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ی آشوری و موضوع اهورامزدا پرستیمعمای نامهای بغ مشتوم و اسر مزش در کتيبه ها  
 

ايرانشناسان معروف غربی که به اين دو نام خدايان ايرانی در کتيبه سارگون آشوری و کتابخانه آشوربانيپال بر خورد 
به نظر نگارنده اين بدان جهت روی داده است که به . نموده اند؛ نظر قانع کننده و قطعيی روی آنها انجام نداده اند

که در  نيمًه دوم هزارًه دوم پيش از ميالد در همسايگی ) يعنی مادهای غربی مهرپرست( ميتانيهات قدرتمند موضوع دول
بغ روست . شمالی امپراطوری آشوريان و همچنين در مجاورت شرق و غرب  آن ميزيسته اند، کم بها داده شده است

وی قرار داده است ولی ادوارد ِمير اين نظر را رد مسا) سرور دانا=اهورامزدا ( بغ مزداهرا با ) خدای بزرگ( مشتوم
در فهرستی از کتابخانًه آشوربانيپال ديده است که به عقيده او اصل  اسرمزشهومل  نام خدايی را به صورت . کرده است

آرتورکريستن سن در اين باب در کتاب خود . پيش از ميالد است١٢٠٠تا  ١٧٠٠يعنی ميان  دورًه کاسیآن از 
نيست و در اين صورت همانطور که  اهورامزدابه هيچ حال شبيه  اّسرمزشتی در ايران قديم می گويد اما مزداپرس

.                                                                      است آسورای بزرگ، "اهورامزدا"هومل پيشنهاد می کند معنی   
سورياش و ) روشن( ساخه نموده که خدای خورشيد ايشان به نامهای هومل در اين باب به آريائيان کاسی مراجع

" حکومت کاسيان در بابل"معاصر  ريائيان ميتانیآکه در نزد ) مهر( ميثره آسورهيا  بغناميده ميشده است نه ) خورشيد(
ميتانی بعدًا در  اين خدای محبوب. ايشان به شمار می آمده اندخورشيد و  بزرگمرسوم بوده و نامهای خدای قبيله ای 

. رل اساسی بازی کرده است) ميثه/مثيه( مسيحو ) ميثره/ايزد خورشيد و عهد و پيمان ميثه( موسیپيدايی اساطير 
اما . معادل گرفته اند) خورشيد( شمسثبت نموده و با  )ميثره(ميتره آشوريان نام وی را حتی به صورت اصلی آن يعنی 

بابلی ها که خدای بزرگ زمين  ائای/انکیبه پيروی از پرستش ) به معنی خالق داناهر دو ( برهماو  اهورامزدا پرستش 
ايزد خشکسالی و (آّرا و خرد به شمار ميرفته است، پديد آمده است و البد اين ايزد در مقابل ايزد ويرانگری بابليها يعنی 

و نزد هندوان تبديل ) بدمنش= اهريمن( اريمنه قرار داشته است که نزد ايرانيان تبديل ب) ائا/برادر توأم انکیويرانگری، 
 اشوينهامسلم به نظر ميرسد آريائيان هندو ايرانی اين ايزدان بابلی را جايگزين .  گرديده است) ويرانگر( شيوابه 

در ها ناستيه ميتانيان اين ايزدان را تحت نام . خود ساخته اند"  روز و شب" همزاد خوب و بديعنی ايزدان ) ناستيه ها(
تا ) ايزد سياه( چرنوبوگو ) ايزد سفيد( بيلوبوگاين زوج ايزد در نزد اسالوها تحت نام . مقامی پايين تر می پرستيده اند

از دوره داريوش اول در ايران رسمًا رواج  پيدا  انکی پرستی/اهورامزداپرستی. ورود مسيحيت مورد پرستش بوده اند
بوده است؛ لذا بعيد مردوک /مهرتاريخی و اساطيری  پرستنده  ايزد خورشيد مطابق اسناد  فريدون/کورشنموده است چه 

صرفًا اهورامزدا پرست بوده باشد که ) سپيتاک زرتشت( گائوماته برديهاست که داماد و پسر خوانده معروف وی يعنی 
ه بودا، گوتمه شوارا، چنانکه از آيين اخالقی وی تحت اسامی گوتم. به خطا به مروج اهورامزداپرستی معروف شده است

بر می آيد وی اساسًا تأکيدش نه بر روی خدايان بلکه بر ) يعنی محل حکمرانی وی(گوتمه مهاويرا در سمت هندوستان 
گرچه در دخمه گائوماته در قصبه سکاوند وی را در حال نماز در کنار آتشدان و . مسائل اجتماعی و اخالقی بوده است
در دره ) کيخسرو، هوخشتره( کی آخسارواز آنجاييکه تصوير آتشدان در غاردخمه . نديک شمع بزرگ تصوير  نموده ا

. بيشتر از سنت پيروی نموده است زرتشت/گائوماته برديهشهر زور سليمانيه ديده ميشود؛ لذا بانی دخمه غار شکل 
ها و تقسيم اراضی کننده بين هرودوت پدر تاريخ و داريوش قاتل گائوماته، در مجموع او را دشمن معابد و ويرانگر آن

گائوماته بر اين اساس . رعيتها و آزادکننده بردگان و بخشنده مالياتهای رعايای امپراطوری هخامنشی معرفی می نمايند
نه مّبلغ و مروج يک نوع خداپرستی بلکه اصالح طلب اجتماعی مردمگرای انقالبی بی نظير تاريخ عهد  زرتشت/برديه

همين رو هم بوده است که هرودوت ميگويد که مردم آسيا از خبر ترور وی به دست داريوش و  از. باستان بوده است
يعنی  بلخ و هندوستاندر سمت  گوتمه/گائوماتهتعاليم اخالقی و اجتماعی . همراهانش دريغ خوردند و به سوگ نشستند

قرن بعد از عهد گائوماته زرتشت  محل ساتراپی وی صورت گرفته بود و مغان عهد اردشير بابکان يعنی بيش از هفت
وی  آيين بودايیاز  تعاليم  اخالقی و اقتصادی و اجتماعی وی جز سه شعار پندار نيک، کردار نيک و گفتار نيک که در 

باشد؛ روايات دينی  گائوماته زرتشتنيز وجود دارد؛ چيز  خاص بيشتری در دست  نداشته اند و  اوستا بيش از آن سخن 
 درباری حريص و مداحمقام يک روحانی به نام نامی وی جمع آوری گرديده است که در آن وی صرفًا به سنتی است که 

در اساس حامی وی هم نه  مخاصمش ويشتاسپ هخامنشی بلکه برادرش مگابرن ويشتاسپ پسر . تنزل داده شده است
فرد مقدس، (سپنداته . گزين شده استبزرگ سپيتمه جمشيد بوده است که  در روايات زرتشتی با ويشتاسپ هخامنشی جاي

نه داريوش پسر " بوده است) زريادر/زرتشت/سپيتاک برديه(لقب خود گائوماته "هم چنانکه کتسياس قيد نموده ) اسفنديار
جملگی (وی  پاتی زيتو  گائوتمه،  گائوماتهمعهذا چنانکه از القاب . ويشتاسپ هخامنشی که هرتسفلد تصور نموده است

کيانی و نياکان /آشکار است وی حافظ بی نظير سرودهای حماسی نياکان مادری مادی) ای سرودهای دينیبه معنی دان
 عيسی مسيح تاريخیچنين اتفاقی در تاريخ برای شخصيت .   گودرزيان به شمار می آمده است/پدری خويش جمشيديان

ی انقالبی و مفسر بی نظير مندرجات تورات را اين روحان: معلم انقالبی هم رخ داد يهودای جليلی فرزند زيپورايیيعنی 
که عليه جور و ستم اقتصادی و اجتماعی امپراطوری برده داران رومی در اورشليم مبارزه ميکرد؛  پيروان راهش در 
ادامه راه او به سازش با شرايط زمان و مکان و سود آوری تن داده و با قلب ماهيت تعليمات او، وی را تبديل به نيمه 

.                                                                                          نيمه بشر حامی برده داران رومی نموده اند/خدا  
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 معنی لفظی نام شهر کرمان
  

گزارشی "برای اطالع از تاريخچًه و نام و نشان شهر کرمان به تنها مقالًه تحقيقی مفصلی که بر خورد نمودم، مقاله 
نگارنده قبال نام . پيرامون معنی واژًه کرمان، نوشتًه فريدون جنيدی بود که در سايت پايگاه پژوهشی آريابوم قيد شده است

به همين معنی دارندگان خانه های ) به کردی يعنی مردمان دارای خانه سنگی( کرمانجهارا در رابطه با نام  کرمان
در عهد باستان تحت  کرمانيهاو هم  کرمانجهای ًکردباقی و مستند است چه هم  سنگی گرفته ام و اين نظر سرجای خود

را برای تمايز از طايفًه غربيشان يعنی  کرمانيعنی سنگ کنان معروف بوده اند، منابع آشوری مردم  ساگارتياننام 
ريدون جنيدی نام سنگ در مقاله ف. ناميده اند مادهای دوردستشوريان می زيستند، آکه در جوار  کرمانجهای ُکرد

ايشان . کرمانی و ُکردی گواه جالبی در اين باب است" ک"ناميده ميشود و تلفظ حلقومی حرف  کر معروف کرمان که 
است، بدان دست نيافته  صخره وسنگ به معنی کر که در آن   ُکردیبدين معنی نزديک شده اند ولی با عدم توجه به زبان 

به لغت ( گو را هم در همين رابطه به سادگی می توان مرکب از کلمات  گواشيريعنی  نام کهن ديگر شهر کرمان. اند
) ساگارتيان(= سنگ کنانگرفت يعنی در مجموع آن به معنی شهر قبيلًه ) شهر( شيرو ) زرتشتيان کرمان يعنی اهرم

به ساگارتيان در رابطه با نام  را نيز ماديعنی نام عمومی اتحاديه قبايل ) ماتای(ماد جالب تر اين که خود نام . است
يا پرستنده ايزد گردنده  گرفت) اهرم کندن و سوراخ نمودن(متينيا  متهسادگی ميتوان از ريشه کلمات فارسی 

ثبت نموده اند که علی القاعده ريشًه به صورت مخرانو ؛ چه آشوريان نام سامی مادها را گرفت) ميثره/ميثه(مهر/خورشيد
اهرم، ديلم است که عبارت است ميله کلفت آهنی و دراز که به  ايزد مهر يا ی مانده و به معنیدر زبان عربی باق مخل

را به ترجمه از کلمه ايرانی ماد  مخرانوپس معلوم ميشود آشوريان نام . جای کلنگ در کندن زمين و سنگ به کار ميرود
را با نام قبيله آريايی ميتانيان مهرپرست ربط داده ) رانومه( مخرانونام همواره  نگارنده قبًال . به جای آن به کار برده اند

بسيار جالب است که . که اينجا يک معنی ديگر به موازات آن پيداميشود ماو آن را مأخوذ از نام ايزد خورشيد مهر گرفته 
 گائو برمايونم است چه اين نشانگر آن است که نا  )در اصل به معنی دانا( متهبه همان معنی  برمايهدر زبان فارسی 

) فريدون(پسرخوانده کورش سوم /برادر خوانده / و همچنين نام برادر) فريدون( کورش سومکه دايًه ) سرود دان مادی(
سرود دان تنومند، پسر سپيتمه جمشيد و نواده (= گئوماته برديه مغبرادرخوانده اش /به شمار رفته مربوط به داماد و پسر

در عهد کورش به عنوان شاهزاده اصالح طلب و روحانی انقالبی در سمت بلخ و شمال بوده است که ) دختری آستياگ
چندين ...) گوتمه بودا و گوتمه مهاويرا و( گوتمههندوستان حکومت می نموده است و در سمت هندوستان تحت نامهای 

است و ديرتر در ايران عهد آيين دينی و فلسفی و اخالقی موفق به نام و نشانهای وی، خصوصا بودائيگری پديد آمده 
معروف شده و آيين قشری و درباری مسخ شدًه ) شهريار زرين تن از خاندان سپيتمه( زرتشت سپيتمانساسانی به نام 

زرتشتيگری ساخته شده است که تو خالی بودنشان را در مقابل  اعراب غارتگر و کشتارگر مسلمان قشری تر از 
به بهترين وجهی از ) ر سالخی شدن اصالحگران دينی و اقتصادی مانی و مزدکحتی نه با دريغ و افسوس ب(خودشان 

از ) ديندار( فرورتيششورشی مادی آغاز حکومت داريوش خود را  چيتران تخمه ساگارتیاز آنجايی که . خود نشان داد
درًه شهر زور در  پادشاه بزرگ ماد درهوخشتره معرفی می نمود و دخمًه ) کی خشثرو، کی آخسارو(هوخشتره خاندان 

واقع است؛ لذا همانطور که دياکونوف دريافته است ) کردها= ستروخاتيان، کورتی ها( ساگارتيان مادسرزمين 
) شهريار توانا=  آرتوک( کی بيرشناز اينجاست که کتب پهلوی . بوده اند) کيانيان(قبايل خاندان سلطنتی ماد  ساگارتيان

و  کرماننه تنها نامهای . ذکر نموده اند) ساگارتيان مادی دوردست( کرمانوای را فرمانر) خشتريتی( کيکاوسبرادر 
و نامهای کهن ديگر ) سنگ کنان( کرمانجهايعنی جايگاه  کرمانشانيا  کرمانشابلکه همينطور نام  کرمانجهای ُکرد

يعنی خانه کرديو کردی ُکرد، مأخوذ از کلمًه (کورتی و ) خانه های سخت و سنگی دارندگان (ستروخاتیمردمان آنجا 
به . جملگی گستردگی و کثرت ساگارتيان را در پهنه جغرافيايی فالت ايران و شمال بين النهرين نشان ميدهند) سنگی

و در غرب، در کردستان در جوار و مابين ) ساگارتيان شرقی(دليل همين گستردگی ايشان در شرق در ايالت کرمان 
را از شمار قبايل ) مادی(=که هرودوت و استرابون کرمانيها و کورتی های ساگارتی قبايل پارسی همزبانشان بوده است 
  .چادرنشين پارسی به شمار آورده اند
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به معنی شهری بر ! و باالخره کرمان ".... :نوشتًه فريدون جنيدی. ،گزارشی پيرامون معنی واژه ی کرماناز مقاله 
  .دليلی که درآينده می آيد بهتر می دانم فراز کوه يا ميهن کوهستانی که معنی دوم را به
مجهول آمده است اما به دليل » يای«با ] ٢٠[با فتح کاف و کيرمان ] ١٩[در زبان پهلوی اين نام به دو گونه ی کـَرمان 

افسانه ی دروغی که در کارنامه ی دروغ اردشير بابکان آورده، و اين شهر زيبا و آرام را مسکنِ کرمِ دروغين معرفی 
  .ده اند، کم کم تلفظ کـَرمان با فتح کاف فراموش شد و ِکرمان با کسر کاف مشهور گرديد که هم اکنون نيز چنين استکر

  :اما روشن است که دو گونه ی تلفظ پهلوی اين واژه نظر به افتادن يکی از آواها در واژه ی اوستايی است 
  .و افتاده استکه درآن آوای ای، گئير از آن فر) karmān(»کرمان«: نخست 

  .از گئير افتاده» َا«که در آن آوای ) kirmān(»کيرمان«: دوم 
برخی . خوانده می شود» ک«است که با زبِر» کرکس«برای گونه ی نخست شاهدی ديگر در ايران داريم و آن نام کوه 

ی گوشتخوار بوده است باز  برای معنی نام کرکس بنا را به ظاهر آن گذاشته و می گويند که اين کوه جايگاه کرکس پرنده
  .آنکه روشن است که کرکس در همه جای ايران و جهان هست و نه تنها در يک کوه

ديديم که خود معنی کوه را دارد و » پتيشخوارگر«و » گرشاه«و » گر«همانست که در » کر«پس بخش آغازين اين نام 
باشد، کوه کرکس را با کوه » کوچک«و » که«ی خوانده می شده به معن» ِکه«که در گذشته » کس«اگر بخش دوم آن 

) شهری از استان خراسان شمال(در نام اخشيکث » کث«بزرگی در نزديکی آن سنجيده اند و اگر کس اين واژه همان 
  .باشد، بايد به دنبال آن رفت و اينجا جای پرداختن بيشتر به آن را نداريم

در می آورد و شگفتا » سير«را به گونه ی » گير«هست که » س«به » ک«برای گونه ی دوم مثال های فراوان با تبديل 
  :به معنی کوه در اين نام ها نيز ديده می شود » سير«که 

  سيروان در بيجار کردستان
  سيروان در بيرجند

  سيرگان در چاه بهار و سروان
  سيرکن در اراک

  سيرجا در چاه بهار
  ]٢١! [ست با تلفظی ديگر و باالخره سيرجان که درست به همين معنی کرمان ا

  .و اين سير همان است که در گرمسير، کوه گرم و قشالق و سردسير، کوه سرد و ييالق برجای مانده است
و به ... است مثل واژه های قير و قار و افتيد و افتاد و کوجی و کجا » آ«قابل تبديل به » ای«در زبان های ايرانی 

در » سار«خوانده می شود و » سار«به معنی کوه در زبان ارمنی به گونه ی » سير«پيروی از اين قانون تبديل است که 
» گرمسار«نيز به زبان می آيد و نام » کوهسار«است که به گونه ی پسوند در » سار«ارمنی به معنی کوه است وهمين 

  .به عنوان شهری در کنار کوه گرم هنوز اين پسوند را در خود نگاه داشته است
  :بدل می شود » شير«به » سير«

بيرجند و شيروان، درست به همين معنی کرمان ) کوهک(، شيرک )کوه های آفتاب رو(شهر کرد » شيران بر آفتاب«در 
  ]٢٢. [بندرعباس) کوه آهن(و نيز نام کهن گواشير و شيرآهن 

ر اصفهان، جاران در روستای جا» جار«به » جير«بدل می شود و در نام جيرفت ديده می شود و » جير«به » سير«
  .در تهران و اهواز) کوه کوچک(رشت، جارو 

، کپور چال بندر انزلی و شالينگ چال )قله های شمال تهران (در کلک چال، سير چال، توچال تهران » چال«به » جار«
اه اهواز، چاله زرد مشهد، چاله سي) که تنها شهر کناره ی دريای مازندران است که کنار کوه قرار دارد(بابل، چالوس 

  ]٢٣[چال دره شاه آباد و به ويژه گردنه و کوه مشهور چاالن چوالن بروجرد 
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  »کر«بازگرديم به واژه 
لشکر، لشگر و سک، سگ و پروانکان و : تبديل می شود مثل » گاف«، نرم نرمک به »کاف«در زبان های ايرانی 

ده می توان داوری کرد که اين نام کهن تر از دورانی و چون واژه ی کر در اين شهر هنوز به گر تبديل نش... پروانگان 
است که زبان اوستايی در ايران رواج داشته است و تمدن و فرهنگ کهن پيش اوستايی آن بر تپه های خبيس آباد 

 ، ابليس و يحيی نشانه ی اين کهنسالی و ديرينگی است و چه بسا که درآينده، تپه های باستانی بيشتر با تمدن و)شهداد(
اينقدر هست که در تپه يحيی نشانه های خطی يافت شده است ! فرهنگ کهن تر نيز در اين بخش از ايران زمين پيدا شود 

که چهارسد سال از کهن ترين خط سومری کهن تر است و باستانشناسان تيزنگر را وامی دارد که به افسانه ای که 
  !رف تر و بيشتر بنگرند غربيان پيرامون پديد آمدن خط در سومر پرداخته اند ژ

که وقايع سده ی هشتم » افضل الدين ابو حامد کرمانی«اينک جای آن دارد که به نوشته ی تاريخ نويس بزرگ کرمانی 
  :کرمان را نوشته است بنگريم 

نوبت دولت سامانيان، ابوعلی الياس را که از عيار پيشگان خراسان بود به کرمان فرستادند و وی سی و هشت سال 
و بعضی از » قلعه نو«و » قلعه ی قره«تصرف کرمان بود و باغ شيرگانی بالياباد، سرای اندرونا را بنا کرد و خندق م

  بناهای کهن از بناهای اوست
و ديگری » قلعه نو«يکی را تازه ساخته به نام . مقايسه ی اين دو سخن نشان می دهد که دو قلعه در کرمان بوده است

در سخن نخست با نام قلعه ی قره آمده است و ! اين قلعه کهن . »قلعه کهن«باقی بوده است به نام قلعه ای که از گذشته 
ترکی به معنای سياه نيست زيرا که اگر چنان بود قلعه مقابل آن می بايستی آق قلعه يا » قرای«در اين نام » قره«واژه ی 

نمی تواند باشد، زيرا که در زبان کرمانيان ) با زبر کاف(قلعه ی سفيد ناميده شود و اين قلعه قره چيزی جز قلعه ی کر 
از گلو درمی آيد که اين دو » ق«و » ک«نيز چون کردستان و افغانستان و برخی جاهای ديگر ايرانشهر آوايی ميانه ی 

  !اخته اند را به هم نزديک می کند و قلعه کر که در گذشته های دور ساخته شده، قلعه ای است که بر فراز کوه يا کر س
افضل کرمان در اين سخن از باغ شيرکانی نيز نام می برد که گونه ای ديگر از سيرگان و سيرجان است، باز به همان 

  اکنون بايستی ديد که فردوسی از بنای کهن کرمان چگونه ياد می کند ؟! معنی 

  شد آن شهر با او ، همه همگروه              يکی دژ بکردند بر تيغ کوه

ين همان دژ کهن است که از فراز کوه ؟ خاموش به شهر امروز کرمان می نگرد و در نگاه خاموشانه اش هزاران و ا
  ]٢٤! [رمز و راز و هزاران غم و درد و سوز و گداز نهفته است 

همواره با درود به کرمانيان فروتن و مهربان و آرام که اجازه دادند نسيم سپيده دمان نيشابور و خراسان بر گلستان 
  .پرگلشان گذری باشد

  
آزمايش . در کرمان که گمان بر آن دارند، از اين روی، بدان روِی سنگ، آوا نمی رود و سنگ کر است» کر«سنگ 

آبان ماه . فرو غلتيده است، چنين نام بدان داده اند) کوه(» کر«ز اين نباشد که چون اين سنگ، از و ج! کردم چنين نيست 
١٣٦٨"  
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  همان کاربيتو، گزين کسی و کاپسی عهد باستان هستند و قصبه وفس شهرهای گلپايگان و قزوين
 

سرزمين ( پارتوکاناحيه  پادشاه) کيکاوس( خشتريتیپيش ازميالد توسط ۶٧٣متصرفات آشوريان در ماد حدود سال 
دوراسرو، ( دوساننیو ) منوچهر، پادشاه مادهای سمت زنجان و ميانه(مامی تيارشوو دو متحدش ) چشمه ساران، کاشان

همراهی ) کردوخيها( کيمريانو  سکاهامورد حمله قرار گرفته بود و ايشان را در اين راه ) پادشاه نواحی سمت کردستان
) گرگ= تور(حت رهبری اسرحدون اين بالی عظيم را سرانجام با جلب نظر مساعد پارتواآشوريان ت. می نموده اند

از سر خود رد کردند، گرچه سپاهی که متعاقبًا به ) سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه(فرمانروای مقتدر اسکيتان
قيب و تسليم رهبری رئيس رئيسان آشوری شانابوشو، در آغاز سلطنت آشوربانيپال پسر اسرحدون در تع

رستم مازندران، (کيکاوس به پای حصار شهر آمل در مازندران رسيدند، توسط آترادات پيشوای آماردان /خشتريتی
کتيبه های آشوری ضمن شرح تهاجم مادها . تارمار شده و مادها نخستين دولت مستقل خود را تجربه نمودند) آذربرزين

در سمت مرزی متصرفات آشور با مادهای ) مبارک( کاربيتواکدی دژی به نام /به سمت متصرفات آشوريان از شهر
نی لفظی نامش مسلم می نمايد با يد سپاردايی نام برده اند که نظر به جايگاه و هيئت و همچنين مع دوساننیتحت رهبری 

اه ماد خشتريتی نام اين شهر در رابطه با حمله پادش .باشد در جنوب استان کردستان امروزی قروهدارای نام همان شهر 
ياد شده که مطابق قصبه فامنين همدان ) جايگاه درخشان(به متصرفات آشوری ماد همراه با شهر اوشی شی ) کيکاوس(

 ياد شده است که کوندورواز دژ سوق الجيشی مهمی  به نام  گلپايگاندر سمت  داريوش در بيستوندر کتيبه . می باشد
است و  گلپايگانمترادف همان تفسير گردد،  های رنگينگلدرختان و ست به مکان می تواندر زبانهای ايرانی نامش بعدا 

                                                                               .است مطابق خود همين شهر گلپايگان امروزیبا در واقع 
 قزوينقرار داشته، بايد همان شهر ) کاشان( رکاشیکاهم که در مسير لشکرکشی آشوريان به سمت گزين کسی اما نام 

 با حروف معادل شانچون در اين نام علی القاعده . امروزی باشد که نام و نشان تاريخی خود را درست نگهداشته است
، ولی نظر به نام و نشان .که بی جهت نيست داردقزوين با  زيادی هم تشابه صوتی گزين کسینام . ندجايگزين شده ا

به  ظاهر به( کاپسی -همان شهر بيت وفس قصبهکن منطقه عبور لشکريان آشوری در کتيبه هاشان مسلم می نمايد  اما
در زبان  )چشمه(و پسی  )مرکز( کاجزء  با شد که از تلخيص بوده کتيبه های آشوری )خوبچشمه  مکانمعنی 
کونوف، ترجمًه کريم کشاورز که ما از آن در اين تاريخ ماد تأليف ايگور ميخائيلويچ ديا. فارسی پديد آمده است/پهلوی

راه بهره گرفتيم، برای شناسايی نامهای جغرافيايی کهن نواحی شمال غربی ايران هديه بزرگی به تاريخ و جغرافيای 
                                                                                                                      .تاريخی ايران باستان است

از ميان شهرهای نام برده ما صرفا برای آشنايی تاريخچًه ناکامل شهر گلپايگان را از سايت شهرداری گلپايگان به عينه 
                                                                                                                                      :نقل می نمائيم

                                                                                                                                    
 :)از سايت شهرداری گلپايگان(  شهر گلپايگان تاريخچًه

لقلوب نوشته حمداهللا مستوفي و جغرافياي تاريخي شهرهاي ايران آمده است براساس آنچه در متون تاريخي مثل نزهت ا

گويند اين شهر را اولين بار هماي چهر آزاد دختر بهمن آياني بنا . رسد قرن بعد ازهبوط آدم مي ٥قدمت گلپايگان به 

در دوره . معتبر بوده استاي آباد و  در دوره هخامنشيان، منطقه. آرد و بنام خويش چهر آزادگان يا گلباذگان ناميد

شهري  ان در دوره عباسي. حكومت اسالمي و حضور اعراب در ايران گلباذگان معرب گشته و جرفادقان خوانده شد

رسد آه آثار و  آباد و معتبر بوده ولي شكوفايي و آباداني آن در زمان حكومت محمد بن ملكشاه سلجوقي به اوج خود مي

بزرگ  در زمان صفويه از شهرهاي. مع گلپايگان و بازار شهر بجاي مانده اين دوره استابنيه زيادي از جمله مسجد جا

رفته است زيرا در مكاتبات مستند تاريخي هميشه گلپايگان را شهري بين اصفهان و همدان ذآر  ايران بشمار مي

هاي مختلف  اين شهر دردوره وجود آاروانسراهايمتعدد در منطقه وآثار تاريخي حكايت از اهميت و آباداني. اند آرده

هايي در گلپايگان بنا  وردي خان حاآم گلپايگان بوده آه آثار و ابنيه در دوره صفويه امام قلي خان پسر اله. تاريخي دارد

بوده به طوري آه اين  گلپايگان همواره آانون اسالم خواهي و مهد ديانت. باشد تن مي ١٧آرد آه مهمترين آنها بقعه 
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هاي انقالب و اسالم  درانقالب اسالمي نيز اين منطقه از پشتوانه. خالي از عالم و مرجع ديني نمانده استشهر هيچگاه 

آزاده را براي دفاع از آيان  ٥٤جانباز و  ٨٠٠شهيد و  ٣٥٦درعرصه دفاع مقدس مردم اين شهرستان تعداد . بوده است

ساله و تاريخي آهن و فرهنگي اصيل و  ٢٠٠٠قدمت  گلپايگان با عظمت ديرينه و. نظام به نام خود ثبت آرده است

سابقه درخشان ديني،علمي، فرهنگي و اماآن تاريخي با شكوه و ماندگار و طبيعت مستعد خدادادي براي توسعه همه 

جانبه و مناظر ديدني زيبا در دشت، آوهستان و چشمه ها ومردمي با فرهنگ و هنرمند، داراي جاذبه فراوان براي 

عده اي ; درباره نام گلپايگان عقايد متنوعي اظهار شده است. اري بخش دولتي و خصوصي و خارجي استسرمايه گذ

در نزهت القلوب حمداله مستوفي گلپايگان از اقليم چهارم شناخته شده . آن را آوهپايگان و عده اي وردپادگان خوانده اند

  . هزار جمعيت داشته است ٣٠٠تا  ٢٠٠در زمان صفويه حدود . است

شهر ما گلپايگان به تبع حوادث و مصائبي آه در طول تاريخ : ٧و اوايل قرن  ٦ذآر تاريخ گلپايگان در اواخر قرن 

مطالعه تعدادي از . دورانهاي متفاوتي از نعم و نقم را به خود ديده است گريبانگير آشور عزيزمان ايران بوده است،

يكي از . هاي تاريخي ضبط گرديده است براي ما امكان پذير است خوشبختانه به جهت اينكه در نوشته اين دورانها،

اين حوادث سرگذشت باني معروف قلعه جمال مي باشد آه تا امروز آوازه باني و بقايايي از بنا براي ما باقي مانده 

ه ذآر الزم ب. در قسمتي از آتاب تاريخ يميني به نام حوادث ايام شرحي از اين مرد معروف ذآر شده است. است

است آه اين دوران مصادف با انقراض سلسله سلجوقي و استيال خوارزمشاهيان و سپس حمله مغول مي باشد آه هر 

  . آدام از اين حوادث به نوبه خود گلپايگان را تحت تاثير خود قرار داده است
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 مکان آتشکده آذربرزين مهر
 

برزين مهر در شهر ريوند خراسان که به طبقه کشاورزان و کارگر و اهل مؤبد اردشير آذرگشسب در مورد آتشکده آذر
اين همان آتشی است که به روايتی اشو زرتشت در زمان بعثت در دست داشت و دست "حرفه بستگی داشت می آورد که 

 : بهرام پژدو شاعر زرتشتی در زرتشت نامه خود در اين باره ميگويد. او را نمی سوزاند
  "ين بی دود بود                          منور نه از هيزم و دود بودکه آن مهربرز

  
= بين آلود"کوه با شکوه ( کوه ريونداين جانب نظر به نشانی های کهن  محل اين آتشکده  يعنی واقع بر پشته ای کنار 

در جنوب شرقی  نونیقدمگاه ک، شهرک نيشابورو ) سنگ بست( بسبين ) قدمگاه(= گنبدگاهيا  ريوند، شهر )"درخشان
نظرات قبلی در باب دو محل محتمل اين آتشکده در . نيشابور را محل اين آتشکده بزرگ و معتبر دوره ساسانی می دانم

بدين نظر  باغ کهن مقدس قدمگاهدو مقاله زير بيان شده است که نگارنده از بررسی توأم آنها در کنار مطالب مربوط به 
گرچه . نيشابور را جای اين آتشکده دانسته است کنارنگانرانشناس معروف آلمانی نيز جلگه هرتسفلد اي. سوم رسيده است

وی ظاهرًا به سهو نام آنرا آذر فرنبغ ذکر کرده است که آن نام آتشکده معروف کهن ديگر ايران يعنی آتشکده کاريان 
ودو   آتش نسوزاننده آتشکدهالبد    .است بوده است که اختصاص به مؤبدان داشته )يا سنگی جايگاه نيرومندپرستشگاه (

پيشوای آماردان يعنی سردار قهرمان دورًه مادها ) مخلوق آتش= آترادات(آذربرزين قدمگاه پيشتر به  رد پای سنگی
در ) کيکاوس( خشتريتیرا در عهد  مازندرانبه  )ديوان(آشوری منسوب می شده است که لشکريان متجاوز و غارتگر 

رستم هفتخوان و  گرشاسپو  آذربرزينهمانکه  نام و القابش به صور . قتل عام نموده بود ملآزير حصار شهر 
 گرشاسپجالب است که اوستا ، رام يشت محل فديه . توسط آذربرزين نامه و شاهنامه به دوران ما رسيده است مازندران

منبع هرتسفلد رنگان  -کنان نموده است و نام بيا جوی رنگهادر کنار ) جايگاه کاسه ای شکل(گود را ) باد(به ايزد وايو 
گود معنی کلمًه اوستايی و سانسکريتی . را می دهد) يعنی چشمًه پر آب و جاری(  چشمه رنگها لفظًا  نيز همين معنی 

وجود چشمه درون  .يعنی جايگاه کاسه ای و نيمه کروی بوده استگاه  -اوم- گودنشان ميدهد هيئت اصلی قدمگاه ) گوَذ(
با عصايش چشمه در ) موسی/ميثه/ميثره( مهرد قدمگاه نشانگر همان سنت مهرپرستی است که مطابق آن ايزد معب

شکل هشت ضلعی و هشت تاقی کامل قدمگاه، ارتباط چارتاقی های عهد اشکانيان را با ايزد . صخره پديد آورده است
 .مهر عيان می سازد

  
  توالی قيد می نماييم در اينجا هر سه مقاله تحقيقی مورد نظر را به

  
  ) ايرانگردی( باغ قدمگاه ، باغی زيبا درشهر قدمگاه نيشابور 

 th, 2008٢۶پسر آريايی در آوريل  by گردشگری, تصاويرنوشته شده در 

  

در ميان کاسه ای که از پيوستن دو تپه به وجود آمده و رو به دشت نيشابور “ بينالود”قدمگاه در دامنه جنوبی کوهستان 
. اتصال می يابدمشهد  -جنوبی به جاده نيشابور  -باغ قدمگاه ، از سمت جنوب توسط خيابانی شمالی . قرار گرفته است
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اين مکان، به عنوان جايگاهی مقدس از سابقه . کيلومتر فاصله دارد ١٠٠کيلومتر و از مشهد حدود  ٢۴از نيشابور حدود 
گر چه عملکرد آغازين اين مکان هنوز . طوالنی برخوردار است و منشا آن به دوران پيش از اسالم بازمی گردد

ب به شاهپور کسری سپس حضرت علی و سپس امام رضا که از راه اين باغ را زمانی منسو. مشخص نشده است
سنگی  وجه تسميه قدمگاه، با توجه به. نيز عبور کرده اند  دهسرخنيشابور به مرو می رفتند دانسته اند که در بين راه از 

  .سياه است که جای دو پا بر روی آن نقش بسته است 

  

برای ورود به . تدر معماری ايرانی نحوه ورود به فضاهای مذهبی يا زيارتی، متفاوت از نحوه ورود به باغ های اس
مکان های زيارتی، زائر به صورتی تدريجی از پيش فضاهايی عبور می کند که آمادگی ذهنی الزم را برای حضور در 

درحالی که در باغ های ايرانی، اگر پيش فضايی واسط وجود داشته باشد، به هيچ وجه قصد . آن مکان به دست آورد
ليکن مجموعه قدمگاه، . ، صرفا عاملی برای تشديد تاثير فضای باغ استايجاد آمادگی ذهنی نيست و بيش از هر چيز

در اين . ويژگی نحوه ورود به فضاهای مذهبی و زياری را به نحوی بسيار متفاوت و با مقياسی بسيار وسيعتر در بردارد
می شود، عاملی  ذهن زائر به صورت مرحله ای، آمادگی رسيدن به فضای مقدس را پيدا اين نوع درک. مجموعه، کند

ناميده به هيچ وجه در باغ های خصوصی ايرانی وجود نداشته است و  Professionalفضايی مرحله ای که  می است که
    .به ندرت در فضاهای مذهبی و زياری ايران شاهد تکامل يافته تر آن هستيم

  )از سايت مرکز پژوهشهای ايرانشناختی( آذر ُبرزين مهر؟  در سبزوار 

 
تازه ترين بررسي هاي باستان شناختي به آشف معماري هاي جديد در آنار يك آتشكده در سبزوار انجاميد آه احتمال 

  را در اين شهر قوت مي بخشد آذر ُبرزين مهروجود آتشكده معروف به 
در مرآز دهستان باشتين » ِريَوند«در روستاي » خانه ی ديو«رباره چهار طاقي مشهور به پيش از اين بررسي ها د

اما يافته هاي جديد باستان شناسان مّدعي وجود اين آتشكده در سبزوار . وجود اين آتشكده را در سبزوار رد آرده بود
  است 

  سبزوار گفت محمد عبداهللا زاده ثاني، باستان شناس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري
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تاآنون تصور بر اين بود آه اين چهار طاقي يك بناي سنگي بدون تزئينات است اما بررسي هاي جديد به شناسايي مالت 
همچنين بقاياي معماري معروف به پاتاو آه محل عبادت روحانيون زرتشتي بوده . گچ در داخل و بيرون اين بنا انجاميد
  سايي شداست نيز در جريان اين بررسي ها شنا

در اين مطالعات آارشناسان سازمان ميراث فرهنگي سبزوار موّفق به شناسايي در ورودي تاالر و بقاياي معماري 
  در اين آتشكده بر روي آوهي به نام ريوند شدند) جای نگاهداریِ  استخوان مردگان در کنار دخمه(َاستودان 

  عبداهللا زاده ثاني گفت
آتشكده برزين مهر متعلق به آشاورزان دوران » جكسن«و » آريستين سن«،»نيالزار فا«براساس نظرات مستند 

و ديگر » فائق توحيدي« همچنين با توجه به بررسي هاي. ساساني بوده و در شمال غربي ايالت نيشابور قرار داشته است
  وت گرفته استباستان شناسان ايران و با در نظر گرفتن يافته هاي جديد احتمال وجود آتشكده در سبزوار ق

  وي گفت
قرار گيري آتشكده بر روي اين آوه به شكل يك زيگورات است و بر خالف تصور پيشين مبني بر باز بودن اطراف اين 
آتشكده، بررسي هاي جديد نشان مي دهد آه معماري هايي دراطراف اين بنا وجودداشته و راه دسترسي به آن بسيار 

  سخت بوده است
گي و گردشگري سبزوار وجود ارتباط بين نيشابور و سبزوار را از ديگر داليل اثبات اين ادعا آارشناسان ميراث فرهن

  مي دانند
  عبداهللا زاده ثاني گفت 

هزاره اول تا (در آنار اين آتشكده گياهي به نام ريواس وجود دارد آه طبق مدارك و شواهد موجود در دوره آريايي ها 
ابي بنام َهوَمه درست مي شد و در مراسم ديني و مذهبي آريايي ها مورد استفاده قرار از اين گياه شر) سوم قبل از ميالد

به نوشته ی برهان قاطع، به زبان سنسكريت نيز از اين افشره به نام َسوَمه ياد شده است آه آن را با آِب ترآه . مي گرفت
  ی انار مخلوط مي آردند و بر روي آتش مي پاشيدند

وجود آيين مشابهي در هند امروز بر آنند تا در بررسي هاي آتي خود ارتباط فرهنگي سبزوار با  آارشناسان باتوجه به
در اسناد و مدارك تاريخيِ  موجود در پنچ نقطه ی . ايران مرآزي، آسياي مرآزي و هند را مورد بررسي قرار دهند

اين آتشكده يكي از سه . اشاره آرد مرآاش ياد شده است آه از جمله آن مي توان به شهر آذر برزين مهرايران از 
  ي مهم دوران ساسانيان بود آه به طبقه آشاورزان و دهقانان اختصاص داشت آتشكده

  برگرفته از تارنمای خبرگزاری ی ميراث فرهنگی ی ايران

  )برگرفته از سايت فر ايران(مهر آجاست؟ آتشكده آذر برزين

آرزو رسولينويسنده    

شناسان آن را محل  در مرآز دهستان باشتين آه برخي باستان» ريوند  «در روستاي » ان ديوخ  «چهارطاقي مشهور به 
هاي تازه بر منابع فارسي و عربي اوايل دوره اسالمي، با  فرض آرده بودند، براساس پژوهش» آذربرزين مهر  «آتشكده 

در ) جنبد(هاي اطراف روستاي گنبد  آوهشناسان بايد در  مختصات اين آتشكده مشهور ساساني مطابقت ندارد و باستان
  .وجوي اين آتشكده باشند جست

دهشن  به نوشته متن پهلوي بن. ي آشاورزان بود آه در آغاز، جاي ثابتي نداشت ي ويژه مهر، آتشكده آذر برزين
  .ستقر ساختشود، م ، وقتي آه زرتشت دين آورد، آي گشتاسب آن را در آوه ريوند آه پشت گشتاسبان گفته مي)دهش بن(

  ».آذر برزين مهر در آن قرار دارد) آه(ريوند آوه در خراسان است   «: دهشن آمده است در جاي ديگري از بن

از آنجا به طرف ريوند، آه محل آذر برزين مهر . آوه گنابد در همان پشت گشتاسبان است   «: باز در بن دهشن آمده است
  ».است، نه فرسنگ است، به طرف غرب

در [در خوارزم  ]داراي فره[آذر فرنبغ در آوه فرمند   «: هاي زادسپرم برزين مهر اشاره شده است پهلوي گزيدهدر متن 
جاي گرفت، آذرگشنسب در آوه اسنوند در آذربايجان و آذربرزين مهر در آوه ريوند آه در پشت ] سمت خوار ریاصل 
  ».است

» نامه ايران باستان  «ي  آه در شماره ششم نشريه» رزين مهرمحل آذر ب  «ي  ، در مقاله»علي اشرف صادقي  «دآتر 
منتشر شده است، پس از ذآر و بررسي نظرهاي گوناگون و بررسي منابع عربي و فارسي براي مشخص آردن مناطق 

، آوشيده االخبار البلدان، شاهنامه، تاريخ بيهق، اسرارالتوحيد و زين چون تاريخ نيشابور، احسن التقاسيم، معجم باال، هم
  .محل دقيق آذر برزين مهر را در آوه ريوند مشخص آند
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هاي هندو  شناس، هندشناس و استاد زبان والنتاين ويليامز جكسون، ايران. در اين مورد هم نظرهاي گوناگوني وجود دارد
دانسته  سبزوار ميدشت و  ايراني، محل آن را در نزديكي ده مهر بر سر راه خراسان به نيشابور، به يك فاصله از ميان

  .است

...    «: در تاريخ بيهق آمده. »و بس به نيشابور ]بكنبد: در اصل نسخه[برزين آتشگاهي است به گنبد   «: در لغت فرس آمده
  .»النار بوده است، بدان بازخوانند جا بيت گنبد، آن

توجه به مشخصات آذربرزين مهر آه چه در منابع فارسي و عربي آمده است و با  شناسان و آن از مجموع نظرات ايران
اين ده . اند گيرد آه گنبد به معني آتشكده ناميده دآتر صادقي نتيجه مي. در ريوند، در پشت گشتاسپان، در گنبد قرار دارد

. شود امروز، جنبد نام دارد و جزو دهستان آيذقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار است و در تداول اهالي، گنبد گفته مي
شود و دهستاني از بخش ششتمد است آه  ناميده مي» زمج   «جا بوده، امروز  آه سابقا اين ده گنبد، جزو آن» ذمج ربع  «

  .مرآز آن ده ششتمد است و در آنار آيذقان قرار دارد

بخش ششتمد در جنوب سبزوار است و ريوند نيز در جنوب و جنوب غربي نيشابور است و با ششتمد فاصله زيادي 
ظاهرا [بنابراين، روستاي برزنون آنوني . ا به احتمال، قلمرو ريوند در گذشته تا ششتمد ادامه داشته استام. دارد

  .با آتشكده برزين مهر ارتباطي ندارد و به احتمال قوي، از نام شخصي برزين نام، گرفته شده است ]برزينان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 12

و محروسه استمعنی لفظی نام جهرم  جايگاه دژ بلند   
 

و در جايگاه خالی  شده پيشنهادتوسط احمد کسروي  شناخته شده استجهرم  ای نه چندان منطقی که برای وجه تسميه
به معني جا و مکان » رم«هايي مثل جهرم وسميرم پسوند  به نظر او در نام. است نبودن عريضًه نظريات مقبوليت يافته

هستند که به معني گرم و سرد هستند؛ بنابراين جهرم يعني » زم«و » گه« هم تغيير شکل يافته» سم«و » جه«. است
                                                                                                                                       .»جاي گرم«

نباشد که ال اّقل در نظريه تعميم )  آرامش(رام به جای  رمنظر وی ولی از کجا معلوم که مثًال در وجه اشتقاق مورد 
به معنی جا و مکان در زبان فارسی ديده نشده است و احمد  رماصًال . گرايانه وی نزديکتر از هر آلترناتيو ديگری است 

بنابر اين در . تکسروی در اين باب راههای صواب و نزديک رها کرده و به دوردستهای نزديک ناکجا آباد رفته اس
دژ بلند و به لغت اوستايی به معنی ( هروم و  جااين است که آن را مرکب از   جهرماصل اساسًا وجه اشتقاق درست  

خود جداگانه بدين صورت نام هروم جز دوم يعنی . بگيريم که در تاريخ بدين صفت نيز معروف بوده است )محروسه
زادگاه و  آذرگشنسببوده است که محل آتشکدًه کهن و معروف  شهر مراغهار در آذربايجان، کن) بلند( برزهديگر شهر 

کی خشثرو، کی ( کی خسروبه دست ) ماديای اسکيتی( افراسياب تورانیو جای دستگير شدن و به قتل رسيدن  زرتشت
ه معنی مفروضًه مورد استناد کسروی  نيز نه ب سميرومحتی به نظر ميرسد نام . به شمار رفته است) آخسارو، هوخشثره

 )همير(سمير است؛ چه علی القاعده ريشًه واژًه ايرانی ) اوم -سمير(جايگاه منسوب به سرمابلکه به معنی  جايگاه سرما
.                       يکی است) مأخوذ ازشيماليای آريائيان کاسی بين النهرين(عرب  شمالاسالوها و کلمه  زيميليایبا 

را به همای دخت بهمن فرزند جهرم بنای شهر : "چنين آمده استجهرم ليبر در باب تاريخچًه شهر در سايت تحقيقاتی 
به روايت مورخان، بنای اين شهر به سده سوم قبل از ميالد مسيح می رسد و اين شهر توسط . اسفنديار نسبت می دهند

بارها از اين شهر سخن به ميان آمده و از آن در شاهنامه فردوسی . اردشير اول، پنجمين پادشاه هخامنشی، بنا شده است
چنانکه در شاهنامه هم ذکر شده ظاهرًا جهرم از زمان هخامنشيان . به عنوان شهری آباد در آن دوران ياد شده است

مقدونی به ايران حمله کرد و ايرانيان  وقتی اسکندر . بوده است دژ مستحکموجود داشته و در ابتدا به صورت يک 
                                          : می رود جهرمند، داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشی فرار کرده و به شکست خورد

                       که آنجا بدی گنج ها را کليد   جهاندار دارا به جهرم رسيد
آهنگ بوده و  ٣٦٠باربد دارای . د موسيقی دان بزرگ دربار خسرو پرويز، جهرمی بوده استهمچنين ظاهرا بارب

بر اساس شاهنامه فردوسی وقتی خسرو پرويز به . هرروز يکی از از آهنگ ها را برای خسرو پرويز می نواخته است
:                             اه می رساندزندان فرزندش شيرويه می افتد باربد از جهرم به تيسفون آمده و خود را به زندان ش  

                                                                             جهان را سراسر فراموش کن    کنون شيون باربد گوش کن
                       پر از آب مژگان دل پر ز خون    ز جهرم بيامد سوی تيسفون

پس از مرگ خسرو باربد سوگند می خورد که ديگر چنگ نزند، لذا انگشتان خود را قطع می کند و چنگ را به آتش  
                               :                                                                                                           می اندازد

                       بريده همی داشت در مشت خويش        ببريد هرچار انگشت خويش 
                       همه آلت خويش يک سر بسوخت    چو در خانه شد آتشی برفروخت

  
البته درباره چگونگی مرگ باربد روايت ديگری نيز وجود دارد که نشان می دهد، خسرو پرويز عالقه زيادی به باربد 

ظاهرا جهرم در . داشت و سرکس که يکی ديگر از مطربان دربار وی بود به باربد حسد ورزيد و او را مسموم کرد
در شاهنامه، فردوسی در داستان به سلطنت رسيدن . اقامت شاهزادگان بوده استزمان ساسانيان نيز شهری مهم و مرکز 

 . "                                                                                بهرام گور و داستان اردشير بابکان نيز از جهرم ياد می کند
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 تاريخچه و معنی لفظی نام شهر کرکوک 
 

 که گويا در زبان هوريانی به معنی شهر بوده است، آّراپخا: نام قديمی و جديد ذکر شده است چهار کرکوکام شهر برای ن
مرکب از کلمات سامی و ( کرکوکو ) شهر دارای معبد( کور خنی، )معبد مّدور اتشگاهی= شهر دارای کوره( کور کوره

از مفهوم مشترک سه نام متأخر می توان حدس زد که  .استکه به معنی شهر دارای معبد گنبد دار   )فارسی کر و کوک
چه در فرهنگ لغات سامی عبری تورات می توان آن را در  .در اساس به معنی شهر دارای معبد بوده است آّراپخانام 

بوده  آتشکدهبه احتمال زياد اين معبد يک  کورهنظر به لفظ .  گرفت" شهر دارای معبد مستحکم"به معنی   آرافکاهيئت 
مشعل آه به  آرآوكمعبد آتش جاوداني نزديك  : "است چه در اين باب از جانب باستانشناسان و مورخين گفته شده است

 ١٦-١٢و مطابق کتاب پهلوی زادسپرم فصل  ."معروف بود، در نزديكي يك مخزن گاز طبيعي قرارداشت بخت النصر
شهر رغًه آتشکده آذرگشنسب ( رکدر زرتشت گفته است اگر ما دوغدو"در عهد زرتشتيان ساسانی ضرب المثل بوده که 

) در حوالی آن قرار داشته کرکوککه آتشکده کنار شهر  نوزیشهر پايينی ، شهرويران شده (= نوترو ) در کنار مراغه
است جالب  ".را به دست کسی نخواهم داد) منظور زرتشت پيامبر آتشکده ها به هنگام خرد سالی(بهم به پيوندد، کودک 

در زبان  و مردم آتش پرستدر زبان ارمنی به معنی  هوریقرار داشته است و نام  هوريانکه اين شهر در منطقه 
اين نام همچنين با  هورياننزد  آتشين سيمرغ/ زروان نظر به پرستش. است )خالدی(=ماه پرست کلدانی به مفهوم 

جالب است که هوريان سمت کردستان .  مطابقت می يابد در روايات سامی) فرشته شکل/سيمرغ(ملکوتی بالدار  حوريان
معنی ) آنزو/سيمرغ( تاروناميده اند که می توان آن را پرستنده هوا خدای  توروکوايران و شرق عراق را منابع بابلی 

                                                                                                                                                .نمود
                       

دژ تخت سليمان   
 

ياد شده که در  نيسيرکهن در آن سوی در سمت شمال شرق کردستان ايران از کوهی اساطيری به نام  آشوریدر منابع 
شرح لشکرکشی آشورناسيراپال جايگاه اين . نداختدر اين کوه لنگر ا )نوح(اوتناپيشتيم  کشتیعهد باستان معتقد بوده اند 

متضمن  سپهساالردر اين منطقه نام کوه . نشان می دهد معروف آن درياچًهو  تخت سليمانکوه را در سمت دژ معروف 
توسط  کليمیمی باشد که مطابق مندرجات تورات در ناحيه ای در همين قسمت مادغربی بوده که مهاجرين   سپاردانام 

آب چيثره ميثن (  کولومياناشکار است که همين نام ايشان و دژ ايشان يعنی . بدانجا کوچانده و مسکن داده شدند اشوريان
در مجموع کتيبه های آشوری و کتب . است تخت سليمانو  کليميانيادآور خود نامهای  )درياچه در ميان دژ يعنی دارای

اشوری توسط   پادشاه) زئنينگو( سارگون دوممحل قتل  فراسيابا کنگ دژو  دژ کولوميانپهلوی اينجا را تحت نامهای 
. معرفی می نمايند) تورانيان پادشاهی شمال دريای سياه/ سکائيان/افراسياب اول حامی ايرانيان؛ رهبر اسکيتان ( فراسپ

درياچه قابل  و فراسپمنسوب به افراسياب به صراحت از واژًه ) دژ دارای گنج(کتب پهلوی در رابطه با اين کنگ دژ 
گنجه شمال ( کنگ دژ سياوشکشتی رانی آن و نيز حصار حصين آن صحبت نموده اند، گرچه آن را گاهی به سهو با 

در زبان فارسی و کردی به ) ريشه نام اسکالو، صقالو، اسالو( اسکولو ) شکا(سکا نامهای .  يکی گرفته اند) اران
.                                                         ست بر جای مانده استدر) حيوان توتمی سکاها( بز کوهیو  گوزنمعنی   
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به عنوان بدل آريايی مردوک بابليها) مهر(ايزد ميثره  
 

به عنوان ايزد دارو و ) دوست منش( آئيريامنيعنی   )ميثره(مهر همنشين ايزد  اصل بابلیارنده با توجه به پيدايی نگ
اصل خود را از ايزد مهر ، سر انجام بدين نتيجه رسيده است که )سرور شفابخش(نينازو درمان آرياييها يعنی به صورت 

ای در اين باب وجود دارد که نگارنده در اين گفتار تالش در تبيين آنها  بابليها دارد و داليل کافی و اقناع کننده مردوک
صفحه ای مجموعه مقاالت مهر  ۶۶٠از جمله کتاب . مهر کتابها نوشته شده است /در باب ايزد ميثره. خواهد نمود

ثاقب فر به فارسی شناسان در دومين کنگره بين المللی مهرشناسی که تحت نام دين مهر در جهان باستان، توسط مرتضی 
ولی هيچکدام از اين محققين مهر شناس وارد مقوله تطابق ايزد مهر با ايزد معروف بابليها يعنی . ترجمه شده است

چون از متون کتيبه های کهن بابلی و آشوری به . باز مانده اند) ميثره( مهرنشده اند؛ لذا از شناسايی اصل ايزد  مردوک
زبانهای ن فالت ايران از لحاظ سنن و فرهنگ و زبان به شدت تحت تمدن بابل بوده اند و وضوح معلوم ميگردد که بوميا

و ) سيمرغيان= ديلمونيان(خدايان مذکور از بوميان فالت ايران - چنانکه از نامهای خاص افراد  سومری و اکدی
بر می ) کيومرث ايرانيان( لگامشگيايشان و آثار باستانی مکشوفه از جمله مجسمه های ) معابد بزرگ بابلی(زيگوراتها 

آيد به قوت در ميان بوميان رواج داشته و آنان برای اين بوميان نه تنها بيگانه نبوده اند بلکه ايشان خصوصًا سومريان 
مسلما در شرق فالت ايران، در خراسان بزرگ يعنی مهد سرزمين . خود از بوميان ديرين فالت ايران به شمار می رفتند

بنابر اين . ندوايرانی، آريائيها با اين تمدن پيشرفته بابلی برخورد داشته و از آن به شدت تأثير می پذيرفته اندآريائيان ه
بررسی ايزدان آرياييان هندوايرانی به صورت تافته جدابافته از اين همسايگان و همچنين جدا از خويشاوندان 

ی آنها در درون برکه فرهنگی تنگ و تاريک و مجرد قوم هندواروپايی ايشان موجب گمراهی شده و در نهايت شناساي
                                                                                                   .آريا به بن بست ميرسد

فرزند يعنی (بابليهامردوک آريائيان و  خورشيدايزد ميثره /مهربرای سادگی کار داليل خود در باب اين همانی بودن 
    : هم به شمار می رفته را به ترتيب تحت شماره های متوالی قيد  می نمايم) ميثره(= که ايزد پيمان و سوگند ) نورانی

را به صورت نقش اژدهای ) موشه، موسی( موش هوشويعنی  مردوکبابليها،  اژدهای سمبل ايزد جنگ و خورشيد -١
 موسیو عصای ماروش  ميثرهصحنه گاوکشی  مارهای. در می يابيم پارتيان ميثره پرستپرچم جنگاوران 

                                                            . نيز گواه اين امر است) هيکسوسميثره ايزد ميتانيان اتحاديه قبايل /ميثه(=
                                                   . نيز مشاهده می نمائيم مردوکرا در سر تنديس معروف مهر /ميثرهمشابه کاله ميترايی بلند  -٢
مترادف ) خندان(اسحاق و ) ّضحاک( آّشوريعنی  مردوکدی با معادلهای آشوری و يهو) در معنی شاد( ميثرهنام  -٣

ايزد جنگ و خورشيد . در تأييد اين معنی است جشن مهرگاندر  هخامنشیپادشاهان  رقص و شادی و سرمستی. است
خورشيد در دوردستها (  اويتوسوروسو ) بی مرگ( اُمروآريائيان سکايی ايزد خورشيد و جنگ خود را به نامهای 

.    نزديک است) خورشيد= می هيره ( مهرو ) مرگ( َمهری ناميده اند که از اين ميان شکل نام اولی به واژًه م) گردنده
، چوپان ناجی کورش نوزاد را )که در اساس متعلق به کورش دوم است( کورش سومهرودوت در داستان تولد  -۴

خود کورش سوم بوده است که در هنگام  مهر پرستیآورده است که البد اشاره به ) مخلوق ايزد مهر(ميتردات 
آن پذيرفت و پرستشش  ايزد مهررا به عنوان معادل دست  مردوک بابليهاتاجگذاريش در بابل به راحتی دست تنديس 

به . ظاهر شود اژدهامی تواند به صورت  خودفريدون از اينجاست که وی در روايات ملی در نقش شاهنامه ايش . نمود
فريدون  مهرپرستیانو شکوه ميرزادگی در مقاله ضميمه شده نيز به نقل از شاهنامه به صراحت به تذکر شاعره عزيز ب

جالب است که نام پادشاه بزرگ ".تن آسانی و خوردن آيين اوست /يدن مهرگان دين اوستپرست: "اشاره شده است
شوتروک را سرنگون کرد )دهاکاژدها َمرد بيمرگ؛ اژی ( ميلی شيپاککاسی بابل يعنی  عيالمی که آخرين پادشاه

 .                                         ، می باشد"هدايت ميشود) ايزد ميثره(آنکه توسط خدای خورشيد"به معنی  ناخونته
نين خورساگ ، يعنی مادر مردوکمتولد ميگردد، متقابًال يکی از اسامی يا درخت سرو  صخرهاز درون  ميثره -۵
                                                                               .است سنگو صخره نی الهه به مع) هاجر، حجر(
 توتوو ) آشور، ّضحاک(= اسرًهوک يعنی با دو لقب  معروف مرد) محبت(مهر يا ) ايزد شادی(آسورای ميثره لقب -۶
                                                                                                .مطابقت می نمايد) شاديبخش(
بر  کورش سوم/فريدونبه هنگام اعتدال پائيزی است که مناسبت آن را پيروزی  ايزد جشن مهرگان ثرهمي/مهر -٧

در هنگام اعتدال بهاری بوده  زگموگ/نوروز= جشن آغاز سال نو ايزد مردوکمتقابًال  . دانسته اند) مردوک(ضحاک 
چايگزين نموده ) خورشيد= جام درخشان( جمشيدرا در رابطه با جشن نوروز با   مردوکاست که در اساطير ايرانی 

.  است اودنو  داژبوگهمچنين معنی نام خدايان خورشيد اسالوها و ژرمنها يعنی ميثره معنی شاداب و داغ و نشئه . اند
ايزدان جنگاور خورشيد و ايزدان عهد و پيمان و تقدير به  مهر/ميثرهو هم ) گوسالًه رب النوع آفتاب( مردوکهم  -٩

فرقه های مشابهه هم علی اللهی های ميتانی تبار که  شراب راجايز می دانند و همچنين يزيديان مهر و . مده اندشمار می آ
                                                                                      .می پرستند اميرانيا امير و  ميرانمردوک را  تحت نامهای مشابهه 

) ايزد رعد و توفان( شيوا  و )ايزد خورشيد و جنگ(ويشنو ، )ايزد خرد(برهما در تثليث معروف خدايان هند يعنی  -١٠
 مردوک، )خدای خرد( انکیقابل مشاهده است چه اينان که در اصل به ترتيب خدايان بابلی ميثره با  مردوکمعادل بودن 

ايزد ( واروناهستند از سويی ديگر به ترتيب جايگزين ) ايشکور، خدای رعد و توفان( آدادو ) شيد و جنگخدای خور(
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                                                 .گرديده اند) بهرام، ايزد رعد و جنگ( ايندرهو ) مهر، ايزد خورشيد و جنگ( ميثره، )قانون
را به درستی با الهًه ) يعنی الهه شراب و شادی آريائيان ماد= وارونی( اورانيات به درستی الهه بنابراين هرودو -١١

معادل قرار داده مهر /ميثرهو ) الالت(اعراب  الليتو الهًه خورشيد  ميليّتایجنگ و عشق و حاصلخيزی آشوريان يعنی 
وت را درست درک نکرده و خود به خطا رفته و استاد ابراهيم پورداود در گزارش جلد اول يشتها منظور هرود. است

                                    .توضيح نادرستی داده و منظور از اورانيا همان ناهيد الهًه آبهای ايرانيان تصور نموده است
     
به سومری يعنی ( وآراميا همان  الرحيمو  الرحمنکه دارای صفت ) اهللا" (ِال"خدای آرامی  لقبو   مهرنام ايزد  -١٢

آرام سفر کردًه مصر در تورات مترادف با ) پدر عالی(ابرام تصادفی با هم مرتبط نشده اند؛ چه نام ) مهر و محبت
بوده  ميتانیمتصرفات مردم و دولت ) آرام بين نهرهای دجله و فرات عليا( آرام نهرائيماست و  سرزمين ) عاليمقام(

از اينجاست که در تورات . بوده است گردندهو  پيمانو  عهد خورشيديعنی  ميثهيا  ميثرهاست که خدای قبيله ای شان 
پسر  )مهر/مردوک(آرام لقب گرفته است و مندائيان  آرامی فراری، )ميثره/مردوک(=پهلوان خداگونه  اسرائيل/  يعقوب
يهود و   جبرئيلاست در همين رابطه گفتنی . را از پيغمبران خويش می شمارند ) انکی/ائا= پدر عالی( سام

عيالميها به معنی  شيموتيا همان  ميانجی بين خدايان و بشر  مهرنيز که همانند ايزد ) يعنی مرد نيرومند(مسلمين
خدای ملی نيرومند و شکست  مردوکمی باشد در اساس همان بشارت دهنده قدرت دارای عنوان قاصد نيرومند خدايان 

مسلم می . در اواسط ارديبهشت برای شيموت گاوی قربانی ميشده است. ايشان است ناپذير بابليها و سفير خدايان بزرگ
 اينفرمانروايی ميکرده معادل پادشاه عيالمی معروف يعنی ) عيالم(در انشان  در آغاز که سوم نمايد که کورش

= آثويه( آبتينرا داشته است چه پدر وی يعنی ) حمايت ميشود شبان اسبان= که از سوی خدای شوش کسی( شوشيناک
يعنی شين پی   اين شوشيناکرا در شاهنامه به مارهای ضحاک می سپارند و نام پدر ) منسوب به اسبآسيب رسيده يا 

                        .، می باشد"کسی که به مار اهدا شده است"ايش هوک به معنی 
وزنامه انترنتی همشهری آنالين  که در نقوش در اينجا مقاله پر مفهومی راجع به ايزد مهر و جشن مهرگان  را از ر

                       :                 را هم  مشاهده می کنيم، به عينه نقل می نمائيم  مردوکيعنی بيلچه سمبل   مر آن مهری
        شب تولد روشنايي

 
                                                                      :شهيدي علي -ايران ميراث

روی يک تکه مقوای بزرگ نوشته  ه جلوی مغازه،کنی، عکس يک هندوانه فروش را انداخته ک روزنامه را باز می
   .»شب چله يادت نره«

شايد نام يلدا به . چله يا يلدا ؟ مسئله اين است. »درازترين شب سال ،شب يلدا«: باالی عکس، تيتر روزنامه اين است
ولی چله . والدت تر است اما اين واژه يک لغت سريانی است به معنی ميالد و ر و خوشگلت ها شيرين بعضی دهان و چشم

حاال انتخاب با شماست؛ نام . مهر يا ميثره يک نام ايرانی است و شب چله، يک شب ايرانی و شب تولد ايزد باستانی
  ايرانی يا سريانی؟
                                                          بد نيست بدانيد

بعد از چله . شد چله بزرگ از شب چله آغاز می. کردند و چله کوچک تقسيم می ها زمستان را به چله بزرگ قديمی 
نداشت و جايش را  آمد و بعد از آن هم ديگر ننه سرمای زمستان از نفس افتاده بود و کالهش پشم کوچک می بزرگ، چله

  .داد به عمو نوروز می
دين باستانی زرتشت هم وجود  قدر کهن که حتی قبل از يکی از ايزدان کهن ايرانی است؛ آن (mithra) همهر يا ميثر 

                                                               .است بوده شده و برای هنديان هم گرامی داشته و ستايش می
زده، سر و کارش  کرده و زير قولش می می و اگر کسی پيمان شکنی ها بوده ها و قول و قرار مهر، ايزد موکل بر پيمان 

  .است با مهر بوده
اصال معنی واژه مهر، همان روشنی  ها معتقدند که مهر با روشنايی خورشيد و فروغ سپيده دم در ارتباط بوده و بعضی 

  .شود می خورشيد است که پيش از باال آمدن خود خورشيد، پيدا
طول شب کاسته شده و به  ترين شب سال است و از فردايش هر روز از شب اول زمستان، طوالنیآخرين شب پاييز و  

  .تولد مهر است شود؛ به همين خاطر شب زايش و طول روز و روشنايی اضافه می
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 آن دو اعتدال بهاری و اعتدال و اول پاييز، روز و شب با هم برابر است؛ به همين خاطر به) نوروز(= در اول بهار  
  .است و در اول زمستان شب بلندتر از روز در اول تابستان، روز بلندتر از شب. گويند پاييزی هم می

خوانده شده و روز مهر از ماه مهر را جشن  در تقويم ايران باستان، روز شانزدهم هر ماه و ماه هفتم هر سال به نام مهر 
  .امروزي است ناميدند آه برابر دهم مهرماه مهرگان می

  .شود هميشه مهر ستايش می ها نيز و در ديگر بخش)  مهر يشت(اوستا يک فصل کامل به مهر اختصاص دارد  در 
  .های هخامنشی به زبان فارسی باستان نيز ايزد مهر ستايش شده در کتيبه 
                  .کردند می شان انتخاب اشکانيان نام مهرداد را به معنی داده و آفريده مهر برای فرزندان 
همين خاطر جنگجويان بيش از همه او را ستايش  آورده؛ به مهر برای جنگجويان دلير سپاه ايران پيروزی به همراه می 

های اروپايی شد  رفتند، وارد سرزمين لشکريان ايرانی که برای جنگ به غرب می مهر به همراه سرداران و. اند کرده می
  .هم مورد ستايش قرار گرفت و در آنجا

                        .آمد با ورود مهر ايرانی به غرب به وجود (Mithraism) يش مهر يا مهرپرستیک 
  .دانستند و يلدا يا نوئل را گرامی داشتند ها مسيحی شدند، شب تولد مهر را با شب تولد مسيح يکی ها که اروپايی بعد 
                   .ن پيمان بودترين وظيفه هر شخص وفای به عهد و نشکست در کيش مهر، مهم 
  .کرد مراحل را طی می خواست به باالترين مقام آن دست پيدا کند بايد اين مرحله داشت که اگر کسی می ٧مهر  کيش 
  .هم داده شده ها گفتند؛ نامی که به آتشکده می» مهرابه«يا » دِر مهر«به پرستشگاه ايزد مهر،  
ايرانيان باستان اهل حساب و کتاب  دهد که نشان می -ن هم در چند هزار سال قبلآ -تشخيص چنين شبی از نظر زمانی  

  .اند و گاهشماری و تقويم بوده
                                                         نشينی مهر شب

 هانه بيدار ماندن هم شعر وب. ماندند تا صبح شاهد تولد ايزد مهر باشند صبح بيدار می ايرانيان از قديم، اين شب را تا
هنوز هم شب چله، شِب شعر . بوده خوانی هم شب چله، شب شاهنامه. داستان، آجيل، انار، هندوانه، ِبه و کدو بوده است

  .خوانند های ايرانی است که حافظ می خانواده
مشيرش پرتوهای نور خورشيد ش. بايستد آمده تا در برابر آنها شب سرد زمستانی، جايگاه ديو و اهريمن بوده و مهر می

  .دريده می بوده و با تيغ نور، تِن تيره شب را
                                             آرامگاه مهر

» به اضافه«عالمت و نماد مهر، يک . رستم فارس به شکل چليپای مهری ساخته شده آرامگاه شاهان هخامنشی در نقش
شکل صليب يا چليپا به  اين نماد از ميترائيسم به. شد به شکل شکسته هم کشيده میها  بود که بعضی وقت» ضربدر» يا

عنوان يک نماد باستانی مورد سوء استفاده قرار گرفت که  متاسفانه شکل شکسته آن در آلمان نازی به. مسيحيت وارد شد
 .منفی و بد آن را از ذهن مردم جهان پاک کرد توان آثار ديگر به سختی مي

  

  
                                                                                   شير مهر 

اين اثر در کاخ نوروزی . دهد ما بر سرما را نشان میتابستان بر زمستان و گر شيری که بر پشت گاوی پريده، غلبه
راستين، گاوی را  شير نماد چهارمين مرتبه مهری است که مانند يک مهرپرست. در تخت جمشيد قرار دارد هخامنشيان
  .کند قربانی می
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                                                                          نذر مهر
ايرانيان باستان برای نذر و نياز به درگاه مهر، . دهد کردن گاو نشان می اين مجسمه يک مهرپرست را در حال قربانی

تن آسانی و خوردن آيين  /اوست پرستيدن مهرگان دين«ون گفته شده که در شاهنامه فردوسی درباره فريد. کشتند می گاو
کردند و به مردم  قربانی می) گوسپند(= آن گاو مقدس  جشن مهرگان به گوسپندکشان هم معروف بوده که در. »اوست
  .»کو فريدونی که گاوان را کند قربان عيد؟«: گويد می عطار در غزلی. دادند غذا می

  

  
   

                                                                                                 حلقه مهر
آخرين  -به قدرت، حلقه پيمان پادشاهی را از چنگ اردوان  هنگام رسيدن -مؤسس سلسله ساسانی  -اردشير بابکان 
را که به حلقه  رسيدند، در مراسمی نمادين يک حلقه پادشاهان ايران وقتی به مقام شاهی می. آورده در -پادشاه اشکانی 

ر شاهی ستم اگ. عهد عدالت و دادگری بوده پيمان شاهی،. گرفتند قدرت يا حلقه پيمان و مهر مشهور بود، به دست می
   .رسيد مهر حتما به حسابش می کرد، در واقع اين پيمان را شکسته بود و می
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بندند، باشد  که پيمان زندگی می ه در دست زن و شوهرامروزه حلقه ازدواج، بازمانده همان حلقه مهر است که بايد هميش

  .انداختند، نه چپ ايرانيان قديم به نشانه راستی اين حلقه را به دست راست می البته. اند يادآوری کند تا پيمانی را که بسته
  

                                                                                                       قدم مهری
مهر است که در يک معبد مهری به نام کونييک در يوگسالوی و تحت تاثير  مرتبه در کيش باستانی ٧ای  اين، نشانه

طی  قدم مهری، در ٧بعضی پيروان کيش مهر با برداشتن اين . است باستان از موزاييک ساخته شده فرهنگ ايران
                                                         .، عدد مقدس کيش مهر است»٧«. يافتند می ترين مقام مهری دست ها به عالی سال

  
  

  
   
  
  .بوده» کالغ« اولين و پايين ترين مرتبه کيش مهر، نمادش .١

  
   
ستاره . پوشيدند نوارهای سرخ می بوده و کسانی که در اين مرتبه بودند، لباس زرد با» عروس«دومين مرتبه، نمادش  .٢

  .است اين مرتبه بوده زهره يا ناهيد حامی
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  .است جنگيده بوده که در راه مهر و راستی می» سرباز«سومين مرتبه نمادش  .٣

  
   
رعد و . پوشيدند نوارهای بنفش می بوده و کسانی که در اين مرتبه بودند، لباس سرخ با» شير«چهارمين مرتبه نمادش .۴

  .اند های شير بوده برق و يک بيلچه نشان

  
   
  .است داشته بوده که خوشه گندم و داس دروگران را به دست» پارسی«پنجمين مرتبه، نمادش مرد .۵
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 گرفته و مشعلی به دست می گذاشته بوده که تاجی به شکل خورشيد بر سر می» پيک خورشيد«ششمين مرتبه، نمادش  .۶

  .است

  
   
حلقه مهر و عصا و داس متعلق به  گذاشته و بوده که کاله پارسی بر سر می» پدر«و آخرين مرتبه نيز نمادش  هفتمين .٧

 ".شود ناميده می Pope است که در مسيحيت ای اين همان مرتبه. گرفته کيوان يا زحل را به دست می
  

  
                       

                    
روف ميترايی در يوگسالوی و همچنين اثار ميترايی فراوان داکيه يعنی در پايان نظر به وجود اين نقش و نگار مع

که در  سورب/صرب و  کرواسیدر شمال رومانی می توان چنين نتيجه گرفت که نامهای  کرواتهاسکونتگاه پيشين 
است و روميها   ايشان به يادگار مانده سرمتسياه هستند از فرهنگ ميترايی نياکان  کالغزبانهای التين و ژرمن به معنی 

به نظر لذا  .گرفته اند) لفظا يعنی مادرساالران( سرمتهاآيين ميترايی را نه از ايرانيان و مردم آسيای صغير بلکه از 
، بلکه نامی آيينی مرد کوهستانیدر اصل نه معنی  گورانيعنی  کرواتهاو  صربهاميرسد معنی اصلی نام بسيار مرسوم 

  .بوده است دانای سرودهای باشکوه روحانیا ي کالغ سياهميترايی به معنی 
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به شمار ميرفته است آريائيان ايزد خورشيد و قانونيعنی سپنت آرمئيتی الهًه زمين، مادر مهر   
 

پديد آورده اند  مادر مقدسبه معنی  سپنتار ماتیرا در عهد ساسانيان از تحريف ) يعنی فروتنی مقدس(نام سپنت آرمئيتی 

) مادر مقدس( ام -ماریدر مقام مادر وی در زبانهای سامی به )  مهر( مثيهعلی القاعده  مسيحبا  چه اين نام در رابطه

که در نزد  نيز گواه همين معنی است) مات -سواندره( ساندرامتهيئت ارمنی نام سپنت آرمئيتی يعنی . ترجمه شده است

اسالف (ين اين الهه را بايد نزد آريائيان کاسیبه نظر ميرسد اصل دير. مفهوم می شده است الهه اندرون زمينارامنه 

زمين و اندرون = زيرين"الهه جهان ( ميريزيردر هزاره دوم پيش از ميالد پيدا کرد که نزد ايشان الهه ای به نام ) لران

الهه ( نين ليلاين الهه را با پرورش اسبان و حاصلخيزی مربوط ساخته و با الهه بزرگ بابلی . بوده است") زمين

 را در سپندارمذگفتنی است در اساطير ارمنی و اسالمی . همسر انليل خدای آسمان و هوا مطابقت می داده اند) آسمانی

ايزد رعد و  )نينورتا= هاربه( هاروتبا دو فرشته باد و باران و کشاورزی به نامهای  مقام الهه زمين و جهان زيرين

کلمه  .نجام به غضب خدايی گرفتار آمده و در چاه بابل آويزانندياد شده که سرا )شيپاک/مردوک=تشتر( ماروت کاسی

اساطير ايرانی  به درستی مردوک را  .هاروت را می توان در زبانهای ارمنستان کهن محبوس در چاه کوهستانی گرفت

و ) مهر، خورشيد( مشيهدينی کهن ايرانی نام فرزندان وی جز در مورد  رواياتهمان ضحاک ماردوش می آورند در 

موجود ( گيومرثمعهذا خود پرورش يافتن اين دو از نطفه برزمين ريخته . فراموش شده است) مهريانه، ماه( مشيانه

در ) ميثيه(در اسطوره مصادره به مطلوب شده ايزد مهر . حاوی باور دينی کهن ايرانيان می باشد) زروان= درخشان

) مهر غسل تعميد دهنده/در اصل ميثيه( مسيحتنها با  فرد ) اهم( مهريانهو ) خورشيد(مهر نزد مسيحيان به جای زوج 

يحيی گرچه در انجيلها به موازات اسطوره مسيح و کنار او نيز نام . جايگزين شده است) مادر مقدس(ام  - ماریفرزند 

استوت يعنی مقتول ايرانی  سئوشيانتمسيحيان اسطوره دو . نيز قيد ميگردد) يعنی غسل تعميد دهنده جاودانی( معمدان

، داماد و پسرخوانده برديه زرتشت/ اوخشيت نمنگههو ) مقتول به دست ملکه ماساگتی توميريس( کورش سوم/ارته

اوخشيت /ايزد مهريعنی  سئوشيانت اولاسطوره ايرانی  و تخصيص داده اند  يحيی معمدانرا به ترتيب به  کورش سوم

اختصاص ) از نظر تاريخی همان يهودا پسر زيپورايی(يسی مسيح عرا به خود  نيمه خدا و نيمه بشربه عنوان  ارته

در مقام الهًه اوستايی زيبايی و آبهای ايرانيان چنانکه ) سپندارمذ(مادر مهر به ) باکره( آناهيتابنابراين اطالق نام . داده اند

روديت يونانيان، ايشتار، ارخيم پسه سکاها، آف=باکره(آناهيتا . از سوی محمد مقدم صورت گرفته؛ خطايی فاحش است

                                     . را برخود نداشته است) ام- سپندارمات، ماری(= مادر مقدسهر گز عنوان ) اينانای بابليها

                                                                                                                                       

 
 تصوير مدرنی از الهه زمين  سپنت آرمئيتی بر گرفته از وبالگ سپندارمذگان
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مصر باستان) پادشاهان شبان(تحقيقی در اسامی شجرًه نامه پادشاهان هيکسوسی   
 

از سوی اين جانب است  هيکسوسیستين بررسی  تطبيقی عمومی شجره نامه پادشاهان نگارنده بايد اذعان نمايد اين نخ
مصر را  که با رعايايش به سوی فلسطين پس رانده شده است  آخرين فرعون هيکسوسیقبًال از ميان اين اسامی تنها نام 

هيکسوسهايی که  .يی نموده بودمتاريخی شناسا موسی کليم اهللارا به عنوان همان ) روح همزاد ايزد ميثه( کاموسهيعنی 
حال  .مصر سفلی را به تصرف خود در آورده بودند) پيش از ميالد ١۵۵٠تا ١٧۶٠در بين سالهای(حدودًا يک قرن ونيم

هيکسوسی در تواريخ اساطيری خواهم کرد، چه به گواهی تورات /تالشی روی رد پای پادشاهان ديگر پادشاهان ميتانی
و پادشاهان مصری بعد از  هيکسوسیدر ترکيب نام آخرين پادشاه ) ميثره( ميثه/ موسهو همچنين وجود همين نام 

ايشان در ترکيب اتحاديه قبايل هيکسوس مسلم است گرچه عناوين  هوريانیهيکسوسها وجود قبايل ميتانی و همراهان 
ز نامهای اساطيری توراتی ا .و قبطی ايشان است کنعانی رسمی ايشان در شجره نامه هيکسوسها مرکب از اسامی سامی

که ( ماریو مردم سامی  ماهپرست هوريان، ميثره پرست/قبيله ميتانيان ميثهال اقل سه  مريم، هارون، موسی، عمران
در کنار شمال غربی و ويرانی شهر بسيار  ماریدر مقابل تهاجم حمورابی پادشاه معروف بابلی به شهر و سرزمينشان 

نظر به نامها و گفتار های اساطيری .  به سادگی قابل شناسايی می باشند) ن پناه آورده بودپيشرفته ايشان به سمت فلسطي
از آنجاييکه مسير مهاجرتی . سهيم بوده اند هيکسوسهادر ترکيب ) کنعانيان( فينيقيانو  عبرانيانتورات گفته ميشود  که 

دت و اسکان در فلسطين تصوير گرديده؛ لذا برای از بين النهرين و شهر اور به مصر و سرانجام و عو ابراهيمکه برای 
رهبر گروهی از سفر کردگان فراری به سوی مصر بايد قبايل واليات بزرگی را  که حمورابی در  ابراهيمشناسايی اين 

از خود پادشاهان : هنگام تصرف و ويرانی مراکز دولتی اين سرزمينها مجبور به گريز و کوچ نموده بايد شناسايی نمود
در ( زيمری ليمچهار نام  ايگيد ليم، يحدون ليم، يسمه عداد و  )  پيش از ميالد١٧۶١حدود ( ماریروف پيش از سقوط مع

نيز درست در همان سال به دست حمورابی سقوط کرده لذا ) بين بغداد و خانقين( اشنونهاز سالله سرزمين ) عهد سقوط
) در عهد سقوط(دوم ل پی ال اايب، دودوشه، نرام سيندوم،  عداديپيک ااول،  ايبال پی النام پادشاهان معروف آنجا يعنی 
دارای وارث فديه شده و "همين نام آخری که در زبانهای سامی کهن آن را می توان :  را نيز مّد نظر قرار می دهيم

که مترادف  خشندهدور دربه معنی شهر ( اشنونهبه وضوح ميگويد که همين پادشاه شهر و ديار بابلی "  نجات داده خدا
همان ابراهيم اساطيری فديه ) ، ويرانه های تل اسمر حاليهتورات است که مسکن اوليه ابراهيم به شمار رفته اورنام شهر 

کننده فرزند سرانجام نجات يابنده است که خود يا مردم آواره اش در حرکت رانده شدگان هيکسوسی به سمت مصر 
و نيز به معنی ) عبريان(=فراريانبه زبان عربی به معانی سرزمين  ناواره يعنی نام کهن اين منطق .شرکت جسته است

را هم در در اساطير توراتی و   زيمری ليمجالب است که نام آخرين فرمانروای ماری يعنی . می باشد) اور(=نورانی 
نظر به . ه می نماييممشاهد )تماشاگر کوهستان( سامریرا به صورت ) حاکمان خارجی(قرآنی متعلق به هيکسوسها 

معلوم ميشود از اين نام مفهوم دارای گوساله تماشايی متعلق به سامری بيرون  توراشتراک شکل کلمه گاو و کوه يعنی 
 ايبال پی الموضوع اختالف قرآن و تورات در نام پدر ابراهيم يعنی تارح و آزر نيز در رابطه با نام سلف  .تراويده است

در زبانهای کهن ايرانی که ) تاره(و تارح ) آ ذر(چه هر دوی نامهای آزر . قابل حل است) اريخیابرام ت/ابراهيم(دوم 
 ددوشپيش از اسالم زبان سياسی و دينی مهم منطقه خاورميانه بوده اند، به معانی آتش و پدر می باشند و  کلمه اوستايی 

آذر، ( پدر روشنايی/خالقو  پدر، آفرينندهی خود بدين صورت معان) صرف نظر از منشأ سامی آن به معنی عمو او(
ظاهرًا اين نام اصلی همان فردی است که کاهن مصری مانتو او را تحت نام دودموسه به عنوان . را می داده است) آتش

لذا تالش بی جهتی نموده اند . فرعون مصر معرفی نموده و از عصر وی به بعد را عهد نزول بالی خدا بيان کرده است
جالب است که روايات اسالمی خود آزر را گاهی عموی . مربوط سازند ١٣اين نام را با جهوتپره از فراعنه سالله که تا 

زرتشت، ايزد مهر و (در کنار سه اصل ايرانی سئوشيانتها  به نظر می رسد.  ابراهيم و گاها پدر او به حساب آورده اند
در پايان هزاره های ) مردمان ستمديده روی زمين منجی و سود رسانسوار(موضوع سه شوشيانت  )کورش سوم

زبانهای اوستايی و سانسکريتی يعنی شاديخواه، البد اعراب آن را با نامهای  به( حيمدازرتشتی و منجی توراتی کهن 
 ماًالاحت. اند بی ربط نبوده هم مصر ١۵نام و نشانهای همين سه پادشاه هيکسوسی ساللًه  با) محمد و احمد ربط ميداده اند

با ورود قبايل هيکسوس قيد و بندهای نظام برده داری در مصر سفلی از هم گسيخته بوده و مردم تحت ستم منطقه اين 
سه پادشاه هيکسوسی را به چشم منجيان موعود خويش ديده و نام و نشان ايشان را به عنوان منجيان موعود به نسلهای 

امه حکومت هيکسوسها نظام ستمگرانًه برده داری به تدريج  در مصر در اد به هر حال ولی. آينده خويش سپرده اند
سفلی معاودت نموده و حکومت هيکسوسها پايگاه مردمی خود در ميان طبقات زحمت کش جامعه مصری را از دست 

ان زبان ميتانی ها و  آريائي(يعنی دومين پادشاه هيکسوسی در زبان سانسکريت خيان جالب است که نام .  داده است
                                                                   .در زبان آرامی است سوشيانتيعنی مترادف  سواربه معنی ) هندو

                                                                                             
اسامی  مختلف پادشاهان   استموسی کليم اهللا همان  کاموسهيعنی  که آخرينشان  در شجره نامه فراعنه مصر

) فرزند تأسف انگيز( يوسفدر حال حاضر سوای اينها وجود نام معروف  نگارنده  ؛آمده استزير قرار  به هيکسوسی
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 و در مصر بوده) بيگانه(نخستين پادشاه معروف هيکسوسی ساالتيسچوپان جوان تراژدی معروف تورات را در نام 
 چوپان بزرگيا  بز بزرگيا  بزکوهیو همچنين دارنده  به محنت افتاده دوردستهانامش در زبانهای سامی به معانی 
بی جهت نيست تاج زرين ملکه های هيکسوسی را تنديسهای بزان کوهی تشکيل داده . است، به روشنی مالحظه می نمايد

ه  يا وجود خود قبيلًه اسب پروران ميتانی بوده که بعدًا هيکسوسها را البد با توجه به همين معنی دوم نام اين پادشا.  اند
فرزند  مرد کشتی گير ( يعقوب برفرعون مقدم يا متأخر بر ساالتيس را /جالب است که نام شاه. ناميده اند پادشاهان شبان

مسلم به . کنعانی مصر می باشدتورات يعنی پدر يوسف  يعقوبقيد نموده اند که به وضوح مأخذ  و منشأ نام ) و نيرومند 
هم قرار گرفته چه نام پسر و جانشين کشورگشای اين شاه سر سلسله   ايبال پی ال اولنظر می رسد که ابراهيم به جای 

به نام و  )خدای جنگ و رعد که برايش کودک قربانی ميشده عدادتوسط  باز يافتهفرزند ( دومعداد  ايپيکاشنونه يعنی 
 ناحوربراين اساس نام . ابرام بسيار شبيه می باشد/پسر ابراهيم) شاد(اسحقيعنی صورت عبری نام  تورات ايشاکنشان 

در سالله شاهان  ايزد ماهيعنی محبوب  نرام سيندر مقام ّجد ابراهيم مطابق با  ) ورمّنبه زبان آرامی يعنی (تورات 
) تهديد کننده درخشانعبری، ابرامی يا " =  ور دستد" پرستنده درخشنده( اشنونهجالب است که نام .  اشنونه بوده است

 يهوهاست که مطابق نام ) ايزد تهديد کننده و دستگير کننده( يکتيشبيعنی ) اشنوناکيها( اشنونه ايهانشانگر خدای ملی 
 يعنی همان )ايزد رعد وبرق همسايگان کاسی شرقی مردم اشنونه هودهايا  هوتها( يعنی ايزد رعد و برق يهود است

مصری منشأ ( جهوتینام ايزد مصری  گرچه. خدايی که در رابطه با موسی سبب فروزان شدن بوته در کوهستان ميشود
به نظر ميرسد حمله حمورابی به اشنونه . ماه پرستی يهوديان می باشند نام صحرای سينا و نشانگر) نام يهوه و يهود

ماه پرستی رواج نظير صحرای سينا ارمنستان هم  در. باعث مهاجرت بزرگ يهود به سوی شرق و غرب شده است
اما . به شمار آورد ولی اين مردم از تبار سامی نبوده اند سرزمين ايزد ماهرا می توان  آرماو  ورارتوداشته و نامهای ا

سه .  است سرور ماهبه معنی شهر ) نانا-اشدر هيئت ( اشنونامترادف  با اور کلمه اورارتو جالب است که در نام سامی 
مربوط به سه پادشاه اشنوناکی قديميتر ) راه(هاران و  ) داغ( ناحورو ابراهيم شيخ االنبياء نام مربوط به تثليث برادران 

و ) ّشداد -آذر= دارای نور گدازنده( نور اهوم، )پير علما(بياللمه در  سده اول هزاره دوم پيش از ميالد يعنی به ترتيب  
به عقيده برخی از دانشمندان مصنف مجموعه نوراهوم جانشين  بياللمه.  می باشند) يقتبنده راه و طر( عبدی اراه

پس . قوانينی به زبان اکدی است که دو قرن پيش از عهد حمورابی تدوين شده، ولی نکات مشترک بسياری با آن دارد
 تيشبيکاشنونه خود را خادمان  فرمانروايان. ذکر شده است) آذر( آزرابراهيم شيخ االنبياء در قرآن به درستی خلف 

 ايزد ماهو همچنين ) ايزد دارو و درمان( نينازوبه شمار آورده اند و ضمنًا  معابد   خود را  به ) رب النوع توفان و رعد(
در ( ايليای تشبیدر تورات به صورت  تيشبيکنام .  که پدر ايزد رعد به شمار می رفته، اختصاص داده بودند) نانا(

به صورت يکی از انبيای معروف برجای مانده و يکی از اسفار تورات به وی ) خدای طوفان و رعداصل يعنی 
نام  پدر توراتی ابراهيم يعنی تارح ايزد توفان و رعد نيز متعلق به همين ايزد خاص اين سرزمين . اختصاص يافته است

                                 .می باشد گذر کنندهو  مردم مهاجربه معنی  اشنونه ایو  عبریمترادف با  يهودخود نام  .است
                                                                                                                              

                                                                                                                                                
    
2nd INTERMEDIATE 
PERIOD 1640-1532 
 
15th Dynasty (Hyksos).  
Salitis;  Sheshi; 
Khian (Swoserenre') 
Apophis c. 1585-1542 
('Awoserre'  and others) 
Khamudi c. 1542-1532 
 
16th Dynasty  
Minor Hyksos rulers, contemp- 
orary with the 15th Dynasty 
 
17th Dynasty 1640 - 1550  
Numerous Theban kings; 
numbers give positions in the  
complete list 
Inyotef V c.1640-1635 
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(Nubkheperre') 1 
Sebekemzaf I (Sekhemre'- 
wadjkha'u) 3; Nebireyeraw 
(Swadjenre') 6; Sebekamzaf II 
(Sekhemre'-shedtawy) 10; Ta'o 
(or Djehuti'o) I (Senakhtenre') 13; 
Ta'o (or Djehuti'o) II 
(Seqenenre') 14  
Kamose c.1555-1550  
( Wadjkheperre') 15 

ود جالب است که در فهرست پادشاهان اشنونه با اطالعاتی مربوط بدانها از سايت پادشاهی بين النهرين، اشنونه  به عينه نقل ميش
می باشد، ") تیهوج= ايزد ماه"به معنی تجليل شده ( سينکه  مرکب از  نام  سيّلی سينشمار پادشاهان آنجا نام ديگری هم تحت نام 

يعنی ) شهر بهشتی صلح ابدی، ادن اصلی تورات(= اشنونهديده ميشود و جالبتر اينکه نامهای سه گانه مربوط به فرمانروايان 
به ) دارای صلح خدايگانی( ايلشو ايلياو ) دست نشاندًه خدا(شوليجيا که بانی معبد به شمار آمده، ) کوهستانی، نگهبان( ايتوريا

) مرد صلح ( سليمانو ) ترفيع يافته از سوی خداوند( شائول، ) عزيز( داودترتيب با پادشاهان اساطيری معروف عبرانيها يعنی 
 کنار زندگی کنندههمچنين می توان در زبان عبری به معنی مردم در کنار حرکت کننده يا در را  اشنونهخود نام . مطابقت دارند

را بعدًآ اشنونه البد بر همين پايه بوده  که ايرانيان باستان  قسمت غربی واليت . گرفت و يهود عبرانيانيعنی مترادف خود نام 
ورات هم به گواهی تورات همين ناحيه کنار رود دجله بوده که ت) عدن( ادنبهشت . می ناميده اند ناحيه کناریيعنی  پارسوا

                                                                                            :می ناميده اند) رود باغ بهشتی( ايديگناسومريان و اکديان 
                                                                                                                  

 

CITY STATE OF ESHNUNNA 

The minor city of Eshnunna (modern Tell Asmar) was situated in the Diyala Valley to the north-east of Sumer 
itself, but it was still very much a part of Sumerian culture and civilisation. Occupied from circa 2900 BC, it was 
never a significant power during Sumerian times, but in the period of Ur's Third Dynasty it was a well-attested city 
and capital of one of Ur's provinces with the same name. As Ur headed towards collapse, the city (which is not 
mentioned in the king list) gained an independent dynasty of its own. Its kings, some of whom bore Elamite 
names, may even have been united with Assyria for a time, and were a threat to later Babylonian hegemony. 

Although information on the kingdom is sparse, a historical framework for Amorite Eshnunna can be pieced 
together from building inscriptions, year dates, letters, and seal inscriptions both from Eshnunna and elsewhere. 
There were apparently twenty-eight kings between 2065 - 1762 BC although six are missing from this list. 

   

fl c.2030 BC Ituria Governor? under Ur. 

 Ituria, a city leader, builds a temple for his divine overlord, Shu-Sin of Ur. Soon afterwards a 
palace is attached to this. 

fl c.2026 BC Shu-ilija / Ilshu-Ilia Son. Claimed the independent kingship of the city. 

c.2026 BC Eshnunna breaks away from the control of Ur during the second year of Ibbi-Sin's reign. Shu-
ilija maintains good relationships with Ishbi-Erra of Isin as does his successor. However, the 
succeeding kings drop the title of king to use the lesser one of 'énsi' (governor) or 'ishshakum' 
insisting that the kingship of the state belongs to the city's god, Tishpak. 

fl c.2010 BC Nurahum / Nur-Akhum Received help from Isin to win a battle against Subartu. 

 Kirikiri Bore an Elamite name. 

 Bilalama Bore an Elamite name. 
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 Eshnunna appears to maintain close contacts with Elam, although it seems not to have been 
conquered by the Elamites. 

 Ishar-Ramashshu  

fl to c.1940 BC Usurawassu / Usur-Awasu  

 The city is sacked during the time of Usurawassu, possibly by Anum-muttabbil of Der, and may 
be temporarily subject to that city. Little is known about the subsequent nine rulers. 

 Abimadar Not on all lists. 

 Azuzum  

 Urninmar / Ur-Ninmar / Ur-Ninkimara  

 Urningishzida / Ur-Ningizzidda  

 Ipiqadad I / Ibiq-Adad I  

 Abdi-Erah  

 Shiqlanum  

fl bef c.1895 
BC 

Sharrija / Sharria  

 Belakum / Belakim  

 Warassa  

fl c.1870 BC Ibalpiel I Reigned for at least ten years (from a seal impression). 

 Eshnunna seems to flourish again, perhaps due to the decline of Isin and Larsa from the middle 
of the century. Ibalpiel re-adopts the title of king, perhas in recognition of the fact that there is 
no longer a single 'kingship of Sumer and Akkad' to which to defer. 

c.1862 - 1818 
BC 

Ipiqadad II / Ibiq-Adad II Son. Assumed divine status - practice copied by all 
successors. 

 Ipiqadad pursues an expansionist policy. The previously independent minor cities of Nerebtum 
(modern Ishcali), Shaduppum (Tell Harmal), and Dur-Rimush (location unknown) are all 
incorporated into the state. 

fl c.1830 - 
1815 BC 

Naramsin / Naram-Sin Son. Also king of Assyria, probably by conquest. 

 Naramsin extends Eshnunna's territory considerably into northern Babylonia at a time when the 
small kingdom based at Babylon can do little more than defend its own walls, and apparently 
also temporarily conquers the Assyrians at Ashur, as well as the small state of Ekallatum. 

 Dannum-tahaz Son? May have ruled briefly after Ibalpiel II. 

c.1808 - 1780 
BC 

Dadusha Son of Ipiqadad II. 
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c.1780 BC The kingdom of Upper Mesopotamia turns on its recent ally and seizes Nerebtum and 
Shaduppum, although these and more are quickly taken back upon the death of Shamshi-Adad 
in 1766 BC. 

c.1779 - 1765 
BC 

Ibalpiel II / Ibal-pi-El II Son or grandson. One of the major leaders of this 
period. 

c.1776 BC The kingdom of Upper Mesopotamia is attacked simultaneously by Yamkhad and Eshnunna, 
leading to its disappearance and a general restoration of the old order. 

c.1766 BC Eshnunnan troops take part in the siege of Razama by Atamrum of Andarig, but Ibalpiel hurries 
to assist Razama, collecting troops and a battering ram from his governor in Qattunan on the 
way. The Razamans manage to repel Atamrum before he arrives, so he returns home. 

c.1764 - 1762 
BC 

Silli-Sin  

c.1764 BC Eshnunna had been forming ties with Mari in the face of Babylon's growing power, but as part 
of a coalition which attempts to invade Babylonia the city is defeated and crushed by 
Hammurabi. 

c.1762 BC The Babylonian Empire captures the only remaining political power to oppose them when they 
take Eshnunna, inheriting well-established trade routes and economic stability, and ending 250 
years of Eshnunna's independence. 

c.1756 BC There is evidence that just four years after its supposed capture, the entire town is ravaged by 
a terrible flood. After that, the city only rarely appears in cuneiform textual sources, reflecting a 
probable decline and eventual disappearance. 

 Iqishi-Tishpak Descendant of Naramsin? Vassal of Babylon? 

? - c.1736? BC Anni Killed in Babylon. 

c.1741 - 1736 
BC 

One of Eshnunna's last notable acts is to side with Rim-Sin II of Larsa in his revolt against the 
Babylonian Empire. Anni is captured by the Babylonians and is strangled. The city is destroyed. 
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  تحقيقی در باب نام و نشان اقوام بزرگ قديمی افغانستان و بلوچستان
 
چنانکه وداها و اوستا و منابع يونانی مشعرند قسمتهای بزرگی از افغانستان و خراسان و ماوراء النهر موطن اصلی 

رزمين به نام اين مردم آريائيان اسپ پرور هندو ايرانی در پيش از نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد بوده است و اين س

ميهن (  آرياوئجهيعنی سرزمين ارابه های خوب يا سرزمين مراتع آريايی و  آرياورتهيا ) سرزمين آريائيها( آريانا

گواه بيشتری دارد چه  سرزمين ارابه های خوباز ميان معانی اخير آرياورته، معنی . خوانده ميشده است) آريائيها

آن را مستدل می ) در اصل يعنی دارای ارابه ها و راههای خوب( خراسانو ) گذرگاهیسرزمين  راه و ( پارتنامهای 

در کنار آن مسما به چراگاه و ) وه رغيانه(سازند در مقابل تنها منطقه نسبتا محدودتر مرغيانه در ميانه آن و وهرکانه 

وم دومی آن را منتفی ميسازد و آن اين دارد که اين مفه آرياورتهريگ ودا مطلب جالبی در باب . چراگاه خوب بوده اند

بنابراين اگر بابليها نامی اکدی از خود برای اين " در آرياورته صد زمستان و صد خزان روی داده است"است که 

 يا نجبای خراسانيعنی  آريبی شرقسرزمين داشته اند آن همان طوری که در تورات اشاره شده است آن همانا کشور 

يعنی سرزمين جادوگران، ( هّران، يائوتيايا  هّرانو، ماگانبوده است که جايش در شمال  ن شرقی يهودا/سرزمين عربها

يعنی بسيار نجيب و   ائيبی اَرمهاين سرزمين بی ترديد به نام اوستايی . قرار داشته است) بلوچستان عهد باستان

ابرام يعنی /صحيف و تلخيص آن با ابراهيمنيز خوانده ميشده است که در تورات ت) ماد، ايرج= سرزمين هوشنگ(=دانا

به گواهی منابع . يکی گرديده است) که  اين البد در تورات تعبير و تفسير به پدر عبريهای شرقی شده(پدر عالی و نجيب 

تاريخی و باستانشناسی  بعد از اختراع ارابه های اسبی برخی از اقوام آرايی از اين ناحيه به سمت نقاط دور و نزديک 

هاجرت کردند معهذا سرزمين اصلی شان نيز توسط آنان به کلی ترک نشد و وايشان همچنان عمده ساکنين  آن ديار م

ماندند ولی ايشان به تدريج به کشاورزان و دامداران و صنعتگران شهر و روستانشين در آمدند و نيروی نظامی قبيله ای 

بدين ترتيب در مقابل قبايل دامدار و کوچ نشين . د، تضعيف شدايشان  چنانکه در عهد دامداران کوچ نشينی ايشان بو

دامداران و کوچ نشينان شمالی که در حدود نيمه دوم قرن دوم ميالدی به دنبال اخراج . متشکل شمالی آسيب پذير گرديدند

النهر بدين از ترکستان چين به ماوراء ) يعنی اسب سروران بياتهااسالف ( هونهاو رانده شدن يوئه چی ها توسط 

  : سرزمين و سمت هندوستان سرازير شدند عبارت بوده اند از 

قوم بزرگ و ( پاثيانی) جت، قبيله بزرگ( گت، )اکثريت( تخارکه به نامهای ) قوم گاو آهن، کشاورزان( يوئه چی ها -١

                                           .       ، پتانها هستند)پر پشتها و انبوهها( پشتوهاهم خوانده شده اند و اسالف )  گسترده

ايل ( ساکارولی هايا ) چاخری اوخ ها يعنی  درندگان تيران خاکستری، ُبز اوخهای اوغوزنامه( ساکارائوکها -٢ 

ترکان )/ غرچه ها، لفظًا يعنی وحشيها( غلزاييهاکه اسالف ) شیتورانيها، ايل دارنده توتم بز وح( داهه هايا ) چاخری

از اين مطلب اين نتيجه جالب عايد  .خلج بوده اند که در سرزمين توران سمت بلوچستان پاکستان سکنی گرفته بودند

دربيکان، ( کیدروپيکه نامش در کنار پارسيان چادرنشين ) دادگران، بخشنده ها(دائی ميگردد که قبيله چادرنشين پارسی 

 .  مراد بوده اند) اسالف اصلی تاجيکان( داديکانهای اساسًا ترک تبار بلکه  داههقيد شده نه ) دريها، آسيانيها، ساسانيان

) بلوصان( بلوچاناساطيری مسيحيان که اسالف  بالتازاريا علی القاعده همان قوم ) پارتيان حکومتی( پرتو ساره ها -٣ 

را اعقاب سکائيان تيزخود و مهاجرين  )تاج خروسيها(=بلوچ توجه به قرائن زبانشناسی نيز مردم  می دانيم که با. هستند



 

 28

، ) براهوئيها/کوفجهاهمان  بااليیيا  منطقه کناریمردم ( پريکانيانمردمان بومی بلوچستان  .سمت خوارزم دانسته اند

در مقام ايندره، خدای جنگ و ( رستم زابلی/گرشاسپ در اوستا در رابطه با. بوده اند) يائوتيان يعنی جادوگران( ماگان

باد خيز، (وِاکرته به عنوان الهًه منطقًه ) سرسواتیپری چشمه ها و آبهای زير زمينی، الهه (پری ثئيتی خنهاز ) رعد

م نا) ، هراخوئيتی، آراخوزی، رخجسرسواتی= افغان، ناحيه عليای رودخانه(آواکانهدر غرب  ...) بادغيس و سيستان و

برده شده است که نشان ميدهد در عهد باستان در مناطق جنوبی افغانستان پرستش الهًه آبهای جاری و چشمه ساران 

" پوره- کای"يعنی  )جايگاه بغ(بگرام وکابل مسلم به نظر می رسد اشکال قديمی نام کهن منطقًه . رواج کامل داشته است

 باختريااست؛ همچنانکه نام و نشان اوستايی شهر شاهی و دژ قهوه ای به زبانهای آريائيان هندی و سکايی " کاپی شا"و 

در شمال افغانستان نيز ) بلهيکا= بلخ باشکوه و زيبا= اروادان بخذی( بلخ شاهسدانيعنی ) معبد با شکوه، دژ سپيد(

پاتی بلخ به صور  در منابع چينی نام. می بوده است محل معبد بزرگ در اصل به معنی  بخذینشانگر آن است که کلمًه 

به تلفظ چينی پاتی ين، فوتی شا، به (بدخشاننام . ياد شده است) جايگاه شاه( النشهو ) شاهسدان= جايگاه سرور(ين

اين دو شهر به ترتيب مراکز تابستانی . است فرمانروايی وشهر و ديار پرسود نيز به معنی ) فيض آباد= مرکزيت پومائو

. حاليه است مزار شريفهمان )  يعنی محل آتشکده سپاهيان( آدرياسپیشهر کهن شرق آن  . و زمستانی هپتاالن بوده اند

به معنی دارای آبهای جاری روی زمين و چشمه ساران به عبارت ديگر  اوردهستانهيعنی  کابلو خود نام کهن ايالت 

نامهای کهن ديگر . ده استبو) الهًه مقدس چشمه ساران زمين(وداها  پريتهوی/اوستا سپنت آرمئيتیهمان سرزمين 

را به ترتيب می توان منطقه مخزن آبها و  ناحيه دارای رودهای سفيد و مقدس  اورتو سپاتهو گنداره يعنی  کابلمنطقه 

  .    معنی نمود

بوده ) منسوب به برگ هئومه= دروپيکی، دری( سکائيان دربيکیکه از ) ساسانيان= قوم درخت هئومه( آسيانی ها -۴

خوانده ) سرزمين سکاها(دا به  همراه ديگر گروههای سکايی  به زرنگ آمدند و آن سرزمين به نامشان سيستان اند و ابت

شد و بعد به شمال هندوستان را هم متصرف شدند ولی در حدود اواخر قرن دوم ميالدی دوباره به سمت استانهای 

در خاستگاه خود در ) سکائيان برگ هئومه(يک مردم پارسی و سکايی درب. سيستان و کرمان و فارس پس رانده شدند

که در خبر آشوريان آريبی شرق  و  تاجيکان و آسيای ميانه هم بر جای مانده و با مردم سامی عرب و يهود تبار منطقه

را داده اند  ملت تاجيکدر آميخته و تشکيل ) مردم عادل( داديک پارسياندر خبر آپيان اعراب شرقی ناميده شده اند و 

عربهای /آپيان نويسنده يونانی عهد سلوکيان مکان يهود. زبانشان دری و دستار سنتی شان يهودی و عربی است که

از اينجاست که در زبان سنگسری  . قيد نموده است) گرگان(و هرکانيا ) بلخ(را بين باکتريا ) سرتها/اسالف تاتها(شرقی

                                                               .     هنوز لغات عبری مشاهده ميشود

ماوراء النهر و افغانستان را متصرف شدند که نامشان در  هپتاالنقرن چهارم ميالدی  در عهد  ساسانيان قبايل   بعدا در

زونار، / زون[بندصاحبان ( اصحاب الّرسحت نام در قرآن از اين مردم ت. افغانستان زنده مانده است ابدالینام مردم 

نام  . به شمار آمده اند) معدوم(ياد شده و جزو اقوام بائده ) جاده ابريشميا صاحبان  ارابهيا ] سمبل اساطيری هپتاالن

آوره اند که به نظر ميرسد آن  در اصل نه صورتی از پادشاه مؤسس  حنظلهرهبر دينی و سياسی اين مردم را 

 راه  ايزدبه معنی  هنجاره علی القاعده مأخوذ از به معنی تلخ و عصبانی يا  بلکه )  رئيس( افتاليتويفتاالن يعنی /نهپتاال

عنوان ) دارای ارابه های بر فيالن/ رث بيل(رتبيليا ) فيل سالح، پيل سوار( زونبيلنام . می باشد)تهمورث( جادهو 

= ايزد راه( هنجارهاز معنی . آلترناتيو ضعيفتری برای نام حنظله است) يوئه چژيگ، يأجوجها(پادشاهان کوشانيان ُخرد 

خدای /نيا(زالعنقای پرندًه /که در رابطه با سيمرغ حنظلهمعلوم ميشود  از ) تهمورث، تخموروپه، پهلوان سيمرغ سان
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يعنی پهلوان (اوستا تخمورپًه/سکائيان آرپوکسائيساست، در اصل همان ) قبيله ای زاوليها، زابليها، پرتو سوره ها

خدای قبيله ای مردمان کهن آسيای ميانه  )اسکيتان(آريائيان سکايیمراد گرديده است که در نزد ) سيمرغ/سگسان بالدار

 ووسونها) های منابع چينیهواتون( هپتاالنو ) تخاران، مه يوئه چی ها، مأجوجها =قوم يوغ و گاو آهن(يوئه چيهاای 

) دريها(آسيانی، سکائيان )ائورسيها(آالنها ، )سئورومتها، اسالف صربوکرواتها(کاتياريانو  )تراسپيان، اسالف بلغاران(

  .                                 به شمار ميرفته است) اوستا خونيرث= مردم سرزمين جاده و پل( پارتهاو 

داشته اند که ساکنين عمده نورستان حاليه در شرق فالت ايران در جوار قبايل آريايی مردمان بومی از تبار کافرها وجود 

) يان، يعنی پرستندگان سگ وحشی - تور -سپ -کا( کاسپاتيريانهردوت هيئت اصلی نام ايشان را به صورت . بوده اند

و ). جايگزين شده است مکان فرمانروای روحانی ياجايگاه سرخ فام  يعنیکاپيسی اين نام بعدًا با کلمه (آورده است

البد به سبب مشابهت همين نام با . ر مورد ايشان قيد نموده است که معنی لفظی نام ايشان را روشن می نمايدروايتی را د

است که  در تاريخنامه نامه چينی تانگ شو در مورد طبرستان تذکر داده شده ) سگپرستان طبرستان(سرزمين کاسپيانه 

البد از ." هم آنجا وجود دارد) ران يا سگان بومی نيرومندناحيه بب= سرزمين سگان نيرومند( توپا سپانيک :" است که 

) خزر( کاسپينو دريای ) ايمائوس( همياليااينجا است که در نقشه های بطلميوسی نيز در شرق فالت ايران بين 

) گاسپار اساطيری مسيحيان(مطلب هرودوت که در مورد کاسپاتيريان . قيد شده است) طبرستان( تپورياسرزمينی با نام 

نورستان در منابع کهن /کافرستان پلنگان سرخ فام(توتم سگ وحشی به روشنی اشاره به معنی لفظی اين مردم و سنت 

که از ) پختوها(در سمت اراضی کاسپاتيريان و پاکتيکها : پرستی ايشان است، به طور خالصه از اين قرار است) چينی

و بزرگتر روباه  که شاه منطقه چند رأس از آنها دارد،  حيواناتی به بزرگی سگ. ساير مردمان هندی جنگی ترند

هنديها برای بدست . زمينهای مانند مورچه  زمينهای ماسه ای را کنده و برای خود النه می سازند و خاک را باال ميريزند

وند، چه اين آوردن اين خاکها که حاوی طال است ارابه هايی  را به کار می برند که توسط شتر های تند رو کشيده ميش

برای کشيدن اين . جويندگان طال توسط اين سگ مورچگان بسيار درنده و تيز شامه و تيز رو مورد تعقيب وا قع ميشوند

ارابه ها شتر ماده  شيرده و بچه داری را در وسط دو شتر نر می بندند تا از انگيزه فرار شتر ماده به سمت بچه خود 

   .   حداکثر استفاده را برده باشند

در خبر منجم هندی قرن ششم  اواکانهدر پايان در باب خود نام افغان و افغانستان گفتنی است اين نام که به صورت 

اين بدان معنی است .ميالدی به نام وراهمی هيرا در کتاب برهات سمهيتا ياد شده است به همان معنی سرزمين آبها است 

هلمند، ( هيرمندايرانيان که حوضه سرچشمه رود ) پر رود( يتیهرخوانهندوان يا سرسواتی که آن از نام منطقه 

بر اين اساس نام نيای اساطيری افغانها را که به صور . بوده، اخذ شده است) هتوتمنت اوستا، يعنی پر از سدهای آب

بايد ) نچشمه زاراسرزمين  کوشانیپادشاه ( کاموس کشانیآورده شده است، باتوجه به نام شاهنامه ای  بن سرو  قيس

هزاره نظير اين نامگذاری بر روی مردم . گرفت) آب کان، چشمه و سرچشمه( افغاناشاره به خود همان معنی لفظی 

مغول تبار و فارسی زبان و شيعه مذهب هزاره جات  در مناطق مرکزی افغانستان به عمل آمده است که نام خود  جات

 .                                     گرفته اند) وکصدها بل( ستاگيديهرا از اسم کهن اين منطقه يعنی 

اکادميسين  در اينجا  برای آشنايی با نظرات پيشينيان  در اين باب مقاله ای را در باب نام و نشان افغان و افغانستان 

 :را به عينه نقل می نمائيم سيستانی

  سالست که افغانها درمتن و بطن افغانستان زندگی ميکنند، ٤٠٠٠

  شمرده نميشوند، چـــرا؟ تا کنون از باشندگان بومی کشور مگر 
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  !)نلري جذبه مليې چ لولي، نه  افغانان هغهی د مقاله دا(

شواهد معتبرکتبی به اثبات رسانده شد که افغانها، بخشی از  با ارائه اسناد و» افغانها يهودی اند يا آريائی؟«در مقالۀ    

شخص آريائی اند و با بنی اسرائيل هيچگونه پيوند اتنيکی و زبانی ندارند و نظريه و بطور م  اروپائی- خانوادۀ هندو

  . يهودی بودن افغانها، يک افسانه پوچ و فاقد اعتبار است

مکث کنم که آقای بشير   »تاريخ تحليلی افغانستان«اکنون ميخواهم روی يکی دو نکتۀ ديگر از نوشتۀ آقای محتاط، در    

تحريک ... « :آن نقل و مورد تبصره قرارداده است ٩٦آن کتاب، مطلب ذيل را از پاورقی صفحه مؤمن، ضمن نقدی بر

غربت فرهنگی محيط اين حرکت دال به . اسالمی طالبان مجسمه های کوه پيکر بودائی باميان را تخريب ميکنند

های فرهنگی باستان اين سر زمين را که طالبان به مثابه ارمغان آن ظهور کرده اند و رسالت دارند تا ريشه  اجتماعيست

باشنده گان اصيل و که بخش ارزشمند فرهنگ جهانی است از بيخ بر کنند تا بفکر خام شان داليل اثبات تاريخی هويت 

  .»اين خطه را دچار ابهام و اخالل کنند بومی غير اوغان

اشاره به   اول اينکه آقای محتاط طعنه زنان: من تبصرۀ آقای مؤمن را در جايش ميگذارم، ولی يادآور دو نکته ميشوم    

بايستی در باره محيط   .غربت فرهنگی محيط اجتماعی طالبان ميکند، زيرا که طالبان به جامعه پشتون نسبت دارند

اجتماعی پشتونها يادآور شد که، بخش عمدۀ ذخايرهنری و فرهنگی بدست آمده درافغانستان، از مناطقی کشف و به جهان 

ستانشناسی عرضه شده که در قلمرو زيست پشتونها قرار دارد، مانند آثار هنری بوديزم درهدۀ جالل آباد و کشف علم با

مجسمه ها، ظروف نقره ئی و طالئی و زيورات و : در پکتيا شامل هزاران اثر قيمتدار تاريخی ازقبيل" ميرزکه"خزانۀ 

که بزعم آقای محتاط دچار (کشف شده است، اما از درۀ پنجشير کنون جواهرات به ده ها و صدها کيلوگرام از آنجا ها تا

  .تاکنون يک اثرکاشی و يک تيکرکاللی که ساخته دست آدمی باشد، از زيرخاک بدست نيامده است  )فقرفرهنگی نيست؟

پيروان  وجود اين همه آثار گرانبهای هنری و فرهنگی در محيط اجتماعی پشتونها مربوط به قبل از اسالم و متعلق به

آئينهای بودائی و برهمنی است، که اقًال پيشينًه دوهزارساله دارند، مگر با آمدن اسالم ديگر روزنه های هنر مجسمه 

سازی و پيکر تراشی در معابد و حتی برروی فلزات ظريفه هم برای کسانی که به دين اسالم گردن نهاده بودند بسته 

  .گرديد و آن هنرها مردود پنداشته شد

در مورد تخريب مجسمه های بودا توسط طالبان، روشنفکران پشتون تبار کمتر از روشنفکران ساير مليتها متاثر      

   .را نبايد برگردن همه قوم شريف پشتون انداخت  فرهنگی ستيزی يک گروه متحجر بنيادگرای اسالمی  نشده اند، گناه

خصوص تجاوز به ناموس مردم شريف محلۀ افشارکابل وحشت و دهشت و تجاوز به مال و منال و ناموس مردم و ب

توسط شورای نظارجمعيت اسالمی وغارت آثار موزيم کابل و آرشيف ملی توسط تفنگداران شورای نظار، را مردم کابل 

از نزديک شاهد بوده اند و هنوزشاهدانی وجود دارند که فروش آثار موزيم ملی را توسط شورای نظار برای خريداران 

ترجمانی ميکرده اند و خوشبختانه يکی ازاين شاهد زنده خود از دلباختگان فرهنگ ديرين پای افغانستان است  خارجی

که مصروف نوشتن و افشای جنايات نابخشودنی شورای نظار در برخورد با نابودی وغارت آثار موزيم ملی به جهانيان 

مه اميد و اخبار وفا و ساير رسانه های گروهی در همان ولی قسمًا خبراين غارت های فرهنگی از طريق هفته نا  .است

آيا اينکارها را بايد، نتيجه بی فرهنگی قوم شريف تاجيک دانست، يا   .زمان حاکميت برهان الدين ربانی به نشررسيده اند

  منوط به يک گروه خاص از قوم تاجيک که برمسند قدرت تکيه زده بودند؟ 
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تاجيکها يا کدام قوم ديگر؟ و اگر باز سوال کنم،  ؟دگان اصيل و بومی اين کشورکيها استندمنظور از باشندوم اينکه،      

آيا بتهای باميان ساختۀ دست و دماغ تاجيکها بوده است؟ آنهائی که چنين ادعای دارند، برای اثبات ادعای خود چه اسناد 

که اين آثارنتيجه عشق به باورها و آموزه های ديانت معتبرعلمی و شواهد قابل باور، آرائه کرده ميتوانند؟ واقعيت اينست 

بودائی مردم افغانستان و مردمان منطقه بوده است ولی دقيقًا مشخص نيست که تراش اين پيکره ها تراوش ذهن و ساختۀ 

    !دست کارگر افغانی است يا چينائی ويا هندی؟

و قديمی تر ازآريائيها ميداند، دليلش چيست وسندش از سوی ديگر، هرگاه آقای محتاط، تاجيکها را مردمی بومی     

کدامست؟ و کدام مرکز علمی انتروپولوژی چنين امری را تائيد کرده که مؤرخين ما از آن تا کنون بی اطالع مانده اند؟ و 

» آق ُکپُرک«سمنگان و» قره کمر«اگر آريائی ميشمارد، باری به تاريخ غبارنظر بيندازند تا ببينند که آثار کشف شده در 

و در منديگک   .هزارسال قبل در افغانستان زندگی داشته اند ٢٠تا  ٩مزارشريف از وجود مردمی گواهی ميدهد که از

  .قندهار و شهر سوخته سيستان، آثار تمدنهای بدست آمده که تا چهارو پنج هزار سال قبل از ميالد سرميزنند

ترديد هرکه بوده باشند، آريائی نبوده اند، زيرا که حضور آريائی ها را اکنون شما بگوئيد که اينها کی ها بودند؟ بدون 

قبل از ميالد ميتوان پيش برد ونه قبل ازآن، پس باشندگان اصيل و بومی  ٢۵٠٠درکشور بنابر تحقيقات مرحوم کهزاد تا 

دی دراين مورد موجودباشد، اگراسنا. اين سرزمين هرکسی که بوده باشد، تاجيک يا پشتون يا ازبک ويا هزاره نبوده اند

و اگر چنين اسنادی در دست نداشته باشند، معلوم ميگردد کسی که رشتۀ   .نشان بدهند تا ديگران هم از آن مطلع شوند

تاريخ را دنبال نکرده باشد و خود نيز دارای تفکر تاريخی نباشد، نميتواند ازعهده پاسخ به چنين سواالتی بدرآيد   ظريف

  .لنگدو پای منطقش مي

باری اگر به تاريخ قبل از اسالم افغانستان تأليف مرحوم کهزاد که در نوع خود کم نظير است نظر بيندازيم، به نظر     

ازقديمی ترين قبايل مهاجرآريائی اند که پس از مهاجرت از مناطق عليای سير دريا و شمال ) پشتونها(ميرسد که افغانها

و سپس درجنوب هندوکش به وادی های رود کابل و وادی رود ارغتداب و هيرمند و  ابتدا به باختر يا بلخ) آمو(جيحون

گومل وُکرم تا سند متوطن شده اند و قرنها و سده های متمادی دراين واديهای به شغل گله داری   وادی های رودخانه

    .وزراعت مشغول بوده اند

، )-٨تاريخ مختصر افغانستان، ص -ل از ميالد متعلق اند قب ١٤٠٠  که به(مرحوم کهزاد، به شهادت سرودهای ويدی     

يکی ازقبايل خيلی مهم کتله آريائی باختری » بهاراته«يا » بهارت« : يادآور ميشود و مينويسد» بهاراته«از قبيلۀ بزرگ 

است که بعد از فرودآمدن درجنوب هندوکش بعضی عشايرآن از راه وادی ارغنداب و برخی از راه های درۀ 

، ص ١کهزاد ،تاريخ افغانستان ، ج   (» .به پنجاب انتشار يافتند   )گومل(»گوماتی«و) کرم(» کرومو«و) کابل(»وبهاک«

  )٢٠٠٢چاپ  ١۵٨، ٨٢

ده قبيله آريائی در   از جنگ ميان» مهاباراته«کهزاد براساس تحقيقات دانشمندان هندی و منابع سانسکريت مخصوصًا 

  :تاهنوز نام خود را حفظ کرده اند  که برخی از آنهامناطق جنوب هندوکش نام ميبرد 

  .)ريشۀ نام اين قبيله در نامهای الينگار و اليشنگ باقی مانده است -نورستانيها (Alinas  الينا ها -١
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  )پکتويس، پختون ، پختانه(Pakthas  پکتها -٢

  )اهالی موجوده درۀ بوالن(Bhalanas  بهاالناها -٣

   Chivas  شيواها -٤

  Vishanins  ويشانن ها -۵

   Anus  انوها -٦

  Druhyus  دريوهوها -٧

  Turvasa   تورواشاها -٨

   Yadus  يادوها  -٩

  )ساکنين اندوس عليا و باشندگان حواشی گندهارا( Purus   پوروها  -١٠

» ويدی«عروف ، يکی از قبايل م»بهارت«مانند قبيله معروف » پکتها«متذکر ميشود که   مرحوم کهزاد در مورد پکتها

قبل از ميالد  ٢٠٠٠تا  ١٩٠٠در حوالی   .باختری است که پيش از عصر مهاجرت درجامعه آريائی در باختر ميزيست

که آغاز مهاجرت آرياها از باختر محسوب ميشود، قبيله پکتها دو حصه شده، شاخه ئی با قبايل وعشاير ديگر که 

اسم برده شده اند، به جنوب هندوکش فرود » ده قبيله«واتحاديه ) پنجگانهيعنی قبايل (معروفترين آنها در جزء پنکه جانا 

( = » مسکن پکتها«آمده و باالخره در دامنۀ کهسار ومناطق دشوار گذار جنبو شرقی آريانا مسکن گرفتند و آنجا را بنام 

زندگی ادامه داده و در همانجا حصه ايکه مهاجرت نکردند، مانند بسا قبايل ديگر در باختر به   .معروف ساختند)پختونها

  ) ٩٠- ٨٩کهزاد، همان، ص .( ماندند

به جنوب هندوکش ) بلخ(آن شاخۀ قبيلۀ پکتها که از بخدی : کهزاد ازاينهم جلوتر گام ميگذارد و در بارۀ پکتها ميگويد

گويد درجنگ ده سرودهای ري. فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ها و دامنه های دوطرف سپينغر مستقر ومقيم شدند

نام و نشان اين قبيله   .قبيله و جا های ديگر از ايشان نام می برد و در بعضی موارد ازشاهان آنها هم اسم برده است

هرودوت پدر . باستانی کشور در مرور زمانه هميشه زنده ونمايان بوده ومؤرخين بزرگ هرکدام آزآنها اسم برده اند

و از محل سکونت » پکتويس«يا » پکتيس«يا » پکتی«از قوم )م.ق٤٨٦-٤٢۵(مؤرخين درقرنها قبل ازميالد 

بطليموس جغرافيا نگار مصری يک قرن قبل از ميالد از آنها به   .از هردو ذکرکرده است» پکتيا«يا » پکتيکا«آنها

پکتيس ها هرودوت در مورد . قرار ميدهد  بطرف جنوب پاروپاميزاد  »پکتين« و خاک آنها را  صورت ضمنی ياد کرده

رئيس ايشان   .لباس و اسلحۀ آنها از پوست و تير و کمان آنها بشکل و نمونه محلی خودشان بود: ميگويد

  )٩١همان، ص .( نام داشت » Artynteارتينت«
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، اپاريتی Gandhariا گندهاريها: زندگانی داشتند» پکتيکا«رخ يونانی چهار قبيله معروف دروبنابرروايت هرودوت م

  . ، ستاگيديها، و داديکيهاAparitae)بااليیمردمان (ها

باشندگان گندهارا،درسر زمينی که از کابل تا درۀ سند را احتوا ميکرد،   بنابر پژوهش های مرحوم کهزاد،: گندهاريها -١

از آنجمله به حوزۀ رود . گندهاريها بارها ازحوزه شرقی رود کابل به نقاط ديگرمهاجرت کرده اند. زندگی ميکردند

گندهاريها در آخرين مهاجرت خود . يعنی در وادی قندهار مهاجرت کردند) رود ارغنداب(» هرااواتی«يا» راسواتیس«

از يادگارهای مهم بودا را با خود » Foفـو«به حوزۀ ارغنداب، دراثر ورود کوشانيها به حصص جنوبی آريانا، کاسۀ آب 

  )٩٧،ص  همان.( به وادی ارغنداب بردند) پشاور(از اندوس عليا 

وشايد همين کاسه ای باشد که امروز درخرقۀ شريف قندهار موجود است و مردم درآن پول خيرات و نذور خود را می 

اندازند و بصورت ديگ بزرگی از سنگ سياه است که گنجايش يک گاو را دارد و در سطح بيرونی ديگ خطوط 

تواند   »گندهارا«نام قندهار شکل متحول و معرب کلمۀ ظاهرًا   .عربی حک شده است تا به آن صبغۀ تقدس داده باشند

نيمه اول قرن (پادشاه دودمان مستقل پهلوا» گندوفار«از نام» قندهار«اسم موجودۀ : بود، مگرمرحوم کهزاد برآنست که

شبيه  يا چيزی» گندوفار«به ميان آمده است، زيرا مشاراليه به اسم خود شهری در حوزه ارعنداب به نام ) اول ميالدی

  )٩٨همان ، ص . (بود  آن ساخته

وبطليموس هردو از آن نام » هرودوت«بقول مرحوم کهزاد، يکی از کهن ترين اقوام کشورما است که : ستاگيدی ها -٢

هرودوت آنها را با گندهاريها مربوط و جزء يک واليت ميشمارد و ميگويد که ستاگيديها با اهالی اراکوزی . برده اند

ايشان در کوه های پاروپاميزس و حوزه عليای هيرمند و نقطه » آندره برتلو«قرار نظر   .اس داشتندهم تم)قندهار(

بهرحال   .را سراغ ميدهد» ختک«نام » ستک«در کلمۀ " بيلو"» .ايکه حاال غزنی درآن آباد است، بود وباش داشتند

حصه باالی بدن و رانهای   .گندهاری ها داشت معلوم ميشود که ستاگيديها مردمان مالدار بودند و لباس شان شباهت به

شانه چپ خويش وصل   شمشيرکوتاه و راست استعمال ميکردند و بند آن را به  .خود را اکثرًا برهنه ميگذاشتند

  .ميکردند

به درکتاب نژادهای افغانستان، ايشان را » بيلو«. قومی بوده که در دامنه های جنوبی سپينغرمی زيستند: اپاريتی ها -٣

استناد تذکار هرودت درعالقۀ پکتيا قرار ميدهد واين عالقه ايست که قسمت جنوبی وشرقی افغانستان راتا سواحل رود 

» افريديها«ها ميداند و»اپريدی«ها را عبارت از همين» اپاريتی«بيلو درکتاب فوق الذکر خود  .سند در برميگيرد

  ) ١٠٠همان، ص. (دو طرف دره خيبر زنگی دارند امروز يکی ازقبايل بزرگ و معروف پشتون است که در

( هرودت محل اقامت ايشان را در پکتيکا قرار ميدهد و ازاين معلوم ميشود که يکی از شعب پکتيها: داديکيها -٤

همان، (کهزاد اين داديک ها را عبارت از تاجيکها ميداند  .بودند و با گندهاری ها تماس و پيوستگی داشتند) پختونها

تحقيقات وسيعی   ، اما دانشمند معاصرافغان کانديدای اکادميسين انورنوميالی که در مورد نژادهای افغانستان)١٠٠ص

در ميان کاکرستان واقع درجنوب قندهار و » داديک«دارد، برای من توضيح داد که هنوز هم يک قبيله از پشتونها بنام

به تاجيک تعبير درستی نيست و بيلو » داديک«که تعبير نام  آقای نوميالی افزود  .شرق کويته بلوچستان زندگی دارند

ها که آنها را به » داديک«او متذکر شد که اطالعات مرحوم کهزاد و مرحوم حبيبی در مورد   .اين نظر را قبول ندارد

کاکرستان تاجيک ها نسبت داده اند، کافی نبوده است و اين قبيله به همان نام ونشان تاريخی خود امروز در منطقۀ 

  .زندگی دارند
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افغانها از اعقاب آريائی ها و ساير مهاجرانی هستند که « :اقتدارحسين صديقی دانشمند ومحقق هندی، مينويسد که     
افغانستان، ( ».قبل از ميالد به اين طرف ساکن شدند ١۵٠٠درابتدای ورود درقسمتهای مختلف شمال غرب هند از

  )  ٢٢٤، ص١معارف اسالمی،ج ،دايرةال ١۵،ح٢٤٣جنگ وسياست، ص

از مجموع اين گفته ها و نقل قولهای به اين نتيجه ميرسيم که پشتونها از آغاز مهاجرت خود از باختر به جنوب     

و حوزه رود کابل تا ) پکتيا وپکتيکا(سال قبل از ميالد و استقرار در حوزه رود گومل و کرم ٢٠٠٠هندوکش در 

د خانه های ارغنداب وهيرمند، مجموعاً مدت چهارهزار سال است که در اين حوزه ها پشاور و سند، و حوزه های رو

قبل از ميالد بنابر دايرة المعارف اسالمی  ١۵٠٠مستقر شده اند، و اگر از عصر به ميان آمدن سرودهای ويدی در 

ن اگر از انصاف نگذريم وبنابري  .سال قبل از امروز پشتونها در مناطق مزبور متمکن شده اند ٣۵٠٠حساب کنيم، 

سال قبل از امروز درکوه پايه  ٣۵٠٠تا  ٤٠٠٠پشتونها يکی از قديمی ترين باشندگان نژاد آريائی افغانستان اند، که 

ولی اينکه . های صعب العبور جابجا شده اند و قرنهای متمادی امور خود را از طريق جرگه ها حل وفصل کرده اند

آقای محتاط حاضر نيستند تا به آنها حق شهروندی بدهند وآنها را الاقل مثل برخی از هموطنان ما، منجمله 

سايراتنيکهای که قرنها بعد از پشتونها در اثر هجومهای ادواری و يا مهاجرت های اجباری قرن گذشته دراين 

خانه را از  کشورمتوطن شده اند، هموطنان خود بشمارند، به نظرمن چنين امری به اين ميماند که ميهمانی صاحب

گاهی آنها را بی فرهنگ و جاهل   ازاينست که! خانه اش بيرون اندازد و بگويد تو حق زندگی دراين خانه را نداری

  . و زمانی يهوديان تبعيدشده ميشمارند تا خود را وارثين حقيقی اين کشور وانمود کنند  ميخوانند

وميخواهد درآن اقامت اختيار کند، کشور ميزبان بعد از امروز وقتی می بينيم هرکسی که به سرزمين جديدی ميرود 

چهار يا پنج سال و در نهايت هشت سال به او حق شهروندی قايل ميشود و پاس ستيزن شپ مثل باشندگان بومی کشور 

سال سکونت در افغانستان حق  ٤٠٠٠اعطاميکند، مگر برخی از نويسندگان ما حاضر نيستند به پشتونها بعد از 

قايل شوند وآنها را ساکنين اصلی اين سرزمين بشمارند، حاالنکه خود نيز قباله مالکيت اين کشور را نيز در  شهروندی

دست ندارند واگر متون تاريخی بدقت بررسی شود، شايد معلوم گردد که خودشان نه يک قرن و نه دو قرن بلکه چندين 

ها و شايد کيداريها وتخاريها ويفتلی ها به اين سرزمين قرن بعدتراز پشتونها و کمی پيش يا پس از مهاجرت کوشانی 

  . آمده باشند

در همينجا بايستی توجه داشت که همه کسانی که به زبان فارسی يا پارسی صحبت ميکند تاجيکتبار نيستند بلکه     

که بيشتر با ظهور بخش بيشتر وعمدۀ شان پارسی بان يا پارسيوان هستند و پارسيان از قديمی ترين آريائيانی هستند 

اين مردم با فرهنگ اوستائی پيوند گسست ناپذيری دارند و   .زرتشت و قبول کيش زرتشتی به پارسی شهرت يافته اند

قرنهای متمادی در باختر و سواحل جيحون زندگانی داشته اند و بنابر تحقيقات دانشمند ايرانی آقای فرشيدورد در 

سوی جنوب مهاجرت کرده از طريق سيستان به ايالت پارس ايران رحل اقامت قرنهای ششم وهفتم قبل از ميالد به 

که بيشتر در شمال آمو دريا پراکنده اند، بنابر تحقيقات   مگر تاجيکها  .افگنده اند وسپس نام خود را به آن ايالت داده اند

يا » تازی«نام  شندگان بومی بهعالمه محــمد قزوينی بقايای قشونهای فاتح اسالم دراين نواحی اند که از طرف با

اگر اين فرضيۀ عالمه قزوينی مدار ) سياستنامه چاپ عالمه محمدقزوينی: رک. (ناميده شده اند» تاجيک«و» تازيک«

سال بيشتر نيست، دراينصورت خواننده گرامی ميتواند  ١٤٠٠اعتبار باشد، عمر تاجيک ها در خراسان و افغانستان از 

  کيها باشندگان بومی اين سرزمين اند؟ به آسانی قضاوت کند که
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در هرحال افغانها هيچگاهی پای اين سخن را درميان نکشيده اند تا بگويند که ديگران تازه وارد وخود قديم ترينها     

اند ومعلوم دار هرکسی که دراين سرزمين زندگی ميکند از نظر افغانها، افغان و اعضای متساوی الحقوق جامعۀ 

   .ميشوند وهمانگونه که خود را برتر از ديگران نمی شمارند، ديگران را نيز از خود برترنمی دانند افغانی شمرده

واين ديگران نه چندان قديمی اند که با طرحهای ميان خالی و تخريش کننده وتفرقه افگنانه ميخواهند خود را برتر 

  .استقراريک نظام عادالنه و دموکراتيک درآنبه اميد افغانستان واحد وغير قابل تجزيه و  .ازهمه قلمداد کنند
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 ريشًه واژًه تنبور
 
فرهنگ لغات ايران پر از ابهامات فراوانی است که به کار تحقيقی گسترده ای نياز دارد؛ دولت دينی ايران هم نه نمايندًه 

زات اسالم رسمی اعراب برای طرد سلطه اعراب به وجود آمده فرهنگ مليتهای ايرانی بلکه دين و آيينی است که به موا
در روزگار . بود، ناسزا به عمر و عايشه يادگار همين انگيزًه نفرت و انزجار از سلطه برده دارانه اسالم عربستان است

. ايرانی است بيش از ايران و افغانستان در تکاپوی تبليغ فرهنگ ايرانی و نمايندگی فرهنگ تاجيکستانما کشور کوچک 
ابتدا ناگزير از آنيم که شمه ای . با اين مقدمه به بررسی ريشه واژًه تنبور می پردازيم که در هاله ای از ابهام قرار دارد

چنانکه منابع عهد بهرام گور ساسانی مشعرند سرزمين موسيقی سمت فالت : از تاريخچه کوليان هند و ايرانی را بياوريم
کوليها که با همان روش دوره گردی و رقص و آواز و رويگری و . ر حدود بلوچستان بوده استايران سرزمين کوليان د

حتی پيش از عهد هخامنشيان به حدود نواحی شمالی بالکان . فالگيری از هزاره های گم شده به روزگار ما رسيده اند
ياد ميکند که که در ارابه هاشان ) لگيرفا( سيگينچه هرودوت در اين منطقه از مردم دوره گردی به نام . رسيده بودند

از اين حديث . پوشيده و خويشتن را از خويشاوندان مادها به شمار می آورده اند) هندو ايرانی(زندگی نموده و لباس مادی
کهن به سادگی ميشود فهميد که اين مردم در اکثر نقاط  فالت ايران گشت و گذار داشته و برای ايرانيان عنصر قومی 

ياد شده ) پريها( پئيريکاهاو ) جادوگران(ياتوانمسلم به نظر ميرسد در اوستا از اين مردم به نام . ته شده ای بوده اندشناخ
محل مردم کناری يا (پريکانياو ) محل جادوگران( ماکانرا به ترتيب  بلوچستانچه بابليها و يونانيان باستان ناحيه . است

اين پايه بايد برای سازهای موسيقی ايران سمت هند را بر سمت بين النهرين و عيالم بر . آورده اند) پرستنده الهًه زمين
.    ارجحيت بدهيم، خصوصا که در عهد ديرين اختالف زبانهای آريائيان هندی و ايرانی در حد اختالف لهجه بوده است

از آنجاييکه .ريتی و پارسی قائل شدپس برای تنبور همان طوری که از قديم االيام حدس زده شده، می توان ريشًه سانسک
بر خالف سانسکريت اکثر لغات پارسی باستان متروک گرديده و از بين رفته است، لذا از جهت پيدايی ريشه برخی از 

در آنجا فهرست لغات سانسکريت در . لغات اصيل فارسی نيز ناگزير بايد به زبان ملت برادر جنوب شرقی روی بياوريم
و " صدای همهمه و ازدحام بزرگ"بر می خوريم که به ترتيب به معنی  تنپورهو  دمباراکهه دو کلمه رابطه با تنبور ب

. استتنبور و دومی ريشه کلمه ) به پهلوی ُدمبلک(دمبکمسلم به نظر ميرسد اولی ريشه واژه . می باشند" پر خروش"
به  دم روباهبگرديم يا آن را به توجه به شباهتش به هم دنبال ريشه  دنبيلالبد اگر برای نام ميلهای پهلوانی ايران يعنی 

) ميل و عصا و گرز شکل( ايل -دنداو يا ناچار از پذيرش  صورت تحريف شده آن از ريشه سانسکريتی  شکل ُدمدارای 
ی قيد مقاله تحقيقی زير در اين باب تالشی است در معرفی  تنبور که ما آن را به جهت اطالع از اين ساز زه   .می باشيم

در ميان سازهای سّنتِی رايج در ايران ، . از سازهای زهِی زخمه ای دسته بلند، ) طنبور/ يا تمبور(تنبور : می نمائيم
يافته های باستان شناسی ، . تنبور از لحاِظ قدمت ، گستردگی و گونه گونی در شکل و اندازه ، بسيار قابل توجه است 

قديمترين اين يافته ها سه تنديسک سفالين به دست آمده در شوش . يران نشان می دهدديرينگی بسيار زياد اين ساز را در ا
همچنين تصويری نقش شده بر تخته . ق م است که در دستهای يکی از آنها سازی شبيه تنبور هست  ١٥٠٠متعلق به 

ور به دست را نشان می ق م ، نيز نوازندگانی تنب ١٠٠٠سنگهای تپة کيون جيک در حوالی شهر موصل متعلق به حدود 
صرف نظر از اين يافته ها، ). ١٩٧ـ١٩٦؛ مّال ح ، ص ٦٦ش ، ص  ١٣٥٤؛ همو، ٨١ش ، ص  ١٣٣٥فروغ ، (دهد 

ص (، رسالة ُبنَدهش )٧٧ص (از کاربرد واژة تنبور در متون فارسی ميانه و پهلوی مانند منظومة درخت آسوريگ 
معلوم می شود که نواختن اين ) ٩٥ص (ة خسرو قبادان و ريدک وی و رسال) ٢٣ـ٢٢ص (، کارنامة اردشير بابکان )٩٣

                       .ساز دست کم در اواخر دورة اشکانی و سرتاسر دورة ساسانی در ايران رواج داشته است 
         

مثًال، مطرح شده که واژة تنبور در اصل  .از پاره ای از وجوه تسمية تنبور نيز ايرانی بودِن نام اين ساز فهميده می شود
، ٢؛ همائی ، ج ٥٤٠، ص ٢، ج ١٩٨٦فارمر، (ُدنب و بّره ؛ چه ، اين ساز به ُدم بّره شباهت دارد / ، مرّکب است از ُدم 

                                                                                       ).٣٢٥ـ ٣٢٤ص 
ين وجوه تسميه و يافته های باستان شناسی و مستندات منابع مکتوب کهن و نيز تأکيد شماری از محققان بر با وجود ا

، مباحث متفاوت ديگری )٦٥؛ دورينگ ، ص ٤١برای نمونه رجوع کنيد به جنکينز و اولسن ، ص (ايرانی بودن تنبور 
)          اول ، تکمله ، ذيلاسالم ، چاپ . ، همانجا؛ د١٩٨٦( فارمر. نيز به ميان آمده است   

r" ¦unbu ¤" با استناد به مباحث زبان شناسان ، اين موضوع را مطرح می کند که در مصر قديم تنبور را ظاهرًا ِنِفر  
که در واژة » ر«و » ب «، »ن «می گفتند که معادل واژة عبرِيِنِبل است ؛ بنابراين ، می شود احتمال داد سه حرف 

: جمع (اين سه حرف در واژة قنبره . است ) نفر(= با اندک تفاوتی يادآور نام قديم اين ساز در مصر  تنبور وجود دارد،
         .در قرن هشتم در شمال افريقا معمول بوده است ، وجود دارد) ٦٩٨، ص ٢ج (نيز، که به گفتة ابن بطوطه) قنابر

اع طنبور را به دو قوم گنهکار و نابود شدة َسدوم و که اختر) ٨٩، ص ٨ج (برخی ، با استناد به اين گفتة مسعودی 
نسبت داده است ، تنبور را برگرفته از تن ) می زيستند) بحر لوط ( همان قوم لوط که در سواحل بحر المّيت (= عموره 

اسالم ، . رجوع کنيد به د( پنداشته اند ) آن که نابودی اش مقّدر شده باشد(= و بور ) صدای حاصل از نواختن ضرب (= 
رجوع کنيد به ( پيداست که اگر نظر مسعودی پذيرفته شود، می توان برای تنبور خاستگاه عربی قائل شد ). همانجا

رجوع کنيد به ( فارمر، با استفاده از گفتة فارابی ، در بارة دستانهای جاهلی تنبور ). ٣٥ـ ٣٤ش ، ص  ١٣٦٦فارمر، 
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). ٤٩همان ، ص (بی گمان وجود داشته هر چند که نامی از آن نمی يابيم  می گويد در عصر جاهلی تنبور) ادامة مقاله 
، صاحب يکی از معلقات )٦٢٩متوفی (شعری از اعشی بن قيس ) ٣٢٥ـ ٣٢٤، ص ٢ج (اين در حالی است که همائی 

                                     .طنابير ــ به کار رفته است : سبع ، آورده که در آن تنبور ــ البته به صيغة جمع 
 

، می توان نوعی از قلب واژة سومرِی پان تور به معنای قوس کوچک را در واژة تنبور )٦٢ص (به نوشتة دورينگ 
البته وی از طرح اين احتمال نخواسته خاستگاه اين ساز را . سراغ گرفت که در يونانی به صورت پاندورا در آمده است 

               ).٦٥ص (ای ديگر تصريح کرده که خاستگاه تنبور ايرانی يا ُکردی است غيرايرانی معرفی کند؛ چه ، در ج
تنبور از طريق حيره ، مرکز ملوک لخمی ، به جزيرة العرب راه يافت و در قرنهای نخستين اسالمی از آنجا به 

؛ فروغ ، ٢٢٥ـ ٢٢٤؛ کراسلی ـ هولند ، ص ٣١ش ، ص  ١٣٦٦رجوع کنيد به فارمر، ( کشورهای اروپايی رفت 
طنبوره شهرت يافت ، در يونان تامپوراس نام گرفت و از آنجا به / اين ساز که در حيره به ُطنبور). ٨٨ش ، ص  ١٣٣٥

در روسيه به دومرا ، در سيبری و مغولستان دومبره يا دمبوره ، و در روم شرقی . آلبانی رفت و تامپورا خوانده شد
ير اقوام اروپايی که از طريق روم شرقی با اين ساز آشنا شدند، اسم پاندورا، ماندوره و باندورا يا پاندورا نام گرفت و سا

نام اين ساز در چين ، تنپوال است که تفاوت چندانی با نامهای . باندوره و صورتهای ديگر کلمة پاندورا را بر آن نهادند
ان ، سازی که در هندوستان با نام تمبوری به گفتة ريم). ٤٤ـ٤٠، ص ١٩٤٢فارمر، (آن در ساير مناطق جهان ندارد 

                                               ).١٩٤به نقل مّال ح ، ص (متداول است ، همان تنبور عربی يا ايرانی است 
ج داشته به نوشتة ابن خرداذبه در ايراِن پيش از اسالم ، نواختن تنبور در ری ، طبرستان و ديلم بيش از ساير مناطق روا

، ٨ج (سخنان ابن خرداذبه را مسعودی نيز در مروج الذهب ). ٣٢ص (و اين ساز اغلب آواز را همراهی می کرده است 
                                               .نقل کرده است ) ٩١ص 

با اينکه بر پاية گزارشهای اين ساز . در دورة اسالمی و از همان اوايل خالفت عباسی ، تنبور جايگاهی ويژه يافت   
، قابليت همراهی با آواز را کامًال )٨٣ـ ٧٥، ص ٢٣، ج ٢١٢، ٢٠٥، ص ٢٢رجوع کنيد به ج ( ابوالفرج اصفهانی 

در سده ). ٢٨٩ـ٢٨٨ش ، ص ١٣٦٦فارمر، (داشته ، در قياس با عود بيشتر در تکنوازی از آن استفاده می شده است 
، )٣٢٤متوفی * (جسته ای پديد آمدند که شرح حال بسياری از آنان را جحظة برمکی های سوم و چهارم تنبورنوازان بر

اين کتاب گرچه از ميان ). ١٦٢ابن نديم ، ص (که خود از تنبورنوازان مشهور بوده ، در کتاب الطنبوريّين آورده است 
، ١٤، ج ٦٣، ص ٦رجوع کنيد به ج برای نمونه (رفته ، ابوالفرج اصفهانی در االغانی به آن بسيار استناد کرده است 

                                                      ).٧٥، ص ٢٣، ج ٢٠٥، ص ٢٢، ج ١١٢ص 
 

فارابی در اين کتاب . يکی از منابع اصلی تنبورشناسی در سده های سوم و چهارم ، کتاب الموسيقی الکبيِر فارابی است 
. ه معرفی تنبور و نحوة دستان بندی و بيان فاصله های آن اختصاص داده است فصلی بلند را ب) ٧٦٩ـ٦٢٩، ص ٢ج (

وی دو نوع تنبور را که در ساختمان و اندازه و نظام پرده بندی با يکديگر تفاوت و در روزگار او رواج داشته اند، 
ر اين واليت و ديگری يکی تنبور خراسانی رايج در خراسان و سرزمينهای واقع در شمال و خاو: معرفی کرده است 

، ص ٢ج (به گفتة فارابی ). ٦٣٠، ص ٢همان ، ج (تنبور بغدادی که در عراق و مناطق مجاور آن معمول بوده است 
              فارمر با استفاده از شرح فارابی در بارة تنبور خراسانی می نويسد،. اين سازها اغلب دو تار داشته اند) ٦٢٩

                                                
از دستانهای تنبور ابعادی حاصل می شد و از آنها آهنگی برمی خاست که به عقيدة سرهيوبرت پری ، موسيقيدان بزرگ 

، ص ٢، ج ١٩٨٦؛ همو، ٤٤ـ٤٣، ص ١٩٤٢فارمر، (انگليسی ، کاملترين آهنگی است که تاکنون پديد آمده است 
تفاوتهای طرز پرده بندی و کوک تنبور بغدادی به روش گذشتگان که آن را  از) ٦٩٦ـ٦٦٢، ص ٢ج (فارابی ). ٥٤٣

خوانده ، با روش معاصران خود که آن را به کمال نزديکتر دانسته ، ) دستانهای عصر جاهلی (» الدساتين الجاهلية «
                                         .سخن گفته است 

ادبی و حتی متون اختصاصی موسيقی فقط از تنبور نام برده شده و آگاهی جالب توجهی از سدة چهارم به بعد، در متون 
در قرن ششم حسن بن احمد کاتب در کمال ادب الغناء در فصل بسيار کوتاهی که به تنبور . در بارة آن نيامده است 

ی تنبور عربی يا بغدادی و ، تصريح کرده که هم روزگاران او جايگاه دستانها)٥٤رجوع کنيد به ص ( اختصاص داده 
دو سه قرن بعد، عبدالقادربن غيبی . تقسيم بندی آنها را دقيق نمی شناسند و جز دو يا سه پرده بر دستة تنبور نمی بندند

به گفتة او طنبور . آثاری پديد آورد که در اين باره حاوی اطالعات تازه و منحصر به فرد است ) ٨٣٨متوفی (مراغی 
                       .هل تبريز آن را می نوازند، کاسه ای عميق به شکل نيم گالبی با دو تار داردشروانيان ، که ا

). ٢٠١ـ ٢٠٠ص (، که دو يا سه تار بر آن بسته می شود، بزرگتر است »طنبورة ترکی «کاسة طنينی اين ساز از 
).٢٠٢ص (دو تار خوانده ، ياد کرده است که آن را سازی آرشه ای با » نای طنبور«مراغی همچنين از   

 
، از اقوام )گاليثيا/ گاليسی (از رواج تنبورنوازی در ميان جليقيه ) ٣٢١مقدمه ، ص : ١؛ ج ٨٠٨متوفی (ابن خلدون 

که َمْرَعش در سوريه را خاستگاه تنبور دانسته ، عالوه ) ٦٤٠، ص ١ج (اوليا چلبی . فرنگی اندلس ، سخن گفته است 
و تارهای سيمی اش سخن گفته که به زعم او آن را شخصی » تل الطنبور«ر که دو تار از جنس روده داشته ، از بر تنبو
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در قرنهای بعد، تنبور با تفاوتهايی در اندازه و تعداد . به نام افندی اوغلو، از مردم کوتاهية آسيای صغير، ساخته است 
فيلوتو در قرن نوزدهم پنج نوع تنبور را ــ . ی رواج داشته است تارها، در ايران و سوريه و مصر و کشورهای اروپاي

که کاسه ای گالبی شکل و اغلب سه رشته تار، بعضًا مزدوج ، داشته اند ــ بترتيب ، از دراز به کوتاه ، معرفی کرده 
در ). اسالم ، همانجا. د( ، تنبور بلغاری ، تنبور بغلمه )بزرگ (تنبور کبير ترکی ، تنبور شرقی ، تنبور بوزورگ : است 

، تنبور را که کاسه ای کم ١٨٥٠/ ١٢٦٦اين قرن ، بويژه در ميان اسالوها، از تنبور استقبال بسيار شد و اسالوها در 
                     ).١٦آريان پور، ص (حجم و دسته ای بلند با چهار سيم داشته است ، به عنوان ساز ملی خود بر گزيدند 

                            
امروزه تنبور در سرتاسر ايران رواج دارد اما کانون اصلی اين ساز کرمانشاه و کردستان و نواحی شمالی لرستان است 

در اين . اين ساز در اين مناطق ، که از مراکز اهل حق است ، با نامهای َتمُيَره ، َتميَره ، تموره و تمور شناخته می شود. 
، ١درويشی ، ج (های گوران و صحنه در کرمانشاهان اشتهار و اعتبار و رواج افزونتری دارند ميان ، سازهای منطقه 

، اندازة )٣٣٨، ص ١ج (اين تنبورها در اندازه های مختلفی ساخته شده اند که بر اساس تحقيق درويشی ). ٣٠٨ص 
سانتيمتر؛ طول  ٩٥ر٥ـ  ٨٧: ی طول کل: کوچکترين و بزرگترين اين سازها و اجزای کلی آنها به اين ترتيب است 

                       .سانتيمتر ١٧ـ١٣ر٢: سانتيمتر؛ عمق کاسه  ٢٠ـ١٥ر٥: سانتيمتر؛ عرض صفحه  ٤٢ـ٣٤: صفحه 
    

                                                               :اجزا و مشخصات تنبور اهل حق بدين قرار است   
 

در گوران بيشتر سازها کاسة يکپارچه . نينی گالبی شکل ، که اغلب از چوب درخت توت ساخته می شودکاسة ط) ١
صفحة نازکی از چوب درخت گردو که بر ) ٢. دارند، اما در صحنه کاسة اغلب سازها از هفت تا َده ترکه ساخته شده اند
فت تا دوازده سوراِخ دو تا سه ميليمتری دارد تا روی دهانة کاسه قرار می گيرد و در وسط و يا در کنار صفحه حدود ه

دسته ) ٤. گلويی ، در تنبورهای ترکه ای ، که کاسه را به دسته متصل می کند/ گلو) ٣. موجب نرمی صدای تنبور شود
به نظر اغلب نوازندگان . سيزده تا چهارده دستان که در محلهای معّين بر دسته بسته می شوند) ٥. از چوب درخت گردو

سيم گير از جنس ) ٦. مشهور، محل دستانها ثابت است اما برخی نيز معتقدند که جای تعدادی از اين دستانها متغير است 
در برخی از تنبورهای . استخوان يا چوب در انتهای صفحه که تارها را بدان گره می زنند و تا انتهای دسته می کشند

رک ، که قطعه چوبی کوچک و محکم از درخت شمشاد و گردوست ، خ) ٧. جديد، خرک کار سيم گير را انجام می دهد
در برخی از سازهای جديد سيم گير . سانتيمتر از سيم گير قرار می گيرد ٧ر٤تا  ٥ر٣و بر روی صفحه با فاصلة حدود 

داده شيطانک ، که قطعه چوب يا استخوانی است با دو سه شيار که تارها از روی آن عبور ) ٨. کار خرک را می کند
در (دو تا سه گوشی ) ٩. شيطانک در حدود پانزده سانتيمتری ابتدای دسته تعبيه می شود. شده به گوشی گره می خورند

ندارد و گوشيهايش مستقيمًا در ) جعبة گوشيها(تنبور النة کوک . از چوب بيد) تنبورهای نامتعارف تا پنج گوشی 
اين سيمها . دو يا سه سيم ، که سيم بااليی معموًال جفتی است ) ١٠. دسوراخهای ايجاد شده در انتهای دسته فرو می رون

از يک سو به سيم گير و از سوی ديگر پس از عبور از روی خرک و شيطانک در انتهای دسته به دور گوشيها پيچيده 
؛ برای شناخت اجزای ٦٧ـ ٦٦؛ دورينگ ، ص ٣٣٧، ٣١٣ـ ٣١١، ص ١رجوع کنيد به درويشی ، ج ( می شوند 

                                      ).٢٦٣ـ٢٤١تنبور، طرزساخت و تعبية آنها رجوع کنيد به عالی نژاد، ص 
) سازندة کرمانشاهی االصل (و نيز از اسدالّله گهواره ) سازندة آسوری تبار(از سازندگان معروف تنبور، ابتدا از نريمان 

اج و رونق تنبور در سالهای اخير، هر کدام تنبورهايی با صدای خاص سازندگان ديگری نيز، به سبب رو. بايد نام برد
مرداد  ١٢محمدرضا درويشی ، مصاحبة (خود را ساخته اند ولی هيچکدام از سّنت قديمی تنبورنوازی خارج نشده اند 

                                       ).٢٧١ـ٢٧٠؛ عالی نژاد، ص ١٣٨٢
در شيوة معمول نوازندگی ، هر يک از انگشتان دست چپ . ت هر دست استفاده می شوددر تنبورنوازی از پنج انگش

روی يک خانه ، چهار انگشت پياپی روی نيم پرده ، شست بين انگشت نشان و انگشت بزرگتر می نشيند و از انگشت 
ا مهارت ، در نواختن تنبورنوازی ب). ٢٧٠ـ٢٦٨رجوع کنيد به عالی نژاد، ص ( شست برای سيِم بم استفاده می شود 

، بلکه با نواختن )همانطور که در ويولون کالسيک غربی يا سيتار هندی رايج است (نيست » افقی «ساز به صورت 
شفاف و سالست جمالت همراه با آرامش ، و بدون کشش ) صدادهی (دقيق و ماهرانة آرايه های صوتی ، سونوريتة 
حانی که نوازندة حقيقی تنبور در طی آموزشهای هنری و معنوی به دست عضالنی و عصبی و با دستيابی به تمرکز رو

ضرب قوی با چهار انگشت ، ُشرِّ طوالنی : مشخصترين عوامل فنی در اجرا عبارت اند از. آورده ، معنی می شود
ل دو ، ُشرِّ ساده و نيز ضربات خاصی که گاه بعضی نوازندگان از مکاتب ديگر موسيقی ايرانی ، مث)غلِت صدا(

اين تأثيرپذيريها از موسيقی ) ش  ١٣٥٣متوفی (در شيوة استاد نورعلی الهی . تارنوازی يا سه تارنوازی ، اخذ می کنند
متوفی (شنيده می شود ولی در شيوة استادان ديگر، نظير سيدامرالّله شاه ابراهيمی ) سّنت رديف دستگاهی (اصيل شهری 

، خصوصيات اصلی و قديمی )ش ١٣٢٧متولد (و علی اکبر مرادی ) ش ١٣٨١متوفی (، سيدخليل عالی نژاد )ش ١٣٨٢
در برخی اجراهای موسيقی ). ٢٧٤رجوع کنيد به عالی نژاد، ص ( سّنت تنبورنوازی حتی االمکان حفظ می گردد 

 ديده می شود که جديد و گونه ای بدعت گذاری است و به) يونيسون (شهری ، گروه نوازی تنبور به صورت تک صدا 
هر حال با سّنت اصلی و هنری تنبورنوازی ، که مبتنی بر تک نوازی و بديهه سرايی خالق است ، تفاوت و حتی تضاد 
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                                      .دارد
با اين که تک نوازی را بهترين جلوة هنری تنبورنوازی دانسته اند، نواختن سازهای ديگری ، از قبيل دوزله و تنبک و 

با اين حال ، . و کمانچه ، همراه تنبور در سّنت موسيقايی منطقة کرمانشاه و کردستان ، طبيعی و جا افتاده است  دف
گاهی نشانة ساختاری مقامی است که قادر است اشکال » مقام «مقامهای تنبور مختص به خود آن است و مراد از 

شيخ اميری ، َسَحری : از معروفترين مقامهاست ). ٢١٩ص  دورينگ ،(گوناگون و آهنگهای کمابيش ثابتی را توليد کند 
فتاح (، شاه خوشين ، جلو شاهی ، فه تاح پاشايی )قطار(، عابدينی ، باباکاوسی ، ساروخانی ، چپی ، طرز، قه طار 

ته شده است برخی از آنها اساسًا برای تنبور ساخته و پرداخته شده و برخی ديگر از قطعاتی گرف. و َهل َپِرگه ) پاشايی 
       ).٢٨٥؛ عالی نژاد، ص ١٣٨٢مرداد  ١٢حميدرضا اردالن ، مصاحبة (که با سرنا يا سازی ديگر نواخته می شود 

                                      
ی تا ابتدای هزارة سوم ميالد» مقامهای مقّدس «ضبط مقامهای موسيقی تنبور بيش از سه دهه قدمت ندارد و بسياری از 

روايت فردی استادنورعلی . را نداشتند) سی دی (، حق خروج از خانقاه ، اجرا در جمع يا ضبط در نوار يا لوح فشرده 
ش ضبط و حدود سی سال بعد از آن در فرانسه تکثير شده است ــ در کنار ١٣٤٨تا  ١٣٣٨الهی از اين مقامات ــ که از 

که با (ش علی اکبر مرادی در پاريس  ١٣٨٠ـ١٣٧٩از قبيل ضبطهای روايات سّنت گرايانه تر و محافظه کارانه تری 
، مجموعه ای گسترده )اجازة رسمی و کتبی شيخ خانقاه مبنی بر لزوم ضبط و نگهداری آنها در تاريخ ، همراه شده است 

ای روحانی حماسه > ، < مسير عشق االهی > : مهمترين اين صفحه ها عبارت اند از. و قابل تأمل را عرضه می کنند
در پاريس  ٢٠٠١و  ١٩٩٨، ١٩٩٧از علی اکبر مرادی که بترتيب در < موسيقی ُکردی ايران > از استاد الهی ، < 

                                                          .ضبط شده اند
لسله ای عرفانی ـ هنری قديمی در در اين بين ، نواخته های هنوز منتشرنشدة سيدخليل عالی نژاد، آخرين بازمانده از س

در اجرای عالی نژاد، سّنت قديم با دريافتهای درخشان فردی و درونی او . منطقة کردستان ، بسيار شايان توجه است 
درآميخته است ؛ اجراهايی برپاية سّنت قومی نياکان و حاوی قدرت نفوذ معنوی او، که هم در قالب تک نوازی هم در 

                          .روه نوازی و حتی قطعه سازی برای تنبور، تجلی پيدا کرده است قوالب جديد مثل گ
 

، مجلة »سازهای محلی اسالوهای جنوبی و شباهت آنان با سازهای محلی مشرق زمين «امير اشرف آريان پور، : منابع 
، چاپ محمد عبدالمنعم عريان ،  ؛ ابن بطوطه ، رحلة ابن بطوطة)١٣٤٥آبان و آذر ( ١٠٧، ش ٣موسيقی ، دورة 

، ترجمة افسر، چاپ حسينعلی مالح ، مجلة »قطعه ای از رسالة اللهو والمالهی «؛ ابن خرداذبه ، ١٤٠٧/١٩٨٧بيروت 
؛ ابن خلدون ؛ ابن نديم ؛ ابوالفرج اصفهانی ؛ اوليا چلبی ؛ بندهش )١٣٤١بهمن و اسفند ( ٧٤ـ٧٣، ش ٣موسيقی ، دورة 

ش ؛ جين جنکينز و پل راوسينگ اولسن ، موسيقی و  ١٣٦٩نبغ دادگی ، ترجمة مهرداد بهار، تهران فر[ گردآوری ] ، 
ش ؛ خسرو قبادان و ريدک وی ، در محمد معين ،  ١٣٧٣ساز در سرزمينهای اسالمی ، ترجمة بهروز وجدانی ، تهران 

يشی ، دايرة المعارف سازهای ش ؛ محمدرضا درو ١٣٦٤، تهران ١مجموعة مقاالت ، به کوشش مهدخت معين ، ج 
] سّنت شيعی اهل حق ، ترجمة سودابه فضائلی ، : ش ـ ؛ ژان دورينگ ، موسيقی و عرفان  ١٣٨٠ايران ، تهران 

ش ؛ محمدبن محمد فارابی ، کتاب  ١٣٧٦ش ؛ خليل عالی نژاد، تنبور از ديرباز تاکنون ، تهران  ١٣٧٨[ اصفهان 
تأثير و نفوذ ايران در تعبية «؛ هنری جورج فارمر، [  ١٩٦٧] لملک خشبه ، قاهره الموسيقی الکبير ، چاپ غطاس عبدا

ايران بزرگ و : ؛ همو، تاريخ موسيقی خاور زمين )١٩٤٢پاييز ( ٢، ش ٢، روزگار نو ، سال »آالت موسيقی 
و ديگر کشورهای آالت موسيقی قديم ايران «ش ؛ مهدی فروغ ، ١٣٦٦سرزمينهای مجاور ، ترجمة بهزادباشی ، تهران 

؛ همو، نفوذ علمی و عملی موسيقی ايران در کشورهای ديگر )ش  ١٣٣٥( ٥، ش ٣، مجلة موسيقی ، دورة »خاورميانه 
ش ؛ حسن بن احمد کاتب ، کتاب کمال ادب الغناء ، چاپ غطاس عبدالملک خشبه ، قاهره  ١٣٥٤، تهران 
آوانويسی ، ترجمة فارسی و واژه نامه ها ، چاپ بهرام فره ؛ کارنامة اردشير بابکان ، با متن پهلوی ، ١٣٩٥/١٩٧٥

، در تاريخ جامع موسيقی ، چاپ الک »موسيقی باستانی و شرقی «ش ؛ پيتر کراسلی ـ هولند،  ١٣٥٤وشی ، تهران 
ش ؛ عبدالقادربن غيبی مراغی ، جامع  ١٣٦٩آگاه ، : ، تهران ١رابرتسون و دنيس استيونس ، ترجمة بهزادباشی ، ج 

؛ حسينعلی مّال ح ، فرهنگ سازها ، تهران )پاريس (ش ؛ مسعودی ، مروج  ١٣٦٦االلحان ، چاپ تقی بينش ، تهران 
ش ؛  ١٣٤٠از قديمترين عصر تاريخی تا عصر حاضر ، تهران : ش ؛ جالل الدين همائی ، تاريخ ادبيات ايران  ١٣٧٦

، فهرست واژه ها و يادداشتها از ماهيار نوابی ،  منظومة درخت آسوريگ ، متن پهلوی ، آوانوشت ، ترجمة فارسی
                                                  ش ؛ ١٣٤٦بنياد فرهنگ ايران ، : تهران 

 EI 1 , suppl., s.v. "T ¤unbu ¦r" (by H. G. Farmer); Henry George Farmer, Studies in Oriental 
music, ed. Eckhard Neubauer : "The evolution of the t ¤anbu ¦r or pandore", Frankfort on the 
Main 1986. 

                                              /قنبرعلی رودگر و سيدعليرضا ميرعلی نقی / 
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 معانی نامهای گروههای آواز خوان کهن در فالت ايران و نواحی مجاور آن
 

مسلم به نظر می رسد نام . ن پهلوی به معنی دانای آواز و سرودهای دينی و غير دينی استيا غو ذان به زبا گوسان -١
نگارنده معتقد است . سرودهای کهن دينی ُکردان يعنی گورانی از همين ريشه به معنی سرودهای با شکوه و شگرف است

دارد و از   ) ه سرود روحانی با شکوهيعنی منسوب ب(ان - رئو -گائونيز ريشه در همين کلمه ايرانی مادی  قرآنکه نام 
در واقع معجزه قرآن همين بی همتا بودن جنبه آهنگين آن به شمار . مادها به مردم بين النهرين و عربستان رسيده است

.                           می باشد سرودهای ستايش شگرفنيز در واقع همين ) افد ستا( اوستارفته است چون معنی لفظی   
که به خوانندگان ترک زبانان کهن اطالق می شده است تلخيصی از کلمات ايرانی سکائی آواز ذان يعنی   اوزان – ٢ 

  .                                                                                                                            دانای آواز می باشد
   .خواهان  سالمتی و شفا است يیبه معنی سرود خوان جادو کهبوده باشد  ائشکد از همان ريشه اوستايی باي عاشيق-٣
 پکسیيعنی نام شمن های جادوگر ترانه سرا که در نزد ترک زبانان آسيای ميانه رايج است از کلمه چينی  بخشی -۴

                                                                    .              يعنی شمن و روحانی عالی رتبه خلسه گر مأخوذ است
سرور سرودخوان خواهان "يعنی نام ديگر سرودخوانان شمنی ترکان را می توان در زبان آريائيان سکايی  کاميا  گام -۵

                                                             .                                                              معنی نمود" کامروايی
عاشيق ها ولی . معرفی ميشوند خوانندهتحت عنوان عمومی  ترانه سراياندر جمهوری آذربايجان نيز نظير ايران  -۶

                                                .                                                          متمايز هستند خواننده هامعموًال از 
حافظ (گائوتمه و ) دانای سرود دينی( گائوماتيعنی روحانيون کهن ايرانی را چنانکه در القاب ) ما گائو( مغخود نام  -٧

نامها  اين. معنی نمود سرور روحانی دانای سرودهای دينیبر جای مانده است به سادگی می توان به معنی ) سرود دينی
بنا به سه دهه تحقيق نگارنده متعلق به سپيتاک نواده دختری آستياگ و پسر سپيتمه جمشيد پادشاه سئورومتی واليات 
جنوب قفقاز بوده است که بعد از قتل پدر و پدر بزرگ مادريش توسط کورش سوم به مقام دامادی و پسر خواندگی وی 

همان فردی که . ان به حکومت بلخ و شمال غربی هندوستان بر گزيده شدرسيد و از امارات آذربايجان و اران و ارمنست
، اويس قرنی ، )بهلول(در تاريخ به اسامی مختلف از جمله برديه، زرتشت ، بودا ، مهاويرا ، ايوب، يحيی، بهوبالی 

ر اصل به واسطه محبوبيت بی نظير وی د. بايزيد بسطامی و شاهزاده ابراهيم ادهم بلخی اساطيری معروف گرديده است
اصالحات اجتماعی و اقتصادی عميق وی به نفع رعايای امپراطوری هخامنشی بوده است چنانکه هرودوت در باب 
ترور وی توسط داريوش اول شياد سياسی دروغباف و شش تن همدستان وی از اشراف پارسی ميگويد که در قتل وی 

رودوت اکنون به خوبی درک ميکنيم که در دوردستهای شرق معنی حرف ه. مردم آسيا دريغ خورده و به سوگ نشستند
ولی در ايران . آسيا  دنيا بر اساس تعليمات اخالقی منسوب به وی دينی را تحت نام بودائيگری با موفقيت تجربه می کند

        .  تجربه شکل زرتشيگری آن به شکل درباری آن که خيلی دير هم به صحنه آمد، تجربه ناموفقی پشت سر گذاشت
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  و گيالس و آلبالو  انگور و انجير درختان پسته وتحقيقی در باب ريشًه نامهای ايرانی 

:است" پوزه باز"معنی لفظی پسته ميوًه   
نامهای پسته در زبانهای ديگر ــ مثًال  : "در مقاله خود راجع به تاريخچه و نام و نشان پسته می آورد محمدحسن ابريشمی

بستقا در سريانی ، پيستِکه يا پيستکيون و غيره در يونانی ، پيستاکيوم و غيره در التينی / تقاُفسَتق در عربی ، فس/ ُفسُتق 
ُفُسَدسو در ژاپنی / ، پی ـ سه ـ َته در چينی و ُفُسَدسيو)که نامهای پسته در بعض زبانهای اروپايی از آن گرفته شده است (
اين نام ، يعنی ِپْسَتگ ) فارسی ميانه (ــ از صورت پهلوی ) ٢٥٣ـ٢٤٦واژه های چينی و ژاپنی به نقل از الوفر ، ص (
که در بعض ) و معّرِب آن ُبْسَتج (واژة ُبسَتک . يا از واژة مفروض ايرانِی ِپْسَتَکه گرفته شده است ) ١٢٧مکنزی ، ص (

، ظاهرًا صورت )امثًال، برهان قاطع ، زير اين واژه ه(آمده است » صمغ درخت پسته «واژه نامه های قديم به معنای 
» َوِن ُگرگانی «در دورة ساسانی پسته را . پستک فارسی ميانه باشد/ محلی ، از همان پستگ / ديگری ، شايد گويشی 

طبق تحقيق و تجربة نگارنده ، صوت ضبط شدة ناشی از شکستن دانة ). رجوع کنيد به دنبالة مقاله ( نيز می گفته اند 
تداعی کنندة تلفظ نام پسته در گويشهای ) ودروی جنگلهای نواحی سرخس و بادغيس محصول درختان پستة خ(پستة ريز 

برای (بوده باشد » کلمه ای صوتی «است ، لذا بعيد نيست که واژة ايرانی پسته اصًال ) پستک / پيستک / پيسَته ( ايرانی 
، ٤٠ش ، ص ١٣٧٣؛ همو، ١١ش ، ص ١٣٧١ييد اين نظريه رجوع کنيد به ابريشمی ، أبرخی شاهدهای شعری در ت

)) پيستاس ((نام پسته يا ": مى نويسد)) ميوه هاى فرانسه((در آتاب خود به نام )) هانرى لوآلر((آقاى دآتر ..."   ).٤٢
يكى از شهرهاى سوريه گرفته شده است آه سالها پيش از اين درخت آن بطور وحشى در آنجا مى ) پستياك(شهر از 

آشکار است که اين " .پراآنده شده در همه جا تعميم يافته است جا به تمام آشورهاى عالماست و آشت آن از آنروييده 
در حالی که اساس را بايد در . نظريه بر اساس مشابهت نام اين شهر باستانی پستياک در سوريه با پسته پديد آمده است

الت بزرگ ايران شناخته ميشده است نه با اسم ويژگيهای خود ميوه پسته دانست؛ افزون بر اينکه پسته در عهد باستان با ف
.                                                                        شهر کوچک نه چندان با اسم و رسمی  در سوريه عهد باستان  

لمه مرکب پهلوی لذا اين جانب جواد مفرد کهالن در باب ريشه ايرانی نام پسته مطمئن هست که اين نام از تلخيص ک
می توان  ميوه اين درختاخذ شده است که منطقی ترين معنی لفظی هم هست که برای نام  پوزه بازيعنی  "اوستکپوز"

.                  گرديده اند" س"در ترکيب با هم تبديل به يک " س"و " ز"علی القاعده در اين تلخيص حروف  .پيدا نمود  

 )ن در قرآنگياهااز سايت تبيان، ( انگور

  :نامهای متداول

 :اردو، هندی، پنجابی، بنگالیعنو؛  :عبری ،)جمع(اعناب  ، )مفرد( عنب  :قرآنی / عربی  انگور، فرشك؛ :فارسی 
 grape:انگليسیداج؛  :آشميریمونتارنگا؛  :مليالمیدرآش؛  :، گجراتیمراتی، سانسكريت، تلگوانگور؛ 

 ؛uva :اسپانيايی؛  Weineere Traube, :آلمانی؛ roga،staphilia:يونانی؛  cultive-vigne:فرانسوی؛
 . vinograd:روسی acino ,uva  :ايتاليايی؛  acinus:التينی

  "). Vitaceaeاز تيره انگور(Vitis vinifera:نام علمی

 )ويکيپديا(های ديگر واژٔه انجير در زبان

با هيگو،  سپانيايیابا تين، در  عربیبا تينا، در  عبریبا نام سيکور، در  يونانی، در فيگبا نام  نگليسیاانجير در زبان "
  ."اين درخت از تيره توت است .با نام ويجاک شناخته شده است هندیبا فيجی و در در  لمانیآبا فيگو، در  پرتقالیدر 

اّما . مناسب به نظر می آيد سرخ ميوهو   خوشه ایيا  ميوه جنگلیمعانی   آلبالوو ) آلبالوی جنگلی( گيالسهای برای نام
و همچنين با توجه به اينکه نواحی شرق و غرب  انجيرو  انگوربا توجه به متفاوت بودن نامهای غير آريايی دو گياه 

را بايد انگ يعنی  انجيرو درخت انجير بوده است، لذا جزء اول فالت ايران به ترتيب از خاستگاههای اولی تاک انگور 
به شمار ) درخت( يرگيا  قداستمعنی نمود وجز پسوندی اير  را عالمت حالت دارندگی و يا  شهد شيرينبه معنی 

به ( انار ينو همچن انگوراما نام . در نزد  هندوان باستان بسيار مقدس به شمار می آمده است انجيرمی دانيم درخت .آورد
بر . دنمأخوذ  می نماي) خوشه ای ( انگورهبه ظاهر نه از اين ريشه بلکه از کلمه سانسکريتی  )عربی يعنی ميوه نورانی

گرفت چه  نياکان پاکح ارودارد علی القاعده به معنی اانجير را  که شباهتی با نام  انگيرا ساين پايه می توان نام ودايی 
محققين وداها هم با توجه به اشاره صريح . با ديار ارواح نياکان پيوستگی دارد) شراب مقدس گياه( هئومهآنان به سان 

                                                          .اين کتاب دينی کهن نام انگيراس را با سرزمين ارواح نياکان پيوند داده اند
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؟دارند را معايب و محاسن کدام اسالم دين فروع و دين اصول  
 

اسالم محاسن تمام گفته است اسالم محاسن تمام مکاتب دينی و سياسی را : " حسن البناء مؤسس خوان المسلمين گفته است
و نمود پيدا کرده که   ل اين است که اين محاسن بزرگ  کجا بروزسؤا ."داراست بدون اينکه معايب آنها را داشته باشد

تا اين کودک نه چندان خودمان را فريب ندهيم ببينيم اسالم چه محاسن و چه معايبی دارد مردم دنيا از آن غافل مانده اند؟ 
:                          دازيمنوزاد را که  قرنهاست با گريه های موزونش انس گرفته ايم با ضايعات همراه آن به دور نيان  

به همراه محاسن ممکن  معايب کالن اصول دين اسالم يعنی توحيد، نبوت و معاد  و افزوده های شيعی آن يعنی عدل و 
در اصول سه گانه اول به همراه موضوع امامت شيعيان جز اسارت فکری ديده : امامت را بايد به چشم بصيرت بيبينيم

يکی يک دانه کردن خدايی مذکر عمال به تثبت ديکتاتوريهای فردی روی . ل توجهی را در بر ندارندنميشود و حسن قاب
نبوت و امامتی هم که . روز قيامت آن چنانی هم حتی به عقل هيچ آدم ناقص الخلقه ای نمی گنجد. زمين انجاميده است

در اصل .  عوام بايد در کوزه حبسش کرد شامل دانشمندان و فيلسوفان بزرگ قرون دور و نزديک  نمی شود به قول
، رکن اساسی قانون اجتماع بشری نهفته است ولی سر رشته گرهی به جای اجتماعات بشری به ناکجا عدلشيعی نيکوی 

يعنی غالبًا منظور اين نيست که در روی زمين عدالت اجتماعی و . آباد خداوند موهوم آسمانها و زمين وصل است
بلکه به عبارت سفسطه آميز خيلی گمراه کننده متشبث ميشوند بدين عبارت که خدا عادل است و  اقتصادی حاکم باشد؛

معلوم نيست خدايی که حکم . يا مذموم تر اينکه مهدی موعودی بيايد عدالت را با شمشير بّرا به اجرا گذارد. ظالم نيست
ر عکس صفت قاسم الجبارين از القاب الهی اگر به اتفاقًا ب. قتل ديگر انديشان را صادر ميکند چگونه عادل خدايی است

معنی واقعی کلمه گرفته شود بسيار انقالبی و ضد امپرياليستی است ولی در تاريخ جهان اسالم چه بسا رقبای نظری و 
 از جمله دوست. فلسفی و سياسی که بر اساس تعبير و تفسير ظالمانه  مفسرين اسالمی  از آن، سرشان به فنا نرفته است

من از فقيرترين خانواده های ايرانی که صرفًا به خاطر عالميه درون کيف دستی اش اعدام شد و پدر يک چشمش را با 
اما در فروع دين اسالم که ضمنًا  و عمال غالبًا اصول دين اصلی . خواهرانش در مزارع ديمی ناالن گذاشت و رفت

نماز و روزه هر دو به کالم صريح و بی رو دروايستی : گرفتاسالم هستند محاسن و معايب بيشتری را می توان سراغ 
عمًال نماز خوان وقتی در آخر نماز دست به دعا بر ميدارد از درگاه . سرکار گذاشتن ملتهای ميلياردی اسالمی می باشند

رسيدن به آمال  خداوند که بابت نماز گزاری به وی از درگاه ناکجا آبادی وی طلبکار است استغاثًه بخشش گناهان و طلب
يعنی نماز با جواز دست بدعا بردن، عمًال در گناه و بی قانونی را برای شخص مؤمن باز . و آرزوهايش را می کند

مشکل بزرگتر آن از خود بيگانه کردن و سلب اراده فکر آزاد از مسلمين است از اينجاست که درخت اسالم به  .ميگذارد
ابن سينا، زکريای رازی، خيام و ابوريحان بيرونی در گذشته دور  به نام اسالم ببار  بار نمی نشيند؛ درختانی هم از قبيل

موضوع  به اصول و فروع دين  شک نکنيد در اسالم بدين معنی اين است  .نشستند اساسًا باورمندان اساس اسالم نبودند
می دانيم شک که زاينده دانش و امروزه . که عقل سليمت را از کار بيانداز و اراده به سنتهای فرسوده و نامعقول بسپار

خمس و زکات بسيار قانون اجتماعی خردمندانه ای است که مسلمين کشف کرده اند .خرد و اختراعات و اکتشافات است
که اگر به طور علمی و حساب شده مسترد و صرف نيزهای نيازمندان شود کاری است کارستان؛ ولی در اسالم اين 

انند برنامه پيشرفته سوسيال دموکراتهای اروپايی بلکه هر دنبلی و اختياری است و آن چه هم که قانون اجتماعی نه هم
در جهاد هم محاسنی . تقديم ميشود عمدتا به طبقه برگزيده مفتخواران روحانی و نژاد نه چندان شريف ّسيدها  ميرسد

لی در عربستان اسالمی که عمًال خود جهانخوارانش انقالبی وجود دارد اگر آن را به معنی نبرد با جهانخواران بگيريم و
عصر نه چندان جاهليت عرب هم  يادگار جّحاداره ميکنند؛ جهاد  به معنی نبرد عليه مساوات طلبان گرفته شده است و 

اکنون  در محيط خانه کعبه به معنی خدا بده برکت اين هم در آمدی کالنی ديگر روی بشکه های نفتی به غارت رونده 
شياطين اصلی در واقع سنگ به دست شيطان زده ها برای مضروب . سلهای دوباره ملخ خور آيند،ه گرفته ميشودن

در موضوع امر به معروف و نهی از منکر هم طبيعی است اول بايد عالم مجرب رشته .  ساختن شيطان خيالی داده اند
رت کنونيش بيشتر گويای روش شيوخ درون شکل اين اصل به صو. ای از علم شد تا در آن صاحب نظر شد و نظر داد

کسب . اجتماعی قبيله ای است تا موردی که به توان آن را تفسير به گسترش علم و دانش در اجتماعات مسلمين شمرد
حرف خردمندی است که سخن  آن حديث نبوی که. دانش نه در اصول دين و نه در فروع دين اسالم گنجانده شده است

ميگويد علم را بجوييد حتی اگر در چين باشد؛ اکنون به اراده خردمندان چين در خارج از  د رانده وخود به زبان محم
اصول خفيه تولی و تبری در تکميل منطق گريزی و فرقه گرايی مفرط است که . حيطه اسالم علنًا تحقق پذيرفته است

                                         . ف نموده استدموکراسی و ازادی احزاب و انديشه ها را در غالب جوامع اسالمی متوق
از نظر اخالقی روابط خانوادگی و حفظ شئون آن در اسالم محاسن بزرگی دارد وقتی ما روابط خانوادگی لجام گسيخته 

ن به را  که در اين راه از خواب مرگ محمدی جوامع مسملي و بی در و پيکر و هر کی هر کی در پيکر اجتماعات غربی
ولی در حال حاضر  اين حسن اسالمی هم غالبا با پايمال کردن حقوق زنان که . شدت بهرمند هستند؛ مشاهده می نمائيم

.                                                    اسالم از آغاز حقوق انسانی ايشان را بسيار خوار شمرده، معادل گرفته ميشود  
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)موعود زرتشتيان(موضوع تصادف مترادف شدن نام و نشانهای محمد و مهدی با سوشيانت سوم   
 

به همه ( ويسپ تئوروئيریو ) موهبتدارای پدر با ( اردت فذ ریرا  زرتشتيان )سوم(آخر   سوشيانتنامهای مادر 
پيامبر اسالم يعنی  محمد/احمدمادر نام با  و هم مهدی موعودآورده اند که هم با نام مادر ) نرگس= نر کئس= چيره شونده

 احمد/محمدجالبتر اينکه خود نام . مطابقت می نمايد) موهبتدختر فرد با  بی ترس و بيم(= آمنه بنت وهبو  نرجس
نيز  مانی می دانيم .مترادف است) در معنی ستوده پاکدين( استوت ارتهيعنی سوشيانت سوم هم با ترجمه نام )ستوده(

موضوع آمدن  بنابر اين .موعود معرفی می کرده است) منجی= يا تسلی دهنده ، احمد، محمدستوده(= راکلتپاخود را 
 کورشو  ايزد مهر، زرتشتو چنانکه خواهيم ديد در اساس سه سئوشيانتها  منجی موعود سابق ديرينه ای داشته است

با در نظر گرفتن  نی آن در آغاز تسلط اعرابرا بدين شکل کنوسوشيانت ها اين شجره نامه  ولی مراد بوده اند سوم
شايع بوده که منجيی به نام تنها چنانکه از مندرجات قرآن در می يابيم در عهد محمد . ساخته و پرداخته اند والدين محمد

و خود محمد مدعی همين احمد بودن را می نمود؛ گويا در  ) ۶سوره صف آيه (برای نجات بشريت خواهد آمد  احمد
نيز که  برناباه يعنی يکی از کتابهای منتسب به مانی نيز همين نام احمد موعود قيد گرديده است؛ همچنانکه در انجيل کفالي

از  ۴۴-۴٢محسوب داشته اند در فصلهای ) مغشوش و مردود(مسيحيان به سبب دستبرد مسلمين جزو کتابهای آپوکريفيا 
شيعيان و خصوصًا ايرانيان شيعی موعود دوست؛  اين . استبه صراحت بيشتری سخن گفته شده  محمدنام و  نشان 

از همه جالب تر اينکه . اسالم خود باز گردانيده اند عنوان موعود به دوباره به نرجس فرزند مهدیموعود را تحت نام 
بی  پس. است) ستا -افد( اوستامترادف ) سرودهای ستايش شگرف"  (ان -رئو -گائو"است که به شکل  قرآنمعنی نام 

الجمی ( عجمیاذعان می دارد که شايع است که وی قرآن را از  ١٠٣سوره نحل آيه جهت نيست که محمد در قرآن، 
                                                                                                   .می آموزد) ميترايی/يعنی موبدی زرتشتی

                                                                                                                   
عينه از سايت ليله القدر نقل  موضوع احمد بودن خود اشاره می نمايد بهکه در آن محمد  مطالب مربوط به سوره صف 

                                                                                                                                            : ميگردد
                                                                  

    شاهد خطيبي حسين: نویسنده

» آية الّله مكارم شيرازى« برگزيده تفسير نمونه جلد پنجم

  ]٦١[سوره صف  )٩

  
  .آيه است  ١٤نازل شده و داراى )) مدينه ((اين سوره در 

  
  :. محتواى سوره 

  
  :اين سوره در حقيقت بر دو محور اساسى دور مى زند

  
و ديگر لزوم جهاد در طريق حفظ , و تضمين بقا و جاودانگى آن از سوى خداوند, يـكـى بـرترى اسالم بر تمام آئينهاى آسمانى

  .و پيشرفت اين آئين 
  

  .اما در يك نظر مى توان به سه بخش ديگر نيز اشاره آرد
  
  .ـ دعوت به هماهنگى گفتار و آردار و پرهيز از سخنان بى عمل  ١

  
  .ـ يادآورى از پيمان شكنى بنى اسرائيل و بشارت مسيح به ظهور اسالم  ٢

  
  .ـ اشاره فشرده اى به زندگى حواريين مسيح و الهام از آنها ٣

  
عيسى ((گاهى نيز به عنوان سوره , براى سوره به خاطر تعبيرى است آه در آيه چهارم اين سوره آمده )) صف ((انتخاب نام 

  .ناميده شده است )) حواريين ((و يا سوره ))
  

  :فضيلت تالوت سوره 

  :مى خوانيم ) ص (در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
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ح بر او درودمى فرستد و تا در دنيا زنده است براى او استغفار را بخواند حضرت مسي) سوره صف (هرآس سوره عيسى ((
  )).مى آند و در قيامت رفيق او است

  
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  
  )آيـه (

  
سوره هائى آه با تسبيح خدا )) (مسبحات ((آغاز اين سوره نيز تسبيح خداوند است و به همين جهت آن را جزسوره هاى  

  .ده اندشمر) شروع مى شود
  

سبح لّله مـا فى السموات ومـا فى()) همه تسبيح خدامى گويند, آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است : ((مـى فـرمايد
  ).اال رض

  
وهو العزيز ()) و حكيم است , اوشكست ناپذير((چـرا تـسـبيح او نگويند و از هر عيب و نقصى منزهش نشمرند با اين آه

  ).الحكيم
  
  )آيـه (

  
اى آاش خداوند بـهـتـرين اعمال را به ما نشان : جمعى از مؤمنان پيش از آنكه حكم جهاد نازل شودمى گفتند: شان نزول 

اما اين خبر ))ايمان خالص و جهاد است , افـضل اعمال ((چيزى نگذشت آه خداوند به آنها خبر داد آه , مى داد تا عمل آنيم 
  .آيه نازل شد و آنها را مالمت آرد, دندآنها را ناخوشايند آمد و تعلل ورزي

  
  : تـفـسـيـر

  
اى آسانى آه ايمان : ((مـى فرمايد, ايـن آيـه بـه عنوان مالمت و سرزنش از آسانى آه به گفته هاى خودعمل نمى آنند

  ).يـا ايها الذين آمنوا لم تقولون مـا ال تفعلون (! ؟))چرا سخنى مى گوئيد آه عمل نمى آنيد! آورده ايد
  
  )آيـه (

  
)) نزد خدا بسيار موجب خشم است آه سخنى بگوئيد آه عمل نمى آنيد: ((سـپـس در ادامـه هـمـين سخن مى افزايد 
  ).آبر مقتا عندالّله ان تقولوا مـاال تفعلون (

  
  .و حتى به گفته بعضى نذر رانيز شامل مى شود, آيه فوق هرگونه تخلف از عهد و پيمان و وعده

  
و هرآس تخلف , هرچند آفاره ندارد, وعده مؤمن به برادرش نوعى نذراست : ((مى خوانيم ) ع (از امام صادق در حـديـثى 

يـا ايهاالذين ((: و اين همان است آه قرآن مى گويد, وخويش را در معرض خشم او قرارداده , وعده آند با خدا مخالفت آرده
  )).آمنوا لم تقولون مـاال تفعلون

  
  )آيه (

  
خداوند آسانى را دوسـت مى دارد آه در راه : ((مى فرمايد,اين آيه مساله اصلى را آه مساله جهاد است پيش آشيده در  

  ).ان الّله يحب الذين يقـاتلون فى سبيله صفا آانهم بنيـان مرصوص ()) او پيكار مى آنند گوئى بنائى آهنين اند
  

باشد و آن هم با اتحاد و انسجام  ))فى سبيل الّله ((اين آه پيكار آنچه مهم است , بـنـابـراين نفس پيكار مطرح نيست
  .آامل همانند سدى فوالدين 

  
نـه تـنها در نبردهاى , از مهمترين عوامل پيروزى در برابر دشمنان انسجام و به هم پيوستگى صفوف در ميدان نبرد است 

  .ساخته نيست نظامى آه در نبرد سياسى واقتصادى نيز جز از طريق وحدت آارى
  
  )آيـه (

  
آمـده بود در اين آيه براى )) وحدت صـفـوف ((و )) هماهنگى گفتار وآردار((در تـعقيب دو دستورى آه در آيات قبل درباره  

اشـاره مى آند آه متاسفانه نمونه هاى روشنى ) ع (تكميل اين معنى به گوشه اى اززندگى دو پيامبر موسى و عـيـسـى
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با سرنوشت شومى آه به , در زندگى پيروان آن دو ديده مى شود)) عدم انـسجام صفوف ((و )) ر و عمل جدائى گفتا((از
  .دنبال آن پيدا آردند

  
چرا مرا آزار مى دهيد با اين آه مى ! اى قوم من : به ياد آوريد هنگامى را آه موسى به قومش گفت : ((نـخـست مى فرمايد

واذ قـال موسى لقومه يـا قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون انى رسول(! ؟))ستم دانيد من فرستاده خدا به سوى شماه
  ).الّله اليكم 

  
سوره  ٦٩در آيه , ايـن آزار اشـاره بـه نـسـبـتهاى ناروائى است آه به موسى مى دادند و خداوندموسى را از آن مبرا سـاخت 

از آنچه در (انى نباشيد آه موسى را آزار دادند و خداوند او را اى آسانى آه ايمان آورده ايد همانند آس: ((احزاب مى خوانيم 
  )).مبرا ساخت ) حق او مى گفتند

  
هنگامى آه آنها از حـق مـنحرف شدند خداوند :((ولـى اين عمل بدون مجازات نماند چنانكه در پايان آيه موردبحث مى خوانيم

فلما زاغوا ازاغ الّله قلوبهم والّله ال يهدى القوم ()) و خدافاسقان را هدايت نمى آند, قلوبشان را منحرف ساخت 
  ).الفـاسقين 

  
از , هرچند از ناحيه خداونداست اما زمينه ها و مقدمات و عوامل آن , از ايـن تـعـبـيـر استفاده مى شود آه هدايت و ضاللت

  .ناحيه خود انسان است 
  
  !را آورده ام )) احمد((من بشارت ظهور  )آيه (

  
مـى افـزايـد , و آارشكنى و تكذيب بنى اسرائيل در مقابل او اشاره آـرده ) ع (ن آيه به مساله رسالت حضرت عيسى در اي

اين , من فرستاده خدا به سوى شما هستم ! اى بنى اسرائيل : هنگامى را آه عيسى بن مريم گفت ) بـه يـاد آوريد(و ((
واذ قـال عيسى بن مريم يـا ()) مى باشم ] تورات [ فرستاده شده  درحالى است آه تصديق آننده آتابى آه قبل از من

  ).بنى اسرائيل انى رسول الّله اليكم مصدقا لمـا بين يدى من التورية
  
ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه ()) و بـشـارت دهـنده به رسولى آه بعد از من مى آيد و نام او احمد است ((

  ).احمد
  

 .پيوند مى دهم , و آتاب او) پيامبر اسالم (تصالى هستم آه امت موسى و آتاب او را به امت پيامبرآينده بـنابراين من حلقه ا
  

و حتى , اما گروه عظيمى سرسختانه در برابر او ايستادند, گـرچه جمعى از بنى اسرائيل به اين پيامبر موعود ايمان آوردند
  :يه مى افزايدمعجزات آشكار او را انكار آردند ولذا در پايان آ

  
فلما جـاهم ())! اين سحرى است آشكار: بـا معجزات و دالئل روشن به سراغ آنان آمد گفتند] احـمـد[ هنگامى آه او ((

  ).بالبينـات قـالواهذا سحر مبين
  

, از بت پرستان اما با اين همه بسيارى , را شناخته بودند) ص (اين پيامبر, قبل از مشرآان عرب , طايفه يهود: عـجـب اين آه 
  .ايمان آوردند ولى بسيارى از يهود برلجاج و عناد و انكار باقى ماندند

  
درباره ) ع (در آيـه قـبـل خـوانـديم آه چگونه گروهى معاند و لجوج على رغم بشارت پيامبر پيشين حضرت مسيح  )آيـه ( 

چگونه به , و دالئل روشن و معجزات )) بينات ((با ) ص (و على رغم توام بودن دعوت پيامبر اسالم , )ص (ظهور پيامبر اسالم 
  .و سرنوشت آنها راتشريح مى آند, در اينجا عاقبت آار اين افراد, مقابله و انكار برخاستند

  
)) چه آسى ظالمتر است از آن آس آه بر خدا دروغ بسته در حالى آه دعوت به اسالم مى شود: ((نخست مى فرمايد

  ).على الّله الكذب وهويدعى الى اال سال م ومن اظلم ممن افترى (
  
, معجزه او را سحر و آئين اورا باطل مى شمرد ستمكارترين مردم است , چـنـيـن آسى آه دعوت پيامبر الهى را دروغ ! آرى

  .چرا آه راه هدايت و نجات را به روى خود و ساير بندگان خدا مى بندد
  

  ).والّله ال يهدى القوم الظالمين ()) ند گروه ستمكاران را هدايت نمى آندو خداو: ((در پـايـان آيـه مـى افـزايد
  
  !مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش آنند )آيه (
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آنان مى : ((سـپـس بـراى اين آه نشان دهد دشمنان حق قادر نيستند آئين او را برچينندضمن تشبيه جالبى مى فرمايد
))! ولى خداوند نور خود را آامل مـى آند هرچند آافران خوش نداشته باشند, ود خاموش سازندخواهند نور خدا را با دهان خ

  ).يريدون ليطفؤا نورالّله بافواههم والّله متم نوره ولو آره الكـافرون (
  
ان نسبت به هـمـان گونه آه خداوند اراده آرده بود اين نور الهى روز به روز در گسترش است و دامنه اسـالم هـر زم! آرى

و آمارها نشان مى دهد آه جمعيت مسلمانان جـهـان عـلـى رغـم تالشهاى مشترك , گذشته وسيعتر مى شود
  .و ديگر دشمنان اسالم رو به افزايش است )) صليبيها((,))صهيونيستها((
  
  )آيـه (

  
را با هدايت و دين حق فرستاده تا او را او آسى است آه رسول خود : ((در ايـن آيـه بـراى تـاآـيد بيشتر با صراحت مى گويد 

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ()) بر همه اديان غالب سازد هرچندمشرآان آراهت داشته باشند
  ).على الدين آله ولو آره المشرآون

  
و دشـمـنـان را از , دو هم از نظر پيشرفت عملى بر مذاهب ديگر غالب ش, و سـرانـجـام اسـالم هـم از نـظـر منطق

  .قسمتهاى وسيعى از جهان عقب زد و جاى آنها راگرفت و هم اآنون نيز در حال پيشروى است
  

الـبـتـه مرحله نهائى اين پيشروى به عقيده ما با ظهور حضرت مهدى ـ عج ـ تحقق مى يابد آه اين آيات خود دليلى بر آن 
  .ظهور عظيم است 

  
  )آيه (

  
  !نظير تجارتى پرسود و بى

  
با مثال, اين آيه و سه آيه بعد نيز تاآيدى است به اين دو اصل , دعوت به ايمان و جهاد است , يـكى از اهداف مهم اين سوره

  .لطيفى آه انگيزه حرآت الهى را درجان انسان به وجود مى آورد
ئى آنم آه شما را از عـذاب دردناك رهائى آيا شما را به تجارتى راهنما! اى آسانى آه ايمان آورده ايد: ((نخست مى فرمايد

  ).يـا ايها الذين آمنواهل ادلكم على تجـارة تنجيكم من عذاب اليم (؟ ))مى بخشد
  
  )آيـه (

  
و آن اين آه به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در : ((مى افزايد, سپس به شرح آن تجارت پرسود پرداخته  

  ).تؤمنون بالّله ورسوله وتجـاهدون فى سبيل الّله باموالكم وانفسكم ()) يدراه خدا جهاد آن
  

لذا در پايان آيه مى, بلكه تمام منافع آن دربست به مؤمنان تعلق مـى گيرد, بـدون شـك خـدا نـيازى به اين تجارت پرسود ندارد
  ).لكم ان آنتم تعلمون ذلكم خير ()) بهتر است اگر بدانيد) از هرچيز(اين براى شما : ((فرمايد

  
و اگر , ازجهاد با مال نمى تواند جدا باشد, همان گونه آه جهاد با جان , از ايمان به خدا جدا نيست ) ص (ايـمـان بـه پـيـامـبر

بلكه به خاطر اين است , مى بينيم جهاد با مال مقدم داشته شده نه به خاطر آن است آه از جهاد بـا جـان مـهمتر مى باشد
  .مقدمه آن محسوب مى شود چرا آه ابزار جهاد ازطريق آمكهاى مالى فراهم مى گردد آه
  
  )آيـه (

  
, انسانهاى با ايمان )) فـروشنده ((خداست و )) خريدار((تـا ايـنـجـا سه رآن اساسى از ارآان اين تجارت بزرگ مشخص شد 

  .آه بهاى اين معامله عظيم است  اآنون نوبت به رآن چهارم مى رسد,جانها و اموالشان )) و متاع ((
  

گناهانتان را مى بخشد و شما را در باغهائى ازبهشت داخل مى آند آـه نـهرها از زير درختانش ((اگر چنين آنيد : مى فرمايد
يغفر لكم ذنوبكم ()) و ايـن پيروزى عظيم است , جارى است و در مسكنهاى پاآيزه دربهشت جاويدان جاى مى دهد

  ).تجرى من تحتها اال نهـار ومسـاآن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم  ويدخلكم جنات
  

در مـرحـله پاداش اخروى نخست به سراغ آمرزش گناهان مى رود چرا آه بيشترين ناراحتى فكر انـسـان از گـنـاهـان خـويش 
ست آه تمام گناهانشان رامى همچنين اين تعبير نشان مى دهد آه نخستين هديه الهى به شهيدان راهش اين ا, است
  .بخشد
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  )آيـه (

  
ديـگـرى آـه آن را دوسـت داريـد به) نعمت (و : ((مى فرمايد,در ايـن آيـه بـه دو شـاخه از مواهب الهى در دنيا نيز اشاره آرده  

  ).واخرى تحبونهـا نصر من الّله وفتح قريب ()) و پيروزى نزديك است , و آن يارى خداوند, شما مى بخشد
  

  .چه تجارت پرسود و پربرآتى ؟ آه سراسرش فتح و پيروزى و نعمت ورحمت است 
  

به اين )) و مؤمنان را بشارت ده : ((سـپـس بـه هـمـين دليل به مؤمنان در مورد اين تجارت بزرگ تبريك مى گويد ومى افزايد
  ).وبشر المؤمنين (پيروزى بزرگ 

  
  )آيه (

  
  !همچون حواريون باشيد

  
است آه محور اصـلـى سـوره را تـشـكيل )) جهاد((آيـه آـه آخـرين آيه سوره صف مى باشد باز تكيه و تاآيد روى امر در ايـن

و مطلبى مـهمتر از عنوان بهشت و نعمتهاى بهشتى ارائه , منتهى از طريقى ديگر اين مساله را تعقيب مى آند, مى دهد
  ).يـا ايها الذين آمنوا آونوا انصـارالّله ()) ياوران خدا باشيد! ايداى آسانى آه ايمان آورده : ((مى فرمايد, داده

  
  .خدائى آه تمام قدرتها از او سرچشمه مى گيرد و به او باز مى گردد

  
همان گونه آه عيسى : ((مى افزايد, سـپـس بـه يك نمونه تاريخى اشاره مى آند تا بدانند اين راه بدون رهرو نبوده ونيست 

آمـا قـال عيسى ابن مريم للحواريين من (! ؟))چه آسانى در راه خدا ياوران من هستند: واريون گفت بن مريم به ح
  ).انصـارى الى الّله 

  
  ).قـال الحواريون نحن انصـار الّله ()) ما ياوران خدائيم : گفتند) در پاسخ با نهايت افتخار(حـواريون ((و

  
و به حواريون (در اين هنگام گروهى ازبنى اسرائيل ايمان آوردنـد ((خاستند و در همين مسير با دشمنان حق به مبارزه بر

  ).فـامنت طائفة من بنى اسرائيل وآفرت طائفة ()) و گروهى آافر شدند) پيوستند
  

و , يم ما آسانى را آه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تاييد آرد((ايـنـجـا بود آه نصرت و يارى ما به آمك آنها شتافت
  ).فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ()) سرانجام بر آنان پيروز شدند

  
و همان گونه آه , و به اين افتخار مفتخريد آه ياوران الّله ورسول خدا مى باشيد, هستيد) ص (شـمـا نـيـز حـواريـون مـحـمد

  .حواريون بر دشمنان غلبه آردند شما نيز پيروزخواهيد شد
  
  اريون آيانند؟حو
  

اين تعبير اشاره به دوازده نفر از ياران , ياد شده آه دوبار در همين سوره است ) ع (در قـرآن مـجـيـد پنج بار از حواريون مسيح
  .ذآر شده است ) ٦انجيل متى و لوقا باب (خاص حضرت مسيح است آه نام آنهادر انجيلهاى آنونى

  
باجمعى از اهل مـديـنـه آـه بـراى بيعت )) عقبه ((هنگامى آه در ) ص (رامى اسالم در حـديـثـى آمـده است آه پيغمبر گ

همان , دوازده نفر ازخودتان را انتخاب و به من مـعـرفى آنيد آه اينها نماينده قوم خود باشند: آمده بودند روبه رو شد فرمود
  .مقام آن بزرگواران رانشان مى دهدگونه آه حواريون نسبت به عيسى بن مريم بوده اند و اين نيز اهميت

  
 ))پايان سوره صف ((

به مناسبت گفتار موعودهای اديان که تجسم رهبر ملکوتی و مردمی در رأس امور مردمی آزاد و متحد می باشد؛ 
            :              شعرگونه ای به الهام از منطق الطير عطار نيشابوری سروده ام که آن را در اينجا ضميمه می نمايم
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 امام زمان
 

 مرغ باغ ملکوت
حال  هم                       

در چاه است                                            
 ولی                         

از ته چاه سيه                      
.خيز بر داشته است                                               

 نور  را می بيند
نور خورشيد خدا                        

ُو                                              
نور شبتابان را                                                 

او گرچه  
در چاه است            

و زمان ميگذرد                            
و  رقيبان                                                 

در اوج؛                                                                
 فارغ

از                  
ر و سلوکسي                            

هفت اشراق  زمين                                                         
ناالن   مرغ   

وطن                    
حاليا                                       

در چاه است                                                               
 گر چه 

او                          
سی مرغ است                                              

و                                                                      
 روز موعود گهان

دورناگون                                   
.به پرواز آيد                                                               

 جمکران 
  مقدسنفرين  چاه                     

!   درياب                                                 
 وی

همان                  
جمع کروراِن                            

رها                                                
.ايران است                                                          
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  توسط شغاد مرگ رستم سطورًهبررسی اساس ا
  

هياطله، (می خوانيم که وی با هپتاالن ) ميالدی۴٨۴-۴۵٩پيروز، پادشاه ساسانی (فيروزدر تاريخ ساسانيان در مورد 
را که از شهرهای استوار  )کان يعنی محل پدافند- تر(= جنگيده و اسير شد و ناچار شهر طالقان) معروف به هونهای سفيد

ن واگذار کند و هم مجبور شد غرامت جنگ را بپردازد، لذا پسرش  قباد را دو سال به عنوان مرزی بود به هپتاال
ولی فيروز . پادشاه هپتاالن در افغانستان فرستاد) به معنی بسيار سفيد و درخشان= اخشنوار(خشنوازگروگان به دربار 

باری . دوباره به کشور هياطله لشکر کشيد از اين شکست سخت دل آزرده بود، لذا با وجود ممانعت سپاهبد وهرام بعدًا
سپاه ايران که در بيابانی پيش ميرفت کامًال مغلوب دشمن و حتی معدوم گرديد و پيروز با گروهی از سران لشکر در 

اخبار اين واقعه  به همراه . خندقی پوشيده ای افتاد که هپتاالن بر سراه وی کنده بودند و جسد او هر گز به دست نيامد
سرزمين (در دشت پيشانسی ]) آبها[به پايين فرو بلعنده ( نيهاکسکايی به نام /از تورانی گرشاسپستان تير خوردن دا

 پرتوه= پهلوان(و برادرش زواره ) پهلوان در اينجا منظور پيروز(=  رستمبعدًا منشأ اسطورًه به چاه افتادن ) پشتوها
 نيهاکدر مورد . گرديده است) خداوند چاه، منظور اخشنوار= تشغ خوا( شغادتوسط برادر ناتنی شان ) بلوچ= سوره

/ پريکانيانالهًه پوشانندًه آبهای بوميان کهن بلوچستان يعنی (خنه ثئيتی پریگفتنی است که نام وی يادآور 
پری يعنی /بنا به فرگرد اول ونديداد اين الهه. است  دزد آبو همچنين نام قديمی زاهدان کهنه يعنی ) کوفجها/براهوئيها
اين مطلب گويای اين است که بوميان کهن . پيوسته بود) يعنی پهلوان دشمن شکن(رستم / به گرشاسپ خنه ثئيتی

پرستنده الهه ) رستم زابلیگندآور، ( گندوفارسبه عنوان رعايای ) مردمان کناری، براهوئيها(پريکانيان بلوچستان يعنی 
در باورهای اساطيری براهويی هنوز از پريان بادها و چشمه . آمده اندبه شمار می پريتهوی آبهای زير زمينی يعنی 

زرين پاشنه اوستا گندرو ايزد باد و  وايوهمچنين پرستندًه ) جادوها(ماگان ظاهرًا  مردمان . زارها سخن در ميان است
بان شراب هوم به شمار آمده بوده اند که اين دومی در وداها نام ايزد موسيقی و جادوگری و همچنين نگه) گندهرَو وداها(

پهلوان اساطيری زابلی ) دشمن کش(ای که بنا به مندرجات اوستا به دست گرشاسپ  پاشنه گندرو زرينبنابراين . است
کشته ميشود بايد همان ايزد جادوگری و موسيقی و نگهبان شراب هوم مردمان ماگان مراد گرديده باشد، چه در وداها نيز 

به نظر . به دست مردم ميرسد ايندرهوی توسط  شراب هومشده و ) ايزد رعد دشمن کش، بهرام( ايندرهمغلوب  گندهرو
در مورد معنی :  معرفی می نموده اند) باد بد(اکواديا ) تيره( اکوانميرسد مغان درباری ساسانيان ايزد باد اين مردم را 

. يعنی ديو نادرخشان و سياه معنی نمود اَخوان ديوتوان  بايد توضيح داد که علی القاعده خود اين نام را میاکوان ديو نام 
. نولدکه  که آن را از اکومن گرفته و آنرا انديشًه بد معنی می نمايد تنها يک حدس و الترناتيو ضعيفی را اراده کرده است

می توان ديو  و مرتبط با وی يعنی عوالد، غندی، کوالد، ارژنگ و اکواد را به ترتيب  اسامی اساطيری ديگر همراه
فردوسی سمتی را برای . بزرگ، ديو زننده، ديو سرگردان ، جنگاور تند و تيز يا پر نقش و نگار  و باد بد معنی نمود

مکان واليت اکوان ديو باد ذکر نمی کند ولی شکل اسطوره ای گورخری وی همان سمت کويرهای بين کرمان و سيستان 
 . گورخر قربانی می نموده اند/خر) گرشاسپ/ايندره/بهرام(ون برای ايزد جنگشانرا نشان می دهد آنجا که به قول استراب

و ) شکا، يعنی بزکوهی(سکا و ) دامهای وحشی( تور موضوع به شکار رفتن رستم و شغاد از معنی لفظی نامهای 
  .، الهام گرفته شده استشکاربه شغاد شباهت نام 

نيز در همان سمت اراضی افغانستان ) پيروز= پهلوان دشمن شکنبه طور عام يعنی (جالب است اسطوره مرگ رستم 
  .بودند اتفاق می افتد خشنوازکه متصرفات 

  
 )از وبالگ تبادل نظر(در شاهنامه  داستان مرگ رستم

  
  آنون آشتن رستم آريم پيش                                                                                                                     

او از آارنامه هاي . احمد سهل زندگي مي آرد فردوسي گويد در شهر مرو پيري دانا بود به نام آزاد سرو آه نزد
هر زمان آه سخن مي گفت پر بود از . پهلواني، دلي پر ز دانش و سري پر سخن با تن و پيكري. خسروان فراوان داشت

 .آهن داستان هاي

ياد داشت و آنچه آه مي گويم شنيده از آزاد سرو  به سام نريمان آشيده مي شد و از رزم هاي رستم داستان ها بهنژادش 
 اما چه توان. آورم شاهكاري ماندني به نام من در جهان باقي خواهد بود پايان اگر عمري باشد و اين نامه را به. است
  .آرد

دو پاي من از درد طاقت رفتنش آم گرديده و تهي  دو گوشم سنگين شده ودو گوش و دو پاي من آهو گرفت بيمار شده ام 
نمي دانم از آه شكايت آنم، بنالم ز بخت بد و سال . گيرد، و من ضعيف مي شوم دستي و پيري هم زمان بيشتر نيرو مي

  .آه سلطان محمود مرا در اين آار بزرگ ياري آند باشد. سخت
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  .زبان آزاد سرو در شاهنامه آورده است ن و آنچه را آه داناي طوس ازباز مي گرديم بدنبال سخ! اي فرزند

آن آنيزك روزي پسري آورد چون . سراينده سرود در مشكوي زال بنده اي بود هنرمند، نوازنده رود و: آزاد سرو گفت
   .مير و آابل خواستستاره شناسان و دانشمندان را از آش. زال دادند شاد شد خبر به. ماه درخشان، به باالي سام سوار

زال جمع شدند و تمامشان ستاره آودك را و آنچه  بزرگان آتش پرست و آگاهان يزدان پرست، دانايان زيج رومي آه نزد
رويدادي بس شگفت در . اما اختران چنين گفتند آه آينده آن پسر تباه است. دادند را آه بر او مي گذرد مورد توجه قرار

  .آن پسر رخ مي داد زندگي

را نظاره آرديم راستي آنكه آسمان به اين آودك  ستاره آودك«:ستاره شناسان همه به يكديگر نگريستند و بدستان گفتند
برسد و پهلواني آغاز آند خاندان سام نيرم را تباه خواهد آرد و خاندان تو را به  زماني آه او به مردي. مرحمتي ندارد

آند بر هم خواهد ريخت  شهر ايران از آنچه آه اين آودك مي. وش مي شودخواهد آورد، همه سيستان از او پر خر رنج
دستان غمگين شد، خدا را نيايش آرد و » .خواهد بود و روز مردم از او تلخ خواهد شد و پس از آن اندآي ديگر در جهان

  :گفت

. ورا نام آردش سپهبد شغاد» !آرام و خوبي مباد پروردگارا به هر آار پشت و پناهم توئي، براي اين آودك بجز آام و«
ديري نگذشت آه او سواري دالور شد، به . شد، شغاد را، بر شاه آابل فرستاد چون دوران آودآي اش بسر رسيد و جوان

  .و آمند گرز و آمان

آابل  بودن شغاد نزد شاه. تا فرزندي اصيل بوجود آيد پس دختر خود را به او داد. شاه آابل، به گيتي بديدار او شاد بود
بخصوص حاال آه شغاد داماد شاه آابل . سال يك چرم گاو، زر به رستم باژ دهند اين وسوسه را دامن زد آه چرا هر

ندارد، و از تو باژ  رستم از اينكه من داماد تو هستم شرم«:فكري آرد روزي شغاد در نهان با شاه آابل گفت است، بايد
هر دو با هم » !جهان را از خونريزي بر او آسوده آنيم را بدام آوريم و تمامطلب مي آند؟ اآنون بيا با هم بسازيم و او 

  .آه نام رستم را از جهان گم آرده و اشك بر ديده دستان آورند توافق آردند و به آنجا رسيدند

ي بزرگي برپا راه آن است آه مهمان«:به شاه آابل گفت شغاد. شبي تا صبح نخفتند و انديشه آردند آه با رستم چه بايد آرد
را از خود بران، سخن سرد و دشنام بد بگوي، من از تو قهر آرده سوي زابل مي روم  آنيم، به هنگام مي خوردن تو من

. و حفظ من بسوي تو بيايد آن چنان آه رستم براي تالفي. هم نزد رستم و هم نزد دستان. آنجا از تو شكايت مي آنم و در
به بزرگي آه رستم و رخش در آن بيفتند بكن، در ته چاه  ب آن و در راه آن چندين چاهدر اين مدت شكار گاهي را انتخا
  .آن خنجر و دشنه ببند، تعداد چاه ها را هر چه بيشتر آني بهتر است نيزه هاي بلندي را بنشان و بر

  اگر ده آني چاه بهتر ز پنج

  چو خواهي آه آسوده گردي ز رنج

سخت بپوشان و اين داستان را حتي به باد هم نگو آه  خنجر فراوان بنشان و سر چاه را چنانكه گفتم در بن هر چاه نيزه و
  ».خواهد برد حتي باد هم راز ما را بجايي ديگر

خوردند، مي و رود و رامشگران خواستند و شغاد  شاه آابل به گفتار آن بي خرد گوش آرد، جشني بر پا آرد و چون نان
 من از همه شماها باالترم، زيرا برادري چون رستم دارم، آدامتان چنين نژادي«:گفت ابلخود را به مستي زد و به شاه آ

   »داريد؟

نيرم نيستي، تو نزد رستم و سام از نوآري پست تر و  اي شغاد تو از نژاد سام«:شاه آابل خود را به آشفتگي زد و گفت
  .شد عاقبت شغاد پاي بر اسب آرد و روانه زابل .سخنشان در اين زمينه باال گرفت چنانكه قرار بود» .آوچكتر هستي

رستم از ديدار . و در پي آن شغاد نزد رستم رفت شغاد چون به زابل رسيد بديدار زال رفت، پدر شادمان شد، نوازش آرد
  »چه گويد وي از رستم زابلي؟ - چگونه است آار تو با آابلي«:پرسيد او شاد شد، او را در بر گرفت و
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اآنون چون مي مي خورد مرا آوچك مي آند و مي  اما. قبل از اين به من نيكويي مي آرد! و سخن مگواز ا«:شغاد گفت
من گفت تو فرزند زال نيستي، اگر هم باشي خود زال چه ارزشي دارد آه تو  گويد، تا آي بايد به رستم باژ داد؟ و به

  ».رساندم و خود را به زال دل من از آن سخنان گرفت و از آابل شبانه بيرون آمده داشته باشي؟

آه گفته است جانش را خواهم گرفت و تو را  براي همين سخن! از او و آشورش انديشه مكن«:رستم در خشم شد و گفت
  »!چند روز بمان تا با هم رفته و شاه آابل را بر سر جاي خودش بنشانيم شادمان بر تخت شاهي آابل مي نشانم، اينك

چون آار لشكر . و شغاد را پادشاه آن سرزمين نمايد سته آماده آنند تا به جنگ شاه آابل برودرستم فرمان داد سپاهي شاي
 به آابل -شاه آابل ارزش جنگيدن ندارد، اگر نام تو بر نويسم بر آب! اي برادر«:گفت آماده شد، شغاد نزد رستم رفت و

آوشد تا به نوعي با من آشتي آند  ه است و اينك ميگمان مي آنم از آنچه با من آرده پشيمان شد. نيابد آس آرام و خواب
زواره با صد سوار و . اينك آه چنين است به آابل نمي روم«: گفت رستم» .و آساني را نيز براي اين آار فرستاده است

  ».بود صد پياده آافي خواهد

رد، به شكار گاه رفت و فرمان داد چاه آن گزيده آ فرداي آن شب آه شغاد روانه زابل شد، گروهي! اما بشنو از شاه آابل
 چون آماده شد، فرمان داد نيزه و شمشير و دشنه و خنجر در آنها نصب آردند و سر. آندند تا در راه آن، چاه هاي فراوان

  .چاه ها را چنان بستند آه انسان و حيوان آن را تشخيص نمي داد

اينك جهان «:برگزيد و براي شاه آابل پيغام داد اي راشغاد فرستاده . از آن سو رستم بر رخش نشست و روانه راه شد
شاه آابل از شهر » !تو استقبال آن و از گفتار خودت عذر خواهي بنما. آابل است پهلوان بدون سپاه به همراه من روانه

اد، در دست بر سر نه آمد و چون رستم را ديد از اسب پياده شد، تاج از سر برداشت، آفش از پاي در آورد، دو بيرون
اي . آني تازه آيين و راه مرا - سزد گر ببخشي گناه مرا هر چه گفته ام از مستي بوده،«:برابر رستم به خاك افتاد و گفت
  ».اسب نخواهم نشست جهان پهلوان تا مرا نبخشي بر

ان داد تا آاله بر فرم. آرام شد و گناه او را بخشيد شاه آابل همچنان با پاي برهنه جلوي رستم حرآت مي آرد تا دل رستم
نزديك شهر آابل باغي بود بسيار زيبا، زميني سر . نشسته و همراه او روانه راه شود سر نهاده، آفش پوشيده، بر اسب

در «:شاه آابل به رستم گفت به هنگام جشن،. با چشمه و جويبار، چون به آنجا رسيدند، شاه آابل جشني آراسته بود سبز
دشت پر است از آهو و گور و حيف است حال آه تا  همه. شت شكار گاهي هست بي نظيرنزديكي اينجا ميان آوه و د
  ».بروي آنجا آمده اي شكار نكرده

   .چون زمان آاري باشد آن آار خواهد شد! اي فرزند

  چنين راز دارد جهان جهان

  نخواهد گشادن بما بر نهان

  بفرمود تا رخش را زين آنند

  همه دشت پر باز و شاهين آنند

چون به شكارگاه رسيدند، سپاهياني آه همراه رستم  .ستم تير و آمان بر گرفت و با شغاد و زواره روانه شكارگاه شدر
 .شغاد نيز از ايشان جدا شد، اما زواره و تهمتن بر همان راه رفتند آه در آن چاه بود .بودند هر يك بسوئي پراآنده شدند

رستم هي بر آن زد، رخش  .تن خود را جمع آرد. وي خاك تازه را حس آردرخش به آنار يكي از چاه ها رسيد، حيوان ب
رستم به خشم آمد و تازيانه به . نمي خواست پيش برود از جا جست اما از بوي خاك تازه ترسيد و ميان دو چاه رسيد اما

چون رستم بر او . رخش ميان دو چاه مانده بود و خود عقب راه گريز مي گشت .رخش زد آه هرگز چنان نكرده بود
  .براي جستن بر دو پاي فشار آورد، دو پايش فرو شد به يك چاهسار تازيانه زد،

رخش آه خود پهلوان بود، پهلويش دريده شد و  و. رخش و رستم در چاهي آه پر از شمشير و تيغ تيز بود در غلطيدند
رستم به نيروي مردي و . ر راهش چاه آنده استدر دم بدانست آه شغاد چگونه د تهمتن نيز بر تيغ و خنجرها فرو افتاد و

   .شغاد افتاد پهلواني تن خويش را به آنار چاه رسانيد و با خستگي چشمهايش را گشود آه چشمش بر صورت غيرت
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  بدانست آان چاره و راه اوست

  شغاد فريبنده بدخواه اوست

  بدو گفت، اي مرد بدبخت شوم

  ز آار تو ويران شد آباد بوم

همان جهان آه گفتي امروز «:شغاد فرياد آرد» .داد دي پشيمان خواهي شد و دنيا بزودي تو را پاسخ خواهداز آنچه آر
خون بريزي و سرزمين مردم را از هر سو تاراج آني و به هر ملت هجوم بري؟  تا به آي مي خواستي. پاسخ تو را داد
ديد و تمام زخم ها  رستم را زخمي. اه آابل از راه رسيددر سخن بودند آه ش» !تو بسر آمد و در دام افتادي اآنون دوران

افتاده است؟ صبر آن بزودي مي روم تا پزشكي  در اين دشت چه اتفاقي«:رو به رستم آرد و گفت. نابسته و خون فشان
 اي مرد بد«:رستم گفت. و شروع آرد به اشك ريختن» مرهم خواهد نهاد او زخم هاي تو را. براي مداواي تو بياورم

آرد،  براي من ديگر سر آمده و تو هم بسر خواهد آمد و هيچ آسي زنده بر آسمان گذر نخواهد روزگار پزشك! گوهر
  .مردان و بزرگان برفتند و ما چو شير ژيان بر گذرمانده ايم

 سپس به شغاد» .من آين مرا خواهد خواست فرامرز فرزند. چون من در گذشتم به اندك جان تو هم گرفت خواهد شد
برگير، تيري بزه آن و با دو تير ديگر به من بده تا اگر مدتي زنده بمانم  اآنون آه در آستان مرگ هستم آمان مرا«:گفت

بر آن نهاد و با خنده آن  شغاد آمان را برگرفت و تير را» .اينجا گذر آند مرا ندرد و بتوانم از خود دفاع آنم و شيري از
                                                                                                 .همي بود شادرا پيش تهمتن نهاد و ز مرگ برادر 

هر سو عقب  و در. شغاد چون حالت رستم را ديد، ز تيرش بترسيد سخت. با سختي آمان را به دست گرفت تهمتن
علت عمر دراز، ميانش تهي شده،  نزديك او بود آه به فقط درخت چنار بزرگي. سنگري مي گشت تا خود را حفظ آند

رستم چون چنان ديد، آمان را گوش تا گوش . رسانيده و پنهان شد شغاد خود را پشت آن. اما شاخ و برگش بر جاي بود
  .آرد تهمتن بر او درد آوتاه -شغاد از پس زخم او آه آرد -و درخت و برادر بهم بر بدوخت آشيده، خدا را ياد آرد

همواره يزدان شناس بوده ام و اآنون آه جانم  يزدان را سپاس آه از آودآي تا آنون«:رستم سر بر آسمان آرد و گفت
  .آين خود را بستانم بلب رسيده نيز، پروردگار امكان داد تا

  :پروردگارا

  مرا زور دادي آه از مرگ پيش

  از اين بي وفا بستدم آين خويش

  گناهم بيامرز و پوزش پذير

  هستي تو بخشنده دستگيرآه 

. خدائي را با خود دارم، روانم آنون گر بر آيد چه باك چون تا دم مرگ آئين پاك. راه تو و راه پيامبران تو را پذيرفتم
  »!نهان مرا ببخش آه بسوي تو مي آيم بهشت را نصيب من آن و آشكار و

  .بگفت اين و جانش بر آمد ز تن

آريايي آه افسانه هاي او و مردي و پهلوانيش در هر  تن رستم دستان، پهلوان بزرگو چنين بود مرگ جهان پهلوان، تهم
   .روايت يك نوشته فردوسي رستم صد و هفت سال در جهان زيسته ب. از آن برجاست جا آه آريايي ها رفته اند، اثري

  از پس دشمن بدسگال) يكاب(يك آب 

  به از عمر بگذشته صد هفت سال
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   .ين آمده استآه در نوشته ديگر چن

  دمي آب خوردن پس از بدسگال

  به از عمر هفتاد و هشتاد سال
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يعنی اسالف بلوچان بوده اند) پارتيان، بالتاسارها-سکائيان(زاوليها همان َپرتو سور ها   
 

در واقع سه (يکی از سه مغ اساطيری  )پرتو سار، سرور پرتوها(بالتازارپارتيان تحت نام -در روايات مسيحی سکائيان
است که روايات مسيحی خود او را به سبب معروفيت و محبوبيتش که اندکی قبل از ميالد ) قوم تحت فرمانروای گندوفار

طبق قاعده تبديل پ، ر و  -)پارتی(در نام اين مغ اساطيری ترکيب نام پرتو. مسيح حکومت نموده ، مسيحی جلوه داده اند
 چبعالوه پسوند نسبی  پرتونيز تلخيصی از همين نام  بلوچخود نام . ز در پهلوی خوب بر جای مانده استس به ب،ل، 

سگستان، سرزمين (را کنار درياچه هامون سيستان) ايالت واقع در جنوب افغانستان( زابلستانشاهنامه مرز غربی . است
- زابلستاناين نشانگر آن است . می دهد) انپارتيسيمرغ توتم = عقاب بالدار - يعنی سگ تخموروپهسگبالدار، 

نواحی فارسی زبان حواشی شمالی بلوچستان را تشکيل می داده و نام زابلستان در واقع ) سيستان، سيمرغ استان(نيمروز
                       . عايد شده بوده است) بلوچ و بلوچستان( پرتو سار هااز ترجمه فارسی خود همين نام  قوم و سرزمين 

ترجمًه فارسی نام  )نيرو، زور= زاورريشًه اوستايی  ازسرزمين پهلوانان، (=زابلستان در اين باب بايد توضيح داد نام 
سيمرغ ( زالبی ترديد اسم . است بلوچانيعنی اسم اسالف ) يعنی پهلوانان نيرومند، پارتيهای اسکيتی تبار(پرتوسور ها 

نام  زاول/زابلاز همين ريشه اخذ شده اند و در اصل ) حرف ل و ر به همديگر طبق قاعده تبديل(زوارهو  پسرش ) آشيان
است که عالوه بر اينها در اساطير ايرانی تحت نامهای  پرتو سوره های پارتیزابليها يعنی /نيای اساطيری زاوليها

از ) پارت، خونيرث پهلوان سرزمين راه، خراسان،( تهمورثو ) سگ بالدار پهلوان(تخموروپه ، )سگبالدار( سيمرغ
از تبعيديان قبيله خويش در سمت ) سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه(به گفته هرودوت، اسکيتان. وی ياد شده است

خراسان و ماوراءالنهر سخن می رانده اند و  ژوستن که نوشته های تروگ پمپی را خالصه کرده در باب پارتيان می 
بر اين اساس . خوانده شده اند تبعيدیيعنی  پارتیل دريای سياه بوده اند و بدين جهت گويد که اينان از همان اسکيتان شما

پنتاليان در شمار (توتم قبيله ای پارتهای پارسی/اشاره به نام خدا) جايگاه سيمرغ، سگبالدار= سی ستان( سگستانکلمه 
ظاهرًا . بوده است) شکا( بزکوهی، اکيمريه/سکاهاتوتم اصلی . داشته است) قبايل چادرنشين پارسی در خبر هرودوت

) َپرتَو(پارت حاصل وجه اشتقاق عاميانه سکائی از نام پارت و پارتها بوده است چه کلمه پارت برداشت تبعيدی از معنی 
است و با   )ونديداد اوستا بخشچخرًه سرزمين = (راه و گذرگاههمچنين به معنی سرزمين پهلوانان و در اساس به معنی 

اما زبان و ) . هر دو به معنی سرزمين راهها و ارابه های درخشان(ايی و رسمی آنجا يعنی خونيرث و خراسان نام اوست
بودن قبيله فرمانروايی  اسکيتی/سکايیکاله سکايی فرمانروايان پارتی اشکانی و نامهای ايشان گواههای ديگری بر 

= تيره دارنده توتم شکا(ساکاراوکها ره به درگيريهای قومی با تورانيان اشا زابليها/زاوليهابنابراين جنگ . ايشان است
در خود محدوده بلوچستان يا درگيريهای قبلی شان در سرزمين ) داهه، خلج( غلزايیو تورانيان ) بزکوهی، ُبزاوخ

ای فرمانرو) گندآور( گندوفاربا ) پهلوان دشمن شکن( رستم زابلی. خاستگاهی ايشان يعنی پارت و دهستان بوده است
 آترادات پيشوایيعنی  گرشاسپ مازندران/رستمقابل تطبيق است که بعدًا با ) پهلوانان نيرومند( پرتو سوره هامعروف 
= کاسپيانه(که تار و مار کننده لشکريان مهاجم آشوری به شهر آمل مازندران -را ) رستم تور گيلی/آذربرزين( آماردان

 تورالبد نامهای تنفرآميز و ُپرمالمت . با وی يکی گرفته اند - است  در پای حصار اين شهر بوده) سگسارانسرزمين 
 خولج، )غلزايی(غرچه،  داهه، ) افراسياب بوده/تحت رهبری ماديای اسکيتی  اسکيتانکه همچنين نام ثانويه ای بر (
آنان ) تکه(بزکوهی  را بر اين مردم به سبب يغماگريها و کشتارهای فراوان ايشان و توتم) ُبن ترک= خلج، ديوانه سر(

که به گروهای بزرگی از قبايل چادرنشين آريايی و ترک استپهای اوراسيا ) شکه، شکا( سکانام . بديشان اطالق نموده اند
هرودوت . سکای بزرگ می باشد= به معنی دارندگان توتم گوزن ماساگتاست و  بز کوهیاطالق شده لفظًا به معنی 

دارندگان سنت خالکوبی، (=آگاتيرس يعنی برادران ) تور اسکيتان/تگی ماسادس(س هراکل سکايیضمن اسطورًه پسران 
در شرق اسکيتان در حوالی درياچه آرال سکنی ( گلن ، )که در غرب اسکيتان در حدود ملداوی کنونی ساکن بوده اند 

را ) اسالف آالنها(اگتها ماس، )سکا، منظور نيای اساطيری سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه( اسکيتو ) داشته اند
خود . بوده است) شهر گوزن(غازانياد نموده که اين همچنين نام سکايی کهن شهر ) دارندگان توتم گوزن( گلنتحت نام 

اين مطلب نشانگر آن است که . اخذ شده است) گوزن، مرکب اساطيری ايزد خورشيد آالنها(يلناز کلمه  آالننام 
اما سکائيانی که در مهاجرت بزرگ و دسته جمعی . بوده اند آالنهااز تيرًه ) اسلوونهااسالف هند و ايرانی ( اسکيتان

پرتو سار (پارتها اقوام شمالی در عرض دو قرن پيش از ميالد به سوی افغانستان و بلوچستان صورت گرفته، مرکب از 
سکائيان مطرود از ميهن می ناميده  ها، پهلوها، آسيانيها يعنی ملت الهه ماروش زمين که اسکيتان پادشاهی ايشان را

و اخراج شدگان ) سکائيان برگ هئومه، دربيکان، دريها، ساسانيان(دروپيکيان، )غرچه ها، تورانيان(داهه ها ، )اند
.                       بوده اند) تخاران و يوئه چژيها/يأجوج و مأجوج( کوچک و بزرگ  يوئه چيهایترکستان چين يعنی 

يعنی پرتو سارها يا پهلوهای  پارتی سکايی گندوفار را همان خاندان سورنی  پرتو سوره هاخاندان پادشاهی هرتسفلد 
از آنجايی که گندوفار . آورده که از بزرگان اشکانی بوده و در سمت سيستان و آراخوزی فرمانروايی داشته اند) پهلوانی(
بوده لذا معلوم ميشود که ) نه، بهرام يعنی در هم شکننده دشمنانورثرغ( اورتاگنسهمچنين دارای لقب ) گندآور، پهلوان(

در سمت سيستان کسی جز اين فرمانروای خاندان ) ريشه کن کننده ستمگران و راهزنان(گرشاسپ /در واقع از رستم
ن سه پهلوانی منظور نبوده است که در قرن آغاز ميالدی محبوبيت و معروفيت جهانی داشته است به طوری که مسيحيا

مردمان کناری، (پريکانيان، )پرتوسوره ها، نياکان بلوچان و سيستانيها/پرتوه سارها( بالتاسارملت وی را تحت نام 
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ناميده و ايشان را ماگوس ) ماهيخوران سواحل دريای عمان، به يونانی ايختوفاقها(ملخيورو ) نياکان کوفجها، براهوييها
ظاهرا . معرفی نموده اند) بلوچستان باستانی= واقع يعنی اهل سرزمين ماگاندر  يائوتيانيعنی جادوگران، پيشگويان،(

معادل گرفته شده که اين فرمانروای ماد مغ خوار ) آستياگ تاجدار(بعدًا با نام ايختوويگو( ماهيخوار(نام يونانی ايختوفاق
گندوفار ی تبليغ مسيحيت خود به هر حال در روايات کهن مسيحی برا. و مغز خوار معرفی شده است) يعنی مغ آزار(

بنابراين اين . معروف را هم  که دو دهه پيش از ميالد مسيح زندگی ميکرده، گرونده به آيين مسيحيت آورده اند
) فرمانروايان ماد(عهد کيانيان گرشاسپ/رستم اما . است) سگستان(فرمانروای محبوب همان رستم قهرمان سمت سيستان

بوده يعنی همان جايی که وی هفتخوان معروف خود را انجام داده است ) دمان سگ ساالرمازندران، مر(کاسپيانهاهل 
، پدر وی )فريدون(کورش سومکه کتسياس مطابق روايات دربار هخامنشی وی را از برای محبوبيت - چه اين فرد 
م داشته است وی در اين سکائی نا آماردانپيشوای ) آذربرزين و رستم تور گيلی آذربرزين نامه( آترادات -معرفی است

برای  شانابوشومنطقه لشکريان مهاجم آشوری را که به رهبری رئيس رئيسان آشوری آغازعهد آشور بانيپال يعنی 
، در آنجا )طبق گزارش يک کتيبه آشوری(مازندران رسيده بوده اند آملبه پای حصار شهر  )کيکاوس(خشتريتی تسليم 

اين دو رستم و گرشاسپ به واسطه اشتراک در . مستقل تاريخ را بنياد نهاده است قتل عام نموده و نخستين دولت ايران
در شاهنامه و خداينامه مأخذ آن فرد واحدی ) گرشاسپ/رستم(نام سرزمينهاياشان يعنی سگستان و همنين عنوان پهلوانی

ه درستی نامهای رستم و در ميان ايرانشناسان ژوزف مارکوارت تنها و نخستين کسی است که ب. به شمار آمده اند
معروف را در  زابلی گندوفارزرتشتيان هم از اين . عنوان نموده است گندوفارگرشاسب سمت سيستان را عناوين شخص 

موعود سمت هندوستان و زابلستان ياد نموده اند که  بهرام ورجاوندتحت نام  رهبر قرامطه بحرين بهرام جنابیترکيب با 
از . خواهد شتافت) داريوش اول( پشوتنبه کمک وی و ) مهدی موعود آخرالزمان( ارته استوتدر رستاخيز سوشيانت 

) روحانی پهلوان بزرگ(هندوان گوتمه مهاويرایيعنی  گائوماته زرتشتهمچنين عنوان شاهزاده  گرشاسبآنجاييکه 
يخته است و از اينجاست که حاکم بلخ و شمال غربی هندوستان بوده، لذا اسطوره گندوفار با گائوماته زرتشت هم در آم

 کانس اويهدر کتب پهلوی جزيره درياچه هامون را که محل کاخ گندوفار در کوه خواجه آن بوده، تحت نام محل دريای 
آورده شده است  سوشيانتهايی که در ) های موعود مهدی=موعود سوشيانتهایدريای چاه آب محل سه نطفه زرتشتی (

. ز زرتشت برای نجات بشريت از ظلم و جور به ياری مردم تحت ستم خواهند شتافتآخر هر يک از سه هزارًه بعد ا
بنابراين موضوع منجی و . بوده است) سوشيانت( منجیيعنی  سوترجالب است که خود گندوفار دارای عنوان يونانی 

شهر مرزی  رنج،ز(سيستانفردوسی در شاهنامه ميان شهر .  منجيگری از سمت فرهنگ يونانی به ايران رسيده است
تمايزی ) افغانستان که نامش را از گندوفار گرفته قندهار(تاريخی زابلو شهر ) واليت نيمروز افغانستان با سيستان ايران

شهر (زابلمترادفش ) شهر مرد گندآور( قندهارحمداهللا مستوفی در نزهت القلوب به جای اسم . قائل نشده است
شهری بزرگ است و گرمسير و در او ) زابل(زاول: "ه و در موردش آورده استرا ذکر نمود) مرد پهلوان= زاور/زاول

بعدًا در افغانستان و ايران نام واليت زابلستان و شهر ." ميوه بسيار و شکارگاههای خوب بوده و علفزارهای بسيار دارد
در کل بيشتر نواحی زابل به نواحی در شرق و غرب اين ناحيه اطالق گرديده است که مسلم به نظر ميرسد  که 

خوانده می شده اند؛ گرچه آن در اصل به معنی  زابلستانفارسی زبان شمال بلوچستان به نام  بلوچهای/پرتوسوره ها
 درفش سياهجالب است که در شاهنامه و ملحقات آن از . يعنی بلوچستان بوده است) بالتاسارها( پرتو سوره هاسرزمين 
سخن به ميان آمده است که طبق منابع تاريخی مدون در اساس نشانگر همان درفش  رستم/گرشاسپخاندان  اژدها پيکر

                                                                                    .بوده است سکايی/پرتو سوره های پارتیاژدها پيکر 
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  نقدينه ای بر شعر سروش اهريمنا
 

شاعر توانا اسماعيل خويی از توجيهات علمی و غير علمی  دکترسروش را در باب دين و اصالح دين يکسره به شمشير 
ميکشد و سوای اين به درستی همانند سعيدی سيرجانی خود اين معبود ماورای الطبيعی المکان و الزمان و پر تضاد را 

د ميگيرد، آن سعيدی سيرجانی که همانند گلسرخی سّياس ولی به گونه ای ديگر جان خود را هم بر نشانه و هدف تير خو
در حالی که سروش خبرًه راه خويش است و رفرم و اصالحی در دين می خواهد که . اين راه آزاد انديشی نثار کرد

که حال به طور (غربی آنرا عمده کرد شريعتی نتوانست و شايد جالل آل احمد با بازگشت به دين اسالم تنها وجه ضد
ولی سروش نه همانند مطهری زاده و پرورده و سرمست سنتهای مذهبی است که يکسره ). ناقص و افتضاح عمل ميکند

مطهری را به سبب همين . با سفسطه به توجيهات کمتر روا و بسيار ناروای آداب و سنن و احاديث مذهب شيعه بپردازد
امپرياليسم پسند بود که با ساواک سيا وی را تحت کنترل گرفته و به عنوان رابط رهبر عراق طرز فکرعقب مانده و 

نشين در ايران آزاد گذاشته بودند که فی المثل رابطه مجاهدين خلق را با رهبر دينی و سياسی ايران آتی خراب و قطع 
سروش . اليه خود به ضد هدف خود تبديل شدندکند، که کرد و  بر پی آمد اين کار وی بود که مجاهدين خلق از اهداف ع

شايد او به تواند ولتر . راه بسيار سخت اصالح بنيادی مذهب شيعه و  تزريق روح آزاد انديشی بدان را پيش گرفته است
الش پروتستانيسم اين راه باشد که با توجه به عقب ماندگيهای بنيادی مذهب شيعه و کًال دين اسالم بعيد به نظر ميرسد که ت

ولی بايد برايش آرزوی موفقيت قريب الوقوع کرد، چون شخص . وی بدين زوديها نتيجه قطعی و پربار دهد
صالحيتداری هم الزم بود که از اين راه و روش عمل کند شايد که جواب داده و خأل فرهنگيی را در پيش عوام با سواد 

ويت و اخالق مردم است نه دينی همانند بودائيگری است گرچه دين اسالم که وی تصور ميکند حافظ جنبه معن. پر کند 
که کما بيش بر پايه اخالق و منطق بنا شده باشد، بلکه بر پايه عبادت بر معبودی ديکتاتور صفت و برده دار نامرئی قرار 

وکبه برايش گرفته است که هم اهللا صمد بی نياز است و هم ما را مجبور ميکند که شبانه روزی پنج وعده با دبدبه و ک
من که خيلی از اين رمضان بسيارشاکی هستم (نماز بگذاريم و يک ماه سال را هم لب به خورد و خوراک روزانه نزنيم 

چه يک روز تابستان گرم و طوالنی دوران نو جوانی هنگام عمله گی ساختمان، سالمتی دستگاه گوارشم را از من سلب 
سياسی و / دينی/ در عرصه افشاگری بنيادهای سست فلسفی). گوارش می نامدکرد و حاال همسرم مرا به طنز ماشاءاهللا 

اخالقی اسالم و مذهب شيعه برخی شبکه های تلويزيونی خارج کشور و رايانه ها فّعالند و تأثير بزرگ خود را بر روی 
ا تهاجم فرهنگی جمهوری اسالمی بی جهت کار سترگ ايشان ر. فرهنگ دين و ديکتاتور زده ملت بزرگ ما ميگذارند

شايد که اين طيف عظيم جامعه . سروشی هم برای افيون زده های پير و پاتال فکرمملکت الزم است. بزرگ نمی خواند
آهای مردم که در ساحل نشسته شاد و : به مصداق شاه بيت شعر نيما. را از سيل بنيان کن عقب ماندگيها کمی نجات دهد

اينجانب محقق اساطير قرآن اين خدای . دارد می سپارد جان) بخوانيد بی آبی(آب در) بخوانيد يک ملت(خندانيد يک نفر
... پر تناقض را که آفريده اش و عموی پيغمبرش را نفرين آسمانی بر شکستن دستش ميکند و اين نفرين عمل نمی کند و

معدومی قوم بزرگ او فی المثل پی شتر صالح سبب قهر خدا و (و با صرف نظر از مصادره به مطلوبهای پيغمبرش
به هر .  و با قبول اينگونه نواقصات بسيار بزرگش به عنوان نوعی کتاب اساطير اديان مورد مطالعه قرار ميدهم) ميشود

حال اين قافله اسالم از کاروانهای سريع السير تمدن بشری در شرق و غرب و شمال و جنوب بدجوری بر جای مانده 
راه طيف های گوناگون ناکامی همچون گودرزی گروه فرقان و مجاهدين خلق، دکتر در اين . است و برجای می ماند

کنار کشيدن از دين و سنتهای دينی و صرفًا . سامی جاما، کسروی پاکدين و منتظری کاوه روحانی وجود داشته و دارند
ی و راه حل ساده کار است گرچه به صالبه کشيدن آنها برای مردمی که ابا و اجدادی معتاد افيون مذهبند، تنها راحت طلب

نگارنده بيش از سی سال است که همين راه کناره گيری را انتخاب کرده ام و به سبب همين . در آن صداقت نهفته است
سرابی تبار مراغه و /زيّنالی های اوگانی(عافيت طلبی  نيز، هم زنده باقی مانده ام و هم در طايفه بزرگ مان 

حق گويان "به صورت تنها آتئيست طايفه و خانواده قبولم نموده اند چه به قول معجز شبستری )  مياندواب،تبريز، اورميه
گرچه حال اوضاع  زمانه بسيار عوض شده است و مردم از خود " با تلعين و تکفير از روستاهای ما رانده ميشوند

ار الزم داريم زيرا که ترسست هرگز بيانگی به سوی خود ،آگاهی خود باوری ميروند، ولی  در تنازع بقا سرعت بسي
                                          .نرسيم به کعبه آرزوهای حفظ و بقای ايران که حال ديگر خيلی ها دل از آن هم کنده اند

 
                                                                                                  !سروش اهرمنا
 اسماعيل خوئی

  
  : که ت مغالطت کار است! سروشِ  اهرمنا• 

  ! هزار گونه دروغ ات نهان به گفتار است
  

  تو را شريف گمانيده بودم، آه، ار نه 
  . ...ز همسخن شدن ام با تو ياوه گو عار است
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       : اخبار روز
   ٢٠٠٨اوت  ٢٢  - ١٣٨٧ور شهري ١  آدينه

  
نسخه ی آمده در ". شهرزاد نيوز"از سروده شدن اين قصيده چند روزی بيشتر نگذشته بود که نسخه ای از آن را فرستادم برای 

  دچار خطاهايی شده است که برخی از آنها می تواند زبان  -و همچون هميشه –بدبختانه   آن تارنما، اّمآ، در واژه زنی، 
  . و نکته گيران را بر من دراز کندِمدعيان 

  . می دانم. که، البته، دهان بندی نخواهد بود برای اينان و اينچنينان: اينک نسخه ی درست شده ی اين شعر
  خ .ا

  بيدر کجای لندن، 
   ٢٠٠٨هجدهم آگوست 

    
  : ما ز قرآن مغز را برداشتيم"

    ." پوست را پيشِ  خران بگذاشتيم
  مولوی 

   
  : که ت مغالطت کار است! ناسروشِ  اهرم

  ! هزار گونه دروغ ات نهان به گفتار است
  
  تو را شريف گمانيده بودم، آه، ار نه  

  . ز همسخن شدن ام با تو ياوه گو عار است
    

  ات هرگز   تو نيز از جنمِ  شيخی، ار چه 
  . به دوش بر نه عبا و به سرنه دستار است

    
  : ز هرزگانِ  چمن نيست بوته ی گزنه

  . زبانِ او، به پدآفند،اگر چه ُپر خار است
    

  ندانستم اين که انديشه ت  -!دريغ -ولی
  . نه بيشه ای ست، که ُنه تويه ای پر از مار است

    
  ": شکر با شير"مگو گزافه که آميختی 

  . که شوکران ُبودت آنچه در سبووار است
    

  تو زآن گروهِ  پليدی که می کنند انکار 
  : دنِ  ماه و ستاره، شب تار استکه، در نبو

    
  جماعتی که، به ديدارِ  هر حقيقت شان، 

  . گرش به سود نيابند، کار انکار است
    

  در آيه های خدا يا پيمبرت بنگر 
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  : که از تناقض و از ژاژ و ياوه سرشار است
    

  اش، " الهام"و " وحی: "گناهِ  لفظِ  عرب نيست
  . ار استبه هر زبانِ  دگر نيز، نا بهنج

    
  : گرفتم اين که کالم اش به فارسی می بود

  . سخن نه بر سرِ  گفتار، بل، که کردار است
    

  خدا، اگر به ُگهر مهربان و بخشنده ست، 
  ! است؟" جبار"است و " ماکر"و " منتقم"چگونه 

    
  ": الهام"و خواه " وحی"ستمگرانه ُبود، خواه 

  . چو محتوای سخن سنگسار و کشتار است
    

  ": آتش"وچه " نار"، چه "جهنم"و چه " دوزخ"چه 
  ! مگر خدای تو، چون شيخ، مردم آزار است؟

    
  ! است؟" منتقم"و نيز " رحمان"چه سان خداست که 
  ! است؟" قّهار"و نيز " غّفار"چه سان خداست که 

    
  ": عزيز دارد يا خوار هر که را خواهد"

  ! ست؟چگونه مختار ا –انسان –پس، آفريده اش 
    

  "   " : ُبود به خواستِ  او، گر کسی شود گمراه
  ! چنين خدا ز چه رو از بشر طلبکار است؟

    
  خدای توست يکی شاهشيخِ  بی همه چيز 
  . که، تا که باشد، از او کارِ  آدمی زار است

    
  مغالطات فراوان کنند اهلِ  کالم 

  چون خدا، به مثل، خود بهينه مکار است؛ : که
    

  ا چراست که زن نيمِ  مرد باشد، ياک و ي
  ! زمين چگونه به گلميخِ  کوه ستوار است؟

    
  مغالطات تو، اما، به حق شگفت ترين 

  . شگفت کاری ی روشنگرانِ  ديندار است
    

  : کاال -!ای دزدِ  نو روش-گزينه تر بری 
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  . به پيشه ای کهن، آنچه ت نو است افزار است
    

  : ، تازه چيزی نيستتو را، به عالمِ  پندار
  . هر آنچه تازگی ات هست در نوشتار است

    
  : جدا دانی" ذاتِ  دين"را از " علمِ  دين"تو 

  . که اينت در دل و آن ديگری در افکار است
    

  ": نمود گرای"است و سر " بود گرای"دلِ  تو 
  . که اين چو رود روان، وآن چو کوه ستوار است

    
  گوهری هميشه همان؛  "دين"ُبود، به رای تو، 

  . همه روزه نو به بازار است" علم"وليک 
    

       گرفتم اين که همين است رای تو؛ باری، 
  نه اين همان نظرِ  عارفانِ  اعصار است؟ 

    
  : آنچه نو باشد" بينش"کجا و چيست دراين 

  ! که مثنوی ش، به شرحِ  تو، هفت خروار است؟
    

   -!ه فروشای نو نمای کهن-شگفت نيست گر 
  . که در جهانِ  نو ات کاله بی خريدار است

    
    : دو گانگی ت وسيله ُو يگانگی ت هدف

  . ره ات به دّره و مقصد چکادِ  ُکهسار است
  

  : روانه رو به فرود و نگه به سوی فراز
  ! می افتی، ای که بر آنی که راه هموار است

    
  : دلِ تو دين زده، اما سرِ  تو ُکفر گرای

  . اين تناقض، در ماندنِ  تو ناچار استدر 
    

  : خود بشناس" روشنفکرِ  دينِ "تو خويش را 
  ! مگر نه، چون همه، با منطق ات سرو کار است؟

    
  چگونه آوری ايمان بدينچنين دينی، 

  ! اگر نه منطقِ  انديشگی ت بيمار است؟
    

    کدام دين بشناسی که ياوه کم بافد؟ 
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  ! است؟" ديندار"آن که ست " روشنفکری"چگونه 
    

  : نظر دارد" شدن"و سر در " بودن"دل ات به 
  . گرانبار است" دويی"ت از " تويی"چنين ُبود که 

    
  : خوشا، وليک، که دل يکدله ت نخواهد شد

  است؛   که اين سعادتِ  نيکانِ  رند و عيار 
    

  يی، که نيمی آزاده " دل به دو جا"نه چون تو 
  . خانِ  آدميخوار استو نيم بنده ی شي

    
  : همان به که راهِ  خود گيری! پس، ای دوگانه

  : رهی که مقصدِ  نزديکِ  آن پديدار است
    

  درونِ  دينِ  شما، جنگِ  سنت و بدعت، 
  . که همچو جنگِ  ميانِ  گراز و کفتار است

    
  کاندرين خجسته نبرد، : خوشا ادامه ی آن

  "! است) کفار ( ز هر طرف که شود کشته،سودِ  "
    

  : خشم سخن مايه ام نشايد بود! ولی، نه 
  . که جنگ بر سر دين، تا که هست، خونبار است

    
  نک آن زمان که تواند دروغ واره ی دين 

  . کند جدا ز خدا هر که نيک پندار است
    

  " سر"و " دل"کز جدايی ی ! خوشا خدای منا
  . و از دوگانگی ی دين و کفر بيزار است

    
  ": نمود"و هم به " بود"ک آفريده جهان، هم به ي

  . که هر چه هست در آن مهر را سزاوار است
    

  : به چشمِ  توست که زشت است اين و آن زيباست
  . که خار و خس هم همزادِ  گل به گلزار است

    
  تفاوتی نکند ديگر، اين زمان، کآيا 

  خداست مرده و يا زنده است و بيدار است؟ 
    

  : هيچ به هست آوريد و باز نشستجهان ز 



 

 61

  که ديد هر چه در او همنوا به رفتار است؛ 
    

  و ديد کادمی، آن گه که زاد از ميمون، 
  : خرد گزين و نو انديش و آفرينگار است

    
  پس، آدمی را بر تختِ  خود نشاند، که ديد 
  به کارهای جهان،بهرِ  او، بهين يار است؛ 

    
  ی اش، هر چند و اميد بست به دانش پژوه

  : که ديد او، به سرآغاز، بس خطاکار است
    

  خطاگر است، وليک از خطا می آموزد، 
  . که آزمونگر و کوشنده و ُهشيوار است

    
  : بدين نمط، به جهان آدمی ست يارِ  خدا
  . ورا، نه برده و نه بنده ای پرستار است

    
  : گيرد" دين"جای " اخالق"نک آن زمانه که 

  . پر خردِ  آدمی خداوار است که جانِ 
    

  ! به پايگاهِ  خدايی رسيده، آدميا
  . کنون تو راست که با اين جهان سروکار است

    
  : خدای خوب بکرد آنچه در توان می داشت
  . توراست با بدی اکنون که گاه پيکار است

    
  به نيک و بد منگر از نگاهِ  شرع، که اين 

  . ستفريب مايه ی شيخِ  دروغکردار ا
    

  : به بازسازی ی دين بيهده ست کوشيدن
  . که اين بنا را ديگر نه در، نه ديوار است

    
  : فرا گذر و شاهراهِ  دانش گير ز دين 

  . که دانش ات پروبال است و دين ات افسار است
    

  ، ٢٠٠٨پنجم مه 
  بيدر کجای لندن 
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  معمای نام و نشان ايالت ترک قشقايی و بيات
  

ه توسط     . ز کجا و از چه زمانی به استان فارس و حوالی آن مهاجرت کرده اندقشقائيان ا ين ک وران زم در کتاب مهاجران ت
ه است          ام گرفت ن راه انج ده تالشی جدی در اي ر در آم ا مطابق     . نادر بيات  قشقايی تبار به رشته تحري جواب سؤال دوم  ب

زرگ  اما تالشهای ايشان در پيو. اسناد از دوره ايلخانان است ات ند قبيله ب قايی    ) اسب سروران، اسب ساران    ( بي ل قش ا اي ب
اخته است ات وی را مغشوش س مال  . تحقيق اط مختلف شق و ش ه نق تان ب ول از سمت مغولس ان مغ ز خ ا چنگي ه ب ا ک بياته

ه   (هيونخاورميانه آمده اند، نظر به معنی لفظی نامشان که مترادف نام سانسکريتی  ا  گوزن   اسب منسوبين ب ه = ي ) سکا  م
اوراء حدود   (هستند، اينان را اعقاب هونها  د  ) تاتارها، يعنی مردم کناری و سکائيان م تايی    . نشان ميدهن ه اوس ابراين کلم بن

ور و ترک      اسکيتو  سکاکه به طور عام به جای نامهای  خيونگرچه  نام  ری از ت وم فراگيرت به کار می رفته است، مفه
د شدن سکائ ا ناپدي ی آن ب وده است ول ه طور ب ام ب ن ن ان اي ينی ايشان توسط ترک يا  و جانش تپهای اوراس ايی از اس يان آري

ه     . گسترده و رسمی با تور و ترک جايگزين گرديده است اب موطن اولي ات در ب ار در   / هون  بياتهای نظر نادر بي ار تب تات
ا         . سمت مغولستان و ترکستان درست است ظ ن ا حف زرگ ب وم ب ن ق دًا طوايفی  از اي ا  بع ردم     ام ا، م ان ترکمنه ات در مي م بي

وده است         . خراسان سکونت گزيده اند ر خود ايشان ب ام ترکی ديگری ب قاييها ن . گرچه چنانکه ذکرش بيايد بيات در باب قش
ابع  کهن    ) آتش سروران  ( باياوتو ) گرگ سروران( ت]ر[بايقو، )سگ سروران( بای ايتظاهرا سه نام مشابه  ه در من ک

) ، تسوياتسیسابير، هون= اسب ساالر( بياتدر جاهای متفاوت ياد شده  است  در اصل به غير از  شرقی مختلف از آنها 
ياه آورده،      سکائيانکه هرودوت به نقل از  تارگيتایدر اسطورًه سکايی معروف پسران . بوده اند ای س پادشاهی شمال دري

ايرانی /به اسکيتی( اوخاتيانو ملت وی ) تاتاراندشاه پا/پادشاه ناحيه کناری(ليپوکسائيسنام و نشان اين مردم تحت اسامی 
ردم نجيب   ا     = يعنی م ی تيره ه ترکی يعن ور، ب رده است   ) اوغوز = اويغ اد ک ام        .ي ی ن ه شکل کهن چين رکمن نظر ب ی   ت يعن

ی    ترکان رعيتبه معنی  نه ترکمنمسلم به نظر ميرسد خود نام  توکومونگ ان معن ا بلکه به هم ان  ( کامه = ساحر آوازخوان
   .است )داهه=گرگ(وحشی و غارتگرتوتم حيوالن  دارندهمردم  شمنهای  يعنیترک  )اکشيها، بخشيهایپ

شکا يا ترک، يعنی = تور دارندگان توتم بزکوهی( داههمطلبی مهمی هم که نگارنده اخيرًا بدان رسيده است اين است مردم 
ل  مرکب از  دريای مازندران سکنی داشته اند از که از عهد بسيار ديرين در سمت سواحل شرقی ) توتم گرگدارندگان  قباي

يکی انگاشته شده در اين  داهه هاکه با ) بخشنده، دادگر( دائیدر اين باب نام قبيله پارسی چادرنشين . بوده اندو سکا   ترک
ه    ) اناسالف تاجيک ( داديکانهمان  دائی هاچه . راه تنها،  موضوعی بسيار گمراه کننده برای محققين بوده است د ک وده ان ب

د        ه نشان داده ان ان سرزمينهای تاجيک نشين حالي ابع      . منابع يونانی کهن مساکن ايشان را در هم ه مطابق من جالب است ک
ا کهن چينی و اساطير ترکان، ترکانی که نخستين بار تحت اين نام به حاکميت رسيدند توسط   اران /هونه ه    تات ين ناحي از هم

وان آهن  ه عن زر ب رقی خ مال ش د  ش ده بودن وچ داده ش تان ک ون  در سمت آن سوی شرق مغولس ه دره اورخ ر ب ه . گ خواج
ام   ) تور، ترک( داههرشيدالدين فضل اهللا در جامع التواريخ مردم  ا ( اوغوز را تحت ن ی     ) تيره انروا ي ل فرم مرکب از قباي

وز اوک اکاراوک(ب کارايلی= س ل دارای= ش وهی اي وتم بزک ز اوخ= ت ر(اوچ اوخو   )ُب ه تي تس ل رعي آورده و در ) ه قباي
ه از    وز اوخ از جمل ل ب ان قباي ا مي ايی ه دها ( ق م و نيرومن او ) محک ب ( بياته دان از اس ا ) ثروتمن اهين ب وتم ش و  ت

دگان شمشير    ( سالورهااز جمله از ) ترکمن(و در ميان  رعيتهای اوچ اوخ ) شکارچيان، با توتم عقاب(افشارها ار برن به ک
قاييها غنی و ( ايمورو ) و گرز وتم اوج   ) ثروتمند يا المر، همان ايمدلی قش ا ت دی و کوهستان  (ب رده است   ) بلن ام ب ای  . ن نامه

اد آور  ر ي وساخي ان( آمرگ ذير ايش ت ناپ يد شکس زد خورش ام اي ل ن رگ، در اص ی م اطيری ) ب انروای اس ه فرم داه
را  قشقايی نام . داشته و از آن مرده است به هنگام نبرد با ايشان زخم بر) کورش سوم(است که ايرج فريدون ) تورانيها(ها

يد   ( اسب پيشانی سفيديا ) نيرومند( قايیبا همان نام  زد خورش ای  اي د  ) چارپ ط داده ان تقاق     :  رب ه وجه اش قاش  در حالی ک
بترين است   ی آريايیتوتم سکاها) بزکوهی ، تکه( شکايی ام  . برای آن مناس ی بزرگی        –تکه  ن ه ترکمن ام طايف ون ن ه اکن ک
راه نشده است    -است ام    . بی جهت همچون صفت نام ترکمن هم ان ترکی ن وان ملت      قشقايی در زب ين می ت زد  [را همچن اي

اگر بدين  نام  ريشه کهن ايرانی قائل شويم آن به معنی خورشيد جنگاور  . جنگجوی بسيار بّرا ودرنده معنی نمود] خورشيد
يم های       و نيرومند يعنی خدای قبيله ای کهن ايشان خواهد بود  ا و گل ن بخش نقش قاليه که سمبل صليب شکسته آن هنوز آذي

خلجها، غرچه ها، دارندگان توتم ( غلزايی هايهامعنی اولی و ترکی  نام قشقايی همچنين ازمعنی لفظی نام . قشقايی ها است
ه مطابق تصاوير     سکاراوکهايعنی اعقاب ) تورانی، شکا، سکا= بز وحشی اره های     در افغانستان نيز پيداست ک سنگ نگ

ه کمک            کالههای مخصوص قشقايی   ساسانی با همان  ان ب ا رومي انيان ب رد ساس وان لشکريان فيلسوارهپتاالن در نب ه عن ب
ام      . ايرانيان آمده بودند ه ن تان را ب وب افغانس قابل توجه است که در عهد ساسانيان واليت ايشان در بلوچستان پاکستان و جن

ام        : "بنا به گفتًه پير اوبرلينگ محقق فرانسوی . يده اندمی نامتوران خاستگاه ايشان  ه ن ران ب وب اي ی ساکن جن مورخ ايران
بوده است  قشقهترکمن هستند که نامشان  يموتميالدی، بازماندًه قبيلًه ١٨٨٣حاجی محمد جعفرخان خورومجی حدود سال 

اران = راتياغمو( يموتنامهای ." و به دنبال اتابکان سلجوقی رهسپار پارس شده اند ا  مرکب ايزد ب اموت  ي ی القاعده    ي عل
ی ملت       داهه ، تورد، قورقو= ، به ترکی يعنی دارنده توتم حيوان رمنده و سريعرموت  ه فارسی يعن ا ب زد  ي ام  =  درع اي ج

به ترکی به معنی جنگجوی شمشيرزن و گرز کوب،   (سالورو ) المر، بی مرگ( ايمور، )باياوت/باياموت= آتشين تيزاسپ
زد وحشيان شمالی   ) رسی معمربه فا زرگ       (که اساطير اسالمی نيز در ن ای کوچک و ب ه چيه ی يوئ أجوج يعن أجوج و م = ي

ای /تورک/تور( ايزد رعد نام از آن عمر طوالنی اساطيری ايشان سراغ دارند، گواه بر) تخاران ه     و )پاپ يد قبيل زد خورش اي



 

 63

ه هرودوت و کتسياس از     ) بی مرگ (اُمری يا )اورخورشيد جنگ(خويتوسوروآالنی يعنی  مساگتهایو  داهه هاای  است ک
ه       . آنها ياد کرده اند ين نتيجه گرفت  ک وان چن ا  در مجموع از اين گفتار می ت ان    قشقايی ه ای     داهه از ترک در شرق دري

زد  ) قاش شکا  ( بزکوهی  يعنی تورک/تور شانرعدبوده و نام خود را از توتم قبيله ای ) غرب ترکمنستان(خزر  ا اي ه   ي قبيل
ان  . گرفته بوده اند خورشيد جنگاور و نيرومندای خورشيد و جنگشان يعنی  ای آت از آنجاييکه در اساطير ترک ات (ب را ) بي

ا آورده اند و اين نشان از خورشيد پرستی  ) خورشيد شاه( گون خانپسر  اران /هونه ن موضوع می        تات ذا از اي می باشد؛ ل
 هسينگ نو هاخورشيد پرست يعنی  ترکان هونو  داهه=ترکان قشقايیی مشترک نام ترکبيات توان چنين نتيجه گرفت که 

ور، غرچه     بوده است که ايرانيان) به لغت چينی بردگان عاصی و هراس انگيز( و ) وحشی (نيز در کّل ايشان را داهه ، ت
ی     . نابکار می ناميده اند خيونان ام چين ا احتمال دارد اصل سکايی ن ی   هونه و  يعن ه  هسينگ ن ی  از     ب د و تصحيف معن تقلي

ده باشد   ) جام درخشان /ملت منسوب  به خورشيد( "خشينگهه اونو] يامه"[سکايی /روی نام اوستايی د آم در سفرنامه  . پدي
ام خورشيدی   = اسکوالوها (اسالوها /در نزد بلغاران) شاه ملت جام(ابن فضالن از شاه اسکول  وان حاکمی    ) ملت ج ه عن ب
زر را می توان از ريشه کلمات ترکی   خزرنظر به اين که نام . ه غازان  ياد شده استدر منطقه بلغارهای منطق ده ( َگ ) گردن

گرفت و  ) تور= قورقوتده ده (توتم حيوانات رمنده و وحشیجنگجويان گردنده يا دارنده ، در مجموع يعنی )برنده(َکَسرو 
 خزرتند، از اينجا می توان چنين نتيجه گرفت که قبايل هس) داسه، تور، غرچه، خلج( داههو  قشقايیاين همچنين معانی نام 
ه  ) جری( چریظاهرًا کلمه . بوده اند داههنيز از همين مردمان  ی       سرباز که در زبان ترکی ب ين معن ه هم اطالق ميشده، ب

ايی در که نامشان را به شهر و روستاه) سربازان سرور(آغاجریاز اين ريشه است نام مردم خزری . است برنده و درنده
د   ران داده ان ام  . اي ًا ن ارام ام     قاج ين ن ا هم ه ب ه   آغاجری ن ان کلم ا هم ور و  شکا بلکه ب وتم   داههو  ت ی ت ه، (بزکوهی يعن تک

ای      . آنان همريشه می باشد) بزوحشی ه نامه وم ميشود ک ا معل و و  سکا از اينج ردم بيشترترک و     داهه  ر و ت ين م ام هم از ن
ن    ) قرائولی( قاراچادراز نام داهه های  قاجارحتمال تلخيص نام ا.  کمتر آريايی تبار گرفته شده است ًال اي ی ک بعيد است؛ ول

احتمال اينکه اينان . مطابق و معادل است) دارندگان توتم بز وحشی( داههاسم با خود نام ايرانی ترکان ترکمن صحرا يعنی 
وان         يکی از سرداران غاز   ) امير قاجار(قاجار نويانواقعًا و در اساس اعقاب  ن عن د چون اي د  می نماي ند، بعي ان خان باش

انی آن  قاجارصرفًا بيانگر آن است که اين امير بر قبيله بزرگ     . فرمانروايی داشته و يا متعلق بدين قبيله بوده است، نه ب
دگان ا (سوار را از ريشه کلمه فارسی ) سووار(سابيرگفتنی است، اگر نام ترکان  داههدر رابطه با مردم  با ر  = سب دارن س

    .بوده اند) سواران( بيات و خيونی) ساکاراوکی، اويغوری(داهه ایمشتق بدانيم در اين صورت اينان همان قبيله ) ترکی
دوين           ل ت ی ذي ه در دو وبالگ ايران ان ديگر را ک ا اطالعات محقق در پايان برای آشنايی بيشتر با تاريخچًه قشقائيها  و بياته

  :ائيمگرديده است، ضميمه می نم
 :  )بر گرفته از وبالگ قشقايی بی وطن وطنپرست( ايل قشقايی وتاريخ 

وبی               د سواحل جن ارس سکونت دارن ران در همسايگی ايالت خمسه در استان ف رين ايالت اي ايل قشقايی ، يکی از بزرگت
ه طول حدود       ومتر و عرض    ٢٥٠استان به شکل حاشيه ای ب يش از    ٣٠کيل ا ب ومتر قلمرو گرم   ٥٠ت ) قشالق (سيری  کيل

بيشتر در شمال استان و از نظر وسعت به مراتب کوچکتر از قلمرو گرمسيری و در     ) ييالق ( آنهاست قلمرو سردسيری 
ده    حدود نصف آن است مناطق سردسيری بر خالف قلمرو گرمسيری که همه يکپارچه و به هم متصل ميباشند بيشتر پراکن

  .اند
  )٣( .الت خمسه سکونت دارند در محدوده فوق قشقايی ها و سکنه اي

   
ران          ه شمال اي ل از دوره صفويه از قفقازي قايی قب ل قش ه اي افرادی که در تاريخ ايل قشقايی مطالعاتی داشته اند نوشته اند ک

ه فارسی       ) ١٠٣٨_٩٩٨( کنئنی نقل مکان دادند و سپس در زمان شاه عباس  ه طايف د ک د ، هر چن آنها را به فارس کوچاندن
  .  )٤(از قشقايی ها در منطقه اقامت داشته اند و نامی از آنها برده شده مدان قبل 

ه   ده است ک واريخ آورده ش ع ت ل از مجم ه نق ورد ب ا ابي اورد ت اب ب ر: در کت ا را امي قايی ه زرگ قش د ب و ( ج اه ل قاضی ش
آنها رياست ميکرد ، فرزند زاده ميدانند و ميگويند که نامبرده جمعی از ترکان قشقايی را بدور خود جمع نموده بر ) قشقايی

  )٥(. بوده که از ساحب منسبان دربار شاه عباس محسوب ميگردد ) جانی آقا قشقايی ( امير قاضی به نام 
وی در سال     : در مطالعات خود درباره قشقايی ها آورده است ) پيمان(و  د غزن گروهی  ) ه ق ( ٣٩٦در زمان سلطان محم

ود گروهی          از ايالت خلج در خراسان و حوال اری لشکريان محم د رفت ه علت ب دها ب د ، بع وده ان ان   ی مرو ساکن ب      از ترک
ه آذر بايجان      ) از جمله خلجها(  ا ب ه اصفهان و از آنج به کرمان ميروند و از آنجا به سبب تعقيب ماموران سلطان محمود ب

ا     راه عراقيه ه هم ان ساک  (ميروند ، پس از آذربايجان به عراق آمده و ب د      ترک ده بودن تقيما آم ه مس واحی ک ن ن اغلب  ) ن دراي
وب         ان جن ين رسته های ترک وان گفت اول اضطرارا به دامنه های جنوبی سلسله جبال زاگرس کوچ ميکنند بدين ترتيب ميت
اجرت           ل مکان و مه ران شدند و پس از نق يش از جيهون گذشته وارد اي عراقيها و خلجها هستند که حدود يک هزار سال پ

  )٦(د به فارس آمدند و ايالت قشقايی ترک زبان را تشکيل دادند های متعد
ارس           تند و بيشتر آن از خمسه های ف قايی هس ان قش ه گروهی از آن و نگارنده فارسنامه ناصری منشا طايفه اينانلو ها را ک

  )٧(.ل به ايران آمدند وهستند را از ترکستان ميداند که با مغ
دريج      اما انچه مسلم و مبرهن است تيره  ه ت های مختلف قشقايی به يکباره وارد فارس نشدند و بلکه دسته های مختلف آن ب

  )٨(.مهاجرت کرده اند و به هم پيوسته اند و نيرومند شده اند 
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ل بيگی         ١٢٣٤در فارسنامه ناصری آمده است که در سال  ن اي يش از اي ا دارای ايلخان شدند و پ برای اولين بار قشقايی ه
  )١٠(و اولين ايلخان همان جانی خان بود که بعدها فرزندش دختر والی فارس را به عقد خود در آورد  )٩(مرسوم بود 

قايی را     ه ايلخان قش کريستوفر ساکس د رکتاب خود آورده است که انگليسی ها رسما از قوام الملک والی فارس خواستند ک
  )١١(تعويض نمايد 

ه سال     سردار عشاير قشقايی با روی کار آمدن رضا خا يد و ب ی رس را ه     ١٣١١ن به نمايندگی شورای مل ه هم خورشيدی ب
  ٣٨ص  ٢فارس و جنگ بين الملل جلد )١٢(خورشيدی در زندان کشته شد  ١٣١٢پسرش به زندان افکنده شد و به سال 

  ،  باه نموده اندمورخان و سياحانی که به ديدار اين ايل آمده اند مطالبی در مورد اين ايل نوشته اند که در مواردی اشت 
  : کتاب  شهبازی مورخ در مورد قسمتهايی از... عبدا

   ، ١٣٨٣شيرازه، چاپ اّول، : پور، تهران فرهاد طيبي ترجمهفارس،  قشقايينشينان  ابرلينگ، کوچ ير پي 
 )Pierre Oberling ,The Qashqai Nomads of Fars ,The Hague: Mouton, 1974 (  
و در همان زمان فصل حوادث پس از جنگ جهاني دّوم آن را  خوانده ١٣٥٤اب فوق را در سال متن انگليسي کت:"يگويدم 

ا برخي شخصيت    کتاب غيردقيقي است و منابع آن به. کردم ترجمهبه عنوان کار دانشجويي  ل هاي   طور عمده مصاحبه ب  اي
  . اند گويي و عدم دقت و تعصبات خانوادگي شهره قشقايي است که به اغراق

ويس   ولي بي) زنم بر اساس نام ايشان حدس مي( استجودي که ظاهرًا مترجم محترم خود قشقايي و با هيچ توضيح در زيرن
ن   تصّور مي . ابرلينگ را به فارسي برگردانده است غلطهاي  برخي نوشته نم در اي د     ک وارد باي ه م ا امضاي    توضيحي گون ب

ه    مثًال،. شد ده ميمترجم يا ناشر ترجمه فارسي در زيرنويس بر کتاب افزو ام طايف ره چي  «ابرلينگ ن ره چاهي  «را » ق » ق
ي آن را   اه تاريک  «نوشته و معن ان ترکي،   ) ٢٨٥ص . (»چ ي   » چي «در زب ه معن ه «ب ره «است و  » رودخان ي   » ق ه معن ب

ياه« د . »س اي واژهبارتول فيد(» آق« ه ره«و ) س ياه(» ق ت  ) س ي و اهمي ر بزرگ د ب وعي تأکي ديم را ن يدر ترکي ق ددا م و  ن
ثًال،   . تصّور من نيز همين است ابراين، م ره چي  «بن ي    » ق ه معن ع ب ه «در واق زرگ  رودخان ه   » ب ياه  «است ن ه س . »رودخان

صاحبان  «است نه » صاحبان گوسفندان بسيار«که در واقع به معني  »قويونلو آق«و » قويونلو قره«هاي  طور است نام همين
  .) بدهم ارجاعهاي بارتولد در دسترسم نيست که  متأسفانه کتاب(» .صاحبان گوسفندان سفيد«يا  »سياهگوسفندان 
گ ر     ابرلين رح زي ه ش قايي را ب ف قش امي طواي اناس ت  بي رده اس زرگ،   : ک کولي ب يمدان، کش وري، فارس ه، دره ش عمل

  . ، صفي خاني، نمدي]قره چي[چاهي  قرهبلوکي، کشکولي کوچک،  شش
شمار صفي خاني     طوايف کوچک و کم. و ايل کشکولي نام دارند تندهسکشکولي بزرگ و کوچک و قره چي يکي  طوايف

روزه جزو   لو نمدي ام تند  اي ه هس ه   . عمل اي يکي از ايالت پنجگان ه معن ه، ب ل عمل ه اي اره نکرده ک قايي،ابرلينگ اش  قش
خسرو خان   اقتدار ناصر خان و  دورانو  ١٣٢٠هاي پس از شهريور  اي است از طوايف متعدد کوچک که در سال اتحاديه

ر      -تا پيش از اين زمان، بزرگ. يافت رسميتبر اين طوايف » عمله«قشقايي منسجم شد و اطالق نام  قايي مشتمل ب ل قش اي
کولي،  مار کش الت پرش وري، درهاي ش ش ک  ش ه کوچ ل طايف ه چه ب ب ود و قري يمدان ب وکي و فارس اله. بل ي   رس خط

بر فارس  الدوله  صارم ميرزاکه به دوران حکومت اکبر » قشقاييشرح حال ايالت «در دست است با عنوان  اي منتشرنشده
اله،   . رسد  او نوشته شده؛ يعني قدمت آن به اواخر دوره احمد شاه مي  برايتعلق دارد و  ن رس ه در اي ل  ب زه خان و    نق از حم

د )١٣٧٨بهار  متوفيمرحوم مهندس عبداهللا کشکولي، (پسرش ميرزا عبداهللا خان کشکولي  راد  ، اسامي و تع ه   ٤٣اد اف طايف
 ١٣٢٠طايفه است و طوايفي که پس از شهريور  ٤٣طايفه عمله يکي از اين . است شدهقشقايي و نام کالنتر هر طايفه ذکر 

وان طوايف         رفتند، و اين شمار مي عمله به ايلجزو  ه عن ج شده است، ب د  ذکر شده   مستقل عنوان امروزه راي اله  . ان در رس
يالق سميرم       تحت درنوکران ايلخاني، «: ن آمده استفوق درباره ايل عمله چني رز، ي در » .نظر خودشان، قشالق خنج و اف

ي سال      درجاي ديگر شمار طوايف قشقايي  ا، يعن ان حکومت فرمانفرم ده         زم ين آم اني، ذکر شده و چن هاي جنگ اّول جه
زار و هفتصد        طايفه«: است انوار يکه ه خوانين است، خ ق ب تفنگچي ششصد    چهارصد، ، سوار  عمله و نوکرباب که متعل
  . ها نيز ذکر شده است کوچک بوده که اسامي آن طايفه ٦٣طبق رساله فوق، در گذشته دور ايل قشقايي مشتمل بر » .نفر

ه رساله فوق مؤيد نظر اينجانب در کتاب  مطالب اير      اي مقدم ر شناخت ايالت و عش ران (ب ي،   : ته ه   ) ١٣٦٩نشر ن است ک
دار خوانين        اي اتحاديهقشقايي را  ر اساس اقت ه ب ودم ک ه از ايالت و طوايف ترک زبان تعريف کرده ب دريج  ب ه    ت انسجام يافت

ه  . است يمدان، دره شوري،       تشکيل طوايف کوچک در طوايف بزرگ مستحيل شدند و اين فرايند ب زرگ فارس ل ب ار اي چه
د کشکولي و شش وکي انجامي داردر دوران . بل ه رؤساي بر صولت  اقت ه، ک دعلي خان الدول د محم الت، مانن ن اي خي از اي
ه کردند، تالش براي جذب طوايف کوچک به ايل  و ثروتمند بودند و از او تمکين نمي مقتدرکشکولي، بسيار  وان   عمل و پرت

ز،  ١٣٢٠هاي پس از شهريور     در سال . کردن بازوي نظامي ايلخاني آغاز شد   قايي،        ني ه ناصر خان و خسرو خان قش ک
ه            نظامي قابل حکومت مرکزي به نيروي براي مانور در م ل عمل ه اي د جذب طوايف کوچک ب تند، فراين از داش پرشمار ني
يم  ) کشکوليبلوکي و  عمله، فارسيمدان، دره شوري، شش(ساختار ايل قشقايي به پنج ايل بزرگ  نتيجهتداوم يافت و در  تقس

  . شد
تباه است  ). ١٦ص (اعطا شده بود » کت فارسممل ايلخاني«مدعي است که به سران ايل قشقايي لقب  ابرلينگ  . اين نيز اش

ارس دريافت مي    بستهرؤساي ايل قشقايي  قايي، در      به نوع حکمي که از حکمران وقت ف امي قش د ايلخان تم واردي کردن  م
ل ديگر  قايي و اي ل قش واردي ايلخان اي قايي و در م دايلخان برخي از ايالت قش ثًال، در سال . بودن ي.ق ١٣١٠م در  ، يعن

اه، حاجي نصراهللا     اواخر حکومت ناصرالدين  قايي از سوي رکن    خان ش ه   قش ارس  (الدول اکم ف وان ايلخان ايالت     ) ح ه عن ب
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قايي و عرب  ارلو و عرب رفت  منصوبقش الت به يان اي ا شورش ه جنگ ب ن سمت ب ا اي د و ب ي در دوران . ش أخرول  مت
کولي    الت کش ران اي ه س ان  (قاجاري درعلي خ ان و حي دعلي خ وري  )محم از (و دره ش ااي تقل از صولت ) کيخ ه  مس الدول

دگي مي   . گرفتند ميبودند و مستقيمًا از حکمران فارس حکم ) ايلخان( د   در فارس ايالت و طوايف متعدد غير ترک زن کردن
ه ايالت و طوايف غير ترک ساکن فارس نبود هر چند در مواردي، بسته به نظر حکومت،    رئيس» ايلخان قشقايي«و   دامن
يا ز در برم اير ايالت را ني دار او س ر ممسني و . گرفت قت الت ل ثًال، اي ه،م وه کهگيلوي رخي و  طوايف ک وهمره ُس نشين ک

ه  ل      جروق، و ايالت خمسه ب ابع اي قايي طور سنتي ت د و رؤساي آن   قش ارس منصوب        نبودن تقيمًا از سوي حکومت ف ا مس ه
امي ايالت و      ناصر خان ١٣٢٠پس از شهريور  هاي سالولي در . شدند مي ه رياست تم  طوايف و خسرو خان قشقايي داعي

ار      عشايرفارس، و در واقع حکومت بر کل منطقه فارس، را داشتند؛ به اين دليل در نزاع با  د و ک رار گرفتن قايي ق غير قش
دتي       ضرغامي،محمد خان  ١٣٢٥شهريور  ٥به جايي کشيد که در  او رئيس ايل باصري، را در شهر شيراز دستگير و م

  )١٣("کردندرا زنداني 
  ١٣٧٥ی ايران ،اميرکبير ، چاپ دوم مرکزعشاير : صفی نژاد ، جواد )٣
  ٥٧ص  ٥و  ٤شماره "  هاويژه نامه قشقايی : "نامه نور)٤
  )نقل از مجمع التواريخه ب(٣٧٧صاز باورد تا ابيورد ، )٥
  ٩و٨و فرهنگی ايل قشقايی ، ص يلی از ساختمان اقتصادی ، اجتماعیتحلتوصيف و ...:حبيب ا, پيمان ) ٦
  )یناصرنقل از فارسنامه ه ب(٩٧زمينه جامعه شناسی عشاير ايران،ص :ی نورعسگری  –نيک خلق ، علی اکبر )٧
   ٩٨همان ص)٨
نقل از فارسنامه ناصری قسمت ه ب(٦٠، ص ١٣٧٥  ی ايران ،اميرکبير ، چاپ دوممرکزعشاير : صفی نژاد ، جواد )٩

  )٣٦٧دوم ص 
  ٦١و  ٦٠همان ص)١٠
  ٦١عشاير مرکزی ايران ص : نيز ٦٣ی واسموس يا الرنس آلمانی ، ص جاسوسساکس کريستوفر ، فعاليتهای ) ١١
فارس و :نقل از ه ب(٦٢و ص ٦١، ص ١٣٧٥  ی ايران ،اميرکبير ، چاپ دوممرکزعشاير : صفی نژاد ، جواد ) ١٢

  )المللجنگ بين 
 www.shahbazi .orgدر... شهبازی عبدا روزانهياداشتهای  )١٣

  
            )                                                                                                        ترک-بر گرفته از وبالگ فارس(بيات

                            
نستان ترکمنستان ازبکستان جمهوری آزربايجان پراکنده در ايران افغا* ) غز (قبيلة ترک از قبايل بيست و دوگانة اغز 

. هم ضبط شده به معنای بادولت و پرنعمت است » بايات «واژة بيات که به صورت . ارمنستان ترکيه سوريه و عراق 
رشيدالدين (پسر دوم گون خان پسر اغوزخان می رسد » بای آت «اصل اين قبيله در نسبنامه های افسانه ای ترکان به 

قبيلة بيات ). ٤٠٣قائم مقام ص  ٢٤تاريخ قزلباشان ص  ٥٦٦ش الف ص  ١٣٦٢حمداهللا مستوفی  ٣٩ص  ١ج  فضل اهللا
 ١٧٢کاشغری ص (همچون ساير قبايل بزرگ ترک عالمتی مخصوص داشته که شکل آن در منابع متفاوت است 

از روزگاران قديم و پيش از بياتها طبق بعضی اخبار ). ١١٣ص  ١اوزون چارشيلی ج  ٤٠ص  ١رشيدالدين فضل اهللا ج 
ش ب ص  ١٣٦٢(مهاجرتهای گستردة خود به غرب آسيا در اطراف رودخانة قراموران يا بنابر ضبط حمداهللا مستوفی 

از اشارات جامع التواريخ برمی آيد که گروههايی از ). قائم مقام همانجا(قارامران واقع در شمال چين می زيسته اند ) ٢١٨
اينان در . دهها سال پيش از آغاز سلطنت چنگيزخان در زمرة طوايف مغول درآمده بودند» باياوت «اين قبيله مشهور به 

دو شعبة . تقسيم بندی قومی مغوالن از جملة طوايف درلگين بودند که معرف مغوالن عام و بی اصل و نسب است 
از رودخانة جدی مغولستان اخذ کرده و  اولی نام خود را. بودند» کهرون باياوت «و » جدی باياوت «معروف اين طايفه 

اينان در لشکرکشيهای چنگيزخان و هوالکوخان به ايران . دومی به دليل زندگی در صحرا به اين عنوان موسوم شده بود
                                                                         ).١٣٨ـ ١٣٦ ١١٢ـ١١١ص  ١رشيدالدين فضل اهللا ج (شرکت داشتند 

   
در صحرای خوارزم می زيستند که ظاهرا از طوايف » بياووت «در قرون ششم و هفتم يک طايفة بزرگ ترک به نام 

به سبب انتساب ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه و انتساب مادر ). ٣٢٩ ٣٨نسوی ص (يمک يا کيمک بودند 
ايفة بيات امرای اين طايفه در دربار خوارزمشاه صاحب نفوذ و قدرت شدند شاه وليعهد سلطان محمد به ط )اوزالغ (ازلغ 

در رقابتی که بر سر جانشينی سلطان محمد خوارزمشاه پيش آمده بود به جانبداری ازلغ شاه [ بياووتی ] چنانکه قتلغ خان 
با اين ). ٤٤آشتيانی ص اقبال  ٧٥٤ص  ٤ابن خلدون ج  ٨٥همان ص (قصد جان سلطان جالل الدين خوارزمشاه را کرد 

مجتبی مينوی در تعليقات خود بر سيرت جالل الدين . حال نمی توان قاطعانه بيات را با بياووت و باياوت يکی دانست 
بعضی از . تنها به طرح اين سؤال قناعت کرده که آيا ارتباطی بين بيات و بياووت هست يا نه ) ٣٣٠ـ٣٢٩ص (مينکبرنی 

قفس اوغلی (ها نه از قبايل مغول که همان بياتهای ترک اند »باياوت «ير تصريح کرده اند که پژوهشگران در سالهای اخ
                                                            ).٢١پانويس  ١٦٥ص 
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ردم ظاهرا در تاريخ ورود قبيلة بيات به فالت ايران چندان روشن نيست اما از برخی منابع تاريخی برمی آيد که اين م

اوايل قرن پنجم و مقارن حمالت غزان و سلجوقيان در فالت ايران پراکنده شده و در مسير کوچ نظامی خود تا صحاری 
در اين پيشرويهای پرماجرا گروههايی از اين قبيله بتدريج در بعضی نواحی . شام و سواحل مديترانه پيش رفته اند

به ) ٥١١مقتول (چنانکه خبر انتصاب اميرسنقر بياتی . ن استقرار يافتندخراسان بزرگ عراق عجم کردستان و لرستا
نيابت حکومت بصره از جانب امير آق سنقر بخاری اقطاع دار اين واليت از سابقة دراز حضور بياتها در ايران و عراق 

س از چندی به استقرار قبيلة بيات در بعضی نواحی غربی ايران پ). ٩٣ص  ٤ابن خلدون ج (عرب حکايت می کند 
تشکيل دولت محلی کوچکی در اراضی ميان لرستان کوچک و عراق عرب انجاميد اما خصومت حاکمان بيات و اتابکان 
لر سرانجام به انقراض حکومت بيات منجر شد و اتابک شجاع الدين خورشيد شاه حاکم لرستان که از دست اندازيهای 

در نتيجه آخرين حاکم بيات هزيمت يافت و . بر سر آنان تاخت  مکرر ترکان بيات به متصرفات خويش خشمگين بود
معين  ٥٥٣ش الف ص ١٣٦٢حمداهللا مستوفی (قلمرو او که به واليت بيات مشهور بود به تصرف سپاه خورشيدشاه درآمد 

وينی عطاملک ج. نام واليت بيات در قرون بعد نيز در منابع ديده می شود). ٦٠بدليسی ص  ٥٥ـ  ٥٤الدين نطنزی ص 
در نيمة دوم قرن هفتم در گزارش کوتاهی راجع به اشتغاالت ديوانی خود در تاريخ جهانگشای از برانداختن باجهای قديم 

نام واليت بيات در اواخر قرن هشتم در رديف نامهای واليات معتبری ). ٢٥ص  ١ج (بالد تستر و بيات سخن گفته است 
در قرون بعد نام اين واليت ). ١٧١ـ١٧٠ص  ٢شمس منشی ج (ر گرفت چون بغداد عراق عرب خوزستان و لرستان قرا

نويدی ص (بر حوزة محدودی اطالق می شد که مشهورترين ناحية آن قلعة بيات بر سر راه دزفول و عراق عرب بود 
نادرشاه هنگامی که از عراق عرب به سوی خوزستان می رفت تا شورش محمدخان بلوچ را سرکوب کند بر سر ). ١٠١

لسترنج ص (ويرانة اين قلعه امروزه در کشور عراق برجاست ). ٢٢٣استرآبادی ص (راه خود در اين قلعه توقف کرد 
                          ).٧٠ـ٦٩
  

» قرية بيات «در شرح مأموريتش برای تشخيص و تعيين مرزهای ايران و عثمانی ) ١٢٧٩متوفی (مشيرالدوله تبريزی 
               ).١٠٢ص (ستان دانسته و از پراکندگی بياتها در توابع شوشتر و دزفول خبر داده است را از توابع پشتکوه لر

      
ميدان فعاليت سياسی طوايف بيات در تاريخ ايران محدود به پشتکوه لرستان نبود گروههايی از اينان در جنگهای شيخ 

وزيری کرمانی ص (شرکت داشتند ) ٧٦٥ـ ٧٠٠ح (ی و امير مبارزالدين محمد مظفر) ٧٥٨متوفی (ابواسحاق اينجو 
در حکومت زنديه نيز بياتها صاحب نفوذ بودند و مهر علی خان بيات اسالملو از جمله بزرگان شيراز در ). ٣٨٥ـ٣٨٤

بياتهای شيراز که تا اوايل قرن ). ٤٧٦ ١٩١ ١٨٨ ١٦٥غفاری کاشانی ص (زمان کريم خان زند و علی مرادخان زند بود 
م در يکی از گذرهای محلة اسحاق بيگ به خريدوفروش اسب اشتغال داشتند احتماال بازماندگان طوايف چادرنشين چهارده

        ).٩١٩ص  ٢فسائی ج (بيات فارس بودند که بتدريج از شيوة زندگی پدران خود دست کشيده و يکجانشين شده بودند 
     

ه آناطولی و شام رسيده بودند در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم به جمعی از بياتها که در پايان مهاجرت طوالنی خود ب
 ٦٠طهرانی ص (قره عثمان فرمانروای آق قوينلوها پيوستند و ظاهرا در جنگ وی با امير چکم والی شام شرکت کردند 

تحاديه از جمله پس از انقراض سلسلة آق قوينلو بسياری از طوايف تشکيل دهندة آن ا). ٣٠ـ٢٧ص  ١١روملو ج  ٦٥ ٦٤
احتماال بسياری از طوايف خاک ). ٩٦هينتس ص  ٢٩ـ٢١ ٨تاريخ قزلباشان ص ( طايفة بيات به دولت صفوی پيوستند 

ايرانيکا ( آناطولی را ترک گفته و به ايران آمده اند اما آثار آنان هنوز در بعضی روستاهای آناطولی و شام برقرار است 
. بيات را بعدها قره بيات ناميدند تا از بياتهايی که از قبل در ايران می زيستند متمايز شوند اين گروه از طوايف). ذيل ماده 

ظاهرا تيرة شام بياتی ). ٤٠٤ـ٤٠٣قائم مقام ص (بر همين اساس طوايف بيات ايران را آق بيات يا بيات مطلق می خواندند 
ای شام يا قره بياتها بوده که پس از استقرار در و از بياته) ٣خورموجی ص (از تيره های تشکيل دهندة ايل قاجار 

قائم (بزرگان اين طايفه از جمله امرای دربار فتحعلی شاه به شمار می آمدند . آزربايجان به طوايف قاجار پيوسته است 
                                                                                                        ).مقام همانجا

  
پيش از تشکيل دولت صفويه چندين طايفة چادرنشين ترک و مغول در دشتهای قزوين و ری و شهريار به سر می بردند 

هر چند نام طوايف بيات در منابع اخير نيامده است اما به ). ٤٤مرعشی ص  ١٩٤ـ١٩٢اولياءاهللا ص  ٣٤٤فريومدی ص (
اين احتمال از . صفوی در قسمتهايی از لرستان و عراق عجم سکونت داشته اندنظر می رسد که اين طوايف پيش از دولت 

در همان سالهای نخست سلطنت خود پس از آنکه ) ٩٣٠ـ٩٠٥: حک (آنجا تقويت می شود که شاه اسماعيل اول 
اين آزربايجان و شيروان را از تصرف دولت عثمانی خارج کرد و آن نواحی را تحت حکومت خود درآورد جمعی از 

بعدها بزرگان اين طوايف با دربار ). ٩٣باکيخانوف ص (به شابران و دربند تبعيد کرد [ عجم ] طوايف را از عراق 
                                                                   ).١٦همان ص (روسيه پيوند يافتند و در جلب حمايت روسها کوشيدند 

ايف بيات عراق عجم که ظاهرا بزرگترين گروه از طوايف بيات مطلق يا آق بيات به شمار می آمدند در رؤسای طو
سليمان بيگ و برادرش . از جمله بزرگان دولت صفوی محسوب می شدند) ٩٨٤ـ٩٣٠(سالهای سلطنت شاه طهماسب اول 
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يرزا پسر شاه طهماسب اول مغضوب شوند حسن بيگ يوزباشی قورچيان بيات پيش از اينکه به سبب رفاقت با اسماعيل م
حتی صدماتی که شاه صفوی بر ). ٢٤تاريخ قزلباشان ص  ١١١نويدی ص (از امرای بزرگ و مقرب شاه صفوی بودند 

هنگامی که القاص ميرزا برادر شورشی شاه طهماسب با . اين طوايف وارد آورد مانع از اطاعت و خدمتگزاری آنان نشد
پادشاه عثمانی از عراق عرب تا قم پيش آمد جمعی از طوايف بيات عراق عجم که در حدود قم می حمايت سليمان قانونی 

جنگجويان اين طايفه در جنگ مغلوب و به دستور القاص ميرزا کلية اسرای . زيستند به مقابله با القاص ميرزا شتافتند
عراق عجم همچنين مدتی در مالزمت و طوايف بيات ). ١٠٩عالم آرای شاه طهماسب ص ( طايفة بيات اعدام شدند 

سلطان مصطفی ميرزا که از دوستداران سلطنت برادر خود . خدمتگزاری سلطان مصطفی ميرزا پسر شاه طهماسب بودند
سلطان حيدر ميرزا بود پس از قتل برادر به دست هواداران اسماعيل ميرزا برادر ديگر خود به اميدنجات به ميان طايفة 

جی اويس بيگ بيات حاکم طايفه که در ظاهر پذيرای شاهزادة متواری شده بود بازداشت محترمانة او حا. بيات گريخت 
به قزوين او را به حضور شاه رسانيد ) ٩٨٥ـ ٩٨٤: حک (را به قزوين اطالع داد و پس از ورود شاه اسماعيل دوم 

ـ ٩٩٥(ل سلطنت شاه عباس اول در اواي). ٥٥حسينی استرآبادی ص  ٣٠ـ٢٩منجم يزدی ص  ١٤٣اسکندرمنشی ص (
که حکومت قلمرو عليشکر ـ همدان ـ به محمد باقر ميرزا پسر خردسال شاه عباس تفويض شد اغورلو سلطان ) ١٠٣٧

اما شاهوردی خان لر حاکم . بيات حاکم طايفه بيات و نواحی کزاز و کرهرود به نيابت از او به حکومت همدان رفت 
قصد تصرف بعضی مناطق تابعة همدان را داشت قلت ياران اغورلوسلطان را مغتنم  لرستان کوچک که از مدتها قبل

تا اينکه شاه . در اين جنگ اغورلو سلطان کشته شد و لشکريان بيات متفرق شدند. شمرد و به بروجرد مقر او حمله برد
مناصب موروثی اغورلو عباس خود به جنگ شاهوردی خان رفت و پس از شکست دادن او متوجه ايل بيات شد و کلية 

وی که از تأخير ايل بيات در امداد به اغورلو سلطان خشمگين . سلطان را به برادر او شاهقلی سلطان بيات تفويض کرد
بود به خواهش شاهقلی سلطان از مجازات ايل بيات درگذشت و پس از دريافت سه هزار تومان پول و سه هزار کره اسب 

 ٨٢ـ٨١بدليسی ص  ٣٥٣ـ٣٥٢اسکندرمنشی ص (وجه قزلباشان بود به قزوين بازگشت بياتی نژاد که همواره مورد ت
                                                                                    ).تاريخ قزلباشان همانجا

  
رانشان در زمرة بزرگان پيوستند و س) ١٢١١ـ١٢١٠: حک (گروهی از طوايف بيات دو قرن بعد به آقامحمدخان قاجار 

يکی از مشهورترين بزرگان اين طايفه که در ). ٣٧٣وکيلی طباطبائی تبريزی ص  ٢٦سپهر ص (دربار قاجار درآمدند 
می زيست علينقی خان بيات ملقب به نظام لشکر و صمصام الملک است که از ) ١٣١٣ـ١٢٦۴(عهد ناصرالدين شاه 

) صمصام الملک(فرزندانش به نامهای ذوالفقارخان . اج نظامی آن روزگار بودمالکان بزرگ ايران و سرکردة يکی از افو
ص  ٢ش ج  ١٣٦٧اعتمادالسلطنه (همانند پدرشان از بزرگان آن سامان به شمار می آمدند ) سهم الملک (و عباسقلی خان 

ه بارها به وکالت ملقب به سهام السلطان ک* مرتضی قلی خان بيات ). ٤٥٣ ٣٨٨وکيلی طباطبائی تبريزی ص  ١٦١٥
امروزه ). ٦٩ص  ٤بامداد ج (مجلس شورای ملی و يکی دو بار به وزارت و صدارت رسيد پسر عباسقلی خان است 

تمامی طوايف بيات عراق عجم در محال کزاز و کرهرود و بعضی ديگر از روستاهای اراک سکونت دارند و به زراعت 
گروهی ديگر از طوايف بيات که در ماکو به سر ). ٣٨٨تبريزی ص  وکيلی طباطبائی(و دامداری روزگار می گذرانند 

فرامين فارسی  ٧٩٣اسکندرمنشی ص (می برند از اواخر سلطنت شاه عباس اول در اين سامان استقرار يافته اند 
رياست  .از ايروان به ماکو آمده اند) ١٠٧٧ـ١٠٥٢(و يا اينکه در اوايل سلطنت شاه عباس دوم ) ٥٠٧ص  ٢ماتناداران ج 

فرزندزادگان مصطفی بيگ در ). ٤٨ـ٣نصرت ماکوئی ص (اين مردم با مصطفی بيگ بيات جد حکام موروثی ماکو بود 
که خود از اعضای طايفة بيات ايروان بود ) ١٢٦٥متوفی (سلطنت قاجاريه و بويژه در صدارت حاج ميرزا آقاسی 

شاه عباس دوم در اواخر سلطنت ). ١٨ـ ١٦يد به همان ص رجوع کن( حکومت چندين ناحيه از ايران را در دست گرفتند 
اينان اغلب در اطراف . گروههايی از طوايف ترک بيات منطقة قره باغ را به همراه طوايف ديگر به گرجستان انتقال داد

جويی ترکان خصومت مذهبی و ستيزه . قلعه های اسالم آباد و شاه آباد و نصرت آباد که خود بنا کرده بودند اسکان يافتند
وحيد (مهاجر سرانجام سبب جنگ ميان آنان و گرجيان شد که در پی آن جمع کثيری از مهاجران ترک به قتل رسيدند 

                                                               ).٢٨٩ـ٢٨٨قزوينی ص 
  

) ١١٤٥ـ ١١٣٥: حک (ه طهماسب دوم گروهی ديگر از طوايف بيات در کردستان عراق عرب سکونت داشتند که شا
نيز نادرشاه که هنوز وکيل  ١١٤٤در ). ٧٥٧حکيم ص (بسياری از آنان را به حوالی تهران و ساوجبالغ کرج تبعيد کرد 

السلطنة شاه طهماسب دوم بود پس از اينکه کرکوک را به تصرف در آورد گروهی ديگر از اين مردم را به خراسان تبعيد 
 ١مروی ج  ١٩٣استرآبادی ص (روايتی به هرات رفتند و به روايت ديگر به طوايف بيات نيشابور پيوستند اينان به . کرد
طوايف بيات منطقة کرکوک در اوايل قرن حاضر مشتمل بر هفت طايفه بودند که در بيست و چند روستا ). ٢٥٤ص 

همچنين در دورة سلطنت خود گروههايی از نادرشاه ). ٣٠٣ادموندز ص (نزديک جبل حمرين و قره تپه به سر می بردند 
اغلب اينان که در کابل اسکان يافتند با . طوايف بيات و افشار و جوانشير و شاهسون و بختياری را به افغانستان تبعيد کرد

بزرگان اين مردم تا سالهای سلطنت امير عبدالرحمان خان عهده دار بعضی . عنوان عمومی قزلباش ناميده می شدند
محلة قزلباش کابل يادگاری از ). ١٤٤ـ١٤٣فيض محمد ص (و مقامات مهم اداری و لشکری افغانستان بودند  مناصب

                                                                                                    .همين مردم است
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يف بيات ايران که قدمت و سابقة حضور آنان در ايران به قبل از قرن دهم می رسد طوايف بيات گروه ديگر از طوا

تشابه . وجه تسمية قره بياتها و تاريخ دقيق ورود آنها به خراسان روشن نيست . نيشابورند که به قره بيات شهرت داشتند
که اينان احتماال شعبه ای از قره بياتهای شام بوده اند عنوان اين طوايف با قره بياتهای شامی اين گمان را تقويت می کند 

اما دليل روشنی برصحت اين مدعا در دست نيست تنها احتمال قابل . که پيش از قرن دهم به خراسان مهاجرت کرده اند
سان و اعتنا اخبار مهاجرت اجباری قره تاتارهای آناطولی است که در آغاز قرن نهم به دستور تيمور لنگ به سوی خرا

گروههايی از اين مردم هنگام مهاجرت از صفوف مهاجران گريختند و در گوشه و کنار . ترکستان حرکت کرده بودند
اگر چه دربارة تاريخ ورود اين طوايف به خراسان خبری در دست نيست اما از آنجا که . مسير مهاجرت پنهان شدند

می توان گمان کرد که اينان نيز همانند ) ٧٩٤ص (ده است اسکندر منشی اين طوايف را در شمار طوايف جغتايی آور
شهرت و اعتبار اين طايفه از سالهای آخر . گرايليها و جاليرها و جمشيديها پس از حمالت مغوالن به خراسان آمده باشند

بياتها که از  قره ١٠٠٠در سال . قرن دهم و مقارن اوايل سلطنت شاه عباس آغاز شد و تا اوايل قرن سيزدهم ادامه يافت 
دو سه سال قبل پيشرويهای ازبکان را متوقف کرده و مانع سقوط تعدادی از شهرهای خراسان شده بودند سرانجام تسليم 
قوای عبدالمؤمن خان ازبک شدند و بسياری از بزرگانشان از جمله محمود سلطان پسر باباالياس به قتل رسيدند اما سال 

شاه عباس در ازای خدمات قره بياتها امالک . را از دست ازبکان خارج ساختند بعد صفويان نواحی اشغالی خراسان
. بزرگان بيات نيشابور را از جميع مالياتها معاف کرد و محمد سلطان پسر ديگر بابا الياس را به حکومت اسفراين گماشت 

 ٣٣٩ـ٣٣٧ ٣٣٣همان ص (ادامه يافت حکومت اوالد باباالياس به نيشابور هم کشيده شد و تا پايان سلطنت شاه عباس اول 
در اغلب جنگهای او ) ١١٦٠ـ١١٤٨(طوايف بيات نيشابور در سالهای قدرت نمايی و سلطنت نادرشاه افشار ). ٧٩٤

ادامه يافت ) ١٢٥٠ـ ١٢١٢(شرکت داشتند و حکومت موروثی خوانين بيات بر نيشابور که تا اواسط سلطنت فتحعلی شاه 
پس از قتل نادرشاه بعضی از رؤسای ). ١١٣٤ ٩٦١ص  ٣ج  ١٠٩ ٨١ص  ١مروی ج (در همين سالها شکل گرفت 

طوايف قره بيات نيشابور با استفاده از فرصت به دست آمده به قدرت نمايی پرداختند و به مقامات و مناصب عالی اداری 
به حکومت فارس منصوب  از سوی عادلشاه افشار ١١٦٠و لشکری دست يافتند از جملة آنان صالح خان بيات بود که در 

که به دست شيخعلی خان زند کشته شد به همراه هاشم خان بيات سرکردة فوج بيات شيراز و حاکم  ١١٦٨وی تا . شده بود
مرعشی (فارس تا استقرار قطعی دولت کريم خان زند از جمله عوامل اصلی بحران و ناآرامی اوضاع و احوال فارس بود 

در سلطنت کوتاه مدت سيد محمد صفوی متولی آستان ). ٥٩٦ـ ٥٨٣ص  ١ئی ج فسا ٤٨کالنتر ص  ١٢١صفوی ص 
قدس رضوی طايفة قره بيات نيشابور متحد او بود و صالح خان بيات با حفظ سمت عهده دار قورچی باشيگری و حاجی 

ادشاه افغانستان اين طايفه در دفع حمالت احمدخان ابدالی پ). ١٣١مرعشی صفوی ص (سيف الدين خان بيات نايب او بود 
احمدخان بر نيشابور دست يافت و گروهی از طوايف بيات را به غزنه تبعيد  ١١٦٤به نيشابور کوشيد اما سرانجام در 

بازماندگان اين مردم دست کم تا سالهای پايانی سدة سيزدهم در آن نواحی به سر می بردند ). ٣٦٣غبار ص (کرد 
ر در طول سلطنت شاهرخ افشار و آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار در حکومت منطقة نيشابو). ١٣٩ ٦٧رياضی ص (

عباسقلی خان بيات مختاری پسر حسن خان و جعفرخان پسر . اختيار اوالد حسن خان بيات سردار معروف نادرشاه بود
از شکست  پس. عباسقلی خان و عليقلی خان پسرجعفرخان تا اوايل سلطنت فتحعلی شاه به ترتيب حاکم نيشابور بودند

شورش عليقلی خان بيات و استقرار قدرت فتحعلی شاه در خراسان حکومت نيشابور از دست اين خاندان خارج شد و پس 
طوايف . از آن نفوذ و قدرت طايفة بيات نيشابور رو به کاستی نهاد و بتدريج از صحنة سياسی و نظامی خراسان حذف شد

چهاردهم بتدريج در روستاهای بلوک سرواليت و خرو اسکان يافتند و به  بيات نيشابور در قرنهای دوازدهم سيزدهم و
 ٧٥٨ـ ٧٥٧حکيم ص  ١٠٨ـ ١٠٧طرب نايينی ص  ٧٥ ٧١ـ ٦٩گلستانه ص (زراعت و دامداری مشغول شدند 

يکی ). ٣٤٤ـ٣٤٣ييت ص  ١٣٥ـ ١٣٢ص  ٥ج  ٢٣٤ـ٢٣٣ص  ١بامداد ج  ٩١ص  ٣ش ج  ١٣٦٣ـ١٣٦٢اعتمادالسلطنه 
وی که در آغاز سلطنت . نماييهای بزرگان بيات نيشابور شورش امام وردی خان بيات و پسرانش بوداز آخرين قدرت 

ناصرالدين شاه به حکومت نيشابور منصوب شده بود به حسن خان ساالر بار پيوست و در جنگهای او با قوای دولتی 
خان ساالر بار امام وردی خان از  پس از پيروزيهای سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه بر قوای حسن. شرکت جست 

بر حاکم شهر ياغی شد و به اتفاق پسرانش  ١٢٦٧وی در . حسن خان جدا شد و شهر نيشابور را تسليم حسام السلطنه کرد
در قلعه های حسين آباد و توزنده جان متحصن گرديد اما شورش وی در هم شکست و قالع حسين آباد و توزنده جان 

                                                                                            ).١٣٨ ٤٧ص  ٣سپهر ج (ويران شد 
تا همين اواخر چندين تيره و طايفه چادرنشين بيات در ميان ايالت خمسه و قشقايی فارس و همچنين در ميان ترکمنهای 

کتابچة نفوس  ٢٣٣ ٢٢٤ ٢٢١پيمان ص  ٣٧٦ ٨٠ص  ٣ کيهان ج ٢٦٤ ٢٥٦فيلد ص (شمال ايران به سر می بردند 
غير از اين مردم هزاران خاندان شهری و روستايی ديگر در زنجان و تهران و کرج و شيراز و ). ٢٣٨استرآباد ص 

زرند و کرمان و مشهد و نيشابور و اراک و نهاوند و ديگر شهرهای ايران به سر می برند که با عنوان خانوادگی بيات 
                                                                                   .می شوند شناخته

  
ش سيسيل جان ادموندز کردها  ١٣٧٠ـ١٣٦٣تاريخ ابن خلدون ترجمة عبدالمحمد آيتی تهران : ابن خلدون العبر: منابع 

د نصيراسترآبادی جهانگشای نادری چاپ عبداهللا ش محمدمهدی بن محم ١٣٦٧ترکها عربها ترجمة ابراهيم يونسی تهران 
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ش  ١٣٦٤ش اسکندرمنشی تاريخ عالم آرای عباسی چاپ اسماعيل برادران شاهرودی تهران  ١٣٤١انوار تهران 
ش همو مطلع  ١٣٦٧محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه مرآة البلدان چاپ عبدالحسين نوائی و ميرهاشم محدث تهران 

ش عباس اقبال  ١٣٦٣ـ ١٣٦٢چاپ تيمور برهان ليمودهی چاپ افست تهران  ١٣٠٣ـ١٣٠١الشمس چاپ سنگی تهران 
ش اسماعيل حقی اوزون چارشيلی تاريخ  ١٣٦٤ازحملة چنگيز تا تشکيل دولت تيموری تهران : آشتيانی تاريخ مغول 

چهر ستوده تهران ش محمدبن حسن اولياءاهللا تاريخ رويان چاپ منو ١٣٧٠ـ١٣٦٨عثمانی ترجمة ايرج نوبخت تهران 
مهدی بامداد شرح  ١٩٧٠باکو [ و ديگران ... ] ش عباسقلی آقا باکيخانوف گلستان ارم چاپ عبدالکريم عليزاده  ١٣٤٨

تاريخ : ش شرف الدين بن شمس الدين بدليسی شرفنامه  ١٣٥٧هجری تهران  ١٤و  ١٣و  ١٢حال رجال ايران در قرن 
ش حبيب اهللا پيمان توصيف و تحليلی از ساختمان اقتصادی  ١٣٤٣تهران  مفصل کردستان چاپ محمد عباسی چاپ افست

ش عطاملک بن  ١٣٦١ش تاريخ قزلباشان چاپ ميرهاشم محدث تهران  ١٣٤٧اجتماعی و فرهنگی ايل قشقايی تهران 
چاپ افست  ١٩٣٧ـ١٩١١/ ١٣٥٥ـ ١٣٢٩محمد جوينی کتاب تاريخ جهانگشای چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوينی ليدن 

از شيخ صفی تا شاه صفی چاپ احسان اشراقی : حسن بن مرتضی حسينی استرآبادی تاريخ سلطانی . [ بی تا] هران ت
جغرافيای تاريخی شهرهای ايران چاپ محمدعلی صوتی و جمشيد کيانفر : ش محمدتقی حکيم گنج دانش  ١٣٦٤تهران 
ش الف همو کتاب  ١٣٦٢چاپ عبدالحسين نوائی تهران ش حمداهللا بن ابی بکر حمداهللا مستوفی تاريخ گزيده  ١٣٦٦تهران 

ش ب محمدجعفربن محمدعلی خورموجی حقايق  ١٣٦٢چاپ افست تهران  ١٩١٥نزهة القلوب چاپ گی لسترنج ليدن 
ش رشيدالدين فضل اهللا جامع التواريخ چاپ بهمن کريمی تهران  ١٣٦٣االخبار ناصری چاپ حسين خديوجم تهران 

ش  ١٣٥٧تهران  ١٢ش ج  ١٣٤٩تهران  ١١ن التواريخ چاپ عبدالحسين نوائی ج ش حسن روملو احس ١٣٣٨
ق چاپ محمدآصف فکرت هروی تهران  ١٣٢٤ـ١٢٠٧تاريخ افغانستان در سالهای : محمديوسف رياضی عين الوقايع 

ش محمدبن هندوشاه شمس منشی  ١٣٣٧ش محمدتقی سپهر ناسخ التواريخ چاپ جهانگير قائم مقامی تهران  ١٣٦٩
محمدجعفربن محمدحسين طرب  ١٩٧٦ـ١٩٦٤دستورالکاتب فی تعيين المراتب چاپ عبدالکريم علی اوغلی عليزاده مسکو 

ش ابوبکر طهرانی کتاب دياربکريه چاپ نجاتی لوغال و فاروق  ١٣٥٣نايينی جامع جعفری چاپ ايرج افشار تهران 
ش غالم محمدغبار افغانستان در  ١٣٧٠ان ش عالم آرای شاه طهماسب چاپ ايرج افشار تهر ١٣٥٦سومر تهران 
ش فرامين  ١٣٦٩ش ابوالحسن غفاری کاشانی گلشن مراد چاپ غالمرضا طباطبايی مجد تهران  ١٣٥٩مسيرتاريخ قم 

غياث الدين فريومدی ذيل مجمع االنساب شبانکاره ای چاپ ميرهاشم محدث تهران  ١٩٥٦فارسی ماتناداران ايروان 
ش فيض محمد نژادنامة  ١٣٦٧ی فارسنامة ناصری چاپ منصور رستگار فسائی تهران ش حسن بن حسن فسائ ١٣٦٣

ش هنری فيلد مردم شناسی ايران ترجمة  ١٣٧٢افغان مقدمه تحشيه و تعليقه از کاظم يزدانی چاپ عزيزاهللا رحيمی قم 
 ١٣٦٦پ بدرالدين يغمايی تهران ش ابوالقاسم بن عيسی قائم مقام منشات قائم مقام فراهانی چا ١٣٤٣عبداهللا فريار تهران 

ش محمودبن حسين کاشغری  ١٣٦٧ش ابراهيم قفس اوغلی تاريخ دولت خوارزمشاهيان ترجمة داود اصفهانيان تهران 
 ١٣٧٥نامها و صفتها و ضميرها و پسوندهای ديوان لغات الترک ترجمه و تنظيم و ترتيب الفبائی محمد دبيرسياقی تهران 

هجری قمری در گرگان نامه به کوشش مسيح ذبيحی چاپ ايرج افشار تهران  ١٢٩٦در سال  ش کتابچة نفوس استرآباد
ـ ١١٤٢ش محمدبن ابوالقاسم کالنتر روزنامه ميرزامحمد کالنتر فارس شامل وقايع قسمتهای جنوبی ايران از سال  ١٣٦٣
صل ايران تهران ش مسعود کيهان جغرافيای مف ١٣٦٢هجری قمری چاپ عباس اقبال آشتيانی تهران  ١١٩٩
ش گی لسترنج  ١٣٥٦ش ابوالحسن بن محمدامين گلستانه مجمل التواريخ چاپ مدرس رضوی تهران  ١٣١١ـ١٣١٠

ش ظهيرالدين بن نصيرالدين مرعشی  ١٣٦٤جغرافيای تاريخی سرزمينهای خالفت شرقی ترجمة محمود عرفان تهران 
ش محمدخليل بن داود مرعشی صفوی  ١٣٤٥تهران  تاريخ طبرستان و رويان و مازندران چاپ محمدحسين تسبيحی

ش محمدکاظم مروی عالم آرای نادری چاپ محمدامين رياحی  ١٣٦٢مجمع التواريخ چاپ عباس اقبال آشتيانی تهران 
ش  ١٣٤٨ش جعفربن محمدتقی مشيرالدوله تبريزی رسالة تحقيقات سرحديه چاپ محمد مشيری تهران  ١٣٦٤تهران 

ش جالل الدين محمد منجم يزدی تاريخ عباسی يا  ١٣٣٦خب التواريخ معينی چاپ ژان اوبن تهران معين الدين نطنزی منت
ش محمدبن احمد نسوی سيرت جالل الدين مينکبرنی چاپ مجتبی  ١٣٦٦روزنامة مال جالل چاپ سيف اهللا وحيدنيا تهران 

زين العابدين  ١٣٧٣نين ماکو قم ش محمدرحيم نصرت ماکوئی تاريخ انقالب آزربايجان و خوا ١٣٦٥مينوی تهران 
ش  ١٣٦٩هجری قمری چاپ عبدالحسين نوائی تهران  ٩٧٨تاريخ صفويه از آغاز تا : عبدالمؤمن نويدی تکملة االخبار 

چاپ ابراهيم )  ١٠٧٣ـ١٠٥٢( سالة شاه عباس ثانی  ٢٢محمدطاهربن حسين وحيد قزوينی عباسنامه يا شرح زندگانی 
ش  ١٣٥٢ی وزيری کرمانی تاريخ کرمان چاپ محمدابراهيم باستانی پاريزی تهران ش احمدعل ١٣٢٩دهگان اراک 

 ١٣٤٦ـ١٣٤٥( ١٤چاپ منوچهر ستوده در فرهنگ ايران زمين ج ) اراک ( رضاوکيلی طباطبائی تبريزی تاريخ عراق 
س جهانداری حکومت آق قوينلو و ظهور دولت صفوی ترجمة کيکاوو: والتر هينتس تشکيل دولت ملی در ايران ) ش 

ش چارلز ادوارد ييت خراسان و سيستان ترجمة قدرت اهللا روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری تهران  ١٣٦١تهران 
                                                    Encyclopaedia Iranica، s.v. "Baya ¦t" (by G. Doerfer)ش  ١٣٦٥
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 نامهای کهن خليج فارس و بی سرو سامانيها
 

و دريای بزرگ سمت طلوع خورشيد : در بابل و آشور عهد باستان دو نام برای خليج فارس دوران بعد وجود داشته است
خود مغان ايرانی نام خليج فارس را از همان نام بابليش يعنی دريای بزرگ سمت بر آمدن خورشيد گرفته و . دريای تلخ

تلخيص ) آبهای سترگ(ستوئس و ) اقيانوس/دريای فراخ( فراخکرترا با توجه به موقعيت فالت ايران به دو نام  آن
زبان ايران پيش از اسالم به  امپراطوريهای بزرگ پارسیولی يونانيان و روميان آن را به سبب وجود . نموده بودند

ه روزگار سروری خلفای عرب هم که اين دريای بی طبق اسناد تاريخی موجود ب. می ناميدند خليج فارسنامهای 
حال که دعوا بر سر . صاحب ارزش خاصی نداشت، خود اعراب ابائی از اطالق نام دريا يا خليج فارس بدان نداشته اند

نفت نهفته زير آبهای آنجاست، جهانخوران زيرکانه طرحی افکنده اند، تا با ايجاد بحران تصرف ناقص سه جزيره قبًال 
صاحب و حاال با صاحب خليج فارس، شيوخ و عجم نمک پرورده خود را به جان هم بيافکنند و از آن به نفع  بی

خود را ناتوی اتحاديه وحشتناک اهريمنی . دزديهای سرنوشت ساز خود و  متعاقبًا شاه و شيخ ساز خود طرفه بر گيرند
در جايگاهی منافع اقتصادی گرهی خود ايجاب کرد سريع  هم برای همين قلدری ها و سروری در جهان راه انداخته اند تا

، که "الهی که زهرماروشون بشه"ما ضعيف و ضعفا نيز تنها قادريم همانند مادران خانه دارمان نفرين کنيم . حمله کنند
ه خود از کاشکی انشاءاهللا که تا آن وقت ما ملل منطق. با وجود اوج گيری شرق آسيا در آينده زهرمارشان هم خواهد شد

تصور کنيد در آن کويرهای بی آب و خالی شده از منابع نفتی و مملو از . زنده بمانيم خون دماغ عقب ماندگی اسالمی
                      . ميليونها جمعيت اسالمزاده، به دنبال آب و نان روزمره چه هلهله و ولوله بيهوده ای به راه خواهد افتاد

                                                                                                                                                 

 ّکله قند جمهوری اسالمی ايران به رأس خود تعبيه شده است
  

ران تنها در وجه استقالل سياسی انقالب مردم اي:  در پی آمد مطلب قبلی نظرم را  در باب جمهوری اسالمی گفتنی هستم
اين را ميگويم وقتی ما به ياد شريعتمداريها می اوفتيم که .  خود موفق شده است و اين دستاورد بسيار بزرگی است

قدغن ميکردند و کاری به جهان خواران حاکم بر ارکان جامعه ) جويندگان بهشت موعود(تلويزيونها را به خانه مؤمنين
اين را در مقام مقابله با شيوخ شبه جزيرًه عربستان ميگويم که کعبه به ظاهر . ود جزئی از ايشان بودندنداشتند و اصًال خ

خالی از بتان را برای فريب خود به نفع جهانخواران و نفس خودشان ميخواهند و در لباس عرب اسالمی خود در باطن 
و کاری هم برای اکثريت مردم .. بنزينها و کاخها و غربی و تبعه غرب هستند حتی مالک کارخانجات و خيابانها و پمپ

فقير عرب و اسالمی و نسلهای آيندًه ايشان ندارند و ظاهر قرآن را هم با بريدن دست آفتابه دزدان به بهترين وجهی اجرا 
ورم از ّکله منظ. بهتر است بگويم با نسل عرب سرو کار دارند ودارند تيشه به ريشه ملل عرب و مسلمان  ميزنند. ميکنند

قند تخديری و وارونًه جمهوری اسالمی ايران آن است که رأس روی زمين آن همان وجه دينی اسالمی شيعی نتراشيده و 
نخراشيده و شديدًا مطلق گرا و تبعيض گرای آن است که مانع از تحقق دموکراسی فزاينده و واقعی و آزادی انديشه، 

تنها راه اصالح اين نظام، به زمين قرار . ائل ضروری مهم ديگر جامعه استآزادی احزاب مستقل و آزادی اديان و مس
طبيعی است در غير اين صورت . دادن قاعدًه سر به هوا شدًه جمهوری آن است که اساسًا بايد روی زمين قرار گيرد

آنان که . زمين بخورد باالخره اين مخروط از اين وضع ناپايدار که هر روز ناپايدارتر از روز ديگرميگردد، مفتضحانه
جمهوری اسالمی بنيان نهادند خود وقوف بر ضعفهای ايدئولوژيک کالن آن نداشتند و اّال کار بدينجا نمی رسيد؛ مشکل 
اساسی بی خبری ايشان از اينجا ناشی ميشد که ايشان طبق سنت هر نقد ريشه ای و حتی سطحی از اسالم را با چماق 

جوان ايران به شدت و سرعت عادت روزمرگی و دينخويی خود را که جمهوری اسالمی  نسل. کفر و ارتداد می راندند
برپايًه آنها پديد آمد، ترک ميگويند، برای جلوگيری سقوط کامل تا دير نشده با اولويت عاجالنه به اصالح طلبان سياسی و 

و اّلا اصرار در . تام ميدان داده شودفلسفی از شمار دکتر پيمان و دکتر سروش در رسانه ها و ارکان دولت با ازادی 
کار اين  . حفظ و بقای نظام با اين تعبيه وارونه نه تنها ريشه به ريشه خود، حتی  تيشه نابودی به ايران و ايرانی ميزنند

اصالح و انقالب از خود شخص واليت فقيه  و پيروان طريقتش ساخته نيست چون خود پرورده قفس سنتهای عقب مانده 
حتی خدای المکان و الزمان .  ی کهن از جمله اعتقاد  به منجی موعودی می باشند تا بيايد ايشان را استحمام کندفرهنگ

بی نياز و ضمنًا  شديدًا طالب نماز و روزه  بسيار وقتکش نه تنها معنی هستی نمی دهد، بلکه ديگر شديدًا فنا سازنده و 
مدی بدين شکل خود هم اکنون صرفًا به معنی سرکار گذاشتن عظيم ملتهای به بيانی عريان اين اسالم مح. تباهی آور است
بمب اتم هم راه کار نيست اما بمب اتم عظيم جمهوری و دموکراسی برای عامه مردم، در کنار اسالم به . پيرو آن است

ه حل حفظ بقاء شدت رفرم پذيرفته و غير فرقه ای، همراه با تسامح و تساهل مذهبی تا مرز سکوالريسم، تنها را
                                                                                  .شرافتمندانه کشور ايران و ملل ايران در کنار هم هستند
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  نامهای کهن دو نيمه جنوبی تاجيکستان
  

يعنی منطقه فرمانروايی خود مختار و (ختالننام تاجيکستان کهن چينی و اسالمی برای نواحی جنوب غربی در منابع  
يعنی دارندگان مساکن زيرزمينی يا  زاغه نيان=شا غنانبه ظاهر (شغنانو برای نواحی جنوب شرقی آن نام ) مستقل

ولی محققين جغرافيای تاريحی در . آورده اند) یشه کی نيا  شه نیبه چينی = دارندگان منزلگاههای زير زمينی شبگاهی
برای معانی لفظی که . اين باب متوجه معانی لفظی ساده اين دو نام نشده اند و برای آنها معنی لفظی خاصی نياورده اند

محلی معروف گواه صادقی است و آن مطلبی است از  شغنانینگارنده برای اين اسامی تعيين نموده است، يک اسطورًه 
شخصی اساطيری به نام شيخ ): ذيًال خود اين مقاله به عينه نقل خواهد(در وبالگ جيحون بدين قرار واليت شغنان قاله م

لفظًا يعنی توتم بزکوهی مشتبه  سکاکه نامش نزد محققين غالبًا به خطا با نام (شغنان به ) ساکت و آرام و آسوده( خاموش
شاهان متأخر شغنان خود را از نوادگان شاه . وت نمود و در آنجا وفات کردرفت و مردم را به دين اسالم دع) شده است

در (شغنانپيداست که نام اين نيای اساطيری شغنانيها از معنی و مفهوم خود دو نام گوناگون آنجا يعنی . خاموش دانسته اند
منطقه خود (ختالنو همچنين  )يعنی دارای زيستگاهان زيرزمينی، سرزمين غارنشينان زاغه نی=شگه نیاصل از ريشًه 

خبر تاريخ نامًه چينی تانگ شو را ) شاخدرًه حاليه/ شاغدره(شغناندر تأييد اين معنی لفظی . بر گرفته شده است )مختار
که سوز سرمايش مردم را ناچار شه کی نی، يعنی کشور (در سرمای آنجا :"در دست داريم که در باب اين واليت می گويد

بوميان آن نا . هيچگونه غله به بار نمی آيد) می نموده است مای طبيعی داخل غارهای مصنوعی و طبيعیبه استفاده از گر
می رسند، تاخته و غارت می ) پامير( می-پواهالن اند و معموًال به کاروانهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به 

."  به سر برند) زاغه ها، شاغه ها(غارهاعادت دارند که در اين مردم کوهستانی به فرامين فغفوران اعتنا ندارند، . کنند
 آمودريابه عنوان سرچشمه رود  پامير/شغناناز سرزمين ) رنگها(در کتب پهلوی به هنگام سخن از رود های سيالبی

عربی سيحون و جيحون /نامهای عبری. ياد شده است) زاغه ها/سوراخها/سرزمين غارها(سوراکتحت نام ) جيحون(
کثرت اين مردم در عهد باستان در اين نواحی کم . از سکونت اين مردمان سامی در سمت بين گرگان و بلخ دارد نشان

عربهای (آريبی شرقاين ناحيه را از حدود سمنان به سوی شرق کشور ) بنا به گفتًه آپيان(نبوده چه آشوريان و يونانيان
) يعنی عمده ساکنين اين نواحی دانسته اند(آريائيهارا در اينجا  ريبیآگروهی از ايرانشناسان منظور از . ناميده اند) شرقی

اين مردم سامی . که بعيد است آشوريان و يونانيان هر دو يکسان در اين رابطه دچار اين اشتباه فاحش شده باشند
الم نيز در اين مناطق به تدريج در ميان مردمان ايرانی به تحليل رفته اند، همچنانکه مهاجرين عرب بعد از اسعرب /يهود

اژيدهاک، /در اصل يعنی پرستنده ايزد اژدهاوش مردوک( تازیبه احتمال زياد نام ايرانی . دچار چنين سرنوشتی شدند
.            اطالق گرديده است) تاجيکان، نياکان داديکان(دائیبه آميخته اين مردم با قبيلًه پارسی چادرنشين ) ساميان بابلی

                                                                                                              
                                                                                                 شغنان واليت

                                                                                                   
و امراي محلي   چنانچه در باال نيز متذآر شديم آه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات مستقل بودند و توسط شاهان

  .دواقع ميباش  )رود جيحون( در دو سمت درياي پنج   شغنان در جنوب آران و در شمال واخان. خودشان اداره ميشدند

 ١٨٩۶شغنان در دوران زمامداري عبدالرحمان خان و در اثر تالشهاي خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه بسال 

آه يك بخش آن مربوط به جمهوري تاجيكستان و قسمت ديگر آن ولسوالي شغنان امروز , ميالدي به دو بخش تقسيم شد

  .لتر خواهيم داشتدر آينده درين باره بحث مفص. افغانستان را تشكيل ميدهد

حاال ببينيم آه . از جغرافياي تاريخي شغنان برمي آيد آه اين منطقه در زمانهاي خيلي قديم نيز با همين نام ياد شده است

  .وجه تسميه يا معناي نام شغنان چيست

اخان ساآن بودند گرفته ين قوم آريايي بنام سكايها يا سكايا آه چند هزار سال پيش از امروز در ورنام شغنان از نام قديميت

   .شده است

شغنانيهاي امروز بقاياي همان سكاييها اند آه در باال از آنها نام برديم ولي اهالي واخان امروزي مردماني اند آه از 

     .مناطق ديگر به اينجا تاخته اند و يا مخلوطي از اقوام تازه وارد و سكاييها اند

اميرزاد آه درين زمينه مطالعات زياد نموده اند باور برين اند آه شغنان همان برخي از دانشمندان از حمله خوش نظر پ

)  شغنانيان(ياد شده و اهالي آنرا خيونيان ) شغنان " ( خيون " محل جغرافيايي قديم است آه در شاهنامه از آن به عنوان 

اين نظريه . ها پيرو آئين زردشت نبوده انداگر اين فرفرضيه محتمل باشد، ازينجا ميشود نتيجه گرفت آه شغناني. گفته اند
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شايد شغنانيها مهرپرست و يا . يه آنهاييكه ميگويند مردم شعنان نيز پيرو آئين زرئشت بوده اندرخود بطالني است بر نظ

ميترايي بوده اند، چه آه بعضي از رسوم و عنعنات مهرپرستي بر آئين زرئشت تاثير تاثير نموده و در آن جاي خود را 

اشتباها زردشتيها را آتش پرست ميخوانند، در  برخيها به   لحاظ از جمله مقدس شمردن خورشيد و آتش، بدين  , افتندي

  .حاليكه ايشان يزدان پرست اند و فقط آتش را گرامي و مقدس ميشمارند

" الدين اف در آتاب  آمال. نام شغنان براي نخستين بار در منابع چيني مربوط به حوادث قرون ششم و هفتم آمده است 

در ) شغنان " ( ني - آي  -شي " از قول سيون تسزان جهانگرد چيني مينويسد، آه " جغرافياي تاريخي سغد و تخارستان

آيلومتر  ٧۵تا  ٧٠جهانگرد موصوف مساحت شغنان را . اخذ موقع آرده است) واخان" (دي -ته  - سي  - دمو" شمال 

اراضي شغنان آوهستاني، و متشكل از . آيلومتر مساحت است ۴ -  ٣غنان داراي تخمين زده است، و ميگويد آه مرآز ش

  آمف. نت . سنگالخها وريگستانها و دشتهاي المزرع ميباشد

ميالدي از شغنان عبور نموده آنرا داراي ده ايالت  گفته است،  ٧٢٩آه بسال  "  چاو-خوي" جهانگرد ديگر چيني  بنام 

هريك در قلمرو . بر و ارتش جداگانه خود بوده از حكمرانان همجوار اطاعت نميكنندهرآدام ازين اياالت داراي ره

                                                                               آمف. نت . خويش داراي استقالل آامل ميباشند

شي "از شغنان عبور ميكند ميگويد آه  ٧۵١ال سال بعد از هموطنش خوي چاو بس ٢٢آه " آيون -او" زاير چيني بنام 

. نت . در دو دهه نقشه سياسي شغنان دستخوش تغييرات بزرگ شده است. متشكل از پنج ايالت ميباشد) شغنان" (ني

  آمف

مستقل بوده و هيچگاهي در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود  البروني مينويسد آه شاهان شغنان همواره

  آمف. نت . را داشتند" شغنان شاه" شاهان شغنان حتي در زمان اسالم نيز لقب خود را حفظ نموده، لقب . تنبوده اس

در مورد مرآز شغنان اگرچه نظريات مختلف اند اما اآثريت خاورشناسان را باور اين است آه مرآز شغنان از دير 

قلعه مرآز " راشت " عده هم . ن شغنان بوده استزمان تا آنون همان برپنجه بوده و قلعه برپنجه دارالحكومه شاها

شايد هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده . شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مرآز شغنان محتمل ميدانند

          .منقسم گشت و هر بخش آن توسط شاهي يا امير اداره ميگشت، راشت قلعه نيز مرآز يكي ازين ايلتها بوده باشد

آه  ٧٩۶تا  ٧٩٣آقاي آمال الدينوف ميگويد آه در سالهاي . حاال ببينيم آه مردم شغنان در آدام سال اسالم آورده اند

  ,شغنان بدست اعراب فتح نشد. خراسان در زير فرمان ابولفدل ابن يحي ابن خالد برمكي بود، اسالم در شغنان راه يافت

 سالم توسط آنهايي در شغنان نفوذ نمود آه خود عرب نبودند .ا به شغنان آورده باشنداينها عربها نبودند آه بزور اسالم ر

فتح آامل شغنان بدست مسلمانان مربوط ميشود بسالهاي . بلكه خود سربازان خراساني بودند و تازه به اسالم گرويدند,

  آمف. نت . در خراساناوائل قرن نهم ميالدي در زمان حكومت ابولفدل ابن سهل مشهور به ذوالرياستين 

. ميالدي بالغ بر چهل هزار درهم بود ٨٢٧ -  ٨٢۶/  ٢١٢ -  ٢١١باج و خراجيكه شغنان به مسلمانان ميپرداخت در سال 

  آمف. نت 

ظاهر شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولي مردم آن تا قرن دهم اسالم را نپذيرفته، بلكه بر همان ديانت 

از ديانت پيش از اسالم مردم شغنان در تواريخ چيزي نه آمده است، همينقدر ميدانيم آه آنها آتش . ماندندنياآان حود باقي 

و يا خورشيد را مقدس مشمردند، ولي معلوم نيست آه آنها زردشتي بوده اند و يا مهر پرست و يا آدام ديانت ديگر 

بر مي آيد آه دين بودا در شغنان داراي ) تسزان و جوي چاو( از گفته هاي جهانگردان چيني . قديمي آريايي را داشته اند

   .آر و فري نبوده است
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ميالدي شخصي بنام شاه خاموش از ايران امروزي به شغنان رفته تا مردم را به اسالم دعوت  ١٢۶۶/  ۶۶۵در سال 

اخر شغنان خود را نوادگان باالخره اين شحص در شغنان وفات نمود و چنانچه در جاي ديگر نيز گفتيم شاهان مت. نمايد

  آمف. نت . شاه خاموش ميدانند

را ببينند، اينگونه بخوانند، انترنيت، ) آمف. نت(  اينآگاهي بيشتر به عرض خوانندگان محترم ميرسانم در جاييكه  غرض

  .الدينفآمال 
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 زروان در اصل ايزد سيمرغ سيمای بوميان ديرين فالت ايران بوده است
                                               

زنر کتابی به نام زروان  يا معمای زرتشتيگری تأليف کرده، که توسط دکتر تيمور قادری ترجمه شده و توسط .سی.آر

نگارنده نيز قبًال . معما را با خود منابع زرتشتيگری نتوانسته است، حل نمايد .انتشارات امير کبير منتشر شده است

بابليها  که در اين باب گره گشا  زربانيتوم تالشی در جستجوی وی در اساطير کهن خاورميانه نموده و به جای الهه

  :بدين وسيله اصالح ميشودشده و به خطا رفته بودم که  زاليانواست، متوجه ايزد هوای هيتيان آسيای صغير يعنی 

خدای  زن مردوکوجود داشته و ) الهًه حامل دانه و نطفه( زربانيتومدر باورهای اساطيری مردم بابل الهه ای به نام 

تلخيص اين نام می توانست در زبانهای سامی . تصور ميشده است) زحل/ کعبه، ايزد تفأل، کيوان هبلبت (بزرگ بابليها 

بنا به کتيبه های بابلی مشکوفه از ويرانه های شهر نوزی باستان  زرواناز آنجاييکه . معنی دهد انزماهللا /به معنی الهه

در آغاز الهه ای به  زربانيتومدر مقام  زروانالهه ای بين النهرينی و سامی بوده است؛ لذا /در شرق عراق اساسًا ايزد

) بی نهايت(آديتی مسلم به نظر می رسد . ه داشته استرا به عهد شفاعت وايجاد نسل   وآفرينش شمار ميرفته که امر 

مذکر را در  زروان . الهه کهن فالت ايران می باشد/ايزد زروانهمان زوج همنامش  و مادر خدايانودايی و  الهًه زمان

 بيم کهدر می يابلکه پدر وی  ) پرندًه درخشان، يا دور درخشنده(ويوسوت و  ويونگهونتتحت نام  را نه اوستا و وداها

و ) مهربان( ناستيهيعنی اسبان تيزرو روز و شب يعنی  اشوينهاو ) همزادان خورشيد و ماه( يمیو  يمهپدر  اين خود

يا ) دوردست( زحلوی بايد همان ايزد  ويونگهونت/ويوسوتنظر به معنی لفظی . به شمار رفته است) شرير( دسره

جالب است که نامهای يونانی و التينی . موسوم است) زال آسمانی( پير فلکبوده باشد که به ) شاه موبد درخشان(کيوان 

جالبتر اين که نام ايزد . هستند کشاورزیو ايزد  زمانبه ترتيب به معنی ايزد  ساتورنوسو  کرونوسيعنی  زحل/ کيوان

احب دو پسر به ملقب به رحمان و رحيم که معادل کرونوس و زروان و ويوسوت است، ص )اهللا(ِال بزرگ کنعانيها يعنی 

در اساطير ايرانی نام . می باشد که خود به همين خصال متصف هستند) غروب هنگام( شاليم، )سپيده دم( شاهرنامهای 

) سيمرغ نيرومند دانا( تخموروپ زيناونديا ) ايزد نيرومند دانای قوانين( تهمورث زيناوندمجزا به صور  وارونا/زروان

دانای (  ويونگهان پسرانش يعنی اسوراها از جملهبه همراه ) عنوان ايزد کشاورزیگردشگر دوردستها، به (  ويگردو 

و ) کشنده راهزنان( گرشاسپ/کرشاسپپدر ) کناری، پايانی( ثريته عنوانتحت ذکر شده و  )درخشان دور دست

و زروان مؤنث خنثی به شمار رفتن زروان بايد در نتيجه يکی شدن همين د. ياد گرديده است) شاديبخش( اورواخشيه

زروان از اسطوره باردار شدن  زروانموضوع  مؤنث بودن . پديد آمده باشد) آديتيا، وارونا(و مذکر ) زربانيتوم/آديتی(

ايزد دانای ( ايميريابه نظر ميرسد نام اين ايزد نزد آريائيان کاسی همان . نيز پيداست اهريمنا و اهورامزدبه  خنثی

به عنوان الهه تقدير جهان ( ميريزيردر کنار وی نام . خاندان سلطنتی به شمار می آمده استباشد که ايزد آسمانی ) تقدير

مسلم می  سيمرغی زروان/گريفونبا توجه به شکل . يونانيهاست، قيد شده است) الهًه تقدير(موئيراهم که مطابق ) زيرين

فالت ايران کهن   ايزد فرمانروای حکمت) زاگروس= کارنولدر نقش سيمرغ کوه (آنزو نمايد که وی همچنين ويژگيهای 

در حين استحمام ) ايزد آسمان و باد، اهللا( انليلرا در خود جمع نموده است که بنابه اساطير بابلی وی  الواح تقدير را از 

ی شاهنامه هم بر پايه همين اعتقادات اساطير) زروان پيرايزد مهر پسر ( زال زرو  سيمرغالبد اسطورًه . دزديده بود

را می توان صورتی از ) ذال( زالمردمان بومی کهن فالت ايران و بين النهرين پديد آمده است چه علی القاعده خود نام 

را در  زالبه شمار آورد، بی جهت نيست که پرورشگاه ) سئن مرغو اوستا، سيمرغ(يعنی عقاب  دالکلمًه گيالنی 

جالب است که اين کلمه گيالنی در . در می يابيم) بروز قفقاز و قافالنکوهيا ال(بر فراز البرز کوه  آشيانًه سيمرغشاهنامه، 
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از اين مطلب همچنين مستفاد . گرفت عقاب آشيانقيد شده که آن را می توان لفظًا به معنی  دالمنزبان پهلوی به صورت 

اين مطلب يکی از . است بوده) سگبالدار -عقاب(به معنی سرزمين سيمرغ  ديلمنستانميگردد که نام کهن گيالن يعنی 

که نگارنده مصرًا آنرا لغت ايرانی ديگری کادوسيان اشتباهات بارز اينجانب  را در باب نام کهن تر مردم گيالن يعنی 

بايد ) سرزمين سيمرغ( ديلمنستانچه نظر به معنی . به معنی سگپرستان ميگرفتم، آشکار ميگرداند کاسپيانمترادف با 

، ديلمبر خود اين پايه اگر . باشد سيمرغ/سرزمين عقاببه معنی مردم  کاسوسودی از ريشًه نام کادوسی کلمه ای اک

اساطيری بابليها به شمار بياوريم که  ديلمونهندو اروپايی را ريشه نام  )عقاب پرست= ايش- دال(، تالش ديلمنو دالمن 

دست داده اند، بدين نتيجه می رسيم که سراغ آن را هم در شمال کنار دريای خزر و هم در جنوب کنار خليج فارس ب

نام کهن سرزمين ايران نزد بوميان ديرين آن بوده و پروفسور منوچهر جمالی به درستی بوميان ديرين فالت  ديلمون

و ) عقاب( ايرگوبا توجه به کلمًه سومری . می خواند سيمرغيانشربط داده و  سيمرغ مادهو  زال زر، زروانايران را با 

 )سيمرغ(عقاب شريف در اساس به همين معنی سرزمين  ايراندر زبان فارسی معلوم ميشود نام خود ) اره(= آلهواژًه 

را به همين مناسبت اختيار کرده ) عقاب شريف(بوده است و پارسيان سمبل عقاب باالی درفش کاويانی و نام داريوش 

از سوی . معنی نموده است جايگاه سيمرغبه معنی  را ايرانپس پروفسور جمالی در اينجا نيز محق است که . بوده اند

می توان چنين نتيجه گرفت که نام اوستايی ) نياکان لران(در نزد کاسيان ) سرور، فرمانروا( يانزوديگر نظر به کلمًه 

تی قيد کرده و به درس آنزوعايد شده که سومريان آن را به صورت   يانزودر اساس از ترجمًه نام بومی ) سرور(ا اهور

جالب است بر تصويری از يک سينی باستانی حتی اهورامزدای بطن زروان نيز . با شکل سيمرغيش معرفی نموده اند

به معنی زرد  زرنيز نظير کلمه فارسی  زرباز آنجاييکه کلمه سامی عربی .  با بالهای سيمرغی آن نشان داده شده است

از آن زاده ميشود، ) انکی/ ائا/اهورامزدا(برهما اساطيری که  تخم زرين کيهانیو زرين است، اين نشانگر آن است که 

زربانو جالب است که در کتاب مجمع التواريخ از . قرار نگرفته است زربانيتوو زروان سيمرغ سيما بی جهت به جای 

مه يعنی همان حامل تخ(= تهمينهياد شده است که در اصل بايد همان ) مردوک بابليها( رستمبه عنوان دختر ) زربانيتوم(

: به شمار آمده است) لفظًا يعنی سرخ يا سه سرور( سهرابباشد که مادر  ) مردوک/گرشاسپ( رستمهمسر  ) زربانيتوم

/ تگی ماسادس/ تور( سکاها هرکلساز اسطوره ) سه محله= سه مانکان( سمنگانشهر  سهراباصل اسطوره 

نيمه هرودوت در پی پيدايی اسب دزديده اش  به  الهه زمين  اخذ شده که بنا به روايت) رستم/ گرشاسپ/ ايندره/بهرام

سرزمين سکاهای پادشاهی شمال دريای سياه می رسد  و با همبستر شدن با وی از او صاحب سه  نيمه انسان شکل/مار

ن شده و سرزمي) پياله زرين/ بزکوهی( اسکيتو ) گوزن، توتم ماساگتها( گلن، )خالکوبان( آگاتيرسپسر به نامهای 

مطابق خبر حمداهللا مستوفی در کتاب نزهته . بين ايشان تقسيم ميگردد) سکا( اسکيتبزرگ سکاها  تحت رهبری 

از هم تشکيل شده بوده است، ظاهرًا به  سه بخش مجزامرکب از ) سه محله=سه مانکان(سمنگانالقلوب، خود شهر 

در افغانستان ) سه محله( سمنگانو شهر ) بزرگ، در معنی سه سرور سه رائو( سهرابهمين دليل هم هست که نامهای 

نيز  سودابهو رودابه نامهای شاهنامه ای . جايگزين نامهای برادران اسکيتی  اسطوره ای سه گانه ياد شده گرديده است

ک مردو(مادر رستم  رودابهقابل ريشه يابی هستند؛ چه مسلم به نظر ميرسد ) زربانيتوم بابليها( زرواندر رابطه با نام 

ايزد آبها و زمين ( ابراهيم/انکی/ائاهمسر ) زن قانونی، سارا( دامکينا)/ الهًه آبهای شيرين(َشارات آپسو همان ) بابليها

) پری زيبا و فريبای دوردست، هاجر، نين ليل/الهه( سودهمسر کيکاوس آسمان پيما همان  )فريبا(=سودابه و ) بابليها

به نظر ميرسد موضوع درد زايمان شديد زروان از معنی کلمًه کردی . بوده باشد دبا  ايزدانليل يا همسر ائاهمسر ديگر 

  .به معنی زايمان حادث شده است زاوران
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از سايت  آيين ها و اسطوره های ايرانی  حسن نقاشی بر گرفته  منابع  کهن زرتشتیزروان  مطلب خالصه زير در باب 

بر باورهاي ايران باستان آفرينش جهان در محدوده دوازده هزار ساله  بنا: زروان ايزد زمان ايران باستان" :شده است

در دوران نخستين ، عالم .اين دوازده هزار سال به چهار دوره سه هزار ساله تقسيم مي شود . اساطيري انجام مي گيرد

  .است )منظور وجوه مادي و جسماني مي باشد(مينوي و دورانهاي بعد مينوي و گيتيي

ال اول آه جهان مينويي است و هنوز نه مكان هست و نه زمان ، و جهان فارغ از ماده و حرآت است ، در سه هزار س

سخن به ميان مي آيد آه يكي جهان متعلق به اورمزد آه پر از نور ، زندگي ، دانايي ، زيبايي ، خوشبويي " هستي"از دو 

ك است و زشت و مظهر نابودي و بد بويي و بيماري ، شادي و تندرستي است و ديگري جهان متعلق به اهريمن آه تاري

  .و غم و مجموعه اي است از هر چه ذهن مي تواند راجع به دنياي بدي انديشد

مي شود در ) اورمزد و اهريمن(محققين و خصوصا متون آهن ريشه اين انديشه را آه باعث به وجود آمدن دو همزاد 

  .عروف گرديده استاسطوره زروان مي دانند آه به باور زرواني م

زروان در نوشته هاي پهلوي خداي زمان است ، اما بنا بر آيين زرواني ، زروان خدايي است آه در زماني آه هيچ چيز  

در . وجود ندارد نيايشهايي به جاي مي آورد تا پسري با ويژگي هاي آرماني اورمزد داشته باشد آه جهان را بيافريند

كه اين نيايش به ثمر برسد شك مي آند و در همان هنگام نطفه اورمزد و اهريمن در بطن پايان هزار سال زروان در اين

  .اورمزد ثمره نيايش و صبر او و اهريمن ميوه شك اوست.او بسته مي شود 

اهريمن از اين نيت آگاه مي . زروان در آن هنگام پيمان مي بندد آه پسري را آه نخست زاده شود فرمانرواي جهان آند

بدين ترتيب اهريمن ، آلوده و بد بو در برابر زروان ظاهر مي گردد و اورمزد ، . سعي مي آند نخست به دنيا آيد  شود و

زروان براي التزام به پيمانش مجبور مي شود اهريمن .پاآيزه و خشبو و پر از نور و روشنايي پس از او زاده مي شود

وا آند ؛ با اطمينان به اينكه در پيكاري آه در پايان جهان ميان دو را براي دوراني از نه هزار سال باقي مانده فرمانر

بدين ترتيب آل آفرينش . همزاد رخ خواهد داد اورمزد پيروز خواهد شد و به تنهايي و تا ابد فرمانروايي خواهد آرد 

  :بيان مي آندُبنَدِهش پايان نبرد اورمزد و اهريمن را چنين . زرواني در دوازده هزار سال انجام خواهد شد

در پايان اين مدت هرمزد و يارانش پيروز شدند و ديوان را در هم شكستند و اهريمن را . نود شبانه روز آارزار بود « 

به دوزخ خويش باز پس افكندند و آسمان را گردا گرد جهان حصار آردند تا ديگر ديگر اهريمن به آفريدگان هرمزد 

ان باز ماند و درد و بيماري و نياز و خشم و دروغ و جانوران زيانكار دامنگير اين اما آفات اهريمني در جه. دست نيابد

روان ساالر چارپايان آه بر دست راست هرمزد نشسته بود بر خاست و شكوه آغاز آرد و چون هزار مرد   .جهان شدند

آفريدگان تو باشد و آنان را از آفات اي هرمزد ، پس آو آن آسي آه بايد نگاهبان  :آه يك جا بانگ آنند بانگ بر آورد آه 

مردي آه گفتي . زمين به جانوران زيان بخش آلوده شد و آب آسيب ديد و گياه پژمرد و گله بيمار شد. اهريمن برهاند

  پاسدار جهان خواهد بود آجاست ؟

هان خواهد اين است مردي آه به پاسداري ج: زرتشت را به وي نمود و گفت ) صورت مينوي(آنگاه هرمزد فروهر

    ". رفت

نام کتاب خود راجع به وی را زروان يا معمای زرتشيگری ناميده  زنر به درستی.سی.که آر- در ادامه مبحث زروان 

  :مطلب زير را که بعدًا به نظرم رسيده است، ضميمه می نمايم -است

:تشابهه خدای کنعانی و مصری هائورون با زروان  
 

و  آزادیو  شکافدر زبان سامی عبری معانی  هائورون) ن شير و آدمی سريعنی دارای بد(شکل  سفنيکسخدای 
شکل منسوب به زروان يا هائورون که در مصر پيدا  گريفوندر مجسمه ای  ًالمتقاب. را می دهد )اسورا، اهورا(=سفيدی
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هيئت منشأ  به احتمال زياد در(اين بدان معنی است که در موردی . بزرگی است و گودی شده سر وی دارای شکاف
يعنی به شکل ايزد  با بدن عقاب و شير سر( گريفوننه به شکل سفنيکس بلکه به صورت  هائورون) هائورونکنعانی 
کلمه هارون را در زبانهای کهن هندوايرانی از جمله زبان آريائيان ميتانی که بر هوريان  .تصوير ميشده است) زروان

در زبانهای سامی به معنی  آروننام هارون در هيئت . نگهبان بلند گرفت وماه  حکومت می نموده اند می توان به معنی
در  )سنفنيکس ايزد خورشيد( هورماخهمعادل سفنيکس بزرگ  رونئوهاالبد از روی همين معانی است که . است شير

پيدايی نام  نظر به تأخر. کارندًه درخت مرگ معرفی گرديده است هائورونغزًه کنار نيل گرفته شده است و سفنيکس 
 هيکسوسهامی توان پيدايی نام هائورون در مصر را به عهد  آمدن  هورماخهنسبت به نام اصيل مصری  هارون

از سمت کنعان به مصر به شمار آورد که در ترکيب و رأس فرمانروايی ايشان فرمانروايان قبايل ) پادشاهان شبان(
 هارونو ) ميثره، موسی کليم اهللا/ ميثه( موسهمانروايان ايشان نامهای اساطيری فر. هوری و ميتانی قرار داشته اند

نخستين زروان گفتنی است که نام  هوريانبا  زرواندر رابطه با ارتباط نام . گواه صادقی در اين باب هستند) هوريان(
بر اين . است بار در کتيبه های ميخی شهر نوزی کهن که در غرب عراق و در اراضی هوری نشين واقع بوده؛ پيدا شده

زاده کنام باالی صخره ايزد مهر  يا زرواناساطير ايرانی را بايد اشاره به همين ) پسر پيرزرين پير زرين( زال زرپايه 
نام برده ) زال پدران( زالپيتياندانست چه در کتيبه های آشوری در همان حوالی منطقه نوزی از قبيله بزرگی به نام  ها

و نام هندی و ميتانی ) زمان( کرونوسهمريشه بوده و مترادف نام يونانی ) پير( زروان وزال گفتنی است . شده است
 اردويسور اناهيتاجالب است که در مقابل نام الهًه آبهای اوستا يعنی . هستند) پاسدار جاودانی نظم و قانون( آديتيا وارونا

. يکی است مهت ورترودخانه های بزرگ مصری يعنی با ترجمًه نام الهًه آب ) الهًه باکره آب رودهای مواج و نيرومند(
به شمار رفته لذا می ) ابدی، غالبًا همان وارونا(=مادر خدايان و آديتيا ) بی نهايت(از آنجاييکه در اساطير ودايی آديتی 

و وارونی ) آسمانايزد (توان چنين نتيجه گرفت که در نزد آريائيان هندو ايرانی ديرين غالبًا آديتيا و آديتی همان وارونا 
بعدًا اين دو ايزد و الهًه توأمان يکی شده در وجود زروان متجلی گرديده است؛ . منظور ميشده اند) ايزد شادی و شراب(

پرست اواسط هزاره دوم پيش از ميالد وارونا در مقام بزرگترين خدايان بعد  اهوريان ميثره و وارون/چه در نزد ميتانيان
و  آمده که می توان آن را هم معنی ميثياتسماه در نزد اسالوها تحت نام  ايزدجالب است که  .ستاز ميثره قرار داشته ا

                                                                                           .به معنی گردنده گرفت ميثره/ميثهکلمه  از همان
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 نام و نشان اکوان ديو شاهنامه در مقام تطبيق با منابع اساطيری ديگر
 

کشته ميشود در منابع دوره اسالمی به دو صورت ) ريشه کن کننده ستمگران(رستم شاهنامه  که به دست  اکوان ديونام  
نادرخشان و  دارندًه بدیبه معنی لفظی  خوان - او  وان -اکاکوان و اخوان ياد شده است که اين دو به ترتيب در ترکيب 

را در ) ايزد نيرومند باران( تيشتريا ) ندًه دشمن، بهرامکش( ورثره غنهاز سوی ديگر اسطوره اوستايی . می باشند) تيره(
از آنجاييکه در اسطوره رستم و اکوان ديو نيز . غلبه می کند) نادرخشان(اپوشبر ديو خشکی  آسماندست داريم که در 

عنوان رستم لذا در اينجا از رستم نه  قهرمانان تاريخی  که تحت . سخن گفته شده استآسمان از نبرد رستم و اکوان در 
آماردان شکست دهندًه آشوريان در پای  آترادات پيشوایو نه رستم مازندرانی يعنی ) گنداور(گندوفارسسيستانی يعنی 

بلکه همان قهرمان خدای رعد آريائيها ) همان آذربرزين، رستم تور گيلی آذربرزين نامه(حصار شهر آمل مازندران 
از آنجائيکه همانطوری که مارکوارت اثبات . مراد گشته است) دشمن کش( غنهورثره يا همان ) درنده دشمن( ايندريعنی 

در اوستاست، لذا اکوان ديو در ) گرشاسپ، يعنی سکوب کننده راهزنان( کرساسپشاهنامه همان رستم کرده است اساسًا 
گورخر يا دارای = هيعنی موجود نيرومند و متعفن با مزمزه آشامند( ارزوشمنهشمار دشمنان اوستايی گرشاسپ همان 

چنانکه می دانيم در شاهنامه از خط تيره سرتاسری پشت . است که متصف به دلير و رشيد می باشد) نشان ناخجسته
از سوی ديگر در . تمثال صحبت شده است، زمانی که وی نخستين بار در شکل گورخر ظاهر ميگردد گورخراکوان ديو 

به سبب دزديدن گاوان خدايان، به دست  ) دستان، تند و تيز(پانیو ) شده نيرومند، رها( ولهوداها ديوی به نامهای 
از آنجاييکه در شاهنامه هم اکوان ديو به سان گور تند و تيز و نيرومندی در درون گله پديدار . کشته ميشود بهرام/ايندره

جای خشکی به سوی دريا رهايش می ميشود، لذا اکوان ديو شاهنامه که رستم را به اوج آسمان برده و به ترفند رستم به 
در مجموع بعيد به نظر ميرسد که اکوان ديو تجسم خدايی از مردمان آريايی يا بومی . وداها است وله/پانینمايد، همان 

که گرساسپ پرستنده وی به شمار آمده است يا ) ايزد نيرومند باد( وايوبوده باشد؛ لذا تالش برای مطابقت آن با 
در اساس درست نمی نمايد چه در اساطير دينی و رزمی کهن مربوط به ) يزد باد بد و شوما(وای بدمخاصمش 

گر چه در دور دستهای غرب در سمت . ايندره صريحًا به نبرد وی با ديو باد بد اشاره نشده است/بهرام/گرشاسپ/رستم
سک از ممانعت گرشاسپ از است و کتاب پهلوی سوتگر ن توفانهای صحراخدای گورخر /خر هيئت درتيفون /ستمصر 

يعنی نياکان بوميان بلوچستان همچنين ) جادوها(ماگان ظاهرًا  مردمان . ايز باد سخن می راند/ويرانگری بشتر ديو
ايزد باد و گندهرَو وداها بوده اند که اين دومی در وداها نام ايزد موسيقی و جادوگری و همچنين نگهبان  وايوپرستندًه 

نام گندهرو را غالبًا با گندرو زرين پاشنه اوستا مطابقت می دهند در صورتی که در . مده استشراب هوم به شمار آ
پادشاه معروف پرتو ) گنداور(همان گندوفار ) پهلوان باشکوه دارای کاخ زرين درون دريا(اوستا از گندرو زرين پاشنه 

ون درياچه هامون که امروز ويرانه هايش کوه چه کاخ زرين در. می باشد) سکايی بلوچان/يعنی اسالف پارتی(سوره ها 
ولی .  خواجه ناميده ميشود، به وضوح نشانگر وی می باشد که تصويرش بر ويرانه های قصرش باقی مانده است

پهلوان اساطيری زابلی کشته ) دشمن کش(ای که بنا به مندرجات اوستا به دست گرشاسپ  پاشنه گندرو زرينبنابراين 
ان ايزد جادوگری و موسيقی و نگهبان شراب هوم مردمان ماگان و از سوی ديگر خود گندوفار ميشود از سويی هم

تصوير . و گندرئو مترادف می باشد) رستم، پهلوان باشکوه(جالب است که نامهای رئوستخم. منظور است) پهلوان(
 گندهرودر وداها نيز .  انده استگندوفارس بر ويرانه های قصر وی بر ديوار جزيره کوه خواجه درياچًه هامون باقی م

به دست مردم  ايندرهوی توسط  شراب هومشده و ) ايزد رعد دشمن کش، بهرام(ايندره مغلوب ) فوالد زره افسانه ای(
 اکوانگرچه چنانکه اشاره شد بنا به مندرجات سوتگر نسک مغان درباری ساسانيان ايزد باد کويری اين مردم را . ميرسد

در مورد :  معرفی نموده اند که گرشاسپ وی را از بر هم زدن نظام جهان مادی باز داشته بود) باد بد(اکواديا ) تيره(
يعنی ديو نادرخشان و سياه  اَخوان ديوچنانکه ياد آور شديم علی القاعده خود اين نام را می توان اکوان ديو معنی نام 
يشًه بد معنی می نمايد تنها يک حدس و الترناتيو ضعيفی را اراده نولدکه  که آن را از اکومن گرفته و آنرا اند. معنی نمود
را به ترتيب می اکواد و  ارژنگ، کوالد، غندی، عوالداسامی اساطيری ديگر همراه و مرتبط با وی يعنی . کرده است

فردوسی سمتی را . دتوان ديو بزرگ، ديو زننده، ديو سرگردان ، جنگاور تند و تيز يا پر نقش و نگار  و باد بد معنی نمو
برای مکان واليت اکوان ديو باد ذکر نمی کند ولی شکل اسطوره ای گورخری وی همان سمت کويرهای بين کرمان و 

گورخر /خر) رستم/ گرشاسپ/ ايندره/بهرام (سيستان را نشان می دهد آنجا که به قول استرابون برای ايزد جنگشان 
را پسر اهريمن ) بسيار بدبوی(يا ارزوره ) خر نيرومند(ديوی به نام خرزوره ابوريحان بيرونی . قربانی می نموده اند

پسر  ٩در اوستا همچنين در شمار دشمنان گرشاسپ از . به قتل رسيده است) گيلگمش بابليها(آورده که به دست کيومرث 
، پسران )تخاران/شاه يوئه چيها= تاجدار دارنده اسب به گردونه بسته شده(، هيتاسپ زرين تاج)پهن، پتانها، پشتوها(پثن 

، )دارايان(، پسران داشتيانی )هشت يوغ(آشتی گفيه) يوئه چی= دارای يوغ(،آئوگفيه )گردنده ها، کوچ نشينان(نيويکه 
ديو بسيار پری دوست ومار ) مرگبار(دارای شاخ ، پيتئونه ) بسيارويرانگر(سناويذکه ) ساکن جنگل(ورشَو
خدايان يا /البد از اينان نام نياکان، ديو. ند که جملگی به دست گرشاسپ به قتل رسيده اندنام برده شده ا) سرور(شاخدار

در مجموع چنين معلوم ميگردد که آن . فرمانروايانی در سمت بلوچستان، افغانستان و پاکستان کهن اراده گرديده اند
بلکه همان ايزد رعد و باد جنگ آريائيان ) يريعنی بهرام دل(که با گور خران مربوط بوده، نه بهرام گور ساسانی بهرامی

گرشاسپ بوده است که اسطوره گورخرانش بعدًا به بهرام گور شير گير ساسانی تعلق پذيرفته /تشتر/ بهرام/ يعنی  ايندره
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بنابراين خيام هم متوجه نشده است آن بهرام گوری که همه عمرش در حال شکار گور بوده، همان بهرام . است
خدای ) ، لفظًا يعنی خانه سنگی يا سنگ کنکرمانی( ساگارتیمعلوم ميشود کمند اندازان . بوده است) ايندره/هورثرغن(خدا

گرشاسپ را مانند خويش شکارچی گورخران کويری به حساب آورده  و به همين سبب /ايندره / جنگ خويش بهرام
توسط ) پرتاب کننده، اندازنده، بدخوی( اهی بنا به وداها ديوی به نام. خر قربانی می نموده اند/برای وی گورخر

ايزد (سئورو /احتمال دارد از وی همان رودره. بهرام زخمی ميگردد که بايد اصل اکوان ديو شاهنامه باشد/ايندره
به هر حال در سمت بلوچستان و افغانستان ايزد جنگ بهرام با . اراده شده باشد) تيرانداز توفان و ويرانگری هندوان

= در واقع مکان آلوو(علی مزارشريف که اکنون به عنوان مقبره امام  ونابک اوان پرستش ميشده است و آتشکدًهرونق فر
در روايات دينی زرتشتی متأخر خبر از آمدن منجيی . ايندره ايزد جنگ تعلق داشته است/محسوب است به بهرام) آتش

بايد همين  رهبر قرامطه بحرين بهرام جنابی سوای زرتشتی به نام بهرام ورجاوند از سمت هندوستان است که
هم ) داماد و پسرخوانده کورش سوم( گئوماته برديهگرشاسپ منظور شده باشد؛ در اين رابطه گفتنی است که لقب /بهرام

فرشوشتر در سمت بلخ و شمال غربی هندوستان فرمان می رانده و نگارنده به پيروی از /فريدون/که از سوی کورش
 گرشاسپپسر سپيتمه فرمانروای واليات جنوب قفقاز ميداند، سپيتاک زرتشت دامه تحقيقات وی، او را همان هرتسفلد و ا

شاه پيشدادی قصيرالسلطنه ظاهر  گرشاسپبوده است که در شاهنامه به صورت ) بهرام، يعنی در هم شکننده اشرار(=
 رودابهبا ) ملقب به پير زرين ايزد مهر يا زرواندر اساس همان ( زال زردر شاهنامه در رابطه با ازدواج . شده است

سخن به ميان آمده ) گائوماته زرتشت/روحانی بزرگ گوتمه بودا(مهراب کابلی دختر ) اوکانی، افغانی= منسوب به آب (
 اين مطلب در. ياد شده استگوتمه آمده و به عنوان همسر زيبای ) پری زيبا( اهليانام اين زن در منابع ودايی . است

گائوماته زن زيبای ) دختر کورش ( آتوسا،  داريوش اولاساس تاريخی خود نشانگر همان موضوع تصاحب کردن 
يعنی زال زر جالب است که اسامی دشمنان مغلوب و مقتول . بالفاصله بعد از ترور وی می باشد برديه/زرتشت 
به وضوح يادآور ) ديو باد= گاوميش باد( ادکلبيا  يلبادو ) ان-تصحيف خرزور(خزروان، )دارندًه بوی ساس( شماساس

ناگفته نماند که . کشته ميشود) ايندره(پهلوان خداگونه سيستانی رستم شاهنامه است که در شاهنامه به دست اکوان ديو 
همانطور که مارکوارت . رستم نيز همانند اصل خدايگانی شرقی اش ايندره با عمل سزارين از مادر به دنيا می آيد

، )کشنده راهزنان و اشرار(گرشاسپ يعنی ) پهلوان(ه اسامی قيد شده در شجره نامه  منسوب به نياکان رستم دريافت
= کناری( فرامرزو حتی نام پسر رستم يعنی ) پير( زالو ) کناری، سيه يا سهمگين( سام، کريمان، )نرمنش( نريمان

نام . ان رعد و باد شرق فالت ايران و سمت هند بوده اندپهلو/جملگی مربوط به خود  اين خدا) ثريتًه اوستا پدر گرساسپ
و همچنين ) ديو(ايندره با خود ايزد ورزاو شکل آسمان آريائيان هندی يعنی دايائوس /گرشاسپ/در مقام پدر رستم زال زر
 مشگيلگاجالب است که در اساطير بابلی مربوط به . مطابقت دارد) آنزوی سومريان(سيمرغ شکل ايرانيان  زروان

صحبت ميشود که الهًه ) گاونر آسمانی، ايزد مجمع الکواکب ثور( گواّنااز گاونر نيرومندی به نام ) پهلوان معروف/خدا(
 گيلگامشبرای مقابله با وی اعزام ميدارد، ولی  گيلگامشبه سبب طرد پيشنهاداتش از سوی ) الهه باکره(اينانا عشق 

به اول آن " آ"با افزوده شدن حرف اضافی  گواّناعلی القاعده نام . می رساندوی را به قتل ) سام تيره رنگ بابلی/رستم(
مادر زمين، پريتهوی (خورساگ  نينو همسرش الهه  ائا/انکیدر اسطوره سومری . در می آيد اکوانو  آگواّنابه شکل 
نين به عنوان نام دختر ايشان ) بلوچستان کهن(ماگان را در سرزمين  اينانانام محلی الهه ) پری اوستا خنه ثئيتیهندوان، 
به عنوان نين خورساگ در اساطير سومری خود الهه . است بانوی پاکذکر کرده اند که به سومری به معنی  سی کی ال

                                                           .ميگريد خران گورالهًه مادر گله ها بر رام کردن حيوانات وحشی به ويژه 
                                                                                                                               

بهرام مشيری در باب . را می پرستيده اند الماقهقابل توجه است که اعراب صبايی يمن خدايی به نام  ماگاندر مورد  نام 
از اما ." می گفتند و به خدای ماه تعبير شده است الماقهصبا به خدايی ناديده معتقد بودند که آن را اهل :" وی می آورد

 لوتعبری مترادف  در ماقهو کلمه  ندخورشيد پرست معرفی شده اهمچنين آنجايی که مردم صبا در روايات اسالمی 
را  )ملکه صبای اساطيری( صباتوو  صبا، )لالتا( لوتو  ماقه/هماگاست لذا می توان  دورعربی به معنی  و) پوشيده(

                     .کهن مناطق صحراهای گرم و خشک جنوب ايران و عربستان به شمار آورد ماهو  خورشيد الهه ايزد و
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 در باب جغرافيای تاريخی کهن برخی از نواحی افغانستان و نواحی شمالی و جنوبی مجاور آن
 

در جنوب شرقی افغانستان که ابوريحان بيرونی در خبر پيشگويی کسوفش از آن به عنوان نام  لغماننام  واليت 
و گزارش هوان چوانگ زائر کوهستان اين ناحيه ياد کرده است، در منابع اسالمی مربوط به لشکرکشی سبکتکين  

) لمبرکان(سرزمين پشتی معنی لفظی آن . قيد گرديده است لمپاکهو  لمقانبودايی معروف چينی به ترتيب  به صور 
                                                             .منابع کهن يونانی است که به همين معنی است ُاپاريتيایاست چه آن مطابق با 

بر جای باقی نمانده است، ولی نظر به اين که نام سادًه اين شهر در اساس تصنعی نمی نمايد؛  جالل آبادنام قديمی قصبه 
که در منابع  ننگرهارچه خود نام ايالت جالل آباد يعنی . لذا می توان برايش ريشه ای از همين معنی جالل عربی قائل شد

.           را می دهد و با شکوه شهر سترگ و کاملدر هر دو هيئت خود معنی آمده  که  ناگراهارکهن هندی به صورت 
دره  (چه کلمه هير علی االصول با خور . معنی نمود پنج درهبوده می توان  پنج هيررا که در اصل   پنجشيرنام منطقه 
 دره های فراخ سرزمين داراین را می توا) گندهار(گندارهبر اين اساس نام قديمی تر آنجا يعنی . همريشه است) و گودی

                                                                                                                                         .معنی نمود
                       

در زبان فارسی نزديکترين کلمه مشابه آن . در سانسکريت معنی گوشتخواران را می دهد )سرزمين پختوها(پاکتيا   
گوشتخواری پرهيز می  معلوم ميشود هندوان بومی که از. فاخته است که البد به معنی پرنده ای برای شکار بوده است

نمودند، اين نام را به مردم نواحی جنوب شرقی افغانستان داده اند و ايشان را به سبب قرابت و هم خانوادگی  زبانی با 
                                                                                                              .هندوان، هندوان سفيد می ناميدند

                                                                                                                                                       
گرفت در عيت شهر فراخ و پر جم را می توان به معنی لفظی پاکستان در) پوره عهد کهن-پوروسا(پيشاور نام شهر   

شده  جاده و خيابان کوبيدهو دارای  شهر مرزیافغانستان به لغت پهلوی به معانی کوست آن سمت نام شهر و ناحيه 
جايگاه نيز قيد شده در اصل به معنی  قوزانکه در منابع عهد اعراب  غزنینام شهرافغانی بزرگ مجاور آن يعنی . است

                                                                                                 .را می داده است )گنج گاو(نگهداری گاوان
را ) کافرستان/حاليه در نورستانبگرام = سگپرستان يعنی دژ شاهی( کاپيشايعنی  کی پينبرخی از محققين به خطا   

در منابع کهن چينی در سمت جنوب پاکستان . يکی گرفته انددانسته و با آن ) کيوشه ميلوی منابع چينی( کشميرمتعلق به 
نام برده ) سرزمين پيلبانان( په ی لی وانگو  لی وی تو، تونگ لیاز سرزمينی به نام های ) از مراکزهندوستان قديم(

                                          .همخوانی دارد شيکار و   سوکورقيد گرديده است که با شهرهای  شاکیشده و پايتختش 
آورده ) خراسان(منابع چينی  که جايش در سمت جنوب شرقی پارت )لی، جايگاه باد خيز-وايوشن(ووشان لیمنطقه 

است که خارپشت در آنجا فراوان و گرامی ) به معنی باد خيز(ونديداد اوستا وِاکرته شده، به وضوح مطابق با منطقًه و 
ونديداد در اينجا همچنين در . با سيستان دارای باد صد وبيست روزه ايران مطابقت داردبوده است و اين سرزمين بادخيز 

ياد می کند که به وضوح يادآور نام کهن ) پری پوشاننده آبها(خنه ئيتی پریاز ) منظور گندوفارس(رابطه با گرشاسپ
                                                                                                           .می باشددزد آب يعنی  زاهدانشهر 

ورواليچ، (ورواليز از دو شهر به نامهای ) قندوز( رود سرخابدر منابع کهن اسالمی و يونانی در حوضًه سفالی 
) کان دژ(قندوزهر نام برده شده است که به ترتيب با ش) يعنی خوب آبان(هواوه و ) ورکان، يعنی مکان دژ بلند= ورچان

                                                                                        .مطابقت دارند خان آبادو شهر مجاورت شرقی آن 
در اين صورت اين شهر را به درستی با . گرفت) جايگاه شاه و رهبر( شاروگانرا می توان تلخيص  شبورگاننام شهر 
پيداست . مطابقت داده اند که در منابع کهن يونانی از آن ياد شده است) شهر شاهی( سوروکانههر باختری کهن همان ش

                                 .اساسًا يکی است ) شارو، شاهپور( شبوربا ) شارو به تلفظ يونانيان(سوروکه در نام اين شهر 
که مسلمين از جمله ياقوت حموی از قديم آن را بادخيز معنی نموده اند در )واتگيسيستان کتب پهلوی(بادغيس نام واليت 

است چه کتاب پهلوی بندهش بادغيس را جای پر دارو و درخت ) بيد مجنون(جايگاه درختان بيد پرگيساساس به معنی 
                                                                                                                                .معرفی نموده است

در افغانستان، که به تلفظ چينی در نزد چينی ) تخاران، کوشانيان، پثن ها(يوئه چی هاواليت  تقسيمات پنجگانهدر باب 
س صورت ها بر جای مانده است،  تالشهای اوليه توسط ژوزف مارکوارت در کتاب ايرانشهر در جغرافيای بطلميو

) هی هئوها، يبغوها(اين واليات . نگارنده نيز حدود يک دهه بيش از اين تالش ناموفقی انجام داده بود. گرفته است
نام مرکز اين واليت . ستپامير هاو  وخاندر شرق که همان واليت ) سرزمين برف و سرما(هی يئومیعبارتند از 

در ) سرزمين وابستگان، رعايا(هی توئن يا ) تخارستان= يت قومسرزمين اکثر( پات توئن. قيد شده است) چيآب(کياپه
شوانگ دو واليت . ذکر گرديده است) باميان(پومائوو ) بغمان(پوک مائوغرب که مرکز يا مراکز آن به نامهای 

تاش گورگان و = کويی سانگکين توئن، سرزمين پادشاهی به مرکزيت (کويی شوانگو ) سرزمين بزرگ(می
چه به مرکزيت  بدخشانکه در جهت شمال واقع بوده اند به ترتيب از شرق به غرب عبارت از واليات ) آقچه =هوتسائو

سر انجام واليت جنوبی تحت دونام . است) باکتريا، بلخ(باخترو ) جايگاه رهبر و بزرگ= کشمکيثم، (سی يه مو سوئن
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لفظًا يعنی سرزمين پلنگان يا سگان وحشی ] فرستانکا[ی کهنکاسپاتيرياهمان  کاپيسايعنی شهر پادشاهی يا  کابل( کائوفو
                                                                .آورده شده است) سياه، قهوه ای و خرمايی( توم میو ) قهوه ای رنگ

-باتو ) پرچستان فراشيستان،(نه- تنگ- سه-شی-له- فوهچوانگ در اطراف کابل از دو منطقه  - در خبر زائر چينی هوآن
) کوهستان مرز هند(رؤسای قبايل آنها برای گذر از معبر هندوکش. نام برده شده است) بشثيستان(نه- تنگ-سه- سی- لت

مارکوارت در کتاب خود ايرانشهر نتوانسته است از روی شکل چينی اين نامها . بدين زائر چينی معروف کمک کرده اند
.  را شناسايی کند، گرچه در اين رابطه نام همين قبايل را ذکر نموده است) پشايی( بشثیو فراشی اين سرزمينهای قبايل 

شهر گذرگاه در تاجيکستان کنونی را به ترتيب می توان به معنی )  رستاگ بيگ(ختالنو  ترمذمناطق کهن /نام شهرها
فرغانه و   شنهاسرودر آن سمت نام شهرهای آسيای ميانی . گرفت آزاد وشهر فرمانروايی مستقل و  بزرگ

است؛ چه اين مناطق  جايگاه پر معدن وجايگاه استخراج سرب به ترتيب به معنی  )،يعنی شهر معادن و فلزاتاخسيکث(
را جايگاه  اسروشنهحمداهللا مستوفی در کتاب نزهت القلوب : به ترتيب به دارا بودن معادن مربوطه معروف بوده اند

 فرغانهورده است و جای ديگر به نقل از کتاب صوراالقاليم  در باب معادن يکی ازمعادن بزرگ سرب ممالک اسالمی آ
بر کوههای فرغانه معادن فيروزهف زيبق، نحاس، سرب، ذهب، نفت، قير، زفت، نوشادرف زاج و طال :" می آورد

و  کاشغری حتی دورتر از آنجا به سمت شرق برای نام شهرها."  هست و بر او سنگی است که به جای هيمه بکار برند
) شهر(غر -)کنار رودخانه(کاشمی توان ريشه ای از زبانهای اورال آلتايی و هندوايرنی و سکايی به وجه اشتقاق  ختن

و ) به ترکی يعنی شهر پر آب( سولهبه تلفظ چينی  کاشغرنام ايرانی و سکايی . پيدا کرد) تنيده، بافته(تن -)خوب(خوو 
که در عهد باستان گويش ايرانی ختنی در آن (ختنای و ابريشمی معروف شهر همچنين منسوجات مرغوب پشمی و پنبه 

.                                                                            در تأييد درستی وجه اشتقاقهای فوق می باشند) رواج داشته  
 

:                                               سالف بلوچان بوده اندا) پارتيان، بالتازارها-سکائيان(زاوليها همان َپرتو َسر ها   
 

در واقع سه (يکی از سه مغ اساطيری  )پرتو سار، سرور پرتوها(بالتازارپارتيان تحت نام -در روايات مسيحی سکائيان
ش که اندکی قبل از ميالد است که روايات مسيحی خود او را به سبب معروفيت و محبوبيت) قوم تحت فرمانروای گندوفار

طبق قاعده تبديل پ، ر و  -)پارتی(در نام اين مغ اساطيری ترکيب نام پرتو. مسيح حکومت نموده ، مسيحی جلوه داده اند
 چبعالوه پسوند نسبی  پرتونيز تلخيصی از همين نام  بلوچخود نام . س به ب،ل، ز در پهلوی خوب بر جای مانده است

سگستان، سرزمين (را کنار درياچه هامون سيستان) ايالت واقع در جنوب افغانستان( زابلستانی شاهنامه مرز غرب. است
- زابلستاناين نشانگر آن است . می دهد) پارتيانسيمرغ توتم = عقاب بالدار - يعنی سگ تخموروپهسگبالدار، 

می داده و نام زابلستان در واقع نواحی فارسی زبان حواشی شمالی بلوچستان را تشکيل ) سيستان، سيمرغ استان(نيمروز
.     عايد شده بوده است) بلوچ و بلوچستان( پرتوسوره ها/پرتو سار هااز ترجمه فارسی خود همين نام  قوم و سرزمين 

ترجمًه فارسی نام  )نيرو، زور= زاورريشًه اوستايی  ازسرزمين پهلوانان، (=زابلستان در اين باب بايد توضيح داد نام 
سيمرغ ( زالبی ترديد اسم . است بلوچانيعنی اسم اسالف ) يعنی پهلوانان نيرومند، پارتيهای اسکيتی تبار(ا پرتوسور ه

نام  زاول/زابلاز همين ريشه اخذ شده اند و در اصل ) طبق قاعده تبديل حرف ل و ر به همديگر(زوارهو  پسرش ) آشيان
است که عالوه بر اينها در اساطير ايرانی تحت نامهای  تیپرتو سوره های پارزابليها يعنی /نيای اساطيری زاوليها

از ) پهلوان سرزمين راه، خراسان، پارت، خونيرث( تهمورثو ) سگ بالدار پهلوان(تخموروپه ، )سگبالدار( سيمرغ
از تبعيديان قبيله خويش در سمت ) سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه(به گفته هرودوت، اسکيتان. وی ياد شده است

البد از (خراسان و ماوراءالنهر سخن می رانده اند و  ژوستن که نوشته های تروگ پمپی را خالصه کرده در باب پارتيان
 تبعيدیيعنی  پارتیمی گويد که اينان از همان اسکيتان شمال دريای سياه بوده اند و بدين جهت ) آالن/دستجات ماساگت
توتم قبيله ای /اشاره به نام خدا) جايگاه سيمرغ، سگبالدار= ی ستانس( سگستانبر اين اساس کلمه . خوانده شده اند
، کيمريها/سکاهاتوتم اصلی . داشته است) پنتاليان در شمار قبايل چادرنشين پارسی در خبر هرودوت(پارتهای پارسی

نام پارت و حاصل وجه اشتقاق عاميانه سکائی از پارت ظاهرًا برداشت تبعيدی از معنی . بوده است) شکا( بزکوهی
) چخرًه بخش ونديداد اوستا(سرزمين پهلوانان يا راه و گذرگاهدر اساس به معنی ) َپرتَو(پارت پارتها بوده است چه کلمه 

) هر دو به معنی سرزمين راهها و ارابه های درخشان(و خراسان خونيرث است و با نام اوستايی و رسمی آنجا يعنی 
 اسکيتی/سکايیايی فرمانروايان پارتی اشکانی و نامهای ايشان گواههای ديگری بر اما زبان و کاله سک. مطابقت دارد 

ساکاراوکها با تورانيان اشاره به درگيريهای قومی  زابليها/زاوليهابنابراين جنگ . بودن قبيله فرمانروايی ايشان است
وچستان يا درگيريهای قبلی شان در در خود محدوده بل) داهه، خلج( غلزايیو تورانيان ) ترکان فرمانروايی، ُبزاوخ(

) گندآور( گندوفاربا ) پهلوان دشمن شکن( رستم زابلی. سرزمين خاستگاهی ايشان يعنی پارت و دهستان بوده است
 آماردان آترادات پيشوایيعنی  گرشاسپ مازندران/رستمقابل تطبيق است که بعدًا با  پرتو ساره هافرمانروای معروف 

سرزمين = کاسپيانه(که تار و مار کننده لشکريان مهاجم آشوری به شهر آمل مازندران -را ) گيلیرستم تور /آذربرزين(
که همچنين ( تورالبد نامهای تنفرآميز و ُپرمالمت . با وی يکی گرفته اند -در پای حصار اين شهر بوده است ) سگساران

را بر اين مردم به سبب ) غلزايی(غرچه،  داهه،  )افراسياب بوده/نام ثانويه ای اسکيتان تحت رهبری ماديای اسکيتی 
                                                                         .يغماگريها و کشتارهای فراوان ايشان بديشان اطالق نموده اند
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. است شقايق نعمانیيا  لهآالبه معنی ) در در زبانهای اسالو برگ هئومه(=اريک - شوماو   ساسهبه صور  دريهانام   
بر جای مانده  دربيکان، دروپيکيان، ساسانيان و سکائيان برگ هئومهاين کلمات در نامهای پارسی کهن ايشان يعنی 

يعنی مردم (سکا به نظر ميرسد نام اينان  به هنگام مهاجرت به سمت جنوب در نزد مورخان قديم يونانی به شکل . است
نيز در اوستا و سانسکريت به همين معنی  دروپيکو  دربيک، دریيده است چه نامهای قيد گرد )بزکوهیمنسوب به 

                                                                                                                        .دارنده گياه درمان هستند
گروهای بزرگی از قبايل چادرنشين آريايی استپهای اوراسيا اطالق شده لفظًا  چنانکه اشاره شد به) شکه، شکا( سکانام 

هرودوت . سکای بزرگ، بزکوهی بزرگ می باشد= به معنی دارندگان توتم گوزن ماساگتاست و  بز کوهیبه معنی 
نت خالکوبی، دارندگان س(=آگاتيرس يعنی برادران ) تور اسکيتان/تگی ماسادس(هراکلس  سکايیضمن اسطورًه پسران 

در شرق اسکيتان در حوالی درياچه آرال سکنی ( گلن ، )که در غرب اسکيتان در حدود ملداوی کنونی ساکن بوده اند 
را ) اسالف آالنها(ماساگتها ، )سکا، منظور نيای اساطيری سکائيان پادشاهی شمال دريای سياه( اسکيتو ) داشته اند
خود . بوده است) شهر گوزن(غازاننموده که اين همچنين نام سکايی کهن شهر  ياد) دارندگان توتم گوزن( گلنتحت نام 

اين مطلب نشانگر آن است که . اخذ شده است) گوزن، مرکب اساطيری ايزد خورشيد آالنها(يلناز کلمه  آالننام 
همان مردمی از آريائيان  تراکيه گتهای وآگاتيرسها . بوده اند آالنهااز تيرًه ) اسالف هند و ايرانی اسلوونها( اسکيتان

و ) روسها(تراسپيانفرمانروای ) سگبالدار پهلوان( آرپوکسائيسآالنی هستند که در اساطير اسکيتی تحت نام ملت 
مسلم به نظر ميرسد اين مردم از دريای بالتيک تا دريای سياه يعنی کشورهای . به شمار رفته اند) مجارها( کاتياريان

کيه فرمان می رانده اند و نام اروپا از همين نام اسطيری و توتمی ايشان به معنی گريفون بالتيک تا سواحل شرقی ترا
نام  اما سکائيانی که در مهاجرت بزرگ و دسته جمعی اقوام شمالی در عرض دو قرن . برجای مانده است) سگبالدار(

تو سار ها، پهلوها، آسيانيها يعنی ملت پر(پارتها پيش از ميالد به سوی افغانستان و بلوچستان صورت گرفته، مرکب از 
دارندگان ( گتها، )پارت، که اسکيتان پادشاهی ايشان را سکائيان مطرود از ميهن می ناميده اند= الهًه اژدهاوش زمين

سکائيان برگ هئومه، دربيکان، (دروپيکيانو ) غرچه ها، تورانيان(داهه ها که مرکب از ) توتم بز کوهی، سکاها
يأجوج و (کوچک و بزرگ  يوئه چيهایبوده اند و سرانجام رانده و اخراج شدگان ترکستان چين يعنی ) ياندريها، ساسان

                                                                      .مهاجر و مهاجم تشکيل يافته بودند) تخاران و يوئه چژيها/مأجوج
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 شهر و کشور اساطيری لوت در اصل همان سرزمين کوير لوت پرکلوت ايران است

 
اين ) انليل/ايزد هوا، تارهون( تارحاست پيدايش و اين :" می خوانيم ٢٨و  ٢٧ِسفر پيدايش تورات فقرات ١١در  باب 
) خشن و صحرانشين(ناحور ، )به اوستايی يعنی بسيار نجيب و دانا،  به عبری يعنی پدر عالی ائيبی اَرمه(ابرام تارح که 

اقليمی پيداست در اينجا در اساس با تقسيمات ".  را آورد) ّسری، مرموز( لوطرا آورد و هاّران، ) راه/ساحر(هاّرانو 
و بلوچستان ) سرزمين دامهای وحشی( تورانو شمال و جنوب آن يعنی ) آريانا، يعنی سرزمين مردم نجيب( خراسان

و سرزمين مرموز و بی آب و علف و ويران کوير لوت در غرب آن سر و کار ) سرزمين جادوگران(يائوتياکهن يعنی 
در اين باب . يا يهوديه ميمنه به نويسندگان تورات رسيده است داريم که البد از طريق يهوديان ديرين شهر جی اصفهان و

وی با افسوس : مطلب از ابوريحان در مورد پاپيروسهای توراتی شهر جی اصفهان وجود دارد که بسيار جالب است
بين فراوان از کشف نوشته های کهن پاپيروسی فراوان شهر جی ياد ميکند که کسی قادر به خواندن آنها نگرديد و از 

اعراب و يهود ساکن شرق فالت ايران را که به تجارت کاال بين  -)بنا به خبر آپيان(و همچنين يونانيان -آشوريان . رفت
می ناميده اند گرچه همانطوری که ايرانشناسان دريافته اند  عربهای شرقیيعنی  آريبی شرقسمنان و بلخ می زيسته اند 

مردم آريايی بوده و آن به معنی ) خراسان بزرگ( آريائيان آرياورتهکشور  در اينجا در اساس آريبیمنظور از کشور 
اعراب شرقی بين اينها به سرزمين يهوديه اصلی /طبيعی است که اخبار و اطالعات يهود. بوده است نجيب مردمانيعنی 

= راه( هاّرانو )خورشيد= الالت(  لوتلذا پيداست اين شجره نامه اقليمی توراتی تحت نامهای . می رسيده است
خود نام کلوتهای کوير لوت را مرکب . در اساس اشاره به نواحی خشک و کويری سيستان و بلوچستان است )خراسان

کلوتهای معروف کوير لوت تپه های کوتاه و بلندی به . از کلمات بلوچی کل و لوت دانسته اند که به معنی شهر لوت است
. و گچ می باشند و به شهرهايی با ساختمانهای آسمانخراش متروکه ميماننداشکال مختلف هستند که از جنس خاک رس 

و  خورکلمات فارسی  کويردر اساس تاريخی نام . مرتفع ترين هرمهای ماسه ای کلوخی طبيعی دنيا در کوير لوت هستند
) ی کوههای پيش خواريعن(پاتيش خوارنهفته است زيراکه آشوريان نام ايرانی رشته کوه البرز را ) زمين پست( خوار 

صحرای بی (قفير و کلمًه عربی ) زمين پف کرده( ُکو ِيرگرچه شکل حاليًه آن با همچنين با کلمات ترکی . ذکر کرده اند
                                     .هم به خوبی قابل توجيه است) مصطلح  می باشد گورآب و علف که در فارسی به صورت 

 :لوت آوير موقعيت
’ مورخ سده يازدهم هجري’ اولين بار محمد بن ابراهيم). ١٣۴٨مستوفي (آلمه لوت به معني برهنه و فاقد هرچيز است

مستوفي معقتد . استفاده آرده است...."از راه بيابان لوط روي به خراسان نهادند" در آتاب خود از آلمه لوط در جمله 
رمانده و سرگردان شود به آن لوتي گويند يعني همه چيز را از دست است آه در منطقه لوت هرآس در بيابان بيچاره و د

به " نيه لووت الموسان"رود بطور مثال نيز با همين معني بكار مي) آذري(حتي اين آلمه در زبان ترآي . داده است
- برخي نيز گفته]. يعنی برهنه کردن است رتريشًه فارسی اين کلمه علی القاعده همان [. است" ايچرا لخت شده"معني 

اند آه آلمه لوت از نام قوم لوط پيغمبربرادر زاده ابراهيم گرفته شده است اگرچه مشخصاتي آه در قران و تورات از 
هاي وجود آلوتكها و تپه(جالب اينست آه نظاير شرايط لوت ايران . جايگاه اين قوم ذآر شده با شرايط لوت منطبق است

در اطراف شهر راور نيز قبري موجود است آه مردم ). ٣(نيز وادي قوم لوت گويندرا در جنوب بحرالميت ) ايماسه
بايد گفت آه آلمه لوت را اعراب بعداز فتح ايران در هنگام عبور از شهرهاي خيالي . معتقدند متعلق به لوط پيامبر است

و برهنه و منظور نداشتن پوشش بهرحال آنچه مسلم است لوت به معني بي چيز . اندبر اين منطقه گذاشته) هاآلوت(
بهمين دليل بسياري از بوميان منطقه از رفتن . گياهي و آب، دو عنصر الزم براي حيات انسان و حيوان در گذشنه است

  ).                                                محيط زيست - بر گرفته از وبالگ کوير( .به لوت ترس داشتند و هنوز هم دارند
ل به سراغ بررس نام شهر سوخته بسيار ديرين سيستان و بلوچستان در گوشًه شرقی کوير لوت ميرويم که تورات حا

ابتدا در مورد نامهای . مسمی نموده است) ، خورشيدمرموز و ّسری(لوط و پسرش ) راه/جادوگر( هاّرانواليتشان را به 
سرزمين (يائوتياو ) جايگاه مکها(مکرانو  ماگانيعنی  کهن بلوچستان اين توضيح را می دهيم که نامهای کهن آنجا

مصر (ماگانجملگی به معنی سرزمين ساحران بوده اند و از همين ريشه اند نامهای ) جادوگران و کاهنان پيشگو/ياتوها
که نام سکايی  مجارستانو همچنين نام ) هبلمحل خاص بت جادوگری و پيشگويی يعنی ( مکهو ) در زبان سومريان

حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا کهن . اخذ شده است) ، يعنی پيشگوهاهنگريهايعنی ساحران، به ترکی (نئورها ر ديگ
داشته است يا نه، چه بودند  و کماکان هستند  يعنی ماگاننام شهر سوخته در ايام مسکون بودنش ربطی با نام واليت آنجا 

فی المثل در سمت شرق آنجا نام بومی و اساطيری هند يعنی . شده اندممالک بسياری که به نام شهر بزرگ آنها خوانده 
گرفته شده که ويرانه هايش اکنون ) دارای گنج بزرگ( مه گنگو دارواز نام شهر معروف آنجا ) گنج بزرگ( مهابهاراته

غرب هم نام  خوانده ميشود و شهر پيشرفته اش موجب شگفتی جهانيان است و در) تپه مرگ(در پاکستان موهنجودارو 
در نوشته های هسوآن تسانگ ويرانه های . واليات آشور و بابل با نام دو شهر بزرگ و مرکزی آنها يکی بوده است

در رابطه با گوتمه  قّلًه سوختهبه عنوان ) جايگاه پرسود، يا جايگاه مرگ( سومروتحت نام ايرانی  که  ی اساطيریشهر
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گواه از که آثار باستانی مکشوفه از آنجا   مطابقت داردکوير لوت  ياچه هامون ودر شهرسوخته کنار با بودا ياد شده است
                                                                                           .  عظمت و مرکزيت بی نظير آن در منطقه دارد

بازسازی نمود و اين بيش از آنکه نشانگر  شهر پر سود يعنیخته  -سورا می توان به صورت  سوختهخود نام شهر 
يا  سوريانامهای آريايی با می توان  دين مردم آنجا را. مردم بومی منطقه بوده است سرسبزی منطقه و رفاه و پيشرفت

م بت الهًه درخشان، يعنی همان ريشًه نا(  لئتاالو نام سامی ) درخشان، ريشًه نام هند( ايندهويا ) خورشيد تابان( هوريا
 لوطو  لوتپيداست اين نام سامی به سادگی می توانست تبديل به . نمود مربوط) مردم صبا الماقًه، الالتخورشيد اعراب 

نقش و نگار صليبهای خورشيدی آثار باستانی مکشوفه از شهر سوخته گواهی بر خورشيد پرستی مردم اين شهر . گردد
                          :تی را از مقالًه شهر سوختًه دکتر عيسی بهنام نقل می نمائيمدر اينجا توضيحا.  کهن معدوم می  باشد

                                                                                                                                          
  :  )بهنام عيسي دآتراز  ( سوخته شهر

                
 در سيستان در هيلمند رود دهانة ميشود برداشته ايران فالت مردم پيش هزارسال پنج زندگي ازرازهاي پرده تدريجأ
                                                           . است بوده نهخاورميا هاي منطقه  آبادترين از يكي پيش سال ٥٠٠٠ حدود

     
 از پرده اخير هاي آاوش و است نبوده بشر تمدن مهد نخستين النهرين بين جلگة آه ميشود روشن مطلب اين بتدريج
  . است برداشته ايران فالت سرزمين در نهفته رازهاي از بسياري

 بصورت و سوخته اي حادثه چه نتيجة در نيست روسن آه است شهري است، معلوم آن اسم از بطوريكه »شهرسوخته«
 قشري موسمي بادهاي خصوصأ طبيعي، حوادث. سپرده بفراموشي آنرا زمان گذشت ها قرن سپس درآمده، اي ويرانه
 دانشمند وقتي شپي سال چهل حدود در آه آورده بوجود ضخيمي الية چنان و پوشانده آن برروي را شورآوير ازشن

 داشت قرار آوير درميان مرتفعي تپة بصورت آه شهر اين قدمت مورد در تحقيقي خواست »استين اورل« انگليسي
 آرده رها را مكان درآن آاوش و است رسيده بكر بزمين آه آرد تصور چنين مختصري آندوآاو از پس آورد، بعمل
  . ميرسد بنظر قديمي بسيار آه ميشود ديده ليسفا نمونة تپه اين اطراف ازاينكه آرد تعجب اظهار
 بسيار دوست و معروف دانشمند آنرا رياست آه »ميانه شرق با فرهنگي روابط ايتاليائي مؤسسة« پيش سال چهارده
 اين. بنمايد مكان دراين شناسي باستان ازنظر تحقيقاتي گرفت تصميم دارد برعهده »توچي پروفسور« ايران نزديك
 هاي قسمت تا را خود تحقيقات داشت عالقه و بود آورده بعمل دقيقي هاي آاوش پاآستان و افغانستان در قبأل مؤسسه
 و نمودند واگذار »فاچنو دومنيكو« ايتاليايي معروف شناس باستان عهدة به را آار اين. دهد ادامه ايران فالت شرقي

  . شد درمحل آاوش مأمور ايتاليايي ديگر دانشمند »توزي پروفسور«
 اي العاده شهرت فوق روم متعدد هاي»فوروم« و »پمپي« شهر روي از خاآبرداري، از پس ايتاليايي، شناسان باستان
 نتيجة در آه »پمپي« در آه هايي روش ازهمان نيز »سوخته شهر« در و اند آرده پيدا آاوش روش در دقت ازنظر
 اي پوسته را »شهرسوخته« روي. نمودند استفاده بود شده پنهان خاآستر از اي زيرپوسته ناگهان »وزوو« فشاني آتش

 قديمي شهر اين هاي ويرانه سال ٤٠٠٠ حدود در آه بود شده موجب پوشش اين. بود پوشانده سانتيمتر ٢٠ بضخامت
 اي مانده باقي تپه اين آه بودند نكرده فراموش دراز مدت اين درعرض محل مردم ولي. بماند باقي نخورده دست خاك زير
 »شهرسوخته« نام تحت آنرا پسر به وازپدر است، رفته ازبين سوزي آتش نتيجة در آه است اي پيرفته تمدن از

  . ميشناختند
 در آه همانطوري هيلمند، رود. ميرسد جلگه آف از متر ٧ به شهر اين هاي ويرانه بلندي آه داد نشان اخير هاي آاوش

 و حيوانات و دادند، مسكن تغيير نيز ناحيه اين ساآنان ناچار و د،آر عوض را خود مسير بود، افتاده اتفاق »شهداد«
 امروز ما آه شد موجب امر همين و سپردند، بيابان ونك وشن باد دست به آنرا و آردند ترك را ناحيه آن نيز پرندگان
 تمدن آه ورهمانط يابيم، دست خاآي پوشش اين درزير پيش هزارسال پنج هاي انسان زندگي راز به ايم شده موفق

  . برداشتند آن اسرار از پرده شناسان باستان امروز تا ماند پنهان نخورده دست خاك زير در ها قرن مصر پيشرفتة
 درداخل. آمد بيرون خاك اززير سفال شكستة قطعات ميليون چند حدود در شد آغاز مكان دراين ها آاوش ازاينكه پس
 در شيشه و حصير و پارچه جنس از مختلفي اشياء. آمد بدست هرنوع از دگيزن آثار بيشماري تعدا ها، درخانه ها، اطاق
 نتيجة در مكشوف آثار آه شود موجب بود ممكن نمك پوشش اين برداشتن. بود مانده باقي سالم آامأل نمك پوشش زير
  . آيد بعمل آنها حفظ براي مخصوصي تدابير بود الزم بنابراين. برود بين از آزاد هواي با تماس

. آمد بعمل الزم اقدامات آنها حفظ براي و گرفت قرار مخصوصي هاي آزمايش تحت مختلف اشياء دوميليون درحدود
 آدام به مربوط ها استخوان اين شود مشخص بود الزم و داشت وجود نيز ريز هاي استخوان تعدادي اشياء اين  ميان
 اين انجام آه رسيد بنظر اينطور موقع دراين .است بوده هچ ها اطاق دراين آارشان و بوده داري ياجان پرنده يا حيوان
 مختلف متخصصان از نفر ده حدود در آه بود منظور بهمين. آمد برنخواهد تنهايي به شناسان باستان عهدة از آار
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 ٥٠٠٠ زندگي مطالعة مشغول »آاربون راديو« هاي تجزيه بوسيلة و ها ميكروسكوپ با و آمدند آاوش محل به ايتاليايي
  . گرديدند مكان دراين پيش سال

 متخصصان و شناسان زمين و شدند »شهرسوخته« هاي آاوش به عالقمند نيز ژاپوني متخصصان آه بود اوان درهمين
 هاي روش طريق رااز آمده بدست هاي نمونه و پرداختند ايتاليايي متخصصان با همكاري به »اي هسته فيزيك«
  . دادند قرار بررسي تحت »٢٣٨اورانيوم« و »پالئوماگنتيك«

 از پيش سال ١٩٠٠ تا ٢٩٠٠ بين فاصلة در سوخته شهر دقيق بصورت آه داد نشان مزبور دانشمندان هاي بررسي
 ما بنظر آه آنچه ولي نيست، اي العاده فوق چيز بشر، قدمت به نسبت هزارسال،. است بوده سكونت مورد ميالد
 آورند بوجود آبادي و بزرگ شهر اند شده موفق ناحيه اين مردم هزارسال مدت عرض در آه است اين ميآيد العاده فوق
 روابط شده واحدي مذهب پيرو و بودند داده تشكيل منظمي حكومت و پرداخته دستي صنايع انواع به آن مردم آه

 . بودند داده ترتيب خود مجاور نواحي با اي گسترده فرهنگي و تجارتي
 آه ميدهد نشان »شهرسوخته« در مكشوف آثار آه است اين ايران سرزمين تاريخ شدن روشن ازنظر توجه قابل نكتة
 مردم با نزديك بسيار روابط مسيح ازميالد پيش سال ٢٩٠٠ درحدود يعني استقرارشان، دراوايل ناحيه اين مردم

 پنجاب درة در ساآن مردم با ازميالد پيش سال ١٩٠٠ از پيش يعني وجودشان، دوران اواخر در و اند داشته ترآمنستان
 ٢٩٠٠ حدود در آه بودند مردمي اينها آه گرفت نتيجه اينطور باال مطلب از ميتوان آيا. ميكنند پيدا نزديك بسيار رابطة
 مناسب شهرنشيني براي بخصوصي شرايط نتيجة در آه هيرمند رود دهانة طرف به شمال سوي از ميالد از پيش سال
 پنجاب درة طرف به مردم اين يافت تغيير هيرمند رود مسير آه زماني در بعد، سالهزار سپس و اند، شده سرازير بود

  .دادند تشكيل را »هاراپا« و »موهنجودارو« بزرگ امپراطوري درآنجا و آردند مهاجرت

 
 يكي روي آه خورشيد نقش. دارند شباهت پنجاب درة در مكشوف سفالين ظروف با »شهرسوخته« سفالين ظروف
 گلي ظروف نقوش با نقوش اين شباهت. شود مي ديده نيز شهداد سفالين ظروف روي در شده داده نشان ها سفال ازاين
 . است آمتر النهرين بين
 رودخانه مسير تغيير نتيجة در ازميالد پيش سوم هزارة اوايل حدود درهمين نيز شهداد تمدن آه باشيم داشته بخاطر بايد

  . اند داشته نزديك روابط پنجاب بامردم شهداد مردم زمان درآن و رفت ازبين
 تماس بودند آاوش ولمشغ ترآمنستان در آه شوروي شناسان باستان با ايتاليايي دانشمندان بيشتر، تحقيقات انجام براي
 از پيش سوم هزارة دراوايل ترآمنستان مردم با شهرسوخته مردم رابطة شوروي شناسان باستان دقيق تحققات. گرفتند
  . نمود تأييد را ميالد
 و زميني ازراه روابط اين و داشته تجارتي روابط فرات و دجله رود دو بين ساآن مردم با مدت دراين سيستان مردم

. اند مينموده استفاده افغانستان الجورد ازسنگ طريق ازهمين النهرين بين مردم. ميگرفت انجام فارس خليج ابآن دريايي
 وجود خصوصياتي مكان دراين زيرا دانست يامصر النهرين بين جلگة تمدن به وابسته نميتوان را سيستان تمدن ولي
  . مينمايد متمايز آامأل آنرا آه است داشته
 شد موجب ندارند طول و عرض ميليمتر ٢ در ميليمتر ٢ از بيش ازآنها بعضي آه آوچك بسيار اشياء دزيا تعداد وجود
 اجتماع دراين آه داد نشان ميكروسكوپي هاي آزمايش. شود خواسته آمك نيز »پالئوبوتانيست« متخصص ازيك ك

 گوسفند و غزال و بز هاي استخوان وانانحي درميان. است بوده غذايي استفادة مورد نيز ها خرچنگ و پرندگان و ها ماهي
 بودند اهالي مصرف مورد دراينجا آه پرندگاني بين. اند ميداده راتشكيل ناحيه دراين حيواني هاي مانده باقي درصد ٩٩
 هزاران وجود ضمنأ. باشند بوده اهلي ميتوانستند آنها بيشتر آه است داشته وجود غاز و مرغابي ، قرقاول آبي، هاي مرغ
  . است داشته رواج بسيار ناحيه اين ساآنان درميان پرندگان شكار آه ميدهد نشان سنگي كانپي

 و آمد سيستان به آار اين براي و گرفت برعهده را آثار اين مطالعة »لورنزوآنستانين« پالئوبوتانيست دانشمند
 آه بود اين آن و دادند قرار خود برنامة سرلوحه را »ابيقور« يا »اپيكور« آهن جهان فيلسوف پند شناسان باستان

  . »يابند بزرگ حقايق به آوچك ازاشياء«
 بسيار آثار ها ميليون. دارد وسعت هكتار ١٠٠ حدود در گيرد قرار بررسي مورد بايد نظر ازاين آه سطحي مجموع
  . گرفت قرار ايتاليايي دانشمندان بررسي تحت آن نظاير و چوب و وصدف چوب و استخوان از آوچك
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 امر اين. آردند پيدا نيز انگور حتي و خربوزه تخم و شاهدانه و جو و گندم هاي دانه آثار مكان دراين شناسان ستانبا
 حاضر درحال آمده بدست سوخته شهر در آثارشان آه حيواناتي و پرندگان آه گرديد مسلم شناس باستان دانشمندان براي
  . نميكنند زندگي مكان دراين ديگر
 آمده بدست شهرسوخته در است الجورد سنگ يا فيروزه ازجنس و است بوده انسان دست ساخت هآ ديگري اشياء
 مردگان آن مغرب و جنوب درطرف. است ميرسيده هكتار ٧٠ به شهر اين وصعت آه ميكنند فكر آنندگان آاوش. است
 آمك با. باشد داشته وجود ناحيه يندرا قبر ٢١٠٠٠ حدود در آه دارد احتمال شده زده آه تخميني با. اند شده سپرده بخاك

 مطالعة با ناحيه دراين زندگي به مربوط مطالب از بسياري »آنتروپولوژيست« و »پالئوپاتولوژيست« متخصصان
 در مردگان سن. اند بوده نژادي گروه ازچه تقريبأ قبرها اين صاحبان بفهمند توانستند وسيله اين به. شد روشن ها اسكلت
 »توچي« پروفسور. گرديد معين آودآان و زنان به مردان تعداد نسبت و شد داده تشخيص نيز شد هشكافت آه قبرهايي
 را مردگان اين خوني گروه بتوانند پاها ساق استخوان معاينة با آه بخواهد آمك نيز ديگري متخصصان از دارد تصميم
 شده نوجوانان و آودآان زيادي ادتعد مرگ موجب مسري مرض يك معيني زمان در شد معلوم مثأل. نمايند مشخص
 تحقيقات نوع اين. دادند تشخيص است مرده و بوده حامله آه مادرش درشكم را جنيني استخوان. اند سپرده بخاك را وآنها
 اند زده آه تخميني بنابر. دارد تازگي شناسي باستان علم در و برداشته در جالبي بسيار نتايج است ممكن مردگان مورد در
 يك اند، بوده سال نه از آمتر آودآان آمده بيرون آه اسكلتي ٦٠ از درصد ٥٥ گرفته قرار تحقيق مورد آه ستانيقبر در

  . اند شده داده قرار دونفر گور دريك و شده سپرده بخاك ساله پنج آودك يك بوده، ساله ٢٠ مرد از اسكلت

 
از بسياري در صليب بصورت خورشيد نقش. است پوشيده برما اآنون آه است ديگري مفهوم يا خورشيد، از اي نشانه قوي باحتمال باال نقوش
.                                                         باشد مي آهن هاي زمان درآن خورشيد پرستش به مربوط حتماألا و شود مي ديده ايران فالت نقاط

 مربوط آه اند داشته اشتغال بكارهايي شهرسوخته ساآنان از زيادي تعداد آه است داده نشان نيز شناسان باستان تحقيقات
 سنگ از آالت زينت و جواهرات تهية و تراشي سنگ حصيربافي، گري، آوزه صنعت. است نبوده غذا و قوت به

 . است ميساخته مشغول خود به را شهرسوخته صنعتگران از اي عده فيروزه يا الجورد
 بازنموده ايران فالت تاريخ از پيش مردم زندگي بازسازآردن براي جديدي راه سيستان درناحية سناسان باستان تحقيقات
 ها موزه در آورده بيرون خاك زير از دارد ارزشي هنري ازنظر آه را مختلفي اشياء آه نيست مهم آنان براي. است
 هاي روش با دقيق مطالعة و آاربون، راديو ازطريق مختلف هاي تجزيه ميكروسكوپ، بوسيلة ميخواهند آنها. دهند قرار
 آن مردم زندگي غيره و چوب و حبوبات مانده باقي يا پرندگان هاي استخوان هاي ريزه مانند ناچيز آثار روي جديد بسيار
  . نمايند معرفي آهن بسيار روزهاي درآن را ناحيه
 بوجود نيل درة به شبيه وضعي مجاورش هاي درجلگه گردد، نابود سيستان شنزارهاي درميان ازآنكه پيش هيرمند رود
 خاك و ميشد مشروب آن درآنار واقع هاي زمين آب سطح باالآمدن نتيجة در معيني مواقع در آه معني اين به بود، آورده
 مرحله در و بپردازند زراعت آار به بتوانند ناحيه اين ساآنان آه بود شده سبب امر اين و ميكرد خيز حاصل را

  . گردند هايي پيشرفت به موفق شهرنشيني
 به ازميالد چهارم درهزارة آه تاس نبوده ايران جنوب ناحية از نقطه تنها شهرسوخته آه است توجه قابل نكته اين

 اند داشته مشخصي مفهوم آنروز مردم براي آه باشند عالماتي شايد اينها. است بوده رسيده ازتمدن بلندي نسبتأ درجة
 . گردند معرفي »خط« اولية مراحل بصورت ميتوانند ودرواقع

 انجام هايي آاوش شهداد و بم و »ابليس تل« و »يحيي تپة« مانند نقاطي در سوخته شهر دوراز يا نزديك درمجاورت
 آن وقت اآنون. است بوده فارس سواحل و ايران جنوب وسيع ناحية در اي پيشرفته تمدن وجود از حاآي آه است گرفته
  .گردد معرفي و مشخص ما جوان شناسان باستان بوسيلة تمدن اين خصوصيات آه است رسيده
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 طرح احياء طبيعت جنوب شرق ايران
 

  ايرانی آب را ميدانست آنقدر که
  به دو حرف اول الفبايش

  معنای زندگی داد
  سد و آبراهه

  قنات را ساخت
  و آبادانی را از آب گرفت

  يغ کهاما در
                                                               )      از وبالگ الفبای آب، فاطمه زندی گوهرريزی( ما مانديم و تاريخ

  هر ويرانه نشانی از غياِب انسانی است "   می سرايدشاملوی بزرگ  و
  که حضور انسان 

  ." آبادانی است

س يا محقق عرصه تاريخ اساطيری که زمانی دانشجوی پر شور و حال رشته آبياری و اين جانب جواد مفرد اسطوره شنا
آبادانی بودم، فيل خاطراتم دوباره ياد هندوستان نمود و بر پايه عقل سليم و عالقه دوران نوجوانی به مادر مسلول وطن 

استفاد از آبهای زير زمينی را دو چندی قبل احيائ سرسبزی در اطراف کويرهای نمک و لوت را با مهار آبهای فصلی و 
اما حال در مورد کوير لوت طرح ديگری به نظرم رسيده است که طرح مشابه و فانتزی شکل و بسيار . باره مطرح نمودم

وی فکر ميکرد با استفاده . بلند پروازانه تر آن را  در سالهای قبل از انقالب توسط مهندس هومان فرزاد مطرح شده بود
زر و مد دريای عمان و خليج فارس  می توان درياچه های  دريای خشکيده موسوم به تتيس را در داخل از موضوع  ج

ولی من طرح ماوراء . فالت ايران  باز سازی کرد تا آب و هوای ماليم و معتدلی و مرطوبی در فالت ايران به وجود آيد
يار عظيمی است ولی کمتر ماليخوليايی و فراملی قدرت ملی وی را در معيار کوچکتری مطرح می نمايم که خود طرح بس

می  جازموريانو حوضًه باتالق لوت من آن را مختص کوير کم بارانتر و خشکتر . و غيرمنطقی بوده و عملی می نمايد
متر  ۴٠٠برای اين کار بايد تونل عظيمی را در ارتفاع حدود . کنم که اين دومی الجرم در اين راه رل ايستگاهی هم دارد

از سطح درياهای آزاد ايجاد کرد و با شيب کمی آب تنگه هرمز را با پمپاژ متعدد و ايجاد حوضچه های فی مابين به 
در جنوب  را از  بيدوشکیحوضًه باتالق جازموريان فرستاد و برای اين کار و ادامه راه مجبور هستيم قلب کوهستانهای 

را جازموريان با اين عمل باتالق . از تنگه هرمز را بدان هدايت کنيمزيرکوهها و رودخانه ها حفر کرده و آبهای عظيمی 
برای رساندن آبهای ذخيره شدًه اين درياچًه مصنوعی تنها  احتياج به  حفر قلب . به نماييم درياچه عظيمیتبديل به 

و آبها از طريق تونل است و با توجه به گودی مرکز کوير لوت نيازی به پمپاژ مجدد نيست  کوير لوتتا  کوهستان بارز
برای تغيير . يعنی آبها در طی در دو مرحله از جازموريان به کوير لوت می رسند. هم سطح جازموريان بدانجا ميرسند 

شايد در . اوضاع اقليمی منطقه چاره بزرگ ديگری نيست بايد نيلی از آبهای دريا به  جازموريان کوير لوت روانه بسازيم
توجه به اوضاع جغرافيايی و اقليمی اجرای چنين طرحی لزوم نداشته باشد ولی ما ناگزير از اجرای هيچ جای ديگر دنيا با 

چنين طرحی هستيم، چه حاال که ما با دست و دلبازی فراوان چوب حراج بر مخازن نفتی نسلهای آينده زده ايم الاقل ايشان 
ه برای اجراء اين طرح عظيم الزم است، برنامه ريزی با توجه زمان طوالنی ک. را در کويرهای خشکيده رهاشان نسازيم

اين است آرمان ملت نه ابر قدرت هسته ای بودن چه هند و پاکستان و . و اجرای اين طرح آرمان ملی فوريت پيدا می کند
 ادر وطنسينه مسلول مرا به کار برده و  انرژی هسته ای تر ملتالاقل . کره شمالی از اين پروژه ره به جايی نبرده اند

با ايجاد درياچًه مصنوعی بزرگ  کوير لوتبا سدهای مخزنی و چاهها و کانالها و شوره زداييها و در  کوير نمکرا در 
چون ايران فردا نه يک کشور صنعتی واالرتبه بلکه يک کشور کشاورزی است و يک مادر بزرگ مسلول . درمان کنيم

                           .                 نفت و گاز و آبهای ته کشيده نيست نيازگوی جمعيت باالی دويست ميليون و با مخازن
                                                                                                                                                                                

به عقيده من  به مثابه مثال عاميانه سنگ بزرگ عالمت نزدن . مباحث مربوط به آباد سازی کويرها بحث تازه ای نيست
بر .  ميشود قلب دوتا کوهستان را سوراخ کرد ولی طول سرتاسر قلب فالت ايران را نشانه رفتن از محاالت است. است

اين است نظر حسينعلی . را فانتزی دانسته و رد نموده است اين اساس است  که حسينعلی کردوانی اينگونه طرحها
مهندس هومان فرزاد : "کردوانی استاد گرمساری دانشگاه تهران در مصاحبه ای در باب طرح  مهندس هومان فرزاد

نوشت و به سازمان پژوهش هاي علمي کشور  ١٣۴۵اولين طرح را همانطور که گفتيد مهندس هومان فرزاد در سال 
سال است مي گويد اين طرح ها غلط است  ٣٠-٢٠داد اخيرا هم کسي در مطبوعات نوشته بود استاد کردواني ارايه 
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. مهندس فرزاد گفته بود که بايد بين درياي خزر و خليج فارس درياچه هايي درست کنيم تا اين دو دريا به هم متصل بشوند
ن يکي بيابان لوت و يکي هم دشت کوير مي گويند اگر آب را ببينيد ما سه نقطه پست در ايران داريم يک چاله جازموريا

از خليج فارس به داخل اين سه نقطه گود پمپاژ کنيم تبخير آنها موجب بارندگي مي شود و آنقدر هم بارندگي مي شود که 
وده و آب وهوا مربوط با کشتي مي توانيم راه بين اين دو دريا را طي کنيم و گفته بودند همانطور که در گذشته اينجا دريا ب

بوده حاال هم همانطور خواهد شد يک طرح هم آقاي مسعود قمي به آقاي مهندس موسوي نخست وزير داده بود که نزديک 
بود آن را اجرا کند چون در طرح خودش نوشته بود که اين طرح براي جمهوري اسالمي هزينه اي در بر ندارد من در 

بهتر است مسئوالن ما فکر تغييرات آب و هوا را از سرشان بيرون کنند نامه اش را نامه اي به جناب موسوي نوشتم که 
 ".هنوز دارم

                       :يعنی اتصال خزر به خليج فارس ايرانرودنظرياتی از سايت نظر شما چيست؟ در باب طرح اتوپيايی 
    

         .فارس را تأييد آرد ها طرح اتصال خزر به خليج مرآز پژوهش
البته من متخصص در ! ديدن اين خبر باعث شد که اين متن را بنويسم

ولی شايد خوانندگان اين وبالگ بتوانند به اين . اين زمينه نيستم
                     .ابهامات که برای من مطرح است پاسخی دهند

طرح ايران رود و اتصال درياي خزر به خليج فارس و دريای عمان 
آب در   ولی آيا اصال امکان پذير است؟ سطح.نيست طرح جديدی

دريای عمان و خليج فارس هم طراز اقيانوسها، يعنی ارتفاع صفر 
فکر (است و دريای خزر در ارتفاع پايين تری از سطح آبهای جهانی 

دقيقا نميدانم که ارتقاع فالت مرکزی ايران . قرار دارد) متر ٢٠کنم 
ارتفاع در مسير اجرای اين  وسطچقدر است ولی فکر ميکنم که مت

در عين حال در نواحی زاگرس . متر باشد ۴٠٠يا  ٣٠٠طرح حداقل 
    .متر هم ميرسد ١٠٠٠و البرز ارتفاع در برخی از نقاط به بيش از 

                                                              
برای ) ی به اندازه کافی قورباغه ابوعطا خوان در ايران نداريميعن(خوب حاال با اين فرض که آب سر باال نمی رود 

                                             :احداث چنين کانالی دو راه وجود دارد
کردن کانال با سطح داريا و يا حداقل در همان ارتفاعات که اين مطلب به معناي آن است که به طور متوسط  همسطح -١

حال بگذريم که در کوه هاي البرز . و اندي کيلومتري کانالهايي به عمق متوسط چند صد متر حفر شوددر مسير هزار 
. متری، توسط وزير انجام ميشود ١٠٠در کشور افتتاح يک چاه عميق . بايد شکافي به عمق حداقل هزار متر حفر شود

مقی خطرناک است و ممکن است مردم به عمق حال چگونه ميتوان چنين کانالی حفر کرد؟؟؟ اصال حفر کانال به چنين ع
                                       !!!!چند صد متري سقوط کنند

ولي اين سئوال به ذهن . راه ديگر احداث يک کانال در سطح زمين و پمپ کردن آب است که معقول تر به نظر ميرد -٢
تفاع چند صد متر در فالت مرکزي و بيش از هزار متر در ميرسد که براي پمپاژ کردن ميلياردها متر مکعب آب به ار

و با استفاده . نواحي کوهستاني چه ميزان انرژي الزم است؟ آن هم براي کانالي که طول آن از هزار کيلومتر بيشتر است
ا و سوئز مشابه آنچه در کانال پانام(از حوضچه هايي که براي انتقال کشتي ها در نواحي غير هم سطح استفاده ميشود 

چه ميزان انرژي براي انتقال يک کشتي در اين مسير الزم است؟ سالها طول کشيد تا کانالهاي پاناما و ) استفاده ميگردد
پروژه يک  آيا با توجه به اين نکات اين. پيشنهادي است ايران روددر حالی که طول آنها بسيا کمتر از . سوئز حفر شدند

  طرح تخيلي نيست؟
                                                                                        : ه ای در باب اين طرح اتوپيايینظر کارشناسان

من دلم می خواست در دانشگاه کامپيوتر بخوانم ولی در دست آخر به شکل کامال تصادفی رشته معدن را : ريشم چیاب
بايد بگويم اين . انتخاب کردم و در حال حاضر بر روی يک پروژه بسيار شبيه اين پروژه در کشور گينه کار می کنم

البته در صورتی که در ارتفاعات خيلی پست و يا . يستپروژه بر روی کاغذ و حتی در عمل به هبچ وجه غير ممکن ن
برای مثال در پروژه ای که در کشور شيلی برای . بر روی کوهها به جای کانال از لوله برای انتقال آب استفاده شود

ديد انتقال مواد معدنی به صورت مخلوط در آب از محل معدن به بندر انجام شده که کارشناسان شرکت ما نيز از ان باز
 ٢٤ميليون تن دوغاب توسط لوله های  ٢٠٠ساالنه بالغ بر ) فناوری چنين کاری فقط در اختيار امريکا می باشد(کردند 

کيلومتری به بندر انتقال می يا بد با توجه به اينکه در پروژه ايران وزن مخصوص آب بسيا کمتر  ٣٠٠اينچی از فاصله 
شايد . های پمپ کمتر می توان به راحتی کار انتقال آب را انجام داد از وزن مخصوص محلول معدنی است با ايستگاه

ايستگاه پمپاژ نياز است و  ٥کليومتری بسيار نا هموار تنها  ٢٠٠برايتان جالب باشد که بدانيد برای پروژه گينه در مسير 
توجيه اقتصادی آن است  به نظر من سوال اساسی رو بروی اين پروژه. کال هزينه ها از تصورات ما بسيار کمتر است

که نياز به بررسی بسيار وسيع دارد و اين نکته را نيار بايد صد در صد در نظر بگيريم که طراحی چنين پروژه ای در 
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حال حاضر در دنيا تنها از دست چند شرکت انگشت شمار آمريکايی بر می ايد که طبعا حاضر به فعاليت در ايران 
  . نيستند

  

هنامه تحت همين نام ذکر نشده است؟چرا اسم کورش در شا  
 

نام ) صرف نظر از من عاشق و مريض و معتاد اسطوره ها(خيلی هم عجيب نيست که ما ايرانيها و افغانها و تاجيکان 
است يا پدر  کورش سوم هخامنشی، کورش بزرگاصًال می دانيم که اين . را نمی شناسيم  کورش بزرگشاهنامه ای 

رستم /و گرشاسپ  کيخسروهخامنشی، از سوی ديگرمگر ما نامهای قهرمانان شاهنامه ای  خاندان کورش دومبزرگش 
اولی متعلق به ويرانگر امپراطوری بزرگ آشوريان : بزرگ شاهنامه ای و اوستايی را در عرصه تاريخ می شناسيم 

نخستين دومی  است و هوخشترههمان ) در اصل کی آخسارو، يا کی خشثرو( مادی خبر هرودوت کياکساريعنی 
که در پای حصار شهر آمل مازندران لشکريان متجاوز ايشان را کشتار کرد و   شکست دهنده ايرانی آشوريان

مردان که  آترادات پيشوایاز محاصره نجات داد يعنی همان ) کيانيان/کيکاوس، سومين پادشاه بزرگ ماد(خشتريتی
کًال ما ايرانيها يا کشورهای فارسی زبان يک کتاب تاريخ  ...را برای افتخار فرزند وی می خواندند و کورش سوم

اساطيری به نام شاهنامه داريم و يکی هم تاريخ مدون است که بر پايه منابع يونانی و رومی و اسالمی است که اين يکی 
مت اول تاريخ قس. واين دو به موازات هم موجود هستند ولی غالبًا بيگانه از هم. در مدارس و دانشگاهها تدريس ميشود

اساطيری که با پيشداديان و کيانيان و نوذريان باشند تا حال بيشتر افسانه تصور شده اند تا تاريخ در حالی که حقيقت اين 
است که آن تاريخ افسانه ای شده کهن ايرانيان است و تنها احتياج به غور و بر رسی علمی تطبيقی دارد که بيش از آن 

ريخ دان باشد کار يک رياضی دان است که افکارش با علم تطبيق رياضی پرورده شده باشد که کار يک محقق صرفًا تا
در روستا کالس . و هر وجه اشتراک لفظ و واقعه و معنی را در اين باب نه تنها ناديده نگيرد بلکه به ديدًه منت بنگرد

کتابهای درسيش را خصوصًا کتابهای  سال از من بزرگتر است،٧سوم و چهارم ابتدايی را می خواندم که برادرم که 
بزرگ صفحه و خوش رنگ مصور  پنجم و ششم ابتدايی را حتی از باجه بام خانه به هم ميرساند و خود به دنبال 

من هم  که بزرگ شده در خانه بسيار فقيرانه از جهت مالی ولی غنی از نظر مهر مادر و خواهر و . بازيگوشيش ميرفت
و آزادانديش، انساندوست که خدمتکار ارباب روستا بودم ، پدری که جز محبت و صفا و صميت برادر بزرگ و پدر پير 

نمی دانست گرچه عمًال نه عضو ثابت و روزمره خانواده ما بلکه خانواده خان روستا بود، گرچه در جوانی مرتکب 
کودک خردسالی که در کنار ديوار  جرمهای بزرگی شده بود، در اين ايام انسانی بسيار رئوف بود، چنانکه برای نجات

در ميان اين جمع من اين نعمتهای بارنده از باجًه سقف . به زير تراکتور دنده عقب رو ميرفت، دنده های خود را فدا کرد
در آخر صفحًه کتاب تاريخ پنجم ابتدايی که از تاريخ ايران باستان تا : خانه را با عشق بيکران زير زره بين ميگذاشتم

تصوير کم رنگی از رستم اساطيری به خواب رفته و اسبش نقش بسته بود و در آنجا از . سانيان صحبت ميکردآخر سا
) که از کورش و داريوش  خبر ميداد(موضوع به موازات هم قرار گرفتن تاريخ اساطيری ايران و تاريخ مدون ايران 

به نقل از هرودوت   کورشت تام داستان کودکی موضوعی که در آن زمان بدان پی برده بودم، شباه. گزارش شده بود
داشت که در اوستا ) پادشاهی جديد =نوذریيعنی جهانگشا از خاندان ( فريدونبود که شباهت بسياری به داستان کودکی 

آمده است که اين دومی را همچنين می توان معنی نام شاهنامه ای وی  قوچ دوشاخيا ]) کورش[سومين( ثراتئونهاسمش 
که موالنا ابوالکالم آزاد به  کورشیهمان . است شاخبه اوستايی به معنی ) ثرو( سروکلمه . به شمار آوردريدون فيعنی 

ولی وی هم که در راه  اين تحقيق سنگ تمام . يکی دانسته است قرآندر ) يعنی قوچ دوشاخ( ذوالقرنيندرستی با 
پدر . است قوچخود به معنی ) فارسی ميانه(تان و پهلوی در زبان پارسی باس کوروشگذاشته، هنوز نمی دانسته که نام 

آستياگ و نواده اش ) تاجدار،منظور فرورتيش، فرائورت، سياوش(= آستياگ اوليعنی  کورش دومبزرگ مادری 
آژی را از قديم از عهد الاّقل از عهد موسی خورنی مورخ ارمنی عهد قباد ساسانی با ) ثروتمند= آژدياک(دوم

) در اصل منظور مردوک خدای بابليها و پادشاهان بابلی که با مادها متحد و خويشاوند شده بودند= اروشپادشاه م(دهاک
همان  فريدونمادر ) سگ(فرانک : داستان کودکی فريدون و کورش در اساس يکسان است. يکی به شمار آورده اند

به زبان سکايی به معنی  پارست که نام اين نام از آنجا پيدا شده اس. است) سگ، دايًه شير دهنده کورش( سپاکو
کورش تشکيل بوده /پلنگی که پوستش بدنًه درفش کاويانی فريدون. بوده است) معروف به سگ بالدار(يوزپلنگ/پلنگ
و اين . نبوده است کورش سوم/فريدونپدر بزرگ ) ضحاک، آستياگ دوم(آژی دهاکولی در اوستا و شاهنامه . است

آستياگ بوده که نواده دختری  کياکسار/کيخسرو سپهساالر  توس نوذریيعنی  رش دومکودرست است زيرا که اين 
کورش  مربوط به  اخبارطبيعی است تشابه نامها سبب يکی شدن . بوده است) سياوش/تاجدار نخستين، فرائورت(=اول

 کورش بزرگاين دو  کورشنامه گزنفونچنانکه در . و اعصار بعد  گرديده است در قرونکورش سوم و نواده اش دوم 
آستياگ اين  کورش سوم. به شمار آمده است) کيخسرو، هوخشتره(کياکسارسردار همان  و تاريخ ايران يکی و يگانه شده

همين معامله را با  فريدونرا شکست داده و موجب قتل وی گرديد، همانطوريکه در نقش ملی اش  کی آخساروپسر دوم 
 ايرجو ) وحشی( تور، )سرور بزرگ(سلم يعنی فريدون سه پسر . نمود) قاسحا، آّشور= خندان(ضحاک/اژی دهاک

و کمبوجيًه سوم ، )ابتداحاکم ماد سفلی بعد در زمان کورش حاکم گرگان(ويشتاسپ مگابرنبه ترتيب به جای ) نجيب(
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زمان کورش  ، نخست حاکم آذربايجان و اران و ارمنستان و بعدزرتشتايرج، آرای آرايان، سپيتاک ( گئوماته برديه
 سپيتاک زرتشتو برادر کوچکش  مگابرن ويشتاسپبوده اند که از اين ميان ) حاکم بلخ و شمال غربی هندوستان

پادشاه ) داماد و  وليعهد آستياگ دوم( سپيتمه جمشيدپسران ) برادر خواندًه محبوب کورش/برمايون، داماد و پسرخوانده(
برای زنده باقی نگذاشتن رقيب وی را هم مقتول ساخت ولی با همسر او  کورش سومواليات جنوب قفقاز بوده است که 

ازدواج کرده و  دو پسرش را به حکمرانی گرگان و سمت هندوستان و بلخ بر ) دانای منش نيک، دختر آستياگ( آميتيدا
 سپيتمه جمشيدن بنابراين دو پسر خوانده کورش از جانب پدری از خاندا. گماشت و رسمًا به پسر خواندگيشان پذيرفت

) پادشاهان پيشين= فرتريان(يعنی پادشاهان ماد  کيانیپيشدادی، از سوی ديگر از جهت مادر نسب از خاندان وجيه الملًه 
در پايان اضافه ميکنم که نه تنها اسبعادی ندشته . هخامنشی بوده اند کورش سوم/فريدونو از جانب ديگر پسر خواندگان 

در مقابل لقب پر طمطراق وی  )سومين قوچ(کورش سوم ت که در نزد ايرانيان نام رسمی و  بلکه طبيعی هم بوده اس
 آرتورکريستن سنو هرتسفلد از ميان ايرانشناسان کارهای . رنگ باخته و فراموش شده باشد) جهانگشا(فريدونيعنی 

 زرتشت بزرگن کسی است که بزرگ که نخستي هرتسفلد. در باب تاريخ تطبيقی ايران باستان تحسين انگيزترين هستند
گرچه در صد کمی از شخصيت تاريخی وی را (داماد و پسر خوانده کورش سوم  ديده  سپيتاک برديهرا در وجود 
کامًال به خطا رفته و در عرصًه اساطير ملی شاهنامه و اوستا وی را با  کورش سومو در باب خود ) شناسايی نموده

ملقب به استر در تورات، در واقع ملقب به ( آتوسا. معادل دانسته است )هوخشتره= در اصل کی خشثرو(کيخسرو 
= زرين تن(زريادرکه در روايت خارس ميتيلنی، رئيس تشکيالت دربار اسکندر در ايران همسر ) ايشتار الهًه عشق

 هوویلقب است که در روايات زرتشتی در رابطه با زرتشت تحت  زرتشت/  گئوماته برديهبوده، همان همسر ) زرتشت
داريوش قاتل گئوماته برديه . ظاهر شده است) شهريار جوان، کورش نوذری(فرشوشتردختر ) نيک نژاد، شاهدخت(
= سپنداته( اسفنديارنام . را به دنيا آورد) بهمن اسفنديار(زرتشت با همين همسر وی ازدواج نمود و از وی خشايارشا /

  گئوماته برديهياس طبيب و مورخ يونانی دربار پادشاهان ميانی لقب گسترش دهنده آيين زرتشتی را هم که کتس) مقدس
اين موضوعات مربوط به يکی بودن اين . آورده هرتسفلد به نادرستی به قاتل و دامادش داريوش اول منتسب می نمايد

م در تاريخ که در رابطه با هم ، ه جمشيد سپيتمهپسران  اسفنديار/سپيتاک زرتشتو  مگابرن ويشتاسپو آن  آتوسا
اساطيری و هم در تاريخ مدون حضور دارند، اين افراد مشترک تاريخ اساطيری و تاريخ مدون ايران با رديف شدنشان 
کنار هم پرده از روی تاريخ اساطيری کهن ايران بر می دارند، اين امر را ايرانشناسان هرتل و هرتسفلد به طور ناقص 

دنبال نموده و جوانی و ميان  سه دههجانب اثر رد پای ايشان را به طور فعال بيش از ولی نخستين بار انجام داده اند و اين
اصًال به سبب پيگيری آن شهر و ديار بيگانه از خويش را رها کرده با پای پياده و . سالی را سر اين راه گذاشته ام

از نموده ام که تقريبا به هدفی که انگشتان آسيب ديده از برف و سرما از مرز گذشته به سوی ديار ظلمات شمالی پرو
و حال دوازدهمين تأليف . داشته ام يعنی آشتی دادن و يگانه کردن تاريخ اساطيری ايران و تاريخ مدون ايران رسيده ام

                                                      .خود در اين باب، جلد پنجم تاريخ اساطير تطبيقی ايران در شرف تکوين است
اميدوارم که توانسته باشم منظورم را برسانم چه به قول دوست ملی گرايی که از تنًه انسانگرای ما قهر کرد و رفت   
کاشکی اين ".  اين صحبتها که در عرض بيش از چهار دهه تلنبار شده اند به سنگينی گرز هفتاد منی برای مغز هستند"

اين مطلب خالصه بر مبنای در . گفتار ها به زبان خيلی ساده تر بيان ميشدندهنر و وقت برای اين هنر می بود که اين 
.      خواستی دوست عزيزم و خوش قلبمان بانو شکوه ميرزادگی در فاصله اندک بين کار و خواب شبانگاهی تحرير شد

نها در اصل به ترتيب به در باب نامهای اوستايی و شاهنامه ای کورش يعنی ثراتئونه و فريدون بايد توضيح داد که اي
لقب آگرادات کورش  نيز که به معنی . بوده اند) هخامنشی(=و منسوب به خاندان دوست منش ] کورش[معانی سومين

عنوان ولی از همان عهد هخامنشيان . ياری رسان است در رابطه با همان عنوان شاهنامه ای وی يعنی فريدون است
مفهوم ميشده است و اساس اسطوره خواب اول آستياگ که در آن  ه و رود جهانیبه معنی به انتهای جهان رسندفريدون 

حتی لقب . آسيا را غرق ميکند؛ اشاره به همين برداشت دومی است) مادر کورش(آب فراوانی از شکم دخترش ماندانا 
ن نوح تورات و شجره در واقع اسطوره طوفا. اوستايی کورش يعنی ثراتئونه را نيز می توان به معنی رود جهانی گرفت

                                                .نامه مربوطًه آن نيز با انقالب کورش هخامنشی در خاورميانه پيوستگی يافته است
 )سکا(و تور ) سئورومات(به دست سلم ) فرد نجيب(اسطوره کشته شدن ايرج شاهنامه درفردوسی مسلم به نظر ميرسد 

) تورانيان شرق دريای خزر(و داهه ها ) آالنهای سئورومات تبار(ه شدن کورش سوم به دست ماساگتها حادثه کشت يعنی
از نژاد = (به دست منوشچهر )سپيتمه جمشيد سئوروماتی داماد و وليعهد استياگ( کشته شدن سلم همچنين اسطوره ورا  

گرچه ايرج و . بازگويی کرده است) فريدون( را از  روايات برجای مانده  از عهد کورش سوم  )کورش سوم= هخامنش
آرای (از جمله سپيتاک زرتشت . در رابطه با اين افراد نيز گرديده است منوشچهر جايگزين افراد تاريخی ديگری

تيگران پسر کوچک سپيتاک زرتشت و مامی /و کمبوجيه دوم هم در مقام ايرج قرار گرفته اند و خورشيد چهر) آرايان
لقب  . کيکاووس هم در همان عنوان منوشچهر جايگزين گرديده اند/ ای مادی معاصر و برادر خشتريتیتيارشو فرمانرو

که بيشتر به معنی دارای ) گائوماته برديه(پدر سپيتاک زرتشت يعنی  متعلق به سپيتمه جمشيد ) کشواد(=گودرز 
ارزش بوده است چه جمشيد در اوستا دارای دامهای با سرودهای با ارزش گرفته شده است؛ در اصل به معنی دارای

شهريار ( آروک کواز نظر تاريخی در اساس مطابق نام  ايرجنام . هئورمه يعنی دارندًه رمه های خوب است  ملقب به
همان  آروک کو. پادشاه آشور فرستاده شده بود آشوربانيپالبه گروگان نزد  کورش اولاست که از سوی پدرش ) نجيب
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آستياگ اول، ( فرائورتاين جانشين کورش اول، داماد . بوده است )برادر وی احتمال کمتربه  يا( چيش پيش دوم
.                                          بوده است) گستهم(  آريارمنهو برادرش ) توس(کورش دوم پادشاه ماد و پدر ) سياوش  

                                                                      
                                                                       

اساطيری که هرودوت در باب منشأ نامهای ماد و پارس بيان می کند تاريخی اساس  
 

ضمن  هرودوت در معرفی مليتهای لشکريان خشايارشا هنگام لشکرکشی به يونان بعد از پار سها از مادها ياد می کند و
:              معرفی هر دوی اين قومهای آريايی اسطوره هايی در باب منشأ ايشان ياد می کند که الزم به بررسی هستند

حسن پيرنيا در تاريخ ايران باستان در اين باب مطلب را در باب پارسها به تفصيل آورده است که من برای سادگی 
:                                                                                  ی نمايمتوضيحات الزم را در داخل پرانتزها ضميمه م  

 کفنپارسيها را در عهد قديم يونانيها :" بعد هرودوت نژاد پارسها را بنا بر افسانه های يونانی چنين معّين ميکند"  
می گفتند و پارسی ها نيز ) آريائيها= پاکان( آرتياننها را می ناميدند، ولی همسايگان پارسی ها آ) ميتانی/ماد= شادمان(

او . بود) آذر= گيبل= کيبله= سوزان( دانائهاز ) اهورامزدا(پسر زئوس ) پلنگ= پارس( پرسه. خود را چنين می ناميدند
ختر وی و د) يعنی سرور، خدای ساميان=  اهورا(پسر بعل ) ماد/ميتانی= به يونانی يعنی کيف، شادمان(کفه نزد 

). کورش دوم/فرائورت با توس/دختر آستياگ اول ماندانااشاره است به ازدواج (را به زنی گرفت ) دختر مادی( آندرومد
ايالت ميتانی نشين کفنه در کنار قسمت ( کفهکه در نزد ) پسر مرد پارسی(نام  پرسساز اين دختر پسری به دنيا آمد 

اوالد ذکور نداشت، تمام ملت را به اسم پرسس، ) تانی، منظور آستياگ دوممي/ماد(بعد چون کفه . بماند) عليای فرات
."                                                                                                                          ناميد) پارسی(ِپرس   

و همچنين ) پيشداديان(=ز اعقاب پادشاهان ديرين آريائيان ميتانی اين گفتار هرودوت گواه آن است که پارسی خود را ا
در اينجا پيرنيا بر داشتی و نتيجه گيری کهنه شده زمان خود را کرده و . به شمار می آوردند) کيانيان(پادشاهان مادی 

                                        .           آنرا تعبير و تفسير به خويشاوندی دور پارسيها و يونانيها و آشوريها نموده است
: از اين قرار آورده است) بهمن اسفنديار اساطير ملی(پيرنيا مطلب هرودوت را در باب ماديهای لشکر خشايارشا 

فرمانده ماديها . ماديها اسلحه شان مانند پارسيها بود و پارسی ها اين اسلحه و البسه  به پيروی از ماديها برگزيده بودند"
شراب /ماد( مد کلخيدیمی ناميدند و فقط پس از آنکه  آريانیرا در عهد قديم همه  ماديهاتيگران هخامنشی بود؛ 

مد . را به اين اسم خواندند) مهرپرست= ايزد شراب و شادی نجيب مردم(=از آتن نزد آنها رفت، ماديها ) گرجستانی
 افراسياب/ماديای اسکيتیاشاره به نام (جادوگر بود  موافق افسانه های يونانی دختر يکی از پادشاهان کلخيد و

وقتی يونانيها در ). کشورگشای بزرگ سکايی شمال دريای سياه است که لفظًا به معنی بزهکار دانای جادوگری است
ی اشاره به يونانيان آخايی از اقوام دريايی است که امپراطوری هيتيان را در آسيا(جستجوی پشم زرين به کلخيد رفتند 

سرکرده ) منجی منظور هم اشيل يونانيها و هم کی آخساروی ايرانيان(، اين ساحره با ياسون )صغير منقرض نمودند
بعد مد با ياسون به يونان رفته و در آنجا کارهای . يونانيها مربوط شد و به واسطه سحر او يونانيها بهره مند گرديدند

در اصل (رک کرد، اين زن از راه انتقام اطفال خود را سر بريد سپس چون شوهرش او را ت. محيرالعقول انجام داد
است که موجب ) هوخشتره/کيخسرو/اشاره است به موضوع افسانه ای پذيرايی سکاها با گوشت بچه از کی آخسارو

آن، اژه  و پس از آن به آتن رفته زن پادشاه.) جنگ پنج ساله بين کشور ليدی پناه داده اين سکاها با  مادها گرديده بود
را به تخت اين   ِمددر اواخر عمر خود ِمِد به کلخيد بر گشته به روايتی پسر خود . گرديد و از او پسری آورد مد نام

                                                                                   ."مملکت نشاند و پس از آن مادها خود را چنين ناميدند
با نام  مادها گفتنی است مطابق گفته استرابون در سمت ) گرجستان(باط نام سرزمين کلخيد يعنی ايبری قفقاز در ارت

 مای چنانکه  از نام شهرستانهای دوره ساسانی پيداست از سوی ديگر با مادرايج بوده است و نام  ماه پرستیايبری قفقاز 
) آدم  و حوای ايرانيان( مشيانهو  مشيهز ايران شناسان آورده اند در واقع همانطوريکه برخی ا. مرتبط بوده است ماهو 

ايرانيان، همان سوريا و  ماهو  خورشيديعنی ايزدان  قبيله ای همزاد ) مهريانه( مثيانهو ) مهر( مثيهدر اصل همان 
                                                         .                                                                   سورای وداها بوده اند

در پايان اسامی قبايل پارسی و مادی را که  هرودوت آورده و نگارنده برای شناسايی آنها سالها دست پنجه نرم کرده در 
                                                 :                                                 نخست نام قبايل پارسی. اينجا قيد می نمايم

 جمشيدبه نظر ميرسد تخت .گاه معنی نمودگنجاين نام را می توان مردم ناحيه پشتی و يا مردم ناحيه : پاسارگاديان
از آنجاييکه اين  .بوده و از تصحيف اين نام عايد شده است) يعنی گنج شاهی( گنگ خشئتهدر اصل محل ) جمگ خشئته(

تيره پارسی که قبيله خود هخامنشيان بوده و  بر باالترين مقام را در ميان قبايل پارس داشته و مردم ناحيه تخت جمشيد 
يعنی مرکز و خراجگاه هخامنشيان  در سرزمين ايشان واقع بوده؛ لذا معنی دوم مناسبتر به نظر ميرسد، استرابون به 

نام پارس را . را قيد نموده است) اهالی ناحيه يزد= مردم پيش کوير( پاتی شوریو  هخامنشيانجای پاسارگاديان نام 
                                 .  سوای معنی سکايی پلنگ آن می توان در زبانهای ايرانی به معنی  پشتی و کناری نيز گرفت
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ه اين دونام به معنی آنهايی که نمی اين دو نام را غالبًا غير آريايی تصور کرده اند در حالی ک ماسپی هاو  مارافی ها
است  چه استرابون به نقل از  مردانو  کردانربايند و آنهاييکه کشتار نمی کنند بوده و اشاره به دو قبيله پارس نشين 

در فارس نام برده است و در مورد اين  کردو ) امارد(مرد ، مغ از سه قبيله  هخامنشيهاو  پاتی شوريهااراتستن در کنار 
برای زدودن مفهوم لغوی منفی همين ) َم(البد حرف نفی ما ." ايشان دزد و راهزن هستند"گروه اخير ميگويد که دو 

ترجمه کلمه ماسپی جالب است کلمه . اسامی يعنی راهزن و آدمکش  است که به مثابه پيشوند با آنها همراه شده است
گردد بی جهت ) ُلر(لور رانی کهن ميتوانست تبديل به است که علی االصول در تلفظ اي آراميعنی مردم  لولسومری 

در  ماسپذانبنابراين نام شهر ايالمی . قيد شده است) بختيار= آرام خدا( ارمائيلها در شاهنامه لر نيست نام اساطيری
اند که نام  همان پارتيان در خراسان بوده) يعنی مردم راه( پانتاليان .بوده است) لران(اصل به معنی جايگاه مردم آرام 

 گيالنبی ترديد اشاره به مردم ) مردم مناطق جنگلی( دئيروشی ها. قوم و مملکتشان به معنی گذرگاهی بوده است
مردم دارنده خانه های ( گرمانی ها. است) اناريان= جايگاه مردم زن ساالر( مازندرانو ) سرزمين جنگلی= ديلمان(

مردم ( دايی هارا مرکب از  قبايل چادرنشين پارسیهرودوت . تندهس) ساگارتيای شرقی(کرمان همان مردم ) سنگی
يعنی دربيکان، دريها، سکائيان پارسی برگ ( دروپيکيانو  )آدمکشان( مردانو ) بخشنده و عادل، داديکان، تاجيکان

حمله به  بعد از) دارندگان برگ هئومه(= ساسانيانآورده است که بعدا گروه بزرگ اين قبيله اخير تحت نام ) هئومه
. هندوستان و حدود يک قرن اقامت در هند از آنجا به سمت فارس رانده شدند و دولت ساسانيان را در ايران پديد آوردند

بايد در  ) دريها( دروپيکيانو ) تاجيکان( دايی هااخير را نظر به واقع شدن نامشان در بين چادرنشينان  مردانقبيله 
مهر يعنی  ( امریکه مکان پرستش ايزد خورشيد و جنگ   خوارزممردم سرزمين لذا . سمت ماوراءالنهر جستجو کرد

  .بوده می تواند از اين نام مراد بوده باشد) مرد = کشنده
، )سرزمين چشمه ساران، کاشانيهامردم ( بئوسيانيعنی :  بررسی نام قبايل مادی که هرودوت نقل نموده است

 آری زانتيان، )ساگارتيان غربی= دارندگان خانه های سنگی( ستروخاتيان ،)مردم کنار بستر رود خانه( پريتاکانيان
بی ). گورانها= دارندگان سرودهای باشکوهيا  قبيله انجمنی( مغانو ) خوشبختان( بوديانو ) قبيله نجبا و اشراف= مادها(

مردم کنار زاينده ( انيانپريتاکو ) خشتريتی/پايتخت کيکاوس( مردم مادی سمت کاشانشک از اين ميان بئوسيان همان 
 بوديانو ) يعنی جايگاه مردم خانه سنگی( کرمانجی/ساگارتی/ميتانی همان کردان ستروخاتيانو ) رود در استان اصفهان

. شمالی و مغان قبيله روحانی آريائيان ايرانی کهن می باشند که در نقاط مختلف ايران پراکنده بودند لرانهمان ) لران(=
ماد در اصل يعنی = ميتانی( ساگارتيانقبيله  قبيله ای از همان خويشاوندان) کيانيان(دشاهان ماد نظر به اينکه پا

يعنی فرمانروايان آريايی مادی قبيله فرمانروايان ) نجبا(آريزانتيان  لذا بودند؛) چرخ زننده و گردنده پرستندگان خورشيد
زرتشت /گورانها بوده اند که گائوماته / مغان سئورمتیهمان  مغان .هستند کيانيانبوده اند که همان  حکومتیاز مادهای 

مقر حکومتيش در نزد اينان قرار داشته است و در همانجا توسط داريوش و شش تن سران پارسی همراه وی ترور شده 
 /يانکادوس /کاتوزيانکه همان ) دشت مغان( دشت گودهرودوت به معنی مردم خبر  یمخ هانبايد با نام مغان را  .است

 .آورد که به طورغالب از قبايل سکايی آلتايی بوده اند يکی به شمار) به جای آورندگان سرودهای دعا و تمنا( اوسيجها
 سپيتمه جمشيدو پدرش ) داماد و پسرخوانده کورش سوم(زرتشت  سپيتاکدر واقع زبان اوستايی زبان همين مردم و 

زيبايی سپيتمه جمشيد و تنومندی و دارای . بوده اندمحسوب همين مردم  رهبران قومیاز جمله ) داماد و وليعهد آستياگ(
قبيله  می دانيم هرودوت. است ايشان  نژاد اروپايیبه وضوح بيانگر ) يعنی دارنده تن زرين(سيمای زرين بودن زرتشت 

اين مردم را آشوريان  .استه ناميد) نجبا و شريفانمادها يعنی =( آريزانتيانرا به نام ماد درون اتحاديه قبايل  پادشاهی
جالب است در  آذربايجان عهد بابک خرمدين هنوز زرتشت را تحت  .ناميده اند" ساگارتيانی که مادهای نيرومند باشند"

و از سوی مادر از کيانيان ) سئورمت/سرزمين مادر ساالران آمازون( زنجبه درستی از سوی پدر از ديار  شرويننام 
هستند که ) قوم سلمی(صربها و کرواتها و بوسنيها اعقاب همين سئورومتها . به شمار می آورده اند  )مادها( ايران باستان

ايی يايرانيان اين خويشاوندان آر. از شمال کوهستان قفقاز به اروپا کوچ نموده و به تدريج در سلک امم اسالو در آمده اند
از ميان . منسوب می نمودند سلمزمين اروپا به االصل خويش را فراموش ننموده و در عهد ساسانيان نيز سر

صربوکرواتها ميالن هوستيچ نخستين مورخی است که در قرن ميالدی گذشته به تبار آريايی صربوکرواتها پی برده 
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نيز در کنار اين خويشاوندان خويش به سرزمين ) تورانيان پادشاهی، اسکيتان؛ اسکالوها( سکائيان پادشاهی. است
می دانيم که در اساطير ملی کهن ايران که در شاهنامه محفظ مانده است . رسيده است) اصل اسکالوونیدر ( اسلوونی

   .به شمار رفته اند) ايران( ايرجبرادران بزرگ  تورو  سلماين دو قوم تحت نام 
ه اينکه نظر ب. گفتنی است اين نام به صورت کوروشک در پهلوی به معنی نوعی قوچ است کوروشراجع به خود نام 

قوچ (کوروشکا به معنی قوچ وحشی و بزکوهی بوده است؛ لذا نام کوروش را با توجه به عنوان قرآنی وی ذوالقرنين 
در حماسه آذری کورواوغلو آذريها ، کوراوغلو يعنی تخلص . به سادگی می توان به معنی قوچ وحشی گرفت) دوشاخ

لذا تشابهه . است) کوروشکا(=قوچ خذ شده است و وی ملقب به ا) به معنی پسر کوروش(بابک خرمدين  از نام کوروش 
بر همين اساس هم هست که در کتب پهلوی در . هم با کوروشکا تصادفی نيست) قوچ وحشی= شکايی-قاش( قاشقايینام 

به اين شجره نامه  اسامی. طور مکرر مشاهده می نمائيم را به) قوچ وحشی( تورکورش سوم عنوان /نام نياکان فريدون
کورش سوم فرزند کمبوجيه /جهانگشا فرزند مرد کامياب يا آسيب ديده از خاندان پارسی(ترتيب عبارتند از فريتون آسپيان

= شير/پلنگ قوچ سفيد منسوب به(=، پسر سوک تورا آسپيان )کورش دوم/توس/يعنی پسر قوچ (پسر پور تور ) دوم
، پسر گفر تورا آسپيان )قوچ سفيد پارسی(ر سپيدتورا آسپيان ، پس)قوچ سياه پارسی(، پسر سياک تورا آسپيان )پارس

بسيار دوست منش  ( ، پسر ونفرغشن آسپيان )رمه پارسی قوچ(، پسر رمک تور آسپيان )قوچ خاکستری پارسی(
 - ترکيب آس آسپياندر اينجا برای نام ). دور درخشنده(پسر ويونگهان ) جام خورشيد(، پسر جم )هخامنش= پارسی
مناسب می افتد  يا شير يعنی پلنگ پارسبا توجه به معنی سکايی )  يا شير پلنگ(= بالدارسگ يعنی منسوب به  ان - سپی

و ) مخلوق آتشيا  پيشداد(=آگرادات لقب معروف و رسمی کورش  را يونانيها . که ما هم همين مفهوم را منظور نموديم
معنی اخير نشانگر  .آورده اند دارای کشورهای فراوانيا  هبسيار بخشنديعنی ) آفريدون( فريدونخود ايرانيها بعدًا 

خدا ( اسمعيلپسرخوانده اش /است که نزد اعراب به همراه پسر) پدر امتهای فراوان( ابراهيمخاستگاه مفهوم نام توراتی 
در اين باب . تبه شمار رفته اس بانی خانًه کعبه) همپرسًه اهورامزدا گئوماته زرتشت/ميثرهابراهيم خليل اهللا، = شنو

را ) حسن عباسی(در نقش رستم با کعبه مکه، سياوش اوستا ) آتشکده ابراهيم( کعبه زرتشتتشابهه ساختمان هخامنشی 
بسيار محتمل است که کورش . بوده باشدبانی خانه کعبه بايد ) فريدون( کورش سومبر اين باور رهنمون شده است که  

اعراب  که به  طيب خاطر به دولت هخامنشی می پرداخته اند امر به ايجاد بنای  خروار کندر ٢٠٠در مقابل ماليات آزاد 
. شان را صادر کرده بود معبد اورشليمکعبه  نموده باشد؛ چنانکه برای خويشاوندان يهود ايشان هم تعمير و باز سازی 

فيليپ کازمير حتی در سمت سرزمين به قول چنانکه پيرنيا در جلد دوم تاريخ ايران باستان اشاره می کند جالب است که 
ودر ) پدر ابراهيم/داماد و پسر خوانده کورش سوم برديه/اسمعيل/زرتشت(گئوماته نيز محلی به نام  موناکودور دست 

در عرصه تاريخ  . ناميده ميشده است) دانای سرود دينی= گئومات" (گوماتس"رابطه با کبوتری اساطيری آن محل 
در  جز ، رهبر دينی بزرگ  و اصالح طلب و انقالبی را )پسرآگرادات= ابراهيم فرزند آزر(اساطيری ابراهيم بت شکن

کتسياس و موسی خورنی در  .نمی توان سراغ گرفت برديه ويرانگر معابد بت پرستی/همين گئوماته زرتشتوجود خود 
از ) قوم نياکان پدری زرتشتشاميرام، در اصل يعنی سئورومات يعنی (رابطه با گئوماته زرتشت از ملکه سمورامت 
 .تاريخی در النه ايشان پرورش يافته بود/کبوترانی صحبت ميدارد که اين ملکه اساطيری
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  )شيراس،پارس(=بالدار  شيرِ  زّرين
  )سده ي پنجم پيش از ميالد(انيِ هخامنش ريادماني از روزگا

 معنی اصلی نام آسيا به معنی سرزمين ايزد اسب شکل باد بوده است
 

 مقاله اسب و سوارکاري در ايران باستان، دکتر عليرضا شاپور شهبازي، مجله باستان شناسي ودر سايت اسب ايرانی، 
به مطلبی برخورد نمودم که نظريه   ٧۶و بهار و تابستان ٧۵تاريخ، سال يازدهم، شماره اول و دوم، پاييز و زمستان 

به معنی  آناتولیقبلی مرا در باب معنی اصلی نام آسيا که من قبًال آن را از همان نظريه پيشينيان که آن را مترادف با نام 
                                                                                                       :سرزمين شرقی ميگرفتم، عوض نمود

: آمده است که از ميان آنها موارد ذيل را ياد مي کنيم ِاَک ئوواژه اي که بر اسب گذاشته شده از ريشه هندواروپايي " 
: ِاسپي ئو، ُاِستي: َاسَپه، تراکيه اي: ، اوستايي و مادي)صيغه مونث( َاشَو: ، ليتواني کهن)صيغه مذکر(َاسَوه : سانسکريت

: ، فارسي باستانَاسَّه: ، سکاييايشي َيه: ميتاني- هيپوس، هوري: ، يوناني)مذکر(و اکوس ) مونث(ِاکوا : َيسف، التيني
طريق هوري عتيق سي شو به اکدي کهن  ِاخ، و از: ِاُاه، ايرلندي: ، انگليسي باستان-َاي هو: ، آلماني قديمآس: ، پشتوَاَسه

. راه يافته و شي شو شده و در کنعاني و عبري قديم سوش و در آرامي سوشيا و در مصري سّم ت، گرديده است
                                                                           ".عيالميان نيز اسب را از خارج گرفتند و بدان کوتو نام دادند

که ابتدا همان مناطق سمت شهر تروا  آسيای صغيردر زبانهای هندواروپايی نشان ميدهد که نام  اسباشکال مختلف کلمه 
که مورد احترام  تروااساطيری  اسب چوبينچه . بوده است سرزمين ايزد اسب تمثالرا شامل ميشده، در اساس به معنی 

به  مردممقدس ايزد باد  وحيوان توتمی  اسبر آن است که در اين منطقه و توجه اهالی تروا قرار داشته است، نشانگ
به شمار می آمده است، بنابرين در خدای باد سمبل و شکل  در اساطير يونانیاسب از آنجاييکه . شمار می آمده است

منظور بوده است که  وتارخود خدای قبيله ای باد هيتيان لويايی يعنی ) اسوه، ايشی يه، آسيا(اينجا در اساس  از اسب 
محافظ  لوويايینام اين خدای . ناميده می شده است) ايليون، به يونانی يعنی شهر ايزد باد(=  تروا/تارواشهر به نام وی 

بنا به اساطير . الهه محافظ جنگجويان قيد گرديده است/يعنی ايزد پاالس/پاالديوماين شهر در اساطير يونانی همچنين 
الهه در اين شهر قرار داشت، اين دژ تسخير ناپذير بود، لذا يونانيها برای تصرف تروا ابتدا /ن ايزديونانی تا مجسمه اي

                                                                                                    . طرحی برای ربودن اين مجسمه افکندند
به همراه کلمه سامی ) دارنده( انتو ) اسب( سوشياکلمات آرامی . گفتنی است اسبی در رابطه با نام کنعانی و عبر

و فلسفه ظهورمنجی از ملل سامی آشوری و آرامی تحت  سوشيانتنشانگر آن هستند که نام ) سوار(شوسبارهزوارشی 
زبان اوستايی هم معنی  ستم و زير دست امپراطوريهای ايران و يونان و روم به ايرانيان رسيده بوده است و چون در

اين بدان معنی . از آن عايد ميشده است به همين صورت سامی آن پذيرفته شده و رسميت يافته است سودرسانمناسب 
ايشی يه در اصل حالت مالکيت از ريشه ميتانی )  مسيح ما(مسيناو   مسيحاست که حتی در ريشًه نامهای منجی سامی 

است که بعدًا توجيهاتی با معانی غسل تعميد داده شده و تدهين شده هم در زبانهای سامی نهفته بوده  سواربه معنی ) اسب(
ميثره پرست همان قبيله نظامی حاکم اتحاديه قبايل هيکسوس /آريايی ميثه ميتانيهایچه گروه بزرگی از . بر آنها يافته اند

تا اواسط  ١٨در حدود  اواخر قرن (ر مصر سفلی بوده اند که سرانجام بعد از يک قرن و نيم حکومت د) پادشاهان شبان(
توسط فرعون مصری جديد ) ميثره، موسی کليم اهللا/روح همنشين ايزد ميثه( کاموسهتحت فرماندهی ) پيش از ميالد١۶

به گواهی اسناد تاريخی از جمله مندرجات . از مصر به سوی فلسطين باز پس رانده شدند) برادر ميثه( اهموسه
و قوم ) آموريها(، قوم عمران )قوم هارون(هوری به همراه قوم ) قوم موسی(ميتانيها ی خود تورات اين اساطير/تاريخی
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فلسطين ماندگار / بعد از باز پس رانده شدنان از مصر در سرزمين يهوديه ) ملت ماری رانده شده توسط حمورابی( مريم
                                                                                                     .شدند و سرانجام به سلک يهود در آمدند

                                                                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است يا محل خزانه معنی پارس يعنی ناحيه مردم کناریپاسارگاد به همان   
 

معنی ساده ای دارد ولی ايرانشناسان نتوانسته اند اين نام ساده را معنی کنند و برايش معنی غير منطقی پشت  پاسارگادنام 
ی که جانشين ولی در زبان ترکی آذر. در زبان فارسی کلمه پاسار بر جای نماده است. کوه ارکادی را مطرح نموده اند

مادی دشت مغان گرديده است تک و توک لغات ناب پهلوی يافت /زبانهای پهلوی و زبان اوستايی مغان سئورومتی
. سقف و پشت بام" َپ َسر"و ) پشت گردن"(پيئ سر"ميشود که در زبان فارسی فراموش شده اند، از اين جمله اند کلمات 

. عيان می سازد" پارس"يعنی مترادف  منطقه پشتی و کناریرا در معنی  دپاسارگاو اين کلمه آذری اخير خود معنی نام 
گرفته ميشده است ولی نظر به نام  سرزمين ميانیدر رابطه با همين معنی پارس  و پاسارگاد  به معنی ماد ظاهرًا کلمه 
ماد در اصل نام قبيله بوده و آورده، کلمه  مادهای حکومتیکه هرودوت برای ) آريائيان= قبيله اشراف و نجبا( آريزانتيان

در آغاز  پاسارگاددر رابطه با   پارسظاهرًا نام . گرفته ميشده است يا سنگ کناننجبا به معنی سانسکريتی آن يعنی 
هرودوت نام فراگير و عمومی . اختصاص به ناحيه قبيله حکومتی پارسها داشته و  نام فراگير قبايل پارسی نبوده است

مکان نشو و نما و گسترش آريائيان بنا به . يعنی پاکان و نجبا آورده که به همان معنی آريايی است تيانارقبايل پارسی را 
که مترادف با هم ) سرزمين گردونه خوب"(آرياورته"و بنا به وداها ) سرزمين ارابه های خوب"(خونيرث"اوستا 

يعنی سرزمين راهها و ارابه ) ان-رث-خو(سانخرايا همان ) پرتو، سرزمين راه و گذرگاهی( پارتنشانگر نام ناحيه 
که البد " در آن صد زمستان و صد خزان روی داده است"در ريگ ودا در مورد آرياورته آمده که . های خوب می باشد

اين موضوع اشاره به کويرهای لوت و نمک و صحراهای  ترکستان و ترکمنستان کنونی در اطراف خراسان بزرگ 
های بابلی کهن نام اين سرزمين مشخص نشده است؛ گرچه در تورات در رابطه با نخستين هنوز در کتيبه . است

نام برده شده است که ) سرزمين بدون پوشش گياهی(در کنار لوت ) سرزمين راه( هاّرانفرمانروايان و رؤسای قبايل از 
که ) سگ بالدار(يوزپلنگ /ن يعنی  پلنگدر معنی سکايی آ پارسمعهذا نام . بايد همان نام بابلی خراسان قديم بوده باشد

نامی فراگير بر قبايل پارسی  پارسهاو خدای قبيله ای  توتماز سکاها در زبان ترکی به يادگار مانده است به عنوان نام 
نيمه عقابی به -چه در فالت ايران باستان پرنده ای نيمه شير. بوده است که هرودوت و کتسياس هم از آن غافل مانده اند

ناميده  ساسهو ) سئن مرغو(  سيمرغپرستش ميشده است که نزد آريائيان ) پرنده حکمت و ايزد بادها(آنزوام سومری ن
) زاگروس(زابوی کوه )بزکوهی(کارنئولبابلی ها مکان سيمرغ را قله . شده و از اشکال اهورامزدا به شمار رفته است

در اوستا . دانسته اند) قله سيمرغ، کوه بابای افغانستان(وپائيری سئناو  البرزآورده و ايرانيان بعدا مکان وی را کوههای 
پهلوان سرزمين (تهمورث و ) سگبالدار نيرومند(تخموروپهتحت نامهای  سيمرغسوای  ايزد کهن قبيله ای پارسهااين 
را بر    ) باج و خراجهامحل جمع آوری (گاه -ار - نگارنده اخيرًا برای ريشه نام پاسارگاد معنی باج .ياد شده است) ارابه

مطلب زير را که قبال هم مورد استفاده قرار گرفته به مکمله اين مطلب در . معنی سرزمين کناری آن مرجح  می شمارد 
                    :                                                                                                           اينجا قيد می نماييم

                                                                                               



 

 96

 زبان دری با ساسانيان به فارس و ديگر نواحی غربی ايران رسيده است
 
 

ابريشم، به نقل از منابع يونانی و چينی  در کتاب دو جلدی جادًه استاد علی مظاهرینگارنده قبًال با استناد به نتيجه گيری 
آورده ام که در آغاز در ماوراءالنهر ميزسته اند و بعد در اتحاديه قبايلی  آسيانی سکايانو اسالمی ساسانيان را از تبار 

نجام اما سرا.و يوئه چی ها شمال غربی هندوستان را فتح نموده و در آنجا حدود دو قرن فرمانروايی نموده اند سکاهااز 
نگارنده با توجه به نتيجه . پس از گذشت چهار قرن هندوان موفق شدند ايشان از هندوستان به سمت ايران باز پس برانند

ولی متوجه جايگزين شدن . گيری استاد مظاهری موطن بعدی سکائيان آسيانی را همان ايالت فارس معين نموده بودم 
سادگی و روانی زبان دری و کثرت . پارسی کهن نشده بودم/می پهلویزبان دری اين سکائيان پارسی به جای زبان بو

جمعيت ساسانيان و کسب حکومت فارس و سرانجام  فتح تمامی امپراطوری اشکانی بی ترديد اين روند جايگزينی  را 
سی نيز در با دوستم پويان که در اين باب با هم بحث و گفتگو ميکرديم، يادآوری نمودند که فردو. تسريع نموده است

به شاهنامه مراجعه کردم، . شاهنامه ساسانيان ايرانيان مهاجر هند و عودت داده شده به سمت ايران معرفی نموده است
مطلب درست بود جالب است که فردوسی در اين باب تنها نام ساسان به عنوان رئيس قبيله ذکر کرده و مطابق رسوم 

. گان کهن، در اين باب به دارا يعنی داريوش سوم هخامنشی می رسانداشرافی کهن اصل و نسب وی را به تباری بزر
خود نام ساسان که گاهی نام پدر اردشير بابکان ذکر شده و گاهی جد پدری وی محسوب است در واقع نام قبيله بزرگ 

) سمبل پارتيان اژدهاعقابان شريف، يا منسوبين به (آسيانايشان بوده است که يونانيان عهد سلوکی ايشان را به نام 
حدودًا (فردوسی مدت  اسکان ساسانيان  در هند را چهار نسل می آورد که در واقع نزديک به دو قرن. معرفی نموده اند

به ) به شکل کلمًه ساس که در نزد مجارها به يادگار مانده است(نيز در زبان سکايی  ساسانخود نام . بوده است) نسل ٨
داريوش، (دارا به ) آسيانيها يعنی منسوبين به عقاب نيک پی( ساسانيانالبد انتساب  .معنی منسوب به عقاب می باشد

. از همين موضوع ترادف معنی لفظی اين اسامی پديد آمده است) داريه وهوش، داله وهوش لفظًا يعنی عقاب شريف
قع نشانگر توتم عقاب احتمال نسب بردن ايشان از داريوش هخامنشی ضعيف است، چه نامهای ساسان و آسيان در وا

درون ) عالمت پير دانا(خدای ريش داردر اين رابطه گفتنی است، مسلم می نمايد تمثال . قبيله ايشان است نه نيای واقعی
 اهورامزداکه باالی سر هخامنشيان در پرواز است، خود خدای قبيله ای هخامنشيان يعنی ) همای سعادت( دايرًه بالدار

 سيمرغ پرستیبه هر حال به نظر ميرسد . هر زرتشتيان که اوستا شناسان مطرح نموده اندمنظور بوده است نه فرو
در اينجا اين سؤال . مرتبط بوده است اهورامزداو ) عقابان شريف(آسيانیساسانيان با معنی لفظی نام قبيله آنان يعنی 

نی قبيلًه اصلی و بزرگ ساسانيان در يع )، پرستندگان برگ هنومهدروپيکيان، دری ها(دربيکانمطرح ميشود آيا نام 
بوده يا نه و در غير اين صورت از آن چه مفهومی اراده شده است؟ ) عقاب(سمت بلخ و ماوراء النهر در رابطه با دارا 

سکائيان برگ يعنی  دروپيکيان/دربيکاننگارنده معتقدم اين نام پارسيان سکايی را نظر به نام کهن عهد هخامنشی ديگر 
در باب منشأ هندو سکايی ساسانيان، ريچارد . گرفت  داروی خوببايد به معنی مردم دارای  )راب خوبش"(هومه"

ضمن اشاره به مقام  ی در توضيح نام ساسان در سکه های هند و پارتیوگرچه . فرای نظر تقريبا درست داده است
در جنوب ) شاپور اول در کعبًه زرتشتتهمورث آسمان پيمای، ساسان خدای کتيبًه /سيمرغ(= ساسانموبدی /خدايگانی

روسيه و پارت و هند، وی را همچنين شخصی تاريخی پنداشته به تبع آن و معلومات ضد ونقيضی که مورخين عهد 
ريچارد نلسون . اعراب از نسبت بابک و ساسان بدست می دهند، در نسبت خانوادگی او با بابک دچار اشتباه ميشود

ساسان شاهزاده ی برجسته ای بوده « احتماًال :پاسخ می دهدمنشأ نام ساسان چنين به سوال  راندر تاريخ باستانی ايفرای 
است از دودمان هند و پارتی که به پارس آمد و با امير محلی به نام پاپک همدست شد و با هم يک شورش بر پا کردند بر 

. »...سلطنت را از آن اردشير نمودار می ساختنسبی ساختند که   عليه حکومت مرکزی پارتی و کامياب گشتند و شجرًه
بوده ) آسيانی ها(سگ بالدار توتم سکائيان هندنشين : "استاد علی مظاهری در کتاب جلد اول جاده ابريشم خود می آورد

يا ) يوزپلنگ که پوستش درفش کاويانی بود/سگ بالدار نيرومند، پلنگ(تخموروپه از اينجا به خوبی معلوم ميشود " است
همچنين به ) خراسان/ پارسهای سمت پارت  خدای سيمرغ شکل قبيله ایپهلوان سرزمين ارابه، منظور  /خدا( همورثت

بی جهت در فارسی به  پارسلذا فعل . ناميده شده است) يا برگ هوم سيمرغ= سگ آسمانی/ساسئو، عقاب( ساسهنام 
                                                       ).می آمدندسگان نزد ايرانيان مقدس به حساب (آوای سگان اطالق نشده است 

                                                                    
يعنی آنانکه (ماسپيان زبان  سه قبيله پارسیدر اينجا يادآوری می نمائيم که هرودوت در سمت جنوب دريای خزر از 

) تپوران، يعنی آدمکشان= آماردان(مردانو ) مردم جنگلی، گيالنيها=( دروسيان، )سگساران سگ را گرامی ميدارند،
پنج قبيله پارسی . ياد نموده است) مردم سرزمين راه، پارتيان ، پرتوها، خراسانيان(= پانتالی پارسیدر کنار نام قبايل 

و ) دربيکها، دريهای سمت بلخ(دروپيکيان، )رگانيانگ( داهی هاو ) پارسها(پاسارگاديانو ) ساگارتيها( کرمانيهاديگر را 
را هم معرفی نموده  اتحاديه مادهاهرودوت همچنين قبايل آريايی . ذکر نموده است) مرو= مردم سمت مرغيانه( مارفيان

خوشبختان، لران، (=بودينان ، )سرزمين چشمه ها، مادهای حکومتی ناحيه کاشان مردم (=بوسيان و نامهای ايشان را 
، )مردم انجمنی دانای سرودهای دينی، از سئورومتهای آذربايجان، خصوصًا ساکنين دشت مغان(= مغان، )بختياريها

دارندگان خانه سنگی، (= ستروخاتيان، )نجبا، مادهای حکومتی حوالی ری و کاشان و همدان= مادها(=آريزانتيان 
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هرودوت نام . آورده است) نار رود زاينده رود، اصفهانيهامردم ک(= پارتاکانيانو ) کرمانشاهيان/ساگارتيان، کرمانجها
قوم (اوستا سئيريمهذکر کرده که در زبان سانسکريت مترادف با موخ مغان را در رابطه با نام دشت مغان به صورت 

مغان ( سلم، )سکايی(تورپس معلوم ميشود در دشت مغان چهار قوم اوستايی . به معنی سرور بزرگ است) سلم
                                                    .کنار هم ميزيسته اند) مادی( ايرانیو ) ارامنه، قوم عقاب(سائينی، )یسئورومت

 -)سگ(سون -)بزرگ(مهدر اساس مرکب از  مازندرانمازندران چنين مستفاد ميشود که نام  ماسپيان پارسیاز نام 
هم که بر اين مردم اطالق   سپاکاو  کاسپینام کهن مادی . داده است می سرزمين مردم سگ پرستبوده و معنی  داران

کادوسيان/ يونانيان به صراحت  از کيش سگپرستی کاسپيان. گرديده مترادف با هم به همين معنی سگپرست می باشند  
 -پيت-ماس( پتانماسولی در عهد پيش از اسالم در سمت خوزستان از مردمی به نام . ياد نموده اند) سگساران شاهنامه(

. بوده است ماهيخواريا  مردم آرام و صلح  دوستجايگاه ياد شده که مسلم به نظر ميرسد نامشان به معنی ) ان يا ماسپذان
                             .را به مردمان سواحل جنوبی ايران اطالق نموده اند) ماهيخوار(ايختوفاقيونانيان به طور عام نام 

                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  

 مشکل بزرگ ما آذری ها در ايران و حتی خارج کشور
 
 

  سخن از مهر من و جور تو نيست
  سخن از متالشی شدن دوستی است 
  

در آن دين و سنت و سلطنت روحانی فرصتی به دست نمی دهند که دموکراسی و آزادی  ما در ايرانی به سر می بريم که
احزاب سياسی را تجربه کنيم به ما مجالی نمی دهند به زبان کامًال متفاوتمان با زبان فارسی در مدارسمان تحصيل کنيم 

رده ايد شايد نتوانيد تصور کنيد که شما که اين مشکل بزرگ اخير را تجربه نک. و زبان فارسی صرفا زبان دوم ما باشد
و با جمعيتی باالی .  در ايران جزء اقليتهای قومی هم نيستيم. چه ستمی بر کودکان دبستانی ما روا داشته ميشود

تلويزيونهای ايرانی مارش عزا برايمان می نوازند و زنان . ميليون از لحاظ کثرت قومی در درجه دوم قرار داريم٢٠
در کانالهای تلويزيونی به جای رخ زيبا و عالمان بی طرف، رهبران احزاب آزاد . آواز ممنوع هستند هنرمند از رقص و

سياسی ديدارهمواره به جمال جماعت قشری مذهب و تنگ نظر روشن ميشود و يا با رؤيت کتابهای درسی مان اغلب بر 
ويی همزبان و هم مذهب و هم سنت  و هم قوم پايه زورچپان مذهب  به طور طبيعی به سراغ نوارها و تلويزيونهای باک

يا به تلويزيونهای نه هم . خود برميگرديم که نوای دلنشين سنتی  و روح نوازمان را به بهترين وجهی اجرا می کنند
. مذهب و بلکه همزبان خود در ترکيه مراجعه می کنيم که کالس موسيقی شان هر روز بيش از روز پيش مدرنتر ميشود

وايشان هم که در آن سوی مرز سراغ وصل با خويشان همزبان . بيعی است که اين رويکرد صورت گيردخيلی هم ط
فکر ميکنم همين پروسه در کردستان ايران و بلوچستان و ترکمن صحرا و اعراب جنوب ايران هم اتفاق . خود می جويند

است و حرفی از بزرگان اهل سنت در ميان آنجا ها که تبعيض مذهبی افراطی از نوع راسيسم هيتلری حاکم . می افتد
آره اين امر در آتيه در يک موقع بحرانی می . نيست و مذهب شيعه حاکم فرهنگ خود را به زور به حلقوم ايشان ميريزد

حال ما به سبب  سنت شيعی بودن خود از مرثيه خوانيهای ماه . تواند نتايج شوم برای وحدت ملل ساکن ايران داشته باشد
. حرافيهای روزمره پيشوايان مذهبی مان در تلويزيون تحمل کرده و زياد شاکی نيستيم... و سفر و رجب و شوالمحرم 

اما خودتان را به جای جماعت کثير کرد اعم از سنی علی الهی و شيطانپرست  بگذاريد و  يا بلوچ سنی مذهب کويرنشين 
به کار قاچاق روی می آورد و يا ترکمنها که ترکمنستانشان  که برای تأمين  خود و خانواده اش به تن به بال داده و

  .مطلوب و سکوالرشان در آن سوی مرز است
.                       چو پرده دار به شمشير می زند همه را           کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند

از جمله چرخانندگان تبريز (وست، نه خاله خرسان پان ايرانيست حال راه حل مشخصی که شما منظورم مردم ايران د
برای ما غير فارسی زبانها و يا غير شيعه های ايران داريد چيست؟ البد جواب سفسطه ) نيوز، در اساس پان امريکن

که طبيعی است . آميزواليت فقيهی اش اين است که سر تان روی زمين گذاشته و به سجده رويد که خدا عالم است
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جريانات افراطی بزرگ پان ترکيست و پان عربيست  و غيره از اين مجموعه مشوش بيرون می تراود و حتی در 
به طوری در انجمن نه چندان کوچک آذريها مرا به خاطر ايراندوستی و ضد پان . رهبری جنبش قومی قرار ميگيرد

انه ولی پان ايرانيستی ختنه گرای زير درد  و بيماری به در مقاله عالم. ترکيسم به جمع شان راه نداده و طردم نموده اند
بر عکس درمان فرقه دموکرات آذربايجان را که با شور و شوق   .شدت حس شده ولی خبری از دارو و درمان نيست

مردم اصالحات ارضی نموده و زنان را آزادی داده و مجتمع بزرگ دانشگاه تبريز را ايجاد و  برای نخستين بار در 
ريز خيابانها را آسفالت  و با سکوالريسم نخستين دولت ملی و مردمی محلی را در چهارچوب ايران روی کار آورده تب

بود، به باد ناسزا ميگيرد که چرا از دولت شوروی برای اين کار کمک ميگرفت و البد خود خوب می دانند که دول 
ايشان مصدق کبير ملل ايران را به همين . ايران نداشته اندمحبوب امپرياليستيشان از اين دست و دلبازيها برای مردم 

البد اين ناسيوناليستهای افراطی خواهان سروری ايرانيان فارسی زبان که به حق . مقصود از سر راه خودشان برداشتند
ط اصطالح شوونيسم فارس در موردشان مصداق دارد به اعدامهای هزاران تن مردم فرقه دموکرات آذربايجان توس

حال رهبری فرقه ای که در  ميان آذريها ظهور . سفير بزرگ غارتگران جهانی محمدرضا شاه به به و چه چه ميزنند
کرده محاسن پيشوری را که ندارد هيچ، معايب همه فاشيستهای مليت گرا يکجا دارد و به صراحت از تجزيه آذربايجان 

می نمايد که اگر نخواستند در چهارچوب پان ترکيسم   سخن ميگويد و کردان آذربايجان غربی را ميهمان معرفی
  . آذربايجان بزرگ بمانند می توانند بروند

شمه ای است از بيانات عالمانه تبريز نيوزيهای پان ايرانيست، که در ولوله موخوره شديد  مطلبی که ذيًال نقل ميشود ينا
به حق در افشای پايه های پان ترکيسم سنگ تمام . دآخوندی سر ايران  جبهه مخالف خود پان ترکيسم را دامن ميزنن

گذاشته اند  ولی نه در چهارچوب فکری ايران دموکرات و آزاد بلکه ايرانی که در آن سروری و حرف اول را پان 
                                                                                                .ايرانيسم شوونيستی از نوع آريامهری ميزند

                                                                                                                                  
بر (! يرانيانيِ  ا يِ  مّلي هايِ  اهريمني براي برهمزدنِ  يگانگي خواب -"ختنه"استراتژي : ْترآيسم استراتژي نوين پان

                                      .)جليل دوستخواه دوستمانسايت گرفته از کانون پژوهشهای ايرانشناختی، 
  

آنكارا، آه به طور غير مستقيم از حمايت / ترآي در باآو و استانبول  اين استراتژي هم از سوي محافل رسمي پان
شود، و هم در سطحي داخلي از سوي محافل آوچك اما فعال  دنبال مي هاي اين دو آشور برخوردارند گسترده دولت

سازي الزم جهت اجراي  اي و تشكيالتي به فعاليت شديد براي زمينه ترآي موجود در ايران آه در عرصه رسانه پان
                                     ... در مناطق آذری زبان ايران مشغولند » ترآي پان« تدريجي استراتژي 

  
  

                                                                        دکتر حميد احمدی: نویسنده
                                             ١٣٨٧شماره شانزدهم تيرماه  - ماهنامه طرح نو: سرویس مقاله - تبریزنيوز 

  
  

در دوران جديد پس از جنگ سرد و استقالل آشورهاي آسياي ميانه و  ها ترآيست هاي پان در مورد وظايف و برنامه
ترآيستي در داخل ترآيه، در جمهوري آذربايجان و خارج از اين مناطق صورت گرفته  هاي زيادي در محافل پان قفقاز، بحث

. ابيت نداشته استها جذ ترآيست ها به اندازه پيشنهادات صبري بدرالدين براي پان آدام از اين بحث اما هيچ. است
او در يكي از مقاالت بسيار . ترآيستي دانست ترين ايدئولوگ جريان پان توان پس از ضياءگوك آلپ، بدرالدين را مهم مي

ها براي دستيابي به وحدت ترآيه، قفقاز، مناطقي از ايران، افغانستان و  ترآيست مهم خود آه در برگيرنده استراتژي پان
گويد آه تا  ترآيسم، مي هاي شرقي چين است، ضمن نگاهي به گذشته پان ميانه و بخش هاي آسياي آليه جمهوري

هاي عملي  ترآيسم تنها به عنوان يك ايدئولوژي وجود داشت اما پس از آن، اقدام ، پان)فروپاشي شوروي( ١٩٩١سال 
                                     . ترآيسم آغاز شد براي آغاز مرحله نهادي جنبش پان

هاي  آشورهاي ترك زبان ترآيه، قفقاز، آشورهاي آسياي ميانه و گروه با شرآت)  TPA(» هاي ترك مجمع خلق«تشكيل 
هاي آشورهاي  اين مجمع جلساتي را هر سال در پايتخت. زبان ساير آشورها، نخستين گام در اين جهت بود ترك

گونه  ترآيسم، آن ي پان خالصه استراتژي آينده. شود مي مذآور تشكيل داد، در آن مسايل جهان ترك به بحث گذاشته
هاي عمده ترك زبان در  جا آه آشورهاي داراي اقليت  از آن:آه توسط بدرالدين مطرح شده است، به شرح زير است

 هاي جهان حساس روسيه، چين، ايران، بلغارستان، يونان و افغانستان، نسبت به هر گونه حرآت در رابطه با وحدت ترك
                                      .آنند هستند و آن را در مورد تماميت ارضي خود نوعي اقدام دشمنانه تلقي مي

بدرالدين يك شيوه . ها بايد بسيار محتاط عمل آنند، تا دشمني اين آشورها و نيز جهان عرب را برنينگيزند ترآيست پان
 » اصل ختنه«چه آه او  تدريجي را براساس آن

)Principle of circumcision)   
بازي و  به نظر او در دوران قبل از ختنه، آودك را با اسباب. دهد خواند توصيه آرده و آاربرد آن را مدنظر قرار مي مي

در اين . خبري آودك وارد شود آنند تا موعد مقرر فرا رسد و ضربه ناگهاني در اوج بي شكالت و شيريني سرگرم مي
وي يك استراتژي سه  ١. پذير، گريه آردن و مقاومت بيهوده است چون در واقع آار از آار گذشته استنا لحظه اجتناب

  چه آه ايجاد  اي را براي رسيدن به آن مرحله
  : آند خواند، پيشنهاد مي  مي ها فدراسيون ترك
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  . آنند ها تاآيد مي كها بر ايجاد روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميان تر ترآيست در مرحله نخست پان. ١
در مرحله دوم استحكام سياسي در اولويت قرار خواهد گرفت، اما اين استحكام سياسي به شش آشور مستقل . ٢

                                                    .ترك روسيه سابق محدود خواهد بود
هاي ترك و  ترآيستي، براي آزاد سازي خلق انمرحله سوم زماني است آه حرآت اين آشورها به رهبري جنبش پ. ٣

، و غيره، )ها آذربايجاني(، ايران )اويغورها(چين ...) ها و  تاتارها، ياقوت(ها از قيد استعمار در روسيه  اتحاد سياسي آن
بدرالدين به دليل حساس بودن دنياي غرب، روسيه و آشورهاي منطقه به اقدامات ترآيه، تاآيد . آغاز خواهد شد

ترآي به عهده دارد اما در مراحل اوليه  آه ترآيه يك نقش محوري و رهبري آننده را در جريان پان آند در عين اين يم
                              . ها، بايد با احتياط تنها بر جنبه فرهنگي رهبري ترآيه تاآيد آرد ادغام و اتحاد ترك

                                                                          : »ختنه«به سوي اجراي استراتژي 
  هاي پان  توان سند دقيقي براي اثبات ارتباط گروه ها گرچه نمي ترآيست هاي عملي ترآيه و پان گام

  ترآيستي ترآيه با پيشنهادات استراتژيك بدرالدين به دست داد اما بررسي اقدامات عملي دولت ترآيه  
هاي  هاي عملي در واقع چيزي جز گام دهد آه اين گام به خوبي نشان مي ٢١و اوايل قرن  ١٩٩٠دهه  هاي در سال

چه در رابطه با (ترآيسم به سوي فراهم ساختن شرايط براي رسيدن لحظه موعود، يعني لحظه ختنه  تدريجي پان
در واقع بايد . تواند باشد نمي) زبان هاي ترك گانه آسياي ميانه و قفقاز و چه آشورهاي داراي گروه هاي شش جمهوري
سقوط شوروي بار ديگر پس از گذشت . فراهم شده است) ها ترآيست از نظر خود پان(» هاي طاليي فرصت« گفت آه 

ها را همانند  هاي جوان و فروپاشي عثماني، دولت ترآيه را به وسواس انداخته و آن سال از سقوط دولت ترك ٧٠
ترآيسم به استراتژي و ايدئولوژي رسمي سياست خارجي خود واداشته   وان به تبديل پانهاي ج رهبران ثالثه ترك

هاي آغازين مرحله نخست استراتژي  هاي زير را به عنوان گام در جريان ده سال گذشته، دولت ترآيه گام ٢. است
                                      :ترآيسم برداشته است پان نوين
هاي  هاي ترك متشكل از ترآيه، جمهوري آذربايجان، پنج جمهوري آسياي ميانه و گروه خلق تشكيل مجمع. ١
» سران ترك« اين مجمع هر ساله جلساتي را آه به اجالس . هاي ترك زبان ترآيست آشورهاي غير ترك داراي گروه پان

در اين . تشكيل داده استهاي مختلف منطقه برپا شده است،  معروف است و تاآنون هشت اجالس آن در پايتخت
ترآيست، مسايل فرهنگي، اقتصادي و سياسي آشورهاي ترك تبار مورد  هاي پان هاي سران و نمايندگان گروه اجالس

                                                 ٣. گيرد يابي قرار مي بحث و بررسي و چاره
الذآر از طريق آمك به نشريات  هاي فوق رآيه در جمهوريتالش براي ترويج فرهنگ، زبان و سيستم سياسي ت. ٢
و ترآي استانبولي، ) به جاي حروف عربي ـ فارسي(ها و نشريات ترآي با استفاده از حروف التين  ترآي، چاپ آتاب پان

ها و نشريات اسالمي به ترآي استانبولي و حروف  هاي آموزشي در مدارس و حتي چاپ آتاب از جمله چاپ آتاب
ها و تدريس  تاسيس مدارس در سطوح مختلف از ابتدايي تا تاسيس موسسات آموزشي عالي در اين جمهوري. ينالت

دولت ترآيه و . ها بخش ديگري از اقدامات دولت ترآيه است ترآيست ترآي استانبولي و تاريخ رسمي مورد نظر پان
ها  ستان و دبستان در سراسري جمهوريترآيست تاآنون چندين دانشگاه، و صدها دبير موسسات غير دولتي پان
                                              ٤. دهند ها آمك مالي مي تاسيس آرده و به آن

هاي هنري، تاريخي، سياسي مورد نظر ترآيه، چه  هاي راديويي و تلويزيوني و پخش برنامه آمك به تاسيس شبكه. ٣
هاي فوق به آمك متخصصان  هايي آه براي جمهوري ترآيه و چه از طريق آانال هاي رسمي تلويزيون خود از طريق آانال

ترآيه از طريق اين . شود ترآيست وابسته به ترآيه ساخته مي تاريخي و سياسي پان فني و آارشناسان هنري، ادبي،
ها  ين جمهورياي به ترويج زبان، فرهنگ، شيوه زندگي و سيستم سياسي مورد نظر خود در ا پوشش وسيع ماهواره

                                                ٥. پردازد مي
ها و چاپ آتب مذهبي، نظير قرآن و  تاسيس مدارس مذهبي به شيوه مدارس امام خطيب ترآيه در اين جمهوري. ٤

بر دولت ترآيه، عالوه . هاي مذهبي جمهوري اسالمي و عربستان سعودي ها به منظور جلوگيري از فعاليت ساير آتاب
ترين  يكي از فعال ٦.نيز در اين رابطه فعال هستند) طريقت(موسسات غير دولتي، به ويژه موسسات اخوت اسالمي 

اله گوسن هستند آه صدها مدرسه مذهبي در اين  هاي مذهبي وابسته به فتح اين موسسات غير دولتي، هيات
                                  ٧. زنند يه دست ميها تاسيس آرده و به ترويج زبان و فرهنگ ترآ جمهوري

ها و نيز به دانشجويان ترك زبان آشورهاي  هاي تحصيلي گسترده، به دانشجويان اين جمهوري اعطاي بورسيه. ٥
ترآيه هر ساله هزاران بورسيه به اين آشورها . ها و موسسات آموزشي عالي ترآيه منطقه، براي تحصيل در دانشگاه

ترآيسم  ها در ترآيه، عالوه بر آموزش زبان ترآي استانبولي، ايدئولوژي پان آند، و در جريان اقامت آن ها واگذار مي و گروه
شود تا پس از بازگشت به آشورهاي خود، به عنوان فرستادگان و  ها ارائه مي هاي آموزشي ويژه به آن طي برنامه

ترآي عمل  ي سياسي و اجتماعي ترآيه به عنوان رهبر نهضت پانها فعاالن جريان ترآي و رواج فرهنگ، زبان و ارزش
                                            ٨. آنند
هاي  گانه سابق روسيه، از طريق فعاليت هاي شش تالش براي بازسازي اقتصادهاي ويران شده جمهوري. ٦

اي گوناگون فني، توليدي، صنايع تجاري، راهسازي و ه هاي تجاري، اقتصادي، دولتي و غير دولتي ترآيه در زمينه شرآت
هاي غير دولتي ترآيه آه در طول ده سال  هاي وابسته به آن يا شرآت هاي اقتصادي دولت ترآيه و شرآت انواع قالب

هاي آسياي ميانه و جمهوري آذربايجان  ها با دولت پس از فروپاشي شوروي صدها قرارداد گوناگون در اين زمينه
                                                                                   ٩ . ندا بسته

الذآر براي بازسازي اقتصادي و پيشبرد توسعه  گانه فوق هاي شش هاي جمهوري هاي گوناگون به دولت اعطاي وام. ٧
هاي ترك و گاه نيز با وساطت ترآيه، از  شرآت ها گاه از طريق خود ترآيه و اين وام. ها اقتصادي و فرهنگي اين جمهوري

                                   ١٠.شود ها واگذار مي طريق آشورهاي اروپايي، اسرائيل و آمريكا به اين جمهوري
هاي اقتصادي و  اتحاد و اتئالف با آشورهاي غربي و غير مسلمان به منظور افزايش توانمندي خود براي فعاليت. ٨

هاي خوبي براي  تر از آن مقابله با نفوذ آشورهاي رقيب نظير ايران آه زمينه ي در آسياي ميانه و قفقاز و مهمفرهنگ
ترآيه گاه از طريق ائتالف با آمريكا و اسرائيل . ترآيستي ترآيه دارند هاي پان آردن تالش هاي مقابل و خنثي فعاليت

هاي مشترك اقتصادي و صنعتي در آسياي ميانه و قفقاز، به  پروژه و انجام) ترآيه ـ اسرائيل ١٩٩٤پيمان استراتژيك (
هاي  ترآيستي در وراي مخالفت دست پنهان جريان پان. اعمال فشار عليه ايران و ساير آشورهاي منطقه پرداخته است
ن را نبايد از نظر دور هاي انتقال نفت آسياي ميانه از ايرا آمريكا به مشارآت ايران در آنسرسيوم نفتي قفقاز، و عبور لوله
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آمريكا و (ترآيستي از قدرت مالي و سياسي و نظامي اين آشورها به ويژه  عالوه بر اين، ترآيه و جريان پان. داشت
از توان مالي، نفوذ سياسي،  هاي فوق، هاي مشترك در زمينه به خوبي استفاده آرده و از طريق بستن پروژه) اسرائيل

        ١١.برداري آرده ست ترآي خود بهره آشورها در راه اجراي استراتژي پان قدرت نظامي و دانش فني اين
                                                                             :ترآيسم و ايران پان

به ايران داشته  ترآيسم از همان آغاز هميشه نگاهي نيز هاي پيشين اشاره شد، ايدئولوژي پان گونه آه در بخش همان
شناسان اروپايي متحد انگلستان  هاي شرق تورانيسم، آه خود اساسا از نوشته پان/ ترآيسم پردازان پان نظريه. است

افغانستان و  بازي بزرگ يعني رقابت امپرياليستي ميان روسيه و انگلستان، بر سر آسياي ميانه، ايران،  آه در گرما گرم(
) سات قومي ترك گرايانه در محورهاي جنوبي روسيه را عليه اين امپراتوري ارائه دادندهند، طرح دامن زدن به احسا

هاي شمالي ايران، شامل آذربايجان، گيالن و شمال خراسان را بخشي از امپراتوري آرماني  گرفتند، بخش الهام مي
در  ١٢.دادند ستانبول انتشار ميترآي ا هايي را در نشريات پان پنداشتند، و در اين رابطه نوشته ها مي آينده ترك

ها پيرامون آذربايجان ايران افزايش يافت و نويسندگان آن براساس  گونه نوشته تعداد اين ١٩١٠ -٢٠هاي دهه  سال
هاي آن  تر از ماهيت احساسات غير عقاليي شديد نژاد پرستانه و تخيلي برخوردار بود، و نمونه هايي آه بيش استدالل

، اسالمي و ايراني به چشم )چه در عهد باستان و چه در قرون بعد(هاي معتبر تاريخي غربي  هدر هيچ يك از نوشت
ورزيدند و آن را جزيي از توران آينده  هاي ترآي ـ و نه ايراني بودن ـ آذربايجان اصرار مي ها، بر ريشه اين نوشته. خورد نمي
آيسم، آه پيش از اين به آن اشاره يافت، آذربايجان ايران و تر اي پان ضياء گوك آلپ در استراتژي سه مرحله. دانستند مي

شمرد آه با پيوستن به ترآيه و  موعود بر مي» دوغوزستان«هاي شمال غربي و شمال شرقي ايران را بخشي از  بخش
                                                  ١٣. قفقاز يك دولت بزرگ ترك تشكيل خواهند داد

آذربايجان  ترآيست دولت عثماني و جمهوري ترك بعدي، چه در اقدامات عملي و چه در نشريات گوناگون خود، نمحافل پا
سازمان پرقدرت مخفي . گرفتند ترآيسم در نظر مي ايران را بخشي از منطقه تبليغاتي و عمليات خود جهت ترويج پان

نگ جهاني اول به منظور فراهم ساختن زمينه ترويج آه اندآي قبل از آغاز ج) تشكيالت مخصوصه(تحت نظر انورپاشا 
ترآيسم و الحاق مناطق شمال غرب ايران، قفقاز، شمال شرق ايران و افغانستان و آسياي ميانه تشكيل شده بود،  پان

. آه در شهرهاي تبريز و تهران مستقر شده بودند ١٤. واحدهاي تبليغي و عملياتي متعددي را به ايران اعزام آرد
روسيه،  ١٩١٧هاي عملياتي و تبليغي فوق در طول دوران اشغال آذربايجان از سوي عثماني پس از انقالب اآتبر  گروه

ترآي در تبريز تالش آردند، اما مخالفت شديد ايران دوستان تبريز، به ويژه  هاي پان براي تبليغ و سازماندهي هسته
سقوط امپراتوري عثماني و از ميان رفتن رهبران . نثي آردها را خ هاي آن شيخ محمد خياباني و احمد آسروي، تالش

ترآيستي و جمهوري نوين  جويان محافل پان هاي مداخله گيري باعث توقف موضع) انور، طلعت و جهان(ترك  ثالثه پان
آه در  و رهبران روشي بيك اشاره آرد» ترك اجاقي«توان اقدامات سازمان  در اين رابطه مي. ترآيه نسبت به ايران نشد

ها به جمهوري  خواستار پيوستن آذربايجاني استانبول، آذربايجان ايران را بخشي از جهان ترك دانست و  ١٩٢٣آنفرانس 
نيز در راستاي تبليغات گسترده خود پيرامون برتري نژاد ترك  ١٩٣٠هاي دهه  در سال» اجاقي«سازمان ترك . ترآيه شد

توان بيش از همه  اين نوع احساسات و ادعاها را مي. ا عليه ايران انتشار داداي ر بر ساير نژادهاي جهان، مطالب عمده
، ١٩٤٠هاي دهه  در اوايل سال ١٥. پردازان سازمان مذآور پيدا آرد هاي رشيد صفوت يكي از مورخين و نظريه در نوشته

شدند، به عمليات خود عليه  يترآيستي آه از سوي سفارت آلمان در استانبول و خارج از ترآيه حمايت م هاي پان گروه
ترآيست با ماموران اطالعاتي آلمان نازي در برلين،  هاي پان ايران افزودند در جريان تالش محرمانه نمايندگان گروه

براساس اسناد محرمانه آلمان نازي، . ها را به آذربايجان ايران جلب آنند ها در صدد برآمدند آه نظر آلمان ترآيست پان
پيش از هجوم ( ١٩٤١ادر انورپاشاي معروف، در جريان يك مالقات با نمايندگان نازي در جبهه شرقي در نوري پاشا بر

هاي ترك در آذربايجان ايران و شمال عراق را آه متحدان ترآيه خواهند شد،  پيشنهاد ايجاد جمهوري) آلمان به شوروي
فشارهاي  بود، » ترآيه«هاي  ترآيست پان ن دوران تحركتري آه فعال ١٩٤١ـ  ٤٤هاي  در طول سال. ها ارائه داد به نازي

ترآيست بخشي از  محافل پان. ترآي در ايران صورت گرفت هاي پان اندازي حرآت زيادي براي حمايت ترآيه از راه
هاي  ها به فعاليت هاي خود را بر دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در استانبول و آنكارا و گرايش دادن آن تالش

هاي فرهنگي و سياسي ايراني نظير جواد هيات و  ترآيست برخي از فعاالن بعدي پان. (ترآيستي متمرآز ساختند انپ
ترآيسم فرهنگي  حميد نطقي ـ آه پس از انقالب اسالمي نشريه وارليق را به زبان ترآي و فارسي، اما با محتوي پان

 ١٩٤٢در همين دوره، يعني ). تانبول به تحصيل مشغول بودندها به دعوت دوات ترآيه در اس منتشر آردند، در اين سال
با ) نام مستعار(ترآيستي پيرامون آذربايجان ايران توسط شخصي به نام صنعان آذر  هاي پان بود آه يكي از اولين آتاب

ي از در همين دوره يك. هاي قبل درباره ايران نوشته شد ترآيستي سال استفاده از تبليغات تاريخي محافل پان
را براي آسب استقالل » برادران ترك در ايران« در آتاب خود آمك به ) الدين ارتورك صالح(ترآيست ترآيه  نويسندگان پان

                                 . پيشنهاد آرد» توران بزرگ« خود، به عنوان نخستين، گام به سوي وحدت در 
الدين يوسل احمد جعفر اوغلو  ترآيست ترآيه، نظير جالل ان و نويسندگان پاننگار بعد از جنگ جهاني نيز مبلغان، روزنامه

تر رنگ و بوي احساسي شديد همراه با پرخاشگري داشت  و يوسف آزمون و فاروق سومر مطالبي مشابهي را آه بيش
نشريات . نوشتند يگرفت تا منابع تاريخي معتبر، درباره آذربايجان ايران م هاي ذهني سرچشمه مي پردازي و از تخيل

خواستار تقويت نيروهاي مسلح ترآيه و آماده » ها يك ارتش هستند همه ترك« ترآيستي چون ارتوآن با طرح شعار  پان
ترآيستي اقدام ناسيوناليست به رهبري  با تاسيس حزب پان. شدند» هاي ايران  ترك« سازي آن براي رهاسازي 

توران « سازي مقدمات تشكيل  ترآي جهان براي آماده هاي پان به هسته ارسالن تورآش، آه خواستار آمك ترآيه آلپ
 ١٩٧٠نشريات حزب مذآور و نشريات بعدي در دهه . ترآي عليه ايران شدت بيشتري پيدا آرد بود، تبليغات پان» بزرگ

گونه درباره هاي اغراق  به طرح مطالب نژادپرستانه و چاپ گزارش» چاغري« نظير ) پس از انقالب اسالمي ايران(
                     . شدند» ها ستم فارس« ها از به اصطالح  ، خواستار رهاسازي آن»هاي ايران ترك« جمعيت 
» اقدام ناسيوناليست« گرايي ترآيه را نيز در برگفت، تبليغات ضد ايراني حزب  آه موج اسالم ١٩٨٠هاي دهه  در سال

ظير فاروق سومر و محرم ارگين به تالش براي جذب عناصر ايراني اهل هايي ن ترآيست عليه ايران شدت گرفت و پان
تعدادي از عناصر  ١٩٨٠از اوايل دهه . ترآيست تالش آردند هاي فعال پان ها به مهره استان آذربايجان و تبديل ساختن آن

ترآي  هاي رمانتيك پان زهها به فراگيري آمو ترآيست گراي افراطي آذربايجان ايران به ترآيه رفتند و نزد اين پان چپ
، به ويژه پس از فروپاشي شوروي ١٩٩٠هاي دهه  در سال. ها در ايران دست بزنند مشغول شدند تا بعدها به ترويج آن

متعلق به فرقه دمكرات آذربايجان، آه پس از  ترآيست و استقالل جمهوري آذربايجان، تعدادي از عناصر با سابقه پان
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ن شده بودند به محافل سابق الذآر پيوستند تا در لحظه مناسب به آمك عناصر مارآسيست انقالب اسالمي وارد ايرا
هاي سياسي و سازماني خود را در  آمده و فعاليت) هاي فعال مسئول نشريه وارليق به ويژه چهره(ترآيست ايران  پان

موسوم به (چپ و راست  و جنگ قدرت ميان نيروهاي ١٣٧٦باز شدن فضاي سياسي ايران در . ايران آغاز آنند
ترآيست ايراني  جمهوري اسالمي، فرصت مناسبي دست داد تا عناصر گوناگون پان) آاران طلبان و محافظه اصالح

هاي مالي و سياسي ترآيه و  با حمايت) در اروپا و آمريكا(هاي فعال چپ و راست  و هسته) هاي باآو و استانبول حلقه(
هاي آذربايجان ايران بپردازنند و ضمن تبليغات گسترده  ريات گوناگون محلي در استانجمهوري آذربايجان، به انتشار نش

استقالل . دست بزنند) ها به ويژه در سطح دانشگاه(هاي فعال در سطوح گوناگون  ترآي به سازماندهي هسته پان
ترآيستي، به  هاي پان نشين قفقاز معروف به جمهوري آذربايجان نقطه عطف بسيار مهمي در سياست منطقه مسلمان

به بعد دوره جديد و مهمي از تبليغات،  ١٩٩٠به اين خاطر از اوايل دهه . شود ويژه در رابطه با ايران محسوب مي
هاي  و هدايت تالش» آذربايجان واحد« ها در رابطه آذربايجان ايران شروع شد آه در آن شعار  ها و سازماندهي تالش
به عهده جمهوري » ترك و فارس« اسات ترآي و طرح تضاد و آشمكش قومي ميان ترآي جهت دامن زدن به احس پان

جمهوري . بررسي نقش محوري باآو در اين زمينه ضروري است. ترك آن گذاشته شد آذربايجان و عناصر افراطي پان
جماهير شوروي اين  گونه آه در باال گفته شد، فروپاشي اتحاد ترآيسم ضد ايراني همان آارگزار پروژه پان: آذربايجان

ريزي گام به گام براي رواج ايدئولوژي و جريان  ترآيسم ضد ايراني، يعني برنامه فرصت را فراهم ساخت تا پروژه پان
ترآيسم به  مورد نظر طراحان نوين پان» ختنه«سازي اجراي استراتژي  ترآيستي در مناطق ترك زبان ايران و زمينه پان

                                                    .اجرا درآيد
ترآيست و  وظيفه اين طرح ريزي عملياتي و اجراي آن به عهده جمهوري آذربايجان گذاشته شده و نخبگان و محافل پان

  . اند پان توراني آن تبديل شده/ ترآي  به طور غير مستقيم دولت باآو، به آارگزاران دولت ترآيه جريان پان
ترآيسم، يعني دوران  نقش آارگزاري در همان دوره اوليه پان. سابقه هم نبوده است ه چندان بيدر واقع اين پديد

هاي  تحت رهبري ترك ١٩١٠ـ  ٢٠هاي دهه  ترآي سال هاي گروه سياسي، تبليغاتي و نظامي تشكيالت پان فعاليت
رآيستي ضد ايراني از آن منطقه عليه ت اي از جريان پان جوان، نيز به عهده نخبگان باآو گذاشته شده بود و بخش عمده

به واقع نخبگان ماجراجوي باآو در طول قرن بيستم نقش آارگزاري را براي يك . شد ايران سازماندهي و هدايت مي
 ١٩٢٠ـ  ١٩٩٠هاي  آارگزار دولت عثماني، در سال ١٩١٠ـ  ١٩٣٠هاي  در سال. اند آرده دولت خارجي در ايران بازي مي

نگاهي . ترآيستي آنكارا به بعد بار ديگر آارگزار استراتژي نوين پان ١٩٩١جويانه مسكو و از  اي توسعهه آارگزار برنامه
نشين و  ترآيسم در منطقه اصوال جريان پان. سازد تر روشن مي ها را بيش آوتاه به سير تحول اين جريان، نكته

تم و همزمان با گسترش اين ايدئولوژي در هاي آغازين قرن بيس هاي سابق ايران در قفقاز از همان سال سرزمين
                                           . امپراطوري عثماني، پيدا شد

در  ١٩٠٠ـ  ٢٠هاي دهه  زاده و احمد آقا اوغلو از اهالي قفقاز بودند آه در سال ترآيسم نظير حسين برخي از فعاالن پان
بعدها محمد امين . شدند ترآي محسوب مي هاي محافل پان ين شخصيتتر بردند در زمره برجسته استانبول بسر مي

به بعد  ١٩١٧هاي  شدند آه در واقع از سال) مساوات(ها بنيانگذار حزب  ها پيوست، و همين گروه زاده نيز به آن رسول
يم اين حزب تحت حمايت شديد مالي، نظامي و سياسي رژ. ترآي خود را به شدت آشكار ساخت هاي پان گرايش
ترآيستي رهبران عثماني در راه برپايي يك امپراتوري  هاي جوان در عثماني قرار داشت و از برنامه بلندپرواز پان ترك

                                                   . آرد پيروي مي) توران(گسترده ترك زبان 
براي » آذربايجان« براي گزينش نام  ١٩١٨در سال در واقع بايد بر اين نكته انگشت گذاشت آه اقدام حزب مساوات 

هاي آينده  يك اقدام حساب شده و سنجيده در راستاي برنامه) اران و آلبانياي تاريخي(نشين قفقاز  منطقه مسلمان
هاي جوان با گزينش اين نام  رهبران حزب مساوات به آارگزاري از سوي رهبران ترك. هاي جوان بود ترآيستي ترك پان
منطقه اران، آرزو داشتند تا در آينده بحث وحدت مناطق شمال رود ارس را با آذربايجان واقعي در ايران مطرح آنند  براي

گرچه . زدن به احساسات ترك گرايانه ضد ايراني، زمينه الحاق آذربايجان ايران به امپراتوري ترك را فراهم سازند و با دامن
هاي ايراني بررسي نشده است، اما حضور نيروهاي نظامي ارتش عثماني  هشاين نكته تاآنون به طور گسترده در پژو
توان  ترآيست در آن منطقه را آه تحت حمايت نظامي عثماني قرار داشتند، مي در قفقاز، و حضور عناصر برجسته پان

                                                   .دليلي بر اين مدعا دانست
محمد خياباني و احمد آسروي در تبريز به خوبي به اين  رخي از نخبگان تيزبين ايراني، نظير شخدر آن روزگار ب

ترآيست آه به همراه  در پي همين اعتراضات بود، آه نيروهاي پان. ترآي پي برده، و به آن اعتراض آردند هاي پان انگيزه
شيخ در . خياباني از ايران به قفقاز دست زدندارتش عثماني آذربايجان را در اشغال داشتند به تبعيد شيخ محمد 

تغيير » آزاديستان«ترآيستي، نام آذربايجان را به  گرايانه پان طلبانه و الحاق هاي گسترش راستاي مقابله با همين برنامه
يدي بر هاي شد در همان زمان، در تهران نيز روشنفكران و نويسندگان ايراني واآنش. هاي فوق شود داد تا مانع برنامه
            .عثماني نشان دادند آه، در نشريات آن دور ايران بازتاب يافت/ ترآيستي مساواتي  اين اقدام پان

ترآيست آن از يك سو، و سقوط رژيم مساواتي به دست  هاي جوان و نابودي رهبران پان گرچه سقوط دولت ترك
ترآيستي در پوشش مارآسيسم ـ  داد اما انديشه پان ها و روياها پايان ها از سوي ديگر به اين برنامه آمونيست

در . چنان ادامه يافت، و بار ديگر در جريان جنگ جهاني دوم فرصت نقش آفريني پيدا آرد لنينيسم در منطقه قفقاز هم
هاي گسترش طلبانه شوروي را بازي آردند، و با  اين مرحله بود آه باآو و رهبران آن نقش آارگزاري براي انديشه

هاي خود مختار آذربايجان و آردستان ايران درصدد تجزيه و الحاق اين مناطق به خاك شوروي  فرينش ماجراي جمهوريآ
هاي فعال در ماجراي تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان و  هايي آه اخيرا براساس اسناد و خاطرات چهره نوشته. برآمدند

هاي  دهد آه اين ابتكارات، بخشي از برنامه به خوبي نشان مياعالم حكومت خودمختار در تبريز انتشار يافته است، 
ترآيست وابسته به رژيم  پان. باآو براي تشكيل يك آذربايجان واحد و الحاق آن به شوروي بوده است/ مشترك مسكو

ي ارتش ميرجعفر باقراف رهبر حزب آمونيست شوروي شاخه باآو، از همان آغاز اشغال آذربايجان ايران تا خروج نيروها
براي » آذربايجان« و » شفق« ، »يولندا وطن« ترآيستي  سال از طريق انتشار نشريات به شدت پان ٤سرخ، به مدت 

                                                     .ترآيسم در ايران فعاليت آردند رواج پان
ها تاثير  گونه تالش ت به باآو، نشان داد آه اينحوادث بعدي، پس از خروج شوروي و فرار رهبران اصلي فرقه دمكرا

پردازان  نظريه. ها وارد نياورد هاي ايراني آن اي به وفاداري چنداني در ايرانيان آذربايجاني به جاي نگذاشته و هيچ خدشه
 ١٩٧٩هاي  لترآيست قفقاز، به همراه متحدان اندك ايراني عضو فرقه دمكرات آذربايجان خود در فاصله سا و مورخان پان
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چنان به تبليغ  هاي هنري و تبليغاتي راديويي هم ها، نشريات، و برپايي نمايش ، از طريق انتشار آتاب١٩٤٦ـ 
ترآيست ايراني آه محصول  پان/ هاي مارآسيست چهره. دادند ترآيستي واگرايانه عليه ايران ادامه مي هاي پان انديشه
وري بودند و براي تحصيل در موسسات  از سوي ارتش سرخ و رژيم پيشه هاي اشغال چهار ساله آذربايجان ايران سال

آموزشي شوروي به باآو اعزام شده بودند و يا به همراه ارتش سرخ و رهبران فرقه دمكرات به آن سوي ارس گريخته 
ه در آذربايجان گرايان هاي قوم ترآيستي خود جهت برانگيختن انديشه به بعد فعاليت پان ١٩٦٠هاي دهه  بودند، از سال

                                             .ايران را شروع آردند
ترآيست باآو  شاعران ايراني االصل نظير باالش آذر اوغلو، مدينه گلگون و حكيمه بلوري دوشادوش ادبا و شعراي پان. 

ترآيستي در ايران و طرح آرمان وحدت  اي پانه نظير سليمان رستم، ميرزا ابراهيم اوف و ديگران در راه برانگيختن انديشه
برخي از عناصر فرقه دمكرات نظير علي پناهي، رئيس تامينه . آردند تالش مي» جمهوري آذربايجان«آذربايجان ايران با 

قه هاي فراواني را از تبريز با خود به باآو به سرقت برده بود و نيز محمد تقي زهتابي از شاخه جوانان فر تبريز آه پول
هاي  ترآي براي ايران به باآو اعزام شده بود، تحت تاثير نوشته سازي آادرهاي آينده پان دمكرات آه در راستاي فراهم

باآو به نوشتن آثار رمانتيك و باژگونه تاريخي پيرامون / آنكارا/ ترآي محافل استانبول  سروته و غير علمي پان تاريخي بي
هاي  سازي ها دست زدند، تا از طريق اين نوع وارونه و ساير بحث» هاي ايران تاريخ باستاني ترك« و » ستارخان« 

اي هماهنگ و  تخيلي آهن و باستاني ترآي براي آذربايجان ايران، اين منطقه را داراي پيشينه تاريخي و خلق تاريخي
با ايران، و تاريخ و تمدن و مشترك با ترآيه و ساير مناطق نشان داده و با زدودن هر گونه پيوند تاريخي اين منطقه 

اين فرصت  ١٩٧٩/  ١٣٥٧انقالب اسالمي ايران در . ترآي را فراهم سازند ساز پان هاي گفتمان وحدت فرهنگ ايراني پايه
هاي سياسي  را فراهم ساخت تا برخي از اين عناصر، به ايران برگشته و با ساير همفكران موجود خود در ايران، فعاليت

                                                .سازي غير ايراني براي آذربايجان ايران شروع آنند يترا در راستاي هو
به مديريت جواد هيات، حميد نطقي (و وارليق ) صديق. م.به مديريت ح(چون يولداش  اين محافل به انتشار نشرياتي هم

ترآي  گرايانه پان و زهتابي آه داراي گرايشات چپ برخي از اين افراد نظير صديق. دست زدند) و حميد محمدزاده
گرايانه تحت فشار قرار گرفتند و يا براي مدتي به زندان افتاده  هاي سياسي و قوم شديدتري بودند، به دليل فعاليت

به بعد به ترآيه و به جمهوري  ١٣٥٩هاي  مورد صديق آه در سال. (و از آشور خارج شدند) مورد زهتابي در ايران(
گيري سياسي داراي گرايشات  گرچه اين افراد به لحاظ موضع.) ترآي آن مناطق آشنا شد ذربايجان رفت و با محافل پانآ

چپ وليبرال متفاوت بودند، اما در يك هدف اشتراك نظر داشتند و آن خلق هويت ترآي ـ و نه ايراني ـ براي آذربايجان 
چنان  ترآيستي باآو هم محافل پان. بود» دو آذربايجان«) بيرليك(حدت ايران و طرح ـ مستقيم و غير مستقيم ـ انديشه و
، و سرآوب حزب توده به بعد، با ١٣٦١هاي  ترآي، به ويژه پس از سال با انتشار نشريات و سازماندهي گردهمايي پان

هاي دهه  در طول سال ها اين فعاليت. دادند ترآيستي عليه ايران ادامه مي حمايت اتحاد جماهير شوروي به تبليغات پان
اي، جهاني و نيز فضاي داخلي در ايران، نمود چنداني  اما به دليل نامساعد بودن شرايط منطقه. ادامه پيدا آرد ١٩٨٠

                                                                                                                .آرد پيدا نمي
هاي آينده شد، فروپاشي  و جمهوري آذربايجان به افق. ترآي در جمهوري ترآيه باعث اميدواري مجدد محافل پان چه آن

گرفتن يك سياست معقول در قبال همسايگان خود و  نخبگان سياسي در باآو به جاي پيش. اتحاد جماهير شوروي بود
اي در قبال ايران گرفتند، و با  ان آغاز مواضع خصمانهتالش براي بازسازي بنيادهاي اقتصادي ـ اجتماعي آشور، از هم

اين . ترآي، بدبيني ايران را نسبت به مواضع خود برانگيختند گرايانه پان هاي الحاق طرح دعاوي آودآانه و مبتني بر آرمان
به طور  بدبيني زماني تشديد شد آه جبهه خلق، به رهبري ابوالفضل ايلچي بيك رياست جمهوري را به دست گرفت و

                            .تسلط شوروي را در رابطه با آذربايجان ايران مطرح ساخت هاي تحت رسمي شعارهاي قديمي دهه
تجربگي سياسي، و به راه انداختن تبليغات ضد ايراني در نشريات و  هاي خصمانه و بي اين نوع مواضع مبتني بر ديدگاه

ترآي از ميان عناصر ناراضي ايراني، نه تنها به تيرگي روابط تهران  هاي پان ندهي گروههاي خبري باآو و نيز سازما رسانه
و باآو منجر شد، بلكه اتخاذ مواضع نابهنگام در برابر ارمنستان باعث به راه انداختن جنگ خانمانسوزي در منطقه شد 

توان گفت آه  در واقع مي. آورد باغ از سوي ارمنستان را به دنبال نشين قره هاي مسلمان  آه اشغال سرزمين
. الذآر بوده است ترآي جبهه خلق و مواضع نابخردانه و رمانتيك آن، علت اصلي تحوالت فوق پان» هاي آودآانه روي چپ«

، نقش متحد استراتژيك ترآيه در منطقه را به عهده گرفت و با ١٩٩١جمهوري آذربايجان از همان آغاز استقالل در 
، اقتصادي و فرهنگي خود با استانبول به شريك و همكار استراتژيك ترآيه در تدوين و به مرحله گسترش روابط سياسي

جبهه خلق با هر گونه انكار ارتباطات فرهنگي، مذهبي و تاريخي خود با . ترآي تبديل شد هاي پان اجرا گذاشتن برنامه
آرد و به انجام اقداماتي نظير تغيير الفبا به التين و ترآيسم را به ايدئولوژي رسمي دولت تبديل  حوزه تمدني ايراني، پان

ترآي  هاي جدي نسبت به تقويت استراتژي پان اي آن، گام هاي تلويزيوني ترآيه و پذيرش پوشش رسانه اخذ برنامه
  . برداشت

 ترآي باآو نسبت به ايران هاي پان گيري هاي جبهه خلق و فرار ايلچي بيك از شدت موضع گرچه شكست سياست
عليه ...) مساوات، زرآالو، آزادليق و  نظير، يني(ترآي جمهوري آذربايجان  خصمانه نشريات پان آاست، اما تداوم موضع

تر باآو با استانبول  اف و همسويي هرچه بيش ها در دوران حيدرعلي ترآي و حمايت از آن ايران، سازماندهي محافل پان
باز شدن فضاي . ربايجان را به آارگزار دولت ترآيه تبديل آرده استترآيسم، جمهوري آذ در چارچوب استراتژي پان
برداري از موقعيت  ترآيسم داد تا با بهره اي پان اي به جريان منطقه به بعد، فرصت تازه ١٣٧٦سياسي در ايران از سال 
تشديد بحران . از آندهاي طرفدار اين ايدئولوژي در ايران را آغ ترآي و سازماندهي جريان ايجاد شده، تبليغات پان

طلب در ايران، مشغول بودن نيروهاي سياسي در اين جنگ قدرت، خاليي  آار و اصالح هاي محافظه سياسي ميان جناح
  . شد ترآي تحت حمايت جمهوري آذربايجان و ترآيه فرصت مناسب محسوب مي ايجاد آرد آه براي جريان پان
هاي  ترآيستي، گفتمان گيري آشكار پان يات محلي با رنگ و بو و موضعبه بعد نشر ١٣٧٧به همين دليل بود آه از سال 

ترآي باآو و استانبول و آنكارا را به درون ايران آشاندند، و با  فرهنگي و سياسي رايج در ميان محافل پان تاريخي، 
. ايران دست زدندهاي  ترآيسم در ميان آذربايجاني سازماندهي محافل عمدتا دانشجويي در جهت ترويج انديشه پان

هدف از همه اين اقدامات، بسيج قومي ترك زبانان ايران، فراهم ساختن زمينه آشمكش قومي ميان ترك و فارس و 
ترآي در باآو و  هاي پان جريان. هاي قومي و سياسي در ايران و ترويج نوعي هويت ضد ايراني بوده است ايجاد شكاف

هاي جمهوري آذربايجان و ترآيه برخوردارند، به  يم و غير مستقيم دولتاستانبول آه در حال حاضر از حمايت مستق
ترآي  اين استراتژي هم از سوي محافل رسمي پان. آنند را در ايران دنبال مي» ختنه« هاي گوناگون، استراتژي  شيوه
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برخوردارند دنبال  هاي اين دو آشور آنكارا، آه به طور غير مستقيم از حمايت گسترده دولت/ در باآو و استانبول 
اي و  ترآي موجود در ايران آه در عرصه رسانه شود، و هم در سطحي داخلي از سوي محافل آوچك اما فعال پان مي

در مناطق آذری زبان » ترآي پان« سازي الزم جهت اجراي تدريجي استراتژي  تشكيالتي به فعاليت شديد براي زمينه
انعكاس . ترآي مستقر در جمهوري آذربايجان و ترآيه برخوردار هستند ي پانها ايران مشغول بوده و از حمايت جريان

ها و محافل آوچك  نمايي اين چهره هاي ايراني در مطبوعات باآو و آنكارا، بزرگ ترآيست هاي پان هاي چهره مداوم ديدگاه
ترآي  ن و ترآيه، و تبليغ نشريات پانهاي وابسته به جمهوري آذربايجا ترآيست هاي اينترنتي پان ترآي ايران در جايگاه پان

مساوات،  ترآي مشهوري چون يني هاي ايران در آنار نشريات پان ترآي دانشجويي دانشگاه محلي ايران و نشريات پان
ترآيستي آران با تشكيالت جهاني  هاي اينترنتي، همه از ارتباط سازماني جريان پان در اين جايگاه... آزادليق، 

                                           . آند يت ميترآيستي حكا پان
  
  

             ١٣٨٠آذر ماه  ٢٨: هاي تاريخي و ادبي فراق ـ به اهتمام مؤسسه فرهنگي آران ـ اروميه مجموعه مقاله: منبع
    

  
  :ها يادداشت

  

اقتصادي در توسعه روابط جمهوري مهدي قاسمي، نقش عوامل موثر سياسي ـ : درباره اين نوع قراردادها بنگريد به. ١
  ). نامه آارشناسي ارشد علوم سياسي ـ دانشگاه آزاد واحد آرج پايان( ١٩٩٠اسالمي با آسياي ميانه در دهه 

» استراتژي اسرائيل در جمهوري آذربايجان و آسياي مرآزي« ارس، ] بلند[ بولنت : ها بنگريد به در مورد اين همكاري. ٢
  رميانه فصلنامه مطالعات خاو

   ٧٠، ص ١٣٧٨وارليق، بهار : بنگريد به در اين باره. ٣
جواد هيات و حميد نطقي از . ٣، ص )١٣٨٠اسفند  ٢٥(  ٢١٧نويد آذربايجان، شماره : درباره جواد هيات بنگريد به. ٤

ها نيز با يكديگر  ترآيه دوست بوده و بعدها و بار ترآيست همان زمان به بعد با محرم ارگين شخصيت و مورخ برجسته پان
   ٧٠ـ  ٧١، صص )١٣٧٨بهار ( ١١٢ـ  ١١٣وارليق، شماره : در اين باره بنگريد به. اند ارتباط داشته

هاي درس نشريه افراطي  آه در دوران اوليه پس از انقالب اسالمي در آالس) م صديق.ح(حسين محمدزاده، صديق . ٥
جا در محضر  رفت و در آن) و اتحاد شوروي(شريه به ترآيه ساخت بعد از توقيف ن را منتشر مي» يولداش«گراي  چپ

در اين مورد بنگريد به . ارگين حضور يافت ترآيست و ضد ايراني نظير فاروق سومر، محرم هاي برجسته پان شخصيت
  ) ١١، ص ١٣٨٠تهران ـ (هاي ترآي باستان  دآتر حسين محمدزاده صديق، يادمان: نوشته خود صديق در

درباره خاستگاه و نقش تاريخي ناسيوناليسم ترك ـ نگاه نو ـ : گري نادر انتخابي ـ از عثماني گري تا توراني :بنگريد به. ٦
  . ٨٥ـ  ٨٦صص ) ١٣٧٢مهر ـ آبان (
علي آذري، قيام شيخ محمد خياباني و نيز شرح حال و اقدامات شيخ : نيز بنگريد به. (١٣٣احمدي، پيشين ص . ٧

  ) ٢٥٣٦: تهران(محمد خياباني 
و نيز  ٢٩ـ ٣٠احمد آسروي، تاريخ هيجده، ساله آذربايجان، ص : درباره اين تغيير نام از سوي خياباني بنگريد به. ٨

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني » خواهان سويداي قلب وطن دوستان و عدالت« .سيروس برادران شكوهي
  . ١شماره ) ١٣٦٩سال (مشهد 

  ] ويراستار. است فتار، نيامدهدر اصلِ  گ ٩نوشتِ   پي.  [٩
  ) ١٣٧٩تهران، شيرازه (آذربايجان در موج خيز تاريخ، با مقدمه آاوه بيات : در اين باره بنگريد به. ١٠
هاي بحران آذربايجان و فرقه دمكرات  ناگفته: حميد مالزاده، رازهاي سر به مهر: در اين باره بنگريد به آتاب مهم زير. ١١

  ). ١٣٧٦مهدآزادي، : تبريز(
محمد رضا عاقبت، سردار : هايي آه به زبان ترآي در باآو درباره ستارخان به چاپ رسيد، بنگريد به از نمونه نوشته. ١٢

  ). ١٩٦٨باآو، (ملي ستارخان، رداآتور جعفر مجيدي 
تر تكرار و  آه بيشئولوژيك و رمانتيك درباره آذربايجان ايران  هاي مبتني بر ديد ايده براي اين نوع تاريخ نويسي. ١٣

محمد تقي ذهتابي، ايران تورآلرينين : ترآيست آنكارا ـ باآو است، بنگريد به برداري از جمالت تاريخي مورخان پان نسخه
نويسي آه تقليد و خالصه شده آتاب زهتابي  براي يك نمونه فارسي از اين نوع تاريخ). ١٣٧٨اختر : تبريز(اسكي تاريخ 

  ). ١٣٧٩: تبريز، اختر(هاي ايران  حماني فر ـ نگاهي نو به تاريخ ديرين تركمحمد ر: است بنگريد به
  . ٤٥ص ) ١٣٨٠تبريز، انتشارات زينب پاشا، (آوران آذربايجان  بنگريد به زهره وفايي ـ نام. ١٤
او را  ترآيست ترآيست باآو، ابوالفضل ايلچي بيك و جبهه خلق پان بسياري از نخبگان سياسي فردگرا و غير پان. ١٥

براي نمونه بنگريد . دانسته باغ مي باغ و فجايع جنگ ناگورنو ـ قره عامل اصلي تيرگي روابط تهران ـ باآو و وقوع اشغال قره
ص ) ١٣٨٢آذر  ١٩دوشنبه (زاده رئيس حزب سوسياليست آذربايجان، در ميثاق، چاپ تبريز  هاي زرتشت علي ديدگاه: به
٧ .  
  

 
در تکميل اين گفتار مقاله تحقيقی سابق خود را در باب قدمت باستانی زبان ترکی آذری را که نه پان ايرانيستها و پان 

  :                                                                                   فی دارند، در اينجا مجددًا قيد می نمايمترکيستها از آن اطالع کا

 زبان آذری همان زبان ترکی ارانی بوده است
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عنوان زبان مردم در نزد غالب محققين زبان کهن آذربايجان که دنبال رو منطق هستند تا احساس، مسئلًه زبان آذری به 

آذربايجان جنوب رود ارس بديهی در نظر گرفته شده است؛ ولی وجود نام آذر در اين باب الزمه اش اين می بوده است 
) نه آذرپاد(که مردم آذربايجان ايران اساسًا  بعد از عهد اسکندر،آذری خوانده شوند ويا نيايی اساطيری با نام و نشان آذر

م در اصل چنين نبوده است؛ اسطوره ای هم که در اوستا مربوط به نبرد آذر با آژی دهاک داشته باشند که می داني
ولی بر عکس اين . با آستياگ می باشد) آرا،آگرادات يعنی مخلوق آتش( کورشاست اشاره به نبرد ) ضحاک، آستياگ(

هردو ( آگوانیو  آلوانياهمان  يا) آذری= منسوب به آتش( ارانموضوع در مورد مردم آذربايجان شمال رود ارس يعنی 
و زرتشت ) آرا، يعنی منسوب به آتش(صادق است چه به طور ساده سرزمين آران کشورکورش ) به معنی سرزمين آتش

سنگينی می کنند گرچه رود معروف آن جا  زرتشتبه شمار می رفته است که از اين ميان داليل به نفع ) آرای آرايان(
به ) گيالن يعنی سرزمين جنگلی(ورش دارد معهذا کشور کورش در اوستا نه اران بلکه ورنه يعنی کورا نام خود را از ک

در اين باب بايد افزود که مطابق خبر کتاب پهلوی شهرستانهای ايران، اران و آذربايجان در نام . شمار می رفته است
م زبان آذری را می توان نام فارسی همان زبان با هم اشتراک داشته اند، بنا بر اين نا) جای نگهداری آتشها(آتور پاتکان 

. می باشد) آذری(= ترکی مردم آران گرفت چه خود اين نام در زبان پر مايًه کردی به معنی سرزمين منسوب به آتش 
تنها موجب ) آتورپاتکان،  منظور آذربايجان جنوب رود ارس(پس نزد محققين وجود ريشًه کلمًه آذر در نام آتروپاتکان 

مسلم به نظر می رسد مردم ترک زبان اران به واسطه کثرت نفوس و فشارهايی که . اهًه فکری در اين راه شده استبير
به طور مستمر بر ايشان از سوی مردمان شمال قفقاز وارد می آمده است مجبور به مهاجرت به سوی ماد کوچک 

خويش را نيز به تدريج جايگزين زبان مادی ) ارانی(ی گرديده اند و طبيعی است که از اين طريق زبان آذر) آتروپاتکان(
و پهلوی مردم آذربايجان جنوب ارس می نموده اند و اين تأثير وقتی نقش اساسی به خود گرفت که بر اثر ) اوستايی( 

سيادت اعراب زبان پهلوی آذربايجان به حالت درحال احتضار پهلوی مّعرب  در آمد و گرگرهای اران در زمان 
بنابر اين برای شناسايی اصل زبان آذری بايد . يان خصوصًا ابومنصور روادی تبديل به بازوی حکومتی گرديدندّرواد

و حتی ) سرزمين نگهداری آتش يا سرزمين سردار آتروپات(و آذربايجان ) سرزمين آتش(معانی لفظی اسامی اران 
مورد ) يعنی سرزمين مردم کشاورز(گرجستان و همچنين ) سرزمين مردمی که توتمشان عقاب است(اسامی ارمنستان 
در تاريخ روشن است، چه می دانيم وی آتروپات سردارعهد ) آتروپاتکان(بنيانگذار ايالت آذربايجان : ّمداقه قرار گيرند

طبق کتاب پهلوی ) اران ، آلوانی، آگوان(اما بنيانگذار شهرستان آتورپاتکان . داريوش سوم و اسکندر مقدونی بوده است
آرا پسر (به شمار آمده است که در اين مقام در نزد ارامنه آرای آرايان ) اران گشنسب(شهرستانهای ايران خود زرتشت 

پدر مجّرب آتشهای مقدس، يا همان ( ده ده قور قودو نزد خود ارانيها، ) آرا همان سپيتاک زرتشت پسر خواندًه کورش
قابل توجه است در کتاب پهلوی زاتسپرم . ناميده شده است) ر، ترکتو=پدر گرگ مقدس/توتماران يعنی فرد نجيب و يا 

سرزمين بين دو دريای خزر و سياه به ) زريادر( سپيتاک زرتشتمکان فرمانروايی اّوليه هوشنگ پيشدادی يا همان 
ر صريح مطابق گفتا.شمار آمده که آتشهای سه گانه مقدس از آنجا به ساير نقاط امپراطوری ايرانيان حمل شده است

در عهد ) زرين تن(يا همان زرتشت ) دارندًه تن زرين( زريادر) رئيس تشريفات دربار اسکندر در ايران(خارس ميتيلنی 
در همين منطقًه اران و ارمنستان و آذربايجان حکومت می ) اژی دهاک(وليعهدی پدرش سييتمه جمشيد، داماد آستياگ 

 آرای آرايانپدر خواندًه ) ارا( کورشی نگار معروف يونانی حتی خود نام چنانکه اشاره شد استرابون جغراف. کرده است
در اصل تعلق به قهرمان  آتراداتمی دانيم اين نام به صورت . را نيز آگرادات يعنی مخلوق آتش آورده است) زرتشت(

ايرج، (اران، آرا  گفتنی است در اين رابطه به همراه نام. رستم داشته است/ دورًه خشثريتی کيکاوس يعنی گرشاسپ
نيز مطرح می باشد چه مسلم ) ايزد نجيب شفابخش آتش(نام ايزد آريايی آتشهای مقدس يعنی ائيريامن ) زرتشت يا کورش

به نظر می رسد اين ايزد، خدای آتش آريائيها يعنی همان آذر بوده است؛ چون همانطوريکه می دانيم آن همچنين نامی 
در همين راستای نام اين ايزد آريايی، نام اوستايی . آتشهای مقدس ايرانيان باستان بوده استدينی بر طبقًه خدمه و موبدان 

را در دست داريم که از سويی ) ائيريامن= هوشيار، يا به تعبيری ديگر دارای خان و مان خوب (و شاهنامه ای هوشنگ 
می . ايزد آتش شفابخش آريائيها می باشديعنی  ائيريامنو از سوی ديگر مطابق با همان ) آذرهوشنگ(مطابق زرتشت 

به هر حال نام . يعنی دارای حافظًه خوب بوده است هاماندانيم که يکی از القاب  گئوماته زرتشت پيامبر آتش هم 
اهورا (بابليها در تثليث معروف ايزدان آريائيان هندی يعنی وارونا  نينازو/ايشومائيريامن، اين ايزد شفابخش بزرگ، 

می دانيم تثليث .هم حفظ شده است) شيوا، آذر، ايزد آتش(و ائيريامن ) مهر، ايزد خورشيد(، ميثره )همامزدا، بر
و ) مردوک/ميثره( ويشنو، )اهورامزدا، ناستيه(برهما معروفتری از اين ايزد آريائيان در نزد هندوان به صورت تثليث 

آذر، (فرزند آزر ابراهيم خليلساطير اسالمی و کليمی از در اين باب ناگفته نماند در ا.وجود دارد) آداد، دسره(شيوا
هرودوت در . منظور گرديده است گئوماته زرتشتهمان ) ايزدباد هيتيان يا  همان ويونگهان( تارحيا ) آگرادات کورش

می پرستند و را ) آذر تابنده(در درجًه نخست تابيتی ) اسکيتان(سکاهای پادشاهی : باب الهًه آتش آريائيان سکايی می گويد
و سئوک در زبان اوستايی ) اسالف لران(در نزد کاسيان  ساخنظر به اينکه کلمًه . وی را الهًه بزرگ خويش می شمارند

مادی به معنی خورشيد و فروزان و روشن می باشند، از اينجا می توان چنين نتيجه گرفت که خود کلمه سکا عالوه بر 
ناگفته . بوده است) يعنی آذر تابنده(امی بر همين الهًه آتش سکاها يعنی تابيتی توتم بزکوهی ، در معنيآتش خورشيدی ن

می ) ساراّما(نماند اين نام از سوی ديگر يادآور نام الهًه آتش ژرمنهای شمالی يعنی ساگا و الهًه آتش ساميان يعنی سارآکا 
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م ميشود هر دو گروه ترک و آريايی سکائيان اران پس معلو. داده است) الپها(باشد که نام خود را به ساميان اسکانديناوی 
ابتدا بيشتر تحت نام سکاها شناخته می شده اند، معهذا نظر به شواهد موجود در اتحاديه قبايل آنجا ترکان آنجا يعنی اوتيان 

و آذربايجان  دست باال و اکثريت را داشته اند و زبان ترکی همينان بوده که به تدريج در اران) به ترکی يعنی آذريها(
در ارتباط با مکانهای .جايگزين زبانهای ايرانی مادی و سکايی و پهلوی گرديده و در اين نواحی فراگير شده است

و  اراناز ) گئوماته، برديه( سپيتاک زرتشتفرمانروايی زرتشت گفتنی است؛ مطابق خبر کتسياس مکان فرمانروايی 
جالب است که . و نواحی شمال هندوستان منتقل شد بلخو پدرزنش کورش به  ارمنستان و آذربايجان در دورًه پدر خوانده

دفاع می ) گرازان(در مقابل تهاجم گرجيها ) آرمانيان(جوان از مردم ارمنستان  بيژندر شاهنامه زرتشت، تحت نام 
ی شهرستان رغًه لذا بی جهت نيست که مغان زرتشتی به خاطر جلوگيری از يکی گرفته شدن زادگاه زرتشت يعن. نمايد

 ايرانويجبا مکان فرمانروايی اوليًه وی يعنی اران و ارمنستان، آنجا را ) آذربايجان(در ماد کوچک ) مراغه(زرتشتی 
از مندرجات  اوستا و گفتار کتسياس و خارس ميتيلنی به وضوح چنين بر می آيد . يعنی سرزمين ِاران  اصلی ناميده اند

نيز می شده است؛ چه در اين زمان پايين تر در ماد ) ماد کوچک(آذربايجانتشت شامل که محل فرمانروايی اوليًه زر
مطابق گفته کتسياس، . حکومت می نموده است) مگابرن( ويشتاسپ کيانیهم برادر بزرگتر وی ) ماد سفلی(بزرگ 

از گفتار . نمود را به گرگان منتقل مگابرن، مکان فرمانروايی پسر بزرگتر وی يعنی سپيتمهکورش بعد از قتل 
در حکومت عاجالنًه ) مگابرن، برادر سپيتاک زرتشت(ويشتاسپ کيانیهرودوت و کتسياس چنين بر می آيد که 

بی شک پيش از اين که سپيتاک زرتشت . سهيم بوده است) گئوماته، سپنداته(سرتاسری برادر کوچکش برديه زرتشت 
اژی ( آستياگداماد و وليعهد  سپيتمه جمشيداطق توسط خود در آذربايجان و اران و ارمنستان حکومت کند اين من

 اهتوخوشیو  نسوديها،  نيساريان، کاتوزياناداره می شده است؛ چه در شاهنامه چهار قبيلًه تحت فرمان جمشيد ) دهاک
 ،موخها /انکادوسيها ذکرشده اند که جملگی به ترتيب نشانگر نام قبايل کهن تشکيل دهندًه اتحاديًه قبايل اران يعنی 

پس زبان مادی کهن آذربايجان يا همان زبان اوستايی که جايگزين . می باشند گرگرهاو  کنگرلوها، )نيزه وران(ارانيان
وّلوّلوبی يعنی مردم کوهستانی شده بود، ) کاسپی، کادوسی، يعنی سگپرست(زبان بوميان قفقازی و عيالمی االصل کوتی 

پهلوی يعنی فارسی ميانه جايگزين گشته و اين خود که دردورًه اعراب تبديل به نيم  به نوبًه خود توسط زبان خويشاوندش
از دور خارج شده  آذریيعنی  زبان سادًه ترکی ارانیگرديده بود، توسط  پهلوی معربزبان مغشوش و در حال سقوط 

ه اند از ميان برداشته شده است که در اين باب بايد توضيح داد کًال زبان پهلوی توسط دو زبان که بيانی ساده داشت. است
اينها به نوبًه خود از جايگزينی زبان عربی در ايران جلوگيری نموده اند يکی زبان سادًه دری که زبان دربيکان 

در سمت بلخ بود کهدر سرتاسر واليات  شرق ميانی فالت ايران رواج پيدا کرد و ديگری زبان ) دروپيکيان، دريها(
 دریدر مورد انتساب زبان .که در شمال غرب فالت ايران جانشين نيم زبان پهلوی معرب گرديدبوده ) آذری(ارانی 

به دربار ساسانی اشتباهی صورت نگرفته گرچه زبان دری  از ترجمه درباری پديد آمده نيامده است چه اين ) دربيکی(
ده است، که ابتدا درفاصله دوردستی از زبان ساسانيان آسيانی بو) سکائيان برگ هئومه(زبان پارسيان سکايی دربيکی 

می زيسته اند و زير سلطه کوشانيان بوده اند ولی ساسانيان دری تبار از متصرفاتشان درهند به ) تيسفون(دربار مدائن 
ولی چنانکه گفته شد زبان پهلوی معرب آذربايجان نه توسط زبان سادًه دری که در اين جا در . سمت پارس رانده شدند

می دانيم کتاب . جايگزين گرديد) آذری(  ترکی ارانیاداری و مراسالتی متوقف شد، بلکه توسط زبان ساده  حد زبان
بی شک مطابق منابع يونانی و . بدين زبان نوشته شده است) اوستا و شاهنامًه ارانيها( ده ده قورقوداساطيری کهن ارانی 

می ناميده اند که در نزد مسلمين تحت نام ترجمًه فارسی آن  شآتيعنی منسوب به  اوتیارمنی ترکان اران زبان خود را 
لذا بی جهت نيست که در کتب جغرافی نگاران و سفرنامه نويسان معروف عهد . شناسايی گرديده است آذریيعنی 

به عنوان زبانی که خويشاوندی وقرابتی با زبانهای ايرانی  زبان آذریاسالمی يعنی ياقوت حموی و ناصر خسرو از 
ناصر خسرو زبان دری را تنها زبان مراسالتی ايشان شمرده، نه زبان محاوره ای ايشان که قرابتی . نداشته ياد شده است

با زبانهای ايرانی منجمله  پهلوی نداشته است چه در غير اين صورت لزومی هم نداشت که از لهجًه پهلوی آذربايجان به 
بر عکس چنانکه از کتب نويسندگان عهد اسالمی پيداست زبان . ودعنوان يک زبان قائم به ذات و مستقل صحبت ش

پهلوی معرب آذربايجان را که تا عهد صفويه به حيات ضعيف خود ادامه می داده است  به عنوان زبانی پهلوی در زمرًه 
پهلوی / ه زبان اوستايینام بازماندًه اين زبان يعنی تاتی را ميتوان ب.زبان پهلوی ساير اياالت غرب به شمار می آورده اند

دوستم احمد کيانی می گفت که آنان طی مراسم ساليانه ای که دارند به مرغ دزدی از روستاهای . زبان دزدان معنی کرد
قهرمان و ساالر راهزنان ) بابک خرمدين(پس بی جهت نيست که در حماسًه آذری کور اوغلو . همجوار اقدام می کنند

 پهلوی معربهر حال محققين تاريخ و فرهنگ آذربايجان در اينکه وجه تمايزی بين زبان به . جوانمرد معرفی می گردد
.قائل نشده اند، به خطا رفته اند) آذری( ترکی ارانیو زبان محاوره ای رو به شکوفايی زبان  آذربايجاندر حال احتضار   
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  نموده اند ندای خرد سروری که زير لوای خ صفت در ديار ما چه بسا شاه و شيخ اهريمن

اغلب تحت ادعای عوامفريبانًه  آنهم مسلط بوده است و اهريمن صفتی در تاريخ بشريت، به ويژه ايران بيشتر اهريمن
نمونه اين دروغگويان مدعی راستگويی داريوش اول هخامنشی است .  و اهللا الرحمن و الرحيم پرستی اهورامزداپرستی

گائوماته (پسر کورش سوم يعنی کمبوجيه و همچنين داماد و پسرخوانده او  سپيتاک برديه که برای رسيدن به سلطنت 
را ترور کرده و برای توجيه کار خويش شايعه پراکنی موفقيت آميزی کرد؛ مبنی ) زرتشت، حاکم بلخ و شمال هندوستان

تل رسيده بود ولی کسی از آن خبر بر اينکه کورش پسر واقعی ديگری به نام برديه داشته است که توسط برادرش به ق
حاکم و نائب السلطنه ) زرير/زريادر(وی عين شکل و قيافه و رفتار و کردار همين گائوماته زرتشت  اّما !نداشت

 پيدا شدند که برديه را   حال بعد از گذشت قرنها خردمندانی نظير احمد کسروی و احمد شاملو. بوده است را دارا کمبوجيه
خود داريوش اول جنايت پيشه را در عوض  بلکه وی را محبوب جهانيان نشان داده؛روغگويی تبرئه کرده از دنه  تنها 

جمشيديان سرزمين سرما؛ مغان دشت مغان، هم تبار (نسب از سئوروماتها  برديه ای که. دروغگو خوانده اند
 .ی بی نظير در ميان مردم آسيا داشته استبه قول هرودوت محبوبيتمی برد  و ) کيانيان(  و پادشاهان ماد) صربوکرواتها

هنوز ملتهای اين قهرمان سياسی و فرهنگی خود را نه تحت نام اصلی وی يعنی سپيتاک پسر سپيتمه بلکه تحت عناوين 
متفاوت زرتشت سپيتمان، گائوتمه بودا، گائوتمه مهاويرا، شاهزاده ابراهيم ادهم، ابراهيم بت شکن فرزند آذر و عناوين 

محبوبيت جهانی . ری معروف ديگر می شناسند که هر يک از آنها فرد تاريخی جداگانه ای تصور گرديده انداساطي
شاهزاده شاعر انقالبی  به سبب اصالحات عميق اجتماعی بزرگ او به نفع رعايا تحت ستم و بردگان امپراطوری 

. ريخ تا قرنها بعد از وی نظير نداشته استهخامنشی و بخشيدن مالياتهای گزاف امپراطوری بوده است که از آغاز تا
دروغهای متوالی داريوش مرا هم همچون احمد شاملو متقاعد نموده است که قتل کمبوجيه سوم در هنگام باز گشت از 
مصر نيز توسط همان گروه تبهکار هفت نفری همراه داريوش صورت گرفته است؛ چه هرودوت خبر از خواب نگران 

با قتل گئوماته فرمانروايی انقالب بزرگ مردم ايران تحت  .اه طلبی های داريوش داده استشديد کورش سوم از ج
رهبری مادها و پارسها از محتوی مردمگرايانه خود خارج شده به دست حکومت اشرافی شاخه هخامنشی خاندان 

متقاعد به را امريکا  قدرتابر همچنانکه در عهد مصدق انگليس سياست خارجی. به قهقرا رفت ًاداريوش افتاد و شديد
                                    . از خصلت انسانگرايانه آن خارج ساخته و ضد بشری نمود کرده،استعمار جهانيان 

و ) سپيتاک برديه پسر سپيتمه(که مثًال زرتشتيان زرتشت تاريخی واقعی خود  بدان سبب ميگويم؛ نه صرفًارا  مطلب اين
موسه، رهبر -کا(و يهوديان موسی و اقعی خود ) يهودای جليلی انقالبی پسر زيپورايی (عی خود مسيحيان مسيح واق

را ) گائوماته برديه مصلح انقالبی بلخ و شمال هند(و بودائيان گوتمه بودای واقعی خود ) هيکسوسهای رانده شده از مصر
 پير و جوان در ديار ما قلم به دستانیيست و يکم در قرن بهنوز هنوز به خوبی نشناخته اند؛ بلکه دريغ درد از اينکه 

از تبار داريوش  اهريمنی و اهمرمن گرا شاهان و شيخان مستبد و نا آگاه ن نوعاهم هستند که وقيحانه  به  دفاع از
در مقابل و کرتيرهای محافظه کار و خودبين و منفعت طلب ) صرف نظر از نيزه سياسی پارسی دور رس وی(

اگر چه اين استبداد پروری در ذات اقليم نه  .لب دوخته زندانها بر خاسته اند ست در کاه شده صليبها وپو انديشمندان
به دعا و نياز به  درگاه خدايان آسمانی می کشانده  چندان مطمئن به ريزشهای نادر جوی نهفته بوده است که مردم را

نه در درون اهريمنی، اهورا مزدا خدای خرد خود را به فريب  بدين سبب در طی قرون و اعصار کًال مردم ما . است
امريکا مهرها و اصحاب  - و معبودان زمينی زمانه شان آريادر هپروت آسمانها جسته اند خود و جامعه بشری بلکه 

که سنت آن به سبب نااميديها از مردم روی زمين همچون طاعونی از گذشته به (سنتهای کهن و بی پايه دينی بوده اند 



 

 107

ارانی  ،فاطمی  ،مصدق  ،بابک ، مزدک  ،گئوماته زرتشتهای بت شکن، مانی  مردمگرايانی از تبارنه ) مانده است ارث
 .زمانه سر افرازانه سوختند و از جهان رفتند مرکب در جهل اهريمنی مسلط در راه مردم حنيف نژاد و جزنی که ،

به درستی گلهای فصلی کمياب و بسيار خوشبوی کويری  فريدون مشيری گرانمايه هم که اين قهرمانان ملتهای ما را
   .دريافته است مأيوسانه از کوير مرگبار فرهنگ تاريخ بشری ناليده است

  )از فريدون مشيری(آدميتمرگ 

  غشته به خون حضرت هابيلآگشت 

  دم آاز همان روزی که فرزندان 

  وران حضرت باری تعالی آصدر پيغام 

  وشيد زهر تلخ دشمنی در خونشان ج

  دميت مرد آ

  دم زنده بود آگرچه 

  از همان روزی که يوسف را برادرها به چاه انداختند 

  از همان روزی که باشالق وخون ديوار چين را ساختند 

  دميت مرد آ

  دم شدواين اسياب گشت وگشتآبعد دنيا هی پر از 

  دم هم گذشتآقرنها از مرگ 

  دميت برنگشتآای دريغ 

  قرنها

  نيت است روزگار مرگ انسا

  سينه دنيا از خوبيها تهی است 

  زادگی پاکی مروت ابلهی است آصحبت از 

  صحبت از موسی وعيسی ومحمد نابجاست 

  من که از پژمردن يک شاخه گل از نگاه ساکت يک کودک بيمار 

  از فغان يک قناری در قفس از غم يک مرد در زنجير 

  حتی قاتلی بردار 

  اشک در چشمان وبغضم در گلوست 

  وندرين ايام زهرم در پياله زهرم در پياله زهر ماريست ازسبو
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  هيچ حيوانی به حيوانی نمی دارد روا 

  نچه اين نامردمان با جان انسان می کنند آ

  فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست 

  در کويری سوت وکور درميان مردمی با اين مصيبتها صبور 

  )ستت اگفتگو از مرگ انساني(گ انسانيت است صحبت از مرگ محبت مرگ عشق گفتگو از مر

  

  

 پيشداديان در اساس همان پادشاهان ديرين آريائيان ميتانی در شمال بين النهرين بوده اند
 

بدين نتيجه  گيلگامشبا  کيومرثنگارنده قبًال بر اساس مطابقت نامها و اساطير برخی از پادشاهان پيشدادی از جمله 
ن اين پادشاهان نخستين  ايرانی در اساس از اساطير بابلی گرفته شده اند؛ ولی امروزصبح در رسيده بودم که نام و نشا

انجام داده و نامهای ايشان را در مقابله با  ميتانیکه تالش دوباره ای روی نامهای پادشاهان  ٢٠٠٨/١٠/٨مورخه 
 پيشداديانبا  نام پادشاهان ميتانیانی بودن روايات ملی ايران مورد بررسی قرار دادم که از آن موضوع اينهم پيشداديان

بنابراين دليل اينکه نامی از پادشاهان پيشدادی در منابع ودايی در نميابيم همين موضوع تعلق                . برايم مسلم شد
. اين پادشاهان اساطيری بدان سوی غرب فالت ايران يعنی جنوب شرقی آسيای صغير و شمال بين النهرين است 
طابقت يکجا و متوالی هم معانی لفظی پيشداديان اساطيری با پادشاهان ديرين هزاره دوم پيش از ميالد ابدًا و قطعًا نمی م

است بايد ) انجمنی(=را که به معانی سروددان، آتشپرست و مغ  گورانبر اين پايه نام کردان .  .تواند امری تصادفی باشد
) گائو رئو آن( گورانکه قبال گفته ايم خود نام قرآن را نيز می توان مأخوذ از چنان. متعلق به روحانيون ميتانی شمرد

هخامنشين شاخه =هوگويان/نوذريان( فريدونيانو ) سپيتمه ها، گودرزيان( جمشيدخاندان  .سرودهای شگفت گرفت
.      اند يان اصلی نبودهکه در شاهنامه و کتب پهلوی جزو پيشداديان به شمار رفته اند، در اساس از پيشداد) کورش دوم  

                                                                   
Mitanni rulers  

( short chronology )  
Rulers  Reigned  Comments  

Kirta  ca. 1500 BC ( 
short )   

Shuttarna I  Son of Kirta  
Parshatatar or 
Parrattarna   Son of Kirta  

Shaushtatar  Contemporary of Idrimi of Alalakh , Sacks Ashur  

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

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

Tushratta  ca. 1350 BC ( 
short )  

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

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

Shuttarna III  Contemporary of Suppiluliuma I of the Hittites  
Shattiwaza  Mitanni becomes vassal of the Hittite Empire  
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Shattuara  Mittani becomes vassal of Assyria under Adad-nirari I  
Wasashatta  Son of Shattuara  

All dates must be taken with caution since they are worked out only by comparison with the 
chronology of other ancient Near Eastern nations  

:                    آنها را به ترتيب تاريخيشان قيد می نمائيم پيشدادیبا معادل و مترادف  ميتانیاسامی پادشاهان معروف   
نامه فوق نام نخستين در شجره . از پادشاهان پيشدادی است) پيش آهنگ( فرواککه معادل ) پيشداد( پراترنه-١

به جای  در کتب پهلوی .قيد شده است) افزايش دهنده جوان( شوترنهو فرزندش ) ، ُکردبنيانگذار( کيرتهفرمانروا 
) شاه کوهستان( گرشاه / )قانونگذار شاه -مرد( کيومرثيا  گيه مرتنايندو فرمانروای ميتانی نخستين فرمانروايان با 

اوستا و وداها به  يمیو  يمهريواس شکل يا همان  مهريانهو زوجش  یمهرکه پدر ( ار آريائيان ايزد مهر يا همان
در  گرشاه/کيومرث، فرزند مشيهنام  .فرمانروايان ايرانيان باستان قرار داده اند/در رأس نخستين بشر  )شمار رفته

                                . ستا) جوانًه افزايش دهنده/جوان( شوترنهمعادل اصل خود  بزرگ کننده و افزايندهمعنی 
                                                 

رانيان اي پيشدادی  د آور نام پدر اساطيریيابه وضوح  )شادمانترينو  افزايش دهندهو  شايسته پدر( راتشائوشت-٢
                                                                                            .است) نيک پيشرفت دهنده( هوشنگيعنی 

= آزاده سرزمين چرخسرور و  پهلوان(تهمورت /تهمورثمعادل ) ارابه سترگيا دارای  اسرور توان( توشراته- -٣
در ) دتخمه سپه، پهلوان پلنگ مانن( تهماسپيا همان ) پهلوان پلنگ يا شير مانند( تخموروپهبه اوستايی ) ماد/ميتانی

                 . شاهنامه است که در شاهنامه به  صورت دو نام جداگانه از خاندان پادشاهی پيشدادی به شمار آمده اند
           .از پادشاهان پيشدادی است) تهماسپ( توماسپپسر  )، زوياور نجيب( اوزومعادل ) نيکوکار( آرتاتمه -۴ 
يا به پايان  اوستا است که به معنی آخرين فرزند خانواده ثريتهمطابق  )گسترش دهنده عدالت( ارته شماره -۵  

                             .است خّير به شمار آمده مانروايیفر، است برنده و تمام کننده
       

از پادشاهان پيشدادی ) ستمگران و راهزنانسرکوب کننده ( کرساسپ/گرشاسپمعادل ) زننده، کشنده( شتوئره-۶
                                                                                                                                           .است

ه در اوستا در مقام برادر است ک) شادی بخش(اورواخشيه معادل  ) همراه خوشيهای فراوان( واشاستهسرانجام -٧
                                                                                          .معرفی شده است گرشاسپ/کرساسپمقتول 

پادشاه پيشدادی از  )دانامرد ( منوش از خاندان) ياور نجيب(ائيرياو معادل ) ياری بخش شادی بخش( وزه شتی -٨
از اين پادشاه قرار داد صلحی با پادشاه سوبّی لو ليومه پادشاه هيتی بر جای مانده است که . ی آريائيان استاساطير

                      .قرار گرفته است) موسی/ميثه /مهر ( ميثرهدر رأس خدايان ايشان نام خدای قبيله ای ميتانيها يعنی 
و  )فرمانروای نو( نوذرمعادل  )يا بنيانگذار گردنده پهلوان( اکيرت و پدرش عنی تازه رستهدوم در م شوترنه-٩

متعلق به خاندان فرمانروايی در معنی  ( نوذربعدها در روايات ملی  .است )دوره گرد پهلوان( پيشدادی ويگرد
موده عنوان اساطيری مختص خاندان هخامنشی ن) حاکمان قبلی، کيانيان مادی(را در نقطه مقابل نام فرتريان ) جديد

                                           .منظور نموده اند )منوچهر؛ به معنی از تبار هخامنش( منوش چيثرهو او را پسر 
                                                                             

 چخرهيعنی ارابه درخشان يا به طور ساده  خونيرثتا در اوس پيشدادياندر پايان گفنتی است از آنجاييکه نام سرزمين  
در شمال بين  ميتانيانيعنی سرزمين چرخ ذکر شده است، لذا می توان منظور اصلی از اين سرزمين را همان سرزمين 

 جايگاه گردونهبه معنی ) شهر کرد نشين سوری حسيکه حاليه(نام پايتخت آنها واشوکانی  النهرين به شمار آورد چه
اسطوره  خورشيدی قهرماناميران (ساميانمير مترادف با در اوستا  مهر/يعنی ريشه نام ايزد ميثرهميثه خود کلمه  .است

است و دو ُمهر  گرديدنو  گشتنبه معنی  )ماندخورشيد شکست ناپذير مر= تورات عمرامقرآن و  عمرانای گرجيان، 
به نظر . زد قبيله ای خورشيد گردنده چرخگون ميتانيان می باشندباستانی باز مانده از ميتانيان گواه صادقی بر پرستش اي

نشان داده ) به لغت ميتانی جنگجويان(  ماريانميرسد نام مردمی که هردوت در سمت شمال شرق فالت آناتولی به نام 
به ارمنی  شيپاکها،(=ظاهرا اين مردم اسالف کردان شکاک . است؛ متعلق به خود گروههای پراکنده ميتانی بوده است

خدای ميتانی  که در کتيبه پيمان صلح متی وزه پادشاه ميتانی با سوّبی لوليومه پادشاه هيتيان بعد  .بوده اند) ويشپازونرها
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حال که بعد از گذشت يک هفته با توجه  .می باشد) زروان(از ميثره و در مقام دوم از ان نام برده شده است همانا وارونا 
و مطابقت نام قومی با معانی و ريشه مشترک نامهای قومی ) ساگارتيان( مادهاو  ميتانيانتاريخی بدين قرابت فرهنگی و 

قبايل قوم واحدی بوده اند که  ماديان ساگارتیبا  ميتانيانو زبان مشترک ايشان انديشيدم و ناگزير بدين نتيجه رسيدم که 
 ساگارتی، )در گشت و گذار، ايالت کوچ نشين نجبایاتای، آم( مادیو بعدًا به اسامی ) گردنده( ميتانیدر آغاز به اسم 

يا دارندگان  چوپان( گورانو ) خانه سنگی( کر تی، )دارندگان خانه های سنگی يا دارندگان تلفظ زمخت= ستروخاتی(
د از اينجاست که موسی خورنی  مورخ ارمنی عهد قباد و انوشيروان در کتاب خو. ناميده شده اند) سرودهای با شکوه
و ) سپيتمه جمشيد( مانوحسمت دشت مغان و قراباغ را که تحت فرمانروايی  مادهای سئورومتی مغتاريخ ارمنستان از 

احتمال . نام برده است) مردم در آمد و رفت( آماتونیبوده اند عهد خود تحت نام ) سپيتاک زرتشت( شمشونپسرش 
هزاره دوم پيش از ميالد از سمت شرق  در قسمت شمال بسيار دارد که متصرفات سياسی ميتانيها در همان اواسط 

به هر حال محل فديه پادشاهان پيشدادی اوستا کوههای البرز و سبالن . شرقی به قسمتهای شمالی ايران امتداد داشته است
ان جلب شد پايتخت ميتاني واشوکانیحال که حدود سه ماه از تأليف اين مقاله ميگذرد نظرم به نام  .قيد شده است) هوکر(

اين شهر علی القاعده بايد همان شهر کردنشين . را ميدهد) خونيرث و چخره اوستا (=  جايگاه گردونهکه معنی جالب 
است که تفويض سلطنت خود به جانشينش ) هوشنگ(باشد که نوشته ای از پادشاه ميتانی شائوشتر حسيکه سوريه 
اين ک  در کنار ارياين کتيبه سفالين از تل باستانی ب. بت نموده استدر آن ث) تهمورث واضع خط(پادشاه ميتانی  توشراته

                                                                                                       .استو در موزه سوريه  پيدا شده  شهر

  

  
Cuneiform letter from Tell Birak, It displays the seal of a ruler of Nuzi named Saustatar, who writes that this seal 

is, from now on, being used by king Tušratta of Mitanni. Museum of Deir es-Zor (Syria),  

  

  
Kungliga sigill Shaushtatar (sent 15:e talet)  

  
           :مطلب زير را که در ارتباط با همين موضوع ايزد مهر و چرخ خورشيدی آن است بدين بحث اضافه می نماييم
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  ميثه پرست/ميتانيان ميثره نقوش دو ُمهرمهر بنا به  ايزد زايش  
  

را از  ايزد خورشيدبه عنوان  ميثره/ميثهدر دو ُمهر ميتانی در متن زير تصوير آن ديده ميشوند به وضوح زايش 
علی القاعده همان ( يد بيضادارندًه  موسیاين اسطوره هم در باب . درون درخت سرو يا کاج مشاهده می نماييم

منور به نور الهی به همپرسگی خدا نائل ميشود و هم درباب ) یخير و شاد(=طوبایکه در کنار درخت ) ميثه/ميثره
فينيقيها آمده به  آدونيسيا همان طوری که در اسطوره  نخلیعيسی در رحم مريم باکرًه  که هنگام زايمان به  درخت 

باستان معتقد چنانکه برخی از محققين تاريخ . پناه مبرد، دخالت دارد) درخت فراوان ترشح کننده، مورد(= ميرههدرخت 
در مقام فرمانروايی قرار داشته اند و آخرين ) حاکمان خارجی(هستند ميتيانيها در درون اتحاديه قبايل هيکسوس 

پيش از ميالد  از مصر به سمت فلسطين باز پس  ١۶يا پادشاهان شبان مصر که در اواسط قرن  هيکسوسیفرمانروای 
در نزد  ميثرهمعادل  .نام داشته است) موسی کليم اهللا= ميثه /ميثره يعنی روح همنشين ايزد( کاموسهرانده  شدند، 

ايزد عهد و  هرمسبر اين اساس ميثره با . ايزد خورشيد و روشنايی  و تجارت بوده است ناخونتهعيالميهای باستان 
                                                           .    پيمان و تجارت تراکيائيها و يونانيها پيوند يافته و تبار اصيل هندواروپايی پيدا می کند

  :پريان به عينه نقل می نمايم. مطلب جالب زير را  در اين باب از سايت در جستجوی سده های فراموش شدًه دوستم ا 

رود در شمال ميان رودان و در ميان دو » (Hurrians)هوريان «درنيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد پادشاهی 
با بابليان و آشوريان نموده بودند و همچنين ) يعنی هتيتی ها(جنگهايی که پادشاهی همسايه آن . دجله و فرات پديدار گشت

به بابل فرصتی مناسب را بدست ميتانی ها گذاشت تا پادشاهی خود را سازماندهی » (Kassites)کاشی ها «يورش 
 .نموده و گسترش دهند

پسر  ( »ميتانی«يا همان  KUR URUmi-it-ta-niنوشته های ميخی هتيتی ها،  نام اين پادشاهی هوری در
م، گستره پادشاهی .پ ١۴با گسترش سرزمين های درفرمان در سده . نوشته شده و با آن شناخته شده است) ميثره/ميثه

. امروزی شد کنونی و شمال عراق» حلب«آنها دربرگيرنده سراسر جنوب شرق ترکيه کنونی، شمال سوريه تا شهر 
نام ميتانی . بودند» هندواروپايی«ميتانی ها مردمانی بودند که گمان می رود پادشاهان، درباريان و جنگنجويان آنها 

نوشته شده و نام خدايان در پرستش آنها آشکارا دارای ريشه ) م.پ ١۴٨٠(نخستين بار در يادواره های جنگهای سوريه 
  . شاخه های هندواروپايی بوده استو زبان آنها يکی از » هندوآريايی«

م در اوج نيرو و .در نخستين سالهای سده چهاردهم پ» (Šuttarna)شوتارنا «آنها در روزگار پادشاهی بنام 
مرزهای گسترده بودند، چنانچه همسايگان آنها دولتهای آشور، هتيتی ها و حتی مصر دارای دادوستد دوستانه و پيوندها 

» َخشَثر«شوتارنا نامی است که احتمال دارد دارای پيوند با ريشه ايرانی . از آنها حساب می بردندسياسی با آنها بوده و 
سرانجام پس از چند درگيری با فراعنه مصر بر سر بدست گرفتن سوريه، دولت ميتانی پيمان نامه . به معنی شهر باشد

 Amenhotep)آمنهوتپ سوم «را برای ازدواج با  ای را با مصر به امضا رساند و پس از آن بود که شوتارنا دختر خود
III) «روانه مصر ساخت.  

در کنار اين . يک مهر بدست آمده از زمان شوتارنا ما را از نمايش دايره بالدار در ميان ميتانی ها آگاه می سازد
ها به شکل يک چرخ ارابه دايره بالدار ميان بال. نوشته شده است» شوتارنا پسر کيرتا شاه ميتانی«مهر به خط ميخی نام 

درنگاه نخست به اين . متفاوت است) يعنی ِبِهِدتی(ديده شده و سبک نمايش اين دايره بالدار آشکارا با گونه مصری خود 
مهر چنين ديده می شود که اين دايره بالدار همچون درفشی بر روی يک پايه قرار گرفته و دوشير به همراه دو شاهين 

نمايش دايره بالدار در اين مهر آشکار است که نمايش گونه ای شکوه . ها در زير آن ديده می شودنشسته بر پشت آن شير
  . و جالل شاهانه بوده و شاه ميتانی اين درفش دايره بالدار را هميشه همراه خود داشته است
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ای که دايره بالدار برآن  درمهری ديگر که از ميتانی ها برجای مانده است، دو موجود بالدار که در دو سوی پايه
در . دايره بالدار نمايش داده شده در اين مهر از گونه دايره بالدار مصری تاثير پذيرفته است. سوار است، زانو زده اند

  .اينجا نيز دايره نمايش داده شده به شش بخش تقسيم شده و همچون مهر باال اين دايره به يک چرخ ارابه مانند است

  
   

هنر نمايش پيکره ها در اين دومهر ميتانی، هنر پيکره نگاری آناتولی و نمايش موجودات افسانه ای،  بطور کلی در
ميتانی ها در روزگار پسان تر بدست پادشاهی هتيتی ها ناتوان و دست نشانده آنها شده و گنجينه های آنها به . نمايان است

به زبانی از شاخه های هندو اروپايی سخن می گفتند و از سده هتيتی ها مردمانی بودند که . پادشاهی نوين انتقال يافت
نام پادشاهی آنها در . م يک پادشاهی مستقل را در مرکز آناتولی و شمال دريای مديترانه پی ريزی نموده بودند.پ ١٨

                                                                                       ". نوشته شده است URUha-at-tiنوشته های ميخی برجا مانده از آنها 
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عروف عيالمی استمقبرًه هرمی شکل کنونی شوش دانيال متعلق به کوتيک اين شوشيناک پادشاه م  
 

مقارن ورود اسالم به ايران ، :" اين مطلب جالب در مقاله تابوت از دايرٌه المعارف اسالم در مبحث  تابوت نقل شده است
در شوش بسيار مورد احترام بود و اهل کتاب آن را در مجامع خود برده ، گاه با توسل به آن ، طلب  دانيال نبیتابوت 

، ص ٢، جزء ١و به گزارش ابن کثير، ج (ی اشعری اين تابوت را به همراه استخوانهای دانيال ابوموس. باران می کردند
ص (به گفتة مقدسی ). ٢٥٥؛ ابن حوقل ، ص ٩٢اصطخری ، ص (در نهر شوش دفن کرد ) پيکر سالم دانيال : ٣٨ـ ٣٧

                                                    ". مردم شوش و شوشتر برای تصاحب اين تابوت ، با هم اختالف داشتند) ٤١٧
  پيوند شهر شوشيک پادشاه معروف عيالمی بوده است که نامش با  تابوت زريناين بدان معنی است که جنگ بر سر 

خدای مردم شوش /شبانکسی که از جانب (کوتيک اين شوشيناک داشته است واز ميان پادشاهان معروف عيالمی نام 
) که در  طی نيمه دوم سدًه بيست و دوم پيش از ميالد حکومت نموده پوزور اين شوشيناکبه اکدی  ،حمايت ميشود
شکل شوش دانيال  مقبرًه هرمیلذا مسلم می نمايد که . است ) داور خدايی مردم شوش(به شوش دانيال نزديکترين نام 

در عهد هخامنشيان به قدری بوده است که   هآوازه و شهرت اين پادشا. به جای ويرانًه زيگورات شده آن بنا شده است
) مردوک(های ضحاک تقديم مارکورش را /را با وی سنجيده اند چه طبق اسطوره شاهنامه پدر فريدونفريدون / کورش

يعنی کسی که ( شين پی ايش هوکيعنی  کوتيک اين شوشيناکنمودند و مسلم می نمايد که اين از معنی لفظی نام  پدر 
سرزمين اين شوشيناک، (می دانيم که کورش در آغاز در همين سرزمين انشان . بر خاسته است) است دهبه مار اهدا ش

و ارميا و اشعيا  دانيال نبیرا در کتابهای  کورش سوماز اينجاست که در تورات . فرمانروايی می نموده است) شوش
ات هم که در همان اوان فتح بابل توسط کورش در تور دانيال نبیخود نام . ناميده اندشبان خدا  وقوچ مرد خدا  ومنجی 

 گائوبرياسو وزير و سردار او ) لفظًا يعنی قوچ کوهی( کورشبابل به پيروزی ميرسد در اساس اشاره به خود 
خدا مردم شوش حمايت /يعنی کسی که از جانب شبان( کوتيک اين شوشيناکفاتح اصلی بابل و همچنين ) نورخس(

تاب دانيال که پيشگوييهايی است که بعدًا به  شکل ايماء و اشاره از روی اخبار تاريخی و در ک. می باشد) ميشود
 دانيال/ گبرياسضمن روايات اساطيری که در قديم نزد يونانيان هم شايع بوده . اساطيری قديمی ساخته و پرداخته شده اند

از اردوی کورش به درون حصار ) مغ= در اصل اشاره به نام مگوش(=وزير جنگ سياس کورش با گوشهای بريده 
. شهر بابل نزد بابليها پناه می برد و با اين ترفند دروازه دژ را بر روی سپاهيان کورش در خارج حصار باز می نمايد

روم به ترتيب تحت نام چهار /در تعبير رؤياهای پادشاه بابل توسط دانيال از دولتهای بابل و پارس و اشکانی و يونان
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يا ) گرگ(و جانور هولناک ) ارشک(=، خرس )پارس(= ، پلنگ ) بوری اوستا= يا ببر(ی آنها  يعنی شير جانور توتم
                                                                                       .نام برده شده است) مملکت ده سوی(وحش ده شاخ 

که نامش در نام ) يا ايزد شهر جنگل سدر و سوسنزار به معنی ايزد اسبان ظاهرا( شوشيناکايزد بزرگ عيالمی  خود
در مقام خداوندگار قانون و قضاوت نيز قرار داشته به وضوح هم مترادف دانيال تورات و  و شوش دانيال ضميمه است

 عيالمی  حقوقي  هاي ندر متدر اين باب جالب تر اين است که  .است هم به جای اهورا مزدای ايرانيان خدای دانای روز
                                                               .رود مي)  دانيال(=   اينشوشينك نام  به  خدايي  حقوقي  راهنماياز   سخن

                                                                                                        
                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

        
در شهر شوش بقعًه دانيال نبی    

  

ايندره به صورت عيد  زرتشتی هيرومبا زنده مانده است/جشن ايزد آريايی کهن بهرام  
  

به سادگی می ) خر سوار( پير هريشت را به همراه نام زيارتگاه مربوطه اش يعنی هيرومبانام زرتشتی اين جشن يعنی 
به ايزد جنگ  خران و گور خراناز گفتار استرابون در مورد سنت قربانی . معنی نمود مرد گورخر سوارتوان به معنی 
به سادگی معلوم ميشود که ساکنين حواشی کوير های جنوبی ايران که  دارای گورخران  آداد/ايندره/بهرامکرمانيها يعنی 
اين ستور را قربانی ) بهرام گور خدا( بهرامن بوده اند؛ در مراسم  جشن ايزد جنگ و رعد خويش يعنی کويری فراوا
ايرانيان و ساميان شمال بين النهرين اسطوره  منجی/خدامخالفين اسالمی و مسيحی از برای تباه ساختن اين .   مينموده اند

اين فرد اساطيری گفتنی است که يکی از القاب  پيرراجع به لقب  .دّجال و خر دّجال را  در مقابله با آن پديد آورده اند
در سمت هندوستان او را نه به . است پيريعنی  پورويهکه در وداها بر جای مانده است همانا   بهرام /ايندرهمعروف 
اوچچه  و اسب) روغنمالی شده( فيل آيرواتهبلکه سوار بر ستوران نيرومند محلی خويش يعنی  گور خر سوارصورت 
از اينجاست که خود بهرام در نبرد با تيشتر خود به صورت اسب  .نشان داده اند) رخش= اسب اصيل تيز رو( سروس

منجيان زرتشتيان همين  ،خداگونه گرشاسپ زابلیو  بهرام ورجاورند از پايه بر اين .سفيد و درخشان ظاهر ميگردد
تحت  اسالمی و روايات عزرای نبیکتاب  با مرکبش در تورات سوار گورخراين ايزد . منظور هستند قديس پير هريشت

 فرهنگ و) روز رستاخيز( بازگشت مردگانظاهر شده و با  )بهرام/پيامبر نيرومند از القاب ايندره( عزرای نبینام 
ير مقبرًه نظ .پيوند يافته است) به نشانی روز آب افشانی برای ارواح(جوامع ايرانی زرتشتی و روز جشن تيرگان ايرانی 

خوبر عهد (مزار شريف بلخ  ونابکپير هريشت ولی شکل مفصل تر و صورت اسالمی گرفته ايزد بهرام در آتشکده 
.                                                .   معروف است )فرد واالمقام(  علیبه عنوان مرقد ) کهن که با خيبر مشتبه شده

                                  :می خوانيم پير هريشتو  اهيرومبران در باب جشن زرتشتی در پورتال جامع گردشگری اي  
» شريف آباد«هيرومبا جشنی است شبيه آتش افروزی جشن سده که هر سال در روستای : هيرومبا زرتشتی جشن"

.                   ه فروردين استاردکان برگزار می شود، تاريخ برگزاری جشن با گاه شماری بدون کبيسه، هفته آخر ما    
                                                                                                                                                   

وند، آن ها زمانی حرکت می کنند که می ر» پيرهريشت«زرتشتيان شريف آباد برای تهيه هيزم آتش هيرومبا به نيايشگاه 
پيش از غروب آفتاب به پيرهريشت برسند، آن ها اسباب و اثاثيه خود را با وانت يا االغ می برند و شب در همان جا 



 

 115

اقامت می کنند، سپيده دم روز بعد، مردان و جوانان پس از نيايش به صحرا می روند و بوته های خار را برای آتش 
ی می کنند، بانوانی که در پيرهريشت مانده اند، ناشتايی تهيه کرده و آن را به صحرا می فرستند پس هيرومبا جمع آور

از آنکه هيزم آماده شد مردان به پيرهريشت بر می گردند و مراسم چوب زنی انجام می شود، مراسم چوب زنی اين گونه 
هيزم شرکت کرده اند يا در آن سال صاحب فرزند  برگزار می شود، کسانی را که برای اولين بار در مراسم جمع آوری

شده اند، بر سر دست بلند می کنند و يا شادی و سرور به او چوب می زنند، بستگان اين شخص بايد کله قندی تقديم کنند 
                        .                                        تا او رها شود با اين کله قند شربت درست می کنند و آن را می نوشند

 
به هنگام عصر، هيزم ها را با وانت يا االغ به شريف آباد می برند و ميدان کنار آدريان انباشته می سازند، سپس آتش 

.                                                 می افروزند و مراسم مذهبی را گرداگرد آتش برگزار می کنند   
 

نان شريف آبادی به محل آتش هيرومبا می آيند، خاکسترها راکنار ميزنند، گلوله های سرخ آتش در بامدادروز بعد، ز
آتشدان گذاشته به خانه خود می برند، در خانه با چوب سندل، کندر دود کرده و آن را دور خانه می چرخانند، آنگاه 

می سپارند، ) مسئول نگهبانی از آتش(آتش بند خارج می شوند و به سوی آدريان شريف آباد بازمی گردند و آتش را به 
.                                                    نيز برگزار می شد» مزرعه کالنتر«جشن هيرومبا در گذشته در روستای   

 
به نام  »خرمشاه«و در روستای » هيبدوگ«به نام » نرسی آباد«و » اله آباد«اين مراسم با اندک تفاوت در روستاهای 

."                                                          برگزار می شود» شاخ شاخ درين«   
 

 
 

  
  
  
 
 

ايفی ژنی است/تائوری يعنی آرخيم پسه/اردويسور آناهيتا همان الهه زيبايی آريائيان سکايی  

ه در جلد اول يشتهای پورداود و فرهنگ اعالم جالبترين مقاله تحقيقی که در باب نام و نشان الهه ناهيد، بعد از آن چ

معهذا در هيچ کدام مقابله ای بين نام الهه زيبايی . هاشم رضی ديده ام مقاله ای از استاد پرويز رجبی استاوستايی 

 اردويسوراناهيتایکه با آفروديت آسمانی معادل بوده  و الهه ) آراسته بسيار زيبا و با شکوه( آرخيم پسهسکايی يعنی 

به يونانی يعنی زن ( کوماژننشين  سرزمين ميتانیدر   نام اين الهه در شمال بين النهرين . اوستايی صورت نگرفته است

خوانده شده است چه در کتيبه های  کوماژن) الهه پاک امواج نيرومند( اردوی سور اناهيتبه نام همين الهه ) موجها

سکائيان  در نزد آرخيم پسهناهيد به صورت نام . م برده شده استآنتيخوس کوماژنی از الهه ای به نام کوماژن نا

در تک نگاشته هرودوت ضمن شرح لشکرکشی داريوش ) قوم افراسياب تورانی اساطيری(پادشاهی شمال دريای سياه 

در  .به سرزمين سکاهای شمال دريای سياه در باب اقوام سکايی و سرزمين سکاها و آداب و سنن ايشان  ثبت شده است

به صراحت در رابطه با سکاها ياد شده است و پيکرکهای گلی آناهيتا   آناهيتاحالی که در اخبار کهن يونانی جشن الهه 

اين . بر جای نمی گذارد) ناهيد(بودن اصل اردويسور اناهيتا  سکايیمکشوفه در ماوراء النهر نيز جای ترديدی در 

از جز اول : رهنمون ميگردد اردوی سور اناهيتاام پر رمز و راز مطلب ما را به پيدايی مفهوم اساسی جزء اول ن

مراد شده باشد و در مجموع اين نام  بايد به معنی  ) وی - آراد از ريشه پهلوی(يافته  آرايشاردوی نبايد باالينده بلکه 

بسيار زيبا و با "عنی ي ايم پسه–خی - آرآرايش يافته توانا و پاک يعنی ترجمه ای از همان نام سکايی معروف وی يعنی 

زن به يونانی يعنی ( ايفی ژنیشمال دريای سياه اين الهه را تحت نام  تاورهایاز جانب ديگر  .است" شکوه  آرايش يافته
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به عنوان الهه باکره می پرستيده اند و  اسيران  دريايی با کوبيدن به مغزشان برايش ) آمازون  زبان سکايی= نيرومند

 آبهابا  اردوی سور اناهيتاهمانند واريانت ايرانيش  ايفی ژنیاين موضوع بيانگر آن است که . دقربانی می نموده ان

 سئوروماتاز قبايل ) تيرًه تبرداران( ياکساماتاگر نامهای . پيوستگی داشته و الهًه نيرومند آبها به حساب می آمده است

يکی بدانيم در ) پرستندگان الهه بزرگ= زنها -مز(مازنها يا تبريانو همچنمين شاخه ايرانی آنها ) تبرداران( تاورهابا 

با قبيله سئورومتی و مادی مغان  در سمت دشت مغان  و همچنين قبيله سکايی و  اردويسور اناهيتااين صورت پرستش 

ن در تأييد اين نظر گفتنی است که مساک. سئورومتی اصل تبريان مازندران در ايران هخامنشی رواج پيدا کرده است

در حوالی مصب رود دن يکی بوده و در سمت جنوب دشت مغان چشمًه آب گرم معدنی معروف اکساماتها و ی تاورها

سپيتمه جمشيد جالب است که محل فديه آوری . به شمار می آمده است اردويسور اناهيتاچشمه مقدس ) زيبا( سرئين

نيزه ( نيسارانو ) کادوسيان(  کاتوزيانی وی از جمله قيد شده و رعايا سبالنيعنی  هوکراوستا  و شاهنامه نيز  کوه 

به لغت اسالوی يعنی سرزمين ( اوکرايندر رابطه نام . ذکر شده اند گيالنو  ارانهمان مردم نواحی سمت ) وران

سرزمين (داکيا نگارنده سر انجام بدين نتيجه رسيده است که اين  نام از همان نام التينی سرزمين باستانی ) مرزی

اشتقاق نام اوکراين از . است اسالوهای کشاورزيعنی نواحی غربی اوکراين اخذ شده و به معنی منطقه ) ايای کشاورزرع

ياکسامت سرمتی /در شرق اوکراين حاليه بعيد به نظر ميرسد گرچه  نام يونانی) منطقه تبرداران( ريونا -اکوواژه مرکب 

در اسطورًه سکايی پسران   .برای درستی اين فرضيه به نظر می رسد است، گواهی) تبريها(تائورهکه معادل نام سکايی 

 گاو آهنکه هرودوت در باب اصل و نسب آريائيان سکايی شمال دريای سياه نقل نموده از ) پدر مردم گيتی(تارگيتای 

به ) کائيان پادشاهیاسکيت، اسکالو، س( پيالهو ) تاورها( تبر، )مردم بالکان/تراکيائيها(طناب ، )داکيائيها، اسالوها(

جالب است که کنت کورث نيز به هنگام صحبت . عنوان سمبلهای ملل سکايی سمت شمال دريای سياه ياد شده است

سفرای سکائيان آسيای ميانه با اسکندر عناصر اسطوره ای سکائيان آسيای ميانه و سمت شمال دريای سياه به ترتيب 

  .قيد کرده است) اسکيتان، سکاهای پادشاهی(جام و ) سئوروماتها( نيزه، )زهااوغو( تير، )داکياييها، اسالوها( گاوآهن

را  از پايگاه پژوهشی آريابوم  در اينجا می ) ناهيد(قسمتی از مقاله استاد پرويز رجبی  در باب نام و نشان الهه آناهيتا 

زيرا در . تن مبداء آناهيتا تعيين کننده باشندصفت هايی که امروز از آناهيتا در دست داريم، نمی توانند برای يافو : "آوريم

يونانی با ايزد » آنائيتيس«پيوند ميان . گشت و گدار تاريخی آناهيتا، بسياری از خصائل خدايان همگن به او داده شده است

اگر وجود آناهيتا در ميان خدايان مادی در  ↓]٢١[.بانوی آب و باروری ايران، حاصل همين برخوردهای فرهنگی است

مطرح می کند به اثبات برسد، آنگاه به همان نسبتی که نظر نيبرگ مبنی بر تورانی  ↓]٢٢[»گيرشمن«غرب ايران، که 

آناهيتا از قوت بيشتری برخوردار می گردد، که در ) غير آريايی(آناهيتا کم اعتبار می شود، احتمال اصليت بومی بودن 

البته کشف پيکرک های گلی آناهيتا در کوی . اين صورت صفحات غربی و جنوب غربی فالت ايران مورد نظر است

جلب توجه می  ↓]٢٣[کيلومتری جنوب سمرقند  ٦در کريکالن قلعه، زارتپه، و َرخشا در بخارای غربی، تالی برزو، 

  .کنند

در اين ميان نظر «تارن»[٢٤]↓ جالب توجه است. به نظر او در زمان اردشير دوم هخامنشی، از آميزش عناصراالهه 
ی آب سيحون با عشتار رب النوع بابلی آب، ايزدبانوی ايرانی آناهيتا به وجود آمده و در سراسر قلمرو هخامنشيان تبليغ 

با  .را نيز که از آيين های مربوط به آناهيتا است برگرفته از بابل می داند) صقايه(همو جشن ويژه ی سکايه . شده بود
اينکه اين نظر درباره ی اصليت آناهيتا قابل تأمل است، بابلی بودن جشن سکايه، همان طوری که از نام اين جشن برمی 

وقتی سردار ايرانی کاپادوکيه موفق به نافرجام گذاشتن هجوم سکاها به . آيد، به طور قطع نمی تواند درست باشد
در اين معبد هر . ی را خاکريز کرده و در آنجا يک معبد آناهيتا بسازندارمنستان و آسيای صغير شد، دستور داد، تا محل
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سال جشنی به نام سکايه برگزار می شده است. «استرابون» در کتاب ٥ خود،[٢٥]↓ بی ذکر منبع می نويسد، برخی می 
ه کورش سکاها را شکست داد، روز پيروزيش را به االهه ی ميهنش تخصيص داد؛ هر جا معبد آناهيتا گويند، هنگامی ک

در اين جشن مردان لباس سکايی به تن کرده و پس از ميگساری با يکديگر و . وجود دارد اين جشن برگزار می شود
ی از سکاها بوده است، که در آن به حيله، اين مراسم يادآور خوردنِ شکست. زنان همراهشان به زد و خورد می پرداختند

آن ها را مست کرده و در حال خواب و مستی و رقص از پای درآورده بودند. «وينديشمن»[٢٦]↓ معتقد است که اين 
آيين بايستی مربوط به زمانی از پيش از کورش بوده باشد. «اشپيگل»[٢٧]↓ در ايرانی بودن آيين سکائيه ترديد دارد و 

که اين جشن در بابل نيز گرفته می شده است، احتمال می دهد که نام جشن از واژه ی » بروسوس«با تکيه بر گزارش 
صائبی شاقا [٢٨]↓(آشاميدن) برگرفته شده باشد.[٢٩]↓"                       

        
                                                                                              

به ميان آمد مطلب زير را که حاوی ) قوم سلم برادر ايرانيان(در پايان به مناسبت اينکه در اينجا نامی از سئوروماتها 
                                                              :ضميمه می نماييم کنکاشهای اخير نگارنده است در پی آمد مطلب فوق

                                                                                   

:معنی نامهای صرب و کروات  
يشاوندان نژادی نزديک ايرانيان که اعقاب تالشهای زيادی برای پيدايی ريشه ايرانی نامهای اين خوطی سه دهه نگارنده 

سئوروماتها هستند به عمل آورده است چون در اين راه از سوی هيچ محققی همراهی نشدم؛  به مصداق يک دست صدا 
 مادرساالرو  موسياهقبًال بعد از کنار گذاشتن معانی . ندارد؛ کارهای تفحصی من هم در اين راه به کندی پيش رفته است

در زبانهای اوستايی و سانسکريت ) سرو( صربو ) خوروات(هئوروات ورومات هر دوی نامهای سئورومتی برای سئ 
را در زبان اوستايی به ترتيب  سئورو و) سَرَو(صربدر حالی که نام . گرفته ام) آزادگان(به معانی همه کس و هرکس 

به ترتيب معنی لفظی  )کُرواذ(= کروات و صرببنابراين نامهای . گرفت نيزه دارو  تير افکنمی توان به معنی 
نيزه را عالوه بر تيرًه  سرمتو  سئورومتنامهای کهن عمومی : بوده اند) شمشير(دارندگان سالح برنده و  تيراندازان

می توان دارندگان برگستوان و پوشندگان  تيراندازان و ) شاهنامه جنگجويان سئورومتی سپيتمه جمشيدنيساران (داران
به سمت بالکان  سرمتهااز آنجاييکه نام گروه پيشرو . گرفت )صرب(= تيره سروران و آزادگانتان  و همچنين زره و خف

 تيراندازهمان   سئوروماتو  سرمت قيد شده است؛ لذا محملترين معانی لفظی  اصلی) تيرانداز(يازيگدر زبان مجاری 
تمام سالح يا دارندگان سالحهای ( آمازونهمچنين تحت نام چنانکه می دانيم يونانيان اين مردم  را . است و نيزه  دار
يعنی مادرساالر با توجه به  سرمتميشناختند و بر اين اساس معنی لغوی  ديگر ) پرستندگان الهه نيرومندنيرومند يا 

 آمازوننام  پرستش الهه آبها يعنی اردويسور اناهيت نزد آنان کامال دارای اساس و  بنيان است می دانيم که معنی لفظی
داستانسراييها کرده و زنان آمازون را تير اندازانی معرفی نموده اند که برای ) به معنی بی پستان(در زبان يونانی 

به هر حال ضمن اين اساطير اهميت فن تيراندازی در نزد . سادگی امر تير اندازی پستان راست خود را می سوزانده اند
 بوسنيهامسلم به نظر ميرسد . ی  نزد ايشان بخوبی و درستی قيد گرديده استقبايل سئورومات و مقام مادرساالر

 سيراکو ) پادشاهی(باسيلیاحتمال دارد نامهای . می باشند) کناريها(آنتاها بازماندگان گروه سئورومتی ) کناريها(
ز سمت شمال کوهستان متعلق به همين گروه سئورومتی بوده اند که ديرتر از بقيه ا) صربهای خرد يا سروران خرد(

داماد و ) پدر سپيتاک زرتشت( سپيتمه  جمشيدطبق شواهد و قرائن تاريخی . قفقاز به سمت بالکان رهسپار گرديده اند
در واليات جنوب کوهستان ) کی خسرو، هوخشتره(کی آخساروو ) آفراسياب( ماديای اسکيتیوليعهد آستياگ که از عهد 

به صراحت از  سپيتاک زرتشتبوده است چه در شجره نامه ) کناری( آنتايی ورومتهایسئقفقاز ميرانده متعلق به همين 
. نام برده شده است) زرين تن(زرتشت خود و ] جمشيد زيبا[ سپيتمهو  )صرب دوردست و کناری( دوراسروو  جمشيد

ی گزيده بودند، در زبانهای که در دشت مغان و حوالی آن سکن) مغها، دارندگان زبان اوستايی( مخهانام قبيله سئورومتی 
بر اين مبناست که ميالن هوستيچ مورخ . است کرواتمترادف نام  يعنی دارندگان شمشيريونانی و اسالوی به معنی 

کرواتی  با توجه به شواهد تاريخی و اسناد زبانشناسی به  درستی کرواتها را  از خويشاوندان و تبار ايرانيان شمرده 
 کالغ پرسترا در زبان خويش به ) شمشير زنها(نام سئورومات ) اسالف آلبانيائيها(يريائيها به نظر ميرسد ايل. است

از ترجمه التينی و ژرمنی آن عايد شده است چه اين نام را به  ُصربو  کرواسينترجمه نموده اند و از اين معنی نامهای 
 مهرپرستانهن معنی با آيين دينی در زبان مردم آلبانی معنی کالغپرست را ميدهد و چون ايسورمات صورت 

در ميان  . نيز مقبوليت يافته و رواج پيدا کرده است سئورومتهاسئوروماتها پيوند داشته است لذا از سوی خود 
يعنی  سئوروماتهاپرستی نيز رواج گسترده ای داشته است چه از نام ديگر  ناهيدسئوروماتها در کنار مهر پرستی؛ 

را ) ماه= يعنی الهه گردنده( ميثرا) آنائيتيس(ناهيد هرودوت به عوض نام  .مستفاد ميگردد دزن نيرومنمفهوم  آمازون
جالب است که در اساطير  .بنابراين اين هردو نام متعلق به الهه سئورومتی واحدی بوده اند. ذکر نموده است

ايزد ( آتيسو )  د خورشيد مصريانايز( آتون ،)اهورا= سرور من( آدونيسبا  اهورا ميثرهفينيقی نام /فريقی/يونانی
ذکر ) ميثره= ميرو( آدونيسکه در مقام مادر  )ستی.ميثرا؛ الهه صلح و دو(=  اميربنابراين نام . مطابقت دارد  )جوان

به شمار رفته در  مادر ميثرهکه   صخره ای چشمه سارانالهه  پايه از براين. بوده است آناهيتا/ميثراشده است متعلق به 
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اهورا يعنی سرور صلح و دوستی در واقع ترجمه نام  ميرو اسالوعنوان اسالوی  .مراد می باشدآناهيتا /ميثراد واقع خو
هم اساس اسطوره ) مادر مقدس= مريم( مارياو مسيح چنانکه گفته ميشود خود نامهای  .سئورومتی است/ اوستايی ميثره

.                                              گرفته اند) ميرهه، ميثرا( ميرهو ) ميثره، مهر، مير، ميرو( ميثيهای خود از همين   
                                               
                                                    

                                                                                                                    
                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                           

                                                                                                  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  روايت کـْتسياس درباره ی کورشتحقيقی در  باب 

مقاله  استاد پرويز رجبی در باب روايت  کتسياس  در باب کورش حاوی اخباری از نيکالی دمشقی است که در تاريخ 

. حص در باب اين مطالب بکر خبر کتسياس الزم می بيندايران باستان تأليف پيرنيا قيد نشده است لذا نگارنده در اينجا تف

. است که با مندرجات شاهنامه و کتب پهلوی مطابقت دارد آستياگتوسط  کورشيکی موضوع به قتل رسيدن پدر 

شاهنامه قهرمان جنگ مادها  رستم/گرشاسپيا همان  - ) مازنها= اناريان، مز زنها(پيشوای آماردان  آتراداتکتسياس نام 

از برای تعالی نسب کورش سوم در مقام پدر  -کيکاوس  در زير حصار شهر آمل را /وريان در عهد خشثريتیو آش

است ) افراسياب= ماديای اسکيتیرهبر سکاها، ( پتی ساکاسديگری اسم خواجه سرای . کورش سوم ذکر نموده است

مطلب سوم جايگاه . مصلوب شده است مقتول و) تاجدار، در اصل منظور کی آخسارو پدر آستياگ( آستياگکه توسط 

در تاريخ  کادوسی هاپادشاه )  شاه فر باخته(  انافرنهو ) پدر خوانده کورش معروف، جامو  گنج صاحب( ارتمبار

پادشاه واليات جنوب قفقاز و وليعهد آستياگ است که  سپيتمه  جمشيداساطيری ايران است که هر دونام متعلق به 

ازدواج نمود و دو ) دختر آستياگ(ولی کورش با زن وی آميتی دا . يز به امر کورش به قتل رسيدمتعاقب قتل آستياگ او ن

در خبر موسی خورنی . را به پسرخواندگی خود پذيرفت) زريادر(پسر وی يعنی مگابرن ويشتاسپ و سپيتاک زرتشت 

–شاه ( کيانوش، )مگابرن= ثروتمند( پرمايهسه برادر هستند که در شاهنامه ) آستياگ(نيز بر افکننده خود اژی دهاک 

به همراه  سپيتاکو   مگابرنمی دانيم . ناميده شده اند) جهانگير( فريدونو )  زرتشت/موبد جاودانی، سپيتاک برديه

) جنگجوی تندخوی(و تور ) زرتشت/نجيب(و ايرج  )سرور بزرگ( سلمدر شاهنامه همچنين تحت نام  کمبوجيه سوم
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مطابق خبر .  را برادر تنی کورش انگاشته است مگابرنهرودوت نيز . قيد شده است) مکورش  سو(پسران فريدون 

و دربيکان ) گرگان(از سمت کورش به ساتراپی واليات هيرکانی )  زريادر(سپيتاک و ) ويشتاسپ( مگابرنکتسياس 

ماد سفلی و واليات جنوب  مطابق خبر خارس ميتيلنی ايشان پيشتر در عهد آستياگ در. انتخاب شدند) دريهای سمت بلخ(

در مقام شاهزاده و داماد کورش از مقرش  )آمرگوس/امرايوس(سپيتاک طبق اخبار کتسياس . قفقاز حکومت می نمودند

اسپنداس، (متعلق به سپيتمه  ارتمبارز نام يا بهتر بگوئيم عنوان ا . بلخ بر شمال هندوستان تسلط و نظارت داشته است

آورده که به همين معنی  آبراداتچه می دانيم گزنفون نام سپيتمه را . وربخت عايد ميگرددمعانی ناخجسته، ش) جمشيد

وی حادث شده است  ارتمبارمعروف جمشيد از همين عنوان ) ور(=به نظر ميرسد موضوع باغ. مخلوق نگونبخت است

چنانکه  )گئومات، گوتمه( سپيتاک برديه. را می دهد" راست و درست) ور(باغ"چه اين نام همچنين معنی دارنده 

داريوش از . دختر معروف کورش ازدواج نمود آتوساهرودوت اشاره می کند همچنين به مقام دامادی کورش رسيد و با 

نام . موضوع پسرخواندگی سپيتاک برديه افسانه برديه راستين و دروغين را برای فريب افکار عمومی پديد آورده است

است؛ گرچه معنی مهتر نيز ) وزير( سخنگوی خوببوده است لفظًا به معنی = ئوروههوگااويبارو که هيئت صحيح آن 

است در اصل همانا مردم گيالن بوده  کاسپیکه مترادف نام ) سگپرست( کادوسی نام .آن مستفاد ميگردد اويبارواز شکل 

سرزمين يعنی ) ان - در -زن -زم( مازندراننگارنده با بومی اصلی مازندران انگاشتن ايشان در وجه اشتقاق نام . اند

  .دچار ترديد شده بودم مادرساالران يا پرستندگان الهه آبها و زيبايی ناهيد

  : اين قسمت جاالب مقاله استاد رجبی را به عينه نقل می نمائيم 

ار سال در درب ١٧پيش از ميالد،  ٤٠٠کتسياس از مردم کنيدوس، پزشک يونانی اردشير دوم هخامنشی بود، که حدود 

، يعنی سال بازگشت او به يونان بود، فقط ٣٩٨فصل درباره ی تاريخ ايران تا سال  ٢٣از کتاب او که . ايران زيست

گزارش های کتسياس، که با تکيه بر منابع محلی تهيه شده اند، . تلخيصی از فوتيوس و چند قطعه ی ديگر در دست است

اورشناسان ميل دارند، که کار کتسياس را سست و کم ارزش از همين روی خ. با نوشته های هرودت اختالف دارند

شايد . ساله ی کتسياس در دربار ايران، به کار او اهميتی ويژه می بخشد ١٧در صورتی که حضور . بدانند

خاورشناسان، آگاه و ناخودآگاه بر اين باورند، که اگر به کار او اعتبار بدهند، از ارزش کار هرودت، که بسياری از 

  .خان يونانی و رومی پس از او بر او تکيه داشته اند، کاسته شودمور

من بر خالف خاورشناسان بر آنم که دست کم و روی هم رفته، بايد کم و بيش به گزارش های کتسياس همان اعتباری را 

يک به مطلب نادرست و غيرمنطقی در همه ی نوشته های نويسندگان کالس. بدهيم که برای نوشته ی هرودت قائليم

نويسندگان ايرانی و عرب دوره ی اسالمی نيز، بدون استثنا، گاهی در گرداب وهم و خيال . فراوانی به چشم می خورد

باالخره جز با استفاده ی درست از . گزينش درست و به دور از تعصب، تنها راه حل اين مسأله است. غوطه خورده اند

  .اين منبع ها کاری از پيش نمی برند

به نقل از کتسياس، که اغلب در تقابل با گزارش های هرودت نوشته و حتی در ] ٦[ی فوتيوس از کتسياس، در گزيده

  :بسياری از موارد او را دروغگو و داستان پرداز خوانده، آمده است 
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ه از در مورد بيشترين بخش نوشته اش، خود او شاهد جريان بوده است و هر آنچه را که شخصا موفق به ديدنش نشد... «

  ».خود پارس ها شنيده است

متاسفانه باقيمانده ی نوشته ی کتسياس، بسيار ناچيز است و بندهای کوتاه آن بيشتر کالف های سردرگمی اند، که اينجا و 

  .با اين همه از آنچه که در دست است، می توان سود خوبی جست. آنجا، در نوشته های نويسندگان پس از او آمده اند

ندی کورش را با آستياگ منکر می شود و نام دختر آستياگ را آميتيس می آورد، که به هنگام شکست کتسياس خويشاو

آستياگ پس از شکستی که از کورش می خورد، . به نام سپيتاَمه بوده است) شوهر نخستش(پدرش از کورش، زن مردی 

، يکی از ياران خود )ُايَبر ؟(به ُايَبِرس هنگامی که کورش به اکباتان می رسد، . به اکباتان گريخته و پنهان می شود

، )َبَغِبرن ؟(و ِمگاِبرِنس ) سپيَتکه ؟(دستور می دهد، تا با شکنجه ی آميتيس، سپيتامه و حتی فرزندان اين دو، سپيَتِکس 

را به ُايبر او . آستياگ نيز، برای جلوگيری از شکنجه ی فرزندانش، خود را تسليم می کند. پناهگاه آستياگ را بيابد

زنجير می کشد، اما کورش نه تنها زنجير از او برمی گيرد، بلکه او را مثل پدر گرامی می دارد و آميتيس نيز از حرمت 

بعدها کورش حتی آميتس را، پس از کشته شدن شوهرش، که به دروغ درباره ی پناهگاه . يک مادر برخوردار می شود

اما سپيتامه را به گناه پنهان کردن آستياگ و همچنين ] ٧[گيرد، آستياگ اظهار بی اطالعی کرده بود، به زنی می

به گزارش کتسياس در جنگ کورش با بلخيان، چون بر اينان معلوم شد، که آستياگ پدر و آميتيس . دروغگويی می کشد

دار پدر پس از چندی چون آميتيس خواستار دي. مادر و همسر کورش شده است به ميل خود تسليم کورش و آميتيس شدند

که مامور آوردن آستياگ بود، در بيابان رها ] ٨[می شود، آستياگ به دستور ُايبر و به دست خواجه ای به نام ِپتيسکاس 

آميتيس چون پس از ديدن خوابی استنباط می کند، که پدرش کشته شده است، مجازات پتيسکاس را . می شود تا کشته شود

تيس می شود، که به دستور او چشم هايش را می کـَنند و سپس مصلوبش می پتيسکاس تحويل آمي. از کورش می خواهد

دينون به نقل از کتسياس می نويسد، که کورش اول دبوس دار و بعد محافظ شاه ماد بوده است و در اين مقام در ] ٩.[کنند

ين تعبير می کنند، که او اين خواب را برای او چن. خوابی ديده است، که او سه بار در حال دست بردن به خورشيد است

  .منظور از خورشيد، فّر شاهی بوده است] ١٠[به برداشت درست اشپيگل،. سال فرمانروايی خواهد کرد ٣٠

درباره ی کورش از کتسياس می آورد، نيز از گزارش هرودت فاصله ی ] ١١[نقل قول مفصلی که نيکالی دمشقی 

قول نيکوالوس دمشقی رگه هايی از حقيقت های تاريخی را در  در مجموع به نظر می رسد، که نقل. زيادی می گيرد

يا دست کم در اينجا مرز غبارآلود ميان حقيقت و . در اين گزارش گويی حقيقت با تاريخ آميخته است. خود نهفته باشد

  :تاريخ است 

َارته داد يا (ی به نام َاتَرداد پدرش مرد. زاده می شود) َاَمرد(کورش در خانواده ی بسيار فقيری از قبيله ی پارسِی َمرد 

خوانده می شد، با چراندن بزهای  )پر رنج و کوشش( بود، که از فقر به دزدی تن می داد و مادرش که َارگـُسته) آَترداد ؟

کورش از شدت فقر به اکباتان رفته و در برابر دريافت غذا و لباس، برده ی يکی از . ديگران روزگار می گذراند

ار می شود، اما چون سرپرست جاروکش مرد سختگيری بود و او را شالق می زند، کورش نزد جاروکشان درب

او کورش را به شاه نزديک تر می کند و مشعل داری . سرپرست مشعل داران می رود و طرف توجه او قرار می گيرد

ه خدمت َارتمبار، شراب دار کورش در اين کار نيز با موفقيت رو به رو می شود و سرانجام ب. شاه را به او می دهد



 

 121

اين توجه چنان زياد است . مخصوص شاه، درمی آيد و به سبب ظرافت و مهارت، حتی مورد توجه شاه قرار می گيرد

  .که هنگامی که ارتمبار بيمار می شود، کورش را برای جانشينی خود پيشنهاد می کند

دارد و چون از بيماری جان سالم به در نمی برد، ارتمبار که فرزندی نداشت کورش را به فرزندی خود نيز برمی 

به . عالوه بر اين شاه هم از سر لطف هديه های گران بهايی به او اعطاء می کند. کورش به ميراث هنگفتی دست می يابد

 در همين زمان آستياگ دختر زيبايش را به. اين ترتيب بچه ی چوپان ديروز، به مردی ثروتمند و معتبر تبديل می شود

سپس کورش پدر و مادرش . همسری سپيتما درآورده و چون پسری نداشت، حکومت را پس از خود به او وامی گذارد

  .را به ماد می آورد، تا آن ها را شريک خوشبختی خود کند

 در اينجاست که مادر کورش به ياد می آورد، که به هنگام بارداری خواب ديده است، که چنان آب زيادی از او رفته که

کورش به پيشنهاد پدرش به تعبير خواب مادرش می . تبديل به رودی بزرگ شده و تمام آسيا را تا دريا پوشانده است

اين معبر می گويد، که کورش شاه بزرگی . انديشد و فرمان می دهد تا بزرگ ترين ُمَعبر خواب، از بابل آورده شود

سپس مقام . وحيه ی آستياگ، او را در جريان امر نگذاردخواهد شد و از کورش می خواهد، تا برای مشوش نکردن ر

او در جايی قرار می گيرد که حتی می تواند پدرش را به ساتراپی پارس برساند و در . کورش باالتر و باالتر می رود

  .نتيجه مادرش نيز بانوی اول پارس می شود

ا سر دشمنی داشت، برای حفظ منافع شخصی خود با در اين هنگام ُاناِفرنه، شاه جديد کادوسی ها، که همواره با ماده

انديشه ی خيانت به مردمش، پيکی به دربار آستياگ فرستاده و از وی می خواهد تا نماينده ی امينی را برای مذاکره 

 ٤٠آستياگ برای اين منظور کورش را برمی گزيند، با اين تاکيد که او ظرف . درباره ی تسليم کادوسی ها نزد او بفرستد

کورش، که خواب مادرش را همواره در سر داشت، می انديشد، که فرصت برای شورش . روز به اکباتان بازگردد

معبر بابلی نيز، که در نزديکی او بود، . پارس ها و برانداختن فرمانروايی مادها با کمک کادوسی ها، بسيار مناسب است

  .اهان خود به مرز کادوسی ها می رسدکورش، سرگرم اين فکر، با همر. به اين فکر دامن می زند

به دستور معبر نام و نشان او را جويا می . در اين هنگام با مردی رو به رو می شوند، که در سبدی پـِهـِن حمل می کرد

عالوه بر اين . مليت او به فال نيک گرفته می شود. »خوش خبر«او مردی است پارسی به نام ُايبَره، به معنی . شوند

کورش او را همراه خود نگه . ره با خود پهن اسبی حمل می کرد، معبر آن را نشانه ی ثروت و قدرت می داندچون ُايَب

می دارد و همچنان که در راه ماموريت خود است، پس جلب از اعتماد ُايبره، با احتياط از او درباره ی امکان شورش 

به پيروزی می رسد؛ بايد که با کادوسی ها متحد شد؛  به نظر اويبره، چنين شورشی. پارس ها عليه آستياگ می پرسد

پدر . سرزمين کوهستانی پارس برای يک جنگ بسيار مناسب است؛ به ويژه اينکه پدر کورش ساتراپ فارس است

کورش بايد، به بهانه ی اينکه آستياگ برای رويارويی با کادوسی ها به کمک پارس ها نياز دارد، مردان پارسی را 

اويبره که از خواب مادر کورش آگاهی يافته، به نتيجه . سپس خود کورش با دريافت مرخصی به پارس برود مسلح کند و

در اين گفتگوها اويبره همچنين پيشنهاد می کند، که معبر بابلی را بکشند، تا او . ی پيشنهاد خود بسيار اطمينان دارد

کورش با اين نظر مخالفت کرده و اويبره را نانجيب می  .فرصت خيانت نيافته و آستياگ را در جريان امر قرار ندهد

معبر بابلی در جريان آيينی دينی، . او نيز از نظر خود عدول نکرده و تصميم می گيرد که متوصل به حيله شود. خواند
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 کورش نخست از اويبره مکدر شده و پس از چندی به رفتار پيشين خود برمی. در نتيجه ی يک توطئه، کشته می شود

  .گردد

سرانجام به اين . کورش پس از قول و قرار با ُانابـِرنه، با بازگشت از کادوسيه برای رفتن به پارس منتظر فرصت است

نتيجه می رسند که او، به اين بهانه که برای پدر بيمارش قصد قربانی کردن دارد و بايد به پارس برود، از شاه يک 

حبت کورش بسيار لذت می برد، برای نخستين بار با تقاضای او مخالفت آستياگ، که از مصا. مرخصی طوالنی بگيرد

  .تقاضای دوم کورش پاسخ بهتری می يابد و شاه با يک مرخصی پنج ماهه موافقت می کند. می کند

کورش همراه اويبره، که اينک با دريافت اسب و خلعت نزد کورش مانده و مشاور او شده، رو به پارس می نهد، اما 

سپس او برادر شوهرش را در . ه خبر سفر او می پيچد، همسر معبر مقتول، به ياد خواب مادر کورش می افتدهمين ک

آستياگ پريشان خاطر شده فورا به . جريان اين خواب قرار می دهد و او نيز در دم آن را با آستياگ در ميان می گذارد

اين اقدام آستياگ به . ه کورش را به اکباتان بازگردانندسوار ماموريت می دهد، تا به پارس رفته و زنده يا مرد ٣٠٠

کورش تظاهر به اطاعت از اراده ی شاه کرده و قول می دهد که روز بعد به . شورشی که در پيش بود دامن می زند

  .دطرف اکباتان حرکت کنند و پس از اينکه در ضيافتی ماموران را به دام شراب می اندازد، به شهر هيربه فرار می کن

هنگامی که ماموران . هزار پياده و هزار سواره بودند، به او می پيوندند ٥در اينجا نيروی درخواستی از پدرش، که 

بقيه . نفر از آنان را می کشد ٢٥٠آستياک به خود می آيند و سراغ کورش را می گيرند، کورش به آن ها تاخته و حدود 

  .مرحله ی تازه ای در زندگی کورش آغاز می شود. رندمتواری شده و آستياگ را در جريان امر می گذا

ت نزديک تری از تاريخ شايد در اين بخش از داستان، به رغم وجود ارقام و اعداد بسيار اغراق آميز، رگه های به حقيق

  :پنهان باشد

اما در پارس ! هزار ارابه ی جنگی روی به پارس می آورد  ٣هزار سوار و  ٢٠٠آستياگ با تجهيز يک ميليون پياده، 

ارابه ی جنگی فراهم آورده بودند، که البته با  ١٠٠هزار سوار و  ٥٠هزار پياده،  ٣٠٠آن ها نيز . بيکار ننشسته بودند

اويبره به فرماندهی کل . فقط احتياط می توانست کمبود نيروی پارس ها را جبران کند. نيروی آستياگ قابل مقايسه نبود

وشد تا استحکامات موجود را مرمت کرده و در حد امکان گذرگاه های باز را، به ويژه او می ک. قوا منصوب می شود

او از . مدتی طول نمی کشد که نيروی آستياگ به شورشيان نزديک می شود. در گذرگاه های تنگ مستحکم سازد

فرمان درآيند، تنها  شورشيان برای آخرين بار می خواهد تا دست از نافرمانی بردارند و اعالم می کند، چنانچه به

کورش در پاسخ می گويد، بهتر است که آستياک پارس ها را، که برتر از . مجازات آن ها زنجير و زندان خواهد بود

همين که به اين ترتيب پيشنهاد آستياگ رد می . مادها اند، به حال خود بگذارد و از به بند کشيدن آن ها دست بردارد

  .می کند و در نتيجه جنگ سختی درمی گيردشود، او فرمان حمله را صادر 

پارس ها و به ويژه . کورش فرماندهی جناح ميانی را در دست می گيرد، پدرش جناح راست را و اويبره جناح چپ را

فرماندهانشان در شجاعت معجزه می کنند و حتی آستياگ، که نشسته بر تخت، چشم به ميدان نبرد دارد، شگفت زده می 

سرانجام برتری نيروی مادها سبب می . از سربازان خود می خواهد که در مقابل پارس ها مقاومت کنند شود و با تهديد

کورش و يارانش قبول داشتند، که . شود تا کورش دست از جنگ برداشته و با نيروهای خود به درون شهر بازگردد
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روز بعد شعله ی جنگ دوباره زبانه می . دلحظه ی سرنوشت ساز نزديک است و آن ها بايد يا بميرند يا که پيروز شون

در . در حاليکه پدر کورش مامور حفاظت از شهر می شود، کورش و اويبره فرماندهی جنگ را به عهده می گيرند. کشد

شهر به تصرف نيروهای آستياگ درمی آيد و پدر . هزار نفر را مامور گشودن شهر می کند ١٠٠اين هنگام آستياگ 

  .خمی شده است، به حضور شاه می آورندکورش را، که سخت ز

آستياگ، چون می دانست، که کورش بر خالف نظر پدر خود، سر به شورش برداشته است، اجازه می دهد، تا پدر 

پارس ها، پس از از . کورش، به خواهش خود او، به آرامی بميرد و حتی دستور می دهد، تا او را به احترام دفن کنند

آستياگ به فکر تعقيب آن ها می افتد، اما پيشروی . ناگزير از عقب نشينی به پاسارگاد می شونددست دادن شهر هيبره، 

اويبره همه ی گذرگاه های تنگ را در اختيار گرفته بود و مادها ناگزير از عبور از راه های . به سختی انجام می پذيرد

انع ها، آن ها را پشت سر می گذارند و پارس ها به با اين همه بی شماری از مادها، با دور زدن م. کوهستانی می شوند

در اينجا کورش . فرماندهی کورش و اويبره ناگزير، شبانه کوه های بلند را ترک کرده به کوه پست تری پناه می برند

يک بار ديگر به نيروهای خود تذکر می دهد، که به سرنوشت کودکان و همسران خود در صورت شکست بينديشند و 

در کوهی که پناه گرفته بودند، کورش محلی را بازمی يابد، که خانه ی پدريش بود و او در گذشته، . بجنگند شجاعانه

در دم دست به نيايش می برد و دستور می دهد که برای ايزدان . روزگاری در آنجا به چراندن بز مشغول بوده است

می شود و پرندگان بشارت بر بام می نشينند و به او بشارت در دم رعد و برق : اين نيايش به بار می نشيند . قربانی کنند

آنان پس از شامی که می خورند، شب را بر بلندی کوه به سر می . می دهند که او دوباره به پاسارگاد باز خواهد گشت

  .آورند

را از حمله به کوه  هزار نفر را در پای کوه مستقر کرده و به آنان دستور می دهد، تا همه آن هايی ٥٠روز بعد آستياگ 

اين اقدام واقعا بی رحمانه، پارس ها را تا بلندی کوه . امتناع می ورزند و يا به هنگام حمله عقب نشينی می کنند بکشند

در اينجا پارس ها با زنان و مادران خود رو به رو می شوند، که دامن های خود را باال زده و از آنان می . عقب می راند

نيش اين استهزا پارس ها را ! قصد پناه بردن به جايی را دارند که از آنجا چشم به جهان گشوده اند ؟پرسيدند، که آيا 

هزار از  ٥٠در نتيجه مادها از کوه رانده شده و دست کم . وامی دارد که دست به يک حمله ی نوميدانه ی ديگر بزنند

  .آنان کشته می شوند

شايد هم، اگر گزارش خود کتسياس ناقص . س را به ناگهان ناتمام می گذاردنيکوالی دمشقی در اينجا نقل قول از کتسيا

با اين همه او می کوشد که داستان ادامه ی کار و جنگ . نبوده، کتابی که او از کتسياس در دست داشته، کامل نبوده است

  :را به نحوی ببندد 

می دارد و سرانجام به تخت فرمانروايی کورش تا شکست نهايی آستياگ، بعضی از موانع ديگر را از سر راه بر

کورش در پرده سرای آستياگ پس از نشستن بر . آستياگ، که برای دستيابی به آن کوشش زيادی شده بود، می رسد

سپس پارس ها، با ثروت هنگفتی که زير . تخت، دبوس او را به دست می گيرد و اويبره کاله شاهی را بر سر او می نهد

با انتشار خبر شکست آستياگ، ديگر قوم های مطيع او، برای . رفته بود، به پاسارگاد باز می گردندنظر اويبره قرار گ

نخست هيرکانی ها و بعد پارت ها، سکاها و بلخی ها و به دنبال . پذيرفتن کورش به فرمانروايی به او روی می آورند

  .شودآستياگ نيز که اسير شده بود به نزد کورش آورده می . اين ها بقيه
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هستنديادگاری از دوران مهرپرستی  و ميرنوروزی بر نشستن کوسه نسن  
 

البد بدين معنی که فروردين ماه نيز به نام (اول بهار بوده است  آذردر زمان ساسانيان ، "مطابق گفته ابوريحان 
بر خري مي نشست و آالغي به دست ) آوسه(دي بنام ، ودر نخستين روز آذر مر)آتش ناميده ميشده است= کانون/آذر

اين .مي گرفت و بادبزني بر دست ديگر و خود را باد ميزد و زمستان را وداع مينمود؛ و از مردم چيزي دريافت ميكرد
اين بيش از هر سنت ديگر نشانگر سنتهای بهرام پرستی و مهرپرستی است که در مراسم ." رسم در شيراز رواج داشت

ظاهرًا نمی . به ترتيب توتمهای خر ياگور خر و کالغ يا کالغ سياه بيش از هر توتم ديگر مورد توجه بوده است ايشان
مأخذ نام کرواسی و کروات و صرب يعنی اعقاب (کورووسه را در اين باب مأخذی برای کلمه التينی  کوسهتوان نام 
 سئوروماتبه نظر ميرسد اين نامها از ترجمه ظاهری نام  مسلم .به شمار آورد کالغيعنی منسوب به ) قوم سلم= سرمتها

خود معانی اين اسامی کهن کرواتها وصربها  يعنی ملت . آلبانيايی يعنی کالغپرست عايد شده است/در زبان ايليريايی
ت؛ چه وارد ايران شده اس مهر پرستی اروپايیمنسوب کالغ در اين رابطه نشانگر آن است اين سنن جديد مهرپرستان از 

در اوستای بازمانده از دوره ساسانی به صراحت از سنتهای مهرپرستی خارجی نشر يافته نزد ايرانيان به عنوان سنت 
مهر نشانگر  کوسهمسلم به نظر ميرسد در اصل خود . دروغگويان در باب ايزد مهر با اهميت خاص صحبت شده است

ده است چون ايزد خورشيد و جنگ يک چشم ژرمنهای شرقی بو )جام درخشان= جمشيد(ايزد خورشيد و جنگ آريائيان
همواره به همراه دو کالغش نشان ) ميثره، ايزد گياه و شراب و شادی( مهرنيز نظير ) نشئه( اودنو اسکانديناوی يعنی 
ارث به ) مهر پرست/يعنی مردم مادرساالر ميثره(=  سرمتیژرمنها اين سنت را بايد از آريائيان . داده می شده است

خدای پرجوش و خروش ( داژبوگو ) خورشيد جنگاور( خويتوسوروسکاها و اسالوها اين ايزد خورشيد را . برده باشند
 ميرو در غرب ايران  ميرووشانيها در افغانستان او را ک، ُامروايزد خورشيد را مهر در خوارزم  .می ناميده اند) و داغ

بهتر بر جای  مير نوروزیاين عنوان اخير در نام اساطيری . ميگفته اند) اسداهللا غالب= حضرت امير خداگونه( اميرو 
بر ميگردد اسم چه  خدای خورشيد قربانی کننده گاو نرنيز در اساس بدين  عيد قربانمسلم می نمايد موضوع . مانده است
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) خدای زمين و خرد هورامزداا/ائا/انکیيعنی  پدر امتهای فراوان، لقب ( ابراهيميعنی  اسماعيلنام و نشان مادر  و پدر 
خدای ( اسماعيل . را نشان نمی دهد چشمه صخره ای يا زادًه صخرهايرانی /جز اين خدای ميتانی) سنگ=حجر( هاجرو 

در مورد صفت خوش اندام . مراد نمی باشد خوش اندامو  هزار گوشملقب به   ايزد مهردر اينجا  ايزدی به جز ) شنوا
تصاوير ايزدی بی ريش و جوان و نيرومند مجسم شده است و از اينجاست که موسی خورنی بايد گفت که ايزد مهر در 
جمشيد دارای ( مهر ايزد کوسهصفت . معرفی نموده است تاساشتباهًا  اهورای  بی ريشوی را به جای  اهورای 

از سوی ديگر  عيلاسماگرچه نام . گواه ايرانی صادقی در اين باب است) جوانی جاودانی؛ خورشيد شکست ناپذير
است که با چاه و کشاورزی و نبرد و پهلوانی و دانش مرتبط بوده ) دارای نام اعالن شده( نبو/نينورتامطابق ايزد بابلی 

ايرانی / گرچه ايزد جوانی که در رابطه با قربانی گاو مقدس عيد قربان است صرفًا همانا ايزد مهر آريائيان ميتانی. است
                                                                                                                                        .  بوده است

عباس احمدی ضمن مقاله اساطيری خود در باب پيشگويی سقوط جمهوری اسالمی که در اخبار روز منتشر شده؛ نظری 
جشن بر (هردوی اين آيين ها " :ستن کوسه و مير نوروزی آورده که عينًا نقل ميشودجالبی در باب سنن ايرانی بر نش

نسخه ی بهداشتی شده ی آيين مادرساالرنه ) نشستن کوسه و مير نوروزی که به درستی غالبًا هم منشأ به شمار رفته اند
وسه برنشين، کوسه ی خرسوار بازيگر اصلی درجشن زمستانی ک. ی شاه کشی در نظام ظالمانه ی پدرساالری می باشد

در انتهای روز، مردم . کوسه ی خرسوارهمان شاه موقت است که برای يک روز نقش شاه واقعی را بازی می کند. است
تنها تفاوتی که در اين جا ديده می شود اين . به اين شاه يک روزه حمله می کنند و او را از تخت سلطنت به زير می کشند

کوسه ی خر سوار، به جای آن که در تپه ی . شاه را به شهادت برسانند، او را کتک می زنند است که به جای آن که
جلجتا به صليب کشيده شود، به صورت آيينی مورد حمله قرار می گيرد و ممکن است که کتک مفصلی بخورد، اما واقعا 

 )مهری/جمشيدی(دای خورشيدی خکوسه خرسوار در مراسم کوسه برنشين، نسخه ی زمينی شده ی . به قتل نمی رسد
.                                                                         است و به همين علت در فصل زمستان برگزار می شده است  

، امير اسب سوار است که برای مدت کوتاهی نقش شاه را بازی می کند و ميرنوروزیبازيگر اصلی در جشن بهاری 
) خورشيد شاه ميرا و موقتی(امير اسب سوار در مراسم ميرنوروزی . ، از تخت سلطنت به زير کشيده می شودپس از آن

و به همين علت در بهار اجرا می ) آدونيس فينيقيها بوده/چنانکه مهر ايزد(است  خدای درختی، نسخه ی زمينی شده ی 
                                                                                          ."                                            گرديده است

:              در همين رابطه سايت سورًه مهر مطالبی دارد تحت عنوان شاه بازی دارد که قسمت مربوطه آن نقل ميگردد  
گفتند آه در زمان  مي) اط با بارآوري و خورشيد استمراسم نوروز در ارتب(در ايران باستان به اين شخص ميرنوروزي 

:                               گويد حافظ خطاب به مير محبوس مي. شد گرفت و سپس خلع مي نوروز حكومت را به دست مي  
 

گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي  
 آه پيش از چند روزي نيست حكم مير نوروزي

 
از مقولة اين جشنها خصوصًا دو تا هست آه بايد از «: نويسد در مورد ميرنوروزي مي» يش در ايراننما«بيضايي در 
است آه پس از اسالم هم ادامة خود را حفظ آرد و در قرنهاي پنجم و ششم با تغيير » آوسه«يكي دستة . آنها ياد آرد

شد آه همچنان تا نيم قرن پيش در ) ه نوروزيپادشا(يا ) ميرنوروزي(آوچكي در شكل و هنگام برگزاري بدل به دستة 
اي بود آه در  چهره ميرنوروزي مرد پست و آريه. شهرهاي آباد و امروزه در واليات دورافتاده جاري بوده و هست

نشست و به جاي پادشاه يا امير واقعي حكمهاي  روزهاي نوروز براي مضحكه و شادي چند روزي بر تخت مي
براي مصادرة اموال فالن ثروتمند يا به بند آشيدن فالن زورمند، اين بازي ظاهرًا براي تفريح آرد،  اي صادر مي مسخره

جويانة مردم زيردست را نسبت به زبردستان  العملهاي آينه اي از عكس توان نمونه و خنده بوده است، ولي در عمق آن مي
سازيهاي الزم و قرارهاي قبلي  داشته است؛ با شبيهدستة ميرنوروزي با حفظ همين روحية هجوآلود ماية نمايشي هم . ديد

ـ آن را چنين   مرحوم محمد قزويني    شمسي اين ماجرا را در بجنورد ديد ـ ١٣٠٢آسي آه به سال . براي اعمال و اجرا
ب گذرند آه يكي از آنها با لباس فاخر بر اس در دهم فروردين ديدم جماعت آثيري سواره و پياده مي«: يادداشت آرد

عنوان شاطر و  جماعتي در جلو و عقب او روان بودند، يك دسته هم پياده به. رشيدي نشسته و چتري بر سر افراشته بود
چند نفر هم چوبهاي . در رآاب او يعني پيشاپيش و جنبين و عقب او روان بودند  ّاش آه بعضي چوبي در دست داشتند، فر

واني از قبيل گاو يا گوسفند بود، يعني استخوان جمجمه حيوان، و اين بلند در دست داشتند آه بر سر هر چوبي سر حي
آورد، دنبال اين جماعت انبوه آثيري از  رمز آن بود آه امير از جنگي فاتحانه برگشته و سرهاي دشمنان را با خود مي

تحقيق آردم، گفتند آه ) آوسه و دستة آراسوس  مقايسه شود با دستة. (مردم متفرقه روان بودند و هياهوي بسيار داشتند
امارت او  شود آه تا سيزده عيد امير و حكمفرماي شهر است و بعد از تمام شدن سيزده دورة  در نوروز يك نفر امير مي

آه در اين مورد سه شاهد از  ٣مجلة يادگار، سال اول، شمارة (» گويا در يك خانواده اين شغل ارثي بود. ... آيد به سر مي
"                                         ).جهانگشاي جويني، تذآرة دولتشاه سمرقندي و ديوان حافظ آورده استآتابهاي تاريخ   
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ای به جشن ساکيتام کارناوال مير نوروزی شباهتی "بهزاد فرهانيه در مقاله خود در سايت آريابوم در اين باب  می آورد  
مطابق . اصل سکايی و سئورومتی داشته است بابلی و ايرانی مشهود است اين جشن ساکياچنانکه از نام . "بابليها دارد

بعد از گذشت چهل سال از سلطنت خاقان در مورد سنت شاهکشی در پيش سکائيان خزری واقعًا سفرنامه ابن فضالن 
                                                                                                                             :ميشده استوی اجرا 

                                                                                                                                        
خود را به يک محکوم به مرگ تفويض می کرد مرد محکوم به جامه ی شاهانه درمی آمد  ، شاه مقام»ساکئا«در جشن "

که (پس از يک روز فرمانروايی . بر تخت می نشست و فرمان می داد و پادشاه چون ديگر رعايا در بين مردم می ماند
"                                     .ستاو را اعدام می کردند و شاه دوباره برتخت می نش) معموال با فرامين طنز همراه بود  

                                        
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نقدی بر نظريات جهانشاه درخشانی در باب بومی فالت ايران بودن آريائيها
  

  : اريخ ماد تأليف دياکونوف که حاصل تحقيقات علمی دانشمندان شرق و غرب در قرن ميالدی گذشته استمطابق ت
خاورميانه ظاهر شدند و اسب حيوان سمت نيمه غربی آريائيها  در هزارًه دوم پيش از ميالد با اسب و ارابه  اسبی در  "

حمل ميشده  اندر مصر و بين النهرين ارابه ها با  خر ت،اين سمپيش از ظهور آريائيها در . بومی خاورميانه نبوده است
  ."است

آرياورته اما در باب اين که سرزمين خاستگاهی آريائيان کجا بوده است؛ می توان به اشاره ريگ ودا سرزمين  
اوستا نيز اين . متصف به دارنده صد زمستان و صد خزان را ّمد نظر گرفت)  سرزمين دارای گردونه های خوب(

 خراسانبه خوبی می شناسد و از آن همانا سرزمين بزرگ ) دارای ارابه های درخشان(زمين را تحت نام خونيرث سر
ولی اين بدان معنی نيست که آريائيان هندو . را اراده می کند) پارت=در اصل يعنی دارای ارابه ها يا راههای خوب(

نظر به . جدا نشده اند هندواروپايی بوده اند و از تنه اين شجرهايرانی تافته جدابافته ای از ديگر مردمان هندو اروپايی 
موهنجودارويی، عيالمی، سومری اينکه بوميان ديرين شبه قاره هند و فالت ايران مرکب از تيره های  غير آريائيايی 

وپايی داشته اند لذا بوده اند که زبان و فرهنگ غير هندوار )قفقازی(، لولوبی، کوتی و هوريانی )از تبار اورال آلتايی(
خراسان و ماوراءالنهر را تنها می توان مرکز نشو ونما و تکثير بعدی آريائيان به شمار آورد و  ايشان از سمت شمال 
دريای سياه بعد از گذر از شمال کوهستان قفقاز و مصب رود ولگا  در شمال دريای خزر بدين ناحيه مردمان غير 

اما کی؟ باستانشناسان و محققين تاريخ و فرهنگ زمان جدا شدن آريائيان از تنه درخت  هندواروپايی نشين وارد شده اند
نظر به اينکه مهاجرت سومريان از سمت بين .  می دانند اواسط هزاره پنجم پيش از ميالدهندواروپايی را حدود 

می توان سبب مهاجرت هزارًه چهارم پيش از ميالد صورت گرفته است؛ لذا  حدود اواخرخراسان و کردستان در 
سومريان از سمت رود دياله به جنوب بين النهرين را ورود و تهاجم همين اقوام مهاجر هندوايرانی از سمت ماوراءالنهر 
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مشرق کوچ می و واقع شد که چون از : " در اين باب حافظه نويسندگان تورات خوب ياری کرده که گفته اند. شمرد
در ."  در آن سکنی گزيدنديافتند و ) سرزمين محروسه= خمار آلود، منظور سومر( شنعارهمواريی در سرزمين  کردند

چه ايزدان بزرگ مخاصمين سومريان  را تحت نام .  خود اساطير سومری هم گواه صادقی بر اين موضوع موجود است
 مردوکسومری آنان  آورده اند و مخاصم قدرتمند) شاه( کينگوو ) الهه آب( تياماتو ) ، خمارآلودآب شيرين( آپسو

  کينگوو ) آپی اسکيتان= الهه باکره آبها(  تياماتقيد شده است که مطابق اساطير سومری وی ) ضحاک ماردوش(
خدای کهن آريائيهاست ) خورشيد شاه/جام شاه درخشان(  جمشيدهمان ) شاه( کينگو. را به قتل رسانده است) جمشيد(=

بنابراين بر خالف نظر . معرفی می نمايند) ضحاک ماردوش، مردوک( دهاکاژی که اساطير کهن ايرانی قاتل او را 
جهانشاه درخشانی آريائيان  بومی اصيل ديرين فالت  ايران نبوده اند و چند هزاره بعد از عصر آخرين يخبندان از تنه 

يان به بين النهرين در خت هندواروپايی کنده شده و روانه ماوراء النهر و خراسان بزرگ شده و موجب مهاجرت سومر
اينجانب در باب سکونت آريائيان در هزاره سوم پيش از ميالد در سمت جنوب فالت ايران  سه سند در دست . گشته اند

مه لوکا يعنی سرزمين (ملوخا دارد که  سند اول نامهای سانسکريتی کهن هند و بلوچستان  در کتيبه های کهن بابلی يعنی 
نی است و سند دوم و سوم را ضمن مقاله مربوط به شناسايی جزيره ) سرزمين جادوگران( نماگاو ) مهابهاراته= بزرگ

  :بيان نموده ام و آن را که مناسبتی با اين بحث اخير دارد در اينجا بيان می نمايم دوک کی
: به بحرين" نی دوک کی"رديه ای بر نظريه اطالق نام   

اند  شناسان گفته بوده و بعدها باستان» ني دوك آي«يي شده آه نامش  رههاي قديم آشوري مكرر اشاره بر جزي در آتيبه"
شرح ه اي آه از اين جزيره نامي به ميان آورده، لوحي است مربوط ب نخستين آتيبه. است» بحرين«جزيره مذآور همان 

به » سارگون آبير«ي او يعن: نويسد زيسته و مي سال قبل از ميالد مسيح مي ٢٣٥٠آه در حدود » سارگون آبير«آارهاي 
و يك بندر ديگر را متصرف شده و بعد به مملكت سياه » ني دوك آي«درياي سفلي، يعني خليج فارس رسيده و جزيره 

حال اين سؤال مطرح . ) برگرفته از مقالًه نظام آموزشی بحرين از سايت دبيرخانًه انقالب فرهنگی(پوستان رفته است
را ضمن  نی دوک کیکتيبه سارگون بزرگ همين نام : ده و چه مفهومی داشته استميشود که اين نام به چه زبانی بو

نظر به اينکه در زبانهای سومری و اکدی مفهوم مشخصی برای اين . اطالق دريای پايين به خليج فارس بيان نموده است
سرزمين فرمانروايی را می توان  نام يافت نميشود لذا می توان به سراغ زبانهای کهن هندوايرانی رفت که در آنها اين نام

معنی نمود؛ لذا نگارنده بعيد می داند که از اين نام بحرين اراده شده باشد؛ خصوصا اين که مکان ) کی -دهيو -نی(پايينی
اين نام بيش از هر مکان . سرزمين آن سوی آن سرزمين سياهپوستان دراويدی جنوب بلوچستان عهد باستان قيد شده است

بر اين . می باشد نی دوک کیيادآور معنی ايرانی نام ) سرزمين فرمانروايی( کی شمر قشم است که در هيئت ديگر ياد آو
 ديلمون( هرمزمعروف  اهورايیاساس شهر بندر مهمی که سارگون در نزديکی آن تصرف نموده بوده است همان شهر 

را می توان  ميشماهيکيعنی  بحرينيرانی کهن نام ا. بوده است مينابواقع در جنوب ) سرزمين بدون کمبود= اساطيری
مسلم به نظر ميرسد اسطوره قرآنی گشت و . گرفت سرزمين ماهيا  و يا دارای ماهيان درشت سرزمين پرماهیبه معنی 

و حديث زنده شدن ماهی مرده در آبهای  خضردر دريای مجمع بحرين و رسيدن به  يوشعو همراهش  موسیگذار 
نيز مستفاد  ماهی مردهبحرين بيرون تراويده است چه از اين نام مفهوم  ميشماهيکم پهلوی نزديک آن از همين نا

را هم ميداده است چه مسلم به نظر ميرسد نام  ميش بزرگ يا گاوميش بزرگاين نام  ايرانی به سادگی معنی . ميگردد
. با آن مترادف است) سمبل ايزد ماه =به لغت سانسکريت يعنی منسوب به ميش يا گاوميش( أواليعنی  بحرينکهن ديگر 

در زبان پهلوی عايد ) گاوميش/گاو( توروسيونانی /ناميده ند که ظاهرا از تلفظ کلمًه سامی تيلوسيونانيان اين جزيره 
اگر بتوان به اسطوره قرآنی فوق اصل و اساسی قائل شد آن صرفًا نشانگر آن می تواند باشد که شايع بوده . شده است

پايش به بحرين ) پيش از ميالد ٢٣۵٠حدود سال  (سارگون اکدیمنظور در اينجا يعنی ) بر گرفته از آب( موسیاست 
منظور نبوده  سارگون اکدیبرگرفته شده از اب کسی جز همين  موسی کودکمطابق اساطير کهن بابلی . رسيده بود

دد که آريائيان در هزاره سوم پيش از ميالد اين نتيجه نيز عايد ميگر نی دوک کیبر اساس ريشه هندوايرانی نام . است
حدود يک قرن بعد از سارگون اکدی در نقوش سنگنوشته آنوبانی نی . حتی در جنوب فالت ايران حضور داشته اند

مخصوص پارسيان عهد هخامنشی به وضوح ديده  )تاج(تيارسلطان لولوبی در رديف جلو اسيران وی، فرمانروايی با 
استان و ناحيه ) سرزمين آريائيها( اريکبطلميوس شرق فالت ايران /سوب به موسی خورنیجغرافيای من. ميشود

يعنی ناحيه شهر  تيلمون/ديلمونذکر نموده است که به وضوح  تلخيصی از نام سومری  دامونرا تحت نام  هرمزگان
ر آن يعنی سرزمين بهشتی به مسلم می نمايد نام ديلمون در معنی عام و فراگي. می باشد) هرمز(=غنی و بدون کمبود 

ولی سرزمين ديلمونی که سومريان از آنجا چوب و . مازندران وديلم و جزاير بحرين و سيالن هم به کار ميرفته است
در جنوب بين النهرين بوده سومر و ) هند(ملوخا در بين  هرمزگانمصنوعات مسی وارد می نموده اند همين استان 

نشانگر عقب  فاصله کنونی آن از دريا. می باشدخرمشهر /همان محمرهمطابق   )محفره/بتونق( ناگيتوبندر عيالمی  .است
که در مسير وزش بادهای غربی بوده  خليج فارس کهن اين قسمت. نشينی زياد خليج فارس در جهت شمال غربی است

 .ی ايران می نموده استجنوبنواحی است تأثير فراوان در سر سبزی جنوب ايران داشته و رطوبت فراوانی را نصيب 
بنابراين سرسبزی و ايجاد سدها و درياچه های مصنوعی در خوزستان تأثير  بزرگ و قاطع در تغيير مثبت آب و هوای 

سبب عقب نشينی خليج فارس در اين قسمت بيش از آنکه گل و الی رودخانه ها باشد، باال . جنوب ايران خواهد داشت
  ."       يران بر اثر فشار اقيانوسها می باشدرفتن تدريجی ارتفاع سطح فالت ا
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به ترتيب  نوذريانو  کيانيانو  پيشداديانقابل توجه دکتر جهانشاه درخشانی سه سلسله تاريخ اساطيری ايران يعنی 

هخامنشی هستند و  قهرمانان  پارسيانو  مادهاشمال بين النهرين در هزاره دوم پيش از ميالد،  ميتانیپادشاهان 
اصًال . شبه قاره هند در آمده اند یهستند که به کسوت فرهنگ) نوذريان( پارسهاو ) کيانيان( مادهانيز همان  اراتهمهابه

ا کسی به جز داماد و پسرخوانده گوتمه بودقهرمان اخالق مردم هند کهن و آسيای شرقی و جنوبشرق آسيا يعنی شاهزاده 
مراد نبوده است که مطابق اخبار کتسياس  به عنوان شاهزاده ) سپيتاک زرتشت( گائوماته برديهيعنی  کورش سوم

و  گوتمهنامهای . در بلخ و شمال غربی هندوستان فرمان رانده است کورش سوماصالح طلب و انقالبی از سوی 
که کتسياس برای  پاتی زيتهر دو به معنی دانا و حافظ سرودهای دينی می باشد يعنی مترادف همان لقب  گائوماته

بنابراين عرصه تاريخ اساطيری آريائيان از ميتانيان مهرپرست در هزارًه دوم پيش ...... ذکر کرده است ماته برديهگائو
اوستا  در بخش ونديداد نام سرزمين ميتانی در شمال بين النهرين را به درستی مترادف با . از ميالد فراتر نمی رود

= مردم سرزمين چرخ( ميتانیو  مادکلمات   ًامسلم .اميده استن) چرخ، ميتانی(= سرزمين چخرهخراسان، /آرياورته
منشأ واحدی داشته و نامهای دو گروه بزرگ قوم ") مهر/ميثره= ايزد خورشيد گردنده "آرياورته، پرستندگان /خونيرث

ميثره  در ميان آريائيان صحرانشين شمالی ماساگتها و سئورومتها به خصوص پرستنده ايزد خورشيد .واحدی بوده اند
نامشان را به ترجمه از نام ) عزيز خدايان( بوگوميلهاسرمتها يعنی /از اينجاست که اعقاب بوسنی سئورومتها. بوده اند

 يعنی ايزد عهد و پيمان و شادی و خورشيد  ميثرهگرفته اند که متضمن ريشه آريايی اصلی آن يعنی  ماساليانیاسالوی 
ه اسالوها الهه ماه را ميثياتس می ناميده اند که در زبانهای ايرانی و سکايی به جالب است ک .آريائيان می باشدگردنده 

 .معنی الهه گردنده می باشند و اين نشانگر آن است که خورشيد و ماه برادر خواهر هم به شمار مير فته اند
 آريائآآيها ا

                                                                                 )رد نگره ی مهاجرت(ايران خاستگاه آريايی ها از آغاز
              
                                                                                                           وگو با دآتر جهانشاه درخشاني گفت

             
                                                                     در باره کتاب آرياييان، مردم کاشی، امرد، پارس و ديگر ايرانيان

                
  اميرحسين رسائلاز 
  

تاريخ روز به روز پيش مى رود و ثبت مى شود و دانش و توانايى بشر نمى تواند حرآت تاريخى را برخالف روال 
اما در اين ميان نظريه اى منتشر مى شود آه تحولى عظيم در گذشته تاريخى يك . معمول آند و يا بر سرعت آن بيفزايد
يى وجود دارد آه قدمت حضور قوم آريايى به هزاره سوم پيش از ميالد بازمى قوم ايجاد مى آند و مى گويد نشانه ها

نظريه رايج اين زمان را هزاره دوم پيش از ميالد مى داند ولى تحقيقات پانزده ساله دآتر جهانشاه درخشانى اين . گردد
تاريخى زدوده و ثابت شود آه پانزده سال پژوهش براى اينكه باورى غلط از متون علمى و . باور رايج را نقض مى آند

آريايى ها اقوام سرزمين هاى شمالى و مهاجر به فالت ايران نبودند، بلكه خاستگاه اين قوم و تمدن از ابتدا خاك همين 
. دشوارى گفت وگو گاهى اوقات به طرف گفت وگو بازنمى گردد آه حاصل موضوع گفت وگوست. سرزمين بوده است

تمرآز بر موضوعى خاص و بديع در اثبات نظريه خود آوشيده و شما قرار است در  پژوهشگرى بيش از يك دهه با
پايه و اساس اطالعات شما هم متون و آرا و عقايدى است آه رساله جديد . زمانى آوتاه به آندوآاو در آن نظريه بپردازيد

 . آه راوى صادقى باشيدپس بهتر آن است . آنها را رد آرده است، بنابراين از شما آار چندانى برنمى آيد
  

خورشيدى در تهران، معمارى و شهرسازى را تا مقطع فوق ليسانس در دانشگاه  ١٣٢٣دآتر جهانشاه درخشانى متولد 
بيش از بيست سال است آه به پژوهش هاى تاريخى و زبانشناسى در آلمان پرداخته و در . اشتوتگارت آلمان خوانده است

. در رشته تاريخ و با تمرآز بر تاريخ خاور باستان از دانشگاه دولتى ايروان گرفتهاين ميان مدرك دآتراى خود را 
درخشانى آتاب ها و مقاالتى در رشته خاورشناسى و به ويژه تاريخ آهن ايرانيان نوشته و منتشر آرده آه آخرين اين 

مهاجر نبودن اقوام آريايى به فالت  پژوهش ها حدود پنج سال پيش به زبان آلمانى منتشر شد آه بازگوآننده همين نظريه
  .ايران است

  
نام و موضوع تحقيق و آتاب شما آنقدر در ايران ناشناخته است آه الزم است پيش از هر چيز خودتان درباره آن *

 .توضيح بدهيد
  

م ايراني و موضوع آن بررسي تاريخ اقوا" آرياييان، مردم کاشی، امرد، پارس و ديگر ايرانيان"نام کتاب مورد بحث 
اي است و اقوام غير ايراني در  شناسان دوران ناشناخته پيش از دوران تاريخي است، يعني دوراني آه از ديدگاه تاريخ
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يعني از  –تبار است آه در دوران پيش از تاريخ  زبان و آريايي اين آتاب درباره اقوام ايراني و ايراني. اند زيسته ايران مي
  .آند زيستند و زندگي آنها را بررسي مي در اين سرزمين مي –ز ميالد هزاره چهارم تا دوم قبل ا

  
  نگاري ايران شديد و انديشه اين پژوهش از آجا شكل گرفت؟ چه شد متوجه خالء موجود در اين بخش تاريخ*

ن در آن دوران نويسان بر اين اعتقاد هستند آه ايرانيا چرا آه بيشتر تاريخ. پيشينيه اين پژوهش ناچيز و در حد صفر است
زيستند آامًال  اند و از جاي ديگر به ايران آمدند، به اين جهت اقوامي آه از پيش در ايران مي زيسته در ايران نمي

در حالي آه در ايران حتي از هزاره ششم قبل از ميالد آثار تمدن به دست آمده است ولي در سطح جهاني . اند ناشناخته
تاريخ، خاستگاه و حضورشان در صحنه تاريخ تا به حال آاري صورت نگرفته و درواقع درباره پيشينه اقوام ايراني، 

ها گزارش  ها و آنگاه از هخامنشي شود آه اولين بار مورخين آشور در مورد مادها، پارس تاريخ ايران از زماني آغاز مي
يران و خارج از آن و در دوران قبل از باري است آه درباره اقوام ايراني در فالت ا در سطح جهان اين نخستين . آردند

  .گيرد تاريخ، پژوهشي صورت مي
  
ها  آريايي  اين تفكر آه. آند اند را نقض مي ها قوم مهاجر به فالت ايران بوده آتاب شما اين فرضيه رايج آه آريايي*

  آنيد؟ ا مطرح مياند از آجا و با چه استداللی شكل گرفته آه شما خالف آن ر مهاجريني به فالت ايران بوده
  

ها در فالت ايران طبق نظر رايج در جهان از اواخر هزاره دوم قبل از ميالد و آمي پيشتر پنداشته  حضور آريايي
شود  عنوان مي - بدون ذآر مبدأ  –طور مورد قبول بوده است، اما داليلي آه براي اين مهاجرت  جا همين شود و همه مي

هاي آشوري نام قوم ماد و پارس اولين بار در قرن هشتم و نهم  شود آه در متن نوان ميمثًال ع. پايه و اساس علمي ندارد
اين . شود که اين دو قوم بايد آمي زودتر از آن به ايران مهاجرت آرده باشند شود، پس پنداشته مي قبل از ميالد ذآر مي

رس در دوران بسيار آهن، يعنی از هزاره شواهدي هست آه حتي همين دو قوم ماد و پا. شود نظريه در اين آتاب رد مي
اين ايده مهاجرت در آغاز و در حقيقت برگرفته از انديشه فاشيسم اروپايي است آه . اند م در ايران حضور داشته سوم ق

پوست،  ها شمال اروپا بوده است، يعني نژادي سفيد در اواخر قرن نوزدهم رواج پيدا آرده و مدعيست آه خاستگاه آريايي
ولي تا به حال هيچ مدرك . اند مو و بور آه از آنجا به آشورهاي شرقي مثل ايران و هندوستان مهاجرت آردهزرد

منسجمي آه نشان دهد آرياييان از اروپا به ايران آمده باشند عرضه نشده است و حتی خود اروپاييان هم ديگر به اين 
ري نظير آسياي ميانه، جنوب روسيه و آسياي صغير يا حتی های ديگ مسئله اعتقاد ندارند و در منابع جديدتر خاستگاه

. شود و فقط فالت ايران است آه تا کنون در اين مورد مطرح نبوده است ها در نظر گرفته مي النهرين براي آريايي بين
يران بوده و ها فالت ا آند آه خاستگاه اصلي آريايي شود اثبات مي اکنون اين آتاب آه به زودي متن فارسي آن منتشر مي

در اين پژوهش حضور آرياييان در اين فالت از نظر . ها از اين فالت به جاهای ديگر صورت گرفته است تمامی کوچ
  .شود م پيگيري مي هاي نهم ق شناسي تا هزاره زبانشناسي از هزاره چهارم، و از نظر باستان

  
آيا اين قوم از محل ديگري به ايران مهاجرت . اند ان نيامدهها از اروپاي آنوني به اير ايد آه آريايي در آتاب مطرح آرده*

  اند يا خاستگاه آنها از ابتدا در ايران بوده است؟ آرده
  

شناسي به تنهايي پاسخگو  چون يك شاهد علمي مثل زبانشناسي يا باستان. در اين مورد بايد شواهد مختلفي بررسي شود
هاي مختلف دانش به ويژه دانش  شواهد بهره گرفته شده و از بخش در اين آتاب از روش خاصي براي انباشت. نيست
. شناسي استفاده شده است شناسي و البته زبانشناسي و متن شناسي، اسطوره شناسي از جمله دانش هواشناسي، آان ديرينه

هزار سال ١٠آه حدود آند آه به هر حال اين اقوام در پايان دوره يخبندان  مجموع اين شواهد يك ايده و فكر را القا مي
با توجه به اينكه هر چه به گذشته برگرديم هوا سردتر بوده بنابراين، اين . اند زيسته قبل از ميالد بوده، در ايران مي

تر شدن هوا اين مردم به سوی  تر بوده است و به تدريج با گرم بايستي در جنوب ايران بوده باشد آه هوا گرم خاستگاه مي
م به  اند و سپس به علت گرماي بسيار زياد در ميانه هزاره پنجم ق و به مرآز فالت ايران رسيده شمال مهاجرت کرده

. شواهد علمی و تاريخی بسياري وجود دارد آه اين انديشه درست است. مناطق شمالي تا شمال اروپا مهاجرت آردهاند
هاي زبان آريايي آه هنوز در  ترين ريشه نشود آه آه شناسي مشخص مي چرا آه با تعقيب شواهد زبانشناسي و اسطوره

هاي ايراني آه شباهت بسياري با  اسطوره. شوند هاي شمال اروپا يافت مي هاي ايراني موجودند، در زبان زبان
از سويی نمامی اقوامی که به . هاي اروپا هستند هاي آغازين بسيار نزديك به اسطوره هاي هندي دارند، در بخش اسطوره

آنند آه  به اين ترتيب منابع کهن تأييد مي. اند اند تنها در ايران متمرکز بوده ه در جاهای ديگر حضور داشتهصورت پراکند
توان متصور شد ولي در آغاز تمدن پراآندگي آرياييان به سمت شرق  براي مردم آريايي خاستگاهي جز فالن ايران نمي

از طرف شرق هم تا . روند النهرين پيش مي سطين، سوريه و بيندر فاصله آوتاهي اين اقوام تا فل. شود و غرب آغاز مي
در دوران بعد در راستای غرب به شمال اروپا تا مرز فنالند و . روند فالت پامير و حتي تا نزديكي سرزمين آره پيش مي

بان آريايي در اين آه از ز» هايي وامواژه«اين شواهد از طريق زبانشناسي و . روند از سوی ديگر تا شمال آفريقا پيش مي
  .باره صحبت شده است ها باقي مانده قابل پيگيری است آه در آتاب مفصًال در اين زبان
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قدر با هم فاصله دارند و اين پراآندگي در چه دوره تاريخي روی داده  ها چه هاي اول و دوم گسترش آريايي دوره*
  افتد؟ مي
  

روند و  دهد اقوام آريايي همزمان به اروپا، فلسطين و سوريه مي م روی مي بزرگترين گسترش در ميانه هزاره پنجم ق
اي از شمال  م بوده گروه تازه در موج دوم آه اوايل هزاره دوم ق. گذارند حتي آثار مهمی در تمدن مصر از خود باقي مي

  .روند فالت ايران به يونان و بخشي به سمت شرق و به هندوستان مي
  
ها چه بوده؟ آيا داليلي جغرافيايي چون گرم شدن هوا و يا مسايل  شده داليل اين مهاجرتآيا در تحقيقات شما مشخص *

  جايي موثر بوده است؟ مربوط به آشاورزي و دامپروري در اين جابه
  

با افزايش شديد دمای هوا . خوشبختانه به لحاظ علمي آمار هواشناسي از پايان دوره يخبندان تا دوران تاريخی وجود دارد
های بزرگی به سوی مناطق  آريايی براي دستيابي به منابع آبي و جبران آمبود آن در مناطق زيست خود آوچ مردم
بنابراين با سنجش و . کردند مانند مناطق اطراف دجله، فرات، نيل و سند خيز و جاهايي آه رودهاي بزرگی داشتند مي آب

مشخصًا گرم شدن هوا و ميل به دستيابي به آب باعث  هاي تاريخي انطباق شواهد هواشناسي و زبانشناسي و گزارش
  .هاي بزرگ شده است مهاجرت

  
اي انجام دهيد و از تمامي اين  آيا از ابتدا قصد داشتيد چنين پژوهش گسترده. هاي پژوهش شما بسيار گسترده است پايه*

  دارد؟ هاي تاريخي منابع استفاده آنيد؟ ديگر اينكه اثر شما چه تفاوتي با ديگر پژوهش
  

به همين علت بسياري . مانند گيرد معموًال ناآام مي هايي آه از يك بخش از دانش براي نوشتن تاريخ صورت مي برداشت
آنند با آنچه آه  هاي باستانشناسي براي نگارش تاريخ استفاده مي هاي باستانشناسان آه تنها از يافته ها و دريافت از برداشت

هاي طوالني و بيشتر  به همين دليل در چند دهه اخير بحث. دهند، متفاوت است انجام مي زبانشناسان براي همين منظور
از آنجا آه اين روش اغلب ناآام بوده است من براي بازنويسي تاريخ آهن . نتيجه ميان اين دو گروه انجام گرفته است بي

هواشناسي . ام شناسي، استفاده آرده يرينههای گوناگون دانش، به ويژه دانش د ايران از انباشت شواهد و تلفيق شاخه
هاي بزرگ  توان توضيح داد چگونه در يك دوران تاريخي ناگهان به آوچ تاريخي يكي از آنهاست، از اين طريق مي

شوند  هاي ديگر فراوان مي ها آثار زباني و وامواژهاي آريايي در زبان همراه با اين آوچ. خوريم اما اين آافي نيست برمي
هاي دور و نزديك يافت  در همان زمان آثار باستانشناسي اقوام ايراني هم در سرزمين. ييدي بر برداشت يادشده استآه تأ
. شوند النهرين ديده مي دهند در آشورهاي ميزبان مانند مصر يا بين حتي تصاويري آه اقوام آريايي را نشان مي. شود مي

ها از ايران و نيز روابط فرهنگي و قومي ميان آرياييان و اقوام بيگانه  ها تئوري آغازگاه اين مهاجرت مجموع اين پديده
هاي اقوام  هاي ايران وجود دارد در اسطوره روست آه بسياري از رويدادهايي آه در اسطوره از اين. آند را تقويت مي

  .شود عينًا يافت مي –مثل مصر  –و اقوام غيرخويشاوند  –هاي اروپايي  آريايي –خويشاوند 
  شده است؟ آيا تطبيق اين شواهد در اآثر موارد موجب تاييد تئوری شما بوده يا در مواردي فرضيه شما نقض *

  
اما در ميان . هايي مثًال در سومر هست آه هيچ ارتباطي با ايران ندارند اسطوره. ها بودم در اين پژوهش به دنبال توافق

ها هم  هاست بسياري نشانه افسانه خدايان و روابط آنان با انسان ها و هاي سومري آه شامل زندگي، جنگ همان اسطوره
هاي آنان با خدايان پيش از زرتشت و يكتاپرستي در ايران آامًال  از نظر زبانشناسي و هم از نظر نام خدايان و ويژگي

اگر . صر وجود داشته استالنهرين و حتي م آند ارتباط فرهنگي کهن ميان ايرانيان و اقوام بين يكسان هستند آه آشكار مي
  .گيري ممكن نيست توانستيم آن را اتفاقي بدانيم اما با انباشت آنها چنين نتيجه اين شواهد در مورد يك خدا بود مي

  ايد؟ اند و آيا اين موضوع را در تقابل با قوم آريايي بررسي آرده پيش از قوم آريايي هم اقوامي در ايران بوده*
  

ها به فالت ايران ساآناني در اينجا وجود داشتند آه به  آند اگر پيش از آوچ آريايي وهش من ثابت ميبله در واقع نتايج پژ
بايستي تعدادي . ماند هايي از آنها در فرهنگ آوچندگان آريايي باقي مي آردند، بايد نشانه زبان غيرآريايي صحبت مي

. داشتيم باستان مي مثل زبان اوستايي يا زبان پارسي هاي آهن ايراني وامواژهاي غيرآريايي و بومي ايراني در زبان
هايي آه  درصد واژه٢٥هاي غيرآريايي را به زبان خود وارد آردند،  درصد واژه ٤٠آوچندگان آريايي به يونان حدود 

اين اي وجود ندارد و  در زبان سانسكريت وجود دارد غيرآريايي است اما در اوستايي آهن و فارسي باستان چنين پديده
بخش خوزستان آه جزء فالت ايران . بهترين نشانه براي آن است آه در فالت ايران بومي غيرآريايي ساآن نبوده است

شود، آه زبان آنها آريايي  م زيستگاه ايالميان مي نيست و در دشت قرار دارد در دوران تاريخي و اواخر هزاره چهارم ق
  .ز زبان آريايي وجود دارد آه از همجواري اين دو قوم پديد آمده استدر زبان ايالمي هم واژگان فراواني ا. نيست
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  پس زيستگاه قوم آريايي پيش از آنكه به ايران بيايند، آجا بوده است؟*

  
آنچه مسلم . ها حتمًا بايد از جاي ديگري به ايران آمده باشند؟ چنين لزومي وجود ندارد ابتدا الزم است فكر آنيم آيا آريايي

ايان عصر يخبندان هوا در فالت ايران بسيار سردتر از امروز بود و فالت ايران جاي مناسبي براي زندگي است در پ
اما در جنوب ايران يا آف خليج فارس آه در آن زمان خشك بود رودي از پيوستن دجله، فرات و . ها نبود انبوه آريايي
با . فارس مشهود است ثار اين رود بزرگ در آف خليجريخت و آ گذشت آه در تنگه هرمز به درياي عمان مي آارون مي

توجه به آنكه شمال آن منطقه سرد و جنوب آن يعني صحراي عربستان گرم بود، اين منطقه براي سكونت اقوام آريايي 
پس . هايي هست هاي ايراني، اروپايي و حتي تورات از اين خاستگاه و رود بزرگ نشانه بسيار مناسب بود و در اسطوره

شود و قومي آه در  فارس در طول چندهزار سال پر از آب مي آيد و خليج شود آب درياي آزاد باال مي ز آنكه هوا گرم ميا
زيستند به سمت شمال و غرب، به ميانرودان و فلسطين و سوريه و بخشي به داخل فالت ايران  فارس مي آف خليج

اين درياها در اثر . آنند اند شهرهاي اوليه را بنا مي ه آوير شدهروند و در اطراف دو درياچه بزرگ آه اآنون تبديل ب مي
درياچه بزرگ در داخل ايران  ٢شوند و  هاي فراوان از ذوب شدن يخ به داخل فالت ايران سرازير مي جاري شدن آب

در سيستان،  سيلك، شهر سوخته شهرهاي بزرگ قديم ايران مثل تپه. اند شود آه اآنون به صورت آوير درآمده تشكيل مي
در آن زمان اين مناطق پر آب و جنگل بوده و نقشه اين . حصار دور اين درياي بزرگ قرار داشتند تپه يحيي، شهداد و تپه

  .شود ها در آتاب عرضه مي درياچه
  
فارس شيء يا ساخته دست بشري آشف شده آه  شناسي در منطقه خليج هاي زبانشناسي و اسطوره آيا به جز نشانه*

  ر سكونت انسان باشد؟نشانگ
  

دانيم آه دره بزرگي  ولي تا اين حد مي. هاي باستانشناسي صورت نگرفته است فارس آاوش متأسفانه هنوز در آف خليج
فارس موجود است و نشانه جاري بودن چنين رود   آه از پيوستن دجله، فرات و آارون به وجود آمده بود در خليج

  .ريخته است ياي عمان ميعظيمي است آه از تنگه هرمز به در
  
. آنند اند و روابط فرهنگي با همسايگان خود برقرار مي ها در فالت ايران ساآن شده حال به بخشي بپردازيم آه آريايي*

  هاي آهن و همجوارانشان وجود داشت؟ اي بين آريايي چه رابطه
  

هاي غربي يعني ميانرودان،  ن با سرزمينبيشترين روابطي آه در اين آتاب بررسي شده مربوط به روابط بوميان ايرا
هاي شرقي مثل چين و آره در اين آتاب به علت در دسترس نبودن  تماس با سرزمين. سوريه، فلسطين و مصر است

در جوار ايران در سمت . شايد هم ارتباط به اندازه تماس با غرب نبوده است. منابع الزم خيلي آم بررسي شده است
هايي  سومريان از خاستگاه نامعلومي به آنجا مهاجرت آرده بودند و با آريايي. مر وجود داشتغرب آشوري به نام سو

هاي جغرافيايي آه  شود آه تمام نام اين ادعا از اين راه اثبات مي. آنند آه از قبل در ميانرودان ساآن بودند تقابل پيدا مي
مثل رود دجله، فرات، . ن داراي ريشه آريايي هستندهاي آهن سومر ثبت شده ريشه غيرسومري و طبق بررسي م در متن

هاي نهادهاي طبيعي آه در زبان سومري وارد شده مثل آب، دريا، گاو، مزرعه،  به جز آن واژه. و غيره» آريه«شهر 
ريشه غيرسومري دارند آه اين استدالل مورد قبول  آوه و غيره ريشه آريايي دارند و حتي نام بيشتر خدايان سومري هم

يابيم همين روابط آه در ابتدا بيشتر تجاري بوده و بعد تبديل به جنگ يا آوچ يا ارتباط  در ادامه درمي. زبانشناسان است
هايي هم از زبان آريايي به زبان سومري، زبان اآدي و زبان  وامواژه. فرهنگي شده حتي در زبان مصري هم وجود دارد

هاي بيگانه  س، قلع، برنز، آهن، طال، اسب و ارابه از زبان آريايي به زبانهاي ايراني مثل م نام فرآورده. مصري رفته
، يهوه و آمون از ريشه »ناهيتي«، »سلم«، »مه«، »ايرته«، »ايشتر«، »ننه اي«نام خداياني مانند آشور، . راه يافته است
  .هاي سومري، اآدي و مصري رفته است آريايي به زبان

  اند؟ ي وجود داشته باشند چگونه در زبان آريايي شناسايي شدهها پيش از آنكه خط اين ريشه* 
  

هاي درباري و يا در مدارس و معابد وجود دارد آه در آنها  م است، متن.از آغاز اختراع خط آه اواخر هزاره چهارم ق
ها مشخص  مين متناز ه. شهرها در آنها آمده است  شود، نام دجله، فرات و بعضي هاي جغرافيايي سومر اشاره مي  به نام
هاي بزرگ  هاي شرقي برخوردهاي نظامي، بازرگاني و حتي جنگ شود آه آنها با اقوام غيرسومري و با سرزمين مي

انبوهي از شواهد . در اين متون نام اقوام و پادشاهاني از اقوام بيگانه ذآر شده آه همه ريشه آريايي دارند. اند داشته
عربي » دجله«شد آه همان  گفته مي» ديگنه«در متون سومري به دجله، . وجود داردترين متون سومري  آريايي در آهن

به معني تند است آه در زبان يوناني » تيگر«فارسي باستان است آه در زبان هخامنشي ثبت شده و ريشه آن » تيگره«يا 
نند، پس در نظر سومرشناسان دا وجه سومري نمي را به هيچ» ديگنه«زبانشناسان واژه . همان دجله است» تيگريس«هم 

در زبان آريايي به معني تند » تيگره«. اين رود تاآنون بدون ريشه مشخص بوده است اما در زبان آريايي معني دارد
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به معني حيوان تندپا يا ببر از همين » TIGER«در زبان انگليسي هم . اند هاي تيغ و تيز هم از همين ريشه واژه. است
هاي خويشاوندي آن معني و ريشه داريم، در  هاي آريايي و زبان براي اينگونه تعبيرها در زبانبنابراين . ريشه است

خداي آشور در زبان آشوري معني ندارد، اما در زبان . آه در زبان سومري ريشه و معني براي آن وجود ندارد حالي
در  - خداي عشق -» ايشتر«. رخاسته استمزدا هم از آن ب يا اهورا» اهوره«است آه » سرور«به معني » اسوره«آريايي

مه يا خداي ماه در زبان . به معنی ستاره برخاسته و در واقع سياره ناهيد است» استر«زبان اآدي ريشه ندارد ولي از 
اي ندارد اما در زبان آريايي  در زبان ايالمي ريشه» ناهيتي«. سومري ريشه ندارد اما در زبان ايراني ايزد ماه بود است

هاي بومي ريشه  ها در زبان  شويم آه اين نام از آنار هم گذاشتن اين اطالعات متوجه مي. يد و آناهيتا وجود داردناه
هاي اروپايي و التين هم رسوخ آرده  ندارد، اما در زبان آريايي ريشه گسترده براي آنها وجود دارد، آه حتي به زبان

  .است
  
  اند؟ ها پيش از زرتشت به لحاظ مذهبي قوم چند خدايي بوده اييآيا آري. به اسامي خدايان اشاره آرديد* 
  

. گروهي از خدايان به نام اهوره يا اسوره به معني سرور بودند. هاي مختلف داشتند ها ايزدان گوناگون با نقش آريايي
آردند در  ايش ميپرستي ست سازي و بت ها آه خدايان را بر اساس بت اما برخالف ساير تمدن. خداي جنگ بود» ايندره«

خدايان . وجه بتكده يا بتخانه پيدا نشده است در آثار آشف شده در ايران به هيچ. فرهنگ آريايي چنين رسمي وجود نداشت
در ايران از آغاز غيرقابل رويت و دستيابي بودند و بعدها در اثر تحولي آه زرتشت به وجود آورد تمام خدايان از بين 

  .عنوان يكتا خداي جهان باقي ماند آه آغاز يكتاپرستي در تمدن جهان بود بهمزدا  رفتند و فقط اهوره
  
ها از نظر  آريايي. آردند تري پيدا مي ها يا خدايان بيشتري وجود داشته يا پادشاهان نقش پررنگ معموًال در تمدن* 

  حكومتي چه وضعيتي داشتند؟
  

شود نشان  ها اشاره مي مصري به پادشاهان اين سرزمين با توجه به اينكه در متون غيرايراني مثل سومري، اآدي و
در شرق ايران آشور به . اند و حكومت مرآزي در فالت ايران وجود نداشته است ها مستقل بوده دهد آه اين سرزمين مي
تند و بوده آه همان مادها هس» مده«در غرب ايران آشوري به نام . ها از آن برخاستند بوده است آه پارس» شي پر«نام 

و غيره در جاهاي ديگر بودند و » امرد«، »توآريش«آشورهاي ديگري مانند . اند م و مستقل بوده.در هزاره سوم ق
در متون سومري و اآد آمده آه بعضي اقوام آريايي . شدند ها متحد مي اما ظاهرًا در جنگ. حكومت مرآزي وجود نداشت

پادشاه اآد حمله » نرامسين«در دوران » اآد«قوم ايراني به دولت  ١٧ها  در يكي از جنگ. آنند متحدًا با هم حمله مي
شوند و شايد بعدها در شاهنشاهي  در تاخت و تازهاي اقوام آريايي به مصر چند قوم در آنار هم ظاهر مي. آنند مي

 .هخامنشي براي اولين بار اين اتفاق افتاده آه حكومت متحد مرآزي شكل گرفته است
  

  اند؟ داده هاي مستقل اين اقوام در زمان تهديد قوم آريايي اتحاد نظامي تشكيل مي كومتيعني با وجود ح
  

ها برخورد  آورد و در مرزها به اتحاد قومي آريايي به هر حال همزباني در ميان اقوام اتحاد به وجود مي. طور است همين
آردند بعضي اقوام  داشتند و به مصر حمله ميهايي در بخش غربي در فلسطين حضور  اما در زماني آه آريايي. آنيم مي

  .آردند آريايي از داخل فالت ايران به آنها آمك مي
  
آيا متن يا زبان شناخته . ايد هاي ديگر مورد بررسي قرار داده ها و تمدن هاي قوم و تاريخ آريايي را در زبان شما نشانه* 

  شده مكتوبي از آن دوره در دست هست؟
  
م .آه قدمت آن تا اوايل هزاره دوم ق. آه از زبان آريايي در ايران وجود دارد زبان اوستايي است اي ترين نشانه آهن
م يا .گويش اين زبان آن را به هزاره دوم ق. رسد ولي نگارش نمونه امروز آن حتي به دوران بعد از اسالم مي. رسد مي

بلكه يافتن بازتاب . برد  توان به تاريخ ايران پي ايي نميبر اساس اين شواهد زبانشناختي به تنه. آند پيش از آن مربوط مي
به اين علت آه در فرهنگ ميانرودان و مصر بسياري . تمدن ايراني در متون غيرايراني مورد توجه من بوده است

ا در آنجا همه برخوردها ب. اين سنت در ايران وجود نداشت. شد رويدادهاي تاريخي و غيرتاريخي در آن زمان ثبت مي
به اين . آردند ها و برخوردها را ثبت مي ها، مهاجرت اقوام غيربومي، دادوستدها حتي خريد و فروش گوسفند، جنگ

ها در اين منطقه بيشتر به اين متون  من براي بازيافت ردپاي آريايي. لحاظ فرهنگ مصر، سومر و اآد بسيار غني است
  .اين منظور مورد استفاده قرار گرفته است هزار متن خاور نزديك براي ١٤مراجعه آردم آه حدود 

  
  مانده است؟  هاي امروزي باقي اي در فرهنگ هاي ايراني و غيرايراني آن دوران نشانه آيا از برخورد فرهنگ* 
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هاي جغرافيايي  ها يا نام النهرين نام و واژه در زبان آشورهاي خاور نزديك مثل مصر، سوريه و فلسطين و بين. بله

با ظهور اسالم و گسترش زبان عربي بسياري از اين آشورها زبان خود را به آل از دست دادند و . ود داشتآريايي وج
مانند نام فلسطين آه . اما در همين زبان عربي امروز هم هنوز بازتاب فرهنگ قديم وجود دارد. زبان عربي را پذيرفتند
آيد، اقوام پارس،  پرست از پارس مي. ن تبديل شده استآمده آه به فلسطي» فلست«و بعد » پرست«در متون مصري قديم

سوريه هم به همين ترتيب، . بومي فلسطين بودند آه به نام پارس در متون مصري نقش بسته و تغيير شكل يافته است
ها به مصر،  گفتند اما ايراني مي» آيمت«هاي قديم به آشور خود  مصر هم يك واژه آامًال غيرعربي است و مصري

 و مصر تبديل شده است» ميصر«و » ميصرايه«گفتند آه به  مي» رايه موذ«
  
  ايد؟ يابي را انجام داده چنين ريشه ها و رودهاي اروپايي هم هاي آوه در واژه* 
  
آه  اند  االصل بوده آه ايراني» دانو«قومي به نام . اند هاي خود را هم به آنجاها برده  اقوام آريايي با رفتن به اروپا نام. بله

مصري هم نام آنها ثبت شده، از شرق ايران به اطراف درياي سياه   در متون هندي، اوستا و اساطير يوناني و مدارك
  .نامند به نام خود مي» رتدنيس«، دانوب و »دن«آنند و رودهاي آنجا را مثل مهاجرت مي

  .و باقي استهنوز هم نام اقوام ايراني بر بسياري رودها و حتي شهرهاي اروپايي پابرجا 
  
  اند؟ آدام اقوام آهن ايراني در آتاب شما مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته* 
  

زيستند نام ايراني داشتند و در متون غيرايراني مثل ميانرودان و مصري به آنها اشاره شده  تمام اقوامي آه در ايران مي
در اينجا به اقوام بسياري برخورد . شود دا هم ديده ميولي بازتاب آنها در متون ايراني اوستا و متون هندي مثل ريگ و

قوم . زيستند بوده آه در حوالي آرمان امروزي مي» ارتي«قومي به نام . آنم آنيم آه به تعدادي از آنها اشاره مي مي
نام پارس يا  قومي به. رفته بودند آه در سراسر فالت ايران پراآنده شده بودند و حتي تا قفقاز و ميانرودان پيش» آاشي«

زيستند و بعدها به سمت پارس يا فارس  آه همان پارس است مي» شي پر«فارس در شرق ايران در آشوري به نام 
. زيستند آه از هزاره سوم ق م قابل تعقيب هستند قومي به نام ماد در غرب ايران در حوالي زاگرس مي. آيند امروزي مي

آه از هزاره دوم قابل تعقيب و » سكاها«ن هخامنشيان از ميان آنها برخاستند، آه نياآا» هخا«، »تپور«هايي به نام  قوم
اند در فلسطين و يونان هم بودند و در آناره درياي  آه در مدارك مصري هم ثبت شده» دانو«در تاريخ مستند هستند، 

روز هستند آه از هزاره سوم آه ارمنيان ام» ارمني«و » آوچي«همچنين قوم . هاي خود را روي رودها نهادند سياه نام
  .ق م در منطقه ارمنستان امروز ساآن بودند

  
هاي متفاوتي درون فالت ايران پراآنده شده بودند؟ آيا فقط   اند در محل به چه دليل اين اقوام آه همه از نژاد آريايي بوده* 

  ست؟مسائل جغرافيايي مطرح بوده يا عوامل ديگري مانند مذهب هم در آن دخيل بوده ا
  

اما مثل هر جاي ديگري اقوام براساس . اجازه دهيد آه به جاي نژاد، فرهنگ يا تمدن آريايي به آار ببريم
شود آه البته تعدادي از آنها  هاي خانوادگي تشكيل مي بيني و يا خويشاوندي هاي جهان هاي قومي، خويشاوندي خويشاوندي
اند و تمدن و  تعدادي از اقوام ايراني هستند در متون غيرايراني ثبت شده اند و آنهايي آه نام بردم آه البته  از بين رفته

آه نام  -شوند عنوان مثال وقتي قوم آاشي در تپه سيلك آاشان مستقر مي به. حتي سپاه داشتند. تشكل بزرگتري داشتند
هاي شهرهايي  نام. اند ه جاي گذاشتهاند و از خود آثار ب اين قوم در جاهاي مختلفي ساآن بوده -آاشان هم از آنها گرفته شده

همين قوم در ميانرودان در اوايل . مانند آاشمر، آاشغر، آشمير، آاشان، قزوين و قفقاز برگرفته از نام قوم آاشي است
شوند و  آند بعد در فلسطين ظاهر مي سال در بابل حكومت مي ٥٠٠م به مدت  ق ١٧شوند و از قرن  هزاره دوم ظاهر مي

  .اند در مصر ظاهر شدهپيش از آن 
  

هاي مختلف در جاهاي مختلف جهان آن زمان ظاهر شدند دو وجه مشترك اصلي داشتند؛ يكي اينكه   ها آه با نام اين قوم
بند،  همه موهاي بلند تا شانه، پيشاني. هاي آريايي بودند و ديگر اينكه آرايش و لباس همسان داشتند  ها و نام داراي زبان

هاي ايران بوده تا جايي آه  اين لباس آه شناسنامه قومي آريايي. تيز و عبايي آه معموًال بلند بوده است ريش بلند و نوك
تصوير از اين اقوام در آشورهاي مختلف دنيا به ويژه  ٣٦٠در اين آتاب . است  قابل پيگيری است يكسان بوده

  .شود تگي قومي آنها به اين ترتيب دنبال ميآه همبس  آشورهايي مثل مصر، ميانرودان و حتي در ايران نقش بسته
  
اشاره آرديد آه درست نيست واژه نژاد را در اين مورد به آار برد اما در تصاوير آتاب شكل جمجمه اقوام آريايي را * 

  پس بايد از نظر نژادي هم تفاوتي داشته باشند؟. ايد با مصري مقايسه آرده
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آنيم، اما به مرور، اقوام و نژادهاي ديگري  ي بين نژاد و فرهنگ آريايي پيدا مياگر خيلي به عقب برگرديم مسلمًا تطابق

شناسيم، حتي اگر سياه  بيني آريايي داشته باشد را آريايي مي امروزه آسي آه زبان و جهان. اند هم جذب اين فرهنگ شده
هستند آه به زبان انگليسي يا فرانسه  پوست براي مثال در آمريكا و اروپا افراد زيادي زرد پوست يا سياه. پوست باشد
. آمد در دوران قديم اين مورد آمتر پيش مي. پس فرهنگ هند و اروپايي دارند ولي نژادشان آن نيست. آنند صحبت مي

پس امروزه . اند پيگيري از نظر ساخت جمجمه و ساختار صورت و اندام بوده انطباق و قابل  معموًال اقوام و نژادها قابل
 .بريم نژاد آريايي، فرهنگ يا تمدن آريايي به آار مي به جاي

  
هايي اتفاق افتاده و  ها و زمان دامنه گسترش قوم آريايي در طول تاريخ چگونه بوده است و پراآندگي آنها در چه دوران* 

  داليل آن چه بود است؟ 
  

هاي بيگانه  بانشناسي و آثاري آه در زبانيكي از راه ز. پيگيري دامنه گسترش اقوام آريايي از دو راه قابل بررسي است
از نظر . هايي آه در آنها سخن از اقوام آريايي به ميان آمده است ند و ديگري از راه پيگيري متون و گزارش ا گذاشته

. اي وجود دارد واژه آريايي در زبان آره ٢٠٠اي تاثير گذاشته و حدود  زبانشناسي، زبان آريايي از شرق تا زبان آره
ها افراد قد بلند و حتي چشم آبي  اي  در آره. اي آامًال با نژاد چيني و ژاپني متفاوت است لب است بدانيد آه نژاد آرهجا

شود آه اقوام آريايي تا آنجا جلو رفته  از اين نكات ثابت مي. شود آه در چين و ژاپن چنين مواردي وجود ندارد ديده مي
در غرب در شمال اروپا و در منطقه فنالند و مجارستان آه زبان غيرهند و . بودند و روي فرهنگ آره تاثير گذاشتند

آه مربوط به جنوب مصر » نوبي«همچنين در زبان مصري و . اروپايي دارد، تعداد زيادي واژه ايراني آهن وجود دارد
م و پنجم قبل از ميالد آه مربوط به هزاره چهار. شود هايي از زبان آريايي يافت مي است و سودان امروز است، نشانه

چون خيلي پراآنده بودند، اما هر چه به . ها سخن گفت توان از خاستگاه آريايي پس حداقل در هزاره پنجم نمي. است
شود و در پايان دوران يخبندان يعني هزاره دهم و يازدهم قبل از  تر بازگرديم اين دامنه محدودتر مي هاي آهن دوران

عنوان دليل اصلي براي تمرآز اقوام آريايي  توان به يكي از داليلي آه مي. اند ايران متمرآز بودهميالد اين اقوام فقط در 
ها، دانوها و غيره در  ها، مادها، آاشي در خاستگاه اصلي يعني ايران آورد اين است آه اين اقوام مانند امردها، پارس

توان ثابت آرد آه  از اين نشانه مي. اند فالت ايران بوده است اند و تنها جايي آه متمرآز بوده جهان باستان پراآنده بوده
  .ها، اين فالت بوده است مرآز اين حرآت

  
  ها و مدارآي آه پژوهش شما بر آن استوار است اقتصاد قوم آريايي چگونه بوده است؟ بر اساس نشانه* 
  

همه گونه شيوه کار و زندگی آن زمان شامل . ندبرد ها با اين پراآندگي زياد از يك نوع اقتصاد بهره نمي مسلمًا آريايي
اقتصاد شهرنشيني، فلزآاري و سفالگري، ساخت ارابه، پرورش اسب و همچنين آشاورزي، صادرات و بازرگاني در 

اخيرًا آشف » اريسمان«ها مس به صورت شمش بوده آه به ويژه در  ترين توليدات ايراني يكي از مهم. آن رواج داشت
خوشبختانه آثار نگارگري از اين موضوع در دست هست . شد صورت شمش به جاهاي دوردست برده ميشده است و به 

عنوان اقالم صادراتي  غير از مس به. اند آه اقوام آريايي در حال بردن شمش مس براي فراعنه مصر نمايش داده شده
شود ريشه نام آريايي اين فلزات به  مي فلزات و آلياژها مانند قلع، برنز و آهن بوده آه از طريق زبانشناسي ثابت

هاي قيمتي، الجورد،  توان به ارابه، اسب، سنگ همچنين از ديگر اقالم صادرات مي. هاي ديگر راه يافته است زبان
  .عقيق، فلزات گرانبها مثل طال و نقره و نيز گياهان دارويي، عطر و گياهان خوشبو اشاره آرد

  
  هايي داشتند؟ هايي و چه توانايي  نش مثًال در نجوم و پزشكي يا حتي علوم قديم چه پيشرفتمردم آريايي از نظر علم و دا* 
  

دهند فرهنگ دارويي و پزشكي در ايران  در متون آهن غيرايراني به صادرات گياهان دارويي اشاره شده آه نشان مي
اما در اوستا و . دانيم  چيز زيادي نميوجود داشته، ولي از علوم ديگر مثل نجوم اطالعاتي مستقيمی در دست نيست و 

. آنيم آه نشانگر فرهنگ و تمدن نجومي بسيار قوي است آثار ديگر زرتشتي به اطالعات نجومي بسيار دقيق برخورد مي
سال  ٢٥٦٠٠های کهن ايرانی به موضوعات ستارگان و مسائل پيچيده نجومي مثل رقص محور زمين آه هر  در متن

در اين مورد اطالعات ديگري هم هست آه به صورت گذرا در آتاب به آن . اشاره شده است گيرد بار صورت مي يك
در آتاب آمده آه چگونه فرهنگ ايراني پيش از . اشاره شده ولي تمرآز بر آن خارج از مسير آتاب من بوده است

خامنشي از ايران به يونان راه هخامنشي بر فرهنگ يونان تاثير گذاشته و چگونه بخش مهمي از انديشه فلسفه در زمان ه
اين موارد بسيار شايان . سال به يونان رفته است ٦٠يافته، چگونه ايده دموآراسي ابتدا در ايران نقش بسته و پس از 

  .اند اند، خاستگاه ايراني داشته هايي آه در دنيا به نام يوناني معروف شده دهند بسياري از پديده توجهاند و نشان مي
  
  .گيري ايده دموآراسي در ايران باستان توضيح بيشتري بدهيد مدرك شكلدرباره * 
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آند، در  شود يا خودآشي مي در بخش آخر آتاب آمده است هنگامي آه آمبوجيه در سفر جنگي خود به مصر آشته مي

ي و چگونگي شود و در اين جلسه شيوه حكومت اي از واالتباران ايراني با حضور داريوش بزرگ تشكيل مي ايران جلسه
ها رواج تفكر مردمساالري بود در برابر خودآامگي  يكي از ايده. شود شكل دادن به آينده حكومت ايران بررسي مي

البته داريوش مخالفت . آرد آرد و بنيانگذار اين شيوه بود حكومت مي آمبوجيه، آه پس از آوروش آه مردمي فكر مي
سال پيش  ٦٠آند اين ايده مردمساالري آه هرودوت هم به آن اشاره مي. ندآ آند و خودآامگي شاهنشاهي را بر پا مي مي

به معني اداره مملكت توسط  -آراسي در همان زمان يونان آريستو. از برقراري اولين دموآراسي در يونان بوده است 
ايران برخاسته و پس از اين ايده آه به آراي مردم مراجعه شود از . مرسوم بوده است -زادگان بدون انتخاب شدن  اشراف

آند آه مفصل در آتاب شرح  مردمساالري به يونان راه پيدا مي  هاي زرتشت و ايده روند ايده آنكه هخامنشيان تا يونان مي
  .داده شده است

  
  در تاريخ مدون اقوام مختلف چگونه از قوم آريايي ياد شده است؟* 

ها شروع به تاريخ نگاري آردند، مثل  ني است آه يونانيتاريخ مدوني آه اآنون در دسترس هست مربوط به دورا
ولي در متون غيرخويشاوند مثل مصري و سومري هم از همان آغاز اختراع خط به اقوام ايراني اشاره . هرودوت

  .شود مي
  
  هاي ديگر باقي مانده است؟ ها و ملت ها درفرهنگ اي هم از خاستگاه آهن آريايي آيا خاطره* 
  

. داد ماند و آنها را انتقال مي ها باقي مي تاريخ آهن پيش از اختراع خط معموًال در اسطوره. لبي استجا  اين مسئله
هاي اروپاي شمالي، يونان و تورات و اوستا مشترآًا به جايي  خوشبختانه از اين خاستگاه آهن آه ايران بوده در اسطوره

آيد و جنوب اين رود هوا بسيار گرم و در شمال آن هوا  يشود آه از پيوستن سه رود، رود بزرگ به وجود م اشاره مي
جنوب آن يعني صحراي عربستان گرم و شمال آن . فارس بوده است طور آه گفتم آف خليج همان  بسيار سرد بوده است و

» دريا آمو«ا شود آه بعدًا اين نام به شمال ي خوانده مي» داييتيا«فالت مرتفع ايران سرد بوده و مشخصًا در اوستا به نام 
به سخن ديگر نام اين رود بعدًا با جابجايی اقوام تغيير مكان . شود آه همان جيحون در آسياي ميانه است منتقل مي

  .دهند مي
  
  آردند؟ ها اقوام غيرآريايي هم در ايران زندگي مي آيا در دوران آريايي* 
  

آه نام شهرهاي آنها هم آريايي . در منطقه خوزستان بودندها  طور آه گفتم تنها قومي آه زبان آريايي نداشت ايالمي همان
ها بسياري وامواژه آريايي به زبان ايالمي  نشين بود ولي بعد بوده و پيش از مهاجرت ايالميان به خوزستان آنجا هم آريايي

  .شوند ها در آتاب بررسي مي راه يافت و اين واژه
  
هاي پژوهشي  منابع و روش. ندگان آتاب شما بسيار جالب خواهد بوداي آه براي خوان تصور من بر اين است آه نكته*

زبان  آتاب شما ابتدا به زبان آلماني منتشر شد و خواننده فارسي. شماست و اينكه در محافل علمي چه برخوردي با آن شد
  سال پيش شما را به فكر تاليف اين آتاب انداخت؟ ١٥آدام جرقه ذهني . ترجمه آن را خواهد خواند

  
هاي سنتي اين  هاي آهن ديگر مثل مصر، اآد و غيره مورخين امروز تاريخ در سرزمين. سئوال بسيار خوبي است

اي سومر  هاي اسطوره  مثًال گيل گمش آه يكي از پيكر. اند آشورها را بررسي آرده و شناسانه تاريخي برای آنها ساخته
اين آار درباره تاريخ سنتی . ون هسته تاريخي پيدا کرده استسال پيش فقط يك اسطوره بود ولي اآن ٦٠يا  ٥٠است در 

در ايران دو نوع تاريخ داريم؛ تاريخ سنتي آه در تاريخ طبري، تاريخ حمزه اصفهاني، . ايران صورت نگرفته است
. شود تاريخ يعقوبي، مجمع التواريخ و شاهنامه و غيره منعكس شده، و ديگري در تاريخ مدون آه در مدارس تدريس مي

از پيشداديان و آيانيان نامي در تاريخ مدون نيست و از آوروش و داريوش . بين اين دو تاريخ چندان تشابهي وجود ندارد
آيا در ايران پيش از هخامنشي . شد اين تناقص بايستي بررسي علمی مي. و غيره در تاريخ سنتي نامي نيامده است

هاي پيشدادي يا شاهان آياني را تعقيب آرد و در  توان نماد ست؟ آيا ميتاريخي بوده آه در تاريخ سنتي، منعكس شده ا
خوشبختانه هم در متون . هاي ديگر آثاري از آنها يافت؟ اين آار فقط با ارجاع به متون غيرايراني ميسر بود سرزمين

  .جا پيدا شدسومري و هم در متون اآدي و مصري تشابهات بسيار چشمگيري ميان تاريخ سنتي ايران و متون آن
  

هاي بسيار مهم از تاريخ سنتي ايران در متون غيرايراني  هاي پادشاهان و دودمان آنها، بلكه برخي از رويداد نه فقط نام
اين موضوع مرا تشويق آرد و به اين نتيجه رسيديم آه بخش بزرگي از تاريخ سنتي ايران يك هسته تاريخي . آمده است



 

 136

بخش مهمي از آتاب . ررسي شود تا نام پادشاهان و اعمال آنها بر تاريخ منطبق شوداما بايد به روش علمي ب. دارد
  .هاي غيرايراني دنبال آرده است هاي شبه تاريخي را در فرهنگ شاهان و رويداد

  
  پژوهش شما چند سال طول آشيد تا آماده انتشار به زبان فارسي شود؟*

  
چرا آه . اول تنها صرف گردآوري منابع و خواندن و تعبير آنها بودسال  ٥تا  ٤سال است آه اين آار شروع شده و  ١٤

نخورده به  اول و دست با چاپ آتاب آلماني من مطمئن شدم آه با دسترسي به منابع دست. گيري ممكن نبود بدون آنها نتيجه
ئوري بعدي هم نقض پذير است چرا آه اگر منبع نقض شود ت دوم آسيب تعبير اطالعات دست. اي دست يافتم ايده تازه

  .اند، موجه است اول آه از دوران قديم به جاي مانده اما ارجاع به متون دست. شود مي
  
پس هيچ متن و منبع و مرجعي در زبان فارسي جديد براي تحقيق شما وجود نداشته است و از چه متوني بيشتر استفاده *
  آرديد؟ مي
  

چرا آه اين ايده تازه .اي نشده در ايران و نه خارج از آن هيچ استفادهدوم امروزي نه  از متون دست. آامًال درست است
هندي مراجعه آردم و در » وداي ريگ«بسيار به اوستا و . است و مسلم است براي يك ايده تازه منابع جديدی وجود ندارد

  .واقع متني از دنياي آهن نيست آه در اين آار مورد توجه قرار نگرفته باشد
  
  آرديد؟ هاي ديگر پيدا مي هاي آشور ها و آرشيو د را بيشتر در آتابخانهپس منابع خو*

  
در . فيلم بوده ها و منابع خارجي استفاده شده آه بعضًا آتاب نيست و به صورت ميكرو درصد منابع از آرشيو ٩٥تقريبًا 

آه البته تهيه . ايران بوده استدرصد منابع پژوهش در  ٥هايي هست آه متون کهن را دارند ولي حدود  ايران هم آتابخانه
اي است و بايد ايده و ارتباطات آن  دستيار هم در اين مورد عملي نيست زيرا آار يكپارچه. بر بود آن بسيار مشكل و هزينه

هاي قديم از  تمام فرهنگ. اين آار بسيار گسترده است. در مغز يك نفر به وجود بيايد تا بتواند آن را روي آاغذ بياورد
ستان تا مصر مورد توجه قرار گرفته و ارتباطاتي آه به فرض يك قوم در مدارك هندي و همان قوم در مدارك هندو

اگر آسي روي هندوستان آار آند و ديگري روي مصر آار . ايران و مصر و يونان آمده بايد در مغز يك نفر نقش ببندد
  .آيد آند اين ارتباط به وجود نمي

  
اين نوع پژوهش از آجا   ايد، ايده ش به انواع منابع زبانشناسي، هواشناسي و غيره پرداختهاشاره آرديد آه در پژوه*

 شكل گرفت؟
  

اگر چند منبع مستقل از هم يك . توان به نتيجه قطعي رسيد طور آه گفتم به نظر من فقط از طريق انباشت شواهد مي همان
اگر . رسيم ر تنها از يك راه اقدام آنيم به نتيجه قطعي نمياگ. موضوع را بررسي و تاييد آند آن موضوع اثبات شده است
توان نتيجه گرفت از آجا به آجا رفته، اما اگر آوزه در زبان  يك آوزه مشابه هم در ايران و هم در مصر آشف شود نمي

همين ترتيب  موضوعات ديگر هم به. توان نتيجه گرفت آه از ايران به مصر رفته است مصري نام ايراني داشته باشد مي
با اينكه بسيار . به همين دليل اين راه را انتخاب آردم. شود فقط انباشت شواهد است آه به نتيجه قطعي منتهي مي. هستند

  .آردم شناسي را بررسي مي  هاي بسياري از دانش ديرينه بايست شاخه مي  مشكل بود،
  
گذرد بازتاب آن در مجامع علمي و دانشگاهي جهان چگونه  سال از انتشار آتاب به زبان آلماني مي ٥با توجه به اينكه *

 بوده است؟
  

هاي  چاپ شد، چند مقاله ديگر هم از من در مجالت علمی آشور ١٩٩٨در آنار اين آتاب آه به زبان آلماني در سال 
مقاومت سرسختانه  هاي تازه با دانيد ايده طور آه مي همان. آرد مختلف چاپ شد آه در مجموع اين ايده را پشتيباني مي

 .شوند دانش امروز مواجه مي
  
  

اي در آن به آار نرفته، بسيار سريع در  اول استناد شده و هيچ سليقه  ولي با توجه به آنكه در اين آتاب به مدارك دست
رگ، دانشگاه وين آه مرآز بزرگ ايرانشناسي و زبانشناسي دارد و سپس هاروارد، هايدلب. محافل معتبر دنيا تاييد شد

ايروان و چندين موسسه پژوهشي ديگر اين آتاب را آتبًا از طريق نامه و يا مقاله در مجالت علمی تاييد آردند، آه بسيار 
هاي متعددي برگزار شد و از من دعوت آردند آه اين ايده را مطرح آنم آه  در آنار آن آنفرانس. آننده بود دلگرم
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يچ مخالفت علمي از طرف هيچ سازمان يا شخصي با اين آتاب انجام هاي بسياري صورت گرفت و تا به حال ه بحث
  .يا تاييد آامل شده و يا سكوت آه به معني آن است آه حرفي براي رد اين ايده نبوده است. نشده است

  
   هاي اخير آه توسط افراد ديگر صورت گرفته آيا به عنوان منبع به اين ايده اشاره شده است؟ در پژوهش*

  
شف اريسمان آه آارگاه انبوه توليد مس در ايران بود من از طريق زبانشناسي اين موضوع را ثابت آردم آه پيش از آ

هاي ديگر وارد شده و بعد اريسمان  مس خاور نزديك از ايران تامين شده، به اين دليل آه اين فلز با نام ايراني در زبان
اريخ جهان را از نو نوشت چرا آه اثبات شد خاستگاه مس ايران آشف شد و همين ايده تاييد شد و گفته شد آه بايستي ت

المعارف مصر آه در آلمان   هاي ديگر اروپايي هم به پژوهش من اشاره شده حتي در دايره همچنين در آتاب. بوده است
شاره شده النهرين به عنوان يك مدرك معتبر ا هاي مصر و بين در بعضي پژوهش. چاپ شد به اين آتاب اشاره شده است

  .آوتاهي جاي خود را در محافل علمي باز آرده است توان گفت اين آتاب در مدت و مي
  
به نظر . به افتراق تاريخ سنتي و مدرن ايران اشاره آرديد آه به نوعي ذهن جامعه ايراني را به خود مشغول آرده است*

پيدا آند و قرائت جديدي از تاريخ ايران به دست هاي درسي راه  شما اين پژوهش بايد چه مسيري را طي آند تا به آتاب
  دهد؟

  
هاي گمشده به اين  برای نمونه دآتر رجبي در آتاب هزار. هاي اين آتاب در ايران نيز مورد استناد قرار گرفته است ايده

نگارش هاي درسي راه يابد طول خواهد آشيد و به بازتاب  ولي اينكه اين موضوع به آتاب. پژوهش اشاره آرده است
اگر انتقاد و بحث صورت بگيرد به زودي به اين هدف خواهيم رسيد آه . فارسي آتاب در محافل علمي بستگي دارد

ولي از آنجا آه اين بحث نه فقط به ايران، بلكه به . تاريخ ايران را بازنويسي آنيم و نقاط تاريك آن را روشن آنيم
هاي خاورشناسي در ايران وجود  ، با توجه به اينكه اين گونه پژوهشكدهالنهرين، مصر، سوريه و فلسطين ارتباط دارد بين

هاي آنها غير مستقيم در ايران تاثير  ولي مراآز خاورشناسي در اروپا هست و بحث. ندارد، آار آمي مشكل خواهد بود
  .خواهد گذاشت

  
در ايران چاپ آرديد و عالقه داشتيد حتمًا شما آتاب آلماني را هم با توجه استاندارد چاپ، آاغذ و صحافي انتشار اروپا *

  خواستيد اين طور باشد؟ توضيح دهيد چرا مي. درج شود» چاپ در ايران«روي آتاب 
  

هاي  در اروپا، آمريكا و حتي ژاپن و آتاب: گيرد شناسي در خارج از ايران صورت مي هاي ايران تقريبًا همه پژوهش
ها هم براي دريافت تاريخي به  نگاه ما ايراني. شد جا چاپ مي ماني در همانهاي جهاني انگليسي و آل چاپ شده به زبان

اين طرز فكر هميشه درست . گرفت ميل به تاييد غرب داشتيم هايي آه در ايران شكل مي غرب بود و حتي برای انديشه
اپ اين آتاب در آلمان، با وجود من فكر آردم با چ. نبايد ما ايرانيان نشانه خانه خود را همواره از بيگانه بپرسيم. نيست

خوشبختانه هم به اين . خواستم اين روند تغيير يابد من مي. نويسنده ايراني، اثر به عنوان آار اروپايي عرضه خواهد شد
هاي بعدي من هم در ايران چاپ خواهد شد و آوشش خواهيم آرد آانون و مرآز ثقل  اند و آار موضوع توجه آرده

 .يج به اين منطقه منتقل شودشناسي به تدر ايران
  
  آيا ترجمه انگليسي اين کتاب نيز انتشار خواهد يافت؟*

  
اما مرآز پخش در . متن انگليسي کتاب در دست تهيه است و در اواخر سال بعدي ميالدي در ايران منتشر خواهد شد

 .اروپا خواهد بود
  
  هاي بعدي پژوهشي شما چه خواهد بود؟ گام*

در بخشي از . آند شود، حضور اقوام ايراني در فالت ايراني از آغاز تمدن را اثبات مي نون چاپ ميدو جلد آتابي آه اآ
ولي در نظر دارم در آثار بعدي تاريخ هر قوم را به طور . آند آتاب به طور خالصه تاريخ اين اقوام را معرفي مي

صنايع دستي، آشاورزي و آوچ و  معرفي خاستگاه و زيستگاه، تمدن و فرهنگ، شهرسازي،. مفصل بررسي آنم
بيني،  يعني از آغاز تمدن در هزاره ششم قبل از ميالد، به زبان، جهان. هاي ديگر بررسي خواهد شد بازرگاني با آشور

هاي بيگانه و  شهرسازي، معماري، لباس، حضور در سرزمين ها، صنايع و توليدات آنها، بازرگاني، شيوه  باور
هاي بعدي خواهد آمد، به طوري آه در نهايت تاريخ مدوني از اقوام ايراني از  وصيفي در جلدها به صورت ت وتاز تاخت

 .آغاز تمدن تا دوران ماد خواهيم داشت آه تا به حال روي آن آار نشده است
  هايي قابل فهم و درك است؟ نياز آتاب شما براي چه سطح علمي خواننده با چه درك و سواد و پيش*
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اما در نگارش فارسي آوشش شده با زبان ساده و روان . تص دانشگاهيان و پژوهشگران بوده استنگارش آلماني مخ
  ".ايده را منتقل آنم و نسخه پيش از چاپ حتي براي خواننده غيرمتخصص آامًال قابل فهم بوده است

  
دکتر جهانشاه درخشانی همان ادعايی  پرسيتهایو هخائيان در پايان برای رفع شبهه از گفتار فوق بايد اضافه نمايم که 

اولی همان . از اقوام دريايی خبر منابع کهن مصری در قرون سيزده و دوازده پيش از ميالد بوده اند پليتستهاو  آخائيان
قومی است که امپراطوری هيتيان  را منهدم نموده و حماسه های ايلياد و آرگوناوتها را از خود بر جای گذاشت و قوم 

جهانشاه  و متمايل به نژاد پرستی معهذا ملی گرايی مفرط . ه خود اشاره می نمايد همان فلسطينيان هستنددوم همانطوری ک
ايزد روز و ( ناهيتیدر مورد ايزد عيالمی  .ملبس به جامًه هخامنشيان و پارسيان نموده استهم ايشان را  درخشانی
نيز سبب خطايش ) خندان، ضحاک تازی( آشورآشوريان يعنی ؛ ايزد ملی )باکره( اينانا)/ باکره( ايشتارو الهه ) خورشيد

شاهنامه  بيژنو منيژه احتمال فراوان دارد  که اساس داستان . در باب  اساطير بين النهرين است  کمبود تحقيق و مطالعه
ملل بومی داشته باشد؛ چه بی ترديد فرهنگهای ) قاصد نيرومند خدايان( شيموتو همسرش  منزيتريشه در نامهای الهه 

مراد بوده باشد آن در زبان   آراتتامورد نظر  ايرتهاگر از نام  .کهن ايران نيز رد پای خود را در فرهنگ گذاشته اند
بايد گفته شود که آن به معنی  موداريادر مورد نام پارسی مصر يعنی . بوده است سرزمين دوردستسومری به معنی 

) مصريانّسری خدای (= آمونترجمًه سامی اسم سرزمين در درجه اول  صرماست ولی نام ) نيل( دريای مواجسرزمين 
 لوطيايتخت مصر توسط آشوريان به نام اساطيری شهر ) تبس آمون( فيواست که در تورات در رابطه با ويرانی شهر 

سوسی مصر نيز خدای ميتانيان هيک) ميثه، موسی( ميثرهگرچه به نظر ميرسد که نام . خوانده شده است) ّسری، آمون(= 
 .سهيم و دخيل بوده است مصردر پيدايی و به رسميت افتادن نام  

به نام الهه  یشباهت) اليزاده خ یعني تيبه سانسکر( ژهيمننام  :در مورد الهه منزيت و همسرش شيموت قابل تذکراست
 ايدور دست  یدانا( ژنيببه  یشباهت انيخدا رومنديقاصد ن یعني موتيشو نام همسرش  داشته تيمنز یالميمعروف ع

 اي هايالميبزرگ ع یخدا خومباندر اصل منظور  نجايدر ا( نيدارنده جام جهانب خسرويک یدارد که از سو) دوردرخشنده
 یعني تيمنز گرياسم د. روديم) ارمنستان اي انيحلوان( انيآرمان  نيدفع گرازان به سرزم تيبه مأمور) وترانپسر او ه

 بوده است و هوتران انيرانيا ژنيمهر و ب زديمطابق ا موتيخود ش رسديبه نظر م. هر استالهه ش یبه معن یعل نين
گرفته  یکي) آسمان یخدا( خومبانبا  گاهی با پدرش) انيرانيرعد ا زديبهرام ا ندره،يا ،یآداد بابل ان،يکاس یهودها(
جالب است که در اوستا از . نامه مقابله نمودنام خومبان را در اين رابطه ميتوان با هامان ويسه تورانی شاه. است شدهيم

در نبرد  )بختياريها( دلير ايرانی خشتاويهایدر سمت عيالم خبر داده شده است که با  )سکائيان کنار شط( تورانيان دانو
 ی از قرنيک سوار نيزه بدست شاهددر يک کتيبه عيالمی ما نيز  ١۴۵، صفحه در تاريخ ماد تأليف دياکونوف. بوده اند
.                                                   بر سر دارد) تورانی( سکايیمخصوص کاله  ششم قبل از ميالد هستيم که-هفتم  

 
 
 
 
 
 

گشنسپمعنی لفظی نام     
را که همانند پسوندی در بسياری از اسامی ايرانی کهن ديده ميشود   سپيا  سبنگارنده به تدريج در يافته است که جز 

سردار قهرمان اوستا اين کلمه به يکی  از معنايش  کرساسپدر نام . ايرانشناسان به خطا همواره به معنی اسب گرفته اند
به معنی در هم شکننده  )رو ستهم(رستم مترادف با  کرساسپلقب /اوستاييش به معنی در هم شکننده است چه خود نام
همچنين  سب/سپکلمه . به صورت صفت کرساسپ به کار رفته استراهزنان است و در خود اوستا اين معنی جداگانه  

در نام . يعنی ساکنين بومی کهن گيالن به وضوح ديده ميشود) سگپرستان( کاسپياناست اين مفهوم در نام  سگبه معنی 
آن  که مسلم به نظر ميرسد از لياسگ پر است اما نه يک سگ معمولی بلکه  سگنيز اين کلمه به همين معنی گشنسب 

هر دو به معنی در هم شکننده ( رستم/کرساسپبنابراين اسم اساطيری متعلق به دختر  . مراد بوده است شيرهمانا 
را می توان از زبانهای  شريا  شيرخود نام . است درخشانو  شکوهبا  شيربه همين معنی   بانو گشنسپيعنی ) ستمگران

اه بوده و اين عنوان در عهد ساسانيان در فالت ايران خصوصا در به معنی ش شاروسامی کهن مأخوذ دانست که در آنها 
می دانيم در سنت روايات شفاهی منطقه نيز شير شاه حيوانات جنگل به شمار .  سمت افغانستان بسيار مرسوم بوده است

ده اند و کلمه را بکار می بر سينگ و گشنسپ دو نام  شيربنابراين هندو ايرانيان باستان از خود برای . ميرفته است
نيمه شير نيمه عقاب را  نين گيرسونيز برای ايرانيان نامی اشنا بوده است چه ايزد بابلی جهان آخرت و زيرين  سينگ

ولی چون  . يکی بوده است) سيمرغ(آنزو /ناميده بوده اند و در اساس با زروان) شير نر( نريوسنگههدر ايران تحت نام 
ماد چندان  اشنا نبوده لذا از آن مفهوم مرد پيام را اراده کرده اند؛  بی شک نام شاه  اين معنی نئيريوسنگ  برای مغان

به همين معنی شير نر بوده است چه ساسانيان  که از سکائيان دری رانده شده از هند بوده اند ) نريوسنگ(ساسانی نرسی 
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هيئت هندی سينگ ياداور کلمًه کهن ايرانی  پيداست. آشنا بوده اند) يعنی شير سينگ( سنگههبی شک با نام سانسکريتی 
در زبانهای هندواروپايی که در موارد بسياری " ل"به " ر"چون با توجه به تبديل حرف . کينگ يعنی شاه می باشد

) شاه(و رای ) با شکوه(مشاهده ميشود نام اروپايی شير يعنی لئو و مشتقات آن با کلمات اوستايی و سانسکريتی رئو 
با ( رئوو ) جايگاه( شیبر اساس برای خود نام  شير در زبانهای ايرانی می توان ريشه ای مرکب از . باشندهمريشه می 

نيز  می توان در  پارس/پلنگو ) بوراه، تيگر، درنده(ببراما  در کنار نام شير نامهای سگسانان بزرگ . قائل شد) شکوه
 تخمو اوروپهنام اوستايی ديگر پلنگ و ببر . ال معنی نمودزبانهای ايرانی به ترتيب به معنی راه راه و پررنگ و خ

اما سندی که مرا متقاعد به مفهوم شير نام گشنسب رهنمون  گرديد همانا روايات پهلوی . جانور نيرومند دم دراز است
است  )کی آخسارو، هوخشثره( کيخسرودر مابين درياچه اورميه و کوه سهند توسط  آتشکده آذرگشنسبمربوط به بنای 

در اينجا . بر يال اسب او نشست) ماديای اسکيتی(که مطابق آنها دليل آن بوده که در آنجا آتش مقدس پيروزی  افراسياب 
) مه گشنسپ= شير بزرگ( آرامو،  )شير درنده(=  هرمسبی ترديد روايت کهنی در رابطه با کيخسرو ملقب به نامهای 

که زبان اوستايی متروک شده بوده،  منظور از آن را به جای خود کيخسرو وجود داشته که در عهد ساسانيان به سبب اين
نيز نام برده ماگشنسپ  آتشاز  آذرگشنسپجالب در روايت عهد تسلط اعراب در کنار نام . ، اسب وی تصور نموده اند

ه زرتشتی، محل نگهداری اوستا رغ(و ديگری منسوب به شيچيکان ) تخت سليمان( شيزشده است که يکی مربوط به 
به روزگار کودکی . ناميده ميشود چيکاننگارنده متولد همين مکان است که اکنون . بوده است) مراغه/مه رغهکنار 

دقيقًا جايی که پورداود جای آن را در همين قسمت اراضی . ويرانه آتشکده در کنار  همين روستا شناسايی کرده بودم
جی مودی  را سرمای زمستان در گذار تحقيقاتيش به دنبال زادگاه  شهرستان مراغه حدس زده بود و  دکتر جمشيد

را  شنيده بود؛ روی آن انگشت می  چيکانمطمئن هستم اگر استاد پور داود تلفظ محلی نام . زرتشت، مانع شده بود
جواب  اين  به هر حال زمانی پورداود جهان فانی را ترک گفت اين جانب نوجوان گوسفند چران روستا به دنبال. گذاشت

سؤال بود که اسم اين آتشکده مخروبه با شکوه و پر از آجرهای رنگی لعابدار چه بوده است و حروف آن دو مهر بزرگ 
بخت ياری کرد و  در اين راه چند سال بعد که .  که از پی بنای روستا بيرون آمد متعلق به چه خط و زبانی بوده است 

از مطلب فوق  برای . از اين بحث بگذريم. رکزی آن رسيد  فرزند خلف راه وی شديمپايم به دانشگاه تبريز و کتابخانه م
پرچم ملی شير نشان ايران توجيه و دليل قانع کننده ای پيدا می کنيم؛ چه مطابق هرودوت و اوستا  نخستين متحد کننده 

ير اوستا و شاهنامه نبوده است که فرمانروای بزرگ و بی نظ شيرواليات فالت ايران کسی غير از اين کيخسرو ملقب به 
را ) دژ بهمن( نينوادر  ) ديوان برده گير و غارتگر آن سوی اربيل( آشوريان) تورانی(سکايیسوای شکست غارتگران 

لذا کيخسرو شير وش و آتشکدًه آذرگشنسپ وی دليل بسيار قانع کننده ای برای .  برای هميشه  از روی زمين محو کرد
گرچه به نظر نگارنده . يال و زرين و خورشيدی درفش ايران به جای النه هپروتی حاليه استقبول وجود شير پر 

شمشير دست شير را نميشود توجيه منطقی نمود؛ مگر اينکه تصور کنيم نيشهای قدرتمند اين شير نظير از آن اين جانب 
اردوی سهراب در معرفی  سرداران   فردوسی در شاهنامه از زبان هجير دستگير شده در. ديگر نا کار آمد شده است

در اساس از دقت تاريخی و اساطيری کافی بر  .نموده است ذکر گودرز کشوادگانايرانی پرچم شير نشان را متعلق به 
جمشيد فرمانروای ارمنستان /خوردار است چه شير سمبل نيروی پادشاهان اورارتويی و ارمنی بوده و  سپيتمه گودرز

خشتريتی پدر بزرگ (گرچه فردوسی به وضوح به نشان شير در اردوی  کيکاوس کيانی . وده است،اران و آذربايجان ب
کسروی در کتاب . اشاره نموده، ولی از لقب شير کيخسرو ملقب به لقب اوستايی دلير غافل مانده است) کی آخسارو

الدين کيقباد از سالجقه آسيای صغير  کاروند خود به نقل از ابن عبری داستانی در باب غياث الدين کيخسرو پسر   عالء
مسلم به نظر اين خاندان عالقه وافری . دارد که در آن سبب انتخاب سکه و پرچم شيرنشان توسط اين پادشاه خبر می دهد

ر به ه.  به خاندان کيانيان ايران باستان داشته اند و به پيروی از سنن به ياد مانده از ايشان اقدام به اين عمل نموده اند
از تبار سئورومتها بوده که از ) داماد و وليعهد آستياگ/ پدر سپيتاک زرتشت/ سپيتمه جمشيد/هوم( گودرز کشوادگان حال 

جانب ماديای اسکيتی به حکومت در همين مناطق  جنوب قفقاز حکومت می کرده  است ولی در همين منطقه در تبانی  
به پاداش اين خدمت به . يی را غافلگير نموده و به قتل می رساندبا کی آخسارو، ماديای اسکيتی جهانگير بزرگ سکا

سپيتمه جمشيد همين رغه آذربايجان /مقر گودرز. مقام دامادی و وليعهدی آستياگ پسر کی آخسارو بر گزيده ميشود
. ته است بی جهت هم نيست که اينجا زادگاه  سپيتاک زرتشت پسر سپيتمه  به شمار رف. بوده است) رغه بزرگ= مراغه(

در شاهنامه تحت دو نام هوم و گودرز دستگير کننده ) برديه داماد و پسرخوانده کورش سوم/پدر سپيتاک زرتشت(سپيتمه 
در شاهنامه سوای بانو گشنسپ از پنج تن مرد گشنسب نام . در همين منطقه معرفی شده است) ماديای اسکيتی(افراسياب 

آرای را تحت نام  سپيتاک زرتشتو  آرارا تحت نام  سپيتمهموسی خورنی . ستدر مراحل زمانی متفاوت نام برده شده ا
يعنی  شيراين اسامی در زبانهای ايرانی به معنی نجيب و دلير و در زبانهای سامی به معنی . معرفی نموده است آرايان

 رستم دختر بانو گشنسبه جالب است که در شاهنام. بوده استارمنی /اورارتويیو   افغانی/ ختلیهمان لقب پادشاهان 
به  گيو/ سپيتمه گودرزپسر  سپيتاک زرتشتيعنی همان ) بسيار دانا و درخشان(بيژن و مادر ) در هم شکننده راهزنان(

شمار رفته است چنانکه اشاره شد در شاهنامه فردوسی گودرز کشوادگان  به ظن يا از روی اخبار اساطيری کهن 
.                                                                                                ستصاحب درفش شير نشان معرفی شده ا  
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مهر در سرزمينهای جنوب قفقاز بر جای مانده است/تفسير روايات  ارمنی بديعی که در باره ميثره  
 

) دژبان، مرزبان دربند های قفقاز( بکيلپسر ) جاودانی، بيمرگ( عمرانبا  ميتراودن گارنده قبال طی مقاالتی از يکی بن
زرين گيس  دالیو ) مرزبان( داردژالنگرجيها پسر ) بيمرگ( اميراندر اسطوره آذری کهن ده ده قورقود و همچنين با 

گائو، سرود (= گيوپسر ) وهااسال خواب آلود ايواندور درخشنده، = ويون( بيژنو ) نيمه شير/نيمه عقاب= سيمرغ(
وجه اشتراک اينان در بند و چاه و غار گرفتار آمدن اين . شاهنامه سخن گفته ام) شير درخشان( بانو گشنسبو ) دان

گرچه در اين . است) سرزمين گرازان شاهنامه(و گرجستان )  آرمانيان شاهنامه(جاودانان در سمت سرزمين ارمنستان 
 سئورومتهایاز ) سرور سفيد و درخشان( سپيتمهپسر ) سپيد زرين تن( سپيتاک زرتشت با )هرمس(=ه رثميروايات 

آيين ) لبنان امروزی(دورتر در فينيقيه . ميترا پرست که ابتدا در واليات جنوب قفقاز حاکم بوده، در هم آميخته است
به صورت آيين ) زير کاسيانالهه زمين و جهان زيرين، ميری ( ميراپسر ) سرور من( آدونيسمهر تحت نام /ميثره

ميثره /در اصل ميثه(رسمی فينيقيها در آمده بوده و يکی از پايه های اساسی اساطير خدايگانی مربوط به عيسی مسيح 
از عهد ميتانيان   ميثهو  ميثرهدورتر از انجا  نامهای اين ايزد خورشيد و چراگاهها  به صور . گرديده است) منجی

ايزد خورشيد مصريان مطابقت داده شده و منشأ نامهای معمايی  آمون رع/آتونمصر با  هيکسوسی ميثره پرست در
) فريدون جشن مهرگان(از اينجاست داستان پرورش موسی و حتی کورش سوم . گرديده است) موسه(  موسیو  مصر

نام ايزد . بهت پيدا کرده استمشا آدونيسو  اميراناست با از آن ) مخلوق ميترا(ميثر دات که در رابطه با چوپانی به نام 
نيز به صورت لقبی مهمی بر ميثره )  صخره( آگديس تيسفرزند الهه ) جوان خوشگل( آتيسمحبوب منطقه فريقيه يعنی 
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در اسطوره گرجی اميران با مادر زرين گيس وی ) پرگيس، بلقيس( کيبلهيعنی  آتيسگرچه نام معشوق . ديده ميشود
مهر را با ايزدان /در بابل و اشور  و عيالم، ميثره.. اشتن آنها وابستگی داشته استمطابقت دارد که حياتش  به د

و ) گوساله رب النوع آفتاب( مردوکو ) خورشيد( شمس، )خندان( آشورخورشيدی بسيار محبوب اين ملتها يعنی 
در نزد ) دوی سور اناهيتار( ناهيد. برابر ميگرفته اند) ناهيد= جبرئيل، همسر منزيت=قاصد نيرومند خدايان( شيموت

ناميده ميشده  )آبها، آرتميس بانوی نيرومند( ايفی ژنیو ) الهه زيبايی و ماه( آرخيم پسهآريائيان صحراگرد شمالی سکاها 
= مخها( مغان دشت مغاناحتماال هيئت سئورومتی آن همان شکل اوستاييش  اردويسوراناهيتا بوده است چه . است

چنانکه از شواهد . ايجان  که همان دارندگان زبان اوستايی بوده اند اصل سئورومتی داشته انددر آذرب) دارندگان شمشير
به روم رسيده  روم در بالکان همجوار سئورومتیتاريخی و باستانشناسی بر می آيد آيين ميترايی از همين جنگجويان 

الهه گاو شکل ( گاو نخستينو ) يونانيان زئوسوداها،  دايائوس= موجود درخشان( گيه مرتندر اساطير ايرانی . بود
 الهه رود بوريستن شکل نيمه مار و نيمه زن  و دختر) پاپای، پدر مردم گيتی( تارگيتایبه جای ) وی وداهاهپريت= زمين

= ميثره( مثيهدر اصل همان  مشيانهو  مشيهدر اساطير آريائيان اسکيتی بوده و فرزندان ايشان )، الهًه آبها و زمينآپی (
نگهبان ( آرخيم پسهو ) خورشيد جنگاور( خويتو سورواسکيتان اين دو ايزد را  .می باشند) ماه( مثيانهو ) خورشيد

عيالميها نيز الهه زمين به شمار مير  پارتیوداها به نظر ميرسد الهه  پريتهوینظر به نام . می ناميده اند) درخشان و زيبا
پارتی را نام /وشی را بر پرچم ملی خود نقش می نموده اند؛ لذا می توان پارتالهه اژدها پارتياناز آنجاييکه . فته است

منابع يونانی نام پارتيانی را که در قرن اول پيش از ميالد به همراه . الهه مارشکل زمين در نزد پارتيان به شمار آورد
بعيد نيست که نام الهه اوستايی . اندناميده ) از نسل آژدها= آژيانی( آسيانیسکائيان دربيکی به سمت هند يورش بردند 

چه بی جهت به نظر نمی رسد که در .  بوده است) اژی(در اصل اشاره  به نام همين الهه مارشکل زمين) راستی( اشی
سخن رفته ) پارت/خراسان= آريانا( ارياويجسرزمين اصلی و خاستگاهی آريائيان يعنی  مار سرخاوستا بخش ونديداد از 

پيداست نام  اشی از سوی ديگر مشابهه . محسوب شده است اشهنجا و ديگر واليات آريايی پرستندگان و ضمنًا مردم آ
شاخه ای از . می باشد) يا دلير پارتی=و تبعيدی يعنی درستکار يا مرد سکايی کناری( اشکو  ارشکريشه نامهای 

می زيسته اند و در منابع هيتی تحت ) وم عقابق= ارمنها( هاياساهااز ديرباز در ارمنستان شمال غربی در کنار  پارتيان
در واقع اشکانيان ارمنستان از همين شاخه بومی پارتيان قفقاز . خوانده شده اند) ماريان/اژدها نژادان( آزی هانام 

 خاليبياندر جوار اينها  در آغاز عهد هخامنشيان سکايانی ميزيسته اند که به نام خدای جنگ محلی . برخاسته بوده اند
داليلی وجود دارد که در ميان اين سکائيان عنصر نيرومندی از ترکان وجود داشته اند، چه بعدها منابع  .  ناميده شده اند

 کوراوغلو/روشندر اسطوره اذری . اسم برده اند) ترکان دلير و جنگجو( بون ترکانکهن گرجی از ايشان تحت نام 
وی ياد شده است که بی ترديد اشاره به ) اسب روشن( تآدورو ) هاسب سيا( قير آتاز اسبان ) ميثره= زاده صخره(

ملت جام (مسلم به نظر ميرسد سکاها ايزد مهر را نظير کاسيان . يعنی ايزدان اسب تمثال شب و روز می باشند ناستياها
و نيز به ) سمبل مرکب خورشيد(می ناميده اند که هم به معنی بزکوهی و گوزن ) ساخ( سکابيشتر تحت نام ) خورشيد

با الهه ای ) مثيه= خوشی( اودنجالب است ايزد خورشيد يک چشم ژرمنها . است) ايزد خورشيد مهر(= معنی دوست 
= ساخ( ميثرهسياه پرهوش و اسبی براق و اسمان پيمايی همراه شده است که يادآور  کالغو دو  ساگابه نام  جام می داری
به نظر می رسد در اسطوره گرجی . و اسب خورشيدی ايزد مهر می باشند) ايزد ماه= ساخا( ميثراو ) ايزد خورشيد

) ارتاوازد ارامنه(بيش از آنکه کمبوجيه سوم ) سگبالدار در بند جاودانه گرفتار امده همراه اميران( کوروشااميران از 
جهان زيرين منظور بابلی يعنی ايزد  ويرانگری و خورشيد  نرگال سگ تمثالمراد باشد ) آرتاشس( کورش سومفرزند 

                                                                                                                                        .گرديده است
مهری در  يک غار: )زاغيا ( کالغدر اينجا مطالبی را به اختصار از مقاله جان اندرو بوبل تحت عنوان صخرًه   

فولکلور ارمنی کتاب دين مهر در جهان باستان که مجموعه گزارشهای دومين کنگره بين المللی مهر شناسی، به ترجمه 
بعد از بيان قسمتهای اساسی اين مقاله شرح و توضيح . مرتضی ثاقب فر است، بيان می کنيم که حاوی نکات بديعی است 

:                                                                                        نماييممطالب مربوط بدان را در پايان ضميمه می   
                                                                                                                                               

در ارمنستان پيش از پذيرش مسيحيت مورد پرستش قرار داشته، واقعيتی کامًال تأييد شده ) يتره، مهرم(اين که ميثره " 
ارمنيان کافر دستگاه ايزدان ايرانی را دربست پذيرفته بودند و پرستشگاهی در باگاياريچ، واقع در ارمنستان باال .   است

ميالدی توسط تيرداد سوم و  ٣٠٠شت که در حدود به مهر اختصاص دا) پکريچ امروزی در ايالت ارزروم ترکيه(
اين نکته که خاطره ای از اين خدايان کفار تا امروز در ميان ارمنيان باقی مانده است . گرگوری روشنگر ويران شد

او در کتاب خود به نام اسطوره های ارمنی، در بخشی که به مهر . نخستين بار توسط مارديروس آنانيکيان مطرح شد
:                                                                                                                      يشود، می نويسدمربوط م  

يک پهلوان افسانه ای به نام مهر وجود دارد که در بارًه  او قصه های عاميانه ) تارائونتيس قديم(در منطقه ساسون 
می گويند او هنوز با اسب خود . که حتی در افسانه های مربوط به آخرت شناسی نيز وارد شده است فراوانی می گويند

وارد شده ) ميثره/علی القاعده خود مثيه(در غاری به نام زيمپ زيمپس دربند است که ممکن است در شب معراج مسيح 
.                        روز قيامت ظهور خواهد کرداو در آنجا چرخ تقدير را تغيير می دهد و سپس در پايان جهان ، . باشد  
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اشاره آنانيکيان در اينجا در اين جا به قسمتی از يک حماسًه مردمی مشهور به ديويد ساسونی يا بی باکهای ساسونی 
در پاريش  ١٩۴٨چيتونی، فولکلورشناس ارمنی، در کنگرًه بين المللی يازدهم خاورشناسی که در  -نديکرا.م. است

 - برگزار شد، فشرده ای از برداشت خود از اين حماسه را بيان کرد که مبتنی بر چهار حکايت مختلف که از منطقه وان
:                                         بيان شده است چنين مهرجواندر سخنرانی فشردًه او، داستان . اسپارکرت گردآوره بود  

                                                                                          
از تمام دشمنان پدر نامدارش . به صورت پهلوانی غول پيکر به دنيا می آيد) نظير واريانت گرجيش اميران(مهر جوان 

زن عموی جوانش، که . اما بی آنکه پدر را بشناسد، با او می جنگد و با اين کار به نفرين پدر دچار ميشود. م ميگيردانتقا
مهر چاره ای جز اين نمی بيند . عاشق او شده و او امتناع کرده است، او را به نا درستی به عمل نامشروع متهم می سازد

پدر و مادرش با ديدن او زنده . بخشايش بخواهد و راه نجات را بپرسد که بر سر قبر پدر و مادرش برود و از ايشان
مهر به آنجا . که در آنجا غاری در درون صخره ای سخت تراشيده شده است، به او نشان می دهند را وانميشوند و راه 

، وارد آن را هدايت می کند کالغ سياهیکه ) کره اسب درخشان(می رود و با کره اسب خود کورکيک جاللين 
نظير اميران و سگ بالدارش کوروشای در بند زنجير (آنگاه تخته سنگ به هم می آيد و مهر و اسبش . ميشود غارسنگی

هر سال در شب معراج درهای . در درون غار زندانی ميشوند) گرفتار آمده در چرخی ابدی  در حضور کالغ حافظ  بند
فرو افتد؛ مهر از غار بيرون می آيد و بخشی از خوراک ايزدی را بر آسمان گشوده ميشوند تا مائده ای الهی بر زمين 

ميدارد و به درون غار باز می گردد، در غار بسته ميشود؛ مهر آن خوراک را می خورد که برای تمام سال او کافی 
که   چهری فلگ. شبانه روز دو شمع در دو سوی او می سوزد. مهر هنوز در داخل غارسنگی وان توسپه است. است

وقتی اين چرخ از حرکت بيايستد، مهر سوار بر اسب از گور سنگی .  چرخ کيهان است در برابر چشمان او قرار دارد
خود خارج خواهد شد، و آن گاه جهان قديم به پايان می رسد و سلطنت مهر، که به معنای فرمانروايی عدالت برای 

                                                                                             ....                       همگان است، آغاز ميشود
                                                                                                                                           

مهر تبعيد شده، با رسيدن بر سرگور پدر به خواب رفت و . الدين رفتن مهر از اين قرار استتفصيل داستان بر سر قبر و
تو را نفرين کرده، ) عزيز، در اصل دايائوس(=پدرت داود . مهر، مهر، ای مهر:  رؤيايی ديد که صدايی به او می گويد

. رون شو و تا روز رستاخيز در آنجا بمانتا صخره کالغ سياه برو و د. تو مرگ را نخواهی ديد و وارثی نخواهی داشت
پدر بر خيز؛ پدر بر خيز؛ از خواب : او بيدار ميشود و خود را بر روی گور پدر می اندازد و خطاب به پدر می گويد

آنان درهای آن جا . بيرون کرده اند) تختگاه خورشيد، تخت جمشيد(=شيرينت بر خيز، آنان امروز مرا از سرای ساسون 
آنان امروز مرا از سرای ساسون محروم ... امروز برف آمده، و پای پسرت مهر يخ زده است.... من بسته اند را به روی
من يتيمی سرگردانمف از دری . تا آن جا بروم و ساکن. را به من بده) مهر/سرزمين ميثره( مصربيرون بيا و . کرده اند

رم، چه کار می توانم بکنم؛ پسرم از دست من چه بر می آيد؟ پس. پدرش از درون گور پاسخ ميدهد. به در ديگر آواره ام
مار و کژدم در . نور چشمانم گريخته است. رنگ رخسارم پريده است. قدرت بازويم رفته است، موی ريشم ريخته است

نان تو پخته و ! به صخره کالغ برو، به صخره کالغ برو. پسرم، مصر به ملک مصر تعلق دارد. من النه کرده اند
به صخره کالغ در . پسرم، از روزی که تو به دنيا آمدی صخره کالغ در سر تو نوشته شده است. خوراک تو آماده شده

من تو را نفرين کردم؛ در آنجا مرگی در روی . برو ای قابيل بی مرگ، پهلوی من هنوز درد می کند. تپه توسپان برو
اما مهر که قصد نداشت وارد غار سنگی . ارد غار سنگی شوو) درخشان(= وانبرو در دشت . زمين برايت وجود ندارد

بر خيز مادر، برخيز، از خواب شيرينت . شود، و پدرش نيز ديگر به البه های او پاسخ نداد، به سوی گور مادر رفت
ن سراسر جها. هفت ماه بر روی قلب مهربانت از من پرستاری کردی. منم پسرت، که از سينه ات شير خورده ام. برخيز

را به ) تهران( ریبيرون بيا . اما در اين جهان کسی را به شيرينی مادرم نديدم. را بارها گشتم و مردمان بسيار را ديدم
امروز آنان مرا از سرای ساسون محروم کرده اند؛ من در به در سر گردانم؛ . من آنجا را از آن خود خواهم کرد. من بده

پسرم من چه می توانم بکنم؟ از دست من چه کاری : و چه کنم؟ مادرش پاسخ ميدهدبگو مادر، به من بگ. من يتيمی تنهايم
و  مارها. نور از ديدگانم رفته، ظرافت دستهايم ناپديد شده. ساخته است؟ موهای سرم ريخته، رنگ از رخسارم گريخته

به صخره کالغ . وشت توستدر سرن کالغصخره . مال شاه ايران است) تهران(پسرم ری. کژدم ها در من النه کرده اند
پس تا وقتی . به اندازه کافی در جهان آواره بوده ای. جای تو ويران شده، لباسهايت پاره شده. برو، به صخره کالغ برو

. اما هنگامی که پای اسبت به زمين خشک رسيد. که پای اسب تو در زمين خشک فرو نرفته آزادی که در جهان بگردی
مهر . به غارسنگی وان در تپه توسپان برو. ديگر جايی در روی زمين برايت وجود ندارد. کنیبايد در غار سنگی اقامت 

اسب درخشان (سر انجام سوار اسبش کولت جاللين . دوباره با مادرش سخن ميگويد و مادر باز همان پاسخها را می دهد
شاهزاده ای در استان پاس در کمين . رهسپار يافتن غار سنگی ميگردد) تختگاه خورشيد( ساسونميشود و از ) آسمانی

. او نشسته است و اسب مهر را با کمند ميگيرد، اما مهر با ضربه شمشيری اسب را رها ميکند و به سواری ادامه ميدهد
ای خدا، يا به جنگ مهر بيا، يا روحش را : " اکنون با کمال نوميدی، خود خداوند را مورد خطاب قرار ميدهد و می گويد

از ظهر تا شب، . خداوند هفت فرشتًه سوار فرستاد؛ آنان برای پيکار با مهر از اسبهايشان فرود آمدند." هان ببراز اين ج
اما مهر هر چه بيشتر از شمشير تابان خود استفاده ميکرد، نمی توانست آسيبی به . در سراسر روز با هم جنگيدند

. هر را به ستوه آوردند، مهر به کلی در کار خود در مانده شدچون فرشتگان با پرتاب تيرهای بسيار م. فرشتگان برساند



 

 143

رگ پايين تنه ام پيچ . خداوندا نفرين پدرم دامنم را گرفته است: "سر را به سوی آسمان بلند کرد و به نيايش پرداخت
داوندا، به خ. در اين جهان وارثی ندارم تا روز واپسين داوری ، مرگ به سراغم نمی آيد. خورده و بيرون زده است

پس چنين کن و اورا به صخره وان هدايت . بر مهر رحمت آوری و در را به روی مهر بگشايی. درگاهت التماس ميکنم
آنگاه چشمانش را به سوی زمين برگرداند و ديد اسپش وارد دشت ." فرما شايد که روح او تا روز رستاخيز آرام گيرد

تيری به . سياهی در هوا قارقار ميکردکالغ چه ديد؟  -ت را نگريستسراسر دش..... شده است) اسب نيرمند(توسپان
به تخته سنگ . کالغ به پرواز آمد و دور شد و مهر با اسبش در پی او تاخت. سوی کالغ افکند و او را  زخمی کرد

ا ديد که او نگريست و کالغ ر. تخته سنگ همانند غاری دهان گشوده بود. بزرگی رسيد که بدان تخته سنگ می گفتند
وقتی چرخيد، پاهای اسبش بر روی زمين نماندند، بلکه تا . مهر اسبش را روی زمين به عقب چرخاند. وارد غار شد

.                                                                                                                       زانو در زمين فرو رفتند  
                                                                                                                                           

به فرمان خداوند تخته . سر انجام، مهر اسبش را سوی غار به عقب کشيد و در برابر غار ايستاد و به گريستن پرداخت
در غار بسته شد و . وقتی وارد شد، از اسب فرود آمد و آن را بست.....د و مهر با اسبش به درون رفتسنگ از هم باز ش

ای مهر، تا وقتی که دانًه جو به درشتی لمبر آدمی شودف تو : صدايی از باالی سنگ گفت. مهر و اسبش در درون ماندند
هنگامی . شود که به تواند پاهای اسب تو را تاب بياوردتا وقتی زمين چنان سخت و استوار . و اسبت در غار خواهيد ماند

همه جا . مهر سرتاسر گيتی را در خواهد نورديد. که چنين روزی برسد، مهر و اسبش دوباره از غار بيرون خواهند آمد
                                     ."                                                              را ويران خواهد کرد و آنگاه خواهد مرد

تخته سنگ معجزه آسا باز ) ميثره/داور بزرگوار لقب ميثه= مه دی، مسيه( مسيحسالی يکبار، در نيمه شب عيد معراج 
ميشود و مهر و اسبش بيرون می آيند، اما زمين نرم تر از آن است که بتواند وزن آنان را تحمل کند و او دوباره به درون 

در دو ساعتی که او در بيرون غار سپری می کند، خوراک ايزدی از . بر ميگردد و در غار به رويش بسته ميشودسنگ 
هر کس در آن شب . آسمان فرو می افتد و مهر و اسبش آن قدر از آن می خورند که سير شده و تا يکسال گرسنه نگردند

در غار مهر پيشاپيش گشوده . سب اين موهبتهای آسمانی استبيدار بماند و همًه اين چيزها را ببيند، آرزوی قلبی اش ک
در آنجا انبوه . است و هر کس جرئت وارد شدن به غار را داشته باشد می تواند هر قدر بخواهد طال بردارد و بيرون آيد

و آز آنان را اما حرص ! چه بسيار مردمانی که کوشيده و آنها را بدست آورده اند. طال و نقره بر هم انباشته شده اند
در به روی انان بسته شده و آنان در غار . اما ديگر خيلی دير شده بوده است. بگذار بيشتر بر داريم: واداشته که بگويند
شب و روز در ) ما خود نديده ايم، از ديگران شنيده ايم(مهر و اسبش تا امروز هنوز سالم و سر حالند . محبوس مانده اند
او چنان غول پيکری است که هنگام دم . تا امروز مهر در کنار اسبش نشسته است. وزدمی س شمعیهر سوی ايشان 

ميگويند موهای تنش چنان رشد کرده که سرتاسر بدنش را . ميرسد) بيش از سه متر(پهنای سينه اش به هفت ارش 
تابستان هميشه سبز و تازه اين يونجه ها در زمستان و . در جلو اسبش هميشه يونجه تازه ريخته شده است. پوشانده است

                        ...                                                                                                                          اند
رانی، جشن منسوب اي/تقريبا همان عيد نوروز بابلی( عيد پاککه سومين يکشنبه پس از  يکشنبه سرخيک روز 
. روشن کند) مهراب(به کليسا ببرد و آن را با آتش مقدس محراب  شمعیاست، مردی به دخترش گفت که ) فروهرها

دختر با مشاهدًه دود شمع هايی که از درون غار سنگی بيرون می زد، با خود انديشيد جايی که شمع ميسوزد بايد قاعدتًآ 
آنگاه چشمش به مهر و اسب او افتاد که داشتند از . در غار در پشت او بسته شدپس به درون غار رفت و . کليسا باشد

يکسال گذشت تا . مائده ای که از آسمان افتاده بود، می خوردند؛ دختر نيز با آنان مشغول خوردن شد و هر سه سير شدند
دختر : پدرش پرسيد . باز گشت آنگاه در غار باز شد و دختر شمع روشن را بر داشت و به خانه. احساس گرسنگی کردند

يکسال گذشت، کجا بودی؟ دختر پاسخ داد که منظورت چيست؟ من که همين آالن رفتم، شمعی روشن کردم، نايستادم و 
يک  -دم در چه ديدی؟ . مرد خيلی گنده ای با اسبش -آنجايی که تو رفتی چه کسی بود؟ : پدرش پرسيد. فورًا بر گشتم

دختر گفت چيزی مثل يک قرص نان، نذری که از " عجب آنجا چه خوردی؟. "يگری نبوددرخت گردوی بزرگ، چيز د
.                                              من از آن خوردم، مرد و اسبش نيز، بعد ديديم ديگر گرسنه نيستيم. آسمان افتاده بود  

در آن   کواوغلورا می آورد که نظير اسطوره آذری  جان آندره بويل بعد از اين قسمت داستان مالقات مهر با چوپانی
 چخری فلکاين اسطوره با مراقبه و تأمل مهر بر . چوپان ضمن صحبت خبر از پديد آمدن تفنگ سالح جديد می دهد

آنجا را درگاه مهر  نيز . در آنجا در درون غار سنگی شهر و درياچه وان است رمه: "به پايان می رسد) چرخ فلک(
آن . در درون اين غار در حال چرخش است چرخ فلک. غار چيزی حک شده است با خط ميخی بر در سنگی .ميگويند

اين چرخ . نشانه ای است از خورشيد که اوج ميگيرد و روز و شب می چرخد که مانند اسبی چموش باال و پايين ميپرد
اين چرخ بايستد و ديگر نچرخد، آنگاه اگر روزی . گردنده کره خاکی است و مهر هميشه به تماشای آن مشغول است

اما چه . در آن روز مهر آزاد خواهد شد و بيرون خواهد آمد و گيتی را ويران خواهد کرد. درگاه مهر باز خواهد شد
               ."                                                             روزی ما اين خواهيم ديد؟ وقتی که دنيا به اخر رسيده باشد

موعود و جاودانی درون غار يا چاه کنار درياچه  از مهرپرستی به  منجیچنانکه از اساطير ارمنی فوق پيداست که 
اسطورهای مهر  همين چرخ فلکا و به تشابهه شب يلد  هندوانًهالبد گردی . زرتشتيان و شيعيان و مسيحيان رسيده است

بر اين اساس معنی لفظی . اتفاق می افتديلدا است که در شب  به فصول و ماه هاتقسيم سال آن  قاچ کردن و قاچاست و 
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 يعنی ياردااست و از کلمًه اوستايی  )١٠بعالوه٣٠به معنی (و سده  تقسيم سالبه معنی در اساس ايرانيش يلدا نام 
در زبان اوستايی و پارسی . تبديل ميشده است لغالبًا در پهلوی به حرف  رچه حرف اوستايی . اخذ شده است تقسيم سال

را    يلدامهعهذا ملل سامی . تلفظ می نموده اند"  ر"زبانهای ديگر را " ل"باستان حرف ل وجود نداشته است و  حرف 
خورشيد يا همان ) ميثره/مسيح، مشيه، مثيه( ايزد خورشيد ميالدگرفته و آن را به معنی  تولددر زبان خويش به معنی 

تجسم طفوليت (و  کوتاهترين روز متعاقب آن يلدا اند که مناسبت تامی با طوالنی شب سال گرفته  شکست ناپذير
با اسب  ايوان خواب آلودبه خواب رفته، ايزد خورشيد تحت نام  مهردر اساطير اسالو نيز نظير . داشته است) خورشيد

 جشن نوروزريائيان تعلق داشته است همانطوری که شب يلدا به ايزد خورشيد آ. آسمان پيمای خورشيدی وی همراه است
نيز در اساس به بوميان کهن فالت ايران و بين النهرين اختصاص داشته و به ايزد خورشيد و جنگ بين ) زگموگ بابلی(

) کاسی= جام خورشيدی درخشان( جمشيدمنتسب  بوده است که ايرانيان نام ايشان را با  آشور/ مردوکالنهرينی ها يعنی 
ميترايی که در آثار ميتانيان  چرخ خورشيدیراجع به .  ه و بنياد جشن نوروز را به وی نسبت داده اندجايگزين نمود

 مهرگانمطابق گفته ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه پادشاهان ايران در جشن . ميثره پرست هم ديده ميشود گفتنی است
نزد ملل سامی واسالمی عيد متعلق به  .سر ميگذاشتندنصب بود بر چرخ که بر آن دايره ای مثل  خورشيدتاجی به شکل 

محفوظ مانده است  عيد قربانبه صورت منحصر به فرد آن تحت نام  گاوکش و بانی چشمه و منسوب به صخره  مهر
 اسماعيلنام . می نمايند تقسيم يا گوسفندی را قربانی نموده و گوشت آن را  گاوشب يلدا  هندوانهکه در آن به جای 

سنگی به وی به   پيدايی چشمهو  عيد قربانکه ) فريقيها آگديس تيسصخره، (= هاجرفرزند ) خدای شنوا يعنی(
                         .است) يعنی بسيار شنوا( هزارگوشاست که در اوستا ملقب به دارنده  مهراختصاص دارد همان ايزد 

                                                                                       

 
.اشتباهی به جای يکديگر قرار داده اند پيداست توضيحات زير تصاوير   
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 زکريافرزند ) جاودانی غسل تعميد دهنده(يحيی معمدان و ) مسح کننده( مسيحتعلق اصل القاب  اين تصوير بيانگر

است چه سوای اين سند، مطابق گفته ابوريحان بيرونی در  )ميثه، موسی( ميثرهبه ) منطقه صخره ای= ساگاريا(
.ل تعميد می دهدرا در چشمه ای غس کيخسرو) بسيار درخشان،  ميثره=ويون ( بيژنآثارالباقيه هم،   
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  آيا مراد از جسم کروی دست برخی از تصاوير ايزد بزرگ آريائيان کهن، مهر انار است يا هندوانه؟
  

درشت و  مرواريدمهرپرست می دهد که برای کسب /ترانه گنوسی مرواريد خبر از سفر شاهزاده ای از اشکانيان ميثره
يا  اشکدر باب اينکه خود کلمه ظاهرًا . عازم ميگردد) ايزد خورشيد ميثره سرزمين(مصر درخشان و گرانبها به سوی 

مناسبتی با ايزد خورشيد و عهد  اشکانیيعنی عنوان خاندان پادشاهی پارتی ) عادل( رشنيا ) دلير( ارشناز لقب  ارشک
نام اصيل ايرانی برای ( ارزی ولی در اين باب کلمات فارس. دارد يا نه سندی موجود نيست ميثرهو پيمان اشکانيان يعنی 

و يادآور ميوه ايزد خورشيد ميثره می باشند بسيار قابل توجه است که علی  ارجهردو از ريشه  ارزشو ) نورانی= انار
) سرزمين نيک نژادان( آريانااين امر هم که امپراتوری اشکانيان . القاعده می تواند ريشه نام اشک يا ارشک به شمار آيد

در برخی  جسم کرویلذا ما در اينجا بايد کنجکاو اين باشيم که اين . گواه صادقی بر درستی اين نظر است خوانده شده،
منظورباشد خورشيد اگر هم خود . از تصاوير در دست ايزد خورشيد مهر ديده ميشود، چه چيزی مراد بوده است

نی خورشيد را جسمی کروی نسبتًا کوچک و ، تصاوير مهر سمبل زمي)همچنانکه از ترانه گنوسی مرواريد بر می آيد(
بنمايند، ) ارز( انارآن را بيش از آنکه  حاليهی يلدابدون فروغ و اشعه نوری نشان ميدهند که سنتهای موجود شب 

ولی بعيد به نظر ميرسد که جای تمثيل عاميانه هندوانه بعدًا به زير . ندسازمينمايان ) ميوه کروی آبدار= تربوزه( هندوانه
انار  مقدسل حمل شده؛ در گذشته های دور جای سنتيش دست ايزد مهر بوده باشد؛ چه اندازه ای که ميوه گرمسيری بغ
دارد، برای حمل در کف دست مناسبتر می ) به فارسی يعنی ميوه باارزش و مقدس( ارزيا ) به عربی يعنی ميوه نورانی(

به اوستايی ( يلدابه هر حال شب . يوه های بهشتی به شمار آمده استدر قرآن و سنن اوستايی از م انارمی دانيم که . نمايد
يا نقطه  ده+ سی ( سده، )شب چهلم زمستان(چله ، )کردن هندوانه يلدا معرف آن استقاچ  قاچياردا يعنی تقسيم سال که 
متی (پيشدادی  به هوشنگ شاه سدهنامهای مختلف اين جشن کهن ايرانی بوده است که تحت نام ) عطف شبانه روز سال

منسوب گرديده ) وزه از پادشاهان مهر پرست آريائيان ميتانی نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميالد در شمال بين النهرين
  . است

  سالمتي در شب انار و هندوانه

   December 22, 2006: در تاريخ | سحر ميرشاهي : يه کنندهراا

طهران «و طبيعي مخصوص دارند، چنانچه جعفر شهري در آتاب  هاي شب يلدا، خواص درماني هر يك از خوراآي"...
هاي  مردم معتقد بودند با خوردني«: شود، آورده است در رابطه با خواص مواد غذايي آه در اين شب خورده مي» قديم

را گرم توانند سرد آنند و طبيعت سرد خود  سين طبيعت گرم خود را مي هاي پاي سفره هفت سفره شب يلدا، مثل خوراآي
شوند، توت و  برند، هندوانه و انار و اگر از سردي ناراحت مي به اين صورت آه اگر از گرمي مزاج رنج مي. آنند

  .»آشمش و خرما و مثل آن بخورند
هاي شب يلدا به قدري زياد است آه خوردن  البته در علم چيزي به نام سردي و گرمي تاييد نشده است اما فوايد خوراآي

. ها هر يك بار معنايي نمادين با خود دارد ها و خوراآي در واقع اين ميوه. ص درماني خاص خود را داردهر يك، خوا
  ، صندوقچهانار، يادآور گرماي تابستان و فرونشاندن عطش است يا خورشيدخورد، چون  هاي مدور مي هندوانه آه قاچ

  . ، نماد زايش و سالمتي استمرواريد سرخهاي  دانه
  ي به شرط چاقوها هندوانه

اي اعتقاد  يابيد آه خوردن هندوانه در شب يلدا، جزء آداب و رسوم آن نباشد زيرا عده در سراسر ايران، جايي را نمي
دارند آه اگر مقداري هندوانه در شب چله بخورند، در سراسر چله بزرگ و آوچك، يعني زمستاني آه در پيش دارند، 

  .آرد سرما و بيماري بر آنها غلبه نخواهد
ها و امالح معدني، نياز بدن به اين مواد مغذي را  در حقيقت مصرف هندوانه، به دليل سرشاربودن از انواع ويتامين

هاي مختلف در اين ميوه، آن را  اآسيدان وجود مقادير بااليي از آنتي. آند تامين آرده و مايعات هدررفته را جبران مي
  . ارزشمند ساخته است

اين ترآيبات با . آيند هاي هندوانه به شمار مي از مهمترين ضداآسيدآننده» ليكوپن«و » ث«و » آ«هاي  ويتامين
هاي  شدن ديواره عروق و در نهايت از بروز بيماري هاي آزاد از اآسيداسيون آلسترول و تنگ آردن راديكال غيرفعال

ظم اين ميوه، از بروز حمالت آسم، دهد آه مصرف من به عالوه مطالعات نشان مي.آنند قلبي و سكته جلوگيري مي
  .دانند آاهد؛ حتي هندوانه را درمان بيماريهاي آليه، نقرس و بواسير هم مي سرطان آولون و حتي آرتروز مي

درصد روغن است آه از نظر خواص شيميايي مانند بادام است و مغز تخم هندوانه هم ٣٠تخم هندوانه نيز حاوي 
در نسخ قديمي به خواص پوست سفيد داخل آن اشاره شده است آه براي زخم . برد ن ميهاي روده و معده را از بي انگل

  .گلو و دهان بسيار مفيد است
اين ميوه عطش را . اند آرده بر نيز استفاده مي هندوانه از ديدگاه طب قديم سرد و تر است و در گذشته از آن به عنوان تب

  .آيد نظر آالريكي، ميوه مناسبي در رژيم غذايي آاهش وزن به شمار مياز . دارد آند و پوست را مرطوب نگه مي آم مي
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براي اين آار پوست . گيرند جالب است بدانيد مردم تالش به جز خوردن هندوانه در شب يلدا، با پوست آن فال هم مي
پس از آن . آنند برند، آن را چهار قسمت آرده، چهار تكه را در دست گرفته و نيت مي هاي شب يلدا را مي هندوانه
  . اندازند ها را از جلو به پشت سر مي پوسته

يك قطعه سبز و سه قطعه سفيد، باطل است و . ها، اگر دو قطعه سبز و دو قطعه سفيد بيفتد، خوب است طبق رسم تالشي
  .»ايد شانس شما خيلي خوش«آه  هر چهار قطعه سبز يعني اين

  ترش يا شيرين
اين اعتقاد درستي است، چرا آه انار، . ها و دردهاست آننده بسياري از بيماري ار، درمانبسياري از مردم معتقدند آه ان

آه خواص درماني و حياتي در انار شيرين به مراتب بيشتر و  نكته جالب اين.آند ها را درمان مي بسياري از بيماري
يي آن، آامل شده است و به شكل طبيعي به تر است زيرا انار شيرين، اناري است آه آامًال رسيده و ترآيبات شيميا آامل

  .تكامل مواد مغذي موجود رسيده است
در انار ترش آه مواد قندي آن آمتر است، مواد اسيدي مانند اسيد ماليك و اسيدسيتريك وجود دارد آه در بعضي از افراد 

م اين است آه با مصرف انار، انار براي سالمتي پوست بسيار مفيد است و نكته بسيار مه.ايجاد ناراحتي خواهد آرد
  .شود سموم بدن دفع مي

پاآسازي سموم از بدن، در ايجاد شادماني و نشاط در افراد بسيار تاثيرگذار است و آبد آه وظيفه پاآسازي سموم از بدن 
شود و براي رفع خستگي و آرامش  هاي پوستي مي مصرف انار باعث رفع لك.شود را دارد با مصرف انار تقويت مي

  . عصاب بسيار آارآمد استا
هاي خون، خستگي جسمي و  هاي آبد، مسموميت آننده بيماري انار در حقيقت يك ميوه نيست، بلكه يك پزشك و درمان

  .هاي دستگاه گوارش است هاي عفوني و انگل عصبي و باالخره رفع آننده بيماري
شمار  خورند، گلپر عالوه بر خواص بي گلپر مي هاي جنوبي آشور، رسم است آه انار شب يلدا را با در شيراز و بخش

  .آند شود و ترآيب انار و گلپر از سرماخوردگي پيشگيري مي باعث افزايش قواي بدني مي
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  خانه کعبه را آريائيان باستان بنا نموده اند؟ آيا

هردو بر اين باورند که  در  رضا مرادی غياث آبادیو ) سياوش اوستا( حسن عباسیدو تن از محققين ايرانی معاصر  
گرچه ايشان برداشت متفاوتی از . ايرانيان عهد باستان نقش اساسی داشته اند کعبهعمارت خانه  و يا بازسازی اساسی 

 در نقش رستم،) آتشکده ابراهيم(  کعبه زرتشتبا  خانه کعبهحسن عباسی در قياس  .جنبه دينی پرستشگاه کعبه دارند
 آتشکدهميداند ولی به خطا  اصل آنرا صرفًا يک ) زروان=پير فلک /ستاره زحل(کيوان را  همان خانه  خانه کعبه

نگارنده نظر . معرفی می نمايد مهرو متعلق به ايزد خورشيد  خانه خورشيدیولی غياث آبادی آنجا . تصور می کند
= فريدون( کورشقبًال بر اين باور بودم همانطوری که : داردسومی در اين باب دارد که با نظر غياث آبادی هماننديهای 

خروار  کندر  ٢٠٠در مقابل - دستور باز سازی معبد اورشليم را صادر نموده، چنين خدمتی را ) کشورگشا، ابراهيم
ه هر حال ب.  برای ايشان  هم انجام داده است ولی سندی بر اين امر وجود ندارد  - خراج آزادانه اعراب برای هخامنشيان

بوده است لذا نتيجه اين ميشد که مرمت خانه کعبه بدست  مردوک پرست/ مهردر اين صورت از آنجايی که کورش خود 
بت اما . ساخته شده باشد الالتيا  )مردوک/معادل مهر( شمسرعايای ايرانی و يا بابلی کورش از برای ايزد خورشيد 

خوانده است که با نام ايزد و ) مهر/ضحاک ماردوش/مردوکو تقدير، ايزد خورشيدی تجارت، بخت ( بلُهبه نام  کعبه
حسن نظر . بوده و نشانگر تبار خارجی آن است متفاوت الالتيا الهه خورشيد  شمسالهه خورشيد خود اعراب يعنی 

 چه. در اين باب در مورد آتشکده بودن کعبه نارسايی و اشکال اساسی دارد) متخلص به سياوش اوستا(  عباسی
خدای ملی ( آّشورو ) ميثره، ميثه(آريائيان  مهربه عنوان گوساله رب النوع خورشيد با  مردوکهمانطوريکه می دانيم 

ايزد نزد خود کلدانيان  نينمی ناميده اند و  نين ايگی آزاکرا  خدای دانشآشوری ها . مطابقت پيدا می کند) آشوريان
خود  عربستانتقدير بابلی های همجوار يشد ولی خدای دانای محسوب م) وارونا/پير فلک، کيوان، زروان( زحل

بشمار  منارا می توان همزاد مؤنث  )تقديرو  ماه، قربانیالهه ( منات. ه استبود) بت هبل اعراب(ميثره /مهر/مردوک
بنا را ، اين کعبه زرتشتجالب است که کرتير در کتيبه خود در . آورد که برايش مراسم قربانی به جای آورده ميشود

ناميده است يعنی به مثابه خانه ) دژ نوشته های دينی( دژ نبشتکتاب پهلوی دينکرد آنجا را . خانًه بنيادين ناميده است
جالب است اگر نام  بت صاحب خانه کعبه يعنی . کعبه بوده که شعرای عرب اشعار خود را به ديوار آن می آويخته اند

اهللا يزيديان،  مالک السالم(ايزد مهرای مهر و دوستی بگيريم آن وقت با خود يعنی خد  بعلو  بحُّرا مرکب از  بلُه
 ايزد آتش= قائن/ گيبيل( قابيلو ) مهر/بلُه( هابيلاين موضوع با اسطوره . خانه کعبه روبرو ميگرديم) الرحمن و الرحيم

از عقيق سرخ و به شكل  ُهبل بت .گرددمستدل ميآيينی ميترايی آن قويًا  کالغو ) برادربه زنجير جاودانه کشنده  یآهنگر
، )زنگبار(زرنج /ايرانشناس بزرگ دانمارکی آرتور کريستن سن  در رابطه با نام درنگيانا .انسان تراشيده شده بود

  . عربستان را در حد يک فرضيه جزء متصرفات اشکانيان ميثره گمان می کند

اعراب که جملگی  سليمانو يا  سلمان فارسیيا  ذوالقرنينوسط در منابع کهن اعراب و يهود اشاره ای به عمارت کعبه ت
اما روايات . گرچه از چاهی قديمی به نام سلمان در سمت مکه سخن رفته است. القاب کورش سوم بوه اند، نشده است

نًه خارا  در رابطه با ) هوشمند(= داريوش اوليعنی ) مغکش(جاماسپ يا همان ) تن به سزا ارزانی(= پشوتنپهلوی 
مسلم به نظر می رسد که در . معرفی می نمايندسوشيانت در روز رستاخيز ويرانگر اين بتکده قرار داده  و او را  کعبه

در کتيبه بيستون  داريوشچه . اين گفته حقيقتی تاريخی نهفته است ولی نه آنچنانکه روايات پهلوی متأخر وانمود می کنند
را ويران  معابد بت پرستی) برديه، داماد و پسر خوانده کورش/سپيتاک زرتشت/سپنداته( گائوماتای مغمی نويساند که 

کسی جز همين  ابراهيم خليل اهللا بت شکناين نشانگر آن است که از . آنها دادم بازسازینموده بود ولی من امر به 
شهريار = فرشوشتر(سوم  شکورکه زمان ) گوتمه مهاويرا/همان گوتمه بودا(  بت پرستیويرانگر معابد  گائوماته برديه

 /اسفنديار /سپنداته( گائوماته زرتشتپس بايد . حکومت می نموده، مراد نبوده است شمال هندوستانو  بلخدر ) جوان
ابراهيم سازنده خانه کعبه؛ اسفنديار جعلی قاتل اسفنديار اصلی و ( اول داريوشو کعبهبتخانه ويرانگر را ) زريادر/برديه

به شمار آورد که آن را برای خدايی  بازسازی کننده عمارت جديد کعبهرا ) دختر کوچک وی تصاحب کننده و زن و
/ مهر/ مردوکايزد بخت و تقدير و تجارت،  در اصل همان ( هبلدر نزد اعراب يعنی  ااهورامزدمعادل  با معبودش 

در خانًه کعبه ) د وپيمان و تقديرخورشيد و عه( ميثره/ميثهايزد ميتانی . بنا و باز سازی نموده است) کاسيان شيخو
اکنون نيز در مراسم حج؛ توسط حاجيان در پای کوه  شپرستش شده و براي) اسماعيل/قربانی(= مناخصوصا تحت نام  

در نواحی سمت  سرزمين کهن ميتانيانجالب است که از سوی ديگر نام . مناسک قربانی به جای آورده ميشود منا
سرزمين ناميده شده اند که هردو به زبانهای کهن ايرانی به معنی  مهرانو و مانناد آشوريان جنوب درياچه اورميه  در نز

همين . است که خود ميتانيها نيز نام خودشان را از همين ايزد قبيله ای شان گرفته بودند )ميثه/ميثره"(ايزد مهر"
  .  تنام گرفته اس ايران اصلیيعنی  ايرانويج/ائيرينه وئجهسرزمين در اوستا 

از عهد  اهورامزدايا  )مهر(ميثره فراوانی به کعبه مکه دارد در ارتباط با  شباهت که نيز کعبه زرتشتيا  آتشکده ابراهيم
خدای ( اسماعيلو  حجراالسودو  هاجرسطوره ا. کورش به بعد و به احتمال زياد در عهد خود داريوش  اول بنا شده است

آن  مهر پرستانهبا منشأ  خانه کعبهبه وضوح به ارتباط ) دای زمينيانف شاهنشاهخ(ابراهيم و ) صخره( هاجرپسر ) شنوا
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 )مشيه/مثيه، الرحمان و الرحيمبی فرزند و اهللا (=  مهری خانًه کعبه همان ) خدای شنوا(= اسماعيلاشاره می نمايد چه 
معنی . است) يعنی بسيار شنوا( وشهزارگدارنده لقب اوستايی ) پدر مردم جهان( گيه مرتنو  )الهه زمين( صخرهفرزند 

که ) سرزمين صخره ای= فرزند الهه نين خورساگ نينورتا/اسماعيل/مهر ايزد= زاده صخره( کرشیمادی و ميتانی 
اسب پرور و  ميتانیرا بدين معنی از آريائيان  قريشبيشتر مناسب می افتد ما را برآن می دارد که  قريشبرای نام 
مأخوذ بشماريم؛ هيکسوسهايی که در حدود ) شبانان اسب، پادشاهان شبان( کسوسهاهيدرون اتحاديه  مهرپرست

پيش از ميالد از مصر سفلی رانده شده و در فرار از تعقيب مصريان با اسبان تيزرو شان بدين ناحيه رسيده  ١۵۵٠سال
محققين ) وچ وحشی، بزکوهیقبه پهلوی يعنی ( کورشبا  )تجارت پيشهمردم به عربی يعنی ( قريشرتباط نام ادر  .اند

 يعنی کعبهمی توانست بيانگر نام خدای جوان خانًه ) جوان( قوروساما کلمه بابلی . ره به بيراهه برده اند
را به  قريشبه معنی بيگانه و خارجی نام  قرشاز سوی ديگر کلمه عبری . باشد) مهر/مردوک( هبل/تموز/اساف

 ميتانيانمرتبط می سازد؛ هيکسوسهايی که ) فرمانروايان بيگانه مصر( هيکسوسهامهرپرست درون  ميتانيانوضوح با 
 ميثه اُمریو قرآن در واقع اشاره به  توراتاسماعيل  وموسی عمران در رأس رهبری آن قرار داشته اند؛ چه نامهای 

و  ه زاده شدهصخرمی باشند که مطابق اساطير از  اتحاديه قبايل هيکسوسيعنی ايزد خورشيد بی مرگ مهر در درون 
يعنی همان چشمه اساطيری که در روايات . در صخره پديد آورده است چشمه آب افشانبعدًا هم با عصای خداونديش 

. نسبت داده شده است اسماعيلو  موسیيعنی ) ميثه( مهر/ميثرهاساطيری توراتی و قرآنی به تجليات عربی و عبری 
به بابلی ( آساگبا  اسماعيل/نابو/نينورتااز اسطوره بابلی نبرد  در مناسک حج سنگ اندازی به سوی شيطانمراسم 
به زبانهای (=  آساگگرفته شده است که در اين نبرد آنها از سنگها به عنوان دشمنان  )شيطانی که بازو ميزنديعنی 

، )انکی/راهيممسکن اب= شهر پدرعالی( يثربنظر به نام عبری مدينه يعنی  .نام برده شده است) ايرانی يعنی ضد سنگ
به . گرفته ميشده است) منا/ مسکن اسماعيل" (=شهر پسر به بند کشيده شده"به عبری به معنی  مکهمعلوم ميگردد که 

نظر ميرسد فراريان هيکسوسی يهودی و ميتانی در کنار هم بعد از فرار از مصر بدين نواحی رسيده و رحل اقامت 
يهودای ( عيسی مسيحانجيلها به عنوان حامی و پشتوانًه ) صخره ای= اگارياس( زکريایبن ) جاودانی( يحيی. افکنده اند

در اساس همان ايزد ميثرًه زاده صخره منظور است که وی را به عمد با عيسی مسيح ) جليلی فرزند زيپورايی
   .   اساطيری مربوط ساخته اند/تاريخی

  :در نقش رستم کعبه زرتشت يا آتشکده ابراهيم

ن معروف ايرانشناسی کسی اين سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که اين معبد که هنوز از محققا 
در مقابل دخمه های صليبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی  بنا شده است، به کدام خدای ايرانی اختصاص داشته است؟ 

ت نسبی  اين بنا به چارتاقيهای نظر به صليب خورشيدی و نقش ميانجی ايزد خورشيد مهر در جهان آخرت و شباه
ريچارد فرای در ميراث باستانی ايران . نوع هخامنشی به حساب بياوريم معبد ميترايیميترايی دوره اشکانی، بايد  آن را 

 خانه خدارا   پرستشگاهياد کرده  و می افزايد که بابليها و عيالمی ها ) زيارتگاه( آيدانهاز اين مکان تحت عنوان پارسی 
 مکان فرشته مقربآورده است که می توان آن را  مکورابهرا به صورت  شهر تجاری مکهبطلميوس نام . فته اندميگ
قبيله کسبه و يعنی  قريشمفهوم دومی با معنی لفظی عربی . معنی نمود شهر کاروانها و يا )مهر/مردوک/جبرئيل(=
و   شهر بزرگ مرکزیبه  ترتيب همچنين معانی  بکهو مکه يعنی  کعبهظاهرا نامهای شهر خانًه . همخوانی دارد تجار

 و  مکهگرچه معنی لفظی عربی و عجمی مشخص   .را به دست می داده اند) هبل/مردوک / مهر( بغ شهر منسوب به
جالب است که بابليان عهد باستان . است جايگاه پر از سوسماريعنی ) آذری ، مچه فارسی، مگير هندوان   باغه(بکه 

  .اند ناميده ماگانرا از همين ريشه گرفته و  مصرو  بلوچستانپر تمساح و سوسمار سرزمينهای 

نيز به همراه درفش فراتاکاراها اين معبد ميترايی نقش رستم که در عهد فرمانروايان محلی پارس در عهد يونانيان يعنی 
رامزدا اختصاص داشته باشد؛ چه تصوير گرديده است؛ بعيد است که آن به اهو) کورش ميثره پرست(کاويانی فريدونی

ولی ريچارد فرای . فراتاکاراها خبر می دهد ميثره پرستیمحمدجواد مشکور از . اصوًال اهورامزا فاقد معبد بوده است
در صورت بی ريش يعنی . نگارنده تصويری از اين ايزد را مشاهده ننموده است. ميداند اهورامزداخدای بالدار ايشان 
 رشنحتی سومين فرشته جهان آخرت زرتشتيان يعنی . سروش بودن وی داد/دن می توان حکم به مهرجوان نشان داده ش

ملقب به رزيشته با نظم ترين يکی از تجليات خود اين بزرگترين خدای خورشيد و عهدو پيمان و شادی و ) فرشته عدالت(
ميثره /لرحمن و الرحيم قرآن را همان ايزد مهربنابراين اگر اصل اهللا اکبر ا. بوده است ايزد مهرسرور آريائيان يعنی 

 آذرگشنسببه هر حال از نام و نشان چهار آتشکده بزرگ ايران باستان يعنی . آريائيان منظور بداريم به خطا نرفته ايم
و ) سنگیو  باشکوهجايگاه  پرستشگاه(کاريان  آذرفرنبغ، )قدمگاه نيشابور( آذربرزين مهر، ) آتش شيرنر نزديک مراغه(

مهرپرستی بوده اند تا /چنين بر می آيد که اينها در اصل در رابطه با خورشيد پرستی )مزار شريف( بلخ ونابک
و   اهللا اکبرملقب به بزرگتر يعنی ) بسيار شنوا( سروشمسلم می نمايد در اصل از ايزد بالدار اوستايی . اهورامزداپرستی

)  يعنی سيار شنوا( هزار گوشملقب ) ميثره(خود همان ايزد مهر  مسلح به گرز و راهنمای ارواح در جهان زيرين جز
بنابراين سبب و . مراد نمی باشد که بزرگترين وجه در تثليث فرشتگان مهر، سروش و رشن در روز بازپسين است
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جهان آيدانه مهری در مقابل دخمه های پادشاهان بزرگ هخامنشی از همين نقشهای وی در /انگيزه احداث اين پرستشگاه
گفتنی است در ايران باستان پيش از ساسانيان، اهورامزداپرستی به عمق نرفته بوده و حرف اول . بازپسين معلوم ميشود

تقسيم سال، = ياردا(وجود  سه جشن آيينی خورشيدی يلدا . مهر می زده است/را همچنان پرستش ايزد خورشيد ميثره
گواه  مهرگان )سهم وتقديری(و جشن پاييزی) به جام خورشيدمنسوب (= جمشيدی /مهری/و نوروز مردوکی) ميالد

کلمه جشن را هم اوستاشناسان کج سليقه از يسن يعنی پرستش گرفته و کلمه سانسکريتی . صادقی بر اين نظر است
ن به عنوا) هردو به معنی خالق دانا(اصال اهورامزدا و برهما . را در اين باب نديده اند) يعنی فتح و شادی( جيشنو

يعنی خدای خرد و زمين و آبهای ژرف بوده اند که  انکی/ائاايزدان خرد بر گرفته از آيين و رسوم خدای بابلی 
به زبانهای آريايی يعنی ( آدادبرادرهمزاد ويرانگری به عنوان خدای طوفان و طاعون و رعد و خشکسالی به نام 

  .است داشته) اهر من/شيوا= بيدادگر

  .کعبه زرتشت ثبت شده است/نتی ويکيپديای فارسی اين نقش جالب زيرين از آتشکده ابراهيمدر دايره المعارف انتر

 

 

 

 

  

 

  .بر گرديم به موضوع خود بنای خانه کعبه مکه

از اين قرار  مکه کعبهبودن ) چارتاقی مهری( خانه خورشيدیبرای  غياث آبادیاستدالل بسيار عالمانه رضا مرادی
. خی پيرامون زمان و علل ساخت کعبه و نيز بانيان سازندٔه آن، بسيار فراوان و متفاوت استهای تاري روايت: ".....است

فهرستی بلندباال از » تاريخ الکعبه«و خربوطلی در » النفيسه اعالق«و ابن رسته اصفهانی در » اخبار مکه«ارزقی در 
م نيز به عنوان نخستين سازنده کعبه معرفی هايی که به موجب آنها، حتی حضرت آد روايت. اند ها را آورده اين روايت
های پرشمار ديگری  ها و گزارش از هيچيک از اين روايت). ١٤تا  ١١؛ خربوطلی، ص ٣٥ابن رسته، ص (شده است 

توان اينها  اما از مجموع آنها می. توان چندان به واقعيت نزديک شد که در زمينه سرآغاز ساخت کعبه موجود است، نمی
گردد که دست تاريخ از آن کوتاه  های آن به روزگارانی باز می زمان ساخت کعبه و برگزاری آيين -١ :را دانست که

 - ٣. جزيره، که برای تمامی مردمان خاورميانٔه باستان مقدس بوده است کعبه نه تنها برای ساکنان شبه -٢. است
             .شده استمالحظاتی در پيوند با خورشيد و خانٔه خورشيد در کعبه به کار گرفته 

ای خاص، برخی مالحظات خورشيدی  دهد برای ساخت يا بازسازی کعبه در دوره شواهدی در دست است که نشان می
 ٢دقيقه عرض شمالی و در فاصله  ٢٥درجه و  ٢١کعبه در . به کار گرفته شده و کعبه با خورشيد در پيوند بوده است

السرطان، از دريای سرخ تا اقيانوس  از آنجا که در پيرامون مدار رأس. ردالسرطان جای دا درجه در جنوب مدار رأس
های قابل  رسد که شهر مکه، يکی از معدود گزينه هند، چندان شهر باستانی مهمی وجود نداشته است؛ چنين به نظر می

السرطان  ر رأسانتخاب برای جوامع باستانی بوده است که برای ساخت خانه خدا، در جستجوی مکانی بر روی مدا
درست به باالی سر و قبٔه آسمان ) در ظهر انقالب تابستانی(يعنی مداری که خورشيد در باالترين نقطه اوج خود . اند بوده
سازند تا در ظهر نخستين روز تابستان، پرتوهای  احتماًال آنان در اين مکان، بنای مکعبی بدون سقفی می. رسد می

اين رويداد جز در نواحی پيرامون مدار . ان انحراف از قبه آسمان به درون بنا بتابدخورشيد نيمروزی با کمترين ميز
  .افتد در جای ديگری اتفاق نمی) درجه شمالی ٢٣.٥(السرطان   رأس

نخستين فلک متعلق به ماه، . اند شده ناميده می» فلک«از نگاه اخترشناسی باستانی، آسمان از طبقاتی ساخته شده که 
/ زهره، چهارمين فلک متعلق به خورشيد، پنجمين بهرام/ عطارد، سومين فلک متعلق به ناهيد/ علق به تيردومين فلک مت

نيز از » هفت آسمان«اصطالح مشهور . زحل بوده است/ اورمزد، و هفتمين فلک از آِن کيوان/ مريخ، ششمين مشتری
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. ثوابت دانسته می شده است/ ق به ستارگان ثابتالبته فلک هشتمی هم بوده که متعل. همين باور کهن برگرفته شده است
اين طبقات و افالک بر مبنای مدت زمان يک دور کامل چرخش اجرام آسمانی بر دور زمين و رسيدن به نقطه مفروض 

سال، به  ٢٩.٥زحل با زمان تقريبی / روز و کيوان ٢٩.٥ماه با زمان تقريبی . شده است آغازين در فلک ثوابت معين می
 . اند شده ترين و دورترين فلک غيرثوابت شناخته می نزديکترتيب 

چرخيده است، فلک خورشيد يا آسمان چهارم يا فلک  فلک خورشيد يا مداری که خورشيد در آسمان بر گرد زمين می
يده نام» بيت المعمور«ای دارد که  اند که خورشيد در اين فلک خانه پيشينيان معتقد بوده. شده است چهارم ناميده می

  ).منتهی االرب و فرهنگ آنندراج: از جمله بنگريد به(شود  می

اما در روی زمين نيز، خانه کعبه به عنوان  .المعمور خانه خورشيد است در آسمان و در فلک چهارم به اين ترتيب، بيت 
اين زمينه نقل کرده که ابن رسته اصفهانی روايت جالبی را در . شده است المعمور کيهانی شناخته می نماينده زمينی بيت

  :گمان شکل اسالمی شدٔه يک باور کهن است بی

المعمور  بنحوی که اگر از بيت. المعمور و درست در زير آن قرار دارد از ابن عباس روايت شده که کعبه در مقابل بيت"
ل از کعب و جعفر بن اين روايت را ابن رسته به نق). ٣٥ابن رسته، ص " (افتد چيزی فرو افتد، فقط بر روی کعبه می

کند  نقل می) ٣٦ص (همو ). همان، همان صفحه" (المعمور است الحرام در زير بيت بيت"نيز آورده است که ) ع(محمد 
و » غروب«قرار داد که يکی از آنها برای وقت ) عرفات(که جبرئيل از برای حضرت آدم دو نقطه برای اعتراف 

شود  ه در ابتدا بدون سقف بوده، اما بعدها سقفی دوپوش نيز برای آن ساخته میبا اينکه کعب. بود» بامداد«ديگری برای 
  :ها بوده است تا نور را به داخل کعبه هدايت کند و زير يکديگر در هر يک از بام چهار روزنه مربع شکلکه دارای 

در سقف ). ٤١همو، ص (د بدون سقف بوده و سپس قريش در جاهليت آن سقف را بنا نهادن) ع(کعبه در زمان ابراهيم "
همو، " (تابد روی هر يک مرمری يمنی قرار دارد که از آن نور به داخل کعبه می. . . خانه کعبه چهار روزنه قرار دارد

. کند بجز شواهد روايی و مکتوب، پالن کعبه نيز وجود برخی مالحظات خورشيدی در بنا را تأييد می ).٤٤و  ٤٣ص 
رغم نام و شهرت خود، يک چهارضلعی غير منتظم است و ساختمانی متشکل از  د، کعبه بهشو چنانکه در نقشه ديده می

اندازه نيستند و  هيچکدام از هر چهار ضلع قاعده بنا با يکديگر هم. ای مربع ندارد يک مکعب کامل نيست و قاعده
   .درجه نيستند ٩٠مشهور است، » رکن«هيچکدام از زوايای آن که به 

  
  .غياث آبادی. م. طرح از ر

  :به نقل از) ١٧٢ص (های احيایی  ها بر اساس داده اندازه اضالع و زاویه 
Topographic Tactical Charts, UK, 1977.  
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) در ميان دو رکن عراقی و حجراالسود(از روبروی ضلع شمال شرقی بنا ) انقالب تابستانی(خورشيد در آغاز تابستان 
در ورودی کعبه نيز در همين ديوار قرار دارد و سکوی مشهور به . تابد ديوار میکند و پرتوهای آن به اين  طلوع می

 . نيز در روبروی همين در و ديوار واقع است» مقام ابراهيم«

رسد و چهار ستون  روز پيش و پس از انقالب تابستانی و به هنگام نيمروز، درست به باالی کعبه می ٢٤خورشيد در 
گذرد و بر  اند، می های دوگانه ساخته شده های چهارگانه که در زير و روی هم در سقف نورانی از دو مجموعه روزنه

  .رسد خورشيد در هنگام غروب انقالب تابستانی تقريبًا به محاذات رکن شامی می. تابد کف کعبه می

) يمانی در ميان دو رکن شامی و(غربی کعبه  در هنگام غروب انقالب زمستانی، خورشيد به محاذات ضلع جنوب
  . رسد، در حاليکه نقطه طلوع آن، تقريبًا در روبروی رکن حجراالسود بوده است می

کعبه در طول زمان بارها و بارها بر اثر حوادث انسانی و به خصوص سوانح طبيعی، ويران شده و مجددًا برجای پيشين 
، ١مسعودی، ج (اند  رفته می طواف کعبهبه ، عالوه بر اينکه هر ساله ايرانياِن پيش از اسالم. خود بازسازی شده است

به ويژه . اند گرفته اند و بازسازی و مرمت آنرا به عهده می فرستاده هايی را نيز برای کعبه می ، هدايا و پوشش)٢٥٤ص 
 شمار» احسن التقاسيم«اند و به قول محمد بن احمد َمْقِدسی در  جزيره بوده که شمار فراوانی از ايرانيان، ساکن شبه

ای فراوان بوده که زبان غالب در  های دريای سرخ به اندازه سازان ايرانی در کرانه بازرگانان، صنعتکاران و کشتی
  . آنجا، زبان فارسی بوده است

در آنجا » مهر«يکی از آنان به نام . اند کند که مقيم شهر مکه بوده ياد می هيربدانیاز گروه » اخبار مکه«ارزقی در 
و  ٤٩٥ارزقی، ص (شده است  ناميده می» مهر«ای در مکه به نام او کوچٔه  داده و کوچه آموزش می خواندن و نوشتن

٥٣٦ .(  

  »تازی«اين گمان را پيش کشيده است که واژه ) ١٧٨ص (» رصد و تاريخ گذاری در ايران«جليل اخوان زنجانی در 
اينجانب نگارنده .( جزيره بوده است ايرانيان ساکن شبهتاجيکان، / کند و منظور از تازيان يا تاجيان داللت بر اعراب نمی

      .)ماردوش/مردوک= ژدهای نيرومندايعنی  منسوب به  تازیمقاله بايد به عنوان جمله معترضه اضافه نمايم 

او آورده : در دست است» االغانی«های جالبی از ابوالفرج اصفهانی در  در بارٔه ساخت کعبه به دست ايرانيان، روايت
های  نغمه  جزيره به بردگی گرفته شده بود و کسی بود که موسيقيدان بزرگ ايرانی که در شبه(است که ابن مسجع 

خواجه . آوازی را به عربی در نزد خواجه خود خواند) ها و الحان عربی توافق و تطبيق داد موسيقی ايرانی را بر نغمه
سامی، (» ايرانيانی که مشغول ساختن کعبه هستند«ته بود که از پرسيد که اين آواز را از که آموختی؟ و ابن مسجع گف

  ).٤٩٤ص 

  :منابع

  .١٣٨٠ابن رسته اصفهانی، االعالق النفيسه، ترجمه دکتر حسين قره چانلو، چاپ دوم، انتشارات اميرکبير، 
، ٢و  ١سالمی، شماره تحقيقات ا: بحثی در باره قبله مدينٔه منوره، در -احيايی، ماشااهللا علی، مسئله آموز صد مدرس

  .١٧٨تا  ١٦٥، صفحه ١٣٧٢ويژه تاريخ علم، 
  .١٣٦٨ارزقی، ابوالوليد محمد بن عبداهللا بن احمد، اخبار مکه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، 

  .٢٠٠٤علی حسنی، تاريخ الکعبه، للنشر دار الجيل، بيروت، . الخربوطلی، د
  .١٣٨٤ران، انتشارات بهمن برنا، گذاری در اي زنجانی، جليل اخوان، رصد و تاريخ

  .١٣٦٥سامی، علی، نقش ايران در تمدن اسالمی، انتشارات نويد شيراز، 
مسعودی، ابوالحسن علی بن حسين، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

    .١٣٥٦دو جلد، 
لتقاسيم فی معرفه االقاليم، حواشی محمد امين الضّناوی، دارالکتب العلميه، الدين محمد بن احمد، احسن ا المقدسی، شمس

  .٢٠٠٣بيروت، 
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  شده بود داده است که به فردجان نقل بوده )فراهان(کاريان همان آتشکده فرميهن فرنبغ آتشکدًه 
 

 پردغانان به نام به رضا مرادی غياث آبادی متوجه روستای کوچکی در شهرستان فراه فردجاندر باب محل آتشکده 
باشد و چنين روستای  دارای زاغه های فراوانبايد به معنی  زاغه های فراوان آنشده است که نظر به ) پرذغان(

و مقر اصلی آتشکده  فراهان کهنکوچک و دور افتاده ای با گذرگاههای صعب العبور بعيد است که مرکز کهن واليت 
ينی سترگ اين روستا در کنار نام فريبنده اش معمايی بزرگ به نظر ميرسد و معروف آن بوده باشد گرچه بنای زير زم

معهذا ستون آجری وخاکی تنومند مکشوفه از روستای پردغان را نمی توان در آتشکده های قديمی تر . شبه انگيز است
د آتشکده اصلی آن يعنی خود ديد که ساختمانهايی نه چندان با عظمتی بوده اند که سقفی طاق دار داشته اند؛ گرچه در مور

  . آتش کاريان فراهان موضوع فرق ميکرده است و در آن از درهای زرين با شکوه به يغما رفته اش سخن رفته است
 : جلد دوم آتاب تاريخ مردم ايران تأليف مرحوم عبدالحسين زرين آوب آمده است  ٩١در صفحة 

ي محلي در ايران گشت ، از گذشتة باستاني فرمانروايان قديم درپايان دو قرني آه منجر به آغاز ظهور سالله ها"
ايرانشهر جز معدودي آتشگاههاي خلوت و ابنية مخروبه چيزي قابلي باقي نماند و اگرهم ماند بيشتر به طبقات روحاني 

  . متعلق بود 
آيلومتري شمالشرق ٢٦و   آيلومتري شمال خنجين١٢پردغان در { از آنجمله در رستاق فراهان ، قلعه اي بنام فردجان 

حرمت فوق العاده داشت و تا اواخر قرن سوم ،آه حاآم قم در سنة . بود ، آه آتشگاه قديم آن در نزد مجوس } آميجان 
  ." آن قلعه را با منجنيق منهدم آرد ، آتش آن باقي بود . ق.ه ٢٨٢

رنده بر اين باور است که اين آتش برای اما نگا. را حل می نمايد دژ فردجاناين مطلب الاقل معمای سبب ويرانی 
بدين دژ مستحکم و دورافتاده نقل شده ) فراهان(محافظت آن بعد از حمله اعراب در زمان حجاج بن يوسف از فرميهن 

بوده است، تا از نابودی اين اتش مقدس مردم ری اعراب جلوگيری شود؛ چه در مجموع به نظر نگارنده خود نيز 
با ) آبادی مرکزی( دلف اباديا  )يعنی جايگاه دينی درخشان( فرميهنيعنی )  بسيار درخشان= نفراخَو(شهرک فراهان 

بوده است که جايش به درستی با ) از غار يعنی محل پر پر زاغه( فردجانبه غير از همان  امام زاده معجزه گرش
 نرکانمعبد = پرستشگاه با شکوه( نبغفراما محل قديمی آتشکده کهن . فراهان مطابقت داده شده است پرداغانروستای 

است که  فرميهنبه احتمال زياد همان زيارتگاه نسبتًا با شکوه ) تفرش= تربيسساخته اسرحدون پادشاه آشوری در ناحيًه 
معموًال تسلل قدسيت محل با تغيير تدريجی اديان قطع نشده و طبق  چون .نام مقدس کهن خود را به يادگار نگهداشته است

جايگاه ( فراهاناز سوی ديگر اطالق نام . عادت رنگ عوض کرده، و نزد نسلهای بعدی ادامه پيدا می کندسنت و 
. را تضمين می نمايد) دولت آباد/فراهان(فرميهن از قديم روی اين منطقه مرکزيت سياسی و دينی ) دولت آباد= اوانیفر

فره ايزدی يا شوکت  يعنی آتش(فرنبغ ده با آتشکده موضوع مهم ديگر در اين باب اين است که نام و نشان اين اتشک
به  شمکان مشابهت نام که به واسطه  قرار داشته خواريا  ری  سمت در که آتشکده مؤبدان در منطقه ای به نام ) جاودانی

 رهبر( مسمغانبه شمار آمده، مطابقت می نمايد چه از سويی  )در واقع فروبای استخر( سهو محلش در کاريان فارس
که قم  سمتفردجان سکونت داشته است و از سوی ديگر آتشکده مجلل ری در عهد ساسانيان در نواحی ) بزرگ مغان

فردوسی در يک بيت شعر . بسيار با اهميت بوده استدر های مطال داشته است که اعراب آنها را کنده و برده اند 
پر ( زاغان -پراصل نام فردجان يعنی  به سد  با توجه ياد کرده که به نظر مير ّخرادبه صورت  فرنبغمعروف خود  از 

چو : " يادگرديده استخورداد باشد، چه در خرده اوستا از اين  آتشکده آنجا به صورت  از آن کامًال متمايز) زاغه
و پازند ١٩در نيايش آتش بهرام در خرده اوستا  بند ". آذرگشسپ و چو خراد و مهر  فروزان به کردار گردان سپهر

آتش داده ( آذر خوردادتحت نام اتش مينويی  )بهرام جنگجويان/آتش ايزد مهر(آتشکده فرنبغ کاريانمربوطًه آن از همين 
آذرگشنسب اين نام اخير اين آتشکده به همراه نام  سه آتشکده کهن معروف ديگر يعنی . نام برده شده است) خورشيد

و ) نيشابور قدمگاه(آذربرزين مهر و ) هی در بين سهند و مراغهکعبه شا= کايين کعبه معبدآتش شير نر، ويرانه (=
نشانگر آن است که آتشکده های ) که مقبره علی ابن ابی طالب به شمار ميرود معبد مزار شريفهمان  بغ مهر،(=ونابک 

کاريان  هکه اسرحدون به آتشکد هم نرکاننام  .اختصاص داشته اند ايزد خورشيد مهرمعروف کهن ايران در اساس به 
   . است )مهر( ايزد دلير آتشکدهاطالق نموده صرفًا به معنی ) تفرش( تربيس
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و ) کيخسرو، هوخشتره(بنابر اين معابدی که به شکل آتشدان خورشيدی کروی بر روی ستونی مقابل کی آخسارو 
رستشگاه شمس بايد مهرابه های خورشيدی گائوماته برديه ديده ميشوند نظر به تصوير مشابه بابلی آنها از نبوپلسر در پ

  . بوده باشند) پادشاهان ماد(کيانيان 
 )از رضا مرادی غياث آبادی( آتشکده َپرَدغان

از اواخر سده چهارم (» تاريخ قم«و حسن قمی در ) اوايل سده چهارم هجری(» مختصرالبلدان«ابن فقيه همدانی در 
ای بزرگ و کهن با باروهای بلند و قلعه مانند وجود داشته که در  کدهآتش» فردجان«اند که در روستای  آورده) هجری

به اين روستا يورش آوردند و ) اواخر سده يکم هجری(زمان حاکميت حجاج بن يوسف و خالفت عبدالملک بن مروان 
ن آمده است که در اين منابع همچني. پس از تسخير آبادی، درهای زرين آتشکده را کندند و برای کعبه به مکه فرستادند

با منجنيق و عراده ويران » بيرون ترکی«هجری قمری به فرمان امير قم به نام  ٢٨٨آتشکده فردجان بار ديگر در سال 
  ). ؛ قمی، فصل هفتم٧٥ابن فقيه، ص : نقل به مضمون از(و تباه شد و ديگر هيچگاه رونق نگرفت 

» معجم البلدان«ياقوت َحَموی در . های ميانه آمده است دهنام فردجان در تعدادی ديگر از متون جغرافيای تاريخی س
ای کوتاه به قلعه فردجان در فراهان کرده و ابن خلدون نيز قلعه فردجان را پناهگاه  اشاره) اوايل سده هفتم هجری(

ابن (داند  میبه هنگام حمله سپاه مسعود غزنوی ) حاکم غزنوی اصفهان که بعدها اعالن استقالل کرد(عالءالدوله کاکويه 
  ).٥٤٣خلدون، ص 

در تمامی منابع، جز توصيفی کلی از محل روستا، قلعه و آتشکده در محال فراهان، هيچگونه نشانی دقيقی از محل آن 
ها در گذر زمان دچار تطور و تعريب شده و شکل اصلی آنها از دست رفته  به ويژه که بسياری از نام. داده نشده است

  .است

، »فردغان«، »فوردجان«: های متفاوتی نوشته و ثبت شده که از آن جمله است ر متون گوناگون به شکلد» فردجان«نام 
شايد ضبط مزجان ناشی از اشتباه کاتب بوده باشد، اما پيوند و وابستگی اين آتشکده به . »مزدجان«و حتی » فردکان«

در اين گزارش که مفهوم آن چندان روشن و . استهای ابن فقيه از متوکلی باز شناخته شده  مزدک بامدادان در گزارش
حاصل  های بی آشکار نيست، به پيشنهاد مزدک به قباد برای برافروختن سه آتشکده بزرگ بجای شمار فراوانی آتشکده

اشاره شده است و اينکه آتش آذرگشسپ آذربايجان پس از جان باختن مزدک ناپديد شد و مردم آن آتش را در آتشکده 
       ).٧٧ابن فقيه، ص (افتند فردجان ي

های  واليتی يکی از هم ١٣٧٣جای اين روستا و آتشکده و قلعه برای هميشه فراموش شده بود تا اينکه در تابستان سال 
های شمال  های اين آتشکده و قلعه در کوهستان پژوهشگر بنام آقای علی محمودی فراهانی خبر داد که به احتمال بازمانده

از آنجا که فراهان يکی از معدود . واليتی ديگری يعنی استاد محمد رضا محطاط شناسايی شده است ت همفراهان با هم
ها را در آن مشاهده و بررسی کرد، آقای محطاط به  های متنوعی از اقوام، اديان و زبان توان نمونه مناطقی است که می

  . شود و آثار نهفتٔه تازه پيدا شده در آن آشنا می» َپرَدغان«های ميدانی خود در باره زبان تاتی با روستای  هنگام پژوهش

معرب شده آن است، در » فردجان«که با همين تلفظ در ميان مردم محلی متداول و تلفظ » پردغان«روستای 
شمال  کيلومتری ٤٠در (فرمهين /بايد در جاده َپرَمن  برای رسيدن به آنجا ابتدا می. های شمال فراهان جای دارد کوهستان
های اين راه واقع است، به راهی فرعی  که در ميانه» ِخِنجين«به سوی کميجان رفت و پس از رسيدن به روستای ) اراک

اين راه کوهستانی و ناهموار پس از دوازده کيلومتر به روستای . رود العبور پيچيد که به سوی شمال شرقی می و صعب
  .رسد پردغان می

داری  کی در حدود پنجاه خانوار دارد که ترک زبانند و به باغداری، کشاورزی و گلهاين روستا اکنون جمعيت اند
روستا در وضعيت . کمترين امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی در اين روستای دورافتاده وجود ندارد. پردازند می
روستا، رودی پرآب و بسيار از کنار . توان به جای ديگری رفت رود، نمی بست قرار دارد و از راهی که بدان می بن

/ مزدقان«در باالتر از اين منطقه، رود ديگری به نام . ريزد چای می گذرد که در ادامه به رود قره خنک و زالل می
انداز و طبيعت روستا بسيار زيبا و به  چشم. جاری است که با نام روستا و نام مزدک قابل مقايسه و تطبيق است» مزدکان

های پردغان، گياه  نگارنده در دامنه کوهستان. های عميق، باشکوه و تماشايی است های بلند و دره دليل وجود کوهستان
  .را نيز به هر دو شکل سبز و زرين ديده است) »َهـئـوَمـه«: در اوستايی(» هوم«مقدس 
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ها،  زاغه. حيوانات دارند هايی برای نگهداری ها و زاغه دار هستند و همٔه آنان آغل چنانکه گفته شد، مردمان پردغان گله
شوند و راهی شيبدار و تند برای  محلی برای نگهداری حيوانات در فصل سرد زمستان است که در زير زمين کنده می

  .ها بنا به طبيعت خود تاريک هستند زاغه. وآمد دارند رفت

تر کند، به آثاری از  د را وسيعداران روستا که مشغول کندن اطراف زاغه در زير زمين بوده تا زاغه خو يکی از زاغه
های ديگر  مرد روستايی، بدون آسيب رساندن به بازمانده بنای ناشناخته، زاغه را از سمت. کند آجر و ديوار برخورد می

  .آيد کند و در نتيجه چند متر از طول و بلندای اين سازه آجری از زير خاک بيرون می گشاد می

  
  ده پردغان، فراهانبخشی از بازماندٔه احتمالی آتشک

  ١٣٨٤عکس از غياث آبادی، تيرماه 

پالن اين ستون به مانند چهار ستون . ای که اکنون هويدا شده، ظاهرًا بخشی از يک ستون آجری بزرگ است سازه
از بخش . اند ای بزرگ است که از پهلو به يکديگر چسبيده و يک ستون منفرد خاجی شکل را به وجود آورده استوانه
توان تخمين زد که طول هر ضلع آن حدود سه متر و محيطی در  آمده ستون که کمتر از نيمی از آن است، میبيرون 

. تواند از آِن بنايی بسيار بزرگ باشد ترديد می چنين ستون عظيمی بی. حدود دوازده متر به خط مستقيم داشته است
  .های مردم بر روی آوار آن ساخته شده است و خانههای اين بنای بزرگ در زير روستای پردغان قرار دارد  بازمانده

اما به صرف . ممکن است که اين بنای بزرگ همان قلعه يا آتشکده فردجان باشد که در متون تاريخی از آن ياد شده است
انی های ميد توان در بارٔه کاربری واقعی اين بنا اظهارنظر کرد و نياز به کاوش و پژوهش های متون تاريخی نمی گزارش
  .دارد

هايی که از شناسايی يک بنای بزرگ  نگارنده تاکنون چند بار از اين محوطه بازديد کرده و اميدوار بوده تا در اين سال
هايی از  تر بنا و آزادسازی قسمت های وسيع هايی برای دستيابی به بخش ها و کاوش گذرد، گمانه در روستای پردغان می

  . ار آغاز نشده استآن انجام شود؛ اما تاکنون اين ک

 --------------------------  

  :منابع

تاريخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آيتی، جلد سوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  - ابن خلدون، العبر
  .١٣٧٥فرهنگی، 

  .١٣٤٩ابن فقيه همدانی، مختصرالبلدان، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
اين . (١٣٨٢شاه، انتشارات کتاب سيامک،  از سپيده دم تاريخ تا هزيمت خوارزم - کهن ديار فراهانزمانی نيا، مصطفی، 

  .)کتاب منبعی مفيد برای آشنايی با گذشته فراهان و پيگيری مزدکيان و خرمدينان فراهان است
  .١٣٦١الدين طهرانی، چاپ دوم، انتشارات توس،  قمی، حسن، تاريخ قم، تصحيح سيد جالل
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  ب شناخت فراهاندر با
 )vasheghan.irبر گرفته از وبالگ (

ي بسيار آهن از دوران مادها تا  اين ناحيه. فراهان شامل ناحيه ي وسيعي است بين شهرستانهاي اراك و تفرش و آشتيان
   .ي آشنا خواهيم شدبا آن اسام آنون يادگارهائي در خود نگه داشته است آه حين تحقيق

هجري قمري يعني بيش از  ٣٧٨تاريخ قم است مربوط به سال  قديمي ترين سندي آه در آن از فراهان نام رفته است
روستاي فراهان جزء شهرستان قم بوده ، توضيح آنكه در تقسيمات آشوري دوره  هزار سال پيش آه در آن زمان

روستاق آه معرب آن است  چند رستاك يا تسوج تقسيم ميشده آه روستاك ياايران به چند استان و هر استان به  هخامنشي
  .شامل چند ده يا ديه بوده است

 فراهان«. در قسمت عراق حجم، فراهان را واليت آورده است چنين ميگويد ٧٥القلوب ص  حمداهللا مستوفي در نزهت
دولت آباد و ماستر معظم  طهمورث ساخت، اآنون واليتي است و در ديه ها معتبر بود، ديه ساروق را دارلملك آنجا و

   .برده اند اآثر قريب باتفاق مسالك و ممالك از فراهان نام» قراي آنجاست

و اما واژه فراهان بطورقطع مرآب از دو  ....«. چنين آورده است ١٨١-٢٨٢زنده ياد استاد دهگان در گزارشنامه ص 
به فتح اول و ثاني به معني شكوه » فره«. اسماء امكنه متداول ميباشند عضو است آه خوشبختانه هر دو عضو زنده و در

اعتقاد اينجانب  تا اينجا وجه تسميه از استاد دهگان اما نظر و» يكمن عالمت جمع باشد » آن«يعني  است عضو دوم
   .راجع به فراهان، واژه فراهان بدون شك مرآب است به دو صورت

   .آن+ هان و يا فراه +فر

آه در پهلوي خره و در فارسي فره ميگوئيم و » خوارنگهه » خره خالصه و جوهر آتش است، در اوستا موسوم بهفر يا 
   .بزرگي و شكوه آه از طرف اهورا مزدا به پيامبرش بخشيده مي شود آن عبارت است از فروغ يا

هخامنشي و اوستايي هم  ي مادي و فرسفراهان از لحاظ زبان شناسي و ريشه يابي با تعداد زيادي از واژه ها ميدانيم آه
آمده آه ) بيستون(در سنگ نوشته هاي بهستان  فرورتي ...از جمله، فروردين فرورتيش و. ريشه و هم خانواده است
   .مربوط به هخامنشيان است

فروشي و  تذآر شده، اين واژه در اوستا به صور) ديندار(ماد دياآونوف، نام دومين پادشاه ماد فرورتيش  و در تاريخ
   .در پهلوي فر و هر آمده و امروزه اين واژه به غلط فروهر تلفظ ميشود

» ور«به معني پيش و  (فر(ور آه +ميخوانيم فروهر مرآب شده از فر ٥٣ص  دفرهنگ ايران باستان استاد پور داو در
پوشانده، پنهان آردن، و نمودن، آبستن آردن،  برگزيدن، گرديدن، باورآردن، بارور= ور. داراي چندين معني است

به معني باغ جمشيد آياني آمده و دروازه » ور جمشيد«است مثًال در واژه  به معني باغ آمده» ور«سينه و در اوستا 
  .آوچك ورچه يعني باغ

ك خرهمند، خرهنا: و مشتقات آن عبارتند از ميباشد) يا واو معدوله(همانطور آه اشاره شده فره در اوستا، خره يا خوره 
   .شوآت و شكوه و شان ميباشد و مانند آن آه همگي در فرهنگها به معني

آن آه به مرور زمان فراهان + فر = اعتقاد اينجانب فراهان  محل شكوه و جالل، اما به= پس با اين ترتيب فراهان 
   .است گرديده

» آن«وزه در افغانستان شهر فر داريم پهلوي بمعني شهر است و نمونه آن امر در زبان) فراخ، باشکوه و ثروتمند(فراه 
آثيري شهرآهاي  عالمت جمع است آه معني فراهان ميشود شهرهايي شهرآها و همانطور آه خواهيم ديد، تعداد «ان«يا 

   .آهن در منطقه فراهان وجود داشته آه همگي به تلي از خاك بدل شده اند

   .آرد محل شهرها و شهرآها معني بهر صورت فراهان را ميتوان محل فر و شكوه و جالل و يا

   فرمهين = FARMAIN فرمئين
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   .ميباشد نام شهريست در فراهان آه مرآز بخش نيز

روستاهاي پيرامون آن همگي نشانه قدمت و  پيشنه تاريخي اين شهر بدوران باستان ميرسد، تپه هاي قديمي و نامهاي
ن شده دولف آباد آه بمرور زمان زلف آباد شده است در آنار زميني ويرا ديرپايي اين منطقه است، هم اآنون شهرك زير

پايدار مانده،  اين واژه بدون شك از دوران باستان تا آنون. منطقه ي فراهان بآنجا فرمئين گويند مردم. آن ميباشد
   .شناختن منطقه خواهد بود آاوشهاي باستانشناسي و تحقيقات مردمشناسي و زبانشناسي آمك بزرگي براي

   .مهين+ مئين يا فر+فر .ه فرمئين يا فرمهين از دو بخش ترآيب يافته استواژ

 بررسي شده است واژه فر، در دوران ساساني به خره در مورد واژه فر در نامهاي مختلف از جمله، فراهان، بحث و
XORRA يا خوره XORRA يا XVARRA بخش، حصه  -شده است آه بمعني ، نور، فروغ، موهبت ايزدي بدل

   .سمت بوده استق

شهر را هم داشته  معني ايالت يا استان و گاهي معني. است آه به آور يا آوره بمعني قريه و ديه آمده است همان واژه
   .يا خوره، استخر -حوره، اردشير: است مانند

   .بوده است در فارس آه گويند اردشير ساساني آنرا ساخته است شهري -خوره اردشير

   .آباد نام دارد زآن شهر امروز فيرو

  آه اآنون گرانمايه دهقان پير همي خواندش خره، اردشير

   «فردوسي»

   :شاهد آن بنابراين فره همان فر ميباشد بمعني، شان و شوآت و جالل و شكوه و

  سري بي تن و پهن گشته بگرز  نه شان رنگ ماند و نه فرو نه برز

   «ابوشكوربلخي» 

  و فر د  مباد خانة او خالي از سعادتبقاش باد و بكام و مراد دل برسا

   «فرخي»

  شد، همه اسمش دگرسان شد ز فرماه فروردين جهان چون خلد رضوان شد هم حالش دگرگون

   «امير معزي»

  مملكت آيقباد و آيخسرو هزار بار نكوتر نبرد اين يمين ز فر

   «ابن يمين»

ه و جالل، فروغ و نور ميباشند و مردم نوراني را فرمند بمعني، شوآت و شكو بنابراين فر يا فره يا خره يا خوره همگي
   .يا فرهمند گويند يا فرهومند

   .بخش دوم نام مورد بررسي مهين يا مئين ميباشد

   .پيرمردان منطقه ي فراهان بدقت گوش دهيم اين نام را فرمئين گويند نه فرمهين اگر بگوش
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نشان نيست و بايد گفت از وارگان  بن استواري دارد، بي نام و واژه مئين يا مهين ، چندين هزار ساله است، ريشه و
تاريخ نوشته ي ايران است و پيش از مادها و هخامنشيان واژه مئين يا  دساتبري دوران صفويه نبوده، اين واژه آهنتر از

   .است در نامة ديني ايرانيان باستان و سنگ نبشته ها فراوان بكار رفته است ميهن وجود داشته

 و ريشه واژه مئثن از همين بن) ١(بمعني، جاي، خانه، جاي زيست آمده است  MAETHA زبان اوستايي واژه مئث در
MAETHNA بمعني، ميهن، خانه جاي زيست، باشگاه مي باشد.    

امروزي گاهي به  آه واژه اوستائي مئثن ديده مي شود در فارسي TH است آه حرف ث آه در زبان انگليسي گفتني
 TH در فارسي چهر گرديده همين حرف ث يا بديل مي شود مانند مئثر آه در فارسي مهر شده است و چئيثر آهت» هـ«

   .آوشا شده است= در فارسي تخشا انگليسي گاهي به ت تغيير مي آند چنانكه ثوخش

تلفظ و گويش آهالي آه در اين صورت . ميهن يا مهين گرديده است بنابراين مئيثن اوستايي در فارسي، مئين يا مهن يا
   .واژه درست است فراهان در مورد اين

اوستايي  MAZ در نخست مز. بزرگ آمده است آه در فرهنگهاي فارسي بمعني MAH از سويي ديگر ميدانيم واژه مه
گرديده و فارسي دري مهتر، مهتري، مست، مهي از همان بن و ريشه  و در زبان پهلوي مه MAS و مس سانسكريت

   .است

 نزديكي MAETHANA ، بمعني ميهن آمده آه با واژه اوستايي MEHAN (١(مه در زبان پهلوي  همين واژهاز 
   .دارد و بمعني ميهن، خانه و اقامتگاه است

   .آرام و بنگاه و خانمان و زاد و بوم و قبيله آمده است ميهن، بمعني حامي و: در برهان قاطع

 MEHAN آورده و پهلوي آن MAETHANA ه ميهن را از بن اوستاييفرهنگ فارسي، واژ روانشاد دآتر معين، در
   .خانمان مي باشد زاد و بوم، دوره و) عربي است(وطن ) باشگاه(شده، آه بمعني محل اقامت، جاي باش  نوشته

   بدل گفت اگر جنگجويي آنم  به پيكار او سر خرديي آنم

   مر دوده و ميـــهنم  آه بي سر ببينند خسته تنم بگويند

   «عنصري»

  جاي خويش  مرا يار ايزد به هر آار بيش اگر دورم ز ميهن و

   «فردوسي»

   .مورد بررسي فرمهين نوشته شده است در نوشته ها و قباله ها نام

مس بمعني بزرگ = مز= نسبي است و ترآيب يافته است از مه  صفت MAHIN .ميهن نيز بن و ريشه اوستايي دارد
   .بمعني بزرگترين و ين ، آه نشانه نسبت است+

   اميني و مهين حا سدم گويد چرا در پيشگاه مهتران  ما ذليليم و حقير و تو،

   «منوچهري»

   .يا ميهن و سرزمين با شكوه و فر بنابراين معني واژه مورد بحث ميشود، جايگاه، خانمان
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  هان بررسی نامهای تاريخی کهن قزوين، نهاوند، آشتيان ، تفرش، اراک ، قم و فرا
  
سمت اين حوالی  حواشی فصل دوم تاريخ  ماد تأليف دياکونوف، ترجمه کريم کشاورز ضمن ذکر مناطق٥٠٢ صفحه در
 نيروتا کتاو  نيشای، )با عالمت سؤال يعنی قرائت نامطمئن( تادی روتا، کاپسی، بيت ايشتار، گيزين کسیشهر شش از 

نام . می باشند قزوين تاکستانو  سهرورد، نهاوند ،وفس، کنگاور ،ينقزو نام برده شده است که به ترتيب مطابق) تاکتا- (
که در کتيبه های مربوط به لشکرکشيها و سالنامه آشوری به کّرات ياد شده ) چشمه(ی سپو ) مرکز( کادر ترکيب  کاپسی

) سلطان آباد= دژ شاهی، آبادی سلطان( ورشه) دژ( ورنامهای .  مطابق است )خوب چشمه هایرای دا( وفسقصبه با 
می باشد که  قصبه حصارکه در عهد تسلط اعراب و بعد از آن در اين منطقه از آن نام برده شده است، قابل تطبيق با 

کسروی در کتاب کاروند . ناميده می شده است) دژ يعنی کار منظورالبد ( عراقگفته ميشود که پيشتر اراکاکنون شهر 
جايگاه دينی وااليی داشته و مکان معابد کهنی  آشتيانکن  اين مناطق خصوصا خود به درستی حدس زده است که اين اما

منطقی تر ) آشتيان( اشتجانبه ) جايگاه پايينی يا مرکزی(هشتيجان/شتيجاناولی در اين باب نظريًه تبديل شدن . بوده اند
تربيس همان رای چشمه های نيرومند دا=( تفرشمتعلق به هم   )نيرومند دارای نهر( تادی روتانام . و مستندتر می نمايد

سرانجام از بين  .است تويسرکاننيز ياد شده که مطابق  بيت تازاکیدر اين ناحيه از شهری به نام  .می نمايد) باستانی
يعنی  زعفرانرا تلخيصی از صورت فارسی کلمه ) خانًه ساقه ها=ساگ بيت( قم عناوين شهرهای ياد شده، اگر نام 

به خطا نرفته ايم چه مطابق اخبار ملوک الفرس ثعالبی اين منطقه در قديم به داشتن زعفران معروف به شماريم  کرُکم
گرفته شده و در اثر کثرت و سادگی تلفظ از ) آبادی( کاردر اين نام می توانست به سادگی به معنی  کرجزء . بوده است

آتشکده ايرانيان باستان يعنی / هم جای مجلل ترين معبد) "جايگاه با شکوه و فر"فرميهن يعنی ( فراهان. اين نام جدا گردد
يکی از چهار آتشکده معروف عهد ساسانيان بوده است که بعد از به غارت ) و درخشان يعنی پرستشگاه باشکوه( فرنبغ

مسلم به نظر می رسد که شهر  .حمل شده بود )فردجان( پردغانرفتن آن توسط اعراب  آتش مقدس آن به دژ روستای 
را در )  فراهان همان آتشکده کاريان( نرکانباستانی باشد که اسرحدون پادشاه آشوری معبدی به نام  تربيسهمان  تفرش

  .حوالی آن بنا نموده بود

گرفته و آنجا را معبد قربانگاهی مهمی در ) پرستش(از از کلمه اوستايی يشت  آشتيانکسروی در کاروند خود نام  
اما نظر به مجاورت نه . تاريخ قم هم از معابد دينی پرتعداد آشتيان سخن به ميان آمده است در . گذشته ياد کرده است

همان  بيت ايشتارشده مسلم به نظر می رسد که از   چندان نزديک به هم شهرهای ياد شده در سالنامه های آشوری ياد
گواه صادقی در اين ) پايينی يا جايگاه مرکزی جايگاه( آشتيانمراد بوده باشد چه خود نام  کنگاوردر  ناهيدمعبد معروف 

 ابرشتجان: در تاريخ قم آورده شده است :فيصله می دهد) کنگ دژ(= کنگاورباب است که موضوع را به نفع معبد ناهيد 
اردوان اصغر بن بالش آن را بنا کرده است و بعضی ديگر گويند که نام ابرشتجان پيش از اين  )اراک= مرکز بزرگ(

اهل اين ديه قومی را از پيغمبر بکشتند و حق سبحانه و تعالی بر ايشان خشم گرفت و اين ديه را به .بوده است استجان
زمين فرو برد و بعد از آن اين ديه که امروز قائم است به عوض آن بر باالی آن بنا کردند و گفتند ابرشتجان يعنی باالتر 

گان عجم ساکن بوده اند و از آتشکده ها آتشی است که به خوزان است و و بدين ديه اشراف و بزر) آشتيان باال(آشتجان 
گويند که به ابرشتجان شانزده آتشکده بوده است و رئيس اين ديه يزدانفاذار بوده و او کسی است که باروی قم را کشيده 

بنا کرده است و ) يابپيران ويسه وزير افراس(است و بعضی ديگر گويند که سجاران و ابرشتجان را فيران بن ويسان 
 )"٧٢ص- ١٣٦١سيفی،.(اين هر دو ديه قديمی ترين بناهای ناحيت کبودان است

همان ) دژ شاهی( ورشهيکی دانسته اند، در حالی که " آشتيان"با " ورشه"يا " ور"در مقاله تحقيقی زير به خطا شهر 
از اينجا  . عجم هم ناميده می شده است راقعاست که اکنون اراک گوئيم و قبًال  )ارگ( ارکسلطان آباد يا حصار يا 

بلکه از ترجمه ) دجله( اديکالتنه از ترجمه نام اکدی  عراقمطلب بسيار مهم ديگری معلوم ميشود آن اين که نام کشور 
به سانسکريت ( ورنهرا  سومرعايد شده است؛ چون اوستا سرزمين ) ور= يعنی سرزمين محروسه(  سومرنام سرزمين 
 کورش سومدر واقع . به شمار آورده است) کورش سوم(فريدون قيد کرده و آنجا مسقط الرأس ) ن محروسهيعنی سرزمي

و ) نينوا پايتخت آشور= غنی و پرثروت( ديوان مازنیبنابراين در اوستا از . اين ديار تاجگذاری کرده بود بابلدر شهر 
آريائيان (  پيشدادید که بنابر اوستا فرمانروايان سومر منظور بوده ان/در اصل کشورهای آشور و اکد سرزمين ورنه

 کی آخسارواما بعدًا چون بعد از محو امپراتوری آشور توسط . با آنها در زد و خورد بوده اند) ميتانی شمال بين النهرين
رستم ( آترادات پيشوای آماردانخاطره شيرين شکست دادن  ايرانيان مادی و آماردی به اشوريان  که توسط ) کيخسرو(

در پای حصار شهر آمل مازندران صورت گرفته بوده و ) کيکاوس(سومين پادشاه ماد  خشتريتهو ) هفتخوان مازندران
   .اين در خاطره جاودانه به يادگار مانده بود، اين نامهای کهن را به خود مازندران و گيالن اطالق نموده اند
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و  ٣٤، وْ ٢٢وَ  ٣٤مداراتْ  آشتيان، کوچکترين شهرستان استان مرکزی ايران، واقع در مرکز جغرافيايی استان ميان
َ  ٤٩النهاراتْ  شمالی و نصف ٣٤َ ْ  ٤٨و َ  ٥٠و وسعت و  ٢کمـ  ١٩٢٠با ) نقشة عمليات مشترک، قم) شرقی ١٦و

اين شهرستان از شمال و غرب ). ٤و مسکن، نتايج مقدماتی کل کشور،  سرشماری عمومی نفوس(نفر جمعيت  ٢٠٧١٨
 و محالت محدود است) مرکز استان(شرق به شهرستان قم و از جنوب به شهرستان اراک  به شهرستان تفرش، از

  .نکـ آشتيان، شهر دربارة وجه تسمية آن. نام پيشين آن َورشه يا َورَّه بوده است) ٧شناسنامة شهرها، )
) کله به زبان محلی کوه(ترين کوه اين ناحيه، کوه کالهه  مرتفع حد شمالی شهرستان آشتيان از دامنة جنوبی: سيمای طبيعی

ارتفاع  کوه کالهه با. شود منتهی می) در شمال خاوری اراک(ن زمينهای همواِر مجاوِر کوير ميقا آغاز و در جنوب به
متر بلندی آن را از بخش دستجرد  ٢’٦٤٠متر، اين شهرستان را از تفرش، و کوههای شمال شرقی، زيرگان، با  ٣’٠٨٤

آن، تندان  بر اثر باال آمدن کوه کالهه و فرو نشستن بخش جنوبی .(نقشة عمليات مشترک(سازد  جدا می) از شهرستان قم(
هريک  اين کوهها. آيد، پديد آمده است و نيز کوههايی که از متفرعات کوه کالهه به شمار می پرشيبی نزديک به قائم

کوه ديدگاه در پی آتشفشانی زيردريايی شکل  .و ديدگاه) پونستان(، وريانان، َدْسِتزما، توتستان )فيلکوه(ميراب : نامی دارد
از اين توفها به جای سنگ پا استفاده (های آتشفشانی پوشانده است  گدازه را توفها و متری آن ٢’٢٠٠يافته و قلة 

توفهای بازالتی، جوش  دار، توفهای سبز، های جنوبی آنها، آثاری از آهکهای نوموليت اين کوهها و دامنه در). شود می
هايی از کنارة  بورديگالين و نيز نشانهاوليگوِسن و  های سنگ از دوره های ماسه های اسکوتال، اليه سنگها، سنگواره

نامی  ها و مسيلهای بسياری پديد آمده که هريک را به در دامنة اين مرتفعات، دره. شود می دريايی از دوران سوم ديده
ريزد و در مسير خود  کوير ميقان می گردد و به ها و مسيلها همه به سوی جنوب روان می سيالبهای اين دره. خوانند می
، ١٠- ٩قريب، (جا يکسان نيست  دهد که در همه ديگر تشکيل می ، رس خالص، شن و انواع)مارن(تهايی از آهکرس آبرف
 متر است؛ اين ارتفاع از شمال به سوی جنوب ٢’٠٠٠شمالی شهرستان از سطح دريا تقريبًا  ارتفاع مناطق). ١٥-١٣

گردد و تا اواسط  آذر آغاز می از اواخر آبان و اوايل بارندگی معموًال. آب و هوای آن خشک و سرد است. يابد کاهش می
اين . کند متر در سال تغيير می ميلی ٢٥٠تا  ٢٠٠کوهستانی از  يابد؛ ميزان بارندگی ساالنه در نواحی بهار ادامه می

اول  ی ازفصل سرما در بخش شمال). ١٥، ٩آمارنامه، د؛ قريب، (آيد  متر پائين می ميلی 100 ميزان در نواحی کويری تا
زمستانها در اين بخش از شهرستان به  گاهی. يابد گردد و تا اواسط فروردين و گاه تا پايان آن ادامه می تا آذر آغاز می

بيرون آوردن کشتزارهای گندم و جو از زير برف ناگزيرند بر آنها  شود که در اوايل بهار برای قدری سرد و طوالنی می
  ).١٥قريب، (گردد  زدگی و فساد ريشة گندم و جو می بندان شديد موجب يخ يخگاه سرما و  خاکستر بيفشانند و

 
تقريبًا پيوسته در معرض ) جنوب در(و کوير ميقان ) در شمال(بيشتر نواحی شهرستان به علت واقع شدن ميان کوهها 

وه بر بادهای شبانه عال. شبها از کوه به سوی کوير است جهت بادها روزها از کوير به سوی کوه و. وزش باد است
 ؛ فووريه،١٦قريب، (وزد که غالبًا همراه با باران است  جنوب غربی به شمال شرقی می روزی، گاهی نيز بادهايی از

390(.  
تقريبًا همان سرزمينی است که در متون کهن  آيد، ای که امروز شهرستان آشتيان به شمار می ناحيه: پيشينة تاريخی

قم و مضافات «در ذيل ) م٨٩٣/ق٢٨٠کهنترين مأخذ در اين باب، حدود (يعقوبی  البلدان. ه شده استناميد) َورَّه(» َوَره«
کوهی  رسد، که از آنهاست کوهی معروف به روستای سرداب و و سپس به کوههای آن می... «: است نوشته» آن

، ٤٩ص (» ...و روستای طبرس  و روستای فراهان و روستای َوَره: ... معروف به َمالحه و آن را دوازده روستاست
... تکوير قم بر چهار رستاق است از جمله رساتيق اصفهان » :مؤلف تاريخ قم از کتاب اصفهان نقل کرده است که). ٥٠

عدد » :افزايد وی می) ٥٧قمی، (» ...، رستاق کميدان، رستاق اناربار، رستاق ورَّه [کذا[ رستاقهای چهارگانة اصفهانی
ديوان فارسی و در دستورات قديمه  ق چهارگانه به قم بر وجهی که مثبت است در کتاب ريوع و درديههای اين رساتي

، ٥٧صص (است » هفتاد و نه قريه[ و]رستاق ورَّه پنج طسوج  ... :اند و بيست و سه طسوج سيصد و چهل و سه ديه
 رساتيق،» َضْيعتها و ديههای«ی دوم، پس از بحث مفصل در باب خراج قم، به ذکر اسام در فصل سوم از باب). ٥٨

 .(138، 135، 122 صص(موضع و ديه رستاق وره را برشمرده است  ٣٦آنها پرداخته و » مجرد از مال و خراج»
. موضع و ديه مذکور در تاريخ قم تطبيق دهد ٣٥نام  مؤلف تاريخ اراک کوشيده تا نام آباديهای ناحية آشتيان امروز را با

، ١٤٢دهگان، (رستاق وره دانسته که از آن ميان اشتجان است » و ديههای مواضع«همان  آبادی موجود را ٢٣وی 
   . )آشتيان، شهر ؛ نيز نکـ١٤٣

؛ ٢٠٠لسترنج، (است که يونانيان آن را ِمديا  های دور جزء سرزمين کوهستانی پهناوری بوده اين ناحيه در گذشته
حدودالعالم، (، ناحيت جبال )٣٠٤حوقل،  ابن(اسالمی، الجبال  نويسان جغرافی و) ٢٩٩التواريخ،  الملک، افضل افضل
اصطخری، (کوهستان  ).٢/٩٩ياقوت، (، جبال و عراق )٥٦بکران، (، قهستان عراق )٣٨٤مقدسی، (الجبال  اقليم ،(١٣٩
لط و را برای سرزمين جبال غ» عراق«بردن نام  ياقوت به کار. اند ناميده) ٥١مستوفی، (و واليت عراق عجم ) ١٦١

 )شهرستان(آشتيان
  اسالمی،  از دايره المعارف ١: جلد

       زاده عالم هادی: نويسنده
 ٢٢٤:شماره مقاله



 

 162

کند  تسمية آن معلوم نيست و آنگاه به حدس، وجهی برای اين نامگذاری بيان می نويسد وجه داند و می اصطالحی نو می
)٢/٩٩( .   

 
؛ ٩٠- ٨٨؛ قمی، ٧٧، ٧٥فقيه،  ابن) های واقع در رستاق وره و فراهان و جز آن توجه به روايات مربوط به آتشکده با

ناحيه در دورة پيش از اسالم از اهميتی مذهبی برخوردار  توان حدس زد که اين ، می)١٤، ١١دهگان، تاريخ اراک، 
تا  ٢١قم، کاشان، اصفهان، قزوين، زنجان و ری در سالهای : و نواحی مجاور آن بوده است و با آنکه اين ناحيه

تا آنگاه که «فردجان  ، آتشکدة قرية)٣٠٨؛ بالذری، ٢٤-٣/١٨اثير،  ابن(م به تصرف مسلمانان درآمد ٦٤٥تا  ٦٤٢/ق٢٤
: فقيه ؛ ابن٩٠١/ق٢٨٨]را در سنة ثمان و ثمانين و مأتين  و آن... ترکی امير قم بدين ديه رسيد [ برون: فقيه ابن]بيرون 
 فقيه، ؛ ابن٨٩قمی، (به جای بوده است » آتشکده را زير و زبر گردانيد و آتش را بنشاند و... گرفت [  م٨٩٥/ق٢٨٢

77).  
خطاب  م، در روزگار خالفت عمربن645 و ٦٤٤/ق٢٤و  ٢٣دانيم که فتح وره، طبرس و فراهان در  ر میاجماًال اين قد
بار به اين سرزمين گام نهاد، مشکل است، زيرا متون  سرداری که نخستين ولی تعيين تاريخ دقيق و نيز نام. انجام گرفته

ابوموسی  قم را. اند صرف مسلمانان درآمده، خموشآيا اين ناحيه با فتح قم، اصفهان يا همدان به  در اين نکته که
َوْرقاء ُخزاعی فتح شد و   بن ُبَدْيل  بن عبداهللا اصفهان در همين سال توسط. م گشود٦٤٤/ق٢٣قيس اشعری در  بن عبداهللا

- ٣/١٨اثير،  ؛ ابن٣٠٨، ٣٠٦بالذری، (عبداهللا َبْجلی گشوده شد  به دست جريربن م٦٤٥يا  ٦٤٤/ق٢٤يا  ٢٣همدان در 
موسی اشعری از  عّم خود ابی پسر عامر اشعری با بن ]مالک]ملک «: باره سخن گفته تر در اين تاريخ قم اندکی دقيق .(٢٤

بعد از ابوموسی او را . با ابوموسی اشعری آن نواحی را فتح کرد کوفه به ناحيت بصره و اهواز و اصفهان آمده بود و او
). ٢٦١، ٢٦٠صص (» ضی از ناحيت جبل آنچ فرا پيش ساوه بود فتح کردبع[ مالک]ملک  به ناحيت جبل فرستاد و

که بنا (م ٩اوايل سدة /ق2 به برخی قراين نظير رواج تاريخ هالک شدن يزدگرد به عنوان مبدأ تقويم تا اواخر سدة باتوجه
هايی فروزان تا  آتشکده، به جای ماندن )»يزدگرد دارند بيشترين گبرکان و مغان تاريخ از هالک شدن«بر گفتة بيرونی 

 ؛ بيرونی،٨٩، ٢٨قمی، (ها و قبور سفالين، تداوم برخی سنتهای زردشتی  بقايای دخمه م،٩اواخر سدة /ق٣اواخر سدة 
که پذيرش و گسترش اسالم  توان احتمال داد ، می)٢٤؛ قريب، ٨٩، ١٨، ١٥؛ سيفی، ٥٤٦؛ اعتمادالسلطنه، مرآه، 238

که از همان آغاِز گسترش اسالم در ناحية وره،  رسد رفته باشد، ولی به نظر میدر اين سرزمين به کندی صورت گ
 نشين به جا راه يافته باشد، زيرا آشتيان پيوسته از سرزمينهای شيعه قم، تشيع بدان احتماًال به علت مجاورت و ارتباط با

الرشيد، وره و رستاقهای  هارون م، به فرمان٨٠٥/ق١٨٩در ). ٧٦، ٧٥؛ مستوفی، ٣٩٥راوندی، (آمده است  شمار می
مشتمل بر دوازده رستاق و از (يعقوبی نيز قم و مضافات آن  .(31-28 قمی،(مجاور، همراه با قم از اصفهان جدا گرديد 

از  در گفتگو) م٩٠٣/ق٢٩٠د (فقيه  ابن). ٥١، ٤٩صص (جدا از اصفهان و ديگر بالد آورده است  را) آن ميان وره
برخی از رساتيق مجاور آشتيان  اصفهان بدان پرداخته، سختی از وره به ميان نياورده، ولی نامبخشهای قم که جدا از 

از زمان تأليف تاريخ قم  .(100-98، 66 صص(رستاق همدان ذکر کرده است  ٢٤چون فراهان را جزء 
ان در کتب ديگر به ندرت نامی از وره يا آشتي) م١٩٢٥- ١٧٧٩/ق1344-1193) تا روزگار قاجار) م٩٨٨/ق٣٧٨(

خاصه تفرش  ولی در برخی از متون از رساتيق مجاور وره) ٣٢-١٩سيفی، (جغرافيايی به ميان آمده  تاريخی و
از قم، کاشان، آبه، ) م١٢٠٣/ق599 تأليف(الصدور  در راحه. ، فراهان و ساروق سخن رفته است)طبرش، طبرس(

ياقوت از ساروق واقع ). ٣٩٥ص (ن نام برده شده است رافضيا و» طبرش، فراهان و مصلحگاه به عنوان نجای باطنيان
 گو در باب تفرش و مستوفی پس از گفت). ٣/١٧٠(آن را از توابع همدان دانسته است  در واليت فراهان ياد کرده و

 ؛ سپس راجع به نمکزار»آنجاست دارالملک واليتی است و درو ديههای معتبر ُبَود و ديه ساروق«: دربارة فراهان نوشته
توان احتمال  از اين سخن می). ٧٥ص (» که آن را مغول ناوور خوانند ای است در آن واليت بحيره«: افزايد فراهان می

. اند نام خوانده اين نواحی نيز راه يافته و بر اثر اقامت ممتد در پيرامون اين نمکزار آن را به اين داد که مغوالن به
واليتی آبادان «: است، دربارة فراهان نوشته نکه بگويد جزء کدام واليتآ احمد رازی پس از توصيف تفرش، بی امين

توان  از اين عبارات نمی). ٤٩٠، ٢/٤٨٨(» قم بوده، الحال سر خود است ]مضافات]است و در زمان سابق از مثوبات 
و اين باب ) است» قمدر ذکر احوال دارالمؤمنين «البلدان که باب چهارم آن  در کتاب خالصه. دريافت چيزی در باب وره

رستاق وره و «ميان نيست و ذيل  ، ذکری از اشتجان يا آشتيان در)هم بيشتر گزيده و تلخيص شدة تاريخ قم است
عراق يا (آباد  پيش از آنکه سلطان). ٢١١-٢٠٢حسينی قمی، ) های وره نيامده است يک از ديه نيز نام هيچ» اروندجرد
 م بنا و آباد گردد، ناحية تفرش١٨٢٥/ق١٢٤٠گرجی در  خان اجار توسط يوسفشاه ق فتحعلی در روزگار) اراک فعلی

العابدين  ميرزازين ، به نقل از٣٥- ٣٣سيفی، (» شد در تحت حکومت قم بود و از کوهستان آن واليت محسوب می»
رکان، م آشتيان، تفرش، گ١٨٩٩- ١٨٩٣/ق1317-1313 در سالهای). شيرازی، مقدمة ديوان سرخوش؛ معين، ذيل اراک

نيامدن نام وره، آشتيان و ). ٢٩٨الملک،  افضل(آمده است  عراق به شمار می آباد از اعمال حکومت فراهان و سلطان
اهميت اين ناحيه  تواند حاکی از عدم دراز در متون تاريخی و جغرافيايی، می اين شهرستان در اين مدت ديگر بهبهان

سربند، آشتيان و َگَرکان و تفرش، رودبار، ُبزَچّلو  ومه، فراهان، کشزاز،آباد و ح ش سلطان١٣١١در سالهای حدود . باشد
ش که ١٣١٦در ). ٢/٣٨٦کيهان، (بوده است ) اراک(الخور از تقسيمات حکومتی عراق  آباد و و َوفس، َشراه و مشک

بر دهستانهای آشتيان،  مشتمل( بخش سربند، َطرخوران ٤آباِد عراق با شمول بر  سلطان. استان تقسيم گرديد ١٠به  ايران
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چندی نيز بخش ). ١٥فرهنگ جغرافيايی ايران، (نشکيل داد  ، َفرَمهين و ُکميجان، شهرستان اراک را)تفرش، رودبار
گرديد ) به مرکزيت تهران(خلجستان و فراهان جزء شهرستان تفرش، از استان مرکزی  آشتيان با بخشهای حومه،

مرکزی گشت و  ش با تصويب هيأت وزيران، اراک مرکز استان١٣٥٦سفند ا ٨در ). ٤٦-٤٥؛ سيفی، 5/393 معين،(
. قاهان به شهرستان آشتيان بدل گرديد بخشهای آشتيان و خلجستان مشتمل بر دهستانهای آشتيان، دستگرد، راهجرد و

رد ش بخش خلجستان به مرکزيت دستج١٣٥٨دی  ٢٢ايران، در  سرانجام با تصويب شورای انقالب جمهوری اسالمی
از شهرستان آشتيان جدا شد و به شهرستان قم الحاق گرديد و دهستان راهجرد غربی  غربی بجز دهستان راهجرد غربی

 . ")٧٦، ٤٧، ٤٦سيفی، (بخش مرکزی شهرستان آشتيان پيوست  نيز به
م به اختصار مورد در پايان مقاله در ارتباط با آتشکده فرنبغ فراهان، مکان آتشکده کاريان فارس و معبد آذرنوش را ه

:                                                                                                                          بررسی قرار می دهيم  
ا آذر ن آتشکده آذرفرنبغ يهما به ظاهر به نظر ميرسد که-پارس  سمت در )يا سنگی باشکوه(= کاريانمعروف  آتشکده

شهر فيروز آباد يا اردشير خره يا اردشير  همان دريا  که در فراهان قرار داشته استاست  )آتش فره ايزدی(خورداد 
يا   )ناهيد-سرسوتی(تخت طاووسهمان معبد  واقع  در ؛باشد واقع بوده خوره در صد و بيست کيلومتری جنوب شيراز

سر ستونها و نقش و نگار  که مسعودی از تخر فارس استيک فرسخی شهر ويران شده اس )کورش( مسجد سليمان
نام ديگر  .ايران بوده است جنوبمردمان  برایآبها ناهيد الهه  زيارتگاه بزرگآتشکده اين . آن ياد نموده است حيرت آور

ز پس از دومين رو وی دربه گفته  مسعودی باشد که ديگر خبر )آب مبارک= وهآفرنه ( بارنوایاين آتشکده  بايد همان 
 سرکاريان فادر کتاب پهلوی بندهش اسم آتشکده  .به قدرت رسيدن شاهنشاه اردشير بابکان اين آتشکده ساخته شد 

خبر مسعودی است که  بارنوایقيد شده که شکلی از همان  )سيوند= پرآب( فروبا )فارس نيرومند و باشکوهپرستشگاه =(
قيد  رود و ديهی در جوار استخر نام) خری و مؤلف حدود العالمستفروآب خبر ا( پرواببه صورت  ابن بلخی ان را

 آنجا نهراشاره به  نام های اين شهر البدلذا ) نيرومند سنگی و جايگاه= جويم( جيويميا  کارياننام خود شهر  .است دهنمو
                                                                                    .وجود داشته است آن  دراحتماًال ای که بوده نه آتشکده

که در شاهنامه به ايهام به عنوان محل به قتل زرتشت و مغان همراه او در ) خورشيد= آتش جاودانی( آذرنوشمحل معبد 
 قرار) نهاوند(سمت نيسايه  سيکايه آوائوتیبه شمار رفته است در دژ ) مغکش= جاماسپ(واقعه مغ کشان داريوش اول 

) مگابرن پسر سپيتمه(اگر خبر فردوسی در باب مکان به قتل رسيدن هيربد بزرگ عهد گشتاسپ کيانی  داشته است؛ البته
اساس تاريخی داشته باشد چون فردوسی از سوی ديگر ) داماد و پسرخوانده کورش سوم(يعنی برادرش سپيتاک برديه 

در صورت اساسی و . مزار شريف نشان ميدهد= بلخ ابکونرا در روايت خود در سمت بلخ و آتشکده  آذر نوشمحل 
اسحاق بخش /روستای سکاوند( سيکايه آوائوتیدرست دانستن محل خبر واقعه تاريخی آن را بايد در همان 

نظر به شواهد موجود از . يعنی مکان به قتل رسيدن وی توسط داريوش جستجو کرد) کرمانشاهان] جايگاه دژ[=هرسين
از اين مکان به عنوان پرستشگاه ايزد خورشيد  برآفتابو  سرخه، شمس آباديعنی  سکاوندوالی جمله سه روستای ح

                                                                                                                      .مهر استفاده می شده است
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 کورش سوم در مقام منجی موعود زرتشتيان و قوم يهود و شيعيان 
 

اما از پسر خوانده . ميشودناسمی ديده ) فريدون(سوم  کورشدر کتب پهلوی در شمار جاودانيهای زرتشتيان به ظاهر از 
و ) مرد بسيار پارسا و خوب و روشن( هوشت يخمی اشمتحت سه نام  )سپيتاک زرتشت( گائوماته برديهو دامادش 
پيداست نام دومی از . ياد شده است) زرين اندام( زرتشتو ) دارای سرودهای باشکوه( گئوروپسر ) نيکوترين( هئوئيشت

اخذ ) دارای سرودهای با ارزش(= گودرزملقب به  سپيتمه جمشيدپسر ) گئوماته برديه(سپيتاک زرتشت القاب معروف 
را  همچنين به معنی  گودرزمعلوم ميشود چرا نام ) گاو( گئوبا ) سرود( گائونظر به مطابقت کلمه اوستايی . شده است

ازی /داماد و وليعهد آستياگ(سپيتمه جمشيد ز  القاب معروف گرفته اند چون در ونديداد يکی ا گاوان باارزشدارای 
گرچه اطالع زيادی از اين سه نقش . است دارنده رمه های خوبيعنی  هئو رمهپدر سپيتاک زرتشت، ) دهاک مادی

به دست داده نشده است ولی اطالعاتی که از معنی و مفهوم اين  کورش سوماساطيری داماد و پسرخوانده معروف 
بنابراين در . در اين باب پديد می آيند برای شناسايی فرد تاريخی معروف زير لوای اين اسامی کفايت می نمايداسامی 

 کورش سومفرمانروای اساطيری آريائيان اين سؤال پيش می آيد که چرا نامی از خود  فريدون/سوم کورشرابطه با 
موعود ( سئوشيانتيده اند، در بين ياران جاودانی شاهنامه که ايرانيان باستان وی را پدر می نامفريدون يعنی 

کورش موعود آخر را نقش اساطيری  )سودرسان( سئوشيانتموجود نيست؟ بررسی بيشتر در اين باب خود ) سودرسان
 حمدو  تحسين، شده آفريندر لغت اوستايی به معنی  )فريدون(آفريدون چه نام شاهنامه ای . نشان ميدهد فريدون/سوم 
نجات يافته از طوفان بين النهرينی تورات ) تسلی دهنده(نوح و از همين معانی القاب اوست که جنبه تاريخی است  شده

. موعود مردمان سامی خاورميانه زاده شده اند احمدو ) منظور سقوط امپراطوری برده داران بابل توسط کورش سوم(
و نيز به  مظهر و پيکر قانون مقدست که به معنی آمده اس استوت ارتهنامش  وشيانتئسمی دانيم در اوستا آخرين 

با همين معنی دوم آن ارتباط داشته و از منشأ  محمدو  احمدو  فريدونپيداست نامهای . است )محمد(= ستوده پاکمعنی 
سومين است که در اين باب تبديل به  سومينبه معنی  ثراتئونهيعنی  سوم کورشناگفته نماند نام اوستايی . آن اخذ شده اند

هوشيدر يا ) پروراننده درخشان قانون مقدس( اوخشيت ارتهديگر يعنی سئوشيانت نامهای دو . گرديده است شيانتئوس
 خداینيز بسيار جالب هستند چه از اينان اولی لقب )  ماه سرور درخشان( هوشيدر ماهو ) منور سمت باميان=بودا( بامی

می دانيم . راد گرديده است م )خورشيد= ميهيره(مهر ايزد  ن يعنی خودنيمه شرقی فالت ايرا کوشانیمعبود پادشاهان 
بودای پنجم يا  زرتشت/گائوماته برديهيعنی همان  گوتمه بوداحامی قانون ( قانون ثابت درخود را   کوشانيانکه 

اخذ نموده را به طور غالب از آيينهای دينی منسوب به وی  عيسی مسيحمسيحيت جنبه خدايی . می خواندند) موعود
در سمت هيکسوس درون اتحاديه قبايل  ميتانيان مهرپرسترا  )ميثره( مصرو ) ميثه/موسه( موسیحتی نامهای . است

از گفته های کتسياس  سئوشيانت دوم گفتنی است دومی يعنی در مورد .مصر و فلسطين از خود به يادگار گذاشته اند
در عهد ) گائوماته برديه(سپيتاک زرتشت نشيان معلوم ميگردد که طبيب و مورخ يونانی دربار پادشاهان ميانی هخام

بر امور سياسی و  بلخکبير به عنوان شاهزاده و نماينده کورش نزديک به سه دهه از مرکز حکومتی خود  کورش
سلم م. فرهنگی شمال هند نظارت داشته است و تعاليم فرهنگی و اقتصادی و اخالقی را هم در آن سمت انجام داده است

به شمار رفته است و  سئوشيانتهامحل ) در اوستا به معنی چاه آب کانس اويه( درياچه هامونمی نمايد از اين جاست که 
= نر کئس( نرگسنام مادر مهدی موعود يعنی . شيعيان چاه پنداشته شده استمهدی موعود نيز از همين رو است مکان  

) به همه شکست دهنده( ويسپ تئورو وئيریسوم يعنی  سئوشيانتمادر هم با مفهوم نام ) به اوستايی يعنی فرد دلير
که  )پروراننده نماز( اوخشيت نمنگههيا  )ماه سرور درخشان( هوشيدر ماهاما از موعود ميانی و دوم . مربوط است

استان منظور در ايران ب) ثانی مسيح/مثيه(ميانجی  مهر يا )سرود دان زرين اندام( گائوماته زرتشتخود بی شک  گفتيم
اوخشيت نمنگهه  مانه سئوشيانتنام اوستايی اصلی اين  و ی منجی و جاودانی به شمار ميرفته استپيامبرشده است که 

سرود ا يعنی گوتمه بودزرين تن يا همان = زرتشت( ئوماته برديهاگو هم  کورش سومدر واقع هم . است )نمازپرورنده (
مسلم به نظر . های ايزد خورشيد بوده اند مهرابهآتشکده های کهن ايران باستان  بوده اند و اساسًا مهر پرست) دان منور

گائوماته نه از سوی ) ائا/انکیدر اساس پرستش خدای بابلی خرد و زمين يعنی (پرستی  برهما/اهورامزداميرسد 
ه پيروی از سنن دينی ب) روايات ملی، داماد زرتشت جاماسپهمان ( داريوش اولبلکه از سوی قاتلش ) برديه( زرتشت

و ) مهر(اميران در اسطورًه گرجی معروف . بابليها در ايران ترويج پيدا کرده و جايگزين مهرپرستی گرديده است
و  مهر، ايزد کورش سوماز ) گائوماته برديه= دانای نيک کردار( ارتاوازداو همچنين  مهراساطير ارمنی مربوط 

امری، يعنی جنگاور ( اميران، )پارس يعنی پلنگ=به مثابه سگ بالدار(کوروشاتحت عناوين ترتيب  به گائوماته برديه
به عنوان ) يعنی پادشاه نيک کردار، کورش سوم ارتاشسدانای نيک کردار در مقام پسر خوانده  (د زواارتاو ) بی مرگ

حافظ سرودها سپيتمه  واعظ،( زکريادر انجيلها سه سئوشيانت ايرانی به صورت . در بند ياد گرديده استجاودانان 
و ) ايزد مهرجاودانی غسل تعميد دهنده و خود گائوماته زرتشت( يحيی معمدان، )جمشيد و پسرش گائوماته زرتشت

روحانی و معلم انقالبی  يهودای جليلی فرزند زيپورايیدر آمده اند که از اين ميان فقط سومی که همان  عيسی مسيح
استوت ارته يعنی  =يانه-آفريتی( آفريدونيعنی  کورش سومايرانی  سئوشيانتی به جا و يهود بوده است تازگی داشته
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 مثيهاوستايی می توان از ريشه  مسيح نيز نظير نام را مهدینام در اين رابطه  .نشسته است) احمد/محمد= ستوده پاک
 حسنبر اين اساس نام  .دانست  مأخوذ) ايزد مهر و عهد و پيمان( ميثرهيعنی ريشه نام ) موعود و معهودمتهيه، (

مسلم به . زاده آن به شمار می رفت )مسيح/مشيه/متهيه(ايزد مهرنشسته است که ) دژ صخره ای( حصنعسکری به جای 
نظر ميرسد سنگ سياه آسمانی کعبه نيز به نشانًه آن به ديوار کعبه تعبيه شده است؛ چون در تورات و روايات قرآنی 

) حجر يعنی سنگ(= هاجر،  دارنده هزارگوش شنواملقب به  ايزد مهره يا همان ی کعب)خدای شنوا( اسماعيلمادر 
به شمار آمده لذا اين ) خندان(= اسحقجايگاه معبد اورشليم اما با توجه به اينکه بنای زيگوراتی شکل  .ناميده شده است

مردوک = اژی دهاک ماردوش( مردوکيا همان خدای بابلی ) خندان، ضحاک(= آّشورمعبد به خدای ملی آشوريان يعنی 
مرد ( سليماناز . اختصاص داشته است -که خود اينان نيز ايزدان خورشيدی به شمار می رفتند- ) دارای سمبل مار ّسمی

مراد می باشد که دستور  کورش سومبانی آن همان ) عزيز، کمبوجيه دوم يعنی مرد کامياب و آرام(=داود  بن) صلح
- منظور آشوريان( ديوانتورات بانی اوليه و اصلی اين بنا را جای ديگر. در کرده بودبازسازی معبد اورشليم را صا

                                                                                                                         .ذکر نموده است) بابليان
                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                

:معبد زيگوراتی شکل اورشليم بر اساس روايات توراتی چنين نمايی داشته است  
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  مهرپرستان بوده است داخل شهر تبريز خانقاه  ، دردر کنار مهران رود واقع بقعه صاحب االمر
  

= منجی موعود( صاحب االمر"بقعه  در کنار نام قربانی مهرپرستانه گاو و اسطوره  )ميدان رود/ميثان( رود مهراننام 

گرچه منابع تاريخی مربوطه حافظه شان از . گواه صادقی بر اين نظر می باشند ")مهدی/مسيح/ميثه/زد مهراي عنوان

در ذيل مقاله تحقيقی عبدالعلی کارنگ را در اين . عهد اوزون حسن آق قويونلو و شاه طهماسب صفوی فراتر نمی روند

ن باب ابتدا ما مطالبی را در کنه اسطوره اين بقعه اضافه در اي .باب از دايره المعارف شهر تبريز در ذيل نقل می نمائيم

شباهت : می نمائيم که ايشان به واساطه عدم آشنايی کافی از اساطير مربوط به ايزد مهر آنها را ناگفته گذاشته است

اعيل تورات ؛ اسمامير، مهر(مير سئوشيانت منجی يعنی /آن را با سنن  قربانی گاو توسط خدا داستان گاو قربانیاساسی 

 قباخيزيديان در مراسم . بسيار جالب و آشکار است) انمهرپرستايزد دوستان در اساس (در نزد کردان يزيدی  )و قرآن

که ) ايزد چشمه ساران( شيخ عدیو ) خورشيد( شيخ شمسرا طی مراسمی بين مقبره  گاوی فراری) گاو قربانی خدا(

 بکتاش ولیفرقه صوفيان علوی . برای اين ايزد گاوی قربانی می نمايند هستند،)  مير( ايزد مهرهر دو وجوهی از خود 

قديم در دوسوی غرب و شرق  مهرپرستیباز ماندگان ) ايزد دوستان(بوسنی  بوگوميلهایو ) ايزد ياور وميانجی(

قهرمان ) فرزند و نائب( پوريای ولیدر خود ايران به صورت  بکتاش ولینام . امپراطوری بزرگ عثمانی بوده اند

ناميده ) مهر=دوست( ئيريامنانظر به سنن اوستايی و ودايی نام مؤبدانی که  . اساطيری زورخانه ها بر جای مانده است

می شده اند و نامشان به خورشيد نيز اطالق ميگرديده است، مؤبدان معابدخورشيدی بوده اند؛ احتماًال آتشی هم در 

= آتربان( آثرونتعلق گرفته است که مؤبدانش ) آذر( ايزد آتشه به تدريج به محراب به نشانه خورشيد می افروخته اند ک

 ددر  اين رابطه گفتنی است در عهد باستان هردو  بزرگ جنگ آريايی ها يعنی ايز. خوانده می شدند) نگهبان آتش

ن آن بهرامی  که آتشکده از اين ميا. آورده اند) رامش دهنده نيک( بهرامرا تحت نام  ورثرغنهو ايزد رعد  مهرخورشيد 

و   ونابکدر جوار بلخ که به نامهای  آتشکده مزار شريفچه از جمله  ايزد مهر استها به وی اختصاص داشته همان 

تصور ) ياور اهللا] خدای[ اِلدر واقع (علی ولی اهللا ناميده ميشده است بعدا در عهد مسلمين مقبره ) دوستدار خدا( فرنبغ

قانون پرورنده (= ارتهاوخشيت ملقب به ) امير المؤمنان/در مقام حضرت مير(  ايزد مهرلقب و اين همان . شده است

نيز که  اسداهللا غالبحتی عنوان . است که با سماجت سنتهای کهن ايرانی وارد اذان نماز شيعيان گرديده است) مقدس

به همراه  همچنين يزد مهرا. بوده است) شير= هرمس( مهرلقب علی بن ابی طالب به شمار آمده  اساسًا متعلق به ايزد 

شير نامور ( امير ارسالنقهرمان اسطوره عاميانه   نامدار اميرارسالنتاريخی در نقش   آلب ارسالن سلجوقی

 مشيهگرديده است که به وضوح ياد آور ) سنگ( پطرسدختر ) قمر/ماه( فرخ لقاو ملکه ) شمس پسر ملک شاه/مهر

زادگان صخره است که مطابق کتب پهلوی ابتدا به ) ماه/مهريانه/مثيانه( مشيانهمزدوجش  و همزاد) خورشيد/مهر/مثيه(

اوخشيت به  یدر اوستا مسم  اولسوشيانت در نقش  ايزد مهرمی دانيم . رسته بوده اند ريواس بهم آميختهشکل دو ساقه 

در ميرزا در کتاب تاريخ و جغرافيای مطابق نوشته نا. است) درخشان خورشيد(هوشيدر و ) پرورنده قانون مقدس( ارته

يعنی  خونگاهدر اصل (خانقاه يک  بقعه صاحب االمردر جوار همان مکان  اوزون حسندارالسلطنه تبريز در زمان 

. قرار داشت که به امر اوزون حسن به عمارت و آبادانی آنها پرداخته  شده بود") مهر= ايزد و منجی درخشان" هرابًهم

  : بدالعلی کارنگ در بارًه بقعًه صاحب االمر از اين قرار استمقالًه  تحقيقی ع

  بقعهء صاحب االمر
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 .بقعه يا مقام صاحب االمر در جانب شرقی ميدان صاحب آباد قرار گرفته است

قمری به وسيلهء  ١٠۴۵در سال .١نخست مسجد سلطنتی شاه طهماسب صفوی بود. يک گنبد و دو منارهء بلند دارد

 ١١٩٣در زلزلهء شديد سال . ٣پس از عقب نشينی عثمانيان دو باره آباد گرديد. ٢اد چهارم تخريب شدسپاهيان سلطان مر

به وسيلهء جعفر قلی خان دنبلی ملقب به باتمانقليچ پسر احمد خان تجديد بنا  ١٢٠٨در سال . ق ، باز فرو ريخت. ه

را که به علت بنای نخستين اين مسجد از طرف  ق ، حادثه ای در اين مسجد روی داد که عوام الناس.ه ١٢۶۵در .۴يافت

 : نادر ميرزا در اين خصوص می نويسد. پادشاه شيعهء صفوی بدان عالقمند بودند بيشتر عالقمند ساخت

قصابی در وسط ميدان صاحب االمر می خواست گاوی ذبح کند،گاو از زير دست وی در رفت و به مقام صاحب االمر 

در گردن گاو انداخت تا او را بيرون بکشد، گاو زور داد و قصاب به زمين خورد و در  گريخت، قصاب ريسمانی برد و

بازار را تا يکماه آذين . در اين حال حال بانگ صلوات مردم بلند شد و اين امر معجزتی تلقی گرديد. حال قالب تهی کرد

گاو .و توجه به حکم حاکم معاف دانستند بستند، تبريزشهر صاحب االمر به شمار آمد و مردم خود را از پرداخت ماليات

. را به منزل آقا مير فتاح بردند، مردم دسته دسته با نذر و نياز به زيارت گاو رفتند و به شرف سم بوسيش نائل گرديدند

 .در ظرف يک ماه موئی بر بدن گاو باقی نماند و همه به تبٌرک رفت

هر روز معجزه .نگ غرفه ها و شاه نشين های آن را پر کردمسجد نيزمورد عنايت خاص قرار گرفت، کور و گنگ و ل

و آوازه ای تازه بر سر زبانها افتاد، بزرگان پرده و فرش و ظرف می فرستادند، کنسولگری انگليس هم چهل چراغی 

  .فرستاد که هم اکنون زير گنبد مسجد آويزان است

مرد و غوغا اندکی فرو نشست، اما از برکت وجود عوام حشمت الدوله حاکم شهر از بيم عوام درمانده بود، قضا را گاو 

  .۵نان غوغائيان مدتها تو روغن بود

ق ، ميرزا علی اکبر خان مترجم کنسولگری روس که مردی ثروتمند بود به آئينه بندی قسمتی از بقعه و . ه ١٢۶۶در 

نام اين صحن و . رای آنها تعيين نموددهليز و تعميرات آن اقدام کرد و صحن و مدرسهء کنونی را احداث و موقوفاتی ب

ق ، بدون توجه به اهميت و حيثيت تاريخی آن در نتيجهء امتداد يافتن خيابان دارائی تخريب . ه ١٣۴۵مدرسه که در سال 

شمسی از  ١٣٢۶يکبار نيز در سال . ٧ملی بعد ها صحن مقام صاحب االمر خواندهشد.۶شد در بدو تًاسيس اکبريه بود

اهانه تعميراتی در قسمتهای مختلف آن مدرسه به عمل آمد اما افسوس کع عدم توجه شهرداری اين بنا را محل عطايای ش

نيز مانند چند بنای جالب اين شهر از بين برد، ناگفته نماند که در مدخل دهليز و اندرون بقعه دو طاق مرمری از زمان 

  .شاه طهماسب صفوی باقی و پا برجاست

اين . متر است ۵/٣دهليز يا کفشکن که از بيرون نظر هر بيننده ای را به خود جلب می کند  بلندی طاق مرمری مدخل

. سانتی متر ١٧۵و بلندی  ٢٢٠طاق از سه قطعه سنگ ترکيب يافته است، دو پايه و يک طاق بزرگ يکپارچه به عرض 

ا گل و بوته و اسليمی و ختائی سطح بيرونی طاق و پايه ها ر. سانتی متر است ٣٢و عرض آنها  ١٧۵بلندی پايه ها 

در وسط ترنج بيضی شکل » بسم اهللا الرحمن الرحيم« برجستهء دل انگيزی پوشانده است و فقط در باالی طاق، عبارت

  .منکسری به خط ثلث نقر گرديده است

تيمتر سان ١٢٠سانتيمتر و بلندی  ۴٠سنگنبشتهء مرمرينی که در جانب شمالی اين طاق بر روی ديوار نصب شده  

چون همگی توجه عاطر خير تًاثير همايون ما به « :عرض دارد و مطالب ذيل به طور برجسته در آن حک شده است

حصول مطالب و رفاهيت کافهء رعايا و بر دفع ورفع بدع و نامشروعات متعلق و مصروف است لهذا شمه ای از عنايت 

و انداخته، تمغای کياٌلی برنج و زغال بازار را منع فرموديم و نيٌر شاهانه بر ساحت حال رعايای دارالسلطنهء تبريز پرت
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بر حکام و کالنتران و متصديان و مستًاجران و مستوفی و مقطعی وجوه آنجا ابواب باز يافت و اخذ تمغاوات مذکوره را 

  .»٨مسدود

ست، دو پايه و يک اين طاق نيز سه پارچه ا. سانتيمتر است ١٨٠متر و عرض آن  ٣بلندی طاق مرمری مدخل بقعه 

سانتيمتر است که قسمت اصلی طاق برروی آنها استوار شده و در باالی آن  ٣٠و عرض آنها  ١۵٠طاق، بلندی پايه ها 

و ان المساجد هللا، فال تدعوا مع اهللا احدًا، و لٌما قام عبداهللا  يدعوه کادوا يکونوا عليه لبدًا : قال اهللا تبارک و تعالي« عبارات

  .»الالدينکتيبه ع.  ٩

اين کتيبه همچنانکه از رقم آن نيز معلوم می شود به خط عالءالدين تبريزی خطاط معروف زمان  شاه طهماسب صفوی 

  .١٠است

. قسمتی از سنگهای مرمری که در بنای اصلی به کار رفته بود پله و سنگ فرش آستانه و دهليز بقعه را تشکيل می دهد

شته اند که معموًال روی قبر گذاشته می شود ولی زير آنقبری وجود ندارد و فقط در وسط بقعه صندوق چوبی مشبکی گذا

  .وسيله ای است برای اغوای عوام و جلب آنان به زيارت بقعه

ديوار های داخلی بقعه يا به عبارت بهتر مسجد، تزئينات متعددی دارد که از آن جمله است کتيبه های برنزی برجسته ای 

تح االبواب، يا من مفتح هواالبواب و به ثقتی و فتوحي، يا کافی المهمات، الهم صل علی النبی يا مف« متضمن عبارات 

« در دست راست و عبارات » محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة البتول والحسن و الحسين و علی و محمد الباقر

التقی و علی و الحسن و المهدی صلوات يا رفيع الدرجات، يا قاضی الحاجات، جعفرالصادق و موسی الکاظم و علی و 

  .در دست چپ» من الحجرة ١٢٠١اهللا و سالمه عليهم اجمعين، فی 

را به رًويا ) ع(سالها قبل از وقوع معجزهء پناهنده شدن گاو، در بين عوام الناس شايع بوده که کسی حضرت امام عصر

جلو محراب نرده ای کشيده وپرده ای انداخته اند که  ، از همان زمان بر ١١و يا به عيان در محراب آن مسجد ديده است

باالی طاق محراب هم آئينه بندی شده، اکنون عوام به خصوص زنانبه قصد .چشم کسی بدان نيفتد و پای احدی بدان نرسد

 قربت از دور و نزديک به زيارت بقعه می آيند و از نرده و پردهء  محراب حاجت می طلبند و بر اين و آن بوسه می

  .١٢زنند

مسجدی نيز در جانب شمالی دهليز بقعه واقع شده است که آن مسجد صاحب االمر يا مسجد شيخان يا مسجد ثقةاالسالم 

. اين مسجد در ساليان پيش رونقی داشت اما اکنون متروک است و جز چند صباحی از ماههای محرم داير نيست. گويند

افتاده و امامت آن با مرحوم ميرزا محمد شفيع ثقة االسالم پيشوای ق ، اتفاق . ه ١٢۶۵تکميل بنای مزبور در سال 

  .بود) جد مرحوم ثقة االسالم شهيد( شيخيه

شرح ذيل را که حاوی اطالعات » تاريخ امکنهء شريفه و رجال برجسته« مرحوم ميرزا علی آقا ثقة االسالم در رسالهء 

مالی مقام جای مسجدی بوده که معمرين وجود آن را نقل می در سمت ش« :ارزنده ای در بارهء مسجد مزبور است آورده

کنند که ايوانی بود بی سقف که حضرت جد امجد حاج ميرزا محمد شفيع ثقةاالسالم اعلی اهللا مقامه در تاريخ هزار و 

فتهء دويست و شصت و پنج همانجا را تعمير کرده و مبالغی بر آن افزوده اند و فعًال مسجدی عالی است و بنا به گ

معمرين معادل جای دو گنبد از طرف غربی همان مسجد سابقًا محل مسجد بوده که بعد جد مرحوم ازجانب شرقی 

  .وشمالی بر آن افزوده است

بعد در تاريخ هزار و دويست و نود و يک از طرف شرقی مسجد عمارت جديد کرده و يک طاق نيز افزودند و مسجد 

حداث کردند، بعد ذلک در سال هزار و سيصد و ده هجری که سال و بائی عام زمستانی ديگر در جانب شرقی مسجد ا

بود، حضرت والد ماجد حاج ميرزا موسی آقای ثقةاالسالم اعلی اهللا در جته به واسطهء شکست فاحشی که در آن طاقهای 
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برداشته به وسعت  جديداالحداث و مسجد زمستانی واقع شده بود مجددًا يک جرگه طاق احداثی را با مسجد زمستانی

مسجد افزودند و مسجد زمستانی موقوف شد و فعًال مسجدی چهار ستون سنگی عرض و شش ستون طول و طول آن به 

قبله افتاده و مقام نيز در سوی قبلهء همين مسجد است و ما بين اين مسجد و مقام، رواق مقام واقع شده که از متعلقات مقام 

  .١٣و در حکم دهليز اصل مقام است

از نوشته های تاريخ داری که در منضمات مقام هنوز باقی مانده و نوشته ای بر باالی سر در مدرسهء اکبريه که روی 

  :اين نوشته در روی گچ کنده شده و عبارت است از. به مغرب و مشرف به ميدان صاحب آباد يا صاحب االمر می باشد

  ١۴اين بارگاه کيست که گويند بيحراس

  سطح حضيض ترا مماساوج عرش  ٢کی 

  .نوشته شده است» عمل تبريزي« و در زير بيت عبارت»  ١٢٧١استاد جبار « در باالی اين بيت عبارت

=====================================  

  زيرنويس 

رت در تاريخ عالم آرای عباسی ضمن اشاره به بناهای برجسته ای که به امرشاه طهماسب صفوی ايجاد گرديده به عبا. ١

از آثارش باروی بلدهء طهران و باروی مشهد مقدس و مطال ... «:ذيل به عمارت مسجد شاه طهماسب اشارت رفته است

گردانيدن گنبد مبارک حضرت امام الجن و االنس و ميل طالی سر گنبد و عمارات دولتخانهء مبارکهء دارالسلطنهء 

وم به سعادت آباد که به لطافت و خوبی شهرهء جهان و نمونه قزوين و حمامات متعدد چهار بازار و باغ ارم تمامی موس

و در تاريخ امکنهءشريفه . ش ١٣٣۴، تهران  ١، ج١٢۴ص » ....ای از باغ جنان است و مسجدی در صاحب آباد تبريز

  .٣۵ص . و رجال برجسته، مرحوم ثقةاالسالم نيز بدين مسجد اشارات رفته است

متصل به  - صاحب آباد -در قسمت شرقی ميدان« :ن بحث از تبريز می نويسدکاتب چلبی در کتاب جهان نما ضم. ٢

جامع سلطان حسن، مسجد مزين ديگری وجود داشت که چون بنايش از شاه طهماسب بود عساکر عثمانی جا به جا 

 مجلهء معلم امروز، ۵ق ، مقالهء تبريز، مندرج در شمارهء . ه ١١۴۵، قسطنطنيه  ٣٨۵ - ٣٨١ص » خرابش کردند

  .ش ، ترجمهء نوشتهء کاتب چلبی است ١٣٣۵تبريز 

نخستين تعمير کامل مسجد گويا در زمان شاه سليمان صفوی از طرف ميرزا محمد ابراهيم وزير آذربايجان که . ٣

ق ، بخوبی استفاده . ه ١٠٩٠عمارات فراوانی در تبريز تعمير و بنا نمود صورت گرفته و اين مطلب از وقفنامهء مورخ 

  .٢٧تاريخ امکنهء شريفه، ص . می شود

  .٢۵همان کتاب،ص . است» ز حکم خان بشد اين مسجد آباد« ماده تاريخ اين تجديد بنا مصراع -۴

  .ق ، . ه ١٣٢٣، طهران  ١١١ -١١٠تاريخ و جغرافی دارالسلطنهء تبريز، نادر ميرزا، ص  -۵

م شهرداری متًاسف و ناراضی بودند و اعتراضی نيز همهء مهندسين مًامور تهيهء نقشهء جامع شهر تبريز از اين اقدا -۶

  .در اين باره جهت تقديم به وزارت کشور تهيه می کردند

بالجمله « .راجع به توجه مردم به مقام صاحب االمر مرحوم ثقةاالسالم شهيد نوشته ای  دارد که خالی از لطف نيست -٧

ن از مواضع متبرکهء شهر تبريز و محل اعتناء و اعتماد مقام صاحب االمر و به عبارت صحيحه مسجد صاحب آباد اکنو

عوام و خواص است، چنانچه در ليالی جمعه و ساير ليالی ايام متبرکه تردد و ازدحام می شود و نذورات آرند و در ايام 

و نوحه محرم و صفر که بهار ايام عزاداری است کافهء دستجات سينه زنان و خونين کفنان در صحن آن اجتماع نمايند 

خوانند و در روز عاشورا ازدحامی فوق العاده شود و در تمامی دستجات تا دير وقت ظهر در صحن مسجد بالمناوبه 
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حاضر شوند و اهالی شهر از وضيع و شريف در صحن و حجرات و پشت بامها جمع شوند و در نوحه و گريه با سينه 

  .٢٩تاريخ امکنهء شريفه، ص » .زنان مشارکت نمايند

نويسندهء اين کتيبه معلوم نيست ولی زيبايی و شيوه و مفاد نوشته نشان می دهد که سنگنبشته متعلق به زمان شاه  -٨

  .طهماسب و شايد به خط عالالدين می باشد

و آنکه سجده گاهها از آن خداست پس با او کسی را نخوانيد و آنکه چون بندهء خدا بپا « ، سورهء الجن ١٩و  ١٨آيهء  -٩

  ».تا او را بخواند نزديک بود بر او انبوه هايی شوندخواست 

برای استحضار از شرح حال مفصل عالالدين می توان به تذکره های مهم خوشنويسان رجوع کرد، ما در اينجا فقط  -١٠

موالنا عال بيگ تبريزی ملقب به جمال الملک به « :مجملی از نوشتهء صاحب کتاب پيدايش خط و خطاطان را می آوريم

مدتها در خدمت شمس الدين محمد تبريزی که . وفور کماالت ممتاز و در اقطار آذربايجان به فضايل کثيره معروف بود

  .از اجلهء خوشنويسان آن عصر بود به فرا گرفتن خط پرداخت و به پايه ای رسيد که در خط جلی سرآمد اقران گرديد

را شنيد بخواست و تشويق و اکرامش نمود و مقرر داشت شاه طهماسب صفوی اول چون مراتب کماالت و حسن خط او 

تا کتيبه های مسجد صاحب آباد و مسجد جامع را در تبريز به خط جلی بنگاشت، سپس الواحی که جهت تخفيف باج و 

خراج از جانب شاه طهماسب مقرر گرديد او مسوده کرد و حجاران نقر نمودند و مالزمان شاهی به شهر های بزرگ 

  دند و در جوامع مهمه نصب کردند ايران بر

در قبرستان تخت . چنانکه در اصفهان و ساير شهرها هنوز آن لوحه ها در سر درب يا کنار مساجد منسوب و باقی اند

ص » .قرآن زيبايی نيز به خط وی در استانبول موجود است. فوالد اصفهان بعضی سنگهای قبور بزرگان به خط اوست

  ق ، . ه ١٣۴۵، چاپ قاهره  ٢٠٣و  ٢٠٢

  .٢٨و  ٢٧، تاريخ امکنهء شريفه، ص  ١١١و ١١٠تاريخ نادر ميرزا، ص  -١١

 - عوام الناس که به قصد زيارت می آمدند، غالبًا روزی را در غرفات و زير طاقنماهای حياط استراحت می کردند -١٢

فتند که در حجرات طبقهء پائين و بسا اوقات مشتری خوبی هم برای پيشگويان و فالگيران و رماالنی به شمار می ر

از رماالن و دعانويسان معروف، افراد خانوادهء قره سيد بودند که حجره های متعددی را . مدرسهء اکبريه اقامت داشتند

  .ش، از طرف شهربانی تبريز بساط اين قبيل کارها در شهر بر چيده شد. ه ١٣۴۵در سال . در اختيار داشتند

  .٣۶ص  تاريخ امکنهء شريفه، -١٣

  .کتابت غلط اين دو کلمه البد از قلت سواد کاتب يا عدم توجه بانی نشًات گرفته است -١۵-١۴

  آثار باستانی آذربايجان، آثار و ابنيه تاريخی شهر ستان تبريز

  89صفحه    ١٣٧۴جلد اول   چاپ دوم    سال 

 نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 عبدالعلی کارنگ: تاليف 
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از شمس تبريزی همان ايزد خورشيد مهر بوده که در تبريز پرستش ميشده است مراد  

که اسطوره گاو ) ايزد مهرموعود( صاحب االمرکهن و معروف ) خورشيد کده= خونگاهی( بقعه خانقاهی نظر به وجود
سئوشيانت ايزد =(افسانه ای  محمد شمس تبريزیقربانی معبد وی نيز در تبريز حفظ شده است مسلم می نمايد که از 

هوشيدر ايرانيان يعنی  ايزد مهر موعود ميانیکه موالنا خود را عاشق و مريد وی می شمرد خود ) خورشيد مهر
منظور بوده است که مولوی به کنايه ولی )  محمد=  قانون مقدسپرورنده ( ارتهاوخشيت يا همان ) ندگیای درخشردا(

ست يعنی سرانجام مولوی بلخی نيز نظير حافظ شيراز، مهرپرستی صوفی بسيار پر شور و عاشقانه از وی سخن رانده ا
عون يعنی  بريزتشهر  کنار نام کوهستان سرخ فامدر اين رابطه . گرايانه را به عنوان مسلک خويش انتخاب نموده بود

صورتهای کهن . ردبه شمار آو) ايزد مهر/سئوشيانت( کوه منجیرا به سادگی می توان به معنی ) ياور عالی مقام( عالی
را نيز در رابطه با هم می توان مورد بررسی قرار داد  تبريزو خود  تبرمايس، تارويی، تارماکيسيعنی  تبريزنام شهر 

تا مانند احمد کسروی در اين باب با پشت دست بر زمين زدن شرافتمندانه، از گودی جغرافيای تاريخی تبريز خارج 
ارتباط  آتش پرستیو  خورشيد پرستی آن را بابرای تبريز» نورفشان«ی معنی  با ارائه قبًالکسانی در اين رابطه . نشويم
ها مربوط دانسته و عنوان کرده که تبريز  بنای تبريز را با آتشکده) ١٧ی  سده(محمد حسين خلف تبريزی برهان . داده اند

ياد می کنند که  تبرمايستحت نام  تبريزز منابع بيزانسی ا: شد ناميده می) يعنی نگهبان آتش(» آذربادگان«در گذشته 
در عهد  )دژ پرستشگاه بغ"( ايس-باک-تار" يا) دژ درخشان باشکوه= کاس - مه-تار(تارماکيسيادآور نام کهن 

بکار رفته و منطقه متعلق به   تارويیآشوريان و اورارتوئيان است که در منابع آشوری برای دژ مضاعف کنار آن نام 
 دالی ، الهه زرين گيسی به ناماميرانمی دانيم که در اسطوره گرجی . است شدهذکر  )ابان، گريفونهاعق( داليانقبيله 

به شمار رفته است و در باالی درفش کاويانی هخامنشيان تنديس عقاب طاليی ) اميران( مادر مهر ،)یعقابزالی،/ذالی(
شاردن هنگامی که در .  صب شده بوده استن) سيمرغ آشيان زال زر؛ زروان خورشيد( ايزد مهربه نشانی پرستش 

، نور(تاب را به صورت شهر  ، معنی اين نام تبريزی  ی ماليه دار اداره ی ميرزا طاهر خزانه تبريزبوده، به استناد گفته
در مجموع کلمه  .توضيح داده است) ، محل  معبد خورشيد نورافشاننور فشان) (فشان( ريز) + درخشندگی و گرما

را که ريشه ايرانی مشترک اين نامها می نمايد سوای معنی  )سترگ و دژ درخشان( تاوريا  )کوچک دژ(ويی تار
بنابراين بايد . می توان در زبانهای کهن ايرانی به معانی ورزاو، درخت، بيشه و عالی گرفتآنها  درخشان پناهگاه/دژ

در اين باب معنی جزء : هنگی آنها مناسب می افتدديد کدام يک از اين مفاهيم در باب موقعيت و شرايط جغرافيايی و فر
. می تواند گرهگشا باشد) ايزد مهر/ مکان پرستش بغ( باکيسيا ) جايگاه بزرگ درخشان، جايگاه فرد بزرگوار( ماکيس

خدای خورشيد دژ  ياسرور و بزرگ درخشان دژ و  کوچک پناهگاه و دژمعانی  تارماکيسو  تارويیلذا برای نامهای 
از ديگر آلترناتيوها مناسب تر می ) ايزد مهر/جايگاه صاحب االمر(=  ايزد نورافشان خورشيد معبدهمان جايگاه يا  مهر
در زمانهای بسيار کهن  صرفًا به معنی دژ بزرگ، باشکوه و مستحکم گرفته ) تبريز( تارماکيسبنابراين اگر هم . افتد

و ) ايزد مهر( بغ معبد دژرست آغاز ميگردد، آن مسلمًا به مفهوم شده باشد، در دورانهای تاريخی که با مادهای ميثره پ
امير در مرکز شهر تبريز نام محله معروف . مفهوم ميگرديده است) ريز-تاب - شمس( "خورشيد نورافشان"معبد محل 
و تارخود نام  .است تارماکيسو نام دژ کهن ) شمس تبريز دنياگرد( رستاخيز کننده وگردنده ايزد مهر يادآور مفهوم  خيز

و خورشيد ) خبر موسی خورنی تاربانخدا، - هوا( تارهونتادر فالت آناتولی نزد هيتيان و هوريان و اورارتويان پسر 
سئوشيانت  ( ايزد مهرهمانند معادل ايرانيش  تاروايزد . محسوب ميشد) الهه خورشيد جهان زيرين( للوانیيا  آريناالهًه 

يا چشمه ساری در جهان فرودين پنهان می گشت و مراسم گوناگونی برای باز  در غاری) هارتهوشيدر ، اوخشيت 
 نيزداليان نام قبيله . در بهار بود) سال نو(= پورولیخدا جشن - مهمترين جشن به افتخار هوا. گردانيدن وی وجود داشت

کتيبه های . مطابقت می نمايد زاليانوخدای هيتی - محل دژ های تارويی و تارماکيس سکونت داشته اند با  نام هوا که در
) جايگاه مردم بيگانه کيش( آنياشتيانااز قصبه ای به نام  تارماکيسو ) اسکو( اوشکاياسارگون دوم پادشاه آشوری بين 

) جايگاه اسبان(اصبالن به عنوان محل ذخيره اسبان پادگانهای اورارتويی ياد می نمايد که با قصبه  تارماکيسهمانند 
وجود اين اصطبلهای اسبان اورارتويی در اين دو منطقه  نيز خود تبار . سروشاه مطابقت می نمايدکنونی نزديک خ

از ) م . ق  ٦٨١- ٧٠٥( در يكی از آتبيه های سناخريت پادشاه آشور  .را تقويت می نمايد داليانآسيای صغيری قبيله 
. ساخته بود )ايزد دلير آتشکده(نرآانی به نام نام برده شده است آه پادشاه مزبور در آنجا معبد تربيسشهری به نام 

حاليه است که  تفرشبرخی از محققين با توجه به ظاهر اين نام آن را تبريز گمان نموده اند در حالی که آن همان شهر 
قرار ) دولت آباد - فرميهن(در حوالی آن و در فراهان ) و نيرومند پرستشگاه باشکوه(کاريان فرنبغ محل معبد معروف 

 .داشته است

در واقع ايزد جاودانی مهر محبوس (برای آشنايی با افسانه هايی که در افواه در باب شمس تبريزی اساطيری ناپديد شده 
پديد آمده بوده است، مقاله تحقيقی غالمحسين دلير پور در اينجا از سايت هفت نامه بوشهری ) در غار و منتظر رستاخيز
                                                                                                                    :     نسيم جنوب نقل می نمائيم
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 )غالمحسين دليرپور از( شمس تبريزي، و اسرار فاش نشدني

  چون حديث روي شمس الدين رسيد

  شمس چارم آسمان رو در کشيد

  شمس تبريزي که نور مطلق است

  است وزانوار حق است آفتاب

  اين نفس جان دامنم بر تافته است

  بوي پيراهان يوسف يافته است

  من چه گويم يک رگم هشيار نيست

  شرح آن ياري که او را بار نيست

  شرح اين هجران و اين خون جگر

  اين زمان بگذار تا وقت دگر

در ميان خرابه هاي تن خاکي، سراسر  شمس تبريزي رندي عالم سوز، شوريده اي از شوريدگان عالم، نادره دري

اگر چه توانست شخصي چون  موالنا را . زندگي اش خاصه قبل از رسيدن به موالنا به کلي از نظرها برون است

منقلب کرده دگرگون سازد اما به جرأت مي توان گفت شهرت و آوازه ي او به خاطر ديدارش با موالنا جالل الدين و 

زمان بوده است و اگر اين مالقات رخ نمي داد هرگز اين همه بزرگي و شکوه در در نظر تأثير در اين قطب بزرگ 

اما با اين که به خاطر تأثير عميقش بر جالل الدين ،هزاران مريد را به جوش وخروش واداشت تا .خلق جلوه نمي کرد 

در پرده ي ابهام مانده، آيا کشته  حتي مرگش نيز. او را بشناسند و بدانند کيست وکجايي است؟ هرگز اسرارش فاش نشد

تنها آنچه درباره اش مي توان به . شد وبه چاه افکنده شد؟ و يا درگاه مرگ  چون مسيح مجرد بسوي ملکوت پروازکرد

  .جرأت گفت آنکه گوهري  بود واال که هيچ گوهرشناسي جز موالنا نتوانست او رابشناسد وبر او ارج نهد

  نام وزادگاه

وگاهي کامل تبريزي، سيف تبريزي، پرنده و آفاقي  - علي بن ملک داد تبريزي ،که اوراشمس تبريزينام اومحمد بن 

اطالعي دردست نيست ،اما ازانجا که  -همچون بقيه زندگاني او –درمورد تولد و مکان وسال تولدش . مي خواندند

لگي بوده، تولدش رامي توان درحدود سا٦٠اتفاق افتاده و در آن زمان حدود) هـ ق( ٦٤٢مالقات اوبا مولوي درسال

سالگي گفته شده که ٦٠در نظر گرفت و نيز در کتاب مناقب ،سن او بالحني ) ٥٨٠-٥٨٥( ياچيزي حدود ٥٨٢

محل تولد او را اکثرا . سال واندي نيز گفته شده است ٦٠سال بوده،چنانکه  ٦٠بيشتراين امکان ميدهد که حداقل سن او
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کساني بوده اند که من کمترين ) تبريز(آنجا « :چند جا ي به اين نکته اشارت دارد مانند تبريزگفته اند وخود نيز در

  ».ايشانم ومرا بيرون انداخته اند

از نسب واجداد او نيز هيچ اطالع کاملي در دست نيست واز آنجا که هيچ کدام از تذکره نويسان نتوانسته اند به درستي 

پدرم را گفتم تو همچون مرغي که درزير پايش «: نچه از گفتار خودش بر مي آيداز پدر و مادرش ياد کنند و نيز چنا

پدرش از طايفه مشهور علما وفضال نبوده و اجدادش نيز » .پدرم در کارم حيران بود«و يا » تخم اردک گذاشته باشند 

رودباربوده که به تبريز  بعضي گفته اند فرزند عالءالدين ازنسل کيا ازمالحده.معلوم نيست که از بزرگاني  باشد

عد ه اي اورا ازتبريزميدانند ومي گويند پدرش بزازبوده وهمچنين گفته اند اصل آن خراسان . مهاجرت کرده است

تازمان خداوندگارمولوي هيچ آفريده رابرحال اواطالعي نبود و الحاله هيچ کس رابرحقايق « :ز    ومحل تولدش تبري

   ١٢٣سپهساالرص » .سته ازخلق خودراپنهان داشتي اسرار او وقوف نخواهد بود،پيو

           دوران کودکي 

اي : ،  مگر جامه ات      مي بايد ياسيم؟ گفتمیدلتنگ چرا:مراگفتند به خردي «:شمس کودکي پيش رس واستثنايي بوده

  ».که دارم بستندي کاش اين جامه نيز

خوش نمي داشته است، مانند کودکان ديگربازي نميکرده ،به ازهمساالن خود کناره مي گرفته، تفريحات آنها دلش را

دستم به هيچ کارنرفتي هرجا «ويا » هرگزکعب نباختمي نه به تکلف االطبعا«وعظ ودرس روي مي آورده است

خواندن کتاب را به شّدت دوست ميداشته وازهمان کودکي شرح حال مشايخ بزرگ صوفيه ».وعظي بودي آنجا رفتمي

  »...  .من به وقت کودکي حکايتي درکتابي خواندم که«رده است رامطالعه مي ک

تنها وي .درخود احساس مي کند کشف بينشمندي ودرک امورغيبي را شمس به زودي امکان روشن بيني استعداد و

د ليکن به زودي به تفاوت وامتياز خود نسبت به انها پي مي بر.درآغاز مي پندارد که کودکان ديگرنيز همانند اويند

گمان مي بردم جمله .من کودک بودم ،خدا را مي ديدم ملک را مي ديدم  مغيبات اعلي واسفل رامشاهده مي کردم «

دگرگوني خويش مي گويد  حّتي دربرابر شگفتي پدرش از».مردمان همچنان مي بينند ، آخرمعلوم شد که نمي ديده اند

  » ....بچه شود ناگاه در آب شنا کندهمچون مرغي هستي که تخم اردک زير پايش باشد وچون تخم «

پس از سپري شدن دوران کودکي ،شمس در بلوغ نوجواني يک دوره ي سي چهل روزه ي       بي اشتهايي شديد را 

آرزوي طعام نکردمي و اگر سخن طعام ] عرفاني[         سي چهل روز که هنوز بالغ نبودم از اين عشق «:مي گذراند 

  »ميگفتندي من سر باز کشيد

شمس ممکن است در ابتدا همراه شيخ بهاالدين زکريا ،شيخ فخرالدين عراقي وامير حسين هروي در خدمت باباکمال 
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اما بنا بر گفته ي .منتهي مي شود ) ع(خجندي بوده که در اين صورت خرقه ي ارادت او به امام هشتم امام رضا 

مرا «:در زادگاهش تبريز مي سپارند ) سله باف تبريزي ابوبکر (افالکي شمس را از نوجواني به زنبيل بافي عارف

شمس الدين در علم کيميا نظير «: مولوي نيز در باره ي او ميگويد. »شيخي بود ابوبکر نام جمله واليت ها از او بيافتم

ا نداشت ودر دعوت کواکب و قسم رياضيات والهيات وحکميات ونجوم ومنطق او را بي نظير مي خواندند اما چون ب

اگر ربع مسکون يک «:شمس خود گويد ».مردان خدا مصاحب شد همه را در جريده ي ال ثبت فرموده مجرد شد

  ».طرف باشند جمله ومن سوئي هر مشکلشان که باشد جواب دهم وهيچ نگريزم واز شاخ به شاخ نجهم وسخن نگردانم

رورشگري بزرگتر به سير و سفر مي پردازد پس از اين که در مي يابد که ابوبکر از تربيت او عاجز است در پي پ

ودر پي گمشده ي خود شهر به شهر مي گردد پس از آن در بغداد خدمت شيخ اوحدالدين کرماني دريافت و گويند آن 

در «:در حال شمس گمشده ي خويش را در مولوي مي يابد . گاه که مولوي در دمشق مشغول تحصيل بوده او را ديده

  ».آن چيز را موالنا ديد. آن را در من نمي ديد، هيچ کس نديده بود)بوبکر(م من چيزي بود که شيخ

  رسيدن شمس به موالنا 

و در  )ممکن است قبال در دمشق نيز او را مالقات کرده باشد(در قونيه به مولوي مي رسد ) هـ ق(٦٤٢شمس در سال 

يد اطراف او بوده اندکه همه از اکابر سال داشته وقرب ده هزار مر ٣٨ساله و مولوي ٦٠ آن هنگام شمس حدود 

  :وبزرگان بوده اند 

  زاهد کشوري بدم واعظ منبري بدم

  کرد فضاي دل مرا عاشق کف زنان تو

در حجره ي خلوت نشستند و اصال بيرون نيامدند وبه کلي حضرت موالنا از ) شمس وموالنا(گويند سه ماه تمام 

مشغول شد وتمام اکابر وعلماي قونيه به جوش وخروش آمده ) شمس( تدريس وتذکير فارغ گشته به تقديس قديس اعظم

بديع الزمان در .که اين چه حال است و کيست واز کجاست که او را از دوستان قديم بريده به خود مشغول داشته است؟

ه ودر سالگي شعر را آغاز کرده وقبل از آن هيچ گونه آثاري از شعر نداشت ٣٨مولوي از «مورد مولوي گويد که 

همچنان افالکي مي گويد .مسجد و مدرسه تدريس ميکرده واين انقالب به خاطر رسيدن وتاثير شمس در اوست

شمس به رقص وسماع عالقه اي  » مگر سماع نمي کرد تا به فرمان شمس سماع آغاز کرد.مولوي طريق پدر داشت«:

هفت آسمان و زمين همه در رقص آيند آن «: گويدوافر داشته چنان که آن را در حد نماز و روزه واجب دانسته و مي

مولوي که تا . حتي در زمان او هفته اي يک بار براي بانوان رقص مي گذاشته اند» ساعت که صادقي به رقص در آيد

را ) که تا آن روز معمول نبود(قبل از  رسيدن شمس ازسماع بي بهره بود ،موسيقي مي آموزد و حتي رقص چرخان 
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  . ي آموزدنيز به شمس م

واقف اسرار ) شمس(علماي ظاهر واقف اخبار رسولند وحضرت موالنا «:روزي موالنا در باب او مي گويد

گفت من از درياي .ولد به پيش شمس رفته مي گويد امروز پدرم اوصاف عظمت شما را بسيار کردند » .رسولند

ن با موالنا گفت موالنا فرمود او خود را ستود چون اي.عظمت پدرت يک قطره بيش نيستم اما هزار چندانم که فرمود

اين مردمان گويند که ما شمس الدين «ونيز در وصف او گويد. وعظمت خود را نمود وصد چندان است که فرمود

کجا ديدي؟ يکي بر سر بام اشتري را نمي بيند مي گويد که من .اي خواجه ما او را ديده ايم . تبريزي را   ديده ايم

ازآن ما اين ساعت عمر است که به خدمت موالنا «شمس نيز شيفته موالناست!.را ديدم ورشته گذرانيدمسوراخ سوزن 

مزاحمت هاي ديگران را با نهايت بردباري ناديده گرفته در قالب داستاني چنين » .آييم،اين ساعت در عالم قطب اوست

شد آن بهتر و اگر در سوراخ موشي باشد بهتر آن جايگاه آن بهتر که آدمي را مونسي باشد اگر در قعر زمين با«:گويد

  .است

  حسد حسودان ورفتن شمس 

شمس موالنا را ازخواندن کتاب و وعظ وتدريس باز داشت وچون موالنا کتاب پدر مي خواند گفت ديگر سخنان پدرت 

از حسرت ايشان به و بدين علت روح اهل صفا به يکبارگي تشنه ماند و....مخوان وبعد فرمود که با کس سخن مگوي

از قونيه خارج ٦٤٣واما چون اذيت وآزار فزوني يافت به خاطر حسد حسودان در آخر شوال . موالنا چشم زخم رسيد 

رفتن او مولوي را در بستر بيماري انداخت وهر روز تب او شدت مي .شد وحدود يازده ماه بعد او را در دمشق يافتند

گويند چون سلطان ولد آماده رفتن شد مولوي از بستر . نفر به طلب شمس فرستاد  يافت تا عاقبت سلطان ولد رابا بيست

نيز غزلي با اين مطلع نوشته او  برخاسته کيسه اي زر ولد را داد که چون او را يافتي در کفش      شمس الدين بريز و

  :را داد

  برويد اي حريفان بکشيد يار ما را

  به من آوريد حالي صنم گريز پا را

  او به وعده گويد که دم دگر بيايم  اگر

  ...همه وعده مکر باشد بفريبد او شما را

سلطان ولد به دمشق رفته اورا مي يابد وزرها درون کفش وي مي ريزد شمس مي گويد ما را به سيم وزر چه فريبد؟ 

چون توجه موالنا به  وسپس همراه سلطان ولد به قونيه بازگشت اما ديري نپاييد که.ما را طلب موالنا کفايت است

شمس فزوني يافت و عشق او بيش از اول گشت باز مريدان حسدورزي کرده گستاخي از حد گذراندند واين 
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  :حسدورزي ها چنان فزوني يافت که به مرگ شمس انجاميد

  باز گستاخان ادب بگذاشتند

  تخم کفران و حسدها کاشتند

  خويش را کشتند وگشتند از طريق

     برداشتند آنچ کشتند آنچنان

گويند روزي با هم مجالست مي کردند صدايي از بيرون آمد شمس  گفت به کشتنم مي طلبند موالنا گفت مصلحت است 

تاريخ . برخي گويند او را درون چاهي انداختند . چون بيرون رفت هفت نفر در کمين بودند با کاردي او را زدند .

  .ذکر کرده اند ) هـ ق(٦٤٥ناپديد شدنش را 

پس از چهلم روز دستار . پس از رفتن شمس، دوري موالنا از مريدانش بيشتر شد چنانکه باعث پشيماني آن ها گرديد

  .دخاني بر سر نهاد وديگر دستار سفيد نبست

  قدر غم گر چشم سر بگريستي

  روز وشبها تا سحر بگريستي

  شمس تبريزي برفت و کو کسي

  .تا برآن فخرالبشر بگريستي

   :بر گرفته از

  ،سومخط

  ، ديوان شمس

  ،مقدمه اي بر مثنوي

  ،ارزش ميراث صوفيه

  ،ولد نامه

  .مناقب العارفين
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 تحقيق کوتاهی در باب نام و نشان  مردم عيالم
 

 اين نام را که به معنی اصلی را در زبانهای سومری و اکدی به معنی کشور مرتفع و بااليی گرفته اند ولی عيالمنام  
می در زبان اکدی، از زبانهای رايج در خود عيالم باستانی، آورده اند به طور ساده  متو - ايالصورت  اکدی بهزبان 

 سرور دانانيز به همين معنی کشور  هل تمپتگرفت چه خود نام عيالمی اين سرزمين يعنی " کشور خدا"توان به معنی 
هندوان که به معنی سرور و خالق دانا  و برهمایسيان کهن پار اهورامزدایاست که پيداست اين نام با ) اين شوشيناک(

از آنجايی که کشور عيالم را به نامهای بابلی و . هستند، ارتباط پيدا می کند و می تواند اساس اين نامها به شمار آيد
د که از اين مطلب معلوم ميشولذا . می ناميده اند) سرزمين سرور( انشانو ) سرزمين ايزد اسب( شوشونپارسی 

جايگزين ) شبان اسبان - خدا( اين شوشيناکرا به واسطًه خدای عيالمی  شيوا/اهريمنو  برهما/نام اهورامزداآريائيان 
می دانيم در بابل هم خدايان بزرگ خرد و . نموده اند روز و شباسب سيمای ايزدان خير و ّشر  خويش يعنی  ناستياهای

ايزد  .برادران  همزاد به شمار ميرفتند) ايزد ويرانگری( اّرا/آدادو ) آبها خدای خرد زمين و(ائا /انکی ويرانگری يعنی
 ايزد مهرهم که برايش گاو قربانی می نموده اند شباهت تامی با ) خورشيد= قاصد نيرومند خدايان( شيموتعيالمی 
شيموت شباهت تامی با خدای نام . دارد) ناپير؟= الهه ماه، مثيه ( منزيتهمسر ) نيرومند خدای قرآن= جبرئيل( ميانجی

) شيطان(جالب است  که روحانيون مار ، هزارپا و عقرب پرست عيالمی شاتان . داردشيميگی خورشيد هوريانی يعنی 
عدم حضور خدايان آريايی از جمله ميثره در فهرست طوالنی خدايان عيالمی معلوم ميدارد که . ناميده می شده اند

ر عيالمی ها نبوده و نظريه بومی ديرين فالت ايران بودن آريائيها مردود است ولی در آريائيان در عهد ديرين در جوا
به نظر ميرسد . عوض نظريه بومی ماقبل تاريخی بودن خود عيالمی ها در جنوب فالت ايران قويًا مستدل می باشد

از آنجا حادث شده که  به شمار رفتن عيالم در تورات) اعراب و يهود و غيره= ساميان( سامموضوع از خاندان 
با آنان آميختگی داشته ) که در سمت بين بابل و خانقين در جوار مردم عيالم قرار داشته اشنونهمردم باستانی (عبرانيها 

.                      و عبريهای اشنونه به هنگام فرار در مقابل حمورابی به سوی اين همسايه خويش نيز پناه برده بوده اند  
باب اينکه مردم عيالم خويشاوند کدام مليت روی زمين بوده گروهی به سمت بوميان کهن شبه قاره هند و ولی در 

گروهی ديگر به سمت بوميان قفقاز متوجه شده اند؛ نگارنده هم با توجه به اينکه شمال فالت ايران را اراضی ديرين 
ميگردد و نه هوری تباران قفقازی االصل ) ذربايجانبوميان رشته کوه زاگروس و کردستان و آ(عيالمی تباران لولوبی 

ميشود که اين مردم اخير قرابت نزديکی با عيالميان نداشته اند، علی الخصوص که اعداد شمارشی  زبان قفقازی گرجی 
ميان لذا نگارنده راه را به سوی تئوری خويشاوندی عيالميان با بو. کوچکترين مشابهتی با عيالمی از خود نشان نمی دهد

و در اين راه از نظريه خويشاوندی عيالميها با تاميلها و موضوع نظريه . سيه چرده شبه قاره هند هم چندان باز نمی بيند
مهاجرت تاميلها  از سمت دره سند را اين باب  چندان قابل تعمق در نمی يابم گرچه که عيالميان نيز بوميان دراويدی 

يمای گاو تصوير می نموده اند ولی اين يک تأثير و اشتراک باورهای سنتی کهن بوده دره سند ايزدان خود را غالبًا به س
بنابراين در اين باب محققان سيالنی که تاميلها و پاالوائيها از نژاد آرياييان . است نه خويشاوندی نزديک زبانی و نژادی

اغراق آميز به نظر ميرسد از جمله تشابه  و بوميان عهد هخامنشی به بعد دره سند و فالت ايران می پندارند به وضوح
به هر حال مطرح . را دليل بر اين همانی آنان گرفته اند) اسالف آريايی بلوچان(ظاهری نام پاالوائيها با پهلوهای پارتی 

 نمودن و مقابله کردن نام و نشانهای قومی و جغرافيايی کهن چنانکه در وبالگ  پژوهشهای ايرانی دوستمان رضا مرادی
غياث آبادی با بيان نظرات تاميلها و شرق شناسان صورت گرفته ارزشمند است اگر در ادامه تحقيق داليل قانع کننده ای 
در تأييد و تکميل يا رد اين نظرات پديد بيآيند و اين چنين موضوعاتی تاريخی قابل توجهی کمتر به حال خود رها شده و 

بسياری از عناصر مشخصه ی زبان : "ناس در اين باب به صراحت ميگويدجورج کامرون عيالم ش. کان لم يکن نمانند
عيالمی ظاهرا در يک گروه زبانی که امروز تنها در ناحيه ی قفقاز يافت می شود و از آن به عنوان خانواده ی زبان 

در » دراويدی«زبان  »تاميلی«های قفقازی ياد می کنند نيز وجود دارد، اما پاره ای شباهت های آوايی و نحوی با گويش 
جنوب هند نيز پيدا شده است ظاهرا بسياری از اين عناصر در زبان های کاسی ها و لولوبيان و گوتيان در زاگروس 

اما چهره نژادی سفيد " .مرکزی، هالدی يانی ها در کوه های ارمنستان که ساير ملل آريايی به آن تکلم می کردند دارد
ال خليج فارس و جنوب خوزستان به طور بارزی با بوميان دراويدی هند تفاوت دارد گندمگون خاص بوميان ايرانی شم

و اين امر را می توان دليل آن دانست که عيالمی تباران بوميان بسيار ديرين جنوب ايران بوده اند و به  همين سبب هم 
                                               .  به درجاتی با همسايگان شمالی و شرقی خويش قرابت نژادی و فرهنگی داشته اند
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 اثری باستانی از عيالم

دکتر - )سال پيش۵٠٠٠تا ٢۶٠٠(از منبع مذهب قوم عيالم هيتا و به ترتيب اهميت اسامی خدايان عيالم بر اساس کتيبه
 ::از اين قرارند )از وبالگ همراه انديشه، رضا صديقی به نقل(انتشارات سمت  –تهران -محمد رحيم صراف

  سومين خدا:AMBAآمال يا آمبا -١

  چهارمين خدا- :SITسيت يا زيت-٢

  هشتمين خدا-:SIRNAPIRسيرناپير-٣

  دهمين خدا:UKGABNA:او ک گابانا-۴

  مقامهای يازدهمو سيزدهم و چهاردهم:هوربی–ايم ايتکی ،توالت -۵

  خوانا نيست:خدای دوازدهم -۶

  خدای زمين،باروری،حاصلخيزیNINURTAنينورتا-٧

 خدای مهمی که نام وی به همراه دو خدای ديگر عيالمی به عنوان شاهد-حافظ کاخ های خدايانSIASHUMسياشوم-٨
  يک شاه به الهه سياشوم ،خدای ناپير و الهه ناروندی وفاداراست........... :پادشاه عيالمی آورده شده است

  مين خدايان عيالمی٣٠-٢٨-٢۴-٢٣-٢٣-٢١-١٧گوگوموکتير،هومکت،روح اويشنا،روح اوساک،المبانی،هورباهير-٩

  .نمادش در منابع عقرب است-سی و يکمين خداISHCHARAايشخار-١٠

  مين خدا٣۴و -٣٣-٣٢:SIMIT-SARARARسارارار- سيميتTIUK،تيوکNITUTIRتوتيرني-١١

  بيست و نهمين خداKIRWIZIRکيرويزير-١٢

مهمترين و قديميترين خدای .يا خدای بزرگ است DINGER GAL لقب وی/ خدای آسمان):HUMBAN(هومبان-١٣
  .ق م مورد پرستش بوده است ۶۴۴عيالم که از ابتدا تا 

  .مادر خدايان وی دارای معبدی در جبهه شمال غربی زيگورات چغازنبيل است):PININKIR(پی نين کير-١۴

  هجدهمين خدا: MANZATمنزات-١۵
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  HUTRAN:هوتران-١۶

نام وی عالوه بر کتيبه فوق بر روی ستونی که در شوش کشف گرديده - الهه بنادر :NINKARAK :نين کاراک-17
  .يناک نشان می دهد که وی بيش از يازده قرن پرستش می شده استاست مربوط به زمان پادشاهی شيلهاک اينشوش

در قسمتی از کتيبه نقش برجسته کول فرح يا دره شادی مربوط به هانی حکمران ايذه  NIARSINاAنيارسين-١٨
  :می گويد) ق م  ۶٩٩-٧١٧(

  ..."را بنا نمودمLIPINليپين ...زيارتگاه الهه نيارزينادر آياپير ،الهه...من"

  )درخشنده(خدای ماه ): NAPIR(پير نا-19

  HUSAهوسا-٢٠

  خدای پيروزی NARIDEناريدی-٢١

  .پيروزی به وسيله ناروندی به دست آمده است:"در اثری از دوره کوتيک اينشوشيناک آمده است

فراوانی آثار به دست آمده شامل آجرهای معابد،ستون ها ، لوح ها ،کلون درب  INSHUSHINAKاينشوشيناک-٢٢
  .وی را خدای شهر شوش لقب داده اند .آن است که خدای مذکور محبوب ترين خدای عيالميها بوده است گرنشان وغيره

در .روز مخصوصی در تقويم عيالميها برای عبادت اين خدا ثبت شده است.بشارت دهنده قدرتSHIMUTشيموت-٢٢
اين خدا در .شيموت قربانی می شده است اين روز که مصادف با يکی از روزهای اواسط ارديبهشت است گاو نری برای

  .رديف هفتم مجمع خدايان دوره هيتا قرار دارد و بعد از اسم اينشوشيناک ديده می شود

نام برخی از شاهان عيالم .،خدای تجارت )روشنی بخش روز+روز و هيت =نا(خدای خورشيدNAHITIناهی تی-٢٣
  .ک ناهونته و غيرهکوتير ناهونته ، شوترو:از اين خدا الهام گرفته است

  .وجود خدايان متعدد بيانگر تنوع قومی و اعتقادی و تالش برای گرد آمدن در يک تشکيالت واحد است

  

  ان عيالمیصحنه حمل مجسمه خدايان با شرکت بزرگ)دره شادی(کول فرح
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شهرکرد وايالم  و برخی نواحی ديگر چهارمحال بختياری و ايالم در کتيبه های کهن عيالمی نام  
 

ر وبالگ همراه انديشه که در واقع به صورت دايره المعارفی در باب تاريخ و فرهنگ کهن عيالم است به مطلبی تحت د
رافيای ناحيه ای جنگلی و کوهستانی در مجاورت عيالم بر عنوان شوتروک ناخونته اول پادشاه عيالمی در باب جغ

. خوردم که بسيار جالب است و پرده از روی نام و نشان شهر کرد و نقاط بين راه آن  تا اراضی خود عيالم بر ميدارد
ا را با تعيين و تبيين اين نوع اسناد جغرافيای تاريخی برای نگارنده که مغزش دهه هاست به تطابق درس نقشه جغرافي

پادشاه عيالمی : به هر ترتيب نگارنده مطلب را چنين حالجی می نمايد. طبيعت مشغول است کار چندان دشواری نيست
که برای تهيه چوب مورد نياز ساختمان معبد شهر شوش  بدان ناحيه عزيمت نموده بود؛ سندی جغرافيايی ارزنده ای از 

سومريان نيز مشتری چوبهای جنوب اين ناحيه يعنی . ار نهاده استاين نواحی ناحيه چهار محال بختياری به يادگ
هانی پادشاه . وارد می نموده اند) ديلم(ديلمون کهکيلويه و بوير احمدی حاليه بودند و  آن را از طريق دريا از بندر 

پس (و پيرين ) حاليهوائيتی، مطابق سيالب  -سيل(از تصرف دو ناحيه مرزی به نامهای شيل هيتی ) ايذه(عيالمی اجاپير 
نواحی سر راه  شوتروک ناخونته اول . خبر داده است که در  سمت کهکيلويه و بوير احمدی قرار گرفته اند)  ريش حاليه

، )سر صحرا(تهربما : مرکز جنگل چوبهای معابد به همراه نامهای کنونی معادل آنها عبارتند ازاکالت پادشاه عيالمی به 
، )لردگان( لوبومی، )هفشجان( هاشنام،)بلندی منسوب به عقاب=اردالعقاب، (= هاشمار، )ولیده ( وکل، )چيداک( تدا

علی القاعده به تلفظ پارسی (=  کالت -ا و  سر انجام خود) شلمزار( شالی، )چشمه مم= چشمه ميمو،ممکا (=  ميموراشی
شهرُکرد ( ده کردوده به وضوح همان که مقصد سفر شوتروک ناخونته اول ب) معبد کالته يا دژ سنگی= کرت -ا قديم
، شهرهای ی )کرخه/سيمره( ايديدهيا  هيثيتهدر رابطه با شوتروک ناخونته دوم از رود   در مقاله. است) حاليه

.    را به عنوان شهرهای واقع مجاورت آن نام برده شده است) چغاميش( تيکنیو ) چغازنبيل(  دورانداسی يا دورانتاش
                                                                                                             

:  مطلب وبالگ همراه انديشًه آقای رضا صديقی در باب اين اماکن در رابطه با شوتروک ناخونته اول از اين قرار است
   

1207-1171 ق م     ناخونته اول –شوتروک    
 

يک کتيبه شوتروک .ق م به قدرت رسيد ١٢٠٧اول يکی از فرمانروايان عيالمی است که در سال  شوتروک ناخونته"
کتيبه می گويد بسياری از شاهان گذشته . ناخونته از انتقال استلی از آيا به شوش و هديه آن به اينشوشيناک می پردازد 

معنی درست واژه عيالمی . هتيک هستندواژه های عيالمی برای اين عبارت هوسا(جايی را که چوب های برگزيده 
 ،در آنجا پيدا می شد ".)برآورده بودند....در اکاالت پرستشگاهی برای اينشوشيناک از چوب :" هوسامه نيز می باشد

اما وی از درگاه ايزدش اينشوشيناک خواست تا اين محل را به او نشان دهد و اينشوشيناک نيز دعای او را .نمی شناختند
تنگ هاشمار که در اسناد آشوری از آن نام رفته ( راه اين محل از تهريما،تدا،و کل و سپس هاشمار و هاشنام.اجابت کرد

از جاهايی به نام شالی،ميموراشی،ولوپونی نيز . می گذرد.) بايد در کنار پيچ و خم های دياله در جبل حمرين بوده باشد
چوب های برگزيده می روييد پيدا و در آنجا درختکاری وی به کمک اينشوشيناک جايی را که .نامبرده شده است

به لطف هوبان و اينشوشيناک روی آنها کار کرد و در پرستشگاهی که .وی چوب های برگزيده به شوش آورد .نمود
 ،خوانده شد دورانداسیدر کتيبه های ديگر به دورانتاش که بعدها به نام . فراز شوش نهاده بود به اينشوشيناک هديه نمود

کتيبه های ديگروی حاکی از آن است که وی با . اشاره می کند تيکنیبر کرانه رودخانه هيثيته يا ايديده و به جايی به نام 
وجود حوض های سنگی .پرستشگاه ايزد بانو مانزات را مرمت کرد. آجر پرستشگاه اينشوشيناک در شوش را آرايش داد
جزيره . اينشوششيناک و سوهسيپا بيان کننده انجام منظم قربانی ها ستبرای پرستش ايزدان عيالمی به طور اخص برای 

."       در آنجا وی پرستشگاه ايزد بانو کيريريشا را بازسازی کرد.به شوتروک ناخونته تعلق داشت )بوشهر کنونی(ليان
     

 ۶۵٣حدود (اهاميتی ايشوشيناک وبالگ همراه انديشه جای ديگر در رابطه با فرمانروای عيالمی عهد مادها به نام آت در
 گيساتی:از اماکن بزرگ و کوچک چندی ياد نموده که به همراه نامهای معادل کنونی آنها از اين قرارند) پيش از ميالد

شماره ( شامار شوشو، )، يا پس ريشبه زبانهای ايرانی يعنی جايگاه تيمار و مواظبت، رامشير( پسی تمه ،)گذارچيتی(
 ايميبی، بيت )هفت گل( هامانو: راشیدر منطقه ای به نام ). يا سيالب شکريات( شپشيالت، )باشت( بسيت، )پنج

شهر ( ماداکتو، در منطقه کرخه )ربی، باغ ملک- ال( بيت ارابی، )جانکی( بيت بوناکی، )بی بی گل( بوبه، )تمبی(
که محل پرستش الهه رئا بوده  شاریدين ، )هفت تپه( تل توبا/توبا، )چغازنبيل( دورانداسی، )ويران نزديک دره شهر

دائه و ) قجريه( گاتودو، )هويزه( هايااوسیبوده است از  آرامی هادر جنوب که مساکن . است انالخعبدمطابق با قصبه 
) دورانتاش( ُچغازنبيلو  )تيکنی( غاميشُچدر رابطه با نامهای کنونی ويرانه های با شکوه . نام برده شده است) تابان( با

شهر ايالمی زاهارای که برسر . مانند معنی نمود تپه ژنده پيلو  تپه عظيمرا  به ترتيب می توان  است اين اسامیگفتنی 
                              .ايالم مطابقت دارد زرنگوش قرار داشته با قصبًه) در ايالم حاليه قصبه ايوان( آوانراه شوش به 
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آقای رضا صديقی در سلسله مقاالت خود در باب تاريخ عيالم اشاره به قصبه هايی می نمايند که مسلم می نمايد در 
زيرا برای نمونه نامهايی که وی از سياهه . قرار داشته اند) خوزستان(قسمتهای ايالم کنونی يعنی شمال عيالم باستانی 

می نمايد به وضوع با نام و نشان و موقعيت جغرافيايی و شرايط اقليمی کوهستانی  تايی اين قصبه های شمال عيالم ٢۵٠
چنانکه اشاره شد ايشان از اين ليست طويل به آوردن نمونه ها . و دارای حيات وحش غنی ايالم حاليه همخوانی دارد

. امی جغرافيايی دسترسی نداردقناعت کرده و نگارنده نيز در حال حاضر به منبع پايه برای بررسی کل اين مجموعه اس
لذا نگارنده به ناچار به بررسی همين فهرست اندک بسنده می کند تا شايد اين روش بکار ديگران هم بيايد تا  آنان که اين 
منبع  پايه ای را در دست دارند گام پيش بگذارند و تاريخچًه قصبات و شهرکهای ناشناخته استان کم اسم و رسم ايالم را 

. کها و روستاهای دارای فرهنگ طبيعی و سنتيش با تاريخ عيالم جنوبی به اعصار و قرون دور دست تاريخ برندبا شهر
          

اين جانب نظر خود را در باب جايگاه کنونی اين قصبات (رضا صديقی در وبالگش همراه انديشه از اين قرار است  مقاله
).                                                                ی از خطا نخواهد بودذکر خواهم کرد که اين گام نخستين مسلمًا خال  

  ):ق م١١۶-١٢٠٧(شوتروک ها

از شوتروک .دوره بزرگ تاريخ خود را آغاز نمود )ق م١٢٠٧- ١١٧١( عيالم با روی کار آمدن شوتروک ناخونته
ا بر خود می بالد که کارهايی که فرمانروايان گذشته انجام نداده وی در آنه. ناخونته کتيبه های زيادی به دست آمده است 
دان  –دراين ميان آشور .جزيره ليان به امپراطوری شوتروک ها تعلق داشت.بودند او به انجامشان مبادرت ورزيده است 

ناخونته  - يرق م کوت ١١٧١در سال .فرمانروايی ديرپای خودر را در آشور آغاز نموده است )ق م  ١١٨٩-١١۵۴(يکم 
  .وی پرستشگاه کيريريشا در جزيره ليان را بازسازی کرد.به فرمانروايی دودمان کاسی خاتمه داد )ق م ١١٧٠-١١۶۶(

بی ترديد بزرگترين فرمانروای عيالم بوده ) ق م  ١١۶۵- ١١۵١(در ميان شوتروک ها ،شيلهاک اينشوشيناک 
  .هميت بازرگانی و اقتصادی اين سرزمين بوده استروزگار وی اوج دستاوردهای سياسی عيالم و اوج ا.است

کتيبه ای ازوی باقی مانده است که با نيايش طوالنی به درگاه ايزدانی که در عيالم آنها را می پرستيدند آغاز می 
-کيريريشا،نانار،ناخونته،تمتی،سيلی،شيموت،هوتران،تيرو،ناپ )شبان مردم شوش( شود،يعنی هوبان ،اينشوشيناک

  .ناپيپ- وتيپه-باهايی

در قلمرو امپراطوری عيالم  را می برد که در هشت گروه می آيد که  وقصبه شهر ٢۵٠ وی در آنچه در پی می آيد نام 
اسامی ديگر به ريشه کاسی داللت .آغاز می شوند که ريشه سامی دارند) از (يا شا"خانه"برخی نام ها با بيت.قرار داشتند

  .تمی کنند و ريشه بقيه ناشناخته اس

  ...و )ازخران(،شاايميره)خانه آهنگران(ناحيه مانند بيت ناپاهه ۴٢:گروه يک

  .را می توان نام برد)درودگران...از(نانگری...و شا)از گرگها( تنها نام شابربری :گروه دوم

  شهر ٣١:گروه سوم

  ...و )از مردم( شهر مانند شانيشه ١١:گروه چهارم

  )خانه شبان بزرگ( شهر مانند بيت ريه هاپی ۴١:گروه پنجم

  .)خانه تند اداد(،بيت ريکيم اداد)حرم اداد( ،ايشيرتوشا اداد")از آن پشتيبان خدا"نامی کاسی به معنای ( شاپور نامشهوم

و تعدادی نام ها که ثابت می کند )جای مخازن(،بيت هوبانی)خانه ها(شهر در ناحيه حلوان مانند سه بيتاتی ۴٩:گروه ششم
خانه ملی ( ،بيت ميلی شپاک )خانه ايزد شوماليا(بيت ناپ شوماليا:سيده ايم که عبارت اند ازبه سرزمين کاسی ها ر

  .خانه گرگ ها و شهرکاپلو(،شابور اهوته،بيت باری)شيپاک

  شهر ١٠:گروه هفتم

  ...و )رود سيالم(محله مانند نارسيالم ٢۶:گروه هشتم
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  .خت جمشيد کنونی فاصله زيادی نداشتندبدون ترديد،برخی از مکان هايی که از آنها نام رفته با ت

  .بزرگترين ايزد قلمرو او گرديد" شبان مردم"درروزگار وی اينشوشيناک .وی لقب گسترنده امپراطوری بر خود نهاد

می گذرد منابع به کلی )ق م٩٩۶-٩٩١(اينشوشيناک –درباره دوره ای که بيش از سيصد سال از مرگ هوته لودوش 
  ".ل بناهای قديميتر پرستشگاهی را در شوش پوشانده اندگورها مح.سکوت می کنند

ب به عنوان محقق جغرافيای تاريخی ايران در باب تطبيق اسامی اين قصبات با معادلهای پيشنهادی آن چنين اينجان نظر
ظ ماماهًه در تلف" م"به " پ"و " ن"يا طبق قاعدًه تبديل حروف  پهله آهنگرانخانه آهنگران، روستای ( بيت ناپاهه :است

که نام قديمی اش  دره شهر، شهر حاليه سيمره= جايگاه نگهداری خران و اسبان( شا ايميره، )ميمهشهر= خود نام ناپاهه
جايگاه ( شانانگری، )چرداول شبابروستای = جايگاه گرگ( شابربری، )را به شاخه اصلی رودکرخه داده است

 شانيشه، )انجيره، روستای انگریانگری يعنی جايگاه - ب شانايا به احتمال کمتر در ترکي برزهقصبه = درودگران
= جايگاه پشتيبان خدا(شاپورنامشهوم ، )موسيانمه شوان، = خانه شبان بزرگ( بيت رهاپی، )دهلران= جايگاه مردم(

آداد، حرم ( ايشيرتوشا آداد، )شهرستان سرابله، يا به احتمال کمتر شهرک چوار موشکانقصبه دارای آتشکده باستانی 
 بيتانی سه، )در شمال صالح آباد ريکاخانًه تند آداد، روستای ( يکيم آدادر، بيت )پهله= به فارسی شهر نيرومند آفريده

خانًه ( بيت باری، )مهران= مخازن، به فارسی يعنی جايگاه خوبان( بيت هوبانی، )قلعه درًه ارگوازی= جايگاه خانه ها(
نار و سر انجام ) قصبه کره پو( کاپلوشهر ) حاليه ايالمحصين آباد، شهر /باال= االبعلی القاعده به تلفظ پهلويش =گرگ
.                                                     ايالم همخوانی دارد در آبدانانبا شهر ) دارای رود پرآب= رود سيالم( سيالم  

اين نتيجه مهم عايد ميگردد که ) ده لولوبيان يعنی ده مردمدر پايه ( دهلرانبا ) جايگاه مردم( شانيشهاز مطابقت نام 
به " ل"بوده اند چون  تبديل حرف ) بوميان آذربايجان و کردستان لولو هايعنی (هم از لولوبيان  لرهانياکان غير آريايی 

کهن بوده است که  ، از ويژگيهای زبانهای مادی و پارسی)مردم(= لولوو  ُلردر رابطه با اين همانی بودن نامهای " ر"
لذا در اين . تلفظ می نموده اند" ر"زبانهای ديگر را به صورت " ل"نداشته اند و حرف " ل"اساسًا در زبان خود حرف 

 ،عيالمیو   غير آريايیان بومی کاسيو  لولوبیباب که دياکونوف در تاريخ ماد با ارائه نمونه هايی لغوی در زبانهای 
شمرده يعنی در کل ساکنين عيالميها را  از تبار  لرستانو بوميان سرزمين کاسيان  تان آذربايجان و کردس لولوبيان

 گيگی بورو -داجالب است که در زبان بوميان کاسی نام . بومی کهن زاگروس را عيالمی تباران آورده، محق بوده است
تور خدای رعد = آسمانی گرگ"مخلوق ( گوگ بوری، مطابق مخلوق خدای رعديعنی مخلوق ) مخلوق خدای آسمان(

 ايميريابوده است و نام ايزد کاسی ) ک- تور(= ترکدر مقام توتم و نيای اساطيری ترکان يعنی ") ترکان باستانی/سکائيان
به شمار ميرفته است و همچنين يادآور نام  خدای دانای تقديرکه  است زروانيادآور  )ی تقدير خاندان شاهیسرور دانا(

.                                                     ن که با تقدير مردم در جهان زيرين سر و کار داشته استهندوا ييمهو  ايمرو  
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  نام و نشان شهر سوخته در اسامی شهر و ديار کهن ماگان و سيستان زنده مانده است

اين معنی در نام . ذکر شده است) يعنی شهر کاهنان و جادوگران( ماگاندر منابع سومری نام سرزمين بلوچستان 
 پريکانياننده است که در کنار مردمی به نام زنده ما) جادوان= يئوتيان( ياتواناوستايی و يونانی کهن مردم آنجا  يعنی 

می زيسته اند و از اين رو  در اوستا هم نام اين دو قوم  غالبًا در کنار ) پيئريکانيان اوستا= مردم  کوچ نشين و کناری(
 را به عنوان نامی ايرانی بر شهر سوخته اصيل بشماريم در اين سوختهاما  اگر خود نام کنونی . هم قيد شده است

نگارنده قبال نيز در (باز سازی نمود  جايگاه پرسوديعنی ) مکان( ختهو  )ودس(سو صورت اصلی آن را بايد به صورت 
که )  جايگاه پر سود( ( ستانئوسبيشتر با نام  سوختهولی حال معتقدم همين نام شهر ). اين باب سخن به ميان آورده بود

به  ماگانمرد، مصداق منطقی پيدا می کند چه از سوی ديگر نام ش سيستانمی توان آن را هيئت اصلی و کهن نام 
را می داده است و اين نام تا  غنی و ثروتمند جايگاهيا  سرزمين کاهنان و جادوگرانزبانهای کهن ايرانی همين معنی 

 و سيستانبر روی نام ) "کاهنان يا ثروتمندان/جادوگران= مک ها"جايگاه ( مکرانصده های اخير به صورت 
قيد نموده اند که معنی  سيستانرا هم ) دريا( زرنگنام شهر مرکزی کهن منطقه يعنی . غربی باقی مانده بود بلوچستان

شايد از اين جهت بوده است . برای آن مناسب می افتد )سگيستان( سکاهابيش از معنی شهر ) شهر ثروتمند( ستانئوس
آمدن موضوع سکاها به سمت سيستان که در قرن اواخر قرن . ا بودکه گفته شده است سيستان در پارينه انبار گندم آسي

و کل  اين ويرانه شهردوم پيش از ميالد اتفاق افتاده خود سببی ديگر بر رسميت افتادن نام ايرانی ديرين اين شهر بر 
ن نام با چاشنی بنابراين در مجموع چنين به نظر ميرسد ايرانيان باستا. گرديده است  زرنگو شهر مرکزی آن  سيستان

يا شهر  ماگاناين نام اخير را به عنوان معادل ايرانی نام شهر   ستانوسبر ) سرزمين سکاها( سکيستانکردن نام 
در هزاره  ماگان اين خود ملزم آن است که نام بومی و سومری . بر آن اطالق نموده اند) ساحران( ماگانمرکزی واليت 

با درياچه هامون سيستان نشان ) سود رسانان زمين(انتساب اسطوره سوشيانتها . باشدسوم قبل از ميالد بر آن اطالق شده 
در اينجا اساس ) سيستان( سوستانو  ماگانيعنی معنی نامهای ديرين اين منطقه ) جايگاه پرسود(= شين- سوميدهد که 

تسانگ خبر  -که از هسوانجالب است چنان .قرار گرفته است) موعودهای منجی و سود رسان زمين( سئوشيانتهامکان 
در پيش  شهر سوختهبر می آيد نام ) ميالدی ۶٢٩حدود سال (زائر چينی  بلخ و هندوستان در اواخر عهد ساسانيان 

  . بر سر زبانها بوده است) پرسود( سوخته سومرومرمان آسيای ميانه تحت نام ّقلًه  

  :سوخته شهرستان زابل سيستان در اختيار ما قرار ميدهدمعلوماتی را از ويرانه های شهر  چنين فرهنگسرا دولتی سايت

 )پيش ازميالد١٨٠٠تا ٣٢٠٠مسکون از( شهر سوخته

واقع شده و مشتمل بر    قلعه رستمتري شهر سوخته در شصت آيلومتري جنوب زابل آنار جاده زابل و در شش آيلوم
گمان روزگاراني  اين مكان بي. باشد وسعت آن دو آيلومتر و نيم مي. هايي است آه بيش از پنجاه متر ارتفاع ندارند تپه

سال  ٤٠٠٠تا   ٣٥٠٠قدمت اين تمدن را به . ترين مراآز شهرنشيني آسيا در عصر مفرغ بوده است دراز يكي از مهم
هايي  هاي چهارگوش، راهرو و پلكان بناي مستطيل شكلي با اطاق هاي علمي،  ضمن آاوش. زنند د تخمين ميقبل از ميال

سه متر در انتهاي اين آاخ   ازخشت به بلندي  ديوارهاي ضخيمي. نمايان شده آه به وسعت تقريبي پانصد متر مربع است
ها تيرهاي سوخته و  جمله اين نشانه  از. به جاي مانده استسوزي پردامنه و مهيبي است،  آه نشانگر وقوع آتش باستاني، 

نمايد آه اين بناها به بيست سال اول هزاره دوم پيش  چنين مي. اسكلت انساني است آه دسته هاون در دست راست دارد
هاي شهر  پهاز جمله اشيايي آه ضمن آاوش در ت. شناختي ممتازي برخوردار است از ميالد تعلق دارد و از اهميت باستان

اي بر سر دارد و متعلق به نيمه دوم هزاره سوم پيش از  دست آمده، پيكر مفرغي زني است آه آوزه سوخته هخامنشي به 
نقش است،  تر بي هاي متفاوت آه اآثرًا نخودي، برخي منقوش و بيش هاي سفالي گوناگون به رنگ ظرف. ميالد است

مقدماتي آه در اين شهر و پيرامون بمپور و بردسر به عمل آمده است هاي  دهد آاوش قدمت شهر سوخته را نشان مي
ها در هزاره چهارم، سوم و دوم پيش از ميالد تمدن درخشان و همانند تمدن هند و  دهد آه مردمان اين سرزمين نشان مي

از نظر شكل : هاي ساده در حفريات شهر سوخته تعدادي قبر به شرح زير به دست آمده است گودال. اند النهرين داشته بين
عمق . گوش و گاهي نزديك به دايره دارند هاي چهارگوش، راست خارجي قبور گودالي داراي فرم منظمي نيستند و شكل

گيري  اندازه  البته فرسايش خاك باعث عدم دقت. متر تا يك متر در نوسان است اين گورها از سطح زمين بين چند سانتي
از اين گورها يك بار و به ندرت دوباره استفاده شده است و گاهي نيز دو جسد را يك جا  به طور آلي. ابعاد قبور است

اين نوع اول است، با : هاي دوقسمتي ها معموًال متعلق به آودآان است گودال اند آه در اين مورد يكي از اسكلت دفن آرده
اي متشكل از  اي قرار دارد و به وسيله تيغه نگ ريزهاآثر اين قبور در اليه س. اين تفاوت آه بيشتر آنها شكل دايره دارند
هاي شهر سوخته  هاي به آار برده شده در ساختمان ها از نوع خشت اين خشت. اند يك تا پنج خشت به دو بخش تقسيم شده

و در اين نوع قبور از گورهاي نوع اول بزرگتر است . اند ها معموًال در قسمت شمال قبور قرار داده شده اسكلت. است
ترين نوع قبور يافت  اي اين نوع قبور بدون شك جالب شود قبور سردابه آنها نيز يك اسكلت و به ندرت دو اسكلت ديده مي

اين . اند گورها به صورت يك چاله زيرزميني بيضي شكل در يك طرف آنده شده. رود شده در شهر سوخته به شمار مي
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متر عمق دارند، در صورتي آه عمق طرف ديگر سردابه تنها صد و بيست  تيها معموًال صد و هشتاد سان ها يا چاله دخمه
هاي به آار  هاي آن از نوع خشت قسمت ورودي گور با يك ديوار خشتي پوشانده شده است آه خشت. است  متر سانتي

برخي از اين  .ماند شد قسمت ديگري خالي مي وقتي در گور با اين ديوار بسته مي. برده شده در قبور دو قسمتي است
مي گذاشتند و   معموًال بقاياي جسد اول را جمع آرده و در آنار سردابه. ند گرفته ا قبرها دو بار مورد استفاده قرار مي
اند قبور شبيه  اشياء موجود در اين قبور بيشتر در قسمت پايين ورودي پيدا شده. دادند سپس جسد جديد را در قبر جاي مي

، ابتدا يك  هاي حقيقي در آن است آه به جاي ساختن سردابه فرق اين قبور با سرداب: اي آاذبه اي يا سرداب  سردابه
قبور . اي است بقيه امور مانند تدفين قبور سردابه. اند گودال معمولي آنده و سپس در يك طرف آن با خشت اتاقكي ساخته

بور سه و نيم مترمربع است و ديوارهاي آنها به مساحت اين نوع ق. گونه است اين قبور نادر و شكل آنها راست : خشتي
بزرگترين قبر در اين قبرستان متعلق به پيرمردي است آه به پهلوي چپ . وسيله يك رشته خشت افقي پوشانده شده است

اين قبر با استفاده از دو رديف . متر عرض دارد متر طول و هفتاد سانتي خوابانده شده است و قبرش دويست و ده سانتي
  . اند شت ساخته شده و ديوارهاي آن در داخل اندود شدهخ
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 بررسی درفش ديرين بسيار جالب و با ارزش مکشوفه از شهداد
 

 
 

ترين پرچم جهان است آه از يك  اين قديمي: "سايت همشهری آنالين در باب اين درفش چنين توضيحاتی آورده است
به توصيف  بنا ، پرنخلخرمابيش يعنی شهر (= خبيص[شهداد و در  يله و لوال و دسته برنزي ساخته شدهصفحه با م

 زنگ مس، سبز(آرمان پيدا شده و البته چون در اين چند هزار سال زنگ زده شهرک معروف استان )] حمداهللا مستوفی
اصال واژه درفش به معني  تابانده و از ميسبز شده ولي در اصل نوعي درخشش فلزي داشته آه آفتاب را ب) رنگ است

 .درخشان است

آدم آوچك و بزرگ  ٥ديگر و  درخت ٢شود و  ديده مي –آه هنوز هم در آنجا زياد است  –روي آن، نقشي از يك نخل 
  ".خورند مار شبيه مارهاي جيرفت هم به چشم مي دار و چند شير و يك گاو آوهان ٢هستند و  آه همه از بزرگان

جالب عقاب روی ميلًه درفش است که همشهری توجهی بدان نکرده است در اساطير کهن ايرانی به نام سيمرغ  موضوع
خدای خرد و  زروانو  آنزوعالوه بر اين که سمبل ايزد خورشيد بوده است، تحت نامهای سومری و هوريانی ) عقاب(

و بدين جهات نيز بوده که تمثالش در باالی درفش  باد اساطيری بزرگ بوميان ديرين فالت ايران به شمار می آمده است
تطبيق دهيم در اين ) شاه( يانزیکلمه کاسی   را با آنزواگر نام  .کاويانی پارسيان دوره هخامنش نيز نصب بوده است

و اهورامزدای درون شکم وی  زرواندر يک سينی باستانی مکشوفه . صورت از آن معنی خدای بزرگ اراده شده است
نام . مربوط بوده است زروان خدای دوجنسيتیبا  آنزوبنابراين . مشاهده می نماييم انسان بالدارو  سيمرغنقش را در 

در شمال و بندر ديلم در جنوب ديده ) گيالن کهن( ديلمنستانرا هم که در نام  ديلمونسومری کهن فالت ايران يعنی 
گرفت که  در زبانهای بوميان کهن ايران باستان بر جای مانده يعنی عقاب  دالمنيا  )زال( دالميشوند می توان از ريشه 

 ايزد مهرزروان يعنی /بنابراين زال زر شاهنامه که در آشيانه سيمرغ پرورش می يابد خود خورشيد فرزند آنزو. است
و  قيد گرديده است که از مراکز زروان پرستی) زاگروس( کارنئولدر اساطير سومری مکان زروان قله کوه . است

مأخوذ دانست  زربانيتورا می توان از نام الهه بابلی سارپانی توم يا  زرواناز سوی ديگر نام . خورشيد پرستی بوده است
در طی نخستين هزارًه پيش از ميالد، اين الهه به عنوان همسر مردوک . می باشد کسی که دانه را می آفريندکه به معنی 

در اين ظرفيت اين الهه همچون ديگر الهه ها . و در بابل مشارکت داشتمورد پرستش بود و در پرستشگاه عمده ا
. وظايف بسيار ديگر مانند آفرينش، حفاظت کشور، شفاعت برای مؤمنان و ايجاد نسل و مانند آنها را به عهده داشت

وداها، گيه  دايائوسايزد گاوشکل ( گئوش اورونموضوع گاو کوهان دار و درختان اين درفش عهد نيز در رابطه با 
اوستا بسيار ) هوم سپيد( گئو کرنو نيز درخت ) وداها پريتویالهه گاو شکل ( گئوش تشنو ) کيومرث درخشان= مرتن

امشاسپند بايد معادل /بنا به توضيح ابوريحان بيرونی در مورد جشن گئوش ايرانيان يکی از اين پنج خدا. قابل است
مطابق اوستا . شيد بوده باشد که تحت نام مهر قربانی کننده گاو مقدس استامرداد ايزد خور/مهر)/جام درخشان(جمشيد 
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به عنوان درخت جوانی و جاودانگی ) گاو بنيادين پخش کننده حيات( گئوکرنو کتب پهلوی يکی از درختان درخت 
با در اساطير زرتشتی ماران . است) درمانگر= طوبی( هوم سپيداست، ديگری درخت محافظ آن و سومی درخت 

در رابطه . تمساح اهريمنی و ماهی کره يعنی دلفين به عنوان محافظ درخت گئوکرن از حمله تمساح جايگزين گشته اند
با گاو کوهان دار اين درفش گفتنی است؛ در اوستا نام اين درفش ملی ايرانيان عهد باستان بی جهت درفش گاو ناميده 

و درخشان را آورده اند ولی شناسنامًه ) دم گاو(درفش معانی پرچم در فرهنگنامه های فارسی برای کلمه . نشده است
درست تر به نظر ميرسد چه نام ) يال، کوهان(و فش ) دارنده(کهنی برای آنها ذکر نشده است؛ لذا ترکيب آن از در 

عهد ) گاويانی(درفش گاويانی اوستا و داستان گاوبرمايون شاهنامه که در ارتباط با اسطوره فريدون و درفش کاويانی 
خود مجمع تصاوير درفش ديرين شهداد  از سوی . است، اين مفهوم را کامًال مستدل می نمايند) کورش سوم(فريدون 

نيز هست که در فرگرد دوم ) خورشيد همزاد= باغ ساخته ايزد جمشيد(ديگر به خصوص و به وضوح يادآور ورجمکرد 
در ونديداد و کتب پهلوی باب ورجمکرد هم گفته شده است که : شده استونديداد با جوانی جاودانه و جاودانگی مربوط 

ايزد = دارنده درخشندگی(جمشيد در آنجا تخمًه انواع مخلوقات را نهاده است تا در طوفانی که در دوره هوشيدر 
به روايت کتاب جای اين قلعه بنا . اتفاق می افتد نژاد مخلوقات از ميان نرود) جمشيد  موعود رستاخيز/مهر= خورشيد

) کشنده دشمن، گرشاسپ  جاودانی(= کرساسپجالب است که مطابق روايات پهلوی . است ميان پارسپهلوی بندهش در 
ايزد و منجی موعود هستند در روز ) مسيح/ميثيه/مشيه(مهرسمت کابل که به جای همان ايزد  بهرام ورجاونديا همان 

اثر اين اسطوره در روايات انجيلی شتافتن سه مغ شرقی از سمت شرق  .رستاخيز از به نجات ايرانيان خواهد شتافت
طبق روايات . فالت ايران به بيت اللحم برای زيارت مسيح نوزاد موعود در حال تولد به وضوح بر جای مانده است

ک به تير ي") پرتو سورها، اسالف بلوچان= پثن ها"دشت و صحرای گسترده =( پيشانسیدر دشت  کرساسپپهلوی 
جايگاه دارای ( درمکفرو رفته و در ميان ) خواب طوالنی بد(به خواب بوشاسپ  )نهانکار( نوهينبه نام  تورانی
= خندان( ضحاک ماردوشافتاده و برف بر او نشسته است؛ بدان کار که چون ) جايگاه بسيار گود/کوير/خوار= گودی

او را ده هزار فروهر . ، او خيزد و وی را بزندرها شود) مردوک خدای ملی بابليها+ آّشورخدای ملی آشوريان
  .پرهيزگاران نگهبان اند

در رابطه با اين همانی بودن ايزد مهر با جمشيد خدايگانی و باغ ورجمکرد وی در ارتباط با هم مهرداد بهار مطالبی در 
ما برای سادگی مطلب (يم کتاب خود پژوهشی در اساطير ايران آورده است که ما  در اينجا آن را به اختصار می آور

 ): توضيحات خود را در پرانتزها بر گفتار وی اضافه می نماييم

اين دو ) به قياس از اسطوره اميران گرجيها سگبالدارند(دو پيام برنده دارد هر دو سگ اند) جمشيد(در ريگ ودا يمه ”
به در روند، به انجمن پدران که در کنار يمه  سگ پاسداران راه بهشت اند و مردگان را وا می دارند، تا بی آن که از راه

اين سگها در مراسم تشييع مردگان در ). در کتب پهلوی اينجا همچنين جايگاه ايزد مهر است(نشسته اند بپيوندند ) جمشيد(
در اوستا، ييمه دو صفت اصلی دارد، يکی . دين زرتشتی نيز وظيفه ای به عهده دارند که به اين اسطوره مربوط است

خشئته به معنی شاهوار و درخشان که امروزه نيز در جزو دوم نامهای خورشيد و جمشيد می بينيم و ديگر هور درس به 
است که نام او نيز با درخشيدن مربوط است؛ و اگر توجه کنيم ) زروان(معنای خورشيد ديدار و ييمه پسر ويونگهونت 

جالب توجه در اين ارتباط شباهتهای او . او دهنده خورشيد استکه حتی در ريگ ودا نيز يمه با خورشيد مربوط است و 
  :است، به خصوص در ايران، با ايزد مهر که خود ايزدی است با منشًا خورشيدی

گرد آورنده مردم است و کشتکاران را با چشمهايی که بر هم نهاده ) مهر/ميثره(در ريگ ودا آمده است که ميتره  - الف
  .قبيله مردمان فرمانبرداری او را ميکنندميشود در می يابد و پنج 

  . در اساطير ايرانی نيز جمشيد طبقات چهارگانه مردم را متشکل می کند و گرد هم می آورد و مردم را پاسداری می کند

دارد، جاييکه در آن نه شب هست و نه گرما، نه ) البرز(بنا به مهر يشت،بند پنج، مهر کاخی بر فراز کوه هرا  - ب
  .هست و نه مرگبيماری 

يا کاخی می سازد و در پادشاهی او نيز تاريکی، سرما، گرما و بيماری و " ور"جمشيد نيز  مطابق فرگرد دوم ونديداد 
  .مرگ نيست

از مهريشت بر می آيد که مهر نه تنها وظايفی در زمينه برکت بخشی به عهده دارد، بلکه ايزدی است جنگاور و نيز  - پ
در ريگ ودا سوريه . بدين گونه مهر وظيفه جنگاوری و مؤبدی، هر دو را به عهده دارد. استحامی پيمانها و داور 

متقابًال در شاهنامه در باره جمشيد چنين آمده . پريستار جهان خدايان ايزدی است] ائيريامن/نظير مهر[نيز ) خورشيد(
  :است
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  دیمنم گفت با فره ايزدی                     همم شهرياری و هم مؤب

مؤبدی است به /يکی از آنها که فرًه خدايی:" است) سه سئوشيانت(جمشيد در اوستا دارای سه فره يا فره ای با سه جلوه 
می پيوندد و فره پهلوانی  و جنگاوری را گرشاسپ به دست می ) کورش سوم(ايزد مهر می رسد، فره شاهی به فريدون 

پروراننده = اوخشيت نمه/گفته مطابقت ندارد و به جايش گائوماته زرتشت  در باب سئوشيانتها تنها اين يکی با اين(آورد 
  ).نماز سئوشيانت دوم نشسته است

مهر، (از افسانه مشيه . قرار داشته است ،در مرکز آئين های دين مهر پرستی قربانی کردن گاو به دست مهر - ت
است و ) نثؤهمزاد م= يمی(و جمه ) همزاد مذکر=يمه(که واريانت ديگر داستان جم ) ماه/مهريانه(و مشيانه) خورشيد
همچنين مهر دارای چراگاههای فراخ . نيز بر می آيد که جمشيد به قربانی کردن گاو می پرداخته است ٨، بند ٣٢از يسنا 

  .بوده است و جمشيد دارنده رمه خوب که ارتباط هر دو آنها را با گاو و گله داری را می رساند

در برابر، . رشيد يا مهر وارد برج بره ميشود و در واقع تجديد سلطنت و قدرت در طبيعت می کنددر آغاز بهار خو - ث
  .جشن نوروز جشن پيروزی و فرمانروايی کامل جمشيد است که در آغاز بهار قرار دارد

نخستين همزاد ( از سويی و ارتباط انسان با جم) انسانی/مشيه نخستين مذکر زوج خدايگانی(ارتباط انسان با خورشيد  - ج
  ."معرف ارتباط اينهمانی جم با خورشيد است) خدايگانی/مذکر انسانی

هخامنشيان را به  تختگاه پاسارگادبر روی ) مهر( جمشيدبر اين اساس دليل اطالق نام خدايگان خورشيدی آريائيان يعنی 
را هم که در اصل ترکيبی از ) رمانشانک( کرمانشاهو  کرمانحتی به نظر ميرسد که پيدايی نامهای . وضوح در می يابيم

مهر زاده صخره يعنی  ايزد خورشيددارند، خانه های صخره ای خود را با پرستش ) جا(شان  -)خانه(و مان ) سنگ(کر 
و ستروخاتيان ) دارندگان خانه های سنگی(مردم اين مناطق در عهد مادها، ساگارتيان . مربوط می ساخته اند سنگی

خبر داده و افزوده است  کرماننزد مردم ) مهر/بهرام( آرسميده می شده اند، چون استرابون از پرستش نا) خانه سنگيها(
و ديگر مناطق کردنشين سمت غرب ايران آثار   کرمانشاهانهمچنين در سمت . که برايش خر و گور خر قربانی ميکنند
  . می باشد خورشيد پرستی  ايشان/مهر /باستانی  و اخبار تاريخی گواه بارز مير

 بمنيز قابل توجه است و اگر اين نام را با کلمه فارسی  بمنام شهر کويری معروف و کهن  شهداددر سمت جنوب شرقی 
و تخته سنگ هستند؛ بر اين اساس اين اسم  وسيع پهلوی بسنجيم که به معنی عريض و  ومو   وهم، )کلفت و درشت(

بوده است که علی ) ضخيم(= شهر دارای ارگ بماسم شهر در واقع اشاره به حصار حصين معروف آن داشته است و  
  .تلخيص يافته است شهر بماالصول در اثر سادگی و کثرت تلفظ به 
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 نام و نشان شهر ميبد
، نرماشيرو واليت  فهرجشهر  را که عبارت از شهرها و واليات کوير ی جنوب در سمت کرمان و يزد برخی از نام 
، جايگاه پر ريگبه ترتيب می توان  باشند و دارای نامهايی به هيئت کهن و ناشناخته هستندميبد و ) يزد( کثهو  جکهنو

قلعه ای در باالی تپه ی  هجری ملک دينار غز ٥٨٣گروهی معتقدند که در سال ( واقع در بلندی، دژ صاف و هموار
 جايگاهو  یپرستشگاهشهر  ،)در اطراف آن شکل گرفته است بلندی بنا نهاد که کهنودينار نام گرفت و سپس شهر کهنوج

 که با همان) شهر مقدس( اردکانلذا محل شهر  .معنی نمود) شراب( میجايگاه نگهداری و تهيه  در اصل و مؤبد
در رابطه با معابد ) دارنده می(موبدار  يا ميبدو خود  ميبد جوار، در جايگاه مقدسخبر بطلميوس به معنی  آرتاکوای

قباد يزدگرد يا تاريخنگاران قديم ، :  گفته شده است ميبدکهن ايران قابل توجه ميگرد، چه در اين باب در بارًه شهر 
را هم در اين رابطه می  ماليرجالب است نام ناحيه انگورخيز  .ساساني را باني آتشكده اي بزرگ در خاك ميبد دانسته اند

احمد آاتب در توضيح نذر و نيتي آه قباد براي برپايي يك . گرفت )ُمل(نگور شراب و شيره اتوان به معنی جايگاه تهيه 
                                                                    :آتشكده داشته است ، و گزارش اقدامات او در يزد ، چنين مي گويد

  احمدبن حسين آاتب  -تاريخ جديد يزد 

  )صانها اهللا عن اآلفات(بد و قالع آن ذآر تحقيق بناي مدينه مي

اما اآثر برآنند آه در زمان شاه قباد . سرهنگ يزدگرد اصغر ساخت  ميبد ار] را[ميبدجمعي از مورخان برآنند آه مدينه 
 و شاه موبد پسر آوچك. يكي نام انوشيروان و ديگر شاه موبد : و اين چنين بوده آه شاه قباد را دو پسر بود . ساخته شده 

ناگاه شاه موبد را مرضي واقع شد و هرچند اطباء به معالجت مشغول شدند . بود و قباد او را بغايت دوست مي داشت 
                                                              .شاه قباد پيش ملك هند فرستاد و از او حكيمي حاذق طلب آرد . شافي نبود 

الجه شاه موبد بفرستاد و چون حكيم به مداين پيش شاه قباد آمد و شاه موبد را بديد و به داهي هند حكيمي جهت مع
تشخيص مرض او مداومت نمود و شربت نافع نبود حكيم با قباد گفت اين هواي مداين نسبت به مرض شاهزاده مخالف 

آردن تا به هوايي رسند آه در عين او را از اين واليت بيرون مي بايد برد ، و در هر زميني تحقيق هواي او . است 
شاه قباد شاه موبد را در محفه همراه حكيم آرد و بعضي از اآابر و اطبا را . اعتدال باشد ، معالجت شاه موبد نافع گردد 

                                                                                            .مصحوب او گردانيد و از مداين بيرون فرستاد 
. هيچ جا قابل نديد . منزل به منزل مي آمد و در هر واليت و شهر تحقيق هواي مي نمود . اين حكيم مرزوق نام داشت 

امرا گفتند از . شاه قباد نوميد و متالم شد . خبر به شاه قباد فرستادند آه هيچ هواي قابل اين مرض نيست . حكيم ملول شد 
آار از حضرت ايزد گشايد ، همان بهتر آه شاهزاده را به آتشخانه برند و به صدقه و به دعا مشغول حكيم چه آيد ؟ 

شاه . ، و صدقه دهند " هفتاذر " شاه قباد فرمود آه او را به آتشخانه نو برند يعني . گردند ، باشد آه ايزد تعالي شفا بخشد 
چون بدين مقام رسيدند آه اآنون مدينه . روانه گشتند " هفت آذر"ه موبد را با حكيم و امرا روانه يزد آردند و از يزد ب

                                                                                                                                          .است  ميبد
رم شد و نامه به شاه قباد فرستاد آه چون توجه به حضرت ايزد بغايت خ. مرزوق حكيم آن هوا را آه مي جست بيافت 

تعالي آرده شد آنچه مقصود است حاصل آمد و آن هوا را آه مي جستم يافتم و به معالجه شاه موبد مشغول گشت و شاه 
                                                            .موبد روز به روز به حال صحت باز مي آمد تا آلي مرض ازو زايل شد 

بيوتات و بساتين و اشجار و انهار روانه آردند و با . بساخت  ميبدشاه موبد بفرمود آه بنايان اطراف بياوردند و مدينه 
. و دروازه عالي مفتوح آرد  ميبدباالي پشته آه مثل آوهي است از گل و به مثابه سنگ است قلعه بساخت در ميان مدينه 

                                                                     .شاه موبد بساخت ] را[ ميبدخان آورده اند آه مدينه و بعضي مور
اما قلعه در زمان سليمان پيغمبر عليه السالم ساختند و آن چنان بود آه در زمان سليمان عليه السالم فارس تختگاه سليمان 

چنانكه مشهور و مذآور است سليمان بفرمود آه . طيور و انس و جن او را در فرمان بود بود و ديو و پري و وحوش و 
غرض آه . در عالم بسيار است ) ع(آوهي قابل قالع باشد بجهت حفظ خزينه قلعه بسازند و عمارت سليمان ] در[ديوان 

. دال ديو بدين آوه گل رسيد . ساختند ديوان در هر طرف مي گشتند و آوهها و پشته هاي قابل پيدا مي آردند و قلعه مي 
سليمان فرمود آه برين پشته از . خبر به سليمان رسيد . خواست آه قلعه بسازد ) ع(جهت سليمان . بغايت قابل قلعه ديد 

بساخت و بعضي از خزاين سليمان  ميبدقلعه ) ع(دال ديو به فرمان سليمان . سنگ قلعه حصين ، دال ديو بسازد] و[گل 
                                                                                                                             .لعه نقل آردند بدان ق

خزينه اي آه در اين قلعه بود در . وفات آرد بوم لرزي پيدا شد چنانكه آوهها از همديگر مي شكافت ) ع(و چون سليمان 
بسيار خزاين و ) ع(ن محجوب شد و بعضي را ديوار عمارت بر سر آمد و زير خاك بماند و بعد از سليمان شكاف زمي

. دفاين در اين قلعه در زير خاك مانده و هيچ پادشاه اين قلعه را به جنگ و لشكر و نقب نگرفته ، اال آنكه رعيت بسپردند 
.خوانند و به نام دال ديو باز گويند " قلعه داالن"ست و او را و اآنون آه حصار او آنده اند همچنان سخت ترين قالع ا  
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نام آرد و به " موبد گرد " تمام آرد او را  ميبدبواسطه شاه موبد شد و چون شاه موبد مدينه  ميبدمقصود آنكه بناي مدينه 
                                         "             .گفتند ، و عهده بر راويست ميبدرا حذف آردند و موبد را " گرد"مرور ايام 

 کورشکه مقرش در واليت پارس قرار داشته، به وضوح اشاره به ) مرد صلح(=  سليماندر اين خبر تاريخی ديرين نام 
به عنوان محل دارو و درمان اشاره به معبد  ميبداست و از درمانگاه معروف ) آفرين شده جهانيان= فريدون( سوم

. مطابق آيين مهر در آن مؤبدان جوان با شراب مقدس از حاضرين در مراسم مهريان پذيرايی می نموده اندمهری آن که 
آن و  کنار پايگاه مهر= و بازار مهرپادين) ايزد دين( سيد يأس الدينو معبد ) پرستشگاه مهر( مهريزنام و نشان شهر 

انار بدست ايزد شکل ساختمان اين مکانها،  آنها را با ايزد و  نارين قلعًه باستانی ميبدو  پيرنارکی يزدهمچنين معابد 
را شهر  ميبدافغانستان نيز معنی  ميمانه/ميمندايران و شهر  نام ميمندمربوط می سازد، نام قصبات  مهريعنی  خورشيد
حيه مربوط البد اصطالح مغ بچًه باده فروش اشعار حافظ با فرهنگ مهرپرستی اين نا. نشان ميدهد شراب مقدسدارای 

ميشده است نه با مغان زرتشتی مربوط به دربار ساسانيان و وارثان آنها که می نزد ايشان نيز حرمتی نيست و نبوده 
:                يک بيت شعر خواجوی کرمانی هم به تهيه شراب از انار ميوه در مناطق جنوبی ايران حکايت دارد. است 

                
دل خسته چون شکيبد ز بتان نار پستان      شراب نارداني چو دل قدح بخندد ز  

 

 
ميبد -نارين قلعه   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 190

مردم شهر اوپيس توسط  کورش سوم بايد حقيقت داشته باشد قتل عام  
 

خونين با  تهاجمی بوده و نه در جنگ) ، هوخشترهکيخسرو( کی آخساروکه قهرمان اصلی کورشنامه و سردار  کورشی
ده است که در بو کورش سوم ملقب به کبير ماساگتهای صحرانشين بلکه نزد فرزندان خود فوت کرده کورش دوم نيای

 زرتشتی از جاودانان معروف به همراه برادرش خوانده شده و)پهلوان تنومند( سپهساالر طوساوستا و شاهنامه تحت نام 
در هر دو نبرد سرنوشت ساز ايران يعنی شکست اسکيتان يعنی   )آريارمنه(وی و برادرش گستهم . به شمار آمده است

آشوريانی که نزديک به  ،سپهساالران سپاه ايران بودند ،آشوريانو ) راسياباف( ماديای اسکيتیتورانيان به رهبری 
می خواندند ولی منظورشان هر سه  پدررا کورش پارسيان باستان . و صالبه کشنده ايرانيان بودند برنده به اسارت٧٠٠

نواده دختری  ت کهاس همان )توس( کورش دوم از اين ميان .شده اند جمعکورش بوده است که تحت نام واحد کورش 
به بيانی بی طرفانه هر دو کورش دوم و سوم فاتحان جنگاور بودند اولی در مقام دفاع و بيرحمانه  .بوده است پادشاه ماد

بر همين اساس . می کشت و دومی در مقام تهاجم و غالبًا همراه با عفو مغلوبين و پرهيز از خونريزيهای غير ضروری
                                                                .داشته است) فريدون(کورش سوم  از فردوسی چنين شناختیهم هست 

 زمين و زمان پيش او بنده شد                                                                                فريدون بيدار دل زنده شد 
  سرش برتر آمد ز شاهنشهان                                                                       نبه داد و به بخشش گرفت اين جها

 وطاليی به معنی لفظی شهر ( اوپيسخشم جنگجويانه اش را با کشتار خونين شهر  به هر حال کورش سوم ملقب به کبير
ی خالی نموده و زهر چشم خود را بر مردم بابل نشان پايتخت قديمی اکد در جوار شهر بابل را از نظر روان )درخشان
خوانده ميشد که  مکافات مرگيعنی شهر گرفتار شده به  تيسفونبه طوری که اين شهر در عهد يونانيان  داده بود

ست، يا مد نظر قرار دادن معنی يونانی ظاهری ابرداشت يونانيان از اين تاريخچًه کشتار مردم اين شهر توسط کورش 
کورش بعد از اين اقدام جنايتکارانه بزرگ ديگر می . بوده است )جايگاه بی نظيريعنی ( تيس اوپابابلی آن يعنی نام 

و از سر داهيانه سياستمداری که کورش . از اين نوع افراط  و قساوت دوری می جست آشوکانظير خلف هنديش  بايست
در : " ل سقوط بابل سالنامه بابلی اين مطلب چنين آورده استدر همان اوان سا. سوم می بود، همين کار را هم انجام داد

هر قدر آنها جمع . ماه تموز کورش در اوپيس، در ساحل ترعه زلزالت با قشون اکد جنگيد و اين مردم را شکست داد
است که  از لحن سالنامه بابلی معلوم). منبع تاريخ ايران باستان تأليف حسن پيرنيا." (ميشدند باز شکست می خوردند

لذا مردم بابل که . کشتار مردم شهر اوپيس را نتيجه مقاومت شديد مردم شهر در مقابل مهاجمين ايرانی به شمار آورده اند
قويًا انتظار قتل عام خود را از سوی کورش سوم و سپاهيان او داشتند وقتی برخالف  آن فرمان عفو عمومی مردم بابل 

شد؛  ايشان  به پاس اين بزرگواری متقابال حرمت مقام رهبری وی  را به   از سوی کورش سوم در موردشان صادر
عرش اعلی بردند و برايش منشور صلحی نوشتند که سازمان ملل نيز آن را سندی تاريخی تحت نام فرمان صلح تاريخی 

بلکه دليل شور و  نه تنها درست است، اوپيسبنابراين وجود همين خبر قتل عام شهر . بی نظير کورش ارج نهاده است
خصوصًا اين که بابليها هنوز در آن عهد خاطرًه .  شعف بابليها را در حضور کورش را هم به خوبی بيان می دارد

سال پيش ٧٠حدود ) هوخشتره/کيخسرو( کی آخسارورا که مادها و پارسها تحت فرماندهی  کشتاری عظيمیو  ويرانی
گرچه آشوريان  .به عمل آورده بودند، به خوبی به ياد داشتند شهر آشورو  نينوااز آن از مراکز امپراطوری آشور يعنی 

سالخی کننده ممالک همجوار خود سالخی شده بودند و اين عکس العملی ظالمانه تر مقابل قرنها ستمی بود که از سوی 
انی در تورات کتاب احساس خوشحالی مردمان تحت ستم آشور از جمله يهود اين وير. آشوريان به ايرانيان رفته بود

حتی برای يهود  تحت ستم  امپراطوری اکديان بابل، سقوط بابل همانقدر شعف آور . به خوبی حفظ شده است ناحوم نبی
به هر حال بدين ترتيب وقتی که خود مردم شهر بابل پايتخت اکد  بر خالف انتظارات هراسناک خويش  .بوده است

آشوريان را تجربه نکردند؛ کورش  یفاجعه شهر آشور و نينوا و يا اوپيسسرنوشت فاجعه بار شهر بزرگ مجاورشان 
ايرانيان و اعراب نيز بعدًا به تأسی از . ارتقا دادند جهانيانخود و  منجی بزرگسوم کشورگشای پارسی را به مقام 

 منجی سودرسان) آفرين شده( آفريدونيا ) احمد/محمد= ستوده پاک( استوت ارته سئوشيانتبابليان وی را تحت نام 
بنابراين متن کتيبه رويدادنامه نابونيد صريح و روشن است و نيازی به ترديد در آن . خويش به شمار آوردند موعود

. نيست که عده ای  با غلبه دادن احساسات ناسيوناليستی خويش به توجيهات و تفسيرهای ناروايی از آن بر آمده اند
دی بر خالف غالب نظريات نقادانه و عالمانه و وطن پرستانه خويش در اينجا چنانکه دوستمان رضا مرادی غياث آبا

           :مقابل ملی گرايان نژادپرست به امتيازدهی و کرنش افتاده و در سايت خويش ايران پژوهی در اين باب می آورد

رود،  نويسی در بابل بشمار می های سنت رويدادنامه در کتيبه رويدادنامه نبونيد و کورش بزرگ که از آخرين نمونه" 
    :نويسندٔه رويدادنامه آورده است. هايی را رقم زده است ها و پيچيدگی عبارتی مبهم آمده که پرسش

اما او همه . هنگامی که کوروش به سپاه اَکـد در شهر ُاپـيـس بر کرانه رود دجـلـه حمله کرد؛ مردمان َاَکـد بشوريدند"
  ." تمردمان شهر را از دم بکش

، ترجمه و گزارش رضا رویدادنامه نبونيد و کورش بزرگ: برای آگاهی بيشتر بنگرید به
  .مرادی غياث آبادی 
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. ه شده استنويسان بابلی موجب خودداری از شرح و توضيحات بيشتر در پيرامون اين واقع نويسی رويدادنامه شيوه کوتاه
  .عام کرد در عبارت باال، آشکار نيست که مردمان بابل عليه چه کسی شوريدند و چه کسی مردمان شهر را قتل

کورش نبرد ديگری در اوپيس کنار دجله نمود و مردم اکد را با آتش : "خانم اولمستد چنين استنباط کرده است که
  ."سوزاند

ترجمه دکتر محمد مقدم، چاپ  ، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی،.ت. اومستد، ا
  .۶٩و  ۶٨، ص ١٣٧٢سوم، انتشارات اميرکبير، 

شود و آنان  کوروش در نبردی در اوپيس بر مردم پايتخت کهن اکد پيروز می: "کند که جان مانوئل کوک نيز روايت می
  ."کند را با آتش و کشتار عام نابود می

فر، انتشارات  ثاقبمانوئل کوک، جان، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی 
فر در پيشگفتار خود بر کتاب و  شود که استاد ثاقب یادآور می. (٦٤، ص ١٣٨٤ققنوس، 

هایی را در روش تحقيق و  های گوناگون خود، انتقادها و اعتراض نيز در پانویس
  .طرفی مؤلف بيان نموده است بی

کورش پس از پشت سر گذاشتن گوتيوم از : "استنباط استاد پرويز رجبی از متن رويدادنامه مقداری متفاوت است
. رودخانه دياله گذشت و به پای ديوار ميان دجله و فرات رسيد، که شهرهای ُاپيس و سيپار را در دو سوی خود داشت

 ."ُاپيس به تصرف در آمد و به آتش کشيده شد
  .١٣٦، ص ١٣٨٠های گمشده، جلد دوم، انتشارات توس،  رجبی، پرویز، هزاره

به هنگام ترجمه متِن رويدادنامه از هرگونه داوری خودداری کرد و صرفًا نکات مبهم را در ميان عالمت  نگارنده
عام  اما به چند دليل بر اين پندار است که فرمان کشتار را نبونيد صادر کرده و شهری که مردمانش قتل. پرسش نهاد

  .اوپيس/ اند، شهر بابل بوده است و نه ُاپيس شده

طرفی يا جانبداری نويسنده از هريک از طرفين  حليل، ابتدا نظری به متن رويدانامه بيفکنيم و از ميزان بیبرای اين ت
بدون هيچگونه ) دستکم در باره کورش(آيا چنين جانبداری وجود دارد؟ به گمان نگارنده، متن رويدادنامه . نبرد آگاه شويم

کند و از سوی ديگر به اهتمام  ه و ليدی به دست کورش اشاره میاو از يکسو به غارت هگمتان. جانبداری يا عناد است
  : های آن و نيز پيمان صلح و آشتی با همه مردمان شهر ها و آيين برای حفاظت از نيايشگاه

سيم و زر، و ديگر کاالهای گرانبهای . سرای پادشاهی را تصرف کرد. کوروش، بسوی کشور َهگَمتانه پيش تاخت"
کوروش شاه پارس، سپاهش را فراخواند و بسوی کشور . . . . ه غنيمت برگرفت و به َانـشـان بردکشور هگمتانه را ب

نگاهبانی از نيايشگاه اسگيله به سپرهای گـوتيان . . . . های او را بگرفت شاه آنجا را بکشت و دارايی. ليدی پيش تاخت
کورش با مردمان شهر، پيمان . . . . های آن راه بردندسپرده شد تا مبادا هيچيک از سپاهيان به درون اسگيله و ديگر بنا

  ."کورش به همه مردمان بابل، پيام درود و شادباش فرستاد. صلح و آشتی گذارد

  :شوند، عبارتند از عام مردم مطرح می هايی که از متن مبهم رويدادنامه در باره قتل پرسش
  شهر است؟ کدام» مردمان اکد بشوريدند«در جمله » اکد«منظور از  -١
  مردمان اکد عليه چه کسی شوريدند؟ -٢
  "چه کسی فرمان کشتار مردم اکد را صادر کرد؟ -٣

اند و معنا  رفته همواره بجای يکديگر بکار می» اکد«و » بابل«های  نام. ها در نخستين پرسش نهفته است کليد همه پرسش
اکد، / اکد، شهر بابل/ ور همزمان برای ناميدن کشور بابلاين دو واژه بط. اند و هنوز نيز دارند و مصداقی يکسان داشته

 منشور نبونيدچنانکه از متن رويدادنامه و نيز از متن . رفته است اکدی بکار می/ اکدی و نيز خط بابلی/ زبان بابلی
هنگامی که . اند های مردمی ناراضی بوده انروايی نبونيد و دخالت او در آييناکد از فرم/ شود، مردمان بابل دريافته می
يعنی (دانند و عليه حاکم وقت  کند، مردم پايتخت، فرصت را غنيمت می حمله می» شهر اپيس«در » سپاه اکد«کورش به 

چرا که در اين متن و در هيچ  تواند ساکنان شهر اپيس باشد، منظور از مردمان اکد، ظاهرًا نمی. کنند شورش می) نبونيد
نويسنده رويدادنامه نيز همين شيوه . متن ديگری، نام اکد به عنوان يک شهر، جز برای ناميدن شهر بابل بکار نرفته است

از سوی . های اپيس و اکد را آشکارا از يکديگر تفکيک کرده و هر دو را مستقًال بکار برده است را بکار برده و نام
کنند، بلکه در برابر آنان  نمی» شورش«ه در معرض حمله دشمن هستند، در برابر قوای مهاجم ديگر، مردمی ک
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اگر . اکد بوده است/ حتی اگر اين شورش در اپيس اتفاق افتاده باشد، شورشی عليه حکومت بابل. کنند می» مقاومت«
بوده است و نه عليه سپاهی که هنوز به  اکد شوريده باشند، بديهی است که اين شورش عليه حاکم وقت/ مردمان شهر بابل

کند، فرمانروای وقت شهر  عام شورشگران را صادر می به همين ترتيب، کسی که فرمان قتل. شهر آنان وارد نشده است
حتی اگر يکی ديگر از عامالن حکومت اين دستور . خطاب شده است» او«است که در متن کتيبه ) يعنی نبونيد(و کشور 

همچنين بديهی است که . گرديد شد، خطاب نمی معنا می که به کلی نامفهوم و بی» او«باشد، با اشاره کوتاه را صادر کرده 
عام مردمان شهری فرمان داده باشد که هنوز بدان وارد نشده و هيچگونه قدرت و  توانسته است به قتل کورش نمی

ان از تصميم هيچيک از جهانگشايان و از جمله کورش تو به گمان نگارنده، در عين حالی که نمی. اختياری در آن ندارد
داشتن کورش در  برای حمله به يک کشور مستقل دفاع کرد، اما به موجب رويدادنامه، هيچگونه دليل روشنی برای دست

  ".عام مردم شهر اپيس يا شهر اکد در دست نيست قتل
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  عهد مسلمين همان بنادر باستانی تموکن رانمسا و ناگيتو بوده اند بندر سيراف و محمرًه
 

به عنوان  موقيت آنبا توجه به در نگاه يونانيان هخامنشيان و عهد ) دارای ساحل فراخ سنگی(تموکن رانمسا نام بندر 
بی قابل قياس است که به خو )دارای پله های ساحلی گسترده(سيراف با شهر فنا شده   بندری کهن در جنوب غربی ايران

اکنون رديف پله های ساحلی سنگی ويرانه های سيراف گواه . در عهد هخامنشيان نيز شهر ساحلی معتبری بوده است
معنی نمود و نيز اينکه جزء  جايگاه سفت و سنگیرا می توان  تموکناما از آنجاييکه خود . يکی بودن اينها می باشد

که  باشد سيرافلذا اين بايد همان بندر  .گرفتپهلوی گيری فراخ وان به معنی جای در اين نام کهن را می ت ران ِمسه
 محمره خود همين شهر ناگيتواما بندر . نشان ميدهند ويرانه های سيرافجای آن را در همان حدود  منابع هخامنشی

ب کارون و شط العرب به خليج است که زمانی در ساحل خليج فارس قرار داشته و با عقب نشينی آبها اکنون تنها توسط آ
در  خرمشهر/محمرهمسلم به نظر ميرسد نام عربی اصلی  حفارنظر به نام محلی کارون در خرمشهر يعنی  :پيوسته است

هم که برای اين  بيانو  بارمانامهای . عايد شده استنقب و نقَت به  ناگيتوبوده و به ترجمه نام  عيالمی  محفرهاصل 
مسلم به نظر می  .هستندجای حفر شده آرامی هر دو به معنی /و مسلمين آورده اند در زبان عربی شهر در عهد ساسانيان

ياد شده همين شهر مراد باشد چه اين ) کارون( اوالئوسعهد يونانيان که در کنار رود  اسپازينو خاراکسرسد از شهر 
خوزستان  رامشيردر اين باب نام و نشان  . مودنام را می توان به معنی جای جداشده توسط خندق گود و حفر شده معنی ن

تسلط اعراب با نام شهر  رامشهريا همان  رامشيرخود نام  .قابل توجه است) نيرومند= طاب، تَّو( جراحیدر کنار رود 
در عهد دوران تاريخی هيچگاه در ساحل خليج  رامشيرولی . در خوزستان مطابقت می نمايد  رام اردشيرکهن ايرانی 

 بهمن شيربر روی نام رود  )بهترين شهر پاک( وهيشت اردشيرنام ايرانی ديگر ابادان  يعنی . قرار نداشته استفارس 
در اين . گفته ميشده است ورای آبادان عمارت نيستدر باب  اين شهر چه حمداهللا مستوفی گويد که . زنده مانده است

در اينجا مقاله  . زنده است شافیاکنون در نام قصبه  و بصره ناصريهبين  )عثمان شاطی( ابلهسمت نام شهر بزرگ 
را  که حاوی اطالعاتی در باب نظريات محققين است، نقل قول می تموکن رانمسا تحقيقی آرشام پارسی را در باب 

ولی همانطور که . مراد بوده است) ليان باستانی( بندر بوشهرهمان  تموکن رانمسابه ظن منابع وی از بندر . نمائيم
دارای پله های ( سيرافبه وضوح همان بندر معروف ) ساحل فراخ(  تموکن رانمساشاره شد، روشن است معنی لفظی ا

                                                                                      .در عهد مسلمين را به ما نشان ميدهد) سنگی ساحلی
                                                                               

                               ، پايگاه فرهنگی آريابومیگردآوری از ارشام پارس )بوخت اردشير(تاريخ و فرهنگ بوشهر     
:رانمسا تموکن          

تخت جمشيد از آن نام برده  هخامنشیهای  ايران بوده که در لوحه استان بوشهرَتموَکن رانِمسا از بندرهای باستانی در "

ای به دريای پارس و بهره  مرکزيت پارس، توجه ويژههخامنشيان در دورن طوالنی حکومت خود بر ايران و  .شده است

در اين رابطه بنادر متعددی در حاشيه آن ايجاد نموده و يا از کهن بندرهای ايالمی مانند ليان . مندی مختلف از آن داشتند

فاصله حدود چهل  به عنوان بندر ساحلی نام برده شده ولی با) تااوکه(با اين که در منابع مختلفی از تموکن . بهره گرفتند

ايالمی بود که نام آن در دوره هخامنشی هنوز معلوم نگرديده  ليانو پنج کيلومتری از دريا قرار گرفته بود و پشت بندر 

، اپوستانه و هرمزی ديگر بنادر )که جای آن به درستی مشخص نيست(، گوگانا )البته با احتياط( سيرافبندر . است

اطالعات مختصر از نامها و جايگاه نسبی جغرافيايی بنادر مذکور، بيشتر از خالل . هخامنشی حاشيه دريای پارس بودند

. شود معلوم می) درياساالر اسکندر(و نئاروک  آريان  ، پلين،بطلميوسهای  السيک جغرافيايی يونانی مانند نوشتهمتون ک

خانه و دژخانه تخت جمشيد در سال  ف بيش از سی هزار لوحه گلی هخامنشی به خط ايالمی در گنجدر حالی که کش

تواند بسياری از مسايل را بدون تقريب و حدس معلوم کند ولی متأسفانه  ميالدی می١٩٣٣خورشيدی برابر با  ١٣١٢

با . االت مختلفی در اين رابطه شده استآسيب ديدگی برخی الواح و عدم پيشرفت در خواندن اين متون، باعث ابهام و سؤ

م خوانده و  ١٩٤٨در سال  لوحهگذرد ولی با تالش حرج کامرون هشتاد و پنج   اين که بيش از هفتاد سال از آن رويداد می
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م منتشر شد تا دريچه  ١٩٦٩شد و کار سترگ ريچارد هلک با خواندن و توضيح دو هزار لوحه ديگر در سال  منتشر

در بخشی از اين الواح نام شهری به نام . ای بر روی عالقه مندان به تاريخ و جغرافيای تاريخی هخامنشيان بگشايد تازه

های تازه باستانشناسان  در اين رابطه حفاری. ستآمده ا Tamukkan Ranmesaو تموکن رانمسا ) تااوکه(تموکن 

شناس  باستان.  گمان ميزند) گرانيس(ايرانی در کاخ درودگاه دشتستان، جايگاه اين شهر را بين رودهای دالکی و شاپور 

، که در »تااوکه کالنشهر هخامنشی در مجاورت دريای پارس«ای تحت عنوان  ايرانی، غالمحسين نظامی، در مقاله

و يا بر حاشيه دريا ) مند(در همايش توسعه دشتستان ارايه نمود جايگاه تااوکه را نه در کنار رود سيتاکوس  ٢٦/١٢/٨٣

از ديد او شهر تااوکه در زمان . ميداند دالکیو ) گرانيس( شاپوربلکه در پيوندگاه دو رود  ديلمو  گناوهدر حوالی 

ای  در زمان ساسانيان به پنج يا شش کيلومتر به ناحيه سلوکيان و اشکانيان هم به حيات سياسی اقتصادی خود ادامه داده و

جلوه گر شده است و  توزدر شمال شرقی جايگاه هخامنشی خود، خيز برداشته و در حاشيه رود شاپور به عنوان شهر 

شهری که در اقصی نقاط امپراتوری ساسانی . و يا توح تغيير نام داده است توجمه، در دوران اسالمی به توز، در ادا

. به ايران بخشی از کتب فتوح را به خود اختصاص داد کتان آن شهرتی تام و تمام يافته بود و نيز در زمان ورود اسالم

بوده است بلکه اين شهر ) توز ساسانی(هخامنشی نه برازجان و زيرا ) تااوکه(به باور غالمحسين نظامی شهر تموکن 

ها در محل درودگاه و جتوط قرار داشت و بقايای دو کاخ بردک سياه  در نزديکی اتصال آن دالکیميان رود شاپور و 

که هر دو مربوط به دورٔه داريوش اول هخامنشی است مؤيد بخشی از اين ) در حوالی جتوط(سياه و سنگ ) درودگاهدر (

اما نبايد غافل شد که همان طور که در دوره ساسانی با مشکلی در تاريخ نگاری ريواردشير . شهر مهم هخامنشی است

کنيم که   برخورد می) جان دوره اسالمیار(بوشهر امروزی مبنی بر وجود هم زاد و هم نام ديگری در ارگان ) ريشهر(

باعث ايجاد فهم نادرست تاريخ بوشهر عهد ساسانی، به دليل خلط مباحث تاريخی شده است، در دوره هخامنشی هم به 

فارس کنونی و ديگر  نيريز چاهکشناس مطرح دنيا، ما دو تموکن داريم يکی در  ، ايالمعبدالمجيد ارفعیگفته آقای دکتر 

در اين ارتباط آقای دکتر ارفعی معتقدند که اکثر . که به باور ايشان دومی مربوط به بوشهر است» سه  تموکن رن می«

است نه تموکن استان بوشهر، با اين  نيريز ها ذکر شده، منظور تموکن الواح مربوط به هخامنشيان که نام تموکن در آن

هنوز هزاران لوحه از الواح گلی مکشوفه تخت جمشيد خوانده نشده و شايد . حال، باز جای پژوهش و تحقيق وجود دارد

ل مذکور، تموکن رانمسا يا تموکن بوشهر با وجود سه کاخ با توجه به مساي. اين فرضيه به زودی دگرگون شود

هخامنشی، نقش داريوش و طالهای به کار رفته در معماری آن، که اخيرا در مطبوعات محلی و کشوری منعکس شده، 

  ".تر بوده باشد تواند از تموکن نيريز بسيار بااهميت می
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معنی نام فروهرفلسفه و   
 

 

فرشته، )فرورتيش(فرائورت  ،فرائورتیاگر در فرهنگ واژه های اوستا تأليف احسان بهرامی دنبال اجزاء ريشه لغات 
را فرشته بالدار نگهبان و دهاايست باال در بالدار نگهبان ،ديندار ،)ايمان و دين( باوردينیمعانی  به ترتيب بگرديم فروهرو

ينبا ا و همبستگيیدر اوستا که شباهتی  درخشانو  رهاايزدی  نيروی يعنی) خورنه(فّر. برای آنها مناسب در می يابيم
به شمار یاختصاص داده می شده است؛ نيروی ايزدی درخشان مشهور فرمانروايان مردمی و دانا و دليربه نامها دارد و 

همان فّر شاهنشهیبنابراين کيتن يا  .بوده است) و جادويی پادشاهان نيروی ايزدی(عيالميان  کيتن ميرفته است که معادل
نابينای( زيبا بزرگ بومدر باورهای ايرانی عهد اسالمی است که به نوعی  )به معنی مرغ فرخنده نيکبختی( همای سعادت

کرکس خوش يشده است و اکنون نامش به يک نوعاطالق م) روز که در روز روشن ميتوانست به سوی آدمها فرود آيد
گذشت و اند که وقتی پادشاه و يا اميری در می های عاميانه آورده در ادبيات داستانی کهن و قصه :تعلق پذيرفته است رنگ

                                .کردند وارثی نداشت برای تعيين جانشين او مردم، همه در ميدانی اجتماع کرده و هما را رها می
                                          

                   .شد نشست، او پادشاه يا امير آن کشور می ی هر کس می همای روی سر و يا شانه
     .  های شبان مفلوک نشست و پادشاهی نصيبش شد ين در اساطير ايران زمين آمده است که همای سعادت بر شانههمچن
ک اای اوج سعادت که می گريخت ز خهم

شد از امان زمين دانه چين دام شما 
به زير ران طلب زين کنيد اسب مراد 
که چون سمند زمين شد سپهر رام شما 

به شعر سايه در آن بزمگاه آزادی 
                                        طرب کنيد که پر نوش باد جام شما 

:                                                                                       ت را از نظر دور نداشته استحافظ نيز همای سعاد
                                                                        اگر تو را گذری بر مقام ما افتد   همای اوج سعادت به دام ما افتد

مربوط بوده) اوستايی به معنی جادوگر تئک( کيتنعيالمی ن کلمه همابا  نشاِتميرسد عنوان روحانيون عيالمی  به نظر
روحانيون عيالمی که پيش سومريها و اکديها منحوس .شده است شيطانگرفته و تبديل به  بيشتری است که بعدًا بار منفی

.ير می شد، تقديس کرده و خود را بدانها منتسب می نموده اندرا که با سر انسانی تصو عقربو  هزارپاو  ماربودند، 
برادر توأم و) آداد/ايشکور/شيوا( اهريمنچنانکه از متون اوستايی پيداست که ايرانيان اين سمبلهای بوميان عيالمی را به 

                                                  .                                          منسوب نموده اند) انکی/ائا( اهورامزدويرانگر 

ا و ريشداریکه به صورت مرد  فّر کيانی هخامنشیيا  فروهر پادشاهیاما شکل  ا  باله دار خورشيدی ب در درون دايره بال
ان ا     وان مصر پژوهم ت ج ه دوس رار دارد؛ چنانک ابی ق تردًه عق گ و س   .دم گس ه از فرهن ه، برگرفت م در يافت ان ه ننپري

از آشوريان مسلم به نظر ميرسد   . باستان اخذ نموده اند مصرياناست که ايشان نيز به نوبه خود از فرهنگ دينی  آشوريها
مصريان. را منظور می نموده اند ) خندان= ّضحاک، اسحق( ورآّشخود يعنی  جنگو  خورشيدو  ، نورخدای قبيله ایآن 

ه  ًا ب ز آن را غالب ور و خو( هوروسني زد ن يداي د) رش يان . اختصاص می دادن زد هخامنش ا ن ارسام وش و( شاخه پ داري
ی   و روشنايی ايزد خورشيداز آن نه ) اخالفش ره ايرانيان يعن ام    اهورامزدا بلکه   مهر /ميث ايی  در مق زد روز و دان اراده اي

زء   ه ج ده است ک ورایش ام   اه ده صورتی از ن ی القاع ام وی عل ورن ت؛ گر  آش وده اس ی نم داعی م ه را ت زداچ ورا م اه
ا       ) هندوان برهمای( ه در رابطه ب ًا وجودی خويش را ن ور خود اساسًا منش ی از    آّش زد خرد   بلکه در ترکيب ا  اي ين  وآبه زم

ی        ) خّير و مهربان( ناستياو ايزد آريايی روز  انکی/ائابابليها يعنی  زد کاسيان يعن دان پادشاهی ن زد حامی خان ا و اي ايميري
ود بدست آورد) سرور دانا( ًه   . ه ب ی      اهور /آسورا خود کلم تايی سوای معن ان سانسکريت و اوس ده ا در در زب یآفرينن ، معن



 

 196

  .ارتباط پيدا می کند فره ايزدیو  فّرو  فروهررا نيز افاده می نموده است که در اين معنی به وضوح با مفهوم  اعلی روح

د     چيست و چه را    فروهردرباره اين آه :"استاد فريدون جنيدی می گويد ه ان يار گفت اند سخن بس روي پيش: چون . ميرس ني
ان روي نگهب ده و ني اه دهن روي پن ارآور، ني ده و ب روي گرون ده، ني ا بالن ده ي روي رويانن ده، ني روي پرورانن ده، ني برن

 . مردمان

هره و بخشهمان است آه در فارسي بهر و ب"  وهر" بخش دوم اين واژه در پهلوي : بدين گفتارها ميتوان اين را افزود آه
اني. را ميرساند ي و جه ه از دهش يزدان ايرانيان از بخش و بخت چيز ديگري را نيز ميخواستند گفت، و آن بخشي است آ

  . آشكار است بدبختو  خوشبختهاي  بهره مردمان ميشود و اين هنوز در واژه

وان. زنده است... ام، فرا، هاي فردا، فرج بخش نخست ْفَر نيز جنبش به سوي پيش را ميرساند و هنوز در واژه بنابراين ميت
گمان بردن آه فروهر بهري از آفرينش ايزدي است آه از جهان فرورهران به مردمان ميرسد و با همان بهر است آه همه

ي آاليش جنبه هاي زندگي آنان از هوش و بشن و باال و نيرو و توان پديد ميآيد و پرورش مييابد و پس از مرگ نيز پاك و ب
  . باز ميگردد -اهورامزدا  -ه سوي خرد هستي بخش ب

ه    راه برخي گفت ه اهورا درُبنَدِهش که دفتري تازه است و گفتارهاي تازه را هم ده است آ ين آم هاي کهن در خود دارد، چن
ي را پدي   .د آوردمزدا پيش از آفرينش جهان، فروهران را بيافريد و پس از سه هزار سال از روِي آن جهان مينوي، اين گيت

ا آن. لخير خود را مينماياندااين انديشه پس از اسالم نيز در گفتار ابوسعيد ابو ز ت وي ني چنانكه در هيچ يك از گفتارهاي پهل
   .جا آه من ديده ام چنين روشن آن را باز نگفته اند

   

  

ترجمه علي اصغر حكمت برداشته شده است، خداي آشور» ادوارد شي يرا « در اين دو نگاره آه از الواح بابل نوشته 
آشوريان در دست دارد و در ديگري چهره مهر و نيرو ديده ميشود آه در يكي تير و آماني به نشانه جنگجويي و پيروزي

و توانايي و پادشاهي در دست اوست آه آن را از آيين مهري ايرانيان گرفته اند و خداي آشور در ميان گرده خورشيد
                                               ."يا خورشيد را خداي خويش ميدانستند» ِشِمْش « پيداست و چنانكه ميدانيم آشوريان 

                                                                      
بدون در نظربرای آشنايی با نظريات استاد پورداود در اين باب که از گفتارهای ايرانشناسان و تحقيقات شخصی اش 
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عايد شده است، گفتارهای وی را در باب ايرانیفرهنگ کهن بر روی  بين النهرين عيالم و تأثير تمدنهایگرفتن از 
يکي از قواي باطني انسان است که پيش ازفروهر " :فروهر ها به نقل از سايت انجمن زرتشتيان استکهلم نقل می نماييم

نه .ماندبدنيا امدن او وجود داشته و پس از مرگ او دگرباره به عالم باال از همانجايي که فرود امده صعود کرده و پايدار ب
انکه فقط انسان داراي فروهري است بلکه کليه موجودات اهورامزدا داراي چنين قوه اي ميباشند که از طرف افريدگار

فنا و زوال جهان مادي را در اين قوه جاويداني ايزدي که در باطن. براي نگهباني انها بسوي زمين فرستاده شده است
دامن پاک ,جرم و خطاي موجودات نيز در طي زندگاني. راهي نيست,گذاشته شدهمخلوقات مانند موهبت اسماني به وديعه 

پس از جدايي روح از بدن بسوي بارگاه قدس پرواز نموده و ,به همان پاکي و تقدس ازلي خويش .او را الوده نتواند نمود
                                                             .                                                   در ساحت پروردگار به سر برد

در سراسر ويسپرد و ونديداد و يشتها و خورده اوستا و. کان مهم اين دين کهن استراز خصايص مزديسنا و از ا فروهر
مختص به,است بلندترين يشت اوستا که يشت سيزدهم.سخن رفته است فروهرکليه کتب مذهبي پهلوي و پازند مفصال از 

.                                                ان است و موسوم است به فروردين يشت
(فروهر)  فروشي  برخورد نميکنيم و فقط در يکجا فروهردر گاتها به کلمه .اختصاص دارند فروهربه  ٢٣و ٢٦يسناهاي 

                                                                     چيست؟ فروهراما .است ذکر شده
فروردين که اسم عيد faravahar فروهراين کلمه در اوستا فروشي و در فرس هخامنشي فرورتي و در پهلوي . ميباشد 

در سنت .مستشرقين را در سر معني فروشي اختالف است .ملي ماست و اسم نخستين ماه سال است از همين کلمه است
                                     .شبيه به لغت سانسکريتي ورذ است ورذ گرفته اند کهن اين کلمه را از ريشه مزديسنا "ورذ"

 
معروف سنجان در اواسط قرن يازدهم ميالدي نيريوسنگ دستور .و انرا در سنت به معني گواراندن و پروريدن گرفته اند

بنا بر اين فروشي روح يا قوه و يا.ترجمه کرده است نسکريت ورذيفروشي را به کلمه سا,در ترجمه سانسکريت يسنا
چنانکه در صد.اراده شده است فروهردر ادبيات متاخر نيز همين معني از .فرشته ايست که به گواراندن غذا موظف است

":در بندهش امده است بيرون را کار انست که طعامي و چيزي که خورند نصيب به وي دهند و هر ثقيل و ثقله  فروهر
دارمستتر به دانشمندان پيشين روي نموده و فروشي را به معني پروريدن و غذا دادن تصور نموده."اندازد و جزم کند

معناي ,که از دانشمندان متاخرند...... تيل و ,هوگ,دهارلز,يوستي,گيگر,اشپيگل,بنا به نظر مستشرقيني چون اوپرت .است
.وشي+ بي شک فروشي مرکب است از فر.يد به معني سنتي وزني دادسنتي فروشي کامال مردود است و نبا

                                         
قوه ٥در اوستا .فرشتک پهلوي و فرشته فارسي همان به معني فرستاده ميباشد.کلمه فروشي به کلمه فرشته مربوط نيست

که اين قوا از حيث رتبه با هم برابر نيستند و برخي بي اغاز و بي انجام هستندباطني براي انسان تشخيص داده شده است 
.                                                  و بعضي فناپذيرند

. که جان معني ميدهد ترجمه کرده اند و قوه حيات و زندگاني و حرارت غريزه که فناپذير است"اهو"نخستين قوه را 
دين به معناي وجدان و حس روحاني و ايزدي انسان است که.است که در پهلوي و فارسي به ان دين گوييم"ادئن"دومين 
اين دين است که در سر پل چينود به صورت دختر زيبا يا زني پتياره و.فنا ناپذير است و اغاز و انجامي ندارد,اين قوه

                    .                             زشت بر انسان ظاهر ميشود
است"بئوذ"سومين  در پهلوي بوذ و اکنون بوي گويند و ان قوه فهم انساني و دراکه است و موظف است هوش و حافظه و  

.با بدن بوجود مي ايد ولي پس از مرگ فنا نميشود و با روان پيوسته به جهان ديگر مي رود.قوه تمييز را اداره کند
    
"چهارم  است"ناورو  urvan چون انتخاب بد و خوب با .اين قوه مسئول اعمال انساني است.که امروزه روان گوييم

روان موظف است که هميشه خوب را برگزيند و در جهان.ناگزير کردار نيک و زشت از او بازخواست خواهد شد,اوست
                     .                     پيوسته با هم بسر برند فروهرروان مرد پاک با ,اخرت

در صد در بندهش. نرا ديو خوانندآ ,و اگر متعلق به ناپاک انساني باشد. اگر متعلق به مرد نيکوکار باشد.پنجم فروشي است
":امده است اين قوه .مجرمين است فروهرديو به منزله ."يک مرد شرير با بوي و روان در جهنم بسر خواهند برد فروهر

تش وآهر يک از اجسام سماوي و . انسان و کليه مخلوقات اهورامزدا اين قوه را دارند. هبان ميباشدبه معني حافظه و نگ
حتي خود مزدا اهورا و امشاسپندان و ايزدان را فروهري است.مخصوصي است فروهرب و گياه و جانوران سودمند را آ

.      و رساتر و مقدس تر ناميده شده است اهورامزدا بزرگتر و بهتر و زيباتر و پايدار تر و باهوشتر فروهرکه 
يعني انچه که بايستي. اهورامزدا عالم فروشي را بيافريد,فرينش عالم مادي آپيش از :"مدهآ ٨در فصل اول بندهش در فقره 

يعالم فروش.پيش از ان صور معنوي انها موجود بوده است.از انسان و جانور و گياه وغيره.گيرد  در دنيا ترکيب مادي
فروشي ها گيتي با انچه,پس از انقضاي اين دوره روحاني از روي صور معنوي.در مدت سه هزار سال طول کشيده است

.در انست ساخته شده است و انچه بعدها پا به دايره وجود خواهند گذاشت نيز از همين صور معنوي پديدار خواهد شد
                                                     

,اخرين فروهري که به زمين فرود خواهد امد اين ."خر الزمان استآن آسوشيانت موعود مزديسناست و پس از  فروهر
عقيده از مزديسنا با اندک تفاوتي وارد دين يهود گشته است که قائل شده اند از انکه روح انساني را خداوند پيش از خلقت
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يهود نيز اخرين روحي است که يهوه)مسيح(مشياه,يسنان اخرين خلقت بشر استهمانطوريکه سوشيانت مزد.عالم بيافريد
.             مسيح بوجود نخواهد امد,در قالب انساني خواهد دميد و پيش از انکه کليه ارواح به زمين فرود نيايند

و انها را ازاد و مختارقول بندهش با فروهرها مشورت نمود ه ب,نکه مزدا به عالم فروشي ترکيب مادي دهدآپيش از 
فروهرها پذيرفتند که.بضد اهريمن بجنگند,گذاشت که جاويدان در عالم مينوي باقي بمانند يا اينکه به قالب جسماني درامده

چه ميدانستند که در انجام پيروز شده و ديوها را شکست خواهد امد و بدي از جهان نابود گشته,در جهان با بدي ها بستيزند
.                                                                                         حيات ابدي دگر باره حکمروا خواهد شدو نيکي و 

پس از مرگ.مسئول محافظت از انسان است,از اسمان فرود مي ايد و از وقتي نطفه انسان بسته ميشود تا دم مرگ فروهر
,جسماني درگذشتگان هماره   عروج ميکند ولي با صورت جسماني ترک عالقه نميکند و بازماندگانبه عالم باال  فروهر

.                                                     منظور او هستند و از ساحت اهورامزدا خوشي و خرمي انان را خواستار است
يم به ان قائل بوده اند ولي در مزديسنا رنگ و رويشبيه به عقيده بقاي روح است که کليه اقوام قد فروهرعقيده به 

.                   مخصوصي گرفته و افکار لطيف فلسفي ضميمه ان شده است که در هيچ ديني نظير ان ديده نميشود
يان سامينجا به ساير ادآاز ايرانيان به شکلي داخل دين يهود شده و از ,به عقيده جمع کثيري از مستشرقين فروهرعقيده به 

است، نفوذ کرده . بطوريکه ترديدي باقي ,مخصوصي قائل شده اند غالبا در انجيل ميبينيم که از براي انسان ملک و فرشته 
ثير فروشي مزديسناأهمچنين افالطون تحت ت .نمي ماند از انکه فقط اسم فروشي اوستا به ملک تبديل يافته باشد

نه انکه فقط انسان و اتش و اب را چنين صورت,و معنوي موجود است هر يک از اجسام را يک صورت ذهني:"ميگويد
قالب و سرچشمه,صورت ذهني.بلکه نيکويي و خوبي و عدالت نيز داراي چنين صورت ذهني است,باطني موجود است

."                                                                  کليه اشيا است
فروهرهاي مخلوقات جهان ميباشند ,سمان ديده ميشوندآستارگان بي حد و مرزي که در " :است که مدهآدر مينو خرد   "

نظير اين جشن را که در ساير .سمان براي ديدن بازماندگانآهاست از  فروهراوقات نزول   جشن فروردين:جشن نوروز
                 .                               عيد اموات ميگويند ,اديان موجود است

خرين پنج روز اسفند ماه را نخستين فروردگان و پنجه وه راآ. اين عيد ده روز طول ميکشيده" :ابوريحان بيروني گويد
سفير,.مشغول بجاي اوردن اعمال عيد بود خسرو انوشيروان در مدت ده روز جشن "دومين فروردگان ميگفته اند

.فروردين نام داده اند,ها از اسمان فروهربه نخستين ماه سال به مناسبت نزول  .تنپذيرف حضوريوستين به  امپراطور روم
,در اين اوقات,هنوز هم در ايران زمين.کبيسه اخر سال را فرورديان مينامند  روز ٥مينو خرد فقط مطابق کتاب پهلوی 

دعا.ميدهند و گل و شيريني مي نهند بوي خوش بخور,خانه مي ارايند و همه جا را پاک ميکنند و جامه نو به تن پوشيده
ابوريحان بيروني در.اشاره به هفت امشاسپندان ميباشد,کرده و نماز ميگذارند و در خوانچه اي هفت سين مي نهند که هفت

براي,و در باالي بام خانه در اياالت فارس و خوارزم ايران,در اطاق مرده,در اوقات فروردگان:"اثار الباقيه مينويسد
از پرتو فر": فروهراما پاره اي از نامه مينوي يشتها در باره  .غذا ميگذارند و بوي خوش بخور ميدهند,يي از ارواحپذيرا

سمان و زمين و انچه در روي ان ست را از رودها و گياهان و جانوران و مردمآ ,و شکوه فروهرهاست که من اهورامزدا
را در شکم مادر حفظ ميکنم و اينچنين خواهد بود تا دامنههاست که بچه ها  فروهراز پرتو .را نگاه ميدارم

اگر.روزي که مردگان را برانگيزانم و استخوان و گوشت و اعضا و احشا و موي انان را دگر باره به هم بپيوندم.رستاخيز
ر چنگال ديو دروغسراسر جهان گرفتا.هر اينه نه گيتي پايدار ماندي و نه انسان و نه ستور,هاي پاکان نبودي فروهرياري 
هاست که فروهراز پرتو . از پرتو فروهرهاست که زن به نعمت فرزند ميرسد و به اساني وضع حمل ميکند. ميشدي
از پرتو فروهرهاست که. از پرتو فروهرهاست که افتاب و ماه و ستارگان راه خود پيمايند .فصيح زبان گردد,مرد

).                         فروردين يشت." (غاز نمودآو گياه باليدن  اب روان گرديدستارگان و ماه و افتاب سير پيش گرفتند و 
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يمه اوستا بوده اند/الهه و ايزد ميريزير و ايميريای کاسيان همان سپنت آرمئيتی و اهورامزدا  
 

در هزاره های  کاسیه زنی به اعماق اعتقادات و باورهای آريائيان اسب پرور و دامدار ايرانی و بومی به جهت گمان
بوميان بر می آييم تا /پيش از ميالد در اينجا در مقام مقابله و جمع آوری ويژگيهای خدايان مشابه نگهبان دامهای آريائيان

:                                                             ن به دست بياوريمبتوانيم تصوير بالنسبه روشنی از نامهای خدايان ايشا  
به  ميريزيرو  کامول،  ايميريادو خدا و يک الهه به نامهای ) اسالف لران در هزاره دوم پيش از ميالد(نزد کاسيان 

خدای آسمان و تقدير و نيرو و  آنود و با ياد شده ان الهه حامی اسبانو  ايزد حاصلخيزیو   ايزد خاندان پادشاهیترتيب 
الهه حامی ) الهه سرزمينهای سنگالخ( نين خورساگايزد بابلی خرد و آبها و زمين و  انکی/ائاو  " مه"فرمان ايزدی 

نگارنده جايی نديده است که کسی به خود جرأت معنی کردن اين اسامی خدايگانی آريائيان . حيوانات مطابقت داده شده اند
را می شکند و معانی محتمل اوستايی و سانسکريتی  تابوی را به خود داده باشد ولی به هر حال نگارنده در اينجا اين کاس

ترتيب با ايزدان  بهميريزير  وکاسيتنا ، دور، )ايزد زمين بخشنده( دونياشالهه های کاسی -نام خدا. آنان را قيد می نمايد
نظر به تشابه نام و نشان کاسيان پرستنده  .مطابقت دارند دمتر و گيسانه ،تير، )زمين دهنده( واناتورو الهه های ارمنی 

) ماريان، ويشپازوننر ها(پارتی ارامنه اين خدايان را بايد متعلق به آزی ها /آزیالهه اژدهاوش زمين  با نياکان /خدا
از اين رو می باشد که وی را ايزد  است و) تقدير( دانای مرگ و مير سرور مقدسبه معنی  ايميريا می دانيم .بدانيم

و ) به معنی همزاد(وداها  يمهبه وضوح با  اهورامزدانام  و نشان وی سوای . به شمار آورده اند حامی خاندان پادشاهی
چنانکه می دانيم . به شمار آمده است جهان زيرينکافرهای سمت نورستان مطابقت دارد که ايزد  ايمرواوستا و  ييمه

را  در زبان سانسکريت می توان به معنی  کامولنام .  به شمار می رفته است) يمه(=يز خداوندی همزاد اهورامزدا ن
نيز متعلق به ) ايزد زمينهای گسترده( دونياشبه نظر ميرسد نام ايزد کاسی . گرفت) ائا/از القاب برهما( يینيلوفر دريا

 زيرينرا می توان به معنی الهه زمين و جهان  ميريزيرالهه نام . باشد) خدای زمين و خرد(انکی /همين ايزد بابلی ائا
اين مطلب اخير ما را به قياس اين مطلب  وداها می . اين الهه حامی اسبان و حاصلخيزی محسوب بوده است. گرفت

ر و پدر از خدايان کهن باروری و ماد ورزاوو  ماده گاو، نماد )آسمان( ديائوسو ) الهه زمين( پريتهویکشاند که در آن 
است که در اصل بايد به معنی الهه زمينی و  سپنت آرمئيتینام الهه زمين در اوستا . خدايان و انسانها به شمار رفته اند

 )ديائوس= شاه درخشان( کيومرثانسان ايرانی يعنی  -چنانکه می دانيم در اسطوره نخستين فرمانروا. پايينی مقدس باشد
در کتب پهلوی جای ديگر نام اين دو همزاد نخستين .  وی ياد شده است همزادبه عنوان  )گاونخستين( گاو اوکداتنيز از 

نيمه عقاب و نيمه  آنزوايزد آسمان در پيش بوميان ايران باستان . يمه و يمی يعنی همزادان پسر و دختر قيد گرديده است
اشکال ديگر . است) ايرج/آريا(نجيب به معنی موجود نيک و شريف و  آنسیانسان بوده که نامش در اوستا به صورت 

سومريان در اساطيرشان . به ترتيب نزد سومريان و کاسيان به معنی فرمانروا است يانزیو  ِانسیاين نام به صورت 
و ) پدر حيات( آپسوالهه مردم فالت ايران را در همان شکل نيمه عقاب و نيمه انسان تحت اسامی - نخستين زوج خدا

قيد ) جمشيد ايرانيان= شاه بی فر و بی تخصص( کينگوانسانها و جانشين شان را - سر سلسله خدا  )مادر حيات( تيامات
ايزد نيمه  گاروداینام .  که سمبلش اژدها بوده به قتل می رسد )ضحاک ماردوش( ايزد مردوکنموده اند که به دست 

عقاب و نيمه  نيمه کاريبوبه وضوح با ) کاناژی دها( ماراندشمن ) سرور آتشين پرندگان(انسان و نيمه پرنده هندوان 
سرزمين = ديلمون( فالت ايراناساطير ايرانی يکی بوده و در اساس همان ايزد بوميان  سيمرغانسان دانای بابليان و 

                       .ثبت شده است) کيومرث( آپسوو ) ايرج/آريا( آنزوبه شمار می رفته است که جای ديگر نامش ) عقاب
) گشتی نانامعادل الهه مستی بابلی (کاشيتو،  )يا زمين پرگيس درخشان( کاشواز ديگر خدايان معروف کاسی همزادان 

. هستند) الهه شراب( مادو همسرش ) قانونگذار پرگيس( واروناهستند که معادل سانسکريتی آنها ايزد بزرگ قانون 
اساطيری ) پرگيس( بلقيساز اينجا معلوم ميشود . فته استلقب وارونا به شمار ر کشه/کاشوجالب است که در وداها 

 اميرانمادر ) انگبين( دالیکاسيان است که در اسطوره گرجی اميران، با زلفان طاليی بلندش تحت نام کاشيتوی همان 
مت سابوم در س/سابا( ملکه صبابه عنوان  بلقيسمی دانيم در اساطير عهد اسالمی . به شمار رفته است) ايزد مهر(

بنابراين معلوم ميشود از ايزد . پيوسته است) مرد صلح و قانون، در اينجا منظور وارونا( سليمانبه ) ذهاب کرمانشاهان
همزادان خورشيد و ماه، مهر و ( يمیو  يمهکه پدر ) زيبا( سرانيوو همسرش  ) دور درخشنده( ويوسوتهندو ايرانی 

. مراد بوده اند) ماد(وارونی و  وارونامحسوب شده، خود همان ) اهريمن اهورا مزدا و( شرو  خيرو اشوينهای ) مهريانه
نامهايی بر خدای خورشيد و عهد و پيمان و دوستی آريائيان هندو ايرانی ) خورشيد( سورياشو ) مهر و دوستی( ساخ

                                                    .                                                         بوده است) ميثره( مهريعنی ايزد 
ايزدان رعد و باران کاسی را می توان به معانی غرنده  )ايشکور سومريان(شوگورا و بورياش/ اوبرياش،  هوتهانام  

/ قاصی= دور دست(قرآن به عنوان رهبر ملکوتی قوم عاد  هودبه نظر ميرسد از . و بااليی و ايزد بوران به شمار آورد
جالب است در آذربايجان تا . بر قومش نازل گردانيده است طوفان سردهمين ايزد کاسی منظور می باشد که ) کاسی

.                                       طلب باران ميشده است هوداچندی پيش در هنگام خشکسالی از تنديسی عروسکی به نام   
که ) درنده دشمن( ايندرهنظر به نام ايزد جنگ آريائيان هندويی يعنی . اد هستنددو نام خدای جنگ و ب ماروتاشو  گيدار

معنی نمود که هر دو  کشندهو   گرز دارندًهاين نامها به ترتيب می توان . است) کشندگان( ماروتهادر رابطه نزديک با 
                                                         .                    هستند) گرشاسپ خداگونه ايرانيان(= ايندرهمعنی از القاب 



 

 200

هاربه ( انليلدر مقام وزير  حيوان توتمی شيرايزد مشعل يا آتش زير زمينی با  )آسيب رسان(دور /شوکامون/شوگاب 
توان  به  الهه قلل کوهستانهای پر برف را که محتمال مزدوج با هم به شمار ميرفتند؛ می شيماليا/شيباروو  )کاسيان

يکی به ) در معنی دارای جايگاه قلل ( ايسروشو  الهه  )مرد شيراندام پيام(نئيريوسنگ /سروشه يا آذرترتيب با ايزد 
پادشاه معروف کاسی در کتيبه اش ) اژيدهاک دارای نيزه خونين( کاک رمهدوم ملقب آگوم جالب است که . شمار آورد

نامرو، ( ناماراالهه کاسی شيماليا همچنين تحت نام . ناميده است) جمشيد/هيم( شوکاموناخود را خلف نورانی خداوند 
.                                                                                      الهًه کوهستان شمالی به شمار می رفته است) ناوار  

اژدها، ( شيپاکيا  شيخو و ،) امشاسپند هئوروتات کامل،( هاربهايزدان کاسی معزز، محترم و بزرگ به نامهای 
.                                                                  مطابقت داده شده اند مردوکو  انليلبه ترتيب با ) امشاسپند امرتات  

 لولوبيهان اين ديار همان گفتنی است که مسلم به نظر ميرسد بوميان ديري کاسياندر باب ترکيب نژادی مردم سرزمين 
کاسيان قوم آريايی رهبری کننده ايشان در سمت . بوده اند که هم تبار عيالميان به شمار ميرفته اند) بردگان کوهستانی(

که به اخالف مشترک کاسيان و بوميان لولوبی اين نواحی اطالق شده به همين  ُلرمسلم به نظر ميرسد نام . جنوب بوده اند
را در نام يکی از کوهستانهای زاگروس به نام ) کوه(  الرمنابع کهن آشوری نام ُلر را به صورت . نی استمعنی کوهستا

لولوبيها بوميان ديرين آذربايجان را نيز تشکيل ميداده اند و در اينجا نيز تحت تسلط قوم ديگری به . ثبت نموده اند کولالر
نامهای . ن در زبانهای محلی کهن ايرانی به معنی سگپرست بوده استبوده اند که هر دو نامشا) کاسپيان(=نام کوتيان 

را در زبان سانسکريت همچنين می توان به معنی مردم ملبس به پوستينه گوسفند گرفت چه هردوت  کاسپیو  کوتی
بودند  که در شکل جماعات بدوی و قبيله ای باقی مانده لولوبيها. کاسپيان را به داشتن اين البسه وصف نموده است

نی  آنوبا. هيچگاه از خود صاحب تشکيالت دولتی منسجمی نشدند لذا نوشته ای هم از خدايان ايشان به دست نيامده است
فرمانروای اکدی لولوبيان هم در کتيبه اش در صخره سرپل تنها از پرستش الهه بابلی ايشتار ياد نموده است که می  نی

مسلم . ميشده است و بعدها تحت نام ناهيد و اردويسور اناهيت معروف گشته استدانيم در نقاط ديگر ايران نيز پرستش  
در ايران و جمهوری آذربايجان که دارای زبانی ايرانی شده با دستور زبانی بسيار  تاتبه نظر ميرسد اقليت بوميان 

خود مترادف نام لولوبی ) نیدر معنی رعيت کوهستا( تاتبازماندگان لولوبيان باشند؛ چه نام . پيچيده و ديرين هستند
اما کوتيان تباری هوری و قفقازی داشته و زبانشانشان مانند زبان گرجی ارگاتيو بوده است که بعدا تحت نام . است

به نظر ميرسد در گويشهای مازندرانی و گيالنی و طالشی نشانی . کاسپيان در سلک ايرانيان پارسی و مادی در آمده اند
.                                         کاسپی به يادگار مانده باشد-حوه تلفظ و ادای کلمات در زبان کوتیاز لغات کوتی ونيز ن  

در اينجا فهرست پادشاهان پادشاهان کاسی را همراه با پادشاهان عيالمی جانشين شده آنها به عينه از سايت فايلهای 
                                                                                                 :                تاريخی بريتانيا ذکر می نماييم

Kassite Kings of Babylonia / Dynasty III 
c.1595 - 1157 BC 

The Kassites were another non-Semitic, non-Indo-European mountain people just like the Amorites, and their 
language matches nothing else known today. They invaded Babylonia in the eighteenth century BC and 
although initially defeated, they retired to Mari from where they eventually took over Babylonia, ruling over it 
and the Amorite peoples. 

In fact, the Kassites had the longest period of rule in Babylonia. Thanks to the relative absence of information, 
they were long thought to have achieved little in the way of cultural development. However, it now appears that 
the kingdom made great strides in cementing the cultural unification of southern Mesopotamia - which in their 
time truly became 'Babylonia', instead of just another Mesopotamian city state with extensive possessions - and 
those possessions stretched all the way southwards to Bahrain. Egypt's Amarna archive holds Babylonian 
diplomatic correspondence, which gives us much more information about Babylonian kings than Babylonian 
records themselves. 

Known by their neighbours as the 'kings of the land of Karduniash' (possibly the Kassite name for Babylonia), 
the Kassites themselves achieved political power but did not have a cultural impact on the region. In some 
Assyrian sources, the ruler was termed 'king of the Kassites', reflecting the dual nature of Kassite rule; holding 
political power but sufficiently distinct from the rest of the population to be regarded as a separate group. 

c.1730 BC Gandash Kassite leader when they arrived in 
Babylonia. 

c.1715 BC The invading Kassite army under Gandash is crushed by Iluma-Ilum of the Sealand 
Dynasty. However, Gandash does successfully conquer Mari, and the Kassite kings reside 
there. 
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c.1595 BC The economically weakened Amorite Babylonian Empire is sacked by the Hittites, and is 
left leaderless, allowing the Kassites to move south from Mari and take over (although the 
exact date at which this happens is unknown). A dark age period follows and lasts 
approximately two centuries. At around the same time it seems that the Kassites devastate 
Elam. 

c.1595 - 1545 BC Agum II The first Kassite king of Babylonia. 

c.1545 - ? BC Burnaburiash I  

 Kashtiliash III  

c.1520 BC Elam plunders Akkad's temples. 

 Ulamburiash Brother. Lord of the 'Sealand' from c.1460 
BC. 

c.1460 BC Sealand falls to the Kassites, and is absorbed into Babylonia. 

 Agum III  

 Kadashman-Harbe I  

 Karaindash  

? - 1391 BC Kurigalzu I Died 1377.

 Kurigalzu I rebuilds the temple at Ur, and constructs a new capital city, named Dur-
Kurigalzu, 'fortress of Kurigalzu', in the far north of Babylonia. 

1391 - 1375 BC Kadashman-Enlil I A correspondent in the Egyptian Armana 
letters. 

1375 - 1347 BC Burnaburiash II A correspondent in the Egyptian Armana 
letters. 

 In the Egyptian Armana letters, Burnaburiash claims supremacy over the Assyrians. 
Whether this had ever been a fact, it is certainly not a realistic claim by this point. 
Burnaburiash even marries a daughter of the Assyrian king, Assur-Uballit I, as his main 
wife. A comprehensive archive is kept at Nippur from this point. 

1347 - 1345 BC Karahardash Son. m dau of the Assyrian king. Murdered.

1345 BC The Kassite king is happy to marry a daughter of the powerful Assyrian king, Ashur-Uballit 
I, but the marriage leads to the Kassite faction at court murdering the Babylonian king and 
placing Nazibugash, a pretender, on the throne. Assur-Uballit promptly marches into 
Babylonia to avenge his son-in-law. He raises Kurigalzu, a Kassite of the royal house, to 
the throne. 

1345 BC Nazibugash Pretender. (Not in the Georges Roux list.)

1345 - 1324 BC Kurigalzu II Raised by Ashur-Uballit I of Assyria. 

1323 - 1298 BC Nazimaruttash  

c.1320 BC The Kassites briefly occupy Elam. 

1297 - 1280 BC Kadashman-Turgu  

1279 - 1265 BC Kadashman-Enlil II  
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1265 - 1255 BC Kudur-Enlil  

1255 - 1243 BC Shagarakti-Shuriash  

1243 - 1235 BC Kashtiliash IV Taken in chains to Assyria. The Nippur
archive is ended. 

1235 - 1227 BC The Kassites are conquered by Assyria and direct rule by Assyria lasts for eight years. 
Kassite subject states in Canaan become vulnerable to later attacks by the Israelites. 

c.1230 BC The Kassites are defeated in battle by Elam. In two successive Elamite campaigns, Nippur 
is taken and Isin is attacked. 

1227 - 1224 BC Enlil-nadin-shumi  Assyrian puppet.

1223 BC Kadashman-Harbe II Assyrian puppet.

1222 - 1217 BC Adad-shuma-iddina Assyrian puppet.

1217 BC A Kassite rebellion throws off Assyrian control. 

1216 - 1187 BC Adad-shuma-usur  

1186 - 1172 BC Melishipak / Meli-Shipak  

1171 - 1159 BC Marduk-apal-iddina I  

1158 BC Zababa-shuma-iddina  

c.1158 - 1155 BC The overthrow of the Kassites in Babylon is achieved by the Elamites. Babylon itself falls in 
1157. The Elamites control Babylonia for three years in a short-lived empire. 

1158 - 1155 BC Kutir-Nahhunte Son of Shutruk-Nahhunte of Elam and his 
successor there. 

1157 - 1155 BC Enlil-nadin-ahhe / Enlil-Shuma-Usur Possibly fights on against Elam. 
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نشاهان و سمناننامهای باستانی مناطق بين استانهای کرما  
 
ما در اينجا مطالب مربوطه در اين باب را از تنها تاريخ معتبر ماد يعنی تاريخ ماد تأليف دياکونوف، به ترجمه کريم 

سارگون دوم پادشاه سفاک آشوری در سال : کشاورز را نقل نموده و تبيين خود را در پايان ضمن متن بر آن می افزائيم
. منتظر اين حمله بودند و از آن بيم داشتند ٧١۴مادها از سال . ه داخل ماد را آغاز کردقبل از ميالد لشکرکشی ب ٧١٣

پادشاه کشورگشای  فراسپريخت که در آن هنگام سارگون برده دار شکارگر مادها خود به دست  ٧٠۵بيمشان تنها سال 
بنا به اوستا، يشت نوزدهم . ل رسيدغافلگير شده و به قت) تخت سليمان(در کنار دژکولوميان ) افراسياب اول(سکايی 

را به قتل رساند، دارای فر کيانی ) زنگياب، سارگون دوم( زئينی گوفرمانروای تازی ) فراسپ(فراسياب اول زمانی که 
به هر حال در گزارشهای سالنامه های سارگون ضمن شرح لشکرکشيهای وی اسامی کهن مناطق مختلفی قيد شده . بود

قبل از ميالد  ٧١٣ما در اينجا صرفا نامهای مذکور در همان گزارشهای سال . نها قابل تعيين می باشنداند که بسياری از آ
در يکی از دره های زاب ( کاراالشورشی بود که در ناحيه  ٧١٣بهانًه لشکرکشی سال : را مورد مداقه قرار می دهيم
. را که دست نشانده آشوريان بودند طرد کردند وقوع يافت و ساکنان آنجا مردی) کليايیکوچک، محتمال ناحيه سنقر 

از آنجا عازم . تن از سران ايشان را امان داده و به حضور پذيرفت ٢٢٠٠سارگون ساکنان کاراال را قلع و قمع کرده و  
پادشاه آنجا را بر سرير سلطنت وی ) يا تالتو(پس از ورود به اليپی دالتو . گشت) کرمانشاهان(ماد مرکزی و اليپی 

اين عمل بدان سبب ضرورت يافت که پادشاه مزبور طرفدار آشور بود و اتباع وی و حتی بزرگان و . مستقر ساخت
متن منبع ما در اين . لشکريان آشور از آنجا به داخل ماد رهسپار شدند. اعيان نيز از اين رهگذر از وی ناراضی بودند

سرزمين ( سمنانو ) اليپی( کرمانشاهانمسير اين تهاجم بين  نظر به آغاز و انجام رفت لشکرکشی،. مورد چنين ميگويد
:                                                                                                   قرار داشته است) عربهای شرقی=آريبی  

است  اليپی، ايالت ماد که در مرز )معبد ايشتار کنگاور= خانه خدا( بيت باعان، کشور )صحنه( سيگری سوکشور "
، )اسد آبادآدراپانای خبر ايزيدور خاراکسی، =دارای گردنده سخت گذر( آپساخوتی، کشور ...، کشور )ناحيه همدان(

، ...، کشور)رازگانصومعه ، (= ديريستانو، دهکده )بيوران، جايگاه بزرگ(= اوتيرنا، کشور )نوبران( پارنوآتیکشور 
، )خرقانرودکها قرار داشته، همان  ناحيه ه بعدًا اوپيته فرزند دايائوکو آن را تسخير نمود، و درک( اورياکیکشور 
، کشور )ايوانکی( اويا دائوئهکشور ) ریرغه، =چشمًه با شکوه( اوپورئی، ايالت کشور )رباط کريم( ريمانوتیکشور

جايگاه (= دانانو، کشور )دماوند( آمبانداکشور ) آبعلیعلی القاعده همان اوالی، ( آگازی، کشور )لشتپ( بوستيس
يهوديان سمت سمنان که از عهد (آريبی مشرق ، اياالت دوردست در مرزهای کشور )فيروزکوهفرازکوه، / بااليی

، ايالت مادهای مقتدر که يوغ خدای اشور را فرو افکندند و مانند دزدان به کوهها و )حمورابی بدين ناحيه کوچيده بودند
وی آوردند، من هيزم شعله ور به تمام دهکده های ايشان افکندم و سراسر سرزمين ايشان را به تلهای ويران و بيابانها ر

بيشترين نامهای عمومی مناطق ماد بزرگ و ميانی و                                            ."فراموش شده مبدل ساختم
ی تيگلت پيلسر پادشاه آشوری می توان پيدا نمود که متن آنها با مراکز آنها را در  گزارشهای لشکرکشی سالنامه ها

                :از اين قرار است ۵٠٩و ۵٠٨توضيحات الحاقی اش از سوی ما در تعليقات فصل دوم تاريخ ماد، صفحات 
  

                                                                                                                 
ما چهار روايت اصلی در بارًه . تعيين مسير و محل لشکرکشی های تيگلت پيلسر به خاک ماد بسيار دشوار است"

اختصاص به ) م.ق ٧۴۴(در سالنامه ها مذکور است که لشکرکشی اول . نواحيی که وی در نورديده بوده، در دست داريم
، منطقه وفس( کاپسی، بيت )بيجار( آبدادانا بيت، )شازند( زاتی بيتو )] ناحيه کناری= پارسوايا (در دره دياله  نامورو[

در سالنامه های مزبور ضمنًا برخی جنگهايی را . داشته است) تويسرکان( تازاکیو بيت  )بوسيان خبر حمداهللا مستوفی
و بيت ) بيجار(آبدادانا و تا حدی ) شازند( زاتیبوده و بيت ) ننور( نيکورکه در سرزمينهای پارسوا که پايتخت آن 

 سومورزو، )اردالن( ارازياش، )همدان( کيشه سو، )انجرود( آرنزياشو ديگر ) وفس( کاپسیو بيت ) سنندج( سانگی
و از آن پس فهرست کلی از حکام که سر به اطاعت .  وقوع يافته بوده بر می شمرند) طاق بستان( همبانو بين ) سنقر(

ظاهرًا شرحی که در لوح سنگی اول نمرود آمده نيز مربوط به همين . ند که درست محفوظ نمانده استنهاده بودند، ميده
، بيت )دليجان( زوآلزاش، بيت )بهاره(باروآ ، بيت )سنقر( سومورزو، )طاق بستان( همبانبيت : لشکرکشی می باشد

) بوئين زهرا( زاکروتی، بيت کيپ سی تا شهر ، پارسوا)الترزانک( تارانزای، تيل )دره دياله( توپلياش، )محالت( ماتی
 تازاکی، بيت )سنه، سنندج( سانگی، طبق مندرجات سالنامه ها به بيت )م.ق ٧٣٧(لشکرکشی دوم . و مادهای نيرومند

و جداگانه نام نقاط . تخصيص داده شده بوده است) محالت( ماتیو بيت ) دليجان( زوآلزاشو، مادها، بيت )تويسرکان(
 تادی روتا، شهر )وفس( کاپسیبوده، بيت ) کنگاور( ايشتارناحيه ای که مرکز آن بيت : ر آورده شده استمسکونی زي

 کارزيبرا، )ساوه( ساکسوکنو، )خلجستان( ینخروس، )رامند( آرياما)... سهرورد( سيبور، )تاکستان( نيروتاکتاو ) تفرش(
دومين ). يکی از تپه های باستانی مجاور سيالک کاشان( تيل آشوری، )سيالک( سيلخازی، )قم( ساگبات، بيت )گازران(

 بيت، زوآلزاش، بيت )بهاره(باروآ ، بيت سومورزو، بيت همبانبيت : لوح سنگی نمرود يکجا امکنه زير را بر ميشمرد
ًا که ظاهر) بوئين زهرا( زاکروتی، پارسوا، بيت کاپسين و نقطه مسکونی تارانزای، بيت )دره دياله( توپلياش، ماتی

، نقطه )قزوين( گيزين کی سیو ) نهاوند( نيشایو ) کنگاور( بيت ايشتارو . مربوط به لشکرکشی اول بوده است
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، )پلشت( بوستوسو کشورهای ) منازل زير زمينی، تهران(= نيپاريا، )کوهپايه، کرج(= اورننا، سيبورمسکونی 
تيل و ) جوشقان( شيکراکی، )مشکان( اوشکاکان، )ری، قبل از کوير نمک( روآ، )خوار( خروسنی، )ورامين( آريارمی
ضمنًا در کتيبه مصرًا اظهار شده که همًه اين نواحی جزو قلمرو آشور بوده و حکامی و ). کاشان( دژ بابليانيا  آشوری

ست م باقی ا.ق ٧٢٨کتيبه ای از بر لوح گلين از نمرود به تاريخ . جانشينانی از طرف آن کشور در آنجا مستقر بوده اند
، )سنندج(، بيت سانگی تويی )دره دياله(نامرو : فهرست آن کتيبه چنين است. که اطالعات دقيقتر ولی کلی به ما ميدهد

 توپلياش، )محالت(، بيت ماتی )دليجان(، بيت زوالزاش )بهاره(، باروآ )سنقر(، سومورزو )طاق بستان(بيت همبان 
، بيت )تويسرکان(، بيت آبدادانی، بيت سانگی، بيت تازاکی )زرند(ت زاتی ، پارسوا، بي)کالترزان( تارانزای، )دره دياله(

کتيبًه مزبور ضمنًا به خصوص تصريح می کند که نواحی ياد شده که تقريبًا ). بوئين زهرا(، زاکروتی )کنگاور(ايشتار 
گيزينی کی : يل آمده استو بعد بالفاصله اسامی ذ. همه مربوط به لشکرکشی اول بوده جزو اياالت آشور شده بوده اند

 پوستوس، )تهران( نيپاريا، )ری( رعوسان، )فيروز آباد( اوريمزان). ساوجبالغ( سيبور، )نهاوند(، نيشا )قزوين(سی 
گوکی ، )گازران( کارزيبرا، )اراک( آراکتو، )ساوه( ساکسوکنو، )خوار، گرمسار( خروسی، )ورامين( آريارمی، )پلشت(

، اوشکاکانا )ری، قبل از کوير نمک(، روآ )سيالک(، سيلخازی يا دژ بابليان )قم(ت ساگبا، بيت )کوشکک( ننانا
                     ).منظور منطقه ای در نواحی کويری انار خيز جنوبی؟( طال سرزمينو ) جوشقان(، شيکراکی )مشکان(

                                                                           
 :زير هم ياد شده است در منابع کهن بين النهرين در رابطه با لشکرکشی بابليها و آشوريها همچنين از شهرها و نواحی

کارس منابع ( خارسی، )سرزمين الهه کاسی کوهستان شمالی، حوضًه دره دياله( ناوار، )شهر پايينی، الکوت( اورکيش
 گانخار ،)باوه نور( خوخونوری ،)وتوز خورمات( خومورتی، )تانبلوک کماسی کردس( کيماش، )يونانی، کرمانشاهان

 خامازی، )ده مندلی( ديمات ان لی ليا، )قصر شيرين( آل شوسين، )بين کرمانشاه و سرپل ذهاب گهواره قصبًه(
، )رانانگو( اوريانگو ،)کبوتر آهنگ( کيالمباته، )خدابنده( خوبارارخا، )زنر( رمدانی، )کميجان( کوک کوما، )خفاجه(

 سيمره، )کفری کردستان عراق( کيروری، )بلوک بهی سقز( هابهی، )دياله( داگارا، )حوضًه زاب سفلی( زابشالی
طبق ( گيلزان، )خورمال( خارماسا، )خانقين( خارگا، )قلعه ديزه( آداعوش، )حلوان( اولمانيا، )حوضه رود سيروان(

                       .)بعقوبه(کارزيابکو ، )خارخار، ديوان دره( کانبادتيري، )قاعده تبديل گ به  و، ب همان قصبه بارزان
                                                                                                            
ميانه که  و زنجان واز سوی آشور به سمت کردستان  پيش از ميالد ٧١۵حدود سال  در لشکرکشی سارگون دوم آشوری

آبدادانا، ( آپپاتار ،)سقز( سوريگاش: به مقصد نبرد با اوراتو صورت گرفته است از قالع و قصبات زير ياد شده است
شيخ (شوآن داخول ، )قيدار( بيت باگای، )جرودان( آنزاری، )گنبد( کيندائو، )کوشکين( کيّشلو )تکاب(کيت پات ، )بيجار
که بين  زيشنپاو سرانجام دژ ) آچاچی( آبی تيکنا، )بادلو( باال، )ميانه( ميسو، )سبز( سوکا ،)ترکمان( دوردوکان، )طبق

در  سيگريسبه ماد از  شوریآدوم  در لشکرکشيهای سارگون .مطابقت دارد آغ کندميانه و زنجان قرار داشته با قصبه 
 اوپارياو ) تاکستان( سانگی بوتی، )مالير( مالی، )آورزمان( اومارگی، )فرميهن( خيرمامی، بيت )سجاس(ناحيه رودکها 

و دره ) ، رودک علياگيزيل بوندا(شامل دره قزل اوزن ) شانارته(ناحيه رودکها . نيز نام برده شده است )ابهر(
 آندارپاتيانوکتيبه های عهد سارگون دوم جای ديگر از  نواحی مادی  .بوده است) ، رودک سفلیراماتئا(قره چای /خررود

، )سهرورد( سيبور، )صائين قلعه -سرزمين چشمه( - اوسی، )زينوکان، زنجان( کار زينو،)رون دژ، ميانهشهر د(=
                                                                                    .برده اند )اردهين( آرات پاتوو ) خدابنده لو(خارزيانو 

نام برده شده است که به ترتيب با  سيکورابیو  کيوشبوراوبيان از دو کوه به نامهای در يک لوح بابلی در سرزمين لول
.                                                            استان کردستان مطابقت می نمايند شيخ معروفو  چهل چشمهکوههای   
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معروف ايشان) يعنی نشانهای مرزی(معرفی نام و نشان کاسيان و دو عدد کودورو  

 
ان است؛ کاسي) مردم و رعايای کوهستانی(نظر به شکل  نام پادشاهان کاسی که غالبًا بومی غير آريايی از نوع لولوبی 

که نزد لولوبيان و کاسيان مشترک بوده است و ) شاه(را مردمی از تبار لولوبی به شمار آورده اند؛ چون عنوان يانزی 
به اعقاب کاسيان دليل ) مردم و رعايای کوهستانی= بی يعنی لولوها-علی القاعده مأخوذ از لولو( رُلهمچنين اطالق نام 

الهه های کاسی که  از نوع هندو ايرانی منحص به فردی هستند و  -و نشان خدا اما نام. قانع کننده ای در اين باب است
از تبار آريائيان هندی شيماليا ) ايزد خورشيد(، سورياش )ايزد جنگ و باد(برای نمونه در ميان آنها نامهای ماروتاش 

ايرانی بوده و ايزدان کاسی  – از نوع  اسالوی و يونانی)  ايزد باران و رعد(و بورياش ) الهه کوهستانهای پر برف(
مطابق ايزدان کهن ارمنی واناتور ) تيشتر= ايزد کشاورزی و صنعت(و دور ) هوشنگ= ايزد زمين بخشنده(دونياش 

که نامشان  کاسياناين امر نشانگر آن است که در ميان . می باشند) ايزد خوابگزار و صنايع(و تير ) ايزد زمين دهنده(
اين معنی را در . معنی نمود قبيله روحانی غالبی از هندو اروپائيان وجود داشته اند اژدهارستندگان را می توان به معنی پ

پيدا نمود که ) پارتهای ارمنستان- نياکان ماريان(ها  آزیيعنی ) نياکان ارامنه( هاياساهانام قبيله  همسايه و مزدوج کنار 
ل  از دوره کاسيان ايزد اژدهاوش زمين را می بينيم که بر جالب است که در مهر بزرگی از باب. به همين معنی است

فرمانروای  - خدا آزی دهاکاز سوی ديگر می دانيم که دو مقر حکومتی . تخت سلطنت و خدايی زمين چنبر زده است
اژدهای ( آگوم کاک رمهاز جمله  کاسیفرمانروايان بزرگ  دو مقر حکومتیهمان  بابلو  کرنداژدهاوش اوستا يعنی 

اين خود به وضوح نشانگر آن است که اين نياکان آريايی کاسيان گروه بزرگی از همان . است) رنده شمشير خونيندا
جالب است که بدانيم . سکائيان پارتی بوده اند که در سمت ارمنستان کوچک سکنی داشته اند - ماريان - مردم آريايی آزی

. ر نبرد با روميان پرچمی به شکل اژدها بر می افراشته انددر سانسکريت نام الهه زمين است و پارتيان د پريتهوی
کاسيان  زمين ايزد( آژی دهاکو ) ايزد خورشيد آريائيان ايرانی يعنی ايزد مهر= همزاد درخشان(  جمشيدبنابراين نبرد 

کاسی تعبير و  پارسی  و مغان-را  به سادگی می توان نتيجه به رقابت بی امان و شديد دو گروه  مغان مادی )و ازی ها
و ) ايزد نوشابه مستی آور، آبجو، کاسه مشروب( کاسودر نزد کاسيان نام ايزد و الهه قبيله ای شان يعنی  .تفسير نمود

را به صورت ) يام، جام( يمهچون در اوستا نام . مطابق همزادان يمه و يمی می باشند) الهه نوشابه مستی آور( کاسيتو
از اينجا می توان چنين نتيجه گرفت که گورانهای  .است خلسه آور نوشابه مقدسه معنی نيز ذکر کرده اند که ب هئومه

می دانيم که در . به  معنی انجمنی است همان قبيله مغان کاسی بوده اند) عاد قرآن(کرمانشان که نامشان مترادف با مغ 
رعد و برق است که مطابق قرآن خشم قرآن رهبر ملکوتی قوم عاد تحت نام هود ياد شده است که مطابق هودها ايزد 

داماد و پسرخوانده ) سپيتاک زرتشت(از آنجاييکه گائوماته برديه مغ . خودش بر خلقش را با باد سرد نشان ميداده است
در ناحيه گورانها در هنگام حاکميت خود بر امپراطوری هخامنشی در همين سرزمين ) فريدون/فرشوشتر(کورش 

سکنی گزيده بود، معلوم ميگردد که از قبيله مغان درون ) سکاوند هرسين( ايه آواوائوتيشسيککرمانشاهان در قصبه 
می دانيم که دخمه . و کنار ارس مراد بوده اند) دشت مغان(اران  موخهایو  گورانهااتحاديه  قبايل ماد همين نياکان 

مطابق کتيبه بيستون داريوش . دگئوماته برديه درشت اندام با تصوير وی در همين سرزمين گورانها قرار دار
 /ابراهيم بت شکن/ گوتمه بودا /گائوماته برديهو شش تن سران پارسی همدست وی در اين مکان ) مغ کش= جاماسپ(

وی که برادرخوانده و شوهر . پسر سپيتمه و نواده دختری آستياگ را ترور نموده اند سپيتاک زرتشت /صالح /لقمان
اد وی بوده در زمان لشکرکشی کمبوجيه به مصر از مرکز حکومتيش در بلخ و شمال خواهر کمبوجيه و مورد اعتم

داريوش بنا به مقاصد سياسی اين شريف . هندوستان به سمت پارس فرا خوانده شده و به نيابت سلطنت بر گزيده شده بود
که دروغ وی بيست و پنج قرن ترين رهبر سياسی و دينی اعصار باستان را بنا به مقاصد سياسی برديه دروغين خوانده 

شواهد  و قرائن تاريخی که از روی دروغهای داريوش از جمله اصرار وی در تنی . موجب فريب جهانيان شده است
حاکی از ) پوروچيستا، دختر کوچک زرتشت(بودن برادری کمبوجيه و گائوماته برديه و ازدواج با دختر وی پاروميدا 

با تکيه به عقل سليم  دريافته هم  کمبوجيه و هم نائب السلطنته و برادرخوانده وی  آن است همانطوری که احمد شاملو
ترور شده ) که هرودوت نيز در رابطه با آخرين رؤيای کورش از آن ياد کرده(طبق نقشه از قبل طراحی شده داريوش

به ( ان -رئو-گائوبلکه ) ايشافدستا يعنی اشعار شگرف ست( اوستاجالب است گورانها سرودهای دينی خود را نه . اند
نظر . باشد قرآنمی خوانده  اند که به همان معنی سرودهای با شکوه بوده و به نظر ميرسد که مأخذ نام ) کردی گورانی

و پسرش سييتاک )  موبد درخشان و سفيد رخسار(=به توصيفات اوستا از زيبايی و چشمان روشن سييتمه جمشيد 
از  که) شاهزاده زرين اندام(و نيز خبر خرمدينان مبنی بر تبار پدری شروين زرتشت ) مرد سفيد زرين اندام(زرتشت 

به شمار رفته، معلوم ميگردد که سپيتمه داماد و )  سرزمين زنان آمازون، سئورومات، قوم سلم شاهنامه( زنجديار 
بوده اند که ) ا يعنی مردم کناریبوسنی ها، دوراسروه( آنتاهايعنی  )صربوکرواتی( مغان سئورومتیاز  آستياگوليعهد 

اين خبر خرمدينان دقيق به نظر ميرسد چه . خداپرستان را بر خود داشته اند -يعنی دوستداران خدا بوگوميللقب روحانی 
می دانيم که مادر سپيتاک زرتشت . به درستی مادر شروين زرتشت را  هم از تبار پادشاهان کيانی ايران نشان داده اند

در شاهنامه . بوده است) ثروتمند( فراهيم روان/دختر آستياگ) شاهدخت( دوغدويا ) دانای سخنان نيکو( داآميتييعنی 
به نظر ميرسد که سپيتمه از سوی . يعنی دارندگان سرودهای با ارزش معرفی شده اند گودرزيانخاندان سپيتمه تحت نام 
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کی اما وی بعدا به حمايت . قاز منسوب شده بوده استبه حکومت واليات جنوب قف) افراسياب تورانی( ماديای اسکيتی
در اوستا وی در . برخاست و در دستگيری ولی نعمت غارتگر قبلی  خود  شرکت نمود) کيخسرو، هوخشتره( آخسارو

دانای سرود دينی ( گودرزکشوادگاناز اين خاندان نامهای . معرفی گرديده استهوم عابد اين مقام بيشتر تحت نام  سرور
اشاره به خود سپيتمه جمشيد و پسرش برديه زرتشت و ) بسيار درخشان( بيژنو ) مرد سرود دينی( گيو، )ا سخنشيو

جالب است که در شاهنامه فردوسی مغان سمت اران در جزو رعايای .  می باشند خورشيد چهر/تيگراننواده اش 
معرفی شده و مکانشان سمت ) د اژدهاوشعابدان کوهستانی يا پرستندگان ايز(کاتوزيان تحت نام  سپيتمه جمشيد

خوانيش   به رسم پرستندگان دانيش       جدا کردشان از ميان  کاتوزيانگروهی که : "کوهستان قفقاز نشان داده شده است
ی يعنی عابد کوهستان گائوبار/کائيواراگفته اند که مطابق   کوئيراارامنه مغان را ". گروه      پرستنده را جايگه کرد کوه

به ) مکان منسوب به ايزد مهر( کوه هرادر باالی ) سپيتمه گودرز(مطابق مندرجات اوستا و شاهنامه هوم عابد . است
ياد ميکند ) اژدها زادگان( ويشپازوننرموسی خورنی نيز در سمت ارمنستان از مردمی به نام . ستايش مشغول بوده است

نام کوه . به شمار می رفته اند) پرستنده ايزد ماروش زمين( دهاکآژيسکونت داشته و از نسل  آراراتکه در کوهستان 
می  اوکارامنه موبدان خود را . گرفت) خالق/خداآوه يعنی ( ته- يآراروآرارات را در زبان ارمنی ميتوان مأخوذ از 

نجاست که از اي. است عابد کوهستانیيعنی انجمنی و همچنين به معنی  مغناميده اند که در سانسکريت مترادف با 
. دارای مغ و عابد کوهستانی به شمار آمده اند) گرشاه( کيومرثو ) تيامه( جمشيدانسانهای ايرانی يعنی -شاه-نخستين خدا

بوده است که در زبانهای کهن  )ويشنوی هندوان( شيپاکقيد گرديده است  اژی دهاککاسی که در اوستا  ماروشنام ايزد 
مار = توژيه( مردوکلب است که نام اين ايزد با ايزد ماروش بابلی يعنی جا. ايرانی به معنی شخص ماروش است

يعنی خدای قبيله ای آشوريان بوده  آّشوردر واقع معادل و مترادف ) خندان( ضحاک. معادل گرفته ميشده است) نيرومند
می  کاسيتناو   کاّشورا  کاسيان خدا و الهه قبيله ای خود.  بابلی همسان به شمار می آمده است مردوکاست که خود با 

 نين خورساگو الهه زمين ) برهما/ائای بابلی، اهورامزدا/انکی( ايميريا و دونياشناميده اند که مطابق خدايان کاسی 
                                                                                .هستند) ساندرامت ارامنه(ايرانيان  سپنت آرمئيتی/بابليها 

                                                                   
                                                                                
 

 
در روستای سکاوند بخش هرسين کرمانشاهان) زرتشت(دخمه گائوماته برديه   



 

 207

 
پيش از ميالد، که در  شوش  ١٢٠٠کودرو يعنی نشان و سند مرزی نقر شده بر يک سنگ سياه از ميلی شيپاک دوم پادشاه کاسی حدود سالهای 

.خذ اصلی شکل کشتی نوح تورات باشدبه نظر ميرسد شکل آن مأ. کشف شده و در موزًه لوور پاريس است  
 

 
 
 

 سنگ نوشته ي مردوک آپال ايدين
به خط ميخي بابلي بوده وبه ادراه ي کل فـرهـنگ  خ در شمال سرپل ذهاب يافـته شده، ١٣۴۵اين اثر که درسال 

با بابل دوره ي کشف اين سنگ نگاره روشنگر ارتباط اين ناحيه .کرمانشاه منتقـل شده واز آنجا به تهـران برده شد 
جنس آهـکي وازسنگهاي رودخانه يي يا . سنگي نامرتب وچهارپهـلو بوده وباال آن از پايين باريکتر است .کاسيها بود

اين سنگ چون .ه وناهـمواريها را تا حدي صاف کرده وکنده کاري کرده اند.بود ٠.۶در  ٠.٣۶اندازه ي آن .آبشست است
سوي آن کنده شده  ٤شکل برجسته است ودر  ١٧بخش يکم در  - ١.است کودورو است ودر سه بخش هـمانندگان

: اين اشکال عـبارتند از .هـريک از اين نشانه ها رمز يکي از خدايان است که به صورتي تخيلي مجسم شده است .است
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ستاره ي  -٣" ينس" هـالل ماه خداي ماه يا  -٢" شمس " محاط دردايره خداي آفـتاب يا  پرتو ستاره ي چارپر با چار -١
 - ٥" سکو ون" ساغـري مانند کـفـش دهان باريک نشانه ي خداي آتش يا  -٤" ايشتار " پر محاط در دايره يا خداي ٨

پرنده يي شبيه کالغ نشسته بر  -٦" ِاآ يا آنکي " سرقـوچ برسکويي که داخل تاق ذوزنقه يي است نشانه ي خداي آبها يا 
" حيوان نشسته مانند سگ نشان خداي عالم باال يا  -٧" اورورو" نشان خداي جنگ يا " زابابا"چوبدست نشان خداي 

دوشاخ منحني برپشت گوسپند نشان خداي  - ٩" مردوک " نقـش نيزه ي ايستاده يا آتشدان نشان خداي بابل  ٨" گوله 
مول " طوفان خدايسربزکوهي گردن بلند برسکو نشان  - ١١دوسکوي مربعي نشانه ي خداي ؟  -١٠" آذرخش يا اداد

از بدنش  غـرالي که نيمي -١٣ نين گيرسونيم تنه ي دوشير که پشت بهـم برسکويي نشسته اند نشان خداي  - ١٢ "ليل
نشان " وهوش شوم" دوشاخ بلند شبيه  يوان نشسته باح -١٤" پ سوآ"ماهي گون است نشان خداي آبهاي زيرزميني 

ماري بلند که سرش را بلند  - ١٦" نرگال" بدن مرغ نشان خداي عالم پايين حيواني باسرشير و - ١٥" نبو" خداي دانش يا 
.                                                       است" سييرو"کرده است نشان عالم پايين   

بداليلي ستون است که دو پلمه ي آن  ۶خط بابلي است که در اصل دره وشته يي کوتاه بندربخش دوم درپايين اين سنگ 
بيگمان ازميان رفـتن اين دوسطر کيود پراکندگي اين . سطر ميشود ۶۴پلمه به جاست که ۴ازاين سنگ .پاک شده است 
نامدارد حدود زمينهاي کشتزار ومراتع رانشان ميدهـد معـموال دردو نسخه آماده " کودورو"اين سنگها که .ستون ميشود

نام کليه ي خدايان يادشده در کتيبه گواهي بر انتقام از . د نگهـداري ميشدميشد که يکي در زمين مربوطه وديگري درمعـب
در برخي از اين سنگها نام کسان وشهـرها يي بدست آمده که ما .صاحب آن بود درصورتيکه از قانون تخطيميکرد

نام مردوک آپال در اين سنگ نگاره ي يادشده افـزون بر مرزهاي زمينها ونامهاي کسان بسيار.شناختي از آن نداريم
براي شاه مردوک آپال ايدين شاه اين سرزمين پسرملي « : پادشاه بابل کاسي آمده است ) پ م١١١٧ -١١٢٩" (ايدين 
سده بربابل فـرمانروايي کرده اند وبه  ۶اين سنگ نگاره در ناحيه ي لولوبي يافـته شده وبدوران کاسيها که » اک پشي 

ازدوران کاسيها کودرو هاي بسياري به جامانده است که براي ثبت .مربوط استزمان مردوک از آخرين شاهان کاسي 
در شوش هـم نمونه هاي ديگري .امالک وزمينها نوشته ميشد وبسياري ازاينها در موزه هاي کشورها نگهداري ميشود

ن سنگ نگاره ي ذهاب ازاين سنگها بدست آمده است از جمله سنگ نگاره يديگرياز مردوک آپال که ارتباط نزديکي با اي
لولوبي بدست آمده نشان از دلبستگي کاسيها به زادگاه اصليشان زاگروس بوده  دارد اينکه اين سنگ نگاره در

ميتوان گمان کرد که سنگ نگاره ي ماننده يي که در شوش يافـته شده است وهـردو درزمان يک شاه نوشته شده .است
ه ي يک پ م اين سنگ نگاره از معـبدي در بابل بدست فاتحان عـيالمي است ، در جنگ هاي بابل وعـيالم در هـزار

 و نشست  بخش سوم اين سنگ نگاره بدون هـيچ نوشته ي است که بايد در دل خاک مي. رده شده استببه شوش  افـتاده و
                       .از ديده دور مي بود آنرا به حال خود رها کرده بودند
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