنلو بانویی را در بر
برخی . وریھ میداننددارد میتواند در پیوند با نگاره ساسانی باشد؟ البتھ میدانید کھ برخی آنرا در پیوند با اسطوره ای در س

 .... در پیوند با
 Javad Mofradسوری  -من از آن اسطوره سوریھ ای مورد نظر اطالعی ندارم، ولی نام مریھ با ِمیّرا الھھ فنیقی

رار کرده و بھ شکل درخت میرھھ در آمده و فرمانروای آن دیار نزدیکی نموده و از دست وی ف-شباھت دارد کھ با ایزد
" شروین و ُخرین"اسطوره . شباھت دارند) قدیسھ بھ زبان آرامی(نامھای مریھ و میّرا با ماریا . آدونی را متولد شده بود

شھباز این بشقاب می تواند آّشور . ھم مکانش نواحی حوالی بین النھرین و ھالل خضیب در بین ایران و روم است
جالب است کھ آّشور در مقام خدای باد ھمسر ایشتار نینوا . بوده باشد کھ سمبلش عقاب است) ملی آشوریانخدای (
جادوگر مریھ /بر این پایھ خدای عقاب شکل این بشقاب ھمان آّشور شوھر الھھ . است) مقدس، بانوی سیاره ناھید/باکره(

 مطابق آشور ویرانگران ،کیاکسار و نبوپلسر با رتیبت بھ تاریخی نظر از ُخرین و شروین اساس این بر .بوده است
 .میگردند
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 سھ مقولھ در جغرافیای تاریخی کھن ایران
 

 تفحصی در ریشھ نامھای قره چورلو و قره قُزلو

واژۀ چور ُکردی و چول فارسی بھ معنی آلت تناسلی مردانھ نشانگر آن است کھ قبرستان معروف آلتھای تناسلی بزرگ 
بنا بھ . سمت ترکمن صحرا یادگار ترکان چول است کھ در عھد ساسانیان در ناحیھ گرگان سکونت یافتھ بودندمردانۀ 

سفرنامھ ابن فضالن قبایلی از ترکان شمال دریای خزر چول پرست بودند و نشانھ ای از آن را گردن آویز خود می 
یعنی در . بوده است) خارا(در این رابطھ بھ سترگ  بھ ظاھر بھ معنی سیاه ولی در واقع) کارا(اما جزء قره . نمودند

بھ نظر می رسد نام قره قُزلو نیز صورت دیگری از . مجموع نام قره چورلو بھ معنی منسوببن بھ چول بزرگ بوده است
تلفظ درست نام خانوادگی شناختھ شده . ، جایگزین چول گردیده است)بیضھ( قُزھمین نام قره چورلو باشد کھ در آن 

 .رانی قره گوزلوھا ھم ھمین قره قُزلو است کھ آن بدین ھیئت در نام قصبھ ای در سمت میاندوآب حفظ شده استای

 تفحصی در ریشھ نامھای قره باغ و قره داغ

در نام قره داغ و قره باغ در دو سوی رود ارس را بھ معنی خارا و سترگ گرفتھ و آنھا را بھ ) کارا(گروھی کلمھ قره 
نام کھن اورھیستانای قراباغ ھمین نظر را بھ صورت محل ثروت و دارایی . رگ و باغ سترگ آورده اندمعنی کوه ست

 -)بزرگ، گسترده(چھ نام کھن اورھیستانا را بھ سادگی می توان ترکیبی از اورو . اصالح می کند) بَغ -خارا(بزرگ 
دارد و در عھد اصطخری شکل پھلوی آن بھ صورت نام قره داغ ھم قدمت باستانی . گرفت) محل(استانھ  -)دارایی(ھََو 
چھ جزء داگ از ریشۀ اوستایی . بیان شده است" سرزمین واقع در میان کوھستان"یعنی ) داگ -جھ -َگرَ (جھ داغ   هقر

این نام در فرایند جایگزینی زبان پھلوی . آن در ُکردی بھ معنی داده و بخشیده و نیز بھ معنی میان و وسط است
 .ن با ترکی آذری مبدل بھ قره داغ شده استآذربایجا

 خوارزم نام تفحصی در معنی 

 خواربا توجھ بھ ترکیب آن جزء اول ) خوارزمیش، خوراسمی(خوارزم در این رابطھ تصور من این است کھ در نام  
لکھ باستانی آن دیار چھ این معنی با عنوان م. بوده است) زیَم، ِزمستان( اوستاییزم و جزء دوم ) آسیب زننده(اوستایی 

قاتل ) سرمای زننده و کشنده= ایس -َرم -سمی(سمیرامیس یا ھمان ) بسیار آسیب رساننده= ریش -تومھ(تومیریس یعنی 
آسیب ( زرینیا/ زارینو  سمیرامیسو  تومیریسدر واقع . در خبر موسی خورنی ھمخوانی دارد) نجیب، ایرج(= آرا

در نواحی سردسیر شمالی بوده کھ در عھد ) ماساگت -سئورومات( آمازوندرساالر عناوین ملکھ ھای قبایل ما) رساننده
. ملکھ باستانی و اساطیری آشور نیز تبار شمالی داشتھ است سمیرامیسچھ بھ قول کتسیاس . باستان شھره آفاق بوده اند

و ) برندۀ ثروت، کیاخسار( رسآستی بابھ عنوان ملکھ اساطیری سکاھا در دو جا یکی در رابطھ با  زرینیا/ زاریننام 
 .ذکر گردیده است) سرودخوان نیرومند( ستریانگایوسدیگری در رابطھ با داستان غنایی 

را دو باره از لغات اوستایی و سانسکریت  خراسانو  مرگیانھو  خوارزمو  تومیریساالن کھ بعد از مدتی واژه ھای 
کتسیاس ھم میگوید اوس، -تومر(ارای نیزه و زوبین نیرومند مورد بررسی قرار میدھم آنھا را بھ ترتیب بھ معنی د

-راس-خو(، محل افسار خوب اسب، محل راه و محل راھھای خوب )کوروش بھ زخم نیزه در سمت خوارزم در گذشت
سرزمین راه (و خونیرث ) سرزمین گذرگاه و راه(و پارت ) ان-راس-در ھیئت خو(بدین ترتیب خوراسان . می یابم )ان

 .با ھم مترادف خواھند بود )درخشان

یاَم در ( یَمھو ) پھلوان راه( تھمورثو ) بھ اوستایی و سانسکریت یعنی پھلوان سرزمین راه( تخموروپھنامھای اوستایی 
/ ان -سار-خو( خراسانبھ وضوح ارتباط این نامھای اوستایی را با نامھای ) سانسکریت بھ معنی منسوب بھ راه و ارابھ

 وئجھ ائیرینھبر این اساس . عھد باستان نشان میدھد) ارابھ ھای خوبراھھا یا محل دارای  یعنیان، -رس-خو
سرزمین ارابھ در اوستایی و سانسکریت بھ معنی  ائیرینھ وییَجھسردسیری ھم در واقع ھمین خراسان شمالی بوده چھ 

در سانسکریت بھ  iryayAna ایریَیانھھم بھ صورت ائیرینھ خود واژۀ . بوده است) ، میثرهارابھ ایزد خورشید( مقدس
 .است]" شریف و مقدس[ارابۀ "معنی 
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 )کورلوش(معنی عیالمی و ایرانی نام کوروش 
 

" ل"چھ حرف . است وروشک، نام کورلوش بھ وضوح یادآور نام کورلوشپسر  ھوتران -کیدین در نام پادشاه عیالمی 
. چیست کورلوشبر این پایھ باید دید ریشھ و معنی نام عیالمی . بوده است" ر"در زبان پارسیان و مادھا قابل تبدیل بھ 

ولی بھ یاری زبانھای بومی بلوچی و ُکردی برای آن وجھ . از زبان عیالمی لغت نامھ جامع و منسجمی در دست ندارم
 سیالبکلمھ کورو بلوچی بھ معنی دنیا و جھان و کلمھ ُکردی لوش بھ معنی : ست می آیداشتقاق و معنی مناسبی بد

چھ این مفھوم . گرفت جھانگیر وبزرگ سیالب یعنی در مجموع می توان این نام را بھ معنی . است بلعندهو ] لوشاو[
سیالبی می ده اش را بھ صورت خواب آستیاگ از دخترش، ماندانای باردار بھ کوروش نیز ھست کھ ضمن آن نوادۀ نازا

 .بیند کھ جھان را در خود غرق می کند
را ھم  ثَراِتئونھیعنی ) کوروش( فریدونبھ احتمال بسیار زیاد این معنی عیالمی این نام نیز بوده است چھ لقب اوستایی 

را بھ  کوروشنو نام  در عیالمیکور زاُدک بر پایھ جزء . گرفت رود جھانیبھ معنی  یئونھ–ثَراُتھ میشود بھ صورت 
از این ریشھ باشد، در این صورت لقب اوستایی وی  کوروشاگر نام . آورده است مراقبت کننده وپرستاری کننده معنی 
و  رود بزرگ بلعندهمفھوم اولی یعنی  کوروشولی اسطوره پیدایی . بوده باشد پناه دھندهباید بھ معنی  ثَراِتئونھیعنی 

. آمده است ساحل رودخانھ و دریابھ معنی  کولھدر سانسکریت بھ صورت  ُکرنام . می نمایدرا گواھی ) ُکر=( سیالبی
پھلوی  کوروشکبا  ذوالقرنیننام کوروش ھمچنین نظر بھ مطابقت آن با . دارد رود بزرگیعنی آن در مجموع اشاره بھ 

 .مطابق گرفت میشده است قوچ وحشیبھ معنی 
را در حماسھ ھای  سلیمان وداود رد پای تاریخ واقعی اساطیر توراتی مربوط بھ نگارنده در تحقیقات سالھای گذشتھ 

امروز بھ نتایج جدیدی در این . دریافتھ بودم) فریدون( کوروش سومو ) سپھساالر کیاخسار( کوروش دوممربوط بھ 
مرد مانند ( مان-ی-سیل در اساس از ریشھ ایرانی و سانسکریتی داود وسلیمان آن این است کھ نامھای . باب رسیده ام

یعنی چشمۀ = اوس -توَ ( توسیعنی  کوروش دومچھ لقب اوستایی . ریشھ گرفتھ اند) آب تند جاری( دھاویتھو ) سیالب
کھ در آن ماندانا برای  کوروشی باردار بھ مانداناو نیز موضوع خواب آستیاگ در باره  سپھساالر کیخسرو )نیرومند
در ( مادر سلیمانلذا اطالق نام . بھ راه می اندازد، گواه صادق این نظر ھستند یسیالب عظیم، کوروش سومزایمان 

 .اصالت دارد پاسارگاددر  کوروشبھ مقبره ) مزار سلیمان/ واقع ماذارسلیمان

 وجھ اشتقاق نامھای کوروش و داریوش بر اساس اساطیر مربوط بدانھا

چندان آب رفت کھ ھمدان و  مانداناواب دید کھ از دختر او شبی در خ آستیاگ: "گویدکوروش در باره پیدایی ھرودوت 
کول سانسکریت، یعنی رودخانھ بزرگ و ( کوراین گفتھ نشانگر آن است کھ نام کوروش مرکب از ". تمام آسیا غرق شد

شخص "در مجموع یعنی  ".شخص سیالب مانند"در مجموع یعنی . گرفتھ میشده است) َوش، مانند( اوشو ) سیالبی
بھ دخمھ کوروش اصالت دارد و آن در واقع ) مزار سلیمان(چنانکھ اشاره شد اطالق نام مادرسلیمان ". ب مانندسیال

 .بوده است مرد صلح مزاریا ) مزار مرد مانند سیالب( "سیالومانمزار "

بر  اثر " : می گوید گائوماتھ بردیھ، ھرودوت در شرح قصد حملھ داریوش و شش تن ھمراھان بھ داریوشدر باب نام 
در آسمان دو جفت کرکس را دنبال  قوشدر این حال ھم قسم ھا دیدند کھ ھفت جفت . اختالف، مشاجره ای تولید شد
بر این اساس نام ". پس از این منظره ھر ھفت نفر متحد شده، بھ طرف قصر روانھ شدند. کرده و پرھای آنھا را می کنند

 ).َوش، مانند( َووشو ) عقاب= دال( ریھدامرکب است ) َووش -داریَ در اصل (داریوش 

در ماورای سیحون : "چون ھرودوت گوید. ظاھر شده است عقابینیز بھ صورت  شوکوردر خواب  داریوشدر واقع 
در دو شانھ اش پرھایی دارد کھ با یکی آسیا را پوشیده ) ویشتاسپ( ھیستاسپکوروش شب در خواب دید کھ پسر ارشد 

داریوش چون بھ سن بیست . می نامیدندداریوش ھخامنشی بود و پسر او را آرشام یستاسپ پسر ھ. و با دیگری اروپا را
کوروش بیدار شد و پس از تفکر چون خواب را با . سالگی نرسیده بود و بھ کار جنگ نمی آمد، در پارس مانده بود

کنکاشی دارد، من ثابت می کنم  ھیستاسپ، پسر تو بر ضد من: معنی می دید، ھیستاسپ را در خلوت طلبیده  بدو گفت
 ..."کھ این اطالع من صحیح است
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 بررسی نام و نشان کنونی و باستانی سھ گروه بزرگ ُکردان
 

در اخبار کتیبھ ھای آشوری مربوط بھ قیام مادھا و خبر ھرودوت و کتیبھ بیستون در قرن ھفتم و ششم پیش از میالد در 
اسم برده شده است کھ در ) اسگرتی( ساگارتیو  سکایی، کیمریو جنگاور  سمت مناطق ُکردنشین از سھ قبیلھ بزرگ

کھ اقوام بومی کھن کوتی،  ھستندگورانھا و  ُکرمانج ھا، سورانی ھااینجا نشان می دھیم آنان بھ ترتیب اسالف اصلی 
 : لولوبی، ھوری و کاسی را در خود حل نموده اند

شانزدھمین جا و " :می خوانیم) ارنگ(در باره رود رنگھا  وندیدادد اول در فرگر: انکیمریبا  ُکردان سورانیمطابقت 
 دجلھیعنی سرزمین کنار امواج یا سر چشمھ رود سیالبی  اوپھ اوذئشو رنگھامسکن قبیلھ ای کھ اھورامزدا بیافرید 

 ."در آنجا مسلط نمود را تئوژیھاھریمن در آنجا زمستان دیو داده پدید آورد و . ساکنین آنجا سر و بزرگ ندارند. است

سر و کار داریم کھ  فراتدر سرچشمھ شمالی  درسیمناحیھ کوھھای  توژیکرد قبیلھ کُ با  تئوژیھبی تردید با قوم در اینجا 
تا  ایشانکرد و کردستان  در کتابنیکیتین . وو مطابق نوشتھ  تا قرن پیش قدرت نظامی مھمی بھ شمار می رفتھ اند

معلوم . می توانستند سی تا چھل ھزار مرد جنگی خود را برای نبرد مسلح کنندمستقل بودند  مسالھای پنجاه قرن نوزدھ
بوده  و آن بھ مردم ُکرد سرچشمھ ھای رودھای دجلھ و ُکرد در گذشتھ ھای دور نامی معادل ) تئوژیھ( توژیکمیشود 

در زبان  توژیکن کاستھ شده است چھ واژۀ فرات اطالق میشده است ولی بعد ھا بھ تدریج از دامنھ کاربرد این نام دیری
اک، کردوک، -داک یا کارد-کر( کرداکاست و این ھمچنین معنی لفطی نام  قداره بند وخنجر کش ُکردی بھ معنی 

نشانگر آن است کھ از ) ی یعنی منسوب شمشیر و خنجر-ان-سور( سورانینام ُکردان  .است) کردوخ یعنی شخص بُرنده
است،  سروران جنگاور و کشندهبھ لغت اوستایی بھ معنی  کیمرینام . مراد بوده است سورانیان این مردم ھمانا ُکرد

میالدی از دربند قفقاز  ٤۸۰کھ از قبایل خزر محسوب بودند و در سال ) سروران ارتشی(ی آغاچرنظیر نام ترکان 
شتھ شدگان نیز مفھوم میشده است چھ مفھوم سرور ک کیمریولی از نام . گذشتند و بھ داخل فالت ایران مھاجرت کردند

ضمن بیان روایت مھاجرت کیمریان و سکائیان از نواحی شمال دریای سیاه  ۱۲-۱۱، بند ٤در واقع ھرودوت در کتاب 
ایشان اشاره  بدون شاه بودنبدین مفھوم  تئوژیھبھ نواحی کردنشین کنونی ھمانند توضیح فرگرد اول وندیداد از قوم 

 :نموده است

مطابق این حکایت سکاھا . روایت دیگری ھست کھ بھ عقیده من بیشتر مورد اعتماد است) اسکیتان(بھ سکاھا راجع "
) رود سیالبی، منظور ولگا(= آراکسآنھا را بیرون کردند و سکاھا از رود  ماساگتھاابتدا در آسیا سکونت داشتند، بعد 

چون عده سکاھا زیاد بود کیمریھا مشورت کردند کھ چھ  .رفتند) در شمال دریای سیاه( کیمریھاگذشتند و بھ اراضی 
بین . پادشاھان بھ عکس معتقد بودند کھ باید پا فشرد. مردم عقیده داشتند کھ برای خاک خود را بھ خطر نیاندازند. کنند

یدند و ھمھ پادشاھانی کھ ترجیح می دادند تا جنگ کنند و کشتھ شوند، ضدیت افتاد و بھ دو دستھ تقسیم شده با ھم جنگ
. بعد مردم جسد آنھا را دفن و اراضی خودشان را رھا کرده بیرون رفتند و سکاھا مساکن ایشان را گرفتند. کشتھ شدند

قالع کیمری ایستاده، معبر کیمری و ایالت کیمری وجود دارند و ھنوز میگویند ) اسکیتان(ھنوز ھم در مملکت سکاھا 
ون کیمریھا از سکاھا بھ طرف آسیا فرار کردند بھ شبھ جزیره ای رفتند کھ بوسفور کیمری و ظّن قوی این است کھ چ

حاال در آنجا سینوپ بندر یونانی قاقع است و نیز روشن است کھ سکاھا در تعقیب کیمریان وارد آسیا و مملکت ماد 
است قفقاز را داشتند و شدند، زیرا کیمریھا از سواحل دریا حرکت میکردند و سکاھایی کھ از پی آنھا می رفتند، طرف ر

 ."خیلی شایع است) خارجی ھا(این است روایت دیگر کھ بین یونانیھا و بربرھا . بدین ترتیب وارد ماد شدند

از شمال دریای سیاه و قفقاز بوده اند و پیشاپیش ایشان بھ نواحی  سکایی مھاجرقبیلھ نظامی گروھھای  کیمریاندر واقع 
پرستنده توتم ( اشکنازتورات این گروھایی مھاجر شمالی را تحت سھ نام . وارد شده اندشمال بین النھرین و کپادوکیھ 

) دارندگان تیغ و شمشیر، سورانی ھا(توگرمھ و ) کشندگان، کیمریان غارتگر کپادوکیھ( ریفات، )بزکوھی، سکا=شکا
 .ولی در عھد باستان این سھ قبیلھ سکایی از ھم مشخص بوده اند. معرفی کرده است

حوالی کوه سھند و جنوب دریاچھ شرقی ( ایرانویجدر جوار ) سرزمین سکاھا( سئوکَ ر اوستا و کتب پھلوی از کشور د
کردستان ایران و بخش بزرگی از کردستان ( سورانیاسم برده شده است کھ مطابق ھمین ناحیھ ُکردان ) دریاچھ ارومیھ

تورانی و پسرش گوپت شاه مطابق فرمانروایان  اغریرثولی فرمانروایان اساطیری این سرزمین یعنی . است) عراق
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کیمریان کپادوکیھ یعنی توگدامھ کیمری  و پسرش سانداکشترو ھستند و افراسیاب تورانی قاتل اغریرث مطابق مادیای 
یا ) ھوخشتره(بھ دست کیاخسار ) افراسیاب(خود مادیای اسکیتی . اسکیتی است کھ وی را در کیلیکیھ مقتول ساخت

 .کیخسرو شاھنامھ بھ قتل رسید ھمان

در یک کتیبھ آشوری از آشوربانیپال در مجاورت غربی ): خاندان فریان تورانی اوستا( سکاھابا ُکرمانجھا مطابقت 
کلمھ سکا بیشتر بھ گروھھای غیر . ماننا از کشور ساخو اسم برده شده است کھ آن را با نام سکاھا مربوط دانستھ اند

 .شمالی گفتھ شده است کیمری این قوم بزرگ

در . است) خانھ و خانوار(و مانج ) کور، یعنی بز دو سالۀ نواحی کوھستانی پر شیب( ُکربھ وضوح از ریشھ  ُکرمانجنام 
نیز ھست کھ ریشھ نامش در کلمات  )شکا(سکا این معنی نام قوم . مجموع یعنی مردمی کھ توتم ایشان بُزکوھی است

" ک"نظر بھ مضموم بودن حرف . حفظ شده است) میش دوسالھ( شاکو ) قوچ وحشی/بزکوھی(ُشکا فارسی و کردی 
یعنی خانوارھای منسوب ( ُکردیومترادف ھمین نام و از ھیئت ُکردی از  ُکرددر نام ُکرمانج می توان مطمئن بود کھ نام 

بھ معنی خانھ و  مانجدف با مترادیو در آنھا مشترک و جزء ) بزکوھی(چھ جزء ُکر . گرفتھ شده است) بھ توتم بزکوھی
در واقع قوچ وحشی و (را بُز و میش کوھستان و صحرا ُکردان بی جھت نیست کھ فردوسی نام و نشان . خانوار است

 .ربط داده است) بزکوھی

شاھنامھ جزیره رود رنگھا  پیران ویسھیا ھمان خاندان ) سکایی/دوستان تورانی( فریان تورانیدر اوستا مکان خاندان 
البد اینان بھ خاطر دور بودنشان از مرزھای ماد کمتر بھ . نی نواحی علیای بین رودھای دجلھ و فرات قید شده استیع

 .غارت نواحی ماد می پرداختھ اند و از این روی بھ عنوان تورانیان دوست ایرانیان معرفی شده اند

ل درک است چھ کلمۀ َگوران در کردی بھ معنی مردم تطابق بھ سادگی قاباین  :ساگارتیانبا قبیلھ مادی  گورانھامطابقت 
. نیز می باشد) َگرتی، ساگارتی-اَس( اسگرتیسانسکریتی  -مربوط بھ زاغھ و شکاف کوه است کھ این معنی نام مادی

آورده است کھ بھ معنی دارندگان  ستروخاتیانھرودوت نام این مردم را در شمار قبایل تشکیل دھنده ماد بھ صورت 
چیتران تخمھ رھبر ساگارتیان در آغاز عھد داریوش در نواحی ُکردنشین حکومت . ای سفت و سنگی می باشدخانھ ھ

 .می کرده است

. سال پیش در ھنگام نوشتن دو جلد نیاکان باستانی ُکرد در تاریخ و اسطوره ھا، بھ این موضوعات پرداختھ بودم ۲۰-۲۲
یقات در این باب را ادامھ دادم و این آخرین و روشن ترین نظریاتی است کھ ولی در جزئیات ابھاماتی بود لذا بعداَ ھم تحق

 .حال کھ بعد از چند ماه بر سر این موضوع برگشتھ ام بھ نتایج زیر رسیده ام .بدانھا رسیده ام

زازاک و ُکرد ُکرمانج، سوران، گوران تیرۀتبار چھار    

نامھای اوستایی اینان خاندان فریان ویسھ تورانی و تئوژیھ . است) دسکا، ُکر(بھ معنی خانوار پرستنده بُزکوھی  ُکرمانج
 .آورده است) مردم دارنده توتم بزکوھی( بوسیانھردوت نام ایشان را در شمار قبایل ماد، . آمده است

فریاد  ندگانان بھ معنی دار-ری-و بھ شکل سوربھ شکل سورون بھ معنی با آواز بلند گوینده و شنوندگان  سوران
 .است یعنی آنھایی کھ بلند و نیرومند سخن میگویند ستروخاتیانمطابق قبیلھ مادی  ،یرومندن

 .است) زاغھ نشینان( سگارتیانبھ معنی مردم زاغھ نشین و غارنشین مطابق با قبیلھ مادی  گوران

گومری، پھلوانان ( کیمریبھ ظاھر از ریشھ اوستایی َزَزَونگھ بھ معنی پر زور و نیرومند مطابق با قبیلۀ سکایی  زازاک
از ترجمھ معنی ) بھ معنی دارای زبان لکنت موسیقی در لسان ُکردی(زازا ولی از قرار معلوم نام . است) جنگاور

نامند کھ ) الکن(دمبلی /چھ این مردم خود را اکنون دملی. عاید شده است) کناری یا موزیک زن( دنبلیظاھری قبیلھ ُکرد 
یا موزیک زن با آالت موسیقی دمیدنی پدید آمده کھ ) مردم کناری(م قدیمی ایشان یعنی دنبلی بھ ظاھر این از تحریف نا

 تموریانولی نام . در عھد باستان سکائیان کیمری در این سمت می زیستھ اند. در شرفنامھ بدلیسی ذکر شده است
کیمری بھ وضوح یاد آور -گومرشورشی سمت نواحی ُکردنشین در عھد قباد یعنی تموریان سوای شباھت ظاھریش بھ 

 .یا تنبور و موسیقی آن است) دارای موسیقی دمیدنی(ور -واژه ھای دم
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 بحثی در باب ریشھ بابلی و عیالمی اژی دھاک
 
 

Yadollah Rezvani اسطوره و آیین - Myth and Ritual 
الزم است بدانید کھ برخی گمان دارند این نگاره یک بانوی " ایرانیکا"برگرفتھ از !!!!! یک ُمھر دیگر از آژیدھاک

 .ماردوش است
از دیرباز در این سرزمین می زیستھ اند و  یعنی برآیند فرھنگ ھمھ تیره ھای مردمانی کھ" فرھنگ ایرانی"بھ دید من 

در این صورت برای شناخت فرھنگ خودمون باید . آنچھ از ھمسایگان و مھاجرین و مھاجمین دریافت داشتھ ایم
فرھنک ھمسایگانمان و مھاجمین را ھم بشناسیم و خرده فرھنگھای مردمانی را کھ از دیرباز تا امروز بر این خاک می 

یکی از مھمترین فرھنگھایی کھ در !!! بھتر بشناسیم، یعنی شاید نزدیک ھفت تا دوازده ھزار سال  زیستھ اند را ھم
غیر (شکل گیری فرھنگ امروز ما نقش داشتھ فرھنگ مردمان عیالم است کھ بسیاری از کارشناسان آنان را انیرانی 

انگیزه شناخت ریشھ ھایم بھ بررسی فرھنگ عیالم  با. فرھنگی کھ ھنوز بسیار ناچیز در باره آن میدانیم. میدانند) ایرانی
 .پرداختھ ام و خوشحال میشم شما ھم با من ھمراه شوید

 

 
Javad Mofrad  

 کرند و بابل اند شده زده حدس کھ است شده برده اسم کویرنتَ  و بَوری محل دو از دھاک اژی با رابطھ در اوستا در
 .دارد تحقیق جای. باشند

Javad Mofrad 

 خاطره تواند می) می جام صاحب( جمشید بر دھاک اژی غلبھ موضوع کھ ام رسیده نتیجھ بدین ھم من رضوانی جناب
 مستی شراب الھھ و ایزد اب کاسیان نام چھ. باشد بوده بابل در کاسیان حکومت بر عیالمی پادشاه ناخونتھ شوتروک غلبھ
) تازیان( سگ کننده تقدیس مردم سرزمین از ھم ماردوش ایزد این  و است بوده مربوط کاشیتو و کاشو یعنی ایشان آور

 و لک نامھای لفظی معنی" مقالھ در من. اید داده ارائھ قبالَ  را بدان مربوط باستانی اسناد شما کھ است بوده عیالم یعنی
 خدمھ دو با ھم کاسی خداوند آن میکنم فکر. ام پرداختھ آور مستی شراب جام با لران/کاسیان نشان و امن ارتباط بھ" لر

 .باشد کاسیان ای قبیلھ ایزد کاّشو ھمان دادید، نشان قبالَ  کھ ھم بدست شاخی جام

Javad Mofrad 

ھمانطور کھ آثار باستانی عیالمی نشان میدھند عیالمیھا مار پرست بوده اند و بھ احتمال قوی . ممنون جناب رضوانی
شاید با ھمین اسامی (خدایی ھمانند ایسی مو یا ایشوم بابلیھا داشتھ اند ولی بھ چھ نامی شناختھ میشده است، سؤال است 

نشانگر کاسیان و اژی دھاک نشانگر ھم عیالمیان و ھم جمشید . آن طور کھ در باال نتیجھ گرفتم). بابلی یا غیر از آنھا
 .اَژی گرفت یعنی مار نیرومند-نام تازی را میشود تلخیص توَ . بابلیان است
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Yadollah Rezvani  

 .مار پرست بودن دلیل نمیشود کھ چنین خدایی داشتھ اند

Javad Mofrad 

 سر با  پا ھزار یا انسانی سر با خاردار مار عیالمی تصویر آن مثالَ . است خورده می گره خدایان نقش با تقدیس معموالَ 
 و عیالمی کدھا اژی مادی و پارسی مغان کھ این بھ دارد بستگی آن دیگر سوی از. است نظر این بر گواھی انسانی

 وزیر  و نیست مستقل) ایشوم مو، ایسی( بابلی دھاک اژی. اند داشتھ آن از اطالعاتی چھ و کرده مجسم چگونھ را بابلی
 .است نشستھ قدرت اریکھ بر خود عیالمی دھاک اژی ولی. است انکی/اِئا خدمتکار  و
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از ویشتاسپ نوذری است ویشتاسپ کیانی بھ غیر  
 

 کشور سفلیو  )ماد غربی( مادمعاصر یاد گردیده است ویشتاسپ کیانی فرمانروای  ویشتاسپاز دو  در اوستادر واقع 
آتوسا دختر (ھوتس و در رابطھ با ) ، حاکم آذربایجان و ارانزریادر( زئیری وئیریکھ برادر ) آرتو، اورارتو -اَاور(=

. است) آتوسا دختر کوروش( ھوتس نوذریکھ صرفاَ در رابطھ با ) حاکم پارت( وذریویشتاسپ ناست و ) کوروش
ولی چون بھ غیر از این وجھ تمایز چندانی بین آنھا دیده نمیشود، در شاھنامھ و کتب پھلوی ایشان بھ صورت فرد 

بحث در این رابطھ پرداختھ اند  ایرانشناسان ھم با یکی گرفتن نوذریان و کیانیان در این رابطھ بھ. واحدی مجسم شده اند
کھ آیا این ویشتاسپ کیانی واحد مفروض ھمان ویشتاسپ ھخامنشی است یا نھ؟ و بر حسب جواب آری یا نھ بھ دو گروه 

از ھم  کیانیو  نوذریولی چنانکھ اشاره شد این سؤال بدین نحو درست نبوده در پایھ دو خاندان . متفاوت تقسیم شده اند
در رابطھ با وی وجود داشتھ اند کھ  کوروش ھخامنشیمتفاوت در عھد  نوذری ودو ویشتاسپ کیانی د و متمایز بوده ان

ویشتاسپ و بعد داریوش پسر  ویشتاسپ کیانیبرادر ) زئیری وئیری( زریادرمطابق خارس میتیلنی و ھرودوت 
 .ازدواج کرده بودند کوروشدختر ) ھوتس(آتوسا با ) نوذری( ھخامنشی

ھرودوت است کھ بھ معنی  فرتریاندر مقابل ) ھخامنشیان= نئوتر یعنی خاندان فرمانروایی جدید( نوذریی نام اوستای
فرمانروای ماد اطالق ) کی خسرو، ھوخشتره( کیاخسارخاندان فرمانروایی پیشین است کھ در عھد ھخامنشی بھ خاندان 

 .می شده است

رتو اطالعات متفاوت با نام و نشان متفاوت بھ دست ما رسیده فرمانروای ماد غربی و اورا کیانی ویشتاسپدر باره 
وجھ . بدست می آوریم) زئیری وئیری( زریادراست کھ از جمع آوری آنھا تصویر نسبتاَ روشنی از وی و برادرش 

در مقام ساتراپی والیات و نیابت  کمبوجیھو  کوروشو آستیاگ مشخصھ این اطالعات دو برادری است کھ در عھد 
 :بوده اند) بعد از شایعھ مرگ کمبوجیھ در مصر(ت کمبوجیھ و سرانجام در مقام حکومت سلطن

سگ = سپ-ویشتا( ویشتاسپدو برادر بھ نامھای . رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران میگوید خارس میتیلنی
بودند کھ ) وروشآتوسا، دختر ک( ھوتسدر عھد ) دارای نیایشھای کھن= زئیری و ئیری( زریادرو ) ببر/ وحشی

در سمت ( دروازه کاسپیتا  دروازه تنائیس قفقازاز  زریادرویشتاسپ در ماد و کشور سفلی حکومت میکرد و برادرش 
می دانیم گزنفون و . داشت کھ در ایران بسیار معروف بوده است) آتوسا( ھوتسداستان عاشقانھ ای با  زریادرو ) قزوین

آورده اند کھ ) منسوب بھ ببر( تیگراناورارتو در آغاز حکومت کوروش را موسی خورنی فرمانروای ارمنستان و 
 .است سپَ  -ویشتادر ھیئت  ویشتاسپمترادف نام 

داماد و ولیعھد ( سپیتمھپسران ) فرد سپید اندام( سپیتاکو ) شجاع نترس( مگابرنکتسیاس میگوید دو برادر بھ نام 
را بھ دربار برد و پسران وی  آمیتیسکوروش بعد از قتل سپیتمھ،  و آمیتیس دختر آستیاگ وجود داشتند کھ) آستیاگ

ھرتسفلد معتقد است کھ . منصوب کرد دربیکان سمت بلخو   گرگانرا بھ ترتیب بھ حکومت نواحی  سپیتاکو مگابرن 
عنی ی. نیز معرفی می نماید کوروشبھ عنوان برادر  مگابرنکتسیاس، . است زرتشت سپیتمانھمان  سپیتاک سپیتمان

بھ شمار می رفتھ اند کھ در  کوروشمعلوم میشود این دو برادر ھم برادر خواندگان کوروش و ھم پسر خواندگان 
ھخامنشی، منظور (= فریدونبرادران ) پر دانش(ون برمایو ) منسوب بھ خانھ( ونکتایروایات ملی بھ صورت 

 . ظاھر شده اند) کوروش

 گومت)/ حافظ سرودھای دینی( پاتی زیتنائب السلطنھ کمبوجیھ در ایران را ھرودوت و تروگ پمپی نام دو مغ برادر و 
) گائوماتھ مغ( گومتمنابع یونانی نامھای دیگر . آورده اند) دارای خانۀ گسترده( اوروپاستو ) دانای سرودھای دینی(

 .آورده اند) خلوق مقدسم(سپنداتھ و ) دارای تن بھ اندازۀ سھ مرد( سمردیس، )دارای تن نیرومند( تنائوکسارسرا 

بھ سھو بھ  سپنداتھبا داریوش ازدواج نمود، در روایات دینی عنوان ) گائوماتھ(سپنداتھ از آنجاییکھ آتوسا بعد از 
آمده اند کھ بھ ترتیب  ارتخشتر وھومنو  وھومن سپنداتانداریوش اول ھم اطالق گردید چھ اعقاب وی بھ ترتیب 

 .   تنددست ھس اردشیر درازو  خشایارشا
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 جستاری در باب نام و نشان باستانی ھمدان و کاشان
 

تحت این نام یاد نمی کنند ولی دژ تو در تویی را کھ آن را رسم کرده در  ھگمتانھکتیبھ ھای آشوری از دژ تو در توی 
رھای این دژ برای البد حصا. یاد کرده اند کیشھ سوقلب خاک مادھا بھ عنوان پایگاه خود استفاده می کرده اند، تحت نام 

حفظ جان آشوریان درون آن در مقابل مادھای عاصی اطراف آن بنا شده بوده است کھ دل خوشی از این مالیات 
بھ معنی ) خشیَھ سو( کشیَھ سواین نام بھ لغت سانسکریت و اوستایی بھ صورت . ستانندگان درون آن دژ نداشتھ اند

جایگاه سود و (َمئثَن -در ھیئت ھنگ ھنگمتانھیا ھگمتانھ ر مفھوم نام این معنی از سوی دیگ. سرای سود و ثروت است
بھ متصرفات آشور ) ھوخشتره(دژ کیشھ سو تا حملھ کیاکسار . در زبانھای اوستایی و ُکردی و بلوچی می باشد) ثروت

صرفاً ) ھگمتانھ( انھمداین ما را بدین نتیجھ می رساند کھ بر خالف گفتھ ھرودوت . در تصرف آشوریان باقی مانده بود
 .بھ پایتختی مادھا برگزیده شده است و پایتختھای پیشین مادھا در نواحی دیگری بوده اند کیاکساراز عھد 

 
 .شاروکین کشف شده، پایان قرن ھشتم قبل از میالد-، از روی نقش برجستھ آشوری کھ در دور"کیشھ سو"دژ مادی 

  
از میالد از آنجا بھ اسارت سارگن دوم  پیش 715دیاکونوف محل دژی را کھ دایائوکو و خانواده اش در حدود سال 

در کتیبھ ھای آشوری در مورد محل فرمانروایی . دانستھ است میانھآشوری رفتند، دره قزل اوزن در سمت شھر 
بھ سانسکریتی یعنی محل سفت و ( کارکاشیکھ دیاکونوف وی را نواده دایائوکو حدس می زند، بھ دو نام  خشثریتی

پرنھ کا، محل ( بارناکابر می خوریم کھ در ناحیھ ای بھ نامھای ) غت مادی یعنی محل سنگیبھ ل( ساگ بیتوو ) سنگی
 سیلخازیقرار داشتھ و دژ مضاعفی بھ نامھای ) ناحیھ کنار چشمھ( پارتوکاو ) ناحیھ ِملک چشمھ( بیت کاری، )چشمھ

بھ لغت سانسکریت آشری و  کھتیسھالنامھای  سیلخازی و آشوری بھ صورت . داشتھ است تیل آشوریو  )دژ بابلیان(
 .می باشند) دژ(و محل پناھگاه ) مکان زیگورات( پرستشگاهبھ معنی محل 

می دانیم دو تپھ . می باشند تپھ سیَلک کاشانو  کاشانبھ وضوح یاد آور نام ) دژ بابلیان( سیلخازیو  کارکاشینامھای 
. و تپھ سیَلک جنوبی حاوی بقایای زیگورات بابلی می باشدمتر از ھمدیگر واقع شده اند  600باستانی سیَلک بھ فاصلھ 

 :انھ اسرحدون بدین نواحی خراب شده استناین مکانھا در حملھ خشمگی

بھ احتمال قوی  خشتریتیجنگ با  اسرحدوندر نوشتھ ھای : تاریخ ماد در این باب می آورد 247دیاکونوف در صفحھ 
 تیل آشوری، دشمن محتال و ساکنان )ناحیھ چشمھ ساران( بارناکاکشور  من: "در اظھاریھ بسیار مبھم زیر منعکس است

لحن مبھم و خودستایانھ ." است، پایمال کردم) دژ منسوب بھ سرور( پیتانو )مھرانو(مخرانو کھ نامش در دھان مردم 
 .این گزارش اجازه نمی دھد کھ واقعاَ آشوریان را در این مورد پیروز بپنداریم

پیش از میالد با موفقیت ھمراه بوده و ماد شرقی بعد از  673قیام خشثریتی در حدود سال "مند است کھ دیاکونوف عقیده 
بھ  آشوربانیپالدر آغاز حکومت  تیل آشوریاقدام مھمی کھ آشوریان بعد از این واقعھ ویرانی ". آن مستقل شده است

و مذاکرات صلح ) آُمل( آمولی محاصره شھر برا شانابوشوعمل آوردند فرستادن سپاھی تحت رھبری رئیس رئیسان 
یا جنگ در زیر حصار آنجا است کھ پیراشک بھ درستی حدس زده است کھ فرمانروای سکنی گرفتھ در این شھر ھمانا 

 .روی آورده بوده است مازندرانبوده است کھ بعد از فرار از مقابل اسرحدون بدین شھر دور افتاده در  خشثریتی
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 استقالل کامل سرزمین مادو  آُمل مازندراندر پای حصار شھر  آشوریانقعھ را کھ منجر بھ شکست شرح ادامھ این وا
 :شرقی شده است، صرفاَ در روایات حماسی و ملی اوستا و شاھنامھ می یابیم

وه در سمت ک) بھ قول استاد پورداود یعنی پادشاه سرزمین چشمھ( کیکاوسمی دانیم روایات ملی اوستا از قیام موفق 
با عقابانش  کیکاوسگزارش میدھند و شاھنامھ از آسمان پیمایی ) کوه عقاب یا کرکس ھمان کوه کرکس کاشان( ارزیفیھ

) منظور آشوریان( دیوان مازندرانو در ادامھ گرفتاری وی در آن سمت در بند  آمل مازندراناز فراز البرز بھ شھر 
خوان رستم از این مخمصھ رھانیده شده و بر دشمنانش پیروز ھفت رستم سگیستانیسخن می راند کھ سرانجام توسط 

دریای با دشمنان بزرگ و مخوف در کنار  گرشاسپاوستا این واقعھ را بھ صورت نبرد موفقیت آمیز .  میگردد
 .متجلی ساختھ است فراخکرت
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 معنی نام جمکران
 

Moh Sen → Javad Mofrad در نوشتھ ای از شما خواندم کھ جمکران  جمکراندر خصوص معنی نام ... با سالم
در منطقھ دره شھر استان ایالم روستایی بھ نام چم کالن قرار گرفتھ ... یا جمغ ران میباشد) محل تجمع(مترادف با کبتھ 

چم در زبان کردی بھ معنی رود و کالن بھ معنای بزرگ است یعنی چم ... در کنارش بھ این نام و احتماال رودخانھ ای
خوشحال میشوم ... لبتھ اگر چم کالن بتواند بھ جم کران تبدیل شود... بھ معنی رود بزرگ میتواند باشد) جم کران(کالن 

 ...نظر شما را در این مورد بدانم

Javad Mofrad ب جمکران می خوانیمدر لغت نامھ در با: 

زاده ، یکی گرگابی کھ آنرا ھادی مھدی میگویند و ھادی و مھدی دو امام ارع قدیم قم است و دو آبادی دارداز مز"
در این مزرعھ سالی پانصد خروار بذر . ، و یکی قلعھ جمکران کھ دو قلعھ تودرتو بوده است میباشند کھ در آنجا مدفونند

. یک فرسنگ ھم عرض و طول مزرعھ استست وتا قم یک فرسنگ فاصلھ دارد و بقدر ملک مرغوبی ا. کشتھ میشود
ھزارگزی جنوب 5قصبھ ای است از دھستان قنوات بخش حومھ شھرستان قم واقع در ). 266ص  4مرآت البلدان ج (

باغات انار و . داز رودخانھ قم مشروب میشو. دارای دوھزار تن سکنھ میباشد. ناحیھ ایست واقع در جلگھ ، معتدل. قم
 )."1از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (اھالی بھ کشاورزی و کرباس بافی گذران میکنند. انجیر دارد

در  جمچھ . نام خود را بھ مزرعھ داده بوده استجمکران معلوم میشود کھ قلعھ تو در توی : حال بدین نظر ھستم
 باور. یعنی دژ تو در تو و دوگانھ. ھ معنی ساختھ شده استبھ معنی ھمزاد و دوگانھ و َکران بزبانھای قدیم ایران 

چھ جّم در : جمکران از تقدس وجود مقبره مھدی در گرگابی و معانی لفظی ایرانی و عربی جمکران بر خاستھ است
جالب است ابوالحسن یحیی بن عمر . زبان عربی بھ معنی چاه بسیار پر آب و َکرَّ بھ معنی رفت و برگشت بوده است

چون وی در عھد . لوی از خاندان امام حسین کھ شیعیان وی اورا مھدی موعود می خوانده اند با چاه مربوط استع
ارتباط تلفظ شاھی با چاھی در . بھ قتل رسیده بود) چاھی(آغازتولد حسن عسکری در منطقھ ای در کوفھ بھ نام شاھی 

 . د، باقی مانده استنامھای یک شاخھ رود کارون کھ شاھور و چاھور خوانده میشو
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، سمیرامیس و زرتشت)آمیتیس(معانی نامھای آمیتیدا   
 

 :سؤال و جوابی کھ با جناب محمد مھدی جوکار داشتیم بھ سرانجام بھ نتایج تازه ای در باب این نامھا منجر شد

  محمدمھدی جوکار

گرامی؛ بگمان من یکی دانستن صالح قرانی و زرتشتی ایرانی بغایت شگفت انگیز است خاصھ اینکھ صالح  جناب مفرد
پیامبر عربی و قوم ثمود است ثمودیان اسم و رسم شناختھ شده ای دارند و درتاریخ یک اسطوره و افسانھ نیستند کھ 

ن اسالمی براینند کھ ثمودیان از عربھای عاربھ بوده بتوان بدین سان ھر تنگنایی در تاریخ را بدنھا چسباند ھمھ مورخا
اند با اینھمھ برخی مورخان غربی بھ پشتوانھ برخی کتیبھ ھا جایگاه انان را در شمال شبھ جزیره عرب گفتھ اند سارگن 

 =tamudi = ثمودی=پس از ذکر جنگ با برخی قبایل از برخی انان بھ نام تامودی . م.پ722-705دوم شاه اشور 
thamudi  ھمچنین در کتیبھ ھای دیگری نیز کھ بھ کتیبھ ھای سبایی . یاد کرده و از راندن انھا بھ مناطقی دیگر خبرداده

حتی مورخان ! معروفند نام انان امده و از خدای انان بنام صنم یاد شده کتیبھ ھای در زمان پادشاھی نبونید شاه بابل
و پلینیوس استناد کرده اند کھ انھا جایگاه ثمودیان کھ در  Agatharchiedes فرنگی بھ مورخان رومی چون آگاثرچیدس

 دوماتا: شھرھای انان را نام برده )6/32+  456 -57ص 2جلدھای (کناره دریای سرخ گفتھ اند حتی پلینی بزرگ 
Domata  حجر؟=ھگرا =heagra بداتاتا یا بچانزا؟ bedanata  دوماتا را برخی ھگرا را با شھر عربی العال و برخی

ھمان دومھ الجندل یکی دانستھ اند گویند پیامبر اسالم بھ ھنگام رفتن بھ غزوه تبوک از دومھ الجندل میگذشت شاه انجا 
را بھ جزیھ دادن وا داشت درراه برمناطقی ازانجا گذشت و بھ یاران خود گفت کھ بدانجا نروند و اب شھر را نخورند و 

این موضوع در  1/171ترجمھ تاریخ طبری ! ح و شترش درانجا رفت و امد کرده اند بلندای کوھی را نشان داد کھ صال
عادیان نیز چنین داستانی ! صحیح ترین کتابھای مسلمین امده چون صحیح بخاری و مسلم تفاسیری چون تفسیر قرطبی

و مورخان ! یاد شده adramite و ھمراه ارم oditae دارند و قومی مجھول نیستند و در تاریخ بطلمیوس از انھا بانام
 !فرنگی جایگاھشان را شمال غرب شبھ جزیره گفتھ اند

 Javad Mofrad 

در اینجا صرفاً اشاره ای بھ . با درود، بھ نظر من این گروه ثمود عربی شده ھمان مغان معدوم توسط داریوش است
یع اسطوره ساز باستان از جملھ ساقط کردن آشور و بابل و و مغکشی داریوش و وقایع اساطیری وقا. موضوع نمودم

راجع بھ . در سمت ایران بوده اند، نھ در عربستان عھد باستان )باد سرد برگماشتھ بر قوم عاد(طوفان سرمای جمشیدی 
جلد تاریخ اساطیری  10مفصلی در  مطالب) مغان معدوم(و ثمود ) مغان=انجمنی(منشأ ایرانی اسطوره ھای عاد 

تاریخ . اگر مطلب قابل رد کردن بود، پیش از آنکھ دیگران بکنند، خود این کار را انجام میدادم. تطبیقی ایران آورده ام
ایران پیش از اسالم پر از حماسھ ھا و اسطوره ھای معروفی بوده است کھ بھ ھند و نزد اقوام سامی و ملل قفقاز رفتھ و 

بعداَ در مقالھ گائوماتھ، نام ثمود را نھ معدومین بلکھ در اساس از ریشھ سمود یعنی .ومی آن مناطق را گرفتھ استشکل ب
 .سال پیش است 12خود این مقالھ مربوط بھ حدود . سرود گویان گرفتھ ام

  محمدمھدی جوکار

یکی کردن نام "بگمان من"ان ھمانگونھ کھ باالتر عرض کردم با یافتھ ھای مشخص تاریخی درباره ثمودیان و عادی
امده کھ با قبایل ثمودی جنگیده و . م.پ 7مغان و ثمودیان یا سرود حائز توجھ نیست در کتیبھ سارگون امده در سده 

دانستھ شود سارکن دوم چنین میگوید  اگر قرار است مغ کشی داریوش با ثمودیان یکی! انھارا تا سامرای امروزی رانده
عربھایی کھ در دوردست صحرا "تامود مرسیمانوا خیابا  "من بھ فرمان وحی راستین از خدای اشور بر قبیلھ ھای « " :

 ایا نباید سرمای جمشیدی را با ھمان طوفان بزرگ طوفان» "تاختم اسیرشان کردم و بھ سامرا کوچشان دادم" میزیستند
X م تا اینگونھ رویدادھا پس و پیش نشوند؟مقایسھ کنی 

بنده پس مطالعھ ارا گوناگون درباره ظھور زرتشت این نظر استاد پورداود و ھاشم رضی کھ زمان زرتشت را باید 
درھزاره ی اول پیش از میالد جستجو کرد می پسندم اما از شما در اینباره چند سئوال دارم وجود واژگان تقریبا اوستایی 

   : م میزیستھ نشانھ چیست کلماتی چون.پ 9 ر مادھا در کتیبھ ی بین النھرینی مثل سلمھ نسر سوم کھ در سده در روزگا
arta-sari یا arta- sariru سریر نزدیک است -کھ با واژه ای اوستایی راتھ + kushtashpi  یا گشتاسب یا ویشتاسب
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رق ایران کھ گفتھ شده زرتشت ھم بدست یک تورانی کشتھ اوستایی کھ بھ جنگ توران سلم و سائیتی و داھی در شمال ش
 7در الواح اشوربانیپال سده+ یا اوستایی ان اھورفرنھ یا aurparana .م.پ 8یادر سده + یا خداداد  bagdatti میشود یا

ایی ان یا ھمان اسوره مزدا یا اھورا مزدا یا نامھایی چون فرورتی پادشاه ماد کھ ھمانند اوست asar -mazash م.پ
فرورانھ این وازگان نشان چیست؟ نشان امیختکی فرھنگ اریایی و اشوری ، نشان قدمت ایین زرتشتی یا مغانی ، یا 

 .  صرفا فرھنک قومی است کھ بعدا در ادبیات دینی جلوه گر شده است

نھ ای از یکی بودن سئوال دیگر اینکھ بنظر شما گاثھا نیز محصول دوره گئومات است؟ اگرچنین است چرا کمترین نشا
بھ بعد از سرانجام نبرد میان  15بندھای  44رویدادھای دوره داریوش با ان نمیتوان یافت یا اینکھ زرتشت در ھات 

دیو میخواند اگر گئومات زرتشت است و زرتشت بدست  20دوسپاه از مزدا می پرسد و خدایان رقیبانش را در بند 
چکونھ خدای زرتشت و اموزه ھای او در ھخامنشیان بازمانده ؟ ایا جواب داریوش کشتھ شده و نھضتش شکست خورده 

  ویرا بھ دروغ متھم کرده و کشتھ؟! ایسوال بسادگی این میشود کھ داریوش با نام و نشان مزدا خدای گئومات 
 7فرگرد 44-41و این موضوع در بند  18بند44یا اینکھ زرتشت پاداش خود را ده مادیان و نر و یک شتر میخواند ھات

 "مزد درمان خانخدا کم ارزش ترین اسب مزد درمان ده خدا یک اسب" وندیداد برای پاداش پزشکان ذکر شده است 
اینکھ دستمزدھا گاو و گوسفندو اسب و استر است و از ابزار اھنی خبری نیست ایا نشان از قدمت این قسمتھا .... و

راالت طال و نقره دیگر ملل اش کھ پاداشھا بھ شکل مسکوکات یا ابزنیست قدمتی حداقل پیش از دوره داریوش و کورو
 .خاندان پارسی سخن گفتھ است 7نچنانکھ ھرودوت از پاداشھای داریوش بھ آبوده 

 Javad Mofrad 

کھ ما " سؤال و جوابھای کوتاه بھ ز متن ھای بلند"عید، نام قبیلھ تامود در اینجا قابل توجھ است، بھ قول دوستمان س
  .می روم نام تامود را مورد بررسی قرار دھم. قدیمی ھا بھ آن عادت کرده ایم

 Javad Mofrad 

نیتو در لغت اکدی بھ معنی سرود دینی و تا/بھ صور تامیتو) سرود گویان(ریشھ کلمھ تامود ھم ھمانند سمود عربی 
تصورم این است در منظور از قوم ثمود قرآن نھ آن قوم دیرین سامی کوچک کوچ داده شده بلکھ . گزارش بھ خدا است

قوم  صالح پیامبرقوم بزرگ و معروف دعا و زمزمھ دینی مغان عھد مادھا و ھخامنشیان بوده اند چھ شتر مقدس 
گائوماتھ اگر . درک میشده است دارنده شتر زریناست کھ در عھد ساسانی بھ معنی  زرتشتنام مغضوب اشاره بھ خود 

اگر این نتیجھ گیری را قبول نداشتھ . بدانیم این نتیجھ بھ سادگی قابل حصول است زرتشت سپیتمانرا ھمان  بردیھ مغ
 .باشیم در این صورت نھ

  محمدمھدی جوکار

 !سئوالی دیگر درباره زرتشت مسئلھ ثمود را میگذاریم و میگذریم

میدانیم کھ خسانتوس اولین کسی است کھ بھ نام و نشان زرتشت اشاره کرده است و کسانی چون افالطون و دینو 
ت را بسیار دور برده اند یا پیش از میالدو و بعدھا پلینیوس و دیگران نیز ھمگی زمان زرتش 4و  5وکتزیاس در قرون 

در ان اختالف بسیار کرده اند بگمان شما این خود نشانی اشکار براین نیست کھ زمان زرتشت زمانی دور بوده است و 
 برای انان مسئلھ ای جدید و شناختھ شده نبوده؟

 Javad Mofrad 

نام زرتوشترا را از لغات سانسکریت و ُکردی در می یابم این نام بھ معنی دانای سرودھای دینی کھن آن طوری کھ من 
بنابراین زرتشت ھا . بوده است و در پھلوی کسی کھ سرودھای دینی را بھتر از ھمھ حفظ میکرده زرتوشتومھ می گفتند

شخص تاریخی " سپیتمھ"پسر " زرتشت"عنی پیش از زرتشت و بعد از زرتشت زیاد بوده اند ولی زرتشت سپیتمان ی
و آنھا ھمانطور کھ ھرتسفلد دریافتھ سپیتمھ داماد و ولیعھد آستیاگ و سپیتاک داماد و پسر خوانده . مشخصی است

ولی ھرتسفلد ارتباط گائوماتھ بردیھ و سپیتاک را کھ ھر دو حاکم بلخ و فرزند آمیتیس دختر آستیاگ . کوروش بوده اند
معروف خود گائوماتھ ) دانایان سرودھای دینی(البد یکی از زرتشت ھا . ش بودند، مشخص نمی نمایددر عھد کورو

 .بردیھ مغ بوده است
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  محمدمھدی جوکار

رد یا فرزند ستاره گفتھ اینکھ بسیاری زرتشت را بمعنای دارنده ی شتر ز: چند نکتھ درباره این نظر حائز توجھ است 
طبق دیدگاه شما زرتشت سپیتمان احتماال ھمان گئومات است نتیجتا باید گاثھ ھا نیز سرودھای او یا کسی در ! اند

روزگار او باشد چون در این سرودھا زرتشت گاھا با نام خانوادگی مورد خطاب واقع شده و از انجاکھ گاثھ ھا برعکس 
نسجم است و زبان ان متفاوت است و از نظر مغان ھم بسیار قابل احترام بوده بطوریکھ سایر قسمتھای اوستا متنی م

برای از برکردن این قسمت کرفھ فروان قائل شده اند نمیتوان بسادگی براین نظر شد کھ گاثھ ھا سروده ھای چندین نفر 
تن با دوره ی مورد نظر حضرتعالی در چندین نسل بوده است از این رھگذر و باتوجھ بھ عدم ھمخوانی اطالعات ان م

البتھ طبق نظر کتزیاس زرتشتی دیگر نیز وجود داشتھ کھ او شاه بلخ بوده و وی در ! نمیتوان این دوره را معقول دانست
روزگار نینوس شاه اشور میزیستھ از این منظر بایستی زمان زرتشت را در ھزاره نخست پیش از میالد برد یا تاریخی 

یش از حملھ خشایار شا نزدیک است با توجھ بھ اینکھ نینوس را برخی ھم عصر ابراھیم دانستھ اند و سال پ 600چون 
اورا ھمان نمرود توراتی برشمرده اند چرا زرتشت را بھ جای صالح عربی و ثمودی با ابراھیم مقایسھ نکنیم و اندورا 

 .اینباره جای بحث بسیار استگرچھ این رای نیز پرایراد و اشکال است بھرحال در! یکی نشماریم؟

 Javad Mofrad 

منظور از فاتح نینوا می . گرفتھ بودم فاتح نینوارا بھ معنی  نینوسیک مقالھ در مورد نینوس تھیھ کرده بودم و در آن 
ار آنجا را فتح کرد ولی بھ بابلیھا تحویل داد ولی کوروش چون کیاخس. و ھم کوروش باشد) ھوخشتره(تواند ھم کیاخسار 

کوروش فرمانروایی بلخ را خود بھ سپیتاک پسر سپیتمھ واگذار کرده بود در واقع . دوباره با فتح بابل بھ نینوا دست یافت
دیھ مغ پسر آمیتیس کتسیاس گائوماتھ بر. منابع یونانی و برخی منابع ایرانی محل فرمانروایی زرتشت را بلخ دانستھ اند

زئیری (در رابطھ با زریادر . را تحت نام سپنداتھ حاکم بلخ در پیش دریافت مقام نائب السلطنھ کمبوجیھ معرفی میکند
کھ اسطوره شان بھ عھد آستیاگ مربوط است، مکان فرمانروایی ایشان ) مگابرن(و برادرش ویشتاسپ ) وئیری

اینان بھ تصور من ھمان برادران سپیتاک و مگابرن ھستند . ذکر شده است) اورارتو(آذربایجان و اران و کشور سفلی 
از اینجا است کھ می گویند زرتشت تاریخی زاده . کھ کوروش محل ساتراپی آنھا را بھ بلخ و گرگان تعویض کرده بود

من شخصا اسطوره  .فرمانروایان آشوری از حدود گرمسار بھ طرف شرق گذر نکرده اند. آذربایجان ولی حاکم بلخ بود
می دانم کھ تاریخ آن را ) بودا و زرتشت(را در اساس متعلق بھ سپیتاک  )پدر بور امتھای بسیار(شاھزاده ابراھیم ادھم 

یعنی نام زرتشت از عھد دیرین با نام ابراھیم پیوند داشتھ . بنا بھ مصالح سیاسی فرھنگی بھ دوره اسالمی کشانده اند
 .را ایبال پی ال دوم پادشاه فراری اشنونھ بھ فلسطین می دانم) اُمرافل(حمورابی ولی ابراھیم معاصر . است

  محمدمھدی جوکار

سال پیش از بنای شھر رم دور 1300طبق گفتھ ی استاد پورداود در مقدمھ یسنا برخی مورخان رومی زمان نینوس را 
اما ھمھ ی اینھا جز گمان و داستان نیست و بقول استاد پورداود تنھا مشخصھ ! نزدیک بھ روزگار ابراھیمبرده اند یعنی 

داستان نینوس کھ نامش در تواریخ و الواح بابلی یافت نشده تنھا سمورمت یا سمیرامیس زن نینوس است کھ " تاریخی"
و از اینجھت نیز با کوروش و انچھ فرمودید فاصلھ ! استدر سده نھم پیش از میالد زن پادشاه اشاور رمان نیراری بوده 

بسیار است البتھ از باب تاریخی وگرنھ از باب اسطوره شناسی جای بحث بسیار است اما درباره ابراھیم گرچھ بسیاری 
ان از پژوھشگراندر وجود وی تشکیک کرده اند اما برخی ھم کوشیده اند وی را با حمورابی پیوند دھند کھ طبق داست

و گفتھ اند امرافل توراتی ھمان امرابل پدر ! ابراھیم با امرافل پادشاه شنعار برای نجات لوط جنگیده 14پیدایش باب 
قرن 19یکی دانستھ اند کھ در " دمقی الیشو"حمورابی است و برخی ھردورا یکی پنداشتند گرچھ برخی ھم ابراھیم را با 

 .است پیش از میالد درجنوب عراق پادشاھی داشتھ

 Javad Mofrad 

نینوس در معنی ھم فاتح نینوا و ھم فاتح بلخ می تواند صرفاً کوروش باشد، سمیرامیش تاریخی صرفاً دو نبرد با مینوآ 
اس نام مینوآ در رابطھ با سمیرامیس در خبر کتسی. پادشاه اورارتویی داشتھ است و از مرز ماننا و ماد دورتر نرفتھ است

کتسیاس ھمھ روایات معروف مربوط بھ فاتحین داخلی و خارجی نینوا را تحت نام نینوس . بھ صورت مینونس آمده است
یکی از این فاتحان نینوا خود شمشی اداد بود کھ آن جا را از دست . یکی کرده و تحت نام واحد نینوس بیان کرده است

در بررسی این روایات در . لشکر کشید) مازندران(نین پال گرفت و سپس تا دریای بر آمدن خورشید برادرش آشور آد
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در مقالھ ای کھ چند سال پیش در این باره . رابطھ با ماد و بلخ رد پای کوروش و کیاخسار بھ وضوح مشھود است
مان نیراری آورده ولی بیشتر منابع آن را نام شوھر سمیرامیس را استاد پورداود ر. داشتم، بدین نکات اشاره کرده ام

 .احتماالً خوانش این نام در عھد استاد پورداود سھو داشتھ است. شمشی اداد پنجم آورده اند

 Javad Mofrad 

و ھمسر مّسن کوروش را با  )دربیکان بلخ حاکم(مادر سپیتاک ) آمیتیدا( آمیتیس، )در مقام کوروش( نینوسدر مورد 
طبق ( مینونسرا با ) شوھر سابق آمیتیس و جانشین آستیاگ( سپیتمھ مغ مینویو ) سمورامت، سمیرامید( سمیرامیس

سمیرامیس ( آمیتیسالبد پای . معادل گرفتھ اند) اسطوره ھمسر سابق سمیرامیس، در واقع معاند او مینوآی اورارتویی
بھ تسخیر بلخ رفتھ  کھسمیرامیسی یعنی . کشیده شده است ناحیھ بلخبھ ) فاتحین بلخ( سپیتاکو  وروشکبا ) سمت بلخ

= دا، یعنی بی اندازه دانایآمیت(آمیتیس بھ نظر می رسد . بوده است) زرتشت تاریخی( سپیتاک سپیتمانھمانا مادر 
را با خود داشتھ است کھ نام وی را بسیار شبیھ  )سرور(در آغاز نامش عنوانی نظیر ساَر ) مادر بودامایا معادل نام 
بھ تحقیق روشن نشده است و برای آن معانی دارنده نام  سمیرامیسمعنی نام . می ساختھ است) سمورامت( سمیرامیس

بسیار بلند و معروف و آسمانی، ھدیھ دریا و دوستدار کبوتران را آورده اند کھ بھ آخرین معنی در اسطوره خبر کتسیاس 
 سمیرامیسمعنی نام  زن بورسرانجام بھ نظر من . بھ صورت پرورش یافتن وی با کبوتران اشاره شده است ھم
و  سمورامتاین لقب و نام ریشھ  اکدی ت-رامو-سموبھ احتمال زیاد چھ  :در زبانھای سامی  بوده است) سامورامت(

از اینجا ھمچنین می توان چنین نتیجھ . ستبوده ا زن بوربھ معنی  ،)سمیرامیس( سمورامت وآمیتیس  عنوان مشترک
 ؛بوده اند زرین تنبھ معنی ) فرد سفید اندام(سپیتاک متعلق بھ  زریادرو ) ائشتَ -زرتو( زرتشتگرفت کھ خود عناوین 

 .بوده است ویعنوان مؤبدی  دارندۀ سرودھای دینی کھنبھ معنی  زرتوشتراولی عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

https://www.facebook.com/javad.mofrad


 رقند و بُخارامعنی لفظی نامھای سم
 

و با در ) کسی کھ تنش بھ اندازه سھ فرد است( سمردیسبا نام مرکند و سمرقند نگارنده از مدتھا پیش با مقایسھ نامھای 
و  سمرقندبودم کھ بدین نتیجھ رسیده  )سھ واحد شمارشی( رسھ مَ و ) دو واحد شمارشی( ردو مَ نظر اعداد شمارشی 

حاصلی نداشتھ  بُخاراولی تالشھای گذشتھ ام در مورد نام . ھستند چند بخشی شھرو  شھر سھ بخشیبھ معنی  مرکند
بدین نتیجھ رسیدم کھ نام شھر بزرگ ) دارای زمستان خارا و سترگ( خوارزماست تا اینکھ امروز از مقایسۀ آن با نام 

ژه ھای وا .ر سترگ و بزرگدر مجموع یعنی شھ. عاید شده باشد) سترگ( خاراو ) بودن(بو  می تواند از ترکیببُخارا 
 ریامیثنِ  و نموجکث و پوخارا نامھای اگر .ھستند) سخت و خشن و ترسناک( خروریشۀ اوستایی  از خرو خارا فارسی 

 با جایگاه( میثن-رئو و) رونق پر و شکوه و نمود با محل( کث-نموذ و) سترگ پایگاه( پایوخارا ھیئت بھ را بخارا شھر
  .بود خواھند) سترگ شھر معنی در( بخارا از من نظر مورد مفھوم در یدیتأی کنیم، بازسازی) شکوه

 : لغت نامھ دھخدا چنین معلوماتی را از نام و نشان این دو شھر بھ دست می دھد

 )لغت نامھ دھخدا( سمرقند

جزء اول سمر تاکنون معلوم نشد جزو  ۀریش ۞ »مرکنده«، یونانی ۞ »سمرکند«پھلوی ) اِخ( ]س َ م َ ق َ. [دسمرقن
کندن رجوع شود بھ  ۞ »کن«مشتق از ) شھر() ۞ »کنپ«، سغدی ۞ »کنتا«از پارسی باستانی  ۞ »کند«دوم 

باشد در ماوراءالنھر  سمرقند و آن شھری). برھان قاطع چ معین ۀاز حاشی. (26مارکوارت شھرستانھای ایرانشھر ص
ترکیبی آن ده سمر است و نام پادشاھی بود از ترک و  کھ کاغذ خوب از آنجا آوردند و سمرقند معرب آن است و معنی

  قلیم پنجم استاز ا). برھان. (ده است و بمرور ایام شھر شده استرا او بنا کرده بو ترکان ده را کند میگویند و این ده
: حق آن شھر گفتھ است در مسالک الممالک آمده خوشترین و نزه ترین بالد جھان است الخصین بن منذر الرقاشی در

لالعتراض و سورھا الشمس الطباق و آنراعرصھ  کانھا السماء للخضرة و تصورھا الکواکب االشراف و نھرھا المجرة
نجا بودو آن عرصھ دیوار داشتھ دورش پنجاه ھزار گام و بعضی از آن آ ای بود کھ شھر و قلعھ و بعضی دیھ ھا در

جھان پھلوان  ، بوقت آنکھعظیمی ساختھ بودند خراب شده ۀٴ در ایام سالف بر زمین آن عرصھ قلع .دیوار ھنوز برجاست
عھ را آبادان گرشاسب با آن گنج آن قل گرشاسب آنجا رسید، از زلزلھ بعضی اطالل آن قلعھ بیفتاد و گنجی پیدا شد

عھ را حصن حصین و لھراسف کیانی تجدید عمارتش کرد و آن قل گردانید؛ بعد از مدتی باز خراب شد، گشتاسف بن
 مابین صحاری آن دیارو ترکستان میانجی ایران و توران برآورد، طولش بیست فرسنگ و دیواری. خندق عظیم ساخت

سرد است و آبش از  ھوای آن دیار. دوازده ھزار گام بود اسکندر رومی در آن عرصھ شھری بزرگ برآورد و دورش
است و بر آن باغستان فراوان ساختھ اند و  رود و از نھر برش و بارش و جوی بزرگ در میان عرصھ ٴ آن شھر روان

 حاصلش غلھ و میوه ٴ. این آب است و از این آب در بھار بکشتی گذرند سغد سمرقند کھ از مشاھیر نزھات جھان است بر
نزھة ( .مردمش بیشتر حنفی و شافعی مذھبند. خربزه در غایت خوب است میوه اش انگور و سیب و و از. نیکو بود

 ۀبانعمت بسیار و جای بازرگانان ھم سمرقند، شھری بزرگ است بھ ماوراءالنھر، آبادان و .)246 - 245القلوب صص
ی بام بازارشان یکی جوی آب روان است و از ارزیر و از باال جھان است و او را شھرستان قھندز است و ربض است

جھان  ۀو از وی کاغذ خیزدکھ بھم. اندر وی جایگاه مانویان است و ایشان را نغوشاک خوانند و آب از کوه بیاروده و
 )حدود العالم. (ببرند و رشتھ ٴ قنب خیزد و رود بخارا بر در شھر سمرقند بگذرد

 )لغت نامھ دھخدا( خارابُ 

کھ چون در آن شھر . مشتق از بخار است بمعنی بسیارعلمشھری است مشھور از ماوراءالنھر و ) اِخ] (ب ُ[. بخارا
نام شھری از توران مشتق از بخار کھ ). برھان قاطع. (بنا برآن بدین نام موسوم شده استعلماء و فضالء بسیار بوده اند 

). از لطائف بنقل غیاث اللغات. (د بھ بخارا موسوم کردندبمعنی علم است چون در آن شھر علماء و فضالء بسیار بودن
لف غیاث گوید کھ بخار بم گویند کھ بخارا در زمان پیشین چنان شھر عظیم . عنی علم در کتب دیگر بنظر نیامدهاما موٴ

 ۀد مدرسیازده دروازه و دو ص. و آن را بخارای شریف گویند). ھفت قلزم ( .بود کھ در عالم از آن نیکوتر کمتر بود
کوچک و ھفت مسجد جامع بزرگ و چھل گرمابھ و صدوپنجاه سرای تجار دارد و دوره ٴ ارگ آن شھریک فرسخ است 

گرداگردحصار شھر چھارده ھزاروسیصدوھفتادودو قدم بھ تخمین آمده است و . و یک دروازه روی بھ مغرب دارد
 در. سمرقند قدری از آن جا کوچکتر است، یکماه راهل بخارا فاصلھ ٴ سمرقند و بخارا بمسافت سی وھشت فرسنگ و طو

) از انجمن آرای ناصری. (کستان شھر از آن مھمتر بسیار است، اما در ترتوران بزرگترین شھر آن بالد است
نام آن بنا بروایتی تلفظ . نام شھری در حدود ترکستان در ساحل رود زرافشان کھ از قدیم مسکن ایرانیان بود). آنندراج(

47 
 

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fb6acc56c104d8cad255ce35cf3700c-fa.html


فرھنگ . (لی نام ایرانی است کھ ویھار یا بھار باشد و آن نام معبد زرتشی یا ایرانی بود مانند نوبھار کھ نیز معبد بودمغو
و این لفظ بخارا بلغت بت پرستان ایغور و ختای نزدیک است کھ معابد ایشان کھ موضع بتان است بخار ). لغات شاھنامھ

شھری است . شھری بزرگست و آبادان). از جوینی. (مغان مجمع علم باشدگویند و اشتقاق بخارا از بخارست کھ بلغت 
اندر ماوراءالنھر و مستقر ملک مشرق است و جایی نمناک است و بسیارمیوه و با آبھای روان و مردمان وی تیراندازند 

ازده فرسنگ و شوره خیزد، و حدود بخارا دو و غازی پیشھ و ازو بساط و فرش و مصلی نماز خیزد نیکوی پشمین،
... است اندر دوازده فرسنگ و دیواری بگرد اینھمھ درکشیده بیک باره و ھمھ رباطھا و دھھا از اندرون این دیوار

، و او را ناحیتی است تا بھ حدود بدخشان رود نھاده یکی خرناب و یکی جیحونشھری است استوار و اندر میان دو 
مدینة التجار . دینة الصفریھ یعنی شارستان رویینم ،نیمجکت، بومسکت: ذکر اسامی بخارا. )از حدود العالم. (بکشد
میان آن و  بخارا از بزرگترین شھرھای ماوراءالنھر است ،: یاقوت گوید). 27و  26تاریخ بخارای نرشخی ص . (فاخره

 41ض آن درجھ و عر 87، پایتخت ساسانیان بود، بطلمیوس در کتاب ملحمھ گوید طول آن جیحون دو روز راه است
آن اغلب بھ مرو حمل  ۀشھری قدیمی پر از باغستانھای میوه است و میو... درجھ و در اقلیم پنجم است و طالع آن اسد

 37روز یا  7روز راه باشد، و تا سمرقند  15منزل راه است و میان آن و خوارزم بیش از  12میشود و از آنجا تا مرو 
سبزه و باغستان است کھ کاخھا را احاطھ نموده و سبزی باغھا بھ سبزی  از باالی قھندز بخارا ھرچھ بینی. فرسنگ

جامع در قھندز آن مسکن امرای سامانی بود و ربض و مسجد  ۀآن جا را بومجکت نیز گفتھ اند، قلع. آسمان می پیوندد
ترکستان جزء  شھری است در). از معجم البلدان. (صغد از وسط ربض می گذرد ۀ، رودخاندروازه ٴ قھندز واقع است

دارد، بیابان قزل قوم نزدیک ھزار جمعیت  80جمھوری ازبکستان اتحاد جماھیر شوروی بر کنار زرافشان و حدود 
بخارای نو کھ شھری روسی است و ایستگاه راه آھن ترکستان است و شھر : ، امروز از دو قسمت تشکیل شدهآنست

قدیمی متعدد دارد و راه ارتباطی مرو و سمرقند و مشھد و ھرات از قدیمی کھ میان باغھا و بساتین احاطھ شده و مساجد 
این شھر ابتدا . آن است و معدن مس دارد ۀابریشم و پنبھ محصول عمد. آنجا می گذرد و از جھت تجارتی اھمیت دارد

د و باز بتصرف چنگیز فتح و خراب شد و پس از تعمیر مجدد سالھا پایتخت حکام ازبک بو ۀبوسیل. پایتخت سامانیان بود
ھزارگزی شرق مرو قرار گرفتھ  280در ). از الروس. (ایران درآمد و در دوران قاجار روسھا بتصرف آن دست زدند

مردم آن تاجیک و . رخان از ساختمانھای قدیمی آنجاستو قصهللا مدرسھ عبدا. گز از سطح دریا ارتفاع دارد 366و 
پوست گوسفند مخصوصی کھ شبیھ نوع قرمان میباشد از اطراف  .فارسی زبان و جمعی ازبک و ترک و یھودی ھستند

. این ناحیھ بھ دست می آید و معروف است و از پوست گوسفند دیگری کھ موی مجعد دارد نیز کالھھای خوب می سازند
ا عبارت است از اورامیتان نواحی معروف امارت بخار. در این حدود شتر فراوان است و از پشم آن عبا می بافند

واکانزی، کیجوان، کرمینھ، زودین، کات کرکان، قتارجی، پنج شنبھ، میتان،  ، وافکند، وردانزی، خیرآباد،زندانی
از قاموس االعالم . (توراتھ، چاالق، کرشی، خوزار، شیرآباد، سدآباد، چراغچی، ناراز، کاکی، چارجوی و اوتار

 80را بود و اکنون از شھرھای ازبکستان است و دارای شھر مشھور ماوراءالنھر است کھ سابقاً مقر خان بخا). ترکی
ھزار تن جمعیت است و ایالتی کھ در تحت حکمرانی این خان بود نیز بخارا نامیده میشد و گویند چون در این شھر علما 

مملکت بخارا در جنوب شرقی . ، منسوب بھ بخار کھ علم و فضل باشدیار بوده اند آن را بخارا گفتندیو فضال بس
ثانیھ طول شرقی  40دقیقھ و  70درجھ و  60ثانیھ عرض شمالی و  41دقیقھ و  15درجھ و  35ترکستان واقع شده مابین 

کیلومتر مربع و  593000و سابقاً شامل خانات بخارا و آنکوئی و کندوز و حصار و غیره بود و مساحت سطح آن 
این مملکت در زمان کیان یکی از ممالک . جز آنھا بود پایتخت آن شھر بخارا و شھرھای عمده اش سمرقند و قراتول و

اتراک آن را . گردید و در مائھ ششم موسیعھ ٴ ایران بود و بعد در تصرف اسکندر درآمد و بعد جزء مملکت باختریان 
اعراب آن را تصرف کردند و تا مائھ نھم در تصرف نواب . م 705متصرف شدند و در مائھ ھفتم چینی ھا و در سال 

مغول و در  1219سالجقھ آن را تصرف نمودند و در  1027در تصرف آل سامان درآمد و در . م1000لفا بود و در خ
در تصرف استراخان و . م 1600در تصرف ازبک و باالخره در  1505در تصرف امیر تیمور درآمد و بعد در  1383

رف ھمین خوانین بود ولی در حقیقت جزء ازبک اند درآمد و پس از آن اگرچھ در تص احفاد او کھ نیز از نژاد
احمدبن نصر گوید کھ نامھای بخارا بسیار است و در کتاب خویش ). ناظم االطباء( .مستملکات روس محسوب می گردید

، و بجای دیگر بتازی نبشتھ مدینة الصفریھ یعنی جای دیگر دیدم بومسکت آورده است نیمجکت آورده است و باز
بحدیثی و ... و نام بخارا از ھمھ معروفتر است دیگر بتازی مدینةالتجار یعنی شھر بازرگانان شارستان رویین و بجای

محمدبن جعفر گوید چون بیدون بخار خداة بمرد، از وی پسری ). 26تاریخ بخارا ص . (نام بخارا فاخره آمده است
ست وپانزده سال ملک داشت و بروزگار ، این خاتون کھ مادر این پسر بود بھ ملک بنشماند، نام او طغشادهشیرخواره 

اراست و کرمینھ از جملھ روستاھای بخاراست و آب او از آب بخ). 8تاریخ بخارا ص . (او عرب بھ بخارا آمدن گرفتند
 ).حدود العالم. (در زمان آل سامان بھ بخارا نشستیمیر خراسان : )13تاریخ بخارا ص . (و خراج او از خراج بخاراست
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 بابلی و کاسی اژی دھاک اساطیری ۀریش
 

بھ  Ningiszida" "نین گیش زیده "شاھزاده سومری الگاش کھ توسط ایزد  Gudea" گودئا"تصویر برگرفتھ از مھر 
بیرون " نین گیش زیده"از شانھ ھای  basmu" بسمو"دو مار شاخدار موسوم بھ . معرفی می شود Enki"انکی"خدای 
و " دوموزی"این ایزد رب النوع جھان زیرین و نگھبان دیوھای جھان زیرین است، نام او در سوگواری مرگ . زده اند

خردمندی کھ بھ آسمان صعود کرد بطور  Adapa"ادپھ "در اسطوره . آورده شده است مشھمچنین در ماجرای گیلگ
از دروازه مرتفعترین "دوموزی"کھ مخفف نام اوست مواجھ میشویم کھ ھمراه با " ن گیش زیدهنی"غیرمنتظره ای با 

 نیست؟"ضحاک ماردوش "آیا ظاھر او شبیھ ترین بھ . محافظت میکند Anیا  Anuآسمان، یعنی آسمان آنو 

 

 
الھھ کاسیان معادل آورده اند، از  کاشیتورا با ) فرمانروای درخت خوب( نین گیش زیداھمسر ) بانوی تاک( گشتی نانا

البد از اینجاست کھ اوستا شھر . معادل بوده است نین گیش زیداایزد کاسیان با  کاّشواینجا راھنمایی میشویم بھ اینکھ 
این ایزد در مقام مثبت . مقر اژی دھاک معرفی می نماید بابلرا بھ ھمراه ) کرینتاش، کرند در سرزمین کاسیان( کویرنت
 .مانند اژی دھاک اوستا بھ معنی مار افعی است بسمونام . اوستایی است ھومیادآور 
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)۲(مطالب کوتاه و متفرقھ   
 

 مطابقت شاپورخواست با چغلوندی

بھ ُکردی بھ ( شاپورخواستالفت شرقی در باب محل از گفتار گای لیسترنج در جغرافیای تاریخی سرزمینھای خ
 خرم آباد والشتر، بروجرد میشود کھ مکان این شھر بین  معلوم) صورت َشپور خواست یعنی محل سنت شیون و زاری

 بھ مختوم راھھای و مکان ازخصوصاَ  لیسترنج کھ ھم توضیحاتی. حالیھ است چغلوندیقرار داشتھ، مطابق با ھمان 
چھ نام چغلوندی در اینجا ریشھ در اصطالح چغبلغ فارسی و  .است چغلوندی نشانگر وضوح بھ میدھد شاپورخواست

دارد کھ گویای ھمان سنت شیون و زاری ) نعره و فریادی کھ از روی اضطراب و نگرانی کشند(چِغر و جِغل ترکی 
 .ده و ھستبلند برای مردگان است کھ در برخی از نواحی غربی ایران بین زنان مرسوم بو

 )بارین دشت( ُغندجان باستانی شھر با سرمشھد روستای مطابقت

 نقشۀ و بلخی ابن فارسنامھ خبر روی از نوشتھ متن در شرقی، خالفت سرزمینھای تاریخی جغرافیای در لسترینج 
محل ( انُغندج نامھای بھ شھری از) فرسخی جره 4فرسخی توج و  12بھ فاصلھ ( کنونی سرمشھد محل در آن مربوطھ

در واقع یعنی جایگاه ( سرمشھدبدون اینکھ بھ نام ؛ است برده اسم) محل واقع در کنار دشت( بارین دشت و )تجمع
عظیم مھلب با خوارج در دشت بارین روی  البد این نام از آنجا پدید آمده کھ نبرد. اشاره ای کرده باشد) شھادت بزرگ

 در و داده غلط آدرس راه این در" شھرھا تاریخی جغرافیای" ویسندۀن نھچیری عبدالحسین اساس این بر .داده است
 .است کرده معرفی باستانی شھر این جای را کازرون کمارج توابع از جمیلھ کوچک روستای دوردست

 نامھای باستانی نقش رستم

کتیبھ بیستون کھ بھ  ریشآرکادولی نام کوه . ظاھراً محققین و باستانشناسان نام باستانی نقش رستم را کشف نکرده اند
است بھ وضوح " خورشید اشعۀبریده شده بھ شکل "بھ معنی  ریش-آرکاتیلغت سانسکریت و اوستایی بھ صورت 

بر این اساس شھر یا قصبھ آن مکان . نشانگرھمان کوھی است کھ دخمھ ھای صلیبی نقش رستم بر آن حفاری شده اند
 اُوادی چایاو ) نسیرمنو، جایگاه واقع در سایھ( نشیرمنوو ) پیشین و جلوی آبادی( پئیشیااُواداھمان است کھ بھ اسامی 

از آن بھ مناسبتھای مختلف اسم ) سائیش، با سایھ-متَ ( َمتھ سئیشو ) بھ پارسی و سانسکریتی یعنی آبادی واقع در سایھ(
بھ پھلوی آذری بھ ( پاسارگادیھ اش در نقطھ مقابل نام شھر ھمسا) آبادی پیشین( پئیشیا اُواداالبد نام . برده شده است

جالب است کھ آلتھایم نام پیشیااوادا را بھ صورت پیشیاھووادا  .قرار داشتھ است) صورت پََسرکد یعنی قصبۀ پشت سری
نظر بھ نام قدیمی دژ نبشت نقش رستم، چنانکھ آلتھایم ). خانھ=ھووادا  ،نوشتن=پیشیا(بھ معنی خانھ نوشتن میگیرد 

در واقع واژۀ پیش در پئیشیا اُوادا در اوستا مترادف با  .ااوادا بھ معنی جایگاه نوشتن ھم مفھوم میشده استدریافتھ پیشی
 .ریش در ارکدریش یعنی زخمی کردن و خراشیدن اشاره بھ نوشتن بھ روش نقر  و ایجاد نقش و نگار حفاری شده دارد

وجھ اشتقاق مشابھی با  -ری اوستا در عھد ویشتاسپکھ طبق کتاب دینکرد محل نگھدا -)نقش رستم(دژ نبشت پارس 
پشیاھووادای آلتھایم داشتھ است، اگر منظور پیشیا ھووادا ھمان دژ نبشت باشد مطلب از منظر پیدایی خط آرامی پھلوی 

ابطھ با اگر دینداران در این باب اغراق نکرده باشند؛ چھ نام سپنداتھ و وویشتاسپ ھم کھ در ر. اوستا قابل توجھ میگردد
و ) یا بھ قول ھرتسفلد داریوش(گائوماتھ مغ  -گسترش آیین مزدایی و نھادن اوستا در دژ نبشت می باشند با سپنداتھ

 .مطابق ھستند) ویشتاسپ نوذری(ویشتاسپ ھخامنشی 

 پیشیااُوادا/ روشھ و نشیرمنومحل شھرھای باستانی پوروشھ، سو
 

قلعھ (از مکان احتمالی این شھرھا سخن می راند و آنھا را با نرماشیر  نشیرمنومحمدتقی عطایی در مبحث محل شھر 
نگارنده بر این باور است کھ شھر . مقابلھ نموده استکرمان  در استان) بھارج(فھرج و حوالی آن در سمت ) خان

مطابق با  سوروشھ/شوروشھولی شھر . کشف شده در سمت بم باشدمحل تواند ھمان می ) محل گسترده( پوروشھ
می تواند ھمان نقش رستم بوده باشد کھ در ) محل واقع در سایھ( نشیرمنویا ) آبادی پیشین(پئیشیااُوادا است و سیرجان 
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قبالَ بھ سھو پئیشیااُوادا را با نگارنده . قرار داشتھ است) خورشید اشعۀمحل بریده شده بھ شکل ( آرکادریشکنار کوه 
 .مطابقت داده ام آباده

و معنی آن )قوم سلم(مطابقت نام قوم سئورومات با قوم سئیریمھ اوستا   

 سرمتھاو اینان را ھمان سئوروماتھا را ھمان سلم /سئیریمھاستاد پورداود در جلد دوم یشتھا با اندکی تردید قوم 
سکاھای شمال قفقاز و (متحد و ھمجوار قوم تور  سلمو در شاھنامھ قوم  سئیریمھاز آنجاییکھ در اوستا قوم . میداند

ریشھ . است سرمت/سئوروماتنشانگر مطابقت قوم سلم با قوم بھ وضوح ھستند، این ) سمت آرال و دریای مازندران
یعنی (َسرَو  یتسانسکری و واژۀ) ھمھ=ھئورو( سئورو مشترک نام سئیریمھ و سئورومات را می توان کلمھ اوستایی

 صرب ھایالبد از این جاست کھ نام. مسلحکامالَ مردم در مجموع یعنی . رفتگ) اسلحھ(واذ /مات/وات و ) ھمھ، تمام
 ھرواتو ) ھمھ زین، تمام سالح( آمازون، )در زبان مجاری یازیگ= ، دارندگان تیرپَ  -شرِ از ریشۀ سانسکریتی (
ایران عھد کوروش از نظر وسعت و قدرت نظامی با . اطالق گردیده است بر اینان) تمام اسلحھ، کُروات= ھئوروات(

تالش می دانیم . قدرت و اراضی این صحرانشینان برابری میکرد و اراضی کوروش با ایشان ھمسایگی داشت
بدست سلم و تور ایرج تصور من این است تراژدی مرگ . کوروش برای انقیاد ایشان بھ مرگ کوروش منتھی شد

 سئیریمھ ھااست کھ از نظر جوشن پوشی مطابق ھمان  داھھ/ ماساگتن کوروش توسط مردم جوشن پوش کشتھ شد
نویسنده  تادئوتس سولیمیرسکی. را از تیره ماساگت میداند) روکسوالنھا و آالنھا(آمیانوس مارسلینوس آالنھا . بوده اند

ھم سئوروماتی و ھم  آالنھا راشود می ر مجموعد. را از تیره ھای سئوروماتی ثبت کرده استآالنھا  کتاب سرمتھا،
تحت فرماندھی آئیلیوس سرانجام بھ ھر حال سرمتھای یازیگ تیرانداز و رکسوالنھای جوشن پوش . سکایی دانست

 .راسپاراگانوس در کرواسین و صربستان استقرار یافتھ بودند

 کسی بات معنی قوم یاکسامات یا ای
 

از قبایل سرمت بوده ) صربھا ٫تیراندازان(کھ تصور شده است نام دیگری بر یازیگھا ) ایکسامات( یاکساماتنام قوم 
و این بھ وضوح یادآور . است پیشگوبھ معنی  ایکساماتکایی و سرمتی و سانسکریتی بھ صورت  در زبان س ،باشد

= گور-از ریشھ ترکی ئون( اونِگرن/ھنگریو ) جادوگری= از ریشھ اروپایی ماگی( مجارمجارھا یعنی نامھای قدیمی 
نام می  نئورھرودوت در ھمان سمت سرزمین قدیمی مجارھا در شمال دریای سیاه از قبیلھ جادوگران . است) پیشگو

معرفی می کند کھ مانند گرگ زوزه  متقابالَ سریل قدیس مجارھا را مردمی. برد کھ گاھی تبدیل بھ گرگ میگردند
 .از یک ریشھ می باشد) افسون(نیرنگ بھ نظر می رسد واژۀ نئور با کلمۀ پھلوی  .میکشند

)حلبچھ(معنی نام شھرزور   

. جنگل سیاه و شھر منطقھ گود معنی کرده اندجنگل سفید یا شھر ، شھر )شھر رزور (= شھر جنگلیرا  زورنام شھر
بھ تصور من ( ائورَو سارو ) ھوخشتره/کیخسرو، بھ تصور من ھمان کیاخسار( ھئوسروگ در اوستا در رابطھ جن

. تاسم برده شده است کھ البد در مرز ماد و آشور بوده اس) سپید رزور( جنگل سفیداز ) ھمان ساراک پادشاه آشور
مان منطقھ شھرزور مراد شده نیز این مطلب را تأیید می کند کھ از جنگل سفید ھ شھرزور درۀوجود دخمھ کیاخسار در 

 .درک میشده است) جنگل درخشان( َشری رزورَ بر این اساس نام شھرزور در نزد مغان بھ صورت . است

محل بھ معنی ) رزور -شیمعادل (جا " + جنگل= ھالبو"از ریشھ اکدی را میشود  حلبچھنام کنونی شھرزور یعنی 
در اوستا در این سمت از سرزمینی بھ نام . گرفت) و فروزان جای درخشان( ھھ لبھ جھیا از ریشھ ُکردی  جنگلی

چھ مطابق  ؛اسم برده شده است کھ با ھمان جنگل سفید اوستا مطابقت دارد) منطقھ روشن و درخشان( خشتروسوک
نام باستانی تر . درخشان ھمان منطقھ جنگل سفید اوستاستجنگل بھ معنی ) بھ شکل سو رزور(زور ھرتسفلد نام شھر

نام خارسانو می توانست  .ھ معنی جنگل بوده استباستان بدر بین النھرین  خارسانونیز بھ صورت  خارشیقھ یعنی منط
 .مشتبھ گردد) سمت آمدن نور(در زبانھای ایرانی با ُخراسان 

شھرزور احتمال بسیار دارد آرنزیاش یا آلنزاش باستانی کھ حاوی نام اِرَن یعنی جنگلی در زبان سانسکریت است ھمین 
 .بوده باشد) حلبچھ(
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 معنی محتمل کرکوک

بھ نظر میرسد نام ھوریانی این شھر یعنی . لمۀ َکرَک در سانسکریت بھ معانی سفید، خوب، عالی، آتش و زیبایی استک
البد معادل این . پاَک در سانسکریت معنی دارای کمال زیبایی و گرمی و پزندگی را می داده است-آّراپخا بھ صورت آرا

بر این شھر اطالق میشده است؛ چھ نام ایرانی کھن این شھر ) زیبا و آتشین(اوک  -نام سانسکریتی بھ صورت َکرکَ 
 .گواه آن است) کان -گرم(یعنی گرمکان 

 نام ُکردقدیمی یک معنی 

اکدی، حتی بھ  در زبانھای سومری و کردونام : ربط داده میشده است ُکردبا نام  ردوبیت کَ یک دلیل مبنی بر اینکھ نام 
آبان  ۸۱و فقره . را می داده است) جزیره(دو و کرتو بھ معنی قطعھ بریده و جدا شده -زبانھای ایرانی بھ صورت کر

یعنی بین ( جزیره رود رنگھا، دوست و متحد ایرانیان را )کیمریان کردستان( فریان تورانییشت اوستا مکان خاندان 
خوانده شده اند  تئوژیھنیز جای این مردم کھ در اینجا  ۱۹اول وندیداد فقره  در فرگرد. ذکر کرده است) دجلھ، فرات

ژیھ در زبانھای قدیمی غرب ایران و بھ صورت  -تئوژیھ بھ صورت تھو .ھمان ساحل یا جزیرۀ رود رنگھا آورده شده است
کلمات تور و سکا و کورد . ن بوده باشدجیَو در سانسکریت بھ معنی کوه زی است کھ می تواند اشاره بھ توتم بزکوھی ُکردا -تھو

 .ھم بھ معنی دارنده توتم بزکوھی است

)ارزروم(معنی ارزن الروم   

بھ وضوح معلوم  ارزن الرومو )  منسوب بھ ُجو( گارین/کارینعربی این شھر یعنی -روی دو نام ارمنی و ایرانی از 
البد از برای . این شھر  بھ داشتن غالت معروف استبوده است و می دانیم دژ غالت میشود کھ نام این شھر بھ معنی 

را ) کالی کال، کاری کال( قالیقالنام . ، نام روم را بدان افزوده بوده اند)محل ارزن( ارزنجانمتمایز کردن این شھر از 
با توجھ بھ نیز کھ بھ شھر ارزروم و منطقھ آن اطالق شده می توان بھ معنی دژ غلھ و ُجو گرفت؛ ولی نویسندگان قدیمی 

 .شکل ظاھری قالیقال آن را بھ معنی دژ قالی گرفتھ اند

استان فارس بسیار محتمل است کھ نام ارسنجان نیز نظیر شھرھای ارزنجان و ارزنة  ارسنجاننظر بھ محصول غالت 
یسن = نظیر یَزدر زبان فارسی اتفاق افتاده است " س"بھ " ز"تبدیل . الروم شرق ترکیھ از نام غلھ ارزن اخذ شده باشد

بعید است نام ارسنجان از ارسن مشکوک فرھنگنامھ ھای  جھانگیری و برھان بھ معنی انجمن و مجلس اخذ  .)ستایش(
 .شده باشد

 ریشۀ ایرانی واژۀ تاریخ

بھ نظر من ریشۀ اوستایی و پھلوی آن . یا عربی بودن واژۀ تاریخ بحث شده است) ایرانی بودن(از قدیم سِر مّعرب 
یعنی علم ) پسوند صفت ساز" (ایک"یا ) پسوند حالت اسمی(اوک /و اَک) دانستن(، ئی )تَِر، گذر(از تار مرکب 

از این ریشھ است واژۀ اوستایی و پھلوی . برتری آشکار دارد) ماه یا بچھ گاو وحشی(برگذشتھ، بر ریشۀ سامی آن ارخ 
 .تن کھ در فارسی گذشتن شده است-تر-وی

بھ معنی تاریخ از ریشھ دیر ) دیریک(یومرث نیک رفتار، بھ نظر میرسد واژۀ ُکردی دیروک با یادآوری دوستمان ک
مترادف دقیق تاریخ در برداشت فوق " ایک"یا پسوند صفت ساز " اوک"دانستن و پسوند اسمی = ، ئی)زمان گذشتھ(

 .باشد

 معنی مشترک نامھای قدیمی ُکرد

بھ ) نام ُکردھا در خبر استرابون(بر این پایھ کورتی . ھ و کوه بلند آمده استدر ُکردی بھ معانی بُز دو سال) ُکر(کور  -۱
 . در زبان مادی و سانسکریت بھ معنی کوه است) تھھ(چنانکھ احمد کسروی دریافتھ تھ . معنی دارنده توتم بُزکوھی است

اده شده است می توان در زبان د) دجلھ(ژیھ را کھ در فرگرد اول وندیداد بھ مردم سرچشمھ رود رنگھا  -نام تئو -۲
خود نام رنگھا در زبانھای ایرانی و سانسکریتی بھ معنی . گرفت) مربوط بھ توتم بزکوھی(مادی بھ معنی کوه زی 
 .منسوب بھ بُزکوھی است
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 .مانج  در زبان ُکردی بھ معنی خانوارھای منسوب بھ بزکوھی است -نام ُکر -۳

کھ در اوستا بھ معنی تورانیان دوست ایرانیان در کنار سرچشمھ رود  -ورانی عنوان تور در نام خاندان فریان ت -۴
 .در قفقاز بھ معنی نام نوعی بزکوھی اھلی شده است -رنگھا ذکر شده است

بھ معنی   -کھ بھ مھاجرین تورانی کردستان در عھد مادھا گفتھ میشده است -) مر -گو(و گومر) شکا(عناوین سکا  -۵
 . ی ھستندبزکوھی و قوچ جنگ

) منظور بُز کوھی(در خبر ھرودوت نام ُکردھا در شمار قبایل ماد بوسین آمده است کھ بھ معنی مردم منسوب بھ بُز  -٦
 .است

نام ُکردھا در کتاب بازگشت ده ھزار نفری گزنفون بھ صورت َکردوک بیان شده است کھ می توان در زبان ُکردی و  -۷
در مجموع یعنی مردم منسوب . گرفت) منسوب بھ آفریده(اوک  -و دا ) ر، بُزکوھیکل شکا(مادی آن را مرکب از َکر 

 .بھ توتم بُزکوھی

 معنی محتمل نامھای ھوراند، زنوز، شینداوار و ھریس

را میشود در زبان قدیم ) ایس-ھر(و ھریس ) َشیَنت َور(و شینداوار ) زین اوز(و زنوز ) ھور ونت(نامھای ھوراند 
 .ترتیب دارای مرغزار کوھستانی، محل چشمھ زارھا و محل دژ و محل آب جاری نیرومند معنی کردمادی و پارسی بھ 

 و تیمرۀ اصفھان و َمرگان و موردی آذربایجان و قمصر کاشاناستان مرکزی معنی قم 

ه است یعنی جای شھر قم را از برای آن قم نام کردند کھ در ابتدای حال مستنقع میاه بود: "در لغت نامھ دھخدا می خوانیم
از اطراف تیمره و انار آب . و ھیچ منفذی و رھگذری نبود جمع می شد... جمع شدن آبھا و آب تیمره و انار بدن زمین 

تیمره ٴ کبری ، ابن مقفع گوید کھ آن را بھ تیمر اکبرین ). 21-20تاریخ قم صص . (می آمد و بدین موضع جمع می شد
، بھ تیمر اصغربن خراسان نام کرده اند و گویند این ھر دو تیمره جای جمع شدن غریتیمره ٴ ص. سان نام نھاده اندخرا

 ").73تاریخ قم ص ... (آب رودخانھ ھا بوده است 

بھ معنی در اوستایی و ُکردی مراو /در مجموع در اصل بھ شکل تیھاز متن فوق در بارۀ تیمره چنین نتیجھ میشود کھ آن 
گرچھ کلمھ بلوچی تیمر بھ معنی بزرگ گویای مفھوم  بوده است) آو-َمر(ُمرداب  رد نھان شده  و قرار گرفتھمحل 

دیگری برای آن است ولی تیمروکان ُکردی بھ معنی محل گرد آمدن می تواند اشاره بھ ھمان جمع شدن آبھا در آنجا بوده 
 :یده بودمسال گذشتھ در مورد خود نام قم بدین نتیجھ رسکتاب قم متن این بدون مالحظھ  .باشد

نظر بھ فراوانی آب انبارھای قدیمی در قم و اطراف آن می توان نام قَم را با واژۀ ُکردی گوم  :معنی لفظی قُم و قَمصر 
بر این پایھ . ان بھ معنی محل آب انبارھا بوده استالبد نام قدیمی قم یعنی َکمند. یعنی آب انبار سنجید) ژرف آب راکد(

 .نام قمصر را ھم کھ حدس میزنند بھ معنی محل چاه و قنات باشد، می توان بھ معنی محل تاالبھا و آب انبارھا گرفت
و این  جالب است کھ این نام را میشود محل چشمھ برتر گرفت. در ھفت نامھ ی امرداد نام قدیمی قم را ترمینکا آورده اند

ھمان مفھوم محل آب انبار را ) چشمھ-خانھ-پناه(کا -مئین-ترمینکا بھ شکل ثرَ  .با مفھوم آب انبار پر آب قم ھمخوانی دارد
 .می دھد کھ ریشھ ُکردی نام قُم آن را نشان میدھد

می ) مرداب(آو -ردو مُ ) آب مرده(آو -و موردی مراغھ نیز از ریشھ َمر) جعل شده بھ مریم(چاراویماق  نامھای َمرگانِ 
چھ در وبالگ داش بوالق گفتھ شده سھ طرف روستای َمرگان را آب فرا گرفتھ است و یک بخش آن جمجما  ؛باشند

نامیده میشود و بنا بھ مشاھدات شخصی روستای موردی مراغھ ھم در میان آبزارھای تاالبی دائمی کنار ) غرقاب(
 .موردی چای قرار دارد
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کن آبادرُ معنی   
 

 و گلگشت مصلی را کنار آب رکن آبادساقی می باقی کھ در جنت نخواھی یافت       بده

بر خالف گفتھ فارسنامھ ابن بلخی ربطی بھ رکن الدولھ  ،کھ توسط اشعار حافظ معروف شده است رکن آباد شیراز
بھ سادگی می توان بر  چھ نخست این کلمھ را. بوده است محل آباد  شده توسط قناتبھ معنی  رکن آبادنداشتھ است و 

شده  چشمھ تراشیده و خراشیده و کنده محلبھ معنی  کان -ک -روو   کان -روپایھ ریشۀ اوستایی و ُکردی آن بھ صور 
 ذکر شده اند اکنون ھم دارای قنات )بھ استثناء یکی(آنھا  ھمۀاست و  زیادنام ایران  رکن آباددوم اینکھ تعداد . بوده است

 :لغت نامھ دھخدا از این قرار استکھ معرفی آنھا در 

، نھر معروفی است از انھار شیراز کھ بھ قول صاحب فارسنامۀ ناصری رکن آب رکن آبادیا ) اِخ ] (رُ . [ رکن آباد
احداث نموده منبع این آب در یک فرسخ و نیمی شمال شرقی شیراز است و آب مذکور . ق. هَ  338الدولۀ دیلمی در سنۀ 

بور کند و صحرای مصلی و باغ نو و تکیۀ ھفت تنان و چھل تنان و تکیۀ خواجھ حافظ را مشروب ع» اکبرهللا«از تنگ 
رکن الدین دیلمی است کھ در شیراز بنیاد کرده است و آب  قنات). از حاشیۀ دیوان حافظ چ قزوینی و دکتر غنی. (نماید

از لغت محلی ) (از شرفنامۀ منیری) (آرا از انجمن) (از آنندراج. (آن بھ شھر می رسد و آبی لطیف و خوشگوار بود
لف . که عمر خضر می بخشد زاللش   هللاز رکن آباد ما صد لوحش ا :)شوشتر نسخۀ خطی کتابخانۀ موٴ

دھند اجازت مرا بھ سیر  نمی). حافظ. (غریب را وطن خویش میبرد از یاد   نسیم خاک مصلی و آب رکن آباد ).حافظ(
 ).حافظ. (آباد و سفر   نسیم باد مصال و آب رکن

آب آن از . تن است 200سکنۀ آن . دھی ازدھستان حومۀ بخش میناب شھرستان بندرعباس) اِخ] (ُر  [ .رکن آباد
  .)8از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (محصول عمدۀ آنجا خرما و مرکبات است. رودخانھ

. آب آن از قنات. تن است 700سکنۀ آن . دھی ازدھستان عال بخش مرکزی شھرستان سمنان) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
از فرھنگ . (راه آن فرعی است. صنایع دستی زنان آنجا کرباس بافی است. محصول عمدۀ آنجا غالت و پنبھ و پیاز

 ).3جغرافیایی ایران ج

. ت استآب آن از قنا. تن است 1024سکنۀ آن . دھی از دھستان میبد بخش اردکان شھرستان یزد) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
از فرھنگ جغرافیایی . (راه آن ماشین رو است. صنایع دستی زنان آنجا کرباس بافی. محصول عمدۀ آنجا غالت و پنبھ

 ).10ایران ج 

آب آن از . تن است 126سکنۀ آن . دھی از دھستان آیدغمش بخش فالورجان شھرستان اصفھان) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
 ).1از فرھنگ جغرافیایی ایران ج. (راه آن فرعی است. برنج و پنبھمحصول عمدۀ  آنجا غالت و . قنات

. آب آن از قنات است. تن است 238سکنۀ آن . دھی از دھستان برج اکرم بخش فھرج شھرستان بم) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
 ).8از فرھنگ جغرافیایی ایران ج. (راه آن فرعی است. محصول عمدۀ  آنجا خرما و حنا

آب آن از . تن است 204سکنۀ  آن . دھی از دھستان کوه پنج بخش مرکزی شھرستان کرمان) اِخ ] (ُر  . [رکن آباد
 ).8از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (راه آن شوسھ است. محصول عمدۀ  آنجا غالت و حبوب. قنات

آب آن از . تن است 677 سکنۀ  آن. دھی از دھستان کنارشھر بخش بردسکن شھرستان کاشمر) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد 
 ).9از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (محصول عمدۀ  آنجا غالت و پنبھ است. قنات

. آب آن از قنات. تن است 100سکنۀ  آن . دھی از دھستان حومۀ بخش سروستان شھرستان شیراز) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
 ).7ج  از فرھنگ جغرافیایی ایران. (محصول عمدۀ آنجا غالت و تنباکو
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آب آن از . تن است 496سکنۀ  آن . دھی از دھستان بربرود بخش الیگودرز شھرستان بروجرد) اِخ ] (ُر . [ رکن آباد
از . (راه آن ماشین رو است. صنایع دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی. محصول عمدۀ آنجا غالت و لبنیات. قنات

 ).  6فرھنگ جغرافیایی ایران ج
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است تیشترتخموروپھ و مرکب  باور یھود ھمان اوربایِ   
 

Amir Rahnama 
den 28 april kl. 22:13 

من درباره ی تمامی اساطیر غرب تحقیق کردم و چند روز پیش فھمیدم این موجود کھ در زبان عبری اوروبای نامیده 
 .مواگر کسی میتونھ کمک کنھ ازش ممنون میش .دیو ھای نقل شده در اوستا ھست میشھ شبیھ یکی از

 

 
 

Javad Mofrad  

نزد سکاھا باشد کھ در نزد تورات نویسان نیز شناختھ ) اسب پھلوان و فرمانروا( آرپوکسائیسبھ نظر می رسد ھمان 
 .در سانسکریت بھ معنی اسب تند رو و در روسی بھ معنی ارابھ است" آربا"جزء آرپو بھ صورت . شده بوده است

ھ شده است کھ با ارابھ ای در اوستا مقابل) پھلوان سرزمین ارابھ(اوروپھ  -توسط آرتور کریستن سن با تخمو رپوکسائیسآ
از قرار معلوم در اروبای، . نام آرپوکسائیس بھ صورت ارفکشد بھ تورات راه یافتھ است. از دیو آسمانگردی کرده است

در اوستا در آمیختھ و این جانور ) سگسان یا گربھ سان دم دراز(تھمورث را با اروپی /اسب ارابھ تخموروپھ -دیو
 .انداساطیری را نتیجھ گرفتھ 

ولی نام اوربای او را بھ سمت . تیشتر یعنی اپوش -ایزد بھرام از جملھ بھ شکل اسب ظاھر میشده است نھ مخاصم بھرام
اسب از حیوانات محترم ایرانیان بوده است، البد موجودات اھریمنی را بھ شکل اسب تجسم نمی . اوروپھ می برد-تخمو

مفھوم  ،است کھ این اوُربای پھلوانبھ معنی  اوروپھ -تخموھر نام ظا .مورد مرکب تخموروپھ استثناست. کرده اند
 .تصویر فوق نیز می باشد

مراد بوده است چھ در  تیشترھمانا ) اوروپی(اوربا ولی از مطلبی کھ در فصل ھشتم بندھش آمده، معلوم میشود کھ از 
. )؟اشوینھای سانسکریت( تاه آمده استآنجا تیشتر بھ صورت اسب سفیِد دراز دم و اپوش بھ صورت اسب سیاِه دم کو

 .بگیریم، آن مطابق تیشتر در ھیئت اسب دم دراز خواھد بود) گسترده پی(بنابراین اگر اوربا را ھمان اوروپی 
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)۳(مطالب کوتاه و متفرقھ   
 

 معنی آفریقا

 رپھ-اَئوتنظر با نام پارسی این . یعنی سرزمین بدون سرما گرفتھ اند آفریکھرا برگرفتھ از کلمۀ یونانی  آفریقانام 
ائوَت بھ معنی سرما و َرپ بھ معنی ربودن . کھ ھرودوت برای مصر آورده ُمھر تأیید می خورد) سرزمین بدون سرما(

ھیئت پھلوی َرپ ھم بھ شکل روپ در فرھنگ لغات . و بی بھره کردن در فرھنگ اوستایی احسان بھرامی آمده اند
را بھ ) روباه، رباینده(ھاشم رضی در جلد دوم وندیداد ھیئت پھلوی نام روپھ . استپھلوی بھرام فره وشی ذکر شده 

 .ھمین شکل َرپ قید کرده است

   معنی شیرآب
 

فکر میکنم شار آب بوده است کھ در را با سر مجسمھ شیر پیوند می دھد؛ ولی من  شیر آبنظر عامیانھ ای ھست کھ 
در آذری صفتی بھ صورت شورولتو از ریشھ شور . معنی آبشار در تلفظ ساده شده و بھ شکل شیر آب در آمده است

. ھستند" آ"شور و شیر در اینجا بھ جای " ی"و " و. "داریم یعنی آبشار و یا آبی کھ با فشار ریختھ میشود) ھمان شار(
شار در زبان ُکردی بھ معنی فشار . سی ناسپاسان بھ نوسپاسان و افتاده بھ افتیده تبدیل شده استچنانکھ در زبان فار

 .است

 معنی روژکی و پازوکی

 
ن نامھا بھ ظاھر در زبان ُکردی در نقطھ معنی ای. را داشتھ اندپازوکی و  روژکیدو تا از عشایر قدیمی ُکرد نامھای 

از ریشھ (مقابل ھم بھ معنی منسوب بھ محل آفتابگیر و جنوبی و مربوط بھ محل پشتی و تاریک و آفتاب نگیر و شمالی 
 .بوده اند) پاساوکی/ پَسوکی

 از اسامی قدیمی دریاچھ ارومیھمعنی نام تال یکی 
 

مطابق  گوگرچینمینورسکی آن را با جزیره . اسم یک جزیره و دژ در دریاچھ ارومیھ بوده است تالمطابق یاقوت 
در اساس گوگ شین بوده کھ در آذری بھ معنی دارای رنگ ) جزیره کبوتر(بھ نظر میرسد نام گوگرچین . دانستھ است

می دانیم نام دریاچھ ارومیھ را کبوذان . تالھ در ُکردی بھ معنی سیاه مایل بھ خاکستری است کبود است و نام تال بھ شکل
در سانسکریت بھ معنی دارای رنگ  چاس-چئایانام اوستایی چیچست آن نیز بھ شکل . ھم نوشتھ اند) دارای رنگ کبود(

 .کبود است

اموس و ُسم سوما سرا ،دیلمان/نوملِ یمعنی نامھای گیالنی آتھ کو، د  

 دار نیزه و چوبدستی دارای مردم تواند می دیلمان -دیلِمون و باشد سرد کوه معنی کوه اَاُتَ  صورت بھ تواند می کو آتھ
؛ است کھ ظاھراَ در مورد آنجا مصداق ندارد سرد جایگاه معنی بھ زیماسرا -سرا سیما صورت بھ سرا سوما. بدھد را

 .سماموس بھ معنی زیما موت یعنی آشیانھ سرماست . ه باشداگر منظور سردخانھ کھن احتمالی آن نبود

سوما را بھ معنی محل ) خط و شیار(از ریشھ اوستایی شونمیھ ) ھندوانھ(و شومی ) شیار ،خط(کلمات ُکردی شوین 
 .می دانیم سوماسرا محل تولید اصلی ھندوانھ در گیالن است. نشان میدھند) میوه راه راه(کشت ھندوانھ 

ھنگ لغات مازندرانی خود واژۀ سوما بھ طور مشخص بھ معانی چاه گود کوھستانی، قنات نیرومند و ولی در فر
-سو" (بھره مند از آب بسیار نیرومند"و این ریشھ و معنی منطقی تر دارای . سرتاسری شھر و گرداب گرفتھ شده است

 . را در سانسکریت و اوستایی برای واژه سوما معین می نماید) آمو

برای . اژۀ سومھ در سانسکریت بھ معنی باد و ھوا معنی شھر بادگیر صومعھ سر را شھر بادگیر نشان میدھدولی و
محل سرما نیز میشود معنی ) سیما ور(دیگر روستاھای صومعھ نام ایران از جملھ صومعھ ناحیھ طارم کھ سماور 

 .مناسب می افتد) سرما(سیما /سما
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 ریشۀ اوستایی واژۀ قربان

در کتابی از محمد مقدم با نام  بر این پایھ. ود کھ قربان و نام عید قربان در اساس ریشۀ عربی نداردگفتھ میش
” گاو“اند و بھ دلیل قربانی کردن  بوده” مھر“ھا، ھمان روحانیان دین  آمده است کھ کرپن” جستارھایی از مھر و ناھید“

ھمین امر باعث آن شده کھ ) کتاب مذکور ۲ص . (است نیز از ھمینان برگرفتھ شده” قربانی“از سوی ایشان، واژۀ 
 .را از یک بن بدانند و آنھا را با ھم استفاده کنند” قربان“و ” کرپن”بعضی ، دو واژۀ 

از این جا می توان نتیجھ گرفت کھ . در این باره گفتنی است واژۀ کرپََن در سانسکریت بھ معنی چاقوی قربانی آمده است
و  پسوند فاعلی یا نسبت ان بوده ) یعنی پی و مغز(ر اساس ترکیبی از َکر بھ معنی بریدن و پی نام کرپنھای اوستا د

 .است

بھ عھد اسالمی ) قصاب کشنده گاوان(از القاب ایزد مھر بھ صورت جوانمرد قصاب ) گومرد، گاوکش(نام جومرد 
 .رسیده است

 )بدخش(ریشۀ واژۀ بیدخش 

مأخوذ از ایرانی و شکل پھلوی آن بیتخش : "آمده بدخشی در توضیح واژۀ در حواشی تاریخ ارمنستان موسی خورن
آنھا یک نوع پادشاھی کوچک مستقلی . بدخشھا اشرافی عالی جاه تر از ناخارھا بودند. بوده و معنی آن قائم مقام است

 .فرمانروا= شیھتکھ کردن و بریدن و خ= بید. است خرده فرمانروابھ لغت اوستایی بھ معنی  خشیھ-بید." داشتند

بگیریم آن وقت معنی شاه دوم از آن نتیجھ  خشیھ -بیتیھاگر اصل واژه را : ولی با تذکر استاد عسکر بھرامی عزیز
 .شاه =دومین و خشیھ= بیتیھ. میشود

)شیروان(نام شروان محتمل معنی   

بر این اساس بھ نظر . گرفتھ اندبھ معنی درخت سرو  انجمن آرا و آنندراجژه ِشروان را در فرھنگنامھ ھای فارسی وا
میرسد بدین معنی از واژۀ شر سانسکریتی و بلوچی بھ معنی زیبا و با شکوه، درخشان و گنج و ثروت مأخوذ باشد ولی 

شاھزاده (چھ در گفتار حدودالعالم از ینال نشین . آن اشاره دارد  شاھزاده نشیننام قلعھ ینال آنجا بھ وضوح بھ معنی 
شروان ناحیتی است بھ اران کھ پادشاه او و خرسان و لیزان شاه یکی است و این " :وان سخن رفتھ استبودن شر) نشین

او را بھ حدود  شروان شاه و لیزان و خرسانشاه خوانند و او بھ لشکرگاھی نشیند از شماخی بر فرسنگی و پادشاه را
چھار فرسنگ واز ھیچ سو بدو راه نیست  اندرکردوان یکی کوه است بلند سر اوپھن و ھامون و چھارسو چھار فرسنگ 

خزینھ ھای این ملک و خواستھ  ۀاندر وی چھار ده است و ھم مگر از یکسو راھی است کھ کرده اند سخت دشوار و
 ینال/این قلعھ را نیال ، ھمھ آنجا کارند و آنجا خورند ود مرد و زنھمھ موالیان وی ان ھای وی آنجاست و اندر وی

شروان شاوران  ۀو قصب[ زدیک او قلعھ ای دیگراست میانشان فرسنگی سخت استوار، زندان وی آنجاستخوانند و بھ ن
 )از حدود العالم( ." ]کردوان نیز شھری است بدانجا .ستا

واژۀ . ینال بھ ترکی بھ معنی ولیعھد است، لذا نام شروان را میشود در اساس بھ معنی محل شاھزاده نشین گرفت/نام نیال
از این ریشھ است نام کھن ایرانی و مصطلح شروین کھ . ارو بھ معنی شاه از قدیم در ایران مصطلح بوده استسامی ش

 .در گفتارھای سالھای پیش آنرا بھ معنی شاھزاده گرفتھ ام

 ریشۀ واژۀ آسمان

لذا . سمان می نمایدکریت صرفاً بھ معانی طاق و غیر قابل سنجش و بی نظیر، ریشھ واژه فارسی آ  کلمھ اََسَم در سانس
بر . و یکی گرفتن ریشھ آنھا خطا بھ نظر می رسد) اََسن، اََسَم و اَسنگھھ اوستایی(مقایسھ و مقابلھ واژه آسمان و سنگ 

این پایھ سھو از آنجا عاید شده است کھ کلمھ اََسَم سانسکریتی در اوستایی بھ ھمان شکل اََسَم و نیز بھ صورت اََسَن بھ 
 .ان و ھمچنین بھ معنی سنگ گرفتھ شده است، ولی واژه اََسَم سانسکریتی معنی سنگ نمی دھدھمین معنی آسم
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معھذا احتمال بسیار دارد کھ ھر دو واژۀ آسمان و سماء ریشھ سامی مشترکی داشتھ باشند چھ در اکدی واژه ای بھ شکل 
واژۀ ای دیگر موجوداست کھ نھ بھ معنی  برای ریشھ آسمان واژۀ سانسکریتی از ھمین ریشھ .َشمو بھ معنی آسمان است

   AzA f. Space आशा :نمی دانم چرا مورد توجھ قرار نگرفتھ است. سنگ بلکھ بھ معنی آسمان است

 معنی ششتََمد

ششتمد بعد از دو : "کتاب بزرگ سفرنامھ خراسان و کرمان وجھ اشتقاق ششتمد بھ قرار زیر آمده است ۱۰۷در صفحھ 
شش دره و ماھور كوچك در اینجا است كھ از آنھا آب میگذرد و شش تّل . د مخفف شش تا مّد میباشدشین تاء مفتوحھ دار

ھا مسكن  ھا امتداد دارد كھ در روى ھر تلّى ده بیست خانوار ساختھ، رعایا در آن خانھ دراز برآمده فیما بین این دره
 )ویکیپدیا." (ف كرده ششتمد گویندبھ این جھت این قریھ بھ شش تا مد موسوم شده و آنرا مخف. دارند

تصور میکنم گرچھ در مجموع معنی درستی از این نام اراده شده است ولی جزء تمد از ترکیب حرف اضافھ فارسی تا 
تلخیص (و پسوند مد ) تھھ سانسکریتی و  مادی بھ معنی تپھ و کوه(بلکھ ترکیبی است از تھ . با ّمد عربی عاید نشده است

 .ھمان معنی محلی کھ دارای شش تپھ استیعنی بھ ). مند

 مطابقت آتوسا با فیدیمھ

البد بھ ھمین سبب (در آمده بود  گائوماتھ بردیھدختر کوروش بھ ھمسری ) دارای اندام پُر(آتوسا می گوید کھ  ھرودوت
ت بعد میگوید ھرودو). ھم بود کھ گائوماتھ بردیھ بھ نیابت سلطنت کمبوجیھ در غیاب سفر مصر او برگزیده شده بود

از آنجاییکھ با . بود) دارای تن خوب( اوتانھکھ دختر ) دارای رخسار فربھ( فیدیمھگائوماتھ بردیھ ھمسری داشت بھ نام  
وجود آتوسای قدرتمند دختر کوروش بعید است کھ گائوماتھ بردیھ ھمسر دیگری کھ نامی مترادف او داشتھ بھ ھمسری 

فیدیمھ اطالق میشده /نام اوتانھ را در اینجا صفتی دیگری دانست کھ بھ موصوف آتوساخویش برگزیده باشد؛ لذا می توان 
تصور گردیده  اوتانھدختر  فیدیمھاست و این صفت و موصوف بعداً بھ سھو اضافھ ای از نوع بنوت بھ حساب آمده و 

تورات ) مغ زمزمھ گر(د کھ ھومان بھ نظر می رس. بابلی مقابلھ کرده است ایشتارآتوسا را با /کتسیاس این فیدیمھ. است
 .کشتھ میشود منظور خود ھمان گائوماتھ بردیھ مغ بوده باشد) ایشتار(کھ در جریان مغکشی بھ توسط توطئھ اِستر 

آن را معادل خشایارشا گرفتھ اند در واقع ) ایشتار(کھ در کتاب اِستر ) فنا ناپذیرشاه اوش یعنی -ور-کشیھ-اَ ( اخشوروش
 .است) مرد نیک منش، صالح قرآن= ھامان(تل گائوماتھ بردیھ خود داریوش قا

 برازار بھ معنی دارو و مرھم

 برین خستگی ھا برآزار، چیست؟/ نگھ کن کھ تا چارۀ کار چیست 

نوعی داروی سوزاننده یا مرھم کھ بر روی زخم می : چنین توضیح می دھد) آزار(استاد ابوالفضل خطیبی واژۀ برازار 
این معنی آزار این مثل . ین دارو می سوزاند و باعث آزار مجروح می شد، ولی زخم را درمان می کردا. مالیده اند

 .عربی را بھ یاد می آورد کھ آخرالدواء الکّی، آخرین درمان سوزاندن است

ازار بر احتمال بسیار دارد برچون : ولی من ریشھ برازار بھ معنی دارو و مرھم را در کلمۀ اوستایی بَرثری می بینم
بھ معانی زاینده، ماده ای کھ بزاید و ) ُبردن و یاری کردن، پروراندن(گرفتھ از کلمھ اوستایی َبرثری از ریشھ َبر 

فرھنگ واژه ھای اوستا، احسان : مرجع. بھ عبارت دیگر ھمان دارو و مرھم. بزداید و بپروراند و یاری کند بوده باشد
 .1016و  1017و  1027.بھرامی، ص

ر میرسد کلمھ برادر فارسی، براتر اوستایی ھمریشھ با واژۀ اوستایی برثری بوده باشد کھ می توان آن را بھ معنی بھ نظ
پاینده "و " عضو خانواده"در این رابطھ نامھای خواھر و پدر و مادر ھم بھ ترتیب می توان بھ معنی . زادۀ برتر گرفت

بھ معنی آنکھ برخوردار از خوراک است و دختر بھ معنی آنکھ می ) پوسر(پسر  .دانست" بارور شونده"و " و پرورنده
  .دوشد

واژه احتماال در پارسی ": فرمودند دادند کھ جناب مھدی فاطمی زبانشناساما سرانجام وجھ اشتقاق درست برآزار را 
 ).مرھم(یعنی چیزی کھ روی زخم نھند  ."بوده است* abar-azar= میانھ ابرآزار
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ر، یونجھسپست، شبدمعنی اَ   

ھم در زبانھای ایرانی باید خالصھ  شبذر/شبدر. اَست در زبانھای کھن ایرانی یعنی غذا و ھستی و دارایی اسب -اسپ
سرانجام یونجھ در زبان ترکی . بھ ھمان معنی گیاه ھستی و دارایی اسب بوده باشد) دار-شب/ارذ-سب(دار -شدۀ اسب

 .اسب باشد جھ یعنی غذای مربوط بھ-باید خالصھ شده یونت

بھ معنی تند و تیز عاید ) خشویپ اوستایی(شبذر از تلخیص واژۀ پھلوی َشپ / احتمال زیاد دارد کھ جزء شب در شبدر
َشپ بھ معنی جھنده و خیزکننده باشد و بھ "مطابق فرھنگ برھان قاطع . شده است کھ مترادف واژۀ اسپ بوده است

بنابراین در مجموع . صورت زر در لغت اوستایی بھ معنی سبزی استھم بھ ) ذر(جزء در ". معنی زود ھم آمده است
 .شبدر یعنی علف اسب

و اندیمشک دزفول ھاینام شھرمعنی   

) تش اوستایی-رئونت" (باشکوه ساختھ شده"نام قدیمی دیگراین شھر یعنی قصر روناش را می توان بھ معنی قصر 
بر این پایھ از نام دزفول در اساس مفھوم دژ بزرگ و فیل . استیعنی روناش از تلخیص رئونتاش عاید شده بوده . گرفت

 .چھ خود مردم بومی دزفول ھم نام این شھر را دزفیل گویند.  مانند اراده می شده است، نھ دژ دارای پل

 شھر یعنی. باشد) بزرگترین( ک-مش و) سانسکریت در پوستھ ھم بھ و ساختھ( اندی از مرکب اندیمشک کنم می فکر
 دزفول برای کھ معنایی با معنی این. ترین عالی یعنی است بوده ترین-اری آنجا دیگر نام. شده ساختھ رسا و بزرگ
 کھ است بوده شاپور زیبای ساختھ ھم شاپور اندیو وه اصلی معنی البد. دارد ھمخوانی شده ساختھ شکوه با یعنی آوردیم

 شاپور زیبای شھر بھ سھو بھ را آن و اند گرفتھ انتاکیھ نام را تنپیوس بھم و ساختن معنی بھ آن سانسکریتی اندیو سھو بھ
 ساختن معنی بھ نیز اوستایی در ھَندا صورت بھ اندیمشک نام در اندی جزء. اند کرده تفسیر است زیباتر انتاکیھ از کھ

 .است

لُری بھ معنی زنبور و ُگنج فارسی ریشھ ُمنجک  

در . اک دارند کھ بھ معنی پروازگر خرد کوچک است-انج-رکب اوستایی ویدو واژۀ ُمنجک و ُگنج ریشھ در واژه م ھر
احتمال دارد واژۀ زنبور کھ عربی بشمار رفتھ معرب . تبدیل شده است" گ"و " م"اوستایی بھ " و"این دو واژه حرف 

 .بوده باشد) نیش زننده زرد رنگ(بور -واژۀ  زن

خونیرث با پَرثَوَ نام مطابقت   

برگرفتھ از نام ) سرزمین راھھای درخشان یا ارابھ ھای درخشان( خونیرثیعنی  فالت ایرانتایی آیا نام دینی اوس
. است گذرگاه خوبدر لغت اوستایی بھ معنی  َوھو-پِِرتونیست؟ چھ این نام بھ صورت  پَرثَوَ یعنی  پارت اصلیسرزمین 

یعنی مردم منسوب بھ راه ذکر کرده  پانتالیانو می دانیم ھرودوت نام یک گروه چادرنشینان پارسی را تحت نام سکایی 
را شاخھ ای از قبایل سکایی داھھ ھمسایھ ایشان  پارتھاو استرابون . است کھ البد در جوار سکائیان آسیای میانھ بوده اند

 .بشمار آورده است

 معنی چم در نام نواحی جغرافیایی اصفھان

کنار رود خانھ زاینده رود آبادیھای بسیاری ھست کھ با : "ودندجناب حبیب نوروزی در گروه زبانھای ایرانی مطرح نم
در زبان ... چم علیشاه و -چم گاو  -چم نار -چم آسمان -چم پیر -ھمانند چم گردان. آغاز میگردد)) چم((پیش واژه 

 ."کوردی ھم بھ رودخانھ چم گفتھ میشود

چھ خود واژۀ َچم در فارسی بھ معنی چشم ھم آمده بھ نظر من چم در اینجا می تواند مخفف چشمھ و جویبار آن باشد 
لذا چم ُکردی ھم می تواند  .جناب مھدی فاطمی افزودند چم در فارسی میانھ بھ حرکت مواج آب گفتھ میشده است .است

در این رابطھ نام رود کنجان چم می تواند بھ معنی رود  .در اصل اشاره بھ آب چشمھ و جویبارھای آن بوده باشد
 .ن چنگینھ باشد کھ این رود از آنجا سرچشمھ میگیردکوھستا
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 معنی نام قصبھ َکزاز

تن  1027 شھرستان اراک، کوھستانی و سردسیر است و دھی است از دھستان باالبخش سربند) اِخ] (ک َْز زا  [ .کزاز
داری قالی وقالیچھ بافی زراعت و گلھ  باال و پایین تشکیل شده و شغل اھالی عالوه بر ۀاین ده از دو محل. سکنھ دارد

 ).2از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (است 
 

و ) کجا، آن جایی کھ(نظر بھ نام دو محلھ این قصبھ نام َکزاز را میشود در درجھ نخست مرکب از اجزاء  اوستایی کذا 
ئوَر کھ می توانست نام اَ -در مقابل کذا. گرفت یعنی نام این قصبھ از نام محلھ باالیی آن گرفتھ شده است) باالیی(اوز 

 . کمتر ھست) آب فراوان(و اَاَُذ ) آن جایی کھ(لذا احتمال ترکیب نام این قصبھ از کذا . اوستایی محلھ پایین آن بوده باشد
 

ده بلکھ تاریخ ایران باستان بر اساس روایات ملی و دین زرتشتی تاریخ اساطیری شاھنامھ و اوستا صرفاً افسانھ نبو
 است

اگر ویشتاسپ نوذری را ھمچنانکھ ھرتسفلد می پندارد ھمان ویشتاسپ ھخامنشی بدانیم، توس و گستھم نوذری با 
این . ستمطابق گزنفون این کوروش داماد و سپھساالر کیاخسار بوده ا. برادران کوروش و آریارمنھ مطابق میگردند

بدین ترتیب کوروش نیای چھ  .بود بسیار قابل توجھ استنیز مطلب گزنفون ھم کھ میگوید کیاکسار دایی کوروش 
شاید ھمین امر است کھ باعث شده است در خبر . کوروش بزرگ نواده دختری فرائورت پدر کیاکسار خواھد بود

تصور من این است . دری کوروش بزرگ تصور گرددپدر بزرگ ما) شاه ثروتمند یا تاجدار( مادی آستیاگ ،ھرودوت
کیاخسار مادی فاتح آشور و شکست دھنده سکاھا در آذربایجان، ھمان کیخسرو کیانی فاتح دژ بھمن دیوان و شکست 

 .دھنده تورانیان در کنار دریاچھ چیچست است
بھ . مطابقت داده ایم) فرتریان(با مادھا  جالل خالقی مطلق و من ھر کدام بھ شیوه خویش کیانیان را نھ با ھخامنشیان بلکھ

، )سیاوش-فرود(، فرائورت )کیکاوس(، خشثریتی )اپیوه(، اوپیتھ )کیقباد(دایائوکو : نظر من مطابقتھا از این قرارند
پسر بزرگ (، مگابرن ویشتاسپ )داماد و ولیعھد آستیاگ، لھراسپ(، سپیتمھ )اژیدھاک(، آستیاگ )کیخسرو(کیاخسار 
بر این پایھ ویشتاسپ کیانی و ). اسفندیار کیانی، پسر کوچک سپیتمھ(، سپنداتھ سپیتاک )یشتاسپ کیانیسپیتمھ، و

و بھ ھمین سبب معاصر بودن غالبا یکی تصور  ؛ساتراپھایی در عھد کوروش بوده اند ،ویشتاسپ نوذری معاصر ھم
بعد حاکم گرگان ) ارمنستان -اورارتو(سفلی ویشتاسپ نوذری حاکم پارت و ویشتاسپ کیانی حاکم ماد و کشور . شده اند

فرتریان بھ معنی فرمانروایان پیشین و نوذریان بھ معنی فرمانروایان نو بھ وضوح اشاره بھ توالی حکومت . بوده است
 .مادھا و ھخامنشیان دارد

 معنی نام روِمشگان لُرستان

: نام آن ضمن وجھ اشتقاق نادرستی گفتھ شده استدر سایتھا و وبالگھای مربوط بھ ناحیۀ رومشگان با توجھ بھ ظاھر 
این بوده است کھ این منطقھ محل ) رومشگان(بھ گفتھ ی بزرگان این منطقھ علت نام گذاری این منطقھ بھ اسم "

رومشگان از دو کلمھ روم و شکان تشکیل شده است . رقی از امپراتوری ایران بوده استشکست امپراتوری روم ش
شکستن است کھ اگر معنی این دو  معنی امپراتوری روم شرقی میباشد و شکان بھ معنی شکست و کھ کلمھ ی روم بھ

 ."کلمھ را در کنار ھم بگذاریم جملھ ی شکست امپراتوری روم شرقی بدست می آید

-)میش(ِمش  -)با شکوه(در زبان پھلوی عبارت بوده است از رئو  رومشگانیا  روِمشکاندر حالی کھ ترکیب درست 
 .؛ یعنی نام آن در مجموع بھ معنی محل دارای گوسفندان با شکوه بوده است)گان، محل(ن کا

 معنی محتمل نام برخی از قصبھ ھای بزرگ ھمدان

-گاس-دار(، درجزین )محل دارای نظم و نسق و آرامش(رامن /، سامن)پُر سنگ(، فرسج )مسلح= گانھ-زین(زنگنھ 
محل پایین آمدن و (، نھاوند )محل دارای گودی و تاالب(، جورقان )انگور محل(، رزن )محل منسوب بھ درختستان= ین

تلخیص کھس (، قھاوند )محل دارای دمھ و بخار(، دمق )سالح= محل دارندگان زین(، ازندریان )استراحت کاروانھا
ور یعنی محل -لَ م(، مالیر )محل واقع در سر و بلندی(، سرکان )محل واقع در بلندی(، برزول )محل دارای قنات= وند

  .بھ معنی محل چمنزاری استمرگانھ /و مریانج) دارای انگور
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)اسالف لُران(بررسی نام و نشان خدایان کاسیان   
 

  ):130و129حات تألیف دیاکونوف، ترجمھ کریم کشاورز، صف(توضیحی در باب خدایان کاسی در تاریخ ماد 
از آن جملھ . از آثار مکتوب بھ طور کلی بھ جز نام خدایان ایشان چیز مھمی دستگیر نمیشود -اما راجع بھ کیش کاسیان

کھ ظاھراَ خدای قبیلھ ای و نیای کاسیان شمرده ) شاید خدای دونیاش و کاشو یکی باشد(خدای کاَشو بھ تلفظ اکدی است 
ای مؤنث بھ نام کاشیتو یا کاسیتو قائل بوده اند کھ بھ عقیده دایمل با الھھ مشروب مستی  برای کاشو زوجھ(می شده است 

دیگر شیمالی الھھ قلل ). آور سومری یعنی گشتینانا یکی شمرده میشد، در اوروک پرستش آن رواج گرفتھ بوده است
و دیگر شوکامون یا ). ام زن بر قللالھھ کوھھای روشن و ساکن ارتفاعات و گ(کوھستان کھ نام دیگر آن شیبارو بود 

، حامی سلسلھ )با نرگال نوسکو دارای سمبل شیر و مشعل یکی گرفتھ شده است(شومو خدای آتش زیر زمینی بود 
از خدایان بسیار معزز و محترم بودند کھ با خدایان بابل انلیل ) شیپاک(و شیحو ) ھوربی عیالمی؟(ھاربھ . شاھی بود

شاید ھردو نام بھ خدای واحدی تعلق داشتھ . و خدای دولت بابل یکسان بودند) آسمان و زمین سلطان خدایان و خدای(
خدای خورشید ساخ یا شوریاش . حو؟ با مردوک و خدای ماه مقایسھ شده است-خدایانی بھ نامھای شوگورا و شی. اند

) ھودھا(بین نامھای ھوتھا ) ھندواروپایی(چنین رابطھ ای . نام اخیر نام ھندواروپایی خدای خورشید است. نامیده میشده
کامول و الھھ . وجود دارد-دونام خدای جنگ-)ماروطاش(ھمچنین بین نامھای گیدار و ماراطاش ) بوریاش(و اوبریاش 

کاموال . را باید خدایان حاصلخیزی شمرد) کھ با خدای تیرو عیالمی مقایسھ میشود(و دور ) الھھ جھان زیرین؟(میریزیر 
خدای حامی . یکی می دانند) زوجھ انلیل(آ ی بابلی خدای آبھای زمینی و خرد و میریزیر را با الھھ مادر نین لیل را با اِ 

 .خاندان شاھی ایّمیریا نام داشت

 :مالحظاتی کھ در باره نام برخی از خدایان کاسی داشتھ ام، از این قرار است

کامون، شوگال،شوگاب و شوگورا از ریشھ سئوَک اوستایی بھ نظر می رسد در میان نام خدایان کاسی نامھای شو -۱
 .و شوکرای سانسکریت بھ معنی سفید و نورانی ھستند) روشن و نورانی و سفید(

َمرو در . میری یاش در لغت کاسی بھ معنی زمین صحرایی است، لذا نام الھھ میریزیر صاحب زمین صحرایی است -۲
 .در لغت سانسکریت بھ معنی صاحب است) ایزیر(سانسکریت بھ معنی صحرا و ایشیر 

از ریشھ باران و بوران فارسی بعالوه پسوند یاش کھ پسوند حالت اسمی . بوریاش بھ معنی ایزد باران و رعد است -۳
 .است

 .این نام بھ صورت َگدار در سانسکریت بھ معنی دارنده سر گاوی شکل است. گیدار -۴

 .در زبانھای قدیم ایرانی می توان بھ معنی دانای سرنوشت گرفتیا -مار-نام ایمیریا را بھ شکل ای -۵

 .آمول می توان در زبانھای ایرانی بھ معنی سرور آبھای نیرومند دانست-نام کامول را بھ شکل کا -۶

 .در سانسکریت بھ معنی خدایی است کھ برایش مراسم قربانی و فدیھ بھ جای آورده میشود) ھودھا(نام ایزد ھوتھا  -۷

 .در زبانھای قدیم ایرانی بھ معنی مار و اژدھا است) شیحو(شیپاک  -۸

 .در زبانھای سانسکریت و ایرانی بھ معنی الھھ منسوب بھ مکانھای برفی و بلند کوھستانی است) شیبارو(شیمالیا  -۹

 .گرفت) اشی(نام مروتاش را می توان از ریشھ سانسکریتی ماروت بھ معنی درخشنده بعالوه پسوند کاسی اش  -۱۰

 .نام دونیاش را می توان در زبانھای قدیم ایرانی بھ معنی خدای مار شکل زمین دانست -۱۱
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نام کاسی دیگر وی یعنی . شوریاش را علی القاعده با سوریای سانسکریت بھ معنی ایزد خورشید مربوط دانستھ اند -۱۲
مھر و دوستی سنجید کھ بھ وضوح نشانگر نام  درسانسکریت بھ معنی sakhyaساخ را بھ سادگی می توان با ساکھیھ 

 .است) مھر(اوستایی ایزد خورشید ایرانیان یعنی ایزد میثره 

نام ایزد دور کھ آن را ایزد حاصلخیزی بھ شمار آورده اند، بھ سادگی از ریشھ دائورو اوستایی بھ معنی درخت و  -۱۳
اند متعلق بھ ھمین خدا باشد و این دو نام ھم می توانند متعلق تصویری کھ بھ ایزد کاَشو نسبت داده شد می تو .گیاه گرفت

   . بھ خدای کاسی واحدی باشند

 .نام ایزد کاسی ھاربھ را می توان با ھئورو اوستایی بھ معنی کامل و رسا سنجید -۱۴

می  ،ا ربط داده اندنام ایزد کاّشو و الھھ کاسیتو را کھ با نام الھھ شراب مستی آور و تاک سومری یعنی گشتی نان -۱۵
و یا صورتی از کاشتھو در ) درخت مقدس(توان در زبان ُکردی بھ صورت کاژاو بھ معنی کاجستان و تاک انگور سیاه 

. نام اعقاب کاسیان یعنی لُر نیز در زبان ُکردی و لُری بھ معنی دارستان آمده است. سانسکریت بھ معنی درخت دانست
بھ معنی منسوبین بھ درخت مقدس در سانسکریت ن ھم کھ قبیلھ ای از مادھا بھ شمار رفتھ نام بینابینی بودین ایشان بودی

می دانیم نام لور ھم در نواحی جنوبی ایران نام درخت تناور و . معرفت و شکوفھ و صورتی از کلمھ فارسی بوتھ است
 .پر عمری بھ موسوم بھ انجیر معابد است

 تصویر ایزد کاّشو
 

Yadollah Rezvani 
den 8 juni kl. 00:50  

 سپاس گزار میشوم اگر من را راھنمایی کنید؟
عکس خود (ن کھ از نزدیک سھ ھزار سال پیش بھ جا مانده چیست و چھ معنایی دارد؟ نگاره روی ظرف مفرغی لرستا

 .)جام را ھم در زیر می آورم
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Javad Mofrad 

قع نشانگر ساقھ ھای درخت است و پاھا در وا) ایزد قبیلھ ای کاسیان، اسالف لُران(تصور می کنم این ایزد ھمان کاّشو 
از نام ھمین خدای قبیلھ ای ) رد، درد شرابلَ افشره، ( رلُ چون از دو دھھ پیش بدین نتیجھ رسیده ام کھ نام : دانش ھستند

بھ ) بانوی تاک(بھ دلیل اینکھ ھمزاد کاّشو بھ صورت الھھ کاشیتو معادل الھھ سومری گشتی نانا . کاسیان اخذ شده است
از سوی دیگر نام کاسیان در شمار قبایل ماد کھ ھرودوت نقل می نماید بھ صورت بودین آمده است . استشمار می رفتھ 

در مجموع بدین نتیجھ می رسیم کھ این . کھ بھ لغت سانسکریت بھ صورت بودھی بھ معنی انجیر و درخت دانش است
اوستا و وداھا تحت نام ھئومھ معرفی گردیده ایزد شراب مقدس ھوم کاسیان بوده است کھ در ) بودھی(ایزد ھمان کاّشو 

کاّشو بھ صورت کاژاو در ُکردی بھ   .است افشره و عصاره معنی بھ سانسکریت در کشایھ ھیئت در کاّشو واژه .است
 .معنی کاجستان و نوعی انگور سیاه است

ر در لُ می دانیم و ." و جنگل است لور یا لوێر یا لێر در كوردی بھ معنی دارستان"دوستمان جناب ماجد کردستانی گویند 
آنان بودین نام باستانی این یاد آور نام خدای درختی کاّشو ایشان و . آورده اندری را نیز بھ معنی کوه پر درخت زبان لُ 

می دانیم لور در نواحی جنوبی ایران نام درخت تناور . درخت معرفت استمنسوبین بھ در سانسکریت بھ معنی است کھ 
 .بھ موسوم بھ انجیر معابد است و پر عمری

 

Esfandiari Omid 

 آیا این نیز کاّشو است؟

 

Javad Mofrad 

بیست و پنج . شدجناب اسفندیاری بھ نظر می آید این ایزدی بوده باشد کھ بر تختی با دو سر اژدھا بر درفشی نشستھ با
دانستھ ) خدای زمین کاسیان(سال پیش خدایی کاسی را کھ بر یک تختی از یک مار چنبره زده نشستھ است دونیاش 

ولی اینجا ایزد بر ماری دوسر یا . پادشاه زمین تحت نام تموز در بین النھرین بھ شکل مار تجسم میشد-چون خدا. بودم
باشد کھ نامش بھ زبانھای کھن ایرانی بھ معنی افعی است و ) شیحو(ان شیپاک این می تواند ھم. زوج ماری نشستھ است

استاد پور داود در باره . با مردوک سلطان نیرومند خدایان و دارای سمبل مار موش ھوشو معادل گرفتھ میشده است
کرند (مان کرینتاش اولی ھمان بابل و دومی ھ"معتقد است ) ضحاک( بوری و کویرینت اوستا یعنی محلھای آژی دھاک 

لذا بھ نظر می آید کھ اژی دھاک ماردوش یا . کھ مقرھای فرمانروایان کاسی بوده اند" است) در سرزمین کاسیان
 .است مردوک بوده باشد کھ طبق شاھنامھ ھزارسال حکومت نموده-ضحاک ماردوش کاسیان ھمان شیپاک

 )ماراطاش(تصویر ایزدان کاسی، ایمیریا و گیدار 
Yadollah Rezvani 
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  میشناسید؟ را خدا نای آیا !!!!است لرستان خدای این پای زیر و سرسپرده شیر یک

 
 Javad Mofrad 

 )زیرین جھان ایزد و شاھی خاندان حامی ایزد( ایمیریا با توان می است خوابیده وی پای در شیری کھ را ایزدی تصویر
 سنجیده ھند اساطیر یمھ با را وی است داشتھ نام ایمرو ھندوستان سمت کافرھای سمت در زیرین جھان ایزد چھ داد ربط

 .است میشده تجسم اش زیرین جھان نگھبان سگ با ھمراه و است آمده می حساب بھ زیرین جھان ایزد کھ اند

 

Yadollah Rezvani 
تصویر کامنت باالتر، بر پایھ نوشتھ خط میخی آن، در مقالھ آقای گودار خدای نگھبان شھر و . سپاس فراوان جناب مفرد

در نوشتھ گیرشمن ورثرغنھ یا ھمان بھرام دانستھ شده و در اینجا عکس تندیس دیگری را می آورم کھ ھمانند تندیس 
 .خوشحال میشوم نظر شما را بدانم. یادداشت خط باالتر است
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 Yadollah Rezvani 

  چیست؟ خدا این باره در نظرتون

 
 Javad Mofrad 

 یا) دشمن کشنده( ورثرغنھ ایزد سیماھایی از یکی . جنگد می دوسری اژدھای با کھ است سیمایی گاو نیمھ پھلوان-خدا
 ھمخوانی کاسی طوفان و جنگ ایزد ماراطاش-گیدار با این و است شکل ھمین میشود ظاھر آن تحت ایندره/بھرام ھمان
 و جنگ خدای بھ متعلق توان نمی دانستھ ورثرغنھ بھ علقمت و شھر حافظ گودار کھ تصویری آن ترتیب بدین .دارد

 .باشد بوده) کاسی لباس و کاله با( کاسی جنگاور فرمانروای بھ متعلق شاید .دانست توفان

 

Yadollah Rezvani 
 

 را آنھا میخواھم کھ ام دیده روزگار آن خدابانوان و خدایان از بسیاری ھای گارهن و تندیسھا لرستان، ھای مفرغ میان در
 آنھا باره در میدانند کھ دوستانی و شوند اشنا آنھا با ھستند خبر بی آنھا از کھ دوستانی تا بگذارم اشتراک بھ اینجا در

  .بنویسند برایمان

 

 
 

 Javad Mofrad 

 شیبارو،( شیمالی ،)تاک و شراب الھھ( کاشیتو نامھای کاسی ھای الھھ از .است بوده مراد کاسی ای الھھ میرسد نظر بھ
 با توان می را او وی نیلوفری تاج بھ نظر .ھستند شده شناختھ )لیل نین بانو-ھوا معادل( میریزیر و )کوھستان قلل الھھ
 با ایران خود فرھنگ در آن نام لذا .کرد مقایسھ ھندوان )آبی نیلوفر( پادمھ ھمان یا )زیبایی و ثروت الھھ( یلکشم الھھ

 الھھ نامبا  ھمچنین و) سانسکریت پادمھ =نیلوفر پر، رخسار دارای( فیدیمھ و ایشتار یعنی مغ گائوماتھ ھمسر نامھای
 .است قیاس قابل )مقدس و پاک یعنی( اوستا اناھیتای
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 معنی نام عرب در رابطھ با تصاویر آتارگاتیس و آموّرو

Yadollah Rezvani 

 .است موزاییک زیر از روزگار پانصد میالدی در ایتالیا بھ جا مانده

ھ دو ُدم دارد و آنھا را با دستانش باالنگھ داشتھ نمادی ک) mermaid(بانویی -تا جایی کھ خبر دارم، گویا نگاره ماھی
تا  15برای نمایش منفور بودن تمایالت جنسی بی رویھ و نابجا در مسیحیت بوده و چنین تندسھایی در کلیساھای قرون 

اھی را ھم با دو ُدم م melusine" ملوسینھا"و  siren" سیرن ھا"در حالی کھ . است روی ستونھا ایجاد میشده 17
 .نمایش می داده اند

دو سھ سال پیش بھ یک تصویر از چنین تندیسی در لرستان برخوردم کھ باور نمیکردم سھ ھزار سال پیش در ایران 
 شما در این باره چھ دیدگاھی دارید؟. دساختھ شده باش

  

 

Javad Mofrad 

گفتھ میشود وی : الھھ سوری دریا کھ در روم تحت نام آتارگاتیس معروف بوده است در این رابطھ بسیار قابل توجھ است
) ماھی(در یونان و روم برای وی پسری بھ نام ایختیس . را تحت آشتارت و آترت در تمامی خاورمیانھ می پرستیده اند

احتماالَ بر اساس تصویر سکھ ای از این الھھ در حال شیرسواری باقیمانده معلوم میشود کھ از وی مانده . اند قائل بوده
شوھر او آموّرو خدای طوفان و . پاھایش بھ شکل دو ماھی تصور میشده است-نیمھ تنھ باالیی آن بھ شکل زن و ران

 .تجسم میشده استتجسم یا شیر ون ھم بھ احتمال زیاد بھ شکل گریفو بھ معنی ُکشنده خامخوار 
 

Yadollah Rezvani 

 بر ستون یک کلیسای اروپایی چیست؟) twin tail(ماھی دو ُدم -دیدگاه شما در باره این گریفین و آدم 
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Javad Mofrad 

 ظاھر شده یعنی) الھھ نیمھ زنی با پاھای ماھی شکل( شوھر الھھ آتارگاتیس ی کھ در اینجا بھ عنوانتصور میکنم گریفون
نام عرب بھ . بوده استدر سمت نواحی شمالی شبھ جزیره عربستان توفان صحرانشینان آموّرو قبیلھ ای آموّرو خدای 

جزء آرو در اکدی بھ از سوی دیگر جالب است کھ . است) ریفونگ(شکل آروَب در زبان سومری بھ معنی شیرپروازگر 
می دانیم  .می زده اند دآموّرو ھا می توانند اعراب شمالی باشند کھ از صحرا بھ میان رودان دستبر. معنی عقاب است

چھره  ،)اقیانوس آب شور(کھ مظھر دریاست  تیاماتھای ازلی زیرزمین است و  آب ۀنماینددر اساطیر بابلی آپسو کھ 
این دو خدا و الھھ صحرانشینان بھ  .شد کھ جھان را زاد ای عنصری زنانھ نمایانده می  گونھ شخصیت یافتۀ دریا بود و بھ

بھ احتمال زیاد در بین النھرین آپسو با . شمار می آمدند و تصور میشد کھ بھ ترتیب توسط ائا و مردوک نابود شده اند
اَب  و -از این روی نامھای عرب و آرامو را بھ شکل آری. آن معادل گرفتھ میشده استگریفون آنزو مشتبھ گردیده و با 

) تیامات(و پرستندگان و اوالد مادر شیروش ) آپسو(اَم می توان بھ ترتیب بھ معنی پرستندگان و اوالد پدر شیروش -آری
 .بھ شمار آورد

نوشتھ " توتم قبیلھ ای شیر نھفتھ است) آرامو( آرامی و) آرابو( عربدر اساس نامھای "مقالھ تحت عنوان  2010در سال 
بودم و ضمن آن این نامھا را بھ معنی شیر و گریفون گرفتھ بودم و دلیل کثرت نام شیر در لسان عرب را گواه آن گرفتھ 

 : بودم

ھ دھخدا قید آرامی کثرت این عناوین و اسامی دیگر شیر کھ در فرھنگنام -در مورد توتم بودن شیر نزد مردمان عرب
 :شده است، گواه صادقی است

. ابوشبل. ابوالزعفران. ابورزاح. ابوالحذرة. ابوحفض. ابوالجرا. ابواالجری. ابواجر. ابوالنامور. ابواالحیاس. ابواالبطال
. ھیضمابوال. ابوالنخس. ابومحظم. ابومحراب. ابولیث. ابوالولید. ابوفراس. ابوالعرین. ابوعریس. ابوالضیغم. ابواالشبال

. ابواالخیاس. ابوجرد. ابواالبطال. ابوالعباس. ابوالھیصم. ابوالنحس. ابومحطم. ابومحراب. ابوالعریف). مرصع(ذواللبد 
). از المزھر سیوطی(ابولبد . ابولیث. ابوشبل. ابوالّزعفران. ابورزاح. ابوالحذر. ابوحفص. ابوالحراة. ابوالتامور
. ابوالحارث). بچھ شیر(ابوعدی . ابوفراس. ابواالشبال. ابواالشھب. واالبیضاب. ابوالحرث. ابوالحرارة. ابوالحذر
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. ُمَجْھَجھ ْ. سلطان وحوش. شاه ددان. شاه دد. بیھس. متبھنس. بھینس. بھنس. بربار. بیاض. باقر. اسامة. اسدة. بوالحارث
. دالھث. حمزه. حارس. حمارس. دلھث. حادر. حیدرة. حیدر. حیةالوادی. ِمْحطَم. حطوم. حطام. حلبیس. حلبس. حامی
). ماده شیر(لبوءة . لبوة. محمی. مبربر. متبلل . عفرنا. عنترة. عنسة. طیثار. ضمزز. ضمزر. ضبارم. ساعدة. دلھاث
لف(ھرماس . مبرر. مریمة. محرب. متحرب. محتصر. مبیح ). لغت نامھ ٴ مقامات حریری (سرحان ). یادداشت موٴ

. اصحر. اصبح. اشھب. اشدخ . اشجع. اسد. اسجر. ارقب. اربد. اخنس. اخثم. ابولِبَد. ولبیداب). دھار(ھزبر . لیث. قسورة
. جراض. جاٴب. جاھل. جائب العین. الیس. اقدم. افضح. اغلب. اغثی. اغثی. اغثر. اضبط. اصید. اصھب. اصدع

. خثعم. خباس. عثنةخب. خبوس. خابس. جھم. جھضم. جواس. جلنبط. جری. جرھام. جرواض. جریاض. جرئض. جرائض
. ذولبیدة. ذوالزوائد. دبخس. دریاس. دبحس. خوان. خنافس. خنوس. خنابس. خطار. خشام. خزرج. خیتعور. خیس. خبعثن
. ساری. سید. سندری. سوار. سرحان. سلقم. سالقم. زھدم. زنبر. زباف. زائف. زفر. رماحس. رزم. ریبال. رئبال. راھب
. شیظمی. شیظم. َشِکم. شندخ. شنبث. شنابث. شریس. شرنبث. شرابت. شدید. شدقم .شداقم. شجعم. شاکی. سبر. ساعدة
. ضبثم. ضابط. صمصم. صمادحی. صمة. صمصام. صلھام. صم. صیاد. صلقام. صلقم. صالدم. صالم. صعب. صارم
. ضراک. ضرضم. ضبراک. ضبث. ضبور. ضبر. ضبوث. ضباثم. ضبارک. ضباث. ضنبارمة. ضنبارم. ضموز. ضیثم

. عارن. عادی. طیشار. طحن. طحطاح. ضمرز. ضغز. ضرز. ضرغم . ضرغامة. ضرغام. ضیغنی. ضیغمی. غمضی
. عراصم. ِعْرصام. عرصم. عرندس. ِعراِزم. َعراِزم. ِعْرَزم . عرزم. عذافر. عرس. عجوز. َعتَرَّس. عترس. عثمثم

. َعْشَرب. عشارب. عسالق. َعَسلَّق. ِعْسلِق. قَعْسلَ . عسرب. عروة. ُعراِھم. َعْرھَم. َعْرھَم. عزام. عفراس. عرفاس
. عیاث. عائث. عنبس. عنابس. َعَمْیثَل. َعفَْرنی. عفرناة. عفرین. عفرن. عفرفرة. عطاط. عضمر.عشارم. عشرم. َعَشرَّب
. غضوب. َغطَمَّش. غضب. غدف. غشرب. غثث. غثاغث. غادی. غثوثر. عیار. عباس. عبوس. عابس. عوف ̍ .عیوث
ر). لغت یونانی  بھ(غالی  . قائت. فصافصة. فروس. فراس. فراسن. فدوکس. فارس. غیال. غضافر. غضنفر. َغَضوَّ
. قصال. قسورة. قسور. قسقس. قسقاس. قساقس. قرحان. قرثع. قرشب. قراضب. قرضابة. قرضاب. قداحس. قارح

. کعانب. ِکْرَشب ّ. کریھ. کھمس. کلب. کفاٴت. قفصل. قموص. قعانب. قعنب. قطوب. قضقاض. قَُصِمل. قَْصَمل. قِْصِمل
. مجتری. ُمَجْھَجھ. مجالح. متورد. مختلی . متناذر. متقدی. متجبر. متربد. لیث عفرین . لیث. لَِحم. البد. الئث. کعنب

. مستری. مساری. موھوب. مرزم. ُمَرمِّل. مرثد. مرمل. مرزبان الرازة. مخیف. مخثعم. مخشف. مدرب. مختبس. مخسف
. مضطھد. مضطبث. ّ ِمْطَحر. مضرج. مضبث. مصمعد. مصطاد. مصدر. مصحر. ُمَشْرِشر. ِمَشب ّ. ستلحمم. مسافع

. منیخ . َمْنھَس. ِمْنھَت. ممقر. ملبد. مقرنصف. مقصمل. مقتمی. مقبقب. مفترس. مفاجی. ُمِغب. معیل. ُمْعتَلی. معتزم. معید
. نَھّامة. نھام. نحام. نجید. نَتَّآج. نَتَّآت. مھصر. مھصیر. م مھص. مھیب. مھرع . مھراع . مھرب. مھصار. مھتصر. مودی
. ھزبر. ھزابر. ھدب. ھترک. ھبرزی. ھاضوم. ھاصر. ھادی. وھاس. ورد. نھیک. نھاس. نھوس. نَِھر. ناھد. نھد. نَھامة

. ھَُصر. ھصم. ھصام. ھصار. ھشمة. ھََسد. ھرھار. ھریت. ھروت. ھرثم. ھَِرت. ھراھر. ھرثمة. ھرات. ھراثم. ھرّ 
. ھیصار. ھَْیَزم. ھَّوام. ھنبع. ھمھام. ھموم. ھمھم. ھماس. ھمام. ھلقام. ھصرة. ھضوم. ھضام. ھصورة. ھَْصَور. ھَِصر
 ).منتھی االرب. (ھیصور. ھیصم
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)٤(مطالب کوتاه و متفرقھ   
 

ن فارسبررسی نام مقبره منسوب بھ جومھ بزرگی، منتسب بھ جاماسپ در شھرستان جھرم استا  

استاد پورداود ھم در ترجمھ . جاَم بدانم/من لغت نامھ بارتولومھ را در دسترس ندارم کھ نظر آن را در بارۀ واژۀ جومھ
جَم را در متن ترجمھ بھ مفھوم دیگری گرفتھ است و در یادداشتھای گاثاھا معنی جاَم در تعیین معنی /خرداد یشت جاما

بھ ) عشق و عالقھ(در اینجا بھ نظر میرسد البد کاَم اوستایی و سانسکریت  .جاماسپ، ناشناختھ اعالم نموده است
 ایرانیان دوستی و کامیابی و سعادت زرین دوران جمشید-جم عھد اینکھ .بھ  جاَم تبدیل شده است"  گ"وساطت حرف 

بھ ) جمَ (واژۀ جاَم  چھ در فرھنگ واژه ھای اوستایی احسان بھرامی و کانگا است؛ نظر این صحت گواه گردیده، معرفی
و ) دوست منش(منش -معانی دوستی و ھمبستگی و برادری گرفتھ شده است کھ این معنی بھ وضوح یادآور نام ھخا

یعنی بر این اساس جومھ بزرگی می تواند بھ معنی بزرگ . ھخامنشیان در کتاب پارسی باستان تألیف ھاشم رضی است
اگر این برداشت و نتیجھ گیری درست بوده باشد کھ بھ نظر من ھمین . باشد ھخامنشی مقبره ای از عھد ھخامنشیان بوده

تخت جم (موسوم بھ تخت جمشید  ،طور ھم ھست، معلوم میشود بھ ھمین سبب ھم بوده کھ تختگاه ھخامنشیان در محل
  .گردیده است) تختگاه شاه ھخامنشی/ شاه

ایزد آریاییان در سانسکریت بھ صورت آریامن بھ معنی مھر  جالب است کھ ائیریامن اوستایی در مقام عنوان مؤبدان و
این از سویی نشانگر عنوان شاه مؤبدی جم و ھخامنش و از . و دوستی با ھمین عناوین ھخامنش و جم معادل میگردد

 .سوی دیگر نشانگر خدای بزرگ آریائیان یعنی ایزد مھر است کھ ایزد مھر و میثاق بوده است

 فارسیسانسکریت و  ،عبری ،معنی واژۀ َگبر در زبانھای سومری، اکدی
 

بر این پایھ گبر می تواند بھ معنی مغ . در سومری بھ معنی فدیھ و نذر و قربانی آمده است" َگبَریا"کلمھ ای بھ صورت 
این . َگپَرو در اکدی بھ معنی باال رتبھ و عالی و مغلوب کننده و مجادلھ گر آمده است .بر جای آورنده مراسم قربانی باشد

واال (معنی مطابق معنی مسمغان و نیز نام یا لقب ایرانی مغی در بابل است کھ تاتیانوس نام یا عنوان وی را اُستانس 
ریشۀ نام جبرئیل عربی ھم ھست، مربوط می  این کلمھ اکدی با واژۀ َگبر عبری بھ معنی نیرومند کھ. آورده است) مقام
جالب است کھ . واژۀ َگبَر در فارسی معادل َگبھ عبری بھ معنی پیالھ و پیالھ سنگی نشانگر جام ھوم موبدان است. نماید

کلمھ موگ در زبانھای ژرمنی نیز بھ معنی جام و کاسھ آب است و نیز قابل توجھ است کھ نام قوم بزرگ ھندوایرانی 
در و گبھیره بھ ترتیب مگھھ  کلمات ُمغ و َگبر بھ صور. در زبان یونانی بھ معنی جام است) اسکیت(یعنی اسکیث  شمالی

. مؤبد خورشید آمده است و واژۀ َمگ در سانسکریت بھ معنی جادوگر .ھستندسانسکریت بھ معنی شراب و شئی گود 
" َگبر"سر انجام . بھ نظر می رسد) جام-اَلجم، اَل(جم ھمچنین ریشھ نام معّرب و مصحف ع دارنده جام شراب ھوم معنی

واژۀ ُمغ . در فارسی بھ معنی خفتان است کھ می تواند اشاره بھ ردای بلند مغان یا لباس جنگی پارتیان و ساسانیان باشد
چھ . ه باشدنیز بھ شکل ُمک در زبانھای ُکردی و فارسی بھ معنی درست و کامل می تواند با این مفھوم گبر مربوط بود

 .نامیده می شده است) سر تا پا پوشاننده(منابع یونانی از ردای بلند مادھا نام می برند کھ سراپیس 
 ھوم شراب آیینی جام دارنده معنی چھ گر. آید نمی بدست َگبر واژۀ برای مجموعھ این از واحدی نتیجھ رسد می نظر بھ
 موبدان نام ترجمھ چون. است توجھ قابل بسیار ھوم شراب جام معنی بھ َگبرکی/َگبَر چھ. نماید می تر وزین میان این از

 اسکیتان قومی سمبل این و اند نامیده) جام سکوره، اسکول، یعنی( اسکیث را ایشان و داده قوم آن بھ یونانیان را سکایی
 .میگویند) رَگب مقبره( ُورگُ  قبر را اسکیتی گورکانھای ترکان و است بوده) اسکول شاه( اسکیث نشانھ و

 معنی ایرانی نام ِمیثَم
 
بھ معنی دوست و ھم پیمان ) میث-از ریشھ میت(نام مرسوم ایرانی و دینی ِمیثَم در زبانھای قدیم ایرانی بھ صورت َمئِثِم  

). ، عھد و پیمانمیثاک/میثاگ(از این ریشھ می نماید واژۀ میثاق . است در بند شش فرگرد چھارم وندیداد ذکر شده
 .ھمچنین می تواند بھ معنی آسیب رساننده و ویرانگر بوده باشد، از مصدر اوستایی دیگر واژۀ میث

 :در گنجینۀ پرسشھای اسالمی در بارۀ ایرانی بودن نام ِمیثَم و تبار او می خوانیم
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شیخ مفید در این ]4[برده بودن میثم اشاره بھ این دارد کھ وی از مردم عجم بوده،] 3.[ی باشدو بعید نیست کھ وی ایران"
حضرت بھ . نام من سالم است: گاه کھ میثم را خریده و آزاد کرد از نام او پرسید، گفت آن) ع(امام علی«: فرماید باره می

: ای، میثم بود؟ گفت  نام قبلی تو کھ در عجم داشتھ: ودبھ یاد دارم کھ فرموده ب) ص(گونھ از رسول خدا این: او فرمودند
پس ! بھ ھمان اسم قبلی بازگرد: امام فرمودند. گویید  این چنین است و خدا و رسولش و شما ای امیر مؤمنان راست می

و  ]6.[گرفتھ شده است کھ بھ معنای شکستن و خرد کردن است» وثم«میثم در لغت عرب از ]5.[دوباره نامش میثم شد
اما مشخص نیست کھ معنای غیر ] 7.[برد  شکند و از بین می  را می کند آن  شود کھ بر ھرچھ گذر می  میثم بھ کسی گفتھ می

 ."عربی میثم نیز ھمین باشد

 رد پای نام اصلی بابک خرمدین یعنی حسن در داستانھای رزمی کوراوغلو

سردار بی باک و دلیر کوراوغلو نشانھ ھایی از ) وانھ سرحسن دی(دو نام حسن ُکرد اوغلو پسر کوراوغلو و دلی حسن 
) ُگرد بودن وی(مورد اول  اشاره بھ تبار مادی بابک خرمدین و یا پھلوانی او . را بر خود دارند) حسن(بابک خرمدین 

اه در مقام دوم نام او در سفر جنگی ارزروم بھ ھمر. است و مورد دوم نشانھ بی باک بودن و دلیر بودن وی است
دمیرچی اوغلو یاد میشود، دمیرچی اوغلویی کھ ھمانند بابک خرمدین در این نواحی سمت ارمنستان و ارزروم دستگیر 

در ترانھ ھای حماسی کھ با تنبور ) چملی بل(از قرار معلوم بابک خرمدین در قلعھ بَذ مھ آلود . و سپس سالخی میشود
داستان کودکی کوراوغلو بھ عنوان . تخلص می نموده است) روشکو/پسر کورو(می خوانده است خود را کورو اوغلو 

و حامیش ھمین مھتر اسبان آسیب دیده از خانھای ستمگر بھ وضوح یاد آور داستان مادی ) آذر مرد(پسر آلوو کیشی 
) یعنی پسر مخلوق آتش فرزند جنگاوران(خبر کتسیاس در باره کودکی کوروش بھ عنوان پسر آترادات پیشوای مردان 

داستان . است کھ در سمت گیالن بھ تحریک مھتر اسبان کھ از خان مادی خود آسیب دیده بود، دست بھ قیام می زند
بھ نظر میرسد این . فراری دادن نگار توسط کوراوغلو ھم بسیار شبیھ فراری دادن گلنار توسط اردشیر بابکان است

 .و پر ارج بوده اندروایات حماسی کھن ایرانی در پیش خرمدینان بسیار رایج 

  شانِدرمن و ُدرمن ھایوجھ اشتقاق نام
 

کھ خوداین جزء دوم را می توان بھ . رمندِ  و) جا(مسلم بھ نظر می رسد نام این منطقھ صومعھ سرا ترکیبی باشد شن 
ساختھ شده از چوب و درخت و چادر یا جای دور یا جای دیرپایی و استراحت مسافران کھ جایگاه  :سھ گونھ معنی نمود

ھر سھ وجھ اشتقاق برای این منطقھ مناسب می افتند، از این میان معنی سومی بیش از اولی و دومی معنی منطقی تری 
عالوه اینکھ در سایت بیتوتھ در مورد را ارائھ می نماید چھ لغت نامھ دھخدا مردم آنجا را چادرنشین معرفی می نماید ب

بعضی معتقدند بھ خاطر اینکھ شاندرمن در گذشتھ دارای کاروانسراھایی بوده و در واقع محل عبور : "آن گفتھ شده است
خیلی ھا شھر شاندرمن . و اتراق کاروان ھایی بھ سمت تالش شمالی و خلخال بوده است، بھ این نام، نامگذاری شده است

 : مطابق لغت نامھ دھخدا." ھم می شناسند» بازار جمعھ« را بھ نام
از بلوکات طوالش گیالن است کھ از شمال محدود است بھ طالش دوالب و از جنوب بھ ماسال و ) اِخ] (ِد م َ [ :شاندرمن

لکی، انجیالن، شا: آن عبارتند از قرای معتبر. تن سکنھ دارد 3000قریب . خلخال ھ از مشرق بھ گسگر و از مغرب ب
 644فرسخ مربع و  9و مساحتش  37و عدهٴ قرای آن . اھالی آن چادرنشین و اغلب بگلھ داری اشتغال دارند. دوماف

 ).278جغرافیای سیاسی کیھان ص . (خانوار دارد
 بر این اساس نام روستای ُدرمن اراک را نیز می توان بھ معنی دارندگان خانھ چوب و چادر یا بھ احتمال بیشتر در این

 :مطابق لغت نامھ دھخدا. مورد بھ معنی محل دور افتاده گرفت
ھزارگزی جنوب  78دھی است از دھستان شھراء باال از بخش وفس شھرستان اراک واقع در ) اِخ] (ُد م ِ:[ درمن

از آب آن از قنات و راه آن مالرو است و . تن سکنھ 1124اراک بھ مالیر، با  خاوری کمیجان و سر راه مالرو عمومی
 ).2از فرھنگ جغرافیایی ایران ج . (خانقاه اتومبیل می رود

 مّعرب( چادر معنی بھ شاندر بخش دو از میتواند شاندرمن :است چنین نامھا این باب در فاطمی مھدی جناب دوستم نظر
 مکان معنی بھ میتواندھم  درمن .چادرنشینان اتراق محل معنی بھ باشد ماندن man باستانی ریشھ از من و )شوذر بھ

 .باشد چوبی ھای خانھ مکان یا پردرخت یا جنگلی

 .دارند عادت چادرنشینی بھ شاندرمن ناحیھ مردم اغلب است شده گفتھ ھم شاندرمن بیتم روستای وبالگ در
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 و بیاره سی سخت ردستان عراق و بیاره کمعنی نام بیارجمند استان سمنان 
 

. و پسوند دارندگی مند) بَیاره، بوتھ خربزه، ھندوانھ، کدو و خیار(بھ نظر می رسد نام بیارجمند ترکیبی باشد از بیارج 
بھ نظر می رسد نام قصبھ بیاره کردستان عراق و روستای بیاره سی سخت کھگیلیویھ . در مجموع یعنی محل پالیزھا

 .نی بوده باشندنیز بھ ھمین مع
 .مصطلح است" ج]ر[بیا"جناب محمد حسینی گفتند در روستاھای خراسان بیاره بھ صورت 

ستریس با ھومای شاھنامھمطابقت نام آمِ   

در اینجا منظور (یاد میشود کھ حدود سی سال در عھد کیانی  ھمایشاھنامھ و کتاب پھلوی بندھش از ملکھ ای بھ نام  در
ولی . تاریخ ھخامنشی ملکھ ای ھخامنشی نمی شناسد کھ بر تخت نشستھ باشد. رده استفرمانروایی ک) ھخامنشی

نام  آمستریساین نام یادآور نام ملکھ ھای درباری . ھمانطور حسن پیرنیا در کتاب ایران باستان بدان توجھ نموده است
ا می توان در اساس دارای ر آمستریسھیئت یونانی نام . است آمستریس زن پر نفوذ خشایارشاھخامنشی خصوصاَ 

و این می تواند در اساس لقب زنان درباری متنفذ دربار ھخامنشیان  ؛زن نیرومندگرفت یعنی  ایس-ستری-اَمَ ترکیب 
کھ در عھد طوالنی حکومت اردشیر درازدست قدرت اصلی  -)بھمن(زن خشایارشا  آمستریساز میان آنان . بوده باشد

در روایات . س دختر داریوش دوم، آمستریس دختر اردشیر دوم معروف تر ھستندآمستری -مملکت در دستان او بود
را ھم میشود بھ صورت ھمای نام . است) داریوش دوم( دارابو ) خشایارشا( بھمنمربوط بھ ھمای ھم، او منتسب بھ 

بعد از کھن در قرون  آمستریسگرفت یعنی آن ترجمھ ھمان عنوان  زن بزرگ و نیرومندبھ معنی  یھ-مھا-ھو
 . ھخامنشیان بوده است

، )در واقع نام اصلی گائوماتھ مغ شوھر آتوسا در خبر کتسیاس(نام کیانیان فرعی یا نوذریان یعنی ویشتاسپ، سپنداتھ 
شوھر (وھومن سپنداتان، ارتخشتر وھومن، ھمای، داراب و دارا بھ ترتیب مطابق ویشتاسپ ھخامنشی، داریوش اول 

 .یر درازدست، آمستریس، داریوش دوم و داریوش سوم ھستند، خشایارشا، اردش)آتوسا

بھ معنی بی  Atusaدر سانسکریت آتوسا . گفتنی است آتوسادر رابطھ با نام معروف دیگر ملکھ ھای ھخامنشیان یعنی 
توپل مترادف نام الھھ اناھیتا در اوستا است و نام ھوتئوسا بھ معنی زن ) بدون پلیدی و آلودگی پوست(آالیش و پاک 

ولی ھیئت اوستایی ھوتئوسا . ا در سانسکریت بھ معنی خوشنود کننده و شادی بخش است-توش-کلمھ مشابھ آ. آورده اند
واژه تئوسا بھ شکل توسو در آذری بھ معنی توپل بر جای . از این میان معنی منطقی تر زن توپل را مطرح می نماید

برابر گرفتھ شده ) استر تورات(اینانا یعنی الھھ پاک و باکره زیبایی /چون آتوسا در خبر کتسیاس با ایشتار. مانده است
آورده است کھ باز بھ ھمان معانی دارای ) تئوسا-ھودا(را بھ شکل اوداتیس ) ھوتس(خارس میتیلنی نام ھوتئوسا  .است

ست خوب و زیبای در سانسکریت بھ معنی پوشال می تواند اشاره بھ پوتوشا  .ستاتن و رخسار خوب و زیبا و توپل 
 .آتوسا بوده باشد

 معنی کلیبر

آن قصبھ است در "در نزھة القلوب حمدهللا مستوفی نام کلیبر با واریانتھای کلیبر، کلینبر و کلنبر ذکر شده است و آمده 
از  ھوایش معتدل است و آبش. میان بیشھ افتاده و کوھستان بزرگ و قلعھ نیکو دارد و در پای آن قلعھ رودی روان است

حقوق دیوانیش . مردمش از ترک و طالش ممزوج اند و شافعی مذھب. رود مذکور و حاصلش غلھ و انگور و میوه باشد
 ."سھ ھزار دینار بر روی دفتر است

اما این اجزاء بھ  .گرفت" بر"و )" کلین(کلی "در وجھ اشتقاق آن تحقیق نشده است ولی نام کلیبر را می توان مرکب از 
را می توان با کل زبان ُکردی بھ معنی درشت و بزرگ سنجید کھ علی القاعده  می ) کلی(جزء کلی  چھ معنی است؟

بدین ترتیب با توجھ بھ دژ نیکو و معتبری کھ آنجا . در آید" کلین"یا " کلی"توانست با افزوده شدن پسوند نسبت بھ شکل 
یعنی در مجموع نام کلیبر بھ . سوند دارندگی گرفتیا پ) دژ" (ور"را نیز می توان بھ معنی "  بر"داشتھ است، جزء 

 .بوده استو کالن معنی دارای دژ بزرگ 
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 معنی نامھای اوگبارو و ھارپاک

کھ در خبر ) گئوبروه(در نوشتارھایی کھ در تاریخ اساطیری تطبیقی ایران داشتھ ام بدین نتیجھ رسیده ام کھ نام اوگبارو 
ھ کوروش را در رسیدن بھ سلطنت یاری نموده است و در خبر ھرودوت بھ کتسیاس بھ صورت اویبار مھتر اسبان ک

بھ نظر میرسد . است) بروه، ستوربان-گئو(صورت نام ستوربان داریوش ظاھر میشود، خود بھ معنی برنده گاوان 
) ب، مرکباس(کوروش با معنی این مربوط بوده باشد، چھ جزء بروه در این نام می توانست با باره /گاوسواری فریدون

بارو می توانست -یوغاَ /بارو -یوجاَ نام اوگبارو بھ صورت . یکی گرفتھ شود و گئوبروه بھ معنی گاوسوار مفھوم گردد
بدین اساس فکر میکنم بعدا از این نام . معنی برنده یوغ و ارابھ را بدھد کھ با شغل مھتری و ستوربانی مربوط است

بارو در معنی بَرندۀ -ایگ-در آن مشھود است؛ لذا آن می توانست اَیو) آھن(و معنی آھنگر نیز افاده میشده چھ جزء اَی
جالب است کھ نام یاور دیگر . این برداشت نام او را با کاوه آھنگر مربوط می سازد. نیز درک گردد) آھنگر(مواد آھنی 

 .است) افظمح پاسبان،(ک بھ معنی نگھبان پاییدن -پا-کوروش یعنی ھارپاگ مادی نیز بھ صورت ھار

 و مافی با ایل سگوندو مارافی ھا مطابقت ماسپیان 
 

را محل حکومتگران و نظامیان در سمت غرب ایران کھن آورده اند، لذا ) استان ایالم(از آنجاییکھ نام منطقھ ماسبذان 
-این نام را میشود بھ صورت مسچون  ؛ور و چادرنشین ماسپیان در خبر ھرودوت بوده باشدممکن است محل قوم جنگا

بزرگ و گرامی (در نوشتھ استرابون آمده بھ معنی محل مردم سگپرست  کھ بنا بھ گفتھ دکتر مھرداد ملکزادهتیکا -سبھ
طایفھ . در عیالم باستان مشھود است از روی آثار باستانی عیالمی کیش سگپرستی. گرفت) دارندگان سگان تیز و تازنده

 .سگوند جنوب لرستان اکنون نیز قشالق خود را در خوزستان انجام می دھند

 از چھ باشد قدیمیتر تواند می نمایند، می مطرح کیخا امین دکتر کھ عرب نژاد با سگوندھا نژادی آمیختگی میکنم فکر
 تعمیدشان غسل با خوزستان جنوب سمت در اند بوده عرب تبار ھمان از کھ آرامی مردم) اشکانیان از پیش( قدیم عھد

 و خوانده) عیالم=سری و پوشیده سرزمین( ورنھ آیین این و ایشان وجود سبب بھ را آنجا وندیداد کھ اند بوده معروف
 گاهزاد ھم کتسیاس سبب بدین. است خوانده) کوروش( فریدون زادگاه را نواحی آن و خوانده آریایی غیر را ایشان

 دو زند می حدس باستان ایران دینھای در نیبرگ. است خوانده) کادوسیا(= سگپرستان سرزمین را) کوروش( فریدون
 جرج. باشند بوده عیالمی اصالَ  نموده ذکر پاسارگادیان کنار در را نامشان ھرودوت کھ ماسپی و مارافی پارسی تیره

 معنی بھ َمر ریشھ از را) ماراوی( مارافی نام اگر. باشند ھا مارافی دهبازمان لر قبایل از ھا مافی شاید گفتھ راویلینسون
 کشندگان معنی بھ قدیم ایرانی زبانھای در نامشان کھ ھستند ھا امردی عیالمی باستانی تیره ھمان ایشان بگیریم کشتن
 چھ. باشد داشتھ تواند می یمفھوم چنین نیز کند می پیشنھاد مراغھ نام ریشھ برای کسروی کھ را ماراوا نام. است بوده
 یعنی جنگجویان آتشکده کنار در کھ است بوده جنگجویان محل معنی بھ گزنا یعنی مراغھ شھر دیگر قدیمی نام

 .است داشتھ قرار آذرگشنسب

  )جومر، گائومر(معنی محتمل کیمری 

در باره " ن خواھند کردبھ آواز خود مثل دریا طغیا"ارمیای نبی در باب ششم کتاب خود در تورات از عبارت 
دموریان عھد /یا ھمان تموریان) دمبلی(معنی نام تیره کردان زازا  آواز طغیانیاین . سکائیان استفاده می کند/کیمریان

 کردان سورانی/ستروخاتیانساسانی است کھ نامشان معنی دارندگان نوای آھنگ رزمی میدھد و آن ھمچنین یادآور نام 
در سمت  دمبلی/زازامکان مردم . نیرومند است کھ البد تیره جنوب شرقی کیمریان بوده اند بھ معنی دارندگان گفتار

کیمری بھ معنی دارندگان سرود جنگی / بر این اساس نام گائومری. نواحی کیمری نشین کپادوکیھ عھد باستان است
گفتھ ارمیای نبی از این قرار . است درک می شده )دارندگان گویش نیرومند(ری  -اوستایی گومَ -یا بھ ُکردی) َمر-گائو(

کرنا در شھر تقوع بنوازید و عالمتی در ھکاریم بر افرازید، زیرا بالیی از طرف شمال است و شکستی عظیم : "است
خداوند چنین میگوید، اینک قومی از زمین شمال میاورم، امتی عظیم از اقصای زمین بر خواھند ... روی خواھد داد

بھ آواز خویش مانند دریا طغیان . ایشان مردان ستم کیش می باشند کھ ترحم ندارند. خواھند گرفت خاست و کمان و نیزه
 ..."خواھند کرد
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 معنی نام دیوان مازنی و مازندران در رابطھ با جام مارلیک
 

ر جام بگیریم آن با تصوی اژدھای نیرومندمعنی پرستنده  بھاَژی -تئو-کارا بھ صورت  )کادوسی( کاتوزیاگر نام 
در بین مازندران  تپھ مارلیکچھ الھھ عجیب و غریبی در جام زرین مکشوفھ از . معروف مارلیک گیالن پیوند می یابد

. نقش بستھ است پاھای اژدھا-ُدمو ) سیمرغ( عقابو گیالن دیده میشود کھ با دو سر پلنگ، تنی زنانھ؛ بالھا و چنگالھای 
محبوس در سمت البرز بھ شمار بیاوریم در این صورت این ) اژدھاوش( اژی دھاکعجیب و غریب را  ۀاگر این الھ

کاسیان الھھ و ایزد معادل آن ھمان خدای بومی بزرگ مازندران و غرب فالت ایران از جملھ اصفھان و سرزمین 
کھ بھ نزد کاسیان باستان است  ماروتاشبھ نظر می رسد نام معروف ایرانی این الھھ . بوده است) لرستان(باستان 

اوستا نیز ھمین الھۀ ترسناک منظور بوده است  مزنی دئوَ اگر تصور کنیم از .  را میدھد ماروشسادگی معنی دارای تن 
-زنی-مزنام مازندران بر این اساس بھ معنی . الھۀ بزرگگرفت یعنی  ی دئو-زن-َمزرا ترکیب  مزنی دئوَ می توان نام 

 تئوژیھگفتنی است، نام اوستایی ) ژی-تئو-کا(در رابطھ با نام کاتوزی . یعنی محل الھھ بزرگ را خواھد داد ران-دئو
بھ ُکردان سکایی تبار سمت ترکیھ نیز اطالق شده است  )جیھ/ژیھ -تو(=  نیرومندزن  -ماریا  )منسوبین بھ مار نیرومند(

واسیلی نیکیتین در . ده استآور) اژدھا نژادان(ویشاپازوننر یعنی ھمانانکھ موسی خورنی مورخ عھد ساسانی ایشان را 
) نیرومندزن یا  تئوژیھ یعنی منسوبین بھ مار نیرومند(= توژیککتاب خود ُکرد و ُکردستان در مورد ُکردانی بھ نام 

در کوھھای درسیم ایشان تا سالھای پنجاھم قرن نوزدھم مستقل بودند و می . میگوید کھ گاھی ایشان را قزلباش نامند
مطابق ھردوت سکاھای شمال دریای سیاه نیز خود را فرزند الھھ ای . ار مرد جنگی را مسلح کنندھز ٤۰تا ۳۰توانستند 
 . می دانستھ اند) تور= پھلوان معروف(نیمھ اژدھا و ھراکلس -نیمھ زن

    

 

 

   جام زرین با نقش اژدھای دو سر از آثار کشف شده از گورستان ھای تپھ مارلیک گیالن،                                                          
forum.parsipeople.net موزه لوور فرانسھ،: محل نگھداری    

 ھفتخوان رستمویژگیھای ھمین الھھ بومی شمالی بوده باشد کھ بھ عنوان مخاصم پنج خوان از  بھ نظر می رسد در واقع
) دیو سفید رنگ(خوان چھارم، ارژنگ دیِو  زن جادوگرشیر بیشھ خوان اول، اژدھای خوان سوم، : را پر کرده باشد

تنھا . گیالن عھد باستان را نشان میدھند خوان پنجم و دیو سفید خوان ھفتم جملگی ویژگیھای ھمین الھھ بومی مازندران و
گندرو حتی نام . خوان پنجم بدین الھھ مربوط نمیشوند) مرزبان یاریگر(میش وحشی مقدس خان دوم و اوالد مرزباِن 

میکشد در معنی زن درنده بدین الھھ ) مازندران(وی را در کنار دریای فراخکرت  گرشاسپعظیم جثھ کھ زرین پاشنھ 
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سردار آشوری میشود چھ اساس تاریخی  شانابوشواز جانب دیگر و وجھ تاریخی آن مربوط بھ  گندرو. مربوط میگردد
خود حماسھ شاھنامھ ای ھفتخوان رستم در مازندران و نبرد گرشاسب اوستا با مخاصمین تنومند بھ واقعھ لشکرکشی 

ی مذاکره صلح و تسلیم خشثریتی بر میگردد کھ براآشوربانیپال شانابوشو رئیس رئیسان آشوری در آغاز عھد 
رھسپار شده بود و در آنجا بھ دست سردار محلی کھ در عھد ھخامنشیان تحت  آمل مازندرانبھ مقصد شھر ) کیکاوس(

نامیده میشد نابود شده و ماد برای نخستین بار در ) مخلوق نیرومند(داتاَم پیشوای آماردان و ) مخلوق آتش( آتراداتنام 
درست برجای مانده ) آترادات عالی مقام(=  آذربرزیندر آذربرزین نامھ نام این قھرمان شمالی . است تاریخ مستقل شده

در واقع عناوین ھمین سردار قھرمان بینانگذار ایران مستقل بھ  روتستھم وکرساسپ تصور من این است کھ . است
در  آترادات پیشوای مردانسیاس محبوبیت مطابق کت. معنی درھم شکننده اشرار و ریشھ کن کننده ستمگران بوده اند

 .می دانستھ اندکوروش عھد ھخامنشیان در آن حد بوده کھ او را پدر معنوی و سلف 

داشتھ اند و زنانشان بر  سیاهلباس و  موھای بلندبا  را کھ مردانشان آرایش زنانھ تپوریاناگر در خبر استرابون نام 
ایفی  پرستندهتائورھای ھمچنین با و ) غیر مردھا( آماردانو ) غیر نرھا( ناناریابا  لباس سفیدو  موھای کوتاه عکس

-زنی-مز( مازندرانیعنی ریشھ نام  زن -مزدر شمال دریای سیاه مطابق بدانیم در این صورت ) زن غنی و بزرگ(ژن 
ان، نیمھ مار اسکیتان باشد با نام ھمین الھھ شمالی در پیوند خواھد بود کھ بھ نظر می رسد ھمان الھھ نیمھ انس) ران-دیو

 .   کھ ھرودوت از آن خبر داده است
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)٥(مطالب کوتاه و متفرقھ   
 

 مادی مطابقت قبیلھ مادی آریزانتیان با ساگارتیان

) کیاکسار( ھوخشترهشورش کرده بود خود را از خاندان  اربیلکھ در سمت  چیتران تخمھ ساگارتیکتیبھ بیستون مطابق 
این گفتھ با توجھ بھ اسناد دیگر گواه آن است کھ سلسلھ حکومتی مادھا از ھمین قبیلھ ساگارتیان مادی . اعالم کرده بود

از مادھای دوردست ) ساگارتیان مادی نیرومند( زاکروتی مادھای نیرومندبوده است کھ آشوریان ایشان را تحت نام 
این مطلب گویای آن . ارسی بھ شمار می رفتند، باز می شناختھ اندکھ از قبایل چادرنشین پ) ساگارتیان سمت کرمان(

خبر آشوریان یعنی نجبا در واقع نامی بر ھمان  آری بیخبر ھرودوت یعنی قبیلھ نجبا و  آریزانتیاست کھ نامھای 
 =ران-َگور(گوران بوده است کھ اعقاب شان در غرب ایران اکنون ) سنگ کنان، غارنشینان(مادی  ساگارتیان
از این جا معلوم میشود . رفتھ است) محل غارنشینان( شینمیقر/کرماشاننامیده میشوند و این معنی نامشان بر) غارنشین

دلیل اینکھ ھرودوت در . خود نام ماد بھ معنی سانسکریتی آن یعنی نجیب نامی بر ھمین ساگارتیان حکومتی بوده است
نامی از ساگارتیان نمی برد ) رتاکانیان، بودینان، بوسینان و ستروخاتیانآریزانتیان، مغان، پا(شمار قبایل شش گانھ ماد 

چنانکھ گفتھ میشود مھاجرت بزرگ . ذکر شده اند آریزانتیانبھ جھت این است کھ ایشان در این فھرست تحت نام 
 .ساگارتیان بھ سوی غرب در عھد سلطنت کیاکسار و بعد از سقوط آشور صورت گرفتھ است

 معنی نام کوھھای اِِرزوره اوستا و اسپروز شاھنامھ
. در کردستان ترکیھ بوده باشد ارزروگفتھ میشود شاید . َرزوَر بھ معنی بدون بیشھ و جنگل است-بھ شکل اِ  ِرزورَ -اِ نام 
شاھنامھ بھ ھمین معنی بوده  اسپروزلذا تصور میکنم نام کوه . ھبانی میشودروذ بھ معنی محلی است کھ با سگان نگ-اسپھ
محل کوه اسپروز را با توجھ بھ کیش سگپرستی کاسپیان می توان  ).جلوگیری کردن(سگ، روذ = ئھ سبھ. باشد

 .نیز رونق داشتھ است) ماسبذان قدیم(مازندران شمرد، گرچھ کیش سگپرستی در استان ایالم 

نام جغرافیایی نوشتھ پھلوی شگفتیھای سیستان بررسی چھار  

و  کیانسھ، دریاچھ فرزدان، دریاچۀ )ھیرمند(ھلمند یکی این است کھ رود : "شگفتیھای سیستان آمده است ۳و۲در بند 
زاده و پرورش یافتھ و ) در آنجا(زرتشت ) فرزندان(اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس . در سیستان است اوشداشترکوه 

 ."رستاخیز خواھند کرداز آن 

آن در پھلوی بھ معنی دارای ثروت و غنی  ھلمند/ھیرمندبھ معنی دارای سد است؛ ولی ھیئت ھئتومنت نام اوستایی 
در اوستا بھ  کیانسھنام . است) دریاچھ گودالی(بھ معنی ظرف گشاد و پھن مطابق گودی زره ) دان-فرث( فرزدان. است

بھ معنی نای و  اویھ-)کانتھھ( کانثَ وان آن را در سانسکریت و پارسی بھ شکل آمده است کھ می ت اویھ-کانسشکل 
را بھ  اوشداشترسرانجام نام کوه . گلوی و دھانھ آب رودخانھ معنی کرد کھ بھ وضوح نشانگر دریاچھ ھامون است

آن را ھمان کوه داشتار می توان بھ معنی نگھدارنده تندرستی و نیرومندی گرفت و منظور از  -)اوشت(صورت اوش 
 .خواجھ یا رستم دانست

دومین ھمپرسگی با بھمن در کوھی بھ . در کتب پھلوی در ھمپرسگیھایی کھ زرتشت با امشاسپندان در آذربایجان دارد
معادل یکی اوسیند است و ) النھ سود(معادل ھمان سَو الن ) کوه خوب کنش( ھوگر. نام ھوگر اوسیند صورت میگیرد

در یک ترانھ . یاد شده است اوشیدرن -اوشیدماست کھ در اوستا با زوج نام ) زوج کوه= شا داغقو(از دو قلھ آن 
باقی مانده است کھ طبق آن در سر  اوشیدیم اوشیدیمفولکلوریک آذری معروف این زوج نام اوستایی بھ نام کوه سرد 

موجب سھو سیستان  اوشداشتاربا ذربایجان آکوه زوج شباھت ظاھری نام این . راه آذربایجان بھ گیالن قرار داشتھ است
 .شده است

 

 

76 
 

http://far-hang.blogspot.se/2014/07/blog-post_16.html
http://far-hang.blogspot.se/2014/07/blog-post_16.html


ھستند) دا-کرسیوز(و کرسیوز  هو کراسوس مآخذ نامھای اوستایی ھئوسرو اُُرد  

پادش�اه ب�زرگ ) ھوخش�تره، ھوخش�ثره( کیاخس�اربی�انگر ن�ام اص�لی ) کی آخسارو یا کی خشثرو( کیخسرونام شاھنامھ ای 
ولی در اوستا بھ جای ن�ام کیخس�رو، . را کشت) افراسیاب تورانی( ای اسکیتیمادیماد است کھ در کنار دریاچھ چیچست 

 ذکر میشود، این عنوان اوستایی از کجا پدید آمده است؟) نیکنام یا دارنده زیبایی خوب(ھئوسروه عنوان 

گرفت�ھ ان�د در  ق�رار) مادیای اسکیتی(تورانی فراسیاب کھ در اوستا مقام برادران خوب و بد ا اغریرثو  کرسیوزنامھای 
 اُُرد وسورنا ھستند کھ اولی بھ دست ) از کیمریان کپادوکیھ( توگدامۀ کیمریو  کراسوستاریخ بھ وضوح یادآور نامھای 

اشکانی و دومی بھ دست مادیای اسکیتی در سمت آسیای صغیر کش�تھ ش�ده ان�د و در واق�ع ھیچک�دام خویش�اوند وی نب�وده 
منس�وب ب�ھ (س�ورنا ن�ام . ی با اغریرث در نوشتارھای ق�دیمی مفص�ل توض�یح داده امدر مورد مطابقت توگدامۀ کیمر. اند

ج��ایگزین ش��ده ک��ھ خویش��اوندان ) پھل��وان( رس��تمدر ش��اھنامھ ب��ا ن��ام عم��ومی س��رداران قھرم��ان یعن��ی ) خان��دانی پھل��وانی
رود، ب�ھ معن�ی -ھو( داُرُ /ھئوسروهرا دستگیر و ایشان را تقدیم ) در واقع کراسوس و پسرش پلی بیوس(کرسیوز و جھن 
در معنی دارنده زیبایی خوب بھ وض�وح ای�ن ھم�انی  ھئوسروهو  اُُردمترادف بودن نامھای . می نماید) شخص زیبا روی

نیز سمت شرق آسیای صغیر و دریاچ�ھ چیچس�ت ذک�ر  کرسیوزبھ عالوه اینکھ مکان دستگیری . این نامھا را نشان میدھد
دس��تگیر ش��ده در کن��ار ) مادی��ای اس��کیتی(در ام��ر خویش��اوندی افراس��یاب ت��ورانی میش��ود ک��ھ ای��ن موض��وع باع��ث اش��تباه 

این نوع سھو ھا در روایات حماسی ش�فاھی گذش�تھ ای�ران ق�دیم . شده است) کراسوس رومی( کرسیوزبا  چیچستدریاچھ 
پادشاھان موفق اش�کانی از  گفتنی است ثعالبی در میان اُُردو   ھئوسروهدر رابطھ با مطابقت نام  .بسیار اتفاق افتاده است

 .مطابقت می نماید فرھاد سومپسر  )ھورود(اُُرد نام می برد کھ با  فیروزپسر  )ھوسرو(خسرو 

تا ح�اال ش�ش رس�تم ش�اھنامھ را  .بھ معنی پھلوان یا ریشھ کن کننده ستمگران عنوان عامی بوده برای پھلوان بزرگ رستم
اش��کانی ک��ھ  ب��الش س��وم، )سگسارس��تان/سگیس��تان(کاس��پیانھ /مازن��درانقھرم��ان ھفتخ��وان  آت��رادات: شناس��ایی ک��رده ام
رس�تم ( گن�دوفارس. را ب�ھ قت�ل رس�اند) کرس�یوز(کھ کراسوس  سورنا. را شکست داد) کاموس کشانی(کنیشکای کوشانی 
 زپی�رو. را در میدان کشتی شکست داد و باع�ث م�رگ او ش�د )سھراب(سوخرا شاپور سردار قباد کھ ). ھامون و سیستان

از ای�ن می�ان رس�تم قھرم�ان اص�لی عھ�د . پادشاه ساسانی کھ در سمت شرق ایران بھ چاه تعبیھ کرده خشنواز افت�اد و بم�رد
ول��ی در ش��اھنامھ ھم��ھ ای��ن رس��تمھا ب��ھ عن��وان رس��تم . اس��ت آت��رادات پیش��وای آم��اردانھم��ان اول��ی یعن��ی ) مادھ��ا(کیانی��ان 

پھل�وان، ریش�ھ ک�ن کنن�ده ( رس�تمب�ھ ج�ای عن�وان ) مخلوق نیرومند( اتامَ ددر عھد ھخامنشی نام . واحدی نشان داده شده اند
 .ھم می نامیده اند داتاَم کادوسیرا  آترادات پیشوای مردانبھ کار می رفتھ است و ) ستمگران

 معنی نام قصبھ ھای بومھن و رودھن

در مجموع یعنی . ا بھ درستی رفتھ ایمبگیریم راه ر) بھ اوستایی یعنی شایستھ و سزاوار(اگر بومھن را ترکیب بوم و ھَن 
 .بر این پایھ نام رودھن نیز بھ معنی دارای رود شایستھ خواھد بود تا واقع در دھانھ رود. جایگاه سزاوار و شایستھ

 معنی نام غار کلماکره و کرمانشاھان بھ زبان ُکردی

 انجیرو ) کل کوھی( بز )ما، مأوای(عنی جایگاِه بھ م) لُری(گفتھ شده است معنی نام غار کلماکره لُرستان بھ زبان محلی 
در زبان ُکردی موصوف و  نام کلماکرهولی . باشد میمأوای بزکوھی و انجیر بھ معنی در مجموع آن یعنی است ) کره(

بر این پایھ نام کرمانشاھان یا قرمیشین . است) سنگی(و کره ) ، ُکنام َکرما، غار(=صفتی منطقی مرکب از َکلما 
ران، ساکن  -گور(یا ھمان گوران ) غارنشین(نیز بھ معنی محل غارھاست کھ با نام قوم مادی ساگارتی ) شین-کرمی(

 .در این مناطق ھمخوانی دارد) آتش پرست(ان -ا ُگری) غار

چھ . در فارسی و آذری بھ معنی شراره آتش را ھم می توان ریشھ نام گوران دانست ُگرجالب است کھ از سوی کلمھ 
احتماالً این ھا در اساس نھ زرتشتی بلکھ . اللھی یعنی آتش پرست گرفتھ اند -برخی نام علی الھی را در اساس الوو

در . در مقام نخست آتش را تقدیس میکرده اند) ھمان طور کھ در نقش قیزقاپان دیده میشود(اَ بھ شیوه عھد مادھا صرف
بازسازی کرده اند چھ اسطوره وی ) آتش(اسطوره کوراوغلوی آذری ھم علی کیشی را بھ درستی بھ صورت مرد آلوو 

ردان در اسطوره مادی کوروش است کھ کتسیاس نقل پیشوای م) آلوو مرد/مخلوق آتش(در واقع مربوط بھ آترادات 
   .کرده است
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 ریشھ لغت کاره یعنی مردم لشکری در پارسی باستان

ریشھ این کلمھ در اوستایی بھ ". مردم لشکری را در پاسی باستان کاره می نامیدند"دیاکونوف در تاریخ ماد می آورد کھ 
گاس بوده -ھ می باشد نام مناطق قراغاج ناِم ایران کھ در اصل کاراباقی مانده است و از این ریش) بریدن(صورت َکَر 

در مورد اول یعنی نام ناحیھ قراغاج شھرستان ھشترود گفتنی است کھ نام منطقۀ آنجا ). نای جنگ(است و واژۀ کرنای 
ناحیھ  بھ ترکی ِچری اویماق یعنی(و چاراویماق ) َچردولی در زبان ترکی= اوالد پھلوان(بھ صورت گاودول 

 .ھم ذکر شده است) جنگاوران

 معنی نام سراسکند

 
دوست و ھمکالسی دوران تحصیالت ابتدایی ام محمد صمدی این قصبھ مرکز شھرستان ھشترود را واقع در محلی 

از این گفتھ می توان وجھ اشتقاق سرراست . انھ سراسکند توصیف کرده بوددر دامنۀ آفتابگیر رودخو ھموار  سرراست 
ساکن "ِ ت"کنار ھم در ھم ادغام شده و حرف " ر"می توان گفت در این نام دو تا . کند را برای سراسکند نتیجھ گرفت

 .علی القاعده در تلفظ در وسط این نام مرکب حذف شده است
در این صورت این جا . کند بگیریم آن بھ معنی روستای دارای قصر خواھد بود سراذ/ولی اگر سراسکند را سراد کند

در خبر جغرافی نویسان عھد اسالمی خواھد بود کھ محل بازار بزرگ خرید و ) ناحیھ دارای سرای =(ھمان کولسره 
نام سراسکند ھم تلفظ محلی چون . این مفھوم منطقی تری برای نام سراسکند است. فروش دام در این سمت بوده است

 .َسَرذکند می باشد
با کمی توضیحات اضافی داخل پرانتز من، بر گرفتھ از کتاب مراغھ تألیف یونس ) کوره سره(مطالبی راجع بھ کولسره 

 :مروارید

کوره سره،  (و کولسره ) خانھ، یعنی مربوط بھ چشمھ(اصطخری در فاصلھ میان میانھ و مراغھ از دو قصبھ خونھ 
ھفت فرسنگ، از خونھ تا کولسره ) بیگ بالغی، چشمۀ خان(از میانھ تا خونھ : "چنین یاد میکند) ی سرایروستای دارا

 ."ده فرسنگ و از کولسره تا مراغھ ده فرسنگ)  کوره سره، سراسکند(

قصری است با حصنی بزرگ کھ محوطھ ای پھناور و روستایی : "میگوید) کولسره(ابن حوقل در مورد کوره سره 
 ."ارد و در آغاز ھر ماه و نیز در اوقات معینی از سال بازارھایی در آنجا تشکیل میشودبزرگ د

بین میانھ و مراغھ واقع است و گاھی صدھزار تا یک میلیون گوسفند در بازار : یاقوت حموی در مورد کولسره میگوید
  .آن معاملھ می شده است

 و کردستان نظری بر معنی اصطالحات ھامپا و قره در آذربایجان

 
در مقابل روستائیانی را کھ . در آذربایجان کشاورزان دیمی و آبی را کھ با گاو آھن زمین می کاشتند، ھامپا می گفتند

این دو کلمھ از زبان پھلوی آذربایجان بھ تصور من این است کھ . زمین کار نبودند و کارگری میکردند، قره می گفتند
نشانگر پا برخیش گاو آھن جفت گاو شخم زنی گذارنده است و در مورد دوم ) ھم پا(در مورد ھامپا . یادگار مانده اند

 :یا جنگاور یعنی قره، در واقع کاره منظور است یعنی فرد مربوط بھ کار یعنی کارگر

و بھ معنی جنگاور بگیریم، در این ) زخم زدن(تایی رش ساصل از ریشۀ اورا در ) معادل قره(اگر رشایی ُکردی 
خواھد بود و معنی جوت بنده ) بریدن= از ریشھ َکرَ (صورت قره بھ ھمان مفھوم پارسی باستان کاره یعنی جنگاور 

 .با ھامپا جور در می آید) رعیت گاوآھن، معادل ُکردی ھامپا(
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اوروتال و اورانیھن اعراب یعنی نام خدا و الھۀ بزرگ و کمعنی     
 

 دیونیسوسرا بھ ترتیب برای ) آسمانی( اورانیھو نام یونانی ) فروزندۀ شراب= ِطالیا-اور( اوروتالنام عربی ھرودوت 
الھۀ ( آلیالت اعرابو ) دموزی، پسر حقیقی(سامیان  تموزی)/ سرور من( آدونیسھمان ) یعنی خدای جوان(یونانیان 

آدونیس و /می دانیم کھ تموز. وده و ایشان مھمترین خدای و الھۀ عرب در عھد باستان می شماردبیان نم) آسمانی
چنین می نماید کھ . خدا و الھۀ عاشق و معشوق بھ شمار می رفتھ اند) پاک و باکره، آفرودیت، ُعزی(=اینانا /ایشتار

) عزیز و گرامی( زیعُ و ) خدای عشق= اِل/بل-یا ھوب وم، دریغ فرزند اصلی -ھابیل( بلھُ اینان در عھد آغاز اسالم 
بھ ( نائلھو  ) تأسف دار( اِسافبھ نظر می رسد نامھای بتان عاشق و معشوق معروف عرب یعنی . نامیده می شده اند

 .نیز مربوط بھ ھمین خدا و الھھ کھن اعراب بوده است) ھدف رسنده
آورده حاوی اطالعاتی خوبی در این مورد است؛ گرچھ مطلبی کھ محسن در گروه افسانھ، فولکلور و ادبیات حماسی 

بھ شمار ) دموزی/آدونیس( اوروتالکھ ھمسر ھمین ) اینانا/ایشتار(ُعزی با الھھ ) ایزد شراب( اوروتالظاھراَ در تطابق 
 .می رفتھ است، موضوع بھ انحراف رفتھ است

Moh Sen 
den 22 juli kl. 21:56 

اوروتال و  س راآنھا دیونیزو....رامیشناسند  uranieدیونیزوس و اورانی  ،بر طبق ھرودوت اعراب از بین خدایان
 ...و برای قسم خوردن نام دیونیزوس و اورانی را بر زبان جاری میسازند ...اورانی را آلیالت می نامند

 ...می نامند) مھر(و اعراب آلیالت و پارس ھا میثره  Mylittaھرودوت میگوید الھھ اورانیا را آشوری ھا میلیتا 
باستان در مورد الت اعراب  ...فھمیده میشود... آفتاب و خورشید ...از آلیالت ھمان بت الت الھھ عرب و نماد شمس

 )ارزقی در اخبار مکھ ...الت سرمای طایف را بھ گرمای تابستان تبدیل میکند(میگویند 
 ...این بخاطر آنست کھ بت الت در نظر اعراب مظھر خدای نور آفتاب بوده ست

نیزوس خداوند دیو ...ستا Semeleس و سملھ ئوفرزند ز...مینامند  bacchusکھ رومیان باکوس ) اوروتال(دیونیزوس 
است کھ در نزد ) ناھید( آن نیز برابر زھره  ...ستا عزی ھمان عشتار بابلی ...شراب و عشق در یونان باستان است

شبیھ ترین الھھ ایران باستان بھ ایشتار بابلی و عزی عرب الھھ آناھیتاست کھ  ...عرب ھای جنوب بھ عشتر معروف بود
دیونیزوس و  ...بنابراین میتوان گفت کھ آناھیتا و ایشتار...یا ھمان ناھید میباشد  دختر اھورامزدا و نماد ستاره زھره و

بر طبق ھرودوت کھ اعراب برای قسم خوردن ... اوروتال مطابق ھم بوده و اوروتال اشاره بھ بت عزی عرب میباشد
ھمان ) آلیالت(و اورانی ) سدیونیزو(نام اورانی و دیونیزوس را بر زبان جاری میکنند ؛ میتوان گفت کھ اوروتال 

 ....بتھای عزی و الت میباشند

 ریشۀ ایرانی واژۀ اقتصاد

: مجید روھنده در وبالگ خود در بارۀ ریشھ ایرانی بھ کَسداتھ سانسکریت بھ عنوان ریشھ ایرانی چنین استناد می کند
Economy )مایداد  -)اقتصادmāyedād -  مایداتmāyedāt .صد نیست بلکھ از فعل گمشده واژه اقتصاد از ریشھ ق

عرب ک س د را از کساد ستانده و از . ساختھ شده است) آب و غذا(کسادتن بھ مانای یافتن و بھ دست آوردن خوراک 
آمده  दते kSadate= take food�کسادتن در سنسکریت بھ صورت . آن واژه اقتصاد را در باب افتعال برساختھ است

 .است

بھ اقتصاد نزدیکتر از کَسداتھ " مقدار و اندازۀ داده و کاال"َت در لغت اوستایی بھ معنی دا-ولی بھ نظر من َکثَ 
 .سانسکریت پیشنھادی جناب مجید روھنده در معنی بھ دست آوردن خوراک است
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 قره چبقنام روستای معنی 

فکر میکنم بدین معانی و بھ . دھدقره آذری در نامھای قره چمن، قره باغ و قره داغ معنی متراکم و انبوه و زیاد ھم می
از آنجاییکھ روستای قره چبق در محل مصب رودخانھ . معنی بزرگ و سترگ شکلی از کلمھ خارای فارسی بوده است

درختچھ ھای بومی بھ (صافی واقع شده و در اراضی باتالقی آنجا بوتھ زار نسبتا انبوه و متراکمی از چوبکھا 
 -می توان گفت نام روستای قره چبق اشاره بھ ھمین درختچھ ھا ) ای اخیر می روییدالاقل تا سالھ(میروید ) خصوصی

 .چوبکھای متراکم و انبوه آنجا داشتھ است

 معنی نام قدیمی شھرک ایالم
 

Mohammad Hossein Rizvandy 

این روستا ھمان ( در ماسبذان ذکر کرده اند) رذان-رذین( حل مرگ مھدی عباسی را روستای رذمورخان مسلمان م
ھمچنین در دیگر روایات یکی از مراکز پیروان خرمدینی و مزدکی بوده ) یا شھر( این روستا).شھر فعلی ایالم است

 ...است
 چھ معنی ھایی می تواند داشتھ باشد؟) راق-ردین-رذ( این نامجای

Javad Mofrad 

یادداشتھای ). 1225.فرھنگ واژه ھای اوستا، ص(راَذ را در لغت اوستایی بھ معانی دارنده، آقا، سرور و سر گرفتھ اند 
نام دیگری کھ برای روستای ایالم آورده اند اَریوجان . این واژه بھ صورت َرد در پھلوی ھم وجود دارد.50.ص.گاثاھا

ھیئت ردین را  .ولی گویا آن نام محلی در ناحیھ ایوان است راذ را دارد /است کھ ھمان مفھوم رذ) محل شخص نجیب(
 .ک بھ معنی منسوب بھ شخص با شکوه گرفت-میشود منسوب بھ سرور و صورت راق را میشود بھ صورت َرئو

 خسرو بھدین

در این  اریکان ھم در کنار او بوده کھ اینک باغستان است شما. ان ماسبذان شھر سرکان امروزی استاستاد. بزرگان
ان دلیل دیگر این قابل اثبات ھزار در التنبھ االشراف و دبسیاری سفرنامھ ھا بھ روشنی و. باره بیشتر دقت بفرمایید

مسکونی است و در ھمین منطقھ  شھرستانھ کھ در آن جنگی بین خرمدینان و سپاھیان خلیفھ در گرفت ھنوز ھم. است
البتھ در . البتھ زیر عنوان اھل حق . ھنوز ھم خرمدینان در دره خرمرود در این منطقھ ھستند و زندگی می کنند. است

نامھ ھا سرکان را سیروان و امثال این ھا ثبت کرده اند کھ بھ شوند این کھ این نویسندگان بومی بعضی از کتب و سفر
شما استناد می فرمایید کھ چون آمده است کھ در کنار سرزمین سیمره . ند از این اشتباھات فراوان دارندمنطقھ نبوده ا

نطرف سیمره را بھ حساب آورده شما آ. ده و ھست این درست است زیرا سرزمین ماسبذان در کنار سیمره بو. است بوده
 .است کھ شاگردتان بھ عرض می رسانداگر بھ طرف دیگر سیمره توجھ داشتھ باشید درست ھمین منطقھ . اید

Javad Mofrad 

محل منسوب بھ (ان -پَت-بگیریم، شھر ماسبذان در ھیئت َمئِثَ  اگر نام قصبھ سرکان را بھ معنی محل سر و سرور
با آن مترادف شده و مناسبتی با آن خواھند ) در معنی محل سرور(و حتی نام َرذ ) محل دژ بزرگ(مس پاتان یا ) سرور
. مدان بوده استاز سوی دیگر امکان بسیار دارد ماسبذان نام دو ناحیھ متفاوت و ھمنام در ھمین نواحی ایالم و ھ. داشت

اگر نام سابق ایالم یعنی حسین آباد را حصین آباد بگیریم در این صورت ماسبذان در معنی محل دژ بزرگ مطابق با آن 
اگر در رابطھ با نام و نشان ماسبذان  .در لغت نامھ دھخدا نیز چنین حدسی در باره مکان ماسبذان زده شده است. میگردد

مره بھ معنی بسیار دراز بگیریم، در این صورت نام این شھر از رودخانھ -لمھ اوستایی سینام سیمره را بر گرفتھ از ک
و مھرجان ) محل شراب گیاھی(ولی نامھای قدیمی ماداکتو . اش سیمره اخذ شده و این نام دیگری بر دره شھر بوده است

 .می باشند) شھر گیاه و دارو= شھر دارِ (متعلق بھ این شھر مربوط بھ خود دره شھر ) محل منسوب بھ مھرگیاه(کدک 
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 ریشۀ واژۀ نماز 
 

و ماز ساختھ ) تعظیم و ستایش و خم شدن(من گمان می کردم نماز از سرھم شدن نم : جناب عبدالرضا گلپایگانی میگوید
بھ معنی پشت و کمر است چنانچھ اکنون در لری بھ گوشت راستھ، پشت مازه ) مغز مھرۀ مربوط بھ(شده و ماز و مازه 

 ."و بھ فیلھ ھم پیش مازه یا می مازه گفتھ می شود
ماز در مازندرانی ھم بھ . نمنگھھ واژۀ نماز ساختھ نمیشود/درست می نماید چون بھ تنھایی از نمتا حدودی این نظر 

در اینجا صورتی از پسوند " ز"ی نماز یعنی نماچ بیانگر آن است کھ جزء ولی صورت پھلو. معنی پیچ و خم است
 .بھ معانی نیز، ھم و ھمراه با می باشد" چ"پھلوی 

بگیریم، مزگت میشود محل خم شدن و ] شدن[در مزگت را بھ معنی مازندرانی آن خم ) ماز(در این رابطھ اگر مز 
قبالَ بھ سھو تصور میکردم مز در مزگت بھ معنی . جد میگرددرکوع و سجده و این مترادف ایرانی واژۀ عربی مس

 .بزرگ است

 و آراتتا ، ملوخاغمعنی سانسکریتی نامھای ماگان، مُ 

و مایا ) سنجیدن، اندازه گرفتن(، ما )سرود دینی خوان(، گایََن )سرود خواندن(نظر بھ کلمات اوستایی و سانسکریتی گا 
ی ماگان در سمت کرمان، بلوچستان و سیستان را بھ معنی سرزمین خوانندگان می توان نام سرزمین باستان) افسون(

جالب است کھ نام سرزمین باستانی آراتتا در این سمت را نیز بھ شکل آَرتا می توان . سرودھای دینی سحرانگیز گرفت
در ھیآت ماگو و مایائوگو از اینجا می توان چنین نتیجھ گرفت کھ نام ُمغ . ھمھمھ گر و زمزمھ گر سرودھای دینی گرفت

 بلوچستان باستانی نام عنوان بھ) مکران( ماگان نام باب در معھذا .بھ معنی دانای سرودھای دینی افسونگر بوده است
 .باشد بوده) تمساح( مچھ بھ منسوب محل معنی بھ آن کھ است محتمل بیشتر

ت و نیز بھ معنی ترک و شکاف آمده است کھ این اما در سانسکریت نام آراتتا بھ شکل آَرتتا بھ معنی نوعی اسب پس
معانی را می توان اشاره بھ گور خر و خط تیره سرتاسری پشت آن شمرد؛ چون نام ناحیۀ کرمان را بھ صورت 

برای ) کرمانیان(استرابون میگوید گرمانیان جنگجوی . سانسکریتی کھرَمن می توان بھ معنی ناحیھ گور خران گرفت
 .را می دھد سرزمین برج رسا و بلندبھ اوستایی و سانسکریتی معنی  اَتتا-آرَ  .قربانی می نمودندَخر ) بھرام(آرس 

ولی اگر واژۀ سانسکریتی آَرتھ بھ معنی سرزمین آرام و آسوده بگیریم، در این صورت می توان نام اساطیری ھند 
در اوستا . بزرگ دارای آرامش درخشان گرفتآَرتھ بھ معنی سرزمین -بھا-بزرگ یعنی مھا بھاراتھ را نیز در ھیئت مھھ

اّما اگر . نیز صفت خوب ایرانویج و دیگر کشورھای آفریدۀ اھورا مزدا ھمانا آرامش بخش بودن آنھا ذکر شده است
ده بگیریم در این صورت مھابھاراتھ بھ معنی کشور محروسھ ربھاراتھ را بھ معنی مرسوم آن نگھداری شده و پرو

مطابقت پیدا می ) سرزمین بزرگ= مھ لوکا(این با معنی نام بین النھرینی باستانی ھند یعنی ملوخا  بزرگ خواھد بود و
 .بوده است) کشور محروسھ( رشھبھاراتھ وَ نام قدیمی دیگر این سرزمین در مقیاس محدودتر  .کند

 در استان کرمان )شھداد(مشیز و خبیص نامھای معنی محتمل 

یعنی جاییکھ آب . گرفت) شیچ، تراوش آب(و شیز ) بزرگ(ده اند می توان مرکب از مھ مشیز را کھ محل قنات ذکر کر
خبیص را ھم کھ محل ثروت خرمای فراوان یاد کرده اند می توان ترکیبی . فراوان از قنات و چشمھ آن تراوش می نماید

اولخوی (م مترادف نام شھر خوی این نا. یعنی محل ثروت و دارایی زیاد. و بیش گرفت) ھَو، ثروت و دارایی(از خَو 
 .است) باستانی

دزداب و زابل ھایناممحتمل معنی   

از آنجاییکھ نامی با بار منفی روی قصبات مھم و سر راه مال التجاره ھا کھ از این طریق سود سرشاری عاید ساکنان آن 
بوده است یعنی  داب-دوزوا میشده، نمی گذاشتھ اند؛ لذا می توان تصور کرد نام محلی دزداب در اصل در بلوچی

کھ تلخیصش در فارسی شکلی ظاھری با بار منفی پیدا کرده بوده است و با زاھدان " دوستدار سنت و آداب و رسوم"
 .جایگزین شده است
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بوده ) دایوَ -دوژه(احتمال زیاد دارد در اینجا دوژه داب در اصل یعنی دارای آداب تقدیس و پرستاری از جوجھ تیغی 
. را تقدیس میکرده می کرده اند) ژوژک/دوژک(مطابق وندیداد و کتابھای عھد اعراب سیستانیھا جوجھ تیغی  باشد؛ چھ

در سمت ھامون اسم برده شده است کھ محل النھ خارپشت ) بادخیز(در فرگرد اول وندیداد از دیاری بھ نام َوِئکرَت 
در اینجا ھر دو مفھوم باطنی و ظاھری . ستھ بوددر آنجا بھ گرشاسپ پیو) خنھ ثیتی(است و پری پوشاننده چشمھ 

در فرھنگ واژه ھای اوستا حدس زده شده  .و دزد آب برای نام دزداب مستتر است) دوژک پرست(جوجھ تیغی پرست 
 .نام مرکز سیستان بوده است) بادخیز(در سرزمین آفریدۀ اھورامزدای َوئکرَت ) دوژه دام" (آشیانھ دوژک"است 

در نظر گرفت کھ بعداَ بھ ) محل پھلوانان( ستان -زاورن والیت زابلستان می توان صورت اصلی آن را در مورد نام کھ
 .در سیستان اطالق شده است) یا َحصین آباد(و  ُحسین آباد ) یا نصیب آباد(صورت زابل بھ مجتمع قراء نصرآباد 

برخی شھرھای سیستان و بلوچستاننام معنی احتمالی   

محل (، گواتر )ک سانسکریت یعنی محل جویباری-جاال(جالَک -، جالیق)محل پایینی(، نیگور )حل دژپاذمان، م(بزمان 
، )ایرانشھر، پھلھ، محل با بھره(، پھره )زیباترین و خوبترین(َوشت / ، خاش)بادگیر، از گوات بلوچی بھ معنی باد

 ).شھر سترگ و پایھ ای(بنپور /و بمپور) محل راھدار(راِسک 

 )اورمیھ(رومیھ معنی نام ا
 

Nader Tabasian دوستان کسی ریشھ و یا معنی اورمیھ رو می دونھ؟ 

Javad Mofrad  بنابراین باید اول . سمت از دژی بھ نامھای اورمیاتھ و آرمائیت سخن رفتھ استدر تاریخ ماد در آن
 .معنی این دو را تعیین کرد

Nader Tabasian مدرن ھای  خیلی جالبھ آقا جواد، در زبان باسکی کھ از قدیمی ترین و حفاظت شده ترین زبان
و رودخانھ ای بھ ھمین اسم در ایالت باسک اسپانیا جاری ھست . دنیاست اور بھ معنای آب و میا بھ معنای باریک ھست

 .بھ اسم اورمیا

Javad Mofrad  در سانسکریتUrmimat  ّو ) اقیانوس(واج بھ معنی دریای فراخ و مurmi و در  بھ معنی موج است
اورمیھ /یعنی می تواند معنی نام ارومیھ. اورویاپھ است یعنی دارندۀ آبھای فراخ) ارومیھ(اوستا صفت دریاچھ چیچست 

یا اشاره بھ نام دریاچھ ) شھر چای(ھمین دارنده آب فراخ و مواج باشد چھ این اشاره بھ نام و نشان رودخانھ آن شھر 
 .اشدارومیھ بوده ب

Nader Tabasian  البتھ اور در زبان آشوری ھم کھ در مردمش در این محل زیست می کردن حتمن معنی خاصی
 .داره

Javad Mofrad ولی میتانیانی کھ در حدود شھر ارومیھ میزیستھ اند . آشوری معنی شھر میداده است اور در زبان
 .اوستایی داشتھ اند-زبان سانسکریتی

در شھرستان مراغھ) بلوک آباد(معنی نام روستای بیلگاوا   
 

تالق می باشد و بھ معنی با -زبانی کھ خویشاوندی نزدیکی با زبان پھلوی آذربایجان داشتھ است -ُکردیزبان بلقاو در 
واژۀ  .لگاوا در دره ای آبزاری و باتالقی واقع شده استیخود روستای ب ،سال پیش دیدم 40آن طوری کھ من 

در زبان فارسی از یک ) محل جمع شدن آب، سد آب(و برغۀ آب ) تاالب(با برکۀ آب ) آبزار، باتالق) (آو-بلقھ(بلقاو
 .ریشھ بھ نظر می رسد
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 ود و تیسفونمطابقت نامھای اروندر

اون  -)آب(آف  -)تند( تیژکھ پایتخت ایرانیان اشکانی و ساسانی بوده، اصل ایرانی داشتھ و از کلمھ مرکب  تیسفون
ساختھ شده بوده است چھ اروندرود و  رنگھاو  تیگریسیعنی ازترادف نامھای ایرانی دجلھ یعنی ) عالمت جمع و نسبت(

ذکر ) دارای آبھای تیز رو و سیالبی( رنگھارا تحت نام اوستایی مشترک  دجلھو رود  تیسفون کتب پھلوی نام شھر
مطابق استاد پورداود، بارتولومھ  .بوده است تیسفونشھر در واقع نام دیگر اروندرود بنابراین در واقع . کرده اند

 -کوترا می توان مربوط بھ تیسفون  ُکتیسپونھیئت  .گرفتھ است) سیالبی(را بھ معنی سرکش و نافرمان  رنگھھ/رھھ
ظاھراَ نام . دژ منسوب بھ محل محافظتی نیرومندیعنی دژ منسوب بھ رود دارندۀ آبھای تیز یا . در نظر گرفت تیسپون

بوده است کھ بدین " ھفت شھر"ایرانی مدائن نھ چنانکھ حدس زده اند شھریستانان بلکھ با توجھ تعداد شھرھای آن 
 .ایران شده استصورت وارد فرھنگ عرفانی و اساطیری 

یعنی  توش پوناین شھر را نیز کھ یاقوت حموی بھ نقل از حمزه اصفھانی آورده است می توان از  توسفونصورت 
بھ معنی ) تِویشی اوستایی، تاویسی ھندی باستان( توشیعنی نام شھر تیسفون در ترکیب : گرفت محل نگھبانی نیرومند

  .مفھوم منطقی تری را بھ دست میدھد محل محافظتی نیرومندنی یع) پاینده، پشتیبان( پوننیرومند بعالوۀ 

 معنی نام روستای قرطاول مراغھ

بھ ) خروس وحشی/مرغ وحشی= ِول-مرغ دراز دم یا کرک= ئول-کرکَ (نام قرطاول را میشود با مقایسھ با نام قرقاول 
بان مادی و سانسکریت بھ معنی غار در ز garta گرتھ: معنی محل منسوب بھ غار یا محل دارای غارھای طویل گرفت

موقع برگشتن از کھالن بھ چیکان در . ھم در پھلوی بھ معنی بلند یا عالمت نسبت است) اورو(بوده است و ئول 
 .روستای مجاور آن ُشلَّوند در غار مسکونی سفید و زیبایی میھمان خانواده محترمی بودم

 
 ریشۀ ایرانی واژۀ تپھ

 بنابراین .در اوستا و سانسکریت بھ معنی بھ سوی پایین است ava ی کوه و حامی آمده است وبھ معن tha در سانسکریت
 thaava/thava/thapa/tapa صورتی " (تی"کسروی معتقد است در آذربایجان نام کوه  .بھ معنی کوه کوچک میشود

داند و دکتر جواد ھیئت میگوید در  می بوده است و نامھای قافالنتی و اژدھاتی را گواه آن می) از ھمان تھھ سانسکریت
براین پایھ واژۀ تپھ تنھا با افزوده  شدن پسوند . ترکی قبچاق و لھجھ ھای آن مانند نوقای و قوموق بھ کوه تاو گفتھ میشود

می دانیم دشت قبچاق در عھد باستان جوالنگاه قبایل سکایی و . پدید آمده است) و-و، تھھ-تی(بھ تاو " ه"تصغیر 
 .تی ایرانی زبان بوده استسئوروما

 معنی سومر و ِعراق

را داشتھ است کھ بھ معنی محل دارای نگھبانی و  اراکو  ھاراکشھر و دژ زادگاھی زرتشت در آذربایجان نامھای 
را ھم می توان ) سومر(تصور میکنم نام عراق ھم معرب ھمین کلمھ باشد چھ نام سرزمین شومر . حراست است

شوِمر و شنعار را در زبان عبری بھ ترتیب بھ معنی سرزمین نگھدارنده و مراقبت از : کردمعنی  سرزمین محروسھ
منظور سرزمین (کسی کھ خوابیده است معنی کرده اند و خود نام سومر را در لغت نامۀ سومری بھ معنی سرزمین 

 استان مرکزی ایران نام شھر اراک. ترجمھ ایرانی نام شومر بوده است) ِعراق(اراک  بنابراین نام. آورده اند) محروسھ
 معنی در اِراگ ایرانی ریشھ باره در فاطمی مھدی جناب نظر میرسد نظر بھ ولی .راق اخذ شده استاز نام لشکر عِ 

 نقطھ در) کارون باالیی،( اوالئوس آن رود و) باالیی سرزمین نیم،( عیالم معانی چون باشد تر درست پایینی سرزمین
 می نام بدین عیالم در را بزرگی قوم یونانی منابع و اند میگفتھ کیسھ را پایین سمت سومری زبان در .اند بوده آن مقابل

بر اساس . است آمده پدید آن بسط و کیسیان سرزمین نام ھمین ایرانی ترجمھ از عراق نام گفت توان می لذا. اند خوانده
یعنی ( تیسفونمی گفتند و این البد ھیئتی از نام ) ومندجایگاه نیر( تیائوجیچینی ھا سرزمین عراق امروزی را اینکھ 

 .بھ معنی محل نگھبانی گرفتھ شده است )اراک(َھراک از ھمان  کلمھ  عراقاست، لذا نام ) جایگاه محافظتی نیرومند
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 معنی نام ایل شول و نواحی شول نام در غرب ایران
 

ه بوده اند می توان با واژه سانسکریتی و اوستایی سوَر بھ نام ایل دامدار شول قدیم را کھ خویشاوند نزدیک شبانکار
گویا در شعر محلی . معنی شجاع و دلیر و جنگی سنجید چھ این مردم را متمایل بھ جنگ و پیکار معرفی کرده اند

ھای اصالَ در سانسکریت ریشۀ کلمۀ شیر درندۀ فارسی در واژه  .است" بختیار دالور"بھ معنی" شول بختیار"بختیاری، 
از اینجا معلوم . شوَر و سھوَر بھ معانی شجاع و درنده و قوی و قھرمان کھ نامھایی بر شیر بوده اند، باقی مانده است

میشود کھ شیر در مقام حیوان توتمی بختیاری ھا شول نامیده می شده است کھ از ھمان ریشۀ شوَر ِ سانسکریت می 
 .باشد

ب ایران از دو مردم بھ نام کیسیِن و اوکسیِن نام برده شده است کھ نام اولی بھ در منابع کھن یونانی در نواحی جنوب غر
است و نام دومی بھ صورت َوخشین در اوستایی مترادف با بختیار ) شول(صورت ِکسین در سانسکریت بھ معنی شیر 

 .بھ معنی خوشبخت است

بان، (و پان ) گلھ(ھم در اصل مرکب از فشو) بانشُ (در رابطھ با نام شبانکاره گفتنی است، می دانیم خود واژۀ چوپان 
تا دھھ ھای اخیر در آذربایجان . است و کاره بھ معنی گروه جنگی است و نیز بھ معنی صاحب شغل است) نگھبان

می نامیدند کھ ظاھراً ) دارندگان شغل چوبانی(کسانی کھ صرفاَ در خدمت گلھ بوده و کوچ نشینی میکردند چوبان کره 
 . ھمان نام شبانکاره فارس است کھ معنی گروه شبانان جنگاور را نیز می دھد صورتی از

 :در لغت نامھ دھخدا در بارۀ قبیلۀ شول می خوانیم

. ق. هَ  300 نخستین بار در لرستان سکونت داشت و در حدود سال این قبیلھ. نام قبیلھ ای است از قبایل فارس) اِخ. (شول
کھ اجداد او از دورهٴ ساسانیان (و بوسیلھٴ سیف الدین ماکان روزبھان  ھی قرار داده بودنیمی از لرستان را تحت فرماند

این قبیلھ نداده  مورخان اسالمی اطالعی از. اداره میشد و او را با لقب پیشوا میخواندند) حکومت داشتند بر این منطقھ
 . هَ  748 ابن بطوطھ. (این منطقھ حکومت میکرد مستوفی درهللا اند، ولی نجم الدین کھ از نوادگان او بود در زمان حمدا

ای از اعاجم اند کھ صحرانشینند و  در راه شیراز بھ کازرون بھ قبیلھٴ شول برخورد کرده است و گوید کھ آنان قبیلھ.) ق
ول با کھ قبیلھٴ ش گوید.) ق. هَ  749 متوفی بسال(الدین العمری  شھاب. میان آنھا مردمانی پرھیزگار و متقی وجود دارد

آنان بھ جنگ و پیکار و حملھ ھای قبایل مجاور  اجماالً کوچیدن شولھا و تمایل. شبانکاره خویشاوندی مستحکمی دارند
مستھلک شدنشان در دیگران بوده است و اکنون در منطقھٴ فارس آثار  علیھ آنھا از علل ازھم پاشیدگی ایشان و

، دو قریھ )قبیلھ ای ازقشقائی(، داره شولی )کوھی در شمال بوشھر(شول گب : بجای مانده است مانند مختصری از آنان
بنام شول یکی نزدیک دالکی و دیگری نزدیک شمال غرب شیراز است و شاید قریۀ شولی کھ در خارج شھر بوده است 

یات پیداست کھ در حفظ و نگاھداری سنتھای ایرانی و خصوص آخرین دژ قبیلھٴ شول بوده و از سبک معماری خانھ ھا
و تاریخ  287 المعارف اسالم و فھرست اعالم تاریخ گزیده و تاریخ غازان ص رجوع بھ دائرة. آن میکوشیدند

  :شود 114 ص 2 جھانگشای جوینی ج
 

 جھان آسوده گشت از دزد و طرار
 )ویس و رامین( .مرد عیار ز کرد و شول و ترک و

 
در آنجا لشکری بسیار از ُکرد و تُرکمان و ). انگشای جوینیجھ. (کنیم از لور و شول و فارس صدھزار مرد پیاده جمع

 .رجوع بھ شولستان شود. بالد الشول  –) ذیل جامع التواریخ رشیدی. (شول بودند

 . دھخدا در لغت نامھ معنی عربی شول را مرد سبک و چاالک در ھر کار آورده است

 :روستاھای شول نام در لغت نامھ دھخدا

 .)از فارسنامھٴ ناصری. (میانھٴ شمال و مغرب شیراز در حومھٴ شیراز واقع در نھ فرسخی نام محلی) اِخ. (شول
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  .)از فارسنامھ ٴ ناصری(  .قریھ ای است در چھارفرسخی مغربی پالنگری فارس) اِخ. (شول

  .)از فارسنامھ ٴ ناصری. (گلھ دار فارس دھی است در دو فرسخ و نیم میانھٴ جنوب و مشرق) اِخ( .شول

 .)از فارسنامھ ٴ ناصری. (مغرب گاوکان فارس دھی است در پنج فرسخ بیشتر میانھٴ شمال و) اِخ. (ولش

  .) ناصری ٴاز فارسنام. (فارس دھی است در یک فرسخ بیشتر در شمال فتح آباد) اِخ. (شول

لف یادداشت(. گزی شیراز60500 گلستان و سنگر در نام محلی کنار راه شیراز بھ اردکان میان) اِخ( .شول   .)موٴ

شیرین و گوارا است کھ از آب چشمھٴ سرقدم برخیزد و چندین  نام رودخانھ ای در فارس آبش) کامفیروز) (... اِخ( .شول
  .)از فارسنامھ ٴ ناصری. (در نزدیکی صغاد کام فیروز با رودخانھٴ کام فیروز بیامیزد ده کام فیروز را آب دھد و

  .)از فارسنامھٴ ناصری. (صبھٴ گناوه است بھ فارسنام ق) اِخ] (گ َ [ .شول گپ

ھوایش سرد . طایفھٴ ممسنی از ایلھای فارس در آنجا ساکن اند بلوکی از توابع شاپور کازرون کھ) اِخ] (ل ِ [. شولستان
کازرون را دیده است گوید اطراف کازرون را  .ق. هَ  730 ابن بطوطھ کھ در سال). معین از فرھنگ فارسی. (است

نام  .»بالدالشول «). 288سرزمینھای خالفت شرقی لسترنج ص. (است الدالشول گویند و امروز بھ شولستان معروفب
شاپورخوره بود و قصبھٴ آن را شاپور اول بنا نھاد  ۀاین ناحیھ در دوره ٴ ساسانیان داخل در منطق. بلوکی است در فارس

شولستان پس از یک دورهٴ . درآورد این منطقھ را بھ تصرفعثمان بن ابی العاص . م 643 / . ق. هَ  23 و در سال
اواخر دورهٴ صفویھ  دست نشاندهٴ سلجوقیان آبادگردید و در ).ق. هَ  510 متوفی در(ویرانی مجدداً در عھد اتابک چاولی 

نک آن را این ناحیھ بدیشان منسوب گردید و ای یا پس از قیام نادر جنگجویان لر ممسنی شولستان را تصرف نمودند و
مربع و محدود است از مشرق بھ کام فیروز و اردکان و از شمال و  میل 60 * 100 بلوک ممسنی خوانند کھ مساحت آن

 رجوع بھ دایرة المعارف اسالم ، جغرافی. کھگیلویھ و از جنوب کازرون و کوه مره شگفت غرب زرگرد و لرستان و
، 70ص 3 نزھةالقلوب ج ،)فھرست اعالم(، تاریخ گزیده )مفھرست اعال( 1، تاریخ عصر حافظ ج44 غرب ایران ص

 .شود 107 و 102 ،92 و حبیب السیر چ تھران ص 408 تاریخ مغول، روضات الجنات ص
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 معنی نامھای ُکتیسفون و تیسفون
 

افظتی دژ منسوب بھ محل محیعنی . در نظر گرفت تیسپون -کوترا می توان  تیسفونمربوط بھ  ُکتیسپونھیئت 
بوده " ھفت شھر"بلکھ با توجھ تعداد شھرھای آن  شھریستانانظاھراَ نام ایرانی مدائن نھ چنانکھ حدس زده اند . نیرومند

 شھر عشق،چھ بھ نظر میرسد اصل ھفت . است کھ بدین صورت وارد فرھنگ عرفانی و اساطیری ایران شده است
  .از عھد ایشان بھ پایتختی ایران برگزیده شده بود بوده کھ این شھر ھفت بخشی )اشکانیان(ھفت شھر اشک 

-توَ یا  توش پوناین شھر را نیز کھ یاقوت حموی بھ نقل از حمزه اصفھانی آورده است می توان از  توسفونصورت 
تِویشی اوستایی، تاویسی ( توشیعنی نام شھر تیسفون در ترکیب : گرفت محل نگھبانی نیرومندیعنی  ون-)سپس(سپھ 

 محل محافظتی نیرومندیعنی  ون-)سپس(سپھ -توَ یا ) پاینده، پشتیبان( پونبھ معنی نیرومند بعالوۀ ) استانھندی ب
می گفتند ) جایگاه نیرومند( تیائوجیچینی ھا سرزمین عراق امروزی را بر اساس اینکھ . متضمن مفھومی منطقی است

بھ  )اراک(َھراک از ھمان  کلمھ  عراقاست، لذا نام ) ندیعنی جایگاه محافظتی نیروم( تیسفونو این البد ھیئتی از نام 
در اصل بھ معنی گیالنی آن خارج و بیرون از  ِعراقواژه معھذا بھ نظر میرسد . معنی محل نگھبانی گرفتھ شده است

د واژۀ خو. واژۀ ایر در سانسکریت بھ معنی دور شدن و کناره گیری کردن یا اِر فارسی میانھ بھ معنی پایین بوده باشد
چون ِعراق یا شکلی از اشکال . اِر بوده باشد/از ھمین ریشھ ایر اِراگبھ معنی آستانھ و کنار ممکن است معرب از  ِعراق

چون یاقوت حموی . است) دروازه خدا، آستانھ خدا(بابل ِعراق بدین معنی یادآور نام . آن در قاموس قرآن نیامده است
 .ی بابل گرفتھ شده استگفتھ است نام ِعراق از یکی از اسام

 :بھ ما می دھد نیمداو  تیسفوننامھای لغت نامھ دھخدا چنین اطالعاتی از 

بغداد سھ فرسنگ بُعد  پایتخت کسری و محلی بوده کھ ایوان معروف در آنجا ساختھ شده، تا )اِخ] (طَ س َ[. طیسفون
. تعریب واو نخستین را بھ یاء تبدیل کرده اندھنگام  اصل این کلمھ طوسفون، و: گوید) اصفھانی(حمزه . مسافت دارد

. از دو قسمت بوده، یک قسمت آن را طیسفون و قسمت دیگر را سلوکیا مینامیدند این محل مرکب). معجم البلدان(
شھری از ایران زمین کھ اقامتگاه پادشاھان کشور . درآمد تصرف مسلمانانھ ھجرت تسخیر شد و ب 14 در سال طیسفون

 این اصح است و بعضی بجای فا، قاف گفتھ اند و برخی گفتھ اند این کلمھ نام مداین است و بعضی گفتھ اند ایران بوده،
شھر قدیم در مغرب ایران و  نام). فرھنگ رشیدی. (تیسپون بھ تاء قرشت و باء فارسی بوده و طیسفون معرب آن است

تلفظ نام این شھر بھ پھلوی تیسپون بوده و . ین نام دادمدا ساحل شرقی دجلھ کھ پای تخت ساسانیان بوده و عرب آنجا را
. قصر ساسانی کھ محل ویرانھ ھای طاق کسری از بقایای آنست در این شھر بوده است. خارجیھا کتسیفون گفتھ اند

  : )شاھنامھ لغات(

    نشستھ شبی شاه در طیسفون
 . فردوسی . موبد بھ پیش اندرون خردمند

  ونزمستان بدی جای او طیسف
 . فردوسی . رھنمون ابا لشکر و موبد

  ھمھ یاد کرد این بھ نامھ درون
 . فردوسی . طیسفون فرستاده آمد سوی

 
  وز آنجایگھ شد سوی طیسفون

    . فردوسی . نگون سر بخت بدخواه کرده
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است کھ ایوان خسروان بوده است و اندر وی یکی ایوانی  شھرکی است برمشرق دجلھ و مقر) اِخ] (م َ ی ِ[. مداین
وی  و این شھرکی بزرگ بود و با آبادانی و آبادانی. ایوان از آن بلندتر نیست اندر جھان کسری خوانند و گویند کھ ھیچ

ساحل یسار دجلھ نزدیک بغداد حالیھ  نامی است کھ عرب بھ مجموع دو شھر طیسفون در). حدود العالم. (بھ بغداد بردند
دادند و یا این دو شھر را با پنج شھر دیگر مداین سبعھ می  ساحل یمین دجلھ می واقع در) سلوکیھ(و شھر سلوسی 

از . (ھجرت مسخر مسلمانان شد 14 و این شھر درسال. را افکنده، مداین گفتند» سبعھ« خواندند و برای سھولت ادا
لف پس  ... زیادی فاصلھ بوده است مداین عبارت بوده از ھفت شھری کھ ما بین آنھا مسافات کم و گویند). یادداشتھای موٴ

منتقل شدند و مدن مداین و  اعراب بر ایران بصره و کوفھ مرکزیت پیدا کرد و مردم مداین بھ این دو شھر از تسلط
آمد و آنجا را داراالماره قرار داد سپس منصور بھ بغداد  سایرشھرھای عراق از اھمیت افتاد، و بعدھا حجاج بھ واسط

باز بھ بغداد  نھادند آنگاه معتصم سامراء را قرارگاه کرد و خلفا چندی در این جا اقامت گزیدند و نجاآمد و مردم رو بھ آ
در دیجان قریھ ای  ...است از نھر شیر مداین در عصر ما شھرکی است در جانب غربی دجلھ کھ عبارت... منتقل گشتند

قبر سلمان فارسی و  ...بود، اما اکنون ویران استفرسخی واقع شده  بوده در قسمت باالی ھمین مکان تقریباً در یک
کھ پنج  نام ھفت شھر نزدیک بھ ھم). از معجم البلدان. (این محل است ومقصد و مزار مردم است بن الیمان در حذیفة

 والش آباد و دو محل دیگر را5- . زنی زان در 4- .رومگان 3-. وه اردشیر 2- .تیسفون 1- :شھر آن شناختھ شده است
   :رجوع بھ تیسفون و طیسفون شود. پانبر و ماحوزا تصورکرده انداس

  مداین پی افکند جای کیان
 . فردوسی . پراکند بسیار سود و زیان

  رسد دست تو از مشرق بھ مغرب
 . منوچھری . بھ مدین ز اقصای مداین تا

را بھ مداین نشانده بود در  و ھر دو. )98صفارسنامھ ٴ ابن بلخی . (بودند و بلخ و مداین ھم بر آن قاعده دارالملک اصلی
 .)108فارسنامھٴ ابن بلخی ص. (دارالملک

 بر سر دجلھ گذشتھ تا مداین خضروار
 . خاقانی .زیارتگاه سلمان دیده اند قصر کسری و

  یک ره ز ره دجلھ منزل بھ مداین کن
 . خاقانی . دجلھ بر خاک مداین ران وز دیده دوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

87 
 



 

 

 

 )٦(ه و متفرقھ مطالب کوتا
 

سھندیا گوران بالغی مطابقت چشمھ خانیک با شاھبالغی   

سھند بر کوه  خانیکبر چشمۀ  سپندارمذبا امشاسپندان با   زرتشتپنجمین ھمپرسگی "کتاب پھلوی زادسپرم طبق 
چون چشمھ معروف . چشمھ خوبدر نظر گرفت یعنی   خان نیکرا می توان  خانیکصورت اصلی ". صورت گرفت

) شایستھ و خوب و شاھی( شایگاناست و چنانکھ در کلمھ پھلوی  چشمھ شاهنامبده میشود کھ بھ معنی  شاھبالغیند سھ
ھمان  خانیکبنابراین چشمھ . بھ ھم می رسیده اند) از مصدر شایستن( شایو  شاهشاھد ھستیم در پھلوی کلمات 

 .حالیھ است شاھبالغی

در زبان ترکی یکی گرفتھ شود و نام شاھبالغی ) فرمانروا، خان(با خان سوای این خان در چشمھ خانیک می توانست 
 .از ترجمۀ ترکی چشمھ خانیک عاید گردد) چشمھ شاھی(

بنا بھ دالیلی بازماندگان ( علوی ھاقابل توجھ است کھ  گوران بالغیاز نظر تقدس در میان چشمھ ھای سھند، 
ھای فوران کننده آن می اندازند وقتی سکھ و شیئی ارزشمند بھ و مردم محلی نیت کرده و دست بھ ماسھ ) خرمدینان

لذا احتمال دارد چشمھ خانیک مقدس زرتشتیان . دست شان بیاید، آن وقت تصور میکنند کھ نیت شان بر آورده شده است
 .ھمین گوران بالغی بوده باشد

ن در زبان مصریمعنی کاھِ   

) روح جاودانی" (کا"واژۀ ) خدایی(اگر بھ جای نِتِر . سوب بھ خداستدر زبان مصری بھ معنی خدمتکار من" ِھن-نِتِر"
 .خواھد بود) روحانی(ِھن بھ معنی خدمتکار روح -را قرار دھیم، کا

 در شھرستان مراغھ) کرج آباد(معنی نام روستاھای کرمیجوان و کیج آوا 

کلمھ کارمیک در ترکی . ی گرفتکرمیگ وان یعنی محل سد ساده روستای/را می توان از کارمیک کرمیجواننام 
زبانھای ]) آب[منحرف کننده (ظاھرا از ریشھ کرموغ . عثمانی بھ معنی سد انحرافی آب روستاھا بکار میرفتھ است

می تواند کیچ آوا بھ معنی محل آب  کیج آوا. در فرھنگنامھ ھای ترکی جدید این واژه را کنار گذاشتھ اند. ایرانی است
 .اندک باشد

می نماید مطابقت ُمغھم با ماساگت و مھ یوئھ چی و ھم با ھم با ) مأجوج( ماگوگ تیتورانام   

..."  و مادای و ) ماساگت یا مغ(مأجوج /، ماگوگ)کیمری(پسران یافث، جومر : "باب دھم سفر پیدایش تورات میگوید
نام ماقبل خود یعنی قوم شمالی  نام ماگوگ از سوی نویسندگان تورات در اینجا طوری قرار داده شده کھ در ارتباط با

میگردد و در ارتباط با نام ما بعد خود یعنی ماد مطابق با ) مھ سکاھا، دارندگان توتم گوزن(کیمری، یاد آور ماساگت 
کھ ھم مطابق مھ  مأجوجقرآنی   نام ولی در تورات نیامده است؛ یأجوجقرآنی  نام. میشود) اوک-َمگو(قبیلھ مغان ماد 

 دیوار مکانی نظر از. است آمدهھم  تورات در و است تر قدیمیو ھم مطابق با ماساگت، ) ھ چی بزرگیوئ(یوئھ چی 
 مورداین سد اساطیری در : با این دو قوم مربوط بوده اند دارند را ذوالقرنین سد ھای ویژگیکھ  دالایر دربند سد و چین
 سکا -مھ/سکا-مس معنی بھ را ماساگت: است مرتبط ماگوگ با دوم مورددر  وو مھ یوئھ چی ھا  ھا چی یوئھ با اول

 گوید می آبایف. نمود معنی) گوزن( بزرگ گاو متعلق میشود ھم را گ-گو -مھ. میگیرند) گوزن بزرگ، بزکوھی(
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 یخورشید پرست قوم ھمان است بوده آالنھا/ماساگتھا توتمبھ عنوان مرکب بزرگ و سریع خورشید، ) سکا مھ( یلن= آالن
مز است خود جداگانھ بھ معنی بزرگ در سانسکریت ذکر /واژۀ مھ ضمن این کھ تلخیص مس. اند کشتھ ار کوروش کھ

با َگوزن بدین نتیجھ می رسیم ) بزکوھی بزرگ، گوزن= بھ اصطالح شمالی ھا مھ ُشکا(از مقابلھ نام مھ سکا . شده است
در ). زننده" (َزن"و ) گاو" (َگو"از ریشھ است؛ بوده  زننده ]شاخ[ بھ معنی گاو) گَوسَن اوستایی(کھ خود نام گوزن 

گاو و گوسفند و (در عھد باستان نام عمومی دامھای اھلی و وحشی ) گاو(گو اوستا گوزن متصف بھ تیز شاخ است و 
 .بوده است) گوزن و غیره

در آغاز اسالم احمد موعود/محمدبھ  باورخبر بودن  سندی بر درست  

 ھیرود کبیرمعلم انقالبی عھد . دارم یھودای جلیلی فرزند زیپوراییبا  ی مسیح تاریخیعیسجانب باور بھ مطابقت  این
این شرم آور است کھ بھ رومیھا باج بدھیم و افزون بر خدای یکتا کسی را بھ خداوندگاری خویش قبول : "کھ گفتھ بود

از باالی درب معبد ) روم سمبل امپراطوری(شاگردان جوان وی بعد از ساقط کردن مجسمھ عقاب طالیی ". کنیم
اورشلیم اعدام و سوزانده شدند تصور من این است کھ این واقعھ در انجلیھا بھ صورت اعدام نوباوگان ھمزاد عیسی 

ھم در انجیل مرقس این طور متجلی ) پرنده( زیپورایینام پدر یھودا یعنی . مسیح توسط ھیرود کبیر تجلی یافتھ است
عیسی از شھر ناصره استان جلیل نزد یحیی رفت و یحیی ھم آن را در رود اردن تعمید  یکی از ھمان روزھا: "میشود

ی فرود آمد و کبوتردید کھ آسمان باز شد و روی پاک خدا بھ صورت . ھنگامی کھ عیسی از آب بیرون می آمد. داد
یھودا خود نام ". شندمکھ از تو بسیار خو ھستی فرزند عزیز من تو: "روی او قرار گرفت و صدایی از آسمان گفت

ھمان است کھ در محیط شبھ جزیره عربستان تحت نام  عیسی مسیح تاریخییعنی نام اصلی ) ستوده خداوند= یھوداه(
 .بھ عنوان منجی آینده بشری مطرح بوده است) ستوده شده( محمد/احمد

 معنی پِھرآوا و ِمھرآوا در شھرستان مراغھ 

دیده میشود اشاره بھ فراوانی آب در منطقھ ) با شکوه، عالی، برتر و فوق العاده(ھروم واژه پَھر چنانکھ در کلمھ پھلوی پَ 
اشاره بھ ُمردابی بودن مھراوای قدیم در ) آب مرده(ولی ِمھرآوا . بوده است) محل آب فراوان و با شکوه(پُرآب پِھراوا 

 .شھر بُناب داشتھ است

)ردخُ پول مسین (پشیز محتمل  ۀریش  

پَست و ُخرد و (پیش لغتی آرامی بھ فُلس ماھی گرفتھ اند؛ ولی اگر آن را از ریشۀ اوستایی و سانسکریتی این کلمھ را 
. را خواھد داد" دارایی کم ارزش"بگیریم آن مفھوم منطقی ) خواستھ و دارایی داشتن و مالک شدن( ایش/ایزو ) خمیر

 .متضمن این نظر است" پشیزی ارزش ندارد"اصطالح فارسی 

Kaveh Sarhandi با واژه پول ھم ریشھ باشد " فولوس بھ عربی کنونی ھم معنای پول را میدھد و احتماال. 

Javad Mofrad  فولوس از یونانی بیزانسیpholis گرفتھ شده است بھ نظر میرسد پول ھم از ھمین ریشھ بوده باشد .
 .در خود یونان اوبولوس میگفتھ اند

Mehdi Fatemi  املمیدانند کھ صفت برای سکھ بوده است بھ معنی ک" پُر"واژه پول را زنده یاد دکتر بھار از تحول. 
زیرا رسم بر این بوده کھ ھر سکھ را بھ شش دانگ تقسیم میکردند  .بسیار آمده است" درھمی پر"در متون پارسی میانھ 

بھ معنی یک ششم سکھ آمده " دانگ"در متون پارسی میانھ واژه  .قیچی میچیدند و در بازار استفاده میکردند و آن را با
اصطالح خرد کردن پول کھ اکنون بھ کار  .ھای بریده شده بسیار یافتھ اند سکھضمن اینکھ باستان شناسان نیز  .است

 .بھ ھمین دلیل درھم پر بھ معنی پول کامل و سالم و نبریده است.میبریم شاید اشاره بھ این رسم در گذشتھ داشتھ باشد

Kaveh Sarhandi دراخمای . ارزش داشتھ) پول سیاه(اوبولوس کھ احتماال ھم اندازه پشیز مسین یا مسکوک سیاه  ،لھب
" گرم بوده ھم احیانا 3/3تا  1/5ابولوس بوده و درھم در ایران نیز کھ سکھ نقره بھ اوزان میان  7معادل ) درھم(یونانی 

 .است پشیز معاملھ نمیشده 7با بیش از 
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Javad Mofrad  چیزی کھ در رابطھ نظر بھار در مورد تحول پول از پُر قابل توجھ است وجود کلمھ عثمانی پارا بھ
د از ریشھ اوستایی نمی توانو پارا ولی پول . معنی پول است کھ استاد پورداود آن را بر گرفتھ از پاره فارسی می داند

 .ندالبد نزد ایرانیان بدین معنی گرفتھ میشده ا. ورو بھ ھمان معنی پُر، فراوان و بسیار در نقطھ مقابل پشیز بوده باشدپَئ

Mehdi Fatemi  البتھ واژهparag=  استپارگ در پارسی میانھ بھ معنی سکھ و ھدیھ و رشوه ھم آمده. 

Mehdi Fatemi واژه پشیز در پارسی میانھ ھم آمده است کھ بھ معنی سکھ مسی است. 

Javad Mofrad  گار-با ارزش در این رابطھ از تلخیص پئورو پارگ پارسی میانھ بھ معنی سکھبھ نظر می رسد 
از (و پول ) پَئورَ (و پارا ) گار-از مصدر پئورو(چھ این فرض پلی بین پارگ . عاید شده بوده است) بسیار با ارزش(

 .ایجاد می کند) مصدر پَئورو

 فردوس بھ معنی بھترین جایگاه

ولی معتقد است آن از پارادیس بھ معنی جایی کھ مطابق لغت نامھ دھخدا فردوس بھ معنی بھترین جای در بھشت؛ 
ترجمان جرجانی ترتیب . (بھترین جای در بھشت) معرب، اِ ] (ف ِ دَ . [فردوس: "دارای دژ پیرامونی است اخذ شده است

دکتر معین در تعلیقات بر این کلمھ ). برھان. (بھشت را گویند). منتھی االرب. (ج، فَرادیس. بھشت). عادل بن علی
پیشاوند پیری : در اوستا دو بار بھ کلمھ ٴ پایری دئزه برمیخوریم و آن مرکب است از دو جزء. معرب از ایرانی: دنویس

 ."ئزا از مصدر دئز بھ معنی انباشتن و روی ھم چیدن و دیوار گذاشتن است...یا پایری بھ معنی گرداگرد و پیرامون، د

وئدی، پارادیس را لغتی سانسکریت بھ معنی جایگاه عالی گرفتھ ولی یک فرھنگنامھ قدیمی لغتھای خارجی در زبان س
البد دیش . است و پََر بھ معنی عالی و بھترین و دیش بھ معنی ناحیھ و منطقھ در فرھنگ لغات سانسکریت موجود ھستند

وجھ اشتقاق این . پََر بھ معنی برتر در اوستا نیز بھ کار رفتھ است. سانسکریت ارتباطی با کلمھ دشت فارسی دارد
 .سانسکریتی و ایرانی اخیر با فردوس در معنی بھترین جای در بھشت، ھمخوانی اساسی دارد

 .مترادف است) بھترین جایگاه(با فردوس ) بھترین(بر این اساس خود واژۀ بھشت 

 معنی دھلیز و پالیز و جالیز

آمده است و آن را می توان صورت اصلی  کردنآبیاری  وآب کردن در اوستایی از جملھ بھ معنی  ریچبا توجھ بھ اینکھ 
محل پاییدن آبیاری  ،محل نگھداری آبلذا این واژه ھا را بھ ترتیب می توان . لیز در کلمات دھلیز و پالیز و جالیز شمرد

 .ندارد پالیزارتباطی با  فردوس/پارادیسبدین ترتیب تصور میکنم . معنی نمودجای آبیاری  و

عنی نامھای اصلی یزیدیان نزد ُکردانمعنی اِزیدی و داسنی ی  

 و کرد بازسازی نی-داس و یَزتی-اِ  توان می سانسکریت و اوستایی در ترتیب بھ توان می را داسنی و اِزیدی کلمھ دو
 نزد در کھ خدایی-دیو از منظور زیاد احتمال بھ. کرد معنی پرست دیو و ایزدپرست غیر معنی بھ ھم با مترادف را آنھا

 ایزد مقابل خود مھر ایزد خواندن دیو با اینان البد. است مھر ایزد ھمان ،است غار و چشمھ با رابطھ در یدییز ُکردان
 .اند گرفتھ موضع ،ساسانی زرتشتیان پرستی

یکی از . سانسکریت زبانان مھر پرست میتانی بومی کردستان بوده اند شاید ھمین میتانیان اسالف یزیدیان بوده باشند
اگر . بنابراین دھوک می تواند بھ معنی دژ و قلعھ محافظتی باشد. ر اوستا نگھداری و پشتیبانی می باشدمعانی َده د

نامی بر یزیدیان بوده ) دیوپرست(داسنی . ترکیب دھوکا داسنیا درست باشد آن بھ معنی دژ فرقھ یزیدیان خواھد بود
 .متعلق بھ یزیدیان از اعقاب میتانیان بوده استبنابراین نام مردم کرد بادینی در این سمت نیز در اساس . است

 معنی ببر بیان
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شاھنامھ از جانور درنده ای بھ نام ببر بیان صحبت میشود کھ رستم از پوست آن برای خود خفتان جنگی درست نموده 
ولی کار برد . است )جند بید ستر(قبالً آن را ببر درخشان معنی کرده و اخیراَ تصور نموده ام کھ منظور بَبَر . بوده است

شاھنامھ از درندگی ببر بیان ما را رھنمون میگردد بھ اینکھ بیان را در اینجا بھ معنی سانسکریتی بھیانھ یعنی ترسناک 
 :مطابق لغت نامھ دھخدا. و غران بگیریم

لف. (ببر شاھی) اِ مرکب] (ب َ ...ب َ ِر . [ببر بیان قسمی از ببر و وحشی تر  نام یک درنده ٴ افسانھ ای کھ). یادداشت موٴ
کھ شیر شرزه نیز  ببر و جانوری شبیھ بھ آن دشمن شیر). از فرھنگ نظام( .و قوی تر از سایر درندگان بوده است

 ): ناظم االطباء(. گویند

 بدو گفت پیران کھ شیر ژیان

 .فردوسی. نھ درنده گرگ و نھ ببر بیان

را ) بَوری، سگ آبی(گرفت و نام بَبَر ) راه راه باشنده(ره -میشود از بئو را در رابطھ با ببر بیان) بَوری(نام بَبر درنده 
 .در زبانھای ھندواروپایی بھ معنی قھوه ای درخشان دانستھ اند

 فندوق/محتمل فُندوق ۀریش

ھر بار االن بدین نتیجھ رسیده ام کھ . فَندوق بھ عمل آورده ام/قبالَ دو بار تالش مجزا برای تعیین وجھ اشتقاق فُندوق
جزء اول . بوده است) دوک-فن(توک -اکنون نظرم این است کھ در اصل پن. موفق بھ تعیین یکی از دو جزء آن شده ام

شاھد ھستیم و جزء دوم صورتی از کلمھ ) نھگدارنده و پشتیبان(و پوی ) نگھداری کردن(آن را در کلمات اوستایی پا 
یعنی در مجموع می توان آن را بھ معنی میوۀ درون پوشش . پرده استدر پھلوی است کھ بھ معنی تا، ال و ) دوک(توک 

 .و محافظ گرفت کھ البد آن اشاره بھ پوشش بیرونی اضافی ھستھ فندوق داشتھ است

-φουν" دارای سند و نشان منگولھ دار] میوۀ"[در یونانی بھ معنی ) فندوق( φουντουκιού مۀظاھراَ خود کل
τουκιούانی کھ برای آن آوردیم ھمخوانی دارداست کھ با معنِی ایر. 

 معنی چاوان در نام برخی روستاھای مراغھ

باستان . امین احمد رازی در تذکره ھفت اقلیم بھ سنگ نوشتھ میخی در روستای چمن در سھ فرسخی مراغھ اشاره میکند
اھای چاوان علیا و چاوان شناس جوان جناب سجاد پوری خبر دادند کھ آن کتیبھ اورارتویی بوده در حدود سمت روست

در نزد . از اینجا معلوم میشود کھ چاوان صورتی از چمن است. است کشف شده )چاوان قلعھ(در جوان قلعھ سفلی 
. ھم بیان شده است" مند"بھ صورت " وند"چنانکھ پسوند دارندگی . تبدیل پذیر بوده است" م"و " و"ایرانیان قدیم 

و چمن باغ می ] سرخ[و چاوان باغ بھ ترتیب بھ معنی چمن درخت سیب، چمن بوتھ گل بنابراین آلماچاوان و گل چاوان 
 .باشند

رزندمعنی احتمالی نام ھَ   

"= ھَر. "زند بھ معنی قبیلھ کوچیده یا کوچ داده شده است -نام این قصبھ در ترکیب اوستایی و پھلوی بھ صورت ھَر
بق نظر مرحوم دکتر منوچھر مرتضوی در کتاب زبان ھرزندی، ط. قبیلھ)"= زند(زنتو" رفتن، جنبیدن و روان شدن و

 .قومی از منطقھ تالش بھ این منطقھ کوچانده شده بودند کھ بھ این زبان تکلم می کرده اند

 دو ریشۀ عربی و ایرانی متمایز واژۀ ِجن

Shahriyar Vaspoher  در لھجھ جھرمی ) بھ معنی دیوانھ(دوستان و اساتید گرامی می خواستم بدانم ریشھ واژه گنا
 ).گروه فرھنگ و زبانھای باستانی ایران( با سپاس .این واژه را بھ ھمین معنی در لھجھ بستکی گنوغ می گویند چیست ؟
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Javad Mofrad  َدر این صورت مناسب غشی ھا است. َجن اوستایی یعنی زدن باشد و منظور جن زده/شاید از َغن .
سر ایرانی یا عربی اصیل بودن خود نام جن بحث است گروھی آن را بھ معنی پوشیده و پنھان عربی میگیرند و گروھی 

ھم بھ نحوی گواه این است کھ برای جن ریشھ ای ) دیوانھ(این واژه َگنا ). ویکیپدیا(دیگر غیر عربی و ایرانی می دانند 
در آذری کنھ را َگنھ میگوئیم بھ نظر میرسد از ھمین اوستایی َجَن . وجود داشتھ است) زننده، کشنده(اوستایی از َجَن 

 .بوده باشد) زننده، کشنده(

Shahriyar Vaspoher  با واژه کانا در فارسی در ارتباط نیست، Javad Mofrad ؟ 

Javad Mofrad شاید با َکَون . باید دید کانا در فرھنگنامھ ھای فارسی بھ معنی احمق و نادان از کجا نشأت گرفتھ است
 .اوستایی بھ معنی کور و نابینا مربوط باشد

 معنی شام بیات، بیاتھای مھاجر از سرزمین شام است

النی خود بھ آناطولی در دایرة المعارف بزرگ اسالمی جمعی از بیاتھا کھ در پایان مھاجرت طو ،مطابق علی پور صفر
و شام رسیده بودند، در اواخر قرن ھشتم و اوایل قرن نھم، بھ قره عثمان، فرمانروای آق قوینلوھا، پیوستند و ظاھراً در 

پس از ). 30ـ27، ص 11؛ روملو، ج 65، 64، 60، ص طھرانی(، شرکت کردند جنگ وی با امیر چکم، والی شام
بیات، بھ دولت صفوی پیوستند  ۀآن اتحادیھ، از جملھ طایف ۀز طوایف تشکیل دھندآق قوینلو، بسیاری ا ھانقراض سلسل

احتماالً بسیاری از طوایف، خاک آناطولی را ترک گفتھ و بھ ایران ). 96؛ ھینتس، ص 29ـ21، 8تاریخ قزلباشان، ص (
این گروه از طوایف ). ، ذیل ماّدهایرانیکا(آمده اند اما آثار آنان ھنوز در بعضی روستاھای آناطولی و شام برقرار است 

بر ھمین اساس، طوایف . بیات را بعدھا قره بیات نامیدند تا از بیاتھایی کھ از قبل در ایران می زیستند، متمایز شوند
شام بیاتی از تیره ھای تشکیل  ۀظاھراً تیر). 404ـ403قائم مقام، ص (بیات ایران را آق بیات یا بیات مطلق می خواندند 

و از بیاتھای شام یا قره بیاتھا بوده کھ پس از استقرار در آذربایجان، بھ طوایف ) 3خورموجی، ص (ایل قاجار  ۀدھند
 ).قائم مقام، ھمانجا(بزرگان این طایفھ از جملھ امرای دربار فتحعلی شاه بھ شمار می آمدند . قاجار پیوستھ است

 ریشۀ واژه ھای سوا و ُسوه فارسی و سوی ترکی
Mehdi Fatemi 

 .چند واژه از گویش زردشتی
….. 
 ).کرمانی-یزدی( .اصل و نسب/نژاد :sovah :سوه
…. 

Javad Mofrad 
 .ل و نسب شباھت داردُسوه بھ سوی در ترکی بھ ھمین معنی نژاد و اص

Mehdi Fatemi 
 .در گویش شیرازی ھم واژه ُسوه بھ ھمین معنی نژاد است و اگر بھ عنوان صفت بھ کار رود معنی موروثی میدھد

Javad Mofrad 
در این صورت یعنی ُسوه و سوی بھ معنی . ممکن است ُسوه از ریشۀ اوستایی سو  یعنی بریدن و از ھم جداکردن باشد

این معلوم میدارد  واژۀ سوا اصالح فارسی سوا کردن از ھمین ریشھ است و ربطی با کلمۀ سواء عربی بھ . شجره است
 .ر نداردمگ و معانی وسط، میانھ، یکسان، معادل، جز

 معنی نام برخی از روستاھای عجب شیر

Jalil Babak  وری کنم نام ھا و اسامی آبادی ھای اطراف عجب شیر بیش از نود درصد پھلوی است و جز آبایستی یاد
= ، ھیروان، مھر اوا، خانیان، جونکلھ)کئوش اورون در اوستا= ( گوروانھرگالن،  لچند مورد ما انجا ترکی نداریم مث

 ...براز، آغاجری، و= جوان قلھ، شیشھ وان، نانسا، مھماندار، تجره، باراز 
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 Javad Mofrad  محل (، ھرگالن )شھر پشتی= پسوی/باپخشیر اوستا و بسوی نزھة القلو(عجب شیر بھ تصور من
، )محل چشمھ(، خانیان )محل مرداب(، مھراوا )محل ثروت(، ھیروان )محل مقبره(گوروان ، )دژ نگھبانی

 =رفاه و شادی و خوشی، از ریشھ شوش فارسیمحل (، شیشوان )بنا بھ تذکره ھفت اقلیم چمن قلعھ(جوان قلعھ /جونکلھ
برازنده یا محل (و باراز ) محل کاخ(، تجره )محل پایین آسودن مسافران= ن سابھ صورت نیغ(، نانسا )نغز و نیکو

 .است) سربازان سرور بھ زبان ترکی= چری-آغا(و آغاجری ) گراز

 مطابقت خالد بن سنان با ایزد مھر پارتیان
 

خوانده  بن سنان خالدزیارتگاھی مھمی بھ نام ) پرست مھر/میثرهاز خاستگاھھای پارتیان ( گرگانبھ سبب اینکھ در 
جاودانی، ( خالدبدو منسوب شده است، بدین نتیجھ می رسیم  ادیان کھن ایرانیمیشود و اینکھ در روایاتی یکی از 

 ایرانیان پیامبر -ایزد ،جاودانی میانجی ،مھرھمان ) بھ ُکردی یعنی منسوب بھ صخره و قلۀ کوه( سنانفرزند ) امشاسپند
را  خوارزمپادشاه اساطیری دربیکان سمت  -کتسیاس نام خدا: زاده میشود ادر زمینصخرۀ ماست کھ از  اسالم از پیش

 اُِمریرا  خوارزمیھابیست مقالھ خود نام ایزد مھر  95آورده و سیدحسن تقی زاده ھم در صفحھ ) بیمرگ( آُمرایوس
 .یعنی بیمرگ ذکر کرده است

 :گویدمی  کیست؟) ع(خالد بن سنان  بارۀدر دایرة المعارف ترکمن 

فترت در اصل بھ دو معنی سکون و آرامش است و بھ فاصلھ میان (نبی، در زمان فترت  خالد بن سنان معروف بھ خالد"
و بعثت ) ع(یعنی زمانی کھ میان رفع عیسی .) دو جنبش و حرکت یا دو کوشش و نھضت و انقالب نیز گفتھ می شود

بر آمده کھ سھ پیامبر از بنی اسرائیل و چھارمین پیامبر از بود مبعوث گشتھ و در زمان فترت چھار پیغم) ص(محمد 
  ".می باشد) ع(عرب بوده کھ او خالد بن سنان 

 :محمد دیدار در گروه اسطوره و آیین این مطلب جالب را از بحار االنوار آوردند

 آیا مجوس پیامبر داشتند؟ 

 آیا پیامبر داشتند یا نھ؟ : مجوس سؤال شد دربارھی -السالم  علیھ –از امام صادق : یکی از اصحاب ما گوید

بھ اھل مکھ را نشنیدی کھ برای آنھا  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلم  -رسول اکرم  ۀآری، مگر داستان نام: حضرت فرمود
 ] 118صفحھ [  .اسالم بیاورید و اگر نھ با شما میجنگم: نوشت

... 

 . از ما جزیھ بگیر، و ما را بگذار بھ عبادت بتھا ادامھ دھیم: نوشتند -صلی هللا علیھ و آلھ و سلم  -آنھا برای پیامبر 

 .من جزیھ نگرفتم مگر از اھل کتاب: در پاسخ آنھا نوشتند -صلی هللا علیھ و آلھ و سلم  -پیامبر اکرم 

ب نمیگیری، شما مدعی شدی کھ جزیھ از غیر اھل کتا: آنان در حالی کھ قصد داشتند او را تکذیب کنند برای او نوشتند
 .جزیھ گرفتی) ھای بحرین است کھ یکی از قصبھ(» ھجر«در حالی کھ از مجوس منطقھ 

برای مجوس پیامبری بود کھ او را کشتند، و کتابی داشتند کھ آن را سوزانیدند کھ : پیامبر در جواب آنھا نوشتند کھ
 ] .1. [پیامبرشان کتابشان را برایشان آورد
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ده کھ آیا خدا برای مجوس پیامبر فرستاد؟ زیرا من نزد آنھا کتابھائی محکم و استوار، و  بھ من خبر: زندیق گفت -2 
 ھا و پندھائی بلیغ، و مثالھائی مفید و شافی یافتم و دیدم آنھا بھ ثواب و عقاب اقرار میکنند، و شرائع و برنامھ موعظھ

 .ھائی مذھبی دارند کھ بھ آن عمل میکنند

دھندھای نفرستاده باشد، و خدا برای آنھا پیامبری با  امتی نیست کھ خدا برای آنھا بیم: مودندفر -السالم  علیھ –امام 
 . کتاب فرستاد، ولی آنان نبوت آن پیامبر را انکار کردند، و کتابش را رد کردند

 . است خالد بن سنانآن : آن پیامبر کیست؟ زیرا مردم میگویند: سؤال کننده گفت

قت یند و با حقیگویاست کھ مردم م یزین چیامبر نبود، و ایو پ. بود یابانیک مرد عرب بیخالد : حضرت فرمودند
 .مطابقت ندارد

 است؟ زردشتا یآ: گفت

 یمان آوردند، و گروھیبھ او ا یکرد، گروھ یامبریپ یآورد، و ادعا) یوردھائ( یھاھ آنان زمزم یزردشت برا: گفت
 ] .2. [ابان خوردندیوانات درنده او را در بیو ح] 119صفحھ  [انکار کردند و او را از شھر خارج کردند، 

 463ص  14بحار ج 

 

 

 زیارتگاه خالد نبی
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 ب منتسب بھ عھد ساسانیتصاویر یک بشقا ریسفت
 

 Mehdi Jami  دوستان نظرتان در باره این بشقاب کھ گفتھ می شود ساسانی است چیست؟ آیا بشقابھای مشابھی مثل
 این داریم؟ چھ نشانھ ای داریم کھ این بشقاب واقعا ساسانی باشد؟

 
 

 
 

 
 

 Javad Mofradپریان/جادوان مان است با گرز یک زخمش در جنگ باظاھراً تصاویر مربوط بھ قھرمانی سام نری 
 .ھندوستان، چون در محیط تصویر یک میمون و یک شیر ھم حضور دارند

Mehdi Jami  وم را ببینیدکامنت د -آقای مفرد، شرح موزه از بشقاب شخصیت ھای یونانی آن را برجستھ می کند .
 :شما سام نریمان را در بشقاب می بینید؟ ولی نظرتان در باره عناصر ھندی درست است

The plate depicts the triumphal arrival of the Greek god Dionysos in India. A popular 
subject of Roman imperial art. 

 
Javad Mofrad شاید نویسنده این مطلب از داستان سفر جنگی سام نریمان دارنده گرز یک زخم بھ جنگ جادوان /

ولی بھ نظر . چھ بسا کھ غالب ایرانیان تحصیل کرده ھم آن را نخوانده و نشنیده اند. پریان ھندوستان خبر نداشتھ است
یمان بھ ھندوستان از ھمان سفر جنگی معروفتر ھراکلس و دیونیسوس می رسد ھمین داستان سفر جنگی سام نر

 .کھ این تصاویر نمایشگر آن است یونانیان بھ ھندوستان گرفتھ شده باشد
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Mehdi Jami کامنت دوم( شرح بیشتر(: 
 
This complex scene, which decorates the interior of a shallow plate, testifies to the lively 
cultural interaction that took place between the eastern Mediterranean and Central Asia in the 
first millennium. In the center, the Greek god Dionysos (depicted here with female-like 
breasts) sits nexts to the princess Ariadne; to the right stands the hero Herakles. The plate 
depicts the triumphal arrival of the Greek god Dionysos in India. A popular subject of Roman 
imperial art, it was later depicted over a wide area of the Byzantine Empire in textiles, 
gemstones, and metalwork, and transferred through such portable media to neighboring 
Sasanian Iran. 

 ش در گروه زبانھای ایرانیآلِ /شتریشۀ کلمۀ آلِ 

 دکتر محمد حیدری مالیریدر لھجھ ھای محلی ایران مورد بررسی  بھ معنی تعویض و داد و ستد  لُری ُکردی وآلشت 
قرار گرفتھ است و برای آن ریشھ ای در گروه زبانھای ایرانی جستجو شده است، ولی بھ نظر میرسد ایشان برای این 

ھم می باشد، ریشۀ ایرانی درستی پیدا نکرده ) محل داد و ستد( آالشتکلمھ ایرانی کھ صورت اصلی از نام شھرک 
 داد و ستد دارایی و مالبھ معنی " سات-آر"و " َشئِتَ -آر"بھ تصور این جانب ریشھ اوستایی و سانسکریتی آن . است

علی . می باشد دارایی و مالبھ معنی ) سات( "َشئِتَ "بھ معنی برخوردارشدن و حاصل کردن و " -آر"جزء . می باشد
 .شده است آلِشو  آلِشتالقاعده این کلمھ مرکب اوستایی در پھلوی تبدیل بھ 

 :بھ چنین نتیجھ ای رسیدم آالشترۀ نام شھرک از روی این مبحث دکتر مالیری در با

لُری بھ معنی داد و ستد  آلِشترا از واژۀ آالشت آالشت می توان نام  کاربار تپۀنظر بھ محل  :معنی نام شھرک آالشت
در لھجھ ھای محلی ایران بر این باور رسیده است کھ  آلِش/شتآلِ دکتر محمد حیدری مالیری با بررسی واژۀ . گرفت
وجود داشتھ است کھ آن بھ معنی  آلِش وآلِشت واژه ای ایرانی بھ اشکال ) ستد] داد و([اَ در کنار واژۀ ترکی آلیش تصادف

سانسکریت   ساتَ -آرو  شئِتَ  -آررا علی القاعده در کلمھ مرکب اوستایی  آلِشتصورت اصلی . بوده است داد و ستد
بھ معنی محل داد و ستد کاال و بازار بوده  آالشتمعلوم میشود کھ نام  لذا اینجا. می توان یافت) داد و ستد دارایی و مال(

 .است

 :مقالۀ تحقیقی دکتر مالیری را در این باب بھ عینھ از سایت پارسی انجمن نقل می نمائیم

 )بر گرفتھ از سایت پارسی انجمن( دکتر محمد حیدری مالیریاز   »آلِش«پارسی  ی واژه ی درباره

» آلِش«این واژه . شود رود ولی در زبان رسمی دیده نمی ھا بھ کار می ای ھست کھ در بسیاری گویش در پارسی واژه 
)āleš ( است بھ چماِر)کنید) توجھ(ھا آتانِش  بھ این نمونھ. »عوض، بدل«) معنی: 

 )آشتیانی(عوض ) = āleš(آلش 

 )آشتیانی(عوض کردن = آلش کردن 

 )تاتی، تالشی(عوض بھ جای دیگر ) = aleš(لش  ا

 )تبری(دادوستد، مبادلھ، تعویض = آلش 

 )تبری(عوض کردن = آلشا کردن، آلش ھاکردن 
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 )تبری(جفت رحم پس از زایمان = آلش 

 )تبری(جفت زایمان ) = ālu(آلو 

 )ای تربت حیدریھ(عوض، بدل ) = ališ(، الیش )aleš(ش ال

 )ای تربت حیدریھ(عوض کردن، لباس عوض کردن = الیش کردن 

 )سنگسری(عوض ) = ālaš(آلش 

 )سمنانی(عوض ) = āliš(آلیش 

 )ای السگردی، سرخھ(عوض ) = āloš(آلُش 

 )قاینی(عوض، بدل ) = aleš(الش 

 )ینیقا(عوض کردن، بدل کردن = الش کرده 

 )کرمانی(عوض ) = āleš(آلش 

 )قمی(عوض کردن = آلش کردن 

 )قمی(عوض، اشتباھی = آلشی 

 )لری(عوض ) = ālešt(آلِشت 

 )لری(عوض کردن ) = ālešt kerde(آلِشت ِکرده 

 )لری(ی نحیف، عوض شده توسط اجنھ  بچھ= آلِشتی 

 )لکی(عوض = آلِشت 

 )کیل(عوض کردن چیزی با چیز دیگر = آلِشت کردن 

 )ھزارگی، افغانستان(عوض، تبدیل ) = ališ(الیش 

ی دھخدا جایگاه و دریافت سزاواری  نامھ ی ایران دارد در واژه ای در سراسر پھنھ کھ چنین کاربرد گسترده این واژه بااین
 :گوید بھ کوتاھی بسیار می. نیافتھ است

 .تبدیل، تعویض )مص ا ترکی،: (آلش

داد و «است در ترکی بھ چمار » ورش-آلِش«نامھ را بھ اشتباه انداختھ ترکیب  بسیار، چیزی کھ لغت ) ِاحتمالِ (   ِبھ شواناییِ 
از » ورش«و ) »گرفتن«( âlmâgh یا  âlmâxاست از ترکی آذری » گیریم می«در ترکی بھ چمار » آلش«. »ستد

vermâgh   یاvermâx)»بازرگانی، «بینیم، بھ چمار  را می» آلش دگش«ی ترکی  ھمچنین در دھخدا درآیھ). »دادن
 .است» عوض کردن«  degišmâx، کھ بخش دوم آن از»تجارت

ھایی بھ دست دھیم  کوشیم نشانھ پارسی ندارد و ما در این گفتار می» آلش«ترکی ھیچ پیوندی با » آلش«بھ ھر روی، این 
 .در راستای ایرانی بودن این واژه
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ھای  ادبی کاربرد داشتھ باشد چنین در گویش-کھ در پارسی رسمی آن ی بیا ی بیگانھ انگیز است کھ واژه بسیار شگفت
 .گوناگون پارسی راه یافتھ باشد

وستد کردن، معاوضھ کردن،  داد«بھ چماِر * harHایرانی -سرانجام از پوروا» آلِش«نھیم کھ  ما در اینجا پیش می
ی اوستایی یا  ھیچ واژه) ظاھراً (یشھ پدیدارانھ از این ر. آید می) Cheung ۲۰۰۷(» تجارت کردن، خراج پرداختن

گیرند؛ یکی با  ھای ایرانی میانھ و نوین دو دستھ واژه از آن سرچشمھ می پارسی باستان بھ ما نرسیده است، ولی در زبان
 .پیشوند، دیگری بی پیشوند

بھ ) gahulidan(گھولیدن ، )gahul(، گھول )gohari(، گھری )guhar(ی پارسِی گوھر  واژه :گروه پیشونددار) ۱
): کورمانجی(در کردی . آید می -hi-harH*ایرانی -این واژه از پوروا. باشد» بدل کردن و عوض کردن«چمار 

 guhér ،guhérin ،guhartin ،gōrin  سورانی(و (gōr- ،gōrān»در . روند بھ کار می» عوض کردن، بدل کردن
ضبط » کلوجیدن، کلوچ، کلوچیدن کلوج،«ی  ن در فرھنگھا بھ دیسھاین واژه ھمچنی. »عوض کردن« gurγānگورانی 
 .شده است

 .نیزازآِن این گروه است» تغییر،دگرشد«-wihīrی پارسی میانھ  واژه

این واژه بھ عربی رفتھ و بھ . »وظیفھ، باج، خراج، کار، کوشش« halgو  hargدر پارسی میانھ  :گروه بی پیشوند) ۲
، در »کار« ark، در یغناوی »کار، کنش« arskدر ُسغدی . ھ پارسی بازگشتھ استب» خراج«و » خرج«ی  دیسھ
 .»چیز، دارایی«-hära، و در ُختَنی »کار« hōr(g(، در مونجی horγای  یدغھ

 :آن چنین است) تشکیلِ ( بھ این گروه دوم پیوند دارد و فرگشِت دیسش » آلش«

*harH-  → *arH- → *ark- )مانند یغناوی( →*alk-  → alš 

 i، و u ،aرا خودآواھای ) ش(  šو ) ل(l )  ِصامت(  ِآوای تواند بلند باشد یا کوتاه و دو ھم آغازین می)  ِمصوت(  ِخودآوای
 .کنند، بستھ بھ گویش از ھم جدا می

شناسی اخترشناسی و  ھ فرھنگ ریش«در . نیاز داریم» آلشیدن«آن ) فعل(ی آلش و َکرواِز  ما در پارسی بھ واژه
برای » َگھول، گھولیدن«ھمچنین . است» آلش، آلشیدن« changeھای ) معادل(یکی از ھموگ » اخترفیزیک
exchange بھ کار رفتھ است. 
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 )۷(مطالب کوتاه و متفرقھ 
 

 تماسواژۀ اتیمولوژی 
 

Khandan Gordan  ؟دآگاھی دار" ماست"دوستان گرامی، کسی بھ اتقان از اتیمولوژی 
 Cheung Page 253. است" بستن و سفت شدن"بھ معنی  mad -از ریشۀ " ماست"

Javad Mofrad  بر این اساس احتمال دارد ماست کلمھ ای مرکب بوده باشد از مادmad )و سِت ) بستن و سفت شدن
ste )دناست، بو ( یا ِستیsti )و " د"از دو حرف صامت در این ترکیب البد . یعنی در مجموع بستھ و سفت شده) بَُود

 .در وسط کلمھ، اولی افتاده است" س"

 سومری محتمل مردوکمعنی 

و این از نام  ھم بازسازی کرده اند )جنگاور زیبا( دوگ-میر/دوگ-ِمریرا بھ شکل  مردوکدر ویکیپدیای انگلیسی نام 
 -می دانند مردوک بابلیھاکھ آن را ھیئت اصلی - بھ معنی گوسالھ رب النوع آفتاب ر اوتواَمَ یعنی  مردوکومری دیگر س

 .ذکر شده اند مردوکخصال معروف  جنگاوری و زیباییچھ  .منطقی تر می نماید

 )شنگال/شنگار(معنی سنجار 
 

کوه = َگر/جا و گار= نظر بھ توصیف حمدهللا مستوفی از کوھستانی بودن این شھر می توان نام این شھر مرکب از َشن
را اساس بگیریم در این صورت نام این شھر بھ معنی واقع  ِسنجاراگر شکل . گرفت در مجموع یعنی جایگاه کوھستانی

 :ھم دیده میشود) دژ واقع در سینھ کوه( سنندجبھ معنی سینھ در نام  َسن/جزء ِسن. در سینھ کوه خواھد بود

دور . سنجار از دیار ربیعھ است و از اقلیم چھارم: نویسد ، در بارهٴ سنجار می۱۰۵حمدهللا مستوفی در نزھةالقلوب، ص 
قبلھ و چنان است بر جانب  اند و بر روی کوھی نھاده بارویش سھ ھزار و دویست گام است از سنگ و گچ کرده

باغستان فراوان دارد و سماق و زیتون و انجیر . ھا زمین کوی یک رستھٴ دیگر است ھای ھر رستھ خانھ است کھ بام افتاده
 .ھای فراوان دارد و حقوق دیوانیش صد و چھل و ھفت ھزار و پانصد دینار است و میوه

  معنی نام شھرک آالشت

پروفسور محمد . لُری بھ معنی داد و ستد گرفت آلِشترا از واژۀ آالشت ام آالشت می توان ن کاربار تپۀنظر بھ محل 
در لھجھ ھای محلی ایران بر این باور رسیده است کھ تصادفاَ در کنار واژۀ  آلِش/شتآلِ حیدری مالیری با بررسی واژۀ 

. بوده است داد و ستدبھ معنی  وجود داشتھ است کھ آن آلِش وآلِشت واژه ای ایرانی بھ اشکال ) ستد] داد و([ترکی آلیش 
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) داد و ستد دارایی و مال(سانسکریت  ساتَ -آرو  شئِتَ  -آررا علی القاعده در کلمھ مرکب اوستایی  آلِشتصورت اصلی 
 .بھ معنی محل داد و ستد کاال و بازار بوده است آالشتلذا اینجا معلوم میشود کھ نام . می توان یافت

 دینا/وهمعنی نام شھر دینور و دینارک

اخذ  دیونیسوس/ دیونوسمی تواند از نام  کنگاوردر بیست و پنج میلی مغرب  دینورنام شھر ویران شده انگور خیز 
بنای شھر دینور از دورۀ سلوکیان یا پیش از آن است : "شده باشد چون لغت نامھ دھخدا در مورد این شھر آورده است

دایر بود، در حفاریھای جدید حوضچھ ای سنگی کشف شده است کھ با  در اینجا نیز مانند کنگاور مھاجرنشین یونانی
بوسیلۀ  ]دیونیسوس[دیونوس مجسمھ ھای سیلنوس و ساتیرھا تزیین شده است و از اینجا میتوان احتمال داد کھ پرستش 

 ".یونانیان بھ این محل راه یافتھ بوده است

دین  .بھ معنی دیدن گرفتھ و آن در مجموع محل دیدبانی معنی کرد را می توان ازریشۀ َدیِنا اوستایی دینا/دینارنام کوه 
 .در ُکردی بھ معنی دیدن و دینا در لُری بھ معنی پشتی است

از اینجا معلوم میشود . خوشبوی پیوند خورده است سبزه زاردر رابطھ با پل چینوت با  َدئنانَسک نام فرشتھ در ھادخت 
 دینا/دیناربر این اساس نام کوه . گرفتھ شود) سبزی و گیاه(َدَی ست از ریشۀ اوستایی ھمچنین می توانستھ ا َدئناکھ واژه 
 .خواھد بود کوه سبزه زاریبھ معنی 

 نواحی کھن مراغھ در نزھة القلوب و سیاحت نامھ اولیا چلبی

 جرودزد، )یواقع در بُن رود صاف( بناجون، )واقع در سر رود صافی( سراجون: در نزھة القلوب شش ناحیۀ مراغھ
 ).جایگاه واال( والورانو  انگوران، )محل میوۀ بھ( بھستان ،ھشترود، )چاراویماق( گودول، )قلعھ چای= رود-دزگ(

بھ ( بھساند، ھشترود، )گاودول( کاردول، درجرود، بناچون، سراچون: در سفر نامھ اولیا چلبی ھشت ناحیۀ مراغھ
 ).قزیل اوزن( قزل اوران و انگوران، )ُکردی یعنی محل خرید و فروش بِھ

 دزجروددر بُن رود صافی است،  بُنابچنانکھ از نامش پیداست ناحیۀ  بناجون. خود ناحیۀ مراغھ بوده است سراجون 
قبیلھ ( چاراویماقناحیھ ) َگودول، از نژاد پھلوانان( گاودول. است) قلعھ چای(ناحیھ عجبشیر در حوضھ رود قلعھ 

ھمان محلۀ ) محل بِھ( بھستانیا ھمان ) محل فروش بِھ( بھساند. ھشترود حالیھ است ھمان ھشترود. است) جنگجویان
 والورانو ) قزیل اوزن( قزل اوران، )انگور= محل ُمل و مالخ( َملکانھمان  انگوران. است بِھیقدیمی میاندوب یعنی 

 . تخت سلیمان است ھمان) جایگاه واال(

 گودولنام ناحیھ . می نامیده اند) منطقھ جنگاوران( گزنا/َگزَ انھای نظامی را دژھا و پادگ مراغھدر عھد قدیم در ناحیھ 
بھ ( قیز قاالسیتبدیل بھ  گزنا/دژ گزدر بیشتر جاھا نام . گرفتھ شده است) پادگان لیالن( گزنای نیالناز نام ) چاراویماق(

) نظامی نیروھای محل( نیروالن مخفف) نیکنو لیالن( نیالن نام اساس این بر .شده است) ظاھر بھ ترکی  یعنی دژ دختر
  . است بوده

)ھون(مطابقت نام قرقیز و ھسینگ نو   

 اوز-قورخیرا  قرخیز/قرقیزاگر اصل نام . گرفتھ اند بندگان ھراس انگیزرا در زبان چینی بھ معنی  ھسینگ نونام 
ی ھونھای مجاور مغولستان بھ منطقھ کنونی قرقیزھا از ھمان نواح. بگیریم این دو نام مطابق ھم خواھند بود) ترسناکھا(

و خود اساطیر ترکان این دشمنان  ھون/ھسینگ نومی دانیم چینی ھا دشمنان باالدست گوگ ترکان را . شان رسیده اند
 .نامیده اند قرقیزباالدست را 

 لُران فیلی/معنی نام ُکردان
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) کاره(فھلھ و قره /آن را با توجھ بھ واژه ھای فعلھپارتی گرفتھ اند ولی /این نام را بھ معنی راھزن، یاغی و پھلی
 .معنی کرد) فعلھ(درآذری و نام عشیره بزرگ عملھ در قشقایی می توان بھ سادگی بھ معنی ایل و جماعت کارگر پیشھ 

 جاپلق/معنی جابلق

عنی جابلق شھر عروج ی: "در مورد شھرک کنونی جاپلق لرستان می گوید ۷۰حمدهللا مستوفی در نزھة القلوب صفحھ 
شھری کوچک است و بر دو جانب آب نھاده، باغستان بسیار دارد و نارنج و ترنج و لیمو و درخت . سوس را گویند

بلق یعنی جای  -جا(، جابلق )اورود بھ معنی آب روان/اوروذ(از مقابلھ معانی سھ نام عروج ." گرمسیری بسیار دارد
این شھرک معلوم میشود مکانھایی کھ در جغرافیای ایران از نام ) چشمھ سار گسترده= اوس -سی(و سوس ) آبزاری

آپلھ -ھیئت گاپلھ این شھر ھم بھ صورت گا. جابلق و جاپلق برخوردار بوده اند بھ معنی محل آبزاری و باتالقی بوده اند
 .بھ معنی جای آبزاری است

 

 

 مطابقت چگین ھا با ایل ھای اتابکان

در استان قزوین و . میباشد" تكین"معادل كلمھ تركی  ،بھ معنی شاھزاده بوده ترکی/یمغول "چگین" ۀكلمگفتھ میشود 
ایل چگنی امروزه عمدتا . برخورد میشود) تكین داغی" (تكین"و " چگین، چگینی"مجاور آن بھ ھر دو نام  یبخشھا

ال كشور عراق مسكن گزیده لرزبان، گروھھائی از آنھا كھ در استان قزوین ساكنند تركی زبان و گروھھائی كھ در شم
 .ندھست اند كردزبان

می دانیم اتابکان از جملھ اتابکان لُر کوچک و بزرگ بھ معنی ایلھایی بوده اند کھ شاھزادگان پیش ایشان پرورش می 
 . اعقاب ھمین اتابکان لُر ھستند) در اصل چگینی ھا(از اینجا می توان چنین نتیجھ گرفت کھ چگین ھا . یافتند

با نام ایل بختیاری روزبھان و بھداروندبابادی، نام عشایر  مطابقت  

. از طوایف ھفت لنگ بختیاری بھ وضوح مطابق نام ایل بختیاری است) اتابکان لُر بزرگ( بابادیطایفھ  روزبھاننام عشیره 
نام ایل بختیاری . بوط میگرددبعالوه نام طایفھ بھداروند از طوایف چھارگانھ ھفت لنگ بختیاری نیز بھ نحوی با نام بختیاری مر

 منسوب( بھبادی و بھبودی ھیآت در ھم بابادی بزرگ طایفھ نام حتی. نخستین بار در تاریخ گزیده حمدهللا مستوفی ذکر شده است
 یعنی مناطق این کھن ایل نام نامھا این اساس در من تصور بھ. است بختیاری ایل  نام یادآور) بودن موفق و بودن خوب بھ

 .است بوده خوشبخت و شونده افزون معنی بھ کھ است نھفتھ) اوخشیان( یاناوکس

 ریشۀ واژۀ ُکھن

 ".رپی= ""َھن" و" چھ آن= "" کو". است قدمتو  پیری بھ مربوط چھ آن معنی بھ اوستایی زبان در َھن-کو صورت بھ ُکھن

 معنی نامھای بلخ

بلخ ( اروندان/اروادان پھل، شایگان/شاھسدان پھل، مقدس و درخشان ،مبارک زیبا، بلخمی دانیم این شھر ملقب 
چنانکھ استاد . میشود بھ معنی لفظی نامھای آن پی بردبلخ از این صفات شھر . بوده است الحسنھو بلخ ) شریف و مقدس

ی ول(بوده است ) حمایت شده(تریا و ) خدا=بَغ بخ ،( باکدر اصل  باکتریامنوچھر جمالی متوجھ شده بود نام ایرانی 
محل یاری را می توان ) زی -بغ/بخ( بخذیشکل اوستایی ). تره را بھ معنی سھ گرفتھ است/استاد جمالی بھ سھو تریا

درخشان، با شکوه و " (بھاّال /بھاال"را می توان از ھیئت سانسکریتی بلخ گرفت و سرانجام خود شکل  خواستن از خدا
 . گرفت شھر مقدس و درخشانعنی یعنی در مجموع بھ م) شھر" (خھ" –) فرخنده و مطلوب

 معنی نامھای خوارزم و سمیرامیس
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گرفتھ اند ولی در تعیین معنی آن در معانی سرزمین خورشید یا  زمو خوار را بھ درستی مرکب از  خوارزمنام  
معنی نام ھای تاریخی و اساطیری ملکھ ماساگتھای باستانی سمت خوارزم یعنی . اندسرزمین پست بھ توافقی نرسیده 

کھ ھرودوت و موسی خورنی خبر داده ) ایرج، منظور کوروش" (آرا"کشنده شامیرام کشنده کوروش و  سمیرامیس
 سمیرامیسنامھای  اند، معلوم می نماید کھ نام خوارزم بھ معنی سرزمین دارای زمستان خارا و سترگ بوده است؛ چون

) یعنی زننده و آسیب رساننده و کشنده(َرم و ) َسمی، یعنی سرما و زمستان( شمیمرکب از کلمات  شامیرامو ) سمیرام(
منسوب بھ جایگاه سرزمین (خود کلمھ معرب شمال در واقع اساس ایرانی دارد و با کلمھ سانسکریتی ھمیالیا . می باشند

بھ اعراب رسیده است، چھ شیمالیا در ) اسالف لُران(ن از زبان کاسیان غرب ایران ھم ریشھ است و آ) برف و سرما
 .باور کاسیان الھۀ کوھھای پر برف بھ شمار می رفتھ است

را مشخص نموده اند و ماکوآرت خاور شناس دیگر  )س ، خ(ھرتسفلد و شوارتز خاور شناسان آلمانی جابجایی واجھای 
 .در کتیبھ ھای ھخامنشی برابر با واژه خوارزم امروزی میداند را Huwarasm مسھووارَ آلمانی 

. ماساگتھای این نواحی ھم جوشنپوش بوده اند. معنی کرد سپر و جوشن خوبرا بھ این شکل می توان دارای  ثمرِ وَ  -ھو
 . یعنی کامالَ جوشن پوش بازسازی کرد ِرثتوَم وَ را ھم بشود بھ صورت  تومیریسشاید نام 

را دو باره از لغات اوستایی و سانسکریت  خراسانو  مرگیانھو  خوارزمو  تومیریساز مدتی واژه ھای  االن کھ بعد
اوس، کتسیاس ھم میگوید -توَمرَ (مورد بررسی قرار میدھم آنھا را بھ ترتیب بھ معنی دارای نیزه و زوبین نیرومند 

محل راه یا مرغزار و محل راھھای خوب ، محل ایزد خورشید، )کوروش بھ زخم زوبین در سمت خوارزم در گذشت
-آس-خوران، سرزمین ارابھ خوب یا راه خوب یا -راس-در ھیئت خو( خوراسانبدین ترتیب . می یابم) ان-راس-خو(

با ھم ) سرزمین راه  یا ارابھ درخشان(خونیرث و ) سرزمین گذرگاه و راه(پارت و ) محل آمدن ایزد خورشید =ان
 .مترادف خواھند بود

 یَمھو ) پھلوان راه یا ارابھ( تھمورثو ) بھ اوستایی و سانسکریت یعنی پھلوان سرزمین راه( تخموروپھای اوستایی نامھ
-خو( خراسانبھ وضوح ارتباط این نامھای اوستایی را با نامھای ) یاَم در سانسکریت بھ معنی منسوب بھ راه و ارابھ(

. عھد باستان نشان میدھد) ابھ ھای خوب یا محل آمدن ایزد خورشیدان، یعنی محل دارای راھھا یا ار-رس-خو/ ان -راس
در اوستایی و  ائیرینھ وییَجھسردسیری ھم در واقع ھمین خراسان شمالی بوده چھ  وئجھ ائیرینھبر این اساس 

ت ھم بھ صورائیرینھ خود واژۀ . بوده است) ارابھ ایزد خورشید، میثره( سرزمین ارابھ مقدسسانسکریت بھ معنی 
ایزد [ارابھ درخشاِن ( خونیرثاگر نام . است]" شریف و مقدس[ارابۀ "در سانسکریت بھ معنی  iryayAna ایریَیانھ
سردسیر شمالی  خراسانمطابق بدانیم، ) ایزد مھر/ سرزمین ایزد خورشید= زم-در معنی خور( خوارزمرا با ]) خورشید

 .مطابق میگرددآن مرتبط و حتی با خوارزم با 

 اه تاریخ اساطیری و تاریخ مدون ایران باستاندر گرھگ

 سھ زوج برادر درباری معروف عھد کوروش بھ نحوی از انحاء با ھم مطابقت می نمایند

در ھنگام سفر جنگی ( کمبوجیھپیش از رسیدن بھ مقام نیابت سلطنت ) گائوماتھ بردیھ مغ( سپنداتھکتسیاس میگوید  -1
شخص ( اورپاستبرادری بھ نام  گائوماتھ بردیھبنا بھ خبر تروگ پمپھ، . بود )شھر مقدس(بلخ حکمران ) وی بھ مصر

 .داشتھ است کھ حامی وی بوده است) تیگران= مانند ببر باشنده

از ھمین خاندان ) سگ جنگی= سپھ-ویشتَ ( ویشتاسپو برادر بزرگترش ) دانای دعاھای دینی کھن( زریر/زریادر -2
مطابق خارس میتیلنی اینان بھ ترتیب فرمانروایان . می زیستھ اند رتشت سپیتمانز -سپنداتھدر ھمان عھد  سپنداتھ

گزنفون و موسی . بوده اند)" اورارتو= اردھھ /ارتھھ-اَاوربھ اوستایی و سانسکریت ( کشور سفلیو  ماد"و  آذربایجان
در عھد  اورارتو/نستانفرمانروای ارمرا ) منسوب بھ ببر( تیگراننام ) سگ جنگی( ویشتاسپخورنی بھ جای نام 
 . کوروش ذکر میکنند
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دختر  آمیتیسبا  سپیتمھو داماد و ولیعھدش  آستیاگبعد از بھ سلطنت رسیدن و قتل  کوروشمطابق کتسیاس،  -3
از محلھای [را ) درنده نترس( مگابرنو ) فرد سفید( سپیتاکازدواج نمود و فرزندان او  سپیتمھو ھمسر  آستیاگ

 .بر گماشت )گرگان(ورکانھ و  دربیکان سمت بلخبھ ترتیب بھ حکومت ] داشتھحکمرانی سابقشان بر

براساس قبول . است زرتشت سپیتمانھمانا خود  دربیکان سمت بلخحاکم  سپیتاک سپیتمانمعتقد است کھ ھرتسفلد 
دختر  آتوسا شوھر سپنداتھ گائوماتھ بردیھنکات فوق معلوم میگردد کھ این شخص ھمچنین از نظر تاریخی خود ھمان 

 .خوردند دریغ مصلح اجتماعی،است کھ ھرودوت میگوید مردم آسیا از قتل این  کوروش

 ریشھ محتمل واژۀ مگس 

شاید مگس با مکساتی سانسکریت یعنی توده و گروه و َمگَ ِاوستایی بھ معنی گروھی و ِمگای یونانی بھ معنی تعداد 
معھذا شکل سانسکریتی . یعنی گروھی باشنده) شی-مخ(وستایی مخشی براین پایھ شکل ا. بسیار زیاد مربوط بوده باشد

در این رابطھ بیشتر جلب توجھ می ) کوچک جابجا شونده(بھ معنی بی قرار و فعال و َمَک زبانھای ژرمن ) مخَ (مکھھ 
 .است موجود کوچک بی قرار و فعالبھ معنی ) مگس( مخشییعنی بر این پایھ . نمایند

 

 

 معنی کنگاور
 

بر گرفتھ  کنگاورو معبد ناھید آن معلوم میشود کھ جزء اول نام ) کچ کان، بھ ُکردی یعنی محل دختر( گچ کننظر بھ نام 
لشکرکشی ھای آشوریان بھ در شرح . بھ معنی دژ بوده است وری سانسکریت بھ معنی دختر و باکره و جزء َکنَیَکااز 

سانسکریت بھ معنی تازه متولد شده می  ُکنَکَ کنگاور،  ُکنگوبارِ در ھیئت . ذکر شده است بیت ایشتاراراضی ماد نام آن 
 .و دژ بوده باشد) برج(می تواند اشاره بھ باره  بارتواند اشاره بھ دختر و 

 ترک و سفید رودنظری بھ جغرافیای تاریخی رودھای اَ 

این « :ن در کتاب جغرافیای خود داردآدرباره دربیکس از قضا موسی خورانی نیز اشاره ای بھ : مھدی جوکارمحمد 
و نیز رودخانھ » استوانى«تلقى مىكنم كھ در آن اقوام » مرورود«و » مرو«ناحیھ جائى است كھ من آن را اتصال 

» خرینداس«عمال تا منطقھ رودخانھ  و نیز شھرى بھ ھمین نام قرار دارد و) Maxir) (ماخیر(» ماكسیرا«
)Charindas(  آرگون«كھ استان ھیركان را تشكیل مىدھد یعنى جائى كھ شاخھ دوم كوه «)Argon ( ،قرار دارد

 .گسترش یافتھ است

آغاز شده است و بھ محدوده غربى، یعنى محل » خرینداس«شود كھ از رود یناحیھ جنوبى آن بھ سرزمین ماد مرتبط م
) Sararor(»سرارور«رسد و در حوضھ مصب رود ینام دارند، م) آریایى(» مادھاى غیر ایرانى«امى كھ اقامت اقو
 .یابدینیز در آنجاست، پایان م) Derbikes(» دربیكھ«كھ شھر 

مأخذ " (ساکن بودند دلفک رودباردر منطقھ دربیکھ زمانی اقوام : "در وبالگ گیالن زیبا گفتھ میشود: جواد مفرد کھالن
. عاید شده باشد دلفکدر " ف"و " ل"بھ  دربیک"ِ ب"، "ر"خود نام دلفک می تواند از تبدیل حروِف ). نشده است یاد

ور بھ معنی دارنده آب خالص با شکوه گرفت و منظور از آن را -رئو-را بھ صورت سره سرارورازاینجا می توان نام 
سخت نیرومند ( خرینداسگرگان و رود  قره ماخیر با شھرک) ماخیر، پر ثروت( ماکسیرا. ھمان سفید رود دانست

) بورکوه-در ھیئت خارا( قره بایرکوهبا ) کوه آتشین رنگ( کوه آرگونو ) آب توانا= ک-تورَ -آو( رود اترکبا ) باشنده
 .مطابقت دارند

 دری ھا/دربیکان/محل قبیلۀ پارسی دروپیکیان
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داخل کروشھ با توجھ بھ شکل درپسیانی "ِ د" ["روبیو]د[" جایی کھ موسی خورنی در جغرافیای خود از قومی بھ نام 
 دیواباو ) وخش( اوکسیاو ) محل نگھداری اسب= شومان]اَ "[آسپاباتی بطلمیوس، ( آسپاتوتاو شھرھای ] بطلمیوس

دِرپ " (سیانی-دِرپ"نام برده است، در نقشھ ھای بطلمیوسی با ناحیۀ ) پل سنگی= دانابای بطلمیوس، نگھدارنده آب(
شھر ( متروپلیسو ) وخش( اوکسیانشان داده شده و با شھرھای ) دری ھا/ دربیکھا/ دروپیکھا/ محل دِرپ ھا= شیانی

 .مشخص شده است) دوشنبھ= دژ انبُھدارای دژھای فراوان، = ویشگردمادر، منظور 

 مشروب نوعی و مرھم و روغن معنی بھ سانسکریت در dravya دَرویھ صورت بھ دربیک/دروپیک نام خود ریشۀ
 ھئومھ برگ سکائیان ھمان دیگر سوی از پارسی چادرنشین قبیلھ این میشود معلوم اینجا از. است )ھوم شراب( الکلی
 .است

تیلمون و بحرین/دیلموننامھای  معانی محتمل  

ماده  ماییک، مکان-َمش( مروارید-صدف سرزمین" توان می را ایرانی زبانھای را بحرینیعنی نام ایرانی  میشماھیک
نام قدیمی ایرانی دیگر بحرین را می توان بھ  آوال/أوال. )منظور محل مروارید( کرد معنی)" و کاالی بسیار گرانبھا

 نام. معنی کردمروارید یعنی محل " و گوھر آب آب محل ماده شریف"بازسای کرد و آن را ھم بھ معنی  واال-آوصورت 
 معنی بھ کی-تھ -نی صورت بھ سومری بھمعنی محل روغن گرفتھ اند کھ بھ زبان اکدی بھ  ھمرا  توک -نیباستانی 
 معنیزبانھای سامی بھ  بھ تیلوس/تیلمون/دیلمون پایھ این بر. است مروارید جای یعنی خوب و زیبا شیئی سرزمین

 .است مروارید سرزمین یعنی) مائون-بھ عربی طّل( آبھا انگیز شگفت زیبای جای

بوده ) گوھر آب= ترجمھ نام ایرانی آوال(یعنی میوۀ رسیده و شاداب دریا  بحر یَنَعدر اصل  بحرینبراین پایھ خود نام 
 .اراده میشده است) میوه شاداب دریا(البد از آن  در ابتدا محل مروارید . است کھ بھ تدریج بھ بحرین تلخیص یافتھ است

بھ وضوح اشاره بھ شکل نوک پستانی مروارید " نوک پستان آبھا"ن در اکدی بھ معنی -مو-نام تیلمون بھ صورت تِلو
 .دارد

 سحرای  گلولھ ذرۀ محل معنی بھ ئون-مایا-تیلَ  صورت بھ آن بگیریم، و ایرانی سانسکریتنھای زبا از را تیلمون اگر
 .بود خواھد گرانبھا و آمیز

 و یوئھ چی معنی کوشان و تخار

روسی  کوچھرا از ریشھ  کوشانن خود در دانشنامھ کاشان، جھانشاه درخشانی در میان واژه ھای تاریخی قیاسی فراوا
بھ معنی لنگھ بزرگ و اکثریت ھمخوانی ) خارا-توَ (در زبان ُکردی  تخارآورده کھ جالب است چھ این با  انبوهبھ معنی 

مشخص  اما درخشانی. آورده اند) مھ یوئھ چی، یعنی یوئھ چی بزرگ(= یوئھ چی -تاچینی ھا ھم نام ایشان را . دارد
ولی این معنی کوشان را در سانسکریت . کوشان در زبانھای ھندوایرانی نیز معنی انبوه میدھد یا نھواژۀ نکرده است آیا 
یوئھ چی = یوئھ چی چھ( یوئھ چژیو ) یوئھ چی بزرگ( مھ یوئھ چیالبد ھمین نامھای ). koSa:mass(می توان یافت 

در سانسکریت " چی -یھ یی"بھ صورت  یوئھ چیخود نام . شده اند یأجوجو  مأجوجبوده اند کھ در قرآن تبدیل ) کوچک
 .است مردم اسب پروربھ معنی 

نیز در سانسکریت بھ معنی مردم اسب  ھون)/ئون-ھیھ( ھیونیعنی  صحراگردان اسب پرور شمالینام ایرانی عمومی 
 بندگان ھراس انگیزدر واقع بھ معنی کھ با ھون و ھیون معادل گرفتھ میشود  ھسینگ نوولی نام چینی . پرور است

 .است) قرقیز-قورخیز(

   معنی احتمالی برخی نامھای مبھم شھرستانھای لُرستان

اشتَرینان را می توان بھ معنی محل شترھا . چاالن چوالن را بھ فارسی و ُکردی میشود بھ معنی محل حمل اسلحھ گرفت
/ بھ ُکردی و پھلوی شپورکوست(یھ و زاری برای مردگان چغلوندی را میشود بھ معنی محل سنت گر. معنی نمود

کونانی بھ . بھ ُکردی بھ معنی محل میھمانسرا است) مموالن(معموالن . گرفت) شاپورخواست یعنی محل شیون و زاری
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تلفظ بومی کونانی یعنی کورونی بھ صورت کورینگان در ُکردی و  .ُکردی بھ معنی محل سیاه چادر ییالق نشینان است
لذا . و کورو و کورنگ در زبان ُکردی بھ معنی دام است وری در سانسکریت بھ معنی نوعی علف و بوتھ غلھ ھستندک

 .کورونی بھ معنی علفزار یا محل ذخیره علف یا محل نگھداری دامھا می باشد

  الھھ نبوده است؟-زوج ایزدعھد باستان آیا میثره 

ایالنی ی وزه و پادشاه ھیتی سوبی لولیومھ، متی وزه در آغاز نام خدایان بھ نام در کتیبھ سوگندنامھ بین پادشاه میتانی َمتّ 
است کھ یکی  زوج میثره، میتره ھاالبد منظور از این . سوگند یاد می کند )یعنی ایزدان پاک میثره ھا(میتره اّشی ئیل 

 آفرودیت اورانیامیتره معادل است کھ ھرودوت وی را بھ صورت  میثره ایو دیگری ھمان  ایزد مھر درخشانھمان 
) ناھید، پاک و باکره(اناھیت بعدھا با نام  )میترا(الھھ میثره بر این پایھ نام این . یاد کرده است) آفرودیت آسمانی(

از آن جایی کھ واژه ای بھ . پدید آمده بوده است باکرهیعنی  ایشتار بابلیبھ ترجمھ از نام خود جایگزین شده کھ این 
است؛ لذا  جفتبھ معنی  -است) میث/عھد و پیمان و دوستی، از ریشۀ میت( میثرهکھ یاد آور  -در اوستا  نمیثوَ صورت 

اشاره بھ ایزد بزرگ پارسیان ھخامنشی یعنی ) یمھ خشئتھ، ھمزاد درخشان" (جمشید"می توان تصور کرد کھ نام تخت 
ن مھرگان آن پادشاھان ھخامنشی لباس ارغوانی داشتھ است ایزدی کھ مطابق گفتھ کتسیاس در جش درخشان رھمایزد 

 .مؤبدان را پوشیده و بھ ھمراه مردم بھ مستی و رقص و شادی می پرداختھ اند

 معنی نامھای اھورامزدا

مقایسھ  اھورامزداکھ آن ھا را با ) بی نھایت بزرگ( اََسَر َمِزشو ) خدای بزرگتر( بغ مشتومدو صورت آشوری کھن 
" مز"اھورا بھ معنی آفریدگار، جزء . بوده است خالق بزرگدر اصل بھ معنی مزدا ھستند کھ نام  می کنند، نشانگر آن

لذا مزدا معنی . ی آن ھم  بھ معنی دانستن و ھم بھ معنی ساختن و آفریدن می باشد"دا"در مزدا بھ معنی بزرگ و جزء 
وداھا ھم کھ آن را بھ معنی آسمان محیط  وارونایزد نام و نشان ای. دوگانھ بسیار دانا و آفریدگار بزرگ را می داده است

را  اھورامزداو ایزد دانای قانون و قانونگذار گرفتھ اند ھمین ویژگی ھای ) پوشانیدن= از ریشھ َور(بر ھمھ چیز 
 .مطابقت ندارد) الھھ شراب( وارونییعنی وارونا با الھھ ھمزاد  اھریمنداراست ولی ھمزاد مخاصم اھورا مزدا یعنی 

 .در پھلوی معنی دانای روش و طریق را می دھد) مایا-برھم" (ما-برھم"نیز بھ صورت  برھمانام 

) قابیل(ین نامھای ھابیل و قا معنی  

بوده )" و قبلی( دریغ از پسر اصلی"بھ معنی ) اوم-ھابیل( ھابیلدر جنوب شرقی سرزمین یھودیھ یعنی بین النھرین 
حواشی فصل اول تاریخ (بعد از مرگ پسر قبلی متولد میگشت داده می شده است  است و آن نامی بوده کھ بھ پسری کھ

اخذ شده بوده " رسمی و اصلی] پسر" [اکدی بھ معنی  کینودر اساس از  قاین/کاینبر این اساس نام ). ماد دیاکونوف
در فرھنگ نامھای . شده استگرفتھ ) گبایی عبری(=نیز از کلمھ قبل  قابیلیعنی  قاینبھ نظر می رسد نام اسالمی . است

. را بھ معنی دم و نفس گرفتھ اند کھ با اسطوره آنھا نامربوط می نمایند ھابیلرا بھ معنی کسب کننده  و  قاینتوراتی 
را بھ الھام از مراسم دینی کشتن گاو مقدس  ینقابھ دست  ھابیلاحتمال زیادی وجود دارد کھ در یھودیھ موضوع قتل 

 .پدید آورده بوده اند کاھنبھ دست  ھاپی/ھاپیس

 معنی نام قوم ھون و ووسون 

 کار-ھوناست؛ چون واژه ای بھ صورت  شخص فرمانرواو منظور از آن  بودهفرد در زبان مغولی بھ معنی  ھونّو نام
ی زبانھا ھیونولی . بوده است ییقوم فرمانروابھ معنی ھون بنابراین . در زبان عثمانی بھ معنی اعلیحضرت بوده است

در زبان سانسکریت و ) اسب(ھیھ می تواند مشتق از کلمھ ) ھوھای دوردست باختری(زبان چینی  ھوقدیم ایرانی و 
بنابراین ظاھراَ نام . بوده است]) شمال ترکستان چین[معادل نام ناحیۀ زونگاریا = مردم سمت چپ(زبان پھلوی  ھوی
 یوئھ چی ھا، )بندگان ھراس انگیز( ھسینگ نوھاای میانی ھونّو در غرب بھ عنوان عمومی قبایل اسب پرور آسی/ھون

بھ نظر می رسد . در نظر گرفتھ میشده است) ھونھای سفید( ھپتاالنو ) دارندگان توتم کالغ(ووسونھا ، )اسب پرورھا(
یا سوی کناری ( دسیم سای جنوبی ھمان شاخھشناختھ شده اند  ھون از این میان آن قومی کھ در اروپا تحت نام خاص

چینیھا دسیم ساھا را شکست داده و مساکنشان را بھ آب بستند و البد . در سمت پازیریک باشند) سمت دست راست
این است کھ زبان اروپایی کشف شده از  نم تصوردر مورد ووسونھا . مجبور بھ سمت غرب بھ حرکت در آمدند
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در نزد ژرمنھا  کالغ اودنتقدیس ھای نژادی سوای ویژگی  چونو  بور بوده است ووسونھایترکستان چین مربوط بھ 
چھ بعداً . از شواھد موجود چنین بر می آید کھ این مردم ھمراه ھونھا بھ سمت غرب مھاجرت نمودند .شایع بوده است

مطابق منابع چینی  .ویژگی سرخ ریش ووسونھا را در میان بلغاران می یابیم کھ از اردوی بزرگ ھونھا برخاستھ بودند
ھا ھم  چی اینچنین یوئھ. آنان را بھ باختر راند ونگنوشیسپس امپراتوری . زیستند می ھا چی یوئھآغاز در کنار  آنان در

فرزند خردسال او . ووسونگان را بھ پس راندند کھ بر اثر این درگیری شاه ووسونگ ناندومی ھم جانش را از دست داد
 .راک دادندبدو خو) توتم ووسونھا( ھا کالغبدو شیر داد و ) توتم ترکان( گرگی ماده ،ای رخ داد ولی معجزه. را رھاکردند

در عھد اعراب معلوم میشود این مردم سرخ ریش ووسون ) پرستندگان زاغ، کالغ سیاه( زاغساراننظر بھ معروفیت 
نام . چھ زاغھای اودین ژرمنھا نیز نامھای حافظھ و فکر داشتھ اند. بوده اند )پرستکالغ سیاھ(در اصل زاغپرست 

مردم . َسئون بھ معنی پرستنده پرنده دانا معنی گرفت-ورت ویوووسونھا را درزبانھای ھندوایرانی می توان بھ ص
 .در آسیای میانھ را از اعقاب ایشان بھ شمار می آورند) اوزون(اوسون 

شعار سکائیان مھاجرت  سگبالدارگرفت و  بھ معنی سگ پرنده و آسمانی سون-وایورا میشود بھ صورت  ووسوننام 
) آالنھا/توتم ماساگتھا(گوزن بالداری  -صویر یک پردۀ نمدین پازیریک انساندر ت. کرده  بھ سمت ھندوستان بوده است

ابن فضالن در  .است) ووسونھاقزاقھا و توتم (دارای شاخ گوزنی مانند و  کراکیمشغول نبرد با یک پرندۀ افسانھ ای 
 . خبر داده است )، خزرقزاق( کراکی پرست/غازو  ماھی پرست، مار پرستسرزمین قزاقستان حالیھ از مردمانی 

 

 خاستگاه آریائیان ھندوایرانی و خدایان بزرگ باستانی ایشان
 

 معنی نامھای اھورامزدا

مقایسھ  اھورامزداکھ آن ھا را با ) بی نھایت بزرگ( اََسَر َمِزشو ) خدای بزرگتر( بغ مشتومدو صورت آشوری کھن 
" مز"اھورا بھ معنی آفریدگار، جزء . بوده است بزرگ خالقدر اصل بھ معنی مزدا می کنند، نشانگر آن ھستند کھ نام 

لذا مزدا معنی . ی آن ھم  بھ معنی دانستن و ھم بھ معنی ساختن و آفریدن می باشد"دا"در مزدا بھ معنی بزرگ و جزء 
سمان محیط وداھا ھم کھ آن را بھ معنی آ واروناینام و نشان ایزد . دوگانھ بسیار دانا و آفریدگار بزرگ را می داده است

را  اھورامزداو ایزد دانای قانون و قانونگذار گرفتھ اند ھمین ویژگی ھای ) پوشانیدن= از ریشھ َور(بر ھمھ چیز 
. مطابقت ندارد) الھھ شراب( وارونییعنی وارونا با الھھ ھمزاد  اھریمنداراست ولی ھمزاد مخاصم اھورا مزدا یعنی 

زوج . را می دھد دانای روش و طریق و قانوندر پھلوی معنی ) مایا-برھم" (ما-برھم"نیز بھ صورت  برھمانام 
در کتیبھ میتانی ھا  -در وداھا ھم کھ ) ، آسیب رسانشریر( دسرهو ) مھربان( ناستیھیعنی ) اسب سیماھا( اشوین ھا
اسب سیمای مخاصم ھم  آنان را می توان با ایزدان. بوده اند ھمزادان مخاصم -یاد شده اند) مھربانھا( ناستیھ ھاتحت نام 

 .مطابقت داد) تاریک( اپوشو ) نورانی( تشترزرتشتیان یعنی 

الھھ نبوده است؟ -آیا میثره عھد باستان زوج ایزد  

ایالنی در کتیبھ سوگندنامھ بین پادشاه میتانی َمتّی وزه و پادشاه ھیتی سوبی لولیومھ، متی وزه در آغاز نام خدایان بھ نام 
است کھ یکی  زوج میثره، میتره ھاالبد منظور از این . سوگند یاد می کند )نی ایزدان پاک میثره ھایع(میتره اّشی ئیل 

 آفرودیت اورانیااست کھ ھرودوت وی را بھ صورت میتره معادل  میثره ایو دیگری ھمان  ایزد مھر درخشانھمان 
) ناھید، پاک و باکره(اناھیت بعدھا با نام  )رامیت(الھھ میثره بر این پایھ نام این . یاد کرده است) آفرودیت آسمانی(

از آن جایی کھ واژه ای بھ صورت . پدید آمده بوده است باکرهیعنی  ایشتار بابلیجایگزین شده کھ این بھ ترجمھ از نام 
توان  است؛ لذا می جفتبھ معنی  -است) میث/عھد و پیمان و دوستی، از ریشۀ میت( میثرهکھ یاد آور  -در اوستا  میثَون

 مھراشاره بھ ایزد بزرگ پارسیان ھخامنشی یعنی ایزد ) یمھ خشئتھ، ھمزاد درخشان" (جمشید"تصور کرد کھ نام تخت 
داشتھ است ایزدی کھ مطابق گفتھ کتسیاس در جشن مھرگان آن پادشاھان ھخامنشی لباس ارغوانی مؤبدان را  درخشان

 .پرداختھ اند پوشیده و بھ ھمراه مردم بھ مستی و رقص و شادی می
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) تھمورث(عدم مطابقت آرپوکسائیس اساطیر اسکیتی با تخموروپھ اوستایی   

اکنون در می یابم نظر قبلی این جانب کھ ھمواره بر پذیرش نظر آرتور کریستن سن مبنی بر مطابقت نامھای 
بوده، درست  روپھ پیشدادیتخموو ) اسکیتی( سکاییدر اساطیر ) پادشاه اساطیری تراسپیان و کاتیاریان( آرپوکسائیس

باز سازی کرد و  خشایثیھ -اَروورا می توان بھ صورت سانسکریتی و اوستایی  آرپوکسائیسھیئت یونانی نام : نیست
 پھلوان سرزمین ارابھدر این زبانھا بھ معنی  تخموروپھگرفت در حالی کھ نام " پادشاه مردم اسب پرور"آن را بھ معنی 

یا ھروس در زبانھای قدیم  روسلیپوکسائیس نیز در واقع بھ معنی مردم اسب پرور، معادل  یتراسپچون نام قوم . است
 سھ اسب وحشیژرمن است و این مردم بھ وضوح مطابق روسھای عھد باستان ھستند کھ در اساطیرشان بھ اھلی شدن 

 تراسپینی سکایی دیگر نام مع. تأکید شده است) معادل سھ برادر ھمین اسطوره اسکیتی(توسط جوانترین سھ برادر 
 یاوران( کاتیاریانیعنی  آرپوکسائیسنام قوم دیگر .  نیز بھ وضوح حاکی از ھمین اسطوره روسی است سھ اسبییعنی 

 .است) گور ھا بھ ترکی یعنی پیشگویان-اون( اونگرھایا ھمان ) ساحرھا( مجارھابھ روشنی مطابق ) َرِوش و آرزو

اھورامزدا در خونیرث    

در ریگ ودا بھ مسکن آریائیھای ھندی و ایرانی اشاره شده : "جواد مشکور در ایران در عھد باستان می نویسدمحمد 
اوستایی است، اشاره رفتھ است و می نویسد کھ در آن  ائیرینھ وئجھکھ ھمان  Aryavarta آریاورتھاست و از آن بھ 

گرفت و منظور  سرزمین ارابھ مقدس ایزد خورشیدن این دو نام را می توا." صد زمستان و صد خزان روی داده است
 .و نواحی شمال خراسان دانست) سرزمین ایزد خورشید(خوارزم از آن را سرزمین سردسیری 

میثره پرستش میشده است بھ غیر از ) سرزمین ارابھ درخشان یا راه درخشان(خونیرث از قرار معلوم از ایزدانی کھ در 
چھ در اوستا و کتب پھلوی پادشاه اساطیری مھم . صحبت کرد) خدای دانا(اھورامزدا می توان از ) تخموروپھ/یمھ(

–ھوش . ھوشنگ معرفی شده است کھ فردوسی آن را بھ درستی ترکیبی از ھوشیار دریافتھ است/خونیرث، ھئوشینگھھ
بھ قول کتاب پھلوی ". ودگرانمایھ را نام ھوشنگ بود  تو گفتی ھمھ ھوش و فرھنگ ب: "انگھو یعنی موجود ملکوتی دانا
بھ سایر کشورھا در عھد او صورت گرفت و حمل آتشھا بر پشت گاو سر سئوک  خونیرثزادسپرم مھاجرت ایرانیان از 

بالدار آسمانی ( مانو ویوسوتبھ نظر میرسد ھمین ایزد باشد کھ در وداھا بھ نام . صورت گرفت) گاو پیشانی سفید(
و  یمھھمانند وداھا بھ عنوان پدر ) ویونگھان( ویونگھونتام در اوستا بھ صورت این ن. معرفی شده است) خوب دانا

َوت در سانسکریت -سَ -این نام سانسکریتی را میشود بھ معانی ویوَ . قید شده است) منظور ھمزادان میثره و میثرا( یمی
اما صورت ). حاوی و دارایِ = و َوت دانا و آسمانی= پرنده، سَ = ویوَ (بھ معنی پرنده آسمانی دارای دانایی معنی میدھد 

، معاند خوبی و در مجموع بھ معانی )ھمای سعادت= وای-ھو(ان را میشود بھ معانی پرندۀ خوب -انگھو-اوستایی ویوَ 
خدای بزرگ ھوا انلیل البد وای خوب معادل  .گرفت) پرنده بد یا باد بد(و وای بد ) پرنده خوب، یا باد خوب(وای خوب 

بھ نقل از فیلوس (بھ نقل اوزه بیوس  ۳۹استاد پورداود در جلد اول یشتھا، صفحھ . ھا گرفتھ میشده استو آسمان بابلی
بر  شاھینبھ نظر می رسد خود نام ". اھورامزدا را سری چون سر شاھین است: "از زبان زرتشت میگوید) بیبلیوس

در اساطیر سومری . اخذ شده باشد) آسمانی دانا بھ لغت سانسکریت و اوستایی یعنی پرنده(اوستا  سائینیگرفتھ از نام 
یاد شده است کھ در کوه بلندی بھ نام کارنو ) پرنده دانای آسمان( آنزونیز در سمت فالت ایران از ایزدی سیمرغی بھ نام 

نی مرحوم منوچھر جمالی رد پای خدای سیمرغی شکل کھن ایران را در باورھای ایرا. النھ دارد) دارای قلھ نوک تیز(
 . پی گرفتھ بود ولی بھ انطباق آن با اھورامزدا نرسید

 ارتباط نامھای خونیرث و ایرانویج با خوارزم و نواحی شمال خراسان 

را دو باره از لغات اوستایی و سانسکریت  خراسانو  مرگیانھو  خوارزمو  تومیریساالن کھ بعد از مدتی واژه ھای 
اوس، کتسیاس ھم میگوید -توَمرَ (یب بھ معنی دارای نیزه و زوبین نیرومند مورد بررسی قرار میدھم آنھا را بھ ترت

، محل ایزد خورشید، محل راه یا مرغزار و محل راھھای خوب )کوروش بھ زخم زوبین در سمت خوارزم در گذشت
-آس-رخوان، سرزمین ارابھ خوب یا راه خوب یا -راس-در ھیئت خو( خوراسانبدین ترتیب . می یابم) ان-راس-خو(

با ھم ) سرزمین راه  یا ارابھ درخشان(خونیرث و ) سرزمین گذرگاه و راه(پارت و ) محل آمدن ایزد خورشید =ان
 .مترادف خواھند بود
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 یَمھو ) پھلوان راه یا ارابھ( تھمورثو ) بھ اوستایی و سانسکریت یعنی پھلوان سرزمین راه( تخموروپھنامھای اوستایی 
-خو( خراسانبھ وضوح ارتباط این نامھای اوستایی را با نامھای ) نی منسوب بھ راه و ارابھیاَم در سانسکریت بھ مع(

. عھد باستان نشان میدھد) ان، یعنی محل دارای راھھا یا ارابھ ھای خوب یا محل آمدن ایزد خورشید-رس-خو/ ان -راس
در اوستایی و  ائیرینھ وییَجھھ سردسیری ھم در واقع ھمین خراسان شمالی بوده چ ائیرینھ وئجھبر این اساس 

ھم بھ صورت ائیرینھ خود واژۀ . بوده است) ارابھ ایزد خورشید، میثره( سرزمین ارابھ مقدسسانسکریت بھ معنی 
ایزد [ارابھ درخشاِن ( خونیرثاگر نام . است]" شریف و مقدس[ارابۀ "در سانسکریت بھ معنی  iryayAna ایریَیانھ
سردسیر شمالی  خراسانمطابق بدانیم، ) ایزد مھر/ سرزمین ایزد خورشید= زم-ر معنی خورد( خوارزمرا با ]) خورشید

 .مرتبط و حتی با آن مطابق میگرددخوارزم با 

 نظری در باب ریشھ کلمات پاییز و بھار

ق ماه مطاب(پھلوی بھ معنی خوب رسا و کامل  آر-وهو ) فصل خزان(پھلوی بھ معنی دارای نشان پایین افتادن  ایز-پات
 .ریشھ کلمات پاییز و بھار ھستند) راست و کامل بھترین= نیرومند خوب رسا یا ھمان اردیبھشت= ثور وھارَ 

 

 

 

 معنی نام روس و روسیھ
 

 :نام روسروسی معانی 

ویکیپدیا معنی نام روس را مجھول اعالم کرده و برای آن آلترناتیوھای روس اسالوی بھ معنی خرس و واژه روس 
روشیا ولی نگارنده با توجھ بھ شواھد تاریخی و لغوی، کلمھ روسی . ی بھ معنی پاروزن را پیشنھاد می کنداسکاندیناو

 :   بھ ترتیب برای سرزمین و ملت روس برای آن مناسب می یابد) اسب، اسب پرور( روسو واژۀ ژرمنی ) بیشھ(

 و خرسان روس مردمدر واقع اشاره بھ قرآن ") روشیا= سرزمین بیشھ"صاحبان ( ایلھ/اصحاب ایکھو  اصحاب سبت
سمت قطب شمال بوده است )روسان(  

قرآن یکی گرفتھ شده  ایلھ/اصحاب ایکھمردم  با ھمانو در تفاسیر  در سورۀ اعراف قرآن یاد شده کھقرآن اصحاب سبت 
سپتن ، پانقشھ ھای جغرافیایی و نجومی قدیم ارودر  چھ .قطب شمال استروسیھ و نواحی سمت است، مربوط بھ 

ھفت ستاره پرنور خرس نماد قطب شمال و  ھفت ورزاو،بھ ترتیب در التین بھ معنی محل  سپتن تریوو  تریونال رگیون
روشیھ، (روسیھ در نجوم ھستند و در روایات اساطیری اسالمی این اخبار سرزمین سمت  بزرگ و خرس کوچک قطبی

را کھ از قدیم در ھم آمیختھ در نظر گفتھ میشده اند، تحت نام شمال  ھفت ستاره نماد قطبو ) یعنی سرزمین بیشھ ھا
آمده است و تصور شده است کھ این مردم این منطقھ خرسان ) سرزمین بیشھ ھا( ایلھدر سمت  اصحاب سبتسرزمین 

لی و. تبدیل شده اندیا خوک بوزینھ بر اثر غضب خداوندی بھ ) سبت( شنبھدر روز  ماھیگیریماھیخوار قطبی بھ سبب 
مذکور در  ماھیگیر خوکان/بوزینگانالتینی بھ معنی ھفت بوده و از  سپتدر اینجا صورتی از ھمان  سبتدر واقع 

 ایلھاز سرزمین البد  :منظور بوده اند ) بھ لفظ اسالوی یعنی خرسھا( روسھاخود  و قطبی وخرسان شمالی اساس 
بھ زبانھای اسالو بھ معانی ( مردم روسخود و ) ھا روشیھ، بھ روسی یعنی سرزمین بیشھ( روسیھھمان ) بیشھ ھا(

 .ذکر شده است سرزمین بیشھ ھای گستردهیعنی  وئوروبرشتیمراد بوده است کھ در اوستا تحت نام ) خرس و بیشھ
خرسان  سرزمینو  سرزمین بیشھ ھاو قرآن در مجموع آن بھ معنی  سرزمین بیشھ ھارا بھ معنی  روسیھیعنی اوستا، 

 .فتھ استگر ماھیگیر

 معنی ژرمنی نام روس

108 
 



: را سوئدی دانستھ اند کھ در رابطھ با نام روس صرفاَ شباھت ظاھری دارد و اصیل نمی نماید rus روسگروھی نام 
اطالق میشده است و در لغت بھ معنی بھ سرعت راندن ) وارنگھا(بھ قایقرانان سوئدی ) بھ فنالندی روتسی(واژه روس 

این خود بھ . یعنی سرزمین باغ و بیشھ می نامیده اند" ریکھ-گوردا"ن خود سرزمین روسیھ را ایشا. قایق با پارو است
 ros از واژه دیگر زبانھای ژرمن بھ شکل مردم روساما بھ نظر میرسد اصل نام  .روسیھ= زبان روسی میشود روشیا
اسب  واسب معنی  اسپالیو  پیتراسمردمی کھ در اروپای شرقی نامشان بھ صور اسکیتی : بھ معنی اسب بوده است

در زبانھای ژرمن بھ معنی  ros روسھستند کھ نامشان بھ صورت  عھد باستانی روسھارا می داده است خود  پرور
و پلینیوس و یوردانس بھ ) اسب پرور( تراسپیاست و می دانیم نامھای سکایی کھن ایشان را ھردوت بھ صورت  اسب

یک اسطوره کھن روسی کھ واسیلی نیکیتین در کرد و کردستان آورده . ورده اندآ) برخوردار از اسب( اسپالیصورت 
با  اسبان دریایی تزاراست می گوید کھ  تارگیتایاسکیتان سومین و کوچکترین پسر  کوالکسائیسبسیار شبیھ اسطورۀ 

پیشانی آنھا ستاره و  رام شدن سھ اسب دریایی توسط سومین برادر و کوچکترین پسر تزار اھلی شدند، سھ اسبی کھ در
ثبت کرده است کھ  آرپوکسائیسرا ھم بھ صورت  تراسپیانھردوت نام پادشاه اساطیری . ماه و خورشید نقش بستھ بود

 ھیپانیسھرودوت در آن سمت از وجود گلھ اسبان وحشی سفید در کنار رود . است پادشاه قوم اسبآن ھم بھ معنی 
 )برادر میانی( آرپوکسائیسقوم دیگر . است روسیھ سفیدت کھ نامش یاد آور نام خبر داده اس) رود اسبان، بوگ حالیھ(

 شعیبو ) دانا( مدیننام قوم . یاد شده اند) پیشگویان(اونگورھا /) جادوگران( مجارھایعنی ) پیشگویان( کاتیاران، 
کاتیاریان بھ وضوح یاد آور نام قوم  آمده اند ایکھ/اصحاب ایلھروایات قرآنی ھم کھ در رابطھ با نام  ) فرمانروای قبایل(

از جملھ ملل آرپوکسائیس یعنی تراسپیان ( اسکیتانیعنی فرمانروای اساطیری تمامی ) پادشاه قبایل( کوالکسائیسو خود 
آمده و ) روپھ-بھ یونانی ایو= پادشاه سرزمین زیبا( لیپوکسائیس، کوالکسائیسنام برادر بزرگتر . است) و کاتیاریان

 .بھ شمار رفتھ است) پولن ھا/لھستانیھا= مردم سرزمین ھموار( اوکاتیانی فرمانروا

 )۸(مطالب کوتاه و متفرقھ 
 

 معانی محتمل نام سکا

یکی بگیریم، در این صورت نام سکا بر گرفتھ از گیاه و علف در سانسکریت بھ معنی  شاکھ/ساکھرا با  سکااگر کلمھ 
است کھ می توان نام شان را بھ معنی ) دربیکان، دری ھا( ن پارسیدروپیکیایا ھمان  سکائیان برگ ھئومھنام 

 دارو/دائورومرکب از واژه ھای اوستایی و سانسکریتی : گرفت )بوتھ و گیاه دارویی(دارندگان آب و شیره گیاه 
در در این رابطھ گفتنی است گزنفون  ).آَک" (ک"بعالوه پسوند اسمی ) آب، شیره( پَیھو ) درخت، بوتھ، گیاه(

تھیھ کننده شراب گیاه مقدس "آورده است کھ می تواند اشاره بھ معنی  ساکاسکوروشنامھ خود نام ساقی آستیاگ را 
 شاکاشاره بھ گیاه ھوم شراب مقدس بوده است ولی  شاخھ،پھلوی در این رابطھ بھ معنی  شاکالبد . آن بوده باشد" ھوم

از شاخ گاو شاخدار بوده باشد ) شغا(اشاره بھ شاخ و پیالۀ شاخی  می توانست در این بابشاخ پھلوی ھمچنین در معنی 
در سانسکریت بھ معنی شاخھ  شاک/کھابر این اساس سا. تعمال داشتھ استکھ در آیین ھای کھن برای شراب و شادی اس

ھ سکوزه از ریش( سکوللذا مسلم بھ نظر میرسد از  .و ساقھ است و ریشھ ھند و ایرانی این واژه ھای ھندوایرانی
ھمان جام شاخی منظور  -بوده اند جامبھ معنی کھ نامھای سکاییان پادشاھی و  -) در زبان یونانی( اسکیثو ) فارسی

ھمچنین نام حیوانی گریزان و علف خواری ذکر شده است ولی نوع آن مشخص  ساکا/شاکادر سانسکریت  .شده است
 استان مردم محلی زبان در: "دادند گزارش اندیشھ و فرھنگ وبالگ در باب این در حسن گرامی دوست. نگردیده است

 می کورش نام بھ شبیھ کھ گویند می کراشکا نر کوھی بز بھ جالبتر و گویند می اشکا قوچ، یا کوھی بز بھ بوشھر
 چون و دھد می شیر را کودک زرتشت کھ است وحشی حیوان آن زادسپرم ھای گزیده در ککوریشَ  یا کوروشک". باشد
 گوزن و بزکوھی تصاویر پازیریک قبیلھ رئیس جسد بازوان روی بر. میگردد فراری آنجا از او آید می زرتشت مادر
چنانکھ محمد جواد مشکور بدان  .است بزکوھی پرستنده  معنی بھ) اوز/اشکا( ایشکوزا نام پایھ این بر. است بستھ نقش

ختم میشود، شاید اشاره تروگ پمپی بھ اینکھ چگونھ ) کوھیبز( ایشکانام برخی پادشاھان آخری کوشانی بھ توجھ نموده 
    .تخارھا پادشاه شدند، اشاره بھ نام و عنوان ھمین خاندان باشد نزد) تند و تیز موجودپرستندگان ( آسیانھا
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 ورتدر فارسی، ) بزکوھی( شوکادر تأیید مفھوم اخیر این جانب قبالَ بھ پیروی از علی مظاھری و با توجھ بھ کلمۀ 
، )قوچ دو سالھ(در زبان ُکردی  شاکو ) موجود کوھستان بلند، دارنده توتم بزکوھی( ُکرد، )نوعی بزکوھی در قفقاز(

را می  آھوُکردی و بلوچی بھ معنی  اسکولدر این رابطھ وجود کلمھ . را غالباَ بھ معنی بزکوھی گرفتھ امسکا واژه 
کھ در رابطھ با نام آالن  –) اسکیث -مھ( ماساگتھم کھ از جملھ در نام ) اسکیث( اِشکوزتوان دال بر آن گرفت کھ واژه 

 ساسانریشھ نام . بوده است) و بزکوھی از جملھ گوزن(بھ معنی دام وحشی  -گوزن بزرگ، مطابقت می نماید= با یلن
دیده ام در ) یسکاھای منسوب بھ قوچ جنگ( ساکوراکھو ) دروپیکی( سکائیان دربیکیرا کھ آن را در رابطھ با نام 

بھ معنی ) َسس(و بھ صورت َشش   فرمانرواو نیز بھ معنی گیاه، خشخاش بھ معنی  َسسَ سانسکریت بھ صورت 
 .، آھو و خرگوش است)قوچ وحشی(بزکوھی 

 گزنا و جزنق در شھرستان مراغھشھرھای باستانی محل 

واقع  نزدیک مراغھشھر در آذربایجان  این"می نویسد کھ ) محل منسوب بھ جنگجویان( جزنقیاقوت حموی در ماده 
 ."موجود استآتشکده و ویرانۀ یک  ابنیۀ پادشاھان قدیم ایراناست و در آنجا آثار 

 زمزمھ محل یا معبد اسب شاھی( کایین گبھنگارنده از کودکی مکان این شھر ویران شده و آتشکده این شھر را کھ  
 کاراجیکدشت پای آن معبد نام . قدیمی است، خبر دار بوده ام بآتشکده آذرگشنسرا کھ نام دیگر ) دینی سرودھای

 .نامیده میشود علمدارو روستای کوچک واقع در آن ) جایگاه جنگجویان(

) گزنگ(جزنق کھ نام مشابھ و مترادفی با ) محل جنگجویان( گزنبھ نام  مراغھاَما یاقوت در بارۀ شھر دیگری در ناحیۀ 
 آتشکده قدیمیو یک  پرستشگاهمراغھ واقع است و در آنجا یک  شش فرسخیکوچک در این شھر : " دارد، می نویسد
 ."منسوب است، دیده میشود کیخسروکھ بنای آن بھ 

جنوب  سی کیلومتریواقع در ) محل جنگجویان= علی القاعده صورتی از کاراجی( خراجیمسلم بھ نظر میرسد شھرک 
آنجا  آتشکدهو  معبددر کنار خراجی، محل آن  سفلیو  ُگتوَرن علیا قاطرو دو روستای  گزنشرقی مراغھ ھمین شھر 

نگارنده قبالَ بھ . است محل سرای سرودھای دینی کھنبھ معنی   ران-کت-گاتوبوده اند چھ نام این روستاھا بھ شکل 
 .نستھ بودمکیلومتری جنوب مراغھ مطابق دا ۴۴واقع در ) نیالن(لیالن را با شھرک ) پادگان نظامی( گزنسھو این 

 گنجکشھر . بوده اند) منطقھ پایینی، لیالن( نیالنو ) تخت سلیمان( شیزکھن معروف دیگر والیت مراغھ  گزندو 
استاد پورداود در جلد دوم یسنا صحبت از . نیز نامیده شده است) محل جنگجویان( گزکو  گزَ /گزنبھ صراحت ) شیز(

سپاه وی در سمت مشرق آنجا بھ شھری بھ نام "نویسد کھ  می) شیز(لشکرکشی ھراکلیوس بھ سمت نواحی گنجک 
 ."رسیدند و آتشکده آنجا را نیز سوختھ از میان بردند) کمان و ھالل ماه( تبرمایس

 .کنونی در غرب شھرستان زنجان مطابقت می نماید ماه نشانبھ وضوح با شھرک ) ھالل ماه/کمان( تبرمایسشھر 

 زادگاه زرتشت بھ زبان ساده

ین تحقیقی کھ در ایرانشناسی در مورد زادگاه زرتشت شده است، رسالھ زادگاه زرتشت جیوانجی جمشید جی قوی تر
مودی است کھ از روی کتابھای پھلوی بھ خوبی اثبات می کند کھ در این کتابھا زادگاه زرتشت کنار رود دارجۀ کوه 

این . نزدیکی دژی بھ نام ھراک آذربایجان است و) پیچ رود دارجھ(در محلی بھ نامھای دارجھ زبره ) سھند(اسنوند 
. ولی تفسیر پھلوی وندیداد بھ صراحت میگوید آن در آذربایجان است. می پندارند) رغھ(ھراک را بعضی ھا ھمان رک 

محل واقع در پیچ رودخانھ در اوستایی و پھلوی موغان جیک میشود کھ بھ صورت مغانجیق نام روستایی در جنوب کوه 
و در کنار آن غارھایی از عھد اورار تویی است کھ بھ غار گرگان معروف است و در داستان کودکی  سھند است

نزدیکی در کنار روستای ھرق  وجای دژ ھراک ھم در ھمان سمت . زرتشت در کتب پھلوی از این غار نام برده میشود
 .کشف شده است

 )بابا(ریشھ احتمالی واژۀ باوۀ لُری 

110 
 



 = * bhava: ھ سادگی می توان در سانسکریت پیدا کرد کھ در انترنت بھ راحتی قابل دسترسی استریشھ باوه لُری را ب
m. ( {bhU}) coming info existence, birth, production, origin  در مجموع در حالت فاعلی یعنی کسی

 .موجب پدید آمدن فرزند شده است

 ریشھ احتمالی ُگل

. سانسکریت بھ معنی رخشان، درخشان، زیبا، سفید و زرد رنگ بوده باشد گئورَ ریشھ  فارسی و پھلوی از ُگلفکر میکنم 
 .در زبانھای ژرمن نیز بھ معنی زرد رنگ است) gul(ُگل . در گئوَر نشستھ است" ر"در گل بھ جای " ل"طبق قاعده 

آن با ) خدایگانی( بغیکھ  یگانیگل خدابوده است یعنی  گل بغیدر اصل  گل باخییعنی   گل محمدینام ُکردی و لُری نام 
 .جایگزین شده است محمدی

، یوئھ چی، ھون و ترکسونووقزاق، خزر،  ،)آالن( توتمھای قبایل ماساگت  

. در میان مردمان سمت قزاقستان صحبت نموده است) کراکی(درنا فضالن از توتمھای ماھی، مار و  ابندر سفرنامھ 
در قبرھای پازیریک نیز . بوده است آالنھاو  خزرھاو  ھا آسیانی/ووسونھا، ماساگتھایعنی جایی کھ قبالَ جوالنگاه 

بر اساس نام بعدی  را ماساگتنام . پیدا شده است ماھیو ) در حال نبرد با گوزن بالدار( پرنده افسانھ ایو  گوزننقوش 
 گوزن بزرگ شمالییعنی ) نآال( یلنتوتم . گرفت) گوزن بزرگ( مھ سکااز می توان مأخوذ ) گوزن= یلن(ایشان آالن 

کھ ) مردم سمت باالیی( دسیم ساھامسلم بھ نظر میرسد آن گروه پازیریک یا ھمان . در نزد آالنھا شناختھ شده است
منابع چینی نام دیگر آالنھا را در رابطھ با سرزمین شان  .بوده اند آالنھارا ستایش میکرده اند گروھی از  گوزن زرین

. گرفت ارابۀ درخشانآورده اند کھ می توان آن را در سانسکریت بھ معنی منسوبین بھ  سایییِن تبھ صورت  خوارزم
 .اوستا ھم ھست خونیرثارابۀ درخشان معنی نام 

 )آک-غاز( سرورشان غازبھ ھمین معنی دارنده توتم غاز سفید گرفتھ اند یعنی آنانکھ  آغ -غازھم بھ صورت  قزاقنام  
نام خزر را . رواج داشتھ است) کراکی(مطابق ابن فضالن در آن سمت پرستش توتم دورنا  .است) آغ-غاز(یا غاز سفید 

را ھم بھ سادگی می توان خزرھا میگیرند ولی آن را با غاز مقایسھ نکرده اند، در صورتی کھ نام  قازنیز از ریشھ واژه 
 پرستنده غاز سفیدخزرھا را می توان ) راَ -قاز -آغ( خزر-آغبر این پایھ نام گروه . گرفت توتم غازبھ معنی دارنده 

احتمال دارد پرنده .  نیز نام برده است) پرستندگان غاز سیاه(ھا  کارا خزرھا از  آغ خزراصطخری در مقابل . معنی کرد
-وایوباشد کھ در ھیئت  ووسونافسانھ ای بھ صورت نیمھ عقاب و نیمھ شیر مشکوفھ از پازیریک می تواند مأخذ نام 

سگبالدار شعار مطابق ھندوان، . گرفتھ شده است کالغاست کھ در چین بھ معنی  سگبالدار آسمانیمعنی بھ  سون
را کھ ) متعلق ھا بھ پرنده آسمانی( آسیانی ھالذا می توان گروه . مھاجرت کرده بھ سمت دره سند بوده است سکائیان

 . تصور کرد ووسونھادره سند رفتھ بودند، ھمان 

مطابق منابع چینی شکست ھونھا در سال .  معنی کرد ارابھ رانیا  اسب پرورر سانسکریت می توان را د یوئھ چینام 
بھ  ھونھااتفاق افتاد، لذا می توان تصور کرد کھ در مھاجرت  یوئھ چی ھای کوچکپیش از میالد در سرزمین  121

 ھون سابیریھونھا در شمال خزر  می دانیم بعدا گروھی از. غرب یوئھ چی ھای کوچک ایشان را ھمراھی کرده اند
بوده است کھ ) سرور اسب( بیاتخوانده میشده اند، بھ نظر میرسد نام ترکی ایشان ) َسوار، برخوردار از اسب/ُسوار(

 .گروھھایی از ایشان تحت این نام از قفقاز بھ ایران مھاجرت کردند

در َسئنھ یا با توجھ بھ واژۀ  دارنده اسبسانسکریتی  اگر ھون را نامی توتمی بپنداریم در این صورت آن را می توان بھ
ھیون، ( خیوندر سانسکریت بھ معنی عقاب و قرقی و شاھین ھستند و از آنجاییکھ واژۀ  shyena شیِنھاوستایی و 

از اعقاب ( قرقیزشمرد، لذا می توان نام ) منسوب بھ عقاب و قرقی( َسئونرا در این رابطھ می صورتی از ) ھون
گفتنی است . بوده است ھونھارا گواه آن گرفت کھ عقاب و قرقی توتم  عقاب-باز-قوم قرقیبھ معنی ) ونھااصلی ھ

در  سائینیدر اوستا از قومی بھ نام . باستانشناسان شکل عقاب کھن آلمانی را بر گرفتھ از سنت ھونھا می پندارند
 ر این مورددد فرستاده شده است کھ بھ نظر میرسد نزدیکی ایران صحبت شده و بھ فروھر مردان و زنان پاک آنجا درو

 . بوده باشند) عقابان= ھایکھا( ارامنھمنظور 
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شغال، ( تورهو ) رمنده(تور و ) گرگ سرور( آشینارا با توجھ بھ نام مغولی توتمی کھن ایشان یعنی  ترکسرانجام نام 
 .گرفت دارنده توتم گرگدر زبانھای ایرانی، می توان بھ معنی ) تور کوچک

 ریشھ محتمل نامھای ببر و پلنگ

 اَنگَ بھ صورت ) اثر و نشان(فارسی  اَنگ: است) دارای خالھای فراوان( اَنگ -پئورودر اصل  پلنگبھ نظر می رسد 
را کھ برای ببر و پلنگ pRdAku گفتنی است ھیئت سانسکریتی . است امور ثانویو  عضودر سانسکریت بھ معنی 
بھ نظر میرسد . سنجید) تقریباً بھ معنی دارای خالھا و دارای نشانھ ھا( prithakلمھ سانسکریتی بکار رفتھ می توان با ک

این واژه از ھمین ریشھ بوده باشد ولی بیشتر محتمل است ) خال خال، خلنگ، دو رنگ(پیسۀ فارسی و پیستک پھلوی 
اخذ شده باشد و این، نام پلنگ را  بان اوستاییزدر ) یدنجنگ(پرتھ /ترکی بھ معنی پلنگ از پَِرثھزبان پارس نظیر واژۀ 

 .می برد) ندهجنگ(اَنگ -ھ سوی پَِرتچنانکھ جناب مھدی فاطمی اشاره میکند ب

سانسکریت بھ معنی  بھواوستایی و  بئو. گرفت یعنی موجودی کھ راه راه است ره -بئورا ھم میشود بر گرفتھ از  ببر
 آید می بر قاسمی ناصر و گلپایگانی لیال دوستان توضیحات از چنانکھ ببر وردم در اما .باشنده و شونده و موجود ھستند

 با معنی این. است بوده منظور رندهدِ  و رندهبُ  موجوداوستایی یعنی  رهبَ  -بئو ،ببر نام از اصل دربیشتر بھ نظر می رسد 
 و درنده معنی بھ سانسکریت در شری صورت بھ ھم شیرنام  ریشھ. دارد ھمخوانی ھم برنده و تیز یعنی تیگر نام مفھوم

 . در سانسکریت بھ معنی شاه نیز آمده است ببھروبھ صورت  ببر .است کننده پاره

)آپولوگوس(و اَبُلھ  )سرهھ ب(بصره ھای نامایرانی معنی   

این نام . بوده است وھشت آباد اردشیراست،  عراقنام پیشین شھر بصره کھ امروزه بخشی از خاک "مطابق ویکیپدیا 
بر اساس کتاب  .است ساسانی، بنیادگذار شاھنشاھی اردشیر بابکانگویای ساختھ شدن و آباد شدن این شھر بھ فرمان 

حمزه اصفھانی نوشتھ است  .در خصوص نام بصره چند نظر وجود دارد ناسناد نام خلیج فارس، میراثی کھن و جاودا
نامھای دیگری چون أم العراق، خزانة العرب، عین الدنیا، ذات الوشامین، البصرة  .کھ بصره عربی شده پس راه است

ضی ھا سرزمین صخره باصرا را بع/ بصره. الرعناء نیز گفتھ شده است الزاھرة، ثغر العراق الباسم، الفیحاء، قبة العلم،
 ".معنی کرده اند و آنرا واژه سریانی دانستھ اند

بھ (بصره آن می توان نتیجھ گرفت کھ نام  زیبا با نقش و نگارو صفات عربی  وھشت آباد اردشیردر مجموع از معنی 
ھم کھ ) عاده اردشیرباروی فوق ال( انیشتابار اردشیرنام . بوده است) دارای سرای زیبا و نیکو( بِھ سرادر اصل  )سره

) باالترین(=پھلوی  ایشتَ -اینالبد واژۀ . در منابع اسالمی کھن بھ جای وھشت آباد اردشیر ذکر شده، بسیار جالب است
 .بھ جای فوق العاده عربی بوده است

 بلکھ ، نیست یونانی غالب تصور خالف بر) اوس-گ-ال-آپو= آپولوگوس یا آب میان= ه-الی-آبو( اَبُلھ شھر نام خود
 .بود واقع بزرگ ای جزیره در و ابُلھ نھر شمال در ابُلھ شھر آورده لسترنج گای چنانکھ. است جزیره معنی بھ و ایرانی

بھ بصره می رسیده ) آپلوگوس(ناصر خسرو میگوید اُبُلھ شھر ھمسایھ بصره بوده است و آب شط بعد از عبور از اُبلھ 
و شھر ابلھ : "ای ابلھ در شمال شرقی بصره در ساحل شط آورده شده استدر جغرافیای تاریخی خالفت شرقی ج. است

کھ برکنار نھر است و نھر بدان موسوم است شھری آبادان دیدم با قصرھا و بازارھا و مساجد و اربطھ کھ آن را حد و 
و بازارھا بود ھا و مساجد و اربطھ  وصف نتوان کرد و اصل شھر برجانب شمال نھر بود و از جانب جنوب نیز محلت

گفتند و شط بزرگ کھ آن فرات و دجلھ  و بناھای عظیم بود چنان کھ از آن نزه تر در عالم نباشد و آن را شق عثمان می
اند و  است و آن را شط العرب گویند بر مشرقی ابلھ است و نھر بر جنوبی و نھر ابلھ و نھر معقل بھ بصره بھ رسیده

." ھا و مزارع بود و بصره را بیست ناحیت است کھ در ھر ناحیت مبالغی دیھ شرح آن در مقدمھ گفتھ آمده است،
 ).سفرنامھ ناصر خسرو، از سایت گنجور(

قاعدتا با رشد بصره از اھمیت این ) 38. (ابُلھ در چھار فرسنگی بصره بوده و گویا تا قرن ھفتم نیز وجود داشتھ است"
ی دیگر مثل خریبھ کھ اندکی بعد فتح شد، گفتھ شده محل درباره ابلھ و برخی شھرھا. شھر کاستھ شده است

. خریبھ محلی در بصره بوده کھ البتھ بصره اندکی بعد از آن ساختھ شده است. استقرارنیروھای مرزی ایران بوده است
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 این شھر، در. ساختھ شد وھشتاباد اردشیربصره در کنار شھری قدیمی از شھرھای ایرانی با نام : یاقوت می گوید
. حمالت مثنی بن حارثھ تخریب شد و زمانی کھ مسلمانان برای ساختن بصره بھ این ناحیھ آمدند آن را خریبھ نامیدند

 ).جنگھا و فتوحات، رسول جعفریان." (پس از آن خریبھ یکی از محالت بصره شد) 39(

بازسازی کرد و مراد ) یشتَ وھ= بسیار سترگ خوب( بھ-خارابصره را بھ صورت  خریبۀمی توان بھ سادگی نام محلھ 
 .دانست وھیشت آباد اردشیراز آن را ھمان 

 معنی محتمل نام ایل قشقایی
 

را کھ موسی خورنی مورخ و جغرافی نویس عھد ساسانی یاد کرده است می توان بھ  تساودیاتسینام ارمنی قوم ارانی 
می ) اسب سروران(بیات بیلھ ترک ارانی این معنی بھ وضوح یادآور ق. گرفت اسب سرورانیا خداوندان اسب معنی 

 .باشد کھ از راه قفقاز بھ داخل فالت ایران مھاجرت کرده اند
است ) سوار( سابیریا ھمان ایل قفقازی ) اسب سرور( بیاترا ھم کھ در تاریخ و ترکیب در رابطھ با ایل  قشقایینام ایل 

اسبان م روسیھ در فرھنگ کھن مرد. گرفت "شانی سفیدپی) دام(تقدیس کننده اسب "در زبان ترکی می توان بھ معنی 
صلیب در نقش قالی و گلیم ھای قشقایی سمبل . محترم و قابل توجھ بوده اند سمبل خورشیدبھ عنوان دارنده  پیشانی سفید

بھ نظر میرسد . بھ یادگار مانده است اسبو  )سمبل خورشید(شیر  وستاره ھشت پر خورشیدی  وشکستھ خورشیدی 
گفتھ میشود . عاید شده است) دام پیشانی سفید/ایل قشقایی، ایل اسب( قشقایی ایلیاز تلخیص  کشکولیعشیره بزرگ نام 

 .در نزد عشایر قشقایی دارای اھمیت زیاد و نشانھ صلح و دوستی و متانت ھستند اسبھا

ر سر دارند و ما در گفتارھای ب کاله قشقایی ایشان در نبرد شاپور اول با رومیان فیلسوار سواران کوشانیدر نقش 
شاخھ ای از یوئھ چی ھای بزرگ، ( یوئھ چی ھای کوچکاعقاب ) سوارھا( سابیرھاپیشین بدین نتیجھ رسیده بودیم کھ 

 .اشاره بھ کالھھای کنکره ای و قاچ قاچ ایشان نیز باشد قشقاییاحتمال این ھم زیاد ھست کھ نام  .بوده اند) کوشانیان
ھدیھ  ایزد خورشیدرا بھ اسبی ) درواسپ اوستایی( لرواسپیعنی  ایزد سالم نگھدارنده چارپایان در باورھای کوشانی

خداوند ( گون خانرا کنار ھم فرزندان  بیاتو ) قایی-قاش( قاییمی دھد و خواجھ رشیدالدین فضل هللا در جامع التواریخ 
 .ذکر کرده است) خورشید

نام می برند کھ از لحاظ ظاھر بھ " کیو-کوش"از قبیلھ ) ترکان غربی( ربیتورکیوتھای غمنابع چینی در ترکیب قبایل 
جزء اول . است) قومی قرقی ھا، اعقاب ھونھا( قرقیزاست و از لحاظ معنی یادآور قوم  قشقاییوضوح یادآور نام قوم 

نھاد و ( گور/قوییا ) دنیرومن( قاییجزء دوم آن را نیز می توان با . است) باز(سنقر یعنی ) قوش(کوش این نام یعنی 
از سوی دیگر ما . بوده است شاھین/عقاب/بازدر واقع بھ معنی قبیلھ دارنده توتم  قبیلھ ترکسنجید یعنی نام این ) قبیلھ

بوده  ھونھاآن گروه از ) قایی-قاش( قشقاییپس . است) ھیونھا، قرقیزھا(ھونھا قبالَ بدین نتیجھ رسیده بودیم کھ این توتم 
خواجھ رشیدالدین فضل هللا . از شمال خزر بھ فارس رسیده اند) یوئھ چی ھای کوچک، بیاتھا( سابیرھارکیب اند کھ در ت

در کنار دیگر توتمھای قبایل  شاھینرا  بیاتھاو  قایی ھایعنی حیوان توتمی مقدِس  اونقوننیز در جامع االتواریخ، 
 قرانقورا  پرستوگفتنی است در آذربایجان ) اونقو( ناونقوراجع بھ اصطالح . آورده است عقابو  سنقراوغوز نظیر 

 .میگویند) پرنده سیاه توتمی(

) سوارھا، بیاتھا( سابیرھابگیریم، در این صورت  اسب پرورو  سواررا بھ معنی سانسکریتی آن بھ معنی  ھیوناگر نام 
خواھند بود کھ در معیت  ای کوچکیوئھ چی ھسمت افغانستان یا  یوئھ چی ھای بزرگاعقاب ھونھا و قشقایی ھا اعقاب 

ھای کوچک از چینیان شکست یافتھ و بھ سوی شمال دریای مازندران رانده  یوئھ چیبوده اند و در سرزمین  ھونھا
گرفتھ شده است، در این صورت ) بھ ارابھ بستن اسب(یوج بھ معنی بستن /اگر تصور کنیم نام یوئھ چی از یوغ. شدند

بھ ترتیب بھ معنی   koshaو kashaو  kushaکلمات سانسکریتی : ر این رابطھ بررسی نمودباید نام کوشان را نیز د
افسار اسب و دھنھ اسب و اتاق گاری نشان میدھد کھ نامھای کوشان و یوئھ چی بھ معنی مردمی بوده اند کھ گاری بھ 

بھ معنی  کوشاندر رابطھ با نام  یوکوش کو  قشقاییاز اینجا می توان چنین نتیجھ گرفت کھ نامھای . ارابھ می بندند
نام . گرفت گاری رانمی توان بھ معنی مردم  غلزاییو  غرچھبر این پایھ نام . بوده اند دارنده اتاق گاری نیرومندمردم 

 .دارد قراچھ ایرا ھم می توان بھ معنی گاری ران گرفت کھ این نام شباھتی بھ نام قشقائیان  قره چیآذری کولیھا یعنی 
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محتمل گیل و گیالن معنی  

در ) یا رود بزکوھی رود سیالبی( رنگھادر کنار رود ) پوشیده و مخفی( گوذَ از سرزمینی بھ نام  اوستارام یشت در 
فدیھ می آورد تا بر  )فرشتھ ھوا( وایودر آنجا برای  گرشاسپنام برده شده است کھ ) مازندران(سمت دریای فراخکرت 

علی ) پوشیده و مخفی(گوذه باشد چھ در سانسکریت واژۀ  گیالنمی تواند اشاره بھ نام این نام . دشمنانش پیروز گردد
را نیز کھ بھ گیالن  ورنھنام اوستایی . است گیالنو  گیلنیز ذکر شده است کھ حاوی ریشھ نام گولھا القاعده بھ صورت 

ھدی فاطمی یادآوری نمودند گروھی چنانکھ جناب م .است مخفی وسرزمین پوشیده منتسب می کنند باز بھ ھمین معنی 
 .را عقیده بر این است کھ گیالن از تغییر و تبدیل ورنھ عاید شده است

در سانسکریت بھ معنی سرزمین پوشیده از  دھولیمیھنیز بھ صورت  دیلمانجالب است کھ نام قدیمی دیگر گیالن یعنی 
 .وشیده از دمھ و بخار بودن آن بوده استیعنی منظور از سرزمین پوشیده گیالن بیشتر پ. دمھ و بخار است

باتالق و گل و  یاراض یطالش بھ لھجۀ شیرین تالش: ھم بھ ھمین معنی محل مھ آلود است الشتمطابق وبالگ عنبران، 
ابر و مھ مخلوط با  نییع» اش«ِگل و باتالق  ییعن» طول« و مھ آلود را گویند بدین طریق یمرطوب و باران یھوا

 ).13مت الھی ، بھروز، تاریخ جامع حکام آستارا و نمین، ص نع. (باران ریز

محل مھ آلود یعنی در مجموع یعنی = شتار و اَ = را میتوان چنین اصالح کرد تال تالشاین نظر جالب مربوط بھ 
 .است) از جملھ قطره آب بخار گردیده(بھ لغت اوستایی دانھ خرد شده  اَشَ  .ھ تیره و غلیظپوشیده از مِ 

 

) جیھ/ژیھ -تو= ( نیرومندزن  -ماریا  )زی، کوه زی-تھو(= بزکوھیرا بھ معنی پرستنده ) توزی-کا( دوسی-کام اگر نا
) پلنگ، کیمری/یا سگ وحشی دارندگان توتم بزکوھی( سکاھارا می توان گروھی از  کادوسیانبگیریم در این صورت 

آترادات و ) مخلوق نیرومند(داتاَم ا پھلوان کادوسی ب رستم سکیستانی ھفتخوان مازندرانمطابقت نام . بھ شمار آورد
 .درستی این نظر را تقویت می نماید) مخلوق آتش پیشوای آماردان( پیشوای مردان

ھم کھ از قبایل سکایی مھاجر بوده اند بھ معنی ) تئوژیھ ھای اوستا( توژیکدر نام ُکردان ) دوسی(= توژیواژۀ 
سرودھای  دارنده( زریادرسقابل توجھ است کھ در اسطوره . بھ نظر می رسداھا سک الھۀ نیرومند اژدھاوشیا  بزکوھی

مراثی ھا، ( آماردانو  کادوسیانھم کھ خارس میتیلنی ذکر کرده البسھ ) ھووی= مخلوق نیک( اوداتیسو ) کھن
نوع سکایی دانستھ از ) رود گسترده، در اینجا منظور ارس یا سفید رود(در آن سوی رود تنائیس ) آدمکشھا= آمارتس ھا
  .شده است

 کرکس ریشدارمطابقت ھمای با 

بر سر ھرکھ سایھٴ او افتد بھ دولت و سلطنت . مرغی است کھ استخوان میخورد) اِ ] (هَ◌ُ . [ھما: مطابق لغت نامھ دھخدا
و  زیباریش و شاخ بوم مانند  دو شاخپشتش سیاه مایل بھ خاکستری، سینھ اش حنایی بی نقش، . ھمای). غیاث. (رسد

لف. (بالھایی از قره قوش بلندتر دارد  .در ادبیات فارسی او را مظھر فّر و شکوه دانند و بھ فال نیک گیرند). یادداشت موٴ

دوستدار (اشوُزشت . است) کوف(کلمھٴ اوستایی و یکی از نامھای بھمن مرغ ) اوستایی، اِ مرکب] (اَ ُز . [ اشوُزشت
اورمزد بر افزونی، «: است) دارای دانش نیک(ناخن خورد مطابق ھمان ھمای  ھک) نیک اندیش(و یا بھمن ) راستی

خوانند و بھمن مرغ نیز خوانند، کوف نیز خوانند؛ ناخن ) راستی دوستدار( اشوُزشتمرغی بیافریده است کھ او را 
بازسازی کرد  اسو َزستَ اوستایی را میشود در سانسکریت بھ صورت  اَشوزوشت). صد در نثر، در چھاردھم(» .خورد

و این بھ وضوح " آنکھ غذایش الشھ مرده است"یا " بدست می آورد] استخوان[آنکھ غذایش را از شکستن"بھ معنی 
آنکھ غذایش را با "اوستایی را ھم می توان  اََشئِتَ -زو-اَشو .نشانگر کرکس ریشدار و رنگی مغز استخوان خوار است

 . معنی نمود" آورد بدست می] استخوان[روانھ کردن و انداختن 

بوده است کھ در اقوال توصیف آن در این مقام با بوف  ھمایھمان  استخوان خوارو  کرکس ریشداراز قرار معلوم 
کرکس ھمین زیبای بھمن در ھم آمیختھ است بھ طوری کھ اکنون عده ای ھمای را ھمان بوف بھمن و عده ای دیگر 
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 معلوم میشود کھ در این مورد ھمانسر مردم فرود آمدن ھمای در روز  ولی از صفت بر. گمان می کنند ریشدار رنگی
 .بوف بھمن مراد بوده است

گوش فارسی بوده و اشاره بھ ویژگی  باگوشدر اصل  جغدُکردی بھ معنی  بایھ قوشترکی و  بایقوشاحتمال دارد  
پرنده لذا بعید است آن بھ ترکی معنی ظاھراَ در نزد ترکان این پرنده شوم شمرده میشد . این پرنده باشد دار بودن

 .را بدھد سرور

 واژۀ آفتابمحتمل معنی و وجھ اشتقاق 

بنابراین آفتاب یعنی آنچھ از دور بھ . پیشوندی بھ معنی دور و پایین استو اوستایی در سانسکریت ) اَفَ (=اََپ واژۀ 
  .پایین می تابد و گرما می دھد

 معنی محتمل نامھای زرتشت و اَوستا

در لغت اوستایی و سانسکریت بھ ترتیب بھ معنی پیامبر عھد کھن و  اَشترا-زرتوو  اَشتَ -زرتوبھ صور  زرتشتامھای ن
 .در ُکردی نیز بھ معنی سرود کھن باقی مانده است اَشترالفظ . دانای سرود دعاھای دینی کھن میدھند

در اوستایی و  اوپََستاو ) نازل شدن= ریشھ اََوپَستی از ،اَپستاک( اَِوپِستاو  ستا-اَفدسھ ھیئت نام اَِوستا بھ صور 
-اََوسبھ صورت  اَِوستاخود . سانسکریت بھ ترتیب بھ معنی ستایش شگرف دینی و متن نازل شده و ستایش می باشند

 .است ستایش نازل شدهکریت و اوستایی بھ معنی   در سانس ستا

 معنی نام قصبھ فراشبند فارس 

، معلوم "است فراشبنددراصل بنای کوچک گنبددار متعلق بھ عھد اشکانیان مأخذ نام : "ره شدهبا توجھ بھ اینکھ اشا
یعنی چیزی کھ در فراز بھ ھم بند آمده است و این میرساند این لفط اصیل . بوده است فراز بندمیشود کھ آن در اصل 

 :نظیر . گرددبدل " ش"تواند بھ می " ز"حرف . آرامی و سریانی گنبد بوده است بھ ظاھرایرانی بھ جای لفظ 

 دندان اپریش ، دندان فریش= دندان ابریز 
  لخشیدن = لغزیدن 
 شنگلھ = زنگلھ 

                                                                                                             شلو، شلوک، شلکھ، شلکا= زلو 
 دریوش= دریوز 

بھ ھم بند کنج بند بوده است یعنی دارای شکل -گون/اساس ایرانی داشتھ و دراصل گوم گومبت/نبدال زیاد دارد گُ احتم
ساکن دوم در تلفظ " ن"بند -علی القاعده در کلمھ مرکب گون. آمده کھ با آن شکل مفروض فرازبند ما ھمخوانی دارد

و بھ شکل ُکن فَس  "با ھم بھ شکل مخروط در آمده"بھ معنی پت درزبان یونانی -معھذا گنبد بھ شکل ُکن .حذف شده است
احتمال دارد تلخیص شن . ریشھ َشنب یا ُشنب بھ معنی گنبد نیز جای تحقیق دارد .بھ التین بھ معنی بھ شکل مخروط است

 .بوده باشد) جای بھ ھم بند آمده(بند 

 )ھکار،ھکل،اکال(ریشھ و معنی واژۀ قارچ 

 قارچخود واژه . ناگھانی روینده است) ھکل،اکال(کار بنابراین منظور از ھَ . ھ یکباره معنی میدھددر اوستایی بَھِکِرَت 
 .بدان عاید شده باشد) بھ جای ت(ھکرت و اضافھ شدن حرف چ /ھم میتواند از حذف هَ در ھَکار 

 معنی احتمالی کرند

استاد . اوستایی بھ معنی بریدن و شکافتن گرفت ِرنتکَ می توان نام این شھر را از  َکرندبا توجھ بھ صنعت چاقوسازی 
 .می نامیده اند کرینتاشدر عھد کاسیان آنجا را . را متعلق بھ کرند می داند کویریَنتپورداود نام شھر اوستایی 
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 و کرماشان) اسالم آباد(معنی ھارون آوا 

اوستایی یعنی روان " ھَر"با توجھ بھ واژه  را ) شاه آباد غرب(نام اصلی اسالم آباد  یعنی) ھارین آوا( ھارون آوامعنی 
 .گرفت محل آب روانو جاری بھ سادگی می توان بھ معنی 

حالیھ از ) جایگاه سنگی( کرماشاندر سمت ) تپھ گیان نھاوند( آریا اوروهدر کتیبھ ھای تیگالت پیلسر سوم در سمت 
گرفت کھ یادآور خود نام  محل خانھ ھای سنگیی اسم برده شده است کھ می توان آن را بھ معن ساکسوکنومحلی بھ نام 

 .است) قرمیسین( کرماشان

مات ھمان ) بھ ُکردی یعنی محل برخاستن شیون، چغلوندی حالیھ( شاپورخواستبھ نظر می رسد در این سمت 
زاری بعداَ بھ گریھ و ) خروش( خروسالبد . در خبر کتیبھ تیگلت پیلسر سوم بوده باشد) کشور خروسان( تارلوگالھ

کھ حمدهللا مستوفی در نزھة القلوب آن را نام دژ آنجا دانستھ است مرکب بھ نظر میرسد از  ھرسیننام . تفسیر شده است
 .بوده است سنگی محل دژ نگھبانییعنی آن در مجموع بھ معنی ). جا( شینیا ) سنگی( سینو ) دژ، نگھبانی( ھر

 عھد کیانی ھستندسھ واقعھ مھم تاریخ ماد کھ یاد آور اساطیر ملی 

 .رھسپار میشود آمولبھ سوی شھر  خشثریتیسردار آشوری برای مذاکره صلح و تسلیم  شانابوشو -۱

 .کشتھ میشود) داماد آشوربانیپال( مادیای اسکیتیدر سمت گنجھ اران بھ دست  فرائورت -۲

 .ل می رسدبھ قت) ھوخشتره(کیاخسار در سمت آذربایجان غافلگیرانھ توسط  مادیای اسکیتی -۳

  .قابل قیاس ھستندافراسیاب با  مادیای اسکیتیو  کیاخسار با کیخسرو، سیاوش-فرودبا  فرائورت، کیکاوسبا  خشثریتی

 :معادل اساطیری و حماسی این وقایع ازاین قرار است

بھ اسارت  مازندران فرود می آید وآمل با عقابانش با شکست مواجھ میشود و وی در شھر  کیکاوسآسمان پیمایی  -1
دیوان مازندران را در ھفتخوان خود شکست میدھد و کیکاوس و  رستم سگیستانیتا . دیوان مازندران می افتد

 .ھمراھانش را آزاد می سازد

بھ دست سپاه افراسیاب تورانی کشتھ  کنگ دژ سیاوشدر سمت ) درواقع فرود سیاوش( سیاوشپسر سیاوش و  فرود -2
 .میشود

 دریاچھ چیچستکنار  و افراسیابشبانھ بر سپاه افراسیاب شبیخون میزند  گستھم نوذریارش توسط سرد کیخسرو -3
-فرَ بھ شکل  فرنگرسینافراسیاب یعنی -لقب اوستایی مادیا. دستگیر و اعدام میگردد گودرزکشوادگان/ھوم عابدتوسط 

است کھ موسی ") کار-وه-نی/کار-بِھ-نا/نابکار"مادیای ( نیوکار مادسمطابق عنوان ) بسیار بد کردار( اَِرثین -انگرَ 
 .ذکر کرده است مادیای اسکیتیخورنی برای 

 معنی احتمالی نامھای توگدامۀ کیمری و پسرش سانداخشثرو و نام شاھنامھ ای فرامرز

و پسرش  اغریرث تورانیکھ در سالھای دور گذشتھ با  -را )سانداکشاترو( سنداخشثروو پسرش  توگدامۀ کیمرینام 
مقایسھ ) آسیای صغیر یا سرزمین سکائیان سمت آسیای صغیر( سئوکستاننیمھ انسان و نیمھ گاو پادشاه  اهگوپت ش
بھ ترتیب بھ معنی تخمھ عجیب و بدوی مافوق طبیعی و دارای  سندا خشثروو  دھامھ-توکومیشود بھ صورت  -نموده ام

 تخمھ تیاماترا  توگدامۀ کیمریال در کتیبھ اش از اینجاست کھ آشور بانیپ. شھریاری ارزانی شده و رضایت بخش است
را یوستی بھ معنی دارنده حکومت  سانداخشثرونام پسر او . نامیده است) تخمھ مخلوق عجیب و بدوی مافوق طبیعی(

دارای ( سندا خشثروولی بھ برداشت . رضایت بخش گرفتھ و برخی دیگر بھ معنی حکومت خدای ساندون آورده اند
در بندھش اشاره شده و گفتھ شده است کھ در مقابل اعمال نیک اغریرث ) شده و رضایت بخش شھریاری ارزانی

 . بھ او ارزانی شد) سانداخشثرو(پسری چون گوپت شاه ) توگدامۀ کیمری(
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پھلوان خارق (رستم در معنی اوستایی و سانسکریتی آن یعنی بسیار ضربھ زننده در مقام پسر  فرامرزنام شاھنامھ ای 
را بھ معنی  فرامرزیوستی نام  .یادآور کشتار دشمنان سام گرشاسب نریمان در کنار دریای فراخکرت است) هالعاد

گرفتھ است کھ خود اساطیر مربوط بھ فرامرز جنگاور بھ چنین ویژگی وی اشاره نکرده ]" دشمن[آمرزنده ] بسیار"[
و َمِرذا در اوستایی  دن و یا کوبیدن و ضربھ زدنسانسکریت بھ معنی کوبیده شدن و ضربھ خور در  mrz مرزولی  .اند

. ھم بوده باشند) نکوبیدن و خونریزی نکردن(ش -مرز-بھ معنی خونریزی و چپاول باید ریشھ کلمات فارسی مرز و آ
بھمن : "است کھ میگوید فرامرزواژه سانسکریتی مرز در حالت مفعولی یادآور مندرجات غرر ثعالبی در مورد مرگ 

ا فرامرز را بر دار آویختھ آن قدر تیر بر او زنند تا گوشت و استخوان و مغزش ریز ریز بر زمین افتد امر داد ت
شادکامی ( اورواخشیھفرامرز کھ یوستی بدان اشاره کرده او را با  بسیار آمرزندۀمعنی . ")178شاھنامھ ثعالبی صفحھ (

قابل قیاس میگرداند کھ بھ دست ھیتاسپ زرین  نریمان سام گرشاسپبرادر مقتول ) و خوشبختی دھنده و مھربانی کننده
 خصوصاً در شاھنامھ،  بھمن .خون ستانی  برادر کرد زرین تاج ھیتاسپتاج کشتھ شده و سام گرشاسپ نریمان با قتل 

) مھدیو دژ بھمن شاھنا(پایتخت آشور  نینوابھ جای فرمانروای ) خشایارشا( بھمن اسفندیارعالوه  بر  آذربرزین نامھدر 
/ آتردات پیشوای مردان( آذربرزین] در واقع برادرش[و ) اورواخشیۀ اوستا( فرامرزدر رابطھ با  سپاه بھمناز . است

منظور است کھ در تعقیب ) کیکاوس(ھمین آشوریان مھاجم بھ مازندران در عھد خشثریتی ) سام گرشاسب نریمان اوستا
در شاھنامھ نیامده  آذربرزیننام این . لشکرکشی نموده بودند انآمل مازندربھ شھر  ماد فرمانروای شورشی خشثریتی

پسر رستم و سرانجام سپھساالر بھمن بھ شمار  فرامرزآن نام پسر  آذربرزین نامھاست ولی در مجمع التواریخ نیز نظیر 
در ) ستسگپر( کاسپیسوای لشکرکشی آشوریان بھ سرزمین مردم ) سگیستان( سیستانلشکرکشی بھمن بھ . آمده است

مارکوارت . بھ سوی بالکان سکاھای غربی و یونان است) بھمن اسفندیار(خشایارشا مازندران یادآور لشکرکشی بزرگ 
و  ستھم-ُرتاین دو نام را بھ ترتیب بھ صور : معتقد است رستم شاھنامھ ھمان سام گرشاسپ نریمان اوستا می باشد

ن و برافکننده اشرار و راھزنان معنی نمود کھ با ھم مترادف بھ ترتیب می توان ریشھ کن کننده ستمگرا سپ-کرسا
 .ھستند

)دری(در باره الھۀ توتمی سکائیان دربیکی   

 

Yadollah Rezvani 
 

کوھی را در کنار خدا بانویی میبینیم کھ گیاه  ستان، بزنشرقی ایران و در گنورتپھ ترکم شمالچھار ھزار سال پیش، در 
 دیدگاه شما چیست؟. !!! از بدنش روییده و شاید آفریننده رستنی ھا و نگھدار و پرورش دھنده آنھا باشد
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Javad Mofrad 

 شیقوچ وح/و بزکوھی] الھۀ گیاھی ھئومھ، کاشی/یا ایزد) [آذر، آگنی(بھ نظر می رسد تصویر مربوط الھھ آتش تابیتی 
داشتھ و نیلوفر دست ھم لقب ) ایزد گیاه ھوم(در اساطیر ودایی رابطھ نزدیکی با ھئومھ  الھھ/این ایزد .سمبل وی باشد

طبق ھرودت، تابیتی . و ھم ھئومھ است) بزکوھی(نام سکائیان برگ ھئومھ در این سمت ھم حاوی نام شکا . داشتھ است
 یا بھ ھم مرتبط بھ احتمال زیاد تابیتی و ھئومھ در نزد سکاھا الھھ واحد .الھھ آتش بسیار مورد احترام سکاھا بوده است

کھ زمین قربانی را بدانھا مفروش میکنند، می ) ورھی و کوشَ (مطابق وداھا، آگنی برروی علف مقدس دربھھ . بوده اند
و دری ھا قابل قیاس است  کھ با چادرنشینان پارسی دروپیکی) سکائیان برگ ھئومھ(بھ نظر میرسد نام دربیکان . نشیند

 .مربوط بوده باشد) گیاه مقدس، ھئومھ(با ھمین کلمھ دربھھ 

جای آن در . در اینکھ در توضیح این تصاویر محل گنور تپھ ترکمستان در جنوب شرقی ایران تصور شده، خطاست
 .  سمت شمال شرقی ایران است

 )۹(مطالب کوتاه و متفرقھ 
 

 جیکنظری در باب معنی ھون و تا  

ھیھ در ختنی بھ معنی مالک و صاحب و ھو درسغدی بھ . گرفتھ اند] سرور[ھون را درزبان مغولی بھ معنی شخص 
چنانکھ در سانسکریت محفوظ مانده از  ھیونولی احتمال دارد معنی اصلی . معنی پیشوا وسرور و نجیب آمده است

در زبان چینی بردگان ھراس انگیز و نام  ھسیونگ نو چھ نام چینی ایشان یعنی. بوده باشد ترسناکبھ معنی  ھھریشھ 
 .بھ معنی ترسناک ھا بوده است) قورخی ایز( قرخیزترکی ایشان 

ا مقایسھ نامھای می توان ب. نام تاجیکان کھ محمود کاشغری در لغات الترک بھ کار برده است تاژیکبا توجھ بھ فرم کھن 
آن ) کوھی، ازعشایرقدیمی و بزرگ ُکردبزمنسوبین بھ ( توژیکو  )بزکوھی/موجود کوه زی= پرستنده توزی( کاتوزی

کھ  دری/ دروپیک/ دربیکدر عھد باستان نیز سکائیان پارسی . گرفت) دارندگان توتم بزکوھی(سکایی را بھ معنی 
بھ ) ُکردیتازی در زبان ( تاژیشاید اطالق عنوان . نیزخوانده میشدند در این نواحی می زیستھ اند برگ ھئومھسکائیان 

 .توسط آنھا بوده است شکار بزکوھیسگ شکاری بھ سبب 

کھ بنا بھ آزمایشھای دکتر امین کیخا بومی و  -جنوب غرب ایران سگونددر این رابطھ گفتنی است از قرار معلوم طایفھ 
کھ بھ قول برخی  بوده اند اتحادیھ قبایل پارساز ) بزرگ دارندگان سگان( ماسپیانبازمانده ھمان  -ھستند بنی کلباز 

 بنی کلبخوزستان در ھمین رابطھ در اصل  بنی کعببھ نظر می رسد نام طایفھ . داشتھ اند عیالمیایرانشناسان تبار 
 .بھ اعراب گردیده است تازیسبب تعمیم و اطالق نام ایرانی  خوزستانیبوده است و ترجمھ نام ھمین قبیلھ ) سگپرست(
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 معنی محتمل کاسپی و کادوسی

بنابر این کاسپیان . عالمت جمع عیالمی است» پی«نام کاسپی جمع واژهٴ کاس است و پسوند "لد عقیده دارد کھ بارتو
ھای  ھای دریای خزر را بھ کوھستان ھا ھستند کھ کرانھ ای از کاسی ھمان کاسیان ھستند، بھ عبارت دیگر کاسپیان تیره

کاّشو و کاشیتو ". ھای این قوم بھ غرب کوچ نکردند ر تیرهغرب ایران و زاگرس مرکزی ترجیح دادند و بھ ھمراه سای
 .بوده اند) ھوم(ایزد و الھۀ گیاه مستی آور 

نامیده این است کھ این نام ترکیبی از واژه ھای  سگپرسترا کاسپیان نظر شخصی من با توجھ بھ اینکھ والری فالک، 
دوس " (کا"مرکب از ) کاتوزیان شاھنامھ( کادوسیان در مقابل نام. است) سگ" (سپھ"و ) دوست داشتن" (کا"اوستایی 

آئلین، ھرکانیان و استرابون، آلبانیان را نیز سگپرست معرفی . است) بزکوھی/ کوه زی" (توژی/توزی"و ) داشتن
شاک ( سکانظر بھ معنی لفظی . ولی از نویسندگان قدیم کسی کادوسیان را سگپرست معرفی نکرده است. نموده اند

 .شمرد سکاییرا می توان از مھاجرین  کادوسیان) کای مازندرانی بھ معنی بزکوھیُکردی و شُ 

در نام کوھھای ) تو" (تی"کسروی معتقد است پسوند  ،گفتنی است) کوه زی(راجع بھ ریشھ و معنی واژه توژی 
تَو /تَپ(تپھ فارسی  تھھ سانسکریت و تاو قفقازی و تبر مازندرانی بھ معنی کوه و. آذربایجان بھ معنی کوه بوده است

 -و-ِکھ( بھ نظر می رسد کوتی مازندرانی بھ معنی تپھ در اصل کوه کوچک . درستی این نظر را تأیید می کنند) کوچک
 .بوده باشد) تی

ژی یعنی مار نیرومند ھم درک میشده است، زیاد است چھ ھم در سمت نواحی  -احتمال اینکھ توژی در اصل تو
موسی خورنی ازویشاپازوننر ھا : و ھم سمت خراسان و بلخ با تقدیس اژدھا مواجھ میشویم کردنشین و ھم سمت گیالن

سخن گفتھ و در بلخ سکھ ای با تصویر اژدھا کشف شده و کوه البرز  -منظور ُکردان -سمت کوه آرارات ) اژدھا نژادان(
مطابق . خراسان نقش بستھ بوده است در اساطیر با آژی دھاک تازی پیوند خورده و نقش اژدھا بر درفش پارتیان سمت

لذا بی جھت نیست کھ . ھرودوت، اسکیتان، الھۀ مادر زمین خود را بھ صورت نیمھ زن و نیمھ مار تجسم می نمودند
 .مار بھ تصویر کشیده اند-شیر-یونانیان نام کیمریان سکایی را بھ شکل شیِمریا بھ صورت بزکوھی

سانسکریت بھ معنی تند و شتابنده و  dudhi دوذی/دوسیو ) دارنده و پرستندهدوست (کا اگرنام کادوسی را مرکب از 
 . بھ معنی پرستنده بزکوھی و گوزن بوده است تورو  سکانام این مردم مترادف نامھای بگیریم معلوم میشود عجول ھم 
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Farshid Farhaadi  ھنر اقوام کھن آسیا و تاریخ ، فرھنگ ، آئین 

 معنی گونسپان

است، ولی گون سپان در ) گون َسپَن( بھ ظاھر ترکی بھ معنی محل پخش شدن نور آفتابیا پا تپھ مالیر نام گون سپان 
پاتپھ را ھم آنجا یعنی  منطقی تری دارد، چھ نام دیگر مفھوم" محل سپاھیان" یا" دھکده  سپاھیان"بھ معنی ُکردی زبان 

 .گرفت "تپھ محل پاییدن"میشود 

 ریشۀ کلمۀ وحی
 

 :معنی سخن و دستور آمده است اوھی میدانند کھ در اکدی برای شکل مشابھ آن/کلمۀ وحی عربی را از ریشھ اوحی
awû (vb. u/u) G. to speak Gt. (atwû, atmû) to speak ; to discuss ; to order (to do sth.) ; išti/itti 
X atwû to negotiate with X ; ana X atwû to speak to X Št1. to reflect on sth., debate with 

oneself. 
 .اوستایی نھ ھمریشھ بلکھ مترادف می باشد) سخن(آن است کھ این خود با وخش این ریشھ و معنی وحی نشانگر 

 دلیلی بر مطابقت زرتشت سپیتمان با سپیتاک سپیتمان 
 

نگارنده ی وبالگ پژواک یونان در مقالھ ای : "مینویسد" ناگفتھ ھای ایران باستان"محمد مھدی جوکار در وبالگ خود 
دقت در . ا فرھنگ ایرانیان باستان آدم خواری را رسمی ایرانی خوانده است یکسویھ از سر تنگ نظری و دشمنی ب

منابع و رفرنس ھای ارائھ شده توسط ایشان نشان میدھد کھ نتیجھ گیری و ادعاھای او بسیار سست و ساده انگارانھ است 
کھ ذره ای حرمت عقل و از ھرسوی نوشتارھای ایشان ھویداست بی آن... از ھمین رو تعفِن تعصب و تعبد و تعرب وی

 !انصاف را نگاه دارد
جادوگری بود کھ این رفتار را اختراع و باب کرد،  Osthanesیا  Ostanesاستانس «: نویسنده از قول پلینیوس مینویسد

تو ای استانس تمام قوانین مرسوم و استاندارد بشر را پایمال و نقض کردی ، تو مخترع و مبدع این وحشیگری و ھیوال 
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یقین داشتھ باش کھ بی شک بشر نام تو را بخاطر این بدعت ! ی ھستی کھ انسانھا اعضای بدن یکدیگر را بخورند صفت
 "»کثیف از یاد نخواھد برد ، براستی چھ چیزی او را بدین مقصود رھنمون ساخت ؟

 
ارنست مورد نظر سپیتمان چون زرتشت . اوستانس بھ اوستایی یعنی واالمقام بھ احتمال زیاد یکی ازالقاب زرتشت باشد

ھرتسفلد یعنی سپیتاک سپیتمان در عھد کوروش بر دربیکان سمت بلخ فرمان میرانده و این مردم مطابق جغرافیای امیل 
این  لذا. ، فصل ھشتم، پیر مردان خود را کھ سن شان از ھفتاد میگذشت، کشتھ و می خورده اند11استرابون، کتاب 

بر جای گذاشتھ باشد بلکھ سنت توتمی خود قوم دربیکان ) سپیتاک سپیتمان(ی سنتی نیست کھ اوستانس تاریخ
 .بوده است) دروپیکیان، دری ھا(
 

 محل شھرھای قدیمی ھزار و مایین در فارس
 

در نیمھ راه مایین . گویا کوشک ھزار ھم گفتھ میشود .روستایی بھ نام ھزار در سمت غرب مرودشت واقع است
ھم معروف بوده ) دارای کاروانسراھای زیاد(و نیشابور ) ھزار شاپور(بھ شیراز بوده و بھ ازار شاپور ) روستای ممو(

. مقدسی گوید خود آن شھر کوچک است ولی روستایی بزرگ دارد: 301.مطابق جغرافیای تاریخی لسترنج ص. است
 .قنات است و اولین منزلگاه چاپار از شیراز از راه تابستانی، یعنی راه کوھستانی شیراز بھ اصفھان است آبش از

) ین-یون یا مای-مای(از آن جایی کھ مقدسی مایین را  شھری آباد و پر میوه آورده لذا می توان آن را محل بھره و میوه 
 .تاک/اصل باید میھمو بوده باشد یعنی محل میوه یا درخت َموبر این اساس نام کنونی آنجا یعنی ممو نیز در . گرفت

باسریشۀ ایرانی محتمل واژه ھای عروس و لِ بررسی   

بھ  uru-vas" َوس -اورو"بر این پایھ . در اوستایی بھ معنی جامھ و لباس ھستند واسترَ در سانسکریت و  َوسواژۀ 
می تواند ریشۀ ایرانی واژۀ مّعرب  جامۀ نجیبدارنده نی یع" َوس-اَئیری"یا بھ احتمال بیشتر لباس گسترده معنی 

 .در معنی دارنده لباس دراز و یا جامۀ نجیب بوده باشد عروس

) جامھ، لباس( واس/َوسنیز بھ نظر می رسد واژۀ سانسکریتی و اوستایی ) لِواس لُری( لِباساّما در مورد خود واژۀ 
عاید ) بھ معنی با شکوه(اوستایی ) َرئِوَ ( َرئھی تواند علی القاعده از تبدیل در لباس م" لِو"یا " لِ "جزء . دخیل بوده باشد
اوستایی در ) َرئِوَ ( رئھبھ نظر میرسد . بوده است و زیبا جامۀ با شکوهدر زبانھای ایرانی بھ معنی  لِباسشده باشد یعنی 

 .شده است) زیبا(ُکردی تبدیل بھ الو 

موجود است، ولی عروس یا کلمھ ای ھم ریشھ با آن دیده ) پوشاندن( بسلُ رت معھذا در قرآن ریشۀ کلمۀ لباس بھ صو
 .نمیشود

از کمکھای فکری دوستان در مجموع معلوم میشود عروس در زبانھای ایرانی از ھمان اروس پھلوی و آلوس بختیاری 
عروس، /دامادبرای ērišu با پیدا شدن ریشھ عربی برای لباس و ریشھ اکدی . بھ معنی سفید و درخشان و زیبا است

 .برای این کلمات منتفی میشود) جامھ(مأخذ سانسکریتی َوس 

نام ناحیھ کاسپاتیریان در نواحی پشتو نشینبا معنی مازندران و کاسپیانھ در رابطھ   

جود ھم آنجا و) ببر/محل موجود درنده( تان-سھ-پا-تویک : "چینی تانگ شو در رابطھ با نام تبرستان میگویدتاریخنامھ 
دیگری ) مازندرانی( تبرستاناز گفتھ این تاریخنامھ معلوم میشود ." نیز می نامند) تبرستان(تان -سا-پا-دارد کھ آن را تو

گرامی ( کاسپیاننام مشابھ با نام قدیمی مازندران یعنی . نیز وجود داشتھ است کھ بھ غیر از این تبرستان بوده است
می یابیم کھ نامش را می توان بھ معنی ) پشتو ھا/پختو( پاکتیک ھادر نواحی  تیرکاسپارا در نام شھر ) دارندگان سگان

پاکستان در نزدیکی  تیراهگرفت کھ بھ نظر میرسد ھمان شھر کنونی  محل گرامی دارندگان سگ وحشی و آسیب رسان
جوار شھر پاکتیک  کھ در -در این ناحیھ ھند) گرگان سرخ( سگان وحشیمطابق ھرودوت . مرز افغانستان بوده باشد

در روی معادن طال  کنام داشتھ اند و ھندی ھا تصور میکرده اند کھ طالی این نواحی را نوعی  -نشین کاسپاتیر بوده
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مورچھ تولید می کند و ایشان برای بدست آوردن طال باید از سد این سگان وحشی و مورچھ ھای پدید آورنده طالھا کھ 
برای این کار با گاریی کھ بھ یک شتر ماده دارای بچھ شیرخوار و دو شتر نر . گذرندھرودوت آنھا را در ھم آمیختھ ب

مورچھ ھا  -دو سوی آن می بستند و طال ھا را بر داشتھ و بھ سرعت از آنجا دور میشدند تا گرفتار سگان وحشی درنده
از این گفتھ ھرودوت ."  اردشاه منطقھ از این حیوانات چند رأس د"ھرودوت بھ صراحت اضافھ میکند کھ . نگردند

 .سمت ھند مقدم مقام توتمی و تقدس داشتھ اند گرگان سرخ یاسگان وحشی معلوم میشود کھ 

از آنجاییکھ مطابق ). ببر( درنده بزرگبوده است یعنی محل  ان-درَ -مزنھم در اصل  مازندرانبنابراین معلوم میشود نام 
سگ را ) درنده( ببرایرانیان باستان، سگان وحشی توسط  ثریتن روایت کتاب پھلوی زادسپرم در مورد مقتول شد

پاکستان و افغانستان با کاسپیانھ مازندران در ھم آمیختھ -سمت ھند یانکاسپاتیرمی گفتھ اند، نام و نشان سرزمین  وحشی
 .است

در عربستان و حدود  در مغرب ییك: ، مازندران بر دو محل ناظر استدر شاه نامھ" :زنده یاد حسین کریمان می آورد
ولی وی از  " .در مشرق در الھور و مولتان و كشمیر و حدود بدخشان و فالت پامیر ییمن و مصر و شام و دیگر

 .مازندران اصلی کھ ھمین مازندران ایران است صرف نظر میکند

شده است کھ لشکریان  از آنجا عاید امپراطوری آشوربھ مردم سمت نواحی  دیوان دژ بھمنو  دیوان مازنیاطالق نام 
سومین فرمانروای ماد، ( خشثریتیدر آغاز عھد آشوربانیپال برای تسلیم  شانابوشوتحت رھبری رئیس رئیسان  آشوری

آترادات پناه برده بود، رفتند و در آن منطقھ از  آمل مازندرانبھ شھر ) کارکاشی( کاشانکھ از سمت ) کیکاوس شاھنامھ
و مادھا شکست خورده و قتل عام شدند و نام و نشان اساطیری آشوریان در روایات ) مرست/گرشاسب( پیشوای آماردان

 .ثبت شد) نینوا( بھمنو دیوان دژ  مازندراندینی بھ عنوان دیوان 

 ریشھ و معنی نام بلوچ
Mehdi Fatemi 

 بسلوص/بشکوچ
تب از موجودی اسطوره ای و نا آشنا دیو  در کتاب روایت پھلوی و متن کوتاھی از فارسی میانھ تورفانی در ارتباط با

 .اند یا پرنده ای مافوق طبیعی دانستھ" شیردال"برخی آنرا . سخن آمده _ paskuc  basluc/j _ paskus "بشکوچ"بنام 
روشنی ھا جاودان .. عناصر: " استشده  از آن نام برده Paskuc در متن کوتاھی از فارسی میانھ تورفانی با آوانگاری

 ".ایدرا خوانده شود و او را سھ پیکر است و پرش چونان بشکوچ و) تب؟(افسون بر ضد تب و روح  .زندگی کناد
 ھمای، کالغ، عقاب، اشکال کرکس، نشان داده در میان اقوام مختلف این جاندار بھ Henning "ھنینگ"بررسی ھای 

 .این مورد نمی دھد ا توضیحی دردر بررسی متون مانوی ام" مری بویس" .است دیو بالدار و گریفین وجود داشتھ
-paskuj" "آنرا ھمان تصور کرده و" اوستی"این موجود را بصورت سگ بالدار حماسھ قوم " کاملیا نرور"
""paskundzi اوستی و در اوکراین موسوم بھ"paskuda" تلمودی"در ادبیات  .است دانستھ" pusgansa و 

pasgunsa در دادستان  .دانستھ اند" کالغ غول پیکر"و مفسران تلمودی آنرا است  معموأل بھ ماده کالغ ترجمھ شده
نام برده شده و شاید گرگی پردار  psgwnj و pasgunj مینوی خرد گرگ کبودی کھ بدست گرشاسب کشتھ میشود با نام

 و p'ask'uji در گرجی. و نام ھایی بھ این تلفظ داشتھ است paskuc در ارمنی و قفقاز سیمرغ شریکی بنام .بوده است
p'askunji  اوبرلیان" معادلی برای سیمرغ بوده و بھ گفتھ"  obrlian  پیکر شیر و سر ومنقار و بال و پای عقاب داشتھ

 .موجودی بالدار با ھفت سر است pakindzi در برخی روایات اوستی .است و موجودی عظیم الجثھ و پردار است
 

Javad Mofrad 
طھ با نام بلوچ بسیار قابل توجھ است چھ مطابق منابع یونانی در عھد اشکانیان در راب basluc/j ج/بسلوص ھیئت

بودند، در سمت بلوچستان  سگ بالدار آسمانیکھ مطابق منابع ھندی پرستنده ) پرستندگان پرنده آسمانی(سکائیان آسیانی 
 .است paskuc کوسپاسبھ وضوح یاد آور نام  پاسیانیھیئت یونانی دیگر نام آنھا یعنی . سکنی گرفتند
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را ھم میشود ھمان تاج  پسکونجو  پسکوچبگیریم  تاج خروسرا ھمان طور کھ گفتھ میشود بھ معنی  بلوچاگر نام 
و این البد اشاره بھ تاج خروسی گریفون بالدار ایشان داشتھ است کھ  ُکنج/کونجو  فش/پساز مرکب . خروس گرفت

 .ان مرعی گردیده استبعداَ شکل آن در شکل دستار تاج خروسی بلوچ
 

 تألیف سرپرسی سایکس، ترجمھ داعی گیالنی 1تاریخ ایران، جلد  65از صفحھ » 1«عیالم و افسانھ ممنن 
 

ایالم عالوه بر جلگھ رسوبى حاصلخیز، نواحى كوھستانى نیز دارد كھ در شمال و مشرق واقع است و در آنجاھا ظاھرا 
قوم مختلف در ایالم سكنى داشتھ اند یكى سیاھان در جلگھ و دیگرى سفیدان در  نژاد سیاه نبوده است، بنابراین الاقل دو

ھم اجماال این مسئلھ را دانستھ بودند چنانكھ در افسانھ ھاى خود نقل كرده » 3«و بنظر میآید كھ یونانیھا » 2«كوھستان 
» 6«یك مرد سیاه موسوم بھ تیتونوز  نام و» 5«آمد فرزند یكنفر زن كوھستانى كیسیا » 4«اند كھ ممنن كھ بكمك ترووا 

بكمك پیریام كھ عم او بود برده بدست اشیل كشتھ شد، ھمر شاعر نیز اشارت  اتیوپىبود و لشكرى از اھل شوش و 
وقتیكھ اولیس از » 7«مختصر بھ ممنن دارد و ظاھر است كھ او را شخص مھمى میداند زیرا كھ در كتاب ادیس سى 

دلیرى عالى نسبتر بھ ترووا نیامده و اگر نسبى عالیتر ازو بخواھى جز نسب تو «میكند میگوید پسر ممنن با ممنن گفتگو 
است و از نكات قابل توجھ این است كھ در این افسانھ ھا » 8«و در جاى دیگر در وصف او میگوید تیره رنگ » نیست

انھ ھاى مزبور اساس تاریخى ندارد از نظر كھ نویسندگان یونانى ضبط كرده اند اسمى از بابل و نینوا نیست و اگر افس
 اتیوپىیونانیان وقتیكھ اقوام سیاھى در ایالم دیدند طبیعة آنھا را با . معرفة االمم و ذكر قبائل و نژادھا بى اعتبار نیست

ھائی كھ بوسیلھ مصریان شناختھ بودند در یك ردیف قرار دادند و ھمین سبب گردید كھ تیتونوز مذكور را بایران 
 .منسوب دارند

 
در آنجائیكھ شوش شھر ممنن نامیده . 5، 54و نیز بھ ھردوت، . 15، 3، 2رجوع شود بھ استرابو، . 3شماره : توضیحات
 .»مؤلف«. ھسیود او را پادشاه سیاھان خوانده است. شده است

 .کیسیا بھ سومری بھ معنی پایینی نامی بر عیالم جنوبی بوده است. 5شماره  

 رعنای ایرانی ۀواژ ۀریش
 

ممکن است رعنای ایرانی بھ غیر از رعنای عربی بھ معنی احمق بوده و بھ معنی زیبا از َرئھ اوستایی بھ معنی با شکوه 
 .و درخشان گرفتھ شده و معرب گردیده باشد

Mohammad Hossein Rizvandy 
 .شاید بھ معنای رنگین بوده باشد. رئیین: ایالم بھ زیبا می گیم در

Javad Mofrad 
بھ رئھ اوستایی بھ معنی باشکوه و درخشان اضافھ شده و این واژۀ ایالمی و ) نا" (نھ"شاید یک پسوند کھن فارسی

 .رعنای فارسی از آن عاید شده است

 و آشوربانیپال سوم) یکاوسک(با خشثریتی و سارداناپال ) آرباک(مطابقت وارباک 

بھ احتمال زیاد سارداناپال ھمان آشوربانیپال است کھ نامش در کتب تاریخ یونانی بھ صورت سارداناپال ذکر شده 
ھم آمده کھ مادھا در عھد آشوربانیپال مستقل شده بودند و ) ازجملھ تاریخ ماد دیاکونوف(در کتب تاریخ چون  ،است

اما اینکھ گفتھ میشود سارداناپال خودش را در مقابل مادھا بھ . د و آشور فراتر نمی رفتحمالت او از مرزھای بین ما
خود را بھ  ھوخشتره/کیاکسارآخرین پادشاه آشور است کھ در مقابل  ساراکاین قسمت روایت مربوط بھ . آتش افکند
کی /ملقب بھ کی اوس( خشثریتیشکست دھنده سارداناپال، ) آرباکپادشاه حوض یا چشمھ، =( وارباکاز . آتش افکند

بھ ) شھر محل چشمھ، کاشان( کارکاشیش در اه ماد منظور است کھ بعد از قیامسومین پادش) پادشاه چشمھ= کاوس
عقب نشست و لشکریان آشوری مھاجم بدین شھر کھ تحت رھبری شانابوشو سردار آشوربانیپال  آمل مازندرانشھر 

در واقع حماسھ ھفتخوان رستم و کیکاوس در مازندران مربوط بھ . مستقل شد سوم بودند شکست داد و ماد بعد از آن
 .ھمین واقعھ است کھ منجر بھ تشکیل نخستین دولت بزرگ و مستقل در فالت ایران شد
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روایت مورخان ھ پادشاه افسانھ ای کھ ب) ۞ ِاخ( .سارداناپال: در لغت نامھ دھخدا در مورد سارداناپال می خوانیم 
مطابق : در ایران باستان آمده. کرده و آخرین اخالف سمیرامیس استدر آشور سلطنت . م.ق 817تا  836ز یونانی ا

، آرباکس رئیس پاسداران مادی بر سارداناپال از کتاب گمشدهٴ کتزیاس نقل کردهآنچھ دیودور سیسیلی مورخ یونانی 
ھ ولی ب. و افراد خاندانش را بھ آتش سوخت خود شورید و در جنگھای متوالی او را شکست داد و سرانجام سارداناپال

را شھرآن خیالن ۞ : آریان گوید). 215تا  208ص  1ایران باستان ج . (الئلی این روایت عاری از صحت استد
در اینجا مقبرهٴ . بزرگ بوده است ، و دیوار و پی ھا می نماید کھ این شھر استوار وسارداناپال پادشاه آسور ساختھ

در اینجا کتیبھ ای . ھنوز نمایان است و مجسمھٴ مردی روی بنا دیده میشود کھ دو دست خود را بھم میزند سارداناپال
سارداناپال پسر آناسین دراکس ۞ شھر آن خبالن و : ویند شعر است و مفاد آن چنین استزبان آسوری کھ گھ است ب

. باقی ھمھ خودنمائی است و بس ناپایدار. یش کنیدای رھگذرھا بخورید، بیاشامید، و ع. تارس را در یک روز بنا نھاد
 ).1291ص  2ایران باستان ج (

 معنی محتمل نامھای اسکیتی دو قوم تیساگت و اییریک

 یاسنظر بھ اینکھ این دو قوم در نواحی شمالی تر از محدوده قفقاز شمالی می زیستھ اند و در قرون بعد تحت اسامی 
بھ سوی مجارستان رفتھ اند، لذا مقابلھ دو بھ دو معانی این اسامی قابل ) ده ستایشپرن( پچنگو ) تیرانداز، شکارچی(

کتاب پچنگھا، کومانھا، یاسھا در باره نام و نشان پچنگ از پالوتسی ھوارت، ترجمھ رقیھ  ۹در صفحھ . توجھ میگردد
 :می خوانیم ،بھزادی

داستان چنین . تاریخ نویسان ھنگریایی در آمدخاطرۀ تلخ حملھ پچنگھا بھ صورت عنصر اسطوره ای در صفحات " 
است کھ مجارھا در طی مھاجرت خود بھ ناحیھ ای رسیدند کھ عقابھای بسیاری در آن بود، آنھا نتوانستند آنجا بمانند 

این . بھ مانند حشرات پردار، بھ پایین ھجوم می آوردند و رمھ ھا و اسبان آنھا را می بلعیدند عقابان از درختھاچون 
 -بشنیوکداده بودند یعنی  پچنگھانمایش تمثیلی از شکست، یک بار مفھوم مستقیمی داشت زیرا نامی کھ مجارھا بھ 

 ."بود» پرندۀ پرستش«ھماھنگی داشت با بِشھ کھ در واقع واژه ای قرضی و دارای اصل ترکی بھ معنای 

ز درخت باال می روند و پای درخت یک اسب این مردم شکارچی ا: "می نویسد اییرکدر مقابل ھرودوت در باره مردم 
شکارچیان روی درخت وقتی یک شکار کشف میکنند یک . کھ بر زمین خوابانده اند قرار میدھند تا کوچک دیده شوند

ھرودوت تیساگتھای ." تیر بھ سوی آن می اندازند و روی اسب می جھند و با یک سگ تعقیب شکار را تعقیب می کنند
 .یز شکارچی معرفی می نمایدھمسایھ ایشان را ن

در زبانھای ) آلھ، عقاب( اِرھای شکارچی کمین کننده بر روی درختان را می توان با  اییرکبر این پایھ نام 
عقاب سمبل و توتم مرسوم بین  دانیم می. ھندواروپایی سنجید و آن را در مجموع بھ معنی پرستنده توتم عقاب گرفت

براندازندگان "بھ زبانھای ھندوایرانی بھ معنی  ت-ساگِ-تَسا ھم بھ صورت ر تیساگتنام  .بوده است ترکان
         .منظور نمود) شکارچیان( "بزکوھی/شکار
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 تصویر باستانی سمبلیک نبرد اژی دھاک با ایزد آذر
 

Yadollah Rezvani  

 آیا میدانید چھ افسانھ یا اسطوره ای را بیان میکند؟. ه ای از روزگار ساسانی استاین تصویر نگار

 

 
 

Yadollah Rezvani 

ین اشما چطور؟ . بز یا قوچ، در فرھنگ ایران پیش از اسالم میشناسم تنھا ھمین یک نگاره را از درخت و مار و
 آیا میدانید چھ افسانھ یا اسطوره ای را بیان میکند؟. تصویر نگاره ای از روزگار ساسانی است

Javad Mofrad 

طوره فرار اردشیر بابکان و گلنار و خوان دوم ھفتخوان رستم سمبل فر ایزدی است بر عکس، آن مار قوچ در اس
 .ھمواره سمبل نیروی اھریمنی است

Yadollah Rezvani 

 .جناب مفرد گرامی. ی میشودبھ نظر شما این تصویر مربوط بھ چھ داستان. سپاس فراوان

Javad Mofrad 

آذر فرستاده سپنت مئینو باشد کھ در یشت /احتمال دارد مار سمبل اژی دھاک فرستاده اھریمن و دو قوچ سمبل آگنی
ھند، آگنی کھ اصل ایرانی دارد، ھمچون ھمزاد بھ ھم چسبیده با  در اساطیر. نوزدھم از نبرد آنھا با ھمدیگر یاد شده است

 .استنشان داده شده سمبل قوچ 
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 نامھای قدیمی رودھای کارون و کرخھ و دز

Farshid Farhaadi 

 :دوستان و استادان گرامی، یک پرسش 

 ؟ پس کرخھ چھ نام داشتھ است؟" اوالی " ون در زمان عیالمیان چھ نامیده میشد رودخانھ کار

Javad Mofrad 

ا نامی است کھ  یونانیھ) باالیی(ظاھراَ اوالی . آمده است Uknuدرکتاب بین النھرین باستان ژرژرو نام باستانی کارون 
تصور من این است کھ نام ایرانی کارون رود کاریزھا بوده . برای این رود یا رود کرخھ در عھد ھخامنشی آورده اند

چون جاودانی کنار رود کاریزھا فرتاخشت خومبیگان است کھ میتوان نام او . استاست کھ در کتابھای پھلوی یاد شده 
 .عیالمی تصور کردرا بھ معنی فرتاخشت از خاندان خومبابای اساطیری 

Farshid Farhaadi 

 .....ممنونم جناب مفرد کتیبھ ھای اشوری کارون را اوالی ننامیده اند؟ وشاید کرخھ را

Reza Rd 

پس = نئارخوس بھ نام پازی تیگریز یا پزی تیگر / و نئارکوس Ulai/ Ulayرسی سایکس نام قدیم کارون را اوالی سرپ
 Eulaeus یا Oulaiدکتر بھمنش آن را با نام اوالیی . و اعراب بھ آن دجیل نامیده اند) دجلھ کوچک( Pasritigreتیگر 

بھ کارون منتسب کرده  Pasritigreپس تیگر / نام ھای پزی تیگرو پی یر بریان با ] تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، ص [
. پی یر بریان در ادامھ می افزاید کھ نیارخوس یا نئارخوس سردار اسکندر مقدونی از طریق این رود بھ اھواز رسید. اند
 ] 800، ص 1تاریخ امپراتوری ھخامنشی، ج [ 

 ]65تاریخ سیاسی ایالم باستان، ص . [ ذکرشده است] ؟پُر، لبریز[در یکی از منابع، نام قدیم کارون، پیرین 

Farshid Farhaadi 

پیرین ھم احتماال نام . اوالی کرخھ یا کارون بوده,تیگر بھ معنی تند وتیز نام دجلھ بود. ممنونم جناب دستیاران گرامی
نامھای منابع اشوری یابابلی برای , است اما اغلب این نامھا از دوران ھخامنشی و یا اوایل مقدونی ھستندکارون بوده 

انھا چیست؟ خود عیالمیان کھ منابع محدودی دارند شوربختانھ و روی ھمین نامھای متعدد مکانھایی کھ در کتیبھ ھای 
ه ایذه کوھستان مالمیر را پاسی مینامد و برای شھر ایذه دو مثال شاه ھانی شا.نشده,عیالمی ذکر شده کار و تحقیق زیادی

 ......نام ذکر میکند

Javad Mofrad 

نابع عیالمی نمی دانم نام اوکنو را منابع بین النھرینی یا خود م. ظاھراَ کتیبھ ھای بین النھرینی اسمی از اوالی نبرده اند
و بھ معنی آب محل کنده شده بھ -َکن-بھ ھر حال بھ نظر میرسد ھمین نام باشد کھ در پارسی بھ صورت او. ذکر کرده اند

نام اوکنو بھ اکدی معنی ماده آبی . رود کاریزھا و چاھو و در عربی بھ حفر ترجمھ شده و نامھایی برای این رود شده اند
نام اوالی در معنی باالیی  .بھ رنگ آبی رود شاھو یکی از شاخھ ھای کارون بوده باشد رنگ میدھد کھ می تواند اشاره

والترھینتس حدس میزند اوالی اسم عیالمی رود کارون بوده . و شمالی بھ ھمان معنی عیالم در زبان سومری است
 .اوالی را نام کرخھ آورده است 484ژرژ رو در روی نقشھ صفحھ . باشد
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Farshid Farhaadi 

و عجیب ھمین ھست، عیالمیان مالک رودھای بزرگ ایران کھ ھر سھ در منطقھ خوزستان جریان داشتھ و دارند و از 
ی کرخھ، دز و کارون، ھمان مبدا خود عیالمیان ھم، یعنی کوھھای زاگرس، نشأت میگیرند، بودند اما ما اسامی باستان

 ...آنچنان کھ قدیمی ترین ایرانیان، یعنی عیالمیان و کاسیان، می نامیدند را نمی دانیم

Javad Mofrad 

دز را ھمان کوپرات  را ھمچنانکھ ژرژ رو میپندارد ھمان کرخھ آورده و رود) اولو(کسروی در کاروند اوالی 
 .ھمان کارون میگردد) دجلھ کوچک(نویسندگان یونانی نوشتھ است؛ بنابراین اوکنو یا پازی تیگر 

Farshid Farhaadi 

تند اغلب اما مھمتر اینست در زمان عیالمیان نمی منابع یونانی قابل اطمینان نیس! یونانی . جناب مفرد مسئلھ ھمین است
توان بھ اسامی یونانی استناد کرد ،حضور یونانیان در این منطقھ با ارفاق بھ دوران ھخامنشیان برمیگردد و در عھد 

 .عیالمیان نبوده اند

Javad Mofrad 

 .قدیمی تر از عھد ھخامنشی بھ نظر میرسند) در مقایسھ با نام ایوفرات(این است اوکنو و اوالی و کوپرات تصور من 
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 تندیس الھھ شیمیالیا
 

 
Yadollah Rezvani 

 

 
 

در حالیکھ ھمیشھ در دو سوی او نگارگری میشده؟ این  ،بھ نظر شما چرا بز کوھی باالی سر این خدابانو جای دارد
در لرستان ساختھ شده کھ برخی آنرا آناھیتا دانستھ ...بعدھا شبیھ آن. است یس در عیالم ھزاره دوم پیش از میالد بودهتند

دو پرنده روی شانھ ھای این ایزدبانو، یادآور پیکرک خدابانویی است کھ از ھزار سال . اند و من نگرش دیگری دارم
  .است بوده) دامغان(پیش از آن در تپھ حصار 

Javad Mofrad 

اولی و سومی . است" دو کبوتر"و " یک بزکوھی"، دارای سمبل "زایش و باروری"سھ مشخصھ بارز این تندیس 
الھھ، ویژگی این الھھ  ولی سمبل بزکوھی برای این. است) الھھ زیبایی(یا ایشتار ) بانوی اشراح دریا(نشانگر آستارتھ 

از این میان، شیمالیای . احتماالً نام آن درفھرست الھھ ھای کاسی و عیالمی آمده باشد. را بھ سمت خود فالت ایران میبرد
کھ حامی نامار و الھھ کوھھای روشن و ساکن ارتفاعات و گام زن بر قلل ) ایزد آتش(کاسیان ھمسر شوکامونی 
آذر اختصاص داشتھ /چھ بزکوھی در نزد آریائیان بھ ایزد آتش آگنی. جلب توجھ می نماید کوھستانھا بھ شمار میرفتھ،

 .است کھ نزد کاسیان این مقام را شوکامونی شوھر شیمالیا حائز بوده است

Yadollah Rezvani 

از . ھمانگونھ کھ میدانید در تپھ حصار ھم خدابانو با دو پرنده روی شانھ ھایش دیده شده. مفرد جواد سپاس فراوان 
طرفی پیش از آن خدابانو با بز در خاور و جنوب ایران فراوان بوده و البتھ پس از آن در لرستان ھم پدید آمده و خاال 

 .ضمناانگار این بز نر نیست. میبینیم کھ پیش ار آن در عیالم ھم بوده
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 )۱۰(مطالب کوتاه و متفرقھ 
 

 مطابقت سکائیان برگ ھئومھ و سکائیان تیزخود با دربیکان و پارتھا

و  سکائیان برگ ھئومھدر کتیبھ ھای داریوش در شمار رعایای ھخامنشیان از دو قبیلۀ بزرگ سکایی بھ نامھای 
پارتھا و ) پارسیان چادرنشین دروپیکی، دری( سکائیان دربیکینام برده شده است کھ بھ ترتیب بھ  ئیان تیزخودسکا

 :مطابق بھ نظر میرسند) پَرنی ھا(

در سانسکریت بھ معنی َدربھا بھ صورت  -کھ از سمت جنوب از مرز تا گرگان پخش بوده اند  -نام سکائیان دربیکی  
 .نیز مشھود است]) ھئومھ[پایندگان گیاه مقدس (دروپیکی این معنی در نام پارسی آنان یعنی نوعی گیاه مقدس است و 

با سکائیان تیزخود  -کھ بھ قول استرابون و ژوستن اصلیت سکایی داشتھ اند -) پَرنی ھا( پارتیاندر مورد مطابقت  
، )باالتر(، پَُر )فرا(اژه ھای اوستایی پََر کتیبھ ھای داریوش گفتنی است کھ واژۀ پارت و پرنی را می توان از ریشھ و

) در ابتدا، نوک(و پورتَس ) پیش، جلو(و کلمات سانسکریتی پوَرس ) جای بلند، ستیغ(پئورَوتا و ) جایگاه پیشین(پئورَو 
در حسن پیرنیا . گرفت و آن را بھ ھمان معنی دارندگان کالھخودھای بلند و نوک تیز این سکایی تباران بھ حساب آورد

چنانکھ از مسکوکات اشکانیان دیده میشود تاج پادشاھان اشکانی ابتدا : "می آورد 2657ایران باستان ، صفحھ  جلد سوم
) کناری(است کھ نام سرزمین باستانی پَرتََو درست در صورتی نظر این ". کاله مخروطی شکل کوتاه سکایی بوده است

چھ بھ قول دوستمان مھدی فاطمی در آن صورت نام سکائیان تیزخود و  با نام قوم پارت نداشتھ نباشد یارتباط مستقیم
 .پَرتَو َ ھمزمان جداگانھ در کتیبھ ھای داریوش ذکر شده اند

نام احتمالی کھن دربند قفقازتانائیس   

و برادر بزرگترش ) زریر( زریادرمیتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران کھ گفتارش در باب خارس 
 :در کتاب ضیافت سوفسطائیان آتنھ ئوس باقی مانده است، گوید پویشتاس

باالتر از دروازه  زریادرحکومت می کرد و برادر کوچکش ) ارتھھ، اورارتو-اَاُرَ (= کشور پایینو  ماددر ویشتاسپ "
 ."تانائیسکاسپی تا 

. بھ خراسان و گرگان بوده استبا سر دره خوار گرمسار مطابق می دانند کھ محل تالقی راھھای ماد  دروازه کاسپی
در شمال دریای سیاه نیست، بلکھ بھ قرینھ از نام دروازه کاسپی ) دون( تانائیسرود  تانائیسولی بی شک منظور از 

) باب االبواب(دربند بوده است و این نتیجھ گیری ما را بھ سمت دروازۀ ) آذربایجان(نام تنگھ ای در سمت ماد کوچک 
گرفت و این گویای ) گذرگاه تنگ(را بھ اوستایی و سانسکریت می توان بھ معنی محل تنگ  ئیس-ناتاچون نام . می برد

کھ نامھایی بر دربند بوده اند، بھ ) در ھیئت جورو( جوراو ) در ھیئت چیرَ ( چوراو  چوق .است دربندمعنی فارسی 
 .ھستند) محل تنگ(ن نظر ما از تنائیس ترتیب در فارسی و سانسکریت و آذری بھ معنی باریکھ آمده اند کھ ممد ھما

موژی بھ ھمراه نواحی  تَنیھفروردین یشت اوستا از سرزمینی بھ نام  125در تأیید این نظر گفتنی است، در فقره 
نام برده شده است کھ می توان ) جتیھ، سرزمین پرندۀ اساطیری با شکوه-رئو(= رئوژدیھو ) مود، محل خوشگذرانی(=

کاتوزیا، محل پرستندگان (=کادوسیا و ) محل شادی و خوشگذرانی( شابران/کامبیسنَ قفقاز و  دربندبا  آنھا را بھ ترتیب
بھ میان می آید کھ غالباَ سرزمینی در ) عقاب( سائینیدر فقره بعدی نام کشور  .مطابقت داد) پرندۀ درندۀاساطیری توژی

 اَرایاسا یعنی سرزمین ارمنستان است کھ نامش از ھ)/عقاب( ھایکقفقاز بھ شمار آمده است بھ تصور من آن ھمان 
 . مأخوذ است) آلھ، عقاب(=

 معنی پورتورا آسپیان

فرزند منسوب بھ ( سپیان -آ-پورتورابھ معنی سگ وحشی و پلنگ بوده است، می توان بھ عنوان  پارسدر اثبات اینکھ 
بھ  ایتون-فریخود نام . تکرار شده است) کوروش/ھخامنش( فریدوناستناد نمود کھ در شجره نامھ ) پلنگ/سگ وحشی

موسی خورنی مورخ ارمنی عھد ساسانی  .است) کوروش ھخامنشی( ھخامنشیو  ھخامنشمعنی دوست منش، مترادف 
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را در رابطھ با مخاصمش کوروش بھ صورت آژدھاک آورده است کھ صورتی ) ثروتمند، آستیاگ(=نام ایشتی ویگو 
مخاصم (با کوروش ) مخاصم اژی دھاک(حاکی از مطابقت خود فریدون  این موضوع. ازنام اژی دھاک است

 :ویژگی فریدون ھم ھمان ویژگی کوروش است. است) ثروتمند= اژدیاک/آژدھاک

 زمان و زمین پیش او بنده شد.... فریدون بیدار دل زنده شد

  بداد و ببخشش گرفت این جھان.... سرش برتر آمد ز شاھنشھان

ابتدایی ام از شباھت داستان کودکی فریدون و کوروش، تردیدی نداشتم کھ فریدون اساطیری ھمان حتی دوران تحصیالت 
 . کوروش تاریخی است

چھ اسطوره مربوط بھ . را سوای کناری می توان بھ معنی پلنگ ھم گرفت پارسدر توضیح مطلب گفتنی است، نام  
 سگ وحشیایرانیان باستان ببر و پلنگ را . وط میسازدسپاکو و جنس پوست پلنگی درفش کاویانی آن را با پلنگ مرب

 –) ببر( تیگران، )سگ وحشی( سپھ-ویشتَ این موضوع را از تطابق نامھای . می نامیده اند) سپاکو سپھ،-تورَ (
) ببران(توسط سگان وحشی  ثریتھو دریده شدن  -فرمانروای ارمنستان و نواحیی از ماد در عھد آغاز حکومت کوروش 

، پلنگدر زبان سکایی کھ بھ ترکان رسیده بھ معنی  پارس  .میشود، متوجھ شد) مازندران(ریای فراخکرت درسمت د
 .ساختھ بودند پوست پلنگخود را از  درفش کاویانیاز این روی است کھ پارسیان . بوده است توتم پارسھا

فعل پارس برای سگان . پَِرثھ اوستایی است/ھپارس بھ معنی پلنگ در واقع بھ معنی ستیزنده و پرخاش کننده از ریشھ پَِرت
ولی این فعل ربط مستقیمی با پارس بھ عنوان اسم پلنگ و نام قوم پارس  ،ھم بھ معنی ستیزه کردن و پرخاش کردن است

  .ندارد

 :ارمحمدمھدی جوکاز  ند شباھت بین کوروش و فریدونچ

 .ستیاگ ازدواج کردآفریدون با دو دختر ضحاک ازدواج کرد کوروش با دختر  -1

ستیاگ بدستور کوروش دستگیر شد و بگزارش کتزیاس آل و زنجیر کرد بگزارش غفریدون ضحاک را در دماوند در -2
 . توسط عوامل خودسر کوروش کشتھ شد و بگزارش ھرودوت تا پایان عمر در دربار بود

 .ستیاگآن منقرض کننده حکومت ضحاک است و کوروش منقرض کننده حکومت فریدو -3

نچنانکھ ھرودوت درباره آستیاگ نیز بھ نقل از تواریخ فردی ستمگر بود آضحاک طبق اساطیر پادشاھی ستمگر بود  -4
 -الیس ھرود  سیای علیا تاآسال فرمانروایی در  128سوی مادھا پس از  زان ایعلت اصلی پذیرش یوغ پارس«وی گوید 

  .130بند  1 کتاب. ک.ن» !ستیاگ بودآخشونت و سنگدلی و ستمگری  -جز در زمان سکاھا

از مأموران ضحاک، شبیھ نجات دادن کوروش کودک از امر قتل وی ) سیاھگوش(فرار فریدون و مادرش فرانک  -5
 )افزودۀ منبند ( .است) سگ وحشی/سگ(توسط آستیاگ و سپردن وی بھ دایھ ای بھ نام سپاکو 

 اتیمولوژی خربزه

: ترکیب آن بھ نظر من از این قرار است. بھ گفتھ مھدی فاطمی خربزه از تحول خربیزگ در پارسی میانھ پدید آمده است
" اَن"حروف . مطابق دانست) اندازه، بزرگی، درازی(و بیزگ کھ آن را میتوان با بانزنگھ اوستایی ) بزرگ، خارا(خر 

پیز زبان -واژه معادل، قار .جایگزین شوند" اَ "و " ای"ه و می توانستند با گذشت زمان با حرف بانزنگھ خیشومی بود
است کھ در مورد ھندوانھ بھ کار میرود و می توان آن را در ) البد برگرفتھ از ایرانیان سمت سغد و خوارزم(ترکی 

معھذا ریشھ . معنی کرد) پیز/پیس-خر(=فارسی و سانسکریت بھ معنی دراز شونده و گسترش یابنده سترگ 
میوه راه (ھندواروپایی مشترک قارپوز را بھ معنی دارای بریدگی ھا و خطوط متعدد آورده اند کھ این معنی ھندوانھ 

 .بوَج در سانسکریت یعنی بریده شده بھ تقسیمھا و سطوح/بوس-کھَرَ : اشدب ھم می) راه
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ایژگ در فارسی /ایزگ. معنی دارای ویژگی بزرگ را خواھد دادایزگ ھم بگیریم باز بھ ھمان -بی-اگر خربزه را خر 
ایزگ -َکرپ/ایزگ-ولی اگر ترکیب اصلی خربیزگ را ِکھرپ. میانھ ھم عالمت اختصاص و ھم عالمت تصغیر است

 .بگیریم در این صورت آن بھ معنی پیکره یا پیکره کوچک خواھد بود

 اتیمولوژی انگل

پسوند اَل عالمت . سانسکریت بھ معنی ضمیمھ و عضو و عضو اضافی بوده باشد بھ نظر میرسد انگل از ریشھ اَنگَ
 .نسبت است

 ریشۀ سانسکریتی و بلوچی واژۀ فارسی سامان بھ معنی مرز
 

 New Iranian Dialects،گویش ھای ایرانی نو  یوسوه موفو
 دوستان عزیز واژه ى سمرھیت یعنى چیست؟

Javad Mofrad, सीमार�हत sImArahita adj. without boundaries  
Ahmed Yaqoub Houti, Dar Balócí: símá 

 مرز و سرحد=  sím+sarسیمسر 
Javad Mofrad, सीमन ्sIman f. frontier 

 .ن سانسکریت و سیم بلوچی استمعلوم میشود کلمھ سامان فارسی بھ معنی مرز و سرحد از ریشۀ ھمین سیمَ 

 .عدد سد از آن عاید میگردد بگیریم معنی سھ ایرانیھیت را اگر  -سمر

 معنی منجیل

 .معنی منجیل محل منسوب بھ ِمھ یا محل ِمھ آلود خواھد بود ،با توجھ بھ ِمنج زبان لُری بھ معنی ِمھ

ساف و نائلھ با مجنون و لیلیمشابھت نامھای اَ   

پاک و (اشقانھ دینی کھن ایشتار بوده و با الھام از اسطوره عبھ معنی یار مھربان  صفیاَ ، سافاَ بھ نظر میرسد اصل نام 
بھ معنی مجنون و )  اَسفھ≈( لسفیھاَ با توجھ بھ اینکھ بوده است، ولی بھ ھر حال پدید آمده ) فرزند اصلی(و تموز ) باکره

با کمی تغییر تلفظ، نظیر آن چھ در تبدیل نام شھر نیالن بھ لیالن اتفاق افتاده، ) بخشنده و نیک( نائلھدیوانھ است و نام 
قابل تبدیل بھ لیلی است؛ لذا می توان تصور کرد کھ داستان عاشقانھ معروف ھمین دو بت قریش است کھ در عھد 

 :اسالمی بھ صورت داستان لیلی و مجنون در آمده است

ھای  بر اساس داستان. نام دو بت مشھور اعراب جاھلی بود» اساف و نائلھ« :در دایرة المعارف بزرگ اسالمی میخوانیم
آن دو در . عرب، اساف، پسر یعلی از قبیلھ ُجرھم در یمن، بھ یکی از دختران بھ نام نائلھ، دختر زید، عشق ورزید کھن

پس خداوند ھر دو را مسخ کرد و بھ . موسم حج عازم مکھ شدند و چون درون کعبھ خلوتی یافتند، دامن بھ گناه آلودند
بیرون کشیدند و در پیشگاه کعبھ نھادند تا مایھ عبرت دیگران  صبحگاھان مردم آن دو را از کعبھ. سنگ تبدیل نمود

چون مدتی گذشت و پرستش بتان رواج یافت، این دو نیز مورد پرستش قرار گرفتند و در شمار بت ھای خزاعھ . باشند
. زمزم بردند در آغاز، اساف در کنار کعبھ و نائلھ در کنار چاه زمزم بود، سپس قریش ھر دو را کنار. و قریش در آمدند

کردند و نزد آن دو  آراستند، گوسفندان و شتران بسیار برایشان قربانی می از آن پس آن دو را با جامھ ھای زیبایی می
برخی گفتھ اند کھ مردم پس از  .رساندند کردند و با نائلھ بھ پایان می آنان طواف را با اساف آغاز می. خوردند سوگند می

بھ بیرون کشیدند، اساف را در صفا و نائلھ را در مروه نھادند؛ تا اینکھ قصی بن کالب آن دو آنکھ این دو بت را از کع
بنا بر روایتی، عمرو بن لحی پس از آن کھ بت ھبل را از شام بھ مکھ آورد و  .را بھ مقابل کعبھ نزدیک زمزم منتقل کرد

نائلھ نیز فراخواند، و پس از ھبل این دو بت پرستی را در سرزمین حجاز رواج داد، مردم را بھ پرستش اساف و  بت
ھا را نیز عمرو بن لحی با خود از  اند کھ این بت ھایی بودند کھ مورد پرستش قرار گرفتند؛ برخی نیز گفتھ نخستین بت

ش ھجری پرست 8اساف و نائلھ تا سال . شام بھ مکھ آورده، و داستان مسخ آن را بھ تقلید از افسانھ ھای کھن ساختھ است
   . ھا شکست شدند، تا در ھنگام فتح مکھ ، پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و آلھ و سلم آن دو را با دیگر بت
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 معنی نام ھومبابا

بنابراین ھومبابا بھ . بھ معنی مسئولیت داشتن است" با"در فرھنگ لغات سومری بھ معنی رستنی ھا و " ھومبا"جزء 
ایزد قبیلھ ای و نباتی کاّشو تیب این ایزد نگھبان جنگل درختان سدر، یادآور بدین تر. معنی مسئول رستنیھا بوده است

 .است کھ تصور میشده است دو مار برشانھ ھای وی رستھ است زیدا گیشنین کاسیان و ایزد نباتی بین النھرینی 

و، ھمسر کاّشو معادل بوده کھ دربابل با کاشیت) الھۀ تاک( گشتی نانّا، )فرمانروای درخت خوب(ھمسر نین گیش زیدا 
 لُراننام کنونی . ر سانسکریت بھ معنی درخت و گیاه استنیز بھ صورت کاشتھو د کاّشونام خود  .گرفتھ میشده است

فارسی و یا  بوتھرا میشود با  بودیننام قدیمی دیگر ایشان یعنی . بھ معنی درختان جنگلی استھم ) اعقاب کاسیان(
. بوده است کاشیتو، )کاّشوھا، اسالف لُران(نام الھۀ رستنیھای کاسیان  .فھ مقابلھ نموددر سانسکریت بھ معنی شکوبودھا 

سوای نام در سمت آذربایجان و کردستان ھم  کوتینام قوم کھن . کشیتیجا و کاشتھھ در سانسکریت بھ معنی درخت ھستند
این موضوع میتواند . گیاه گرفترا ھم میشود از واژۀ  گیالنو  گیلاسم . در سانسکریت بھ معنی درخت استسگ 

نام باستانی دریای . نشانگر قرابت قومی و فرھنگی کاسیان و کوتیان و نیز تقدیس درخت مقدس در نزد ایشان بوده باشد
اگرنام کادوسی را مرکب از  .بوده است) گیاه عمر جاودانی، نیلوفر آبی؟( گل تی تیمازندران در زبان سومری دریای 

 دروغپرستان ورنھبگیریم معلوم میشود چرا مردم گیالن را ) خواھش کننده و پرستنده(اوسی و ) درخت( کوتو/کوتی
  .بوده استگیالن یعنی درخت پرستان ورنھ  گ پرستان-دارونامیده اند کھ در واقع 

کھ تاج شاخدار  ھینز، خدا و الھھ کورانگون را :مطابقت می نمایدھومبان ظاھر نام ھومبابا با نام ایزد بزرگ عیالمیان 
جالب است کھ دکتر یوسف مجید زاده در . بر سر دارند و با مار و آب مربوط شده اند، ھومبان و ھمسر او پارتی میداند

آورده و ایزد گلدان پُر آب بھ دست کورانگون را ھمان  ُگلنام ھومبان را بھ معنی  96تاریخ و تمدن عیالم صفحھ 
معلوم میشود مخاصمین بین النھرینی  .ھ الھھ کنار وی پی نی کیر یا کیریرشا استمی داند ولی تصور میکند ک ھومبان

. را ساختھ و تحقیرش نموده اند ھومباباعیالمی ھا از خدای گل و گیاه عیالمیھا یعنی ھومبان، غول ترسناک و زشت 
نھا بھ سادگی می توان این را ساختھ و تحقیرش نموده اند، ولی از خالل مشترکات آ ھومبابازشت نگھبان جنگل سدر 

در جنوب ایران با ) رھبر ملکوتی سرسبزی و دریا( خضربھ نظر میرسد اسطورۀ . ھمانی اصل آنھا را معلوم می نماید
 .پرستش این ایزد عیالمی مربوط بوده باشد

 الھۀ اژی دھاک مانند عیالمی
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.می یکجا گرد آمده اندگاو برمایون و اژی دھاک اسطوره فریدون در وجود این الھھ عیال  

)تصاویر از یدهللا رضوانی(  

 

 

 
 نقش برجستۀ عیالمی کورانگون

در ھیئت ھومبابا دارای دمی بھ شکل مار (در دست ھر یک الھھ و ایزد ماری است و ایزد بر ماری چنبر زده نشستھ  
 .و در دست دیگرش گلدان آبی است )است
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  ھوم سفید باھومبان /ھومباباارتباط نام 
Yadollah Rezvani. 
 

 
 

شاید نگھبانان درخت ورجاوند در فرھنگ مردم .!!! کاسھ پنجھزار سالھ شھر سوختھ با ماھی ھای دور گیاه: تصویر
د ھزار سالھ مردم ، در فرھنگ چن)مقدس(چند ماه شد کھ مشغول نوشتن برداشتھایم از درخت ورجاوند . سرزمین ما

آیا این نکتھ کھ نوشتھ ام درست است؟ شگفت آنکھ در فرھنگ ما، واژگون بر ھمسایگانمان در . سرزمینم ھستم
. ، کھ انوشھ آن نوش داروِی بی مرگی و جاودانگی است، ھیچ نگھبانی ندارد"ھوم سپید"میانرودان، سروِر گیاھان، 

ھستند، کھ برای گشترش و پایندگی گیاھان و مبارزه با اندوه و " تخمھدرخت ھمھ "ولی دو ماھی، نگھبان ریشھ ھای 
خدایان میانرودان درخت زندگی را با گماشتن نگھبابان، دور از دسترس مردمان نگھ میداشتند . بیماری، آفریده شده اند

لھ ما، برای استوار بھ دید من، پاسداری از گیاه ورجاوند، در فرھنگ چند ھزار سا. ولی در فرھنگ ما چنین نبوده
 .نگھداشتن ھستی و گسترش آن بوده نھ دور داشتن مردمان از جاودانگی و بی مرگی

یوسف مجید زاده در . احتمال دارد ھوم سپید از فرھنگ عیالمی وارد فرھنگ ایرانی شده باشد :نظر من در این باب
در نقش کورانگون . ومبان خدایی گیاھی بوده استیعنی ھ. تاریخ و تمدن عیالم نام ھومبان را بھ معنی ُگل گرفتھ است

نام ھومبان در زبان . ھم کھ تصور میرود نقش او بوده باشد کھ در دستش گلدانی است کھ از دو سو با آب در پیوند است
 ھومبا را در فرھنگ لغات سومری بھ معانی گیاه و باتالق گرفتھ اند و. ھای ایرانی می توانست نگھبان ھوم معنی دھد

در روایات قرآنی در سواحل خلیج فارس از خضر . است] در بیشھ درختان سدر[ھومبابا بھ معنی مسئول گیاھان 
در رابطھ با زنده کردن ) ادریس؟/برگرفتھ از آب، البد در اینجا منظور آتراھاسیس(و موسی ) پیامبر سبزی و دریا(

برخی از . اطیر قدیم بین النھرین نیز ساکن دریاستاس) مرد بسیار خردمند(ماھی مرده صحبت میشود و آتراھاسیس 
نیمھ انسان ھم پوششی از یک ماھی بزرگ داشتھ /اوآنس نیمھ ماھی/کاھنان بین النھرینی پرستنده خدای آبھا و خرد ائا

ای نیز در رابطھ با ماھی بسیار بزرگی است کھ ھمانا خود خد) انسان نخستین و خردمند عھد توفان ھندوان(مانو . اند
اگر بھ اساطیر اعتماد  .دانا برھما است کھ در روز توفان کشتی را نجات داده و آنرا بھ درخت گشنی در قلھ ھیمالیا بست

واژۀ . ھومبان از آنھا صیانت میکرده است/ کنیم درخت سدر سفید در سمت کوھستانھای کھگیلویھ بوده کھ ھومبابا
می . در زبانھای ایرانی معنی ھوم درخشان و سفید را می داده استبا -بھ صورت ھوم) گیاه، باتالق(سومری ھومبا 

نیز درک میشده است و برادر وی یعنی ایزد ) نگھبان ھوم سفید(توان تصور کرد نام ھومبابا در نزد ایرانیھا ھومبابان 
برادر دیگرش . ستانکی در شکل نیمھ ماھی محافظ و راھنمای وی بھ شمار می رفتھ ا/بابلی و عیالمی خرد و دریا ائا

 .پازوزو بھ صورت دیو تجسم گردیده است

بیان ) مکران، بلوچستان(مکا / احتمال دارد تصاویر کاسھ می خواھند ارتباط نام ماھی را با نام سرزمین باستانی ماگان 
. آورده اند) وارماھیخ(کنند چھ مّچھا در سانسکریت بھ معنی ماھی است و یونانیھا نام ساحل نشینان مکران را ایختوفاق 

َمَکر /نظر بھ نام بُزمچھ و مچیر. بوده باشد) ساحل مک(شاید سھ ماھی اشاره بھ سھ قوم و قبیلھ مختلف باستانی مکران 
  .زمانی بھ گروه سوسمار و تمساح ھم اطالق میشده است) مک(مچ ) تمساح بھ ھندی(
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سرزمین سرسبزاق بھ معنی ِعر   
 
Mehrdad Malekzadeh 

 
نباشد، و ) کشور ھمسایۀ کنونی مان/ ِعراق عرب (ھمان ِعراق ) َعراق عجمی/َعراق عجم(واژۀ َعراق -اگر نام

ر شھری کمااینکھ چنین کردیم و اَراک را ھمچون نام ب[فارسی بھ مانند اَراک باشد -برخاستۀ از شکل نخستینۀ ایرانی
بسیار گنگ یادم می یادم کھ شاید (چھ ریشھ شناسی را پیشنھاد می کنید؟ " اراک"، برای این ]نھادیم) سلطان آباد(نوبنیاد 

  !)در این باره در ھمین صفحھ پیشترھا گفتگویی شده باشد؛ ندانم
 

Hamid Reza 
محمد . صورت اراک مانند ایالم بھ جای عیالم تنھا سره نویسی و ایرانی سازی است. بھ گمانم ریشھ سامی دارد

 !مالیری چھ ریشھ ای برای آن پیشنھاد می کند؟ امیدوارم کھ مانند تحلیل ایشان از واژۀ ادب نباشد
 

Erridu Pizir 
...بھ ھرتسفلد ارجاع داده و واژه ی ایراگ بھ معنی سرزمین پست  

 
Erridu Pizir 

مانان از من ھم بھ گمانم ریشھ سامی دارد ولی ھر ریشھ ای داشتھ طبق نوشتھ ھای دوره اسالمی نخستین ، تلقی مسل
آن نھ بھ صورت جغرافیایی عراق امروزی بلکھ بھ عنوان معادل سرزمین ایرانشھر بوده و دلیل آن ھم مرکزیت 

اما عراق امروزی در واقع نام کاملش سواد . جغرافیایی ایران در جغرافیای ساسانی بھ عنوان دل و ناف زمین بوده 
من با این . دل دل ایرانشھر یا بھ قول مسعودی لب العراق العراق بوده یعنی سرسبزترین جای ایرانشھر کھ معا

طبق اوستا کناره ی سرزمین اساطیری وه دائیتی دارای بھترین ھای ھمھ چیزند جایی کھ . تعبیر کامال موافقم
جغرافیای ایران ساسانی بر اساس ھمین تفکر شکل گرفتھ لب جھان ایرانشھر است و .....مردمانشان ازائیریھ ھایند

جالبھ کھ از دوره خسرو اول بھ بعد ساسانی ھا ....ایرانشھر پایتخت آن است کھ ھمان عراق امروزین باشد لب
ازعراق بیشترین خراج کشور رو دریافت می کردند و گفتھ شده کھ آغاز مساحی زمین ھا برای اصالحات مالیاتی 

ھم مرکز عالم عراقھ و تقسیمات مغرب و  از ھمین عراق و در زمان قباد انجام شده تو آثار جغرافیایی اسالمی
 .مشرق بر اساس مرکزیت عراقھ و جغرافی دانان اسالمی ھم دلیل این کارشونو پیروی از سنت ایرانیان می دونند

Sajad Amiri 
ز بھ نظر من نی. حال بھ آن توجھی نشده است بتوان تا حدی بھ جواب رسیدشاید با استفاده و استناد بھ منبعی کھ تا بھ 

این . است)سرزمین پست " ( ēragایرگ "، صورتی معرب از واژه ایرانی واژه عراق بھ عنوان یک نام جای
واخر ، متعلق بھ اه از حفریات محوطھ باستانی نیپورفرضیھ با تکیھ بر متن آرامی بابلی یک کاسھ سفالین یافت شد

در این متن فھرستی از اسامی ).  IM 76107اینک در موزه بریتانیا با شماره ( دوره ساسانی بھ شدت تقویت میشود
جغرافیایی سرزمین فعلی عراق ارائھ شده است و ما در اینجا احتماال قدیمی ترین منبعی کھ نام عراق را بھ عنوان 

متن آرامی سطر ششم این . اصیلش یعنی ایراگ روبرو ھستیمنام جغرافیایی استفاده کرده است آن ھم بھ صورت 
 :کاسھ جادویی کھ در واقع یک طلسم است بھ قرار زیر است

 
 אׁשבעית עליכונ רוחי בבל וערב רוחי אירג ומיׁשונ רוחי פרת ודגלת נהרה תדיזעונ
 
ʼšbʻyt ʻlykwn rwḥy bbl wʻrb rwḥy ʼyrg wmyšwn rwḥy prt wdglt nhrh tdyzʻwn 
 

ن قسم میدھم بر شما، ارواح بابل و عرب ، ارواح ایرگ و میشان، ارواح رودھای فرات و دجلھ کھ خاموش شوید م
.... 
. ھمانطور کھ مشخص است ما در اینجا فھرستی از اسامی جغرافیایی محدوده بین النھرین شمالی و جنوبی را داریم

بابل . شناسیمی آن را م Arbāyistānاسانی با صورت واژه عرب در اینجا اشاره بھ سرزمینی دارد کھ دردوران س
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. ، در این متنאירג :  ʼyrg: تنھا می ماند نام جای ایراگ. و میشان نیز نام ھایی آشنا ھستند، ھمچنین دجلھ و فرات
، کھ بر اساس ھرین بوده استننام جایی در سرزمین بین ال" ایراگ"بی تردید اگر در اواخر دوران ساسانی صورت 

مطمئنا متن آرامی این کاسھ از مھمترین منابع . ، عراق صورت معرب این واژه استن متن ظاھرا اینگونھ استای
  .برای بررسی ریشھ نام عراق بھ شمار می رود کھ متاسفانھ اصال ھم منبع شناختھ شده ای نیست

 
Erridu Pizir 

 !دراستی دوستانی کھ عراق را با کناره و خارج یکی می دانند شاید ریشھ شو بتونن در ترکی پیدا کنن
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2336345 

IRAQ Etymology - WordReference Forums 
Is this the correct etymology of Iraq? Or is there another one? Proto-Turkic: *ɨra-k 
Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: far, distant Russian meaning: далекий 
Old Turkic: ɨraq (OUygh.) Karakhanid: jɨraq (MK, KB) Turkish: ɨrak adv. 
FORUM.WORDREFERENCE.COM 

Javad Mofrad 
بھ صورت ایراخ بھ کار می " دور از جان شما"یعنی " ایراخ جانوندان"ر ترکی آذری ھم در اصطالح ایراک د

 .در این کھ ھم در عربی و ھم در ترکی ھست لذا بعید است این وسط در زبانھای ایرانی نبوده باشد. رود
 

Javad Mofrad 
نظر بھ ھمراھیش با میشان در کاسۀ جادویی . معنی اکدی و آسوری اِراک، ناحیھ سرسبز و رنگی را نشان میدھد

  :دیگری در گیالن بوده است) دوالب(یک کسکر . بوده باشد) ناحیھ سر سبز؟(احتماالَ کسکر 
erāqu 
 
[Colors] 
 
to be(come) yellow, to be(come) green (D), to turn pale 
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 معنی نام افغانستان

Esfandiari Omid   
 کھ بغ تبدیل بھ فغ شده است؟... ستانا ، بغان امستانا -چھ می باشد؟ بغان" افغانستان" آقای مفرد گرامی، ریشھ واژه 

Javad Mofrad 

بوده ) ابدالی ھا= پاکان خداشناس(ان بھ معنی خداپرست نامی بر پختوھا -فغ-تصور میکنم کلمھ افغان بھ صورت او
محل (است کھ در منابع ھندی بھ صورت آواگانھ ) پرآب(احتمال دیگر مأخوذ بودن آن از نام سرزمین ھرخوائیتی . است

آراخوزی، (از آنجاییکھ نام افغان بیشتر بھ صورت نام قوم پشتون مطرح بوده است تا نام ھرخوائیتی . آمده است) آب
 .لذا نظر اول را مرجح می دانم) رخج

 دیاآکو کیانی
باشد در سنسکریت واژه ھای " اپاگانھ / اوگانھ " ریختھای کھن نام افغان کھ  از پیگیری. درود بر استاد مفرد گرامی

"ओगण ogaNa بھ مانای ھمبستھ )united "( و"अपघन apaghana adj. cloudless )کھ از پیشوند ) بدون ابر

ھر نخست نامواژه ماناھای فراوانی دارد کھ اگر ب "گانھ. "ساختھ شده است یافتم) ابر=(گانھ"و ) بدون یا بدور(=اپی"
 .بدانیم ماناھای فراوانی پیدا میکند" بدور بودن و بی"بھ مانای " اف/ابی/اپی"افغان را پیشوند 

Javad Mofrad 
 

عنی پاک و خداپرست و برگزیده بیشتر بھ احتمال آلترناتیوھای دیگر ھم من از اشتراک نام افغان و ابدالی و پاکتیک در م
این را ضمن مقالھ ای در باب نام ھندوستان و افغانستان از سایتھای . باور دارم) خداپرست و خداپرستان(ان -فغ-ھیئت او

 .افغانی مطرح کردم و مورد توجھ شان قرار گرفت
 دیاآکو کیانی

گروه خدایاِن پایین تری مانا میدھد: در سنسکریت این است" گانھ"یکی از ماناھای   गण gaNa   . troops or classes 

of inferior deities 
 
Javad Mofrad 

را بھ معنی اوستایی و سانسکریتی یاری " اَوَ "اگر جزء اول : دوست عزیز با این راھنمایی کمک بزرگی نمودید ممنون
این جا دو سند لغوی . میگردد )محل خداپرستان(انھ -فغ-و پشتیبانی بگیریم در این صورت اََوگانھ ھم بھ ھمان معنی اَوَ 

بدین " گانھ"م میرسند کھ من قبالَ با عدم اطالع از این معنی سانسکریتی از دو ھیئت نام افغان، یعنی افغان و اوگانھ بھ ھ
 .نتیجھ نرسیده بودم

 دیاآکو کیانی
بگیریم ریشھ " اَوَ "ی اگر پیشوند را ول. گرفتھ بودم" اپی"نخست بخش یکم واژه را پسوند . درست میفرمایید استاد گرامی

 .چنانکھ میدانیم این سرزمین از دیرباز جایگاه خدایان و بتھا و ایزدان بوده است. یابی شما از ھردو سو درست مینماید
Esfandiari Omid 

اگر فرض را از کلمات فرس قدیم بگذاریم : " است) شوشتری(ز مرحوم عباس مھریننقل ا" ستانا ، بغان امستانا-بغان"
ی ھخامنشی مترادف و در انطباق با اظھارات فردوسی پیروان دیوه یسنی ، " بغا"با ... اقامتگاه خدایان خواھد بود کھ...

 .."در جنوب، ساکنین دره کابل بوده اند

Javad Mofrad 

. است) مؤمن(بھ معنی عقیده مند روش  phakh-tikنام قدیمی پشتوھا یعنی پاکتیک ھا ھم کھ در سانسکریت در ھیئت 
بوده است بنابراین نظر عباس مھرین در " خداپرستان"و " مردان خدا"این نیز گواه آن است کھ معنی ابدالی و افغان 

 .افغانھ محل مردان خدابوده است نھ محل خدایان آنھا/یعنی منظور از اوگانھ. غانستان نیمھ درست بوده استمورد نام اف
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 )۱۱(مطالب کوتاه و متفرقھ 
 

 نامھای باستانی برخی اماکن باستانی بین ھمدان و بروجرد

ندن ھستند، در گروه پنجم شھر کھ وی گشوده و برخی قابل خوا ۲٥۰در کتیبھ شیلخاک اینشوشیناک در میان بیش از  
دو نام شاپورنامشھوم و بیت ایشتار در وجود شاپورخواست و الشتر قابل شناسایی ھستند؛ لذا مناطق مذکور در این گروه 

کتاب ایران در سپیده دم  ۸۸ما در اینجا این گروه را از صفحھ . را باید بین ھرسین، ھمدان و بروجرد جستجو کرد
، ترجمۀ حسن انوشھ می آوریم و نامھای جغرافیایی کنونی مشابھ و محتمل را در داخل پرانتز تاریخ جورج گلن کامرون

طورنات : اسامی شھرھای گروه پنجم کھ ھنوز می توان آنھا را خواند عبارت اند از" :جلو نامھای مربوطھ می آوریم
، بیت باھھ )محل آسایش= نھاوند"/ ان بزرگخانۀ شب("، بیت ریھ ھاپی )شاه آباد در جنوب نھاوند(، شاھانتا )تویسرکان(
، شاید بیت ایشتار )چغلوندی/، شاپورخواست"از آِن پشتیبان خدا"نامی کاسی بھ معنی (، شاپورنامشھوم )باباجان(
= شا [سامن یا پیامن، (، شاآپتیما )دژ دختر باکره= ، کنگاور"حرم اداد("، ایشیر توشا اداد )مراد(، ھوراتو )الشتر(

، رشو )اشتاد(، بیت ایتاتو )رزان(و کوچک ) رزان با شکوه= رئوک رزان/ رنگرزان(یت ریتوتی بزرگ ، ب])از
 )".آور-مل/قابل تفسیر بھ محل گیاه ُمو، مالیر(، بیت موگیا )خانۀ تندر اداد، ازندریان(، بیت ریکیم اداد )فش(

 معنی ایرانی اسفناج

واژه ھای مشابھ با اسفناج برای آن در زبانھای اروپایی نیز وجود دارند از این روی واژۀ یونانی اسپیناکیون را مأخذ آن 
 .بھ ھر حال ریشۀ فارسی میانی سپینج بھ معنی افزاینده خوشبختی و سالمتی برای آن بسیار قابل توجھ است. می دانند

 نام رشتمعانی محتمل 

آنھا گفتھ میشود : در این باب بھ دو نظر متفاوت رسیده بودم، ھنوز ھم در اینکھ درست تر کدام است تردید دارم 90سال 
رشت ابتدا قصبھ ای بود كھ در میان دو رودخانھ گوھررود و سیاھرود قرار داشت و از این جھت نیز قدمت دیرینھ 

نویسنده حدود العالم و سپس حمدهللا مستوفی، در قرن ھشتم ھجری، از این  ولی از جھت سابقھ شھری، اولین بار. دارد
نام قدیمی رشت دارالمرز یا داراالمان بوده كھ قبل از این دو، بھ . تولیدات آن دانستھ است شھر نام برده و ابریشم را از
نھ معنی شده است چون در لغت اوستا بیھ در لغت نامھ ھا، رود و یا مصب بین دو رودخا. آن بیھ یا بیھ پس می گفتھ اند

لذا چنین بھ نظر می رسد كھ دلیل این نامگذاری، قرار گرفتن آن در . آوه بھ معنی منسوب بھ دو آب است-و پارسی بی
بھ (شت -در این صورت اصل رشت باید رود. میان دو رودخانھ است كھ بھ مثابھ حفاظ و دیوار شھر محسوب می گردید

 .یعنی محل واقع در بین رود یا رودھا بوده باشد )شت-مازندرانی رو

 بیھ پیشدر اصل بھ معنی محل پسین تھیھ ابریشم است کھ در مقابل  رشتمتعلق بھ ناحیھ ابریشم پرور  بیھ پسولی نام 
. است) ابریشم کار؟(و بویھ ) ابریشم(از ھمان ریشھ بو بیھ . قرار داشتھ است) محل پیشین تھیھ ابریشم=الھیجان(
ابراین اگر خود نام رشت را ھم در رابطھ با ھمین ویژگی این شھر یعنی رشتن ابریشم معنی نمائیم راھی منطقی بن

در عھد . در اوستایی بھ معنی درخشیدن و آراستن ھم اشاره بھ محل تار ابریشم بودن رشت دارد َرشتَ . پیموده ایم
دارد کھ بھ احتمال زیاد  ھنوز وجودھ ووجود داشت مسلمین شھری بھ نام رشت در کنار جیحون در سمت تاجیکستان
 .بوده استیا جایگاه با شکوه مفھوم آن ھم ھمان شھر واقع میان نھر یا محل ریسندگی و بافندگی 

ُکردی بھ معنی جوشیدن و پاشیدن و  َرشاز قرار معلوم چنانکھ در کلمھ : حاال بعد از چند روز بھ آلترناتیو سوم می رسم
آب در زبانھای ایرانی نیز نظیر زبان عربی بھ معنی  َرشبھ معنی لجن و آبزار شاھد ھستیم کلمھ  فارسی رشتدر 

در . بھ معنی محل آبزاری و چشمھ ساری بوده است) شت-رش( رشتبھ کار می رفتھ است، بنابراین  بارانچشمھ و 
ست کھ در دل شھر رشت و در بخش یا مرداب عینک رشت یک آبگیر طبیعی ا استخر عینکتأیید این نظر گفتنی است 

  . غربی، مسیر جاده رشت بھ فومن و در بلوار شھید افتخاری واقع است
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 مطابقت معنی نام آراتتا با ایران
  

 :جالب است کھ نام آراتتا بھ صورت آَرتھ در سانسکریت بھ معنی نجیب با معنی ایران یکی میگردد

आरत Arata adj. Gentle 
 

زبانھای ایرانی یلدا درواژۀ  ۀریش  

اّما . گرفتھ ام تقسیم کردنبھ معنی ) ۴(و دا) سال(بر پایۀ یار ) تقسیم سال( دا-یاررا از ریشۀ ایرانی  یلدادر سالھای قبل 
و آفرینش یار یا  آفرینش سالنیز در مفاھیم  ساختن وآفریدن بھ معنی ) ۲(دابا منظور داشتن  یاردااالن متوجھ میشوم 

یعنی از آن جایی کھ می دانیم کھ ایزد مھر نور و روشنایی خدای یاری و . مصداق دارد یلدامورد  بھ روشنی در یاور
در کوتاھترین روز ( شب یلدادر صبح  آفرینش سال وتقسیم ھم ) یاردا(یاوری بوده است، پس در مفھوم ایرانی یَلدا 

" = یا"از ریشھ اوستایی ( یاریروشنایی  ایزد نور و آفرینش وتولد ، ھم زمان )سال، تجسم طفولیت ایزد خورشید
ریشۀ یار . توأماً مستتر است) خورشید شکست ناپذیر( ایزد مھریعنی ) از ریشھ اوستایی اََورِ ( یاوریو ) مھربانی کردن

بھ  )یلدا(یاردا بنابراین در اساس . آمده است یاری نمودن و مھربانی کردنبھ معنی " یا"در اوستا بھ صورت ) یال، یل(
 .است تولد ایزد مھرو  آفرینشمعنی 

بدین ترتیب یول اروپایی ھا و  .نیز گرفت خدایگانی روز شادیالتین یعنی  یویال ِدیرا میشود برگرفتھ از  یلدااصل  
 .یلدا بھ ھم میرسند

jovial (adj.)  
1580s, "under the influence of the planet Jupiter," from Middle French jovial (16c.), 
from Italian joviale, literally "pertaining to Jupiter," and directly from 
Latin Iovialis "of Jupiter," from Iovius (used as genitive of Iuppiter) "Jupiter," Roman 
god of the sky (see Jove). The meaning "good-humored, merry," is from astrological 
belief that those born under the sign of the planet Jupiter are of such dispositions. 
Related: Jovially. 

diurnal (adj.)  
late 14c., from Late Latin diurnalis "daily," from Latin dies "day" + -urnus, an 
adjectival suffix denoting time (compare hibernus "wintery"). Dies "day" is from PIE 
root *dyeu- "to shine" (cognates: Sanskrit diva "by day," Welshdiw, 
Breton deiz "day;" Armenian tiw; Lithuanian diena; Old Church Slavonic dini, 
Polish dzień, Russian den), literally "to shine" (compare Greek delos "clear;" 
Latin deus, Sanskrit deva "god," literally "shining one;" Avestandava- "spirit, 
demon;" Lithuanian devas, Old Norse tivar "gods;" Old English Tig, genitive Tiwes, 
see Tuesday). 
 

 ریشھ یَل فارسی

اس -بھ ھمدیگر، واژۀ یَل زبان فارسی با مترادفھایش ایرو" ل"و " ر"بودن از قرار معلوم طبق قاعده قابل تبدیل 
) یل، پھلوان( "ویرو"/"ویرَ "ریشۀ اوستایی و سانسکریت آن  .س التین و ِگروی روسی ھمریشھ است-یونانی، ِھرو

 نام معادل ژرمن زبانھای در ویلھ صورت بھ نام این .در ُکردی بھ صورت ھای ویرا و ویروک زنده مانده است کھ است
ِول و ویالن و در نتیجھ ویلھ در فارسی بھ معنی رھا و   :است شده گرفتھ "جنگندۀ مصمم" معنی بھ و" تور" رعد خدای

لذا ویرو اوستایی بھ معنی یل می توانست بھ صورت یرو . آزاد بوده است و این در فارسی بھ صورت یلھ نیز آمده است
تبدیل شده اند، لذا " ل"ھای زبانھای قدیم ایران علی القاعده در فارسی بھ " ر"ی حرف و از آنجایی کھ برخ. تلفظ گردد

 .یرو می تواند بھ یلو و یلھ و یل مبدل گردد
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 ریشھ کلمھ پارچ

بھ معنی فراخ و عریض و گشاد  perethuو پرثو اوستایی  prthuسانسکریتی کلمات بیشتر احتمال دارد پارچ از ریشھ 
 .بوده باشد

 معنی نام دریاچھ آرال

 
کلمھ آراَل در سانسکریت بھ معنی حلقوی و مدور است و این بھ وضوح با شکل قدیمی نسبتاً گرد این دریاچھ ھمخوانی 

االن بھ خاطر رو بھ خشکی رفتن این . استزبان سکاھای این حوالی نزدیکی زیادی با زبان سانسکریت داشتھ . دارد
 .دریاچھ آن از شکل حلقوی خود خارج شده است

نام آرال را از زبانھای قدیم ترکی بھ معانی دارای جزایر فراوان و یا دریاچھ تقریباَ بھ درستی دانشمندان شوروی ولی 
 است؟ یا درست تر ولی کدام معنی درست. بیشھ زارھا گرفتھ اند

رود «: ر شرح مسیر رود جیحون، بی آنکھ نامی از این دریاچھ ببرد، بھ توصیف آن پرداختھ و نوشتھ استابن رستھ د
فرسنگ است و سیاکوه در ساحل غربی آن قرار گرفتھ و ساحل شرقی آن  80بھ دریاچھ ای میریزد کھ محیط آن قریب 
گرچھ . عنی دریاچھ بیشھ زارھا مرجح استبر این پایھ م). 92-91ص (» پوشیده از بیشھ ھای انبوه و متراکم است
 .خوانده میشود) جزیره اصلی(اکنون بزرگترین جزیره بھ نام کوگ آرال 

) ُکْرَدر، َکْرَدر(» بَُحْیره کردن«، یکی از مصبھای آن را )آمودریا(ابن خردادبھ، ھنگام بحث پیرامون رود جیحون 
 .)173و  38صص (ل باشد نوشتھ است کھ بھ احتمال زیاد باید ھمان دریاچۀ آرا

را ) دار-کوره(در -و ُکر) دار-َکر(َدر -و َکر) دان-َکر(ھیئات َکردن ) محل آبکنده، آبخوست، جزیره(نظر بھ لفظ کوره 
پس نام ترکی دریاچۀ آرال بھ ترجمھ از ھمین نام خوارزمی بھ . می توان محل جزیره واقع در مصب رود معنی نمود

 اینکھ مگر ؛ر مصب رود عاید شده است و ھیئت سانسکریتی این نام صرفا ظاھری استمعنی دریاچۀ جزیرۀ واقع د
م 17/ق11ابوالغازی بھادرخان کھ در اوایل سدۀ . بگیریم نظر در جزیره را) اورالَ ( کروی و اگردگرد مکان از منظور

» جزیرة «ین بار از نخست 338صفحھ  1م سمت خانی ناحیۀ آرال را داشتھ، در جلد 1643/ق1053زیست و در  می
برای ) آرال(=لذا در مجموع مفھوم جزیره . آرال بھ عنوان محلی سخن می گوید کھ در آنجا آمودریا بھ دریا می ریزد

 .نام این دریاچھ مناسب تر می افتد
 

 ریشۀ واژۀ فارسی زمان

Mehdi Fatemi ژمن/ژمان: پھلوی اشکانی. زمنگ/زمان: پارسی میانھ. 

Amin Keykha  ِن یا تامن ھم کردی است کھ ھمریشھ ی تایم استتِم. 

Amin Keykha یعنی سن و سالت دراز باد! مثال تمن دریژ بیت. 

Javad Mofrad تامن ُکردی حلقھ واسط بین زمان فارسی و تایم انگلیسی بھ نظر میرسد/تمن. 

time (n.) Old English tima "limited space of time, " from Proto-Germanic *timon- "time" 

(cognates: Old Norse timi "time, proper time, " Swedish timme "an hour"), from PIE *di-
mon-, suffixed form of root *da- "cut up, divide" (see tide (n.)). 

اروپایی بھ معنی جزء مون را میشود در زبانھای ھندو. اوستایی ھم بھ معنی چیدن و بریدن و تقسیم کردن است) 4(دا
 .گرفت) سنجیدن(ماه و از ریشھ ما 
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 اتیمولوژیھای احتمالی نام استانبول

بھ «بھ معنای ) ایستیم بولین/با تلفظ ایستین پولین( εἰς τὴν Πόλινگفتھ میشود نام شھر استانبول از عبارت یونانی 
چھار سال پیش آن را با . ر نیز ممکن استمعذا تصور میکنم برداشت ھای دیگ. گرفتھ شده بود) کنار شھر(» سوی شھر

برای نام استانبول " این-پول-آساندول"ریشھ جالبی ھم در زبان ھیتی بھ صورت : سنگ محک ھیتی چنین سنجیده بودم
این شھر ) گذرگاه گاو= بغاز بسفر(با توجھ بھ جایگاه گذرگاھی . پیدا میشود کھ بھ معنی محل مربوط بھ ملوانان است

بر این پایھ ھا ریشھ گم شده نام بیزانس را ھم در . نام استانبول از این نام دیرین ھیتی بھ نظر می رسد بزرگ تصحیف
" دور کردن و گذر دادن و با نیرو بھ پیش راندن"پیدا نمود کھ بھ معانی ) علی القاعده ھمان بیزیا" (پِسیا"کلمھ ھیتی 

بگیریم در این و بھ معنی معادل گاو ) گاو( subاز کلمھ بیس مشتق  یونانیرا در  Βυζάντιονاگر نام بیزانس . است
 .مربوط استبسفر و نام بانی آن با واژه گاو و نام بغاز استانبول نام صورت 

 ریشۀ ایرانی واژۀ معرب رقص
 

در باره ریشھ ایرانی کلمھ مّعرب رقص و " زبانھای ایرانی نو"نتایجی را کھ از اطالعات جمعی دوستان در گروه 
 :عادلھای ایرانی کھن دیگر آن رسیدم، چنین استم
 .ایشَت اوستایی یعنی حرکت خوب -از ریشھ َوه: َوشت -۱
 .از ریشھ اوستایی ھئو َریھ یعنی حرکت سبکبال خوب): ھَالیھ(ھَرایھ  -۲
در . ایعنی حرکت سبکبال خوش و زیب) ریھ َخش(خَوش  -از ریشھ اوستایی و پھلوی َریھ): و معربش رقص(َرخس  -۳

اگر رقص را . کلمھ رقص در قاموس قرآن نیامده است. لھجھ مازندرانی ھم واژۀ خوش بھ صورت َخش بیان می گردد
یا ھمان کاَش ) درخشیدن، دیدن، تماشا کردن، نگریستن(اوستایی بھ معنی با شکوه و َکس اوستایی  ھترکیبی از رئ

ولی رقود عبری  ."حضور و نمود با شکوه و زیبنده"ن میشود بگیریم معنی آ) نمود، ھیکل، حضور، زیبنده(سانسکریت 
 .بھ معنی رقص ریشھ این کلمھ را بھ سوی زبانھای سامی می برد

از این ریشھ ) آذری -نام نوعی رقص ُکردی(چم از ریشۀ چمیدن یعنی خرامیدن و راه رفتن بھ ناز، شاید واژۀ چوپی  -۴
  .بوده باشد

 سالھ بھ دلبر دل ھمی  ھمھ: و شادمانی راه رفتن؛ با شوروشعف حرکت کردن  ن؛ با نشاطخرامید :دن از ریشھ دنیدن -٥
 .)بھ یادآوری دوستمان بیژن شاھمرادی(فرھنگ لغت عمید ). ۸۸: منوچھری(» دن«ماھھ بھ گرد دن ھمی  ھمھ/ ده  

 
 ریشۀ ھندواروپایی نام اُردک

مرغابی و شیرجھ (انگلیسی  دوکو ) رف پایین کشیدنبھ ط(سانسکریت  دھوکفارسی بھ معنی پی و  کدَ نظر بھ 
 .در زبانھای ایرانی بھ معنی بھ سوی پایین شیرجھ رونده بوده است) دک -اَاُر( اُردک، )رفتن

 

 مطابقت کوثر با چشمھ اردویسور اناھیتَ 
Ardeshir Sasan 

ن فرھیختھ آیا واژه ی کوثر ھمان گاوسر فارسی است بھ معنی کوزه ی شراب کھ بھ شکل سر گاو تھیھ می دوستا
 بوده است؟ کردند،

Javad Mofrad 

چشمھ "بنابراین آن مانند . ستیغ، پرتگاه و کمرۀ کوه آمده استبھ شکل کوسَر در فرھنگ واژه ھای اوستا بھ معنی کوثر 
ولی بر پایھ راھنمایی استاد پور داود کوسر اوستایی را می  .تجسم شده است "اردویسور اناھیت واقع در قلھ کوه ھُکر

بر این . تناخالصی یا نوشابھ خالص گرفاز کوش سانسکریت بھ معنی برخوردار از نوشابھ خالی /توان از ریشھ کوس
  .اساس آن مطابق نام سرئین در معنی دارنده آب سره و خالص خواھد بود
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سرئین/وجھ تسمیھ سرعین  

سرعین در : "در ویکیپدیا نام سرعین را مرکب از سر فارسی و عین عربی گرفتھ و آن را سرچشمھ معنی کرده اند
ھای ساری قیھ، سارقین، سرائین،  منطقھ بھ نام در ادوار گذشتھ ازاین. باشد فرھنگ لغات عربی بھ معنی سرچشمھ می

ھای گردشگری سرعین تالیف حسینعلی صادق مغانلو، انتشارات باغ اندیشھ  ، جاذبھ>ref.سرقین یادکرد می شده است
۱۳۸۲." 

م و اما اگر این نا. را کامال عربی بدانیم باید آن را بھ معنی چشمھ خشنود کننده در نظر بگیریم سرعینولی اگر نام 
در این نامھا نشانگر واژه  قین، قیھجزء . ھیآت مختلف آن را کامال از زبانھای ایرانی بگیریم بھ نتیجھ دیگری می رسیم

در مجموع معنایی کھ برای شکل نیمھ عربی مفروض . بھ معنی چشمھ است" کان"و " کا"، "َخیَنَ "، "خا"ھای اوستایی 
در زبانھای ایرانی بھ معنی ) سار(ولی جزء سر. انی آن مصداق داردآن در نظر گرفتھ شده است در باب ریشھ ایر

از ناحیھ  ۱۰ھا  ۱۱در اوستا بند . نیز مفھوم گردند سرور ۀچشملذا این نامھا می توانستند بھ معنی . سرور ھم ھست
آنجا می  نام برده شده است کھ مرغ مقدس دانھ ھوم را از جملھ در) حوض آب سرور( کوسروپتکوھستانیی بھ نام 

 .قرآن است کوثر ۀاین نام اوستایی از سوی دیگر بھ وضوح یادآور نام چشم. پراکند

 ریشۀ سانسکریتی واژۀ غذا

غذا کھ علی االصول = نظر بھ اینکھ واژۀ غذا در قاموس قرآن نیامده است و با توجھ بھ وجود کلمھ سانسکریتی کھادھا
  .کلمھ غذا را در اصل ھندوایرانی دانست باید ،در فارسی باید َخذا یا َغذا تلفظ میشد

oodFkhAdha n.  खाध 

 معنی نام بوشھر و بوشکان 
 

Ali Mirzaee   
 سالم و درود جناب استاد مفرد

 باشد؟ باسپاسبوش درنام شھرھای بوشھر و بوشکان و برخی دیگر شھرھا بھ چھ مانای می تواند 
Javad Mofrad 

و با شکوه خواھد بود و این با نام یافتھ شھر بگیریم آن بھ معنی شھر آراستھ و تزئین -را بوش بوشھراگر ترکیب نام 
می توانست از تلخیص  رام اردشیرنام قدیمی دیگر آن یعنی . ی داردآن یعنی شھر با شکوه ھمخوان شھر-ریقدیمی 

در لغت اوستایی بھ ترتیب بھ معنی  بوشو َی رَ . شھردارای حصار گرداگرد با شکوه عاید گردد= »رایو َورد خشھر«
یافتھ و با ھم بھ معنی محل تزیین  بوشکانپس . می باشند" آراستھ و زیور کرده و با شکوه"و " درخشان و با شکوه"

 .شکوه است
 

 ریشۀ اوستایی واژۀ فخار
 
Loghman Ahmadzadeh 

 چیست؟ -بھ معنی سفال، سفالگر، سفالگری -در زبان عربی " فخاریات/فخار"ریشھ واژۀ 
Javad Mofrad 

 .در سانسکریت بھ معنی پختھ شده است ]ر[پَکوَ . احتمال دارد از زبانھای ھندوایرانی وارد عربی شده باشد
. خوب ساختھ آمده است] خوب پختھ و[بھ معنی ) پختن= از ریشھ پَچ(اوم اوستایی -در این رابطھ گفتنی است پَخر

 .فرھنگ واژه ھای اوستایی احسان بھرامی 872و 871صفحات 
Xerxes Goodarzie 

 یكھ نھایتا بھ معن) ر -خ  -پ (פחר از ریشھ . است  aramaismو ی، بھ نظر وامواژه سریانیجناب احمدزاده گرام
 .كالین یزبان عبر یاز فرھنگ ریشھ شناسפחר مدخل . پختن گل است
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sphur* = 2 (ifc.) quivering, trembling, throbbing S'is'. ii, 14. 

واژۀ   .لرزیدن و چرخیدن است] ساختھ شده با[احتماالَ سفالینھ از ریشھ کلمھ سپور سانسکریت ساختھ شده و بھ معنی  
 .بھ معنی سفال در وندیداد ذکر شده است) گداختن= از ریشۀ سیف(َسَف 

 معنی نام بافت

نی جت اوستایی، زدن و ( ناجت، )خت -باف( باختھ، )بافد( بافت بھ سھ نام دورۀ اسالمی بافت یعنی با توجھ
 .بھ معنی محل بافندگی بوده است بافتمعلوم میشود، نام ) دارای قالی خوب؟= وه گبھ( واجبو ) ؟]قالی و پارچھ[کوبیدن
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	بررسی ریشه و معنی نام قزاق
	"قزاق یعنی جوانمرد

	ریشۀ محتمل اصطلاح کتاب مکنون قرآن در آیه 78 سورۀ واقعه
	ریشۀ اوستایی و سانسکریتی نامهای شهر مراغه
	معنی مشترک نامهای خونیرث٬ اَئیرینه وَئِجه٬ [مها]بهاراته و آریاوَرته

	جُستاری در نام و نشان ساسان و ساسانیان
	مطالب کوتاه و متفرقه (١)
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	آیا مازندران به معنی سرزمین جنگلی بزرگ نیست؟
	معنی نام قیزقاپان که محل تصویر کیاخسار و مؤبد همراه وی است
	محل و معنی دژ پئیشیا اوادا و کوه آرکادریش پارس
	ریشۀ نام ترک
	معنی لفظی محتمل زار بلاغ، ساوجبلاغ و قره بلاغ
	معنی نام قوم افشار
	مطابقت آپساخوتی باستانی با صحنه

	روشن قهرمان حماسه کوراوغلو همان لوشان اشکانی جنگاور ترک- ایرانی الاصل چین است
	آیا از دیوان مازندران در اساس ببران درندۀ جنگلهای آن مراد نبوده اند؟
	سهو دکتر جیوانجی جمشیدجی مودی در باب تعیین محل روستای زادگاهی زرتشت
	مطابقت دقوقی اساطیری با ایزد مهر و مؤبد مهرپرستی
	تفسیر تصاویر بشقاب ساسانی (با الهه برهنه در چنگال شهباز که دو جنگجوی تبردار دستار بند و کمانگیر در پای آنها به نبرد مشغول هستند).
	سه مقوله در جغرافیای تاریخی کهن ایران
	معنی عیلامی و ایرانی نام کوروش (کورلوش)
	بررسی نام و نشان کنونی و باستانی سه گروه بزرگ کُردان
	بحثی در باب ریشه بابلی و عیلامی اژی دهاک
	Yadollah Rezvaniاسطوره و آیین - Myth and Ritual

	ویشتاسپ کیانی به غیر از ویشتاسپ نوذری است
	جستاری در باب نام و نشان باستانی همدان و کاشان
	معنی نام جمکران
	معانی نامهای آمیتیدا (آمیتیس)، سمیرامیس و زرتشت
	معنی لفظی نامهای سمرقند و بُخارا
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	بُخارا (لغت نامه دهخدا)

	ریشۀ بابلی و کاسی اژی دهاک اساطیری
	مطالب کوتاه و متفرقه (٢)
	محل شهرهای باستانی پوروشه، سوروشه و نشیرمنو/ پیشیااُوادا
	معنی قوم یاکسامات یا ایکسی بات

	معنی رُکن آباد
	اوربایِ باور یهود همان مرکب تخموروپه و تیشتر است
	Amir Rahnama

	مطالب کوتاه و متفرقه (٣)
	معنی شیرآب
	معنی روژکی و پازوکی
	معنی نام تلا یکی از اسامی قدیمی دریاچه ارومیه
	تاریخ اساطیری شاهنامه و اوستا صرفاً افسانه نبوده بلکه تاریخ ایران باستان بر اساس روایات ملی و دین زرتشتی است

	بررسی نام و نشان خدایان کاسیان (اسلاف لُران)
	توضیحی در باب خدایان کاسی در تاریخ ماد (تألیف دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز، صفحات 129و130):

	تصویر ایزد کاشّو
	Yadollah Rezvani

	معنی نام عرب در رابطه با تصاویر آتارگاتیس و آمورّو
	Yadollah Rezvani
	Yadollah Rezvani

	مطالب کوتاه و متفرقه (٤)
	معنی واژۀ گَبر در زبانهای سومری، اکدی، عبری، سانسکریت و فارسی
	معنی ایرانی نام مِیثَم
	نام مرسوم ایرانی و دینی مِیثَم در زبانهای قدیم ایرانی به صورت مَئِثِم (از ریشه میت-میث) به معنی دوست و هم پیمان در بند شش فرگرد چهارم وندیداد ذکر شده است. از این ریشه می نماید واژۀ میثاق (میثاگ/میثاک، عهد و پیمان). همچنین می تواند به معنی آسیب رسانند...
	وجه اشتقاق نامهای شاندِرمن و دُرمن
	معنی نام بیارجمند استان سمنان و بیاره کردستان عراق و بیاره سی سخت
	مطابقت ماسپیان و مارافی ها با ایل سگوند و مافی

	معنی نام دیوان مازنی و مازندران در رابطه با جام مارلیک
	مطالب کوتاه و متفرقه (٥)
	معنی نام کوههای اِرِزوره اوستا و اسپروز شاهنامه
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