




 

 

 

 

 

 

 

 راهامنی نگارش مقاالت

 

های کرانۀ اکس پنی ها و گویشمرتبط اب زابنبه چاپ مقاالت  ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابینپژوهشفصلنامۀ 

 .استاختصاص ایفته داش ته ابش ند، ش ناخیتصبغۀ زابن کههای ادیب این گسرته و ای پژوهش ، قفقازمنطقه   و

شود آ ش نایی پژوهشگران و حمافل ه دو زابن فاریس و رویس منترش میهدف از تأ سیس این فصلنامه که ب

ه به که چاپ مقاالیت شده در کشورهای پساشوروی و ابلعکس است؛ البت  انشگاهی ایراین اب حتقیقات اجنامد

 زابن فاریس نگاش ته شده ابش ند در اولویت خواهد بود.

 تقمیمس   حاصل پژوهش ، لکیدی وربرگریندۀ ناکت اتزهشود ابید دای که به دفرت نرشیه ارسال میمقاهل     

دهییی ای معذور است. ب، نرشیه از چاپ مقاالت مروری ای ترمجهبه مهنی سبب ؛نویس نده ای نویس ندگان ابشد

 .است مقالۀ ارسایل نباید پیش از این، در جایی چاپ و ای مهزمان برای جملۀ دیگری ارسال شده ابشد

قت س ایب برریس خواهد شد؛ در صورت حمرز شدن افزار مشاهبتش از داوری اب نرم، پیدرایفیت مقاهل       

بور از پذیرش مقاالت بعدی نویس نده ای نویس ندگان مز  هیئت حتریریه شود وۀ مورد نظر رد میعلمی، مقال

فر ن دوز اجتناب خواهد کرد. شااین ذکر است که دفرت جمهل از چاپ مقاالیت که تعداد نویس ندگان آ هنا بیش ا

 ابشد، معذور است.

ادی اعامل ناکت پیش نه ،تأ یید شورای داوران و در صورت نیاز منوط بهپذیرش هنایی و چاپ مقاهل،      

م هفته پس از اعالچهار داوران توسط نویس نده ای نویس ندگان است. نتیجۀ هنایی داوری مقاالت حداکرث 

صات نویس ندگان( خواهد رس ید. ده در صفحه  مشخ  شوصول به اطالع نویس ندۀ مس ئول )خنس ینت انم درج

های بر اساس ضوابط علمی و س یاست در رد، اصالح و ویرایش مقاالت درایفیتهیئت حتریریه بدهییی است 

ندۀ مس ئولیت حص ت و سقم مطالب مندرج در مقاهل، از نظر علمی و حقویق بر عهدۀ نویس   نرشیه آ زاد است.

 مس ئول است.
 

 رش مقاهلناکت رضوری در نگا

 نویس ندگان ابید از اصول دس تور خط مصو ب فرهنگس تان زابن و ادب فاریس پریوی کنند. مطابقت  ●

 )مندرج در وبگاه فرهنگس تان( رضوری است. فرهنگ امالیی خط فاریسامالیی لکامت اب 
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قمل  وریس، برای فا 16و اندازۀ  Arabic Typesetting( اب قمل Wordافزار ُورد )مقاهل ابید در نرم  ●

Brill  فایل نگاری و به مهراهبرای رویس و انلگلییس، حروف 12و اندازۀ ( پیی دی افpdfبه نشاین ) 

 های زابین( ارسال شود. برای درج اشعار و دادهcaspian.philology@gmail.comالکرتونیکی جمهل )

 ترجیحًا از جدول اس تفاده شود. نزی 

انم  دگان شامل انم و انم خانوادگی )فاریس و التنی(، مرتبۀ علمی،مشخصات اکمل نویس نده ای نویس ن  ●

 . ا درج شودای جمز  دانشگاه ای مؤسسه، نشاین، کدپس یت، شامرۀ متاس و نشاین پست الکرتونیکی در صفحه

مه لک 5ات  3لکمه چکیده به فاریس ای رویس )بس ته به زابن مقاهل( و  200 -150مقاهل ابید دارای   ●

ای حهها ابید در صفابشد. چکیدۀ انگلییس نزی برای متامی مقاالت رضوری است. هر یک از چکیده لکیدواژه

 جداگانه درج شود. 

 لکمه ابشد. 7000جحم مقاهل حداکرث   ●

 ده شود.آ ور 15و اب اندازه   گانههای بلند در پاراگرایف جداقولو نقل« گیومه»های کواته، داخلقولنقل  ●

ۀ شامر واژگان خاریج امع  از اسامی و اصطالحات در اولنی موضع در پاوریق درج شود. صورت التنی  ●

 ( رشوع شود.1ها در هر صفحه جمزا و از عدد یک )پاوریق

ب )ایرانیک/ ایتالیک(ها داخل منت به صورت ها، نرشایت، دانش نامهعنوان کتاب  ● الت، و عنوان مقا مور 

 قرار گرید.« گیومه»ا در داخل هها و منایش نامهاشعار، داس تان

چاپ  ه، اترخیمتین و به این ترتیب ابشد: )انم خانوادگی ای انم اشهر نویس ندارجاع به منابع به ش یوۀ درون  ●

ندگان نویس   اثر: شامرۀ جدل/ شامرۀ صفحه ای صفحات(. ارجاع به منابع التنی به خط التنی درج شود. اگر تعداد

ب  انوادگی آ هنا اببیش از یک نفر ابشد، انم خ  شود.از یکدیگر جدا می (/)خط مور 

زت اب است، پس از اترخی چاپ و درون پرانده اب سال چاپ یکسان اس تفاده شدهاگر از دو اثر یک نویس ن  ●

 درج شامره، آ اثر از مه مامتیز شود.

هل به ر انتهای مقابه ترتیب حروف الفبا، دجداگانه و ش ناخیت منابع فاریس و التنی، اطالعات کتاب  ●

 صورت زیر درج شود:

رش. در ، به کوشش .../ ترمجۀ ...، حمل نرش: انعنوان کتابانم خانوادگی، انم )سال نرش(،  . کتاب:1     

 . باشدمنابع التنی، نیازی به ذکر انم انرش نیست، مگر در مواردی که شهر حمل چاپ مشخص ن 

..، دوره/ ، ترمجۀ .عنوان نرشیه، «عنوان مقاهل»انم )سال نرش(، انم خانوادگی،  (:جمالت. مقاهل )در 2     

 .آ غاز و اجنام مقاهل سال، شامرۀ نرشیه: شامرۀ صفحات

عنوان مجموعه ای ، «عنوان مقاهل»انم خانوادگی، انم )سال نرش(،  ها(:. مقاهل )در مجموعه مقاالت ای دانش نامه3     

 .: انرشیرایش ...، حمل نرش، به کوشش .../ و جدل( )شامره   دانش نامه
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 7 آ رش اکربی مفاخر گوراین تیروا ات گاهاین شعر از َزنون و رس مت داس تاین ساختار

یف پااین مازندراین زابن یهاپژوهش مأ خذش نایس  47  (1394ات  1323های های سالانمه)معر 

 صاحل ذاکریمحم د 

 79  (ارمین ۀانیعام  تیحاک دو یۀحتش   و ترمجه) ارمین تایروا در راینیا یهااسطوره ابب در ناکیت

 امری ضیغمی 

 93 سعید نظری (یسغد پنجم ۀانم) یسغد ینیدری غ منت کی برریس و ترمجه

 109 ایشخان ِلُونیان «ملید» نامی جا ۀدرابر یانکته

 

Живое наследие Лагича Галина Вудова            1 

 

   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 بزرگ اسالمی املعارفدائرةخسن رئیس 

 

ملعارف مرکز دائرةا ارزمشند مهاکری، میانیـج از نتا ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابینپژوهش جمهل  

تان است. هدف از این مهاکری، ارمین )اسالوین( کشور ارمنس   –و دانشگاه رویس بزرگ اسالمی

ت شرتااکاش ناسایی اشرتااکت فرهنگی میان ایران و قفقاز و اجیاد پیوندهای بیشرت در این حوزه است. 

 یـجتنها به نتاها نهدر این حوزهای بس کهن دارد؛ پژوهش زابین و ادیب در این منطقه، ریشهاترخیی، 

شد.  امید که سبب مهبس تگی بیشرت اقوام مهسایه خواهدهای مزبور خواهد اجنهدرخشان علمی در زمین

تواند عادات می هرنها، قواننی، اخالقیات و ها، ابورها،ای از دانشتنیدهمهدر عنوان مجموعه  فرهنگ به

شد ر اش ثبات، آ رامش، ای برای صلح و آ ش یت اقوام شود که نتیجهزیرساخت اشرتااکت جوامع و زمینه

ثر های مؤ منتشار این جمهل یکی از گاپایدار کشورها خواهد بود. امیدوارمی چاپ و ا اقتصادی و توسعه  

 در هجت حتق ق این اهداف ابشد.

 

 اکظم موسوی جبنوردی

 بزرگ اسالمی دائرةاملعارفرئیس مرکز 

 های ایراین و اسالمی()مرکز پژوهش

 





 08/03/99اترخی درایفت: 

 20/05/99اترخی پذیرش: 

 (46-7)ص

 

 

 

 

 

 

 ساختار داس تاین رس مت و َزنون

 از شعر گاهاین ات روایت گوراین

 آ رش اکربی مفاخر

 

 

 چکیده

از شاهاکرهای انب ادب حامیس ایران به زابن گوراین است که  رس مت و زنونداس تان 

های ، روایتهای مل  هلوی، فاریس زردش یت، حامسهـ ای در متون اوس تایی، پ منونه

 یِ توان به دو خبش لک  داس تان را میاین ایل ندارد. تون نق  شده و م گفتاری حامیس چاپ

ها تقس می کرد. از این داس تان دستنویس «شاهماجرای عظمی»و  «ماجرای رس مت و زنون»

های متفاویت وجود دارد که عدم ش ناخت اکتبان و راواین از ساختار پیوس تۀ و روایت

خبش مس تقل از یکدیگر دو  در های آ نها و روایتداس تان ابعث شده ات دستنویس

گوراین در لشکر هفتدر دستنویس  ،ترین روایت از این داس تانه شوند. اکملئارا

این داس تان از ساختاری بس یاری منسجم و دقیق برخوردار . استبیت آ مده 2722

زمنی آ غاز شده و اب است. ساختار بریوین داس تان اب چرخۀ پادشاهی طوس در توران

رسد. ساختار دروین داس تان نزی اب آ مدن زمنی به پااین میوی در توران پادشاهی دوابرۀ

ت داس تان پس دوگانه دارد. لکی   و ابزگشت افراس یاب، رس مت و کیخرسو رویکرد تقارینِ 

                                                                        
 املعارف بزرگ اسالمیمرکز دائرة  mafakher2001@gmail.com  
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 1است.آ مده« عزیز ودل الفت از طایفۀ لکهرمال  »کتابت ش 1309ق/1349 اترخی به گوراین

های مادر رونوییس شده ای راوی روایت است که از روی نسخهاحامتاًل این روایت، یک مادر

ها از مهنی است و دیگر روایتاکتب آ ن را نوش ته تر خوانده وناز روی دستنوییس که

« داس تان جنگنامۀ رس مت و زنون»اند. این منظومه اب عنوان مادرروایت اصل سچشمه گرفته

دارد؛ در ساختار مثنوی و وزن  بر را در لشکرهفتب 206ب ات برگ 121از برگ 

 ،بیت است. این داس تان 2722هجایی اب یك تكیه در میان هجای پنجم و ششم و شامل ده

« لشکرجنگنامۀ هفت»و « رس مت و برزو»های الفت میان داس تان لشکر گوراینِ هفتدر 

 لشکر فاریسهفتق، 1135 ایل شاهنامهطومار نق  است و این در حایل است که در آ مده

ت روایبه  االنشاهنامۀ نق  ، طومار طومار کهن شاهنامههامشی،  –ق، طومار سعیدی1292

رس مت »پس از داس تان  کتابنامه()نك : ی و چاپیی های خط  انمهزریری اصفهاین  و مهچننی رس مت

 نیست. « رس مت و زنون»ای به داس تان شود و اشارهآ غاز می« لشکرهفت»، داس تان «و برزو

روایرویی  ،ی تقس می کرد: خبش خنستخبش لک   دوتوان به را می «رس مت و زنون»داس تان 

به آ غاز  2پیوندزنون است که اب پریوزی رس مت و مرگ زنون و اب یک داس تان میان رس مت اب

به ایران و نربد وی اب  3هتونـ خواهی بُ اتخت و اتز و کنی ،شود. خبش دومصل میخبش دوم مت  

 شاه است. دیو و عظمی  ِفرامرز و رویدادهایی دیگر از مجهل نربد رس مت اب تقارون

بیت در کتاخبانۀ دانشگاه رازی  1234در  ، رونوش یتتاناین داس   از خبش خنست

ش مهراه اب چند داس تان دیگر از 1380کرمانشاه وجود دارد که آ ن را اسداّلل  صفری به اترخی 

مهچننی رواییت منسوب به  4است.تر رونوییس کردههای پوس یده و کهنروی دستنویس

: 1364سلطاین، نك : ق، 1200در حدود ق و درگذش ته 1180)زنده در ای خان کندوهلاملاس

دستنوییس که  دو ه بهپناه آ ن را اب توج  بیت موجود است که یزدان 1127در  (1/100-102

 است.ی و آ وانگاری چاپ کردهمه، ترمجۀ لک  ش، مهراه اب مقد  1384در اختیار داش ته در سال 

                                                                        
 .17-16: 1397اکربی مفاخر، نك : درابرۀ این دستنویس،  1
گرید و آ ن اصطالیح است که نگارنده برای یک داس تان فرعی که در بنی دو داس تان اصل قرار می ،پیوندمیان 2

 است.دهد، به اکر بردهدو را به مه پیوند می
3 Buhtün   

 .1380، رونوشت اسدهللا صفری، کتاخبانۀ دانشگاه رازی کرمانشاه، رس مت و زنون و بژین و منژیه 4



 1399هبار ، 4 / سال اول، شامره   ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش 10
 

تر از روایت اتزه ،زابن روایتای منسوب است، اما خان کندوهلاگرچه این روایت به املاس

در  (134-1/75 ،2: خبش1393)ای منسوب به الفت است. روایت دیگری را نزی مهزه

ای آ زاد به چاپ ش به الفبای کردی مهراه اب ترمجۀ آ زاد و خالصه1393بیت در  1168

 است. دهیف کر معر    از این داس تانبییت 1200نزی رواییت  (137 :1390)آ را است. مچنرسانده

ق در 1288بیت به اترخی کتابت  1480برگ و در  44دستنوییس در  ،از خبش دوم

ها افتادگی دارد و بریخ از این دستنویس در آ غاز و میانۀ برگ 1کتاخبانۀ جملس وجود دارد.

شود در منت دیده می ،که سودۀ راوی است ایاند. ابیات افزودهجا شدهابههای آ ن جبرگ

. از منظر است توضیحی و توصیفیآ هنا، اب پیکرۀ اصل ابیات پیوندی ندارد و نقش  که معموالً 

شود و واژگان و های سادۀ فراواین نسبت به روایت الفت در آ ن دیده مینویسه ،واژگاین

است؛ بنابراین اگرچه نسبت به روایت الفت دارای اکر رفتههای فاریس نزی در آ ن بهصورت

تری قرار دارد.  و اصالت منت و روایت در درجۀ پاینیاما از نظر فین   تری است،اترخی کهن

ش به 1393بیت در  961در  (211-1/163 ،2: خبش1393)ای روایت دیگری را نزی مهزه

 است.ای آ زاد به چاپ رساندهمهراه اب ترمجۀ آ زاد و خالصه ،الفبای کردی

 )خبش خنست و دوم(این داس تان  های دیگری نزی ازها، دستنویسگذش ته از این روایت

کنزیک و »ق اب عنوان 1327ق به ای متعل  مجموعه (258 -252: 1374)موجود است. رشیفی 

نیا است. لطفییف کردهرا که داس تان رس مت و زنون نزی در مضن آ ن آ مده، معر  « رزمایزده

است. آ ورده های کردییف را در کتاب خود درابرۀ حامسهاین معر   (136 -133: 1388)

به اترخی « رزمکنزیک و ایزده»به روایت دیگری از  (952 -951: 1374)مهچننی رشیفی 

ق اشاره کرده که احامتاًل داس تان رس مت و زنون مه در آ ن موجود ابشد. این 1306- 1299

کتاخبانۀ برلنی آ مده و احامتاًل در دو  2«دیولشکر رس مت و زنون هفت»داس تان در دستنویس 

 ,Nr. 1970Fuad  :)ابشد  موجود این کتاخبانه نزی 4«رزمهفت»و  3«لشکرهفت»نویس دست 

16, 43, 46).  

در این داس تان بس یار  ،... و هتونـ ب ، غورث، زنونای چون های انش ناختهحضور انم

 ای دیگر از ادب حامیس ایران ابشد.تواند راهامنی ما به سچشمهچشمگری است که می

                                                                        
 .16559شم ، کتاخبانۀ جملس، ای انش ناسی شاهنامه اب لهجهمثنودستنویس  1

2 Ms. or. oct. 1192.  3 Ms. or. oct. 1161. 4 Ms. or. oct. 1198. 
3  

4  
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 داس تان رس مت و زنون های یوانینرگه

و  زنونیعین  ؛شده برای دو خشصیت حموری در داس تان اصل یمکوجود دو انم یوانین ش ناخته

این  كه شاید یوانین ابش ند، بیانگر این نكته است كه های دیگرتعدادی انم مهراهِ به ،غورث

دهای یب از نرب و ابزات شلک گرفتهشاهنامه ماکین  در س پهر ماکین دیگری غری از س پهرحامسه 

تواند در می رس مت و زنونایرانیان اب اقوامی غری از اقوام رشیق ایران است؛ بنابراین داس تان 

از روزگار  مناطق غریب ایران به وجود آ مده و خاطرایت از نربدهای ایرانیان اب یواننیان ابشد.

ه اب ین روند كه گاهای ایرانیان به سزمنی یوانن آ غاز شد. اداریوش یمک هخامنشی پیرشوی

 ابدر روزگار مكبوجیه و خشاایرشا ادامه ایفت ات آ نكه  ،پریوزی و گاه شكست مهراه بود

اننیان بر م یو.پ 331 گرفنت اسكندر مقدوین و ضعف داریوش سوم هخامنشی درقدرت

 ن برط یواننیادر پیی آ ن پادشاهی هخامنش یان به پااین رس ید و تسل   و ایرانیان پریوز شدند

 ایران آ غاز شد.

 خویب روشن است كه نربدهای گوانگوین میان س پاهیان یوانین واین نكته به ،رویهربه

كست ش اب  این نربدها ،ایراین درگرفته كه گاه اب پریوزی و گاه اب شكست مهراه بوده و ساجنام

ه ی خشیص باندهفرم است. احامتاًل یكی از این نربدها میان س پاهی از یوانن بهایرانیان پااین ایفته

اب س پاهی از ایران به رهربی سداری برجس ته از  ،زنونو سداری به انم  غورثانم 

ه هخامنش یان روی داده ابشد. بدهییی است كه مقاومت سدار هخامنشی در این نربد به كش ت

اما خاطرات آ ن در ذهن و اید مردم ابیق مانده و از طریق  شدن و شكست وی منجر شده،

 است.شدهگواین روایت میهها و قص  سانگو 

و شهرت و  ،داس تان زنون اب سدار هخامنشی در گذر از دوران هخامنشی به اشاکین

پریوزی ای شكست  ،طبیعیطورِ جای خود را به رس مت و به ،ت رس مت در میان مردمحمبوبی  

ت، اما خاطرات تلخ انیش از اسسدار هخامنشی نزی جای خود را به پریوزی هنایی رس مت داده

مهچنان در انتواین و درماندگی رس مت در برابر زنون درون  ،انتواین ای شكست سدار هخامنشی

–های توراینهخامنشی نزی در ساختار داس تان –یت داس تان یوانیناست. لک  منت ابیق مانده

و طوس روایت در برابر كیخرسو  ،شدۀ افراس یاب و پریانهای ش ناختهخشصیت ایراینِ 

هلواانین احامتاًل دارای ـ رسد این روال در خبش دوم داس تان كه در آ ن اب پ است. به نظر میشده

نزی مصداق دارد. خالصۀ دگرگوین نربد رس مت و  رو هستمیهتون و تقارن روبهـ انم یوانین چون ب 
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 :توان در جدول زیر نشان دادا میزنون ر 

 

 اس تان رس مت و زنونهای احامتیل ددگرگوین :1جدول 
 

 سدار هخامنشی سدار یوانین دوران

 )؟( زنون هخامنشی

 رس مت زنون اشاکین

 رس مت زنون پس از اسالم

 

 داس تان رس مت و زنون خالصه  

اتز ور در مرز ایران و توران و اتختداس تان اب پادشاهی طوس نوذ خبش الف:

رانیان اتزد و ایاس یاب به ایران میجادو به دس تور افر  زنونشود. افراس یاب آ غاز می

خواب پیاپیی از شكست ایرانیان آ گاه  زال در دو خورند.خسیت شكست میبه

سوی  رساند. طوس نزی پیكی بهمی رس متشود و زرعل خرب این شكست را به می

دیو را جیحون حركت كرده و س پاه َهراِِس  سویِ فرس تد. رس مت بهكیخرسو می

شود. رس مت فیل كند. سپس اب س پاه صد هزار نفری زنون روایرو میسنگون می

كند، اما س پاهیان زنون جهوم آ ورده و او را جنات زنون را كش ته و او را سنگون می

نویش طور انش ناس به چادر زنون رفته و او را درحال ابدهدهند. رس مت ش بانه بهمی

كند و او از  را برای زنون توصیف میرس مت ،كند. در آ ن هنگام پریاننظاره می

افتد. روز بعد رس مت كه بدون رخش به نربد اب زنون شنیدن انم رس مت به هراس می

رخش را اب  ،شود. زالاست، خس ته شده و از نریوی جادویی وی بمیناك میپرداخته

خشیص  ،سوكند. از آ نخود به هامون برده و برای پریوزی رس مت نیایش می

رس مت سوار  ،پردازد. روز سومآ ید و اب زنون به مبارزه میبه ایری رس مت می پوشابنق

گرفنت  هلوان پس از مدیت به كش یتـ پردازد. دو پ بر رخش به نربد اب زنون می

اندازه است. رس مت كه در برابر وی هامنند پردازند، اما نریوی جادویی زنون یبمی

مهراه  ،گرید. زال دیگرابرشكست قرار می ه  در آ س تانهاموین است در برابر كوه، 

كند. او در میان اشك و هند و نیایش میرود؛ س بر خاك میرخش به بیاابن می
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آ ید و مژدۀ پریوزی رس مت و آ مدن س پاه رود. سام به خواب زال میانهل به خواب می

یدن خرِب درماندگی رس مت رسد و اب شن دهد. كیخرسو از راه میكیخرسو را به وی می

 اوز آ سامن خرب پریوزی رس مت را به اینكه ندایی ا پردازد اتپا برهنه به نیایش می و س

دهد. رس مت كه اب دیدن كیخرسو و س پاهش جاین اتزه گرفته، اب انم و اید خدا می

و  كند. او پریوزی خود را از نیایشكوبد و س از تنش جدا میزنون را بر زمنی می

آ ید. داند. پس از شكست زنون افراس یاب به میدان میخبت و اقبال كیخرسو می

رود. افراس یاب در آ س تانۀ شكست قرار زال به میدان می ه  كیخرسو برخالف خواس ت

آ یند. رس مت به مقابهل اب آ انن و س پاه دیوانش به میدان می شاهغَورثدارد كه انگهان 

 ،پوشدو نقابخورند، اما ایرانیان اب ایری شكست می پردازد. رس مت و كیخرسومی

پوش دهند. روز بعد ایرانیان از هامن دو نقابشاه را شكست میس پاه غورث

رود، اما پوشان به میدان میخورند. رس مت برای مبارزه اب نقابخسیت شكست میبه

پوش رفته و در دو نقابزنند. زال ش بانه به چامی دو از نربد اب رس مت س ابز آ ن

ش ناسد و ، میهستند ترتیب فرزندان سهراب و فرامرزرا که به بنیهجانو  دارهجان

 پیوندند. دو به س پاه كیخرسو می آ ن

گریزد. افراس یاب اب خورد و از راه درای میشكست می شاهغورثس پاه  خبش ب:

رانیان اب ای اب یكصد هزار نفر به نربد را هتونُـ ب هلواین به انم ـ حد شده و پ مت   شاهعظمی

سازد. فرس تد. رس مت اب س پاهی گران به ایری ایرانیان آ مده و آ انن را آ زاد میمی

ن زنو ابَزبونِ  ،شود. در این نربدهاهتون به دست فرامرز گرفتار و كش ته میـ ساجنام ب 

فرس تد. نربد یدان میرا سوار بر فیل به م  دیوتَقارون  ،شاهنزی رشكت دارد. عظمی

شوند. رخش به دو از فیل و اسب پیاده می گرید. هرخسیت میان او و رس مت درمی

 گریزد. رس مت كه خس ته و انتوان شده، اب نیایشپردازد و فیل مینربد اب فیل می

شود و زرعل دم روز بعد كیخرسو در جنگ زمخی میشود. سپیدهكیخرسو پریوز می

ومند س پاه نری  ،هلوااننـ رساند. اب ایری رس مت و دیگر پ به رس مت می این خرب را

شود و شاه به دست رس مت گرفتار میگریزد. عظمیخورد و میشاه شكست میعظمی

گریزد و به مَججام كند. افراس یاب میبه دس تور كیخرسو س از تن وی جدا میاو 

 شود.ابره پادشاه توران میبرد. طوس نزی دیگرجادو در كوه بلور پناه می
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 ه(آ س تان قدس رضوی و تصحیح نگارند پایۀ دستنویس )برساختار داس تاین جنگنامۀ رس مت و زنون 

 خبش الف

  ( داس تان آ غازین1

 .2-5بند  ← (20-1)ب مۀ داس تان: پادشاهی طوس در توران مقد  . 1-1-1 

 -21)دهی زنون جادو آ مدن پیک و آ وردن خرب جهوم س پاه افراس یاب به فرمان .1-1-2

24 )← 5 -3 

 (55 -25)توصیف س پاهیان افراس یاب . 3-1-1 

 (77 -56). آ مادگی س پاه ایران 4-1-1 

 (82 -78)انمه نوشنت طوس برای کیخرسو  .5-1-1

 (101 -83)قراویل زواره آ راسنت طوس به پیش س پاه .6-1-1

 (112 -102)نیایش زواره  .7-1-1

  (142 -113)رب آ مادگی س پاه ایران به زنون و اردو زدن وی رس یدن خ .8-1-1

 گانۀ زواره:.  نربدهای سه0-2-1

 (186 -143). نربد زواره و مصصام 1-2-1

 (232 -187). توصیف اکر و کردار س پاهیان ایران و توران 1-1-2-1

 (256 -233). نربد زواره و قهار قهرین 2-2-1

 (269 -257)هیان ایران و توران . توصیف اکر و کردار س پا1-2-2-1

 (305 -270). نربد زواره و سالوس 3-2-1

. جنگ انبوه س پاه افراس یاب و طوس اب یکدیگر، شکست و گریز ایرانیان 1-3-1

(306- 340) 

 (350 -341). توصیف شب و آ مدن روز 2-3-1

 (363 -351)نشیین از جیحون . توصیف شکست س پاه ایران و عقب3-3-1
 

 )رس مت و زنون(ان اصل یمک داس ت (2

 (387 -364). خواب دیدن زال 1-1-2

 (400 -388). دس تور زال برای آ مدن رس مت 2-1-2
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 (442 -401). دیدار زال و رس مت 3-1-2

 4-5؛ 3-19 ← (457 -443). رفنت زال و رس مت به میدان نربد 2-1-4

 (475 -458). دیدار رس مت و زرعل 5-1-2

 (496 -476)کیخرسو . آ مدن گیو از سوی 6-1-2

 (506 -497)کردن وی از شکست  نوشنت زال به کیخرسو و آ گاه. انمه 7-1-2

 (518 -507)جیحون  سویِ . به راه افتادن س پاه رس مت به1-2-2

 (524 -519). توصیف شب و جملس بزم س پاهیان رس مت 2-2-2

 (530 -525). توصیف حسر 3-2-2

 (542 -531)ن . نیایش راوی از زابن مؤذ  4-2-2

 (557 - 543). دیدار رس مت اب طوس و زواره 5-2-2

 (568-558)سوی جیحون  . حرکت دوابرۀ س پاه به6-2-2

 5-4-2 ←(585 -569). نربد س پاه هراِس اب ایرانیان 2-3-1

 .4-4-2 ←(616 -586). نربد هومان اب سام اثین 2-3-2

 3-4-2 ←(624 -615). نربد سام اثین اب قلون قطران 2-3-3

  (632- 624). رفنت زال به میدان نربد 4-3-2

 (654 -633). دیدار زال و رس مت 5-3-2

 2-4-2 ←(672 -655). رفنت رس مت، زرعل، زال و طوس به میدان نربد 2-3-6

-673)تن، سنگوین زنون و جهوم دیوان به. آ غاز روایرویی رس مت و زنون، نربد تن1-4-2

689) 

 6-3-2 ← (692 -690)ل . توصیف نربد زرع2-4-2

 3-3-2 ← (698 -693). ادامۀ نربد سام اب قلون 2-4-3

 2-3-2 ← (699). ادامۀ نربد هومان و سام اثین و رها شدن هومان از درخت 2-4-4

 1-3-2 ← (701 -700). ادامۀ نربد س پاه هراِس و ایرانیان و پریوزی س پاه هراِس 2-4-5

  (708 -702)رث . نربد س پاه ایران اب س پاه غو 6-4-2

 (764 -709)هلواانن ـ . توصیف شب، بزم ابده، گفتگوی زال و رس مت و طوس و دیگر پ 7-4-2

 (851 -765)هلواانن به اردوگاه غورث و دیدن زنون ـ . رفنت ش بانۀ رس مت و چند تن از پ 8-4-2
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 (873 -852)هلواانن در برابر شبیخون زنون ـ . آ مادگی رس مت و پ 9-4-2

 (888 -874)زنون و دیگر سداران غورث به ایرانیان . شبیخون 10-4-2

 (911 -889)هلواانن ایران و توران اب یکدیگر ـ . نربد پ 11-4-2

 (921 -912). روایرویی و نربد رس مت و زنون 1-5-2

 (924 -913)هلواانن ایران و توران اب یکدیگر ـ . ادامۀ نربد پ 2-5-2

  (925)پریوزی هجانگری بر لکباد  .3-5-2

 (929 -926). پریوزی فرامرز بر ساِم س یامک 4-5-2

 (935 -929). نیایش زال برای پریوزی رس مت بر زنون 5-5-2

 (970 -936). نربد طوس اب افراس یاب و ایری زال و فرامرز به طوس 6-5-2

 (986 -971)دست جادوان و آ زادی وی به دست زرعل و فرامرز . گرفتاری برزو به 7-5-2

 (1013 -987)ربد رس مت و زنون . ادامۀ ن1-6-2

 (1014-1027). رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت 2-6-2

 (1039 -1028). گفتگوی زال و طوس درابرۀ آ مدن مرد نقایب به ایری رس مت 3-6-2

امین به هم اوو پیش نهاد رس مت برای فراخواندن . گفتگوی زال و رس مت درابرۀ نقایب 4-6-2

(1039- 1061) 

 (1084 -1062). پیش نهاد پریان به غورث برای به همامین فراخواندن نقایب 5-6-2

 (1121 -1085)نزد نقایب برای دعوت از وی . رفنت فرامرز به فرمان زال به 6-6-2

 (1126 -1122)دادن به اکرزار برای آ سودن از نربد . گفتگوی نقایب و زنون و پااین 7-6-2

 (1145 -1127)ن پریان از سوی غورث و دعوت از نقایب . آ مد8-6-2

 (1157 -1146). آ مدن نقایب به همامین طوس 9-6-2

 (1186 -1158). گفتکوی رس مت و نقایب درابرۀ نژاد وی 10-6-2

 (1198 -1187). گفتگوی پریان و غورث 11-6-2

 (1207 -1199). توصیف شب و طلوع خورش ید 12-6-2

 (1217 -1208)ایرانیان  . نیایش حسرگاهی13-6-2

 (1238 -1218). آ راسنت س پاه از دو سو، رفنت رس مت و زنون برای نربد 14-6-2

 (1252 -1239). نربد پاایین رس مت و زنون 1-7-2
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 (1259 -1253). نیایش زال برای پریوزی رس مت 2-7-2

 (1260). درماندگی رس مت در نربد اب زنون 3-7-2

 (1263 -1261)کیخرسو  . پرسش زال از زمان آ مدن4-7-2

 (1276 -1264)خواسنت زال از نقایب و خمالفت هجانگری . ایری5-7-2

 (1277-1288). رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت 6-7-2

 -9712). آ مدن کیخرسو، آ گاهی از اوضاع، ش یون وی و ایرانیان برای رس مت 2-7-7

 5-4؛ 3-21 ← (8912

 (1301 -1298)دیدار زال و کیخرسو . 8-7-2

 (1310 -1302). نیایش کیخرسو و س پاهیان برای پریوزی رس مت 9-7-2

 (1322 -1311)هلواانن ایران به میدان نربد ـ . رفنت کیخرسو و پ 10-7-2

 (1329 -1323)دست رس مت شدن زنون به . پااین نربد و کش ته 11-7-2

 (1351 -1330)و کیخرسو  . شادی ایرانیان و گفتگوی رس مت12-7-2

 (1398 -1352). نربد کیخرسو اب افراس یاب و گرخینت افراس یاب 8-2

 (1416 -1399). پریوزی س پاه ایران بر س پاه غورث و شادماین آ انن 9-2
 

 هلواانن ایراین(ـ )نربدهای دو نقابدار و پ پیوند وارۀ میان( داس تان3

 (1435 -1417)واانن ایران هلـ . توصیف شب، بزم کیخرسو، طوس، زال و پ 1-3

 (1439 -1436). توصیف بزم مغریب 2-3

 (1442 -1440). طلوع خورش ید و آ مدن مبارزی از سوی دو نقایب 3-3

 (1444 -1443). گفتگوی کیخرسو و زال و فرس تادن برزو به میدان 4-3

 (1445-1450)به میدان نربد  دارو آ مدن هجان نقایب( )دوبنی دار و هجان. گفتگوی هجان5-3

 (1473 -1451)دار نقایب اب برزو و گرفتار شدن برزو . نربد هجان6-3

 (1475 -1473)دار و انتواین وی خبش برای نربد اب هجان. رفنت هجان7-3

 (1486 -1476)خبش و گرفتار شدن وی . رفنت فرامرز به ایری هجان8-3

 (1494 -1487)دار و گرفتار شدن او گری به جنگ هجان. رفنت هجان9-3

 (1495)بنی دست هجان به اوسام یل به میدان و گرفتار شدن  . رفنت10-3
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 (1501 -1496)دار و گرفتار شدن او . رفنت گیو برای نربد اب هجان11-3

 (1519 -1502). رفنت رس مت برای نربد و نیامدن دو نقایب به میدان 12-3

 (1527 -1520)خورش ید  . ابزگشت رس مت، برپایی بزم، توصیف برآ مدن13-3

 (1528-1550بنی به میدان و روایرویی طوس و گرگنی اب آ انن )دار و هجانآ مدن هجان. 14-3

 (1572 -1551). ابزگشت طوس، برپایی بزم، گفتگوی رس مت و کیخرسو 15-3

 (1573-1600). رفنت رس مت به میدان، روایرو نشدن دو نقایب اب وی، ابزگشت رس مت 16-3

 (1619 -1601)پنهاین و ش ناخنت آ انن  طورِ یی بزم، رفنت زال به چادر دو نقایب به. برپا17-3

 (1620-1626). رفنت کیخرسو و رس مت به چادر دو نقایب و پیوسنت آ انن به س پاه ایران 18-3

-1626). شادی س پاه، دس تور کیخرسو به زال و رس مت برای ابزگشت به ایران 3-19

1628) ← 2-2-1 

 (1630- 1629)فرامرز در توران . سهنگی 20-3

-1631). ابزگشت کیخرسو به ایران، شادماین بژین و شریان ایران برای پریوزی 21-3

1632) ← 2-7-7. 
 

 خبش ب

 شاه()داس تان عظمی( داس تان اصل دوم 4

 (1635 -1632) )= جیحون(. شکست س پاه غورث و ابزگشت از درای 1-1-4

 .3-5 ← (1642 -1636)افراس یاب  شاه به ایری. آ مدن عظمی4-1-2

 (1661 -1643)شاه از پریان درابرۀ کیخرسو، رس مت و ماجرای زنون . پرسش عظمی3-1-4

نون هلواانن، ابزگویی ماجرای ز ـ یف کیخرسو، رس مت و دیگر پ . پاخس پریان و معر  4-1-4

(1662- 1684) 

 (1688 -1685)نیان شاه برای نربد اب ایراهتون از سوی عظمیـ . فراخواندن ب 1-2-4

 (1700 -1689)هتون و اردو زدن در سقان ـ . حرکت س پاه ب 2-2-4

 (1709 -1701)هتون ـ . آ گاهی فرامرز از آ مدن س پاه ب 3-2-4

 (1757 -1710)هتون ـ خواهی فرامرز به ساپردۀ ب . آ مدن بژین اب انمۀ ابج4-2-4

 (1775 -1758)پایی بزم هتون برای فرامرز، برـ . ابزگشت بژین و توصیف س پاه ب 5-2-4
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 (1784 -1776)هتون ـ . رفنت ش بانۀ ایران فرامرز به س پاه ب 6-2-4

 (1802 -1785)ارش دست قرطوس و گرخینت بن تن ایراین به َده. گرفتاری 7-2-4

 (1819 -1803). نربد فرامرز اب قرطوس، گرفتار کردن وی و آ زاد کردن ایران 8-2-4

-1845)هتون و درگریی وی اب جادوگر و مقرون ـ ب  . رفنت فرامرز به چادر9-2-4

1820) 

 (1866 -1846)هتون اب س پاه فرامرز، پریوزی ایرانیان ـ . نربد ش بانۀ س پاه ب 10-2-4

 (1879 -1867). رس یدن خرب پریوزی فرامرز به کیخرسو، زال و رس مت 11-2-4

 (1886 -1880) . آ مدن بژین به ایران و آ وردن اسریان از مجهل مقرون و قرطوس12-2-4

 (1887-1923)هتون ـ . رفنت برزو اب س پاهی انبوه به فرمان کیخرسو برای نربد اب ب 1-3-4

 (1932 -1924)هتون برای نربد اب س پاه فرامرز ـ . آ مدن س پاه ب 2-3-4

 (1962 -1933). نربد فرامرز اب دواس و پریوزی فرامرز 3-3-4

 (1973 -1963)نزد فرامرز . رس یدن س پاه برزو به 4-3-4

 (1984 -1974)شاه هتون به عظمیـ . انمۀ ب 5-3-4

 (1999 -1985)هتون ـ شاه برای ایری ب ترک به فرمان عظمییک . آ مدن 1-4-4

 7-4-4؛ 4-4-4 ← (2012 -2000). نربد ترک اب برزو 4-4-2

 8-4-4؛ 5-4-4 ← (2030 -2013)هتون اب فرامرز ـ . نربد ب 4-4-3

 2-4-4 ← (2031)رزو . ادامۀ نربد ترک اب ب4-4-4

 .3-4-4 ← (2032)هتون اب فرامرز ـ . ادامۀ نربد ب 4-4-5

 (2034 -2033). جنگ انبوه دو س پاه اب یکدیگر 6-4-4

 یمک( 2035)هتون ـ . ادامۀ نربد فرامرز اب ب 1-7-4-4

 دوم( 2035). ادامۀ نربد برزو اب ترک 2-7-4-4

 4-4-4؛ 2-4-4 ← (0452 -2036). گرفتارشدن برزو در مكند جادوگران 4-4-8

؛ 3-4-4 ← (2057 -2046)هتون ـ هتون و اسری شدن ب ـ . ادامۀ نربد فرامرز اب ب 4-4-9

6-4-4 

 (2060 -2058)اب فرامرز  اوهتون و نربد ـ . آ مدن ترک به ایری س پاه ب 10-4-4

 (2066 -2061)دار به ایری فرامرز . آ مدن هجان11-4-4
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 (2069 -2067). ادامۀ نربد فرامرز اب ترک 12-4-4

 (2072 -2070)دار . واگذاری نربد اب ترک از سوی فرامرز به هجان13-4-4

 (2092 -2073). آ گاهی فرامرز از گرفتار شدن برزو، نیایش فرامرز 14-4-4

 (2099 -2093)دار دار اب ترک و پریوزی هجان. ادامۀ نربد هجان15-4-4

 (2130 -2100) داردار و پریوزی هجان. نربد اکهول اب هجان5-4

 (2141 -2132). نربد ابزبون اب فرامرز 1-6-4

 (2166 -2142)دار اب زوابد و گرفتار شدن زوابد . نربد هجان2-6-4

 (2170 -2167). گرفتار کردن فرامرز از سوی ابزبون و بردن وی به چادر شاه 3-6-4

 (2202 -2198)شاه از گرفتاری زوابد . آ گاهی عظمی4-6-4

 (2219 -2203)شاه و س پاهیانش به ایرانیان عظمی . جهوم5-6-4

 (2238 -2220)دار دار و پریوزی هجان. نربد ابزبون اب هجان6-6-4

 (2251 -2239)دار و شکست س پاه دمشن . آ مدن طوس به ایری هجان7-6-4

 (2252-2255)دار نزد کیخرسو از سوی هجان. فرس تادن زوابد مهراه اب پیک به 8-6-4

 (2257 -2256)دست سام یل  شدن زوابد به کش ته .9-6-4

 (2280 -2258). آ مدن رس مت، کیخرسو و س پاهیان و اردو زدن در میدان نربد 4-7-1

← 5-4 

 (2281-2312)شاه های ایرانیان به دست پریان به عظمیشها و درفیف خمیه. معر  2-7-4

 (2334 -2313) هلواانن ایران به میدان نربدـ . رفنت رس مت و پ 3-7-4

 (2399 -2335)دیو . نربد رس مت اب تقارون 0-8-4

 (2340 -2335)هلوان اژدهادرفش ـ شاه از پریان درابرۀ پ . پرسش عظمی1-8-4

 (2345 -2340)شاه توسط پریان یف رس مت به عظمی. معر  2-8-4

 (2351 -2346)شاه دیو به میدان به فرمان عظمی. آ مدن تقارون3-8-4

 (2369 -2352)دیو  گرفنت رس مت و تقارون تن و کش یتبه. مبارزۀ تن4-8-4

 (2374 -2370). مبارزۀ رخش رس مت و فیل تقارون 5-8-4

 (2382 -2375)های دروین آ انن . ادامۀ کش یت رس مت اب تقارون و واگویه6-8-4

 (2388 -2383). نیایش کیخرسو و زال برای پریوزی رس مت 7-8-4
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 (2400 -2389)وزی رس مت بر تقارون و بریدن س وی، برپایی بزم ش بانه . پری 8-8-4

 (2612 -2401)هلواانن ـ تن پ به. نربدهای تن0-9-4

 (2404 -2401)شاه و پریان . گفتگوی عظمی1-9-4

 16-9-4 ← (2406 -2405)دار هرمان برای نربد اب هجانـ . رجزخواین ب 4-9-2

 22-9-4 ← (2410 -2407)بنی اب هجان . رجزخواین عادی برای نربد4-9-3

 17-9-4 ← (2413 -2411)گوش برای نربد اب طوس . رجزخواین پیل4-9-4

 18-9-4 ← (2416 -2414). رجزخواین گژدمه برای نربد اب زال 4-9-5

 19-9-4 ← (2417). رجزخواین جواد زنگی برای نربد اب گیو 4-9-6

 یمک( 2418)میالد  . رجزخواین اشقاد دیو برای نربد اب7-9-4

 دوم( 2418). رجزخواین اورنگ برای نربد اب سام 8-9-4

 (2424 -2419). توصیف حسر و س پاه ایران 9-9-4

 14-9-4 ← (2425). نربد چهارم اب پیلنت 4-9-10

 (2426). گزارش لکی نربدها 11-9-4

 15-9-4 ← (2427)شاه . نربد کیخرسو اب س پاه عظمی4-9-12

  (2430 -2428)یدان اکرزار . توصیف م 13-9-4

 10-9-4 ← (2432 -2431). ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت 4-9-14

 ← (2460-2433)شدن وی و ایری رس مت به او . ادامۀ نربد کیخرسو، زمخی 4-9-15

12-9-4 

 (2475 -2461)هرمان ـ دار و زرعل اب ب . نربد هجان16-9-4

 4-9-4← (2502-2476)دار به وی گوش اب طوس و ایری هجان. نربد پیل4-9-17

 5-9-4 ← (2514 -2503)دار به وی . نربد گژدمه اب زال و ایری هجان4-9-18

 6-9-4 ← (2526 -2515)دار به وی . نربد جواد زنگی اب گیو و ایری هجان4-9-19

-2527)دار به وی شاه، انتواین رس مت و ایری هجان. نربد رس مت اب س پاه عظمی20-9-4

2546)  

 (2551 -2547). رفنت کیخرسو به اکرزار 21-9-4

 3-9-4 ← (2554 -2552)بنی اب عاد . نربد هجان4-9-22
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 (2565 -2555). پریوزی ایرانیان، توصیف شب و برپایی بزم ش بانه 23-9-4

-2566). رفنت رس مت اب راهامنیی مقرون به زندان فرامرز و برزو و آ زاد کردن آ انن 24-9-4

2614) 

 (2645 -2615)شاه از نربد انبوه س پاه ایران اب س پاه عظمی. آ غ1-10-4

 (2671 -2646). نربد قاموس اب رس مت و انتواین رس مت 2-10-4

 (2676 -2672)دار به ایری رس مت و کشنت قاموس . آ مدن هجان3-10-4

 (2681 -2677)خوردن و گرخینت ایرانیان . ادامۀ نربد انبوه، شکست 4-10-4

 (2685 -2682)س مت و کیخرسو . دیدار ر 5-10-4

 (2696 -2686)شاه سوی درفش عظمی. ادامۀ نربد انبوه، جهوم ایرانیان به 6-10-4

 (2707 -2697)شاه، گرفتار کردن و بریدن س وی . نربد رس مت اب عظمی7-10-4
 

 ( پااینۀ داس تان 5

 (2710 -2708)شاه . پادشاهی مقرون در سزمنی عظمی1-5

 1-1-1 ← (2711)ی دوابرۀ طوس در توران . پادشاه5-2

 2-1-1؛ 2-1-4← (2713 -2711). گرخینت افراس یاب 5-3

 1-2-2؛ 7-7-2؛ 1-7-7 ← (2719 -2713)به ایران  )و رس مت(. ابزگشت کیخرسو 5-4

 (2722 -2720). خسن پاایین شاعر/ راوی 5-5

 

 برریس و ارزاییب ساختار داس تاین رس مت و زنون

ن یت داس تاساختاری بس یار منسجم و دقیق است. لک   رس مت و زنونجنگنامۀ ساختار داس تاین 

شود و های مرزی توران آ غاز میای تنظمی شده که اب پادشاهی طوس در کرانهبر مبنای چرخه

 س تانیک دا ،رسد. در میان این آ غاز و اجناماب پادشاهی دوابرۀ طوس بر توران به پااین می

ک وجود دارد که اب ی «شاهعظمی»و  «رس مت و زنون»های صل به انمآ غازین و دو داس تان ا

د هستند. اب یکدیگر در پیون –انمید «پیوندوارۀ میانداس تان»توان آ ن را که می–داس تان کواته 

کند، به پااین یت داس تان نزی اب یک پااینۀ داس تاین که فرجام آ ن را به کواتهی ابزگو میلک  

 خبش تقس می کرد: پنج توان بهتاین رس مت و زنون را میین ساختار داس  رسد؛ بنابرامی
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 ساختار ترکییب داس تان رس مت و زنون :2منودار ی داس تان رس مت و زنونساختار لک   :1منودار

 

 داس تان آ غازین  

 

 داس تان اصل یمک 

 

 پیوندداس تان میان 

 

 داس تان اصل دوم 

 

 پااینۀ داس تان  

 

 

 

دو داس تان  صورِت و ساختار معودی آ ن به ،یک چرخه صورِت س تان بهی داساختار لک  

 اکربرد است. اینفرعی، دو داس تان اصل و یک پااینۀ داس تاین در ادب حامیس ایران مک

ای بنیاد چرخه ،توان به دو خبش مس تقل تقس می کرد، اما در این صورتی را میساختار لک  

 این داس تان ،هاها و دستنویسدهد؛ زیرا در بریخ روایتداس تان مفهوم خود را از دست می

تقس می و هریک در چهارچوب داس تاین مس تقل  «شاهعظمی»و  «رس مت و زنون»به دو داس تان 

 است.روایت و کتابت شده

 

  

 داس تان
 رس مت و زنون

 داس تان
 شاهعظمی

 شاهی طوسپاد

 پیوندداس تان میان

 داس تان آ غازین

 پادشاهی طوس
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 ی تقارین دروین داس تانساختار لک   :4منودار  ی تقارین بریوین داس تانساختار لک   :3منودار 
 

 پادشاهی طوس در توران در تورانپادشاهی طوس 

 

 آ مدن افراس یاب آ مدن افراس یاب

 آ مدن رس مت آ مدن رس مت

 آ مدن کیخرسو آ مدن کیخرسو

 

 گرخینت افراس یاب گرخینت افراس یاب

 ابزگشت کیخرسو ابزگشت کیخرسو

 ابزگشت رس مت ابزگشت رس مت

 

 

 آ مدن آ فراس یاب  آ مدن افراس یاب

 و کیخرسوآ مدن رس مت  آ مدن رس مت و کیخرسو

 

 گرخینت افراس یاب گرخینت افراس یاب

 ابزگشت رس مت و کیخرسو ابزگشت رس مت و کیخرسو

 

 پادشاهی طوس پادشاهی طوس
 

است.  شاهنامهوار این داس تان ایدآ ور داس تان اکموس کشاین در ی و چرخهساختار لک  

ای از دوختهمهبه هایای برخوردار نبوده و شامل تکهاگرچه داس تان اکموس از ابفت یکپارچه

تن بهخواهی س یاوش است و بیشرت رویدادها را نربدهای تننربدهای ایران و توران به کنی

د که اکلبد نساز هلواانن دمشن چون اشکبوس، اکموس، چنگش، خاقان و پوالدوند میـ رس مت اب پ 

پارچه برخوردار ییت یک ، اما داس تان از لک  (2/80 :1389مطلق،  )خالقیداس تاین نزی ندارند 

ایبد. این است که اب رفنت طوس به توران زمنی آ غاز شده و اب ابزگشت وی به ایران پااین می

تقارن درابرۀ آ مدن و گرخینت افراس یاب و نزی رفنت رس مت به نربد و ابزگشت وی مصداق دارد، 
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زی دو داس تان مس تقل ی و نی، داس تان را به دو نمیۀ لک  ه به این ساختار لک  اما اکتبان بدون توج  

ای نزی فرامه خطبه ،تقس می و برای داس تان خاقان چنی «خاقان چنی»و  «اکموس کشاین»

یت داس تاین، در پااین ، اما فردویس اب آ گاهی اکمل و دقیق از این لک  (2/57 :امن)هاند کرده

 کند:داس تان فرود به آ غاز داس تان اکموس اشاره می

 ودبـــه پـــای آ مـــد ایـــن داســـ تان فـــر 
 

ــــون رزم اکمــــوس ابیــــد سود   کن
 

 (1245 /102 /3 :1386)فردویس: 

 گوید:یت داس تان از پااین آ ن خسن میو در انتهای لک   

 س آ وردم ایــــــن رزم اکمــــــوس نــــــزی
 

 درازســت و نگشــاد ازو یــک پشــزی 
 

 (2879 /285 /3 :هامن)

تواند  میهای عرض کردن کیخرسو و فرود س یاوخش روی مهیت داس تاناز سوی دیگر لک  

اگرچه  خبش یمک داس تان زنون یعین داس تان آ غازین و داس تان اصل یمک را در بر داش ته ابشد.

داس تان عرض کردن کیخرسو و داس تان فرود اب یک خطبه از یکدیگر جدا شده و دو 

و  هایی که در آ غاز داس تان عرض کردن از سوی کیخرس اند، اما فرمانداس تان به شامر آ مده

تان و داس  پذیرد؛ بنابراین این دهلواانن اجنام میـ شود، در پااین داس تان فرود توسط پ یمطرح م

در اصل یک داس تان پیوس ته شامل یک داس تان آ غازین، یک داس تان اصل و چند 

 اند.پیوست بودهداس تان پااینخرده
 

ود کردن کیخرسو و فر رض های عهای کیخرسو و اجنام آ هنا در داس تانبرریس تطبیقی فرمان :2جدول 

 س یاوخش

 داس تان فرود س یاوخش کردن کیخرسوداس تان عرض

 به اجنام رس یدن فرمان کیخرسو هلوان داوطلبـ پ  فرمان کیخرسو

 575-524ب  بژین 181-174نربد اب بالشان، ب 

 689-646ب  بژین 189 -182ربودن اتج تژاو، ب 

 707-690ب  بژین 202-190ربودن اسپنوی، ب

 1191-1161ب  گیو 212-203د اب تژاو، ب نرب 

 620-602ب  گیو 225-213رود، ب زدن اکسهآ تش

 ــــــــــــــــــــــ گرگنی 235-226رساین به افراس یاب، ب پیام
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مل توان درایفت که داس تان اصل شای این دو داس تان میت در ساختار لک  مهچننی اب دق  

از مرگ فرود بوده و داس تان فرود به عنوان یک  عرض کردن کیخرسو و رویدادهای پس

حال اگر داس تان فرود از این است. پیوست در دل داس تان اصل جایگزین شدهداس تان میان

 میان حذف شود، روند داس تان و توایل رویدادها منطقی شده و پیوند اس تواری میان داس تان

که در داس تان عرض کردن کیخرسو –های پس از مرگ فرود داس تانعرض کردن کیخرسو و خرده

  شود.برقرار می –از آ هنا اید شده
 

ساختار ترکییب داس تان خاقان چنی در  :5منودار 

 مقایسه اب ساختار داس تان رس مت و زنون

کردن ساختار ترکییب داس تان َعرض :6منودار 

کیخرسو و داس تان فرود در مقایسه اب ساختار 

 داس تان رس مت و زنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داس تان آ غازین  (1

داس تان است و زمینه را برای ورود به داس تان اصل یمک فرامه داس تاین که در حمک یک پیش

 

 رفنت طوس

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ن داس تا

 اکموس کشاین

 ــــــــــــــــــــــــــ

 داس تان 

 خاقان چنی

 ابزگشت طوس

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 داس تان 

 کردن کیخرسوعرض

 ــــــــــــــــــــــــــ

 داس تان 

 فرود س یاوخش

 داس تان پاایینچند خرده
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مه دارد که حلقۀ آ غازین داس تان در آ ن بیان شده و به حلقۀ پاایین کند. این داس تان یک مقد  می

جادو به ایران  ه فرماندهی زنونِ جهوم س پاه افراس یاب ب ،خورد. در داس تان آ غازینآ ن پیوند می

شود. پس از شود که خواننده در آ ن اب خشصیت جدیدی به انم زنون آ ش نا میتوصیف می

ای است که خواننده شود. روال داس تان به گونههلوان زمینۀ حضور رس مت فرامه میـ معریف این پ 

کند؛ اگرچه نبود ا احساس میخویب نبود رس مت و نقش و جایگاه وی در نربدهای ایرانیان ر به

گانۀ های خود را به منایش بگذارد. نربدهای سههلواینـ وی فرصیت مناسب برای زواره است ات پ 

کشد، هلواانن توراین را میـ تن از پ  سهدر این نربدها  او زواره بس یار شورانگزی و حامیس است.

دمشن وارد مرز ایران  ،انن از جیحوننشیین آ  اما در پااین اب شکست س نگنی ایرانیان و عقب

 شود.می

 

 )رس مت و زنون(( داس تان اصل یمک 2

یت داس تاین و یکی از شاهاکرهای ادب حامیس ایران است. ترین خبش لک  این خبش همم

 شود. زال که در خواب زواره و طوس را در گرفتاری و خسیتداس تان اب خواب زال آ غاز می

واره خواند و پس از سزنش بس یار او را برای ایری طوس و ز ا فرامیبیند، ش تاابن رس مت ر می

هلواانن در ـ فرس تد. شاعر در این خبش از داس تان به توصیف نربدهای پ به سوی جیحون می

از  ای که شاعر پسگونهپردازد، بههلوان میـ پ مرکز اب مرکزیت نربد هجانمند و مهساختاری نظام

گوید که در هلواانن، از روایرویی رس مت و زنون خسن میـ تن پ بهو نربد تن توصیف نربد س پاهیان

ه ابر دیگر اب ترتییب معکوس ب ،گریزد. شاعر اب هماریت شگفتآ ن زنون سنگون شده و می

 اهیانپردازد. آ خرین مطلب توصیف نربد انبوه س پهلواانن میـ تن پ بهتوصیف ادامۀ نربدهای تن

ه در یعین نربدی ک–است. شاعر هنگامی که به نربد اصل لنی مطلب بودهاست که در واقع او  

س تاین رسد، اب روال معکوس اکر خود را پیی گرفته و مهزمان اب روایت دامی –مرکز قرار دارد

تری صورت گسرتدهگرید. این ساختار که بههره میـ خود در ساخت معودی از ساختار متقارن ب 

 نظری است. آ مده، در ادب حامیس ایران مک در خبش چهارم نزی
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 حمورهلوانـ ساختار تقارین نربدهای پ  :7منودار    

 . نربد س پاه هراِس اب ایرانیان 1-3-2

 . نربد هومان اب سام اثین 2-3-2

 . نربد سام اثین اب قلوِن قطران 3-3-2

 . رفنت زال به میدان نربد 4-3-2

 . دیدار زال و رس مت5-3-2

 . رفنت رس مت، زرعل، زال و طوس به میدان نربد 6-3-2

 یواندتن، سنگوین زنون و جهوم به. آ غاز روایرویی رس مت و زنون، نربد تن1-4-2*         

 . توصیف نربد زرعل 2-4-2

 . ادامۀ نربد سام اب قلون 3-4-2

 . ادامۀ نربد هومان و سام اثین و رها شدن هومان از درخت 4-4-2

 ادامۀ نربد س پاه هراِس و ایرانیان و پریوزی س پاه هراِس . 5-4-2
 

گریی از ساختار هرهـ ای در ب زابن که اس تادی ویژهشاعر گوراین ،رس مت و زنوندر داس تان 

وی پس از  کند.خویب از این همارت اس تفاده میبه چهارممرکز متقارن دارد، در خبش مه

ه در و س پاحموریت نربد رس مت و زنون، به توصیف نربد انبوه د هلواانن ابـ تن پ بهتوصیف نربد تن

شود که پردازد و اب توصیف شب وارد خبش دیگری از داس تان میساختار متقارن می

و  دمشن هلوان به اردوگاهـ های ایراین است؛ یعین رفنت ش بانۀ پ رویدادی تکرارشونده در حامسه

ه بده و ر این دیدار رس مت از نقشۀ شبیخون دمشن آ گاه شپنهاین. د طورِ هلوان دمشن بهـ دیدن پ 

زند. می شاه به ایران شبیخونهلواانن غورثـ هنگام زنون مهراه اب پ گردد. شبس پاه ایران ابزمی

تن رس مت بهد تنگریند که هممرتین آ هنا نرب هلواانن دو لشکر در برابر یکدیگر قرار میـ در این نربد پ 

ی وهلواین بس یار نریومند است و روایرویی اب وی برای رس مت مشلک! ـ و زنون است. زنون پ 

 رس مت رود. پس از هر نربد از نیایش زال برای پریوزیابرها ات مرز پریوزی بر رس مت پیش می

 خرسو وشود که اب نیایش کی ابر تکرار می چهارترجیعی دوگانه  صورِت آ ید و بهخسن به میان می

و اب  1+4ابر اب ساخت متناظر  پنجاس تان در مجموع ترجیع نربد و نیایش نربد رس مت در پااین د

 ادهایهایی از دیگر رویدشود و در میانۀ هر تکرار گزارشحموریت دیدار نیایشگران تکرار می

 آ ید. هلواانن میـ داس تان و نربدهای دیگر پ 
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 بندی دوگانهساختار متقارن ترجیع :8منودار  

 (689 -673)تن، سنگوین زنون و جهوم دیوان بهیی رس مت و زنون، نربد تن. آ غاز روایرو1-4-2

 (921 -912). روایرویی و نربد رس مت و زنون 1-5-2

 (935 -929). نیایش زال برای پریوزی رس مت بر زنون 5-5-2

 (1013 -987). ادامۀ نربد رس مت و زنون 1-6-2

 (1027 -1014)یش برای پریوزی رس مت . رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیا2-6-2

 (1252 -1239). نربد پاایین رس مت و زنون 1-7-2

 (1259 -1253). نیایش زال برای پریوزی رس مت 2-7-2

 (1260). درماندگی رس مت در نربد اب زنون 3-7-2

 (1288 -1277). رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت 6-7-2

 (1301 -1298)ر زال و کیخرسو . دیدا8-7-2*

 (1310 -1302). نیایش کیخرسو و س پاهیان برای پریوزی رس مت 9-7-2

 (1329 -1323)دست رس مت  شدن زنون به . پااین نربد و کش ته11-7-2
 

شوند. دو خشصیت انش ناخته که نقاب بر چهره دارند، وارد داس تان می ،پس از ترجیع دوم

اصل  پیوند و داس تانش را در پیوند داس تان اصل یمک به داس تان میاناین دو نقایب هممرتین نق

ا متین هستند. آ هنها در رویدادهای درونندوم دارند؛ در واقع این دو تن حلقۀ پیوند داس تا

دهند. ایریگر س پاه ایران هستند و یک ابر نزی رس مت را از شکست در برابر زنون جنات می

 ادامه شامل نربد پاایین و نیایش پاایین زال است، اب انتواین رس متترجیع سوم و چهارم که 

ی مرکز کند. این دیدار رویدادیایبد ات اینکه کیخرسو به اکرزار آ مده و اب زال دیدار میمی

 های زال است که پس از آ ن روال معکوس نربد و نیایش بیانبرای نربدهای رس مت و نیایش

آ ید و اب یایش کیخرسو و سپس گزارش نربد رس مت و زنون میشود؛ یعین خنست گزارش ن می

 شود.نیایش کیخرسو، رس مت بر زنون پریوز می

 پنجنربد پیاپیی را اب  پنج ،شاعر اب هماریت شگفت برای گزارش رویدادها ،در این خبش

 که نقِش رویداد آ مده تعدادی خرده ،آ ورد. در میانۀ هر ترجیعبندی میگونۀ ترجیعنیایش به

ترین عامل در پریوزی رس مت پس از ایری عهده دارند، اما از آ جنا که همم بندهای ترجیع را بر

خداوند خواست و اقبال شاه است و رس مت ابید پس از نیایش شاه به پریوزی برسد، شاعر 
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 دهد. آ نگاه اب هامن روالیعین زال و کیخرسو را رویداد مرکزی قرار می ؛دیدار دو نیایشگر

رو اینشود؛ ازرس مت بر زنون پریوز می گوید و پس از آ نمعکوس از نیایش کیخرسو خسن می

بندی دوگانه انمید. داس تان اب پریوزی رس مت بر مند ترجیعتوان ساختار نظاماین خبش را می

. این ایبدداس تاین درابرۀ نربد کیخرسو و افراس یاب ادامه میرسد و اب خردهزنون به اوج می

داس تان اب پریوزی کیخرسو و گرخینت افراس یاب، کش ته شدن س پاهیان غورث، شکست خرده

رسد. در فرجام داس تان رس مت و زنون ایرانیان شاه و گرخینت س پاه از جیحون به پااین میغورث

 ردند.گمیابز شود و شاه و رس مت به ایرانپردازند؛ فرامرز سهنگ مرز توران میبه شادماین می

 

 پیوندوارۀ میانداس تان (3

شود گساری کیخرسو و طوس آ غاز میای در توصیف شب و بزم ابدهمهواره اب مقد  این داس تان

ن گساری کیخرسو است. افزودمۀ داس تان بژین و منژیه در توصیف بزم ابدهکه ایدآ ور مقد  

یک داس تان  عنوانِ ت آ ن را بهتوانسواره میای از سوی شاعر در آ غاز این داس تانخطبه

 هلواانن مغریبـ مس تقل در ساخت یک سود حامیس کواته قرار دهد. داس تان اب توصیف بزم پ 

ه میدان ین بهلواانن ایراـ ایبد. دو نقایب برای مبارزه اب پ و طلوع خورش ید ادامه می )= دو نقایب(

انمیده و  بنیهجانو  دارهجانیب را هلوان نقاـ پ  دو ،آ یند. شاعر در اینجا برای خنس تنی ابرمی

کند، آ ش نا می –هلواانن ایراین و نوادگان رس مت هستندـ که پ –خواننده را اب این دو خشصیت 

این هلواانن ایر ـ در ادامۀ داس تان پ  است.اگرچه این راز هنوز برای س پاه ایران آ شاکر نشده

رفتار گنربد رفته و به دست دو نقایب گری، سام و گیو به خبش، فرامرز، هجانمهچون برزو، هجان

زال  ،هنگامکنند. شبهلواانن نقایب اب وی مبارزه منیـ رود، اما پ شوند. آ نگاه رس مت به میدان میمی

 و فرامرز )= دار()= هجانکه فرزندان سهراب –پنهاین به چادر دو نقایب رفته، آ انن را  طورِ به

 سازد. کیخرسو و رس مت به چادرو را از ماجرا آ گاه میش ناسد و کیخرس می –بنی( هستندهجان

ل ان اصهلوان در داس تـ پیوندند. این دو پ روند و آ انن به س پاه ایران میبنی میدار و هجانهجان

 ناختهنقش و جایگاه آ انن در داس تان دوم انش   ،وارهی دارند که بدون این داس تاندوم نقش همم  

 ماند.می
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آ ید ات از شاه به ایری افراس یاب میخشصیت جدیدی به انم عظمی ،پس از شکست غورث

خشصیت آ غازین و پاایین این  ،شاهپیرشوی ایرانیان در خاک توران جلوگریی کند. عظمی

از  ای از رویدادهای داس تان رس مت و زنون و توصیفیداس تان است و در آ غاز داس تان چکیده

فرس تد. هتون را به نربد اب ایرانیان میـ هلواین به انم ب ـ پ  ،شاهشود. عظمیه میئکیخرسو و رس مت ارا

هتون پریوز ـ کند ات اینکه فرامرز در نربدی ش بانه بر ب هلواانن ایراین را اسری میـ تن از پ َده هبتون 

رزو به فرمان کیخرسو به ایری سازد. بهلواانین چون مقرون و قرطوس را گرفتار میـ شود و پ می

گرید. نربدهای ترک اب برزو و فرامرز اب هلواانن دو س پاه درمیـ آ ید و نربدهایی بنی پ فرامرز می

ترتیب هلوان بهـ دو پ  هتون از ساختاری متناوب برخوردار است که آ غاز، میانه و پااین نربد هرـ ب 

دار از گرفتاری برزو به دست ترک، هجان شود. پسمه تکرار میس ِپشت ،و اب فاصلۀ تناویب

دار بر دار در کنار فرامرز و پریوزی هجانجایگزین برزو شده و ساختار تناویب اب حضور هجان

دار شود. هجاندار و اکهول و نزی فرامرز و ابزبون آ غاز میایبد. آ نگاه نربد هجانترک ادامه می

شود. رود، اما فرامرز به دست ابزبون گرفتار میمی 1پس از پریوزی بر اکهول به جنگ زوابد

شود. مهچننی دار جایگزین فرامرز شده و بر ابزبون پریوز میسپس در یک خط تناویب هجان

فرس تد و این چرخه اب پریوزی در خط تناویب دیگر هجاندار زوابد را به نزد کیخرسو می

 رسد.تناویب به پااین می دو خط  دار در هرهجان

 

  

                                                                        
1 Zü-bâd 
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 هلواانن ایراین و توراینـ ساختار تناویب نربدهای پ  :9منودار 

 

 (1999 -1985)هتون ـ شاه برای ایری ب . آ مدن تریک به فرمان عظمی1-4-4

 7-4-4؛ 4-4-4 ← (2012 -2000). نربد ترک اب برزو 4-4-2

 8-4-4؛ 5-4-4 ← (2030- 2013)هتون اب فرامرز ـ . نربد ب 4-4-3

  2-4-4 ← (2031)د ترک اب برزو . ادامۀ نرب 4-4-4

 3-4-4 ← (2032)هتون اب فرامرز ـ . ادامۀ نربد ب 4-4-5

 (2034-2033). جنگ انبوه دو س پاه اب یکدیگر 6-4-4

 یمک( 2035)هتون ـ . ادامۀ نربد فرامرز اب ب 1-7-4-4

 دوم( 2035). ادامۀ نربد برزو اب ترک 2-7-4-4

 4-4-4؛ 2-4-4 ← (2045 -2036)ن . گرفتار شدن برزو در مكند جادوگرا4-4-8

 6-4-4؛ 5-4-4 ← (5720-2046)هتون ـ هتون و اسری شدن ب ـ . ادامۀ نربد فرامرز اب ب 4-4-9

 (2060 -2058)اب فرامرز  اوهتون و نربد ـ . آ مدن ترک به ایری س پاه ب 10-4-4

 (2066 -2061)دار به ایری فرامرز . آ مدن هجان11-4-4

 (2069 -2067)اب ترک . ادامۀ نربد فرامرز 12-4-4

 (2072 -2070)دار . واگذاری نربد اب ترک از سوی فرامرز به هجان13-4-4

 (2092 -2073). آ گاهی فرامرز از گرفتار شدن برزو و نیایش فرامرز 14-4-4

 (2099 -2093)دار دار اب ترک و پریوزی هجان. ادامۀ نربد هجان15-4-4

 (2130 -2100)دار ی هجاندار و پریوز. نربد اکهول اب هجان5-4

 (2141 -2132). نربد ابزبون اب فرامرز 1-6-4

 (2166 -2142)شدن زوابد دار اب زوابد و گرفتار. نربد هجان2-6-4

 (2170 -2167)کردن فرامرز از سوی ابزبون و بردن وی به چادر شاه . گرفتار3-6-4

 (2202 -2198)شاه از گرفتاری زوابد . آ گاهی عظمی4-6-4

 (2219 -2203)شاه و س پاهیانش به ایرانیان . جهوم عظمی5-6-4

 (2238 -2220)دار دار و پریوزی هجان. نربد ابزبون اب هجان6-6-4

 (2251 -2239)دار و شکست س پاه دمشن . آ مدن طوس به ایری هجان7-6-4
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 هلواانن ایراین و توراینـ ساختار تناویب مارپیچی نربدهای پ  :10منودار 
 

1-4-4 . 1-4-4 . 

2-4-4. 2-4-4. 

3-4-4. 3-4-4 . 

4-4-4. 4-4-4 . 

5-4-4. 5-4-4 . 

6-4-4. 6-4-4 . 

1-7-4-4. 1-7-4-4. 

2-7-4-4. 2-7-4-4. 

8-4-4 . 8-4-4 . 

9-4-4 . 9-4-4 . 

10-4-4 . 10-4-4 . 

11-4-4 . 11-4-4 . 

12-4-4 . 12-4-4 . 

13-4-4 . 13-4-4 . 

14-4-4 . 14-4-4 . 

15-4-4 . 15-4-4 . 

5-4 . 5-4 . 

1-6-4 . 1-6-4 . 

2-6-4 . 2-6-4 . 

3-6-4 . 3-6-4 . 

4-6-4 . 4-6-4 . 

5-6-4 . 5-6-4 . 

6-6-4 . 6-6-4 . 

 

7-6-4. 
 

وارد  –که اتکنون در داس تان حضور نداشتند–دار به ایران، کیخرسو و رس مت اب رس یدن پیک هجان

های ایرانیان را از ها و درفشنشان ساپرده ،شاهزنند و عظمیشوند. س پاهیان ایراین اردو میاکرزار می
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س تان به گفتگوی رس مت و حصنۀ دا ،هلوااننـ های پ ها و خمیهیف ساپردهپرسد. پس از معر  پریان می

تقارین اب رویکرد منایشی  –. در خسنان رس مت ساختاری تناویب(2325 -2313)ب گردد میکیخرسو ابز

شود که درایفت منت را اندیک پیچیده ساخته، اما هایی توصیفی خارج از خسنان رس مت دیده میو حصنه

مجالت  ،(2320 -2318)بیت  سهز این است. بیت یمک و سوم ازیبایی خایص به بیان شاعر خبش یده 

ای است در میان خسنان رس مت که از رویکرد منایشی ویژه و جالیب برخوردار است که اگر به معرتضه

 رسد. ت نشود، درایفت آ ن مشلک و هناد در ابیات پس از آ ن مبهم به نظر میزیرساخت منایشی منت دق  

خواهد مهراه اب درفش اکوایین اب وی میرس مت پس از جسده بر کیخرسو از  2313در بیت 

ار هلواانن روان شود. از آ جنا که مهواره پیش نهادهای رس مت برای کیخرسو بس یـ طوس و دیگر پ 

کند که راهربدی بوده، کیخرسو در میانۀ خسنان رس مت اب ورود به حصنۀ منایش به طوس اشاره می

 آ نگاه شاعر در مرصاع دوم به توصیف .یمک( 2318)ب درفش اکوایین را برداش ته و پیش برند 

گر شاعر ابر دی ،پردازد. پس از این بیتهای حصنۀ پریامون آ ن میچگونگی بردن درفش و ویژگی

ر س پارد. سپس دگرید که وظیفۀ نگهباین از شاه را به س پاه گودرزی میادامۀ خسن رس مت را پیی می

وایین را توصیف کرده و ابز مه مطلب چگونگی کش یدن درفش اک (2318)ب گریزی به بیت قبل 

گردی دهد. شاعر در این خبش اب رویکردی منایشی و شرس مت ادامه می هایرا اب خسنان و پیش نهاد

 نظری است.آ ورد که در رویکرد نقل داس تان مکدو بیت معرتضه در میانۀ خسنان رس مت می ،تناویب
 

 منایشی در خسنان رس مت ساختار تناویب ـ تقارین اب رویکرد :11منودار  
 

 (2313)حضور رس مت 

 (2313)حضور کیخرسو 

 (2314)درفش حضور طوس و اکوایین

 (2317 -2315)هلواانن ـ حضور پ 

 (2318)بیت معرتضه دس تور شاه به طوس و توصیف کش یدن درفش اکواین 

 (2319)شاه  تأ کید بر حضور حموریِ  *

 (2320) ادامۀ توصیف کش یدن درفش اکوایین بیت معرتضه  

 (2321)شریان هحضور نر  

 (2322)درفش حضور طوس و اکوایین

 (2323)حضور کیخرسو 

 (2324)حضور رس مت 
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ضور حتقارین اب رویکرد منایشی یک نکتۀ حموری وجود دارد و آ ن  –در این ساختار تناویب

ر . دو بیت معرتضه پریامون این بیت مرکزی قرا(2319)ب شاه در میانۀ خسنان رس مت است 

ده هلواانن دیـ در دو سوی این ابیات حضور پ  گرفته که مربوط به توصیف درفش اکوایین است.

کیخرسو  ،طوس و رس مت حضور دارند و پیش و پس از آ انن ،هلوااننـ شود. پیش و پس از پ می

است که در وار به وجود آ مدهدر این چینش، ساختاری منوداری و دایره ،عباریتحضور دارد. به

ز ااموین هلواانن. این ساختار پری ـ مراتب پ  و پریامون آ ن شاه قرار دارد و پس از آ ن سلسهلقلب 

قع اجنامد؛ در وارسد و در آ غاز و پااین به رس مت میهلواین رشوع شده، به طوس میـ های پ خاندان

 است.گرفته براز هرسو پریامون این دایره را دراین رس مت است که 
 

 ای در خسنان رس متدایره ساختار :12منودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاه 

 رس مت

 کیخرسو

 پـهلواانن

 طوس

 درفش 



 ساختار داس تاین رس مت و َزنون از شعر گاهاین ات روایت گوراین 37

 ،یدانروند و اب حضور رس مت در م هلواانن ایراین به میدان نربد میـ پ  ،پس از خسنان رس مت

ییت ب  63شود. این سود کواته حامیس زمینۀ به وجود آ مدن یک سود حامیس کواته فرامه می

س مت چون ر  شاهنامه ایدآ ور سودهای حامیس انمید،« دیو رس مت و تقارونِ »توان آ ن را که می

شود. درفش آ غاز میو اشکبوس، و رس مت و اکموس است. این داس تان اب معریف رس مت اژدها

و سپید اب دی فرس تد. این نربد که ایدآ ور نربد رس متدیو را به نربد اب رس مت می تقارونِ  ،شاهعظمی

ر مت اب ایری خداوند و نیایش کیخرسو و زال برود، اما ساجنام رس خسیت پیش میاست، به

 شود.دیو پریوز می تقارونِ 

ین یباتر هلواانن آ مده که یکی از ز ـ تن پ بهگزارش نربدهای تن ،پس از این سود حامیس کواته

 ُ گانه به رشح هو اندرترین ساختارها در ادب حامیس ایران است. شاعر در آ غاز این نربدهای ن

ها بس یار کند. رشح این رجزخواینهلوان و گزینش رقیب بس نده میـ ین هر پ کواتهی از رجزخوا

ای که هر گزینه در یک مرصاع، یک بیت ای چند بیت گزارش گونهکواته و حممک است، به

اه رسد. در واقع نربد کیخرسو اب س پشود ات اینکه شاعر به نربدهای رس مت و کیخرسو میمی

 هلوان توراین( ابـ )= پ  چهارمو  رس متی است که گزارش نربد دمشن، نربد بنیادین و مرکز

 ها راساختار مرکزی نربد ،است. اگرچه نربد کیخرسوگرفتهبرای آ ن را درساختار متقارن حلقه

 ریوزیبه وجود آ ورده، اما در کنار نربد رس مت و چهارم ساختاری تناویب نزی دارد. پس از پ

ر گزینۀ مرکزی آ خرین نربد و پس از آ ن خنس تنی نربد قراکه پیش از آ ن –رس مت بر چهارم 

مرکز هلوانـ یت را که در نربدهای متقارن پ شود، اما دق  هلواانن گزارش میـ نربدهای دیگر پ  –دارد

 ن ترتییبه هامتقریبًا ب ،نربد پنج توان دید. ساختاردر داس تان اصل یمک وجود دارد، در اینجا منی

ش از وم پیادامۀ هامن نربد د ،پس از مرکز ، اما نربد پاایینِ قارن بودهاست که پیش از مرکز ت

 ،دبنی اب عاه به این رویکرد تقارین در نربدهای چهارم اب پیلنت، و هجانمرکز است. اب توج  

ا است، ام  فتهساختار ترتییب پیش ر  سویِ مک بهکه مک مرکز داش تهمهنربد نزی تقارن  نُهساختار این 

خبش  مرکز تقارین در اینخنس تنی ساختار مه صورِت توان بهجایی و ابزسازی میاب اندیک جابه

 دست ایفت.
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 حمورساختار تقارین شاه :13منودار 

 

 ساختار راوی :13-1

 هلواانن ـ تن پ به. نربدهای تن0-9-4

 شاه و پریان . گفتگوی عظمی1-9-4

 دار هرمان اب هجانـ . نربد ب 2-9-4

 بنی . نربد عادی اب هجان3-9-4

 گوش اب طوس . نربد پیل4-9-4

 . نربد گژدمه اب زال 5-9-4

 . نربد جواد زنگی اب گیو 6-9-4

 . نربد اشقاد دیو اب میالد 7-9-4

 . نربد اورنگ اب سام 8-9-4

 . توصیف حسر و س پاه ایران 9-9-4

 . نربد چهارم اب پیلنت 10-9-4

 ی نربدها . گزارش لک  11-9-4

 شاه نربد کیخرسو اب س پاه عظمی. 12-9-4

 . توصیف میدان اکرزار 13-9-4

 . ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت 14-9-4

 . ادامۀ نربد کیخرسو15-9-4

 هرمان ـ دار و زرعل اب ب نربد هجان. 16-9-4

 گوش اب طوس . ادامۀ نربد پیل17-9-4

 . ادامۀ نربد گژدمه اب زال 18-9-4

 ادامۀ نربد جواد زنگی اب گیو  .19-9-4

 شاه، . نربد رس مت اب س پاه عظمی20-9-4

 . رفنت کیخرسو به اکرزار 21-9-4

 بنی اب عاد . ادامۀ نربد هجان22-9-4

 

 شدهساختار ابزسازی :13-2

 هلواانن ـ تن پ به. نربدهای تن0-9-4 

 شاه و پریان . گفتگوی عظمی1-9-4

 دار انهرمان اب هجـ . نربد ب 2-9-4

 بنی . نربد عادی اب هجان3-9-4

 گوش اب طوس . نربد پیل4-9-4

 . نربد گژدمه اب زال 5-9-4

 . نربد جواد زنگی اب گیو 6-9-4

 . نربد اشقاد دیو اب میالد 7-9-4

 . نربد اورنگ اب سام 8-9-4

 . توصیف حسر و س پاه ایران 9-9-4

 . نربد چهارم اب پیلنت 10-9-4

 ی نربدها . گزارش لک  11-9-4

 شاه نربد کیخرسو اب س پاه عظمی. 12-9-4

 . توصیف میدان اکرزار 13-9-4*

 . ادامۀ نربد کیخرسو15-9-4

 . ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت 14-9-4

 . ادامۀ نربد جواد زنگی اب گیو 19-9-4

 . ادامۀ نربد گژدمه اب زال 18-9-4

 گوش اب طوس . ادامۀ نربد پیل17-9-4

 بنی اب عاد امۀ نربد هجان. اد22-9-4

 هرمان ـ دار و زرعل اب ب نربد هجان. 16-9-4

 شاه. نربد رس مت اب س پاه عظمی20-9-4

 . رفنت کیخرسو به اکرزار 21-9-4

توان ایفت. در اِی گاهاین میبندِی قرینهترین و اندرترین نوع این اکربرد را در ساختار ترکیبکهن

ه به بندهای شود که در آ ن اب توج  مرکزگرایی بنیادی دیده میز مههر سود گاهاین الگویی ا

اند. روند سودن از طریق برگشت به عقب، پیوس تهمهمتقارن به صورِت متام بندها به ،میاین
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گردد و میمتیِن سودن تقارین است که شاعر اب رس یدن به مرکز شعر به عقب ابزبسط درون

دهد؛ بدین ترتیب هر سود بدیل سودۀ خود در نمیۀ اول ادامه میبه سودن و تغیری و ت 

گاهاین دو مسری دارد: مسری معودی گسرتش شعر از آ غاز ات پااین و مسری تشکیل تقارین آ ن. 

)شوارتز، شود دیده می 32مرکز تقارین در ساختار یسن ابرزترین منونه از این نوع ساختار مه

1390 :10- 16)1: 
 

 32مرکز تقارین یسن ساختار مه :14منودار 
 

 شادی  

 شهرایری الهیی  

 کردار بد  

 مانند.بداکران از )خرد( راس یت دور می ،از طریق منافع انمرشوع  

 فریب مردم  

 شود.شامر بس یار خطاها که توسط اندیشۀ نیک آ مار می  

 اعالم اب درس تاکری  

 سوگند دروغ  

 بدی، خسن و گفتار  

 دروغاعالم اب   

 ها توسط بداکران، احنراف از اندیشۀ نیک.زیر پا هنادن بزرگی  

 فریب مردم  

 شوند.بداکران از منظر راس یت به دور نگه داش ته می ،از طریق منافع انمرشوع

 مرشوح کردار بد

 شهرایری الهیی  

 2شادی

 

                                                                        
 ؛ 481-472، 167-160: 7813پورداود، نك : برای ترمجۀ این بند،   1

Duchesne-Guillmin, 1952: 118-125; Humbach/Ichaporia, 1994: 40-43. 
 ؛ 59-13: 1390؛ شوارتز، 188-143: 1381پورداود، نك : برای برریس واژگان و ساختار و ... این بند،   2

Humbach, 1959: II/ ss. 31-38; Insler, 1975: 195-210.  
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 رخینت ساختارِ  مه رویکرد قداس یت و تالش موبدان برای جلوگریی از به دلیلِ به ،در گاهان

خنورده ات امروز دست این ساختار ،عدم دخالت موبدان و راواین نزی مرکز تقارین سودها ومه

ین های حامیس هامنند گاهان نیست؛ بنابرات در روایتاست، اما این قداست و دق  ابیق مانده

دخالت و  ضعف حافظه، سلیقۀ خشیص، عدم درک خماطب، :از مجهل ،راواین به دالیل بس یار

تار مرکز را اندیک ساده کرده و به سوی ساخ اکهش و افزایش در ساختار روایت، این تقارن مه

ُ اند که نربدهای مرکز پیش بردهترتییب مه یی است ساختار است. بدهی  دوحاصل ترکیب این  ،گانههن

ُ اگر این روال ادامه می خبشی به ساختار یکگانه از ساختار دوخبشی خارج و هایفت، نربدهای ن

شدند. سپس در ریوز میهلواانن ایراین پـ داد که در آ ن پ نربد روی می هفتشد؛ یعین دگرگون می

 شد.شاه پریوز میکیخرسو بر س پاه عظمی ،رس مت بر چهارم و در نربد هنم و پاایین، نربد هش مت

مل خ در ساختار کنوین شار  است. داس تان ایزدهروی داده رخ ایزدهاین ساختار در نربد 

شود می هلواانن ایران و توران است که هر نربد در یک خبش گزارشـ تن میان پ بهنربد تن ایزده

 وشده  دهد. اب آ مدن کیخرسو ایرانیان پریوزات نربد پاایین که میان گودرز و پریان روی می

خ زده ر نی پنداشت که داس تان ایتوان چنخواهند؛ بنابراین میلشکر تراکن از کیخرسو زهنار می

مرکز دارای ساختار تقارین مه ،خنس تنی خود نزی در صورِت  (134-4/115 :1386 ،فردویس)

 اب مرکزیت آ مدن کیخرسو بوده که خبش خنست نربدها پیش از آ مدن کیخرسو و خبش دوم هر

 رِ ن نوع ساختااز آ جنا که روایت ای است.نربد پس از کیخرسو اب ساختار تقارین گزارش شده

 ،است و درهنایتخبشی ترتییب دگرگون شدهمرکز اب مشالکیت مهراه بوده، به ساختار دومه تقارینِ 

خبشی خارج شده و اب گزارش هر نربد در یک م شدن گزارش از ساختار دونربدها برای منظ  

حاصل این  ،وینرخ اب ساختار کن است. داس تان ایزدهخبشی ترتییب پذیرفتهساختار یک ،خبش

ر بتغیریات در ساختار تقارین و ترتییب است که الگوهای پیشنی آ ن در حامسۀ رس مت و زنون 

 است.جای مانده

 

 ( پااینۀ داس تان5

رس مت و رویدادهایی چون نربد رس مت و قاموس، دیدار شاه اب خردهداس تان عظمی ،در فرجام

 دشاهیایبد ات اینکه داس تان اب پاو ادامه میشاه، و پریوزی کیخرس کیخرسو، نربد رس مت و عظمی

 .رسدپااین میبه دوابرۀ طوس در توران، گرخینت افراس یاب و ابزگشت کیخرسو به ایران 
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 منودارهای خالصۀ تطبیقی ساختار گاهاین و داس تان رس مت و زنون

 ای گاهاینبندی قرینهساختار ترکیب :15منودار 

 (50، 48 ،47، 43، 34، 32، 30، 29)یسن 

 حمورساختار متقارن شاه :16منودار 

 (14منودار  ←)

 

 14نربد  1نربد  11بند  1بند  

 13نربد  2نربد  10بند  2بند  

 12نربد  3نربد  9بند  3بند  

 11نربد  4نربد  8بند  4بند   

 10نربد  5نربد  7بند  5بند   

 نربد رس مت نربد رس مت  

 نربده شاه نربد شاه  

   6بند             

 

 توصیف میدان   

 

 حمورهلوانـ ساختار متقارن پ  :17منودار 

 (7منودار  ←)

 ساختار متقارن ترجیعی دوگانه :18منودار 

 (8منودار  ←)
 

 1نـبـــرد  9نربد   1نربد  

 1نیایش  8نربد  2نربد  

 2نـبـــرد  7نربد  3نربد  

 2نیایش  6نربد  4نربد  

 3بـــرد نـ   5نربد 

 3نیایش   

 5نـبـــرد  4نـبـــرد   

 5نیایش  4نیایش   

 

 دیدار نیایشگران  
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 حمورساختار تناویب ـ تقارین شاه :19منودار 

 (11منودار  ←)

 هلوااننـ ساختار متناوب نربدهای پ  :20منودار

 (10، 9منودارهای  ←)
 

 2نـبـرد  1نـبـرد  رس مت رس مت

 3نـبـرد  4نـبـرد   

 6نـبـرد  5نـبـرد  کیخرسو یخرسوک 

 7نـبـرد  8نـبـرد   

 10نـبـرد  9نـبـرد   طوس طوس

 11نـبـرد  12نـبـرد   

 14نـبـرد  13نـبـرد  درفش درفش

 15نـبـرد  16نـبـرد   

 18نـبـرد  17نـبـرد   شاه           

 19نـبـرد  20نـبـرد   

 

 نربد پاایین   

 

 گریینتیجه

های ایراین ترین حامسهای در ادبیات ایراین ندارد، از هممکه ظاهرًا منونه نرس مت و زنوداس تان 

ویژه درابرۀ های یوانین بهه به اکربرد انمبه زابن گوراین در ایران ابخرتی است. اب توج  

ابزاتیب از نربدهای  ،توان گفت که این حامسهمی غورثو  زنونهای اصل چون خشصیت

اب  ان در زمان داریوش سوم و اسکندر مقدوین است که در دوران اشاکینایرانیان و یواننی

در غرب کشور گسرتش  ،جایگزیین رس مت به جای سدار هخامنشی در ساختار رس مت و زنون

است. این داس تان از ساختاری پیچیده و دقیق برخوردار است که در نگاه خنست ایفته

 نجپ ی به و در ساختار لک  « شاهعظمی»و « و زنون رس مت»داس تان مس تقل  دوتوان آ ن را به می

 خبش زیر تقس می کرد:

 

 داس تان آ غازین (1

 )رس مت و زنون(داس تان اصل یمک  (2
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 پیوندارۀ میانو ن( داس تا3

 شاه()عظمی( داس تان اصل دوم 4

 ( پااینۀ داس تان5

 که داس تان در یک روایت ایگونهاست، بهمه تنیده شده اب هماریت خاص در ،هااین خبش

وارۀ ایبد و یک داس تانای اب پادشاهی طوس آ غاز و اب پادشاهی دوابرۀ وی پااین میچرخه

ای مهدر واقع مقد   ،دهد. داس تان آ غازیندو داس تان اصل را به یکدیگر پیوند می ،پیوندمیان

ر رس مت و زنون است و دیگترین خبش داس تان یعین ماجرای گریی هممبرای ورود رس مت و شلک

ین و یت داس تان از دو ساختار تقارین بریورویدادها پیوس یت بر این داس تان اصل است. لک  

و  یاست. ساختار لک   اجیاد کردهدروین برخوردار است که بنی فرم و حمتوا هامهنگی خایص  

ن عرض کردن وار این داس تان ایدآ ور داس تان اکموس کشاین و نزی ترکییب از داس تاچرخه

از  پیوس تهمههایی بهها تکهاست. اگرچه این داس تان شاهنامهکیخرسو و داس تان فرود در 

ظر نهستند، اما به  خواهی س یاوش و فاقد ابفیت یکپارچهنربدهای ایران و توران برای کنی

 قی از الگوی ساختار داس تان رس مت و زنون ابش ند.رسد تقلیدهای انموف  می

شود که ساختار تقارین نربدهای ای دیده میساختارهای ویژهخرده ،داس تاندر منت 

ر اختاسهلواانن، ـ بندی دوگانه، ساختار تناویب نربدهای پ حمور، ساختار متقارن ترجیعهلوانـ پ 

حمور از مجلۀ حمور و ساختار تقارین شاهای شاههلواانن، ساختار دایرهـ تناویب مارپیچی نربدهای پ 

ترین و نظری است و کهنین ساختارها است. اکربرد چننی ساختار تناویب در ادب حامیس یبا

 شود. ای گاهاین دیده میبندی قرینهاندرترین منونه از آ ن در ساختار ترکیب

 
 کتابنامه

 مرکز :، هتران(4)ج  دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران، «رس مت و زنون»، (1395) اکربی مفاخر، آ رش

 املعارف بزرگ اسالمی.رةدائ

ش محمود فتویح رودمعجین به کوش دهیمی هفتاد، ،«دارانشرس مت و نزیه»، (1397ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 خسن. :، هتراندیگران و

ین ای به زابن گوراسه)حام رزمنامۀ کنزیکها بر مه و ایدداشت، مقد  (1397ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 املعارف بزرگ اسالمی.مرکز دائرة :، هتراندومو رواییت از ایدگار زریران(، ویراست 
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 ادیب–های زابینپژوهش ،«از زابن گوراین ات زابن چیین :مگاودَ »، (1398ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 .62-27: 2شم ، 1، سقفقاز و اکس پنی

 .اساطری :هترانگاهتا، ، (1378) پورداود، ابراهمی

 اساطری. :هترانهای گاهتا، ایدداشت ،(1381ـــــــــــــــــــــــــــ )

پناه، ای، به کوشش جمید یزدانخان كندوهل، منسوب به املاس(1384) رس مت و زنون تصحیح

 چشمۀ هرن و دانش. :كرمانشاه

 چاپ. )به زابن گوراین(، به کوشش آ رش اکربی مفاخر، زیر جنگنامۀ رس مت و زنون

 .134-75 /1 :2، خبش (ک)هـ .  ایمهزه ←« جنگ عظمی شاه»

، «یهلواین کردی اب تکیه بر شاهنامۀ کردـ درآ مدی بر ادب حامیس و پ »، (1390) هروزـ آ را، ب مچن

 .149-119 :172شم ، جس تارهای ادیب

 اسالمی. املعارف بزرگمرکز دائرة :، هترانهای شاهنامهایدداشت، (1389) خالقی مطلق، جالل

 شورای اسالمی. ، كتاخبانۀ جملس15794شم دستنویس [، انمهرس مت]=  داس تان عامیانه

 ، كتاخبانۀ جملس9773شم زابن گوراین(، دستنویس  )بهداس تان كودكی رس مت و كشنت برب بیان 

 شورای اسالمی.

ش ، به کوشش آ ر (1395) ای به زابن گوراین و رواییت از ایدگار زریران()حامسه رزمنامۀ کنزیک

 مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی. :اکربی مفاخر، هتران

نشگاه ، كتاخبانۀ دا29195ثبت شم )به زابن گوراین( ، رونوشت اسداّلل  صفری،  رس مت و بور بیان

 ش.1380، رازی كرمانشاه

 الف.  207گ  –ب  122گ  :گوراین الفت لشکرهفت ←)به زابن گوراین(  رس مت و زنون

ه ، كتاخبانۀ دانشگا29195ثبت شم )به زابن گوراین( ، رونوشت اسداّلل  صفری،  و زنونرس مت 

 ش.1380، رازی كرمانشاه

 .211-1/162: 2، خبش (ک)هـ .  ایمهزه ←« رس مت و زنون»

 س نگی مطبعۀ علمی. اپ، چ(1314) انمهرس مت

 مطبوعایت حسیین. اپ، چات()یب انمهرس مت

 ق.1245، شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس4036شم دستنویس  انمه،رس مت

 ق.1245ملک،  مل   ه و موزه  ، کتاخبان6424شم دستنویس  انمه،رس مت

 .ق1321، شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس916شم دستنویس  انمه،رس مت

 سها. :، کرمانشاهحدیقۀ سلطاین، (1386 -1364) سلطاین، دمحمعل
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 .شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس14576م ش، دستنویس ایلشاهنامه به نرث نق  

: ، روایت عباس زریری اصفهاین، به کوشش جلیل دوس تخواه، هتران(1398) شاهنامۀ نقاالن

 ققنوس.

، فرهنگ، «ای از شاهنامۀ فردویسشاهنامۀ کردی اثری مس تقل ای ترمجه»، (1374) رشیفی، امحد

 .260-239 :15شم 

مقاالت کنگرۀ هجاین  ام، مجموعهمنریم ازین پس که من زنده، «اهنامۀ کردیش»، (1374ـــــــــــــــــــــ )

 دانشگاه هتران. :کوشش غالمرضا س توده، هترانبه  ،بزرگداشت فردویس

 :رانترمجۀ فاطمه جدیل، هت برریس چند تعبری عرفاین در گاهان زردشت،، (1390) شوارتز، مارتنی

 نگی.پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فره 

 .نگارخوش :، روایت مصطفی سعیدی و امحد هامشی، هتران(1381) طومار شاهنامۀ فردویس

 دنیای کتاب. :نژاد، هتران، به کوشش مجش ید صداقت(1374) طومار کهن شاهنامه

 نگار.به :اد آ یدنلو، هترانکوشش جس  ، به (1391) ایل شاهنامهطومار نق  

کوشش جالل خالقی مطلق و  ، به(هفمت و ششم)دفرت  هشاهنام، (1386) فردویس، ابوالقاِس

 املعارف بزرگ اسالمی.مرکز دائرة :، هترانمهاکران

 مسریا. :، هترانهای قوم كردحامسه، (1388) نیا، حیدرلطفی

، شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس16559شم ، دستنویس ای انش ناسمثنوی شاهنامه اب لهجه

 ق.1288

، كتاخبانۀ آ س تان 11937شم ابن گوراین(، روایت منسوب به الفت، دستنویس )به زلشكر هفت

 ق. 1349قدس رضوی مشهد، 

 ق. 1292، شورای اسالمی ، كتاخبانۀ جملس2983شم )به زابن فاریس(، دستنویس لشکر هفت

 :کوشش همران افشاری و همدی مدایین، هتران، به (1377( )ناالطومار جامع نق  )لشکر هفت

 .وهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگیپژ 

 ازی.دانشگاه ر  :، کرمانشاههای کهن زاگرسرزمنامه: اسطوره، (1393) درضا )فریربز(ای، محم  مهزه
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The Structure of the Story of Rustam and Zanün 

(From the Gathic Poems until the Gurani Rivayat) 
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Abstract 

The story of Rustam and Zanün is a masterpiece of the epic literature of 

Iran in Gurani. It has no counterpart in Avestan, Middle Persian, 

Zoroastrian Persian, the national epics, and oral documented 

literature. The story can be divided into two general parts, i.e. “the 

story of Rustam and Zanün” and “the story of Aẓīm-Shāh”. While there 

are several manuscripts and rivayats available at our disposal, the 

nonacquaintance of scribes and story-tellers of the connected structure 

of the story has caused the division of the story into two independent 

sections. The most complete version of this story appears in the 

manuscript of the Haft-Lashkar in Gurani with 2722 couplets. This 

story has a coherent structure. The outer structure of the story begins 

with the cycle of the kingship of Tūs in the land of Tūrān and ends with 

his second kingship in the land of Tūrān. The inner structure of the 

story has a bilateral symmetry due to the coming and return of 

Afrāsiāb, Rustam, and Kay-Khosrow. The core of the story begins after 

an introduction and an introductory story. Then, the two main stories 

are given. They are connected together by a connecting story. Finally, 

the story ends with a concluding story. In general, the outer and inner 

structure of the story has a symmetrical approach. The oldest and 

rarest example of such usage is the symmetrical structure of the 

Gathas. 

Keywords: Structure, Rustam and Zanün, Gathas, Gurani
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 های زابن مازندراینمأ خذش نایس پژوهش

یف)  1(1394ات  1323های های سالانمهپااین معر 

 صاحل ذاکریمحم د

 

 چکیده

هر  های علمی را درآ خرین ایفته که دنآ ی ترین منابع پژوهشی به شامر میاز همم ها،انمهپااین

یران ا اب این منابع و دسرتیس به آ هنا در یید؛ ویل متأ سفانه آ ش نانده ای ابزاتب میش تهر 

های مربوط به انمهاز پااین شامریگذش ته،  هایسال گرید. درصورت می دشواریبه

. استش نایس معریف شدهمنابع کتاب بعیض از پراکنده در صورِت  ایراین بههای حمل  زابن

یف  ای در زمینه  های ارزندهتالش ،پژوهشگراناز سوی بریخ  نزیهای اخری در دهه معر 

ه به گسرتدگِی . اب توج  استصورت گرفته ایراین هایهای مربوط به زابنانمهپااین

ین ارنده در  اب این منابع، نگاییبه آ ش نا پژوهشگرانمازندراین و نیاز زابن  درابره   هاپژوهش

 ندک یف عر  های مربوط به زابن مازندراین را مانمه، پااینداگانهطور جاست ات بهکوش یدهمقاهل 

 قطعِ م سه در را مربوط به زابن مازندراین انمه  پااین 143ابتدا مشخصات  منظور ه اینب و

ین ابه نتاجی حاصل از گردآ وری آ ورده و سپس  گردارشد و دکرتی  اکرش نایس، اکرش نایس

  است.پرداختهالعات ط  ا
 

 دکرتی رساهل  ارشد،  اکرش نایس    انمهزابن مازندراین، پااین ها:لکیدواژه

                                                                        
 .پژوهشِی نگارنده است از طرح این مقاهل، خبشی 1
 هتران ،تدانشگاه آ زاد اسالمی، واحد علوم و حتقیقا ش نایسآ موخته  دکرتی زابندانش 

mzakeri.45@gmail.com 
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 مهمقد  . 1

ای  مرور منابع پیشنیاکری، به بر هر پژوهشگری ابیس ته است که برای اجتناب از دوابره

دس تاورد به پیش هند و  یگامپژوهش  در عرصه  بتواند بپردازد ات 1پژوهش پیشینه  اصطالح به

  می عرضه کند.عل به جامعه   ایاتزه

، هلمقاترین آ هنا عبارتند از: شوند که هممعرضه میگوانگوین  هایدر قالبمنابع پژوهشی 

این زابن مازندر  خبواهد در زمینه   پژوهشگریاگر حال  .انمهپااینو  های پژوهشیطرح، کتاب

ند، یدا ک پ  دسرتیس« هاکتاب»و « مقاالت» بوهی ازان تواند به می جس تجو یحتقیق کند، اب مك

 دلیل دشوار است و درست به مهنیمعمواًل سبب عدم انتشار به« هاانمهپااین» دستیایب بهویل 

 رافزون ب .خربندختصیص خود یب های حوزه  انمهاز موضوع پااین پژوهشگراناز  یبس یار نزی

کنندگان به مراجعه دسرتیس یبرا خایص یهارات و حمدودیتاین، هر دانشگاهی، مقر  

 /اددپیشگام ، نکـ :خمتلف ایران در این زمینه هایشگاهرات دان از مقر   آ گاهی ی)براها دارد انمهاینپا

را  به این نوع منابع دسرتیس وجه اجازه  هیچها بهاز دانشگاه بریخ. (3-4: 1386،زنداین

 رامهچننی اماکین را برای پژوهشگران ف، مه ها اگر دانشگاهحیت  از سوی دیگر  دهند،منی

 تککو فرصت مراجعه به تاماکن  هاانمهبرای اس تفاده از پااینقان، بس یاری از حمق   کنند،

ه به  اب آ گاهی از این مشالکت و اباین مقاهل  نگارنده  . ندارند راها ها و دانشکدهدانشگاه ینکه اتوج 

مندان به عالقه استکوش یده دانشگاهی است آ موخته  ترین دس تاورد علمی هر دانشانمه، هممپااین

 های موجود راانمهش ناخیت پااینمشخصات کتاب وو پژوهشگران زابن مازندراین ایری رساند 

 .در اختیار آ هنا قرار دهد

زمان از  بس یاری هایسال گذشِت  سبببه هاانمهاز این پااین شامریممکن است البت ه 

سوب انمعترب حم ای حیت  پاافتاده و ، بس یار پیشنوین معیارهای پژوهشی از نظرنگارش آ هنا 

ه داشتشوند.  اش ته ها، اعتبار زایدی ندانمههای این پااین اگر حتلیل، حیت  ویل ابید توج 

د ابشد،  صل آ هنا اطالعات ارزمشندی حا هایاد و دادهمو ممکن است از جتزیه و حتلیل جمد 

 زابس یاری  تواند برایاین میهای مربوط به زابن مازندر انمهاگرچه آ ش نایی اب پااین شود.

 :هستندوه گر چند  ویژه،طورِ خماطب این منابع، بهپژوهشگران مفید ابشد، ویل 

                                                                        
1 review of  literature 
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 رحهل  مو در  دارندزابن مازندراین  ابره  ای درانمهپااین نگارش که قصددانشجوایین  خنست،

 نه  پیشی »از وعه، توانند اب مراجعه به این مجممی این دانشجواین. هستند« انتخاب موضوع»

 خود برگزینند.  انمه  ای برای پاایندر این حوزه آ گاه شوند و موضوع اتزه« پژوهش

، «مشاور»ای « اس تاد راهامن» عنوانِ ها هستند که بهعلمی دانشگاهتئ، اعضای هی دوم گروه

اب   ازهنا نزیگریند. آ  های مربوط به زابن مازندراین را برعهده میانمهمس ئولیت نظارت بر پااین

 نند.مكک ک  برای انتخاب موضوعِ اتزه و غریتکراری توانند به دانشجوایناین مجموعه می اس تفاده از

ه شد این مجموعهی هاانمهپااین شااین ذکر است که نگارنده اب برریس از  ریخه بمتأ سفان که متوج 

 این است دهنده  خود نشاناند که این موضوع شده« برداریکپیی»اصطالح هنا از روی مه بهآ  

ع اطال  پیشنی یب هایانمهپااینموضوع و حمتوای ، از هاانمهاین پااینکه اس تادان راهامنی 

ماکن ، ازیفضای جماها در انمهالکرتونیکی بعیض از این پااین ه  دادن نسخقرار ،اند. ظاهراً بوده

 و سقت علمی را فرامه کرده است. سوءاس تفاده 

گریان فرهنگی این اس تان هستند. آ هنا تصممی ویژه،، مس ئوالن اس تان مازندران و بهگروهآ خرین 

زابن  های خمتلف در زمینه  از دس تاوردهای علمی دانشگاه ،توانند اب دسرتیس به این مجموعهمی

 آ ینده  های ریزیها و برانمهگرییها در تصممیها و نتاجی این پژوهشمازندراین آ گاهی ایبند و از ایفته

های اخری، بس یاری از اهایل مازندران از آ موزش گفتین است در دهه اس تان اس تفاده کنند.

 بر پایه  ، زابن مازندراین سببمهنی  هکنند. بخودداری می خود زابن مازندراین به فرزندان

آ ید. به شامر می 1«های در معرض خطرزابن»در حال حارض جزو ش ناخیت معیارهای زابن

اس تانداری،  انندم ،ییهاتواند به ادارات و سازمانها میانمهاین پااین دس تاوردهای، ایننابر ب 

 آ موزش و پرورش، اکنون پرورش فکری کوداکن و نوجواانن، فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه  

 . ایری رسانداین زابن  ثبت و ضبطهرنی و صدا و س امی، برای حفظ و 

علمی  هایایفته ،آ یدبه شامر می 2زابنهودمناطق  ءجز  ،رانه به اینکه مازندمهچننی اب توج  

تواند ، میانداختصاص ایفتهآ موزان دوزابنه آ موزش زابن به دانش ئهل   که به مس  ییهاانمهپااین

 مورد اس تفاده مس ئوالن آ موزش و پرورش اس تان مازندران قرار گرید.

                                                                        
1  endangered languages 
2  bilingual 
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 روش اکر -2

اقدام  یخمتلف هایراه های مربوط به زابن مازندراین ازمهانآ وری اطالعاِت پااینگردنگارنده برای 

های دولیت و های اینرتنیت مربوط به دانشگاهها، سایتها، مقاهلاست: مراجعه به کتابکرده

 ایران و پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی مل   های کتاخبانهطور سایتغریدولیت و مهنی

ها و گفتگوی حضوری و تلفین اب به بعیض از دانشگاهحضوری  ه  (، مراجع1ایران )ایرانداک

 های ذیربط.اس تادان و دانشجواین رش ته

 ییِ ای را مربوط به زابن مازندراین بدانمی، رصفًا حمدوده جغرافیاانمهمالک ما برای اینکه پااین

رزهای زابین  فعِل این اس تان لزومًا اب مییِ فعِل اس تان مازندران نبوده؛ چرا که مرزهای جغرافیا

مرزهای  تغیری اب وجود و فرهنگی و اترخیی آ ن مهخواین ندارد. در بس یاری از مناطق مازندران،

 از زابن ییها. بر این اساس، گونهایبدمیادامه  2پیوس تاری، اکربرد زابن به صورت ییجغرافیا

نان، هتران و الربز گلس تان، مس  ، مانندِ مازندران های مهسایه   از اس تانییهامازندراین، در خبش

اند نزی از این مناطق پرداخته ریخ که به زابن بییهاانمه، پااینسببنزی رواج دارد و به مهنی 

، ؛ علمداری1365، مشهدیها: حایجانمهاین پااین )مانندِ اند در این فهرست گنجانده شده

؛ 1390 ،ین؛ روحا1388، ؛ لکهر1385 ،؛ مددی1385 ،؛ اسفندایر1374، ؛ سادایت1373

  .(1392،زنگانه ؛1391،؛ مؤمین1390،اکردگر

 تنظمی «انم خانوادگی پدیدآ ورنده الفبایی» ها، منابع را به ترتیِب ش نایسمعمواًل در کتاب

 مرت ب« سال نگارش»ها را بر اساس انمه، این پااینحارض مقاهل   کنند، ویل نگارنده درمی

ضل ف»مه  اب این روشخنست اینکه،  دارد: یی، مزاایییاست. این روش نسبت به روش الفباکرده

م . دراینمازن های زابنپژوهش«ِ سری اترخیی»مه و  شودآ اثر نشان داده می پدیدآ ورندگان«ِ تقد 

 ییِ لفباترتیب ا بهرا آ هنا نگارنده یکسان بوده،  انمهسال نگارش دو ای چند پااین ه در مواردی کهالبت  

 یسِ اکرش نا، رش نایساکی هاهای دورهانمهفهرست پااین ،مضناً  .استهکردتنظمی  انم پدیدآ ورنده

 .اندشده دوینجداگانه ت صورِت به دکرتیو  ارشد

و گاه از اصطالح  3انمهپاایناز اصطالح  اغلب گفتین است در زابن فاریس و انگلییس،

 شود، ویل مااده میاس تف« دکرتی»و « اکرش نایس ارشد»های های پااییِن دورهبرای پژوهش4رساهل

                                                                        
1  IRANDOC 2 continuum 3 thesis 4 dissertation 
2   

3    4   
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 امی.اس تفاده کرده انمهپااینها، از اصطالح دوره یِ ، برای متاممهسایندر این مقاهل به خاطر رعایت 

 

  موضوع پیشینه   -3

از  ،های ایراینها و گویشهای مربوط به زابنانمه از پااینریخات بمشخص   1373ات سال 

ش نایس آ مده بود. در این سال، عیض از منابع کتابپراکنده در ب صورِت مجهل زابن مازندراین به

« (1372ات  1345)از سال ش نایس های زابنانمهپااین ه  چکید»، ییسانرجس جواندل صومعه

امنی انحص به درا منترش کرد که خبشی از آ هنا به زابن مازندراین مرتبط بود. بعد از او، محم  

اکر  ش نایس پرداخت و نتیجه  مربوط به زابن و زابن هایانمهیف پااینبه معر   ،ترصورت گسرتده

فهرست »ترین آ هنا عبارتند از: خود را در قالب چند کتاب و مقاهل منترش کرد که همم

ات  1339)از سال های ایران های اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه گویشانمهپااین

در «. (1385ات  1333)از سال یس ش نازابن و زابن های حوزه  انمهپااین ه  چکید»و « (1379

اند. گذش ته از های مربوط به زابن مازندراین مه معریف شدهانمهها، تعدادی از پاایناین مجموعه

ش نایس مربوط به اس تان مازندران را ها و مقاالیت که اطالعات کتاباین، در بعیض از کتاب

ترین آ هنا اند که همممعریف شده زندراین نزیی زابن ماهاانمهاز این پااین ریخاند، بگردآ وری کرده

ایران  جمهل   در  3138/2004در سال که از حبیب برجیان  1ای است به زابن انگلییسمقاهل

 است. منترش شده 2و قفقاز

 ش نایسه به گسرتش مطالعات زابنها، بس یار ارزمشند است، ویل اب توج  اگر چه این تالش   

 صورِت به دارد مقاهل قصد اب آ هنا، نگارنده در این ییبه آ ش نا ژوهشگرانپ های اخری و نیازدر سال

 کند. یفهای مربوط به زابن مازندراین را معر  انمهاختصایص و جامع، پااین

 

 هاانمهفهرست پااین -4
 

 های اکرش نایسانمهپااین  -الف

 ، رش ته  «یدر گویش مردم سار مازندراین یوندها» ،(1339)ین ، خفرادل  یسورتیج  .1

                                                                        
1 “Māzandarān: Language and People (The State of Research)” 
2  Iran and the Caucasus 
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 ص. 39دانشگاه هتران،  ادبیات فاریس

ن، دانشگاه هترا ادبیات فاریس ، رش ته  «یگویش شاه» ،(1341)ایرج  یی،نوراین قادیالک  .2

 ص.124

، «ینمازندرا اوضاع اترخیی و جغرافیایی، آ داب و سنن و لهجه  » ،(1344)، کیومرث ییبرزو  .3

 ادبیات فاریس دانشگاه اصفهان. رش ته  

ادبیات  ه  ، رش ت«حتقیق در افعال گویش شهرس تان اببل» ،(1348)زهرا ، زادهگریج  .4

 دانشگاه هتران. فاریس

 و مفردات لهجه یمازندران، هجات دس تور لهجه  » ،(1350)، رضا یساداتیان جویبار  .5

 دانشگاه اصفهان. ادبیات فاریس ، رش ته  «مازندراین

آ موزان این در میان دانشبرریس وضعیت گویش مازندر » ،(1387)مسلمی پطرودی، رقیه   .6

 شعلوم اجامتعی )گرای ، رش ته  ییامحد رضا راهامن: اس تاد ،«های شهرس تان جویباردبریس تان

 ص.121دانشگاه مازندران،  ،پژوهشگری(

 

 ارشد اکرش نایس یهاانمهپااین  -ب

زابن  واژه  گویش آ مل اب فعل واژه  فعل ه  و مقایس برریس» ،(1345، اخرت )یدرگاه .1

 ص.122دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تدرضا ابطین، اس تاد راهامن: محم  «فاریس

راجی در اس تان  یهاتعداد، توزیع و گسرتش گویش برریس» ،(1352، اندر )یهجانگری .2

 ص. 75دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ، اس تاد راهامن: یدهللا مثره، رش ته  «مازندران

 ،«گویش مازندراین یبه ساخامتن دس تور یلک   ینگاه» ،(1365 )، عزیزهللایمشهدحایج .3

 ص.186دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ارشف صادیقاس تاد راهامن: عل

: ، اس تاد راهامن«گویش مازندراین یهاگونه یفرهنگ تطبیق» ،(1368دهگان، روزبه ) .4

 ص. 73هتران،  دانشگاه ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تارشف صادیقعل

ارشف ، اس تاد راهامن: عل«گویش تناکبین برریس» ،(1370) یهمدد، س ی  یئسام .5

 ص. 209دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تصادیق
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6. Aghagolzadeh, Ferdows (1994), “Verb Phrase in the Mazandarani 

Eastern Dialect”, Guided by: Ali-Mohammad Haghshenas, Department 

of Linguistics, Tarbiat-Modarres University, 102 p. 

 ، اس تاد راهامن:«رشیق در گویش مازندراین گروه فعل» ،(1372زاده، فردوس )گلآ قا[

 .]ص 102دانشگاه تربیت مدرس،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ش ناس، رش تد حقمحم  عل

، «()گویش آ مل مازندراین–فرهنگ واژگان فاریس» ،(1373هللا )، نرصتیادحد   .7

 رانهتواحد  میدانشگاه آ زاد اسال ،زابن و ادبیات فاریس ه  اس تاد راهامن: جلیل جتلیل، رش ت

 ص.253، یمرکز

، اس تاد راهامن: «فرهنگ، گویش و ادبیات شهر دماوند» ،(1373) ی، همدیعلمدار .8

، یزواحد هتران مرک یدانشگاه آ زاد اسالم ،زابن و ادبیات فاریس ، رش ته  یگیو یحسن امحد

 ص.260

، «آ مل لهجه   ؛رشیق الکم در گویش مازندراین یاجزا برریس» ،(1373، جمید )ییوال .9

 ص.  75 ،ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین ش نایسزابن ه  م، رش تاس تاد راهامن: دمحم دبریمقد  

 ی، اس تاد راهامن: مصطف«یگویش سوادکوه برریس» ،(1374دجواد )، محم  یجعفر  .10

 ص.229، یو مطالعات فرهنگ پژوهشگاه علوم انساین ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ایصع

، اس تاد راهامن: «واژه در گویش مازندراینساخت برریس» ،(1374، انرص )یمحید  .11

 ص.116، ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  ویدا شقایق

ره، ، اس تاد راهامن: یدهللا مث«یاوندگویش دم برریس» ،(1374د جمید )، س ی  سادایت  .12

 ص.195دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  رش ت

، «()سوریک ش ناسانه در گویش مازندراینریشه یپژوهش» ،(1374) یهمد مششریاین،  .13

ز، دانشگاه شریا ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ه  ، رش تاس تاد راهامن: محمودرضا دس تغیب هبش یت

 ص.118

اب  یالربز مرکز شامیل ه  گویش دامن ش ناخیتزابن برریس» ،(1374ه )، فرش تمؤمین  .14

 رش ته   ، اس تاد راهامن: یدهللا مثره،«مهسایه یهاآ ن اب گویش ه  و مقایس اطلس زابین ارائه  

 ص. 134دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن
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هامن: تاد را، اس  «گویش مازندراین رشیق در گونه   ینف» ،(1375درضا )، محم  خفر روحاین  .15

، یو مطالعات فرهنگ پژوهشگاه علوم انساین ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  عایص یمصطف

 ص.109

16.  Bagherzadeh Kasmani, Morad (1998), “A description of the 

Mazandarani Dialect (Baboli Dialect)”, Supervised by: Dr. Firouz 

Sadighi, Department of Linguistics, Shiraz University, 200 p. 

اد ، اس ت«()گویش اببل توصیفی از گویش مازندراین» ،(1376، مراد )ابقرزاده اکسامین[

 ]. ص200دانشگاه شریاز،  ،مهگاین ش نایسزابن ، رش ته  یراهامن: فریوز صدیق

، اس تاد راهامن: رضا «و توصیف گویش رامرس برریس» ،(1376رادمرد، رقیه )  .17

 ص.150مشهد،  دانشگاه فردویس ،مهگاین ش نایسابنز داین، رش ته  زمر  

، اس تاد راهامن: فرح «(خیل )مازندراینگویش س ید» ،(1376) ی، همدیشاکر  .18

 ص.179دانشگاه هتران،  ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ، رش ته  یزاهد

، «شهرگویش قامئ ش نایسو واج آ واش نایس» ،(1377، آ منه )ییآ هنگرالک یجعفر  .19

 ص.  310دانشگاه هتران،  ،مهگاین ش نایسزابن ه  ، رش تارشف صادیقعلاس تاد راهامن: 

الاماکن آ هنا و حیت   و معادل فاریس واژگان گویش مازندراین» ،(1377، امحد )ینعمی  .20

اه انشگد ،زابن و ادبیات فاریس وحیداین اکمیار، رش ته   ی، اس تاد راهامن: تق«اییب هر یکریشه

 ص. 385مشهد،  فردویس

ح ، اس تاد راهامن: فر «(گویش لنگا )مازندراین برریس» ،(1378) ی، همدیندابقرپس    .21

 ص.159دانشگاه هتران،  ،ابس تاین یهافرهنگ و زابن ، رش ته  یزاهد

در گویش مازندران  یواژساخت یفرآ یندها برریس» ،(1378هللا )فر، فضلپواین  .22

اد دانشگاه آ ز  ،مهگاین نایسش  زابن ه  ، رش تسامیئ یهمدد، اس تاد راهامن: س ی  «)گویش اببل(

 ص.140، یواحد هتران مرکز می،اسال

 ، اس تاد راهامن: عل«واژه در گویش مازندراینساخت» ،(1378) حییید، س ی  یموسو  .23

 ص.114دانشگاه هتران،  ،ش نایس مهگاینزابن ، رش ته  یاخفم

موزان آ  برریس جایگاه و اکربرد فاریس و مازندراین دانش» ،(1379بشرینژاد، حسن )  .24
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ش نایس زابن یس، رش ته  ، اس تاد راهامن: حییی مدر  «شهرس تان آ مل متوسطه   ه  امن دورو معل  

 ص. 140، ییمه طباطبادانشگاه عال   ،مهگاین

برریس و توصیف گویش شویالشت دهس تان خبش » ،(1379دابقر )شعباین، محم    .25

زابن  آ موزش ن، رش ته  دای، اس تاد راهامن: رضا زمر  «شهر کیاس )شهرس تان ساری( چهاردانگه  

 ص.169دانشگاه فردویس مشهد،  ،فاریس

اصول و  ه  حنو گویش مازندراین )ساروی( در قالب نظری» ،(1379گلس تاین، محید )  .26

ش نایس زابن ، رش ته  یی، اس تاد راهامن: منژیه یوحنا«(1992، 1986 ،1982پارامرتهای چامسکی )

 ص.128دانشگاه اصفهان،  ،مهگاین

 های اکربردش ناخیترمزگرداین از منظر الکمی و جنبه» ،(1379اهمی )رضاپور، ابر   .27

، د ضیاءحسیینمحم  د، اس تاد راهامن: س ی  «فاریس و مازندراین در شهر آ مل ه  بنی افراد دوزابن

 ص.113مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس رش ته  

 ال در گویش مازندراین افعییبرریس ساخامتن رصیف و آ وا» ،(1379جمییب، هبروز )  .28

 ،میدانشگاه آ زاد اسال ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: ارسالن گلفام، رش ت«شاهوی

 ص.130واحد هتران مرکزی، 

، اس تاد «برریس گفتار کوداکنه اب تکیه بر گویش ساروی» ،(1379مدین، الهام )  .29

 رکزی،مواحد هتران  ،د اسالمیدانشگاه آ زا ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: یدهللا مثره، رش ت

 ص. 248

برریس ساخامتن گروه امسی در گویش » ،(1380پور کُرد رودابری، سریوس )ابراهمی  .30

 ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: عل درزی، رش ت«ایکس تریه یه  مازندراین بر مبنای نظر 

 دانشگاه هتران.

آ موزان ین در نوش تار فاریسبرریس خطاهای زاب» ،(1380مریاسامعیل، محمود )  .31

 د ضیاءحسیین،محم  د، اس تاد راهامن: س ی  «آ موزیه به سطح متوسط زابنزابن اب توج  مازندراین

 ص. 73مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس ه  رش ت

زابن آ موزان مازندراینبرریس خطاهای نوش تاری زابن» ،(1381اکربپور، جعفر )  .32
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آ موزش  ه  د ضیاءحسیین، رش تمحم  د، اس تاد راهامن: س ی  «هشهرـ جم شهرس تان ب چهارم و پن پایه  

 مه طباطبایی.دانشگاه عال   ،زابن فاریس

برخورد زابین میان فاریس، مازندراین، تریک در » ،(1381اصغر )زاده، علرجب  .33

اه انشگد ،ش نایس مهگاینزابن ه  د ضیاءحسیین، رش تد محم  ، اس تاد راهامن: س ی  «شهرس تان گلوگاه

 مه طباطبایی.عال  

، اس تاد «های حنوی در گویش آ مل )مازندراین(گروه» ،(1381د )محم  ح، علفال    .34

 ص.130مه طباطبایی، دانشگاه عال   ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

ش نایس ایران )برریس  گویشطرح مل  » ،(1382آ ذری محیداین، شادی )  .35

د ، اس تا«های گیالن و مازندران(روس تا از اس تان چهل و مجالت پایه در ای واژگانمقایسه

، رکزیمواحد هتران  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

 ص. 301

ن ما، اس تاد راهامن: بدرالز  «برریس گویش س نگچایل» ،(1382نسب معران، شهرام )امحدی  .36

 ص.243دانشگاه هتران،  ،های ابس تاینزابن وفرهنگ  ه  قریب، رش ت

برریس ساختار گروه امسی در گویش غرب » ،(1383جالیل کندلویس، مرتیض )  .37

ش نایس نزاب ه  ، اس تاد راهامن: هبمن زندی، رش ت«ایکس تریه مازندران )نوشهر( بر اساس نظریه  

 ص.119واحد هتران مرکزی،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

، اس تاد «برریس گویش روس تای لزور در فریوزکوه» ،(1385اصغر ) اسفندایر،  .38

، رهنگیفپژوهشگاه علوم انساین و مطالعات  ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: ایران لکبایس، رش ت

 ص.  347

شهر و گزیین در گویش مازندراین قامئروابط مرجع» ،(1385اسفندایری، مصطفی )  .39

ش نایس زابن دهمدی واحدی لنگرودی، رش ته  تاد راهامن: محم  ، اس  «آ ن اب زابن انگلییس ه  مقایس

 ص.115س، دانشگاه تربیت مدر   ،مهگاین

، «توصیف ساخامتن فعل در گویش رامرسی» ،(1385دهمدی )ابالبنداین، محم    .40

 ص.151دانشگاه شهید هبش یت،  ،ش نایس مهگاینزابن زاده، رش ته  اس تاد راهامن: جمتیب منشی
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، اس تاد «اصیل شهر نور ه  گون برریس فرآ یندهای وایجِ » ،(1385، حسنی )ییذاک  .41

 .رکزیمواحد هتران  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  راهامن: یدهللا پرمون، رش ت

برریس ساخامتن گروه امسی در گویش مازندراین » ،(1385سلمیی خورش یدی، عل )  .42

شگاه دان  ،ش نایس مهگاینزابن ن گلفام، رش ته  ، اس تاد راهامن: ارسال«ایکس تریه بر اساس نظریه  

 ص. 82مه طباطبایی، عال  

های بنی زابن« توایل واژگاین»برریس تشابه شاخص زابین » ،(1385الرمیی، همرنوش )  .43

ل و سوم: مطالعه : ، اس تاد راهامن«ای بر روی صفات وصفی مس تقمی در مازندراین و انگلییساو 

 دانشگاه اصفهان. ،ابن انگلییسآ موزش ز زاده، رش ته  امحد معنی

 ود، اس تاد راهامن: محم«برریس تکیه در زابن مازندراین» ،(1385خمتاری، معصومه )  .44

 ص.108دانشگاه هتران،  ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، رش تخانجنیب

ش نایس زابن ، رش ته  «ش ناخیت گویش شهمریزادیبرریس زابن» ،(1385مددی، نامی )  .45

 نور.دانشگاه پیام  ،مهگاین

برریس و توصیف ساخت آ وایی گویش اببلرسی: رویکردی » ،(1385همرابین، ژیال )  .46

 واحد اتکس تان. ،، دانشگاه آ زاد اسالمی«زایشی

های برریس تفاوت بنی نسل در اکربرد واژه» ،(1385واسو جویباری، خدجیه )  .47

را، الزه دانشگاه ،مهگاینش نایس زابن زاده، رش ته  ، اس تاد راهامن: شهنی نعمت«مازندراین جویباری

 ص. 241

 ،«اببل( ه  برریس آ واش ناخیت گویش مازندراین )لهج» ،(1385پور، زبیده )یدهللا  .48

 ایی.مه طباطبدانشگاه عال   ،آ موزش زابن فاریس ه  یس قوامی، رش تاس تاد راهامن: گلناز مدر  

: ، اس تاد راهامن«برریس ساختار دس توری گویش اببل» ،(1386اکربپور، رسول )  .49

 ص.172دانشگاه عالمه طباطبایی،  ،زابن و ادبیات فاریس ه  اورنگ ایزدی، رش ت

آ موزان این تأ ثری گویش اببل بر روی نوش تار فاریس دانش» ،(1386ابابنژاد افغان، مرمی )  .50

 ص. 94 دانشگاه پیام نور هتران، ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: یدهللا پرمون، رش ت«شهر
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، «رود در شهرس تان نوربرریس گویش روس تای رس مت» ،(1386ا )رمحیت، رض  .51

 دانشگاه پیام نور هتران. ،ش نایس مهگاینزابن ه  اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ت

در  های زابین گویش مازندراینای گونهبرریس مقابهل» ،(1386عل )درضاپور، محم    .52

گاه دانش ،ش نایس مهگاینزابن دی، رش ته  ابوسعی میـرست اكرب ، اس تاد راهامن: عل«رصف فعل

 ص.130سیس تان و بلوچس تان، 

سوادکوه بر  ه  برریس ساخت وایج گویش مازندراین منطق» ،(1386، عل )ییرضا  .53

 ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن:  عالیه کرد زعفرانلو اکمبوزای، رش ته  «ش نایس زایشیواج ه  پای

 ص.141س، دانشگاه تربیت مدر  

مزیان تأ ثریپذیری گویشوران ساروی از فاریس » ،(1386المی ورندی، مینا )غ  .54

 ه  ، اس تاد راهامن: عل اخفمی، رش ت«ش نایس شهریمعیار: یک برریس در چهارچوب گویش

 دانشگاه هتران. ،ش نایس مهگاینزابن

شهری و سوادکوهی در اس تان قامئ ه  دو گون ه  مقایس» ،(1387امحدی، مصطفی )  .55

 ،سالمیدانشگاه آ زاد ا ،ش نایس مهگاینزابن ه  ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ت«مازندران

 واحد هتران مرکزی.

و ن یِ رانای هایاز زابن یبختندر م یراقتاف یایمنولعفم» ،(1387فر، راحهل )ایزدی .56

دانشگاه بوعل سینای  ،ش نایس مهگاینزابن د راخس همند، رش ته  ، اس تاد راهامن: محم  «یربغ المش

 مهدان.

معنایی و رمزگرداین گویشوران مازندراین –خطاهای واژگاین» ،(1387د، همدی )پورمحم   .57

 ،آ موزش زابن فاریس ه  زاده، رش ت، اس تاد راهامن: جمتیب منشی«)اببل( در فاریس گفتاری

 مه طباطبایی.دانشگاه عال  

واژه در گویش مازندرایِن برریس ساخامتن » ،(1387ابیش رزگاه، جاوید )منی ترک  .58

 ،سالمیازاد دانشگاه آ   ،زابن و ادبیات فاریس ه  ، اس تاد راهامن: مراد ابقرزاده اکسامین، رش ت«نوشهر

 واحد چالوس.

، «شهری: موقعیت، اکربرد و نگرش گویشورانگویش قامئ» ،(1387جعفرزاده، حمسن )  .59

http://78.39.205.41/web/guest/2?p_p_id=DigLib_Search&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_Search_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FviewCompleteOneRecord&_DigLib_Search_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_Search_diglibCode=1&_DigLib_Search_serverNumber=0&_DigLib_Search_databaseId=0&_DigLib_Search_countResultSearch=6&_DigLib_Search_numberPage=1&_DigLib_Search_fromRecord=1&_DigLib_Search_idBiblioRecord=79616&_DigLib_Search_docID=TF&_DigLib_Search_selectSearch=search1&_DigLib_Search_whichSearchInFederate=&_DigLib_Search_notSearch=
http://78.39.205.41/web/guest/2?p_p_id=DigLib_Search&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_Search_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FviewCompleteOneRecord&_DigLib_Search_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_Search_diglibCode=1&_DigLib_Search_serverNumber=0&_DigLib_Search_databaseId=0&_DigLib_Search_countResultSearch=6&_DigLib_Search_numberPage=1&_DigLib_Search_fromRecord=1&_DigLib_Search_idBiblioRecord=79616&_DigLib_Search_docID=TF&_DigLib_Search_selectSearch=search1&_DigLib_Search_whichSearchInFederate=&_DigLib_Search_notSearch=
http://78.39.205.41/web/guest/2?p_p_id=DigLib_Search&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_Search_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FviewCompleteOneRecord&_DigLib_Search_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_Search_diglibCode=1&_DigLib_Search_serverNumber=0&_DigLib_Search_databaseId=0&_DigLib_Search_countResultSearch=6&_DigLib_Search_numberPage=1&_DigLib_Search_fromRecord=1&_DigLib_Search_idBiblioRecord=79616&_DigLib_Search_docID=TF&_DigLib_Search_selectSearch=search1&_DigLib_Search_whichSearchInFederate=&_DigLib_Search_notSearch=
http://dl.isca.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=zsb89hd9
http://dl.isca.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=zsb89hd9
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انشگاه آ زاد اسالمی واحد علوم و حتقیقات د ،ش نایس مهگاینزابن ه  اس تاد راهامن: نسرتن تولکی، رش ت

 ص. 231فارس،

زیتا آ  ، اس تاد راهامن: «ساخامتن واژه در گویش تناکبین» ،(1388پیرشواین، مسعود )  .60

 هر.بـ واحد ا ،افرایش، دانشگاه آ زاد اسالمی

گرای  در گویش مازندراین از دیدگاه نقشییمناوجه و وجه» ،(1388ترایب، بنفشه )  .61

حد وا ،یدانشگاه آ زاد اسالم ،ش نایس مهگاینزابن اد راهامن: کیوان زاهدی، رش ته  ، اس ت«هلیدی

 ص.123علوم و حتقیقات هتران، 

 ، اس تاد راهامن: حمسن ابوالقامسی،«برریس گویش آ مل» ،(1388یس، نینا )تقد    .62

، واحد علوم و حتقیقات هتران ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،های ابس تاینفرهنگ و زابن ه  رش ت

 ص. 162

ساخته در های دوگانبرریس ساختار و معنای صورت» ،(1388اثمین، شهناز )  .63

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: همرداد نغزگوی کهن، رش ته  «های سواحل جنویب درایی خزرگویش

 دانشگاه بوعل سینای مهدان. ،مهگاین

راین ها در گویش مازندهای گروهبرریس ساخت و نقش» ،(1388رحیاین، نظر )  .64

 ش ته  ر زاده، ، اس تاد راهامن: خرسو غالمعل«اصول و پارامرتها هشهری( بر اساس نظریه  ـ ب  )لهجه  

 دانشگاه رازی کرمانشاه. ،ش نایس مهگاینزابن

برریس تأ ثری سن و جنسیت بر اکربرد مازندراین در » ،(1388عامراین، فاطمه )  .65

ش نایس نزاب ه  یس، رش تاد راهامن: حییی مدر  ، اس ت«ساکن هتران میان هماجران مازندرایِن دوزابنه  

 ص.119پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،  ،مهگاین

رود( از گویش  )روس تای والیتییوالترو  گونه  یینظام آ وا» ،(1388لکهر، مرمی )  .66

: ، اس تاد راهامن«زایشی )جزء مس تقل(ش نایس زایشی و پساواج مازندراین بر اساس انگاره  

ن، واحد اتکس تا ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن د ضیاءحسیین، رش ته  محم  دس ی  

 ص.221

توصیف گروه فعل گویش مازندراین » ،(1388ده فاطمه زهرا )لطیفی رس متی، س ی    .67
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ش نایس زابن زاده، رش ته  ، اس تاد راهامن: فردوس آ قاگل«ایکس تریه نظریه   ( بر پایه  ییالک)رس مت

 مه طباطبایی.اه عال  دانشگ ،مهگاین

جی برریس جایگاه و اکربرد زابن فاریس و گویش را» ،(1388نصریی املویت، سارا )  .68

ن ات سن، جنس، شغل، حتصیالت و زابدر شهر تناکبن اب توجه به ابفت و موقعیت و متغری  

ز ر مرکدانشگاه پیام نو  ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن: هبمن زندی، رش ته  «مادری مهرس

 ص. 249هتران، 

ان گویش اببل )مازندراین( و گویش اتلشِی شهرس ت مقایسه  » ،(1388نوری، الهه )  .69

 ص.  242ش نایس مهگاین، زابن ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس، رش ته  «اتلش

، اس تاد راهامن: مویس «ش ناخیت گویش طربیبرریس زابن» ،(1388وب )امحدی، ای   .70

 دانشگاه سیس تان و بلوچس تان. ،مهگاینش نایس زابن محمودزهی، رش ته  

 های ترصیفی فعل در گویش مازندراین )گونه  صهتوصیف مشخ  » ،(1389پریزاد، انرص )  .71

 ص.  123دانشگاه بریجند،  ،ش نایس مهگاینزابن حسنی قریش، رش ته  د، اس تاد راهامن: محم  «اببل(

72. Rahmani, Zeynolabedin (2010), “A head parameter survey on 

Mazandarani dialect and its effect(s) on learning English from CA 

perspective (on the basis of X bar syntax)”, Supervised by: Dr. Ali 

Alizadeh, Department of Linguistics, Birjand University, 126 p. 

ن بر آ  ش مازندراین و تأ ثری برریس پارامرت هس ته در گوی» ،(1389العابدین )رحامین، زین[

د ، اس تا«ای )بر اساس حنو ایکس تریه(ش نایس مقابهلایدگریی زابن انگلییس از منظر زابن

 ]ص.126دانشگاه بریجند،  ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: عل علزیاده، رش ته  

، «مازندراین کزنالاساربرریس رصیف کتاب »(،1389ای، عبدالعل )فاضل هریکنده .73

، مهدان دانشگاه بوعل سینای ،ش نایس مهگاینزابن راهامن:  همرداد نغزگوی کهن، رش ته  اس تاد 

 ص. 155

ین ش ناخیت آ رایش مجهل و توایل واژگابرریس رده» ،(1389همامچنیان ساروی، خدجیه )  .74

 ته  انز مریدهقان، رش  همنی ، اس تاد راهامن:«در گویش آ تین ساروی در چهارچوب نظریه هبینگی

 ص. 289هش یت، ـ دانشگاه شهید ب  ،یس مهگاینش نازابن
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: ، اس تاد راهامن«هشهریـ برریس ساختواژه در گویش ب » ،(1390ده عامله )امیین، س ی    .75

 ص.116واحد هتران مرکزی،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ایران لکبایس، رش ته  

: ، اس تاد راهامن«بین در گویش تناکییبرریس فرآ یندهای آ وا» ،(1390دستیار، هانیه )  .76

 ص.146واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،تقی فاضل، دانشگاه آ زاد اسالمیدمحم  

، «وایِج فعل در گویش شهمریزادی–قواعد واژ برریس ش بکه  » ،(1390زماین، سلمیه )  .77

 واحد علوم و حتقیقات هتران. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن رش ته  

پژوهشی در فرهنگ بومی و گویش مردم روس تای » ،(1390روحاین، حسنی )  .78

 ص.172واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،، دانشگاه آ زاد اسالمی«پرور در اس تان مسنان

، «واژگان رویس دخیل در گویش مازندراین» ،(1390همن ا )ده، س ی  یی رضاییدآ قاس ی    .79

 س.دانشگاه تربیت مدر   ،آ موزش زابن رویس اس تاد راهامن: آ بتنی گلاکر، رش ته  

ن برریس مزیان اس تفاده از گویش گرگاین در بنی زانن ای» ،(1390قرابین، مرمی )  .80

ون،  پرم، اس تاد راهامن: یدهللا«اجامتعی و مزیان حتصیالت های سن، طبقه  شهر بر اساس متغری  

 واحد هتران مرکزی. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  رش ت

، ، اس تاد راهامن: ایران لکبایس«برریس گویش فریوزکوهی» ،(1390صفه )اکردگر، آ    .81

 ص.281واحد علوم و حتقیقات هتران،  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  رش ت

، رصیف و حنوی گویش جُنی ییهای آ وابرریس ویژگی» ،(1390نصریی، جمید )  .82

ام ه پیدانشگا ،ش نایس مهگاینزابن ین، رش ته  اکرب مخیجاین فراها، اس تاد راهامن: عل«ایبدله

 اس تان هتران. ،نور

های خمتلف برریس فرآ یند تضعیف و تقویت در گونه» ،(1391فر، آ تنا )هزادـ ب   .83

 ه  رش ت وزای،، اس تاد راهامن: عالیه کرد زعفرانلو اکمب«ش نایس زایشیاس تان مازندران: رویکرد واج

 س.ر  دانشگاه تربیت مد ،ش نایس مهگاینزابن

های ابس تاین پیوند واژگاین گویش تربی اب زابن» ،(1391، وازان )ییقبادی قادیالک  .84

 ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن همدی اسامعیل، رش ته  د، اس تاد راهامن: محم  «ایران

 واحد هتران مرکزی.
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ر ش ناخیت ساخت ترصیفی و اش تقایق واژه دبرریس زابن» ،(1391مؤمین، ندا )  .85

 ،ش نایس مهگاینزابن ه  ارمجندی، رش تانزننی امریده، اس تاد راهامن: س ی  «گویش شهمریزادی

 واحد اتکس تان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی

، «گرامكینه برریس گروه امسی گویش تناکبن بر اساس برانمه  » ،(اتیبوردی، زهرا )جشاع .86

 حد اتکس تان.وا ،پیی، دانشگاه آ زاد اسالمیخاس تاد راهامن: محمود فر  

، «های اببلاملثلش ناخیت رضببرریس زابن» ،(اتیبربیع )دغالمی لنگرودی، محم    .87

 واحد هتران مرکزی. ،همدی اسامعیل، دانشگاه آ زاد اسالمیداس تاد راهامن: محم  

ن هشهری در شهرس تاـ زابین گوداری و ب  ه  دو گون مقایسه  » ،(اتیبجنایت، فاطمه )  .88

احد و  ،میدانشگاه آ زاد اسال ،ش نایس مهگاینزابن امن: ایران لکبایس، رش ته  ، اس تاد راه«هشهرـ ب 

 هتران مرکزی.

واژی زابن مازندراین برریس فرایندهای ساخت» ،(1392امریی رسکیت، حبیب )  .89

د دانشگاه آ زا ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «شهرس تان ساری

 واحد ساری. ،اسالمی

 ، اس تاد راهامن:«سازی در گویش مازندرایندوگان» ،(1392، مینا )ییقوی کوتنات  .90

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ه  مسعود اسدی، رش ت

، «برریس روند همجورشدگی واژگان مازندراین در اببل» ،(1392پور، آ زاده )تقی  .91

 اری.سواحد  ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،یس مهگاینش نازابن اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  

 ش ته  ، ر «هینگی از ساختار هجای مازندراینـ ب  حتلیل نظریه  » ،(1392رحامین، الهام )  .92

 واحد خوراسگان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن

 مراتب واژگاین برای اِسسلسهل ه  طرایح سامان» ،(1392س ی ار اکَوردی، س تاره )  .93

ام ه پیدانشگا ،ش نایس مهگاینزابن فامیان، رش ته   ، اس تاد راهامن: علریضا قل«ن تربیدر زاب

 اس تان هتران. ،نور

، اس تاد «تربی ابزخواین منت و لغات نصاب نوایفته  » ،(1392الاسالمی، جمید )ش یخ .94

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  
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 ،«اببل( الت وایج گویش مازندراین )گونه  برریس حتو  » ،(1392تبار، سارا )قل  .95

د واح ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن همدی اسامعیل، رش ته  داس تاد راهامن: محم  

 هتران مرکزی.

 در مزیان اکربرد زابن مازندراین مقایسه  » ،(1392یوسف )ددمریزاپور ش یاده، س ی  س ی    .96

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد، رش ته  « و شهری شهرس تان اببلییروس تاجامعه 

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

ش ناخیت توایل های ردهبنیاد ویژگیبرریس پیکره» ،(1392، جمتیب )ییعلزیاده حصرا  .97

انشگاه د ،ش نایس مهگاینابنز د راخس همند، رش ته  ، اس تاد راهامن: محم  «لکامت در زابن مازندراین

 بوعل سینای مهدان.

 زابنهبرریس مزیان گرایش وادلین مازندراین به دو» ،(1393پش ته، مجش ید )امامی میان  .98

 رش ته   ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد،«فاریس( در شهرس تان اببل–ان )مازندرایننشبودن فرزندا

 حد ساری.وا ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن

بر  برریس ساخامتن گروه فعل در زابن مازندراین» ،(1393السادات )هبرهاین، مسی    .99

ش نایس زابن ، اس تاد راهامن: عل سلمیی خورش یدی، رش ته  «گزیینحامكیت و مرجع اساس نظریه  

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،مهگاین

آ واهای زابن  انمییریس حنوی و معنابر » ،(1393رضا ) د، س ی  ییحسیین قادیالک .100

د آ زا دانشگاه ،ش نایس مهگاینزابن ، اس تاد راهامن: شعبان برمیاین ورندی، رش ته  «مازندراین

 واحد ساری. ،اسالمی

برریس فرایندهای وایج زابن مازندراین بر » ،(1393ذبیحی اسفندوین، صادق ) .101

گاه دانش ،ش نایس مهگاینزابن ، رش ته  ، اس تاد راهامن: حسن بشرینژاد«ش نایس زایشیاساس واج

 ساری.واحد  ،آ زاد اسالمی

 ، اس تاد«های مرکب مازندراینواژی فعلبرریس ساخت» ،(1393ریض، حسینعل ) .102

 ی.سار واحد ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: شعبان برمیاین ورندی، رش ته  

، اس تاد «گویش رشق مازندرانبرریس ساخامتن افعال در » ،(1393زایل، رضا ) .103



 1399هبار ، 4 / سال اول، شامره   ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش 64
 

 واحد اتکس تان. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن راهامن: وحید صادیق، رش ته  

قی تد، اس تاد راهامن: س ی  «گویش کتویل: بقا ای زوال؟» ،(1393ثه )زنگانه، حمد   .104

 واحد ساری. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن اندی، رش ته  

برریس فرآ یندهای وایج زابن مازندراین گویش » ،(1393هللا )شهرایری، ذات .105

 ،المیدانشگاه آ زاد اس ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «سوادکوه

 واحد ساری.

های املثلبرریس عوامل مؤثر در اکربرد رضب» ،(1393صابراین اثین، مرتیض ) .106

اد دانشگاه آ ز  ،ش نایس مهگاینزابن ی خورش یدی، رش ته  مـ، اس تاد راهامن: عل سلی«مازندراین

 واحد ساری. ،اسالمی

برریس گروه قیدی در زابن مازندراین بر اساس » ،(1393صفری سایج، زهرا ) .107

زاد دانشگاه آ   ،ش نایس مهگاینزابن تقی اندی، رش ته  د، اس تاد راهامن: س ی  «ایکس تریه نظریه  
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 نتاجی   -5 

وش ته نازندراین زابن م ابره  انمه درپااین 143دهد که اتکنون نشان می شدهعات گردآ وریاطال

رش نایس اک» انمه مربوط به دوره  پااین 123، «اکرش نایس» انمه مربوط به دوره  پااین 6شده که 

به و  ها در ایرانانمه. اکرث این پاایناست «دکرتی» ه  انمه مربوط به دورپااین 14و « ارشد

گارش ن« های خاریجزابن»انمه به پااین 8، اما از میان آ هنا، ندانوش ته شده« زابن فاریس»

ه زابن بدر کشورهای ارمنس تان، فرانسه، روس یه، آ ملان و سوئیس، نزی انمه پااین 5اند. ایفته

نوش ته  های داخل کشور به زابن انگلییسانمه در دانشگاهپااین 3علمی راجی در این کشورها و 

 . اندشده

ه چ یهدانشگا هایانمهپااین در که اتکنون است نشان دهدمقاهل کوش یدهگارنده در این ن     

ها انمهااینپاگر اماکن دسرتیس به متامی  است.پذیرفتهاجنام « زابن مازندراین» ابره  در هاییپژوهش

 دقت را اب« ش نایس مازندراینزابن» ابره  توانست حتقیقات دانشگاهی درمی وجود داشت، نگارنده

 –ودجز در مواردی حمدبه– تأ سفانه این اماکن. م تری برسدژرفنتاجی به بیشرتی برریس کند و 

 زه  حو  نتاجیی دربه ، شدهعات گردآ وریبرریس دقیق اطالاب نگارنده ، اب این حالفرامه نشد؛ 

جالب و  پژوهشگرانتواند برای از آ هنا می آ گاهی که استرس یده مازندراین های زابنپژوهش

 ند از:امفید ابشد. این نتاجی عبارت

های زابن یکی از گونه 1توصیفهای این مجموعه، به انمهپااین بیشرت موضوعی،از نظر  -1

های در زابن»رضوری که ابید برای ابیس ته و اند. از آ جنا که یکی از اکرهای پرداختهمازندراین 

ها، بس یار انمهاجنام گرید، ثبت و ضبط و مستندسازی آ هناست، این نوع پااین« معرض خطر

اند، فرصت به توصیف زابن مازندراین پرداخته بس یاری هایانمهکه پااین حال ارزمشندند.

ها نزی از دید انتقادی، مورد برریس قرار گریند. انمهخوِد این پااین است اتدست داده مناس یب

ها را انمههبرت است از این پس، دانشجواین، به جای تکرار این نوع توصیفات، خوِد این پااین

 نقد و ارزاییب آ هنا بپردازند.به قرار دهند و  خودموضوع پژوهش 

های از دانشگاه ریخدر ب ،موضوعات دیگر ابره  های انتقادی درچند منونه از این برریس کنونات     

رای )ب تواند اجنام گریدزابن مازندراین نزی می هایانمهابه آ هنا در مورد پااینکشور اجنام شده که مش

                                                                        
1  description 
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منونه، به  ِعنوان. به(1386، مندچیان ؛1386، نژاد؛ غالمی1385، ؛ طاویل1381،گالیب ، نکـ :مثال

، آ واش نایس انندم رتک را که به یک موضوع مشییهاانمهشود پاایندانشجواین پیش نهاد می

اند، اب مه مقایسه کنند و اب خایص از زابن مازندراین پرداخته لهجه   یِ ساخت حنوای  واژهساخت

ها وجود دارد، آ هنا را به انمههای خمتلف این زابن در این پااین که از گونهییهاه به دادهتوج  

 ای، مورد مطالعه انتقادی قرار دهند.صورت تطبیقی و مقایسه

ن ن زابها به مسائل اجامتعی ایانمهاز این پااین شامری بر توصیف زابن مازندراین، افزون

 جنا کهطور که پیش از این گفته شد، از آ   رد. هامناکربردی بیشرتی دا اند که جنبه  پرداخته

 که به این ییهاانمهشود، پااینحمسوب می« های در معرض خطرزابن»زابن مازندراین جزو 

ونه، برای من)ابش ند ی ترتوانند پاخسگوی نیازهای رضوریپردازند، مطمئنًا مینوع موضوعات می

؛ 1386، ؛ غالمی ورندی1385، ؛ واسو جویباری1379 ،؛ رضاپور1386؛ مهو، 1379، بشرینژاد نکـ :

، ؛ مریزاپور1390،؛ قرابین1389، ؛ رحامین1388، ؛ نصریی املویت1388، ؛ عامراین2008، شهیدی

 نزی که به ییهاانمه. بر مهنی اساس، پااین(1394، ییخورش یدی هیکو ؛1393، پش ته؛ امامی میان1392

 ـ :ونه، نکبرای من) دارند ، اولویت بیشرتیانداختصاص ایفتهزندران مسائل دوزابنگی و آ موزش زابن در ما

، رحامین؛ 1386، ؛ ابابنژاد افغان1385، الرمیی :1381زاده، رجب ؛1381،؛ اکربپور1380،مریاسامعیل

1389). 

اند یک آ اکدمیسنی، در برج عاج خود نشس ته عنوانِ ش ناسان بهکنند، زابنر میبریخ تصو  

اکر ندارند. وسمسائل و نیازهای جامعه  پردازند و ابضوعات انزتاعی و ذهین میو تنها به مو 

ا م یه  ، توص ه مهنی سببکند. بر را تصحیح میپرداخنت به این نوع موضوعات اکربردی، این تصو  

ه این است ک دارند، زابن مازندراین ابره  در ایانمهبه دانشجوایین که قصد نوشنت پااین

 ابش ند.تر جامعه نیازهای اسایسپاخسگوی  ات بتوانندرا انتخاب کنند  تریبردیاکر  موضوعات

علمی خواهد بود زماین پردازد، کیس که به توصیف زابین میاکر ش ناسان معتقدند زابن -2

نظریه را به  قرار دهد. 1«های معومی زابننظریه»یکی از  مبنای پژوهش خود را بر پایه  که 

کند. وقیت را در مطالعات زابین روشن می پژوهشگر اند که راهکرده مشعل و چراغی تشبیه

افتد و می حتقیق شود، به بریاهه عرصه  ش نایس، وارد زابن  به یک نظریه  قی بدون اتاک  حمق  

                                                                        
1  general linguistic theories 
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کننده خواهد بود توصیف او از ساخامتن زابن، آ شفته، انمنظم و هنایتًا اندرست و گمراه

 .(15 -14 :1364)ابطین، 

های خمتلفی گذرد، نظریهش نایس در هجان میکه از ظهور عمل زابن اییک سدهطول در 

، 2گرانقش ،1گراصورت یِ آ هنا را ذیل چهار نگرش لک   توان مهه  در این رش ته مطرح شده که  می

م،  قرار داد 4ش ناخیتردهو  3گراش ناخت این چهار نگرش،  میان . از(2-1 :1395)دبریمقد 

ه جمامع علمی و دانشگاهی ایران بوده و اتکنون بیشرت توج   ا بیشرت موردگر دیدگاه صورت

اجنام شده است. راخس  گرانظرایت صورتش نایس در ایران در چهارچوب های زابنپژوهش

یی به توهج  گرا و یبصورت هاییهدلیل برای گرایش به نظر  پنج (12-14: 1396)همند 

را در ایران مطرح کرده است؛ از مجهل اینکه در میان گویژه دیدگاه نقشهای دیگر بهنگرش

اختصاص  زایشیش نایس، بیشرت دروس به آ موزش دیدگاه زابن واحدهای دریس رش ته  

، سبببه میان آ ید، بس یار گذراست. به مهنی  ی دیگرهادیدگاه و اگر خسین از استایفته

کنند و در پیدا منی یقیمع  ییگرا، آ ش نادانشجواین اب ماکتب دیگری غری از مکتب صورت

 های دیگر ندارند. ارچوب دیدگاههانمه در چ برای نگارش پااینچنداین نتیجه، آ مادگی 

زایشی، غالب است؛  هایههای مازندراین مه گرایش به نظریانمه، در پااینسبب مهنیبه 

ای چامسکی نوش ته هچوب دیدگاهانمه در چهار پااین پانزده ها،انمهکه از بنی این پااینطوریبه

های ارچوب دیدگاههدهه فعالیت علمی، در چ  شش است. چامسکی در طول بیش ازشده

(، 1970) «معیار گسرتده نظریه  »(، 1965) «معیار نظریه  »مانند:  خود، الگوهای خمتلفی

(، 1981) «گزیینحامكیت و مرجع نظریه  »(، 1973) «شدهابزنگری ه  معیار گسرتد نظریه  »

مطرح کرده که از میان را ( 1995) «گرامكینه برانمه  »( و 1986)« اصول و پارامرتها نظریه  »

یعین  ،او سوی شده ازاساس یکی از مفاهمی طرحر انمه فقط بپااین شش آ هنا، در این مجموعه،

 است.به نگارش درآ مده5«قواعد ایکس تریه»

بوط به ایران نیست، بلکه ط نظرایت چامسکی بر حمافل دانشگاهی، تنها مر ه تسل  البت  

م،  گفته  که بهطوریمویج است هجاین؛ به ش نایس در آ مریاک های زابندرصد گروه 90دبریمقد 

                                                                        
1 formal 2 functional 3  typological 
2 

3  

4 cognitive 5 x-bar rules 
5   
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 /)رضویهستند  زایشیدارای گرایش  –در سطح آ مریاکی شامیل ،ترو از آ ن گسرتده–

یس در ش ناهای گذش ته در بس یاری از حمافل زابن. اساسًا در دهه(38 ،20: 1396صناعیت، 

ش نایس یعین دس تور زایشی و دس تور زایشی یعین گونه القا شده بود که زابندنیا، این

، ما نزی ی مورد مطالعه  هاانمهپاایندر  ،به مهنی دلیل. (46: 1396)راخس همند، ش نایس زابن

ش نایس  و ردهییگرا، ش ناختییگرانقش ش نایس مانندِ های زابنها و نگرشدیدگاه بقیه   حضور

های خود از این شایس ته است دانشجواین از این پس، در پژوهش .است رنگمکزابن 

 ؛ مهو،1396، راخس همند ، نکـ :ماکتب از اینبیشرت  آ گاهی)برای ها بیشرت اس تفاده کنند دیدگاه

1398) . 

خود را  پژوهش ابید حمدوده   خنستعلمی بپردازد،  خواهد به مطالعه  هر کس که می -3

ع و گوانگوین زایدی وجود دارد، برای زابین، تنو   ه به اینکه در هر جامعه  . اب توج  ص کندمشخ  

، پژوهشگرص شود که ت و انسجام حتقیق حفظ شود، الزم است پیشاپیش مشخ  اینکه دق  

هر زابن  ماننداست. زابن مازندراین مه حتقیق خود قرار داده موضوعرا  1زابین گونه  کدام 

ها اب توجه به اینکه خود به انمهلفی دارد که نویس ندگان اکرث این پااینهای خمتدیگری، گونه

انتخاب  پژوهشها را برای اند، یکی از این گونهکدام گونه، آ ش نایی ای دسرتیس بیشرتی داش ته

 .اندهکرد

مک و بیش  های زابن مازندراین،گونه غلبا دهد که اتکنون درابره  مروری بر این مجموعه نشان می

در « زابنمازندراین»است. سهم هر کدام از مناطق و شهرهای خمتلف  نوش ته شدهییهاانمهاینپا

 هشتانمه(؛ آ مل )پااین نُههای مربوط به این زابن عبارتند از: ساری و اببل )هر کدام انمهپااین

وادکوه انمه(؛ سنپاای پنجهشهر )ـ انمه(؛ ب پااین ششانمه(؛ تناکبن )پااین هفتشهر )انمه(؛ قامئپااین

 وماوند انمه(؛ رامرس، جویبار، گرگان، دپااین سهانمه(؛ نور و فریوزکوه )هر کدام پااین چهار)

ر طو  انمه(. هامنپااین یکگلوگاه، ناک و اببلرس )هر کدام  انمه(؛ نوکنده،پااین دونوشهر )هر کدام 

وی ر ق بر به زابن مازندراین، بیشرتین حتقی های مربوطانمهدهد، اتکنون در پااینکه آ مار نشان می

، های دیگر این زابنبر روی بعیض از گونه پژوهشاجنام شده و جای « اببل»و « ساری» گونه  

 خایل است.

                                                                        
1  linguistic variety 
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 وعموضشهر ای روس تای خایص را زابیِن  ی مزبور، گونه  هاانمهاز نویس ندگان پااین ریخب

تر و دقیق نتیجه اکر آ هنا راطبعًا پژوهش  دامنه   این حمدود بودنکه  اندداده حتقیق خود قرار

تای روس   بر اساس گونه   (1376)ها: شاکری انمهاین پااین مانند؛ استآ ن را بیشرت کرده ارزش

بر  (1379)کیلومرتی شهر ناک؛ شعباین  85واقع در  ،هزارجریب در منطقه  « س یدخیل»

کیلومرتی شهر ساری؛  35قع در وا ،کیاس ه  در منطق« شویالشت»روس تای  اساس گونه  

کیلومرتی  40واقع در  ،«س نگچال»روس تای  ه  بر اساس گون (1382)نسب معران امحدی

شهرس تان فریوزکوه و رمحیت  روس تای لزور بر اساس گونه   (1385) شهر آ مل؛ اسفندایر

 شهرس تان نور.  رودروس تای رس مت بر اساس گونه   (1386)

انگزی است، اکربرد سه اصطالح ما بس یار حبث علمی معه  یکی از موضوعایت که در جا -4

های این انمههای زابین است. این مشلک در پااینبرای انواع گوانگوین 3هلهجو  2گویش، 1زابن

ها بنا بر روال معمول در انمهشود. اگرچه اکرث نویس ندگان این پااینمجموعه نزی مشاهده می

؛ 1344، یی)برزو لهجهاند، ویل در مواردی از اصطالح انمیده گویشرا  مازندراینایران، 

مه از مازندراین و مه از  ،نزی یاند. گاهنزی برای آ ن اس تفاده کرده (1350ساداتیان جویباری، 

گویش ) گویش مازندراین» مانندِ است، انم برده شده گویشهای فرعی آ ن، اب عنوان شاخه

و در  (1378فر، )پواین «گویش اببل() مازندراین گویش»و  (1376)ابقرزاده اکسامین، « (اببل

تر زابن مازندراین که در واقع شاخه فرعی–مواردی مه، زابن اهایل یک روس تای کوچک 

؛ گویش (1376)شاکری، : گویش س یدخیل مجهلاز است،گویش انمیده شده –است

روس تای  ؛ گویش(1382نسب معران، )امحدی؛ گویش س نگچایل (1379)شعباین، شویالشت 

  .(1386)رمحیت، رود و گویش روس تای رس مت (1385)اسفندایر، لزور 

شود، این است که اگر قرار ابشد زابن یک روس تا که که در اینجا مطرح می پرسشی

های بزرگرِت آ ن، از زابن مازندراین است، گویش انمیده شود، در مورد شاخه کیکوچ شاخه  

از چه اصطالیح ابید اس تفاده کرد؟ مثاًل اگر زابن  مثل زابِن لِک آ ن شهرس تان و اس تان،

گویش بناممی، زابن دهس تان  ، کوچک از شهرس تان آ مل استییاهایل س نگچال را که روس تا

زابن لِک شهرس تان آ مل و ابالخره زابن  –که س نگچال، یکی از روس تاهای آ ن است–چالو 

                                                                        
1  language 2 dialect 3 accent 
2   

3   
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، در این اس تفاده کنمی اصطالح گویشبرای مهه از و اگر  انمیدابید  چهلِک اس تان مازندران را 

 هااین انهامهنگی جلوگریی از، برای بنابراینماند. آ هنا، انمشخص ابیق می میان صورت، رابطه  

 هجهل  ها، از، برای شهرها و شهرس تانزابن اصطالح، از «لک مازندران»برای  شودمیپیش نهاد 

 اس تفاده شود. گونه اصطالح و برای روس تاها، از

 مربوط ابشد، هاانمهنویس ندگان این پااینف نظر بیش از آ ن که به ست این اختالگفتین ا

م  نوش ته  به .گریداز اس تادان آ هنا منشأ  می ش ناسان ایراین، زابن (106 ،92: 1387)دبریمقد 

ای که گونهاند؛ بهاین مفاهمی ارائه کرده های بس یار متفاوت و گاه متناقیض درابره  دیدگاه

 اه و آ چنه ر انمید لهجه صادیق، ارشفعل خوانده، گویشابطین،  محم درضاآ چنه را که منونه عنوانِ به

 این انهامهنگی و انبساماین ابعث دانس ته و لهجه، ابطین، به شامر آ ورده گونه صادیق،

م است. دبریمقد  ش نایس و در بنی دانشجواین ایراین شدهزابن سدرگمی و تشت ت در جامعه  

 ایران، غریدقیق و های حمل  بردن اصطالح گویش را برای زابناکربه چهار(وت: بیس1392)

 داند و بر این اساس معتقد است که ابید اینخالف تعریف معیار و هجاین این مفهوم می

 اب  بیشرتییاکر بربمی. برای آ ش نا های فرعی یک زابن بهها ای گونهاصطالح را برای زیرخبش

م  ، در اینجا تعریفی را که او از این سه(و: بیست1392 ؛120: 1387)دیدگاه دبریمقد 

رد کنمی. این تعاریف، مطابق است اب معیارهای علمی و مو اصطالحات ارائه کرده، مطرح می

 ش نایس در هجان:زابن اجامع جامعه  

ای داگانهجفهمند، هر کدام زابن زابین که خسنگواین آ هنا، خسن مهدیگر را منی : دو گونه  زابن -

روه هستند؛ مانند: فاریس، مازندراین، گیلکی، اتلشی و اتیت که هر کدام، زابین مس تقل از گ

  آ یند.های ایراین به شامر میزابن

 س توری،، واژگاین و دییهای آ وازابین که خسنگواین آ هنا اب وجود تفاوت : دو گونه  گویش -

این د؛ مانند: شهمریزادی، تناکبین و قرص های یک زابن هستنفهمند، گویشخسن مهدیگر را می

 آ یند.  از زابن طربی ای مازندراین به شامر میییهاکه گویش

ا ر ، خسن مهدیگر ییهای آ وازابین که خسنگواین آ هنا اب وجود تفاوت : دو گونه  لهجه -

ه ک شهری، اببل، آ ملشهری، ساروی، قامئـ ه ـ های یک زابن هستند؛ مانند: ب فهمند، لهجهمی

 شوند.  از زابن مازندراین حمسوب میییهامهگی لهجه
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 دام ازکاصطالیح لک ی برای هر  عنوانِ توان آ ن را به: مفهومی است عام و خنیث که میگونه -

میک از انمی که ابید کدادر مورد یک نوع زابین دقیقًا ند زمانهای زابین به اکر برد. هر گوانگوین

س تفاده کنمی؛ ا گونهتوانمی از لکمه آ هنا می جایِ ، بهبرد اکر بههجه را سه اصطالح: زابن، گویش و ل 

 ار این اصطالح  . اگر خبواهمی به زابن عامیانه،ییوالترو چامشی و گونه   دیبایج، گونه   مانند: گونه  

 آ ید.یتشبیه کنمی که برای هر مشلکی به اکر م« آ چار فرانسه»توانمی آ ن را به بیان کنمی، می

 ،وجود دارد که مارتینه های زابیندیگر نزی برای انمگذاری گوانگویناصطالح یک 

 –ابینزکوچکرتین واحد  ”patois“است. بیان کرده ”patois“ واژه   ش ناس فرانسوی آ ن را ابزابن

ا ر . شاید این مفهوم (1: 1384همی، ـ )دی رود  است که در سطح یک روس تا به اکر میییجغرافیا

 بیان کرد.« لهجهخرده»ح بتوان اب اصطال

نوعی  که بهییهاانمهما در این مجموعه بر این بوده که متامی پااین کوشش آ خر اینکهخسن 

و  داردن اتم   مربوط به زابن مازندراین بوده، گردآ وری شود، ویل این نوش ته، ادعای اس تقصای

ده گارنن در مضن، .ه ابش نداز قمل افتاد های مربوط به این زابن،انمهممکن است بریخ از پااین

. مبذول داردشده گردآ وریاطالعات  در ارائه  را  تحداکرث دق  سعی کرده خمتلف، های اب روش

اب  است امیدوارنگارنده . خطاهایی نزی به این مجموعه راه ایفته ابشد، ممکن است حالاب این 

روز به وتمکیل  وعه در آ یندههای مربوط به زابن مازندراین، این مجمانمهمهاکری صاحبان پااین

 پژوهشگران قرار گرید. شود و در دسرتس مهه  

 

 کتابنامه

 ییفاریس زیر نظر حسن رضا (، ترمجه  2)ج های ایراینراهامنی زابن ،(1383امشیت، رودیگر )

 بیدی، هتران: انتشارات ققنوس.ابغ

 بری.ک ن: امری ، هتراتوصیف ساخامتن دس توری زابن فاریس ،(1364درضا )ابطین، محم  

های دانشگاه انمهبرریس وضعیت اس تفاده از پااین» ،(1386زنداین، فاطمه ) /داد، طاهرهپیشگام

الکرتونیکی پژوهشگاه اطالعات و  )جمهل   منا، «1382 -1379های تربیت مدر س طی سال

 . 3ـ ، مش7 مدارک علمی ایران(، دوره  

 سازمان برانمه :(، رشت2)جش نایس گیالن کتاب ،(1370تقی و دیگران )دپورامحد جکتایج، محم  

 و بودجه اس تان گیالن.
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ها، ها، مقاهلمعارص )کتاب ش نایس دس تور زابن فاریس دوره  کتاب» ،(1383زهرا )تواچنه، فاطمه

 ،ادبیات فاریس ارشد زابن و اکرش نایس انمه  ، پااین«1383 -1300ها( انمهها و پااینهامیش

 واحد سزبوار. ،میدانشگاه آ زاد اسال

، (1372ات  1345ش نایس )از سال های زابنانمهپااین ه  چکید ،(1373، نرجس )ییساجواندل صومعه

  مجهوری اسالمی ایران.مل   هتران: کتاخبانه  

م، محم    ـ، مشپژوهیادب، «زابن، گونه، گویش و لهجه: اکربردهای بومی و هجاین» ،(1387د )دبریمقد 

5: 128-91. 

 (، هتران: مست.ج2، )های ایراینش نایس زابنرده ،(1392)ــــــــــــــــــــ ــــ

 ، هتران: آ گه.ش ناخیترده –حنو زابن فاریس: نگاهی نقشی  ،(1396د )راخس همند، محم  

 ، هتران: آ گه.ش نایسماکتب زابن ،(1398)ــــــــــــــــــــــــ 

م: مجموعه مقاالت زابدکرت محم   انمه  جشن ،(1396) صناعیت، مرضیه /درضارضوی، محم   ، ش ناخیتند دبریمقد 

 هار.ـ هتران: کتاب ب 

اه های حتصیل زابن و ادبیات دانشگانمهش نایس توصیفی پااینکتاب» ،(1367از، مرضیه )بز  صدرِ 

، دانشگاه فردویس مشهد ،اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس انمه  ، پااین«فردویس مشهد

 ص. 378

اس تان  (، ساری: سازمان برانمه و بودجه  ج2) مازندران ه  کتابنام ،(1372دی، حسنی )مص

 مازندران.

های هتران در های موجود در دانشگاهانمهپااین لکیه   برریس و مقایسه  » ،(1385طاویل، وحید )

 ه  هزابن در س ننی خمتلف در دمقاطع اکرش نایس ارشد و دکرتی پریامون رشد آ وایی کودک فاریس

ران د هتواح ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن اکرش نایس ارشد رش ته   انمه  ، پااین«اخری

 مرکزی.

، «های زابن و ادبیات فاریسانمهش نایس پااینآ سیب» ،(1386قبول، احسان ) /دعلنژاد، محم  المیغ

و  جنمن تروجی زابن، ا1386هار ـ ، ب 1ـ ، مش1(، سگوهر گوای) زابن و ادب فاریس پژوهش نامه  

 ادب فاریس.

فاطمه جواهری  ، ترمجه  ش نایس اکربردیاصول و روش حتقیق در زابن ،(1381فرهادی، حسنی )

 دمحم، هتران: رهامن. و هاجر خانییکوپا

، هتران: پژوهشگاه علوم انساین و های زابین ایرانفرهنگ توصیفی گونه ،(1388لکبایس، ایران ) 
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 مطالعات فرهنگی.

های اکرش نایس ارشد و دکرتی دانشگاه انمهبرریس اجامیل پااین» ،(1381هللا )، حبیبگالیب

 .ص 382پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی،  ،اکرش نایس ارشد انمه  پااین ،«اصفهان

 ، هتران: مرکز اس ناد فرهنگی آ س یا.ش نایس زابن و خطکتاب ،(1356گلنب، محم د )

 ، هتران: آ رَون.ش نایس مازندرانکتاب ،(1385متایج کجوری، صاحبه )

 ، هتران: فرهنگس تان زابن و ادب فاریسش نایس دس تور زابن فاریسکتاب ،(1381د )همیار، محم  

 )نرش آ اثر(.

های گویش های اکرش نایس ارشد و دکرتی در زمینه  انمهفهرست پااین ،(1380انحص، محم دامنی )

 ن: فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.، هترا(1379ات  1339ایران )از سال 

، (1385ات  1333 ش نایس )از سالزابن و زابن ه  های حوزانمهپااین چکیده   ،(1386) ــــــــــــــــــــــــ

 مه طباطبایی.هتران: انتشارات دانشگاه عال  

اکرش نایس  انمه  ، پااین«های گویشی و نقد آ هناانمهابنک اطالعات پااین» ،(1386مندچیان، عرشت )

 واحد هتران مرکزی. ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،ش نایس مهگاینزابن ارشد رش ته  

 انمه  ، پااین«(1360های ایراین )ات پااین سال ش نایس توصیفی گویشکتاب» ،(1375هامشیان، لیال )

 ص. 231دانشگاه شهید مچران اهواز،  ،اکرش نایس ارشد زابن و ادبیات فاریس

Borjian, H. (2004), “Māzandarān: Language and People (The State of 

Research)”, Iran & the Caucasus, Vol. 8(2): 289-328. 

http://www.irandoc.ac.ir 

http://sika.iau.ir 

http://tc.iau.ir 
http://ut.ac.ir 

http://www.modares.ac.ir 

http://fgn.ui.ac.ir 

http://www.um.ac.ir 
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A Catalogue of the Dissertations on the Mazandarani Language 

(Performed from 1944 until 2015) 

 

Mohammad-Saleh Zakeri 

Islamic Azad University, Tehran 

 

Abstract 

Dissertations are considered as the utmost research sources although 

their accessibility in Iran is difficult. In previous years, some 

dissertations on the local dialects of Iran have sporadically have 

produced. In recent decades, some researchers have also made 

valuable efforts to introduce dissertations on Iranian languages. 

Considering to the extent of researches on the Mazandarani language, 

the author has tried to introduce the dissertations on the Mazandarani 

language separately. Therefore the features of 143 on the Mazandarani 

language performed BA, MA and, Ph.D. levels will be provided and the 

results will be discussed in the present paper. 

 

Keywords: Mazandarani Language, MA Dissertation, Ph.D. Dissertation 
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 های ایراین در رواایت ارمینناکیت در ابب اسطوره

 یت عامیانۀ ارمین(حاکه و حتش یۀ دو )ترمج

 امری ضیغمی

 

 چکیده

م یان مردقهرماانن ایراین در م  عنوانِ  زیر نگار ارمین در کتایبابگرات خاالتیانتس، قوم
 )هر دو در آ پارانو  کُغبمناطق  عامیانه   حاکایت(، خبشی از 1901)پاریس،  ارمین

 درابره   ،اییت که در این کتابروا است.ارمنس تان کنوین( را گردآ وری و منترش کرده

دارای  ش ناخیتزابین و اسطوره های، از جنبهمل  ایران نقل شده پـهلواانن حامسه  

ین اآ ملاین تعدادی از  خنس تنی ابر جالل خالقی مطلق از ترمجه  امهی ت بس یاری است. 

دو حاکیت از  ،حارض است. نگارنده در مقاهل  هبره برده های خودرواایت در پژوهش

مین بریخ لغات و اصطالحات منت ار  این کتاب را ترمجه کرده و در حاش یه نزی درابره  

، شده در این مقاهلمجهل ناکت طرحاست. ازناکیت را به حبث گذاش ته توضیحایت داده و

در رواایت ارمین، حبث  برزو و فرامرز، رس متهای به دست دادن اشاکل گوانگون انم

 فرامرز اسببودن  رنگآ تشیو  رس متدر مورد  گیسُرست /گیسراستصفت  درابره  

 است.

 

 فرامرز پـهلواانن ایراین، رواایت ارمین، رس مت،های لکیدی: واژه

                                                                        
 ارمین )اسالوین(، ایروان -دانشگاه رویس zeyghami@mail.ru 
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 درآ مد

نگار و فوللکورش ناس ارمین کتایب به ایدگار م(، قوم1935 -1860) 1از ابگرات خاالتیانتس

میالدی  1901. این کتاب که در سال 2قهرماانن ایراین در میان مردم ارمیناست اب انم ندهما

 )انحیه   کُغب( و 3ِامچیادزین )انحیه   آ پاران، دس تاورد سفر مؤلف به در پاریس منترش شده

میالدی است. این دو انحیه در آ ن زمان  1900بـهار  و 1899زمس تان  ( در4سورمایل

اند. این کتاب خبشی از حاکاییت است که اهایل آ پاران و آ مدهبه شامر می هفرهنگ عام  کز امر 

مشهور شنیده و برای مؤلف کتاب نقل  5نقا یلسینه از پدر، پدربزرگ ای از بهکغب، سینه

خاالتیانتس، در زمان گردآ وری این حاکایت هنوز  نوش ته  به. (Խալաթեանց, 1901: 7)اند کرده

برای  7ُمکسو  6موشاست. از سوی دیگر، چند ابر در سال اهایل زیس تهمیدر هر روس تا نق ایل 

یج( به این مندابیف و پنبه ه نقلآ مده و می نوایحزین )حال  های سزمنی خود را برای مردم این خط 

  .(.Ibid )برای آ گاهی بیشرت، نکـ :اند کردهابزگو می

                                                                        
1 Բագրատ Խալաթեանց (Bagrat Xalatʿeancʿ) 
2  Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մեջ 

 لکیسااوچهای عرص قاجار اب انم ای است که در متون فاریس و سفرانمه( هامن منطقهԷջմիածին) ِامچیادزین 3

 شود.ش ناخته می
در ( уезд Сурмалинский)رویس:  سورمایل انحیه   امپراتوری روس یه است. دوره  تقس امیت مربوط به این  4

م یکی 1828ات سال که  انحیه. این ( بودЭриванская губерния) ایروان فرمانداریجزو  آ ن زمانبندی تقس می

مفاد  بر بنا وم( 1828-1826و روس ) ساهل  ایران، پس از جنگ دورفتشامر میبه خاانت ایروان انحیه   پانزدهاز 

م(، 1897. بر اساس خنس تنی سشامری مجعی ت امپراتوری روس یه )چای به امپراتوری روس یه احلاق شدعهدانمه  ترمكن

العات مجعیتدادهترتیب اتاترها، ارامنه و کردها تشکیل میسورمایل را به اکرثیت منطقه   ش ناخیت اند )برای آ گاهی از اط 

های فاریس و  حبث نزی، بسامد واژه ِ(. در حاکایت کتاب موردhttp://www.demoscope.ruقه، نکـ : این منط

    تریک چشمگری است.

 نقلاست. اس تفاده کرده« نق ال/گونقل»معین بهասող նաղըլ (nałəl asoł )خاالتیانتس در اینجا از ترکیب  5

 նաղլ անել/nałl) نقل کردناست، از این لکمه، افعال « حاکیت»و « داس تان» معینِ های ارمین بهیشدر گو 

anel نقل ساخنت( و (նաղլ սարքել/nałl sarkʿelنزی به وجود آ مده که اویل به ) ِو « حاکیت کردن» معین

. (Աճառյան, 2007: Դ/133:  )نکـاست « حاش یه رفنت»اصطالح و به« طوالین کردن خسن» معنایِ دومی به

ه را   گویند. ( میhekʿiatʿ) հեքիաթدر ارمین معیار، قص 

 قرار دارد. امروزی ترکیه  در (  Մուշ )ارمین: موششهر  6
های رشیق در کشور ترکیه. شهرهای موش و ُمکس در سزمنی واندر اس تان  واقع (Մոկք)ارمین:  ُمکسشهر  7

  اند.قرار داش تهامپراتوری عامثین 

http://www.demoscope.ru/
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ه  اجامل درابره  این کتاب، خنست، بهخود بر  ای(صفحه بیستخمترص )   مؤلف در مقدم 

ه  )ایدالوران ساسون  ویژه حامسه  های ارمین، بهبر اسطوره شاهنامههای عامیانه و تأ ثری قص 

و تأ ثری فرهنگ ایراین و یوانین بر فرهنگ ارمین حبث کرده، و سپس به  1(داویت ساسونتیس

ایرانیان درهای  برکِت ، بهزمنیاست. او معتقد است که مرشقپرداخته شاهنامهفردویس و 

ها دعوت کرد گشود و آ هنا را به سزمنی افسانهارمنیان  به رویراز خویش را ومزرَ رهبشت پُ 

 . (Խալաթեանց, 1901: 5)نکـ : 

مه   بدیع و  سال از زمان نگارش آ ن، نکته   120سبب اختصار و گذشِت مؤلف به مقد 

ادی که گرد آ ورده و حوایش و توضیحایت ندارد، ویل مو برن درزابفاریس ای برای خواننده  اتزه

 بس یاریش ناخیت دارای امهی ت زابین و اسطوره هایاز جنبهنگاش ته،  کتاب مزبورکه بر 

ای در مقاهل 1904ای از رواایت مندرج در این کتاب را در سال است. خاالتیانتس، خالصه

خود از این جس تار بـهره  هایپژوهشنزی در  که جالل خالقی مطلق 2به زابین آ ملاین منترش کرد

 است.   برده

 هاتاست؛ این حاکیاین کتاب پرداختهدو حاکیت از  حارض، به ترمجه و حتش یه   نگارنده در مقاهل  

زاید  اند، البته این تلخیص حمدود به حذف لکامت و عبارات تکراری ایدر ترمجه قدری تلخیص شده

 یانه  است که حلن عام سعی رامق این سطور بر آ ن بودهاست. حذف نشدهو هیچ خبشی از داس تان  بوده

  این رواایت ات حد  اماکن حفظ شود.

های اند، واژهروایت شده آ پارانو  کُغب، وان نوایحهای در حاکایت این کتاب که به گویش

دی که های خاص در موار ها و انمخورد. این واژهعریب و تریک بس یاری به چشم می فاریس،

هنا آ   ره  فراخوِر امهی ت درابنزی به نوشتاند و در پادر منت اب رنگ تریه مشخ ص شده ،نیاز بود

 است. خسن رفته

                                                                        
1  Սասնա ծռեր (Սասունցի Դավիթ) 
2 Chalatianz, B. (1904), “Die iranische Heldensage bei den Armenien”, Zeitschrift des 

Vereins für Volkskunde, Vol. 14: I. Einleitung: 35-47; II. Der Inhalt der Sagen: 290-301, 

385-390; III. Die Bestandteile der Sagen: 390-395. 
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 روایت ارمین  ترمجه  

 1رِس مَت 

گرفت. روزی به دیوی خفته می 3خراج 2دیوان رفت و از سزمنیبود، می زالپرس رِس مَت 

                                                                        
 ای زیر مکتوب است:هدر منابع ارمین به صورت رس متانم  1

Ռըստոմ (Ṙəstom)  Ռաստոմ (Ṙastom) 

Ռոստոմ (Ṙostom)  Ռուստամ (Ṙowstam) 

Առստամ (Aṙstam)  Առաստոմ (Aṙastom) 

Առոստոմ (Aṙostom)  Ըռսդամ (Əṙsdam) 

 های خانوادگیانم. Aṙstam < Rūstam: تر استاز مهه کهن Առստամ (Aṙstam) صورِت که از این میان، 

(Aṙstamean) Առստամեան ,( Ṙostomean) Ռոստոմեան نکـ برگرفته از مهنی انم هستند(  :

Աճառյան, 1948: Դ/325.)   صورِت میالدی نزی به پنجم این انم در سایین سدهArostom است ثبت شده

 (.3/333: 1388)خالقی مطلق، 

، Մագիստրոս Գրիգոր) وسریگور ماگیسرِت های گِ انمهکه در  رداین نکته را مه ابید در اینجا اضافه ک

اترخی این لقب در است. اید شده سگزیای هامن սաճիկ (sačik )اب لقب  ُرس مُت از ایزدمه میالدی(  سده  

خ سده  ، (Բ/1860 :2003مویس خورین ) س تانارمن  و  ( آ مدهsagčik) սագճիկشلِک پنجم میالدی به مور 

 فِت ص ،برای رس مت هاگریگور ماگیسرتوس در این انمهاست. ماگیسرتوس نزی بدون شک این واژه را از خورین گرفته

ռստագէս (ṙstagēs )را آ ن  خاالتیانتسگریگور  و معنا کرده« جنبانموی»که خود در ادامه آ ن را  را به اکر برده

(. خالقی مطلق  ,1896Chalatianz :222:  )نکـ استی کردهزابزسا *)āstgēsr(« گیسراست» صورِت به

 نویسد: دراین ابره می( 83: 1353)

 معینِ اصطالح س یخ است بهگیس یعین کیس که موی س او برافراش ته ای بهمعین کردن راست

جنبان. یعین کیس که موی موی گیسجنبان دقیق نیست. مگر آ نکه بگویمی: رس مت راستموی

  دارمی کهجنبد. در هر حال اینجا وصفی از چهره رس متاش مثاًل هنگام رفنت میبرافراش ته

 است. نگارنده در جای دیگر ندیده

 գէս (gēs)و  ռուստ (ṙowst)ترکیب غرییب است. آ چاراین این واژه را مرک ب از  گیسراستصفت 

 ,Աճառյան:  )نکـاست معنا کرده« کیس که موهای حممک )!( ای پُرپشت دارد»یعین  گیسُرستدانس ته و آ ن را 

1979: Դ/149) است؛ گریگور ماگیسرتوس بالفاصهل پس از آ وردن واژه  ، دلیل آ ن مه روشن ṙstagēs رس مت را ،

(sotʿaher) սոթահեր هاِی است )صورت« موهای حممک ای پُرپشت دارنده  »معناِی انمد که در ارمین بهمی

Rstayes ,Sathaḥer   ای موه توان دارنده  ( اغالط مطبعی است(. ویل آ ای می74: 1353خالقی مطلق ) در مقاهل

و  شاهنامه»نگارنده اب عنوان  نکـ : مقاهل   توصیف کرد؟ )برای آ گاهی بیشرت،« جنبانموی»پرپشت را اب صفت 

   چاپ(.  ، آ ماده  «های گریگور ماگیسرتوسانمه
 )դեւ) dew ارمین:منت  2
 به اکر های ارمیندر گویش «ابج» معینِ هر دو به ،خرجو  خراجهای واژه. խարաջ (ǰxara) ارمین:منت  3

 است.رفتهمی
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رش بشکند. رس مت ای بزمن ات مكپا روی این دیو بپرم و به او رضبهبرخورد، اب خود گفت: جفت

ک دارد، دستش را دراز کرد، رس مت را گرفت و دیو گامن کرد پشتش کَ ویل  به پشت دیو پرید،

ه شد که رس مت گریه میزی کند و خون از چشامنش جاری است، ر پایش انداخت. دیو متوج 

 کین؟ رس مت گفت: زن من حامهل است.پرس ید: رس مت! چرا گریه می

دیو گفت: اگر من بگذارم تو بروی، اگر زنت پرس به دنیا آ ورد، او را خواهی فرس تاد ات      

او به خانه برگشت، اب خود عهد بست و  رها کرد، اب من جبنگد؟ رس مت گفت: بهل! دیو رس مت را

زمن، ! دیگر به این گرز و مكند دست منی3را در دژ پنهان کرد و گفت: لعنت 2و مكندش 1گرز

 من شکست خوردم.
 

 4فَهراَمز

کردند و هر یک بر س گرز و مكند او اب مه دعوا می 5بورزهو فهرامز یک روز پرسان رس مت، 

رس مت از پرسانش خواست سوار اسب خود  دانست.را از آ ِن خود می مكنداز آ هنا گرز و 

شام  کمن و)غزال جادویی( را رها می 6غزالحسریشوند و نزد او بیایند. سپس به آ هنا گفت: من 

 غزال را اب مكند بگرید، گرز را به او خوامه داد.حسری توانست مكند بیندازید، هرکدام از شام که

                                                                        
 գուրզ (gowrz)ارمین: منت  1

 در اینجا، است، ویل از ادامه  داس تان پیداست که منظور از کامنآ مده( քեաման) کامنروایت، واژه   در اصلِ  2

واژه  ، مه در پاوریق (57 :1901)خاالتیانتس  است.رخ دادهش باهت لفظی  سبِب معنایی به خلطاین است و  مكند

 است.را آ ورده مكند
 նալլաթ (ʿnallat) :ارمین منت 3

ضبط  Ֆըրազամ (Fərazam)و  Ֆահրամազ (Fahramaz) هایِ شلکبه ،این اِس در کتاب حارض 4

است )نکـ : آ مده Ֆէրամազ (Fēramaz)صورِت به« رس مت زال»و در روایت ارمین  (Ibid.: 56, 57)نکـ :  شده

"Ռոստամ Զալ", 1901: 219, 221, … .)( 114: 1362خالقی مطلق )صورت Fraeam  را نزی به دست

 است.داده

 زالبرادر  ،و داویت داویتفرزند  ،بورزه (Խալաթեանց ,1901 :24در روایت دیگری از مهنی کتاب ) 5

یف شده که از نشانه ( است. داویت ساسونتیس) دالوران ساسونارمین  های ایراین اب حامسه  های آ میخنت حامسهمعر 

 .(Ibid.: 56, 63) استآ مدهمه  (բուրզի) بورزی ( وբրզու) بِرزوهاِی شلکدر رواایت ارمین به رزوبانم 
و  حسرواژه  است؟ ابید توج ه داشت  رخشهامن  غزالحسریآ ای منظور از است. به مهنی شلک در منت آ مده 6

 ,Աճառյան:  نکـ) رودبه اکر می های ارمیندر گویشبه مهنی شلک  حسربند، حسرابز، حسریمش تقات آ ن از قبیل 

2008: Ե/297).  
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( بود به 1جاهلها کرد و پرسان مكند انداختند. مكند بورزه که جوان )غزال را ر حسری رس مت

 حیواناب آ نکه چزیی منانده بود که مكندش به گردن  –غزال افتاد. ویل فهرامز گردن حسری

روز به دنبال ، سه ش بانه2خود گوناکر برنیامد. فهرامز سوار بر اسب آ تش از عهده   –بیفتد

 س ید.غزال راند ات به جنگل ر حسری

ه شد که از دور نور آ تشی سوسو می زند. او که شب شد، هوا اتریک بود. فهرامز متوج 

خیل گرس نه بود، اسب را به حرکت درآ ورد و به سوی آ تش رفت. دید که یک دیو کوِر 

را کش ته و گوشت آ هنا را  وحشی3چشم آ جناست. دیو در کنار آ تش نشس ته بود، بزهاییک

 ایآ تش گذاش ته بود. فهرامز از سوی آ ن چشم دیو که کور بود، تکهتکه کرده و بر روی تکه

ه شد که یک تکه گوشت س جایش نیست. به  گوشت دزدید! مهنی که خورد، دیو متوج 

خبور. فهرامز آ مد کنار دیو و گفت: هس یت! بیا بنشنی و  4یانمردفرامرز گفت: ای دزد! تو چه 

 تریس؟ خبور!م. دیو گفت: چرا میدیو، من گرس نه بودم، از تو ترس ید 5داداش

اب مه نشستند و مشغول خوردن شدند. هوا روشن شد. فهرامز از دیو پرس ید: داداش 

ام، به اینجا فرار کرده 6شاهمرادطاخکین؟ دیو گفت: من از خاندان تو چرا اینجا زندگی می دیو،

                                                                        
 است. «جوان» معینِ رود بهارمین به اکر می حماوره   ( که امروز نزی درջահել) جاهلواژه   1
 .4پاوریق مشـ  ،88-87ص  مقاهل،ادامه  رنگ اسب فرامرز، نکـ :  درابره   2

 است. وحشی زب نآ مده که منظور هام گوسفند وحشیدر منت  3
 است.آ مده )նամարդ) انمردروایت واژه   ر اصلِ د 4
 کند.خطاب می «داداش»یعین  աղբէր (axbēr)فهرامز دیو را  5
 مرادطاخ/مرادطاقتوان آ ن را است که مه مینوش ته شده )Թաղմուրադ )Tałmowrad این انم در منت ارمین 6

است، خوانش یو از او فرار کرده و به بیاابن پناه برده. از آ جنا که در این روایت نزی دَطخموَرت/َطخموَردخواند و مه 

، این خشصیت را شاهنامهروایت  ( نزی بر پایه  հ. 8 ,58 :1901مناید، خاالتیانتس )تر میمناسب َطخموَرت/َطخموَرد

 است. ویل نکته اینجاست که در رواایت دیگر، این لکمهدانس ته طهمورثفرزند هوش نگ و پدر مجش ید؛ یعین هامن 

که  (”Շահ"-Մուրադ-Դաղ ,1906اند )نک: نوش ته )մուրադ-Դաղ )mowrad-Dałصورِت را جدا و به

( نزی انم داس تان قهرمان قاتل) انمهقهرمان است. دلیل دیگر آ نکه درنبوده بس یطنظر راواین،  ازدهد این لکمه نشان می

نکـ : پارساطلب،  های گوانگون این داس تان،یتاست )برای آ گاهی از دگرگشت این انم در روا طامخرادپدر قهرمان، 

است )نک: ( Խաթամ-Շահար)َشهَرخامت، شاهمرادطاخارمین، پایتخت  (. در رواایت عامیانه  34: 1398

100: 1906, Շահ"-Մուրադ-Դաղ")  طامخراد، پادشاهی است در ربع مسکون و از اوالد  ،انمهقهرمانو در

مراد را در میان (. این را مه اضافه کمن که نگارنده، انم طاخ113-112: 1399، طهمورث دیوبند )نکـ : طرسویس

  است.کردان شنیده
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، تو مه 1اماب آ هنا زورآ زمایی کردههرامز گفت: من او را بکشم. ف  و بیفتد چنگمیکی از آ هنا به ام ات آ مده

یج مَ ببیمن چندبیا  . فهرامز دستش را اب مه دوست شومی. دیو گفت: دستت را به من بده اترده حال 

ا هنگامی که فهرامز دست  دراز کرد و دیو دست او را فرشد، ویل هیچ دردی احساس نکرد. ام 

! دس مت شکست، رها کن! امان. دیو گفت: 2او بریون زد دیو را فشار داد، خون از سانگش تان

  !است؟از تو ساختهاکری چه  شامه، در برابر منمرادطاخ رامرز گفت: من نوه  هف 

دیو گفت: خدا گناه مرا ببخشد داداش! بیا، برومی این شهر را بگردمی. فهرامز سوار اسب 

رود، ز دید که اسبش در زمنی فرو میراه پمیودند. فهرام خیلشد و جلوی دیو به راه افتاد، 

گامن کرد که شاید زمنی نرم )ش ین( است. پس از طی  راهی طوالین، فهرامز راکب را اب نریو 

ه شد که دیو حسر می ای خواند، رضبهفرشد، که انگهان اسب سقط شد. او برگشت و متوج 

 ، زین را برداشت و به شهر رفت.3زد و او را کشت

شهر رفت، زین اسب را زیرش گذاشت و  ادشاه بود. فهرامز به چشمه  آ ن شهر، پایتخت پ

! برای چه بر س این چشمه جانبرای بردن آ ب به آ جنا آ مد، گفت: فرزند 4نشست. پریزین

 هس مت، آ ش نایی ندارم. پریزن فهرامز را به خانه   غریبجان! ای؟ فهرامز پاخس داد: مادرنشس ته

 پریزن رفت و شب را خوابید. را برداشت و به خانه  مه زین اسبش  اوخود دعوت کرد، 

این  زند، از پریزن پرس ید: مادر!در شهر فراید می 5ابمدادان فهرامز شنید که یک جارچی

                                                                        
زورآ زمایی »، که در اینجا منظور هامن «مهدیگر را آ زمودن و امتحان کردن» معینِ است؛ به ջըռբըւելفعل این مجهل  1

  است.« مناییو قدرت
های حامیس های راجی در داس تانمایهاز بن ،ن خون از سانگش تانو بریون زد« منایی اب فرشدن دستقدرت» 2

 (.401 الف: 1396 است )نکـ : آ یدنلو،
نزی شواهدی دارد. چنانکه پیداست ایرانیان در  انمهشربنگو  شاهنامهجادوگری دیوان است که در  دهنده  نشان 3

–هشتو: چهل1395برگ، دننکـ : خطییب/ واناند )پیاکر اب جادو و جادوان برای خود رسالت دیین قائل بوده

 اند.بردهنه(. برای ابطل کردن حسر دیوان ابید دیو را از بنی میوچهل
 ،واژه در متون فاریساین تنها شاهد است. ( آ مده*parnāw( از پاریت awṙpa) ւպառա) پاراو در منت واژه   4

 است:  (50: 1391) بیت زیر از منجیک ترمذی

 کشد سوی عی وق س ز شادی   بوق یابدچون ب  پاراوزن 

 رود.اکر می به« پریزن و جعوز» معینِ ن ارمین معارص زنده است و بهویل این واژه مهچنان در زاب   

ل، واسطه» معینِ ارمین بههای گوانگون گویش در لکمه،است. این ( آ مدهդալ)լ(լ) اللدَ واژه   ،در منت ارمین 5 ، «دال 

 (.Աճառյան, 2001: Ա/298:  )نکـاست فتهر به اکر می« گردفروِش دورهدهخر »و « جارچی»
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پادشاه به ساحل درایچه  1ایلخی: هر زمان که گفتگوید(؟ پریزن جارچی کیست )چه می

کشاند. جارچی را به درایچه می های پادشاهآ ید و اسببریون میاز آ ب  2یجانوررود، می

هر کس این جانور را بگرید دخرتم را به او خوامه داد. فهرامز است پادشاه گفتهزند که فراید می

 به درایچه خوامه رفت.  ایلخیجان! من مهراه گفت: مادر

 4خاکسرتی 3رفت و هنگام ظهر دید که درایچه شاکفته شد، یک ماداین ساحلفهرامز به 

                                                                        
 «.گهل و رمه  اس بان»، «فس یهل» معنایِ تریک بهاست ای واژه 1
 است.( در منت ارمین آ مدهջանաւար) anawarǰ ، یعیناین واژه به مهنی صورت 2
 ش ینمادایین است که برای گُ  معنایِ و به ای تریکواژهاست. قرساق، ( آ مدهղսրաղ) رساققِ در منت، واژه  3

ه است جایگاهاند. اس تفاده از این واژه در این کردهانتخاب می این  های اسب دراییی،، چه در داس تانجالب توج 

های ارمین به اکر ( نزی در بریخ گویشղրսաղ) ِقرساق صورِت مهنی معین و به این واژه، به اسب نرینه است.

   . (Աճառյան, 2004: Գ/358:  ـ)نکرود می
( نیآ تشاسب ) feuerrossاز لکمه   ،آ ملاین این داس تان به زابن خالصه   ترمجه  ( در 1904 :300خاالتیانتس ) 4

 است:ابره نوش تهاینمنت آ ملاین، در نزی بر پایه  ( 89: 1362و خالقی مطلق ) اس تفاده کرده

است که هر روز  رنگآ تشی اس یب، گرفنت دیگر از معلیات جالب فرامرز در رواایت ارمین

ت هجاست. ... از این دادهرانده و به کشنت میاس بان پادشاه را به درای می آ مده و گهل  می

 ای است به اینکه بر طبق رواایت ارمینرنگ بودن اسب فرامرز اشارهتوان گفت که آ تشیمی

 یسخ روابهایت قدمی ارمین بر روا اسب فرامرز از نژاد رخش بوده، چون رنگ رخش بنا نزی

ل چو داغ گ»نزی رنگ رخش به  شاهنامهعالوه در به .است شاهنامه بوراست که معادل هامن 

 است.تش ببیه شده« آ تش»و « سخ بر زعفران

: منونه، نکـ رایمل  )ب های مرتبط اب حامسه  ها و نقایشو نگاره شاهنامهطبق روایت بر بودن رخش  در آ تشگون

؛ Ռաշ/Ṙaš)رخش  مه برای واژه   (های گریگور ماگیسرتوسانمهارمین ) منابع( تردیدی نیست. در 1392خطییب، 

است که  «سخ روابهی» معنایِ ( ذکر شده که بهašxēt) աշխէտمعادِل  (raxš*از پاریت   erašxقس. ارمین

و « آ تشگون»دقیقًا معادل  ،رمیندر ا ašxēt. (81، 73: 1353رود )خاالتیانتس: های اروپایی به اکر میدر زابن

اسب »و « اشقر»معادل  ش یدهدرس یت از این نکته در تأ یید اینکه ب( به1396اتفاقًا صفت اسب است. آ یدنلو )

دانست. در اینجا ابید افزود  گیواست که نباید آ ن را اِس خاص اسب است هبره برده و به این نتیجه رس یده« بور

 و متعل قات آ ن معومًا اصل مئسواراکری و زین و برگ اسب و ضام لغات مربوط بهکه در متون کهن زابن ارمین، 

های زابن واژهرسد رنگ. از سوی دیگر، به نظر مینداغریب اخذ شده ها از ایراین میانه  د و متامی این واژهنارمین ندار 

اند )برای دیدن فهرس یت از این اند، وارد این زابن شدهاسب داش ته از رهگذر اکربردی که در توصیف ارمین نزی

های گریگور انمه( در 222 :1896مه که گریگورخاالتیانتس ) ašxēnضبطِ (. اتفاقًا Schmitt, 1986ها، نکـ : واژه

های مربوط به اسب است بودن واژهشاهد دیگری برای ایراین  به منت برده، ašxēt واژه   جایِ به ماگیسرتوس

 աշխէն بدل واژه  را در پرانزت آ ورده و در واقع نسخه աշխէտ  (ašxēt)ینخاالتیانتس، ضبط درست؛ یع)

(ašxēn )واژه  (استقرار داده . ašxēn –از فاریس میانه وارد ارمین شده ) –که در منت آ مدهԱճառյան, 
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د و به درایچه برد. ها افتاد، سه اسب را اب خود کشانبه بریون آ مد و به دنبال اساز درایچ

فهرامز ابزگشت و نزد پادشاه آ مد و گفت: پادشاه! اگر من این جانور را بگریم دخرتت را به من 

ی از پوالد بساز و گزفهرامز گفت: پس برو یک مكند چهل خواهی داد؟ پادشاه موافقت کرد و

 به من بده.

و مهراه ایلخی به ساحل درایچه رفت. نزدیک ظهر  انداختابمداد فهرامز مكند را به ابزو 

از آ ن بریون آ مد. فهرامز مكند را پراتب کرد و به گردن  ماداینبود که دید درایچه ابز شد و 

 گوایرا خفه کرد ) ماداینکش ید و فهرامز کش ید، ات ساجنام فهرامز  ماداینانداخت،  ماداین

                                                                                                                                                                  
1942: Ա/179اکری ش )پرنده   ابزصفیت برای  عنوانِ است و بیشرت مه بهنو رس یده به فاریسِ  خشنیصورِت ( و به

 است: معروف( اس تعامل داش ته

 ... ات نیامزید اب زاغ س یه ابز سفید
 

 کبک دری  خشنی ابزات نیامزید اب 
 

یخ سیس تاین،         (378: 1380)فر 
ه داشت که  ین برای توصیف ا است، ویل رنگآ تشنیحاکیت ابال، در آ غاز داس تان اسب فرامرز در ابید توج 

 آ ذرابجیاین و زابن تریککه در  به اکر رفته բոզ (boz)واژه  رانده، ادشاه را به درای میاس بان پ اسب دراییی که گهل  

 اتفاقًا شاهدی مه که آ چارایناست. « خاکسرتی» معنایِ به (Աճառյան, 2001: Ա/204:  )نکـ ی ارمینهاگویش

(Ibid. برای این واژه در )د: اشاره دار  اسباست، به آ ورده فرهنگ گویشی زابن ارمین 

Նա իր բոզ ձին թամբել, հազիր էր արել . 
ای واژهوام، است« ، فاحشهروس پیی» معنایِ در ارمین معارص به ( کهboz) բոզ شااین ذکر است که واژه  

  .ما ارتباطی ندارد حبِث  مورد است و به لکمه   گریج

ل، مثا رایاست. بصیف شدهتو  سفیدای  خاکسرتیدر متون حامیس و رواایت عامیانه نزی رنگ اس بان دراییی، 

گر را و اب یک ُجفته جان یزگرد بزه آ یدبرمی( اس یب که از درای 388–6/387: 1386)فردویس،  شاهنامهدر 

کی از ( مه ی448: 1377اخلری، یببن ا)ایرانشان انمهکوشدر سفید( است.  معنایِ )بیشرت به خنگس تاند، اس یب می

 است: رنگ دیوان بهاس یب دراییی  ،فرس تدمی فریدون ه نزدب اکرمکه  هدااییی

ــــز درای گ ــــــ ــــکی اســــرفته ی ــــب نـــــ  رــ
 

ــ و س ــــچ  پررغ بهـــــیل روان و چو مــــ

 هیلک چــو کــوه و قــوامی چــو ســ نگهبــ
 

   رنگوان بهــدی چوموی و چو گوران به

گاهی اس بان دراییی خاکسرتی است )برای آ   رنگ ،قورقود مههای راجی در میان اقوام ترک، مانند ددهدر داس تان

د درابره  ، که به25: 1384بیشرت، نکـ : آ یدنلو،  های پـهلواین اس بان دراییی در داس تان تفصیل و اب شواهد متعد 

 است(.حبث کرده

ر داست و مهنی خنگ )معومًا اسب سفید( انمیده شده خنگنزی ابرها اسب فرامرز،  بزرگ فرامرزانمه  در 

ی دهد )برای آ گاهآ ید و پس از آ ن است که رس مت اسب خود )البد رخش( را به او می رای از پای درمیجنگ اب

هو: بیست1394ان زوتفن/خطییب، ف : بیشرت، نکـ ین ای مه که از گش سه(. گفتین است در بریخ منابع، رنگ کر 

ویس، ؛ محم دبن محمود ط1/704: 1339غمی،است )نکـ : بیذکر شده ابلقشود و ماداین زاده می درایییکردن اسب 

1345 :560.) 
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است( و به خشکی کشانید. فهرامز جانور را برداشت و به شهر جانور جان شدن رنمیهمنظو 

آ مد. پادشاه دید که این جانور، اسب است. فهرامز به پادشاه گفت یک زین بیاور و روی این 

 آ ورد روی اسب سوار نشد. فهرامزپادشاه اسب بگذار ات ببینمی چطور است. هر زیین که 

 .1ر خانه پریزن است، دو جوان را بفرست ات آ ن را بیاورندمن د زیِن کهنه   گفت:

پس از آ وردن زین، فهرامز آ ن را روی اسب گذاشت و لگام را به دهنش انداخت و 

توامن سوار ! پادشاه گفت: فرزند! خبش یدم به خودت؛ من منی3به تو2پیشکشگفت: پادشاه! 

گشت. سپس اسب را به این اسب شوم. فهرامز سوار اسب شد و چند گامی رفت و بر 

 داخل بردند، پادشاه جشن عرویس را آ غاز کرد و دخرتش را به فهرامز داد. 

من  فهرامز سه ماهی پیش دخرت پادشاه ماند. ات اینکه روزی اب خودش فکر کرد که

ام. پس پنهاین به زن گفت: من اب تو ام و به اینجا آ مدهشاه را ترک کردهمرادطاخپـهلواانن 

روم. اِس مرا دمه و میام و تو آ بسنت خواهی شد. بگری! من به تو یک ابزوبند میشدهمهبسرت 

بفروش و 4اتجری به کیس نگو! من پرس ِرس مَت هس مت. اگر چبه، دخرت شد این ابزوبند را به

و اگر پرس شد به ابزویش ببند. ساجنام فهرامز آ جنا را ترک کرد و به شهر  5خرج او کن

 رفت.شاه مرادطاخ

                                                                        
پریزن  خود را که در خانه   انچار زین کهنه  شود و کوچک است و فهرامز بهآ ورد بر حیوان سوار منیزیین که پادشاه می 1

داشت که ابید توج ه به س نگیین زین اشاره دارد.  فهرامز فرس تادن دو جوان برای آ وردن زین اسِب کند. است طلب می

 (.398 الف: 1396های حامیس است )نکـ : آ یدنلو، داس تاندر هلوان یکی از مضامنی راجی ـ افزارهای ویژه  پ س نگیین رزم
 (փէշքէշ )ēšʿēškʿp منت: 2
شود هلوان ای پادشاه میپـ  از آ نِ  ،زایدمی ای کههاین اسب ای کر  خود شااین ذکر است که در رواایت اسب دراییی،  3

تواند به سبب اینکه منیویل پادشاه  ،کندفهرامز اسب را به پادشاه پیشکش میمه در اینجا  ،(17: 1384، مهو)

 .خبشدسوار این اسب شود، آ ن را به فهرامز می
  թուջար (tʿowǰar) منت: 4
 است:ردهگزارش کاین دو مجهل را چننی  داس تان به آ ملاین، این خبش از( در ترمجه  1904 :300خاالاتتیانتس ) 5

… sollte sie eine Tochter gebären , so sollte sie ihr den Edelstein als Mitgift geben … 

مده  آ   xowrtel( در میان نیست. در منت ارمین، فعل Mitgiftکه در روایت ارمین خسین از هجزییه )حایلدر

ریس ؛ فا  xurdagنزی: فاریس میانه:  ؛xortak-emاست )قس. فعل ارمین الکس یِک « ُخرد کردن» معنایِ که به

ل فعل در اینجا گوای فروش ابزوبند و تبدیل کردن آ ن به پول است )چزیی معاد خرد کردن(. منظور از خردهنو: 

change  .)ارم.، س پاسگز متذک ر این نکته شدندپروفسور گارنیک آ ساطوراین که اس تاد ارمجند، از در انگلییس 
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Notes on Iranian Myths in Armenian Folk Tales 

(Translation and Annotation of Two Armenian Folk Tales) 
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Abstract 

The Armenian ethnographer, Bagrat Xalatʿeancʿ, in a book entitled 

Iranian Heroes among the Armenian People (Paris, 1901), has collected 

and published a part of the folk tales of the Koghb and Aparan regions 

(both in present-day Armenia). The tales quoted in this book about the 

heroes of the Iranian national epic are of great importance, both 

linguistically and in terms of mythological discussions and research in 

Iranian and Armenian folklore. For the first time, Jalal Khaleghi 

Motlagh has used these folk tales in his research. In the present article, 

the author has translated two tales from this book and, in the margins, 

some words and terms of the Armenian text have been explained and 

discussed. The article contains some points concerning different forms 

of the names Rustam, Farāmarz, and Burzū in the Armenian folk tales, 

the discussion of the adjective rāstgēs/rustgēs about Rustam and the 

fiery color of the Farāmarz horse. 

 

Keywords: Iranian Heroes, Armenian Folk Tales, Rustam, Farāmarz 
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 ترمجه و برریس یک منت غریدیین سغدی

 )انمۀ پنجم سغدی(

 سعید نظری

 

 چکیده 

است، ویل در های ایراین اثری بر جای مناندهزابن ابس تانِ  از زابن سغدی در دوره  

دی از این زابن در دست است که یکی از همم دوره   های مهترین آ هنا، انمیانه آ اثر متعد 

از  یدر یکم، 1907در سال اورل اس تاین  ِس را  هاکهن سغدی است. این انمه

 پاره شبیه چهاراکمل و  ه  انم پنجشامل  ،این اس ناد ایفت. دیوار چنی نگهباین یهابرج

 11، در گوزانگ، از اهایل خواتو–فرینجم، از سوی مردی به انم  پ  است. انمه   انمه

از  حمصوالیتانم  و دربردارنده   نوش ته شده خنتساکن ، اسپنداتم به  313می سال 

 این ترمجه   و برریس حارض، به مقاهل   ... است. نگارنده درو  فلفل کتاین، قبیل نقره، پارچه  

 .استپرداخته انمه

 

 پنجم انمه   ی،کهن سغد یهاانمه ،سغد ها:واژهلکید

 

                                                                        
 جابن و ادبیات فاریس دانشگاه آ زاد اسالمی، واحد سنندهای ابس تاین، اس تادایر گروه زدکرتی فرهنگ و زابن  

ma_nazar84@yahoo.com  
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 مهمقد  

  یسغدی كهن هاانمه

کــه  اســتهای ســغدی شــده بــر روی ســک هی، خطــوط حکزابن ســغد یهاتــرین نوشــ تهکهن

ویژه بـه ،زادگـاه قـوم سـغد درها کـه اند. ایـن سـک هشدهرضب  پنجم میالدیقرن  ازاغلب پس 

 و دهنـدبـه دسـت میا هـانمبـریخ  درابره   العـایتاط   ،اند، تنهـاو مسرقند پیـدا شـده اراخب یحنوا

ـ ندارنـد.ای هظل مالحبقا یحمتوا اورل  س» انمـدار جمـار، ناسشـ  تانس  اب 1907سـال  ا درام 

ت دس گرانبهایی اس ناد بهاجنام داد  ابــریشم ه  جاد   مسری درکه  هاییاکوشدر جراین  1«اســــتاین

غـرب  یکیلـومرت 90در ،هـان سلسهل   خمروبه   ابیندیده یهابرج از ییک درکه . این اس ناد ایفت

 T.XII.a ابسـ تاین طـه  حمو   در 4نلـوالرشق  یکیلـومرت 550و 3گانسـودر ایــالت  2گهوان–دون

 توسـط یبـه زابن و خـط سـغد بـود کـه ینهـک ی اهانمه ،( به دست آ مد1 تصویر شامره   نکـ :)

وطنانشـان در غـرب خطـاب بـه مه، و گانسـو )) ترکسـ تان چـنی 5کیانـگ –می سـنیغداین مقـس

                                                                        
1 Sir Aurel Stein 

2 huang –Dun  یراه جتار دروازه  که  یمرز این شهر .رشق اایلت گانسو واقع است ،گوان–در شهر جیایو 

سیس أ  ت هان ازسلسهل   (Wudi) یوود یتوسط امپراطور ،میالد از پیش 117 در شدیحمسوب م یمرکز یآ س یا

از حرکت  پیش و ابزرگااننابریشم بود  ه  ن و ابزرگاانن جاد  امسافر  یبرا امنهوانگ آ خرین مزنلگاه –دونشهر شد. 

 موگاعو و در کردندتوق ف می خود اشرتان اسرتاحت و تامیر اس بان و یدر این شهر برا یتمد   ،کیانگ–سنی یبه سو

Mogao (هزار بودا یغارها) ه به اب  پرداختند.میبه دعا و نیایش  سفرامیین در  یبرا آ ن  موقعیت این شهر درتوج 

 است.ابریشم بوده ه  همم جاد   تقاطع دو شاخه   و حمل   ،غان آ ینی بوداییورود مبل   دروازه  توان گفت که یم ،روزگار
3 su/Gansu–Kan که  در. این شهر استچنی واقع شده ع درشامل رشیقمرب  کیلومرت 454000 حدود در مساحیت اب

 .استکردهزسایی ایفا مینقش ب غرب  چنی و ی میانفرهنگ و یتبادالت اقتصاد درقرار داش ته  ابریشم ه  مسری جاد  
چهارده هزار  یتو مجعی    ساهل 1600 یاب اترخی کوچک و مرتیق   یشهر جتار ،( ای کــروراان lan –Lou) النلو 4

قلب  ،غرب درایچه  لوپ نور واقع شده بود. لوالن و درمرز مه نیاهوانگ و شهر –دوناین شهر، اب  ی بود.نفر

 ،داشتکه  متام شهرت و امهی یتلـوالن اب  .غرب بود و چنی یپل ارتباط به مزنهل  و  آ مدبه شامر میجاده  ابریشم 

ها و طغیان رودخانه یی،ش ناسان معتقدند که رشایط بد آ ب و هواابس تان روزگار حمو شد. انگهان از حصنه  م  630در

، یمیالد 1900مارس  28، در لسا 1600پس از  است.سبب انبودی این شهر بودهه  ابریشم، نزی تغیری مسری جاد  

 .ردکشف ک اتاکالمااکنداغ حصرا  یهادر زیر شنرا این شهر ( Sven Hedin) نی، سون هـدیش ناس سوئدکویر
 چنی ترکس تانرا  آ ن است. در زابن فاریس «غریب رودخانه  » معنایو به چیین یانم ،(Xinjiangکیانگ ) –سنی 5

 قرار دارد و از غرب ابچنی  شامل رشیق ع درمرب  کیلومرت 1600000در حدود  این ایـالت اب وسعیت .گویندمی

. مهسایه استاایلت گانسو اب  ، و از رشقتت تب  فالاب  ، از جنوباتجیکس تان و پاکس تان ،قرقزیس تانهای کشور

کیانگ در زمان –آ ن اکشغر، خنت و ترفان است. اایلت سنی همم   یو شهرها ((Urumqi یاورومچآ ن  مــرکز

 .بدین انم خوانده شد کینگ سلسهل  
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 ،1هــو –ســوز، وانــگه–دونماننــد  ،بــه چــنی ییمنتهــ  نــوایح از بــریخ مسرقنــد( و )ســغدایان و

گـوزانگ
–سـغد  اصـل سزمـنی و مزبـور یهرهاشـ میـان بـود. شـده نوش ته  3چنگ–جنیو  2

الت ، حتـو  حبـث  ِوردمـ یهامـهاناسـت. داش تهبسـ یار نزدیـک وجـود  ایرابطـه –ویژه مسرقندبه

الیـت فع   و یغد، رشایط زنـدگس یارجتها، مشالکت و مسائل راه امین، نـاامیلشچنی   س یایس

لواینگاانن ساکن گابزر روزمره  
4
 .)2001Williams, –Sims :47(د نک یو مگابز  را 

 ،رکـز چـنی بـه غـرباز م عبـور مسـری در ،کیـف پسـ یت در هااین انمـهرسد که یم نظره ب

اسـت. ایـن کنندگان نرس یدهو هرگز به دست درایفت شدهچنی مصادره ی توسط نگهباانن مرز

ــنجشــامل  اســ ناد، ــ پ ــاراکمــل و  ه  انم ــ چه ــه اســتپ ــه انم ــه  اره شــبیه ب ــایف از ک ابریشــم در لف

 نکــ : تصـویر شـامره  ) اندان کشف شـدهبر از جنس کتزِ  ایک پاکت پارچهی درون و رنگایهقهو 

ه گـامـاکن حمفـوظ ن ها را ات حـد  ، نوشـ تهیخـوردگایـن ات ها ات شـده بودنـد وانمـهاین  ی. متام(2

 یهاکـااغذ .وجود داردها ازانمه بریخ بریوین ه  در لب یئجز یهایدیدگه آ سیب. البت  استداش ته

 برخـوردار ایاز نظـم ویـژه ،ابعـاد اِظ آ ن نوشـ ته شـده، از حلـ یها بـر روکه این انمه یشلکعمرب  

 یهاعـــرض انمــه ؛ایــن اســ ناد اسـت یاســ تاندارد بـرا ایدازهنـارعایــت  انگریــاسـت کــه خـود ب 

 است.آ ن روزگار بوده یهااس تاندارد انمه سانتمیرت است که اندازه   22 حدود دری سغد

رل او  ِس  عقیده  به دارند، نظر ِها اختالفانمهاین  اترخی دقیق حتریر درابره   ـژوهشگرانپ

 یهااترخی انمه» مقاهل   هنینگ در. استنوش ته شده م137 سال ها درانمه ، ایناس تاین

 ه آ هنادوم ب که درانمه   اقایتاتف   حوادث وکه معتقد است  رد کرده و نظر اس تاین را  ،«یسغد

                                                                        
 لت گانسودر شامل غـرب اایکه گوان –جیایو ؛شودیخوانده م گوان–جیایواب انم   )Suzhou( هو–سوزامروز  1

ه  از امهی ت ویژهاایلت این  دیگر یشهرها واقع است، مانند  است.ابریشم برخوردار بوده ای در جاد 
قرار  گـانسو در شامل رشیق ی،و–شود. وویخوانده م )Wuwei( یو–وواب انم  )Guzang( گوزانگ، امروز 2

 .دارد
و  است گانسو اایلت مرکزشود، ش ناخته می  )Lanzhou( جو–الن که امروزه اب انم )Jincheng( چنگ–جنی 3

 .استآ ن واقع شدهدر شامل 
بزرگ  یهاپایتخت سلسهلها و سالبس یار کهن  ی،است که از نظر اترخی هنان شامیل یاز شهرها ییک ،لواینگ 4

 کنند.یابس تان اید مچنی از هفت پایتخت بزرگ  ییک عنوانِ بهاز این شهر است. چنی بوده
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اب نظر  3هارماتو  2فـوجیداویل  .است یالدیم  312-311 یهاسالمربوط به  ،1شدهاشاره 

م  195ات  190 هایسال دوم در مذکور در انمه   حوادث ،ارماتبه نظر ه. اندلفهنینگ خما

ا . پنداردمیالدی می ششمها را قرن اترخی انمه که فـوجیدا،حایلدر ،استرخ داده ویلیامز س میزام 

لواینگ  از ورتامپرا فرار ویه و معتقد است که ویراین شهرهای لواینگنظر هنینگ را پذیرفته و 

 رویدادهایه به اب توج   روی،هربه. (Hening, 1984: 1) اندبه وقوع پیوس تهم  311سال  در

 اند.نگاش ته شدهم  313می  11 هااین انمهزد که  ستوان حدمی اهانمه درمذکور 

 پنجم  انمه  

 پاره انمه   چهاراتخورده که حاوی  بس ته   دوصورِت سانتمیرت، به 30× 22پنجم اب ابعاد  انمه  

طه  1907فرسوده بودند، در سال  هوانگ به –در غرب دون« T.XII.a»ابس تاین  م در حمو 

گذاری عالمت Aششم بوده که اب حـرف  دست آ مد. یک پاره از این چهار پاره متعل ق به انمه  

اند مشخ ص منوده Bدیگر را اب حرف  خورد. پاره  نشاین انمه به چشم می ،شده و در پشت آ ن

اند که در زیر نشان داده Cشود. پاره سوم را اب حرف ای دیده مین نوش تهو در دو طرف آ  

نشان   Dکند. آ خرین پاره نزی اب حرفرا اکمل می های این پاره  است و نوش تهقرار گرفته A پاره  

زده و اب  های اول، سوم و چهارم را به مه چس بانده و اترسد که پارهاست. به نظر میداده شده

های پس از ابزسازی پاره .(Williams–Sims ,2001 :91)اند دیگر پیچیده پاره   خن به دور

از –خط افقی  23اکمل به دست آ مد که حاوی  صورِت یک انمه  فرسوده، منت اصل به

است که  –از ابال به پاینی–خط معودی  9مست راست انمه،  و در حاش یه   –راست به چپ

پنجم تقریبًا اکمل  (. انمه  Reichelt , 1931: 31) است رفتههایی از آ ن، در گذر زمان از بنیخبش

آ ن دیده  4ات  1و  21ات  17های بـزرگی در سطور است، ویل به سبب فرسودگی، سوراخ

ط ک شود که خواندن این قسمت از انمه را دشوار میمی ند. این انمه برای خنس تنی ابر توس 

انم  ه . انمه از سوی مردی ب(Henenning, 1948: 615) مورد برریس قرار گرفت رایشلت

                                                                        
 یاز شهرها ییک هـیشهرس تان . است هاهون از ورتامپرا فرار( Ye) یه و لواینگهای و ویران شهر  اتراجمنظور  1

 .استشده چنی است که در اایلت هنان واقع ابس تاین
2 Fujieda 3 Harmatta 
3  
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ماه می سال  11، در «خنت»ساکن  2«اسپندات»به « گوزانگ»از اهایل  1«خواتو–فری»

انمه او را ترک کرده و به مهنی  ، رشیک جتاری نویس نده  3است. گاوتوسم نوش ته شده 313

گارنده در این انمه به دق ت نگاش ته است. نسبب، وی این انمه را از س اندوه و اب جعهل و یب

 است.گوزانگ پرداخته انآ رامی در رشق چنی و مبادالت اجناس در انحیه  

 

 نوشتحــــرف

                 ‘(D     βγw )                 [ pyšt ]                          

                  (x)wt’w                        (MN)    xypδ        

                   s’rtp’w                        (β)ntk   

’sp’nδ(’t)w                 [p](ry)    [ xwt’w ] 

 

 

1    ‘D     βγw    (xw)t’w   ’sp’nδ’t   ’’prywn    nm’čyw  (’P)Z(Y)[š   šyr]  myδ    

2   ZKZY wynt δrwk ’nčyw š’txw ’pw r’βw ’xw (ns)wntw 4 M[N pryxwt’w ]5    xypδy               

3   βntk  ’HR(Z)[Y](m) 
6  [  ]  [(Z)[K myδ  prtr)   ’t  ’YK(ZY)βn[ ]   (x)wt(y)[ wyn’n7 

’PZY](t)n 
8    

4  ’č  nztw   n(m’čyw 9  β)r’n   (’)[YK](Z)Y 10  wyšnw   βγ’nw   ’HR[ZYm  ’](č) 

čntr(s)’r 11  myδ   

                                                                        
1 Fri-khwatāw 2 Aspandhāt 3 Ghāwtus 
2  

3  

  m / / / / / / / / /  :رایشلت xwčwšw’ 5  :رایشلت 4
5  

لس میز 6 ل mn – 7  خشص مجعویلیامز: مضری او    wyn’ymn  خشص مجعرایشلت: فعل مضارع او 
7  

ه به ابفت مجهل، این واژه را اضافه کردهس میز 8  است.ویلیامز اب توج 

 /  / / / / /y: رایشلت nm.č 10  :رایشلت 9
10  

 ’XR  / / / / / / /’r  :رایشلت 11
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5  myδ  ’βzt(rw)
 1  ptγwšt   L’   prtrw  ’HRZYn  (’č)  (’x)[wrmztkk’](č)w 

2

np’yns’(w) 3  

6  (K)δZY  [xwty]   [w](yt)[’]rt 4 ’HRZ(Yš )    ’čw   wm’t  (’.).[…] (p)y 

[…........]δ….](n’)t 

7   pwštym 
5   (’H)RZY  n’y  kč’ny ’skw’m  ’HRZY  L’  w(r)δ  L’  mrδ  wytr’m  

8   ’HRZY  mδ  ’č  
6  ’βyxw’r  

7  nyst  ’HRZY   kč’ny 4  βn(t) 8 ’spytč  pr  prstw   

9  ’PZY  p’δ p’δ[.]    2 1LP  (5)00  pr  prstw 
9   ’PZY  ’δβ prstk  n(..y)t  

10   ’PZY   5 prstk     rysk  
10   ’PZY  ½  styr   n’kr(t)k  ’HRZY  ’YK   γ’wtws   

11   ’č   kč’n  (w)yt’rt ’HRZYš   pyš  wyt’rt’ym  ’HRZYm  ’’γt(’ym)  ’t          

12  δrw’n ’(H)RZYm  βyk[y]s’r  prγ’štw 
11 ’’(y)[’](β)t 

12 ’HRZY(n) (p.)[.] γ’wtws 

                                                                        
 č. / / / / / / / / čw  :رایشلت r’skw’  2  :رایشلت 1

2  

اکر  هب ’YKZY  np’ys’w صورِت دوم به انمه   29–30 . شااین ذکر است که این واژه در بندnp’yš’w :رایشلت 3

آ ید )قس. ایراین ابس تان می – ni – pinsa *که از  است «نوشنت»تهنا س تاک حال از فعل  np’tnsاست. رفته

ه ب  finsun/ fyssynآ یس فته، دو صامت ر که در بند دوم به اکر   xwnswntw’ه اینکه در این واژه و واژه  (. اب توج 

 است.بدل شده  sبه  nsوجود دارد، طبق فرایند انمهگوین    nدماغی 

  / / / / / / …rt  :رایشلت 4

 قـتمش   pw’zy از« خلوت، دوری، دور افتادگی»معنای به pw’zwny سغدی مس یحی از واژه   pwštym ریشه   5

 است.شده

 است.ابزسازی کرده –«رشاب»معناِی به–  kδm’ صورِت را به  čδ  m’ رایشلت 6

 است.ترمجه کرده «اکروان» ویلیامز این واژه راس میز .’’βryxw :رایشلت 7

 «بس ته»معنای بهو   banda-ختین:  از واژه   ntβ رایشلت: 8

 است. «ادنـتـ فرس »معنای به typrs – اِس فعل از   prst –د. واس یال معتقد است که   9

 است.رفته نزی به اکر ryz’kh صورِت است که به «برجن» معنایِ به، rysk سغدی  که واژه    رایشلت معتقد است 10

 است.ترمجه کرده «مانع شدن»، اللفظیویلیامز آ ن را حتتاین واژه انمعلوم است و س میز ریشه   11

 / / // / / / / . ’’ / :رایشلت 12
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13    p’rštč  1  r’δwh  wyt’y   ’HRZYmn 2  ZKh    š’wkt   nyznyt’y    ’HRZY  

14   γrβy   swγδ [y](k)  ’’mtk  wm’t    ZKZYtn   nyzt’y 3  ’HRZY  L(’   n)yzt  4 

’(k)[r]t’nt  

15     p’rZY  ZK  γ(’)wtws   ZKy  γry  wyt’rt  ’HRZYn  ’t  δrw’n  ptt’w 5 p’rZY 

16    mntzγ’mk 6  wm’tnt   ’HRZYt   ptwyδ’m 7 ’č    ’pr’k    (’)m’    srδ(m’n)yt 8   

17   (p’rZY   ny) [.]δ[..]..     ’s(pyšy 9   ’skw)’m  k(č)’ny 10(’H)[RZ](Y)m [..].[.....]. .  

18  ’HRZYm   ny[……]’w  kwn(y)[n](t)  ’(H)RZYm   ZKy  ’(βy)[.]γ(w) [..].[.]  K(β) 

[…….].’’sry 

19    βyr’y(nt)  (’)[HRZ](Y)mn 11  pr   [.]’(z)mw   ’βz’w’ynt 12 ’(H)RZY [..].[.]. k’δyw 13 

[  ]’βzβr’k 

                                                                        
 که اب است« راست کردن، درست کردن»معنای به  fryž سغدی مس یحی صفت فاعل از واژه    p’rštč  واژه   1

 مهراه است.  r’θاِس

 است.نوییس کردهحرف MN صورِت حرف اضافه  را به -mn مضری ،رایشلت 2

 xynt :رایشلت zynt’y 4 :رایشلت 3
4   

ل ،اژه( معتقد است که این و Tremblayترمبل ) 5 اقامت » معنایِ به pt’w و ای ptt’w خشص مفرد ازرشطی او 

 است.بر جای مانده  pati – tāwa * واژه   از  tt – ش نایس است. از دید ریشه «کردن

 «ام، اکمالً در پااین، ابالخره، مت»اللفظی معنای حتتبه ’mkγz’ است و از واژه   «بدون پول»معنای بهاین واژه  6

ورِت  صخنست به انمه   10–9و در بند  «پول» معنایِ بهو  zγ’mkصورِت دوم، به انمه   57–56بند  آ ید و درمی

’zγ’mk است.به اکر رفته «بدون پول»معنای و به 

 مقاهل(. امی )نکـ : ادامه  ترمجه کرده «وابس ته بودن»را  δptwy واژه   ،بر اساس ابفت مجهل 7

 معنایِ هب m’nδsr امی. این واژه، اِس انزتاعی ازترمجه کرده «ایری، مكک»را  m’nytδsrبر اساس ابفت مجهل،  8

 است. «خوحشایل»

  / / / / / /.…m/ / / / / / / :رایشلت y/ / / / / / 10 / / / / …’/ / / :رایشلت 9
10   

 ’n’p’yntβ :رایشلت mn/ / / / / / /  /  12 :رایشلت 11
12  

 است.ردهرایشلت این واژه را حرف نوییس ک 13
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20   ’ym  ’HR(Z)Y .… ]mn.[.. ]y   .[….](’tk)  ZNH  čy(r)[.].tn   [..](.’H)[RZ]Ym 

    

21    KZNH  pt(γw)š(t)  xrstrnk 1 ZYt  20 styr   n(’k)[rt](k)   p(r)[t](w)  [δ’r](t) 2 

’H(R)ZY  3  KZNH  

22   ršt  
4
  βr’’mwt 5  ’HRZYm  δβrtw   δ’rt 6 ZKw   n(’)krtkw ’H[R](Z)Ym 7 ptm’t 8 

23  ’HRZY  4½ styr  ’spt  9 ’HRZY m  ptβršt   (k)δZYm  (20) s(tyr) [prs](t’)tw 10 

24    δ’rt  
11 ’čwZYm  4½  styr   δβry  ’HR[Z]Y    KZNH    wγtw 

25     δ’rt  12 ’spnδ’t   ZYm  ’βyrtw  δ’rt  13 ’wy   r(’)δyh  ’HRZYm    

26    δ(βrtw)   δ’(rt)  ’H(R)ZY   (KZ)NH   wγtw   δ’(r)t   7½   s   n’(k)rt(k)  KZNHm   

pr   4 styr  4  δ(n)k 14 

27   ’st(k)[.](m)    ’β[y]’r(t)  ’HRZY   ZKy   š’wkty   ZK   n(’kr)tk   

28   ’’yt     p’rZ(Y)   KZNH   wγtw   δ’r’n(t)    ’zγ(’)mk  15  ZYn   nyst   

                                                                        
 ویلیامز معتقد است که این واژه، انم خاص و ای یک عنوان است.. س میزxrttrZKnyt : رایشلت 1

ی مایض نقل 2  / / / / / / / / / /ny   :رایشلت  3 خشص مفردسوم متعد 
3   

به اکر  štβ , wšt تصورتواند بهویلیامز معتقد است که این واژه میس میز «.پامین، قرداد»معنای به pšt  :رایشلت 4

گفنت و اظهار »معنای بهصورت فعل و به  čānuقید مهراهِ کنمی، این واژه بهمی اس تفاده rštرود، ویل در اینجا از 

 به اکر می رود. «داشنت 

5 r”mβ ل ی مایض نقل 6 خشص مفرد است.فعل مضارع او   خشص مفردسوم متعد 
6   

 «.پامین، عهد»معنای به ptm’nh : رایشلت 8 است.هنوییس نکرداین واژه را رایشلت حرف 7
8   

 / ’. / / /tw  :رایشلت tps’ 10 :رایشلت 9
10  

ی مایض نقل 11 ی مایض نقل 21 خشص مفردسوم متعد   خشص مفردسوم متعد 
12  

ی مایض نقل 13  خشص مفردسوم متعد 

14 – ankaθnk <* δ .است.همعنا کرد« پش ته»ویلیامز این واژه را س میز 

 «.پول» معنایِ به ’mkγz’ :ویلیامززـمـسی«. غذا، معیشت؟، هنگام؟»معنای به  ’mkγn’: رایشلت 15
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29   p’rZY  p(r)trw   ’zw 1  ’β(z)βr’k    β’w   ’YKZY   wy  2 ’HRZ(Y)tn   

30  ptγwšt’  3 ’YKZYm  ’xwrmztkk   γyδrp 4 ’kŗtw  δ’rt  5 

31  ’HRZYn   m(s)   ptγwš  pyšt   MN   xypδ   β(n)tk  pryxwt’(w)   

32   np’xšt   ZNH    δykh   ’č     kč’n   pr    ’δrtyk   m’(x)w    p  30’k. 

 

 آ وانوشت

 

     ar     βaγu                  [ pišt ]                                 

   xutāw                        čan    xēpθ                        

   Sārtaspāw                  βandē                               

Aspanδatu                 parēw    [ xutāw ]   
 

1     ar   βaγu   xutāw  Aspanāδat   āfrīwan   namāčyu  utəti[š  šir] mēθ    
  

2   xō – ti?  went  δrūk  ančyu  šātxu (ə)pu  rāfu  əxunsundu  č[an   Fri – xutāw ] 

xēpθī  

3    βandē   ərti – man  xō  mēθ  fratar  āt  kaδuti – fan  xutē  wenān  utəti-tan   
  

4   ač  nazdu  namāčyu  βarān  kaδuti   wēšnu   βaγānu  ərti – m  ač  čandarsār 

mēθ  

5   mēθ   (ə)βžtaru   patγušt   nē   frataru  ərti – n  (ač)  (ə)x[urmazdē  a]ču 

nipēsu   

6   kaδuti  [xutē]  [w](it) [a]rt  ərti – š  aču   wimāt   ’..[…] (py) [… ]δ….](n)t  

7    pwštym  ərti  nāy  Kačānī (ə)skawām  ərti  nē  ōrδ  nē  marθ  witarām      

                                                                        
  ptxwšt’t: رایشلت 3 معنای این واژه مشخ ص نیست. nw’ 2رایشلت:  1

2   3  

ی  مایض نقل 5 «.زاین، آ سیب»معنای به pδβyγ :رایشلت 4  خشص مفردسوممتعد 
5   
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8   ərti   maδa  ač   (ə)βexār   nēst   ərti   Kačānī  4  βand   (ə)spēč  par  frastu   
    

9    utəti   paδ paδ[.]  2 zār  5(100)  par  frastu  utəti  aδβ   parastak  n(..y)t  
  

10   utəti  5 parastak  rise  utəti  ½  stēr  nāk(a)rtak   ərti   kaδu  γāwtus   
 

11    ač  kačān  witart  ərti – š  piš  witartēm  ərti – m  āγa[tēm]  at          

12   θruwān   ərti – m  βēksār  parγaštu  (āy)[a](βd)   ərti – n  (p. ) [.]. γāwtus  

13   p’rštč  rāθu  wītē   ərti-man  xā  šāwēt   nyznyt’y    ərti     

14  γarfī   Suγd[ī]k   āmātē    wimāt  xō – ti – tan   niž(i)tē   ərti  nē  niž(i)t  

(ə)kŗtand  

15   pār(u)ti   xō  γāwtus (a)wi  γarī  witart  ərti – n  at  θurwān  pattāw  par(u)ti     

16  mandz – γāmē  wimātand   ərti – t   patwēδam  ač  əprak  (ə)ma  sarδ(mān)ēt   

17   pār(u)ti   ny [.]δ[..].. əspyēšē   (ə)skawam   Kčānī  ərti – m [..]….[...]. .   

18   ərti – m   ny..]’w   kun(ē)[n]d  ərti – m  (a)wi  ’(βy)[.]γ(w)  [..].[.]   k(β) 

[…].’’sry 

19   βirand  [ərt]i – mn  par [.]’(z)mw  (ə)βžāwēnd  ərti [.].[.]. kāδyu[  ] (ə)βžβarē  

20   īm   ərt[i       …..… ]mn . [.. ]y    .[….](’tk)   yu   čy(r)[.].tn   [..]. ərti – m  

21    čānu  patγ[u]št   xarastarang  ti – t  20 stēr   nāk(ar)tak   partu   [δār](t)  ərti   

čānu    

22    rašt   βrām – ut  ərti-m  δβartu  δārt  awu  nāk(ar)taku  ərti – m  patmāt       

23    ərti  4½  stēr  (ə)spat  ərti – m  ptβršt  (k)aδūti–m  (20)  s(tēr)  [fras](t)ātu 

24    δārt  (ə)čuti – m  4½  stēr δβarē  ərti  čānu  waγdu    

25    δārt   Aspanδat   ti–m  anβartu  δārt  awi  rāθī   ərti-m  δβrtu 
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26   δā(rt)  ərti   čānu  waγdu  δārt   7½  s   nāk(ar)tak  ərti – m par 4 ster  4 δang  

27    ’st(k)[.](m)   (ə)β[y]art   ərti   (a)wi  šāwētī  xō  nāk(ar)tak   

28    āit   pār(u)ti   čānu  waγdu  δārand  (ə)zγāmē   ti – n   nēst  

29     pār(u)ti    frataru   azu   (ə)βžβarē   βāw  kaδuti  wi  ərti – tan    

30    patγuštāt   kaδuti – m   (ə)xurmazdē    γišp  (ə)kŗtu   δārt  

31    ərti – n   mas   patγušθa   pišt  čan  xēpθ   βandē  Fri – xutāw   

32    nipaxšt   yu  δeγ   ač  Kačān   par  (ə)štīk   māxu    p  30’k. 

 ـرگردانب

 نشاین انمه:

 1خواتو–شام فری از: بنده  

 س اکروان ساالر   2اسپندات ]= جناب سور [به:  خداوندگار

 

وز ر ز، پس او را آ فرین ، منا  –اکروان ساالر  –اسپندات  ]= جناب سور [. به خداوندگار1

 .]ابشد [خوب 

شام  بنده   ]طرف [از .بیند ترا تندرست، آ رام، شادمان، بدون بامیری و خش نود. که می2

 خواتو. –فری

 ببیمن و تو را. و برای من، آ ن روز هبرت خواهد بود چون تو را می3

ر  از نظ= کشور چنی[چون خدااین را پس من از داخهل   ]= کمن [. از نزدیک نیایش آ ورم 4

 روز به روز  ]سغداین هماجر

 3هرمزد ]طرف  [نویسم ازش نوم  نه هبرت و هر چه میبدتر می ]اخبار [. 5

 تنها  ..…….…چناچنه رهس پار شود و چه او بود   6

 شوم مامن پس اینجا و آ جنا رهسپـار منیمی 4. ......... و بنگر در گوزانگ7

                                                                        
1  fri-khwatāw 2 aspandhāt 3 akhurmaztakk 
2  3  

 است. گوزانگ، هامن شهر کچانخنس تنی ابر رایشلت متوجه شد که  4
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 و در گوزانگ چهار بس ته ین برای ارسال ]گذرد= منی[. پس از اینجا اکرواین نیست 8

 .........  1. و دو هزار و پانصد فلفل برای ارسال و یک جفت پراس تاک9

 . و پنج  پراس تاک  برجن و نمی اسـتاتر نقره و چون گاوتوس از10

 . گوزانگ رهسپـار شد پس از او راهی شدم و من آ مدم به 11

 شد و ....... گاوتوس ]چنی[خارج  هوانگ و مانع  آ وارگی من در–. دون12

 ]= دیدمی[را درک کردمی «  س یاهان»پس ما   ]= ایفت[. راهی راست دید 13

 د بروندرفنت شدند و نتوانس ت ی، که آ ماده  . و سغداین بس یار14

 هوانگ ماندم زیرا  –رهس پار شد و در دونکوهس تان  ]مست[. زیرا گاوتوس به 15

 د و من نیاز به ایری اپراک دارمنبود سغد نیازمند ]مردمان[. 16

 .……در گوزانگ هس مت و مرا  …...... …..کند. زیرا خدمت می17

   …………کنند و من . و مرا ......................... جمبور می18

 . به دست آ ورند و .......... افزایش دهند و خیل بیچاره هس مت19

 ................................. و ......................................20

 . و من چننی شنیدم: خرسرتنگ بیست اس تاتر نقره به شام بدهاکر است21

 را وزن کردم آ ورم پس نقره را به من داد و آ نمی . چننی اظهار داشت:22

  .استنمی اس تاتر اکمل، پس من پرس یدم چون برای من بیست اس تاتر فرس تادهو. چهار23

 نمی اس تاتر دادی؟ و چننی گفت :وچهار را به من. چ24

    ]= دید[. اسپندات، مرا در راه ایفت 25

و برای چهار اس تاتر من  ]است[نمی اس تاتر نقره وبه من داد پس چننی گفت: هفت . و26

 هار پش ته ......................چ 

 ها نقره گرفتند. ................. گرفمت و س یاه27

 پویل نیست   فتند:. پس چننی گ 28

 ابمش  چنانکه ................. و شام  من بدخبت ]است[. پس هبرت 29

 استوید چون هرمزد به من آ سیب رسانده. بش ن30

                                                                        
1 prasthaka 
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 خواتو –بنده فری  ]طرف[. و نزی شام بش نوید از 31

 .. نوش ته شد این انمه از گوزانگ به روز یس از ماه سوم32

 

 

 

 

 

 
 

  1 تصویر شامره  

 (Encyclopedia Iranica) 
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(Fifth Letter of Sogdian) 
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Abstract 

There is no trace of the Sogdian language in the ancient period of the 

Persian languages. However, in the Middle Ages, there are several 

works of this language, one of the most important of which is the 

ancient Sogdian letters. Sir Aurel Stein found the ancient Sogdian 

letters in 1907 in one of watch-towers of the Great Walls of China. 

These documents consist of 5 complete letters and 4 letter-like 

fragments. The fifth letter was written by a man named Fri-khwatāw 

from Guzang to Aspandhāt of Khotan on May 11, 313 AD. This letter 

includes the names of products such as silver, linen, a kind of 

unprocessed fabric, pepper, etc. In the present article, the author has 

read and translated this letter. 
 

 

Keywords: Sogdia, Ancient Sogdian Letters, Fifth Letter
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 نِلُونیا ایشخان

 

 

 چکیده

شود، ویل در کرِس دال )ِدیمل( تل فظ میریس امروز بهدر زابن فا دیملقومنام  جاینام/

ترتیب، به دیلامنو  دیملهای فتِح دال )َدیمل( و جاینامبه دیملانم قوم ،دهخدا انمه  لغت

است ادهدحارض، نشان  اند. نگارنده در مقاهل  کرس و فتح دال )ِدیمل و َدیلامن( ضبط شدهبه

نزی  دیمل در زابن ارمین، این جاینام در زابن فاریس های مکتوب واژه  که بر اساس صورت

ه ک طور ، هامنَدیملشلک شده و نگارش و آ وانگاری آ ن بهتلف ظ می ِدیملصورِت به

 فاریس است. –اخلط عریباز رِس مینورسکی نزی اشاره کرده، مأ خوذ

 

 فاریس –اخلط عریبدیمل، رِس تلف ظ واژه   ها:واژهلکید

 

  

                                                                        
  یروان، اارمین )اسالوین( –دانشگاه رویسپژوهشگر  gmail.com@ishkhanlevonian  
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مه  مقد 

کرس و ترتیب، بهبه دیلامنو  دیملهای فتح دال )َدیمل( و جاینام، بهدیملانم دهخدا قوم انمه  غتلدر 

ظ کهن تلف   حارض، برای حتقیق درابره   اند. نگارنده در مقاهل  فتح دال )ِدیمل و َدیلامن( ضبط شده

نظام  ن پوش یده نیستکه بر پژوهشگرا طور زیرا هامن است،این واژه به منابع ارمین رجوع کرده

است  دهیییست. البت ه بها اتلف ظ واژه دهنده  نوش تاری زابن ارمین ات حد  بس یاری آ وانگار و نشان

 سبِب ، این ویژگی بهنومیانه و  هایالکس یک و ورود به دوره این زابن از دوره   که اب گذرِ 

الت ط  قدری ار از سوی دیگر، بودن کتابت و نوش تاکر بیعی زابن از یک سو و حمافظهحتو 

ها و لکامت انمقوم ها،برای ایفنت تلف ظ کهن جاینام ارمین زابنحال، هراست. ویل بهرنگ شدهمک

 ای دارد.دخیل اکرکرد ویژه

 

 حبث

 2شریااکتیس آ اننیا اثر 1(جغرافیا) مناهجاناشاره کرده، کتاب  دیمل سزمنیخنس تنی مأ خذ ارمین که به 

ضبط  3(ʿkDlmown) کدملون صورِت ست که انم این سزمنی در آ ن بها (م 106-856)

 طربس تان ،(Gełan) گالندر این مأ خذ، از دیمل در کنار  .(Markuart, 1901: 10: ـ )نک استشده

(Taprəstan) ،آ ترپااتاکن (Atrpatakan )...اکپکوهکوست  اس تان سزیدهیکی از  عنوانِ به ،و 

 .  (Ibid.: 9-10)است خسن به میان آ مده

میالدی  هفمتنگار ارمین سدۀ ، اسقف و اترخی4سبئوس زمان اب آ اننیا شریااکتیس،تقریبًا مه

مجهل در از –این منت  خمتلفهای است. در چاپبه قوم دیمل اشاره کردهخود  اترخیدر نزی 

اس یان و ماخل م(1879پرتزبورگ، )سن، پاتاکنیان م(1851ل، نس تانتینوپُ )کُ چاپ میهرداتیان 

خورمی برمی( Deln) دلنو ( Delowmn) دلومنهای به دو قوم اب انم – م(1939)ایروان، 

                                                                        
ب به ق  میالدی، مل پنجمۀ انتیس )مویس خورین(، مورخ و نویس ندۀ سدس خورِ وسِ در گذش ته این اثر را از آ ِن مُ  1

 داند.های جدید این نظر را مطرود میدانستند، ویل پژوهشنگاری ارمین میپدر اترخی

2 iʿAnannia Šiarakac، میالدی. هفمتدان سدۀ دان و جغرایففیلسوف، راییض   

rkuart, p. Maاست )را نزی به دست داده zDilowmnو  zDilowmsهای ها، ضبطبدلمارکوارت در نسخه 3

10, f. α.) 

4 Sebeos 
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(: 1851.), խմբ( Պատկանյան; 230: 1879.), խմբ( Միհրդատյանց → Սեբէոս

151 ,150: 1939 .),խմբ( ցՄալխասիան; 186)   گامن ، یبدلنه صورت اخری، یعین که البت

 نزی قس: ؛Շալջյան ,1941 :108: کـ )ناست  النگِ هامن ای  1(Geln) گلنتصحیف واژۀ 

360 :1979, .)խմբ( Աբգարյան → Սեբէոս ویل آ بگاراین که این منت را تصحیح ،)

را پیش نهاد  (Delamn) دملنرا حصیح ندانس ته و ضبط  (Delowmn) دلومنواژۀ  ،انتقادی کرده

نیازمند  اترخی سبئوسیمل در ایفنت صورت حصیح واژۀ د ،طور که پیداست است. هامنکرده

ضبط هنایی  عنوانِ ( را بهDelamn) دملنتوانمی صورت بنابراین فعاًل می ،حتقیق بیشرتی است

 این واژه بپذیرمی.

انم نزی قوم (1983 :264) 3اکتواتیسس اکغانوسِ )اران(، اثر مُ  2اترخی سزمنی آ غواندر کتاب 

واژۀ دملیک در این مأ خذ به که ت. ابید توجه داشت اسآ مده (Delemik) میکلِ دِ  رِت صو دیمل به

: ـاست )نکنه به سزمنی آ هنا و خود نویس نده نزی به این موضوع ترصحی کرده ،قوم دیمل اشاره دارد

.Ibid.)  خ ، مور  (1963 :92) 4اترخی آ ریس تاکس الستیورتیساذلکر در از اثر فوق پسیک سده

  .Delm(kʿ) ملکدِ ویل این ابر به گونۀ  ،خورمیبرمینزی به واژۀ دیمل  ایزدمهارمین سدۀ 

را ضبط هنایی فرض  ابالهای های مذکور منتفی بدانمی و گونهحال اگر اماکن تصحیف را در واژه

اشاره کرده، آ وانگاری واژۀ دیمل  (1932)طور که مینورسکی  توانمی نتیجه بگریم هامننمی، میک 

ظ اصل این واژه است و تلف   فاریس –اخلط عریبِسمأ خوذ از ر Daylam/Dailam صورِت به

؛ چه، در متامی منابع ابال، هجای خنست این واژه اب استبوده Dēlim ای حیت   Dēlamاحامتاًل 

dl/del صورِت ( به5تیس)استپانوس اترونِ  اترخی آ سوغیکمیان توارخی ارمین، در  ازشود. آ غاز می 

 :Ստեփանոսի Տարօնեցի, 1885 :ـ )نکخورمی ( نزی برمیDelmastan) ملس تاندِ آ ش نای 
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، به مهنی سبب اماکن تصحیف و خلط آ هنا است یکدیگرشبیه در زابن ارمین g (գ )و  d (դ)امالی حروف  1

 چندان دور از ذهن نیست.

 خان قدمی درابرۀ آ لبانیای قفقاز برجای مانده، مهنی کتاب است.برجس ته ترین اثر ارمین که از مور   شااین ذکر است که 2

3 iʿMovses Kałankatvac، میالدی. دمهنگار سدۀ اترخی 

4 Aristakes Lastivercʿi  
5 anos AsołikʿStep  ایiʿanos TaronecʿStep میالدی. ایزدمهخ سدۀ ر  ، مو  
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A Note on the Toponym Deylam 

 

Ishkhan Levonian 

Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan 
 

Abstract 

The toponym «دیمل»  is pronounced in Persian as Deylam but in Dehkhoda 

Dictionary it is recorded both as Deylam and Daylam. In the present 

article, the author has shown that, according to the written forms of the 

word «دیمل»  in Armenian, this toponym was also pronounced as Dēlam in 

Persian, and its writing and transcription in the form of Daylam, as 

Minorsky also pointed out, is derived from the Arabo-Persian script. 

Keywords: Deylam/Daylam, Arabo-Persian Script 



Штудии по кавказско-каспийской словесности / 1. 4 (2020) 22 
 

festivals, rituals and ethical principles. While the attention of foreign 

specialists is focused on the status of the state languages in the newly 

established Post-Soviet Central Asian Republics and Azerbaijan, the 

minorities were mostly overlooked. As the term minority already 

implies, the speakers of former regional languages are rare. Today, 

nevertheless, the compound reality of Azerbaijan still includes the 

presence of these regional languages forming a vital part of the 

remaining colorful mosaic. Since the history and archeology offers 

sparse information, an anthropological method adjusted to observant 

participation becomes a suitable way to discover the identity of the 

Lahij people living remotely in the Caucasus Mountains. On the one 

hand, the government recognizes Lahij for its Eastern architectural 

style and has given it the status of a historical preserve. On the other 

hand, it is not understood yet how it is possible to explore an ancient 

Iranian heritage of Azerbaijan through an authentic way of life. Within 

the overwhelming Azerbaijanization the Lahij people form one of the 

most striking exceptions to assimilation. Their endangered language, 

however, could be soon lost and their fragile identity could erode. 

 

 

Keywords: Lahij language, Identity, Craftsmanship, Narratives, Ethics 
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Living Heritage of Lahij 
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Abstract 

 

This introductory essay is based on my doctoral field research, done 

while residing in Azerbaijan from 2012-2016, exploring the identity of 

the Lahij coppersmiths. The Lahij people, living in the remote 

mountain sanctuary valley of the Girdiman River, have remarkably 

preserved their ancient southwest Iranian mother tongue, officially 

called ‘Tat,’ craftsmanship, traditional lifestyle, folk narratives, prayers, 
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диалект – постепенно исчезает «вне границ»,1 т.е. за пределами 

Лагича, ослабевает традиционная этика. ЮНЕСКО внесла ремесла 

и, в частности, мастерство медников Лагича в список всемирного 

нематериального культурного наследия. В пределах своей 

природно-исторической ниши, Лагич является уникальным 

примером персо-тюркской культурной общности.2  
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1 Терминология Барта (Barth, 1998). 
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навыков, хорошее владение ремеслами, способность обеспечить 

семью в разных обстоятельствах остаются важным элементом 

идентичности лагичцев.  

     В процессе анализа полевых данных я часто задавалась 

вопросом, какое отношение имеет идентичность к этике.  

Современные антропологические дискуссии сосредоточены на 

ранее отвергнутой, но недавно вновь востребованной теме 

морали.1 Жизнестойкость и строгая трудовая этика характерны 

для общины Лагича. Во времена нужды жители Лагичa действуют 

и молятся, что раскрывает их отношение к Богу.2 

     Приведенные примеры демонстрируют такие качества жителей 

Лагича, как преданность семье, которую надо прокормить трудом 

своих рук, гостеприимство, жажда справедливости, находчивость, 

творчество и жизнерадостность. Ранее отвергнутая как 

пережиток, жизненная практика добродетелей становится 

настоящим показателем того, что значит быть лагичцем. 

Результаты полевых исследований Лагича подтверждают, что 

этика общины, сплоченной религиозными понятиями, четко 

определяет восприятие принадлежности.  

Выводы 

Лагич можно охарактеризовать как обитель традиций, ценностей 

и менталитета, сохраняющихся даже во время необратимого 

влияния глобализации. Лагич по-прежнему является сплоченной 

общиной с ярко выраженными склонностями к мастерству, 

творчеству, с собственной устной традицией, которая включает в 

себя популярные истории о Шахе Аббасе. Однако самобытность 

Лагича очень хрупка. В то время как их жизнестойкий характер 

приспосабливается и сохраняется,  язык Лагича – иранский 

                                                                        
1 Антропология и этика: см. Fabian, 2002; Faubion, 2011; Laidlaw, 2014. 
2 Зороастрийское течение в Азербайджане и Лагичe выходит за рамки 

настоящей статьи и рассматривается в "Zoroastrian Glow in Azerbaijan."   
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мечетей. Тогда люди шаха схватили сапожника 

и заставили его работать дворцовым 

привратником. Сапожник должен был 

сторожить ворота безо всякой платы, на хлебе 

и воде, пока не стемнеет.  

     Однако даже в ту ночь зазвучал благодарный 

бой барабана. «Дервиш» узнает, что для того, 

чтобы прокормить свою семью, сапожник продал 

меч, данный ему для защиты ворот. На 

следующий день Шах Аббас попытался 

окончательно заманить в ловушку и унизить 

непобедимого сапожника. Правитель приказал 

сапожнику казнить преступника на площади, 

отрубив ему голову мечом, который он получил 

накануне. Сапожник не растерялся, собрал все 

свое мужество и попросил разрешения сначала 

произнести молитву. Он молился: "O, Боже, если 

этот человек виновен, пусть ему будет 

отрублена голова, а если нет, пусть этот 

острый медный меч превратится в дерево". 

Затем он достал из ножен деревянный меч, 

который сделал ночью, и люди вокруг него стали 

ликовать и праздновать. Невинный человек не 

погиб, и всё пошло вопреки злым планам шаха. 

«Воистину, Бог гораздо могущественнее шаха! - с 

благодарностью восторженно воскликнул 

обрадованный сапожник - Бог продолжает 

обеспечивать и спасать нас, Şukr ba Xudo, - Хвала 

Богу!».  

     Это – самая популярная история из прошлых веков, 

повествующая о преодолении трудностей во время гонений. Она 

прекрасно иллюстрирует творческую способность лагичцев 

отвечать на вызовы. Ремесленники упорно ищут новые способы 

сохранять традиционные ремесла. Наличие соответствующих 
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ответил: «Не надо ничего бояться и зря 

волноваться, надо только уповать на Бога. Ты, 

как дервиш, прекрасно знаешь, что Бог сильнее 

шаха, и, в конечном счете, именно Бог 

обеспечивает нас всем». 

     На следующий день шах издал указ, 

запрещающий сапожникам заниматься своим 

ремеслом. «Странствующий дервиш», на самом 

деле - переодетый Шах Аббас, возвратился 

вечером к тем же воротам и снова услышал 

звуки барабанного боя, танца и счастливого 

пения. Выяснилось, что в то время, как многие 

сапожники собирались и ворчали по поводу 

запрета, сапожник принялся за метлу и воду, и, 

подметая рынок, заработал на еду для своей 

семьи. Это привело в замешательство 

«дервиша», который снова сел за стол вместе с 

семьей сапожника. 

     На следующее утро люди шаха сломали метлу 

сапожника, но когда «дервиш» вернулся, он снова 

услышал радостное пение за ужином. В тот день 

сапожник подавал чай и хорошенько тер и мыл 

людям спины в хамаме, в общественной бане, и 

всё равно принёс домой хлеб. На следующий день 

шах закрыл все хамамы. Находчивый сапожник, 

однако, стал помогать подавать еду для 

скорбящих в мечети. Таким способом, он смог 

принести домой ещё больше, чем раньше, 

приготовленной пищи и даже свежих фруктов и 

орехов. Вечерний посетитель удивлялся 

продолжающимся празднованиям ежедневной 

помощи Бога. На следующее утро 

властолюбивый шах отреагировал на 

находчивость сапожника закрытием всех 
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распространился на Россию, Турцию, Грузию, Иран, Индию и 

дальше. Искусство Лагича украшает европейские музеи. 

      Кустарная промышленность семейных предприятий 

поддерживала процветание Лагича вплоть до XX века, когда 

индустриализация заставила многих ремесленников уехать. С тех 

пор как массово производимые продукты наводнили рынок, 

жители Лагича борются с экономическим кризисом. Они уезжают 

в современные города в поисках работы, и там, помимо потери 

языка, испытанием для них становится иная моральная среда. 

Оставшиеся в Лагиче приспосабливают ремесло под сезонный 

туризм. Азаде Мокадов, пожилой мастер, занимающийся 

изготовлением конного снаряжения всех видов, олицетворяет 

неунывающий характер лагичца. Этот слепой умелец продолжает 

ежедневно работать, не покладая рук. Лагичцы продолжают 

изобретать способы прокормить свои семьи, подобно  

популярному персонажу одной из историй о Шахе Аббасе – 

«Находчивый сапожник». 

Находчивый сапожник 

Шах Аббас имел обыкновение переодеваться в 

простую одежду дервиша, чтобы ходить среди 

своих подданных неузнанным. Однажды вечером, 

проходя мимо какого-то дома, он услышал 

веселое пение и барабанную дробь во дворе и 

зашел, чтобы узнать, что происходит. Его, как и 

положено по правилам гостеприимства, 

пригласили поужинать. Сапожник и его семья 

пели и танцевали от радости, просто, искренне 

благодаря Бога, что отец заработал для них на 

ужин. «Дервиш» спросил сапожника, как идет его 

работа, и тот ответил: «Люди всегда 

изнашивают свою обувь и нуждаются в ремонте, 

поэтому работы много». Тогда «дервиш» спросил 

сапожника, что он будет делать, если шах 

запретит шить и чинить обувь. Сапожник 
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Творчество и мастерство    

«Восточный город средневекового стиля» Лагич состоял из семи 

площадей. Каждая из них была обеспечена колодцем, баней 

(хамам) и местом поклонения (последнее на данный момент 

представляет собой мечеть). Преемственность архитектуры 

обеспечивалась тем, что новые жилые дома строились на тех же 

участках, где были прежние. Чтобы построить двухэтажные белые 

дома, люди таскали камни с реки Гирдиман. Лагичцы оттачивали 

каждый камень, чтобы он вписался в компактный дизайн. 

Строители наслаивали горизонтальные деревянные балки между 

рядами камней для опоры против землетрясений. 

     Оборона территории от вражеских атак требовала услуг одного 

из самых ранних ремесел Лагичa - zirəhgar, изготовителя оружия и 

доспехов. Мастера производили защитные доспехи - от шлемов и 

щитов до наколенников и медных перчаток. Оружие, как 

огнестрельное, так и с лезвиями -  мечи, ножи и т. д. – 

использовалось как в регионе, так и вывозилось за границу.   

     Средневековый ремесленный центр Лагич был разделен на 

профессиональные кварталы. Среди ремесленников Лагича были 

mizgər - медник; zərgər - ювелир; ahəngər - мастер по железу; 

nəilbənd - кузнец; xarrat - резчик по дереву; nəcor - плотник; 

kuzəgər – гончар; rıxtəgor - плавильщик металла; bazzos - 

изготовитель тканей и многие другие. 

     Среди исчезающих ремесел синонимом Лагичa стало искусство 

медников. Мастера-медники отличаются т.н. Ахеменидской 

техникой орнаментации оймa (oyma). Медное дело достигло 

своего "золотого века" в середине XIX века. Лагич был признан 

профессиональной школой медного мастерства всего Кавказа. 

Тысяча жителей Лагича занималась медным делом, тогда как в 

Баку было всего два мастера.  Медники из других городов 

приходили обучаться в Лагич, а сами лагичские медники работали 

и за пределами Лагича. Спрос на произведения мастеров 
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Джаванширe крепость стала процветающей столицей 

Гирдиманского xaнства.1 

     В. Ф. Минорский (1963: 32-33) связал Лагич  с Лагичaном в 

иранской провинции Гилан. Он утверждает, что новые места 

обитания обычно получают наименования старых, прежних мест 

обитания.2 Топоним Ниял в Гилане, а также горный хребет Ниял в 

Лагичe подтверждают его предположение. Тем не менее, юго-

западная иранская речь и некоторые иные детали указывают на 

то, что, возможно,  некогда лагичцев жили в провинции Парс. 

Кроме того, название ласточки - parstək - указывает на то, что 

лагичцы, вероятно, проживали здесь, прежде чем они 

мигрировали через провинцию Гилан. 

             Культурная ниша» включает в себя влияние данной 

культурной и природной среды, через которую 

создается идентичность. Память и понимание 

вызывают ощущение особого места. С этими 

пейзажами тесно связаны истории людей и события, 

которые они вспоминают, культурное богатство, 

которое способствует чувству местной 

самобытности (Тейлор, 2008). 

 

                                                                        
1 Лайзан принадлежал Ширванскому ханству (Минорский, 1963). Хосров I 

переселил некоторые юго-западные иранские племена на север (Brunner, 1983: 

764-765). Йездигерд (420-438) и Хосров I Ануширван построили Северный 

горный пояс из 360 крепостей и переселили иранцев (Ализаде, 2010: 40). 

Баласаган простирался от Гилана до Дeрбeнда, укрепленного Хoсровом I (ibid.: 

764-765) Этa прибрежная Татскo-говорящая территория, проходила через Баку 

до Дeрбeндa; сейчас в России 50 км на север от границы. Крепость Фит-Кала над 

Гирдиманом была частью этой системы. 

2 O мастерстве и жизни Лагичa: Ализаде, 2010; Балаев, 2011; Буниядов, 2007; 

Эфендиев, 1901; Хаджиева, 2013; Калашев, 1886; Караулов, 1901; Маммедбейли, 

2004; Сумбатзаде, 1960.  
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доме. Чейран-ханум, жена Дадаша-muəllim1, приготовила вкусное 

блюдо - dulmə bih, долма, завёрнутая в айвовый лист. 

     “Мы, жители Лагичa, были исконными кавказскими албанцами, 

жившими в этом прекрасном, приятном месте до того, как сюда 

прибыли носители татского языка. Люди решили жить здесь 

давным-давно, потому что здесь много воды и пастбищ. Турки, 

прибывшие последними, должны были поселиться в пустыне и на 

равнинах, так как это было все, что осталось. Иранский язык 

заменил коренной язык, на котором мы говорили раньше. Наша 

кулинария - доказательство того, что мы оседлые люди, а не 

кочевники. Сложные блюда, которые мы готовим, зависят от 

развитого сельского хозяйства; мы используем рис, овощи и 

специи". 

     Дадаш-муэллим подчёркивает: порой забывают о том, что 

первые селения принадлежали коренным кавказским народам, и 

что Азербайджан представляет собой этническую смесь 

кавказского, иранского,2 семитского и новейшего тюркского 

элементов. Тюркский язык стал доминирующим в настоящее 

время.  

     При правлении Сасанидов северные границы Ирана должны 

были быть защищены от нападений кочевников. Переселение 

иранцев произошло во времена правления Ездигерда (420-438 гг.) 

и Хосровa I Ануширванa (531-578 гг.), которые построили 

оборонительный пояс из 360 крепостей. Этот процесс 

продолжался и при сыне Хосрова. Армянский автор «Хроник 

Кавказской Албании» Моисей Каланкатуаци (1984) упоминает о 

30000 семьях, говорящих по-татски, которые были переселены 

Мехрoм, родственником Хосровa II, над рекой Гирдиман. При 

                                                                        
1 Muəllim, "учитель" является уважительный термин. 

2 См., в частности,  Diakonoff, 1985; Frye, 1963, 1996, 1997, 2012; Грантовский, 1970; 

Schwartz, 1985. 
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Жители сел сохранили йекимчи – «первый», с оригинальной 

корневой морфемой йeк- «один», но сами лагичцы перешли 

полностью на тюркское слово биринчи. Азербайджанский язык 

постоянно изменяет не только фонетические и лексические, но и 

грамматические особенности этого древнего иранского языка. 

     Лексика Лагичa заимствовалa тюркское гузи – «ягненок», тогда 

как сельчане сохранили иранское верe. Слово вечеле – «малыш, 

маленький», употребляемое в сёлах, в Лагичe сократилось в 

бижле, заменяя и архаичное древнеиранское начальное в- на 

современное новоперсидское начальное б- (Hüseynova, 2009).  

     Сегодня Лагич стал популярным центром, окруженным 

деревнями, зависящими от его производства. Жители сел 

приходили покупать или обменивать на натуральные продукты 

почти все предметы повседневного обихода. 

     Жители поселка городского типа гордятся своим мастерством. 

Целенаправленное использование жилья – отличительная 

характеристика образа жизни ремесленников. Двухэтажные дома 

построены с emalətxana - мастерской на первом этаже. У крестьян, 

вместо мастерских, нижний этаж превращен в амбар, курятник 

или конюшню; домашний скот остаётся в тепле во время суровых 

зим. До сих пор сельские жители зависят от Лагича в плане таких 

услуг, как подковывание лошадей. Все предметы повседневной 

жизни по сей день представляют собой ручную работу мастеров 

Лагича. Таким образом, «городской менталитет» был приобретен 

через практику многочисленных ремесел.  

Этногенетические легенды лагичцев 

Одна из версий жителей Лагичa об их происхождении была 

озвучена во время интервью бывшим директором исторического 

заповедника, директором Центра туризма и преподаватеалем 

Лагичской школы Дадашем Алиевым. Разговор проходил за 

столом, накрытым к празднику Новруз, 20121 в их гостеприимном 
                                                                        
1 Wood, 2012; Новруз: Abdullah/Babaev, 2007. 
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     Для внутренней самоидентификации лагичцы избрали имя 

своего родного края, называя себя лойишихон а свой язык, 

соответственно, - лойиши. Дадаш Алиев предложил исправить 

название монографии Гулсум Хусейновой Язык Лагичских татов 

на Татский язык1 лагичцев.  Лагичцы подчеркивают 

приверженность как к своей местной, так и к общенациональной 

идентичности. Жизненно важным элементом  идентичности 

лагичцы считают родной язык. Самые сокровенные мысли 

лойишихон выражают на родном языке и хотят сохранить его для 

потомков.   

     Из интервью с носителем лойиши, который называет 

азербайджанский язык "тырки", т.е. тюркским: "Под давлением 

азербайджанского образования мы стали стыдиться своего языка. 

Азербайджанский язык является официальным. Мы почему-то 

чувствовали себя практически вне закона, говоря на нашем языке; 

хотя наш древний язык, на котором мы говорим, действительно 

делает нас теми, кем мы являемся. Мы не хотим, чтобы наши дети 

забыли его навсегда, но, когда мы переезжаем в Баку, становится 

все труднее его сохранять.  Молодое поколение уже перешло на 

тырки.” 

     Лагичцы считают себя носителями единственно правильного, 

нормативного языка. Соответственно, жители сёл говорят на 

«искаженных диалектах». Однако фактическое сравнение 

показывает, что крестьяне из Heftəsou, Brədol и Ahən  сохранили 

более древние, полные формы слов. Деревни не являлись 

оживленным рынком ремесел и, следовательно, оставались менее 

подверженными влиянию извне. Это можно проиллюстрировать 

сравнением порядковых чисел. В обоих местах они уже приобрели 

тюркские суффиксы-чи. На персидском в числительных дувомин 

«второй», севомин «третий»  сохранился иранский суффикс-ин. 

                                                                        
1 О юго-западном иранском языке Лагичa, см. Windfuhr, 2012; в частности, о 

грамматике см. Грюнберг, 1961; Миллер, 1905; Hüseynova, 2002. Клифтон 

составил картy региональных языков (см. Clifton, 2002, 2008). 
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     Правительство называет указанные преобразования в среде 

этнических меньшинств позитивным термином «интеграция».  

Для описания того же процесса азербайджанский язык использует 

идиоматическое выражение "перемешиваются и варятся."  

Следовательно, образ котла более точно отражает данную 

реальность. В английском языке «интеграция» иллюстрируется 

примером «салатницы» с различными, все еще узнаваемыми 

кусочками овощей; тогда как «кипящий котел», скорее, 

соответствует термину ассимиляция. Пример «салатницы» 

подразумевает возможность того, что все еще есть некоторые 

живые семена, доступные для воспроизведения их собственного 

вида. Это параллель с носителями языка в отдаленных общинах, 

стремящимися передать свой родной язык следующему 

поколению. 

     На данный момент осталось всего около 1600  носителей 

лагичского языка, которые используют его в основном дома. 

Помимо родного и азербайджанского, старшее поколение, 

получившее советское1 образование, знает и русский язык. 

Mолодыe люди также понимают турецкий язык благодаря тому, 

что смотрят турецкие телепрограммы. Старейшины обеспокоены 

тем, что дети подвергаются пропаганде потребительского 

мышления. Стремясь противостоять этому влиянию, они 

стараются добавляют еще один язык религиозной службы, 

арабский. В период летних каникул муллы учат школьников 

читать на арабском. Лагичцы ощущают отсутствие собственного 

письменного языка. Древние защитные надписи на фасадах их 

домов, однако, вырезаны на каменных табличках с 

использованием алфавита, адаптированного для персидского 

языка. 

                                                                        
1 Примеры советского влияния:  Cummings, 2012; Khalid, 2007. 
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проведенные в сотрудничестве ЛИЯ и НАНА, подтверждают 

реальность многоязычного ландшафта Азербайджана. 

Одновременно, данные полевых работ подчеркивают 

стремительную азербайджанизацию и угрозу исчезновения языков 

автохтонов.  До советизации и далее, вплоть до господства 

государственного языка1 языки автохтонов и азербайджанский 

язык находились в состоянии стабильной диглоссии. Эти 

отношения равенства были устойчивыми, потому что два 

сосуществующих языка проявлялись каждый в своей 

специфической области. В дальнейшем, когда азербайджанский 

язык был закреплен как язык образования, ситуация изменилась. 

Социолингвистический анализ Джона Клифтона предполагает, 

что основная причина срыва передачи заключается в том, что 

родители, стремясь к образовательному успеху, говорят по-

азербайджански уже с дошкольниками (Clifton, 2008). 

     Жители Лагича в беседах приводят факты, подтверждающие 

анализ Клифтона: “Пока нам не исполнилось шесть лет, мы 

разговаривали со всеми на нашем родном языке и не находили в 

этом ничего странного. Самое большое потрясение мы испытали, 

когда вошли в подготовительный класс школы. Мы вдруг 

погрузились в тырки (так мы называем азербайджанский), и нам 

сказали, что тырки теперь наш родной язык. Не было никакого 

постепенного обучения. Учитель говорил по-азербайджански, 

ничего не объясняя на понятном нам языке. Конечно, мы сначала 

не понимали, что происходит, и чувствовали себя отстающими в 

обучении. Переход к школьной жизни был болезненным. Именно 

от этого мы и хотели оградить наших малышей. Потом мы стали 

разговаривать с ними на тырки дома, чтобы они не чувствовали 

себя запуганными, начиная учебу”. 

                                                                        
1 Altstadt, 1992; Bolukbasi, 2011; Cornell, 2011; Cummings, 2012, Swientochowski, 1985; 

Swientochowski/Collins, 1999.  
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отнесены к  тaтам-мусульманам". 

     С появлением независимой Азербайджанской Республики 

азербайджанский стал официальным языком средств массовой 

информации и образования. В настоящее время азербайджанский 

язык доминирует в стране. Удивительно то, что, несмотря на 

активную национальную политику ассимиляции, оставшиеся 

меньшинства еще не растворились полностью: три основные 

группы - тюркских, иранских и коренных кавказских языков - по-

прежнему представляют собой многоязычную картину. Ключевой 

проблемой меньшинств является то, что в непреодолимой 

конкуренции с азербайджанским языком их родные языки 

находятся на грани вымирания.1 

     Американский исследователь Кайл Л. Марквардт (2011) 

рассматривает языковые проблемы национальных меньшинств, 

раскрывая символическую природу социально-политической 

терминологии. Он поясняет, что в стране анонсируются цели 

сохранения разнообразия, но при этом требуют, чтобы 

меньшинства выражали исключительно идентичность граждан 

Азербайджана. То есть Азербайджан пытается одновременно 

извлечь выгоду из национализма и из имиджа 

мультикультyрализмa. Государство  упоминает о разнообразии, на 

самом деле не поддерживая его жизнеспособность (Marquardt, 2011: 

182). Правительство создает видимость поддержки языков 

меньшинств, при этом всячески поощряя доминирование 

азербайджанского языка.2 Социо-лингвистические исследования, 

                                                                        
1 Радикальный подход к противодействию утраты языка предложен Фишманом  

(Fishman, 1991). Объективные взгляды на проблемы азербайджанских 

исследователей: Cavadov, 2000, 2005; о  языке и культуре северных татов, 

Haciyev , 1995.  

2 О точке зрения местных специалистов на языковую политику см. Garibova/Asgarova, 

2009.    
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     Ранний иранский элемент присутствовал в регионе уже 

несколько тысячелетий.  Грантовский утверждает, что задолго до 

Сасанидов ираноязычные племена были жителями территории, 

ныне называемой Азербайджаном, начиная с 700 года до н. э. 

(Грантовский, 1970). 

      Хотя азербайджанский язык относится к тюркской языковой 

семье,1 в нем сохранилось множество слов иранского происхождения, 

которые, с точки зрения носителя азербайджанского языка, не 

воспринимаются как иностранные. Во времена Сасанидов средне-

персидский был общераспространенным языком. Таким образом, 

уцелевшие иранизмы были частью субстрата тюркского диалекта, 

который позже стал доминирующим. Широкое использование 

персидской речи сохранялось в течение девятого и десятого веков (там 

же.). 

     В 1853 году Российская академия наук осуществила первые 

экспедиции по документированию иранской речи. В 1961 году 

Грюнберг классифицировал этот язык как юго-западный 

иранский, тесно связанный с персидским языком (Грюнберг, 1961). 

Уже тогда он заметил, что иранский язык быстро исчезает, будучи 

вытесняем тюркским наречием. Русские филологи назвали этот 

юго-западный иранский язык татским и, соответственно,  

говорящих на нем - татами. Само это название предполагало кого-

то отличающегося от тюркоязычного населения. Сами  носители  

данного иранского диалекта называли себя парсами, так что «тат»  

закрепилось изначально как экзоэтноним.  

     Санкт-Петербургские ученые обратили внимание на некоторые 

диалектические разновидности татского языка. Большинство из 

них приписывали это религиозной дифференциации. Всеволод 

Миллер, тем не менее, утверждал, что различия, скорее, зависят от 

географическoго положения. Поскольку религиозныe различия 

были ярко выраженными, таты были подразделены на три группы: 

таты-иудеи, таты-христиане и таты-мусульмане. Люди Лагичa были 
                                                                        
1 Изначально аzəri - название иранского языка, близкого к талышскому.  
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учителями. Одна наставница, kele zən,1 мудрая и жизнерадостная 

72-летняя Зибо ханум,2 стала для меня ключом к открытию 

понимания Лагича. Люди с юмором называли меня Зибора дими, 

т.е. хвостиком Зибо, так как я постоянно за ней ходила, следовала 

её советам по поводу всех мероприятий и принимала участие в ее 

ежедневных делах. 

Отношение к этнонимy «тат» 

Изначально, на основании имеющихся публикаций, моя 

диссертация должна была называться «Неизвестные таты 

Азербайджана». Столкновение с реальной ситуацией и 

восприятием людей потребовало внесения некоторых изменений.  

     Первая историческая запись этнонима «тат» обнаружена в 

рунах, высеченных на каменных стелах древними тюрками. Они 

называли себя Kök Türk, т.е. «небесные, голубые тюрки». Надпись 

находилась рядом с рекой Орхон в Монголии, к востоку от 

Алтайских гор, колыбели тюрков.  Текст представляет собой 

эпитафию в честь усопшего правителя Тоньюкука в 726 году 

нашей эры. Общим значением «тат» в данном контексте было 

«другой, иной», «живущий рядом, но отличный от ‘нас’, (Kök 

Türk)».  Позднее обозначение «тат» также вобрало в себя значение 

оседлoгo, иранскoгo народa. 

     Следующая тюркская ссылка, указывающая на тот же статус 

отношений, содержится в сборнике Махмуда Кашгари XII века. 

Древняя тюркская пословица, переведенная на азербайджанский 

язык, звучит следующим образом:  

Başsız börük heç olmaz, Tatsız Türk de olmazdır - Как börük 

(традиционная меховая шапка), не имела бы значения 

без головы, так и турок был бы никем, если бы не жил 

вместе с татoм.  

                                                                        
1 Kele zən – букв. «великая женщина», та, к которой приходят за советом. 

2 Вежливое обращение к женщине. 
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основном издается за рубежом, а учебники и словари - также в 

Баку.  

     С одной стороны, у лагичцев нет письменности, с другой, 

обширное богатство их устной традиции до сих пор не было 

тщательно изучено. Лагичцы привязаны к своей земле-

сердцевине. Хотя они принимают невест извне, те интегрируются, 

досконально изучая язык и нравы. Таким образом, Лагич остается 

однородным. Лагич также имеет преимущество перед 

несколькими пастушескими поселками народнoстей Шахдагского 

горного хребта – только Лагич является центром традиционного 

мастерства с самобытным образом мышления. Окончательное 

решение было принято, когда гостеприимные лагичцы 

пригласили меня приехать и пожить среди них. 

Доступ и подход 

Лагич, расположен высоко в горах, в зеленой, живописной долине 

реки Гирдиман. Народ Лагичa назывaет свой плодородный край 

Cənnət Bağı, т.е. «рай, райский сад». 

     Веками, вплоть до 1969 года, когда проложили первую 

грунтовую дорогу, до Лагичa можно было добраться только по 

узкой опасной тропинке.  Путешественники, ехавшие верхом на 

лошадях или верблюдах, иногда были вынуждены спешиваться и 

прислоняться спиной к крутому утесу. Сегодня до Лагичa можно 

доехать за четыре часа, направляясь на северо-восток от Баку в 

сторону районного центра Исмаиллы. В свое время горная 

крепость была построена как оборонительное сооружение. 

Параллельно с этим Лагич устоял как обитель традиций и особого 

менталитета, который если и подвергается изменениям, то 

медленными темпами. 

     Подход к традиционной общине требовал соответствующего 

отношения. Так как я приехала  намерением изучать местный 

язык и культуру, практически все жители Лагича стали моими 
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приведенных для выделения актуальности данной тeмы, 

заключается в том, что малочисленные народности Азербайджана 

составляют менее 10% от общего числа населения страны. 

Носители региональных языков уже встречаются редко, хотя все 

еще представляют собой живую часть оставшейся красочной 

мозаики. Антропологический метод включенного наблюдения,1 

адаптированный к данной ситуации, был использован как один из 

способов выявления самобытности лагичцeв региона.  

 

Ключевые слова: Лагич, язык, идентичность, самобытность, 

ремесленничество, сказания, этика 

 

Выбор Лагичa 

При рассмотрении вопроса о выборе общины, говорящей на 

родном языке, было нецелесообразнo сосредотачиваться на 

лезгинax и талышax из нестабильных пoграничных зон.  Удины,2 

как народ имеющий раннехристианскую историю со времен 

Кавказской Албании, имеют некоторый привилегированный 

статус. Горские евреи, также говорящие на юго-западном 

иранском языке,3 более известны благодаря высокому интересу со 

стороны мирового сообщества евреев. Многие горские евреи 

переселяются за рубеж, особенно в Израиль. Более того, они также 

наделены преимуществами письменного языка. Их литература4 в 

                                                                        
1 Психолог Лоик Вакквант использовал термин «включенного наблюдения», 

тренируясь с боксерами, чтобы понять моральное обоснование с их точки зрения 

(Wacquant, 2010). Антрополог Кэрол Делани анализирует подобный способ 

приспособления жизни иностранного исследователя в анатолийской деревне 

Турции (Delaney, 1991).  
2  Об удинском языке см., в частности, Alexidze/Blair, 2003: 56-57). 
3 Русские филологи назвали его татским, но таты-евреи, подчеркивая еврейскую 

идентичность, добились переименования на  Juhuri  и самоназвания Juhurihon. 

4 Анисимов, 1888; Беккер, 2000; Семенов, 2007; Агарунов, Я./ Агарунов, M., 2010.  
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Аннотация  

Данное исследование основано на полевом материале,3 

собранном во время проживания в Азербайджане в 2012-2016 гг., и 

рассматривает идентичность населения Лагича. Лагичцы живут в 

отдалённом горном святилище4 долины реки Гирдиман, где они 

удивительным образом сохранили древний юго-западный 

иранский 'татский' язык, ремесленничество, традиционный образ 

жизни, народные сказания, праздники, ритуалы и моральные 

ценности. Внимание зарубежных специалистов сосредоточено в 

основном на статусе государственных языков новообразованных 

республик Средней Азии и Азербайджана. Одна из причин, 

                                                                        
1 Я благодарна жителя Лагича,  моему научному руководителю доктору 

Малечковой (Jitka Malechkova) и поддерживавшему меня  супругу Джорджу. На 

это исследование меня вдохновил Джошуа Фишман.  

2 Карлов Университет, Прагa (woodsinaltai@yahoo.com)  

3  Докторcкая диссертация “Lahij, Living Heritage of Azerbaijan” защищена в 2016 

году в FF UBVA, UK [кафедра востоковедения], Карлов Университет, Прагa. 

4 Я выбрала термин "горное святилище" для культурнoй ниши в горах, 

сохранившей некоторые архаичные черты, в основном исчезнувшие вне ее. 
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