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بهار - تابستان  13۹5

د ربخشهریزردیستانرپادشایهرفلیدونرد رشاهنامه،رپیشریزر

بیتهر یورقرملوشر یرماانرفلزندینشرتقسیمرکند،رچندر آنکهر

حر
َّ
د با ۀرطامعرسهرپسلریوسترکهرضبطرآنهارد رشاهنامۀ مصح

دکتلرخامقهرمطرقرد رنگاهرنخستربارآنچهرد رمتونریختلشما یر

ورنجولرقدمارآمده،رناسازگا ریست.رطبقریینریباات،ریختلشما ینر

یصطالحر بهر کهر سیا هرییر یر ور فلیدونر پسلر یلر طامعر بلجر

منجمانرقدیم،رخدیوندرآنرطامعریست،رمشخصرمهرکنند،ریمار

سیا یتهرکهرنامشانرد ریینجارآمده،ربارسیا یتهرکهرد رکتبرقدمار

خدیوندربلوجرمذکو ریستند،رمطابقترندی ند:رر

ــان ــلرنشـ ــتریزریختـ ــد ونرجسـ ــرمرینـ ــهرسـ بـ

ــدرورطـــامـــعرکــمــان ــ ــلردی ــ ــا هرزح ــتـ سـ

شــیل فلخنــدهر تــو ر طامــعر دگــلر

ــل ــا ــدربـــهـــلیلربـــلرخــــونردم ــ ــدیون ــ خ

نــگاه ییــلجر فــلخر یختــلر کــلدر چــور

ــدرمــاه ــ ــدیون ــ ــعرخ ــامـ حــمــلردیــــدرطـ

)فلدوسه،ر1386:ر106/1(

طبقریینریباات،رطامعرسرمربلجرکمانر)/رقوس(رورخدیوندرآنر

زحل،رطامعرتو ربلجرشیلر)/ریسد(رورخدیوندرآنربهلیلر)/رملیخ(رور

طامعرییلجرحملر)/ربله؛رکهرد ربیترنالرعلبهرآنرذکلرشده(رورخدیوندشر

یزر بلجر آنر طامعر یختلبینه،ر ور ستا هرشملیر د ر یست.ر ماهر

منطقةریمبلوجریسترکهرینگالرتومدرفلد،رد ریفقرمشلقرظایلر

شودر)شهملدینربنریبهریمخال،ر1382:ر120(رورخدیوندرطامع،ریکهریزر

یفترستا ۀر)د رباو رقدما(رخو شید،رماه،رعطا د،رزیله،رملیخ،ر

نازر بلجر خدیوندر خانۀر بلجر یر آنر ور یستر زحلر ور مشتلیر

مهرگویند.رد رکتبرنجومهرقدیم،رخدیوندربلجرقوسرسیا ۀر

مشتلی،رخدیوندربلجریسدرخو شید،رورخدیوندربلجرحملر

ملیخریستر)یمان:ر119؛ربالونه،ر1351:ر361(.ر

خامقهرمطرقرد ریینجاربلیساسرنسخۀرفرو ینسرنالردورسیا ۀر

رد ریاچریکریزرنسخهریایردیگلرناامدهر
ً
زحلروربهلیلر ی،رکهرتقلیبا

ورتنهاریستثنارنسخۀرآکسفو دریسترکهرد ربیتریولرباردسترنویسر

فرو ینسرمطابقتردی د،ربهرمتنربلدهریسترورد ریاددیشتریایریینر

بخشرد رتوجاهرضبطرفرو ینسربهرقسمتهریزرالتفهیم کهرد با ۀر

ور کلدهر یستنادر یست،ر ملدلر بلرخرقرورخویر دالمترستا گانر

نوشتهریسترکهرخرقروخویرسرمربیشتلربارصفاترمنسوبربهرسیا ۀر

رزحلرتناسبردی درتارمشتلی،رکهرضبطرنسخهریایردیگلریست،ر

وریمچنانریخالقرتو ربیشتلرمطابقرصفاترسیا ۀرملیخریسترتار

خو شید،رکهرد ردیگلرنسخهریارآمدهریستر)خامقهرمطرق،ر1389:ر

132/1-133(.رطبقرنسخهربدلریایهرکهرخامقهرمطرقربهردستر

دیدهریست،رمصلیعردولربیترنخست،رکهرطامعرسرمر یرباانرمهرکند،ر

د ردستنویسریایردیگلربهریینرسهرصو ترگزی شرشدهریست:

منـدنر675،رمنـدنر841،رویتاکانر848،ر

منینگلیدر849
سـبب1رمشـتلیربودرورطامـعرکمان

1.رمندنر675:رشب

733،ر منینگـلیدر 731،ر ریسـتانبولر

پا یـسر 840،ر ماـدنر 796،ر قایـلهر

844،رمندنر891،ربلمانر894

نبـودشرمگـلرمشـتلیرو1رکمـان

1.رقایلهر796،رمادنر840:رد 

تـنرمشـتلیردیـدرورطامـعرکمـانقایلهر741

نسخۀر ضبطر یزر غالر نازر تو ،ر طامعر دول،ر بیتر دولر مصلیعر

بهر دیگلر نسخهریایر د ر کلدیم،ر نقلر پیشرتلر کهر فرو ینسر

صو تریایرزیلرآمدهریست:

731،ر یسـتانبولر 675،ر رمنـدنر

منینگـلیدر733،رقایلهر741،رقایلهر796،ر

ماـدنر840،رمنـدنر841،رپا یسر844،ر

849،ر منینگـلیدر 848،ر رویتاـکانر

آکسفو در852،رمندنر891،ربلمانر894

خدیونـد1رخو شـید2رسـعد3ردماـل

1.رمندنر841:رچورآیدربه.

2.رمنینگلیدر849:رشمشیلرو؛رآکسفو در852:رخو شیدرو.

3.رمادنر840:رشیل.

خامقهرمطرقربهریینرنکتهریشا هرنکلدهریسترکهریمۀرمتونر

نجومهروریختلشما یرمؤیدرضبطرنسخردیگلریستندروریزرنظلر

رهاانراسدتیر دنرجیر
جرالکشر و انردعرر نارسا عااط

رایلنرجر دتم

دینشجویردکتلیرفلینگرورزبانریایرباستانهردینشگاهرتهلین
leilivarahram@gmail.com
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یزرمحاظرنجومهرنازرپذیلفتنهریسترورمنظو ریزر»خدیوند«،رد ر

یینریباات،رخدیوندروجهریسترنهرخدیوندربلج.ر

باریینرحالرمشکلرطامعرییلجرورمطابقترندیشتنرماهر)قمل(ر

باربلجرحمل،رکهرتنهارضبطرنسخۀرفرو ینسریست،ریمچنانربلر

ملیخ،ر بهرتلتیبر حملر بلجر وجوهر خدیوندینر مهرماند.ر جایر

خو شیدرورزیلهریستندرورخدیوندینرد یجانریایریینربلجر

ملیخرورخو شیدرورمشتلیر)یمان:ر76(.ریمارخدیوندربلجرچها لر

)کشف/رسلطان(رورخدیوندروجهرسولرآنربلج،رقملریسترورباریینر

ضبط،ربیتریخالرباریبااترپیشین،رکهرد رآنهارنالربلجرطامعرور

خدیوندرسومانروجهرآنرذکلرشدهربود،ریمرخوینهردی د.

کلفر بهرجایر حمشر بلگزیدنر توجاهر د ر مطرقر خامقهر

نوشتهریسترکهرکلفرسنگرپشتریسترکهریزربلوجردویزدهرگانهر

بهرشما رنمهرآیدروریحتمالردیدهریسترکهرمعنهر»خلچنگ«رکهر

د ربلخهریزرفلینگریاربلییرآنرنقلرشده،ربلگلفتهریزریمانربیتر

شاهنامه باشدر)خامقهرمطرق،ر1389:ر133(.ریماریگلرضبطرفرو ینسر

 یریصرهربدینامرورضبطردیگلرنسخر یرمحّلفرآنرفلضرکنام،ر

بهرسادگهرقابلرقبولرنیسترکهرکاتبهر)ملیدرکاتبهریسترکهرضبطر

تغاالر نسخر دیگلر ضبطر بهر مطرقرـر یر خامقهر بلگزیدۀر ـرضبطر فرو ینسر

دیدهریست(رکهرخدیوندینربلوجر یرمهرشناسدروربهرخاطلرمطابقتر

نالربلوجرورخدیوندینرآنها،ردوربیترقبرهر یرتغاالردیدهریست،ر

تفاوتر»خلچنگ«رور»سنگرپشت«ر یرندیند.رعالوهربلریین،رغالر

یزریشکالرنجومه،رنکتۀردیگلیریمرموجبرمناسبترندیشتنرویژۀر

حملرباریینربیترشدهریست:رد ردوربیترنخسترنالریایرفا سهر

بلجریایرطامعرسرمرورتو رآمدهرورعجابربهرنظلرمهر سدرکهر

فلدوسهرد ریینجاربهرجایرنالرفا سهرنخستانربلجردییلةریمبلوجر

رنسبتربهرنالرسایلربلوجرد رشاهنامه بسامدرباالیهردی درور
ً
)بله،رکهریتفاقا

یمروزنرحملریست(رنالرعلبهرآنر یربااو د.ر

رعالمتهر
ً
تصو رمنطقهریمبلوجروربلجریایردویزدهرگانه،رکهریکثلی

حاوینهردی ند،رنخستانربا رد ربانریمنهلینرورد ردو ینربابرهر

متأخلربهروجودرآمدر)یستال،ر1396:ر50؛رPANAINO, 2009(.رد رزبانر

یکدیرورد ردیگلرزبانریایرسامه،رمانندرآ یمهرورعبلی،ربلجر

چها لرمنطقةریمبلوجر»خلچنگ«ربودر)د رآ یمهرsarṭana،رد رعبلیر

sarṭanرورد ریکدیرallutto.رد رنجولریونانهرkarkínos؛رGREENFIELD, 1995: 99(ر

فرکهر صو تر ور گ20پ(ر )بندیش:ر karzangر پهرویر د ر ور

خلچنگربهریینربلجرمنسوبربود.ریمارشوییدیروجودردی درکهرد ر

منجمانرقدیم،رخدیوندینربلوجریمانریاریستندرکهرد ریینرنسخر

آمدهریند،رنهرآنهارکهرد رنسخۀرفرو ینسرآمدهریند.رویژۀر»خدیوند«ر

کهرد ربیتردولرورسولریزریینریبااترآمده،رنشانرمهردیدرکهر

بهرشکرمنظو ریزرکنا ریمرآو دنرنالربلوجرورستا گان،ریمانر

یسترکهریبو یحانربارنالر»بهلیایرستا گانریند ربلوج«ریزرآنریادر

کلدهر)بالونه،ر1351:ر396(ررورمقصودریمانر»خدیوندرطامع«ریستر

وریمرخوینهرصفاترسرمرورتو ربارتأثالرزحلروربهلیلرد رخرقرور

ور بلوجر نایمخوینهر بز گرتلر یشکالر نمهرتویندر ملدمانر خویر

خدیوندینشانر یرتوجاهرکند.ر

یزرآنجارکهرضبطرفرو ینسرباریمۀرنسخردیگلرمتفاوتریست،ر

یینریحتمالریمروجودردی درکهرضبطریینردستنویسریصرهرباشدر

ورکاتبانرنسخردیگلرکهرآنر یرمغایلرعرمرنجولریافتهریند،ربهرقصدر

یصالح،رد رمتنردستربلدهرباشند؛ریمارد ریینرصو تربایدربتوینر

ر
ً
د رکتبرنجومهرقدیمرتوجاهرورتوضاحهرربلرییرآنریافت.ریتفاقا

بلوجر قدیم،ر کلویر نجولر د ر دی د.ر وجودر توضاحهر چنانر

یزرسیصدوشصتر د جهر شاملرسهر یلیکر کهر دویزدهرگانه،ر

متعددیر د ونهر تقسیمربندیریایر بودند،ر دییلةریمبلوجر د جۀر

دیشتندرکهرد رآنربلجر یربهرسه،رنهریاردویزدهربخشررمهرکلدندروریکهر

ربارسیا ۀرخدیوندربلجرمطابقترندیشت،ر
ً
یزرسیا یت،رکهرمزوما

خدیوندریلریکریزریینربخشریاریاربهلهریاربود.رطبقریکهریزریینر

تقسیمات،ریلربلجرکهرسهرد جهربودربهرسهرقسمتردهرد جهرییر

تقسیمرمهرشد.ریینرتقسیمربندیر یشهرد رنجولرمصلرباستانر

ریزرطلیقریونانهریاروربهریختلشما ینرییلینردو ۀر
ً
دیشترورظایلی

بخشریایر یینر یزر یلیکر بهر پهرویر د ر ساسانهر سیدهربود.ر

سهرگانهرdahīgرمهررگفتندرکهرتلجمۀرdekanósریونانهربودروربلردهر

.)PANAINO, 2009(د جهربودنرآنهاردالمتردیشتر

تقسیمربندیر دور بار نو،ر فا سهر نجومهر کتابریایر د ر

دهرد جهرییربلجریارمویجهامرکهریکهر»وجه«روردیگلیر»د یجان«ر

نالردی دروردومهربلگلفتهریزرنجولریندیریستر)بالونه،ر1351:ر404(.ر

تفاوتریینردورتقسیمربندیرشیوۀرینتسابربخشریایردهرد جهرییر

بهرستا گانرورتعاانرخدیوندرآنهاست.رجدولروجوهرورد یجانریار

ورنالرخدیوندریلریکریزرآنهارد رکتبرنجومهرآمدهرورطبقریینر

جدیول،رخدیوندروجهرسولربلجرقوسر)کمان(رزحل،رورخدیوندر

وجهرسولربلجریسدر)شیل(رملیخر)بهلیل(ریستر)شهملدینربنریبهریمخال،ر

1382:ر76(.ربنابلیینرضبطردوربیترنخسترد رنسخۀرفرو ینسر
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فرکهر یر صو تر یینر گایهر مصلی،ر ور بانریمنهلینهر نجولر

سنگرپشترمهردینستهریند،رنهرخلچنگ.رد رنگا هریایرنجومهر

کهنرتلربانریمنهلین،رتصویلرخلچنگرناامده،ریمارالکرپشتریکهر

یزرنمادیایرییزدرسوملیرآبریا،رینکهر)Enki(،ربودرورتصویلرآنرد ر

نگا هریاردیدهررمهرشودر) یجلز،ر1998:ر12(.رد رمصلرباستان،رنالر

ییزدر نالر بار )shetau(،ر شتائور منطقةریمبلوج،ر بلجر چها مانر

نگا شر د ر ور دیشتر ی تباطر )Sheta(ر شتار الکرپشترچهلۀر

یالوگرافرنالریینربلج،رتصویلرالکرپشتهریمردیدهرمهرشودر

)WALLIS BUDGE, 1934:92(.ر

یکنونردوریحتمالروجودردی د:

ر یکهریینکهریگلچهرشوییدیریسترکهرعدهرییریزرقدماربانرـ

دینر د روجهر ر
ً
)مثال کشفرورخلچنگرفلقرمهرگذیشتهریندر

د با ۀریکهریزردورقسمرجانو ینرآبهرآمده:ر»آنکهرپایردی درچونرنهنگر

57(رورد رمتنهر 1356:ر )ناصلخسلو،ر آن«ر ورکشفرورخلچنگرورجزر

جانبر »یزر مهرخوینام:ر قوسر بلجر دویزدیمر د جۀر د با ۀر نجومهر

 یستریوربلآیدرصدفربز گرورکلمانرد یایربز گرمثلرسلطانرور

نهادنریمهرگالر تفاوتر یینر یمار 90((،ر 1384:ر )تنکروشا،ر کشف«ر

نبودهرورعدهرییریمرآنهار یربهرجایریمربهرکا رمهربلدهریند.

ر دولرآنکهرسنتربسیا رکهنرورمتلوکهرکهرد رآنربلجرچها لرـ

الکرپشتربود،رنهرخلچنگ،ربهرطلیقهربهرمنابعرفلدوسهر

 سیدهروریزرآنجاربهرشاهنامه  یهرپادیرکلدهریست.ر

ترپذیلفتنهرنیست:ریکهرآنکهریزردو ۀر
ّ
یحتمالردولربهردورعر

سروکهربهربعد،رکهرتصو رنجومهردییلةریمبلوجرگستلشریافترور

یمهرگالرشدر)PANAINO, 2009(،رنشانهرییریزریینکهرصو ترفرکهر
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سنگرپشت؛ریزریمانر وی،رعر

د رمقابلربهرنظلرمهر سدرکهرد ریینجارکاتبرنسخۀرفرو ینس،ر
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ر بالونـه،ریبو یحـانر)1351(.رالتفهیـم الوائل صناعـة التنجیم.رـ

تصحاحرجاللریمدینریمایه.رتهلین:رینجمنرآثا رمره.

ر باهقـه،رمحمدبـنرحسـینر)1383(.رتاریـخ بیهقـی.رتصحاـحرـ

عرهریکبلرفااض.رمشهد:ردینشگاهرفلدوسه.
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