ﺷﻬﺮ آﻻﺷﺖ
آﻻﺷْﺖ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮادﮐﻮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و زادﮔﺎه رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺑﺎﺷﺪ .زادﮔﺎه رﺿﺎ ﺷﺎه در زﻣﺎن
ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زادﮔﺎه ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﭘﻬﻠﻮی« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ آﻻﺷﺖ ﭘﺬﯾﺮای
ﮔﺮدﺷﺮان و ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺎم آﻻﺷﺖ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺎب اﺳﺖ .وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد ﻋﻘﺎﺑﻬﺎی ﻓﺮاوان در ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪاﺳﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻻﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﻟ از آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾ از اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺑﺸﺎر ﻧﺎرم در روﺳﺘﺎی
ﭼﺮات واﻗﻊ در ﻫﺠﺪه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﻻﺷﺖ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﭼﺮات ﯾ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﻮاﻟ آﻻﺷﺖ ﺳﻮادﮐﻮه در اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۸۵آﻻﺷﺖ دارای  ۲۸۷ﺧﺎﻧﻮار و ﺟﻤﻌﯿﺘ ﻣﻌﺎدل  ۹۷۶ﻧﻔﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۴۷۸ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
و  ۴۹۸ﻧﻔﺮ زن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﻬﺮ  ۷۴۴ﻧﻔﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۹۰ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۳۵۴ﻧﻔﺮ زن ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ۱۷۳
ﻧﻔﺮ ﺑﺳﻮاد ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻻﺷﺖ از ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺎﻟ ،ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻪ را ﻧﯿﺰ دارد .ﯾ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻬﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن آﻻﺷﺖ ،ﺟﻤﻊ آوری ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
آﻻﺷﺖ در ارﺗﻔﺎع  ۱۹۰۰ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ،داﻣﻨﮥ دﻣﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ  ۷.۵ﺗﺎ  ۱۰درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﻣﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺳﺎﻻﻧﮥ آن ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﻟﯿﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ .آﻻﺷﺖ دارای ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺘﺎن
ﺳﯿﺎه رﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو ،ﻓﻨﺪوق و ﮔﯿﻼس را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ.
وﻗﺘ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻻﺷﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ دوراﻫ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺤﻠﯿﻬﺎ ﺳﺮ ﮐﻮه و
دﯾﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﻮادرودﺑﺎر ﯾﺎ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠ} ﺳﺎﺗﺮوآر{و ﻫﻠ ﭼﺎل و ﭼﺮات و….اﺳﺖ .روﺳﺘﺎی ﺳﻮاد رودﺑﺎر
ﯾﺎ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠ} ﺳﺎﺗﺮوآر{ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ و ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮدم آن دامﭘﺮوری اﺳﺖ و درﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﻟ اﻣﺮوزه ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ و ﭼﻐﺪر ﮐﺸﺖ اﺻﻠ آن اﺳﺖ .از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠ و ﻗﺪﯾﻤ آن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ
ﺟﻮرﺳﺮاﯾ ﻫﺎوﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾ ﻫﺎ)ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﻣﻤﺂﻗﺎﻧﺎم دارﻧﺪوﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪی،اﺻﻐﺮی،آﻗﺎﯾ و…ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﻮادرودﺑﺎر را ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ(ورﺣﯿﻤ ﻫﺎو اﻣﯿﻨ ﻫﺎورﻓﻌﺘ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﺠﺎﻧ ﻫﺎ وﺣﻀﺮﺗ ﻫﺎو داداﺷﻫﺎ ،ﻧﺠﻔﻫﺎ ،اﻧﺪام ﻫﺎ،
ﻣﺴﯿﺒﻫﺎ ،ﻧﻌﻤﺘﻫﺎ ،ﻋﺒﺪیﻫﺎ ،رﻧﻮدﻫﺎ ،ﻃﯿﺒﻫﺎ ،اﮐﺒﺮی ﻫﺎ ،ﭘﻬﻠﻮان ﻫﺎ ،ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻫﺎ  ،ﺷﻬﺎﺑﯿﺎن ﻫﺎورﺷﯿﺪی ﻫﺎو اﺣﻤﺪی ﻫﺎ…اﺷﺎره
ﮐﺮد.ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻫﻨ زﯾﺒﺎ در وﺻﻒ زﯾﺒﺎﯾ آﻻﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ف.ج ﺑﻪ ﻧﺎم اﻻﺷﺘﯿﻤﻪ اﻻﺷﺘ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ آﺛﺎر
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻻﺷﺖ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ در ﻧﺰد ﻣﺮدم آن اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری آﻻﺷﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺸﺘ و ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻮﺷﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮآﻻﺷﺖ ﻣﺤﻠﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺎر
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻣﺤﻠﮥ ﮐﻮﭼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻬﻤ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﻫﺘﻞ ورﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ در
ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﺑﺎر و درﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ آﻻﺷﺖ ﺟﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺎر ﺗﭙﻪ ﺳﺮ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺗﻮق
ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺮدم اﻻﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻫﺎﻟ آﻻﺷﺖ ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دراﯾﻦ ﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﮔﭗ ﻣزدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﺑﺎر ﺗﭙﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ دوراﻫ ﻣرﺳﯿﻢ ﮐﻪ راه ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺨﺎﺑﺮات و

روﺳﺘﺎﻫﺎی زﯾﺤﻮن و ﺳﻮاد رودﺑﺎر ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮدوراه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻻﺷﺖ و ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ
)زادﮔﺎه رﺿﺎﺷﺎه( وروﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺮات واﻧﻨﺪﺧﺘﻢ ﻣﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺳﻨﻔﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ .آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ آﻻﺷﺖ از ﭼﺸﻤﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻫﺮی ﺧﺎﻣﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻫﺎﻟ ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾ دارد.
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ
آﻻﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آن اﻗﺪام ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮزه ی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ آﻻﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﺮدم از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
درﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎه وﻗﺖ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

–وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮ آﻻﺷﺖ:
واژه آﻻﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮﻧ ﺷﺎﯾﺪ از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
واژه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻞ »آﻻﺷﺖ«»،اﻻﺷﺖ« و»اَﻻﺷﺖ« ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﺷﻮد،ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رود.ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ

ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠ آن را »اﻻﺷﺖ« ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﻮدن آن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ »اﻻﺷﺖ« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻠﻤﻪ»اﻻﺷـﺖ« از زﻣﺎﻧ ﺑﻪ »آﻻﺷﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮدم وﭘﺲ از ان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ارﺗﺶ ﮐﻠﻤﻪ»آﻻﺷﺖ« را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ وﺑﻌﺪ ازآن ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زادﮔﺎه
رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ اﻣﻼی آﻻﺷﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوزه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎﻧﺎن –ﻧﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ واژه را آﻻﺷﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ).ﭘﻬﻠﻮان،1384،ص) (23ﭘﻬﻠﻮان،ﮐﯿﻮان،ﻓﺮﻫﻨ ﻋﺎﻣﻪ
اﻻﺷﺖ،1384،ﺗﻬﺮان،اﻧﺘﺸﺎرات آرون(
ﻣﻌﺎﻧ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻧﺎم آﻻﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ازآﻧﻬﺎﯾ را ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
 -1اَﻻﺷﺖ :دو ﺣﺮف اول اﯾﻦ واژه ﯾﻌﻨ»ال« ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻧ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ دارد واﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺣﺮف ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه
واژه اﻻﺷﺖ وﺳﯿﻊ وﮐﺎرﺑﺮد آن زﯾﺎد ﺷﻮد .اَل درﺧﺘ اﺳﺖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺧﺖ اَل ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ »ﻣﺎن درﺧﺖ اَل«را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮده اﻧﺪ.ﻟﻌﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا در
ﻣﻮرد ﻟﻐﺖ »اَل« ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اَل درﺧﺘﭽﻪ ای اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﻧﻮس ) ( kornusﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﻪ ﻧﻮع آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از
آﻧﻬﺎ »ﺳﯿﺎه اَل« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﻞ ﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻪ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻣ روﯾﺪ.
 -2اَﻻﺷﺖ:ﺑﻪ ﻣﻌﻨ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺎب :اَل +ﺷﺖ .اَل=ﻋﻘﺎب و اﺷﺘﻪ=آﺷﯿﺎﻧﻪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻻﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب »اَﻟّﻪ« ﻫﻢ ﻣ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ آۀاﺷﺖ ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺎب ﺑﻮد وﯾﺎ ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ آﺷﯿﺎن ﻋﻘﺎب ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻘﺎب ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آﻻﺷﺖ ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد) .ﭘﻬﻠﻮان،1384،ص(26
اﻟﻒ(اَل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺮز،اﻟﻮﻧﺪ.
ب(اَﺷﺖ را ﻣ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺸﺘﻦ و ﯾﺸﺖ ﯾﻌﻨ ﭘﺮﺳﺘﺶ داﻧﺴﺖ و اﻻﺷﺖ را »ﺗﭙﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ«ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﻌﻨ
ﮐﺮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻻﺷﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮاواﻧ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ) .ﭘﻬﻠﻮان،1384،ص(34
-3اﻻﺷﺖ:اﻻش ﻧﺎم درﺧﺘﭽﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮﺗﻪ زرﺷ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻎ دار ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﯿﻮه آن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻗﻼﻓ اﺳﺖ
ﺳﯿﺎه رﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﻪ اﻓﺸﺎﻧ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد )ﺷﺎﯾﺪ »اﻻ«ﺑﻪ ﻣﻌﻨ، ﺑﺎز وﮔﺸﺎده،رﯾﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ(و ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﻣ
ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ را در آﻻﺷﺖ ﻫﺮ رﻫﺬری در ﮐﻨﺎر ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان زرﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ) .ﭘﻬﻠﻮان،1384،ص(30

