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چکیده

.ساسانی در هند است پهلويِ هاي خصوصی و یادبودي به خط و زبانکتیبه بارةۀ حاضر درمقال

کتیبه به خط متصل پهلوي  6،)مومباي (بمبئی نزدیککانهري در سالست  در غارهاي بوداییِ

ها را چند گروه از این کتیبه.است )1021تا  1009(میالدي 11به قرن  وجود دارد که مربوط

ترین  اند و گواه قدیمی دهغارها دیدن کرکه از این اند  نوشتهبه هند در سفر ان زردشتیتاجر

و.)م1009(یزدگردي  378سال  نخست تاریخِ ۀکتیب.زردشتیان تاجر در هند است حضور

آمده در هر دو هاي  دارد و نام ،نخستۀ روز پس از کتیب 45یزدگردي، 378دوم تاریخ ۀ کتیب

و.)م1021(ي دیزدگر 390تاریخِمتفاوت و به يها سوم با نامۀ کتیب.هستندمشابه هکتیب

ست ۀ پنجم ناخواناکتیب.کننده از غار استیزدگردي و نام یک بازدید 390سال چهارم بهۀ کتیب

که بهدینان از است سوم آمده ۀ در کتیب.گشنسب پسر فرخ را دارد ششم نام خاص آبانۀ و کتیب

خی محققان بر.انجام داده است)1888(ها را وست  بهترین پژوهش بر این کتیبه .اند ایران آمده

از)براي کتیبه ششم 1995(، ژینیو )2007(؛ چرتی )2002(همچون چرتی و دیگران  و

.است پرداختهها  به این کتیبه)1394مه وستجاساس تربر (محققان ایرانی مرحوم پورداوود 

، ساسانی، زردشتیان، هند، غار کانهري، ایران ، خط پهلويهاي خصوصیکتیبه:کلیدواژه

.اسالمی

1. cyrusnasr@gmail.com
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مقدمه-1

اي در تمام این دوره و حتی  تنوع کتیبه .هستند ساسانیة دورو همزمان مهم  از منابعها  کتیبه

بندي  قابل تقسیم ،خط و هم محتوا نظرِهم از ،ها این کتیبه.است بسیارساسانیان  پس از سقوط

 نخست ۀنیمهاي  کتیبه.و پساساسانی است ساسانی متأخرةآغازین و دور یانِدورة ساسانبه دو 

حکومت هاي شاهنشاهان  شامل کتیبه وساسانی نوشته شده  پهلويِ منفصلِ ساسانیان به خط

بخش .هاي دولتی معروف هستند ساسانی و بزرگان و مقامات حکومتی است که به نام کتیبه

به ها  این کتیبه .اسانی و آغاز اسالم در ایران استدوم حکومت س ۀمها مربوط به نی کتیبه دومِ

نوع دوم  هاي کتیبه.اند کتابی، نوشته شده صل، شبیه به خط پهلويِا متشکسته ی/خط تحریري

دیگرِ انواع.هاي وقفی و یادگاري یا یادبودي هستند ها، کتیبه متنوع و شامل گورنوشته

نوشته، مهر و  نوشته، پاپیروس نوشته، پوست قابل اشاره دیوارنوشته، سفال هاي ساسانیِ کتیبه

.هاست ها و وزنه ا و افسونه هاي پراکنده مثل نشان نوشته، سکه و برخی نوشته رمهرها، ظرفاث

دوم  ۀهاي نیم توان در سکه حریري را میساسانی به خط متصل و ت پهلويِ منفصلِ از خط گذر

راي اختراع خط مناسبی ب گذاريِ هاي دربند دید که تاریخ اثرمهرها و کتیبهساسانی، مهر و 

یعنی  ،دوم ۀاز دست هاي غار کانهري کتیبه.تواند بدهدمیدوم ساسانی  ۀی را در نیماوستای

بر  دلیلها  این کتیبه.است که به خط متصل نوشته شده است ،هاي یادبودي و یادگاري کتیبه

میالدي، چهارم  11ساسانی در خارج از مرزهاي ایران در قرن  نفوذ و گسترش ادبیات پهلويِ

ۀنشانترین  نیز قدیمی ته بود وکه ایران زیر لواي خالفت اسالمی رفزمانی در ،هجري، است

:1376،تفضلی.هاي ساسانی نک بندي کتیبه براي تقسیم(حضور زردشتیان تاجر در هند است 

،بیدي رضایی باغ؛ 129-1393:144،ههویس؛137-1388:147،بیدي باغ ؛ رضایی81-11

1393:240-201(.

انهري ي غار کها کتیبه-2

بمبئی، در /مومباي شمالدر  2دیوارنگاره است که در بوریوالی شامل چندین 1غارهاي کانهري

هند در دین بودایی  مرکز مهماین غارها.رك ملی سانجاي گاندي، قرار داردهاي پا میان جنگل

1. Kānherī gunāh 
2. Borivali
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واژة.دان گذاري شدهمیالدي تاریخ 11تا قرن  سوم پیش از میالدکه حدود قرن غربی بوده 

کانهري از واژة سنسکریتKrišnagiri هاي هندي  در کتیبه،است»کوهستان سیاه«معناي به

,Kanhaselaصورتبه Krishnagiri, Kanhagiri ت ةکانهري در جزیر .آمده استدر1سالس

،3رهنزدیکی به بنادر تجارتی همچون سپ سببِرونق کانهري به.قرار دارد2بندر تانه کیلومتري9ِ

تنوع .، بوده استاند وآمد داشتهو بندر تانه که تاجران ایرانی بدان رفت5، چموله4بندر کیالن

یا  7وهاره -6،2ت بوداییعااهاي پرستش اجتم مکان-1:اند در چهار دسته آوردهرا غارها 

فصل  درآب باران  ةهاي آب براي ذخیر یا مخزن 8دیسپ -3،براي اقامت راهبان بودایی يمعابد

.9صندلی نیمکت صورتشده بهغارهایی کنده -4،تابستان

 11پهلوي وجود دارد که مربوط به قرن  کتیبه به خط متصلِ 5در غارهاي کانهري 

-10،1992ژینیو و نیز 100-1376:101،تفضلی(است )میالدي 1021تا  1009(میالدي

باالي مخزن نوشته  الي تورفتگیِسه کتیبه بر دو ستون چهارگوش و دیگري بر با).1991:178

کنندگان غار ها نام بازدید این کتیبه.پنجم به موزه بمبئی منتقل شده استکتیبۀ .شده است

نخستین بار آنکتیل .اند روز نوشته شدهو و همراه با سال و ماه  است که زردشتی هستند

رغم آنکه با خط پهلوي بهاو  .غارهاي کانهري گزارش دادکتیبۀ از .م1760در سال  11دوپرون

تا یک قرن .وشته شده بودند، مغولی دانستها را، شاید چون عمودي ن آشنا بود اما این کتیبه

غارها را بررسی کرد و  12باهو داجیدکتر  1861در سال .نشدداده ها  بعد گزارشی از این کتیبه

آناما با نشان کوفی استخط کرد که  او در آغاز تصور می .برداشت کپیهم کتیبهیک از  دادن

دکتر داجی کپی این .پهلوي داده شدکتیبۀ تشخیص  ،13جان ویلسونبه نام دکتر  فرديبه 

1. Salsette
2. Thāna 

3-Soparaسوباره ،، در منابع عربی

4. Kaylan

5-Chemula، یونانی بهSamylla

6. Chaitagrhas
7. Vihara
8. Podhis
9. http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_maha_kanhericaves.asp
10. P. Gignoux
11. A. H. Anquetil-Duperron

12. Bhau Daji
13. J. Wilson
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کدام قادر به آشنا به خط پهلوي نشان داد اما هیچ و چند تن از پارسیانِ 1هاوگکتیبه را به 

با  ،و او خودافتاد  2وستدست  دیگر به ةشدکشفکتیبۀ سرانجام به همراه چند .قرائت نشدند

،وست(کرد ها اقدام به خوانش کتیبه ،وي دیگرپهل ۀیک نوشتبازدید نزدیک از غار و کشف 

1880:265.(

اي  ناشناخته ۀبوده و زردشتیان وارد منطقدر جریان ارتباط با هند از زمان هخامنشیان 

تجارت  .اصلی مهاجرت بود دلیلو  مالحظات تجاري ااین حضور زردشتیان ب.نشده بودند

یکی تجارت دریایی که در دورة ساسانیان از بندر سیراف :خ داده استرایرانیان با هند از دو راه 

راه دیگري  و4و نیز با ماالبار در سواحل شرقی 3ننکَبه سواحل غربی هند از گجرات تا کُ

.انستان امروزي به شمال هند بوده استافغ اسالمی از راه ةتا دور کهخشکی 

از ناخدا »عجایب هند«در دست است به نام  کتاب مهمیاسالمی ةدور در ه هنداز سفر ب

ر خود به هند و که شرح سف.م950/هجري 4نخست قرن  ۀدر نیميشهریار رامهرمزبن بزرگ 

ل راوان از تجارت دریایی به سواحاین کتاب ف در.و عجایب راه را ذکر کرده است ها شگفتی

در این کتاب اطالعات .است کردهخلیج بنگال و چین یاد  و)سیالن(غربی هند تا سرندیب 

ابوعبداهللا محمد بن بابشاد بن :نها چنین استیان سیرافی آمده که چند نام آناخدا ةبارمهمی در

حرام بن حمویه، مردویه بن زرابخت، اسمعیل بن ابراهیم بن مرداس، احمد بن علی بن منیر 

1. Haug
2. E. W. West
3. Konkan

مان کوشانیان در شمال نفوذ فرهنگ ایرانی در ز.بوده است در جریان ساسانیان ارتباط دریایی با هند ودر زمان اشکانیان  -4

ایزد خورشید در شمال هند بوده پرستش آیین تأثیر فرهنگ ایرانی بر دین هندي یک نمونه از .هند بیشتر شده بود

اعتراف که بدان است قوي بوده چنان  آننی اجی است اما این تأثیر ایررسنت هندي غالباً منکر تأثیر خا.است

 ۀعضو فرق Bhaviṣya-Purāṇa(16(و بهویشیه پورانه )Samba-Purāṇa(براساس کتاب سمبه پورانه .اند کرده

ایزد خورشید به نام مهیره  انسانیِ نقشِ شدن و پرستشِ، محتمالً سکستان، براي برهمن)Śākadvīpa(دویپه  شاکه

)Mihira(ا سوری ایزد خورشید ،متأخر در سنت هنديِ.ایرانی است، به هند مهاجرت کردند ة، که مرتبط با میثر

)Sūrya( سمهیته دقیقاً همانی است که در کتاب برهت وایرانی نشان داده شده  پوشِ تناست که در)Bṛhat-

Samhitā 58, 46-48(و نیز مشابه تصویر بت مولتان است که در استخري توصیفش آمده است  بدان اشاره شده

کوزماس دریانورد .اندداشته تجارت با هند در نستوري نقش مهمی در زمان ساسانیان مسیحیانِ).2004کلیري (

در تاریخ کوریل به .اند کند که پارسیان ساکن سیالن مسیحی بوده و نقل میاست مسیحی نستوري بوده ، مشهور

شخصی به نام آخاي، رئیس کلیساي نستوري، را )حکومت399-420(که یزدگرد اول است میالدي آمده  11سال 

بقایاي .گشتند به فارس فرستاد هایی که از هندوستان و سیالن باز می دریایی کشتی براي بررسی مسئلۀ راهزنیِ

).1368:154،وایتهاوس(ریشهر مقر اسقفی بوده است  که اینشود و  خارك دیده می جزیرةمسیحیان نستوري در 
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بودن و نیکوبودن پادشاه هند دستور داد مشهورکه به جهت ناخدا، محمد پیر بابشاد پسر حرام

اف بود و یکی از بزرگان سیر«شتی بوده و دناخدا که زر ، ابوزهر برختیِتصویر او را نقش کنند

، ابوالحسن ».به امانت شهرت داشت که بعداً مسلمان شد -ان هندمجوس -کیشان خود نزد هم

عمران لنگ و  ،دکر به کولم سفر می هپسرش مرزبان کعلی بن شادان سیرافی، مردانشاه ناخدا و 

داربزین، محد بن مسلم ، بودند یهودي کهونس تاجر بن مهران اهل سیراف اسحق بن یهودي و ی

هنرمنن ماهان از سیراف با عنوان هند مقیم بود، عباس ب ۀسال در تان20سیرافی که 

،رامهرمزي.نک(ریاست داشت  بر مسلمانان شهر صیمور هند)قاضی مسلمانان(مسلمانان 

ةو نیز حضور گسترد سته هند، سفر مانی از راه دریااز شواهد دیگر سفر دریایی ب).1348

ي هندکراال درصلیب  پهلويِکتیبۀ ترین شاهد آن  هند که کهن درایرانی مسیحیان نستوري 

صوص تجارت و خدر هند در  ایرانیاننخستین حضور ومیالدي است  9مربوط به قرن  است که

ترین منبع دربارة سرگذشت زردشتیان و  مهم).2007:219،چرتی(بازرگانی بوده است

دستور پسر  ،کیقبادشعري را بهمن ین متنِا.مهاجرت اینان پس از ساسانیان، قصۀ سنجان است

بیت  433در .م1599/یزدگردي 969در روز خرداد از ماه فروردین در سال  ،سنجاناهرمزدیار

 سال بعد از این اثر، 200.نوي، سرودحر هزج مسدس محذوف و همان وزن مثه فارسی، در بب

سرود .م1780-1785هاي حدود سالزردشتیان هند را در ۀشاپورجی مانکجی بهرام سنجانا قص

تاریخ زمان خودش به سنجان روایتی است که  ۀچون قص.شاره به این مهاجرت داردکه آن هم ا

 ۀقص.اند هاي مختلفی کرده گذاريمحققان درخصوص زمان مهاجرت تاریخ ،نکرده استاشاره 

نگاري در شاهنامه تاریخی است که از ساخت شاهنامه و نوع تاریخ اي سنجان داستانی اسطوره

، را مدنظر نداشته است که امر تاریخی و رویداد تاریخی نگارياین نوع تاریخ.سود برده است

هاي ساسانی  اش حداقل به خداینامه سابقه کهرا دارد نگاري ایرانی تاریخهاي  و ویژگی ساخت

 ساخت این شعر مهاجرتی.شود سنجان نیز همین الگو دیده می ۀخصوص قصدر.گردد می بر

آغاز (بندهش  کیهانیِ ةبر سه دوراین الگو .دین زردشتی است شناختیِ مبتنی بر الگوي کیهان

وزارش)آمیختگی(، گمیزش )فرینشآ  ۀسه مرحل)و بعد 2008:21(1ویلیامز.است)جدایی(و

دیگري  ،، اقامت و شکست دین در ایرانأمنشیکی :سنجان بازشناخته است ۀدر قصروایی 

موقت در هند و سوم بازسازي و عزم براي آینده  رسیدن، پراکندگی، پیروزي، انتقام و شکست

1. A. Williams
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سفر آتش بهرام گره خورده که نمادي از آخر به  ۀمرحل).ن سرایش توسط بهمن کیقبادتا زما(

و اقامت در هند برابر با بندهش، پراکندگی و شکست و  أسفر از مبد.مفاهیم آخرالزمانی است

نام آتش بهرام .پیروزي در هند برابر با دوران آمیختگی و سفر آتش بهرام برابر با دوران جدایی

که همچون شاه بر تخت نمادین  1انشاهآتش بهرام ایر :م جالب است و یادگاري از نام وطنه

نام ایرانشاه براي هم اکنون هم .2دارد را تاریخی خودش ۀگذشتنام ایرانشاه .نشانده شده است

و نیز محققان پارسی  اروپاییمحققان ویلیامز برخالف .رود کار می آتش بهرام در گجرات به

نوع ادبی  کهدانستهشعر دینی  وي آن را یک .داند سنجان را متنی تاریخی نمیقصۀ ، 3هند

از  شاعر آن.استدر ایران  12هاي دینی قرنو نیز مشابه داستان بوده یدورة ساسانرایج در 

بدین علت  .ادبی و دینی سروده است رسمیِ بکبه سآن را و  بودهخاندان فرهیخته دستوران 

براي مهاجران  بوديیاد و مشترك جمعیِ ةلف ایجاد خاطرؤهدف م واشارت تاریخی ندارد 

 این متن برمبناي ثنویت.4صرف تاریخیِ ۀو نه ثبت یک واقعاست پارسی به هند بوده

زردشتی در  ۀبه جامعبخشی  مشروعیتهدفش دین زردشتی تدوین شده و  ۀشناسان آخرت

واقع، توجیه این به.بوده است جدید ۀجامع پیوستگی باتازه و سعی بر وحدت و  محیط زندگیِ

ویلیامز آن .ینه استه است براي مهاجرت و دفاع از موطن تازه و بازتاب تصویر خود در آجامع

-2008:34،ویلیامز .تفصیل نکبه(داند  دین و دولت می وحدت ۀاندیش آمیختگیِ ۀرا نیز نمون

 ،براي مهاجرت زردشتیان هاي پیشنهادي تاریخ).205-224و21-2009:33ویلیامز،و نیز  15

دیگري زمان حملۀ اعراب و سوم در قصۀ سنجان فرض سه وقفه در سنت دین زردشتی، یکی دورة اسکندر و  -1

).1381:744چرتی، (وقفه میان پادشاهی اردشیر و شاپور دوم، گزارش شده است 

ها  ها که هر دو زردشتی بودند، سنجانی اي ها و بگریه سبب اختالف میان سنجانی خانم بویس بر آن است که به -2

تش نام ایرانشاه بدان دادند تا قدمتی بدان نشدن زائران این آ ندادن اهمیت آتش بهرام و کم براي ازدست

).1386:223بویس، (داده باشند 

.از پژوهشگران ایرانی مرحوم پورداوود در کتاب ایرانشاه در این امر متقدم است -3

برخی از مهاجران، :چرتی براساس بررسی و مقایسۀ قصۀ سنجان و قصۀ زردشتیان هندوستان، بر آن است که -4

دلیل این کوچِ گروهی .اند را رفتهدیب سنجان -هرمز -گذار مسیرِ احتمالیِ قهستان انِ بنیاناحتماالً پدر

خصوص در دورة عباسیان، بوده است و گسترش اسالم در  افزایش فشارهاي سیاسی و اجتماعی، به

 750رو فرض چرتی بر این است که اوضاع اقتصادي و اجتماعی پس از  از این.خراسان در این زمان

هر دو قصه اشاراتی به خراسان دارد و اینکه تغییرات .میالدي باعث کوچ گروهی از خراسان شده است

هجوم سالجقه نیز به تداوم کوچ و .جمعیتیِ اجتماع زردشتیان اشاره به بیش از یک مهاجرت دارد

).748-1381:750چرتی، (مهاجرت دامن زده است 
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نظر سیرواي و (میالدي  775، )1هدیواال.ك.نظر س(میالدي  716:از عبارتند ،خالصه طوربه

936و)3نظر مدي(میالدي  785، )سنجان ۀبرداشت از خود قص(میالدي  780ۀ، ده)2پاتل

(4هدیواال.ه.س(میالدي  تاریخ به ،سنجان ۀقص ۀاساس یک نسخبر).5،2008هینلز.نک)

پارسیان در زمان خلیفه عمر  تکه مهاجراست اشاره شده  ،)یالديم 1738(یزدگردي  1107

ور زردشتیان در منبع دیگر درخصوص حض.)2007:211،چرتی(رخ داده است .)م644-636(

ایران به هند نام رستم مهرابان از میالدي است که شخصی به 13اول قرن  ۀهند مربوط به نیم

.مده استآ.م1278/یزدگردي 627تاریخ پهلوي به چند دستنویس متن ۀنام او در انجام.رفت

مهرابان  ،او ةنو ،سه دهه بعد.دانند می.م1269-1288هايفعالیت او در هند را حدود سال ةدور

 دعوتبه وتجارت  دلیلِ بهحضور این زردشتیان در هند  ،چرتی نظرِبه.کیخسرو به هند رفت

این  ۀتاریخ انجام ،MKدستنویسِ سنسکریت ۀدر انجامبوده که  6چاهیل سنگان نامِبهبازرگانی

او را تاجر  میالدي خوانده، 1255/یزدگردي 624یزدگردي و هدیواال  324نسخه را وست 

لوح است که زردشتی در کراالي هند  تاجرانِ حضورِ ترین شاهدکهن.پارسی معرفی کرده است

 مربوط به اواخر شاهد آن است و فی،، به خط پهلوي ساسانی و فارسیهودي و کومسی کیلون

1009(کانهري غارِ هاي پهلويِ سال پس از این لوح مسی، کتیبه 150.قرن نهم میالدي است

نام این بندر را مهرابان .اندکی دارد ۀفاصلکانهري از بندر تانه .نوشته شده است.)م1021تا 

منبعی دیگر .اجران ایرانی بوده استظاهراً این بندر محل ورود ت.کیخسرو نیز اشاره کرده است

 میالدي است 1205تاریخِوندیداد پهلوي به ۀه انجاماز ارتباط زردشتیان ایران و هند مربوط ب

در کنار آب سند، از  7مهر از شهر اوچه ماهیار پسر ماه، پارسی يهیربدآمدنِمربوط به که

 ۀیک نسخ ي توانستو.استن زردشتیان سیستا ۀبا جامعدیدار او به سیستان و  هندوگان

شواهد اولیه از حضور  ،درمجموع.)214-2007:219،چرتی(ببردوندیداد را هم با خود به هند 

1. S. K Hodiwala
2. Sirvay and Phatel
3. J. J. Modi
4. S. H. Hodivala
5. R. J. Hinnells
6. Čāhil Sangān 
7. Uča 
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ایران و  رسد که روابط پیشینِ نظر میبه.1زردشتیان ایرانی در هند به هدف تجارت بوده است

از این روست که .اشدکه نریمان هوشنگ به یزد سفر کرده، فراموش شده ب 1478هند تا سال 

در هر صورت، این دو قصه .استزردشتیان هند متفاوت قصۀ سنجان و قصۀ روایت این منابع با 

 ةسطورا«د که از نوع ادبیِحفظ کرده باشمنفرد یا یک مهاجرت خاص را  ةیک خاطر شاید

شود دانسته د بای ،اي رایج در غرب هند در سدة شانزدهم میالديه مایه ملهم از بن ،»گذاربنیان

این سه  هایی کهدر سال ).219-2007:220،چرتی و نیز 1381:746،چرتی.تفصیل نکبه(

ي عباسی بوده و ایران تابع خلفا ،هجري قمري 412و  400یعنی سال ، کتیبه نوشته شده

 ،ر شرق ایراند.بوده است.)م1031تا  991/هجري قمري 422تا  382(باهللا القادر ،وقت ۀخلیف

آغاز  .)م1030تا  998/قمري هجري 421تا  388(2غزنوي ودمحم رهبريِبه ،کومت غزنویانح

یابی ترکان غزنوي و سپس  قدرت.و معبد سومنات بود ، پنجابکه سرگرم فتح شمال هندشد 

ن در این دوره و بخشی از مهاجرت زردشتیا تر کرد را براي زردشتیان سختسالجقه شرایط 

یایی از دیرباز از راه سواحل جنوبی ایران و بندر سیراف به جنوب هند و تجارت در.شدت گرفت

چون .دریانوردي زردشتیان در خلیج فارس در دورة اسالمی به حفظ نام خلیج فارس کمک بسیاري کرد-1

 تصرف.هاي بعدي ممکن ساختند تدریج مسلمان شدند، تدوام این نام را در قرن مردمان این نواحی به

بلخی در فارسنامه، از راه دریا و در آغازِ تصرف بنادر ممکن  فارس در درجۀ نخست، براساس روایت ابن

از این رو، امکان معیشت زراعی .دلیلِ تعلقات، اعراب امالك زراعی را متصرف شدند با فتح فارس، به.شد

ري مهاجرت کردند و به فعالیت بدین سبب، به نواحی گرمسی.گريِ ایرانیان زردشتی ازمیان رفت و نظامی

نمونۀ اولیۀ آن در بصره رخ داد که اساورة ایرانی در سپاه مسلمانان در بصره اقامت .دریانوردي پرداختند

براساسِ کتاب عجایب هند، تا پایان قرن سوم هجري نام .کردند و به کار تجارت دریایی پرداختند

خصوص  با گسترش دین اسالم در نواحی گرمسیري، به دریانوردان زردشتی بوده است و در قرن چهارم،

خفیف شیرازي،  ازسوي صوفیانی مثل شیخ ابواسحاق کازرونی در کازرون و شاه زندو در الرستان و ابن

نقش مهم این تاجرانِ دریانورد زردشتی یکی حفظ نام خلیج فارس بود، .این نواحی مسلمان شدند

ب، نامی عربی گرفت و دیگري انتقال دانش دریانوردي و جغرافیاییِ ها، با فتوحات اعرا چراکه بیشتر نام

.براي تفصیل آن نک.این نکات نظریات دکتر خیراندیش است(هاي مسلمان بعدي  ایرانیان به نسل

).152-1391:163خیراندیش، 

یامز این سلطان الن ویل نظرِبه.در قصۀ سنجان چندبار از محمودشاه یا سلطان محمود نام برده شده است-2

دارد که به نام سلطان محمود بگرها .)م1451-1511(شاه گجرات  ،محمود اشاره به سلطان محمود اول

)Begarhā از  ، متشکل»فاتح دو دژ«ي امعنبهbe و»دو«معناي بهgarhبوده معروف )»دژ«معناي به 

-1572(ه یعنی سلطان مظفر سوم معتقدند که قصۀ سنجان بازتابِ نبرد اکبرشاه با نوة محمودشا.است

.)191-2009:190ویلیامز (شدنِ قصۀ سنجان، است سال پیش از نوشته 8، .م 1591سالِ  به.)م1560
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در دورة اسالمی، نخست .گرفته است جنوب شرقی هند و سواحل مدرس و ماالبار انجام می

بصره اهمیت تجاريِ بسیاري داشت و بعدها سیراف جایگاه بسیار مهمی در تجارت دریایی ایران 

قیس و نیز /ترتیب بصره، سیراف و صحار در عمان، کیش نادر بهیافتنِ ب سیر اهمیت.یافت

قلهات در شرق عمان، بندر هرموز، جزیره جرون، بندر عباس و بندر کنگ، بندر لنگه بوده است 

در زمانی که این تاجران ).1389وثوقی، .براي تفصیل اهمیت سیراف و سایر بنادر نک(

میالدي، بر  1260تا  810، 1»رهه سیل«نام هب،حکومت محلی ،زردشتی در مومباي بودند

 1010تا 975هاي  در سال 2ها یکی آپاراجیته این کتیبه انمهمز دو شاه.مومباي تسلط داشت

،.م 1022تا  1015، 4سرین اریکهو .م 1015تا  1010هاي  در سال 3»وجدة دوم«و دیگري .م

،اشپولر و 2004،؛ کلیري2004،ورثباس.نک ،روابط ایران و هند ۀبراي خالص(بوده است 

1992.(

)1و عکس  1استنساخ .نک(نخستکتیبۀ 

آغاز آن با نام ایزد و سپس  .بر روي ستون چهارگوش در سمت راست غار نوشته شده است

محرم11/.م1009سپتامبر10(یزدگردي  378از ماه مهر سال  )روز یکم(تاریخ روز هرمزد

ذکر شده و )داده است 1009اکتبر  10هجري شمسی؛ وست  388شهریور  19و  هجري 400

است  میان رفتهسطر دارد و آخر آن از 12ن کتیبه ای.در ادامه نام دیدارکنندگان آمده است

؛ چرتی و 212-2007:213،؛ چرتی1888:266،وست.نک ،هاي کانهري کتیبهتمام براي (

.)11-1304:13،؛ پورداوود1376:100،و نیز تفضلی 301-2002:302،دیگران

1- PWN ŠM Y yzt'

1- PWN TB m(wlw)’k' W nywk' d’t ZNE ŠNT 300

2- 70 8 yzdklt' BYRH mtr' YWM

3- ’whrmzd hmdynyk’n OL ZNE gyw’k YATWWNt

4- HWEd yzt’np’nk' W m’hhdyb’l Y

5- mtrhdyb’l’n pnjbwht W ptrbwht

1. Silhara
2. Aparajita
3. Vajjada II
4. Arikasarin
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6- Y m’hhdyb’l mlt’nš’t Y ’yl’[n]b’hl’m

7- W ’yl’[n]b’hl’m Y mrt’nš’t, mtrydyb’r Y

8- b’hr’mpn’h W b’hr’mpn’h Y mtrydyb’r

9- plhwz’t' W z’tsprhm Y ’twrm’h’n

10- nwkm’h’n W dynb’hl’m’n' ud bcwlrg’twr W ’yl’[n]mlt

11- W wyhz’t Y m’h[bht’n]….

12- pad nām ī yazad 

13- pad nēw murwāg ud nēk dād. ēn sāl 300 

14- 70 8 yazdgird māh Mihr rōz 

15- Ohrmazd hamdēnīgān ō ēn gyāg āmad 

16- hēnd Yazdānpānag ud Māhayār ī 

17- Mihrayārān Panjbuxt ud ud Pidarbuxt ī 

18- Māhayār Mardānšād ī Ērā[n]bahrām 

19- ud Ērā[n]bahrām ī Mardānšād Mihrayār ī  

20- Bahrāmpanāh ud Bahrāmpanāh ī Mihrayār 

21- Farroxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān, 

22- Nōgmāhān ud Dēnbahrāmān ud B(u)zurgādur ud 

Ērā[n]mard 

23- ud Wehzād ī Māh[baxtān]… 

به نام ایزد

یزدگردي، ماه مهر، روز اورمزد  376سال  اینو داد نیک،...مروايِ خوببه«

و بوخت پنج ،یاررهم)ان(پانگ و ماهیار پسر یزدان:آمدند همدینان به اینجا

بهرام پسر ایرانو بهرام  ایرانشاد پسر ماهیار، مردان)ان(پدربوخت پسر

فرخزاد و زادسپرم  پناه پسر مهریار، پناه و بهرام امشاد، مهریار پسر بهرمردان

آدر  بزرگو]بهرام نپسر دی[بهرامان  و دین]پسر نوماه[آدرماه، نوماهان )ان(پسر

»....،بخت ماه)ان(پسر زاد وهمرد و  و ایران

)2و عکس  2استنساخ .نک(دومکتیبۀ 

26/.م1009اکتبر25(یزدگردي  378از ماه آبان سال )شانزدهم(تاریخ روز مهر  در این کتیبه

روز45،)داده است 1009نوامبر  24هجري شمسی؛ وست  388آبان  3و  هجري 400صفر

هاي  نام که ه بر اینعالو .اول نوشته شده استکتیبۀ آمده در هاي  اول، با همان نامکتیبۀ پس از 
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 13کتیبه در  این.ستآمده ا خواناصورت بهنخست در این کتیبه کتیبۀ افتاده در دو سطر آخر 

.سطر نوشته شده است

1- PWN ŠM Y yzt'

2- ŠNT 300 W 70 8 Y yzdklt' BYRH ’p’n'

3- YWM mtr' hmdynyk’n OL ZNE gyw’k YATWWNt

4- HWEd yzd’np’nk' W m’hhdyb’l Y

5- mtrhdyb’l pnjbwht' W ptlbwht' Y

6- m’hhdyb’l mlt’nš’t Y ’yl’[n]b’hl’m

7- W ’yl’[n]b’hl’m Y mlt’nš’t, mtrhdyb’l Y

8- b’hl’mpn’h W b’hl’mpn’h Y mtrhdyb’l Y

9- plhwz’t W z’t'splhm Y ’twrm’h’n

10- nwkm’h’n dynb’hl’m W bcwlg’twr

11- W ’yl’[n]mlt W byhz’t Y m’hbht’n

12- b’hl’mpn’s Y mtrbwnd’t.

13- m’h’twr'’whrmzd Y ’p’nbwnd’t mwlw[’k]?

1- pad nām ī yazad 

2- ēn sāl 300 ud 70 8 yazdgird , māh Ābān 

3- rōz Mihr hamdēnīgān ō ēn gyāg āmad 

4- hēnd. Yazdānpānag ud Māhayār ī 

5- Mihrayār, Panjbuxt ud Pidarbuxt ī 

6- Māhayār, Mardānšād ī Ērā[n]bahrām 

7- ud Ērā[n]bahrām ī Mardānšād Mihrayār ī  

8- Bahrāmpanāh ud Bahrāmpanāh ī Mihrayār  

9- Farroxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān 

10- Nōgmāhān ud Dēnbahrāmān ud Buzurgādur 

11- ud Ērā[n]mard ud Behzād ī Māhbaxtān 

12- Bahrāmpanāh ī Mihrbundād 

13- Māhādurohrmazd ī Ābānbundād murw[āg]?

به نام ایزد

پانگ و  یزدان:ماه آبان روز مهر، همدینان به اینجا آمدندیزدگردي،  378سال «

شاد پسر بوخت و پدربوخت پسر ماهیار، مردان مهریار، پنج)ان(ماهیار پسر
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پناه پسر  پناه و بهرام پسر بهرام مهریارشاد، بهرام پسر مردان نراو ای بهرام نراای

بهرامان  و دین]ماه نوگپسر [ماهان  مهریار، فرخزاد و زادسپرم پسر آدرماه، نوگ

پناه پسر  بخت، بهرام ماه)ان(پسر بهزادمرد و  نراآدر و ای و بزرگ]بهرام پسر دین[

ر نداد، ماهمهرباورمزد پسر آبان آد مروانداد، ب....«.

)3و عکس  3استنساخ .نک(سومکتیبۀ 

از)وچهارمیستب(تاریخ آن روز دین  .بر روي ستون چهارگوش و طرف چپ نوشته شده است

مهر  8و  هجري 412الثانی جمادي13/.م1021سپتامبر 30(یزدگردي  390اه مهر سال م

اول، کتیبۀ پس از سال 12،)داده است 1021اکتبر30وست  هجري شمسی است؛ 400

کتیبۀ هاي مذکور در دو  هاي آمده در آن با نام سطر است و نام 12این کتیبه .نوشته شده است

.متفاوت استپیشین 

1- PWN ŠM Y yzt'

2- BYRH mtr' W YWM dyn' ŠNT 300 90 yzdklt MN ’yl’n

3- OL ZNE gyw’k YATWWNt HWEd

4- m’hplnbg W m’hhdyb’l

5- Y mtrhdyb’l pncbwht' Y

6- m’hhdyb’l mlt’nš’t Y

7- ’yl’[n]b’hl’m byhz’t' Y

8- mtr'wnd’t y’wyt’nbwt' Y

9- b’hl’mgwšnsp' bcwlgmtr' Y

10- m’hbht’n m’hhdyb’l W bwhš

11- Y ’yl’[n]plhw' m’hbwnd’t Y

12- yzd’n’/hš ’twr Y nywk’n

1- pad nām ī yazad 

2- māh Mihr ud rōz Dēn sāl 390 Yazdgird az Ērān 

3- ō ēn gyāg āmad hēnd 

4- Māhfarrōbay ud Māhayār 

5- ī Mihrayār panjbuxt ī 

6- Māhayār Mardānšād ī 

7- Ērā[n]bāhrām Bēhzād ī 

8- Mihrwindād Jāwēdānbūd ī 
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9- Bāhrāmgušnasp Buzurgmihr ī 

10- Māhbaxtān Māhayār ud Buxš 

11- ī Ērā[n]farrox Māhbundād ī 

12- Yazadān’/hšlc Ādur ī Nēkān.

به نام ایزد

فرنبغ و  ماه:مدندیزدگردي، از ایران به اینجا آ 390ماه مهر و روز دین سال «

بهرام، بهزاد  نراشاد پسر ایبوخت پسر ماهیار، مردانمهریار، پنج)ان(ماهیار پسر

بخت، ماهیار و  هگشنسپ، بزرگمهر پسر ما بهرامبود پسر پسر مهرونداد، جاویدان

».؟، آدر پسر نیک-بنداد پسر یزدان فرخ، ماه نراای)ان(بوخش پسر

)4استنساخ.نک(چهارمکتیبۀ 

ذکر شده  در آن نام بازدیدکنندة غارسطر است و هر سطر یک یا دو کلمه است و  4این کتیبه 

این کتیبه روي .سوم باید باشدکتیبۀ با یزدگردي در آن آمده که همزمان 390سال  تنها.است

چرتی در تحقیق خود اثري از این کتیبه .)267:همان ،وست(لوح فلزي نوشته شده است 

).2002:302،چرتی و دیگران(استنیافته 

1- ŠNT 300

2- 90 Y yzdklt'

3- štrhdyb’l

4- m’hplnbg

sāl 390 ī Yazdgird Šahrayār Māhfarrōbay. 

».فرنبغ یزدگردي شهریار پسر ماه 390در سال «

)4استنساخ.نک(پنجمکتیبۀ 

در اصل .ة بمبئی بوده استآن باقی مانده، در زمان وست در موز سه سطرکه دو یا این کتیبه 

چرتی در تحقیق .فقط حروفی چند از آن باقی مانده است وسطر عمودي نوشته شده  7در 

.)2002:302چرتی و دیگران، (خود اثري از این کتیبه نیافته است
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)4عکس(ششمکتیبۀ 

،1995:416،ژینیو(آمده است گشنسپ پسر فرخ ها دو بار نام خاص آبان بر یکی از ستون

:1888،وست و 100-1376:101،تفضلی.و نیز نک1991:178-1992ژینیو، ؛ 8-7تصویر 

268-265.(

1- ’p’ngwšnsp'

2- Y plhw’n

Ābāngušnasp ī Farroxān 

»گشنسپ پسر فرخ آبان«

تعلیقات

اول و دومکتیبۀ 

در سطر .تنخست متفاوت اسکتیبۀ این دو کتیبه مشابهت بسیار است جز آنکه آغاز  میان

ه آنچه وست دیده و پیشنهاد کرد براساس.نخست عبارت مشخصی دریافت نشدکتیبۀ آغازینِ

.کند یید میأمروا و نیک این حدس را ت ةبازسازي دو واژ .دعایی باید باشد ۀاحتماالً جملاست، 

strongآن را  واست »نیو«خوانده که صورت هزوارش واژة  tagسطر نخست را  وست واژة دومِ

صورت خطی است و از این رو هزوارش را به همان  براساسخوانش وست .ترجمه کرده است

روز، نوشته شده و نام اشخاص  45ۀسال، با فاصل هر دو کتیبه در یک .صورت نوشته است

اینکه در هر سه کتیبه ماه مهر و آبان آمده تواند دلیلی بر فعالیت .بازدیدکننده هم یکسان است

بدین شرح که دریانوردان خلیج فارس تقویم دریایی داشتند که موسوم  ،ن بوده باشدتجاري اینا

این تقویم که برمبناي زمان آرامش خلیج فارس و دریاي عمان و اقیانوس .به نوروز دریایی بود

با این تقویم سفر دریایی از خلیج فارس از حدود .کرد هند بود، زمان سفر دریایی را مشخص می

با این محاسبه .شد وزید، آغاز می که خلیج فارس آرام بود و باد موافق می 1ستم تیرماهاول تا بی

رسیدند که این سه کتیبه هم گواه آن هستند  حدود مهر و آبان به ساحل غربی هند می

).بعدو1387:247،خیراندیش(

یعنی »ماهیکشتی تیر«شدند  هایی که تیرماه یا در زمان نوروز دریا عازم هندوستان می در عمان به کشتی -1

رفتن از خلیج فارس به هندوستان .گفتند که مسعودي مورخ هم بدان اشاره دارد منسوب به تیرماه می

فقط در زمان معینی میسر بود که هوا در خلیج فارس و اقیانوس هند مساعد باشد چراکه معموالً هواي 

).و بعد 1387:251خیراندیش، (دو طرف خالف هم بود 
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دومکتیبۀ نخستکتیبۀ 

روز)7ماه (یزدگردي، ماه مهر  378سال  ،

./م1009سپتامبر 10)/وز اول ماهر(اورمزد 

هجري قمري 400محرم  11

روز)8ماه (دي، ماه آبان یزدگر 378سال  ،

26/.م1009اکتبر25)/ماه 16روز (مهر 

هجري قمري 400صفر 

val)266:همان(صورت درست است؛ وست ōسوم مشخص است که کتیبۀ براساس

از«در سطر نخست، وست .استهمدینان آمده  ةاین عبارت بدون واژ.سی کرده استنوی حرف

.س مناسب قرائتی دیگر ناممکن استکخوانده است، که به سبب خرابی کتیبه و نبود ع »ایران

، است اشاره کرده )11، شمارة266:همان(جاي اندك در انتهاي سطر، هچنان که وست

:تمام جمله این چنین است.تواند واژه همدینان بوده باشد نمی

- az Ērān ō ēn gyāg āmad hēnd. 

دهد که این کتیبه را نه این تاجران بلکه فردي دیگر که  شاید نشان می āmad hēndفعل 

کتیبۀ نام بازدیدکنندگان در 1.زردشتی ساکن هند نوشته باشد همراه و راهنما بوده و ایرانیِ

ها بررسی  این نام در زیر.دوم بازسازي کردکتیبۀ براساستوان  نخست ناقص است و می

.شوند می

ۀ نخستهاي خاص آمده در سه کتیب جدول نام

نخستکتیبۀ دومکتیبۀ سومکتیبۀ 

Māhfarrōbay ud 

Māhayār ī Mihrayār 

Yazdānpānag ud Māh 

ayār ī Mihrayār 

Yazdānpānag ud Māh-

ayār ī Mihrayārān 

Panjbuxt ī Māhayār Panjbuxt ud Pidarbuxt īPanjbuxt ud ud

شاپور سکانشاه در  ۀاین نوع ساخت در کتیبقابل اشاره است که .کتر خیراندیش یادآوري کردندد رااین نکته -1

 ۀمخالف چنین سبک نگارشی در کتیب.شود تخت جمشید که دبیري آن را نوشته است هم دیده می

هاي  همین سبک در کتیبه.سلوك داور است که اول شخص نوشته شده است بۀن یعنی کتیآمجاور 

)اینجا(وخسک پسر ونخَرَك «:βwxs’k ZK wnxrk BRY ’’γtk:د علیا هم دیده شده استسغدي سن

).1992:33ویلیامز -سیمیز .هاي سغدي سند علیا نک براي کتیبه(».آمد
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Māhayār Pidarbuxt ī Māhayār 

Mardānšād ī 

Ērā[n]bahrām 

Mardānšād ī 

Ērā[n]bahrām 

Mardānšād ī 

Ērā[n]bahrām 

Bēhzād ī Mihrwindād Ērā[n]bahrām ī 

Mardānšād 

Ērā[n]bahrām ī 

Mardānšād 

Jāwēdānbūd ī 

Bāhrāmgušnasp 

Mihrayār ī 

Bāhrāmpanāh 

Mihrayār ī 

Bahrāmpanāh 

Buzurgmihr ī 

Māhbaxtān 

Bāhrāmpanāh ī 

Mihrayār 

Bāhrāmpanāh ī 

Mihrayār 

Māhayār ud Buxš ī 

Ērā[n]farrox 

Farroxzād ud 

Zādsparham ī 

Ādurmāhān 

Farroxzād ud 

Zādsparham ī 

Ādurmāhān 

Māhbundād ī Yazadān-

’/hšlc

Nōgmāhān Nōgmāhān  

Ādur ī Nēkān Dēnbahrāmān Dēnbahrāmān 

 Buzurgādur ud 

Ērā[n]mard ud Behzād ī 

Māhbaxtān 

B(u)zurgādur ud 

Ērā[n]mard ud 

Wehzād ī Māh[baxtān] 

Bāhrāmpanāh ī 

Mihrbundād 

خرابی کتیبه

Māhādurohrmazd ī 

Ābānbundād  

خرابی کتیبه

ساخت  براساسو ت سیک و دو آمده اکتیبۀ پانگ و ماهیار پسران مهریار در هر یزدان-1

،مکنزي(آمده است »، حامی، چوپاننگهبان«معناي پانگ به.خانوادگی عبارت برادر هستند

؛ آمده است p’ngصورت؛ در متون پارتی مانوي به)1974:150و نیبرگ،  1373:119

معناي پاییدن است و به -pāۀاز ریش -pāvanو فارسی باستان  -pānaصورت اوستایی آن 

در»محافظ، نگهدارنده، دارنده«معناي ، بهوان–بان، و گاه –که در پسوند  همان است

.نک(مروز باقی مانده است تا به ا یی مثل مرزبان و پاسبان و چوپانهاترکیب نام

).2007:288،چونگ و 1393:173،دوستحسن

بوخت و  هاي پنج نام دوم باز در هر دو کتیبه یکسان است و دو برادر به نام-1

بر روي اثرمهرهاي  و است که بسیار دیده شده است نامی بوخت  نام پنج.اند بوخت درپ
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بوخت،  هاي مشابه سه نام).751، شمارة1986:145، ژینیو(ساسانی هم آمده است

هاي ایرانی در مهر و اثرمهرها و در  بوخت در نام بوخت و هفتان چهاربوخت، پنج

.نیز ارمنی و عربی دیده شده استرانی یهودي وهاي ای هاي ایرانی مسیحی و نام نام

,sybwhty(بوخت  نام سه sybwht, TLTAbwht( در اثرمهرهاي ساسانی)ژینیو ،

هاي ایرانی مسیحی سریانی  و در نام)2004:293، ؛ یوستی833، شمارة1986:157

)sbwkt, s‛bwkt(وم در صورت مسیحی اشاره به سه اقن ،نظر ژینیوآمده است که به

).375، شمارة2009:122، ژینیو و دیگران(رسد مسیحی دارد که به نظر صحیح نمی

البلدان یاقوت جلد نخست از نام سیبخت و در معجم»سیبخت«صورت بهدر بالذري 

درورآΣεβόχηςصورت به 1مناندر پرتکتور .مرزبان هجر نام برده شده است و ده

،4لدکهون نقل ازبه(نیز بدان اشاره شده است 3پیو الزار فار 2ارمنی مثل الیشه عمناب

بوخت هم در  چهار.)293:یوستی.و براي شواهد بیشتر نک4، شمارة1879:49

،2003:29، ژینیو()ch’lbwht(هاي ساسانی  اي ساسانی، پاپیروس منابع کتیبه

آمده )şhrbwkt(هاي ایرانی مسیحی سریانی  نامدر و هم  )151:؛ یوستی82شمارة

آمده »صهاربخت«در منابع عربی و )142، شمارة2009:61، ژینیو و دیگران(است

هاي تعویذي و طلسمی ایرانیان یهودي  در ظرف.)4، شمارة1879:49، لدکهون(است

و در دیوان شعر فرزدق اشاره به  Sebūxtصورت میالدي به 6مربوط به قرون 

:1995، لکر و 2011:207،ایالن(سیبخت از اعقاب ابن اشعث کندي شده است

در تاریخ طبري از نام چهاربخت مادر خسرو پسر ).27و  25اره مش، 640

یکی از پسران خسرو .کند یاد میمهرگشنسب و دختر یزدانداذ پسر خسرو انوشیروان 

معتقد است )2003:29(ژینیو  5).1378:415،نولدکه(م به همین نام بوده است ه

1. Menander Protector
2. Ełiše Vardapet 
3. Lazarus Pharpensis/ Ghazar Parpetsi
4. Th. Nöldeke

نوشته است و حمزة اصفهانی »صاد«نام را با نسخۀ خطی سپرنگر این .بودن نام فارسی چهاربخت است بر احتمال«نولدکه -5

.بود می»شین«که بایستی .نوشته شده است»سین«عنوان نام مرد و با  این کلمه در جاهاي دیگر به.آورده است«جیم«با 

و صاد بدل از ج کمتر دیده شده است؛ اما در آرامی  شوند فارسی می»چ«عربی شین و جیم جانشین چراکه معموالً در

).1شمارة  ،1378:415،نولدکه(»فارسی است»چ«طور منظم جانشین حرف  به»صاد«
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شاره به ستاره هفتورنگ، سدویس، ونند و تیشتر دارد و یا شاید اشاره که عدد چهار ا

بوخت جایی دیگر دیده نشده است و  پنج.به چهار عنصر آب، زمین، گیاه و حیوان

1مارکوارت نظرِاردشیر بابکان، به ۀبوخت آمده در کارنام ر نام هفتانبوخت هم د هفتان

در هر .)2،2002شکی .هاي دیگر این نام نک براي قرائت(اشاره به هفت سیاره دارد 

چهارتن «ي امعنو چهاربخت به»یافتهرهایی/یافتهسه تن نجات«بخت یعنی  حال، سه

پندار نیک و گفتار نیک «بخت را در معناي  نولدکه سه.است»یافتهرهایی/یافتهنجات

ةشمار 1389:675،هبازيشهمان و نیز  ،لدکهون(دانسته است»و کردار نیک

»]آخشیج آب و باد و خاك و آتش[یافته از سوي چهار  یرهای«چهاربخت را )1205

بوخت قرائت وست است و نگارنده به قرائت بهتري )pidar(نام پدر .دانسته است

Pāb-pidarبه قیاس جزء دوم نام .آمده است ptlصورت جزء نخست به.نرسید

 ةمعموالً واژ .شود خوانده می»پدر«:Pidarاین نام  )265، شمارة2003:54، ژینیو(

.آید صورت هزوارش میپدر به

شاد، در هر دو کتیبه  بهرام پسر مردان بهرام، و نیز نام بعدي ایران شاد پسر ایران نام مردان-3

بهرام خوانده  ایرانکه خصوص نامیاما در ،شاد تردیدي نیست در نام مردان.یکسان است

خلف (دساتیري هاي  وست جزء نخست را هیراد خوانده است، این نام از برساخته:شده است

این نام در  .ثر از مواجهه با اینان بوده باشدأو شاید وست مت است )1342:2405،تبریزي

.ده استخوان»)ن(ایرا«این جزء را نگارنده با بازسازي  .شناسی ایرانی دیده نشده است نام

شناسی ساسانی  براي جزء نخست ایران در نام.هم خواند ylydy/ Ērī(h)’شاید بتوان 

»ایر«و نیز براي جزء نخست )2003:34ژینیو،؛ 1986:79،ژینیو.نک(شواهد وجود دارد

.)2009:68ژینیو،؛ 1986:80،ژینیو.نک(معناي ایرانی نیز شاهد دیده شده استبه

شناسی ایرانی تاکنون  این جزء هم در نام.باشدgr’d/ Agrāy, Agrē’اندخوانش دیگر تو

و نقش رجب بند  13کعبه زردشت بند -کرتیرکتیبۀ در  gr’dy’صورت .دیده نشده است

از اوستایی  aγrē/ ’klyy/ ’γlyyآمده است؛ در پهلوي کتابی )1972:15،ژینیو(42

aγrya- يو نیز مکنز 3،1978:179بک .نک(ه است آمد»باالترین، بزرگترین«معنايبه،

1. J. Markwart
2. Shaki
3. M. Back
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و متون مانوي پارتی agrāw/ ’gr’wمانوي  ۀدر متون فارسی میان).1373:34

aγrāw/’rg’w, ’rg’’w  آوانویسی .)52و1،2004:30مایستر ارنست-دورکین(آمده است

:1974(؛ برونر agrāصورت به)1989:55(مکنزي .تواند باشد agrāاي  صورت کتیبه

این عبارت نام یک .اند آورده agrāصورت به)1999:221(؛ شایگان agrāyصورت به)103

بهرام پسر  بهرام و ایران مردانشاه پسر ایران:هایشان شبیه هم آمده است خانواده است که نام

پناه و  مهریار پسر بهرام:این ارتباط خانودادگی در نام بعدي هم آمده است.مردانشاه

این .آمده استb’hl’mصورت صورت نام بهرام در سه کتیبه به.پناه پسر مهریار بهرام

.شود خوانده می 2ها امالء پر صورت

ها دیده  نام زادسپرم در کتیبه.فرخزاد و زادسپرم پسران آدرماه در هر دو کتیبه یکسان است-4

.در منابع پهلوي نامی است مشهور اما.نشده است

ت و توان آنان را نام فرد تنها گرف هم می.در هر دو کتیبه جاي بحث دارددو نام بعدي -5

پسر «در آخر هر دو نام، آنها »ان«پسوند  دلیلو هم به  بهرام فرض کرد ماه و دین نوگ

.ترجمه کرد»بهرام پسر دین«و»هما نوگ

آدر و  زرگب :دوم، نام سه برادر استکتیبۀ نخست، همسان با کتیبۀ ها در  آخرین نام-6

دوم کتیبۀ 10نخست و سطر کتیبۀ 11در سطر  .بخت ماه)ان(مرد و بهزاد پسر ایران

وست .خوبی حفظ شده استدوم بهکتیبۀ این نامه در .استآدر خوانده شده بزرگ

Bajurg صورت پهلوي آن .خوانده است که معنایی براي آن نداده استwc(w)lg/

wuzurg ؛ در متون )1373:162،مکنزي(آید  صورت هزوارش میبه بآمده است، البته اغل

چنانچه این قرائت صحیح باشد در این زمان .شود نویسی می حرف wzrgصورت بهمانوي 

نخست در سطر آخر بهزاد کتیبۀ در.در خصوص این نام انجام شده است bبه  wتبدیل 

بخت بازسازي شده  زاد پسر ماهبه صورت بهدوم کتیبۀ به قیاس .ناقص مانده است...پسر ماه

.هم انجام شده است bبه  wدر اینجا تبدیل .است

دوم کتیبۀ براساسها  از اینجا به بعد، نام.نخست ناتمام مانده استکتیبۀ ها در  نام ۀادام-7

جزء بنداد در  .بنداد آمده است اورمزد پسر آبانآدر پناه مهربنداد و ماه بهرام.آورده شده است

1. D. Durkin-Meisterernst
2. Scriptio plena
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آغازین ایرانی  vi.شود دوباره دیده می bبه  wبنداد همان تبدیل  بنداد و نام آبان هاي مهرمنا

شود مثل تبدیل وشتاسب به گشتاسب و بشتاسب و یا  می biو هم  guباستان هم تبدیل به 

است که صورت  buایرانی باستان به  viتحول دیگر .ونجشک به گنجشک و بنگشت

bundād صورت کهن و  ،اگر قرائت این دو نام درست باشد.ه استهم از همین گون

ها  در کتیبه wnd’t/ Windādصورت پهلوي ساسانی آن  .یافته را در کنار هم داریمتحول

هاي  ، شماره2003:67ژینیو،؛ 998-1001هاي  ، شماره1986:182،ژینیو(آمده است

تیبه به یک صورت خطی چون هم در این دو ک ؛)و بعد2004:369،؛ یوستی379-375

سوم، اگر قرائت درست باشد، همان کتیبۀ اما در .آمده محتمالً باید صورت گویشی باشد

هم در »بهزاد«نام .)سومکتیبۀ تعلیقات .نک(بهزاد پسر مهرونداد :صورت ونداد آمده است

نخست کتیبۀ در ).biبه  wiتبدیل (هر دو صورت تاریخی و تلفظ معاصرش آمده است 

صورت به7سوم سطر کتیبۀ و  11دوم سطر کتیبۀ و در »wyhz’t«صورت به12طر س

»byhz’t«آمده است.

شود  آنچه از عکس دیده می.دوم آسیب دیده استکتیبۀ انتهاي سطر پایانی -8

mwlww/r/n-- رد«وست این واژه را .شود دیده میفرض کرده و چنین ترجمه کرده »م

در روز ماه در «؛ احتماالت دیگر وست یکی »بنداد مرد مزد پسر آباندر ماه آذر اور«:است

ما .رسد نظر نمیاست که درست به»بنداد مردند آدر و اورمزد پسران آبان ماه«و یا »آذرماه

.ایم بازسازي کرده»مروا«

سومکتیبۀ 

اما  ،بیایداول و دوم، واژه همدینان کتیبۀ در سطر نخست انتظار داریم به مشابهت دو -1

و ما هم از او تبعیت است وست چنین خوانده .جا این واژه قابل قرائت نیستکمیِ سبب به

استانبول، با ذکر نام ایرانشهر، این دومین بار است که از ایران نام کتیبۀ بعد از .ایم کرده

.برده شده است

 ،در عکس کتیبه .پیشین استکتیبۀ خوانده شده به قیاس دو  gyāgآنچه در سطر دوم -2

.تواند خوانده شود می mحرف نخست 

:آید هاي اشخاص آمده به شرح زیر می نام-3
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کتیبۀ تواند این ماهیار پسر مهریار همان ماهیار در میماه فرنبغ و ماهیار پسران مهریار؛ آیا -

سوم  پانگ نیامده است و برادر اول و دوم باشد که در اینجا نام برادر دیگرش یعنی یزدان

پانگ و ماه  یزدان:پسر داشته 3پس شاید مهریار  ،نامش ذکر شده است؟ اگر چنین باشد

.فرنبغ و ماهیار

سطر  -دومکتیبۀ و  -7و  6سطر  -اولکتیبۀ بوخت در  بوخت پسر ماهیار؛ شاید همان پنج پنج-

.باشد که در اینجا نام برادر دیگر یعنی پدربوخت نیامده است -6و5

.پیشین باشدکتیبۀ شاد مذکور در دو  بهرام؛ که باز شاید همان مرداننرااد پسر ایش مردان-

پناه مهربنداد آمده است که  دوم نام بهرامکتیبۀ در .بهزاد پسر مهرونداد خوانده شده است-

سوم بر کتیبۀ در .دوم برادر بوده باشندکتیبۀ پناه در  سوم و مهرکتیبۀ شاید بهزاد در 

.تر ونداد آمده است صورت کهندوم که مهربنداد آمده است، کتیبۀ خالف 

.قبلی نیامده استکتیبۀ گشنسب در دو  بود پسر بهرام نام جاویدان-

بخت  مرد و بهزاد پسران ماه آدر و ایران ل و دوم نام بزرگاوکتیبۀ در .بخت بزرگمهر پسر ماه-

دوم بوده باشد، پس تواند بزرگمهر نام  اول وکتیبۀ بخت همان نام  اند؛ اگر این ماه ذکر شده

-Māhخوانده و نام پدر را  Bajurg-āturوست نام نخست را .بخت باشد پسر چهارم ماه

bāzāoجزء دوم توضیحی داده نشده است ؛ که در خصوص خوانش.

Bandeshکه بوخش خوانده شده، وست آن را  نامی.فرخ هستندنرامهریار و بوخش پسران ای-

شناسی ایرانی  این هر دوم نام در نام.را هم داده است Bīsīhو احتمال قرائت خوانده 

است فارسی باستان که  نامیخوانده است؛ و  Buxšاحتمال نگارنده آن را به.ناشناخته است

، حرف سوم هم w/r/nاست و حرف دوم  bحرف نخست قطعاً .میانه نرسیده است ةبه دور

’/h  و هم حرفs  شود؛ دو حرف پایانی که دشواري دارد هم تواند قرائتš  و همyh  قابل

.قرائت است

آنچه در .ونداد باز آمده است متأخردر اینجا صورت .خوانده شده است...بنداد پسر یزدان ماه-

Gēhān-khash؟، که دچار شکستگی است، خوانده شده، وست  -سطر پایانی یزدان

آنچه وست خوانده  ا در خصوص جزء دومِخوانده است که یک احتمال ممکن است، ام

شده ت را خوانده است، اما در عکس چاپوست فقط دو حرف نخس.شاهدي براي آن نداریم

اگر فقط .قرائتی از این واژه میسر نشده است.شود او یک یا دو حرف دیگر هم دیده می



شناسیزبان و زبان مجله |128

اشه است در که مخففی از نام Ašجزء نخست مدنظر باشد، که وست آن را دیده است، نام 

نام پایانی آدر پسر نیک ).152، شمارة1986:50، ژینیو(اي دیده شده است منابع کتیبه

 ةخوانده و با واژ chāshادامه کتیبه شکسته شده است و وست آن را .خوانده شده است

ترجمه »شنونده به آموزش«قرائت کرده است و آن را  chāsh-nyōkhshصورت بهانتهایی 

پایانی  ةمسلماً این دو واژ.ي ساسانی استپهلو čāštagظور وي از چاشت همان کرده و من

.نام اشخاص بوده باشد ۀباید ادام
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کتیبۀ چهارم

وست دو نام آمده را دو نفر .دهد تاریخ آمده بر این کتیبه آن را همزمان کتیبۀ سوم نشان می

ها نام شخص با ذکر نام پدر  ین کتیبهفرنبغ؛ چون در تمام ا شهریار و ماه:جداگانه پنداشته است

.آمده و نظر به شکستگی کتیبه، نگارنده آن را یک نام دانسته است

گیري نتیجه-3

هاي مهم پهلوي ساسانی در خارج از ایران و در دوره ایران  هاي غار کانهري از کتیبه کتیبه

میالدي  11ی را در قرن ها از یک سو تداوم نوشتار خط پهلوي ساسان این کتیبه.اسالمی است

.دهد؛ و از سوي دیگر، منبع مهمی براي شناخت جامعه زردشتی بازرگان است نشان می

هاي پهلوي ساسانی،  ترین شواهد حضور جامعه بازرگان زردشتی به هند، بر اساس کتیبه قدیمی

ه نخست کتیبه سه زبانه، پهلوي ساسانی و فارسیهودي و کوفی، بر لوح مسی کیلون است ک

براي حضور ایرانیان مسیحی بازرگان .هاي حاضر میالدي است و دیگري کتیبه 9مربوط به قرن 

هاي غار کانهري را  کتیبه.در هند کتیبه پهلوي ساسانی بر روي صلیب گواه دیگري است

اند که هم تاریخدار  زردشتیان ایرانی در بازدید خود از غارهاي بودایی کانهري در بمبئی نوشته

ها بررسی سیر  اهمیت دیگر این کتیبه.شناسی زردشتیان منبع مهمی است هم براي نام است و

.اند رت ایران و هند در این دوران است که زردشتیان نقش مهمی در این تجارت داشتهتجا
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)1880:268وست،(1استنساخ

)132، تصویر 1،1991:146گُکاله(1عکس

)1880:269وست،(2استنساخ

1- Gokhale

.استآمده  3در این کتاب به اشتباه کتیبه شماره  -2
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)11، تصویر 1991:146گُکاله، (2عکس 

)1880:270وست، (3استنساخ
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)12، تصویر 1991:146گکاله، (3عکس 
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)1880:271وست، (41استنساخ 

.4شماره  استنساخو براي کتیبه شماره پنج  5استنساخبراي کتیبه شماره چهار -1
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)8و  7، تصاویر 1995:416ژینیو، (4عکس
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