دكتر شمس الدين نجمي
استاد يار گروه تاريخ دانشگاه شهيد باهنر كرمان
خورشيد ،در نامهاي جغرافياي ايران
چكيده
يكي از مباحث بسيار مهم و جالب در تحقيقات فرهنگي و جغرافيايي تاريخي ،ريشه يابي
) (Etymologyنام شهرها و آباديهاي ايران است .چون ايرانيان به ويژه در دورهباستان به اين مسأله بسيار
مهم ،توجه خاصي داشته و كوشش مي كردند مظاهر دينيف فرهنگي ،طبيعي ،جغرافيايي ،و قومي را به نشانه
تقديس و احترام در نامگذاري شهرها و آباديهاي سرزمين خود جلوهگر سازند .از اين رو نامهايي كه بر روي
شهرها و آباديهاي ايران زمين گذاشته شده است ،به هيچ وجه اتفاقي و خودبه خود نبوده و از نظر تاريخي و
فرهنگي بسيار مهم وارزشمند ميباشند و در صورتي كه درست ريشه يابي شوند ،برخي از گوشههاي تاريك و
نهفته تاريخ و فرهنگ ايران بازشناخته و روشن خواهند شد .نامهاي شهرها و آباديهاي ايران را ميتوان به چند
گروه :ديني ،ملي ،تاريخي ،طبيعي و جغرافيايي و با توجه به اصول زبان شناختي ،شهرها و آباديهايي را كه نام
آنها با تركيب كلمه «خورشيد = خور» ساخته شده است ،بازشناسي و معرفي كنيم.
واژگان كليدي:
ايران ،نامگذاري  ،خورشيد = خور ،شهرها  ،آباديها ،نامهاي جغرافيايي.
مقدمه
از آن ترس  ،كو هوش و زور آفريد
درخشنده ناهيد و خور آفريد
(شاهنامه فردوسي)
يكي از مباحث بسيار مهم وجالب در تحقيقات فرهنگي و جغرافيايي تاريخي ،ريشه يابي
) (Etymologyنام شهرها و آباديهاي ايران است .چون ايرانيان به ويژه در دوره باستان به اين مسأله بسيار
مهم ،توجه خاصي نشان داشته و كوشش ميكردند مظاهر ديني ،فرهنگي ،طبيعي ،جغرافيايي ،و قومي را به
نشانه تقديس و احترام در نامگذاري شهرها وآباديهاي سرزمين خود است ،به هيچ وجه اتفاقي و خود به خود
نبوده و از نظر تاريخي و فرهنگي بسيار مهم و ارزشمند ميباشند و در صورتي كه درست ريشهيابي شوند ،
برخي از گوشههاي تاريك و نهفته تاريخ و فرهنگ ايران بازشناخته و روشن خواهند شد .نامهاي شهرها و
آباديهاي ايران را ميتوان به چندگروه :ديني ،ملي ،تاريخي ،و جغرافيايي و با توجه به اصول زبان شناختي،
شهرها و آباديهايي را كه نام آنها با تركيب كلمه «خورشيد» ساخته شده است ،بازشناسي و معرفي كنيم.

واژه خورشيد



خورشيد را در اوستا

1

هوَرِخَشَئِتَ و در پهلوي خورشت گويند .در گاتهاي هورِ بدون شَئِتَ آمده

است .در ساير قسمتهاي اوستا هم مكرر تنها ديده ميشود .هر چند كه كلمه «خور» در فارسي همان هور
اوستايي است ،فقط مانند بسياري از كلمات ديگر هاء به خاء تبديل يافته است .آما واژه ديگري در زبان ما باقي
مانده كه درست تلفظ قديم خود را محفوظ كرده است و آن واژه (هور) است كه در اين بيت شاهنامه موجود
است.
ز عكس ميزرد و جام بلور

سپهري شد ايران پر از ماه و هور

شَئِتَ صفت است .به معني درخشان و تابنده ،بعدها جزء كلمه شده و آن را خورشيد گفتند .چنانكه
(جم) در گاتها بدون شَئِتَ آمده (يسنا  32 2قطعه  )8بعدها به آن پيوسته و به صورت جمشيد درآمده است
(آبان يشت  3فقره  )20و (فروردين يشت فقره  )130و (يسنا  9فقره  )4و (فرگرد  2و نديداد )4
واژه خراسان هم كه از قديم تا به امروز نام بزرگترين اياالت شرقي ايران است به معني خاور است
(بندهش  5فصل دوم) چه جزء دوم اين نام «آسان» از فعل آسيدن به معني برآينده و باال رونده است و آن معني
را كه فخرالدين اسعد گرگاني در منظومه خويش به نام (ويس ورامين  )6از خراسان كرده است كامالً دست
است.
به لفظ پهلوي هر كس سرآيد

خراسان آن بود كز وي خور آيد

خراسان پهلوي باشد خور آمد

عراق و پارس را زو خور برآمد

خراسان است معني خورآيان

كجا زو خور برآيد سوي ايران

(ويس ورامين)
واژه ديگري كه امروزه براي خورشيد استفاده ميكنيم ،واژه «آفتاب» است .مركب از كلمه «آب» كه در
اين جا به معني روشني و درخشندگي است و كلمه «تاب» به معني تابيدن و گرم كردن .در تمام قسمتهاي
اوستا هور و يا هور شئت هم به معني قرص خورشيد و كره آفتاب آمده و هم فرشته آفتاب .فرشته نگاهبان
خورشيد.
ستايش خورشيد در اوستا

 خورشيد = خور = (آفتاب)  +شيد به معني آفتاب درخشان
 خور ،نام فرشته است موكل آفتاب كه تدبير امور و مصالحي كه در روز «خور» واقع ميشود ،متعلق به اوست .به مناسبت نام فرشته
مزبور روز يازدهم هر ماه شمسي به «خورشيد» يا «خور» يا «خير» ناميده ميشود .ابوريحان بيروني دانشمند بزرگ ايراني در قرن
پنجم هجري ،در فهرست روزهاي ايراني ،اين روز را «خور» و در سغدي «خوير» و در خوارزمي «اخير» ياد كرده است.
(برهان قاطع :ص )787-788

در جاهايي كه به معني آفتاب است غالباً با ستارگان و ماه يك جا ذكر شده است .در فروردين يشت
گويد« :به واسطه فر و شكوه فَرَوهَرها خور و ماه و ستارگان در باال راه خود را ميپيمايند( » .فروردينيشت فقره
 )1در رشن يشت گويد :تواي رشن  7مقدس اگر در باالي قله كوه هرائيتي ) = (haraitiكوه البرز ،براي
احاطه كردن ستارگان و ماه و خورشيد باشي ما تو را ياري خواهيم خواند( .رشن يشت فقره )25
در ونديداد هم اهور مزدا در جواب زرتشت كه از او ميپرسد :چه فروغي است كه از قصر جمشيد
ميتابد ،ميگويد « :آنها فروغهاي جاوداني ستارگان و ماه و خورشيد است كه در هر سال يك بار در آنجا
طلوع نموده و غروب ميكند (فرگرد  2ونديدا ،فقره  .)40چند بار در اوستا اين سه يك جا ناميده شده به آنها
درود فرستاده ميشود (يسنا  2فقره  11ويسنا  71فقره  )9و نيز در ونديداد آمده كه خور و ماه و ستارگان بر
خالف ميلشان به ناپاكان ميتابند (فرگرد  9و نديدا فقره  .)41غالباً صفات جاوداني و باشكوه وتند اسب و
غني از آن خورشيد است»( .يسنا  16فقره  4ورشن پشت فقره .)34
در آغاز يشت ششم كه مخصوص خورشيد است چنين گويد« :ما خورشيد فناناپذير و با شكوه و تند
اسب را خوشنود ميسازيم» .خورشيد به واسطه عظمت نور و فايده خويش هميشه نزدكليه اقوام هند و
اروپايي و سامي هم مورد تعظيم وتكريم بوده است و از خود گاتها در جايي كه گويد :آموزگار گمراه كننده،
ستوران وخورشيد را به زشتي ياد ميكند( .گاتها  8يسنا  32قطعه  )10به خوبي بر ميآيد كه از زمان بسيار
قديم خورشيد نزد ايرانيان جنبه مقدسي داشته است .در هفت پارهاي كه از قطعات اوستا در دست استف
كالبد اهورا مزدا مثل خورشيد تصور شده است (هفت پاره يسنا  36فقره  .)6درجايي ديگر آمده است كه
خورشيد چشم اهورامزدا است (يسنا فقره  ) 11در بندهش هم آمده است :وقتي كه كيومرث (نخستين بشر) از
جهان درگذشت ،نطفه اش به كره خورشيد انتقال يافت و در آنجا پاك گشته محفوظ ماند .يكي از وظايف
خورشيد تطهير نمودن است .از آنچه از ونديداد نقل كرديم كه خورشيد و ماه و ستارگان بر خالف ميل شان
به ناپاكان مي تابند و آنچه از بندهش بما رسيده ،اين مسأله به خوبي بر ميآمد و بعالوه صراحتاً در خود
خورشيد يشت آمده است كه از بر آمدن خورشيد ،زمين و همه آبهاي دريا و رود و غيره و كليه موجودات
كه متعلق به خرد مقدس است پاك ميشوند.
-1خورشيد جاوداني با شكوه تيز اسب را ميستايم
 -2هنگامي كه خورشيد برآيد ،زمين اهورا آفريده ،پاك شود
-3اگر خورشيد برنيايد ،ديوها آنچه در روي هفت كشور است نابود سازند.
 -4براي فروغ و فرش او را ميستايم با نماز بلند و ...
 -5درود ميفرستم به خورشيد جاوداني با شكوه تيز اسب
جايگاه خورشيد در ايران باستان

هردوت ،مورخ يوناني مي گويد :اگر در ميان ايرانيان كس به مرض برص (پيسي) مبتال شود ،بايد
بيرون از شهر منزل كند و با مردم معاشرت ننمايد .ايرانيان گمان ميكنند كه مبتاليان به اين مرض ،جرمي
نسبت به خورشيد مرتكب شدهاند )(herodotesa, 1189
پيش از اين گفته شد كه غالباً در اوستا خورشيد با صفت تيز اسب و يا دارند اسبهاي تندرو آمده
است .در اين تعبير ايرانيان با كليه اقوام هندواورپايي و سامي مثل آشوريها هم تندرو آمده است .در اين تعبير
ايرانيان با كليه اقوام هن د و اروپايي وسامي مثل آشوريها هم عقيده هستند .يونانيها پروردگار خورشيد ،هليوس
= ) (ieliosراكه در نزد روميها به نام  solپرستيده مي شده ،پسر جواني با خود زرين و به دور سرش اشعهاي
از نور  ،سوار گردونه چهار اسبه تصوير ميكردهاند .پرستش هليوس بدون شك از آسيا به يونان سرايت كرده
است .همچنين در ريگ ودا (كتاب مقدس هند باستان) گردونه سوريا ) (suryaبايك يا غالباً با هفت اسب
كشيده ميشود .از خود اوستا اطالعات زيادي در خصوص خورشيد به دست نميآيد .فرشته فروغ و روشنايي
«مهر» است كه در يشت دهم كه مخصوص به اوست ،مفص ل از او صحبت شده است .هر چند كه مهر غير از
خورشيد است و اين مسأله به خوبي از اوستا بر ميآيد (مهر يشت فقره  95و ( ،)145نديداد فرگرد  19فقره
 )28ولي از زمان قديم اين دو به هم مشتبه شدهاند .چه استرابون  9مينويسد :كه ايرانيان خورشيد را به اسم
«مهر» ميستاي ند .به مناسبت نزديك بودن اين دو با هم ،به تدريج يكي پنداشته شدن آنان دراوستا ،غالباً از مهر
صحبت شده و خورشيد به درجه دوم تنزل كرده است .بعدها آيين مهر ،از طريق آسياي صغير به رم نفوذ
كرده و آنجا ،مهر خورشيد مغلوب نشدني ) (sol invietusناميده شده است.
روز يازدهم هر ماه ،خورشيد يا خير روز ناميده ميشود .در روز مذكور ،به آن درود فرستاده ميشود
به قول ابوريحان بيروني ،دي كه نام ماه دهم سال است نيز به «خورماه» مرسوم است .در روز يازدهم همين ماه
كه خور روز باشد ،آغاز نخستين گهنبار  10سال است ( .مديو زرم گاه).
در تاريخ ايران هم به خوبي بر مي آيد كه خورشيد در ايران قديم مورد توجه بوده است .به طوري كه
در اخبار مورخين يوناني جلوه گر شده است .گزنفون  11مينويسد :ايرانيان در اعياد «گردونه خورشيد» را
ميگردانند و كريتوس ) (curtiusاز اسب خورشيد نام ميبرد .به عالوه مينويسد كه كورش لشكريان خود را
چنانكه عادت قديم ايرانيان بوده پس از برآمدن خورشيد حركت ميداد .كتزياس  (ketesias) 12هم
مينويسد كه ايرانيان غالباً به خورشيد سوگند ياد مي كنند .در ميان ارمنيها كه سابقاً به آيين ايرانيان متدين
بودهاند .اگر چه امروز سرودهاي مذهبي آنان غالباً خورشيد نشانه رحمت ايزدي است( .يشتها ،ص )309
خور ( -خور = هور = آفتاب)  ،در نامهاي جغرافيايي ايران
 -1خرميتن = ) = (xarmaysanخورميتن = = خريا خور  +ميهن = خورميهن = خورشيد ميهن=
خانه خورشيد = خاور :روستايي از توابع بخارا نزديك افشنه زادگاه ابن سينا.

(لغت نامه دهخدا)
 -2خور = ) :(xurدهي از دهستان فشند ،بخش مركزي شهرستان كرج .
(فرهنگ جغرافيايي – ج )1
 -3خور = ) :(xurدهي از دهستان ارنگه ،بخش كرج ،شهرستان تهران.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )1
 -4خور = ) :(xurدهي از دهستان فراشبند ،بخش مركزي شهرستان فيروزآباد
(فرهنگ جغرافيايي – ج )7
 -5خور = ) :(xurدهي از دهستان حومه بخش مركزي شهرستان الر.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )7
 -6خور = ) :(xurدهي از دهستان حومه بيدشهر ،بخش جويم ،شهرستان الر.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )7
 -7خور = ) :(xurدهي از دهستان مركزي بخش خوسف شهرستان بيرجند.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )9
 -8خور = ) :(xurدهي از دهستان تبادكان ،بخش حومه شهرستان مشهد.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )9
 -9خور = ) :(xurدهي از دهستان كوهپايه ،بخش بردسكن شهرستان كاشمر
(فرهنگ جغرافيايي – ج )9
 -10خور = ) :(xurدهي از دهستان قلعه نو ،بخش كالت ،شهرستان دره گز.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )9
 -11خور = ) :(xurدهي از دهستان بخش مركزي خوربيابانك ،شهرستان نايين.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )10
 -12خورآب = ) : (xurabدهي از دهستان اربعه پايين = (سفلي) ،بخش مركزي شهرستان مركزي
شهرستان فيروز آباد.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )7
 -13خورآب = ) :(xurabدهي از دهستان مركزي بخش صفي آباد ،شهرستان سبزوار.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )9
 -14خورآباد = ) :(xurabadدهي از دهستان بخش مركزي زرند ،شهرستان ساوه.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )1
 -15خورآباد = ) :(xurabadدهي از دهستان قهستان ،بخش كهك ،شهرستان قم

(فرهنگ جغرافيايي – ج )1
 -16خور آبلو = ) : (xurabluدهي از دهستان قره قويونف بخش حومه شهرستان ماكو
(فرهنگ جغرافيايي – ج )4
 -17خور اسب = ) (xurasbدهي از دهستان مرگور ،بخش سلواناف شهرستان اروميه.
(فرهنگ جغرافيايي – ج )4
 -18خوراسان = خراسان = در پهلوي )( = (xvarasanخاور)= خور  +آسان از فعل آسيدن =
برآمدن
خوشا جايا بر وبوم خراسان

دراوباش و جهان راميخور آسان

زبان پهلوي هر كو شناسد

خراسان آن بود كز وي خورآمد

خورآسان را بود معني خورآيان

كجا از وي خورآيد سوي ايران

«ويس ورامين »171
 -19خوراسكان = )( :(xuraskanخور  +آس +كان) دهي از دهستان جي ،بخش حومه شهر
اصفهان
(فرهنگ جغرافيايي ،ج )10
 -20خوراك آباد = ) (xurak abadدهي از دهستان راهجرد ،بخش دستجرد خلجستان ،شهرستان
قم.
 -21خوران = ) :(xuranدهي از دهستان پايين  ،بخش طالفان ،شهرستان تهران.
 -22خوراند = ) :(xurandدهي از بخش مركزي شهرستان راور كرمان.
 -23خورانك = ) : (xuranakدهي از دهستان پايين ،بخش طالقان ،شهرستان تهران.
 -24خور و بيابانك = ) :(xurobiyabanakيكي از بخشهاي سه گانه شهرستان نايين.
 -25خور پايين = ) :(xur-e-painدهي از دهستان تبادكان ،بخش حومه شهرستان مشهد
 -26خورتاب رود = ) :(xurtab-rudمحل تابش خورشيد ،دهي از دهستان الويج ،بخش نور،
شهرستان آمل.
 -27خورتاب سرا= ) :(xurtab-saraدهي از دهستان سيار سناق بخش رودسر  ،شهرستان الهيجان
 -28خورجان = ) :(xurjanخورگان= خانه خورشيد :دهي از دهستان فنقري پايين ،بخش يوانات و
سروجهان ،شهرستان آباده
 -29خورجستان = ):(xurjestan
 -30خورجهان = ):(xur-e-jahan

