
  

  

  

  

  

 ماه در نامهاي جغرافيايي ايران

  

  الدين نجمي دكتر شمس

  ت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمانئعضو هي

  
  

  مقدمه

  خيزيد اين خوش طالعان وقت طلوع ماه شد   خورشيد اندر چاه شد،بيگاه شد بيگاه شد
يابي  يكي از مباحث بسيار مهم و جالب در تحقيقات فرهنگي و جغرافيايي تاريخي، ريشه

)etymology (ةويژه در دورة باستان به اين مسئل هچون ايرانيان ب. نام شهرها و آباديهاي ايران است 
 مظاهر ديني، فرهنگي، طبيعي،  ثابت كنندكردند  كوشش مي،بسيار مهم، توجه خاصي داشته

ين  و آباديهاي ايران زمها تقديس و احترام در نامگذاري شهرةبه نشانكه جغرافيايي و قومي را 
وجه اتفاقي و خودبخود نبوده و از نظر تاريخي و فرهنگي بسيار مهم و   شده است، به هيچاستفاده

هاي تاريك و نهفتة  يابي شوند، برخي از گوشه كه درست ريشه صورتي باشند و در ارزشمند مي
 چند توان به نامهاي شهرها و آباديهاي ايران را مي. تاريخ ايران بازشناخته و روشن خواهد شد

در اين مقاله كوشش خواهد شد با . گروه ديني، ملي، تاريخي، طبيعي و جغرافيايي تقسيم كرد
شناختي، شهرها و آباديهايي را كه  استناد به شواهد تاريخي و جغرافيايي و با توجه به اصول زمان

  .ساخته شده است، بازشناسي و معرفي كنيم» ماه«نام آنها با تركيب كلمة 
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  نزد آريائيهاجايگاه ماه 

كردند و براي  آريائيهاي وارد شده به سرزمين ايران، برخي از مظاهر سودمند طبيعت را پرستش مي
 آنها به اين دليل كهنمودند و همانند ديگر پيروان اديان ابتدايي، براي مظاهر طبيعت  آنها قرباني مي

ل ئدانستند، احترام خاصي قا ميدادند و يا آنها را محل سكونت برخي ارواح  را در زندگي ياري مي
 آتش و باد كه همگي از ، باران،در دين سادة آريائيها، آسمان پاك، خورشيد، ماه، ستارگان. بودند

تاريكي، : آور طبيعت مانند شدند و در مقابل قواي زيان  ميشمظاهر طبيعت بودند، پرست
ماه در ايران از . (ندشد خشكسالي و قحطي در اشكال اهريمني و پليد، مجسم و نكوهش مي

  ).١٧ ص ،...ترين ايام تا  قديم
خاطر ايمان به خدايان متعدد و پرستش عناصر ه در ادوار كهن ايراِن پيش از زرتشت، ب  

طبيعت، كه از اعتقادات آريائيهاي ساكن اين سرزمين بوده است، ماه كه شب تيره و ظلماني را 
شناس   ايران،اكِرمن. ايان ستايش شده استعنوان يكي از خد بخشيد، همواره به روشني مي

آمريكايي، در چند مقالة تحقيقي، بررسي جامع و دقيقي دارد بر روي نقش مهرها، سفالها و 
وي . دست آمده در ايران كه متعلق به چهارهزار سال تا هزار سال پيش از ميالد است ههاي ب سكه

ايران و ايالم، ماه اولين در تمدنهاي اوليه در تحقيقات خويش به اين نتيجه رسيده است كه در 
منكر را  اين جز بهشده و اگرچه اعتقادات مذهبي و ارزشهاي ديگري  خدايي بوده كه ستايش مي

ترين مقوله در آيين ديني اين دوران به حساب  ترين و اساسي  قاطعيت، ماه را عمدهباشود،  نمي
  .آورد مي

 به آسمان، ماه و باران نسبت  سال پيش از ميالد، عموماًعلق به چهارهزار متطرحها و نقشهاي   
نمادهاي ماه، بيشترين . خورد داده شده و نشاني از نيايش خورشيد و صور فلكي به چشم نمي

عصر «از آنجا كه در زندگي مردم اين دوران بخشي . دهند نقش روي اشياء باستاني را تشكيل مي
 هنوز احتماالً راه استفاده از آب ،»ي و چوپانيكشاورز«حكمفرما بوده و بخشي هم » شكار

دانستند، لذا طبيعي است كه باران و برف در رويش  ها را براي آبياري زمينهاي خويش نمي رودخانه
رفته است و خورشيد، روشني و گرما و در  گياه و در نتيجه ادامة حيات آنها، تنها عامل به شمار مي
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ترين  ماه در ايران از قديم. (زدايي و باران را ماه خنكي، ظلمتنهايت خشكي را به همراه داشته و 
  )٢١ -٢٠ ص ،...ايام تا 
دست آمده از  ه كه بر روي ظروف ب١ترين نمادهاي ماه، يك صليب مالتي است از قديمي  

و همچنين بر روي مهري از شوش متعلق به هزارة سوم ) ٥ و ٤، ١شكل . (شوش ديده شده است
شكل . (شود اش سوار است ديده مي ين صليب در كنار خداي ماه كه بر گردونههم. پيش از ميالد

بر . قرار دارد» هالل ماه«كنار اين تصوير، .  ماه بوده استةاين گردونه تا مدتها بعد وسيلة نقلي) ٦
 و دو ٢چهار مثلث صليب، بدن يك انسان را تشكيل داده» تخت جمشيد«روي سفال ديگري از 

در ). ٧شكل (گري تشكيل داده است يسر او هم صليب د. سازد ثلث ديگري ميبازوي وي چهار م
 تا ٨٠٠(هم يك صليب از برنز پيدا شده و از آنجا كه قدمت آن را به حدود ) آذربايجان(ماكو 
  ).٨شكل (اند، به احتمال زياد همان نماد ماه است  دهزسال  قبل از ميالد مسيح تخمين ) ١٢٠٠
دست آمده، بز كوهي، گوزن و بعدها خرگوش  هترين سفال ب وي قديميبراساس مطالعه بر ر  

 و چنانچه ٣در ايران، گاو مدتي بعد به عنوان نماد ماه شناخته شد. ق به ماه هستندلاز حيوانات متع
بز كوهي با شاخهاي . كنند بينيم اين دو، رابطة ناگسستني با يكديگر پيدا مي هاي بعدي مي در دوره

بدن گوزن را با دو ) ١٠شكل . (ترسيم شده است» هالل ماه«ازة معمول، درست شبيه بزرگتر از اند
اصوالً در .  از نمادهاي آسمان بوده و در اين دوران به ماه تعلق دارد دهند كه قبالً مثلث نشان مي

اين مثلث، گاه صورت تبر دارد . بسياري از موارد، خداي آسمان از خداي ماه، قابل تفكيك نيست
 سوم پيش از ميالد ديده ةمانده از هزار تبر هم چنانچه بر روي بشقاب نقرة بجا). ١١ل شك(
  ).١٢شكل ) (٢١ ص ...ترين ايام تا  ماه در ايران از قديم(شود از ابزار مختص ماه است  مي

خورد،  از موضوعات جالبي كه بر روي آثار كشف شده در حفاريهاي شوش به چشم مي  
از آنجا كه ). ٢٢ و ٢١شكل (اند   ايستاده است كه دستشان را به هم دادهنقش تعدادي زن برهنة

. شود خورد، رابطة زن و ماه در اين دوران محقق مي ديگر نمادهاي ماه نيز همراه ايشان به چشم مي
رابطة زن و . آورد و وعدة باران را كه نشانة باروري است اين تصوير، هالة دور ماه را به ياد مي

ي در بسياري از تمدنها از جمله ر باروةهايي از اله  ابتداي تفكر بشر وجود داشته و نشانهباروزي از
اولين ) ناَِكرم( بر روي سفالهاي اين دوران، اين نقش را ٤.خورد در سرزمين ايران به چشم مي
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ي متعلق همين گروه زنان، بعدها در حفاريها. داند مي» ماه«نشانة حضور الهة باروري و پيوند او با 
متعلق به » گاو«به هزارة اول پيش از ميالد ديده شده كه داخل حلقة ماه قرار دارند و اين حلقه با 

  .شود ماه پاسباني مي
هاي ماد، هخامنشي، اشكاني و ساساني  اين نمادها پس از هزارة سوم پيش از ميالد، دردوره  

قاد و تاز قبايل بزرگ خود را به نشانة اعيايي يكي ررو طبيعي است كه اقوام آ ادامه دارد و از اين
  . نامگذاري كرده باشند»ماه ماد«احترام به نام 

  :واژة ماه
  ماه ماد ماگ ماس ماج

  (mawngh) در اوستا ←مانگه مانگ 
  (más) در سانسكريت ←ماس 
  (mádá) در پارسي باستان ←مادا 
  (máy) در پهلوي ←ماي 
  (makh) در سغدي ←ماخ 
 در كُردي←ِمه  (meh)  

) سي روزي( معروف است و هم در تقويم ايراني نام مدت ةهم به معني سيار: در اوستا» ماه«مانگه 
ماج، ) ٣ بند ٤٤گاتها . ( روز در كاهش است١٥ روز آن افزايش و در ١٥است كه اين سياره در 
» ماهيان« يا »ماهان«شود و جمع آن   هاء تبديل ميه ب سي جيمرچه در پا. باشد هم به معني ماه مي

است كه عربها آن را » تير اصغر«ماه برورن جاه به معني ). ١٩٥٦ ص ،برهان قاطع(آيد  هم مي
هم هست و آن مدت زماني است از ديدن هاللي تا ديدن هالل » شهر«خوانند و به معني   مي» قمر«

)  و نهبيست(و گاه ) سي روزه( حصة سال باشد و آن مدت زمان ١٢از ) بخش(كه حصه . ديگر
نام روز دوازدهم از هر ماه . گويند مي» ماه«واقع شدن آفتاب را در يك برج نيز . باشد روزه مي

 يعني قرص ماه ،اي است كه موكل است بر جرم قمر شمسي هم ماه نام دارد و همچنين نام فرشته
و مملكت به زبان پهلوي هم شهر . و تدبير و مصالح روز ماه كه روز دوازدهم از ماه شمسي است

  .اند خوانده» مدينه«گويند كه عربها آن را » ماه«را 
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گويند كه حذيفه، سردار عرب، بعد از فتح همدان به نهاوند آمد و چون نهاوند كوچك بود و   
و هرچه سپاه بصره بود » دينور«گنجايش سپاه او را نداشت، دستور داد كه آنچه لشكر كوفه بود، به 

ماه «و مملكت را گويند، نهاوند را » شهر«به زبان پهلوي » ماه« چون فرود آمدند و» نهاوند«به 
خوانند  مي» ماهين«گفتند و به همين جهت عربها اين دو شهر را  مي» ماه كوفه«و دينور را » بصره
  ).١٩٥٧ ص ،برهان قاطع(
  

  ماه در ايران باستان

شده و مانند  هم گفته مي) زد كرة ماهاي(ماه در ايران باستان عالوه بر اطالق بر جرم قمر، بر فرشته 
چه در شب تار، در برابر ديو ظلمت كه جهان . خورشيد، ستوده و مورد تعظيم و تكريم بوده است

ماه يگانه مشعل . دارد محروم مي) جهان( تاريكي پيچيده، ديدگان آدمي را از ديدار ةرا در پرد
  .كند  سياهي را فاش ميايزدي است كه پردة ظلمت را دريده و راز نهاني عفريت

، مخصوصاً ماه، مورد تعظيم )١٤٥ بند ،٣٥يشت (و مهر يشت ) ١ بند ،٨يشت (در تير يشت   
 ،١يسناي (در .  تخمه و نژاد ستوران، شناخته شده استةدهند  ماه، تشكيل غالباً. قرار گرفته است

ماه (ها خوانده شده  ستنيو همچنين در اوستا، ماه مربي گياهان و ر) ٤ بند ،١٦ و يسناي ١١بند 
 نگهبان او، بدين نام ةروز دوازدهم هر ماه را نيز به مناسبت تقديس نام ماه و فرشت). ٤ بند ،يشت
در فهرست روزهاي ايراني، اين روز »  ...آثار الباقيه«نظير خود  ابوريحان بيروني در اثر بي. اند خوانده

  . ياد كرده است»ماه«و در خوارزمي » ماخ«و در سغدي » ماه«را 
  واهــوي بخــل مشكبـعــادة لــب  ماه روز، اي به روي خوب چو ماه
  اه و روي تو ماهــام اين روز مــن  گشت روشن چو ماه بزم كه گشت

  )٦٦٢ديوان مسعود سعد ص (                   
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فرهنگ . (غاج، شهرستان مراغه آ  چهار اويماق، بخش قره دهي از دهستان): máx( ماخ -١
  )٤ ج ،جغرافيايي

آغاج،  دهي از دهستان چهار اويماق، بخش قره:  ماه آباد بااليعني :(máxule-bála) ماخوله باال -٢
  )٤فرهنگ جغرافيايي، ج . (شهرستان مراغه

فرهنگ . (دهي از دهستان سردرود، بخش ورزن، شهرستان همدان: (mád-ábád) مادآباد -٣
  )٥  ج،ياييجغراف
  )فرهنگ معين. (دهي از دهستان بخش حومه، شهرستان شهرضا: (mád-kade) ماد كَِده -٤
  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (دهي از بخش ميان گنگي، شهرستان زابل: (mádgán) مادگان -٥
دهي از دهستان چالدران، از بخش سيه چشمه، : (mádluy -e-čálderán) مادلوي چالدران -٦

  )٤ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (اكوشهرستان م
هاي چالدران از بخش سرچشمه،  دهي از دهستان: (mádluy-e-gaduk) مادلوي گدوك -٧

  )٤ج ، فرهنگ جغرافيايي. (شهرستان ماكو
فرهنگ . (دهي از دهستان درب قاضي، بخش حومه، شهرستان نيشابور: (mádi) مادي -٨

  )٩ ج ،جغرافيايي
رود كه در دهستانها،   زايندهةنام شهرهاي منشعب از رودخان: ه ماهگا  جلوه يعني(mádi) مادي -٩

  )١٠ ج ،ياييففرهنگ جغرا (٥.هاي شهر جاري است بخشها و محله
فرهنگ . (دهي از دهستان گورائيم، بخش مركزي، شهرستان اردبيل: (mádie) ماديه -١٠

  )٤ ج ،جغرافيايي
دهي از دهستان طيبي گرمسيري، بخش : جايگاه ماهيعني  مازگاه  يا(mázgeh) مازگه -١١
  )٥ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (يلويه، شهرستان بهبهانگكه
.  كهنوح  بخش كهنوج، شهرستانةگان هاي سه يكي از دهستان:  ماه كوچك يعني(mázu) مازو -١٢
  )فرهنگ معين(
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آهن و دهي از دهستان فيالب، بخش  نام ايستگاه راه:  ماه كوچك يعني(mázu) مازو -١٣
  )٦ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (انديمشك، شهرستان دزفول

فرهنگ . (دهي از دهستان مرغاب، بخش ايذه، شهرستان اهواز: (máze Arab) عرب ة ماز-١٤
  ).٦  ج،جغرافيايي

دهي از دهستان چناران، بخش حومة وارداك، شهرستان : (más-e-hazrati) ماس حضرتي -١٥
  )٩  ج،فرهنگ جغرافيايي. (مشهد
دهي از دهستان چناران بخش حومة وارداك، شهرستان : (más-e-máskánlu)ِس ماسكانلو  ما-١٦

  )٩ج ، فرهنگ جغرافيايي. (مشهد
. يكي از دهستانهاي بخش ماسال شاندرمن، شهرستان خمسة طوالش: (másál) ماسال -١٧
  )فرهنگ معين(
. رستان طوالش شهةگان يكي از بخشهاي سه: (másál-e-sánderman)ماسال شاندرمن  -١٨
  )فرهنگ معين(
. دهي از دهستان پيلوار، بخش كامياران، شهرستان سنندج: سان  ماه يعني(másán) ماسان -١٩
  )٥ ج ،فرهنگ جغرافيايي(
فرهنگ . (دهي از دهستان جوانرود، بخش پاوه، شهرستان سنندج: (másándar) ماسان در -٢٠

  )٥ ج ،جغرافيايي
آباد، بخش رودسر، شهرستان الهيجان  دهي از دهستان رحيم: سايه ماه يعني (másáye) ماسايه -٢١
  ) دهخداةنام لغت(
محلي بوده :  ماه اسپندان به معني ماسپندان يا ماسپتان يا ماسپذان يا(máspadán) ماسپدان -٢٢

  )فرهنگ معين. (است در خوزستان
فرهنگ . (هن، شهرستان اراكدهي از دهستان باال، بخش فرمي:  ماه باال يعني(mástar) ماستَر -٢٣
  )معين
 ،فرهنگ جغرافيايي. ( شهرستان مهابادةدهي از دهستان شهر ويران، بخش حوم: (másu) ماسو -٢٤
  )٤ج 
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فرهنگ . (آباد دهي از دهستان كرگاه، مركز بخش ويسيان، شهرستان خرم: (másur) ماسور -٢٥
  )٦ ج ،جغرافيايي

فرهنگ . (ي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان فومنيك: خانة ماه يعني (másule) ماسوله -٢٦
  )معين
فرهنگ . (دهي از دهستان سرشيو، بخش مريوان، شهرستان سنندج: (másidar) ماسيدر -٢٧

  )٥ ج ،جغرافيايي
اي در جنوب استان   هنام باستاني ناحي:  ماهة خانيعني ماهگان ياماگان يا  (mákán) ماكان -٢٨

  )نگارنده. (يادآور آن است» تپه يحيي«جايي كه تمدن . كرمان
  وفرهنگ معين(هاي استان آذربايجان غربي  يكي از شهرستان:  ماه كوهيعني (máku) ماكو -٢٩

  )٤ ج ،فرهنگ جغرافيايي
  )يفرهنگ جغرافياي. (، شهرستان ماكو)حومه(گانة  يكي از بخشهاي سه: (máku) ماكو -٣٠
. دهي از دهستان درجزين، بخش رزن، شهرستان همدان:  ماه ماهان(mámáhán) ماماهان -٣١
  )فرهنگ معين(
سرزميني است در نزديكي همدان .  ماشان رود ماشاه رود ماه شاهرود(mámšárud) مامشارود -٣٢

  )هنگ معينفر. (نام داشته است» مامشارود«به نام فريوار داراي باغي بزرگ و زيبا كه مركز آن 
ايزد موكل به روز دوازدهم هر ماه شمسي كه . در آيين زرتشت يكي از ايزدان: (máh) ماه -٣٣

  )برهان قاطع. (موسوم به ماه است
نام يكي از بخشهاي شهرستان كرمان و همچنين نام روستاي مركزي اين : (máhán) ماهان -٣٤

  )٨ ج ،يايي فرهنگ جغراف وبرهان قاطع. ( كوهستان جوپارةبخش دامن
برهان . (دشت بزرگي است در مغرب شهر تبريز تا كنار درياچة اروميه: (máhán) ماهان -٣٥
  )قاطع
  )برهان قاطع. ( نهاوند يعني(máh-e-basre) ماِه بصره -٣٦
شهري بوده در شش كيلومتري شمال بندر ديلم در كنار : مه رويانيا  (máh ruyán) ماهرويان -٣٧

  )فرهنگ معين. (هاي آن هنوز باقي است بهفارس كه خرا خليج
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دهي از دهستان چهار اويماق، بخش : ماِه باميعني  (máh bám-e-balági) ماهبام بالغي -٣٨
  ) دهخداةنام لغت (.غاج، شهرستان مراغه آ قره
فرهنگ . ( بخش مركزي شهر شيرازةدهي از دهستان حوم: (máh Parvizán) ماه پرويزان -٣٩

  )٧ ج ،جغرافيايي
فرهنگ . ( بخش مركزي شهرستان كرمانةدهي از دهستان حوم: (máh-e-zemin) ماِه زمين -٤٠

  )٨ ج ،جغرافيايي
همان .  ماه روشن و ماه سپيد به معني ماه سپيدان يا ماه سپذان يا(máh sabadan) ماه سبدان -٤١

  )گ معينفرهن. (نامد  مي(mazbáden)» مزبادن«است پلينوس جغرافيدان يوناني آن را 
  )برهان قاطع. (دينور: (máh-e-kufe) ماه كوفه -٤٢
 ،فرهنگ جغرافيايي( شهرستان زنجان ةگان يكي از بخشهاي چهارده: (máh nešán) نشان   ماه-٤٣
  )٢ ج
. روستاي مركزي دهستان اورياد، بخش ماه نشان، شهرستان زنجان: (máh nešán) ماه نشان -٤٤
  )١٢  ج،فرهنگ جغرافيايي(
اي بين دو  يكي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه، جلگه: (máh dašt)ماهدشت  -٤٥

  )٢  ج،فرهنگ جغرافيايي. (كوهستان كه به دو قسمت باال و پايين تقسيم شده است
.  دهي از دهستانهاي بخش اصطهبانات، شهرستان فسا(xir)  يا خير(máh faroxán) ماه فرخان-٤٦
  )٧ج  ،فرهنگ جغرافيايي(
  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (دهي از دهستان خنامان رفسنجان: (máh-e-rinuiyye) ماه رينوئيه -٤٧
 ةدهي از دهستان دشت آب بخش حوم:  ماهان كوچك يعني(máhánuyye) ماهانوئيه -٤٨

  )٩ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (شهرستان بافت
فرهنگ . (شهرستان بيرجنددهي از دهستان عربخانه، بخش شوسف، : (máháni) ماهاني -٤٩

  )٩ ج ،جغرافيايي
دهي از دهستان احمدآباد، بخش فريمان، شهرستان مشهد، : (máh-e-káriz) ماه كاريز -٥٠
  )٩ ج ،فرهنگ جغرافيايي(
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فرهنگ . (دهي از دهستان عربخانه، بخش شوسف، شهرستان بيرجند: (máhgán) ماهگان -٥١
  )٩  ج،جغرافيايي

فرهنگ . (دهي از دهستان مركزي بخش شوسف، شهرستان بيرجند: (máh mirán) ماه ميران -٥٢
  )٩ ج ،جغرافيايي

فرهنگ . (دهي از دهستان القورات، بخش حومه، شهرستان بيرجند: (máhuk) ماهوك -٥٣
  )٩ ج ،جغرافيايي

فرهنگ . (دهي از دهستان بخش مركزي شهرستان ميانه:  آباد ماهيا  (máhi ábád) ماهي آباد -٥٤
  )٢ ج ،ياييجغراف
. دهي از دهستان عزيزآباد، بخش فهرج، شهرستان بم:  ماهدشت يا(máhidašt) ماهي دشت -٥٥
  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي(
فرهنگ . (دهي از دهستان طارم پايين از بخش سيردان، شهرستان زنجان: (máhin) ماهين -٥٦

  )٢ ج ،جغرافيايي
فرهنگ . (معروف است» بورآباد«م فعلي آن كه به نا:  ماهدشت يا(máhi daát) ماهي دشت -٥٧

  )٢ ج ،جغرافيايي
دهي از دهستان سيار رستاق ييالقي، بخش :  مهستان و ماهستان يا(máyestán) مايستان -٥٨

  )٢ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (رودسر، شهرستان الهيجان
يورد شورآب، دهي از دهستان اسف: ماه تابندهيعني  ماه فروغ  يا(máh forujak) ماه فروجك -٥٩

  )٣ ج ،فرهنگ جغرافيايي(بخش مركزي، شهرستان ساري 
دهي از دهستان رودپي، بخش :  محلة ماه تابان يعني(máh foruz mahhalle) ماه فروز محله -٦٠

  )٣  ج،فرهنگ جغرافيايي. (مركزي، شهرستان ساري
آباد، شهرستان  ش عليبخ. دهي از دهستان گتول:  جايگاه ماه يعنيماهانيا  (máhyán) ماهيان -٦١

  )٣ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (گرگان
فرهنگ . (يكي از شهرستانهاي استان آذربايجان غربي: آباد  ماه يعني(mahábád) مهاباد -٦٢

  )٤  ج،جغرافيايي
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فرهنگ . (شهرستان مهاباد) بخش حومه(گانه   نام يكي از بخشهاي سه:(mahábád) مهاباد -٦٣
  )٤ ج ،جغرافيايي

فرهنگ . (رود، بخش فيروزكوه، شهرستان دماوند  دهي از دهستان حبله:(mahábád)باد  مها-٦٤
  )١ ج ،جغرافيايي

 ،فرهنگ جغرافيايي. (دهي از دهستان گرمسير شهرستان اردستان اصفهان: (mahábád) مهاباد -٦٥
  )١ ج
 شهرستان دهي از دهستان رودميان، بخش خواف،: (mahábád-e-sanjari) مه آباد سنجري -٦٦

  )٩  ج،فرهنگ جغرافيايي. (تربت حيدريه
 زوزن، بخش خواف، ةدهي از دهستان جلگ: (mahábád-e-samandar) مهاباد سمندر -٦٧

  )٦  ج،فرهنگ جغرافيايي. (شهرستان تربت حيدريه
فرهنگ . ( خاوري شهرستان رفسنجانةدهي از دهستان حوم: (máhunak) ماهونك -٦٨

  )٨ ج ،جغرافيايي
  ج،فرهنگ جغرافيايي. ( شهرستان بردسير كرمانةدهي از دهستان حوم: (máhunak)هونك  ما-٦٩
٨(  
بخش مركزي شهرستان .  مشيزةنام قلع:  ماه تابان يعني ماه شيز يا مه شيز يا(mašis) مشيز -٧٠

  )نگارنده) (٨ج ، فرهنگ جغرافيايي. (بردسير كرمان
  )٥ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (پايين شهرستان آبادهدهي از دهستان :  ماهان يا(mahán) مهان -٧١
فرهنگ . (دهي از دهستان چهار بلوك، بخش سمينه رود، شهرستان همدان: (mahbár) مهبار -٧٢

  )٥  ج،جغرافيايي
فرهنگ . (دهي از دهستان خمير، بخش مركزي شهرستان بندرعباس: (mahtábi) مهتابي -٧٣

  )٨ ج ،جغرافيايي
 گفرهن. ( دهي از دهستان سبزواران، بخش مركزي شهرستان جيرفت:(mahtaji) مهتاجي -٧٤

  )٨ ج ،جغرافيايي



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1178

دهي از دهستان آسپاس ، بخش مركزي :  خانة ماه يعنيگان  مه يا(mah ján) مه جان -٧٥
  )٧  ج،فرهنگ جغرافيايي. (شهرستان آباده

.  شهرستان شيرازدهي از دهستان كامفيروز، بخش اردكان: (mahján ábád)آباد   مهجان-٧٦
  )١ ج ،فرهنگ جغرافيايي(
دهي از بخش سرباز، شهرستان : گاه ماهي جا يعني مهگان يا(mahčán ábád) مهچان آباد -٧٧

  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (ايرانشهر
 ،فرهنگ جغرافيايي. (دهي از بخش ماهان شهرستان كرمان: خانه ماهيعني  (mahčál) مهچال -٧٨
  )٨ ج
فرهنگ . (آباد  دهي از دهستان كاكاوند، بخش دلقان، شهرستان خرم: (mahjašti)  مه جشتي-٧٩

  )٦  ج،جغرافيايي
فرهنگ . ( دهي از دهستان مسكوتان، بخش بمپور، شهرستان ايرانشهر(mahruhi) مه روحي -٨٠

  )٨ ج ،جغرافيايي
فرهنگ (. زن، بخش خمين، شهرستان محالت دهي از دهستان گله: (mahestán) مهستان -٨١

  )١ج ، جغرافيايي
فرهنگ (دهي از دهستان بخش كرديان، شهرستان جهرم : ماِه كَرديا  (mahkord) مه كُرد -٨٢

  )٧ ج ،جغرافيايي
. دهي از دهستان خواجه، بخش مركزي شهرستان فيروزآباد: (mahkuyye) مهكوية پايين -٨٣
  )نامة دهخدا لغت(
٨٤-هكي  م(mahaki) :فرهنگ . (آباد مشكان، بخش طرهان شهرستان خرمدهي از دهستان رو

  )٦ ج ،جغرافيايي
 ةنام لغت. (دهي از دهستان جالل ازرك، بخش مركزي شهرستان بابل: (mahlabán) مهلبان -٨٥

  )دهخدا
  )نامة دهخدا لغت. (دهي از دهستان حومة بخش مركزي شهرستان الر: (mahlojje) مهلُجه -٨٦
  ) دهخداةنام لغت. (دهستان هريس، بخش مركزي شهرستان سرابدهي از : (mahin) مهين -٨٧
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  ) دهخداةنام لغت (.دهي از دهستان قاقازان، بخش ضياء آباد، شهرستان قزوين: (mahin)  مهين-٨٨
  ) دهخداةنام لغت. (دهي از دهستان پايين شهرستان نهاوند: (mahin ábád) مهين آباد -٨٩
دهي از دهستان بهمنشير، بخش مركزي، شهرستان : ماه ايوبيعني  (mahyub) مهيوب -٩٠

  ) دهخداةنام لغت. (خرمشهر
٩١-هيار  م(mahyár)  فرهنگ ( شهرضا - شهرستانةدهي از دهستان حوم: ماه ياريعني معيار يا

  )١٠ ج ،جغرافيايي
فرهنگ . (آباد، شهرستان قزوين دهي از دهستان قاقازان، بخش ضياء: (máyán) مايان -٩٢

  )١ ج ،ييجغرافيا
  اشاره

تبديل شده » ما«يا به مرور زمان و يا در گويشهاي محلي، كوتاه و به » ماه«در مواردي هم واژة 
  :مانند نامهاي زير. است كه در حقيقت همان واژة ماه است

فرهنگ . ( بخش مركزي شهرستان شيرازةدهي از دهستان حوم: (máparvizán) ماپرويزان -٩٣
  )٧ ج ،جغرافيايي كشور

. دهي از دهستان ولدبيگي، بخش ثالث، شهرستان كرمانشاهان: (máxošin) ماخوشين -٩٤
  )٥  ج،فرهنگ جغرافيايي(
فرهنگ . (دهي از دهستان سياهو، بخش مركزي شهرستان بندرعباس: (mášári) ماشاري -٩٥

  )٨ ج ،جغرافيايي
فرهنگ . (ندرعباسدهي از دهستان رودخانه، بخش ميناب شهرستان ب: (mášangi) ماشنگي -٩٦

  )٨ ج ،جغرافيايي
فرهنگ . (دهي از دهستان دهر، بخش ميناب، شهرستان بندرعباس: (mášahrán) ماشهران -٩٧

  )٨ ج ،جغرافيايي
. دهي از دهستان دلفارد، بخش ساردوئيه، شهرستان جيرفت:  ماه يعنيماگيا  (mág) ماغ -٩٨
  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي(
  .(máfarán) مافران -٩٩
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فرهنگ . (دهي از دهستان ميان دورود، بخش مركزي شهرستان سارس: (mákarán) ماكران -١٠٠
  )٣ ج ،جغرافيايي

.  بخش مركزي شهرستان فومنةدهي از دهستان حوم: ماه كلوانيعني  (mákalván) ماكلوان -١٠١
  )٢ ج ،فرهنگ جغرافيايي(

.  بخش ميناب شهرستان بندرعباسدهي از دهستان بهمني،:  ماه كيان يعني(mákián) ماكيان -١٠٢
  )٨ ج ،فرهنگ جغرافيايي(

دهي از دهستان طيبي گرمسيري، بخش كهگيلويه، شهرستان : ماه لبيعني  (málab) مالَب -١٠٣
  )٧ ج ،فرهنگ جغرافيايي. (بهبهان
.  دهي از دهستان رامجرد، بخش اردكان شهرستان شيراز:ماه لنجانيا  (málenján) ماِلنجان -١٠٤
  )٧ ج ،نگ جغرافياييفره(

فرهنگ . (دهي از دهستان مرودشت، بخش زرقان، شهرستان شيراز: (mámális) ماماليس -١٠٥
  )٧ ج ،جغرافيايي

  
 ها نوشت پي
 يا صليب چند سويي (multidirectional)بايد صليب چند وجهي » صليب مالتي« منظور اَكرمن از .۱

(multilateral)نگارنده. (ن ناقص است باشد زيرا به تنهايي معناي آ(  
  .)اهلة قمر(يعني هالل، بدر، تربيع اول و تربيع دوم .  اِكرمن، چهار مثلث را چهار دوران ماه تعبير كرده است.۲
ي ور اين نماد هنوز در هند به صورت تقدس گاو موجود است و در آيين مهر در ايران باستان هم نماد زندگي و بار.۳

  .بوده است
  .گر شده است  باروري و نگاهبان آبها در ايران باستان جلوهةعنوان اله به» ناهيتاآ«بعدها در وجود  اين نماد هم .۴
ه ئبه عنوان نماد باروري و حاصلخيزي ارا» ماه« با توجه به توضيحات و مطالبي كه در بخش اول اين مقاله، دربارة .۵

 آبياري روستاها و كشتزارها را ابداع كرده باشند و به همين ةاند كه شبك شد، احتمال دارد مادها اولين اقوام آريايي بوده
  )نگارنده. (گونه كه در اصفهان صورت گرفته است همان. ها به نام آنها خوانده شده باشد جهت اين شبكه

  

 منابع

  . جلد۱۰، ۱۳۵۵، سازمان جغرافيايي كشور، تهران، فرهنگ جغرافيايي ايران ، جغرافيايي ستاد ارتشة ادار-
  .۱۳۶۶، نگارش جليلي دوستخواه، تهران، انتشارات مرواريد، گزارش و تفسير پورداود ،اوستا -
  . جلد۵، ۱۳۶۱، ، به اهتمام محمد معين، تهران، اميركبيربرهان قاطع محمدبن حسين بن خلف تبريزي، ، برهان-
  .۱۳۵۳، تهران، بنياد فرهنگ ايران، اساطير ايران بهار، مهرداد، -
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  .۱۳۶۳ ،، ترجمة اكبر داناسرشت، تهران، اميركبيرآثار الباقيهحمدبن احمد،  بيروني، م-
  .۱۳۴۳ اقبال، ،، ترجمة احمد آرام، تهران، فرانكلين)كتاب اول( تاريخ تمدنل، ي دورانت، و-
  .۱۷۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، نامه لغتاكبرخان،   دهخدا، علي-
  .۱۳۶۷، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ...ترين ايام تا   قديمماه در ايران ازنگيز، ا صمدي، مهر-
  .۱۳۵۳، ترجمة جليل دوستخواه، تهران، جيبي، فرانكلين، هاي ايران چين باستان ها و افسانه آيين، .س. كوياجي، ج-
  .۱۳۶۴، تهران، انتشارات اميركبير، فرهنگ فارسي معين، محمد، -
  .۱۳۲۰، تهران، انتشارات نگين، سيفرهنگ نفياكبرخان،   نفيسي، علي-
  .۱۹۳۸، تفسير و تأليف پورداود، بمبئي، انجمن زرتشتيان بمبئي، )۱ج (، جزوي از اوستا يسنا -
  .۱۳۵۷رش پورداود، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ا، تفسير و گز)۱ج (، جزوي از اوستا يشتها -
 


