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 دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه

 (یادگار، سِند)
 

  1اکبر نحویدکتر 

 

 چکیده

 ییهاکوشا رفع مبهمات لغوی شااهنامه  و هایدشوارباآنکه طی چند دهۀ اخیر در شرح 

و ترکیبااتی کاه ماناای د یا   هاواژه و یا اندمبهمکه  هایییتبهنوز کم نیستند  ،شده است

بیتی از شاهنامه کااربردی خاا   که در «یادگار»از آن جمله است واژۀ  ؛آنها روشن نیست

که فردوسای  آیدینمکه دست کم سه بار در شاهنامه استامال شده و به نظر  «ندسِ»دارد و 

ضبط شده اسات  در  هافرهنگدر  که خواستهیمهمان مانایی را  از این واژه در همۀ موارد

به صورت ایاذکار/ ایادکاار  هامتن کهنسال عربی که در آندو به کمک  را یادگار ،جستار این

که این واژه در آن بیات باه مانای طوماار  یماگرفتهو نتیجه ده وارسی کربه کار رفته است 

محلی فاار  باه  هایی گوور شده در یکی از از پژوهندگان نیز یادآ و چنانکه یکی است

ند نیز در بیت مورد سانن باه مانای شناای اسات کاه همین مانی رواج داشته است  سِ

خوانده( و باه ایان خوانده/ پسار نسل او نباشد )فرزندوانند ولی از   را به کسی بازخنسب

  دیم  رآن به کار رفته است  یهاترجمهمانی در یکی از 
 

  شاهنامه، یادگار، یازگار، سند یهاواژهشاهنامه،  :هاکلید واژه
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 یادگار

در داستان هرمزد پس از آنکه بهرام چوبین پرموده پسر ساوه شاه )پادشااه ترکاان( را اسایر کارد و او را 

 های پرموده فهرستی تهیه کنند:گنجنزد هرمزد فرستاد، دستور داد تا از 
 

 دبیاااران برفتناااد دل پااار هااارا 

 ساایه شااد بساای یازگااار از شاامار
 

 ز شبگیر تا شب گذشاته ساه پاا  

 بااه فرجااام کااارنبشااته نشااد هاام 
 

 (1069-8/931/4، 1312)فردوسی،  
 

پژوهان را به واژۀ ناشناختۀ یازگار جلب کرد و یادآور شاد کاه شاهنامهننستین بار نظر  آیدنلو دکتر

( نیاز باه صاورت 836علاوه بر دستنویس لندن که اسا  چاپ مسکو بوده در دستنویس سادلو )  

دساتنویس،  سام » مانای ادکار که در زبان ارمنی بهکلمۀ ی پس از اشاره بهوی  کار ضبط شده است ریا

یازگاار کاه در باین ایان واژه و  تاوانیمآیاا »که پرس  را مطرح کرد  ینا ،رودیمبه کار  «نامه و غیره

شاهنامه در ماناایی ترریباام مااادل آن اساتامال شاده، ارتبااطی دیاد و بارای هاردو در پای ریشاه و 

 ( 089 :1986آیدنلو، «)بود؟خاستگاهی واحد 

در آن هنگام دکتر خطیبی در همکاری با دکتر خالری مشغول تاحیح همین بن  از شاهنامه باود  

ای نوشت و متذکر شد که حرف ننست واژۀ یازگار در دساتنویس وی به دنبال مرالۀ دکتر آیدنلو مراله

( و اساتانبول 150مله کراچی )ماور  های شاهنامه از جلندن بدون نرطه است و در برخی از دستنویس

باا تاارف در ماارا  ها کاتبان ( به صورت یادگار ضبط شده است و در دیگر دستنویس329)مور  

(؛ دبیاران بماندناد از 136اند، مانند: سیه شد بسی کاغذ از هر شمار ) اهره بیرون کردهآن این واژه را از 

(     و 844ها از شامار )پااریس (؛ سیه شد بسی ناماه834؛ برلین 842؛ لیدن 191آن در شمار )استانبول 

  با این حال دکتر خطیبی نیز مانند ماححان چاپ مسکو باه تبایتات از (081: 1986خطیبی، ) ینامانند 

 ( 511/1019/ 1 :1986فردوسی،(، یازگار را در متن نگه داشت )615دستنویس لندن )مور  

و  /یادگاار لۀ دکتر خطیبی یازگار را املای دیگاری از یاذگاار( در ادامۀ مرا032 :1986دکتر صاد ی )

در برخای از چنانکاه دگرگاونی یافتاه « ز»باه « ذ»به مانی سواد و چرکنویس دانست که در آن حرف 

 شود کلمات دیگر مانند آذفنداک/ آزفنداک؛ باذنیچ/ بازنیچ نیز دیده می
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نتیجاه گرفات کاه « د، ذ، ز»هاای ( پس از بحثی درباارۀ حرف055 :1986دکتر نغزگوی کهن )اما 

 متفااوتی بادانیم تواند صورت املایی صحیحی باشد مگر اینکه یازگار را کلمۀ کاملامنمیگار صورت یاز»

 « که هیچ ربطی به یادگار و ماناهای آن نداشته باشد

هاا باوده، باه محلی بار سار زبانهای های فرامرز را که در یکی از گوی این بحث یکی از داستان

آراء و نظرات محرران پیشاین باه روایتای  ای پس از نرل مفالمیان کشید  دکتر جباره ناصرو در مراله

رخی( بار سار زبانهای محلی فار  )کوهمَاز داستان فرامرز اشاره کرد که در یکی از گوی  هاا رته سار

ته بوده است  از جمله در این روایت آماده اسات کاه به کار رف« طومار»به مانی « یازگار»بوده و در آن 

ی تهیاه کناد و ریازگاا»هندی غلبه کارد از نگهباان خزاناۀ خاود خواسات  کیلِپس از آنکه فرامرز بر 

موجاود باه ساه یازگاار  گوید: اماوالِاموال به دست آمده را ضبط کند  نگهبان در پاسخ او می فهرستِ

گویااد: (  گویشااور راوی ایاان داسااتان در توضاایح یازگااار می144 :1934)جباااره ناصاارو، « نیاااز دارد

آمدند با پوست آهاو یاا گاراز یاا پلناگ مثلاام طوماار دوختند    میطومارهایی بود که آنها را به هم می»

واژۀ ماورد در ایان مرالاه )هماان، همانجاا(  « نوشاتند، سپس با جوهر بر روی آن میکردنددرست می

است ولی آشکار اسات کاه از یاک روایات شافاهی حکام  شده یازگار نوشتهگفتگو پیوسته با املای 

 توان کرد که املای این واژه یازگار بوده است یا یاذگار نمی

باا اینکاه از نظار رسام الناط »این کلمه گشتۀ یاذگاار باشاد دکتر امیدسالار احتمال داده است که 

باه مانای  ayadgarگار از صاورت پهلاوی بیت محل اشکال است زیرا یاذ اشکالی ندارد از نظر مانیِ

است، در این بیت بای مانای رخی کتب عربی وارد شده در عربی که به صورت ایاذکارات در ب« سیره»

نام ببرند پیشنهادی برای اصالاح « برخی کتب عربی»(  ایشان بی آنکه از 81: 1983 امیدسالار،«)نمایدیم

 کاه شدن املا و مانی این واژه شاده اسات جاای داردشنهایی که برای رورغم کوش به  انددادهبیت 

 یک بار دیگر مورد بررسی  رار گیرد 

به گمان نگارنده یازگار تحریف از یاذگار/ یادگار است کاه صاورتِ درسات آن در دو دساتنویس 

کراچی و استانبول محفوظ مانده و استاد خالری به درستی در تاحیح دوم شاهنامه آن را باه ماتن بارده 

 ست:ا

 ساایه شااد بساای یادگااار از شاامار
 

 نبشااته نشااد هاام بااه فرجااامِ کااار 
 

 (0/851/1011، 1939)فردوسی، 
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آید که یادگاار، چیازی باوده کاه اما خواستِ فردوسی از این واژه چیست؟ از این بیت چنین برمی

اند: سیه شد بسی یادگار    نبشته نشد هم به فرجام کار  کاتب دساتنویس نوشتهبر روی آن مطلبی را می

اده است: سایه شاد  اهره نیز چنین استنباطی داشته که با دست بردن در بیت، کاغذ را به جای یادگار نه

در نظام و نثار فارسای ساابرۀ مانایی مناسب با بیات شااهنامه بسی کاغذ از هر شمار  ظاهرام یادگار به 

تر ایاذکار/ ایادکار به کار رفته است که شااید بتاوان صورتِ کهن به عربی اما در دو متنِ؛ استامال ندارد

 به یاری آن به مانایی مطمئن از یادگار رسید 

ر کتاب المسالک و الممالک خود در مارتفای  لااۀ گاچ )دژگ(این( وا اع در ارتجاان داصطنری 

 گوید:)بهبهان کنونی( می

مَنیااۀٌ  وَ هِیَ یهافیتامرهم تَتَدارَ ر الفرر  وَ اَ ذارترمجو ٌ و بادْگر یهاف    و  َلْاۀر الجَصتِ بِناحیۀِ ارتجان، 

 (118: 1301جِدتام )اصطنری، 

را با سه نرطه بر روی سرک  آن مشانص کارده  در بادگذارات گ حرفِ ،کتاب حِدوخویه ماحت

نرطاه( گوید این واژه در دو دستنویس دیگر به صورت ائاذکارات )حارف دوم بیو در پایین صفحه می

نرطاه نوشاته ای که کاتب حرف دوم این کلماه را بیمنظور وی از نسنهو ایادکارات آمده است  ظاهرام 

 کی دیگر از تألیفات اصطنری موسوم به کتاب الا الیم بوده است بوده است، ی

دانیم که اصطنری پی  از تألیف المسالک و الممالک کتابی در همین زمینه به نام کتاب الا االیم می

آغازی بارای تاألیف المساالک و الممالاک باود  از ایان کتااب ا فراهم آورده بود کاه باه منزلاۀ سارر

بار به صورت عکسی منتشار شاده اسات  اصاطنری در ایان کتااب در و یکدستنویسی به جا مانده 

 گوید:توصیف همان  لاه می

وَ هِایَ  یهاافیتاامرهم تَتَادارَ ر الفرار  وَ اَ     و  َلْاۀر الجَصتِ بِناحیۀِ ارتجان، وَ فیها مجو ٌ و ائاذکاراتر

 (62: 1893مَنیاۀٌ جِدتام )اصطنری، 

نرطاه کتابات کارده کلمات را بیبیشاترانگار باوده و بسیار ساهل هکاتب این نسنه در گذاردن نرط

اماا در اینکاه ایان واژه ؛ نرطاه نوشاته اساترا نیز بی شود که حرف دوم ائاذکاراتاست و ملاحظه می

گاذارت تحریاف شاده الممالک باه بادای از المسالک واست که در نسنه همان ایاذکارات/ ایادکارات

های ایان کتااب مشااهده صورت درست آن در یکی دیگار از دساتنویس چنانکههیچ تردیدی نیست 

 شود می
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 آید که اگر منظور اصطنری از این کلمه یا صورت محرتف آن )بادگذارت( مالاوم شاود،به نظر می

  یاری رساند یادگار در بیت فردوسیبه فهم مانی  تواندیم

اناد، یکای از آناان کاه ت ندادهمترجمان  دیم کتاب اصطنری ترجمۀ د یری از سانن او باه دسا

به ارتجاان سانت  صالج و  لاۀ» متحمل شده عبارت مزبور را چنین ترجمه کرده است:بسیار زحمت 

و دیگار »گویاد: بند متن بوده است می( و دیگری که بیشتر پای126: 1968)اصطنری، )!(« منیع است 

ن آنجا گبراند و دانشمندان ایشاان در  لاۀ جص و آن به ناحیت ارجان است و تمامت متوطنان و مریما

: 1919)اصاطنری، « ای نیاک بلناد و منیاع اساتگویناد و آن  لااههای فر  را در  میآنجا کتاب

 ( آشکارست که واژۀ مورد نظر در این ترجمه حذف شده است 124

واز جمله عباارت ماورد نظار را باه عاین  گفتنی است که ابن حو ل بن  بیشتر کتاب اصطنری

: 1810ابان حو ال،بادگاذارات )ه در چاپی از کتااب او این کلمآورده است  ضبط در کتاب خود  لفظ

(  دکتر شااار ساننان او را چناین ترجماه 040: 1330همان، )و در چاپ دیگر ایاذکارات است  (183

و  نشاینندیمارتجان( است که زردشتیان در آنجاا الرجان )گچ( در ناحیۀ )دیگر  لاۀ جص » کرده است:

 یهاادان و ساکنان آنجاا باه بحاث و خوانادن  هایی از ایرانیان و روزگار فرمانروایی آنان داردیادگار

  (40: 1945ابن حو ل، )«واین  لاه بسیار استوار و بلند است اندسرگرمخود 

اخیر دو تن از پژوهشگرانی که درباارۀ تااریخ و فرهناگ ایارانِ عاار ساساانی تحریرااتی  در  رن

عبارت المسالک و الممالک توجه کرده و مانایی از بادگذارت )مطاب  چااپ دوخویاه(  این هاند، بکرده

 اند  یکی از آنان دکتر محمدی است که سنن اصطنری را چنین ترجمه کرده است:به دست داده

نشایمن دارناد و  سرایان ایرانایداستانو  زردشتیاندر ناحیۀ ارجان وا ع شده، در آنجا   لاۀ جص»

  (94: 1956)محمدی، « پردازند و آن دژی سنت استوار استو بحث آثار تارینی خود می به در 

سارا ما کلمۀ بادگاذار را داستان»گوید: گفتار اصطنری میعین ِ وی در حاشیۀ صفحه پس از نرلِ

شود که کار آنهاا نوشاتن و یاا نرال ترجمه کردیم، این کلمه اصلام فارسی است و به کسانی گفته می

و  13صافحۀ   inostranzevهای ایرانی بوده است  برای تحری  بیشتر باه روایات تارینی و داستان

  )همان، همانجا(«رده مراجاه کنیداین صفحه یاد کمنابای که ذیل 

تحریرااتی درباارۀ ساساانیان اسات و ایان  اشارۀ محمدی به پژوهشگر ماروف رو  مؤلف کتابِ

 است ترجمۀ او: 
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پرستانی که راجع به ایاران و گذشاتۀ آن حیۀ ارجان وا ع است و در آنجا آت  لاۀ شیز )کذا( در نا»

« سانت مساتحکم اساتپردازند  این  لاه دگان به مطالاه میکنند  در آنجا نامبراطلا  دارند زندگی می

  (15: 1951)اینوسترانتسف، 

بادگاذار جماعِ آن  در ماتن، کلماۀ فارسایِ»گویاد: های کتاب خود میاین پژوهشگر در یادداشت

)هماان: «1های ملای باودهساروده و نا ال داساتانگردی که اشاار رزمی میبادگذارات آمده یانی دوره

149)  

گردهایی که اشااار رزمای سراست و نه به مانی دورهنه به مانی داستان گذارات الفر بادگمان بی

که هر دو پژوهشاگر در ترجماۀ گفتاار اصاطنری،  هناشناختگی این کلمه موجب گردید  اندسرودهیم

« رات الفار مجو  و بادگاذا»بازگردانند به « مجو »آنکه تنها به را به جای « ایتامرهم»در « هرم»ضمیر 

 اند ال گمان بردهگردِ نرتبنیاد را گروهی از ایرانیان دورهبازگردانیده و ناچار این واژۀ بی

های شهر شاپور )بیشاپور( بار دیگار از دژ ارتجاان نگارهخوشبنتانه اصطنری هنگام توصیف سنگ

کاه منظاورا از  ای بیاان کارده اساتبار همان مطالب سااب  خاود را باه گوناهیاد کرده است و این

 شود:ایادکارات الفر  روشن می

لٌ  َدْ صروِترَ فِیهِ صروَرر کرلِت مَلِکٍ وَ کرلِت مَرْزربانَ مَاْروفٍ لِلاَجَامِ وَ کرالِت مَاذکورٍ مِانْ وَ بِناحیۀِ سابورَ جَبَ

وَ  َادْ خراصتَ ، هرم فای اَدْراجٍهرم وَ  ِاَاار تَتَابَعَ صورر هؤلاءِ وَ ایتامرسَدَنَۀِ النتیرانِ وَ عَظیمٍ مِنْ مروبَذَ وَ غَیرِهِ وَ 

نِ الجَاصتیراْارَنَ بِحِفْظِ ذلکَ  َومٌ سرکتانٌ بِموضعٍ بِناحِیۀِ ارتجا : 1896؛ 152: 1301،)اصاطنری فر بِحِااْ

66)  

نیز اصطنری در توضیح همان دژ دو مطلب را در کنار هام آورده  جاد در اینشوچنانکه ملاحظه می

شارح و توضایح گماان کاه بی« هرم فای اَدْراجٍرر هؤلااءِ وَ ایتاامرهرم وَ  ِاَاار وَ تَتَاابَعَ صاو»است، یکای: 

                                                
   یهااکتابسلساله  چهاارم از کاه ماراد کتااب   BGA  IV, 182-183 یکای:دهاد:   وی به دو منباع نیاز ارجاا  می1

Bibliotheca geographorum Arabicorum   به تاحیح دوخویه است  این جلد نمایه و توضایح لغاات ساه دفتار

 INDICES GLOSSARRIUM ET ADDENDA ETباا عناوان    اسات کاه مجموعاه آثاار ایان ننسات 

EMENDANDA  کاذا، ) "بادگراذا  "در این کتااب بادگراذارات را جماع  یهدوخو ( 1813)لیدن  است به چاپ رسیده

کتاب دیگری و  ت کرده است و اینوسترانتسف نیز از او تبایتمانی کرده   narratorدانسته و آن را  (ظاهرام غلط چاپی است

اماول در فولر  در این کتاب فرط یادگاار را باه هماان مااانی م Lexicon Persico- latinumفولر  است با عنوان 

 فارسی دری مانی کرده و شواهدی نیز آورده است 
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که ماراد مجاو  در گفتاار سااب  « وَ  َدْ خرصتَ بِحِفْظِ ذلکَ  َومٌ   »است و دیگری: « ایادکارات الفر »

را چناین این عباارت    دکتر محمدیاستنباط کرد از ایادکارات الفر  را اوتوان منظور اینک می  اوست

 ترجمه کرده است:

در ناحیه شاپور کوهی است که بر آن تاویر هار یاک از پادشااهان و مرزباناان مااروف ایاران و 

اشانا  باا تااویرهای ایان ها و موبدان بزرگ و دیگاران نرا  شاده و رؤسای سرشنا  آتشکده
کاه در  دار حفظ آنها گروهی هساتندو عهده محفوظ است هاییهاشان در صندوقسرگذشت و داستان

  (94: 1956)محمدی،  نشیمن دارند ،الجص ماروف استان ح به ناحیۀ ارتجان در جایی که

به مانی ظرفای کوچاک  هافرهنگکه در  را جمع دررج و به مانی صندوق دانسته« ادراج»محمدی 

  ولای اینوسترانتساف ایان واژه را باه ماناای شاودیممانای  نهندیمزنان زیورهای خود را در آن که 

 دیگری گرفته است:

در ناحیه شاپور تاویر تمام شاهان و بزرگانی که بین ایرانیاان مااروف هساتند و نرا ِ محافظاانِ 

کارهاای آناان و حکایات و دیگران بر کوه رسم شده است، تاویر آناان و نامی آت  و موبدان بزرگ 

ای در ارتجاان این طومارها را کسانی که در نرطاه  گردیده راجع به نامبردگان به ترتیب در طومارها ثبت
  (16: 1951اینوسترانتسف، ) کنندکنند نگهداری میماروف به  لاۀ شیز )کذا( زندگی می

رج دَبا اوسات   ن نگارنده ح و به گمادانسته را جمع دَرْج و به مانی طومار « ادراج»محر  رو  

(؛ 111: 1964ساجزی، (؛ الذی یرکتابر فیاه )1/964پوری، نویسان  دیم، کاغذ و نبشته )صفیرا فرهنگ

؛ طومااری باود کاه درآن (1/063: 1943ناماه )دهاار، (؛ طوماار و پیچ115ِ: 1961الاساامی، طومار )تاج

بنابراین ایادکارات الفر  طومارهاایی باوده ؛ اندمانی کرده (890/ 0: 1961برهان، باشند )چیزها نوشته 

 یشاانهاداستانسرگذشات و است که تااویر پادشاهان ایران باستان و مرزبانان و هیربدان و موبادان و 

 929کاه در ساال  آوردیمرا به یاد  اصطنری سننان مساودی بر آن ثبت شده بوده است  این گزاراِ

 گوید:کتابی را دیده و در توصیف آن می« زادگان ایرانیکی از بزرگ»در شهر اصطنر نزد 

کتابی بزرگ دیدم که از علوم و اخبار ملوک و بناها و تدبیرهای ایرانیاان مطالاب فاراوان داشات    »

ذکار سرگذشات هار  تاویر بیست و هفت تن از ملوک ایران از خانادان ساساانی     در آن باود    باا

الاخر به سال یکااد و سایزدهم از پادشاه و رفتار وی با خوا  و عوام    تاریخ کتاب در نیمۀ جمادی

روی اسناد خزائن ملوک ایران نوشته شده و برای هشام بن عبادالملک از پارسای باه عربای درآماده    



 اولجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی ساب (                        شمارۀ                                        066

 

اخت ندانستم کاغذ اسات یاا س با ساختی عجیب که از فرط نکویی و د تِ رفیری بودصفحه به رنگ فِ

تاوان گفات کاه مرااود می بیشاتر باا اطمیناان آماد بنابر آن(ه  (122-33: 1965)مساودی،  «پوست

هاای محلای فاار  نیاز باه فردوسی نیز از یادگار، طومارهای چرمین بوده چنانکه در یکای از گوی 

 همین مانی کاربرد داشته است 

 سند

هنامه است که هنوز مااانی آن باه درساتی روشان نشاده اسات  در های شاسِند نیز یکی دیگر از واژه

رود و در آنجاا ل پادشااه هناد ماینگرداستان بهرام گور در نوبتی بهرام در جامۀ سفیر )فرستاده( نزد شاَ 

آورد کاه گذارد: کرگدنی و اژدهایی را از پای درمایچند چشمه از هنرهای رزمی خود را به نمای  می

   شاکند اند  در میدان تیراندازی باا یاک تیار نشاانه را در هام میکشتن آنها عاجز بودهپهلوانان هند از 

اندیشد کاه ایان شانص نبایاد فرساتاده اندازد و با خود میو تردید می همین کارها شنگل را به شکت

 بارادرِ باشد  یا از خویشان شاه ایران است، یا از بزرگان و مهتران دربار ایاران، شایساته اسات کاه او را

 شاه بنوانم:
 

 نماناااد همااای ایااان فرساااتاده را

 اگر خوی ِ شاه است اگار مهترسات
 

 نااه هناادی نااه تاارک و نااه آزاده را 

 برادرا خوانم هم انادر خورسات
 

 (0294-1986،6/568/0299)فردوسی،  
 

 گوید:کند و میبنابراین روی به بهرام می
 

 گماااانبااارادر تاااوی شااااه را بی
 

 تیار و کماانبدین پی(  و زور و  
 

 (6/563/0296)همان، 
 

 گوید گناه است اگر او را فرزند یزدگرد بنوانندخواند و میاما بهرام هم(نان خود را فرستاده می
 

 باادو گفاات بهاارام کااای شاااه هنااد

 نااه از تنمااۀ یزدگااردم نااه شاااه
 

ندفرساااتادگان را مکااان ناااام    ساااِ

 بااارادرا خاااوانیم باشاااد گنااااه
 

 (0293-6/563/0298)همان،  
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 گوید:میسند  واژۀ دکتر امیدسالار که این بن  از شاهنامه را تاحیح کرده است در توضیح

چیازی  باید کاذب است  صورت صحیح مارا  به ا رب احتمالات سند در این مارا  ضبط کهن

فالای را در  ریب به: فرستادگان را مگو ناپسند، باشد که در آن مگو به مکان گشاتگی یافتاه و ضابط 

( و هام در 19/190هشتم هم در شاهنامه ) ،ها ایجاد کرده است  سند به مانی حرامزادهههمۀ نسن

ین بیت مانای درساتی ا اما سند به مانی حرامزاده در؛ ( آمده است136/0؛ 115/80نامه )گرشاسب

بادین « نام حرامزادگی بر مان مگاذار»گوید که کند مگر اینکه بگوییم بهرام به شنگل میافاده نمی

بهرام گور با مادر این فرستاده سر و سارتی داشاته باوده باشاد و ایان  گر پدرِی که یزدگرد بزهمان

ل ارو و مانی جااگ و وست  چنین تأویلی به نظر من به پشتفرستاده بدان مناسبت با بهرام برادر ا

امیدساالار را نپذیرفتاه استاد خالری نظر دکتار   (12/145)خالری، امیدسالار، ماند، والله اعلم کردن می

 :نویسدمی «دفتر ششم یهاادداشتیهایی بر افزوده»است و در 

کناد و تأییاد می 0293بیت  اند،یرفتن سند از این مارا  کردهرداشتی را که همکار گرامی ما با پذب 

ناه رو ساند در اینجاا   از ایننیست« و مانی جال کردنپشتک و وارو زدن »اشت به هیچ روی این برد

نویس  کهن کاذب، بلکه همان گور وحشی است که ایشان همیشه کمان در دسات در کاوه و دشات 

در پی شکار آنند، ولی اکنون که رمنده رام گشته است از چشم التفاات ایشاان افتااده اسات  در ماوارد 

ل تبادی ساندرا باه  ناپساند هیچ کاتاب ابلهای ضابط راساتا حساینیِ»نوشتند دیگر آ ای امیدسالار می

 ساندنیاز  قو  لدارند و به احتمال بسیار در مادر نسانۀ  سند ولی در اینجا سیزده دستنویس« کندنمی

  واژۀ ناپساندبیشاتری  با اساتادیِ لکرده و کاتب  پسندشهیانی محتملام  بسندشهآن را  قبوده که کاتب 

  (043 /12)همان، (نامۀ بن  دوم و چهارمسند چند بار در شاهنامه آمده است  )واژه

نماید کاه بهارام باه شانگل گفتاه به گمان بنده در اینجا ح  با دکتر امیدسالار است  بسیار باید می

ماند که شنای عمدام یا سهوام یاا باه مرا حرامزاده منوان من از تنمۀ یزدگرد نیستم  این بدان می شدبا

ه منوان، من از تنمۀ فلاان نیساتم! و او جواب دهد: مرا حرامزاد هر نیتتی به کسی بگوید: ای پسر فلان!

 ها به کار رفته است:در شاهنامه دو بار دیگر واژۀ سند در این بیت
 

ندکه دانست کین چااره  گر مارد ساِ
 

 از چین و سارلاب و هناد سپاه آرد 
 

(9/048/0942) 
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و گر مرد سند، افراسیاب است  مورد دیگر زمانی اسات کاه ساپاهیان بهارام چاوبین منظور از چاره

آورد و خسارو را آمیز باه زباان مایشوند و بهارام ساننانی تاوهینرو میخسروپرویز با یکدیگر روبه

 خواند:و سند می« زادهروسپی»

 روانساااپه را بااار آیاااین نوشاااین
 

 روانهماای رانَااد ایاان سااند تیااره 
 

(8/19/190) 

نادارد، بادنژاد، را خواساته فردوسی از واژۀ سند، کسی را کاه ناژاد والاایی نیز ها شاید در این بیت

فاوت  هاافرهنگای دیگری هم داشاته کاه از باشد نه لزومام حرامزاده، با این حال در اینکه این واژه مان

شد که نسب  را به کسی بازخوانناد ولای از نسال او شده است تردیدی نیست  سند به کسی گفته می

 های  رآن به کار رفته است:یکی از ترجمه نباشد: فرزند خوانده پسر خوانده  به این مانی دوبار در

ان کاه باه فرزنادی پذیرفتاه باشاید (: او نکردست ساندانت4 )الاحزاب، أَبْنَاءَکرمْ أَدْعِیَاءَکرمْ جَاَلَ مَا وَ

 ( 158پسران شما )ترجمه  رآن موزۀ پار ،   

(: تا نباشد فار مؤمناان ننگای او 91أَدْعِیَائِهِمْ )الاحزاب،  أَزْوَاجِ فِی حَرَجٌ الْمرؤْمِنِینَ عَلَى یَکرونَ لاَ لِکَیْ

    (092:  1981، نیز: روا ی،164)همان،    یی اندر به زنی کردن سندانشانزهب

: الددی  اناد:هاا حرامازاده و پسارخوانده مانای کردهجالب آنکه دعی )مفردِ ادعیاء( را در فرهنگ

شاااوک (؛ خ1/010َ :1943؛ دهاااار،132 :1961سااالامی،الا؛ تاج9/11858 :1952حرامااازاده )تفلیسااای،

  (108 :1969)کرمینی،

(؛ 118 :1964؛ ساجزی،140 :1966؛ تاراجم الاعااجم،002 :1945: به پسری گرفته )میادانی،دی ال

 (؛1/010 :1943(؛ پسار خواناده و باه پساری گرفتاه )دهاار،108 :1969پسرِ به پسری پدرفته )کرمینی،

  (121 :1960پذیرفتگان )لسان التنزیل، : پسرخواندگان یانی به پسری یاءادع

شنای است که او را فرزناد کسای  ،به گمان بنده منظور فردوسی نیز از سند در بیت مورد سنن

 از نسل او نباشد ولی بنوانند 

 کتابنامه

 فرهنگ ایران  بنیاد :تهران   ترجمۀجافر شاار صورۀ الارض(  1945) ابن حو ل 

   تاحیح دوخویه  لیدن المسالک و الممالک(  1810) ابن حو ل 
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 الحیاۀ  دارمکتبه   بیروت:صورۀ الارض(  1330) ابن حو ل 

ترجمۀ محمد بن اساد بن عبدالله تستری  باه مسالک و ممالک  (  1919اصطنری، ابواسحاق ابراهیم )

   کوش  ایرج افشار  تهران: مو وفات افشار 

ترجمۀ فارسی  رن پنجم/ ششام هجاری  باه  مسالک و ممالک (  1968ابراهیم  )اصطنری، ابواسحاق 

 تاحیح ایرج افشار  تهران : علمی و فرهنگی 

 عکسی، گوتا  چاپ   به کوش  مولر کتاب الا الیم(  1893اصطنری، ابواسحاق ابراهیم  )

 لیدن    به تاحیح دوخویه المسالک و الممالک(  1301اصطنری، ابواسحاق ابراهیم  )

 افشار  مو وفات :تهران  و دو مراله در نرد و تاحیح متون ادبی سی ( 1983) امید سالار، محمود 

زاده  تهاران: بنگااه ترجمۀ کااظم کااظم تحریراتی دربارۀ ساسانیان (  1951اینوسترانتسف، کنستانتین  )

 ترجمه و نشر کتاب 

  1  شمارۀ نویسیمجلۀ فرهنگ  «هاشاهنامه در فرهنگای فراموا شده از واژه»(  1986آیدنلو، سجاد  )

  085-082های صفحه

محماد علاوی مرادم و    به تااحیحالمستنلص فی ترجمان الررآن(  1965) بناری، محمدبن محمد 

   تهران : مرکز نشر فرهنگی رجاء زادهرضا اشرف

 کبیر    امیر   تاحیح محمد ماین  تهران:برهان  اطع(  1961)  برهان تبریزی

 (  تاحیح علی اوسط ابراهیمی  تهران: مرکز نشر دانشگاهی 1961  )تاج الاسامی

 (  به کوش  مساود  اسمی و محمود مدبری  تهران: انتشارات اطلاعات 1966  )تراجم الاعاجم

 (  به کوش  علی روا ی  تهران: بنیاد فرهنگ ایران 1955ترجمۀ  رآن موزۀ پار   )

 رضا طاهر  تهران: بنیاد فرهنگ ایران به اهتمام غلام  انون ادب (  1952) تفلیسی، حبی  

  نویسایمجلاۀ فرهنگ« انگیز در شااهنامهای بحثیازگار یا یادگار، واژه(  »1934جباره ناصرو، عظیم  )

  146-193های   صفحه12شماره 

 : تهاران بنا  دوم و ساوم  های شااهنامه یادداشت(، 1939)  محمود ، امیدسالار،جلال خالری مطل ،

 دائرۀالماارف بزرگ اسلامی  مرکز

  032-086های ، صفحه1  شمارۀ نویسیمجلۀ فرهنگ« یازگار یا یادگار» ( 1986خطیبی، ابوالفضل  )

تاحیح ساید نجفای اساداللهی  تهاران : بنیااد دستور الاخوان  (  1943دهار،  اضی خان بدر محمد  )

 فرهنگ ایران 

 هرمس  های فارسی  تهران:ذیل فرهنگ ( 1981) روا ی، علی 
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تاحیح محمدحساین مااطفوی  تهاران: علمای و  مهذب الاسماء (  1964سجزی، محمود بن عمر  )

 فرهنگی 

  083-086های ، صفحه1شمارۀ  نویسی مجلۀ فرهنگ«  دربارۀ یازگار(  »1986اشرف  )صاد ی، علی

 سنایی  کتابنانۀ   تهران :رب فی لغۀ الاربمنتهی الاتا(  پوری، عبدالرحیم  )بیصفی

به تاحیح جلال خالری مطل  و همکاران  تهران: دائرۀالمااارف  شاهنامه (  1986فردوسی، ابوالراسم  )

 بزرگ اسلامی 

   تاحیح جلال خالری مطل   تهران : سنن شاهنامه(  1939فردوسی، ابوالراسم  )

 یف  مسکو تاحیح رستم علیشاهنامه  (  1312فردوسی، ابوالراسم  )

چاپ عکسی  اسلام آباد، پاکساتان: مرکاز تحریراات  تکملۀ الاصناف  ( 1969کرمینی، علی بن محمد  )

 فارسی ایران و پاکستان 

 (  به اهتمام مهدی محر  تهران : علمی و فرهنگی 1960لسان التنزیل  )

 دانشگاه تهران : فرهنگ ایرانی پی  از اسلام  تهران(  1956محمدی، محمد  )  

 ترجمۀ ابوالراسم پاینده  تهران : علمی و فرهنگی  التنبیه و الاشراف (  1965مساودی، ابوالحسن علی  )

 چاپ عکسی  تهران : بنیاد فرهنگ ایران  السامی فی الاسامی (  1945میدانی، ابوالفتح احمد  )

، 0شامارۀ  نویسای مجلاۀ فرهنگ«  اولیاهیازگار و یادگاار و انشاراق (  »1986نغزگوی کهن، مهرداد  )
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