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  ديگر از كازرون اي گورنوشته
  )15كازرون (نگ خُب يبهكت

 *زاده سيروس نصراله

  **محمديهمت 

 چكيده
 .بخنـگ كـازرون اسـت    ةيافته از منطق اي نو حاضر معرفي و قرائت گورنوشته ةمقال

. اسالمي است ةساساني و آغاز دور ةهاي يادبودي اواخر دور اين گورنوشته از كتيبه
ها هم  اين كتيبه. تاكنون تعداد بسيار زيادي گورنوشته در اين منطقه يافت شده است

دسـت   نوع تدفين بـه  ةسبب اطالعاتي كه دربار هم به و نگاري ل كتيبهئلحاظ مسا به
اين كتيبه شكسته . ها پهلوي كتابي است خط اين نوع كتيبه. ندا ز اهميتئدهند حا مي

 نـام . طور اتفاقي در كنار مسـجدي در كـازرون يافـت شـده اسـت      شده است و به
  .است» ماهبام«اين كتيبه روي بر خوانده شده 

  .ساساني تحريريكازرون، ساساني، پهلوي  گورنوشته، كتيبه، :ها كليدواژه
  

  مهمقد
ايـن منطقـه   . شناختي بسيار غني اسـت  باستان ايه محوطهلحاظ  بهكازرون و بيشاپور  ةمنطق

اي از زوايـاي گمشـده و پنهـان     كردن گوشه هميشه چيزي براي عرضه به تاريخ ايران و باز
هاي پهلوي ساسـاني و   ويژه كتيبه هب اي، تيبهك منابع شمار استاز اين  شته؛گذشته در خود دا

گاه  هر. دست آمده است از اين خطه به گورنوشتهترين  تاكنون بيش. ها گورنوشتهخصوص  به
اي  حفاري صورت گرفته يا زميني شخم زده شده يا بناهايي قـديمي تخريـب شـده؛ كتيبـه    
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 ةيافتـه كـه از آن باغچـ    امروزي چنان تعلق خاطري بدان مي ةو گاه يابند آشكار شده است
بار نيـز از   اين 1.آميخته ساخته و حيات و ممات را در هم مي مي اش كوچكي در گوشه خانه

  .آيد اي ديگر به پيدايي آمده كه شرح و تفصيلش در زير مي كتيبه بقاياي بنايي
  

  )15كازرون (بخنگ كتيبه 
 ةكتيب 2.است دست آمده بهاز بيشاپور و كازرون  گورنوشته پهلوي ساساني 14تاكنون حدود 

حاضر به لطف و درايت گشت يگان حفاظت و مراقب ميـراث فرهنگـي، آقـاي كـوروش     
بـا  . دست آمده است هب 1390در سال مساجد كازرون به نام ابافتح  از در كنار يكي احمدي،

  .بيشاپور منتقل شد ةبه موز گزارش ايشان، كتيبه سريعاً
سـو، سـنگ    قاجار بـدين دورة كار رفته در معماري بناهاي كازرون، حداقل از  مصالح به

اين سـنگ هـم    ظاهراً. شده است اطراف كازرون تهيه مي يها الشه و گچ است كه از سنگ
نـگ در  خُبه احتمال اين كتيبه هم از اطراف دشت ب. بايستي از اطراف شهر آورده شده باشد

آخـور يـا    جـاي  از آن بـه  ،اش تـابوتي   سبب ويژگي به ،دست آمده و هشمال شرق كازرون ب
مانـده   هنگام كشف اين تابوت، آثار خاك رس باقي به. شده است مي هاستفاد احشام آبخوري

ه طول عمودي تابوت در بلندترين نقط. از آب باران و خاك در كف تابوت ديده شده است
پهناي قسمت راست تابوت از كف  .رسد مي سانتيمتر 85 در قسمت كتيبه به و سانتيمتر  91

كلفتـي  . در نوسان است سانتيمتر 11تا  9سانتيمتر بوده و قطر سنگ بين  40 حدوددر  تا لبه
از لبه داخلـي تـابوت تـا     و سانتيمتر است 17د حدودر سنگ تابوت مذكور در كف اصلي 

تابوت سنگي  در مقايسه با دو، قابل تامل در اين تابوت ةنكت. سانتيمتر است 31 كف اصلي
صيقلي  غير هناي كف تابوت است كه خيلي كوچك و ناصاف وپ ،بيشاپور ةموجود در موز

تابوت بوده و ديواره سمت چپ نيز در اثر اين شگسـتگي جـدا    انتهايشكستگي از  .است
دسـتگيره   بايسـتي يك برجستگي در دو طرف تابوت، كـه   ها در اين نوع تابوت .شده است

د اين برجستگي تا سـر تـابوت بـه حـدو     ةشود كه در اين تابوت فاصل مي، ديده باشد بوده
  .رسد سانتيمتر مي  27

  
  متن كتيبه

از اين نـوع  . هاي يادبودي و از نوع سنگ مزار يا گورنوشته است كتيبه ةحاضر در زمر ةكتيب
، )2كـازرون  (پريشـان   ةكتيب: ند ازا دست آمده كه عبارت هاي تابوتي تاكنون تعدادي به كتيبه
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و، با ) 4كازرون (مشتان  ةو احتماالً كتيب) 10كازرون ( 5، بيشاپور )5كازرون (گلي بر مزاري 
  .است حاضر ةو آخرين كه كتيب »نيروگاه سيكل تركيبي«يا  14ساختي متفاوت، كازرون 
وم بـه  ها كنـده شـده و موسـ    كوه ةهايي است كه بر سين ها، يكي آن انواع ديگر اين كتيبه

هايي است  گذاري صحه نهاده است؛ و ديگر، كتيبه اي هم بر اين نام اند كه شواهد كتيبه دخمه
اي  هاي كوچك نوشته شده كه شايد گواهي بر تدفين خمره سنگ كه بر ستون سنگي يا تخته

آمده بر روي اين نوع سوم هـم، مثـل مـورد     ةواژ. چه شاهدي متقن بر آن نداريم باشد؛ اگر
هـا   اي ديگر سرپوش تابوت يا استوادنند و بر روي اين درپـوش  دسته. خمه استنخست، د

كـازرون  ( 1، بيشاپور )4كازرون (آباد  حسين ةكتيب: كتيبه نوشته شده است كه از اين شمارند
 6، بيشـاپور  )11كـازرون  (، تـل اسـپيد   )9كـازرون  ( 4، بيشاپور )7كازرون ( 2، بيشاپور )6
ها ساختار قالبي  ؛ شايان ذكر است كه اين نوع كتيبه)13كازرون ( 7و بيشاپور ) 12كازرون (

  .دار و اغلب بدون تاريخند مشخصي دارند كه گاه تاريخ
رفتـه  كتيبـه از بـين    ةسبب شكستگي، ادام به. حاضر چهار سطر باقي مانده است ةاز كتيب

، )2كـازرون  (سـانتيمتر   158دسـت آمـده كـه بـه ابعـاد       بـه  از سه تابوت سنگي سالم. است
انتظار توان  ، مي)5بيشاپور / 10كازرون (سانتيمتر  130و در حدود ) 5كازرون (سانتيمتر   146

  . تر بوده است ، طوالني5بيشاپور / داشت كه متن اين كتيبه، به قياس با كتيبه كازرون ده
  
  نويسي حرف

1. ꜄NE ꜄špl 

2. ꜄nwšlwb꜄n 

3. m꜄hb꜄m Y 

4. m---[m]tl꜄n' NPŠE 

  
  آوانويسي

1. ēn ašbar/ ašwar 

2. anōšruwān 

3. Māh-bām ī 

4. M---[M]ihrān xwēš 

  »].است.[مهر --- از آنِ ماهبام پسرم) مرحوم( روان  انوشه) آرامگاه(اين اشبر «
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  تعليقات
دوم، يعنـي   ةمحل مناقشه واژ ةواژ. هاي سنگ مزار است چون ديگر كتيبه آغاز كتيبه هم. 1

 ،تر قبر را دارد اين واژه، كه معناي آرامگاه يا معناي عام. اشبر يا به قرائتي ديگر اشور است
، 4، كـازرون  )13و  1سـطر  ( 2كـازرون   ةي آمـده اسـت؛ در كتيبـ   هاي تابوت صرفاً بر كتيبه

زيـر چـاپ ديگـري     ةحاضر و كتيبـ  ةو كتيب 5بيشاپور / 10، كازرون 9، كازرون 5  كازرون
پيشـنهاد اشـور را،    )Tafazzoli, 1991: 197(نخستين بار مرحوم دكتر تفضـلي  . آمده است

 ,265 :1994 ,180 :5-1994(ديگر خود  ةهم ايشان در دو مقال. البته با بازسازي، داده است

266, No.4(    چـه در آوانويسـي    اين بازسازي را رها كرده و همان صـورت خطـي را، اگـر
عـام در   ةاين واژه بر جاي نمانده و واژ ،در سنت زردشتي. است  كند، برگزيده نمي تفاوتي

چـه مرحـوم    آن ،شناسي ايـن واژه  ريشه ةبار در. اين خصوص همان دخمه و استودان است
هـاي ايرانـي ميانـه،     هـاي مختلـف آن در زبـان    و صورت hsp، يعني از  تفضلي گفته است

 تحرف  پجاي  مشخصاً به ،5و بيشاپور  5اي كازرون ه در كتيبه. رسد نظر مي درست به
 .قابل خوانش است

جـاي   كه در مواردي بـه  هاي سنگ مزار است؛ جز آن اين واژه هم مطابق ساختار كتيبه. 2
، كتيبـه  10كـازرون  / 5، بيشـاپور  8كازرون  /33، بيشاپور 2هاي كازرون  در كتيبه(روان  انوشه

هاي  بهر و ديگر صورت  وهشت) زاده شاه اسماعيل شيان در چين، باغ لردي و يك كتيبه امام
، بيشاپور 9كازرون / 4، بيشاپور 7كازرون / 2، بيشاپور 6كازرون / 1هاي بيشاپور  در كتيبه(آن 

اسـماعيل، پاسـارگاد،    زاده شـاه  از امـام  كتيبه 4، استخر، تنگ جلو و تنگ كرم، 13كازرون / 7
 . آمده است) 5، كازرون 4، كازرون 3، كازرون 9 -  8و دو بند  1كازرون 

مـاه   ةهاي اسمي با واژ  تركيب. ساساني ديده نشده است ةشناسي دور اين نام تاكنون در نام .3
 ←براي انواع ايـن تركيـب   (هاي مرغوب بوده است  و از نامساساني ديده شده  ةفراوان در دور

Gignoux, 1986: 108-114 جـزء دوم، يعنـي   ). 45-43 :2001-1986 همـو  و نيزbām    بـه معنـاي
) 50: 1373 ،مكنـزي (» درخشان، باشكوه«به معناي  bāmīgو صفت » فروغ، درخشندگي، شكوه«

 اصـطالحات مانويـان  در و » بامشـاد «و » بامـداد «و » باميان«و نام شهر » بلخ بامي«و  ōšbāmقس 
bāmistūn  وbamyazad  از صورت اوسـتايي ،bāmya )Bartholomae, 2004/ 1388: 954(   بـه

هـاي   براي صورت(است  »درخشيدن«ي معنا به -bā ة، از ريش»روشني، درخشش، فروغ«معناي 
). 172 -  171: 1383 ،دوست حسن ؛ Bailey 1979: 277 ←هاي ايراني شرقي  اين واژه در زبان

نام مورد  كه صورت ديگري از همين 4نام بام پسر ماه آمده به يك اثر مهر ساساني نام يك مغ بر
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اين نام در . است» ماه درخشان«معناي اين نام . )Gignoux, 1986: 54, No. 181( بحث است
 /Ba-mi-iaو  -Ba-ma-ka/*Bāmaهـاي   عيالمي الواح تخـت جمشـيد بـه صـورت     هاي  نام

*Bāmya رت بابلي و نيز دو صوBa-am- Ba-am-ma-꜄/*Bāma  وBa-am-mu-uš/ *Bāmuš 
 ←تـر   و بـراي منـابع قـديم    Tavernier, 2007:146  ←( در منابع بابلي ديـده شـده اسـت   
Mayrhofer, 1973: 8.247-8.248(.  

سبب آن كه بعدها بر روي اين سطر سوراخي ايجاد شده  بخش نخست اين نام به )الف
نام مهر و . دهد دوم صورت نام مهر را نشان مي مانده جزء باقينامشخص است؛ اما حروف 

 انپسـوند  . ايران باستان اسـت  ةدور ةهاي پر بسامد و مرغوب هم تركيبات با اين نام از نام
)ān( رساند دختر را مي/ نسبت خانوادگي پسر:. 

  :شود هاي زير ساخته مي ساساني نسبت خانوادگي به روش ةدر فارسي ميان
هـاي مونـث،    در سـاخت ( pus/ duxt ةواژ+ نام پـدر  +  īحرف اضافه + نام شخص . 1
 . Xosrov-anoyš: نيز همراه است) anoyš–در ارمني ( anōš، گاه با صفت duxt ةبر واژ عالوه

)←1988: 269  Schmitt, 2005; ( 
  :مثال

Warāz ī Tīr pus وراز پسر تير    

Burzīdag ī Jamāngušnasp duxt برزيدگ دختر جمان گشنسپ    

Humāy ī Wahman duxt هماي دختر بهمن 

)اضافه ةگاه با حذف كسر(  Warāzdduxt Xwarānzēm duxt, Zōtiy ꜄ydwdy pus 

اين ). n/ knدر پارتي ( n/ n/ k꜄n/ kn꜄پسوند + نام پدر +  īحرف اضافه + نام شخص . 1
ـ  هاي نسبت خانوادگي در فار ترين ساخت ساخت از معمول در . ساسـاني اسـت   ةسـي ميان

ساساني  ةهاي دور اضافه در نام ةهاي بدون كسر ساخت. اضافه محذوف است ةپارتي، كسر
 .ثر از اين ساخت پارتي استأمت

Mihrag ī Farhādān مهرگ پسر فرهاد    

Humāy ī Wištāspān هماي دختر ويشتاسپ    

Wahram šāhān šāh ī Šahbuhragān بهرام شاهنشاه پسر شاهپور 
)ثر از پارتيأاضافه مت ةبدون كسر(  Nāmōy Mihrdād ناموي پسر مهرداد 

 ).2 ةشمار ←(و ديگر پسوندها  n꜄نام پدر، بدون پسوند +  īحرف اضافه + نام شخص . 2
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Farr-Mihr ī Dād-Weh فرمهر پسر دادوه    
Maštag ī Āhūg مشتگ پسر آهوگ    

 هاي منفرد ساخت. 3
Mihr-dād-Frawardīn mow ī pid ī Ādur-Farrbay-Sēn-bōxt 

  بخت سينـ  مهرداد فروردين مغ پدر آدرفرنبغ
Dādarōy ī az Husrawdādān 

  .خسروداد] خانواده/ خاندان[ دادروي از 
 :ثر از ساخت پارتي استأ، كه مت puhr ةساختي نادر، گاه با آمدن واژ. 4

Wištāsp puhr Lu(h)rāspān, Garāmīg-kard puhr Jāmāsp. 

ايـزد،    ايراني باستان برگرفته از نام ايزدان است، يعني از يك نام ةهاي دور نام بسياري از
هـاي مقـدس    چون آدر، ناهيد، ماه، مهر، اورمـزد، بهـرام و نـام آتـش     و گاه نام دو ايزد، هم
نام حاضر هـم  . ساساني اين ساخت افزايش بسياري يافتة در دور. اند مشهور، ساخته شده

و  Gignoux, 1979: 42-58, 19 ←براي تمامي مـوارد بـاال   ( تواند باشد ـ هايزد ما ـ ايزد  نام
  ).Tafazzoli, 1994-5: 178 ← 5براي مورد 

، -xvaē-paiθya: ، اوسـتايي -xvaipaθya*از ايراني باسـتان  (خويش / xwēš ةواژ )ب
خـويش،  «معناي  ه قيد مشترك ب ،در اين كتيبه، در اصل) -uvaipašiya(h): فارسي باستان

: xwēšēnīdanها آمده اسـت؛ فعـل    است و بر بسياري از اين نوع كتيبه» مال خود، از آن
و اسـم مصـدر   ) 166: 1373 ،مكنـزي (» ويش كردن، به خـود اختصـاص دادن  از آن خ«

xwēšēnišn  :»   ةالً واژاو احتمـ ) 642: 1381 ،وشـي  فـره (» تعلق، به خـود خـاص كـردن 
هـم، در همـين معنـا، از آن سـاخته شـده       هاي آن صورت در فارسي و ديگر» خويشان«

بـا تركيبـات    در متون فقهي و حقوقي زردشـتي، ايـن واژه اصـطالحي حقـوقي،    . است
كند؛  خصوص مالكيت است و اموال شخصي يا به ارث رسيده را بيان ميمختلف آن، در

اين كاربرد در . كاربردي بسيار دارد pad ruwān» براي روان«كه در سنت وقف يا همان 
مهرهـاي ساسـاني ديـده     پارتي و ساسـاني و نيـز اثـر    ةهاي دور نوشته هايي بر جام كتيبه
 ةايـن سـاخت بـا واژ    (Gignoux, 93-94)مهرهـاي ساسـاني   مثالً بـر روي اثـر   ؛شود مي

  :آمده است» خويش«
ZNE mwdly NPŠE اين مهر از آنِ    
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ZNE mwdly LY NPŠE   نام شخص+ از آنِ من  اين مهر
ŠRQTA ZNE NPŠE LY šmtprny gynwšnw 

  : ساساني ةدور ةنوشت و بر روي جام
wyl NPŠE وير ) متعلق به(  از آنِ   

l꜄t NPŠE MN S XX W ZWZN II/ Rād xwēš az stērs 20 ud drham 2 

 ,Gignoux←هـا   نوشـته  بـراي ايـن جـام   (درهم  2استير و  20راد، از ) متعلق به(از آنِ 

1975b: 271-276.(  
ايـن   )Diakonoff & Livshits, 1977-2001: 146ff & 198( هـاي نسـا   نوشـته  در سـفال 

 NPSE واژة ها اين سفالينه مترجمانِ .MN NPŠE+ نام شخص : شود ساخت پارتي ديده مي
عبـارت  پـارتي   ةنوشت جاميك بر  چنين هم. اند ترجمه كرده» personally fromشخصاً از «را 

NPŠE whmk » ِ( آمده است »وهمگ) متعلق به(از آنibid(. 
حرف دوم اين واژه شبيه حـرف پ در الفبـاي   . قرائت ديگر اين واژه خوانش زن است

هاي سنگ مزاري  كتيبه. كند را تداعي مي Eتر صورت هزوارشي  پهلوي كتابي نيست و بيش
  :اند از ها آمده عبارت زن در آن ةكه واژ
بـراي  «: NYŠE l[꜄d]/ [xwēš] zan rāy [NPŠE]) با بازسازي( مشتان/ 3كازرون  ةكتيب. 1

 .»زن خويش

 .كه زن او بود: ZYš NYŠE YHWWNt l꜄d/ ī-š zan būd rāy 5كازرون . 2

 :1بيشاپور / 6 كازرون. 3
[ZNE ꜄špl] …mp꜄n' Y [*NPŠE] NYŠE/ [ēn ašbar] …mbān ī [xwēš] [*zan] 

  .»)است( م بان ...زن از آن  ...اين اشبر «
يـك از   اما با هيچ. چه اين واژه زن خوانده شود، پس كتيبه حتماً دنباله داشته است چنان

شناسيم مشابه نيست؛ در اين صورت، نام اين  هاي سنگ مزار مي اين دو ساختار كه از كتيبه
 ةبـ نث خواهد بود كه قابل مقايسـه بـا كتي  ؤبراي اوست، نامي م ← شخص، كه سنگ مزار

هاي آمده در  و نيز براي صورت Tafazzoli/ Sheikh-al-Hokamayi 1994: 265-6( 3  كازرون
ايـن احتمـال چنـين ترجمـه     است؛ با ) Weber 2003: 190 ← ساساني ةهاي دور پاپيروس

  .»مهر است --- زنِ انوشه روان ماهبام پسر م] از آن[اين اشور «: شود مي
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  نوشت پي
 

اي از كـازرون موسـوم    گذاري زيباي استاد ژاله آموزگار بر قرائت گورنوشته اي است به نام اشاره .1
  .5مزاري يا كازرون گلي بر به 

 ،و نيـز تفضـلي   1385 ،زاده نصـراله  ←هـا   ها و فهرست جـامعي از آن  اين كتيبه آگاهي ازبراي . 2
1376: 97 - 106.  

  .بايد تصحيح شود )1975a( قرائت ژينيو .3
  .)Gignoux 1978: 29, No. 3.23( بامِ مغ پسر ماه،: b꜄(m) Y mgw Y mh꜄n: چنين است هنوشت .4
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