
 
 
 
 
 

 یکی دخمه کردش ز ُسمّ ِ ستور 
 محمدرضا شفیعی کدکنی 

 
 شکاریم یکسر همه پیش مرگ

ترگ  تاج و سری زیر سری زیر   

( 924)رستم و سهراب، بی   

 

 رد که افردوسی بیتی وجود د ۀدر بخش پایانی رستم و سهراب، از شاهنام

هراب جهء  بحث بوده است. در سالهای اخیر ک  داستان رستم و سههمیش  مورد 

ها شههه اسهت به  سناسهز افءونهی و دانشهااه یادبیات فارسه ۀمتون درسی رشت

در  گسترش کالسهای درسی و سعهاد  استادان و دانشجویان، ب  جستجو پرداختم.

ههای فهراوان ین باره بحثا ن بود ک  ناشران مختلف داستان درای آغاز سصورم بر

ود یهن بهاره گگتاهوی  انههانی  وجها انه بعه از مراجع  متوج  شهم ک  درهکرد

بها  نهارد. اولین رجوعم ب  رستم و سهراب ااپ مرحوم مینوی بود. دیهم ایشهان

« درس»در ااپههای  1موضوع را با سکوت برگءار کهرده اسهت. دار خاص خوقو

  ۀانه و درباردهاار دشرستم و سهراب  هم ک  استادان نسل بعه از مرحوم مینوی انت

 ه است. ه، یکی دو سطر اجمالی و با سردیه اظهار شآن سخن خواهم گگت

                                                           

   کلك، شمارۀ 68 سا 70، )آبان - دی 74(، صص 31-17.
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 بیت مورد بحث این است ک : بعه از کشت  شهن سهراب فردوسی از زبهان 

 گویه:رستم می

 ین کنمهمی گگت اگر دخم  زرّ

 سی  گردش آگین کنم ز مشكِ

 او من رفت  باشم نمانه بجای

 وگرئ  مرا  خود همین است رای

 ستور مّدخم  کردش ز سُ ییک

 2زاری همی گشت کور جهانی ب

 

ستور است که  یعنهی  م  کردش ز سُمّخیکی د اعسمام پرسش بر سر مصر

هراً ستور؟ در هیچ جای دیار شاهنام  ب  انین رسمی ظها مّا ؟ ارا دخم  از سُ

 نلگهاؤرستم و سهراب ک  من دیههه ام م« درسی»در ااپهای  .اشارت نرفت  است

 انه.اجماالً انین اظهار نظر کرده

 از نقهل  به 3سهراب ۀدر ااپ دکتر محمه جعگر یاحقی با عنوان سوگنام 

انهه که  رسهتم گهور اغلز سصور کرده»ی انین آمهه است ک  رآقای دکتر رستاا

  ن امهر نهت سا با گذشت زمان از میان نرود اما ایخاارپایان سا مّسهراب را از سُ

 «. ا سُمّ ِ ستور ساختنمایه ن  عملی است ک  بتوان بنایی را بمعقول می

 های کنهه شهه در زیرمعنی خان   سم ب»آنااه از ایشان نقل شهه است ک  

های جهانایری و برهان هم استنادی شههه ین مورد ب  فرهنگا و در« زمین است

ای از دخمه  برایش»آمهه است ک   معنی بیت فردوسی انین است و سرانجام در

ودر ااپی ک  سوسط آقای دکتر منصهور  4«کردزیرزمینی ستوران درست  ۀنوع خان
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رستم و سهراب شهه است،  ۀین بخش شاهنام  ب  عنوان حماسا ی ازئرستاار فسا

 آن مطلبی از اسهتاد ۀهمین مطالز آقای دکتر یاحقی نقل گردیهه است و در دنبال

نظهر آقهای یهاحقی اسهت و  فییه خالأانه ک  سمحمهعلی اسالمی نهوشن آورده

ن ک : اگر دخم  او را با زیور و مشك بیارایم وقتی ک  من از اینجا بروم، اجماالً ای

بنابراین آن را به  رهرزی  یا مرده باشم، بر جای نمانه )آن را غارت خواهنه کرد(

دهم. با سوج  ب  پهلوانیِ سُهراب، و اینک  بها اسهز آرایش می« ستور مّسُ با»ساده 

ین موارد ب  صورت سءیینی به  ا اسبان را در مّنمایه ک  سُسروکار داشت  بعیه نمی

ور، به  تسه مّسهُ » 5کار برده باشنه. در ااپ دکتر حسن انوری و دکتر جعگر شعار

ارالعهی ایهن کهار، اظههار بیأ در باب منش نلگاؤمعنی لغوی کلم  گرفت  شهه وم

 ۀاز سهیا  عبهارت و نیهء از شهاهنام»... در آن کتاب انین آمهه اسهت:  انه.کرده

اهار پها سهاخت سها بها گذشهتِ  آیه ک  رستم قبر سهراب را از سُمّهاری برمیبُن

آمهه « ستور مّاو سُ» ،«ستور ز سُمّ»جای   روزگار از بین نرود ... در نسخ  ای، ب

ک  بنا ب  این ضبط معنی روشن اسهت یعنهی منحنهی سهاخت و در پایهان انهین 

  .«وم نشهاارپا معل ساختن گور از سُمّ أمنش»انه ک  افءوده

ب  عربی سرجم   624ک  شاهنام  را در سال  6(586-643بُنهاری اصگهانی )

د یهن مهورا کرده و سا آنجا ک  سوانست  است در رعایت امانت کوشهیهه اسهت، در

 گویه: 

بره من حوافر الخیل و قال رستم: انی اعلم لو حشوت ق تربةو بنو علی  

ن ذلهك الی الگنا  مصیره و الیبقهی مه  فنیت سربت  من الذهز و الگضّب بالمسك و

  7العصور.. الههور و کرّ علی مرّ

نزِ اسه« حوافر الخیل»را ب  « سُمّ ستور»بینیم ک  بُنهاری می  (ز)سُم یها سهُ
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سرجم  کرده است. از آنجا ک  او دو قرن با عصر فردوسی فاصل  داشت ، فهمش از 

است و بایه پهذیرفت که  سر شعر فردوسی، نسبت ب  مردم روزگار ما، بسی اصیل

م»مردم عصر فردوسی و روزگهار بُنههاری از  همهان قسهمت فهرودین پهای « سهُ

انه ن  گودالی که  بهرای فهمیهه)و جمع آن: حوافر( را می« حافر»اارپایان، یعنی 

 اارپایان در زمین کنهه شهه باشه. 

ایان اارپ« مِسُ»حال بایه دیه ک  آیا وَجْ ِ قابلِ قبولی برای ساختن بنایی از 

 ایرانی وجود دارد یا ن ؟ با شاههی ک  هم اکنون از یکی از بءرگان قهمای فرهنگ

ز ازیست ، باستان رواج داشت  است و یهك نمونه  ک  یك قرن قبل از فردوسی می

ك یهاست هنهوز سها  هآن ک  در عهه ساسانی و در قرن سوم میالدی، بنا شهه بود

ده همههان بهاقی بهو ۀغرب ایران و در ناحیصه سال قبل از روزگار فردوسی، در 

 است. 

 مورخ و جغرافیانویس و ادیز بءرگ ایرانهی قهرن سهوم 8این فقی  همهانی

 ۀدورداستانی از شاپور پسهر اردشهیر )« لهانالبُ»هجری در کتاب گرانقهر خویش 

دهه شاپور خود بنیاناذار یکی کنه ک  نشان می( نقل می272-241شاهنشاهی او 

 بوده است. « سُمِ ستور»بناهای یادبود ساخت  شهه از از همین 

کیگیت بنهای سهاخت   داستان در حهی ک  ما را ب  مقصود اصلی و ۀخالص

و خبهر شناسان دربار شاپور، به  اآشنا کنه این است ک  ستاره« سم ستور»شهه از 

در  انه از سلطنت بهور خواههه افتهاد ودادنه ک  وی قرانی در پیش دارد ک  یك

شوربختی و مسکنت خواهه زیست و سهسس بهار دیاهر پادشهاهی خهود را بهاز 

انی یها شوربختی را در جو ۀهه یافت. و ب  او گگتنه ک  سو آزادی ک  این دوراخو

 در پیری برگءینی. 
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و او هم انین خواست ک  این واقعه  در روزگهار جهوانی او باشهه بههین 

ش را پادشاهی خوی ۀجام ازیان  وبینی شهه بود او ساج و سسبز در زمانی ک  پیش

ن ب  همها ۀرفت سا در روستایی در ناحیدر انبانی نهاد و این سوی و آن سوی می

ر او کها ۀدرآمه در مءرعه ،صورت گمنام ب  مءدوری مردی ک  بءرگ آن قری  بود

ءد آن نهشاهی خویش را ک  در آن انبان بهود  ۀمی کرد. شاپور ساج و سازیان  وجام

تی ک  شوربختی مانه. وق ن وآقر ۀت نهاد و منتظر سسری شهن آن دورمرد ب  ودیع

  ه بهود کهن خبر کرده بودنه، شاپور از ایشان پرسیهآین قرا شناسان او را ازستاره

 پایان شوربختی من ا  خواهه بود؟ ۀنشان

پهس از « ین بر خوان آهنین خورینان زرّ»و آنان گگت  بودنه این است ک  

 مهارسی دیه و مءدوری آن مرد پرداخت آن مرد در او، امانت و مهسی ک  شاپور ب 

ین ا خواستار این شه ک  یکی از دختران خود را ب  او دهه و انین کرد. سالها بر

آن مرد بود. شبها ب  آبیاری و رانهن  ۀگذشت شاپور همچنان سرگرم کار در مءرع

او بهرد سها بخهورد، پرداخت. یکبار ک  همسرش نانی برای حیوانات از مءرع  می

سوانست از آب باذرد و نان را نءد سوی نهر آب بود و همسرش نمیشاپور در آن

بیل آهنی خود را ب  این سوی آب گرفهت و زن نهان را  راو برد. این بود ک  شاپو

رس بسهیار برآن بیل نهاد. اون شاپور بیهل خهویش را بهر زمهین نههاد نهان گهاوَ

شناسهان گگته  ک  ستاره« ین بر خوان آهنیننان زرّ»رنای در بیل دیه و از آن زرد

شوربختی و قهران او به  پایهان آمههه اسهت  ۀبودنه ب  یادش آمه. دانست ک  دور

ماجرا را با همسر خویش در میان نهاد و لباس شاهی خود را از آن انبان بهر آورد 

را از  او ۀو پوشیه و ساج خود را بر سر نهاد و از پهر همسرش خواست سا سازیانه

پس از ساعتی دیه ک  از هم  سو لشهکریان و  سر دهکهه بیاویءد و او انین کرد.
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 ۀرسه، با دیهن سازیانهسواران پادشاه روی ب  آن نقط  نهادنه و هر سواری ک  میاُ

برد. سهرانجام وقتهی که  آیه و در برابر آن نماز میشاپور، از اسز خود فرود می

شهوربختی  ن وآقهر ۀز محل اقامت او و پایان دورسواران شاپور اوزیران و اُ ۀهم

و پرسیه ک  دشهوارسرین ایشان از ا وی، آگاه شهنه و در آنجا جمع آمهنه یکی از

 ین مهت بر پادشاه گذشت، ا  بود؟ ا ایءی ک  در

و « رانهن حیوانات وحشهی )گهورخران( از مءرعه  درشهز»شاپور گگت: 

، نون سا آنجا ک  در سهوان اوسهتهرکس مرا دوست دارد بایه هم اک»سسس گگت: 

چون  ایشان مناری عظیم برآورم ک  هم ِب  شکار این حیوانات بسردازد سا من از سُمّ

 درنهگ سهساهیان او به  ارهرافبی« یادگاری در رول قرون و اعصار بهاقی بمانهه

مِ پراکنهه شهنه و خیل انبوهی از آن حیوانات را شکار کردنه، انههان  که  ا  ز سهُ

  ننهه و بهکعظیمی فراهم آمه. آنااه شاپور فرمان داد سا بنایان را حاضر  ایشان سل

 دست و استاد بود فرمود که  منهارییکی از ایشان ک  در کار خویش سخت ایره

قسمت  ب  ارسگاع پنجاه ذراع و عرض سی ذراع بسازد و آن را از ساروج پر کنه و

نهها را آی آهنین بسوشانه و با میخهاخرها ربیرونی منار را از باال سا پایین با سُمِ گو

 استوار کنه.

ر دعین عبهارت ابهن فقیه   ۀداستان، سگصیل آن را با سرجم ۀاین بود خالص

 پایان این گگتار خواهیه خوانه.

ک  یهك قهرن قبهل از فردوسهی  ه بینیم ک  ب  روایت ابن فقی بهیناون  می

« حوافر خیل»یا « مِّ ستورسُ»ساختن دخم  یا برج و یا مناری از  ه زیست  استمی

ایهران عصهر ساسهانی و قهرن سهوم  بنهاری( ایءی بوده است ک  در ۀ)ب  سرجم

میالدی، هنور رواج داشت  و بقایای آن سا قرن سهوم هجهری، در غهرب ایهران در 
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 گویه.نقل داستان می ۀمشاهه مردم قرار داشت  است، زیرا ابن فقی ، در دنبال ۀحوز

عرا المکهان و لشه ةهورشهه القری  الهی یومنها ههذا، مفالمنار قائم  فی هذ»

 «.همهان وغیرهم فیها اشعار

یهن دهکههه ا یعنی آن منار، هم اکنون درروزگار ما )قرن سوم هجهری( در

 را درباره آن شعرهاست. یغیر همهان و یباقیست و شاعران همهان

ین نهشاهنشاهی شاپور، در روشنایی ساریخ قهرار دارد و ا ۀاز آنجا ک  دور

نی ای برای او روی نهاده اسهت و اگهر بهود در اسهناد کههن ایرانهی و یونهاواقع 

که  سها  یافت، بایه بسذیریم ک  این بنای ساخت  شهه از سُمِّ گورخرههاانعکاس می

های  در همهان هنور باقی بوده است یکی از نمونه مروزگار ابن فقی  در قرن سو

 ۀمردم قرن سهوم هجهری که  از فلسهگاین رسم و آیین بوده است و  ۀبسیار کهن

ل خیّهسانه، این افسان  را در باب پیههایش ایهن  بنها بها وجودی آن آگاهی نهاشت 

کننهه و اگهر ههم  آور را خردپهذیرانه سا این عمل شهاگتوسیع خویش برساخت 

ه این گهوابسذیریم ک  براستی این بنا از بناهای شاپور ساسانی بوده است، سمام قهر

وده یك رسم و آیین بسیار کههن و باسهتانی به ۀگون  بنا ادامن ایناست ک  ساخت

سمی ت دیرین  قرون و اعصار آن را مثل هر عادت و راست ک  شاپور بر ربق سنّ

مِّ »ز های بنای یادبود ساخت  شهه اکرده است و بهیناون  یکی از نمون « اجرا»  سهُ

 وجود آمهه است.  را در روزگار خویش ب« ستور

این رسم و آیین ب  دورانهای بسهیار  ۀحهس زد ک  بازگشت پیشین سوانمی

جمعی بوده اسهت و ظهاهراً ویژه شکارهای دست  دوری است ک  عصر شکار و ب

گون  بناهها را از انه اینص داشت مردمانی ک  در کار صیه و شکار ایرگی و سشخّ

انه، و انهه  سهاخت شمار خویش ب  عنوان یاد و یادگهار میل شکارهای بیصحا



 124 20/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ای انهین بنهای انه  سبهیل ب  رسمی شهه بوده است و برای هر قهرمان برجست 

 ایرگی او در کار جنگ و دلیری. ۀانه، ب  نشانداشت یادبودی بر پای می

  در بیت فردوسی یادآوری این نکت  ضرورت دارد ک« ستور» ۀدر باب کلم

 های جهیههسر آن و در مهتندر زبانهای ایرانی کهن و حتی بعضی شهاخ « ستور»

مِّ داران « )=ذوات الحهوافر»شاهنام  زیر، منحصر در اسز نیست و سمهام  ( را سهُ

ایءی در حهود اارپهای که  شهامل گوسهگنه و آههو و  9خوانهه انه.می« ستور»

ایهه برا « حوافر وحش»ن فقی  هم بشهه است. بنابراین در عبارت اگورخر نیء می

یخ و جم  کرد و این نکت  را عبارت صاحز مجمهل التهوارسر« سُمِّ گورخران »ب  

الً القصص ک  خود اهل همهان بوده و ربعهاً اسهناد کهنهی در اختیهار داشهت  کهام

 گویه. آشکار است ک  می

در  10ها  بسیار است که  عبههالرحمنزهمهان( عجای )= و در حوالی آن»

بهوده  21دی  خسهنجین  بک  « سنز گور منار»آورده است انانك  11«همهان نام »

  13..«است و ناوس آهوی بهرام گور و شیر سناین و 

شهود در بیان صاحز مجمل التواریخ انین دانست  می« بوده است»از سعبیر 

ده آور بهاقی نبهوین منار شهاگتا هجری، دیار اثری از 525ک  در عصر او یعنی 

ز ن عیسی کاسالرحمعبه ۀاست و او خود این مطلز را از رریق کتاب همهان نام

  14همهانی نقل کرده است

و نیء معجم البلههان  15کهن آستان قهس ۀنام این دهکهه ک  در ضبط نسخ

نههاری بُ ۀکنه ک  با سوج  ب  سرجمهاست آدمی را وسوس  می« اسگنجین» 16یاقوت

دههی که  در ای بجویهه به  معنیرابطه « اسز»میان این نام « خیل»ب  « ستور»از 

دهه ک  ایهن ویژه ک  ابن فقی  سوضیح میۀ قرار دارد ب« اسز آجین»ره نءدیکی منا
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نهام   نجها نبهود و آن قریه  که  بهمنار را در صحرایی بنا کردنه ک  هیچ ایء در آ

وجود آمههه اسهت و آبهادان شههه   است بعه از بنیادگذاری این منار ب« اسگجین»

مِّ « حهوافر وحهش» گون  شایه بتوان گگت ک  در اصل داستانو بهین 17است )سهُ

ویژه در  بوده است. شایه ب  این دلیل ک  در قرن سوم و ب« سُمِّ اسز »گورخران( 

یهن ا . مردم این سم های موجود در18فق  ابوحنیگ ، کشتن اسز مکروه بوده است

سوان حهس زد که  در سعبیهر انه. و از سوی دیار میبنا را سم گورخر سلقی کرده

نهاری بوده است ک  از نباشه. این استنباط بُ« اسز»دقیقاً سُم « ستور»فردوسی سُم 

سرجم  کرده اسهت در صهورسی « خیل»را در نظر آورده و ب  « اسز»فقط « ستور»

خر بهوده اسهت. اگهر رک  در اصل مطلق سُم اارپایانی از نوع آهو و گوزن و گو

هان و های دیار کتهاب البلهو خشگجین ک  در نسخ « خسگجین»های دیار ضبط

ین تنیء متن مجمل التواریخ و القصص آمهه است  اصیل باشه، ظاهراً بخش نخسه

 داشت  باشه: ماین کلم  بایه مگهومی در حهود سُ

های بعهه، جسهتجو شهود شهواهه جغرافیایی دوره اگر در متون ساریخی و

آیهه. اغلهز دسهت می  سهالمی بها ۀدیاری  از استمرار این رسم و آیین در دور

( یادآور 485-465ملکشاه بن الز ارسالن )دوران سلطنت  ۀدر زنهگینام خانمورّ

انه ک  وی مردی شکارباره بوده است و در انههین نقطه  از نقهاط مختلهف شهه

شهکارهای خهویش « سهم»قلمرو پهناور فرمانروایی خویش بناههای یهادبودی از 

 ۀجسهتادیز براو ک  ابوراهر خاسونی، « شکارنام »ساخت  بوده است و. اگر کتاب 

ار ا  بسا ک  ارالعهات بسهی 19ه باقی بودزلیف کرده بوده است امروأعصر وی، س

ن آ گونه  بناههای یهادبود را دردقیقتری از آداب و رسوم وابست  به  سهاختن این

 سوانستیم بیابیم. می
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مِّ »خویش از شهاهنام  به  عربهی  ۀنهاری اصگهانی ک  درسرجمهمین بُ  سهُ

رش سرجم  کرده است، در کتاب بسیار  معروف دیاه« ر الخیلحواف»را ب  « ستور

که  سلخیصهی اسهت از اثهر « ةصرالع   ةخبو ن   ةصرالن   ةزبد»

 ۀاو سخت دلبسهت» گویه:عماد کاسز اصگهانی در شرح حال ملکشاه سلجوقی می

بهود،  کرده ده هءار هگوینه شکارهایی را ک  خود صیه کرده بود شمار .شکار بود

جیان حا ۀکاری دیناری صهق  داد و سالی ک  از کوف  ب  قصه بهرقدر برابر هر ش

ه، از رسی« واقص »در حوالی « بیع سُ»گذشت و ب  « عذیز»از شهر بیرون رفت از 

، و آن شاخ آهوان و سم گورخرهایی ک  در راه شکار کرده بود، مناری بنباد نههاد

« قرونال ةمنار»و ب   ( برجاست623لیف کتاب، یعنی أسال س منار سا هم اکنون )=

  20شاخ منار( شهرت دارد. )=

گویهه: می« القهرون ةمنار». ( در ذیل عنوان ه 626-574یاقوت حموی )

لهز االهول  ملکشاه بهن ای است در راه مک  نءدیك واقص ، ک  سلطان جاللمناره

ش به  ارسالن بنا کرد ب  هناامی ک  در یکی از سالهای پادشاهی خود ب  سن خوی

سرسیهز داد و شهکار  21ایحاجیان بیرون شهه و در بازگشت شهکار جرگه  ۀرقبه

ای سهاخت و آنها را گرد کهرد و بههان منهاره ۀبسیاری کرد. آنااه شاخ و سُمِّ هم

سهال  ین کار ب  شاپور اقتها کرده است. وفهات او درا انان است ک  گویی او در

  22«مشهورامروز در آنجا باقی است و بود و آن منار، سا  485

 ۀ( که  در نیمه739الهین بغهادی )متوفی ع یعنی صگیالراال لف مراصهؤم

البلهان یاقوت را سلخیص کرده و بعضی نکهات ههم بهر آن  ماول قرن هشتم معج

ایءی که   کنه وب  همین مطلز اشارت می« القرون ةمنار» افءوده است در ذیل 

ها را در بنای مناره به  کهار اخسم و ش»افءایه این است ک  آن یاقوت می ۀبر گگت
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اول قهرن  ۀر شاخی یا سُمِّی نهاد  و آن منار هم اکنهون )نیمهجبرد و میان هردو آ

کاربردن سهم و شهاخها را ، در میهان  ب ۀو از سوضیح او شیو 23باقی است. هشتم(

 دست آورد.  سوان بآجرها می

هجهری  599 الصهور راونهی است که  در ةحاین اسناد را ۀسر از همکهن

 گویه: ملکشاه می ۀراونهی دربار .لیف شهه استأس

، و سلطان از لهو و سماشا شکار دوست داشتی و ب  خط ابوراهر خهاسونی»

 او ۀاعهقءد و باو دیهم. آورده بود ک  سلطان یك روز هگتاد آهو ب  سیر  ۀشکارنام

به  ههر  و یانان بود ک  ب  هر شکاری ک  بءدی دیناری مغربی به  درویهش داد

مِّ آههو و گهور یهت و به  وال ،شکارگاهی از عرا  و خراسان، منارها فرمود از سهُ

ر جها عرب و ب  مرج و ب  خوزستان و والیت اصهگهان، هه ۀ النهر و ب  بادیاماور

  24شت  است.اشکار فراوان یافتست آثاری گذ

ران زیرا از بناهای بسیاری در سراسر ای است سوضیحات راونهی بسیار مهم

 دهه. عرب و اصگهان نیء خبر می ۀ النهر سا خوزستان و بادیاءرگ از ماورب

ب  شکاردوسهتی بهیش از حهه  479و حوادث  485نیء در حوادث  ابن اثیر

مِّ شهکارها اشهارت دارد. در حهوادث املکشاه و سهاختن او منارههایی   485ز سهُ

 ءار بهودههارنه. ده بار شکار فراوانی کرد و فرمان داد سا آنها را بشم گویه: یكمی

جهان  پس فرمان داد سا ده هءار دینار صهق  دهنه و گگت: از خهای بهیم دارم که 

 هیچ ضرورسی و نیازی ب  خهوردن پهس جامه  و امهوالاین جانوران را گرفتن بی

کهرد به  بسیاری میان یاران خویش پراکنهه کرد و انان شه ک  هر گاه شهکار می

  25«دادن دیناری صهق  میآ ۀشمار

در « عییسهب»القرون را در  ةو او منار»گویه: ابن اثیر در آغاز این گگتار می
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عین این مطلز را ابهن «  النهر نیء ساختاراه مک  بنا کرد و هماننه آن را در ماور

  26«نیء آورده است 479اثیر در حوادث 

دههه که  خوانه نشهان میاین ک  یاقوت عمل ملکشاه را اقتها ب  شاپور می

  ن رسم یك رسم کهن ایرانی بوده است و از آنجا که  قههیمترین مهورد آن بهای

 وز راه اء پیروی یابن فقی ، بر دست شاپور انجام شهه است، کار ملکشاه را ن ۀگگت

 انه. رسم شاپور دانست 

القرون یادآوری شهه است که  ایهن بیهت  ةدهخها، ذیل منار ۀنامدر لغت

  27خاقانی

 ب  سا مناره یکسره رانهه از رحب  دواس

 انهاز سُمِّ گوران سر شیران هراسان دیهه
 

تور واقص  است ک  در راه مک  ب  دس ۀالقرون ناحی ةاشارت ب  همین منار

 . 28ملکشاه ساخت  شهه است

ن و باسهتانی نهواحی مختلهف ایهران بهءرگ به  ههحهال بایهه در اسهناد ک

گردد، باشهیم اپور باز میش ۀسر از آنچ  ب  دورجستجوی شواههی و اسنادی کهن

انهه. گت گسا بهانیم ک  این عمل رستم، با آنچ  پردازنهگان داستان رستم و سهراب 

 ریش  در کجای ساریخ و آداب و رسوم باستانی ما، یا اقوام مجاور دارد. 

یکهی دخمه  کهردش ز »رسه ک  مصراع نظر می  در نااه نخستین انین ب

ه است ک  در اصل پهلوی داسهتان وجهود داشهت  و ن مگاهیمی بوداز آ« ستور مّسُ

فردوسی نخواست  است در آن سغییری ایجهاد کنهه و بهرای خهودش ههم نهوعی 

ف ل و سصرّپرسش بوده است ک  ارا دخم  از سُمِّ ستور؟ و ب  همین دلیل با سخیّ

استحسانی،  ۀب  شیو ،خویش و با گگتاری ک  در دهان رستم گذاشت  است ۀشاعران
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جاد کرده است ک  این عمل سا حهی خردپذیر جلهوه کنهه آنجها که  از فضایی ای

ین برای او بسازم بعه از من بهاقی نخواههه ای زرّاگر دخم »گویه: زبان رستم می

 ستور یاد می کنه.  ۀآنااه از دخمو « مانه

مهرگ و  ۀمالت شخصهی او دربهارأاما اگر ب  نارش فلسگی فردوسی و سه

سگی را شویم ک  او بهترین سگسیر فلا باشیم، متوج  میزنهگی و اسرار حیات، آشن

جها که  ارائ  داده اسهت آن climaxاوج داستان  ۀین در نقطا پیش از« رمء»ین ا از

کشهه سها خویشهتن را بکشهه و واقعه ، خنجهر برمی ۀسرین لحظرستم در بحرانی

او را انین  رز،دارنه و گودن کار باز میای آویءنه و او را ازبءرگان ایران در او می

 دهه ک : انهرز می

 اگر زانك مانه ب  گیتی زمان

 رنج با او بمانبمانه. سو بی

 گر زین جهان این جوان رفتنیست، و

 ب  گیتی نا  کُن ک  جاویه کیست؟

 شکاریم یکسر هم  پیش مرگ

 29سری زیر ساج و سری زیر سرگ
 

تان بسهیار در این لحظ  اوج  داسه« شکاریم یکسر هم  پیش مرگ»مصراع 

یار دسنجیهه انتخاب شهه است و شایه فردوسی، در موارد مشاب ، در داستانهای 

ء یکی بینم ک  سهراب را نیاز مرگ نهاشت  باشه. پس بهین گون  می یانین سعبیر

سهازد ای برای او میآورد و دخم شمار صیاد مرگ ب  حساب میاز شکارهای بی

 ها رسم بوده است.«ارشک»از آن گون  ک  ب  یادبود دیار 

اینك برای سکمیل این مطلز و برای ارالع کسانی ک  رالز دقت بیشتری 
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کنیم سا نیازی ب  مراجع  او را در اینجا سرجم  می ۀمتن گگت ،انهفقی در عبارات ابن

شویم ک  از ب  اصل عبارت او نباشه و قبل از آنک  سرجم  را آغاز کنیم یادآور می

ن فقی ، دو ااپ اصل و انه ااپ بازاری در اختیار اسهت و مها کتاب البلهان اب

 در سرجم  ب  هر دو جاپ اصلی سوج  خواهیم کرد. 

ابن فقیه  را خاورشهناس بهءرگ « مختصر کتاب البلهان»نخستین ااپ از 

مهیالدی انتشهار داده  1885قمهری  1302 ( در سال1836-1909هلنهی، دخوی  )

ری رونویسی و بازا ۀافست و هم ب  رریق ۀریقو از روی ااپ او هم ب  ر 30است

  31ین صه سال عرض  شهه است.ا ااپهای دیاری در

ز ادومین ااپ معتبر از کتاب ابن فقی ، ااپی است ک  آقای فواد سهءگین 

آسهتان قههس  ۀبسیار کهن موجهود در کتابخانه ۀفضالی اهل سرکی  از روی نسخ

و  با ااپ دخوی  سگاوسهای عظهیم ارالع بوده است وک  دخوی  از آن بی ،رضوی

در سلسهل   facsimileیهن به  صهورت عکسهی ا بنیادی دارد انه سال پهیش از

  32دانشااه فرانکگورت آلمان منتشر کرده است. تنشریا

دیاری ک  بایه در اینجا یادآور شوم این است ک  از کتاب ابن فقیه ،  ۀنکت

یاد فرهنگ ایران انتشار یافت  بن تبخش ایران آن سالها پیش سوسط انتشارا ۀسرجم

و مترجم آن ک  یکی از مشاهیر استادان عصر ماسهت و از نهوادر مهردان فضهل و 

فضیلت، از سر فروسنی نخواست  است نام اصلی خویش را بر روی کتاب باهذارد 

فضهل سقههم و سقههم  33این سرجم  را انتشار داده است.« مسعود ح.»با نام مستعار

ایشان که  در کمهال شهیوایی و  ۀکرد ک  من از سرجمب میفضل آن بءرگوار ایجا

اهاپ بنیهاد اینهك در  ۀآنجا که  نسهخامانت است این بخش را نقل کنم ولی از 

بسهیار  ۀمن در سرجم  بر روایهت نسهخ یۀدسترس من نیست و از سوی دیار سک
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مهم آستان قهس رضوی، یعنی ااپ عکسی فواد سءگین است، سرجیح دادم که  

دیاری ک  جامع سمام جءئیات روایات اسهت  ۀش کتاب ابن فقی  سرجمین بخا از

شیوای آن بءرگوار را بخواهنهه  ۀدر زبان فارسی وجود داشت  باشه. آنها ک  سرجم

 سواننه در ااپ بنیاد فرهنگ ایران بخواننه. می

ز سمامی داسهتان، بها سمهام دقهایق وجءئیهات ا ۀاینك این شما و این سرجم

عکس ااپ سءگین. البت  ب  بعضی از سگاوسههایی که  میهان ایهن نسهخ  و  ۀنسخ

حاشی  اشارت خواهه شه و مواردی ک  متن دخویه   ااپ دخوی  وجود دارد در

 ( خواهه آمه.   افءودگی بر ااپ سءگین دارد در داخل قالب )

سوان ب  روشنی دریافت ک  ههم اهاپ دخویه  این دو ااپ می ۀاز مقایس

ت سءگین. اینها هم  دلیل ایهن اسه ابن فقی  است و هم ااپ فوادسلخیص کتاب 

از  ای بوده است، سرشهارک  کتاب ابن فقی  همهانی در اصل کتاب بسیار گسترده

 ساریخ و فرهنگ و جغرافیای ایران بءرگ. ۀنظیر در حوزارالعات بی

 

 آجین  سرگذشت منار سُمّ

مّ»و سبز بنای  در همههان که  منهاری  ذات الحهوافر( « )=آجهین منار سهُ

گورخرها ک  با میخههای آهنهین آن را ت  شهه از سُمّ )عظیم( و بلنه است )و ساخ

 36ای که  آن را اسهگجین یهو در قر 35نام ونجهر  ب  34انه( در رستاقیاستوار کرده

بهءودی »شناسانش آگاه کردنه ک  گوینه این بود ک  شاپور فرزنه اردشیر را ستاره

نه زوال خواهه بود و سو سالیانی انه در شهوربختی خهواهی پادشاهی سرا یك ا

مسکنت رسی، و سسس دوباره پادشاهی ب  سو  فقر و ۀزیست، انهان  ک  ب  آستان

« بازگشت پادشاهی اه  خواههه بهود؟ ۀنشان»شاپور پرسیه ک  « بازخواهه گشت
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و بازگشهت پادشهاهی سه ۀین بر خوان آهنین خوری، نشهانآنااه ک  نام زرّ»گگتنه 

ستاره شناسان، آنااه، بهو گگتنه ک  اینك برگهءین که  ایهن کهار به  « خواهه بود

  ات؟ شاپور انین برگءیه ک  این کار بهروزگار جوانی سو باشه یا ب  هناام پیری

روزگار جوانی او باشه. ستاره شناسان از برای او زمهانی را سعیهین کردنهه اهون 

ن خویش را برداشت و در انبانی نههاد( و بهان هناام رسیه )ساج و سازیان  و پیراه

 ۀرفت سا آنااه ک  ب  همین قریاز پادشاهی کناره گرفت و هر روز ب  سرزمینی می

ای ناشناس درآورده و ب  مءدوری بءرگ این اسگجین رسیه و خویشتن را ب  گون 

 قری  درآمه. انبانی ب  همراه خویش داشت ک  جام  و ساج خود را در آن نهاده بود

ک  ب  مءدوری او درآمهه بود نهاد کارش ایهن بهود  ه آن را ب  ودیعت نءد آن مرد

پرداخت و آنااه ک  از کرد و شز ب  آبیاری میک  روزها برای آن مرد زارعت می

 37گهورخران( رانهن و دورکردن حیوانات وحشی )= ب شه آبیاری کشت فارغ می

سال بر این احوال باقی مانه و آن پرداخت  سا صبح شود. شاپور یك از مءرع  می

مرد در او وثو  و مهارت و نشاط و امانتی در کارها دیه، پس بهو رغبتهی یافهت 

او را برگءیه و یکی از دخترانش را ب  همسری او درآورد آنااه ک  دختهر را بههو 

گیری کرد و با او نءدیکی نکرد. اون ماهی سهسری سسرد شاپور از آن دختر کناره

شکایت برد و پهر او را از شاپور بازگرفهت. و شهاپور  38ب  پهر خویششه دختر 

 همچنان در نءد وی ب  کار مشغول بود. 

اون سالی دیار سسری شه از شاپور خواست )سا دختر میانین او را ب  زنی 

بایرد و ب  سوصیف جمال و کمال آن دختهر پرداخهت. و اهون او را به  شهاپور 

رفت و با او نءدیکی نکرد. اون یك ماه برآمه دختهر و کناره گاسسردنه شاپور از 

ب  مادر خویش شکایت سر کرد و پهر او را از شاپور بازگرفت و شاپور همچنان 
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و خواسهت سها دختهر اکهرد سها آناهاه که  مهرد از یك سال دیار برای او کار می

کواکتر او را ب  همسری برگءینه و ب  سوصیف جمال و کمال و خهرد آن دختهر 

 ت سا ب  همسری شاپور درآمه. پرداخ

اون آن دختر را ب  شاپور سسرد، شاپور همچنان با او نءدیکی نکرد واون 

گون  جویای احوال دختر شه ک  با همسر خویش ا  39یك ماه سسری شه پهرش

است؟ آن دختر پاسخ داد ک  در بهترین و خوشترین زنهگیهاست. گوینه ک  اون 

ك شه یمود و نیکی خهمت او را دریافت ب  او نءدشاپور شکیبایی آن دختر را آز

و صاحز پسری شه اهون سهالی اههار، بهینسهان بهر ااو گردیه و از  دلبستۀو 

شت. ایءد سعالی خواست سا پادشاهی او بهو بهاز گهردد و انهان اسگها  ذشاپور گ

زنان ومردان قری  در آن جمع  ۀی بود و هماافتاد ک  یکی روز در آن قری  عروسی

انهان بهود  نها بود و شاپور در صحرا بود( وآه و )همسر شاپور نیء در میان بودن

ین کار غگلت ز این روز اا ک  همسر شاپور هر روز رعام او را نءد وی بردی و در

ورزیه سا نءدیك  عصر شه و هیچ ایء نءد او نبرد بعه از عصر ب  یادش آمه. به  

رس جء یك گهرده نهام گهاوَسرای خویش رفت. ایءی جست سا نءد شاپور برد. 

نیافت آن را نءد همسرش برد. وقتی بهو رسیه ک  وی سرگرم آبیاری مءرع  بهود 

همسرش نهر آبی فاصل  بود. زن اون به  او رسهیه نتوانسهت از آب و و میان او 

کرد ب  سهوی او گرفهت و آن زن باذرد. شاپور بیل خویش را ک  بهان آبیاری می

بیل نهاد )اون شاپور بیل را در برابر خهویش نههاد( و رس را بر آن نان گاوَ ۀگرد

آن را سخت زرد رنگ یافت و آن را بر روی آهن دیه گگتهار  ،آن نان را شکست

ویژه را  ین بر خوان آهنین( را ب  یادآورد ک  آنان زمانی بزرّ نستاره شناسان )= نا

ه اسهت. پهس برای او سعیین کرده بودنه انهیشیه و دیه ک  آن روزگار سسری شهه
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و آنااه داستان خویش « ای زن! بهان ک  من شاپورم»روی ب  آن زن کرد و گگت: 

خان  سن شست و موی خویش را ک  با بنههی درا با او در میان نهاد. سسس در رو

سر آمه و شوربختی من پایان  د و ب  همسرش گگت: آن کار من بوبست  بود باش

اد سا همسرش آن انبان را ک  سهاج و فرمان د .گرفت. سسس ب  سرای خویش رفت

شاپور سهاج  نها را بیرون آورد.جام  )پادشاهی او( در آن بود بهر آورده و آن زن آ

اون پهر همسهرش او را دیهه، دسهت بهر  شاهی در پوشیه و ۀبر سر نهاد و جام

سین  نهاد و سر فرود آورد و او را نماز برد. و بر او درود گگهت از آن گونه  که  

انه ک  شاپور با وزیران خویش عههه کرده بهود و از را درود گوینه. آوردهشاهان 

شوربختی خویش آنان را آگاه کرده بود و بهیشان خبر داده بود  ۀآن آزمون و دور

ک  روزگار این شوربختی انه سال است و بهیشان گگت  بود ک  ب  هناام سهسری 

بایه بجوینهه و از آن لحظه   آنان او را در کجا نشهن این شوربختی و زوال آزمو

ای ک  ب  همهراه ک  رهایی او در آن است ایشان را خبر داده بود پس آنااه سازیان 

این سازیان  را بر در دهکهه بیاویء »داشت برگرفت و ب  پهر همسرش داد و گگت: 

و آن مرد انین کهرد. لختهی « بینی.باروی دهکهه رو و بنار ک  ا  می یو بر باال

بینم ک  در پی ای شهریار! لشکری انبوه را می». سسس فرود آمه گگت: درنگ کرد

هنوز انهی ناذشت  بود ک  لشکر، گروه گروه در رسیهنه و هر « آینهیکهیار می

برد آمه و آن را نماز میدیه از اسز خویش فرود میپادشاه را می ۀسوار ک  سازیان

جایی  در آنجا گرد آمهنه شاپور در سا آنااه ک  لشکری انبوه از یاران و وزیران او

فرسهتادنه شهنه و به  پادشهاهی بهر او درود میجلوس کرد. ایشان بر او وارد می

ین گذشت از برای ایشان نشستی فراهم کهرد و )از دشهواریها ا اون انه روز بر

ک  بر او گذشت  بود( با وزیران )و بءرگان قوم( و سسس فرمهان داد سها آن گهاو را 
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اینك این گاو! هر کس خواهه ک  مرا گرامهی بههارد او را »ه و گگت: حاضر کردن

سواران هر ا  داشتنه از جام  و زیور و دینار و درم، پس وزیران و اُ« گرامی دارد

شمار فراز آمه. سسس ای بیین رهاذر خواست ا بر آن گاو نثار کردنه انهان ک  از

ل از آن سهو، آنهها را از بهرای ایهن امهوا ۀهم» روی ب  پهر آن دختر کرد و گگت: 

ین هناام( وزیری دیاهر از ر اد  آنااه )باز بر سر سخن رفت« دختر خویش بردار!

یهن ا سرین ایءی که  درو پرسیه ک  ای شهریار پیروزبخت! دشوارسرین و سختا

در شز از مءرعه .  40رانهن گورخرها»مهت بر سو گذشت ا  بود؟ شاپور گگت: 

افکنه. پس هرکس ک  شادمانی خارر رنج و بیهارخوابی می این کار بود ک  مرا ب 

ز سُمّ این گورخرها انهان ک  در سوان اوست شکار کنه سا ا مرا خواستار است از

آن با گذشت روزگاران و سسری شهن روزها و شهبها  ۀنها بنایی برآورم ک  خاررآ

اکنهه شهنه پس آن قوم در پی صیه گورخرها ب  هر سوی پر« همچنان باقی بمانه

مّ ایهن  و شکاری کردنه ک  از شمار بیرون بود. پس او فرمهان داد سها نخسهت سهُ

شکارها فراهم آمه. آنااه بنایان « سُمّ  »شکارها را بریهنه انهان ک  سلی عظیم از 

عظیمی ازین سُمّ ها برآورنه  ۀرا فرمان داد سا حاضر آینه و بهیشان فرمود ک  منار

باشه و فرمود سا آن منهار را از  14اع و پیرامون آن سی ذراعک  بلنهای آن پنجاه ذر

ها را بر گرداگرد آن از فراز سا فرود، با نظم ب  « سُمّ »و آن انبوه  42کننه انساروج ب

کار برنه و با میخهای آهنین استوار دارنه ایشان این کار را کردنه و  انان شه ک  

 ها . « سُمّ »گویی مناری است از 

منار کار خویش را ب  پایان برد شهاپور نشسهت  بهود و در آن  ۀهاون سازن

یافت و بهان مرد بنا ک  آن را برآورده بود  انهیشیه. آن را سخت ظریف و نیکومی

یهن ا آیا بر ساختن ایهءی زیبهاسر از»هنور فرود نیامهه بود گگت:  رو از باالی منا
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وگنه که  سهرا )در آن ب  خهها سه»شاپور گگت: « آری»هم سوانایی داشتی؟ گگت: 

ین و نه  ا کنم  سا د یار برای کسی انین بنایی نسازی! ن  فروسر ازرها می 43باال(

ین آنااه سازیان  بر اسز زد و او را در همان باالی منار رها کرد و خود با ا برسر از

ی بنا کرده بود که  در نءدیکهی آن ههیچ سیارانش روان  گردیه )و این بنا را در فال

ای »وجود آمهه است( آن مرد گگت:   ود وآن قری  ک  در آنجاست بعهها بکس نب

کرامت بودم حال اگر انان است که  سهو قاسهل  شهریار! من از سو خواستار عطا و

من خواهی بود مرا از سو یك حاجت اسهت که  بهرآوردن آن بهر پادشهاه دشهوار 

دشاه فرمان این است ک  پا» گگت:« آن حاجت ایست؟»شاپور پرسیه ک  « نیست

ی خویش در اینجا، پناهااهی سهازم و ادهه ک  قهری اوب ب  من دهنه سا از بر

آن باشم سا آنااه ک  مرگ من فرا رسه، عقابهان و کرکسهان و دیاهر پرنههگان در 

اهوبی به  او « آنچ  می خواهه بههو  دهیهه»شاپور گگت: « شکاری، مرا نشکرنه

بهرای خهود بالههایی سهاخت  باهو دادنه و او ابءار نجاری با خویش داشت. با

همچون پر مرغان آنها را ب  یکهیار پیوست و در یکهی از شهبها که  بهاد سنههی 

وزیهن داشت آن بالها را بر خویش بست و باد در آن بالها پیچیهه و او را ب  زمین 

آنک  هیچ آسهیبی بههو رسهه )و از آنجها گریخهت و هراه  جسهتنه رسانیه، بی

اهون آگهاهی به  شهاپور  شاپور بر مرگ او دست نیافت. گون نیافتنهش( و بهین

 « پیش  بود!خهاش بکشه ک  ا   استوارکار و صنعت»بردنه گگت: 

ین قری  سا روزگهار مها ر اآن منار د ک  فقی  همهانی( گویهلف )یعنی ابنؤم

ن شهعرهایی آ ۀجء ایشان را دربهار باقی است و سخت مشهور. شاعران همهان و

است و شعر نیکی  تسس کنیم زیرا غالباًاز آن شعرها نقل نمی است ک  ما ایءی

شهبهیء و جهء او، از آثهار  ۀشود. همچنین ایشهان را دربهاردر میان آنها دیهه نمی
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ی نههارد و مها دهست، اشعاری است ک  نقل آن سو 44دیاری ک  در ناحیت جبل

   است:یکی از شاعران گگت« منار سم آجین»آن  ۀم و درباریآن را سر  کرد

 نیافتم، « مناره سُمّ آجین» ۀماننه

 آفا  را اگرا  باشتم ب  ساب و سوش! 

 روزگار   ی شارف کء آنسان، باهرهواکَ

 اشم و بنشنیهه هیچ گوش. چنادیهه هی

 
 ا:پی نوشت

ت بنیهاد داستان رستم و سهراب، از شاهنام ، مقهم  و سصحیح و سوضهیح مجتبهی مینهوی، از انتشهارا. 1

 .1047، بیت 1352ردوسی، سهران، شاهنام  ف

وسهط سجهیهه اهاپ س ،احسان یارشارر، دفتهر دوم ۀشاهنام ، ب  کوشش جالل خالقی مطلق با مقهم. 2

 ،1966و نیهء شهاهنام  سحهت نظهر بهرسلس، مسهکو، 198، صگح  1370انتشارات روزبهان، سهران 

 . 2/249ج

او » ،« ز سم»از نسخ  بهلها بجای  مصراع دوم بحث در هر دو ااپ ب  همین شکل است در بعضی. 3

 آمهه است. « سم

تاار رستم و سهراب، براساس ااپ دکتر خالقی مطلق، سوضیح و گءارش از دکتر منصور رس ۀحماس. 4

 .223، صگح  1373جامی ، فسائی سهران

، 1 رۀادب فارسهی، شهما ۀرستم و سهراب از دکتر حسن انوری و دکتر جعگر شعار، مجموعه ۀغمنام. 5

 .167، صگح  1363ر ناشر، سهران نش

رفت  ساریخ برگ نهاری در منابع قهیمی، سا آنجا ک  دیهه ام، ضبط نشهه است و اینسال سوله و وفات بُ. 6

دش به  استنا است و نلف آن از معاصراؤک  م 5/332رالهین زرکلی است یشهه از کتاب االعالم، خ

  بهجعه  شهود نههاری مرابُ ۀابل اعتماد باشه. دربارالعرفان ک  نبایه انهان ق ۀای است در مجلمقال 

الیف سلعثمانی، االجء  الثالث من مطلع القرآن الهجری الی الگتح  ،ساریخ االدب العربی، از عمر فروح

 .493-7 ۀ، صگح 1984الرابع ، ةلطبعا تعمر فروح، دارالعلم للمالبین، بیرو

ی و سرجمها نثر الگتح ین علی البنهاری و قارسها باالصهل الشاهنام ، نظمها بالقارسی  ابوالقاسم الگردوس. 7
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دارالکت    ةمطبع االولی،  لطبعةام، االگارسی ... و قهم لها الهکتور عبهالوهاب عءّ

(  و النشر ةو الترجم فالتالی ة)لجن ةبالقاهر ةالمصری

 .147 ۀ، صگح1350/1932

 فقیه ، از دانشهمنهانهمهانی معروف به  ابنابراهیم اخباری  بن ابوعبهاهلل احمه بن محمه بن اسحا . 8

ین اابرلیف کرده است بنهأهجری س 290دوم قرن سوم ک  کتاب البلهان خود را در حهود سال  ۀنیم

را « هاهللابوعبه»و کنیه  « االخباری»جاست. نسبت انه بیسردیهی ک  بعضی در همهانی بودن او کرده

قهماسهت،  تماالً اصل کتاب ابن فقی  یها کتهابی ازظاهراً رافعی فقط نقل کرده است ک  مستنهش اح

صهلی و  شود ایهن اسهت که  نهام افقی  در التهوین رافعی دیهه میبسیار مهمی ک  در باب ابن ۀنکت

صهحاب او ذکهر »ضبط کرده است اینك عین عبارت رافعهی: « کیاشیروی  دیلمی»فقی  را ایرانی ابن

ن بهبهن احمهه  کیاشیروی  الهیلمی و هو ابوعبهاهلل  محمهلف کتاب البلهان، قال الؤالتواریخ منهم م

محمههبن  والگقی  یروی عن ابیه  و ابهن دیءیهل  اسحا  بن ابراهیم االخباری الهمهانی، یعرف بابن

مهن در ..«  . ةمغیره و منهم ابولگرج قهها )نسخ  بهل : الل( الرازی روی عن  ابوبکر بن الل  بایو

ن در آاسهکنهری  مصهر که  فهیلم  ۀکتابخان ۀن سردیه داشتم و نسخاصالت این عبارت نسخ  التهوی

یهء نفهیلم آن  الل  لی سرکی  ک  ۀکتابخان ۀمرکءی دانشااه سهران موجود است و نیء ب  نسخ ۀکتابخان

 در آنجا هست مراجع  کردم. 

لم ک  عا -پذیرفت ک  از دیه رافعی هشکل بود بنابراین بای نها  عبارت ب  همیدر سمام نسخ 

« کیاشهیروی  دیلمهی»نام اصلی و ایرانی ابهن فقیه   -سنج وصاحز ارالعی استبسیار دقیق و نکت 

لیف عبهالکریم بن محمه رافعهی أبوده است. مراجع  شود ب  التهوین  فی ذکر اصل العلم بقءوین س

 ۀنهکتابخا 1914 ۀفهیلم شهمار 666مکتوب ب  ساریخ  1007مصر  ۀاسکنهری ۀکتابخان ۀقءوینی، نسخ

مهورخ هگهههم رجهز  2010 ۀکتابخان  الل  لی ب  شمار ۀ( و نسخ29مرکءی دانشااه سهران )ور  

( و درااپ ن  انهان قابل اعتمادی 29مرکءی دانشااه سهران )ور   ۀکتابخان 203 ۀفیلم شمار 890

ت ب  ین کتاب کرده است و حتی نام کتاب را سغییر داده اسا ک  آقای حاج شیخ عءیءاهلل عطاردی از

شایه بتوان حهس  1/31، ج 1408/1987رالکتز العلمی  اعنوان التهوین فی ساریخ قءوین بیروت، د

نکت  را ک   نی وجود داشت  باشه یا او ایاین مورد افتادگیا اصل کتاب التهوین در ۀزد ک  در نسخ

نهام کیاشهیروی    لگی بؤاست از مورخی و م« ابوعبهاهلل احمه بن محمه...»فقی  نام و مشخصات ابن

ح حهال یهك نگهر به  ردیلمی نقل کرده باشه ک  احتمال آن هست زیرا در همین کتاب التهوین شه

خرین علمای حهیث أاز مت« شیروی  بن شهردارین شیروی  بن فناخسرو و ابوشجاع الهمهانی»عنوان 
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بقهات ر»لهف کتابههای ؤهجری از شافعی بن داود در قءوین سماع حههیث داشهت  و م 480ک  در 

باذریم عالوه بر  3/85ااپی  ۀالتهوین نسخ .کنهبوده است یاد می« الگردوس»و کتاب « الهمهانیین

 1350مراجع  شود ب  کتاب الگهرست نهیم، اهاپ رضها سجههد، سههران »ابن فقی ،  ۀدربار ین،والته

م، شههاصالح الهین عثمان  ۀاز کرااکوفسکی، سرجم یرافی العربغو ساریخ االدب الج 171 ۀصگح

اهلل رضا، ابن فقی  از دکتر عنایت ۀو مقال 177-76 ۀ، صگح1408/1987بیروت، دارالغرب االسالمی، 

 .1370ی، جله اهارم، سهران دالمعارف بءرگ اسالمی، زیر نظر کاظم بجنور ةدر دایر

 « دستور»یل ذ 2/1102ات شادروان دکتر محمه معین بر برهان قارع، قین باره رجوع شود ب  سعلیا در. 9

 همین مقال  مراجع  شود. 14 ۀب  شمار. 10

مهان بوده هلف آن خود از مردم ؤنام این کتاب ظاهراً فقط در مجمل التواریخ و القصص آمهه ک  م. 11

 .522و  521است. صگحات 

 همین مقال   36 ۀمراجع  شود، ب  یادداشت  شمار« خسگجین»اسگجین و »صورت  ۀدربار. 12

هجهری، به  سصهحیح  525لیف شههه به  سهال ألگی نهامعلوم سهؤیخ و القصهص، از مهمجمل التوار. 13

ت که  در ، قابل یادآوری اسه522 ۀالشعرا  بهار، سهران، کالل  خاور، افست بهون ساریخ، صگحملك

ورسی ذکر شهه در ص 520لیفأسال س« 5» ۀشادروان بهار صگح ۀروی جله این ااپ و نیء در مقهم

 گویه. هم سخن می 525ز سال ا 405 ۀلف در صگحۀک  م

و انام  است، هویتش انهان روشن نیسهت. اگهر لف همهانۀعبهالرحمن عیسی کاسز همهانی ک  م .14

الگهرسهت  لف االلگاظ الکتابی  باشه ک  نههیم درؤهمان ابوالحسن عبهالرحمن بن عیسی الهمهانی م

 عصر العباسی ،ریخ االدب العربی، االعمر فروح در سا ۀیاد کرده و بنابر نوشت وااز  152ااپ سجهد، 

بوده  عربی  لیف اوست. اصل بأنام  اگر سپس بایه بسذیریم ک  همهان 327سال وفاسش  428 ۀصگح

 انین عنوانی یافت  است.  و بعهاً ب  فارسی سرجم  شهه است و

 .263مجموع فی الجغرافیا، ااپ عکسی،  .15

 .1/177صادر،  وی  الرومی البغهادی، بیروت، دارمعجم البلهان، یاقوت بن عبهاهلل الحم. 16

 .265مجموع فی الجغرافیا، . 17

 ۀمباح یا مکروه یا حرام بودن گوشت اسهز مراجعه  شهود، به  المبسهوط، از شهمس االئمه ۀدربار. 18

و  4/51، ج 1355/1936مرغینهانی، مصهر  ۀیو شرح ههها 11/233السعاده،  ةمطبعسرخسی، 

السالم از اجناس جولهه سسهیهر، نقله  الهی العربیه  محمهه فی ا ةو الشریع ةقیدعال
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و  65 ۀالمثنی، صهگح ةو مکتب ةلحدیثالثانی ، دارالکتز ا ةلطبعیوسف موسی و ... ا

 .2/634سعلیقات اسرارالتوحیه، ااپ انتشارات آگاه، 

 .132الصهور، ب  سحقیق و سصحیح محمه اقبال،  ةراح. 19

لیف عماد کاسز اصگهانی، اختصهار فهتح بهن أ، سةالعصر ةنخب و ةالنصر ةزبد. 20

نهههاری، اههاپ شهههه سحههت عنههوان سههواریخ آل سههلجو  بهه  سههعی و اهتمههام هوسسههما علههی البُ

M.Tn.houtsma  ۀمهبها مقه 1974اد فرهنگ ایران، یااپ قاهره، انتشارات بن 47 ۀصگح 1889بریل 

 محمهه حسهین جلیلهی فارسهی آن از شهادروان ۀو نیء سرجمه 65 ۀد. السیه محمه العءاوی، صگح

. 78-79 ۀگح، ص1356سلجوقی سهران بنیاد فرهنگ ایران،  ۀبا عنوان ساریخ سلسل« بیهار»کرمانشاهی 

یهن ا اهری ازیسهاختنه، شهکل دکل  منارهایی ک  پادشاهان جبار، سا همین عصر قاجاری، می»گویا 

 رسم بوده است. 

 ت.سعبیر یاقو« صیه ۀحلق»برابر است با « شکار جرگ ». 21

 .5/201معجم البلهان، . 22

ای، سحقیهق من بن عبهالحق البغهؤ، صگی الهین عبهالمعوالبقا ةمکنمراصه االرالع علی اسما  اال. 23

 ۀگحبیروت( ص ةف)افست سوسط دارالمعر 1374/1955وسعلیق علی محمه البجاوی، الجء  الثالث، 

1314. 

 .132الصهور،  ةحرا .24

، 1385/1965ت، بیرور الهین ابوالحسن علی بن االثیر، بیروت، دار صادر و داالکامل فی التاریخ، عءّ .25

 .1/213ج 

 10/156همانجا،  .26

 90دیوان خاقانی، . 27

 القرون  ةدهخها، ذیل منار ۀناملغت. 28

 2/191شاهنام ، ااپ دکتر خالقی مطلق، . 29

 1302/1885ن لیه De Goeteسحقیق و سعلیق دخوی    مختصر کتاب البلهان، ب .30

  هیچ ایء  ک 1408/1988احیا  التراث العربی، بیروت،  از حمل  ااپ بازاری منتشر شهه سوسط دار. 31

 ةلسلس لاینی شهه اسهت. بها عنهوان ا  حروفیآن معلوم نیست و ظاهراً از روی ااپ دخو

 . 5 ۀالجغرافی ، شمار
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ابودلهف  ابن الگقیه  و ابهن فضهالن و ةلفمجموع فی الجغرافیا، مما ا عنوان کامل آن انین است:. 32

 یبهارو، مهازن عمهاوی، ایکهاردن هاد سءگین بالتعاون مع عال  الههین جوخهوؤالخروجی، یصهرها ف

 ةفی اط ار جامع  ةو االسالمی ةالعربیمعهه ساریخ العلوم  1407/1987

 المانیا االسحادی .  ةفرانکفورت جمهوری

ن یران، سهرااح. مسعود، انتشارات بنیاد فرهنگ  ۀیران، سرجممختصرالبلهان، بخش مربوط ب  ا ۀسرجم. 33

1349. 

  یك شههر اسالمی آن را بر نواحی وابست  ب ۀروستاست ک  جغرافیانویسان دور ۀرستا ، همان کلم. 34

 انه. کردهوقصبات باشه ارال  می  سوانه شامل بسیاری قراک  خود می

ر داد همههان، وز، ظاهراً اثری باقی نیست ولی در بخهش اسههآبن رستا ، ب  این نام امرای نجر، ازوَ. 35

اشت  باشهه نهر ارسباری وجود دوهست ک  شایه میان ونجر و « ونهر آباد»اقشار، دهی ب  نام  ۀجلا

 و لغت نام  دهخها، ذیل ونهرآباد.   15/471رجوع شود ب  فرهنگ جغرافیایی ایران 

  یههای ی(  و در متن اهاپ دخو)بهون نقط « گجیناس»عکسی ااپ سءگین ب  صورت  ۀدر نسخ. 36

لهان یاقوت در معجم الب« خسنجین»و در مجمل التواریخ « خشقجین»خسگجین و در نسخ  بهل آن 

ای آن ب  عنهوان قریه از  ه است و جیم« فا »ن ساکن  یز ساگویه: بعه ک  می ه ذیل اسگجین 1/177

 آن در بهرخو « ذات الحوافر ۀمنار» آنجاست  گویه: دریکنه و میاد می« ونجر»در همهان از رستا  

انهین  «ا خ»احتیاراً  و« حا »ک  من جستجو کردم در باب  جانوشت  شهه است اما سا آن« حا »باب 

سهتان دا« خسهگجین» مۀدر کل« خا »ایءی دیهه نشه. ظاهراً قصه یاقوت آن بوده است ک  در باب 

از »گویهه: می 5/384ج « ونجهر» ۀنکهرده اسهت فقهط در کلمهرا نقل کنه که  « منار ذات الحوافر»

ت  در آنجاسه« ذات الحهوافر»ذکر آن آمههه اسهت ومنهاره « اسگجین»های همهان است و در رستا 

ز در یکهی ا فقی  گرفت  و اوننبذات الحوافر را از ا ۀسصور من بر این است ک  یاقوت ارالع دربار

شههه  را ب  حرف خا  ارجاع داده است و بعهها ک  متوجه بوده خواننهه « خسگجین»های او نسخ 

نیافت   آن مهخل کنه است دیار مجال اینک  داستان ذات الحوافر را وارد« اسگجین»است ک  صحیح 

نگ در بخش مرکءی زنجان هست، مراجع  شود ب  فره« اسگجین»ای ب  نام است هم اکنون دهکهه

 ذیل اسگجین. دهخها ۀنامو لغت 2/13جغرافیایی ایران 

 در اصل عربی ررد الوحش عن الءرع . .37

 ها )مادرش( در ااپ دخوی ، امّ .39و  38

 در اصل عربی ررد الوحش . 40
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ض که  سهی ذراع در عهر 250 ۀصهگح« ثالثین ذراعاً فی عرض عشرین ذراعهاً »در ااپ دخوی  :  .41

 ۀصگح« اًثالثین ذراع هاستهار خمسون ذراعاً فی»بیست ذراع بایه سرجم  شود ولی در ااپ سءگین 

265 

و ان »ودر ااپ سهءگین  250ااپ دخوی  « و بناها مصمت  بالکلس و الحجاره»عبارت این است :  .42

 یم.ما در سرجم  سرکیز آهك و سناریءه را ساروج گرفت«   بالکلس و  الحجارهتیجعلوها مصب

 قرین  افءوده شه  ب .43

س راسان و فارخاز ایران ک  آن راعرا  عجم نیء می خوانهه انه، میان پهناوری  ۀجبل یا جبال، ناحی. 44

 و آذربایجان و خوزستان.

 


