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  تکنگ دز هوخت و کلنگ دس ح

 )تحقیقی دربارة نام ایوان ضحاك در شاهنامه و سنی ملوك االرض و االنبیاء(

 
  1دکتر  چنگیز موالیی

    چکیده

برخـی از  . اسـت آمده » کنگ دز هوخت«فردوسی به صورت  شاهنامۀنام ایوان ضحاك در 
» کنگ دز پاك«طبیق داده و آن را در پهلوي ت  hūxtدر ترکیب را با واژة » هوخت«محققان، جزء 

دهد لفظ رسد؛ چه قراینی در دست است که نشان میاین تعبیر صائب به نظر نمی. اندمعنی کرده
در متون  hūxtگذشته از این، واژة . در پهلوي ندارد hūxtدر این ترکیب ربطی به واژة » هوخت«

فردوسـی، در   شـاهنامۀ ك، عالوه بـر  نام ایوان ضحا. استاستعمال نشده » پاك«پهلوي به معنی 
 التواریخ و القصصمجمل، در »دمن حت«و » کلنگ دیس«گزارشی از حمزة اصفهانی به صورت 

به  تاریخ االممو جزء اول آن در » دس حت«و » کلنگ دیس«، »کنگ دژ هوخت«هاي به صورت
اند، گزارش شدهبر اساس شواهد و قراینی که در مقالۀ حاضر . استضبط شده » زرنج«صورت 

 خداینامـۀ در  Kurind dušīd/ dužīdها، تعبیر نادرستی از توان یقین داشت که همۀ این گونهمی
کُرینْد «: تحت اللفظ( Kuuiriṇta dužītaپهلوي هستند؛ خود گونۀ اخیر نیز قطعاً مأخوذ از اصل  

  .ستا اوستانام جایگاهی در ) »کُرینْد دست نایافتنی«یا » صعب العبور
  .ایوان ضحاك، کنگ دز هوخت، کلنگ دیس، دمن حت، دس حت: هاکلیدواژه

  مقدمه

اقامت داشت که ایرانیان به پهلوي آن را » بیت المقدس«بر اساس گزارش فردوسی، ضحاك در 
 ، ضمن اخبار فریدون و ضـحاك آمـده  شاهنامهنام این برج و بارو در . نامیدندمی» کنگ دز هوخت«

 :دجله گذشتند/ ه فریدون و یارانش به نیروي ورج و افسون، از اروند روداست؛ هنگامی ک
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  به خشـکی رسیدند سـر کیــنه جـوي   
  کـه بـر پهــلوانــی زبــان رانــدنـــد  

  خــوان» خانــۀ پــاك«بــه تــازي کنــون 
  

  الــمقـــدس نهـادنــد روي   بـه  بیـت   
  ش خواندنـد »کنـگ دز هوخـت  «همی 

  ك دانبـــر آورده ایــــوان ضـــــحا 
ــی، (   )309- 1/74/307: 1386فردوســ

 

در توضیح این نام اظهـار  ) 1/93: 1389( شاهنامههاي یادداشتآقاي دکتر خالقی مطلق، در 
، یعنی کنگ دز پاك یا »نیک و پاك«است به معنی  hūxtهمان واژة پهلوي » هوخت«اند که کرده

معنی کرده اسـت،  » کنگ نفرین شده«خوانده و  دژرا  دز) 5حاشیۀ  95: 1369(نولدکه . مقدس
، چنـان که فـردوسی »کنـگ دز پـاك«درست است بـه معنی  دزولی بـه گمان نـگارنده همـان 

  .»معنی کرده و با بیت المقدس یکی دانسته است» خانۀ پاك«نیز در بیت سپسین آن را 
 hūxtاین که واژة نخست : دربـارة ایـن توضیح اسـتاد خالقی مطلق، دو نـکته قابل ذکر است

اسـتعمال شده و نه چنین معنایی دارد، بلکه این واژه در » نیک و پاك«در پهـلوي نـه به معـنی 
» گفتـار نیـک  «است، به معنـی   نشان داده) MacKenzie, 1971: 45(پهلوي چنان که مکنزي 

 hūتق از مش(» نیـک گفته شـده«صفت بـه معـنی  -hūxtaاست که خود بازماندة لفظ اوستایی 
است کـه معـادلش در هنـدي    ) »گفتن« -vakصفت مفعولی از ریشۀ  -uxta+ » خـوب، نیک«

 ,Bartholomae. نـک (است استعمال شده » خوب گفته شده« -sūktáباستان هم به صورت 

1904: 1819; Grassmann, 1964: 1562 .(     ،را » کنـگ دز هوخـت  «بـر پایـۀ ایـن توضـیح
معنی کرده، در واقـع  » کنگ نفرین شده«نولدکه هم که واژه را . ردمعنی ک» دز پـاك«تـوان  نمی

است؛  در پهـلوي مـربوط دانسته hūxtمرتکب همین اشـتباه شـده و جزء هـوخت را بـا واژة 
دانسته و » بـد« dušصـورت دیـگر پیشونـد ) duž(بـا این تفاوت که این محقق جـزء اول را دژ 

معنی کرده » کنگ نفرین شده«در پهلوي، » گفتار بد« dušhūxtـاس بـا تـرکیب را احـتماالً در قی
دهـد جزء هوخـت در ایـن نـام    است؛ در حالی که قراین روشنی در دست است کـه نشان می

، فردوسی شاهنامهدیگر این که در بازپسین بیت از ابیات یادشدة . در پهلوي ندارد hūxtربطی به 
اسـت، نـه کنــگ دز    بـه کـاربــرده   » بیت المقدس«بر لفظ تازيِ را صراحتاً در برا» خانۀ پاك«

توان گفت که شاعر برداشت روشـنی از مفهوم لغـوي  هوخـت، و از آنجا که به ضرس قاطع نمی
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نماید که از تعبیر وي به عنوان شاهدي  است، قدري دور از احتیاط میداشته » کنـگ دز هوخت«

  .استفاده شود» هوخت«براي لفظ » پاك«براي اثبات مفهوم 
اند، نام این بارو در دو مورد دیگر نیز در همچنان که خود استاد خالقی مطلق یادآوري کرده

است و هر دو مورد بـه داسـتان جنـگ    آمده » دز هوخت کنگ«، اما به صورت مقلوب شاهنامه
سلم مـربوط بـه یاري » دز هوخت کنگ«منوچهر با سلم و تور و آمدن کاکوي، نبیرة ضحاك از 

گردد و به حضور شاه ایران هنگامی کـه قـارن سپهساالر منـوچهر از فتح دژ آالنی برمی. شودمی
  :گویدرسد، منوچهر خطاب به قارن میمی

  تـو زیـــــدر بـرفـــتی بیامــد ســـــپاه    
ـــود  ـــحاك بـــ ـــدار ضـــ ـــره سپهــ   نبی
  یـکـی تـاخــتن کـــرد بــا صــد هــزار     

  ــــران مـــن چنـــد مـــردبکــــشت از دلی
ــده    ــگ آم ــلم را راي جن ــون س ــتکن   س

  

  خــــواه نــــوآیین یـــکـی نــــامور کینـه   
  شــــنیدم کــــه کـــاکــوي ناپــاك بـود  

ـــــواران گـــــردن کـشِ نــامـــــدار   سـ  
  کـــه بـــــودنــد شـــیران روز نبــــــرد

  سـت کـه یارش ز دز هوخـت کنـگ آمـده    
ــی، ف(         )955- 1/148/951: 1386ردوسـ

 

  :گویدتر قارن در پاسخ به منوچهر میچند بیت پایین
  مـن اکـنون بـه هوش دل و پـاك مــغز 
  کز این پس سوي ما ز دزهوخـت کنـگ  

  

ــز     ــار نغ ـــدین ک ــازم ب ـــکی چــاره س   یــ
  چـــــو کاکـــوي ماننــده نایــد بــه جنــگ

  )963-1/149/962: همان(                  
 

 فردوسی، نام ایوان ضحاك در آثار برخی از مؤلفان دوران اسالمی نیز آمده شاهنامۀبر عالوه 
و کان بیوراسف ینزل ببابل فاتخذها دارا «: گوید) 33.: م1968(است؛ از آن جمله حمزة اصفهانی 

بیوراسف به بابل منـزل داشت (» دمن حت، و سماها الناس کلنگ دیسعلی هیئه کرکی و سماها 
نامید و مردم » کلنگ دیس«و آن را ) نوعی پرنده(= نـجا سـرایی ساخـت به شـکل کلنگ و در آ
در اثر خـود،  ) 41: 1383(القصص مجمل التّواریخ و مؤلّف گمنام ). خواندند» دمن حت«آن را 

اي از گـزارش حمـزة اصفـهانی را آورده، سپس بـه ذکـر روایـت فــردوسی   نخست تـرجـمه
) ضحاك(= دارالملک او «: است این دو روایت را به هم ربط دهد اي کوشیدههپـرداخته و به گون
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نـام نهـاده و بعضی آن را  کلنـگ دیسبابل بود اول، و آن جایـگاه سـراي بـزرگ کـرده بـود و 
 سراي و ایوان او بـوده  دژهـوختخـوانند و از آن پس ایـلیا دارالمـلک ساخـت و  دس حت

بــر  / به تـازي ورا خانـۀ پـاك دان  :المقدس است، چنانک فردوسی گویـد است، و ایلیا بیت
 ضـبط کــرده  » زرنـج «نـام ایـن دژ را ) 1/135.: م1939(طبـري . »آورده ایـوان ضـحاك خوان

ذکـر غـیر هشـام أن الضـحاك لم یـکن غائباً عن مسکنه و لـکن أفریدون بن اثفیان جـاء «: است
ی الی مسـکن له فی حدعنِ یاند کــه  هشام، گفته] قولِ[غـیر از (» ...مـاه مهر روز مهر  زرنجص

ضحاك از مسکن خود غایب نبود، و لکن افریدون بن اثفیان، ماه مهر روز مهر، به مسـکن او در 
دهد شواهد و قراین روشنی در دست است که نشان می...). شد، بیامد خوانده می زرنجدژي که 

در اثر حمزة اصفهانی و » دمن حت/ کلنگ دیس «فردوسی، شاهنامۀ در » دز هوختکنگ «گـونۀ 
، جـملگی بــه اصـل   تـاریخ طـبريدر » زرنـج«و  مـجمل التـّواریخ و القصصدر » دس حت«

گردند که در ادوار بعدي، در اثر بدخوانی، بیشتر به لحاظ پهـلوي بر می خدایـنامۀواحـدي در 
هاي آن ز جمله چـندصدایی بـودن بـرخی از حـروف و اتّصال حرفخط پهلوي اهاي  دشواري

هاي ترکیبی گوناگون که گاه صورت حاصل از اتّصال حروف، مشابه یکی  به هم و ایجاد صورت
کرد، به صور مختلف قرائت و از حروف موجود در خط بود که خود بر صوت دیگري داللت می

  .استکتابت شده 
هاي اژي دهاك اشاره شده، یشت/ ر آن بـه محـل اقامت ضحاك تـرین مأخـذي کـه د کهن

که  ضحـّاك بـه شمار آمده/ مـوطن اژدهاك  -Baβriسـرزمین  29بنـد  5 یشتدر . ستاوسـتا
: 1389مـوالیی،  : نـک (است در ادبیات پهلوي و منـابع دوران اسـالمی با بابل تطبیق داده شده 

متّصـف بـه    )1(-kuuiriṇtaاز جایگاهی موسوم بـه   20-19بندهاي  15 یشتو در ) 155-156
dužita-  قس(» دست نایـافتنی«و یا شایـد » صعب العبور«به معنی :Wikander 1941: 4 ( یـاد

-کـند و از او درخـواست میاست کـه ضحاك در آنجا به پیشگاه ایزد واي قربـانی نثار می شده

متن اوستایی این دو بنـد  . م را به وي ارزانی داردکنـد تـا توفیق تهی کردن هفت کشور از مرد
  :چنین است
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19) təm yazata ažiš θrizaf dahākō upa kuuiriṇtəm dužitəm zaranaēne paiti 

  gātuuō … pərənbiiō paiti γžāraiiabiiō 

20) aom jaiδiia auua āiiaptəm dazdi mē vaiiuš uparō.kairiiō yaθa azəm     

 amaiiąn kərənauuāni karšuuąn yāiš hapta. 
صعب (= گذر  -در کویرینت دژ) داراي سه دهان(= او را پرستید اژي دهاك سه پوزه ) 19(

  .پر لبریز] جام[با ... رین ز) تخت(= ، بر گاه )العبور
تهی (= مرد بده، ویويِ ابرکار، چنان که من بیاز او درخواست کرد این آیفت را به من ) 20(

  . کنم هفت کشور را) مردم از
بـوده و   -kuuiriṇtaکـه در اصـل صـفت     -dužitaظاهراً در دورة ساسانیان، لفظ اوستایی 

است، دیـگر مفهوم و کاربرد وصفی خود را از دست داده بوده و داده معـنی می» صعب العـبور«
کنــد،  ال را تـأیید مـی اي که ایـن احتم قرینه. استرفته بخشی از نام این جایـگاه بـه شمار می
است که کیان به  هاي شگفتی آمدهدربارة اقامتگاه بندهشگـزارشی است کـه در کتاب پهلوي 

هایی که جم در البرز، پس از برشمردن کاخ) 8-7، س209ص: 1357( بندهشمؤلّف . فرّه کردند
  :استفریدون در پتیشخوارگر و کاووس در البرز ساختند، آورده 

ēk ān ī Dahāk kard pad Bābil kē Kurind – dušīd xwānēnd 
  .»کُرینْد دوشید خوانند) آن را(یکی آن که ضحاك کرد به بابل که «  

: 1369؛ همو 245: 1345(به پیروي از مرحوم دکتر بهار  بندهشنام جایی که در عبارت اخیر 
137 (Kurind-dušīd   بنـدهش خوانده شد، در دو دستنویس از نسخ خطّی )TD2 :209ص ،
ورق ( TD1جزء دوم آن در دستنویس  و صت&\زاجثائ به صورت ) 14، س 89ص: DH؛ 8س 
حقیقت این است که قرائت بخش دوم این نام . است آمده فـقصت\با امالي) 12روي، س  89

نخست این که شکل اوستایی کلمه، داراي : به دو دلیل محل تردید است dušīdجاي به صورت 
وجـود    žدیگر این که در خط پهلوي چون نشانۀ خاصـی بـراي ثبـت حـرف     است،  žحرف 

-کردهکرده، استفاده میداللت می šاي که بر صوت نداشته، براي نشان دادن این صوت، از نشانه

هاي پهلوي به صورت که در متن) »کاهل«به معنی » اژکهان«فارسی دري ( ažgahān: اند؛ قس
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ʾšghʾn  کتابت شده و یاyōždahr  که همه جا با امالي » پاك«به معنیywšdʾsl از )2( .استآمده 
در هـر حـال   . بوده باشد dužīdهم در واقع امالیی براي  dwšytاین لحاظ استبعادي ندارد که 

است،  با آنچه که در منابع دوران اسالمی آمده بندهششباهت و همانندي نام ایوان ضحاك در 
هاي مختلفی از آن به پهلوي که قرائت خداینامۀن اصل واحد در گذارد که آتردیدي بر جاي نمی

این امالء تقریبـاً همـۀ   . استبوده  فـقصت\یا صت &\ياجثائ منابع دورة بعد راه یافته، همین 
در  جبا توجه به این که حـرف  . کندهاي موجود در آثار مؤلّفان دورة اسالمی را توجیه میگونه

-به کار می y, j, g, dهاي براي بیان صوت ئو حرف  lو  rصوت خط پهلوي، براي بیان دو 

پهلوي تردیـدي وجـود    زاجثائدر اثر حمزة اصفهانی با » کلنگ«است، دربارة انطباق لفظ رفته 
: 1357، بنـدهش ( بنـدهش در معنی نوعی پرنده در » کلنگ«ندارد، مضاف بر این که خود لفظ 

توان بدین ترتیب می. استامال شده  زاجثائه صورت ب) 245: 1345بهار، : ؛ نیز نک4، س97ص
یقین داشت که مآخذ مورد استفادة حمزة اصفهانی که مطابق قول صریح خود مؤلّف در فصـل  

هـاي عربـی   ترجمـه ) 56و  14.: م1961حمزه اصفهانی، : نک(اول و پنجم از باب اول کتابش 
 kulingرا  زاجثائاست، لفظ پهلوي بوده  به روایت ابن مقفّع یا محمد بن جهم برمکی خداینامه

سـنی ملـوك االرض و   در نسخۀ چاپی » حتدمن«ه امالي کدربارة این. اندخوانده بوده» کلنگ«
تقریباً تردیدي ) Monchi-Zadeh, 1975: 238: قس(است » حتدس«، در واقع گشتۀ االنبیاء

کند کـه در آن  نیز تأیید می القصصمجمل التّواریخ واین احتمال را ضبط واژه در . وجود ندارد
مؤلّف به هنگام ذکر اخبار مربوط به دارالملک ضحاك، روایت حمزه را به فارسی ترجمه کرده و 

-است و این امر آشکارا حکایت از آن دارد که در نسخهآورده » حتدس«بر اساس آن، نام بنا را 

-دس«بوده، نام این بارو به صورت  ریخمجمل التّوااي از کتاب حمزه که مورد استفادة صاحب 
 utrum in alterum abiturum eratاز سوي دیگر مطابق قاعدة . است ضبط شده بوده» حت

تصور کتابت نزدیک یا چسبیده به همِ دو دندانۀ نخست حرف ) »استکدام به کدام تغییر کرده «(
کند و بدین کامالً محتمل می) قطهبدون ن» ن«البتّه با (» من«امکان قرائت آن را به صورت » س«

حتّی با در نظر گرفتن تساهل . گیردقوت می» حتدمن«به » حتدس«ترتیب احتمال تغییر ضبط 
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-دش«نیز تصحیف » حتدس«کُتّاب در نقطه گذاري حروف، این احتمال وجود دارد که ضبط 

نی به پیروي از مآخـذ  دهد که حمزة اصفهادر هر حال قراین مذکور نشان می. بوده باشد» حت
منشأ این امال . استضبط کرده بوده ) »حتدش«یا شاید (» حتدس«خود، نام ایوان ضحاك را 

باشـد، بـدین معـنی کـه احتماالً  صت&\ تواند لفظ پهلويتر یادآوري شد، تنها میچنان که پیش
شـاید بـا    dwsht(=  فق غ ت\را به صورت  صت&\پهلوي، لفظ  خداینامۀمـترجمان عـربی 

) duš-hutیـا   duš-hit، شاید با تلفظ dwšht(=  غ ت& \و یا ) dus-hutیا  dus-hitتلفّظ 
انـد و  به خط عربی انتقال داده بـوده ) »حتدش«یا شاید (» حتدس«تجزیه کرده و به صورت 

   .است به کتاب خود منتقل کرده خداینامهحمزه نیز همین شکل را عیناً از ترجمۀ عربی 
-کلنگ«ورد دیگري که در اینجا باید بدان پرداخت و تا حد امکان توجیهش کرد، صورت م 
بر اساس روایت . استهم آمده  مجمل التّواریخباز در گزارش حمزة اصفهانی است که در » دیس

نامید و مردم » دیسکلنگ«کلنگ، ساخت و آن را / حمزه، ضحاك در بابل سرایی به شکل کرکی
خواندند؛ پس مطابق گزارش حمزه ایوان ضحاك ) »حتدمن«: در نسخ چاپی( »حتدس«آن را 

. شناختندو نامی که مردمان آن را بدان می است؛ نامی که بانی ایوان بدان داده بودهدو نام داشته 
. رسـد نماید، اما قدري ناجور به نظر مـی احتمال صحت این گزارش به لحاظ نظري ممکن می

با ) 155: 1389موالیی، : نک( نژادنامۀ استاد دکتر رضا انزابیجشناي در الهتر من ضمن مقپیش
دانسته بودم، اما  Kuling dušīdرا گشتۀ » دیسکلنگ«توجه به مضمون روایت حمزه، به اشتباه 

» دیـس «بـه صـورت    dušīdامروز اعتقادي به درستیِ این عقیده ندارم؛ چه امکان گشتگی لفظ 
در » علی هیئه کرکی«دهد عبارت اي در دست است که نشان میت وآنگهی قرینهتقریباً منتفی اس

شاهد مورد نظر گزارشی است . استآمده » دیسکلنگ«گزارش حمزه اصفهانی در مقابل همین 
دربارة شـکل و هیـأت سـراي    ) 3-2، س211ص: 1357، بندهش( بندهشکه در کتاب پهلوي 

) سـرايِ (= مـانِ  « mān ī Dahāk pad Bābil kuling homānāg būd: اسـت ضـحاك آمـده   
، شمارة 17هاي بخش یادداشت[ 195، 138: 1369بهار، : قس( »ضحاك به بابل کلنگ مانند بود

میدان اسب دوانـی،  «خوانده و  koringرا در اینجا  زاجثائ که لفظ پهلوي 45: 1345؛ همو، ]5
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خانۀ ضحاك با چنین شکلی چنگـی بـه دل   است، اما تصور معنی کرده » میدان گرد آمدن سپاه
با روایت حمزه در خصوص شـکل و هیـأت    بندهش تطبیق و مقابلۀ عبارت یادشدة). زندنمی

بوده  پهلوي هم آمده خداینامۀدهد که گزارشی در این مورد در خوبی نشان می سراي ضحاك، به
شکل، « dēs، لفظ »شبیه، مانند« homānāgبه جاي  خداینامهاست، با این تفاوت که احتماالً در 

-کلنگ«اما این که مطابق روایت حمزه، ضحاك خود آن سراي را . استبه کار رفته بوده » هیأت
نامیدند، باید حاصل اشتباهی در نقل مضـمون روایـت   » حتدس«نامید و مردمان آن را » دیس
در گزارش  خداینامهدر  جثائزاباشد؛ بدین معنی که به احتمال قریب به یقین لفظ خداینامه اصلی

 kulingدر ترکیبِ  kulingمربوط به ایوان ضحاك، دو بار با دو تلفّظ مختلف، بار اول با تلفّظ 

dēs »م با تلفّظ »به شکل کلنگو بار دو ،Kurind  در ترکیبKurind – dušīd    به عنـوان نـام
ورد استفادة حمزه، واژة مورد اما چون در مآخذ م. استخاص سراي ضحاك استعمال شده بوده 

است، از این لحاظ استبعادي ندارد کـه  خوانده شده بوده  kulingبحث پهلوي در هر دو مورد 
-دس«به اشتباه نام خاصی انگاشته شده باشد که ضحاك به سراي خـود داده  و  » کلنگ دیس«

با توجه به موارد یـاد  . ندابردهنامی که دیگران براي نامیدن آن سرا به کار می) dušīd(= » حت
پهلـوي بـه ایـن     خداینامـۀ ، در شده، شاید بتوان تصور کرد که اصل روایتی که حمزه نقل کرده

) kuling dēs(= ضحاك، سرایی در بابل ساخت به شکل کلنگ / بیوراسب«: استمضمون بوده 
  .»خوانند) Kurind – dušīd(= کرینْد دوشید  که آن را

کنـگ دز  «البی که تا اینجا معروض افتاد، زمینه را کامالً براي توجیه امالي کنم مطتصور می
 شاهنامهنگارنده تردیدي ندارد که این نام در  .فردوسی، فراهم آورده باشد شاهنامۀدر » هوخت

مجمـل التّـواریخ و   در اثر حمزة اصـفهانی و بـه پیـروي از آن در    » حتکلنگ دس«نیز همانند 
در آن ربطـی بـه   » کنـگ «پهلوي است و لفظ  خداینامۀدر  Kurind dušīd، قرائتی از القصص

و » کنگ دژ، بهشـت کنـگ  «در ) »غار، دژ زیر زمینی« -kaŋhaمأخوذ از اصل اوستایی (» کنگ«

اند، ساخته زاجثائآن را از روي امالي پهلوي  شاهنامۀ ابومنصورينظایر آن ندارد، بلکه مؤلّفان 
واقعاً دشوار » کنگ«شت که توجیه قرائت واژة اخیر پهلوي به صورت با این همه باید اذعان دا
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در واژة پهلوي را زاید انگاشته و آن  l، حرف »کنگ دژ«است؛ آیا آنان تحت تأثیر ترکیباتی نظیر 

چنین ابهامی دربارة توجیـه  . رسداند؟ دقیقاً معلوم نیست، اما بعید به نظر نمیخوانده» کنگ«را 
آن را ) 238 :1975(زاده خـورد؛ گرچـه منشـی   هم به چشم مـی  تاریخ طبريدر » زرنج«گونۀ 

 مأخوذ از (» کرنج«تصحیفkurind (ا معلوم نیست تحت چه شرایطی حرف  دانستهاست؛ امk 
اسـت؟   تـأثیري در ایـن تغییـر داشـته     زرنج/ زرنگآیا نام ایالت مشهور . استتغییر یافته  zبه 

 م نام، یعنی ، توجیه جز»کنگ«برعکس لفظر  . کامالً روشن است» دز هوخت«ء دوهرگاه تصـو
است، این نام با بوده  شاهنامۀ ابومنصوريکه در اختیار مؤلّفان  خداینامهشود که در نگارشی از 

 بندهشاست، چنان که همین امال در و یا امالیی شبیه به آن، کتابت شده بوده  فـقصت\امالي 
توان تصور کـرد کـه   به سهولت می. شودهم دیده می) 12سروي،  89ورق ( TD1دستنویس 

در نظر گرفته و ) dwšhxt(=  تغغ&\، اجزاي واژه را به صورت شاهنامۀ ابومنصوريمؤلّفان 

اسـت، واژه را   رفتـه نیز به کار می  žدر پهلوي براي بیان صوت  &با توجه به این که حرف 
dužhuxt  اند، فردوسی هم به پیروي خط فارسی منتقل کرده به» دژهوخت«خوانده و به صورت

قاعدتاً همین شکل را باید به کار برده باشد؛  شاهنامۀ ابومنصورياز منبع مورد استفادة خود، یعنی 
آقاي دکتر . استخوانده » دژ هوخت«توان گفت که شاعر حتماً ترکیب را اما به قطع و یقین نمی

اشاره نکرده و این امر حاکی از آن است کـه  » دز«رد ضبط خالقی مطلق به اختالف نسخ در مو
 لنـدن  ، از جمله دسـتنویس شاهنامههاي مورد استفادة ایشان در طبع دفتر اول جمیع دستنویس

اند؛ ضبط کرده» دز«که چاپ عکسی آن را نگارنده در اختیار دارد، واژه را به صورت  675مورخ 
نیز واژه به ) ة هفتم و اوایل سدة هشتم هجري قمريکتابت اواخر سد( ژوزفسندر دستنویس 

مورخ  Mxt 378و در دستنویس موجود در کتابخانۀ ملّی اطریش در وین به نشانِ » دز«صورت 
، سـعدلو  شاهنامۀاست، در دستنویس معروف به  ضبط شده) بدون نقطه(» در«به صورت  882

و نـام  » بر«ك، این واژه به صورت کتابت سدة هشتم هجري قمري، در داستان فریدون و ضحا
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و در داستان آمدن کاکوي به یاري سلم، لفظ مـورد  » کنگ بر هودج«باروي ضحاك به صورت 
ضبط شده است »  دز هوحب کنگ«و نام بارو در هر دو مورد به صورت » دز«بحث به صورت 

بنابراین . است» هوخت«تصحیف » هوحب/ هودج«و هم » دژ/ دز«تصحیف » بر«که آشکارا هم 
در اثر تساهل » دز«یا لفظ : توان داددو احتمال می» کنگ دز هوخت«در نام » دز«در مورد ضبط 
بوده » کنگ دژ هوخت«نیز  شاهنامهو صورت اصلی این نام در  گذاري حاصل شده کُتاب در نقطه

ی است که نظر راقم این سطور نیز بر همین است، و یا این که ضبطی اصـیل اسـت و فردوسـ   
به این صورت ضبط کرده » قلعه، حصار«به معنی » دز«را در قیاس با لفظ فارسی » دژ«صورت 

» هوخت«را نباید از » دز«است؛ حتّی اگر بنا بر صحت فرض اخیر باشد، باز به گمان من، لفظ 
  . را دو واژة مستقل به شمار آورد» دزهوخت«جدا کرد و 

     

  ها یادداشت

بـه پیروي از گایـگر، ایـن محل را با کرند، واقع در گردنۀ علیاي زاگرس ) 476 :1904(ارتولومه ب -1
معتقد است که محل واقعی آن را باید در سرزمین ) with n. 2 ,21 :1941(سن دهد و کریستنتطبیق می

  .  کاستورها در ایران شرقی جستجو کرد
اسـت،  ان که مکنزي تصور کـرده  چن yōjdahrو   ajgahānتلفظ این دو واژه به ترتیب به صورت  -2

 Durkin-Meisterernst:  براي تلفظ واژه اخیر الذّکر در فارسی میانه مانوي نک. تواند صحیح باشدنمی

2004: 375.  
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