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 در دلشان زنده شد، آهنگ      نيانياد كشور م  ي تازه،   ينهاي در سرزم  ي زندگ يها  يكوچندگان با سخت  ... چون
» انوشكوه مـ  «رج برخاستند، باشندگان    ي ا ين كسان كه به خونخواه    يو نخست !... رج را كشتند  يران كردند، و ا   يا

مـانوش   «arqic CUnAm بودند، كه در اوسـتا از آنـان بـا نـام     ]انة آنستي كه دماوند در ميكوه[

  .اد شده استيا منوچهر ي منوشچهر، يو در زبان فارس» تريمانوش چ« �������� يهلوپو در » ثرَيچ

arqic و از آنجـا كـه   ... »نـژاد « برابر اسـت بـا   ي در زبان فارس»چهر« و ي در پهلو»تريچ«ثرَ در اوستا    يچ

بكـار گرفتـه    » رخ «ين واژه بجـا   يـ ا... نرم  ، نرم يدر زبان فارس  . شود  يدار م يدپرخِ آنان   يا   يرو؛ در   نژاد كسان 
  .»چهره «يشد، با آوا

شـوند، روشـن اسـت كـه در           ي، شـناخته مـ    »نژاد مـانوش  « با نام    ي باشندگان البرز مركز   ؛هنگامآن  چون در   
رة يـ ك ت يـ و چنانچـه منـوچهر نـام        !  و نژادها، شـناخته شـوند      ها  رهي دودمانها، و ت   يستيز با يران ن ي ا يگر مرزها يد

لقـب،  = [اژنـام  پ آن هنگـام بـا   يها  گر نام ي، د ]شان بود ي در دست ا   يراني ا يادشاهپكه در آنزمان    [ است   يرانيا

 ]سـلم و تـور  [ اسـت كـه در نبـرد منـوچهر بـا دشـمنان       يرانـ ي ايها رهي از تيكيك، نمادِ يهر  » هلوانپ «]عنوان
  .روز شدندپيدند، و بر آنان يجنگ



   �������	 
 ���	 ��	� �����...................................................................................................   O  


� و ������� ��
� 
د از �
م ا�� 
� �� �ه� ���� ���� ��دار� از ا�� .��ا� ه!�
ن �زاد ا
www.Bonyad-Neyshaboor.com  

هلـوان و در    پ» سـام  «]مـشرق [ بودنـد، در خراسـان       »نـژاد مـانوش   «هلوانان نامبردار كـه در آن نبـرد همـراه           پ

 نـشان آن دارد كـه       ،اهپش سـ  يـ ن آرا يروند، و چن  يبشمار م » كاوه«فرزند  » كارن«ا  ي» قارن «]مغرب= [خوروران  
  .اند  در نبرد، هنباز بودهيان خراسان در خوروران همگيرانيان بهمراه يانيان ميرانيا

گر كاوه به آنها    يستان، كشواد فرزند د   يهلوان س پشوند، و نام زال       يشتر م يها ب   رهي ت –ان هنگام منوچهر    ياپدر  
  .شود كه خود نشان از گسترش دودمانها دارد يافزوده م

*  

دار يـ دپ... برز، زنگه شاوران،  يو، فر يتوس، گودرز، گ   زال،   يها   است كه نام   يس از آن، هنگام   پك دوره   ي
 يران اسـت كـه در شـاهنامه از و         ير ا پيهلوان  پم گودرز   يازمنديژوهش بنام او ن   پن  يشوند، و آنكس كه در ا       يم

  :اد شده استي ]انيرانيا= [اژنام فرّ آزادگان پبا 
 ن گفـت؛ كـان، فـرّ آزادگـان        يچن

  

ــشوادگان     ــودرز كـ ــپهدار، گـ  سـ
  

شود كه بخش نخست آن گوت است كه نـام            ي خوانده م  gōtarz گوتَرز   يهلوپنامه، در زبان    گودرز شاه 
نـد،  يآ ي مـا مـ  ياريـ ز بيران نيگان اي همسايها ن هنگام، نوشتهيران باشد، و در ا   ي بزرگ در خوروران ا    يدودمان
  .اند اد كردهي» وميگوت«ا ي، »يگوت« بگونه ،ن ناميكه از ا

 فرمـان   ]جان، لرستان يكردستان، آذربا [ران  ي ا ي خوروران ينهايوم؛ بر سرزم  ي از گوت  شترپي كه   يا  رهيآنان از ت  
  .خوانديم» گودرز كشوادگان«ز گودرز را ياند، و شاهنامه ن اد كردهي kešvōاند با نام كِشوو  رانده يم

 را فرزنـدان  دا اسـت كـه گـودرز   پيش نبوده است، اما از شاهنامه يا دو فرزند بيك يران را  يهلوانان ا پگر  يد
  .برند ي نام ميار بوده، و گاهگاه از هفتاد فرزند ويبس

 نيچــو گــودرز و هفتــاد پــورِ گــز
  

ــر      ــا آفــ ــداران بــ ــه نامــ  نيهمــ
  

 سرسـبز و    ينهاي و سـرزم   ]شـود   ي زاگرس خوانده مـ    يونانيكه با نام    [د كه كوهستان اَبرسِن     ينما  ين م يو چن 
هلـوان  پاسـت كـه     » ويـ گ«ن فرزنـدان گـودرز،      ي بزرگتر  رسانده است و   ياريردرخت آن، بگسترش دودمانها     پ

» فوالدونـد «شـوند، همچـون    يده مـ يـ نام» ونـد «سوند پها با  رهيان لران، كه تيدر ملرستان بود، و شگفتا كه هنوز       
 و  يادگار نام و گوت   يشود كه     يده م ينام» گُوت وند « هنوز   ؛رة بزرگ يك ت ي... »مكوند» «سكوند» «رك وند يش«

 بوده  يراني ا يش از همة دودمانها   ي شد، ب  يادآوري وابسته بگودرز، چنانكه     يها   گسترش دودمان  !وم است يگوت
انـد، در     هـا بـه گـودرز و كردسـتان          ن دودمـان  يكتـر يكـه نزد  » لَـك «و  » لر «يها  است، چنانكه افزون بر دودمان    

رة گـودرز در بجنـور   ينب» ژنيب «يم، افزون بر وي داريآگاه» گژدهم«سران گودرز بنام    پ از   يكيز از   يخراسان ن 
  :زيجان نيسته، و در آذربايزيهق ميو ب

 ليـــبِدر كـــه از بـــردع و اَيســـپاه
  

ــپــسِ پــشتِ گــودرز بودنــد خ    لي
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و ... اد شـده اسـت    يـ  ياز و » ريشـ «شتر؛ با پاژنـام     ياست كه در شاهنامه ب    » رهام«گر فرزند نامبردار گودرز     يد
  !است ي بلوچان گراميايهلوان است كه نپن يهم

نامـه  «ن بـار، آنـرا بـا نـام     يت، نخـست يران، كـه صـادق هـدا   ي اِيهائي شَتري بنام نامك يهلوپك نامة كهن    يدر  
  :ن آمده استيشود، دربارة رهام چن ين نام، شناخته مي ترجمه كرد، و اكنون با هميبفارس» يراني ايشهرستانها

»	��  �
�� :� ����� �� :� �� ��  �� �� � ������ �������   � ��
� �� 	�� ��  ���!"� ���#�� � $%  &	� �  '  ' ��� ��. 

تـور اُوژت، اوش  ) ي( گوترزان كرت، پت هان گاس كاش اسپورچ نَـر  ي رخوت، رهام  يستانيشتر«
  »بگوخاكان هچ آنوذ ستُو بكَرتي

  :ن استيكه ترجمة آن چن
را بكشت و  يهلوان تورانپ» پورچاس« كه يشهرستان رخوت را رهام گودرزان بساخت، بدان جا

  )ديبستوهان(بغوخاقان را از آنجا ستوه كرد ي
در » يزيـ گرد«شـود     يخوانـده مـ   » رخـود  «ين نامه آمده است، بزبان فارسـ      يكه در ا  » رخوت«اما شهرستان   

  : دي گويستانيث سيعقوب لياالخبار، اندر كار  نيز
آبـاد آمـد، و بـا؛         ني و تگـ   ينجـوا پ از آنجـا بـه       ستان به بست آمد، و بست را بگرفت، و        يس، از س  پ«

نمايد، زيرا كه رتبيل نـام   بگرفت، درست مي [ ل را بكشت  يله ساخت، و رتب   يل حرب كرد، و ح    يرتب

  1»ن آمديرا بگرفت، و از آنجا بغزن» رخود« و ينجواپ، و ]شهري بوده است
 يهـا   ) سـاتراپ  يونـان يبگفتـار   (ات  وش آنجا كـه خـشترپ     ي دار يها  در سنگنوشته » رخوت«ا  ي» رخود«از نام   
 و شايـستة    !اد شـده اسـت    يـ ) قندهار(= » گَدار«، همواره كنار    »رخج«شمرد، با نام      ي را برم  ي هخامنش يشاهنشاه

: هاي پس از اسالم، گاهگاه از نام رخج نيز ياد شده اسـت  نگرش است كه در كنار نام رخوت و رخود در نامه         
  2»بر قلعة رخج آوردند و بنشاندند)... د غزنويبرادر و زنداني مسعو(امير محمد «

 ي گروه درخورِ نگرشـ    اند، تا آنجا كه قندهار، با داشتنِ        ار شده يها بس   نين؛ در آن سرزم   وشتپامروز، برادران   
 ين نبـوده اسـت و عبـدالح       يش چنـ  پـي ن نژادان درآمده است، اما هزار سـال         وشتپ از   يكان، بگونه كانون  ياز تاج 

  :ن آورده استيچن» گلهيمار «يس كاروانسرايرنوي بود، در زييگرا نوشتپشتاز پين و و كه خود پشتيبيحب

           
  305-6 يها هي رو– 1363، يبي حبيش عبدالحيراي، ويزين االخبار گردي ز-1

  422روية :  همان-2
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ال، ين تكـس ي سند، بـ   ]رود[ا  ي در ي شرق ي ماورا يلي م 35ست در   ي كُتل كوچك  ،ز بر گاف   گله با يمار«
ن نـام معـروف     يشود، و تاكنون بهمـ      ي گندهار و كشور پشتون شمرده م      يي، كه نقطة نها   يو راولپند 

  3»است
ستان و يـ  سي جنـوب يها ني سرزمي، بسو نيز از نژاد گودرزيد كه گروهيآ ين بر م  يادشده چن ي ي گفتارها از

 ي كـرد يهـا همـسان زبانهـا    ز كهـن، و در بـسا واژه  ياند، و زبان آنان ن      كوچ كرده ) يبلوچستان كنون (مروزان  ين
  .ز هستي نيتر از كرد ها كهن  واژهياست و گاهگاه در برخ

  :ميرس ي را برميرانيانمونه چند واژة 
  kainin  نينيكَئ  :يياوستا

  kanēčak  چكيكَنِ  :يهلوپ
  kanēč  چيكَِن  :يبلوچ
knدور، كناچه ( kəč  كِچ  :يكرد a(  

  kījā  جايك  : يتبر
  يدخترك دوست داشتن kanēzak  زكيكن  :يفارس

*      
   raōčangh  رئوچنْگْه  :يياوستا
   raōča  رئوچ  : باستانيفارس

   rōč  روچ  يهلوپ
   rōč  روچ  يبلوچ
   rōž  روژ  يكرد

   rūž  روژ  يكرماشان
   ruz  روز  يفارس

*       
   ap  اَپ  يياوستا

   āp  آپ   يهلوپ

           
  439 روية 1زيرنويس :  همان-3
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   āp  آپ  يبلوچ
   āb  آب  يفارس
   āw  وآ  يكرد

*       
   asru  اَسرو  يياوستا

   ars  ارس  يهلوپ
   hars  هرس  يبلوچ
   ars  اَرس  يبلوچ
   asr  اَسرْ  يكرد
   ašk  اشك   يفارس

*       
   ātarš  آتَرْش  يياوستا
   ātar  آتَرْ  يياوستا

   ātur  آتور  يهلوپ
   ātaxš  آتخش  يهلوپ

   āčeš  آچِش  يبلوچ
  )آوِر( āgər  آگِر  يكرد
  )taآتش ( āzar  آذر  يفارس

*       
   āmātak  آماتَك  يپهلو
   āmātag  آماتَگ  يبلوچ
   āmāda  آماد  يكرد
   āmāda٤  مادآ  يفارس

   āmādē  آمادِ  سپاهان و تهران
*  

           
از ايشان چند سال است كه آگاهي ندارم، از خوانندگاني كه . ام  دفتر نخست فرهنگ بلوچي نوشتة عبدالغفور جهانديده برگرفتههاي بلوچي را از واژه -4

  .»چشم براهِ دنبالة فرهنگ هستم«: با ايشان آشنايي دارند، خواهش ميكنم، گفتار مرا با وي بازگويند
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فرزند گودرز است، پس بلوچان گرامي فرزنـدان گـودرز          ) سازندة رخوت و رخج   (رهام  چون در شاهنامه    
) و رهانندة ايرانيان از ستم يكهزارسـالة بيگانگـان        (كشواد اند، و نژاد از كاوة آهنگر برافرازندة درفش كاويان،         

ر فرزندان، و شـاد؛ روان نياكـان ارجمندشـان، كـه در گـسترة تـاريخ ايـران همـواره نگهبـان          و درود ب  ... انددار
  . اند مرزهاي اين سرزمين ميانة جهان بوده
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