نام دژي در شاهنامه
زهره زرشناس )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
در شاهنامه  ٬آنجا که سخن از پادشاهي هرمزد ٬پسر و وليعهد نوشيروان ٬به ميان است٬
پس از پيروزي بهرام چوبينه بر ساوهشاه ٬هنگامي که هرمزد وي را به رزم پرموده ٬پسر
ساوهشاه ٬گسيل ميدارد ٬از دژي متعلق به پرموده نام برده ميشود که وي گنج خويش را
در آن مينهد و ٬پس از شکست يافتن از بهرام چوبينه ٬در آن تحصن ميجويد:
دژي داشت پـرموده آوازه ـنـام
نهاد آنچه بـودش بـدو در درم

ـکزين دژ ُبدي ايمن و شادـکام

ز دينار و از گوهر و بيش و کم

) شاهنامه ٬چاپ ژول مول ٬ج ٬٦ص ٬٣١٦بيت ١٠٤٣؛ چاپ بروخيم ٬ج ٬٨-٧ص ٬٢٦٢٤بيت ١٠٣٦؛

چاپ کلکته ٬ج ٬٤ص ٬١٨٣٠با ضبط »ـکزان« به جاي »ـکزين«(.

در دنباله داستان ٬بهرام چوبينه هنگامي که بر پرموده خشم ميگيرد ٬فرمان ميدهد:
ـ ـ ــهماـکنون از ايدر به دژ بر رويد

بکوشيد و با باد همبر شويد ـ ـ ـ

ـ ـ ــبه دژ در ببينيد تـا خـواسـته

چـه مـايه بـود گـنج آر اسـته ـ ـ ـ

 ...زهنگام ارجاسب و افراسياب

ز دينار و گوهر که خيزد ز آب ـ ـ ـ

 ...همه گـنجها انـدر آوازه بـود

ـکجا نام او در جهان تازه بود ـ ـ ـ

) شـــــاهنامه  ٬چـــاپ ژول مــول ٬ج ٬٦ص ٬٣٢٦ابــيات ١٢٩١-١٢٨٤؛ چــاپ بــروخيم ٬ج-٧ـ٬٨
ضبط »همه گنجها در دژ آوازه بود«(.
ص-٢٦٣٧ـ ٬٢٦٣٨ابيات ١٢٨١-١٢٧٤؛ چاپ کلکته ٬ج ٬٤ص ١٨٤٠با
ِ

و پس از آمدن خاقان به نزديک هرمزد شاه٬
از آوازه صد گنج شد ساخته

دل شاه از آن کـار پـرداخـته

) شاهنامه  ٬چاپ ژول مول ٬ج ٬٦ص ٬٣٢٨بيت ١٣٣٢؛ چاپ بروخيم ٬ج٧ـ ٬٨ص ٬٢٦٤٠بيت .(١٣٢٢

مقاله

نامه فرهنگستان ١/ ٥

٣١

نام دژي در شاهنامه

مشاهده ميشود که از دژ پرموده در شاهنامه چاپ ژول مول و شاهنامه چاپ بروخيم٬
ـکه تقريبًا مطابق با چاپ ژول مول است سه بار و در شاهنامه چاپ کلکته دو بار با نام آوازه

ياد شده است .در لغتنامه دهخدا و فرهنگ ولف

) 1965

 Wolffـ(  ٬آوازه نام دژي در ترکستان

شمرده شده است.
دژ پرموده افراز آمده و فقط يکـبار از آن نام برده شده
در شاهنامه چاپ مسکو ٬نام ِ
است: ١
دژي داشت پرموده افراز نام

ـکزان دژ بُدي ايمن و شادکام

)ج ٬٨ص ٬٣٧٦بيت .(١٠٢٢

نام دژ در نسخهـبدلهاي منقول در همين چاپ آوازه )نسخه  Kـ( و آويزه )نسخههاي  Iو

 IVـ( آمده است.
بيت  ١٢٩١از چاپ ژول مول در چاپ مسکو به اين صورت آمده است:
هــمه گـنجها انـدر آورده بـود

ـکجا نام او در جهان بـرده بـود

)ج ٬٨ص ٬٣٩١بيت .(١٢٦٨
اين بيت در نسخهـبدلهاي يادشده در چاپ مسکو به صورتهاي زير آمده است:
هــمه گـنجهاي گـرانـمايه بـود

از آن چيز کان برترين پايه بـود
)نسخههاي

همه گـنجها بـه دز پـر آوازه بـود

K

و  VIـ(

يکـي نـام او در جـهان تـازه بـود
)نسخه  Iـ(

هــمه گــنجهاي پـر آوازه بـود

يکي نام او در جهان تـازه بـود
)نسخه  IVـ(

بيت  ١٣٣٢از چاپ ژول مول در چاپهاي مسکو )ج ٬٨ص ٬٣٩٤بيت  (١٣١١و کلکته
)ج ٬٤ص (١٨٤٢به صورت زير آمده است:
از آورده صد گنج شد ساخته

دل شــاه زان کــار پـرداخـته

در هيچ يک از نسخهـبدلهاي منقول در چاپ مسکو ٬آوازه در اين بيت نيامده است.
مشاهده ميشود که در دو نسخه خطي نسبتًا قديميتر شاهنامه ) Iـ ٬مورخ  ٧٣٣هجري؛

IV

١ـ(ــواژه »آوازه« و »افراز« در واژهـنامک )نوشين  (١٣٥١و در لغت شهنامه ٬لغت فرس ٬معجم شاهنامه و معيار جمالي
نيامده و چاپ ارزشمند دکتر جالل خالقي مطلق از شاهنامه به داستان هرمزد نرسيده است.

نامه فرهنگستان ١/ ٥

٣٢

نام دژي در شاهنامه
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مورخ  ٨٤٩هجري که ٬به دليل مقدمه بسيار قديميش ٬احـتماًال از مـتني نـزديک بـه سـال  ٧٣٣هـجري

استنساخ شده است( ضبط نام دژ آويزه و آوازه  ٬که با واژه تازه قافيه شده ٬آمده است.
دژ پرموده در منطقهاي در مشرق ايران اعالم شده ٬چـنانچه در
از آنجا که جايگاه ِ
همان داستان نبرد بهرام و پرموده ٬فردوسي ميفرمايد:
چـو پـرموده بشـنيد گـفتار اوي

پر انديشه گشتش دل از کار اوي

نزديکي رود جـيحون کشـيد
به
...ـز خرگاه لشکر به هامون کشيد
ِ
) شاهنامه چاپ مسکو ٬ج ٬٨ص ٬٣٧٣ابيات  ٩٧٧ـ (٩٨٠
اين گنجها از زمان ارجاسب توراني در دژ گردآوري شده است )همان ٬ص  ٬٣٩١بيت

 ٬ (١٢٦٦ضبط آوازه  ٬که واژهاي سغدي است و سه بار در شاهنامه )چاپ بروخيم( آمده و در
نسخههاي قديميتر نيز ديده شده است ٬صحيحتر به نظر ميآيد و ٬در نتيجه ٬نظر ولف
تأييد ميشود و معلوم ميگردد که ضبط چاپ بروخيم بر ضبط چـاپ مسکـو رجـحان
دارد .واژه آويزه نيز ميتواند صورت ديگري از واژه آوازه باشد و گمان ميکنم که کاتبان٬
بودن واژه
به دليل مهجور
سغدي آوازه  ٬آن را نميشناختهاند و ترکيب آشنا و پر بسامد
ِ
ِ
»پرآوازه« را ٬که حاوي جزء »آوازه« نيز هست ٬به جاي آن نشاندهاند.
به نظر نگارنده ٬ظاهرًا آوازه  ٬يعني نـام دژ ٬يکـي از صـورتهايي است کـه از واژه
WZYY

ßß

)سغدي مانوي( و

) (hـ  ßßW ßZو يا WZ ßK

ßß

)سغدي بودايي( با تلفظ احتمالي

 ¦ aw z/ـ /يا  / ¦ awaze¦/يا ) / ¦o waze¦/قريب  ٬ (١٣٧٤به معناي »درياچه ٬آبگـير ٬بـرکه ٬« ٢بـه
فارسي نوـرسيده است.
بيلي

)(1979: p. 478

واژه ختني

ha¦ ysiña
¦

اين واژه سغدي را به همان معنا و مشتق از
به معناي »فواره ٬چشمه؟« مشتق از

معناي »آبگير« در فارسي نو

ميسنجد .وي ريشه¡vaz ٣

*a
¦ -va
¦ z-a

*fra-va¦ z-ana

دانسته و با

و واژه آوازه بـه

به معناي »جاري شدن ٬دويدن٬

رفتن« را براي اين واژه پيشنهاد ميکند.
واژه سغدي  ßßWZYYـ ٤به صورت وامواژههاي زير به زبان فارسي رسيده است:
2) Henning 1940: p. 51; idem 1945: p. 471.

٣ـ(ــبسنجيد با ريشه  vazـ¡ در زبان اوستايي به معناي »راندن ٬بردن ٬کشيدن ٬حرکت کردن ٬وزيدن«
) (Bartholomae 1961: p. 1386و ريشه  *¡u egª hدر زبان هندـوـاروپايي به معناي »حرکت دادن ٬حرکت کردن٬
¬
راندن ٬کشيدن« ).(P okorny 1994: Vol. 1, p 1118
٤ـ(ــاين واژه در زبان ارمني  avazanبه معناي »آبگير ٬مخزن آب« است(H enning 1940: p. 51, n.) .
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٣٣

ــ آوازه ٥به معناي الف( »آبگير ٬بطيحه« ب( »نام دژي در ترکستان )دژ پرموده(«.
ــ آوازه ٦و اوز ٧به معناي »چشمه ٬آبگير ٬حوضچه ٬رودخانه ٬بطيحه«.
افزونبراين اوز در ترکيبات بسياري آمده است که نام مکـانهايي در مـاوراءـالنـهرـــ
سرزمين زبان سغديـــ نظير »ازاب«» ٬ ٨اوزکند« ٩و »اوزکث« ١٠است.
ـکاربرد واژه سغدي اوز ٬آوزه و يا آوازه  ٬به تنهايي يا در ترکيبات ٬به عنوان اسمي براي
ناميدن مکانها يا شهرهايي در ماوراءـالنهر و مشرق ايران ٬قرينه ديگري است بر رجحان
نام آوازه بر افراز.
چنين است که واژههاي غريب و شاذي که ٬به دليل ناشناس يا مهجوري ٬کاتبان آنها
را با واژهاي آشنا عوض کردهاند ٬ميتوانند قرايني براي هويت تازه بخشيدن به عناصري
از ديگر گويشهاي ايراني به دست دهند و نيز به تصحيح نسخههاي کـهن در فـارسي
دري کمک کنند.

٥ـ(ــدر حدود العالم ٬دوـبار از آوازه بيکند نام برده شده است ...» :آبهايي که آن را بطيحه خوانند ٬آن بسيار
است وـلکن آنچه معروف است نه بطيحه است ...و هفتم بطيحه بخارا ٬او را آوازه بيکند خوانند ٬اندر بيابان
است) «.ص( ١٧؛ »ديگر رود بخاراست ...و بعضي به آوازه بيکند افتد«) .ص(٤٣
٦ـ(ــدر تکملة االصناف ٬چندين واژه به معناي »آوازه« آمده است ٬براي نمونه:
به معناي »آوزه« مثل الغدير )ص(٨
االوقَ ة
به معناي »آوزه« )ص(٣٣٩
َالْ فيض
َ
َا
لمخاض ة به معناي »آوزه« )همان ٬ص .(٤٣٧
٧ـ(ــدر هداية المتعلمين في الطب  ٬يکي از قديميترين کتب طبي فارسي ٬آمده است» :و اب جند کونه بوذ :يکي
آب باران بوذ ...و چهارم اب درياها بوذ تلخ و شور و زعاق و آب بارکينها ] ـ = پارگينهها[ و بطايح و اوز ها«
)ص١٥٨ـ-ـ .(١٥٩و نيز  Äرضايي باغ بيدي  ٬١٣٧٥ص.(٦١
٨ـ(ــ»واليت شافالن و ازاب ...بر جانب شرقي و جنوبي هرات است) .جغرافياي حافظ ابرو ٬ص(٤٥
٩ـ(ــ»رود سيحون ...درحوالي اوزکند از سمت مشرق وارد دره پهناور فرغانه ميشوند) «...لسترنج :١٣٣٧
ص(٥٠٧؛ »آن طرف اوش شهر اوزکند  ٬شرقيترين شهرهاي فرغانه ٬بود« )همان ٬ص.(٥٠٩
١٠ـ(ــ»اوزکث نام دهي آبادان و با نعمت است« ) حدود العالم ٬ص.(٨٢

٣٤
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منابع :برهان قاطع  ٬محمد حسين بن خلف تبريزي ٬به اهتمام محمد معين ٬امير کبير ٬تهران ١٣٦١؛ تکملة

االصناف ٬عليـبن محمد االديب الکرميني ٬مرکز تحقيقات فارسي ايـران و پـاـکسـتان ٬اسـالمـآبـاد ١٣٦٣
ش/ـ ١٤٠٥ق/ـ ١٩٨٥م؛ جغرافياي حافظ ابرو )قسمت ربع خراسان(  ٬به کـوشش نـجيب مـايل هـروي٬
انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬هرات ١٣٤٩؛ حدود العالم من المشـرق الي المـغرب ٬بـه کـوشش مـنوچهر
ستوده ٬انتشارات دانشگاه تهران ٬تهران ١٣٤٠؛ رستگار فسايي ٬منصور ٬فرهنگ نامهاي شاهنامه )٢ـجلد(٬
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ٬تهران ١٣٦٩؛ رضائي باغبيدي ٬حسن » ٬چهار واژه دخيل سغدي در
هداية المتعلمين في الطب « ٬نامه فرهنگستان) ٬فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ٬سال دوم )٬(١٣٧٥
شماره سوم ٬ص٦٤-٦١؛ زرشناس ٬زهره» ٬چند وامواژه سغدي در شاهنامه فـردوسي« ٬فـرهنگ ٬کـتاب
هفتم ٬مؤسسه مطالعات و تـحقيقات فـرهنگي ٬ص٢٩٣-٢٦٩؛ شـاهنامه ) ٤جـلد( ٬چـاپ تِـرنِر مکـان
) Macanـ  Turnerـ( ٬کلکته ١٨٢٩؛ همان ٬چاپ بروخيم ١٠ ٬جلد ٬تهران ١٣١٣؛ همان ٬چـاپ ژول مـول٬
سازمان کتاب هاي جيبي ٧ ٬جلد ٬تهران ١٣٤٥؛ همان ٬چاپ مسکو ٬آـکادمي علوم اتحاد شوروي ٩ ٬جلد٬
مسکو ١٩٧١-١٩٦٣؛ همان ٬چاپ جالل خالقي مطلق ٣ ٬جلد ) ٢دفتر و ضميمه دفتر نخست( ٬انتشارات
روزبهان ٬تهران ١٣٦٩ـ-ـ١٣٧٠؛ فرهنگ فارسي  ٬محمد معين ٦ ٬جلد ٬امـير کـبير ٬تـهران ١٣٤٥؛ قـريب٬

بدرـالزمان  ٬فرهنگ سغديـ فارسيـ انگليسي ٬فرهنگان ٬تهران ١٣٧٤؛ لسترنج ٬گـي ٬جـغرافـياي تـاريخي
سرزمينهاي خالفت شرقي ٬ترجمه محمود عرفان ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب ٬تهران ١٣٣٧؛ لغت شهنامه٬

شيخ عبدالقادر بغدادي ٬ويرايش کارلوس زالمان ٬سنت پترزبورگ ٬تاريخ مقدمه ١٨٩٥؛ لغت فرس  ٬ابوـنصر
عليـبن احمد اسدي طوسي ٬به کوشش محمد دبيرسياقي ٬چاپ دوم ٬طهوري ٬تهران ١٣٥٦؛ لغت فرس

)لغت دري(  ٬ابو منصور احمد بن علي اسدي طوسي ٬به تصحيح و تحشيه فتح اهلل مجتباييــ علي اشرف
صادقي ٬انتشارات خوارزمي ٬تهران ١٣٦٥؛ لغتنامه )دهخدا( ٬علياـکبر دهخدا ٬زير نظر محمد معين٤٦ ٬
جلد ٬سازمان لغتنامه ٬تهران ١٣٤٢؛ معجم شاهنامه ٬تأليف محمد بن الرضا بن محمد العلوي الطوسي٬
تصحيح و تأليف و ترجمه حسين خديو جم ٬بنياد فرهنگ ايران ٬تهران ١٣٥٣؛ معيار جمالي ٬شمسـالدين
محمد فخري اصفهاني ٬به کوشش کارل زالمان ٬قازان /١٣٠٣ـ١٨٨٥؛ نوشين ٬عبدـالحسـين ٬واژهـنـامک٬

بنياد فرهنگ ايران ٬تهران ١٣٥١؛ هداية المتعلمين في الطب  ٬ابوبکر ربيعـبن احمداالخويني البـخاري ٬بـه
اهتمام جالل متيني ٬انتشارات دانشگاه مشهد ٬مشهد ١٣٤٤؛
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