
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام روز ... دی روز؛ ستونیب
 

  مقدم آژیده
 تهران باستانی دانشگاه هایزبان و فرهنگ استادیار گروه

 (16 تا   17 از ص )
 1/99 /1 : مقاله یرش؛ تاریخ پذ9/99/  : تاریخ دریافت مقاله

 

 چکیده
. ستا رفته دگار زریرانایادر کتاب پهلوی عالوه بر جایگاه نام بانویی نژاده است که ذکرش  «بیستون»

-baga*در این مقاله تالش شده تا ضمن ارائۀ روش درست خوانش گونۀ پارسی میانۀ واژۀ باستانی 

stāna- های فرهنگی کارکردهای کهن واژۀ نامبرده در متون پهلوی ساسانی کتابی، مفاهیم و زمینه
گرچه تا امروز دقیقاً مشخص نشده  .شناسایی و تداوم کاربرد آن در فرهنگ ایران امروزی پیگیری شود

های بر بنیاد شواهد مربوط به واژهکدام خدای ایرانی بوده، اما نیایش جایگاه ویژۀ  -baga-stāna*که 
در مفهوم  «بیستون»توان این احتمال را داد که در اوستا و متون دورۀ میانه، می -bagمشتق از ریشۀ 

جای و همچنین نام این نام ایرانی در قالب نام. ه داده باشدبه حیات خود ادام «دارندۀ ثروت و قدرت»
های این نام در شناسایی بازماندهروشی عملی برای . خاص برای مردان و زنان تا به امروز زنده است

های گویشی های گوناگون فرهنگ مادی و غیرمادی و نیز گونههای بومی ایران، توجه به جلوهزیرفرهنگ
 . غبار زمان را از چهرۀ واژگان کهن بزدایند تواننداست که می

 

baga :های کلیدیواژه
hبَی ،(Bay/)*بِـ(Bē/)بی(Bī)جای، نام ، بیستون، بغستان، بهستان، نام

 خاص 

                                                 
                            amoqadam@ut.ac.ir                                             :رایانامۀ نویسندۀ مسئول .  
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 مقدمه -1
شاه هخامنشی، داریوش شده به بهانۀ اثر جاودانۀ شاهان ست شناختهنامی «بیستون»

اش برای آگاهی آیندگان سال نخست پادشاهی که آن را به یادمان رخدادهای سه ،بزرگ
ها پیش از او داریوش پیکره و نبشتۀ خود را در جایگاهی ایجاد کرد که از سده. ساخت

اهمیت این جایگاه، همچون بسیاری از . نزد مردمان منطقه مورد توجه و احترام بود
بی، جانوری و پوشش نه تنها ریشه در فراوانی منابع آ ،های سپنته در ایراندیگر جایگاه

. افزودهایش میگیاهی داشت که شکوه و زیبایی کوه و سرآب بیستون بر جاذبه
های باستانی منطقه از روزگاران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی و پس گوناگونی بازمانده

امروزه واژۀ  .رٌم دارداز آن نشان از تداوم حضور انسان در این گسترۀ جغرافیایی خ
های جای باقیست، بلکه در راستای شواهد موجود از زباننه تنها به عنوان نام« بیستون»

در این پژوهش . ایرانی میانه، در قالب نام خاص برای مردان و نیز زنان بکار رفته است
های نگارشی آن در و بررسی گونه «بیستون»واژۀ برآنیم تا نگاهی دوباره بیاندازیم به 

یابی به صورت صحیح تلفظ و نیز دلیل با هدف دست متون پهلوی ساسانی زرتشتی
گزینش این واژه به عنوان نام خاص برای افراد در آن دوره که پیشینۀ تداوم کاربرد آن 

 .شودهای بعد محسوب میدر دوره
بار فرهنگی کاربرد این نام حداقل برای اعضای خاندان شاهی اشاره به جایگاه واال و   

در یکی از « بیستون»، نامی که همراه با «زرستون»ن اساس بر همی.  ژرف آن دارد
متون پهلوی کتابی نمایان شده و ظاهراً دارای ساختاری مشابه است، در نوشتاری دیگر 

به دلیل اهمیت بنیادی در دین کهن « Baga/بَگَه» .مورد بررسی قرار خواهد گرفت
ن مورد مطالعه و بررسی قرار ایرانی به لحاظ معنایی و عملکرد به کرات توسط پژوهشگرا

ها از حوصلۀ این مقاله خارج است، اما اشارات مختصر و در گرفته، برشماری پژوهش
عین حال مفیدی از اطالعات کلی و منابع موجود در خصوص این واژه و به پیروی از آن 

-توان در مقالۀ فشرده و ارزشمندی با همین عنوان، نوشتۀ سه ایرانرا می« بیستون»

اما بررسی ساختار و ، (1988زیمر، -سیمز ویلیامز-نک بیلی)ناس برجستۀ غربی یافت ش
پژوهش پیش رو بر . پژوهشی است سابقۀفاقد « بیستون» واژۀهمچنین پیشینۀ فرهنگی 

مورد نظر، پیشینۀ فرهنگی آن و همچنین ردیابی آن در  ۀبنیاد بررسی ساختار درونی واژ
 .فرهنگ جاری ایران قرار دارد
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 (بغستون)بیستون  -2

*baga-stāna-  وbaga-  دوران باستاندر 
 «(bīstūn)تون بیسْ»یا  «{(bīsetūn)بیسِتون یا }(bīsotūn)یسُتون ب»اینکه واژۀ 

ای نیست، ای بدون ستون در این جایگاه نداشته، موضوع تازهارتباطی با وجود سازه
برابر )ستون  بدونِ/بیبه معنای  یکی و دوگرچه توجیه عام بر این است که این هر 

که باید توجه داشت که دو صورت درحالی  هستند،( abē-stūn صورت پارسی میانۀ
های نامبرده در قالب پیشینۀ تلفظ. ذکر شده در اصل به دو مفهوم متفاوت اشاره دارند

 اما صورتِ  .ردیابی است های نویسندگان کالسیک نیز قابلدر نوشته «بیستون»صورتِ 
تلفظ  be/ah.sotūnو همچنین  bahestūnیا  behestūnتواند که می «بهستون»

شامل دو  صورت اخیر. گذاردروی میشود، وجهی دیگر از مشکل تلفظ این واژه را پیش
و ( wehبرابر صورت پارسی میانۀ ) 1«بهتر» به معنی« (beh/bah)/به»بخشِ 

و در مجموع به معنای ( stūnۀ برابر صورت پارسی میان) «(estūn/sotūn)/ستون»
روشن است که این . است «خوب( های)دارای ستون»یا  «(ها)ستون( ترین)دارای به»

-می قرار «تونسُبی»صورت در تضاد با مفهوم گونۀ پیشین برای نام این جایگاه، یعنی 

را مشترک بدانیم،  «ستون»های نامبرده، یعنی بنابراین، اگر بخش دوم صورت. گیرد
-یکدیگر را تأیید نمی «(بهتر، خوب)= به »در برابر  «(بدونِ)= بی »نخست آنها،  بخش

اعتبار روشن شدن ماهیت اصلی این جایگاه در دوران باستان توجیهات فوق را بی. کنند
سندی که در این ارتباط به یاری پژوهشگران آمد اشاره به کوه بیستون در قالب . کرد
کتاب دوم، }سیکولوس  دیودور اثر کتابخانۀ تاریخدر  tò bagístanon óros هایواژه

بود که به نام این مکان در دورۀ  9{(به نقل از کتزیاس)  و   ، بندهای 1 بخش 

                                                 
  .
تواند بیستون را    بدان آهن که او سنگ آزمون کرد:  ین ذهنیت اشاره داردانظامی به خوبی به  ی ازشعر 

  باستون کرد  
 .  91:   9 -996 شوارتز،  رک. قوت و نیز قزوینی و مقدسییا ،دانانی چون استخریاز جمله جغرافی .  
به دلیل ضعیف شدن از یک طرف است که  «ترخوب»خود صفت برتر به معنی  «به»الزم به یادآوریست که واژۀ  .  

را  ، این پسوند«tar-/تر-»در زبان پارسی میانه و به تبع آن پارسی نو و از طرف دیگر تأثیر پسوندِ صفت برتر  معنا

 .      (111: 119 نک دورکین مایستر ارنست،  wehdarبرای )گرفته است 
4.
 13 1: After Semiramis had made an end of her building operations she set forth in 

the direction of Media with a great force. And when she had arrived at the mountain 
known as Bagistanus, she encamped near it and laid out a park, which had a 
circumference of twelve stades and, being situated in the plain, contained a great 
spring by means of which her plantings could be irrigated. 13.2: The Bagistanus 

mountain is sacred to Zeus and on the side facing the park has sheer cliffs which 
rise to a height of seventeen stades. The lowest part of these she smoothed off and 
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. اشاره داشت  «خدای/بغجایگاه »یا  «بَغِستان» -baga-stāna*هخامنشی، یعنی 
ند که از جهاتی شدهایی ایجاد میهای باستانی معموالً در جانقوش برجسته و کتیبه

جایگاه  رو، اما شاید تقدسِهای کارواندارای اهمیت بودند، از جمله قرار داشتن بر راه
بوده  ایترین دلیل انتخاب یک مکان برای ایجاد آثار صخرهترین و به تبع مهمکهن
های طبیعی موجود امری ساخت نیایشگاه در نقاطی مانند کوه بیستون با ویژگی  .است

ای قابل واژه -baga-stāna*بنابراین،  1،اندهای آن در ایران فراوان بودهنمونهرایج و 
آنچه در طول زمان بر این واژه  ،اما در هر حال 9.درک و توجیه برای این جایگاه است

 -baga-stāna*شناسی ریشه. های بعدی را شکل داددر دوره آن گذشت شیوۀ تلفظ
اعطا » bag√از ریشۀ  -bagaنخست واژه، یعنی بخش : روشن است «خدا/بغجایگاه »

 آغازینِ هندواروپاییاز صورت  «سهم داشتن ؛دادن، بهر کردن، کردن، تقسیم کردن
-g2eH

h
*b «سازِ (صفت/)پسوند اسمو (  : 117 چئونگ، ) «بهر دادن، تقسیم کردن-

a است. -stāna ،کرد پیدا  پسوند مکانیکه در دورۀ میانه نقش این واژه  بخش دوم
 در داشتن؛ قرار ایستادن،» معنی به √stā، متشکل از ریشۀ («ستان-»برابر پارسی نو )

-و پسوند  (161، 119: همان) -steH2*از صورت هندواروپایی آغازینِ  «بودن وضعیتی

na جایگاه واژۀ  .های بسیاری باقیستامروزه این پسوند در واژه .باشدمیbaga
h  در

بنا بر نظر مری بویس اهوره مزدا، . رسدکه باید روشن به نظر نمی باورهای ایرانی آنگونه
اهوره میتره و اهوره ورونه سه بغ بزرگ هندوایرانی بودند که از میان آنان اهوره مزدا در 

مباحثی پیرامون این نکته را نباید از نظر دور داشت که  1.ایران به باالترین مقام رسید
به اعتقاد فیلیپ کرینبروک، اهوره . واروپایی وجود داردکاربرد این واژه در دوران هند

                                                                                                                   
engraved thereon a likeness of herself with a hundred spearmen at her side. And she 
also put this inscription on the cliff in Syrian letters: "Semiramis, with the pack-
saddles of the beasts of burden in her army, built up a mound from the plain and 
thereby climbed this precipice, even to this very ridge."  

  .
 .است baγدر زبان پارسی امروزی مأخوذ از صورت پارتی  «بغ» 
 .داشته است گوناگون دالیلخود نیز  همین انتخاب .  
  .
: 969 لوشِی،  هخامنشی در دامنۀ کوه بیستون نکهای احتمالی نیایشگاهی هخامنشی یا پیشبرای بازمانده 

 .9  : 979 ؛ 66
  .
در متون پارسی  داشتهکنایه از آسمان  «خدا/بغجایگاه »به عنوان  «بیستون»این نکته که در اذهان ایرانیان  

گنبد » در قالببرداشت دوگانه از واژۀ بیستون  .است گواه آن «گنبد»واژۀ با  ک انعکاس دارد و همراهیکالسی

او راست بنای بیستونی   : شوددر بیتی ظریف از ناصرخسرو دیده می «آسمان برافراشتۀ بدون ستون»و  «آسمان

با همان معنای  «رواق بیستون»داده، گونۀ  «رواق»گاه جای خود را به  «گنبد»واژۀ . اخضر ردِردگَاین گنبد گِ

 (نامۀ دهخدانک لغت. )ساخته شده است «آسمان»
  .
 .    999 زیمر، -سیمز ویلیامز-و نیز بیلی  99 -971 رک بویس،  
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بینی ایرانی، بلکه از جمله عناصر بنیادین جهانمزدا نه خدایی هندوایرانی و نه پان
کاربرد مفاهیم الزم است در همراهی و جدایی (. 119 کرینبروک، )گاهانی بوده است 

bagaایران در  .دقت بیشتری شود "بگه»و  "اهوره»
h  و نیز « بغ، خدا، سرور»معنایِ در

در . رفتمیها بکار هم برای خدا و هم انسان« (ۀ بخت نیک)سهم دهند، بخش کنند»
کوه بیستون جایگاه خدای بزرگ ایرانیان برابر زئوس یونانی تلقی   سیکولوس دیودور اثر

( است)بغ بزرگ »: این کالم هماهنگ با کالم شاهان هخامنشی است که. شده است
در (. 911 نک کنت، )« ... وره مزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، کهاه

baga)« بغ بزرگ»های این شاهان او نه فقط نبشته
h 

vazṛka)  بزرگترین بر بغ»که-

اما عنوان ذکر شده به این نکته نیز اشاره دارد که  ،(maθišta bagānām)ست «ها
bagaواژۀ 

h احتماالً . خدا نبوده است در انحصار بزرگترینbaga-  از یک اصل
 Bhagaبا این حال، در قیاس با . ریشه گرفته است« خدا»هندواروپایی در معنای کلی 

bagaهندی، مفهوم دقیق 
h و  «خدا». در ساختار دینی ایران باستان مشخص نیست

بهر، بخش، »از مفاهیم  .نبودند bag√های مشتق از ریشۀ واژهتنها  «سرور و خداوندگار»
baga- ،2اوستا ) "«سهم

baγa-  وbaγā- )( ،9-  9: 919 بارتلمه  )  در دورۀ میانه
، است «زمین بخش شده»در اصل  که «ستانباغ، بُ» bāγهایی بجاست همچون واژه
bāj «بخشی از بهرۀ دارایی برای حکومت»، در اصل «باج، خراج» ،baxt «در «بخت ،
:  97 مکنزی، ) «بهره، قسمت» bazišnیا  « (یان)ابهرۀ تقدیر شده توسط خد»اصل 
مندیِ بیشتر در معنای مثبت آن مترادف با بهره. و مواردی دیگر از همین ریشه( 9 -6 
در : (RV.41)شود هندی دیده می Bhagaدر است، مفهومی که  «غنا و ثروتمندی»

و در این جایگاه   استها، پسران آسمانی آدیتی، مادر خدایان ریگ ودا او یکی از آدیتیه
در ریگ ودا سپیده دم خواهر  1.با خورشید همراه بوده، بر زمان پیش از ظهر نظارت دارد

(.RV. 1.123)اوست 
 
. است (Indra)در مهابهاراتا او یکی از اعضای انجمن ایندره  

نامش به معنای . است (Rudra)در برخی از متون متأخر، او یکی از یازده رودره 
است، خدایی که توزیع کنندۀ ثروت و بخشندۀ « نده، سرور راد، پشتیبانبخش کن»

                                                 
  .
 .9نک یادداشت شمارۀ  
  .
 .Amshaو  Mitra ،Aryaman ،Varuna ،Dakshaهمراه با  
  .
شناسی و شرح با موضوع ریشه. م.پ 1 و 6های متعلق به سده (Nirukta) برای این موضوع رک کتاب نیروکته 

 .(967 الکشمن، )های کهن بویژه ودایی واژه
  .
 .اشاره خواهد شد" زرستون"به این موضوع در نوشتاری مربوط به  



 1931، بهار و تابستان 1 ۀشمار ،7 سال ،یزبان هایپژوهش /841

تداوم   (. 6: 9 1 ل، نک دلَ)او با عشق و ازدواج نیز ارتباط دارد . برکات الهی است
bagaکاربرد واژۀ 

h  سرور و خداوندگار، صاحب قدرت»باستانی در ایران در مفهوم »
بر این اساس و بیشتر با تکیه به متون . ده استبیشترین بار معنایی این واژه را منتقل کر

در ایران با مفهومی  -bagastāna*هندی، شاید تنها بتوان حدس زد که احتماالً واژۀ 
آن که دارای سروری و صاحب برکت، بخشندۀ »یا « جایگاه بغ»در همین راستا، یعنی 

به حیات خود « صاحب قدرت، پشتیبان و راهنما»و نیز « دهنده استگنج و هدیه/ثروت
  . ادامه داده باشد

 

 «بیستون»شیوۀ درست خوانش واژۀ  -9
های بعد، شواهد باستانی در دوره -baga-stāna*برای رسیدن به شیوۀ درست تلفظِ 

 .   ها باید بررسی شوندبازمانده از این دوره
ی در فصل -baga-stāna*باستانیِ  در میان آثار بازمانده به زبان پارسی میانه، نام کوه

 .TD1  [pهای های موجود در نسخهگونه  .ها آمده استکتاب بندهشن دربارۀ کوه از

67 = fol. 33r.), l.6]  وTD2 [p. 81, l. 6] های پهلوی متن) از بندهشن ایرانی

-می DH [p. 42 = fol.180v., l. 20]و در نسخۀ   (111 

stwn)yyy(b  هاینخستین مورد شامل نشانه. دنباش
ولی است،  1

 در آن افتاده است( ) sمورد دوم یا مشابه دو نسخۀ پیشین بوده که یک دندانۀ حرف 

در آن  sکه نخستین گرۀ نشانۀ  stwn') yy(b  هاییا شامل نشانه و
به خوانشِ مورد در هر حال، هر دو . است و کوچک نیز شده رفته میاناز 

Bay(e/i)stūn  ِیا صورت جدیدترBēstūn ای از اما بندهشن هندی گونه. اشاره دارند

                                                 
  .
 Bhaga هنام خدایِ سوریَ(  : در سه کارکرد دیگر نیز ظاهر شده/Surya هنام یکی از رودرَ(  ؛/Rudra 1ها و )

 (. 6: 9 1 دلل، )ها Vishvadeva/یکی از ویشوَدِوَه
به  بِهِستونکوه ... »: 71: 169  ،بهار، «در سپاهان گرمینشان بیستونکوه ... »: 99: 169  ،نک بهزادی .  

 .kōf ī Baystūn pad Spāhān ud Garminšān: 19 : 199  ،و پاکزاد «سپاهانِ کرمینشان

گرچه تا به امروز . شودنویسی شده، امالء تاریخی یا شبه تاریخی توجیه میحرف ydy-عموالً م نشانۀ  . 1

، اما این نکته که باید آن را یک مجموعه (997 نک شروو، ) توجیه جامعی برای ماهیت این نشانه ارائه نشده است

را یک نشانه تحلیل کرده، جهت شناسایی  از این رو، نگارنده آن. دهندۀ یک آوا دانست، غیرقابل انکار استانتقالو 

-گیری در راستای ارزشبدون جهت کند، زیرا هدف تنها شناسایی نگارشی نشانهحرف نویسی می yyy-به صورت 

   .است ثابت گذاری
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-پیشینۀ غلطبا تأیید گونۀ دوم یا جدیدترِ خوانش واژه، نگارش این واژه را ارائه داده که 

 .K20/K20b:] [p. 197 = fol  :دهدنشان مینیز های بعدی را خوانی

100, l. 9. هایکه واژه شامل نشانه رسددر نگاه نخست اینگونه به نظر می 

 هایش واژه به نشانهرِهای تلفظ نام این جایگاه بُباشد، اما یکی از شیوه /

  (bswtwn) نماید و بر بنیاد این نگارشرا کامآلً منطقی می 

 و  ۀپیوند دو نشان. نوشته شده است tūnuBe/is  واژه دقیقاً  روشن است که

سپس از بین  ،در مرحلۀ نخست  به از و تغییر ظاهر آنها  کتابی در خط پهلوی 
وجود داشته باشد و تغییر  پیش از آن ایهدندانۀ ساددر مواردی که  s رفتن گرۀ نشانۀ

                                               .ای غیرعادی نیستهای فراوان بوده و به هیچ روی پدیدهدارای نمونه ،آن به 
  «ایادگار زریران»کتاب حماسی ای همانند اشاره شده، سند دیگری که در آن به واژه

پارتی اصل تحریر موجود از این کتاب متعلق به دوران ساسانی، اما متن اصالتاً . است
ارجاسپ، شاه نام دختر   1.شناآدربردارندۀ نام شاهدختی است با آهنگی این کتاب . است

و « Zaristūn/زرستون»دیگر او  پس از نام دختر  البِقهیونان در 
به دلیل شیوۀ خاص  9.آمده است ویشتاسپ شاه کیانیدختر  «Humāy/همای»

های گوناگون نگارش، خوانش این واژه دستخوش نوسان بوده پژوهشگران آن را به روش
 «/Bəšastarبِشَستَر»بی در کتاب خود این نام را زنده یاد دکتر ماهیارنوا: اندخوانده

خوانش هر دو  1.دانندمی «؟ستونهب»یا  «بیدخت»خوانده، آن را به احتمال تحریفی از 
 astaršəBکه بگذریم،  əاز آوانگاری غیرمعمولِ . واژه با صورت پهلوی هماهنگی ندارد

 پایانی ترجیحاً با نشانۀ  r-فاقد توجیه معنایی است، ضمن اینکه در خط پهلوی کتابی 

باید گفت که  «بیدخت»در خصوص واژۀ اما . شودنوشته می نشان داده شده، به ندرت 

                                                 
 .    xiv: 97  مکنزی،  نک snدر غالب نشانۀ تصحیف شده با ارزش خطی  /برای  .  

2.
 Ayādgār ī Zarērān   

 .97بند : 997 جاماسپ آسانا،  .  1
 نام دختران ارجاسپ در شاهنامه (.بیستون) 97و ( همای) 77، (زرستون)  7 یبندها :179  ،ماهیار نوابیرک  . 9

 .ذکر نشده است
 .اندآورده «بیشستر» 97، بند  7را در صفحۀ  Bəšastarایشان  .11 : 179  ،ماهیار نوابی . 1
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 ، به سادگی هیچیک از دیگر اجزای این واژه خوانشbēِبرای آواهای  /بجز 
« بهستون»های دیگر عمدتاً پیرامونِ خوانش .کنندرا تأیید نمی« (Bēduxt)بیدخت "

در کنار ابهام در خوانش صورت پهلوی کتابی  این واژهتنوع در شیوۀ تلفظ   .گردندمی

، bīsotūn/bīsetūnهای گزینش گونۀ صحیح از میان صورت () واژۀ

bīstūn  وbeh.sotūn/behestūn/bahestūn  تثبیت تلفظ صحیح این واژه را و
-های زباناز دیدگاهواژه این  الزم استبرای رسیدن به این هدف . کندضروری می

 ()شیوۀ تلفظ واژۀ پیش از پرداختن به . شناختی و فرهنگی بررسی شود
مورد بررسی  -baga-stāna*و به تبع آن،  -bagaژۀ واسیر تحول آوایی الزم است 
های دارای جزء ذکر این نکته نیز ضروریست که نگاهی به تعدادی از واژه .قرار گیرد

baga- دهد که پارسی باستان یا اوستایی نشان میهای بازمانده به زبانهای در نوشته
( افزایش درجۀ مصوتی یا)کمٌی یا کیفی توانند به لحاظ می -bagaدر  aهر دو واکۀ 
-bāga*و  -bāga*های توان این احتمال را داد که صورتبنابراین می  تغییر یابند،

stāna- های ایرانی میانۀ غربی بنیاد قواعد تحول آوایی در زبان بر. اندنیز وجود داشته
bagaهای تلفظی واژۀ توان گونهمی

h
. های میانه و نو را استخراج نمودباستانی در دوره 

-شمالو ( پارسی میانه)غربی سیر تحولی فوق در دو شاخۀ جنوب صفحۀ بعد جدولدر 

تحولی که  ، چرا کهاندنظر گرفته شدهنیز در  جانبیچند گونۀ ، ارائه شده( پارتی)غربی 
ای دیگر اساساً دهد، ممکن است در شاخهدر یک شاخۀ گویشی بنابر قاعده روی می

تواند در سویی دیگر ادامه پیدا روی ندهد و یا روندی که در یک سوی متوقف شده، می
دو دورۀ  زیر از این رو در جدول .های گویشی دلیل نبود آنها نیستعدم ثبت گونه .کند

تحول آوایی میانه و نو برای واژۀ مورد بحث از هم جدا نشدند تا امکان وقوع برخی 
    .تحوالت آوایی در هر دو دوره مدٌ نظر قرار گیرد

                                                 
  .
 Vēhstān خوانشِ برای. اندآورده «بِهسُتون»این نام را (    :  16 )بهار در کتاب خود زنده یاد دکتر مهرداد  

  .    96 :  91 بنونیست،  رک
  .

 bignaāgaB.-های ، نام هفتمین ماه سال در تقویم هخامنشی یا نامyādigaāB.- ۀ این موارد استاز جمل 

-یاران داریوش در مبارزهجمله ه از بوخشَگَبَو نه ویدر}( Dātavahya پسرِ) buxšaagaB.و ( naāVidپدرِ )

 .«بهره» āγab-و همچنین واژۀ اوستایی  «باج» jiāb-و یا  (911 رک کنت، ) {ۀ مغ بودندئوماتَاش علیه گَ
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به  های ایرانی میانهغربی از زبانجنوبدر شاخۀ  bagaواژۀ شود، گونه که دیده میهمان
bay  و سپسbē  بی»و در پارسی نو به/bī» تغییر صورت از طرف دیگر، . تحول یافت

در قیاس با جابجایی  ūn [-stūn<-stān<]- به stāna-در پسوندِ  ān-هجای ستاکی 
های های صرفی حالت اضافی جمع ستاکدر پایانه īn-و   ān،-ūn-هجاهای صرفی 

در ( ūn<-ūnām-و  - ān<-ānām،īn<-īnām-) u/ū-و  a/ā، -i/ī-مختوم به 
بدین . نی صورت گرفته که روندی عادی و امروز نیز بسیار فعال استهای ایراگویش

تحول یافت  Bay-(e/i)stānدر پارسی میانه به  -Baga-stāna*ترتیب، واژۀ باستانی 
اما گذشته از پسوند واژه . باشدنیز  Bay-(e/i)stūnتوانست دارای گونۀ گویشی که می

به واقع در قالب گویشی نوشته شده  آیدکه آنگونه که از متون پهلوی ساسانی برمی
که گونۀ  -Bayاست، شیوۀ نگارش بخش نخست واژه در متون ساسانی نه تلفظِ 

-Bayواژۀ یافتۀ صورت تحولکند؛ به عبارت دیگر، این را تأیید می -Bēجدیدترِ 

(e/i)stān  بهBēstān گویشی  ۀبا گونBēstūn ا/ که در امالی است 
در  Bīstūn به با حفظ صورت گویشی و Bīstānاین واژه به . ه استانعکاس یافت

و گونۀ دوم مورد نخست را کامالً تحت تأثیر قرار داده، در سطح  پارسی نو تحول یافت
. ؛ وجهی از تلفظ واژه که بر زبان مردم بومی جاری بوده و هستوسیعی جایگزین آن شد

ستند که شاید توسط اهل کتابِ بیگانه های تاریخی هخوانیهای دیگر نتیجۀ غلطصورت
های خط فراموش شدۀ پهلوی کتابی به مردم عامی تحمیل های آوایی نشانهبا ارزش

گونۀ اما . شناسی عامیانه ثبت گردیدندشده، سپس مجدداً از زبان آنان به عنوان ریشه

/ صورت پهلویِ خوانیهیچ نیست جز غلط Behistūn/بِهِستون

-نمایانده شده، به اشتباه  / ترکیبیدر آن بوسیلۀ نشانۀ  ēکه آوای  

eh- صورتِ بَهِستون .خوانده شد/Bahistūn بایست به قیاس ایجاد شده، ابقای آن می
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، گونۀ «(وجود/هستی)بهترین »در برابر واژۀ . به دالیل معنایی صورت پذیرفته باشد
از ما » یا «بهتران» نیز در کاربردی مشابه و در قالبِ  «بهتر( وجود/هستی)»صفت برترِ 

های برتر از جهات گوناگون اطالق هم به موجودات غیرانسانی و هم انسان «(ان)بهتر
برای  eh-گذاری نادرستِ شده است و در این سیر، عالوه بر بار معنایی، احتماالً ارزش

-در واژۀ ذکر شده می( īو ) ēدر خط پهلوی ساسانی با ارزش واقعی   نشانۀ کهن

ها تلقی هایی برتر و بهتر از انسانموجودات غیرزمینی هستی .توانسته مؤثر افتاده باشد
جایگاه »در معنای  Behistūn/یا بِهِستون Behistān/ای مانندِ بِهِستانشدند و واژهمی
اوی این واژه را های حاز اینرو، باید جایگاه. معنادار است« (از ما)بهتر ( موجود/هستی)

با توجه به آنچه گذشت، صورت . با دقت بررسی و منشاء آنها را بدرستی شناسایی نمود
 به بردن پی برای. تلفظ کرد( با حرفِ سین ساکن) Bīstūn باید امروزی را «بیستون»

است از شواهد موجود در  الزم خاص نام عنوان به واژه این گزینش استمرار چگونگی
های ارزشمندی که آنگونه که باید جاری ایران یاری گرفت، گنجینه هنگها و فرگویش

 ای که ذکر آن در اینجا ضروریست اینکه در جدولنکته .گیرندمورد توجه قرار نمی
از این  اند، اماهای ممکن در روند عادی تحول آوایی نمایانده شدهصورتشمارۀ یک 
bagaهای موجود از توان به همۀ صورتطریق نمی

h  رسید، چرا که عوامل باستانی
های ساز ظهور گونهتوانند زمینهدیگری جز سیر تحول آوایی معمول در کارند که می

است که در ( «Faq/فق»با گونۀ نگارشیِ ) «Faγ/فغ»یکی از این موارد   .دیگر شوند
ی هاصورتو ) βγpᵓwrصورت سغدی این واژه . باقی مانده است «(فقفور)/فغفور»واژۀ 
 باستانی baga-puθra*از (  1 : 179 قریب )( βγpšyy/βγpšyh،βγpδry: دیگر

دورکین مایستر ارنست، ) پارتی baγpuhrهمان  «زادهبغ، بغ( پسرِ)/فرزند»در معنای 
 119 : 17 :bγpwhr ) است که در متون ترفانی در شمار مفرد برای عیسی و در

با  «Baγpūr/بغپور». رفته استکار شمار جمع برای فرشتگان و موجودات الهی به 
سغدی وارد زبان چینی شد و از آنجا دوباره و به واسطۀ زبان عربی در  βγpᵓwrواسطۀ 
   1.به زبان فارسی رسید «Faγfūr/فغفور»قالب 

                                                 
  .
برابر پارسی نو ) beh (byḥ)ندرت ه و ب( در خط پهلوی کتابی wyḥ/ŠPYL)  wehپارسی میانۀبرابر صورت  

 (.«be"/به»
  .
 .ای دیگرندهای دیگر این واژه و دقایق این مبحث موضوع مقالهرتصو 
  .

عالوه بر عنوانی برای در شاهنامه و « پادشاه»در معنای  «Faγfūr/فغفور»( ناصرخسرو)در متون کالسیک  

م نا(  سال پادشاهی کرد،   6نام یکی از شاهان اشکانی که (  : آمده است نیز به عنوان نام خاصپادشاه چین، 

    .پسر ساوه، شاه ترکستان
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4- *Baga-stāna- در بستر زمان 
( الف :توان از دو دیدگاه در بستر زمان مورد بررسی قرار دادرا می -Baga-stāna*واژۀ 

 . تغییر و تحول کارکرد اجتماعی( ، بیاواژهتغییر و تحول ساخت
 
 صورت دیگر احتمالی آن، و -Baga-stāna* ۀواژ :یاواژهتغییر و تحول ساخت(  -9

*Bāga-stāna-  ِمانندbaga-  وbāga-  ،در طول زمان تحت تحول آوایی قرار گرفته
بازسازی و  -bagaبنای تحوالت واژۀ توانند بر مهای متنوعی ظاهر شدند که میصورت

های گوناگون توان در زمینهها را میتداوم کاربرد مواردی از این صورت. درک شوند
های این واژه در اینجا تنها به ذکر تعداد بسیار اندکی از بازمانده. فرهنگی مشاهده کرد

 . در فرهنگ جاری ایران خواهیم پرداخت
 
  :جتماعیتغییر و تحول کارکرد ا ( -9

 :   گروه 
                          به گروه   تغییر از گروه   

 با کارکرد نیایشگاه طبیعی جایگاه
    نشستنگاه/نیایشگاهبا کارکرد سازه 

 (یان)جایگاه حضور خدا/
/ دهستان/ روستاانسانی در قالب استقرارگاه 
غیره که معموالً در اطراف نیایشگاه /شهر /شهرستان
 گیرندیشکل م

 :  گروه 
 1به گروه   تغییر از گروه  

  
 / نشستنگاه / حرمسرا
( های) انسان ضورح جایگاه

 خداگونه

                         :1گروه 

   
 

وجه تشبیه یا صفت برای 
 های ستودنی انسان

 لقب و عنوان افتخاری
 نام خاص برای افراد 

 

*Baga-stāna- طبیعی جهت نیایش  هایرای جایگاهکه در دوران باستان نامی ب
این تغییرات را . به خود دید تغییرات معنایی و کارکردیبود، در طول زمان ( یان)خدا
 .توان در سه گروه فوق جای دادمی

 

1- *bagastāna- جاینامو  به عنوان نیایشگاه 
جایگاه برند، یعنی بینی دینی بهترین مکان آنجاست که خدایان در آن بسر میدر جهان

یا همان  «هستی( شکل)بهترین ( تجلی)»زندگی جاودان و به دور از تباهی، جایگاه 
Vahišta- ahū-  در اوستا( نکY.9.19; 11.10.)  درک این نکته که در اندیشۀ این
-یکی قلمداد می «بهترین هستی( مکان وجودِ)»و  «جایگاه خدایان»جهانی مفاهیم 

، محل یابدمی ظهوریتی ماده یا جسمی که خدا در آن به تبع، در گ. شوند، دشوار نیست
که ( هامانند غارها یا پناهگاه)های طبیعی باز یا بسته در جایگاه .گیردتقدس قرار می

-بودند، معموالً پدیده( یان)های ابتدایی و نیایش خداشاید هزاران سال محل انجام آیین
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ع آبی وجود داشت که به نوعی یا منب( درخت)های طبیعی چون حجمی از سنگ، گیاه 
های امروزی زرتشتیان در ترین نیایشگاهمعروف. شدواقع می( یان)محل هبوط خدا

، پیر هریشت، پیر (چکتنگ چک)/استان یزد، از جمله پارس بانو، پیر سِتی، پیر سبز 
هایی ایجاد شده، دارای پدیدۀ طبیعی نارستونه و پیر نارکی همگی در چنین مکان

های بسته گرد یا ساخت نیایشگاه. انداز یک یا چند مورد از انواع ذکر شدهمقدسی 
-به تبع، سکونت. تردید در طول زمان انجام گرفتهای طبیعی برجسته بینزدیک پدیده

ها ساخته شد، گاهی جهت زندگی روحانیان و سپس دیگر مردمان گرد نیایشگاه
و ( یان)مقدس با هدف همجواری با خدا هایهمانگونه که دفن مردگان در اطراف جایگاه

از محل ( یان)مندی از زندگی جاودان پس از مرگ از طریق ورود به قلمروی خدابهره
های طبیعی مقدس، طبعاً سنگ از میان پدیده. هبوط آنها بر زمین عملی رایج بوده است

گوی مورد ماندگارترین بوده و در روند تغییر از حجم طبیعی تا صورت متجسم بنابر ال
گیری سنگ در قالب اوج شکل. قرار گرفته است( یان)ها، محل جایگیری خدانظر انسان

گری هایی انجامید که تالش برای جلوهپیکرۀ انسانی بود که به ایجاد مجسمه یا بت
الگوهای این هنر دینی بنابر نوع . شان، هنرمندان خادم را نیز با دین پیوند دادروزافزون
طبعاً در این طیف، زیبایی و . های جاری را دربرگیردتوانسته طیفی از مالکاعتقاد می

های هستی بودند و ترینسرشت کاملای داشت، چرا که خدایانِ نیککمال جایگاه ویژه
خویشکاری نهایی انسان . بایست آیینۀ همان زیبایی و کمال بوده باشدتجلی آنان نیز می

دهد قرار می( یان)او را آیینۀ مادی خدا ،طریق رشد معنویاز ( یان)در الگوبرداری از خدا
پس در  .نشایستۀ ستود( یان)و در صورت رسیدن به کمال مطلوب، حتی همچون خدا
شود، از ای از خدا محسوب میاین جهان هرآنچه زیبا و کامل به نظر برسد، خود جلوه

آنان گرد هم باشند، جمله زنان و مردان صاحب کمال و جمال؛ و آنجا که گروهی از 
از . شودهای برتر حیات مادی تلقی میهمچون نیایشگاه خدایان، جایگاه ستایش جلوه

ها، هم زنان هم وجودی انسان «کمال»ست اگر نه فقط برای اشاره به این رو منطقی
استفاده  «بهشت»یا  «(وجود/هستی)بهترین »آنها از واژۀ  «جمال»مردان، که حتی 

توان فرض کرد بنابراین، می  .حاوی این واژه بسیارند هایکه امروزه نام شود، همانگونه
 «-baga-stāna*/جایگاه خدای»، یعنی «(وجود/هستی)بهترین »که برابر معنایی واژۀ 

ای که واژه  نیز در همین کاربرد بکار رفته باشد، «وجودی که خدا در آن جا گرفته»یا 

                                                 
  .
 .روندبویژه برای زنان بکار میکه  و غیره «آفرینبهشت»یا  «بهشتی» ،«بهشته»، «بهشت»هایی چون نام 
  .

: 179  ،قریب) «بهشت، محل خدایان، بغستان»در زبان سغدی به معنای  βaγistān (βγᵓystᵓn)مانندِ  

به  «دانبغ»یا همان  «النه»برابرِ  «الن»با پسوندِ  «بغالن»نیایشگاه نام  موردی دیگر با مفهومی مشابه. ( 0 
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برای هر دو جنسیت بکار  «ستونبی/بیستون»شیِ های بعد در قالب گونۀ گویدر دوره
ای از کمال و جمال او را انعکاس هر آنچه جایگاه خدا قرار گیرد یا بارقهچرا که   ،رفت

تردید نقش اما در کنار اصل بنیادی فوق، بی .دهد حتماً نیکوست و متفاوت از غیر از آن
ترین بهانۀ ماندگاری نام و جستهایزدبانو در بدنۀ اعتقادی جامعه بر/و عملکرد یک ایزد

bagaدر این راستا، همانگونه که گفته شد، شاید . آیینش در میان دینداران بود
h  ایرانی

ترتیب نامِ بدین. به حیات خود ادامه داده باشد «بخشندۀ ثروت و قدرت»با ویژگی 
تی در شان در جهان گیجایگاه خدایان در جهان مینو در طول زمان بر جایگاه پرستش

انسان، از بنا گرفته تا  ختساهای گوناگون، از نیایشگاه طبیعی تا سازۀ دستصورت
از طرف دیگر، نام یا کنیۀ خدایان به عنوان بهترین شکل هستی . استقرارگاه نهاده شد

نیز بر مادۀ متجسم آنها در زمین، از شیء گرفته تا انسان خداگون و ستودنی و نیز مکان 
در بسترهای گوناگون فرهنگی  -Baga-stāna* اینگونه بود که. ده شداجتماع آنها نها

بَزِستان،  ،بَجِستان، (فغستون با گونۀ) فقستانفغستان یا  بیستان،بیستون، . شد گرجلوه
های ایران جایها را در نامتوان آناز جمله مواردی هستند که می هستانبِ بَژِستان و

شود تا تداوم کاربردشان ها اشاره میجایایی از این نامهدر اینجا به نمونه. پیگیری کرد
 . در فرهنگ جاری ایرانی آشکار شود

بیستون، جایگاهی که داریوش بزرگ اثر خود را در آن پدید بجز  :Bīstūn/بیستون

، استبوده از دهستان چمچال بخش صحنۀ شهرستان کرمانشاه  پیشتر روستاییآورد و 
ای به در نزدیکی شهرستان تفت در استان یزد و نیز مزرعه روستای دیگری با همین نام

 (9  : 199 پاپلی یزدی، ). نام بیستون در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

 (Bay(e)stān* ترو به احتمال ضعیف) Bēstān* برابرِ «بیستان»: Bīstān/بیستان
در نزدیک خوی در  ینام روستای، در زبان پارتی( بغستان) Baγestānدر پارسی میانه و 

همچنین روستای دیگری در نزدیکی  .(9  : 199 پاپلی یزدی، )ست اغربی آذربایجان 
استان شرقی سلیمانیه در در صد و پنج کیلومتری شمال (Panjwīn)شهر پنجوین 

 .دارای همین نام است کردستان عراق سلیمانیۀ

                                                                                                                   
در کتیبۀ سرخ کتل از کانیشکا، شاه بزرگ سلسلۀ ) در زبان بلخی bagolangoمأخوذ از واژۀ  «جایگاه بغ»معنای 
  dān-استفاده از پسوند مکانیِ(. ب611 ، الف611 ، 690 ، هنینگ،  00 نک هومباخ، )است  (کوشانی
( جایگاه دیوان یا همان خدایان کهن هندوایرانی) «دیودان» dāna-vaida-در واژۀ پارسی باستانِ  -istānبجای 

نیز وجود دارد اما متأسفانه تا  -apadānaهمین پسوند در ظاهراً . رایج است «تانغسب» -baga-stāna*در برابر 
 .امروز معنای این واژه روشن نشده است

  .
 .زنان از همین جاست ه عنوان نامب «صنم»ایرانی غیر واژۀکاربرد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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صورت از این  (:Faγestūn/ونۀ فغستونبا گ) Faγ/qestān/فقستانیا  فغستان

در  شهرستان گلپایگان بخش مرکزیروستایی از توابع  و نامواژه برگرفته از زبان سغدی 
در نیز  «پل فغستون»پلی آجری با نام  .(191: 199 پاپلی یزدی، ) است استان اصفهان

 . منطقۀ گلپایگان وجود دارد

در استان شهرستان گناباد  غربیشمالبجستان نام روستایی در  :Bajestān/بَجِستان

      (.91: 199 پاپلی یزدی، ) خراسان رضوی است

برابری با صورتِ در رودسر استان گیالن  «بزاستان»نام روستای : Bazestān/بزستان
Baγestān (بغستان )تغییر صورتِ   (.11 : 199  ،پاپلی یزدی) کندرا تأیید می

baga- بَز به/baz-  و*baga-stāna- ه بَزستانب/bazestān  و شباهت بخش اصلی
شاید سبب شده که این نام نه فقط در قالب خط  «(حیوان) boz/بُز»این دو واژه به 

-جاینام. پارسی نو که حتی بر زبان مردم نیز تغییر صورت داده، از اصل خود دور افتد

رهنگ است و به دلیل اهمیت بُز در ف «بز»های زیادی هستند که جزء اصلی آنها 
ها نشان شوند؛ اما دقت در ساختار واژهروستایی، به راحتی با این حیوان ارتباط داده می

در کتاب . توانند به حیوان نامبرده مربوط باشنددهد که همۀ چنین مواردی نمیمی
سفزار و »: خوانیمدر بخش حدود سیستان می( 9 :  19  ،بهار)تاریخ سیستان 

اصل این لغت در متن »: بهار آورده است. «سام نریمان کرد بوزستان و لوالستان و غور
بوزستان یا بزستان بوده و مصحح آنرا تراشیده خوزستان کرده و این تراش غلط به نظر 

بزستان یا بوزستان ممکن است بژستان و بعدالتعریب . رسد و اصل متن صحیح بودهمی
این واژه که به خلط دو واژۀ  هایاین مطلب نه تنها به گونه « .بجستان حالیه باشد

  1.نیز اشاره دارد «boz/buz/بُز یا بوز»و  «baz/بَز»

                                                 
  .
و برخی  «ستان-»توان دید که برخی دارای پسوند مکانی هم معنا با هایی متعددی میجایرا در نام «بج»واژۀ  

 اندبج/ندبج ،(Bajān)بجان : ها عبارتند ازجایبرخی از این نام. نیز دارای ساختارهای دیگر هستند

(Bajda/ān) بجق؛ (Bajaq) بجگان؛ (Bajagān) بجنگرد /بجگرد؛(Bajgerd/Bajangerd) ( برای نام همۀ

متأسفانه به دلیل محدودیت تعداد صفحات برای نگارش مقاله، در . (91: 199  ،پاپلی یزدیاین روستاها رک 

مشابه نیز از  هایتیادداش. اینجا تنها به ذکر فهرستی کوتاه از این موارد اکتفا شده، توضیحات مربوطه حذف شدند

 .شرایط برخوردارند همین
  .
، مجدداً به (که البته در این صورت نقص نگارشی خواهد داشت) بخوانیمهم  «ز آستانبَ»جای را اگر این نام 

 .ویژۀ خدا  اشاره خواهد داشت( آستانه/آستان)=  مکانی
  .
: (11 : 199  ،پاپلی یزدیام همۀ این روستاها رک برای ن)شود اشاره می «بز»جای با جزء در اینجا به چند نام 

، (های دارای این جزء توضیحات ویژه ارائه شده بود که متأسفانه حذف گردیدجایبرای این واژه و نام) (?Baz)بز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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نک )دیده نشد  «بژستان»های بررسی شده موردی از جایدر نام :Bažestān/بژستان

    .وجود دارند «بژ»، اما ترکیبات دیگری حاوی جزء (بزستان

 1   ، واقع درانروستایی در استان زنج «بهستان» :Behestān/بهستان -
سازۀ . (1  : 199  ،پاپلی یزدی) نشان است کیلومتری شهر زنجان و نزدیک شهر ماه

-دست ۀاتاق و دو راه پل 69بزرگی که در این روستا به نام قلعه بهستان مشهور شده، با 

یا  "دودکشِ جن»که با نام  شناختی ایجاد شدهدر دل ساختاری زمین انسانکند 
یا کوهِ } «داغی جن»منطقه آن را  زبانترک شود و بومیاناخته میشن  «تختِ دیو»

                                                                                                                   
؛ (Bazaj)؛ بزج (?Bazaγānaj) بزقانج؛ ((?Bazaq/Bazaγānبزغان /؛ بزق(?Bazak/g)بزگ /بزک

 .(?Baza/e) بزه؛ (?Bazanj/g Bazanaj/g)بزنگ /بزنج؛ (?Baza/ān) زانب/بزن؛ (?Bazajānī)بزجانی
  .
بژدانه پایین /؛ بژدانه باال(Bažagāni)؛ بژگانی (Bažag/Bažagān)بژگان /بژگ: ها عبارتند ازبرخی از نمونه 

(Baždāne Bālā/Baždane Pāyīin( ) ،1 : 199 برای نام همۀ این روستاها رک پاپلی یزدی ) 
 .
-در اصطالح زمین شناسی، نوعی فرسایش است که در نتیجۀ آن ستون «/Hoodooهودو»یا  «دکش جندو» 

های دارای ساختار سست، مانند ماسه سنگ، گِل سنگ یا خاکستر آتشفشانی ها یا سنگهای بلندی از نهشته
بشر اولیه محل هبوط و  این ساختارها در ذهن .مانندای نسبتاً باریک از سنگ مستحکم باقی میزیر الیه( توف)

تختِ »اجنه یا هر موجود غیرزمینی دیگر به زمین یا جهان گیتی تلقی شده، در ایران با نام یا استقرار خدایان 
ه - (Matres Lectionis)به استفاده از مادرآوایِ « تخت»به جای « تخته»نگارش } (در واقع تختگاه دیو) «دیو

مواجهۀ . شوندمیشناخته  «دودکش جن»یا  «کاله به سر» ،«نگشت خداستون ا» ،{گرددبرمی e-برای مصوتِ 
-های آسمانی آتشین به عنوان خدایان هبوط کرده با ستونی از آتش و نور به دنبالانسان با صحنۀ سقوط سنگ

یو توان تخت دهای مشابه در ایران میاز دیگر مکان. رسازی بوده باشدیترین جلوۀ این تصوکهن ستتوانشان می
. نام برد  نزدیکی روستای گنخک رادر کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر  99 گنبد نمکی دشتی در فاصله 

در جزایر قشم و هرمز در  «درۀ ستارگان»یا ( اِستاره اُفتیده یا ستارۀ فروافتاده) «استاره کفته»هایی همچون مکان
اند، از شناختی تا حدی مشابه با قلعه بهستان زنجانینهای زماما دارای ویژگی «دیو تختِ»خلیج پارس که اگر نه 

ها رفت و آمد و ها اجنه در این مکانبومیان اعتقاد دارند شب. اندشدهتلقی  همین دست و جایگاه هبوط خدایان
کیلومتری شمال  11در  «هادرۀ جن»یا  «کال جنی»جایگاهی مشابه مورد اخیر  .کنندصداهای ترسناک ایجاد می

در دل کوه ساخته هایی و خانهها در اینجا داالن. رستان تبس نزدیک روستای ازمیغان در خراسان جنوبی استشه
  .خوانند و این نکته اشاره به باورهای کهن رایج در منطقه داردمی «گبرها ۀخان»اند که بومیان آنها را شده

شوند که ماهیت آتشین دارند، مانند پاپانوئل ا وارد میهمعموالً خدایانی از دودکش یا چالۀ اجاق به قلمروی انسان
ثور خدایی است نیرومند، مسلح به چکش که . است در اساطیر اسکاندیناوی( Thor) که در واقع همان خدای ثور

پاپانوئل با هدایا و با . نماد توفان و رعد و آذرخش، درختان بلوط، حامی نوع بشر، تقدس، درمان و حاصلخیزیست
شد که لباسش را دوده و قرمز رنگ که نمادی از آتش است، در اصل در حالی از راه دودکش وارد خانه میجامۀ 

-رنگ سیاه دوده همراه با رنگ قرمز آتش و رنگ توسی خاکستر با هم نمادی سه گانه می. خاکستر گرفته بود

آیین . حاجی فیروز نیز دید ۀچهرو جامه توان در یعنی آتش و دود را می ،سیاهقرمز و  هایهمین رنگ. سازند
-ظهور خدایی آتشین مربوطه به مراسمی بوده که در فصل سرما و برای مبارزه با غول برف و یخبندان برگزار می

مراسم . که در دوران مسیحیت با کریسمس یکی شد در اساطیر اسکاندیناوی (Yule)شد، مانند آیین خدای یول 
کنندگان جزئیات آیین یول معلوم نیست، اما ظاهراً شرکت. شدز ژانویه برگزار مییول پیش از پایان دسامبر و آغا
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ای ها همگی به حضور موجودات غیرانسانی اشاره دارند، نکتهاین نام  .خوانندمی {جن
خود به خوبی بیانگر { (از ما)جایگاه موجودات بهتر : در مفهوم دوم}«بهستان»که واژۀ 
ای به نام پری وجود دارد که آن وریاد دریاچهدر نزدیکی بهستان، در دهستان ا. آن است

نام  «بهستان خرابه» .هم اشاره به اعتقاد مردم منطقه به وجود موجودات غیرزمینی دارد
-با این نام «خرابه»همراهی واژۀ (. 1  : 199  ،پاپلی یزدی)روستایی است در خلخال 

ها اشاره ویرانهجای به باوری کهن در خصوص حضور برخی موجودات غیرانسانی در 
روستایی است در دهستان بسطام نام  Bīstān/بهستان با گونۀ بیستانهمچنین . دارد

در نام این روستا . واقع در شهرستان چایپاره شمال دریاچۀ ارومیه در آذربایجان غربی
-گیلدر  نام جایگاهی بهستان .شوددیده می bīو  behنیز همان جابجایی آوایی بین 

را در چندین  «به»جزء . نیز هست مازندراندر جویبار های شهرستان  خشواران از بخ
    .توان دیدجای نزدیک به ساختار موارد پیشین مینام
 

6- *bagastāna- های خداگونهگاه انسانجای: 
. بیستون. بهستان. فغستان»: خوانیمنامۀ دهخدا ذیل واژۀ بغستان اینگونه میدر لغت

همین کلمه است که (. ادات مکان)ستان + غ مرکب از ب(. 79مفاتیح، ص )بیت االصنام 
معنی جایگاه خدایان بوده است، ه ب(. برهان، چ معین ۀاز حاشی)ه بهستان و بیستون شد

                                                                                                                   
با . کردندنوشیدند و برای سال نو، مردگان و برای خورشید و روشنی در برابر تاریکی زمستان قربانی میبسیار می

هار و زمستان و جشن تغییر تقویم و جابجایی زمان آغاز سال نو، این آیین جزئی از مراسم نبرد جاودانۀ ب
میانه تحت عنوان دیو یا /های متأخر خاور نزدیکبه همین ترتیب، آنچه در برخی از فرهنگ. شدحاصلخیزی زمین 
و یکی از وظایفش برآوردن آرزو  شدهای از دود آشکار میشود، گوهری آتشین داشته، با ظهور هالهجن شناخته می

 در قرآن .رفتندگوناگون که در اصل نماد حاصلخیزی زمین به شمار می هایدانه همچون و دادن هدایایی بوده
در باور  .نیز به آفرینش جن از آتش اشاره شده است 1 و 9 رحمن آیات و سورۀ ال 7 و  6 آیات  ،حجر ۀسور

ا چاه های نمناک مانند حمام یها یا مکانمردمان برخی از موجودات غیرانسانی از جمله اجنه معموالً در خرابه
 .   کنندزندگی می

 .
ساخته شده توسط »یا  «آدم تاش»زبان برای است که گونۀ تلفظی ایرانیان ترک «آدام داش»نام دیگر این کوه  

 .با توجه به داستان خروج حضرت آدم از بهشت، او نیز در زمرۀ هبوط کنندگان قرار دارد. باشدمی «آدم( حضرت)
.
  

اشاره داشته، ارتباطی به باورهای دینی نداشته « بهتر»ها تنها به مفهوم جایامدر این ن« به»ممکن است جزء  
نیز در نظر گرفته شده ( مانند گندی شاپور یا بیشاپور؟)باشد، کمااینکه این جزء برای نام برخی ازشهرهای ساسانی 

هاییست که چنین جایا نامساختاری ب کند، تشابهاتای که دقت و ظرافت نظر بیشتری را طلب میاست ، اما نکته
شود که همۀ اینگونه موارد باید با دقت توان برای آنها در نظر گرفت؛ ازاینرو مجدداً متذکر میاحتمالی را نمی

: 199  ،پاپلی یزدیها رک جایبرای این نام)در اینجا فهرست تعدادی از این موارد ارائه می شود . وندش بررسی
 Behjard)؛ بهجرد آباد (Behkandān)بهکندان  ؛ (Behja/erd)د بهجر/جرد؛ به(Behak)بهک  (:9  -1  

Ābād) ؛ بهدان(Behdān) ؛ بهمان(Behmān). 

https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
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سبک )زیرا در عهد هخامنشی و تا چند قرن بعد بغ، نام پروردگار عالم بوده است 
 هایهنگفر دیگر در «...بتخانه. بتان خانۀ. خدا ۀخان.(  1، ص  شناسی بهار، ج 

 بتکده؛/بتخانه»معین، عمید و برهان قاطع نیز واژۀ فغستان در معانی  جمله از فارسی،

 .آمده است «رو، یار و محبوبخوب( کنیز)؛ و (ی پادشاهان)حرمسرا

به صورت باستانی  «فغستان»برای واژۀ  «بتکده/بتخانه»مفهوم  :Faγestān/فغستان
ها، هر انسان زیبا و جودی خداوند به انسانبا تعمیم معنای کمال و. گرددآن بازمی

هایی قابل تحسین و ستایش و محل اجتماع آنها کامل، بویژه زنان زیبا، خود بت
 . برای فغستان «حرمسرا»و  «روی، زیبانیک»و از اینجاست مفاهیم  شدقلمداد  «بتکده»
 

1- *bagastāna-  خاص نامبه عنوان: 
چندین بار به عنوان نام خاص یا عنوان برای « بیستون»در منابع تاریخی پس از اسالم 

از جملۀ این موارد است نام شاهان محلی (. 161 نک مرعشی، )مردان ثبت شده است 
تبرستان  انبانپادوسو نیز (  9 : 191 رابینو )سلسلۀ زیاریان تبرستان و گرگان 

 (.    -99 : 171 اعتمادالسلطنه، )
ه عنوان نام مردان در ایران به ثبت رسیده است که از این ب« بیستون»مورد   11امروزه 
مورد  19مورد کردستان،  1  مورد متعلق به استان آذربایجان غربی،  19 تعداد 

 6در مقابل تنها   .باشدمورد مربوط به استان مازندران می  مورد اردبیل و   کرمانشاه، 
مورد در   مورد در کردستان و  1برای زنان به ثبت رسیده، شامل « بیستون»مورد نام 

مورد برای زنان در  Bīstān »9/بیستان» از گونۀنکتۀ قابل توجه اینکه . استان پارس
به دلیل  «Bēstān/ستانبِ» احتمالی صورتِ ، اماغربی گزارش شده استآذربایجان

 نیاز داشته، موردی به بررسی دقیقِ( باغ= بوستان)ستانبا بُ نگارشی آن ت کاملشباه
« بغستون»یا « بغستان»هیچ موردی از  .است جاز حوصلۀ این مقاله خارپرداختن به آن 

اما فردوسی . به عنوان نام خاص چه برای زنان و چه مردان به ثبت نرسیده است
    .آورده استدختر کید هندی را نام  «فغستان»
 
 
 
 

                                                 
  .
این اطالعات با مجوز رسمی در . آمار فوق برگرفته از پایگاه اطالعات جمعیت در سازمان ثبت احوال کشور است 

 .اختیار نگارنده قرار داده شدند
  .
 بمشکوی شاه       یکی تاج بر سر ز مشک سیاه فغستان چو آمد 
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 نتیجه -8
این . شدتلقی میاو ن ظرف ظهور لقبی برای ایزدی بود، برای مؤمناکه زمانی  «بیستون»

هایی که در بود، ارزش« بخشندۀ قدرت، برکت و ثروت»بیش از هر چیز  موجود الهی
جامعۀ هندواروپایی آغازین در کنار تندرستی، معیارهایی آرمانی برای شادی قلمداد 

ها پس از جدایی این اقوام همچنان اهمیت خود را حفظ کرده، در دو شدند و سدهمی
های ویژۀ نیایش بُعد بیرونی در قالب نیایشگاه(  : عد در زندگی مردمان جاری شدندبُ

بُعد درونی، به (  های انسانی گرد آنها ختم شد، و آنان که سرانجام به ایجاد استقرارگاه
گیری باورها حول ها یا به عبارتی دیگر، شکلگری برکات آنان در وجود انسانیُمن جلوه

 .«الهیستون یا محور »
 

   جایگاه بغ
 -Baga( ایزدِ)جایگاه 

 -Baga- *bagastānaنیایشگاهِ 

 -bagastāna* در وجودش جای گرفته -Bagaکسی که 

 

های کهن و با همۀ آنچه در درازای زمان بر باورها گذشت، خاطرۀ بسیاری از نیایشگاه
شان باقی ماند، قلمرویی مردمان که در گنجینۀ واژگان خداوندگارانشان اگر نه در اندیشۀ

هایی چون نام هایردیابی بازمانده. به چشم نزدیک اما در عمل گاه بسیار دور از دسترس
اند، لزوم ای قابل توجه گرفتههایی که به ظاهر از اصل خود فاصلهدر واژه «بیستون»

ند کهای کهن را یادآوری میهای مهجور و حفظ نامبیشتر به بار معنایی واژهتوجه 
 .انددار این سرزمین کهنچراکه هر یک حافظ بخشی از فرهنگ ریشه

 
 :های اختصاریفهرست نشانه

NW: North West 
RV.: Rig Veda 
SW: South West 
Y.: Yasna 
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