
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناخت زبان
  29 -  21  ،  93  13              پاييز و زمستان  ،    دوم      شمارة   ،  م   پنج    سال 

 آذرشب يپهلو يبةكتتازه به  ينگاه

 )كازرون چهارده( يبيترك يكلس يروگاهبه ن مشهور

  *يدهق يمحمود جعفر

  چكيده
يكي  ،»)كازرون چهارده(نيروگاه سيكل تركيبي «مشهور به  ،»آذرشب«پهلوي  ةكتيب

يزدگردي برابـر بـا    6يعني سال (ساساني  ةاز سنگ مزارهاي بازمانده از اواخر دور
هنگام ، 1384است كه در سال ) آخرين شاه ساساني ،ششمين سال جلوس يزدگرد

 .كشـف شـد   ،نيروگاه سيكل تركيبي در شرق كـازرون برداري از اطراف برج   خاك
                                                  تر معرفي آرامگاه يا دخمة درگذشته و ذكر نـام او و          ها بيش       كتيبه      گونه            محتواي اين

   ا                                                                           پدر او يا كسي كه دخمه را براي او سفارش داده و نيز طلب آمـرزش بـراي متوفـ   
در هاي پهلـوي   نوشتهمذكور به شكل ستوني مكعب مستطيلي است و  ةكتيب  .   است

نهـادي تـازه    پيش ،در اين مقاله .دو طرف ستون و در عرض آن نگاشته شده است
آن ارائـه   ةو خـوانش و ترجمـ  !) آذرشب به جاي سيكل تركيبي(براي عنوان كتيبه 

چنين، خوانشي بـراي چنـد واژه كـه پـيش از ايـن خوانـده نشـده         هم. شده است
  .نهاد شده است پيش

   .                          هلوي، آذرشب، كازرون چهارده                  كتيبه، سنگ مزار، پ   :  ها          كليدواژه
  

  مقدمه .1
ساساني و اوايل عهد  ةدوراند كه از اواخر  پهلويهاي  كتيبهاي از  شاخههاي سنگ مزار  كتيبه

هايي كه بـر روي   آخرين پژوهش با ذكر منبع ها كتيبهبرخي از اين . اند ماندهجاي ه اسالمي ب
 ،)De Blois, 1990: 209-218( يـه اسـتانبول در ترك  يبـة كت: از انـد  عبـارت  گرفته انجام ها آن
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، باغ )105: 1376 ،تفضلي(، تنگ جلو در شمال اردكان فارس )1345، قريب(در چين  شيان
 جنـوب  كيلومتري 90 در سميرم ناز چشمه ،)Frye, 1970: 156( فارس سيدون در لردي

 در طـاووس  تخت هاي كتيبه، )76-71: 1381 جارودي، و زاده نصراهللا( سميرم شهرستان
 پاسـارگاد  منطقـة  يپاسارگاد در شمال شـرق  ،)Tafazzoli, 1991a( استخر شرقي جنوب

)Stronach, 1978: 163-165(، اسماعيل شاه صخرة )حوض دختر )104: 1376 ي،تفضل ،
 ،زاده نصـراهللا ( فـارس  داراب آبـاد  حاجي ،)De Blois, 1993: 34-43(فارس  يدگبر در اقل

، برج )21- 9: 1384 ،بيدي رضائي باغ(هاي برج الجيم در سوادكوه  كتيبه، )10-4: ج 1380
برج رادكان در كردكوي اسـترآباد  و  )Godard, 1936: 109-121( ساري ةدودانگرسگت در 

هاي سنگ مزار از منطقة كـازرون   كتيبهاي از  مجموعه ،افزون بر اين). 105: 1376 ،تفضلي(
بـه ثبـت   ) 1385 ،زاده نصـراهللا (هاي كازرون يك تا شـانزده   كتيبهبه دست آمده كه با عنوان 

از ديربـاز مـورد بررسـي و     را هـا  كتيبهاين  تر بيش گران پژوهش ،است گفتني .رسيده است
  .اند داده تحقيق قرار

هاي تدفين در  شيوهسنگ مزارهاي يادشده موضوع چگونگي  ةاما پژوهش در باب كتيب
 هاي فراوانـي كـه در   با وجود پژوهش ،موضوعي كه. سازد ميايران باستان را به ذهن متبادر 

از عصـر   ،شناسـي  هاي باسـتان  كاوشبر  بنا. شود واكاويبايد هنوز  ،باب آن صورت گرفته
وجود . استمتداول بوده هاي تدفين در فالت ايران  شيوهانواع  ،ساساني ةآهن تا اواخر دور

تنـوع   ةها نشـان  سردابهو  ،اي با پوشش سنگي حفرهاي، قبور  خمرهاي ساده، قبور  حفرهقبور 
وجود اشـيايي نظيـر   ). 111- 97: 1379 ،الدين شرف(هاي تدفين در عصر باستان است  شيوه

باور مردمان  ةدهند نشانهاي جنگي در گور مردان عهد ماد  سالحزيورآالت در گور زنان و 
  .)44- 43: 1375 ،بويس(به وجود رستاخيز و حيات پس از مرگ است 

ن باسـتان از  اها و مقابر شاهان هخامنشي و گـزارش مورخـ   افزون بر اين، وجود آرامگاه
كـه از آن   ،زاري بـراي درگذشـتگان   و مراسم تشييع و تدفين اموات در آن عصـر و شـيون  

هـا   ها و باورهـاي آن  سنتگر اختالف  بيان ،جمله در مراسم تدفين كمبوجيه صورت گرفته
 و پيروان آيين مزديسنا و ساكنان شرق و شمال شـرقي فـالت ايـران اسـت     اوستابا پيروان 

كه چندي ميراث فرهنگي هخامنشيان را به  ،پس از آن، سلوكيان). 236- 234: 1378 ،بريان(
مراسـم  آداب يكـي از  . هاي تدفين يوناني را با خود به ارمغـان آوردنـد   شيوه ،دست گرفتند

اي  سكهقرار دادن  ،ها به ايرانيان انتقال يافت ها به سلوكيان و از آن يونانياز          ًكه ظاهرا  ،تدفين
بـه قـايقران    )Styx( سـتوكس  اي اسـطوره بود تا بتواند هنگـام عبـور از رود    ادر دهان متوف

 ةاي نقره در كنار خوراك و جام سكه اكه هنوز زردشتيان يزد در شب سوم متوف اين. بپردازد
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اقتباس از همان آيـين كهـن يونـاني                                                   ًگذارند تا در سراي ديگر او را به كار آيد احتماال  مياو 
  .)84: 1375 ،بويس(باشد 

ديگـري از تـدفين درگذشـتگان در عهـد اشـكاني بـه        ةهاي مرسوم، شيو روشدر كنار 
دادند و  مياي قرار  خمرهاجساد مردگان را در  ،در اين روش. شهرت يافته است »گورخمره«

هـاي بـه دسـت آمـده از ايـن       به همـين سـبب اسـتخوان   . كردند ميدهانة خمره را مسدود 
و  ،هـا در همـدان، كنگـاور    گـورخمره هايي از ايـن نـوع    نمونه. ترند سالم         ًها نسبتا  گورخمره

 ةدورهاي تدفين ديگري نيز در  روش). 12: 1377 ،مبخش فردكا(شوشتر كشف شده است 
  .ها نيست جا مجال پرداختن به آن اشكاني وجود داشته كه در اين

دادن  ساساني كه دين مزديسنا دين رسـمي در ايـران اعـالم شـد، روش قـرار      ةدوردر 
 .تـري يافـت   هاي خاموشي و در معرض پرندگان عموميت بيش اجساد درگذشتگان در برج

ـ درگذشته، رود و جسم  مياي اهريمني به شمار  پديدهبر آيين زردشت، مرگ  بنا واسـطة  ه ب
بنابراين نبايد با خـاك تمـاس    ؛شود ميخوش ناپاكي و آلودگي  دست ،نفوذ ديو مرگ در آن

اي  صـخره هـاي خاموشـي يـا     بـرج زردشـتيان جسـد درگذشـته را بـر روي     . حاصل كنـد 
هـا را در   شـد، اسـتخوان   مـي ها طعمة پرنـدگان   بدن آن كه گوشت پس از آن ،و گذاشتند مي

كـه   ،اين روش مانع آلودن زمين. دادند مي قرار »استودان«شكل سنگي به نام  مربعهاي  حفره
اي  صخرهها يا گورهاي  امروزه استودان. به ناپاكي بود ،رود  ميهاي مقدس به شمار  پديدهاز 

. رحمت، در نقش رستم و بيشاپور پراكنـده اسـت  ويژه در كوه  همتعددي در استان فارس، ب
  .اند پهلويهاي  نوشتهها به شكل تابوتي سنگي و داراي سرپوشي با  برخي از استودان

  
  بحث .2
يكـي از سـنگ    ،)كـازرون چهـارده  (نيروگاه سيكل تركيبي مشهور به  ،پهلوي آذرشب ةكتيب

ردي برابـر بـا ششـمين سـال     يزدگـ  6يعني سـال  (ساساني  ةمزارهاي بازمانده از اواخر دور
برداري از اطـراف   خاكهنگام  1384 است كه در سال) جلوس يزدگرد آخرين شاه ساساني

  .كشف شده است ،در شرق كازرون ،برج نيروگاه سيكل تركيبي
 ةدورساسـاني و اوايـل    ةدورهـاي سـنگ مـزار متعلـق بـه اواخـر        كتيبـه به طور كلي، 

هـا، سـنگ مزارهـا و بعضـي در      استودانها بر روي سرپوش  كتيبهبرخي از اين . ندا اسالمي
ها تحريري يا متصـل   كتيبهخط غالب اين . اند داشتهها قرار  كوه ةهايي در دامن گودالاطراف 
روش نگارش ايـن نـوع   . هاي عمودي نيز ياد شده است كتيبهها با عنوان  كتيبهاز اين . است
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بر روي قبر حاكمـان مسـلمان   ها  آنها به دورة اسالمي نيز انتقال يافته و چند نمونه از  كتيبه
محتواي اين ). 102: 1376 ،تفضلي(نيز به دست آمده است ) قرن سوم هجري در(طبرستان 

تر معرفي آرامگاه يا دخمة درگذشته و ذكر نام او و پدر او يا كسي كه دخمه را  ها بيش كتيبه
حتي پيش از مرگ،  ،برخي      ًظاهرا . است اش داده و نيز طلب آمرزش براي متوفبراي او سفار

  .كردند ميها را براي خود آماده  كتيبهاين 
كتيبة سـنگ مـزار آذرشـب    الحكمايي از وجود  شيخنخستين بار آقاي عمادالدين       ًظاهرا 

  كه همواره در بازشناسي اين ،زاده نصراهللامطلع شده و موضوع را به آقاي ) كازرون چهارده(
كتيبه به شكل ستوني مكعـب مسـتطيلي    اين .اطالع داده است ،است  گام پيشها  گونه كتيبه

اين سـنگ  . هاي پهلوي در دو طرف ستون و در عرض آن نگاشته شده است نوشتهاست و 
بـه   ،دپس از سنگ مزار اقلي ،است ،ميالدي 638معادل  ،يزدگردي 6كه تاريخ آن سال  ،مزار

ترين سـنگ   قديمييزدگردي،  6از ماه آبان از سال ) يازدهمين روز ماه(تاريخ آن روز خور 
  ).149: 1385 ،زاده  نصراهللا(رود كه تا كنون به دست آمده است  ميمزاري به شمار 

  
  بخش باالي كتيبه

  :كتيبه بااليي بخش رونوشت
1. fnnbnbsnnTX 

2. tnsvPfa ay b aYl 

3. ntn # vlfvGy n ww 
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 بخش پايين كتيبه

  :كتيبه پايين بخش رونوشت
4. ) ؟( . vyMat 

5. nTfabnXp Ma 

6. ntn#ntnJzn 

  :كتيبه باالي نويسي  حرف
1. ɔtwr-šp'  [ZNE] bwny 

2. lɔ [d]  BYRH ɔpɔn [ŠNT] 

3. III III W YWM ɔnglɔnkr[t] 

  :نويسي پايين كتيبه حرف
4. (?) th[m]d[y]nɔn 

5. hmpdy [Y] bht 

6. OZLW[N] t krt' 

  آوانويسي
1. ādur-šabēn bun[ag] 

2. rāymāh [ī] ābān *sāl 

3. 6 udrōzanagrānkard 

4. (?) tahmdēnān (?) 

5. hampay ī baxt 

6. šudkard 
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  ترجمة فارسي
  آذرشب اين بنه. 1
  را در ماه آبان سال. 2
  .ششم، روز انيران ساخت. 3
  پسر تهم دين) اين را؟. (4
  دنبال بخته بهم ) كه. (5
  شد، ساخت. 6
  

         توضيحات  .  3
*ādur-šab [ɔtwr-šp'] »متون در آذرشب نام. است جانب اين نهاد پيش خوانش اين. »آذرشب 

اوست و هم  يشكارياست كه آتش در خو يزديهم نام ا يراز ست،ا آشنا نامي ميانه فارسي
 فقـط واژه  يـن در ا). نـام  ينهمـ  يـر ز :قاطع برهان ←(به كار رفته است  »سمندر« يبه معن
ترجمـه كـرده    »آدر«خوانده و  ādurš ī Bآن را  زاده نصراهللا. اصالح شده است p بهb  حرف
  ).150: 1385 زاده، نصراهللا(است 

ēn[ZNE] »كارگيري اختصـار و   بههاي سنگ مزار پهلوي  كتيبههاي  ويژگييكي از . »اين
بـه   و، بـوده  هـا  كتيبـه  ينگارش بر رو يدشوار واسطة به تا حدي ويژگي اين. ايجاز است

كه ممكن بود وجودشان  كلمات، برخي نگارش از ها كتيبه يسندگانو نو يراندب دليل، همين
سـطر اول؛   يد،تل اسپ يبةكت ← نمونه براي. اند كرده يخوددار زد، حدس سادگي را بتوان به

 ).142، 133: 1385 زاده، نصراهللا(چهار، سطر اول  يشاپورب يبةكت
bunag[bwny » ،با  يدكن قياس »خانهبنهbun xānag » زاده ايـن   نصـراهللا . »بن خانـه

را اضـافه كـرده اسـت     »خـويش « [xwēš]واژة واژه را بازسازي نكـرده و در عـوص   
  ).150 :همان(

sāl 6 [ŠNT III III]      638معـادل سـال                                        ً        اين تاريخ يعني سـال ششـم يزدگـردي ظـاهرا 
اقليـد   ةترين سنگ مزار كه تا كنون شـناخته شـده كتيبـ    قديمي. شمسي است 17ميالدي و 

يزدگردي است كـه   6از روز آبان سال ) يعني روز يازدهم ماه(است كه تاريخ آن روز خور 
  ).149: همان(تر از اين سنگ مزار است  قديميروز  19

rōzanagrān [YWM �ngl�n] » شـماري   گـاه آخـرين روز مـاه در    »انيـران / روز انغـران
  ).99: 1381 ،بويس(مزديسني 
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kard [krt]  زاده  نصـراهللا . هاي پهلوي به كار رفته اسـت  كتيبهاغلب در  »ساخت«به معني
 ).جا همان(اين واژه را نخوانده 

*tahmdēnān[th[m]dyn�n] »ًنام فرزند تهم دين در اين كتيبه كامال ). ؟( »فرزند تهم دين                                    
 از. نام تهم دين در برخي منابع آمـده اسـت  . مشخص نيست و اين بازسازي احتمالي است

از اوسـتايي   tahmاين نام مركـب از دو بخـش   . مونيخة موز شناسي سكه كاتالوگجمله در 
taxma- »و  »نيرومند، دليرdēn  از اوستاييdaēnā- »دارندة دئنـاي  «هم به معناي  و روي »دئنا
  .)150: 1385 ،زاده نصراهللا ← نيز ؛Gignoux, 1986: 166( است »نيرومند

[pdy Y bhtOZLWNT]pay ī baxtšud »بـه معنـي          ً  اصـطالحا   »به دنبال سرنوشت رفت
به كـار  ) كازرون دو(پريشان  ةكتيبنيز در  pad baxtšudاين عبارت به صورت . »درگذشت«

ترجمه كرده  »شد؟ بدبخت هم«آن را  زاده نصراهللا. )Tafazzoli, 1991: 197-202( رفته است
  ).150: 1385 ،زاده نصراهللا(است 
در متون بابلي نيز به همـين       ًعينا  pad baxtšudanكه معادل اصطالح  قابل توجه اين ةنكت

به سوي سرنوشت «به معني  anašīmtialākuبدين ترتيب كه عبارت . معني به كار رفته است
به  alākuو  baxtمعادل  šīmtuو  padبرابر  ana ،ت بابليدر اين عبار. است »مردن«يا  »رفتن

 دهد مينشان  چنين هم فارسي ميانه به كار رفته و اين نكته šudanمعادل  »رفتن/ شدن«معني 
توان رد پاي برخي لغات و اصطالحات ايراني ميانه و باسـتان را در متـون ايالمـي و     ميكه 

 بـابلي اسـت   نيـز برگرفتـه از منـابع    »آسـوريك درخـت  «كـه داسـتان    چنان ؛بابلي باز يافت
)Daneshmand, 2015: 332.(  

  
  گيري نتيجه .4

  :توان از پژوهش در اين كتيبه برشمرد ميچه گفته شد، نتايج زير را  با توجه به آن
بهتر است همين نـام را  . باشد »شبآذر«ممكن است  انام كتيبه با توجه به نام متوف )الف

  .ار بردكبه  »!!سيكل تركيبي«مانوس أنبه جاي نام 
جانب، معنا و مفهوم كتيبه روشن   نهادشده از سوي اين هاي پيش با توجه به خوانش )ب

  .دهندة اين سنگ مزار آذرشب بوده است سفارششود كه  ميشده و معلوم 
بـه سـوي   «اسـت بـه معنـاي     »بدبخت شد«اللفظي  تحتكه  pad baxtšudاصطالح  )ج

  .كاربرد مشابهي در زبان ايالمي باستان داشته است »سرنوشت رفت، درگذشت
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    ها      نوشت    پي
الحكمـايي كـه تصـوير ايـن كتيبـه را در اختيـار        شـيخ بزرگوارم جناب آقاي و از دوست محقق . 1

 .گزارم جانب قرارداد سپاس اين
 بسياري هاي پژوهش باستان ايران تاريخ طيدرگذشتگان در  ينتدف هاي شيوهاز  يآگاه براي. 2

؛ 1379 الـدين،  شـرف  بـه : ايرانـي  هـاي  پـژوهش  بـه  تـوان  ياز جمله م است؛ گرفته صورت
 .كرد اشاره 1387 يمي،ابراه ؛1374 يي،؛ طال1384 ،؛ مزداپور1377 ،؛ كامبخش فرد1370 مجيدزاده،

  
  منابع

هاي  زبانكارشناسي ارشد فرهنگ و  ةنام پايان، »هاي سنگ مزار پهلوي كتيبهبررسي « .)1387(ابراهيمي، آزاده 
  .دانشگاه تهران ،ادبيات و علوم انساني ةدانشكد ،باستاني

  .سازمان ميراث فرهنگي :تهران حميد خطيب شهيدي، ة، ترجمپاسارگاد .)1379(استروناخ، ديويد 
  .علمي :تهران مهدي سمسار، ة، ترجمهخامنشيان امپراتوري تاريخ .)1378(ير  پيبريان، 

  .اميركبير :تهران تصحيح محمد معين،، قاطع برهان ).1362( محمدحسين بن خلف تبريزي
  .ققنوس :تهران عسكر بهرامي، ة، ترجمها آن ديني آداب و باورها: زردشتيان .)1381(بويس، مري 

همايون  ة، ترجمگجسته اسكندر از پس: سوم جلد زردشت، كيش تاريخ .)1375(بويس، مري و فرانتز گرنر 
  .توس :تهران زاده، صنعتي

  .سخن :تهران ،اسالم از پيش ايران ادبيات تاريخ .)1376(تفضلي، احمد 
   . 1    ، ش  4    ، س  7       باستان       يران ا   ة   نام  ،  »  يم      برج الج   ي     ـ كوف   ي    پهلو     يبة  كت «   ).     1384 (    حسن       يدي، ب     باغ   ي    رضائ
 ةمؤسسـ  :تهـران  ،ايران مركزي فالت در آهن عصر در مردگان تدفين چگونگي .)1379(الدين، سعيده  شرف

  .فرهنگي انتشاراتي زهد
  .سمت :تهران ،ميالد از قبلة هزار در ايران هنر و شناسي باستان .)1374(طاليي، حسن 

، 14، ج دانشـگاه تهـران   ياتادب ةدانشكد مجلة، »اي به خط پهلوي در چين كتيبه« .)1345(قريب، بدرالزمان 
  .1ش 

  .مركز نشر دانشگاهي :تهران ،اشكاني هاي گورخمره .)1377(اهللا  سيفكامبخش فرد، 
  .مركز نشر دانشگاهي :تهران، ايالم تمدن و تاريخ .)1370(مجيدزاده، يوسف 

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش :تهران ،يانزردشت .)1384(مزداپور، كتايون 
  ،  6    ، س   23         پارسـي    ة     نامـ   ،  » ) 2 (                  مزار پهلوي ساساني                   هاي يادبود و سنگ       كتيبه «   ).     1380 (            زاده، سيروس        نصراهللا

   . 4  ش 
                                                   هايي نويافته بـه پهلـوي ساسـاني از چشـمه نـاز                 مزارنوشته «   . )    1381 (      جاوري      محسن               زاده، سيروس و        نصراهللا

   . 2     ، ش 2    ، س  4       باستان            نامة ايران   ،  »     سميرم
  .كازرونيه :كازرون ،كازرون پهلوي يها كتيبه .)1385(، سيروس زاده نصراهللا
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