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سقهسچ

بج  دیسد  ییمین  تجسیخت  اغمیفیجی  دس  ک جبت  رنشت زیده  دیمد 

ملی  حماسۀ  دربارۀ  تاریخی  و  جغرافیایی  تتبعات  نجم 

ایران 1، کم بج ماود یس وی بم رطجلب رفی: م یجف م هجی ا:ی: 

دس بین رحممجن ییمین ک  م روسد توام م ساوع بوده یحت. 

یین نوشتم نمل بعضت رطجلب یمحت، گجه بج رخ صم شمح 

م تصمف  تلخیص  ق:سی  بج  گجه  م  )یجددیشت 10(  بسطت  م 

دس  یجددیشت هج  یین  آمسدن  یز  قص:  یجددیشت 8(.   
ً
)رخصوصج

یین حلسلۀ راجسث سیشم شنجحت م غمض یز یین تصمفجت 

نجم هجی  صوست  دس  سییج  تحوالت  بعضت  بم  دیدن  توام 

ق:یو یمین  تج  نجم هج  یین  یز  بمخت  حجبمۀ  یحت.  اغمیفیجیت 

تحوالت  م  ش:ه  گمف م  پت  بجش:،  یمحتج  کم  آنهج،  ذکم  حنِ: 

شمح  بم یخ صجس  یجف م  سیه  نجم هج  یین  دس  کم  تا:یالتت  م 

یمحتج م ر ن هجی  یین کل جت دس  ش:ه یحت. صوست کهن 

بمیی  یلا م  گجه  )م  آر:ه یحت  فجسحت  خط  بم   
ً
ع :ی نیز  پهلوی 

آمینویست  نیز  التانت  خط  یز  رم بس  خط  بم  ب:خوینت  یز  الوگیمی 

بجش:.  آحجن  خوینن:گجن  ع وم  بمیی  آن  خوین:ن  تج  ش:ه( 

نم  کم  کنیو  بیجن  طوسی  سی  رطلب  توینستم بجشاو  یری:میسیو 

دسیجفتش رواب زس ت خوینن:گجن بجش: م نم حجدگت یش 

آن بم  پجیجن  حبب طعن ر خصصجن. دس ا ِن نوشتم م دس 

تأکی:  اغمیفیجیت  نجم هجی  دس  رع ول  تحول  ـ دم  یک  

یج  نجآشنج  نجم هجی  تا:یل  تحوالت  یین  یز  یکت  ش:ه یحت. 

یهل  غجلب  نزد  دس  نجم هج  نجآشنجی  م  نجرفهوم  یازیی  تا:یل 

ن ونم یی  یین  آشنج.  م  رفهوم  یحت  از ت  یج  کل م  بم  زبجن 

transparency رت گوین:، یعنت  یحت یز آنچم زبجن شنجحجن 

بعضت  یز  کم  یری:میسیو  یحت.  راهو  آنچم  کمدن  سمشن 

نجم هجی  تحوالت  دس  سی  رعنت  یین  ب وین  نوشتم  یین  شویه: 

اغمیفیجیت بم یا جل دسیجفت.

یین  یحت  الزم   
ً
رم:ر ج آن  بم  یشجسه  کم  دیگم  نک م یی 

بم  یج  یشتمجق،  یجف ن  دس  کوششت  نوشتم  یین  دس  کم  یحت 

 
ً
تعایم دسحت یم یصل )»یتی ون«(، یین نجم هج نش:ه یحت؛ رثال

کهن یمش  صوست  گ یبید  کم  ش:ه  بسن:ه  ین:یزه  ه ین  بم 

یجف ن مام  وِنیَود.  یخیم  یین  کهن یِم  م صوسِت  یحت  گ یَبهی

یشتمجق یین نجم هج م بساجسی نجم هجی دیگم یج نجر کن یحت 

 
ً
م تعمض بم آن یز یس یجط بم دمس، یج یگم ر کن بجش:، غجلاج

بم شهمهج  کم  ناست. سیحت یحت  یز نمص م خلل خجلت 

م دیم هج م رحجل بم عللت )رجنن: ماود بعضت عویسض اغمیفیجیت 

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)رریرر

 یما م م یق اجردیسیّهیاحمه)ضییقیئمیسقیسا

دینشگجه تهمین
qaemmaqami@ut.ac.ir

1. Topographisch-historische Studien zum iranischen  
Nationepos (Wiesbaden, 1975).
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یج  تجسیخت  سویدث  بعضت  بممز  یج  بشمی  رصنوعجت  م  بنجهج  یج 

نجم هجیت  رشجهیم(  م  خجن هج  م  یریمین  بعضت  بم  آنهج  ینتسجب 

یحت  تجسیخت  یحنجد  بم میحطۀ  ملت  رت نهن:،  م  رت نهجده ین: 

آگجه رت شویو م یگم یحنجد  یز یین مام تس یم هج  یرممز  کم 

تجسیخت بم دحت ناجش: )کم فالن نجم یز چم زرجنت بم فالن رحل 

سمیج  رحل  آن  دس  زبجن هجیت  یج  زبجن  چم  زرجن  آن  دس  م  ش:ه  یطالق 

دیشتم م ک:یم یقویم دس آنجج حکنت دیشتم ین:(، بج پس م پاش کمدن 

دیگم   
ِ
نجم به جن  م  کل م  فالن  بج  نجم  آن  رمجیسۀ  م  سممف 

 رت توین چن:ین مام یشتمجق بم دحت آمسد کم ر کن 
ً
نهجی ج

یحت ه م نجدسحت بجش: م یز ه ینججحت کم سجصل یین 

دینش ن:ینت  م  بوده  هیچ   
ً
ع :تج ییمین  دس  تحمیمجت  نوع 

رجنن: یس : کسممی سی هو بم یشتاجهجت ب: ین:یخ م یحت.2 

یوحِف  نجم  بم  تهمین  یوحف آبجدِ   
ً
رثال کم  رت دینیو  یگم 

بم میحطۀ  یریمکایم،  نجم  بم  یریمآبجد  یج  یحت  رستوفت یل  جلک 

خمیحجن  رشهِ:  کم  رت دینیو  یگم  م  یحت  تجسیخت  یحنجد 

ه ین  بم  بجز  دیگم،  فمدی  رشهِ:  نم  م  رشه:یلماجحت 

حبب یحت. یرج یین یحنجد تجسیخت ه اشم یینم:س دحتیجب 

کمد  بجی:  یاجفم  یین  بم  سجل  غجیبن:.  بم  کلت  گجه  م  ناستن: 

کل جت  بم  تا:یل  بجس  چن:ین  گجه  زرجن  طول  دس  نجم هج  کم 

آشنجیم رت شون: یج یرمی م یسکجن دملت هج بت حبب م بجحبب 

یهل  رحل،  آن  زبجن  تغییم  بج  یج  رت کنن:  تصمفجتت  آنهج  دس 

ب:ل  خود  زبجن  دس  رشجبم  شکلت  بم  سی  ق:یو  نجم هجی  رحل 

یصلت  نجم   
ْ
تغییمیت یین  م  رت کنن:3  یما م  گجه  یج  رت کنن: 

م  رت زن:  پس  سی  آن  یج  رت پوشجن:  تجزه  سممف  پس  دس  سی 

بم دحت فمیروشت رت حپمد. 

 چنین یحت. رشهوس یحت کم 
ً
فجسر رثال شیسفیروِزی نجم 

دس  آر:ه بود  حتوه  بم  خشکسجلت  یز  کم  حجحجنت  فیممز 

آتشک:ه یی بم دسگجه خ:ی نجلی: کم یین بال سی یز حم ر لکت 

آن  م  بمآر:  یم  کجم  اجیت  دس  بجزگشت  سیه  دس  م  کن:  سفع 

رحل بم یین رنجحبت شیسفیروزینجری:ه ش:. یرج نجم یین رحل 

م  شیوپیر شی بم صوست  ا شا:  تخت  عیالرت  یحنجد  دس 

کهن یم  بست  نجم  یین  کم  رت کن:  رعلوم  م  آر:ه  شیسپیر شی

بوده یحت. چنین یحت نجم کیرازیکم آن نیز دس یحنجد عیالرت 

تخت ا شا: بم صوست تیراز شیم کیراز شیآر:ه یحت م 

کیرازی رت گف ن:  رحممجن  بعضت  )زرجنت  ناست  فجسحت   
ً
یس  جال

رعلوم  یرج  یعنت خوب(،  دس حغ:ی  بجغ خوب؛ شام   =( »َسز خوب«  یعنت 

ش: کم یین یشتمجق بت یحجر یحت(. سجل یین سی نیز بجی: عالمه 

یگم  یین دم هو گویج رعلوم ناست م  بودن  کمد کم عیالرت 

آن  بم  سی  نجم هج  یین  عیالریجن  یج  ییمینت زبجنجن  کم  ن:ینیو 

آنهج  دس  م  گمف م ین:  دیگم  گممهت  یز  یج  نهجده ین:  رحل هج 

آمییِت ک:یم  بج قویع:  )یج نکمده ین:(، ن ت دینیو  تصمف کمده ین: 

یازیی حجزن:ۀ  یج  رعنج  م  بممیو  کل جت  یین  بم حمیغ  زبجن 

گمد  رویقع  یین  دس  یحت  به م  پس  کنیو.  کشف  سی  آنهج 

ت جرت  م  نجم هج  قایل  یین  حجبمۀ  ذکم  بم  م  نگمدیو  یشتمجق 

یین  کنیو.  یک فج  آنهج  رستن:  رع اِم  رخ لِف  صوست هجی 

تس یۀ  مام  یجف ن  بم  بجشن:،  کهن یم  همچم  صوست هج 

یصلت ک ک باشتمی رت سحجنن:.

م  رت کنیو  یشجسه  ا:ی:   ـ  ـ ن ونم هجی  دیگم  ن ونۀ  دم  بم 

یین رم:رم سی بم پجیجن رت آمسیود 

دس ش جل ییمین اجیت یحت کم آن سی دس چن: حجل  یخیم . 1

جواهردهینجری:ه ین:. تج چن: حجل قال نجم یین رحل جو)دهی

بوده یحت، دس بمیبم جیرده. جو) بمیبم یحت بج زَبر م زَو) 

فجسحت م جیر بمیبم یحت بج زیر فجسحت )بمیبم بج دهِ بجال م 

دمل ت  یدیسیت  یج  رحل  یهل  تصمف  بنجبمیین،  پجیین(.  دهِ 

نجرت بم ظجهم حنگین یم بم آن رحل دیده م نجم پاشان سی 

 جواهردهیدس آین:ه نیز بم 
ِ
پنهجن حجخ م یحت. یگم یین نجم

اج ب جن: م یحنجد دسحت م رع ام نیز بم دحت آین:گجن 

نیف :، یینجن رت توینن: یشتمجق جواهردهیسی بم دحت آمسن:، 

نم یشتمجق جو)ده سی.

آن . 2 بم  م  ش:ه  بنج  تهمین  نزدیکت  دس  یرممز  کم  شهمی 

پل؟تی نجرش  قجاجس  یحنجد دمسۀ  دس  رت گوین:  پیشهکتی

آشنجی  کل ۀ  ه جن  پل؟تی یین  کم  یحت  بعی:  یحت. 

یصل  یجف ن  بم دناجل  آین:ه  دس  کم  کست  بجش:.  فجسحت 

بگمدد،  نجم  دم  یصل  دناجل  بم  بجی:  یحت  رحل  یین  نجم 

بج ماود آنکم االل یل:ین ه جیت دس زبجن شنجحت تجسیخت صجسب رعلورجت   .2

آن  حبب  م  یحت  حودرن:  بساجس  یم  اصفهان  تاریخ  دس  یم  تحمیمجت  ناوده، 

بعضت  ذکم  صوست  ق:یو یمین  یج  ق:یو  صوست هجی  یجف ن  م  یحنجد  بم  یتکج 

مام  م  ا:ی:  صوست هجی  گذیشتن  کنجس  م  تجسیخت  یحنجد  دس  نجم هج 

تس یم هجی عویم بوده یحت. 

یمکت  بم  رحل  نجم هجی  بعضت  آذسبجیججن  دس  یمکت زبجنجن  یحتممیس  یز  3. بع: 

رعممف  سحجلۀ  دس  نجم هج  یین  یز  شویه:ی  کسممی  یس :  م  ش:ه  »یما م« 

خود، نام های شهرها و دیه های ایران، آمسده یحت.



162

ت 
اج قج و رمجر

س :س
: ی حا 

رد 
ا م م یق اج

یم

ریرر
ایش هشیرر

هچیس
می

ک ی
؟چی

 (

پژوهشیهییای

د)بیبیتحقیق

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

)بم یصطالح  تعیانت«  »ماع  سجصل  کم  پیشهکت،  یکت 

عل ج( دس دمسه یی خجص یحت، م دیگمی پل؟تیکم بجی: 

ه ینطوس  سی  رخ لفش   
ً
یس  جال م  ق:یو یم  صوست هجی 

بم نحو قهممییت دس یحنجد تجسیخت است تج شجی: یصل 

نجم یج مام تس یم یش آف جبت شود.

رجسکویست  یوزف  م  رینوسحکت  مالدی یم  تحمیمجت 

بم  کم  نوع تحمیمجت یحت م کسجنت  یین  ن ونم هجی خوب 

شاوه  آن  یز  یحت  خوب  عالقم رن:ن:  رطجلعجت  نوع  یین 

دس  ییشجن  کم  ناست  رعنت  ب:ین  یلا م  یین  م  کنن:،  پیممی 

رج دس  یین سجل، رمصود  بج  بوده ین:.  بمکنجس  یز خطج  یین سیه 

بج چن: رثجل  یینجج بساجس نجچیزیم یز آن یحت م رت کوشاو 

چشو  پاش  سی  رطجلعجت  نوع  یین  یز  یا جلت  شاهنامه  یز 

عالقم رن:ین بیجمسیو.

ر.یاسپروز

سف ن  دس  رجزن:سین.  سیه  دس  شاهنامه  دس  یحت  کوهت  نجم 

کجمر بم رجزن:سین آر:ه یحتد

لشــکمفممز کجمر  سفــت  ه ــت 

ــممز ــپ ــم پــاــش کـــوه یح بـــزد گـــجه ب

رجزن:سین ش:ه بوده  سیهت  بمیی سهجن:ن کجمر  کم  نیز  سحتو 

یز شکست  پس  نیز  یفمیحاجب  م  رت کن:  گذس  کوه  یین  یز 
یز کیخسمم دس یین کوه پنجه رت اوی:.4

     نجم یین کوه دس ظجهم رمکب یحت یز اسپیم )وز. دس 

دس   ،)73-72 بهجس،  )یما ۀ  آر:ه یحت  کوه  یین  نجم  بندهشن 

نسخم هجی  دس  آن  یرالی  ییمین.  شمق  کوه هجی  ش جس 

 ’sprwc م  )یحپُممچ(   ’spwrwc یحتد  چنین  بندهشن 

کم  بمرت آی:  یینطوس  کل م  ظجهم  یز  بنجبمیین،  )یحپممچ(. 

یز  رمکب  سی  کل م  نیز  ییشجن  رنجبع  یج  ک جب  آن  نویسن:گجن 

اسپیم )وزیرت ش مده ین:. یرج چنین لفظت بت رعنت یحت.

یز یک نجم رشجبم دس تاریخ طبرستان و رویان ظهیمیل:ین 

 ب وین بمیی یجف ن 
ً
رمعشت )ص94-95 یز چجپ شجیجن( یس  جال

یصل یین نجم ک ک گمفت م آن اسپای)یز یحت کم نجم قلعم یی 

یحت کم بنج بم سمییت، دیو حپی: دس سمیجن حجخ م م بم نظم 

ظهیمیل:ین یج رنجبع یم ه جن »یحفممز« شاهنامه یحت. )یزی

کل م  یمل  ازء  م  یحت  فجسحت  )وزی رعجدل  رجزن:سینت  دس 

 بج سپیههیرمتاط یحت م بنجبمیین، سمکت سمف یمل 
ً
یس  جال

 کسمه بجش: م کل م بم سمی هو رعنت »سمشنت 
ً
کل م یس  جال

صاح« یج رجنن: آن دیشتم بجش:، م یین نجرت یحت رنجحب بمیی 

ل  یم  ازء  تحول  پذیمفت،  سی  یس  جلت  چنین  ب وین  یگم  کوه. 

کمده  پی:ی  تخفیف   ispē بم   ispēd کم  بوده  چنین  کل م  یین 

یثم  بم  م  بودن  نجآشنج  بم حبب  آنگجه  م  گسا(  م  گسیذ  )رجنن: 

ر کن  چون  )شجی:،  ش:ه  ب:ل  اسپ  بم  شجی:  عجریجنم  یشتمجق 

 اِسَپروزییج چیزی رجنن: آن تلفظ رت کمده بجش:(. 
ً
یحت فمدمحت آن سی رثال

ر حمک  یحت  ر کن  شاهنامه  دس  نیز  کل م  »پ«  سمف 

بوده بجش:. بج یین سجل، یین یس  جالت ر کن یحت غلط یز 

بم  رم:رم  دس  کم  شود  چیزی  ه جن  رش ول  م  دسآی:  آب 

یس یجط م پمهیز یز آن توصیم ش:.

7.یالتونیچ

روسد  دس  نول:کم  تئودمس  یحت.  رحل  دم  نجم  شاهنامه  دس 

شپهوشیچ(5  )یج  شپیدوشیچی ف  رحم  کم  دیده یحت  یس  جل  یکت 

ذی چیدینستم ین: )رمصود سجکو 
ُ
بجش:. بعضت آن سی صوستت یز ا

رعممف ت:رم یحت دس زرجن شجپوس یمل(.6 یس  جل دیسد کم التونیچی

بج  بجش:. آن دس هنگجرۀ انگ  آلوسیچی دس یک اج تصحیف 

خزیدد عمب یحت، دسبجسۀ فم 

سزرجــوی کنــون  یم  یل ونیــم  بــم 

سمی نهجده حت  دش ن  انگ  حــوی 

 خود صوستت یحت یز آلوسچ، کم یکت یز آن 
ً
آلوسیچییس  جال

دفع عمب  بمیی  فمیت  کنجس  بم  کم حجحجنیجن  یحت  دژهجیت 

یبن خمدیدبم  رجنن:  اغمیفیجدینجنت  م  بوده ین:  حجخ م  بیجبجنت 

م یجقوت یز آن یجد کمده ین: )دس نسخم ب:ل هجی ک جب یبن خمدیدبم، 

االدوسیچیم االووسیچیهو آر:ه یحت(.

شجپوس  پجدشجهت  دس  بجس  چن:  کم  هو هست  التونیچی یک 

ل، دس هنگجرۀ نامد بج سمریجن، نجرش آر:ه یحت. ااط یین  یم 

بیلونیچ،  بیشوب چ،  قیلونیچ،  یحتد  رشو ش  نسخم هج  دس  کل م 

شاهنامه  در  پژوهشی  کمی جن،  سسان  نک.  کوه  یین  دسبجسۀ  شمست  بمیی   .4

)حجزرجن یحنجد رلت ییمین، 1375(د ص194-189.

بیذقینییحت.
َ
رعجدل عمبت یین ییجلت دس یعضت ر ن هج ق  .5

پمدیخ م  شاهنامه  دس  لغجت عمبت  دسبجسۀ  کم  ک جبت  دس  آی:نلو  سی  دم سأی  یین  ر. 

آمسده یحت. یین ک جب یلا م فویی:ی دیسد، ملت تحمیمت یحت رم:رجتت م بجی: 

یری:میس بود کم رؤلف دس آین:ه دس تک یل آن بکوش:.
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قیهافچی بج  ه میه  نجم  یین  شاهنامه  دس  یینهج.  رجنن:  م   بیلوی چی

دف م  )نک. شجهنجرم،  آر:ه  حپه:یسی(  )نجم  برانوشی م  )نجم شهمی( 

ششو، تصحیح خجلمت رطلق م یری:حجالس، ص246، یبیجت 66-63( 

م  قذوقیچی م  قیلوقیچی طبری،  تاریخ  دس  حم  یین  رعجدل  م 

الریینومییحتد

عجیب ـ  صوست  م  یحت  شیلیکیچی ه جن  طامی  قیلوقیۀی

رذکوس دس شاهنامه، یعنت التونیچ، نیز بجی: ه جن بجش:. 

م صوست دسحت ـ  شپهوشیچی بج  یحت  بمیبم  طامی  قذوقیۀی

صوستت  بجز  شاهنامه  قیهافۀی بوده.  قبذوقیچی  
ً
یس  جال آن 

ین:لس  رلکۀ  نجم  بج  یثم خلط  بم  گویج  کم  یحت  عجیب 

)کم خود رصح ف ق هاقچ یحت( ییججد ش:ه یحت. 

یرپمیتوس رعممف سمم یحت، ـ  هو پی:یحت کم  الریینومی

ش:ه اجی  برانوشی بم  ب:ل  شاهنامه  دس  یینکم چمی  ملت 

صوست  دم  بم  یم  نجم  شجپوس  ک ااۀ  دس  یحت.  تأرل 

م  )یشکجنت(  پهلوینت  تحمیم  دس  رنیومی
َ
وال آر:ه یحتد 

 Oualerianos بمیبم  دس  پجسحت،  تحمیم  دس  َولییَ)نومی

ل بم بجء دس ین مجل یز فجسحت  تحمیم یونجنت. تا:یل میم یم 

نجم  بمیۀ  بم فجسحت رت دینیو کم رع ول یحت، ملت  ریجنم 

 بم کلت تحت تأثیم قیجر بج نجم هجی رشجبم ییمینت 
ً
ظجهمی

رجنن: سهرنوشیم شیینوشیحجخ م ش:ه یحت.7

رم:یسی یز یین آشف گت هج دس ااط نجم هج یلا م نجشت یز 

دس  غیمییمینت  کل جت  آن.  ه ۀ  نم  ملت  نسخم هجحت،  نمص 

دیگمگون  ییمینت  کجتاجن  م  گوین:گجن  م  نویسن:گجن  دحت 

رت ش:ه ین:.  تا:یل  بوده  آشنجیم  کم  صوستت  بم  م  رت ش:ه ین: 

 دس روسد برانوشیصجدق یحت. دس روسد التونیچی)یج 
ً
یین ظجهمی

ن:یسیو(  یط ینجن  شاهنامه  دس  نجم  یین  یز ااط  آن، چون  رجنن:  چیزی 

 بت دق ت نجحخجن م نجشنجخت ییشجن بجعث بم ماود 
ً
یس  جال

یک  ماود   
ً
یس  جال م  ش:ه  غمیب  صوست هجی  یین  آر:ن 

 
ً
یصال )کم  دیگمی  یین  تحمیف  دس  نیز  آلوسیچ(  )ه جن  التونیچی

شیلیکیچیبوده( رؤثم بوده یحت. 

8.یسَپهیشوه

بج  کیخسمم  انگ  یملین  رم:رۀ  کم  فممد،  دیحتجن  دس 

ش جل  دس  کالت،  دس  رحل  م  کوه  چن:  یز  یحت،  توسینیجن 

 
ً
یحت م ظجهمی سَپهیشوهی نجم بمده ش:ه یحت. یکت  خمیحجن، 

م  آر:ه  کبهز  بم صوست  رنجبع  بعضت  دس  کم  یحت  ه جن 

سپهیدِز(. یز  رحل زن:ین یحفن:یجس بوده یحت )یعنت تصحیف 

سمی نزدیکت اغمیفیجیت نجم چن: کوه دس یمحتج م ر ن هجی 

شوهی سپهی کم  رت دینیو  آنهج  رحل  تعیین  بم میحطۀ  م  پهلوی 

شوهی سپ هدادی پهلوی  ر ن هجی  دس  کم  یحت  کوهت  ه جن 

اهت  یز   .)Spəntō.dāta-( چی
َ
سپ تودات شوهی یمحتج  دس  م  یحت 

سپ هییدی یج  سپ هداد  پهلوی  )کم دس  یحفن:یجس  نجم  بج  آن  نجم  آنکم 

سپهی ش مده ین:.  یحفن:یجس  زن:ین  سی  آن  یحت،  یکت  یحت( 

ش:ه،  سَپهی  بم رم ضجی مزن 
ً
یحت8 کم ظجهمی سپ هدادی رمخو 

سپ هی یین قوی یم یحت، کم  یین یس  جل هو هست، م  ملت 

م  بحث(  یدیرۀ  دس  )یبهی )قس.  ش:ه بجش:  ب:ل  سپهی بم  قال  یز 

مزن دس تا:یل آن بت یثم بوده بجش:.

دس یدیرۀ یین لشکمکشت، کم بج چن:ین شکست ییمینیجن 

ه میه رت شود، یز چن: نجم اغمیفیجیت دیگم هو یجد ش:ه یحت، 

یز ا لم شیسچی)ود، کم ه جن ش؟فی)ودییحت، م کهه، کم نجم 

دیگِم ه جن سمد یحت م دس شاهنامه بج سههیم عههیقجفیم ش:هد

رهــ: م  بــجزین  م  یــوز  بــج  بمف نــ: 

شه: سمد  ــوی  ح ــجزین  تـ م  ــمیزین  ــ گ

دس بندهشن )یما ۀ بهجس، ص76(9 دسبجسۀ شیسچی)ودی)دس پهلوید 

شیَسگی)ود( گف م ش:ه کم »بم شهم تور بیجی: م دس آنجج آن 

شسپی)ود؛ دس ر ند ksp( خوینن:،... چنجنکم  )یج  شسفی)ودی سی  

قمیی  یز  بوده  قمیم یی  س هی یین  خوینن:«.  کجحم  نیز  سی  ِحن: 

بمده یحت.یر  نجم  آن  یز  س وی  یجقوت  کم  خمیحجن  نسجی 

تویسیخ  دس  ریالدی،  دمم  م  ل  یم  قمن  روسخ سمرت  تجکی ور، 

خود یز سمدی بم نجم Sindes یجد کمده کم رمز ریجن یسیم هج م 

دس روسد شان پجیجن کل م یلا م تأرل باشتمی الزم یحت؛ سک. نوشتۀ نویسن:ۀ   .7

سجام بج نجم »چن: یجددیشت یز سجشاۀ تجسیخ حاستجن« )زیم چجپ(.

ـ حم ن ونۀ دیگم یز یمخیود ا)دییبم رعنت ا)دیبه؟ت؛ اسف هیبم رعنت رجه  دم   .8

رعممف(  )بجزی  نرد  آر:ه(؛  فمهنگ هج  دس  بت یحجحت  یشتمجقجت  )گجهت  دمیزدهو 

یز نردکیر.

یینجج یز یما ۀ رنشت زیده پیممی ش:ه یحت.  .9

شجی: بت اج ناجش: یگم دس یینجج بم نک م یی یشجسه شود کم یز شنجخت نجم هجی  یر. 

اغمیفیجیت بم دحت رت آی:. یبوعلت حن:ی، کم رت گوین: علو فمییض سی یز 

 رنسوب بم ه ینججحت م ناجی: دس هن: بم 
ً
بجیزی: بسطجرت آروخ م، یس  جال

ش مد،  بجیزی:  بم  هن:ی  عمفجن  نجقل  سی  یم  میحطم  ب:ین  م  گشت  یم  دناجل 

رجنن: سیبمت زینم کمده ین:. سک. عا:یلحسان زسین کوب،  چنجنکم رحممجنت 

جستجو در تصوف ایران )یریمکایم، 1357(د ص46.
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یین رعلوم یحت کم ه جن س:مد رمز فعلت  م  بوده   دیهم هج 

آن حوی  دس  سی  دهستجن  بیجمسی:  یجد  )بم  یحت  ییمین  شمقت  ش جل 

دس  سی  نجم  یین  ش:ه یحت(.  گمف م  دیهم هج  ه ین  یز  آن  نجم  کم  رمز 

دس بعضت  م  نوشتم ین:  کیه  بم صوست  بندهشن  پجزنِ:  تحمیم 

نسخم هجی بندهشن بم خط پهلوی نیز بم صوست ک هیم کیهی

 Sindes م  یجقوت  س هِ  یصل  کم  دیسد  یس  جل  آر:ه یحت. 

تجکی ور ه ین ک هی)Šind( بوده بجش: )توام شود بم تا:یل شان 

ییمینت بم حان یونجنت م عمبت کم هم دم رع ول بوده یحت(. ملت یز 

کمد.  توایم  سی  ل(  یم  حان  )بم  بندهشن  س هی ن ت توین  یینجج 

یس  جل دیسد کم س هِیبندهشن صوستت بجش: کم بع: یز یحالم 

بم ر ن سیه پی:ی کمده، م یز یین نجم هج دس بندهشن کو ناست.

دس  میس:ن:  سمد  رخ لف  نجم هجی   
ً
ظجهمی یینهج  بنجبمیین، 

شاهنامه یج بجز سجصل تا:یل  نمجط رخ لف امیجن آن. کههِی

کل م یی نجآشنج بم کل م یی آشنجحت یج یگم ب وین صوست دیگم 

یهی)Šayd( خوین:، سجصل تا:یل 
َ
نجم یین سمد، یعنت کیه، سی ک

»ی« بم »ه« کم بت حجبمم ناست )رجنن: تا:یل وای ههیبم بیه ههیم 

از آن(، ملت یین یس  جل دمم یس  جلت یحت اعیف.

کم  یحت  یین  آن  م  پجحخ گفت  بجی:  پمحش  بم یک  یرج 

ش:ه یحت.  کیهی بم  کجج سف م م چمی تا:یل  ک هی یج  س هی نون 

نیز  کیه  شجی:  ن ت دین:.  بم دسحتت  نویسن:ۀ سجام  سی  پجحخ 

بم صوست رصح ف یز ر ن هجی فجسحت بم بعضت نسخم هجی 

بندهشن سیه یجف م بجش: م یصیل ناجش: )چنین تصحیفت فمط دس 

یعنت  تحول،  یین  عکس  یحت(.  ر کن  فجسحت  م  عمبت  خط 

تا:یل »ی:« بم »ن:« شویه:ی دیسد )رجنن: تا:یل ویهیهادیبم 

سجام  نویسن:ۀ  بمیی  »ی:«  بم  »ن:«  تا:یل  ملت  ونهیهاد(، 

تحولت  نوع  ه جن  بم  نزدیک  یحت  ر کن  آیج  ناست.  آشنج 

)هم دم بم یک رعنت(  سگی س گ م  بجش: کم دس کل جتت رجنن: 

یین  دیسد؟  نیز  دیگمی  نظجیم  پهلوی  ر ن هجی  دس  م  دیده  سخ 

رمجیسم سذف نون سی ر کن یحت قجبل فهو کن:، ملت یشبجع 

رصوت سی نم.

دس یدیرۀ انگ یز اجیت بم نجم )یبَهیحخن گف م ش:ه کم 

ه جن )یَونهِیرشهوِس ناشجبوس یحت. )یود، کم یز ا لم یجقوت 

نجم.  ه ین  یز  یحت  دیگمی  کمده، صوست  یجد  آن  یز  س وی 

آن  کهن  صوسِت  دم  بجزرجن:ۀ  نجم  یین  صوسِت  دم  یین   
ً
ظجهمی

صوستت  )َ)یَوتی َ)یَوتی م  َ)یَونتی یعنت  یمحتجیت ین:،  زبجن  دس 

کوه  نجم  رت گوین:(رر.  اعیف  صوست  آن  بم   
ً
یصطالسج کم  یحت 

)یونهیدس یمحتج م بندهشن آر:ه یحت، دس کنجس نجم سپ هیشوهی

تا:یل  کم  دید  یس  جل  رت توین  حبب  ه ین  بم  بحث.  روسد 

سپ هیبم سپهیسجصل قیجر بج )یونهیم )یودیم )یبهیبجش:، نم 

یجد  هو  گ یبهی کوه  یز  کوه هج  یین  کنجس  دس  مزن.2ر  اممست 

ِب آن ج یبهییحت. گ یبهیه جن اجیت یحت کم  ش:ه کم رعم 

بم یثم یشتمجق عجریجنم تا:یل بم گ یبیدیش:ه یحت، بم حبب آشنج 

پهلوِی  آبید. صوست  بج  حجخ م ش:ه  نجم هجی اغمیفیجیِت  بودن 

بندهشن  نسخم هجی  بعضت  دس  م  یحت  وِنیَودی نجم  یین 

-ود  نیز  کل م  یین  دس  آر:ه یحت.  هو   یَبهی
ُ
گ نویِم  بم صوست 

)wad- یج vad-( صوست اعیِف پسون: -ونتی)vant-( یحت م 

قجبل قیجر بج )یودیم )یبه.

9.یصقالب/سقالب

دس  م  یونجنت   Sklabos یز ب یحت  رعم  سقالبی یج  صقالبی

دس  آر:ه یحت.  ب  رعم  صوسِت  ه ین  بم  نیز  شاهنامه 

نجم  زنگیجن  کنجس  دس  رمدرجن(  یمصجف  فصِل  پجیجن  )دس  بندهشن 

کم  ش:ه  گف م  م  آر:ه یحت13  نیز  صمالبت هج  یج  یحالمهج 

بعضت زنگیجن بم آب رت زین: م بعضت بم خشک م چنانن: 

 
ِ
دهو فصل  آغجز  دس   .)Saglābīg( حگالبت هج  یج  حگالمی هج 

آنجن  نجم  نیز  جاماسپ،  یادگار  پهلوی،  دیگم  ک جب  یک 

تصحیف  سیالنای بم  پازند  رواود  نسخۀ  دس  ملت  آر:ه، 

ش:ه یحت م گف م ش:ه کم یینجن رمدگجن خود سی رت حوزینن:. 

م  النفیسه  اعالق  دس  یبن ُسحتم  گف ۀ  سی  یخیم  رطلب  یین 

االخبار  زین  دس  گمدیزی  م  ماللهند  دس  بیممنت  یبوسیحجن 

دیگمی  رطلب  گمدیزی )ص55، چجپ سااات(  رت کن:.  تأیی: 

شاِم  بم  آنکم  یز  بجزگمدن:،  »بم حگ  کم حمالبیجن  آمسده  نیز 

یز  بجزرت گوی:.  سی  آن  رجامیی  حپس  م  پممسده ین:«  حگ 

نجم یحالمهج  یثم یشتمجق عجریجنم  بم  یینجج رعلوم رت شود کم 

یز  کم  پی:یحت  یین  م  رت دینستم ین:  حگ  یز  رشتق  سی 

پاشان  ش جسه هجی  دس  قوی  م  اعیف  صوست  م  کل م  دساجت  دسبجسۀ  رر. 

توایحجتت آر:ه یحت.

سَپهیسی ن ت توین صوسِت اعیِف سپ هیش مد. 2ر. 

چون  خوین:ه یحت،  »ِگالبت«  سی  کل م  )ص83(  بندهشن  یما ۀ  دس  بهجس  3ر. 

دس نسخۀ یحجر یم یک دن:ینم یز آغجز کل م یف جده یحت. دسبجسۀ زنگیجن م 

صمالبیجن دس دم حوی رع وسۀ اهجن ساوع شود بم رمجلۀ نویسن:ۀ سجام 

بج نجم »تصحیح چن: خطجی سییج دسبجسۀ نجم ییمین« )زیم چجپ(.
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دس  َسگالبیگی صوسِت  ملت  بمن ت آی:،  کل م  ب  رعم  صوست 

ماود  بم  عجریجنم  یشتمجق  یین  تأثیم  تحت   
ً
یحجحج پهلوی 

دس  هو  بیهستری یج  آبای سگی بم رعنت  سگالبای آر:ه یحت. 

ه جن  یز  یحت  نسبت   
ً
ظجهمی یین  م  یحت  فمهنگ هج ااط 

خلط   
ً
یس  جال نیز  آبت  حگ  بج  ملت  یحالمهج،  حمزرین 

ش:ه یحت.

یر.یش گیدژهوخت

شاهنامه، اجیگجه نشست احجک یحت  بنج بم یک سمییت 

م نجم دیگِم بات یل م:رد

بـم خشـکت سحـا:ن: حـم کینم اـوی

سمی نــهــجدنــ:  بات یل م:ر  ــم  ب

سین:نـ: زبـجن  پهلوینـت  بـم  چـو 

خوین:نـ: کنگ دژهوختـش  ه ـت 

پهلوی،  ک جب هجی  یز  بندهشن،  ک جب  دس  نجم  یین  یرج 

یج   kurind dušīd( ژیهی
ُ
د ِرنهی

ُ
ش یج  کیهی

ُ
د ِرنهی

ُ
ش بم صوست 

ُکیهییج دژیهیسی دس آن ر ن رت توین 
kurind dužīd( آر:ه یحت. د

کیتییج دژیتی) dušītیج  dužīt( هو خوین: م ه ین دسحت یم 
ُ
د

تجسیخت  یرالی  پهلوی  دس  کم  یحت  دسحت  یحت،14 چون 

دس  یز رصوت  بع:   t کم  بساجس سییج یحت م دسحت یحت 

ه جن  دس  یج  پهلوی  بم  یمحتجیت  یج  بجحتجن  فجسحت  یز  ین مجل 

یمییل دمسۀ حجحجنیجن، دس بعضت رنجطق بم d ب:ل ش:ه بوده، 

عل جیت  کل جت  آنهج  بم  یصطالح  دس  کم  کل جتت  دس  ملت 

یج  بوده  کن:یم  تحول  یین  خجص،  نجم هجی  دس  م  رت گوین: 

یین  یرالی  پجیجن  دس   t بنجبمیین،  م  نیف :  یتفجق  بوده  ر کن 

ناست  نجم چیزی  یین  بخوینیو.   t ه جن  یحت  به م  سی  کل م 

آن  م  پهلوی  بم خط  یمحتجیت  اغمیفیجیت  نجم  یک  نمل  از 

چیدُژیتچی)-Kvirinta- dužita-/dužīta( یحت. 
َ
وِِ)نت

ُ
چیدُِژتچییج ش

َ
وِِ)نت

ُ
ش

 بم رعنت »صعب یلعاوس« یحت. سجل توام بجی: 
ً
ژیتچیظجهمی

ُ
د

کمد کم سمف الم پهلوی سی هو رت توین الم خوین: هو سیء، 

سی بج الم نوشتم ین:. بم  رِنهی
ُ
ش م دس یین عاجست پهلوی، کل ۀ 

نیز  پهلوی  دیل  م  گجف  سمف  کم  کمد  توام  بجی:  نیز  یین 

بم  سی،  رِنهی
ُ
ش پجیجن کل ۀ  بنجبمیین،  رجنن: هو نوشتم رت شود م 

یینکم  دیل خوین: هو گجف، ا ن  خط یصلت، هو رت توین 

»نگ« م »ن:« بم هو قجبل تا:یلن:، رجنن: شل گیم شل هی)یبزیس 

رعممف( م پرنگیم پرنه. دس یینجج نیز یز قضج چنین بم نظم 

یحتناجط  چنین  م  خوین:ه ین:  شل گی سی  رِنهی
ُ
ش کم  رت سح: 

کمده ین: کم یین دژ، یج حمیی احجک، بم شکل شل گی)پمن:ۀ 

رعممف( بوده یحت. بم ه ین حبب دس ه جن ک جب بندهشن 

گف م ش:ه کم یین اجیگجه احجک kulang homānāg بود، 

یعنت »کلنگ رجنج«.

س زۀ یصفهجنت، کم یز رطلع یمین یفمید یز تجسیخ م حنن 

 ییمین بوده، یین رطلب سی دس ک جب ِسنِی خود 
ِ
پاش یز یحالم

علت  »کلنگ دیس  گف م یحتد  اجیگجه  یین  دسبجسۀ  م  آمسده 

مکت یعنت کلنگ(. صجسب 
ُ
مکت م ح  جهج در ست« )ک

ُ
هیئة ک

التواریخ، کم بعضت رطجلب س زه سی دس ک جب خود  مجمل 

نمل کمده، دس یین بجسه گف م یحت )ص41 یز تصحیح بهجس(د »آن 

م  نهجده  نجم  کلنگ دیس  م  بود  کمده  بزسگ  حمیی  اجیگجه 

 
ً
یس  جال دمیحت  یین  خوینن:«.5ر  در ست  سی  آن  بعضت 

کیِتی)dušīt( حجبق یلذکم، 
ُ
تصحیف دشیخت یحت. دس کل ۀ د

کنن:،  یاجفم  ییءی سمف  بم  دن:ینم  یک  پهلوی  خط  دس  یگم 

بم سیس ت یک  یینجج  یز  م  رت شود  هیءی خیء/  بم سمف  تا:یل 

کخت بم سجصل رت آی: کم بم یس  جل قوی 
ُ
کل ۀ رصح ف د

بم  عمبت  خط  دس  یین  م  بوده  نوشتم  شیختی
ُ
د سی  آن  س زه 

دمیحتیم رجنن: آن تصحیف ش:ه بوده یحت.

م  نجبکجس  بوده  فمدی  کم احجک  آمسد  نظم  دس  بجی:  سجل 

شیهوختیدس پهلوی بم رعنت »ب:گف جس« 
ُ
ژهوختیم د

ُ
رلعون. د

چی
َ
خت

ُ
ژ
ُ
)صفت( یج »گف جس ب:« )یحو( یحت. یصل آن دس یمحتج د

)-dužūxta یج -dužuxta( یحت. بنجبمیین، کسجنت کم  چ 
َ
ژوخت

ُ
د یج 

تصحیف  گف م ش:  کم  صوستت  بم  پهلوی  دس  سی  کل م  یین 

یمحتجیت  یز  دس بعضت کل جِت دخیل  ناست م  پهلوی  سمف »ژ« دس خط  4ر. 

نوشتم بجشن:.  ایو  یج  شان  سمف  بج  سی  »ژ«  آمیی  یحت  ر کن  پهلوی  دس 

زبجن  هم  )یج  یمحتجیت  یز  دخیل  کل جت  دس  سی  »ژ«  آمیی  یحت  ر کن   
ً
ا نج

دیگمی کم »ژ« ازء میج هجی آن بوده م یین ر کن یحت دس روسد بعضت لهجم هجی 

ایو  یز  روسد،  یک  دس  الیقل  بجحتجن،  فجسحت  دس  بجش:؛  صجدق  نیز  بجحتجن  فجسحت 

بم  یعنت  ب:ل کمده بجشن:،  دیگم  بم چیزی  یحتفجده کمده ین:(  آن  دیدن  نشجن  بمیی 

»ز« یج »ش« یج »ج«. یین ب:ین رعنت یحت کم دس بعضت لهجم هجی پهلوی 

 میج »ژ« ماود دیشتم یحت م یگم هو ن ت دیشتم، دس لغجت عل جیت 
ً
یس  جال

آن سی تلفظ رت کمده ین:، یج گممهت تلفظ رت کمده ین:.

بهجس دس سجشام رطلب س زه سی ر ذکم ش:ه، ا ن آنکم یز کنگ دژهوخت  5ر. 

طبری  تاریخ  دس  نجم سصن احجک  کم  گف م  نیز  م  کمده  یجد  هو  شاهنامه 

ز)نجییحت. 
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چنین  ذهنت  تصوس  یج  ینگیزه  یک  بم  خوین:ه ین:،  یج  کمده ین: 

)یج  یینجن یز رعنت  بجی: دیشت کم  آنکم توام  کمده ین:، ا ن 

یعنت  یمحتج،  دس  احجک  اجیگجه  نجم  یصلِت  صوست(  م  رعنت 

ژیتچی)-Kvirinta- dužīta(، بت یطالع بوده ین:. پس یک 
ُ
چید

َ
وِِ)نت

ُ
ش

حبب یصلت آنچم »آشنجحجزی« یج سفع یبهجم یز کل جت راهو 

)سک. رم:رم( رت گوین: خود سی یینجج نشجن رت ده:.

گذیشتم،  الویم  یین  یز  ق:م  یک  یم،  رناع  یج  فمدمحت، 

ـ  حم  بم یین رعنت کم نجم شهمهج یج دژهج یج نشستگجه هجی دم  

)دس  یحت   گ 
َ
ش آن  م  بوده  یم  ذهن  پس  دس  نیز  دیگم  شجه 

 گینجم شل گیسی پس زده یحت. 
َ
 گَهچد -kaƞha( م یین ش

َ
یمحتج ش

 ِگی
َ
ش  گیدز، 

َ
ش رجنن:  نجم هجیت  ماود  دیگم،  عاجست  بم 

 ِگیافراسییبی
َ
 گ، کم ه جن ش

َ
 ِگیبه؟تی)یج به؟تیش

َ
افراسییب، ش

 گیبجعث یین تا:یل ش:ه یحت. رمصود یین 
َ
یحت( م شوهِیش

ش:ه بجش:،  ش گی بم  تا:یل  آمییت  لحجظ  بم  شل گی کم  ناست 

نجآشنج  لغت  یک  اجی  بوده،  آشنجیمی  لغت  کم  ش گ،  بلکم 

ـ نجآشنج بم عنوین نجم قصم م قلعم ـ سی گمف م یحت.

ز)نجی ب:ل بم  یین نجم، چنجنکم گذشت، دس تاریخ طبری 

سی، کم رعم ب  رنجی
ُ
ش یم  رنجبع  یج  نیز رؤلف  یینجج  ش:ه یحت. 

رنگییحت )بم آنچم دسبجسۀ الم م سیء دس خط پهلوی دس حطوس قال 
ُ
ش

آر: توام شود(، بم یک نجم آشنج ب:ل کمده ین:. بنجبمیین، دس یینجج 

نیز تا:یل آمییت دس کجس ناست م بنج ناست بج یک سیلم هجیت 

تا:یل کجف بم زیء سی توایم کنیو.

***

دس   
ً
ع :تج اغمیفیجیت،  نجم  چن:  دسبجسۀ  رخ صمی  بود  یین 

خمیحجن، کم ذکم آنهج دس شاهنامه آر:ه یحت، ب:من میسد ش:ن 

یکسجنت  دالیل  ذکم  ب:من  تجسیخت،  اغمیفیجی  رسج ل  دس 

ذکم  ب:من  م  یمحتجیت  م  پهلوی  م  فجسحت  نجم هجی  رحل 

رت شود.  سیهام  نجم هج  یین  رحل  تعیین  بم  سی  رج  کم  دالیلت 

 الب توام خوینن:گجن بود بم یین نک م کم دس 
ً
رمصود صمفج

رع ول  تحوالت  از  اغمیفیجیت،  نجم هجی  صوست  تحول 

 
ْ
دیگم عویرل یز  رؤثمیم  یحت.  رؤثم  نیز  دیگم  آمییت، عویرل 

تخفیف م سذف هجیت یحت کم دس سممف یج گجه تکویژهجی 

یین نجم هج رع ول یحت م دیگم تا:یل کل کل م یج از ت یز 

آن بم کل م یج از ت آشنج دس گوش ر کل جن بم یک زبجن.

ن؟ینایسطیلبید)یشتیب

دسبجسۀ یحپممز، سک. ص140، 142، 232.ـ 

دسبجسۀ یل ونیم، سک. صص 41-42.ـ 

انـگ ـ  دس  رذکـوس  اغمیفیجیـت  نجم هـجی  بعضـت  دسبـجسۀ 

نخسـت کیخسـمم بج توسینیـجن م دیحـتجن فـممد، سک. ص111-

.210-208 ،199-198 ،112

دسبجسۀ صمالب م حمالب، سک. ص97-99.ـ 

دسبجسۀ کنگ دژهوخت، سک. ص238.ـ 
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