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 ۰۷/۰۳/2۰21            صالح گردش محمد
 

 واژۀ سور
 
است. معنی ناتوان گرفته شدهآمده و به 9بند  29ست که در هات یی واژه« اَسورَ »

و زورمند و  معنی توانااز ادات نفی است و سوَر به«  اَ »در این واژه حرف 
های  پشتو و پارسی از باشد. بسیار ممکن است که واژۀ زور در زبانزبردست می

که اسم یکی از شاخه های قوم « سوری»چنان واژۀ همین ریشه بوده باشد. هم
یا « سورن»احتمال زیاد واژۀ  به این ریشه پیوند خواهد داشت.ایماق است نیز به

ها که او نیز از قوم و طایفۀ  غۀ دوران پارت، اسم سردار بزرگ و ناب«سورنا»
چنان اسم سهراب پسر رستم، یکی از پهلوانان  این ریشه بپیوندد. هم سوری بود، به

)زورآب( و از ریشه « سورآب»آور عصر پهلوانی نیز ممکن است در اصل  نام
. بسیار محتمل است که واژۀ سور هیأت نخستین واژۀ هور در بوده باشد همین واژه

زبان پهلوی و خور و خورشید در زبان پارسی باشد. واژۀ سور یکی از واژه های 
زبان سانسکریت و اسم خورشید در آن زبان بوده است و از همین جاست که در 

 گویند. می«  سورچ»های هندی، خورشید را زبان
ر. ک: ) یشت در اوستا نیز صفتی که همیشه برای مثَر آورده شده است کلمۀ سوَر میباشد که بمعنی نبرده است. 

 (411ها. ج اول. ص 
« هندو پارتی»یا « هندو سوری»ها را  شود آنها طایفۀ خواهند بود که میدانم که ایماق درین جا قابل یاد کرد می

ها در  ها پشتون اند، دور از احتمال نیست، زیرا پشتوننمایند که سوریمیدانست. زمانی که بعضی محققان ادعا 
منزلۀ یک مرز  ها را بهتوان آن سو با  مردم شبه قارۀ هند قرار داشته اند که می خط مرزی و ارتباطی اقوام این

های  قتی سنجانیهای سلیمان دانست. برای من سؤال برانگیز است، و فرهنگی و خونی با باشندگان این سوی کوه
مرو و نسایه، از رفتن به ممالک و مناطق دیگری در  های سرزمین ها( بعد از سلطۀ اعراب به زردشتی)پارت

هند  و به نمایند نظر می شرق، شمال، غرب و شمال غرب که هنوز در زیر سیطرۀ اعراب در نیامده بودند صرف
ها با باشندگان شبه قارۀ هند باشد. ند فرهنگی و حتا خونی آندهندۀ پیوتواند نشانخودی میگردند، بهرهسپار می

که اند چنان بقایای این قوم در سرزمین افغانستان در قرون بعدی با پذیرش دین اسالم، باز هم متوجه هند بوده
 نامه بهیدند کئسوری ها)غوری ها( در شبه قارۀ هند تأسیس سلطنت نمودند و اوالد و اخالف شان تا هنوز در هند پا

ها  که چرا پشتون را حفظ نموده اند. پس این های سوری و غوری در میان باشندگان هند، هویت قومی شان
های دیگری  نام ها، خورشید به گویند، ممکن است که در زبان اسالف پشتونمی« لمر»خورشید را در زبان خود 

قوم خودش معمول بوده در اوستا استفاده نموده و های آن که در میان  شده که زردشت از یکی از اسم نیز یاد می
است که از نظر بعضی ها در زبان پهلوی هور و در پارسی خور و خورشید شده « خوان»یا « خونَ »واژۀ  آن

-رسد که واژه های هور و خور هیأت های بر جا ماندۀ واژۀ سور خواهند بود و دلیل هم این نظر می است. اما به

ثبت گردیده ولی واژۀ سور در زبان محاورۀ زردشتیان « خونَ »ر متون اوستا اسم خورشید، که د ست، با وجودی
هیأت هور درآمده و در پارسی خور و حتا غور شده است. اولیه کاربرد داشته است که بعد ها در زبان پهلوی به

آمده است و در زبان  «ماونگه»هیأت  در زبان پشتو که در زبان اوستایی به« سپوژمی»گونه است واژۀ  همین
در که در زبان های بعدی دیو شده، « دئوه»های برجا ماندۀ آن، واژه های ماه و مه خواهند بود. واژۀ  پارسی هیأت

 معنی روشنایی هنوز موجود است.هیأت دیوه و بهاین واژه در زبان پشتو به زبان سانسکریت اسم خدایان بوده و
 زبانردشتی از ریشه واژۀ دئوه)دیوه(، بعدها شکل گرفته، دو باره این واژه بهواژۀ دیوانه که در زبان پیروان ز

گردد. چنین کند، استعمال میهم همین معنی را افاده میدر آن زبان،که آن« پاگل»هندی راه یافته ودر پهلُوی واژۀ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Gardesh_s_waguai_soor.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Gardesh_s_waguai_soor.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اشیای قابل حرمت و احترام، پدیده ها و  خصوص های واژگانی  در بکاربرد اسم بعضی اشیأ و پدیده ها، به تفاوت
تواند. شاید هم واژۀ دیوانه در زبان پارسی از ریشه  های دینی و عقیدتی بوده می ها و اختالف دهندۀ تفاوت نشان

شود اقامه  که می از زبان پشتو بوده باشد. دلیلی« لیونی»واژۀ دئوه نباشد و ممکن است این واژه از ریشه واژۀ 
وجود نداشته است؛اما واژۀ دیو در پارسی که موجود افسانوی شبیه « ل»پهلوی حرف ست که در زبان نمود این

-انسان است و هیکل تنومند و ترسناک دارد، ممکن است از ریشه واژۀ دئوه بوده باشد. این موارد نیز باورمندم می

ن این طایفه تعدادی از های امروزی برخاسته و توانسته است از میاسازد که زردشت از میان طایفۀ اسالف پشتون
تبارش از پیروی عقاید وی دوستان و نزدیکان خود را پیرو اندیشه های خود نماید ولی بیشترینه مردم هم زبان و هم

دیار کیانی ها پناه برد و اش بهدوری ُجسته اند و این امر سبب گردیده تا وی با نزدیکان و دوستاِن پیرو خط فکری
تباران دیگر بسط و گسترش دهد. هم« گشتاسب»و « لهراسب»ت فرمان دو شاه کیانی  اش را در سرزمین تحدین

زردشت که در تضاد با وی قرار داشته اند ممکن است بعد ها تعدادی از واژه هایی را که زردشت در بیان مسایل 
نموده باشند، مانند واژه ها در زبان شان اجتناب و مواردی در مقوله های دینی خود بکار برده است، از کار برد آن

های سور و ماونگه؛اما آنها از بعضی واژه های دیگری که در زبان شان موجود بوده در بیان اسم پدیده های چون 
های برجا ماندۀ آن واژه ها در زبان خورشید و ماه استفاده نموده اند که بعداً عمومیت نیز یافته اند و امروز هیأت

ها کاربرد همگانی و عمومی نداشته شاید هم واژه های سور و ماونگه در زبان پشتون پشتو، لمر و سپوژمی است.
-معنی رنگ سرخ بهست که واژۀ سور در زبان پشتو بهشده است؛اما قابل یادآوریو در بعضی جاها استعمال می

ه هند در گذشته های احتمال زیاد که ریشه به واژۀ سور در سانسکریت خواهد داشت. یادآور باید شد که شبه قار
های های کهن و دیرپا بوده است و در آن سرزمین پهناور و پُرنفوس، گذشته از اسالف پشتوندور مرکز تمدن

های عقیدتی که اگر طایفه و هم تباران زردشت در نتیجۀ اختالفزیسته اند چنانامروزی، مردمان دیگری نیز می
زیستند چنان ن نموده باشند، مردم دیگری که در این خطۀ بزرگ میاستعمال بعضی واژه ها را در زبان خود قدغ

عصر و دوران زردشت گوش اکثر باشندگان هم نکردند و حتا در آن ایام نام و دین زردشت نیز ممکن است که به
و  گویندمی« سورچ»زیستند، نرسیده باشد. از همین جاست که در زبان هندی خورشید را که در  شبه قاره هند می

مورد که در شبه قاره هند  یقین که این واژه از ریشه واژۀ سور در زبان سانسکرت خواهد بود. برای اقامه اینبه
در هند نژاد »های گوناگونی موجود بوده بهترین سند گفتۀ هرودت مورخ دنیای باستان است که گوید:  اقوام و زبان

ر.ک: )تاریخ هرودت، جلد سوم، ترجمه از هادی « کنند.نمیهای متعددی وجود دارد که همۀ آنها بیک زبان تکلم 
 خ.( 1۳84، 198هدایتی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ، ص

 

 منابع:
 خ. 1۳84تاریخ هرودت، جلد سوم، ترجمه از هادی هدایتی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ، 

 .1۳۷۷چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر  پور داود، ابراهیم. یشت ها. جلد ا،
 1۳81ها. تهران: انتشارات اساطیر، های گاتپور داود، ابراهیم. یادداشت

 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

