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درﻳـــﻎ اﺳـﺖ اﻳــــﺮان وﻳـﺮان ﺷـﻮد
هﻤﻪ ﺳـﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دهﻴـﻢ

ﺑـﺪﻳـﻦ ﺑـﻮم و ﺑـﺮ زﻧـﺪﻩ ﻳﮏ ﺗـﻦ ﻣﺒـﺎد
ﮐﻨـــﺎم ﭘـﻠﻨـــﮕﺎن و ﺷـﻴـــﺮان ﺷـــــﻮد
از ﺁن ﺑـﻪ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ دﺷﻤـﻦ دهﻴـﻢ

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮕﺴﺘﺎن اﻳﺮان واژﻩ اﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻴﻬﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ واژﻩ ﯼ ﻋﺮﺑﯽ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در
ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ هﻨﻮز وﻃﻦ در ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺖ .ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ از ﺧﻮﯼ دﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ
وﻟﯽ اﻣﻴﺪا اﺳﺖ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ واژهﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮﯼ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺁن را و ﺑﺴﺎ واژﻩ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﻴﺎن ﺧﻮد رواج دهﻴﻢ و زﺑﺎن
ﺑﻮﻣﯽ اﻳﺮان را ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﯽ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻳﻢ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ.
در ﻃﯽ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﻧﻴﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ درﺑﺎرﻩ ﯼ واژﻩ ﯼ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﮑﻨﺪ و رﻳﺸﻪ و ﺑﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﺁن را
ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﺪ و ارزش ﻟﻐﻮﯼ ﺁن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ .ﺷﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واژﻩ اﯼ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺁن ﭘﯽ ﺑﺮدن ،ﺁن را ﺑﻪ واژﻩ ﯼ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺧﻮاهﻴﻢ داد و ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ در هﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮهﻴﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﺁن اﻧﺲ هﻢ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ و هﻤﻴﻦ
اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﺸﺘﯽ واژﻩ ﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ هﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ در رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از واژﻩ هﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻟﻐﺖ وﻃﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﺗﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮ و
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻴﭻ روﯼ رﺳﺎﺗﺮ از ﻣﻴﻬﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎدل وﻃﻦ ،ﺳﺨﻦ در ارزش ﻟﻐﻮﯼ ﺁن اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ در ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺣﺲ وﻃﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ذﮐﺮ
ﺣﺪﻳﺚ :ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻳﻤﺎن و ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪﯼ را ﻳﺎد ﮐﺮدن.
ﻧﺘﻮان ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺟﺎ زادم

ﺳﻌﺪﻳﺎ ﺣﺐ وﻃﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪﻳﺜﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﻳﻒ
و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺴﺘﻦ:
اﻳﻦ وﻃﻦ ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق وﺷﺎم ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻦ وﻃﻦ ﺷﻬﺮﻳﺴﺖ ﮐﻮ را ﻧﺎم ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻨﮏ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻴﻬﻦ واژﻩ اﻳﺴﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ در اوﺳﺘﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ دﻳﻨﯽ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﮐﻬﻨﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و در
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ و در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺁن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﺧﺬ ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻬﻦ واژﻩ ﯼ
ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .رﻳﺸﻪ و ﺑﻦ اﺳﺘﻮارﯼ دارد از واژﻩ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ دﺳﺎﺗﻴﺮ روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﯼ ﻧﻴﺴﺖ واژﻩ اﻳﺴﺖ ﮐﻬﻨﺘﺮ از
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﻣﺎ ،ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﻣﺎدهﺎ و هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن در ﺳﺪﻩ ﯼ هﺸﺘﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ هﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و اوﺳﺘﺎ
ﮔﻮاﻩ ﺁﻧﺴﺖ.
در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ هﺎﯼ )ﮐﺘﻴﺒﻪ( دوران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و اﻧﺪﯼ از واژﻩ هﺎﯼ زﺑﺎن ﺁن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ
ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻳﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔﺮ از ﻓﺮس هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﭽﻪ در ﺳﻨﮕﻬﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﮔﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻬﻦ را هﻢ ﻣﯽ دﻳﺪﻳﻢ ﭼﻪ
ﻓﺮس هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و زﺑﺎن اوﺳﺘﺎ اﻧﺪﮎ ﺗﻔﺎوت ﻟﻬﺠﻪ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ .اﻣﺎ در اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺮس هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩ اﯼ واژﻩ ﯼ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺁن را درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻩ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
در اﺳﺘﻴﻼﯼ اﺳﮑﻨﺪر ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن وﯼ ،ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن و در ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺎزﻳﺎن ،در ﻳﻮرش ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ و ﺗﺘﺎرهﺎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻴﺶ از
ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺎر ﻣﻴﻬﻦ در ﺁن ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻬﻦ در اوﺳﺘﺎ ﻣﺌﺜﻦ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺴﺎ هﻢ ﻣﺌﺜﻨﻴﺎ ،وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﮐﻪ دارﻳﻢ و ﻧﻈﺎﻳﺮﯼ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از واژﻩ هﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺌﺜﻦ اوﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﺷﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺪﻩ و در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻴﻬﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﻴﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺁن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ
در اﻟﻔﺒﺎﯼ ﻋﺮب ﺣﺮوف ﺑﺎﺻﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯼ » ِا« » ﻳﺎ ٍ « ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﯼ ﻣﺠﻬﻮل ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ » دّا َِو« اوﺳﺘﺎﻳﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ دﻳﻮ ﺷﺪﻩ و» ّداِﻧﺎ« دﻳﻦ و » ﻣّﺌ ّﻎ« ﻣﻴﻎ )اﺑﺮ( ﮔﺮدﻳﺪﻩ و
ﺟﺰ ﺁن ،اﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎﯼ ﻣﺠﻬﻮل از ﻣﻌﺮوف در ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ هﻤﻪ را ﻳﺎﯼ ﻣﻌﺮوف ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واو
ﻣﺠﻬﻮل دُوﺳﺖ و ﭘُﻮﺳﺖ و ﺧُﻮﯼ و ﺑُﻮﯼ و ﺟﺰ ﺁن را از واو ﻣﻌﺮوف ﺑﺎز ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ هﻤﻪ را ﭼﻮن واو ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻴﻢ.
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ » ث« اوﺳﺘﺎﻳﯽ ﮐﻪ در واژﻩ ﯼ ﻣﺌﺜﻦ هﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﭼﻮن ﻣﻴﺜﺮ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ
ﺶ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺨﺸﺎ)ﮐﻮﺷﺎ( و ﺛﺮﯼ
ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ و ﭼﻴﺜﺮ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺛﺎ ٍ و ﺳﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ُﺛﻮُﺧ ُ
ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻪ ﺷﺪﻩ و ﺟﺰ ﺁن و دﻳﮕﺮ هﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ اّوا ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم واژﻩ هﺎﯼ ﻓﺮس هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و اوﺳﺘﺎﻳﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد :ﭼﻮن
ﻦ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻠﻮﯼ و
ﭗ و دّﺋﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در ﻓﺎرﺳﯽ اّﺷﺘﺮ و اﺳﺐ و دﻳﻦ ﺷﺪﻩ واو ّا اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣّﺌﺜ ّ
ُاوﺷﺘﺮ و اﺳ ّ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣّﺌﺜﻦ از رﻳﺸﻪ ﯼ ﻓﻌﻞ ﻣّﺌﺚ درﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﯼ ﮔﺰﻳﺪن و ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ .از هﻤﻴﻦ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪن در
ﭘﻬﻠﻮﯼ و ﻓﺎرﺳﯽ .هﻤﭽﻨﻴﻦ واژﻩ ﯼ ﻣﻬﻤﺎن از هﻤﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎد اﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﻣّﺌﺚ ﺧﻮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اوﺳﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻟﻬﺠﻪ
هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺷﻮد ﺁﺷﮑﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از هﻤﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﻟﻐﺎﺗﯽ در ﻟﻬﺠﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻟﻬﺠﻪ ﯼ ﺑﻠﻮچ
ﻣﺘﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺌﺜﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﭼﻪ در ﺁن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻳﺴﻨﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﺸﺖ و وﻧﺪﻳﺪاد ﻧﺎﻣﺰد ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ واژﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ﻣﻴﻬﻦ ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن هﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺪهﻨﺪ ،ﭘﻴﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺁن ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﺁور ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ در دﻳﻦ ﭘﺎﮎ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن
ﻧﻴﮏ و ﻧﻐﺰ اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﺎﻳﺸﻬﺎﯼ اﻳﺰدﯼ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم » ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ هﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ« هﻤﻪ در ﺧﻮر ﺳﺘﺎﻳﺶ و
ﻧﻴﺎﻳﺶ اﻧﺪ اﻳﻨﮏ ﭘﺎرﻩ اﯼ  ١۶از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺼﻞ )=هﺎ( ﻳﺴﻨﺎ ﻧﻮﻳﺪ)ﺳﺘﺎﻳﺶ( ﻣﻴﺪهﻴﻢ ) ،و ﺧﻮد ﺁن را( ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ:
» از ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﺟﺎهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ و ﭼﺮاﺧﻮرهﺎ و ﻣﻴﻬﻦ هﺎ و ﺁﺑﺨﻮرهﺎ و ﺁﺑﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻬﺎ و ﮔﻴﺎهﻬﺎ و اﻳﻦ زﻣﻴﻦ و ﺁن ﺁﺳﻤﺎن و ﺑﺎد
ﭘﺎﮎ؛ از ﺑﺮاﯼ ﺳﺘﺎرﻩ)و( ﻣﺎﻩ)و( ﺧُﺮ)و( اﻧﻴﺮان ﺟﺎوداﻧﯽ و از ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﯼ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﺳﭙﻨﺪ ﻣﻴﻨﻮ)=ﺧﺮد ﻣﻘﺪس( ،از ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدان
ﭘﺎﮎ و زﻧﺎن ﭘﺎﮎ ﮐﻪ ردان ﭘﺎﮐﯽ هﺴﺘﻨﺪ«.
در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١۶از دوﻣﻴﻦ هﺎ و در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١۵از ﺷﺸﻤﻴﻦ هﺎ از ﻳﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﻓﻌﺎل ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١۶از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ:
» اﻳﻦ ﺟﺎهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ و ﭼﺮاﺧﻮرهﺎ و ﻣﻴﻬﻦ هﺎ و ﺁﺑﺨﻮرهﺎ را ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻴﻢ« .
در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١٠از ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ هﺎﯼ ﻳﺴﻨﺎ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻴﻢ ﺗﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ )ﺧﻮدﻣﺎن( اﯼ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ،ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻴﻢ ﺗﺮا ،اﯼ اهﻮراﻣﺰداﯼ ﭘﺎﮎ از ﺑﺮاﯼ ﻣﻴﻬﻦ از ﮔﻠﻪ ﯼ درﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ،از ﻣﺮدان درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎ )ﺁﻧﭽﻪ( درﺳﺖ )و( ﭘﺎﮎ ﺑﻨﻴﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ هﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﻬﻦ زﻳﺴﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﻪ در زﻣﺴﺘﺎن« .
در ﻣﻬﺮ ﻳﺸﺖ ﭘﺎرﻩ ﯼ  ٣٨ﺁﻣﺪﻩ:
» زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ زﻳﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺁن ﻣﻴﻬﻦ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻳﺴﺘﻦ در ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻳﺪ ،در ﺁﻧﺠﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﮑﻨﺎن و دروغ ﮔﻮﻳﺎن و
ﮐﺸﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ« .
ﺑﺎز در ﻣﻬﺮ ﻳﺸﺖ ﭘﺎرﻩ ﯼ  ۴۴ﺁﻣﺪﻩ:
» ﻣﻬﺮ را ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﻬﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ زﻣﻴﻦ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ)ﻣﻴﻬﻨﯽ( ﺑﺰرگ ،ﺑﯽ ﺁز ،درﺧﺸﺎن ،ﻓﺮاخ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻨﺎﻩ
ﺑﺨﺶ« .
ﺑﺎز در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ۵٠ﺁن ﺁﻣﺪﻩ:
» از ﺑﺮاﯼ او)ﻣﻬﺮ( دادار اهﻮراﻣﺰدا ﻣﻴﻬﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ زﺑﺮ اﻟﺒﺮز ..........درﺧﺸﺎن در ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻴﺮﮔﯽ ﻧﻪ ﺑﺎد ﺳﺮد
 ،ﻧﻪ ﮔﺮم ﻧﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﭘﺮﮔﺰﻧﺪ،ﻧﻪ ﺁﻻﻳﺶ دﻳﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ« ......
در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ٨٠از هﻤﺎن ﻳﺸﺖ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﺗﻮﻳﯽ )اﯼ ﻣﻬﺮ( ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎن ،ﺗﻮﻳﯽ ﻧﮕﻬﺪار ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دروغ ﻧﮕﻮﻳﺪ «....هﻤﻴﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١٣٨ﺁن ﮔﻮﻳﺪ » :ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﮐﺴﯽ
در ﺁﻳﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮاﯼ وﯼ ﭘﻴﺸﻮاﯼ ﭘﺎرﺳﺎ و داﻧﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺎ ﺑﺮﺳﻢ و ﺑﺎژ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁورد«.
در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺸﺖ ﭘﺎرﻩ ﯼ  ۶٧ﺁﻣﺪﻩ:
» ﻓﺮوهﺮ هﺎ در ﭘﻴﮑﺎر هﻤﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ از ﺑﺮاﯼ ﺟﺎ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن در ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ) هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﺎن( ﺟﺎ و ﻣﻴﻬﻦ داﺷﺖ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ
ارﺗﺸﺘﺎر دﻟﻴﺮﯼ اﺑﺰار ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ،از ﺑﺮاﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻴﮏ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﻳﺶ در ﻧﺒﺮد اﺳﺖ« .

در وﻧﺪﻳﺪاد ﻓﺮﮔﺮد)= ﻓﺼﻞ(  ۴ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١ﮔﻮﻳﺪ:
» ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد وام دهﻨﺪﻩ وام ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،دزد وام ﺑﻮُد و راهﺰن وام دهﻨﺪﻩ ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ( ﮐﻪ او ﭼﻪ در روز ،ﭼﻪ در ﺷﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﻴﻬﻦ )دﻳﮕﺮﯼ( از ﺑﺮاﯼ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﻴﺮد«.
در ﻓﺮﮔﺮد  ١٩وﻧﺪﻳﺪاد ﭘﺎرﻩ ﯼ  ٣٢از روان ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﻞ ﭼﻴﻨﻮت )ﺻﺮاط( و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ » :رواﻧﻬﺎﯼ ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺎرﮔﺎﻩ زرﻳﻦ اهﻮراﻣﺰدا )و( اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﮔﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮔﺮزﻣﺎن ،ﺑﻪ
وﺳﯽ ﻣﻴﻬﻦ اهﻮراﻣﺰدا ،ﺑﻪ وﺳﯽ ﻣﺴﻬﻦ ﭘﺎﮐﺎن دﻳﮕﺮ« .
از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﻩ ﮐﻪ از ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺌﺜﻦ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺟﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و زادﮔﺎﻩ و ﺧﺎن و ﻣﺎن و
دودﻣﺎن و ﺳﺮاﯼ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ از ﺁن ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ .در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﻩ و در هﺮ ﺟﺎﻳﯽ از اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ واژﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ هﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮازﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز از ﺁن در ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ در ﭘﺎرﻳﻨﻪ هﻢ هﻤﻴﻦ را درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ در ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
روزﮔﺎران اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ﺁن دادﻧﺪ.
اﻳﻨﮏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در ﺁن روزﮔﺎران ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ اوﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ ﻣﻴﻨﻮﯼ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻮﺑﺪان و داﻧﺎﻳﺎن ﺑﺰرگ در ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اوﺳﺘﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻨﻮز واژﻩ هﺎﯼ اوﺳﺘﺎ از ﻳﺎدهﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺪ
ﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻮدﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ.
اﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣّﺌﺘﻬ ّ
ﮔﺰارش)= ﺗﻔﺴﻴﺮ( ﭘﻬﻠﻮﯼ اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا زﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﻮد اوﺳﺘﺎ از ﮐﻬﻨﺘﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﮐﺘﺒﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ
ﮔﺰارش در روزﮔﺎر اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ،ﺷﺎﻳﺪ در هﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻼش) ٧٨ – ۵١ﻣﻴﻼدﯼ( و ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن دوام
داﺷﺖ ﭼﻪ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎرﻩ ﯼ  ۴٩از ﻓﺮﮔﺮد ﭼﻬﺎرم وﻧﺪﻳﺪاد از ﻣﺰدﮎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺒﺎد) ۵٣١ – ۴٩٠ﻣﻴﻼدﯼ( ﺧﺮوج
ﮐﺮد ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻦ در ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻪ ﻣﻬﻦ  mehanﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و در
در ﮔﺰارش )= زﻧﺪ = ﺗﻔﺴﻴﺮ( ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١از ﻓﺮﮔﺮد ﭼﻬﺎرم ،وﻧﺪﻳﺪاد ﻣﺌﺜ ّ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻓﺰودﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ » :در ﭘﺸﺖ ﮔﺎس« ،در ﭘﺸﺖ در ﭘﻬﻠﻮﯼ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻨﺪهﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻤﻌﻨﯽ دژ و ﺑﺎرﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻗﻌﻠﻪ و ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺸﺖ ﮔﺎس ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺸﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﭘﺸﺖ دار و ﭘﺸﺘﻮان و ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ.
در ﭘﺎرﻩ ﯼ  ٧از دهﻤﻴﻦ ﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺌﺜﻦ در ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﺎن و ﺧﺎﻧﮏ ﺁوردﻩ و در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪل هﺎﯼ اوﺳﺘﺎ ﻣﻬﻦ و ﺧﺎﻧﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش ﭘﺎرﻩ ﯼ  ١از ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ هﺎ از ﻳﺴﻨﺎ و در ﮔﺰارش ﭘﺎرﻩ ﯼ  ٣٢از ﻓﺮﮔﺮد ﻧﻮزدهﻢ وﻧﺪﻳﺪاد و ﺟﺰ ﺁن واژﻩ
ﯼ ﻣﺎن دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺎن در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ واژﻩ ﯼ ﺧﺎن ﺁوردﻩ ﺧﺎن و ﻣﺎن ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻤﺎن
ﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻧﻴﺮﻳﻮﺳﻨﮓ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﻣﻮر ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﮐﻪ در ﺳﺪﻩ ﯼ دوازدهﻢ ﻣﻴﻼدﯼ در ﺳﻨﺠﺎن)از ﺑﻼد هﻨﺪ( ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ
اوﺳﺘﺎ ﻣﺌﺜﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮاﺳﺎد ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ و در هﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺌﺘﻬﻨﻴﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻨﺪﻳﺮ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺮاﺳﺎد در ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺑﺰرگ و ﺧﺮﮔﺎﻩ و ﮐﻮﺷﮏ)= ﻗﺼﺮ( اﺳﺖ و ﻣﻨﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوزﻩ هﻨﺪوان
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮهﻤﻨﯽ را ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
از اوﺳﺘﺎ و ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز از ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮ ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و ﺧﺎن و ﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎ از ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺁن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ
ﺁﺑﺎد ﻳﺎ ﺁﺑﺎدﻩ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﺮﮐﺐ ُﻗﺮﯼ و ﻣﺤﺎل دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺁن هﺎﺳﺖ ﺧُﻤﻴﻬﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺣﻤﺰﻩ ﯼ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻮدﻩ زﻳﺒﺎ و ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻣﻴﺰ در رﺳﺘﺎق ﺗﻤﻴﺮﻩ در اﺻﻔﻬﺎن ،هﻤﺎﯼ ﭼﻬﺮ ﺁزاد دﺧﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺁﻧﺮا ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﮑﻨﺪر ﺁﻧﺮا وﻳﺮان ﮐﺮد
 ،ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ ارزش ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻳﻢ هﻤﻴﻨﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻪ هﻤﺎﯼ را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺧُﻤﺎﯼ
هﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٣٧٨ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺧُﻤﻴﻬﻦ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﯼ دﻳﻨﻮرﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر) – ۴٢٠
 ۴٣٨ﻣﻴﻼدﯼ( ﺑﺎ ﺧﺎﻗﺎن ﺗﺮﮐﻬﺎ ﮐﻪ هﻴﺘﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮاد اﺳﺖ ﺳﺨﻦ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺣﻴﻠﻪ ﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ
ﺧﻴﮑﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﮔﺮدن هﻔﺖ هﺰار ﮐﺮﻩ اﺳﺐ ﺁوﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮﮔﺎﻩ دﺷﻤﻦ رهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ار ﺻﺪاﯼ ﺁﻧﻬﺎ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ هﺮاس اﻓﺘﺎد از ﭘﻴﮑﺎر روﯼ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﮐﻬﺎ )هﻴﺘﺎﻟﻴﻬﺎ( در ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﺑﻮد.

اﺑﻦ ﺧﺮداد ﺑﻪ درﺟﺎﻳﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮐﺸﻤﺎهﻦ و در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ از ﻣﺮو ﺗﺎ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ،
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ ﮐﺸﻤﺎهﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﺎﻗﻮت در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان از دژ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮو ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ :ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁﺑﺎد و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮد رﻳﮏ ﺁﻧﺮا
وﻳﺮان ﮐﺮد اﻳﻦ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺁن را ﻗﺮﻳﻪ ﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩ زادﺑﻮم ﻗﻮم ﮐﺶ ﻳﺎ ﮐﻮﺷﺎن اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﻴﺰ در ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر از ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ ﻳﮏ ﺑﺎر در هﻨﮕﺎم ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺳﻮﻓﺮاﯼ ﻣﺮزﺑﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن در روزﮔﺎر
ﺑﻼش ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﺒﺮد ﺧﺎﻗﺎن )ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻴﺘﺎل( ﺧﻮﺷﻨﻮاز:
ﺑﻪ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﺁورد ﭼﻨﺪان ﺳﭙﺎﻩ

ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭼﺮخ ﮔُﻢ ﮐﺮدﻩ راﻩ

و ﺳﻪ ﺑﺎر در هﻨﮕﺎم ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺎﻗﺎن و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺶ:
ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺨﺠﻴﺮ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ اﺳﺖ
در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺑﻪ ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﺁﻣﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎم روز
ﺑﺎز ﮔﻮﻳﺪ:
ﺳﭙﻬﺒﺪ ز ﮐﺸﻤﻴﻬﻦ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮو

ﮐﻪ دﺳﺘﻮر او زﺷﺖ اهﺮﻳﻤﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ زد ﺳﺮ از ﮐﻮﻩ ﮔﻴﺘﯽ ﻓﺮوز
ﺷﺪ از ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎد ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮ ﻏﺮو

ﺑﺎز ﻳﺎﻗﻮت در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان از دو ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ واژﻩ ﯼ اوﺳﺘﺎﻳﯽ ﻣﺌﺜﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ » ﺗﻬـ « اوﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ث ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از ﺁن ﺷﻬﺮهﺎ ﺧﺸﻤﻴٍﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎﻗﻮت ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻩ در ﺧﻮارزم) ﺧﻴﻮﻩ
ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ارﺛﺨﻤﻴﺜﻦ از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻧﺎم ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮش ﻧﻴﻬﻦ و دوﻣﯽ ارﺗﺨﺸﻴﺮ ﻳﺎ اردﺷﻴﺮ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻤﺪاﷲ ﻣﺴﺘﻔﻮﯼ در ﻧﺰه ّﻪ اﻟﻘﻠﻮب اردﺧﺸﻤﻴﺜﻦ ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ارﺛﺨﻤﻴﺜﻦ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮارزم اﺳﺖ ،هﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎران
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮد .ﻳﺎﻗﻮت ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ارﺛﺨﻤﻴﺜﻦ را ﻳﮑﺴﺎل واﻧﺪﯼ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﻮارزم در ﻣﺎﻩ ﺷﻮال
 ۶١۶هﺠﺮﯼ دﻳﺪﻩ و ﺁن را ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﯼ وﻻﻳﺖ ﺧﻮارزم داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ:
» ﺷﻬﺮﻳﺴﺖ ﺁﺑﺎد ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر و ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاوان دارد .ﺁﺑﺎدﺗﺮ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ از ﻧﺼﻴﺒﻴﻦ اﺳﺖ از ارﺛﺨﻤﻴﺜﻦ ﺗﺎ ﺟﺮﺟﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺧﻮارزم ﺳﻪ روز راﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﯼ ﻣﺮو رﺳﻴﺪم ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ در راﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺳﺨﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻳﻢ و رود ﺟﻴﺤﻮن،
ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺁن ﺑﻮدم از ﻳﺦ ﻓﺸﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد ﻣﻦ و هﻤﺮاهﺎﻧﻢ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﻳﺸﯽ
ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ اﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺪ«.
ﻳﺎﻗﻮت دﻩ ﻓﺮد ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﺮ دﻳﻮار ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﯼ ارﺛﺨﻤﻴﺜﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٣٧٢هﺠﺮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺳﺨﻦ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻓﺮاردوان)ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ( در ﺟﺰ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺧﻮارزم ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ:
» ﺧﺸﻤﻴﺜﻦ ﺷﻬﺮﮐﻴﺴﺖ ﺟﺎﯼ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ«.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧُﺮﻣﻴﺜﻦ )= ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻴﻬﻦ( ﻧﺎم ﻗﺮﻳﻪ اﻳﺴﺖ در ﺑﺨﺎرا ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﺮﻳﻪ ﯼ اﻓﺸﻨﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻋﺒﺎﷲ ﭘﺪر اﺑﻦ
ﺳﻴﻨﺎ در ﺧﺮﻣﻴﺜﻦ دﺧﺘﺮﯼ را ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﻩ از اهﺎﻟﯽ ﻗﺮﻳﻪ ﯼ اﻓﺸﻨﻪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ از اﻳﻦ زن ﺷﻴﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
دﻳﮕﺮ از ﻧﺎم ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻬﻠﻮﯼ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﻬﻨﻪ اﺳﺖ در ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﻣﻴﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮﮐﻴﺴﺖ از ﺣﺪود ﺑﺎورد و اﻧﺪر ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻬﺎدﻩ در ﺧﺮاﺳﺎن .ﻣﻴﻬﻨﻪ در ﺣﺪود ﺑﺎورد ﻳﺎ اﺑﻴﻮردزاد و ﺑﻮم ﻋﺎرف
اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ«.
ﮐﺘﺎب اﺳﺮاراﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵٩٩هﺠﺮﯼ در ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺸﻴﺦ اﺑﯽ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﯼ ﺁن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻮر اﻟﻤﻴﻬﻨﯽ از
هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭼﻨﺪﻩ ﻓﻘﺮﻩ از ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﻳﺮان از ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ و رواج واژﻩ ﯼ ﻣــــﻴﻬﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎرﻳﻨﻪ ،ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺎ در ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﺤﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﻒ واژﻩ ﯼ ﻣﻴﻬﻦ را ﺧﻮاهﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻴﻬﻦ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎ :ﻟﻐﺖ ﻓﺮس اﺳﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﺖ ﻣﻴﻬﻦ را ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ:
» ﺧﺎﻧﻤﺎن و وﻃﻦ و زاد و ﺧﻮﻳﺶ و ﮔﺮوهﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ اهﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﻮد«.

ﻋﻨﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺑﻪ دل ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﮕﺮﻳﻨـﺪ ﻣـﺮد و دﻩ و ﻣﻴــــﻬﻨﻢ

ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺎر او ﺳُﺮخ روﻳﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻨـﻢ

در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪل هﺎﯼ ﻓﺮس اﺳﺪﯼ ﺁﻣﺪﻩ:
» ﻣﻴﻬﻦ ﺧﺎن و ﻣﺎن و وﻃﻦ ﺑﻮد :ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺎﯼ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎن و ﻣﺎن و زاد و ﺑﻮم و ﺧﻮﻳﺶ؛ ﻣﻴﻬﻦ ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﺟﺎﯼ زاد ﺑﻮم«.
ﭘﺲ از ﻟﻐﺖ اﺳﺪﯼ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﯼ در ﺧﻮر ﻳﺎد ﮐﺮدن اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎ اول ﻣﻔﺘﻮح ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﮑﻴﻢ
ﻓﺮدوﺳﯽ راﺳﺖ:
ز ﺑـﻬﺮ ﻳـﮑـﯽ ﻳـﺎر ﮔـﻢ ﺑـﻮدﻩ را

ﺑـﺮاﻧـﺪاﺧﺘﻴـﻢ ﻣﻴـﻬﻦ و دودﻩ را

ﺣﮑﻴﻢ اﺳﺪﯼ راﺳﺖ:
ﭼﻮ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﻬﻦ و ﺧﺎن ﺧﻮﻳﺶ

ﺑﺒﺮدش ﺑﻪ ﺻﺪ ﻻﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ

در ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﺮورﯼ و ﺑﺮهﺎن ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮهﺎن ﺟﺎﻣﻊ و اﻧﺠﻤﻦ ﺁرا واژﻩ ﯼ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﺟﺎﯼ
ﺁراﻣﮕﺎﻩ و ﺑﮕﺎﻩ و زادﮔﺎﻩ و زاد و ﺑﻮم اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و راهﯽ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن رﻳﺸﻪ و ﺑﻦ ﻟﻐﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در هﺮ ﺟﺎ از اﺷﻌﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﻟﻐﺘﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪس ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ از ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﺣﺪﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ و ﮐﻼم رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد.
در ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎﯼ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻳﻢ از ﺷﻤﺲ ﻓﺨﺮﯼ درﺑﺎرﻩ ﯼ واژﻩ ﯼ ﻣﻴﻬﻦ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﮔﻮاﻩ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ:
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﻳﮏ ذرﻩ از ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺗﻮ

ﺑﻪ از هﺰار ﻋﻘﺎر و ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻣﻴﻬﻦ

ﺷﻤﺲ ﻓﺨﺮﯼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن هﻔﺘﻢ هﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ .اﻏﻠﺐ اﺷﻌﺎر ﺳﺴﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎهﺪ ﻟﻐﺖ ﺑﯽ ﻧﺎم
و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺁوردﻩ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮاﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻴﻬﻦ اﻋﺘﺒﺎر او را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
در ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ واژﻩ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ ،ﻳﮑﯽ هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﮔﻮاﻩ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﯼ
دﻳﮕﺮ ش اﻳﻦ اﺳﺖ:
اﮔﺮ دورم از ﻣﻴﻬﻦ و ﺟﺎﯼ ﺧﻮﻳﺶ

ﻣﺮا ﻳﺎر اﻳﺰد ﺑﻬﺮ ﮐﺎر ﺑﻴﺶ

در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﺪ:
ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ

ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻮا ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺎن ﺗﻮ

ﺑﺎز در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﺪ:
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮﻳﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻬﻤﺎن رﺳﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻮا ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺎن رﺳﺪ

ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻟﻐﺖ ﻓﺮس اﺳﺪﯼ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن و وﻃﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ .ﺷﺎﻳﺪ هﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ازﻳﻦ
ﻣﻴﻬﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ ﯼ وﻃﻦ اﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﺗﺮﯼ  Patricﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .در
هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .داﻳﺮﻩ ﯼ ﻣﻔﻬﻮم ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮕﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁن اﺳﺖ .ﺗﺎج
اﻟﻌﺮوس ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ:
وﻃﻦ ﻣﻨﺰل اﻻﻗﺎﻣ ّﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎن و ﻣﺮﺑﻂ اﻟﺒﻘﺮ و اﻟﻐﻨﻢ؛ ﻳﻌﻨﯽ وﻃﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮدﻣﺎن و ﺁﺧﻮر ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ؛ وﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎﯼ
دادن هﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺨﺸﺮﯼ در ﻣﻘﺪﻣ ّﻪ اﻻدب ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ :ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺎﯼ ﺁﻣﺪن ،وﻃﻦ رﺑﻊ ،ﻣﻨﺰل ،اوﻃﻦ اﻟﻤﮑﺎن وﻃﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎﯼ را ،ﻣﻘﻴﻢ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ؛ وﻃﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻃﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ را و ﻏﻴﺮﻩ .ﺑﻪ ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﻢ هﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ و ﺟﺰ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ
دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد.

در ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ هﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻮﻃﻦ در ﺳﻮرﻩ ﯼ ﺗﻮﺑﻪ در ﺁﻳﻪ ﯼ  ٢۵ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻟﻐﺖ را ﮐﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﺳﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو در
ﻧﮑﻮهﺶ دهﺮ ﮔﻮﻳﺪ:
روز و ﺷﺐ را دهﺮ ﺣﺒﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻮﻳﺸﺘـﻦ دار اﯼ ﺟﻮان زﻳﻦ ﭘﻴـﺮ دهـﺮ
ﻣـﻦ ﻧـﺪﻳـﺪم ﮔـﻨـﺪﻩ ﭘﻴــﺮﯼ اﻳـﻦ ﭼﻨﻴــــﻦ
ﻧـﻴـﺴـﺘـﺶ ﮐـﺎر اﯼ ﺑـﺮادر روز و ﺷـﺐ

ﮐﺸﺖ ﺧﻮاهﺪﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﭘﻴﺴﻪ رﺳـــﻦ
ﺗﺎت ﻧﻔـﺮﻳﺒـﺪ ﺑﻪ ﻏـﺪر اﻳﻦ ﭘﻴــــﺮ زن
ﻣﺮگ رﻳـﺲ؛ ﺷـﺮ ﺑـﺎف و ﻣﮑﺮ ﺗـﻦ
ﺟﺰ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﺷﻮﻳﺎن وﻃﻦ

ﺑﯽ ﺷﮏ روزﯼ ﮐﻪ ﺳﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺳﺮودﻩ:
ﺧﻮﺷـﺎ ﺗﻔـﺮج ﻧــﻮروز ﺧﺎﻣﻪ در ﺷﻴـﺮاز

ﮐـﻪ ﺑﺮﮐﻨﺪ دل ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ از وﻃﻨـﺶ

هﺮﮔﺰ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ وﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻣﺮوزﻩ ﯼ وﻃﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،در زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ اروﭘﺎﻳﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮاﯼ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ
وﻃﻦ دارﻧﺪ اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ:
ﭘﺎﺗﺮﯼ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻻﺗﻴﻨﯽ ﭘﺎﺗﺮﻳﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎﺗﺮ )ﭘﺪر( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ دودﻣﺎن ﭘﺪرﯼ ﻓﺎﺗﺮﻻﻧﺪ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و
ﻣﺎﺛﺮﻟﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ از روﯼ ﭘﺎﺗﺮﻳﻪ ﻻﺗﻴﻨﯽ و ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ )ﺷﻬﺮ ﻣﺎدرﯼ( ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؛ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺗﺮﻳﻪ و
ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺁﻧﻬﻤﻪ وﺳﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﯽ اﻃﻼق ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ هﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان را ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮﮎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻳﺎ دودﻣﺎن ﭘﺪران و
ﻣﺎدران و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﮐﺎن .ﺑﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ وﻃﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻏﻞ و ﺁﺧﻮر اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯼ دارد زﻧﺪﻩ ﮐﺮدن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واژﻩ هﺎﯼ ﮐﻬﻦ
ﺳﺎل ﮐﻪ در ﻃﯽ هﺰاران ﺳﺎل در ﺟﺰ ﻧﻤﺎز و ﺳﺮود هﺎﯼ ﻣﻴﻨﻮﯼ در ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﻴﺎﮐﺎن دﻟﻴﺮ و ﭘﺎرﺳﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ ﻣﺎﻳﻪ ﯼ ﺧﺸﻨﻮدﯼ
ﻣﺰدا و روان ﺟﺎوداﻧﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ.

ﮔﺮدﺁورﻧﺪﻩ:
ﺷﺎهﻴﻦ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ

/http://derafsh-kaviyani.com/parsi

