
در زمين داور معبد زور يا زون
معبنيا  يکدد از بقه يادورۀ قبای ا از وسل کيالم آ فتش پابستر بیحيود غلبن  ا درسۀ اقالم اول ازمالسرن ی

بين رفت.
درحرشارهبنيدر کتی ا فغاب نستا  بعان ا از (سد طبالم کعبااز۱۳۴۵ل صفحش)  ت۱۱هن۱۵اشتو و ام درله ی

قعيومتقونآ  حقيقت   ا معبنيی  معلد  نبوم و درچود کتون تابيارا مهانلصخ مسا شخو زور و داو غيده طبره ع
کرده اند بنا برين معلومات ذيل را ضميمه آن حصۀ کتاب می سازم تا مبحث مذکور به نتيجه قطعی برسد.

ا لکدر ماطبل بعيرج۱۸٦۹ل) ني)۱۲۹ص۳م را زور و داور بغلز  ) بلط ا ولد جبداون ا طبزور)لل کعا دنرده
که در نسخ خطی جبل الروذ – الرور – الرود هم بوده و همۀ آن از غلط نويسی کاتبان نشئت کرده است.

شک صحيل  ا دوهنيح کلمر  وا روی از قعيه  ا بخروزیمت بوتشخيی   شصمدهتینوابديدمعنن  کیا کنه ون
ميرزسنيا غنبرصحی هلمنرای   را متصهکد  بلکههسو جنار غوبا (زسور ميت (داور ئيوگن کما الدبارثه
يهادبآ کهای آن در نمراوانفن ياا زراسان و درعت آب از وهايت زکتساهزيارکا وادی آن در يبه ا عليوالقا  زی
فغا ناتانپ  ز سکنانبو  دار ونی اکرمد آن اداری کنز مونسوکیسالکتدر جنه آن بفوب صلا دو ميهسۀ جليای
بن زور ده عليام  و سفلا  میجوا وسود همت يدرجنآ مخارثا ا بينروب  کهۀ نمن ياا آکتسان (مرانه قلعرفاکردم  (ه

گويند.
رویپ از هميس  تسمين   و قعيومه  بتثاونوقيزدبيقيک   گفتن  بته نيوا کمشکه صحيل  هحدو کلمر  و داور ه

زور است که بايد بقايای اين معبد کهن سال را با حفريات علمی باستان شناسی کشف کرد.
درما ابا زونمارۀ ميتمهالی  گفوان کيت تصحيه   کفتبا نيسان  ز شکرايت سلنوگيا در آن شتونر هههيای ون

تسنگ نمايان است.
زرنس = نگليساSunادۀمهبون    ميی نانهيکزد .دارد معنهکی  آ آن فتی بيسا  ا در و نگلت  سوکسا نSunne

بتراقهکودب بیاSonniجمنر ا در و دارد لسنی  آر هنميدقیيايۀ ارو رپدو يشا در آن بنظSu-en-San-enۀ  مری
درک)۱د(يآ سنسکه   يرتSuraبمعن   آ فتی و شخاب هصشيو دا و نشمنار   = وبوریسد معنهبSuryaايورسوده  ی
فتآ يابا رب لنا شموع ا رکتسس در يگه يواو و ستدا نيا ر يشز قۀيدو دارد درسم بهور شاميا نامجسمه   خۀيداا
ايتب فتا باب)ک)۲وددر مته لاهنوژی ا سمدو ا اعای و هننکامالم ر يشد عميقۀ   و دارد معنربالوهعی  آ فتی اب

).۴). که در اوستا هم سوره معنی قوی و توانا داشت(۳گاهی مفهوم پهلوان نيز ازان مراد می باشد(
ينطدب  ا شکور و زور وسال زونسور و همون سهبواتقيخار ا و دارد نچی در هيزارشگه تسنون  و خيوارتگ

ضبربع شط(زون – (زور دوهده صحير  ا وسح مهانت قبيلای   و زوری بيمهوریسۀ ر يشک ميگه  .منتهردد   ی
اما در زوز و داون لکالی ماتصحيل   صفيرا آهعباطهکتسح تصحيرانم   نحکها هيت.سرده تسنون  دو اربگ
معبنيا  معد ذ را يکردهکرکروف در هنگم٦۳۰السی  ميکا  از پيساکه  باهنه ميد فرگتيوبفد صلا لا۷۰ه= ی
تخمين(    ًمي۲۳ا در جنل) کوبپيسا  کا– او =ن(اروO-LO-NOونولوه دارایArunaا مغ) هارهو تيغا  ههو ا
تگرپ هامهيای  ا وسب نخستيت    بن) آنوسار روح سما) نااز صلافی دور ينجدبۀ  آ وما بعیلده ًبداکهبلنوه  سدنوگيا ر

).۵(تسو – نا – هيلو) به سرزمين (تسو کو = چا) يعنی زابلستان رفت(
بع از دريد حين بنگشاز از هنت مدجاه٦۴۴ون= يسونیمـه۲۴م د روح ازيد: اروکوا وانوه پيساکعقا  باه

تس – –کو آب(زاTsu-ku-chaاچو درمل) حيتهانده   جنای بودر آن گيانوسوهکی ا نمتماقر .تمود ماما رانردم

۱



ستشرپ  کننی  و شهالسرهد گزادها وشان ومراف دور دريزدنردم جشک آن آهرافن ينم و وطد نقال د و يگره ر
جنا گاسنبهرا  را سفنوگابا  ا و دسد و يگپ حير نواا هلات فیتقراوان يددار اکدنم راحه تصتئرجدی حاو ب

).٦طمع در آن اموال نباشد(
هي تسنون  و سعگ تست – –کو درچو را هفدودحا هتلزار) تقی يبر دو نياً همميزار (ملنیيسو کده

خاپ ت ي  آن –هت –سو (نی شهه)نزغه د يگر معر آن –هروف –سو (لا اهه ازسزاره) و بيت جغان يرا ف و ون
خيؤرم ا دورۀ نيیمالسن پزيدا نههکتسدار ياجنت بوزا نهراکاتلبی هلمنای   و سيستد   ميان سير .پدمعبس  د

سوناگير بايد در سرزمين های جنوبی زابلستان يعنی کرانهای هلمند باشد.
اوا عصليدر ا اکیمالسر معبنيه  هند هوزممجوبود.فودتحا ا آمالسان (زنی در ميرا (داور ميرزسن نهن يای

جن بوزا بلستی   يانفتا ا ونه مستد  مرتارنين عقيز  دارد معبهکده  سدنوگيا هير تسنون  همگ پانستشگر   هيسا  کتدر ه
).۷زمين داور واقع بود(

اخؤرمدر دورۀ نخستيیمالسان    بنا حمار بديحين  بی) متالذری فوه۲۸۹یدر فصـ) فتل حوسيستات   و ان
کابل چنين گويد:

سن"در عب۳۰ۀ دال بهعنمابرکهمرا رمان وی بيد بعز راثارحاتين سيستهبی   فانستر او و وادیباد هلمنه   د
ومآ زربرزمزيروپابد صلجنان کحز و کماحانمرد ر پيی دو نيع سمبالکودبعه ازو عبد لداحمر بنسمن برهزرن ر
ویشیلوا رحوانربد، وخی داوربج نيالد چيز آ ومره درمد را داور جبردم (زون) زور حصل و داد آبار نها ا
صل نمح در پيکنيود.  هاراز جملا  هشۀ هتلشکزار  يرا سمنبان چهره هارتلزار شفندو رابد زور آوردسدبت ت
ازک وبابنالیطه چشمود  يانقاتودا دشی وی ستهت  آ ويربرانای راهوتقايد بيا کشيرون  و آبرزمهبد نجان ا

)".۸داد و گفت : مراد من اين بود تا بدانی که بت سود و زيانی را رسانيده نمی تواند(
وايا قعن ا را ابه ثين در بهميـه۳۱السوادثحر   نحن ا از لبو نقالذری کلکردهضبه نسخط  ههفتای وح

لبلا  ا) الدان وسزور) درلت نسخی  مطبه  ا ابوع (ثن مطبر  از ا۱۳۰۱رههاقهيرهۀ ولق) بلزور ا طبداولد شع)و۹ده (
اهاظ اکتسر مهاننيه از تباکرفطا نسخهان   مسا گخيرددر و ضبده آن تصحيط   بعمف  آ امل نکدابت.سده ه
وخؤرم جغان فيرا نگا ا درمالساران را ضبی ا تشامننيط يوا آکتسش ضبورتصدوبرانه کطا مثد:نرده ال
حموتقاي از اقوی زبول ايو حمد بدسهن بلخل  متی فوه۳۲۲یا و صطخـ  ) ذه۳۴۰دودحری ازکـ) را معبری  د
ميز داور عينن  ًماننا ا لبد مالذریو آورد رابامنی شکدوبت زون – زور ضبل ميکنذ   )ک)۱۰دلهستی نرا نيج

معب  معت را شهکيزدنروف ترز مينل  شمداور ا ا۱۱د(نرده کن). هونبهميم   ننمامجوا چنيت.سود  بننظه مری
زکديآ از دريدقانمه نقم ا روايل تصحيفتين    ا در امی کلملصالی  که(زون) ابه وارد آمود و زورنده ويرا زوز ا
غي نرهشتو ا ونه حتد يیقانيوت هزو دو راجر نقه کلو زوريوگرده بضد: اول بتم بیدر زونبود و داور بضالد م

اول بت و بتکده باشد جرير گفت:
يمشی بهاالبقر الموشی اکرعه
مشی الهرابذ تبغی بيعة الزون

):۱۳روبه راست(
وهنانة کالزون يجلی صنمه

ا سناز قاديدتمرو آمنشر کلمهکديی  زون ايۀ زور صطا عالحبرنيسی  ز يسنونرايت  لسدۀ ا لعان تصرب يرح
ميکن   کدا بضزونله زا همم زون اسارفان وسی قبت ازو ابوبهومل ليقواجدمن  ) اه۵۴۰–۴۰۵ی ولـ) زور

الزون را هر دو بمعنی صنم آورده و گويد: و هما معربان قال حميد : دأب المجوس عکفت للزون و قال آخر:
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يمشی بهاالبقر الموشی اکرعه
)۱۴مشی الهرابذ حجوا بيعة الزون(

زونپ شکربعس معل بيسر  ) از درکون)ست گيانوسه هير تسنون  ا اشارهشگ رب و لنده آ فتوع ا تساب
شکهک آن هيکورتصهبل  نيل تنم بهشعلا  ههکایاز عقه سباوز کشيهنابر  بدهبرخراز مسکی  کوهفتليات    ان

ق ن م  ا مخهکتسوش لاد ويودابنيف آيروگی تده ف پابستر محلی  بینودد و کتد جورکو ن بربرخراز نيی
مسک  کوناتمها بایزا و (داور بلستالد   و غيان) را انواخمهره راک)۱۵ت(سده ان از بطه ا ئيۀ ا فتن پابستر بیاد
آمتباثاور ويی کلمد  گيۀ در گيانوسر هرتسنون  هميگ  غنترپ  ا اکتسو در سمه بایا ميرزسنيالد ر يشن ه

دوانيده مانند غور – غرستان – سپين غر و غيره.
مخف  نمی ناکدآ در هميالثه  کين آ فتش پابستر معبی  بدد يگزرگ در خيلتوکری خرناکيل۱۲ه  متو شمری ال

نيلباکربغ کشز شفکدهبهستا شنان ساآ معبرانان  سديورا (رب لنا آ فتوع دا نشتاب)  و هيکه  ملمرسریيوررا ا
آن اباز آورده دوکدنر مصنته حاا رب لنب نيوع بزطدود وی ميشدهيرف  نوو هکدنوارسیيرادهعربرهسرهد

).۱٦دو اسپ انرا می کشد و راننده عراده هم باکاله نمدی نورستانی شالق درازی در دست دارد(
کنا ا روی از کشنيون معبف  سديورگفتا  ميته  نيوا کمکلمه  (زور) معه جربليقوا  و حموتقايی نيوی ز

کهذیخام و دارد دوهن کلمر  زور – زون کيهبوطبرمه آ فتش پابستر بی)ک)۱۷ودتهظها ا درهالمسور نيم
ميرزس دا رواج وشن کلمرهت  را ازيازته هميان  سنميرز بنو معنهپرده  بیو مجسمت   ا رب لنه آ فتوع آ درناب را

ادب خود به مجوس و هربذ منسوب داشته اند که تحول اين دو کلمه چنين شد:
سوريا = سور = زور سونا = سون = زون

دويا انن در سمام قبای ياا و اکامل فغن نستا  تانکنا د ميشدهيون  سنود خيا عشيل  ا يسره ا از تمت ز منیيان دن
فغا )و۱۸ان سنامن) حاا در فغان نستا  مانجسرو سنت شعبارود  يهبیدر از هلمنایيود   در سيستد   کانرو سته هاای
نجآ را سيا ميکراب  و سنرد بادر ميلکياد  طیقوسيريهبیمودفدحضن علرت بیمنسور ا(۱۹)∊اضی زورم، ا
قبيلهماندر   معه زوری قيمابراتهروف  ناا آنده زور و ابد کناد همون سانبورآمادخيؤر ا وسن قبيلت   سها فغور و ان
خيايورس و منههکورغانيورسل  ساجشراجحرحآ نهال را ميا هد)از۲۰د مظ) هامختلر   ا شمهبميدقامننيف ار

می آيد.

تعيين موقعي معبد زور:
رافرحش درموق جلن ا اول فغد نستا  بعان ا از (سد طبالم کعبانش)۱۳۴۵لشتو بهو بعودم ازان واشخهبد

نجما  دو ستن و فيسروپردانگاشان  يورر يپکان  مستشا   معرق چکروف سلو کيوا در هشتالسهماناديا  تادملووی د
طب( پعبم)۱۹٦۷راگبزا نگيسان   نشی کرو اولردم آن در درقی تعييات   مقن ا معبنيام  متد برددا کنودم از گفتون  ۀ
زم ميردم داور معلن  شومکددر ميلهسه  جنی موبسوکی) زکرمال ميز د داور) ينن بنی د) زور)يام کناته مونجوود

است که بر دو حصه تقسيم شده و آنرا زور عليا و سفلی گويند.
ديدر آين حصارثه آ و يهادبار کهای سنمخال برونيه د ميشدهيز  و مسلمردممود   کنان نوآ (نی ال)کرفاکرا

ينوگ کدمسکه  کنفاقرانيدبمو ميتود  زور کهوان منخؤردرا را ينجان  تعينا   کنز (زور)يدقامنرايرد کناتم بونران
باقی مانده است.

ا لکدر ماا ابل ثين ) طبر بعيرنم)۱۸٦۸لمها زور – داور بغلای  بلط لداو جبداول ا طبزور(؟)لل شعا تسده
نسخهک  بهلهد جبای ا الل – الرود – وهرودلرور دارد صحيم  آن هميکشالبح  بلن لداو جبداور ا الل هکتسزون
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کنا هونز ميم د داور زورين ينوگه و مسکد  ا علوامقن زی پتی  ا اسون و منطقنيت   در هلمناورایمه   در جند وب
غور افتاده و آثار بالد قديم و قالع کهنه فراوان دارد که بدورهای مختلف تاريخ تعلق ميگيرند.

يکورط در گفتاالبه  ا زورمم و زون درهالی دو کتر تبيارادب و اکذمخ درنور و نظد مرهندو کلمر  ه
وسدر رمت يشا کلمۀ  در را زون گيهنوسۀ مرکذدر –سور –يی هيیکو تسنون  يگفتا ميته  نيوا کمبهياجبد ل

الزون عرب ترجمۀ سونه × گير (زون+غر=کوه‑ زون) باشد.
يشر ا کلمنيه  قۀيدآر زيايم در نهابی د يگای ا اناخنير لسنوادۀ  ارو در نياپه بمعنز   آ فتی د ميشدهياب  ود

چن نچا ا در نگليسه    ميی ناههسمر از يشون هSunneنگلا  سوکسا آ درکدهمون منرجه یSonneبا و همنيوده بهه
 بر ميگردد.Sn-en-san-enمنبع هند و اروپايی 

کلماما  سهيوردر سنسکا   يربمعنت   آ فتی يابدا نشمنا   بدو ايورسايوریسوده رب لنا آ فتوع يابخاود
آفتاب را ميگفتند که ريشه های آن از رگويدا و اوستا امده است.

بهدر شاميای ناسهبمعور  تمثين   ا رب لنل و آيتبوع فتا آ اکدهماب در طياسه کهر و مهانن ا شخای و اص
اماکن هند ريشه های استواری دارد.

نهنيدب کلمج  سهگورهابمعنی   پلهی  هوانبما در و بشکاتوسوده  ) مفهوره)سل  قومنيوی منرو دا شتد ه
است.

ن ب بايرمنحظال ا شکات – زور ازسال داور و زون – ظور ن ز نانبر ش ساو صحخيارتی دا شتت و یله
ممسوحات داون و زوز او تصرفات کاتبان نسخ خطی خواهد بود.

گفتان  نمه ناکددر پته  ار وادی غنو و هلمنداب   ) بضی)نوسد واو و اول مجهم  و فتحول  نهصفون ت
).۲۱شخصی است که به بت شبيه بوده و قد کوتاهی داشته باشد(

مأخذ :
سي – يو – کي کتاب اول مبحث کيا – پي – شي.

Webster’s New World Dictionary. 1957 , p. 145
Sanskrit – English Dictionary 1234 – 1243, Oxford 1964

Poure Pavoud’yashts, 165. Tehran, 1968
سي – يو – کې کتاب اول مبحث کيا – پي شي.

 مبحث اول تسو – کو – چا.۱۲سي – يو – کې کتاب 
.۳۲۸ م مقالۀ ۱۹۳٦ سال ۲ جلد ۳مجلۀ جمعيت اسيايی بنگال، سلسلۀ 

.۴۸٦فتوح البلدان، 
.٦۳/ ۳الکامل، 

.۲۸/ ۴معجم البلدان 
 ترجمۀ اردو.۵۲۱جغرافيای خالفت شرقی، 

 ببعد.۱۹۲مسالک وممالک اصطخری، 
.٦۷٦/ ۲مراصد االطالع، 

.۱٦٦ ق ص ۱۳٦۱المعرب من الکالم االعجمی طبع احمد شاکر، قاهره 
ايارت فغخ نستا  ک۲/۵۵۷اننهيسنو  آن گيانوسده در را سگرا ناولدگوجنر کوبباقلميرار هدو رگولیلد

٤



در کابلستان است و در زابل نيست.
 ش.۱۳۱٦آثار عتيقۀ کوتل خيرخانه تأليف موسيهاکن ترجمه اقای کهزاد طبع کابل، 

يسترک  سين گنيو: درکاهیساکد م۱۸رنقه رابابق تصهبل اورد ستنرپدنرف  سدهيوربهنودرب او و د
لنا آر شيورخیيايوع او در و ستد هابورکودبعه هددر آ۱۴رنقا در م مکتارثق  ميتوب  نابصی ميتورت  ره
ميشدهيد  و هميود  ميتن  در کتره خابناا نيپابورسه  بالخابدایبلا شمی دا نستس  ا (سه سترپزدامت در ی

).۱۳۲٦ از کريستن سين، ترجمه دکتور صفا، طبع تهران، ۳۲ايران قديم، ص 
 م.۱۸۷٦ طبع کانپور، ۳۵۴صولت افغانی از محمد زردار خان ناغر، 

.۷۴۲/ ۲مراصد االطالع 
طبقهبودشوعجر  ناتصاو حيری ا فغات نادر و قسمی  هشتت  مبحم  سثيورغانکتور ا فغاب نستا  بعان د

از اسالم.
.۲۵۰ – ۲۴۰ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

٥


