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 2222/71/52                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ کنگ در پارسیکلم

 ه در صحاح الفرس چنین معنی گردیده است: کلمه های پهلویست و این کلمکنگ: به نظر من یکی از 

 بکسر کاف امرد قوی... بود. در پاورقی صحاح الفرس این بیت از عسجدی در مورد شاهد آورده شده است:کنگ 

 محکم سطبر ساقی زین گرد ساعدی -کنگی بلند بینی و کنگی بزرگ پای

 ه کنگ(کلمح الفرس زیر )صحا

ها که یکی از شناخه های ها یکی از اقوام بزرگ و باشنندگان اصنیو و بومی سنرزمین بزرگ خراسنان بوده اند. پارتپارت

که باشنده های امروزی و نیز قدیم ها در خراسان زمین مشهود است. چنانقوم بزرگ ایماق اند، هنوز نشانه های زیستی آن

ها بوده اند. اگر چه که این طایفه ادغیس، میمنه، سنرپو،  سنمنگان، بغالن، کندز، تخار و بل ، ایماقسنرزمین های هرات، ب

شکو کتلوی زیست ندارند، اما نشانه ها و زیستگاه های شان در این بخشی از خراسان کاملن در سرزمین امروزی بل  به

هنوز کَنده های بر جا مانده و آثار زیسننتی مخروب شننده و زیند که در کوه البرز که فعالً مردم عرب میمشننهود اسننت چنان

چنان در کوه همین قلم ( هم 11کنند. ر. ک: )آریاویچ سننننننرزمین کهن   یاد می« ایماق خانه»نام ویران آن مناطق را به

 دارند.های شادیان و ولسوالی چارکنت نیز چنان جایگاه ها را به ایماق منتسب می

 522ۀ هخامنشنیان و دور سناختن سنلوکید ها)بازمانده های اسنکندر( از این سنرزمین ها، تًریباً مدت ها که بعد از دورپارت

سنننال در این هوزه بزرگ هکمروایی نمودند، با رومی ها و اقوام مغرب زمین مدت سنننه صننند سنننال را در جنگ و متارکه 

ین اقوام شنرق و غرب برقرار گردیده اسنت. گذاشنتند و در این مدت طوننی ی  سنلسنله روابر فرهنگی و عًیدتی نیز در ب

ادشاه معنی، پویژه در زبان انگلیسی بهگردد در زبان های غربی بهۀ که معنی مرد قوی از آن افاده  میکلمکنم، این فکر می

اهی تخت شتوانست بهتوان ارائه داشت این است که در گذشته های تاریخی کسی میشده باشد؛ دلیلی که در این مورد می

 بود.تکیه زند که مرد قوی و زورمندی می

م ۀ کنگ در ترکیب اسننننننکلمتواند که ه های پهلوی باشنننننند این نیز بوده میکلمۀ کنگ یکی از کلمیکی از دنیو دیگری که 

این اش که در اسنننم ه با معنی داشنننتهکلمنام دارد. این « کنگاور»یی در ماد علیا)کردسنننتان( موجود اسنننت و آن ناهیه، ناهیه

معنی پهلوان اسننت و کنگاور ممکن محو جا گرفته اسننت ناشننی از آن اسننت که ک رد در اصننو همان گ رد در زبان پهلوی به

 است در سرزمین پهلوانان )کردستان(،  به طور استثنایی، محلۀ پهلوان خیز ی بوده باشد.

 پایان
 

 :بعنام

 1،162-161 صص ،1۹17 چاپ زمان صورتگر، مطبعه: مزارشریف. اوستا واژه معنی و ریشه. صالح محمد گردش 

  نخجوانی، محمد بن هندوشننننناه. صنننننحاح الفرس )فرهنگ لغات فارسنننننی از قرن هشنننننتم هجری( به اهتمام دکتر عبدالعلی
 .2۲۹۲طاعتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

  ،1۹۳1گردش، محمد صالح. آریاویچ سرزمین کهن. مزارشریف: مطبعه صورتگر 
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