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  بارة تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکانپیشنهادي در
    اي در شاهنامۀ فردوسیبر پایۀ قرینه

  
  1چنگیز موالییدکتر 

  چکیده
 در آن تجلّـی  بابکـان،  اردشیر کارنامۀ در شاهی فرّة مادي تظاهر و عینی نمودهاي از یکی 

 ،11 بنـدهاي  3 فصـل ( کارنامـه  متن در آن بر دال لفظ که است نیکو و فربه حیوانی قالب

 تقریبـاً  محققـان  واژه معنـی  دربـارة . اسـت  شـده  ضـبط  جی صورت به) 23-22 و 15-16
 اغلـب . نیسـتند  داسـتان  هـم  آن قرائـت  در اما کنند؛	می معنی »قوچ« را آن و دارند نظر اتفاق

 انـد؛ 	خوانده warrag و کرده تصحیح +اجی صورت به را آن آنتیا از پیروي به پژوهشگران
 در. اسـت  نشده استعمال »قوچ« معنی در فارسی هاي	متن در و پهلوي متون در لفظ این اما

 آمـده  »غـرم « فارسـی  لفظ آن برابر در بابکان اردشیر اخبار ذکر هنگام به فردوسی شاهنامۀ
 باید نیز پهلوي مذکور امالي رسد	می نظر به بنابراین است؛ »کوهی قوچ« معنی به که است
 اسـاس  بـر  و شـاهنامه  در بحـث  مـورد  واژة معـادل  به توجه با. باشد معنی همین به لفظی

 اسقاط با مذکور واژة که رود	می احتمال شد، خواهد ارائه مقاله متن در که قراینی و شواهد

 پیشـنهادي  امـالي . باشـد  جای+ از تصحیفی است، پهلوي خط در معمول امري که ا حرف
 همـین  بـه  »رنگ« واژه. کرد معنی »کوهی میش کوهی، بز« و خواند rang توان	می را اخیر
 به فراوان هجري پنجم و چهارم هايقرن متون در ویژه به فارسی، نثر و نظم متون در معنی

 آذر تجلـی  بیان در) 11 بند 9 فصل( کارنامه در که را غجاغ پهلوي امالي .است رفته کار
 فـرانتس  اخیراً و کارنامه گزارندگان و مصححان است، شده استعمال پرنده، شکل به فرنبغ
 امـا  نیسـت،  ممکـن  غیـر  چـه  گر قرائت این. اند خوانده xrōs خود ویراستۀ متن در گرنه

 lwh’ تـوان  مـی  سـهولت  بـه  را واژه. رسـد  نمـی  نظـر  بـه  واژه امـالي  بـا  متناسب چندان

                                                             
 Email:cmowlaee@yahoo.com.au                                         دانشگاه تبریززبان و ادبیات فارسی استاد  .1
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 صـورت  بـه  نیـز  فارسـی  در و است »عقاب« معنی به که خواند āluh و کرد نویسی حرف

 ،-ərəzifiia اوسـتایی ( ،»پـرواز  راسـت  -ardifya* باسـتان  ایرانـی  از و مانـده  یبـاق  »آلُـه «
  .است شده مشتق)  -ŗjipyá سنسکریت
  .آلُه خروس،: فرنبغ آذر رنگ؛ غرم، قوچ، برّه،: شاهی فرّة :ها کلیدواژه

  یجا+ -1
در کارنامۀ اردشیر بابکان آمده است که چون اردشیر با کنیزك اردوان از دربار شاه اشکانی گریخت و 
روي به جانب پارس نهاد، اردوان با سپاهی گران، پی اردشیر، راه پارس گرفت و نیمروز به آبـادیی  

 آن دو سوار که به این ناحیه آمدند کی از اینجا گذشتند؟ و رسید و از مردمان پرسید
(10) mardōmān guft kū bāmdād ka xwaršēd tēx abar āwurd ēdōn čiyōn wād ī 

ardāg humānāg bē widašt hēnd (11) u-šān   بیج  abēr stabr az pas hamē dawist ī az 
ān nēkōgtar būdan nē šāyist (12) dānēm kū tā nūn was frasang zamīg šud u-tān 
griftan nē tuwān (Antia 1900: 17). 

از ) و 11پاك بگذشـتند (  ) مردمان گفتند که بامداد که خورشید تیغ برآورد، ایدون چون باد10(«

) دانیم که تا کنون بـس  12آن نیکوتر نشایست بود ( ازبسیار ستبر همی دوید که      بیجپسِ ایشان، 
  ».ر شدند و شما (آنان) را گرفتن نتوانیدفرسنگ زمین دو
اي نپایید و بشتافت و چون به دیگر جاي آمد از مردمان بپرسید که آن دو سوار چه اردوان لحظه

  زمان از اینجا بگذشتند؟

(15) awēšān guft kū nēmrōz ēdōn čiyōn wād ī ardāg hamē šud hēnd u-šān بیج 
  hamwar hamē raft (16) Ardawān škuft sahist ud guft kū hangār aswār ī dugānag 

dānēm bē ān ī  ـ یج  čē sazēd būdan? u-š az dastwar pursīd (17) dastwar guft kū ān 
xwarrah ī xwadāyīh ahanuniz awiš nē rasīd …(Ibid: 17-18). 

رفـت  همـی    ب یجشدند و همبر ایشان، ون چون باد پاك همید) ایشان گفتند که نیمروز ای15(«

چه سزد بودن؟ و  یجمد و گفت که انگار که اسوار دوگانه دانیم آما آن آ) اردوان را شگفت به نظر 16(
   ») و دستور گفت که آن فرّة خداوندگاري هنوز به وي نرسید ...17از دستور پرسید. (
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با کاروانی روبرو گردید و از کاروانیان بپرسید که  بار نیااردوان دیگر روز هفتاد فرسنگ بپیمود و 
  آن دو سوار را کجا دیدند و آنان به پاسخ گفتند که میان شما و ایشان سی فرسنگ فاصله است و 

 (22) u-mān ēdōn sahist kū yak az awēšān aswārān    بیج  was wuzurg abāg-iš 

pad asp nišast ēstād. (23) Ardawān az dastwar pursīd kū ān  یج  –iš abāg pad asp 
čē nimāyēd? (25) dastwar guft kū anōšag bēd Ardaxšēr xwarrah kayān awiš rasīd 
… (Ibid: 18-19).  

بسیار بزرگ و چابک بـه اسـب       بیج) و ما را ایدون به نظر آمد با یکی از ایشان سواران، 22«(

) 24که با او به اسب (نشسته بود) چه نمایـد؟ (   یج) اردوان از دستور بپرسید که آن 23نشسته بود (
  »دستور گفت انوشه باشید فرّة کیان به اردشیر رسید...

آوردیم در همـۀ     (ب)یجاي که در آوانوشت هر سه قطعۀ منقول از کارنامه آن را به صورت واژه
هاي مورد استفادة آنتیا در ویرایش متن پهلوي کارنامه به همین صورت ضبط شده است، با دستنویس

ـ +این حال آنتیا در متن ویراستۀ خود در هر سه مورد آن را به صـورت   تصـحیح کـرده و   (ب)   یاج
warrag(-ē) أي او نک: خوانده است. این قرائت، گو اینکه پیشتر نولدکه آن را ارائه کرده بود (براي ر

Nyberg 1974: 2/175; Gnoli 1999: 9/ 316 در آخرین ) مورد قبول تعدادي از محققان قرار گرفته و
رنه نیز آن را پذیرفته است. پژوهشگرانی که صحت این قرائت را باور گفرانتس کارنامه،  متن ویراستۀ

گرچـه   )Bailey 1959: 79; Grenet 2003: 71, 73(نـک:   کننـد میمعنی » قوچ«معموالً آن را  ،دارند
). نیبـرگ  234، 227: 1375 ،انـد (نـک: ابوالقاسـمی   را اراده کرده» برّه«برخی نیز، از آن همان مفهوم 

)Nyberg 1964: 1/ 7نامـه، قرائـت   ) با اینکه در متن کارنامه از تصحیح آنتیا پیروي کرده، اما در واژه
warrag  2را بهsīh اظهار کرده است که واژه نیازي به تصـحیح نـدارد؛    ارجاع داده و ذیل واژة اخیر

-خوانده می sīhاست، در اینجا نیز  sīh = 30که در اصل هزوارشی براي بیان عدد  LK (+1)امالي 

اي اسـت در معنـی   اراده نشـده، بلکـه مـتن نیازمنـد واژه     30ن عدد آشود، اما در این مورد قطعاً از 
عنـی مشـتقی   یابد. واژه در ایـن م فرّة شاهان کیانی تجلی می وجودي فراطبیعی که نهایتاً به صورت«

) به Bartholomae 1904:1645، نک: -srāy-/srīغربی برابر با گونۀ شمال -çī*است از فارسی باستان 
که به عنـوان ایـزد   » شکوه، عظمت، جاه و جالل« -śrī، سنسکریت »زیبایی، شکوه و عظمت«معنی 
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 :Nyberg 1974تشخص ایزدینه یافته اسـت (نـک:   » قدرت حاکم«یا » زیبایی، بخت و اقبال«بانويِ 

2/175(.  
چاپ دیگري که از متن کارنامه فراهم آمده و به لحاظ زمانی مقدم بر چـاپ آنتیـا اسـت، مـتن     

است. میالدي در بمبئی به طبع رسیده  1896ویراستۀ دستور داراب پشوتن سنجانا است که در سال 
من به اصل این چاپ دسترسی ندارم؛ اما خوشبختانه در نسخۀ چاپی مشکور، متن کارنامه همراه بـا  

ها عیناً از روي چاپ سنجانا افست شده است. سنجانا واژة مورد بحث حواشی و اختالف نسخه بدل
دشیر بابکان از ) و شبیه این قرائت در متن کارنامۀ ار61: 1369 ،خوانده است (نک: مشکور lûk(-î)را 

از  آوانویسی و به پیروي rak(-ē)شود که واژه را به صورت ) دیده می38- 39: 1378وشی (بهرام فره
  معنی کرده است.» قوچ«اغلب محققان آن را 

هاي باید بدون تشویش خاطر کنار نهاد؛ زیرا در زبانرا  هاي مذکور، قرائت سنجانااز میان قرائت
 را تأیید کند.» قوچ«در معنی  lûkاي به صورت واژه وجود نیست که احتمالایرانی شاهدي در دست 

در اوستا فقـط در   -srī؛ اوالً واژة رأي و عقیدة نیبرگ هم خالی از ضعف و ایرادهاي اساسی نیست
شـکوه، عظمـت، جـاه و    «مفهوم  و )Bartholomae 1904: 1645استعمال شده (نک: » زیبایی«معنی 
هاي موجود اوستایی فقط دوبـار  ه در متنژن واژه ضبط نشده است؛ ثانیاً این وااي ایرجایی ب» جالل

) به کار رفته و در هیچیک از ایـن دو مـورد   9، بند 2؛ هادخت نسک، فرگرد 11بند  17(نک: یشت 
- ثالثاً آنچه که قطعی می تشخص ایزدینه نیافته است. معلوم نیست مستند نیبرگ در این مورد چیست؟

است که این مفهوم، حتی اگر استنباط نیبرگ قابل قبول باشد، به پیکر حیوانی تجلّی یافته، نماید این 
رود در اینجا شـاهد  اسب و سوارش را دنبال کرده، سر انجام به او پیوسته است؛ بنا براین انتظار می

؛ چنانکه اي باشیم که بر تجسم این نیروي ایزدي در قالب موجودي حیوانی داللت کنداستعمال واژه
vārبه پیکر مرغ  ،در سه نوبت» فرّة ایزدي«) نیز 38- 34مطابق گزارش زامیاد یشت (بندهاي  gan- 

. بدین ترتیب بطالن و به ترتیب به مهر، فریدون و گرشاسب پیوست (شاید: عقاب) از جم جدا شد
  ا متن است؟تا چه اندازه متناسب ب warragنظر نیبرگ نیز روشن می شود. حال باید دید قرائت 

براي آگاهی از میزان اعتبار این قرائت، بررسی این بخـش از کارنامـه در شـاهنامۀ فردوسـی از     
اهمیت خاص برخوردار است. تقریباً شاکلۀ اصلی روایت کارنامه با یک تفاوت جزئی در ساختار، در 
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ه و از آن، روایت شاهنامه نیز آمده است. بدین معنی که فردوسی دو مورد نخست را با هم تلفیق کرد
  واحدي پرداخته است. عین روایت فردوسی چنین است:

  

  ور دیـــد جــاي  بـر یکـی مایـــه    بــه ره
 

  ايـفـــــراوان در او مــــردم و چــارپــ    
 

  بپرســــید ازیشـان کــه شـــبگیر هـــور     
 

  شــــنیدي شــما بانــــگ نعــل ســـــتور؟   
 

ـــه راه؟  ـــویان بـ ـــذشتند پ ـــن برگـ   دو تـ
 

  ي خــــنگ و دیگــر ســـیاه؟هارـی بـــیکــ  
 

  ی گفـت ازیشـان کـه ایـدر گذشـت     ـــیک
 

ـــدرآمد ز دشــت    ــر دو اســب ان ــن ب   دو ت
 

  بـــه دم ســـــتوران یکــی غُــــــرم پــاك 
 

ــاك!    ـــند خ ــی بــرپراگ ــبی هم ـــو اس    چـ
 

ـــان اردوان   ــت آن زمـ ـــتور گف ــه دســ   ب
 

  چـرا شـد دوان؟   - بـاري –ه ایـن غُـرم   ـک  
 

ــه ـــخ ک ــین داد پاســ ـــرّ اوســت چن   آن ف
 

  اخــتري پـرّ اوسـت   به شــــاهی و نیـک    
 

ـــتاز!  ــد او را مـ ــن غُــــــرم دریاب    گـــر ای
 

   کــــه ایـن کــار گـــردد بـه مابــــر دراز!      
 

  )301- 294بیت  ،154- 153ص ، 6(شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، ج 
  

که آن دو سوار  رسدپمردمان میرسد و از ی مییدهد و روز بعد به آباداردوان به راه خود ادامه می
  دهند:پاسخ می آنانکی از این آبادي گذشتند؟ و 

  

ــت زرد  ــید برگش ــه خورش ــه ک ــدان گ   ب
 

  بگســــترد شــــــب چــــــادر الژورد    
 

ــن  ــان دو ت ــدین شــــهر بگذشــت پوی   ب
 

  آب گشـــته دهـــنپــــر از گـــرد و بـــی  
 

  یکــی غُـــــرم بــود از پــس یــک ســوار
 

ــوان نگــار        ــدم بــر ای ــه چــون او ندی   ک
 

ـــدخداي   ــا اردوان کــ ــت ب ــین گف   چن
 

ــه جــاي        ــازگردي ب ــر ب ـــدر مگ ــز ای   ک
 

ـــپه ـــنگ آوري ســ ــاز جـ ــازي و س   س
 

ــد داوري    ــه شـ ــر گونـ ــون دگـ ــه اکنـ   کـ
 

  کــه بخــت از پــسِ پشــت او برنشســت
 

ــت!      ــه دس ــد ب ــاد باش ــاختن ب ـــن ت    ازیـ
 

  )327- 322، بیت 156- 155(همان، ص                
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شود و تقریباً تردیدي بـر  دو روایت، یگانگی و اتحاد آنها کامالً روشن میتطبیق و مقابلۀ این از 

ماند که مؤلّفان شاهنامۀ ابومنصوري که اثر آنان مورد اسـتفادة مسـتقیم فردوسـی در نظـم     جاي نمی
اند که اگر چه اختالفاتی نیز با کارنامـه  شاهنامه بوده است، براي تهیۀ گزارش خود از متنی بهره برده

کرده است و هرگاه پذیرفته شود که کارنامۀ حاضر در یر بابکان داشته، اما اساساً با آن مطابقت میاردش
تـوان پـذیرفت کـه    ، در این صورت میاي است که روزگاري وجود داشتهکارنامه واقع تلخیصی از

در هر حـال اسـتعمال لفـظ     بوده است. هابیشتر از صورت کنونی آن در اصل، انطباق این دو روایت

در کارنامۀ اردشیر بابکان، حاکی از این است کـه مؤلّفـان    یجدر شاهنامه در برابر واژة پهلوي » غُرم«
» قوچ کوهی«اند که به معنی شاهنامۀ ابومنصوري در متن مورد استفادة خود با لفظی سر و کار داشته

، در بابکـان  استعمال خود در شرح حال اردشـیر  در شاهنامه، عالوه بر موارد» غُرم«واژة  بوده است.
توصیف » ژیان«با صفت  حتّی این معنی به کار رفته و در مواردي نیز هصراحتاً ب نیز شش مورد دیگر

؛ 687، بیـت  69، ص 3؛ ج 141، بیـت  64، ص 1شده است (نک: شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، ج 
، بیـت  468، ص 6؛ ج 754، بیـت  49، ص 4؛ ج 1169، بیـت  389؛ ص 800، بیت 364همان ص 

بر این اساس منطقاً در متن کارنامۀ اردشیر بابکان نیز باید به دنبال امالیی باشیم که بـه معنـی    ).671

 warragو قرائت آن به صورت   یاج بوده است. پیدا است که تصحیح واژه به صورت» قوچ کوهی«
  : تواند صحیح باشددست کم به دو دلیل نمی

، جاي دیگري به معنـی قـوچ اسـتعمال نشـده اسـت و      جز این مورد  warragواژة پهلوي  - 1
شاهدي نیز براي اثبات آن در دست نیست. در فارسی میانۀ مانوي هم این واژه یـا در همـان معنـی    

 Durkin-Meisterernstبه کار رفته و یا نام برج حمل است (نک: » بچۀ گوسفند«معروف خود، یعنی 

 طنیز ضب» قوچ«م، آن را در معنی یو این که مکنزي در فرهنگ پهلوي خود، چنانکه دید )345 :2004
در برابر واژة مورد بحث پهلـوي در شـاهنامۀ فردوسـی    » غُرم«کرده است، باید متأثر از کاربرد لغت 

و » گوسفند«به معنی  اسم مؤنث úrāشایان ذکر است که در هندي باستان دو واژه به صورت  باشد.
úrana  به کار رفته انـد (نـک:   » قوچ«اسم مذکر به معنیGrassmann 1964: 261; cf. Mayrhofer 

توانـد  شناختی دارند، اما این مورد نمـی ارتباط ریشه warragکه با واژة پهلوي  )1/108-109 :1956
   .باشد» قوچ«دلیلی بر کاربرد واژة اخیر پهلوي در معنی 
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بار در معنی معروف خود به  29 که اي استفردوسی، واژة شناخته شدهدر شاهنامۀ » برّه«واژة  - 2
بـرج  «در ترکیب  به معنی اخیرالذکر، بار هم 10اراده شده و » برج حمل« صرفاً بار از آن 6کار رفته، 

مـتن  در  مؤلفان شـاهنامۀ ابومنصـوري   اگر پس ،)Wolff 1935: 139استعمال شده است (نک: » بره
 بسیارشد، خوانده می warragکه  مواجه بودندامالیی ، واقعاً در اینجا با ختیار داشتنداي که در اکارنامه

ـ «کرده باشند و حتی اگر استعمال لفـظ  » هبرّ«را جایگزین » غُرم«که آنان  نمایدمیبعید  در ایـن  » رمغُ
احتمال جابجا کردن این  »رمغُ«و » هبرّ«با توجه به تفاوت معنایی بین  مورد از خود فردوسی باشد، باز

 یجدهد که تصحیح واژة بدین ترتیب شواهد مذکور نشان می. توسط شاعر تقریباً منتفی استدو لفظ 
اي از تصحیح و قرائت تازهباید اي ندارد و ضرورتاً هیچ پشتوانه warragبا قرائت   یاج+به صورت 

  آن ارائه کرد.

در مقابل آن در شاهنامۀ فردوسی » غُرم«بابکان و استعمال در کارنامۀ اردشیر   یجریخت و امالي 

باشد؛ اگر این حدس پذیرفتنی   جای امالي واژة مورد بحث، تصحیفکه  کنداین احتمال را تقویت می
اي کـه تـا انـدازه    معنی کنـیم » میش کوهی، بز کوهی«بخوانیم و  lnk = rangآن را توانیم باشد، می

به این معنی ظاهراً در متون موجود  rangواژة  .در شاهنامۀ فردوسی است» غُرم«نزدیک به معنی واژة 
در شاهنامه به کار نرفتـه  با اینکه در زبان فارسی، » رنگ«، یعنی بازماندة آن اما ،هلوي استعمال نشدهپ

در  است، شواهد متعددي از کاربرد آن در متون فارسی تقریباً همزمان با شاهنامه و یا نزدیک بـه آن 
  شود:دست است که در اینجا براي نمونه به چند مورد اشاره می

  و گـــرگ و پلنــگ ریهــمه دشــت بـــا شــ
 

  رنـگ و  يبــد از گـرد او غـُـرم و آهـــو   
 

  )54، بیت 363(اسدي، گرشاسبنامه، ص     
  انـــدرون غیانـــدرون، ماه به م ــغیبــه در يد

  

ـ انــدرون، شـاخ زد و آرم  غیرنگ بــه ت     دی
 

    
 

  )142(کسایی، پیشاهنگان شعر پارسی، ص 
 

  تـک بـوي و غُـرم  خیز و گرگرنگیوزجست و 
 

  حـــیله، گـــوردن ببرجه، آهــودو و روباه  
 

  )75(منوچهري دامغانی، دیوان، ص     
 

  همیشه تــا خــورش و صــید باز باشد کــبک
 

  رنـگچنان کجا خورش و صید یوز باشد   
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  ).4187، بیت 209ص (فرخی سیستانی، دیوان 

 

که اصـل هنـدي دارد و در    ) نیز88هاي بیدپاي (ص در داستان» بز کوهی«در معنی » رنگ«واژة 
مرد راهب را صبر برسید و آواز بـرآورد و  «به کار رفته است:  دورة ساسانیان به پهلوي ترجمه شده،

اند، که کاالي من دزد نبرد، و اند و آگاه کردهگفت: اي قاضی، این کار خالف آنست که تو را خبر داده
کشتند، (و زن بدکاره را نه زهر کشت) و این زن را بینی نه آن مرد حجام  رنگاین روباه را نه آن دو 

در ذکـر   البخاري، مترجم فارسی کتـاب  شایان ذکر است که». این همه را ما بر خود کردیم، که برید
به کار » بز کوهی«شود،  به جاي رنگ، این دو جانور کوهی کشته می در نزاعروباهی که  نیهم داستان

» نخجیـر «ر این مـورد از لفـظ   د )78، 75ص ص( در کلیله و دمنه نیز و نصراهللا منشی )85(ص  برده
) در تعریف هو حاشی 2/965هاي فارسی (نک: برهان قاطع: که باز در برخی از فرهنگ  استفاده کرده

» وعـل «لفظ » نخجیر«) نیز در برابر 142، 138ص ص؛ در متن عربی کلیله و دمنه (آمده است» رنگ«
که شاید در  اي حاکی از این استچنین قراینی، به گونه است. » بز کوهی«آمده است که باز به معنی 

  به کار رفته بوده است. rangاصل پهلوي داستانهاي بیدپاي یا همان کلیله و دمنه نیز در اینجا 
 :Horn 1893نولدکه (براي رأي او نک:  ، احتماالً، چنانکهدقیقاً معلوم نیست» رنگ«اشتقاق واژة 

139; Mayrhofer 1976: 3/32-33  ( اظهار کرده است، مربوط به واژةranku  در هندي باستان باشد
هـاي بیـدپاي   هرگاه اصل هنـدي داسـتان   ).Mayrhofer, Ibid: 32(نک:  است» قسمی بز کوهی«که 

توان تصور کـرد کـه واژة   تردید روا داشت، می این امر نبایدمسلم انگاشته شود، در واقع در صحت 
زبـان  وارد ساسـانیان   در دورة  rangهاي بیدپاي به صـورت  از طریق همین داستان -rankuهندي 

را » غُرم«استبعادي ندارد که فردوسی واژة  .تر به فارسی دري راه یافته استفارسی میانه شده و سپس
کرده باشد که تـا حـدودي مؤلّفـۀ    » رنگ«ب با لحن حماسه است، جایگزین سکه لفظی فخیم و متنا

   معنایی آنها نزدیک به هم است.
(آننـدراج، انجمـن آراء،   » نگیجقوچ «در معنی » راك«اي به صورت هاي فارسی واژهدر فرهنگ

» قوچ و گوسفند جنگی را گویند«(شعوري)، » هاي کج داردقوچ که شاخ«فرهنگ رشیدي، سروري)، 
دنبۀ سر زننده که آن را تگل و خوچ و غرم و قوچ نیز گویند (شرفنامۀ «(برهان قاطع، ناظم االطباء)، 

  رفنامۀ منیري به عنوان شاهد به بیت زیر استناد شده است:منیري) ضبط شده و در ش
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ــالدة راك        ــان ق ــیر ژی ــردن ش ــوي گ ــوت            ز م ــۀ ق ــه پنج ــت ب ــازوي حکم ــت ب   بتاف
 

  (منصور شیرازي، به نقل از لغتنامۀ دهخدا) 
  

  یجغ+توان امالي مورد بحث پهلوي را به صـورت  با توجه به همین واژه و مؤلّفۀ معنایی آن می
در شاهنامۀ » غُرم«دقیقاً به همان معنی » راك«مخصوصاً با عنایت به اینکه  خواند.  rākحیح کرد و تص

به   یجغاز میان کلمه و به تبع آن تصحیف  غاما باید به یاد داشت که اسقاط حرف ؛ فردوسی است
زبـان فارسـی نیـز    و کاربرد آن در » راك«ذشته از این خود واژة گنماید، کامالً بعید می  یجصورت 

اي گمنام، فوق الذّکر، آن هم از گوینده سست و ضعیف رسد و غیر از بیتچندان مطمئن به نظر نمی
بـه معنـی   » الك«در زبان فارسی گونۀ دیگري از » راك«، شاهد دیگري در تأیید آن در دست نیست

اند و احتماالً لفظ به این معنی گفته» الك پشت«را نیز به همین اعتبار » باخه«نیز به کار رفته و » کاسه«
  دخیل از هندي است.

  غغجا -2

زم دختـر اردوان  در ذکر اخبار مربوط به ع 11بند  9در کارنامۀ اردشیر بابکان درفصل  غجاغامالي 
مبنی بر مسموم کردن اردشیر با شربتی آلوده به زهر به کار رفته است. چون اردشیر جام زهرآلـود از  

  دست کنیزك گرفت 
ēdōn gōwēnd kū warzāwand Ādūr ī Farrōbāy ī pērōzgar ēdōn čiyōn  غجـاغ ī 

suxr andar parīd ud parr ō pist zad ud ān jām az pist hammis az dast ī Ardaxšēr ō 
zamig ōbast.  

ي سرخ اندر پرید و پرّ به پست  غجاغایدون گویند که ورجاوند آذر فرنبغِ پیروزگر چنان چون «
  ...»آن جام همراه با پست از دست اردشیر بر زمین افتاد  زد و

را در این عبـارت   غجاغ لغت )Grenet, 2003: 98( پژوهشگران متقدم، و اخیراً فرانتس گرنه
xrōs »تواند قابل قبول باشد:اند. این قرائت به دالیل زیر نمیخوانده» خروس  
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در خط پهلوي به هـیچ وجـه    غترین دلیل این است که نویسۀ دلیل نخست و در واقع مهم - 1
و اگر واقعاً چنین قرائتی مد نظر مؤلّفان کارنامۀ اردشیر بابکان بوده،  رودبه کار نمی sبراي بیان صوت 

  شد.نوشته می  غجاصقبایست به صورت واژه می
در معنی نوع نر ماکیان هر چند که در برخی از متون پهلوي نظیـر  » خروس«دیگر اینکه لفظ  - 2

و  xrōsبندهش و مادیان یوشت فریان استعمال شده است، اما در متون مانوي گونۀ پهلوي اشکانی 
بـه کـار رفتـه اسـت (نـک:      » ندا، خروش«فقط در معنی لغوي خود، یعنی  xrōhگونۀ فارسی میانۀ 

Durkin-Meisterenst 2004: 364تـر آن یعنـی   معلوم نیست کـه گونـۀ کهـن    دقیقاً ) و بدین ترتیب
*xrausa- در معنی نوع نر ماکیان به کار رفته است یا نه؟ ظاهراً لفـظ مـورد بحـث     در ایرانی باستان

- 14ي بندها 18چنین معنایی در ایرانی باستان نداشته است. در متون اوستایی (نک: وندیداد، فرگرد 
) این پرنده که ویژة ایزد سروش تلقی شده است، نامی دیگر دارد. بنا به گزارش وندیداد خواص 15

مرغـی اسـت کـه    «نامند کـه بـه معنـی    ) می-parō.dərəs(حالت فاعلی مفرد از  parō.daršآن را 
که شاید از ) -dužuuacahاما مردمان بدزبان ( ،»دهدرا از پیش خبر می )(فرارسیدن یا دمیدن سحرگاه

همان اسـت کـه در زبـان فارسـی و      اخیر نامند. لفظمی -kahrkatātآن عوام اراده شده باشد آن را 
باقی مانده که هم مطلق به معنی ماکیان است و هم » کرك«تعدادي از گویشهاي ایرانی نو به صورت 

  خروس.
 ویژه بهسومین و بازپسین دلیل این است که جز این مورد در جاي دیگري نیروهاي فراکیهانی،  - 3

تجسم نیافته است. » خروس«فرّة ایزدي که احتماال در اینجا جاي خود را به آذر فرنبغ داده، در قالب 
ایزدي تلقـی   دهد که ایرانیان باستان عقاب یا شاهین را قالب مادي فرّةبلکه شواهد موجود نشان می

کـه   -vārəgan) در چندین نوبت به شکل مرغ -xvarənah. چنان که در زامیاد یشت فرّه (کردندمی
 .Xenophon, Per. Exp( و بنا به گزارش گزنفونبوده، تجلی یافته است » شاهین«یا » عقاب«همان 

  ). 300: 1326 ،دوپورداو :(نیز نک» شاهینی شهپرگشوده از زر بود (= اردشیر دوم) درفش شاه« )98
توان تصور کرد که در متن کارنامۀ اردشیر بابکان نیز لغتی کـه  بر پایۀ آنچه که معروض افتاد، می

باشد. اگـر ایـن   » عقاب«یا » شاهین«براي بیان تجسم مادي آذرفرنبغ به کار رفته، باید لفظی در معنی 

امري دشوار نخواهد بود. امالي مورد غجاغ  احتمال پذیرفته شود، یافتن قرائتی مناسب براي امالي



  127              ...          ۀو قرائت دو واژه از کارنام حیتصح ةدر بار يشنهادیپ                         مو یک سال پنجاه

 

 
 

یـا  » شـاهین «خواند. ایـن لفـظ در معنـی     āluhحرفنویسی کرد و  lwh’توان بحث را به سادگی می
بـه صـورت    در اوسـتا  در فارسی باستان است کـه معـادل آن   -ardifya*گونۀ تحول یافتۀ » عقاب«

ərəzifiia-  سنسکریت)ŗjipyá- صفت  39در مهر یشت بند  وستعمال شده ا» پروازراست«) به معنی
ي به کار رفته است که بـدان  در توصیف تیر» داراي پرّ شاهین«به معنی  -ərəzifiiō.parənaمرکب 

قس: ( »شاهین ،عقاب«به معنی » آلُه، اَلوه، اَلُه«هاي به صورت āluhلفظ پهلوي  اند.پرّ شاهین نشانده
قرائت امالي پهلوي مذکور را توجیه باقی مانده است که به سهولت  )»شاهین جنگلی«داراَلُه به معنی 

   کند.و تأیید می

 کتابنامه
  منشورات دار مکتبه الحیاه، بیروت.  .کلیله و دمنه تا).. (بیابن المقفع، عبداهللا

  ، تهران: سمت.1ج  .هاي باستانی ایرانراهنماي زبان .)1375( .ابوالقاسمی، محسن
  یغمایی. تهران: کتابفروشی بروخیم.به تصحیح حبیب  .گرشاسبنامه ).1317(. اسدي طوسی

. محمد روشـن -به تصحیح پرویز ناتل خانلري .هاي بیدپايداستان ).1369. (البخاري، محمدبن عبداهللا
   .انتشارات خوارزمیتهران: 

 . تهـران: به تصحیح و تحشیۀ محمـد معـین   .برهان قاطع ).1363. (برهان خلف تبریزي، محمد حسین
  .1363انتشارات امیر کبیر، تهران 

    ).1380( چاپ افست: انتشارات اساطیر تهران: .فرهنگ ایران باستان .)1326( .د، ابراهیموپورداو
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران: .پیشاهنگان شعر فارسی .)1374( .دبیرسیاقی، محمد

  .انتشارات دانشگاه تهران . تهران:چاپ دوم از دورة جدید .لغتنامه .)1377( .اکبردهخدا، علی
  .انتشارات اقبال . تهران:به کوشش محمد دبیرسیاقی .دیوان ).1335( .فرخی سیستانی

  مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.. تهران: کوشش جالل خالقی مطلقه ب .شاهنامه ).1386. (فردوسی، ابوالقاسم
  چاپ دوم. .انتشارات دانشگاه تهران تهران: .کارنامۀ اردشیر بابکان .)1378( .بهراموشی، فره

  .دنیاي کتاب تهران: .کارنامۀ اردشیر بابکان .)1369( .مشکور، محمد جواد
  .انتشارات زوار . تهران:کوشش محمد دبیرسیاقیه ب .دیوان ).1363. (منوچهري دامغانی

انتشـارات دانشـگاه   . تهـران:  تصحیح و توضیح مجتبی مینـوي  .کلیله و دمنه ).1351(. نصراهللا منشی، ابوالمعالی
  .تهران
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