نهاوند ـ دماوند

*

سيد احمدآقا تبريزي

در نگاه نخستين به نامهاي نهاوند و دماوند بهه ساهانت اه دا ددنسه

هه

هريك دز سنها دز دو لمه ار يب يافته و در لمة «وند» در سخر شريك و يكسهاا
متباشند .سيا سا دو لمة ديگر «نها» و «دما» نيز ه در لفظ متغاير و جهدد دز هه
هستند عالقه و ربطت در معنت با يكديگر ددرند؟
در زبانهاي بااتاا ديردا «نها» به معنت پيش و «دما» به ضه دد بهه معنهت
پش

و دنبا ب ده چناا ه در نيمزباا (لهجه) ش شتري و دزف لت د ن ا نيهز سا

دو لمه به هماا دو معنت به ار برده متش د و فاراهتزباناا خ زاهتاا بههجاي
لمههاي پيش و جل و پش

و دنبا لفظهت جهز نهها و دمها نمتشنااهند و در

شعرهايت ه برخت دز شعردي خ زاتاا در زباا واليتهت خه د اهرودهدند سا دو
لمه فردودا سمده دا ؛ صالحا گ يد:
مندوم به دم ي ا م دز بسكه دوا م
دز بسكه دوا م بد م ي ا هر هس م
باز دو گ يد:
* .سينده ،اا نخستين ،شمارة  ،7صص  429اا .433

()1
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ا

ه سغ ي نه ي مري م دمات

()2

مالحسن ش شتري گ يد:
م بياده دم ي رزق دودم
رزق مه ديدنه ا دري بيد

()3

باز گ يد:
مثل ناار( )4م ندون م دچت در نمگره اي
دي فلك بهر خدد ليرديگه ده دول وه

()5

در فارات فصيح ن نت دز لفظ «نها» نشانت نت دا ياف  ،ولت دز «دما» بست
نشانهها و يادگارها م ج د دا  ،مانند دنبا به معناي پشه

و پهت و دمهددر بهه

معنت ااقه و دنبالة لشكر ،و دمادم( )6بهمعناي پياپت و پش

همهديگر ،و دنهب و

دم و دنبه به معناي عض ودپسين حي دنها.
دين قاعده در زباا فارات شناخته دا

ه ن ا و با رد در سخر لمه با مي

اشديدددر ع ض مت نند چنانكه دُنب ،اُنب و خُنب رد دم و ا و خ گ ينهد،
دماوند نيز در نخس

«دنباوند» با ن ا و با ب ده دا

و دين نام رد گذشته دز سنكه

در فرهنگهاي فارات ن شته و نگه ددشتهدند در تابهاي عربت ه اا قرنهاي چهارم
و پنج األيف شده بيشتر همين نام (دنباوند) دا

و دماوند بس متر متباشد و

نت دا باور نم د ه دز اصرف و داتبرد رون يساا قرنهاي بعد نباشد.
در شعرهاي عربت نيز هه در سغهاز داهالم اهروده شهده نهام سا شههر رد
«دنباوند» سوردهدند .دبن ذيدلحبكة نامت رد در زمهاا خليفهة اه م بهه دماونهد
ابعيد رده ب دند متگ يد:
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و داّ دغتردبت فتدلبالد و جف نت
و شتمت فت ذدت دال له فليل
و دا دعايت ل ي م و ليلة
عليك بدنباوند

لط يل

بحتري در اتايش لشكرهاي خليفه دلمعتز باهلل متگ يد:
مددا وردء دلك بت عجاجة
دراه نهاردً طالعات دلك د ب
وز عز عن دنباوند من ل وجهة
و اا وف ردً مطمئن دلج دنب

()7

گ يا جاي گفتگ نباشد ه «دما» در دو نام دماوند هماا «دنبا» بهه معنهت
پش

ه در نيمزباا ش شتري به معنهاي پشه

و دنبا  ،و هماا لمهدي دا

دنبا به ار برده متش د و دين خ د دليل دا
نهاوند هماا لفظت دا
دا

در نخس

بهر دينكهه «نهها» نيهز در دو نهام

ه در زباا مردم ش شهتر و دزفه

روبهرو مت سيد .دين رد نيز بايد گف

و

بهه معنهاي پهيش و

ه دماوند دگرچه د ن ا با فهتح دد شهناخته

با ض ّ دد ب ده و هن ز در زباا برخت دز رواتايياا پيردمه ا سا

قصبه ،دماوند با ض ّ دد گفته متش د.

()8

*
د ن ا بايد معنت «وند» رد ددنس  .دين لفهظ در سخهر نامههاي خان ددههها و
ديلها بسيار سمده ،چنانكه باونهد ،هيددونهد و اهك ند ،و لغ ن يسهاا سا رد دداة
نسب

ددنسته و در لمة خددونهد بهه معنهاي «ماننهد» ن شهتهدند .ولهت سنههه مها

متپنددري و در نامهاي نهاوند و دماوند سا لمه به هيچيك دز دين معناهها نبه ده
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معنت ديگري ددرد ،چه «وندا» در زبانهاي بااتاا ديردا به معناي «نهادا» به ده و
در نيمزباا ش شتري د ن ا نيز به سا معنت شناخته دا

و به ار مترود.

مالحسن گ يد:
ش بخ زلف و ا لت ديدوم
دا

ون

ژدمت و ماري بيد

()9

يكت دز معناههاي «نههادا» ودقه شهدا و ديسهتادا در جهايت داه

مهثالً

ناصرخسههرو متگ يههد« :و عبههاددا بههر نههار دريهها نهههاده داه » بي دلمقههدر رد
و بر ار

متن يسد «شهري دا

هت نهاده» دربارة حلب متن يسد «و بناها بهر

ار ه نهاده»( )10و ناچار «وندا» نيز هماا معنت رد ددشته و «وند» هه ماضهت سا
دا

به معنت نهاد ،برجايت ديستاد (ودق شد) متسمده دا .

()11

پس «نهاوند» يعنت شهر يا سبادي يا قلعهه ديسهتاده در پيشهرو ،و «دماونهد»
يعنت شهر يا سبادي يا قلعه ديستاده در دنبا و پش .
متا دا گف
نسب

ه در نامگهذدري ديهن دو سبهادي دوري و نزديكهت سنهها رد

به جايت يا شهري ميزدا گرفته سنهه نزديك به ده «نهاونهد» و سا ديگهر رد

«دماوند» ناميدهدند.
بردي سنكه مطلب هرچه روشنار گردد بايد ددنس
دماوند دز چندين جه

ه دو شههر نهاونهد و

مانندة يكديگر و شريك ه متباشند:

1ه هردو دز هناا ارين شهرهاي ديردا هستند و شايد پهيش دز روزگهار
يانياا پديد سمده باشند.
2ه دو رشته

هستاا ه بردبر يكديگر ديستاده و اقريباً دز غربت ديهردا بهه

جن ب شرقت شيده متش ند دز روزگاردا شما شناخته و بنام ب ده؛ سا يكت در

45

نهاوند ـ دماوند

شما شاخه دز

ههاي بلند قفقاز ،و دين يكت در جنه ب رشهتهدي دز

هههاي

ااريخت درمنستاا( )12متباشد و هريك دز سنها قلّة بس بلندي رد ددردا  .ديهن دو
قله ه قلّه دماوند و قلّه دل ند ه گذشته دز سنكه بلندارين قلههاي ديهردا( )13هسهتند
هريك ددردي منظرة دلكش و ه شربايت دا  ،و جما جادوگر و خ دفريب سنها
ب ده ه دفسانهها و دداتانها پديد سورده دا .
به هرحا دين دو قلّه دز معروفارين

()14

ههاي ديردا و بيشتر سا داه

هه

در شعرها و اخنارديتها نام دو اا با ه متسيد و شهرهاي نهاوند و دماوند ه
هر يكت در ددمنه و نزديكت يكت دز سا قلهها ديستاده دا .
3ه شهاهردهت دز روزگهاردا بااهتاا غهرب عهال متمهدا رد بهه شهرق سا
متراانيده و دز ليدي به بابل ،و دز بابل به د باااا (همددا) و دز سنجا به ري ،و دز
ري به باختر (بلخ) مترفته ،و همهناا شاهرده ديگري دز ش ش به د باااا شهيده
و در سنجا به شاهرده باختر متپي ا  .دين ردهها دز بااتانتارين زماا و روزگاري
ه سگاهت ا دا ياف

رده سمد و شد جهانگشهاياا اهاريخت و دردوههاي بهزر

و

ارودنياا ب ده و قلّههاي نهاوند و دل ند در ار دين شاهردهها نهاده و چناا داه
ه دز فاصلههاي بس دور چشمهاي ردهگهذدردا و ارودنيهاا رد بهه اه ي خه د
مت شند .شايد نهاوند نيز در نخس

نام

ه ب ده و دين نامها رد ارودنياا عهرب

ددده قلّه نزديكتر رد نهاوند و سا يكت رد دماوند گفتهدند.
يادداشتها:
 .1درماندم دز بسكه دنبا ا دويدم ه دز بسكه دويدم دنبا ا خسته و ناا دا شدم.
 .2ا

ه سقايت پيش ميري من دز دنبا ا (؟)
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( .3دز اختت روزگار و انگداتت خ د متنالد) من پياده دنبها روزي مهتدوم روزيدم رد ديدهدنهد هه
ا دره ب ده.
 .4مخفف «نهاار» يعنت پيشتر.
 .5مانند بيشتر من نمتددن دز چه بردي من درنمتگيرد( .روزگار اازگار نمتش د) دي فلهك بههر خهدد
چرخيدا ديگري بده دوالب رد.
 . 6دين لمه گاهت به ض ّ دو دد و به معناي پياپت دا

و گاهت به فهتح دو دد و بهه معنهاي دمبههدم

متباشد .نخستين رد فلكت شيرودنت گ يد:
دز ان

ا فلك ابكپاي

وز ق ت ا زمين گرداا
سا رد ه به مهر گ يت دجلس
ديام به ين نگ يدش ق
فرماا ارد قضا پياپت
رديات ارد قدر دمادم
دومين رد عنصري گ يد:
ن روز بزر

سمد سرديش عال

ميردث به نزديك مل ك عج دز ج
............................................
............................................
پر لشكر شادي ش د سفاق دما دم
هرگه ه دما دم ند دو رطل دمادم
شاهد در دمادم سخري دا .
پيش شعردي پيشين دمادم با ض بيشتر ب ده دا
قافيه بردي يكت دز ض يا فتح نباشد بهتر دا

و هر جا ه دليل و قرينه دز ناحيه معنت يا
ه دمادم با ض ّ خ دنده ش د.

 .7معج دلبلددا ،جلد چهار ،ص 92
 .8مقص د ضمّه عربت و ار ت نيس

بلكه حر تت دا

ه در زباا فردنسه ) (euن شته متش د زيرد ه

ش شتريها لمه «دما» رد و ه رواتايياا دماوند نام دماوند رد با هماا حر
ضمّه عربت .و گ يا بيشتر بلكه همگت ضمّههاي فارات هماا ن ع متش د.

الفظ مت نند نه بها
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متزن

( .9شاعر دز ايرهبختت خ د متنالد) شب در خ دب زلف و ا لت ديدم ،دا

ژدمت و مهاري

ب د.
 .10افرنامه ناصرخسرو ،چاپ اويانت ،ص  .134 ،29 ،14ه شايد در نخس
به صيغة مجه

متسوردهدند .اپس بردي ابكت و

به دين معنت «نهاده شده»

ااهت نهاده با صيغه معل م سوردهدند.
زيهرد برخهت دز علمهاي

 . 11وندا به معنت نهادا و بنياد گذدردا گ يا اا سغاز داالم شناخته ب ده داه

عرب ه به فه خ د برخت دز نامهاي شهرهاي ديردا رد معنت ردهدند در هر جا لغ
معنت نهاد و بنيادگذدش

گرفتهدند چناا ه نهاوند رد گفتهدند در نخس

ونهد رد بهه

ن حاونهد به ده  .دي نه

وضعها.
 .12دين در پيش ي نانياا  Taurusو شاخهدي ه به ديردا سمده و د ن ا

هستاا لرها و بختياريها دا

 Zagrusناميده متشده.
 .13ژنرد شندلر در تاب خ د م ا م به  Eastern Persian Irakمتگ يهد دنهددزههايت رد هه درخه ر
دعتماد ب د اا سنجا ه سگاهت ددشت با يكديگر انجيده چنين به دا
 19400پاا  .دربارة بلندي دل ند سگاهت در دا
بلندارين قلّهدي دا

سوردم ه بلندي قلّهه دماونهد

نب د ولت ديهن گفتگ اه

هه پهس دز دماونهد

در ديردا.

 .14دفسانهها و دداتانها دربارة دماوند فردودا دا  .دين زردش
نيز گفتهدند ه چشمهدي دز چشمههاي بهش

سنجا رد بهش

دز سنجا جاري دا .

متاتايد .دربارة دل نهد

