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  شاهنامهنام ناشناخته در دو جاي
 دكتر محمدجعفر ياحقي1

  چكيده

انـد. ايـن درحـالي انجـام نداده شاهنامه هايناممحققان تا كنون تحقيق چنداني دربارة جاي
پريشـان و  شـاهنامههـاي ها و چاپهـا در دسـتنويسناماست كه ضبط برخي از اين جاي

هااهتمـام دوره ةتقريبـاً در همـ شـاهنامهنويسـان سامان و گاه نادرست است. زيرا نسخهبي
كـاري اهمالاز روي ها را ها از خود نشان نداده و گاه آنچنداني براي ضبط صحيح اين نام

-اند. در اين مقاله دربارة دو جايها يا كلمات مأنوس در روزگار خود جايگزين كردهبا نام

گون ضبط هاي چاپي و خطي، غلط يا گونهكه در شاهنامه» نرآهو/ پي آهو «و » آرچنگ«نام 
هاي خطي كهن بحث شده و ضبط صحيح آن مشخص گرديده است. شده، بر اساس نسخه

كند و دومـي بـا ترديـد بايـد نـام ولي قطعĤ بر همان ارچنگان منطقة كالت نادر تطبيق ميا
  .ميداني در مرز زابلستان به توران در افغانستان كنوني باشد

  .هاي كهن، آرچنگ، نرآهو/ پي آهو، دستنويسشاهنامه ها:كليدواژه

  درآمد

اند. شايد به اين دليـل كـه هيچ وقت جدي گرفته نشده شاهنامه (Toponyms)هاينامجاي
ص اولية حماسه را ابهام در زمان و مكان دانسـته يي يكي از خصايسرانظران فن حماسهصاحب

شود؛ زيرا هرچه صراحت زمان و مكان اند كه حماسه به زمان و مكان محدود نميو بر آن بوده
و در نتيجه وقـايع داسـتاني و اسـاطيري بـه  بيشتر باشد، صراحت و روشني وقايع بيشتر است

). 12: 1363دهد(صـفا، شود و ارزش داسـتاني و ادبـي خـود را از دسـت ميتاريخ نزديك مي
 (Toponymy)فرض از ورود براي حل مشـكالت مكـانياحتماالً اغلب محققان با همين پيش

  اند.پا كنار كشيده شاهنامه
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كـه در شـاهنامههـاي چنـدان دراز نيسـت. فرهنگ مهشاهناهاي نامپيشينة پرداختن به جاي
انـد. محققـان اي از لغـات اكتفـا كردهكـردن پـارههاي دورتر تدوين شده، تنها بـه معنيگذشته

هـا ناماند،بـه موضـوع جـايبحـث كرده شـاهنامهاروپايي كه دربارة ابعـاد و جوانـب مختلـف 
هاي كتاب هم بيشتر متوجه لغات و نكتهشناسي اين اند. تحقيقات موردي و جانبي متننپرداخته

  تاريخي و اساطيري بوده است.
ها توجه برخي از محققان از گذشته شاهنامهبا اين حال تعيين موقعيت جغرافيايي مازنداران 

نام به قلم كساني امثال صادق كيـا، را به خود جلب كرد و مقاالتي متعدد در خصوص اين جاي
تـوان در هـا را ميبادي و... نوشته شد كه اشـاره بـه همگـي آنجليل ضياپور، هوشنگ دولت آ

 141كريمـان يعنـي تعليـق بـر ص به قلم حسـينپژوهشي در شاهنامه  واپسين بخش از كتاب
) ديد كه خود او هم اين بحث را تا حد زيادي گسـترش داده اسـت. در 307-347كتاب(صص
ي كه بر يك خطاي صادق كيا نوشت، ا) در جوابيه295-302: 1369ها ارژنگ مدي (همان سال

نيز از چندين سال  مهدي سيدياشاره كرد. شاهنامههاي ديگري در خصوص جغرافياي به نكته
جغرافيـاي  وجغرافيـاي تـاريخي مـرو  ،فرهنگ جغرافياي تـاريخي تركمنسـتانش در كتاب يپ

را كه در كشور تركمنستان كنـوني واقـع  شاهنامههاي جعرافيايي ، برخي از نامتاريخي خوارزم
) 88-101، صـص 1391(بهار پاژ ةفصلنام 9بوده به اختصار معرفي كرده است. همو در شمارة 

را بررسـي و بـر ضـرورت توجـه علمـي بيشـتر بـه اعـالم  شـاهنامهحايگاه واليت طوس در 
  تأكيد كرده است. شاهنامهجغرافيايي 

را تا كنون حسين شهيدي مازندراني  شاهنامههاي نامبيشترين دغدغه براي پرداختن به جاي
ي يراهنمـاي نقشـة جغرافيـا 1371از خود نشان داده است؛ به اين معني كه وي ابتـدا در سـال 

هـا منتشـر ها و ضرورت پـرداختن بـه آنجاياي در خصوص برخي از نامرا با مقدمهشاهنامه 
نـام جـاي 325). تهية اين نقشه و فهرست توگرافي سحابركرد(تهران، مؤسسة جغرافيايي و كا

همراه با نام كسان اين كتاب بود  شاهنامههاي جغرافيايي آن در واقع حاصل پژوهش وي در نام
به سرماية بنياد نيشـابور  هافرهنگ شاهنامه، نام كسان و جاي) با عنوان 1377كه چند سال بعد(

از متـون جغرافيـايي قـديم  شـاهنامهي هـانـاممنتشر شد. در اين پژوهش براي هريـك از جاي
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هـاي جـامع نامتوضيح مختصري آمده است. كاري كـه محمدرضـا عـادل بـا عنـوان فرهنـگ 
صـفحه منتشـر كـرده بـود، بسـيار مختصـرتر و  512) در 1372چند سال قبـل از آن( شاهنامه،
يد. فريدون توانست به حاجت محققان در اين مسير پاسخ گوتر از كار يادشده بود و نميناقص

اي هاي پراكنـده) اشـاره273-286(صص پيشگفتار بر ويرايش شاهنامة فردوسيجنيدي نيز در 
كرده اما پيش از آن كه به نتيجة خاصي برسد، بحـث را رهـا  شاهنامهبه موضوعات جغرافيايي 

(انديوشهر، سورستان، شاهنامهنام ديگر كرده است. ابوالفضل خطيبي به قصدي ديگر چند جاي
يـافتن صـورت  يگندشاپور، سوراب) را مورد بحث و فحص قرارداده و در مسيركوشـش بـرا

-180: 1389وع كـرده اسـت(خطيبي، جـها و منابع ديگـر رها، دستنويسها به چاپدرست آن
169.(  

نامـة هـزارة ، منـدرج در ويژه»ماي و مرغ، ميدان جنگ ميان خاقان چـين و هپتاليـان«مقالة 
بـه قلـم فرهـاد وداد در  دريچـه كـهنشـرية 1389شمارة پاييز و زمستان  يعني شاهنامهسرايش 

كـه در  شـاهنامهنـام اصفهان منتشر شده، در واقع كوششـي اسـت بـراي بازشناسـي دو جـاي
، 1389هاي موجود هركدام بـه نـوعي ثبـت شـده اسـت. در همـين سـال ها و چاپدستنويس

هاي پژوهشدر كتاب » فردوسي درست است ييدانش دريا«اي از احمد اقتداري با عنوان مقاله
)منتشر شد كه در آن ضمن اشـاره بـه نظـر 20-30(صص ايران شناسي، جلد بيستم، آفرين نامه

اند فردوسي به دليل شناسان غربي مانند نولدكه، كرزن و سايكس كه عقيده داشتهبرخي از ايران
ه اطالعاتي كـه فردوسـي از امـاكن بودن از دريا دانش دريايي درستي نداشته، ثابت كرده كدور

  دريايي نقاط دوردست داده همگي درست و بر واقعيات جغرافيايي منطبق است.
: 1389وقتي دانش فردوسي در مورد درياي زره و يمن و  فم االسد درست باشـد(اقتداري، 

ي خراسـان و بـاالخص آن يهـاي جغرافيـا)، به طريق اولي دانـش وي در خصـوص آگاهي27
توانسـته به طوس نزديك و احتماال در دسـترس و در حـوزة اطـالع وي بـوده نمي قسمت كه

نـداني فردوسـي يـا دسـت كـم ابهـام انگارانه باشد. شايد هنـوز هـم جغرافـينادرست و سهل
از سـوي بسـياري مـورد نظـر و  شاهنامهجغرافيايي مفروض در حماسه و به طور مشخص در 

  تأييد باشد.
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) را 1389از حانيـه بيرمـي( افياي شاهنامه از كيومرث تا كيخسروجغرشايد به عبارتي كتاب 
است، بتوان كوششـي ديگـر در  شاهنامههاي ي جنگيهم كه دربارة موقعيت سياسي و جغرافيا

  همين مسير به شمار آورد. 
ها در كليات است و شايد بتواند پيشينة جستجو شود، همة اين پژوهشكه مالحظه ميچنان
 شـاهنامههـاي نامرا نشان بدهد، اما به طور موردي كمتر به جاي شاهنامهي يرافياهاي جغدر نام

نـام و طـرح يـك ك جـاييـپردازيم، روشن كـردن پرداخته است. آنچه در اين مقاله بدان مي
هاي خطي كهنه است، كه تا كنـون بر اساس نسخهشاهنامه در  ينام ديگرپرسش در مورد جاي

شناسـان قرارنگرفتـه اسـت. بايـد يـادآوري كنـيم كـه مورد توجه شاهنامه شاهنامهدر تصحيح 
در روزگاران گذشته هم به دليـل ناآشـنايي بـا جغرافيـا و هـم بـه دليـل  شاهنامهنويسان نسخه
ها هيچ اهميتي بـراي ضـبط درسـت ها فارغ از محل وقوع آنشدن به مندرجات داستانسرگرم
هـا حوزة اطـالع جغرافيـايي آنمحدودة زيستي و در نتيجه از ه از ها قائل نبوده و هرچنامجاي

اند خواه تا آنجا كـه توانسـتهاند و به دلدور بوده، براي ثبت آن هيچ دقتي از خود نشان ندادهبه
نهايت نسته و ناخوانده رونويسي و يا دراند و يا نادااي مأنوس جايگزين كردهها را يا با كلمهنام

هاي مختلـف و اند. براي نمونه كافي است بـه ضـبطغير اسمي تعويض كردهبا كلمه و تعبيري 
هاي جغرافيايي خراسـان در همـين حـوالي طـوس در پادشـاهي يزدگـرد پريشان برخي از نام
و  416و  395، 394، 391، 390هـاي ) و مشخصـاً بيت444-8/446: 1389شهريار (فردوسي، 

توجه كنيم تا بـه  شاهنامههاي كهن پريشان دستنويسگون و هاي گونهبدلها و نسخهزيرنويس
اكنـون ها همهاي جغرافيايي بيشتر پي ببريم. نظر به اين كه برخي از اين نامساماني ضبط نامبي

توان براي حـل راحتي ميهاي كهن جغرافيايي در خراسان كنوني وجود دارد، بهعنوان نامنيز به
ات مربوط به جغرافياي محلي و اسـتمداد از منـابع كهـن دست كم از اطالع شاهنامهمشكالت 

هاي مند شد. با توجه به همين ضرورت، گمان من اين است كه اينـك جسـتجو در ضـبطبهره
ها و روشن نوشتهگون و گاه غريب و نامأنوس دستهاي گونهمتفاوت و به دست دادن صورت

توانـد موضـوع پـژوهش ميشـاهنامه هاي جغرافيـاييها تنها در خصوص نامكردن برخي از آن
  اي قرار گيرد و به نتايجي اغلب دلپذير و روشنگر هم منتهي شود. گسترده
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تـر كننـدهتـر و قانعالبته بـه صـورتي علمـي شاهنامههاي قديمي و كهن در كردن نامسنت مأنوس
گرفته و كاتبان گويي اين شيوه را، البته بـا تصـرفي ناشـيانه و از توسط خود فردوسي هم صورت مي

گرفته و كار فردوسي را مـالك خـويش قـرار داده بودنـد. توضـيح  شاهنامهاطالعي، از خود روي بي
وده، كـه مأخـذ كـار فردوسـي بـ شاهنامة ابومنصوريبيشتر آن كه فردوسي يا شايد هم گردآورندگان 

گردانـده و ها مأنوس و آشنا بوده برميهاي جغرافيايي نامأنوس روزگار خود را به آنچه در زمان آننام
  اند:دادهشدن خواننده هر دو نام قديم و جديد را در كنار هم جاي ميگاه براي روشن

زگـار را فريدون ساخته كه نامي پهلـوي بـوده امـا در رو» كندز«خوانيم كه مي شاهنامهدر  
  شده است:خوانده مي» بيكند«فردوسي 

ــود ــرده ب ــرز زان ك ــدر آن م  نشســت ان
 بــدي  پهلـــوي»  كنـــدز«ورا  نـــام  
ــام  ــه » كنــدز«كنــون ن  گشــت» بيكنــد«ب

 

ــه  ــدز«ك ــود...» كن ــرآورده ب ــدون ب  فري
ــــنو ــــخن بش ــــواني س ــــر پهل  ياگ

 زمانـــه پـــر از  بنـــد و ترفنـــد گشـــت
 )214- 217، ب 4/184: 1389(فردوســي، 

 

  بوده است:» دجله«كه نام پهلوي اروند هم در زمان وي كلمة عربي چنان
  اروند/ دجله

  چنان چون بود شاه ديهيم جوي    به اروند رود اندرآورد روي
ـــداني زبان   به تازي تو اروند را دجـله خوان    اگر پهلواني ـن

  )293- 294، ب 1/73(همان :   
دزهوخـت/ زي به پارسـي منتقـل شـده اسـت؛ ماننـدكنگگاهي اين تغيير از پهلوي به تازي و از تا

  المقدس/خانة پاك:بيت
 جويبه خشكي رسيدند سـر كينـه

ــد ــان خواندن ــواني زب ــر پهل ــه ب  ك
 خـوان» خانـة پـاك«به تازي كنون 

 

 المقـــدس نهادنـــد رويبـــه بيت 
ش خواندند »كنگ دز هوخت«همي 

ــــوان ضــــحاك دان ــــرآورده اي  ب
 )307- 309، ب1/74(همان:           
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  النهركَوَرستان/ ماوراء
  در داستان سياوش از كورستان به ماوراءالنهر ياد شده است:

 نبشـــتند منشـــور بـــر پرنيـــان
ـــاه ـــتان ورا داد ش ـــين كَوَرس  زم
ـــد ازپيشـــتر ـــين كَوَرســـتان ب  زم

 

بـــه رســـم بزرگـــان و فـــرّ كيـــان  
ــود او ســزاي بزرگــي و جــاه  كــه ب

ــاورا  ــه خــواني همــي م ــر درك  النه
 )130- 133، ب2/211(همــان:       

 

  )144اين نام كورستان در نسخة سن ژوزف كؤوسان ضبط شده است(ص 
  پيروزرام/ري

  در داستان پيروز يزدگرد آمده است:
 چــو پيــروز از آن روز تنگــي برســت

ــرد  ــتان ك ــي شارس ــروز رام«يك  »پي
 اسـت» ري«جهاندار گوينده گفت آن 

 

 نشســتبــه آرام بــر تخــت شــاهي 
بفرمــــود كــــو را نهادنــــد نــــام 

 پــي اســتكــه آرام شــاهان فرخ
 )35- 37، ب7/18(همان:               

 

خوانده شده براي آن كه آن را پيروز يزدگرد كرده بود. در همان » باذان پيروز«هاي كهن اردبيل درمتن
  خوانيم:  داستان پيروز يزدگرد مي
ــرد  ــر  ك ـــروز«دگ ــاذان پي ـــام» ب  ن

 »اردبيـل«اكنـونش خـواني همـي كه 
 

 خنيـــده بـــه هرجـــاي آرام و كـــام 
ــل ــدو داد از داد مي ـــر ب ــه  قيص  ك

 )38- 39، ب18/ 7(همان:              
 
 

مسـالك كـه مـثالً در شده اسـت؛ چنانها در كتب جغرافي قديم هم گاهي اشاره ميبه اين تغيير نام
). دينـوري اشـاره 155: 1340اسـت (اصـطخري،  آمده» اردويل«ن شهراردبيل به شكل ينام هم الممالك

كنـوني اسـت (سـعيديان، » اردبيـل«شده كه همـان خوانده مي» بادفيروز«كرده كه اين شهر به نام فيروز، 
بدانيم. ياقوت حموي هم بناي اين شهر را بـه فيـروز » باذان پيروز«) و بايد آن را تحريف 96- 97: 1379
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) (رك: 1/145: 1979خوانده شـده اسـت (حمـوي، » باذان بيروز«ت ساساني نسبت داده كه به اين مناسب
  ).26: 1390زاده و ياحقي، علوي

ها براي خوانندگان كه آگاهانـه و بـراي مـأنوس كـردن اينگونه تغيير در اسامي يعني به روزكردن نام
هـاي نامـأنوس را بـا هاي نامأنوس بوده و به آن تصريح هم شده، البته غير از كار ناسخان است كه نامنام

  كردند.  نامي نزديك به ذهن جايگزين مي
  اكنون بپردازيم به موضوع اصلي سخن كه روشن كردن نام دو موضع جغرافيايي است. 

  آرچنگ/ ارچنگان - 1

كند اطالعي ميدر ابتداي داستان فرود سياوش، آنجا كه فرود از نام و نشان سران سپاه ايران اظهار بي
  خوانيم:خواهد كه با وي برود و نام و نشان سران را به او بگويد، ميتخوار ميو مادر او از 

ـــدگاه ـــد از دي ـــدبان آم ـــي دي  يك
 كه دشت و در و كوه پر لشكر اسـت

ـــا  ـــد دز ت ـــنگز دربن  درازاي س
 

ــپاه  ــران س ــا او ازاي ــت ب  ســخن گف
 تو خورشيد گويي به بند اندر اسـت
 درفش است و پيالن و مردان جنـگ

 )105- 107، ب3/34ان: (هم          
 
 

) 11: بخـش دوم و سـوم، 1389(هاي شـاهنامهيادداشـتدكتر خالقي مطلق در توضيح اين بيت در 
ـ اگر متن درست باشد ـ كنايه از كوه اسـت. جـايي كـه فـرود سنگ  دربند يعني دروازه و«آورده است: 
آيد، بر بلندي كوه ساخته شده است كه كـل آن دژ ناميـده كه از نام آن كالت بر ميكند، چنانزندگي مي

دژ دروازة دژ است در پـايين كـوه. سـپاه  دربندِشده و كاخ فرود كه بر فراز آن جايگاه است،  همچنين. 
  ».مسافتي از كوه را گرفته است ايران از آنجا تا

در اين موضع قطعاً نام مكاني بايد باشد كه تحريـف » درازاي سنگ«افزايم: به سخن خالقي مطلق مي
هايي رجـوع يابي به صورت درست آن ابتدا بـه نسـخهشده و تغيير صورت پيدا كرده است. براي دست

است: نسخة كتابخانة ملي فلـورانس بـه تـاريخ كنيم كه دكترخالقي مطلق در زيرنويس صفحات داده مي
كـه آقـاي خـالقي مطلـق بـا » تا در آزجنگ«دارند:  731طوپقاپوسراي مورخ  ةو دستنويس كتابخان 614

اند. دستنويس كتابخانة بريتانيا در لنـدن بـه عالمت شگفتي(!) كه مبين ترديد ايشان است در حاشيه آورده
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تـا در كـوه « 741و دستنويس دارالكتب قـاهره بـه تـاريخ » ان جنگتا بياب«، همين عبارت را 675تاريخ 
دوم كتابخانـة بريتانيـا در  ة؛ نسـخ»تا بر كوه كنـگ« 796و دستنويس دوم همان كتابخانه به تاريخ » كنگ

دارد كه ايضاً آقاي خالقي مطلـق بـا عالمـت ترديـد(!) در زيرنـويس » تا در آراي ننگ« 891لندن مورخ 
تـا در ازاي «متفقاً  852ودستنويس كتابخانة بادليان آكسفورد با تاريخ  840خة ليدن مورخ اند. دو نسآورده
، نسخة كتابخانة واتيكان بـه »تا در آب كنگ« 841و دستنويس غير اصلي كتابخانة بريتانيا به تاريخ » كنگ

ـنگ در«اند. آقاي خالقي مطلق مـتن يعنـي ضـبط آورده» زدرگاه در تا در آژزنگ« 848تاريخ  را » ازاي س
انتخاب كرده كه دو نسخة كتابخانة ملـي پـاريس بـا تـاريخ  731برمبناي دستنويس طوپقاپوسراي مورخ 

كنند. به ايـن ترتيـب بـه نظـر هم آن را تأييد مي 733و دستنويس كتابخانة عمومي لنينگراد با تاريخ  844
نويس ديگر را بر نسخة اساس كه رسد آقاي خالقي مطلق تأييد ضبط يك نسخة كهن و تأييد دو دستمي

انـد، ضـبط ها مطمـئن نبودهشده ترجيح داده و چون به ضبط نسخهتنها با يك دستنويس ديگر تأييد مي
  اند. اكثريت را مبناي انتخاب خود قرارداده

هاي مـورد بنده هنگام مقايسة چاپ خالقي مطلق با نسخة نويافتة سن ژوزف كه در زمرة دسـتنويس
را كه در نسخة » تا در آزجنك«شان نيست، در اصالت ضبط مختار ايشان ترديد كرد و صورت استفادة اي

نسخه برگردان) اصيل و نام مشخص مكـاني در حـوالي قلعـة فـرود  225سن ژوزف هم تأييد شد(ص 
هاي ديگر هم براي يـافتن تأييـدي بـر نظـر ها و دستنويستشخيص داد. با اين حال از مراجعه به چاپ

  به شرح زير بود:ها پاي نايستاد. حاصل جستجوي من در دستنويس خود از
تـا ): «250؛ نسـخه برگـردان سـعدلو(»تا در ارجنك): «409: ا/1377نسخة حاشية ظفرنامه(مستوفي، 

؛ »تـا در آب كنـك: «10احتماالً از قرن 1100كتابخانة مجلس به شمارة 15235؛ دستنويس »درازي سنگ
تـا «؛ نسـخة ديگـر مجلـس: »تـا درازبجنـك: «10ايضاً كتابت قرن 1101 دستنويس ديگر مجلس شمارة

  ».  درازي سنگ
بنابراين عـالوه بـر دو نسـخة كهنـي كـه در حاشـية چـاپ خـالقي مطلـق ذكـر شـده(فلورانس و 

را حفظ كرده؛ همان كه » ارجنك/ارچنگ«با وضوح بيشتري ضبط  ظفرنامهطوپقاپوسراي)، نسخة حاشية 
شود. اكنون پيشنهاد مـن ايـن اسـت كـه ايـن تأييد مي» ازبجنك«به صورت هم  1101در نسخةمجلس 

كه با ضـبط  ظفرنامهها مغلوط و مشوش ضبط شده، بر اساس نسخة حاشية نام را كه در همة چاپجاي
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شـود، چاپ خالقي مطلق هم بيش و كم تأييـد مي ةگفتة حاشييك نسخة ديگر مجلس و دو نسخة پيش
  صورت زير  و بيت را به» آرچنگ«به 

  درفش است و پيالن مردان جنگ      آرچــنگ ز دربنـد دز تا درِ 
خواهد بگويد جبهة سپاه ايـران از دربنـد دز تـا مقابـل تصحيح و اعالم كنيم: فردوسي در اين تصوير مي

مردان جنگي پوشيده است، و اين با شناختي كـه آرچنگ گسترده و همة اين پهنه از سپاه و درفش و پيل
داريم، ابداً اغراق نيست. اكنون اگر آرچنگ را همان ارچنگـان  شاهنامههاي لشكريان طوس و توصيفاز 

درجه و هفت دقيقه عرض جغرافيايي در فاصـلة حـدود  37دقيقه طول و  35درجه و  59فعلي واقع در 
اعر ايـن كيلومتري غرب قلعة فرود بدانيم، منظور شـ 12كيلومتري شمال غرب كالت نادر و حدوداً  17

شـاه معـروف اسـت) تـا برابـر خواهد بود كه از دربند دز(دربند ورودي حصار كه اكنون به دربند ارغون
ارچنگان، يعني تقريباً بيشتر از دو فرسنگ عرض سپاه ايران به سركردگي طوس برآورد شده است. ايـن 

ه مدعي مكـان وقـوع ايـن هايي كالبته به شرطي است كه محل وقوع داستان فرود را از ميان همة كالت
هايي مانند متني و وجود ناممتني و برونن درونيداستان هستند، بر اساس شرايط و موقعيت اقليمي و قرا

كيلومتري شمال شرق طوس بدانيم كـه احتمـاالً  150چرم، سپددز، گرو و...،  همين كالت نادر واقع در 
اخته است. استاد خالقي مطلق به دليل ناآشنايي بـا شنخوبي ميفردوسي به دليل نزديكي مسافت، آن را به

يعني نسخة اساس خود را كه بـا يـك نسـخة كهـن » آزجنك«از نام ارچنگان، ضبط  ياطالعمنطقه و بي
ـنگ«معني شده، به حاشيه برده و ضبط مشكوك و بيديگر(طوپقاپوسراي) هم تأييد مي را بـه » درازاي س

  اند.    متن آورده
ـتايي منابع جغرافيايي كهن ديده نمي نام ارچنگان در شود، اما چند دهـه پـيش در منـابع متـأخر روس

 20مايلي كـالت و  11معرفي شده است: واقع در منطقة كالت نادري در شمال شرق خراسان در فاصلة 
خانوار كرد و  70شده، با جمعيتي حدود آبياري مي» ارچنگان«مايلي باورد كه توسط يك رودخانه به نام 

اند. رودخانة ارچنگان در شمال شرق خراسـان كـه سرچشـمة آن در رأس گاو بوده 500رك كه داراي ت
ي به همين نـام يسو كه هردو از ميان روستاهاسو و سنائيشاخة چرم 2غرب كالت نادري قرار دارد و از 

  ايـران و شود و در فاصلة يك مايلي آن طرف آبادي از مرزگذرد و به طرف شمال غرب منحرف ميمي
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گذرد (كاركنان ميوچَرَم از باالي درة ارچنگان ه ردِكند. جادة قهقهه به مشهد از راه بَتركمنستان عبور مي 
در بيـت مـورد » آرچنـگ«). با اين توصيف تقريباً ترديـدي در اصـالت نـام 45:  1380وزارت جنگ...،

  ماند.باقي نمي شاهنامهنظر
هـا تـأثير چنـداني نداشـته اسـت، هـم شده و بشر در تغيير آن هايي كه به عوارض طبيعي اطالقنام

تـاريخي و ها اغلب جنبـة پيشبينيم نام رودها، درياها وكوهاند. اگر ميطبيعي و هم اغلب تغييرناپذير بوده
هـا باشـد. از ناحيـة ارچنگـان تواند كهنگي ايـن نامحتي اساطيري دارند، دست كم يكي از داليل آن مي

تـر و ها به مراتب از آنچه امـروز هسـت پرآبرسد در گذشتهگذرد كه به نظر مين نام ميرودي به همي
حكايـت كنـد و » ارچنگان«تواند از ديرينگي نام تر بوده است. نام همين رود ميتر و حياتيدرنتيجه مهم

  عقب ببرد. شاهنامهآن را تا عصر وقايع 
هاي م نيامده؟ به نظر من دليل آن روشن است. كتاباما چرا نامي از ارچنگان در كتب جغرافيايي قدي

ها كه در مسيرتردد بـوده و بـه عبـارت ديگـر از نظـر ويژه آنهاي اصلي و بهنامجغرافيايي قديم از جاي
اند. اين ارچنگـان بـا موقعيـت طبيعـي و كردهاند، ياد ميالجيشي، تجاري و يا انساني اهميت داشتهسوق

هـاي جغرافـي توانسته است در كتاب، هرگز چنين اهميتي نداشته بنابراين نام آن نمياي كه دارددورافتاده
  ها بيايد.و اين اواخر سفرنامه

  نرآهو/ پي آهو
در داستان رستم وسهراب زماني كه رستم به درخواست كاووس به مقابله با اين جوان از راه رسـيده 

  خوانيم: شتابد، ميمي
 شـاخچو سهراب را ديـد بـا يـال و

 بدو گفت از ايدر به يك سـو شـويم
 

 برش چـون بـر سـام چنگـي فـراخ 
ــاهي  ــه آوردگ ــيب ــوپ ــويم  آه ش

 )640، ب 2/169: 1389(فردوســي، 
 

) ذيل اين بيت پـس از توضـيحي در 533: بخش يكم، 1389(هاي شاهنامهيادداشتخالقي مطلق در 
درسـت اسـت و  آهـوپـي و اما در بيت مـورد گفتگـوي مـا همـان«... آورده است:  سونو  سومورد 
رستم به سهراب گفت كه از اين جا به سـويي بـرويم و : يعني دوتايي بودن جدا از ديگران آهوشدنپي
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هـاي خـرس النعش بـر پايو زيـر بنـات:«آهوپيدر آوردگاهي دوتايي دور از ديگران باشيم. گواه براي 
آهو پيگان خردند دوگان دوگان، ايشان را جستن آهوان خوانند. زيرا كه هر دوي را از آن به بزرگ ستار
آمده اسـت  آهوپيدر معني  برهان قاطعبه جلو). شايد آنچه در  100، ص التفهيم(بيروني، » تشبيه كردند

هم آمده است  آهوپاي گويند به معني آهوپيهرچيزي كه آن را «نيز در اصل با همين معني ارتباط دارد: 
يك معني انتزاعي «و بعد هم به مقالة ديگر خودشان » كاري باشدپهلو و گچ بري و مقرنسكه خانة شش

د. در اينجا نيازي نيست بـه نقـد ايـن ان) ارجاع داده1377(تابستان ايران شناسيمندرج در مجلة » ديگر...
نظر بپردازيم. بعد از آن كه ضبط و معني پيشنهادي خود را مشخص كنيم، خواننده خود امكـان داوري را 

  خواهد داشت. 
به آوردگه هـر دو : «675افكنيم: لندن مورخ هاي زيرنويس چاپ خالقي نظري ميبدلابتدا به نسخه 

، 849، خاورشناسي لنينگراد مورخ 852، آكسفورد مورخ 796مورخ  2هرة ، قا733؛ لنينگراد مورخ »همرو
  ».به آوردگه بر به هامون: «741؛ قاهره مورخ »به آوردگه بر بي آهو«، متفقاً: 894برلين مورخ 

و كتابخانـة ملـي  614اند بر اساس سه نسخة فلورانس مورخ آنچه آقاي خالقي در متن انتخاب كرده
بوده است؛ با اين توضـيح كـه در دونسـخة فلـورانس و  731و طوپقاپوسراي مورخ  844پاريس مورخ 

ونـي بير التفهـيمضبط شده بوده است. وجود چنين تعبيري در » بي«با يك نقطه به صورت » پي«پاريس، 
نزديك است، به آقاي خـالقي مطلـق در ايـن انتخـاب  شاهنامهبه زمان سرودن  يهم، يعني متني كه خيل

كـه ديـديم اطمينان بيشتري داده به طوري كه همان معني بيروني را هم در اين خصوص پذيرفته و چنان
  اند. آورده هاي شاهنامهادداشتيدر 

ا بنا بر يو » آهوبي«يا » آهوپي«زنم كه مطلق، من حدس ميد آقاي خالقي يبه رغم معناي بيروني و تأي
در اين مصراع بايد نام خاص ميداني باشـد در همـان نزديكـي » نراهو«ها ضبط برخي ديگر از دستنويس

كه رستم، سهراب را براي نبردآزمايي و به دور از ديگران بدانجا دعوت كرده است. ايـن حـدس، يعنـي 
ثم قال «گويد: شود، آنجا كه مي�ً بايد نام جايي بوده باشد، هم در بنداري تأييد مياين كه اين كلمه احتماالً

و هم ضبط و چگونگي استفاده از ايـن كلمـه » مكان خارج من الجمعينلسهراب: هلم حتي نتنحي الي 
  كند. ببينيد:ها چنين ظني را در ذهن پژوهنده تقويت ميدر بافت برخي ديگر از نسخه

  ) بدين گونه ضبط شده است: 134ر در نسخة سن ژوزف (ص بيت مورد نظ
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  بدو گفت از ايدر به يكسو شويم       به آوردگـــاه نراهـــو شويم
اكنـون مجلس كه عكس آن هم14588/90082 ةتر آن كه همين بيت در نسخة شمارازاين هم روشن

  گاه كتابخانة مجلس براي همگان قابل رؤيت است به اين صورت ضبط شده است:در وب
  بدو گفت ز اين در به يكسو شويم         به سرمنزل گور وآهو شويم

ره گـاه دوبـادهيم و آنمي شاهنامهدر زير، ضبط مصرع مورد نظر را از چند چاپ و دستنويس ديگر 
  گرديم:باز مي» آهوپي»/ «نراهو« ةبه كلم

  هاالف: چاپ
  ):2/222چاپ مسكو( - 
 به آوردگه هردو همرو شويم  - 

  ):65، چاپ بنياد شاهنامه (صداستان رستم وسهراب - 
  به آوردگه هردو همرو شويم

  ):1/349چاپ جيحوني( - 
  به آوردگاهي بي آهو شويم

  ):106چاپ سنگي با حواشي بهار(ص - 
  ويمو شآه برآوردگه بر بي

  )129چاپ ژول مول(ص - 
  ازين هردو لشكر به بيرون شويم(؟)

  ها:دستنويس - ب
  )153سعدلو(ص - 

  آهو شويم(پ با سه نقطه)به آوردگه بر پي
  )1/244حاشية ظفرنامه( - 

  آهو شويمبر آوردگه بر بي
  )102(برگ  1101كتابخانة مجلس شمارة  ف  - 

  آهو شويمبر آورد گه بر بي
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  ):108كتابخانة مجلس (برگ  14588/90082دستنويس  - 
  آهوشويم بĤوردگاهي بي - 

نام نزديـك كه بيش از همه به يك جاي» نرآهو«عني ياكنون بازگرديم به ضبط دستنويس سن ژوزف 
هـا و از آن جملـه كـه در برخـي چاپ» آهوپي«و » واهبي«شود، دو صورت است. چنان كه مالحظه مي

گشـتة توانـد همباشد، به راحتي مي» بي آهو«تواند قرائت مصحح از همان چاپ خالقي مطلق آمده و مي
را نه يـاي نكـره و وحـدت » آوردگاهي«در » ي«و نام مكاني خاص تلقي شود با اين توضيح كه » نراهو«

ـتعمال عـالوه بـر آهو/ پيكه ياي بدل از كسرة اضافه بدانيم (يعني آوردگاهِ نراهو/بي آهو)چنان كه اين اس
قبـاي «به كرّات آمـده؛ از آن جملـه در ايـن عبـارات: تاريخ بيهقي هم در متون گذشته از جمله امه شاهن

حاجـب بـزرگ و علـي گفتنـد: تـدبيري «) و 1/145سقالطون بغدادي بود، سپيدي سپيد (سپيدِ سپيد) (
)، و هم اينـك در 1/217» (شربتي (تدبيرِ شربتي) سازند يا روياروي كسي را فرا كنند تا اريارق را تباه كند

هاي شرقي خراسان رضوي مانند تربت جـام، تايبـاد و خـواف ن و اهالي شهرزبان روزمرة مردم افغانستا
  هم وجود دارد. 

آهـو؟ ايـن وقتـي بـر مـا آهو/ پيتر باشد؛ نراهو/نرآهو/ بيتواند اصيلها كدام يك مياما از اين ضبط
طلـع و شود كه از وجود جايي و ميداني با اين نام در حدود صحنة كارزار رسـتم و سـهراب ممسلّم مي

مطمئن باشيم و چنين اطمينان و اطالعي هنوز براي من پيدا نشده است. به احتمـال زيـاد بـراي صـحنة 
تـر حـدود  وقوع داستان رستم وسهراب اگر بخواهيم جايي در نظر بگيـريم، از همـه جـا واجـد شـرط

د. از جغرافياي وجو شواست كه اينك بايد در داخل خاك افغانستان جست شاهنامهزابلستان و كابلستان 
تـوانم بـا محلي و تاريخي افغانستان هم منابع كافي در اختيار نيست، بنابراين در حـال حاضـر بنـده نمي

كنم كـه صـورتي نام را پيشنهاد بدهم. فقط همـين قـدر اضـافه مـياطمينان صورت درستي از اين جاي
دهـد كـه البته در ظاهر امر نشان نميآمده كه  شاهنامهدر بيت ديگري از » ترآهو«يعني » نرآهو«نزديك به 

  نامي باشد و بيشتر به صفتي جانشين اسم شباهت دارد:جاي
  دو نرگس چو ترآهوي اندر هراس          ميـــانه چــو از شب گذشته سه پاس

  )8/456: 1389(فردوسي، 
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چنـد  در» ترآهـو«اين بيت در توصيف حالت هراسناك يزدگرد ساساني در آسياي مرو است. كلمـة 
آمده است كه البتـه » برآهو«و در يك نسخه هم » نرآهو«هايي كه در حاشيه داده شده نسخه از دستنويس
  نام به كار نرفته است. گشايد؛ زيرا در اينجا در مقام يك جايگرهي از كار ما نمي

ز شـكارگاهي ا تاريخ بيهقـيهايي به نام حيوانات البته بسيار طبيعي است؛ كما اين كه در ناميدن جاي
و همچنين به شكار شير رفتي تا ختن اسـفزار و «ياد شده است، در توصيف شكار سلطان: » شيرنر«به نام 

ـتي بـه بسـت و غـزنين آمـديشيرنر، ها به فراه و زيركان و ادرسكن واز آن بيشه » چـون برآنجـا بگذش
  ).1/114: 1388(بيهقي، 

) كه البته احتمال ايـن 344همان: »(شكار شير كرد بز شير والحجه به رباط غرّة ماه ذي«و جاي ديگر: 
هـايي از ). در جغرافياي كنوني ايران هم نام2/1531كه اين دو نام، هردو يكي باشد نيز هست(رك: همان:

وجـود دارد كـه » آهـوان«شناسيم؛ چنان كه مثالً در فاصلة ميان سمنان و دامغان جايي به نام اين قبيل مي
بسيار بعيـد » نراهو/ برآهو«). صورت 391: 1364از آن نام برده است (رك: لسترنج، حمداهللا مستوفي هم
ها در كتب جغرافياي سياسـي از از طوايف سرحدي بلوچستان كه نام آن» برآهويي«است كه با نام طايفة 
  ) آمده ارتباطي داشته باشد.474: 1378جمله اثرمجتهدزاده (

  

  نتيجه و پيشنهاد

هاي مختلـف: درازاي بـه صـورت شاهنامههاي ها و اغلب دستنويسكلمة آرچنگ كه در تمام چاپ
ـتگي يافتـه، بنـا بـر  سنگ، درازي سنگ، تا در آزچنگ، درازي كنگ، در كوه كنگ، پيالن جنگ و ... گش

متنـي صـحيح و نـام متنـي و بـرونن درونيضبط چند دستنويس كهن از جمله نسخة فلـورانس و قـرا
اي است حدوداً در دو فرسنگي جنوب غرب قلعة فرود واقع در نزديكي كالت خراسان كه امـروز يآباد

هاي مختلـف و متفـاوت اغلـب گذرد. ضـبطشود و رودي به همين نام از آنجا ميناميده مي» ارچنگان«
ظـر كنـد. بـه نرا تأييـد مي» آرچنـگ«ها و همچنين نزديكي آن با كلمة ارچنگان، درستي صـورت نسخه
شناخته و با اطمينان از آن در نزديكي دژ فـرود يـاد كـرده رسد فردوسي به احتمال زياد اين نام را ميمي

و همچنين تطبيق عوارض طبيعـي » گرو«و » سپددز«، »چرم«هاي ديگري مانند است. اين نام و وجود نام
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و اين كه مرز توران عمومـاً الجيشي منطقه ها با يكديگر و با توجه به وضعيت سوقموجود و فواصل آن
دهد كه فردوسي يـا در همين مسير و بيشتر از آن جلوتر و در حدود جيحون بوده، همه به ما اطمينان مي

اند كـه در ايـن دانسـته، محل وقوع داستان فرود را همـين منطقـه ميشاهنامة ابومنصوريگردآورندگان 
بـا  شـاهنامهان باشد. بنابراين ضبط درست بيـت تواند مؤيد اين گمهم مي» ارچنگان«صورت وجود نام 

  تواند اين باشد: اطميناني نزديك به يقين مي
  زدربند دز تـــا درِ آرچنـــگ     درفش است و پيالن مردان جنگ

  يا... پيالن و مردان جنگ
 درستي كه آقاي خالقي مطلق به نقل از بيرونـي ي، با وجود معنا»آهونرآهو/ پي«در خصوص تركيبِ 

كند كه آن را هم نام ميداني بدانيم كـه رسـتم سـهراب را ن مدد ميياند، تقريباً عمدة قرابراي كلمه آورده
براي نبرد تن به تن به آنجا دعوت كرده است. وجه تسمية اين ميدان هرچه باشد در اصل قضيه تفـاوتي 

خواهد زورآزمايي كند و اصالً نميكند. رستم به هر دليلي بنا ندارد در حضور سپاه با پهلوان ناشناس نمي
آهـو)، آهـو/ پيخواهد به ميدان نرآهو(بيپاي كسي ديگر به اين جنگ كشيده شود. بنابراين از پهلوان مي

اي نرم كننـد و كه بايد در همان نزديكي بوده باشد، بيايد تا در آنجا به دور از چشم ديگران دست و پنجه
د. بنداري هم بدون هـيچ ترديـدي محـل نبردآزمـايي دو پهلـوان را از ميزان كارآمدي يكديگر آگاه شون

الـي مكـان خـارج مـن «...جايي در همان نزديكي اما دور از انظار دو سپاه دانسته كـه از آن بـا عبـارت 
ممكن است نـام » پي آهو«اند تعبير كرده است. آقاي خالقي مطلق كه براي اين كه تصور نكرده» الجمعين

باشد، تأكيد كانوني بحث را از مكان وقوع نبرد برداشته و به تن به تن و دوتايي بودن آن مكاني و ميداني 
ها به ميداني تواند به حساب آيد؛ براي آن كه اگر آناند، چيزي كه در واقع امر ثانوي بحث ميمنتقل كرده

شد. با توجه بـه ايـن تن بودن نبرد هم محقق ميبهخود تنشدند، خودبهدور از انظار دو طرف منتقل مي
ها به نام حيوانات امري متـداول آيد و اين كه ناميدن ميادين و مكانن و آنچه از فحواي عبارت بر مييقرا

بوده است، بدون آن كه االن بتوانم در حوزة جغرافيايي افغانستان جايي به اين نام نشـان بـدهم، پيشـنهاد 
اند يا بـه صـورتي كـه در سـن ژوزف ضـبط شـده داده كنم بيت را به همان صورتي كه استاد خالقيمي

  بخوانيم:
  (نراهو= ضبط سن ژوزف)شويمپي آهوسوشويم   به آوردگاهي بدو گفت ازايدر به يك
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كه هـم را نه ياي نكره / وحدت، كه ياي بدل از كسره بدانيم و بخوانيم؛ چنان» آوردگاهي«در » ي«و 
هاي شرقي خراسـان هاي امروز افغانستان و حتي شهردر متون اين حوزة زباني رايج بوده و هم در لهجه 

  رضوي هنوز رواج دارد. 
شـود و هـم روشن مي شاهنامهم معني دو بيت توانيم ادعا كنيم كه با اين تصحيح هبه اين ترتيب مي

هـاي جغرافيـايي قـرار گيـرد) بـر نام» مقبول طبع مردم صاحب نظر«نام تازه(اگر هر دو پيشنهاد دو جاي
  شود. افزوده مي شاهنامه

  و خداي به درستي امرداناتر است

  كتابنامه

افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.چاپ . به كوشش ايرج مسالك الممالك). 1340اصطخري، ابواسحق ابراهيم. (
  اوّل.

ـتم. پژوهش». دانش جغرافيايي دريايي فردوسي درست است). «1389اقتداري، احمد. ( هاي ايران شناسي. جلد بيس
- 30. تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار.  صـصاهدا شده به دكتر محمد امين رياحي ةآفرين نامه. هفتاد ودو مقال

20.  
ها از محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي. مقدمه، تصحيح، تعليقات و فهرست تاريخ بيهقي.). 1388بيهقي، ابوالفضل. (
  تهران: سخن.

  هاي اسالمي.. مشهد: بنياد پژوهشهاي مذهبي ايرانها و مكانفرهنگ آبادي). 1367پاپلي يزدي، محمدحسين. (
  . تهران: بلخ.فردوسي ةاهنامپيشگفتار بر ويرايش ش). 1387جنيدي، فريدون. (

  بزرگ اسالمي. المعارفدايرةتهران: بنياد  هاي شاهنامه.يادداشت). 1389خالقي مطلق، جالل. (
ـايي در ياند).  «1389خطيبي، ابوالفضل. ( ـام جغرافي ـاهنامهوشهر، سورستان، گندشاپور، سوراب(تصحيح چند ن )». ش

ـاران. . به كوشش محمدا انزابي نژادنامة استاد دكتر رضچون من در اين ديار؛ جشن رضا راشـد محصـل و همك
  .169- 180صص، تهران: سخن

  . تهران: علم و زندگي.چاپ اوّل.شناخت شهرهاي ايران). 1379سعيديان، عبدالحسين. (
  المللي الهدي.. تهران: انتشارات بينفرهنگ جغرافياي تاريخي تركمنستان). 1383سيدي، مهدي. (
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ـاهنامه فردوسـي.  تا).حسين. (بي شهيدي مازندراني، ـايي ش ـاي نقشـة جغرافي ـاراهنم ي و يتهـران: مؤسسـة جغرافي
  كارتوگرافي سحاب.
ـ.    تهران: بنياد نيشابور.  ها.. فرهنگ شاهنامه. نام كسان و جاي)1377(ـــــــــــــــــــــ

  م.. تهران: اميركبير. چاپ چهارسرايي در ايرانحماسه). 1363صفا، ذبيح اهللا.(
  تهران: صدوق. هاي شاهنامه.فرهنگ جامع نام). 1372رضا. (عادل، محمد

ـاي سيماي شهرها و كاربري آييني آن). «1390علوي زاده، فرزانه و ياحقي، محمدجعفر.( ـتان (بـر مبن ها در ايران باس
   .. زمستان4. ش44، سهاي ادبيجستار ».فردوسي و روايات تاريخي) شاهنامة

مقدمه و تصحيح و توضيح مجتبـي مينـوي. داستان رستم وسهراب از شاهنامة فردوسي.). 1352سم (فردوسي، ابوالقا
  تهران: بنياد شاهنامة فردوسي وزارت فرهنگ و هنر.

ـ. ( المعارف بزرگ اسالمي. ةدفتر. به كوشش جالل خالقي مطلق. تهران: بنياد داير 8. شاهنامه).1389ـــــــــــــــــ
 چاپ سوم. 

ـ.. (   . متن كامل به تصحيح ژول مل. تهران: بهزاد. چاپ ششم.فردوسي ةشاهنام). 1381ـــــــــــــــــ
. ترجمــة فرهنــگ جغرافيــايي ايــران، خراســان). 1380كاركنــان وزارت جنــگ انگلســتان مســتقر درهندوســتان. (

GazeteerofPersia. ميهاي اسالترجمه و تحقيق كاظم خادميان. مشهد: بنياد پژوهش.  
  به كوشش علي ميرانصاري. تهران: سازمان اسناد ملي ايران.  پژوهشي در شاهنامه.). 1375كريمان، حسين. (

ـان. تهـران: علمـي و هاي خالفت شـرقيجغرافياي تاريخي سرزمين). 1364لسترنج، گاي. ( . ترجمـة محمـود عرف
  فرهنگي. چاپ دوم

. ترجمة حميدرضا ملك محمدي نـوري. تهـران: مرزهاي خاوري ايراناميران مرزدار و ). 1378مجتهدزاده، پيروز. (
  ل. شيرازه. چاپ اوّ
ـاپ  ةشاهنامبه انضمام  ظفرنامه. ).1377مستوفي، حمداهللا. ( ـتوفي. چ ابوالقاسم فردوسي. بـه تصـحيح  حمـداهللا مس

 پورجـوادي و ). زير نظر نصراهللا.2833Orهجري در كتابخانة بريتانيا( 807عكسي از روي نسخة خطي مورخ 
  نصرت اهللا رستگار. تهران: مركز نشر دانشگاهي/ انتشارات آكادمي علوم اتريش.

ـ. (   ل.. به اهتمام گاي لسترنج. تهران: دنياي كتاب.چاپ اوّالقلوب نزهة). 1362ــــــــــــــ
. سرايش شاهنامه ةنامة هزارويژهدريچه؛ ». ماي و مرغ؛ ميدان جنگ ميان خاقان چين و هپتاليان). «1389وداد، فرهاد. (

  .129- 134ن، صص شمارة پاييز و زمستا
 . بيروت: دار احياءالتراث العربي.. معجم البلدان)1399/1979اقوت حموي بغدادي. (ي


