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Private inscriptions are an important part of corpus of Sassanid inscriptions 
that lasted until the first centuries AH. An important part of these 
inscriptions are the funerary inscriptions that contain important information 
about the burial ceremony in the late Sassanid and early Islamic era in Iran. 
The majority of these inscriptions have been found in Fars, then in Yasuj, 
Xian China (China) and Istanbul. Some of these inscriptions are dated and 
have a definite temporal assignment. One of these important inscriptions is 
the Eqlid inscriptions, dating to the late Sassanid period, and contains 
important information about two important titles and burial diversity in the 
late Sassanian era. This inscription is the last dated inscription before the fall 
of the Sasanian dynasty: the day Xwar (11

th
) and Māh (12

th
) of the month 

Ābān of the year 6 of Yazdgerd III (February 638 AD). 
 

 Keywords: Sasanian Inscriptions, Funerary inscriptions, Eqlid, Šabistān, 
Marzbān. 
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 اقلید گورنوشتةتدفین در اقلید: نگاهی به  ،مرزبان در بیشاپور
 

 8زادهصرالهسیروس ن
 وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژ ،شناسیپژوهشکدۀ زبان دانشیار

 (181تا ص  161) از ص    
 11/12/88 :مقاله پذیرش تاریخ ؛88/ 21/11: مقاله دریافت تاریخ

 نخستین های قرن تا که است ساسانی دورة های کتیبه مجموعة از مهمی بخش خصوصی های کتیبه
 تدفین خصوص در که هستند ها گورنوشته ها کتیبه این مهم بخش یک. است  افتهی ادامه هجری

 این اکثریت. دارند بر در مهمی اطالعات ایران در اسالم آغاز و ساسانی دورة اواخر در زردشتی
 این نیز استانبول چین، نِشیا یاسوج، در ،فارس بر عالوه است. شده یافته فارس در ها گورنوشته
 کتیبة مهم های گورنوشته این از یکی. تاریخدارند ها گورنوشته این از برخی. است شده یافته ها گورنوشته

 و اتمقامبعضی از  دربارة مهمی اطالعات دربردارندة و است ساسانی دورة اواخر به مربوط که است اقلید
 و حاکم تاس مرزبان صاحب آن عنوان .در آن زمان است تدفین تنوع و دورة ساسانی اواخر صبامن

 کتیبه این. است بوده او موطن محتمالً که است شده دفن اقلید در مرگش از پس است؛ بوده بیشاپور
 یزدگرد سلطنت به مربوط که ،آن بر آمده تاریخ .است ساسانیان سقوط از پیش تاریخدار کتیبة آخرین

 برابر ،یزدگرد سلطنت ششم سال آبان ماه (دوازدهمماه )و  (یازدهمروز خور )، چنین است: است سوم
 . م 638 فوریة ماه
 

 .مرزبان ،شبستان ،تدفین اقلید، گورنوشته، ساسانی،های کتیبه :های کلیدیهواژ

 

 مقدمه
های خصوصی است و به الفبای  که جزء کتیبه ،ساسانی ةهای مهم از دور یکی از کتیبه

، گورنوشته و های خصوصی ساسانی کتیبهکتابی نوشته شده، گورنوشتة اقلید است. 
ساسانی و آغاز اسالم در  ةدور اسنادهای سلطنتی بخش مهم  یادبودی، در کنار کتیبه

در فارس،  ها. این گورنوشتهاست توجه قابلها در این میان  نوشتهروگشمار . ندنایرا
در را ها  فارس اکثریت این کتیبه ةاند. منطق شده پیدااسوج، ترکستان چین، استانبول ی

بر آنهاست. ها وابسته به تاریخ آمده  تاریخگذاری قطعی این کتیبهاده است. خود جای د
نوشته از آن فردی به نام روگاین . است آمده اقلید ةبر همین گورنوشت ترین تاریخ قدیمی

شبستان بوده و هم مرزبان هم سرپرست  :منصب بوده صاحبآهوگ پسر بابک است که 
مهم و ساسانی مدرک  ةمنصب در اواخر دور رای شناخت اینن رو، باز ای .بیشاپور

 هست نیز کتیبه در خصوص تدفینکه در روایت  یابهام ،عالوه بر اینمعتبری است. 
 مهم و قابل توجه است.

                                                           
 cyrusnasr@gmail.com                                                              . رایانامه نویسنده:               1
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 متن کتیبه. 8 
گبر یا ر ای به نام حوض دخت کنار قبر سنگی دوپلهاقلید، در  در تل قالت تهاین گورنوش

کتیبه  ت. کارکنان بنگاه علمی تخت جمشیده اسکنده شد طبیعیبر صخرة  ،دخترگیر
 متر طول، سانتی 61/1د از: عبارتن های بیرونی گور شف کردند. اندازهک 1331را در سال 

متر عرض  سانتی 88و  متر طول 88/1. سطح کتیبه عمق متر سانتی 22 عرض ویک متر 
 21ای در  ین دخمه، کتیبهدر دیوار بیرونی و در کنار پلکان ا (1).(23: 1388/1سامی، ) دارد

 ؛112: 1326تفضلی، )سطر نوشته شده است. هشت سطر نخست کتیبه آسیب دیده است 

Gropp, 1969: 237-242، و از  به همراه تصویر و استنساخ کتیبه( ،311 -288: 1381 ،گروپ :و ترجمة آن
همراه تصویر به ، 6-155 :1970)به بعد تقریباً خوانا و بدون شکستگی است. فرای  8سطر 

 (43-34 :1993)و دوبلوا  (5-224 :1975) شاکد، (77-76 :1973)، هارماتا شده از کتیبه( گرفته قالب
این تدفین از نوع اما دربارة تدفین باید گفت که اند.  تحقیقاتی کردهاین کتیبه  دربارة

ین نوع باسیرف ا است که تنوع بسیاری دارد.( Rock cut cist)شدة تابوتی  تدفین کنده
 داند. ستودان، مشابه تنگ خشک، میتدفین را ترکیبی از دخمه و ا

این کتیبه به لحاظ دستور ساخت و ذکر هزینه و رتبه و مقام و منصب شخص مرده      
تاریخ  دویکی اینکه ها است:  ورنوشتهترین گ به این دالیل از مهمو  اهمیت بسیار دارد

سلطنت ششم  ماه آبان سال 12و  11است )د سوم دارد که مربوط به سلطنت یزدگر
که  ،م. 638ژوئن  22و  21یا  ،نظر گروپ است ، کهم. 638 ةبرابر ماه فوری ،یزدگرد

و « این دخمه»عبارت معمول در بار   یک ،دو بار ذکر واژة دخمه دوم ،نظردوبلوا است(
هزینة و سوم پرداخت  ،«نهادن این تن به دخمه در یک روز بعد»عبارت در دیگری 

 .(Basirov, 1995: 325)ساخت بنای تدفین 

 :متن کتیبه نویسی حرف. 2 
1. [ZNE] dhmk׳ 
2. [’s]wk׳ Y 
3. [p’]pk’n Y 
4. [p’p]k׳ BRE  
5. NPŠE l’d 
6. … nyw’n 
7. [pt] <W> š’pst’n 
8. [Y š]trdst’n 
9. W byš’pwhl 
10. mlcp’n plmwt׳ 
11. krtn׳ W LZNE BYRH 
12. ’p’n QDM 
13. ŠNT 6 yzdkrt׳ 
14. MLKAn MLKA 
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15. W YWM hwl PWN pht 
16. OZLWNt W YWM m’h 
17. tn׳ Y ’ym ’swk ׳   
18. OL dhmk׳ HNHTk׳ 
19. NKSYA KSP 
20. S 200 mzd 
21. plmwt׳ YHBWNt 
22.  

 :و ترجمة متن کتیبه آوانویسی. 9

1. [ēn] daxmag 
2. Āhūg ī  
3. Pāpagān ī 
4. [pā]bg' pus 
5. xwēš rāy 
6. … nēwān 
7. [pad] šābistān 
8. ī šahristān 
9. ud Bīšāpūhr 
10. marzbān framūd 
11. kardan ud im māh 
12. Ābān abar 
13. sāl šaš Yazdgird 
14. šāhān šāh 
15. ud rōz xwar pad baxt 
16. šud ud rōz māh 
17. tan ī im Āhūg 
18. ō daxmag nihādag 
19. xwāstag arz 
20. stātēr dō sad mizd 
21. farmud dād. 

 
مرزبتان   ،مهتر دلیر )و( سرپرست شبستتان )حترم(   ،این دخمه را آهوگ پسر بابک پسر بابک

. و )در( این ماه آبان در سال ششم )ستلطنت(  فرمود برای خویش کردن ،شهرستان و بیشاپور
ت شد )به سوی تقدیر بخ  میالدی[ به 638یزدگرد شاهنشاه و در روز خور )یازدهم ماه آبان( ]

او( فرمتود  تن این آهوگ به دخمه نهاده شتد. ) و در روز ماه )دوازدهم آبان(  ،رفت/ درگذشت(
 د.ش دویست استیر مزد/ پاداش بدهنخواسته/ مالی به ارز

 تعلیقات. 1

 ēnهای گورنوشتته   واژة نخست محو شده است. به قیاس با ساختار کتیبه سطر نخست:

 Gropp, 1969: 241;  Harmatta, 1973: 77;  Shaked, 1975: 224; de)بازسازی شده استت  

Blois, 1993: 41). 
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 'wkهتای   است. گروپ پیشنهادی نداده و انتهای واژه حرف یآهوگ نام متوف سطر دوم:

شتاکد   .ترجمته کترده استت    erectedخوانده است و با تردید  nkndفرای  .ه استآوردرا 
 شتانزدهم خوانده است. دوبلتوا بته قیتاس آمتدن همتین نتام در ستطر         'wkجزء دوم را 

[’s]wk'/ Āsūk/g آن را صورت ایرانی میانة غربی شمالی یا ایرانی میانتة   و بازسازی کرده
دانستته  که صورت غربی جنوبی است،  ، نام حیوان معروف،(Āhūg) آهوشرقی برای واژة 

. کتاربرد دارد  ōsai به صتورت  پشتوو در ، āsk به صورت . این نام در کردی و بلوچیاست
mصورت عیالمی این نام 

ha-šu-qa  از صورت مفروض متادی   مکناست که م*Āsuka-  و
 :Gignoux, 1986: 41, no. 93; de Blois, 1993) باشدگرفته شده  -Āθuka*فارسی باستان 

 (Āhūg) آهوگهم بازسازی کرد. صورت  'hwk’توان آن را  و بر آن است که میا . هم(40
 :Gignoux, 1986: 44, no. 93; 2003) بر روی اثر مهرها آمده استت  Āhūg-Manvīrو نیز 

22, no. 30) . اگر حرفh  مشتانزده در ستطر   متاه خوانده شود، انتظار داریم که مثل واژة 
هتای مشتابه در متتون پهلتوی، آن را در      همچتون واژه  ،شد. به نظر بهتر است نوشته می

خوانتده استت.    'rk[mt]آن را با بازستازی   نوشت. هارماتا hو در آوانویسی  sنویسی  حرف
 اند.  آورده ZYبه صورت  چهارمسرة اضافه را در این سطر و سطر شاکد و هارماتا ک

 PKDYNyتوانتد مقبتول باشتد. فترای      روپ است که متی بابکان بازسازی گ سطر سوم:
بته   آن را شنهادی نداده است وتاکد پیتمه کرده است. شتترج ? testament ofخوانده و 

 اند.  بازسازی کرده بابکاناست. دوبلوا و هارماتا نیز  هآورد   pk’n [ ]ورتتص

 دی نتداده و این سطر آسیب دیده است. گروپ برای واژة نخستت پیشتنها   سطر چهارم:
را  'pk[’p]خوانده و هارماتتا    'k--- ---آورده است. فرای به صورت 'wk[  ]به صورت  آن را

رده استت. دوبلتوا واژة   نقتل کت   'k[   ]بازسازی کرده و شاکد جزء نخستت را بته صتورت    
رستد ایتن واژه    معنا کرده است. به نظر می dear به خوانده و با تردید 'k[dwš]نخست را 

جزیتی باشتد. متا قرائتت هارماتتا را       م خاص باشد و شاید یک نتام ختانوادگی سته   باید نا
 فترای  .ترجمه کرده است ersteخوانده و  lwmبرگزیدیم. واژة دوم همین سطر را گروپ 

ا انتد. بت   خوانتده  BRH/pusدوبلتوا   و و هارماتا ،«زمین، بوم» ، یعنیخوانده bwm و شاکد
 قرائت هارماتا و دوبلوا بهتر است. ،یگرهای د ساختار نام در کتیبه توجه به

ه است. فرای فقط چیزی نخواندآسیب دیده است. گروپ  این سطر بسیار سطر پنجم:
را  rk l’y[mt]ترجمه کرده است. هارماتا  ?every (and)به  را ارائه داده و 'KL(w)صورت 

های  به قیاس کتیبهاند. ما  آورده k l’d[..Y]و دوبلوا  k l’d[   ] پیشنهاد داده و شاکد
 ایم.  دهکر بازسازیبه صورت باال دیگر 
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 آغاز سطر ششم شکسته شده است. واژة دوم را گروپ سطر ششم:

 [   ](y) nywn’n فرای ،----wyn'n شاکد ،[…](c) nyw’n هارماتا ،[d]l[y]k[’]n 

sard’r  و دوبلوا[…]' wyn’n 2ک. یادداشت شمارة راند. برای توضیح  آورده. 

بازسازی  شبستانخوانده و در تعلیقاتش  šp’st’n [  ]گروپ این سطر را  هفتم: سطر
خوانده  š’pst’n[PWN tn]بازسازی کرده و شاکد  š’pst’n [’W BB]کرده است. هارماتا 

اساس  بوده است. بازسازی شاکد بر ماسبذان مرادشخوانده و   m’sp’t’nاست. فرای
 یادگار بزرگمهر آغاز نگ، مهر ماهان و عبارتآمدن همین عبارت بر روی مهر ملکه دی

دهد. قرائت فرای هم یکسره نادرست  است. فضای کتیبه اجازة بازسازی شاکد را نمی
را  š’pst’nخوانده است. نگارنده به دالیل مشروح در زیر قرائت  pst’n[pt š]است. دوبلوا 

 جایگزین کرده است.
، اندکی شرح ضروری است. سابقة عنوان انشبستو  ویناندر خصوص این دو عنوان،      

نفون این مقام را از دورة کسیاس و سگردد. کت می به دورة هخامنشی باز شبستان
ربار بابل و آشور گرفته باشند. دانند. شاید این عنوان را ایرانیان از د کوروش بزرگ می

فظانش ادهد که کوروش تعدادی مقام خواجة حرم را در میان مح نفون گزارش میکس
تا  هکه مأموریت داشت 1یسکاساست به نام پت بوده فردی داشته است. صاحب این مقام

 2پاتِس فرد دیگری به نام بگه ،آستواگس را به دربار کوروش بیاورد. با مرگ این شخص

دار این مقام شد که بعدها پیکر کوروش را به وطن بازگرداند و هفت سال هم از  عهده
و  3داتِس ههای اسپ دو نفر به نام ،اول بود. در زمان کمبوجیه محافظان مقبرة داریوش

های شاه را ابالغ  این مقام را داشتند. هرودوت اشاره دارد که خواجة حرم پیام 1باتِس اایز
برد که در جنگ  نام می 1وس اهل پدسایمو از فردی به نام هرموتا کرده است. هم می

کردن  ، که کارش خریدن پسران زیبا و اخته6نیوسدار به نام پانیو و به یک برده شد اسیر
او توانست در دربار  .رموتوس به دربار ایران فروخته شدها بود، فروخته شد. سرانجام ه آن

 رسد. بابل برای خراج ساالنة خویشب« ریاست فرزندان درباری»خشیارشا به مقام 
زمان ارشیر اول از . فرستاد یران برای خواجگی حرم میپسر را به دربار شاه ا 111سالیانه 

                                                           
1. Petiskas 

2. Bagapates 

3. Aspadates 

4. Izabates 

5. Hermotimus of Pedesa 

6. Panionius 
7. Atiyawahy 
8. Artames 
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ها باگواس در زمان اردشیر  به بعد اینان قدرت بیشتری به دست آوردند و مشهورترین آن
ی در اشمیت معتقد است تصویر اشخاصِ بدون ریش پارسی و ماد (2).سوم بود

خواجگان حرم هستند. در برخی تصاویر در آپادانا و  برجستة پلکان تخت جمشید نقش
دهند که  شت سر شاه فردی ایستاده که بدون ریش است و احتمال میخزانه، در پ

اند که در سال  حرم دانسته خواجة حرم باشد. نحمیای یهودِ دربار خشیارشا را هم خواجة
پسر  ،2هییَوَین کتیبة مصری از شخصی به نام اتحاکم یهودیه شده بود. چند .مق 111

معنای  ساریسبرند. چون در عهد عتیق،  نام می saris of Persiaبا عنوان  ،8آرتامس
فرض شده که این شخص خواجة حرم بوده است. تصاویر بسیاری از این  ،دهد خواجه می

ک. ر)شود  های آشوری نیز در کنار شاه دیده می برجسته اشخاصِ بدون ریش در تقش

Dandamayev, 1998) . 
های  نوشته شده است. در سفال در دورة ساسانی نیز این مقام در منابع همزمان دیده     

 :دورااوروپوس ساسانی و چندین کتیبه و اثرمهر ساسانی این عنوان آمده است
 :(و بعد 181: 1382 ،زاده )نصرالهمیالدی   211 کتیبة ابنون در سالالف. 

Abnūn ī pad šabistān āyēnīg 
 :(Huyse, 1999/1: 62)کتیبة شاپور بر کعبة زردشت . ب

 هفتم:ودر رتبة پنجاه

هلوانیپ ساسانی  یونانی 

s’s’n ZY š’pstn ZY 
s’snykn/ Sāsān ī šābestān 
ī 

*
Sāsānīgān  

s’sn špystn s’snkn/ Sāsān 
*
šābīstān Sāsāngān 

Σασν εύνουχου 
Σασανγαν /Sasan 
eunouchou Sasangan 

 )خاندان( ساسانساسان شبستان  ساسان شبستان )خاندان( ساسان ساسانِ شبستانِ )خاندان( ساسان

 

 
 

 (:و یونانی پهلوانیفقط در روایت )وچهارم شصت ةدر رتب

هلوانیپ ساسانی  یونانی 

 ---- m’nzg špystn/ Mānzag 
šābestān 

Μανζικ εύνουχου/ 
Manzik eunouchou 

 مانزیگ شبستان مانزگ شبستان ----- 

 :(121: 1322)لوکونین،  های دورااوروپوس نوشته سفال ج.

…špstn/ šabistān 

  :مهر دینگ. د

dynky ZY MLKTAn MLKTA mhysty PWN tny š’pstn 
(3) 

Dēnag ī bāmbišnān bāmbišn mahist pad tan šābistān 
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 .(de Blois 1993: 36 ) «دینگِ شهبانوی شهبانوان ،ترین )مهتر( شبستان شخصی بزرگ»

مشخص  عبارت این ، امادههای مختلفی ش ی کتیبه قرائتبه سبب خراب (1)مهر ماهان:. ه
 :(Gyselen, 1989: 162; Gignoux, 1991: 18f., 21ک. رهای مختلف  )برای قرائتاست 

nyw’n p<ty> tn š’pstn W BBA ’ndrycpty/ nēwān p<ad> tan šābistān ud dar 
andarzbed.  

 .(Shaked, 1975  :223) قرائت باال از شاکد است 

وب به نام جنسپاهبد، تنها سپاهبد  چهاران اثرمهرهای ن: در میاثرمهرهای سپاهبدا. و
  :(Id., 2004؛ 68 ، 62: 1381)گیزلن، بهرام عنوان شبستان را هم داشته است 

1- Wrahrān ī nāmxwāst ādurmāhān …bed ud š’pist’n/ šābistān ud hujadag Xusraw 
wuzurgān, āt kust ī nēmrōz spāhbed. 
2- Wrahrān ī nāmxwāst ādurmāhān …bed ud š’pist’n/ šābistān šahrhazāruft ud 
hujadag  Ohrmazd wuzurg ērān kust ī nēmrōz āt spāhbed. 

 :(Gyselen, 2007: 294)اثرمهری از آدُرگشنسپ . ز

ʾ twrgwšnaspꞌ  Y nyw’npt’ W š’pst’n phlw’n 

 :یادگار بزرگمهر. ح

man wuzurgmihr ī buxtagān nēwān p<ad> t<an> šabistān <ī> šahr ī 
ostīgān xusrō darīgbed (Shaked, 1975:  233).  

 .(Daryaee, 2002: 14 ؛186: 1382 ،)عریان های ایرانشهر شهرستان. ط

است.  شبستانو در منابع پهلوی  شابستانها  ههای اولیة این واژه در کتیب صورت     
کعبة زردشت این مقام  است. در کتیبة شبستانکلمة  (vrddhi)صورت اولی حالت قوی 

و  فرمدارو  گنجوربعد از  12در میانة مقامات و مناصب آمده است. بار نخست در رتبة 
آمده  دادورکه پس از او مقام  61در رتبة  بار  و دوم ،بازاربدو پس از او رئیس بازار/  دبیر

ست. در نامش آمده ا نخچیربدو  آمارگرهای دورااوروپوس بعد از  نوشته است. در سفال
آمده است. در مهر  (1)«رئیس تشریفات )آیینی(»به معنای  āyēnīgکتیبة ابنون با عنوان 

، همراه شده است. در مهر ماهان pad، در کتیبة ابنون فقط pad tanدینگ با عبارت 
دربار و در  اندرزبدو  ،یادگار بزرگمهر، همچون nēwānهمین عبارت به همراه عنوان 

منصبی اداری بوده  شبستاندهد  آمده که نشان می دریگبدعنوان با  یادگار بزرگمهر
اساس  بر. کامالً معنای حرمسرای شاهی را دارد های ایرانشهر شهرستاناست. در متن 

بلکه مسئولیت   شواهد باال این منصب نه تنها مقام ریاست حرمسرای شاه را داشته،
نیز داشته است  دارابگرد، را  بدارگاداری و نظامی، همچون مقام خواجه تیری به عنوا 

 شبستان. کتیبة اقلید تأییدی بر مقام اداری (Khurshudian, 1998: 143؛ 18: 1381)گیزلن، 
 است. 

یافته  (6)شاپور-است. مهری ساسانی از آنِ بوخت ارزبد مقام شبستانمقام مشابه      
، در متون ارزبدشد که  متذکر (11: 1328) را دارد. اول بار تفضلی ارزبدشده که عنوان 
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در لقب  ،طبری تاریخ و شاهنامهدر  ،هرجبدو  هرزبد اد نامی، وآز لقب گوشت سریانی،
ترجمه « رئیس اقامتگاه زنان» آن را شروو ده است.بو« رئیس حرم سلطنتی»ابرسام، 

معتقد است که در  (28، یادداشت 13: همان) . تفضلی(Skjaervo, 2006: 115)کرده است 
است. هم بوده « شابستان» سرا جة و برای خوا« شبستان»ل برای حرم لغت متداوپهلوی 

، واژة تاریخ قم کلمات و عبارات پهلوی در توصیف (342 :1974)ای دیگر  در مقاله وا
به صورت  ،(Madan, 1911: 299) دینکرد از یو شواهد دیگر  را شرح داده شابستام
š’pst’n  به صورت  ،(3 :811)و نیز در همان منبعš’pst’n krtnبه  ،دادستان دینی ، و
 هست یکلماتکه در اوستا گفته است  (Id.: 115). شروو است  ذکر کرده š’pyst’nصورت 

ده است؛ از این ساخته ش i–با پسوند  داللت دارد و برای مسئولیت فردی بر مکانی که
 38، 23. 11اد در وندید« رئیس یا صاحب اصطبل»به معنای   aspō.stān-i است شمار
را باید تفسیری این چنین کرد. در هر حال، در نیمة  š’pst’nبه همین قیاس واژة . است

بلندپایگان  لقب بعضی ازلقب مهمی بوده و  شبستان یا شابستان دوم ساسانی لقب
اطالعات خوبی  ممقااین در اهمیت  تاریخ قم .(118: 1322)لوکونین، درباری بوده است 

از توابع رستاق ساوه و جزستان یاد « شابستان»جایی به نام   ن کتاب از نامِدهد. در ای می
 سرایان داده شده است: شده که به اقطاع به خواجه

شابستانان، این دیه را یکی از اکاسره بنا کرده است و به اقطاع به بعضی از خدمتگاران و 
س این دیه بدیشان باز پ .گویند شابستامسرایان خود داده و خایه کشیده را بزبان عجم  خواجه

 .(86: 1361  )قمی، خوانند می

، فرای nwyn’n (y)[   ]هم آسیب دیده است. جزء دوم را گروپ  ششمسطر       
wyn’n هارماتا ،[d]l[y]k[‘]n srd’r/ Darīgān sālār، شاکد [ ] (c) nyw’n اند. خوانده 

 man wuzurgmihr īیعنی  ،ریادگار بزرگمه ازرائت شاکد مبتنی است بر عبارتی ق 

buxtagān nēwān p<ad> t<an> šabistān…. به وی این واژه را nēw «معنا  «دلیر
هم آمده است:  (Shaked, 1975: 223-4)کرده است. همین عنوان در مهر ساسانی ماهان 

*nēwān p<ad> tan šābistān.  را  یادگار بزرگمهر کلمة مورد مناقشه دردوبلواwyn’n 

آن  به «رئیس مراقبان»گیرد و معنای  می «دیدن»به معنای  wēnاند و آن را از خو می
 wēnānدهد. شاهد او مهری است ساسانی که این عنوان روی آن آمده است:  می

handēmānagarān sālār.(2) ای باید بازسازی  که چه واژه بخش نخست افتاده است و این
نامشخص است.  ن سازگاری داشته باشدامحققپیشنهادهای  شود که با نحو کتیبه و

آورده است. گیزلن  nyw’npt W š’pstnدر قرائتش از مهر ماهان  (21 :1990)ژینیو 
nēwān دهد. این ابهام هم به دلیل ابهام در  را در خوانش اثرمهر آدُرگشنسپ ترجیح می
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یزلن به ست. گای بر روی مهر و اثرمهرها کتیبهخط پهلوی کتابی و هم گاهی در الفبای 
 /nyw’npt W š’pstnقیاس قرائت ژینیو از مهر ماهان، برای این سطر کتیبة اقلید 

nēwānbed <ud> šābistān معتقد است برای مرزبان کتیبة اقلید  وکند  را پیشنهاد می
که « مراقبانرئیس »تر است تا  مناسب« دلیررئیس »و نیز اثرمهر آدُرگشنسپ عنوان 

 (.Gyselen, 2007: 61-2) کند دوبلوا پیشنهاد می

در این سطرها عنوان مرزبان شهرستان و بیشاپور آمده است.  :هشتم تا دهمسطر 
را هشتم  زردشتیان خوانده است. فرای سطربه معنای  زردشتانگروپ واژة شهرستان را 

-wnšt’n  خوانده و ادامة کتیبه را مثل گروپ درست خوانده است. هارماتا سطر هشتم را
[Wš]trdst’n شاکد و [ZY š]trdst’n 9- W byxšpwxl 10- mlcp’n دوبلوا خوانده است .

[Y š]trsdst’n  آورده است. نام بیشاپور را گروپbyšhpwhl فرای ،byhšpwhl شاکد ،
byxšpwxl(21 :1972) ، ژینیو byšhpwhl  و دوبلواbyš’pwhl د. صورتِ آمده در ان نوشته

 های ایرانشهر شهرستاندر متن  ین نام. ااست byš’pwhlید ؤکتیبه به نظر م
wyhš’pwhl/ Weh-Šāhpūr آمده  های مختلف و در مهر و اثرمهرهای ساسانی به صورت

ها و  . بر روی سکهbyš’pwhl  ،byš’pwhr  ،byšhpwhly ،byšhpwhry ،byš’pwhlyاست: 
-Gyselen, 1989: 112 .کر)شود  نیز دیده می BYŠاثرمهرهای اداری به صورت مختصر 

116, 119-126, 132, 146; Yamauchi, 1993: 48). آوانویسی مرسوم همان است که در باال 
شاید بهتر آن باشد  ،«بی، بغ» bayاما به سبب اشتقاق جزء نخست این نام از  ،آورده شد

ای  آوانویسی شود. خط آمده بر این نوع اثرمهرها در میانة الفبای کتیبه puhr āBay-Šکه 
نزدیکی و شباهتی دیده  yو  gایِ اثرمهرها میان دو حرف  در الفبای کتیبهو کتابی است. 

توان  در موارد دیگر می ،بیشتر نزدیک است yجز اثرمهر شهرب که به حرف  به .شود می
ای، به الفبای منفصل  نویسی کرد. در صورت کتیبه نیز حرف bgجزء نخست را به صورت 

ثرمهرهای ساسانی نام بیشاپور بر مهرهای . بر روی اآمده است bgyبه صورت مشخص 
آمده است. بر دو اثرمهر آمارگر، نام  «گو و دادور، مغ و آمارگر درویشان جادگ»شهرب، 

ازامیدکواد و در دیگری به همراه  بیشاپور به همراه سه منطقة جغرافیایی استخر و وه
اند که نشان  دانسته انارج داًازامیدکواد را حدو داراب آمده است. وه وره و نیواردشیرخ

تر و  دهد در نیمة دوم ساسانی حداقل از نظر حیطة قدرت آمارگر مناطق وسیع می
شده است. در منابع دورة اسالمی که فارس را به پنج کوره تقسیم  متنوعی را شامل می

اند، بیشاپور بخشی از کورة شاپور و اقلید در کورة استخر قرار داشته است  کرده
(Gyselen, 1989: 45, 70f.). 
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دو نام یک واحد  بیشاپورو  شهرستانبر آن است که  (282: 1322)گای لسترنج      
جغرافیایی هستند. در این صورت پرسش این است که چرا باید هر دو نام با هم بیاید 

شده  لسترنج نیز آورده که بیشاپور عموماً شهرستان خوانده می(. de Blois: 38ک. ر)نیز 
شهرستان است و  نویسد که نام مرکز این استان می ی دربارة شهر شاپوراست. مقدس

شهرستان  در جای دیگر آورده که قصبة شاپورشامل دریز و کازرون. همین مؤلف 
-جایراً اشارة مقدسی در خصوص شهرستان ارجاع به شود. در هر حال، ظاه خوانده می

حرم مرکز  انمراقب رئیس»صورت  به . دوبلوا این عبارت را(Id.: 38-9)خاصی است  نام
کند  کند. این ترجمه دشواری ایجاد می ترجمه می« استان )شهرستان( و مرزبان بیشاپور

از  نچهشاپور نزدیک به صحت است. آو به نظر همان ترجمة مرزبان شهرستان و بی
شهر بیشاپور  این است که مرکز والیت شاپورخره شود های مقدسی مشخص می گفته

 .ه استشد نامیده می ،غالباً شهرستان، یعنی کرسی یا پایتخت یا مرکز شهربوده که 
حرم مرکز  انرئیس مراقب ...».متن کتیبه را دوبلوا این چنین ترجمه کرده است:      

استان و مرزبان بیشاپور دستور داد این دخمه را برای آسوگ از خاندان بابک پسر عزیزِ 
یزدگرد شاهنشاه و در روز یازدهم او مرد و در ششم  سال ... بسازند. در این ماه آبان در

فرض او این است که کسی دیگر جز آهوگ دستور ساختن این دخمه ....«. روز دوازدهم 
برداشت دوبلوا غلط است و پذیرفتنش دشوار.  ،را داده است. با توجه به ادامة کتیبه

شبستان شخصی  برای .... این دخمه از سوی ... و»گونه ترجمه کرده است:  شاکد این
محتمالً این  «شاپور است، دستور ساختن داده شد...شجاع که مرزبان شهرستان و بی

دفن شده  ،یعنی اقلید امروزی ،اما با مرگش در موطن خود ،شخص مرزبان بیشاپور بوده
 است.

در دورة  آنیبه آخرین شاهد اشاره به که این کت ،در خصوص مقام و منصب مرزبان   
محافظ و پایندة »به معنای  مرزبانسانی است، نکاتی چند شایستة اشاره است. واژة سا

از اصل  (mrzb’nفارسی میانة مانوی  ؛ قسmrzwp’n) پهلوانیای است واژه« مرز
*marza-pāna- قس(  اوستاییmarәza-)؛ وجود rz از اصل شمال دهد که واژه نشان می 

 ،marzpanهای دیگری شده است: ارمنی  د زبان. این واژه به صورت دخیل وارغربی است
سابقة آمدن این عنوان در منابع . mrzbn’ (Ciancaglini, 2008  :209) یتلمود آرامی 

چند با همراه ، های نسا نوشته فالنخست در س گردد. اشکانی باز میایران باستان به دورة 
-Diakonoff)مرزبان  Āzātمرزبان و  brzpš/Burzpaš ،مهرساسانک مرزباننام آمده است: 

Livshits, 2001: 144, 152, 158)ف و ونودیاک .شهربو  دزبدباالتر از مقام  ، و عنوانی است
اند. چون این اسناد در خصوص  دست مرزبان بودهزیر شهربو  دزبدشیتس برآنند که فلی



 اقلید گورنوشتة به نگاهی: اقلید در دفینت بیشاپور در / مرزبان812

های  محمولة شراب و زمین هستند، محتمالً مقام مرزبان در این اسناد مرتبط با زمین
. در اسناد نسا تنها در ذکر (Khurshudian, 1998: 60)حکومتی و اقتصاد ارضی بوده باشد 

مرزبانان است که نام این اشخاص آمده است. عالوه بر معنای مرزدار، در برخی متون 
 .Ciancaglini, loc)هم آمده است « پیمانه»العبری، در معنای  ابن تاریخمثل  ،سریانی

cit.)های مهم این دوره نیامده است. از  ان در نیمة نخست ساسانی و کتیبه. منصب مرزب
های آغازین ساسانی آن را مربوط به نیمة  این رو، به سبب نیامدن این عنوان در کتیبه

حکومت در نیمة دوم  .(18: 1381اف،  الدین )سیمدانند  میالدی میبعد از قرن چهارم  دوم و
متأخرترین ر اختیار داریم. یکی همین کتیبه که ای د ساسانیان دو شاهد مهم کتیبه

 Ādurnarseh ī Pērōz)رنرسی که مرزبان اسورستان بوده است است و دیگری اثرمهر آدُ

Asōrestān Marzbān) در منابع پهلوی ساسانی هم شواهد بیشتر است و هم سابقة آن .
کارنامة اردشیر  ازیک شاهد  گردد. به آغاز شاهنشاهی ساسانیان و زمان اردشیر باز می

 Pābag mlcp’n/ marzbān ud)شهریار پارس  بابک مرزبان و ،است. در این کتاب بابکان

štr’y’r/ šahryār Pārs būd ) بوده است. شاهد و تأییدکنندة این روایت کارنامه، متن
هایی گماشته بوده است  شهرها و نواحی مرزبان سریانی آربال است که اردشیر در تمامی 

(Khurshudian, 1998: 59.)  است. در دو بند از این متن  های ایرانشهر شهرستانمتن دیگر
شهرستان حیره را شاپور پسر : »21اشاره به منصب مرزبان شده است: نخست در بند 

 ,Daryaee, 2002: 14)« بر ورِ تازیگان بگمارد.  اردشیر ساخت و او مهرزاد مرزبان حیره را

اردشیر را اردشیر پسر  شهرستان آسور و شهرستان وه: »12و دوم بار در بند  (23
و دوسر و  (mlcp’n)هَجَر )بحرین( را به عنوان مرزبان  ]از[اسفندیار ساخت. و اوشَگ 

 خسرو قبادان و ریدگمتن دیگر، داستان  (.Id.: 25)« برگل را بر ور تازیگان گماشت
(Azarnouche, 2013: 188) و سپس »یاد شده است: « رگمرزبان بز»از  در آن است که

 <ud pas rēdag pad šahr <ī) «مرزبان بزرگ فرمود کردن بزرگ ریدگ به شهر

wuzurg marzbān framūd kardan).  این روایت شاید تأییدی بر اشارة منابع دورة
باشد. انتساب مرزبان به دورة اردشیر را باید با احتیاط « مرزبان بزرگ»به وجود  اسالمی 

است که فراوان از این منصب یاد شده  . دیگر اشارات در منابع دورة اسالمی تلقی کرد
دارد که شاید اشاره به مرزبان داشته باشد که « اهل ثغور»ذکری از  نامة تنسراست. در 

این مرزبانان چون نمایندة کامل شاه  (.8: 1311، نامة تنسر) به نظر تنسر باید شاه باشند
ظاهراً (. Khurshudian, 1998: 71)اری را نیز بر عهده داشتند بودند، وظایف کشوری و اد

و بعداً در شرق و در زمان خسرو پیدا شده این مقام نخست در شمال حکومت ساسانی 
 است. مقام مشابه مرزبان، منصب کنارنگ .ه استاول در تمامی شاهنشاهی رواج یافت
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در دورة اسالمی غالباً  (.18 :1381 ،فا الدین )سیم تمرزبان ابرشهر ملقب به کنارنگ بوده اس
حسب نیاز، مرزبانان را به  ،اواخر دورة ساسانی حفظ شده است. شاهنشاه وضعهمان 

کرده است.  فرستاده و حدود حکمرانی آنان را بزرگ یا کوچک می ایاالت و والیات می
ه است و ظاهراً در اغلب موارد جنبة لشکری مرزبانان بر جنبة کشوری آنان برتری داشت

اول انتخاب  ةاند. مرزبانان از میان نجبای درج در زمان جنگ زیر نظر سپاهبدان بوده
. ه استشد ها اعطا می ند و گاه تخت سیمین هم بداناهند. گاه قصری هم داشتاهشد می

در رأس  (.88: 1328سن، ن)کریستبر تختی زرین بنشیند  همرزبان آالن و خزر حق داشت
: 1328لدکه، )نمرزبان قرار داشته است  ،کر شدهکه یعقوبی متذ چنان ،ه(والیت )عربی: بلد

دستة چهارم مرزبانان  کهکند  لت را بر هفت دسته تقسیم می. مسعودی رجال دو(123
منابع چه از  . آن(262: 1328 ،سنتن)کریس اندکردهحکومت میند که بر چهار ناحیة ایران اهبود

بندی، برخی مناطق عنوان  بر حسب نوع تقسیم ،ساسانیدر دورة  آید این است که برمی
مرزبان در چهار . منابع دورة اسالمی از وجود اند گاه اداری مرزبان را داشتهو   نظامی

کنند که محتمالً اشاره به اواخر دورة ساسانی دارد  چهار گوشة ایران حکایت می
(Daryaee, 2002: 54 ، ک.رو برای نظر مخالف Gignoux, 1984-5: 256).  در منابع دورة اسالمی
مرزبان  ،شاپوروراز ، از جملهاستاز مرزبانان بسیاری نام برده شده  (121: 1328لدکه، )ن 

مرزبان ؛ شاید همان صورت شسب یا شهرب باشدکه « شهب»با عنوان فرعی  ،آدربادگان
خواندند و بعدها  مرزبان کوشان می های شرقی مرزبانی گماشته بود که او را بهرام پنجم در برابر هون) کوشان

؛ مایهرامرزبان بیت  ،شهرین از خاندان مهران؛ (116-111: 1388 شهبازی، :تبدیل به لقب شد
 مرزبان بحرین؛ مرزبان یمن ،وهرز ؛مرزبان گرازان و اران ،گشنسب از خاندان مهران پیران

 ،بهرام چوبین ؛(2 شتیاددا، 286: 1328 لدکه،ن :بوده است نامی  آخرین مرزبان ایرانی در بحرین سیبخت)
مرزبان  ،دایی خسرو پرویز ،بستام؛ مرزبان قومس ،کارن؛ مرزبان ری و جبال و طبرستان

مرزبان  ،سمبات باگراتونی؛ مرزبان پارس ،شهرک؛ مرزبان بابل ،یزدک؛ نواحی شرقی
انروایی بر اب شرق عربستان فرمشاپور دوم با پیروزی بر اعر) مرزبان بادیه؛ مرزبان مرو ،ماهویه؛ گرگان

اند:  چندین تن مرزبان ارمنستان بوده ؛(326: 1388شهبازی،  :داشت آنان گمارد که عنوان مرزبان بادیه
ش ردوَسَک، سورین، وهن ممیکونی و براشاپور و مهرگشنسپ از خاندان سورین،  دین وه

 نارنگ هم داشته استوس که عنوان کمرزبان ت؛ مرزبان ابرشهر با عنوان کنارنگ؛ ورد
  .(تر از مرزبان بوده است  شاید مقام کنارنگ پایین)

و  هسپاهبد بیشتر جنبة سیاسی داشت ،نشین اساس روایت سریانی یوشع ستون بر     
ر حقیقت مترادف شهرب بوده . مرزبان داندهدادند اعمال جنگی را مرزبانان انجام می

اساس  . بر(Khusrshudian, 1998: 58-72 ؛112 :1388؛ شهبازی، 121: 1328 ،لدکه)ناست 
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مرزبان در اواخر دورة ساسانی دو  ،(، همان جااف الدین )به نقل از سیمف ات کلسنیکقتحقی
دان قرار در میانة طبقات بزرگان و آزا کهه است: یکی طبقة بانفوذ سپاهیان معنا داشت

اساس  مرزی کشور. بر و یها و مناطق داخل استان فرماندهان نظامی  داشتند و دیگری
های بزرگی مثل پارس چندین مرزبان  مثل دینوری، استان  ،منابع تاریخی دورة اسالمی

اشاره به چهار مرزبان در چهار نقطة  هم . همین منبع(Khurshudian, 1998: 67) اند داشته
ربی: عُظَماء )عانان بزرگ به( و مرزببه مرزبانان کوچک )عربی: المراز ایران دارد و هم اشاره

و هم منابع سریانی اشاره دارند که   . هم منابع تاریخی دورة اسالمی(Id.: 66به( )المراز
آوری  مانند جمع ،های ادرای و مالی جز مقام و وظایف نظامی، مسئولیت به ،مرزبانان
اند. منابع سریانی  را نیز داشته ،(Khurshudian, 1998: 69; Gignoux, 1984: 26)خراج 

 ,Khurshudian)اند  بانان را از خاندان مهران و در درجة بعد خاندان کارن دانستهمرز

که در سرحد   حاکمی»: است دهخدا نامةلغتنکتة جالب معانی مرزبان در  .(71 :1998
شهربان که فرمانروایی و حکومت »و نیز « دار، دارندة کشور و ملک، نگهبان باشد، مملکت

دار، مالک زمین،  زمین»و نیز « امیر و سرکردة سپاه»و « قسمتی از مملکت با اوست
که تأییدکنندة معانی مرزبان در  «زمین، دوازده یک کیل، دهقانصاحب و نگهدارندة 

را  شهرب در این دوره است. آنچهدورة اشکانی و ساسانی و یکسانی عنوان مرزبان و 
قلمرو و »در معنای توان  می و منابع دیگر آورده شاهنامهاز « سرحد»به معنای  ادهخد

هم فهم کرد. مرزبان در این کتیبه و در دورة ساسانی قطعاً معنای « سرزمین
که در باال اشاره شد، پارس چندین  چنان . آنمعنای موسعتری داردندارد و « دارسرحد»

 مرزبان داشته که مرزبان کتیبة اقلید شاید یکی از اینان بوده باشد.
یزدگردی )برابر با  ششم ماه آبان در سال 11این شخص در  :متا شانزده مسطر یازده

در  ،آبان )روز ماه( 12یعنی در روز  ،میالدی( وفات یافته و یک روز بعد 638ژانویه  21
هاست و تنها  دار گورنوشته ترین کتیبة تاریخ کتیبة اقلید قدیمی .ه استدخمه نهاده شد

ر م. ب 633زدگرد سوم( دارد. وی در سال ای است که اشاره به یزدگرد شاهنشاه )ی کتیبه
النهرین را فتح کردند. یزدگرد در  تیسفون و بین م. اعراب 632تخت نشست. در سال 

 کشته شد و دورة ساسانی به پایان م. 611نشینی به ری آمد و سرانجام در سال  عقب
 . سال پیش از مرگ یزدگرد و سقوط ساسانیان نوشته شده است 13آمد. این کتیبه 

 مباحثی تندر خصوص نوع تدفین این بنا و آمدن دو بار نام دخمه و ذکر واژة      
به نقل از ، (313: 1381)گروپ  .که به طور خالصه از این قرار استمطرح شده است 

هومباخ، دخمه را در اصل آرامگاه محصور دانسته است و بر آن است که محل گذاشتن 
جسد را معتقد است که نخست  (2شت ، یاددا313: 1381 ک. گروپ،ر)جسد بوده است. هینتس 
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کردند و سپس استخوان را در این مکان دفن  خوراک کرکس می در شیب صخره
بر آن است که چون مرده  (n. 75 ,225 :1975)اند که منظور استودان است. شاکد  کرده

 ،بلوایک روز پس از مردن دفن شده، نشانة عدول از سنت تدفینی زردشتی است. دو
بر آن است که این محل استودان نیست و خود کتیبه به نهادن تن  ،براساس متن کتیبه

با توجه به ابعاد این بنا،  ،(42 :1993)شدة وی  در مقالة تکمیل .و نه استخوان اشاره دارد
ر داند. وی دخمه در سطر نخست را د میکمی بزرگ آن را برای استودان یا دخمه 

عبارت دومی  داند. در را در معنایی دیگر میطر هجدهم دخمه در سو « استودان»معنای 
نه استخوان، در روز پس از مرگ به این دخمه سپرده شده  ،یتن متوف که گفته شده

گ نباید تا سه روز پس از مر ت دین زردشتیبا توجه به شریعدانیم که میاست و 
باید این اشارة دومی به وی بر آن است که  . از این جهتگوشت از استخوان جدا شود

که برای ساخت را ای  دخمه و با توجه به ابعاد کتیبه باید از آن یک بچه باشد و هزینه
مطابق آیین پدروان و همان سنت وقف در دورة اسالمی دانسته است. در  این بنا شده

عنی بها نگه داشته شده است. ی بر آن است که بدن در یک تابوت با فلز گران ه اومقالاین 
که، مطابق خوانش دوبلوا، بدن آسوگ، که خویشاوند مرزبان است، هواسپاری نشده و  این

مستقیماً در آرامگاه سنگی نهاده نشده، بلکه مثل سنت هخامنشیان در یک تابوت فلزی 
مه در سطر شده است. از این رو، واژة دخ حفظ شده که مانع آلودگی خاک هم می

فراون هم بابت  ةو هزین ،اند سپس در این بنا نهاده آن راکه  کردهرا تابوت فرض هجدهم 
نشان  تنآمدن واژة  ،به نظر باسیرف (..de Blois, 1993: 42f)این تابوت طالیی بوده است 

دهد مواجه با تدفین اولیه هستیم و نه ثانویه و هواسپاری. وی بر آن است که این بنا  می
تدفین پشت سر هم بوده باشد. سکوی  دو ه جهتتواند مطابق سنت زردشتی و ب می 

تواند  واژة دخمه در سطر نخست هم می .محتمالً مناسب هواسپاری بوده استکناری بنا 
 ،هجدهم اما دخمه در سطر ،خوان باشد و هم تدفین به طور کلیاشاره به نهادن است

. (.Borisov, 1995: 326f)تواند در معانی خاص دخمه باشد  نمی ،چون اشاره به تن دارد
وجه نشان   چه دوبلوا گفته بیشتر خیالبافی است تا امر واقع. نحو کتیبه به هیچآن

. در آغاز و انجام کتیبه که دو بار واژة مواجهیمو تدفین از دو شخص دهد که با د نمی
که تدفین اولیه باشد هم محل شک  دخمه آمده، نام یک شخص ذکر شده است. این

رامگاه مجللی باشد که نمونة مشابه آن در کوه رحمت در تواند آ می است و سازة آن 
 یها که ذکر که چرا برخالف دیگر کتیبه پشت تخت جمشید هم دیده شده است. اما این

استفاده  تنجا از واژة  شود، در این نمی ،چه استخوان و چه خود جسد ،از ماهیت جسد
که  اینمونة گورنوشته .شده است، جای بحث دارد که خالصة باال نتایج این بحث است
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کتیبة کازرون )مشتان( است که کامالً مشخص است که  برای دو نفر استفاده شده است
که این کتیبه اشاره به دو تدفین داشته باشد  رو، این اند. از این چه کسانی تدفین شده

اما اگر در  ،ناپذیرفتنی است. مطابق سنت زردشتی، تدفین باید در روز انجام شود
بایستی تدفین در روز بعد انجام شود. فراموش  شده، می طی به شب کشیده مییشرا

تواند توجیه  است که می و منطقة اقلید هم سردسیر هنشود که زمان مرگ آبان ماه بود
 . (11و  8 و یادداشت شمارة 111: 1321ک. بویس، راین سنت فقهی  دربارة)این تأخیر باشد 

است. این  به معنی مردن« بخت شد  به»عبارت  ،همور پانزدهم و شانزددر سط     
این  ( و کتیبة سیکل ترکیبی هم آمده است.21های پریشان )سطر  عبارت در کتیبه

 pt bhtو  pt bht OZLWNyt های عبارت در کتاب مادیان هزار دادستان به صورت

OZLWNt  آمده است(Macuch, 1993: 570, 619) . 

 «ایتن »به معنتای   imخواند و هم  hamرا  ة سوموان واژت در این سطر می :مسطر هفده
 tn' y hmخوانتده، فترای   « تتن هتم آیتین   » 'tn' y hm ‘d(w)ynk )ضمیر اشاره(. گروپ

’dywk' «شتاکد  «بدن این یک ،tn' ZY xm’xnk'/tan ī ham-āhang   و هارماتتاtn' ZY 

hm ’snk' تن همان آسوگ»اند. دوبلوا  خوانده »(tn' Y hm ‘swk') .ترجمه کرده است 
نامعمول است. به قیتاس کتیبتة پریشتان      nihādagدر این سطر صورت  :مجدهسطر ه

 /'HNHT<WNt>k ةصورت مختصرشتد  'HNHTK .رودمی ēstēdانتظار  ،( 2)کازرون 

nihādag   است(ک. رShaked, 1975: 224, n. 69; de Blois, 1993: 40).    گتروپ ایتن واژه را
hw’tk w   شتدة   داده که شاید صورت تصحیفو نیز احتمال  خوانده« فاظتح»به معنای
 کد، شتتا'HNHTk، هارماتتتا «قتتراردادن»در معنتتای  'wstk’ بتتوده باشتتد. فتترای خواستتته

XNX<TWN>tk' در منابع متأخر بسیار آمتده استت  « نهادن  دخمه»اند. عبارت  خوانده، 
« نهتاده »ختود صتورت   جا انتظار فعل سوم شخص مفرد یا مصتدر داریتم.    اگرچه در این

: 1381وشتی،   )فتره « ودیعه، میراث، وقف، موقوفه، بنیاد»اصطالحی حقوقی است و به معنای 

هتایی مثتل    ؛ با عبارت(Perikhanian, 1998: 375)« موقوفهاهدا، مال وقفی،  ،وقف»و  (111
yazišn nihādag  وyazišn ud nihādag آید کته مترتبط بتا بنیادهتای دینتی استت کته         می

 :Boyce, 1968: 274; Macuch, 1993ک. ر)کننتد   سم و خدماتی را برای مرده فراهم میمرا

258 .) 

چون دستور ساختن این دخمه را  یدر این سطرها متوف :مویکتا بیست مسطر نوزده
دهتد.   داده، پولی را هم که پرداخت کرده نوشته است که محتمالً سنت وقف را نشان می

در معنای خوانده  nk’s و واژة بعدی راخوانده  نقره زوارشه KSPرا  نوزدهمگروپ سطر 
، فتترای خوانتتده(نیتتز « خواستتته» NKSY’/hw’stk را ایتتن واژه)نگهبتتانی و حراستتت 
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NKSYA’ KSP  هارماتتا ،[MN] NKSYA KSP   شتاکد ،NKSYA KSP  و دوبلتوا ،
NKSY’ KSP قس اند خوانده (  هزوارشKSPA نوشتهدر سفال)متذکور . عتدد  های نسا 

  211، هارماتتا  sl’k? mzdهزار متزد خوانتده استت. فترای      12را گروپ بیستم در سطر 
استاتیر خوانده استت کته درستت      211هزار درهم مزد، و دوبلوا  21استاتیر مزد، شاکد 
این نوع بیان شاید اشتاره  . (Weber, 2008: XXV)را خوانده است  211است. وبر نیز عدد 

را « دادن»انتظار مصتدر  « فرمود»باشد. در سطر آخر، بعد از خرید داشته  به مراسم گیتی
های ساستانی همتراه   تری بود از یکی از مهمترین گورنوشتهاین نوشته ترجمة تازه داریم.

ها و عبارات کتیبه که در ضتمن آن آراء محققتان   ها دربارة مهمترین واژهبا بعضی بررسی
 پیشین نیز نقل و گاه نقد شد.

 هانوشتپی
 کتل  ادارة بترای  و کترده  بترداری  قالتب  کاغتذ  بتا  کتیبته  ایتن  از علمتی  بنگتاه  فنتی  ختدمتگزار  1331 سال در» .1

 (.1 ، یادداشت128: 1338 سامی،.« )است فرستاده شناسی باستان
 یتا  خیلیتارخ  رتبته،  عتالی  مقتامی  او واقتع  در. اند خوانده امروزیش مفهوم در «خواجه» را او تحقیر با یونانی منابع. 2

 معرفتی  «دارد جتا  شتاه  ستر  روی کته  کسی» یعنی، ša rēš šarri عنوان با را او بابلی متنی در. است بوده هزاربد،
 درایتن عنتوان   . شتد  رایج هم ایرانیان دربار دراز آنجا  و بوده بابلی و آشوری دربار در رتبهعالی مسندی که اند کرده
 معنتای  یونتان  در تنهتا . ه استت شتد  متی  اطتالق  رتبه عالی نگماشتگا به که شده ترجمه saris به هم مصری اسناد

 (.بعد و 11: 1388 بروسیوس) ه استشد فهمیده آن از «خواجه»
 Gignoux, 1994: 282. ک، رآن اول اردشتیر  یتا  دوم یزدگرد همسر به آن انتساب و مختلف های قرائت برای .3
 بنتد  ایتن  ترجمتة  و دوم یزدگترد  به آن قطعی نتسابا و خصوص این در تازه بحث برای ؛118: 1381 زاده، نصراله و

 .166: 1388 شهبازی،. ک، ر«مشکوی خواجگان ساالر: »اثرمهر
  ؛881 شمارة به ،ارمیتاژ موزة در. 1
 در بابتگ  و شتاپور  و بابتگ  دربتار  در زیگ معرفی در ،زردشت کعبة بر شاپور کتیبة در عنوان این یپهلوان معادل. 1

دعتوت   کتردن،  خبتر » معنتای  بته  niwistan فعل از( nvirakapet ارمنی در) niwēδbed صورت اردشیر، دربار
 ترجمته  «کنتد  متی  اعتالم  را شتام  که شخصی» ماریک، از نقل به شروو، .(Huyse, 1999/2: 129) است «کردن
 .  است «شام به کننده دعوت» معنای به deipnoklētōr آن یونانی برابر .(Ibid.: 115) است کرده

 و حرمسترا  مقتام  صتاحب او را  عنتوانش،  بتر  عتالوه  ،شاپور بوخت بودن ریش بدون سبب به مقاله این دگاننویسن. 6
 .  اند دانسته حرم خواجة

 .است خوانده، nyw’n داده ارجاع بدو هم دوبلوا که ،هنینگ. 2
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