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 چکیده:

هجری،  مهفتتا  مقرون چهارمتعلق به  خاور و باختر در بسیاری از متون فارسیِ با مواجهه با دو واژۀ

که هر یک از دریافتن این نحوی کهبای به ذهن مخاطب خطور میکند، گانهمعنای دوگانه و گاه سه

معموالً بدون اتکا به بافت جمله و کالم مشکل کار رفته است، برای اشاره به کدام جهت ب هااین واژه

تر یا خاور داد که معنای باخ . حتی در برخی موارد با اتکا به بافت جمله نیز نمیتوان تشخیصاست

فها و توضیحات یدر این مقاله ابتدا به تعر کدام یک از جهات است. در این متن نشان دهندۀ

به طرح و نقد اظهارات محققانی چون  ن دو واژه توجه شده است و در بخش بعدفرهنگها در مورد ای

تبیین چرایی و چگونگی این  ایم. سپس در بخش اصلی مقاله بهکسروی، شهیدی و کزازی پرداخته

ایم استداللی منطقی برای این مسئله ارائه ایم و با ذکر شواهد سعی نمودهپرداخته جابجایی و تغییر

این است که؛ این ایم بدان دست یافته برای بروز این مسئله یکی از دالیلی که در این تحقیق دهیم.

، خصوصاً شرق و غرب با توجه به مدور ات نیزبا توجه به اینکه مبیّن جهات هستند و جه دو واژه

های مختلف و توسط ای نسبی دارند، در مکانهای مختلف و در دورهدر اصل جنبه بودن زمین،

 اند. این عمل در مورد این دو واژه تحت تأثیرِکار رفتهزبانیِ مختلف به معانی متضادی بکاربران 

  معنای جهتها بوده است. های مختلف بادر دوره اهسرزمین نامِ تقارنِ

 

  .، متون ادبیهاگانه، تحول معنایی واژهات چهارخاور، باختر، جه :کلمات کلیدی
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 مقدمه:

کار رفته است. در شاهنامه بمعنی جهات مختلف و حتی متضاد بدر آثار قدما  خاور و باختر دو واژۀ

 ۀواژر رفته است. کاو غرب بختر به معنای شمال، شرق با واژۀ ،نثر نظم و ناز متو دیگرو برخی 

روی تمامی ته است. از همینکار رفهم بمعنای شرق و هم بمعنای غرب ب ،در چنین آثارینیز  خاور

ای که در فرهنگی مثل برهان گونهاند. بواژه در مانده رباز در معرفی این دویها از دامهنفرهنگها و لغت

 های قدیمی و ادبیهبرای معنای واژ ترهای جدیدامهنلغتها و که در بیشتر مدخلهای فرهنگ -قاطع

ذکر نشده است. در خصوص این برای این دو واژه  معنی شفاف و صریحی -شودبه آن ارجاع داده می

معنی غرب رق و هم بمعنی شها هم بهرکدام از این واژه ؛که است دهدو واژه به این تعریف اکتفا ش

ای به هنگام مواجهه با این دو لفظ نتواند وانندهاست هر خاند. این مسئله باعث شده استعمال شده

هم نه آن ،متن قراین از ه کمک برخیتنها بروی از اینیابد. را در یا نویسنده عنای مورد نظر شاعرم

تا جاییکه آگاهی داریم در . اما معنای مورد نظر گوینده دست یافتتوان تا حدی به میهمیش

در مورد چگونگی  .چون؛ برهان قاطع، جهانگیری، غیاث اللغات، دهخدا، معین و .. ی موجودهافرهنگ

برای  آن دو با یکدیگر تحقیقی صورت نگرفته است و صرفاًتغییر معنایی این دو واژه و اختالط 

اند. برای حل این مسئله و شواهدی از آثار شعرا اکتفا نمودهیک از معانی این دو لفظ تنها به ذکر هر

با وجود  «.چارسو»د تحت عنوان دار اید کسروی مقالهف چگونگی بروز چنین اختالطی احمشک

ه تأسفانم این مقاله نیز است، اشاره شده ین مسئلهحل ا برایای نکه در این مقاله به نکات ارزندهای

است که از  زنیها  بهره بردهاز یکسری گمانه الؤایشان برای پاسخ به این س راه به جایی نبرده است.

اثر دیگری که  به ایرادات نظر ایشان اشاره خواهیم کرد(.نیست )در این مقاله  نظر منطقی پذیرفتنی

چهارسو و نگرشی کوتاه بر تاریخ و جغرافیای »صورت جدی پرداخته است کتاب به این موضوع ب

در مورد چهار  هانامهاژهعریف واز حسین شهیدی است. در این کتاب پس از اشاره به ت« تاریخی

و تازی های پارسی سو در نوشتهن چگونگی معرفی چهارهمچنی جهت، به بازتاب آن در آثار شعرا و

سعی  لفمؤ ،در بخشی مجزا ن،در پایا صورت مفصل پرداخته شده است وو پارسی میانه و پهلوی ب

ثیر جابجایی نام اماکن صورت گرفته و دلیل آن د این جابجایی جهات تحت تأبات نمایاث است دهنمو

ت اایرادبه این مقاله بخشی از نویسان در گذشته بوده است. در تعصبات تاریخو نیز مسائل سیاسی 

باختر در »ای تحت عنوان کزازی نیز در مقاله میر جالل الدین .خواهیم پرداخت نایشا راظهار نظ

در این مقاله ایشان  ،انددو واژه در ادب فارسی اشاره کردهبه اختالف معانی این « های ایرانیاندیشه

باختر در اصل به معنی شمال بوده است  اثبات این نظریه بپردازند که واژۀبه اند بیشتر تالش نموده

نیز در  اما ایشان. اندو پهلوی به خوبی این مطلب را تبیین نمودهبا ذکر شواهد از متون اوستایی  و

-دهاظهار نظری نکر -عنایی این واژگان و تداخل آنهاستل مون علت تحتبییکه  -لهاصل مسئ مورد

که دیگر کتابهایی  و و متون ادبیها امهنلغت ،هافرهنگ ی چونبا استفاده از منابع اند. در این پژوهش،
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ونگی تحول این علت و چگ استگر باشد، سعی شده در مورد چگونگی تحول واژگان یاریتوانست می

 دو واژه تبیین شود.

 طرح مسئله:

دو  این، کار میبریم. با وجودغرب را ب هار جهت، کلمات شمال، جنوب، شرق وامروزه برای بیان چ

رود. اما این معنای ثابت برای این دو کار میب بمعنای شرق و غرواژۀ خاور و باختر نیز به ترتیب ب

شده است و قبل از آن در کاربرد این دو لفظ حتی در آثار شعرای بزرگی  واژه در قرون اخیر رایج

اند برای نویسان نیز نتوانستهکه فرهنگییجا هایی قابل مشاهده است. تاآشفتگی ،همچون فردوسی

ی از دیوان یهابرای هر یک از معانی این دو واژه مثال یک از این دو واژه معنای ثابتی ذکر کنند وهر

 در بیتی به این موضوع اشاره کرده است:پروین اعتصامی، شاعر معاصر  اند.ذکر کرده شعرای فارسی

 انیداز علمممممم سمممممماوات چمممممه میممممم  

 

 ای بمممماختر از خمممماوراینکممممه نشممممناخته

 (۹۶ص: دیوان اعتصامی)

های خاور و باختر چیست؟ : معنای اصلی هر کدام از واژهقرار است بدینسؤاالتی که با آن مواجهیم 

)که  ،ای خاصژه تغییر یابد؟ چرا در دورهکه کاربرد و معنای این دو وا چه عاملی باعث شده است

 -که در آن آشفتگی کاربرد بسیار ملموس است -هجری قرنهای چهارم تا هفتمدر اینجا بیشتر 

ست؟ آیا این کار رفته ابه چند معنا ب صورت شگفتی در آثار قدما این دو واژه به ،مورد نظر است(

معنای  کاربران نیز در کاربرد این دو واژه دی صورت گرفته است؟ و یا خودقصکاربرد آگاهانه و ب

در این  اند؟سه معنی را از این الفاظ مجاز میشمردهدرست و اصیلی قائل نبوده و برداشت دو یا 

قبل از  شود. هارائسؤاالت پاسخ درخوری هر یک از  برایپژوهش سعی شده است در حد امکان 

مهمی وجود دارد که  بررسی این مسئله بپردازیم، نکتۀ صورت تخصصی و با ذکر شواهد بهاینکه ب

ست که علوم جغرافیایی بدین ا ایدوره اختالف کاربرد این دو واژه مخصوص باید بدان اشاره کرد؛

و  گرفته استمورد بررسی قرار نمی ،شودمیر عصر خودمان نگریسته شکل و با اطالعاتی که د

در علوم ترتیب  بدین 1دیگری داشته است.خصوصاً کرۀ زمین وجه و م شناخت مردم از عالَ

                                                           
 زمین: ۀت حدود العالم در مورد چگونگی کر توضیحا. 1 

محیط است بر وی، گردان بر دو قطب، یکی را قطب شمالی خوانند و دیگری را . زمین گرد است چون گوی، و فلک ۱»

 قطب جنوبی.

قایمه، آن دو دایره مر آن گوی را بر چهار  ۀکشی که یکدیگر را ببرند بر زاوی بزرگ بر او ۀ. و هر گوی که باشد چون دو دایر ۲

االفاق خوانند، و دیگر را خط االستواء  ۀرا دایر  ار قسم به دو دایره: یکیقسم ُبرند. همچنین زمین مقسوم است به چه

خوانند. اّما دایرة االفاق از ناحیت مشرق برود به آخر آبادانی زمین کی بر قطب جنوب بگذرد. و بر ناحیت مغرب بگذرد تا 

اندر زیر ماست.  پوشیده که ۀظاهر آبادان از زمین، از آن  نیم ۀدایره آن است که جدا کند این نیمباز به مشرق رسد و این 
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های شرق و غرب و شمال و جنوب دادی زمین به بخشقرار بندیتقسیم دوره مسئلۀ افیای آنجغر

در نتیجه  .ه استامکان چنین کاری نیز وجود نداشت نبوده است، به بیانی دیگرصورت قطعی ب

گانه امری کامالً نسبی بوده است. یعنی این نگرشی که ما نسبت به زمین داریم و های چهارجهت

های رکه برای هر فردی واضح است که کشوای گونهب -ای جا افتاده استریباً مسئلهشرق و غرب تق

 -یردقرار میگ غرب جهان دۀوکشورهای اروپایی در محدآسیایی بعنوان شرق شناخته شده است و 

ها جهتقابل تصور نبوده است و  برای بشر ،های مهمی از زمینخاطر ناشناخته بودن بخشگذشته بدر 

به ای از جهان نسبت حال هر منطقهاند و بهرنداشته مخصوصاً دو جهت شرق و غرب معنای ثابتی

بدین ترتیب مردم هر سرزمین با توجه  ،سرزمینی غربشده و نسبت به شناخته می مینی شرقسرز

 دیراگر ف در زمان گذشته عنوان مثالب .اندشرق و غربی برای خود قائل بوده د،به محل سکونت خو

قرار داشت بدین ترتیب به رفت اما ری در غرب گدر نیشابور زندگی میکرد، بلخ در شرق او قرار می

و بعد از مدتی  شناختمی ،در جهت شرق بودن بلخ را با ویژگیِمرور زمان شرق را با بلخ، همچنین 

برعکس این مطلب در  هم قرار بگیرند و در مورد ری نیزو مرادف توانستند معادل این دو واژه می

شد و رای یک بلخی غرب در نظر گرفته میشد. اما همین نیشابور با همین نگرش بنظر گرفته می

 ، این دو نگرشی کامالًداشت خورداگر یک بلخی با یک رازی بر ایطشرق، در این شربرای یک رازی 

 .  ندداشتنیشابور  متضاد در مورد

 
 

                                                                                                                                              
طب تا به مغرب برسد زمین بگذرد و بر دورترین جایی از هر دو ق ۀای است کی از حد مشرق بود و بر میانو خط استوا دایره

 (۰۹)حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص « رود تا باز به مشرق برسد.و همچنین همی
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سپس به  کنیم.در مورد این دو واژه ذکر میهای مهم ابتدا تعریفی اجمالی از فرهنگدر این تحقیق 

را به معانی ظ الفا ها،این نمونه هر کدام از در که پردازیمذکر شواهدی از اشعار چند شاعر می

در  وشود و کزازی ذکر مینظرات اساتید محترم، کسروی، شهیدی اند. در بخشی کار بردهمختلف ب

خود را مطرح کرده و  عاریف میپردازیم و در نهایت نظریۀه به نقد هر یک از این تبخش اصلی مقال

 .مائیمرا با بیان شواهد اثبات ن حد امکان علل این اختالف و آشفتگی نیم درکیسعی م

 :ها و فرهنگهانامهلغت به روایت باختر

تر. )فرهنگ ل آن اباختر یعنی ماوراتر، آنطرفدر اوستا بمعنی شمال است و اص شمال. باختر:»

 آرامگاه مزدیسنا در. گوئیم باختر . درفارسیتا اَپاخْتَرَ یا اَباخْذَر آمدهشاهنامه رضازاده شفق(. در اوس

شمال را (. ۷۸ ص حاشیه پورداود تفسیر اوستا خرده) .شده خوانده دوزخ جای و دیوها و اهریمن

و اما، شود:  1۹۷ص حاشیه  ۲اند. رجوع به یشتها تفسیر پورداود ج محل آسیب و نحوست دانسته

چنان باشد که روشدن خورشید به نیمروز، و حد آنکردند بر برآمدن و ف حکماء عالم ، جهان را بخش

که خورشید به زی برآید، و از سوی مغرب از آنجاترین روخورشید به کوتاهمشرق از آنجا که ازسوی 

اند: و این جمله را بچهار قسمت کرده]درازترین روزی فروشود و این به علم حساب معلوم گردد 

 حد هرچه و گویند باختر است شمال حد هرچه ؛یران )خاوران ( و نیمروز و باخترخراسان و ا

راسان گویند و خ شرقست حد هرچه شود، قسمت بدو اندر، میانه و گویند نیمروز است جنوب

 ص : نامه، دهخدالغت« ). (۲۲-۲۲ صص سیستان تاریخ. ) هرچه مغربست ایرانشهر [ واللّه المستعان

 ص ،)همان« مغرب هم آمده است معنیبه »(،  ۸1۷ ص تبریزی، برهان قاطع،«)مشرق.». (۲۶۲۸

مخفف بااختر است و  باختر و لفظ یدامعنی مغرب نیز میب یو گاه بمعنی مشرق اکثرست». (۸1۷

از قندهار )از بمعنی ملک خراسان و نواحیی یند. اختر میگو ا گویند و ماه را نیزاختر آفتاب ر

فرهنگ غیاث اللغات، ) «و جهانگیری و کشف و شرح خاقانی(.ید و مدار رشیدی و برهان و مؤ

ست تحقیق آن .خراسان آید. )شرفنامه منیری (. بمعنی مشرق و خاور» (.1۲۸ص :راهپوری

مشرق و مغرب را  باختر اختر است و اختر ماه و آفتاب هر دو را گویند پس مخفف با باختر که

اند لیکن خوار مرادف دو معنی این لفظ را استعمال کردهتوان گفت و ازین جهت متقدمین بر هر 

ین آفتاب را عروس شود و بنابرمشرق استعمال میاور بیشتر بمعنی خور بیشتر آمده ازین جهت خ

  ت:خاقانی گفته اس چنانکه اندخاوری گفته

 لممه تممن رزانآب درده از آن چکیممده خممون ز
 

 رخ فلمممک بمممرده عمممروس خممماوری کابلمممۀ
 

که خور  بمشرق کردن خطای بزرگ و غلط محض است باختر در فرهنگ دساتیر آمده که معنی

 )انجمن آرا(: )آنندراج( .شید بمعنی روشنی و همین اصح استنام آفتاب است و 
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 سیاهی به خاور فرو برد سر چو خورشید سر برزد از باختر

.  م1۷۶۲ لندن چ واالشراف التنبیه. ) خوربَران خورپَران، ، غرب. ( اوبهی( ) برهان. )گویند را غرب

 (:آرا انجمن( ) آنندراج. )اندگفته نیز بخالف و مشرق بمعنی خاور و مغرب بمعنی(. ۲1 ص

 زرد گشممممت بمممماختر در خورشممممید چممممو

 

 گمممرد راه از کمممه گفمممتش تیمممره شمممب

 (۲۶۲۸ ص :نامه، دهخدالغت)

 کاربرد واژۀ باختر در آثار قدما:

 معنای شمال:ب-4

 فردوسی در سفر سام به مازندران فرماید:

 سممممموی کرگسممممماران شمممممد و بممممماختر

 

 سمممر درفمممش خجسمممته بمممر افراخمممت   

 ( ۲۹۲ص 1ج :شاهنامه خالقی)

 در همین داستان فرماید:

 سممممپهبد سمممموی بمممماختر کممممرد روی   

 

 زبممممان گممممرم گمممموی و دل آزرم جمممموی 

 ( ۲۸۲همان، ص)

یاجوج و ماجوج  سوی سرزمینبدر در توصیف بازگشتن وی از مغرب همچنین در داستان اسکن

 میگوید:     

 بممماختر شمممد چمممو خممماور بدیمممد  سممموی 

 

 ز گیتممممی همممممی رای رفممممتن گزیممممد   

 (۷۲۷)شاهنامه مسکو، ص 

 که در اینجا نیز منظور از باختر باید جهت شمال باشد.

علت نیز باید ب معنای شمال یافت نشد. اینگونه کاربرد در شاهنامهکاربرد واژۀ باختر ب سایر متوندر 

  استفادۀ فردوسی از منابع بسیار کهن باشد.

 باختر به معنای غرب:  -2

 فردوسی در بخش بیان آفرینش خورشید فرماید:

 اور بممممر آیممممد سمممموی بمممماختر   ز خمممم

 

 ترنباشممممد ازیممممن یممممک روش راسممممت   

 (۲ص )شاهنامه مسکو، 

 خوان اسفندیار اینگونه آمده است:در داستان هفت

 پیمممممممراهن زرد پوشمممممممید روزچمممممممو 

 

 سمممموی بمممماختر گشممممت گیتممممی فممممروز

 ( ۲۲۹ ص ۲ج ،شاهنامه خالقی)

   زاد فرماید:همای چهردر پادشاهی 

 چمممو از بممماختر تیمممره شمممد روی مهمممر    

 

 بپوشممممید دیبممممای مشممممکین سممممپهر   

 ( ۲۷۲ ، صهمان)
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   سنایی در غزلی چنین سروده است:

 را خمممماوری سممممازش ز رفعممممت  صممممفا 

 

 در کسمممموفش بمممماختر کممممن را  نشممممان

 (۶۷۷ص، سناییدیوان )

 و باز در قصایدش فرماید:         

 کمممال بتممابم چممو خممور ز خمماور اصمملاز گممر

 

 بسمممممازد اختمممممر بهمممممر زوال بممممماخترم

 (۲۹۶ ، صهمان)

 ای چنین سروده است:هدر قصید خاقانی

 اسمت از ممه نمو    القلمم  ونمون   نشمرۀ چرخ را 

 

  انممدکممان همممه سممرخی در بمماختر آمیختممه 

 (11۷ ص ،شروانی خاقانی دیوان)

 منظورش جهت مغرب است.شود در ابیات قبل و بعد آن، مشخص می که با استفاده از قراین

 معنای شرق:باختر ب -9

 چمممو مهمممر آورد سممموی خممماور گریممم     

 و خورشمممید بمممر زد سمممر از بممماختر   چممم

 تیممم   همممم از بممماختر بمممر زنمممد بممماز     

                      بمممممر آورد رخشمممممنده زریمممممن کممممممر 

 فردوسی                                                                                               

 سممممپیده چممممو سممممر بممممر زد از بمممماختر 

 

 سمممرسمممپاهی بمممه خممماور فمممرو بمممرد     
 (۲۶۲۷ ص دهخدا، ،نامهلغت) نظامی

 است:ای چنین سروده خی در قصیدهفر

 یممروزان از تممف خورشمید سممنگ  تما بتابممد ن 

 

 تممما برآیمممد باممممدادان آفتممماب از بممماختر   

 (1۷۶ سیستانی، ص فرخی دیوان)

 همچنین در قصیدۀ دیگری از وی چنین آمده است:

 ه کردم سوی بست از سیستانراچون بسیج 

 

 شب همی تحویل کرد از بماختر بمر آسممان   

 (۲۲۲ ، ص)همان

 نظر داشته است: ختر جهت شرق را دراب ای گویا از واژۀمنوچهری نیز در قصیده

 ز میممممان بمممماختر بممممرون جهممممدشممممب ا

 

 چمممممرخ جمممممای او بگسمممممترند زیمممممر  

 ( 1۲۲ ص منوچهری، دیوان)

 ای چنین گفته است:خاقانی نیز در قصیده

 فخممممر مممممن یمممماد کممممرد شممممروان بممممه

 

 کمممه مباهمممات خمممور بمممه بممماختر اسمممت  

 (۹۷ ص ،شروانی خاقانی دیوان)

اند در زمان ساسانیان ایران به چهار سمت شرق، غرب، در بخشی از مقاله بیان کرده احمد کسروی

معنای سمت و والیت است( وی بدر پهلکه ) شمال و جنوب بخش شده بود و هر سمتی را کوست
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کوست باختر شامل آذربایجان و ارمنستان  .۲»ه کوست سوم آن کوست باختر است:کنامیدند،می

ایران و گرجستان و آران و کوهستان قفقاز و دربند و ری و دماوند وگیالن و تبورستان)طبرستان( و 

که به عربی برج « تودۀ ستارگان» دیلمان و تالشان. باختر یا اباختر در فارسی به دو معنی بوده یکی 

 کاروند) «شمال که در اینجا این معنی مقصود بوده است.شود ودیگری نامیده میکواکب لو صورت ا

های بع تاریخی یونانی برای اثبات سفردر خصوص اینکه در منا حسین شهیدی. (۲۶۲ ص کسروی،

های چگونه نام مکان ،ای بیش نیست(مدیاسکندر به ایران و هند )که از نظر ایشان دروغ پردازی ع

اند که اند و در ادامه گفتهبا طول و تفصیل بسیار بیان کرده اند سخنانیبا هم در آمیختهمختلف را 

تحت نفوذ  ،مهاز جمله متون پهلوی و حتی شاهنا ،بازتاب چنین مطالبی در متون قدیمی ایرانی

روی بوده است که آن تغییر یافتن معانی دو جهت از اینمنابع دروغین یونانی بوده است. و علت 

اند، اما یونانیان از در غرب ایران قدیم قرار داشته ا فتح کرده تماماًهایی که اسکندر آنها رزمینسر

تا  اندنداشته است این داستان را ساخته ایو پیشینه ی کهنقدیم برای اینکه اثبات کنند ایران تمدن

و ایرانیان هر که اسکندر به ایران آمده و فرهنگ و تمدن یونانی را در ایران شیوع داده  بیان کنند

کنند که یونانی هستند. ایشان استدالل می از علم و تمدن دارند مدیون اسکندر و دانشمندانچه 

های شرق های غرب ایران و سرزمینهای سرزمینمورخان یونانی از جمله هرودوت از مشابهت نام

ه سی نتواند پی ببرد کها کاند که بعدطوری کنار هم چیدهمی آنها را بایران سوء استفاده کرده و تما

 روی با گذر زمان مصداق دو جهت شرق واست. ازین ها در سمت غرب ایران قرار داشتهاین سرزمین

دور  ت. البته نظر ایشان تنها یک فرضیۀاختالط پیدا کرده اس هم ثیر این جابجایی باغرب تحت تأ

کننده این طور قانع اند بوانستهاز ذهن است که حتی با وجود استفاده از منابع  معتبر و قدیمی نت

از  .اندمطالب اشاره کرده این ایشان در جای جای بخش ششم کتاب به) یه را اثبات کنند.فرض

بر »اند: باختر چنین گفته یر جالل الدین کزازی در مورد واژۀم. (1۷۲-۲، 1۹۹-۸-۷ جمله در صص

« انشهرایر» است،پهلوی ساسانی( نوشته شده ) که به زبان پارسیک« نامۀ شهرستانهای ایران»بنیاد 

کوست آتورپاتکان و  است: کوست خورآسان، کوست خوربران، شدهبخش می« کوست»به چهار 

کار جای خورشید ب معنی فروشد)بخش جنوبی(. واژۀ باختر که ما امروز آنرا در  کوست نمروچ

 (۲۲1 ص ،ای دیگراز گونه) «معنی سوی شمال است.بریم، در بنیاد بمی

سوی جای دارند، گجسته و بنفرین شمرده هایی که در آنایرانی باختر و سرزمینهای ندیشهدر ا»

آن  ،شده است. باختر سرزمین تیرگیها و خیرگیهاست؛ جایگاه دیوان و ریمنان است. دوزخ نیز

وزد، باد باخترین، زهرآگین و سوی میدر آنجاست. بادی که از آنگناهکاران و تردامنان  رنجگاه

ها و نند که برای جلوگیری از هجوم بدیک( ایشان در ادامه بیان می۲۲1ص ان،)هم« زیانبار است.

ارۀ هفت اورنگ دیوان از جانب باختر نیاز به جنگاوری سلحشور بود. این سردار بزرگ همان ست

ارز بسیار هفت اورنگ است که ستاره، اختر  شاید از رهگذر ارج  و» گویند:در ادامه می است. و
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 «که اختر نیز از ریشۀ اپاختر است و از آن برآمده است.اید بتوان بر آن بود ه شده است. شخواند

ای شیوهباختر ب]اورالیان[  این مردم، یهادر انگاره» کنند:همچنین اشاره می ( و۲۲۷ص همان،)

ماه را از و ردیده است. دیوس که گاه خورشید پدیدار گ نمادین، در پیکرۀ دیوی سهمگین و پرتوان

 (۲۲۷ص )همان،« رباید.الژوردین سپهر میپهنۀ 

 خاور:

 که است باختر معنیب( اِ[ ) وَ. ] خاور »چنین آمده است:خاور  در مورد واژۀدهخدا  در لغتنامۀ

 انجمن( )االطباء ناظم( )آنندراج( )قاطع برهان( )جهانگیری فرهنگ( )منیری شرفنامۀ. )باشد مشرق

 ( :اللغات غیاث( )ناصری آرای

 تمممماج بنمممممود خورشممممید خمممماورچو ز

 

 گمممل زرد شمممد بمممر زممممین رنمممگ سممماج 

 فردوسی

 (:. )از برهان قاطع( )ناظم االطباء( )آنندراجمغرب || ... 

 مهمممر دیمممدم باممممدادان چمممون بتافمممت    

 

 شممممتافتسمممموی خمممماور می  از خراسممممان

  (۶۲۸1ص  دهخدا، ،نامهلغترودکی)

 :کابرد این واژه در آثار قدما

 4معنای مشرق:ب -4»

 سممممپر کممممه هممممر بامممممدادی چممممو زریممممن 

 بممممممماختر تممممممما ز خممممممماور بیاراسمممممممت

    

 سمممر  فروزنمممده  بمممرآرد ز خممماور  

 پدیدآممممممد از فمممممرّ او کمممممان زر  

 فردوسی
 

 رخشمنده  خورشمید چونکه ناظم اوستخداوندی

  

 ابمه خاورهم   بمغربهما ز خاورهما   مشرقهاز 

 یمنوچهر

 چون نیسمت حمال ایشمان یکسمان و یمک نهماد      

 

 شمممممب ۀشمممممکافد صمممممبا مشمممممیم  بمممممر

 

 بمممادت جمممالل و مرتبمممه چندانکمممه آسممممان  

  

 گمماهی بسمموی مغممرب و گمماهی بخاورنممد   

 ناصرخسرو

 طفمممممل خمممممونین بخممممماور انمممممدازد 

 خاقانی

 آورد از خممماور آینمممههمممر صمممبحدم بمممر 

 یخاقان
 

  به معنای غرب: -2 

                                                           
(۷۶۳تان معرفی شده است. )غیاث الغات، راهپوری، صعنوان سرزمینی در ترکسدر غیاث اللغات نام خابور ب. ۱  

 



 

 

 

 

 

 

 98پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/834

 

 مهمممر دیمممدم باممممدادان چمممون بتافمممت  

 نمممیم روزان بمممر سمممر مممما  میگذشمممت  

 

 چمممو از مشمممرق او سممموی خممماور کشمممد

 

 چمممو خورشمممید تابنمممده بنممممود پشمممت 

 

 دری را از آن مهممر خوانممده اسممت مشممرق 

 

 چممممو روز آورد سمممموی خمممماور گریمممم  

 

 بشمممممادی و جمممممام دممممممادم نبیمممممد 
 

 پست شد در جانب خاور علم خورشید را چون

 

 وز نممور تمما بظلمممت وز اوج تمما حضممیض   
                        

 شمممتافتمی از خراسمممان سممموی خممماور 

 چممون بممه خمماور شممد زممما نادیممد گشممت

 رودکی

 ز مشممرق شممب تیممره سممر بممر کشممد    

 فردوسی  

 دل خممماور از پشمممت او شمممد درشمممت 

 فردوسی

 دری را از آن ممماه خوانممده اسممت خمماور 

 دوسیفر

 بمممماختر برزنممممد بمممماز تیمممم هممممم از 

 یعنصر

 ببودنمممد تممما خمممور بخممماور رسمممید    

 اسدی

 پیدا شد اندر باختر بر آستین شمب علمم  

 گرگانیالمعی

 وز بممماختر بخممماور وز بحمممر تممما ببمممر  

 ناصرخسرو

 ند:کذکر می یانگانه در عهد ساساناز کوستهای چهار یکیاحمد کسروی در معرفی این واژه آنرا 

و مانند اینها تا سرحد روم.  شامل سورستان)عراق( و کرمانشاهان و همدان –کوست خوربران  -۲»

عبارت امروزی مغرب و همین رود یا بکه خورشید در آنجا فرو میت جاییمعنی خوروران اسبران بخور

 (۲۶۲ ص کسروی، کاروند« )واژه است که خاوران و خاور گردیده.

اند که در بخش پایانی کردهزنیهایی باختر نیز گمانهاین واژه و واژۀ ایشان در مورد چگونگی تحول 

 به طرح و نقد آن خواهیم پرداخت.

است « خوروران»خاور در پهلوی »کند:نظر مین اظهارخاور چنی ۀالدین کزازی در مورد واژمیر جالل

فرو سویی است که خورشید در آن یابیم. خاور ارونۀ آنچه که امروز از آن در میدرست در معنای و و

های کهن پارسی گاه واژۀ خاور در معنای و دیده از دیدار جهان در میپوشد. در سرودهخسپد می

کار رفته است. عنصری چامه پرداز سدۀ چهارم شده است، بگونه که در پهلوی دریافت میبداندیرین، 

ر جای مانده هایی پراکنده از آن بکه پاره عذرا،در بزمنامۀ خویش، وامق  و سخن ساالر دربار غزنه

 است، گفته است:

 چمممو مهمممر آورد سممموی خممماور گریممم     
 

 همممم  از بممماختر  بمممر  زنمممد  بممماز  تیممم   
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کار برده شده خورشید است بجای  که فروشدشعر، در معنی راستین آنچنانکه پیداست خاور در این 

کار برده شده است که نه با کاربرد آن در جای خورشید )مشرق( ب در معنای برآمدلیک باختر ؛ است

( در ادامه پاسخ سؤال اخیر ۲1۶ صای دیگر،از گونه) «پارسی میانه سازگار است، نه پارسی دری.

جای مانده وران برخوروران در واژۀ خا ساختی از واژۀ» کنند:را خواهیم داد. در جایی بیان می ایشان

 (۲۲۷ص )همان، «در پارسی هم مشرق، هم مغرب شمرده شده است.است. خاوران، 

 خوبی به تبیینده است و با ذکر شواهد مناسبی بباختر بو بیشتر بر واژۀ ایشان در این مقالهتوجه 

طول تاریخ بیش از این  اند اما به چگونگی تحول این دو واژه درمعنای اصلی و آغازین آن پرداخته

عد با پردازیم و در مرحلۀ بهای ارائه شده میبخش ابتدا به نقد و بررسی نظریه در این .اندنپرداخته

چگونگی این تحوالت و اختالفات را نحوی دیگر کنیم بای دیگر سعی میاستفاده از منابع کتابخانه

معنای و ب اپاخترَ این واژه در اصل از ریشۀاید، می که از تعاریف ذکر شده برهمانطور بررسی نمائیم.

تا با گذر زمان این واژه شمال بوده است. اما سؤال اصلی اینجاست که چه عاملی باعث شده است 

ینجا برای هر یک از در ابا هم تقابل دارند؟  های بعد به دو معنایی بکار برود که کامالًدر دوره

 دهیم:ارائه میای را تحوالت نظریه

 ن بلخ باید نکاتی اظهار شود که در تبیین این مطلب بدان اتکا خواهد شد:در مورد سرزمی ابتدا

ینی یاد شده است عنوان سرزمباختر، از آن ب در بخشی از توضیحات در مورد واژۀدهخدا  نامۀدر لغت

 آن است و در یونانی باکترا خوانده شده است: که بلخ بازماندۀ

 ،نامهلغت) «است.« باختری»های هخامنشی کتیبه در و« باکترا» اسم قدیم بلخ در کتب یونانی»

 (۲۶۲۷ ص دهخدا،

ختر نام خود را از این از شهر باختر میگذرد و ایالت و شهر با)اِخ( نام رودیست که  باختروس.]تَ[» 

 ( ۲۶۲۷ص )همان، («1۹۶۲)ایران باستان ص  اند.رود گرفته

چون دولت باختریان از مؤسسات یونانیان بود »شده است:ل این سرزمین چنین ذکر در مورد استقال

ص  )همان، «تمدن مخصوصی در اقصای شرق ایران فراهم ساخت که از تمدن ایران بکلی جدا بود.

۲۶۲۷) 

 قلمداد کرده است« شمال»و معنی دوم آن را  نخست سیاره را در وهلۀ apāxtar( P.25نیبرگ )

و فارسی نو  awāxtar و پازنه  b'xtr' فارسی میانه« شمالی»  -apāxtaraاوستایی  و واژۀ

bāxtar .غرب یا شرق را در بخش ریشه شناسی فرهنگ خود آورده است  (A Manual of 

Pahlavi. Nyberg. 25) 
به »، «مایل به پشت»را صفت دانسته و آنرا   apāxэδra  و -apāxtaraگونه (  دو79بارتولومه ) 

 دانسته است. ضمناً اشتقاق  -apånkرا قابل مقایسه با معنی کرده است و آن« پشت نهاده شده
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apa+axtara-.رایبارتولومه نیز ب را نادرست انگاشته است apāxtar  میانه دو معنی فارسی

 (Altiranisches Wὄrterbuch. Bartholomae. 79)شمال و سیاره را یادآور شده است. 

دبیری و شرفنامه با معانی ( شواهدی از تاریخ سیستان و فرخنامه و دستور ۲۶۸حسن دوست )ش 

ده است و سپس به نقل از آیلرس آور« مشرق»و « مغرب»، «شمال»باختر در معنی  سه گانۀ واژۀ

)اصالً عقب مانده( مشاق از « سیاره»لحاظ معنایی مفهوم سیاره را قابل مقایسه با عربی خُنَّس ب

ن، معنی مشرق و سرایندگان فارسی زباظاهراً »ماندن( دانسته و اشاره نموده است: نْس )عقب خَ

کار برده میانه، شمال بوده است، سهواً ب باختر، که معنی اصلی آن در فارسی مغرب را برای کلمۀ

 (۲۶۸ش ،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه) «اند.

 سریرَ، بلخ زیباباخذی» 

سوی شده که از حوالی دریاچۀ آرال، بگاه یا کشور یاد وندیداد از شانزده نشیمن نخستِ در فرگردِ 

های ایرانی و در واقع سیر مهاجرت آریایی دارد و آخرین آن، ری در مرکز ایران است وجنوب امتداد 

یا بلخ مین سرزمین یا کشور، باخذی سریرَ دهد. چهارترش و مانشگاههای آنان را شرح میگس

که ا و شهرهای بهترین را آفریدم، منچهارمین از جاه باشد:خ هنوز شناخته و بر پا میست و بلزیبا

بلخ زیبا، در فارسی باستان باختری .. ، در پهلوی   اهورا مزدا هستم، بلخ زیباست افراشته درفش...

 شود، بلخ در اوستا با صفتی باکتریانا .. چنانکه مالحظه میبَخر.. و به نقل نویسندگان یونان

نیز آنرا بلخُ الحُسنا )سریرَ..( نقل شده و این صفت برای بلخ مشهور بود، چنانکه مورخان اسالمی زیبا

 (۲۶۲ ص دهخدا، ،نامهلغت)« اند.نوشته

ارتباط این دو مکان با واژه بام و  بلخ بامی نیز میتواند نشان دهندۀ ای بهشهرت باختر در دوره

فارسی میانه و آن را  bāmīkبامی را از . حسن دوست باشدبه معنای صبح و طلوع خورشید بامداد 

بمعنی تافتن و  -bā*ایرانی باستان دانسته که خود مشتقی از ریشه  -bāmyakaنیز از 

 (675شناختی زبان فارسی ، ش )فرهنگ ریشه درخشیدن است.

  -bāxδīاوستایی متأخر آن را  و گونۀ bāxtar-فارسی باستان  ( واژۀ۶۲۲بارتولومه در ستون )

  balxبلخ و   bāxrعنوان اسمی مؤنث مدخل قرار داده است و در توضیحات خود دو گونه باخر  ب

 (Altiranisches Wὄrterbuch.  Bartholomae. 953) را ارائه داده است.

و   -bāxtrīهای اوستایی همان شهر بلخ دانسته است و گونه b΄hrرا با حرف نوشت   baxl نیبرگ

 bāxδī  و balx .فارسی نو را در ادامه آورده است    (A Manual of Pahlavi. Nyberg. 

45) 
سرزمین خراسان برای  ایکه در دورهتیجه گرفت که همانطورتوان چنین نبا این شواهد و قراین می

ی در منظومۀ گرگانفخر الدین اسعد  )-کردبوده که از آنجا خورشید طلوع می معنای جاییایرانیان ب

خراسان آن بود کز وی خور آسد/ گوید: زبان پهلوی هر کو شناسد    ویس و رامین چنین می
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تر نیز که بدین ترتیب سرزمین باخ -(د پهلوی باشد خور آید    عراق و پارس را خور زو برآیدخورآس

معنای جایگاه طلوع توانسته بمی ،تقل در شرق خراسان قرار داشتهوری مسعنوان کشای بدر دوره

کسروی نتوانسته  داحم سؤالی که هکنیم برود. به کمک این فرضیه ما سعی میکار بخورشید نیز ب

این راز بر ما پوشیده است که چگونه » گویند:می ایشانبدهیم. تأمل جواب بدهد پاسخی در خور 

اند لیکن ن گردیدهو نام زمیاند اند از دست دادههایی که داشتهمعنی« نیمروز»و « خوراسان»

 کسروی، ص کاروند) «اند.اند نام زمین نگردیده، که دو برادر دیگر آنها بوده«ترباخ»و « خاوران»

اند و هایی نام سرزمین گردیدهها در دورهاین واژههر دوی  در پاسخ ایشان باید گفت؛ اتفاقاً. (۲۶۷

ۀ خاوران از چگونگی تحول معنایی واژرد )در مو ست.ا روجابجایی معنایی آنها هم از همین علت

 عنوان نام سرزمین نیز در جای خود سخن خواهیم گفت.(جهت ب

تنها در ایران قدیم نام جهتها با نام افزائیم که نه سخن کسروی می ردّ اما برای تکمیل سخن خود و

اتفاقی رخ داده های متأخرتر در ایران نیز چنین سرزمینهایی عجین شده بود، بلکه در زبانها و گویش

شود، یا برای گفته می  alamutaعنوان مثال در گویش سگزآبادی به جهت شمال الموتااست. ب

در فارسی میانۀ ترفانی و شد ته میگف  nēm-rōzجهت جنوب در فارسی میانه نیمروز

، در nēm-rōz  یا نِمروز nymrwcوز ، در پارتی نیمرnēm-rōz  و نِمروز  nymrwcزنیمرو

گفته   nēm-rōzو به روایتی در فارسی نیز عالوه بر جنوب نیمروز   nēmorōsoنیمُروسُبلخی 

 ( 1۷۸-۷ صص ،1جموضوعی زبانها و گویشهای ایرانی نو، -فرهنگ تطبیقی)ود. شمی

این گزارشی است که دو »  گوید:د کسروی را هم رد میکند که میتوضیحات ذکر شده این نظر احم

معنی شرق ه و در زبان شعرا و نویسندگان بپس از دورۀ ساسانیان پیدا کرد« باختر» و« خاور»واژۀ 

و غرب گردیده. ولی شگفت است که کسی به سراغ نام پارسی برای شمال و جنوب نرفته آنکه 

اند که چگونه در زبان روی خود نیاوردهن زده و هرگز بفرهنگهاست در این باره قفل خاموشی بر زبا

« ته است.نخاسبرهزار سالۀ فارسی نامی برای این دو سمت جهان نبوده و کسی به جستجو چند

معنای جهت ر چهار جهت هم بکه بیان شد در طول تاریخ ه( همانطور۲۶۷ ص کسروی، کاروند)

 دلیل این آشفتگی هم همین مطلب است. معنای سرزمین و اند و هم ببوده

 معنای غرب:باختر ب

کار رفته باختر بمعنای مشرق ب هم بپذیریم که واژۀ باختر تحت تاثیر نام سرزوینِاما اگر این را 

 خواهیم کرد؟  معنای مغرب، چگونه توجیه است، کاربرد این واژه را در

 دهیم:این مسئله نیز توضیحاتی ارائه میبرای تبیین 

ی در دورۀ ه است و به گفتۀ کسروبه معنای شمال بودهمانطور که گفته شد باختر در اصل 

های آذربایجان، ارمنستان ایران، گرجستان، اران و کوهستان قفقاز و دربند و ری و سرزمین ساسانیان

  شده است.مان و تالشان را شامل می)طبرستان( و دیل دماوند و گیالن و تپورستان
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کند و باختر استفاده می هی از واژۀخن گفتن از جهت شمال گادر شاهنامه نیز فردوسی هنگام س 

 گوید:فر سام از سیستان به مازندران میکند. در داستان سی نیز تنها نام سرزمین را ذکر میگاه

 ی کرگسممممماران شمممممد و بممممماخترسمممممو

 

 درفمممش خجسمممته بمممر افراخمممت سمممر    

 (۲۹۲ ص دفتریکم ،شاهنامه خالقی)

 گوید:در توصیف سام میم در این داستان و ه

 سمممموی بمممماختر کممممرد روی   سممممپهبد

 

 زبممممان گممممرم گمممموی و دل آزرم جمممموی 

 (۲۸۲ص دفتر یکم  همان،)

 گوید:و ایران را به چهار قسمت چنین میبخش کردن ا ، در موردپرویز در داستان پادشاهی خسرو

 ایممران چمل و هشممت هممزار  گمزین کممرد از 

 بهمممرچمممار  بمممر را ببخشمممید ... جهمممان

 هممممممممزار نامممممممممداران ده و دو ان از

 روم سمممموی مممممرز وفرسممممتاد خسممممر

 همممممزار ... همممممم از ناممممممداران ده و دو

 شممموندسممموی زابلسمممتان   بمممدان تممما 

 دگممممممرو دو هممممممزار  ده ز لشممممممکر

 دادشمممانهممما بخوانمممد و بسمممی هدیمممه 

 بمممممماختر در سممممممپرد آن بدیشممممممان

 گزیممممممدبر ر... ده و دو هممممممزار دگمممممم

 سمممممموی خراسممممممان فرستادشممممممانب

             

 جهاندیمممده گمممردان و جنگمممی سممموار     

 یکایممممک همممممه نممممامزد کممممرد شممممهر

 گمممزین کمممرد ز ایمممران و نیمممران سممموار 

 فمممممرخ آبممممماد بممممموم   آن نگهبمممممان

 خنجرگممممممذار سممممممواران هشممممممیار 

 گلسممممتان شمممموند بمممموم سممممیه در  ز 

 پرخاشممممممممممخر سممممممممممواران دالور

 فرستادشمممممممان بمممممممه راه االنمممممممان

 گممممذر ز دشمممممنتمممما  نیایممممد  بممممدان

 زممممردان جنگمممی چنمممان چمممون سمممزید

 دادشمممممان انممممدرزها  بسممممی پنممممد و  

 (1۲۶۲)شاهنامه مسکو، ص 

ران و در اینجا نیز نامهای خراسان و خورب» :که فردوسی دگویروی بعد از ذکر این ابیات مید کساحم

در این واژه  بی شک باختر خواند وگفتتر آنکه دربند را در باختر میکند شباختر و نیمروز را یاد نمی

شمال ایران بود و هست. ولی یقین است که خود فردوسی ملتفت معنی شمال است زیرا دربند در ب

که فردوسی از معانی این  توان پذیرفت( ولی می۲۶۲ ص )همان، «این معنی آن واژه نبوده است.

آن قرار دارد در اینجا هر یک از جهات را با سرزمینی که در  ها آگاهی کامل داشته است وواژه

 ندران استآید االنان را که در حوالی ساری و مازست. و همانطور که از ابیات بر میمعرفی کرده ا

 جهت شمال دانسته است. در باختر و نشان دهندۀ ،)به نقل از دهخدا(

ه تا حدی به حل این ای بیان شده است کدکتر کزازی نکته واژۀ باختر در بخشی از مقالۀ در مورد

دیوی  ای نمادین، در پیکرۀتر، به شیوه]اورالیان[ باخ های این مردم،در انگاره»ابهام کمک میکند: 
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 الژوردین سپهر ی که گاه خورشید و ماه را از پهنۀ. دیومگین و پرتوان پدیدار گردیده استسه

  (۲۲۷ ای دیگر، صاز گونه) «دارددریاها و در اشکفت کوهها نهان میرباید؛ و در تک می

ها پس از گذراندن دو در طی قرن باختر مین انگاره باعث شده باشد که واژۀشاید بتوان گفت ه

ای در مورد باختر وجود دارد چرا که دیگر نه آن تصورات افسانهمعنای سومی یافته باشد.  ،مرحله

ویژگیهای  با آن اختریآن را شمال خواند و نه دیگر نام و نشانی از آن سرزمین )بلخ یا ب که بتوان

که استاد دیگر همانطورمعنای مشرق فهمیده شود. از طرف ( مانده است که از این واژه قدیم

هایی نام برده از سرزمین، استاختر در زمان ساسانیان بیان کردهکسروی در مورد معنای کوست ب

 این ترتیب که تمامی اینشود نه شمال بسبت به خراسان بزرگ غرب شمرده میشده است که ن

آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اران، قفقاز، دربند، ری، دماوند، گیالن، ها از قبیل سرزمین

رند و یا در قسمت غرب آن. در دیلمان و تالشان، یا در قسمت پایین دریای خزر قرار دا طبرستان،

شود تمام شرق ایران بزرگ را شامل می م است که این سرزمین در مقابل خراسانی کهصورت مسلّاین

شود، باید غرب و محل اختفای خورشید شناخته یای خزر نیز جزئی از آن شمرده میو شرق در

نیز به نقل از تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، گفته است که  «چهار سو»تاب در ک شود.

در . (۲۲۸ ص ،غرافیای تاریخیچهارسو و نگرشی کوتاه بر تاریخ و ج) .مازندران مغرب بوده است

 قابل مشاهده است: لبیتی از شاهنامه نیز چنین مطیااب

 فرماید:در داستان هفت خان اسفندیار میفردوسی 

 پیمممممممراهن زرد پوشمممممممید روزچمممممممو 

 

 سمممموی بمممماختر گشممممت گیتممممی فممممروز

 (۲۲۹ دفتر پنجم ص ،شاهنامه خالقی)

 : و در داستان همای چهر زاد چنین آمده است

 بممماختر تیمممره شمممد روی مهمممر    چمممو از

 

 بپوشممممید دیبممممای مشممممکین سممممپهر   

 (۲۷۲ص )همان، 

 که آشکارا به خاموش شدن خورشید در غرب اشاره دارد. 

 شود:    بیاتی از سنایی هم چنین مطلبی تأیید میدر ا

 صممممفا را خمممماوری سممممازش ز رفعممممت   

 

 نشمممممانرا در کسممممموفش بممممماختر کمممممن

 (۶۷۷ص  سنایی،دیوان )

 و در یکی از قصاید او نیز چنین آمده است:

 گر از کممال بتمابم چمو خمور ز خماور اصمل      

 

 بسمممممازد اختمممممر بهمممممر زوال بممممماخترم

 (۲۷۶ )همان، ص

  رفتن و تیره شدن خورشید در باختر اشاره شده است.که در هر دو بیت به فرو

 خاور:
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خوربران بوده است و  تۀشکل تغییر یاف خاور و خاوران یداز تعاریف فرهنگها بر میکه اهمانطور

کار ای مختلفِ اخیر نیز بدین معنا بهکه این واژه در گویشست. بطوریکار میرفته اعنای غرب بمب

رَن در فِنْرْوَ، خْر در فارسی میانۀ ترفانیوَنْرْوَربَران در فارسی میانه و خوَرفته است. برای نمونه واژۀ خْ

-فرهنگ تطبیقی ) کار رفته است.جهت غرب بخیزخیرن در زبان سغدی بمعنای تْرْپارتی و خوَ

در این نوع کاربرد مشکلی وجود ندارد، اما  (1۷۸-۷، صص 1موضوعی زبانها و گویشهای ایرانی نو، ج

که حتی امروزه عنای شرق نیز بکار رفته است؟ بطوریمن ادبی بمسئله اینجاست که چطور در متو

در این تنها معنای آن جهت شرق است.  متوندر  دیگر همین معنای اخیر ثابت مانده است و

 اند که در اینجامفیدی دارد ولی گاهی نیز به خطا رفتهخصوص نظراتی ارائه شده که گاهی مطالب 

قابل قبولی ارائه  جیهوپردازیم و سعیمان بر این است که نظر و تدر حد ضرورت به ایرادات آنها می

نای امروزی اظهار معین واژه از معنای اصیل بتحول ا دکتر کزازی در مورد چگونگی و علت شود.

خاور و باختر ماندن د. در بخشی از مقاله در مورد بازاما احمد کسروی نظراتی دار ،نظری نکرده است

روف شدن دو واژۀ خاور و اما مع» د:کنان چارسوی قدیمی اینگونه بیان میاز می ،های بعددر دوره

از راه گمان و این ترتیب، این راز هم بر ما پوشیده است. آنچه  معنی شرق و غرب یا بالعکسِباختر ب

کاربردن آنها را در ب اند وهای پارسی بودهکه کسانی از آنان که دوستار واژهفهمیم این است پندار می

معنی نموده « خورآور» را« خاور» اند، واژۀهای عربی میدانستههای خود بهتر از واژهها و نوشتهگفته

ن واژۀ پارسی اند و چون در برابر آبرده کارب همین معنیاند و بمعنی مشرق پنداشتهرا بینجا آنو از ا

  (۲۶۷ ، صکسروی کاروند) «اند.معنی مغرب پنداشتهد اینرا هم بانجز باختر نمیشناخته

انگیزه صورت اطالعات و این در آنزمانکه  ب» :توان گرفت این است کهر ایشان میای که بر نظخرده

 1«قرن اخیر است. ها مربوط بهیابی علمی واژهو ریشه شناسی نبوده استبرای واژه

خاور هم باید گفت شهرت این واژه نیز همچون باختر در معنای یک سرزمین  اما در مورد واژۀ

 در تاریخ سیستان، چهار تحول رخ دهد و این دو معنایی رایج شود.باعث شده است که این  خاصّ

 اند: خراسان و ایرانرا به چهار قسمت تقسیم کرده ملهاین ج و» جهت چنین معرفی شده است:

خاوران بیان شده  ژۀدر اینجا ایران معادل وا («۲۲، ص)تاریخ سیستان ...باختر )خاوران( و نیمروز و

در  و جایگاه غروب خورشید است. ف جهت غرباست که همان معنای قدیم این واژه یعنی معرِّ

 یاد شده است: عنوان سرزمیناز خسرو شیرین نظامی از خاور ب بیتی

                                                           
 . از بیانات شفاهی دکتر سعید حمیدیان.1 
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 ر تممممما بممممموم خممممماورز حمممممد بممممماخت

 

 ام کشمممور بمممه کشمممور جهمممان را گشمممته 

 ( ۹۹ ص ،خسرو و شیرین)

را ) ایران مرکزی(  همین معنای مورد نظردر بیتی از شرفنامه از کشور خاوران نام برده که گویا  و

 اراده کرده است:

 زریونمممممممد گیلمممممممی ز مازنمممممممدران   

 

 یممممممل از کشممممممور خمممممماوران نیممممممال

 (۲۲۲ ص ،نامهشرف)

ابتدا بر سرزمین وسیعی اطالق  گشاست این است که این واژهمهمی که در این قضیه راه نکتۀ

یز با گذشت این مورد ن میشده است که همان ایران مرکزی در مقابل خراسان بزرگ است اما در

یابد که همان خراسان تغییر می کوچکی در خاوران از حد یک کشور به ناحیۀ ینسرزم زمان گسترۀ

خاوران  هخدا در مورد واژۀین خصوص توضیحی که در حاشیۀ لغتنامۀ دابیورد امروزی است. در ا

)بفتح خ و سکون ر( یعنی شهرهای  کلمۀ خاوران مأخوذ از خوروران»شود:ذکر می است، نوشته شده

م بر شهرهای غربی ایران معنی بالد شرقی( است و در قدیم این ناغربی )در مقابل خراسان به 

ت اما پس از گذش (۶۲۸۲ ص دهخدا، ،نامهلغت) «شد که داخل حدود خراسان نبودند.اطالق می

 در لغتنامۀ. زمان وسعت سرزمین خاوران به ابیورد و چند شهر کوچک در اطراف آن محدود میشود

ن. نام خابرا )اِخ( ]وَ[ خاوران» ای خاص چنین آمده است:عنوان ناحیهی تعریف این واژه بدهخدا برا

صوص این واژه چنین ذکر همین صفحه در خ یۀ( در حاش۶۲۸۲ص  ،)همان.« دیگر ابیورد است

آمده: والیتی است از خراسان که چهچهه و مهنه داخل آن والیت « برهان قاطع»در-۲» شده است:

انجمن »کرده است. در او در اول نیز به خاوری تخلص می است و تولد حکیم انوری به آنجاست.

 ، مهنه، نسا، ابیوردهرون ، شهرهای این والیت چنین شرح داده شده است:«آنندراج»و« آرای ناصری

نرا شهری از شهرهای داند در صورتی آنندراج و انجمن آرا آ)لسترنج ابیورد را همۀ خاوران می

 ص ،)همان «کند.ذکر می منیری دشت خاوران را نزدیک بسطام آورند(. صاحب شرفنامۀخاوران می

۶۲۸۲) 

معنی کرده است و آنرا « غروب»و « غرب»آنرا  x𝑢ar-barānمدخل ( در P. 220نیبرگ در )

 parān و warاز مشتق  را xwrpr΄nمیانۀ دانسته است و گونۀ فارسی     xvar-parānمشتق از

معنی ( ب۷۲1) فرهنگ بارتولومه به شمارۀ چهارم -parاوستایی  دانسته، که خود مشتقی از ریشۀ

]پل[  puhl ]غارت کردن[ و واژۀ appertainبا دانسته است و آنرا قابل مقایسه « گذشتن»

 -ava-par]خورشید[ و   xuarرا از « عصرگاه»معنی ب xwrwpr΄n دانسته است. و همچنین 

-xuar  را که معادل آوایی آن xwrnw΄r دیگر  واژۀمشتق دانسته است.« پایین رفتن»معنی ب

nivār اشتقاق خاور فارسی نو دانسته و بر این اساس با توجه به آرای دیگران « غرب»معنی است، ب

 (A Manual of Pahlavi. Nyberg. 220) را بسیار نامطمئن تشخیص داده است.
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دا ت)ایران مرکزی( اب یه درست باشد که شهرت این واژه به نام سرزمینبا این تفاصیل اگر این فرض

د پس از ن برسکاربرندگان آب نیز به ذهن غرب() یدن این نام معنای جهتباعث شده است تا با شن

های بعد از یک طرف خراسان را در دورهتواند به همین منوال باقی بماند زیگذشت زمان دیگر نمی

طرف دیگر عنوان خاوران به از  آن معنای قدیم خود )همان جهت شرق( را از دست داده است و

آن  نمایندۀشرق قرار دارد و میتواند شود که نسبت به ایران مرکزی، در میاطالق  سرزمین محدودی

این معنای اخیر الخیر منتسب است بشعار انوری و رباعیاتی که به ابوسعید ابودر اجهت باشد. 

 در آثار دیگران نیز به خاوران اشاره شده است: ،. عالوه بر این دو شاعرخاوران اشاره شده است

 چنمممممان کارگممممماه سممممممرقند گشمممممت

 

 خممممماوران زممممممین از در بلمممممخ تممممما  

 (1۲1 ص ،منوچهری )دیوان

های عنوان نام سرزمینباختر ب این تحول باشد شهرت و شمول واژۀ رگتواند یاریعامل دیگری که می

پس از  که غربی است که ذکر آن گذشت. این همان تحول نهایی و هماهنگ این دو واژه است

ی ثابت و نهایی خود را به دست شود و معنازبان به مرور پذیرفته مییان اهل مدتی آشفتگی در م

را نیز در  هاین دو واژاختالف معنایی و کاربرد چند گانۀ  به کمک این فرضیه میتوان علت آورد.می

در مورد ارتباط معنای واژگان با سخن پایانی اینکه: . ای خاص توجیه کردآثار شعرای دوره

های مختلف و بسیار قش زبان فارسی و کاربران آن از این نظر که در سرزمینن :سرزمینها باید گفت

کردند، با این تحول ارتباط مهمی دارد و عامل اصلی در این تغییرات و تحول را وسیعی زندگی می

، استفاده از گویشها آیده بر میی ذکر شدهامثالاز که همانطورمیتوان تحت تأثیر این مطلب یافت؛ 

همین دلیل جابجایی جهات رخ نمیدهد و اگر رزمینِ مشخص و ثابت رخ میدهد، بیک سمعموالً در 

ها توجه نمائیم تغییر واژگان تنها از لحاظ تلفظ بوده است و تفاوت معنایی رخ نداده است، به نمونه

کاربران  ، وقتیی نبوده استعینخاص و م با توجه به اینکه متعلق به محدودۀاما در زبان فارسی، 

 در گذشته واژه بر میخورند، با توجه به اینکهدو در شرق یا غرب یا هر جای دیگری به این  ن زبانای

یک معنای مورد نظر خود را برداشت میکند  هربا معنای سرزمین )و نام آنها( نیز پیوند یافته است، 

 .داشته باشندمبهم و متناقض  ایاین دو واژه معانیکه  میشوددر نهایت باعث و 

 نتیجه گیری:

علت اصلی این آشفتگی همان نسبی  که توان نتیجه گرفتجه به مطالبی که ارئه شد چنین میبا تو

و خاقانی ای مثل فردوسی چرا شعرای فرهیختهبودن جهات در گذشته بوده است و در مورد اینکه 

-کار را نکردهوص این دو واژه اینهایشان بدون سهل انگاری عمل میکنند، درخصکه در گزینش واژه

از هم فردوسی و هم شعرای دیگر هنگام استفاده  رسدنظر میثیر داشته است. بمطلب تأاین  اند،

مخاطب  اما آنان نسبت بهاست، برایشان آشکار بوده معانی  این تفاوتِ اندار داشتهمتونی که در اختی

و با ابهام بزرگی مواجه  یابندستند جهت مورد نظر را درنتواامروزی بسیار راحتتر از روی قراین می
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اما مشکل اصلی از  ند.اهدادتفاوت را در آثارشان بازتاب همان شکل این مین دلیل بهب ،اندشدهنمی

ژه، تنها به ذکر شواهد نویسان برای توضیح معنی هر یک از این دو وازمانی آغاز میشود که فرهنگ

هایی که اساتید محترم . در پژوهشانده نداشتهچگونگی تحول این دو واژ اند و توجهی بهقناعت کرده

در مطالبی ارزشمند در این زمینه، به وجود اشاره  با ،نیز اند، شهیدی و کزازی انجام دادهکسروی

بیان  ما به ،ما در این پژوهش. ااستدالل قابل قبولی ارائه نشده است بیان علت اصلی این آشفتگی

نسبی بودن جهات در گذشته و همچنین مرادف شدن معنای این  ایم که چگونهسئله پرداختهم این

ف کاربرد منجر ایت بدین اختالِدر نه ،در مدت زمانی طوالنی ،های مختلفبا نام سرزمیندو واژه 

ه فراوانی در آثار ادبا راه این آشفتگی ب (های چهارم تا هفتم)حدود قرن خاصی در دورۀشده است و 

    .پیدا کرده است

 منابع:

(، تهران: 1۲۹۷میرجالل الدین، ) ای دیگر: جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران کزازی،از گونه -1

 نشر مرکز.

(،  باهتمام 1۲۲۲هجری قمری(، تبریزی، محمد حسین ابن خلف، ) 1۷۹۲برهان قاطع، ) -۲

 دکتر محمد معین. چاپ دوم، تهران: کتابفروشی ابن سینا.

(، تصحیح و توضیح 1۲۹۲مصلح الدین ) ی،بوستان سعدی: سعدی نامه، سعدی شیراز -۲

 [، تهران: خوارزمی.۲غالمحسین یوسفی]ویرایش 

. به تصحیح ملک الشعراء بهار. بهمت کتابخانه ۸۲۲ -۲۲۲تاریخ سیستان، تألیف در حدود  -۲

 زوار.

(، چاپ اول، 1۲۹۲چهارسو و نگرشی کوتاه بر تاریخ و جغرافیای تاریخی، شهیدی، حسین، ) -۲

 بیر.تهران: امیر ک

با مقدمه بارتولد و  نویسنده ناشناس قرن چهارم، ،العالم من المشرق الی المغربحدود  -۹

تعلیقات مینورسکی، ترجمه میرحسین شاه، با تصحیح و حواشی مریم میراحمدی، غالمرضا 

 تهران: دانشگاه الزهرا.، 1۲۸۲ورهام، چاپ اول، 

سن وحید دستگردی، به (، تصحیح ح1۲۶۲خسرو شیرین، نظامی، الیاس ابن یوسف، ) -۸

 کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

 (، با مقدمه سعید نفیسی، تهران: نگاه.1۲۸۹دیوان انوری، انوری، محمد ابن محمد، ) -۷

ها، سنایی غزنوی، مجدود ابن آدم، دیوان حکیم سنایی غزنوی بر اساس معتبرترین نسخه -۶

بدیع الزمان فروزانفر، به اهتمام سخن سنایی به قلم  ۀ(، مقدمه، شرح زندگی و شیو1۲۸۲)

 پرویز بابایی، تهران: نگاه.
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(، به کوشش دکتر ضیاء 1۲۶1دیوان خاقانی شروانی، خاقانی، افضل الدین بدیل بن علی، ) -1۷

 الدین سجادی، چاپ دهم، تهران: زوار.

(، پژوهش تصحیح و شرح جعفر شعار، 1۲۸۷دیوان شعر رودکی، رودکی، جعفر ابن محمد، ) -11

 نشر قطره. تهران: 

(، به کوشش محمد دبیر 1۲۹۲دیوان فرخی سیستانی، فرخی سیستانی، علی ابن جولوق، ) -1۲

 سیاقی؛ تهران: زوار. 

دیوان قصاید، مثنویات، تمثیالت و مقطعات پروین اعتصامی بر اساس طبع ابوالفتح اعتصامی،  -1۲

 نشر نی.(، به کوشش ولی اهلل درودیان، چاپ پنجم، تهران: 1۲۷۸اعتصامی، پروین )

دیوان منوچهری دامغانی به کوشش برات زنجانی، منوچهری دامغانی، احمد ابن قوس،  -1۲

 (، تهران: دانشگاه تهران.1۲۷۸)

(، به کوشش 1۲۶۲شاهنامۀ فردوسی )متن کامل( بر اساس چاپ مسکو، فردوسی، ابوالقاسم، ) -1۲

 سعید حمیدیان، چاپ نوزدهم، تهران: نشر قطره.

(، به کوشش جالل خالقی مطلق، 1۲۷۹سی، فردوسی، ابوالقاسم، )شاهنامه ابوالقاسم فردو -1۹

 (۲و ج 1تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی. )ج

(، تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش 1۲۸۹شرف نامه، نظامی، الیاس ابن یوسف، ) -1۸

 سعید حمیدیان، تهران: قطره.

(، تهران: 1۲۷۶) .سن دوست، محمدموضوعیِ زبانها و گویشهای ایرانیِ نو، ح-فرهنگ تطبیقی -1۷

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

(، 1۲۲1فرهنگ جهانگیری، انجو شیرازی، میر جمال الدین حسین بن فخر الدّین حسن، ) -1۶

 ویراسته دکتر رحیم عفیفی، چاپخانه دانشگاه مشهد.

شیدی. ی معربات رفرهنگ رشیدی، حسنی المدنی التتوی، عبد الرشید بن عبد الغفور. بضیمه -۲۷

 بتحقیق و تصحیح محمد عباسی، طهران: انتشارات کتابفروشی بارانی.

(، تهران: فرهنگستان زبان 1۲۶۲فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، حسن دوست، محمد، ) -۲1

 و ادب فارسی، گروه نشر آثار.

هجری قمری(، بکوشش محمد  1۲۲۲فرهنگ غیاث اللغات، راهپوری، غیاث الدین محمد، ) -۲۲

 تهران: چاپ گیالن، کانون معرفت. دبیر سیاقی،

 (، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.1۲۸1فرهنگ فارسی، معین، محمد، ) -۲۲

(، چاپ دوم، تهران: چاپ و صحافی 1۲۹۲فرهنگ نظام، داعی اإلسالم، سید محمد علی ) -۲۲

 فاروس ایران.
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(، به 1۲۲۲رساله و گفتار از احمد کسروی، کسروی، احمد، ) ۸۷کاروند کسروی مجموعه  -۲۲

 کوشش یحیی ذکاء، تهران: کتابهای جیبی.

(. چاپ دوم از دوره جدید، تهران: مؤسسه 1۲۸۸لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر. ) -۲۹

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ با همکاری انتشارات روزنه.

(، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران: 1۲۲۸، گرگانی، فخرالدین اسعد، )ویس و رامین -۲۸

 اندیشه.

 
28- A Manual of Pahlavi. Henrik Samuel Nyberg (1974). Printed in 

Germany: Otto Harrassowitz Wiesbaden.  
29- Altiranisches Wörterbuch. Christian Bartholomae. (1961). Berlin: 

Walter de Gruyter & Co. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


