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Abstract
Šahrestānīhā ī ērānšahr is a Middle Persian treatise about the historical geography of

Sasanian cities in Iran. So far, this treatise has been translated and published in Persian by

Hedayat, Oriyan, Taffazoli, and Daryaee. In 2002, Daryaee published this text with Persian

and English translation, and in 2009, Jalilian translated Daryaee’s book into Persian. In the
present study, we examined Jalilian’s translation of this treatise. It is noteworthy that
Jalilian mentioned in his book that the translation of the Middle Persian text is from

Daryaee himself. To make the review more accurate and to compare it with other

translations, Daryaee and Taffazoli’s translations are cited and compared. First, the
transliteration of each sentence is mentioned, and then the translation is written in

chronological order. Then, the review of the translations is mentioned. It can be concluded

that each of the translations of Middle Persian texts into Persian has new points that, in

turn, will help us to better understand Middle Persian texts and ancient Iranian thought.
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، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانینامۀ انتقادي متون و برنامهپژوهش
39–25، 1400فروردین، اول، شمارة یکموـ پژوهشی)، سال بیستنامۀ علمی (مقالۀ علمیماه

شهرایرانهايشهرستانبررسی کتاب 
و جغرافیاي باستانی ایران،اي به زبان فارسیِ میانه دربارة تاریخ، حماسهنوشته

*شیما جعفري دهقی

چکیده
رسالۀ کوچکی است به زبان فارسـی میانـه و   هاي ایرانشهرستانیا شهرایرانهايشهرستان

و ،موضوع آن جغرافیاي تاریخی شهرهاست. این رساله را تاکنون، هدایت، عریان، تفضـلی 
ترجمـۀ  راههـم م بـه 2002انـد. تـورج دریـایی در سـال     دریایی به زبان فارسی منتشر کرده

ش بـه  1388و شـهرام جلیلیـان آن را در سـال    1دفارسی و انگلیسی این متن را منتشر کـر 
فارسی برگرداند. در پژوهش حاضر بـه بررسـی ترجمـۀ جلیلیـان از ایـن رسـاله خـواهیم        

این اثر یادآور شده که ترجمۀ متن فارسی میانه از دریـایی اسـت.   پرداخت، البته جلیلیان در
هاي دیگر، ترجمـۀ دریـایی و تفضـلی ذکـر     ترشدن بررسی و تطبیق آن با ترجمهبراي دقیق

ترتیب بههاآننویسی بند موردنظر ذکر شده و سپس ترجمۀ هریک ازواج،شده است. ابتدا
یند این پـژوهش  اظر نگارنده آمده است. برتوضیحات و ن،تاریخی نوشته شده است. سپس

کـه بـه   دارندهاي متون فارسی میانه به فارسی نکات جدیدي نشان داد که هریک از ترجمه
درك هرچه بهتر ما از متون فارسی میانه و اندیشۀ ایرانیان باستان کمک خواهند کرد.

.جغرافیایی، فارسی میانه، رسالۀ شهرایرانهايشهرستانها:کلیدواژه

. مقدمه1
رسالۀ کوچکی است به زبـان فارسـی میانـه و    شهرایرانهايشهرستانیا هاي ایرانشهرستان

تنها اثري است به این زبان که موضوع آن منحصراً جغرافیاي تـاریخی شهرهاسـت. البتـه در    
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نیز از جغرافیـاي  هاي زادسپرَمگزیدهو ،دینکرد،بندهشچونهمهاي دیگر فارسی میانه متن
ایادگـارِ  «از بنـدهش هـاي نـواحی و شـهرها سـخن رفتـه اسـت. در      باستانی ایران و ویژگی

دربارة شـهرهاي نـامی   «نام برده شده است و نیز فصلی با عنوان ) ayādgār ī šahrīhā(»شهرها
). تـدوین  1395:133بنـدهش ؛ 265: 1389یآمده است (تفضل»یانکۀو خانشهریرانااز

احتماالً در قرن ،دست استآثار فارسی میانه که امروز درتربیشهمانند ،نهایی این رساله
). دریـایی دربـارة   265: 1389سوم هجري (نهم میالدي) صورت گرفتـه اسـت (تفضـلی    

قـرن دوم  ،دلیل ذکر نام شهر بغداد و منصور خلیفۀ عباسی در آنبه،تاریخ تدوین این متن
حال، مسلم است که ایـن مـتن در   ). بااین796- 795: 1379نظر دارد (دریایی ا درهجري ر

دوم هجـري بازنویسـی شـده اسـت    قـرن  پایان دورة ساسانی نوشته شده و بـار دیگـر در   
)Gyselen 1988: 206 شـهر یـران اهايشهرستان). هستۀ اساطیري بسیاري از مطالب در رسالۀ

آثـار  تـر بیشاین اثر نیز مجهول است. در مؤلفتر تعلق دارد و نام هاي بسیار قدیمبه دوران
نهـایی اثـر   گردآورنـدة شود و اگر چنین نامی بیاید، منظور فارسی میانه نام نویسنده ذکر نمی

نـه اثـري از   ،دانستندهاي گوناگون میکه این آثار را متعلق به نسلگویی؛آنمؤلفنه ،است
).349- 322: 1368اي خاص (تفضلی نویسنده
برمبناي چهـار بخـش بـزرگ    شهرایران، نمایش کلی سرزمینشهرایرانهايشهرستاندر 

و آدوربادگان (شـمال). در  ،شکل گرفته است: خراسان؛ خُوروران (غرب)؛ نیمروز (جنوب)
کـه در متـون فارسـی میانـه بـراي شـمال از آن اسـتفاده        ،)abāxtar(»اَباختر«جاي این متن به

seeاز کلمـۀ آدوربادگـان اسـتفاده شـده اسـت (     ،شـود مـی  Taffazoli 1988: 539-540.(  ایـن
به شمال اشـاره دارد  » اباختر«شناسی زردشتی رو باشد که در کیهانآنبایست ازجایی میبهجا

از زمـان  بنـدي ). ایـن تقسـیم  333: 1368که در پیوند با اهریمن و جایگاه اوسـت (تفضـلی   
نویسان دورة اسالمی، این شاه بـراي هریـک   گفتۀ تاریخزیرا به؛رواج یافتخسرو انوشیروان 

نظـر  باره تردیدهایی دارد و بهحال، ژینیو درایني تعیین کرد. بااینسپاهبداز نواحیِ چهارگانه 
،هاي ساسانی وجـود دارد نوشتهو سنگ،ها، مهرهاي اداريبه شواهدي که در سکهباتوجه،او

).Gignoux 1984: 1-30را داراي چهار بخش دانست (شهرایرانتواننمی
آید که در ناحیۀ شرق (خراسان) قرار داشتند (بنـد  نخست نام شهرهایی می،در این رساله

(که جاي آن معلوم نیست) خاتمه » شاد فرخ پیروز«شود و به ) و با سمرقند شروع می20تا2
تیسـفون و  هـا آنشـود کـه اولـینِ   ذکر مـی ) 33تا 21ازآن، شهرهاي غرب (بند یابد. پسمی

و مدینه یـا شـهرهاي   مکهمدینه (یثرب) است. در این بخش از شهرهایی مانندهاآنآخرینِ
اند. سپس، سـخن  ارتباط چندانی نداشتههاآنفریقا نیز نام برده شده است که ایرانیانِ قدیم باآ
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شود و به اَشـکَر  ه با کابل شروع می) ک55تا 34میان است (بند از شهرهاي ناحیۀ جنوب در
آیـد  ذکـر شـهرهاي شـمال مـی    ،پذیرد. سپسدرستی معلوم نیست) پایان می(که جاي آن به

شـود و بـه آمـل خـتم     ) که با شهرستان آذربایجان (احتماالً اردبیـل) آغـاز مـی   60تا 56(بند
).349- 322: 1368) سخن از بنیان شهر بغداد است (تفضلی61شود و در پایان (بندمی

هـاي تـاریخی   هـا و واقعیـت  در این رساله، همانند بسیاري از آثار فارسی میانه، اسـطوره 
،فریـدون ،ضـحاك ،آمیزند. بنیان بعضی از شهرها به شاهان اساطیري مانند جمشیددرهم می

دیگـر بنیـان بعضـی از    رود و ازسـوي شـمار مـی  و افراسیاب بخش اساطیري این رسـاله بـه  
و غیـره بـه پادشـاهان ساسـانی     ،شاپورآباد/ جنديبیل،دیگر مانند گور/ اردشیرخرّهشهرهاي 

شود.میتأییدحاکی از حقایق تاریخی است و در منابع دیگر نیز 

پیشینۀ پژوهش1.1
MKقـرار دارد. مجموعـۀ   JJو MKدر مجموعـۀ  شـهر ایـران هايشهرستانهاي نویسدست

برگ است. این مجموعه شامل متونی است کـه  160داراي آسانا ومتعلق به دستور جاماسب
هـا آن) منتشر کرده و عریـان نیـز  Pahlavi Texts(متون پهلوي را با عنوان هاآنآساناجاماسب

). از روي ایـن نسـخه، دسـتور    1394منتشر کرده اسـت (عریـان   هاي پهلويمتنرا با عنوان 
اسـتفاده کـرده   JJآسانا از آن با نشـان  جاماسباي را استنتاخ کرده و جمشید جاماسب نسخه

).328: 1389است (تفضلی 
بلوشـه  چونهمان غیرایرانی گرپژوهششهرایرانهايشهرستاندرمورد متن فارسی میانۀ 

)Blochet 1897(،) موديModi 1898(،) و مارکوارتMarkwart 1901, چندین ترجمه )1931
ـ   . البته نداهکردمنتشر از آن را را در شـهر ایـران هـاي شهرسـتان ۀنیبرگ نیز مـتن فارسـی میان

).Nyberg 1964چاپ کرده است (دستورنامۀ پهلوي
2عریـان ،)1368تفضـلی ( ،)1334کیا (،)1321هاي فارسی شامل ترجمۀ هدایت (ترجمه

هـاي شهرسـتان که بودنخستین کسیهدایتشود.) می1388و دریایی (،)1394) و (1371(
اي منتشـر کـرد   صـورت مقالـه  او ترجمۀ این متن را بـه .را به زبان فارسی برگرداندهرشایران

هـاي  از دیگـر ترجمـه  تـر بیش؛ براي آگاهی 175- 169، 131- 127، 55- 47: 1321(هدایت 
). عریـان ایـن مـتن را در ترجمـۀ     40: 1396هـدایت بنگرید بههدایت از متون فارسی میانه 

آورده منتشـر کـرده   آسانا گـرد هایی که جاماسبدیگر متنراههمبههاي پهلويمتنمجموعۀ 
صـورت مقالـه نیـز چـاپ کـرده اسـت       ازایـن ترجمـۀ ایـن مـتن را بـه     است. البته او پـیش 
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از شـیوة مکنـزي اسـت.    پیروينویسی عریان تقریباً به). روش واج619- 593: 1361(عریان
اي در صـورت مقالـه  را بـه شـهر انایـر هـاي شهرسـتان 1368تفضلی پس از عریان در سـال  

در ایـن  «نویسـد:  منتشر کرد. تفضلی در مقدمۀ ترجمه میشهرهاي ایراناي با عنوان مجموعه
هـاي دیگـر او   هاي مارکوارت در تعلیقات کتابش و نیز از کتابترجمه خصوصاً از یادداشت

ــرده  ــتفاده ک ــر دانشــمندان اس ــات دیگ ــایی 349- 322: 1368(تفضــلی » امو از تحقیق ). دری
هـاي  چند نکتـه دربـارة مـتن پهلـوي شهرسـتان     «اي با عنوان مقاله1379بار در سال نخستین

تقسـیمات  ،هـاي ایـران  منتشر کرد و در آن نکاتی را دربارة تـاریخ تـدوین شهرسـتان   » ایران
یـن  م ا2002متذکر شد. او سـپس در سـال   شهرایرانو تصور جغرافیایی،شهرایرانايناحیه

). شهرام جلیلیان ایـن کتـاب   Daryaee 2002متن را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد (
گفتـۀ  . بـه اسـت ) که موضوع بررسی حاضـر  1388را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است (

).  37: 1388هاي فارسی از دریایی است (دریایی مترجم (جلیلیان) بخش ترجمه

. شکل ظاهري کتاب2
Šahrestānīhā ī ērānšahr, A Middleرا دریـایی بـا عنـوان   شـهر ایـران هـاي شهرستانکتاب 

Persian Text on Late Antique Geography, Epic and History, with English and Persian

Translations and Commentary    منتشر کرد. پژوهش حاضر به ترجمۀ فارسی ایـن کتـاب بـا
و ،حماسـه تـاریخ، دربـارة میانـه فارسـی زبـان بـه اينوشته،شهریراناهايشهرستانعنوان 
صفحه انتشارات توس منتشـر کـرده   130پردازد. این کتاب را در مییرانایباستانیايجغراف
دهـی در درون مـتن در   و اصول علمـی ارجـاع  ،هاي فنی، ویرایش ادبیویژگیکل، دراست. 

خورد ذکر نام متـرجم  چشم میچه درآغاز بهآنحال، خوبی رعایت شده است. باایناین اثر به
در چنـین، هـم آمـده اسـت.   » شـهران جلیلیـان  «صورت اشتباه بهروي جلد کتاب است که به

شناختی کتاب اصلی به زبـان انگلیسـی   بخش شناسنامۀ کتاب، عنوان اصلی و اطالعات کتاب
ویراسـتار مـتن انگلیسـی؛    گفتـار پـیش بخش تقسیم شده است: دهذکر نشده است. کتاب به 

؛ ترجمـۀ فارسـیِ مـتن    شـهر یـران اهـاي شهرسـتان ، آوانویسیِ مـتن  گفتارپیشگزاري؛ سپاس
؛ نقشـه؛  شـهر یـران اهـاي شهرسـتان ها؛ متن فارسـی میانـۀ   ؛ یادداشتشهریراناهايشهرستان

پشـت جلـد نیـز    اي از مطالب کتاب بر بهتر بود چکیده،نظر نگارندهنامه. بهو کتاب،نامهواژه
صـورت اجمـالی بـا محتـواي     بتواند به،اي که با این متن آشنا نیستشد تا خوانندهآورده می

این کتاب آشنا شود.
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. بررسی کتاب و محتواي آن3
و ادبـی  ،شناختی، تاریخیبه اهمیت متن از دیدگاه زبانگفتارپیشنگارندة کتاب (دریایی) در 

). 12: 1388نامۀ شاهان) اشاره کرده اسـت (دریـایی   یا نامگخودايگیري (نقش آن در شکل
پـردازد و  عنوان یک مفهوم جغرافیایی در دورة ساسـانی مـی  به» شهرایران«او سپس به مفهوم 

ارچوب هـ چشـهر ایـران گسـترة شـهر ایـران هـاي شهرسـتان گیرد که در متن چنین نتیجه می
يانـداز ي چشـم وجوجستر این بخش در ). دریایی د13: همانسرزمینیِ پهناورتري دارد (

است. او با استناد به کتیبۀ داریوش در بیستون به زبان فارسی شهرایرانتاریخی براي سرزمین
با ایـن مفهـوم  استنوشته به آن اشاره کردهاي که داریوش در این سنگپهنهکهاینباستان و 

بازتـاب  شـهر ایـران هـاي شهرستاند رسد که شایبه این نتیجه می،سازگاري نداردشهرایران
). او 16- 15: همـان م) باشـد ( 628- 590قلمرو شاهنشاهی ساسـانی در زمـان خسـرو دوم (   

) در ایـن مـتن آمـده اسـت. او در     frīgāفریقا (آپردازد که چگونه نام سپس به این پرسش می
دسـت  بـه هفتم مـیالدي قرن شدن مصر در آغاز پاسخ به این پرسش از آگاهی دربارة گشوده

بیـان  یـا بـه  » مغـرب «فریقا همان آکند و معتقد است که منظور از نیروهاي خسرو دوم یاد می
کند:هاي پیرامون است. او سپس به سه نکته اشاره میو سرزمین،بهتر مصر، تونس، لیبی

هـاي  بینـی ذهنـی بـر شـالودة سیاسـت     ي پایانی دورة ساسانی، یک جهانهاسالیک: در
از قباد اول تا روزگار پادشاهی خسرو دوم گسترش یافته است. بنـابراین، مفهـوم  امپریالیستی 

یـک انگـارة امپریالیسـتی از گسـترة سـرزمین     شـهر ایـران هـاي شهرسـتان در متن شهرایران
بود.  شهرایران

هفـتم مـیالدي،   قـرن دو: گویا این انگاره حتی پس از فروپاشی شاهنشـاهی ساسـانی در   
هاي فارسی میانه نوشته شده بود که حتی بخشـی  تنها در متنمانده و نهجايبه،چون گذشته

اسالمی هم شد.ـاز روایت حماسۀ دورة ایرانی
اي را کـه از سـنت   انـداز جغرافیـایی  ساسانیان چشمشهرایرانهايشهرستانسه: در متن 

انـداز  این چشمایندادند، باوجودخر ریشه گرفته بود، یعنی ایدة ایران را گسترش أاوستایی مت
پایـانی آن  يهـا سالخوش دگرگونی شد تا بتواند با ایدئولوژي شاهنشاهی ساسانی دردست

نـه مرزهـاي   شـهر ایرانهايشهرستانگیرد که داشته باشد. دریایی چنین نتیجه میخوانیهم
دهـد کـه در گذشـته زیـر    اي را نشان میي پادشاهی ساسانی که گسترههاسالسنتی آغازین

نظـر  انگاشته شده بـود. بـه  » ایران«سو این پهنه اینروایی ایرانیان بوده و از آن هنگام بهفرمان
،را در ایـن مـتن  شـهر ایـران مفهـوم اسـت خـوبی توانسـته  نگارندة این پژوهش، دریایی بـه 

بازنماید.  ،به شواهد موجودباتوجه
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تعلـق دارد. دریـایی بـا    شـهر ایـران هـاي شهرسـتان بخش بعدي کتاب به آوانویسی متن 
حال، گـاهی اشـتباهات   نویسی کرده است. بااینخوبی متن را واجاستفاده از روش مکنزي به

آمـده یـا   tīsftōnصورت به21در بند tīsfōnمثالً واژة ؛خوردچشم مینویسی بهتایپی در واج
نامـۀ کتـاب نیـز    تایپ شـده اسـت. در بخـش واژه   zaصورت اشتباه بهبهazکلمۀ 59در بند 

» کُشـت «معنی شـده کـه بایـد    » گشت«ōzadبرخی موارد اشتباه تایپ شده است؛ مثالً کلمۀ 
» ŠNT«کـه بایـد   اسـت آمده» sāl»SNT). در همین بخش، هزوارش کلمۀ 114: همانباشد (

.نامه نیز برخی مـوارد نیـاز بـه بـازنگري دارد    ). درمورد اقسام کلمه در واژه115ان:باشد (هم
و دیگـر مـوارد داراي   wazišn؛ xwāhišn؛ xwadāyīhچـون هـم برخی از کلمـات  ،اي نمونهبر

» اسـم معنـی  «در زبان فارسی میانه īh–). پسوند 118: هماناند (ذکر شده» اسمی.فعلی«نقش 
بـراي ایـن   ،). بنـابراین 85: 1395سازد (آموزگـار و تفضـلی   می» اسم مصدر«išn–و پسوند 

،آمـده اسـت  » فعل«yaštanشد. درمورد واژة ذکر می» اسم مصدر«و » معنیاسم «ها باید واژه
» کـردن نیـایش «یـا  » پرسـتیدن «صـورت  که باید بـه استذکر شده» نیایش«اما در ترجمۀ آن 

،اشتباه آمـده اسـت. بـراي نمونـه    نامه نام برخی نویسندگان بهدر بخش کتابچنینهمباشد. 
Nyberg, S. H.نویسـنده هنریـک سـاموئل   که نام ایندرحالی)Henrik Samuel (   اسـت. البتـه

تعداد این موارد اندك است.  

بررسی ترجمۀ متن فارسی میانه1.3
هـاي دیگـر ترجمـۀ دریـایی و     ترشدن بررسی و تطبیق آن با ترجمهدر این بخش براي دقیق

ـ    تفضلی ذکر شده است. ابتدا واج ک ازنویسی بند موردنظر ذکر شـده و سـپس ترجمـۀ هری
توضیحات و نظر نگارنده آمده است.،ترتیب تاریخی نوشته شده است. سپسبههاآن

1. šahristānīhā ī andar zamīg ī ērānšahr kard ēstēd jud jud būm/ rōz ku kadām

sarxwadāy kard pad gōkān abar ēn ayādgār nibišt ēstēd.

، روزگـاري در چه هرکدام،اندساخته شدهشهرایرانهایی که در زمینتفضلی: شهرستان
نوشـته  رسـاله در ایـن  تفصـیل بـه دست کدام سرخدایی سـاخته شـده اسـت،    در کجا و به

است.شده
، روزگـاري در چه هرکداماند، ساخته شدهشهرایرانهایی که در زمیندریایی: شهرستان

ـ تفصـیل بـه دست کدام سرخدایی ساخته شـده اسـت،   در کجا و به نوشـته  یادگـار ن در ای
است.شده
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) و 94: 1394اســت (مکنــزي » جــدا«معنــی در فارســی میانــه بــهjudتوضــیحات: واژة 
در مـتن فارسـی   bumواژة ». هریـک، جداگانـه  «یعنی ،ذکر شودjud judصورتکه بههنگامی
» بـوم «یعنی هـزوارش روز آمـده اسـت. ظـاهراً عریـان ایـن واژه را       YWMصورت میانه به

صـورت روزگـار/   و دریـایی بـه  ،خوانده و ترجمه کرده است. اما ترجمـۀ هـدایت، تفضـلی   
نظـر  ترجمه کرده کـه بـه  » دوباره«صورت را هدایت بهgokānرسد. واژة نظر بهتر میروزها به

صـورت  اسـت. ایـن واژه را مکنـزي بـه    درسـت  » با تفصیل/ بـا جزئیـات  «نگارنده صورت 
).  79: 1394آورده است (مکنزي » باجزئیات، مفصل«معنی شده بهبازسازي

4. pas zardušt dēn āwurd az framān ī wištāspšā hazār ud dō sad fragard pad dēn

dibīrīh pad taxtagīhā ī zarrēn kand ud nibišt ud pad ganj ī ān ātaxš nihād.

) را بـه  اوسـتا (فرگرد1200فرمان گشتاسب شاه ، و بهدین آوردلی: سپس زردشت تفض
هاي) زرین (طال) کند و نوشت و در گـنج (خزانـۀ) آن   هاي (لوحهدین دبیري بر روي تخته

) نهاد.  آتشکده(آتش
) بـه  اوسـتا (فرگـرد 1200فرمـان شـاه گشتاسـپ    . بهدین آورددریایی: سپس زردشت 

نهاد.  آتشکدههاي زرین کند و نوشت و در خزانۀ آن بر روي لوحه(خط) دین دبیره 
دیـن  «کـه در هـر دو مـورد    dēn āwurdتوضیحات: در این بند سه نکته مهم است. یکی 

اوسـتا کتـاب  «توان بـه  را میdēn āwurdدر این متن ،نظر نگارندهترجمه شده است. به» آورد
کـار  نیـز بـه  اوستامعنی بهdēnون فارسی میانه واژة نیز ترجمه کرد. در بسیاري از مت» را آورد

:  استچنین آمدهدینکرد ششمرفته است. براي نمونه در 
az dēn āōn paydāg kū mahist paymān kirbag ud paymān ēn humat ud hūxt ud

huwaršt.

ایـن  ین پیمان کـار ثـواب اسـت و پیمـان     تربزرگگونه پیداست که ) ایناوستاو از دین (
انـدرز ). یـا در  39: 1394میرفخرایی بنگرید به و کردار نیک (،است: اندیشۀ نیک، گفتار نیک

:  استچنین آمدهپوریوتکیشان
pōryōtkēšān ī fradum dānišnān pad paydāgīh ī az dēn be guft ēstēd … (Pahlavi

Texts 1913: 41).

اند که...  ) هستند گفتهاوستا(از دینپیداییها در پوریوتکیشان که داراي نخستین دانش
نیز دربارة رفتن زردشت نـزد گشـتاب چنـین آمـده    نامهزراتشتبراین، در منظومۀ افزون

را پـیش آن  زنـد و اوسـتا زردشت پیامبري خود را پیش گشتاسب آشکار نمـود و  «که است
):55- 54: 1338(دبیرسیاقی » شاه ارجمند آورد



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش32

برآورد پیش شه ارجمندو زندبگفت این و از کیسه وستا
نزد توام او فرستاده استهبمن داده استه بدو گفت کایزد ب

فرمان دادار پروردگارهببدان تا بدین گفته بندید کار
بیاموز و فرمان او کار بندو زندوستارا بود نام مر این

بـراي  »اوسـتا «معـادل  رسـد کـه آوردن   نظر مـی است. بهfragard» فرگرد«نکتۀ دوم واژة 
نظـر گرفـت. در   را دراوستااز » بخشی«یا » فصل«مناسب نیست و بهتر است همان » فرگرد«

شـود.  اسـتفاده نمـی  اوسـتا عنـوان معـادلی بـراي   متون فارسی میانه معموالً از واژة فرگرد بـه 
ششـم)  و(پرسش چهـل دادستان دینی رود. مثالً در شمار میبهاوستا درواقع، فرگرد بخشی از

کنیم:  وضوح مشاهده میو... را به،تفاوت میان فرگرد، نَسک
… az ān haft mard ast kē-šān panj nask ud ast kē-šān šaš baxšišn ī abestāg warm ud

tuwān hēnd yaštan, u-šān zand ī ēč fragard nē warm u-šān har haft pad rāh ī pēšgāhīh

pahīkār (Anklesaria: 1958).

را از حفـظ هسـتند و   اوستااز آن هفت مرد برخی پنج نسک و برخی شش بخش از «... 
».  کننددارند و زند هیچ فرگردي را از حفظ نیستند و هر هفت مرد به راه پیشگاهی ستیز می

کـه بـا   ي ساسانی مجموعـاً هـزار ذکـر شـده    اوستاهاي تعداد فصلدینکرددر ،چنینهم
Dēnkardدارد (خوانیهمتقریباً استآمدهتعدادي که در متن باال VIII: 677-678  .(
هایی که بـر ایـن بخـش    است. دریایی در یادداشت» گنج آن آتشکده«نکتۀ سوم درمورد 

هـاي  بـا دیگـر گـزارش   شـهر ایرانهايشهرستاناین گزارش «نویسد: چنین میاستنوشته
). او 53: 1388(دریـایی  » تفـاوت دارد اوسـتا ي دارنگـه هاي فارسی میانه دربـارة جـاي   متن

اوسـتا ي دارنگـه هاي مختلـف در متـون فارسـی میانـه دربـارة محـل       سپس به ذکر گزارش
،وجـود نداشـته  اوسـتا در دورة ساسانی تنها یـک رونوشـت از  کهرسدمینظر بهپردازد. می

همـۀ  ،بنابراینشده است.ي میدارنگهبلکه چندین رونوشت از آن تهیه شده و در مراکز مهم 
بوده باشد.  اوستاي دارنگهممکن است حقیقتاً محل یادشدههاي مکان

5. ud pas gizistag skandar sōxt ud andar ō drayāb abgand.

.  در دریا افکندرا سوخت و هاآنملعوناسکندرتفضلی: سپس
.در دریا افکندملعون آن را سوخت و اسکندردریایی: سپس

ویـژة  » دریـا افکنـد  بـه «کند که عبارت درستی به این نکته اشاره میدریایی بهتوضیحات:
جاکه نگارنـده آگـاهی دارد، در دیگـر متـون     ). تاآن54: هماناست (شهرایرانهايشهرستان
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دسـت  بلکه همگی بـر سـوزاندن آن بـه   ،نیستاوستا» افکندنآببه«اي به فارسی میانه اشاره
بخـوانیم  girdābرا drayābدهـد کـه واژة   مـی نهـاد پـیش دهنـد. دریـایی   اسکندر گواهی می

ثبـت نـام اسـکندر    کهاین) که از چنین اسمی در متون یاد نشده است. نکته دیگر 55:همان(
کارنامـۀ  بنگریـد بـه   ،اسـت (بـراي نمونـه   alexandarصورت متون فارسی میانه بهتربیشدر 

) و 5(بنـد skandarبـه هـر دو شـکل    شـهر ایـران هايشهرستان) در 5: 1378اردشیر بابکان
aleksandar آمده است.  53(بند (

6. sughd ī haft āšyān, u-š haft āšyānīh ēd kū haft āšyān andar būd: ēk ān ī jam ud

ēk ān ī azdahāg ud ēk ān ī frēdōn ud ēk ān ī manučihr ud ēk ān ī kāyōs ud ēk ān ī kay-

husrō ud ēk ān ī luhrāsp ud ēk ān ī wištāsp-šā.

در آن هفت آشـیان ، و هفت آشیانیِ آن این است که سغد را هفت آشیان استتفضلی: 
بود. یکی از آنِ جم، یکی از آنِ ضحاك، یکی از آنِ فریدون، یکی از آنِ منوچهر، یکـی از آنِ  

شاه.  گشتاسبخسرو، یکی از آنِ لهراسب، و یکی از آنِکاووس، یکی از آنِ کی
در آن هفت خـداي  ، و هفت آشیان آن این است که سغد را هفت آشیان استدریایی: 

بود. یکی از آنِ جمشید، یکی از آنِ ضحاك، یکی از آنِ فریدون، یکی از آنِ منـوچهر، یکـی   
از آنِ کاووس، یکی از آنِ لهراسب، یکی از آنِ گشتاسپ.

آسانا در متن فارسی میانه تصـحیح  جاماسبتوضیحات: این توضیح الزم است که ظاهراً
تصحیح کرده و به این شکل آورده است:» خدایان«را به » آشیان«انجام داده و واژة 

نیـز  5آسـانا در یادداشـت شـمارة    جاماسـب ،شـود که در متن باال مشاهده میگونههمان
ادشاهان درسـت  تا تعداد پاستجاي عدد هفت هشت آمدهکند که در نسخه بهمشخص می
در صصتتخـل صورتآسانا براساس به متن باال، جاماسبشود. باتوجه

کـرده خارجمتنازراصدصصةصفت دو واژینایربخش تفس
يچالشـتر یـان را نشـانده اسـت (جالل  صدصتصتهاآنجايبهو

:استنوشتهبنداینترجمۀهايیادداشتدر ی). تفضل1395:29
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بنـد بـا   یـن ایسۀ) از مقا49- 47: 1334(یاخوانده است. ک‘خدایان’اشتباهبهمارکوارت
درسـت رابنـد همـۀ وخوانده»آشیان«راآندرستیبه،االخبارزینیزي،از گردیعبارت

روایـت دروشـده ذکـر پادشاههشتنامپهلويمتندر... استکردهترجمهودریافته
زائـد پهلـوي مـتن درنامایندارد،احتمالبنابراین،است،نیامدهخسروکینامگردیزي

).349- 322: 1368ی(تفضلباشد

کــه āšyānīhو āšyānیافتــۀ کیــا دربــارة هفــت آشــیان ثابــت کــرد کــه همــان صــورت  
موجـود  xwadāyānند. درمـورد اهاي صحیحصورتاستآسانا از متن خارج کردهجاماسب

نظر ایجاد شـد. برخـی آن را   اختالفاند نویس آن را ضبط کردهظاهراً هردو دستدر متن که 
). 29: 1395تبدیل کردند و برخی آن را در متن نگه داشتند (جاللیان چالشـتري  āšyānنیز به 

را » هفـت آشـیان  «کـه توضـیح   تفـاوت ایـن با،ترجمۀ دریایی همانند ترجمۀ تفضلی است
نویسـی دریـایی و ترجمـۀ او    رسـد کـه صـورت واج   مـی نظر بهآورده است. » هفت خداي«

،یعنـی هماننـد ترجمـۀ تفضـلی    ،āšyānصورت باید بهاستدوم را نگه داشتهxwadāyānکه
هفـت آشـیان   «منطقاً بایـد چنـین باشـد    haft-āšyānزیرا اوالً تفسیر کلمۀ مرکب ملکی ؛باشد

؛ …ān īساختارهاي اضافیِ تکرارشـوندة  کهایندیگر ». دارد یا هفت آشیان در آن وجود دارد
ān ī jam…دهندة چیزي در تملک و تعلـق بـه ایـن پادشـاهان اسـت و نـه خـود ایـن         نشان
خوانش درستی نیست.xwadāyānاساس، واژة این. بر)30- 29: همانپادشاهان (

8. andar baxl ī bāmīg šahrestān ī nawāzag spandyād ī wištāspān pus kard.

(؟) را اسفندیار پسر گشتاب ساخت.  نوازهشهرستان بامیفضلی: در بلخ ت
دریایی: در بلخِ بامی، شهرستان نوازه را اسفندیار پسر گشتاپ ساخت.  

آسـانا صـفت   درستی نوشته که در متن فارسی میانۀ نسخۀ جاماسبتفضلی بهتوضیحات: 
bāmīgیعنـی  بآمده است. امـا  » نامی، مشهور«nāmīgیعنی صورت بهبلخ 

و » درخشـان «متـون داراي همـین صـفت    تربیشزیرا بلخ در ؛باشددرستباید » درخشان«
نویسـد  است. تفضلی دربارة خوانش کلمۀ نوازه و تعیین هویت آن تردیـد دارد و مـی  » بامی«

یکـی دانسـته اسـت (تفضـلی     شـاهنامه در » آوازه«که مارکوارت آن را نوازك خوانـده و بـا   
). دریایی معتقد است که نوازه شهري در بلخ است که گویا مرز بـین ایـران   349- 322: 1368

گذاري این شهر به نیزه اشاره به نیزة اسـفندیار  و توران بوده است. او معتقد است که دلیل نام
هـاي  گویا یکـی از شـیوه  استناد به عریان نوشته ا است که نشانۀ مرز ایران و توران است. او ب

).  59- 58: 1388دادن مرز بین دو سرزمین کوبیدن نیزه در زمین بوده است (دریایی نشان
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9. u-š warzāwand ātaxš wahrām ānōh nišāst, u-š nēzag ī xwēš ānōh be zad, u-š ō

yabbū-xāgān ud sinjēbīk- xāgān ud čōl xāgān ud wuzurg-xān ud gōhram ud tuzāb ud

arjāsp ī xiyōnān-šā paygām frēstīd kū nēzag ī man be nigērēd har kē pad wizišn ī ēn

nēzag nigērēd čē andar ō ērān šahr dwārēd.

جـا زد و بـه یببـو    جا نشانید، و نیـزة خـویش را آن  را آنورجاوندتفضلی: و آتش بهرام 
ن و خان بزرگ و گهرم و تزلـو (تـژاو)   (یبغو) خاقان و سنجیبی (سنجبو) خاقان و چول خاقا

هرکه به پرش این نیـزه بنگـرد،   نیزة من را بنگرید؛ «و ارجاسب شاه خیونان پیام فرستاد که 
.»؟بتازدشهرایرانکند که) بهت میئچگونه (جر

جـا زد و بـه یبغـو    جا نشانید، و نیـزة خـویش را آن  را آنورجاوند دریایی: و آتش بهرام 
خاقان و چول خاقان و خاقان بزرگ و گهرم و تژاو و ارجاسب شاه خیونـان  خاقان و سنجبو 
سـت کـه   ا، هرکه به وزش این نیزه بنگرد، همانند اینبه نیزة من بنگرید«پیام فرستاد که :

».  تازیدهشهرایرانبه
بیخـتن و  «در فارسی میانه به دو معنی آمـده اسـت یکـی    -wēxtan, wēzتوضیحات: فعل 

). بایـد  157: 1394(مکنـزي  » و چرخانـدن ،دادنافکندن، تاب«و دیگري » زیدنکردن، گالک
مدنظر است و ترجمـۀ  ،»افکندن و چرخاندن«یعنی ،توجه داشت که در این جمله معنی دوم

» وزش«بـراي معنـی کلمـۀ    دهخداۀناملغتدیگر، در آید. ازسويدرست نمینظر به» بیختن«
» مصـدر وزیـدن اسـت   بـاد و ایـن حاصـل   وزیـدگیِ . اسـم مصـدر از وزیـدن   «چنین آمده: 

بـراي بـاد و   » وزش«مـوارد واژة  تـر بیش). بنابراین، در »وزش«مدخل ذیل :1377نامهلغت(
صـورت  توان نتیجه گرفـت کـه ترجمـۀ دریـایی بـه     رود و نه نیزه. بنابراین، میکار میهوا به

مـۀ تفضـلی کـه ایـن واژه را     کـاربرد اسـت. امـا ترج   براي نیزه در زبان فارسـی کـم  » وزش«
کـار  هـم بـراي نیـزه بـه    » پـرش «زیرا واژة ؛ترین معادل استآورده مناسب» پرش«صورت به

رساند.  فارسی میانه را میۀرود و هم دقیقاً معناي جملمی
صـورت تکـراري و   بـه شـهر ایـران هـاي شهرسـتان هاي بعدي متن فارسـی میانـۀ   بخش

نویسی و ضـبط  اگرچه در واج،سان استها تقریباً یکترجمهاي آمده است و در همۀ کلیشه
دریـایی  29را در بنـد  balučānهـایی وجـود دارد. بـراي نمونـه واژة     ها تفـاوت برخی از نام

ــه ــورت ب ــروزان«barōzānص ــا » ب ــده و آن را ب ــان«خوان ــک» بارج ــت  ی ــته اس ــان دانس س
مـردود دانسـته  » بلوچـان «balōčānصـورت  ). او خوانش مارکوارت را به74: 1388دریایی(

گفتۀ او نزدیک پدیشخوارگر نیست. در توضیح این واژه، رضایی باغ بیـدي بـر   زیرا بهاست؛
کـامالً  balōčānصـورت  این باور است که نظر مارکوارت و نیبرگ بر خـوانش ایـن واژه بـه   
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و kwfjراههـم کند که این واژه بهذکر میشاهنامهو حدودالعالمدرست است. او شواهدي از 
kōfčبنـابراین،  اسـت است آمـده شهرایرانهايشهرستانکه در متن صورتیهمانیعنی به .

).Rezai Baghbidi 2017: 19درست است (balōčānرضایی باغ بیدي همان خوانش نظر به
53. šahrestān ī gay gizistag aleksandar ī flīpān kard. mānišn ī jahudān ānōh būd. pad

xwadāyīh ī yazdagird ī šābuhrān nīd az xwāhīšn ī šīšīnduxt ī-š zan būd.

جـی) را اسـکندر ملعـون پسـر فیلیپـوس سـاخت، اقامتگـاه        تفضلی: شهرستان گَـی (= 
بـه  دخـت  شیشـین زن خـویش خواهش بهجا بود که آنان را یزدگرد پسر شاپور جهودان آن

.جا آوردآن
جـا  دریایی: شهرستان جی را اسکندر ملعون پسر فلیپوس سـاخت، اقامتگـاه جهـودان آن   

دخـت  شیشـین خـواهش زن خـویش   بـه روایـی یزدگـرد پسـر شـاپور     بود. در دوران فرمان
.  جا آوردبه آنرا) (جهودان

توضیحات: در این بند خوانش و ترجمۀ دریایی بسیار به تفضلی شباهت دارد. بخشی که 
بـا هـزوارش   nīdanهـا وجـود دارد بخـش پایـانی جملـه اسـت. فعـل        ان ترجمـه تفاوت می

)DB(Y)LWN-tn112: 1394اسـت (مکنـزي   » کردنهدایت«معنی ) در زبان فارسی میانه به .(
جـا  بـه آن «صـورت  به ترجمۀ تفضلی، این فعل را بـه باتوجه،دریایی در بخش ترجمۀ کتاب

YDBLWN-tنامۀ کتـاب ایـن فعـل را بـا هـزوارش      اما در بخش واژه،برگردانده است» آورد

اي). بنابراین، میان ترجمه و معنی114: 1388معنی کرده است (دریایی » جاي داد«صورت به
ؤفقثهماهنگی وجود ندارد. مورد دیگر دربارة خوانش صـورت  استنامه آمدهکه در واژه

کسـرة اضـافه   ī» (متعلـق بـه او  «یعنـی » او◌ِ -«معنی خواند بهī-šصورت است. این را باید به
). 34: همانخوانده است (u-šصورت نویسی دریایی این واژه را بهاما در بخش واج،است)

ترجمۀ انگلیسی به فارسی2.3
ترجمۀ متن فارسی میانه همان ترجمـۀ دریـایی   ،که مترجم (جلیلیان) متذکر شدهگونههمان

انگلیسی بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت در     هاي دیگر که از است. درمورد ترجمۀ بخش
چـه متـرجم   رسد چنانمینظر بهموارد از دقت کافی برخوردار است. در چند مورد تربیش

،کـرد هاي ایرانـی باسـتان و میانـه پیـروي مـی     ان زبانگرپژوهشاز اصطالحات رایج میان 
» نگـار اندیشـه «جـاي اسـتفاده از واژة   شـد. بـراي نمونـه، بـه    تري ارائه مـی ترجمۀ مناسب

تر بود.مناسب» هزوارش«) صورت رایج آن یعنی 1388:53(دریایی
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گیري. نتیجه4
دلیـل نـواقص و   نظام نوشتاري زبـان فارسـی میانـه یـا همـان خـط پهلـوي بـه        ،بدون شک

هایی که داشت، چه در زمان رواج و کاربردش در نگارش آثار و متون فارسی میانـه و  کاستی
ان مختلـف  گـر پـژوهش هاي ها و ترجمههمواره باعث تفاوت در خوانش،حاضرچه درحال

اي نهـایی از  ارائۀ ترجمه«جا به سخن هارولد بِیلی اشاره کرد که توان در اینشده است و می
حـال، بـا   بـااین .)Bailey 1932: 945(»رس اسـت و دسـت انتظـار  ازمتون پهلوي هنـوز دور 

هـا بـراي هرچـه   هـاي ایرانـی باسـتان و میانـه، تـالش     ها و مطالعات زبـان پیشرفت پژوهش
ان و مترجمـان متـون فارسـی    گـر پژوهشادامه دارد. نخستین چنانهمها ترشدن ترجمهدقیق

ان ایرانـی نیـز بـراي    گـر پـژوهش مـرور  اما بـه ،ان خارجی بودندگرپژوهشمیانه اروپاییان و 
د. سـرآغاز ترجمـۀ متـون فارسـی     هاي بسیاري کردنبرگردان این متون به زبان فارسی تالش

توان از آثار هدایت برشمرد و پس از او استادان بسیاري به ترجمـۀ  میانه را به زبان فارسی می
هـاي شهرسـتان متون فارسی میانه روي آوردند. با بررسی ترجمۀ دریایی از متن فارسی میانۀ 

بسـیاري مـوارد از ترجمـۀ    توان چنین نتیجه گرفت که او در ترجمۀ این متن در میشهرایران
انجــام داده و » شــهرایــران«هــایی کــه دربــارة مفهــوم تفضــلی پیــروي کــرده و بــا پــژوهش

اختیـار  پـژوهش نسـبتاً کـاملی در   ،هـاي جغرافیـایی ذکـر کـرده    هایی که براي نـام یادداشت
ـ     بررسی ترجمه،نگارندهنظر بهخوانندگان قرار داده است.  ۀهـاي فارسـیِ متـون فارسـی میان

هاي ایرانی باستان و میانه کمک کند.ما از زبانتربیشتواند به شناخت هرچه ختلف میم

هانوشتپی
1. Daryaee, T. (2002), Šahrestānīhā ī ērānšahr, A Middle Persian Text on Late Antique

Geography, Epic and History, with English and Persian Translations and Commentary, Costa
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و بـار دیگـر بـا    1371بار با عنوان متون پهلوي (ترجمه و آوانوشت) در سـال  این ترجمه نخستین.2
اي کـه  اسـت نسـخه  گفتنیمنتشر شد. 1382هاي پهلوي (ترجمه و آوانوشت) در سال عنوان متن

1394در سـال  کـه آن را اسـت پهلـوي هـاي مـتن در پژوهش حاضر از آن استفاده شده با عنوان 
است.  ده کرانتشارات علمی منتشر 

نامهکتاب
.، تهران: سمتدستور تاریخی زبان فارسی)، 1393ابوالقاسمی، محسن (
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.تهران
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ـ      «)، 1395جاللیان چالشتري، محمدحسن ( خطـی نـام   ـانیسغد چگونـه هفـت آشـیان شـد؟ تحلیـل زب

.1، ش6، س شناسیهاي ایرانپژوهش، »سرزمین سغد در متون پهلوي
.  ، تهران: طهورينامه از زرتشت بهرام پژدو شاعر قرن هفتم هجريزراتشت)، 1338دبیرسیاقی، محمد (

، 12س، ایـران شناسـی  ، »شـهر ایـران هايچند نکته دربارة متن پهلوي شهرستان«)، 1379دریایی، تورج (
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و ،اي به زبان فارسی میانه دربـارة تـاریخ، حماسـه   نوشتهشهرایرانهايشهرستان)، 1388دریایی، تورج (
.  ، ترجمۀ شهرام جلیلیان، تهران: توسجغرافیاي باستانی ایران

.  15، ش چیستا، »شهرهاي ایران«)، 1361عریان، سعید (
.وشی، تهران: دانشگاه تهرانکوشش بهرام فره)، به1378(کارنامۀ اردشیر بابکان

، 2، س مجلۀ دانشکدة ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران     ، »سغد هفت آشیان«)، 1334کیا، صادق (
.3ش

.آسانا، پژوهش سعید عریان، تهران: علمی)، گردآورنده جاماسب1394(هاي پهلويمتن
د میرفخرایـی، تهـران: پژوهشـگاه    ، ترجمۀ مهشیفرهنگ کوچک زبان پهلوي)، 1394مکنزي، دیوید نیل (

.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی دینکرد ششم)، 1394میرفخرایی، مهشید (

.3- 1، ش 7، س مجلۀ مهر، »هاي ایرانشهرستان«)، 1321هدایت، صادق (
راد، کوشـش خسـرو کیـان   ، بهمتن پهلوي به فارسی)آورد هند (برگردان هفتره)، 1396هدایت، صادق (
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