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 (1 ص تا  از ص )
 80/00/19: اله؛ تاریخ پذیرش مق19/ 82/08: تاریخ دریافت مقاله

 چکیده
پس از جدایی هندیان و ایرانیان، . گرددبه دوران آغازین هندوایرانی بازمی« کشور هفت»قدمت انگارة جغرافیایی 

های جدید و تغییرات دینی و پاره بودن زمین، با توجه به شرایط اقلیمی سرزمینروایت آغازین هندوایرانی هفت
ویژه اوستا و مقایسة متون کهن ایرانی و هندی، به. نونی درآمده استهای کسیاسی دگرگون شده و به صورت

دهد که در طرح کلی روایت اصلی هندوایرانی، جهان به هفت پاره تقسیم شده بوده که یک ویشنو پورانه، نشان می
موانعی از از میان این هفت سرزمین، که توسط . اندپاره در میان بوده و شش پارة دیگر بر گرد آن قرار داشته

نمونة یکدیگر جدا شده بودند، در آغاز تنها پارة میانی مسکون بوده است، اما بعدها پس از انشعاب مردم از پیش
های های جدیدی جایگزین نامدر متون اوستایی، همچون هندی، نام. اندنیای آغازین، سایر نواحی هم مسکون شده

کشور متون  نتقال نیروی سیاسی از شرق به غرب فالت ایران، هفتبعدها با گسترش آیین مزدیسنی و ا. آغازین شد
اوستایی نیز دچار تغییر شده و در متون فارسی میانه با تغییر جهات شرقی و غربی با افق جغرافیایی جدید، که بنا 

ستقل گانه به صورت ماین میراث تقسیم هفت. بر آن سرزمین میانی در غرب فالت ایران قرار داشت، منطبق گشت
گانه رنگ ردپای یک تقسیم هفتشود که در آن به صورت کمدر منابع مربوط به دورة هخامنشی نیز مشاهده می

 .شودهای هخامنشی دیده میدر سازماندهی شهرب
 

 . ویشنو پورانهکشور، هندوایرانیان، اوستا، متون پهلوی،  جغرافیای اساطیری، هفت :های کلیدیواژه
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 مقدمه
اسالمی  ةلیفات جغرافیدانان دورأفراوانی بر ت تأثیرکه  را، «کشور هفت»ایی مفهوم جغرافی

زمان تقریبی  احتماالً تا اواخر هزارة دوم قبل از میالد، یعنیتوان می ،هنهادبر جای 
-هفت»از سوی دیگر، مفهومی مشابه . دنبال کرد ،های اوستاترین بخشسرایش کهن

، هارغم برخی تفاوتکه علی ،ستان مشاهده کردتوان در متون هندی بارا می« کشور
با توجه به . دهدایرانی کهن نشان می« کشور هفت»ای را با های قابل مالحظهشباهت

میراث مشترک  ،گانة جهانرسد که انگارة تقسیم هفتها، چنین به نظر میاین همسانی
های که یکی از نشانه آن بر گانه، افزوناین تقسیم هفت ( ).هندیان و ایرانیان بوده باشد

 جغرافیایحاوی اشاراتی کهن به  ،استتقدس عدد هفت در میان هندوایرانیان 
میان هندیان و ایرانیان  روایت آغازیندر که تغییراتی با بعدها . استاساطیری این اقوام 

از آن گذشته، . گشتمبدل دو شکل هندی و ایرانی کنونی  بهروایت فوق  ،آمد به وجود
در متون پهلوی دچار دگرگونی  ،ایرانی اطیریاسجغرافیای  افق تغییر با ،ایت ایرانیرو

-و شکل ایرانی مفهوم ادغام گشته و یاسالمی با جغرافیای بطلمیوس ةگشت و در دور
که پژوهشگرانی چون کراچکوفسکی در چنان ،را به خود گرفت اقلیم  هفت اسالمی

ة شپای اندی وضوح ردیدانان دورة اسالمی بهآثار جغرافخصوص انگارة هفت اقلیم در 
تاکنون  ،با این حال .(83-80: 821 کراچکوفسکی، )کنند ایرانی هفت کشور را مشاهده می

در ایران « کشور هفت»ماهیت طرح اصلی هندوایرانی و نیز تغییرات مفهوم به جداگانه 
سیر با بررسی  ت تاتالش بر آن بوده اس ،جستار حاضردر . باستان پرداخته نشده است

تحول چگونگی نخست به  ،هندی کهن آن با روایت نیز مقایسة و ایرانیروایت تحول 
کشور در متون اوستایی و فارسی میانه و همچنین منابع دورة هخامنشی  انگارة هفت

 .ارائه گردد آن هندوایرانی طرح پرداخته شود و سپس نمایی کلی از 
 

 کشور در متون ایرانی هفت .1

 اوستا . 1. 1
. های فراوانی بوده استوع بحثاخیر موض ةفیایی موجود در اوستا در دو سدهای جغرانام
ای که ما این نکته را خاطرنشان کرد که مجموعهنخست جغرافیای اوستا باید  ةاربدر

. خوانیم محصول یک دوران و شاید حتی یک مکان نیستامروزه به نام اوستا می
های گوناگون اوستا که در بخش های جغرافیاییکان وجود دارد که ناماین ام ،یرو نیازا

ها  باید آن بنابراینو  ،های مختلفی باشندها و جایبدان اشاره رفته است مربوط به زمان
 . زمانی خود بررسی کرد چارچوبرا در همان 



  3  / در متون کهن ایرانی و هندی «کشور هفت»میراث هندوایرانی 

 ,Gnoli) ددا تنسبهای جغرافیایی اوستا را به نواحی شرق ایران توان ناممی ،حال  این با

« کشور  هفت»با نام  تقسیم زمین به هفت پاره از های مختلف اوستادر بخش (.44 :1987
های این هفت پارة زمین بر اساس متون نام. برای مقاصد گوناگون یاد شده است و مکرراً

x)خوَنیرَثه : اند ازاوستایی عبارت
v
aniraϑa) ،َهی اَرِز(arəzahi) ،سَوهی (sauuahi) ،

 ،(o r .barə ti ) رشتی، ووروب(    a a   ) فشودذوی، (    ra a a ) فشوردذف
-توان ردپایی از تقسیم هفتکه در آن مینخستین جایی  .(o r .jarə ti ) شتیووروجر

   b  ii عبارت آن باشد که در می 8بند  ،88گاهان، یسنای  ان یافت،هج گانة

haptaiϑē  و گفته شده که دیوان در این « ومبهفتمین »به معنای  ،آمده است
این  خوردای که در اینجا به چشم مینخستین نکته .مشهورند سرزمین هفتم به بدی

مردمانش نیستند، یعنی  نام خوشزرتشت سرزمینی را که دیوان دیگر در آن  که است
در این خصوص . نامدجهان می گرویده بودند، هفتمین پارة یسنیاحتماالً به آیین مزد

 اظهارتوان با قطعیت هفتم از نگاه زرتشت مطابق با کدامین سرزمین است، نمی ه پارةک
داند که در اساطیر ایرانی را همان سرزمین خوَنیرَثه می کرد، اما هومباخ آن نظر

آنچه مؤید این نکته است . (Humbach, 1991: 79)خاستگاه و مقر حکومت ایرانیان است 
مهر یشت است که در آن خوَنیرَثه واپسین کشوری است که کشور در   هفت ترتیب نام

است که برای اشاره به هفتمین (    b) بوم ةاستفاده از واژ ،دیگر ةنکت .شودنام برده می
 استخاص متون اوستایی کهن  هاین واژ. به کار رفته است (b  ii  .haptaiϑē) نیسرزم

( شده است استفاده     b واژةهمان  که از 1 استثنای یشت  به)نو  ییاوستامتون در  و
از . به کار رفته است (  haptō.kar   air)کشور   برای اشاره به هفت kar   arǝة واژ

برای  pa   از  هندی کهندر متون  گونه که خواهیم دید،، همانهرچند ،سوی دیگر
    bبا برابر     b ینگاها ةاما واژ ،شده است  استفاده پارة زمین نشان دادن هفت

B*صورت هندوایرانی  ودایی است و هر سه از    bhفارسی باستان و 
h
uH-mi آیند می

(Mayrhofer, 1996: 268) .اوستایی واژةمعادل  همچنین kar   arǝییودا ة، واژ karṣ   

هندوایرانی  kṛš*هر دو  ةمحلی کوچک است و ریش زینشخم، شیار و  است که به معنی
 ةرسد واژبه نظر می .(Mayrhofer, 1992: 320) استخم زدن شو  به معنی شیار زدن

kar   arǝ  که  هستنیز البته این امکان . استلحاظ معنایی یک نوآوری ایرانی به
کهن و های گویشی میان اوستایی تفاوت واژگانی میان دو اصطالح صرفاً نمایانگر تفاوت

ها یکسان  کشور را با معنای امروزی آنهای بوم و نباید واژه در اینجا ،به عالوه. باشد نو
ها شامل  های زیستی در نظر گرفت که هر یک از آنها را اقلیم بلکه باید آن ،دانست

 (.Humbach, 1994: 41)چندین سرزمین بودند 
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آن ایزد سروش  درخوریم که کشور برمی  به هفت 88بند ، 93در یسنای  ،آن از  پس     
 1 ی که مجدداً در یشت یازدهم، بند میده شده است؛ مطلبکشور نا ی هفتآموزگار دین

، سپندارمذ فرمانروایی این 8 بند  ،وندیداد 1 فرگرد بر همچنین بنا . تکرار شده است
 ةیابیم که تمامی این هفت پاردرمی  8از یشت پنجم، بند . کشور را بر عهده دارد  هفت

 کشور که من هفت»یتا خواستار است تا دهاک از اَناهزیرا اَژی ،زمین مسکونی بوده است
 . «را از مردمان تهی کنم

کشور بودند،   اصطالح هفت تنها دربرگیرندة ها اشاره شد مواردی که در باال به آن    
 یک مورد جالب. ای کنندها اشاره بدون اینکه به نام این کشورها و نیز جغرافیای آن

است ( مهر یشت)دهد، یشت دهم شور به ما میک نام این هفت ةکه اطالعاتی دربار ،توجه 
 :کشور مزبور آمده است در آن نام هفت 88 و بار دیگر در بند  9 که یک بار در بند 

 
a  i arəzahi   a  ahi  a  i  ra a a         a a      a  i 
 o r .barə ti   o r .jarə ti  a  i i at  kar    arə  at  
x

v
aniraϑə  b     ga  a aiianə  ga  a it  ca baē aziią   

miϑrō   rō   i  iti. 

کشور و بر این  ، وروجرشترشتوروب، فشددوی ،دفشدفره، وسرزه، ابر  نیرومندمهر 
 ,Geshevitch) .بنگردسالم سکونتگاه روستایی و  آرامگاه منزل ،خوَنیرَس درخشان

1967: 81). 
 

pasca jaiṇti  aē  aną   pa ca niγniṇti miϑrō r ją  
 a  ii ną    ra  azait   i rō  ō  o r gaoiiaoitōi   tarō 
arəzahi   a  ahi  tarō  ra a a         a a      tarō  o r barə ti  
 o r jarə ti  tarō i at  kar    arə  at    

v
aniraϑə  b    . 

، پروازکنان وجان، مهر فراخ چراگاهرمهر د کشتندیوان، پس از  هم کوبیدن درپس از 
 .آید خوَنیرسو این کشور درخشان  دفش، وروبرشتد، ویدفشارزه، سوه، فرد بر فراز 

(Gershevitch, 1967: 141) 

 
 :Bartholome, 1907)به مغرب اشاره دارد  ،arəzahi ،نخستین نام فوق،هایی در میان نام

سوم و های نام .(Bartholome, 1907:  1562)کند بر مشرق داللت می savahiو  (202

 داند که در هرمی -   . at   و   -  fradat .fة شد دگرگونهای شکل بارتولومهرا  چهارم
وی محل این دو ناحیه را به  .یی استشناسا  قابل «چهارپا»به معنی   -    ةواژ ،دو

برای نام این دو سرزمین  معنایی داند، هرچندترتیب جنوب شرقی و جنوب غربی می
 ةدهند»ویتسل هر دو را  ،حال  این با. (Bartholome, 1907: 982, 1442)دهد میارائه ن
را  ، barə tiیعنی  ،پنجمقسمت دوم نام . (Witzel, 2000: 299)کند ترجمه می« رمه
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به  -     bhسنسکریت  ریشه با واژةو هم -barəštay*دارای صورت اصلی بارتولومه 
 ,Bartholome)دهد کشور را در شمال غربی قرار میداند و این می «نوک، چکاد»معنی 

. (Bartholome, 1907: 1430)کند ترجمه نمی نام ششم را بارتولومه .(1431 ,982 :1907
و سیخ شدن مو،  برخاستن»به معنی  -hṛṣرا با ریشة سنسکریت ودایی   -jarə tiویتسل 
« های گستردة کوهستانییدارندة بلند»را  نام ششمکند و مقایسه می« زده شدنهیجان

x کشور  واپسین کشور در میان هفت. (Witzel, 2000: 299)کند ترجمه می
v
aniraϑa- 

xواژه را ترکیبی از  بارتولومه. نظر وجود دارد نینام چنداین معنی  دربارة. است
v
ani و 

raϑa کند ترجمه می« های زیبارابهعدارای »گیرد و آن را در نظر می(Bartholome, 

کند ترجمه می« شده ساختههای ماهرانه رابهعدارای »پیانکوف آن را به . (1864 :1907
(apud Kuz’mina, 2007: 136) . گرشویچ آن را ترکیبی ازx

v
a  وniraϑa به معنی 

 آنکه ویتسل  درحالی ،(Gershevitch, 1967: 176)داند می« ، وابسته به خودخودساخته»
x)را ترکیبی از سه جزء 

v
a+ni+ratha) آرامش، »، بر روی هم به معنای کندقلمداد می

 ظاهراًخوَنیرَثه . (Witzel, 2000: 299-300)« دارای خوشی خاص خود»؛ «خوشی، لذت
همواره به سایر کشورها، این نام  برخالفزیرا  ،است بوده کشور  این هفت بخش ترین مهم

-آنجا می میت خوَنیرَثه را ازافزون بر آن، اه. آمده است (   b)همراه صفت درخشان 

این در اند، انعکاس یافتهبندهش  های متأخرتر ایرانی که دربنا به سنت توان دریافت که
 Airiianə  Vaējō ییاوستادر )کشور است که سرزمین خاستگاه ایرانیان یعنی ایرانویج 

ها و از جای»که  و نیز این (83 : 829 ، ارهب)قرار دارد  (Ēr n Wēzو در فارسی میانه 
 در فرگرد نخست وندیداد. (88  همو،)« آفریده شد( سرزمین)روستاها، ایرانویج بهترین 

گسترة »بنونیست این واژه را به . دمزدا آفریهایرانویج نخستین سرزمینی است که اهور
وی، مکنزی محل آن را در  تبع بهو  (Benveniste, 1934: 265)کند ترجمه می« یانآریای
داند آمودریا می کنارة( هاآریایی)دهد و آن را سکونتگاه ایرانیان ود آمودریا قرار میر کنار

ای که این موضوع را نکته .(MacKenzie, 1998: 74)و نه سرزمین خاستگاه تمام آریائیان 
عالوه بر وندیداد، در  ،(airiianə . aējō)کند این است که هرچند اصطالح تأیید می

 ةکه عمد ،اما در یشت دهم ،(3/19 ؛ 89، 1 /1؛ 01 /9)نیز آمده است ها برخی از یشت
بلکه  ،نیامده است آن نامی از ،آیدکشور از آن می  جغرافیای هفت اطالعات ما دربارة

شده است که آن را   استفاده ( airiiō.  aiianə) از اصطالح دیگری 8 آن در بند ی جا به
و به دنبال آن در بند  ،(Gershevitch, 1967: 79)د ننکترجمه می« یانیسکونتگاه آریا»به 
. نیز تعمیم داد برده شدهنامهای جغرافیایی توان این اصطالح را به کل ناممی 1 

را محل  شتیمهر که نیبرگ معتقد است خاستگاه سرایندگان  گونه اگر همان ،بنابراین
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توان گفت می ،(Nyberg, 1938: 324)کشور بدانیم   یی هفتاوستاگیری سنت اصلی شکل
بوده است که بعدها بنا   airiiō.  aiianəکه خاستگاه نخستین ایرانیان در سنت کهن 

 نام هفت بالفاصله در بند بعدی نکهیاشده است؛  مبدل airiianə . aējōبه دالیلی به 
« این»ها تنها خوَنیرَثه است که دارای ضمیر اشاره نزدیک  آید و در میان آنکشور می 
    kar    arə  at      )باشد یم

v
aniraϑə  b    )  است که سراینده یا  آنگواه

 ،هابنا به سنت یشت. انددانستهخود را در خوَنیرثه می مسکن سرایندگان یشت مزبور
قرار گرفته  (hara.bǝrǝzaiti)یا البرز  هرا کوهو در وسط آن  زمین بوده میانةدر خوَنیرَثه 

، توصیفاتی از 89و  88، بندهای 8 یشت ی دیگر اوستا هم، از جمله جاهاکه در  است
 (vouru.ka  a)وروکَشه جنوب آن دریای وُو در  همچنین در نزدیکی هَرا .آمده استآن 

این  میانة درو  (Schwartz, 1985: 644)«  های گستردهدارای شاخابه»است به معنی 
 ( pō.bi   )نام اوستایی ویسپوبیش  با 8 از یشت  3 که در بند  دریا درختی بوده است

. شده است معرفیگیاهان  سیمرغ و دارندة بذر همة آشیانة ،«روهای نیکدا دارای همه»
 زادسپرمهای گزیدهبنا به روایت . در متون پهلوی نیز از این درخت یاد شده است

مردگان و گر را آفرید که دشمن پیری، زنده در نزدیکی آنجا هوم سپید  ،(8/81-10)
 .رفت گر زندگان به شمار میانوشه

 ،بازسازی کنیم کشور را در اوستا  که بخواهیم جهات جغرافیایی هفت درصورتی
 :آیدتصویر زیر به دست می

 
 کشور بر اساس متون اوستایی  موقعیت هفت.  شکل

 تعمیم ،اندر میان هندوایرانی که آننخست . در اینجا باید چند نکته را در نظر گرفت     
عادتی مشترک  کردندها مهاجرت میکه بدان ایهای جغرافیایی کهن به نواحینام
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ای از دیگر آنکه جغرافیای اوستا تحت تأثیر آمیزه. (Gnoli, 1987: 44)شد محسوب می
اشاره هم این  از  گونه که پیش همان ،سوم .های تاریخی استعناصر اساطیری و واقعیت

. دانندی جغرافیایی ذکرشده در اوستا را متعلق به شرق فالت ایران میهاامروزه نام ،شد
های جغرافیایی کشور ذکرشده در اوستا را با واقعیت  توان تا حدی هفتمی این،بنابر

به این نتیجه رسیده است که  شتیمهر نیبرگ با تفسیر . شرق فالت ایران تطبیق داد
کشور با در   های هفتاست و جهات و نامخاستگاه سرایش این یشت سرزمین مرو بوده 

این  و اندی در یشت دهم تعیین جهت شدهبند میتقسعنوان مرکز این  نظر گرفتن مرو به
نامد به اوستا رسیده است می« انجمن میثره»بندی از طریق گروهی که وی آن را تقسیم

(Nyberg, 1938: 324) .را در  زهاسد و ارشنمی نیرسمرو را  کشور خو صراحت واحة وی به
ولی برای سایر  ،گیرددر نظر می ،گرگانمرو، یعنی کوهستان شرق ناحیه  غرب واحة

 .(Nyberg, 1938: 324, 401)کند کشورها محلی را تعیین نمی
به کشورها را معیار این بازسازی در نظر بگیریم، دو  شده دادههای که نام درصورتی     
به چکادهای بلند و نواحی گسترده کوهستانی  که جاآن از ،شتروروجو  شتروبرونام 

های میان و سرزمین های هندوکش کوه شوند، یادآور نواحی شمالی رشتهمعنی می
که با جنوب شرقی و غربی منطبق نیز  دفشیو و فشدفرد .هستند آمودریا و سیردریا

 کننده مرغزارها اعیها را تد ن آنتوااند، میمعنی شده چهارپا ةهستند، ازآنجاکه به دارند

مشرق  ،سوه و ارزه. (Witzel, 2000: 299)دانست های جنوب افغانستان امروزی و چراگاه
های در شرق کوه: شرقی فالت ایران هستند ةمرزهای طبیعی نیم دهندة نشان ،و مغرب

های شرقی گوید، کوهستانگونه که نیبرگ می همان ،هندوکش و رود سند و در غرب
کشور  که جغرافیای هفتتوان با نظر نیبرگ مبنی بر اینمی چهاگر. کویر ان و دشتگرگ

را  ، اما خونیرسهای اوستا رسیده است موافق بوداز طریق یشت دهم به سایر بخش
به معنی     bیعنی  ،بر اساس لقبی که در یشت دهم به آن داده شده است ظاهراً

یکی  ــ گویدرو آن چنان که نیبرگ میو نه مــ درخشان و تابان، باید با سرزمین بلخ 
: فارسی میانه)با همین لقب  مکرراً اسالمی ةدانست که در منابع متأخر پهلوی و دور

b   g های داده ةبر اساس مقایس ،از آن گذشته. شده است ادی( بامی: و فارسی نو
وزی را نواحی امر شتیمهر توان خاستگاه شناسی و جغرافیای اوستا نیز میباستان

  تقریبی هفت ةنقش ،بیترت  نیا  به. (Grenet, 2005: 30) بامیان و بند امیر پیشنهاد کرد
 :توان چنین به تصویر کشیدکشور در متون اوستا را می
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 اصالح شود توسط نویسنده -کشور بر اساس  یشت دهم موقعیت تقریبی هفت.  شکل

 
زمین منطبق با افق  بخشهای هفت ه توجه داشت که نام، باید به این نکتحال هر در

های اوستای نو است و و سایر قسمت( یشت ویژه مهر به)ها جغرافیایی سرایندگان یشت
 برابر صورت قطعی با افق جغرافیایی سرایندگان اوستای کهن  توان آن را بهلزوماً نمی

 .دانست
 

 متون پهلوی .2. 1
یا تفسیر  اندستاییهمان سنت او کشور یا ادامة  هفتاندیشه  ةمتون پهلوی دربار
از   پس ،گفته نیبرگ چون، همچنانکه ،کشور متون اوستایی  هفت جدیدی از اندیشة

انتقال مرکز سیاسی کیش زرتشت از شرق به غرب ایران، افق جغرافیایی مندرج در 
ده ـآمدرشود اوستا دچار تغییر شده و به شکلی که اکنون در متون پهلوی دیده می

جغرافیای  ةنام کشورها و اطالعاتی چند دربار. (Nyberg, 1938: 400-401)  است
آمده  پهلوی وندیداد ةترجمو  های زادسپرمگزیده، مینوی خرد، بندهشکشور در  هفت
. آمده است بندهشکشور در   ترین گزارش در باب پیدایش هفت مشروح .است

ت که دریاها از او پدید آمدند، زمین را همه جای نم که تیشتر آن باران را ساخ هنگامی»
 ةای به اندازپاره. بگرفت، به هفت پاره بگسست، دارای زیر و زبر و بلندی و نشیب بشد

اهمیت  . (30: 829 ، هارب) «(آن قرار گرفت)پیرامون ( دیگر) ةمیان و شش پار( در)ای نیمه
است که  کشور  هفتاساطیری  افیایبخشی از جغرکه متضمن  سترو  نیا این روایت از
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معلوم  تا حدیکشور  موقعیت جغرافیایی هفت همچنین .در اوستای فعلی موجود نیست
 : ده استش

 آنجا ه برآید، شرق، کشور ارزه است؛ ازکه خورشید به روز مهست بلند برآید تا به روز کِ آنجا از
ازآنجاکه  ؛کشور فرددفش و ویددفش است ،ه شود ناحیه نیمروزه برآید، تا به روز کِکه به روز کِ

که به روز مهست  آنجا از. است ،کشور سوه ،به روز کِه در شود، تا به روز مهست در شود، غرب
: 829  بهار)برآید تا به روز مهست در شود، ناحیت شمال، کشور وروبرشن، وروجرشن است 

00 .) 

 ةه در ناحیاَرز: شودرده میبار دیگر در بخش نهم جهات مزبور برای کشورها آو     
شن در رش و ویددفش در نیمروز، وروبرشن و وروجفخراسان، سوه در خاوران، فردد

-جهت ؛(30همو،)ها قرار دارد  ه در میان آنجام خونیرس یا خونیرو سران (شمال)اباختر

گونه که مشاهده  همان. (39: 829 تفضلی، )شوند نیز تأیید می مینوی خردهایی که در 
زه در را: اند شده دگرگوندر اینجا جهات جغرافیایی کشورهای شرقی و غربی  ،شودمی

آن که نخست  .توان به دو صورت توجیه کردای را میچنین مسئله. ه در غربشرق و سو
، تر استمنطقی ، و اینکهآن دوم  های پهلوی بدانیم وکتاب نفهمی مؤلفاآن را بد

 انتقال نیروی سیاسی از شرق به غرب ایران براثرشور ک  همان تغییر افق جغرافیایی هفت
یعنی ایرانویج که  ،ای ایرانیانافسانهه دنبال این انتقال، سرزمین نیمهب. در نظر بداریم را

مرکز استقرار سیاسی )قرار داشت، به مرکز فالت ایران  روایات کهن در خونیرس بنا بر
در  خود باعث گشت تا امری که ؛تقل شدمن( مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان

ای که سرایندگان اوستا با آن ترین نقطهکه احتماالً در غربی ،ایرانویج نوین، کشور ارزه
برده شود و  ،، به شرق خونیرسقرار داشت های ناحیه گرگانهآشنایی داشتند یعنی کو

 .(Nyberg, 1938: 401)به دنبال آن دورنمای کشورها در ایران غربی واژگون گردد 
های فوق وجود آید که مرزهایی میان کشورچنین برمی بندهشو  مینوی خرداز       
جز با یاری و هدایت ایزدان  کهچنان ،هنمودکه سفر میان آن نواحی را دشوار می هداشت

: 829 ، بهار)یا به روایتی دیگر جز با اجازه ایزدان و ورجاوندان  (39: 829 تفضلی، )یا دیوان 

ارزه، سوه و  میان. ه استپذیر نبودبه کشور دیگر امکان( اقلیم)سفر از کشوری  ،(30

کوهی نیز میان . کردای از بقیه جدا میرا دریا فراگرفته بود و فرددفش را بیشه سنیروخ
اطالعات بیشتری را در  بندهشدر فصل نهم  .وروبرشن و وروجرشن قرار گرفته بود

نیمی از زمین را شامل ( سنیروخ)مرکزی  پارة: یابیمر میکشو  خصوص جغرافیای هفت
بر طبق وندیداد . دهنددیگر را تشکیل می ةنیم رفته هم یرودیگر  شود و شش پارةمی

از شش ( شهووروک)ة دریای فراخکرت واسط در مرکز قرار دارد و به س، خونیرپهلوی
های گزیده مطلب دراین  ؛(18 : 833 کریستنسن، به نقل از )است اقلیم دیگر جدا شده 
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را با دقت معنی  کشور ةواژ مؤلفتوجه است که   جالب .هم آمده است (8/88) زادسپرم
از هم ( شیار)روی که با کَش  کشور خوانده شود، ازآن <ها هر یک از آن>»: کرده است
 سوم کتوان دریافت که دریای مزبور یبر اساس متن بندهش میهمچنین . «جدا شوند

ه در آغاز توان دریافت کمی بندهشروایت از  (8) .(38: 829 ، بهار)پوشانده است را میزمین 
در روایت . اندشده و سایر کشورها بعدها مسکون بوده است تنها کشور مرکزی مسکون

دو نسل پس از مَشی و مَشیانه  چنین آمده است کهشدن شش کشور دیگر  مسکون
اساطیری نشسته و با گذر  یبر پشت گاو ن، نه جفت، از پانزده زوج انسا(نخستین زوج)

 .(28همو، )ند اهبه دیگر کشورها مهاجرت کرد سخونیراز دریای فراخکرت از 
تأثیر افق  تحت کشور  در متون پهلوی هفت ،بینیمگونه که در روایات فوق می همان     

بسیاری وجود  عناصر مشترک ،های باالدر روایت. انددهدگرگون ش جغرافیایی جدید
و  مینوی خرد در برای نمونه،. خوردحال اختالفاتی نیز به چشم می  این با و دندار

که  درحالی ،کندرا از شش کشور دیگر جدا می رد خونیرسدریای فراخک ،وندیداد پهلوی
وایات پیشین هستند، هرچند که متأخرتر از ر، های زادسپرمگزیدهو  بندهشدر روایت 
اما دیگر دریای فراخکرت  ،کندموقعیت مرکزی خود را حفظ می همچنان خونیرس

بلکه موانعی دیگر از قبیل کوه و بیشه نیز  ،کندکامالً آن را از شش کشور دیگر جدا نمی
برخی پژوهشگران زمان این تغییرات را . در ساختن مرز میان کشورها دخیل هستند

ه مزدیسنی در زمان اردشیر یکم دورة هخامنشی و همزمان با تغییر کیش هخامنشیان ب
آن گونه که در متون فارسی میانه به تصویر کشیده  ،راس د و مرزهای خونیرندانمی
با (. 81-88: 830 بهار، ) داندهای مجاور میاز قلمرو هخامنشیان و سرزمین بازتابی ،اندشده

نشیان چندان های ما دربارة دین هخامداده که این حال، باید به این نکته توجه کرد
مدارک موجود از دورة هخامنشی به هیچ روی این انگاره را که نیستند و از آن گذشته روشن 

-را یک واحد جغرافیایی های مجاورو سرزمین های تحت فرمان خودهخامنشیان سرزمین
 ةزمان این تغییر را باید پس از دور ،بنابراین. کنندسیاسی در نظر گرفته باشند تأیید نمی

سن را صائب شمرد که تغییراتی از این در اینجا باید نظر کریستن. امنشی قلمداد نمودهخ
ساسانی و نیز تأثیرات  ةرا ناشی از دگرگونی افق جغرافیایی ایرانیان در دورقبیل 

 .(18 : 833 کریستنسن، )داند جغرافیای یونانی بر آن می
 
 

 هخامنشی پارة زمین در دورة هفت اندیشة .3. 1
هخامنشی  جهان در دورة گانةتقسیم هفت تأثیر اندیشة بارةآنکه به بحث درپیش از 

هخامنشی هیچ  که در منابع مربوط به دورة بداریمر بپردازیم، باید این نکته را در نظ
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 کمبودهرچند . شودکشور مشاهده نمی  های هفتاوستایی نام یها صورتانعکاسی از 
دهد که با قطعیت در خصوص عدم حضور تان اجازه نمیبه فارسی باس شده نوشتهاسناد 

نظر  های سلطنتی هخامنشی و دالیل آن اظهارشتهوکشور در ن  سنت اوستایی هفت
برداشت کرد که شاید سنت اوستایی تنها مخصوص نواحی  چنینتوان ، اما مینیمک

افیایی همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که افق جغر. شرقی ایران بوده است
های سلطنتی هخامنشی تحت تأثیر فتوحات پهناور شاهان شتهودر ن شده منعکس

حتی اگر با سنت  ،نخستین این دودمان گسترش بسیاری یافته بود و هخامنشیان
 ةاند، آن را فاقد کارایی الزم برای نشان دادن پهنکشور نیز آشنا بوده  اوستایی هفت

-بخشد تفاوتآنچه به این گمان قوت بیشتری می .انددیدههای شاهنشاهی میسرزمین

. است« زمین، کشور» واژة در موردو فارسی باستان نو  وستایهای واژگانی میان ا
برای این  -kar   ar ةدر متون اوستایی از واژ ،تر نیز اشاره شدگونه که پیش همان

 ی گاهانی، واژةاوستا همچوندر حالی که در فارسی باستان،  ،شده است  مقصود استفاده
b   - از آن گذشته، واژة. است به کار رفته b   - صورت  در فارسی باستان همواره به

 .مفرد آمده است
کشور نیامده است، شواهدی است  های فارسی باستان نامی از هفتشتهوهرچند در ن     

ه شکل ب لزوماًاگرچه نه  ،گانهدهد هخامنشیان نیز با مفهوم تقسیم هفتکه نشان می
-کردهاستفاده می از آن در تقسیمات شاهنشاهی احتماالًآشنایی داشته و  ،اوستایی آن

( مصر علیا)توان در لقب فرمانده پادگان ایرانی در آسوان دالیل چنین فرضی را می. اند
آرامی که در پاپیروسی به زبان . دید.( م.ق 109-188)زمان پادشاهی داریوش دوم  در

در سال هشتم  8نیابر با بیست و دومین روز ماه پاو، بر نشریز ماه تششمین رو»تاریخ 
 ،پادگانرا بر خود دارد، از فرمانده این .( م.ق 0 1کتبر یا سپتامبر ا 88)« داریوش شاه

 استیاد شده  hptḥpt، با لقب آمده Wydrng (8) صورت نام وی در پاپیروس آرامی به که

(Kraeling, 1953: 226) . فارسی باستان  حتماالً صورت آرامی واژةااین واژه
haftahvapati-  است و بر این اساس، هنینگ سنت « نگاهبان بخش هفتم»به معنی

 ,Henning)داند می نیز صادق  هخامنشی زماندر  جهان را گانةهندوایرانی تقسیم هفت

بُخت، تانکند و در نام هفساسانی نیز دنبال می ةوی لقب مزبور را تا دور. (144 :1968
، انعکاس لقب «اردشیر پابکان کارنامة»م بر اساس داستان تاریخی دشمن اردشیر یک

hptḥpt بیند را می( در فارسی میانهHa tōba  )اشتباه  های فعلی بهکه در نسخه

                                                           
1. Tishri (سپتامبر میالدی/هفتمین ماه تقویم بابلی برابر با اکتبر)  

2. Paoni  (دهمین ماه تقویم مصری برابر با سپتامبر میالدی)  
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.(Henning, 1968: 139-140)است درآمده  Ha t nb  tصورت  به
(1)

ی برخی از حت 
 ,Shahbazi)و شهبازی  (Bogoliubov, 1974: 111-113)ف الیوبگپژوهشگران همچون با

شهبازی در هنر . داننداوستایی می هایتروایرا تداوم مستقیم  فوق لقب (246 :1983
بندی اوستایی را کشور منطبق با تقسیم  جهان به هفت هخامنشی نیز انعکاسی از تقسیم

 مقبرة نقش برجستة وی هخامنش از دورةدو گوشواره  وی با مقایسة. کندمشاهده می
بندی شاهنشاهی رسد که تقسیمبه این نتیجه می (9)،رستمداریوش یکم در نقش 

در . (Shahbazi, 1983: 239-242)کشور است   هخامنشی منطبق بر الگوی اوستایی هفت
تر  پیرامونی کوچک رة مرکزی به همراه هفت دایرةیک دای ،مذکورهای طرح گوشواره

قرص بالدار و در بخش زیرین آن هالل ماه  ،بخش برین دایرة مرکزیدر . شوددیده می
پیرامونی همان هالل ماه در بخش زیرین  ةدر هفت دایر .شودصورت افقی دیده می به

اما در بخش برین شش دایره، قرص بالدار جای خود را به یک شخص  ،شوددیده می
. ص یک نماد نیلوفر را داردجای شخ پیرامونی هفتم در بخش برین به ةدایر. دهدمی

کند که در داریوش مقایسه می ةبرین نمای مقبر ةهای نیمرا با نقششهبازی این موارد 
موارد باال و توصیف  ةوی با مقایس .تر احاطه شده استاهمیتآن شاه با شش شخص کم

 ها وگوشواره)رسد که هر دو نقش کشور بر اساس متون پهلوی به این نتیجه می  هفت
گرد بودن و محاط ( الف: کشور هستند  انعکاسی از سنت ایرانی باستان هفت( مقبره

وجود یک ( ب ؛ها و هم در تصویر جهان بر اساس متون پهلویبودن هم در گوشواره
عنوان  نماد نیلوفر به( ج ؛و شش شخص دیگر در پیرامون آن( اهشاهنش)نقش مرکزی 

. (Shahbazi, 1983: 242)یعنی فراخکرت  ،زمیننماد دریا و انطباق آن با دریای گردِ 
آورد که داریوش قلمرو را شاهد می (019 قوانین،) افالطون ةشهبازی همچنین این گفت

بر  . دتقسیم کرده بو خویش شاهنشاهی را به هفت بخش میان خود و شش همدست
ن کند که در آاین اساس وی قلمرو شاهنشاهی هخامنشی را به هفت بخش تقسیم می

 .(Shahbazi, 1983: 244) شودپارس مرکز جهان محسوب می

آورد، باید گفت که وجود در خصوص مواردی که شهبازی برای اثبات این نظریه می     
داریوش لزوماً به معنای اشاره به  ةها و هفت شخص مقبرهفت نقش در گوشوارهاین 

های اساطیری مایهزیرا عدد هفت در بسیاری از بن ،جغرافیای شاهنشاهی نیست
 تقدس آن است و جغرافیای هفت پارة این امر حاکی ازو  است هندوایرانی تکرار شده

از آن گذشته، حتی اگر برای . شودجهان تنها یکی از مصادیق این تقدس محسوب می
ها و که هالل ماه در گوشواره این رغمعلی و (0)دینی قائل شویم مایةبن فوقنقوش 

داریوش  ةها و نمای برین مقبرنقش گوشواره ةهمچنان مقایس ،شودمقبره دیده می
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-در گوشواره)بلکه نماد آب و دریا  ،تنها گرد نیست نمای برین مقبره نه: است ساز مشکل

که شش نفر نمای مقبره را همان شش  درصورتی. شودنیز در آنجا دیده نمی( ها نیلوفر
 ،شاهنشاهی میان داریوش و شش تن دیگرتصور تقسیم قلمرو  نیزیار داریوش بدانیم 

دهی شاهنشاهی هخامنشی دچار لحاظ تاریخی ما را در تصور سازمانبه که گذشته از آن
هخامنشی نیامده  منابع دورةیک از در هیچ  ،افالطون جز در نوشتة کند، بهمشکل می

های هشتوها و نبرجستههمچون سایر نقش ،داریوش افزون بر آن، نمای مقبرة. است
-نمی هاآنیک از  گاه ایدئولوژی سلطنتی است و بر اساس هیچهخامنشی جلوهشاهی 

دیگری را در قلمرو شاهنشاهی با خود  تصور کرد که شاهان هخامنشی گونه نیاتوان 
توان موقعیتی خاصی برای پارس بر اساس گرچه میافزون بر آن، . انددانستهانباز می

توان بر اساس ها نمیقائل بود، اما برای سایر سرزمینهای سلطنتی هخامنشی شتهون
ای ها را در مجموعه ای فرض کرد که آنهای ویژهمنابع موجود چندان پیوستگی

 .های فرهنگی آن دوره، قرار دهدبافت درنظام اداری هخامنشی و چه  درچه  ،تر بزرگ
شالودة تاریخی و  های هخامنشیشهبازی برای ساتراپیگانة تقسیم هفت ،رو نیازا

ای از جهان قسمت عمدهبر هرچند هخامنشیان  ،به عالوه .جغرافیایی استواری ندارد
توان دریافت که از می، آشکارا از منابع موجود راندندفرمان میروزگاران  آن ةشد شناخته

 (3).اندآنان نبوده ند که تحت سلطةاهدور آگاهی داشت های دیگر نزدیک ووجود سرزمین
صرفاً هخامنشی های شتهودر ن شده منعکسافق جغرافیایی  توان گفت کهمی ،روایناز

که در سنت کهن  درحالی ،دهد نه تمام جهان راقلمرو فرمانروایی شاه بزرگ را نشان می
نه هفت  استجهان  به معنی هفت پارة کشور در اوستا، هفت شده منعکسهندوایرانی 

 .بوده است وستامینی که زیستگاه سرایندگان اسرز
 منابع دورةهای اوستایی در های واژگانی و عدم انعکاس مستقیم سنتبه تفاوت نظر     

  نیا با .تردید کرد ر جغرافیای هخامنشیدیی اوستاتأثیر سنت توان در یم هخامنشی،
دانست  گانهاز تقسیم هفت رنگکم بازتابیتوان را می« نگاهبان بخش هفتم»حال، لقب 

 .آن پی برد چند و چونتوان کامالً به دلیل کمبود منابع نمیکه به 
 
 

 کشور در متون هندی کهن هفت .2
سخنی به میان  بخشاز تقسیم جهان به هفت  ،یترین متون هندهرچند در وداها، کهن

هستند، این تقسیم به  بعد از وداکه متعلق به دوران  ،هاهپوراندر ویژه  بهنیامده است، اما 
 ،شوندخوانده می sapta    pa به نامهفت بخش جهان  ،در این متون. خوردچشم می
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 و    b)در متون ایرانی  های به کار رفتهواژهبا  که واژة مذکور این .«جزیرههفت »
kar   arǝ ) ی دگرگون خاطر بهی هندة واژ احتماالًاست که  دلیل اینبه مطابقت ندارد

 بهها را به هفت جزیره تبدیل کرده،  هندی آن که سنت ،جهانة پار هفتی ایجغراف در
 .آمده است( 8: 8) هویشنو پورانزئیات تقسیم جهان در شرح ج. باشد دهمبدل ش هپَیدو

ای این هفت جزیره گیری، جغرافیا و تاریخ افسانهشکل به که ویشنو پورانهکتاب دوم 
شاه  ،ر طبق این کتابب. پردازدتر به این موضوع میاختصاص یافته است، از همه مفصل

ها را به هفت تن  جهان را به هفت بخش تقسیم کرد و آن ،نیای بشرنو فرزند م ،ورَتهپریَه
، Jambu    paبخش نخست : نام این هفت بخش چنین است. از فرزندانش بخشید

، K śa    pa، بخش چهارم Ś l ali    pa، بخش سوم Plakṣa    paبخش دوم 
و سرانجام بخش هفتم  Ś ka    pa، بخش ششم Krauñca dv paپخش پنجم 

Puṣkara    pa .شاه جَمبو ،دهرهشود که چگونه اَگنیدر ادامة این داستان نقل می 
نیز  ،فرزند ارشد وی ،نابهی. دویپه، سرزمین خود را میان نُه فرزندش تقسیم کرد

ا به سرزمین  خود کند که هندیان نام وی رگذار میسرزمینش را به فرزندش بهَرَته وا
(Bh rata arṣa) اند داده(Wilson, 1840: 162-163). 

. (Wilson, 1840: 166)به جغرافیای این هفت بخش پرداخته شده است  فصل دومدر      
ه نوَی به نام لَدریای دویپه با مبوجَ .اندهفت بخش با هفت دریا از هم جدا شده نیا
(lavaṇa)، با و  است هنوَلَدریای  که گرد دویپه هکشپل. ستمحصور شده ا ،به معنی نمک

دریای که گرد  هلی دویپَشالمَ. احاطه شده است ،به معنی آب نیشکر ،(ikṣu)ایکشو 
 هه دویپَکوشَ. محاصره شده است ،به معنی شراب ،( r  )سورا دریای  باو است ایکشو 

ه کراونچَ .است احاطه شده روغن، ،(sarpi) سَرپیدریای و توسط  استکه گرد سورا 
به  ،(dadhi) به نام دَدهی ییدریا در احاطةرا در بر گرفته و خود  سَرپیدریای ه که دویپَ

به  دریاییدَدهی قرار گرفته و دریای که گرد  هه دویپَشاکَ .است ،شدهدلمهمعنای شیر 
 ه که حوله دویپَرَپوشکَ .آن را فرا گرفته است ،به معنی شیر ،(dugdha) هنام دگدهَ
احاطه شده  ،به معنی آب ،(jala) به نام جَله دریاییدوگدهه شکل گرفته و با دریای 
 ای رومِزرین  کوه آن مرکز در و استی مرکز کشورجمبو دویپَه  ،این میان در (2).است
ژرفای  و  هندی این کوه هشتاد و چهار هزار یوجنبل. قرار دارد (1)(meru/sumeru) روسومِ

ه درختی همچنین در جَمبو دویپَ. است نهیوجشانزده هزار  زیر سطح زمینژرفای آن در 
همچون  این درخت نیز. است هیُوجناست که بلندای آن هزار و صد « جَمبو»به نام 

                                                           
1. yojana ( یلم 2تا  9واحد سنجش فاصله، بین )   
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برابر ، که هوم سپید در کنار آن وجود داشت، با سومه ،درخت ویسوبیش در سنت ایرانی
 .(Schwartz, 1985: 645)در ارتباط است  ،هندی هوم

در مرکز آن کوهی وجود که  ،شود که یک خشکی مرکزیمشاهده می ،ین ترتیببد    
هرچند به  .در مرکز یک رشته دوایر متحدالمرکز خشکی و آب قرار گرفته است ،دارد

بر روایت نهایی  باورهای اقوام دراویدیشاید و حتی  انبرهمن رسد که نگرشنظر می
 .هندوایرانی روایت آشکار است ةشری زباد، نگذاشته باشتأثیر هندی  کشور هفت

 

  جهینت .3
 یپوش چشم ها آنتوان از دارای اشتراکاتی هستند که نمی هندی و ایرانی هر دو روایت

یک سرزمین مرکزی  خونیرثه و نخستین هندوایرانی را دارای  صورتتوان میکرد و 
 –( مرو)و سومرو ( البرز)هرا  –اساطیرییک کوه  ها آندر مرکز  دانست که ه مبو دویپَجَ

توسط  بخشو نیز اینکه هفت و شش بخش دیگر در پیرامون آن قرار دارند قرار گرفته 
در سنت ایرانی ) حیاتهمچنین وجود یک درخت  .اندموانعی از یکدیگر جدا شده

های از ویژگیتوان مینیز  را در کشور مرکزی( جَمبوو در سنت هندی  ویسپوبیش
داستان مهاجرت مردم به دیگر کشورها در  ،زون بر موارد باالاف. صورت نخستین دانست

هندوایرانی  صورت بهسنت ایرانی و تقسیم جهان توسط شاه هندی را نیز شاید بتوان 
های اولیه های پیرامونی در نسلشدن بخش زیرا در هر دو روایت مسکون ،مربوط کرد

در سنت ایرانی و  شیانهو مَ شیمَیعنی  ،نمونة نیای آغازین مردمپیشپس از آفرینش 
برخی جهات با روایت  هندی از روایت ،حال  نیا با .دهدرخ می ،نو در سنت هندیم

 صورت بهبرای نمونه در روایت هندی کشورها  ؛استهای اساسی ایرانی آن دارای تفاوت
 ،شوندشوند نشان داده میاقیانوس از یکدیگر جدا می ةلیوس بهدوایر متحدالمرکزی که 

همچنین . در روایت ایرانی شش کشور پیرامون یک کشور مرکزی قرار دارند که درحالی
ها از بقیه اقیانوس ،اقیانوس آخر که از آب تشکیل شده است جز به ،در روایت هندی

 ةگذار از دورانگاشت که در هند در  گونه نیان توامی. اندمایعات دیگری تشکیل شده
 مواردی که تأثیر جغرافیای شمال هند و همچنین دیگرتحت  برهمایی ةبه دورودایی 
وارد  کهندر جغرافیای اساطیری غییراتی ت ،آشکار نیست چندان چگونگی آنعلل و 

در  خود ةنوب  بهروایت ایرانی نیز . درآورده است کنونی یبه صورتشده است و روایت را 
، نو اوستاییدر متون  ژهیو بهنخست در عصر اوستا و . چند مرحله دچار تحول شده است

در . منطبق شده است (شرق فالت ایران)هفت بخش باستانی با زیستگاه جدید ایرانیان 
از شرق به غرب دچار تغییر  و انتقال نیروی سیاسی گسترش ایرانیان براثردوم  ةمرحل
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فارسی  آثارجایی جهات کشور شرقی و غربی متون اوستایی در آن جاب ةکه نمونگشته 
در متون مربوط به دورة  اوستاییرسد که سنت هرچند به نظر می ،سرانجام. تمیانه اس

از سنت  نیزشواهدی در دست است که هخامنشیان اما  ،هخامنشی انعکاس نیافته است
به دلیل کمبود منابع  که اندکردهتقسیم هفت بخش در نظام اداری خود استفاده می

 .ماهیت آن چندان آشکار نیست موجود،
 

 هانوشتپی

-های تقسیم در میان هندوایرانیان به شمار میپارة جهان تنها یکی از روایتباید توجه داشت که تقسیم هفت.  

برای مثال دومزیل، با مقایسة . ها دانستترین آنرا تنها الگوی تقسیم جهان یا حتی کهنتوان آنرفته است و نمی

کند که در آن یک گانة جهان میان هندواروپائیان اشاره میهای ودایی و سلتی، به وجود یک تقسیم پنجسنت

به زعم دومزیل هفت کشور هندوایرانی نیز . اندبخش مرکزی و چهار بخش دیگر معرف چهار جهت اصلی بوده

اند و به شکل اخیر بندی هستند که تحت تأثیر انگارة بابلی هفت قرار گرفتهنمونة گسترش یافتة این تقسیم

گانه در میان بندی پنجتوان وجود یک تقسیمظاهراً می(. Dumézil, 1971: 251-253) انددرآمده

گانه پدید گانة ایرانی بر اثر توسعة یک نمونة آغازین پنجکه تقسیم هفتبا این حال، این. هندواروپائیان را پذیرفت

 .آمده باشد، مسلم نیست
 .Shahbazi, 2002 .رکدر این باره همچنین . 8 

 ,Kraeling. کر هادر خصوص دیگر نظر. داندمی waidranga*نینگ آن را صورت آرامی فارسی باستان ه .8

1953: 228, note 2 Tavernier, 2007: 347;. 

  .کندتصحیح می صورت  است که هنینگ آن را به  کارنامهشده در  صورت ضبط .1

Seidl, 2003: 68.. کردر خصوص جزئیات نمای برین مقبرة داریوش  .9
 

شود دیده می مهرهای الواح تخت جمشید نیز اثرهالل ماه در هنر هخامنشی منحصر به این موارد نیست و در  .0

(Garrison and Root, 2001: Plates 250-52 )رودانیخدای  ماه در سنت میان ،و ریشة آن به نماد سین، 

روت آن را ترکیبی : مورد مقبرة داریوش محل بحث بوده است(. Black and Green, 1992: 55)گردد بازمی

ای زرتشتی و ترکیبی از در حالی که بویس آن را انگاره ،(Root, 1979: 177)داند از ماه و خورشید می

 (.Boyce, 1982: 114-116)داند خورشید، ماه و آتش می

ارشا، یکی شاهزادة هخامنشی مأمور شد تا از راه لیبی یدر زمان خش( Herodotus, 4: 43) به گفتة هرودوت .3

 .از طریق دریای سرخ به مصر بازگردد های ناشناختة آفریقا را دور زده و سپسسرزمین

 .Sircar, 1990: 17 .کرباره   این برای اطالعات بیشتر در .2

به نظر این به کار برده شده و   ،ایرانویج ،، نام سومِرو برای کوه واقع در سرزمین مرکزیمانی غوالنکتاب در  .1

سکاهای ختن هنگامی که به دین  (.Henning, 1943: 52-74)آید های بودایی و مانوی میتلفیقی از سنت

برای نامیدن کوه ( ttaira haraysä: به ختنی)بودایی گرویدند، در ترجمة متون سنسکریت به ختنی، از نام هَرا 

را به  مینوی خردمیالدی  مچهارده ةکه در سد ،موبد نریوسنگ(. Bailey, 1954: vii) سومِرو استفاده کردند

:  81 چنگیزی، )، جَمبو دویپَه را به کار برده است هی البرز مِرو و به جای خوَنیرَ، به جاهسنسکریت ترجمه کرد

از  kar   arəعالوه بر موارد مذکور، برای ترجمة  ،در ترجمة یسنا به زبان سنسکریت توسط نریوسنگ(. 00- 0
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 ةد که اندیشدهموارد ذکرشده نشان می (.Geiger, 1882: 303)استفاده شده است  pa   واژة سنسکریت 

 .است به هم نزدیک بوده بسیارکوه مرکزی در سنت هندی و ایرانی 

 نابعم
 .بهار. رک بندهش

 . چشمه :پور، تهرانابوالقاسم اسماعیل به کوشش، از اسطوره تا تاریخ. 830 بهار، مهرداد 
 .توس :تهران ،بندهش .829  ــــــــــــــــــ

 .توس: ، تهرانمینوی خرد. 829 تفضلی، احمد 
 مطالعات مجلة، «خردی نویم دادستان تیسنسکر ةترجم در خاصی ها نام».  81 چنگیزی، احسان 

 .03-18 صص ، 8ش ،  س  ،یرانیا
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :، تهرانهای زادسپرمگزیده. 800 راشد محصل، محمد تقی 

، ترجمة های جغرافیایی در جهان اسالمیتهتاریخ نوش. 821 ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی، 
 .فرهنگیو علمی  :ابوالقاسم پاینده، تهران

، ای ایرانیاننخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانههای نمونه. 833 سن، آرتور کریستن
 .چشمه :تهران و احمد تفضلی،ژاله آموزگار  ترجمة

 .راشد محصل. رک های زادسپرمگزیده

 .تفضلی. رک دمینوی خر
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