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The inscription of the Shapur I (Šāpur I) on the wall of the building known as 

"KAʿBA-YE ZARDOŠT" (Kaʿba of Zoroaster) located in the historical site of 

Naqsh-e-Rostam (Naqš-e Rostam) in Fars province is undoubtedly one of the largest 

and most important historical documents of the early Sassanid dynasty in Iran. This 

inscription is engraved in three scripts of Parthian language, Middle Persian 

(Sassanid Pahlavi) and Greek on the three walls of the Kaʿba of Zoroaster. Since the 

excavation of Naqsh-e-Rostam site and the removal of this inscription from the 

ground, scientists have studied it many times and extracted valuable insights into the 

geographical, political, cultural and military situation of Shapur's reign. By 

examining this inscription more closely, it seems that new findings can be made from 

this valuable inscription that researchers have not yet noticed. In the present study, 

with more logical reasons for the word nibušt in the inscription of Shapur on the 

Kaʿba of Zoroaster, which has confused many scholars, a more precise meaning has 

been provided. Thus, the Parthian word nibušt is a special name and corresponds to 

the term "Dezhnebesht / Deznafesht" (diz [ī] nibišt) in Persian, Arabic and 

Zoroastrian texts and is probably a name that was used in the early Sassanid period 

for the historical collection "Naghsh-e Rostam". 
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 پژوهشی مقالۀ    

 بر اساس متن کتیبۀ شاپور بر کعبۀ زرتشت   نام اشکانی و یونانی محوطۀ تاریخی »نقش رستم« 
 

 *2، فرح زاهدی1صولت  فرهاد

 

واحد    ،ي دانشكده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالم  ،يفارس  ات یهاي باستاني ايران، گروه زبان و ادبدانشجوي دكتراي فرهنگ و زبان .  1

 ران ي، تهران، ا  يتهران مركز

 ران يتهران، ا  ،يواحد تهران مركز  ،يدانشكده ادبیات و علوم انساني، ، دانشگاه آزاد اسالم  ،يفارس   اتی گروه زبان و ادب  استاديار.  2
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 19/06/1397: افتيدر

 10/11/1397: رشيپذ

 10/01/1398: نيآنال  انتشار 

 

به   واقع در محوطة تاريخي نقش    «كعبة زرتشت»كتیبة شاپور اول ساساني بر ديوارة بناي معروف 

اوايترين و مهمترديد يكي از بزرگرستم استان فارس بي تاريخي  سلسلة ساساني در    لترين مستندات 

بر سه    ، نوشته به سه خط و زبان اشكاني، فارسي میانه )پهلوي ساساني( و يونانيايران است. اين سنگ

زمان حف از  است.  زرتشت حک شده  كعبة  ساختمان  و  ديوارة  رستم  نقش  محوطة  اين    كردنخارجاري 

جغرافیايي،    وضعیت  دربارةبها  و نكاتي گران  دانشمندان بارها به بررسي آن پرداخته،  زمیننوشته از  سنگ

تر اين كتیبه، به  با بررسي دقیق  اند.كردهسیاسي، فرهنگي و نظامي دورة سلطنت شاپور از آن استخراج  

هنوز به آن  دست آورد كه محققان    نوشتة ارزشمند بهيدي از اين سنگهاي جدتوان يافتهرسد مينظر مي

ة شاپور بر كعبة زرتشت،  كتیب  در  nibuštة  منطقي براي واژ  داليل، با  پژوهش حاضر. در  اندتوجهي نكرده

ترتیب كه واژة  تري ارائه شده است؛ بدين، معناي دقیقاست  مواجه كرده  خطا   را با كه بسیاري از محققان  

اسم خاص و منطبق با اصطالح »دژنبشت/ دزنفشت« در متون فارسي، عربي و زرتشتي    nibuštني  اشكا 

آيد كه در اوايل دورة ساساني براي مجموعة تاريخي »نقش رستم« كاربرد  است و احتماالً نامي به شمار مي

 داشته است. 
 

 دزنبشت، دژنبشت، كتیبة شاپور، كعبة زرتشت، نقش رستم  :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 فرح زاهدی 

ادب   استاديار  و  زبان    ، يفارس  ات یگروه 

  ، انساني،  علوم  و  ادبیات  دانشكده 

اسالم آزاد  تهران    ،يدانشگاه  واحد 

 ران ي تهران، ا ،يمركز

 

 یک:الکترون پست
zahediut@gmail.com 
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 مقدمه 

سال   )   1923در   Ernst  ، خورشیدي(   1302میالدي 

Herzfeld    رستم نقش  تاريخي  بار را  مجموعة  نخستین  براي 

كاوش   و  كاوش    وي.  كردبررسي  سازه به  بیروني  هاي ديوارة 

به دوران ساساني دژگونة ساخته  از آجرهاي گلي مربوط  شده 

كه در دورة ساساني براي را  و بقاياي برج و باروهايي    پرداخت 

محافظت از اين مكان به دور آن كشیده شده بود از دل خاک 

بنايي . در اين مجموعه،  (Schmidt, 1970, P. 58)بیرون آورد  

مشابه  ظاهر  نظر  از  و  در سالم اما    چهارگوش  واقع  بناي  از  تر 

پاسارگاد، به »زندان سلیمان«  مجموعة  هاست به سال   موسوم 

است. اين بناي سنگي در بخش   شده  روفمع   « كعبة زرتشت » 

 آباد شهرستان مرودشت جنوبي محوطه و در كنار روستاي زنگي 

دارد.   در  قرار  فارس  دنبالة   آنجااز    استان  نو  فارسي  زبان  كه 

مي  نظر  به  است،  میانه  متون فارسي  تطبیقي  مطالعة  با  رسد 

ه مانده از زبان فارسي میان فارسي دوران اسالمي و مستندات باقي 

همساني مي  به  دست توان  آنها  میان  نامكشوف  و  جديد  هايي 

هاي يافت. اين امر تنها با پژوهش دقیق و بازخواني متون و كتیبه 

از اسالم صورت مي  از دوران پیش  بنابراين، در   گیرد.بازمانده 

زبانة اي در كتیبة سه اين پژوهش خواهیم ديد كه چگونه واژه 

ح »دزنبشت« در متون اسالمي شاپور بر كعبة زرتشت با اصطال 

و زرتشتي مطابقت دارد و اين واژه همانا نام ساساني »نبوشت« 

براي محوطة »نقش رستم« است.
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 ، در پایین تصویر، بنای معروف به »کعبۀ زرتشت« مشخص استموسوم به »نقش رستم« یخی. محوطۀ تار1 شکل

 http://www.tandistravel.com: منبع

 

   كتیبة شاپور بر ديوارهاي كعبة زرتشت به سه خط و زبان 

 نوشته شده است:  

   ي؛ جنوب   ضلع   در   سطر   70در    ي ونان ي  .1

   ي؛ غرب   ضلع   در   سطر   30در    ي كان اش   ي پهلو  .2

 ي. سطر در ضلع شرق   35در    ي ساسان   ي پهلو  .3

  ر ي در ز   ي ساسان   ي پهلو   زبان   به   سطر   19در    ز ی ن   ر ی كرت   بة ی كت 

(  2535   بیاني )   . دارد   قرار   شاپور   بة ی كت   ي ساسان   ي پهلو   ر ي تحر 

معتقد است كه كتیبة شاپور را بايد »قطعنامة انقالب« دودمان  

ساساني تلقي كرد. شايد به اين دلیل كه شاپور، پسر و جانشین  

بابكان،   كتیبه،    گذار ان ی بن اردشیر  اين  در  ساساني  حكومت 

تبارنامة كاملي از خود و دودمانش فهرست كرده و از بسیاري از  

نوشتة شاپور  ام برده است. از سنگ افراد بلندپاية خاندان ساسان ن 

م. اطالعي در دست نبود.    1936و كرتیر بر كعبة زرتشت تا سال  

  شدهه ی ته هاي  آنها را كشف كرد و قالب  Schmidtدر اين سال،  

شرق  مؤسسة  و  آمريكا  به  را  آنها  شیكاگو  از  دانشگاه  شناسي 

پرداخت،    Martinفرستاد. نخستین كسي كه به تحقیق آنها 

Sprengling   االصل بود. وي كتاب مهم »ايران  شناس آلماني زبان

اين   پاية  بر  را  كرتیر«  و  بزرگ  شاپور  میالدي،  در سدة سوم 

نوشت  كتیبه  شهبازي    (، Sprengling, 1953) ها  گفتة  به  اما 

 
1. Acta Iranica 

اي دلخواه  گونه ها، فرصت چاپ آن به اي از مخالفت دلیل پاره به 

  1953ز آن در سال شمار ا هايي انگشت به دست نیامد و نسخه 

ها پرداخت،  م. انتشار يافت. محقق ديگري كه به بررسي كتیبه 

Henning   باره منتشر كرد.  بود كه مقاالتي دراينMartic    ديگر

براساس متن    1965و    1958هاي  دانشمندي بود كه در سال 

محقق برجسته در    Backيوناني كتیبة شاپور كتابي منتشر كرد.  

ايرانیكا«  كتیبه   18ارة  شم   1»اكتا  واژگان  اشتقاق  هاي  وجه 

ساساني و از جمله كتیبة شاپور بر كعبة زرتشت را بررسي كرده  

همچنین   كتیبه   Huyseاست.  »كورپوس  مجموعة  هاي  در 

( به بررسي سه تحرير فارسي میانه،  1جلد  ،  3)شمارة    2ايران« 

پهلوي اشكاني و يوناني كتیبة شاپور بر كعبة زرتشت پرداخته  

  يي برپا   به  ان، ی خود بر روم  ي ها ي روز ی پ   ذكر   از  پس  شاپور  است. 

حفظ نام و روان    ي برا   كه   كند ي اشاره م   ي مقدس فراوان   ي ها آتش 

ا   مدنظر پا شده بود. واژة    و خاندانش بر   ي و    در نوشتار    ن ي در 

بلند از    ي فهرست   شاپور   ان ي پا   در .  دارد   قرار   به ی كت بخش از    ن ی هم 

به گفتة    كه   دهد ي م   ارائه   خودش   خاندان منصب و  افراد صاحب 

  ني ا   نكه ي با ا   . را دربرگرفته است   به ی كت از    ي م ی ن   بًاي تقر   ي شهباز 

مورخ    ي برا است،  كننده به نظر خسته   ي اسام  فهرست   و   ن ي عناو 

اول  دوران  پژوهندة  دارد  را    ده ي فا   ن ي تر بزرگ   ي ساسان   ة ی و 

2. Corpus Inscriptionum Iranicarum 
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  Groppو شواهد،    اسناد   . با توجه به ( 175  ، ص. 1393  ي، )شهباز 

از خط    كه بار است    ن ي آخر اين    كه داده است    ص ی تشخ   ي درست به 

 ,Gropp)   شود ي استفاده م   ي ران ي ا   ي ها به ی كت در    ي ونان ي و زبان  

2009, P. 271-272 ) . 

 

 روش و پیشینۀ پژوهش 

در اين پژوهش ابتدا واژة دز/ دژنبشت در متون فارسي، عربي  

محققان دربارة  هاي و زرتشتي بررسي خواهد شد. سپس ديدگاه 

اطالق واژة »دژنبشت« به بناي كعبة زرتشت و تخت سلیمان شیز  

ها و  آمده و نقد و بررسي شده است. پس از اين، با توجه به داده 

اصطالح   زرتشت،  كعبة  بر  شاپور  كتیبة  در  موجود  اطالعات 

 ( است.  nibušt»نبوشت«  شده  معنايي  بررسي  كتیبه  اين  در   )

ات و داليل كافي و منطقي، همانندي  همچنین با تكیه بر مستند 

مفهوم واژة »دزنبشت/ دژنبشت« در متون دورة اسالمي با واژة  

نوشتة شاپور بر كعبة  ( در سنگ nibuštپهلوي اشكاني »نبوشت« ) 

و   معنايي  تفاوت  به  همچنین  است.  شده  اثبات  زرتشت 

نوشت«  ريشه  »نبشت/  واژة مصطلح  و  »نبوشت«  واژة  شناختي 

هاي اين پژوهش آمده است:  ست. در ادامه پرسش پرداخته شده ا 

. واژة »نبوشت« در كتیبة شاپور بر كعبة زرتشت به چه معناست  1

 و آيا با واژة »نبشت/ نوشت« متفاوت است؟ 

اصطالح  2 و  »نبوشت«  واژة  میان  معنايي  ارتباط  چه   .

 اصطالح يكسان هستند؟    دو »دزنبشت« وجود دارد و آيا اين  

نام 3 آيا  »ن .  »دزنبشت« هاي  و  ساساني(  )دورة  بوشت« 

براي اطالق به محوطة  )دوران اسالمي( اصطالحاتي يكسان و

 اند؟ تاريخي »نقش رستم« بوده 

 هاي پژوهش نیز بدين شرح هستند:  فرضیه 

. معنا و ريشة واژة »نبوشت« با واژة »نبشت/ نوشت«  1

 متفاوت است و درواقع »نبوشت« نام خاص مكان است.  

بوشت« در دورة ساساني و اصطالح »دزنبشت« . واژة »ن2

در دورة اسالمي يكسان هستند و با تغییر دورة تاريخي، كلمة  

 صورت »دز نبشت« استفاده شده است.  »نبوشت« به 

نام3 »دزنبشت« .  و  ساساني(  )دورة  »نبوشت«  هاي 

)دوران اسالمي( اصطالحاتي يكسان و براي اطالق به محوطة 

 اند. دهتاريخي »نقش رستم« بو

 واژۀ دز/ دژنبشت در متون فارسی و عربی و زرتشتی 

سده در  پهلوي  متون  نیز  در  و  اسالمي  نخستین  هاي 

نام  به  به جغرافیاي محلي  اين دوره،  فارسي  و  عربي  متون 

»دز يا دژنبشت )نفشت(« اشاره شده است. در همة اين متون 

از اوستا  آمده است كه اين مكان، محل نگهداري نسخه  اي 

ارداويرازنامه ب در  است.  شده  نوشته  گاو  چرم  روي  كه  وده 

(Gignoux, 1984, P. 69 )دربارة سفر موبدي روحاني به   كه

كه  آمده  است،  مرگ  از  پس  جهان  به  ويراف  ويراز/  نام 

در  نسخه  و  نوشته  گاو  پوست  روي  زر  آب  با  اوستا  از  اي 

 شده است: دزنبشت نگهداشته مي
Ud ēn dēn čiyōn hamāg abestāg ud zand abar gāw 

pōstīhā ī wirāstag ud pad āb ī zarr nibištag andar staxr 

pābagān pad diz [ī] nibišt nihād ēstād. 
 

اين  بر    »و  ]است[،  زند  و  اوستا  همة  در  چنانكه  دين 

هاي ويراستة گاو و با آب زر نوشته و اندر استخر پابگان  پوست 

 . (42، ص. 1386)ژينیو، نهاده شده بود«    دزنبشت در  

 diz [ī]صورت شود، دزنبشت به طور كه مشاهده مي همان 

nibišt  [KLYTA npšt  ] .ژينیو معتقد است »در همة    آمده است

آمده است«. در متن پهلوي دينكرد    npštجاي  به   npstها  چاپ 

سوم و چهارم نیز از »دزنبشت« ياد شده كه به همان صورت  

 : (Madan, 1911, P. 412)  ثبت شده است:   nibištصحیح  

 
Dārāi ī Dārāyān hamāg abestāg zand čiyōn zarduxšt 

az ōhrmazd padīrift nibištag dō pa(č)čēn, ēk pad 

ganj ī šapīgān ēk pad diz ī nibišt dāštan framud. 
 

از »داراي دارايان همة اوستاو زند را چونان كه زردشت 

پذيرفت نوشته   ، اورمزد  دونسخة  گنج  در  در  را  يكي  شده، 

شوند«  نگهداري  فرمود  دزنبشت  در  را  يكي  و    شپیگان 

 . (63، ص.  1393)رضايي، 

امالهاي   با  دزنبشت  واژة  نیز  عربي  و  فارسي  متون  در 

بلخي   ابن  فارسنامة  در  است.  آمده  بلخي،  گوناگون  )ابن 

اين كلمه سه بار آمده است. نخستین جايي    ( 49، ص.  1385

 كه اين واژه آمده است، چنین است:

»و چون زردشت بیامد، وشتاسف او را به ابتدا قبول نكرد 

بود همه حكمت  و را قبول كرد و كتاب زند آورده  و بعد از آن ا

كرده نبشته بود به زر و وشتاسف هزار پوست گاو دباغت  12بر  

را قبول كرد و به اصطخر پارس كوهي است كوه نفشت   آن

نسخه  برخي  صورت )در  همة  كي  گويند  نقشت(  و  ها:  ها 

كردهكاريكنده خارا  سنگ  از  آن ها  اندر  عجیب  آثار  و  اند 

 بود...« نهاده و اين كتاب زند و پازند آنجا  نموده

تفاوت اماليي اين واژه در متن فارسنامه و متون پهلوي،  

ي »ب« )نبشت/ نفشت( است كه البته  جابه در رخداد »ف«  

نسخه  برخي  )در  سامي  است.  رفته  كار  به  »ق«   (1389ها 
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معتقد است كه در »كوه نفشت« تحريفي رخ داده و بر اين  

صورت صحیح آن »كوه نقشت« است؛ يعني    باور است كه

توضیحي  نیز  را  اين  دلیل  است.  نقوش  داراي  كه  كوهي 

داند كه ابن بلخي بعد از اين واژه آورده است: »كي همة  مي

و كندهصورت  عجیب  كاريها  آثار  و  كرده  از سنگ خارا  ها 

تطبیق  فارسي،  متن  اين  در  مهم  نكتة  بود...«.  آن  اندر 

بارة كوه نفشت است. به گمان نگارنده  توصیفات ذكرشده در

كوه نفشت فارسنامه همان كوه نقش رستم فارس است كه  

گويد: »نام  باره ميهايي دارد. سامي درايننگارهنقوش و سنگ

ها( بوده است؛  كوه نقش رستم در اول، كوه نفشت )كوه كتیبه

،  1385)ابن بلخي،  شد  زيرا كتاب اوستا در آنجا نگهداري مي

پهلوي »دژنبشت«، »دژ كتیبه (  49ص.   نیز اصطالح  ها«  و 

ممكن است براي خود كعبة زرتشت مورد استفاده باشد...«  

عقیده است كه واژة  سامي در اين مورد با ديگر محققان هم

ريشه است و »نبشت« را بن نبشت با نوشتن يا نبشتن هم

وي اين واژه را   آنكه داند. ديگر  از مصدر »نبشتن« مي   ماضي 

زرتشت«  »كعبة  به  موسوم  ساختمان  به  مربوط  و  مختص 

 ( Henning, 1963) داند. احتماالً اين گرايش از باور هنینگ  مي 

مي  »دژنبشت«   گیردسرچشمه  اصطالح  داشت  عقیده  كه 

ترديد دربارة آن  سامي اما  مربوط به بناي كعبة زرتشت است، 

طور كه استاد هنینگ : »... و اما اينكه كعبة زرتشت آن رد دا 

حدس زده همان دژنبشت مورد اشاره در فارسنامة ابن بلخي 

نوشته  ساير  يا  دينكرد  يا  ارداويرافنامه  يا  كرتیر  نامة  هاي يا 

مورخان بعد از اسالم باشد، محتاج تعمق و مطالعة بیشتري 

یر از برج كعبة جايي غ   است و دژنبشت تخت جمشید يا استخر 

 .زرتشت بوده است« 

به دژنبشت اشاره   م ی رمستق ی طور غ ديگر متن فارسي كه به 

برد و تنها به استخر اشاره دارد »نامة كند و نامي از آن نمي مي 

 است:  ( 54، ص. 1392)نامة تنسر به گشنسپ، تنسر«  

مي ]بر[  »...  ما  دين  كتاب  اسكندر  كه  هزار   12داني 

به بسوخت  ]گاو[  سیكي  پوست  دل   3اصطخر،  در  آن  ها  از 

 . مانده بود...«

هر دو متن فارسي يعني فارسنامه و نامة تنسر به قرارداشتن  

اي از اوستا در استخر/ اصطخر اشاره دارند و با توجه به  نسخه 

هاي شهر استخر، باز هم احتمال  نزديكي نقش رستم و ويرانه 

مي  افزايش  رستم  نقش  و  دزنبشت    ن ي تر شاخص يابد.  تطبیق 

 : است   « ي طبر   خ ي »تار   شده   ذكر   آن   در   »دزنبشت«   كه   ي عرب   متن 

 
 یک سوم .3

»... و إن زرادشت ابن أسفیمان ظهر بعد ثالثین سنة من 

مُلكه فادّعي النبوة و أراده علي قبول دينه، فامتنع من ذلک  

ثم صدّقه و قبِل ما دعاه إلیه و أتاه به من كتاب ادّعاه وحیاً،  

فكتِب في جلد اثني عشرة ألف بقرة حَفراً في الجلود و نقشا  

سب ذلک في موضع من إصطخر، يقال  بالذهب، وصیر بشتا

العامة«دزنبشتله   تعلیمَه  منع  و  الهرابذة  به  ووكل   ، 

ص.  1967)الطبري،   سي(561،  سال  »به  پادشاهي  :  ام 

بشتاسب، زرادشت پسر اسفیمان ظهور كرد و دعوي پیمبري 

داشت و بشتاسب را به دين خويش خواند كه در اول نپذيرفت. 

پنداشت، وي را كه وحي مي   سپس به دين وي گرويد و كتاب

پذيرفت. كتاب زرادشت بر پوست دوازده هزار گاو حک شده 

بود و به طال منقش شده بود و بشتاسب آن را در استخر در 

نهاد و هیربدان بر آن گماشت و تعلیم   4دزنبشتجايي به نام  

 (.76، ص.  1352)پاينده،  آن را به عامه ممنوع داشت« 

مي را مشاهده  »دزنبشت«  موضع  نیز  طبري  كه  شود 

داند و تشابه جمالت آن با مانند متون مشابه در اصطخر مي 

دهندة اين است كه شايد  متون فارسي مانند فارسنامه، نشان

( در  1380اند. رجبي )كساني داشته طبري و ديگران منبع ي

اي با عنوان »دژنبشت« به جانمايي و كشف مكان واقعي  مقاله

اين دژ تاريخي پرداخته است. وي ابتدا با رد داليلي مبني بر  

تطبیق دژنبشت بر نقش رستم فارس، بدون ادله و مستندات 

با  قبولقابل را  آذربايجان  »شیز«  در  آذرگشنسب  آتشكدة   ،

من اسناد دژنبشت  مركز  كه  را  دژنبشت  و  است  كرده  طبق 

تصور  آذرگشنسب  از  بخشي  است،  باستان  ايران  ديني 

نميمي احتمال  ديگران  مانند  نیز  وي  اما  كه كند،  دهد 

صورت ديگري تلفظ كرد؛ بنابراين معناي  »نبشت« را بتوان به 

به   ارتباطي  هیچ  كه  گرفته  نظر  در  آن  براي  را  ديگري 

يا »نوشته«   نتیجه»نبشته«  او  باشد.  كند:  گیري مينداشته 

ديني   اسناد  مركز  را  آذرگشنسب  معبد  چنانچه  »بنابراين، 

ايران باستان بدانیم، خالي از اشكال است، مگر آنكه به فرض  

![ تن دهیم و بگويیم در ايران باستان، مركزي براي  محال ]

اگر هم بخواهیم   اسناد ديني وجود نداشته است.  نگهداري 

را در جاي ديگري ]غیر از آذرگشنسب[ بدانیم بايد  اين مركز  

   .( 7، ص. 1380)رجبي، اي از آنجا بیابیم« نشانه

استناد و  اين گفتة وي در حالي است كه هیچ دلیل قابل

مطمئني مبني بر وجود مركز نگهداري اسناد ديني زرتشتي 

دهد و تنها با حدس و گمان اين  در آتشكدة »شیز« ارائه نمي

 در ترجمة پاینده: دربیشت . 4
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  ي نام كهن بنا  دربارةپندارد.  همان »دژنبشت« ميمكان را  

ر یبة كرتیكت  براساسگفت كه    ديموسوم به »كعبة زرتشت« با

نام    نيا  يرو اوا  آنبنا،  ساسانيدر  دورة    گ« خانبن»  ي ل 

است.  )بن بوده  نظرخانه(  به  توجه  ( 1357)  يشهباز  با 

است و سابقة آن    يرعلمید و غ يجد  «كعبة زرتشت »اصطالح  

ن باور است  يبر ا  يرسد. ويم   يالدیبه حدود قرن چهاردهم م

محل نام  بنا  يا  ي كه  و    «خانهنقاره»ا  ي  «خانهيكرنا»ن  بود 

اه شده بود،  ین بنا از دود سيدرون ا  اينكهل  یدلان بهيیاروپا

ان را یژة پرستش آتش دانستند و چون زرتشتيآن را مكان و

اشتباه   بدانان  يا  ،خواندند يم  «پرستآتش»به  هم  را  نجا 

آتشگاه زرتشت نامینسبت داده و  ایان  تعبيدند.  ل  یدلر بهین 

سنگ و  بنا  مكعبي  زم  ياهی س  يهاشكل  در  سفیكه  د  ینة 

و    يوارهايد شده  نشانده  كعبة ي آن  حجراألسود  ادآور 

،  1357  ي، )شهباز  شدمسلمانان بود، به كعبة زرتشت معروف  

بنا  یبة كرتیكت  از  سومبند    آغاز(.  27  ص. نام  احتماالً  ر كه 

 : است گونهني ادر آن ذكر شده  «خانهبن» يعني
… ud ēn and ādur ud kardagān čē pad nibišt ān-

am ōh gōnag-tar 

3- šābuhr šāhān šāh pad wāspuhragān pāymār 

kard kū-t bun-xānag ēn ēw beh ud čiyōn dānē kū 

kard yazadān ud amā weh ōgōn kun… 
( 187، ص. 1382)عريان،   

نوشته  در  كه  نیک  كارهاي  و  آتش  تعداد  اين  و   ...«

)كتیبه( است )برنوشته شده(، آن را شاپور شاهنشاه به من  

)ساختمان   خانهبندر برابر امالک خالصه سپرد كه تو را اين  

آن و  باشدي  زرتشت(  ميكعبة  كه  كارهاي  گونه  كه  داني 

  5گونه كن...«. مربوط به ما بسیار نیک باشد، همان

Henning  (1957  )گ معتقد است كه معناي واژة بن خان  

(bun-xānag خانه يا مكان بنیادي و اصلي است و نتیجه )

براي    ياصلي و مركزساختماني    عنوانگیرد كه اين برج بهمي

دهد كه اتاق  . او پیشنهاد ميكاربري داشته استمذهبي  امور  

نگهداري اسناد ديني   صوصمخ، ايمني اين مكان خالي باال

است بوده  اوستا  اصلي  نسخة  از  محافظت  حتي  اگرچه .  و 

انجام شده است    گخانها و تفسیرهاي ديگري از بنترجمه 

(Gignoux, 1991, 28-29)،    اماVon Gall   بر اين باور است

و    بنايدو    كاربري  ،تفسیر  ترينپذيرفتهكه   رستم  نقش 

بوده  اسناد يا امانتگاه  ي براي نگهداري  مكان  عنوانبه  پاسارگاد

كه نام بناي چهارگوش مسلم است  .  (Von Gall, 2009)است  

زرتشت   كعبة  به  ساساني    كمدستمعروف  دورة  اوايل  در 

 
 ترجمه از نگارندگان است. . 5

و    گ«خانبن» آن شک  كاربري  دربارة  هنوز  اما  است،  بوده 

با اين حال با توجه به اهمیت   ت؛ترديدهاي زيادي باقي اس

بودن بنا  بر هخامنشي  داللت  و توجیهات گوناگوني كهاين بنا  

پردازيم  در اين باب ميبه ذكر تعدادي از داليل سامي    دارد،

 : (5 ، ص.1389 ، )سامي

هاي سیاه در زمینة سفید كه از  سنگ   استفاده از .1

 هاي معماري پاسارگاد است.ويژگي

دمبست .2 داريوش چلچلههاي  دورة  به  بیشتر  اي 

رازسازي  بزرگ و خشايارشا تعلق دارند و شیوة همت

ساختسنگ  به  مربوط  تخت  ها  آغازين  هاي 

 جمشید است. 

ورودي   .3 درگاه  و  در  مانند  بنا  ورودي  درگاه  و  در 

و در طراحي هاي شاهان هخامنشي است  آرامگاه

آنها استفاده   همة  بزرگ  داريوش  آرامگاه  از طرح 

 . شده است

بسنگ   شیوة چیدمان .4 و  بدون مالط    نظم يها كه 

سكوي تخت جمشید    يهانخستین قسمت   ،است

ياد  را كه در زمان داريوش بزرگ ساخته  به  شده 

نبشتة پي بناي ديوار جنوبي ويژه سنگبه  .آوردمي

هايي است كه  تخت جمشید تقريباً به اندازة سنگ

 .شده است بر سقف كعبة زرتشت نهاده

بندی  تقسیم مطابق    کتیبۀ شاپور بر کعبۀ زرتشت   33بند  

CII6   و ذکر واژۀ »نبوشت » 

برم را  خود  متصرفات  اينكه  از  پس  ،  شمارديشاپور 

ها آتش  كه در هريک از آن سرزمین   دهد گونه ادامه مياين

مردان )روحانیون زرتشتي( بهرام برپا كرده است و براي مغ

را ستايش كرده   بزرگ  ايزدان  و  داده  انجام  بسیار  كار خیر 

كه    هاييبه ذكر جزئیات بناي آتشگاهنیز    33بند    در  است.

است  ايجاد ترشدن موضوع، براي مشخص.  پردازدمي  ،كرده 

( همراه CIIبندي  تقسیمبر پاية  )   33بند    ةگانتحريرهاي سه

 : شودآورده ميبا ترجمه و تشريح محققان 

 الف( تحریر پهلوی اشکانی 

 نويسيحرف
W TNEš pty npwšt YΘYBWm ’trw HD hwsrwš 

hypwhr ŠME pty LN ’rw’n Wp’šn’m ’trw HD 

hwsrw’trw’nhtyE ŠME pty ’trw’nhtyE MLKTEn 

MLKTE LN 

6. Corpus Inscriptionum Iranicarum 
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BRTY ’rw’n W p’šn’m ’trw HD 

hwsrw’hwrmzd’rthštr ŠME pty ’hwrmzd’rthštr 

RBA MLKA ’rmnyn LN BRY ’rw’n W p’šn’m 

(Huyse, 1999, Band 1, 45) 

 

 آوانويسي
Ud ēd-iž pad nibušt nišāyām: ādur ēw Husraw-

Šābuhr nām, pad amā arwān 

ud pāšnām; ādur ēw Husraw-Ādur-Anāhīd nām, pad 

Ādur-Anāhīd bāmbišnan 

bāmbišn amā duxt arwān ud pāšnām; ādur ēw 

Husraw-Ohrmezd-Ardašīr nām, 

pad Ohrmezd-Ardašīr wuzurg šāh Arminīn amā puhr 

arwān ud pāšnām (Ibid, 1999, Band 1, P. 46) 

 

 ب( تحریر فارسی میانه 

 نويسيحرف

W TNEc [PWN np]šty [YTYBWNm NWRA I] 

hwslwbšhpwhry ŠM PWN ʾtwrʾnh[yt MLKTAn 

MLKTA ZY LNE BRTE] lwbʾn W ptnʾm [NWRA I] 

hwslwbʾwhrmzdʾrthštr ŠM PWN ʾwhrmzdʾrthštr 

LBA MLKA ʾlmnʾn ZY LNE BREr lwbʾn W ptnʾm 

(Ibid,1999, Band 1, 45) 
 آوانويسي

Ud ēdar-iz [pad nib]išt [nišāyēm: ādur 1] Husraw-

Šabuhr nām, pad amā ruwān ud pannām; ādur 1 

Husraw-Ādur-Anāhīd nām, pad Ādur-Anāh[īd, 

bāmbišnān bāmbišn ī amā duxt] ruwān ud pannām; 

[ādur 1] Husraw-Ohrmezd Ardašīr nām, pad 

Ohrmezd-Ardašīr, wuzurg šāh Arminān ī amā pusar 

ruwān ud pannām (Ibid, 1999, Band 1, 46) 

 ج( تحریر یونانی
καὶ εἰς τοῦτο τὸ νιβυστ καθιδρύσαμεν πυρεῖον ἓν, 

χοστρω-σαβουρκαλούμενον εἰςἡμετέραν μνείαν καὶ 

ὀνόματος συντήρησιν, πυρεῖον ἓνχοστρω-αδουραναιδ 

καλούμενον εἰς τὴν ἀδουρ-αναιδ τῆς βασιλίσσης 

τῶνβασιλίσσων τῆς θυγατρὸς ἡμῶν μνείαν καὶ 

ὀνόματος συντήρησιν, καὶπυρεῖον ἓν χοστρω-

ορμισδαρταξειρ καλούμενον εἰς τὴν ὡρμισδαρταξιρτοῦ 

μεγάλου βασιλέως ἀρμενίας υἱοῦ ἡμῶν μνείαν καὶ 

ὀνόματοςσυντήρησιν (Ibid, 1999, Band 1, 45-46) 

 د( ترجمه براساس دیدگاه بیشتر محققان 

نشانديم )برقرار كرديم(:  ، نبشته نيو نیز در اينجا بنابرا»

خسرو شاپور، براي روان خودمان و  آتشي )آتشگاهي( به نام  

ماندگاري ناممان؛ آتشي به نام خسرو آذر اناهید براي روان و  

ماندگاري نام دخترمان آذر اناهید، شهبانوي شهبانوان. آتشي  

به نام خسرو هرمزد اردشیر براي روان و ماندگاري نام پسرمان،  

 .  ( Ibid, 1999, P. 45-46)  7« هرمزد اردشیر، شاه بزرگ ارمنستان 

 ( νιβυστ)یونانی:    nibuštنظر محققان دربارۀ معنای  

تحقیقات    (1398)سامي،  سامي    Sprenglingبراساس 

 ترجمه كرده است: گونهنيارا  33ابتداي بند 

آتشي به نام آتش  کتیبه،  وسیلة اين  به و در اينجا نیز  »

نیكنام شاپور براي شادي روح ما و نگهداري نام ما...« 

 

 
 شودیم 33بند  ۀ( که شامل ترجمSprengling, 1953, P. 17) Sprenglingاز کتاب  ی. بخش2 شکل

 

Sprengling    واژةnibušt    اضافة  padرا به همراه حرف 

( معنا by the inscriptionواسطة اين كتیبه« )وسیلة/ به»به 

است؛   را    درواقعكرده  نظر  مورد  واژة     nibištي  جابهوي 

نیز آغاز اين بند را چنین   Huyse)نوشته/ كتیبه( گرفته است.  

 كند: معنا مي
Und auf (=mittels) dieser Inschrift … (Huyse, 1999, 

Band 1, P. 46) 

 
 .انددادهنگارندگان انجام  را آلمانی ة ترجم . 7

دهد: »خوانش  ...« و توضیح ميکتیبه»و بر )درون( اين 

nibušt    در تحريرهاي فارسي میانه و پهلوي اشكاني قطعي و

با واژة   تا حدودي  زيرا  ]نوشته/كتیبه[   npštyمسلم نیست؛ 

و   مطابقت  است،  زرتشت  كعبة  بر  كرتیر  كتیبة  در  كه 

ظاهر كرتیر به كتیبة شاپور بر كعبة  خواني دارد؛ درواقع بههم

زرتشت ]كه نسخة فارسي میانة آن بر باالي كتیبة كرتیر قرار 
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. بايد ياد آور  (Huyse, 1999, P. 104) كند«  دارد[ اشاره مي

(  KKZبند دوم از كتیبة كرتیر )  انتهاي  Huyseشد كه منظور  

زرتشت  بر كعبة  يا كتیبة شاپور  نبشته  به  آن  است كه در 

(ŠKZ :اشاره شده است ) 

»و به فرمان شاپور شاهان شاه و حمايت ايزدان و شاهان  

در سرزمین در همهشاه  گوناگون  مناسک  هاي  و  اعمال  جا 

،  هاي بهرام بسیاري نشانده شدديني بسیار فزوني يافت، آتش

و  مغ شدند  كامیاب  و  خوشبخت  بسیاري  مردان 

ها و مغان مهر شدند و براي هاي بسیاري براي آتش نامهپیمان

اورمزد و ايزدان از آن سود بسیاري رسید، اما به اهريمن و  

آتش اين  براي  و  ]رسید[  زيان  بزرگ  كردگان  ديوان  و  ها 

 [...«اندشده]ذكر  نبشته )کتیبه()مناسک ديني( كه در 

درستي تشخیص داده كه منظور به  Huyseترتیب،  ينبد

( »نبشته«  زرتشت nibištاز  كعبة  بر  شاپور  كتیبة  همان   )

كتیبة شاپور   33در بند   nibušt رود تطبیقاست، اما گمان مي

درست نباشد؛ زيرا به داليل گوناگون اين دو     nibištنيابا  

ندارند.   انطباق  يكديگر  با  تMaricq  (1958واژه  نیز  حرير  ( 

 را چنین ترجمه كرده است: 33يوناني ابتداي بند 

-، ما بنیان گذاشتیم: آتشي به نام خسروکتیبه»و با اين  

 سابور )معروف به سابور/ شاپور(...« 

 Sprenglingو    Huyseشود كه وي نیز مانند  مشاهده مي

را در تحرير پهلوي  (nībust)آوانويسي:    νιβυστ  معادل يوناني 

به معني »كتیبه/ نبشته« خوانده  و nibušt صورتبهاشكاني  

نويسي  Maricqاست.   با حرف  را  ادعاي خود  در    npšt  اين 

تأيید مي اشكاني  پهلوي  پهلوي تحرير  ابتداي جملة  و  كند 

: »و اينجا توسط كتیبه...«  صورتبهاشكاني و فارسي میانه را  

در  ( نیز  1380)  Frye.  (Maricq, 1958: 316)كند  ترجمه مي

 ترجمة اين بند چنین آورده است:

نام   به  آتشي  )شاپور(  ما  اين كتیبه،  از طريق  اينجا  »و 

 شاپور را بنیان گذاشتیم براي...«-خسرو

)نبشته/ كتیبه( گرفته   nibištرا معادل    nibuštوي نیز  

ارائه  معناي  زيرا  بهاست؛  اضافة  شده    padدلیل وجود حرف 

را »از    pad  ، واژةFrye،  اقعدرواست كه پیش از آن قرار دارد؛  

به است.  طريق،  كرده  معنا  نگاه  Back  (1978واسطة«  با   )

مي بیان  ديگران  از  متفاوت  نظري  خود  وي  تیزبینانة  كند. 

 
معن.  8 ترجمه ابه  متنی  برگردانده    ی  بدان  که  زبانی  با  متناسب  که  است  شده 

  TTبنابراین  است؛ای از متن اصلی شود و در نتیجه، ترجمهشود، نوشته میمی
(Target Text برآیندی قابل ) .درک و مفهوم از متن است 

مي واژة  اشاره  كه  كتیبه   nibištكند  اين  جاهاي  ديگر  در 

آمده است كه بن ماضي    YKTYBWNصورت هزوارش    به

 npwšt  شود كه صورتيادآور مي. وي  استnibištan فعل  

غیراشتقاقي( در تحرير يوناني به صورت   -w-)همراه با نويسة  

νιβυστ    :آوانويسي(nībust  )ي صورتي مشتق ازجابهγράφω- 

( »نگاشتن، نوشتن« آمده است. او به اين  -grafu)آوانويسي: 

معادل و    nibušt  ياشكانپردازد كه اگر واژة پهلوي  نكته مي

معنا با آن باشد، بايد در تحرير  ي میانه و همفارسnibišt همان  

ديده    -γράφωي مشتق از واژة يونانيصورت  يوناني معادل آن،

ظاهر در تحرير يوناني، اين واژه از واژة پهلوي شد، اما بهمي

گرته به صورت  اشكاني  و  نوشته شده    νιβυστبرداري شده 

اي به سراغ نكتهدهد و دوباره  است. او بیش از اين توضیح نمي

رود و معناي واژه را »كتیبه« كه ديگر محققان پرداختند، مي

(inscription اشاره به كتیبة شاپور بر كعبة زرتشت[ ارائه[ )

كند كه همچنان ابهاماتي وجود  اشاره مي  حال  نيا  بادهد.  مي

 .(Back, 1978, P. 236-237)دارد 

معن  رد  بر  برای  ا دالیلی  »نوشته«  یا  »کتیبه«  ی 

 nibuštواژۀ  

واژة  در   .1 يوناني  صورت    nibuštتحرير    νιβυστبه 

به    nibuštاگر    كه   ( آمده استnībūst)آوانويسي:  

باشد »نبشته«  يا  »كتیبه«  بايد    منطقاً   ،معني 

نیز   آن  يوناني  يا    ايواژهمعادل  نوشته  معني  به 

نها  تنه  nibušt  نگارندهبه نظر    شد. ثبت ميكتیبه  

براي نبشته ادر معن   و    nibištمعادلي  يا  ي كتیبه 

 است.   بوده اسم خاص    احتمال زياد  بلكه به،  نیست

Back  پهلوي صورترا     nibuštاشكاني  واژة  ايراني   از 

اين ريشه به داند كه در فارسي باستان  مي  -ni-pištaباستان  

پیشوند    -paiθصورت   همراه  به  كه  معناي    -niاست  به 

است كه  ن»  TTيک    npwštوشتن« آمده است. وي معتقد 

(Targer Text )8    است كه در اين بخش از كتیبة شاپور ممكن

به كتیبة شاپور[ داشته باشد   است معناي »كتیبه« ]اشاره 

(Back, 1978, PP. 236-237) . 

پهلو .2 صورت  :  يوناني)  nibušt  ياشكان  ياگر 

νιβυστنظر معادل    ة( در جمل در    و  nibištمورد 
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  ي ، معنشود  گرفتها نبشته در نظر  يبه  یكت  يامعن

 شود: يجمله دچار ابهام م

Ud ēd-iž pad nibušt nišāyām: ādur ēw Husraw-

Šābuhr nām… 

(Huyse 1999, Band 1, 46; SEG 20: 324; IK Estremo 

Oriente 261, V.65) 

 اين جمله چنین است: برگردان واژه به واژة

كتیبه« نشانديم: آتشي به نام    »و اينجا نیز در »نوشته/

 ...«9شاپور -خسرو

Huyse    انجامدر پژوهش  كتیبه،  آخرين  اين  روي  شده 

 گونه معنا كرده است:اين بخش را اين
 

Und auf (= mittels) dieser inschrift … (Huyse 1999, 

Band 1, P. 46) 

 

ترجمه كرده است كه   aufرا به آلماني    padاو حرف اضافة  

تركردن روشن براي  است. همچنین  به معناي »بر، روي، در«  

 برابري »درون، داخل«  ا به معن   mittelsجمله آن را با  معناي  

بدين واژة مورد نظر را »كتیبه« )   باز همچنان اما    ، است   دانسته 

 :ت ترجمه كرده اس شناخته و  (  Inschriftنحو:  

خسرو نام  به  آتشي  كتیبه  اين  )درون(  بر  شاپور    -»و 

رفع ابهام »بر    منظوربه،  Fryeنشانديم«. برخي محققان مانند  

 اند. اين كتیبه« كرده» نيگزيجاطبق اين كتیبه« را 
:ميدار  33بند    يوناني  ريتحر  يابتدا  در .3  

 

 

 

νιβυστ τὸ τοῦτο εἰς καὶ 

 حرف ربط )و(  )بر، روي، در(   اضافهحرف صفت اشاره )اين(  حرف تعريف اسم خنثي اسم

 

به معناي »درون اين«    εἰς τοῦτοعبارت، تركیب  در اين  

( آمده است و  nibust)νιβυστ يا »روي اين« درست پیش از  

است. همچنین حرف   νιβυστصفت اشاره براي    τοῦτοواژة  

در حالت مفعولي    νιβυστدهد كه واژة  مي  نشان  τὸتعريف  

اين عبارت در تحرير يوناني حاوي    10مفرد خنثي قرار دارد. 

ن  »مطابق«  يا  طريق«  »از  تحريرهاي  معناي  با  بلكه  یست، 

خواني دارد. در هم  ēdarو  ēdپهلوي اشكاني و فارسي میانة  

است: صورتنيبدتحرير پهلوي اشكاني آرايش جمله 
 

 

nišāyām nibušt pad iž ēd Ud 

 حرف ربط )و(  قید مكان )اينجا(  قید )نیز(  )در، بر(   اضافهحرف اسم  ( میدهیمفعل )قرار 

 

 

 در تحرير فارسي میانه، آرايش جمله از اين قرار است: 
 

[nišāyēm] nib]išt [pad iz ēdar Ud 

 حرف ربط )و(  قید مكان )اينجا(  قید )نیز(  )در، بر(   اضافهحرف اسم  ( میدهیمفعل )قرار 

 

عبارت   يوناني،  تحرير  در    ēdبرابر    εἰς τοῦτοدرنتیجه 

 در تحريرهاي فارسي میانه و پهلوي اشكاني است.   ēdarو
 

بررسی تحریر فارسی میانه )پهلوی ساسانی( واژۀ 

 nibuštاشکانی  

در تحرير فارسي میانة كتیبة شاپور     nibuštواژة معادل

سطر   اواخر  در  زرتشت  كعبة  است  قرار  22بر  در  گرفته   .

 
9 .Frye  معنا کرده است: به همین شکلآن را نیز 

1. And here by this inscription we found a fire Khosro-

Shapur by name for … 

كتیبه موالژ  از  كه  به  11بازديدي  متأسفانه  شد،  دلیل  انجام 

دست نیامد.  خوردگي و فرسايش زياد، خوانشي دقیق از آن به

مقايسة   میانه،  فارسي  تحرير  دقیق  قرائت  از  در    -w-هدف 

(  στυνιβو يوناني:    štwnpي و يوناني )پارتي:  تحريرهاي پارت

در    nibištبا نسخة فارسي میانه بود؛ زيرا با توجه به امالي  

يا   وجود  زرتشتي،  پهلوي  متأخر  آن،    -w-  نبودمتون  در 

)به معناي نوشتن(   nibištهاي جالبي از تفاوت معنايي  سرنخ

قرار دارد در   εἰςای که پس از حرف اضافة در دستور زبان یونانی کلمه. 10
 ( Liddell, 1996: 1196)آید حالت مفعولی می

 تاریخی نیاوران تهران   -فرهنگی ةها، مجموع واقع در باغ کتیبه. 11
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ل  . با اين حابه دست خواهد آمددر تحرير اشكاني    nibuštو  

به زيرا  گذشت؛  واژه  يوناني  تحرير  اهمیت  از  خوبي نبايد 

اشكاني    دكنندةيیتأ  تحرير  میان  صورت   nibuštتفاوت  و 

nibišt    »نوشته« معناي  مقالة    MacKenzie  .است به  در 

فعل   به  اشكاني  پهلوي  تحرير  در  شاپور«  »تیراندازي 

zʾmywd    اشاره دارد كه آوانويسي آن را به صورتžāme(n)d 

در اين فعل غیراشتقاقي است    -w-آورده و معتقد است كه  

 (MacKenzie, 1978, P. 504 )    كه البته نويسة-w-    در تحرير

مورد اشارة مكنزي متفاوت    -w-با نويسة    nibuštپهلوي اشكاني  

زيرا حرف  واژة  است؛  نیامده  صورت هزوارش  به   nibuštنويسي 

( نیز تأيیدكنندة تلفظ  υ=uاست و حضور آن در تحرير يوناني ) 

در تحرير پهلوي اشكاني است.   uحرف  

 

 
 در قاب سیاه مشخص شده است νιβυστواژۀ  ، بۀ شاپور یکت یونانیر یتحر موالژاز  ی. بخش3 شکل

 عکس از نگارنده 

 

 
 در قاب سیاه مشخص شده است ( npwšt: یسینو)حرف   nibuštواژۀ ، بۀ شاپوریکت یر اشکانیتحر موالژاز  ی. بخش4 شکل
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 عکس از نگارنده  

 

 
 در قاب سیاه مشخص شده است  nibušt/nibištواژۀ مخدوش  ، بۀ شاپوریانۀ کتی م یر فارسیاز موالژ تحر ی. بخش5 شکل

 از نگارنده  عکس

 

و اطالق   nibuštشناسی واژۀ پهلوی اشکانی  ریشه

 آن به محوطۀ موسوم به »نقش رستم«

گزارش بر  است  بنا  ممكن  پیشین،  صفحات  ة واژهاي 

نبشته يا  »به معناي    nibištمتفاوت از    nibuštپهلوي اشكاني  

اسم خاص مكان است و    nibuštواژة  و درواقع    باشد  «كتیبه

ساساني به مجموعة موسوم به نقش  در اوايل دورة  احتماالً  

ريشة لغت و معناي آن    رواست؛ از اين  شدهيرستم اطالق م

  -pṛṣṭháصورت  اي به واژهدر سنسكريت،    بررسي شده است.

به معناي »سینة كوه،  و نیز  »ُپشت«  وجود دارد كه به معناي  

بنابراين اگر   ؛(Mayrhofer KEWA II/337fه« آمده است )لق

كلم اشتقاق  صورت  وجه  به    ، باشد  ni-pṛšta-> nipušt*ه 

  puštو    niگونه برشمرد: پیشوند  توان اجزاي جمله را اين يم

كوه«    -pṛštaاز    كه سینة  پشته،  »ُپشت،  معناي   است؛به 

توان »پاي كوه، پايین كوه« معنا  را مي  nipuštبنابراين كلمة  

كرد و با توجه به قرارگیري مجموعة نقش رستم در پاي »كوه 

واژ  ن«حسی كاربرد  اشكاني   nipuštة  امروزي،  و    پهلوي 

 شود.متون فارسي، عربي و زرتشتي توجیه مي «دزنبشت»

میانة    واژة   pušt  (Nyberg, 1964, P. 163 )فارسي 

به معناي »پشت« است، اما در تركیب (  pwštنويسي:  )حرف

پیشوند   به  بي  pواج    niبا  باستاني  تبديل    bواک  واكدار 

؛  كند آن را تأيید مي  νιβυστ=nībūstشود و تحرير يونانيمي

به يوناني  كاتب  نه زيرا  را  مكان  خاص  اسم  اين  صراحت 

ثبت كرده    β=bنويسة  بلكه همراه با    νιπυστ=nīpūstصورت  به

 همواره  در يوناني،  šنبود آوايبا توجه به    گفتني استاست.  

 .شودمي استفاده σ = sجاي آن ازبه

 

 گیری و نتیجه   حث ب 

در اين پژوهش، سه پرسش اصلي دربارة واژة »نبوشت«  

به كه  ريشه مطرح شد  دربارة  تفاوت  ترتیب  و  شناسي كلمه 

معنايي اين واژه با كلمة نوشت از ريشة نوشتن، ارتباط كلمات 

و  اسالمي  و »دزنبشت«  اين    »نبوشت« ساساني  اطالق  نیز 

بوده   رستم«  »نقش  به  موسوم  تاريخي  محوطة  به  كلمات 

ها اشاره شد،  است. با توجه به داليلي كه در اين تحقیق بدان

توان نتیجه گرفت كه معنا و ريشة واژة »نبوشت« با واژة  مي

نِبُشت«   »نبشت/ نوشت« متفاوت است و درواقع »نبوشت/ 

ديگر،   سوي  از  است.  مكان  خاص  ميبه  نام  واژة نظر    رسد 

كه در دورة اسالمي،    (νιβυστ)يوناني:    nibuštاشكاني    پهلوي

نوشتن«   »نبشتن/  ريشة  از  »نبشت«  واژة  با  مشابه  اماليي 
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عنوان محل نگهداري  داشته است، احتماالً كاربري آن را به

اسناد و متون دولتي و ديني سوق داده و مورخان اين دوره  

پهلوي قرون اسالمي را دچار  و حتي نويسندگان متون ديني  

ترتیب، واژة »نبوشت« در دورة ساساني  ؛ بديناستخطا كرده  

و اصطالح »دزنبشت« در دورة اسالمي يكسان هستند و با  

صورت »دز  تغییر دورة تاريخي، كلمة »نبوشت« ساساني به

كار رفته است. همچنین، بنا بر نبشت/ دزنبشت« اسالمي به

وهش، كلمة »نِبُشت/ نبوشت« در داليل ذكرشده در اين پژ

كتیبة شاپور بر كعبة زرتشت اسم خاص مكان بوده است كه  

بدان اشاره كرده و يادآور شده است كه در    صراحتبهشاپور  

كه  شاپور« بنا كرده است. از آنجا    -نام »خسروآنجا آتشي به  

اين آتش براي شادي روان خود شاپور بوده است، بايد مكان  

بُشت/ نبوشت« كه امروزه معروف به نقش رستم  موسوم به »ن

مجموعه  بوده  است،  پراهمیت  به  باشداي  صورت كه 

 »دزنبشت« در دوران اسالمي تداوم داشته است. 

 ی سپاسگزار 

اين   را در نوشتن  آنها  از تمامي كساني كه  نويسندگان 

 مقاله ياري رساندند، كمال تشكر و قدرداني را دارند. 

 

 منابع مالی 

 لي اين مطالعه توسط نويسندگان تهیه شده است. منابع ما

 

 تعارض منافع 

 . تعارضي در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نويسندگان 
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