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  كازرون هِتركيِ باالد گورنوشتة پهلوي ساساني نويافتة درجدول
 )1كازرون هفده(

  *زاده نصرالهسيروس 

  **الحكمايي عمادالدين شيخ

  چكيده
كازرون يافته  ةفراواني در منطق هاي است كه به حاضر يكي ديگر از گورنوشته ةكتيب

تاكنون حدود هفده كتيبه از اين منطقه پيدا و خوانـده شـده اسـت كـه     . شده است
غناي حضور زردشتيان در سه چهار قـرن نخسـت هجـري در ايـن منطقـه و نيـز       

هاي نخستين اسالمي در ايـران، را   حضور كتابت مستمر، از دوران ساسانيان تا سده
هاي ديگر، به الفباي متصـل   مامي گورنوشتهچون ت ها، هم اين گورنوشته. گواه است

پسـر   نام آمده بـر ايـن كتيبـه مهربوزيـد    . شده است نوشته ) ساساني پهلوي(كتابي 
  .بوزيد است كه در ماه آبان درگذشته است مه

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

بـه خـط و زبـان پهلـوي      هـاي  اي ديگر از مجموعـه گورنوشـته   كتيبه حاضر گورنوشته
هاي شخصي  ساساني است كه به تازگي و در هنگام تسطيح زمين براي كشاورزي در زمين

از توابـعِ بـاالدة شهرسـتان    ) جو تركي، جوب تركي، جوغ تركـي (تركي  در روستاي جدول
تنها چهار سطر نخسـت  . كازرون در استان فارس در فعاليت كشاورزي به دست آمده است

آنچه در اختيار نگارندگان قرار دارد تنها . ده و لبه سمت راست آن پريدگي داردآن باقي مان
؛ به همين دليل از 4)تصوير كتيبه. نك(تصويري نه چندان واضح و مناسب از اين كتيبه است 
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منطقة جره و باالده كـه هنـوز در گـويش    . اندازه و جزييات كالبدي آن اطالع دقيقي نداريم
شود، از قديم، از شهرهاي واليت شاپور بوده و آتشـكده يـا چهارتـاقي     مردم گرِه تلفظ مي

تنها كتيبـة خـط پهلـوي كـه پيشـتر در ايـن بخـش از        . بزرگ جره در اين بخش قرار دارد
 3در فاصـلة حـدود   ) كـازرون يـك  (شهرستان كازرون، يافت شده اسـت، كتيبـه ميـدانك    

شرقي كازرون در روستاي باالده و  كيلومتري جنوب 45ده، در حدود  كيلومتري روستاي باال
كتيبـه حاضـر شـبيه بـه     . دره ميدانك، در كنارة جاده به سمت فراشبند و برفراز كـوه اسـت  

هاي تابوتي كه پيش از اين مشابه آن ديده نشده و بر يك سطح صاف كنده شـده و   درپوش
رت دايره شـكل،  آباد، به صو و نيز كتيبه حسين)كازرون يازده(تا حدودي به كتيبه تل اسپيد 

هاي متحرّك اسـتودان   كه سنت ساخت درپوش با توجه به آن 5.، شبيه است)كازرون چهار(
اي است، اما اين كتيبه بر سطحي صاف كنده شده  در ايران باستان عمدتاً به شكل نيم استوانه

الم و كه شايد بتوان اين موضوع را دليلي بر تاثيرپذيري از سنت تازه آن سده، يعني ورود اس
در هر صورت، فرد درگذشته، بر اسـاس  . سازي و تدفين اسالمي دانست متاثر از شيوه كتيبه

نكته ديگري . است دفن شده است) exposure/ disposal(سنت دين زردشتي كه هواسپاري 
هاي يافته شده  تواند مؤيد اين نظر باشد، نوع خط كتيبه است كه بر خالف ديگركتيبه كه مي

قه، عمق و زيبايي كمتري دارد و به نظر مي رسد كه زمان كمتري براي كتابت و در اين منط
  .هاي ديگر گورنوشته بتوان دانست حجاري آن صرف شده و شايد آن را متاخرتر از كتيبه

  
  نويسي حرف

1. ZNE d’hmk' 

2. [wh]št bhl mtrb(w)cyt' 

3. msb(w)cyt’n 

4. QDM BYRH ’p’n 

 آوانويسي

1. ēn daxmag 

2. [wahi]št bahr Mihr-bōzīd 

3. Meh-b(ō)zīdān 

4. abar māh Ābān 
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 ».....در ماه آبان 4بوزيد،  پسر مه3بهر مهربوزيد  بهشت2اين دخمه 1«
  
 تعليقات نوشت و پي

 1385زاده  هاي يافته شده در كازرون و بيشاپور بر اساس نصـراله  هاي كتيبه گذاري شماره. 1
تهيه عكس و بررسـي منطقـه را    شرح پيدايي كتيبه و. است) زير چاپ(زاده  و نيز نصراله

 .اند زاده انجام داده الحكمايي و قرائت كتيبه را نصراله شيخ
 .از آقاي اصغر فخار براي ارسال تصاوير سپاسگزاريم. 2
 زاده، زير چاپ نصراله. 3

 

 سطر نخست

 ةصـورت واژ . است» اين دخمه«ها  عبارت آمده در سطر يكم مانند ساخت ديگر گورنوشته
با امالء پر يـا   ،هاي ديگر هاي آمده در گورنوشته بر خالف تمام صورت ،دخمه در اين كتيبه

هـاي اقليـد؛    در كتيبـه ) ēn daxmag(عبارت اين دخمـه  . آمده است) Scriptio plena(كامل 
؛ 2؛ نقـش رسـتم   3؛ شاه اسـماعيل  7؛ كازرون )زيرآب(؛ اصفهان 4و  2و  1تخت طاووس 

؛ 3هـاي تخـت طـاووس     در كتيبـه  ēn daxmag īعبارت بـه صـورت    ؛ و  گاه اين1سميرم 
آمـده   3و  2؛ سـميرم  9و  6و  2- 3؛ نقـش رسـتم   6و  4و 2و  1؛ شاه اسماعيل 4پاسارگاد 

ها آمده اسـت   عالوه بر دخمه، واژگان اشور و استودان و گور هم در ديگر گورنوشته. است
  ).زير چاپ ،زاده نصراله ←براي تفصيل آن (

  
 ومسطر د

هـا آمـده اسـت     بهر به معني مرحـوم در بسـياري از گورنوشـته    در سطر دوم عبارت بهشت
. آيـد  ، مـي )wahišt bahr rāy( »بهـر  براي بهشـت «و گاه ) wahišt bahr( »بهر بهشت«عبارت 

، نقش 16، 13، 7، 6، )9و  5دو بار در سطرهاي ( 5، 4، 1هاي كازرون  در كتيبه» بهر بهشت«
تخـت   ةدر كتيب wahišt bahr rāy؛ و عبارت 1؛ تنگ كرم 2، سميرم )كتيبه نخست( 1رستم 

اين نـام در چنـد   . نام متوفا مهربوزيد، با بازسازي، خوانده شده است. آمده است 4طاووس 
 .Gignoux 1986: 127 no(اسـت  هاي ايراني در منابع سرياني آمـده   مهر ساساني و در ناماثر
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637: Mihr-bōzīd., Gignoux 2003: 49 no. 231: Mihr-bōzēd., Gignoux et al 2009: 100 

no. 291a: Mihr-bōzēd).(  
 

  سطر سوم
» ان«+ نام پدر  +نام آمده در سطر سوم نام پدر متوفا است كه از ساخت نسبت نام شخص 

جـزء  . هـا و متـون پهلـوي اسـت     هاي غالب در كتيبه نسبت استفاده شده است و از ساخت
كـه در متـون   ) 106: 1373 ،مكنـزي (است » )تر(، بزرگ)تر(مه«به معناي  ms/ mehنخست 

 msبراي صـورت  ( msو در مهر و اثرمهرهاي ساساني هم به صورت  msپهلوي به صورت 
) Mehtar-zād/ mstlz’t )Gignoux 2003: 48, nos. 219, 218و  Meh-Vispur/ mswspwlمثل 

 :Meh-būd/ myhbwty )Gignoux 1986: 122, no. 607., Gignoux 2003مثـل   myhو براي 

48, no. 217(  و هم به صورتmyh 2 ةجزء دوم هم بوزيد است كـه در شـمار  . آمده است 
  .ذكرش رفته است

 

  سطر چهارم
نويسـي در   شـيوه تـاريخ  . باشد» آدر«تواند  قرائت ديگر مي. است» آبان«شده  نام ماه خوانده

در . روز - سـال  - دست آمده بـه ترتيـب عبـارت اسـت از مـاه      هايي كه تاكنون به گورنوشته
در كتيبه . چنين ساختي آمده است 14و  3، 2؛ كازرون 2و 1هاي اقليد، تخت طاووس  كتيبه

 šaš Yazdgird šāhān  sālĀbān abar  māhim: شـود  غاز ميآ imنويسي با واژه  اقليد تاريخ

xwar rōzšāh ud   احتمالً بـا واژه   1و در كتيبه تخت طاووسabar :ī Xōrdād  māh[abar] 

Warahrān rōz33 ī Yazdgirdud sāl  .  در كتيبه حاضر به طور مشخص بـا واژهabar   آمـده
اقليد و نيز در انجامه متـون پهلـوي واژه   هاي متقدم ساساني و در گورنوشته  در كتيبه. است
abar آيد معموالً براي سال مي.  
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 )الحكمايي عكس از شيخ(تصوير كتيبه 

  
  
 



  )كازرون هفده( كازرون هِتركيِ باالد گورنوشتة پهلوي ساساني نويافتة درجدول     196

  

 نامه  كتاب
  .نشر كازرونيه: ، كازرونيه، تهرانهاي پهلوي كازرون كتيبه ).1385( زاده، سيروس نصراله
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ، تهـران ساسـاني  ةهـاي خصوصـي دور   كتيبه ).چاپ زير(زاده، سيروس  نصراله
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